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ค�าปรารภ

นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

.............................................

เน่ืองในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบูิรณ์ ในวนัที ่๓ ตุลำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ท่ีปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทยผู้
เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร 
สมเดจ็พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปรณิำยก ขึน้ระหว่ำงวนัที ่๑ - ๗ ตลุำคม พุทธศกัรำช 
๒๕๕๖ เมื่อควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้รับงำนฉลองพระชันษำดังกล่ำวไว้ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ทรงเป็นพระมหำเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญศำสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศำสนิกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำช้ำนำน ได้ทรง
พระเมตตำโปรดให้สร้ำงพุทธสถำน อำคำรเรียน และสถำนสำธำรณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�ำนวนมำก เพือ่เผยแผ่พระบวรพทุธศำสนำ ส่งเสรมิกำรศกึษำ และอ�ำนวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลำกหลำยเรื่องเก่ียวเนื่องกับหลักธรรม
ค�ำสอนและเรือ่งน่ำรูใ้นพระบวรพระพทุธศำสนำไว้เป็นจ�ำนวนมำก หนงัสอืพระนพินธ์
เหล่ำนีเ้ป็นทีย่กย่องกันว่ำได้ทรงเรียบเรียงด้วยพระปรชีำสำมำรถ ทรงสอดส่องเชีย่วชำญ



ในอรรถและธรรม ได้ทรงน�ำพระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระบรมศำสดำสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำมำแสดงให้ปรำกฏ เป็นประโยชน์แก่มหำชนท่ีจะได้ศึกษำและใคร่ครวญ
ตรึกตรองปฏิบัติตำม นับว่ำพระนิพนธ์เหล่ำนี้เป็นเพชรน�้ำเอกที่ทรงคุณค่ำยิ่งแก่กำร
เผยแผ่พระศำสนำ

ในวำระงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก นอกจำกกำรจัดงำนฉลองสมโภชและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติต่ำง ๆ แล้ว คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ 
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี  
๓ ตุลำคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่ำ 
“ญาณสังวรธรรม” เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นธรรมำนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ 
เจ้ำประคุณสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ให้
ปรำกฏยั่งยืนสืบไป

รัฐบำลในนำมของพุทธศำสนิกชนทั้งปวง ขอเชิญชวนพุทธบริษัททุก 
ฝ่ำยพร้อมใจกันอธิษฐำนจิตถวำยพระกุศลและน้อมเศียรเกล้ำถวำยพระพรแด่สมเด็จ
พระญำณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขอจงทรงเจรญิพระชนัษำ
ยิ่งยืนนำน ทรงเบิกบำนผ่องแผ้วเป็นหลักชัยและประทีปธรรมแก่คณะสงฆ์ 
และพุทธศำสนิกชนท้ังไทยและเทศ ทรงเป็นบุญเขตที่เคำรพศรัทธำของมหำชนอยู่
ตรำบจิรัฐิติกำล

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสงัวรธรรม เล่ม ๑-๒-๓ คอื ธรรมาภธิาน พจนานกุรมค�าสอนพระพุทธ-

ศาสนา พระนิพนธ์เรื่องนี้ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ และพิมพ์ครั้งที่ ๒  

(ฉบบัปรบัปรงุเพิม่เตมิ) เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ความเป็นมาของพระนิพนธ์เรือ่งนีป้รากฏ

อยู่ในค�าชี้แจง (ในการพิมพ์ครั้งแรก) ซึ่งรวมพิมพ์ในเล่มนี้ด้วยแล้ว

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๓ ได้ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่ม

เน้ือหาข้ึนอีกเท่าตัว โดยประมวลจากพระนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีก ๑๗ เรื่อง  

คอื การบริหารทางจติส�าหรบัผูใ้หญ่, แนวปฏิบตัทิางจติ, โสฬสปัญหา, ต�านานพทุธมนต์, 

มนษุยธรรม, จติศกึษา, พระพทุธศาสนากบัการนับถือพระพทุธศาสนา, พรหมวหิารธรรม, 

หลกัธรรมส�าหรับการปฏิบติัอบรมทางจติ, คูมื่อปัญญา, หายใจให้เป็นสุข, คู่มือกรรมฐาน, 

ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน, รวมธรรม, รวมบทความธรรม, โอวาทานุศาสน์ 

(นวกะ ๒๕๒๕), นวกภิกษุ พรรษกาล ๒๕๓๔ รวมพระนิพนธ์ที่ใช้เป็นต้นฉบับใน

การจัดท�าธรรมาภิธาน ทั้งหมด ๒๕ เรื่อง

เนื่องจาก ธรรมาภิธาน ที่พิมพ์ในคร้ังนี้ ได้เพ่ิมเนื้อหาขึ้นอีกมาก จึงแบ่ง 

เป็น ๓ เล่ม และเรยีกว่า ธรรมาภิธาน (ฉบบัแก้ไขเพิม่เติม) นบัเป็นการพมิพ์ครัง้ที ่๓

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง 

(ในการพมิพ์ครัง้แรก)

ธรรมาภธิาน พจนานกุรมค�าสอนพระพทุธศาสนา ทีจ่ดัท�าขึน้ครัง้นี ้ประมวล

จากพระนพินธ์เรือ่งต่าง ๆ ของเจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๘ เรื่อง คือ

๑.  ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

๒.  ทศพลญาณ ธรรมเทศนา

๓.  ทศพิธราชธรรม และหลักพระพุทธศาสนา

๔.  ธรรโมวาท

๕.  แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗

๖.  ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า

๗.  ลักษณะพุทธศาสนา

๘.  สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ

วธิจีดัท�าธรรมาภธิาน คอื คดัค�าอธบิายข้อธรรมต่าง ๆ ทีป่รากฏในพระนพินธ์

เรือ่งนัน้ ๆ เท่าทีเ่หน็ว่าพอสมควรแก่ความรูใ้นข้อธรรมนัน้ ๆ สัน้บ้าง ยาวบ้าง สดุแต่

จะทรงอธิบายไว้ แล้วน�ามาเรียงล�าดับตามล�าดับอักษร เพื่อสะดวกในการค้นหา  

เหมือนการค้นหาค�าในพจนานุกรม ค�าอธิบายข้อธรรมบางข้อก็อาจคัดมาจากหลาย

แห่ง แล้วน�ามาเรยีบเรยีงให้เป็นเนือ้เดยีวกนั ค�าอธบิายข้อธรรมบางข้อกอ็าจจะปรากฏ

ในธรรมาภิธานนี้มากกว่า ๑ ครั้ง เพราะเป็นข้อธรรมที่เกี่ยวโยงกับข้อธรรมอื่น ๆ  

ที่ทรงอธิบายพาดพิงถึง ซ่ึงหากจะตัดออกเพ่ือไม่ให้ซ�้ากันก็จะท�าให้เนื้อความของ 

ค�าอธบิายในข้อธรรมน้ัน ๆ ไม่สมบูรณ์ ฉะนัน้ ค�าอธบิายข้อธรรมบางข้อจงึอาจปรากฏ

ซ�้าซ้อนกันบ้าง แต่มีไม่มากนัก

อกีประการหนึง่ เนือ่งจากพระนพินธ์บางเรือ่งทีน่�ามารวบรวมจดัเป็นธรรมาภธิาน

นี้ เป็นพระนิพนธ์ที่ถอดมาจากธรรมบรรยายที่ทรงบรรยายในโอกาสต่าง ๆ ถ้อยค�า

ส�านวนจึงอาจเป็นภาษาพดู ไม่ใช่ภาษาเขียน คอือาจมกีารกล่าวซ�า้หรอืกล่าวโยงถึงกนั

ไปมาอยู่บ้าง



ค�าศัพท์ท่ีน�ามาเรียบเรียงเป็นพจนานุกรม หรือล�าดับค�าตามล�าดับอักษรใน

หนงัสอืนี ้มเีป็นจ�านวนมากท่ีเป็นข้อธรรมท่ีไม่มคี�าอธบิายหรอืเน้ือหาโดยตรง เพราะเป็น

ข้อธรรมที่อ้างถึงหรือปรากฏอยู่ในค�าอธิบายเร่ืองต่าง ๆ หากจะคัดเอาค�าอธิบาย 

ข้อธรรมนั้น ๆ มาลงไว้อีก ก็จะเป็นการซ�้าซ้อนกัน จึงใช้วิธีน�าเอาข้อธรรมนั้นมา 

ตัง้เป็นค�าศัพท์ แล้วบอกให้ดคู�าอธบิายหรอืเนือ้ความในเรือ่งอนัเป็นทีม่าหรอืทีข้่อธรรม

นั้น ๆ ปรากฏอยู่ ซึ่งอาจจะท�าให้ผู้ต้องการดูเสียเวลาค้นหาอยู่บ้าง แต่ก็ได้ประโยชน์

คุ้มเวลา เพราะนอกจากจะท�าให้รู้ค�าอธิบายของข้อธรรมนั้นแล้ว ยังท�าให้ได้รู้ด้วยว่า 

ข้อธรรมนั้นมีความเกี่ยวโยงกับข้อธรรมอื่นอย่างไร เพราะเหตุไร

ค�าที่น�ามาตั้งเป็นค�าศัพท์ในหนังสือนี้ ไม่จ�ากัดเฉพาะข้อธรรมหรือศัพท์ธรรม

เท่านั้น แม้ค�าที่ไม่ใช่ศัพท์ธรรมโดยตรง แต่เห็นว่าเป็นค�าที่เป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 

พระพทุธศาสนา เช่นค�าว่า “สอบครัง้แรก” “อบุาสกคนแรก” “หวัใจพระพทุธศาสนา” 

ก็น�ามาตั้งเป็นค�าศัพท์ไว้ด้วย เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจใคร่รู้

อนึ่ง ค�าบางค�าอาจเขียน ๒ อย่าง เช่น ค�าว่า กรรมฐาน กัมมัฏฐาน, 

จิตตภาวนา จิตภาวนา, เบญจวัคคีย์ ปัญจวัคคีย์, มรรยาท มารยาท เพราะในการ

เขยีนค�าเหล่านีมี้ใช้กันท้ัง ๒ อย่าง ฉะน้ัน ในธรรมาภธิานนี ้ซึง่รวบรวมมาจากหนงัสือ

หลายเรือ่ง จงึอาจมอีกัขรวธิทีีล่กัลัน่กนัอยูบ้่างในการค้นหาค�าเหล่านี ้หากหาไม่พบใน

ค�าแบบหนึ่งก็ให้ดูที่ค�าอีกแบบหนึ่ง เช่น กรรมฐาน กัมมัฏฐาน

ธรรมาภธิาน พจนานกุรมค�าสอนพระพทุธศาสนา ท่ีจดัท�าข้ึนครัง้นี ้นบัเป็นการ

เร่ิมต้นของการน�าเสนอบทพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สู่สาธารณชน ในรูปแบบพจนานุกรม เนื้อหา

อาจจะยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ เพราะเป็นการรวบรวมจากพระนิพนธ์บางส่วนของเจ้า

พระคุณสมเดจ็ฯ ซึง่มอียูเ่ป็นจ�านวนมาก และยังมีพระนพินธ์อกีจ�านวนมากทียั่งไม่ได้

รวบรวมมาไว้ในธรรมาภธิานทีจ่ดัพมิพ์ครัง้นี ้เนือ่งจากธรรมาภธิานนี ้จัดท�าขึน้ในเวลา

อนัจ�ากดั แต่ก็หวงัว่าคงจะได้มีโอกาสพัฒนาธรรมาภธิานน้ีให้มเีนือ้หาครบถ้วนบรบูิรณ์

ในรูปของ สารานุกรมค�าสอนพระพุทธศาสนา ในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป

เน่ืองจากเวลาอันจ�ากัด การจดัพิมพ์ธรรมาภธิานครัง้นีค้งมข้ีอบกพร่องอยู่มาก 

หากท่านผู้อ่านจะได้กรุณาติชมและแนะน�าก็จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขใน

การจัดพิมพ์ครั้งต่อไป



.



อักษร ก-ธ



อักษรย่อ

ก.จ. = การบริหารทางจิต ส�าหรับผู้ใหญ่

ค.ก. = คู่มือกรรมฐาน

ค.ป. = คู่มือปัญญา

จิต. = จิตศึกษา

ต.พ. = ต�านานพุทธมนต์

ท.ท. = ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

ท.ธ. = ทศพลญาณ ธรรมเทศนา

ท.ห. = ทศพิธราชธรรม และหลักพระพุทธศาสนา

ธ. = ธรรโมวาท

ธ.อ. = ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน

น.จ. = แนวปฏิบัติทางจิต

น.พ. = แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗

น.ภ. = นวกภิกษุ พรรษกาล ๒๕๓๔

นวก. = โอวาทานุศาสน์ (นวกะ ๒๕๒๕)

ม.นุ. = มนุษยธรรม

พ.ก. = พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนา

พ.พ. = ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า

พ.วิ. = พรหมวิหารธรรม

ร. = รวมธรรม

ร.ธ. = รวมบทความธรรม

ล.พ. = ลักษณะพุทธศาสนา

ส.ท. = สมัมาทิฏฐ ิตามพระเถราธบิายของท่านพระสารบีตุร

ส.ป. = โสฬสปัญหา

ห.ก. = หลักธรรมส�าหรับการปฏิบัติอบรมทางจิต

ห.ส. = หายใจให้เป็นสุข



สำรบัญ
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ข ๑๕๓

ค ๑๗๗
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ฐ ๔๕๗

ด ๔๖๑

ต ๔๙๓

ถ ๕๐๙

ท ๕๑๕

ธ ๕๗๕
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กกุธะ, ไม้ ดู โพธิพฤกษ์

กฎความจริง ดู เถรวาท

กฎธรรมดา ดู ธรรม, พระธรรม, อวิชชา

กฐิน	ออกพรรษาแล้วเป็นฤดูกาลทอดกฐิน	

ไปถวายนั้นจึงหมายถึงผ้า	 เช่นผ้าขาว

เป็นผืนเป็นพับยังมิได ้ท�าเป ็นจีวร	 

พระสงฆ์เมื่อรับผ้านั้นแล้วต้องรีบช่วย

กันตัดเย็บย้อม	 จนถึงครองคือนุ่งห่ม

ได้ในวันนัน้ทเีดยีว	หมายความว่าต้อง

ให้เสร็จทุกอย่างก่อนที่อรุณจะขึ้นใน

ที่สุดของคืนวันนั้น	 ธรรมดาพระภิกษุ

สงฆ์ช่วยกนัเยบ็จวีรใช้เองเป็นกจิธรรมดา

ในพุทธกาล	 เพราะไม่มีผ้าฟุ่มเฟือย

เหมอืนอย่างในปัจจบุนัน้ี	และพระพทุธเจ้า

มีพระพุทธประสงค์ให้พระมีผ ้าใช้ 

เพียงที่จ�าเป็นโดยเฉพาะคือ	 ผ้านุ่ง 

(อันตรวาสก	หรือสบง)	ผนื	๑	ผ้าห่ม  

(อตุตราสงค์	หรอืจวีร)	ผนื	๑	ผ้าซ้อน

กันหนาว	 (สังฆาฏิ)	 ผืน	๑	 เรียกว่า	

ไตรจีวร	 แปลว่า	 จีวร	 ๓	 ผืน	 เรียก 

สั้น	ๆ	ว่า ไตร ปีหนึ่งทรงอนุญาตให้

พระภิกษุเที่ยวแสวงหาผ้ามาท�าจีวร

เปล่ียนชดุเก่ากนัครัง้หนึง่	มีก�าหนด	๑	

เดอืนท้ายฤดฝูน	คอืก�าหนดทีก่ล่าวมา

ข้างต้น	 เรียกว่า	 จีวรกาล	 แปลว่า	 

กาลเวลาท�าจวีร พระภกิษสุงฆ์ผูไ้ด้อยู่

จ�าพรรษาในทีใ่ดทีห่นึง่ตลอด	๓	เดอืน

แล้ว	มีจ�านวนตัง้แต่	๕	รูปขึน้ไป	ทรง

อนุญาตให้รับกฐินได้	 เมื่อได้รับกฐิน

แล้ว	 กาลเวลาท�าจีวรขยายออกไปได ้

อีก	๔	เดือน	ที่จริงในเวลาอื่นจาก	๕	

มีก�าหนด	 ๑	 เดือนทางจันทรคติ	 คือ

ตั้งแต่แรมค�่า	๑	เดือน	๑๑	จนถึงวัน

เพ็ญเดอืน	๑๒	เป็นก�าหนดตายตวัทกุปี 

คนไทยถอืการทอดกฐนิเป็นการบ�าเพ็ญ

กุศลทานครัง้ส�าคญัมาตัง้แต่โบราณกาล	

ดังมีในศิลาจารึกสมัยกรุงสุโขทัยเป็น

ราชธานี	 พระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัย

สุโขทัยดังท่ีปรากฏในศิลาจารึกสืบมา

จนถึงสมยัปัจจบุนัได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ถวายผ้าพระกฐินในวัดที่ส�าคัญต่าง	ๆ	

ทุกปี	 พระราชวงศ์ข้าราชการพ่อค้า

ประชาชนผู้มกี�าลงักไ็ด้ทรงทอดและได้

ทอดกฐินในวัดต่าง	 ๆ	 วัดโดยมากไม่

ตกค้างกฐิน	 แต่ถ้าวัดใดกฐินตกค้าง	

ทายกทายกิาใกล้เคียงวดันัน้กม็กัเรีย่ไร

กันทอดเพื่อให้พระสงฆ์ผู้จ�าพรรษาใน

วัดได้รับกฐินตามพระวินัย

	 ค�าว่า	 กฐิน	 เป็นชื่อของ	 ไม้สะดึง 

ที่วางทอดลงเพื่อขึงผ้าเย็บจีวรเหมือน

อย่างไม้สะดึงส�าหรับขึงผ้าปัก	 ค�าว่า

ทอดกฐินจึงหมายถึงน�าผ้าไปถวาย 

พระสงฆ์	เพ่ือให้พระสงฆ์ทอดไม้สะดงึ

ลง	ขงึผ้าท่ีถวายนัน้เย็บท�าจีวร	ผ้าท่ีน�า
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เดือนทัง้หมดนีก้ท็�าจวีรได้	แต่ในระหว่าง	

๕	เดือนนั้นได้รับผ่อนวินัยบางข้อเพื่อ

ให้เทีย่วไปหาผ้ามาท�าจีวรกนัได้สะดวก	

แต่ผ้ากฐินนั้นช่วยกันท�าให้เสร็จได้ใน

วนัเดยีวนัน้เพยีงผนืเดยีว	จงึต้องพร้อม

กันยกให้แก่พระภิกษุเพียงรูปเดียว	 

พระอาจารย์ในภายหลังได้แก้ให้รับผ้า

ที่ท�าจีวรมาเสร็จแล้วเป็นกฐินได้	 จึงมี

ฝ่ายที่ถือตามมติของพระอาจารย์นั้น 

ก็ม	ีถือตามธรรมเนยีมเดมิในพระวนิยั

ก็มี	 บางทีชวนกันทอด	 จุลกฐิน	 คือ	

ปลูกฝ้ายอย่างสมมติ	 เก็บฝ้ายมาปั่น

เป็นด้าย	 ทอเป็นผ้าเป็นผืนพอแล้ว	

ถวายแล้วตดัเย็บย้อมจนถงึครองส�าเรจ็

ในวันเดียว	 เป็นการโกลาหลอยู่	 (ท.ห.	

๒๑๒-๒๑๓)

๘๐	พรรษา	พระพทุธเจ้าเป็นชาวโกศล	

พระเจ้าปเสนทกิเ็ป็นชาวโกศล	แต่อาจ

จะแยกเป็นแคว้นอิสระในบางครั้งก็ได้

	 แต่ในหลักฐานชั้นอรรถกถาหลัง 

ลงมากล่าวว่าเป็นแคว้นอิสระซ่ึงมี	 

พระเจ้าสุทโธทนะ	พระพุทธบิดาเป็น

พระราชาแห่ง	 แคว้นสักกะ	 นั้น	 มี 

กรุงกบิลพัสดุ์เป็นนครหลวง	 ท่านเล่า

ไว้ว่า	 เม่ือพระโพธิสัตว์เสด็จออกทรง

ผนวช	พระเจ้าสุทโธทนะกไ็ด้ทรงคอย

ฟังข่าวอยู่เสมอ	เมือ่ตรสัรูแ้ล้วได้เสดจ็

จาริกประกาศพระพุทธศาสนา	จนมา

ประทบัอยู่ทีพ่ระเวฬวุนัในกรุงราชคฤห์	

พระพทุธบดิากไ็ด้ทรงสดบัข่าวนีม้าโดย

ล�าดบั	และได้ทรงส่งทูตมาทูลเชญิเสดจ็

ไปกรงุกบลิพสัด์ุ	ผูท้ีม่านัน้กม็าฟังธรรม

และบวชในส�านักพระพุทธเจ้าไม่กลับ

ไปจนถึงพระพทุธบิดาได้ทรงส่งอ�ามาตย์

ผู้หนึ่งชื่อว่า กาฬุทายี	แปลว่า	อุทายี

ด�าเพราะมีผิวด�าสักหน่อย	เป็นทูตมา

เชญิเสดจ็	อ�ามาตย์กาฬทุายนีัน้เมือ่ได้

มาเฝ้าพระพุทธเจ้า	 ได้ฟังธรรม	 ก็ได้

บวชและได้กราบทลูเชญิเสดจ็พระพทุธเจ้า

ไปกรุงกบิลพัสดุ์	 พระพุทธเจ้าจึงได้

เสดจ็จากกรุงราชคฤห์	ทรงด�าเนนิด้วย

พระบาทไปยังกรุงกบิลพัสดุ์โดยล�าดับ

	 ในชั้นบาลีไม่ได้กล่าวไว้ชัดว่าเสด็จ

เมื่อไร	 แต่ว่าในชั้นอรรถกถาได้แสดง

เวลาไว้ดัง่นี	้พรรษาแรกได้ทรงจ�าพรรษา

กตญาณ ด ูปฐมเทศนา, พระพทุธเจ้าตรสัรู,้ 

  อริยสัจจ์ ๔

กตัตตากรรม ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

กถา ดู คัมภีร์

กถาวัตถุ ดู อภิธรรมปิฎก

กถาวัตถุ ๑๐ ดู ปุณณะ

กบลิพสัดุ	์ในระหว่างพรรษาทัง้	๓	พระพทุธเจ้า

ได้เสดจ็	กรงุกบลิพสัดุ ์สกักชนบท ใน

หลกัฐานชัน้บาลบ่ีงว่ารวมอยูก่บั	แคว้น

โกศล	ดัง่ทีใ่นตอนปลายพทุธกาลเล่าถงึ

พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ไปเฝ้าพระพทุธเจ้า	

กราบทลูว่า	พระพทุธเจ้ามพีระชนม์	๘๐	

พรรษา	พระเจ้าปเสนทโิกศลกมี็พระชนม์	

กตญาณ
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อยูท่ีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั	ถงึวนัแรม

ค�่า	 ๑	 เดือน	 ๑๑	 ออกพรรษาแล้วก็

เสด็จไปโปรดชฎิล	 ประทับอยู่ที่ต�าบล

อรุุเวลาเป็นเวลาถงึ	๓	เดอืน	คอืจนถงึ

กลางเดือนย่ี	 ต่อจากนั้นจึงเสด็จไป 

กรงุราชคฤห์	ทรงรบัพระเวฬวุนัวนัสิน้

เดือนยี่	 ประทับอยู่ที่พระเวฬุวันนั้น

จนถงึกลางเดอืน	๔	วนัรุง่ขึน้จงึได้เริม่

เสดจ็ไปกรงุกบลิพัสดุ	์ซ่ึงท่านพรรณนา

ไว้ว่ามีหนทาง	 ๖๐	 โยชน์	 และเสด็จ

พระพทุธด�าเนนิไปเพยีงวนัละ	๑	โยชน์

ต้องใช้เวลา	๒	เดอืน	ถงึกรงุกบลิพัสดุ์

ในวันกลางเดือน	 ๖	 ซึ่งเป็นวันวิสาข

ปุณณมี	 โยชน์ในครั้งนั้นจะเป็นระยะ

ทางเท่าไรไม่อาจจะทราบได้แน่	แต่ว่า

อาจจะเทยีบได้ทีก่ล่าวถงึระยะทางจาก

พุทธคยาคือที่ตรัสรู้	 ไปถึงป่าอิสิปตน

มฤคทายวนั	เป็นระยะทาง	๑๘	โยชน์	

เดี๋ยวนี้ทางในแผนท่ีปัจจุบันตามทาง

รถไฟตก	๑๒๐	ไมล์หย่อนหน่อย	คือ

ไม่ถึง	๑๒๐	ไมล์ดี	ที่เป็น	๑๘	โยชน์

กอ็าจจะคดิเทยีบเคยีงได้ดัง่นี	้ส่วนระยะ

ทางจากกรุงราชคฤห์ถึงกรุงกบิลพัสดุ์

แคว้นสักกะนั้น	 ๖๐	 โยชน์	 เสด็จวัน

ละโยชน์	ที่กล่าวว่าเสด็จไม่รีบร้อน

	 เมื่อเสด็จไปถึง	 พระญาติมีพระเจ้า 

สุทโธทนะเป็นประธาน	 ก็ถวายการ

ต้อนรบั	และจดัให้ประทบัทีอ่ารามของ

เจ้าสักยะองค์หนึ่งชื่อว่า	 นิโครธ	 จึง

เรียกได้ว่า	 นิโครธาราม	 ในชั้นแรก	

พระญาตชิัน้ผูใ้หญ่คอืผูท้ีสู่งอายกุว่าไม่

ยอมถวายบังคมคือไหว้พระพุทธเจ้า	

เพราะวงศ์สกัยะน้ีเป็นผู้ท่ีมมีานะแรงมาก 

ไม่ยอมแสดงความเคารพแก่ผู้ที่อ่อน

อายุกว่า	ท่านแสดงว่า	ฝนโบกขรพัส 

ได้ตก	 แปลว่า	 ฝนท่ีมีสีแดง และ

พระพทุธเจ้ากไ็ด้แสดง เวสสนัตรชาดก 

คอืเรือ่งพระเวสสันดรทีม่คีวามโดยย่อ

ว่า	

 พระเจ้าสัญชัย	 แห่งสีวีรัฐ	 ได้มี 

พระโอรสพระองค์หนึง่	ทรงพระนามว่า 

เวสสันดร	 ประสูติแต่พระนางผุสดี 

พระเวสสันดรนั้นครั้นเมื่อมีพระชนม์

เจริญขึ้นก็ได้ทรงอภิเษกกับพระนาง- 

มัทรี	 มีพระโอรสองค์หนึ่งพระนามว่า	

ชาลี	 พระธิดาองค์หนึ่งพระนามว่า	 

กัณหา	 พระเวสสันดรเป ็นผู ้ที่มี 

พระหทัยกว้างขวาง	 ทรงบ�าเพ็ญทาน 

อยูเ่สมอ	มพีระอธัยาศยัน้อมน้าวไปใน

ทางบริจาคอย่างไม่อั้นและไม่หยุดยั้ง	

ได้ประทานช้างเผือกส�าหรับพระนคร

แก่พราหมณ์ชาว	กาลงิครฐั	ไป	ชาวเมอืง

จึงเกิดความไม่พอใจ	 ประชุมกันให้ 

พระเจ้าสัญชัยเนรเทศพระเวสสันดร	

พระเจ้าสัญชยักจ็�าต้องทรงปฏบิตัติาม

ความประสงค์ของประชาชน	 เนรเทศ

พระเวสสันดรไปพร้อมกบัพระชายากบั

พระโอรสพระธิดา	ทั้ง	๔	พระองค์ได้
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เสด็จไปทรงผนวชเป็นฤษอียูใ่นป่า	 แต่

กย็งัม ีพราหมณ์ชูชก ไปทลูขอพระชาลี	 

พระกัณหา	 พระเวสสันดรก็ประทาน

ให้	ชชูกกพ็าพระกมุารกมุารทัีง้สองไป	

แล้วกย็งัมพีราหมณ์มาขอพระนางมทัรี

อกี	พระเวสสนัดรกป็ระทานให้	แต่ว่า

พราหมณ์ท่ีมาขอพระนางมัทรีน้ันว่า

เป็นพราหมณ์พระอินทร์แปลง	เพราะ

ฉะนั้น	 ก็ถวายคืนไว้	 ฝ่ายชูชกพา 

พระชาลพีระกณัหาไปเฝ้าพระเจ้าสญัชยั	

พระเจ้าสัญชัยก็ทรงรับเอาท้ังสอง 

พระองค์ไว้	 และพระราชทานทรัพย์

เป็นการแลกเปล่ียนพระราชนัดดา	และ

พระเจ้าสญัชยักไ็ด้ทรงพาพระราชนดัดา

ออกไปรบัพระเวสสนัดรกบัพระนางมัทรี 

เสดจ็กลบัพระนคร	เร่ืองโดยย่อกมี็เท่านี้ 

	 เรือ่งเวสสนัตรชาดกนี	้เรยีกอกีอย่าง

หนึง่ว่า	มหาชาต	ิเป็นทีน่ยิมในหมูค่น

ไทยมาต้ังแต่เก่าก่อน	 ได้มีนักกวีแต่ง

เป็นร่ายยาวส�าหรบัเทศน์	มีส�านวนด	ีๆ	

มาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงเก่าศรีอยุธยา	 

ในสมัยกรุงเทพฯ	 นี้ก็มี	 จนถึงเป็น

ธรรมเนยีมในราชส�านกั	เจ้านายผูใ้หญ่

ทรงผนวชอย่างบวช	 ๓	 เดือน	 และ 

ต้องไปถวายเทศน์มหาชาติกัณฑ์หนึ่ง	

รัชกาลที่	 ๕	 เมื่อทรงผนวชเณรก็ทรง

ถวายเทศน์มหาชาติกัณฑ์หน่ึง	รชักาล

ที	่๔	โปรดให้กรมหม่ืนมเหศวรศิววลิาศ

ทรงเป็นผู้จัดเครื่องกัณฑ์	 ในบัดนี้วัด

อกีมากกยั็งนยิมเทศน์มหาชาติเป็นงาน

ประจ�าปี	 เป็นการหาทนุก่อสร้างอะไร

ต่าง	ๆ	ในวดั	เพราะฉะนัน้	พระเวสสันดร

ท่านก็ได้ช่วยสร้างวัด	 สร้างถาวรวัตถุ	

และสิ่งต่าง	 ๆ	 มากมายส�าหรับใน 

เมืองไทย

	 พระญาตทิีม่อีาวโุสกว่าเมือ่ได้ฟังและ

ได้เห็นพระพุทธจรรยาต่าง	ๆ	ในที่สุด

ก็ได้ถวายบังคมด้วยกันทั้งหมด	แต่ใน

วันนัน้ยังไม่มีใครอาราธนาพระพุทธเจ้า

ให้ไปเสวยท่ีไหน	 วันรุ่งขึ้นจึงได้เสด็จ

ออกทรงบิณฑบาตพร้อมกับภิกษุสงฆ์	

ฝ่ายพระญาตมิพีระเจ้าสทุโธทนะเป็นต้น	

ได้ทรงทราบข่าวดั่งนั้นก็ตระหนก 

พระหทัย	เพราะว่าผิดธรรมเนียมของ

ขตัตยิวงศ์	พระเจ้าสุทโธทนะได้รบีเสดจ็

ออกไปยงัทีพ่ระพทุธเจ้าเสดจ็ออกทรง

บณิฑบาต	ท่านว่าพระเจ้าสุทโธทนะได้

ตรสัต่อว่า	ว่าได้ทรงปฏบิตัผิดิวงศ์หรอื

ผิดตระกูล	 ไม่มีธรรมเนียมที่กษัตริย์

จะภกิขาจารเหมอืนอย่างนี	้พระพทุธเจ้า

ก็ตรัสตอบว่า	 ได้ทรงปฏิบัติตามวงศ์

ของพระพุทธะ	 ไม่ใช่วงศ์ของขัตติยะ	

ได้ทรงเป็นพระพุทธะ	ทรงปฏิบัติตาม

วงศ์ของพระพุทธะ	 แล้วก็ได ้ตรัส 

พระคาถาว่า	อุตฺติฏฺเ นปฺปมชฺเชยฺย 

เป็นต้น	 ที่แปลความว่า	 บุคคลไม่พึง

ประมาทในอาหารที่เป็นเดน	 หรือใน

ก้อนข้าวที่พึงลุกขึ้นรับ	 พึงประพฤติ

กบิลพัสด์ุ
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ธรรมให้สุจรติ	ไม่พงึประพฤติธรรมนัน้

ให้ทุจริต	 เพราะว่าผู้ประพฤติธรรม 

ย่อมอยูเ่ป็นสขุท้ังในโลกนีท้ัง้ในโลกอืน่	

ถ้าจะพิจารณาดูโดยความก็คือเท่ากับ

ทรงแสดงว่า	 ไม่พึงประมาทในอาหาร

ที่เขาใส่บาตร	และการเที่ยวภิกขาจาร

นี้ก็ไม่ได้ไปลักไปขโมยใคร	 เป็นการ

แสวงหาโดยสุจริต	 ไม่ได้ไปท�าทุจริต

ที่ไหน	 เพราะฉะนั้น	 อาชีพอะไร	 ๆ	

ก็ตามที่เป็นอาชีพที่สุจริตและที่เป็น 

การสมควรแก่ภาวะของตนแล้ว	กใ็ช้ได้	

แต่ว่าทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า	 การ

ภกิขาจารนัน้จะเป็นสิง่ทีค่วรสรรเสรญิ

เรื่อยไป	 เพราะเป็นกรณียะคือเป็นกิจ

ทีค่วรท�าโดยเฉพาะส�าหรบันกับวช	ซ่ึง

เป็นผูต้้องอาศยันสิสยัข้อนี	้แต่ส�าหรบั

คฤหัสถ์ซ่ึงเป็นผู้มีกิจท�ามาหากิน	 จะ

ภิกขาจารอย่างน้ีก็ไม่ได้	 ก็ต้องปฏิบัติ

ให้เหมาะแก่ภาวะ

	 พระเจ ้าสุทโธทนะได ้ รับบาตร 

พระพทุธเจ้า	และเชญิเสดจ็เข้าไปทรง

รับภัตตาหารในพระราชนิเวศน์

	 ในวันต่อมา	 ที่กล่าวว่าเป็นวันที่	 ๓	

เป็นวันประกอบพิธีวิวาหมงคลและ 

พิธีมงคล ขึ้ นต� าหนักอภิ เษกของ 

พระราชกุมาร	ทรงพระนามว่า	นันทะ 

พระนนัทะนีเ้ป็นพระโอรสของ	พระนาง 

มหาปชาบดีโคตมี พระน้านางของ

พระพทุธเจ้า	พระนางนีมี้พระราชธดิา

อกีองค์หนึง่	ทรงพระนามว่า	รปูนนัทา 

พระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาต

ในเรอืนต�าหนกัของพระนนัทราชกมุาร	

พระนันทราชกุมารก็ทรงรับบาตรของ

พระพทุธเจ้า	และกเ็สดจ็ตามพระพทุธเจ้า

ออกมา	ฝ่ายพวกคนในเรอืนเหน็ดงันัน้

กร็บีไปทลูนาง	ชนบทกลัยาณี ซึง่เป็น

คูอ่ภเิษกในวนันัน้ของพระนนัทะ	นางก็

รีบออกมาและเตือนให้รีบกลับ	 ฝ่าย

พระนนัทะกถ็อืบาตรตามพระพทุธเจ้า

เรื่อยมา	 และก็ทรงนึกเร่ือยมาว่า	

พระพุทธเจ้าจะทรงรับบาตรที่นี่ที่นั่น	

พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับ	 ก็ต้องถือ 

บาตรตามพระพุทธเจ้าเร่ือยมาจนถึง 

นิโครธาราม	 ครั้นถึงนิโครธารามแล้ว

พระพทุธเจ้าก็ตรสัถามพระนนัทะว่าจะ

บวชไหม	 พระนันทะทูลตอบรับว่าจะ

บวช	 ด้วยไม่กล้าจะขัดพระพุทธด�ารัส	

พระพทุธเจ้ากโ็ปรดให้สงฆ์บวชพระนันทะ

เป็นภิกษุ

	 ต่อมา	ท่านกล่าวว่าเป็นวนัที	่๗	ได้ 

เสดจ็เข้าไปทรงรับภตัตาหารในพระราช 

นิเวศน์ พระนางยโสธรา พิมพา	 ซึ่ง

เป็นพระมารดาของราหุล	 พระโอรส

ของพระโพธิสัตว์เม่ือก่อนทรงผนวช	 

ได้ทรงแต่งพระราหุลออกมาให้กราบทูล

พระราชบิดา	 ท�านองว่ากราบทูลขอ 

พระราชสมบตั	ิพระราหลุ	เวลานัน้ว่า

มีพระชนม์	๗	ขวบ	ออกมากราบทูล

กบิลพัสด์ุ
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ขอมรดก	 พระพุทธเจ้าก็ทรงน�าพระ- 

ราหุลไปนิโครธารามด้วย	 และเม่ือถึง

นโิครธารามแล้ว	กโ็ปรดให้พระสารบีตุร

บรรพชาพระราหุลเป็นสามเณร	 ด้วย

ใช้วิธีให้รับสรณะ	๓	คือ	วิธีอุปสมบท

ด้วยถึงสรณะ	 ๓	 ที่ทรงให้เลิกไปแล้ว

นั้นมาใช้บรรพชาสามเณร	 พระราหุล

จงึเป็น	สามเณรองค์แรก	ในพระพทุธ-

ศาสนา	 และก็ใช้วิธีบวชด้วยให้ถึง 

สรณะ	 ๓	 สืบต่อมาจนบัดนี้	 ท่าน 

แสดงว่า	 เพราะทรงมีพระพุทธด�าริว่า	

ทรัพย์ที่เป็นโลกียะน้ันเป็นของท่ีไม่ 

ยั่งยืน	 แต่ว่าอริยทรัพย์เป็นสิ่งที่ยั่งยืน

กว่า	เพราะฉะนั้น	เมื่อมากราบทูลขอ

มรดก	จึงได้ประทานอริยทรัพย์ให้

	 ข้อนีก้น่็าพิจารณาถงึธรรมเนียมบวช

ในบดัน้ี	มารดาบิดาทีจ่ดัให้บุตรได้บวช

ก็เท่ากับว่าเป็นการให้อริยทรัพย์	หรือ

ว่าจัดให้บุตรได้อริยทรัพย์	 ซึ่งถือว่า

เป็นการท�าให้ได้รับทรัพย์ที่ประเสริฐ	

เมื่อท่านได้ท�ากิจอันน้ีก็รู้สึกว่าท่านได้

มีความปีติยินดีว่าได้อุปการะบุตรเป็น

อย่างดี	 คราวนี้มาพิจารณาดูถึงหน้าที่

ของบตุรท่ีพึงมีต่อบุพการ	ีเช่น	มารดา

บิดา	 ในพระพุทธศาสนาก็แสดงไว ้

เป็น	๒	คือ	ตอบแทนตามหน้าที่	เช่น

ว่าท่านเลีย้งมาแล้วเล้ียงท่านตอบเป็นต้น	

อีกอย่างหนึ่งท่านแสดงว่า	 ตอบแทน

ด้วยท�าให้มารดาบิดาเจริญด้วยคุณ	 

มศีรทัธาศลีเป็นต้น	เมือ่ท�าให้ท่านเจริญ

ศรัทธาศีล	เป็นต้น	กช่ื็อว่าเป็นการตอบ 

แทนอย่างสูง	 พิจารณาดูก็คือว่าตอบ 

แทนท่านด้วยท�าให้ท่านได้รบัอรยิทรพัย์

นัน้เอง	และการบวชเป็นทางทีจ่ะท�าให้

ท่านบุพการีจะรับอริยทรัพย์ได้ง่าย	

เพราะท�าให้ท่านมคีวามคุน้เคยในศาสนา	

เป็นโอกาสท่ีจะเข้ามารกัษาศีล	ฟังธรรม	

และปฏิบัติความดีอ่ืน	 ๆ	 อีก	 เพราะ

ฉะนั้น	ก็เป็นเหตุผลที่จูงกันไปในด้าน

ดีให้เกิดอริยทรัพย์ด้วยกันทุก	ๆ	ฝ่าย	

	 ฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะเม่ือได้ทรง

ทราบดัง่น้ันกท็รงมคีวามทกุข์เป็นอย่าง

ยิง่	ได้รบีเสดจ็ไปเฝ้าพระพทุธเจ้า	แล้ว

ก็ทูลถึงความทุกข์ในพระราชหฤทัยว่า	

เมือ่พระพทุธเจ้าได้เสด็จออกทรงผนวช

นั้นก็ทรงประสบความทุกข์อย่างใหญ่

เป็นครั้งแรก	 ครั้นเมื่อพระนันทะออก

ทรงผนวชอีกก็ทรงประสบความทุกข์

เป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง	 แต่ก็ยังหวัง

อยูว่่ายังมพีระราหลุจะทรงเป็นผูส้บืพระ

ราชวงศ์ต่อไป	แต่มาครัง้นีพ้ระราหุลมา

ทรงผนวชอีก	 ก็ยิ่งทรงประสบความ

ทุกข์อย่างหนักเป็นครั้งท่ี	 ๓	 เพราะ

ฉะนัน้	กท็รงขอประทานพรพระพทุธเจ้า

ข้อหนึ่ง	 พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าได้ 

ทรงล่วงพรเสียแล้ว	พระเจ้าสุทโธทนะ

กท็ลูโดยความว่า	กม็ใิช่จะเป็นการบงัคบั	

เมือ่ทรงเหน็สมควรกป็ระทาน	เมือ่ไม่ทรง

กบิลพัสด์ุ
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เหน็สมควรก็อย่าประทาน	พระพทุธเจ้า

กท็รงให้พระเจ้าสุทโธทนะตรัสว่าจะทรง

ขอพรอะไร	พระเจ้าสุทโธทนะก็ได้ทูล

ขอพรข้อหนึง่ว่า	ต่อไปเมือ่พระสงฆ์จะ

บวชผู้ใดก็ให้ผู ้นั้นได้รับอนุญาตจาก

มารดาบิดาก่อน	 เพราะได้ทรงปรารภ

ถึงความทกุข์ท่ีเกดิแก่พระองค์ครัง้นีว่้า

มากมายนัก	ก็อย่าให้ความทุกข์เช่นนี้

เกดิข้ึนแก่มารดาบิดาอ่ืนเลย	พระพทุธเจ้า

กท็รงอนญุาต	และกไ็ด้ทรงสัง่พระสงฆ์

ว่าจะบวชใครกต้็องให้ผูน้ั้นได้รบัอนญุาต

จากมารดาบิดาเสียก่อน	 ตลอดมาถึง

บัดนี้

	 และในวันหนึ่ง	 ที่ท่านพระอรรถ- 

กถาจารย์ได้แสดงว่า	ในวนัรุง่ขึน้พระเจ้า 

สุทโธทนะได้ทูลพระพุทธเจ้าว่า	 เมื่อ

พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�าเพญ็เพยีรอยู	่ได้

มเีทพดามาบอกว่าพระลกูเจ้าส้ินพระชนม์

เสยีแล้ว	แต่พระเจ้าสทุโธทนะไม่ทรงเชือ่ 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสชาดกเรื่องหนึ่ง

เรียกว่า	 มหาธรรมปาลชาดก	 โดย

ความว่า	 ในแคว้นกาสีได้มีบ้านหลัง

หนึ่งชือ่ว่า บ้านธรรมปาละ นายบ้านก็

ช่ือว่า ธรรมปาละและมบีตุรคนหนึง่ก็

ชื่อ ธรรมปาละ เป็นตระกูลทีป่ระพฤติ

ธรรมสืบ ๆ กันมา คนในหมู่บ้านนั้น

ทกุชัน้กพ็ากนัประพฤตธิรรม คอื	ไม่ฆ่า 

ไม่ลกั	 ไม่พูดเท็จ	 เป็นต้น	 บิดาได้ส่ง

ธรรมปาลกมุารไปเรียนวชิากับอาจารย์

ทศิาปาโมกข์ทีก่รงุตกักศลิา	ธรรมปาล

กมุารเรยีนได้ดี	ต่อมาบุตรของอาจารย์

ก็สิ้นชีวิตด้วยเหตุอย่างหนึ่ง	 หมู่ญาติ

และหมูศ่ษิย์กพ็ากนัเศร้าโศก	ฝ่ายธรรม

ปาลกมุารไม่เศร้าโศก	แต่มีความสงสัย

ว่าท�าไมจงึตายในเวลาเป็นหนุม่	ในทีส่ดุ

ก็ได้ถามขึ้น	 คนเหล่านั้นได้บอกว่า	

ความตายนั้นไม่แน่นอน	 จะตายเวลา

ไหนได้ทัง้นัน้	ธรรมปาลกมุารกบ็อกว่า	

ในหมู่บ้านเขานั้นเห็นตายกันเมื่อแก่

เป็นพื้น	 ฝ่ายอาจารย์ไม่เชื่อ	 จึงได้ให้

ธรรมปาลกุมารเป็นผู้ดูแลกิจการอยู่

ชั่วคราว	 ตนเองก็เดินทางไปหมู่บ้าน

ธรรมปาละ	และน�าเอากระดูกของแพะ

ไปแสดงแก่บดิาของธรรมปาละว่า	ธรรม

ปาละตายแล้ว	 บิดาของธรรมปาละ 

ก็บอกว่าไม่เชื่อ	เพราะที่นี่โดยปกติไม่

ตายกันในเวลาเป็นเด็กหรือเป็นหนุ่ม	

อาจารย์ก็ถามว่า	 จะต้องมีเหตุและ

ประพฤติอย่างไรจึงเป็นเหตุให้บังเกิด

ผลเช่นนี	้บดิาของธรรมปาละกไ็ด้ตอบว่า

ประพฤติธรรมนั่นเอง	 และแจ้งข้อ 

ทีป่ระพฤตต่ิอ	ๆ	กนัมาให้ทราบ	อาจารย์

ของธรรมปาละก็มีความชื่นชมยินด	ี

แล้วกร็บัเอาธรรมเนยีมปฏบิตัใินหมูบ้่าน

นั้นกลับไปใช้ประพฤติปฏิบัติกันต่อไป

	 พระพทุธเจ้าไม่ได้ประทบัจ�าพรรษา

ที่กรุงกบิลพัสดุ์ในตอนนั้น	ได้โปรดให้

บวชพระนันทะกับพระราหุล	 และได้

กบิลพัสด์ุ
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พระพุทธเจ้ารวมทั้งหมดเป็น	๑๐	คน	

ทัง้กาฬทุายอี�ามาตย์	และส่งมาทลีะคน	

เมือ่ส่งมาคนหนึง่เหน็หายไปกส่็งมาอีก

คนหนึง่	รวมจนถงึคนที	่๑๐	จงึส�าเรจ็

	 ถ้าเป็นจริงตามนี้	 ระยะเวลาที่จะ

เสดจ็กรงุกบลิพสัดุห์น้าพรรษาที	่๒	ก็

คงเป็นไปไม่ได้	กว่าทูตคนหนึ่งจะเดิน

ทางมาถึง	 แล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็จะ

ต้องทรงรอ	 เห็นหายไปจนผิดสังเกต	

จึงได้ทรงส่งอีกคนหนึ่งมา	 ระยะทาง 

ไม่ใกล้	ฉะนัน้	ทีท่่านพรรณนาถึงเรือ่ง

เบือ้งต้นเหล่านีไ้ว้	เมือ่พจิารณาดรูะยะ

เวลาทีท่่านให้ในการเสด็จกด็เูหมอืนจะ

ขัดกัน	 แต่ก็เป็นอันยุติได้แต่เพียงว่า	

ได้เสดจ็กรงุกบลิพสัด์ุคร้ังหนึง่ในระยะ

ต้นนัน้	และท่านว่าพระพุทธเจ้าได้ทรง

พาพระนนัทะและพระราหลุเสดจ็กลบั

มากรุงราชคฤห์ประทับจ�าพรรษาที่	๒	

ที่พระเวฬุวัน	 แต่ในหลักฐานชั้นบาลี

กล่าวว่าเม่ือพระพุทธเจ้าได้ทรงผนวช

พระราหุลเป็นสามเณรแล้วก็ได้เสด็จ

จากกรุงกบิลพัสดุ ์ ไปนครสาวัตถ	ี 

แคว้นโกศล	ขดักนัอยู่	ฉะนัน้	เรือ่งการ

บวชพระราหุลอาจเป็นการเสดจ็ในครัง้

ที	่๒	กไ็ด้	เพราะได้เสด็จกรงุกบลิพสัดุ์

อกีครัง้หนึง่ในภายหลงั	และในครัง้หลงั

นั้นได้เสด็จจ�าพรรษาท่ีนิโครธาราม	 

(พ.พ.	๙๒-๙๗)	ดู พระพุทธเจ้า	ด้วย

ทรงน�าพระนันทะกับพระราหุลเสด็จ

กลับไปสู่กรุงราชคฤห์	 ทรงจ�าพรรษา

อยู่ในกรุงราชคฤห์	เรื่องการเสด็จกรุง

กบิลพัสดุ์ครั้งแรกก็มีเพียงเท่านี้

	 เร่ืองการก�าหนดเวลาว่าพระพทุธเจ้า 

ได้ทรงบ�าเพญ็พทุธกจิอะไร	เมือ่ไร	เสดจ็ 

ไปไหนเมื่อไร	 ได้หลักฐานในชั้นบาลี

เป็นส่วนน้อยและโดยมากก็บอกแต่

เพียงว่าสมัยหนึ่งประทับท่ีนั่น	 หรือ

ประทบัทีน่ัน่ตามพระพทุธอัธยาศัย	แล้ว

ก็เสด็จจาริกไปที่นั่น	หนังสือชั้นบาลีนี้

ปรากฏว่าเขยีนเป็นตวัอักษรขึน้ท่ีลังกา

ในสมัยสังคายนาเป็นครั้งท่ี	 ๕	 เม่ือ

พระพทุธศาสนาลว่งแลว้	๔๐๐	ปีเศษ	

แต่คมัภร์ีในชัน้หลงัต่อมา	ซึง่เป็นคัมภร์ี

อธิบายพระบาลีที่เรียกว่า	 อรรถกถา 

แปลว่า	 กล่าวเนื้อความของบาลีซึ่ง

เป็นการอธิบาย	 พระอาจารย์รจนา 

อรรถกถาเรียกว่า	 อรรถกถาจารย์ 

ปรากฏว่าได้ท�าในสมัยต่อมาอีกจน

กระทั่งพระพุทธศาสนาล่วงแล้วได	้

๑,๐๐๐	ปีกว่า	ในคมัภร์ีชัน้นีแ้สดงเวลา

ไว้ละเอียดยิ่งขึ้น	 ดั่งเช่นระยะเวลาที่

กล่าวเมื่อคราวก่อน	 โดยเฉพาะระยะ

เวลาเรือ่งเสด็จกรงุกบิลพัสดุ์	ชั้นอรรถ

กถากล่าวไว้ว่า	เสดจ็ก่อนเข้าพรรษาที่	

๒	 ดั่งที่กล่าวแล้ว	 แต่ว่าในอรรถกถา

น้ันเองได้มีเร่ืองที่เป็นเบื้องต้นไว้ว่า	 

พระเจ้าสุทโธทนะได้ส่งทตูมาเชญิเสดจ็

กบิลพัสด์ุ
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กรรณกิาร์ ด ูปาริชาตก์สวรรค์, โพธพิฤกษ์

กรรม		 การศึกษาพระพุทธศาสนา	 ถ้าไม่ได้

	 ค�าว่า	กรรม	 แปลว่า	 กิจการที่คน

กระท�า	ค�าว่า	ท�า	หมายถึง	ทัง้ท�าด้วย

กาย	อนัเรยีกว่า กายกรรม	ทัง้ท�าด้วย

วาจาคือพูด	 อันเรียกว่า	 วจีกรรม  

ท้ังท�าด้วยใจคือคิด	อันเรยีกว่า มโนกรรม 

บางทีเมื่อพูดกันว่าท�า	 ก็หมายถึงท�า

ทางกายเท่านัน้	ส่วนทางวาจาเรยีกว่าพดู 

ทางใจเรียกว่าคิด	 แต่เรียกรวมได้ว่า

เป็นการท�าทุกอย่าง	เพราะจะพูดกต้็อง

ท�าคือท�าการพูด	 จะคิดก็ต้องท�า	 คือ

ท�าการคิด	 จึงควรท�าความเข้าใจว่า	 

ในที่นี้ค�าว่า	 ท�า	 ใช้ได้ทุกทาง	 เมื่อได้

ฟังว่าท�าทางกายก็ให้เข้าใจว่าท�าอะไร

ด้วยกายท่ีเข้าใจอยู่แล้ว	 เมื่อได้ฟังว่า

ท�าทางวาจาก็ให้เข้าใจว่าพูดอะไรต่าง	ๆ	

เมื่อได้ฟังว่าท�าทางใจก็ให้เข้าใจว่าคิด

อะไรต่าง	ๆ	กก็ารฟังค�าพดูอธบิายหลกั

วิชาอาจขวางหูอยู่บ้าง	 แต่เมื่อเข้าใจ

ความหมายแล้วก็จักสิ้นขัดขวาง	กลับ

จะรูส้กึว่าสะดวกเพราะเป็นค�าทีม่คีวาม

หมายลงตัวแน่นอน

	 ค�าว่า	กรรม	มักแปลกันง่าย	ๆ	ว่า 

การท�า แต่ผูเ้พ่งศพัท์และความแปลว่า	

กิจการที่บุคคลท�า	 ดังกล่าวแล้ว	 ถ้า

แปลว่าการท�า	กไ็ปพ้องกบัค�าว่า	กริยิา 

ค�าว่ากริยิาแปลว่า	การท�าโดยตรง	ส่วน

ค�าว่ากรรมนั้นหมายถึงตัวกิจหรือการ

งานที่กระท�า	 ดังค�าที่พูดในภาษาไทย

ทีถ่กูต้อง	เช่น	กสิกรรม	พาณชิยกรรม	

ศึกษาให้เข้าใจใน	หลักกรรม	ก็ชื่อว่า

ยงัมไิด้ศกึษาในข้อหลกั	และการนบัถือ

พระพุทธศาสนา	 ถ้ายังมิได้นับถือ 

หลักของกรรมตามพระพุทธศาสนา 

ก็ชื่อว่ายังมิได้นับถืออย่างเข้าถึงหลัก	

คล้ายกบัการนบัถอืมารดาบิดา	ถ้าขาด

ความกตัญญูกตเวทีเสียแล้วก็ไม่ช่ือว่า

นับถืออย่างจริงใจ	 ฉะนั้น	 ศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาจึงมุ่งให้เชื่อในหลัก

กรรม	 ประกอบกันไปกับความเชื่อใน

ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

	 ค�าว่า กรรม	มีใช้ในภาษาไทยมาก	

เช่น	กรรมการ	กรรมกร	กรรมาธกิาร	

แต่ในภาษาท่ีพดูกนั	เคราะห์ร้ายมักตก

อยู่แก่กรรม	 เคราะห์ดีมักอยู่แก่บุญ	 

ดงัเมือ่ใครประสบเคราะห์ร้าย	คือทุกข์

ภัยพิบัติต่าง	 ๆ	 ก็พูดว่าเป็นกรรม	 

แต่เมื่อใครประสบเคราะห์ดีมักพูดว่า

เป็นบุญ	 และมีค�าพูดคู่กันว่าบุญท�า 

กรรมแต่ง	 เกณฑ์ให้กรรมเป็นฝ่ายด�า	

ให้บุญเป็นฝ่ายขาว	 ความเข้าใจเรื่อง

กรรมและค�าทีใ่ช้พดูกนัในภาษาไทยจกั

เป็นอย่างไรให้งดไว้ก่อน	ควรท�าความ

เข้าใจให้ถูกต้องตามความหมายใน

พระพุทธศาสนา

กรรม
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และค�าอืน่ทีย่กไว้ข้างต้น	ค�าเหล่านีล้้วน

หมายถึงกิจการอย่างหนึ่ง	ๆ	ที่ส�าเร็จ

จากการท�า	(กิริยา)

 กรรมคอือะไร	กรรมแปลว่าอะไรได้

กล่าวแล้ว	แต่กรรมคอือะไร	จ�าต้องท�า	

ความเข้าใจให้ลกึซึง้เข้าไปอีก	พระพทุธเจ้า	

ได้ตรัสไว้แปลความว่า	“เรากล่าวเจตนา 

(ความจงใจ) ว่าเป็นกรรม เพราะคน

จงใจ คอืมใีจมุง่แล้ว จงึท�าทางกายบ้าง 

ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง”	ฉะนัน้	กรรม

คอื	กจิทีบ่คุคลจงใจท�าหรอืท�าด้วยเจตนา	

ถ้าท�าด้วยไม่มีเจตนาไม่เรียกว่ากรรม	

อย่างเช่นไม่มีเจตนาเหยียบมดตาย	 

ไม่เป็นกรรมคือปาณาติบาต	 ต่อเมื่อ

เจตนาจะเหยียบให้ตายจงึเป็นกรรมคือ

ปาณาติบาต	 แต่เมื่อจัดอย่างละเอียด	

สิ่งที่ท�าด้วยไม่มีเจตนาท่านก็จัดเป็น

กรรมชนดิหนึง่	เรยีกว่ากรรมสกัว่าท�า	

เพราะอาจให้โทษได้เหมอืนกนั	เหมอืน

อย่างท่ีกฎหมายถอืว่าผดิในฐานะประมาท

 กรรมเกีย่วกบัคนเราอย่างไร	กรรม

เกีย่วกบัคนเราหรอืคนเรานัน่แหละเกีย่ว 

กับกรรมอยู่ตลอดเวลา	 เพราะคนเรา

นั้นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นจนถึงหลับไปใหม่

กม็เีจตนาท�าอะไรต่าง	ๆ	พดูอะไรต่าง	ๆ 

คดิอะไรต่าง	ๆ	อยูเ่สมอโดยปกต	ิไม่มี

ใครหยุดนิ่งอยู่เฉย	ๆ	ได้	ถึงมือไม่ท�า

ปากกพ็ดู	ถงึปากไม่พดูใจกคิ็ดถงึเรือ่ง

ต่าง	ๆ	การต่าง	ๆ	ท่ีท�านีแ่หละเรยีกว่า 

กายกรรม ค�าต่าง	ๆ	ทีพ่ดูนีแ่หละเรยีก

ว่า	วจกีรรม เรือ่งต่าง	ๆ	ทีค่ดินีแ่หละ

เรียกว่า	มโนกรรม

 กรรมนัน้ดหีรอืไม่ด	ีกรรมจะดหีรอื

ไม่ดีก็สุดแต่ผลที่เกิดขึ้นจากกรรม 

นัน้	ๆ	ถ้าให้เกดิผลเป็นคณุ	เกือ้กลูแก่ 

ตนเองและผูอ้ืน่	กเ็ป็นกรรมด	ีเรยีกว่า	 

กศุลกรรม	แปลว่า	กรรมทีเ่ป็นกจิของ

คนฉลาด	หรอื บญุกรรม	กรรมท่ีเป็น

บุญ	 คือ	 ความดีเป็นเครื่องช�าระล้าง

ความชั่ว	เช่น	การรักษาศีล	ประพฤติ

ธรรมที่คู่กับศีล	 หรือแม้กิจการที่ดีที่

ชอบที่เป็นตามที่แสดงมาแล้วที่เป็น

สุจรติต่าง	ๆ	เช่น	การตัง้ใจช่วยมารดา

บิดาท�าการงาน	 การตั้งใจเรียน	 การ

ตั้งใจประพฤติตนให้ดี	 การช่วยเหลือ

เกื้อกูลมิตรสหาย	 การท�าสาธารณ

สงเคราะห์ต่าง	 ๆ	 ส่วนกรรมที่ให้เกิด

ผลเป็นโทษเบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่

ให้เดือดร้อนเป็นกรรมชั่วไม่ดีเรียกว่า	

อกุศลกรรม	แปลว่ากรรมทีเ่ป็นกจิของ

คนไม่ฉลาด	 บาปกรรม	 กรรมท่ีเป็น

บาป	เช่น	การประพฤตผิดิในศลีธรรม	

ประพฤติทุจริตต่าง	 ๆ	 ที่ตรงกันข้าม

กับกุศลกรรม

	 ตัวอย่างของกรรมดีและกรรมไม่ดี

ข้างต้นนั้น	 กล่าวตามแนวพระพุทธ-

ศาสนา	 พระพุทธเจ้าได้ทรงจ�าแนก

แสดงเป็นทางปฏบิตัไิว้ชดัเจน	เรยีกว่า	

กรรม
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กรรมบถ	แปลว่า	ทางของกรรม	เรยีก

สัน้	ๆ	ว่า	ทางกรรม	ทรงชีแ้จงไว้เพียง

พอและเข้าใจง่ายว่าทางไหนดทีางไหน

ไม่ดี	คือ

 กายกรรม	 (กรรมทางกาย)	 น้ัน	 

ฆ่าเขา	๑	ลักของเขา	๑	ประพฤติผิด

ในกาม	๑	เป็นอกศุลไม่ด	ีเว้นจากการ

ท�าอย่างนั้นและอนุเคราะห์เกื้อกูลเขา	

๑	 เลี้ยงชีพในทางที่ชอบ	 ๑	 สังวรใน

กาม	๑	เป็นกุศล	เป็นส่วนดี	

 วจีกรรม	 (กรรมทางวาจา)	 น้ัน	 

พดูมสุา	๑	พดูส่อเสยีดเพ่ือให้เขาแตก

กัน	๑	พูดค�าหยาบด้วยใจมีโทสะเพื่อ

ให้เขาเจ็บใจ	 ๑	 พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล	

๑	เป็นอกศุลไม่ดี	เว้นจากการพดูอย่าง

น้ันและพดูแต่ค�าจรงิ	๑	พดูสมคัรสมาน	

๑	พูดค�าสุภาพระรื่นหูจับใจ	๑	พูดมี

หลกัฐานถกูต้องชอบด้วยกาลเทศะ	๑	

เป็นกุศล	เป็นส่วนดี

 มโนกรรม	(กรรมทางใจ)	นั้น	คิด

เพ่งเลง็อยากได้ของเขามาเป็นของของ

ตนเอง	 ๑	 คิดพยาบาทมุ่งร้ายเขา	 ๑	

เหน็ผดิจากคลองธรรม	เช่น	เหน็ว่าท�า

ดีไม่ได้ดี	ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว	๑	เป็นอกุศล

ไม่ดี	 ไม่คิดอย่างนั้นและคิดเผื่อแผ่	๑	

คิดแผ่เมตตาจิตให้เขาอยู่เป็นสุข	 ๑	 

คดิเหน็ชอบตามคลองธรรม	เช่น	เหน็

ว่าท�าดีได้ดี	 ท�าชั่วได้ชั่ว	 ๑	 เป็นกุศล	

เป็นส่วนดี

	 คนท่ีเว้นจากทางกรรมเป็นอกุศล

ด�าเนนิไปในทางกรรมท่ีเป็นกศุลเรียกว่า	

ธรรมจารี	 แปลว่า	 ผู้ประพฤติธรรม	

สมจารี แปลว่า	 ผู้ประพฤติเรียบร้อย

สม�า่เสมอ	ความประพฤตดัิงนีเ้รยีกว่า	

ธรรมจริยา หรือ	 ธรรมจรรยา  

สมจริยาหรือสมจรรยา

	 สมจริยาดังนี้แหละคือหลักสมภาพ

ในพระพทุธศาสนา	สมภาพ	คอืความ

เสมอกันนั้น	 อาจท�าให้เสมอกันได้ใน

ทางทีอ่าจจะท�าได้	แต่ไม่อาจท�าให้เสมอ

กนัได้ในทางทีไ่ม่อาจจะท�า	ในทางทีไ่ม่

อาจจะท�านัน้	เช่นคนเกดิมามีเพศต่าง

กนัมรีปูร่างสูงต�า่ด�าขาวต่างกันเป็นต้น	

เมือ่เป็นเช่นนี	้ใครจะท�าให้เสมอกนัได้	

เช่นท�าให้สูงต�่าเท่ากันหมด	 แม้ในคน

เดยีวกนันิว้ทัง้	๕	กไ็ม่เท่ากนั	จะท�าให้

เท่ากันได้	 อย่างไร	 ส่ิงที่ไม่อาจท�าให้

เท่ากนัได้	ถ้าใครไปพยายามจดัท�าเข้า

กเ็หมอืนกบันทิานเรือ่งเปรตจดัระเบยีบ

	 เรือ่งมอียูว่่า	มคีนเดนิทางหลายคน

เข้าไปนอนพกัอยู่ในศาลา	ซึง่เป็นทีพ่กั

ของคนเดินทางหลังหนึ่ง	 เม่ือพากัน

นอนหลับแล้ว	 มีเปรตเจ้าระเบียบตน

หนึง่เข้าไปในศาลา	เหน็คนนอนอยูเ่ป็น

แถว	จงึไปตรวจดูทางเท้ากเ็หน็เท้าของ

คนนอนหลบัไม่เสมอกนั	จงึดงึเท้าของ

คนเหล่านัน้ลงมาให้เสมอกนั	คร้ันตรวจ

ดเูห็นเท้าเป็นแถวเสมอเรยีบร้อยดแีล้ว	

กรรม
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ก็ไปตรวจดูทางด้านศีรษะ	 เห็นศีรษะ

ของคนเหล่านั้นไม่อยู่ในแถวเสมอกัน

อีก	 จึงดึงศีรษะให้ขึ้นมาเสมอกันเป็น

แนวเดียวทั้งหมด	 แล้วก็ย้อนกลับไป

ตรวจดูทางเท้าอีก	 ก็เห็นเหลื่อมล�้าไม่

เสมอกันอีก	 ก็ดึงเท้าให้เสมอกันใหม่

อกีคนกไ็ม่เป็นอนัได้หลับได้นอนเป็นสขุ	 

เพราะต้องถกูดึงเท้าบ้าง	ดงึศรีษะบ้าง 

ขึ้น	ๆ	ลง	ๆ	ไม่รู้จักแล้ว	ทั้งเปรตเจ้า 

ระเบียบนัน้กไ็ม่สามารถจัดให้เสมอกนัได้ 

การจดัให้เสมอกันในบางทีไม่อาจจะจดั

ได้เช่นน้ีเป็นการจัดท่ีไม่ส�าเร็จ	 รังแต่

จะให้เกดิความเดอืดร้อนวุน่วายไม่สงบ

สุขอย่างเดียว	ส่วนการจัดให้เสมอกัน

ในทางทีอ่าจจัดได้นัน้	พระพทุธเจ้าทรง

จดัด้วยหลกัสมจรยิานี	้คอืเว้นจากทาง

กรรมฝ่ายอกศุลด�าเนนิในทางกรรมฝ่าย

กศุลตามท่ีทรงสัง่สอนไว้นัน้	คราวนีม้า

พจิารณาดวู่า	เมือ่ปฏบิตัใินสมจรยิานัน้

เป็นสมภาพได้อย่างไร

 สมภาพ	แปลว่าความเสมอกนั	คอื

ตัวเราเองกับผู้อ่ืนหรือผู้อ่ืนกับตัวเรา

เองเสมอกัน	 ตัวเราเองรักสุขเกลียด

ทกุข์	ผูอ้ืน่กร็กัสขุเกลยีดทกุข์เหมอืนกนั	

ตัวเราเองไม่ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมาก่อ

กรรมที่ไม่ดีแก่เราทุก	ๆ	ข้อ	พอใจแต่

จะให้เขามาประกอบกรรมที่ดีแก่เรา 

ทั้งน้ัน	 ถึงผู้อื่นก็เหมือนกัน	 เขาก็ไม่

ประสงค์ให้เราไปก่อกรรมที่ชั่วร้าย 

แก่เขา	ประสงค์แต่จะให้เราไปประกอบ

กรรมที่ดีแก่เขาเท่านั้น	 เมื่อทั้งเรา 

ทัง้เขาต่างมคีวามชอบและไม่ชอบเสมอ

กนัอยูเ่ช่นนี	้ทางทีจ่ะให้เกดิสมภาพได้

โดยตรง	 ก็คือ	 ทั้งสองฝ่ายต่างด�าเนิน

เข้าหาจดุทีเ่สมอกันนี	้คอืงดเว้นจากทาง

กรรมท่ีชัว่ร้ายซึง่ต่างกไ็ม่ชอบให้ใครมา

ท�าแก่ตนด้วยกนั	และด�าเนนิไปในทาง

กรรมทีด่ซีึง่เกือ้กูลกนัทีต่่างก็ชอบจะให้

ใครมาท�าแก่ตนด้วยกัน	เมื่อประพฤติ

ดงันีส้มภาพทีถ่กูต้องกเ็กดิขึน้	และเป็น

สมภาพคือเป็นความเสมอกันจริง	 ๆ	

และเมือ่มสีมภาพดงันี	้ภราดรภาพ คอื

ความเป็นพี่น้องกันหรือเป็นญาติที่คุ้น

เคยไว้วางใจกันได้ก็เกิดขึ้น	 เสรีภาพ 

คือความมีเสรีในอันที่จะไปไหน	ๆ	ได้	

ท�าอะไรโดยทีไ่ม่ถกูใครเบยีดเบยีนและ

ก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยก็เกิดขึ้น

	 สมจริยาของพระพุทธเจ้าอันยังให้

เกิด	 สมภาพ	 ภราดรภาพ	 เสรีภาพ 

ดังกล่าวมานี้เป็นธรรมจรรยาความ

ประพฤติธรรมประกอบอยู่ด้วยหลัก

ยุติธรรมและศีลธรรมต่าง	ๆ	บริบูรณ์	

ถ้ามีปัญหาประพฤตธิรรมคอืประพฤติ

อย่างไร	ก็ตอบได้ว่า	ประพฤติให้เป็น

สมจรยิาดงักล่าวนัน่เอง	และเมือ่เข้าใจ

ความดงันีแ้ล้ว	ค�าว่า	สมจรยิา	จะแปล

ว่าความประพฤตเิรียบร้อย	สม�า่เสมอ

กไ็ด้	ความประพฤติสมควรหรอืเหมาะ

กรรม
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สมกไ็ด้	ความประพฤติโดยสมภาพกไ็ด้	

เป็นค�าแปลที่ถูกต้องกับความหมาย 

ทั้งน้ัน	 ดังนี้แหละเป็นธรรมจรรยา 

ฉะนัน้	หลกัธรรมจรรยาของพระพทุธเจ้า

กเ็ป็นหลกัท่ีเป็นแม่บทของหลักท้ังหลาย

แห่งความสุขสงบของชุมนุมชนทั้งปวง

นั่นเอง	 ถ้าไม่อยู่ในแม่บทนีแ้ล้วจะเกดิ

ความสงบสขุข้ึนไม่ได้	สมภาพ	ภราดร 

ภาพ	เสรภีาพกจ็กัมีขึน้ไม่ได้	จะมีได้ก็

เช่น	เสรภีาพของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง	และ

ผูท้ีจ่ดัท�าไปนอกแม่บทก็จะเป็นเหมือน

เปรตจัดระเบียบดังกล่าวแล้ว	 ซึ่งต้อง

จัดกันไม่รู้จักเสร็จ	 ทั้งเป็นการก่อภัย

ก่อเวร	ก่อศตัรแูละความวุน่วายเดอืดร้อน	

จัดกันไปจนโลกแตกก็ไม่เสร็จ	

	 กรรมตามทีก่ล่าวมานี	้ทีช่ีร้ะบุลงไปว่า 

กรรมคอือะไร	และท�าอย่างไรเป็นกรรม

ดี	 ท�าอย่างไรเป็นกรรมไม่ดี	 เป็นทาง

กรรมในพระพทุธศาสนา	ซึง่เมือ่กล่าว

โดยสรุปแล้วก็พอประมวลเป็นหลัก 

ใหญ่	ๆ	ได้เป็น	๓	ข้อ	คือ

	 ๑.	พระพทุธศาสนาแสดงว่ามกีรรม 

ใครท�าดีก็เป ็นกุศลกรรมติดตัวอยู ่	 

ใครท�าชั่วก็เป็นอกุศลกรรมติดตัวอยู่

	 ๒.	พระพทุธศาสนาแสดงว่ามกีรรม

วบิาก	คอืผลของกรรม	ผลทีด่เีกดิจาก 

กรรมที่ดี	 ผลท่ีชั่วเกิดจากกรรมที่ชั่ว	

ไม่สับสนกัน	 เหมือนอย่างผลมะม่วง

เกิดจากต้นมะม่วง	 ผลขนุนเกิดจาก 

ต้นขนุน	หว่านพชืเช่นไรกไ็ด้ผลเช่นนัน้

	 ๓.	พระพุทธศาสนาแสดงว่าสัตว์ 

ทัง้หลายมกีรรมเป็นของของตน	คอืตวั

เราเองทุก	 ๆ	 คนเป็นเจ้าของกรรมที่

เราท�า	 และเป็นเจ้าของผลของกรรม

นัน้	ๆ	ด้วย	เม่ือตวัเราเองท�าดกีมี็กรรม

ดีติดตัวและต้องได้รับผลดี	เมื่อตัวเรา

เองท�าไม่ดีก็มีกรรมชั่วติดตัวและต้อง

ได้รับผลชั่วไม่ดี	 จะปัดกรรมที่ตัวเรา

เองท�าให้พ้นตัวออกไปด้วยหาได้ไม่	 

ต้องเป็นผู ้รับผิดชอบต่อกรรมของ 

ตนเอง

	 เมือ่หลกักรรมของพระพทุธศาสนา 

มีอยู่ดังนี้	 พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให ้

ทุก	ๆ	คนหมั่นนึกคิดอยู่เสมอ	ๆ	ว่า	 

เรามกีรรมเป็นของตน	เป็นกรรมทายาท

คือเป็นผู้รับผลของกรรม	 มีกรรมเป็น

ก�าเนิด	 มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์	 มีกรรม

เป็นที่อาศัยเฉพาะตน	 เป็นคน	 ๆ	 ไป	

นอกจากนี	้พระพทุธเจ้ายงัได้ตรสัไว้ว่า	

กรรมย่อมจ�าแนกสัตว์ให้เลวและด ี

ต่าง	ๆ	กัน	เป็นต้น

	 ส่วนในลทัธอิืน่	บางลทัธปิฏเิสธกรรม

เสยีเลย	บางลทัธริบัรองหลกักรรมบ้าง

ปฏเิสธบ้าง	แต่การระบวุ่าท�าอะไรเป็น

กรรมด	ีท�าอะไรเป็นกรรมไม่ดีกม็กีล่าว

ไว้ต่าง	ๆ	กนั	ลทัธทิีป่ฏเิสธหลกักรรม

เสียเลยนัน้	คือปฏเิสธว่ากรรมดชีัว่ไม่มี	

ผลของกรรมดชีัว่กไ็ม่ม	ีเมือ่เป็นเช่นนี้ 

ก็ไม่มีกรรมเป็นของของใคร	 ไม่มีใคร

กรรม
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เป็นเจ้าของของกรรม	 เพราะเมื่อใคร

ท�าอะไรท�าแล้วกแ็ล้วไป	ไม่เหน็มอีะไร

ที่เรียกว่ากรรมเหลือติดตัว	และที่ว่าดี

ไม่ดีนั้นก็เป็นการว่าเอาเอง	 ใครชอบ 

กว่็าดี	ใครไม่ชอบกว่็าไม่ด	ีเหมอืนอย่าง

ฝนตกแดดออก	ใครชอบก็ชม	ใครไม่

ชอบก็ติ	 โดยที่แท้เป็นเรื่องของดินฟ้า

อากาศ	เป็นไปตามธรรมชาต	ิเม่ือเป็น

เช่นนีก้ไ็ม่มผีลอะไรของกรรมอะไร	ส่วน

ผลต่าง	ๆ	ทีไ่ด้รบันัน้เกิดขึน้ตามคราว

ตามสมัย	 เหมือนอย่างผลไม้ต่าง	 ๆ	 

ถึงคราวจะมีผล	ก็มีผลขึ้นตามชนิด

	 ลัทธทิีร่บับ้างปฏเิสธบ้าง	เช่น	รับว่า

เมือ่ท�าอะไรไปกเ็ป็นบุญเป็นบาป	ท�านอง

รับรองว่ากรรมมี	 แต่เม่ือคราวจะต้อง

รับผลของกรรม	 ก็อยากจะรับแต่ผล

ของกรรมด	ีไม่อยากรบัผลของกรรมชัว่	

จงึแสดงวธิที�าให้หายบาป	เมือ่เป็นเช่น

น้ีผู้ท�าเองจึงมิใช่เป็นเจ้าของของกรรม

ที่ท�าอย่างแน่นอน	 แต่มีเจ้าของอยู่อีก

ส่วนหนึ่ง	 ซึ่งอาจจะเป็นผู้บันดาลผล

อะไรให้เกิดแก่ใครก็ได้	 อาจเป็นผู้ยก

บาปเพิ่มบาปให้ก็ได้	 มีเรื่องเล่าไว้ใน

พงศาวดารลังกาว่า	 ในระหว่างพุทธ-

ศตวรรษท่ี	 ๒๒	 โอรสของเจ้าผู้ครอง

รัฐที่อยู่กลางเกาะนามว่า	 ราชสิงหะ  

ได้ท�าปิตฆุาต	(ปลงพระชนม์พระบิดา)	

แล้วเกิดกลวับาป	จงึได้ประชมุพราหมณ์

ถามหาวิธีล้างบาป	 ฝ่ายภิกษุสงฆ์ใน

พระพทุธศาสนาตอบว่า	 เป็นอนนัตริย-

กรรม	 (กรรมหนักท่ีให้ผลในอันดับ

สบืไปทีเดยีว	ไม่มีอะไรมาคัน่ได้)	ไม่มี

ทางจะล้างบาปได้	พวกพราหมณ์ตอบ

ว่ามีวิธีล้างบาป	 ราชสิงหะจึงขัดเคือง

ภิกษุสงฆ์	 ไปนับถือศาสนาพราหมณ	์

เร่ืองนีเ้ป็นตัวอย่างของคนท่ีอยากจะรบั

แต่ชอบ	ไม่อยากรบัผดิจากกรรมของตน

	 อนึ่ง	 ลัทธิใด	 ๆ	 แม้จะรับรองหลัก

กรรมอยู่บ้าง	 แต่ก็แสดงว่าท�าอะไรดี

อะไรไม่ดีต่าง	 ๆ	 กัน	 เพราะถือหลัก

ต่าง	 ๆ	 กัน	 เหมือนอย่างการฆ่าสัตว์

ทีท่างพระพทุธศาสนาแสดงว่าเป็นบาป

แต่ลทัธอิืน่แสดงว่าเป็นบญุกม็	ีหลกัใน

การชี้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปใน

พระพทุธศาสนานัน้	ควรท�าความเข้าใจ

ให้ชัดเจนว่าคอืหลกัธรรมจรยิา	สมจรยิา

ดงักล่าวข้างต้น	หรอืหลกัเมตตา	หลัก

ยตุธิรรม	ดงัแสดงแล้วในเรือ่งเบญจศลี

เบญจธรรม	 ฉะนั้น	 ที่พูดว่าทุกลัทธิ

ศาสนาสอนให้คนละชัว่ท�าด	ีจึงนบัถือได้

เหมอืน	 ๆ	 กัน	 อาจจะเป็นค�าพูดเพื่อ

ประนปีระนอม	หรอืเพ่ือแสดงมารยาท

ว่าไม่ยกตนข่มท่าน	เจตนาก็ดีอยู่	แต่

ถ้าจะต้องนับถือกันจริง	 ๆ	 และต้อง

พจิารณาดแูล้วกจ็ะเหน็ว่าไม่เหมอืนกนั	

ปฏบิตักินัไปคนละอย่าง	เพราะเหน็ว่า

เป็นการถูกผดิ	เป็นบญุบาป	หรอืดชีัว่

กันไปคนละอย่างเหมือนอย่างการฆ่า

กรรม
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สตัว์ดงักล่าวแล้ว	ได้ทราบว่าคราวหน่ึง

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	 กรมหลวง 

วชริญาณวงศ์	ได้รับสัง่ถามท่านเจ้าคุณ

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์	 (สิริจนฺโท)	 

วดับรมนวิาสว่า	เหน็ว่าฆ่าสตัว์บูชายญั

ไปสวรรค์เป็นสัมมาทิฏฐิ	 (เห็นชอบ)	

หรอืมจิฉาทิฏฐิ	(เหน็ผดิ)	ท่านเจ้าคุณ

อบุาลฯี	ตอบว่าเป็นสมัมาทิฏฐแิขกดงัน้ี	

ท่านตอบเพียงเท่านี้	 จะพูดกลับอีกที่

หนึง่กว่็าเป็นมิจฉาทฏิฐทิางพทุธศาสนา	

เรือ่งนีเ้ป็นตวัอย่างว่ามิได้นับถือได้เหมือน

กนัจริง

	 ไม่ต้องกล่าวถึงผู้นับถือลัทธิศาสนา

อืน่	แม้พทุธศาสนกิชนเองซึง่มศีรทัธา

ในกรรมอยู่บ้าง	กยั็งคลางแคลงกนัอยู่

โดยมากว่า	ผูท้�ากรรมจะได้รบัผลเม่ือไร	

เพราะตามทีป่รากฏเหน็กนัอยู	่บางคน

ท�าดีแต่ไม่เหน็ว่าได้ด	ีบางคนท�าชัว่แต่

ไม่เหน็ว่าได้ชัว่	บางทกีลบัได้รับผลตรง

กันข้าม	 จะมีอะไรมาพิสูจน์ให้เห็นได้

ว่าท�าดีได้ดี	 ท�าชั่วได้ชั่วตามที่แสดงไว้ 

ในพระพุทธศาสนา	

	 เดี๋ยวนี้เมื่อพูดว่าอะไรเป็นอะไร	 

ก็มักจะถูกถามว่าพิสูจน์ได้หรือไม่	

เหมือนอย่างวิธีพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์	

อนัทกุ	ๆ	สิง่ท่ีปรากฏขึน้	หรอืดังท่ีเรยีก

ว่าปรากฏการณ์นัน้ต้องเป็นสิง่ทีพ่สิจูน์

ได้แน่ในเมื่อมีเครื่องพิสูจน์ที่เพียงพอ	

แต่จะเป็นเครือ่งพสิจูน์ชนดิไหนกส็ดุแต่

สิง่ทีจ่ะพสิจูน์	ถ้าสิง่ทีพ่สิจูน์นัน้เป็นวตัถุ

หรือสสาร	กพึ็งพิสูจน์ด้วยเครือ่งพิสูจน์

ส�าหรบัวัตถุหรอืสสารนัน้ทางวิทยาศาสตร์	

ดงันีเ้ป็นต้น	ถ้าสิง่ทีจ่ะพสิจูน์เป็นอย่าง

อืน่	จะใช้เครือ่งพิสูจน์ส�าหรบัวัตถุหรือ

สสารนั้นก็หาได้ไม่	 ถ้าจะพึงใช้เครื่อง

พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้ 

ทกุอย่างแล้ว	ศาลหลวงกไ็ม่ต้องตัง้ข้ึน	

เพราะเมื่อใครถูกกล่าวหาฟ้องร้องว่า

ท�าผดิ	กจ็บัตวัมาเข้าห้องวทิยาศาสตร์

พสูิจน์	ไม่ต้องขึน้ศาล	ในบดันีแ้ม้จะมี

เครื่องจับเท็จก็ใช้เป็นเพียงเคร่ืองมือ

ประกอบเท่านั้น	 ใช้เป็นเครื่องวินิจฉัย

เดด็ขาดหาได้ไม่	ฉะนัน้	จะพสิจูน์อะไร

ก็ต้องมีเครื่องพิสูจน์ที่ควรกัน	 กล่าว

อย่างสรปุ	เมือ่ส่ิงทีพ่สูิจน์เป็นวัตถุหรอื

สสารก็ใช้เครื่องพิสูจน์ในทางนั้น	 เมื่อ

สิ่งที่พิสูจน์เป็นความจริงที่นอกไปจาก

วัตถุหรือสสาร	 ก็ต้องใช้เครื่องพิสูจน์

อย่างอ่ืนท่ีจะช้ีถึงความจริงนั้น	 ๆ	 ได	้

ดงัวิธทีีท่ัว่โลกใช้กนัอยู่แล้ว	เป็นต้นว่า

 การพิสูจน์ความผิด	 เมื่อบุคคลถูก

กล่าวหาฟ้องร้องว่าท�าผิดกฎหมาย 

ก็ต้องพิสูจน์กันตามวิธีบัญญัติไว้ใน

กฎหมาย	 เช่น	 สืบสวน	 สอบสวน	

ไต่สวน	พจิารณา	วนิจิฉยัโดยยตุธิรรม

ตามกฎหมาย

 การพิสูจน์ภูมิรู้สติปัญญา	 เรื่องนี้

จะชัง่ตวงวดัอย่างวตัถ	ุหรอืจะค�านวณ

กรรม
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ด้วยวธิคีณติศาสตร์ให้รูว่้าใครมภีมูสิติ

ปัญญาเท่าไรหาได้ไม่	 เพราะมิใช่เป็น

สิง่ทีม่ส่ีวนกว้างบางตืน้ลกึหนกัเบาอย่าง

สิง่ของ	ฉะนัน้	จงึต้องใช้วธิใีห้แสดงออก

เหมือนอย่างในครั้งโบราณ	 ผู ้ที่ไป 

เรียนส�าเร็จศิลปศาสตร์มาแล้วก็แสดง

ศลิปศาสตร์นัน้ในทีป่ระชมุชน	ในบดันี้

กใ็ช้การสอบต่าง	ๆ	ตัง้ข้อสอบให้ตอบ	

เมื่อตอบได้ตามกฎเกณฑ์ก็รับรองว่า

สอบได้	มีภูมิรู้ชั้นนั้นชั้นนี้	แม้การวัด

ภูมิสติปัญญาที่เรียกว่าไอคิวของฝรั่งก็

เป็นวิธีตั้งปัญหาให้ตอบเช่นเดียวกัน	

แล้วก็ตัดสินว่ามีสติปัญญาขนาดน้ัน

ขนาดน้ี	 วิธีพิสูจน์ด้วยการสังเกตจาก

การแสดงออกนีก้ค็ล้ายเป็นการท�านาย

อย่างหมอดู	 ซ่ึงท�านายไปตามหลัก

เกณฑ์	 ไม่ใช่เป็นความจริงอย่างเต็มที่

เหมือนอย่างรู้ด้วยญาณ	 (ความหยั่งรู้

จรงิ)	แต่เรยีกว่าเป็นญาณสมมตกิพ็อได้	

คือต่างว่าเป็นญาณ	เมื่อใช้วิธีซึ่งเป็นที่

รับรองกันแล้ว	 เช่นวิธีสอบดังกล่าวก็

เป็นใช้ได้

 การพสิจูน์มตแิละจติใจ	เม่ือต้องการ

จะรูว่้าใครมคีวามคดิเหน็อย่างไร	จะใช้

เครื่องชั่งตวงวัดเป็นต้นก็ไม่ได้เหมือน

กนั	ต้องใช้วธิใีห้แสดงออกมา	ในทางการ

เมืองเช่นออกเสียงเลือกตั้ง	ออกเสียง

แสดงประชามติ	 ในการประชุม	 เช่น	

การอภิปราย	 การลงมติ	 และในส่วน

ปลีกย่อย	 เฉพาะเรื่อง	 เฉพาะบุคคล	 

ก็ใช้วิธีแหย่ให้บุคคลนั้นแสดงออกมา	

และสังเกตจากอาการท่ีเขาแสดงออก

มานั้น	 แต่ถ้าเขาไม่แสดงอาการอะไร

ออกมาแล้วก็จะรู้ไม่ได้	 เว้นไว้แต่จะมี

ญาณหยั่งรู้จิตใจของเขาเท่านั้น

	 การพิสูจน์ต่าง	ๆ	ตามที่กล่าวมานี้	

แสดงว่าเครื่องพิสูจน์นั้นมีต่าง	ๆ	เมื่อ

เป็นวตัถุก็น�าเข้าห้องวทิยาศาสตร์	เมือ่

เป็นความผิดก็น�าเข้าโรงศาล	เมื่อเป็น

ภูมิรู้ก็น�าเข้าสอบไล่	 เมื่อเป็นจิตใจก็

แหย่ให้แสดงออก	ดังนี้เป็นต้น	 คราว

นีเ้ป็นกรรมจะน�าเข้าวธีิไหน?	จะน�าเข้า

โรงศาลหรอืจะน�าเข้าห้องสอบไล่ดังกล่าว

แล้วเป็นต้นกค็งไม่ได้ผล	จงึต้องน�าเข้า

พสิจูน์ตามหลกัเหตุผล	อนัเป็นเหตผุล

อย่างธรรมดาสามญัทีส่ามารถจะเข้าใจ

ได้ด้วยสามญัส�านกึของทกุ	ๆ	คนดังจะ

กล่าวต่อไปนี้

	 ทุก	ๆ	คนเมื่อตากแดดก็ร้อน	เมื่อ

อาบน�้าก็เย็น	 เมื่อได้รับความร้อนเย็น

ตามที่ต้องการก็เป็นสุข	เมื่อได้รับเกิน

ต้องการก็เป็นทุกข์	 สิ่งที่ท�าให้เป็นสุข

หรือเป็นทุกข์เหล่านี้เรียกว่าเหตุ	ส่วน

ความสขุหรอืทุกข์ทีไ่ด้รบัเรยีกว่าผล	ถ้า

เป็นเหตผุลในทางให้เกดิสขุกเ็รยีกว่าดี	

ถ้าเป็นเหตผุลในทางให้เกดิทกุข์กเ็รยีก

ว่าชัว่ร้าย	เหตุผลทีเ่กดิจากการท�าของ

บุคคลก็เช่นเดียวกัน	เช่น	เมื่อผู้ใดมา

กรรม
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รังแกตวัเราให้เดอืดร้อนเรากเ็หน็ว่าคน

นั้นไม่ดี	 เกเร	 เมื่อมีผู้ใดมาช่วยเหลือ

เกือ้กลูตัวเราให้เป็นสขุสบาย	เรากเ็หน็

ว่าคนนั้นเป็นคนดีเป็นคนมีคุณเกื้อกูล	

ตัวอย่างง่าย	 ๆ	 ดังกล่าวน้ีเป็นเครื่อง

แสดงว่าทกุ	ๆ	คนต่างกม็สีามญัส�านกึ

บอกตัวเองอยู่ว่า	ความดีและความชั่ว

มีจริง	 เพราะเรารู้สึกตัวของเราเองว่า

คนนัน้ท�าดแีก่เรา	คนโน้นท�าชัว่ร้ายแก่

เรา	และในท�านองเดยีวกนัตวัเราเองก็

มคีวามรู้สกึเหมือนกนัว่า	ตวัเราเองท�า

ดหีรือไม่ดอีย่างไร	จนถึงบางทรู้ีสกึภมูใิจ

ในความดีของเรา	 หรือเสียใจในความ

ช่ัวของเรา	 ในเมื่อเกิดรู้สึกตัวขึ้น	 อัน

ความดีหรอืความชัว่ทีต่วัเราเองท�าหรอื

ที่คนอื่นท�าซ่ึงปรากฏในความรู้สึกของ

เราน้ันคืออะไรเล่า?	กคื็อ	กรรมนัน่เอง	

เป็น	กุศลกรรม	(กรรมดี)	บ้าง	เป็น	

อกุศลกรรม	 (กรรมชั่ว)	บ้าง	ฉะนั้น	

กรรมจงึมจีรงิ	และมีตวัอยู่จรงิ	เพราะ

ตดิอยูใ่นความรูส้กึ	ในจติใจของตวัเรา

เอง	ท่านผู้ท�าความดีให้แก่ตัวเรา	เช่น

มารดาบดิาและผูมี้อุปการคุณท้ังหลาย	

พระคุณของท่านเหล่านี้ย่อมติดอยู่ใน

จิตใจของตัวเรา	เกิดเป็นความกตัญญู	

(รู้พระคุณท่ีท่านได้ท�า)	 และกตเวที	

(ประกาศพระคุณที่ท่านได้ท�าแล้ว	คือ

การตอบแทนพระคุณท่าน)	ในทางตรง

กันข้าม	 เมื่อใครท�าไม่ดีต่อเราก็มักจะ

ตดิใจตวัเรา	กลายเป็นผกูเวรกันต่อไป

ได้เหมอืนกนั	กรรมของคนอืน่ยงัตดิใจ

ตวัเราเองอยู่ได้ถงึเช่นนี	้ไฉนกรรมของ

เราเองจะติดใจตัวของเราเองอยู่ไม่ได	้

เราไม่สามารถจะแกล้งลืมกรรมของเรา

ได้	ถึงจะลืมไปแล้วก็ยังฝังอยู่อย่างลึก

ซึง้ในจติใจ	เพราะกรรมเกดิจากเจตนา

ของเรา	จึงเป็นรอยจารึกของจิตใจ

	 เม่ือรู้สึกว่ากรรมมีจริง	 ท�าดีเมื่อใด

เป็นกรรมดีเมื่อนั้น	ท�าไม่ดีเมื่อใดเป็น

กรรมชั่วเมื่อนั้น	 ปัญหาต่อไปจึงมีว่า	

กรรมวิบากคือผลของกรรมมีหรือไม่

และมีอย่างไร	 คิดดูง่าย	 ๆ	 ในเวลา

สอบไล่	เมือ่ได้รบัข้อสอบ	คดิออกตอบ

ได้	สอบไล่ได้	การที่ตอบได้สอบไล่ได้

เป็นผลดีเกิดจากความตั้งใจเรียนด	ี 

นี้แหละคือกรรมดี	 ท�าให้เกิดผลดีคือ

สอบไล่ได้	 ถ้าตรงกันข้ามเรียนอย่าง

เหลวไหลจนถึงสอบไม่ได้	นีเ้ป็นกรรมชัว่ 

ท�าให้เกิดผลชั่วคือ	 สอบตก	 ฉะนั้น	 

ผลของกรรมจงึมอียูจ่ริง	และมตีามชนดิ

ของกรรม	 คือ	 ผลดีเกิดจากกรรมดี	

ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว	 เพราะกรรมดี

ย่อมให้ผลด	ีกรรมชัว่ย่อมให้ผลชัว่เสมอ	 

ไม่สับสนกัน	 เหมือนอย่างต้นมะม่วง

ให้ผลเป็นมะม่วง	 ต้นขนุนให้ผลเป็น

ขนุน	เป็นไปตามชนิด

	 แต่ยังมีปัญหาต่อไปอีก	 กรรมและ 

กรรมวบิากนัน้เป็นของใคร	คดิดงู่าย	ๆ	

กรรม
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อย่างการเรียนการสอบดังกล่าวแล้ว	

คนไหนเรียนคนนั้นรู้	 คนไหนไม่เรียน

คนนัน้กไ็ม่รู	้ถ้าไม่เรยีนใครจะมาบนัดาล

ให้ใครรู้ขึ้นเองหาได้ไม่	 ฉะนั้น	 กรรม

และกรรมวิบากจึงเป็นของของคนที่

ท�ากรรมน้ันเอง	 ผู้ใดท�ากรรมอย่างใด

กย่็อมได้ผลกรรมอย่างนัน้	เหมือนอย่าง

หว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น	

ทุก	 ๆ	 คนจึงต้องรับผิดชอบต่อกรรม

ของตนเอง	 จะป้ายไปให้คนอื่นไม่ได	้

คนที่ท�าดี	เช่น	ประพฤติตนเรียบร้อย	

ช่วยท�ากจิทีเ่ป็นประโยชน์	เป็นต้น	จะ

เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม	 ก็เป็นคนดี

ขึ้นเพราะกรรมของตน	 ใครจะรู้จะชม

หรอืไม่กต็าม	ตวัผูท้�าเองก็รูส้กึตวัเองว่า

ท�าด	ี คนที่ท�าไม่ดี	 เช่น	 ประพฤติตน

เกะกะระราน	เป็นคนหวัขโมย	เป็นต้น	

กเ็ป็นคนชัว่ขึน้เพราะกรรมของตน	ใคร

จะรูจ้ะตหิรอืไม่กต็าม	ตวัผูท้�าเองกร็ูส้กึ

ว่าตวัของตวัท�าชัว่	อาจจะป้ายความผดิ

ให้ผูอ้ืน่ด้วยการหลอกให้คนอ่ืนเข้าใจผดิ	

แต่จะหลอกตัวเองไม่ได้	 ตัวเองย่อม

รู้สึกส�านึกตัวเองอย่างเต็มท่ี	 ฉะน้ัน	

เมือ่ท�าดที�าชัว่แล้วจงึปัดดปัีดช่ัวออกไป

ให้พ้นตัวเองไม่ได้	เพราะรูส้กึตวัเองอยู่

ทางจิตใจของตน	ใครจะแย่งดไีป	จะใส่

ช่ัวให้ก็ไม่ได้	 นอกจากจะหลอกให้คน

อืน่เข้าใจผดิเท่านัน้	ซึง่ไม่เป็นความจรงิ	

	 สรุปความว่า	 เมื่อคิดพิสูจน์ด้วย

สามัญส�านึกตามเหตุผลอย่างง่าย	 ๆ	

ในเรือ่งความดคีวามชัว่ทัว่	ๆ	ไปท่ีมอียู่

เฉพาะหน้า	ก็จะเห็นได้แล้วว่า

	 ๑.	กรรมมี	 คือ	 มีความดีความชั่ว 

ในการท�าของทุก	ๆ	คน

	 ๒.	กรรมวิบากมี	 คือ	 มีผลดีของ

ความดี	มีผลชั่วของความชั่ว

	 ๓.	กรรมเป็นของผู้ท�า	 คือ	 ใครท�า 

กรรมอย่างใดกไ็ด้รบัผลกรรมอย่างนัน้

	 เมื่อกล่าวเฉพาะตัวของเราเองแล้ว	 

เมื่อเป็นกรรมของเราเองยิ่งพิสูจน์ได้

ง่าย	 คือ	 น�าเข้าพิสูจน์ในห้องใจของ 

เราเอง	 เพราะเรารู้ตัวเราเองได้ดี	 แต่

ข้อส�าคัญเราต้องมียุติธรรม	 คือ	 ไม่

ล�าเอียง	 เหมือนอย่างการพิสูจน์วัตถุ

หรือสสารในห้องวิทยาศาสตร์	 เครื่อง

พสูิจน์ต้องใช้ได้หรอืการพสูิจน์ความผดิ

ในโรงศาล	โรงศาลกต้็องสถติยตุธิรรม

	 ค�าเก่า	ๆ	มีกล่าวว่า	“ถึงคนไม่เห็น	

เทวดาก็เห็น”	 เดี๋ยวนี้อาจเห็นว่าพ้น

สมยั	แต่ถ้ารูจั้กคิด	ค�านีก้ย็งัใช้ได้	คอื

เทวดาในดวงใจของเราเอง	หมายความ

ว่าม	ีหริ ิ(ละอายใจ)	และ	โอตตัปปะ 

(เกรงบาป)	ซึง่ท่านเรยีกว่าเป็นเทวธรรม	

(ธรรมของเทวดา	หรอืธรรมท่ีท�าให้เป็น

เทวดา)	ใจทีม่ลีะอายมเีกรงต่อบาปคอื

ความชั่วช้าต่าง	ๆ	นี้แหละเทวดา	แต่

ใจกระด้าง	 ด้าน	 หยาบช้า	 แข็งกร้าว	

กรรม
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ชั่วร้ายอาจมองไม่เห็น	 ภาษิตมอญมี

กล่าวว่า	“เมือ่กาจบัทีใ่บต้นหญ้า	ด้วย

คิดว่าไม่มใีครเหน็	ถงึกระนัน้กม็ผีูเ้หน็

อยูถึ่งสองเป็นอย่างน้อย”	ผูเ้หน็ทัง้สอง

ในภาษติมอญนีค้อืใคร	ขอให้คดิเอาเอง	

ถ้าคิดไม่เห็นก็ให้ส่องหน้าในกระจก	 

กจ็ะเห็นผู้ทีเ่หน็กา	แม้พระพทุธภาษิต

กม็กีล่าวไว้ว่า	“ช่ือว่าท่ีลบัย่อมไม่มีแก่

ผู้ท�าชั่ว”

	 ข้อท่ีควรกล่าวย�า้อกีกค็อื	มกัจะเข้าใจ

กนัอกีอย่างหนึง่ว่า	เรือ่งของกรรมเป็น

เร่ืองอดตีคอืล่วงมาแล้ว	ในปัจจบุนัเรา

มกัมหีน้าท่ีปล่อยตนให้เป็นไปตามกรรม

ทีเ่รยีกกนัว่ายถากรรมเท่านัน้	จงึไม่คดิ

จะท�าอะไร	 ถ้าเห็นดังนี้เป็นความเห็น

ผดิ	ดงัลทัธขิองอ�ามาตย์ท่ีถอืว่าอะไร	ๆ	

เกดิเพราะกรรมปางก่อน	(ปพุเพกตเหต)ุ 

ดังกล่าวแล้ว	 พระพุทธเจ้าก็ทรงสอน 

มใิห้เชือ่	ลทัธนิีถ้อืว่าเป็นลทัธภิายนอก

พระพุทธศาสนา	และตรัสยก	เวทนา 

สุข ทุกข์	 ที่ทุก	 ๆ	 คนได้รับอยู่เป็น

ตัวอย่าง	 ว่าเกิดเพราะโรคต่าง	 ๆ	 ใน

ปัจจุบันก็มี	 เกิดเพราะกรรมเก่าก็มี	

ฉะนั้น	 เมื่อโรคเกิดขึ้นก็ต้องเยียวยา	

และต้องป้องกันรักษาตัวไม่ให้เกิดโรค	

ในด้านความประพฤติต่าง	 ๆ	 ก็เช่น

เดียวกัน	 ให้ละกรรมท่ีชั่วท�ากรรมท่ีดี	

กรรมปัจจบุนันีแ้หละเป็นข้อส�าคัญแห่ง

ชีวิตของทุก	 ๆ	 คน	 คือ	 การที่เราท�า

อยู่เดี๋ยวนี้	 ถ้อยค�าท่ีเราพูดอยู่เดี๋ยวนี	้

เรือ่งทีเ่ราคดิอยูเ่ดีย๋วนี	้เป็นหน้าทีข่อง

เราจะต้องคอยตรวจตราดใูห้ตวัเราเอง

ท�าพดูคดิแต่ในทางทีถ่กู	ก่อให้เกดิคณุ

ประโยชน์ส่วนเดียวเท่านั้น	 อย่าเอา

เรื่องกรรมเก่ามาเป็นเครื่องตัดรอน 

คณุประโยชน์	มาท�าให้นอนรอโชคลาภ

ดงัมีเรือ่งเล่าเป็นคติไว้ว่า	มีชาย	๒	คน

ไปให้หมอดู	 หมอท�านายทางคนหนึ่ง

ว่าจะได้เศวตฉัตร	 ท�านายอีกคนหนึ่ง

ว่าจะล�าบาก	ชายคนที่ได้รับท�านายว่า

จะได้เศวตฉัตรก็ดีใจ	นั่งนอนรอไม่ท�า

มาหากนิอะไร	ในท่ีสุดกส้ิ็นทรพัย์สมบตั	ิ

ไปนอนเจ็บอยู่อย่างอนาถในป่าทุ่ง	 มี

พระธดุงค์เดนิผ่านมาพบเข้า	มจีติสงสาร

จึงเอากลดไปปักให้	 ชายผู้นั้นก็สิ้นใจ

ในกลดของพระธุดงค์ก็ได้เศวตฉัตร

เหมือนกัน	เพราะค�าว่าเศวตฉัตรแปล

ว่าร่มขาว	กลดของพระธุดงค์ก็เป็นร่ม

ขาวชนิดหนึ่ง	 ส่วนชายอีกคนหนึ่ง 

ซึง่ได้รบัท�านายว่าจะล�าบาก	เกดิความ

กลัวล�าบากจึงตั้งหน้าขวนขวายพาก 

เพียรท�ามาหากิน	 เก็บออมทรัพย์สิน 

อยูเ่รือ่ย	 ๆ	 มา	 จึงมีหลักฐานเป็นสุข

สบายขึน้โดยล�าดบั	แต่กล็�าบากมาก่อน

เป็นอันมาก	 เรื่องนี้เป็นคติสอนใจว่า	

หน้าที่ของเราทุก	ๆ	คนก็คือท�ากรรม

ปัจจุบันนี้แหละให้ดียิ่ง	ๆ	ขึ้นไปแล

	 ในจติใจท่ีมีสามัญส�านึกของทุก	ๆ	คน	

ย่อมมีความรู้สึกว่า	มีความดีความชั่ว	
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มีผลของความดีความชั่ว	และผู้ท�านั้น

เองเป็นผู้มีความดีความชั่วติดตัวอยู่	

เพราะใครท�ากรรมอนัใด	กรรมอนันัน้

ย่อมจารึกอยู่ในจิตใจ	และผู้ท�านั้นเอง

ต้องเป็นผูร้บัผล	คือ	รบัผดิชอบต่อการ 

กระท�าของตน	ความพิสดารในเรื่องนี้

ได้แสดงแล้ว	 แต่การท่ีคนไม่น้อยยัง

ไม่มคีวามเชือ่ตัง้ม่ันลงไปในกรรมตาม

หลกัทีก่ล่าว	ซึง่รวบรดัโดยกล่าวย่อว่า	

“ท�าดีได้ดี ท�าช่ัวได้ชั่ว”	 ก็เพราะเหตุ	

๒	 ประการคือ	 ๑.	 ความล�าเอียงเข้า

กบัตนเอง	หรอืถือเอาแต่ใจตน	๒.	ไม่

เห็นผลสนองที่สาสมทันตาทันใจ

	 ๑.	ความล�าเอียงเข้ากับตนเองนั้น	

คอืมุง่ประโยชน์ตน	หรอืมุง่จะได้เพือ่ตน 

เท่านั้น	ไม่ค�านึงถึงความเสียหายทุกข์

ยากของผู้อื่น	ดังเช่นเมื่อโกรธขึ้นมาก็

ท�าร้ายเขา	เมือ่อยากได้ขึน้มากลั็กของ

ของเขา	เมื่อท�าได้ส�าเร็จดังนี้ก็มีความ

ยินดีและอาจเข้าใจว่าท�าดี	แต่ในขณะ

เดียวกันก็ไม่อยากให้ใครมาท�าร้ายตัว

เรา	มาลกัของของเรา	ถ้าใครมาท�าเข้า

เราก็ต้องว่าเขาไม่ดี	 ถึงเราจะไปยั่วให้

เขาโกรธ	เมือ่เขาโกรธขึน้แล้วมาท�าร้าย

ร่างกายเรา	เรากย็งัว่าเขาไม่ดอียู่นัน่เอง	

การกระท�าอย่างเดียวกันจะดีบ้างไม่ดี

บ้างอย่างไรได้	เหมอืนอย่างการท�าร้าย

ร่างกาย	 การลักทรัพย์	 เมื่อเราท�าแก่

เขาได้ก็เป็นดี	 แต่ถ้าเขาท�าแก่เราเป็น

ไม่ดี	 จะเป็นดังนี้หาถูกต้องไม่	 เพราะ

เป็นการท่ีเราพดูเอาเองอย่างไม่ยุตธิรรม	

แต่การล�าเอยีงเข้ากบัตนเองข้อนีแ้หละ

เป็นเหตุส�าคัญอย่างหนึ่ง	 ที่ท�าให้คน

เป็นอันมากยังประกอบกรรมชั่วเพื่อ

ประโยชน์แก่ตนเอง	หรอืประโยชน์แก่

ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับตน	 ถึงจะมีกรรม

ศรัทธาอยู ่อย่างผู ้ที่นับถือพระพุทธ-

ศาสนามีอยู่ทั่ว	ๆ	ไปก็ตาม	

	 เม่ือความมุ่งจะได้	 (โลภะ)	 ความ

โกรธแค้นขัดเคอืง	(โทสะ)	ความหลง

ผดิ	(โมหะ)	มกี�าลงัแรงกล้ากว่าก�าลงั

ศรัทธา	 คนก็ประกอบกรรมท่ีชั่วได้

สุดแต่ใจที่อยากได้	 ที่โกรธ	 ที่หลง	 

จะฉุดชกัน�าไป	ทีเ่ป็นเช่นนีไ้ม่ใช่เพราะ

ไม่มีความรูสึ้กส�านกึรูใ้นความดคีวามชัว่	

กมี็ความรูสึ้กส�านกึรูเ้หมือนกนั	แต่ไม่มี

ก�าลงัใจในฝ่ายสงูทีจ่ะห้ามก�าลงัใจในฝ่าย

ต�า่	 จึงยับยั้งตนเองไว้ไม่ได้	 มีคนเป็น

อนัมากเมือ่ท�าไปแล้วเกดิเสยีใจในภาย

หลัง	 ดังเช่นเมื่อท�าอะไรลงไปในขณะ

ท่ีอยากได้หรอืรกัชอบอย่างจดั	ในขณะ

ท่ีโกรธจดั	ในขณะท่ีหลงจดัอย่างท่ีเรยีก

ว่าหลงอย่างไม่ลมืหลูมืตา	หรอืในขณะ

ทีก่�าลงัเมาสรุาอนัเรยีกได้ว่าหลงเหมอืน

กนั	ครัน้เมือ่สร่างรัก	สร่างชงั	สร่างหลง	

สร่างเมาแล้ว	 ก็กลับเสียใจในกรรมท่ี

ตนได้ประกอบไปแล้วในขณะท่ีใจวิปรติ

เช่นนั้น	 และท�าให้เกิดความเกลียด
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ตนเองหรือรังเกียจตนเองจนถึงต้อง

หลบหน้าเพือ่นฝงูมติรสหายไปกม็	ีแต่

ถึงจะหลบหน้าคนอื่นเป็นส่วนมากได้

แต่หลบตนเองไปไม่พ้น	เมือ่เกดิความ

เกลยีดหรอืรงัเกยีจตนเองมากขึน้จนไม่

สามารถจะทนอยู่ในโลกได้ต้องพยายาม

ท�าลายตนเองไปก็มี	

	 ฉะนั้น	 เม่ือเกิดแผลในใจขึ้นก็มัก

เป็นชนิดโรคเรื้อรังที่รักษาหายยาก	สู้

ป้องกันไม่ให้มีขึ้นไว้ก่อนไม่ได้	 ทั้งนี้	

ด้วยวิธีปลูกกรรมศรัทธาคือความเชื่อ

กรรมน้ีแหละให้ตัง้ม่ันขึน้ในใจ	ให้มีเป็น

ก�าลังใจจนพอที่จะเชื่อใจได้ว่าจะไม่

ประกอบกรรมทีช่ัว่ท่ีผดิอะไร	ๆ	ถ้ายงั

คลางแคลงสงสัยไม่เชื่อใจตนเองว่าจะ

ยบัยัง้ใจไว้ได้	กต้็องเว้นจากสิง่ยัว่ยเุย้า

แหย่ต่าง	ๆ	ฉะนัน้	ทางบดิามารดาหรอื

ผู้ปกครองและทางโรงเรียนจึงได้คอย

แนะน�าส่ังสอนห้ามปรามไม่ให้อ่าน

หนังสือบางชนิด	 ไม่ให้ดูภาพยนตร์ 

บางชนิดที่เป็นเครื่องยุแหย่ยั่วเย้าให้

ประพฤติผิดศีลธรรมและวัฒนธรรม 

อนัด	ีค�าแนะน�าห้ามปรามนัน้ก็สมควร

ที่จะเช่ือฟังและปฏิบัติตาม	 เป็นการ

ป้องกนัตวัเราเองไว้ตัง้แต่เบือ้งต้น	ท่าน

ผู้ใหญ่ที่กรุณาให้ค�าแนะน�าตักเตือน 

ก็ดี	 พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม

สัง่สอนกด็	ีท่านกไ็ด้แต่เป็นเพยีงผูบ้อก

กล่าวแนะน�า	 ส่วนความเชื่อฟังเป็น

หน้าที่ของเราเอง	เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่

ในใจของเรา	ถ้าใจของเราเกดิดือ้ดงึขดั

แย้งไม่เชื่อฟังเสียแล้ว	 ค�าแนะน�าตัก

เตือนต่าง	 ๆ	 ก็ไม่มีประโยชน์	 หรือมี

ประโยชน์น้อยมาก	ฉะนัน้	จงึควรทีจ่ะ

คอยตรวจดใูจของเราเองว่ามคีวามเชือ่

ฟังต่อค�าแนะน�าสั่งสอนอยู่เพียงไร	 มี

ความดื้อดึงขัดแย้งอยู่เพียงไร	และคิด

ต่อไปว่าเพราะเหตุไร	 เมื่อน้ันคิดอยู่

ดังนี้แล้วจะเห็นผลเทียบเคียงได้เอง	

หรือถ้ายังไม่เห็นได้เองก็ต้องซักถาม	

และท่านผู้แนะน�าอบรมก็มักจะชี้แจง

ให้รูใ้ห้เข้าใจ	ถ้าคดิตัง้ใจฟังค�าชีแ้จงของ

ท่าน	 ไม่ตั้งป้อมดื้อดึงเสียก่อนแล้ว	 

ก็คงจะได้ความกระจ่างในค�าแนะน�า

ของท่าน	 และจะได้ความซาบซึ้งใน

เมตตากรุณาของท่าน	

	 การหัดมีความเชือ่ฟังอย่างมเีหตผุล

นี	้เป็นวิธแีก้ความล�าเอยีงเข้ากบัตนเอง

ทีเ่ป็นเหตใุห้ท�าอะไรตามใจตนเองโดย

ส่วนเดยีว	ผูใ้หญ่ทีด่จีงึไม่ตามใจเด็กใน

ทางที่ผิด	คอยแนะน�าห้ามปราม	หรือ

แม้ต้องปราบเอาบ้างตามสมควร	เป็นการ

หดัไม่ให้ล�าเอยีงเข้ากบัตนเอง	หรอืถอื

เอาแต่ใจตนเองมาตัง้แต่อ่อน	เข้าใจค�า

ว่าดัดไม้ตั้งแต่อ่อน	 เพราะดัดเมื่อแก่

นัน้เป็นการดดัทีย่าก	เมือ่เป็นเช่นนีจ้งึ

เป็นการส่ังสอนให้เป็นคนรูผ้ดิรูถ้กูอย่าง

มีเหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องทุก	 ๆ	 วัน	

ท�าให้รู้จักเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ	 เชื่อว่ามี

กรรม



22

ถูกมีผิด	มีเหตุมีผล	ซึ่งเมื่อเป็นความ

ผิดแล้ว	ตัวเราเองท�าก็ผิด	คนอื่นท�าก็

ผิด	 เมื่อเป็นความถูกแล้ว	 ตัวเราเอง

ท�ากถู็ก	คนอ่ืนท�าก็ถกู	ข้อน้ีแหละเป็น

กรรมศรัทธา	 ที่ผู้ใหญ่สมควรปลูกฝัง

ให้แก่เด็กมาตัง้แต่ต้น	และผูใ้หญ่กค็วร

เว้นจากการกระท�าสิง่ทีไ่ม่เหมาะไม่งาม

ให้เด็กเห็นและอ้างได้ว่าท�าไมผู้ใหญ่

ท�าได้	เช่น	ห้ามไม่ให้เดก็ทะเลาะววิาท

กนั	แต่ผูใ้หญ่เมาสรุาทะเลาะววิาทกนั	

ห้ามไม่ให้เด็กเล่นการพนันเท่ียวเตร่	

แต่ผูใ้หญ่เล่นการพนนัเทีย่วเตร่	เหล่าน้ี

เป็นต้น	เม่ือท�าให้เหน็เป็นตวัอย่างไม่ดี	

ก็ท�าให้เดก็อยากเอาอย่าง	ท�าให้น�า้หนกั

ในค�าอบรมห้ามปรามน้อยลงไปจนเกอืบ

จะไม่มีความหมายอะไรและจะเข้า

ท�านองค�าที่ว่า	 จงท�าตามค�าที่ฉันพูด	

แต่อย่าประพฤติอย่างที่ฉันท�า	

	 ๒.	ไม่เห็นผลสนองที่สาสมทันตา

ทันใจ	 โดยมากต้องการเห็นผลของ

กรรมเกดิสนองให้เหน็อย่างสาสมทนัตา

ทันใจ	เช่น	เมื่อท�ากรรมดีก็อยากเห็น

กรรมดีให้ผลเป็นรางวัลอย่างมากมาย

ทันตาทันใจ	 เมื่อเห็นหรือได้ทราบว่า

ใครท�ากรรมช่ัว	และไม่เหน็ว่าเขาเสือ่ม

เสียอย่างไร	หรือกลับเจริญรุ่งเรือง	ก็

สงสัยว่าท�าชั่วไม่ได้ชั่วจริงกระมัง	 อัน

ทีจ่รงิกรรมดต้ีองให้ผลด	ีกรรมชัว่ต้อง

ให้ผลชั่ว	ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้

อย่างไม่ผดิโดยแน่นอน	และผลทีส่นอง

นัน้จะเรยีกว่าเป็นผลทีส่าสมกไ็ด้	ดังที่

พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นตัวอย่างใน 

พระสตูร	๑	ว่า	กรรมย่อมจ�าแนกสัตว์ 

ทั้งหลาย	 (หมายถึงทั้งคนท้ังดิรัจฉาน

เป็นต้น	ที่เกี่ยวข้องอยู่ในโลกทั้งหมด)	

ให้เลวและดต่ีาง	ๆ	กัน	คอื	การฆ่าสตัว์

ตัดชีวิตท�าให้มีอายุส้ัน	 การเว้นจาก 

การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท�าให้มีอายุยืน	 

การเบยีดเบยีนเขาให้ล�าบากท�าให้มีโรค

มาก	 การไม่เบียดเบียนเขาให้ล�าบาก

ท�าให้มีโรคน้อย	ความมักโกรธหุนหัน

ขึ้งเคียดแค้นขัดเคืองกระเง้ากระงอด

ท�าให้ผิวพรรณเศร้าหมองไม่งดงาม	

ความไม่มักโกรธเคียดแค้นท�าให้ผิว

พรรณผ่องใสงดงาม	 ความมักริษยาผู้

อืน่ท�าให้มศีกัดิต์�า่ต้อยน้อยหน้า	ความ

ไม่ริษยาท�าให้มีศักดิ์สูงใหญ่	 ความไม่

เผื่อแผ่เจือจานท�าให้มีโภคสมบัติน้อย	

ความเผือ่แผ่เจอืจานท�าให้มโีภคสมบติั

มาก	ความแขง็กระด้างถอืตวัดหูมิน่ท่าน

ท�าให้เกดิในสกลุต�า่	ความไม่แขง็กระด้าง

ถือตัวดูหมิ่นท่าน	 มีความอ่อนน้อม

เคารพนับถือผู้ท่ีควรอ่อนน้อมเคารพ

นบัถือท�าให้เกดิในสกลุสูง	ความไม่เข้าหา

นกัปราชญ์หรอืผูรู้ศ้กึษาไต่ถามท�าให้มี

ปัญญาทราม	 การเข้าหานักปราชญ์ 

หรอืผูรู้ศึ้กษาไต่ถามท�าให้มีปัญญามาก
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	 ผลทีส่าสมกนัของกรรมท่ีพระพทุธเจ้า

ทรงแสดงเป็นตัวอย่างดังท่ีกล่าวมาน้ี	 

เป็นผลของกรรมเก่า	คือกรรมที่ท�าไว้

แล้วในอดตีกาล	ส่วนกรรมใหม่คอืกรรม

ทีท่�าในปัจจบุนัน้ี	ท่านแสดงว่าจกัให้ผล

ในชาติปัจจุบันนี้	 เหมือนอย่างในวันนี	้

ในเดือนนี	้ ในปีนี้เองก็มี	 จักให้ผลใน

ชาติหน้า	 เหมือนอย่างในวันพรุ ่งนี้	 

ในเดือนหน้า	ในปีหน้ากม็	ีจกัให้ผลใน

ชาตต่ิอ	ๆ	ไปเหมอืนอย่างในวนัมะรนื

นี้	 หรือในเดือนโน้น	 ในปีโน้นเป็นต้น 

ก็ม	ีฉะนัน้	การให้ผลของกรรมจงึเกีย่ว

แก่กาลเวลาเป็นส�าคัญ	 การกระท�า 

ทุก	 ๆ	 อย่างที่ให้ผลนั้นต้องเก่ียวแก่

กาลเวลาท้ังน้ัน	 เช่น	 การปลูกต้นไม้ 

มีผลก็มิใช่ว่าต้นไม้นั้นจะให้ผลทันท	ี 

ต้องรอจนต้นไม้เจริญเติบโตและถึง

ฤดูกาลให้ผล	 จึงจะให้ผลตามชนิด	 

การเรียนหนังสือก็มิใช่ว่าจะเรียนให้

สอบไล่ได้ในวนัเดยีว	ต้องเรยีนเรือ่ยไป

จนถึงก�าหนดสอบไล่จึงเข้าสอบไล่	 

บางทก็ีต้องเรยีนซ�า้อกีครัง้หนึง่	เมือ่ไม่

ละความพยายามก็อาจจะสอบไล่ได้	

การท�าการค้าประกอบการอตุสาหกรรม

ต่าง	ๆ	รับราชการ	หรอืประกอบอาชพี

ทกุอย่างกเ็หมือนกนั	จะได้รบัผลก็อาศยั

กาลเวลาท้ังน้ัน	และผลท่ีได้รบัน้ันจะดี

หรือไม่ดีอย่างไร	 จะรวดเร็วหรือช้า

อย่างไรก็สุดแต่สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 

ทีเ่กีย่วข้อง	แม้ในเรือ่งกรรมให้ผล	ท่าน 

กแ็สดงว่าเกีย่วแก่สถานการณ์	๔	อย่าง	

คือ	

 ๑. คต	ิคอืทีไ่ป	แสดงในปัจจบุนั	คอื

ไปทกุ	ๆ	แห่ง	จะไปเทีย่ว	ไปพกัอาศยั

ชัว่คราว	หรอืไปอยู่ประจ�าก็ตาม	คนที่

ท�าดีมาแล้ว	 ถ้าไปในที่ที่ไม่ดี	 ความดี 

ทีท่�าไว้กอ็าจจะยงัไม่ให้ผล	เหมอืนอย่าง

นักเรียนที่เรียนมัธยม	๖	มาแล้วจาก

ต่างจงัหวดั	เรยีกว่าได้ท�าความดมีาแล้ว

ถงึข้ันนัน้	และเข้ามาเรยีนต่อในกรุงเทพฯ	

แต่ไปอยู่ในหอพกัทีไ่ม่ด	ีเมือ่ควรจะไป

โรงเรียนกไ็ม่ไป	แต่ไปเถลไถลเสียท่ีอืน่	

อย่างน้ีเรียกว่ามีคติที่ไปไม่ดี	 ความดี

เท่าทีท่�าไว้คอืทีเ่รยีนมาจนจบมธัยม	๖	

ในต่างจังหวัดก็ไม่ส่งเสริมให้เจริญ

วทิยฐานะข้ึนต่อไป	ส่วนนกัเรยีนทีเ่รยีน

มาไม่สูด้	ีไม่จบถงึชัน้ไหน	แต่เกดิความ

ตั้งใจดี	 ไปพักอาศัยอยู่ในท่ีที่ดีและไป

เรยีนกวดวิชาอย่างจรงิจงักอ็าจจะสอบ

ขึน้ชัน้สูงได้	ตวัอย่างนีเ้ป็นเพยีงตวัอย่าง

เฉพาะเรื่องเท่านั้น	เมื่อกล่าวโดยส่วน

รวมแล้ว	 คนที่มีกรรมเก่าไม่ดีแต่ว่ามี

คตใิหม่ด	ีอย่างทีเ่รยีกว่า	กลบัตนด�าเนนิ

ทางใหม่	 คือเว้นจากทางไม่ดีเก่า	 ๆ	 

ที่เคยด�าเนินมา	มาเปลี่ยนด�าเนินทาง

ใหม่ทีด่อีนัตรงกนัข้าม	กรรมชัว่ทีท่�าไว้

แล้วแต่ก่อนก็อาจยังไม่ให้ผล	 ได้ใน 

ค�าว่า	มืดมาสว่างไป	ถ้าทางเก่าก็ไม่ดี	
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ทางใหม่กไ็ม่ด	ีได้ในค�าว่า	มดืมามดืไป	

ก็เป็นอันเอาดีไม่ได้เลย	 ส่วนคนที่

ท�าความดมีาแล้วเรยีกว่าเดนิทางถกูมา

แล้ว	แต่ต้องกลบัไปเดนิทางผดิ	กรรมดี

ที่ท�าไว้แล้วก็อาจยังให้ผลไม่ได้	 ได้ใน

ค�าว่า	 สว่างมามืดไป	 ฝ่ายคนที่มาดี 

คือเดินทางมาถกูแล้วและกเ็ดนิทางถกู 

ต่อไป	เป็นอันว่าความดีทีท่�าไว้สนบัสนนุ

ให้ดีอีกต่อไปไม่ขาดสาย	 ได้ในค�าว่า

สว่างมาสว่างไป	 ฉะนั้น	 คติที่ไปหรือ

การไป	คือทางที่ทุก	ๆ	คนด�าเนินอยู่

ในปัจจุบันนี่แหละส�าคัญมาก	 ในส่วน

ทีล่่วงมาแล้วจะผดิหรอืถกูเราก็ได้ด�าเนนิ

มาแล้ว	ฉะนัน้	ให้ถอืว่าเป็นอนัแล้วไป	

หรือให้ถือเป็นบทเรียน	 ถ้าเดินทางดี

มาแล้วก็จงเดินทางดีนั้นต่อไป	ถ้าทาง

ที่เดินมาแล้วไม่ดีก็เปล่ียนทางใหม่	 

เลือกเดินไปในทางที่ดี	 นับว่าเป็นผู้ที่

กลับตัวได้	 เข้าในค�าว่ามืดมาสว่างไป	

พระพุทธเจ้าโปรดปรานบุคคลเช่นนี	้ 

ดังเช่น	 องคุลิมาลโจรเป็นตัวอย่าง	 

เพราะทกุ	ๆ	คนย่อมมผีดิพลาดมาแล้ว

มากบ้างน้อยบ้าง	 ยิ่งผ่านชีวิตมามาก	

ยิ่งมีโอกาสผิดพลาดได้มาก	 จนถึงมี 

ค�าพังเพยว่า	 ความผิดพลาดเป็นเรื่อง

ของมนษุย์	ข้อส�าคญัจงึอยูท่ีเ่มือ่ท�าผดิ

ไปแล้วกใ็ห้รูต้วัว่าท�าผดิและตัง้ใจไม่ให้

ท�าผดิอกี	เป็นอนัน�าตวัให้เข้าทางทีถ่กู	

นี่แหละคือคติที่ดีของชีวิตปัจจุบัน

 ๒. อตัภาพ	หมายถึง	ความมร่ีางกาย

สมบรูณ์ประกอบด้วยพลานามยั	สามารถ

ท�าส่ิงท่ีควรท�าได้ตามต้องการ	พลานามัย

ของร่างกายนี้เป็นสิ่งส�าคัญ	 ความด ี

จะให้ผลเต็มที่ต่อเมื่อร่างกายสมบูรณ์

ด้วย	เช่น	เรียนหนังสือมาได้ถึงชั้นใด

ชัน้หนึง่	นบัว่าได้ท�าความดมีา	จะเรียน

ต่อไปได้จนส�าเรจ็กต้็องมร่ีางกายสมบรูณ์

ทีส่ามารถจะเรยีนต่อไปได้	ถ้าป่วยเป็น

โรคกระเสาะกระแสะ	 การเรียนต่อก็

ขดัข้องไม่สะดวก	หรือคนทีก่�าลงัท�างาน	

ถ้าล้มป่วยลง	 ความเจริญก็ชะงัก	 ใน

ทางตรงกันข้าม	คนที่เคยประพฤติผิด

พลาดเหลวไหลมาแล้ว	แต่ต่อมาได้คติ

ของชวีติทีด่ดีงักล่าวแล้วในข้อคต	ิกอ็าจ

ประกอบกรรมที่ดีสืบต่อไปได้	 ความ

เหลวไหลท่ีแล้วมาก็อาจยังไม่มีโอกาส

ให้ผล	ความมอีตัภาพร่างกายสมบรูณ์

เป็นสิง่ส�าคญัในการด�าเนนิชวีติทกุอย่าง	

เพราะเครื่องบั่นทอนต่าง	ๆ	นั้นมีเป็น

อันมาก	 กล่าวโดยเฉพาะในทางการ

แพทย์ปัจจุบันนี้ก็แสดงว่ามีเชื้อโรค 

ต่าง	 ๆ	 ในท่ีต่าง	 ๆ	 ทั้งภายในและ

ภายนอกโดยรอบร่างกายมากมายหลาย

ชนิด	 เมื่อร่างกายมีก�าลังต้านทาน 

เชือ้โรคเพยีงพอกไ็ม่เกดิอาการเจบ็ป่วย	

ร่างกายอ่อนแอลงเม่ือใดเชื้อโรคก็ได้

ช่องเมือ่นัน้	ฉนัใดก็ด	ีกรรมดกีรรมชัว่

ต่าง	 ๆ	 ที่บุคคลท�าไว้ในปางหลังก็มี

กรรม
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มากมาย	 ถ้าเราตั้งตัวไว้ดี	 กรรมช่ัว 

กอ็าจไม่มโีอกาสให้ผล	กรรมดมีีโอกาส

ส่งเสริม	 แต่เมื่อเพลี่ยงพล�้าลงเมื่อใด	

กรรมช่ัวกมี็โอกาสให้ผลซ�า้เตมิเมือ่นัน้	

(ท.ห.	๑๕๘)

 ๓. กาลสมัย	 หมายถึงว่า	 ในกาล

สมัยทีส่มบรูณ์	มผีูป้กครองด	ีมหีมูช่น

ที่ดี	 กรรมดีก็มีโอกาสให้ผลได้มาก	

กรรมชั่วก็อาจสงบผลอยู่ก่อน	 เพราะ

ในกาลสมยัเช่นนีจ้ะพากนัยกย่องอดุหนนุ

คนด	ีไม่สนับสนุนคนชั่ว	ท�าให้คนดีมี

โอกาสปรากฏตัว	 ประกอบกรรมท่ีดี

อ�านวยให้เกดิประโยชน์สขุแก่ส่วนรวม

ยิ่งขึ้น	 แต่ในกาลสมัยท่ีบกพร่อง	 มีผู้

ปกครองไม่ด	ีมหีมูช่นไม่ด	ียกย่องคน

ช่ัวนับว่าเป็นกาลวบัิต	ิอีกอย่างหนึง่	ใน

กาลสมัยท่ีมีการกดขี่เบียดเบียนกัน

จนถึงท�าสงครามกนัดงัเช่นสงครามโลก

ทีแ่ล้ว	ๆ	มา	คนในโลกได้รบัภยัสงคราม

กนัเป็นอันมาก	นีเ่รียกว่าเป็นโอกาสท่ี

กรรมชั่วซึ่งได้กระท�าไว้ในอดีตให้ผล	

ท�าให้ต้องประสบภยัต่าง	 ๆ	 ตลอดถึง

ความทุกข์ยากขาดแคลนกันทั่ว	ๆ	ไป	

แต่ในกาลสมัยที่มีความสงบเรียบร้อย 

ก็เป็นไปตรงกันข้าม	 ต่างไปเล่าเรียน

ศกึษาประกอบการงานกนัได้ตามปกติ

 ๔. การประกอบกรรม	 หมายถึง	

การประกอบกระท�าในปัจจุบัน	 ถ้า

ประกอบกระท�ากรรมที่ดีที่ชอบอยู่ใน

ปัจจุบัน	 กรรมชัว่ทีท่�าไว้ในอดตีกอ็าจ 

ยงัระงบัผล	 หรอืแม้ก�าลังให้ผลอยูแ่ล้ว 

กอ็าจเบาลงได้	ดงัเช่นผูท้ีต้่องถกูกกัขงั

จองจ�า	 เม่ือประพฤติตัวดีก็ย่อมได้รับ

ผ่อนผันและลดเวลากักขังจองจ�านั้น 

ให้น้อยเข้า	 ถ้ากรรมเก่าดีอยู่แล้วก็ย่ิง

จะส่งเสรมิ	เหมือนอย่างนกัเรยีนท่ีตัง้ใจ

เรียนดีมาแล้ว	 และตั้งใจเรียนดีอยู่ใน

ปัจจบุนักช่็วยกนัให้เรยีนดยีิง่ขึน้	แต่ถ้า

ในปัจจบุนันีป้ระกอบกรรมทีชั่ว่เสยีหาย

ก็จะตัดผลของกรรมดีท่ีเคยท�ามาแล้ว

ด้วย	 เหมือนอย่างข้าราชการที่ท�างาน

มาโดยสุจริตแล้ว	 แต่มาท�าทุจริตขึ้น	 

ก็อาจตัดผลของความดีที่ท�ามาแล้วใน

เมือ่การท�าทุจรติในหน้าทีนั่น้ปรากฏขึน้

	 การให้ผลของกรรมย่อมเกี่ยวแก่ 

กาลเวลา	 ประกอบกับสถานการณ์ 

ทั้งสี่ดังกล่าวมานี้	 ท่านเล่าเรื่องเป็น

ตวัอย่างเปรยีบเทยีบไว้ว่า	เหมอืนอย่าง

ว่าบรุษุผูห้นึง่รบัราชการ	ได้รบัต�าแหน่ง

เป็นเจ้าเมอืงแห่งหนึง่	แต่บรุษุผูน้ัน้มไิด้

ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ	 ไปข่มขู่ถือเอา

ทรัพย์ต่าง	ๆ	ของประชาชนในเมืองที่

ปกครองโดยพลการ	 แต่ก็ยังไม่มีใคร

อาจจะฟ้องร้องว่ากล่าว	 เพราะกลัว

อ�านาจ	บรุษุน้ันก�าเริบยิง่ขึน้	ถึงกบัไป

ผดิในบคุคลทีเ่ป็นใหญ่กว่าตน	มอี�านาจ

ยิง่กว่าตน	จงึถกูจบัไปเข้าเรอืนจ�า	และ

มปีระกาศให้ประชาชนทีถ่กูข่มเหงร้อง

กรรม
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ทกุข์กล่าวโทษ	จึงมีเสียงร้องทุกข์กล่าว

โทษข้ึนตั้งร้อยตั้งพัน	 บุรุษนั้นจึงถูก

ลงโทษไปตามความผิด	เรื่องนี้พึงเห็น

ความเปรยีบเทยีบดงันี	้เวลาทีบ่รุษุนัน้

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองก�าลังรุ่งเรือง

ก็เท่ากับเวลาตั้งอยู่ในคติ	คือต�าแหน่ง

มีอ�านาจ	ประกอบด้วยมีฐานะของตน

สูงท�าอะไรได้ตามต้องการ	อยู่ในสมัย

ทีต่นมอี�านาจ	ท้ังอยู่ในหน้าท่ีเป็นโอกาส

ให้ประกอบกระท�าอะไรได้	อกุศลกรรม

จงึยงัไม่มโีอกาสจะให้ผล	ต่อเมือ่ถกูจบั

เข้าเรือนจ�า	 เสียงร้องทุกข์กล่าวโทษ

เกิดขึ้นตั้งร้อยตั้งพันเรื่อง	 ก็เท่ากับถึง

กาลวิบัติของตน	 สถานการณ์ต่าง	 ๆ	

ดังกล่าวที่เคยดีก็กลับเลวลง	 เข้าใน 

ค�าว่า	 น�้าลดตอผุด	 อกุศลกรรมที่ตน 

ท�าไว้จึงมีโอกาสให้ผล	(ท.ห.	๑๕๙)

	 รวมความว่า	 ทุก	 ๆ	 คนท�ากรรม 

ใด	 ๆ	 ไว้	 กรรมนั้น	 ๆ	 ย่อมให้ผลใน

ปัจจุบันบ้าง	 ในภายหน้าบ้าง	 ในเวลา

ต่อ	ๆ	ไปบ้าง	ตามแต่กรรมนั้น	ๆ	จะ

หนักเบาอย่างไร	 ท่านเปรียบเหมือน

อย่างยืนอยู่บนที่สูงและโยนสิ่งต่าง	 ๆ	

มีก้อนหิน	 ก้อนดิน	 กิ่งไม้	 ใบหญ้า

เป็นต้นลงมา	ของทีมี่น�า้หนกัมากย่อม

ตกลงสูพ่ืน้ดนิก่อน	ส่วนของท่ีมนี�า้หนกั

น้อยกว่าก็ตกถึงพื้นดินภายหลังโดย

ล�าดับ	กรรมก็ฉันนั้น	กรรมที่หนักให้

ผลก่อน	ส่วนกรรมทีห่นกัน้อยกว่าหรอื

เบากว่ากใ็ห้ผลตามหลงั	การให้ผลของ

กรรมจงึเกีย่วกบักาลเวลา	ประกอบกบั

สถานการณ์สี่อย่างคือ	 (๑)	คติ	 (๒)	

อัตภาพ	 (๓)	 กาลสมัย	 (๔)	 การ

ประกอบกรรมในปัจจบุนั	แต่กรรมย่อม

ให้ผลแน่นอนตามพระพุทธภาษิตว่า

 กลฺยาณการี กลฺยาณ�	ท�าดีได้ดี	

 ปาปการี จ ปาปก�	ท�าชั่วได้ชั่ว

(ท.ห.	๑๔๐-๑๕๐,	๑๕๒-๑๖๐)	ด ูบารม	ีด้วย.
กรรม ๑๒ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

กรรมกเิลส ๔ ด ูกเิลสอย่างหยาบ, สงิคาลกะ

กรรมฐาน ค�าว่า	กรรมฐาน	แปลว่า	ทีต่ัง้ของ

การงาน	หมายความว่าเป็นท่ีตัง้ของการ

งานทางจิตใจ	 โดยปกติ	 จิตใจของ 

ทุก	ๆ	คนย่อมคิดไปต่าง	ๆ	คิดไปใน

เรื่องโน้นบ้าง	ในเรื่องนี้บ้าง	และเรื่อง

ที่คิดนั้นก็เป็นเรื่องที่จะชักน�าให้เกิด

ราคะ	 (ความติด	 ความยินดี)	 หรือ 

โลภะ	 (ความอยากได้)	 บ้าง	 ให้เกิด

โทสะ	(ความโกรธแค้นขัดเคือง)	บ้าง	

ให้เกิดโมหะ	 (ความลุ่มหลง)	 บ้าง	

ฉะนัน้	จติใจจงึประกอบด้วยราคะหรอื

โลภะบ้าง	 โทสะบ้าง	 โมหะบ้าง	 ตาม

เรื่องที่คิดไปนั้น	 ๆ	 จิตใจจึงผูกพันหุ้ม

ห่ออยู่ด้วยเรื่องต่าง	ๆ	และผูกพันหุ้ม

ห่ออยูด้่วยราคะหรอืโลภะ	โทสะ	โมหะ	

เป็นอาจณิ	จงึเป็นจติใจทีไ่ม่สงบ	ไม่ตัง้

มั่นเหมือนอย่างน�้าในทะเลที่เป็นคลื่น

อยู่เสมอ	หาเวลาที่จะสงบได้ยาก

กรรม
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	 อีกประการหนึง่	เมือ่จติใจของบคุคล

ประกอบด้วยราคะหรือโลภะ	 โทสะ	

โมหะ	ดงักล่าวน้ัน	ก็เป็นจติใจท่ีล�าเอียง

ไม่รู้อะไรตามความเป็นจรงิ	จะสนันษิฐาน

อะไรให้ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ 

ไม่ได้	 กล่าวคือ	 เมื่อจิตใจมีราคะหรือ

โลภะ	อนัเป็นกเิลสข้างให้ตดิให้ยนิดใีห้

อยากได้	เป็นไปในฝ่ายทีช่อบ	เมือ่ชอบ

ในสิ่งใดแล้ว	ก็ย่อมล�าเอียงไปในสิง่นัน้	

เห็นสิง่นัน้ว่าเป็นสิง่ทีด่ทีัง้นัน้	 หรอืว่าดี

โดยมาก	สุดว่าจะชอบมากหรอืชอบน้อย 

ถ้าชอบที่สุดก็ต้องเห็นว่าสิ่งนั้นดีที่สุด	

ถ้าชอบมากก็จะต้องเห็นสิ่งนั้นดีมาก	

ถ้าชอบน้อยก็จะเห็นสิ่งนั้นว่าดีน้อย	

ตามแต่ชอบ	เมือ่จติใจล�าเอียงไปเช่นนี	้

ความสนันษิฐานของใจกจ็ะต้องสนันษิฐาน

ว่าสิ่งน้ันเป็นของท่ีดี	 ถึงสิ่งนั้นจะเป็น

ของที่ไม่ดีแต่ก็เห็นว่าดี	 เพราะจิตใจมี

ความล�าเอียงไปข้างชอบเสียแล้ว	 อีก

ทางหนึ่ง	 ถ้าจิตใจประกอบด้วยโทสะ

อนัเป็นข้างไม่ชอบหรอืว่าข้างชงั	กย่็อม

จะล�าเอียงไปทางนั้น	 ถ้าชังท่ีสุดก็จะ

ต้องเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีที่สุด	 ถ้าชังมาก

กจ็ะเห็นสิง่นัน้ไม่ดีมาก	ถ้าชงัน้อยกจ็ะ

ต้องเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีน้อย	 ตามแต่จะ

ล�าเอียงไปในทางชังอย่างไร	 ถ้าจิตใจ

ประกอบไปด้วยโมหะ	(ความลุม่หลง)	

กย็ิง่จะไม่เหน็ความจรงิในสิง่นัน้	เหมอืน

อย่างมตีาอันมืดมัว	มองไม่ชดั	ไม่อาจ

สันนิษฐานลงไปให้ถูกต้องได้	 ถ้าจะ

สันนษิฐานลงไปกจ็ะสันนษิฐานผดิจาก

ความเป็นจรงิ	เพราะว่าจติใจมดืมวัอยู่

ด้วยอ�านาจของโมหะ	 (ความหลง)	 

เสียแล้ว

	 เพราะฉะนัน้	ราคะหรอืโลภะ	โทสะ	

โมหะ	นอกจากจะท�าให้จิตใจให้ไม่สงบ

ไม่ตัง้ม่ันแล้ว	ยังบงัปัญญา	ท�าให้ไม่เกดิ

ปัญญา	คอืความรู้ความเห็นตามความ

เป็นจรงิ	ฉะนัน้	ในทางพระพทุธศาสนา

ท่านจงึแสดงกรรมฐาน	คือท่ีตัง้ของการ

งานทางใจไว้	๒	อย่าง	คือ

 สมถกรรมฐาน	แปลว่า	ท่ีตัง้ของการ

งานทางใจ	 ซึ่งจะท�าใจให้เป็นสมถะ 

คอืให้สงบ

 วิปัสสนากรรมฐาน	 แปลว่า	 ท่ีตั้ง

ของการงานทางใจ	 อันจะท�าใจให้เกิด

เป็นวิปัสสนา	คือความรู้แจ้งเห็นจริง

	 สมถกรรมฐานนัน้	เป็นประการแรก	

เพราะจะต้องท�าใจให้สงบจากราคะหรอื

โลภะ	 โทสะ	 โมหะ	 ที่หุ ้มห่อจิตใจ 

อยู่เสียก่อน	 เพ่ือให้จิตใจปลอดโปร่ง 

หลุดพ้นจากเครื่องหุ้มห่อที่มีอยู่อย่าง 

หนาแน่น

	 ต่อจากนั้นจึงด�าเนินในวิปัสสนา

กรรมฐาน	 คือ	 เม่ือจิตใจปลอดโปร่ง

หลุดพ้นจากกิเลสท่ีเป็นเครื่องหุ้มห่อ

อยู่อย่างมากมาย	 ก็จะเป็นจิตใจที่สิ้น

ความล�าเอียง	 ดังที่กล่าวมาแล้ว	 เมื่อ

กรรมฐาน
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จติใจสิน้ความล�าเอยีง	จะพนิจิพจิารณา

ดอูะไรกจ็ะเหน็แจ่มแจ้งตามเหตผุลตาม

ความเป็นจรงิ	ซ่ึงเป็นข้ันวปัิสสนาต่อไป

 สรณะ ในการทีจ่ะปฏบิตัใินกรรมฐาน
ทัง้	๒	น้ี	เบือ้งต้นกจ็�าเป็นท่ีจะต้องมีท่ี

พ่ึงของจิตใจ	และจะต้องมทีีต่ัง้	เหมอืน

อย่างเป็นพื้นแผ่นดินส�าหรับเหยียบ	 

ที่พ่ึงของจิตใจนี้	 ก็คือ	 พระรัตนตรัย 

อันได้แก่	 พระพุทธเจ้า	 พระธรรม	 

พระสงฆ์	 ในเบื้องต้นก็ให้ตั้งใจถึง

พระพทุธเจ้า	 ถงึพระธรรม	 ถงึพระสงฆ์ 

เป็นที่พึ่งของจิตใจอย่างแท้จริง

	 การที่จะถึงพระพุทธเจ้า	พระธรรม	

พระสงฆ์	เป็นท่ีพึง่ของจติใจอย่างแท้จรงิ

ได้น้ัน	ก็จะต้องระลึกรูพ้ระคุณของท่าน	

ตั้งพระคุณของท่านไว้เป็นเบื้องต้นว่า	

พระพุทธเจ้าน้ันท่านเป็นผู้ตรัสรู้จริง	

พระธรรมนัน้เป็นทางปฏบิตัใิห้ถงึความ

สิน้กเิลสและกองทกุข์ได้จรงิ	พระสงฆ์

นัน้เป็นผูท้ีป่ฏบิตัติามพระธรรมจนบรรลุ

ผลได้จริง

	 การที่จะมีความรู้สึกซาบซึ้งในคุณ

ของพระพุทธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	 

ดังกล่าวนี้อย่างแท้จริง	 ก็จ�าเป็นท่ีจะ 

ต้องมีความรู ้ซาบซึ้งในพระธรรม 

ของพระพุทธเจ้าว่า	 ค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าท่ีทรงแสดงออกมาน้ัน	 

เป็นข้อชีท้างปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์

ร้อนได้จริง	 ไม่มีข้อที่จะเคลือบแคลง

สงสัย	เม่ือมคีวามซาบซึง้ในพระธรรม

เท่าใด	 ก็ย่ิงจะมีความซาบซึ้งในองค์

พระพุทธเจ้าเท่านั้น	 ว่าพระองค์เป็น 

ผู ้ ท่ีตรัสรู ้จริง	 ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้า	 

พระธรรม	พระสงฆ์	 เป็นสรณะ	คือที่

พึ่งส�าหรับใจโดยแท้จริง	 ไม่มีข้อที่จะ

เคลือบแคลงสงสัย

	 การมสีรณะดงักล่าวนีเ้ป็นปพุพภาค	

คือเป็นส่วนเบื้องต้นของการปฏิบัต ิ

ในกรรมฐานเป็นประการแรก	 เพราะ

ฉะนั้น	 ก็ขอให้ทุก	 ๆ	 ท่านได้ตั้งใจถึง

พระพทุธเจ้า	ถงึพระธรรม	ถงึพระสงฆ์	

เป็นสรณะ	คอืทีพ่ึง่ของจติใจ	ตัง้ความ

เชื่อม่ันในพระพุทธเจ้า	 พระธรรม	 

พระสงฆ์	 โดยไม่คลอนแคลน	มคีวาม

เชือ่มัน่ในทางปฏบิตัขิองตน	โดยเฉพาะ 

ก็คือในกรรมฐาน	 ที่ตั้งใจปฏิบัติอยู่นี	้

ว่าเป็นทางปฏิบัติที่จะเป็นทางให้เกิด

ความสงบให้เกิดปัญญา	 เป็นที่พึ่งของ

ตนได้อย่างแท้จริง

 ศีล	 ต่อจากนีก้ใ็ห้มทีีต่ัง้	 ซึง่เหมือน

อย่างเป็นพื้นแผ่นดินของจิตใจ	 ได้แก่	 

ศีล	 ศีลนี้โดยตรง	 ได้แก่ความที่มีจิต 

เป็นปกติเรียบร้อย	 ไม่ถูกกิเลสอะไร 

ฉุดชักไปท่ีจะให้เกิดเจตนา	 คือความ 

จงใจ	จะท�าหรอืจะพูดในทางท่ีผดิต่าง	ๆ	

แม้ในเวลาอื่นอาจจะรักษาความปกติ

เรียบร้อยของจติใจไว้ไม่ได้	อันเกีย่วด้วย

ธุรกิจท่ีจะต้องประกอบกระท�าต่าง	 ๆ	

กรรมฐาน
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แต่ในเวลาทีเ่ข้าสู่ทีป่ฏิบตั	ิกใ็ห้ตัง้ใจให้

มีวิรัติเจตนา	 คือความตั้งใจงดเว้นขึ้น

ว่า	 จะไม่ประพฤติล่วงละเมิดในทางท่ี

ผดิต่าง	ๆ	เป็นต้นว่าจะไม่ประพฤตล่ิวง

ละเมดิในศลี	๕	โดยเฉพาะกใ็นเวลานี	้

รักษาจิตใจนีไ้ว้ให้เป็นปกต	ิให้เรยีบร้อย	

ไม่ให้ถูกฉุดชักไปในทางผิดในทางเสีย

ต่าง	 ๆ	 เม่ือรักษาจิตใจให้เป็นปกติ

เรียบร้อยดังนี้ได้	 ก็ชื่อว่าเป็นศีล	 เป็น

ศลีอยูใ่นปัจจบุนั	เมือ่เป็นศลีอยูใ่นปัจจบุนั

แล้ว	กเ็ท่ากับว่ามีแผ่นดนิ	 ซ่ึงเป็นภาค

พืน้เป็นที่ตั้งของจิตใจ

	 เมื่อจิตใจมีแผ่นดินคือศีลเป็นภาค

พื้นอยู่ดังนี้	 พร้อมทั้งมีสรณะคือท่ีพึ่ง

ในอันที่จะป้องกันมารต่าง	ๆ	ซึ่งจะมา 

ท�าลายการปฏิบัติ	 ก็เป็นโอกาส	 คือ

เป็นช่องทีจ่ะปฏิบัตใินกรรมฐานดงักล่าว

นั้นสืบต่อไป

 สติปัฏฐาน สติปัฏฐานสูตร	 เป็น 

พระสูตรที่แสดงการปฏิบัติทางจิตใจ

โดยตรง	 จนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ได้ตรัสว่า	เป็นทางอันเดยีวท่ีจะก้าวล่วง

ความโศกความคร�่าครวญ	 ที่จะให้สิ้น

ความทุกข์โทมนสั	ทีจ่ะให้บรรลธุรรมะที่

พงึบรรล	ุจนถงึท่ีจะท�าให้แจ้งพระนพิพาน	

ฉะนั้น	สติปัฏฐานนี้จึงให้ส�าเร็จได้	ทั้ง

สมถะ ทั้งวิปัสสนา แต่ในเบื้องต้น 

ควรท�าความเข้าใจให้สัมพันธ์กันก่อน

ว่าจะเป็นกรรมฐานได้อย่างไร

	 ได้กล่าวแล้วว่า	ค�าว่า	กรรมฐาน นัน้

แปลว่า	ท่ีตัง้ของการงานคอืท่ีตัง้ของการ

งานทางใจ	ฉะนัน้	ในการปฏิบตักิรรมฐาน	

เม่ือจะให้ใจมีกรรมฐาน	 คือใจมีท่ีตั้ง	 

กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องหาทีต่ัง้ไว้ให้ใจ	และก็

ตั้งใจไว้ในที่นั้น	ที่ตั้งที่จะหาให้ใจตั้งไว้

นั้นจะหาที่ไหน	คือจะตั้งใจไว้ในที่ไหน	

ถ้าจะตั้งใจไว้ในรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	

โผฏฐัพพะและธรรมะ	คือเรือ่งต่าง	ๆ	

ในภายนอก	รปู	เสียง	เป็นต้นเหล่านัน้

กจ็ะน�ากเิลสเข้ามาสูใ่จ	ใจกจ็ะประกอบ

ด้วยกเิลสไม่เป็นกรรมฐาน	เพราะฉะนัน้	

เรื่องที่ตั้งของใจนี้จึงเป็นเรื่องส�าคัญ	 

จะต้องหาว่าจะตัง้ใจไว้ทีไ่หน	หรอืว่าจะ

เอาอะไรเป็นที่ตั้งของใจ

	 ในเรือ่งนี	้พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ 

ให้ตั้งใจไว้ที่ตัวของเราเอง	 ที่ตั้งของใจ

นัน้กอ็ยู่ทีต่วัของเราเอง	 ไม่ให้ไปตัง้ไว้

ข้างนอก	ต้องตัง้ไว้ข้างในทีตั่วของเราเอง	

ทีเ่รยีกว่าตวัของเราเองน้ันกเ็ป็นการพดู

รวม	ๆ	เมือ่จ�าแนกออกไปกคื็อตัง้ใจไว้

ท่ีกาย	 ท่ีเวทนา	 ท่ีจิต	 และท่ีธรรม	 

ในตัวของเราเอง	คือทุก	ๆ	คนมีกาย	

มีเวทนา	 มีจิต	 และมีธรรม	 อยู่ในตัว

ของเราเองอย่างบริบูรณ์	กล่าวคือ

 กาย เมือ่กลบัมาพจิารณาดูทีต่วัของ

เราเอง	ดขู้างนอกเข้าไปข้างใน	ในตอน

แรกก็จะพบกาย	 กล่าวคือจะพบว่า	 

ตวัเราเองนีม้กีารหายใจเข้าหายใจออก
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อยู่เป็นปกติ	อันจะขาดเสียมิได้	ทั้งใน

เวลาตืน่อยู	่ท้ังในเวลาหลับ	ท้ังจะต้อง

มีอิริยาบถ	 คือ	 มีเดิน	 มียืน	 มีน่ัง	 

มนีอน	อริยิาบถใดอริยิาบถหน่ึง	อย่าง

เช่นในบดันีก้อ็ยูใ่นอิรยิาบถนัง่	นอกจาก

นี้ยังมีอิริยาบถย่อย	ๆ	เช่น	มีการก้าว

ไปข้างหน้า	ถอยไปข้างหลงั	ในเมือ่เดนิ	

มกีารเหลียว	มกีารแลและมกีารคูส่้วน

ขาส่วนแขน	 ดังที่นั่งอยู่นี้ก็ต้องมีการ

วางเท้าอยู่ในท่าท่ีน่ังโดยปกติ	 และยัง

ต้องมีอาการอย่างอ่ืนอีก	 ท้ังรูปกาย 

อันนี้ก็ประกอบด้วยอวัยวะอาการท้ัง

ภายใน	 ทัง้ภายนอก	 เช่น	 ท่ีเป็นส่วน

ภายนอกกมี็	 ผม	 ขน	 เล็บ	 ฟัน	หนงั	 

ทีเ่ป็นส่วนภายในกมี็	เนือ้	เอ็น	กระดกู	

เยื่อในกระดูก	ดี	ไต	หัวใจ	เป็นต้น

	 อวัยวะร่างกายเหล่าน้ี	 เมื่อสรุปลง

ไปแล้ว	ส่วนทีแ่ข้นแขง็ก็สมมตเิรยีกว่า

เป็น	 ธาตุดิน	 ส่วนที่เอิบอาบก็สมมติ

เรยีกว่าเป็นธาตุน�า้	ส่วนท่ีอบอุ่นกส็มมติ

เรียกว่าเป็น	 ธาตุไฟ	 ส่วนที่พัดไหว 

ก็สมมติเรียกว่าเป็น	ธาตุลม

	 เมื่อธาตุทั้งหลายยังคุมอยู่โดยปกติ	

ร่างกายก็เป็นปกติ	 เมื่อธาตุทั้งหลาย

สลาย	 เช่นว่าเมื่อธาตุลมดับ	 ดับลม

หายใจเข้าลมหายใจออก	 ร่างกาย 

นี	้กเ็ป็นร่างกายทีต่าย	ทิง้ไว้ไม่ช้าก็จะ

ขึน้พอง	และส่วนต่าง	ๆ	กจ็ะสลายไป

โดยล�าดับ	ในทีส่ดุกจ็ะเหลอืแต่กระดกู	

และกระดูกนั้นในที่สุดก็ผุป่นไปหมด	

เป็นอันว่าเดิมร่างกายนี้ไม่มี	 ในที่สุด 

กจ็ะกลับไม่มไีปตามเดมิ	นีเ้ป็นส่วนกาย

 เวทนา อนึง่	เมือ่กายยังมชีีวิต	ธาตุ

ทั้งหลายยังคุมอยู่โดยปกติ	ก็มีเวทนา	

คอืความเสวยอารมณ์เป็นสขุบ้าง	เป็น

ทกุข์บ้าง	เป็นกลาง	ๆ	ไม่ทกุข์ไม่สขุบ้าง	

เช่นในทางกายประสาทกร็บัรูอ่้อนแขง็	

เป็นต้น

 จิต	 อนึ่ง	 เมื่อร่างกายยังคุมกันอยู	่

ธาตุทัง้หลายยังด�ารงอยู่โดยปกติ	ร่างกาย

นี้ก็เป็นที่อาศัยของจิตใจ	 จิตใจของ 

ทุก	ๆ	คนก็มีอาการต่าง	ๆ	เป็นจิตใจ

ที่มีราคะ	โทสะ	โมหะ	บ้าง	เป็นจิตใจ

ที่ปราศจากราคะ	 โทสะ	 โมหะ	 บ้าง	

เป็นต้น

 ธรรม อนึ่ง	 เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้ง
เข้าไปอกีชัน้หนึง่	กจ็ะพบเรือ่งทัง้หลาย

มีประจ�าอยู่ในจติใจ	เพราะจติใจจะต้อง

ประกอบด้วยเรือ่งต่าง	 ๆ	 ทีเ่ป็นส่วนดี

บ้าง	 ที่เป็นส่วนไม่ดีบ้าง	 ที่เป็นส่วน 

กลาง	ๆ	บ้าง	เข้าหลกัทีว่่า	กสุลา ธมมฺา 

ธรรมทัง้หลายเป็นกศุล	อกสุลา ธมมฺา 

ธรรมทั้งหลายเป็นอกุศล	 อพฺยากตา 

ธมฺมา	 ธรรมทั้งหลายเป็นอัพยากฤต

คือเป็นกลาง	 ๆ	 ล้วนมีอยู ่ในจิตใจ 

ทั้งนั้น

	 เป็นอันว่า	 กาย เวทนา จิต	 และ	

ธรรม	 นี้เอง	 รวมกันเป็นตัวเราอยู ่	 
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ในพระสตูรน้ีท่านสอนให้เอาส่วนเหล่า

น้ีเองเป็นที่ตั้งของจิตใจ	 ให้ตั้งจิตใจไว้

ในส่วนเหล่านี้	แต่ในขั้นปฏิบัตินั้น	ให้

ตัง้จิตใจไว้เพยีงในส่วนใดส่วนหนึง่ก่อน

 ข้อว่าด้วยลมหายใจ ในข้อต้นก็คือ	 
ให้ต้ังจิตใจไว้ในลมหายใจเข้า	 ในลม

หายใจออก	คือมีสตกิ�าหนดลมหายใจเข้า	

ก�าหนดลมหายใจออก	 ลมหายใจเข้า	

ลมหายใจออกนี้ก็มีอยู่ท่ีกายเป็นปกติ

แล้ว	 แต่ไม่ได้ก�าหนด	 ในการปฏิบัติ	 

ก็ต้ังสติก�าหนดอยู ่ที่ลมหายใจเข ้า	 

ลมหายใจออกที่มีอยู่เป็นประจ�าน้ีเอง	 

ดังทีท่่านสอนไว้ในพระสตูรนีว่้า	ตัง้กาย

ตรง	ด�ารงสติมัน่	มสีตหิายใจเข้า	มีสติ

หายใจออก	คอืแทนทีจ่ะส่งใจไปในทีอ่ืน่	

ก็รวมใจมาไว้ให้อยู ่ท่ีลมหายใจเข้า	 

ลมหายใจออกน้ีเท่าน้ัน	 มีสติอยู่ท่ีลม

หายใจเสมอ

	 คราวนีก้�าหนดให้ละเอยีดลงไป	หายใจ

เข้ายาว	ก็ให้รู้	หายใจออกยาว	ก็ให้รู้	

หายใจเข้าสั้น	 ก็ให้รู้	 หายใจออกสั้น	 

ก็ให้รู้	 ไม่ต้องบังคับลมหายใจ	 คงให้

หายใจอยูโ่ดยปกตนิัน้เอง	เป็นแต่เพยีง

ให้รู้	เป็นอย่างไรกใ็ห้รู้อย่างนัน้	ไม่ต้อง

เกรง็	ไม่ต้องบงัคบั	ปล่อยให้เป็นไปโดย

ปกติ	แต่ว่าให้รู้

	 ต่อจากนี้	ในพระสูตรสอนให้ศึกษา	

คอืส�าเหนยีกให้รูก้ายท้ังหมด	หายใจเข้า	

ให้รู้กายทั้งหมด	 หายใจออก	 คือให้

ขยายความรู ้สึกตัวออกไปให้ทั่วตัว	 

ทั้งที่เป็นส่วนนามกาย	 และทั้งที่เป็น

ส่วนรปูกาย	ทีเ่ป็นส่วนนามกายนัน้	คอื

สติในขณะนีเ้ป็นอย่างไร	กใ็ห้รูตั้วท้ังหมด	

ในส่วนรูปกายนั้น	 รูปกายมีอิริยาบถ

อย่างไร	เช่นว่านัง่อยูอ่ย่างไร	เบือ้งบน

แต่พื้นเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเป็นอย่างไร	

เบื้องต�่าแต่ศีรษะลงไปเป็นอย่างไร	 

ก็ให้มีความรู้ตัวอยู่โดยตลอด

	 เมื่อมีความรู้ตัวอยู่โดยตลอดทั้งรูป

กายและทัง้นามกาย	ต่อจากนี	้ในพระ

สูตรก็สอนให้ศึกษา	 คือส�าเหนียกว่า	

จะผ่อนท�าลมหายใจให้สงบ	หายใจเข้า	

จะผ่อนท�าลมหายใจให้สงบ	หายใจออก	

ความผ่อนท�าลมหายใจให้สงบนัน้	ไม่ใช่

หมายความว่ากลั้นใจ	 กค็งหายใจโดย

ปกตินั้นเอง	 แต่ว่าเม่ือก�าหนดจิตใจ 

ให้ละเอียดเข้า	ลมหายใจก็จะละเอียด 

เข้า	 ท่านแสดงว่า	 เมื่อจิตยังไม่สงบ	 

ลมหายใจก็ย่อมหยาบ	 แต่ว่าเมื่อจิต 

สงบเข้า	ลมหายใจก็จะละเอียดเข้าเอง	

บางทจีนรูสึ้กเหมอืนไม่หายใจ	แต่กไ็ม่

ต้องตกใจ	เพราะกค็งหายใจอยูน่ัน่เอง	

เป็นแต่เพียงเกิดความสงบขึ้นเท่านั้น

 หลกัปฏบิตั ิ๔ ข้อ ในการปฏบิตันิี้	

ข้อที่	๑	ให้มี	อาตาปะ	คือความเพียร	

หมายความว่า	ให้มคีวามตัง้ใจ	ประกอบ

ด้วยสัจจะ	คอืความจรงิ	 เช่นต้ังใจไว้ว่า

จะปฏิบัติเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี	้ ก็ต้อง
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ปฏิบัติให้ครบตามท่ีตั้งใจเอาไว้	 ไม่ท�า

เหลาะแหละ	 ย่อหย่อน	 กลับกลอก	 

เรียกว่าให้มีความเพยีร	แม้จะรูส้กึอึดอัด

ร�าคาญอยากจะเลิก	แต่เม่ือตัง้ใจว่าจะ

ท�า	 ก็ต้องท�าไปตามที่ตั้งใจไว้ให้จงได	้

เมือ่ท�าจรงิเช่นนีแ้ล้วกจ็ะเกดิความราบ

รื่นขึ้นเอง	 จึงต้องให้มีอาตาปะ	 ความ

เพียร	คือ	ท�าจริง	นี่ข้อ	๑

	 ข้อที่	 ๒	 ให้มี	 สัมปชานะ	 ความรู้ 

ตัว	คือให้มีความรู้ตัวอยู่เสมอ	ตื่นอยู่

เสมอ	 อย่าเผลอตัวให้หลับไปหรือดับ

ไป	ถ้าหลับไป	หรอืดบัไป	สญูไป	เช่น

น้ีแล้ว	 ก็ขาด	 สัมปชัญญะ	 คือความ

รูต้วั	การปฏบิตักิรรมฐานก็เหมอืนกบั

เดินพลัดตกลงไปในเหวหรือในหลุม	 

จะปล่อยให้ขาดความรูต้วัไปไม่ได้	ต้อง

คุมความรู้ตัวอยู่ให้มั่นคง	สัมปชัญญะ

คือความรู้ตัวนี้	จึงเป็นประการที่	๒

	 ข้อท่ี	๓	ให้มี	สติ	คือความระลึกอยู่

ที่ที่ตั้งซึ่งก�าหนดไว้น้ันให้แน่วแน่	 ไม่

ปล่อยให้สติเล่ือนลอยไปในทางโน้น 

ทางนี้	 แม้จะมีอารมณ์อื่นแวบเข้ามา	

ซึ่งท�าให้เกิดปีติ	 หรือท�าให้ตื่นเต้น	 ก็

ไม่หลงอยู่ในอารมณ์น้ัน	 ต้องกลับเข้า

มาหาทีต่ัง้ซึง่ได้ตัง้ใจไว้	 เช่นเมื่อจะเอา

ลมหายใจเข้าออกเป็นท่ีต้ัง	กต้็องกลับ

มาก�าหนดอยู่ท่ีลมหายใจเข้าออกนั้น	

ทิง้อารมณ์อ่ืนทีจ่ะมาชกัน�าให้เขวไปเสยี

ให้หมด	 ถ้ามีสติอยู่ดังนี้	 ไม่มีโทษใน

การปฏิบัติ

	 โทษในการปฏิบตันิัน้อยูท่ีก่ารปล่อย

สติออกจากที่ตั้ง	 ส่งให้เลื่อนลอยไป 

กับอารมณ์ที่บังเกิดขึ้น	 เพลินไปกับ

อารมณ์นั้น	 ถ้าปล่อยสติไปเช่นนั้น 

บ่อย	ๆ	แล้ว	ก็จะท�าให้เป็นคนมักจะ

เผลอใจลอย	 โทษอยู่ที่ตรงนี้	 จึงให้ตั้ง

สตไิว้กบัทีต่ัง้นัน้ให้แน่วแน่	อย่าปล่อย

ให้หลุดลอยไป	 เพราะฉะนั้น	 ความมี

สติจึงเป็นข้อที่	๓

	 ข้อที่	๔	ก�าจัดความยินดียินร้ายใน

โลก	อนันีก็้เป็นประการส�าคญั	คอืเมือ่

ประสบอารมณ์ของกรรมฐานทีน่่ายนิด	ี

กต้็องคดิว่านัน้เป็นสญัญาหรอืเป็นของ

หลอกทัง้หมด	ไม่ใช่ความจรงิ	เมือ่ประสบ

อารมณ์ของกรรมฐานทีน่่ายนิร้าย	เช่น

ปรากฏนิมิต	 เป็นรูปต่าง	 ๆ	 ที่ท�าให้

ตกใจ	ก็ต้องมีสติรู้ว่านั่นไม่ใช่เป็นของ

จริง	 แต่เป็นของหลอกทั้งหมด	 ไม่ไป

ยินดี	 ไม่ไปยินร้าย	 ในอารมณ์ที่ได้รับ

นั้น	 ให้มีสติกลับมาคอยตั้งอยู่ในที่ตั้ง

เสมอ	 กระชับอยู่กับท่ีตั้งอันนั้น	 เม่ือ

เป็นเช่นนี้	 การปฏิบัติที่จะเกิดสมาธิ

ตลอดจนถึงให้เกิดปัญญา	ก็จะด�าเนิน

ไปได้ด้วยดี

	 ฉะนัน้	หลกัทัง้	๔	ประการนีจ้งึเป็น

ข้อส�าคัญมาก	 ที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจะทิ้ง

เสยีไม่ได้	ทิง้เสยีเมือ่ใด	กเ็สยีกรรมฐาน	

และกอ็าจจะเกดิโทษ	แต่ถ้ารักษาหลกั

ท้ัง	๔	ประการนี	้ให้ม่ันคงอยูเ่สมอแล้ว	
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การปฏบัิตกิรรมฐานไม่มีโทษ	มีแต่คณุ	

และก็จะเจริญขึ้น

 สรปุและขยายความ ข้อว่าด้วยลม

หายใจ จะแสดงประมวลหวัข้อท่ีได้กล่าว

แล้ว	อานาปานสต	ิแสดงในพระสตูรว่า	

ให้นัง่คูบ้ลัลงัก์	คอืขดัสมาธ	ิตัง้กายตรง	

ด�ารงสตมิัน่	มสีตหิายใจเข้า	มสีตหิายใจ

ออก	 ต่อจากนี้ก็แนะวิธีใช้สติก�าหนด

ต่อไปว่า

	 ๑.	หายใจเข้ายาว	กใ็ห้รู้ว่าหายใจเข้า

ยาว	 หายใจออกยาว	 ก็ให้รู้ว่าหายใจ

ออกยาว

	 ๒.	หายใจเข้าสั้น	 ก็ให้รู ้ว่าหายใจ 

เข้าสัน้	หายใจออกสัน้	ก็ให้รู้ว่าหายใจ

ออกสั้น

	 ๓.	ศกึษา	คอืส�าเหนยีกหรอืก�าหนด

ให้รู้กายทั้งหมดหายใจเข้า	ศึกษา	คือ

ส�าเหนยีกหรอืก�าหนดให้รูก้ายทัง้หมด

หายใจออก

	 ๔.	ศกึษา	คอืส�าเหนยีกหรอืก�าหนด

ระงบักองลมหายใจ	หายใจเข้า	ศกึษา	

คอืส�าเหนยีกหรอืก�าหนดระงบักองลม

หายใจ	 หายใจออก	 ท่านชี้ทางปฏิบัติ

ไว้เรียกว่าเป็น	 ๔	 ขั้น	 ควรท�าความ

เข้าใจในขั้นทั้ง	๔	เหล่านี้

	 ขัน้ที	่๑	หายใจเข้ายาว	หายใจออก

ยาว	ก็ให้รู้

	 ขั้นที่	๒	หายใจเข้าสั้น	หายใจออก

สั้น	ก็ให้รู้

	 คือ	เมือ่หายใจอยูอ่ย่างไรในบดัน้ี	คอื

การหายใจนั้นยาว	 ก็ให้รู้	 หรือว่าสั้น 

กใ็ห้รู	้การหายใจยาวหรอืสัน้นี	้กห็มาย

ถงึการหายใจโดยปกต	ิการหายใจโดย

ปกติมักไม่ค่อยจะก�าหนดให้รู้	 แต่ว่า

เม่ือคอยก�าหนดให้รูอ้ยู่	กจ็ะรูว่้ามียาว	

มีส้ัน	 ในเวลาท่ีเหนื่อย	 จะรู้สึกว่ามี

อาการหายใจทีเ่รยีกว่าหอบ	เป็นอาการ

ที่หยาบ

	 ในเวลาท่ีจิตไม่สงบ	 การหายใจ 

กย่็อมจะยาวกว่าในเวลาทีจ่ติสงบ	หรอื

บางทีอาจจะท�าการหายใจเข้าออกให้

ยาวได้	 อย่างเช่นสูดลมหายใจเข้าให้

ยาว	และเมือ่ออกกใ็ห้ยาว	เป็นการออก

ก�าลงัหรอืเป็นการฝึกหัด	 ในเวลาทีไ่ม่

เหนือ่ย	ร่างกายสงบเป็นปกต	ิลมหายใจ

ก็ละเอียดเข้า	 ในเวลาที่จิตสงบ	 ลม

หายใจก็ละเอียดยิ่งขึ้น

	 การทีต่ัง้สตกิ�าหนดให้รูว่้าลมหายใจ

เป็นอย่างไร	 ในเบือ้งต้นกอ็าจจะไม่ใคร่

ได้ผล	 แต่เมื่อตั้งใจคอยก�าหนดอยู ่

จรงิ	ๆ	จนจติแน่วแน่ข้ึน	กจ็ะเกิดฉนัทะ

คือความพอใจ	 เกิดปีติคือความอิ่มใจ	

เกดิปราโมทย์คอืความบนัเทิง	เมือ่เป็น

เช่นนี	้กเ็ป็นอนัเริม่ได้รสของความสงบ

หรอืของสมาธ	ิอันจะชักน�าให้พอใจใน

การปฏิบัติยิ่ง	ๆ	ขึ้น

	 ในขัน้ที	่ ๓	 ท่านสอนให้ศกึษา	 คอื

ส�าเหนยีกหรอืก�าหนดกายทัง้หมด	หายใจ
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เข้า	 หายใจออก	 การก�าหนดน้ันก็คือ

ก�าหนดกาย	ให้รูท้ั้งรปูกายท้ังนามกาย	

ในขณะทีป่ฏบิตันิี	้รปูกายนัง่อยูอ่ย่างไร	

วางมอืวางเท้าอย่างไร	กใ็ห้รู้	นามกาย	

คือจิตใจเป็นอย่างไร	สติความก�าหนด

เป็นอย่างไร	 ก็ให้รู้	 เม่ือรู้ท้ังรูปกาย 

ทั้งนามกายดั่งนี้	 ก็ได้ชื่อว่ามีสติรู้ตัว

ทั้งหมด

	 แต่กย็งัเป็นรูท่ี้กว้าง	จงึให้รูแ้คบเข้า

มาอีก	 ให้รู้กาย	 อันหมายถึงกองลม 

ทีห่ายใจเข้าและออกน้ัน	ลมหายใจนัน้	

ตามที่สังเกตก�าหนดอย่างง่าย	ๆ	เมื่อ

หายใจเข้า	ต้นทางกค็อืจมูก	กลางทาง

ก็คือหทัย	 ปลายทางก็คือนาภี	 และ 

เมื่อออก	 ต้นทางก็คือนาภี	 กลางทาง 

กค็อืหทยั	ปลายทางกคื็อจมูก	นีคื้อว่า

ตามที่ตั้งเกณฑ์จะก�าหนด

	 แต่การท่ีให้ก�าหนดรูน้ัน้	ถ้าส่งจติใจ

ให้เข้าไปตามลมและให้ออกไปตามลม	 

ก็ยังเป็นจิตที่ซัดส่าย	 ไม่ตั้งลงในจุด

เดียว	 ฉะนั้น	 ท่านจึงสอนให้ตั้งจิตไว้ 

ทีจ่ดุเดยีว	 คือจดุต้นทางเม่ือหายใจเข้า	

หรอืว่าปลายทางเมือ่หายใจออก	ได้แก่

ทีท่ีล่มกระทบเมือ่เข้าหรอืเมือ่ออก	คอื

ปลายกระพุ้งจมกูหรือว่ารมิฝีปากเบือ้ง

บน	ให้ตั้งจิตไว้ที่จุดนั้นจุดเดียว	เรียก

ว่า	นมิติ	อนัหมายถงึทีก่�าหนดจติ	คอื

ให้ใช้ทีท่ีล่มกระทบดงักล่าวนัน้เป็นนมิิต	

คือเป็นจุดส�าหรับก�าหนดจิต	 ให้จิต

ก�าหนดอยู่ที่ตรงนั้น	 เมื่อหายใจเข้า	 

ลมหายใจก็จะมากระทบที่ตรงนั้น	 ก็ 

ให้รู	้เมือ่หายใจออก	ลมหายใจกจ็ะมา 

กระทบทีต่รงนัน้	กใ็ห้รู	้และเมือ่ก�าหนด

จิตให้ต้ังอยู่ท่ีแห่งเดียวอย่างนี้	 ก็เป็น

อนัว่าได้รูก้องลมทัง้หมดหรือว่าได้รูก้าย

ทั้งหมด

	 ท่านเปรยีบเหมือนอย่างว่าคนเลือ่ย

ไม้ด้วยเลือ่ย	ในขณะทีเ่ขาเลือ่ยไม้ด้วย 

เลือ่ยนัน้	เขากม็องก�าหนดดทูีไ่ม้ตรงที่

เลือ่ยก�าลงัเลือ่ยอยู่เท่านัน้	ไม่ได้ก�าหนด

ตวัเล่ือยทัง้หมดทีเ่ลือ่ยไปเลือ่ยมา	เมือ่

ก�าหนดดูอยู่ตรงจุดนั้น	ก็เป็นอันว่าได้

เห็นเลื่อยทั้งหมด	นี้ฉันใด

	 เมื่อตั้งสติก�าหนดอยู่ที่นิมิตคือที่ริม

ฝีปากเบ้ืองบนหรอืทีป่ลายกระพุง้จมกู	 

อันเป็นที่ที่ลมกระทบเมื่อเข้าและเมื่อ

ออกอยู่เพียงจุดเดียว	 หายใจเข้ามา 

กระทบตรงนั้น	 ก็ให้รู้	 หายใจออกมา 

กระทบตรงนัน้	กใ็ห้รู	้เมือ่ตัง้สติก�าหนด

แน่วแน่อยู ่ดังนี้	 เป็นอันว่าได้รู ้กาย

ท้ังหมดหรือได้รูก้องลมท้ังหมด	ฉันนัน้	

นี่เป็นขั้นที่	๓

	 ขั้นที่	 ๔	 ศึกษา	 คือส�าเหนียกหรือ

ก�าหนดระงบักองลมหายใจเข้า	หายใจ

ออก	ไม่ใช่หมายความว่า	พยายามกลัน้

ลมหายใจท�าให้ละเอียดเข้า	 แต่หมาย 

ความว่า	 ท�าจิตให้สงบตั้งมั่นแน่วแน่ 

ยิ่งขึ้น	 เม่ือจิตสงบยิ่งขึ้น	 ลมหายใจ 
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ก็จะละเอียดยิ่งขึ้น	 ฉะนั้น	 จึงตรงกัน

ข้ามกบัปลกุตัว	การปลุกตัวให้ตึงตังน้ัน	

เป็นการที่เร่งให้เกิดการเกร็ง	 ไม่ใช่

เป็นการท�าให้สงบ	แต่การปฏบัิตสิมาธิ

น้ี	ไม่ประสงค์เช่นนัน้	ประสงค์ผ่อนให้

เกดิความสงบ	ทัง้กายทัง้จติไปโดยล�าดบั	

กายก็สงบ	 จิตก็สงบ	 อันน้ี	 จึงเข้าถึง

ความประสงค์ของการปฏบิตั	ิแต่ว่าขัน้

ที่	 ๔	 นี้เนื่องมาจากขั้นที่	 ๓	 ความ

ส�าคัญจึงอยู่ในขั้นที่	๓

 นบั หรือ พทุโธ ในการปฏิบัตเิบ้ือง

ต้น	ถ้าต้ังจติก�าหนดดงัทีส่อนไว้ในบาลี

ไปเฉย	 ๆ	 ก็อาจจะส�าเรจ็ยาก	 ฉะนัน้	

ท่านจึงสอนให้หาเครื่องผูกจิตช่วยเข้า 

อกีด้วย	คอืว่า	ท่านสอนให้นบั	ในเบือ้ง

ต้นสอนให้นับช้า	 คือ	 เม่ือหายใจเข้า 

กนั็บหน่ึง	หายใจออกกน็บัหนึง่	หายใจ

เข้าก็นับสอง	 หายใจออกก็นับสอง	

หายใจเข้ากน็บัสาม	หายใจออกกน็บัสาม	

หายใจเข้าก็นับสี่	 หายใจออกก็นับสี	่

หายใจเข้ากน็บัห้า	หายใจออกกน็บัห้า	

เมื่อถึงห้าแล้วก็ให้ย้อนมานับหนึ่งไป

ใหม่เป็นคู	่ๆ	ด่ังนัน้คอื	หนึง่	ๆ	สอง	ๆ	

สาม	ๆ	สี่	ๆ	ห้า	ๆ	หก	ๆ	เมื่อถงึหก

แล้วก็ย้อนไปใหม่	 หน่ึง	 ๆ	 สอง	 ๆ	 

สาม	ๆ	สี	่ๆ	ห้า	ๆ	หก	ๆ	เจด็	ๆ	แล้ว

ก็ย้อนไปใหม่	 หนึ่ง	 ๆ	 เร่ือยไปจนถึง 

แปด	ๆ	แล้วกย้็อนไปใหม่	หนึง่	ๆ	เรือ่ย

ไปจนถึงเก้า	 ๆ	 แล้วก็ย้อนไปใหม่	 

หนึง่	ๆ	เรือ่ยไปจนถึงสิบ	ๆ	เมือ่ถึงสิบ

แล้วกก็ลบัมาหนึง่	ๆ	จนถึงห้า	ๆ	ใหม่	

แล้วกห็นึง่	ๆ	จนถงึหก	ๆ	ใหม่	เป็นต้น	

เมื่อนับช้าจนจิตตั้งมั่นอยู ่พอสมควร 

แล้ว	ท่านกส็อนให้นบัเรว็	คือ	หายใจเข้า

นบัหนึง่	หายใจออกนบัสอง	ไปจนถงึห้า 

แล้วกลับไปนับใหม่จนถึงหกเป็นต้น	

โดยนัยหนึ่ง

	 วิธีนับนี้	 ก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติจะพอใจ	

ถ้ารู้สึกว่าใช้วิธีนี้จะได้ผลก็ใช้	 และจะ

แก้ไขวิธีนับใหม่ตามที่จะเป็นสัปปายะ

คือสะดวกแก่ตนก็ได้	 เช่นนับหนึ่งไป

ถึงสิบทีเดียว	 แล้วกลับไปหนึ่งถึงสิบ 

ใหม่	 หรอืว่าจะไม่ชอบวธินีบั	 จะใช้วธิี

นบัหายใจเข้า	พทุ	หายใจออก	โธ	กไ็ด้	

การนบักด็หีรอืการใช้บทใดบทหนึง่	เช่น

พุทโธ	 มาช่วยด้วยก็ดี	 ก็ส�าหรับเป็น 

การฝึกหัดตอนต้น	 เหมือนอย่างเป็น 

การหัดเขียนหนังสือต้องตีเส้นบรรทัด	

เมื่อปฏิบัติจนจิตใจตั้งมั่นพอสมควร 

แล้ว	ท่านกใ็ห้เลกินบั	ใช้แต่สตกิ�าหนด

อยู่เท่านัน้	นีเ้ป็นวธิปีฏบิติั	สดุแต่ท่าน

ผู้ปฏิบัติจะพอใจ

	 วธิทีีก่ล่าวมานี	้เป็นฝ่ายสมถะอย่าง

เดียว	คือ	ท�าให้จิตสงบตั้งมั่น

 ย�้าหลัก ๔ ข้อ ขอย�้าหลักของการ

ปฏิบัติที่กล่าวเมื่อคราวก่อนนี้ว่า	 ต้อง

ยึดหลักคือ
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นี	้จนเคยแล้ว	เอาไปใช้	เช่นเอาไปอ่าน

หนงัสือ	กจ็ะสงบอยู่ท่ีหนงัสือทีอ่่านนัน้	

จะอ่านได้รวดเร็ว	เข้าใจดี	จ�าได้ดี

	 เพราะฉะนัน้	การท�าจติให้ตัง้มัน่สงบ	

จึงเป็นประโยชน์	 ทั้งในด้านที่เป็นการ

พักใจให้มีความสุข	 ท้ังในด้านท่ีจะน�า

ไปใช้ปฏิบัติงานอะไร	ๆ	ให้ได้ผลดี

 กายานปัุสสนา	การปฏบิติัธรรม	เป็น

ความมุง่หมายส�าคญัของพระพุทธศาสนา	

เพราะการเรียนเป็นส่วนปริยัติ	 จะได้

ผลกต้็องมกีารปฏิบตั	ิการปฏบัิตสิ�าหรบั

บรรพชติ	คอื	ผูบ้วชในพระพทุธศาสนา	

เบื้องต้นคือการปฏิบัติพระวินัย	 ซึ่ง 

เป็นส่วนศีล	 เป็นสกิขาทีห่นึง่	 แต่การ 

ปฏิบัติยังมีข้อที่จะต้องปฏิบัติ	 สืบขึ้น 

ไปอีก	 คือ	 สมาธิและปัญญา	 เม่ือ 

มุ่งผลของการปฏิบัติท่ีสูงขึ้น	 ก็ต้อง

ปฏบิตัใินสมาธแิละในปัญญาตามหลกั

พระพุทธศาสนาอีกด้วย	

 อานาปานปัพพะ ฉะนัน้	ในบดันีจ้ะ

ได้แสดงถึงหลกัปฏิบตัสิมาธก่ิอน	สมาธิ

คอืการท�าจติให้ตัง้มัน่แน่วแน่ในอารมณ์

อันเดียว	 ซึ่งเป็นอารมณ์ของสมาธิ	

เพราะว่าจตินี	้ มปีกตดิิน้รนกวดัแกว่ง	

รกัษายาก	ห้ามยาก	แต่ก็อาจทีจ่ะท�าให้

สงบได้	อาจทีจ่ะรกัษาได้	ห้ามได้	ด้วย

ใช้สตกิ�าหนดอารมณ์ของสมาธ	ิอารมณ์

ของสมาธนิัน้มมีาก	แต่ในบดันีจ้ะแสดง

เพียงข้อหนึ่ง	 คือ	 อานาปานสติ	 สติ

	 ต้องม	ีอาตาปะ	ความเพยีร	หมายความ

ว่า	 ให้ต้ังสัจจะว่าจะท�าจริง	 ก�าหนด

เวลาไว้ว่าจะท�าเท่าไร	ก็ต้องท�า	ถึงจะ

อึดอัดร�าคาญ	 ก็ต้องพยายามรักษา

สัจจะไว้ให้มั่นคง	ไม่ทิ้งสัจจะ

	 ให้มี	 สัมปชานะ	ความรู้ตัว	คือให้

มีรู้อยู่เสมอ	อย่าให้เผลอตัวไปได้

	 ให้ม	ีสต	ิคอืก�าหนดสตไิว้ทีอ่ารมณ์

ของสมาธิท่ีก�าลังท�าอยู่	 เช่นเม่ือจะ

ก�าหนดลมหายใจเข้า	 ลมหายใจออก	 

ก็ต้องก�าหนดลมหายใจเข้า	 ลมหายใจ

ออก	กต้็องก�าหนดอยู	่อย่าปล่อยให้ใจ

ล่องลอยไป	จะกลายเป็นใจลอยซ่ึงเป็น

โทษ	แต่หากว่าคุมใจให้หยุดอยูท่ี่อารมณ์

ได้แล้ว	ไม่มีโทษ

	 และให้	คอยก�าจดัความยนิดยีนิร้าย

ในอารมณ์	เมือ่ประสบความรูส้กึอะไร	 

ให้เกิดความยินดีขึ้นก็ดี	 ให้เกิดความ

ยินร้ายตกใจไม่ชอบก็ดี	 ก็ให้คิดว่านั่น

ไม่ใช่ของจริงทั้งนั้น	อย่าไปยินดี	อย่า

ไปยนิร้าย	ต้องท�าใจให้สงบ	และก�าหนด

อยู่ที่อารมณ์ของสมาธิเสมอ

 ประโยชน์สมาธิ	 การหัดใจให้สงบ

ดังกล่าวนี้	ได้ประโยชน์มาก	โดยมาก

มักไปเสียเวลาอยู่ที่ความไม่สงบ	 เช่น

ว่าจะมุง่ประโยชน์ในการศกึษา	จะอ่าน

หนงัสอื	อ่านหนังสอืหน้าหน่ึง	เสยีเวลา

ไปเพราะความฟุ้งซ่านของจิตมาก	แต่

หากว่าหัดจิตให้ตั้งม่ันสงบอยู่ดังกล่าว

กรรมฐาน



ก

37

ก�าหนดลมหายใจเข้า	 ลมหายใจออก	

ในสติปัฏฐานสูตร	 ท่านสอนให้ผู ้ที่ 

จะท�าสมาธิข้อนี้	นั่งขัดบลัลงัก์	คอืขดั

สมาธ	ิ ตัง้กายตรง	 ด�ารงสต	ิ มีสตมิั่น	

มีสติหายใจเข้า	มีสติหายใจออก	และ

ให้ตั้งสติก�าหนดเป็นขั้น	ๆ	ไป	คือ

	 ๑.	หายใจเข้ายาวกใ็ห้รู	้หายใจออก

ยาวก็ให้รู้

	 ๒.	หายใจเข้าสั้นก็ให้รู้	 หายใจออก

สั้นก็ให้รู้

	 ๓.	ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดกาย

ทัง้หมดหายใจเข้า	ศกึษาคือส�าเหนยีก

ก�าหนดกายทั้งหมดหายใจออก

	 ๔.	ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดสงบ

ระงับกายสังขาร	 เคร่ืองปรุงกายอัน

หมายถงึลมหายใจ	 หายใจเข้า	 ศกึษา

คือส�าเหนยีกก�าหนดสงบระงบักายสงัขาร	

เครือ่งปรุงกาย	 อันหมายถึงลมหายใจ	

หายใจออก

	 ท่านแสดงไว้เป็น	๔	ขัน้	ควรท�าความ

เข้าใจในลมหายใจทัง้	๔	ขัน้นี	้โดยสงัเขป	

คือ	 เมื่อยังมิได้ปฏิบัติท�าจิตให้สงบ	 

ลมหายใจกห็ยาบ	 มรีะยะทีห่ายใจยาว	

อกีอย่างหน่ึง	ต้องการสดูลมหายใจยาว	

กท็�าการสดูหายใจให้ยาวได้	ส�าหรบัใน

ขั้นนี้	 จะท�าการสูดลมหายใจให้ยาว

อย่างออกก�าลัง	 หรือหายใจโดยปกติ

นัน่แหละ	แต่เมือ่ยงัไม่ท�าสมาธ	ิกย็าว

คือว่าหยาบ	 เม่ือเป็นเช่นนี้ก็ให้ท�าสติ

ให้รู้อยู่	 เข้ายาวก็ให้รู้	 ออกยาวก็ให้รู้

คราวนี้	 เมื่อท�าสมาธิ	 จิตละเอียดเข้า	

ลมหายใจก็ละเอียดเข้า	 ช่วงหายใจก ็

สัน้เข้า	 เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้รู้	 คือว่าเข้า

สั้นก็ให้รู้	ออกสั้นก็ให้รู้

	 ต่อจากนีก้ศ็กึษา	คอืส�าเหนยีกก�าหนด

ให้รูก้ายทัง้หมดนี	้ในปฏสิมัภทิามรรค

อธิบายว่า	กายมี	๒	คือ	รูปกายและ

นามกาย	 รูปกายได้แก่รูปขันธ์	 ก็ให้รู้

ว่ารูปขันธ์มีอิริยาบถในปัจจุบันนี้เป็น

อย่างไร	 อิริยาบถใหญ่เป็นอย่างไร	

อริยิาบถน้อยเป็นอย่างไร	ตลอดจนให้

รู ้ลมหายใจ	 ซึ่งก็จัดว่าเป็นรูปขันธ ์

เหมือนกัน	นี้เรียกว่ารูปกาย	และให้รู้

นามกาย	คือให้รู้ความคิด	ให้รู้สัญญา	

คอืความก�าหนดในปัจจุบนัว่าเป็นอย่างไร	 

คอยก�าหนดให้รูทั้ง้รปูกายและนามกาย

ทั้งหมด	 แต่ว่าในข้อนี้	 ในวิสุทธิมรรค

อธิบายแคบเข้ามาว่า	 กายท้ังหมดนี้

หมายถึงกองลมท้ังหมด	 ซึ่งโดยปกติ

เม่ือหายใจเข้า	 ลมก็จะตั้งต้นท่ีจมูก	

กลางที่หทัยลงไปถึงนาภี	 เมื่อขาออก 

ก็จากนาภีมาหทัยแล้วก็มาจมูก	 ก็ให้

ก�าหนดรู้ให้ตลอดสายทั้งเข้าทั้งออก

	 คราวนี้ก็มาถึงขั้นที่	 ๔	 คือ	 ศึกษา

ส�าเหนยีกก�าหนดสงบระงบักายสงัขาร	

คือลมหายใจ	 หายใจเข้า	 หายใจออก	

ก�าหนดลมหายใจที่เป็นไปโดยปกติ	 
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ที่เมื่อจิตละเอียดหายใจก็ละเอียดเข้า	

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็รักษาความละเอียดไว	้

และคอยก�าหนดจิตให้ละเอียดยิ่งขึ้น	

และรกัษาลมหายใจท่ีละเอียดนัน้ไว้ให้

ละเอยีดยิง่ขึน้	ปล่อยให้เป็นไปตามปกติ

ธรรมดาท่ีเป็น	ไม่เกรง็ตวั	ไม่บังคับลม	

ถ้าไปเกร็งตัว	 ไปบังคับลม	 ก็อาจจะ

ท�าให้เกิดเกร็งกาย	 หายใจฮืดฮาด	

เป็นการปลุกตัว	ท�าให้ร่างกายบางทีก็

เอะอะตึงตัง	ซึ่งนั่นไม่ใช่เป็นวิธีปฏิบัติ

ในอานาปานสต	ิวธิปีฏบิตัใินอานาปาน

สตนิัน้	ต้องก�าหนดให้ละเอยีดยิง่ขึน้	นี่

ก็เป็น	๔	ขั้น

	 แต่ว่าในทางปฏบิตันิัน้	ส�าหรบัขัน้ที่	

๑	 ข้ันที่	 ๒	 ก็ก�าหนดไปตามท่ีเป็น	

ส�าหรบัในขัน้ ๔ ก็เป็นผลทีล่ะเอียดเข้า 

ความส�าคัญจึงอยูใ่นข้ันท่ี ๓ ขัน้ที	่ ๓	

น้ันในเบือ้งต้น	 ก็อาจจะต้องคอยตาม

ลมเข้าตามลมออก	 ตามลมที่เข้าก็คือ

ส่งจติจากนาสกิไปอุระ	(หรอืหทยั)	แล้ว

กไ็ปนาภ	ีขาออกกจ็ากนาภ	ีมาอุระ	แล้ว

กอ็อกนาสกิ	เช่นนี	้จติยงัไม่สงบ	เพราะ

ฉะน้ัน	ท่านจึงสอนให้ก�าหนดไว้จดุหนึง่	

เพยีงจดุเดยีว	ในต�าราปฏสิมัภทิามรรค

และวสิทุธมิรรค	ท่านสอนให้ก�าหนดจดุ

ที่ลมกระทบ	 ในที่ต้นทางเข้าและในที่

ปลายทางออก	 คือถ้าคนจมูกยาวก็ที่

กระพุง้จมูก	ถ้าคนจมูกสัน้กท่ี็รมิฝีปาก

เบื้องบน	 แต่ว่าที่ไหนนั้น	 ก็สุดแต่ละ

บุคคล	 ให้สังเกตดูว่าเม่ือหายใจเข้า	 

ลมกระทบทีไ่หนก่อน	ทีร่มิฝีปากเบือ้ง

บนหรอืทีก่ระพุง้จมกู	กใ็ห้ก�าหนดไว้ที่

จดุนัน้	และเม่ือหายใจออกลมออกกจ็ะ

มากระทบท่ีนัน่	จดุทีล่มกระทบเมือ่เข้า

และเมือ่ออกนัน้	เรยีกว่า	นมิติ	แปลว่า	

ทีก่�าหนดจติ	เมือ่ก�าหนดจติไว้ทีก่�าหนด

ไว้	 ดงันี	้ เมือ่หายใจเข้า	 ลมกระทบที่

นมิิตคอืท่ีก�าหนดจติอันนีก้ร็ู	้เม่ือหายใจ

ออกลมมากระทบที่นิมิตที่ก�าหนดจิต

อันนี้ก็รู้	 และเมื่อให้จิตก�าหนดอยู่ใน 

จุดนี้	 รู้อยู่เสมอดังนี้	 ก็ชื่อว่าได้รู้กอง

ลมทั้งหมด	 เปรียบเหมือนอย่างว่าคน

เลื่อยไม้	 ก็มองก�าหนดดูอยู่ที่ไม้ตรงที่

เลื่อย	 ๆ	 อยู่	 ก็เห็นไม้ที่ตรงนั้นด้วย	

เห็นเลื่อยอยู่ที่ตรงนั้นด้วย	ก�าหนดอยู่

ทีจ่ดุนัน้จดุเดยีว	ไม่ต้องดเูลือ่ยทัง้หมด

ท่ีเสือกไปเสือกมาท�าการเล่ือย	ดอูยู่จดุ

เดียวคือที่ไม้ตรงเลื่อยถูกนั้นเพียงจุด

เดียว	และเมื่อเห็นอยู่ที่จุดนั้นจุดเดียว	

ก็เป็นอันว่าได้เห็นทั้งหมด	ก�าหนดจิต

ให้อยู่ตรงนี้จุดเดียว

	 ในการท่ีตั้งสติก�าหนดอยู่ท่ีจุดเดียว

นี	้เพือ่จะช่วยให้จติก�าหนดมัน่คง	ท่าน

ก็สอนวิธีเป็นอุบายส�าหรับช่วยต่าง	 ๆ	

เช่น	สอนให้นบั	ดงัในวิสุทธมิรรคสอน

ให้นบั	นบัช้านบัเรว็	นบัช้ากคื็อ	หายใจ

เข้านับ	๑	หายใจออกนับ	๑,	เข้า	๒	

ออก	๒,	เข้า	๓	ออก	๓,	แล้วก	็๔-๔,	 
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๕-๕	 แล้วก็กลับไป	 ๑-๑,	 จนถึง	 

๕-๕,	 แล้วต่ออีกเป็น	๖-๖,	 แล้วกลับ 

ไป	๑-๑,	 จนถึง	๗-๗,	 แล้วก็กลับไป	

๑-๑,	จนถงึ	๘-๘,	แล้วกก็ลบัไป	๑-๑,	

จนถงึ	๙-๙,	แล้วกก็ลบัไป	๑-๑,	จนถงึ	

๑๐-๑๐,	 แล้วก็กลับไป	 ๑-๑,	 จนถึง	 

๕-๕,	แล้วก็กลับไป	๑-๑,	จนถึง	๖-๖	

ย้อนไปใหม่ดังนี้	อยู่เสมอ	จนจิตเชื่อง

เข้า	พอจะอยูท่ี่กเ็ปล่ียนเป็นนับเรว็	คือ 

ไม่นับคู่	แต่ว่านับเดี่ยว	หายใจเข้า	๑	

หายใจออก	 ๒	 เป็นต้น	 เมื่อจิตเชื่อง

เข้าอยู่ที่แล้วก็ทิ้งการนับ	ก�าหนดอยู่ที่

จุดนั้นเสมอ	 ไม่ให้คลาดเคลื่อนไป	 

แต่ว่าบางอาจารย์ก็สอนอย่างอื่น	 ให้

หายใจเข้าว่า	พทุ,	หายใจออกว่า	โธ,	แต่

ว่าวธีิเหล่านีเ้ป็นวิธีอุปกรณ์	 สุดแต่ว่า

ใครจะชอบอย่างไร	ใครจะใช้วธินีบั	ใช้

นับอย่างที่สอนไว้ในวิสุทธิมรรค	 หรือ

จะใช้อย่างอ่ืนกส็ดุแต่จะชอบ	เช่นว่าจะ

นับ	๑	ไปจนถงึ	๑๐	ทเีดยีว	แล้วกลบั

นบั	๑	ถงึ	๑๐	ใหม่	อย่างนีก้ไ็ม่ขดัข้อง

อะไร	เพราะเป็นอุบายเท่านั้น

	 ๑.	ต้องมี	อาตาปะ	แปลว่า	มคีวาม

เพียร	หมายความว่า	ตั้งใจไว้ว่าจะท�า

สมาธเิป็นเวลาเท่าไร	เมือ่ไร	กต้็องท�า

ตามที่ตั้งใจ	รักษาสัจจะคือความตั้งใจ

จริงเอาไว้	 และก็ท�าให้ได้จริงตามที่

ก�าหนดไว้	 ไม่ให้เหลวไหล	 เบื่อก็ต้อง

ทนให้ครบตามที่ตั้งใจไว้

	 ๒.	ต้องมี	สัมปชานะ	คือความรู้ตัว	

คือให้มีความรู้ตัวอยู่เสมอ	ไม่ให้เผลอ

ตัว	 ยิง่สมาธลิะเอยีดเท่าไร	 กต้็องให้มี

ความรู้แจ่มใสขึ้นเท่านั้น	 ถ้าหลับไป 

เสยีหรือว่าดบัไปเสยี	เช่นว่าปล่อยใจให้

ตกวูบไป	 ก็จะเป็นสัปหงกหรือว่าเป็น

หลับไป	 หรือว่าเผลอตัวดังนี้	 ก็ชื่อว่า

ขาดสัมปชานะ	 ไม่ถูกต้อง	 ต้องให้มี

สัมปชานะคือความรู้ตัวอยู่

	 ๓.	สต	ิคอืความระลกึก�าหนด	ต้อง

มีสติระลึกก�าหนดอยู่ที่อารมณ์ของ 

สมาธินั้นให้แน่วแน่	 อย่าปล่อยให้สติ

เลือ่นลอย	ถ้าปล่อยให้สตเิลือ่นลอยไป	

ก็จะกลายเป็นคนใจลอย	 กลายเป็นมี

โทษ	เท่ากับว่ามาหัดให้เป็นคนใจลอย	

เพราะฉะนั้น	 ต้องตั้งสติก�าหนดไว้ที่

อารมณ์ของสมาธิให้ม่ันคง	 แพลบไป

ข้างไหนกต้็องจับเข้ามาเอาไว้ทีอ่ารมณ์

ของสมาธินั้น	และ

	 ๔.	ไม่ยินดียินร้ายอะไร	ๆ	ในโลกนี้	

ในตอนนี้ก็หมายเพียงแต่ว่า	 ไม่ยินดี 

ในอารมณ์ของสมาธิ	 ไม่ยินดีในนิมิต

ของสมาธิที่ปรากฏ	 ซึ่งเป็นตัวกิเลส	

เพราะถ้าไปยินดีในอารมณ์ของสมาธ	ิ

กอ็าจทีจ่ะท�าเกนิพอด	ีอย่างบางคนนัง่

จนไม่รูเ้วลาทีจ่ะพกั	ไม่รูเ้วลาทีจ่ะบรโิภค	

ถ้าย่ิงไปตดิ	ไปเพลนิในนมิติของสมาธิ

ด้วยแล้ว	กจ็ะย่ิงไปกนัใหญ่	ในด้านตรง

กันข้ามก็เหมือนกัน	ต้องไม่ยินร้ายใน
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อารมณ์ของสมาธิ	 ในนิมิตของสมาธ	ิ

คอืเมือ่ตัง้ใจจะท�าแล้ว	ถงึตอนต้นจะไม่

ชอบ	 ต้องพยายามฝืนใจไป	 ท�าไปให้

จงได้	 และเม่ือประสบนิมิตที่ไม่ชอบ	 

ก็ต้องคิดว่าไม่ใช่เป็นของจริง	 แต่เป็น

ของที่เป็นสัญญชะ	คือเกิดจากสัญญา

หรอืเป็นภาพอุปาทานท้ังน้ัน	ไม่มีความ

จริงอะไร	โดยสรุปคือ	ไม่ให้เกิดความ

ยินดีตื่นเต้นในอารมณ์	 ในนิมิตของ

สมาธ	ิไม่ให้เกดิความยินร้ายตกใจกลัว

ในอารมณ์	 ในนิมิตของสมาธิทุก	 ๆ	

อย่าง	ท�าความรู้ตัวให้ตั้งมั่น	ท�าสติให้

ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิเท่านั้น	

จนกว่าจะหมดเวลาที่เราได้ก�าหนดไว้

	 จิตที่เป็นสมาธิท่านว่าเป็นจิตที่ควร

แก่การงาน	เหน็ได้ชดัดังเช่นในการอ่าน

หนังสือ	 จะอ่านหนังสือสักหน้าหนึ่ง	 

ถ้าใจฟุ้งซ่าน	 บางทีก็ต้องอ่านหลาย

เท่ียว	 และยังจะก�าหนดให้เกิดความ

เข้าใจกไ็ม่ค่อยได้	จ�ากไ็ม่ค่อยได้	แต่ถ้า

อ่านด้วยจิตใจท่ีตั้งม่ันและแน่วแน่	 ก ็

จะอ่านได้รวดเร็วกว่า	และจะเข้าใจได้ 

แจ่มแจ้งดกีว่า	เพราะฉะนัน้	การท่ีหัด

ท�าสมาธินี้จึงเป็นกิจที่ชอบ	 อาจจะใช้

จติทีเ่ป็นสมาธนิีไ้ปเล่าเรยีนศกึษา	หรอื

จะไปบ�าเพ็ญประโยชน์อะไรก็ได้เป็น 

อนัมาก	ตามท่ีแสดงมานีเ้ป็นเรือ่งของ

อานาปานสติโดยย่อ	ก็เพียงนี้

 ปฏิกูลปัพพะ (กายคตาสติ) ตาม 
พระสูตร	 พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ 

ตั้งสติระลึกไปในกาย	 ตั้งแต่พื้นเท้า 

มาจนถงึศีรษะเป็นส่วนเบือ้งบน	ตัง้แต่

ศีรษะลงไปจนถึงพื้นเท ้าเป ็นส ่วน 

เบือ้งต�า่	มหีนงัหุม้อยูโ่ดยรอบ	ก�าหนด

ว่าเป็นส่ิงทีเ่ตม็ไปด้วยปฏกิลูน่าเกลยีด

ประการต่าง	 ๆ	 ซึ่งมีอยู่ในกายนี	้ คอื	

เกสา	 ผม,	 โลมา	 ขน,	 นขา	 เล็บ,	 

ทนฺตา	 ฟัน,	 ตโจ	 หนัง,	 ม�ส�	 เนื้อ,	 

นหาร	ู เอน็,	อฏฺิ	กระดูก,	อฏฺิมญฺิช� 

เยือ่ในกระดกู,	วกกฺ�	ไต,	หทย�	หวัใจ,	

ยกน�	ตบั,	กโิลมก�	พงัผดื,	ปิหก�	ม้าม,	

ปปผฺาส�	ปอด,	อนตฺ�	ไส้ใหญ่,	อนตฺคณุ� 

สายรัดไส้,	 อุทริย�	 อาหารใหม่,	 กรีส� 

อาหารเก่า,	 ปิตฺต�	 ดี,	 เสมฺห�	 เสลด,	 

ปพฺุโพ	น�า้หนอง,	โลหิต�	น�า้เลอืด,	เสโท 

น�้าเหงื่อ,	 เมโท	มันข้น,	อสฺสุ	น�้าตา,	

วสา	มนัเหลว,	เขโฬ	น�า้ลาย,		สงิฆฺาณกิา 

น�้ามูก,	 ลสิกา	 ไขข้อ,	 มุตฺต�	 มูตร	 

รวมเป็นอาการ	๓๑	กับในที่อื่น	ท่าน

แสดงไว้อีก	๑	คือ	มตฺถเก มตฺถลุงฺค� 

ขมอง	 มันสมองในขมองศีรษะ	 รวม

เป็นอาการ	 ๓๒	 การตั้งสติระลึกไป 

ในกาย	 ซึ่งประกอบด้วยอาการ	 ๓๑	 

หรือ	 ๓๒	 ให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูล 

ดงักล่าวมานี	้เป็นเครือ่งก�าจดัฉันทราคะ	

ความติด	 ความยินดี	 ความก�าหนัด 

ด้วยอ�านาจของความพอใจในกาม	 
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ท�าลายกามฉันทนิวรณ์ให้สงบให้สิ้น 

ไปได้

	 วิธีตั้งสติก�าหนดน้ัน	 อาศัยการ

พิจารณา	 คือต้องตั้งสติก�าหนดให ้

เห็นอาการเหล่านี้	 ทีละอาการในคร้ัง

หนึ่ง	 จะเพียงอาการเดียว	หรือหลาย

อาการก็สุดแต่	 เม่ือสติก�าหนดลงไป 

ให้เห็นเหมือนอย่างมองเห็นแล้ว	 ก็

พจิารณาให้ความปฏกิลูของอาการเหล่า

นีป้รากฏตามที่เป็น	 คือ	 ความปฏิกูล

นั้นเป็นอย่างไร	 ก็ให้พิจารณาให้เห็น

อย่างนัน้	ไม่ใช่ให้เหน็โดยทีไ่ม่เป็นหรอื

โดยสัญญา	 โดยแกล้งนึกเอา	 อาการ

เหล่านี้	 ปรากฏความปฏิกูลในตัวเอง	

ทัง้โดยส	ี ท้ังโดยสณัฐานคือทรวดทรง	

ทัง้โดยกลิน่	 ท้ังโดยท่ีเกดิ	 ท้ังโดยท่ีอยู่	

เห็นได้ง่ายเพราะปรากฏอยู่ที่ตัวเอง	

เมื่อปล่อยหมักหมมไว้ไม่ช�าระล้าง	 

ความปฏกูิลก็ปรากฏขึน้ทันที	ท�าไมถงึ

เป็นอย่างน้ี	ก็เพราะธรรมชาตธิรรมดา

ของอาการเหล่าน้ี	มคีวามเป็นของปฏิกลู	

แต่โดยปกตไิม่ได้ก�าหนด	ไม่ได้พจิารณา	

ซ�้ายังมีการตกแต่งแก้ไข	 จึงไปติดอยู่ 

ที่การตกแต่งแก้ไข	 แถมมีฉันทราคะ

มาประกอบ	ก็ท�าให้เห็นเป็นที่น่ายินดี	 

แต่เมือ่เพกิอาการตกแต่งแก้ไขท่ีปกปิด

ความปฏิกูลนั้นออกเสีย	 ความปฏิกูล

ปรากฏขึน้แก่ใจ	ฉนัทราคะกจ็ะหายไป	

เพราะความเป็นปฏิกูลน้ันเป็นข้าศึก 

ต่อฉันทราคะหรือกามฉันท์	 ความ 

ปฏกิลูปรากฏขึน้เมือ่ใด	กามฉนัท์หรอื

ฉันทราคะก็หายไปเมื่อนั้น

	 ในวธิกี�าหนดนี	้จะก�าหนดยกออกไป

ทีละอย่างก็ได้	คอื	ก�าหนดให้เหน็	เกสา 

ผม	แล้วกย็กเอาผมออกไป	ก�าหนดให้

เหน็	โลมา	ขน	แล้วกย็กเอาขนออกไป	

นขา	 เล็บ	 ก็ให้เล็บออกไป	 ทนฺตา  

ฟัน	 ก็ให้ฟันหลุดออกไป	 ตโจ	 หนัง	 

กล็อกหนงัออกไป	 ม�ส�	 เนือ้	 ก็ให้เนื้อ

หลุดไป	นหารู	 เอ็น	 ก็ให้เอ็นหมดไป	

อฏฺิ	 กระดูก	 ในตอนนี้	 จะก�าหนด

กระดกูเอาไว้ให้เหน็แต่โครงร่างกระดกู	

ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมา	 ตั้งแต่ศีรษะลงไป	

ก�าหนดดูกระดูกท่ีปรากฏอยู่เพียงเท่า

นีก้ไ็ด้	หรอืจะให้กระดกูหมดไป	เหลอื

แต่เย่ือในกระดกู	ให้หมดทลีะอย่าง	ๆ	

ในที่สุดก็ไม่มีอะไร	 ดังนี้ก็ได้	 แต่ต้อง

อาศัยตั้งสติก�าหนดพิจารณา	 เม่ือจิต

สงบก็จะมอุีปัฏฐานะ	คอืความปรากฏ

ของอารมณ์แจ่มชัด	 เมื่อมีอุปัฏฐานะ	

คอืความปรากฏของอารมณ์แจ่มชัดข้ึน	

สติที่ก�าหนดก็จะเป็นอุปัฏฐานะ	 คือ

แจ่มชัดขึ้นเช่นเดียวกัน	 และเมื่อเป็น

เช่นนีก้จ็ะเหมือนอย่างมองเห็น	เท่ากบั

เป็นการสร้างตาเอ็กซเรย์	 มองเห็น 

จนถึงกระดูก	 เป็นต้น	 เมื่อเป็นเช่นนี้	

กามฉนัท์หรอืฉนัทราคะทีเ่กดิขึน้	กจ็ะ

สงบไปได้	จิตใจก็จะตั้งมั่น
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 สัมปชัญญะปัพพะ และ อิริยาปถ- 

ปัพพะ อนึง่	ท่านสอนให้ท�าสมัปชัญญะ

ในอริยิาบถใหญ่	คอืเมือ่เดนิกใ็ห้มคีวาม

รู้ตัว	เมื่อยืนก็ให้มีความรู้ตัว	เมื่อนั่งก็

ให้มคีวามรูต้วั	เมือ่นอนก็ให้มคีวามรู้ตวั	

เมื่อจะน้อมกายไปอย่างใดก็ให้มีความ

รูต้วัอย่างนัน้ทกุอริยิาบถ	และท่านสอน

ให้ท�าสัมปชัญญะ	 คือความรู ้ตัวใน

อริยิาบถน้อย	ๆ	ต่าง	ๆ	เช่น	เม่ือก้าว

ไปข้างหน้า	เมื่อถอยไปข้างหลัง	เมือ่คู้

แขนเข้า	หรอือวัยวะส่วนใดส่วนหนึง่เข้า	

เม่ือเหยยีดออก	เมือ่นุง่ห่ม	เมือ่กนิ	เมือ่

ดืม่	 เมื่อเคี้ยว	 เมื่อลิ้ม	 เมื่อถ่าย	หรือ

เมื่อเดิน	 ยืน	 นั่ง	 นอน	ตื่น	 พูด	 นิ่ง	 

ก็ให้มีความรู้ตัวอยู่ให้ตลอด	 การท�า

สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี้	 ก็เป็นบท

ประกอบเข้า	เพราะประสงค์ให้มทีัง้สติ	

ทั้งสัมปชัญญะ	ดังที่กล่าวมาแล้ว

	 กายคตาสตินี้	 ควรจะหัดพิจารณา

อีกข้อหนึ่ง	เพราะนอกจากท�าจิตใจให้

เป็นสมาธิ	 ยังอาจเป็นเครื่องก�าจัด 

กามฉันท์หรือฉันทราคะได้ด้วย	 ส่วน 

อานาปานสตน้ัินเป็นสมาธไิด้ด	ีแต่ไม่สู้

จะก�าจดัฉันทราคะหรือกามฉนัท์ได้ถนดั

นัก	 เพราะฉะนั้น	 ก็ให้เจริญสมาธิไว ้

ทั้ง	๒	ข้อ	

	 เหล่านี้ท่านแสดงว่า	 สมาธิล้วนคือ

จิตใจตั้งม่ันสงบเพียงอย่างเดียวนั้น	 

ถ้าไม่เจรญิวปัิสสนา	เมือ่ออกจากสมาธิ

นัน้แล้ว	บางทกีเิลสแรงข้ึน	เช่น	ราคะ	

โทสะ	 แรงขึน้	 เพราะเป็นจิตที่มีก�าลัง	

แต่ไม่ได้ผ่อนปรนเอากิเลสออกไปบ้าง	

เมือ่จติมกี�าลงัและมกีเิลสหนนุอยู	่กเิลส

ไม่ถูกผ่อนปรนออกเสยีบ้าง	เม่ือคราว

ประสบอารมณ์ทีเ่ป็นเหตย่ัุวราคะ	ราคะ

กเ็กดิแรง	เมือ่ประสบอารมณ์ทีย่ัว่โทสะ	

โทสะกเ็กดิแรง	แรงกว่าไม่ได้ท�าสมาธ	ิ

ส่วนกายคตาสตนิีเ้จอืวปัิสสนาไปในตัว

ด้วย	กเ็ป็นการผ่อนปรนกเิลสกองราคะ

ออกไปได้บ้าง	 เพราะฉะนั้น	 เมื่อหัด

เจริญไว้และออกจากสมาธิอันนี้แล้ว	

เมื่อถูกอารมณ์ที่เป็นเครื่องยั่วราคะ 

มายั่ว	 ก็จะไม่สู้เป็นอะไรนัก	 เพราะ

จิตใจเคยก�าหนดอยู่ในความปฏิกูล	 ก็

ย่อมจะเห็นปฏิกูลได้ง่าย	

	 ฉะนัน้	ในเวลาทีบ่วช	พระอปัุชฌายะ

ท่านจงึสอนตจปัญจกกรรมฐาน	คอืยก

ขึน้สอนเพยีง	๕	ข้อ	เกสา	โลมา	นขา	

ทนตฺา	ตโจ	ส�าหรบัจะได้พจิารณาเป็น

เครือ่งมอืในเวลาท่ีบวชอยู	่เมือ่มกีรรมฐาน

อนันีคู้ใ่จอยู	่กจ็ะประพฤตพิรหมจรรย์

ได้เรียบร้อยดี	 ถ้าขาดกรรมฐานข้อนี	้

พรหมจรรย์ก็จะเร่าร้อน	เพราะฉะนั้น	

ท่านจึงสอนกรรมฐานข้อนี้ไว้ตั้งแต ่

เมื่อบวช	 ก็ควรที่จะเจริญกายคตาสติ

นี้อีกข้อหนึ่งไปด้วย

 ธาตปัุพพะ วธิที�าจติให้เป็นสมาธอิกี

ข้อหน่ึง	คอื	ธาตกุรรมฐาน	หรือท่ีเรียก
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ว่า ธาตุววัตถาน การก�าหนดธาตุ	 

ค�าว่า	ธาต	ุนัน้แปลว่า	ทรงไว้	คล้ายกบั

ค�าว่า	ธมัมะ	มาใช้ในภาษาไทย	ในความ

หมายว่า	ราก	หรือ	มูลราก	ซึ่งหมาย

ถึงต้นเดิม	 หรือหมายถึงส่วนที่คงที	่

ไม่ใช่ส่วนผสม	 เม่ือมาหมายอย่างน้ี	 

กเ็ลยมคีวามเหน็ค้านธาตใุนพระพทุธ-

ศาสนาว่ายังไม่ได้เป็นธาตุแท้	 เช่น	 

ธาตุดินก็ไม่ใช่เป็นธาตุแท้	 ธาตุน�้าก็

ไม่ใช่เป็นธาตุแท้	 ดังที่แยกได้ในทาง

วิทยาศาสตร์	 แต่เมื่อก่อนนี้ก็มีแสดง

สิ่งที่เรียกว่าธาตุแท้เป็นอย่าง	 ๆ	 ใน

บัดน้ีสิ่งที่ว่าเป็นธาตุแท้นั้นก็ไม่ใช่เสีย

แล้ว	เพราะทุก	ๆ	อย่าง	วทิยาศาสตร์

ในบดัน้ีก็บอกว่ามาจากอะตอม	(Atom)	

ซึ่งแยกออกไปได้เป็นส่วนประกอบ 

ต่าง	ๆ	เพราะฉะนัน้	ธาตแุท้ในทางโลก

ก็ยังไม่แน่นอน	ยังเป็นแต่เพียงยุติกัน

ด้วยก�าหนดคุณลักษณะอย่างหนึ่ง	 ๆ	

แล้วสมมติกันว่าเป็นธาตุอย่างหนึ่ง	ๆ

	 ส่วนธาตุในทางพระพุทธศาสนาน้ัน	 

มคีวามหมายถึงว่า	 คุณลักษณะอย่าง 

หน่ึง	 ๆ	 ที่เป็นที่สรุปรวมสิ่งที่มีคุณ 

ลกัษณะอย่างเดยีวกันเข้าด้วยกัน	และ

แสดงไว้ว่าในร่างกายอันน้ีประกอบ 

ด้วยธาตุ	 ๔	 คือ	 ปฐวีธาตุ ธาตุดิน	 

อาโปธาตุ	 ธาตุน�้า	 เตโชธาตุ	 ธาตุไฟ	

วาโยธาต	ุธาตลุม	และในบางพระสตูร

ก็แสดงธาตุ	๕	คือ	อากาสธาตุ	ธาตุ

อากาศ	เพิ่มเข้าอีกหนึ่ง	อะไรบ้างเป็น

ธาตเุหล่านี	้ท่านกช็ีไ้ว้ส�าหรับให้พจิารณา	

คือ

	 ในร่างกายอันนี้	 เกสา	 ผม,	 โลมา 

ขน,	นขา	เลบ็,	ทนตฺา	ฟัน,	ตโจ	หนงั,	

ม�ส�	เนื้อ,	นหารู	เอ็น,	อฏฺิ	กระดูก,	

อฏฺิมิญฺช�	 เยื่อในกระดูก,	 วกฺก�	 ไต,	

หทย�	หวัใจ,	ยกน�	ตบั,	กโิลมก�	พงัผดื,	

ปิหก�	 ม้าม,	 ปปฺผาส�	 ปอด,	 อนฺต�  

ไส้ใหญ่,	 อนฺตคุณ�	 สายรดัไส้,	 อทุรยิ� 

อาหารใหม่,	 กรสี�	 อาหารเก่า	 และสิง่

อื่น	 ๆ	 ที่มีลักษณะแข้นแข็ง	 เรียกว่า	

ปฐวีธาตุ	 ธาตุดิน	 คือเอาลักษณะ 

แข้นแข็ง

 ปิตฺต�	 ดี	 คือน�้าดี,	 เสมฺห�	 เสลด,	 

ปุพฺโพ,	 น�้าหนอง,	 โลหิต�	 น�้าเลือด,	

เสโท	 น�้าเหงื่อ,	 เมโท	 มันข้น,	 อสฺสุ 

น�้าตา,	วสา	มันเหลว,	เขโฬ	น�้าลาย,	

สงิฆฺาณกิา	น�า้มกู,	ลสกิา	ไขข้อ,	มตุตฺ� 

มูตร	 และส่วนอื่น	 ๆ	 ที่มีลักษณะ 

เอิบอาบเรียกว่า	 อาโปธาตุ ธาตุน�้า		 

นี้ก็เอาลักษณะที่เอิบอาบ

 ส่วนไฟน้ันกไ็ด้แก่	เยน จ สนตฺปปฺติ 

ไฟทีท่�าให้ร่างกายอบอุน่ เยน จ ชรยิติ 

ไฟที่ท�าให้ร ่างกายทรุดโทรม	 เยน  

ปริทยฺหติ	 ไฟที่ท�าให้ร่างกายเร่าร้อน	

เยน อสติปีตขายติสายติ� สมมฺา ปรณิาม� 

คจฉฺต ิไฟทีท่�าให้อาหารทีก่นิทีด่ืม่ทีเ่คีย้ว

ทีล่ิม้	 ถงึความย่อยได้	 และไฟอย่างใด
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นั้นก็ไม่ถือเป็นส�าคัญนัก	 ต้องการให้

ก�าหนดก็แล้วกัน	 คือให้รู ้ของจริงใน

ปัจจุบัน	 หายใจเข้าก็ให้รู้	 หายใจออก

กใ็ห้รู	้ส่วนศพัท์ทีเ่ป็นสมมตบิญัญัตนิัน้	

ก็สุดแต่จะใช้	 ถ้าต้องการจะรู้ว่าความ

จริงเป็นอย่างไร	ก็ต้องไปค้นทางต�ารา

แพทย์	หรอืไปถามแพทย์ดอูกีทางหนึง่

 ส่วนอากาศนัน้กไ็ด้แก่	กณณฺจฉฺทิทฺ� 

ช่องหู	นาสจฺฉิทฺท�	ช่องจมูก	มุขฉิทฺท� 

ช่องปาก	 เยน อสิตปีตขายิตสายิต� 

อชฺโฌหรติ	 ช่องท่ีอาหารที่กินที่ดื่มที่

เคี้ยวที่ลิ้มกลืนผ่านลงไป	 ยตฺถ อสิต- 

ปีตขายิตสายิต� ติฏฺติ ช่องท่ีอาหาร 

ที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มตั้งอยู่	และ	เยน 

จ อสิตปีตขายิตสายิต� อโธภาคา  

นกิขฺมต ิช่องทีอ่าหารทีก่นิทีด่ืม่ทีเ่คีย้ว

ที่ลิ้มออกไปภายนอก	 หรือว่าช่องว่าง

อย่างใดอย่างหนึง่	เรยีกว่า	อากาสธาตุ  

นี้ก็เอาลักษณะที่เป็นช่องว่าง

	 การจัดธาตุและระบุอวัยวะ	 ระบุ

ลักษณะที่เป็นธาตุดังกล่าวนี้	 แสดง 

ตามที่ท่านจัดไว้ในพระคัมภีร์	 แสดง

ความรู้ในทางกายวิภาคท่ีจะพึงหยิบ 

ยกมาเป็นทางพจิารณาท�าธาตกุรรมฐาน	 

ในบัดนี้	 ถ้าผู ้ ท่ีรู ้ วิชาแพทย์	 รู ้ วิชา

กายวภิาค	จะมาจดัระบขุึน้ตามในต�ารา

ปัจจุบัน	 ก็อาจจะได้ความละเอียด 

พิสดารขึ้นอีก	 แต่ก็ยังไม่มีใครท�า	 ถ้า

ผูท้ีเ่รียนแพทย์มาท�าขึน้ได้	จดัตามต�ารา

แพทย์ในปัจจุบันได้	ก็จะดีเหมือนกัน

อย่างหนึ่งที่ท�าให้เกิดความร้อนขึ้น	 

ก็เรียกว ่าเป ็น	 เตโชธาตุ ธาตุไฟ	 

นี้ก็เอาลักษณะที่เร่าร้อน	หรือรุ่มร้อน

	 ส่วนทีเ่ป็นลมนัน้กไ็ด้แก่	อทุธฺงคฺมา 

วาตา	 ลมที่พัดขึ้นเบื้องบน อโธคมา 

วาตา ลมท่ีพดัลงเบือ้งต�า่	กจุฉฺยิา วาตา 

ลมที่อยู่ในท้อง	คือในกระเพาะอาหาร	

โกฏฺสยา	วาตา	ลมท่ีอยูใ่นไส้	องคฺมง-ฺ

คานุสาริโน วาตา	 ลมที่พัดไปตลอด

อวัยวะน้อยอวัยวะใหญ่	 และอสฺสาโส 

ลมหายใจเข้า	ปสสฺาโส	ลมหายใจออก	

หรือว่าสิง่ใดสิง่หนึง่ท่ีมีลกัษณะพดัไหว	

เรียกว่า	 วาโยธาตุ ธาตุลม	 นี่ก็เอา

ลักษณะพัดไหว

	 อัสสาสะนัน้	ในวสิทุธมิรรคแสดงไว้

ว่า	ลมหายใจออก	ปัสสาสะแสดงไว้ว่า	 

ลมหายใจกลบั	คอืลมหายใจเข้า	เพราะ

อธิบายว่า	 เด็กเมื่อคลอดออกมาจาก

ครรภ์มารดานั้นหายใจออกก่อน	 แล้ว

จึงหายใจเข้า	 และค�าว่าอัสสาสะ	 น�า

หน้าปัสสาสะ	เมื่อเป็นเช่นนี	้อสัสาสะ	

จงึได้แก่ลมหายใจออก	ซึง่เป็นลมหายใจ

ครัง้แรกของเด็ก	และปัสสาสะ	จงึเป็น

หายใจเข้า	 แต่ก็มอีาจารยอ์ื่นแปลกลับ

กนัว่า	อสัสาสะหายใจเข้า	ปัสสาสะหายใจ

ออก	 คราวนี้ถ้าจะพิจารณาว่าเด็กเมื่อ

คลอดออกมาทีแรกนัน้	หายใจเข้าก่อน

หรือหายใจออกก่อน	 อันน้ีก็จะต้อง

ศกึษาในทางแพทย์ด	ูแต่ในทางปฏิบัติ
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 ในร่างกายอันน้ี	เม่ือไม่พิจารณาแยก

ธาตุ	ดูรวม	ๆ	กันอยู่	ก็เป็นก้อนเป็น

แท่ง	เป็นท่ียึดถอืว่าเป็นตัวเป็นตน	และ

เมื่อยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน	 ก็มีเรื่อง

กระวนกระวายต่าง	ๆ	สืบเนื่องกันไป	

เพราะฉะนั้น	 ท่านจึงสอนให้พิจารณา

แยกธาตุ	คือดูลงไปว่าก้อนทีเ่รายดึถอื

กนัว่าเป็นตัวเป็นตนนัน้	มอีะไรบ้าง	และ

ตวัตนอยูท่ีไ่หน	เม่ือเป็นเช่นนี	้แยกออก

ไปทลีะส่วนกจ็ะพบว่า	เป็นธาตดุนิบ้าง	

เป็นธาตุน�้าบ้าง	 เป็นธาตุไฟบ้าง	 เป็น

ธาตลุมบ้าง	เป็นธาตอุากาศบ้าง	

 ในทางสรรีศาสตร์ปัจจบุนันีก้ม็แีสดง

ไว้ว่า	ช่องว่างในร่างกายมนษุย์น้ีมากมาย	

ถ้าหากว่าจะยุบให้เป็นก้อนเข้าจริง	 ๆ	

โดยไม่ให้มช่ีองว่างเลย	ตวัมนษุย์เรานี้

ก็จะเล็กเหลือนิดเดียว	ผู้นั้นเขาว่าเท่า

ขนาดหวัไม้ขดี	จะเป็นอย่างนัน้หรือไม่

ก็ตาม	 แต่เม่ือพิจารณาดูย่อมจะรู้สึก

ว่าช่องว่างในตวัเราน้ีมากมายเหลือเกนิ	

ดูด้วยกล้องจึงจะรู ้สึก	 ย่ิงกล้องน้ัน

ละเอยีดเท่าไร	กย็ิง่จะเหน็โพรงในร่างกาย

เรามากขึ้นเท่านั้น	

	 คราวนี้มาพิจารณาดู	 ถ้าสมมติว่า	

หยบิออกไปวางเสยีทีละอย่าง	หยิบเอา

ธาตุดินไปเสียก่อน	 แล้วหยิบเอาธาตุ

น�า้ออกไป	หยบิเอาธาตไุฟออกไป	หยิบ

เอาธาตุลมออกไป	 ก็เหลือแต่อากาศ

คือช่องว่าง	 ๆ	 อยู่เท่านั้น	 เดิมก่อนที่

จะมาเป็นร่างกายอันนีก้เ็ป็นอากาศธาตุ

อยู่	 เมื่อธาตุทั้งหลายมาประกอบกัน

เข้าเป็นสังขาร	 จึงได้เป็นร่างกายอนันี้	

และเมือ่ธาตทุัง้หลายเหล่าน้ีแยกออกไป	

กม็าเป็นอากาศธาตคุอืเป็นช่องว่างตาม

เดมิ	การก�าหนดธาตุดังกล่าวมานี้	จะ

เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ	 ก็จะท�าให้เห็น

ความว่างเปล่าจากตัวจากตน	 เพราะ

สิง่ทีย่ดึถอืว่าเป็นกลุม่เป็นก้อน	เป็นตวั

เป็นตนนั้น	 เม่ือแยกออกไปแล้วกพ็บ

แต่ว่าเป็นธาตุท้ังนัน้	ถ้าจะแยกอย่างใน

สมยัปัจจบุนันีก้ค็อืว่า	แยกออกไป	ๆ	ก็

เป็นอะตอมทั้งหมดบรรจุอยู่ในอากาศ

ธาตคุอืช่องว่าง	เมือ่แยกอะตอมออกไป

อีกทีหน่ึง	 ก็เหลือแต่อากาศธาตุคือ 

ช่องว่างนี้เรียกว่าเป็น ธาตุกรรมฐาน 

ท�าให้เกดิสมาธคิอืความสงบตัง้มัน่ด้วย	

และแถมวิปัสสนาปัญญากเ็หน็แจ้งด้วย	

เพราะท�าให้ความเห็นเป็นอนัตตา

ประกอบไปด้วยกัน

 นวสวีถกิาปัพพะ ได้แสดงวธิปีฏบิตัิ
มาแล้ว	 เรื่องการท�าอานาปานสต	ิ 

การท�าสัมปชัญญะในอิริยาบถใหญ	่ 

ในอิริยาบถน้อย	และกายคตาสติ	สติ

ทีร่ะลกึไปในกายตามอาการ	๓๑	หรอื	

๓๒	 ที่นับเป็นปฐวีธาตุและอาโปธาต	ุ

กับได้แสดงธาตุววัตถาน	ก�าหนดธาตุ	

หรือว่าธาตุกรรมฐาน	 ตามที่กล่าวมา

แล้วนั้น	 พิจารณากายที่ยังมีชีวิต	 คือ
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กายทีย่งัมลีมหายใจ	เคลือ่นไหวอริิยาบถ

ต่าง	 ๆ	 ได้	 มีอาการของกายต่าง	 ๆ	 

ยังท�างานได้ตามหน้าที่	ธาตุต่าง	ๆ	ก็

ยงัรวมกนัอยู่เป็นอปุาทนินะคือมใีจครอง

คราวนีเ้มือ่ธาตตุ่าง	ๆ	แตกสลาย	หยดุ

หายใจ	หยดุเคล่ือนไหวอิรยิาบถต่าง	ๆ	

อาการต่าง	 ๆ	 ของกายหยุดท�าหน้าที่	

ร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพ	ฉะนั้น	จึงมี

วิธีสอนให้พิจารณาศพ	 ศพที่ตายแล้ว

จรงิ	ๆ	ทีเ่ขาท้ิงไว้ในป่าช้า	น�ามาพจิารณา

เทียบกับกายนี้	 เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 

อสุภะ	หรือ	อสุภ	แปลว่าไม่งาม	ในที่

อืน่ว่าไว้	๑๐		แต่ในสตปัิฏฐาน	จ�าแนก

ไว้	๙	หมวด	คือ

 หมวดที ่๑	พจิารณาศพทีต่าย	ทีเ่ขา

ทิ้งไว้ในป่าช้า	 ตายวันหน่ึง	 สองวัน	 

สามวัน	 ขึ้นพอง	 มีสีเขียวน่าเกลียด	 

มีน�้าหนองไหล	 	 แล้วเทียบเข้ามาท่ี

ร่างกายอันนี้ว่าก็จะเป็นเช่นเดียวกัน

 หมวดที่ ๒ พิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้

ในป่าช้านั้น	 ที่ถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกิน	

คือว่าถูกกา	 ถูกแร้ง	 ถูกนกตะกรุม	 

ถู กสุ นั ข 	 ถู กสุ นั ข จิ้ ง จอก กัด กิน	 

ถูกปาณชาติต่าง	ๆ	กัดกิน	แล้วน้อม

เข้ามาว่า	กายอนันีก้จ็ะต้องเป็นฉนัน้ัน

 หมวดที่ ๓	 พิจารณาศพที่ทิ้งไว้ใน

ป่าช้า	เป็นโครงกระดกู	มเีนือ้	มเีลอืด	 

มเีส้นเอน็รงึรดั	แล้วก็น้อมเข้ามาเทียบ

กับกายนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น

 หมวดที่	๔	พิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้

ในป่าช้า	เป็นโครงร่างกระดกู	ไม่มเีนือ้	 

แต่ว่ายังเป้ือนเลอืด	ยังมเีส้นเอน็รงึรดั	

แล้วก็น้อมเข้ามาเทียบกับกายอันน้ีว่า

จะต้องเป็นฉันนั้น

 หมวดที่ ๕	พิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้

ในป่าช้า	 เป็นโครงร่างกระดูก	 มีเนื้อ

และเลอืดหมดสิน้ไป	แต่ว่าโครงกระดกู

นั้นยังมีเส้นเอ็นรึงรัดให้คุมกันอยู่กับ

ร่าง	 แล้วก็น้อมน�ามาเทียบกับกายอัน

นี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น

 หมวดที่ ๖ พิจารณาศพที่เขาทิ้งไว้

ในป่าช้า	เป็นโครงร่างกระดกูทีไ่ม่มเีส้น

เอ็นรัดรึง	 กลายเป็นกระดูกท่ีกระจัด 

กระจายเรี่ยราด	 กระดูกมือก็หลุดไป

ทางหนึง่	กระดกูเท้ากห็ลดุไปทางหนึง่	

กระดูกเข่าก็หลุดไปทางหนึ่ง	 กระดูก

ขาก็หลุดไปทางหนึ่ง	 กระดูกสะเอว 

กห็ลดุไปทางหนึง่	กระดูกสนัหลังกห็ลดุ

ไปทางหนึง่	กระดูกซีโ่ครงกห็ลดุไปทาง

หนึง่ กระดกูอกก็หลดุไปทางหน่ึง	กระดกู

แขนก็หลุดไปทางหน่ึง	 กระดูกหัวไหล่ 

กห็ลดุไปทางหนึง่	 กระดูกคอก็หลุดไป

ทางหนึง่	กระดูกคางกห็ลดุไปทางหนึง่	

กระดูกฟันก็หลุดไปทางหนึ่ง	 จนถึง 

กระโหลกศีรษะก็หลุดไปอีกทางหนึ่ง	

เรี่ยราดกระจัดกระจาย	 แล้วน้อมมา

เทยีบกบักายอนันีว่้าจะต้องเป็นฉนันัน้
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 หมวดที ่๗	พจิารณากระดกูทีห่ล่น

เรี่ยราดอยู่ในป่าช้านั้น	 มีสีขาว	 มีสี

เหมือนสีสังข์	 น้อมมาเทียบกับกาย 

อันนี้ว่าจะต้องเป็นฉันนั้น

 หมวดที ่๘	พจิารณากระดกูทีเ่รีย่ราด

อยู่ในป่าช้านั้น	 ซึ่งรวมอยู่เป็นกอง	 ๆ	

เป็นส่วน	ๆ	มีอายุพ้นหนึง่ปีออกไป		และ

พิจารณาเทียบกบักายอันนีว่้าจะต้องเป็น

ฉนันัน้

 หมวดที่ ๙	 พิจารณากระดูกเหล่า

น้ัน	ทีเ่ป็นกระดกูป่นละเอยีด	สิน้รปูร่าง		

สิ้นสมมติบัญญัติว่าเป็นกระดูก	 หมด

สิ้นไป	 แล้วน�ามาเทียบกับกายอันนี้ว่า

จะต้องเป็นฉันนั้น

	 รวมเป็น	นวสีวถิกาปัพพะ ข้อที่ว่า

ศพในป่าช้า	๙	ข้อ	พิจารณาตัง้แต่เป็น

ศพตายใหม่	ๆ	จนถงึกระดกูผปุ่น	เป็น

อันว่าหมดสิ้นไป	 ร่างกายอันเดิมนี้ก็

ไม่มี	 มีแต่อากาศธาตุ	 ช่องว่างหรือที่

ว่างเปล่าไปทั้งนั้น	 แต่ครั้นเมื่อก่อเกิด

ร่างกายอันนี้ขึ้นมา	 ก็มาเป็นสิ่งหนึ่ง	

แล้วในที่สุดสิ่งต่าง	 ๆ	 ท่ีมาก่อขึ้นนั้น	 

ก็จะสลายไปหมด	กลับเป็นไม่ม	ีความ

ทีเ่คยเปลืองท่ีอยู่นัน้กส้ิ็นไป	กก็ลับเป็น

ทีว่่างเป็นอากาศธาตไุปตามเดมิ	ไม่มีอะไร

	 ตามที่กล่าวมานี้	 เป็นวิธีพิจารณา

กายในกาย	อันเรยีกว่า	กายานปัุสสนา 

สติปัฏฐาน	 ท่ีตั้งท่ีปรากฏของสติท่ีใช้

เป็นอนุปัสสนา	คือดูตามไปซึ่งกายใน

กาย	ค�าว่า	ในกาย	เป็นค�ารวม	หมาย

ถงึว่าในกายทัง้หมด	แต่ว่าในกายทัง้หมด

นีม้ส่ีวนต่าง	ๆ	อยูม่าก	ก็จะต้องดูไปที

ละอย่าง	จะยกส่วนไหนขึน้มาพิจารณา

กไ็ด้	เพราะฉะนัน้	ท่านจงึว่า	พจิารณา

กายในกาย	 คือพิจารณาส่วนใดส่วน

หนึ่ง	 เช่นว่า	ลมหายใจเข้าออก	หรือ

อิริยาบถ	 เป็นต้น	 แต่ก็พิจารณาอยู่ 

ในกายอนันี	้จะพจิารณากายในเวทนา	

ในจติ	ในธรรมกไ็ม่ได้	เมือ่จะพจิารณา

กายก็ต้องพิจารณาในกาย	 หรือว่าที่

กายอนันี	้พจิารณาภายในบ้าง	ภายนอก

บ้าง ภายในกค็อืทีก่ายของตน	ภายนอก

ก็คือที่กายของผู้อื่น	 แต่ว่าที่กายของ 

ผู้อื่นนั้น	 ก็เป็นแต่เพียงเทียบเคียงว่า	

กายของเราฉันใด	 ของผู้อื่นก็ฉันนั้น	

ไม่ใช่ว่าให้ไปจ้องพจิารณาท่ีตวัเขาจรงิ	ๆ 

ถ้าไปจ้องเขาอย่างนั้น	 บางทีจะกลับ 

เกิดกิเลสขึ้นอีก	

	 แต่ว่าอกีอย่างหนึง่	กห็มายความว่า	

ภายในกค็อืทีเ่ป็นส่วนละเอียด	ภายนอก

กค็อืทีเ่ป็นส่วนหยาบ	ภายในทีเ่ป็นส่วน

ละเอยีดนัน้	กค็อื	ก�าหนดให้เป็นนมิติ

ทีก่�าหนดขึน้ทีใ่จของตวั	ส่วนภายนอก

นัน้กค็อืกายทีเ่ป็นส่วนหยาบ	ทีเ่ป็นตวั

กายจรงิ	ๆ	ทแีรกกต้็องหยาบก่อน	จะ

เรียกว่าภายนอกก็ได้	 เช่นก�าหนดลม

หายใจเข้า	ลมหายใจออก	ก็ต้องก�าหนด

ทีล่มหายใจจริง	ๆ	เช่น	ก�าหนดทีป่ลาย
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ดัง้จมกูหรอืทีริ่มฝีปากบน	ซึง่เป็นจดุที่

ลมหายใจผ่านเม่ือเข้าและเม่ือออก	 

แต่ว่าครัน้ลมละเอียดเข้า	ๆ	ก็มาก�าหนด

นิมิตขึ้นท่ีจิต	 เปรียบเหมือนอย่างว่า	

เมื่อตีระฆัง	เสียงระฆังก็ดัง	ก็ก�าหนด

เสยีงระฆงันัน้	ครัน้เสยีงระฆงันัน้เงยีบ

ไปแล้ว	 ก็ก�าหนดนิมิตของเสียงระฆัง

น้ัน	เสยีงระฆงัจรงิ	ๆ	นัน้เงยีบไปแล้ว	

แต่ว่านิมิตของเสียงระฆังในใจยังไม่

เงียบ	ยังก�าหนดอยู่	เสียงระฆังจริง	ๆ	

นั้นเรียกว่าเป็นภายนอก	 แต่ว่านิมิต

ของเสียงระฆังท่ีอยู่ในใจเรียกว่าเป็น

ภายใน	 ลมหายใจก็เหมือนกัน	 ลม

หายใจจริง	 ๆ	 ที่ก�าหนดในตอนแรก

เรียกว่าเป็นภายนอก	 แต่ว่านิมิตของ

ลมหายใจทีเ่ป็นในจติเรยีกว่าเป็นภายใน	

นีก่เ็รยีกว่าเป็นภายนอกภายในอีกอย่าง

หนึ่ง	ข้ออื่น	ๆ	ก็เหมือนกัน	และท่าน

ให้พิจารณาท้ังภายในท้ังภายนอกให้

ตรงกัน	และกใ็ห้พจิารณาทัง้เกดิทัง้ดบั

ด้วย

	 เรื่องของเกิดดับนี้	 เมื่อสติก�าหนด 

อยู่ท่ีกายดังกล่าวมานี้	 ความเกิดก็จะ

ปรากฏขึ้น	 ความดับก็จะปรากฏข้ึน	

อย่างเช่น	 ลมหายใจ	 หายใจเข้ามา	

หายใจออกไป	 น้ีก็เกิดดับกันหนหน่ึง	

และกเ็กดิกด็บักนัทกุ	ๆ	ขณะทีห่ายใจ

เข้าหายใจออก	 อิริยาบถต่าง	 ๆ	 ก็

เหมือนกัน	เมื่อเดินอยู่	หยุดเดิน	ยืน	

อาการเดินนั้นก็ดับ	 และเมื่อยืน	 เลิก

ยืนมานั่ง	 อาการยืนก็ดับมาเป็นนั่ง	 

ก็เกิดดับกันอยู่ดังนี้	 จนกว่าชีวิตดับ 

เป็นศพ	 เมื่อเป็นศพแล้ว	 ศพนั้นก็จะ

ต้องแตกสลายจนเป็นกระดูกละเอียด

ป่น	ก็เป็นอันว่าดับไปหมด	

	 แต่ว่าในการพิจารณาน้ัน	 ก็จะต้อง

ยกขึ้นมาเป็นอารมณ์ของจิต	 เพื่อเป็น

ที่ตั้งของสติ	 เพื่อเป็นท่ีตั้งของความรู้	

ในขั้นนี้ยังไม่ปล่อยให้ว่างไปหมด	 ยัง

ต้องก�าหนดให้เป็นอารมณ์ไว้ในจิต	แต่

ว่ากใ็ห้ก�าหนดสกัแต่ว่าเป็นทีต่ัง้ของสติ

และเป็นทีรู่เ้ท่านัน้	ไม่ให้เกดิความยดึถอื

อะไร	ๆ	ขึน้ได้	และระวังไม่ให้เกดิความ

ยนิดยีนิร้ายอะไรขึน้ได้	เมือ่ปฏบิตัดิงันี้	

กช็ือ่ว่าได้ท�ากายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน	

แต่ในข้ันทีป่ฏบิตันิัน้	กไ็ม่ใช่หมายความ

ว่า	จะพจิารณารวดเดียวไปทกุประการ	

เพยีงข้อใดข้อหนึง่ทีต่นชอบทีต่นพอใจ	

ซึง่เป็นสัปปายะของตวักใ็ช้ได้	และเมือ่

ท�าใจให้เป็นสมาธไิด้แล้ว	จะยักย้ายไป

อย่างอื่น	ก็เห็นง่ายเข้าเห็นชัดเข้า

 เวทนานปัุสสนา	แสดงวิธปีฏบิตัสืิบ

ต่อขึ้นไป	การตั้งสติไปในกายดังกล่าว

มาโดยล�าดบันัน้	เม่ือนัง่ปฏบิตักิอ็าจจะ

รู้สึกไม่สบาย	เช่นว่าเมื่อยขบ	เหนื่อย

หน่าย	ท�าให้กระสบักระส่าย	เพราะถ้า

ไม่คุ้นเคยปฏิบัติ	 เริ่มปฏิบัติทีแรกจะ

รู้สึกเช่นนั้น	 ไม่สบาย	 ไม่สนุกสนาน	
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เหมือนอย่างการปล่อยใจให้เพลดิเพลนิ

ไปทางอื่น	 เช่น	 ดูภาพวิวท่ีสวยงาม	 

ฟังวิทยุ	ดูหนังสือหรืออะไรท�านองนั้น	

แต่ว่าเมือ่ได้ลองควบคุมใจให้สงบอยู่ใน

อารมณ์ที่ตั้ง	 มีความคุ้นเคยเข้าโดย

ล�าดับ	กจ็ะได้รบัความสขุในการปฏบิตั	ิ

และเมือ่ได้รบัความสขุในการปฏิบตัน้ัิน	

กจ็ะเริม่ได้รสของสมาธิ	และกจ็ะรู้สกึว่า

ความสขุทีไ่ด้รบัจากความสงบนัน้ละเอียด	

ประณีตยิ่งกว่าความสุขอันเกี่ยวแก่รูป	

รส	กลิ่น	 เสียง	ดังที่กล่าวมา	ฉะนั้น	

เมื่อรู้สึกสบายหรือไม่สบายอย่างไร	 

ก็ให้ตั้งสติก�าหนดรู้	 เรียกว่าเล่ือนเข้า

มารู ้เวทนา	 คือความเสวยอารมณ์	

เป็นสขุบ้าง	เป็นทกุข์บ้าง	เป็นกลาง	ๆ	

ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง	 เมื่อเลื่อนเข้ามาดู

เวทนาดังนี้	 จะพบว่าในตนของเรานี้	 

ก็เต็มไปด้วยเวทนา	 และเวทนาน้ีเอง

เป็นต้นเหตุอันหน่ึง	ท่ีจะท�าให้จติใจเป็น

อย่างไร

	 เวทนาที่ก�าหนดดูนี้	ก็ดูที่เวทนาตัว

จรงิทีป่ระสบอยู่	ในขณะทีน่ัง่ปฏบัิตอิยู่	 

ถ้ารู้สึกว่ามีความสุข	ก็ให้รู้ว่านี้เป็นสุข

เวทนา	ถ้ารูส้กึว่ามคีวามทกุข์	กใ็ห้รูว่้า

นี้เป็นทุกขเวทนา	ถ้าเป็นกลาง	ๆ	ไม่

ทุกข์ไม่สุข		ก็ให้รู้ว่านี่เป็นอทุกขมสุข

เวทนา

	 และแม้ว่าเป็นสุขเวทนา	 ก็ต้องให้รู้

ว่าเป็นสามสิหรือว่าเป็นนริามสิ	เช่นว่า

ในขณะทีก่�าลงันัง่ท�าสมาธอิยู่	สตหิลดุ

ออกไปนึกถึงรูป	 เสียง	 กล่ิน	 รส	

โผฏฐัพพะ	 ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่า

พอใจ	แล้วเกิดเป็นสุขขึ้น	นี่ก็ให้รู้ว่านี่

สุขอย่างนี้เป็นสามิสสุข	 สุขท่ีเกิดจาก

สามิสที่มีอามิส	 แต่ถ้าเป็นความสุขท่ี

เกิดจากความสงัด	เกิดจากสมาธิ	นี่ก็

เป็นนิรามิสสุข	สุขที่ไม่มีอามิส

	 ทุกข์กเ็หมอืนกนั	ถ้าขณะทีน่ัง่อยู่ได้

รับความทุกข์	 เช่นว่าเมื่อยขบ	 ถูกยุง

กัด	กระสับกระส่ายต่าง	 ๆ	นี้ก็จัดว่า

เป็นพวกสามิสทุกข์	 ทุกข์ที่มีอามิส 

ทั้งนั้น	 เพราะเกี่ยวแก่รูป	 เสียง	กลิ่น	

รส	 โผฏฐัพพะ	ถ้าเป็นทุกข์ที่เกิดจาก

ความยังไม่ได้ไม่ถึงสมาธิ	 ต้องการจะ

ให้ได้ให้ถึง	กยั็งไม่ได้ไม่ถึง	มีความทุกข์	

เพราะเหตุนี้	 ก็จัดว่าเป็นนิรามิสทุกข์		

ทุกข์ที่ไม่มีอามิส

	 อทกุขมสุขกเ็หมอืนกนั	ถ้าว่าเฉย	ๆ	

ไป	เพราะความคุน้อนัเกีย่วแก่รปู	เสียง	

กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะ	ข้างนอก	นั่นก็

เป็นสามสิทีม่อีามสิ	แต่ว่าถ้าเกีย่วด้วย

อเุบกขาภายในจติทีเ่กดิจากสมาธิ	นีก่็

เป็นนิรามิสไม่มีอามิส

	 ในข้ันปฏิบัตินั้น	 ทุกข์จะละไปได้ก็

ด้วยสุข	 คือเมื่อทีแรกก็มีทุกข์ในการ

ปฏบิตัดิงักล่าว	แต่เมือ่การปฏบิตันิัน้ได้

ประสบผลเข้าบ้าง	 กม็คีวามสขุ	 ทกุข์ 

ก็หายไป	 คราวนี้เม่ือจิตละเอียดเข้า	 

กรรมฐาน



50

สุขก็หายไป	เหลือแต่อุเบกขา	ซึ่งเป็น

อทกุขมสุข	เพราะฉะนัน้	ในขัน้ปฏิบัติ

นัน้	อทกุขมสขุเป็นขัน้สงู	การท่ีตัง้สติ

พจิารณาให้รู้ดงันีเ้รียกว่า	เวทนานุปัสสนา

 จิตตานุปัสสนา คราวนี้ที่เวทนาจะ

เป็นอย่างใดนั้น	 ถ้าจิตไม่เป็นไปอย่าง

น้ัน	ก็ไม่เป็นอะไร	แต่ว่าโดยปกตเิวทนา

มักจะชักจิตใจให้เป็นไปอย่างหนึ่ง	คือ

ว่าเมื่อมีสุขเวทนาก็ชักให้จิตมีราคะ	

ความติดความยินดี	 ความก�าหนัด	

ทกุขเวทนากช็กัจติให้มีโทสะ	คือ	ความ

ไม่ชอบ	 ความหงุดหงิด	 ความร�าคาญ	

ความขัดเคือง	 อทุกขมสุขเวทนาก็ชัก

จติให้มโีมหะ	 คือ	 ความหลง	 สยบติด

อยู่	 เพราะฉะน้ัน	 เม่ือพิจารณาให้

ละเอียดเข้ามาอีก	ก็ต้องมาดูที่จิต

 จิตมีราคะหรือไม่มีราคะ ก็ให้รู้

 จิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะ ก็ให้รู้

 จิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะ ก็ให้รู้

	 นอกจากนี้ก็ให้รู้อาการของจิตปลีก

ย่อยที่ประกอบอยู่กับหัวข้อท้ัง	 ๓	 น้ี	

คือว่า

 จิตหดหู่หรือฟุ้งซ่าน ก็ให้รู้

 จิตที่กว้างขวางหรือคับแคบ ก็ให้รู้

 จิตที่ยิ่งหรือไม่ยิ่ง ก็ให้รู้

 จิตที่ตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่น ก็ให้รู้

 จิตที่หลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้น ก็ให้รู้

	 โดยปกตินั้น	 เมื่อจิตมีราคะ	 โทสะ	

โมหะ	 ก็เป็นจิตที่หดหู ่หรือฟุ ้งซ่าน	 

เป็นจิตท่ีคับแคบ	 เป็นจิตท่ีไม่ตั้งม่ัน	

เป็นจติท่ีไม่หลุดพ้น	แต่ถ้าจติปราศจาก

ราคะ	 โทสะ	 โมหะ	 ก็เป็นจิตที่กว้าง

ขวาง	 เป็นจิตที่ยิ่ง	 เป็นจิตที่ตั้งมั่น	 

เป็นจิตท่ีหลุดพ้น	 คอยดูจิตของตนว่า

เป็นอย่างใด	 การที่ตั้งสติก�าหนดจิต 

ดงักล่าวมาน้ี	เรยีกว่าเป็น	จติตานปัุสสนา

	 ในขั้นแรก	 ก็ต้ังสติก�าหนดกายใน

กาย	 ต่อมาก็ก�าหนดเวทนาในเวทนา	

เพื่อจะได้ดูให้ใกล้ชิดเข้ามา	 เพราะ

เวทนานี้เป็นตัวร้าย	 ที่จะคอยท�าลาย

การปฏิบัติ	ถ้าไม่ดใูห้ดแีล้วกจ็ะท�าลาย

สมาธิ	 และเมื่อจะดูให้ละเอียดเข้ามา 

อีก	 ก็ให้ดูจิตเพราะว่าส�าคัญอยู่ที่จิต

นี่เอง		แปลว่าดูให้ใกล้ชิดเข้ามาที่สุด

	 ในการปฏบิติัทัง้	๓	ขัน้ทีก่ล่าวมานี	้

ถ้าในขั้นฝึกหัด	 ตรวจเรื่อย	 ๆ	 มา	 

ตรวจกายเรื่อย	 ๆ	 มา	 ตรวจเวทนา 

เรือ่ย	ๆ	มา	ตรวจจติเรือ่ย	ๆ	มา	คล้าย

กบัว่าเราอพยพเข้าไปอยูก่ฏุใิหม่	กเ็ดนิ

ดเูสียให้ท่ัว	อะไรอยู่ท่ีไหนบ้าง	กว้างขวาง

เท่าไร	แต่ว่าเวลาทีเ่ราจะพกัจรงิ	ๆ	นัน้	

เราก็พักอยู่เพียงแห่งเดียว	 เช่นว่าจะ

นอนก็ตั้งเตียงนอนแห่งเดียว	 ไม่ใช่ว่า

เดินไปลอย	 ๆ	 อยู่วันยังค�่าคืนยังรุ่ง	 

กเ็ป็นอนัว่าไม่ต้องพกักนัเท่านัน้	เพราะ
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ฉะนัน้	ถงึเวลาทีพ่กัจรงิ	ๆ	นัน้	เราพกั

อยู่เพียงแห่งเดียว	นี่ก็เหมือนกัน	 เรา

ก็พักอยู่เพียงแห่งเดียว	คือว่า	ถ้าชอบ

อานาปานสติ	 ก็พักอยู่ที่อานาปานสติ

เท่านั้น	 เป็นแต่เพียงว่าคอยดูเอาไว้	 

มีเวทนาอะไรโผล่เข้ามาจะขัดขวาง	 

กใ็ห้รู	้มจีติอะไรโผล่เข้ามา	ก็ให้รู	้แล้ว

กป็ระคบัประคองอยูเ่พยีงแห่งเดยีวนัน้	

ให้แน่วแน่ต่อไปนั่นแหละ	 การปฏิบัติ

จึงจะด�าเนิน

 ธรรมมานุปัสสนา วันน้ีจะอบรม

ธรรมปฏบิตัใินหมวดธรรม	 การตัง้สติ

ก�าหนดใจให้เป็นสมาธินัน้	ในสตปัิฏฐาน

ให้รวมใจมาก�าหนดท่ีกายอันน้ี	 ตรวจ

ดูส่วนต่าง	ๆ	ที่กายอันนี้	เหมือนดังที่

ได้อธิบายแล้ว	 แต่ก็เป็นการตรวจด ู

ทั่ว	 ๆ	 ไป	 เหมือนอย่างเข้าไปในบ้าน

แห่งหน่ึง	กต็รวจดใูนบ้านนัน้ทัว่	ๆ	ไป	

แต่การท่ีจะนัง่พกันอนพกัในบ้านเพยีง

แห่งเดยีว	ชอบใจจะนัง่พกันอนพกัท่ีไหน	 

ก็นั่งพักนอนพักท่ีน้ัน	 ในกายอันน้ีก็

เหมอืนกนั	 เม่ือตรวจดทูัว่	 ๆ	 ไปแล้ว	

จะนัง่ท่ีไหนกก็�าหนดเอาไว้จดุหนึง่	แต่

ให้อยูภ่ายในกายอันน้ี	เช่น	ก�าหนดลม

หายใจเข้า	ก�าหนดลมหายใจออกด้วย

ต้ังนิมติ	คอืทีก่�าหนดไว้	เช่น	รมิฝีปาก

เบือ้งบนหรอืปลายกระพุง้จมูก	ซ่ึงเป็น

ที่ลมกระทบดังที่กล่าวมาแล้ว	

	 และเมื่อรู้สึกเวทนาอย่างใด	 ก็ให้รู	้

เช่นว่าเมือ่ได้รับทกุขเวทนา	เช่นถกูยุง

กดัหรอืว่าร้อน	หรอืว่าส่งใจนกึออกไป

ข้างนอกในเรื่องท�าให้เป็นทุกข์	 ก็ให้รู	้

แล้วกต้็องให้รูด้้วยว่ามีอะไรเป็นเครือ่ง

ล่อให้เกิดเวทนาอันนั้น	 และเมื่อไม่ 

แพ้ทุกขเวทนา	 ยังตั้งใจไว้มั่นต่อไป	

ทุกขเวทนาก็จะค่อย	ๆ	สงบไป	คราว

นี้เมื่อได้รับสุขเวทนาคือความสบายก็

ต้องให้รู้	 และก็ต้องให้รู้ด้วยว่า	 อะไร

มาเป็นเครื่องล่อสุขเวทนา	 เช่นว่าได ้

รับลมเย็น	 หรือบางทีใจแล่นออกไป 

ข้างนอก	ไปพบอารมณ์ทีน่่ายินด	ีกเ็กดิ

ความยินดีขึ้น	 เมื่อคอยรู้เวทนาอยู ่

อย่างนี้	 เวทนาที่มีเครื่องล่อข้างนอก 

ก็จะน้อยลง	 ใจก็จะสงบเข้า	 ๆ	 จนถึง

สงบมาก	ก็จะได้รับเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์

ไม่ใช่สุข	ทีเ่รยีกว่าเป็นอเุบกขากเ็หมอืน

กัน	บางทีเฉย	ๆ	ด้วยโมหะ	ก็ต้องให้

รู้ว่าความโง่นั่นเองมาท�าให้เฉย	ๆ	แต่

เมื่อปฏิบัติตั้งจิตให้มั่นต่อไป	 จนเกิด

ความรู้สึกเป็นอุเบกขาเพราะจิตสงบ	

นั่นแหละเรียกว่า	 เป็นอันเจริญการ

ปฏิบัติสูงขึ้น	

	 คราวนี้ก็ต้องให้ดูเข้ามาถึงจิตใจ	 

จิตใจเป็นอย่างใดก็ต้องให้รู้	และจิตใจ

นัน้เป็นฝ่ายทีเ่ป็นกเิลส	กเ็นือ่งมาจาก

เวทนานัน่เอง	สุขเวทนากม็าปรงุให้จติ

มรีาคะ	ทกุขเวทนามาปรงุให้จติมโีทสะ	

อทุกขมสุขเวทนามาปรุงให้จิตมีโมหะ	
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แต่ว่าถ้าคอยดูให้รู้อยู่	เวทนาก็ปรุงจิต

ไม่ได้	จติกป็ราศจากราคะ	โทสะ	โมหะ	

ดังนี้เป็นต้น	ก็ต้องก�าหนดดูให้รู้

 การพจิารณานิวรณ์ แต่ถ้าเพียงเท่านี้ 

จิตกับกิเลสกย็งัเนือ่งกนั	ฉะนัน้	กต้็อง

ก�าหนดให้ลึกซ้ึงเข้าไปอีกชั้นหน่ึง	 คือ

ให้ดเูฉพาะกเิลส	คอืภาวะในจติ	ว่าเป็น

อย่างไร	 ไม่ต้องค�านึงถึงตัวจิต	 แต่ดู

ภาวะในจติ	กามฉันท์มหีรอืไม่	พยาบาท

มีหรือไม่	 ถีนมิทธะ	 ความง่วงงุน

เคลิบเคลิ้มมีหรือไม่	 อุทธัจจกุกกุจจะ	

ความฟุง้ซ่านร�าคาญมหีรอืไม่	วจิกิจิฉา	

ความเคลอืบแคลง	สงสยัมีหรอืไม่	เม่ือ

ท�าสมาธติัง้จติก�าหนดลมหายใจดงักล่าว

แล้วอยู่	ถ้าสติก�าหนดมั่นคง	นิวรณ์ก็

ไม่มีโอกาส	 แต่ว่าถ้าจิตแลบออกไป	 

ก็ต้องคอยดูให้รู้ใจว่า	กามฉันท์เข้ามา

หรือเปล่า	 พยาบาทเข้ามาหรือเปล่า	

เป็นต้น	บางทกีามฉนัท์สงบ	พยาบาท

สงบ	แต่ก็ยังมีล่อแหลมอยู่อีก	๒	คือ	

ง่วงกับฟุ้งซ่าน	ถ้าก�าหนดสติไม่ตั้งมั่น	

ใจกฟ็ุง้ออกไป	นีก้ใ็ห้รบีรูแ้ล้วกช็กัเข้ามา 

เมือ่ชกัเข้ามา	จติสงบ	บางทง่ีวง	เพราะ

ว่าความง่วงกบัความสงบใกล้กนั	ก็ต้อง

ให้รู ้ให้ตื่นอยู่	 อย่าให้หลับ	 อย่าให้

เผลอไผล	 บางทีใจตื่นอยู่ด้วยสติและ

ด้วยรู ้	 แต่ก็ไม่เห็นจะได้จะถึงอะไร	 

ก็สงสัยจะไม่มีผลกระมัง	หรือว่าอะไร

จะมาปรากฏต่อไป	ก็คิดสงสัยไปดังนี้	

ก็เป็นอันตรายแก่สมาธิ	ฉะนั้น	ก็ต้อง

อย่าสงสัย	 หน้าที่ก็คือว่าด�าเนินการ

ปฏิบัติต่อไป	 และผลของการปฏิบัติ 

กจ็ะมาปรากฏขึน้เอง	การทีค่อยก�าหนด

ให้รู้ทันนิวรณ์และคอยระงับนิวรณ์ดัง

กล่าวมานี	้เป็นการเลือ่นการปฏบัิตขิึน้

อีกชั้นหนึ่ง	เข้าในหมวดธรรม

 การพิจารณาขันธ์ แต่ว่าก็ควรจะรู้

ต่อไปอีกว่า	 นิวรณ์นั้นเดินเข้ามาทาง

ไหน	อาศัยอะไร	นวิรณ์นัน้อาศยัเบญจ-

ขนัธ์เข้ามา	คอื	อาศยัรปู	อาศยัเวทนา	

อาศัยสัญญา	 อาศัยสังขาร	 อาศัย

วิญญาณ	 รูปก็คือรูปกาย	 ท่ีประกอบ

ขึน้ด้วยธาตทุัง้	๔	เป็นมหาภตูรูป	และ

ประกอบด้วยอุปาทายรูป	 รูปอาศัย	 

รวมกันเป็นรูปกาย	 เวทนาก็คือความ

รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์	 ไม่ทุกข์ไม่สุข	

สัญญาก็คือความจ�าได้หมายรู้	สังขาร

ก็คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิด	

วิญญาณก็คือความรู้สึกเห็นรปู	 ได้ยนิ

เสยีง	ได้ดมกลิน่	ได้ลิ้มรส	ได้ถูกต้อง

สิ่งที่กายถูกต้อง	และได้รู้เรื่องรูปเรื่อง

เสียงเป็นต้นในอดตีทีไ่ด้ประสบพบผ่าน

มาแล้ว	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ

นี้เป็นนามธรรม	 รวมเรียกว่านามรูป	

นามรูปอันนี้เป็นท่ีอาศัยเกิดของกิเลส	

ถ้าไม่มนีามรูป	กิเลสกไ็ม่มทีีอ่าศยัเกดิ

ขึ้น	 เพราะฉะนั้น	 ก็ต้องดูให้รู้ที่อาศัย	

เท่ากับว่าให้รู้บ้านของกิเลส
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ผูกจิต	 นิวรณ์ก็ไม่เกิด	 เพราะฉะนั้น	

จติต้องรู้จกัว่านีเ่ป็นบ้านอาศยัของกเิลส	

นี่เป็นทวารคือประตูบ้านส�าหรับกิเลส

จะเข้ามา	และนีเ่ป็นอารมณ์คอืเป็นส่ิง

ท่ีเข้ามา	 ถ้ารู้อยู่ดังนี้	 อารมณ์ก็จะไม่

เข้ามารัดรึงจิตได้	 คือไม่เข้ามาเป็น

สังโยชน์	 เครื่องประกอบเครื่องรัดรึง

ผูกมัดจิต	เพราะฉะนั้น	จึงต้องคอยมี

สติอยู่เต็มตัว	 สติต้องให้อยู่เต็มบ้าน		

สติต้องให้อยู่เต็มทุกประตู	 เมื่อมีสติ

คอยรับรองอยู่ดังนี้	 อารมณ์ก็เข้ามา

ผูกมัดจิตไม่ได้	 ก็เกิดนิวรณ์ขึ้นไม่ได	้

แต่ถ้าหากว่าเผลอสตเิข้าเมือ่ใด	อารมณ์

ก็เข้ามาผูกมัดจิตได้	 เม่ือผูกมัดจิตได้	

ก็เกิดเป็นนิวรณ์ขึ้น	 เพราะฉะนั้น	 

ก็ต้องให้มีสติรู้ลู่ทางไว้รอบคอบ

	 การทีก่�าหนดให้รูจ้กัขนัธ์	๕	ให้รูจ้กั

อายตนะภายในภายนอก	ให้รูจ้กัสังโยชน์	

คืออารมณ์ที่เข้ามาผูกมัดรัดรึงจิตไว้ 

ให้ตลอดดังนี้	 ก็เป็นการรู้ที่เป็นการ

ป้องกันตัวด้วย	 เป็นการแก้ไขด้วย	แต่

ถ้าหากว่าไม่รู้	 ก็ชื่อว่าไม่รู้การป้องกัน 

การแก้ไข	 ท�าสมาธิก็ไม่ส�าเรจ็	 ฉะนั้น	

ในหมวดธรรมนี	้พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสั

สอนให้ก�าหนด	ให้รู้จักนิวรณ์	ให้รู้จัก

ขนัธ์	๕	ให้รูจ้กัอายตนะ	ให้รูจ้กัสงัโยชน์	

พร้อมทั้งให้รู้ในด้านสงบระงับ	และวิธี

ปฏิบัติก็ตรวจดูลู่ทางให้รู้ให้ท่ัวถึง	 แต่

ว่าการก�าหนดใจให้เป็นสมาธินั้น	 ก็

 การพจิารณาอายตนะ คราวนี	้เมือ่

รูบ้้านของกเิลสแล้ว	กต้็องรูป้ระตบู้าน	

บ้านนั้น	 ถ้าหากว่าปิดประตูหน้าต่าง

หมด	อะไรกเ็ข้ามาไม่ได้	แต่ว่าเม่ือเปิด

ประตหูน้าต่างทิง้ไว้	กเิลสจงึจะเข้ามาได้	

เพราะฉะนัน้	เม่ือรูจ้กับ้านของกเิลสคอื

เบญจขันธ์	 อันได้แก่นามรูปน้ีแล้ว	 ก็

ต้องรู้ประตูหน้าต่างของบ้าน	 ซึ่งเป็น

ทางเข้าของกเิลสด้วย	กไ็ด้แก่อายตนะ

ภายใน	๖	ซึ่งเป็นตวัทวาร	๖	กไ็ด้แก่	

ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	และมนะ	ทั้ง	๖	

น้ีเรยีกว่าทวารกไ็ด้	คอืเป็นประตสู�าหรบั

อารมณ์เข้ามา	 อารมณ์ก็คืออายตนะ

ภายนอก	๖	อันได้แก่	รปู	เสยีง	กล่ิน	

รส	 โผฏฐัพพะ	 และธรรมะคือเรื่อง	 

เมื่อเรียกคู่กับอายตนะภายใน	ก็เรียก

ว่าอายตนะภายนอก	แต่เม่ือเรยีกคู่กับ

ทวารก็เรียกว่าอารมณ	์ จะเรียกอย่าง

ไหนก็ได้	อายตนะภายในกด็	ีทวารกดี็	

กเ็ป็นอนัเดยีวกนั	อายตนะภายนอกก็

ดี	 อารมณ์ก็ดี	 ก็หมายความถึงอัน

เดียวกัน	

	 อารมณ์เป็นสิ่งท่ีเข้ามา	 ทวารเป็น

ประตูเข้า	 เบญจขันธ์นั้นเป็นบ้าน	 จิต

กเ็ท่ากบัว่าเป็นเจ้าของบ้านทีอ่ยูข้่างใน	

อารมณ์ที่เข้ามานั้น	 โดยปกติก็เข้ามา

เป็นสังโยชน์	 คือมาผูกมัดรัดรึงจิตไว	้

เมือ่มาผกูมดัรดัรงึจติไว้	จงึได้เกดิเป็น

นิวรณ์ขึ้น	 ถ้าหากว่าอารมณ์ไม่เข้ามา
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ก�าหนดอยู่ในอานาปานสติเป็นหลัก	

และเมื่ออะไรจะพลอบแพลบเข้ามา	 

ก็ให้รู้ลู่ทางแล้วก็จะแก้ไขได้ทันท่วงท	ี

กลับมาท�าใจให้ตั้งม่ันแน่วแน่ได้ยิ่ง	 ๆ	

ขึ้นไป

 โพชฌงค์	 วันนี้จะกล่าวการปฏิบัติ

ทางจิตสืบต่อไป	 ได้กล่าวมาแล้วใน

หมวดกาย	หมวดเวทนา	หมวดจติ	และ

หมวดธรรม	ถึงข้อให้ก�าหนดอายตนะ	

ซึง่มแีนวการปฏบิติัเนือ่งกนัมาโดยตลอด

ด้วย	 ตั้งจิตให้เป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์

ข้อหนึง่ให้เป็นหลัก	อารมณ์ท่ีให้ตัง้เป็น

หลกัไว้น้ัน	คอื	อานาปานสต	ิสตกิ�าหนด

ลมหายใจเข้าออก	แต่ก็ให้ก�าหนดตรวจ

กายให้ทั่ว	ๆ	ไปด้วย	แล้วมาพักอยู่ที่

ส่วนอานาปานสติ	 เม่ือประสบเวทนา

อันใด	เมื่อจิตเป็นอย่างใด	ก็ให้รู้	เพื่อ

มใิห้เป็นอนัตรายแก่สมาธใินอานาปาน-

สติ	 ประคองอานาปานสตินั้น	 และก็

ให้ตรวจดอูาการของจติ	คือว่าแยกออก

ไปจากจิต	คือดนูวิรณ์ในจติ	ท่ีล่อแหลม

อยูก่คื็อง่วงกบัฟุง้	ดงัทีก่ล่าวแล้ว	นอกจาก

น้ีก็สงสัย	 แต่ถ้ามีสติตื่นอยู่	 ง่วงก็จะ 

ไม่เกิด	 ฟุ้งก็จะไม่เกิด	 และเมื่อคอย

ระงบัตณัหา	คือตวัอยากท่ีจะประสบผล

ไว้	สงสยักไ็ม่เกดิ	ประคองอานาปานสติ

นั้นไว้	 และก็ส�ารวจดูขันธ์ดูอายตนะ 

สืบต่อไป	 พอให้รู้ทางเกิดของนิวรณ์	

แต่ในข้ันน้ี	 ก็พอให้รู้ลู่ทางไว้เท่าน้ัน	

ต้องการให้ประคบัประคองอานาปานสติ

ไว้ให้เป็นจดุเดยีว	ไม่เช่นนัน้กจ็ะฟุง้ซ่าน	

ใจแตกไม่รวม

	 คราวนี้	จะย้อนมาเตือนให้ระลึกถึง

หลักของการปฏิบัติที่ทิ้งไม่ได้	คือ

 อาตาปี มีความเพียร	ไม่เกยีจคร้าน

ย่อหย่อน	ตั้งสัจจะว่าท�าก็ต้องท�า

 สมฺปชาโน มีความรู	้ไม่ให้เผลอตวั	

ให้รูต้วัทัง้ทีเ่ป็นส่วนรปูกาย	ให้รูว่้านัง่อยู่

อิริยาบถอย่างไร	 อาการอย่างไร	 ให้รู้

นามกาย	ความคิดเป็นอย่างไร	สติเป็น

อย่างไร		ความก�าหนดเป็นอย่างไร

 สติมา	 มีสติ	 คือมีสติก�าหนดอยู่ท่ี

ลมหายใจเข้า	หายใจออก	ไม่ปล่อยให้

สติเลื่อนลอย	 เมื่อจะเลื่อนลอยไป	 ก็

ต้องชักกลับเข้ามาคุมสติให้อยู่ที่	และ

 วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส� 

ก�าจัดความยนิดียนิร้ายในโลก	โดยเฉพาะ

กค็อืเมือ่เกิดความยินดอีะไรขึน้ในขณะ

ปฏิบัติ	 เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง	

เช่น	ปรากฏนมิติทีช่อบใจกต็าม	กต้็อง

ระงับความยินดี	เมื่อเกิดความยินร้าย

ขึ้น	 เพราะเหตอุย่างใดอย่างหนึ่ง	 เช่น	

เมื่ออึดอัดร�าคาญ	หรือว่าประสบนิมิต

ที่ไม่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ก็ต้อง

ระงับความยินร้ายนั้น	ความคิดก็ตาม	

อารมณ์ก็ตาม	 นิมิตก็ตาม	 อันใด 

อันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นที่จะล่อให้ยินดี

ยินร้าย	ก็ต้องละทั้งหมด
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	 หลกัอนันีท้ิง้ไม่ได้	คนทีท่�าการปฏบัิติ

แล้วสติเสียไป	 ก็เพราะเหตุว่าทิ้งหลัก

อนัน้ี	 ท�าไม่ส�าเร็จก็เพราะขาดอาตาป	ี

มกัจะสะดุง้เหมือนอย่างเป็นโรคประสาท	

ก็เพราะขาดสัมปชาโน	ใจลอย	คือยิ่ง

ท�าสมาธไิป	ยิง่เป็นคนใจลอยเผลอไผล	

กเ็พราะขาดสตมิา	ป�า้เป๋ออะไรไปบ้าง	

กเ็พราะขาดการก�าจดัความยินดยิีนร้าย

ในความคิด	 ในอารมณ์	 ในนิมิตอะไร

ที่เกิดขึ้น	 เพราะฉะนั้น	 ในการปฏิบัติ

แล้ว	หลกัท้ัง	๔	นีท้ิ้งไม่ได้	ยิง่ท�าสมาธิ

ละเอียดขึ้นเท่าใด	หลักทั้ง	๔	นี้ก็ต้อง

ละเอียดยิ่งขึ้นเท่านั้น

	 และเมื่อได้ปฏิบัติในสมาธิ	 ในเบื้อง

ต้นกจ็ะได้อุปจาร	คือว่า	สมาธเิฉยีด	ๆ	

ก่อน	แล้วกจ็ะได้อัปปนา	คอืแนบแน่น

เข้าโดยล�าดับ	 ต้องอาศัยอุปกรณ์	 คือ	

๑	วิตก	๒	วิจาร	

 วิตก	 นั้นได้แก่	 การน�าจิตเข้ามาสู่

อารมณ์ของสมาธ	ิท่ีเปรยีบเหมือนอย่าง

การเคาะระฆงัขึน้ทแีรก	วจิาร	นัน้ได้แก่

การน�าจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับอารมณ	์

เหมือนอย่างเสียงครางของระฆัง	 ใน

ตอนต้นจะต้องใช้วติกวจิารอยูเ่ร่ือย	คอื

เมื่อชักจิตเข้ามาอยู่กับอารมณ์	 จิตก็

มกัจะหลุดออกไป	แลบออกไปโน้นแลบ

ออกไปนี้	 ก็ต้องคอยชักกลับเข้ามาอยู่

เสมอ	 โดยต้องใช้อยูเ่สมอ	 จนจติค่อย

เชือ่งเข้า	และค่อยแน่วอยูก่บัอารมณ์ของ	

สมาธ	ิเรยีกว่าคลกุเคล้าอยูก่บัอารมณ์

ของสมาธิ	เมื่อจิตเริ่มคลุกเคล้าเข้ามา

ดังนี้	ก็เริ่มเป็นวจิาร	เมือ่ค่อยเป็นวจิาร

ขึน้	อันนีก้เ็รยีกว่า	เริม่จะได้อปุจาร	คอื

เฉียด	ๆ	เข้ามาแล้ว	

	 เมือ่เฉยีด	ๆ	เข้ามาดงันี	้กเ็ริม่จะได้

ปีต	ิความอิม่กายอ่ิมใจ	บางทกีถ็งึกบัขน 

ลกุซู	่ได้สุขคอืความสบายกายสบายใจ	

แต่ก็อย่าให้ฟุ้งไปเพราะปีติ	 เพราะถ้า

สุขฟุ้งไปเพราะปีตเิพราะสุข	กเ็สียสมาธ	ิ

ต้องคอยคมุสตไิว้ไม่ให้ฟุง้ไปเพราะปีติ

เพราะสุข	และเมือ่กายใจเป็นสุข	จติก็

จะตั้งมั่นเป็นเอกัคคตา	 คือมีอารมณ์

เดยีว	ซึง่เกดิจากวิเวก	คือ	สงดัจากกาม

และจากอกุศลธรรมทั้งหลาย	 เพราะ

ในเวลานัน้	กามกส็งบไปจากจติ	อกศุล

ธรรมก็สงบไปจากจิต	 เม่ือถึงขั้นนี	้ 

จึงชื่อว่าได้อัปปนาสมาธิขั้นแรก	 เป็น

สมาธิท่ีแน่วแน่	 เรียกว่าได้ปฐมฌาน	

คือความเพ่งที่หนึ่ง	 เพราะฉะนั้น	

ปฐมฌาน	จงึมอีงค์	๕	คอื	วติก วจิาร 

ปีติ สุข เอกัคคตา

	 คราวนี้	เมื่อรักษาเอกัคคตาอันนี้ไว้

สนิทแนบเนียนย่ิงขึ้น	 วิตก	 วิจาร	 ก็

เลิกใช้	เพราะว่าจิตก็หนึ่งแล้ว	ไม่ต้อง

คอยเฝ้าชกัจิตเข้ามาสู่อารมณ์	ซึง่เรยีก

ว่าวิตก	 ไม่ต้องคอยเฝ้าประคองจิตไว้

ให้แน่วอยู ่กับอารมณ์	 ซึ่งเป็นวิจาร	

เพราะว่าจติแน่วเป็นหนึง่อยูไ่ด้แล้ว	วติก
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หรอืจะเอาแต่ฌานชัน้ทีห่นึง่กไ็ด้	ทีส่อง

กไ็ด้	ทีส่ามกไ็ด้	จติทีเ่ป็นเอกคัคตาแม้

ด้วยฌานชั้นท่ีหนึ่ง	 ก็เรียกว่าเป็นจิต 

ทีอ่่อนทีค่วรแก่การงาน	พอท่ีจะใช้ปฏบัิติ

ในวปัิสสนาสูงข้ึนไปได้	เพราะฉะนัน้	เมือ่

ถงึขัน้นีแ้ล้ว	 กน้็อมจติทีเ่ป็นเอกคัคตา 

นั้นไปจับพิจารณาเบญจขันธ์	 ท่ีเคย

ตรวจดูมาคราวหนึง่อย่างคร่าว	ๆ	แล้ว

ให้จัดเจน	 ตรวจดูอายตนะ	 ตรวจดู 

ให้รู ้จักหน้าตาของเบญจขันธ์ว่ารูปมี

ลักษณะหน้าตาอย่างไร	 เวทนามี 

ลักษณะหน้าตาอย่างไร	 สัญญามี 

ลักษณะหน้าตาอย่างไร	 สังขารมี 

ลกัษณะหน้าตาเป็นอย่างไร	และตรวจ

ดูทางเกิดนามธรรม	 คือทางเกิดของ

เวทนา	สญัญา	สงัขาร	กต็รวจดสูบืไป

ถึงอายตนะ	 ดูลักษณะหน้าตาของ

อายตนะภายใน	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	

มนะ	 ดูลักษณะหน้าตาของอายตนะ

ภายนอก	 คือ	 รูป	 เ สียง	 ก ล่ิน	 

รส	 โผฏฐัพพะ	 ธรรมะ	 คือเรื่องราว	

นามธรรมเกดิขึน้อาศยัอายตนะกระทบ

กนั	คือ	เกดิอายตนะ	และเมือ่ส้ินวาระ

ก็ดับไปคราวหนึง่	ๆ	เช่นว่าเมือ่ตาเห็น

รูป	 ก็เกิดวิญญาณความรู้สึกเห็นรูป	 

เกดิเวทนาความรูส้กึเป็นทุกข	์ เป็นสุข

หรือเฉย	ๆ	เกดิสญัญาความจ�าได้หมาย

รูใ้นรปู	เกดิสังขารคือความคิดปรุงหรอื

ความปรงุคดิในรปู	ในตอนนีเ้องสงัโยชน์	

วิจารก็หมดหน้าที่	 เอกัคคตานั้นก็

ละเอยีดเข้าเรียกว่า	เกิดจากสมาธ	ิคือ

ความตัง้ใจม่ัน	เป็นเอกคัคตาข้างในเข้า	

เมือ่ถงึขัน้น้ีกเ็รยีกว่าได้	ทตุยิฌาน	ความ

เพ่งที่สอง	 มีองค์	 ๓	 คือ	 ปีติ สุข  

เอกัคคตา

	 เมื่อรักษาเอกัคคตาอันนี้ไว้ให้แน่ว

แน่ยิ่งข้ึน	 ความรู้สึกซู่ซ่าทางกายทาง

จติซึง่เป็นปีตกิส็งบ	เพราะว่าความรูส้กึ

ทีเ่ป็นปีตินีม้ใีนจติทีย่งัไม่เป็นเอกคัคตา

เตม็ท่ี	เมือ่เป็นเอกคัคตาเตม็ท่ี	ปีตคืิอ

ความรู้สึกซู่ซ่าก็กลายเป็นของหายไป	

ก็สงบไป	เมื่อถึงขั้นนี้ก็เป็น	ตติยฌาน 

ความเพ่งที่สาม	ซึ่งมีองค์	๒	คือ สุข 

กับ เอกัคคตา

	 เมื่อรักษาเอกัคคตาอันนี้ให้แน่วแน่

ยิ่งขึ้น	 ก็สิ้นความรู้สึกเป็นสุข	 กลาย

เป็นอุเบกขา	คือไม่ทุกข์ไม่สุข	 เพราะ

เมื่อยังรู้สึกเป็นสุขอยู่	 จิตก็ยังแบ่งมา

รู้สึก	 ก็แปลว่าจิตยังเป็นสองง่าม	 คือ

ว่าแน่วอยู่กับอารมณ์ด้วย	 รู้สึกด้วย	

เมือ่เอกคัคตาละเอยีดเข้า	จติกม็ารวม

อยู่กับเอกัคคตาอันเดียว	 ไม่ออกมา

รูส้กึข้างนอก	ลักษณะอันน้ีกเ็ป็นอุเบกขา	

คือไม่ทุกข์ไม่สุข	 เมื่อถึงขั้นน้ีก็เป็น	

จตุตถฌาน	 คือ	 ฌานที่สี่	 มีองค์	 ๒	 

คือ	เอกัคคตา อุเบกขา

	 ในทางปฏิบตัน้ัิน	จะปฏิบตัทิ�าสมาธิ

ให้มากเรื่อยขึ้นไปจนถึงฌานชั้นที่สี	่
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คอื	เครือ่งผกูกเ็ข้ามาผกูอารมณ์ไว้กับ

จิต	เมือ่ผูกอารมณ์ไว้กบัจติ	ถ้าอารมณ์

นั้นเป็นท่ีตั้งของฉันทราคะ	 ก็เกิด 

กามฉันท์	 ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของ

โทสะ	 ก็เกิดพยาบาท	 ถ้าอารมณ์น้ัน

เป็นที่ตั้งของโมหะ	 ก็เกิดถีนมิทธะ	

อทุธจัจกกุกจุจะ	และวจิกิจิฉา	อย่างใด

อย่างหนึง่	เป็นอนัว่าอายตนะนีเ้องท�าให้

เกิดนามธรรม	 น�าให้เกิดเครื่องผูกจิต	

คอืผกูจติไว้กบัอารมณ์หรอืผกูอารมณ์

ไว้กับจิต	แล้วก็น�าให้เกิดนิวรณ์	

	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 ก็ตั้งสติให้มั่นคง	 

ให้เป็นตัวรู้ตัวตื่นอยู่ตามเป็นจริง	 เมื่อ

ตัง้สตมิัน่เป็นตวัตืน่ตวัรูอ้ยูด่งันี	้กเ็ป็น	

สติสัมโพชฌงค์ ขึ้น	

	 กย่็อมจะเกดิปัญญาวจิยั	คอืว่าแยก

ออกได้เป็นส่วน	ๆ	ว่า	นีเ่ป็นเบญจขนัธ์

คือนามรูป	 นี่เป ็นอายตนะภายใน

ภายนอก	นี่เป็นสังโยชน์ผูกใจเข้าแล้ว	

น่ีเป็นนิวรณ์	 ดูจนวิจัยออกไปได้ดังนี	้

ก็เป็น	ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์

	 เมื่อวิจัยออกไปได้แล้ว	 ก็ท�าหน้าที่

ละส่วนทีเ่ป็นกเิลส	อบรมส่วนทีเ่ป็นสติ

ให้มากข้ึน	 แต่ว่าในขั้นนี้นั้น	 ละเป็น

ส�าคัญ	 คือละส่วนท่ีเป็นกิเลสออกไป

เสยี	ด้วยวธิป้ีองกนัอย่างหน่ึง	ละอย่าง

หนึ่ง	คือมีสติวิจัยอยู่	อายตนะก็จะไม่

เป็นทางก่อกิเลสตั้งต้นแต่สังโยชน	์ 

แต่ว่าถ้าเผลอสต	ิอายตนะก็จะเป็นทาง

ก่อกิเลสตั้งต้นแต่สังโยชน์	 ถ้าก่อขึ้น 

ในใจ	กต้็องด	ูดใูห้รูว่้าน่ีกเิลส	จนกเิลส

สงบ	 ก็ชื่อว่าละด้วยการดูให้รู้	 อันนี้

เรียกว่าเป็น วิริยสัมโพชฌงค์

	 เมื่อละกิเลสออกไป	 ก็ฟอกจิตใจ 

ให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น	 ผลคือปีติก็เกิดขึ้น	

เป็นปีติที่ละเอียด	คือเป็นความดูดดื่ม

ใจอนัเกดิจากการวิจยัการละส่วนท่ีเป็น

กิเลสออกไป	 เป็นปีติที่ประกอบด้วย

ความสุขอยู่ในตัว	ท�าให้สุขกาย	สุขใจ	

มีความละเอียดยิ่งขึ้น	 เป็นปีติสุขที่

ละเอยีดกว่าปีตสุิขในสมาธิ	อนันีก้เ็ป็น	

ปีติสัมโพชฌงค์

	 ครั้นปรากฏปีตินี้ 	 ปรากฏเป ็น 

ความสงบกาย	 สงบใจมากข้ึนก็เป็น	

ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์

	 เมือ่ได้ความสงบกาย	สงบใจ	จติใจ

ก็ตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้น	 ก็เป็น	 สมาธิ- 

สมัโพชฌงค์

	 เม่ือใจตั้งม่ันแน่วแน่ย่ิงขึ้น	 ก็เพ่งดู

ธรรมะนัน้ด้วยจติสมาธนิัน้	คือดคูวาม

จรงิทีป่รากฏขึน้	กเิลสทีอ่าศยัอายตนะ

เกิดสงบ	 ความจริงของเบญจขันธ ์

ไม่ปรากฏกเ็พราะไม่ด	ูหรอืว่าด	ูแต่ว่า

ยังมีฝ้าอยู่ในจิตปิดบังไว้	 เมื่อช�าระฝ้า

ในจติออกไปเสียได้	และใช้จติทีบ่รสุิทธิ์

นั้นดูเบญจขันธ์	ดูลักษณะหน้าตาของ

เบญจขนัธ์นัน้นัน่แหละให้ปรากฏ	ความ

จริง	 ลักษณะหน้าตาของเบญจขันธ์ก็
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จะปรากฏขึ้น	 ดูอยู่เฉย	 ๆ	 ไม่ต้องไป

ตกแต่งความจริง	 เพราะถ้าไปตกแต่ง

ความจริง	 เป็นความจริงท่ีตกแต่งขึ้น

แล้ว	ก็ไม่ใช่ความจริงที่แน่แท้	ดูความ

จริงน้ันให้ปรากฏเป็นความจริงขึ้นเอง	

ดทูีไ่หน	กด็ทูีเ่บญจขนัธ์อันน้ี	เมือ่ดอูยู่

ด้วยสมาธิจติท่ีเป็นสมัโพชฌงค์	ก็เป็น	

อุเบกขาสัมโพชฌงค์

	 ฉะนั้น	 เมื่อการปฏิบัติมาถึงข้ันนี	้ 

ก็เลื่อนจากสมาธิมาปฏิบัติขั้นปัญญา	

หรอืเลือ่นจากขัน้สมถะมาในขัน้วปัิสสนา 

เมื่อมาถึงขั้นวิปัสสนาแล้ว	 ก็ต้องยก

เบญจขันธ์ข้ึนเป็นอารมณ์	 ในขั้นของ

สมถะนัน้	ยกอานาปานสตเิป็นอารมณ์	

เมื่อมาถึงขั้นวิปัสสนา	 ยกเบญจขันธ ์

ขึ้นเป็นอารมณ์	 เม่ือยกเบญจขันธ ์

เป็นอารมณ์	 ก็ด�าเนินมาตั้งแต่ขั้น 

สติสัมโพชฌงค์	 เป ็นล�าดับจนถึง 

อุเบกขาสัมโพชฌงค์

	 พิจารณาตรวจดูแล้ว	 จะปฏิบัติ 

ในสมาธิ	 หรือจะลองหัดพิจารณาใน

ด้านวิปัสสนาก็ได้	ถ้าพิจารณาในด้าน 

วปัิสสนา	กย็กเบญจขนัธ์ขึน้เป็นอารมณ์	

ดเูบญจขันธ์	ดอูายตนะภายใน	ภายนอก	 

ดสูงัโยชน์	ดใูห้รู้ให้ท่ัวถึง	แล้วก็วิจยัว่า

อนัไหนเป็นอะไร	 เป็นอย่าง	 ๆ	 แล้วก็

เลือ่นขึน้ไปเป็นวริยิะ	คือว่าละ	ละด้วย

ดูให้รู้	 ส่วนที่เป็นกิเลสก็จะสงบ	 แล้ว

ผลก็เป็นปีติ	 เม่ือเป็นปีติเป็นสุขแล้ว	 

กจ็ะเป็นสมาธเิป็นอุเบกขา	อุเบกขานัน่

ก็มิใช่อื่น	 ก็กลับมาดูเบญจขันธ์นั้น	 

ให้ความจริงของเบญจขันธ์ปรากฏ	 นี้

เป็นแนวปฏิบัติในขั้นวิปัสสนาตาม 

สติปัฏฐาน

 อริยสัจจ์ ๔ การอบรมในวันนี	้ 

จะสืบต่อจากที่ได ้กล ่าวมาแล้วถึง 

โพชฌงค์	 แต่จะย้อนกล่าวเพ่ือให ้

อนสุนธกินัว่า	การปฏบิตัใินสตปัิฏฐาน

นั้น	ท�าทางสมถะและท�าทางวิปัสสนา	

ในหมวดกาย	หมวดเวทนา	หมวดจิต	

ด�าเนินทางสมถะ	 ครั้นถึงหมวดธรรม	

ก็เริ่มมาทางวิปัสสนา	 แต่เมื่อปฏิบัติ

ทางสมถะ	 ก็อาจพิจารณาในหมวด

นิวรณ์	 หมวดขันธ์	 หมวดอายตนะ	 

ให้รู้ลู่ทางเกิดของสังโยชน์	 ของนิวรณ์	

แล้วก็กลับมาตั้งจิตไว้ในอานาปานสติ	

เมือ่จะมีอะไรมาท�าให้วอกแวกนัน้	แล้ว

กก็ลบัมาตัง้จติไว้ในสมาธ	ิจนจติต้ังมัน่

แน่วแน่	 เป็นอัปปนาสมาธิ	 ซึ่งเมื่อ 

แน่วแน่มาก	กเ็ข้าถึงขัน้ฌานตามล�าดบั

ขั้นตามที่กล่าวมาแล้ว	

	 คราวนี	้ในขัน้ปฏบิตัต่ิอไป	กน้็อมจติ

ท่ีเป็นสมาธินั้นมาด�าเนินทางวิปัสสนา

โดยตรง	 การด�าเนินทางวิปัสสนาโดย 

ตรงนัน้	จะต้องพิจารณาขนัธ์	อายตนะ	

เพราะว่าขันธ์	อายตนะนี้เป็นภูมิ	เป็น

ภาคพืน้ของวปัิสสนา	เมือ่ก�าหนดขนัธ์	

ดูอายตนะ	 สติก็จะตั้งมั่นเป็นสติสัม-

โพชฌงค์	 และจะสืบต่อมาโดยล�าดับ		

จนถึงอเุบกขาสมัโพชฌงค์ท่ีได้กล่าวแล้ว
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	 อุเบกขานั้นก็คือการดูธรรมนั้น	 ก็

หมายถึงว่าดูเบญจขันธ์นั้น	 ดูที่ไหน	 

กดู็ท่ีจติ	จติทีต่ัง้มัน่	ฉะนัน้	จะกล่าวว่า

ดทูีจ่ติตัง้มัน่กไ็ด้	เมือ่จติตัง้มัน่	ตัง้มัน่

ในอะไร	 ตั้งม่ันอยู่ในเบญจขันธ์	 ก็จะ

พบเบญจขนัธ์	ความจรงิของเบญจขนัธ์

ก็จะปรากฏ	 ความจริงของเบญจขันธ์

นัน้คือเกดิดับ	รปูขนัธ์ในอดีตกเ็กดิดบั

มาโดยล�าดับ	 ในปัจจุบันก็เกิดอยู่ใน

ปัจจบุนั	ในอนาคตก็จะเกิดดบัในอนาคต	

แต่ว่าดูในปัจจบัุนเท่านัน้	ลมหายใจเข้า

ก็เกิด	 ออกก็ดับ	 อิริยาบถต่าง	 ๆ	 ก็

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ	 เท่ากับเกิดดับ

อยู่เสมอ	อาการ	๓๑	หรือ	๓๒	รวม

เข้าก็เป็นธาตุ	ธาตุ	๔	หรือธาตุ	๕	นี้

ก็เกิดดับอยู่เสมอ	 แต่เพราะมีสันตติ 

คือความสบืต่อตามล�าดบั	จงึไม่ปรากฏ	

แต่ถ้าพจิารณากอ็าจปรากฏได้	เวทนา		

สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ก็เกิดดับอยู่

เสมอ	เมื่อเห็นความเกิดเห็นความดับ

ชดัเจนข้ึน		ทกุขสจัจ์	ความจรงิคอืทกุข์

ก็ปรากฏขึ้น

	 เมื่อดูท่ีทุกขสัจจ์นี้	 สมุทัยสัจจ์ก็

ปรากฏ	 คืออัตตาหรือเรา	 ซึ่งยึดอยู่ที่

เบญจขนัธ์	ยดึนีเ้ป็นอปุาทาน	ยดึด้วย

อะไร	ยึดด้วยตัณหา	ตัณหาอุปาทาน

ก็ปรากฏ

	 และเมื่อสมุทัยสัจจ์ปรากฏหน้าตา

ขึ้นแก่ปัญญาที่ดูอยู่	 กิเลสนั้นมีปกติ

ต้องหลบหน้าปัญญา	เหมอืนอย่างของ

ไม่จรงิหรอืของปลอม	เมือ่รู้ว่าจรงิ	ความ

ปลอมปรากฏขึ้น	 ก็ไม่เป็นที่ต้องการ	

เม่ือดูอยู่รู้หน้าตาของสมุทัย	 สมุทัยก็

จะสงบ	นิโรธคือความดับก็ปรากฏขึ้น

	 สมุทัยปรากฏข้ึนแก่อะไร	ปรากฏข้ึน

แก่ความรู้	ความรูน้ั้น	กเ็ป็นรู้ปล่อย	ความ

รู้วางก็ปรากฏขึ้นเป็นมรรค	 ซึ่งเมื่อ

ประมวลถึงอาการท้ังปวงของมรรคก็

เป็นองค์	 ๘	 คือเม่ือจะดูความรู้ความ

เห็นนัน้กเ็ป็นสมัมาทฏิฐ	ิเม่ือจะดคูวาม

ด�ารกิเ็ป็นสมัมาสงักัปปะ	เม่ือจะดคูวาม

ปกติกายปกติวาจาก็เป็นสัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ	 ดูความเป็นอยู่ก็เป็น

สมัมาอาชีวะ	ดคูวามเพยีรทีป่ฏบิตัอิยู่

นั้นก็เป็นสัมมาวายามะ	 ดูตัวสติของ

ตนในเวลานั้นก็เป็นสัมมาสติ	 ดูความ

ตั้งใจมั่นก็เป็นสัมมาสมาธิ	 ประกอบ

กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	มรรคสัจจ์

ก็ปรากฏขึ้น

	 เมื่อปฏิบัติให้สัจจ์ทั้ง	๔	ปรากฏขึ้น	

เป็นอันหนึ่งอันเดียวดังนี้	 ถ้าความ

ปรากฏขึ้นนั้นเป็นกุปปธรรม	 ก็ชื่อว่า

ได้รับผลท่ียังเป็นกุปปธรรม	 ถ้าความ

ปรากฏข้ึนนัน้เป็นอกุปปธรรม	กไ็ด้รบั

ผลทีเ่ป็นอกปุปธรรม	แต่แม้ว่าได้รับผล

ท่ีเป็นกุปปธรรมคือยังก�าเริบได้	 ก็ยัง

ชื่อว่าได้รู้ทางด�าเนิน	 และได้รับความ

สุขอันเกิดจากการปฏิบัติ

กรรมฐาน
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	 การบรรยายในวนันี	้จงึเป็นอนัว่าจบ

สติปัฏฐาน	 หมวดกาย	 หมวดเวทนา	 

หมวดจติ	และหมวดธรรม	สติปัฏฐาน

นีเ้ป็นหนทางอันเอก	คือเป็นทางด�าเนิน

อันเดียว	 เพื่อวิสุทธิคือความหมดจด 

ซึง่จะท�าให้ล่วงโสกะ	ปรเิทวะ	ดบัทกุข์

โทมนัส	 เป็นทางที่จะให้ด�าเนินไปเพื่อ

ญายธรรม	เพื่อนิพพาน	เพราะฉะนั้น	

จึงเป็นพระสูตรที่ควรจะสนใจ	 ควรจะ

เข้าใจ	 และควรท่ีจะได้ปฏิบัติ	 เมื่อได้

ปฏิบัติอยู่เสมอ	 จะท�าให้ได้ประสบรส

ของพระพุทธศาสนา	 ผูท่ี้รูส้กึจดืชดืใน

พระพุทธศาสนา	 เกิดความเบื่อหน่าย	

ดงัทีเ่รยีกว่า	อนวิรต	ิในพระพุทธศาสนา	

สงสัยในพระพุทธศาสนา	 ก็เพราะไม่

ได้พิจารณาให้เข้าใจในสติปัฏฐาน	 ไม่

ได้ลองปฏิบัติ	 แต่ถ้าหากพิจารณาให้

เข้าใจและลองปฏิบัติดู	 จนได้รับรสใน

การปฏิบัติบ้างแล้ว	 ก็จะเห็นค่าของ

พระพุทธศาสนายิง่นกั	(ค.ก.	๒๕-๔๖,๕๙-

๑๐๙)	ด ูจติตภาวนา, โพธปัิกขยิธรรม, 

วสิทุธ ิ๗, สตปัิฏฐาน ๔, สกิขา ๓ ด้วย

ให้แก่ผู้ท�าเมื่อไรย่อมเกี่ยวกับฐานเหตุ

ทั้ง	๔	คือ

	 กรรมสมาทานที่ชั่วบางอย่างถูก	 

คตสิมบตั	ิห้ามไว้	บางอย่างถูก	อุปธ-ิ

สมบตั ิห้ามไว้	บางอย่างถกู	กาลสมบตั ิ

ห้ามไว้	 บางอย่างถูก	 ปโยคสมบัต ิ 

ห้ามไว้	 จึงยังไม่ให้ผล	 ต่อเมื่ออาศัย	

คตวิิบตั	ิบ้าง	อปุธวิิบตั	ิบ้าง	กาลวิบตั ิ

บ้าง ปโยควิบัติ บ้าง	จึงให้ผล

	 ส่วนกรรมสมาทานทีดี่งามบางอย่าง

ถูก	 คติวิบัติ	 ห้ามไว้	 บางอย่างถูก	 

อุปธิวิบัติ	 ห ้ามไว ้	 บางอย ่างถูก	 

กาลวิบัติ	 ห ้ามไว ้	 บางอย ่างถูก	 

ปโยควิบัติ	ห้ามไว้	จึงยังไม่ให้ผล	ต่อ

เมือ่อาศยั	คตสิมบตั ิบ้าง	อุปธสิมบัต ิ

บ้าง	 กาลสมบัติ บ้าง	 ปโยคสมบัติ 

บ้าง	จึงให้ผล

	 กล่าวสั้นว่า	 กรรมชั่วท่ีบุคคลท�าไว้

เมื่อยังมีสมบัติทั้ง	 ๔	 เป็นเครื่องห้าม

กนัไม่ให้ผล	ต่อวิบัติเม่ือใดจงึให้ผลเมือ่

นั้น	พระอาจารย์แสดงตัวอย่างเปรียบ

เทียบว่า	เหมือนอย่างว่าบรุษุผูห้นึง่รบั

ราชการ	 ได้รับต�าแหน่งเป็นเจ้าเมือง

หนึง่	แต่บรุษุผูน้ัน้มไิด้ปฏบิตัหิน้าท่ีโดย

ชอบ	ไปข่มขู่ถือเอาทรัพย์ต่าง	ๆ	ของ

ประชาชนในเมืองท่ีปกครองโดยพลการ	

แต่กย็งัไม่มใีครอาจจะฟ้องร้องว่ากล่าว

เพราะกลัวอ�านาจ	 บุรุษผู้นั้นก�าเริบ 

ย่ิงขึน้	ถึงกบัไปผดิในบุคคลทีเ่ป็นใหญ่

ย่ิงกว่าตน	 มีอ�านาจย่ิงกว่าตน	 จึงถูก

กรรมฐานส�าหรบัแก้นวิรณ์ ๕ ดู สกิขา ๓

กรรมนิมิต ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

กรรมบถ ดู กรรม 

กรรมภพ ดู ภพ ๒

กรรมวัฏฏะ ดู วัฏฏะ

กรรมวาที ดู มหาวัน

กรรมสมาทาน	(การท�ากรรม)	ทัง้ทีเ่ป็นกรรม

กรรมฐานส�าหรับแก้นิวรณ์ ๕

ชั่ว	 ทั้งท่ีเป็นกรรมดีงาม	 จะเผล็ดผล
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จับไปเข้าเรือนจ�า	 และมีประกาศให้
ประชาชนท่ีถูกข่มเหงร้องทุกข์กล่าว
โทษ	 จึงมีเสียงร้องทุกข์กล่าวโทษขึ้น 
ตั้งร้อยตั้งพัน	 บุรุษนั้นก็ถูกลงโทษไป
ตามความผดิ	เรือ่งน้ีพึงเหน็ความเปรียบ
เทียบ	 ดั่งนี้	 เวลาที่บุรุษนั้นได้รับแต่ง
ตั้งเป็นเจ้าเมืองก�าลังรุ่งเรือง	ก็เท่ากับ
เวลาที่ตั้งอยู่ในสมบัติทั้ง	๔	ยังไม่เป็น
โอกาสที่อกุศลกรรมจะให้ผล	 ต่อเม่ือ
ถูกจับเข้าเรือนจ�า	เสียงร้องทุกข์กล่าว
โทษกเ็กดิขึน้ตัง้ร้อยตัง้พนัเรือ่ง	เท่ากบั
ถึงวบิตัทิัง้	๔	อกศุลกรรมทีต่นท�าไว้ได้
โอกาสให้ผล
	 ส่วนกรรมอันดีงามท่ีบุคคลท�าไว ้
เมื่อยังมี	 วิบัติทั้ง ๔	 เป็นเครื่องห้าม 
ก็ยังไม่ให้ผล	 ต่อสิ้นวิบัติ	 ตั้งอยู่ใน	
สมบัติท้ัง ๔ อันตรงกันข้ามเม่ือใด 
จึงให้ผลเม่ือนัน้	ดงัเช่นกรรมดีท่ีทุก	ๆ	
คนท�าไว้	 แต่ยังไม่ให้ผลทันตาเห็นนั้น	
เพราะต้องรอคติ	 เหมือนอย่างต้องรอ
ต�าแหน่ง	ต้องรออุปธคืิออัตภาพ	เหมือน
อย่างเจบ็ป่วยต้องรอให้ร่างกายเป็นปกติ
ก่อน	 ต้องรอกาลเวลา	 เหมือนอย่าง
ต้องรออายุของการท�างาน	 หรือต้อง 
ให้ถึงยุคถึงสมัย	 ต้องรอปโยค	 (การ
ประกอบกระท�า)	เหมือนอย่างต้องรอ
ให้ปฏิบัติงานดีขึ้นก่อน	 แต่กรรมดี 
นัน้	ๆ	ต้องให้ผลแน่นอน	เม่ือถงึพร้อม
ด้วยคติเป็นคติสมบัติ	เป็นต้น
	 อันสมบัตหิรือวบัิติแห่งคต	ิอุปธ	ิกาล 

และปโยคก็มีขึ้นเพราะกรรมนั้นเอง	 

ที่บุคคลท�าดีหรือไม่ดีในอดีตบ้าง	 ใน

ปัจจุบันบ้าง	สลับซับซ้อนกันมากมาย	

ฉะนัน้	กรรมทีท่�าไว้แล้วในอดตี	ก�าลงั

ท�าในปัจจุบัน	 หรือจักท�าในอนาคต	 

จักให้ผลแน่นอนตามกรรม	 ซึ่งเมื่อ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว	 ก�าหนดกาลเวลา 

ทีก่รรมให้วบิากเป็น	๓	คือ	ในปัจจุบนั 

ภพนี้เหมือนอย่างในวันนี้เอง	 ๑	 ใน 

ภพหน้า	เหมือนอย่างในวันพรุง่นี	้๑	ใน

ภพสบื	ๆ	ไป	เหมอืนอย่างในวนัมะรนื

นี้เป็นต้นไป	 ๑	 ฉะนั้น	 จึงเรียกผล 

ของกรรมว่าวิบาก	แปลว่าสุกวิเศษ	คือ

สุกงอมถึงขนาด	 เหมือนอย่างต้นไม ้

จะให้ผลก็ต้องเติบโตถึงขนาด	 ผลจะ

ได้ที่ก็ต้องแก่ถงึขนาด	 ถงึในเรือ่งทัว่ไป

ก็เหมือนกัน	 เรียนหนังสือจะสอบได้	 

กต้็องแก่วิชาถึงขนาด	ท้ังต้องสอบเล่ือน

ไปตามก�าหนดสอบแต่ละชัน้	รวมความ

ว่า	ท�าอะไรจะได้ผลนั้นต้องอาศัยฐาน

เหตุ	๔	ประการ	คือคติ	(ที่ไป)	อุปธิ	

(อตัภาพร่างกาย)	กาลเวลาและปโยค	

(การประกอบท�าในปัจจบุนั)	แต่กรรม

ย่อมให้ผลแน่นอนตามพระพทุธภาษติ

ว่า	 กลฺยาณการี กลฺยาณ� ท�าดีได้ด	ี

ปาปการี จ ปาปก�	 ท�าชั่ วได ้ชั่ ว	 

(ท.ธ.	๑๐-๑๒)	ดู กรรม	ด้วย

กรรมฐาน

กรรมฐาน ๔๐ ดู วิสุทธิ ๗

กรรมฐาน ๘๔๐๐๐ ดู เมตตสูตร

กรรมสิทธิ ดู มนุษยธรรม 
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กรวดน�้า	ธรรมเนียมการให้ของผู้อื่น	 ให้สิ่ง บางอย่างก็ท�าใจให้หงุดหงิด	 ขัดเคือง	

โกรธแค้น	บางอย่างกท็�าใจให้ง่วงเหงา	

บางอย่างก็ท�าใจให้ฟุ้งซ่าน	 บางอย่าง 

ก็ท�าใจให้ลังเล	 สงสัย	 ไม่แน่นอน	 

อาการของใจดังกล่าวนีเ้รียกว่า	 นวิรณ์	

แปลว่า	เครือ่งกัน้	คือกัน้จติไว้ไม่ให้เกดิ

ปัญญา	 รู้แจ้ง	 เห็นจริง	 กั้นจิตไว้มิให้

สงบตั้งมั่น	รวมความว่า	กั้นจิตไว้มิให้

ด�าเนินไปในทางดี	 แต่ว่ากลับส่งให้

ด�าเนินไปในทางต�่าทรามต่าง	 ๆ	 และ

จิตใจที่ประกอบด้วยความยินดี	 พอใจ	

รักใคร่	ในอารมณ์บางอย่าง	หงุดหงิด	

ขดัเคอืง	โกรธแค้น	ในอารมณ์บางอย่าง	

เป็นต้น	 ดังกล่าวนี้เรียกว่าเป็นจิตที่

ด�าเนินไปในกระแสของตัณหา	 หรือ 

ในกระแสของโลก	 เพราะค�าว่า	 โลก  

ก็หมายถึงอารมณ์อันเป็นท่ีตั้งของ 

กเิลสทัง้หลาย	และบรรดากิเลสทัง้หลาย

ทีบ่งัเกดิขึน้เกาะอารมณ์นัน้เอง

	 เมื่อจิตใจด�าเนินไปในกระแสโลก	

หรอืในกระแสตณัหาดงันี	้กเ็ป็นอนัหนั

หลงัให้กระแสของธรรม	เพราะกระแส

ของธรรมนั้นด�าเนินไปตรงกันข้าม	

เหมือนอย่างแม้น�้าสองสายขนานกัน	

แต่ว่าไหลกลับกันไปคนละทาง	 สาย

หนึ่งไหลไปทางทิศตะวันตก	 อีกสาย

หนึง่ไหลไปทางทศิตะวนัออก	ได้ยินว่า

มีกล่าวถึงเรื่องแม่น�้าที่ไหลขนานกัน	 

แต่ว่ากลับกันคนละข้างดังนี้	 ในเรื่อง

ที่เป็นวัตถุยกหยิบยื่นได้	 ก็มักจะหยิบ

ยื่นให้	แต่ถ้าให้สิ่งที่ใหญ่โต	เช่น	สวน	

หรอืกฏุ	ิวหิาร	หรอืสิง่ใดสิง่หนึง่อนัไม่

อาจจะหยิบยกให้ได้	 ธรรมเนียมใช้เท

น�า้ลงยงัพืน้ดนิ	หล่ังน�า้เป็นเคร่ืองหมาย

ว่าให้	อย่างในเรือ่งนี	้พระเจ้าพมิพสิาร 

ถวาย	พระเวฬุวัน	 เป็นอาราม	 ท่าน

ทรงเทน�า้จากพระเต้าทองเป็นการแสดง

ว่าถวาย	ในเรือ่งอืน่ดงัเช่น	พระเวสสนัดร 

ประทานช้างแก่พราหมณ์ทีม่าขอ	ท่าน

ก็ยกช้างให้ไม่ได้	 ก็ทรงเทน�้าจาก 

พระเต้าทองเหมอืนกนั	หรอือย่างทีเ่รา

กรวดน�า้กนัใช้เทน�า้	เพราะส่วนบุญนัน้

เป็นสิง่ทีไ่ม่เหน็ตวั	ไม่ใช่วัตถุ	หยิบยืน่

ให้ไม่ได้	ฉะนัน้กใ็ช้เทน�า้	เป็นหมายความ

ว่าให้	 เข้าในธรรมเนียมท่ีกล่าวมานั้น	

อกีอย่างหนึง่อาจจะตดิมาจากธรรมเนยีม

พราหมณ์	และธรรมเนยีมเทน�า้กรวด

นั้นเขานิยมเทน�้าหมด	ไม่ให้เหลือค้าง

ไว้	 เหมือนอย่างว่าเต็มใจให้กันอย่าง

เต็มที่	 ไม่ใช่ประหยัดเอาไว้	 (พ.พ.	๕๑)	

ดู ทักษิณานุปทาน	ด้วย
กระแสธรรม ดู กระแสโลก

กระแสโลก	จติใจนีม้อีารมณ์	คอื	เร่ืองต่าง	ๆ 

ทีคิ่ดนึกอยูเ่ป็นอนัมาก	เป็นเรือ่งทีผ่่าน

เข้ามาทางตา	ทางห	ูทางจมูก	ทางล้ิน	

ทางกาย	 และทางใจเอง	 เรื่องเหล่านี้

บางอย่างกท็�าใจให้ยินด	ีพอใจ	รักใคร่	

กรวดน�้า
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พระศรีอาริย์ว่า	 ในสมัยพระศรีอาริย์	

จะมีแม่น�้าเช่นนี้	แต่เรื่องพระศรีอาริย์

นั้นยกไว้	 กล่าวเฉพาะในปัจจุบัน	 คือ

ในสมัยของพระพุทธเจ้าคือพระบรม

ศาสดาของเราทัง้หลายนีแ้หละ	แม่น�า้

ดงักล่าวนีก้มี็อยูใ่นใจของทกุ	ๆ	คนแล้ว

ทัง้สองสาย	กระแสโลกสายหน่ึง	กระแส

ธรรมอีกสายหนึ่ง	 ท่ีไหลขนานกันอยู่

ในใจ	 แต่ว่าไหลไปคนละทาง	 ตรงกัน

ข้ามดังกล่าวแล้ว

 กระแสโลกท่ีแรงให้เกิดอกุศล

กรรมบถ พิจารณาดูให้ดีก็จะพึงเห็น

ได้	ในขณะทีจ่ติใจนีไ้หลไปตามกระแส

โลกคือ	 อารมณ์และกิเลสดังกล่าว	

อารมณ์นั้นก็เป็นเรื่องต่าง	ๆ	ที่ผูกพัน 

อยู่ในใจ	 กิเลสนั้นบางทีก็เป็นความ 

ยินดี	รักใคร่	พอใจ	บางทีก็เป็นความ

หงุดหงิด	ขัดเคือง	โกรธแค้น	บางทีก็

เป็นความหลงต่าง	 ๆ	 ท่ีมีอาการเป็น

ความง่วงเหงา	 ฟุ้งซ่าน	 ลังเล	 สงสัย	

และบางทีก็ไหลอยู่แต่ในใจเท่านั้น	แต่

ว่าบางทีเมื่อเป็นโอฆะ	 คือเป็นห้วงน�้า	

หมายถึงว่า	บงัเกดิขึน้รนุแรงเป็นคลืน่

ลมอย่างแรงขึน้ในใจ	กไ็หลออกนอกใจ

มาปรากฏทาง	กายทวาร	วจทีวาร	มโน

ทวาร	เป็น	กายกรรม	วจีกรรม	มโนกรรม	

ทางอกุศลต่าง	 ๆ	 เช่น	 ฆ่าเขาบ้าง	 

ลักของเขาบ้าง	 ประพฤติผิดประเพณี

ในทางกามบ้าง	 น้ีเป็นกายกรรม	 พูด

เทจ็บ้าง	พดูส่อเสยีดบ้าง	พดูค�าหยาบ

บ้าง	 พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลบ้าง	 นีเ้ป็น

วจกีรรม	โลภเพ่งเลง็ทรพัย์ของเขา	เพือ่

มาเป็นของตนบ้าง	 พยาบาทปองร้าย

เขาบ้าง	 เห็นผิดจากคลองธรรม	 เช่น

เห็นว่า	 ท�าดีไม่ได้ดี	 ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว	 

บุญบาปไม่มี	 ดังนี้เป ็นต้น	 นี้เป ็น 

มโนกรรม	อันเรยีกว่า	อกศุลกรรมบถ 

ทางของกรรมทีเ่ป็นอกศุล	อกศุลกรรม

ท้ังปวงเหล่านี้ก็เกิดจากกระแสในใจ 

นีแ้หละท่ีรนุแรง	มคีลืน่ลมรนุแรง	จนถึง

ไหลบ่าออกไป	 จิตใจที่ด�าเนินไปดังนี้	

เรยีกว่าด�าเนนิไปในกระแสโลกโดยแท้

หรอืกระแสของกเิลส	กระแสของตณัหา	 

ก็เรียกได้

 ต้นของกระแสโลก-กระแสธรรม 

แต่ว่าการทีค่นเราไม่ได้ด�าเนนิไปอย่าง

นี้โดยส่วนเดียว	 ก็เพราะในจิตใจยังมี

กระแสธรรมอยูอ่กีกระแสหนึง่	ซึง่เป็น 

กระแสท่ีไหลทวนกระแสโลก	อนัขนาน

กนัอยู	่คนทีเ่กดิมาเป็นมนษุย์นัน้	ท่าน

แสดงว่าเกดิขึน้มาด้วยผลของกศุลกรรม	

กแ็ปลว่า	ทุก	ๆ	คนทีเ่กดิมาเป็นมนษุย์	

จะต้องมกีศุลกรรมอยูใ่นตวัเพยีงพอ	ที่

จะเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคน	 แปลว่ามี

พื้นท่ีดีกันมาแล้ว	 จะนับถือพระพุทธ-

ศาสนา	หรือไม่นับถือพระพุทธศาสนา

ก็ตาม	 จะเกิดในตระกูลสูงต�่าอย่างไร

ก็ตาม	 มั่งมีหรือยากจนอย่างไรก็ตาม	 
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ก็เกิดมาด้วยผลของกุศล	 ส่วนความ

เป็นไปต่าง	ๆ	กันนั้น	ก็เพราะมีกรรม

ต่าง	ๆ	ซึง่เป็นกรรมอปุถมัภ์หรือตดัรอน	 

ประกอบเข้ามาอกี	เพราะฉะน้ัน	ทกุคน

จงึมต้ีนของกระแสธรรมอยูใ่นใจด้วยกนั 

เช่นเดยีวกบัมต้ีนของกระแสโลก	ต้นของ

กระแสโลก	 นั้นก็ได้แก่	 อาสวอนุสัย 

คือกิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิต

ส่วนลกึ	เรยีกว่าประจ�าสนัดาน	ซ่ึงท�าให้

เป็นสนัดานฝ่ายชัว่	ต้นของกระแสธรรม

น้ันกคื็อ	บารมี	คอืความดต่ีาง	ๆ	ท่ีได้

กระท�า	เก็บอบรมสัง่สมกนัมา	เรียกว่า

เป็นสนัดานฝ่ายด	ีทัง้สองนีเ้ป็นต้นแห่ง

ความดีความช่ัวของทุก	 ๆ	 คน	 และ 

ก็เป็นต้นกระแสโลกกระแสธรรมดัง

กล่าวแล้ว

 กระแสธรรมน�าให้เกดิกศุลกรรมบถ 

เพราะฉะน้ัน	จติใจของทุก	ๆ	คนจงึไม่

ด�าเนินไปตามกระแสโลกอย่างเดียว	

แต่ยังด�าเนินทวนตามกระแสธรรมอีก

ด้วย	กค็อือารมณ์ต่าง	ๆ	ดงักล่าวแล้ว

นั่นแหละ	 แต่ว ่ามีธรรมบังเกิดขึ้น 

ในอารมณ์นัน้	ๆ	กค็อื	รปู	เสยีง	กลิน่	

รส	 โผฏฐัพพะ	และเรื่องราวทั้งหลาย

ที่ประสบพบผ่าน	ทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	

กาย	 ใจ	 นี่แหละ	 แต่ว่าท�าให้บังเกิด

ธรรมเป็นต้นว่า	ทาน	ศลี	ภาวนา	หรอื	

เมตตา	กรุณา	มุทิตา	อุเบกขา	หรือ

คุณงามความดีอย่างอ่ืน	 อย่างใด 

อย่างหนึง่	รวมกล่าวเข้ามากค็อื	น�าให้

เกิดศีล	สมาธิ	ปัญญา	น�าให้ละความ

ชัว่	ท�าความด	ีให้ช�าระจติใจของตนให้

บริสุทธิ์	 ผ่องใส	 นี้เป็นกระแสธรรม	

กระแสธรรมที่บังเกิดขึ้นในใจนี้	 เมื่อ

แรงขึ้นก็ไหลออกไปทาง	 กายทวาร	 

วจีทวาร	มโนทวาร	 เช่นเดียวกัน	แต่

ว่าก่อให้เกิด	 กายกรรม	 วจีกรรม	

มโนกรรม	อนัเป็นฝ่ายกศุล	คอืให้เป็น	

เวรมณี ความงดเว้นจากฆ่าเขาบ้าง	

เว้นจากลกัของเขาบ้าง	เว้นจากประพฤติ

ผิดประเพณีในทางกามบ้าง	 โดยที่ม ี

จิตประกอบด้วยเมตตาปรารถนาบ้าง 

ประพฤติเกื้อกูลประกอบตนอยู่ใน 

สมัมาอาชวีะ	ยนิดอียูใ่นคูค่รองของตน

ดังนี้	 ก็เป็นกายกรรมฝ่ายกุศล	 ทาง

วาจาเล่า	 ก็เว้นจากพูดเท็จ	 พูดแต่ค�า

จริงที่เป็นประโยชน์ท่ีสมควรจะพูด	 

เว้นจากพูดส่อเสียด	พูดค�าที่ประสาน

สามัคคี	 เว้นจากพูดค�าหยาบ	 พูดค�า 

ที่ไพเราะอ่อนหวาน	 ท�าจิตใจให้ยินดี	 

เว ้นจากพูดเพ้อเจ ้อ	 แต่พูดค�าที่มี 

หลกัฐาน	ทีม่ปีระโยชน์	นีก้เ็ป็นวจกีรรม

ฝ่ายกุศล	 เว้นจากความโลภเพ่งเล็ง

สมบัตขิองผูอ้ืน่	แต่มีความสันโดษพอใจ

อยู่ในสมบัติของตน	 เว้นจากพยาบาท

ปองร้ายเขา	แต่มจีติใจไม่พยาบาทปอง

ร้ายใคร	 และมีสัมมาทิฏฐิ	 คือความ

เห็นชอบ	 เช่น	 เห็นว่าท�าบุญได้บุญ	

ท�าบาปได้บาป	บญุบาปม	ีดงันีเ้ป็นต้น	
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น่ีกเ็ป็น	กศุลกรรมบถ ท่ีบงัเกดิข้ึนจาก

ต้นเดิมคือ บารมี ส่วนหนึ่ง	และเกิด

จาก	เสวนา	คือ	การคบหา	อีกอย่าง

หน่ึง	แม้ในฝ่ายชัว่กเ็ช่นเดยีวกนั	ก็เกดิ

จากต้นเดมิ	คอื	อาสวะกเิลส	ส่วนหนึง่	

เกดิจาก เสวนา	คอื	การคบหาอีกส่วน

หนึง่	เพราะฉะนัน้	ทางพระพทุธศาสนา	

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงมงคลเริ่ม

ด้วยเสวนา	คอืการคบหา	โดยทีส่ัง่สอน

ให้ไม่เสวนาคบหาคนพาล	แต่ให้เสวนา

คบหาบัณฑิต	และให้บูชาบุคคลที่ควร

บูชา	 และได้มีบาลีแสดงไว้ในท่ีอ่ืนอีก

ว่า	พระพทุธเจ้าคอืพระบรมศาสดาของ

เราท้ังหลาย	 ได้ทรงเป็นมิตรที่ดีของ

สัตวโลก	 ได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอน

สัตวโลกให้พ้นจากความทุกข์จนถึง

สังสารทุกข์	 คือให้พ้นจาก	 แก่	 เจ็บ	

ตาย	เพราะฉะนัน้	เมือ่บคุคลมาเสวนา

คบหาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร	 

คือเป็นมิตรท่ีดีงาม	 และปฏิบัติตาม 

พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์	

กย่็อมน�าตนให้พ้นจากทกุข์ได้	ธรรมที่

เป็นเครื่องพ้นจากทุกข์นั้นได้ตรัสว่า	

เป็นทรัพย์ของตน	ของทุก	ๆ	คน	ดัง

ที่ตรัสไว้ในเอสุการีสูตร	 ว่าพระองค์

ตรัสอริยโลกุตตรธรรม	 ว่าเป็นทรัพย์

ของตน	ของทกุ	ๆ	คนดงันี	้เพราะฉะนัน้	

ผู้นับถือพระพุทธศาสนาท้ังหลาย	 จึง

ชื่อว่าได้เสวนากับบัณฑิต	 ตั้งต้นแต่

พระพุทธเจ้า	 คือพระบรมศาสดา	 ได้

สดบัค�าสัง่สอนของพระองค์	ทีช้ี่ให้รู้จกั

กระแสธรรมตามเป็นจริง

	 เมือ่ทราบว่ากระแสโลกหรอืกระแส

ของกเิลส	กระแสของตณัหานัน้	น�าไป

สู่ทุกข์ทั้งปวง	 ไม่ใช่น�าไปสู่ทุกข์อย่าง

เดียว	 น�าไปสู่อกุศลกรรมทั้งปวงด้วย	

ส่วนกระแสธรรมนั้นน�าไปสู่ความส้ิน

ทกุข์	ความดบัทกุข์	น�าไปสูก่ศุลกรรม

ทั้งหลายดังนี้แล้ว	 ก็ต้องมีวิริยะ	 คือ

ความเพยีร	ปฏบิตัติามพระธรรมค�าสัง่

สอน	เพราะว่าพระพทุธเจ้านัน้ทรงเป็น

เพียงผู้ประกาศดังที่ตรัสไว้ว่า	 พระ-

ตถาคตทัง้หลายเป็นผูบ้อก ท่านทัง้หลาย

ต้องปฏิบัติด้วยตนเอง ฉะนั้น	จึงต้อง

มีวิริยะ	 คือความเพียร	 อันเรียกว่า	

สมัมาวายามะ	ความเพยีรชอบ	อนัจดั

เป็นองค์มรรคประการหนึ่ง	 ซึ่งกล่าว

โดยย่อก็คือ

	 เพียรเพื่อจะยังอกุศลที่ยังไม่เกิด	 

ไม่ให้เกิดขึ้น

	 เพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว

 เพยีรเพือ่จะยังกุศลทียั่งไม่เกดิ	ให้เกดิ

	 เพียรรักษากุศลท่ีบังเกิดขึ้นแล้วให้

ด�ารงอยู่	และให้เพิม่พนูงอกงามย่ิงขึน้

	 ความเพยีรดงักล่าวนีเ้ป็นความเพยีร

ชอบ	 และที่ เรียกว ่าเพียรนั้นก็คือ	 

ท�าฉันทะ	 ความพอใจให้บังเกิดขึ้น	 

คอืพอใจทีจ่ะกระท�าการละอกุศล	พอใจ
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ทีจ่ะกระท�าการอบรมกศุลให้บงัเกดิขึน้	

เร่ิมความเพยีร คอื	มใิช่แต่พอใจเท่านัน้	

เริ่มละและเร่ิมกระท�าด้วย	 ประคอง

ความเพียร	 ให้ด�าเนินไปให้สม�่าเสมอ	

รักษาจิต	 ให้เข้มแข้งแกล้วกล้าไม่ให้

อ่อนแอย่อท้อ	 ตั้งความเพียรข้ึน	 ไว้ 

ให้เป็นประธาน	 กล่าวคือ	 ให้ถือว่า	 

การละอกุศล	การท�ากุศลนั้นต้องเป็น

ที่หนึ่ง	 ต้องเป็นหัวหน้า	 ไม่ใช่มีสิ่งอื่น

มาเป็นที่หนึ่ง	 มาเป็นหัวหน้า	 เมื่อตั้ง

ความเพียรข้ึนดังน้ี	 ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติ 

ในสัมมาวายามะ	 คือความเพียรชอบ 

สตปัิฏฐาน	ทีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่สอน 

กเ็ป็นทางปฏิบัติส่งจติ	และการปฏิบัติ

ไปในกระแสธรรมนั้นเอง	 ตั้งต้นแต่ 

อานาปานสติ	 สติก�าหนดลมหายใจ 

เข้าออก	เพราะฉะนัน้	เมือ่ฟังสวดแล้ว	

ในขณะที่นั่งท�าความสงบ	จะพิจารณา

ธรรมตามที่แสดงทบทวน	 หรือว่าจะ

พิจารณาธรรมข้ออื่น	 เป็นทางปฏิบัติ

ก็ตาม	 ก็ย่อมท�าได้	 หรือจะท�าสมาธิ

รวมใจเข้ามาก�าหนดลมหายใจเข้าออก	

ตั้งใจไว้ที่ปลายจมูก	 ให้รู ้ลมหายใจ	

หายใจเข้าก็ให้รู ้	 หายใจออกก็ให้รู ้	 

ยาวก็ให้รู	้สัน้กใ็ห้รู	้ให้รูก้ายใจนีท้ัง้หมด	

ไม่ให้ไปรูใ้นทีอ่ื่น	แต่ว่าให้รูอ้ย่างปล่อย

วาง	คือสักแต่ว่ารู้	ไม่ยึดถือ	และเมื่อ

ใจรวมเข้ามาภายในดัง่น้ี	มีสตริกัษาอยู่

ไม่ให้ฟุง้ซ่านออกไป	กย่็อมจะได้สมาธ	ิ

(น.จ.	๑๕๕-๑๖๑)

กรุณา ดู พรหมวิหารธรรม, คัมภีร์อภิธัม- 

  มตัถสงัคหะ, เบญจธรรม, เมตตาบารมี

กรุณาคุณ ดู พระพุทธเจ้า

กลละ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

กลันทกนิวาปะ ดู เวฬุวัน

กลาปะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

กวฬิงการาหาร ดู อาหาร

กเฬวระ ดู มนุษยโลก

กังขาวิตรณวิสุทธิ ดู ญาณ ๑๖, วิสุทธิ ๗

กังวล ดู เนกขัมมะ

กัจจานะ ดู มหากัจจายนะ

กัณณิการะ, ไม้ ดู โพธิพฤกษ์

กัณหคงคา ดู หิมพานต์

กัป, กัลป์	 เม่ือกล่าวถึงพระพุทธเจ้าหลาย

พระองค์และพระโพธิสัตว์	 ก็ควรจะ

กล่าวถึงเรื่องกัปหรือกัลป์บ้าง	 เพราะ

ท่านกล่าวไว้ว่า	 พระโพธิสัตว์ของเรา 

ทัง้หลายได้ทรงบ�าเพ็ญพระบารมมีาถึง

สี่อสงไขยแสนกัลป์	 นับแต่เมื่อเสวย 

พระชาติเป็นสุเมธดาบส	 กล่าวตาม

ส�านวนเก่าว่า	สีอ่สงไขยแสนกลัป์ หรอื

สี่อสงไขยก�าไรแสนมหากัลป์

	 ความคิดในเรื่องกาลเวลาอันยืด 

ยาวของโลกได้มีกล่าวในคัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคัมภีร์ชั้นแรก 

ก็มี	 ชั้นหลังก็มี	 ในคัมภีร์ทางศาสนา

พราหมณ์ก็มี	ความคิดในเรื่องนี้น่าจะ

มีตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาลช้านาน	 วิธี

หมายรูใ้นเรือ่งกาลเวลาในคมัภร์ีท้ังหลาย

ดังกล่าว	น่าจะสรุปได้เป็น	๒	วิธี	คือ	

กรุณา
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	 ๑.	นับด้วยจ�านวนสังขยา	 หรือนับ

ด้วยตัวเลข	เช่น	๑-๒-๓	เป็นต้น

	 ๒.	ก�าหนดด้วยอุปมา	หรือด้วยเครือ่ง

ก�าหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง	ในเมื่อมาก

เกินไปที่จะนับด้วยสังขยาหรือเลข

	 การก�าหนดดังกล่าวในวิธีที่	 ๒	 นี้

แหละเป็นที่มาของค�าว่า	กัป	(กัปปะ)	

ในภาษามคธ	 หรือ	 กัลป์	 (ในภาษา

สันสกฤต)	 เพราะค�านี้แปลอย่างหนึ่ง

ว่า ก�าหนด	แต่ก็ใช้ในความหมายหลาย

อย่าง	 เช่น	ในความหมายว่า	สมควร 

เป็นต้น	และทีใ่ช้ในความหมายถึงกาล

เวลาแห่งอายตุามยคุตามสมยักมี็	เช่น	

ในคราวที่พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร

ว่าอีกสามเดือนจะเสด็จปรินิพพาน	 

พระอานนท์ได้กราบทูลขออาราธนา 

ขอให้เสดจ็อยู่กปัหนึง่เพราะได้เคยสดบั

พระพทุธเจ้าตรสัว่า	ผู้ท่ีเจรญิอิทธบิาท	

๔	ประการ	ถ้าจ�านงใจจะด�ารงรปูกาย

อยูก่จ็ะพงึอยูไ่ด้กปัหนึง่ หรอืเหลอืกว่า

กัปหนึ่ง	พระอาจารย์อธิบายว่า	ค�าว่า	

กปั	ในทีน่ีห้มายถงึ	อายุกปั	คือก�าหนด

อายุของคนในปัจจุบัน	 ซึ่งมีประมาณ

ร้อยปี	 ฉะนั้น	 กัปหนึ่งจึงก�าหนดว่า 

ร้อยปี	ส่วนค�าว่า	กปั กัลป์	ท่ีจะกล่าว

ต่อไปน้ีมิได้หมายถึงกัปท่ีใช้ในความ

หมายต่าง	ๆ	ดัง่กล่าวนัน้	แต่หมายถงึ

ระยะเวลายดืยาวเกนิทีจ่ะนบัด้วยสงัขยา

หรือเลข	ต้องก�าหนดด้วยวิธีอุปมา

	 ในเบือ้งต้นพึงทราบความหมายอย่าง

กว้างก่อนว่า	กปั	หรอื	กลัป์	คอื	ก�าหนด

อายขุองโลก	หมายถึง	ระยะเวลาตัง้แต่

โลกเกิดจนถึงโลกสลาย	 เหมือนอย่าง

ก�าหนดอายุของตัวบุคคล	 หมายถึง

ตัง้แต่เกดิจนตาย	ก�าหนดอายขุองโลก

ดัง่กล่าวคราวหนึง่	ๆ	เรยีกว่ากปัหนึง่	ๆ	

มรีะยะเวลายดืยาวมาก	ไม่เป็นการง่าย

ที่จะนับว่ามีจ�านวนกี่หมื่นกี่แสนปี	แต่

อาจจะก�าหนดได้โดยอปุมาเหมอืนอย่าง

ภเูขาหนิใหญ่ยาวโยชน์หนึง่	กว้างโยชน์

หนึ่ง	สูงโยชน์หนึ่ง	ไม่มีช่องไม่มีโพรง	

เป็นก้อนหินแท่งทึบ	 ถึงร้อยปีหนหนึ่ง	

มบีรุษุใช้ผ้าทอทีแ่คว้นกาสี	(ผ้าเนือ้ด)ี	

มาลบูคร้ังหนึง่	ทกุ	ๆ	ร้อยปี	ภเูขาหนิ

นั้นก็จะพึงราบเรียบไปก่อน	 แต่กัปยัง

ไม่ส้ิน	อกีอปุมาหนึง่	เหมอืนอย่างนคร

ยาวหนึง่โยชน์	กว้างหนึง่โยชน์	ก�าแพง

สูงหนึ่งโยชน์	 เต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผัก

กาดแน่นขนดั	ถึงร้อยปีหนหนึง่	มบุีรุษ

หนึ่งมาหยิบพันธุ์ผักกาดไปเมล็ดหนึ่ง

ทุก	 ๆ	 ร้อยปี	 กองเมล็ดพันธ์ุผักกาด

นัน้กจ็ะพงึส้ินไปก่อน	ส่วนกปัยงัไม่ส้ิน	

กปัทีย่าวมากดังนี	้เรยีกว่า	มหากปั กม็ี

	 กปัหนึง่	ๆ	แม้จะมีระยะเวลายืดยาว

จนต้องก�าหนดด้วยอุปมาดังกล่าว	แต่

กย็งัมสีตคิวามคิดของคนในสมยัเก่าแก่ว่า 

ได้มีกัปจ�านวนมากมายล่วงไปแล้วใน

อดีต	หมายความว่าโลกได้เคยเกิดดับ	

กัป,กัลป์
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หรือดับเกิดมาแล้วในอดีตมากครั้งจน

นับไม่ถ้วน	จนถงึต้องก�าหนดด้วยอุปมา

เหมือนกัน	คือเหมือนอย่างสาวกสี่คน

มีอายุร้อยปี	 ระลึกถึงกัปในอดีตได้วัน

ละแสนกัป	 ระลึกอยู่ถึงร้อยปีก็ยังไม่

หมดกัปท่ีล่วงไปแล้ว	 ต้องตายไปเสีย

ก่อน	อกีอย่างหนึง่เปรยีบเหมอืนทราย

ในเนื้อท่ีตั้งแต่ต้นแม่น�้าคงคา	 จนจรด

ถึงมหาสมุทร	 ซึ่งนับไม่ได้ว่ามีจ�านวน

เท่าไรเมด็	กปัในอดตีมจี�านวนมากมาย

เหลอืทีจ่ะนับดัง่กล่าว	เรยีกว่า	อสงไขย 

ตรงกับค�าว่า	 นับไม่ถ้วน	 สงสาร คือ	

ความท่องเทีย่วเวยีนตายเกดิ หรอืเกดิ

ตายของสัตว์โลกทุกสัตว์ทุกบุคคลใน

กัปท้ังหลายนับไม่ถ้วน	 จึงเรียกว่า	 

อนมตคัคะ	แปลว่า	มทีีส่ดุ	(ท่ีสดุเบ้ือง

ต้นและที่สุดเบื้องปลาย)	ที่ไม่รู้

	 ท่านแสดงว่า	 พระโพธิสัตว์ได้ทรง

บ�าเพ็ญพระบารมีมาตลอดเวลาสีอ่สงไขย	

คือตลอดกัปที่นับไม่ถ้วนนั้นสี่ครั้ง	 มี 

ปัญหาว่า	 มีเกณฑ์อะไรเป็นเครื่อง

ก�าหนดว่าอสงไขยหนึง่	ๆ	เรือ่งน้ีตรวจ

ดูในพุทธวงศ์พอจับความได้ว่า	ถือเอา

เกณฑ์ของพระพุทธเจ้าในอดีตดั่งท่ีได้

กล่าวมาแล้ว	คอืพระพทุธเจ้าองค์ต้น	ๆ	

ได้ตรัสรู้ในกัปหนึ่ง	 แล้วเว้นไปนับไม่

ถ้วนกัปจึงมีมาตรัสรู้ขึ้นอีก	 ระยะเว้น

ว่างของพระพทุธเจ้าตลอดเวลาเป็นกปั

จนนบัไม่ถ้วนนีเ้รยีกว่าอสงไขยหนึง่	ๆ	

เป็นดั่งนี้	สี่อสงไขยจึงถึงระยะที่นับได้

แสนกัป	 ย้อนกลับไปจากกัปปัจจุบัน	

ซึ่งได้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสโดยล�าดับ

มาถงึพระองค์ปัจจบุนั	ฉะนัน้	จงึกล่าวว่า 

สี่อสงไขยก�าไรแสนมหากัลป์

	 เรื่องกัปที่นับไม่ถ ้วนซึ่งเรียกว่า 

อสงไขย และทีน่บัได้แสนหนึง่นี้	ท่าน

กล่าวว่าได้ปรากฏใน	ปพุเพนวิาสญาณ 

คือ	 ความรู้ระลึกชาติหนหลังได้ของ

พระพุทธเจ้า	 นกึท�าความเข้าใจตามค�า

ของท่านเอาเองว่า	 เมื่อระลึกย้อนกลับ

ไปยาวไกลเหมือนอย่างดูออกไปสุด 

ลกูตา	กค็งจะปรากฏเป็นห้วง	ๆ	เหมอืน

อย่างมองไปในอากาศในเวลากลางคืน

เห็นดวงดาวทั้งหลาย	 แต่จะก�าหนด

ระยะห่างกันของดวงดาวเหล่านั้นว่า

เท่าไรกน็บัได้ยาก	(เช่น	ในบัดนีก้ต้็อง

คิดนับด้วยปีแสง)	เมื่อมาถึงระยะใกล้

จึงพอนับได้	 ในระยะแสนกัปก็น่าจะ

ปรากฏพอนับได้เหมือนกัน	ฉะนั้น

	 กล่าวถึงการก�าหนดนับ	 พุทธวงศ์	 

พระพทุธเจ้าองค์ที	่๑	ถงึองค์ที	่๔	อบุตัิ

ในกปัหนึง่	องค์ท่ี	๕	อบุติัขึน้ในอกีกัป

หนึง่	แต่ในระหว่างองค์ที่	๔	ถึงองค์ที่	

๕	 มีระยะห่างกันจนนับกัปไม่ถ้วน	 

(เป็นอสงไขยที่	 ๑)	 พระพุทธเจ้าองค์

ท่ี	๖-๗-๘-๙	อบุติัขึน้ในอีกกปัหนึง่	แต่

ในระหว่างองค์ที่	 ๕	 และองค์ที่	 ๖	 

มีระยะห่างกันมากจนนับกัปไม่ถ้วน	

กัป,กัลป์
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(อสงไขยที่	 ๒)	 องค์ที่	 ๑๐-๑๑-๑๒	

อุบัติข้ึนในอีกกัปหน่ึง	 แต่ในระหว่าง

องค์ที่	๙	และองค์ที่	๑๐	มีระยะห่าง

กันมากจนนับกัปไม่ถ้วน	 (อสงไขยท่ี	

๓)	องค์ที่	๑๓	อุบัติขึ้นในอีกกัปหนึ่ง	

แต่ในระหว่างองค์ท่ี	 ๑๒	 และองค์ท่ี	

๑๓	 มีระยะห่างกันมากจนนับกัปไม่

ถ้วน	(อสงไขยที่	๔)

	 นับตั้งแต่องค์ท่ี	 ๑๓	 น้ันมาจนถึง 

ปัจจุบัน	 หรือว่านับตั้งแต่ภัทรกัปใน 

ปัจจุบนันีย้้อนไปจนถงึองค์ที	่๑๓	อบุตัิ

ขึ้นรวมได้แสนกัป	 ท่านใช้วิธีนับย้อน

กลบัไปแบบวธิรีะลกึชาต	ิคอื	ย้อนกลบั

ไปแสนกัป	 องค์ที่	 ๑๓	 ดั่งกล่าวองค์

เดียวอุบตัขิึน้ในกปันัน้	ย้อนกลบัไปสาม

หมื่นกัป	 องค์ท่ี	 ๑๔-๑๕	 อุบัติขึ้นใน 

กัปน้ัน	 ย้อนกลับไปหม่ืนแปดพันกัป	 

องค์ที่	๑๖-๑๗-๑๘	อุบัติขึ้นในกัปนั้น	

ย้อนกลับไปเก้าสิบสี่กัป	 องค์ที่	 ๑๙	

อุบัติขึ้นองค์เดียวในกัปน้ัน	 ย้อนกลับ

ไปเก้าสิบสองกปั	องค์ท่ี	๒๐-๒๑	อบุติั

ข้ึนในกัปนัน้	ย้อนกลับไปเก้าสิบเอ็ดกัป	

องค์ที	่๒๒	องค์เดยีวอบุตัขิึน้ในกปันัน้	

(นีค้อืพระวปัิสส	ีทีก่ล่าวถงึเป็นองค์แรก

ในพระพุทธเจ้าจ�านวนเจ็ดพระองค์ใน

ภาณยกัข์ภาณพระ)	ย้อนกลบัไปสามสบิ

เอด็กปั	องค์ที	่๒๓-๒๔	อบุตัข้ึินในกัปนัน้ 

ต่อจากนั้นก็มาถึงภัทรกัปปัจจุบันองค์

ที่	 ๒๕-๒๖-๒๗-๒๘	 ได้อุบัติขึ้นแล้ว

โดยล�าดับ	 และจะอุบัติขึ้นข้างหน้าอีก

พระองค์หนึ่ง	 รวมเป็นพระเจ้า	 ๕	

พระองค์ในกปันี	้เพราะกปันีม้พีระพทุธเจ้า

มากกว่ากัปอื่น	ๆ	ในอดีตที่ท่านระลึก

ไปถึง	จึงเรียกว่า	ภัททกัป	หรือ	ภัทร

กัป	แปลว่า	กัปเจริญ

	 ในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทนี้	 ได้มีกล่าว 

ถึงพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลาย	 ได้ 

ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีมาตั้งแต่สมัย 

พระพุทธเจ้าองค์ที่	 ๔	 จนมาตรัสเป็น

องค์ที่	 ๒๘	 ก�าหนดนับได้สี่อสงไขย

ก�าไรแสนมหากัลป์ด้วยวิธีก�าหนดนับ

ดัง่กล่าวนี	้ได้มีฝ่ายท่ีนบัถือเรือ่งน้ีอยู่ไม่

น้อย	ทีก่าบาเอ้ประเทศพม่าได้ปลูกไม้

ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดไว้	 แต่

ถึงจะไม่นบัถือ	เม่ือทราบวิธีก�าหนดนบั

ของท่านกอ็าจจะเข้าใจหนงัสือทีไ่ด้อ่าน

หรอืได้ฟัง	ซึง่มอียูไ่ม่น้อยในส�านวนเก่า	

โดยเฉพาะก็จะได้ทราบว่า	 ความคิด

ของคนเก่าแก่นั้นมีอยู่ในเรื่องอายุโลก

ว่าอย่างไร	เมื่อสรุปความเข้าแล้ว	คน

รุ่นเก่าแก่ได้เห็นแล้วว่าโลกนี้มีเกิดดับ

เช่นเดยีวกบัสงัขารมนษุย์	และมคีวาม

เชื่อว่าโลกนี้เมื่อดับแล้วก็เกิดขึ้นอีก	

คล้ายกับมีชาติภพ	 และชาติหนึ่ง	 ๆ	

ของโลกมีระยะเวลายาวไกล	 เรียกว่า

กัปหรือกัลป์ดั่งกล่าวมานั้นแล

	 ระยะเวลาเกิดดบัของโลกคราวหน่ึง	ๆ 

อันเรียกว่ากัปหนึ่ง	 ๆ	 ตามที่กล่าวมา

แล้ว	ท่านจ�าแนกออกเป็น	๔	ส่วนคือ
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 ๑. สังวัฏฏกัป	แปลว่า	กัปเสื่อม

 ๒. สงัวฏัฏฐายีกปั	แปลว่า	กปัทีต่ัง้

อยู่เนื่องด้วยกัปเสื่อม

 ๓. วิวัฏฏกัป	แปลว่า	กัปเจริญ

 ๔. วิวัฏฏฐายีกัป	 แปลว่า	กัปที่ตั้ง

อยู่เนื่องด้วยกัปที่เจริญ

	 กัปทัง้	๔	นีเ้ป็นกปัย่อย	คอื	จ�าแนก

กัปที่เป็นอายุโลกออกเป็น	๔	กัปย่อย	

เพ่ือเรียกให้ต่างกัน	 จึงเรียกกัปที่เป็น

อายุโลกทั้งหมดว่า	 มหากัป	 แม้แยก

ย่อยออกเป็น	 ๔	 ก็เป็นการไม่ง่ายที่ 

จะนับว่าเท่านัน้เท่านีปี้	หรอืร้อยปี	พนัปี	 

แสนปี	 จึงเรียกว่าอสงไขยเหมือนกัน	

หมายความว่านับไม่ถ้วน	 ฉะนั้น	 กัป

ย่อยทั้ง	๔	จึงเรียกว่า	อสงไขย ทั้ง	๔	

รวมความว่าแบ่งกัปใหญ่ท่ีเป็นอายุ 

โลกทั้งหมดออกเป็น	๔	กัป	หรือ	๔	

อสงไขย	แต่พงึเข้าใจว่า	๔	อสงไขยใน

ทีน้ี่หมายถงึ	๔	กปัย่อยดงักล่าวเท่านัน้	

มใิช่หมายถงึ	๔	อสงไขยทีก่ล่าวมาแล้ว

ในตอนที่ว่าด้วยเรื่องสี่อสงไขยก�าไร 

แสนมหากัลป์	 ฉะน้ัน	 อสงไขยในท่ีน้ี

เท่ากบั	อสงไขยย่อย	เช่นเดยีวกบักปั

ย่อย	บางทีก็เรียกรวมว่า	อสงไขยกัป 

อันหมายถึงส่วนย่อยท้ัง	 ๔	 ของอายุ

โลกดั่งกล่าวเท่าน้ัน	 และใช้เรียกว่า

อสงไขยก็เพราะแม้เป็นส่วนย่อยก็นับ

ปีไม่ถ้วนเหมือนกัน	 (อสงไขยในตอน

นีห้มายถงึนบัปีไม่ถ้วน	ส่วนในตอนโน้น

หมายถึงนับกัปไม่ถ้วน)

	 ในกัปย่อยทั้ง	๔	นั้นจะกล่าวถึงกัป 

เ ส่ือมก ่อน	 หมายถึงระยะเวลาที่	 

โลกวนิาศ	คอืสลายหรอืดับ	ความวนิาศ

ของโลกม	ี๓	อย่างคอื	อาโปสังวฏัฏะ 

วินาศเพราะน�้า	 เตโชสังวัฏฏะ	วินาศ

เพราะไฟ	 วาโยสงัวัฏฏะ วินาศเพราะ

ลม	 อธิบายตามคติเก่าแก่นั้นว่า	 เมื่อ

โลกวินาศเพราะไฟจะเกดิ	มหาเมฆกปั-

วนิาศ	คอืฝนตกใหญ่ทัว่โลกก่อน	ครัน้

ฝนนั้นหยุดแล้วจะไม่มีฝนตกอีก	 จะ

เกิดความแห้งแล้งไปโดยล�าดับ	 จะม ี

ดวงอาทิตย์ดวงที	่๒	ปรากฏขึน้	จนถงึ

ดวงที่	 ๗	 จึงจะเกิด	 ไฟประลัยกัลป ์

ไหม้โลกจนหมดส้ิน	 อากาศเบื้องบน 

จะเป็นอันเดียวกับอากาศเบื้องล่าง	

หมายความว่าเหลอืแต่อากาศว่างเปล่า	

มคีวามมดืมดิทัว่ไป	ครัน้แล้ว	มหาเมฆ-

กัปสมบัติ	(ก่อเกิดกัป)	จะตั้งขึ้น	ฝน

จะตกทัว่ทีซ่ึง่เกดิไฟไหม้	ลมจะประคอง

รวมน�า้ฝนให้รวมกนัเป็นก้อนกลมเหมอืน

หยาดน�า้บนใบบวั	แล้วก็แห้งขอดลงไป	

ปรากฏโลกขึ้นใหม่	 จึงถึงวาระท่ีเรียก

ว่ากัปเจริญ	 สัตว์ท่ีบังเกิดขึ้นเป็นพวก

แรกนัน้เป็นพวกพรหมในพรหมโลกชัน้

ทีไ่ฟไหม้ขึน้ไปไม่ถงึ	ลงมาเกดิเป็นพวก	

โอปปาติกะ	 แปลกันว ่าลอยเกิด	

หมายความว่าเกิดเป็นตัวตนใหญ่โต

ปรากฏขึน้ทเีดียว	พากนับรโิภค	ง้วนดนิ 

(ปฐวรีส)	คอืเมือ่น�า้แห้งขอดกเ็กดิเป็น
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แผ่นฝ้าขึ้นในเบ้ืองบน	 มีสีงาม	 มีรส

หอมหวาน	สะเกด็ดนิ (ปฐวปัีปปฏก)	

เครือดนิ	(ปทาลตา)	หมดไปโดยล�าดบั	

จากนั้นจึงบริโภคธัญชาติ	 เป็นต้นว่า

ข้าวสาลสีบืต่อมา	สตัว์โลกจ�าพวกแรก

เหล่านัน้จงึมีร่างกายหยาบขึน้โดยล�าดบั	

จนปรากฏเป็นบุรษุสตรสีร้างบ้านเรอืน

สบืพนัธุ์กนัมา	ในชัน้แรกมอีายยุนืยาว

เป็นอสงไขย	(นับปีไม่ถ้วน)	ต่อมาพา

กนัประพฤตอิกศุลกรรมด้วยอ�านาจของ

ราคะโทสะโมหะมากขึน้	อายกุล็ดน้อย

ถอยลงโดยล�าดับจนถึง	 ๑๐	 ปี	 ก็พา

กันถึงความพินาศมากเพราะภัย	 ๓	

อย่าง	คอื	ศัสตราวธุ	โรค	ทุพภกิขภยั	

คือ	ความขาดแคลนอาหาร	เรยีกว่าถงึ

สมยั	มคิสญัญ	ีแปลว่า	มีความส�าคญั

ในกันแลกันว่าเหมือนอย่างเนื้อ	 คือ	

เห็นกันฆ่ากันเหมือนอย่างเนื้อถึก	แต่

ยังไม่พินาศกันหมดทั้งโลก	 ยังมีสัตว ์

ที่เหลือตายหลบหลีกไป	 และกลับได้

ความสังเวชสลดจิต	 พากันประพฤติ

กุศลกรรมมากขึ้น	 ก็พากันเจริญอายุ

มากข้ึนด้วยอ�านาจกศุลโดยล�าดบัจนถงึ

อสงไขย	 แล้วกลับอายุถอยลงมาด้วย

อ�านาจอกุศลกรรมจนถึงอายุ	 ๑๐	 ปี	

แล้วก็กลับเจริญอายุขึ้นใหม่อีก	วนขึ้น

วนลงอยู่อย่างน้ีจนกว่าจะถึงคราวโลก

วนิาศอกีครัง้หนึง่	ระยะเวลาท้ังหมดนี้

จัดเป็น	กัปย่อย ทั้ง	๔	ได้	ดั่งนี้

 สังวัฏฏกัป กัปเส่ือม	 ตั้งแต่เกิด

มหาเมฆกัปวินาศตกใหญ่จนถึงไฟ 

ประลัยกัลป์	 ไหม้โลกจนหมดสิ้นดับ 

ลงแล้ว

 สงัวัฏฏฐายีกปั	กปัท่ีตัง้อยู่เนือ่งด้วย

กัปเสื่อม	 ตั้งแต่ไฟไหม้โลกดับ	 จนถึง

มหาเมฆกปัสมบตัติกใหญ่เริม่ก่อก�าเนดิ

โลกขึ้นใหม่

 วิวัฏฏกปั	กปัเจรญิ	ตัง้แต่มหาเมฆ

กัปสมบัติ	จนถึงปรากฏดวงจันทร์ดวง

อาทิตย์

 ววัิฏฏฐายกัีป	กปัทีต่ัง้อยูเ่นือ่งด้วย

กัปเจริญ	 ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงมหาเมฆ

กัปวินาศบังเกิดขึ้นอีก

	 ส่วนความวินาศด้วยน�า้นัน้	เกดิมหา	

เมฆกปัวนิาศขึน้เช่นเดยีวกนัก่อน	แล้ว

จึงเกิดมหาเมฆน�้าด่างตกลงมาเป็น	 

น�า้ประลยักลัป์	ย่อยโลกให้วนิาศไปเช่น

เดียวกับไฟไหม้โลก	 และความวินาศ

ด้วยลมนั้น	 ก็เกิดมหาเมฆกัปวินาศ 

ขึ้นก่อน	 แล้วเกิดลมกัปวินาศเป็น	 

ลมประลัยกัลป์	 ผัดผันโลกให้ย่อยยับ

เป็นจุณวจิณุไปเช่นเดยีวกบัไฟไหม้โลก

	 เกณฑ์	 โลกวินาศ	 ดั่งกล่าวนี้	 คติ

เก่าแก่นั้นกล่าวไว้ว่า	 วินาศด้วยไฟ	 ๗	 

คร้ัง	แล้ววินาศด้วยน�า้ในครัง้ท่ี	๘	ครัน้

วินาศด้วยไฟและน�้าดั่งนี้ครบ	๘	ครั้ง	

๘	หนแล้ว	จึงวนิาศด้วยลมครัง้	๑	และ

ส่วนที	่๔	ของกปัย่อย	(ววิฏัฏฐายกีปั)	
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ระยะเวลาสัตวโลกมีอายุ	๑๐	ปี	เพิ่ม

ขึน้จนถงึอสงไขย	แล้วถอยลงจนถงึ	๑๐	

ปีอกี	เรียกว่า	อนัตรกปั	(กัประหว่าง)	

๑	 ประมาณ	 ๖๔	 อันตรกัปจึงเป็น 

กปัย่อยที	่๔	น้ัน	แต่บางอาจารย์กล่าว

ว่าประมาณ	๒๐	อนัตรกปั	และระยะ

เวลาที่พระพุทธเจ้ามาตรัสน้ันในยุคท่ี

มนษุย์มอีาย	ุ๑	แสนปี	ลงมาถึง	๑๐๐	

ปี	เพราะเม่ือมนษุย์มีอายมุากเกนิไปก็

เห็นทุกข์ได้ยาก	 มีอายุน้อยเกินไปก็มี

กิเลสหนาแน่นมาก	ยากท่ีจะตรสัรูธ้รรม

ได้เช่นเดียวกัน

	 เรื่อง	 โลกวินาศ	 และ	 โลกสมบัติ 

หรือโลกดับโลกเกิดตามคติความคิด

เก่าแก่ซ่ึงตดิมาในคัมภร์ีทางพระพุทธ-

ศาสนามดีัง่ท่ีกล่าวมาโดยย่อฉะนี	้เรือ่ง	

สิน้กปั กลัป์ คอืถงึกาลโลกวนิาศ	ตาม

ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า	 ตามคติ

ความเชือ่โบราณของอินเดีย	โลกก็มีอายุ

เหมอืนบคุคลหรอืสงัขารทัง้หลาย	ก�าหนด

อายุของโลกเรียกว่า	 กัป	 หรือ	 กัลป ์

และโลกก็มีเวียนเกิดตาย	 ความเกิด

ใหม่ของโลกเป็นการต้ังต้นกัปใหม่	ความ

ตายของโลกเป็นการสิ้นกัปครั้งหนึ่ง	

ความตายของโลกนีห้มายถงึโลกวนิาศ

ด้วยเหตุ	๓	อย่าง	คือ	 ไฟ	น�้า	 และ	

ลม	ท่านว่าวนิาศด้วยไฟ	๗	ครัง้ตดิ	ๆ	

กนั	ถงึครัง้ที	่๘	วนิาศด้วยน�า้	แล้ววน

มาวนิาศด้วยไฟน�า้เหมอืนดัง่นัน้อกี	๘	

หน	 จึงวินาศด้วยลมครั้งหนึ่ง	 ท่านว่า

ในคราวทีว่นิาศด้วยไฟ	เกดิไฟไหม้โลก

ตัง้แต่อบายภมูติ�า่ทีส่ดุ	ถึงมนษุย์	สวรรค์	

จรดพรหมชัน้ปฐมฌาน	เหลืออยู่ต้ังแต่

ชัน้นัน้ขึน้ไป	ในคราวท่ีวินาศด้วยน�า้นัน้

เกดิน�า้ท่วมโลกเหมอืนอย่างนัน้	แต่สงู

ขึน้ไปจรดพรหมชัน้ทุติยตติยฌาน	เหลือ

อยู่ตั้งแต่ชั้นนั้นขึ้นไป	 ในคราวที่วินาศ

ด้วยลมร้ายแรงท่ีสดุ	ลมท�าลายล้างโลก

ตัง้แต่ชัน้ต�า่ท่ีสุดไปจรดพรหมชัน้จตตุถ-

ฌาน	เหลืออยู่แต่ชัน้จตตุถฌานนัน้	คือ

ตั้งแต่ชั้นเวหัปผลาท่ีนับเป็นพรหมชั้น

ที	่๑๐	คตนิีแ้สดงว่าโลกทัง้หมดตัง้แต่

อบายโลกจนถึงพรหมโลกตั้งอยู่เนื่อง

กันอยู่	 ในคราวเกิดทุกขภัยอย่างใหญ่

กเ็นือ่งถึงกนั	แต่กยั็งมีเหลือส�าหรับเป็น

ทีใ่ห้สตัว์ทีถ่กูภยัได้ขึน้ไปเกดิอาศยั	จงึ

ยังมีเชื้อท่ีจะได้มาเกิดในโลกท่ีจะกลับ

เกดิขึน้มาอกี	ไม่เช่นนัน้โลกทีก่ลับเกดิ

ใหม่ก็จะเป็นโลกว่างไปเสีย	 คือยังมีท่ี

เหลือให้อพยพไปเกิดกันได้ทุกคราวท่ี

เกิดโลกวินาศ	 ฉะนั้น	 สัตว์โลกจึงไม่

วินาศไปจริงเลย	อพยพไปเกิดกันในที่

อันยังเหลืออยู่นั้นได้	 (พ.พ.	 ๑๖๒-๑๖๗,	

๒๕๒)

กัปย่อย ๔ ดู กัป

กัมมกรณ์ ดู การลงทัณฑ์

กัมมชรูป ดู ปฏิสนธิวิญญาณ

กัปย่อย
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กัมมสกตาสัทธา ดู ศรัทธา

กัมมสัทธา ดู ศรัทธา

กัลป์ ดู กัป

กัลยาณธรรม ดู เบญจธรรม

กลัยาณปถุชุน ด ูปถุชุน ๓, โพธปัิกขยิธรรม,  

  วิสุทธิ ๗

กัลยาณมิตตตา ดู ประโยชน์ปัจจุบัน

กัลยาณมิตร ดู วิธีปฏิบัติกัมมัฏฐาน,  

  สัมมาทิฏฐิ

กัลลวาลมุตตคาม ดู สารีบุตร

กาญจนะ ดู มหากัจจายนะ

กาญจนวัน ดู มหากัจจายนะ

กาม ดู อนุปุพพิกถา

กาม ๒ ค�าว่ากามนัน้แปลว่าใคร่หรือความ

โผฎฐัพพะ	 อันเป็นที่น ่าปรารถนา	 

รักใคร่พอใจ

	 บรรดากามทั้ง	๒	นี้กิเลสกามย่อม

เป็นข้อส�าคญั	ส�าหรับวัตถุกามนัน้เป็น

กามทีส่บืเนือ่งมาจากกเิลสกาม	กล่าว

คอืจะต้องมีกเิลสกามวัตถุจงึจะเป็นวัตถุ

กามขึ้น	ถ้าไม่มีกามกิเลส	กามวัตถุก็

ไม่เป็นวัตถุกาม	 แต่เป็นวัตถุเฉย	 ๆ	

เช่นว่า	รปู	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐพัพะ	

คือ	 รูปที่ตาเห็นได้	 เสียงที่หูได้ยิน	 

กล่ินท่ีจมูกได้ทราบ	 รสท่ีล้ินได้ทราบ	

โผฏฐัพพะคือส่ิงท่ีถูกต้องทางกาย	 

ที่กายได้ถูกต้องเหล่านี้	 ก็เป็นวัตถ ุ

หรือเป็นพัสดุที่เป็นกลาง	 ๆ	 ต่อเมื่อ

วัตถุเหล่านี้เป็นที่ตั้งของกิเลสกาม	 

คือกิเลสกามเกิดขึ้นในวัตถุเหล่านี	้ 

วัตถุเหล่านี้จึงได้เป็นสิ่งที่ปรารถนา 

รักใคร่ชอบใจขึ้น	 วัตถุเหล่านี้จึงเป็น

วัตถุกามขึ้นมา	 พูดง่าย	 ๆ	 ก็คือว่า	 

เมือ่ไปเกดิความปรารถนาความรกัใคร่

ความชอบใจขึ้นในวัตถุเหล่านี้	 วัตถ ุ

เหล่านีก้เ็ป็นวัตถุกามขึน้มา	ถ้าไม่เกดิ

ความปรารถนารกัใคร่ชอบใจวตัถเุหล่า

นี้	 ก็เป็นวัตถุเฉย	 ๆ	 ไม่เป็นวัตถุกาม	

ดังเช่นรูปที่บุคคลเห็นก็มิได้เกิดความ

รักใคร่ปรารถนาชอบใจ	 เสียงที่บุคคล

ได้ยิน	กลิ่น	รส	 โผฏฐัพพะ	ที่บุคคล

ได้ทราบทางจมูก	ทางลิ้น	ทางกาย	ก็

ใคร่	 ใช้เป็นชือ่ของกเิลสกมี็	 ใช้เป็นชือ่

ของความใคร่	 ความปรารถนาในทางดี

กม็	ีเช่นสกิขกาม	ใคร่ศกึษา	ธรรมกาม

ใคร่ในธรรม	 ส่วนทีใ่ช้เป็นชือ่ของกเิลส

นัน้	ก็ได้แก่กามสองดังกล่าว	

 กเิลสกาม	กเิลสให้ใคร่คือราคะความ

ติดใจยินดี	ความก�าหนัด	 โลภะความ

โลภอยากได้	อสิสาความอยากได้	อจิฉา

ความริษยาคือความหงึ	อรติ	ความไม่

ยินดีด้วย	 อสันตุฏฐิ	 ความไม่สันโดษ

เป็นต้น	คอืบรรดากเิลสทัง้หลาย	ทีเ่ป็น

ในทางให้ใคร่ให้อยากได้	ให้ต้องการ	รวม

เป็นกิเลสกามทั้งนั้น

 วัตถุกาม	 พัสดุอันน่าใคร่ก็ได้แก่	

กามคุณ	 ๕	 คือรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	

กาม ๒
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ไม่เกิดความปรารถนารกัใคร่ชอบใจขึน้	

ก็ไม่เป็นวัตถุกามขึ้นมา	 แต่เป็นวัตถุ 

เฉย	ๆ	เพราะฉะนัน้	กเิลสกามจงึเป็น

สิง่ส�าคญัท�าให้วตัถเุป็นวตัถกุามขึน้มา

ด้วย	ยกตวัอย่างโดยเปรยีบเทียบปุถชุน

กับพระอรหันต์ทั้งหลาย	 พระอรหันต ์

ทัง้หลายนัน้ไม่มกีเิลสกามในจติใจ	เมือ่

ท่านเห็นรูปอะไรได้ยินเสียงอะไร	 ได้

ทราบ	กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะอะไรก็ไม่

เกดิความปรารถนารกัใคร่ชอบใจ	ฉะนัน้	

รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะนั้นก ็

ไม่เป็นวัตถุกามของท่าน	 แต่ว่าปุถุชน

หรือสามัญชนมีกิเลสกามอยู่ในจิตใจ	 

เมื่อได้เห็นรูปอะไรได้ยินเสียงอะไร	 

ได้ทราบกล่ิน	 รส	 โผฏฐัพพะอะไร	 

เกดิความรกัใคร่	ปรารถนาชอบใจ	รปู	

เสียง	 กล่ิน	 รส	 โผฏฐัพพะน้ันก็เป็น

วัตถุกามขึ้นมา	 เพราะฉะน้ัน	 จึงได้มี

พระพุทธภาษติตรสัไว้ว่า	 “สงกฺปปฺราโค  

ปุริสสฺส กาโม” ราคะคือความติดใจ

ยนิดีทีเ่กดิขึน้แต่ความด�ารคิอืความคดิ

เป็นกามของบรุษุบคุคลดัง่นี	้อนัแสดง

ว่ากามนัน้ข้อส�าคัญอยู่ท่ีราคะ	คือความ

ติดใจ	 ยินดี	 อันเกิดความด�าริในจิต 

ของบุคคล	 อันนี้ชื่อว่าตัวสังกัปปะคือ

ความด�าริ	 ความคิดย่อมน�าให้บังเกิด

ความติดใจยินดีขึ้นในสิ่งทั้ งหลาย 

เช่นรูป	เสียง	เป็นต้น	ที่เห็นที่ได้ยินนี้

แหละเป็นตัวกาม	ฉะนัน้	ตวักามทีเ่ป็น

กามโดยตรงนั้นจึงอยู่ที่จิตใจ	 จิตใจที่

ด�าร	ิท่ีคิด	เม่ือเห็นรปูอะไร	ได้ยินเสียง

อะไร	ได้ทราบกลิน่ได้ทราบรสได้ทราบ

โผฏฐัพพะอะไร	ก็คิดคือคิดปรุง	ปรุง

ให้ปรารถนา	 ปรุงให้รักใคร่	 ปรุงให้

ชอบใจขึ้นมา	 รวมอยู่ในค�าว่าราคะ	 

ความตดิใจยินด	ีคดิให้ตดิใจขึน้มา	คดิ

ให้ได้ยินดขีึน้มาก็เป็นกามขึน้ในใจ	คอื

เป็นกิเลสกามและเมื่อเป็นกิเลสกาม

ขึน้ในใจดังนี	้บรรดาสิง่ท้ังหลายทีค่ดิถึง

เกดิความรกัใคร่	ปรารถนาพอใจขึน้มา

นั้นก็เป็นวัตถุกามขึ้นมาท้ังหมดดั่งนี	้

(นวก.	๔๕-๔๖)	ดู ภพ ด้วย

กามคุณ ดู ภพ ๓, อาสวะ

กามคุณ ๕ ดู อาสวะ

กามคุณารมณ์ ดู เนกขัมมะ

กามฉันท์ ดู ปริยุฏฐานกิเลส, สิกขา ๓

กามตัณหา ดู หลักธรรมส�าคัญในพระพทุธ-

  ศาสนา

กามปฏิสนธิ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

กามภพ ดู ภพ, ภพ ๓

กามโลก ดู คัมภีร ์อภิธัมมัตถสังคหะ,  

  โลก ๓

กามสังวร ดู เบญจธรรม

กามสัญญา ดู เดรัจฉาน

กามสขุลัลกิานโุยค ด ูอวชิชา, อปุาทาน ๔

กามสุคติ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

กามสคุตปิฏสินธ ิด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ

กามาทนีพ ด ูภพ ๓, อนปุุพพกิถา, อาสวะ

กามคุณ
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กามาทีนวกถา ดู อนุปุพพิกถา

กามาพจร ดู สวรรค์

กามาวจรจิต ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

กามาวจรภูมิ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

กามาวจรโลก ดู โลก ๓

กามาสวะ ดู วิชชา ๓, อาสวะ

กามุปาทาน ดู อุปาทาน ๔

กาย	 ค�าว่า	 “กาย”	 ซึ่งมักจะเข้าใจกันว่า 

กาย ๓ ด ูพระพุทธเจ้าในมหายาน, จติศกึษา

กายกรรม ๓ ดู กรรม, กิเลสอย่างหยาบ

กายกมัมญัญตา ด ูคมัภร์ีอภธิมัมัตถสังคหะ

กายทิพย์ ดู เทวภูมิ, พุทธชัยมงคลคาถา

กายปัสสัทธิ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ 

กายปาคุญญตา ด ูคัมภีร์อภิธมัมตัถสงัคหะ

กายพละ ดู พละ ๕

กายภายนอก ดู โพธิปักขิยธรรม

กายมุทุตา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

กายลหุตา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

กายวิญญัติ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

กายวิเวก ดู ความสงบ, เนกขัมมะ

กายสังขาร ดู สังขาร

กายสัมผัส ดู สัมผัส

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดู กรรมฐาน,  

  สติปัฏฐาน ๔, อานาปานสติ ๑๖ ชัน้.

กายินทรีย์ ดู อินทรีย์ ๖

กายุชุกตา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

การณวสิกะ ดู ทศพิธราชธรรม, มัททวะ

การถึงสรณะ ๓ ดู ไตรสรณคมน์

การถอือุปัชฌาย์ อกีเรือ่งหนึง่	พระพทุธองค์

หมายถึงรูปกายอย่างเดียว	และบางที

เราก็เรียกรูปกายว่า	 กาย	 เช่นค�าว่า

กายใจ	 ในค�าว่ากายใจนี้หมายถึงรูป	 

ใจก็ใจ	แต่บางทีค�าว่ากายน้ันกม็าใช้กับ

นามด้วย	เช่น	รปูกายนามกาย	คอืค�า

ว่า	กาย	นี้แปลว่าประชุม	 เหมือนกับ

ค�าว่า	 ขันธ์ ที่แปลว่ากอง	 กองก็คือ 

สิ่งทั้งหลายหลายอย่างมากองรวมกัน	

กายก็แปลว่าประชุม	ก็หมายถึงหลาย

สิ่งหลายอย่างมาประชุมกัน	 เพราะ

ฉะนัน้	ค�าว่ากายกบัค�าว่าขนัธ์จงึมคีวาม

หมายเป็นอย่างเดียวกนั	และอาจใช้ได้

ทั้งแก่รูป	 เรียกว่ารูปกาย	 ท้ังแก่นาม	

เรียกว่านามกาย	 และค�าว่านามน้ัน 

ก็บ่งอยู่แล้วว่าไม่ใช่รูป	 สักแต่ว่าเป็น

นาม	เพราะฉะนั้น	ให้เข้าใจค�าว่ากาย

ดั่งนี้	 เวลาเรียกว่ารูปกายนามกายจะ

ได้ไม่สงสัย	 คือใช้ได้ท้ังสอง	 แปลว่า

ประชุมแห่งรูปประชุมแห่งนาม	 ก็คือ

กองรูปกองนาม	 (ส.พ.	 ๙๒)	ดู สังขาร 

ด้วย

ให้สงฆ์เป็นใหญ่ในสังฆกรรม	 มีการ

อุปสมบทเป็นต้น	 ในชั้นแรกได้เล่าถึง

การทรงส่ังให้พระที่บวชเข้ามาถือ

อุปัชฌายะก่อน	ปรารภเหตุว่า	พระที่

บวชเข้ามานัน้นุง่ห่มไม่เรยีบร้อย		เข้า

บณิฑบาตในบ้านไม่เรยีบร้อย	มคีวาม

ประพฤติต่าง	ๆ	ไม่เรียบร้อย	ในตอน

นัน้ในพระบาลกีไ็ม่ได้เล่าว่าบวชวธิไีหน	

การถืออุปัชฌาย์
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แต่ว่าในครัง้นัน้ยงัไม่ได้ทรงอนญุาตให้

สงฆ์อปุสมบทด้วย	ญตัตจิตตุถกรรม-

อุปสัมปทา	 ก็น่าจะยังใช้บวชกันด้วย 

เอหภิกิขอุปุสมัปทา	หรอื	ตสิรณคม-

นปุสมัปทา พระพุทธเจ้าได้ทรงปรารภ

เหตุน้ัน	 จึงได้สั่งให้พระทั้งหลายถือ 

อุปัชฌายะ	ที่แปลว่าผู้เข้าไปเพ่ง	โดย

ความก็คอืผูด้แูล	วธิใีห้ถอือปัุชฌายะนัน้	

ในตอนแรกน่าจะเช่นเดียวกับการจัด

ให้มพีระพีเ่ลีย้งทีใ่ช้กนัอยูใ่นบดันี	้แปลว่า 

พระที่บวชเข้ามาต้องมีภิกษุผู้บวชมา

นานเป็นผู้ดแูลอีกส่วนหนึง่	เรียกผูด้แูล

นั้นว่า	อุปัชฌายะ

	 ต่อมาก็มีเล่าไว้ว่า	 มีพราหมณ์คน

หน่ึงซึ่งเป็นผู้ท่ีมีอายุมากชื่อว่า	 ราธะ	

ได้มาหาภกิษทุัง้หลายขอบวช	พวกภกิษุ

ทัง้หลายไม่ปรารถนาท่ีจะบวชให้	ราธะ

พราหมณ์นั้นก็เสียใจผ่ายผอมลงไป	

พระพทุธเจ้าได้ทอดพระเนตรเหน็กต็รัส

ถาม	ราธะนัน้กก็ราบทูลเล่าให้ทรงทราบ	

พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัเรยีกภกิษุท้ังหลาย

มา	และตรัสถามว่าใครระลกึถงึอธกิาร

คืออุปการะของพราหมณ์นั้นได้บ้าง	

พระสารีบุตรก็กราบทูลว่าตนระลึกได้	

คือพราหมณ์น้ันได้เคยถวายภักษาแก่

ท่านทพัพหีนึง่	เม่ือท่านเข้าไปบิณฑบาต

ในกรุงราชคฤห์	พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า	

ถ้าอย่างนั้นก็ให้พระสารีบุตรบรรพชา

อุปสมบทพราหมณ์	 พระสารีบุตรรับ

พระพทุธบัญชานัน้แล้วกก็ราบทลูถาม

พระพทุธเจ้าว่า	จะให้อปุสมบทด้วยวธิี

อย่างไร	 พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงให้เลิก

วิธีอุปสมบทด้วยติสรณคมนุปสัมปทา	

ซึ่งอนุญาตให้พระภิกษุเฉพาะรูปให้

อปุสมบทกลุบุตรด้วยวธิใีห้ไตรสรณคมน์	

และได้ทรงอนญุาตวธิอีปุสมบทข้ึนใหม่	

ด้วยให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการอุปสมบท

นั้น	 และต้องมีการเสนอญัตติในสงฆ	์

๑	จบ	สวดประกาศกนัอกี	๓	จบ	รวม

เป็น	๔	จบทั้งญัตติ	วิธีอุปสมบทด้วย

วิธีอย่างนี้จึงได้เรียกว่า	 ญัตติจตุตถ-

กรรมอุปสัมปทา 

 ในสภานติบิญัญตับิดันีก้ใ็ช้วิธคีล้าย

กนันี	้ทีใ่ช้ญตัตหินหนึง่และปรกึษากนั

อีก	๓	วาระ	ก็เป็น	๔	วาระทั้งญัตติ	

	 ตัง้แต่นัน้มากใ็ช้วธิญีตัตจิตตุถกรรม-

อปุสมบทจนถึงบดันี	้และพระสารบีตุร

จึงได้อุปสมบทราธะพราหมณ์ด้วยวิธี

นัน้เป็นครัง้แรก	ต้ังแต่นัน้มากช็ือ่ว่าได้

ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการอปุสมบท

และในสังฆกรรมทั้งปวง	(พ.พ.	๘๙-๙๐)

การท�าสมาธ	ิการท�าสมาธนิัน้	จิตก�าหนดอยู่

ที่อารมณ์อันเดียว	 เหมือนดังเช่นท�า 

อานาปานสติ	สติก�าหนดลมหายใจเข้า	

ก�าหนดลมหายใจออก	 รวมจิตให้รู้อยู่

ทีล่มหายใจเข้าลมหายใจออก	โดยปกติ

จิตของเราพร่า	คือว่าออกไปรู้อารมณ์

ต่าง	ๆ	ทางตาบ้าง	ทางหบู้าง	เรยีกว่า

การท�าสมาธิ



ก

77

พร่า	 คราวนี้ก็มารวมใจให้รู ้อยู่ที่ลม

หายใจเข้าลมหายใจออกเพยีงอนัเดยีว	

ในการปฏิบัตินั้น	 เมื่อตั้งใจรวมจิตเข้า

มาให้รู ้อยู่ท่ีลมหายใจดังเช่นในบัดนี้	

หายใจเข้าก็รู้	หายใจออกก็รู้	รู้ตรงจุด

ที่ลมหายใจกระทบ	 อย่างเมื่อหายใจ

เข้า	ลมหายใจเข้ากระทบทีป่ลายกระพุง้

จมูก	 หรือว่าริมฝีปากเบ้ืองบนก็ให้รู้	

ออกมากระทบที่นั่นก็ให้รู้	 เมื่อได้ตั้ง

ก�าหนดอยู่ดั่งนี้	 จิตก็มักจะหลบแวบ

ออกไปข้างนอก	 ไม่อยู่	 จะท�าอย่างไร

จึงจะมีสติขึ้นมา	ก็ต้องดึงเอาจิตมาตั้ง

มาก�าหนดอยูท่ี่นมิิตคือท่ีก�าหนดเหมือน

อย่างเก่า	 ความท่ียกจิตให้เข้ามาอยู่ท่ี

นิมิตนี่แหละเรียกว่า	 วิตก	 วิตกมิใช่

หมายความว่าตรกึตรองอะไรไปเหมอืน

อย่างที่เราพูดกัน	แต่ว่าวิตกนั้นหมาย

ถึงคอยยกเอาจติเข้ามาตัง้อยูท่ีน่มิิตของ

สมาธ	ินมิิต	แปลว่า	ท่ีก�าหนด	เหมือน

อย่างว่าเราก�าหนดจุดที่ลมกระทบที่

ปลายกระพุ้งจมูก	 หรือริมฝีปากเบ้ือง

บน	ตรงนัน้เรียกว่านมิิต	คือท่ีก�าหนด	

จติแวบออกไปกจ็บัจติมาใส่เข้าไว้ทีน่ัน่	

นี่เรียกว่า	วิตก	เมื่อจับจิตมาใส่เข้าไว้

ทีน่ั่นแล้วกค็อยประคองจติให้คลกุเคล้า

อยู่กับนิมิตน้ัน	 คือว่าให้แน่วแน่อยู่ที่

นิมิตนั้น	ไม่ให้ไปข้างไหน	อาการแน่ว

หรือแซ่วอยูท่ีน่มิตินัน้ไม่ไปข้างไหน	นี่

เรียกว่า	 วิจาร	 ท่านจึงเปรียบเหมือน

อย่างว่า	 วิตกนั้นเหมือนอย่างตีระฆัง

ดังเหง่งขึ้นแล้ว	 วิจารก็เหมือนอย่าง

เสียงครางของระฆัง	 วิตกก็จับจิตเข้า

มาตัง้ไว้ทีน่มิติ	วจิารกค็อยประคองจติ

ให้คลุกเคล้าอยู่ที่นิมิตอันนั้นไม่ให้ไป

ข้างไหน

	 ในการท�าสมาธิทีแรกจะต้องคอยมี

สติจับจิตมาใส่ไว้ที่นิมิต	 แล้วก็คอย

ประคองจิตให้อยู่ท่ีนั่นอยู่เสมอ	 เผลอ

เมือ่ไรจิตกแ็วบออกไป	คราวนีค้วามเรว็

ของจตินัน้เราอาจจะก�าหนดได้ในตอน

นี้	 เม่ือจิตแวบออกไปนั้น	 คร้ันจับจิต

เข้ามาได้กล็องสอบสวนดจูะรู้สึกว่าแวบ

เดยีวเท่านัน้	แต่ว่าหลายเรือ่งเหลอืเกนิ	

เหมือนดังเช่นว่าเมื่อจับจิตเข้ามาอยู่ที่

นิมิตของสมาธิและให้คลุกเคล้าอยู่ที่

นิมิตนั้น	 แน่วอยู่ที่นิมิตอันนั้น	 ครั้น

ได้ยนิเสยีงคนเดนิอยูข้่างนอกกุก๊	ๆ	จติ

มันก็จะแวบออกไป	 พอแวบออกไปที่

นัน่แล้วกไ็ปเรือ่งนัน้	ไปเรือ่งนี	้ไปเรือ่ง

โน้นอีกมากมายกว่าเราจะได้สติ	 แล้ว

กช็กัเข้ามาใหม่	คราวนีล้องสอบสวนดู

ว่ากีเ่รือ่งทีแ่วบออกไปนัน้	ลองสอบสวน

ดกูจ็ะจบัเรือ่งได้แยะ	ออกจากเรือ่งนัน้

ไปเรื่องนี้	 ออกจากเรื่องนี้ไปเรื่องโน้น	

กว่าจะจบัตวัเข้ามาได้กอ็อกไปมากมาย

หลายเรื่อง	 อันนี้แหละท่ีเราจะรู้สึกว่า

จติไปเรว็เพยีงไร	แต่ว่าต้องหัดท�าความ

สงบแล้วก็คอยสอบสวน	 และเมื่อจิต
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ถูกคอยสอบสวนอยูด่ัง่นีแ้ล้ว	ทีหลงัถ้า

แวบออกไปอีกก็มักไม่เป็นไปในเรื่อง

นัน้	แต่ไปในเรือ่งอ่ืน	แม้ไปในเรือ่งอ่ืน

ก็จับตวัมาสอบสวนดอูกีแล้วกลบัมาตัง้

ไว้ใหม่	คราวนีถ้้าไปในเรือ่งอ่ืนอกีกจ็บั

ตัวมาตั้งไว้แล้วก็สอบสวนกันใหม่อีก

	 ในการหดัท�าสมาธิน้ัน	บางทีในขณะ

ที่รวมจิตไม่ลง	 มันแวบออกไปอย่างน้ี	

ต้องคอยจับมาสอบสวนกันอยู่ตั้งค่อน

ชัว่โมงกว่าจะอยู	่เพราะฉะนัน้	ในการ

จะต้ังใจท�าสมาธิต้องใช้ความพยายาม

ที่เรียกว่า	 มีความเพียร	 แล้วก็ท�าสต	ิ

ก็จิตของเราเองนั่นแหละ	 และเมื่อพอ

ควบคมุจติให้เป็นวิตก	ให้เป็นวจิาร	วติก

กค็อืว่าตัง้อยูใ่นนมิติของสมาธ	ิวจิารก็

คือว่าให้แน่วอยู่หรือว่าแซ่วอยู่ในนิมิต

ของสมาธนิัน้ไม่ให้ตกไปข้างไหน	กจ็ะ

เกิดผลคือว่า	 ปีติ	 ความอิ่มกายอิ่มใจ	

ต่อจากนัน้ก็เกิด	สขุ	คือว่าความสบาย

กายสบายใจ	 เม่ือได้ผลคือปีติและสุข

ดงักล่าวมานี	้จติจงึจะตัง้มัน่เป็น	อเุบกขา 

มอีารมณ์อันเดยีวคอืเป็นสมาธทิีแ่น่วแน่	

สมาธทิีแ่น่วแน่จะต้องมอีารมณ์อันเดียว	

แล้วเป็นอุเบกขาคือความสงบเฉยไม่รู้

สึกเป็นสุขไม่รู ้สึกเป็นทุกข์	 แล้วก็มี

อารมณ์อนัเดยีวอยู่	ตวัอเุบกขาดงันีจ้ะ

มีขึ้นได้ก็จะต้องผ่านปีติและสุข	 ถ้า

หากว่าท�าสมาธไิม่ได้ปีตแิละสขุ	อุเบกขา

คือสมาธิที่แน่วแน่บังเกิดไม่ได้	เพราะ

ว่าจิตที่ไม่มีสุขนั้นสงบไม่ได้	 จะต้อง 

กระสับกระส่าย	จิตที่สงบเป็นสมาธิที่

แน่วแน่ที่เรียกว่าอุเบกขาดั่งนี้ได้นั้น	 

จะต้องเป็นจิตที่มีสุข	กายก็มีสุข	แล้ว

ก็ เมื่อมีสุขดั่งน้ีแล ้วสมาธิ ท่ีแน่วแน่ 

จึงจะบังเกิดขึ้น	 ที่เรียกว่าอุเบกขาใน 

ที่นี้	 เพราะฉะนั้น	 ท่านจึงจัดองค์ของ

ปฐมฌาน	 คือความเพ่งที่	 ๑	 ไว้	 ๕	

ได้แก่	(๑)	วิตก	(๒)	วิจาร	(๓)	ปีติ	

(๔)	สขุ	(๕)	เอกคัคตา	หรอืว่าอเุบกขา	

เอกัคคตา ก็แปลว่า	 มียอดอันเดียว	 

คือมีอารมณ์อันเดียว	 อุเบกขาก็คือว่า	

วางจตินิง่เฉยอยูด้่วยมอีารมณ์อนัเดยีว

นั้น	 จะเรียกว่า	 เอกัคคตา	 แปลว่า	 

มีอารมณ์อันเดียว	 หรือจะเรียกว่า	

อเุบกขา	กไ็ด้	จะเรยีกคูก่นัทัง้	๒	อย่าง

กไ็ด้	แต่มคีวามหมายถงึสมาธทิีแ่น่วแน่

เป็นอันเดียวกัน

	 พระพทุธเจ้าตามทีเ่ล่าในอุปักกิเลส

สูตรก็ได้ทรงท�าสมาธิมาโดยล�าดับ	 

ในช้ันแรกทเีดียวกท็รงท�าสมาธทิีมี่วติก

มีวิจาร	เพราะว่าในขัน้เริม่ปฏบิตัจิะต้อง

เป็นอย่างนั้น	 จะต้องเริ่มน�าเอาจิตเข้า

มาตัง้ไว้ในนมิติของสมาธ	ิแล้วกจ็ะต้อง

มีวิจารคือว่าให้จิตอยู่ท่ีนิมิตของสมาธิ

นั้น	 ไม่ให้ตกไปข้างไหน	 เมื่อช�านาญ

ขึ้นก็ไม่ต้องใช้วิตก	 คือหมายความว่า

จติแน่วหรอืแซ่วอยูท่ีน่มิติของสมาธอิยู่

ตัวแล้ว	ก็ใช้เป็นวิจารคอยประคองจิต

ให้แน่วอยูท่ีน่มิติของสมาธนิัน้ไม่ให้เผลอ

ตวั	คราวนีเ้มือ่ช�านาญยิง่ขึน้	วิจารกไ็ม่
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ต้องใช้	อยูก่บัปีติคือความอ่ิมกายอ่ิมใจ	

จติกจ็ะอยู่ท่ีนมิิตของสมาธนิัน้โดยอาศัย

ปีติ	 ช�านาญขึ้นก็ไม่ต้องปีติ	 ปีติยังมี

ลักษณะซู่ซ่า	 ซู่ซ่าทางกายซู่ซ่าทางใจ	

อย่างที่เรียกว่าปีติทั่ว	 ๆ	 ไป	 ก็ละปีติ

อยู่กับสุข	คือความสบายกายสบายใจ

ซึ่งเป็นความสุขอย่างสุขุม	 ไม่ปรากฏ

อาการซูซ่่าอะไร	สมาธชิ�านาญขึน้กไ็ม่

ต้องอาศัยสุข	แปลว่าละสุขเสียได้	มา

อยู่กับอุเบกขาคือความเพ่งเฉยอยู่มี

อารมณ์เดยีว	นีก่แ็ปลว่าสมาธบิรรลถุงึ

ข้ัน	อปัปนา	คอื	ขัน้แน่วแน่	นบัว่าเป็น	

อตุตรมินสุสธรรม	คอื	ธรรมอนัยิง่ของ

มนุษย์	 อันน้ีภิกษุไปอวดเข้าไม่ได้	

หมายความว่าหากไม่ได้ถึงแล้วไปอวด

เข้า	ต้องอาบัตถิงึทีส่ดุคอืปาราชิก	ขาด

จากความเป็นภกิษุทีเดยีว	แต่ว่าถ้าเป็น

สมาธอิย่างสามญัชนดิทีม่วีติกวจิาร	นัน่

ก็แปลว่าเป็นสมาธิสามัญ	ยังต้องคอย

จับจิตมาใส่ไว้	จติแวบออกไปกค็อยจบั

เข้ามาใส่ไว้ทีน่มิิตของสมาธ	ิอย่างนีถ้้า

ไปอวดเข้ากไ็ม่เป็นอาบตัถิงึทีส่ดุ	เพราะ

ว่ายังไม่เป็นธรรมอันยิ่งของมนุษย์

	 คราวนี้เม่ือได้ท�าสมาธิไปโดยล�าดับ

แล้ว	 จิตเป็นสมาธิยิ่งขึ้น	 ก็จะปรากฏ

โอภาสคอืแสงสว่างขึ้นในจิต	และท่าน

ทีไ่ด้มบีารมอีบรมมาบ้างแล้วกจ็ะปรากฏ	

รปูทสัสนะ	คือ	การเหน็รปูขึน้	เหน็รปู

อะไรต่าง	 ๆ	 แต่ว่ารูปที่เห็นนั้นก็มีอยู่	

๒	อย่าง	คือ	รูปที่เป็นนิมิตของสมาธิ

อย่างหนึง่	รปูทีเ่ป็นผลของสมาธอิย่าง

สูงอย่างหนึ่ง

	 รูปที่เป็น	 นิมิตของสมาธิ	 นั้นก็คือ	

เมือ่จติท�าสมาธแิละเมือ่แวบออกไปสัก

หน่อยหนึง่ถงึรปูอะไร	รูปนัน้ก็มาปรากฏ

ขึน้	บางทกีเ็ป็นสัตว์	บ้างกเ็ป็นคน	บางที

ก็เป็นเทวดา	แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเรียกว่า

เป็น	ภาพอปุาทาน	หรอืว่าเป็น	สญัญชะ 

คือเกิดจากสัญญา	 คือความที่เคยจ�า

เอาไว้	อย่างสตัว์ทีม่าปรากฏกเ็ป็นสตัว์

ที่เคยเห็นมาแล้วเคยจ�าได้มาแล้ว	 คน

ก็เหมือนกัน	เทวดาก็เหมือนกันก็เป็น

เทวดาที่เคยเห็นมาแล้ว	 อย่างเทวดา

ตามฝาผนงัโบสถ์	นีเ่รยีกว่าเป็น	สญัญชะ 

เกดิจากสัญญา	เราเรียกว่า	ภาพอปุาทาน	

เมื่อมาปรากฏข้ึนก็ต้องให้ก�าหนดว่า 

ไม่เป็นความจริง	 เป็นภาพลวงทั้งนั้น	

คือเป็นนิมิตของสมาธิเท่านั้น	 ไม่ต้อง

ตื่นเต้นในภาพที่น่ายินดี	 ไม่ต้องตกใจ

ในภาพท่ีน่ายินร้าย	 ในตอนน้ีน่ันเอง

ท�าให้คนท�าสมาธเิสียไปมาก	เพราะไป

หลงในภาพนัน้	บางทกีป็รากฏเป็นพระ

เสด็จเข้ามาแล้วก็มาแนะน�าอย่างนั้น

อย่างนี้	มาแนะน�าให้ไม่นอนก็ไม่นอน	

แนะน�าให้ไม่กินก็ไม่กินข้าว	 คราวน้ีก็

เกดิเป็นโรคเส้นประสาทขึน้มา	เกดิจะ

ตายขึน้กต้็องแก้กนั	เหล่านีเ้รยีกว่าเป็น

ภาพลวงทั้งนั้น

การท�าสมาธิ
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 มีรายหนึ่งเมื่อไม่สู้นานปีมานี้	พระ

ฝรั่งจาไมก้า	ท�ากรรมฐานอยู่ที่จังหวัด

ชลบุรี	ก็มุ่งจะส�าเร็จ	นั่งท�ากรรมฐาน

ตลอดวันตลอดคืน	 ก็ปรากฏนิมิตขึ้น	

คอืรปูทสัสนะเห็นรูปข้ึน	กเ็ห็นพระเสด็จ

เข้ามาแล้วก็เสด็จออกไปทางหน้าต่าง	

กเ็ลยตามเสด็จออกไป	รุง่ขึน้ก็มคีนมา

เห็นนอนสลบอยู่ท่ีพื้นข้างล่าง	 ต้อง 

เอาตวัส่งโรงพยาบาล	แล้วกต้็องรกัษา

ร่างกายรักษาประสาทกันอีกเป็นเวลา

นานวนั	บดันีก้ลบัไปองักฤษแล้ว	และ

กไ็ด้ข่าวว่าไปสกึแล้ว	คนนีมี้การศึกษา

ทางโลกมาสูงถึงข้ันปริญญาตรีหรือโท

ทางวิทยาศาสตร์	อันนี้แหละเป็นเรือ่ง

ส�าคญัทีเ่ม่ือหดัท�าสมาธจิะต้องรูว่้า	 นี่

เป็นภาพลวงตาไม่ใช่ภาพจริง	เรียกว่า

เป็นสัญญชะ	 เกิดจากสัญญา	หรือว่า

เป็นภาพอุปาทาน

	 อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็น	 ภาพจริง

อย่างที่ปรากฏแก่บางท่าน	 อย่างใน 

พระสูตรน้ี	 ท่ีพระอนุรุทธะกราบทูล

พระพุทธเจ้า	 และพระพุทธองค์ก็ได้

ตรัสแนะน�า	นี้ท่านก็แสดงว่าเป็นภาพ 

จริง	 อันนี้เรียกว่าเป็นพวกทิพยจักษ	ุ

คือ	 ตาทิพย์	 แต่ว่าน้อยคนนักที่จะ

ประสบภาพจริง	 แต่แม้เช่นนั้นในขั้น

ปฏบัิต	ิภาพท่ีปรากฏข้ึนกย็งัหายไปได้	

ซึ่งพระอนุรุทธะก็ยังหาทางแก้ไม่ได้

จนถึงพระพุทธเจ้าได้มาทรงแนะน�าถึง

อุปกิเลสของสมาธิ	 ๑๑	 ข้อดังที่กล่าว

มานี้	 เม่ือบ�าเพ็ญสมาธิชั้นสูงได้อย่าง

นัน้	และเมือ่บงัเกดิความมดืขึน้	อย่าง

โอภาสบังเกิดขึ้นก็บังเกิดแสงสว่าง	 

ครั้นโอภาสหายไปก็มืด	 รูปทัสสนะ

ปรากฏขึ้นก็เห็นภาพ	 เมื่อหายไปก็ไม่

เห็นอะไร	 นี่ก็เพราะเหตุว่ามีอุปกิเลส	

เครื่องเศร้าหมอง	 ๑๑	 อย่างดังที่ได้

กล่าวมาโดยล�าดับ

	 แต่ว่าแม้ในการบ�าเพ็ญสมาธิช้ัน

สามัญก็ต้องระมัดระวังบ้างเหมือนกัน	

ถ้ามีอุปกิเลสเหล่านี้	 เช่นว่าเกิดสงสัย

ขึน้มาเป็นต้น	จติกจ็ะออกจากนมิติของ

สมาธ	ิแปลว่า	พลดัตก	กต้็องละความ

สงสัยนัน้	แล้วกย็กจติเข้าไปตัง้ในนมิติ

ของสมาธิใหม่	 แปลว่าเริ่มใช้วิธีวิตก

วิจารไปใหม่ดงักล่าวมาแล้ว	(พ.พ.	๓๗๙-

๓๘๒)

การนับถือพระพุทธศาสนา กล่าวกว้าง	 ๆ	

กไ็ด้แก่	การยอมรบันบัถือพระพทุธเจ้า

ว่าเป็นศาสดาของตน	และยอมรบัปฏิบตัิ

ธรรมท่ีเป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า	

การนบัถือพระพทุธศาสนาดงักล่าวมา

นี้	 ก็ย่อมเนื่องไปถึงการเคารพนับถือ

บชูาทะนบุ�ารงุวัตถุทีเ่น่ืองกบัพระพทุธ-

ศาสนา	เช่น	ปชูนยีสถาน	วดัวาอาราม	

ตลอดถึงการทะนบุ�ารุงผูป้ระพฤตปิฏิบตัิ

ธรรมในพระพทุธศาสนาให้เป็นผู้สามารถ

ปฏิบัติศาสนธรรมได้สะดวกไม่ขัดข้อง	

การนับถือพระพุทธศาสนา
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นี่เป็นค�าก�าหนดความหรือจ�ากัดความ

ว่า	“การนับถอืพระพุทธศาสนา”	โดยย่อ

	 ทีจ่รงิตามท่ีกล่าวมาน้ี	ถ้าจะเพ่งดวู่า

เราใช้ค�าว่า	“การนบัถอืพระพุทธศาสนา”	

นั้นเป็นการเหมาะแล้วหรือยัง	 ก็รู้สึก

ว่ายังไม่เหมาะนัก	 แต่ว่าอาศัยท่ีค�านี้

เป็นค�าที่ใช้กันดาดดื่น	เป็นที่เข้าใจกัน	

ฉะนัน้	กไ็ม่ควรจะต้องเปลีย่นแปลงเป็น

ค�าอืน่	ใช้ค�านีแ้ละให้ความหมายให้ถกู

ต้องกับความประสงค์ดีกว่า

	 การนับถือพระพุทธศาสนาตามที่

ก�าหนดความหมายมานัน้	จะเข้าใจแจ่ม

แจ้งได้ด้วยการที่พิจารณาประวัติของ 

ผู ้นับถือพระพุทธศาสนาแต่เดิมว่า 

ได้เป็นมาอย่างไร	 เพราะว่าผู้นับถือ 

พระพุทธศาสนาน้ีเองมีส ่วนท�าให  ้

พระพุทธศาสนาปรากฏข้ึน	 ตั้งอยู่ได	้

เป ็นไปได้ในโลก	 แต่ก็ต ้องอาศัย

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรม	 แล้วทรง

แสดงธรรมสัง่สอน	เพราะพระพทุธเจ้า

เมือ่ได้ตรสัรูแ้ล้ว	ถ้าไม่ทรงแสดงธรรม	

ทรงอยูเ่ฉย	ๆ	กค็งเป็นพระปัจเจกพทุธะ	

คือ	 พระผู้รู้เฉพาะองค์เท่านั้น	 แต่ว่า

เพราะทรงแสดงธรรมส่ังสอนและมีผู้

ฟังค�าสั่งสอนของพระองค์	 และรู้ถึง

ธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนได้	 ฉะนั้น	

จึง	“ปรากฏพระพทุธศาสนาขึน้ในโลก 

ตัง้แต่เมือ่พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรม

ครั้งแรก และตั้งแต่เมื่อมีผู้ฟังที่รู้ถึง

ธรรมคนแรก”

	 เมือ่กล่าวมาเช่นนีแ้ล้ว	กน่็าจะระลกึ

ถึงเรือ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

แก่พระเบญจวัคคีย์	 พระโกณฑัญญะ

ได้รู ้ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก่อน	

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเปล่งอุทานว่า	

“โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ”	พระโกณฑัญญะ

ซึ่งเป็นผู้รู้ธรรมนี้เองเป็นพุทธศาสนิก

คนแรก ด้วยการทีรู่ธ้รรมของพระพทุธเจ้า

และต่อมาพระพทุธเจ้ากท็รงแสดงธรรม

สอนพระเบญจวคัคย์ีรปูอืน่โดยได้รู้ธรรม

ตาม	ๆ	กนัขึน้ไป	และทรงแสดงธรรม

แก่ผู ้อื่นอีก	 ผู ้ที่ฟ ังค�าสั่งสอนของ

พระพทุธเจ้า	รูธ้รรมท่ีทรงส่ังสอน	และ

มศีรธัาเสือ่มใส	กแ็สดงตนขอบรรพชา

อปุสมบทถอืเพศเป็นภกิษใุนพระพทุธ-

ศาสนาขึ้น	 ที่มีศรัธาปสาทะ	 คือ	 มี

ความเชื่อความเสื่อมใส	 ต�่ากว่านั้น 

ก็แสดงตนถึงพระพุทธเจ้า	 พร้อมทั้ง

พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ 

คอื	ท่ีพงึของตน	และขอให้พระพทุธเจ้า

จ�าตนไว้ว่าเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกา	 

ที่แปลกันว่า	ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย

	 เพราะฉะนัน้	เมือ่กล่าวโดยสรปุแล้ว	

การนับถือพระพุทธศาสนาในตอนต้น	

เมื่อกล่าวถึงทางจิต	 ก็คือการรู้ธรรม

ของพระพุทธเจ้า	 ที่ยังไม่สามารถจะรู้

ธรรมได้	กมี็ศรธัามีปสาทะในพระพทุธ-

ศาสนา	นีเ้ป็นส่วนภายใน	ส่วนทางกาย	

การนับถือพระพุทธศาสนา
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กค็อืการประกาศตนเป็นภกิษดุ้วยการ

ขอบรรพชาอุปสมบทในพระพทุธศาสนา	

ต่อมากม็ภีกิษณุแีละสามเณรสามเณรี

ขึ้นตามเร่ือง	 หรือท่ีไม่ถึงอย่างน้ัน	 ก็

ประกาศตนถงึพระพทุธเจ้า	พระธรรม	

พระสงฆ์	ว่าเป็นสรณะ	และแสดงตน

เป็นอุบาสกหรืออุบาสิกา	 นี่เป็นการ

นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นเดิม

	 พงึเข้าใจว่า	ผูนั้บถือพระพทุธศาสนา

คอืผูรู้ถ้งึธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดง

นี้เอง คือพระสงฆ์ ที่เรียกกันเต็มที ่

ว่า “สาวกสงฆ์” คือหมู่ของผู้ฟังของ 

พระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะฉะน้ัน	 ท่ี

ชื่อวา่ผูน้ับถือพระพุทธศาสนาโดยตรง

ก็คือว่าผู้เป็นพระสงฆ์นั้นเอง	 หรือว่า

ถ้าไม่ถงึอย่างนัน้	กเ็ป็นผูท้ีน่บัเนือ่งอยู่

ในพระสงฆ์	 ผู้นับถือพระพุทธศาสนา	

เมื่อกล่าวโดยหลักธรรมที่แท้จริงแล้ว	

ก็ชื่อว่าเป็นผู้นับเนื่องอยู่ในพระสังฆ-

รตันะผูห้นึง่	ๆ	ด้วยกนัท้ังนัน้	ท้ังคฤหสัถ์	

ทั้งบรรพชิต

	 แต่ว่าต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาได้

แพร่หลายออกไป	การนบัถือพระพทุธ-

ศาสนาได้แปรไปจากเดิม	กล่าวคอื	ได้

กลายเป็นการนับถือประจ�าตระกูล	

ประจ�าหมู่	 ประจ�าชาติ	 จนถึงกับเมื่อ

เกดิมาในชาต	ิในหมู	่หรือในตระกลูท่ี

นับถือก็นบัถือด้วย	เม่ือเป็นเช่นนีจ้งึมัก

จะถูกเกณฑ์ให้นับถือตั้งแต่เกิด	 ท้ังท่ี

ยังไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นคืออะไร	

เมื่อโตข้ึนก็ส�าคัญตนว่าเป็นผู้นับถือ

พระพทุธศาสนาทเีดยีว	บางททีัง้ทีไ่ม่รู้

ว่าพระพทุธศาสนาคอือะไร	พระพทุธเจ้า

คอืใคร	พระธรรมคอืใคร	พระสงฆ์คอื

ใคร	บางทกีไ็ม่ได้ปฏบิตัธิรรมในพระพทุธ-

ศาสนา	ซ�า้ประพฤติบาปอธรรมกม็	ีแต่

ก็ส�าคัญตนว่า	นับถือพระพุทธศาสนา	

นีเ้ป็นการนบัถือท่ีได้แปรมา	เพราะเหตุ

นี	้ถ้าจะถามผูท้ีน่บัถือพระพทุธศาสนา

อย่างนี	้ถามผูท้ีต่ัง้อยูใ่นศลีในธรรม	ก็

จะว่าข้าพเจ้านับถือพระพุทธศาสนา

ถามผู้ที่เป็นผู้ร้ายฆ่าคนหรือเป็นโจร

ปล้นทรัพย์ชาวบ้านเขา	กจ็ะว่าข้าพเจ้า

นับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน	

เพราะฉะนัน้	เป็นอนัว่านบัถอืพระพทุธ-

ศาสนาด้วยกนัทัง้นัน้	ทัง้คนทีด่	ีทัง้คน

ที่ไม่ดี	 ทั้งคนที่สนใจปฏิบัติธรรมใน 

พุทธศาสนา	 ทั้งคนที่ไม่สนใจปฏิบัติ

ธรรมในพระพุทธศาสนา

	 เพราะฉะนั้น	ถ้าเราไม่หยิบยกการ

นับถือพระพุทธศาสนาของเราข้ึนมา

พจิารณาดวู่า	บดันีเ้รานบัถอืพระพุทธ-

ศาสนากันอย่างไร?	 และนับถือกันไป

อย่างที่ฆ่าเขาก็นับถือ	 ลักทรัพย์เขาก็

นับถือ	ดื่มเหล้าเมายาเอาเรื่องเอาราว

อะไรไม่ได้ก็นับถือ	 ก็จะไปกันใหญ	่

ฉะนั้น	 จึงควรหยิบยกข้ึนมาดูให้รู้ว่า	

เราควรจะนับถืออย่างไร
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	 จรงิอยู	่แม้การนับถอืพระพทุธศาสนา

ทีแ่ปรมาดงักล่าวนี	้จะไม่ส�าเร็จประโยชน์

เหมือนอย่างตอนต้นก็จริง	 แต่ก็ยังดี	

เพราะถึงอย่างไรก็ชื่อว่านับถือในทาง

วัตถุ	 ถึงแม้จะไม่นับถือในทางที่เข้าถึง

ธรรม	 กล่าวคือ	 ก็ยังมีความเคารพ

ปูชนียสถานและวัตถุที่ควรเคารพใน

พระพทุธศาสนาอยู	่ข้อนีเ้ปรียบเหมอืน

อย่างว่า	 ได้ผลไม้ที่มีรสไว้	 เช่น	 เป็น

อ้อยหรือมังคุด	 แม้จะยังไม่บริโภคผล

ไม้เหล่านัน้	กช็ือ่ว่าได้ผลไม้ทีมี่รสหวาน

ไว้แล้ว	บรโิภคเมือ่ไรกจ็ะได้รสเมือ่นัน้	

ข้อนี้ก็เช่นเดียวกัน	 แม้การนับถือของ

เราจะเป็นอย่างไรก็ตาม	 ก็ชื่อว่าได้

นับถือในวัตถุที่ถูกต้องอยู่แล้ว	 เมื่อได้

พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และพยายาม

ทีจ่ะศกึษาให้รูจ้กัพระพทุธศาสนาและ

ปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา	 ก็ย่อม

สามารถจะได้รับประโยชน์แห่งการ

นับถือนั้นได้	อย่างน้อยก็ย่อมจะท�าให้

มีความประพฤติปฏิบัติดีขึ้น

 แต่พงึเข้าใจว่า	การนบัถือพระพทุธ-

ศาสนานัน้จ�าเป็นจะต้องมีการรบัปฏิบัติ

ธรรมของพระพุทธเจ้าตามสามารถ

อย่างน้อยก็ต้องมีศีล	 ๕	 จะสามารถ

ท�าตัวของเราให้เป็นผู้นับถือพระพุทธ-

ศาสนาโดยถกูต้อง	ต้องอาศัยหลักท่ีจะ

น�ามากล่าวในที่นี้	๓	ประการ	คือ

	 ๑.	 การฟังหรือการเรียนให้รู ้จัก

พระพุทธศาสนา

	 ๒.	การปฏิบัติพระพุทธศาสนา

	 ๓.	ความรู้ความเห็นธรรม

	 ในข้อแรกนั้น	คือ	การฟังหรือการ

เรยีนให้รูจ้กัพระพทุธศาสนา ข้อนีเ้ป็น

ข้อส�าคัญในเบื้องต้นเป็นอันมาก	 แม้

พระสงฆ์เองท่านก็แสดงว่า	 ภควโต  

สาวกสงฺโฆ หมู่แห่งผู้ฟังของพระผู้มี

พระภาค	แปลว่า	ท่านต้องเป็นผูท่ี้สดบั

ฟังจงึจะรูไ้ด้	เพราะฉะนัน้	ในการทีจ่ะ

ท�าตนให้เข้าถึงศาสนาในเบ้ืองต้น	 จึง

จ�าเป็นที่จะต้องสดับฟังหรือต้องเรียน

ให้รู้จักพระพุทธศาสนา	 ว่าพระพุทธ-

ศาสนาสอนอย่างไร	 แม้โดยย่นย่อพอ

เป็นทางปฏิบัติของตน

 พระพุทธศาสนานั้น เมื่อกล่าวโดย

ย่นย่อแล้ว ย่อมสอนให้ละความชั่ว  

ให้ประพฤตคิวามด ีและให้ช�าระจติของ

ตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ตามหลักท่ีทรง

แสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์ และยังมี

หลกัทีเ่ราผูนั้บถอืพระพทุธศาสนาควร

ที่จะฟังจะศึกษาให้รู้ไว้อีก คือ หลักใน

เรือ่งกรรม หลกัในเรือ่งอรยิสจัจ์ เหล่านี้

เป็นข้อใหญ่ใจความซึง่เป็นองค์ประกอบ

แห่งพระพุทธศาสนา

	 พระพทุธศาสนาตามทีก่ล่าวมานี	้ก็

จ�าต้องอาศัยภาษาคือ	 ค�าพูด	 จะเป็น

ภาษาบาลีก็ตาม	 จะแปลมาเป็นภาษา
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ไทยกต็าม	และเราฟัง	กฟั็งภาษา	ภาษา

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรียกตรง	 ๆ	

เป็นกลาง	ๆ	ว่า	“ภาษาธรรม”	เป็นข้อ

ที่เราควรจะต้องท�าความเข้าใจ

 ภาษาธรรม ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดง

น้ัน	 ท่านกล่าวว่าบริบูรณ์บริสุทธิ์ด้วย

พยัญชนะคือถ้อยค�า	 ด้วยอรรถคือ 

เนื้อความ	 ไม่จ�าจะต้องตัด	 ต้องเพิ่ม	 

ต้องช�าระแก้ไขทั้งอรรถ	 ทั้งพยัญชนะ

ตรงกนัสมกนั	ถ้อยค�าทีท่รงแสดงอย่างไร	

เนื้อความก็ต้องอย่างนั้น	 ไม่มีสับสน	

ไม่เหมือนอย่างค�าพูดที่พูดกัน	เป็นค�า

ปากตลาด	ยกตัวอย่างเช่น	พูดกันว่า	

“ทานข้าว”	 ถ้อยค�าใช้ว่า	 “ทานข้าว”	

แต่หมายความว่า	“กินข้าว”	ทีนี้ถ้าจะ

แปลถ้อยค�าออกไป	 “ทาน”	 แปลว่า	

“ให้”	เพราะฉะนั้น	“ทานข้าว”	ก็ต้อง

แปลว่า	 “ให้ข้าว”	 ไม่ใช่แปลว่า	 “กิน

ข้าว”	พูดว่า	“ให้ข้าว”	แต่หมายความ

ว่า	 “กินข้าว”	 ภาษาที่พูดกันเป็นรูปนี้

เป ็นส่วนมาก	 แต่ภาษาธรรมของ

พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างน้ัน	 เมื่อ

ท ่านพูดว ่า	 “ให้ข ้าว”	 ก็ต ้องเป ็น	 

“ให้ข้าว”	 เมิ่ือท่านพูดว่า	 “กินข้าว”	 

ก็ต้องเป็น	“กินข้าว”	ยังมีอีกหลายค�า

ที่เก็บจากภาษาธรรมไปพูด	 แต่ก็พูด

กันผิด	ๆ	เช่น	ถ้าโกรธพูดว่า	“โมโห”	

ความจริง	โมโห	แปลว่า	“หลง”	ไม่ใช่

โกรธ	ถ้าริษยาเรียกว่า	“อิจฉา”	แปล

ว่า	 ความปรารถนา	 หรือความอยาก	

แต่ไปหมายความว่า	“รษิยา”	ทนีีถ้้อยค�า

จึงเป็นอย่างหนึ่ง	 อรรถเป็นอีกอย่าง

หนึ่ง	 แต่ภาษาธรรมของพระพุทธเจ้า

ไม่ใช่เป็นอย่างนั้น	ถ้อยค�าก็ต้องอย่าง

เดียวกับอรรถคือเนื้อความที่ทรงมุ ่ง	

เพราะฉะนัน้	แม้พระพทุธศาสนาจะได้

ล่วงมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว	เราจึง

สามารถอาศัยพยัญชนะคือถ้อยค�าท่ี

ทรงแสดงนั้นสืบหาความหมายของ

ธรรมได้	 เพราะภาษากับความหมาย

ไม่สับปรบักนั	ไม่เหมอืนกับภาษาทีพ่ดู

กันอยู่เป็นพื่้น

	 อนึง่	จ�าต้องศกึษาให้รูจั้กนิทานของ

ธรรม	ทีท่รงแสดงนิทานนัน้เรามกัเข้าใจ

กันว่าเรื่องราวต่าง	 ๆ	ที่เล่าอ้างกันมา

ปรัมปราอะไรต่าง	 ๆ	 แต่ว่าในที่ น้ี

หมายความว่าเรือ่งทีเ่ป็นมลูเค้าให้ทรง

แสดง	พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรม

ก็ต้องมีนิทานคือเรื่องที่เป็นมูลเค้าให้

ทรงแสดง	 ไม่ใช่ทรงแสดงเปล่า	 ๆ	 

เฉย	 ๆ	 ยกตัวอย่างดังจะแสดงคาถา

หนึ่งก็จะทรงพิจารณาดูเรื่องที่เป็นมูล

เค้าว่าเป็นอย่างไร	 ควรจะแสดงธรรม

อย่างไรเช่นที่ท่านเล่าว่า

	 พระจักขบุาลเถระได้ประพฤตคิวาม

เพียรอย่างหนักจนถึงกับจักษุบอด 

ทัง้สองข้างจงึได้ส�าเรจ็เป็นพระอรหันต์

เมื่อได้ส�าเร็จแล้วท่านได้เดินจงกรมใน

คนืวันทีม่ฝีนตก	ได้เหยยีบตวัแมลงเม่า
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ตายไปเป็นอนัมาก	เพราะว่าท่านจกัษุ

บอดมองไม่เหน็	ฝ่ายพวกภิกษเุหน็เข้า

เช่นนัน้ไม่ทราบว่าท่านเป็นพระอรหนัต์	

กก็ล่าวหาว่า	ในเวลาท่ีตายงัดีไม่ท�าความ

เพียร	 พอตาเสียแล้วมาปรารภความ

เพียร	 ฆ่าสัตว์ให้ตายไปเป็นอันมาก	

พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่า	 ท่าน

เป็นพระอรหนัต์ไม่มีเจตนาท่ีจะฆ่าสตัว์	

จึงได้ตรัสพระคาถาหนึ่งสอนภิกษุทั้ง

หลายว่า	“ธรรมทัง้หลายมีใจเป็นหวัหน้า 

มีใจประเสริฐ ส�าเร็จด้วยใจ ถ้าบุคคล

มีใจถูกโทษประทุษร้ายแล้ว จะพูดก็ 

ตาม จะท�ากต็าม ความทกุข์ย่อมตดิตาม

ผูน้ัน้ เพราะทจุรติน้ัน เหมอืนอย่างล้อ

เกวียนท่ีติดตามรอยเท้าของโคที่ลาก

เกวียนไปฉะนั้น”

	 พระพทุธเจ้าทรงแสดงคาถาน้ีก็เพราะ

มนีทิานคอื	มเีรือ่งทีเ่ป็นเหต	ุแล้วกท็รง

แสดงธรรมให้เหมาะกับนทิานคือ	เรือ่ง

ที่เป็นเหตุนั้น	 ๆ	 และในธรรมที่ทรง

แสดงนั้นเอง	 ก็มีเหตุมีผลอยู่ในตัวว่า

อะไรเป็นเหตอุะไรเป็นผล	ซ่ึงส่องถงึกนั	

เพราะฉะนั้น	 การที่เรียนรู้นิทาน	 คือ

มูลเค้า	ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม	

จึงเป็นข้อที่ส�าคัญมาก	 ที่จะท�าให ้

สามารถปฏบิตัพิระพทุธศาสนาได้โดย

ถูกต้องและได้รับผล

	 การที่มีผู ้บ ่นว่านับถือพระพุทธ- 

ศาสนาแต่ไม่ได้รับผลตามท่ีต้องการ	

เช่น	รกัษาศีลหรอืให้ทานกย่ิ็งจะจน	ย่ิง

จะล�าบาก	 ไม่เหมือนกับผู้ที่ประพฤติ

ในทางที่แสวงหาทรัพย์ทั้งโดยตรง 

ทั้งโดยอ้อม	 เขาไม่มีศีลเขาไม่มีธรรม

อะไร	แต่เขาก็มั่งมีศรีสุข	อะไรเหล่านี้

เป็นต้น	หรือพระพุทธศาสนาเป็นเหตุ

ให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างนั้นอย่าง

นี	้นีก้เ็พราะไม่ได้ศกึษาให้รูน้ทิาน	คอื

มูลเค้าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม

นั้น	ๆ	พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้	

แม้โดยตรงจะทรงมุ่งวิมุตต	ิคอื	ความ

หลุดพ้นหรือความสละโลก	แต่ว่าถ้าผู้

ทีย่งัไม่สามารถจะสละเช่นนัน้ได้	กท็รง

แสดงให้ประกอบด้วยธรรมที่จะน�าไป

ให้ส�าเรจ็ประโยชน์ปัจจบัุนบ้าง	ให้ส�าเรจ็

ประโยชน์ภายหน้าบ้างเป็นชั้น	 ๆ	 ขึ้น

ไป	 และธรรมบางประการก็ทรงแสดง

แก่ภกิษซุึง่ได้สละความกงัวลในฆราวาส

วิสัยแล้ว	 บางประการก็ทรงแสดงแก่

ฆราวาส	เพราะฉะนัน้	จะปฏบิตัธิรรม

กต้็องรูน้ทิาน คอืมลูเค้าทีใ่ห้ทรงแสดง

นั้นว่า ทรงมุ่งแสดงแก่คนชั้นใด ทรง

ปรารภเหตอุย่างไร จงึจะสามารถเลือก

ปฏิบัติธรรมนั้นให้ได้รับผลดีได้

 ลองสมมตดูิว่า	ถ้าจะทรงแสดงธรรม

แก่เรา	 จะทรงแสดงธรรมอะไร	 ทีนี้

สมมตว่ิาเราก�าลังอยูใ่นวยัทีจ่ะเล่าเรียน

ศึกษา	 ก�าลังอยู ่ในวัยที่จะต้องการ

ประกอบการงาน	มุ่งความก้าวหน้าใน
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การอาชพี	มุง่เกยีรต	ิมุง่ชือ่เสยีง	มุง่ยศ	

สมมตอิย่างนัน้	นีต้วัเราเองเป็นนทิาน	

คราวน้ีจะทรงแสดงธรรมอะไรสอน	ถ้า

เป็นเช่นน้ีก็จะแสดงให้ประกอบด้วย

ประโยชน์ปัจจุบัน	คือให้ถึงพร้อมด้วย

ความหมั่นแสวงหาทรัพย์เป ็นต ้น	 

และจะต้องทรงสอนให้ถึงพร้อมด้วย 

ประโยชน์ภายหน้าท่ี	 จะท�าให้มีความ

สุขสืบไป	 ตลอดถึงภายหน้า	 ไม่ใช่ใน

ปัจจุบนัเท่านัน้	และให้เผือ่แผ่ความสขุ

น้ันแก่ผู ้ อ่ืนต่อไปอีกด้วย	 กล่าวคือ	 

ให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาความเช่ือใน 

สิ่งที่ควรเชื่อ	 ให้ถึงพร้อมด้วยศีลคือ 

ความประพฤติดี	ดังนี้เป็นต้น

	 ทีน้ีสมมติว่าเราก�าลังประสบความ

ทุกข์	 เช่นว่าต้องเสียทรัพย์หรือเสีย

บคุคลท่ีเป็นท่ีรกัไป	จะทรงสอนอย่างไร

เมื่อเหตุเป็นเช่นนี้	 ก็จะทรงสอนให้

ปรารภถึงคติธรรมดา	 ว่าเราจะต้อง

พลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้สิน้	

และใช้การอธิบายเพื่อโน้มน้าวไปให้

เห็นคติธรรมดา

	 เพราะฉะน้ัน	ถ้าถอืเอาตวัเราเองเป็น

นิทาน	 คือว่าถือเอาเรื่องที่เราเป็น	 ๆ	

อยูป่ระสบอยู่เป็นมูลเค้า	และคิดว่าถ้า

พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเราจะทรงสอน

อย่างไรแล้ว	เลอืกเอาค�าสอนมาปฏบิตัิ

ให้เหมาะแก่นิทาน	 คือว่าเรื่องของเรา

แต่ละคนแล้ว	 เราจะได้รับประโยชน์

จากธรรมของพระธรรมของพระพทุธเจ้า	

ไม่มกีารเสยีประโยชน์เลย	การทีเ่ราไม่

ได้รับประโยชน์นั้น เพราะเราไปเอา

ธรรมทีท่รงแสดงเพราะเร่ืองของคนอ่ืน 

ซึ่งไม่เหมาะกับเรื่องของเรามาปฏิบัต ิ

นี้เป็นเพราะเหตุนี้

 ในการปฏบิตัวิปัิสสนาธรุะ	กต้็องให้

เหมาะแก่นทิานของแต่ละคนเช่นเดยีวกนั	

ดงัจะเล่าเรือ่งพระจลูปันถกแทรกลงไว้

อีกเรื่องหนึ่ง

	 พระมหาปันถกเถระผู้พี่ให้พระจูล- 

ปักถกเรียนคาถาบทหนึ่งถึง	๔	เดือน	

ก็ไม่อาจเรียนได้	 เพราะทึบนัก	 จึงขับ

ไล่ให้ไปเสยี	พระจลูปันถกคดิจะสกึเดนิ

ออกไปในเวลาเช้าตรู	พระศาสดาทรง

พบเข้าตรสัถาม	ก็กราบทลูให้ทรงทราบ

พระศาสดาตรัสปลอบโยน	 ทรงลูบ 

ศีรษะด้วยฝ่าพระหัตถ์	 ทรงน�าไป 

พระคนัธกฎุทีีป่ระทบั	ทรงสัง่ให้นัง่หนั

หน้าไปทางทิศตะวันออกประทานผ้า

สะอาดให ้ลูบ	 พลางบริกรรมว ่า	 

รโชหรณ� รโชหรณ� “เท่าไคล เท่าไคล” 

พระจูลปันถกมองดวงอาทิตย์ลูบผ้า 

บ่อย	ๆ	ผ้าก็เปื้อนหมอง	ก็คิดว่าผ้านี้

สะอาดเหลอืเกิน	แต่อาศยัอตัภาพนีจ้งึ

สกปรกอย่างนี้	 จิตก็ด�าเนินสู่กระแส

วิปัสสนา	ก�าหนดความส้ินความเส่ือม

ว่า	 สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง	 เป็นต้น	

บรรลพุระอรหนัต์แล้ว	ความส�าเรจ็ผล
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ดดัีงนีเ้พราะพระศาสดาทรงทราบนทิาน

ของท่าน	แล้วทรงสอนให้เหมาะ

	 เพราะฉะนัน้	จงึควรศกึษาให้รูน้ทิาน 

คือเหตุที่เป็นมูลเค้าที่พระพุทธเจ้า   

ทรงแสดง โน้มน้าวน�ามาปฏิบัติให้

เหมาะกบันทิานคอืเรือ่งของเรา เราจะ

ได้รับประโยชน์ ไม่มีการเสือ่มประโยชน์

จากพระพุทธศาสนาเลย	 การท่ีน้อม

เอาธรรมมาปฏบิตัใิห้เหมาะ	เช่นนีแ้หละ

ช่ือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่

ธรรม	นีเ้ป็นข้อทีค่วรจะสดับฟังจะศกึษา

ให้รู้ข้อแรก

	 ข้อที่	๒	คือ การปฏิบัติ เมื่อเรียน

ธรรมของพระพุทธเจ้าพร้อมท้ังนิทาน	

และวิธีปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมดังที่

กล่าวมาแล้ว	 การปฏิบัตินั้นคือการที่

น้อมน�าเอาธรรมมาปฏิบัติให้เป็นผู้มี

ความประพฤตดิ	ีคือมีศีล	เป็นผูมี้จติใจ

ดี	 เป็นผู้มีความเห็นชอบ	มีความเห็น

ตรงอันเป็นตัวปัญญาทางพระพุทธ-

ศาสนา

 การปฏิบัตินี้จ�าต้องอาศัยศรัทธา 

ศรทัธานีแ้หละเป็นเหตชุกัน�าให้ปฏบิตัิ  

ถ้าขาดศรทัธาเสยีแล้ว กไ็ม่สามารถจะ

ปฏิบัติธรรมได้	 ศรัทธาแปลกันว่าเชื่อ					

การปฏบิติั	บางทีกล่าวว่า	ถอื	ท่ีมาจาก

ค�าว่า	 สมาทาน	 ศรัทธากับสมาทาน	

แปลรวมกนัว่า	เชือ่ถอื	ถอืปฏบิตั	ิเชือ่

กบัถอืปฏบิตันิีจ้ะต้องคู่กนั	การปฏิบัติ

นี้เอง	 เป็นเคร่ืองส่องถึงความเชื่อใน

พระพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างไร	อย่าง

ท่ีพูดถึงคนท่ีเข ้าวัดถือศีลฟังธรรม 

หรือให้ทานว่าคนมีศรัทธา	 นี้ก็ยกเอา 

การปฏิบตัิขึน้มาวา่	แม้ในพระบาลีก็มี

แสดงไว้	คือ	ในติกนบิาต พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงองค์ของผู ้มีศรัทธาไว้ ๓ 

ประการ คือประสงค์จะเห็นผู้มีศีล ๑ 

ปรารถนาจะฟังธรรม ๑ สละความ

ตระหนี่บริจาคทาน ๑	 เมื่อประกอบ

ด้วยองค์	๓	ประการนี้	จึงเรียกว่าผู้มี

ศรัทธา	 นี้ก็เอาการปฏิบัติเข้ามาเป็น

เครื่องวัดว่ามีศรัทธาหรือไม่	 เพราะ

ฉะนั้น	 ศรัทธาจึงเป็นประการส�าคัญ

มาก	เราจะต้องพยายามท�าศรัทธาของ

เราให้เชื่อถูก	 ไม่ใช่เป็นการเชื่อเฉไฉ

หรือเป็นความเช่ือที่คลอนแคลนไม่ 

ตั้งมั่น

	 ศรัทธาคือความเชื่อที่เฉไฉนี้	 เนื่อง

มาจากการที่ไม ่ได ้สดับฟังให ้รู ้จัก 

พระพทุธศาสนา	หรือว่าเกดิจากการที่

นับถือพระพุทธศาสนาโดยถือตาม	 ๆ	

กันมา	ซึ่งหนักไปทางวัตถุ	 ไม่ใช่หนัก

ไปในทางที่มุ่งเข้าถึงตัวธรรม	 ซึ่งเป็น

หลักของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริง	

ดงัจะเหน็ได้ว่าเราสร้างพระพทุธรปูเพือ่

เป็นเครือ่งสักการะบชูา	เป็นวัตถุท่ีจงูใจ

ให้ระลกึถงึพระพทุธเจ้า	เพือ่เกดิความ

ศรทัธาในพระองค์	เพือ่น�าเอาธรรมของ

การนับถือพระพุทธศาสนา



88

พระองค์มาปฏิบัติ	 แต่ว่าต่อมาก็เชื่อ

เฉไฉไปจนกลายเป็นเครื่องรางซ่ึงห่าง

ไปจากหลักเดิม	 คนดีก็มีเครื่องราง	

คนร้ายก็มีเครื่องราง	 แล้วก็ต่างมุ่งให้

เครื่องรางนี้คุ้มครองป้องกันตน	ทั้งใน

ทางท�าดี	 ทั้งในทางท�าร้าย	 เป็นผู้ร้าย

จะฆ่าเขาหรอืจะปล้นเขา	กม็เีครือ่งราง

คุ้มมใิห้เป็นอนัตรายในการท่ีจะท�าการ

ร้าย	ตลอดถงึต�ารวจกม็เีครือ่งรางป้องกนั

ไม่ให้เป็นอนัตรายในการทีจ่ะจบัคนร้าย	

นี้เป็นความเชื่อท่ีได้ห่างไกลออกมา	 

แต่ว่ากไ็ม่ใช่ว่าจะเป็นสิง่ทีม่โีทษทัง้นัน้	

ถ้านบัถอืให้ถกูต้อง	คอืให้เป็นท่ีพ่ึงของ

จิตใจส�าหรบัในการทีจ่ะกระท�าความด	ี

แล้ว	กย่็อมสามารถทีจ่ะอ�านวยประโยชน์

ให้ได้ตามสมควร	แต่กต้็องปรบัเข้ามา

หาหลกัว่าถกูอย่างไร	ควรอย่างไร	ด้วย

การทีม่าสดบัฟังให้รูจ้กัพระพทุธศาสนา

ว่าเป็นอย่างไร	 จนถึงสามารถรู้และ

ปฏิบตัธิรรมที่พระพทุธเจา้ทรงสั่งสอน

นั้น	 เมื่อเป็นเช่นนี้ศรัทธาก็จะตรง	 

ความปฏิบัติก็จะตรงตามไปด้วย

	 เมื่อท�าศรัทธาให้ตรงแล้ว	 ก็จะต้อง

ท�าศรทัธาให้ตัง้มัน่ด้วย	ดงัจะเหน็ได้ว่า	

ในบางคราวคิดว่ามีศรัทธาตั้งม่ัน	 รับ

ศีลต้ังแต่ข้อเว้นจากการปาณาติบาต 

ไปจนถึงข้อเว้นจากการดื่มน�้าเมา	 แต่

ครัน้ไปพบสตัว์ทีจ่ะพึงฆ่า	ไปพบทรพัย์

ที่จะพึงลัก	 บางทีถ้าน้อย	 ๆ	 ก็ไม่ลัก	 

แต่ถ้าบางทไีปพบมาก	ๆ	หรือบางทไีป

พบเพื่อนฝูงที่เป็นนักดื่มสุรา	 ศรัทธา

หายไปเสยีแล้ว	กก็ลบัประพฤตใินทาง

ฆ่าสัตว์บ้าง	 ลักทรัพย์บ้าง	 ประพฤติ

ผดิในทางกามบ้าง	พูดเทจ็บ้าง	ดืม่สุรา

เมรัยบ้าง	 นี้ศรัทธาไม่ตั้งมั่น	 ฉะนั้น	

ต้องท�าศรัทธาให้ตั้งมั่น การปฏิบัติจึง

จะดีมั่นคง

	 การที่จะท�าศรัทธาให้มั่นคงนี้	 ต้อง

อาศัยก�าลงัใจ	ด้วยการฝึกหัด	ข่ม	บ่ม	

อบรมใจให้เข้มแข็งทีจ่ะประพฤตคิวาม

ดี	 พยายามตั้งจิตไว้ในทางที่ดี	 แข็งใจ

ท่ีจะกระท�าความด	ีไม่อ่อนไปตามความ

ชั่ว	 นี้แหละเป็นหลักของสมาธิ คือ 

ตั้งใจมั่น หมายความว่า ตั้งใจมั่นไว ้

ในทางของความดี แข็งไว้ในทางของ

ความดี ไม่อ่อน ไปตามความชั่ว

	 อีกประการหนึง่	เกีย่วกบัความเห็น	

คอืเพราะเห็นว่าศลี	คอืความประพฤติ

ด	ีเช่นนัน้	ยงัไม่สามารถทีจ่ะอ�านวยผล

ที่ประสงค์ให้ได้	 จึงทิ้งศีลเสีย	 เพราะ

ฉะนัน้	คนเราจงึแบ่งออกเป็น	๒	พวก	

คือพวกที่ไม่ถือศีล	 เพราะเห็นว่าการ

ประพฤติทุจรติผดิศีล	เป็นเหตุให้ได้ผล	

และได้อย่างเห็น	 ๆ	 อีกพวกหนึ่ง	 คือ

พวกถือศีล	 เพราะเห็นว่าถือศีล	 เป็น

เหตุให้ได้ผลดี

 คราวนีม้าพจิารณาดูว่า	ถอืศลีได้อะไร 

เสยีอะไร ไม่ถอืศีลได้อะไร เสยีอะไร 
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	 การไม่ถอืศีล	เม่ือฆ่าสตัว์กส็ามารถ

ที่จะได้เนื้อมาเป็นอาหารเป็นต้น	หรือ

ได้ฆ่าสมปรารถนา	 การลักทรัพย์ได้ 

อะไร	 ก็ได้ทรัพย์บางทีได้มาก	 ๆ	 จน

ร�่ารวย	 การประพฤติผิดในกาม	 การ

พูดเท็จ	การดื่มสุราได้อะไร	ก็ได้ตาม

ที่กระท�านั้น	 แต่พวกท่ีไม่ถือศีล	 ซ่ึง

ประพฤติดังท่ีว่าน้ัน	 ก็ไม่ใช่ได้อย่าง 

เดียว	 ต้องเสียเหมือนกัน	 คือเสีย 

ความไม่มีเวร	ไม่มีภัย	

 คราวนี้เม่ือรักษาศีลเสียอะไร	 เมื่อ

เว้นจากการฆ่าสัตว์ก็ต้องเสียโอกาสที่

จะได้ฆ่าสตัว์	ไม่ลกัทรพัย์กเ็สยีโอกาส

ที่จะได้ทรัพย์	 ไม่ประพฤติผิดในกาม	 

ไม่พดูเท็จ	 ไม่ดื่มสุราและเมรัย	 ก็เสีย

โอกาสทีจ่ะได้ประกอบกรรมนัน้	ๆ	แต่

เมือ่รกัษาศลีกไ็ด้ความไม่มเีวรไม่มีภยั	

ได้ศีลานิสงส์	ดังที่ท่านแสดงไว้ว่า	ศีล

ให้ถึงสุคติ	 ศีลให้โภคสมบัติ	 ศีลให้ถึง

ความดับทุกข์ร้อน	

	 ปุถชุนสามญั	ย่อมจะมคีวามเหน็	๒	

อย่างนีป้ะปนกนั	และประพฤตไิปตาม

ความเห็น	 จะประพฤติในศีลได้มั่นคง 

ก็ต้องเห็นคุณศีล เห็นโทษของความ

ไม่รักษาศีล จะเห็นดังนี้ได้จริงต่อเมื่อ

ท�าความเห็นให้ตรงต่อคลองธรรม

 ท�าความเห็นตรงต่อคลองธรรมน้ัน 

จะท�าได้อย่างไร?

	 ทแีรกต้องพิจารณาส่วนทีไ่ด้กบัส่วน

ที่เสียทั้งสองน้ี	 เปรียบเทียบกันว่า			

อย่างไหนด	ีอย่างไหนเลวกว่ากนั	และ

ลงความเห็นตัดสินว่า	 ควรยึดถือเอา

ฝ่ายไหน	แต่ต้องไม่ลงความเหน็ตัดสนิ

ด้วยความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	

หรือในขณะที่ก�าลัง	 โลภ	 โกรธ	 หลง	

เพราะในเวลาเช่นนั้น	 ความรู้จักดีชั่ว

ผิดถูกอันเป็นตัวปัญญาย่อมมีอยู่น้อย 

หรอืหมดไป	ไม่อาจลงความเหน็ตัดสิน

อะไรให้ถูกธรรมโดยปราศจากอคติ 

ใด	 ๆ	 ได้	 และอาจท�าอะไรได้อย่าง 

ผดิ		ๆ	ฉะนัน้	ต้องลงความเห็นในเวลา

ที่สงบจากความโลภโกรธหลงจึงจะถูก

ต้อง	ในข้อนีมี้หลักฐานยืนยัน	คอื	ย้อน

พิจารณาดูตัวเราเอง	สิ่งที่เคยเห็นว่าดี

หรือไม่ดีนั้น	 ในขณะที่จิตใจก�าลังโลภ	

โกรธ	หลงอยู่เป็นอย่างหน่ึง	ในขณะที่

จิตใจสงบบริสุทธิ์เป็นอีกอย่างหนึ่ง	

ฉะนั้น	 ต้องพิจารณาด้วยปัญญาที่

ปราศจากความโลภ	ความโกรธ	ความ

หลง	จงึจะเหน็ได้ว่า	ผลทีไ่ด้เพราะการ

ประพฤติทุจริตผิดศีลนั้น	 เป็นผลได้

ชั่วคราว	 ส่วนผลเสียหายมีมากกว่า	

เพราะก่อความมีเวรมีภัยเป็นต้นขึ้น	

ส่วนการรักษาศีล	 แม้จะเสียโอกาส 

ที่จะได้ผลบางอย่าง	 แต่ก็ได้ผลที่ด ี

กว่าคือ	 ความสงบเวร	 สงบภัย	 ได้ 

ศีลานิสงส์ดังกล่าว
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	 เหน็อย่างนีแ้หละจงึเป็นความเหน็ที่

ตรงทีถ่กูคลองธรรม	ความรู้จกัพจิารณา

เทียบเคียงผิดชอบชั่วดีลงความเห็น

ตดัสนิให้ถกู	ให้ตรงคลองธรรมนี	้เป็น

ตัวปัญญา	 ที่ท�าให้มนุษย์เป็นสัตว์โลก

พเิศษกว่าสตัว์ร่วมโลกเดยีวกัน	ถ้าขาด

ปัญญาน้ีเสียแล้ว	 ก็ไม่มีอะไรท่ีท�าให้

พเิศษกว่ากนั	และเมือ่มคีวามเหน็ตรง	

กส็ามารถประพฤตคิวามดขีึน้	ตามท่ีมี

ความเห็นตรงขึ้นได้เพียงไร

	 อีกประการหนึ่ง	ความรู้ความเห็น

ธรรม อันเป็นข้อที่ครบ	 ๓	 ข้อนี้เป็น		

ข้อส�าคัญมาก	 พุทธศาสนิกผู้นับถือ

พระพุทธศาสนาแม้จะเป็นผู้ท่ีมีความ

เห็นตรง	 ในทางปฏิบัติแล้ว	 ถ้าขาด

ความรูค้วามเหน็ธรรมเสยีแล้ว	กช็ือ่ว่า

เป็นพุทธศาสนิกเพียงครึ่งเดียว	 หรือ

เพียงส่วนเดียวเท่าน้ันยังไม่เต็มท่ี	 จะ

เป็นพุทธศาสนิกเต็มที่ก็ต้องมีความรู้

เห็นธรรม	 ความรู้เห็นธรรม	 กล่าว 

ง่าย	 ๆ	 ก็คือความรู้ความเห็นในสิ่ง 

ที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนน้ี	 ว่ามี 

ความเกิดมีความดับเป็นธรรมดา	 ไม่

เหน็แต่เกดิแห่งส่วนทีร่วมกนัอยูเ่ท่านัน้	

มองทะลเุกิดไปให้เหน็ดับ	อันเป็นความ

เสือ่มสิน้แตกสลายแห่งส่วนน้ัน	ๆ	ด้วย	

เห็นอย่างนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเห็น

คตธิรรมดา	เม่ือท�าความเหน็ในคตธิรรม

ดานี้ให้มีขึ้นได้แล้ว	ก็สามารถบรรเทา

ความโลภ	 ความโกรธ	 ความหลงอัน

เป็นเหตุให้ประพฤติผิด	 และเป็นเหตุ

ละความมวัเมาประมาทความยึดถอืให้

เบาบางลงไปได้

	 มตีวัอย่างเล่าว่า	พระราชอนชุาของ

พระเจ้าอโศกมหาราช	 ตั้งอยู่ในฐานะ

เป็นพระยุพราช	 ในคราวหนึ่งได้เสด็จ

ไปล่าเนื้อ	 ได้เห็นฝูงเนื้อเล่นกันอยู ่

อย่างร่าเริง	 จึงมาคิดว่าหมู่เนื้อเหล่านี้

เพียงแต่กินหญ้าเท่านั้น	 ยังมีความ

คะนองกันอยู่เช่นนี้	 ก็ไฉนพวกภิกษุที่

พระเจ้าอโศกมหาราช	 ทรงทะนุบ�ารุง

ด้วยประการต่าง	ๆ	เช่นให้ได้ฉนัอาหาร

ที่ดี	 ๆ	 เป็นต้น	 จะไม่มีความคะนอง

สนุกสนานบ้างเล่า	เมื่อเสด็จกลับจาก

ล่าเนือ้	แล้วจงึได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอโศก-

มหาราช	 กราบทูลความคิดนี้ให้ทรง

ทราบ	พระเจ้าอโศกมหาราชทรงหาเหตุ

ท�าเป็นเหมือนกริ้วอย่างมาก	 แล้วก็

รับส่ังให้พระอนุชาซึ่งเป็นพระยุพราช

นัน้เสวยราชสมบตั	ิ๗	วนั	พ้นจาก	๗	

วันแล้วจักให้น�าตัวไปประหารชีวิตเสีย	

ฝ่ายพระยุพราชอยู่ในราชสมบตั	ิ๗	วัน	

แต่ว่านกึอยูว่่าอกี	๗	วนัเราจะตาย	พอ

ล่วงมาได้วันหนึ่งก็นึกว่าอีก	๖	วันเรา

จะตายเร่ือย	ๆ	มาเช่นนีจ้นถงึอกี	๑	วนั

เราจะตาย	 ไม่เป็นอันสรงสนานไม ่

เป็นอันเสวยไม่เป็นอันบรรทม	 ก็ทรง 

ซูบผอมลงไปโดยล�าดับ	 ฝ่ายพระเจ้า

การนับถือพระพุทธศาสนา



ก

91

อโศกมหาราชกท็รงถามว่า	กเ็ธอเสวย

ราชสมบตัอิยูเ่ช่นนีบ้รบิรูณ์	ด้วยความ

สขุต่าง	ๆ	เป็นอนัมาก	ท�าไมเธอจงึเป็น

เช่นนี	้พระอนชุากท็ลูตอบให้ทรงทราบ

ว่าจะรูส้กึเป็นสขุอย่างไร	เพราะมานกึ

เตอืนอยูเ่สมอว่าอีก	๗	วัน	อีก	๖	วนั	

อีก	 ๕	 วัน	 จนถึงอีก	 ๑	 วันจะตาย	

พระเจ้าอโศกมหาราชจงึได้ตรัสให้ทราบ

ว่า	 ที่มอบให้เสวยราชสมบัติและคาด

โทษไว้เช่นน้ี	 ก็เพ่ือเป็นการสอนโดย

อ้อมเพ่ือให้รูว่้าความคะนองสนกุสนาน

นั้น	 ไม่ได้เกิดเพราะเหตุท่ีอยู่ในความ

แวดล้อมด้วยความสุขต่าง	 ๆ	 อย่าง 

พระยุพราชนี้แวดล้อมด้วยความสุข 

ต่าง	ๆ	ยิ่งกว่าภิกษุเป็นอันมาก	แต่ว่า

กห็าความสขุไม่ได้	เพราะอะไร	กเ็พราะ

นึกถึงความตายที่จะมีแก่ตน	 เพราะ

ฉะนัน้	จงึไม่รู้สกึเป็นสขุ	กพ็วกภกิษทุี่

พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทะนบุ�ารงุนัน้

นึกถึงความตายอยู่เสมอ	 ๆ	 ไฉนจะมี

ความคะนองสนุกสนานเล่า

	 น้ีเป็นเรื่องที่สาธกให้เห็นว่า	 การที่

เรามาค�านึงถึงความเกิดความดับอยู่

เสมอ	 อย่างต�่าก็เป็นเหตุให้เกิดความ

ไม่ประมาท	 ยับยั้งความคะนองไปใน

ทางประพฤติช่ัว	 เสียหาย	 และให้รีบ

เร่งประพฤติความดีความชอบให้ทัน

กาลทันเวลา	อย่างสูงก็ให้เข้าถึงธรรม

ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้	 พระพุทธเจ้าได้

ทรงแสดงว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ	

โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ	 ก็คือหมาย 

ความว่ารู้คติธรรมดานี้เอง	 ดังที่ท่าน

แสดงไว้ว่า	 พระโกณฑัญญะฟังปฐม- 

เทศนาแล้ว	 ก็เกิดธรรมจักษุดวงตา 

เห็นธรรมว่า	 สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิด

ขึน้เป็นธรรมดา	สิง่นัน้ทัง้หมดมีความ

ดบัไปเป็นธรรมดา	เพราะฉะน้ัน	ความ

รู ้เห็นในคติธรรมดานี้	 จึงเป็นหลัก 

ส�าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีจะท�า 

ให้เข้าถึงพระพุทธศาสนา	 ซึ่งผู ้เป็น 

พุทธศาสนิกควรท่ีจะพยายามกระท�า

ให้เกิดขึ้น

	 รวมหลักเป ็นเคร่ืองน�าเข ้าไปสู  ่

ความเป็นพทุธศาสนกิเป็น	๓	ประการ	

คือ	 การสดับฟังหรือการเรียนให้รู ้

พระพทุธศาสนา	(ปรยิตั)ิ	๑	การปฏบิตัิ

พระพุทธศาสนา	(ปฏิบัติ)	๑	ความรู้

ความเห็นธรรม	 (ปฏิเวธ)	 ๑	 เมื่อ

ประกอบอยู ่ใน	 ๓	 ประการน้ีก็ได้ 

ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิก คือผู ้นับถือ

พระพุทธศาสนา

	 สรุปได้ว่า	 ในพระพุทธศาสนามีวิธี

การนบัถอืทีค่วรทราบไว้ตัง้แต่เบือ้งต้น 

คือ นับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม  

พระสงฆ์ เป็นสรณะ (ทีพ่ึง่) ทีเ่รยีกว่า 

ไตรสรณาคมน์ (ถงึสรณะ ๓) ฉะนัน้ 

ผู้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธา

เลือ่มใส จงึมทีีพ่ึง่ทางใจอนัแท้จรงิอย่าง

แน่นอน ไม่เป็นคนอนาถา (ไม่มทีีพ่ึ่ง) 
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ส่วนศาสนาอื่น	 ๆ	 โดยมากสอนให้

นับถือเทวดาองค์เดียว	 หรือมากองค์

เป็นที่พึ่ง	พระพุทธศาสนามิได้ปฏิเสธ

เทวดาเสยีเลยทเีดยีว	แต่ไม่ได้สอนให้

นับถือเทวดาเหมือนอย่างนั้น	 เพราะ

เทวดายังมีกิเลสมีความกลัวเหมือน

อย่างสามญัมนษุย์ทัว่ไป	คอืยงัมภีาวะ

ทางจิตใจเป็นปุถุชนอยู ่ เหมือนกัน	

พระพุทธเจ้าทรงสิน้กเิลสสิน้ความกลวั	

ทรงเป็นท่ีพึ่งพ้นภัยของเทวดา	 และ

มนุษย์ทั้งปวง	 ทรงเป็นศาสดาของทั้ง

สองจ�าพวก	 ศาสดาโดยมากสอนให้

มนษุย์ผกูพนัเหมอืนอย่างเป็นทาสของ

เทวดา	 คือมอบความเช่ือทั้งหมดต่อ

เทวดาอย่างทาส	ต้องเชือ่ฟังค�าสัง่ของ

นายโดยเด็ดขาด	 พระพุทธเจ้าเป็น

ศาสดาองค์เดยีวทีท่รงเลกิทาสดงักล่าว

โดยเด็ดขาดสิ้นเชิง	 ทรงเป็นมนุษย ์

ทีน่บัถอืความรูค้วามสามารถของมนุษย์	

ประกาศอิสราธิปไตยและสิทธิของ 

มนษุย์ชนท่ัวไป	ตลอดถึงสตัว์ดริจัฉาน

ทั้งหมด	เพราะมิใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่

พึงมีสิทธิในชีวิตและความสุขของตน	

สัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายก็พึงมีสิทธิของ

ตนดังกล่าวเหมือนกัน

	 พระกรุณาของพระพุทธเจ้า	 แผ่ไป

กว้างขวางครอบโลกครอบจกัรวาล	ยิง่

กว่ากรุณาของมนษุย์	ทีแ่ผ่ไปกว้างขวาง

ในหมูม่นษุย์ด้วยกนั	เทวดาจึงกลายมา

เป็นเสมอกับมนษุย์ปถุุชนด้วยกนั	และ

เมื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็อาจรู้

ธรรม	อาจละกเิลสเป็นพระอรยิบคุคล

ได้เหมอืนกนั	เป็นเทวดาเสียอกีอาจจะ

ละกิเลสได้ยากกว่า	 เพราะมีสุขมาก	

จึงมักจะติดสุขไม่อาจเห็นทุกข์	 เช่น

เดียวกับคนที่มี สุขสมบูรณ ์ในหมู  ่

มนุษย์นี้เอง	 เป็นมนุษย์อยู่ดังนี้แหละ	

มโีอกาสทีจ่ะรูธ้รรมะละกเิลสได้สะดวก

กว่า	 เรื่องเทวดาองค์เดียวหรือหลาย

องค์	 จึงไม่มีความส�าคัญในพระพุทธ-

ศาสนา	ยกเร่ืองเทวดาออกเสยีทัง้หมด	

พระพุทธศาสนากไ็ม่ขาดสาระอะไรไป

เลยแม้แต่น้อย

	 แต่คนเราจะต้องมีท่ีเคารพนับถือ	 

ไม่อย่างนีก้อ็ย่างนัน้	เม่ือไม่นบัถือเทวดา	

จะพึงนับถืออะไร	 ก็พึงนับถือท่านผู้มี

พระคุณสูงสุด	 อันควรเป็นท่ีเคารพ

นบัถอืของเทวดาและมนษุย์โดยแท้จรงิ

ทัง้หมด	คอื	พระพทุธเจ้า	กบัพระธรรม	

และพระสงฆ์	ซึง่ได้ทรงเลกิทาสให้แก่

ตนเองนี้แหละ	ด้วยวิธีไตรสรณคมน์

	 ควรเข้าใจว่า	 ทางพระพุทธศาสนา

มิได้มุ ่งให้นับถือพระพุทธองค์อย่าง

เทวดาผู ้บันดาล	 แต่มุ ่งให ้นับถือ

พระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธะ	(ผูต้รสัรู้

ความจริงด้วยพระองค์เองแล้วทรง 

แสดงสั่งสอน)	 จริง	 นับถือพระธรรม

ว่าเป็นพระธรรม	(ที่พระพุทธเจ้าตรัส

การนับถือพระพุทธศาสนา



ก

93

ด)ี	จรงิ	นบัถอืพระสงฆ์ว่าเป็นพระสงฆ์	

(ผูป้ฏบิตัดิ)ี	จรงิ	สรณะท้ังสามน้ี	เป็น

ของจริงเป็นที่พึ่งได้จริง	

	 เมือ่เป็นเช่นนี	้อาจจะมีบางคนสงสยั

ว่า	 แล้วการท่ีพระองค์ตรัสสอนว่าตน

เป็นที่พึ่งของตนนั้น	จะมิเป็นการค้าน

กบัหลกัไตรสรณคมน์หรอื	เพราะตาม

หลกัน้ัน	พระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	

เป็นสรณะ	ที่พึ่ง	 มีค�าสวดปฏิเสธและ

รับรองทีละอย่าง	 ๆ	 ว่า	 ไม่มีที่พึ่งอื่น	

พระพุทธเจ้าเป็นท่ีพ่ึงอันประเสรฐิ	ไม่มี

ทีพ่ึง่อืน่	พระธรรมเป็นท่ีพึง่อันประเสรฐิ	

ไม่มีที่ พ่ึงอ่ืน	 พระสงฆ์เป็นท่ีพึ่งอัน

ประเสริฐไม่มีท่ีพึ่งอื่น	 ตามค�าสวดนี้

เมื่อฟังเผิน	 ๆ	 ก็ดูค้านกันเองอีก	 แต่

ทั้งหมดนี้ไม่ค้านกันเลย

	 จะว่าถงึวตัถท้ัุงสามก่อน	แม้จะต่าง

กันโดยวัตถุว่า	 พระพุทธ	 พระธรรม	

พระสงฆ์	แต่กเ็ป็นอันหนึง่อันเดยีวกนั

โดยเนือ้ความ	เพราะทัง้สามพรากจาก

กันไม่ได้	คอื	พระพทุธตรสัรูพ้ระธรรม	

พระธรรมอันพระสงฆ์ทรงรักษาไว	้ 

พระสงฆ์ก็เป็นสาวกของพระพุทธ	 

จึงเนื่องเป็นอันเดียวกัน	เหมือนไม้	๓	

อันต้ังพิงกันอยู่	 ฉะน้ัน	 เมื่อถึงวัตถ	ุ

หนึ่งเป็นท่ีพึ่ง	 ก็เป็นอันได้ถึงทั้งสาม

วัตถุ	 อีกนัยหนึ่ง	 พระพุทธเป็นที่พึ่ง

เอกอุ	พระธรรม	พระสงฆ์	 ก็เหมือน

กนั	ตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละวตัถ	ุ

อกีนยัหนึง่	ค�าสวดนัน้เป็นส�านวนความ 

ง่าย	ๆ	ว่า	ไม่มทีีพ่ึง่อืน่นอกจากพระพทุธ	

ไม่มทีีพ่ึง่อืน่นอกจากพระธรรม	ไม่มีที่

พึง่อืน่นอกจากพระสงฆ์	คอื	นอกจาก

ทั้งสามนี้ก็ไม่มีที่พึ่งอื่นอีก	

	 คราวนี้จึงถึงปัญหาว่าจะแย้งกับค�า

สอน	 ที่สอนให้มีตนเป็นที่พ่ึงหรือไม่		

อนัท่ีจรงิท่ีพึง่คอืวัตถุ	๓	ใช้ค�าว่า	สรณะ	

ที่พึ่งคือตนใช้ค�าว่า	 นาถะ	 แต่จะไม่

วจิารณ์ค�าจากบาล	ีค�าสอนนีไ้ม่ขดัแย้ง

กนัแต่สอดคล้องกนัเป็นอย่างยิง่	ถ้าจะ

เทียบการด�าเนินชีวิต	กับการเดินทาง

ทีก่ล่าวได้ว่า	พึง่พระพทุธเจ้าเป็นผูบ้อก

ทาง	พ่ึงพระธรรมเป็นทาง	พ่ึงพระสงฆ์

เป็นผู้บอกต่อ	ๆ	มา	และพึ่งตนเป็นผู้

เดนิทางเอง	ตนคือตวัเราเองของทกุ	ๆ	

คนเป็นส่ิงท่ีท้ิงไม่ได้	 ต้องพึ่งตนเอง 

ตั้งแต่เกิดมา

	 คิดดูสักนิดหนึ่งที่ว่า	 เด็ก	 ๆ	 พึ่ง

ตนเองไม่ได้	 พ่อแม่ต้องอุปการะทุก 

อย่างก็เป็นความจริง	แต่เด็กก็ต้องพึ่ง

ตนเองในส่วนส�าคญั	ตวัอย่าง	ผูอ้ปุการะ

ให้อาหาร	 ก็ให้ได้อย่างมากเพียงป้อน

เข้าปาก	 เด็กต้องเคี้ยวกลืนอาหารเอง	

ร่างกายก็ต้องรับย่อย	ในการเคีย้วกลนื

อาหารเป็นต้นนี	้เดก็ต้องพึง่ตนเองคอื	

ตนเองต้องท�า	ในการเรยีนก็เหมอืนกนั	

เดก็ต้องพึง่ผูป้กครองในการฝากโรงเรยีน	

ค่าเล่าเรียน	เป็นต้น	แต่เด็กต้องเรียน
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เองจะไปพึ่งพ่อแม่หรือใคร	 ๆ	 ให้ช่วย

เรยีนเพือ่ให้ตนรู้โดยไม่ต้องเรยีนหาได้

ไม่	 ในการเรียนท่ีจะให้ความรู้เกิดขึ้น

แก่ตนนีต้้องพึง่ตนเอง	คอื	อาศยัก�าลงั

ร่างกาย	 ก�าลังสติปัญญา	 ของตน	 

เล่าเรียนไป	 นี่แหละเรียกว่า	 พึ่งตน	 

แต่ไฉนจะพึง่ตนเองได้	คอืไม่เกยีจคร้าน

เหลวไหล	ก็ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้า	 ตรัสสอนให้มีความ

ขยนัหมัน่เพยีรพยายาม	กต็ัง้ใจพากเพยีร

พยายามไปจนกว่าจะส�าเร็จ	 นี่แหละ

เรียกว่าพ่ึงพระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	

คอืนึกถึงพระและปฏบัิตติามพระ	พระ

ก็เป็นท่ีพ่ึงได้	 และตนก็เป็นที่พึ่งของ

ตนเองได้อย่างแท้จริง

	 อนึ่ง	 อาจจะมีปัญหาว่า	 เวลานี้

พระพุทธเจ้าประทบัอยูท่ีไ่หน	นกัศกึษา		

พุทธประวัติก็จะตอบว่า	 เวลานี้มีแต่

พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงและบัญญัติไว้	 เมื่อพระองค์ยัง

ทรงมีพระชนม์อยู่	 ซึ่งต้ังอยู่ในฐานะ

เป็นศาสดาแทนพระองค์	พระพทุธเจ้า	

ตามที่ได้ทรงสั่งตั้งไว้เม่ือใกล้จะเสด็จ

ดับขันธปรินิพพาน	แต่นักศึกษาธรรม

ก็อาจจะตอบให้แง่คิดว่าพระพุทธเจ้า

ทรงบรรลุอมตธรรม	(ธรรมที่ไม่ตาย)			

จึงทรงเป็นอมตะ	 เวลานี้พระพุทธเจ้า

ก็ยังมีอยู่	 และมีอยู่เป็นนิรันดรกาล	 

มีอยู ่ท่ีไหน	 ก็มีอยู ่ในอมตธรรมนั่น 

แหละ	นักศึกษาธรรมยังอ้างหลักฐาน

ในพระสูตรอีกว่า	 พระพุทธศาสนา 

ไม่แสดงว่า	 พระตถาคตพุทธเจ้าและ

พระอรหันต์ตายสูญตายเกิด	 หรือท้ัง

ตายสูญท้ังตายเกดิ	เพราะส่ิงท่ีตายนัน้	

คอื	ขนัธะ	หรือ	สกันธะ	(สกนธกาย)	

ส่วนพระตถาคตพทุธเจ้าและพระอรหนัต์

มิใช่ขันธ์	 จะเห็นท่านตายสูญหรือ 

ตายเป็นอะไรอย่างไร	จงึไม่ถกูทุกอย่าง	

นักศึกษาธรรมยังกล่าวยืนยันต่อไปว่า	

ตามท่ีกล่าวว่า	 พระพุทธเจ้ามีอยู่เป็น

อมตะนั้นไม่ได้อ้างเอาเองอย่างลม	 ๆ	

แล้ง	 ๆ	 แต่อาจเห็นได้จริง	 ๆ	 คือ	 

ถ้าใครต้องการจะเห็นพระองค์ในเวลา

นี้หรือในเวลาไหน	 ๆ	 ก็ตาม	 ก็ตั้งใจ

ปฏิบัติพระพุทธศาสนา	 อบรมจิตใจ 

ให้เป็นสมาธิ	 อบรมปัญญาในธรรม	 

ก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง 

เพราะได้ตรสัไว้แล้วว่า	“ผูใ้ดเหน็ธรรม	

ผู้นั้นเห็นเรา”	 หลักฐานเหล่านี้เป็น

เครื่องยืนยันว่า	 พระพุทธเจ้าได้ทรง

ด�ารงอยูเ่ป็นอมตะ	และอาจเหน็ได้จริง	

การถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ	(ที่พึ่ง)	

ดงัท่ีกล่าวถึงกนัว่า	พทุธฺ� สรณ� คจฉฺามิ 

จึงไม่เป็นการถึงอย่างว่างเปล่า	เพราะ

ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว	 แต่มีพระ- 

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะได้จริง
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 วธีิปฏบัิตถิงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

นัน้	ให้ตัง้ใจระลกึถงึพระพทุธคณุข้อใด

ข้อหน่ึง	 หรือระลึกถึงโดยสรุปว ่า	 

พระพทุธเจ้าทรงตรสัรูจ้รงิ	ทรงบรสิทุธิ์

จริง	ทรงมพีระกรณุาจริง	พระพุทธเจ้า

กจ็ะปรากฏขึน้ในพระคุณ	ความว้าเหว่

หวาดกลัวทุกอย่าง	 ก็จะหมดไปจาก

จิตใจ	หรือถ้ามคีวามทกุข์ร้อนหม่นหมอง

อยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง	 ก็จะหายไปสิ้น	

จะหายความอัดอ้ันตันใจ	 จะเห็นทาง 

ออกอย่างดีท่ีสุด	 น้ีเป็นพุทธานุภาพท่ี

มีจริง	 ข้อส�าคัญให้ตั้งใจถึงพระองค์ให้

เป็นสรณะของตนให้จรงิ	พระองค์กจ็ะ

มาเป็นสรณะได้จริง	จิตใจที่มีสรณะดัง

กล่าวจะเป็นจิตใจที่อบอุ่นไม่ว้าเหว่ ที่

เข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ ท่ีกล้าหาญ ไม่

สะดุง้หวาดเสยีว ทีผ่่องใสไม่เศร้าหมอง 

ท�าให้เกดิความเหน็ทีถู่กต้อง เป็นเคร่ือง

น�าชวีติให้ด�าเนนิไปในทางทีถ่กู ทัง้เมือ่

ได้อบรมสมาธิปัญญาในธรรมจนได ้

เห็นธรรม ก็ได้เห็นองค์พระพุทธเจ้า

อย่างประจักษ์แจ้ง พระพุทธเจ้าและ

พระศาสนาของพระองค์จงึเป็นของจริง

แท้ เป็นสรณะที่พึ่งของทุก ๆ คนของ

โลกได้อย่างแน่นอน. (พ.ก.	๒๐-๔๘)

มีค�าแปลอย่างหนึ่งว่า	 การออก	 การ

ออกท่ีเป็นการบวชหรือปัพพัชชานี้	 

ในเบื้องต้นก็เป็นการออกทางกาย	คือ

ออกจากเคหสถาน	บ้านเรือน	มาเป็น

ผูไ้ม่มเีรอืน	เพราะฉะนัน้	จงึมคี�าเรยีก

นักบวชว่า	 อนาคาริยะ	 ที่แปลว่า  

คนไม่มีเรือน คนไม่มีบ้าน	 ดั่งนี้แล้ว	

จึงต ้องมีความเป็นอยู ่ เกี่ยวพันกับ	 

นิสสัย ๔	ของบรรพชิตคือผู้บวช

	 ค�าว่านิสสัยนั้นก็มีอยู่	๒	อย่าง	คือ	 

นสิสัยทีเ่ป็นภายนอกอย่างหนึง่	นสิสัย

ที่เป็นภายในอย่างหนึ่ง	 นิสสัยที่เป็น

ภายนอก	ได้แก่	ปัจจยัเป็นเคร่ืองอาศัย

ซึง่นบัว่าจ�าต้องอาศัยขาดไม่ได้	นสิสัย

ทีเ่ป็นภายใน	ได้แก่นสิสยัจติใจ	กห็มาย

ถึงพื้นเพของจิตใจ	 แต่ว่านิสสัยจิตใจ

นั้นจะยกไว้	 จะกล่าวเฉพาะนิสสัย

ภายนอก	 คือปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยท่ี

จ�าเป็นส�าหรบัผูบ้วช	กคื็อ	เทีย่วบณิฑบาต 

นุง่ห่มผ้าบงัสกุลุ อยูโ่คนไม้ ใช้ยาดอง

ด้วยน�้ามูตรเน่า	 ดังที่ได้บอกกันเมื่อ

อุปสมบทเสร็จใหม่	ๆ	นั้นแล้ว

	 ท�าไมจึงต้องบอกนิสสัย	 ๔	 นี้	 ก็

เพราะว่าเมือ่ออกจากบ้านจากเรือนมา

เป็นอนาคาริยะ	คือ	คนไม่มีบ้านไม่มี

เรอืน	จะท�าอย่างไร?	ครอบครวักไ็ม่ม	ี

ก็ต้องเท่ียวขอเขา	 คือเท่ียวบิณฑบาต	

ผ้านุ่งจะได้จากที่ไหน	 ก็ต้องเที่ยวเก็บ

เอาผ้าทีเ่ขาทิง้เขาไม่ต้องการมาท�าเป็น

การบริโภคปัจจัย ๔ ดู บริโภค ๔,  

  อังคุลิมาลปริตร.

การบวช	 ค�าน้ีออกมาจากค�าว่า	 ปัพพัชชา	 

การบวช



96

ผ้านุ่งห่มส�าหรับตน	 ท่ีอยู่อาศัยจะอยู่

ที่ไหน	 บ้านก็ไม่มี	 โดยที่สุดก็ต้องอยู่

ตามโคนไม้	 เม่ือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้น

จะได้หยกูยาทีไ่หน	เมือ่อยูต่ามโคนไม้	

ก็ต้องเก็บเอาผลไม้ที่เป็นยามาท�าเป็น

ยากนัแก้ไข้ตามมตีามได้	เพราะฉะนัน้	

นิสสัย	 ๔	 นี้จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นจริง	 ๆ	

ส�าหรับผูท่ี้บวช	ตามความหมายด้ังเดมิ

น้ัน	คือว่าออกมาเป็นคนไม่มบ้ีานเรอืน	

แต่ต่อมาเมือ่นักบวชได้มาเกีย่วข้องกบั

ชาวบ้านชาวเมอืงในฐานะทีม่าเทีย่วสัง่

สอนอบรมเขา	มาเป็นบญุเขตคอืนาบญุ

ของเขา	 เมื่อเขามีศรัทธาก็สร้างวัดให้

อยู	่ก็กลายเป็นนกับวชทีอ่ยูว่ดั	เมือ่มา

อยู่วัดเข้า	 ชาวบ้านชาวเมืองมีศรัทธา

มากขึน้	 เขากม็าบ�ารงุด้วยอตเิรกลาภ

ต่าง	 ๆ	 จนมากมายด้วยก�าลังศรัทธา

ของเขา	ดงัทีป่รากฏอยูน่ี	้เพราะฉะนัน้	

ในบัดน้ีมักจะลืมเลือนไปถงึความหมาย

เดิมของการบวช	 ลืมเลือนนิสสัย	 ๔	

ของการบวช	ชกัให้ประมาท	ลมืความ

เป็นนกับวช	คือความเป็นผูอ้อกดงักล่าว

ของตน	 แล้วก็ประพฤติตนไม่สมควร 

ก็กลายเป็นก่อบาป	ก่ออกศุลขึน้	ฉะนัน้

จงึควรระลกึถงึความหมายของการบวช	

ระลึกถึงนิสัย	 ๔	 ของการบวชท่ีมี 

ความหมายเกี่ยวพันกันดังกล่าวมา 

นั้น	แล้วก็ไม่ประมาทตั้งใจบวชปฏิบัติ 

พระธรรมวินัยตามก�าลังสามารถ

	 ท�าไมเขาจงึบ�ารงุด้วยอตเิรกลาภต่าง	ๆ 

มากมาย?	 ก็เพราะเขามุ่งจะให้ผู้บวช

เป็นสมณะท่ีด	ีจะได้มีสัปปายะคอืความ

สะดวกสบายในการท่ีจะเล่าเรยีนปฏบิตั	ิ

เพราะฉะนัน้	จงึควรท�าสตคืิอความระลกึ

สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอ	 ว่าเขา

ยิ่งบ�ารุงเราเท่าไร	ก็จ�าเป็นที่จะต้องยิ่ง

ท�าความดใีห้มากขึน้เท่านัน้	เพราะเขา

มุ่งเช่นนั้นเขาจึงท�านุบ�ารุง	 เม่ือมีสติ

เช่นนี้แล้วก็จะได้เกิดความไม่ประมาท

	 ตามที่กล่าวมานี้เป็นการออกบวช

ทางกาย	 และยังต้องมีลัทธิวิธีในการ

บวช	ดังออกบวชเป็นภกิษ	ุเป็นสามเณร	

ก็จะต้องปฏิบัติพิธีการบวช	 เมื่อบวช

แล้วก็จ�าเป็นที่จะต้องรักษาปฏิบัติใน

สิกขาตามหน้าที่ของผู้บวช	 ในการนี้ 

ก็จ�าเป็นท่ีจะต้องมีการออกบวชอีก 

อย่างหนึง่	คอืการออกบวชทางใจ	ได้แก่	

การปฏิบัติทางจิตใจ	ให้เกิดความสงบ

ระงบัตามพระธรรมวินยัของพระพทุธเจ้า

	 การออกบวชทางจติใจเป็นข้อส�าคญั	

ถ้าจิตใจไม่ออก	ดงัเช่นจติใจยังฟุ้งซ่าน

ไปในเรื่องของโลก	 ในเรื่องของบ้านท่ี

ได้ออกมาแล้ว	 หรือในทางใดทางหนึ่ง

ในภายนอก	 ก็พาให้ร่างกายกระสับ

กระส่ายไปด้วย	 ไม่สามารถจะปฏิบัติ

ในสิกขาของผูบ้วชได้	เพราะฉะนัน้	การ

บวชที่สมบูรณ์ก็จ�าเป็นที่จะออกบวช

ทางจิตใจอีกส่วนหนึ่ง

การบวช
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	 อนึ่ง	 บวชท�าไม? ปัญหานี้ตอบ 

ตามทางพิจารณาดูตามประวัติของ

พระพุทธเจ้าว่า	พระพุทธเจ้านั้น	 เมื่อ

ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู ้	 

ยังเป็นพระราชกุมาร	 ก็ทรงมีความ

บริบูรณ์พูนสุขทุกประการ	 แต่ได้ทรง

ปรารภถึงความแก่	 ความเจ็บ	 ความ

ตายที่มีครอบง�าสัตว์โลกทุกถ้วนหน้า	

จึงทรงประสงค์จะพบโมกขธรรม	 คือ

ธรรมเป็นเครือ่งพ้นจากความแก่	ความ

เจ็บ	 ความตาย	 เมื่อได้ทรงประสบ

พบเห็นสมณะคอืนกับวช	ก็ทรงเลือ่มใส

ในการบวช	ทรงเหน็ว่าจะเป็นทางแสวง

หาโมกขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องพ้น

จากความทุกข์ดั่งกล่าวนั้นได้	จึงเสด็จ

ออกบวช	 เพราะฉะนั้น	 จุดมุ่งหมาย

แห่งการบวชของพระพุทธเจ้าจึงได้มุ่ง

โมกขธรรม	 ธรรมเป็นเคร่ืองพ้นจาก

ความทกุข์ของโลก	คอื	ความแก่	ความ

เจ็บ	 ความตาย	 พร้อมท้ังความเกิด	 

ผูท้ีบ่วชตามพระพทุธเจ้าในชัน้แรกกมี็

ความมุง่เช่นน้ี	ดงัเช่นพระสาวกในครัง้

พทุธกาลรปูหนึง่ชือ่ว่า	พระรัฏฐปาละ 

ท่านเป็นลูกเศรษฐี	แต่ก็ได้สละทรัพย์

สมบตัอิอกบวชปฏบิตัจินเป็นพระอรหนัต์

รูปหนึ่ง	 วันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินของ

แคว้นนั้นพระนามว่าพระเจ้าโกรัพยะ

ได้ถามท่านว่าท่านบวชท�าไม?	 เพราะ

คนโดยมากนัน้บวชกันเพราะเหตวุ่า	มี

ความเส่ือมเพราะชราบ้าง	มคีวามเส่ือม

เพราะป่วยไข้บ้าง	มีความเสื่อมทรัพย์

สมบัติบ้าง	มีความเสื่อมญาติบ้าง	แต่

ว่าท่านรัฏฐปาละเป็นผู้ที่ยังไม่มีความ

เส่ือมใด	 ๆ	 ดั่งกล่าวนั้น	 ไฉนท่านจึง

ออกบวช	ท่านก็ตอบว่า	พระพุทธเจ้า

ได้ตรัส	ธัมมุทเทสไว้	๔	ข้อ	คือ

 ๑. โลกอันชราย่อมน�าเข้าไป ไม่

ยั่งยืน

 ๒. โลกไม่มอีะไรต้านทานจากความ 

เจ็บป่วย ไม่เป็นใหญ่

 ๓. โลกไม่ใช่ของของตน เพราะ 

ทุก ๆ คนจ�าต้องละสิ่งทั้งปวงไป ด้วย

อ�านาจของความตาย และ

 ๔. โลกพร่องอยู่ ไม่มีอิ่ม เป็นทาส

ของตัณหา คือ ความดิ้นรนทะยาน

อยาก

	 ท่านได้ปรารภธัมมุทเทส	 คือการ

แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าท้ัง	 ๔	

ประการนี้	จึงได้ออกบวช

	 แต่ว่าการบวชนั้นก็มิได้มีผู ้มุ ่งผล 

อย่างสูงดั่งกล่าวนี้ เสมอไป	 ดังใน 

มิลินทปัญหา	พระเจ้ามิลินท์ ได้ถาม	 

พระนาคเสน ว่า	ประโยชน์สูงสุดของ

การบวชคอือะไร?	พระนาคเสนท่านก็

ตอบว่า	 ประโยชน์สูงสุดของการบวช

นัน้คอืพระนพิพาน	คือความดบั	เพราะ

ไม่ยดึมัน่อะไร	ๆ	ทัง้หมด	แต่คนกมิ็ใช่

บวชเพื่อประโยชน์นี้ทั้งหมด	 บางคน

บวชเพราะหลกีหนรีาชภยับ้าง	หลกีหนี

การบวช
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โจรภยับ้าง	ปฏบัิตติามพระราชประสงค์

หรือตามประสงค์ของผู้มีอ�านาจบ้าง	

ต้องการจะพ้นหนีส้นิบ้าง	ต้องการความ

เป็นใหญ่บ้าง	ต้องการทีจ่ะด�ารงชวีติอยู่

อย่างสะดวกสบายบ้าง	พระเจ้ามลินิท์

ก็ถามว่าพระนาคเสนเล่า	 เม่ือบวชมุ่ง

ประโยชน์อย่างนี้หรือ	 หรือมุ่งอย่างไร	

พระนาคเสนกต็อบว่า	เมือ่ท่านบวชนัน้

ท่านยังเป็นหนุ ่ม	 ก็ไม่ได้คิดจะมุ ่ง

ประโยชน์อย่างนี้	 แต่ว่าท่านคิดว่า 

พระสมณะศกัยบตุรเหล่านีเ้ป็นบณัฑติ	

คือเป็นผู้ฉลาด	 จักสามารถยังเราให้

ศึกษาได้	เพราะฉะนั้น	ท่านจึงได้บวช

เพื่อศึกษา	 ครั้นท่านได้ศึกษาแล้ว 

ท่านจึงได้เห็นประโยชน์ของการบวช	

เพราะฉะนั้น	 ก็เป็นอันว่าท่านบวช 

ก็ด้วยมุ่งประโยชน์เช่นนั้นเหมือนกัน	

พระนาคเสนท่านตอบพระเจ้ามิลินท ์

ดั่งนี้

	 แม้ในบัดนี้การบวชจะไม่ได้มุ ่งท�า

ทีส่ดุแห่งกองทกุข์ทัง้สิน้	แต่กอ็าจกล่าว

ได้ว่า	 บวชด้วยมุ่งจะศึกษาพระพุทธ-

ศาสนาและปฏิบัติพระพุทธศาสนา 

อย่างละเอียดประณตี	เท่าท่ีเม่ือเข้ามา

บวชแล้วจึงจะปฏิบัติได้	 เพราะฉะน้ัน

แม้มีความมุ่งจะบวชศึกษาและปฏิบัติ

ดงักล่าวนี	้กช็ือ่ว่าเป็นความมุ่งทีถ่กูต้อง

เหมือนกัน	 ในพระสูตรหนึ่ง	 ท่านได ้

แสดงถงึคนทีมุ่ง่ดเีข้ามาบวช	แต่ว่าเมือ่

บวชแล้วก็ยังมีการได้ต่าง	ๆ	กัน

	 อย่างท่ี	๑	เรยีกว่า	บวชได้กิง่ใบของ

พรหมจรรย์	 คือบวชแล้วก็มุ่งแต่จะได้

ลาภ	ได้สักการะ	ได้สรรเสรญิ	เม่ือได้

ก็พอใจเพียงเท่านั้น

	 อย่างที	่๒	เรยีกว่า บวชได้กะเทาะ

เปลือกของพรหมจรรย์ คือก็ไม่ได้มุ่ง

จะได้ลาภสักการะและสรรเสรญิทเีดยีว	

แต่กป็ฏบิตัใินศีลให้บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ด้วย	

และก็พอใจเพียงว่าจะปฏิบัติในศีลให้

บริสุทธิ์บริบูรณ์เท่านั้น

	 อย่างที่	๓	เรียกว่า	บวชได้เปลือก

ของพรหมจรรย์	 คือเมื่อปฏิบัติในศีล 

ให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์ได้แล้ว	 ก็ปฏิบัติใน

สมาธใิห้บรบิรูณ์ด้วย	และกพ็อใจเพยีง

สมาธิเท่านั้น

	 อย่างที่	 ๔	 เรียกว่า	 บวชได้กระพี้

ของพรหมจรรย์	คอืเมือ่ปฏบิติัในศลีใน

สมาธใิห้บริบรูณ์แล้ว	กป็ฏบิตัต่ิอไปจน

เกดิญาณทสัสนะ	คอืความรูค้วามเหน็

ธรรมะขึ้นด้วย	 และก็พอใจเพียงท่ีรู้ท่ี

เห็นเท่านั้น

	 อย่างที	่๕	เรยีกว่า	บวชได้แก่นของ

พรหมจรรย์	 คือว่าได้ปฏิบัติสืบขึ้นไป

จนได้วิมุตติ	 คือ	 ความหลุดพ้นจาก

กเิลสและกองทกุข์บางส่วนหรอืส้ินเชิง	

ตามสามารถของการปฏิบัติ

	 อย่างท่ี	๕	นีจ้งึจะชือ่ว่าได้บรรลุแก่น

ของการบวช	 หรือว่าบวชได้แก่นของ

พรหมจรรย์
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 การบวชได้อะไรบ้างตามชั้น ๆ นี้  
อันที่จริงเมื่อได้บวชตั้งใจปฏิบัติในศีล
ให้บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ขึน้มา	กช็ือ่ว่าเป็นการ
บวชดีได้	 แต่ยังมีกิจท่ีจะต้องท�าให้สูง
ข้ึนไปกว่านัน้อกีกต้็องท�าต่อไป	ไม่หยดุ
อยู่เพียงเท่านั้น
	 การบวชจะได้ประโยชน์ของการบวช
ตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต�่าด่ังท่ีกล่าวมาน้ี	 ก็ 
ต้องอาศัยการบวชใจประกอบอีกส่วน
หน่ึง	 เมื่อบวชพร้อมทั้งกายทั้งใจแล้ว	
ก็จะเป็นการบุญเป็นการกุศลอย่างสูง	
เป็นบุญก็คือเป็นเคร่ืองช�าระความชั่ว	
เป็นกศุลกค็อืเป็นกจิของคนฉลาดช�าระ
ความชั่วของเราเอง	 และเราเองก็เป็น
ผูฉ้ลาดข้ึนเอง	เป็นความฉลาดบรสิทุธิ์
	 เร่ืองการบวชตามทีก่ล่าวมานีเ้ป็นการ
แสดงประกอบความรู้และความเข้าใจ	
ควรจะสนใจและตั้งใจท�าการบวชแม้
ช่ัวคราวให้เป็นกศุลอย่างสงูเท่าทีส่ามารถ
จะท�าได้	 (พ.พ.	๑-๕)	ดู ประโยชน์ของ
การบวช ด้วย

ทรงชี้เอาไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนาว่ามรรค

มีองค์	 ๘	 ได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็น

ชอบ	 สัมมาสังกัปปะความด�าริชอบ	

สมัมาวาจาเจรจาชอบ	 สมัมากมัมนัตะ

การงานชอบ	สมัมาอาชีวะเลีย้งชวีติชอบ 

สัมมาวายามะเพียรชอบ	 สัมมาสติ 

ระลึกชอบ	 และสัมมาสมาธิตั้งใจชอบ	

และต่อมาจึงได้ทรงแสดงธรรมปฏิบัติ

โดยปรยิายคือทางเป็นอนัมาก	และเมือ่

จะยกมากล่าวจ�าเพาะที่สรุปกันได้กับ

มรรคมีองค์	๘	กค็อืไตรสิกขา	ศลีสิกขา	

จิตสิกขา	 ปัญญาสิกขา	 และเม่ือเป็น

อย่างสูงก็อธิศีลสิกขา	 อธิจิตสิกขา	 

อธิปัญญาสิกขา	หรอืเรยีกว่าศลี	สมาธิ	

ปัญญา	ดังเช่นที่แสดงในอริยธรรม	๔	

คือศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 วิมุตติ	 หรือที่

แสดงในธรรมขนัธ์	ศลีขนัธ์	สมาธขินัธ์	

ปัญญาขนัธ์	เป็นอาท	ิกม็กัจะเรยีกกนั

ว่าไตรสิกขา	 จะเรียกว่าศีล	 สมาธ	ิ

ปัญญา	 ในค�าว่าศีลสิกขา	 จิตสิกขา	

ปัญญาสกิขากต็าม	กค็งเรยีกว่าไตรสกิขา	

สิกขา	 ๓	 และก็ได้แสดงมรรคโดย 

องค์	๘	สรปุเข้าในไตรสกิขา	สมัมาทฏิฐ	ิ

สัมมาสังกัปปะก็เป ็นปัญญาสิกขา	 

สัมมาวาจา	 สัมมากัมมันตะ	 สัมมา-

อาชีวะก็เป็นศีลสิกขา	 สัมมาวายามะ	

สัมมาสต	ิสัมมาสมาธ	ิกเ็ป็นจติสิกขา

หรือสมาธิ	เพราะฉะนั้น	ธรรมปฏิบัติ

ทัง้หมดจงึกล่าวได้ว่ารวมอยูใ่นมรรคมี

องค์	 ๘	 หรือรวมอยู ่ ในสิกขา	 ๓	 

การบูชา ดู รัตนสูตร
การปฏบัิติธรรม อนัการปฏบิตัธิรรมในพทุธ-

ศาสนานั้น	 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง
ไว้เองตั้งแต่ปฐมเทศนาก็คือมัชฌิมา
ปฏปิทา	ข้อปฏบิตัอินัเป็นหนทางกลาง	
ไม่เป็นไปในทางประกอบตนด้วยความ
สุขสดช่ืนในกาม	 และไม่เป็นไปใน 
ทางทุกกรกิริยาคือการปฏิบัติธรรมให ้
ล�าบาก	คอืทรมานตนให้ล�าบากต่าง	ๆ	
และทางท่ีเป็นมัชฌิมาปฏิปทาน้ันก็ 

การปฏิบัติธรรม



100

ดงักล่าว	และการปฏิบัตนิัน้กต้็องปฏิบัติ

ไปด้วยกัน	 เพราะจะต้องเป็นมรรค

สามัคคี	 ความพร้อมเพรียงขององค์

มรรค	อนัหมายความว่ามสีมบรูณ์ครบ

ทัง้	๘	หรอืทัง้	๓	จงึจะเป็นมรรคทีต่ดั

กิเลสได้	 ถ้าหากว่ายังไม่เป็นมรรค

สามัคคีดังกล่าวก็เป็นมรรคท่ีตัดกิเลส

ไม่ได้	

	 ฉะน้ัน	จงึต้องท�าความเข้าใจว่าการ

ปฏบิตัธิรรมในพทุธศาสนาทัง้สิน้	กร็วม

เข้าดงักล่าวมานี	้และต้องปฏบัิตไิปด้วย

กนั	และในข้อน้ีก็จะพึงเหน็ได้ว่าบคุคล

ผูป้ฏบิตัธิรรมในพระพทุธศาสนาไม่ว่า

จะเริม่ปฏบิตั	ิหรอืว่าปฏบิติัมาโดยล�าดบั

แล้ว	ไม่ว่าจะเป็นสตรบุีรษุ	ไม่ว่าจะเป็น

เดก็ผูใ้หญ่	ไม่ว่าจะเป็นบรรพชติ	ไม่ว่า

จะเป็นฆราวาสทั้งหมด	ก็นึกว่าตัวเอง

ปฏิบัติอยู่ในเบื้องต้น	 เช่นว่าศีล	 ๕	 

ศีล	๘	และอันที่จริงนั้นก็ย่อมมีสมาธิ	

กย่็อมมปัีญญาประกอบอยูด้่วย	เป็นต้น

ว่าจะต้องมีปัญญารู้จักประโยชน์ของ

การปฏบัิตธิรรม	รูจ้กัประโยชน์ของศลี	

จึงท�าให้พอใจในการรกัษาศลี	และกจ็ะ

ต้องมีความตั้งใจที่จะรักษาศีล	 ใจจะ

ต้องมาตัง้อยูใ่นศลี	ความรูจ้กัประโยชน์

ของศีลก็เป็นตัวปัญญา	 ความตั้งใจ	 

ใจตัง้อยูใ่นศลีกเ็ป็นสมาธ	ิ	เพราะฉะนัน้	

การปฏบิตัใินศลีจงึบงัเกดิขึน้	แต่ว่าอาจ

จะยังไม่รูจ้กัปัญญาในพระพทุธศาสนา

ตามทีท่่านแสดงไว้โดยปริยัตธิรรม	เช่น

ยงัไม่รูว่้าพระพทุธเจ้าทรงแสดงอะไรไว้

อย่างไร	ยังไม่ได้ศกึษายังไม่รูจ้กัธรรม

มีอปุการะมาก	๒	อย่าง	ยงัไม่รูจ้กัธรรม

ทีท่�าให้งามทัง้	๒	อย่าง	ยงัไม่รูจ้กับุคคล

หาได้ยาก	๒	อย่าง	อะไรเหล่านีเ้ป็นต้น	

และยงัไม่ได้ปัญญาธรรมทีย่ิ่ง	ๆ	ขึน้ไป

ตลอดถึงในอริยสัจจ์ทั้ง	 ๔	 แต่ว่าการ

ทีม่าปฏบิตักิจ็ะต้องมปัีญญาน�า	กต้็อง

มีสมาธิ	 ฉะน้ัน	 แม้การปฏิบัติในศีล	 

ก็จะต้องมีปัญญา	มีสมาธิน�าประกอบ

อยู่ด้วย	 การปฏิบัติในศีลจึงจะเป็นไป

ได้และในข้อนี้เพื่อจะชี้ให้ชัด	ก็จ�าเป็น

ทีจ่ะต้องกล่าวว่าท่านแสดงไว้ว่าเกิดมา

เป็นมนุษย์ก็ต้องรู้จักอ�านาจของกุศล	

	 กุศลนั้น	 แปลว่ากิจของคนฉลาด	 

ก็มุ่งถึงตัวปัญญานั้นเอง	เพราะฉะนั้น	

บคุคลผูเ้กดิมาเป็นมนษุย์นี	้จงึมีปัญญา

เป็นพ้ืนเพติดตัวมามากยิ่งกว่าสัตว์

เดรจัฉาน	เทยีบเห็นกนัได้อย่างชัดเจน

คือมนุษย์มีปัญญาที่เป็นพื้นเพ	 รู้จัก

ท�าความเจริญท�าความประเสรฐิให้แก่

ตนเอง	 ท�าตนเองให้วัฒนะให้เจริญให้

ประเสรฐิ	 คอืให้เป็นอรยิะขึน้ได้	 รูจ้กั

ละอายใจรู้จักดีรู้จักชั่ว	 รู้จักสัจจธรรม

ทีเ่ป็นตวัความจรงิตัง้แต่เบ้ืองต้นไปโดย

ล�าดบั	เพราะฉะนัน้	มนษุย์จงึสร้างความ

เจริญให้แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม	รูจ้กั

สร้างบ้าน	สร้างเมือง	รู้จักสร้างความ
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เจรญิต่าง	ๆ	มคีวามรูใ้นศลิปะวทิยาการ

ต่าง	ๆ	ก้าวหน้าสร้างสิง่ต่าง	ๆ	ขึน้มา

ได้อย่างน่าอัศจรรย์ดังที่ปรากฏอยู่ใน

ปัจจุบัน	 นี่คืออานุภาพของปัญญา	 

ซึ่งมีเป็นพื้นเพแล้วมาศึกษาเพิ่มเติม 

ต่อขึ้นไปได้

	 พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเกิดโดยชาติ

ของมนษุย์	ซึง่ทรงมปัีญญาทีเ่ป็นพืน้เพ

มา	กท็รงศกึษาปฏบัิตเิพิม่เตมิค้นคว้า

หาสจัจธรรม	หรอืท่ีเรยีกว่า	โมกขธรรม

ด้วยพระองค ์เองจนได ้ตรัสรู ้ เป ็น 

พระพุทธเจ้า	 ทรงแสดงธรรมสั่งสอน

ปรากฏเป็นพุทธศาสนาตั้งอยู่จนถึง

ปัจจุบนันีด้้วยอ�านาจของปัญญา	เพราะ

ฉะน้ัน	 ผู้ท่ีเกิดมาเป็นมนุษย์นี้จึงรู้จัก

สิ่งต่าง	 ๆ	 ด้วยปัญญาและสามารถ

สร้างสรรค์ให้เกดิความจรงิ	ให้เป็นวฒันะ

ให้เป็นอรยิะขึน้มาได้ดงัทีป่รากฏ	ฉะนัน้	

ปัญญานี้เองจึงท�าให้มีพระพุทธเจ้าขึ้น

ในโลก	 ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์	 ผู้ที่ได้รู้

ศลิปะวทิยาการต่าง	ๆ	สัง่สอนและฟัง

สบืต่อกันเป็นต�ารบัต�าราต่าง	ๆ	กนัดงั

ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้	เพราะฉะนั้น	

แม้ทกุคนท่ีเริม่ปฏบัิตธิรรมดงักล่าวมา

ข้างต้น	 จะนึกว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่มี

ปัญญา	 ความจริงนั้นก็เรียกว่าเรามี

ปัญญาเป็นพ้ืนดงักล่าวนัน้	จงึท�าให้รูจ้กั

คุณค่าพระพุทธศาสนา	 ให้รู้จักคุณค่า

ของศลีเป็นต้น	จงึได้มาปฏิบัติ	ถ้าหากว่า

ขาดปัญญาดังนี้	 เช่นสัตว์เดรัจฉาน 

ทั้งหลาย	เราก็เห็นได้ว่าไม่สามารถจะ

สร้างให้เกดิเป็นวฒันะ	หรอือรยิะอะไร

ขึ้นมาได้	 เหมือนดึกด�าบรรพ์เป็นอยู่

อย่างไร	 ก็เป็นอยู่อย่างนั้น	 ช้างตัวโต

ดึกด�าบรรพ์เป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่ 

อย่างนัน้	ไม่รูจ้กัทีจ่ะปฏบิตัธิรรมแม้ใน

ชัน้ต้น	ชัน้ต�า่	หรอืไม่สามารถทีจ่ะบรรลุ

ผลท่ีเป็นอรยิมรรค	อรยิผลเหมอืนอย่าง

บุคคลได้	 เพราะว่าสัตว์บางจ�าพวกที่

ฉลาด	ๆ	ที่เป็นสัตว์พิเศษ	ท่านแสดง

ว่ารู ้จักปฏิบัติในศีล	 รู ้จักเคารพใน 

พระอริยะบุคคลก็มีอยู่เหมือนกัน	 แต่

ว่าไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลอะไร	

เพราะขาดปัญญาทีเ่ป็นภาคพืน้ทีจ่ะน�า

ให้ขึ้นถึงขั้นดังกล่าวนั้น	

	 เพราะฉะนัน้	ข้อทีก่ล่าวมานีท้ัง้หมด	

ก็เป็นเครื่องท่ียืนยันว่าการปฏิบัติใน

มรรคมอีงค์	๘	หรอืว่าในไตรสกิขานัน้

ต้องไปด้วยกนั	แต่ว่าในการแสดงนัน้ก็

จ�าเป็นทีจ่ะยกขึน้มาปฏบิตัเิป็นอนบุพุพ-

ปฏิปทา	 คือ	 ข้อปฏิบัติท่ีเป็นไปโดย

ล�าดับ	 เช่นตั้งต้นในขั้นศีล	 แล้วก็มา

สมาธ	ิแล้วกม็าปัญญา	อนัหมายความ

ว่าเป็นการอบรมเพิ่มเติมปัญญาให ้

ยิ่งขึ้นไปกว่าที่มีอยู่ภาคพื้นนั้นขึ้นไป

	 คราวนี้การปฏิบัติในศีลนั้นก็จะไม่

กล่าวถึงละ	ต้องมีเป็นภาคพ้ืนกเ็หมือน

อย่างเป็นแผ่นดิน	 ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้

การปฏิบัติธรรม



102

มเีป็นศลีเสยีก่อน	เป็นภาคพืน้หรอืเป็น

แผ่นดินส�าหรับท่ีจะยืน	 ส�าหรับท่ีจะ

อาศยั	เพราะเมือ่มแีผ่นดนิส�าหรับทีจ่ะ

ยืน	 ก็จะยืนบนแผ่นดินท�างานท�าการ

ต่าง	ๆ	ขึ้นไปได้ฉันใดก็ดี	ก็ต้องมีศีล

เป็นภาคพ้ืนจึงจะปฏิบัติกุศลธรรมทั้ง

หลายยิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไปได้	 และเมื่อมีศีลก็

ต้องปฏบิติัอบรมสมาธใิห้ย่ิงขึน้ไป	และ

ก็ต้องปฏบิติัอบรมปัญญาให้ยิง่ขึน้ไปดงั

กล่าวมานั้น	(นวก.	๗๙-๘๑)

	 อีกปรยิายหนึง่	การปฏบัิตธิรรมนัน้	

กล่าวโดยย่อ	คอืการละบาปอกศุลทจุรติ	

บ�าเพ็ญบุญกุศลสุจริต	 และการท�าจิต

ของตนให้ผ่องแผ้วบรสิทุธิ	์ข้อนีจ้ะเป็น

ไปได้ด้วยดี	 ก็ด้วยความรู้ธรรมท่ีเป็น

ปัญญาในทางธรรม	 อันเกิดจากความ

ตัง้ใจสดบัฟังธรรม	เพราะเมือ่ตัง้ใจสดบั

ฟังธรรมกย่็อมจะได้ปัญญา	คอืความรู้

ธรรมพร้อมท้ังเนื้อความ	 จึงอาจจะ

ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม	กล่าว

คือการละการควรละ	 ท�าการควรท�า	

ตามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าได้	แม้

ในเบื้องต้นจะยังไม่ได้ปัญญารู้ทั่วถึง

ธรรมด้วยตน	 เพียงอาศัยความรู้ของ

พระพุทธเจ้าด�าเนินตามไปด้วยความ

เชื่อเลื่อมใส	ก็สามารถปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบ	 ยังตนให้ถึงความสุขได้	 เพราะ

ธรรมเป็น	สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม  

ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว	

เพราะทรงแสดงเพื่อรู้ยิ่งเห็นจริง	 ทรง

ชี้เหตุท่ีให้ผลโดยล�าดับท้ังมีปาฏิหาริย์	

คือเป็นจริงตามตรัสทุกประการ	 ไม่มี

ใครสามารถลบล้างได้	ท่านจงึสรรเสริญ

ธรรมที่ทรงแสดงว่า	 งามในเบื้องต้น	

งามในท่ามกลาง	 งามในที่สุด	 กล่าว

แสดงพรหมจรรย์คือ	 ศาสนา	 พร้อม

ทัง้เนือ้ความ	พร้อมทัง้พยญัชนะ	บรบิรูณ์

บริสุทธิ์สิ้นเชิง	ทั้งนี้	 เพราะทรงแสดง

ทีต่น	ไม่ได้แสดงทีภ่ายนอก	พร้อมทัง้

เหตแุละผล	ดังทีไ่ด้ตรสัไว้โดยความว่า	

“บาปทีท่�าด้วยตน	กเ็ศร้าหมองด้วยตน	

บาปท่ีไม่ได้ท�าไว้ด้วยตน	กห็มดจดด้วย

ตน”	 แม้ธรรมอื่น	 ๆ	 ที่ทรงแสดงไว้

ตั้งแต่ชั้นต�่าจนถึงชั้นสูงก็ปรากฏได้ที่

ตน	ธรรมจงึเป็น	สนฺทิฏฺิโก	อนับคุคล

พึงเห็นได้เอง	

	 อนึ่ง	 ปฏิบัติเมื่อใดก็ให้เกิดผลเมื่อ

นั้น	 ไม่ก�าหนดเวลา	 ดังที่ตรัสไว้ใน 

พระสูตรหน่ึงว่า	 ประพฤติสุจริตทาง

กาย	วาจา	 ใจ	 ในเวลาเช้าก็เป็นเช้าดี	

ในเวลากลางวัน	 ก็เป็นกลางวันดี	 ใน

เวลาเย็น	ก็เป็นเย็นดี	และเป็นของไม่

สายทีจ่ะประพฤต	ิเช่นคนทีเ่คยประพฤติ

ชั่วเสียหายมานานเท่าไรก็ตาม	 จะมา

ประพฤตธิรรมในเวลาใดกไ็ด้	และเป็น

ความจริงที่ด�ารงอยู่เสมอ	 อาจดูด้วย

ปัญญาให้เห็นได้ทุกเมื่อ	 ธรรมจึงเป็น	

อกาลโิก	ให้ผลไม่มกีาลหรอืไม่ประกอบ

ด้วยกาล
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	 อนึง่	พึง่มาด	ูคือเพ่งพนิจิหรอืพสิจูน์	

ให้เห็นความบริสุทธิ์และความจริงที่มี

อยู่ด้วยตนด้วยปัญญา	 ยิ่งพิสูจน์ด้วย

ปัญญาเพยีงไร	กย็ิง่เหน็บรสิทุธิแ์ละเหน็

จริงเพียงนัน้	ธรรมจงึเป็น	เอหปิสสฺโิก 

ควรมาดูได้	

	 อนึง่	ธรรมทีต่รสัสอนให้ละ	คอืบาป

อกุศลทุจริต	บุคคลก็อาจละได้	ธรรม

ทีต่รสัสอนให้บ�าเพญ็คอืบญุกศุลสจุรติ	

บุคคลก็อาจบ�าเพ็ญได้	 บุคคลจึงอาจ

น้อมธรรมที่เป็นคุณหรือความบริสุทธิ์

มาสู่ตน	หรือน้อมน้าวไปสู่ธรรมที่เป็น

คุณหรอืความบริสทุธิไ์ด้	พร้อมทัง้อาจ

น้อมปัญญาไปเพื่อรู้ตามความเป็นจริง	

ไม่ใช่สอนไว้แล้ว	ประพฤตไิม่ได้	รูไ้ม่ได้ 

ธรรมจงึเป็น	โอปนยโิก	ควรน้อมเข้ามา 

เพื่อประพฤติได้	เพื่อรู้ได้	

	 อนึง่	พึงประพฤติและรูไ้ด้เฉพาะตน	ๆ 

เหมอืนบรโิภคอาหาร	กร็ูร้สอาหารนัน้

ได้เฉพาะตน	 ธรรมจึงเป็น	 ปจฺจตฺต�  

เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ อันวิญญูชนพึงรู้ได้

เฉพาะตน	 เหตุฉะนี้	 โอวาทอนุศาสน์

สอนของพระพุทธเจ้า	จงึสมควรกระท�า

ตาม	สมควรเพ่ือพอใจ	อ่ิมเอิบใจโสมนัส

ยนิดว่ีา	พระผูม้พีระภาคเป็นผูต้รสัรูเ้อง

โดยชอบ	พระธรรมอันพระผูมี้พระภาค

ตรัสดีแล้ว	 พระสงฆ์คือหมู่แห่งสาวก

ของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้ว

 หมู่แห่งสาวก	 ก็คือหมู่ของผู ้ฟัง	

หมายความว่าลูกศิษย์	 อย่างสูงหมาย

ถึงผู้ฟังผู้ได้ปัญญารู้ตามพระพุทธเจ้า	

เพราะพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรม

กต่็อเมือ่มผีูฟั้งทีเ่ป็นเวไนย	คอืทีพ่อจะ

ทรงแนะน�าได้	ผูฟั้งนัน้	ๆ	เมือ่มคีวาม

เชื่อและเลื่อมใสเต็มที่	ก็ออกบวชเป็น

บรรพชิตในพระพุทธศาสนา	ผู้ที่ไม่ถึง

อย่างนั้น	 ก็แสดงตนถึงพระพุทธเจ้า	

พระธรรม	พระสงฆ์	 เป็นสรณะ	เป็น

อุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา	 

การถึงสรณะนี้	 จึงเป็นวิธีแสดงตน 

เป็นพระพุทธศาสนิก	 คือผู ้นับถือ 

พระพุทธศาสนามาตั้งแต่ต้น

	 ค�าว่า	สรณะ	แปลว่าที่พึ่ง	ที่ระลึก	

คือ	 ท่ีส�าหรับใจแล่นไปถึง	 เพื่อพึ่งพิง	 

ถึงบุคคลหรือสิ่งใดว่าเป็นสรณะก็ต้อง

นับถือบุคคลหรือสิ่งนั้น	 เพราะเห็นว่า

เป็นท่ีพึ่งของตนได้	 เดิมทีเดียวท่าน

แสดงว่าเกดิจากภยัคือความกลัว	กล่าว

คอืเมือ่เกดิภยัขึน้	กแ็ล่นไปหาสิง่ซึง่เหน็

ว่าจะเป็นเครื่องคุ้มครองหรือก�าจัดภัย

นัน้	ๆ	ได้	ดงัทีท่่านแสดงไว้ว่า	มนษุย์

ทัง้หลายถูกภยัคกุคามแล้ว	จงึถึงภเูขา

ป่าสวนต้นไม้	 ที่เป็นเจดีย์เป็นสรณะ 

กันมาก	 แต่น่ันไม่ใช่สรณะท่ีเกษม	 

ไม่ใช่สรณะที่อุดม	เพราะบุคคลถึงนั่น

เป็นสรณะ	ก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้	 

ส่วนบคุคลใดถงึพระพทุธเจ้าพระธรรม 

พระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ	 เห็นอริยสัจจ์ 
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ทั้ง	 ๔	 ด้วยปัญญาอันชอบ	 คือทุกข์	

เหตเุกดิทกุข์	ความล่วงทกุข์	อริยมรรค

มอีงค์	๘	ทีใ่ห้ถงึความสงบทุกข์	น้ีเป็น

สรณะอันเกษม	 เป็นสรณะอันอุดม	

เพราะถึงอันนี้เป็นสรณะ	 จะพ้นจาก

ทุกข์ทั้งปวงได้

	 เพราะเหตไุรจงึสอนให้ถึงพระพทุธเจ้า

พระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ?	 ข้อนี ้

มีแสดงไว้ในพระสูตรหน่ึงว่า	 พระผู้มี

พระภาค	ทรงยกเรือ่งเทวาสรุสงคราม

มาตรสัเล่าแก่ภกิษทุัง้หลาย	โดยความ

ว่า	 ท้าวสักกะจอมเทพ	 ได้ทรงเตือน

หมูเ่ทพผูเ้ข้าสูส่งครามว่า	เมือ่เกิดความ

กลวัข้ึนให้ดยูอดธงของพระองค์	ถ้าไม่

ดยูอดธงของพระองค์	ก็ให้ดยูอดธงของ

ท้าวปชาบดี	 ท้าววรุณ	 ท้าวอีสานโดย

ล�าดับ	 เมื่อเป็นเช่นนี้ความกลัวที่จักมี

ก็พึงหายไป	เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัส

เล่าเรื่องนี้แล้ว	ก็ตรัสต่อไปว่า	เมื่อแล

ดชูายธงของท้าวสกักะ	เป็นต้น	ความ

กลวัทีจ่กัมพีงึหายไปบ้างไม่หายไปบ้าง	

เพราะท้าวสักกะยังไม่สิ้นราคะ	 โทสะ	

โมหะยังกลัวยังหวาดเสียวสะดุ้งยังหนี	

ส่วนพระองค์ตรัสว่า	 เมื่อกลัวเกิดขึ้น	

กพ็งึระลกึถงึพระองค์ว่า	อติปิิ โส ภควา 

อรห� แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค

เป็นพระอรหันต์	 ฯลฯ	 หรือระลึกถึง

พระธรรมว่า	สฺวากขฺาโต ภควตา ธมฺโม 

ธรรมอนัพระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัดแีล้ว	

ฯลฯ	หรอืระลึกถงึพระสงฆ์ว่า	สุปฏปินฺโน 

ภควโต สาวกสงฺโฆ	หมู่แห่งสาวกของ

พระผู ้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้ว	 ฯลฯ	 

ทัง้นี	้เพราะพระตถาคตอรหนัตสมัมา-

สัมพทุธเจ้า	เป็นผู้สิ้น้ราคะ	โทสะ	โมหะ	

เป็นผู้ไม่กลัว	 ไม่หวาดเสยีว	 ไม่สะดุ้ง	 

ไม่หน	ีดงันี้

	 ตามพระสูตรนี้	 สอนให้ระลึกถึง

พระพทุธเจ้าพร้อมท้ังพระธรรม	พระสงฆ์	

อันรวมเรียกว่า	พระรัตนตรัย	 เพราะ

เป็นผู้สิ้นกิเลส	 ไม่กลัว	 ไม่หนี	 วัตถ ุ

ทั้ง	๓	นี้	จึงสมควรเป็นสรณะ	เพราะ

เป็นส่ิงบรสุิทธิห์มดจดในโลก	เป็นเหตุ

ชกัน�าผูถ้งึเป็นสรณะให้บรสิทุธิห์มดจด	

เปรียบเหมือนลงอาบน�้าที่ใสสะอาด	

ย่อมเป็นเหตใุห้หมดจดสะอาดเยน็สบาย

	 การถึงเป็นสรณะนัน้	ในเบือ้งต้นจติ

ย่อมระลึกแล่นไปถึงก่อนด้วยความ

ระลึกแล่นถึงพระคณุ	เม่ือจติระลึกแล่น

ถึงพระคณุเมือ่ใด	พระพทุธเจ้า	พระธรรม	

พระสงฆ์	ก็มาเป็นสรณะเมื่อนั้น	เมื่อ

จติไม่ระลกึแล่นถงึพระคณุ	แม้จะเปล่ง

วาจาถึงสรณะ	พระพุทธเจ้า	พระธรรม	

พระสงฆ์	กไ็ม่มาเป็นสรณะ	จติท่ีระลึก

แล่นถึงสรณะเช่นนี้ย่อมชักน�ากายให้

แล่นไปด้วย	 เช่นให้ขวนขวายเพื่อเห็น

พระ	เพือ่เข้าวดัฟังธรรมตามกาล	เพือ่

แสวงหาวัตถุที่เนื่องด้วยพระรัตนตรัย

ไว้สักการะบูชา	 เพื่อท�าการบูชาด้วย 

สักการวรามิส	มีดอกไม้เทยีนธปูเป็นต้น	
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และย่อมชักน�าให้ประพฤติธรรมทาง

กาย	วาจา	ใจ	เป็นการบชูาด้วยปฏิบัติ

	 อีกอย่างหนึ่งผู ้เช่นนั้นจึงได้ชื่อว่า	

อบุาสก	อุบาสกิา	ท่ีแปลว่าผูเ้ข้านัง่ใกล้

พระรัตนตรัยด้วยใจตลอดถึงกาย	 ข้อ

นี้ก็เปรียบเหมือนผู้มีจิตระลึกแล่นไป

ถงึญาตมิติรสหายทีร่กั	กย่็อมจะชกักาย

ให้เข้าไปนั่งใกล้สนทนาปราศรัย	 และ

ท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกันตามอัธยาศรัย	

ฉันใดก็ดี	 เมื่อมีจิตระลึกแล ่นถึง 

พระรัตนตรัย	 เป็นผู้เข้านั่งใกล้ด้วย 

จิตแล้ว	 ก็ย่อมจะชักน�ากายให้เข้านั่ง

ใกล้ด้วย	เมือ่เข้านัง่ใกล้ด้วยทัง้กายทัง้

จิตแล้ว	 กายวาจาใจก็เป็นศีลขึ้นทันที	

เพราะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต	 ไม่ลักขโมย	

ฉ้อโกง	 ไม่ประพฤติผิดในทางกาม	 

ไม่พูดเท็จ	 ไม่ดื่มน�้าเมาหรือสุราเมรัย	

ดังนี้เป ็นอย่างต�่า	 และศีลนี้ก็เป ็น 

พื้นฐานแห่งธรรมที่สูง	ๆ	ขึ้นไป

	 ยกตัวอย่างด้วยผู้ที่มีจิตระลึกแล่น

ไปเพือ่เข้าวดัฟังธรรม	ในเวลานัน้ย่อม

ไม่มคีวามคดิทีจ่ะฆ่าสตัว์ตดัชวีติเป็นต้น	

เพราะวัตถุที่จิตระลึกแล่นไปนั้น	 เป็น

สิง่บรสิทุธิห์มดจด	จงึเริม่เป็นศีลขึน้แต่

เวลานั้นแล้ว	 เพราะฉะนั้น	 ศีลจึงเกิด

ขึน้คู่กบัการถงึสรณะทีเดยีว	เม่ือเปล่ง

วาจาถึงสรณะแล้ว	 ก็เป็นอันสมาทาน

ศลีด้วย	โดยไม่ต้องเปล่งวาจาสมาทาน	

ดงัทีป่รากฏในสตูร	ก็มีเพียงเปล่งวาจา

ถึงสรณะแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสกิา	

และในการบรรพชาเป็นสามเณรเปล่ง

วาจาถึงสรณะ	 ๓	 แล้ว	 ก็ส�าเร็จเป็น

สามเณรบรรพชา	แต่ในภายหลงันีท่้าน

สอนให้ว่าสมาทานสกิขาบทด้วย	เพราะ

การเปล่งวาจาถึงสรณะกลายมาเป็น

ธรรมเนียมทางพระวินัยอย่างหนึ่ง	ถ้า

เพียงเปล่งวาจาถึง	 ก็ให้ส�าเร็จเป็นถึง

สรณะภายนอก	 ต่อเมื่อจิตระลึกแล่น

ถึงคุณพระรัตนตรัยด้วยศรัทธาและ

ปัญญาของตน	 จึงจะเชื่อว่าถึงสรณะ

ภายใน	เป็นทีพ่งึก�าจดัภยัได้โดยแท้จรงิ

	 ภัยนัน้โดยตรงคือกเิลส	กล่าวอย่าง

สามญั	คอื	โลภะ	ความอยากได้	โทสะ	

ความขดัเคอืง	โมหะ	ความหลง	เรยีก

กันสั้น	 ๆ	 ว่า	 โลภโกรธหลง	 ส�าหรับ

ภู มิคฤหัสถ ์หมายถึงที่ เป ็นมูลให ้ 

ประพฤตชิัว่	เรยีกว่ากิเลสภยั	๑	อกุศล

ทุจริตบาปกรรม	 เรียกว่าทุจริตภัย	 ๑	

ทางด�าเนนิทีช่ัว่ประกอบด้วยทกุข์เดอืด

ร้อน	เรียกว่าทคุตภิยั	๑	ทัง้	๓	นีเ้ป็น

ผลเนือ่งกนั	คอืกเิลสเป็นเหตใุห้ประกอบ

ทจุรติ	 ทจุรติกส่็งไปสูทุ่คติ	 ภยัเหล่านี้

บคุคลนัน้เองก่อขึน้แก่ตน	คอืก่อกเิลส

ขึน้ก่อน	แล้วก็ก่อกรรม	 ก่อทกุข์เดือด

ร้อน	 ท้ังนี้เพราะระลึกแล่นไปผิด	 จะ

กล่าวว่าถึงสรณะผิดก็ได้	 คือถึงกิเลส

เป็นสรณะ	 ได้แก่ระลึกแล่นไปถึงสิ่งที่

เป็นเครื่องก่อโลภโกรธหลง	 เช่นแก้ว

แหวนเงนิทองลาภยศเป็นต้น	ทีไ่ม่ควร

ได้ควรถึงแก่ตน	จะกล่าวว่าถึงลาภยศ
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เช่นนัน้เป็นสรณะกไ็ด้	ด้วยจ�าแนกออก

เป็นสิ่ง	 ๆ	 และระลึกแล่นไปถึงบุคคล

ผู้มีโลภโกรธหลงว่าผู้นั้นเป็นอย่างนั้น	

ผูน้ีเ้ป็นอย่างน้ี	และถอืเอาเป็นตวัอย่าง	

ถึงกรรมที่เป็นทุจริตเป็นสรณะ	 คือ

ระลึกแล่นไปเพื่อฆ่าสัตว์ตัดชีวิต	 เพื่อ

ลักขโมย	 ฉ้อโกง	 เพื่อประพฤติผิดใน

กาม	เพ่ือพดูเท็จ	เพือ่ดืม่น�า้เมาอันเป็น

ทีต่ัง้แห่งความประมาท	หรอืระลกึแล่น

ไปในทางอบายมุขต่าง	ๆ	เม่ือจติระลึก

แล่นไปในทางเช่นนี	้กเ็ป็นผูเ้ข้านัง่ใกล้

กิเลสทุจริตนั้น	ๆ	ด้วยจิตก่อน	แล้วก็

เข้านัง่ใกล้ด้วยกาย	ด้วยประพฤติทุจรติ

นัน้	ๆ	ทางกายวาจาใจ	ทางด�าเนินของ

ตนจึงเป็นทุคติต้ังแต่เข้านั่งใกล้กิเลส

ทุจริตในปัจจุบันนี้ทีเดียว	คนเป็นผู้ก่อ

ภัยขึน้แก่ตนด้วยตนเอง	เพราะถงึสรณะ

ที่ผิด	 ฉะนี้	 และเพราะมีกิเลสก�าบัง

ปัญญาอยู่	 จึงไม่รู้ว่าเป็นภัย	 ส่วนผู้ที่

ถึงพระพุทธเจ้า	 พระธรรม	 พระสงฆ์

เป็นสรณะ	ท่ีระลึกแล่นไปของจติ	ตลอด

ถงึน�ากายเข้านัง่ใกล้เป็นอบุาสกอุบาสกิา

ของพระพุทธเจ้า	 ย่อมเป็นผู้ไม่ก่อภัย

เหล่าน้ี	เพราะพระรตันตรยัเป็นท่ีระลึก

ที่ไม่ก่อภัยทุกอย่าง	จึงเป็นผู้ละภัยได้

	 อนึ่ง	 ผู้ถึงพระพุทธเจ้า	 พระธรรม	

พระสงฆ ์ เป ็นสรณะ	 เข ้านั่ ง ใกล ้ 

พระรัตนตรัย	 โดยนัยที่แสดงมาแล้ว	

ย่อมเป็นผู้ใคร่ปรารถนาธรรม	ที่เรียก

ว่า	 ธรรมกามบุคคล	 จึงเป็นผู้พอใจ

ขวนขวายและตัง้ใจสดบัฟังธรรม	จงึได้

ปัญญารู้ธรรมยิ่งขึ้นโดยล�าดับ	ความรู้

ธรรมนั้น	 กล่าวโดยตรงก็คือรู้สัจจะ

สภาพที่จริง	กล่าวอย่างสามัญ	ได้แก่รู้

ว่าอะไรดีมคีณุมปีระโยชน์	เป็นบญุเป็น

กศุลเป็นทางเจรญิ	อะไรชัว่เป็นโทษไร้

ประโยชน์	เป็นบาปเป็นอกศุลเป็นทาง

เสือ่มเสยี	อะไรเป็นวธิทีีจ่ะละหลกีทาง

เสื่อมเสียนั้น	ๆ	ด�าเนินไปสู่ทางเจริญ	

กล่าวอีกนัยหนึ่ง	ก็คือรู้อริยสัจจ์	แปล

ว่าของจริงของพระอริยะ	คือรู้จักทุกข์	

รู้จักเหตุเกิดทุกข์	 รู้จักความดับทุกข	์

รูจ้กัทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์	หลกั

อริยสจัจ์นีอ้าจน้อมมาใช้เพือ่แก้ทกุข์ใน

โลกได้ทัว่ไป	และเป็นธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงส่ังสอนแก่ผูที้ยั่งเกลือกกล้ัวอยู่ด้วย

ทกุข์	และมคีวามปรารถนาเพือ่จะเปลือ้ง

ทุกข์ออกจากตน	เพราะหลักอริยสัจจ์

เป็นหลักของเหตุผล	 ผลต่าง	 ๆ	 นั้น

ย่อมเกิดแต่เหตุ	 เม่ือจะเปล่ียนแปลง

ผลก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหตุหรือแก้เหตุ	

ผู้กล่าวว่าไม่ต้องการผลอย่างนี้	ๆ	แต่

ยงัประกอบเหตเุพือ่ให้เกดิผลอย่างนัน้

อยู่	 ไม่สามารถจะพ้นจากผลอย่างนั้น

ได้	เช่นกล่าวว่าไม่ต้องการความเส่ือม

ทรพัย์	แต่ก็ด�าเนินไปในอบายมขุมเีป็น

นกัเลงการพนนั	เป็นต้น	ก็ต้องประสบ

ความเส่ือมทรพัย์อยูน่ัน่เอง	กล่าวว่าไม่
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ต้องการความววิาทบาดหมางในระหว่าง	

แต่ยังประพฤติก่อเหตุวิวาทอยู่	 ก็คง

ววิาทกนัอยูน่ั่นเอง	กล่าวว่าไม่ต้องการ

ทคุต	ิแต่ยังประพฤติทุจรติอยู่	ก็คงต้อง

ประสบทคุตอิยู่นัน่เอง	กล่าวว่าไม่อยาก

แก่เจบ็ตาย	แต่ยงัยดึถอืแก่เจบ็ตายเป็น

ของเราอยู	่กต้็องประสบทกุข์เหล่านีอ้ยู่

นัน่เอง	ทกุข์ในข้อหลงันี	้พระบรมศาสดา

ทรงยกแสดงเป็นทุกขสัจจ์	 ในที่ทรง

แสดงอริยสจัจ์ท่ัวไป	และทรงยกตณัหา

คือความดิน้รนกระเสอืกกระสนของใจ	

เพ่ือได้สิง่ท่ีชอบ	เพือ่เป็นนัน่เป็นนี	่เพือ่

ไม่เป็นน่ันเป็นนี่	 ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์	

ยกทางมอีงค์	๘	มีความเหน็ชอบเป็นต้น	

ว่าเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข	์

ความเห็นชอบนั้นก็คือเห็นเหตุผลทั้ง

สองฝ่าย	 ตามหลักอริยสัจจ์นี้นั่นเอง	

กล่าวโดยย่อ	เมือ่จะละทกุข์	กต้็องรู้จัก

ทุกข์และปล่อยทุกข์เสีย	ด้วยปัญญาที่

เข้าถึงสัจจะคือความจริง	 เม่ือละทุกข์

ได้	ก็ย่อมประสบความสงบสขุโดยล�าดบั

	 อนัความสขุย่อมเป็นทีป่รารถนาของ

คนทุก	ๆ	คน	และทุก	ๆ	คนย่อมเคย

ประสบความสุขมาแล้ว	 ความสุขเป็น

อย่างไรจึงเป็นท่ีรู้จักกันอยู่	 ในเวลาที่

กายและจติใจอิม่เอบิสมบรูณ์สบาย	ก็

กล่าวกันว่าเป็นสุข	ความสุขจึงเกิดขึ้น

ที่กายและจิตใจนี่เอง	 ส�าหรับกายนั้น	

เพยีงให้เครือ่งอปุโภคบริโภคพอให้เป็น

ไปได้กน็บัว่าสบาย	แม้กายสบายดงัว่า

มานี	้ถ้าจติไม่สบาย	กายกพ็ลอยซบูซดี

เศร้าหมองด้วย	ส่วนกายเมื่อไม่สบาย

ด้วยความเจบ็ป่วยหรอืด้วยความคบัแค้น

อย่างใดอย่างหนึง่	ถ้าจิตยงัร่าเรงิสบาย

อยู	่กไ็ม่รูสึ้กว่าเป็นทกุข์เป็นร้อนเท่าใด

นักและความไม่สบายของกายก็อาจ

บรรเทาไปได้	 เพราะเหตุนี้	 ความสุข

จิตสุขใจนั่นแลเป็นส�าคัญ	

	 อันความสุขทางจิตใจนี	้คดิ	ๆ	ดกูน่็า

เหน็ว่าหาได้ไม่ยากอกี	เพราะความสขุ

อยูท่ีจ่ติใจของตนเอง	จกัต้องการให้จติ

เป็นสุขเมื่อใด	ก็น่าจะได้	ใคร	ๆ	เมื่อ

คิดดกูจ็กัต้องยอมรบัว่าน่าคิดเห็นอย่าง

นั้น	แต่ก็ต้องยอมรับอีกว่า	สามัญชน

ท�าไม่ได้เสมอไป	 เพราะยังต้องการ

เครื่องอุปกรณ์แห่งความสุขหรือเรียก

ว่า	 เครื่องแวดล้อมอุดหนุนความสุข	 

มีเงินทอง	 เคร่ืองอุปโภค	 บริโภค	 

เป็นต้น	ถ้าเครือ่งอปุกรณ์แห่งความสขุ

ขาดไปหรือไม่เพียงพอ	ก็ท�าให้เป็นสุข

มิได้	 นี้เรียกว่ายังต้องปล่อยใจให้เป็น

ไปตามเหตุการณ์อยู่	 ข้อนี้เป็นความ

จรงิ	เพราะเหตฉุะนี	้ในกถามรรคนีจ้งึ

ประสงค์ความสุขที่มีเครื่องแวดล้อม

หรือที่เรียกว่าสุขสมบัติ	 อันเป็นความ

สุขชั้นสามัญชนทั่วไป	

	 คิดเผนิ	ๆ	ความสุขนีน่้าจกัหาได้ไม่

ยากเพราะในโลกนีม้เีครือ่งอปุกรณ์แห่ง
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ความสุขแวดล้อมอยู่โดยมาก	 หาก

สังเกตุดูชีวิตของคนโดยมากที่ก�าลัง

ด�าเนินไปอยู่	จกัรูส้กึว่าตรงกนัข้ามกบั

ทีคิ่ดคาด	ท้ังนีมิ้ใช่เพราะเครือ่งแวดล้อม

อุดหนุดความสุขในโลกนี้มีน้อยจนไม่

เพียงพอ	 แต่เป็นเพราะผู้ขาดแคลน

ความสุขสมบัติ	 ไม่ท�าเหตุอันเป็นศรี

แห่งสุขสมบัติ	 จึงไม่ได้สุขสมบัติเป็น

กรรมสทิธิ	์ส่วนผูท้ีท่�าเหตแุห่งสขุสมบติั	

ย่อมได้สุขสมบัติมาเป็นกรรมสิทธิ์	

เพราะเหตุนี้ผู้ปรารถนาสุขจึงสมควร

จักจับเหตุให้ได้ก่อนว่า	 อะไรเป็นเหตุ

ของความสุข	 และอะไรเป็นเหตุของ

ความทุกข์	บางคนอาจเห็นว่าเหตุของ

ความสุขความทุกข์อยู่ภายนอก	มีเงิน	

ทอง	ยศ	ชือ่เสยีง	บ้านทีส่วยงามเป็นต้น	

ส่วนความทุกข์ก็เกิดจากสิ่งภายนอก

นัน้เหมอืนกนั	บางคนอาจเหน็ว่า	ความ

สุขความทุกข์เกิดจากเหตุภายใน	 จัก

พิจารณาความเห็นทั้งสองนี้ต่อไป

	 สิ่งภายนอกโดยมาก	 ถ้าเป็นสิ่งท่ีด	ี 

มเีงนิ	ทอง	ยศ	ชือ่เสยีงเป็นต้น	กเ็ป็น

ที่ปรารถนาตรงกันของคนเป็นอันมาก	

จึงต้องมีการแสวงหาแข่งขันกันโดย 

ทางใดทางหน่ึง	 เม่ือได้มาก็ได้ให้ความ

สขุเพราะสมปรารถนาบ้าง	เพราะน�าไป

เลีย้งชพี	 ตนแลผูอ่ื้นให้อ่ืมหน�าส�าราญ

บ้าง	 สิง่ภายนอกย่อมอุดหนุนความสขุ

ฉะนี้	 แต่สิ่งภายนอกเป็นสิ่งไม่ย่ังยืน	 

แปรเปลีย่นไปอยู่เสมอ	ความสขุท่ีเก่ียว

เกาะติดอยู่ก็ต้องแปรเปลี่ยนไปตาม 

ความทุกข์จึงปรากฏขึ้นติด	 ๆ	 กันไป 

ที่เดียว	 ความสุขเช่นนี้เป็นความสุข 

ท่ีลอยไปลอยมา	 หรือเรียกว่าเป็น 

ความสขุลกูโป่ง	 และในความแสวงหา

ถ้าไม่ได้หรือได้สิ่งท่ีไม่ชอบก็ให้เกิด 

ความทกุข์เพราะไม่สมปรารถนา	 อนึง่	

ถ้าได้สิง่นัน้	 ๆ	 มาด้วยการกระท�านัน้ 

ก็จักเป็นเคร่ืองตัดทอนตนเองอีกส่วน

หนึง่	

	 ข้อความทีก่ล่าวมานีแ้สดงว่าส่ิงภาย 

นอกอุดหนุนความสุขส�าราญให้บ้าง	 

แต่จัดเป็นเหตุของความสุขหรือ?	 ถ้า

เป็นเหตุของความสุข	ผูท่ี้มส่ิีงภายนอก

บรบิรูณ์จกัต้องเป็นสขุทกุคน	แต่ความ

จรงิไม่เป็นอย่างนัน้	ผูท้ีบ่รบิรูณ์ด้วยส่ิง

ภายนอกแต่เป็นทกุข์กม็	ี เพราะเหตนุี	้

ส่ิงภายนอกจงึมิใช่เป็นต้นเหตขุองความ

สุข	 เป็นเพียงเครื่องแวดล้อมอุดหนุน

ความสุขดงักล่าวแล้วเท่านัน้	

	 บัดนีย้งัเหลอือยูอ่กีความเหน็หนึง่ซึง่

ว่าสุขทกุข์เกดิจากเหตภุายใน

	 อันสิ่งภายนอกมีเงิน	 ทอง	 ยศ	 

ชื่อเสียงเป็นต้น	 อันเป็นอุปกรณ์แก่

ความสุข	เมื่อคิดดูให้ซึ้งลงไป	จักเห็น

ว่าเกิดจากการกระท�าของตนเอง	 ถ้า

ตนเองอยู่เฉย	 ๆ	 ไม่ท�าการงานอัน 

เป็นเหตทุีเ่พิม่พนูส่ิงภายนอกเหล่านัน้	

ส่ิงภายนอกนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น	 ที่มีอยู่

แล้วก็ต้องแปรเปล่ียนไป	 ถ้าไม่มีใหม่

การปฏิบัติธรรม



ก

109

มาชดเชย	 ก็จักต้องหมดไปในท่ีสุด	

เพราะเหตฉุะน้ี	จงึกล่าวได้ว่าสิง่ภายนอก

ทีเ่ป็นอปุกรณ์แก่ความสขุนัน้	กเ็กดิขึน้

เพราะการกระท�าของตนเองในทางธรรม	

	 การประกอบอาชีพมีกสิกรรม	 

พาณิชยการเป็นต้นไปตามธรรมดา	 

ไม่เรียกเป็นการงานท่ีดีหรือชั่ว	 แม ้

ชาวโลกกไ็ม่เรียกผูป้ระกอบการอาชพี

ไปตามธรรมดาว่าเป็นคนดหีรอืเป็นคน

เลว	 แต่หากว่ามีการท�าอย่างอืน่พเิศษ

ออกไป	 ถ้าต้องด้วยเนตอัินงามกเ็รยีก

กนัว่าด	ีถ้าไม่ต้องด้วยเนตอินังามกเ็รยีก

ว่าเลวไม่ด	ีเพราะเหตฉุะนัน้	ผู้ปรารถนา

สุขเบื้องต้น	 จึงสมควรหมั่นประกอบ 

การงานหาเลีย้งชพีตามทางของตน	 ๆ	

โดยไม่ตัดรอนกนั	ไม่เฉือ่ยชาเกยีจคร้าน	

แก้ไขในการงานของตนให้ดีขั้น	 ก็จัก 

ไม่ต้องประสบความแร้นแค้นขัดข้อง	 

ถ้าไม่หมัน่ประกอบการงาน	เกยีจคร้าน

เฉ่ือยชาและไม่คดิแก้ไขการงานของตน

ให้ดข้ึีนปล่อยไปตามเรือ่ง	กอ็าจจกัต้อง

ประสบความยากจนค่นแค้น	 ต้องอก

แห้งเป็นทกุข์	และน่ันเป็นความผดิใหญ่

ต่อประโยชน์ปัจจบัุนของตนเอง

	 การท�าอย่างหนึง่	 ทางธรรมเรยีกว่า

ดี	 เป็นวิถีทางของคนฉลาด	 และทาง 

โลกยกย่องนับถือว่าดี	 การท�าอย่างนี้

เรียกว่า	 สุจริต	 แปลว่า	 ประพฤติดี	

ประพฤตดิทีางกาย	 เรยีกว่ากายสจุรติ	

ประพฤติดีทางวาจา	 เรียกว่าวจีสุจริต	

ประพฤติดีทางใจ	 เรียกว่ามโนสุจริต	 

กายสุจริต	 จ�าแนกเป็น	 ๓	 คือ	 ไม่ 

ฆ่าสัตว์	 ไม่ลักทรัพย์	 ไม่ประพฤติ 

ในทางการประเวณ	ี วจสีจุรติ	 จ�าแนก

เป็น	๔	คอื	 ไม่พดูปด	ไม่พดูส่อเสียด	

ไม่พูดค�าหยาบ	ไม่พดูเพ้อเจ้อเหลวไหล	

มโนสุจริต	 จ�าแนกเป็น	 ๓	 คือ	 ไม ่

เพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อ่ืนด้วยโลภ

เจตนาคิดจะเอามาเป็นของของตน	 

ไม่พยาบาทปองร้าย	 ไม่เห็นผิดจาก 

คลองธรรม	คอืเหน็ว่า	ท�าดไีด้ด	ีท�าชัว่

ได้ชัว่เป็นต้น	 รวมเป็น	 ๑๐	 ประการ	

ส่วนการกระท�าที่ตรงกันข้ามเรียกว่า

ทจุรติ	แปลว่าประพฤตชิัว่	ประพฤตชิัว่

ทางกาย	 เรยีกว่ากายทจุรติ	 ประพฤติ

ชัว่ทางวาจา	เรยีกว่าวจีทจุริต	ประพฤติ

ชั่วทางใจ	 เรียกว่ามโนทุจริต	 ๓	 นี้มี

จ�าแนกตรงกนัข้ามกบัสุจริต

	 ความประพฤตมิกัจะมุ่งหมายถงึการ 

กระท�าทางกายและวาจา	ค�าว่าท�ากม็กั

พดูหมายถงึการท�าทางกาย	การท�าทาง

วาจาเรียกว่าพูด	การท�าทางใจเรียกว่าคดิ 

ส่วนทางธรรม	การท�า	พดู	คดิ	 เรยีก

ว่าเป็นอย่างเดยีวกนัว่า	ท�า	หรอืประพฤติ	

และมคี�าว่า	กาย	วาจา	ใจ	ก�ากบัเพือ่ 

ให้รูว่้าท�าหรอืประพฤตทิางไหน

	 ทุจรติ	ทางธรรมเรยีกว่าไม่ด	ีเป็นวถิี

ทางของผู้ไม่ฉลาด	 ทางโลกก็เหยียด

หยามว่าเลวไม่ดี	 โดยนัยนี้จึงเห็นว่า	 
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ทัง้ทางโลก	ท้ังทางธรรม	นับถือสทิธขิอง

ผู้อื่น	 หรือเรียกว่านับถือขอบเขตแห่ง

ความสงบสขุของผูอ่ื้น	เพราะสจุรติและ

ทจุริตทีจ่�าแนกไว้อย่างละ	๑๐	ประการ

นัน้	 โดยความกค็อืไม่ประพฤตลิะเมิด

สทิธหิรอืไม่เบยีดเบียนความสงบสขุของ

ผูอ้ืน่	และการประพฤตลิะเมดิสทิธแิละ

ความสงบสุขของผู้อ่ืนน้ันเอง	 แต่โลก

นับถือสทิธขิองบคุคลและสตัว์เดยีรจัฉาน

บางจ�าพวก	ไม่นบัถอืบางจ�าพวกโดยอาศัย 

กฏหมายเป็นหลัก	ส่วนทางธรรม	นับถอื

ทั่วไปไม่มีแบ่งแยกยกเว้น	 เพราะทาง

ธรรมละเอียดประณตี

	 อน่ึง	 ทุจริต	 อยู่เฉย	 ๆ	 ประพฤติ 

ไม่ได้	ต้องประพฤตด้ิวยความขวนขวาย	

พยายาม	จนผดิแผกแปลกไปจากปกติ	

จงึจกัเป็นทุจรติได้	ส่วนสุจรติ	ประพฤติ

ได้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรง	ประพฤตไิป

ตามปกตขิองตนน่ันแล	 ไม่ต้องตกแต่ง

เปลีย่นแปลง	ก็เป็นสจุรติได้	เพราะเหตุ

น้ี	 เมื่อว่าทางความประพฤติ	 สุจริต 

จึงประพฤติได้ง่ายกว่า	 เมื่อเป็นเช่นนี้

เพราะเหตุไรทจุรติจงึเกดิขึน้ได้?	 ข้อนี้

เป็นเพราะยงัขาดธรรมในใจเป็นเครือ่ง

เหนีย่วรัง้	ความประพฤตจิงึเป็นไปตามใจ

ของตนเอง	 ผู้รักษาศีลหรือประพฤติ

สุจริต	 หรือแม้ประพฤติกฏหมายของ

บ้านเมอืง	ถ้าไม่มีธรรมอยูใ่นใจบ้างแล้ว	

กม็กัจะรกัษาหรือประพฤตทิ�านองทนาย

ว่าความ	เพราะการกระท�าบางอย่างไม่

ผิดศีลตามสิกขาบท	 ไม่ผิดสุจริตตาม

หัวข้อ	แต่ผดิธรรมมีอยู่และจะประพฤติ

หรือรกัษาให้ตลอดไปมไิด้	เพราะเหตนุี	้

จึึงึสมควรมธีรรมในใจ	ส�าหรบัประพฤติ

คูก่นัไปกบัสุจรติ	โดยนยัหนึง่คอื	

	 มีความละอายใจในการเบียดเบียน	

มคีวามเอน็ด	ูขวนขวายอนเุคราะห์สตัว์

ทั้งปวงด้วยประโยชน์	 คู่กับการไม่ฆ่า

สัตว์ท้ังปวง	

	 มคีวามโอบอ้อมอารี	เอือ้เฟ้ือเผือ้แผ่	

เฉล่ียความสุขของตนแก่คนท่ีควรเฉล่ีย

ให้	การบรจิาคให้คู่กบัการไม่ลกัทรพัย์	

	 มสีนัโดษยนิดเีฉพาะสามหีรอืภรยิา

ของตนไม่คดินอกใจ	นีส้�าหรบัผูท้ีย่งัไม่มี

ครอบครวัก็มีความเคารพในธรรมเนยีม

ประเพณทีีดี่	ไม่คดิละเมดิ	คูก่บัการไม่

ประพฤตผิดิในทางกามประเวณ	ี

	 มีปากตรงกับใจ	 ไม่ลดเล้ียวลับลม 

คมใน	คูก่บัไม่พดูปด	พดูชกัน�าให้เกดิ

สมคัรสมานสามคัค	ีคูก่บัไม่พดูส่อเสยีด	

พดูกนัด	ีๆ	อ่อนหวาน	ตามสมควรแก่

ภาษานิยม	 มิใช่กด	 มิใช่ยกย่อ	 ด้วย

อัธยาศัยอ่อนโดยนิ่มนวล	 ไม่กระด้าง	 

คู่กับไม่พูดค�าหยาบ	 พูดมีหลักฐาน 

ทีอ้่างองิ	 มกี�าหนด	 มปีระโยชน์	 มจีบ	

อย่างสงู	 เรยีกว่าวาจาสทิธ์	 ด้วยความ

ตกลงใจทนัท่วงท	ีมัน่คงไม่โงนเงนโลเล	

คูก่บัไม่พดูเพ้อเจ้อเหลวไหล	
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	 มีใจสันโดษยินดีในสมบตัขิองตนตาม

ได้ตามก�าลงั	ตามสมควร	และมใีจยนิดี

ด้วยหรอืวางใจเฉย	 ๆ	 ด้วยความรูเ้ท่า 

ในเมือ่ผูอ่ื้นได้รบัสมบตั	ิหรอืในเม่ือเหน็

สมบัติของผู้อื่น	 คู่กับไม่เพ่งเล็งทรัพย์

สมบตัขิองผูอ่ื้นด้วยโลภเจตนา	 คิดจะ

เอามาเป็นของตน	

	 มีเมตตา	 ไมตรีจิตในสัตว์ทั้งปวง	 

คูก่บัไม่พยาบาทปองร้าย	

	 ท�าความเหน็ให้ตรง	เพือ่ให้ถกูให้ชอบ

ยิง่ข้ึน	คูก่บัความเหน็ชอบ	

	 ธรรมตามท่ีแสดงมานีมี้อยู่ในบุคคล

นัน้ชือ่ว่า	 ธรรมจาร	ี ผูป้ระพฤตธิรรม	

หมายถึงความประพฤต	ิเรยีกว่า	ธรรม-

จริยา	ส่วนทีต่รงกนัข้ามกบัทีแ่สดงมานี	้

เรียกว่าอธรรมคูก่บัทจุรติ	สจุรติกบัธรรม

ทีคู่ก่นัเรยีกอย่างสัน้ในท่ีน้ีว่า	สจุรติธรรม	

นอกจากนีเ้รยีกว่าทุจรติอธรรม

	 สจุริตธรรม	ให้เกดิผลอย่างไร	ทจุริต

อธรรม	ให้เกดิผลอย่างไร	คดิให้รอบคอบ

สกัหน่อยกจ็กัให้เหน็ได้ในปัจจบุนันีเ้อง	

ผูป้ระพฤตสิจุรติธรรม	ย่อมเป็นคนไม่มี

ภยั	ไม่มเีวร	มกีาย	วาจา	ใจปลอดโปร่ง	

นีเ้ป็นความสขุท่ีเหน็กันอยู่แล้ว	 ส่วนผู้

ประพฤติทุจรติธรรม	ตรงกันข้ามมีกาย	

วาจา	ใจ	หมกมุ่นวุน่วาย	แม้จกัมีทรพัย์	

ยศ	 ชื่อเสียงสักเท่าใด	 ก็ไม่ช่วยให ้

ปลอดโปร่งได้	ต้องเปลอืงทรพัย์	เปลอืง

สขุ	 ระวังทรพัย์	 ระวังรอบด้าน	 น้ีเป็น

ความทุกข์ท่ีเห็นกนัอยู่แล้ว	

	 ส่วนในอนาคตเล่าจักเป็นอย่างไร

อาศยัพุทธภาษติทีแ่สดงว่า	กลฺยาณการี 

กลฺยาณ� ผู้ท�าดีย่อมได้ดี	 ปาปการ ี จ 

ปาปก� ผู้ท�าชัว่ย่อมได้ชัว่	จึงลงสนันษิฐาน

ได้ว่า	 สุจริตธรรมอ�านวยผลที่ดี	 คือ 

ความสุข	 ทุจริตอธรรมอ�านวยผลคือ

ความทุกข์	แม้ในอนาคตแน่แท้	

	 อนึ่ง	 ในที่นี้รวมผลแห่งสุจริตธรรม

ทัง้สิน้แสดงยอดอย่างเดยีวว่าความสขุ	

เพราะเหตนุีส่ิ้งใดเป็นอปุกรณ์แห่งความ

สุข	หรอืเรยีกว่าสุขสมบตั	ิ เช่น	ความ

บรบิรูณ์ทรพัย์	 ผวิพรรณงาม	 อายยุนื	

ยศ	ชือ่เสยีง	เป็นต้น	สิง่นัน้ทัง้หมดเป็น

ผลแห่งสุจรติธรรม

	 จักแสดงวิธีปฏิบัติสุจริตธรรมสักคู่

หนึง่โดยย่อ	ไว้เผ่ือผูต้้องการต่อไป	คอื

ไม่พยาบาทกบัเมตตา	เมือ่อารมณ์ร้าย

อย่างเบา	 คือความหงุดหงิดไม่พอใจ	 

แรงขึน้เป็นความฉุนเฉียวร้ายกาจ	แรง

ขึ้นอีกเป็นพยาบาท	 เหล่านี้อย่างใด 

อย่างหนึง่เกดิขึน้	 ควรท�าความรูจ้กัตวั

และพิจารณาโดยนยัว่า	นีเ้ท่ากบัท�าโทษ

ตน	 เผาตนโดยตรง	 มิใช่ท�าโทษหรือ

แผดเผาผูอ้ืน่เลย	 คราวทีต่นผดิ	 ใจยงั

เคยให้อภยัไม่ถอืโทษโกรธแค้น	เหตไุฉน

เมือ่ผูอ้ืน่ท�าผดิ	ใจจงึมาลงโทษแผดเผา

ตนเล่า	ผูอ้ืน่ทีต่นโกรธนัน้เขามไิด้ทกุข์

ร้อนไปกบัเราด้วยเลย	อนึง่ควรตัง้กติกา

ข้อบงัคับส�าหรบัตนว่า	เมือ่เกิดอารมณ์

ร้ายมีโกรธเป็นต้นขึน้	จกัไม่พูด	จกัไม่

การปฏิบัติธรรม
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แสดงกริยิาของคนโกรธ	 หรอืต้ังกตกิา
ประการอื่นซึ่งอาจรักษาอารมณ์ร้าย 
เหล่าน้ันไว้ข้างในมิให้ออกมาเต้นอยู่ 
ข้างนอก	และพยายามดบัเสยีด้วยอารมณ์
เยน็ชนิดใดชนดิหนึง่	ด้วยการพจิารณา
ให้แยบคาย	มิให้ลุกกระพอืสมุอกอยู่ได้
	 เมตตา	มิตร	ไมตรี	สามค�าน้ี	เป็น
ค�าหน่ึงอนัเดยีวกนั	เมตตาคือความรัก
ใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสขุ มิตรคือผูมี้
เมตตาปรารถนาสุขประโยชน์ต่อกัน	
ไมตรีคอืความมคีวามเมตตาปรารถนา
ดต่ีอกนั	
	 ผูป้รารถนาจะปลกูเมตตาให้งอกงาม
อยู่ในจิต	พึงปลูกด้วยการแผ่	ในเบือ้งต้น
แผ่ไปโดยเจาะจงก่อน	ในบคุคลทีช่อบพอ	
มีมารดาบิดา	 ญาติมิตรเป็นต้น	 โดย
นยัว่า	 ผูน้ัน้	 ๆ	 จงเป็นผูไ้ม่มีเวร	 ไม่มี
ความเบยีดเบยีน	ไม่มีทุกข์	มีสขุสวสัดิ์
รักษาตนเถิด	 เม่ือจิตได้รับการฝึกหัด 
คุน้เคยกบัเมตตาเข้าแล้ว	กแ็ผ่ขยายให้
กว้างออกไปโดยล�าดับ	 ดังน้ี	 ในคนท่ี 
เฉย	 ๆ	 ไม่ชอบไม่ชงั	 ในคนท่ีไม่ชอบ
น้อย	ในคนทีไ่ม่ชอบมาก	ในมนษุย์และ
สตัว์เดียรจัฉานไม่มีประมาณ	
	 เมตตาจิต	 เมื่อคิดแผ่กว้างออกไป
เพยีงใด	 มิตรและไมตรกีมี็ความกว้าง
ออกไปเพียงนั้น	 เมตตาไมตรีจิตมิใช่
อ�านวยความสขุให้เฉพาะบคุคล	ย่อมให้
ความสขุแก่ชนส่วนรวมตัง้แต่สองขึน้ไป	
คือหมู่ชนที่มีไมตรีจิตต่อกันย่อมหมด

ความระแวง	ไม่ต้องจ่ายทรัพย์	จ่ายสุข

ในการระวังหรือเตรยีมรุกรบั	มโีอกาส

ประกอบการงานอันเป็นประโยชน์แก่

ตนเองและหมู ่เต็มที่	 มีความเจริญ 

รุง่เรืองและความสงบสุขโดยส่วนเดียว

	 เพราะเหตนุี	้ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย	

ผู้ทรงมพีระเมตตาไมตร	ีมมีติรภาพใน 

สรรพสตัว์	ทอดพระเนตรเห็นการณ์ไกล	

จงึได้ทรงประทานศาสนธรรมไว้หนึง่ฉนัท

คาถาแปลความว่า	 บคุคลพึงประพฤติ

ธรรมให้เป็นสจุรติ ไม่พงึประพฤตธิรรม

ให้เป็นทจุรติ ผูม้ปีกตปิระพฤตธิรรมย่อม

อยูเ่ป็นสขุในโลกนีแ้ละในโลกอ่ืนดังนี้ 

 ในข้อว่า	 พึงประพฤติธรรมให้เป็น

สจุรติ	ไม่พงึประพฤตธิรรมให้เป็นทจุรติ

ในฉันทคาถานัน้	 ค�าว่า	 ธรรม	 น่าจกั

หมายเอาการงานทั้งปวงที่ท�าทางกาย	

วาจาและใจ	คอืการท�าการพดูการคดิที่

เป็นไปอยูต่ามปกตนิีเ้อง	ทรงสอนให้ท�า

พดูและคดิให้เป็นสุจรติ	มใิห้เป็นทจุรติ	

	 ส่วนในข้อว่า	ผูม้ปีกตปิระพฤตธิรรม

ย่อมอยู ่ เป ็นสุขนั้น	 ค�าว ่า	 ธรรม	 

หมายความว่าความด	ี ดงัค�าว่ามธีรรม

อยู่ในใจ	 ดังท่ีเข้าใจกันอยู่ทั่วไป	 ผู ้

ประพฤติกายวาจาให้เป็นสุจริต	 ไม่

ประพฤตใิห้เป็นทุจรติ	ทัง้ประพฤตธิรรม

คือมีธรรมอยู่ในใจ	ย่อมเป็นสุขในโลกนี	้

และในโลกอื่น	 คือในโลกอนาคตอัน 

จักค่อยเลื่อนมาเป็นโลกปัจจุบันแก่ 

ทกุ	ๆ	คนในเวลาไม่ช้า

การปฏิบัติธรรม
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	 ความสุข	 ย่อมเกิดจากเหตุภายใน 

คือสจุรติธรรมด้วยประการฉะน้ี	เพราะ

ฉะนั้น	 ผู ้ปรารถนาสุข	 เมื่อจับตัว 

เหตกุารณ์แห่งความสขุและความทุกข์

ได้ฉะนีแ้ล้ว	 ควรเว้นทุจรติอธรรม	 อัน

เป็นเหตุของความทุกข์	 ควรประพฤติ

สุจริตธรรมอันเป็นเหตุของความสุข	 

ถ้าประพฤติดังนี้ชื่อว่าได้ก่อเหตุการณ์

ของความสขุสมบัติท้ังปวงไว้แล้ว	น้ีเป็น

ความชอบยิง่ของตนเอง	ถ้ากลบัประพฤติ

ทจุรติอธรรมเว้นสจุริตธรรมเสยี	 ย่อม

ชือ่ว่าได้ก่อเหตกุารณ์แห่งความทกุข์พบัิติ

ทัง้ปวงไว้แล้ว	น้ีเป็นความผดิของตนเอง	

	 อนึง่	 ถ้ามปัีญหาในชวีติปัจจบัุนของ

ผูป้ระพฤตสิจุรติธรรมหรอืทุจริตอธรรม

เกดิขึน้	พึงทราบว่า	ในคราวท่ีสจุรติธรรม

ทีไ่ด้ท�าไว้แล้วก�าลังให้ผลอยู	่ผูป้ระพฤติ

ทจุรติอธรรมย่อมพร่ังพร้อมด้วยสขุสมบตัิ

และความสดชืน่ร่าเรงิ	อาจส�าคญัทจุรติ

อธรรมดุจน�้าหวานและอาจเย้ยหยันผู้

ประพฤติสุจริตธรรมได้	 แต่ในกาลท่ี

ทุจริตอธรรมของตนให้ผล	 ก็จักต้อง

ประจวบพบิตัซิบเซาเศร้าหมองดจุต้นไม้

ในฤดูแล้ง	

	 อนึง่	 ในคราวทีท่จุรติอธรรมทีไ่ด้ท�า

ไว้แล้วให้ผลอยู่	 ผูป้ระพฤตสิจุรติธรรม

กยั็งต้องประสบทกุข์พบิตัซิบเซาอบัเฉา

อยูก่่อน	แต่ในการท่ีสจุริตธรรมของตน

ให้ผล	ย่อมเกดิสขุสมบัตอิย่างน่าพศิวง	

ดจุต้นไม้ในฤดฝูน	แม้สุจรติธรรมจกัยงั

ไม่ให้ผล	 โดยนยัทีก่ล่าวนี	้ กาย	 วาจา	

และใจของตนก็ย่อมปลอดโปร่งเป็นสขุ

สงบ	เป็นผลทีม่ปีระจ�าทกุทวิาราตรกีาล	

(ร.ธ.	๕๖-๖๔)

การพิจารณานามรูป

การประกอบกรรม ดู กรรม 

การแผ่จิต ดู เมตตาบารมี

การพจิารณานามรปู	การจบัพจิารณานามรปู	

ก็ตรัสสอนให้จับพิจารณาโดยอาการ 

โดยเพศ	 โดยนิมิต	คือเครื่องก�าหนด	

และโดยอเุทศ	กค็อืการแสดงหรอืการ

ท่ีจะตั้งชื่อส�าหรับเรียกแสดง	 จับนาม 

ขึ้นก่อน

 เวทนา	กใ็ห้จบัพจิารณาว่าเวทนาที่

บังเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็น 

กลาง	 ๆ	 ไม่ทุกข์ไม่สุข	 มีอาการเป็น

อย่างไร	 ดูเวทนาท่ีบังเกิดขึ้นท่ีตัวเอง

ในปัจจบุนั	ถ้าเป็นสุขมอีาการเป็นอย่างไร	

ทกุข์มอีาการเป็นอย่างไร	ไม่ทกุข์ไม่สขุ

มอีาการเป็นอย่างไร	มเีพศเป็นอย่างไร	

กคื็อมลีกัษณะทีล่ะเอียดหรอืทีซ่่อนเร้น

อยู่อย่างไรของเวทนา	 ที่ท�าให้เวทนา

ต่างจากข้ออืน่มสัีญญาเป็นต้น	เหมือน

อย่างสตรีต่างจากบุรุษ	 บุรุษต่างจาก

สตรี	มีนิมิตคือว่ามีเครื่องก�าหนด	มีที่

ท่ีจะก�าหนดอย่างไร	 มีอุเทศคือมีการ

แสดงอันหมายความว่ายกชื่อเรียกขึ้น

ว่าเวทนาอย่างนี้	ๆ

 สัญญา	 ก็เหมือนกัน	 ดูอาการของ

สญัญาคอืความจ�าหมายของจติในอารมณ์

นัน้	 ๆ	 ว่ามอีาการเป็นอย่างไร	 มเีพศ	
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คือมลีกัษณะท่ีเร้นลับปกปิดอยู่ตรงไหน

อย่างไร	มนีมิติคอืเครือ่งก�าหนดอย่างไร	

มีอุเทศคือว่ายกช่ือขึ้นเรียกว่า	 นี่คือ 

สัญญา

 สงัขาร	คือความปรงุคิดหรอืคิดปรงุ

ก็เหมือนกัน	 ดูจิตของตัวเองที่คิดปรุง

หรือปรุงคิดว่ามีอาการเป็นอย่างไร	 มี

เพศดงักล่าวเป็นอย่างไร	มนีมิติเครือ่ง

ก�าหนดเป็นอย่างไร	 มีอุเทศคือว่าตั้ง 

ชื่อเรียกว่าเป็นสังขารอย่างนี้	ๆ	ไม่ให้

ปนกันว่านั่นเป็นเวทนา	 นี่เป็นสัญญา	

นี่เป็นสังขาร

	 และ	วญิญาณ	กเ็หมือนกนั	กดู็ตวั

ที่เมื่ออายตนะต่อกันก็เกิดความรู้ขึ้น	

เป็นเหน็	เป็นได้ยิน	เป็นทราบ	เป็นคดิ

หรอืรูม้อีาการเป็นอย่างไร	มเีพศ	เป็น

อย่างไร	มนิีมติเครือ่งก�าหนดเป็นอย่างไร	

มีอุเทศคือว่าต้ังชื่อเรียกว่านี่เป็นจักขุ

วญิญาณ	น่ีเป็นโสตวญิญาณดงัน้ีเป็นต้น

	 ก�าหนดดูจิตของตนเองที่น้อมออก 

รับอารมณ์ซึ่งเป็นตัวนามดังกล่าว	 ให้

รู้จักอาการ	 ให้รู้จักเพศ	 ให้รู้จักนิมิต	 

ให้รู้จักอุเทศดังที่กล่าวมาแล้ว	เป็นอัน

ฝึกให้รูจ้กัวปัิสสนาภมู	ิและเมือ่ก�าหนด

ให้รู้จักดังนี้	 จึงจะเกิดสัมผัสคือความ

กระทบดังที่กล่าวโดยชื่อ	 ในรูปคือใน

ส่วนทีเ่ป็นรปู	 เพราะว่าก็จะได้ก�าหนด

ชือ่หรอืรูช้ือ่ของตาของหจูมกูลิน้กายรปู

เสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะเป็นต้น	อนัเป็น

ส่วนรูปนั้นด้วย	 และก็ให้ก�าหนดรูป 

โดยอาการ	 โดยเพศ	 โดยนิมิต	 และ

โดยอุเทศ	คือการที่จะตั้งชื่อเรียกดังที่

กล่าวมานั้นด้วย	 และเมื่อเป็นดั่งนี้จึง

จะมสีมัผสัคอืความกระทบในนาม	คอื

กระทบในเวทนาในสญัญาในสงัขารใน

วญิญาณดงัทีก่ล่าวมานัน้ด้วย	และเมือ่

ได้พจิารณาท้ังนามท้ังรปูให้รูจ้กัดงักล่าว

มานั้น	 สัมผัสคือความกระทบท้ังโดย

ชือ่ทัง้โดยการกระทบกนัและกนักย่็อม

บงัเกิดขึน้	และเมือ่จบัพจิารณาดสูมัผสั

คอืความกระทบ	ทัง้โดยชือ่ท้ังโดยความ

กระทบ	กจ็ะรูจ้กัตวัสมัผสัทีบ่งัเกดิขึน้

ในจติใจอนัเป็นส่วนนามและทัง้ในกาย

อันเป็นส่วนรูป	คือทั้งในนามรูป

	 ตามที่ตรัสแสดงไว้นี้เป็นตรัสแสดง

มุ่งทางวิปัสสนาภูมิ	 โดยที่ตัดเอาข้อ

อายตนะตรงกลางออกเสีย	 จากนาม

รปูกม็าสัมผสัทเีดยีว	แต่เมือ่แสดงโดย

ปกตกิต็รสัแสดงนามรปู	อายตนะ	แล้ว

จึงมาสัมผัส	 เพราะฉะนั้น	 ในการฟัง

ความที่ข้อเหล่านี้เป็นปัจจัยของกัน	 

จึงอาจใช้วิธีนี้พิจารณาทางวิปัสสนาภูมิ 

ได้	คอื	พิจารณาจับให้รู้จักนามรูปโดย

อาการเป็นต้น	น�าให้รูจ้กัสมัผสัซึง่เกิด

สืบเน่ือง	 ก็จะเห็นนามรูปเห็นสัมผัส

เป็นวปัิสสนาภมู	ิและกจ็ะท�าให้พจิารณา

เหน็อนจิจะ	ทกุขะ	อนตัตาในข้อเหล่านี ้

(ส.ท.	๒๘๒-๒๘๓)

การยิงปืนอาฏานา ดู สวดยักษ์

การลงทัณฑ์	 เรื่องนรกมีลักษณะส่วนใหญ่

การยิงปืนอาฏานา
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คล้ายคลึงกับคุกตะราง	 และการลง

ทัณฑ์นักโทษสมัยโบราณอันเรียกว่า	

กัมมกรณ์	 แปลว่า	 การกระท�ากรรม	

หมายถึงการลงทัณฑ์	 ท่านแสดงว่าม	ี

๓๒	อย่างเรียกว่า	ทวัตตงิสกัมมกรณ์ 

แปลว่า	กมัมกรณ์สามสบิสอง	มีกล่าว

ถึงในหลายพระสูตร	จะได้น�ามากล่าว

โดยคัดจากค�าแปล	และอธบิายตามนยั

อรรถกถาของท่านผู้หน่ึงดงัต่อไปนี	้คือ

 ๑. กสาหิปิ ตาเฬนฺเต	โบยด้วยแส้

 ๒. เวตฺเตหิปิ ตาเฬนฺเต โบยด้วย

หวาย

 ๓. อทฺธทณฺฑเกหิป ิ ตาเฬนฺเต  

ตีด้วยตะบองสั้น

 ๔. หตฺถมฺปิ ฉินฺทนฺเต	ตัดมือ

 ๕. ปาทมฺปิ ฉินฺทนฺเต	ตัดเท้า

 ๖. หตฺถปาทมฺปิ ฉินฺทนฺเต	 ตัดทั้ง

มือทั้งเท้า

 ๗. กณฺณมฺปิ ฉินฺทนฺเต	ตัดหู

 ๘. นาสมฺปิ ฉินฺทนฺเต	ตัดจมูก

 ๙. กณณฺนาสมปิฺ ฉินทฺนเฺต	ตดัทัง้หู	

ทั้งจมูก

 ๑๐. พิลงฺคถาลิกมฺปิ กโรนฺเต	ลง

กมัมกรณ์วธิหีม้อเค่ียวน�า้ส้ม	(คือต่อย

ขมองออก	 แล้วเอาคีมคีบก้อนเหล็ก

แดงใส่ลงไปให้มันสมองเดือดพลุ่งขึ้น	

เหมือนน�้าส้มเดือดล้นหม้อ)

 ๑๑. สงฺขมุณฺฑิกมฺปิ กโรนฺเต	ลง

กมัมกรณ์วธิขีอดสงัข์	(คอืกรีดหนงัตดั	

ก�าหนดตรงจอนหูท้ังสองและหลุมคอ

โดยรอบ	รวบผมทัง้หมดขมวดรวมกัน

เข้า	พนักบัท่อนไม้	ถลกขึน้ให้หนังหลดุ

ขึ้นไปพร้อมกับผม	 แล้วขัดกะโหลก

ศีรษะด้วยก้อนกรวดหยาบ	ๆ	ล้างท�าให้

มีสีเหมือนสังข์)

 ๑๒. ราหุมุขมฺป ิ กโรนฺเต	 ลง 

กมัมกรณ์วธิปีากราห	ู(คอืเอาขอเกีย่ว

ปากให้อ้าแล้วจดุไฟในปากนัน้	หรอืเอา

สิว่ตอกแต่จอนหเูข้าไปทะลปุาก	โลหิต

ไหลออกมาเต็มปาก	 ดูปากอ้าแดงดั่ง

ปากราหู)

 ๑๓. โชติมาลิกมฺปิ กโรนฺเต	 ลง 

กมัมกรณ์มาลัยไฟ	(คอืเอาผ้าชุบน�า้มัน

พันทั่วตัวแล้วเอาไฟจุด)

 ๑๔. หตฺถปฺปชฺโชติกมฺปิ กโรนฺเต 

ลงกัมมกรณ์วิธีคบมือ	 (คือเอาผ้าชุบ

น�้ามันพันนิ้วทั้ง	๑๐	แล้วเอาไฟจุด)

 ๑๕. เอรกวตฺติกมฺปิ กโรนฺเต	 ลง

กมัมกรณ์วิธรีิว้ส่าย	(คือเชอืดหนงัออก

ลอกเป็นริ้ว	ๆ	ตั้งแต่ใต้คอลงไปจนถึง

ข้อเท้า	 แล้วเอาเชือกผูกฉุดให้เดิน	

นกัโทษเดนิเหยยีบริว้หนงัของตัวกล้็มลกุ

คลุกคลานไปจนกว่าจะตาย)

 ๑๖. จีรกวาสิกมฺปิ กโรนฺเต ลง 

กัมมกรณ์วิธีนุ่งเปลือกไม้	 (คือเชือด

หนงัเป็นริว้	ๆ	อย่างบทก่อน	แต่ท�าเป็น	

๒	 ตอน	 ตั้งแต่ใต้คอถึงเอวตอนหนึ่ง	

ตั้งแต่เอวถึงข้อเท้าตอนหนึ่ง	 ริ้วหนัง
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ตอนบนห้อยคลุมลงมาปิดกายตอนใต้

เอวดูดั่งนุ่งเปลือกไม้)

 ๑๗. เอเณยฺยกมฺปิ กโรนฺเต	 ลง 

กมัมกรณ์วธิยืีนกวาง	(คือเอาห่วงเหล็ก

สวมข้อศอกทั้งสองและเข่าท้ังสองให้

โก้งโค้งลงกับดิน	 เอาหลักเหล็กสอด

ตอกตรึงไว้เป็นกิริยาว่าสัตว์	 ๔	 เท้า	

แล้วก่อไฟล้อมลนไปจนตาย)

 ๑๘. พลิสม�สิกมฺปิ กโรนฺเต	 ลง 

กัมมกรณ์วิธีเก่ียวเหย่ือเบ็ด	 (คือเอา

เบด็มเีงีย่งสองข้างเกีย่วตวั	ดงึเอาหนงั

เนื้อและเอ็นออกมาให้หมด)

 ๑๙. กหาปณกมฺปิ กโรนฺเต ลง 

กัมมกรณ์วิธีเหรียญกษาปณ์	 (คือเอา

มีดคมค่อยเฉือนเนื้อออกเป็นแว่น	 ๆ	

ขนาดเท่าเงินเหรียญจนกว่าจะตาย)

 ๒๐. ขาราปตจฉิฺกมฺปิ กโรนเฺต	ลง

กมัมกรณ์วธิแีปรงแสบ	(คอืสบัฟันเสยี

ให้ยับทั่วกายแล้วเอาแปรงหรือหวีแข็ง

ชบุน�า้แสบ	(น�า้เกลอื	น�า้ด่าง	น�า้กรด)	

ขดูถไูปให้หนงัเนือ้เอ็นขาดหลดุออกมา

หมด	เหลือแต่กระดูก)

 ๒๑. ปลีฆปริวตฺติกมฺปิ กโรนฺเต 

ลงกัมมกรณ์วิธีการเวียน	 (คือให้นอน

ตะแคง	 แล้วเอาหลาวเหล็กตอกตรง

ช่องหูทะลลุงไปตรงึแน่นอยูกั่บดิน	แล้ว

จับเท้าทั้งสองยกเดินเวียนไป)

 ๒๒. ปลาลปีกมฺปิ กโรนฺเต	 ลง

กมัมกรณ์วธิตีัง่ฟาง	(คือเอาลูกบดศิลา

กลิ้งทับตัวบดให้กระดูกแตกป่น	 แต่

ระวังไม่ให้หนงัขาด	แล้วจบัผมรวบยก

ขย่อน	ๆ	ให้เนือ้รวมกนัเข้าเป็นกองจงึ

เอาผมนั่นแหละพันตะล่อมเข้าวางไว้

เหมือนตั่งท�าด้วยฟางส�าหรับเช็ดเท้า)

 ๒๓. ตตเฺตนปิ เตเลน โอสญิจฺนเฺต 

ราดด้วยน�้ามันเดือด	ๆ

 ๒๔. สุนเขหิปิ ขาทาเปนฺเต	 ให้

สนุขัทึง้	(คอืขงัฝงูสนุขัไว้ให้อดหวิหลาย

วันแล้วปล่อยให้ออกมารุมกัดท้ึงพัก

เดียวเหลือแต่กระดูก)

 ๒๕. ชีวนฺตมฺปิ สูเล อุตฺตาเสนฺเต 

ให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็น	 ๆ	 (คือ

ตรงกบัท่ีกฎหมายเก่าเรยีกว่า	เสียบเป็น)

 ๒๖. อสินาปิ สีส� ฉินฺทนฺเต ตัด

ศีรษะด้วยดาบ

	 วิธลีงกมัมกรณ์ตัง้แต่ข้อ	๑-๒๖	เหล่า

นี้	 ในกฎหมายเก่าได้น�าไปตราไว้เป็น

บทลงโทษเหมอืนกนั	ขึน้ต้นมพีระบาลี

ดั่งที่ยกมาไว้แล้ว	 ก�าหนดความผิด 

ต่าง	ๆ	มีขบถต่อราชบัลลังก์	 เป็นต้น	

แล้วจงึกล่าวบทลงโทษตามพระบาลน้ัีน	

วิธีลงกัมมกรณ์ที่กล่าวถึงในพระสูตร 

มเีพยีง	๒๖	แต่อ้างกันในทีโ่ดยมากว่า

มี	๓๒	จงึเรยีกว่า	ทวัตตงิสกมัมกรณ์	

ท่านผู ้แปลนั้นได้รวบรวมมาอีก	 ๖	 

อย่างนี้	:

 ๒๗. เอาขวานผ่าอก

 ๒๘. แทงด้วยหอกทีละน้อยกว่า

จะตาย
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 ๒๙. ขุดหลุมฝังเพียงเอวเอาฟาง

สมุ คลอกด้วยไฟ พอหนงัไหม้เอาไถ

เหล็กไถ

 ๓๐. เชอืดเนือ้ออกมาทอดให้กนิเอง

 ๓๑. ตัด หรือแหวะปาก

 ๓๒. จ�า ๕ ประการไว้ในคุก

	 คุกตะรางและกมัมกรณ์ต่าง	ๆ	เช่น

ที่กล่าวมาน้ี	 เป็นนรกในโลกน้ีส�าหรับ

คนประพฤติผิดกฎหมาย	 มีวิธีและ

เคร่ืองมอืทรมานเค้าเดยีวกบันรกทีก่ล่าว

มาโดยมาก	อาจจะเป็นต้นแบบของนรก

ทั้งหลายก็ได้

	 ทางพระพทุธศาสนารบัรองเรือ่งนรก 

ทัง้หลายเพียงไร?	การท่ีจะตอบปัญหา

น้ี	ต้องอาศยัหลกัฐานและเหตผุล	ตาม

หลกัชัน้บาลทีีอ้่างว่าเป็นพระพทุธวจนะ	

กก็ล่าวในทีท่ัว่ไปถึง	นริยะ	หรอื	นรก 

ในฐานะเป็นคติท่ีไปภายหลังตายของ

คนท�าบาป	 อกุศลทุจริต	 แต่โดยมาก

มิได้กล่าวถึงลักษณะและรายละเอียด

ต่าง	ๆ	มีเฉพาะบางพระสตูรและชาดก

เท่านัน้ทีแ่สดงลกัษณะและรายละเอยีด

ไว้	 ดั่งได้ยกมากล่าวไว้แล้ว	 ลักษณะ

และรายละเอยีดเหล่านัน้น่าจะเป็นเร่ือง

แทรกเข้ามาตามคติเก่าแก่ซ่ึงเชื่อกัน

ต่อ	ๆ	มาจากต้นเดมิหลายทางด้วยกนั	

จนถึงพระอาจารย์จดเข้าไว้ในบาลี 

พระสูตร	 พระอาจารย์ต่อมาผู้อธิบาย

บาลีได้ปรับปรุงจัดให้อยู่ในแนวทาง

เดียวกัน	 ซึ่งก็ไม่สนิทนักดั่งกล่าวแล้ว	

และในนรกก็ใช้เครื่องเหล็กตลอดถึง

อาวุธ	เป็นต้นว่า	หอกดาบ	เช่นเดียว

กบัในมนษุยโลก	จงึน่าจะมแีสดงข้ึนใน

สมัยที่มนุษย์รู้จักใช้เหล็กและรู้จักท�า

หอกดาบเป็นต้นใช้แล้ว	ฉะนั้น	น่าจะ

ยุตไิด้โดยไม่ผดิว่า	ทางพระพทุธศาสนา

น�าชื่อว่า	นิรยะ	หรือ	นรก	มาใช้เช่น

เดียวกับค�าอื่น	ๆ	เช่น	อรหันต์ ภควา 

พรหม ภิกขุ นิพพาน	เป็นต้น	แต่ค�า

เหล่านีเ้ดมิมีความหมายอย่างหนึง่	ทาง

พระพุทธศาสนาน�ามาใช้ในความหมาย

อีกอย่างหน่ึงไม่ตรงกัน	 ค�าว่า	 นิรยะ	

ก็เช่นเดียวกัน

	 เม่ือเป ็นเช ่นนี้จะมีความหมาย 

อย่างไร?	 ในเบื้องต้นควรจะหาความ

หมายตามหลกัฐานทียุ่ตไิว้ด้วยเหตผุล

ก่อน	 ได้พบบาลีอธิบายเรื่องนิรยะไว้

ในสฬายตนวรรค	 ในรูปความเป็น

พระพุทธด�ารัสตรัสไว้ว่า

 “ภิกขุทั้งหลาย เราได้เห็นนิรยะชื่อ

ว่าผสัสายตนกิะ (เกดิทางอายตนะทีเ่ป็น

ทางผสัสะ คอืสมัผัสถกูต้อง) ๖ แล้ว 

คือในนิรยะนั้น (๑) เห็นรูปด้วยจักษุ 

(๒) ได้ยินเสียงด้วยหู (๓) ดมกลิ่น 

ด้วยจมกู (๔) ลิม้รสด้วยลิน้ (๕) ถกู

ต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย (๖) รู้เรื่อง

ด้วยใจอย่างใดอย่างหนึง่ กไ็ด้เหน็ ได้ยนิ 
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ได้ดม ได้ลิ้ม ได้ถูกต้อง ได้รู้ ซึ่งรูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเรื่อง

ล้วนแต่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่ารักใคร่ 

ไม่น่าชอบใจ”.

	 ตามอธบิายนีค้วรฟังได้ว่าเป็นอธบิาย 

นิรยะในพระพุทธศาสนา	 เป็นอธิบาย

ทีไ่ม่มผีดิคลุมไปได้ในนรกท้ังหมด	และ

ครอบได้ทุกกาลเวลา	 แม้ในปัจจุบัน

เดี๋ยวนี้เองก็ตกนรกได้	 ในเมื่อเครื่อง

แวดล้อมทัง้ปวงมแีต่ทกุข์ซึง่ตนเองต้อง

รับเสวย	 ถึงนรกในภายหลังตายจะมี	

กร็วมลงเป็นเครือ่งแวดล้อมให้เป็นทกุข์	

ซึ่งบังเกิดขึ้นทางผัสสายตนะทั้ง	๖	นี้

เช่นเดียวกัน	เว้นผัสสายตนะทั้ง	๖	นี้

เสยีแล้ว	ทกุข์หรอืสขุอะไรกบ็งัเกิดขึน้

ไม่ได้	ฉะนัน้จงึยตุไิด้ว่า	พระพุทธภาษติ

น้ีเป็นอธิบายนรกในพระพุทธศาสนา

โดยตรง	การอธบิายให้ต้องด้วยหลกัฐาน

เหตุผลใช้ได้ทุกกาลสมัยดั่งน้ี	 พึงเห็น

ว่าเป็นลกัษณะอธบิายพระพุทธศาสนา

โดยทั่ว	ๆ	ไป	(พ.พ.	๑๘๖-๑๘๙)

จติตภาวนา	กวิ็มตุตหิลดุพ้นจากเครือ่ง

เศร้าหมองที่จรเข้ามาได้

	 เครื่องเศร้าหมองนั้นมาจากค�าว่า

กิเลส	 และกิเลสนี้เป็นสิ่งที่จรเข้ามา 

ดองจติ	นอนเนือ่งอยูใ่นจติ	จึงหมายความ

ว่ากเิลสไม่ใช่เป็นธรรมชาตขิองจติ	แต่

เป็นสิง่ทีจ่รเข้ามาดงักล่าว	จงึเป็นเหมอืน

อย่างแขกหรอืผูม้าหาท่ีเข้ามาสูบ้่าน	แต่

เม่ือเข้ามาแล้วกยึ็ดบ้านท่ีเข้ามานัน้เป็น

ท่ีอาศัย	 ท้ังนี้ก็เพราะว่าจิตนี้ยังเป็น

ธรรมชาติที่น้อมไปได้	 ถ้าน้อมไปใน

ฝ่ายชัว่	ก็จะคุน้เคยอยู่กบัความชัว่	ถ้า

น้อมไปในทางดใีนความด	ีกจ็ะคุน้เคย

อยู่ในความดี	จิตเป็นธรรมชาติที่น้อม

ไปได้ดั่งนี้

 ธรรมชาติของจิต	แต่ว่าจิตนั้นก็ยัง

มธีรรมชาตอิกีอย่างหนึง่	คอืเป็นธาตรุู้

อันเรียกว่าวิญญาณธาตุคือธาตุรู้	คือรู้

อะไร	 ๆ	 ได้	 แต่ว่าเพราะจิตที่ยังมิได้

อบรมนั้น	แม้จะเป็นธรรมชาติรู้	 ก็ยัง

เป็นรูผ้ดิรูห้ลงอยู่	เพราะยังมีอวิชชาคือ

ความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง	 

เพราะฉะนั้น	 เมื่อรู้ส่ิงใดก็เป็นความรู้

ที่ไม่ทะลุปรุโปร่ง	 แต่เป็นความรู้ท่ีติด

อยู่แค่มายาของสิ่งเหล่านั้น	ยังไม่ทะลุ

ถึงสัจจะคือความจรงิ	ฉะนัน้	จงึมีความ

ยึดถือติดอยู่ในมายาของส่ิงนัน้	ๆ	ในโลก	

เมื่อส่ิงที่ยึดนั้นเป็นเพียงมายา	 ไม่ใช่

เป็นสัจจะคือความจริง	 ความรู้ที่ยึด

การสอบครั้งแรก ดู ปัญจวัคคีย์

การหัดท�าสติ ดู เบญจธรรม, สติ 

การอบรมจิต การอบรมจตินัน้	มาจากภาษา

บาลีว่า	 จิตตภาวนา	 พระพุทธเจ้าได้

ตรัสถึงจิตไว้ว่า	 จิตนี้เป็นธรรมชาติ

ประภสัสรคอืผดุผ่อง	แต่เศร้าหมองไป

เพราะอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่

จรเข้ามา	 แต่ว่าจิตนี้เมื่อปฏิบัติท�า

การสอบคร้ังแรก
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มายาน้ันจงึเป็นความรูผ้ดิ	เป็นความรู้

หลง

	 ฉะน้ัน	จงึรบัอารมณ์คอืเรือ่งท้ังหลาย

ทีไ่ด้ประสบพบเหน็ทางตา	โดยเป็นรปู

ต่าง	 ๆ	 ที่ได้ยินทางหูโดยเป็นเสียง 

ต่าง	 ๆ	 ที่ได้ทราบทางจมูกโดยเป็น 

กลิ่นต่าง	ๆ	ที่ได้ทราบทางลิ้นโดยเป็น

รสต่าง	ๆ	ที่ได้ทราบทางกายโดยเป็น

สิ่งถูกต้องต่าง	ๆ	และที่ได้รู้ได้คิดทาง

ใจโดยเป็นธรรมะที่แปลว่าเร่ืองราว 

ต่าง	ๆ	คอืเรือ่งราวต่าง	ๆ	ทีไ่ด้ประสบ

พบผ่านมาแล้วเป็นต้น	สิ่งที่รับทางตา

หูเป็นต้นดังกล่าว	 เข้ามาคิดปรุงหรือ

ปรงุคิดในจติใจ	เรยีกว่า	อารมณ์	และ

เมือ่ความรูข้องจติท่ีรับน้ัน	ยังเป็นความ

รู ้แค ่มายาของสิ่งเหล่านั้น	 ฉะน้ัน	 

จึงบงัเกดิความยนิดใีนอารมณ์คอืเร่ือง

อันเป็นท่ีตั้งของความยินดี	 ยินร้ายใน

อารมณ์คือเรื่องอันเป็นที่ตั้งของความ

ยนิร้าย	หลงตดิในอารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้

ของความหลงติด	จึงปรากฏเป็นราคะ

ความติดใจยินดี	 หรือโลภะความโลภ

อยากได้	เป็นโทสะความกระทบกระทัง่

โกรธแค้นขัดเคือง	เป็นโมหะคือความ

หลงอันเรียกว่ากิเลส

 อาสวะ อนุสัย	 อารมณ์และกิเลส

เหล่านี้ก็ประกอบกันอยู่	 หมักดองจิต

อยู่ทับถมทวีขึ้น	 และมุ่งอาการที่หมัก

ดองก็เรียกว่าอาสวะ	มุ่งอาการที่นอน

เนื่องก็เรียกว่าอนุสัย	อันเป็นที่ตั้งของ

อาการจิตที่เรียกว่า	 นิสสัย	 อุปนิสัย	

สันดาน	ของบุคคลแต่ละคน

	 และเมื่ออารมณ์และกิเลสหมักดอง

นอนเนื่องอยู่ดั่งนี้	เมื่อจิตนี้รับอารมณ์

คือเรื่องใหม่	 ๆ	 เข้ามาทางตาทางหู

เป็นต้น	กท็�าให้อารมณ์และกเิลสท่ีหมัก

ดองอยู่เป็นอาสวะเป็นอนุสัยดังกล่าว

นัน้ฟุง้ขึน้มา	ปรากฏเป็นความชอบบ้าง

ในเมือ่อารมณ์ใหม่	ๆ	เหล่านัน้เป็นพวก

เดียวกนักบัส่ิงท่ีชอบ	เป็นความชงับ้าง

ในเมื่ออารมณ์ใหม่	 ๆ	 เหล่านั้นเป็นที่

ตัง้ของสิง่ทีช่งั	เป็นอย่างเดยีวกนั	เป็น

พวกเดยีวกนักบัความชงัทีห่มักดองอยู่	

บังเกิดความหลงบ้างในเมื่ออารมณ ์

ใหม่	ๆ	เหล่านัน้เป็นทีต่ัง้	คอืเป็นพวก

เดียวกันกับความหลงท่ีนอนจมอยู่	 

กเ็พิม่พนูราคะหรอืโลภะ	โทสะ	โมหะ	

ดังกล่าวนั้นทวีมากขึ้นไปอีก

 จติเศร้าหมอง	เพราะฉะนัน้	จติของ

แต่ละบคุคลนีจ้งึเป็นจติทีเ่ศร้าหมองไม่

ผ่องใส	เพราะยงัมเีครือ่งเศร้าหมองมา

หมกัดอง	นอนจมอยูม่าก�าบงัธรรมชาติ

ของจติทีป่ระภสัสรคอืผดุผ่องนัน้	ท�าให้

ไม่ผุดผ่อง	 และมาปิดบังความรู้ที่เป็น

ธาตรูุ้นัน้ไม่ให้รูจ้รงิ	ให้รู้แค่มายาตดิอยู่

แค่มายาเท่านั้น

	 อันสิง่ทัง้หลายทีเ่ป็นอารมณ์ดงักล่าว

นั้น	 ซึ่งทุก	 ๆ	 คนก็ชอบบางอย่าง	 
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ชงับางอย่าง	หลงอยูบ่างอย่าง	อยูโ่ดย

ปรกติก็เป็นเพราะเหตุดังที่กล่าวมา

 มายาของรปูเป็นต้น	และข้อท่ีเรยีก

ว่ามายานัน้	ถ้าพจิารณากพ็อเหน็ได้ว่า

เป็นมายาจริง	ดังรูปทั้งหลายที่ตาเห็น	

เช่นร่างกายนีข้องกนัและกนั	กเ็หน็แค่	

ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	ใต้หนังเข้าไป

ก็มองไม่เห็น	 และผมขนเล็บฟันหนัง

นั้น	 ก็เป็นไปตามวัย	 เมื่ออยู่ในวัยที่

งดงามเปล่งปล่ัง	 ก็งดงามเปล่งปล่ัง	 

เมื่อผ่านวัยที่งดงามเปล่งปลั่งไปแล้ว	 

ก็ทรุดโทรมช�ารุด	 และก็ประกอบอยู่

ด้วยสิ่งที่ไม่งดงามและท่ีสกปรกเป็น 

อันมาก	 ภายในผืนหนังที่หุ้มห่ออยู่นี	้ 

ถ้าเปิดออกมาดแูล้ว	ก็จะไม่ปรากฏเป็น

สิ่งที่งดงามน่ารักน่าชม	 และเป็นสิ่งที่

น่าเกลียด	 ท้ังโดยสี	 ท้ังโดยสัณฐาน	

ทัง้โดยกลิน่	ทัง้โดยทีเ่กดิ	ทัง้โดยท่ีอยู่	

เพราะฉะนัน้	ความงดงามทีป่รากฏอยู่	

จงึมอียูแ่ค่ขนเล็บฟันหนงัท่ีตามองเหน็	

และที่ก�าลังอยู่ในวัยที่เปล่งปลั่ง	และที่

ได้มกีารตบแต่ง	มีการช�าระล้างตบแต่ง

ไว้แล้ว

	 เสียงก็เช่นเดียวกัน	ก็สักแต่ว่าเป็น

เสยีง	จะเป็นเสยีงนนิทาเสยีงสรรเสรญิ	 

ก็เป็นแค่เสียง	 ความเป็นเสียงนั้นจะ

เป็นนินทากต็าม	จะเป็นสรรเสริญกต็าม	

ไม่แตกต่างกัน	 เหมือนอย่างลมที่พัด

มากระทบตัวเองของทุก	ๆ	คน	จะมา

ทางทิศไหนก็ไม่ต่างกัน	 จะพัดเบาพัด

แรงก็เป็นลม	 แต่ว่าเพราะมีภาษาคือ

เสียงนั้นเองเป็นภาษา	 และก็มีสมมติ

ภาษานัน้ขึน้	บญัญตัภิาษานัน้ข้ึน	ส�าหรบั

สื่อให้รู้จิตใจของกันและกัน	 จึงท�าให้

ติดในสมมติบัญญัติตามที่เสียงแสดง 

ออก	 แต่ว่าเสียงท่ีแสดงออกไว้เป็น 

ภาษานั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นความจริง	 ทั้ง

สรรเสริญทั้งนินทา	 ในเมื่อสรรเสริญ

ผดินนิทาผดิเช่นว่าท�าชัว่	สรรเสรญิว่า

ท�าด	ีกไ็ม่ท�าให้ผูท่ี้ถูกสรรเสริญว่าดนีัน้

ดีขึ้นมาได้	 ต้องชั่วตามที่ตนท�านั้นเอง	

เมื่อท�าดีแต่ถูกนินทาว่าชั่ว	 ก็ไม่ท�าให้

ความดีกลับเป็นความชั่วได้	 เมื่อท�าดี 

ก็คงเป็นท�าดีอยู่นั่นเอง

	 แต่ว่าบคุคลตดิในสมมตบิญัญตัขิอง

ภาษา	จงึได้มนีนิทามสีรรเสรญิ	ท�าให้

เสียงที่สักแต่ว่าเป็นลม	หรือดังที่เรียก

ว่าลมปาก	 มีพลังอ�านาจขึ้น	 ด้วยการ

ที่มายึดถือในสมมติบัญญัติเป็นภาษา

ของเสียง

	 กลิน่นัน้จะเป็นอย่างไรกแ็ค่ประสาท

จมกู	พ้นประสาทจมกูไปแล้วกไ็ม่ปรากฏ

ว่าเป็นอย่างไร

	 รสนั้นก็เช่นเดียวกัน	 อร่อยหรือไม่

อร่อย	 ท่ีชอบใจหรือไม่ชอบใจก็อยู่แค่

ล้ิน	พ้นประสาทลิน้ไปถึงคอแล้ว	ความ

อร่อยไม่อร่อยต่าง	ๆ	ก็ไม่ปรากฏ
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	 สิง่ทีก่ายถูกต้องกเ็หมือนกนั	กป็รากฏ

ว่าเป็นอย่างไรอยู่แค่กายประสาท	พ้น

กายประสาทเข้าไปแล้วกไ็ม่ปรากฏเป็น

ความรู้สึกอย่างใด

	 ธรรมะคือเรื่องราวทางใจต่าง	 ๆ	ที่

จติมาปรงุคดิหรอืคดิปรงุ	กป็รากฏเป็น 

อย่างนัน้อย่างน้ีอยู่ทีค่วามปรุง	เหมือน

อย่างพ่อครัวท่ีปรุงอาหาร	 จะปรุงให้ 

มีรสเค็มก็เค็ม	 จะปรุงให้มีรสเปรี้ยว 

ก็เปรี้ยว	 จะปรุงให้มีรสหวานก็หวาน	

จิตก็เหมือนกัน	 จะปรุงให้ชอบก็ชอบ	

จะปรุงให้ชังก็ชัง	 จะปรุงให้หลงก็หลง	

ถ้าจติไม่ปรุงเสยีอย่างเดยีว	ชอบชังหลง

ก็ไม่ปรากฏ

	 ส่ิงเหล่านี้เป็นมายาทั้งนั้น	 แต่ว่า 

จิตนี้เพราะยังมีอวิชชาอยู่	 จึงไม่รู้ถึง

สจัจะคอืความจรงิ	รูแ้ค่มายา	กต็ดิอยู่

แค่มายาและปรุงแต่งกันอยู่แค่มายา	

โลกเป็นดั่งนี้

 ความหลงอยู่ในมายา	เพราะฉะน้ัน	

จึงได้มีความหลงอยู่ในสัจจะท่ีเป็นตัว

ความจรงิ	ตัง้ต้นแต่ความจรงิท่ัว	ๆ	ไป

ทีเ่ป็นเรือ่งสามญั	จนถึงความจรงิทีเ่ป็น

สิ่งละเอียด	 ที่เป็นสิ่งสามัญนั้น	 ก็คือ

ความจริงในกิจการทั้งหลาย	 ในความ

ติดต่อกันท้ังหลายของบุคคลนั้น	 ๆ	 

เมื่อจิตรู้แค่มายา	ไม่รู้ถึงความจริง	จึง

ได้พากันเชื่อผิด	 คิดผิด	 ปฏิบัติผิด	 

ทางกายทางวาจาทางใจกันอยู่ในเรื่อง 

นั้น	 ๆ	พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้จิต

นี้เองพิจารณา	 โดยตรัสชี้ให้เห็นว่า 

โลกนีม้มีายาอย่างไร	เพือ่ให้รูจ้กัว่านัน่ 

เป็นมายา	และให้รู้ทะลเุข้าไปถึงสัจจะ

ความจริง

 ประพฤติในศีล	 ตั้งต้นแต่กรรมที่

กระท�า	ตรสัสอนให้รูจ้กัว่า	อย่างไรเป็น

อกุศลกรรม	 กรรมชั่ว	 อย่างไรเป็น 

กุศลกรรม	คือกรรมดี	 เพื่อที่จะได้ละ

กรรมชัว่ประกอบกรรมด	ีและการทีจ่ะ

ได้ปัญญาพจิารณาให้เหน็สจัจะคอืความ

จรงิดัง่นีด้้วยตนเอง	ให้จติใจของตนเอง

รบัรองด้วย	 ไม่ใช่เป็นแต่เชือ่พระวาจา 

ตรสัเท่านัน้	จงึตรสัสอนให้ช�าระจติของ

ตนให้บรสุิทธิผ่์องใส	คอืให้บรสุิทธิจ์าก

กิเลสดังกล่าว	 ราคะหรือโลภะ	 โทสะ	

โมหะ	 และเมื่อสงบกิเลสเหล่านี้ลงได้

อย่างหยาบด้วยศีล	 คือด้วยการท่ีมา

เชือ่พระพทุธเจ้า	รบัศลีของพระพทุธเจ้า	

มาปฏิบัติงดเว้นใจของตัวเองจากโลภ

โกรธหลง	ทีจ่ะก่อให้เกดิเจตนาประกอบ

กรรม	อนัเป็นอกศุลทุจรติทางกายวาจา

ใจต่าง	ๆ	ได้

	 คือว่าเมื่องดเว้นใจของตัวเองได้	 ก็

คอืงดเว้นกิเลสกองโลภโกรธหลงเหล่านี้

เองได้	สามารถทีจ่ะรกัษาศลีได้	ตัง้ต้น

ด้วยศลี	๕	และงดเว้นใจของตวัเองจาก

กิเลสเหล่านี้	 ท่ีเม่ือรับอารมณ์ต่าง	 ๆ	

ที่บังเกิดขึ้น	 และเมื่อยึดถืออยู ่ก็ยัง 
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รักษากิเลสเหล่านี้ไว้ในจิตใจ	เป็นโลภ

เป็นโกรธเป็นหลงในจิตใจ	 แม้ไม่ก่อ

เจตนากรรมออกมาเป็นบาปอกุศลทุจรติ	

กย็งัท�าจิตใจให้ฟุง้ซ่านดิน้รนกวดัแกว่ง

กระสับกระส่าย

	 ถ้าหากว่าไม่ระงบัเสยี	กเิลสทีบั่งเกดิ

กลุม้รุมจิตใจอยูน่ีก้จ็ะแรงขึน้ได้	ลกุลาม

ข้ึนเป็นกิเลสอย่างหยาบ	 มาเป็นนาย

ของจิตใจ	ก่อเจตนากรรมให้ประพฤติ

ผิดศีลต่าง	ๆ	ก่ออาชญากรรมต่าง	ๆ

 ปฏบิตัใินสมาธ	ิพระพทุธเจ้าจึงตรสั

สอนให้ปฏบิติัในสมาธ	ิตัง้จติมัน่อยูใ่น

กุศลธรรมทั้งหลาย	 หัดน้อมจิตมาใน

กรรมฐานอันเป็นท่ีตั้งของสมาธิท่ีเป็น

กุศล	 อาการที่เป็นสมาธินั้นคืออาการ

ทีจิ่ตต้ังมัน่	และเมือ่ตัง้มัน่	ไม่ใช่ตัง้ชนดิ

ที่คลอนแคลน	กวัดแกว่ง	กลับกลอก	

แต่เป็นชนิดท่ีตั้งม่ัน	 ตั้งม่ันอยู่ในกุศล

ธรรมท้ังหลาย	ซ่ึงต้องอาศัยการปฏิบัติ

ท�ากรรมฐานเพื่อสมาธิ	 และเมื่อท�า 

บ่อย	ๆ	เข้าแล้ว	ก็จะท�าให้จิตนี้ตั้งมั่น

ได้ดยีิง่ขึน้	เพราะว่าน้อมมาบ่อย	ๆ	จติ

ก็จะมีความคุ้นเคยอยู่ในกรรมฐาน	 ก็

จะสละจากอารมณ์ท่ีเป็นฝ่ายกิเลสได	้

มาเอากรรมฐานเป็นอารมณ์	มาดดูดืม่

ในกรรมฐาน	และในการปฏบิตักิรรมฐาน

เพือ่สมาธินัน้	เป็นทางพจิารณากมี็	เป็น

ทางที่ท�าจิตรวมเข้ามาไม่พิจารณาก็มี	

จึงจะรู้

	 ท่ีพจิารณานัน้กเ็ช่นพจิารณากาย	ให้

เห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้น	 ที่

ยึดถือกันอยู ่ว่าสวยงามน่ารักน่าชม

สะอาดนัน่	กเ็ป็นเพยีงยึดในมายาของ

กาย	 จึงตรัสสอนให้พิจารณาละมายา

เสีย	มองเข้าไปเห็นสัจจะคือความจริง	

ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงาม	

เพื่อดับกิเลสกองราคะ	อันจะท�าให้จิต

สงบจากราคะ

	 และให้เจริญเมตตาแผ่จิตออกไป	 

มุ่งให้บุคคลนั้น	 ๆ	 สัตว์นั้น	 ๆ	 โดย

เจาะจงและโดยไม่เจาะจงเป็นสุข	กเ็ป็น

เครื่องดับโทสะพยาบาท

	 และก�าหนดพจิารณาธาตกุรรมฐาน	

ซึง่รวมกนัอยู่เป็นก้อนนีอ้นัเป็นทียึ่ดถอื

ว่าเป็นตัวเราของเรา	 โดยตรัสสอนให้

แยกธาตุออกไป	 ว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุ

ดนิน�า้ไฟลม	หรอืเตมิอากาศ	(เพิม่ธาตุ

ทั้ง	๕	คือ	อากาสธาตุ)	มาประกอบ

กันเข้า	 สักแต่ว่าเป็นธาตุ	 เม่ือธาตุ

สญัญา	ความก�าหนดหมายว่าเป็นธาตุ

ปรากฏขึ้น	 อัตตสัญญา	 ความส�าคัญ

หมายยึดถือว่าเป็นตวัเราของเรากห็าย

ไป	กเ็ป็นการแก้โมหะดบัโมหะในข้อนี้

เมื่อปฏิบัติก�าจัดดับราคะหรือโลภะ	

โทสะ	โมหะ	อนับงัเกดิขึน้กลุ้มรุมจติใจ

ได้ด้วยกรรมฐานเหล่านี	้จติกจ็ะบรสิทุธิ์

สะอาด	 และเมื่อต้องการเพ่ิมพลังให้

เป็นจิตในสมาธิ	ก็ก�าหนดสมาธิที่รวม
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จติเข้ามา	ให้มอีารมณ์เป็นอนัเดยีว	เช่น

อานาปานสติ	สติก�าหนดลมหายใจเข้า

ออก	หรอืท�าเพ่งกสิณตามทีพ่ระพุทธเจ้า

ทรงสัง่สอน	จติกจ็ะรวมเป็นเอกคัคตา	

คอืความทีม่อีารมณ์เป็นอนัเดยีวกันของ

จิตได้	 เป็นสมาธิได้ตั้งแต่ขั้นบริกรรม	

คอืขัน้ทีป่ฏิบัตกิ�าหนด	ขัน้อุปจารคือว่า

ใกล้ที่จะสงบแน่วแน่	จนถึงขั้นอัปปนา 

คือแน่วแน่

 บ�าเพ็ญในปัญญา	 และก็น้อมจิตที่

แน่วแน่นี	้ก�าหนดพจิารณานามรปูหรอื

ขันธ์	 ๕	 ให้เห็นสัจจะคือความจริงว่า

ล้วนเป็นอนจิจะไม่เท่ียงต้องเกดิต้องดบั	

ทกุขะเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลง	

เป็นอนัตตามิใช่ตัวเราของเรา	 คือไม่

ควรจะเห็นยึดถอืว่าตวัเราของเรา	เพราะ

ไม่มีตัวเราของเราอยู่ในนามรูป	 หรือ

ในขันธ์	๕	นี้

	 ด่ังนี	้กเ็ป็นการปฏบิตัเิพือ่ลดอวชิชา

โมหะ	ท�าลายอวิชชาโมหะ	ท�าให้จิตนี้

ปรากฏความประภสัสรคอืผดุผ่องมาก

ขึน้	หยัง่รู้ถงึสจัจะคือความจรงิมากขึน้

เป็นความรูท่ี้ผดุขึน้มา	ดงัทีเ่รยีกว่าจักษุ

คือดวงตาผุดขึ้น	 ญาณความหยั่งรู ้ 

ผุดขึ้น	ปัญญาความรู้ทั่วผุดขึ้น	วิชชา

ความรู้แจ่มแจ้งผดุขึน้	โอภาสคอืความ

สว่างผุดขึ้น	 ในทุกข์	 ในเหตุเกิดทุกข	์

ในความดับทุกข์	 ในทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทุกข์ตามท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้

แล้ว	และทรงแสดงสั่งสอนไว้

	 การปฏิบัติโดยล�าดับดั่งนี้เอง	 คือ	

สตปัิฏฐาน	ตัง้สตหิรอืสตติัง้	สัมมัปปธาน

เพียรชอบ	 อิทธิบาท	 ธรรมที่ให้บรรลุ

ถึงความส�าเร็จ	 อินทรีย์	 ธรรมท่ีเป็น

ใหญ่	พละ	ธรรมทีเ่ป็นก�าลงั	โพชฌงค์	

ธรรมท่ีเป็นองค์ของความตรัสรู้	 และ

มรรคมีองค์	๘	ก็รวมอยู่ในทางปฏิบัติ

ตามทีก่ล่าวมานี	้อนัน�าให้บงัเกดิดวงตา	

บังเกิดญาณ	 บังเกิดปัญญา	 บังเกิด

วิชชา	บังเกิดแสงสว่าง	ในอริยสัจจ์ทั้ง	

๔	 ของพระพุทธเจ้า	 ดับอวิชชาได้	 

ดับกิเลสทั้งปวงได้	ดับทุกข์ได้

	 เมือ่ปฏบิตัยิงัไม่ถงึ	กย่็อมดบัได้โดย

ล�าดับ	 ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงมาก	 บาง

อย่างจนถึงทั้งหมด	 เพราะว่า	 ความ

บรรลถึุงผลดังทีก่ล่าวมานี	้ไม่ใช่จะบรรลุ

ได้ด้วยความคิดว่าจะบรรลุหรืออยาก

จะบรรลุ	แต่อยู่ด้วยการปฏิบัติมาโดย

ล�าดับ	 ขึ้นไปโดยล�าดับ	 ธรรมก็จะ

สนับสนุนส่งผู้ปฏิบัติขึ้นไปโดยล�าดับ

เองด้วย

	 ในการปฏิบัติจิตตภาวนาสมาธิน้ัน	

ต้องอาศัยแนวปฏิบัติตามองค์ฌานท้ัง	

๕	คือ	วิตก	วิจาร	ปีติ	สุข	เอกัคคตา	

และ	๒	ข้อแรก	คือ	วิตกวิจารนัน้	ต้อง

ใช้ต้ังแต่ในเบื้องต้น	 ในขั้นบริกรรม

ภาวนา คือ	 การภาวนาบริกรรม	 

อันหมายความว่า	 ต้องก�าหนดใจถึง 

กรรมฐานข้อใดข้อหนึ่ง	ที่เรียกว่าเป็น

อารมณ์ของสมาธิ	คอืเป็นท่ีตัง้ของสมาธิ
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	 การยกจติขึน้สูก่รรมฐาน	หรอือารมณ์

ของสมาธิ	 เรียกว่า	 วิตก	 ความคอย

ประคองจิตไว้ให้อยู่ในกรรมฐาน	หรือ

อารมณ์ของสมาธ	ิเรยีกว่า	วจิาร	ต้อง

ม	ี๒	ข้อน้ีเป็นเบ้ืองต้นในการเริม่ปฏิบตั	ิ

อนัเรยีกว่าบรกิรรมภาวนา	พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสถึงวิตกคือความตรึกของจิตใจ

ไว้เป็นอันมาก	 เพราะวิตกทั่วไปนั้นก็

คือความตรึกนึกคิด

	 จนถึงได้มพีระพุทธภาษติ	ตรัสตอบ

ปัญหาที่มาณพผู้หนึ่งได้กราบทูลถาม

ว่า	อะไรเป็นเครื่องผูกพันโลกไว้	 โลก

มีอะไรเป็นเครื่องผูกพัน	 อะไรเป็นท่ี

เทีย่วไปของโลกนัน้	กต็รสัตอบว่า	โลก

มนีนัทคิอืความเพลนิเป็นเครือ่งผกูพนั	

อนันันทคิอืความเพลนิย่อมผกูพนัโลก

ไว้	วติกคือความตรกึนึกคิดเป็นท่ีเท่ียว

ไปของโลกนั้น	 ซึ่งโลกก็หมายถึงสัตว์

โลก	มนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกจ�าพวกหนึ่ง	

เพราะฉะนั้น	 จึงกล่าวได้ว่า	 คนเรา 

ทุก	ๆ	คนโดยปรกติสามัญนั้น	ย่อมมี

นันทคืิอความเพลนิเป็นเครือ่งผกูพนัไว้	

และคนเรานัน้ย่อมมวีติกคอืความตรกึ

นึกคิดเป็นที่เที่ยวไป	 ดังจะเห็นได้ว่า

จิตใจนี้ของทุก	ๆ	คน	ย่อมผูกพันอยู่

ด้วยความเพลินในอารมณ์นั้น	 ๆ	 ใน

เรื่องนั้น	 ๆ	 ในสิ่งนั้น	 ๆ	 และจิตใจนี้

ย่อมเที่ยวไปโน่นเที่ยวไปนี่	 ด้วยวิตก

คือความตรึกนึกคิด	 คือคิดไปนั้นเอง	

ตวัความคดิคอืวิตกจึงเป็นทีเ่ทีย่วไปของ

โลกคือสัตว์โลก	 โดยตรงคือของจิต 

นี้เอง

 ข้อปฏบิตัเิกีย่วแก่วิตก	พระพทุธเจ้า

จงึได้ตรสัสอนให้ปฏบิติัเกีย่วแก่วติกคอื	

ความคิดของจติใจของทกุคน	ว่าพระองค์

เองเมือ่ยงัทรงเป็นพระโพธิสตัว์	ยงัมไิด้

ตรัสรู้	 ทรงปฏิบัติแสวงหาความตรัสรู้	

ได้	 ทรงปฏิบัติด้วยการกระท�าวิตกคือ

ความตรกึนกึคิดของพระองค์เองให้เป็น	

๒	ส่วน	คอืให้เป็นอกศุลวิตกความตรกึ

นกึคิดทีเ่ป็นอกศุลส่วนหนึง่	ให้เป็นกศุล

วิตกคือความตรึกนึกคิดที่เป็นกุศลอีก

ส่วนหนึ่ง	 คือพระองค์ได้ทรงตั้งความ

เพยีร	เป็นผูไ้ม่ประมาท	คอืไม่เลนิเล่อ

เผลอเพลินมัวเมา	มีสติก�าหนดดูวิตก

คือความคิดของพระองค์ที่เป็นไปอยู่

	 เม่ืออกุศลวิตกคือความตรึกนึกคิด

ที่เป็นอกุศลข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้น	 ก็

ทรงรู	้คอืเมือ่กามวติก	ความตรกึนกึคดิ

ไปในกาม	 คือในเรื่องรูป	 เสียง	 กลิ่น	

รส	 โผฏฐัพพะ	 ส่ิงถูกต้องท่ีใคร่ท่ี

ปรารถนาทีพ่อใจ	หรอืด้วยอ�านาจกาม	

คือความใคร่	ปรารถนาพอใจกด็	ีความ

ตรึกนึกคิดไปในทางท�าร้ายหมายล้าง

ผลาญผู้อื่นใคร	ๆ	บังเกิดขึ้น		ก็ทรงรู้	

ว่าบัดนี้กามวิตก	 ความตรึกนึกคิดไป

ในกามบงัเกดิขึน้		พยาบาทวติก	ความ

ตรึกนึกคิดไปในทางท�าร้ายหมายล้าง
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ผลาญผู ้ อ่ืนบังเกิดขึ้น	 วิหิงสาวิตก 

ความตรึกนึกคิดไปในทางเบียดเบียน	

บังเกิดข้ึน	 ความตรึกนึกคิดข้อใดข้อ

หนึ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอกุศล	 มีโทษ	

เป็นเคร่ืองดบัปัญญา	เป็นฝ่ายท�าให้คบั

แค้นใจ	ไม่เป็นไปเพือ่นพิพานคอืความ

ดบักเิลสและกองทุกข์	เม่ือทรงพจิารณา

รูจั้กด่ังน้ี	อกศุลวติกดงักล่าวกจ็ะตัง้อยู่

ไม่ได้	ต้องดับไป	สงบไป

	 และเม่ือวิตกคือความตรึกนึกคิดท่ี

ตรงกันข้าม	 คือท่ีเป็นกุศลบังเกิดขึ้น	 

ก็ทรงรู้	 คือเม่ือความตรึกนึกคิดไป 

ในทางออกจากกาม	 ไม่ติดอยู่ในกาม 

บงัเกดิข้ึน	กท็รงรูว่้านีคื่อ	เนกขมัมวติก	

ความตรกึไปในทางออก	หรอืเมือ่ความ

ตรึกนึกคิดไปในทางไม่ปองร้ายหมาย

ล้างผลาญ	 เป็นไปด้วยเมตตากรุณา

หมายเกื้อกูลบังเกิดขึ้น	 ก็ทรงรู้	 หรือ

เมื่อความตรึกนึกคิดไปในทางไม ่

เบยีดเบยีน	เป็นไปในทางช่วยสงเคราะห์	

อนุเคราะห์บังเกิดขึ้น	 ก็ทรงรู้ว่าข้อใด

ข้อหนึ่งหรือทั้งหมดเหล่านี้เป็นกุศล	 

คือเป็นเนกขมัมวติก	ความตรกึนกึคดิ

ไปในทางออกจากกาม	อัพยาบาทวติก

ความตรกึคดิไปในทางไม่พยาบาทปอง

ร้ายหมายล้างผลาญ	 อวิหิงสาวิตก 

ความตรกึนึกคิดไปในทางไม่เบยีดเบยีน	

และก็ทรงทราบด้วยการพิจารณาว่า

กุศลวิตกเหล่านี้เป็นกุศล	 มีอานิสงส์

คือมีคุณไม่มีโทษ	 เป็นเครื่องเจริญ

ปัญญา	ไม่เป็นฝักฝ่ายคอืท�าให้คบัแค้น	

เป็นไปเพื่อนิพพานคือความดับกิเลส

และกองทุกข์

 ธรรมดาของจิตเป็นดัง่นี	้อนึง่	ทรง

ทราบธรรมดาของจติด้วยว่า	จตินีย่้อม

น้อมไปได้ตามวติกคอืความตรกึ	วจิาร

คอืความตรอง	กล่าวคอืเม่ือตรกึตรอง

ไปมาก	ๆ	บ่อย	ๆ	ด้วยอกศุลวติก	คอื 

เป็นกามวิตกบ้าง	 พยาบาทวิตกบ้าง	

วิหิงสาวิตกบ้าง	 จิตก็ย่อมน้อมไปใน

อกุศลวิตกเหล่านี้มาก	ย่อมไม่น้อมไป

ในฝ่ายตรงกนัข้ามคอืฝ่ายกศุล	และถ้า

หากว่าตรกึตรองไปในทางกศุลมาก	คอื

ในทางเนกขัมมวิตก	 อัพยาบาทวิตก	 

อวิหิงสาวิตก	จิตก็น้อมไปมากในกุศล 

ทั้งหลาย

	 เพราะฉะนัน้	วติกวจิารคือความตรกึ

ตรองของจิตนี้	 จึงเป็นปัจจัยส�าคัญ	 

ที่จะเป็นเหตุให้จิตใจนี้น้อมไปได้ตาม

ทางที่วิตกวิจารไป	เมื่อวิตกวิจารไปใน

ทางอกศุลมาก	จิตกน้็อมไปในทางอกุศล

มาก	 เมื่อวิตกวิจารไปในทางกุศลมาก	

จติกน้็อมไปในทางกศุลมาก	เป็นธรรมดา

ของจิตเป็นดั่งนี้

	 เพราะฉะนัน้	พระองค์จงึคอยก�าหนด

ดูจิตของพระองค์เอง	 ว่าจิตบังเกิดขึ้น

อย่างไร	คอืมีวิตกวิจารบงัเกดิขึน้อย่าง

ใดในจติ	พระองค์มคีวามเพยีร	มคีวาม
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ไม่ประมาท	ไม่เลินเล่อเผลอเพลิน	เม่ือ

กศุลวติกบงัเกดิขึน้ทรงทราบ	กท็รงจบั

พจิารณาทันที	ให้รู้จกัว่านีเ่ป็นอกศุลมี

โทษ	เป็นเครือ่งดบัปัญญา	เป็นฝักฝ่าย

แห่งความคบัแค้น	ไม่เป็นไปเพือ่นพิพาน	

ด้วยอ�านาจแห่งสติท่ีก�าหนดและปัญญา

ที่รู้ดั่งนี้	อกุศลก็ย่อมจะดับ

	 และเมื่อฝ่ายกุศลจิตคือกุศลวิตก

บังเกิดขึ้น	พระองค์ก็ทรงรู้อีกว่านี่เป็น

กุศล	 มีคุณ	 เจริญปัญญา	 ไม่เป็นฝัก

ฝ่ายแห่งความคับแค้น	 เป็นไปเพื่อ

นิพพาน	คอืความดบักเิลสและกองทกุข์

และเมื่อทรงรู้ดั่งนี้	 วิตกฝ่ายกุศลนั้นก็

ย่อมจะตั้งอยู่	และย่อมจะเจริญยิ่งขึ้น

 ข้อพึงปฏิบัติในอกุศลวิตก	และได้

ทรงทราบความเป็นไปของจติในขณะท่ี

ประกอบด้วยอกุศลวติก	กบัความเป็น

ไปของจิตในขณะที่ประกอบด้วยกุศล

วิตก	ว่าแตกต่างกัน	และการปฏิบัติก็

แตกต่างกัน	คือในขณะท่ีจติเป็นไปด้วย

อกศุลวติกมีกามวติกเป็นต้น	การปฏบิตัิ

ในการส�ารวมระวังจติ	ข่มจติ	จะต้องมี

มาก	ซึง่เปรยีบเหมือนอย่างคนเล้ียงโค	

ที่ได้น�าฝูงโคไปเล้ียงในแถวท่ีสุดบ้าน	

ซึ่งเป็นเขตท�านา	 ในเดือนท้ายแห่ง 

ฤดูฝน	ข้าวกล้าก�าลังงอกงามอยู่ในนา 

ทัว่ไป	การทีจ่ะต้อนฝูงโคให้เดินไปตรง

ตามทาง	ไม่ให้โคตัวใดตัวหนึ่งหันซ้าย

หันขวา	 ไปกินรวงข้าวของชาวนาน้ัน

เป็นส่ิงที่ท�ายาก	 คนเลี้ยงโคต้องคอย

ระมดัระวงัโค	ต้องใช้ปฏกัตบ้ีางทิม่แทง

บ้าง	เพือ่ให้โคไม่กล้าเล้ียวซ้ายเล้ียวขวา

ไปกนิข้าวของชาวนา	ให้เดนิตรงไปตาม

ทาง	ต้องมีความระมัดระวังกวดขันโค

อย่างเต็มที่	 จึงจะน�าโคให้เดินไปโดย 

ไม่แวะซ้ายขวา	ไปท�าข้าวของชาวนาให้

เป็นอันตรายดังกล่าว	 เพราะกลัวที่จะ

ถกูเจ้าของข้าวเจ้าของนาเขาโกรธแค้น

ขัดเคืองด่าว่าเอาบ้าง	 ท�าร้ายเอาบ้าง	

ว่าปล่อยให้โคไปกนิข้าวของเขา	เพราะ

ฉะนั้น	 จึงต้องคอยควบคุมอยู่อย่าง 

ใกล้ชดิ	เมือ่ถงึคราวทีจ่ะใช้ปฏกัตีกต้็อง

ใช้ปฏกัตี	ใช้ปฏกัแทงกต้็องใช้ปฏกัแทง	

บังคับให้โคเดินไปตามทาง

	 จตินีก้เ็ช่นเดยีวกนั	ในขณะทีเ่ป็นไป

ด้วยอกศุลวติกมกีามวติกเป็นต้น	กจ็ะ

ต้องมีสติควบคุมระมัดระวัง	มีปัญญา

คอยข่ม	เพือ่ให้อกศุลวิตกเหล่านัน้สงบ

ลงมากฉนันัน้	ถงึคราวทีจ่ะต้องแนะน�า

จติกต้็องแนะน�า	ถึงคราวทีจ่ะต้องดุว่า

จิตก็ต้องดุว่า	 เพื่อบังคับให้จิตนี้สละ

อกศุลวิตกเหล่านัน้	และด�าเนนิไปตรง

ทางแห่งสมาธทิีต้่องการ	เพราะฉะนัน้	

การปฏบิตัคิวบคมุจติระงบัจติ	ในขณะ

ที่จิตเป็นไปกับด้วยกามวิตกเป็นต้น	 

จงึเป็นของท�ายาก	แต่เมือ่มคีวามเพยีร

ท�าจรงิ	มคีวามไม่ประมาท	ไม่เลนิเล่อ

เผลอเพลนิ	คอืไม่มนีนัทคิอืความเพลนิ
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ผกูเอาไว้	ต้องพยายามละนันทิคือความ

เพลนิ	ซึง่เป็นเครือ่งผกูใจเอาไว้เสยีด้วย	

จงึจะท�าให้กามวติกเป็นต้นนัน้สงบลงได้	

ละเสียได้

 ข้อพงึปฏบิตัใินกศุลวิตก	แต่ว่าเมือ่

สามารถวติกคอืตรกึนกึคดิไปในกศุลที่

ตรงกันข้าม	เป็นเนกขัมมวิตกเป็นต้น

ได้แล้ว	 จิตน้อมมาในทางกุศลได้แล้ว	

จติกจ็ะมีความสงบ	และด�าเนนิไปตรง

ต่อสมาธิได้ดี	การที่จะต้องควบคุมจิต

อย่างเข้มงวดก็ลดลง	 จะปฏิบัติสบาย

เข้า	 จึงเปรียบเหมือนอย่างว่า	ชาวนา

ทีน่�าโคไปเลีย้งในแถวทีส่ดุบ้าน	ซึง่เป็น

ที่นาของชาวบ้านในเดือนท้ายแห่งฤดู

ร้อน	ยงัไม่ใช่เป็นฤดูเพาะปลกูไถหว่าน	

กป็ล่อยให้โคเท่ียวกนิหญ้าไปตามท่ีเหล่า

น้ัน	ส่วนคนเลีย้งโคเองนัน้กน็ัง่พกันอน

พัก	อยู่ที่โคนไม้บ้าง	ในที่แจ้งบ้าง	ไม่

ต้องคอยตดิตามโคอย่างใกล้ชดิ	ไม่ต้อง

ใช้การตกีารแทงโคด้วยปฏกั	เพราะว่า

โคก็กินแต่หญ้าไปตามเรื่อง	 ไม่มีข้าว

อยู่ในนาของชาวบ้านที่โคจะไปกินของ

เขา	 ท�าให้เขาเสียหาย	 คนเล้ียงโคจึง

ปล่อยโคให้กินหญ้าอยู่ตามสบาย	 ตัว

เองกน็อนหรอืนัง่ใต้ต้นไม้หรือในทีแ่จ้ง	

คอยดูแต่เพียงว่าโคอยู่ที่นั่นเท่านั้น

	 จติทีน้่อมมาได้ในกศุลวติกแล้วกเ็ช่น

เดียวกัน	 ก็ปล่อยจิตให้ตรึกไปในกุศล

ได้	 และตัวจิตเองนั้นก็พักอยู่	 เหมือน

อย่างคนเลี้ยงโคนั่งพักนอนพักอยู่ใต้

ต้นไม้หรอืในทีแ่จ้งนัน้	เพยีงแต่ท�าความ

รู้ว่านั่นคือจิตที่คิด	 หรือนั่นคือวิตกคือ

ความตรึก	 คือว่าธรรมะเหล่าน้ัน	 อัน

หมายความว่านัน่คอืวติกคอืความตรกึ

ที่เป็นกุศลอย่างนั้นเท่านั้น

	 เพราะฉะนัน้	เมือ่สามารถปฏบิติัอยู่

เนือง	 ๆ	 บ่อย	 ๆ	 ตามที่พระพุทธเจ้า

ทรงสัง่สอน	คอืให้ท�าความรู้จกัจติของ

ตนทีค่ดิไปอย่างไร	แล้วคอยจ�าแนกให้

รูว่้า	ถ้าคิดอย่างนีเ้ป็นอกศุล	กเ็หมอืน

อย่างว่าจัดเอาไว้กองหนึ่ง	 ส่วนหนึ่ง	 

คิดอย่างนี้เป็นกุศลให้รู้ดั่งนี้ก็เหมือน

อย่างว่าจดัเอาไว้อีกกองหนึง่	อกีส่วนหนึง่

	 คอยมีสติก�าหนดดูให้รู้จักแยกหมู่

แยกกองกันอยู่อย่างนี้	 พร้อมทั้งมีสติ

ก�าหนดและพจิารณา	ปัญญาพจิารณา

ให้รู้จักโทษของฝ่ายอกุศลที่บังเกิดขึ้น	

อานสิงส์คอืคณุประโยชน์ของฝ่ายกศุล

ที่บังเกิดขึ้น	 ซึ่งแตกต่างกันดังที่ตรัส	

สอนไว้ดั่งนี้

	 ปฏบิติัดัง่นีก็้จะเป็นเครือ่งกนัจิตด้วย

สติหรือด้วยปัญญานั้นเอง	 ไม่ให้น้อม

ไปในฝ่ายอกุศล	 แต่ให้น้อมมาในฝ่าย

กุศล	และเมื่อท�าอยู่อย่างนี้ได้เสมอ	ๆ	

แล้ว	 ก็จะสามารถป้องกันจิตได้	 มิให้

น้อมไปในทางอกุศลมาก	แต่ให้น้อมไป

ในกศุลมาก	และเมือ่น้อมไปในทางกศุล

มากเนือง	ๆ	อยู่ดั่งนี้	ก็จะท�าให้จิตอยู่

ตวัในฝ่ายกศุลหรอืในทางกศุลมากขึน้	ๆ	
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 พระพทุธเจ้าผูท้รงเป็นผูรู้	้เป็นผูเ้หน็	

ได้ตรัสแสดงแนะน�าวธิปีฏบัิตกิรรมฐาน	

อนัเกีย่วแก่วติกไว้อีกประการหนึง่	เพราะ

วิตกน้ันคือความตรึกหรือความคิดนึก	

คู่กับวิจารท่ีแปลว่าความตรอง	 และก็

เป็นอกุศลวิตก	 วิตกที่เป็นอกุศลก็มี	

เป็นกุศลวิตก	 วิตกที่เป็นกุศลก็มี	 แม้

ในการปฏิบัติจิตภาวนาหรือกรรมฐาน	

ก็ต ้องใช้วิตกคือความที่ตรึกนึกถึง

กรรมฐานที่ปฏิบัติ	 ที่เรียกว่าเป็นการ

ยกจิตข้ึนสูอ่ารมณ์ของกรรมฐาน	หรอื

ยกอารมณ์กรรมฐานขึ้นสู่จิต	 ต้องมี

วิตกคือความตรึกนึกคิด	ซึ่งเป็นความ

ก�าหนดด้วยสติขึ้นเป็นเบื้องต้น	แต่ว่า

ถ้าเป็นอกศุลวติกแล้วกต็รสัสอนให้ร�างบั

เสีย	ดังที่ได้แสดงอธิบายไปแล้ว

	 ส�าหรับอีกปริยายหนึ่งนั้นตรัสสอน

ภิกษุ	 แต่ก็รวมถึงผู ้ปฏิบัติประกอบ

กระท�าจิตสมาธิทั้งปวงด้วยว่า	 ในการ 

กระท�ากรรมฐานน้ัน	 กรรมฐานท่ีตั้ง

สติก�าหนดธรรมนั้นเรียกว่านิมิตท่ี 

แปลว่าก�าหนด	 สิ่งที่ก�าหนดก็เรียกว่า

นมิติ	ความก�าหนดก็เรยีกว่านมิิต	เพราะ

ฉะนั้น	 ในการท�ากรรมฐานจึงต้องมี

นมิติคอืเครือ่งก�าหนดของใจ	หรอืความ

ก�าหนดใจในเครื่องก�าหนดนั้น

 นิมิตของกรรมฐาน	 เช่นว่า	 เมื่อ

ปฏบิตัใินสตปัิฏฐานทัง้	๔	กาย	เวทนา	

จติ	ธรรม	หรอืปฏบิตัติามข้อทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสสอนไว้ในพระสูตรใหญ่	 ที่ว่าด้วย

สตปัิฏฐานดงักล่าว	เริม่ด้วยหมวดกาย

อันตั้งต้นแต่อานาปานสติ	สติก�าหนด

ลมหายใจเข้าออก	 ต่อมาก็ก�าหนด

อิริยาบถทั้ง	 ๔	 ต่อมาก็ให้ก�าหนด

อริยิาบถประกอบทัง้หลาย	เช่น	ก้าวไป

ข้างหน้า	ถอยมาข้างหลังเป็นต้น	ให้มี

ความรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถท่ีเคล่ือนไหว

นัน้	ๆ	และต่อมากก็�าหนดอาการ	๓๑	

หรอื	๓๒	ทีม่อียูใ่นกายนี	้เบือ้งบนแต่

พื้นเท้าขึ้นมา	 เบื้องต�่าแต่ปลายผมลง

ไป	 มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ	 และต่อมา 

ก็ตรัสสอนให้ก�าหนดธาตุท้ัง	 ๔	 ใน 

กายนีอ้ย่างนีเ้ป็นต้น	ข้อทีต่ัง้จติก�าหนด

เหล่านีใ้ห้ก�าหนดข้อใดข้อหนึง่ในคราว

หนึ่ง	 เรียกว่าเป็นนิมิต	 แปลว่าเครื่อง

ก�าหนดของจิตใจ	 ความก�าหนดใน 

เครื่องก�าหนดนี้ก็เรียกว่านิมิต

	 เพราะฉะนั้น	 ในเวลาที่ตั้งใจท�า 

กรรมฐาน	ก�าหนดนมิติของกรรมฐาน

ดังที่กล่าวมานี้	 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่	 ถ้า

หากว่าจติไม่อยูใ่นบทกรรมฐาน	ไม่อยู่

ในนิมิตของกรรมฐาน	แต่ว่ามีวิตกคือ

ความตรกึนกึคิดไปในอารมณ์	ท่ีประกอบ

ด้วยฉันทะความพอใจ	 ชอบใจ	 หรือ

ด้วยราคะความตดิใจยินด	ีโลภะความ

โลภอยากได้ก็ดี	 ตรึกนึกคิดไปด้วย

พยาบาท	คอืความตรกึนกึคดิไปถึงสัตว์

และสังขารท้ังหลาย	ด้วยพยาบาท	คอื
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ความกระทบกระท่ังขัดเคืองโกรธแค้น	

จนถงึมุง่หมายล้างผลาญกด็	ีตรกึนกึคิด

ไปด้วยอ�านาจโมหะคือความหลงก็ดี	 

ในสัตว์และสังขารทั้งหลาย

	 ค�าว่าในสัตว์และสังขารทั้งหลายนี้	

สตัว์หมายถงึบคุคลกไ็ด้	เดรัจฉานกไ็ด้	

คือเป็นสิ่งที่มีใจครอง	 สังขารก็คือสิ่ง 

ทั้งหลาย	 เช่นบ้านเรือนต้นไม้ภูเขา	 

สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่ไม่มีใจครอง

 เปลี่ยนนิมิต แก้วิตก หากว่าจิต

เป็นด่ังนี้	 พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนให ้

ส่งจิตไปสู ่อารมณ์อื่นหรือสู ่นิมิตอ่ืน	 

จากนมิติกรรมฐานทีก่�าลงัปฏบิตัอิยูน่ัน้	

เพือ่ทีจ่ะได้ระงบัวติกคอืความตรึกนกึคิด

นั้นเสีย	 และอารมณ์อ่ืนหรือนิมิตอ่ืน 

ทีต่รสัสอนให้ส่งจติไปนัน้	พระอาจารย์

ได้อธิบายว่า	 จะเป็นนิมิตกรรมฐาน 

ข้อใด	 ก็ขึ้นอยู่กับวิตกของจิตในขณะ

นั้น

 ศุภนิมิต	 ถ้าหากว่าวิตกคือความ

ตรึกนึกคิดของจิต	 เป็นไปในสัตว์และ

สังขารทั้งหมด	 ด้วยฉันทะความชอบ

หรอืราคะความตดิใจยนิด	ีโลภะความ

โลภอยากได้	ถ้าเป็นไปในสตัว์คือบคุคล

นั้น	ๆ	หรือแม้ในสัตว์เดรัจฉานนั้น	ๆ	

ก็ให้ใช้อสุภสัญญา	ความส�าคัญหมาย

ในบคุคลนัน้	ๆ	ว่าไม่งาม	ด้วยพจิารณา

ว่ากายนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่ปฏิกูลไม่

สะอาดต่าง	ๆ	เป็นอันมาก

	 ถ้าเป็นความชอบในสงัขาร	คอืในสิง่

ทัง้หลายจะเป็นบ้านเรอืนแก้วแหวนเงนิ

ทองหรอืสิง่ใด	ๆ	กต็าม	กใ็ห้พจิารณา

ด้วยอนิจจสัญญา	ความก�าหนดหมาย

ว่าไม่เทีย่ง	คอืเป็นสิง่ทีต้่องเกดิดบั	หรอื

ว่าด้วยอนตัตสญัญา	ความส�าคญัหมาย

ว่าเป็นเหมอืนอย่างของขอยมื	ไม่ใช่เป็น

ของ	ๆ	ตน	คือแม้จะได้มา	ก็ไม่ใช่ได้

มาเป็นของ	 ๆ	 ตน	 เหมือนอย่างเป็น

ของขอยมืเขามา	ซึง่จะต้องส่งคนื	ไม่มี

เจ้าของ	คอืไม่มตีวัเราเป็นเจ้าของ	เมือ่

เป็นด่ังนี้	 ก็จะเป็นเหตุให้ระงับความ

ตรึกนึกคิดออกไป	 ด้วยความส�าคัญ

หมายว่างดงามหรือว่าเป็นของ	ๆ	เรา

ดั่งนี้ได้

	 ถ้าวติกตรกึนกึคดิไปด้วยอ�านาจของ

ความชอบในวัตถุทัง้หลาย	กใ็ห้ปฏบิตัิ

ดัง่นี	้ถ้าในสตัว์ทัง้หลายก็ให้ปฏบิตัด้ิวย

อสุภสัญญาดังกล่าวข้างต้น	 ถ้าปฏิบัติ

ดัง่นี	้ความตรกึนกึคดิไปด้วยความชอบ

นัน้กจ็ะสงบ	และเมือ่สงบ	กก็ลบัเข้ามา

สู่กรรมฐานทีต่ัง้ไว้เดมิ	เช่น	หากก�าลงั

ปฏบิตัทิ�าอานาปานสตอิยู	่กก็ลบัมาท�า

อานาปานสติตามเดิม

 ปฏฆินมิิต	อนึง่	ถ้าตรึกนกึคดิไปใน

สัตว์และสังขารท้ังหลายด้วยอ�านาจของ

โทสะ	 คือความกระทบกระท่ังขัดใจ

โกรธเคอืง	จนถึงพยาบาทมุง่ร้ายหมาย

ล้างผลาญดังกล่าว	ถ้าหากว่าเป็นไปใน
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สัตว์เช่นในบุคคลน้ัน	 ๆ	 ก็ให้ก�าหนด

เมตตานิมิต	 นิมิตเครื่องก�าหนดคือ

เมตตา	แผ่เมตตาออกไปให้บคุคลนัน้	ๆ 

เป็นสุข	 ถ้าวิตกคือความตรึกนึกคิด 

ด้วยโทสะนั้นเป็นไปในสังขาร	 ในวัตถุ 

ทั้งหลายเช่นว่า	 ถูกหนามต�า	 ก็โกรธ

หนาม	 เหยียบกระเบื้องต�า	 บาดเท้า

หรือเจ็บเท้า	ก็โกรธกระเบื้อง	เหยียบ

หนิกรวดเจบ็เท้า	กโ็กรธก้อนหนิ	ดัง่นี้

เป็นต้น	 ก็ให้พิจารณาธาตุกรรมฐาน 

คือพิจารณาโดยความเป็นธาตุ	 ว่าน่ัน

เป็นแต่สักว่าธาตุดินน�้าไฟลมอากาศ	

แม้ร่างกายของตนเองเป็นส่วนประกอบ

ข้ึนด้วยธาตดุนิน�า้ไฟลมอากาศ	เพราะ

ฉะนัน้	กไ็ม่ควรจะไปโกรธธาตทุัง้หลาย

และเมื่อพิจารณาดั่งนี้	โทสะก็จะสงบ

 โมหนิมิต	อนึ่ง	หากตรึกนึกคิดไป

ในสตัว์และสงัขารทัง้หลาย	ด้วยอ�านาจ

ของความหลง	 เพื่อท่ีจะแก้ความหลง	

หากว่าแก้ด้วยปัญญาของตนไม่ได้	ตน

ยังไม่มีปัญญาที่จะแก้ความหลง	 ก็ให้

เข้าไปสูส่�านกัอาจารย์	เรยีนกบัอาจารย์	

ไต่ถามอาจารย์	ฟังธรรมโดยกาล	และ

พิจารณาวนิจิฉยัธรรมะท่ีเป็นฐานะและ

ไม่เป็นฐานะ	คือตามเหตุและผล	เพื่อ

ให้ได้ปัญญาท่ีจะแก้ความหลงนัน้	เม่ือ

เป็นดั่งนี้ก็จะท�าให้ความหลงน้ันดับลง

ไปได้

	 และเมือ่ดบัวติกทีป่ระกอบด้วยโทสะ	

ประกอบด้วยโมหะคือความหลงลงได้

แล้ว	 ก็กลับเข้ามาปฏิบัติในกรรมฐาน

ที่ตั้งเอาไว้เดิมต่อไป

	 เพราะว่าต้องการให้เปลีย่นจากนมิติ

ของกรรมฐานเดิมที่ปฏิบัติอยู ่	 ไปสู่

กรรมฐานอื่นใหม่	 ในเมื่ออกุศลวิตก	

ความตรกึทีเ่ป็นอกศุลบงัเกดิขึน้ดงักล่าว	

กเ็พือ่ทีจ่ะได้ดบัอกศุลวิตกทีบ่งัเกดิขึน้

นัน้	เพราะฉะนัน้	เมือ่ดบัได้แล้วจงึกลบั

เข้ามาสู่กรรมฐานทีต่ัง้ไว้เดมิ	ซึง่ถอืเป็น

ข้อปฏบิติัเริม่ต้น	หรือทีถื่อเป็นข้อปฏิบตัิ

ประจ�า

	 อธบิายอย่างนี	้เป็นการอธิบายทีเ่ป็น

ไปแก่บุคคลท่ีก�าลังปฏิบัติกรรมฐาน 

ข้อใดข้อหนึ่งที่ตนตั้งไว้อยู่ก่อนแล้ว	 

และเกิดอกุศลวิตกขึ้นมาขัดขวางเป็น

กามวติกบ้าง	พยาบาทวติกบ้าง	วหิงิสา

วิตกบ้าง	หรือว่าเป็นฉันทะราคะโลภะ	

หรอืโทสะ	หรอืโมหะ		จงึเปลีย่นนมิติ

ของกรรมฐานใหม่	คือหยุดกรรมฐาน

ทีก่�าลงัปฏบัิติไว้เดมิก่อน	แล้วไปแก้จติ

ทีเ่กดิอกศุลวิตกนีข้ึน้เสียก่อน	เม่ือดบั

ได้แล้วจึงกลับไปสู่กรรมฐานข้อท่ีตั้ง 

เอาไว้	 นี้เป็นวิธีปฏิบัติในกรรมฐานที่

พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้

 พิจารณาโทษ	 และเมื่อเปลี่ยน

กรรมฐานให้ใหม่ดั่งนี้แล้ว	 อกุศลวิตก

กย็งัไม่สงบ	พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัสอน
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ต่อไปให้พจิารณาโทษของอกศุลวติก	ท่ี

บงัเกดิขึน้ขดัขวางนัน้	ว่าเป็นสิง่ทีม่โีทษ	

ดบัปัญญา	ไม่เจรญิปัญญา	เป็นฝักฝ่าย

แห่งความคับแค้นเดือดร้อน	 ไม่เป็น

เพ่ือความดับกิเลสและดับทุกข์	 และ

เมื่อเห็นโทษดั่งนี้ก็จะท�าให้เกิดความ

หน่าย	เกดิความระอา	เกดิความเกลยีด

ชังอกุศลวิตกที่บังเกิดขึ้น	จิตก็จะสงบ

จากอกุศลวิตกนั้น	และเมื่อสงบแล้วก็

กลับเข้าไปสู่กรรมฐานข้อเดิมที่ได้ตั้ง

เอาไว้	เปรยีบเหมอืนอย่างว่า	ขยะแขยง

รงัเกยีจศพของงขูองสนุขัหรอืของมนษุย์

ที่ผูกไว้ที่คอ	ต้องการที่จะเหวี่ยงทิ้งไป

เสยีให้พ้นคอของตน	เพราะฉะนัน้	เมือ่

พจิารณาเหน็โทษของอกุศลวติก	บงัเกดิ

ความรังเกียจ	 ต้องการจะสลัดทิ้งดั่งนี้	

ก็จะสลัดทิ้งเสียได้	จะสงบลงได้

	 ส่วนข้อแรกท่ีตรสัสอนไว้เป็นประการ

แรก	ให้เปลีย่นนมิติของสมาธใิหม่	คอื

ให้พกันมิติของสมาธทิีท่�าไว้แต่เดมิก่อน	

และไปก�าหนดนิมิตของสมาธิอีกอัน

หน่ึงอื่นแทน	 ดังท่ีได้อธิบายแล้วนั้น	

ท่านกอ็ปุมาเหมอืนอย่างว่า	ช่างไม้หรอื

ลกูมอืของช่างไม้	ทีต่อกลิม่เก่าทีต่ดิอยู่

บนกระดานแล้ว	 อันเป็นล่ิมท่ีหยาบ	 

ที่ไม่ดี	 ด้วยล่ิมใหม่อันเป็นล่ิมท่ีดี	 ลง

ไปแทนให้ล่ิมเก่าน้ันหลุดออกไป	 ล่ิม

ใหม่เข้าไปแทนที	่กเ็ปรยีบเหมอืนอย่าง

ว่าใช้วิตกในนิมิตของสมาธิใหม่	 ตอก

นมิติของสมาธเิก่า	โดยตรงกค็อืว่าตอก

อกศุลวิตกนัน่แหละ	ให้หลดุไปจากจิต	

เพราะอกศุลวติกทีบั่งเกดิขึน้นัน้กเ็ปรยีบ

เหมือนเป็นล่ิมสลัก	 ท่ีตอกอยู่ในแผ่น

กระดานคอืจติใจ	ไม่หลดุไป	กต้็องเอา

ลิ่มใหม่มาตอก

	 เพราะว่าสมาธทิีป่ฏบัิตอิยูเ่ดมินัน้ยงั

ไม่อาจที่จะสลัดอกุศลวิตกได้	 เพราะ

ไม่ใช่คู่ปรับกันโดยตรง	จึงต้องใช้นิมิต

ของสมาธทิีเ่ป็นคูป่รบักันโดยตรง	ดงัท่ี

แสดงแล้วในข้อ	๑	และเมือ่ไม่ส�าเรจ็ก็

มาใช้ข้อ	๒	คอืพจิารณาเหน็โทษ	เมือ่

มาใช้ในข้อ	๒	พิจารณาให้เห็นโทษไม่

ส�าเร็จอีก	 ก็ตรัสสอนให้ใช้ข้อ	 ๓	 คือ

ไม่ระลึกถึง

 ไม่ระลกึถงึ	คือให้ไม่ตัง้สติระลกึถงึ	

ไม่ใส่ใจถงึอกศุลวติกเหล่านัน้	คอืถอน

ใจออกเสียจากอกศุลวิตกเหล่านัน้	เบ่ียง

บ่ายใจออกเสยีจากอกศุลวติกเหล่านัน้	

เปรียบเหมือนอย่างว่า	 เมื่อมองดูสิ่ง

ท่ีมาประจวบกับสายตาจ�าเพาะหน้า 

เมือ่ไม่ชอบใจในรปูทีม่าประจวบจ�าเพาะ

หน้านั้น	ไม่อยากดูก็หลับตาเสีย	หรือ

ว่าเบนหน้าไปเสียในทีอ่ืน่	ไม่มอง	เมือ่

เป็นดัง่นีก้จ็ะท�าให้อกศุลวติกท่ีเบีย่งบ่าย

ใจออกไปเสียได้นั้นต้องสงบลงไป

	 แต่ว่าในข้อนี้แม้ว่าจะเบี่ยงเบนหน้า

ไปเสยีจากสิง่ทีเ่หน็จ�าเพาะหน้า	ไม่เหน็ 

สิ่งจ�าเพาะหน้าแล้ว	 ถ้าไม่หลับตาเสีย
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ก็จะต้องเห็นสิ่งอื่น	 จึงหมายความว่า

ไปคิดถึงสิง่อืน่แทนกไ็ด้	ดงัทีพ่ระอาจารย์

อธิบายไว้ว่า	วิธีที่จะเบนใจออกไปจาก

อกุศลวิตกดังที่ตรัสสอนไว้ในข้อนี้นั้น	

กระท�าได้ด้วยวิธีต่าง	 ๆ	 เช่นด้วยวิธี

ทีม่าจดัโน่นจดันี	่ท�าโน่นท�านี	่ด้วยกาย

กไ็ด้	ให้จติใจเบนไปเสยีจากอกุศลวิตก

ซึ่งวิธีนี้ก็ได้มีแสดงถึงว่าพระอาจารย์	

ได้เคยท�ากับสามเณรรูปหนึ่งมาแล้ว	 

ซึ่งเป็นสามเณรที่บวชเข้ามาเพื่อตั้งใจ

ปฏิบัติให้บรรลุถึงผลที่สุด	 และต่อมา

สามเณรนัน้กเ็กดิเบ่ือหน่ายใคร่ทีจ่ะลา

สกิขาไปเสยี	พระอาจารย์จงึใช้วธิท่ีีน�า

ตวัเข้าไปอยูใ่นถ�า้	และให้สามเณรสร้าง

เสนาสนะส�าหรับอยู่ด้วยตนเอง	ให้ไป

ท�าการท�างาน	และเมือ่สร้างเสนาสนะ

เสรจ็แล้ว	พระเถระกใ็ห้สามเณรอยูใ่น

เสนาสนะท่ีสร้างขึ้นนั้นเอง	 คราวนี้

สามเณรก็กลับมาจับท�าสมาธิไปใหม	่

กไ็ด้ความปลอดโปร่งของจติ	จากอกศุล

วติกทัง้หลาย	เพราะได้เบนใจมาท�าการ

ท�างาน	 ท�าโน่นท�านี่เสียจนหลุดออก

จากอกุศลวิตก	 คือความเบื่อหน่ายที่

บงัเกิดข้ึนน้ัน	กบ็รรลถุงึความส�าเรจ็ได้	

ดั่งนี้เป็นวิธีที่	๓

	 เพราะฉะน้ัน	พระพทุธเจ้าจึงได้ตรสั

สอนไว้ถึงวธิปีฏบัิตใินการท�าสมาธิดัง่นี้	

และหากจะถามว่า	จะท�าสมาธข้ิอทีต่ัง้

ไว้แต่เดิมต่อไปให้จริง	ๆ	ไม่ได้หรือ	ก็

ตอบว่า	ก็อาจได้เหมือนกัน	แต่ว่าอาจ

จะดับอกุศลวิตกได้ยากกว่า	 เหมือน

อย่างการดบัไฟทีบ่งัเกดิขึน้	จะดบัด้วย

ฟืน	ดับด้วยไม้	หรืออะไรก็ดับได้	คือ

เอาฟืนฟาดไฟ	 เอาไม้ฟาดไฟ	 เอาผ้า

ฟาดไฟ	 อะไรเป็นต้น	 ก็อาจจะดับไฟ

ได้เหมอืนกนั	แต่ว่าไม่เหมอืนอย่างดบั 

ด้วยน�า้	ดบัด้วยน�า้สะดวก	ไฟจะดบัได้

ง่าย		เพราะฉะนัน้	การจะใช้กรรมฐาน

ทีไ่ม่ใช่คูป่รบักนัดบันัน้	เช่นกรรมฐาน

ที่ตั้งท�าไว้เดิม	 หากว่าไม่ใช่คู่ปรับกัน	

เช่นอานาปานสติเป็นต้นนั้น	 ก็จะดับ

ได้เหมือนกัน	แต่ว่าดับยาก

	 เพราะฉะนัน้	กใ็ห้พกักรรมฐานทีท่�า

ไว้เดิมนั้นก่อน	 แล้วมาก�าหนดนิมิต

กรรมฐานใหม่จากกรรมฐานเดิมนั้น	

ดังที่ตรัสสอนมาในข้อ	๑	ข้อ	๒	และ

ข้อ	๓	นี	้กจ็ะดบัอกศุลวิตกได้สะดวก

เหมือนอย่างไฟบังเกิดขึ้น	 ก็เอาน�้ามา

เทดับ	ก็จะดับได้ง่ายกว่า	และเมื่อดับ

แล้วจึงกลับไปท�ากรรมฐานเดิมต่อไป

ใหม่

	 ได้แสดงนมิติคอืเครือ่งก�าหนดหมาย

ของจิต	 ๕	 ประการ	 ส�าหรับแก้ไข 

อกุศลวิตก	 ที่บังเกิดขึ้นแทรกแซง	 ใน

ขณะเมือ่ปฏบัิตกิรรมฐานหรือจิตตภาวนา	

ดงัเช่นเมือ่ปฏบัิตติัง้สตกิ�าหนดสตปัิฏฐาน

ทั้ง	๔	กาย	เวทนา	จิต	ธรรม	ข้อใด-

ข้อหนึ่งอยู่	 อกุศลวิตกคือความตรึกท่ี
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เป็นอกุศลบังเกดิแทรกแซง	อันประกอบ

ด้วยฉันทะความชอบหรือราคะความ

ตดิใจยนิดบ้ีาง	ประกอบด้วยโทสะบ้าง	

ประกอบด้วยโมหะบ้าง	 ผู ้ปฏิบัติก็ 

พึงมีหน้าที่จะต้องท�าจ�าเพาะหน้า	 คือ

จัดการระงับอกุศลวิตกท่ีบังเกิดขึ้น

แทรกแซงนั้น	 ด้วยการที่มาก�าหนด 

ให้รู้จักว่าอกุศลวิตก	 ความตรึกที่เป็น

อกุศลข้อนี้	 ๆ	 บังเกิดขึ้น	 จิตได้ไป

ก�าหนดนิมิตคือเครื่องก�าหนดหมาย 

ของอกุศลวิตกนั้น	 ๆ	 คือเอาอารมณ์

ของอกศุลวติกนัน้	ๆ	มาเป็นนมิติ	คอื

เคร่ืองก�าหนดของใจ	 เมื่อเป็นดั่งนี้ก ็

ให้ต้องแก้ไขในปัจจุบัน	โดย

	 ๑.	ก�าหนดนิมิตอื่นจากนิมิตนั้น

	 ๒.	พจิารณาให้เหน็โทษของนิมติอนั

เป็นอกุศลที่บังเกิดขึ้นแทรกแซงนั้น

	 ๓.	 ไม่ใส่ใจในนิมิตของอกุศลวิตก

นั้น	เมินใจไปเสียในนิมิตอื่น

	 ซ่ึงได้อธิบายไปแล้ว	 จึงมาถึงนิมิต 

ที่	๔	ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้	ให้

ใส่ใจถึงสัณฐานของวิตกสังขาร

 สัณฐานของวิตกสังขาร	 เพราะว่า

วิตกคือความตรึกนึกคิดน้ี	 ท้ังท่ีเป็น

กศุล	และท้ังท่ีเป็นอกศุล	ย่อมมีสงัขาร	

สังขารน้ันแปลว่าเครื่องปรุงแต่งก็ได้	 

สิ่งปรุงแต่งก็ได้	 คือว่าปรุงแต่งขึ้นเป็น

น่ันเป็นนี่	 เช่น	 ที่เรียกกันว่าสังขาร

ร่างกาย	 คือร่างกายนี้ก็เป็นสังขาร 

อย่างหนึ่ง	 คือเป็นส่ิงผสมปรุงแต่ง 

อย่างหนึ่ง	 ซึ่งแม้ว่าจะเป็นนามธรรม

คอืตวัวติกเองกเ็ป็นสงัขาร	คอืสิง่ผสม

ปรงุแต่งเหมอืนกนั	เรยีกว่าสังขารของ

วิตก	 เหมือนอย่างสังขารร่างกายของ

บคุคล	อนัสงัขารร่างกายของบคุคลนัน้	

ก็ปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายของบุคคล	 

ดงัเช่นประกอบขึน้ด้วยธาต	ุ๔	มอีาการ	

๓๒	 รูปร่างภายนอกก็มีส่วนศีรษะ	 

ส่วนล�าตัว	 และส่วนขาเป็นต้น	 มีมือ	 

มีแขน	 มีขา	 ส่วนศีรษะก็มีจมูกมีตา 

มหี	ูเป็นต้น	เหล่านีเ้ป็นสงัขารร่างกาย

ทัง้นัน้	และกม็อีริยิาบถยนืเดนินัง่นอน	

ก็เป็นอิริยาบถของสังขารร่างกาย

	 แม้วิตกคอืความตรกึนกึคดิเอง	กมี็

สังขารของวิตก	ทีม่ลัีกษณะอาการ	และ 

กม็อีริิยาบถของวิตกเอง	คอืวิตกท่ีเดนิ

ยืนนั่งนอน	 เหมือนอย่างอิริยาบถของ

ร่างกาย	วติกทีเ่ป็นไปอยูใ่นจติ	กเ็หมือน

อย่างเดินไปหรอืว่ิงไปในจติ	วิตกทีห่ยดุ

อยู่ก็เหมือนอย่างนั่ง	 หรือว่าเหมือน

อย่างนอน	 แล้วเม่ือเป็นไปก็เหมือน

อย่างลกุข้ึนมาจากนัง่ลกุข้ึนมาจากนอน	

แล้วกเ็ดนิไปวิง่ไป	เป็นกระบวการของ

วิตกในใจ	 นี่เป็นสังขารของวิตกและ 

ก็มีสัณฐานคือทรวดทรงของสังขาร 

ของวิตก	 เหมือนอย่างมีสัณฐานคือ

ทรวดทรงของสังขารร่างกายของสัตว์

บคุคลทัง้หลายเช่นเดียวกัน	แต่ว่าเป็น

นามธรรม
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 วธิหียุดวติก	เพราะฉะนัน้	พระพุทธเจ้า

จึงมาตรัสสอนว่า	 เมื่อแก้ด้วย	 ๓	 วิธี

ข้างต้นไม่ส�าเร็จ	ไม่สามารถที่จะร�างับ

อกศุลวิตกทีบ่งัเกดิขึน้แทรกแซงในจติใจ

ได้	 หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็กล่าว

ได้ว่าไม่สามารถท่ีจะระงับดับนิวรณ์ท่ี

บังเกิดข้ึนในจิตใจได้	 เมื่อเป็นเช่นน้ีก็

ให้ใช้การพิจารณาดสูณัฐานคือทรวดทรง

ของวิตกสังขารที่บังเกิดขึ้น	 และเมื่อ

เป็นดั่งนี้ก็จะท�าให้สังขารของวิตกนั้น	

ในขณะที่อยู่ในอิริยาบถที่สมมติว่าวิ่ง 

ไปนั้น	ก็จะช้าเข้าในขณะที่จิตก�าหนด

ดู	 เป็นเดิน	 แล้วก็จะช้าเข้าอีกได้ตาม

ต้องการ	 เหมือนอย่างเป็นยืนเป็นนั่ง

เป็นนอน	 คือว่าหยุด	 เพราะฉะนั้น	

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัเปรยีบไว้เหมือน

อย่างว่า	เม่ือบุคคลวิง่อยู่	กค็ดิว่าท�าไม

เราจงึจะต้องวิง่	ท�าไฉนเราจงึจะเปลีย่น

มาเป็นเดิน	 ดั่งนี้	 ก็เปลี่ยนจากวิ่งมา

เป็นเดิน	 และเมื่อเดินอยู่ก็คิดว่าท�าไม

เราจึงจะต้องเดนิ	ควรจะหยดุยนืกห็ยุด

ยนืได้	และเมือ่หยุดยนืแล้วกค็ดิว่าท�าไม

เราจึงจะต้องยืน	 ควรจะนั่ง	 ก็นั่งได	้

และเม่ือนั่งก็คิดว่าท�าไมเราจึงจะต้อง

นั่ง	 ควรจะนอน	 ก็นอนลงได้	 ก็เป็น

อนัว่าเป็นอิริยาบถท่ีหยุดพกัฉนัใด	การ

พิจารณาจับดูสัณฐาน	 คือทรวดทรง

ของสังขารวิตก	คือสังขารของวิตก	ก็ 

ฉันนั้น	 การท่ีเริ่มมาจับดูน้ันก็เหมือน

อย่างว่า	 การท�าให้วิตกที่ก�าลังวิ่งอยู	่

หยดุวิง่เป็นเดนิ	และเมือ่เพ่งดตู่อไปอีก	

กจ็ะท�าให้วติกทีเ่หมอืนอย่างก�าลังเดิน

นั้น	 หยุดยืนและเมื่อดูเพ่งพินิจต่อไป

อีก	ก็จะท�าให้วิตกที่เหมือนอย่างหยุด

ยืนนั้นนั่งลง	และเมื่อดูต่อไปอีก	ก็จะ

ท�าให้วิตกท่ีก�าลังนัง่นัน้นอนลง	เป็นอัน 

ว่าสามารถหยุดอกุศลวิตกนั้นได้	ดั่งนี้

เป็นวิธีที่	๔

	 ในข้อทีต่รสัสอนให้ก�าหนดดใูห้รูจ้กั

วิตก	 คือให้รู้จักสัณฐานคือทรวดทรง

แห่งสงัขารของวติกดัง่น้ี	เป็นวธิทีีห่ยดุ

วิตก	จะท�าให้รูเ้หตรุูผ้ลว่าท�าไมจงึต้อง

วิตก	สมควรจะหยดุ	เพราะว่าเมือ่วิตก

ว่ิงไปหรือเดนิไป	หยดุยนือยู่หรือนัง่อยู่

ก็ดี	 ก็เป็นการท�าให้จิตไม่เป็นสมาธิ	 

ไม่สามารถที่จะปฏิบัติกรรมฐานท่ีตั้ง

เอาไว้ได้	 ท�าให้รู้จักเหตุรู้จักผล	 และ

รูจ้กัเหตรุูจ้กัผลด้วยว่ามลูเหตขุองวิตก

อันเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นแทรกแซงนั้น	

เกิดมาจากอะไร	 และว่ิงไปด�าเนินไป

อย่างไร	 เช่นว่าในขณะที่ก�าลังนั่งท�า 

กรรมฐานอยู่	จติก�าลงัรวมอยู่ในกรรมฐาน	

มีเสียงอะไรมากระทบหู	 จิตก็วิ่งไปที่

เสียงนั้น	 และเม่ือว่ิงไปท่ีเสียงนั้นแล้ว

ก็วิ่งต่อไปถึงอันโน้นถึงอันนี้อันนั้นอีก

มากมาย	 จนเมื่อมีสติระลึกขึ้นมาได	้ 

ก็น�าจิตกลับเข้ามาตั้งไว้ใหม่
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	 เพราะฉะนั้น	 เมื่อดูสัณฐานคือ

ทรวดทรงแห่งสังขารของวิตกดังกล่าว	

กเ็ท่ากบัเป็นการตรวจด	ูว่าอกศุลวติก

ที่บังเกิดข้ึนแทรกแซงนั้นเกิดมาจาก

เหตอุะไร	แล้วกไ็ปไหนมาบ้าง	แล้วจงึ

จะรูส้กึว่าจิตน้ีแล่นไปเรว็มาก	แว้บเดยีว

เท่าน้ันจะออกไปหลายเรื่องหลายราว	

เพราะฉะนัน้	สามารถจะจบัจติได้	ท�าให้

หยดุวติกลงได้	ตัง้แต่ผ่อนให้ทีว่ิง่ไปเร็ว

นั้นกลับช้าลง	ๆ	จนนอนลงได้	คือว่า

หยุดได้	และเมื่อจิตแล่นออกไปอีก	ก็

ดูอีกว่ามาจากอะไร	ก็สามารถที่จะน�า

จิตกลับมาให้สงบอยู่ในกรรมฐานได้	

คือให้รู้ต้นเหตุ

 อุปมาเรื่องกระต่ายตื่นตูม	ท่านจึง

ตรัสอปุมาด้วยเร่ืองกระต่ายตืน่ตมู	ซึง่

เรื่องกระต่ายตื่นตูมน้ี	 มีอยู่ในนิทาน

สอนเดก็ตัง้แต่ในชัน้ประถม	ซึง่มเีรือ่ง

เล่าว่า	กระต่ายนอนอยูใ่ต้ต้นมะตมูซึง่

มลีกูสุก	มะตมูผลหนึง่ก็หล่นลงมาจาก

ต้น	ตกลงทีใ่กล้หขูองกระต่ายเสยีงดงัตมู	

กระต่ายก�าลังหลับเพลิน	 ได้ยินเสียง

มะตมูหล่นลงดงัตมูดงัน้ันก็ตกใจคิดว่า

แผ่นดินถล่ม	 รีบวิ่งหนีออกไปโดยเร็ว

บรรดาสตัว์ท้ังหลายเหน็กระต่ายวิง่หนี

ออกไปโดยเรว็	ไต่ถามว่าแผ่นดนิถล่ม	

ก็พากันตกใจวิ่งตามกระต่ายออกไป

เป็นพรวน	 จนถึงไปพบกับราชสีห์ซ่ึง

เป็นสัตว์มีปัญญา	 ราชสีห์จึงได้ถาม

กระต่ายว่าว่ิงมาท�าไมกัน	 กระต่ายก็

ตอบว่าแผ่นดินถล่มจึงพากันวิ่งหน	ี

ราชสีห์ก็ถามว่าถล่มที่ไหน	กระต่ายก็

ตอบว่า	 เริ่มที่ใต้ต้นมะตูม	 ราชสีห์จึง

ให้กระต่ายน�าไป	 กระต่ายก็ไม่กล้า	

ราชสีห์บอกไม่เป็นไร	เราพญาราชสีห์

ก็จะไปด้วย	จึงได้พาสัตว์เหล่านั้นเดิน

ย้อนกลับไปยังต้นมะตูม	 และเมื่อถึง

ต้นมะตูมแล้วราชสีห์ก็เข้าไปดู	 ก็เห็น

ลูกมะตูมหล่นอยู่ตรงที่กระต่ายนอน

นัน้	และแหงนขึน้ดทูีต้่นมะตมูกพ็บว่า

มะตูมนั้นมีผลสุก	เพราะฉะนั้น	จึงได้

พูดให้กระต่ายเข้าใจว่าไม่ใช่แผ่นดิน

ถล่ม	 แต่ว่าผลมะตูมหล่นลงจากต้น	

เท่าน้ัน	 สัตว์ท้ังหลายก็เลยหายความ

ตกใจ

	 นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานส�าหรับสอน

ว่า	อาการทีจิ่ตเป็นไปกบัด้วยอกุศลวิตก	

วิง่พล่านไปนัน้	กเ็หมอืนอย่างกระต่าย

ตื่นตูมด้วยคิดว่าแผ่นดินถล่ม	 พากัน

วิ่งพร้อมด้วยสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะหนี

แผ่นดนิถล่ม	แต่ว่าเมือ่ใช้การพจิารณา

ดสัูณฐานแห่งสังขารของวิตก	กเ็หมอืน

อย่างว่าย้อนกลับไปดูถึงว่าวิตกนั้นมา

จากไหน	 มาจากเรื่องอะไร	 ก็จะพบ

ปฐมเหตุหรือว่าต้นเหตุ	 และเม่ือเป็น

ดั่งนี้แล้ววิตกในเรื่องนั้นก็จะสงบไป	 

จิตกลับมาตั้งอยู่เป็นสมาธิได้
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 ใช้วิธีบังคับ	 ดั่งนี้เป็นอธิบายในวิธี
ปฏบิตัใินข้อที	่๔	และหากว่าเมือ่ปฏบิตัิ
ในข้อที	่๔	น้ียงัไม่สามารถท่ีระงับความ
ฟุ้งซ่านของจิตได้	 คือไม่สามารถท่ีจะ
ระงับอกุศลวิตกท่ีบงัเกิดขึน้นัน้ได้	กใ็ห้
มาใช้ข้อ	๕	ซึ่งใช้วิธีบังคับ	คือว่าให้ใช้
ฟันกัดฟัน	 เอาลิ้นดุนเพดานข่มจิต	
บงัคับจติ	เพือ่ให้หยดุวติกคอืความตรกึ
นึกคิด	เหมือนอย่างบุรุษที่มีก�าลังกว่า	
จับบุรุษที่มีก�าลังอ่อนกว่าท่ีศีรษะท่ีคอ
หรือที่ก้านคอ	บังคับกดเอาไว้ไม่ให้ไป
ข้างไหน	ดั่งนี้เป็นวิธีที่	๕
	 และเมือ่ใช้บงัคับด้วยวธิทีี	่๕	นีแ้ล้ว	
กจ็ะสามารถระงบัวติก	หรอืความตรกึ
นึกคิดทีฟุ่ง้ซ่านไปนัน้ได้	จติจะกลบัมา
ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิตามท่ี
ต้องการ
	 พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าผู้ท่ีปฏิบัติ
ตามวิธีทั้ง	๕	ประการนี้	 ย่อมจะเป็น
ผู้มีความช�านาญในกระบวนการของ
วติกคอืความตรกึนกึคดิ	จะตัดตณัหาได้ 
จะคลี่คลายสัญโญชน์คือความผูกได	้
จะท�าทุกข์ให้สิ้นสุดลงได้	เพราะตรัสรู้
ตามเป็นจริง
 อ�านาจของตัณหาสญัโญชน์	เพราะ
ว่าตัณหาและสัญโญชน์น้ีเอง	 ท่ีเป็น
เคร่ืองดึงจิตให้วิ่งไปด้วยวิตกคือความ
ตรึกนึกคิด	 ด้วยอ�านาจของฉันทะคือ
ความชอบใจบ้าง	โทสะบ้าง	โมหะบ้าง	 
ก็ด้วยอ�านาจของตัณหาและสัญโญชน์
นี่เอง

	 ตัณหาก็คือความอยากหรือความ

ดิน้รนของใจ	ทีจ่ะออกไปในกามคณุา-

รมณ์ทั้งหลายบ้าง	ออกไปเป็นนั่นเป็น

นี่บ้าง	ออกไปไม่เป็นนั่นเป็นนี่บ้าง

	 และสัญโญชน์กค็อืความผกูใจ	ความ

ผกูใจในเมือ่ตากบัรปูประจวบกนั	กจ็ะ

เกิดสัญโญชน์คือความผูกใจขึ้นในรูป	

เมื่อหูกับเสียงประจวบกัน	 ก็จะเกิด

สัญโญชน์คือความผูกใจขึ้นในเสียงที่

ผ่านหู	 เมื่อจมูกกับกลิ่นประจวบกัน	 

ก็จะเกิดความผูกใจขึ้นในกลิ่นที่ผ่าน

จมูก	 เมื่อลิ้นกับรสประจวบกัน	 ก็จะ

เกดิความผกูใจในรสทีผ่่านนัน้	เมือ่กาย

กับส่ิงที่กายถูกต้องประจวบกัน	 ก็จะ

เกดิความผกูใจในส่ิงถูกต้องทีผ่่านกาย	

เมื่อมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราว

ประจวบกัน	 ก็จะเกิดความผูกใจ	 คือ

เป็นสัญโญชน์ขึ้นในเรื่องราวที่ผ่านใจ	

นี้เป็นตัวสัญโญชน์

	 เพราะฉะนัน้	ตณัหาคอืความอยาก	

หรอืความดิน้รนของใจไปดงักล่าว	และ

สัญโญชน์คือความผูกใจนี้	 จึงเป็นต้น

เงื่อนอันส�าคัญของวิตกคือความตรึก	

ตลอดถึงวิจารคือความตรอง	ความตรกึ

ความตรองท้ังหลายท่ีให้ว่ิงไปในโลก	

คือในอารมณ์ทั้งหลาย	 เพราะฉะนั้น	

เมือ่สามารถเป็นผูฉ้ลาดในกระบวนการ

ของวิตก	 ช�านาญในกระบวนการของ

จิตดั่งนี้	จึงจะเป็นผู้สามารถที่จ�านงจะ
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ตรึกเร่ืองอันใด	 ก็จะตรึกเรื่องอันนั้น	

ไม่จ�านงจะตรกึเรือ่งอันใด	กจ็ะไม่ตรกึ

เร่ืองอันนั้น	 สามารถจะหยุดได้ตามที่

จ�านง	 ต้องปฏิบัติเป็นไปเพื่อตัด	 เพื่อ

ละตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก	 

เพื่อคลี่คลายสัญโญชน์คือความผูกใจ

จากอารมณ์คือเรือ่งท้ังหลายท่ีผกูใจอยู	่

ท�าให้เป็นผูส้ามารถท�าทกุข์ให้สิน้ไปได้	

เพราะตรัสรู้	 คือรู้ถึงกระบวนการของ

วิตกเหล่านี้โดยชอบ

	 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้

ละอกุศลวิตก	 ความตรึกนึกคิดท่ีเป็น

อกุศล	ให้ตรกึนกึคดิในส่วนท่ีเป็นกศุล	

อันเรียกว่า	กุศลวิตก	และก็ตรัสสอน

ต่อไป	ให้สงบความตรกึนกึคดิแม้ท่ีเป็น

กศุล	รวมจติเข้ามาตัง้สงบอยูใ่นภายใน

 วติก ๒ อย่างของพระพุทธเจ้า	และ

ได้ตรัสแสดงถึงพระองค์เอง	 ในเวลา

ปรกตกิไ็ด้ทรงวติก	คอืทรงตรกึนกึคดิ	

๒	อย่างอยู่เป็นประจ�า	คือ

	 ๑.	ความตรึกนึกคิดที่เกษม	 อัน

หมายความว่า	ไม่เบยีดเบยีนใครอะไร	 

อันเรียกว่าเขมวิตก	และ

	 ๒.	 ความตรึกนึกคิดที่สงบสงัด	

โดยตรงก็คือสงบสงัดจากอกุศลธรรม

ทั้งหลาย	อันเรียกว่าวิเวกวิตก

	 โดยปรกตพิระตถาคตอรหันตสมัมา-

สัมพุทธเจ้าได้ทรงมีความเกษม	 คือ

ความไม่เบยีดเบยีน	เป็นทีม่ายนิด	ียนิดี

อยูใ่นความไม่เบยีดเบยีนอนัเป็นความ

เกษม	เพราะฉะนัน้	วิตกคอืความตรกึ

นึกคิดนี้	 จึงได้บังเกิดขึ้นเท่ียวไปกับ 

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	

ผู้มีความไม่เบียดเบียน	 เป็นที่มายินดี	

ยินดีอยู่ในความไม่เบียดเบียน	 ว่าเรา

ไม่เบียดเบียนอะไรใครด้วยความเป็น

ไป	หรืออาการที่เป็นไปแห่งความตรึก

นึกคิดนี้

 อนึง่	ตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า

ตรัสถึงพระองค์เอง	ทรงมคีวามสงบสงดั

จากอกศุลธรรมทัง้หลายเป็นทีม่ายนิดี	

ยนิดีอยูใ่นความสงบสงดั	วติกคอืความ

ตรึกนึกคิดนี้จึงบังเกิดขึ้นเที่ยวไปกับ

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	

ผู้มีความสงบสงัดจากอกุศลเป็นที่มา

ยินดี	 ยินดีแล้วในความสงบสงัด	 ว่า

อะไรเป็นอกศุล	อะไรเป็นอกศุลทัง้หมด

ละได้แล้ว	ดั่งนี้

	 พระพทุธองค์เมือ่ได้ตรัสถึงพระองค์

เองด่ังนีแ้ล้ว	จงึได้ตรัสสอนภิกษท้ัุงหลาย 

อันรวมถึงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย	 ว่า

ท่านทัง้หลายกจ็งมคีวามไม่เบยีดเบียน	

อนัเป็นความเกษม	เป็นทีม่ายนิด	ียนิดี

อยู่ในความไม่เบียดเบียน	 และวิตก 

คือความตรึกนึกคิดนี้	 ก็จักบังเกิดขึ้น

เที่ยวไป	 แก่ท่านทั้งหลายผู ้มีความ 

ไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดี	 ยินดีอยู ่

ในความไม่เบียดเบียน	ว่าเราทั้งหลาย
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จักไม่เบยีดเบยีนใครอะไร	ด้วยอาการ

ทีเ่ป็นไปแห่งวติกคอืความตรกึนกึคดินี้

	 อนึ่ง	 ท่านทั้งหลายพึงมีความสงบ

สงัดจากอกุศลทั้งหลายเป็นที่มายินด	ี

ยนิดใีนความสงบสงดั	ความตรกึนกึคดิ

นีก้จ็กัมแีก่ท่านท้ังหลาย	ผูมี้ความสงบ

สงัดจากอกุศลทั้งหลายเป็นที่มายินด	ี

ยนิดใีนความสงบสงดั	ว่าอะไรเป็นอกศุล	

อกุศลที่ยังไม่ละแล้ว	เราก็จะละอกุศล

นั้น	ดั่งนี้

	 เพราะฉะนัน้	พระพุทธเจ้าเองได้ตรสั

ถึงพระองค์เอง	 ว่าโดยปรกติได้ทรงมี

วิตกความตรึกนึกคิด	 ๒	 อย่างอยู่ 

เป็นประจ�า	คอืตรกึนึกคดิไม่เบียดเบยีน 

อันเป็นความเกษม	 ไม่เบียดเบียน 

ใคร	ๆ	อะไร	และมีความวิตกคือตรึก

นึกคิดที่สงบสงัดจากอกุศลทั้งหลาย	

ทรงละอกุศลทั้งหลายได้	 ไม่ว่าอกุศล

อะไรทั้งหมด

	 และก็ตรัสสอนให้ผู ้ปฏิบัติธรรม 

ทัง้หลาย	พยายามทีจ่ะท�าความยนิดีใน

ความไม่เบียดเบียน	คือในความเกษม	

ใครอะไรท้ังหมด	 คือไม่เบียดเบียน 

ใครอะไรทั้งหมด	 ด้วยคิดว่าเราจะไม่

เบียดเบียนใครอะไรท้ังหมด	 คือสัตว์

บุคคลอะไรท้ังหมดท้ังท่ีเคล่ือนท่ีได้	 

ทัง้ทีเ่คลือ่นทีไ่ม่ได้	ท้ังหมดไม่มียกเว้น	

เรียกว่าเขมวิตก	 หรือเกษมวิตก	 หัด

ให้มีวิตกคือความตรึกนึกคิด	 ดั่งน้ีอยู่

เป็นประจ�า

 ถ้าหากว่าจะมคีวามตรกึนกึคดิไปใน

ทางเบยีดเบยีน	ด้วยเหตแุห่งโทสะความ

กระทบกระทั่งขัดใจโกรธแค้นขัดเคือง	

กใ็ห้หัดท�าสตกิ�าหนดรูต้วัว่านีเ่ป็นอกุศล

วิตก	ไม่เกษมไม่สวัสดใีห้ละเสีย	ตัง้ใจ

อยู่เสมอว่าเราจะไม่คิดเบียดเบียนใคร

อะไร	 คือสัตว์บุคคลใครอะไรทั้งหมด	

ทั้งที่เคลื่อนท่ีได้	 ทั้งที่เคลื่อนที่ไม่ได้	 

ทั้งสิ้น	หัดให้มีเขมวิตกหรือความตรึก

นกึคดิอนัเกษม	ดัง่นีอ้ยูเ่ป็นประจ�ากบั

หัดให้มีวิเวกวิตกคอืความตรกึนกึคดิที่

สงบสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย	คือ

ตรึกนึกคิดว่าอะไรเป็นอกุศล	 อะไรที่

เป็นอกุศลนั้นที่ละไม่ได้	 เราก็จะละ

อกุศลนั้น	ให้สงบสงัดจากอกุศลธรรม

ทั้งหลาย	อันเป็นความสงบสงัดทางใจ	

ประกอบกันไปกับความสงบสงัดทาง 

กาย	ตามทีจ่ะพงึเป็นไปได้	เรยีกว่าเป็น 

การหดัปฏบิตัใิห้มวิีเวกวิตก	ความตรกึ

นกึคิดไปในวิเวกคือความสงบสงดั	จาก

อกศุลจิตทัง้หลาย	อกศุลกรรมทัง้หลาย	

ทีเ่ป็นอกศุลทัง้หมด	หดัปฏบิตัคิวบคมุ

จิตใจของตนอยู่ดั่งนี้

 ข้อทีค่วรถอืเป็นหลกัปฏบิตัปิระจ�า 

อนึง่	พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนข้อปฏิบตัิ

ท่ีควรถือเป็นหลักปฏบิตัปิระจ�า	ส�าหรับ

แก้ทางจติใจของตนเองอกีประการหนึง่

คอืได้ตรสัไว้ว่า	ภกิษ	ุซึง่หมายถงึบคุคล

ผู้ปฏิบัติธรรมท้ังหลาย	 ไม่ว่าจะเป็น

ภกิษ	ุไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์	เมือ่ประกอบ
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ด้วยธรรมะ	๒	ประการ	ย่อมมากด้วย

สขุโสมนสัในทฏิฐธรรมคอืในปัจจบุนันี้

ทเีดยีว	ย่อมเป็นผูเ้ริม่ปฏบิตัโิดยแยบคาย	

เพือ่ความสิน้ไปแห่งอาสวะ	คือกเิลสท่ี

ดองจิตสันดานทั้งหลาย

	 ธรรมะ	๒	ประการนัน้คือ	ประกอบ

ด้วยความสงัเวชคือความสลดใจ	ความ

รู้ซาบซึ้งในฐานะท่ีพึงสังเวชท้ังหลาย

ประการหนึ่ง	 ตั้งความเพียรโดยชอบ

เพื่อสิ้นอาสวะทั้งหลาย	ตั้งความเพียร

โดยแยบคายเพ่ือสิ้นอาสวะท้ังหลาย	

อีกประการหนึ่งดั่งนี้

 กามสุขัลลิกานุโยค	 ข้อแรกให้

ประกอบด้วยสังเวช	คือ	ความสลดใจ	

ความรูซ้าบซึง้	ในทีต่ัง้แห่งความสงัเวช

ทั้งหลาย	 ข้อนี้เป็นข้อที่พึงปฏิบัติให้

บงัเกดิข้ึนเป็นประการแรก	เพราะโดย

ปรกติจิตใจนี้ที่เป็นกามาพจรคือเที่ยว

ไปในกาม	หรือหยัง่ลงในกามท้ังหลาย	

ย่อมประกอบด้วยความสุขสดชื่นอยู่ 

ในกาม	อนัเรยีกว่ากามสขุลัลกิานโุยค	

เป็นปรกติของจิตที่เป็นกามาพจร	 จึง

เป็นจิตที่มากด้วยความประมาท	 คือ

ความเลนิเล่อเผลอเพลิน	มีความตดิใจ	

มคีวามเพลนิอยูใ่นกามคณุารมณ์ทัง้ปวง

	 เมื่อเป็นดั่งนี้	 หากไม่หัดปฏิบัติ

พิจารณาในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความ

สังเวช	 ก็ย่อมจะน้อมจิตมาปฏิบัติให้

ยนิดใีนธรรมปฏบิตัไิด้ยาก	ให้ตัง้อยูใ่น

สมาธิที่สงบสงัดจากกามและอกุศล

กรรมทัง้หลายได้ยาก	ให้เหน็ไตรลกัษณ์

แห่งสังขารทั้งหลายได้ยาก

 ความหมายของค�าว่าสังเวช	เพราะ

ฉะนัน้	จงึต้องมวีธิปีฏบิตัสิ�าหรบัพจิารณา	

เพื่อจะท�าจิตให้สลด	 ค�าว่าให้สลดนั้น	

หมายความว่าให้กามฉันท์	ความพอใจ

รกัใคร่ในกาม	กามนนัทคิวามเพลิดเพลิน

ในกาม	 ความรู ้สึกสดชื่นอยู่ในกาม	 

สลดลง	 คือลดลง	 สลดก็คือลด	 

ลดระดับแห่งความเพลิน	 ความติดใจ	

ความบันเทิง	 ความพอใจในกามลง	

เรียกว่าสลดคอืลด	ลดระดับของจติลง	

เมื่อลดระดับของจิตลงจากความติด

ความเพลิดเพลินในกามได้	 จิตก็จะ 

น้อมมาปฏิบัติในสมาธิได้	 หรือกล่าว

รวบว่าในศีลในสมาธิในปัญญาได้

 สังเวชวัตถุ ๘ ประการ	 เพราะ

ฉะนัน้	พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัฐานะอนั

เป็นทีต่ัง้แห่งสังเวชไว้	๘	ประการส�าหรบั

ให้หัดพิจารณา	คือให้พิจารณาถึงชาติ	

ความเกดิ	ชรา	ความแก่	พยาธ	ิความ

ป่วยไข้	 มรณะ	 ความตาย	 ท่ีจะมีแก่

ชีวิตเป็นธรรมดา	 คือเมื่อเกิดมาเป็น

ชาตคิวามเกดิ	ชาตคิวามเกดิเองกเ็ป็น
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ทกุข์	เกดิมาแล้วกเ็ป็นทุกข์ต่าง	ๆ	ต้อง

พบชราความแก่	 ความแก่ก็เป็นทุกข์	

ต้องพบพยาธิความป่วยไข้	 ความป่วย

ไข้กเ็ป็นทกุข์	ต้องพบมรณะความตาย	

ความตายก็เป็นทุกข์	นี้เป็น	๔	ข้อ

	 ข้อที	่๕	คอือบายทกุข์	ทกุข์ในอบาย	

คือในภพชาติท่ีต�่าต้อย	 ไม่มีความสุข	

หรือมีความสุขน้อย	 เช่นก�าเนิดสัตว์

เดรัจฉาน	ก�าเนิดในนรกหรือในนิรยะ	

ก�าเนิดเป็นเปรต	 ก�าเนิดเป็นอสุรกาย	

เพราะเหตุแห่งอกุศลกรรม	กรรมเป็น

อกุศลที่ประกอบกระท�า

	 เพราะว่าเมือ่มคีวามมวัเมาประมาท

อยู่ในกาม	 ไม่ลดหรือไม่สลดลง	 กาม

ก็จะชักน�าให้ประกอบอกุศลกรรมทั้ง

หลายอนัเป็นบาป	เป็นอกศุลทจุรติทาง

กายทางวาจาทางใจต่าง	ๆ	อกศุลกรรม

น้ีเองกจ็ะน�าให้เกดิในอบาย	คอืก�าเนดิ

เป็นสตัว์เดรจัฉาน	ต้องไปนรก	ไปเกดิ

เป็นเปรต	ไปเกดิเป็นอสรุกาย	อันเป็น

อบายชาติ	อบายภพต่าง	ๆ	ต้องเสวย

อบายทุกข์	 ทุกข์ในอบาย	 น้ีเป็นข้อท่ี

ครบ	๕	

	 และอกี	๓	ข้อก็คอื	พจิารณาถงึทกุข์

ที่มีวัฏฏะ	 คือความเวียนว่ายตายเกิด

เป็นมูลในอดีตที่ผ่านมาแล้ว	ว่าอดีตที่

ผ่านมาแล้วนั้น	 เมื่อประกอบอกุศล

กรรมต่าง	ๆ	เพราะความมัวเมาประมาท

อยู่ในกามทั้งหลาย	 ก็ต้องเป็นทุกข์มา

แล้วในอดตีเป็นอนัมาก	นีข้้อหนึง่	และ

พิจารณาถึงทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูลใน

อนาคต	คอืแม้ในอนาคต	กจ็ะต้องพบ

ทกุข์อกีเป็นอนัมากในภายหน้า	เพราะ

ในเมื่อยังมัวเมาประมาทอยู่ในกาม	 ก็

จะต้องท่องเทีย่ววนเวยีน	เกดิตายตาย

เกิดมีทุกข์ต่าง	ๆ	 ในอนาคตสืบไปอีก

ยืดยาว	 เป็นทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูลใน

อนาคต	ก็เป็น	๗	ข้อ

	 และอีกข้อหนึ่งคือในปัจจุบัน	 บัดนี้

ก็มีการแสวงหาอาหารเป็นมูลให้เกิด

ทุกข์อยู ่ทุกวันทุกเวลา	 เพราะชีวิต

ร่างกายนี้ต้องอาศัยอาหาร	 รวมเข้าก็

เป็นปัจจยัทัง้	๔	คอืโภชนาหาร	อาหาร

คือโภชนะส�าหรับบริโภค	 ผ้านุ่งห่ม

ส�าหรับบริโภคใช้สอย	 ที่อยู ่อาศัยก็

ส�าหรบับรโิภคอาศยั	ยาแก้ไข้กส็�าหรบั

ทีจ่ะบรโิภคแก้ไข้และสิง่อืน่	ๆ	อกีเป็น

อนัมาก	ร่างกายอนันีต้้องบรโิภคอาหาร

ทั้งปวงนี้อยู่ตลอดเวลา	 เรียกว่าต้อง

บริโภคทกุลมหายใจ	ก็คอืต้องหายใจเข้า

หายใจออก	 น�าเอาลมหายใจน้ีเข้าไป

เป็นอาหารบ�ารุงเลี้ยง	และเมื่อบริโภค

เข้าไปแล้ว	 ก็ย่อยบ�ารุงเลี้ยงร่างกาย

แล้วกถู็กเผาไหม้หมดไป	กต้็องบรโิภค

ใหม่	อาหารหยาบนัน้กอ็าจจะวันละ	๑	

ครั้ง	๒	ครั้ง	๓	ครั้ง	อาหารละเอียด

คอืลมหายใจนัน้	ต้องบริโภคกนัอยู่ทกุ

ลมหายใจ	ขาดไม่ได้	ดั่งนี้ก็เป็นความ
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ทุกข์ในเพราะต้องแสวงหาอาหารอยู่

เป็นปัจจุบัน	อันเป็นข้อค�ารบ	๘	รวม

เป็นฐานะทีต่ัง้แห่งความสังเวช	๘	หรอื

ว่าสังเวชวัตถุท่ีต้ังแห่งความสังเวช	 ๘	

ข้อด้วยกัน	 ส�าหรับพิจารณาเพื่อให้ใจ

สลด	คือลดความติดใจเพลิดเพลินยินดี

หลงระเริงอยู่ในกาม	 ให้ใจสลดลงคือ

ให้ลดลงจากกามคุณารมณ์

 เหตุให้น้อมใจปฏิบัติได้ง่าย	 เมื่อ

เป็นดัง่น้ี	ใจสลดเพราะมคีวามรู้ซาบซึง้	

ซึง่เป็นศพัท์ของสงัเวชโดยตรงคอืความ

รู้ซาบซึ้ง	อยู่ในสัจจะคือความจริง	คือ

ความที่ต้องเป็นทุกข์	 เพราะเกิดแก่ 

เจ็บตาย	 เพราะอบาย	 เพราะมีวัฏฏะ

คือความเวียนว่ายตายเกิด	 เป็นมูลใน

อดีตที่ผ่านมาแล้ว	 ในอนาคตท่ีจะไป

ภายหน้า	และในปัจจุบนักต้็องแสวงหา

อาหารมาบ�ารุงเลีย้งร่างกายชวีติอยูท่กุ

วนัเวลา	ใจก็จะสลด	คือลดความตดิใจ

เพลิดเพลินในกามลง	 และน้อมใจมา

ปฏบิติัในสมาธปัิญญา	หรอืรวบยอดว่า

ในศีลในสมาธิในปัญญา	 ก็สะดวกขึ้น	

จิตนี้จะเป็นศีลขึ้น	 จะเป็นสมาธิขึ้น	 

จะเป็นปัญญาขึ้นโดยสะดวก	 และจะ

พบกับความหลุดพ้นของจิต	 ซึ่งเป็น

ความหลุดพ้นชั่วคราว	 เป็นครั้งคราว	

จนถึงหลุดพ้นอย่างเด็ดขาด	 ตามควร

แก่ความปฏิบัติ	(ห.ส.	๓-๔๖)

กาล คือกาลสมัย	 กาลสมัยที่สมบูรณ์	 มีผู้

กาลเวลา

ปกครองด	ีมหีมูช่นทีด่	ีเป็น	กาลสมบตั,ิ	

กาลสมัยที่ตรงกันข้ามเป็น	 กาลวิบัต	ิ

(ท.ธ.	๑๐)	ดู กรรม	ด้วย	
กาลกูฏ ดู มคธรัฐ

กาลวิบัติ ดู กรรมสมาทาน, กาล

กาลเวลา อันกาลเวลาน้ันย่อมเกี่ยวข้องกับ

ส่ิงทีเ่ป็นสังขารทัง้หลาย	ๆ	นัน้	ย่อมมี

อดตี	อนาคต	ปัจจบุนั	และเพราะเหตุ

นี้จึงก�าหนดว่ามีเกิดมีดับ	ส่วนธรรมะ

ทีเ่ราทัง้หลายสวดกนัอยูว่่า	“สวฺากขฺาโต 

ภควตา ธมฺโม”	 ธรรมะอันพระผู้ม ี

พระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว	“อกาลิโก” ไม่

ประกอบด้วยกาลเวลา	 ธรรมะที่เป็น

อกาลิโกไม่ประกอบด้วยกาลเวลานี้	

กล่าวได้ว่าเป็นส่ิงที่เป็นวิสังขารไม่เกิด

ไม่ดบัคอืไม่ใช่สงัขาร	ส�าหรบัสงัขารนัน้

เรียกว่า	 “สังขตธรรม”	 ก็ได้	 แปลว่า

ธรรมะที่ปรุงแต่ง	 วิสังขารนั้นเรียกว่า	

“อสังขตธรรม”	กไ็ด้

 ธรรมะทีม่ไิด้ปรงุแต่ง คราวนี้หาก 

จะถามว่าธรรมะทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้า

กล่าวดแีล้วเป็นอกาลโิกไม่ประกอบด้วย

กาลเวลานัน้	เป็นวสิงัขารอย่างไร	หรอื

ว่าเป็นอสังขตธรรม	 ธรรมะที่มิได้ปรุง

แต่งอย่างไร	 ก็ตอบได้ว่าพระพุทธเจ้า

มไิด้ปรงุแต่งธรรมสัง่สอน	แต่ว่าได้ทรง

ส่ังสอนตามสัจจะ	 คือความจริงหรือ 

ของจริง	 อันความจริงหรือของจริงนั้น
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มไิด้เป็นสิง่ปรงุแต่งข้ึนมา	แต่ว่าเป็นสิง่

ที่เป็นจริงอยู่	 ตามที่มีแล้วตามที่เป็น

แล้ว	ดังที่ท่านใช้ค�าว่า	“ยภาภูต”	อัน

แปลว่าตามที่มีแล้วตามที่เป็นแล้ว	

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงธรรมะที่

เป็นอสังขตธรรมมิได้ปรุงแต่ง	 แต่ว่า

เป็นสิง่ทีม่แีล้วดงันี	้เช่นในธรรมนยิาม

สตูรทีต่รัสแสดงไว้ว่า “ธาตนุัน้คอืความ

ตัง้อยูแ่ห่งธรรม ความก�าหนดแห่งธรรม 

ตั้งอยู่แล้ว พระตถาคตเจ้าจะเกิดขึ้น

ก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตาม ก็คือ สังขาร 

ทัง้ปวงไม่เทีย่ง สงัขารทัง้ปวงเป็นทกุข์ 

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา พระตถาคต

พุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธาตุน้ัน คือความตั้ง

อยู่แห่งธรรมความก�าหนดแน่แห่งธรรม

นัน้ จงึได้ตรสับอกแสดง ชีแ้จง กระท�า

ให้ตืน้ว่า สงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง สงัขาร

ท้ังปวงเป็นทุกข์ ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา” 

คือตรัสบอกตามท่ีเป็นไปแล้วตามที ่

มีแล้ว	 ตามท่ีเป็นไปแล้ว	 และปัญญา 

ที่เป็นสัมมัปปัญญาคือปัญญาชอบ	 ก็

หมายถึงความรู้ทั่วถึงตามที่มีแล้วตาม

ทีเ่ป็นไปแล้ว	คอืความรูค้วามเหน็ตาม

ที่มีแล้วตามท่ีเป็นไปแล้ว	 อันเรียกว่า	

“ยถาภตูญาณทศันะ”	มไิด้ปรุงแต่งขึน้

มาดังนี้	 เป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วย

กาลเวลา	 คือคงสภาพเป็นสัจจะอยู่

ตลอด	ส่วนทีเ่ป็นกาลกิะประกอบด้วย

กาลเวลานั้นเป็นสังขาร	 และเพราะมี

กาลเวลานี้เองจึงมีเกิดมีดับ	 มีอดีต	 

มอีนาคต	มปัีจจบุนั	อดตีกค็อืทีล่่วงไป

แล้ว	อนาคตกคื็อทียั่งมาไม่ถึง	ปัจจบุนั

คือว่าที่เกิดขึ้นอยู ่ก�าลังตั้งอยู ่นี่เป็น

ปัจจบัุน	ดบัไปแล้วกเ็ป็นอดตีและส่วนที่

ยงัไม่มาถงึกเ็ป็นอนาคต	ถ้าไม่มกีาลเวลา 

ไม่มีอดีต	 ไม่มีอนาคต	 ไม่มีปัจจุบัน	

เกิดดับก็ไม่มี	 เพราะฉะนั้น	สังขารจึง

เกี่ยวกับกาลเวลา	 กาลเวลาเกี่ยวแก่

สังขาร	เกี่ยวแก่เกิดดับ	เกี่ยวแก่อดีต	

เกี่ยวแก่อนาคต	เกี่ยวกับปัจจุบัน

	 การปฏบิตัธิรรม	พระพทุธเจ้าได้ทรง

สั่งสอนดังที่ท่านแสดงยกไว้เป็นคาถา

ยกเอากาลเวลาขึ้นมา	 อันเป็นคาถา

แสดงทางปฏิบัติที่นับถือกันเรียกว่า	 

ภทเฺทกรตตฺคาถา	แปลว่าคาถาท่ีแสดง

ถึงความมีราตรีเดียวอันเจริญ	 อันมี

ความหมายว่าความที่บุคคลจะมีความ

สงบสขุอย่างยิง่	ความปลอดโปร่งอย่าง

ย่ิง	ความเกษมส�าราญอย่างย่ิง	ตลอด

คืนหนึ่งนั้นหรือว่าหากว่าจะกล่าวคลุม

กค็อืตลอดวนัตลอดคืน	เป็นความสงบ

สุขเป็นความเกษมสวัสดีตลอดได้นั้น	

ก็จะต้องปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนไว้	

	 ตามพระคาถาทรงตรัสสอนไว้นั้น	

ดงัจะพงึเห็นได้ว่าในวันหนึง่คืนหนึง่โดย

ปกตนิัน้	ทกุคนหาได้มีความสุขปลอด-

โปร่งตลอดไปไม่	โดยปกตนิัน้กลางวัน

ก็ท�างานกลางคืนก็เป็นเวลาพักผ่อน

กาลเวลา
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หลบันอน	แต่ว่าแม้ในเวลาพกัผ่อนหลบั

นอนนี้ก็มิได้พักผ่อนมีความสุข	 มิได้

หลับนอนมีความสุข	 ยังมีความทุกข์

เดือดร้อนน้อยบ้างมากบ้าง	ท�าให้นอน

หลับไม่ดีบ้าง	 ดีบ้าง	 จะพักผ่อนอันที่

จริงนั้นก็ไม่ได้พักจริง	 ๆ	 บ้าง	 เพราะ

เหตวุ่ายงัมกีายและจตินีก้ระสบักระส่าย

เป็นทกุข์	แม้ว่าร่างกายจะรูส้กึว่าได้พกั

เช่นนั่งพัก	 แต่จิตนั้นก็ไม่ได้พักยัง 

กระสบักระส่าย	แม้ว่าร่างกายจะนอน

จติกไ็ม่ได้นอน	ยังครุน่คิดโน่นนีแ่หละ

ยังห่วงใย	จิตยังจับอยู่กับอารมณ์	คือ

เรื่องราวที่จิตผูกพันวางไม่ลง	 เมื่อจิต

วางไม่ลงจิตก็หลับไม่ลงเหมือนกันมัก

จะเป็นกันดังน้ี	 ซ่ึงเมื่อพิจารณากันดู

แล้ววนัหนึง่	ๆ	บางทีจ่ะเหน็ว่ากาลเวลา

ทีจ่ะได้มอบความสขุจรงิ	ๆ	ท่ีเป็นความ

สงบนั้นยาก	 ดังนี้เรียกว่ามีวันและคืน

ไม่เจรญิและหากว่าจะยกเอาเวลากลาง

คืนขึ้นมาเพียงอย่างเดียวเป็นตัวอย่าง	

ก็เรียกว่ามกีลางคนืไม่เจรญิ	คอืไม่เจริญ

ไม่เป็นสุขตลอดทั้งคืน	

	 ฉะนั้น	 พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอน

ธรรมว่าท�าอย่างไรจึงจะให้มีความสุข

ตลอดทั้งคืน	 หากกลางวันก็เอาเถอะ

จะต้องท�างานท�าการก็ว่ากันไป	 กลาง

คืนเวลาที่จะพักผ่อนหลับนอน	 แต่ว่า

ท�าไมจงึไม่มีความเจรญิคือความสขุกัน

ตลอดทัง้คนื	เรยีกว่ามรีาตรเีดียวเจรญิ	

ท�าไมจึงไม่เป็นอย่างนั้น	จึงได้ตรัสเอา

ไว้ว่า	 “ถ้าปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนไว ้

ก็จะมีราตรีเดียวเจริญคือมีความสุข	

สงบสขุเกษมสขุเกษมส�าราญกนัทัง้คนื”	 

ยกเอากลางคืนเป็นตัวอย่างและอันที่

จรงินัน้กห็มายครอบคลมุตลอดทุกเวลา

กเ็ป็นธรรมะทีจ่ะท�าให้มทีัง้กลางวนัทัง้

กลางคืน	มกีลางวันเดยีวกลางคนืเดยีว

ที่เจริญ	กลางวันเดียวที่เจริญกลางคืน

เดียวท่ีเจริญคือมีความสงบส�าราญ	

เกษมสวัสดี

	 ใจความแห่งข้อปฏิบัติที่ตรัสสอนไว้

ในวิธีปฏิบัติที่จะให้เป็นดังนี้	ก็ดังบทที่

สวดกันว่า	 “อตีต� นานฺวาคเมยฺย” 

เป็นต้น	ซึง่แปลว่า	“บคุคลไม่พงึหน่วง

คดิถึงอดตี	คอืเรือ่งทีล่่วงไปแล้ว	ไม่พึง

หวังถึงเรื่องอนาคตคือเรื่องที่ยังมาไม่

ถงึ”	เพราะว่าเรือ่งทีเ่ป็นอดตีคอืล่วงไป

แล้วกล็ะไปแล้ว	ส่วนเร่ืองท่ีเป็นอนาคต

ก็ยังมาไม่ถึง	 ส่วนบุคคลใดเห็นแจ้ง

ปัจจุบันธรรม	ธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือ

เรื่องท่ีเป็นปัจจุบันในท่ีนั้น	 ๆ	 ไม่ง่อน

แง่นไม่คลอนแคลน	รูเ้จาะแทงเหน็แจ้ง

ปัญญาธรรมะทีเ่ป็นปัจจบัุนนัน้	พอกพนู

ความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นไว้	 บุคคลนั้นก็

พึงเจาะแทงรู้แจ้งปัจจุบันธรรม	 ธรรม

ที่เป็นปัจจุบันนั้นพอกพูนความรู้แจ้ง

เหน็จรงินัน้เอาไว้	นีเ้ป็นใจความส�าคญั

แห่งพระคาถานี้	 เพราะฉะนั้น	 พึงท�า 

ความเข้าใจว่า
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	 ประการที	่๑	ทีต่รสัสอนไว้นีม้อีธบิาย

ว่า	บุคคลโดยปรกตินั้น	หากว่าจะยก

เอาขันธ์	๕	ขึน้ว่ากห็น่วงคดิถงึขนัธ์	๕	

เรือ่งรปู	เวทนา	สัญญา	สงัขาร	วญิญาณ

ที่เป็นอดีตคือล่วงไปแล้วบ้าง	 หวังถึง

ขนัธ์	๕	คือ	รปู	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	

วิญญาณที่เป็นอนาคตคือยังไม่มาถึง

บ้างและย่อมมีวิญญาณหรือจิตผูกพัน

ยึดอยู่กับรูป	 เวทนา	 สัญญา	 สังขาร	

วิญญาณ	 เป็นปัจจุบัน	 เมื่อเป็นเช่นนี้

จงึง่อนแง่นคลอนแคลนคือมีจติท่ีขึน้ลง

ยินดียินร้ายกระสับกระส่ายไม่สงบ	

	 อีกอย่างหนึ่ง	 ยกเอาอายตนะขึ้น

แสดง	บคุคลโดยปรกตนิัน้มักจะหน่วง

คิดถึงรูป	 เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ

และธรรมะคือเรื่องราวท่ีเป็นอดีตคือ

ล่วงไปแล้วบ้าง	ย่อมมวีญิญาณหรอืจติ

ปฏพิทัธ์ผกูพนัอยู่กบัรปู	เวทนา	สญัญา	

สังขาร	วิญญาณที่เป็นปัจจุบันบ้าง	จึง

ง่อนแง่นคลอนแคลนกระสับกระส่าย

อยู่ด้วยความยินดี	ความยินร้าย	

	 ส่วนบคุคลผูท่ี้มิได้หน่วงเหน่ียวคิดถงึ

ขนัธ์	๕	หรืออายตนะมรูีป	เสียง	เป็นต้น	

หรือรวมเรียกว่าอารมณ์คือเร่ืองราวที่

เป็นอดีตคือล่วงไปแล้ว	ไม่หวังถึงส่วน

ที่เป็นอนาคตท่ียังไม่มาถึง	 ก็มิได้มี

วญิญาณหรือจติผกูพันอยูกั่บส่วนท่ีเป็น

ปัจจบุนั	กย่็อมไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน

ไม่กระสบักระส่ายอยู่ท่ีความยินดียนิร้าย	

จะเป็นดังนี้ได้ก็โดยท่ีมาพิจารณาเจาะ

แทงธรรมนัน้คอืเรือ่งนัน้	ๆ	ในทีน่ัน้	ๆ	

และโดยเฉพาะกคื็อ	ความหน่วงคิดถงึ

อดีต	ความหวงัถงึอนาคต	เพ่งพนิจิอยู่

ทีปั่จจบุนัธรรม	คอืขนัธ์	๕	ทีเ่ป็นปัจจบุนั

ธรรม	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	

ธรรมะท่ีเป็นปัจจบุนัธรรม	ให้รูแ้จ้งเห็น

จรงิ	และเมือ่พจิารณาเจาะแทงให้รู้แจ้ง

เห็นจริงซึ่งปัจจุบันธรรมดังนี้อยู่	 ก็จะ

ไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน	 ให้ปฏิบัติ

พจิารณาเจาะแทงปัจจบุนัธรรมนัน้	ให้

รู ้แจ้งเห็นจริงอยู่เสมอดังนี้	 ในข้อนี้ 

จึงมาถึงข้อ	๒	ที่ใคร่จะชี้แจง

	 ประการท่ี	๒	กค็อืว่าเป็นหลกัปฏบิตัิ

ท้ังสมาธิท้ังปัญญาคือว่าส�าหรับสมาธิ

นัน้	กจ็ะต้องไม่หน่วงคิดถงึอดีตไม่หวัง

ถงึอนาคตขณะท�าสมาธินัน้	ก�าหนดจติ

ทีเ่ป็นปัจจบุนัธรรมเหมอืนอย่างก�าหนด

ลมหายใจเข้าออก	 หายใจเข้าก็ให้รู้

หายใจออกก็ให้รู้	ก็หมายถึงว่าจะต้อง

มีสติก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจ

ออกทีเ่ป็นปัจจบุนัคอืเดีย๋วน้ี	หายใจเข้า

อยู่เดี๋ยวนี้ก็รู้	หายใจออกอยู่เดี๋ยวนี้ก็รู้

โดยท่ีไม่ส่งจติออกไปคดิถงึเรือ่งอดตีที่

ล่วงมาแล้วอื่น	ๆ	ถึงอนาคตคือเรื่องที่

ยังมาไม่ถึงอื่น	 ๆ	 ต้องเว้นเสียทั้งส่วน

อนาคต	 จับอยู่ที่ปัจจุบันธรรมคือลม

หายใจเข้า	ลมหายใจออกทีเ่ป็นปัจจบุนั	

ดงันีจ้ติจงึจะเป็นสมาธไิด้	ถ้าจติยงัแกว่ง
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ออกไปถึงอดีตบ้าง	 ถึงอนาคตบ้างอยู่

ทิง้ปัจจบัุนกเ็ป็นสมาธไิม่ได้	แม้ในการ

ท�าอานาปานสติดังกล่าว	 จิตไปจับลม

หายใจเข้าออกท่ีเป็นอดตี	จติไปจบัลม

หายใจที่เป็นอนาคตดังนี้	 ก็เป็นสมาธิ

ไม่ได้	แม้ลมหายใจเองท่ีเป็นอดตีท่ีเป็น

อนาคตก็ต้องเว้น	 มาก�าหนดอยู่ท่ีลม

หายใจเข้าออกทีเ่ป็นปัจจบุนัเท่านัน้	ให้

รู้ว่าลมหายใจมีอยู่	 มีอยู่เป็นปัจจุบัน

โดยทีม่อียูน่ัน้กเ็ป็นปัจจบุนั	เมือ่จติอยู่

ดั่งนี้จึงจะเป็นสมาธิได้

	 คราวน้ีมาถงึวปัิสสนากอ็ยู่ตรงนีแ้หละ	

คือว่าพิจารณาเจาะแทงปัจจุบันคือลม

หายใจเข้าออกทีเ่ป็นปัจจบุนัธรรมนี	้ให้

รูแ้จ้งเห็นจรงิว่าเป็นสิง่ทีเ่กดิทีด่บั	ให้รู้

ว่าลมหายใจเข้า	 ลมหายใจออกท่ีอยู่

เดีย๋วนี	้เป็น	เกดิ	และตัง้อยู	่แต่ว่าเกดิ

ตัง้อยูแ่วบหนึง่แล้วกด็บัคอืเป็นอดตีล่วง

ไปและทียั่งไม่มาถงึกเ็ป็นอนาคต	และ

ที่หายใจเข้า	 หายใจออกอยู ่เดี๋ยวน้ี 

นีเ่ป็นปัจจบุนัคอื	เกิด	ตัง้อยู	่แวบหนึง่

แล้วกด็บัเป็นอดตีไป	ยงัไม่มาถงึกเ็ป็น

อนาคต	กเ็ป็นอันว่ารู้เกดิรูด้บั	อดตีน้ัน

กดั็บปัจจบุนักต็ัง้อยู่	ยงัไม่มากอ็นาคต	 

ก็เป็นอันว่ารู้อดีตรู้อนาคต	 รู้ปัจจุบัน

แล้วก็รู้เกิดดับอยู่ด้วยกันกับกาลเวลา	

รู้กาลเวลานี่รู้เกิดดับด้วย	อยู่ด้วยกาล

เวลาดังนี้	

 เมือ่เป็นดงันีจ้ะเหน็ว่าทกุ	ๆ	ส่ิงทกุ	ๆ 

อย่างที่เป็นดังนี้เรียกว่าสังขารทั้งนั้น	

เป็นสิง่ผสมปรงุแต่งทัง้นัน้เป็นสิง่ทีเ่กดิ

ที่ดับ	ส่วนที่เป็นวิสังขารที่ไม่ใช่สังขาร

ทีเ่ป็นอกาลโิกนัน้กค็อืว่า	ข้อท่ีเป็นสจัจะ

เป็นความจริงว่าสังขารทั้งปวงต้องเกิด

ต้องดบัซึง่เป็นสัจจะ	นีเ่ป็นความจริงที่

เป็นวิสังขารมิใช่ปรงุแต่งเป็นความจรงิ	

เป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยกาลเวลา	

	 ส่วนข้อที่สัจจะชี้ลงไปคือตัวสังขาร

จริง	 ๆ	 นั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับกาลเวลา	

เป็นส่ิงท่ีเกดิดบั	และมิใช่เกดิดบัแต่กาล

เวลาเท่านั้น	 มิใช่เกิดดับอยู่แต่สังขาร	

มิใช่เกิดดับอยู่แต่ลมหายใจเข้าออกที่

ก�าหนดเดี๋ยวนี้เท่านั้น	 ชีวิตก็เป็นส่ิง 

ที่เกิดดับอยู่ดั่งนี้	 ทุก	 ๆ	 อย่างที่เป็น 

สงัขาร	หรอืรวมว่าเป็นโลกทัง้สิน้กเ็ป็น

ส่ิงท่ีเกดิดบัอยู่ดงันี	้และส่ิงท่ีเกดิดบัอยู่

ดั่งน้ีแหละเป็นตัวทุกข์ที่พระพุทธเจ้า

ทรงส่ังสอน	เป็นทกุขสจัจะสภาพท่ีจรงิ

คือทุกข์	 เพราะฉะนั้น	 ท่านพิจารณา

เห็นชัดลงไปดังนี้จึงได ้กล ่าวไว ้ว ่า	 

ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่	 ทุกข์เท่านั้นดับไป	

นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด	 นอกจาก

ทุกข์ไม่มีอะไรดับ	 นอกจากทุกข์ไม่มี

อะไรตั้งอยู่เป็นทุกข์ทั้งหมดคือเป็นส่ิง

ที่เกิดดับทั้งหมด	(นวก.	๑๑๗-๑๒๑)

กาลเวลา
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กาลสมบัติ ดู กรรมสมาทาน, กาล

กาลสมัย ดู กรรม

กาลามสูตร ดู ความดี

กาลิงครัฐ ดู กบิลพัสดุ์

กาสายะ, กาสาวะ ดู พุทธศาสนา

กาสิกคาม ดู กาสี

กาสี	 แคว้นกาสตีามเรือ่งทีแ่สดงในคมัภร์ีทาง

พร้อมกัน	 อีกอย่างหนึ่งอธิบายว่า	 ได้

มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามีจ�านวน	 ๕๐๐	

รูปคือจ�านวนมาก	 ได้ออกมาจากป่า

และมาพักอยู่ที่แห่งหนึ่งนั้น	 เพราะ

ฉะนั้น	 จึงเรียกว่า	 อิสิปตนะ	 แปลว่า	

ท่ีตกของฤษี	 หรือท่ีมาประชุมพักของ

ฤษีก็ได้	 ค�าว่า	 ฤษี	 แปลตามศัพท์ว่า	

ผู้มีปกติแสวงหา	 หมายความว่า	 ผู้มี

ปกตแิสวงหาคณุวเิศษ	เดมิกใ็ช้เป็นชือ่

เรยีกนกับวชภายนอกพระพทุธศาสนา	

แต่เม่ือพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม	

ก็ใช้ค�านี้เป็นช่ือของผู ้แสวงธรรมใน

พระพทุธศาสนาด้วย	ดัง่ทีเ่รยีกพระสาวก

เป็นต้น	ว่าเป็น	อสิ	ิหรอื	ฤษ	ีแต่ว่าใช้

ในความหมายว่า	แสวงธรรมะ

	 ค�าว่า	มิคทายะ	นั้น	ค�าว่า ทายะ 

บางท่านแปลว่า	ป่า	มิคทายะ	แปลว่า	

ป่าเนื้อ	อีกค�าหนึ่ง	ทาวะ	คือ	เป็นตัว	

ว	 แปลว่า	 ป่าเหมือนกัน	 มิคทาวะ  

กแ็ปลว่า	ป่าเนื้อ	อีกอย่างหนึ่ง	ทายะ	

แปลว่า	ให้	มิคทายะ	ก็แปลว่า	ที่เป็น

ทีใ่ห้อภยัแก่เนือ้	คอืเนือ้นกทีอ่ยูใ่นเขต

นัน้กถ็กูห้ามไม่ให้ท�าอนัตราย	คอืเท่ากบั

เป็นทีห่วงห้ามไม่ให้ท�าอนัตรายแก่สตัว์

ป่าในที่นั้น

	 ความเจริญของแคว้นกาสีในอดีต	 

ได้มีเล่าไว้ในชาดกเป็นอนัมาก	ในบาง

ครัง้ได้มีความเจรญิในด้านศีลธรรมมาก	

จนถึงมเีล่าไว้ในชาดกว่า	ครัง้หนึง่พระเจ้า

พระพุทธศาสนาปรากฏว่า	 เคยเป็น

แคว้นที่เจริญรุ่งเรืองมาในสมัยก่อน

พุทธกาล	คู่กับแคว้นโกศลที่อยู่ติดต่อ

กนั	ค�าว่า	กาสี เข้าใจกนัว่าเป็นชือ่ของ

ชาวอารยนั	เผ่าทีม่าตัง้ภูมลิ�าเนาอยู่ใน

ทีน่ัน้	หรอืเป็นชือ่ของกษัตรย์ิพระองค์

หนึง่	ซึง่เป็นผูป้กครองแคว้นนัน้ในอดตี

	 ค�าว่า	 พาราณสี	 บางคนว่ามาจาก

ค�าว่า	พรณา	กบั	อส	ีต่อกนั	คอืทีต่รง

นั้นมีแม่น�้าพรณาอยู่ทางเหนือ	 แม่น�้า

อสอียูท่างใต้	แต่อีกแบบหน่ึงก็กล่าวว่า	

แม่น�้าคงคาและแม่น�้าชื่อว่าวรุณมา

บรรจบกนั	และมคีวามเชือ่ถอืของคนว่า	

มีแม่น�้าอีกสายหนึ่งลอดมาข้างใต้	 มา

บรรจบกันที่ตรงนั้น	 แต่ที่เห็นกันอยู่ก็

เป็นแม่น�า้สองสายมาบรรจบกนั	ว่ารวม

ชื่อของแม่น�้านี้เข้าก็เป็น	พาราณสี

	 ส่วนค�าว่า	 อิสิปตนะ	 แปลตาม 

ศัพท์ว่า	 ท่ีเป็นท่ีตกของฤษี	 มีอธิบาย	

๒	 อย่าง	 อย่างหนึ่งมีอธิบายว่า	 ได้มี

พระปัจเจกพุทธเจ้าจ�านวน	๕๐๐	รูป

เหาะมาถึงที่ตรงนั้น	 ก็มานิพพาน	 

แล้วสรีระของท่านก็ตกลงมาที่ตรงนั้น

กาลสมบัติ
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แผ่นดินของแคว้นกาสีมีพระนามว่า	

พรหมทตั	พระนามน้ีเป็นพระนามของ

กษตัรย์ิแห่งแคว้นนีส้บืต่อกนัมาทกุ	ๆ	

องค์	พระเจ้าพรหมทตัพระองค์นีไ้ด้ทรง

ตัง้อยูใ่นความยตุธิรรมเป็นอย่างย่ิง	ได้

ทรงตัดสินความของราษฎรด้วยความ

เทีย่งตรง	ทรงปกครองให้มคีวามสขุไม่

เบยีดเบยีนกันและกัน	จนเป็นท่ีสรรเสรญิ

กนัทัว่ไป	พระองค์ได้เคยปลอมพระองค์

เสด็จไปเที่ยวสอดส่องดูสุขทุกข์ของ

ราษฎรอยู่เสมอ	 ก็ไม่พบผู ้ท่ีต�าหนิ 

ติเตียน	พระองค์ได้เสด็จทรงราชรถมี

นายสารถขีบัเรือ่ยไปจนถงึชายแดนใน

คราวหน่ึง	และในรฐัโกศลซ่ึงอยูติ่ดกนั	

พระเจ้าแผ่นดนิของแคว้นนัน้มพีระนาม

ว่า	พัลลิกะ	 ก็ทรงปกครองราษฎรให้

ได้รบัความร่มเย็นเป็นสุขคล้ายคลงึกนั	

ชอบปลอมพระองค์เสดจ็ออกสอดส่อง

ดทูกุข์สขุของราษฎร	และในคราวหนึง่

ก็เสด็จทรงราชรถมีนายสารถีขับออก

ไปจนถึงชายแดน	รถของพระเจ้าแผ่น

ดินทั้งสองพระองค์มาสวนกันในทาง

แคบแห่งหนึ่ง	 สารถีของทั้งสองฝ่ายก็

เกี่ยงจะให้อีกฝ่ายหนึ่งหลีกทางให้	แต่

อีกฝ่ายก็ไม่ยอม	 ฉะนั้น	 ก็ไต่ถามกัน

ถึงพระราชประวัติต่าง	ๆ	ปรากฏว่ามี

พระชนม์เท่ากัน	 มีก�าลังรี้พลทรัพย์

สมบตักิเ็ท่าเทยีมกนัไม่ด้อยกว่ากนั	ก็

ยงัไม่มเีหตทุีจ่ะอ้างให้อกีฝ่ายหนึง่หลีก

ทางให้อีกฝ่ายหนึง่ได้	คราวนีจ้งึได้ถามกนั

ขึน้ถงึธรรมะของพระเจ้าแผ่นดนิท้ังสอง 

พระองค์	นายสารถขีองพระเจ้าพัลลกิะ

ซึง่เป็นพระเจ้าแผ่นดนิของแคว้นโกศล

ตอบว่า	พระเจ้าพัลลิกะพระราชาของ

ตนนัน้ทรงโต้ตอบหนกัแก่คนทีห่นกัมา	

ทรงโต้ตอบอ่อนแก่คนท่ีอ่อนมา	 ทรง 

ชนะความดีด้วยความด	ีแต่เมือ่ช่ัวมาก็

ทรงเอาชนะด้วยความชัว่	พระเจ้าแผ่นดนิ

ของตนเป็นเช่นนี	้ฝ่ายสารถขีองพระเจ้า

พรหมทัตกรุงกาสีก็ตอบว่า	 พระเจ้า

แผ่นดนิของตนนัน้ทรงเอาชนะคนโกรธ

ด้วยความไม่โกรธ	 ทรงเอาชนะคนชั่ว

หรือความชั่วด้วยความดี	ทรงเอาชนะ

คนตระหนี่หรือความตระหนี่ด้วยการ

บริจาค	 พระเจ้าแผ่นดินของตนได้ 

มีธรรมะเช่นนี้	 เม่ือได้ฟังด่ังนั้น	 ฝ่าย

พระเจ้าพัลลิกะแห่งกรุงโกศลเห็นว่า

ธรรมะของพระเจ้าพรหมทัตสูงกว่าจึง

ได้ยอมหลีกทางให้

	 อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแสดงการให้

อภัยแก่เนื้อ	คือมีเรื่องเล่าว่า	พระเจ้า

พรหมทัตซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินของ

แคว้นกาสพีระองค์หนึง่	ได้โปรดล่าเนือ้

และเสวยเนือ้สตัว์เป็นอาจณิ	ได้เกณฑ์

ให้ราษฎรตามเสด็จในการล่าเนื้อ	 จน

ราษฎรพากันระอา	 เพราะต้องละทิ้ง

การงาน	จงึได้คดิทีจ่ะหาทีสั่กแห่งหนึง่

จัดล้อมไว้และต้อนเนื้อเข้ามารักษาไว้

กาสี
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ที่นั้น	 เมื่อพระเจ้าแผ่นดินต้องการจะ

ล่าเนื้อเสวยเนื้อก็ให้มาล่าเอาไป	พวก

ตนกจ็ะไม่ต้องเสยีเวลาท�ามาหากนิ	จงึ

ได้พร้อมกนัไปต้อนเอาเน้ือมารวมไว้ใน

ที่แห่งหนึ่งเป็นจ�านวนมาก	 เนื้อที่ถูก

ต้อนมานัน้ได้มีอยู่	๒	หมู่	หวัหน้าของ

เนื้อหมู่หนึ่งชื่อว่า	นิโครธ	อีกหมู่หนึ่ง

ชื่อว่า	สาขะ	เนื้อทั้งสองนี้เป็นเนื้อที่มี

รูปงาม	 พระเจ้าแผ่นดินเมื่อได้เสด็จ

มาทอดพระเนตรกพ็ระราชทานอภยัให้

โดยเฉพาะ	ไม่ให้ใครท�าอันตราย	เมื่อ

ต้อนเน้ือมารวมไว้ดัง่นัน้แล้ว	บางคราว

พระเจ้าแผ่นดนิกเ็สด็จมาเอง	บางคราว 

ก็ให้พ่อครัวมาจัดการประหารไปปรุง

อาหารเป็นประจ�า	เนือ้ทีถ่กูเขาไล่ฆ่าก็

พากันวิ่งหนี	 จะจับฆ่าได้สักตัวหนึ่งก็

บาดเจ็บกันหลายตัว	 เพราะฉะนั้น

หัวหน้าทัง้สองกห็ารอืกนัว่า	ไหน	ๆ	ก็

จะต้องตายด้วยกันแล้ว	จัดวาระไปรอ

รับความตายอยู่วันละตัว	 เมื่อถึงวาระ

ของเน้ือตัวไหน	 เนื้อตัวนั้นก็ไปอยู่รอ

ในที่ที่เขาจะประหาร	 หมู่เนื้อทั้งปวงก็

ตกลงกัน	และก็ผลัดวาระกันไปให้เขา

จับฆ่า	คราวนี้ก็ถึงวาระของแม่เนื้อตัว

หนึ่งซึ่งมีครรภ์แก่	เป็นบริวารของเนื้อ

ชือ่ว่าสาขะ	แม่เนือ้ตวันัน้ไปหาหวัหน้า	

ขอร้องว่าให้ตกลกูเสยีก่อน	เมือ่ตกลกู

แล้วก็จะเข้ารับวาระ	 ฝ่ายหัวหน้าก็ไม่

ยอม	เพราะไม่อาจจะจดัให้ใครไปแทนได้ 

เนือ้ท้องแก่นัน้กไ็ปหาหัวหน้าเนือ้อกีฝงู

หนึง่	ซึง่ชือ่ว่านโิครธ	หวัหน้าเนือ้ชือ่ว่า

นิโครธนั้นสงสาร	จึงรับภาระที่จะช่วย	

ได้เอาตวัเองไปรอรบัวาระ	ฝ่ายพ่อครวั

เข้ามาเพื่อจะฆ่าเนื้อ	 เมื่อมาเห็นเนื้อ

หวัหน้าซึง่พระเจ้าแผ่นดินได้สัง่ห้ามไว้

แล้ว	กไ็ม่กล้าท�าอนัตราย	ไปทูลให้ทรง

ทราบ	พระเจ้าแผ่นดนิเสดจ็มาทรงถาม

สอบสวนได้ความแล้ว	ทรงมพีระราชด�าริ

ว่า	แม้แต่สตัว์เดยีรจัฉานกย็งัมจีติใจที่

มีเมตตากรุณา	ไฉนมนุษย์จึงไม่มี	จึง

พระราชทานอภยัให้แก่หมูเ่น้ือทัง้หลาย	

ห้ามไม่ให้ใครท�าอันตรายท่ัว	 ๆ	 ไป

ทั้งหมด

	 เรือ่งชาดกโดยมากในพระพทุธศาสนา	

เป็นเรือ่งเล่าในแคว้นกาสีนีเ้กอืบทัง้นัน้	 

อันแสดงว่าเป็นแคว้นท่ีเคยรุ่งเรืองมา

มาก	แต่กห็มายความว่ารุง่เรอืงมามาก

ก่อนสมยัพทุธกาล	คือก่อนทีพ่ระพทุธเจ้า

อุบัติขึ้น	 ในสมัยท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรง

อุบัติข้ึนนั้น	 แคว้นกาสีนี้ปรากฏว่าได้

ด้อยอ�านาจลงไป	จนต้องไปรวมอยู่กบั

แคว้นโกศล	 ซึ่งเป็นแคว้นใหญ่อยู่ใน

เวลานัน้	แต่ว่าในสมยัพระพทุธเจ้านัน้	

แคว้นกาสีนี้จะเป็นแคว้นอิสระหรือ

อย่างไรไม่ปรากฏชดั	แต่กม็เีรือ่งเก่ียว

เนือ่งอยู่กบัแคว้นโกศลและมคธ	เพราะ

ฉะนัน้	กค็วรจะทราบอกีสองแคว้นนัน้

โดยสังเขปก่อน	

กาสี
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 แคว้นมคธ	 หรือ	 มคธรัฐ	 นั้น	 

ในสมัยพุทธกาล	พระเจ้าแผ่นดินทรง

พระนามว่า	พิมพิสาร	 ราชธานีชื่อว่า	

ราชคหะ	หรือ	ราชคฤห์	ส่วน	แคว้น

โกศล	 พระเจ้าแผ่นดินทรงพระนาม 

ว่า	 ปเสนทิ	 ราชธานีชื่อว่า	 สาวัตถ	ี 

พระเจ้าพิมพิสารกรุงราชคฤห์แห่ง 

มคธรฐั	กบัพระเจ้าปเสนทิกรงุสาวตัถี

แห่งโกศลรัฐ	ต่างก็เป็นพระสวามีของ

ขนิษฐภคินีของกันและกัน	 คือพระ-

ขนิษฐภคินีของพระเจ ้าปเสนทิไป 

อภิเษกเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้า

พิมพิสาร	พระขนิษฐภคินีของพระเจ้า

พมิพสิารกไ็ปอภเิษกเป็นอคัรมเหสขีอง

พระเจ้าปเสนทิ	 เมื่อพระราชบิดาของ

พระเจ้าปเสนทอินัมพีระนามว่า	พระเจ้า

มหาโกศล หรือ	มหาปเสนทิ	ทรงจัด

อภิเษกพระราชธิดาซึ่งเป็นขนิษฐภคินี

ของพระเจ้าปเสนทิในปัจจุบันนั้นแก่ 

พระเจ้าพิมพิสาร	 ก็ได้พระราชทาน	 

กาสกิคาม	ให้แก่พระราชธดิาเพือ่เป็น

ค่าเครือ่งประดบัท�านบุ�ารุงพระราชธดิา

ของพระองค์	ผูป้กครองของแคว้นกาสี

ไม่ปรากฏชดั	เพราะในต�านานพระพทุธ-

ศาสนาจะมีเล่าไว้ก็ในเมื่อมาเกี่ยวพัน

กบัเรือ่งทางศาสนาเท่าน้ัน	ถ้าไม่มีเก่ียว

พนักไ็ม่เล่า	แต่ว่ามีกล่าวไว้ในอรรถกถา

พระวินัยเล่มหนึ่งว่า	 พระเจ้าแผ่นดิน

ของกาสเีป็นพระภาดาร่วมพระราชบดิา

ของพระเจ้าปเสนทิแห่งแคว้นโกศลใน

สมัยนั้น	 และในบาลีวินัยแห่งหนึ่งก็มี

เล่าถึงว่า	พระเจ้ากาสี ได้ส่งผ้าเนื้อดี

ไปพระราชทานแก่	หมอชวีกโกมารภัจ 

ซึง่เป็นผูม้อีปุการะแก่พระองค์	ผ้าแคว้น

กาสนีีเ้ป็นสนิค้าทีม่ชีือ่เสยีงในสมยันัน้	

เป็นของดมีรีาคามาก	ส่วนการศาสนา

ในแคว้นกาสี	 โดยเฉพาะในพาราณสี

ซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยพระพุทธเจ้า	

ปรากฏว่าเป็นท่ีรวมของลัทธศิาสนาเป็น

อนัมาก	ดัง่ท่ีกล่าวว่า	มีศาสดาเจ้าลัทธิ

สั่งสอนอยู่เป็นก๊กใหญ่	ๆ	๖	ก๊ก	และ

ที่มีผู้นับถือมากตามหลักฐานที่แสดง

กันมาก็คือ	ศาสนาไชนะ	กับ	ศาสนา

พราหมณ์	 พระพุทธเจ้าได้เสด็จไป

ประกาศพระพุทธศาสนาในแหล่งที่มี

ศาสนาต่าง	 ๆ	 ก�าลังรุ่งเรืองอยู่	 (พ.พ.	

๑๔-๑๗)

กาฬกูฎ ดู หิมพานต์
กาฬนาคราช ดู นาค 

กาฬสีหะ ดู เดรัจฉาน

กาฬสุตตะ ดู นรก

กาฬิโคธา ดู ศากยราชกุมาร ๖

กาฬุทายี ดู กบิลพัสดุ์

ก�าเนิด ๔ ดู รัตนสูตร 

ก�าเนดิของคน ด ูคัมภีร์อภิธมัมตัถสงัคหะ

ก�าลังนารายณ์ ดู เดรัจฉาน

ก�าหนดรูป ดู การพิจารณานามรูป

กจิของพระพทุธเจ้า ๕ ดู พทุธจาริก, สวดมนต์

กิจจญาณ ดู ปฐมเทศนา, พระพุทธเจ้า 

  ตรัสรู้, อริยสัจจ์ ๔

กิจจญาณ
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กิจในศาสนธรรม ดู ธรรมหมวดใหญ่

กินนร ดู เบญจธรรม

กินรี ดู เบญจธรรม

กิมพิละ ดู ศากยราชกุมาร ๖, สังฆเภท

กิริยวาที ดู มหาวัน

กิริยา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ, กรรม

กิริยาจิต ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

กิเลสกาม ดู กาม ๒, ภพ ๓

กิเลสมาร ดู สวดยักษ์, อริยสัจจ์ ๔  

  โดยพิสดาร

กิเลสยักษ์ ดู สวดยักษ์

กิเลสวัฏฏะ ดู วัฏฏะ

กิเลสอย่างกลาง ดู จิตศึกษา, ปริยุฏฐาน- 

  กิเลส, วิมุตติ ๒, อาสวะ

กเิลสอย่างละเอยีด ด ูจติศึกษา, วิมตุต ิ๒,  

  อาสวะ

กเิลสอย่างหยาบ	เรยีกว่า	วตีกิกมกิเลส	คือ

ตัดชีวิต	อทินนาทาน	ถือเอาสิ่งของที่

เจ้าของเขามิได้ให้ด้วยจิตใจเป็นขโมย	

คือจิตใจคิดจะลัก	 กาเมสุมิจฉาจาร 

ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย

 วจกีรรม ๔	กค็อื	มสุาวาท	พดูเทจ็	 

ปิสุณาวาท	 พูดส่อเสียด ผรุสวาท  

พดูค�าหยาบ	สมัผปัปลาปวาท	พดูโปรย

ประโยชน์	คือพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล

 มโนกรรม ๓	ก็คือ	อภิชฌา โลภ

เพ่งเล็งทรัพย์ส่ิงของของผู้อื่นมาเป็น

ของตน	พยาบาท	มุง่ร้ายปองร้ายหมาย

ล้างผลาญ	 มิจฉาทิฏฐิ	 เห็นผิดจาก

ท�านองคลองธรรม

 เห็นว่าไม่เป็นอันท�า	หรอืไม่มีการท�า	

กรรม	คอืกรรมทีก่ระท�าไม่มบีญุ	ไม่มี

บาป

 เห็นว่าไม่มีเหตุ	คือผลท่ีได้รบัเป็นสุข

เป็นทกุข์หรอืเป็นความเสือ่มเป็นความ 

เจริญต่าง	ๆ	ไม่มกีรรมทีท่�าดหีรอืกรรม

ชั่วเป็นเหตุ	 แต่ว่าผลทั้งปวงเหล่านี้

บังเกิดขึ้นตามคราวตามความบังเอิญ

เป็นต้น	ไม่มกีรรมดกีรรมชัว่ทีท่�าไว้มา

เป็นเหตุ

 เห็นว่าทุก ๆ อย่างไม่มี	 คือข้อที่

นับถือว่ามารดาบิดามีคุณนั้นก็ไม่ม	ี 

ข้อทีถ่อืว่าท�าทานหรือบชูาต่าง	ๆ	มผีล

นัน้กไ็ม่ม	ีไม่มสีมณพราหมณ์ผูป้ระพฤติ

ดปีระพฤตชิอบ	เพราะว่าไม่มส่ิีงทีเ่รยีก

ว่าดีสิ่งที่เรียกว่าชอบ	ไม่มีโลกนี้	ไม่มี

โลกหน้า	เป็นต้น

กิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไป

ทางไตรทวาร	 ส�าเร็จเป็นกายกรรม	 

วจกีรรม	มโนกรรม	ได้แก่	โลภะ	โทสะ	

โมหะ	หรอืว่า	ราคะ	โทสะ	โมหะ	อย่าง

แรงทีเ่ป็นตวัอกศุลมลู	คอืเป็นรากเหง้า

ของอกุศลทั้งหลาย	 ก็ได้แก่รากเหง้า

ของอกศุล	ดงัท่ีเรยีกว่าอกุศลกรรมบถ	

ทางของกรรมที่เป็นอกุศล

 อกุศลกรรมบถ	ทางของกรรมท่ีเป็น

อกศุลนัน้กแ็จกเป็น	๓	คอืเป็นกายกรรม	 

๓	วจีกรรม	๔	และมโนกรรม	๓

 กายกรรม ๓	นัน้ได้แก่	ปาณาตบิาต 

ท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป	 คือฆ่าสัตว์

กิจในศาสนธรรม
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	 อกุศลกรรมบถ	ทางของกรรมท่ีเป็น

อกศุล	ย่อมประกอบด้วยกายกรรม	๓	

วจีกรรม	 ๔	 มโนกรรม	 ๓	 ดังกล่าว	

บงัเกดิขึน้กเ็พราะมเีจตนาอันประกอบ

ด้วยกเิลส	กองโลภ	กองโกรธ	กองหลง	

ดงักล่าว	ซึง่เป็น	กเิลสอย่างหยาบ คอื

บังเกิดขึ้นรุนแรง	จนถึงให้ละเมิดออก

ไปทางกายทวารเป็นกายกรรม	ทางวจี

ทวารเป็นวจีกรรม	 ทางมโนทวาร 

เป็นมโนกรรม	 ดังกล่าว	 จึงเรียกว่า	 

วีติกกมกิเลส	 กิเลสท่ีเป็นเหตุให้ล่วง

ละเมิด

	 พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเรียกไว้อีกชื่อ 

หนึง่ว่า	กรรมกเิลส	ทีต่รสัแสดงเอาไว้	

๔	 คือ	 ปาณาติบาต	 อทินนาทาน	

กาเมสมุจิฉาจาร	และมสุาวาท	จะแปล

ว่ากรรมทีเ่ศร้าหมองก็ได้	แปลว่ากิเลส

ที่เป็นเหตุให้กระท�ากรรมทั้ง	 ๔	 ข้อนี้

กไ็ด้	คอืปรากฏออกมาเป็นปาณาตบิาต	

เป็นต้น	 ซึ่งก็ปรากฏออกมาจากจิตใจ

นี้เอง	 อันประกอบด้วยโลภโกรธหลง

อย่างรนุแรง	และเมือ่จบัแสดงถงึกเิลส

อย่างรุนแรงที่บังเกิดขึ้นในจิตใจ	 ใน

ขณะที่ประกอบกรรมอันเป็นอกุศล

กรรมบถหรอืทีเ่ป็นกรรมกิเลสดังกล่าว

น้ัน	กเ็รยีกว่าเป็นกเิลสอย่างหยาบหรอื

วีติกกมกิเลส	 กิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วง

ละเมิดออกทางไตรทวาร	 เป็นกรรม 

ทั้ง	 ๓	 ดังกล่าวนั้น	 (ส.ท.	 ๒๐๑-๒๐๒)  

ดู จิตศึกษา ด้วย.

กิเลสานุสัย ดู ทานบารมี
กุกกุฏเศรษฐี ดู โฆสกเศรษฐี
กุกกุฏาราม ดู โฆสกเศรษฐี
กุกกุลนิรยะ ดู นรก
กุปปวิมุตติ ดู วิมุตติ ๒
กุมภัณฑ์ ดู ภาณยักข์, ดาวดึงส์
กุมารปัญหา ดู ราหุล
กุมุทะ ดู นรก
กุรวกะ, ไม้ ดู โพธิพฤกษ์
กุรุธรรม ดู ทานบารมี
กุรุธัมมชาดก ดู ประโยชน์ภายหน้า
กุลฆระ, เมือง ดู ทุสสเจดีย์
กเุวร ด ูภาณยกัข์, จาตุมมหาราชกิ, อาฏา- 
  นาฏิยสูตร 
กุศล	ค�าว่า	กุศล	นั้นตามศัพท์แปลว่าความ

ฉลาด	 ก็คือความรู้ที่เป็นความฉลาด	
ยอดของความรู้	 ที่เป็นความฉลาดก็
กล่าวได้ว่าคอืความรูจ้กัอรยิสจัจ์ทัง้	๔	
เพราะฉะนัน้	กศุลธรรมทัง้หมด	จึงรวม
อยู่ในอริยสัจจ์ทั้ง	 ๔	 ก็คือรวมอยู่ใน
ความรูจ้กัอริยสจัจ์ทัง้	๔	นี	้และแม้ตวั
อรยิสัจจ์ทัง้	๔	เอง	สรรีะแห่งอรยิสัจจ์
ทัง้	๔	เอง	กเ็ป็นทีร่วมของธรรมะทัง้สิน้	
(ส.ท.	๑๙)	ดู	คมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ, 
บุญ	ด้วย

กุศลกรรม ดู กรรม, บาป, บารมี
กุศลกรรมบถ ดู สัมมาทิฏฐิ
กุศลจิต ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
กุศลเจตสิก ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
กุศลฉันทะ ดู วิริยบารมี 
กุศลทาน ดู ทานมัยบุญญกิริยา

กุศลทาน
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กุศลธรรมทั้งหมด ดู กุศล

กุศลมูล ดู บุญ, สัมมาทิฏฐิ

กุศลเหตุ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ 

กูฏาคารศาลา ดู มหาวัน, วัชชี

เกลาสกูฎ ดู หิมพานต์ 

เกสรสีหะ ดู เดรัจฉาน

เกิดดับ ดู จิตศึกษา

เกิดตาย ดู จิตศึกษา

โกกาลิกะ ดู พุทธชัยมงคลคาถา

โกณฑญัญะ ด ูไตรสรณคมน์, ปัญจวัคคย์ี 

กุศลธรรมทั้งหมด

โกตุหลิกะ ดู โฆสกเศรษฐี

โกธะ ดู อักโกธะ

โกมารภัจ ดู ชีวกโกมารภัจ

โกลิตะ ดู สารีบุตร

โกวิฬาระ ดู ปาริชาตก์สวรรค์ 

โกศล ดู กบิลพัสดุ์, กาสี, ทุสสเจดีย์

โกศล ๓ ดู อุดมศึกษา

โกสัมพี ดู โฆสกเศรษฐี

โกสิยดาบส ดู ดาวดึงส์

ไกรลาส ดู หิมพานต์
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ขณจิต ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ขณิกสมาธิ ดู สิกขา ๓, วิมุตติ ๕

ขยธรรม ดู รัตนสูตร

ของสงฆ์ ดู มนุษยธรรม

ขันติ	กิริยาที่อดทนต่อโลภะ	 ความอยากได้
บ้าง	 ต่อโทสะ	 ความโกรธเคืองจนถึง

พยาบาทมุ่งร้ายบ้าง	 ต่อโมหะ	 ความ

หลงงมงายบ้าง	เพราะได้ประสบอารมณ์

ทีย่ั่วให้เกดิ	เมือ่มอีารมณ์มาประสบย่ัว

ให้เกดิอยากได้	อยากล้างผลาญ	อยาก

เบียดเบียนก็อดทนไว้	 ไม่แสดงวิกล

วิการอันชั่วร้ายทางกายวาจาออกไป

ตามอ�านาจแห่งโลภะ	โทสะ	โมหะ	และ

อดทนต่อทุกขเวทนา	มีเยน็	ร้อนเป็นต้น	

อนัท�าให้ล�าบาก	อดทนตรากตร�าประกอบ

การงานต่าง	ๆ	อดทนต่อถ้อยค�าที่มีผู้

กล่าวชั่ว	ไม่เป็นที่ชอบใจ	ชื่อว่า	ขันติ

	 ความของขนัตใินทศพธิราชธรรมข้อ

น้ีคือข้อ	๙	กบัในบารมีข้อ	๖	กมี็อธบิาย

ในทางปฏิบัติเช่นเดียวกัน	 ต่างแต่ใน

ทศบารมนีัน้มีความหมายว่า	พระโพธสัิตว์

บ�าเพ็ญขันติบารมีเพื่อพระโพธิญาณ	

ส่วนในทศพธิราชธรรม	พระมหากษตัรย์ิ

ทรงบ�าเพญ็ขนัตริาชธรรมเพือ่ประชาชน

ในการปกครองบ้านเมอืง	และกล่าวโดย

เฉพาะข้อท่ีพระมหากษัตรยิาธริาชเจ้ามี

พระราชหฤทยักล้าหาญอดทนต่อโลภะ	

โทสะ	โมหะทีเ่กดิขึน้	เพราะได้ประสบ

อารมณ์ท่ีมาย่ัวให้เกิด	 ทรงอดทนต่อ

เวทนา	มเียน็ร้อนเป็นต้น	ทรงตรากตร�า

อดทนปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง	ๆ	

ทรงอดทนต่อถ้อยค�าที่มีผู ้กล่าวชั่ว	 

รักษาพระราชหฤทัยและพระอาการ

พระกายพระวาจาให้สงบเรียบร้อย	 

ดั่งนี้จัดเป็นขันติ

	 ขันติคือความอดทนนี้ก็เป็นอันว่า

เลื่อนชั้นขึ้นด้วย	เป็นขันติที่เป็นความ

ทนทานเหมอืนอย่างต้นไม้เมือ่มลีมมา

พดัต้อง	หากว่าลมแรงเกนิไปกพ็ดัต้นไม้

ให้หกัโค่นได้	คอืก�าลงัแขง็แรงของต้นไม้

นั้นไม่พอ	 กิเลส	 อารมณ์ของกิเลสก็

เหมือนกัน	 เม่ือพัดแรงมากไปก็ท�าให้

บคุคลล้มลงด้วยอ�านาจของกเิลสอารมณ์

ของกเิลสได้	คือเสยีขนัต	ิ	ไม่สามารถ

จะอดทนได้	จะอดทนได้เท่าทีก่�าลังของ

ขนัตจิะแรงพอเท่านัน้	เหมอืนอย่างลม

ทีพ่ดัมาต้องต้นไม้	ต้นไม้ทนไหวกโ็ดยที่

ก�าลังของต้นไม้มีก�าลังแรง	สามารถที่	

จะต้านทานลมได้	 แต่ว ่าในขณะท่ี

ต้านทานนัน้ใบและกิง่กย่็อมจะหวัน่ไหว	

หรอืว่าใบร่วงลงไปบ้าง	กิง่หักลงไปบ้าง	

ล�าต้นอาจจะคงอยู่	 การอดทนที่เป็น

ขนัตกิเ็หมือนกนั	เม่ือต้องอารมณ์แรง

กเิลสแรงกอ็าจจะท�าให้เสยีความเรยีบร้อย

ทางกายทางวาจาไปบ้าง	ทางใจกเ็ดอืด

ข
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ร้อนวุ่นวาย	 แต่ขันติก็ยังเอาไว้ได้	 ไม่

ถงึกบัท�าให้หกัโค่น	แต่ถ้าหากว่ามคีวาม

แขง็แรงอย่างยิง่เช่นภเูขาหนิล้วน	ต้อง

ลมพัดมาทั้ง	๔	ทิศก็ไม่สามารถจะท�า

ภูเขาให้กระเทือนได้	 บุคคลก็เหมือน

กัน	เมือ่มขีนัติทีม่พีลังเตม็ทีจ่งึจะสามารถ

ต้านทานได้	แต่ขันติที่จะมีก�าลังเต็มที่

ดัง่นีไ้ด้กจ็ะต้องมีใจท่ีสงบลงได้จากกเิลส

เหล่านัน้	อนัเป็นผลของขันตหิรอืเมตตา

มาช่วยอยู่ด้วย	 เมตตาเหมือนดังเป็น

น�้าที่พรมลงมาดังที่กล่าวมานั้น	 ถ้า

เปรียบกิเลสเหมือนไฟก็ท�าให้ไฟอ่อน

ก�าลงัลงไป	เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้วจึงจะท�าให้

ด�ารงเป็นขนัตอิยูไ่ด้	และเปรยีบเหมือน

ภูเขาหินที่ไม่หว่ันไหวด้วยลมที่พัดมา

ทัง้	๔	ทศิ	ขนัตท่ีิมีลักษณะอย่างน้ีเป็น	

ขันติชั้นสูง	 ที่เรียกว่า	 ตีติกขาขันต ิ

ขันติคอืความทนทาน	ดงัพระพทุธภาษติ

ที่ตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกข์ว่า	 “ขันติ

คือความทนทาน เป็นตบะคือธรรม 

เป็นทีแ่ผดเผากเิลสอย่างย่ิงท�าให้บรรลุ

นพิพาน อันเป็นบรมธรรม”	เมตตาจึง

เป็นธรรมะที่ส�าคัญ	 เป็นเหมือนอย่าง

น�้าที่พรมกิเลสอันเหมือนอย่างกองไฟ

ที่ลุกน้ันให้สงบลงไป	 เมื่อเป็นดั่งนี้ก็

ท�าให้จิตใจแช่มชื่นแจ่มใส	 มีอาการที่

เรยีกว่า	โสรจัจะ	คอืความทีม่ใีจด	ีคอื

ใจที่แช่มชื่นแจ่มใส	ท�าให้บังเกิดความ

สงบกาย	สงบวาจา	สงบใจ	ท่านจงึแปล

โสรจัจะว่าความเสงีย่ม	กคื็อความสงบ

นั้นเอง	 สงบกาย	 สงบวาจา	 สงบใจ	

ขันติท่ีมีโสรัจจะอยู่ดั่งน้ีจึงจะเป็นขันติ

ที่เป็นพลัง	 สามารถที่จะทนทานได้ดัง

ที่กล่าวมา	 จึงต้องอาศัยเมตตานี้ช่วย

ค�า้จนุอยู	่เพราะฉะนัน้	บารมคีอืเมตตา

และราชธรรมคือขันติ	 แม้จะมีช่ือต่าง

กัน	 แต่การปฏิบัตินั้นก็ต้องอาศัยกัน

เป็นไป	จงึจะเป็นไปได้	(ท.ท.	๒๒๑,	๒๓๑-

๒๓๒)	ด ูขนัติบารม,ี ทศพธิราชธรรม 

ด้วย

ขันติกรรม ดู ขันติบารมี 

ขันติบารมี	ขันติเป็นบารมีข้อที่	๖	ในบารมี	

๑๐	 ประการ	 ในชาดกแสดงว ่า	

พระพุทธเจ้าเมื่อยังมิได้ตรัสรู ้	 ทรง

บ�าเพ็ญบารมีท้ัง	๑๐	นีใ้นพระชาติเป็น

อเนกนับไม่ถ้วน	 เฉพาะในทศชาต	ิ 

จันทกุมารชาดก	 ท่านจัดไว้ส�าหรับ	

ขันติบารมี	มีความย่อว่า

 จันทกุมาร	 เป็นพระราชโอรสของ

พระเจ้าเอกราชา	ผู้ครองเมืองบุปผวดี	

คอืพาราณส	ีและพระนางจนัทรา	เมือ่

ทรงเจริญวัยแล้ว	พระราชบดิากไ็ด้แต่ง

ตั้งให้เป็นอุปราช	 พระจันทกุมารทรง

ตัง้อยูใ่นความยตุธิรรม	เมือ่ประชาชน

มคีวามเดอืดร้อน	พระองค์กจ็ะวนิจิฉยั

ตัดสินโดยยุติธรรม	 เป็นเหตุให้ขัด

ประโยชน์ของปุโรหติชือ่ว่ากณัฑหาละ

ผู้ไร้ยุติธรรม	 มักรับสินบนจนเป็นท่ี

ขันติธรรม
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เกลียดชังของประชาชน	 และพากัน

สรรเสรญิพระจนัทกมุาร	ในทีส่ดุพระเจ้า

เอกราชากท็รงมอบหมายหน้าทีพ่พิากษา

คดีให้แก่พระจันทกุมารแต่ผู้เดียว	 จึง

ท�าให ้กัณฑหาลปุโรหิตโกรธแค ้น 

พระจันทกุมารที่มาตัดประโยชน์ของ

ตน	 คิดหาอุบายท่ีจะแก้แค้นอยู่เสมอ	

กระทัง่วนัหนึง่พระเจ้าเอกราชาทรงสบุนิ

เหน็สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์	ครัน้ทรงตืน่จาก

บรรทมแล้วก็ทรงปรารถนาจะไปอุบัติ

ขึน้ในทีน่ัน้	จงึทรงปรึกษากบัปโุรหิตว่า

ท�าอย่างไรพระองค์จึงจะได้ไปอุบัติขึ้น

ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น	 เม่ือปุโรหิต

ได้ช่องทางที่จะแก้แค้นพระจันทกุมาร

เช่นนัน้กท็ลูว่า	จะต้องท�าบชูายญัสงัเวย

พระเจ้าด้วยชีวติของบคุคลเป็นท่ีรกัของ

พระองค์	อันประกอบด้วยพระราชโอรส	

พระราชธดิา	พระมเหส	ีช้างแก้ว	ม้าแก้ว	

คหบดี	อย่างละ	๔	พระเจ้าเอกราชา

ก�าลังทรงลุ่มหลงในสวรรค์	 จึงทรง

ยอมรบัจะกระท�าตามค�าแนะน�านัน้	แม้

พระมเหสีและพระจันทกุมารจะทรง

อ้อนวอนว่าการท�าเช่นนัน้เป็นบาปกรรม

ขอให้ล้มเลกิเสยี	พระองค์กไ็ม่ทรงเชือ่	

ในทีส่ดุก็ได้ทรงให้จดัเตรยีมพธิบีชูายัญ

ขึน้	พระราชมารดาของพระจันทกมุาร

จึงทรงตัง้อธิษฐานว่า	หากเป็นบญุบารมี

ทีพ่ระองค์จะได้อยูร่่วมในเศวตฉตัรต่อ

ไป	 ขอให้การบูชายัญนั้นจงมีอันต้อง

ล้มเลกิไปเสีย	ฝ่ายประชาชนผูม้าในที่

นัน้ครัน้รูถึ้งพระประสงค์ในการบูชายัญ

ของพระเจ้าเอกราชา	และความชัว่ร้าย 

ของกณัฑหาลปโุรหติแล้ว	จงึพากนัลง

ประชาทณัฑ์กณัฑหาลปโุรหิต	และจบั

พระเจ้าเอกราชาประกาศให้เป็นคน

จณัฑาล	เนรเทศออกไปนอกเมอืงเสยี	

และพากันท�าพิธีราชาภิเษกพระจันท-

กุมารขึ้นครองราชสมบัติสืบไป

 ขนัต	ิคอืความอดทนทีเ่ป็นไปสามญั

นั้น	 มีความอดกลั้นเป็นลักษณะเรียก

ว่า	อธวิาสนขนัต	ิเช่นอดทนต่อหนาว

ร้อนเป็นต้น	ทีเ่รยีกว่า	ทนตรากตร�า	๑	

อดทนต่อทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้

ป่วย	เรยีกว่า	ทนล�าบาก	๑	อดทนต่อ

ถ้อยค�าจาบจ้วงล่วงเกินท่ีเรียกว่า	 ทน

เจบ็ใจ	๑	เพราะว่าหนาวร้อนม	ีแต่อด

กลัน้เอาไว้	และความโกรธม	ีแต่ว่าอด

กลัน้เอาไว้ในใจไม่ผลนุผลนัแสดงออก

ไป	คอืว่าไม่ปล่อยโกรธออกไปทางวาจา	

ทางกาย	 อดทนเอาไว้ในใจ	 เมื่อเป็น 

ดั่งนี้ใจก็ยังโกรธอยู่เรียกว่าใจไม่ปกติ

	 พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงแสดงธรรมอกี

ข้อหนึง่อนัได้แก่	โสรจัจะ	ทีแ่ปลกันว่า	 

ความเสงี่ยม	 ตามศัพท์แปลว่า	 ความ

แช่มชื่นแจ่มใส	อันหมายความว่าพึงมี

ธรรมอีกข้อหนึ่งคือโสรัจจะนี้มาเป็น

เครื่องประดับใจ	 ท�าให้ใจแช่มชื่น	 ให้

แจ่มใสหายความขุ่นมัว	 เม่ือเป็นด่ังนี้

ขันติบารมี
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จงึจะไม่เดอืดร้อนกระวนกระวาย	ส�าเรจ็

เป็นขนัตไิด้เตม็ที	่โสรจัจะ	ความเสงีย่ม

สงบ	หรอืความทีม่จีติใจแช่มชืน่แจ่มใส

นี้จะแสดงเฉพาะที่เป็นเครื่องดับความ

โกรธ	 เพราะดูเป็นการท่ีจะท�าได้ยาก

ในเวลาทีม่คีวามโกรธ	คราวนีก้ค็วรจะ

พจิารณาดวู่าความแช่มชืน่แจ่มใส	ความ

สงบเสงี่ยมใจที่ทุก	ๆ	คนต่างเคยมีอยู่

ด้วยกันนั้นมีเพราะอะไร	 ลองคิดค้น

พิจารณาดูก็น่าจะเห็นได้ว่า	 ท่ีมีความ

แช่มชืน่แจ่มใสนัน้กเ็พราะว่าได้รบัสิง่ท่ี

น่าปรารถนาพอใจ	ได้เสยีงทีน่่าปรารถนา

พอใจ	หรือเม่ือกล่าวโดยวตัถ	ุกไ็ด้วัตถุ

ทีน่่าพอใจ	หรอืกล่าวอีกอย่างหนึง่ก็คือ

ได้ลาภ	ได้ยศ	ได้สรรเสรญิ	ได้สขุ	ซึง่

เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาพอใจ	 เม่ือเป็น 

ดั่งน้ีก็เกิดความแช่มช่ืนแจ่มใส	 โดย

ปกติย่อมเป็นอยู่ดั่งนี้	 อีกอย่างหนึ่ง

ความแช่มชื่นแจ่มใสนั้นเกิดจากความ

สงบใจ	คอืเมือ่ท�าใจให้บังเกดิความสงบ

ได้	รสของความสงบนั้นก็ปรากฏออก

มาเป็นความชื่นบานแจ่มใส	พิจารณา

ดวู่าความแช่มชืน่แจ่มใสทีไ่ด้รบันัน้ย่อม

บงัเกิดข้ึนเพราะเหตดุงัเช่นทีก่ล่าวมานี	้

ฉะนั้น	 เม่ือรู้เหตุท่ีมาท�าให้จิตใจเกิด

ความแช่มชื่นแจ่มใสดั่งนี้	 ก็ปฏิบัติใน

การทีจ่ะสร้างเหตเุช่นนัน้ขึน้แก่จิตใจนัน้

	 ประการหนึ่งก็คือ	 สร้างเร่ืองท่ีน่า 

ปรารถนาพอใจให้แก่จติใจขึน้ส่วนหนึง่	 

สร้างอารมณ์ทีท่�าให้จติใจสงบระงบัส่วน 

หนึ่งตามควรแก่เหตุ

	 แต่ว่าคราวนีเ้ร่ืองทีป่ระสบมานัน้เป็น 

เรื่องที่ย่ัวโกรธ	 เช่นว่าแทนที่จะเป็น

สรรเสริญก็เป็นนินทาหรือเป็นด่าว่า

เป็นต้น	 เมื่อเป็นด่ังนี้จะท�าอย่างไร	

เพราะว่าเรื่องที่ประสบนั้นเป็นเรื่องที่

ยั่วโกรธต่าง	 ๆ	 ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่า

ปรารถนาพอใจในวธิปีฏบิตันิัน้	ในเบือ้ง

ต้นกค็งไม่สามารถทีจ่ะแปลเรือ่งนัน้ให้

กลับเป็นเรื่องที่น่าพอใจได้	 เพราะว่า

อย่างที่เคยได้ยินที่เขาด่า	 จะฟังค�าด่า

นัน้ให้เป็นสรรเสรญิไปและให้ยิม้อยูก่บั

ค�าด่านั้นก็ดูจะเป็นการท�าได้ยาก	 แต่

เมือ่ยงัไม่สามารถทีจ่ะแปลเรือ่งให้เป็น

ไปดัง่นัน้ได้	กม็วีธิปีฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรัสไว้ในที่บางแห่งในเรื่องหน่ึงคือ	 

ไม่รบั	ดังมีเรื่องเล่าว่า	

	 คร้ังหนึ่งได้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งไม่

นิยมในลัทธิศาสนาการถือบวช	 ได้มี

ความโกรธพระพทุธเจ้ามาตัง้แต่ได้ข่าว

ว่าเสดจ็ออกทรงผนวช	และในวนัหนึง่

พระพุทธเจ้าได้เสด็จผ่านบ้านของเขา	

เขาก็ด่าพระองค์ด้วยค�าหยาบช้าต่าง	 ๆ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงหยุดฟังแล้วก็ตรัส

ถามเขาว่า	 โดยปกติเมื่อมีแขกมาถึง

บ้านท่านจะปฏิสันถารต้อนรับแขก

อย่างไร	พราหมณ์ก็ตอบว่า	ก็ต้อนรับ

ด้วยอาหาร	ข้าว	น�้า	เป็นต้นตามควร	
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พระพุทธเจ้ากต็รสัถามว่า	ถ้าแขกทีม่า

น้ันไม่บริโภคอาหาร	 ไม่ดื่มน�้าที่ได้จัด

ไว้รับ	 อาหารและน�้าที่จัดไว้นั้นจะตก

เป็นของใคร	พราหมณ์กต็อบว่า	ก็ต้อง

ตกเป็นของเจ้าของบ้านคือของตนเอง	

พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า	 ถ้าเช่นนั้นค�าที่

ท่านด่าน้ันเราไม่รับ	 ก็เมื่อเป็นเช่นนี้

กลับความก็คือ	คงตกเป็นของเจ้าของ

ได้แก่ผู้ด่านั้นเอง	และได้ตรัสต่อไปว่า	

ถ้าพระองค์ทรงรบัค�าน้ัน	ก็เหมือนอย่าง

แขกทีม่าเยีย่มได้บรโิภคอาหาร	บริโภค

น�้าดื่มที่เจ้าของบ้านจัดไว้ต้อนรับ	 แต่

ว่าพระองค์ไม่ทรงบรโิภคร่วมด้วย	ไม่ดืม่

ร่วมด้วยดัง่นี	้พราหมณ์นัน้กก็ลับได้คดิ

ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้นี้	

	 ถอดความออกก็คือว่าไม่รับ	หมาย 

ความว่าปฏเิสธ	ไม่ออกไปรบัการด่านัน้	

เมือ่ไม่ออกไปรบัการด่านัน้	การด่านัน้

ก็ไม่มาเกี่ยวกับตน	 ความโกรธก็ไม่

บังเกิดข้ึน	 ความโกรธท่ีบังเกิดขึ้นก็

เพราะว่าออกไปรับ	 เหมือนอย่างว่า 

ออกไปร่วมบริโภคข้าวน�า้ทีเ่จ้าของบ้าน

ได้จัดไว้รับรอง	 ถ้าไม่ออกไปรับแล้ว 

ก็ไม่มาเก่ียวอะไรด้วย	 เพราะฉะนั้น	

การท่ีไม่ออกไปรบันีจ้งึเป็นวธิหีนึง่ทีจ่ะ

เป็นเครือ่งป้องกนัด้วย	และเป็นเครือ่ง

ระงบัความโกรธด้วย	ซึง่จะท�าให้จติใจ

เป็นโสรัจจะ	 คือความแช่มชื่นแจ่มใส

อยู่ได้ปกติ

	 อีกวิธีหนึ่งคือการรับเข้ามา	 แต่ว่า

แปลความเสียใหม่	 ดังมีเรื่องเล่าถึง

พระพทุธเจ้าอกีเหมอืนกนั	ในคราวหนึง่

ได้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งได้ด่าว่าพระองค์

ต่าง	ๆ	เป็นต้นว่า	พระองค์เป็นผู้ที่ไม่

เป็นรส	ไม่เป็นชาติอะไร	เป็นผูท่ี้ขดัสน

จนยาก	เป็นผูท้ีน่่าเกลยีดน่าชงั	เป็นผู้

ทีเ่ป็นคนวบิตั	ิดัง่นีเ้ป็นต้น	พระพทุธเจ้า

ก็ได้ตรัสว่าพระองค์ไม่มีรสมีชาติจริง	

คือว่าพระองค์ไม่ได้ปรารถนารสในรูป

ในเสียงเป็นต้น	เพราะฉะนั้น	ก็เป็นผู้

ท่ีไม่มีรสไม่มีชาติเหมือนอย่างท่ีว่านั้น	

พระองค์เป็นผูท้ีไ่ม่มทีรพัย์สมบตัยิากจน

ขัดสนจริง	 คือว่าได้ทรงเป็นผู้ที่ได้ละ

ทรัพย์	อันได้แก่รูป	เสียงเป็นต้น	เสีย

จนหมดส้ินแล้ว	 พระองค์เป็นผู้ที่วิบัติ

จรงิ	คอืว่าเป็นผูท้ีว่บิตัอินัได้แก่การสิน้

กิเลส	โลภะ	โทสะ	โมหะ	ดั่งนี้	อันนี้

กค็อืรบัเอามาแล้วกแ็ปลความเสยีใหม่	

นีก้เ็ป็นอกีวธิหีนึง่ทีเ่ป็นเครือ่งรกัษาจติใจ

ของตนให้เป็นโสรัจจะ	คือให้แช่มชื่น	

	 นอกจากนี้ก็ยังมีวิธีพิจารณาอื่น	 ๆ	

อีกหลายวิธีตามทางพระพุทธศาสนา	

ทุกวิธีนั้นก็สุดแต่บุคคลที่จะพิจารณา

น�าไปใช้ให้ส�าเร็จประโยชน์ได้	เมื่อหัด

ท�าใจให้ชื่นบานแจ่มใสในเวลากระทบ

กับอนิฏฐารมณ์	 ในตอนแรกก็ไม ่

สามารถ	แต่ว่าเมือ่หดัไป	ๆ	กส็ามารถ

ที่จะท�าจิตใจได้โดยล�าดับ	 และเมื่อท�า
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จติใจให้สงบได้เป็นปกตไิม่กระเทอืน	มี

อาการคงที่มั่นคง	 ไม่มีอารมณ์อะไร

มากระทบกระท่ังได้	 ขันติก็มีความ

ทนทานเป็นลักษณะเรียกว่า	 ตีติกขา

ขันติ	 ที่ตรัสว่า	 “ขนฺตี ปรม� ตโป  

ตตีกิขฺา ตตีกิขาขนัตเิป็นตบะอย่างยิง่” 

ขันติเป็นอลังการวิเศษอ�านวยผลแก่ผู้

ทีม่อียูท่กุคน	เหมอืนอย่างบุคคลผูต้้อง

ปฏบิตัหิน้าท่ีท่ีเกีย่วข้องกบัการสัง่สอน

หรอืการเจรจาความต่าง	ๆ	จะต้องหดั

ให้มีจิตใจเข้มแข็งอดทน	 และมีจิตใจ

แช่มชื่น	เผชิญกับความโต้แย้ง	ความ

ขัดแย้งต่าง	 ๆ	 อยู่เสมอ	 ผู้ที่สามารถ

ท�าได้เช่นนี้จึงเป็นผู้ชนะ	สามารถที่จะ

ปฏิบัติกิจหน้าที่ของตนให้ส�าเร็จได้	 นี้

เป็นคุณท่ีเกิดจากขันติและโสรัจจะข้อ

นี้เป็นประการส�าคัญ	 เมื่อปฏิบัติได้ดั่ง

นี้ก็เป็นการบ�าเพ็ญบารมีประการหนึ่ง

	 การปฏบิตัทิ�าขนัตคิราวหนึง่	ๆ	เป็น 

ดังจะเรียกว่า	 ขันติกรรม	 ขันติที่เป็น

กรรมอันบุคคลท�าอยู่เสมอๆ	 น้ีแหละ

เป็นเครื่องสร้างสันดานแห่งขันติ	 เก็บ

สัง่สมไว้อยูเ่สมอ	นีแ้ลเป็นบารม	ีขนัติ

บารมีนี้แบ่งออกเป็น	๓	ชั้นคือ

 ขนัตบิารม	ีได้แก่	ขันตท่ีิบ�าเพญ็เพือ่

พระโพธญิาณยิง่กว่าคนท่ีรกัและทรพัย์สนิ	

คือระหว่างขันติและสิ่งเหล่านี้	 ถ้าจะ

ต้องเสยีไปอย่างหนึง่กไ็ม่ยอมเสยีขนัติ	

รักษาขันติไว้ยิ่งกว่าอย่างอื่น

 ขันติอุปบารมี	ได้แก่ขันติที่บ�าเพ็ญ 

เพือ่พระโพธญิาณยิง่กว่าอวยัวะร่างกาย

ส่วนใดส่วนหนึง่	คอืแม้จะต้องเสยีอวัยวะ

ร่างกายส่วนใดส่วนหนึง่เพือ่รกัษาขนัติ

กย็อมเสียเพือ่รกัษาขนัตไิว้	ไม่ยอมเสีย

ขันติเพื่อรักษาอวัยวะร่างกาย

 ขันติปรมัตถบารมี	 ได้แก่ขันติที่

บ�าเพ็ญเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิต	

คอืบ�าเพญ็ขนัต	ิรกัษาขนัตไิว้อย่างยอม

สละชวิีต	ไม่เห็นค่าของชีวิตย่ิงกว่าขนัติ

	 ในจรยิาปิฎกอนัแสดงอดีตจรยิาของ

พระพุทธเจ้าเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์

ท่องเทีย่วไปบ�าเพญ็บารม	ีแสดงว่าขนัติ

ของพระโพธสิตัว์เมือ่ครัง้เสวยพระชาติ

เป็น	 ธรรมบาลกุมาร	 เป็นขันติบารมี	

ขันติเม่ือครั้งทรงเป็น	 ธรรมเทพบุตร	

ผจญกับอธรรมเทพบุตร	 เป็นขันติอุป

บารมี	 ขันติเมือ่ครัง้ทรงเป็น	 ขนัตวิาที

ดาบส	เป็นขันตปิรมัตถบารมี

	 เมื่อพิจารณาตามกระแสธรรม	 

พระบารมขีนัตเิป็นต้น	ทีท่รงบ�าเพญ็มา

เตม็เป่ียม	ประมวลเข้าเป็น	มรรคสมงัค	ี

ในขณะที่จะตรัสรู้	 เป็นปรมัตถบารมี

พร้อมกันทุกข้อ	(ท.ท.	๑๖๘-๑๗๒)

ขันติวาทีดาบส ดู ขันติบารมี

ขันธ์ ๕ ค�าว่าขันธ์นั้นก็แปลว่ากอง	แปลว่า

ประชมุดงัทีท่ราบกัน	กเ็พราะมีหลาย	ๆ	

ส่ิงมารวมกนัเข้าเป็นกอง	หรอืมาประชมุ

กนัเข้า	ค�าว่าขนัธ์แปลว่ากองหรอืประชมุ

ขันติวาทีดาบส
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ด้วยมีความหมายอย่างน้ี	 เพราะขันธ์

ทัง้	๕	แต่ละขนัธ์นัน้กม็หีลายอย่างมา

ประชมุมารวมกนัเข้าเป็นกอง	เหมอืน

อย่างผลไม้หลาย	ๆ	ผลมารวมกองกนั

อยู่เป็นกอง

 รปูขันธ์	รูปขนัธ์	กองรปู	เมือ่กล่าว

โดยย่อก็ได้แก่	 มหาภูตรูป	 รูปท่ีเป็น

ใหญ่	อนัหมายถงึธาตทุัง้	๔	ทีม่าประชมุ

กนัอยูค่อื	ปฐวธีาต	ุธาตดุนิ	อาโปธาตุ	

ธาตุน�้า	 เตโชธาตุ	 ธาตุไฟ	 วาโยธาต	ุ

ธาตุลม	 อีกอย่างหนึ่งธาตุ	 ๕	 ก็เติม 

อากาสธาตุคือช่องว่างเข้าอีก	 ๑	 แต่

โดยมากแสดงธาตุ	๔	ก็หมายถึงส่วน

ทัง้หลายในร่างกายอันน้ี	ซึง่ส่วนท่ีแข้น

แข็งก็รวมเรียกว่าธาตุดิน	 ส่วนที่เอิบ

อาบก็รวมเรยีกว่าธาตนุ�า้	ส่วนทีอ่บอุ่น

ก็รวมเรียกว่าธาตุไฟ	 ส่วนท่ีพัดไหวก็

รวมเรยีกว่าธาตลุม	ดัง่นีคื้อ	มหาภูตรปู	

แปลว่ารปูทีเ่ป็นใหญ่หรอืเป็นส่วนใหญ่	

อีกอย่างหนึ่ง	 อุปาทายรูป	 รูปอาศัย	

ได้แก่รปูพเิศษทีอ่าศยัอยูใ่นมหาภตูรปู

ทั้ง	 ๔	 น้ี	 เป็นต้นว่าจักษุประสาท	

ประสาทตา	 โสตประสาท	ประสาทหู	

ฆานประสาท	 ประสาทจมูก	 ชิวหา

ประสาท	 ประสาทล้ิน	 กายประสาท	

ประสาทกาย	และอ่ืน	ๆ	อีกหลายอย่าง

หลายประการ	บรรดารปูท่ีอาศัยอยู่อัน

มีลักษณะพิเศษเหล่านี้รวมเรียกว่า	 

อปุาทายรปู		แปลว่ารปูอาศยั	และอนั

ทีจ่รงิอปุาทายรปูนีก้ส็รปุเข้าในมหาภตู

รูป	 ๔	 นั้นแหละ	 คือเป็นธาตุดินบ้าง	

ธาตุน�้าบ้าง	 ธาตุไฟบ้าง	 ธาตุลมบ้าง	

ประกอบกันอยู่	นี้คือรูปขันธ์	กองรูป

 เวทนาขนัธ์	เวทนาขนัธ์	กองเวทนา	

คอืความรู้สกึเป็นสขุเป็นทกุข์	หรอืเป็น 

กลาง	ๆ	ไม่ทกุข์ไม่สุข	กจ็�าแนกได้ออก

เป็น	๖	คอืเวทนาทีเ่กดิจากจกัขสุมัผสั	

สัมผัสทางตา	 เวทนาท่ีเกิดจากโสต

สัมผสั	สมัผสัทางหู	ฆานสัมผสัเวทนา	

เวทนาที่เกิดจากฆาน	 สัมผัสทางจมูก	

เวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัส	 สัมผัส

ทางลิ้น	 เวทนาท่ีเกิดจากกายสัมผัส	

สัมผัสทางกาย	 และเวทนาท่ีเกิดจาก

มโนสัมผัส	 สัมผัสทางใจ	นี้คือเวทนา

ขันธ์	กองเวทนา

 สญัญาขนัธ์	สัญญาขนัธ์	กองสัญญา	

ความจ�าหมายก็แบ่งได้เป็น	 ๖	 คือจ�า

หมายรปู	จ�าหมายเสยีง	จ�าหมายกลิน่	

จ�าหมายรส	จ�าหมายส่ิงถูกต้องทางกาย	

จ�าหมายธรรมซึ่งในที่นี้หมายถึงเรื่อง

ราวท่ีรู ้ท่ีคิดทางใจ	 นี้คือสัญญาขันธ์	

กองสัญญา

 สงัขารขนัธ์	สงัขารขนัธ์	กองสงัขาร	

คอืความคดิปรงุ	หรอืความปรงุคดิ	ซึง่

สงัขารในท่ีนีห้มายถงึสงัขารทางจติ	คอื

ความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่าง	 ๆ	

คิดดีบ้าง	คิดไม่ดีบ้าง	คิดเป็นกลาง	ๆ	

บ้าง	ซึง่กอ็าจแบ่งได้	๖	เหมือนกนั	คือ
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ความคิดปรุงรูป	 ความคิดปรุงเสียง	

ความคิดปรุงกลิ่น	 ความคิดปรุงรส	

ความคดิปรงุสิง่ทีถ่กูต้องทางกาย	และ

ความคิดปรุงธรรมคือเรื่องราวท้ังหมด

ของรปูเสยีงเป็นต้น	นีก้ค็อืสงัขารขนัธ์	

กองสังขาร

 วิญญาณขันธ์	 วิญญาณขันธ์	 กอง

วิญญาณ	 วิญญาณก็ได้แก่ความความ

รูส้กึ	กแ็บ่งได้เป็น	๖	เหมือนกนั	จกัษุ

วญิญาณ	ความรู้สกึเหน็รปูทางตา	โสต

วิญญาณ	 ความรู้สึกได้ยินเสียงทางห	ู

ฆานวญิญาณ	ความรูส้กึทราบกล่ินทาง

จมูก	ชิวหาวิญญาณ	ความรู้สึกทราบ

รสทางลิ้น	 กายวิญญาณ	 ความรู้สึก

ทราบสิง่ถกูต้องทางกาย	มโนวญิญาณ	

ความรู้สึกรู้เรื่องทางใจ	 นี้คือวิญญาณ

ขันธ์	กองวิญญาณ

 รูป-นาม ขนัธ์	๕	นีย่้อลงได้เป็น	๒	

คือ	 รูปขันธ์	 ก็ย่อลงเป็นรูป	 เวทนา	

สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ก็ย่อลงเป็น

นาม	 ค�าว่านามนั้นตามศัพท์แปลว่า

น้อมไป	 โดยท่ัวไปค�าว่านามก็คือชื่อ	

เมือ่แปลว่าช่ือก็คือสกัแต่ว่าเป็นช่ือเรยีก	

ไม่มีรูปร่างปรากฏ	 เวทนา	 สัญญา	

สังขาร	 วิญญาณ	 ก็สักแต่ว่าเป็นชื่อ

เรยีก	ไม่มรีปูร่างปรากฏ	และสิง่ทีไ่ม่มี

รปูร่างปรากฏอย่างน้ี	ก็มักจะพูดว่าเป็น

นามธรรม	ส่วนที่มีรูปร่างปรากฏก็มัก

จะพูดว่าเป็นรูปธรรรม	 นี้เป็นอธิบาย

ง่าย	 ๆ	 ว่าเวทนา	 สัญญา	 สังขาร	

วญิญาณ	ย่อลงเป็นนาม	กคื็อหมายความ

ว่าทั้ง	๔	นี้ไม่มีรูปร่างปรากฏ	สักแต่

ว่าเป็นชือ่เรยีกคือเป็นนามธรรมเท่านัน้

อกีอย่างหนึง่	ค�าว่า	นาม	ทีแ่ปลว่าน้อม

ไปนั้น	 ก็คือหมายความว่าเป็นอาการ

ของจิตที่อาศัยอยู่กับกายอันเป็นส่วน

รปูนี	้น้อมออกรูอ้ารมณ์คอืเรือ่งทัง้หลาย

ที่ประสบทางกาย	 คือทางอายตนะทั้ง	

๖	หรอืทางทวารทัง้	๖	อายตนะทัง้	๖	

หรอืทวารทัง้	๖	นัน้กไ็ด้แก่	ตา	ห	ูจมกู	

ลิน้	กาย	และมนะคอืใจ	เป็นทีต่่อหรอื

เป็นทวาร	คอืเป็นประตสู�าหรบัทีจ่ติจะ

น้อมออกรู้อารมณ์คือเรื่องทั้งหลายมี

เรื่องรูปเป็นต้น	 และอาการท่ีจิตน้อม

ออกรู้นั้น	มี	๔	อย่างคือ

	 น้อมออกรู้เป็นสุข	 เป็นทุกข์	 หรือ

เป็นกลาง	ๆ	 ไม่ทุกข์ไม่สุข	ก็เรียกว่า

เวทนาซึ่งเป็นความรู้ของจิตอย่างหนึ่ง	

คือรูเ้ป็นสุข	เป็นทุกข์	หรอืเป็นกลาง	ๆ	

ไม่ทุกข์ไม่สุข

	 น้อมออกรูจ้�า	จ�ารปู	จ�าเสียง	เป็นต้น	

กเ็รยีกว่าสญัญา	ซึง่เป็นความรูข้องจติ

อีกอย่างหนึ่ง

	 น้อมออกรูค้ดิปรงุหรอืปรงุคดิ	เรยีกว่า

สงัขาร	กเ็ป็นความรูข้องจติอกีอย่างหนึง่

	 น้อมออกรูส้กึเหน็	รูส้กึได้ยนิ	เป็นต้น	

กเ็ป็นอาการของจติอกีอย่างหนึง่	เรยีก

ว่าวิญญาณ
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ข
	 เวทนา	 สัญญา	 สังขาร	 วิญญาณ	 

ทัง้	๔	น้ีเป็นความรูข้องจติทีแ่สดงออก		

คือทีน้่อมออกรูอ้ารมณ์มรีปูเป็นต้น	ที่

เข้ามาทางทวารท้ัง	๖	น้ัน	ฉะน้ัน	เวทนา	

สัญญา	 สังขาร	 วิญญาณ	 จึงเรียกว่า

นาม	คือเป็นอาการของจิตที่น้อมออก

รู้อารมณ์	 ซึ่งเป็นตัวความรู้ของจิตขั้น

หนึ่ง	ๆ	จึงเรียกว่า	นามธรรม	เมื่อย่อ

เป็น	๒	ดงันี	้รปูกเ็ป็นรปูขนัธ์	กองรปู	

นามก็เป็นนามขันธ์	กองนาม

 อปุาทานขนัธ์	คราวนี	้ขนัธ์	๕	หรอื

นามรูปดังกล่าว	โดยปรกติของสามัญ

ชนย่อมเป็นอุปาทานขนัธ์	คือขนัธ์เป็น

ที่ยึด	 เพราะว่าสามัญชนทุกคนนั้น 

ย่อมมอีปุาทานคือความยึดถอืในรูป	ใน

เวทนา	ในสญัญา	ในสงัขาร	ในวญิญาณ	

ว่า

 เอต� มม นี่เป็นของเรา

 เอโสหฺมสฺมิ	 เราเป็นนี่

 เอโส เม อตตฺา น่ีเป็นอัตตา	ตวัตน 

	 ของเรา

	 คือ	 มีความยึดถือว่า	 รูป	 เวทนา	

สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	เป็นของเรา	 

เราเป็นรูป	เป็นเวทนา	เป็นสญัญา	เป็น

สงัขาร	เป็นวิญญาณ	รูป	เวทนา	สญัญา	

สงัขาร	วญิญาณ	เป็นอตัตา	ตัวตนของเรา 

โดยปรกติย่อมมีความยึดถืออยู่ดั่งนี	้

เพราะฉะนั้น	 จึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์	

เมื่อเป็นอุปาทานขันธ์	 ก็เป็นขันธูปธิ 

อุปธิคือขันธ์	อุปธินั้น	แปลว่า	 เครื่อง

เข้าไปทรง	อันหมายความว่าเข้าไปทรง

ใจเอาไว้	เข้าไปจบัใจเอาไว้	เข้าไปสงิใจ

เอาไว้	เหมอืนอย่างทีพ่ดูกนัว่าผเีข้าสงิ	

เจ้าเข้าทรง	กค็อืว่าเจ้าหรอืผนีัน้เข้าไป

ทรงใจเอาไว้ของบคุคล	แต่ใจของบคุคล

ทีถ่กูเจ้าหรอืผเีข้านัน้กก็ลายเป็นส่ือของ

เจ้าหรอืของผทีีส่งิหรอืทีเ่ข้าทรง	ฉนัใด

กดี็	เมือ่ขันธ์ทัง้	๕	เป็นอปุธ	ิคอืเข้าไป

ทรง	 เข้าไปสิงใจของบุคคล	 บุคคลก็

กลายเป็นส่ือของขนัธ์ทัง้	๕	นี	้ขนัธ์ทัง้	

๕	นี้ก็กลายเป็นสิ่งที่มีอ�านาจครอบง�า

ใจของบคุคล	ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า	บคุคล

ทั่วไปนั้นย่อมอยู่ในอ�านาจของขันธ์ห้า

เป็นอันมาก	 ในอ�านาจของรูป	 ของ

เวทนา	 ของสัญญา	 ของสังขาร	 ของ

วิญญาณ	 ย่อเข้ามากข็องรปู	 ของนาม	

หรอืพดูอีกค�าหนึง่กค็อื	ของกายของใจ

อันนี้	 รูปนามหรือว่าขันธ์	 ๕	 หรือว่า

กายใจอันนี้ก็กลายเป็นส่ิงที่ครอบง�า 

กายใจของบคุคล	กเ็ป็นขันธปูธ	ิอปุธคิอื

ขันธ์	 และเม่ือเป็นดั่งนี้	 เม่ือกล่าวอีก

อย่างหนึ่ง	 บุคคลก็อยู่ในอ�านาจของ

กเิลส	คอื	อุปาทาน	ความยดึถอื	พร้อม

ทัง้ตัณหาความดิน้รนทะยานอยาก	ซึง่

ทั้งหมดนี้ก็มาจากอวิชชา	คือ	ความที่

ไม่รูจ้กัสจัจะคอืความจรงิ	จงึท�าให้เกดิ

ตัณหา	อุปาทาน	แล้วก่อกรรมต่าง	ๆ	

ท้ังติดอยู่ในอารมณ์ต่าง	ๆ	มีรปูเป็นต้น	
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เมื่อเป็นด่ังน้ี	 บรรดากิเลสท้ังปวงก็ดี	

บรรดากรรมทีก่ระท�าก็ด	ีบรรดาอารมณ์

ต่าง	 ๆ	 ท่ีผ่านเข้ามาทางทวารหกก็ดี	 

ก็กลายเป็นอุปธิ	 คือเครื่องท่ีเข้าไป 

ทรงใจของบคุคลต่อเนือ่งกนัไปทัง้หมด	

บคุคลจึงไม่มอีสิระ	ไม่มเีสร	ีต้องอยูใ่น

อ�านาจของเครือ่งทรงใจเหล่านี	้วุน่วาย

อยูก่บัเครือ่งทรงใจเหล่านี	้ดงัจะพงึเหน็

ได้ว่า	 บุคคลเป็นอันมากนั้น	 กระสับ

กระส่ายวุ่นวายอยู่ด้วย	 เรื่องของขันธ	์

๕	เร่ืองของกเิลส	เรือ่งของกรรม	และ

เรื่องของอารมณ์ท้ังหลายท่ีผ่านเข้ามา

ทางทวารทั้ง	๖	 เพราะฉะนั้น	จึงต้อง

เป็นทกุข์เดอืดร้อน	และกไ็ม่สามารถที่

จะเปลื้องทุกข์ได้	ทั้งบรรดาเครื่องทรง

ใจเหล่านี้ก็ปกปิดไม่ให้ได้ปัญญาเห็น

สัจจะคือความจริง	 จึงพอกพูนอวิชชา	

คือความไม่รู	้ พร้อมท้ังโมหะคือความ

หลงให้ทวีมากยิ่งขึ้น

 วบิากขนัธ์	การปฏบัิตใินสตปัิฏฐาน	

ตัง้สตกิ�าหนดพจิารณากาย	เวทนา	จติ	

ธรรม	 ตามดูกาย	 เวทนา	 จิต	 ธรรม	

ให้เป็นที่ต้ังของสติ	 จึงเป็นการปฏิบัติ

ช�าระเครือ่งทรงใจ	เปลือ้งเครือ่งทรงใจ

เหล่าน้ีให้ลดลงไปโดยล�าดบั	จนถงึเมือ่

ปฏิบัติระงับนิวรณ์	 เปลื้องนิวรณ์ออก

จากจติ	จติสงบจากนิวรณ์	ก็เป็นอันว่า

เป็นการปฏบิตัเิปลือ้งเครือ่งทรงใจจาก

อารมณ์ทีเ่ข้ามาทางทวารทัง้	๖	นัน้มา

ก่อนิวรณ์ขึ้นในจิต	 เมื่อปฏิบัติเปลื้อง

นวิรณ์ได้	สงบนวิรณ์ได้	กเ็ป็นอนัว่าท�า

จิตให้สงบจากเครื่องทรงใจคืออารมณ์

ท้ังหลายท่ีเข้ามาทางทวารท้ัง	 ๖	 อยู่

เป็นประจ�า	เมือ่เป็นดัง่นี	้ความเป็นไป

ของขันธ์	๕	หรือของนามรูปก็ปรากฏ	

เพราะอันที่จริงขันธ์	๕	หรือนามรูปนี้

เป็นวิบากขนัธ์	คอืขนัธ์ทีเ่ป็นวิบาก	คอื

เป็นผลของกิเลสกรรม	เป็นส่ิงท่ีไม่ใช่กุศล 

ไม่ใช่อกุศล	 แต่ว่าเป็นอัพยากตธรรม	

ธรรมทีเ่ป็นอพัยากฤต	คอืเป็นกลาง	ๆ	

ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป	เพราะเป็นวิบาก

คอืเป็นผล	เพราะเมือ่เกดิมากม็วิีบาก-

ขนัธ์อนันีม้าต้ังแต่เกดิ	ความเกดิพร้อม

ทัง้ความแก่ความเจบ็ความตาย	กร็วม

อยูท่ีวิ่บากขนัธ์อนันี	้วิบากขนัธ์อนันีเ้อง

เป็นตวัเกดิ	เป็นตวัแก่	เป็นตัวเจบ็	เป็น

ตัวตาย	 และวิบากขันธ์อันนี้เองเป็น

เครือ่งมอืส�าหรบัทีจ่ะท�ากรรมทัง้หลาย	

ทั้งกรรมดีกรรมชั่ว	ทั้งกุศล	ทั้งอกุศล	

ก็วิบากขันธ์อันนี้แหละเป็นเครื่องมือที่

ท�า	ตลอดจนถึงการปฏบิตัทิ�าสตปัิฏฐาน 

หรือกล่าวรวมว่าในการปฏิบัติธรรมก็

วิบากขันธ์อันนี้แหละเป็นเครื่องมือ

ส�าหรับปฏิบัติ	 ในการท�าสติ	 ในการ

อบรมสมาธิ	 ในการอบรมปัญญา	 ก็

วิบากขันธ์อันนี้แหละเป็นเครื่องมือ 

ที่จะกระท�า	 เพราะฉะนั้น	 จึงเป็น 

อัพยากตธรรม	 ธรรมท่ีเป็นกลาง	 ๆ	

ไม่ใช่บุญ	ไม่ใช่บาป

ขันธ์ ๕
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 รูข้นัธ์ ๕ ในปัจจบุนัธรรม	เมือ่สงบ

นวิรณ์และจติสงบ	กพ็จิารณาดใูห้รูจ้กั	

รปูขนัธ์	กองรปู	เวทนาขนัธ์	กองเวทนา	

สัญญาขันธ์	 กองสัญญา	 สังขารขันธ	์

กองสงัขาร	วญิญาณขันธ์	กองวญิญาณ	

พิจารณาดูอย่างกว้าง	 ๆ	 หรือว่าโดย

สรปุใช้วธิดีทูัว่	ๆ	ไป	ดงัท่ีได้อธบิายมา

แล้ว	 และเมื่อรู้จักขันธ์	๕	ทั่ว	 ๆ	 ไป

แล้ว	กห็ดัดใูห้รูจ้กัขนัธ์	๕	ทีเ่ป็นปัจจบัุน

ธรรมอันเป็นอย่างละเอียด	 ดูขันธ์	 ๕	

ทีเ่กดิข้ึนและท่ีดบัไปในอารมณ์ท้ังหลาย

ทกุขณะจติ	ดงัเช่นในบดันีเ้สยีงทีแ่สดง

ธรรมเป็นอารมณ์ของผู้ที่ตั้งใจฟังทั้ง

หลาย	 หูกับเสียงนี่เป็นรูป	 รูปขันธ์	 

กองรปู	หูกับเสยีงประจวบกัน	รปูขนัธ์

ก็ปรากฏขึ้นก่อน	 เกิดข้ึนก่อน	 รู้สึก	

เป็นสขุหรอืเป็นทกุข์	หรอืเป็นกลาง	ๆ	

ไม่ทุกข์ไม่สุขในเสียงนี้	 ก็เป็นเวทนา	 

จ�าเสยีงนีก้เ็ป็นสญัญา	คดิไปตามเสยีง

นี้ก็เป็นสังขาร	รู้สึกได้ยินเสียงนี้ก็เป็น

วญิญาณ	เสยีงท่ีแสดงธรรมน้ีค�าหน่ึง	ๆ	

ผูท้ีต่ัง้ใจฟังทกุคนกจ็ะเกดิรปูขนัธ์	เกดิ

เวทนาขนัธ์	เกิดสัญญาขนัธ์	เกิดสงัขาร

ขันธ์	 เกิดวิญญาณขันธ์หรือว่าเกิดรูป	

เวทนา	 สัญญา	 สังขาร	 วิญญาณใน

เสียงค�าหนึ่ง	ๆ	นี้ทุกค�าไป	เสียงค�าที่	

๑	 ก็เกิดรูป	 เวทนา	 สัญญา	 สังขาร	

วญิญาณในเสยีงค�าท่ี	๑	แล้วดบั	เสยีง

ค�าที	่๒	มากเ็กดิ	รปู		เวทนา	สญัญา	

สงัขาร	วญิญาณมาในเสยีงค�าที	่๒	เกดิ

แล้วกด็บัไป	เสยีงค�าที	่๓	ขันธ์	๕	เกดิ

ดบัไป	เสยีงค�าที	่๔	ขนัธ์	๕	เกดิดบัไป	

ดั่งนี้เป็นต้น	เพราะฉะนั้น	ขันธ์	๕	ที่

เป็นปัจจบุนัธรรมนีจ้งึเกดิดบัไปในเสียง

ทีไ่ด้ยนินีท้กุค�า	แต่ว่าเป็นสันตตสืิบต่อ

กันไป	 ฉะนั้น	 ก็หัดท�าสติก�าหนดให้

รู้จักขันธ์ห้าในเสียงค�าหนึ่ง	 ๆ	 ดั่งน้ี	

เรยีกว่าให้รูจ้กัขนัธ์	๕	ทีเ่กดิดบั	ๆ	ทกุ

ขณะจิตเป็นปัจจุบันธรรม	ก็เป็นอันว่า

ได้ท�าสติให้รู้จักขันธ์	 ๕	 ด้วย	 ให้รู้จัก

ความเกิดของขันธ์	 ๕	 ด้วย	 ให้รู้จัก

ความดับของขันธ์ห้าด้วย

 รูส้มุทยั	คราวน้ีกห็ดัปฏบิตัทิ�าสตใิห้

รูจ้กัสมุทยัอกีส่วนหนึง่	คอืให้รูจ้กัตณัหา

กบัอุปาทานทีอ่ยากยดึอยู่ในสิง่ทีรู้่	อาศยั

ความรู้	 อยากยึดอยู่ในสิ่งที่รู้นั้น	 เมื่อ

สิ่งที่รู ้คือรูปปรากฏขึ้น	 ความรู้ในรูป

ปรากฏขึ้น	ตัณหาอุปาทานก็วิ่งเข้าจับ

ส่ิงที่รู้คือรูป	 อาศัยตัวรู้นั้นแหละ	 ว่ิง

เข้าไปจับสิ่งที่รู้คือรูป	 ดั่งนี้ก็เกิดเป็น

สมุทัยขึ้น	 ถ้าหากว่ามีสติก�าหนดกับ

ปัญญาซึ่งเป็นตัวรู ้สัจจะอีกขั้นหนึ่ง	 

คอยก้ันคอยจบัอยูไ่ม่ให้ตณัหาอปุาทาน

วิง่เข้าจบัได้	หรอืถ้าวิง่เข้าจบักต้็องปล่อย

ดัง่นีแ้ล้ว	กเ็ป็นอนัว่าได้ปฏบิตันิโิรธคอื

ความดับสมุทัยไปในขณะนั้นด้วย	แต่

ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยอบรมสติปัญญาให้

ว่องไว	และให้บังเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
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จึงจะกันจงึจะตดัจงึจะดบัได้	ถ้าไม่เช่น

นั้น	ตัณหาอุปาทานก็วิ่งเข้าจับ	จับสิ่ง

ทีรู่น้ีแ่หละยึดเอาไว้	ก็ก่ออุปธ	ิก่อทุกข์

ขึน้	ดัง่นีเ้ป็นความเกดิท่ีเป็นสมุทัย	และ

เมือ่มสีตกิบัปัญญาก�าหนดกจ็ะพบนโิรธ

คือความดับที่เป็นตัวนิโรธ	 และทั้งนี้ก็

ต ้องอาศัยการปฏิบัติอบรมให้เห็น

ไตรลกัษณ์	คอืไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	เป็น

อนัตตา	เมื่อเห็นไตรลักษณ์อยู่ในสิ่งที่

รู้กับตัวรู้ก็จะเป็นสติเป็นปัญญาท่ีเป็น

เคร่ืองก้ันเป็นเครื่องตัดเป็นเครื่องดับ

เป็นนิโรธคือความดับได้

 วปัิสสนาภมู ิการปฏบิตัสิตปัิฏฐาน

น�าจิตมาก�าหนดพิจารณากาย	เวทนา	

จิต	ธรรม	เป็นสติปัฏฐาน	การตั้งสติ

หรือความมีสติปรากฏก็เป็นทางแห่ง

สมาธิกับปัญญาร่วมกันไป	 อันตราย

ของการปฏบัิตกิร็วมเข้าในนวิรณ์ทัง้	๕	

นัน้	เม่ือจติมนีวิรณ์ครอบง�า	การปฏบิติั

ท�าสติในสตปัิฏฐานกเ็ป็นการท�ายาก	แต่

เมือ่นวิรณ์สงบ	การปฏิบัตใินสตปัิฏฐาน

กส็ะดวกเข้า	และการปฏิบัตใินสตปัิฏฐาน

นีเ้องกเ็ป็นเครือ่งช่วยสงบนวิรณ์ได้ด้วย	

เมือ่ได้ตัง้ใจยกเอาปัพพะใดปัพพะหนึง่

คือข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาตั้งสติก�าหนด

โดยที่มี อุปการธรรม	 ธรรมท่ีเป ็น 

อปุการะช่วยเหลือเกือ้กลู	คอืมอีาตาปะ 

ความเพยีร	สมัปชานะ	ความรูต้วั	สต	ิ

ความระลึกได้	กบัความทีค่อยก�าจดัคอื

สงบ	หรอืว่าละความยนิดคีวามยินร้าย

ต่าง	ๆ	ในสิ่งต่าง	ๆ	ที่บังเกิดขึ้น	เมื่อ

มีอุปการธรรม	๔	ข้อนี้สนับสนุนก็จะ

ท�าให้สงบนิวรณ์ลงได้	 และเม่ือสงบ

นิวรณ์ลงได้	 ก็ด�าเนินการปฏิบัติใน 

สติปัฏฐานแม้ข้อที่ยกตั้งไว้ปฏิบัตินั้น

ต่อไปได้สะดวก

	 การปฏบิตัใินเบ้ืองต้น	สตย่ิอมออก

หน้า	ญาณหรอืปัญญากต็ามหลัง	หรอื 

จะเรยีกว่าสมาธอิอกหน้า	ปัญญาตาม

หลังก็ได้	 แต่ว่าในข้อนี้ก็ต้องเข้าใจว่า	

ที่ว่ามีสติออกหน้านั้นก็คือ	 มุ่งท�าสติ

ความระลึกได้ซึ่งมีอาการตามที่ตามดู

ตามรู้ตามเห็นที่ตั้งของสติที่ตั้งไว้นั้น	

ยังไม่มุง่ทีจ่ะใช้ปัญญาพจิารณาเหมอืน

อย่างอานาปานปัพพะ	ข้อที่ว่าด้วยลม

หายใจเข้าลมหายใจออก	ก็ท�าสติตาม

ดูตามรู้ตามเห็นลมหายใจท่ีหายใจเข้า

ที่หายใจออก	 อันปรากฏที่ปลายจมูก

หรือที่ริมฝีปากเบื้องบน	และเมื่อมีสติ

ออกหน้าดัง่นี	้ปัญญากย่็อมบงัเกิดตาม	

และอันที่จริงนั้นก็ต้องมีปัญญาเป็น 

พื้นฐานอยู่โดยแท้	คือจะต้องมีปัญญา

ทีรู่แ้นวปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรง

ส่ังสอนไว้	แม้เป็นปรยิตัปัิญญา	ปัญญา

ในปริยติั	และก็ต้องมปัีญญา	รูป้ระโยชน์	

เหน็ประโยชน์ของการปฏบิตัใินสตปัิฏฐาน

นี	้แม้ว่าจะยงัไม่ใช่เป็นความรู้ของตนเอง

โดยตรง	 อาศัยศรัทธาคือความเชื่อใน

ขันธ์ ๕
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ข
ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	ก็ยังชื่อว่า

รูจ้กัเลอืกศรทัธา	คือรูจ้กัเลือกเชือ่	เลือก

เช่ือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้

ลงมือปฏิบัติ	 ก็นับว่าเป็นปัญญาออก

หน้าเหมอืนกนั	ซึง่ถ้าไม่มปัีญญาทีเ่ป็น

พืน้อนัท�าให้รูจ้กัเลือกเช่ือดังกล่าวมานี้	

และไม่มปัีญญาท่ีจะรูใ้นค�าสัง่สอนของ

พระพุทธเจ้า	 ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติ

ได้	 ผู้ที่ไม่สนใจก็เท่ากับว่าไม่มีปัญญา

เหมอืนกัน	คือไม่ใช้ปัญญา	ก็เป็นอันว่า

ไม่ได้ประโยชน์	 ฉะนั้น	 ก็ต้องเข้าใจ

เร่ืองปัญญาทีเ่รยีกว่าเป็นพืน้ฐาน	หรอื

ออกหน้าบ้าง	 ปัญญาท่ีตามหลังบ้าง	 

ดั่งนี้	

	 การปฏบิตัติัง้สติพจิารณากายในทาง

ทีท่�าจิตให้ก�าหนดอยู่ในอารมณ์อันเดยีว	

ดังก�าหนดลมหายใจเข้าออกก็ดี	 ใช้

ปัญญาพจิารณาพร้อมกบัสติก็ดี	ดงัเช่น

ตั้งสติก�าหนดพิจารณาอาการ	๓๑	ว่า

เป็นของปฏิกูล	หรอืพจิารณาแยกกาย

นีอ้อกเป็นธาต	ุ๔	ให้เห็นสักว่าแต่ธาตุ	

แต่กย็งันับรวมอยูใ่นสมถกรรมฐาน	คอื

เป็นอุบายที่จะท�าจิตให้สงบจากนิวรณ์

ทั้งหลาย	เมื่อเริ่มมีจิตสงบขึ้น	เวทนา

กป็รากฏ	จบัเวทนาข้ึนมาก�าหนดพจิารณา

ตามดู	ให้รู้จักเวทนาตามที่เกิดขึ้น	ทั้ง

ให้รู้จักว่าเป็นสามิส	 มีอามิส	 หรือว่า

เป็นนิรามิส	ไม่มีอามิส	กท็�าจติให้สงบ

ยิง่ข้ึนไปอกี	และจติทีถ่กูกายและเวทนา

ปรงุกนัต่อมาโดยล�าดบั	โดยปราศจาก

สติที่เป็นสติปัฏฐานย่อมก่อนิวรณ์ให้

บังเกิดขึ้น

	 อันนวิรณ์ทีบ่งัเกดิขึน้นัน้	กส็บืเนือ่ง

มาจากเวทนาและกายนีแ้หละเป็นเหตุ

ป ัจจัยอันส�าคัญดังที่ ได ้กล ่าวแล ้ว	 

ว่ากายก็ปรุงเวทนา	 เวทนาก็ปรุงจิต	

เพราะเวทนานี้เองเป็นปัจจัยให้เกิด

ตณัหา	และเมือ่จติถกูตณัหาเข้ามาปรุง

เข้าอีกส่วนหนึ่ง	 ก็ปรากฏเป็นนิวรณ์	

เมือ่มไิด้ปฏิบตัใินสตปัิฏฐาน	นวิรณ์	๕	

ซึง่รวมเข้าแล้ว	กค็อืราคะ	โทสะ	โมหะ	

หรือ	โลภ	โกรธ	หลง	จงึบงัเกดิขึน้แก่

จิตอยู่เป็นประจ�า	 จนถึงมีค�าเรียกว่า	

เป็นอาลัยของจิต	 คือเป็นที่อาศัยของ

จติ	เหมือนอย่างอาลยัคอืน�า้เป็นท่ีอาศัย

ของปลา	และเม่ือเป็นดัง่นี	้นวิรณ์นีเ้อง

ก็ปิดบังขันธ์	๕	มิให้ขันธ์	๕	ปรากฏ

ขึน้เป็นภมิูของปัญญา	เพราะว่าภมิูของ

ปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาภูมินั้น	ก็คือ

ขันธ์	 ๕	 นี้แหละ	 ในเมื่อขันธ์	 ๕	 

ถูกนิวรณ์ทั้ง	๕	ปิดบัง	ก็เป็นภูมิของ

วิปัสสนาปัญญาไม่ได้	

	 ฉะนั้น	 ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน	 

ในเมือ่ตัง้สตกิ�าหนดตามดกูาย	กายจะ

ปรงุเวทนาอย่างไรกร็ูท้นั	ตามดเูวทนา	

เวทนาจะปรงุจติอย่างไรกร็ูท้นั	เมือ่เป็น

ดั่งนี้	 เวทนาก็ไม่เป็นปัจจัยแห่งตัณหา

ไม่เป็นปัจจยัแห่งนวิรณ์	จติจงึสงบ	และ

เมื่อจิตสงบลงได้ก็คือสงบนิวรณ์ลงได	้
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ขันธ์	๕	จึงปรากฏ	รูปขันธ์	กองรูปก็

ปรากฏ	เวทนาขนัธ์	กองเวทนากป็รากฏ	

สญัญาขนัธ์	กองสญัญาก็ปรากฏ	สงัขาร

ขันธ์	 กองสังขารก็ปรากฏ	 วิญญาณ

ขันธ์	กองวิญญาณก็ปรากฏ	ก็ปรากฏ

ในอารมณ์ทัง้หลายดงัเช่นในบัดนีม้กีาร

บรรยายธรรมด้วยการใช้เสียง	 และมี

การฟังธรรมด้วยการใช้โสตประสาท

หรือหู	หูกับเสียงจึงประจวบกันอยู่ทุก

ค�าพูด	ด่ังนีก้เ็ป็นรปูขนัธ์	กองรปูปรากฏ

ขึ้นมา	เวทนาขันธ์	กองเวทนาในเสียง

ทีม่าประจวบกบัห	ูคือเป็นสขุเป็นทุกข์		

หรอืเป็นกลาง	ๆ	ไม่ทกุข์ไม่สขุกป็รากฏ

ขึ้น	 สัญญาขันธ์	 กองสัญญาคือความ

จ�าหมาย	 จ�าหมายในเสียงท่ีพูดเป็น

ภาษา	เป็นบญัญตัถ้ิอยค�าก็จ�าได้	สญัญา

ขนัธ์กป็รากฏขึน้	สงัขารขนัธ์	คอืความ

คิดปรุงหรอืความปรงุคดิกเ็ข้าไปในธรรม

ที่แสดง	คือในเสียงที่แสดงธรรม	เป็น

สังขารขันธ์ปรากฏขึ้น	 วิญญาณขันธ	์

กองวญิญาณคือความรูส้กึได้ยินเสยีงก็

ปรากฏขึน้	ดัง่นีค้อืขนัธ์	๕	ในอารมณ์

ทั้งหลายที่ปรากฏในปัจจุบัน

 ปัญญาในขันธ์ห้า	ความเกดิขึน้ของ

ขันธ์	๕	นี้จะเกิดขึ้นในทุก	ๆ	อารมณ์	

และในขณะเดียวกันก็ดับไปในทุก	 ๆ	

อารมณ์	ดงัทีไ่ด้เคยแสดงแล้ว	ขนัธ์	๕	

เกิดข้ึนในเสยีงค�าทีห่นึง่	กด็บัไปในเสยีง

ค�าที่	๑	นั้น	ถ้าเกิดขึ้นในเสียงค�าที่	๒	

ก็ดับไปในเสียงค�าที่	 ๒	นั้น	ดั่งนี้โดย

ล�าดับ	 เป็นขันธ์	 ๕	 ที่เป็นปัจจุบัน	 

คราวนี้เมื่อขันธ์	 ๕	 ปรากฏเป็นความ

เกิดดับขึ้นในอารมณ์ท้ังหลายทุกขณะ

จิตดั่งนี้	 ก็ตั้งสติก�าหนดดูขันธ์	 ๕	 ท่ี

ปรากฏขึน้นี	้หัดดไูปทลีะข้อกจ็ะไม่ทนั	

เพราะว่าเกิดขึ้นรวดเร็วมาก	 ก็อาจจะ

หัดดูอย่างย่นย่อลงเป็นรูปและนาม	 

หกัูบเสยีงทีม่าประจวบกนักเ็ป็นรปู	คอื

เป็นสิง่รู	้นามกเ็ป็นตวัรู	้รูรู้ปน้ัน	เสยีง

กับหูที่มาประจวบกันเป็นรูปเกิดขึ้น	

นามกเ็กดิขึน้เป็นตวัรู้ขึน้ทนัททีกุ	ๆ	ค�า	

ก็ก�าหนดว่าเกิดดับอยู่ทุก	ๆ	ค�า	ก็จะ

ท�าให้เห็นรูปเห็นนามชัดขึ้น	 เห็นเกิด

เหน็ดับชดัขึน้	ดัง่นีก้เ็ป็นสตใินขันธ์	๕	

ย่อลงกใ็นรูปในนาม	และกเ็ป็นปัญญา

ในเมื่อความเกิดความดับปรากฏขึ้น	

เพราะว่าความเกิดความดับนั้น	 เป็น

สจัจะคอืความจริง	เรยีกว่าเป็นสจัจธรรม 

ธรรมที่เป็นตัวความจริง

	 เม่ือสัจจธรรม	ธรรมทีเ่ป็นความจรงิ

ปรากฏข้ึน	 นี่แหละเป็นปัญญาท่ีรู้เข้า

ถึงสัจจธรรมที่เป็นความจริง	 แต่ว่าถ้า

สติยังไม่ชัดตามดูตามรู้ตามเห็นไม่ชัด	

ปัญญาที่เป็นตัวรู้ถึงสัจจธรรมก็ไม่ชัด	

จะต้องใช้อนุมานปัญญา	 ปัญญาโดย

อนุมานเข้าช่วย	 คืออนุมานเอาว่าเป็น

อย่างนี้	 ตามเหตุตามผล	 แต่เมื่อสติ

ก�าหนดได้ชดั	ความเกิดความดบัปรากฏ
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ชัด	 นี่แหละก็เป็นตัวปัญญาควบคู่กัน

มากบัสต	ิและปัญญาทีช่ดัเจนย่ิงขึน้นัน้	

ความดับจะปรากฏขึ้นชัดเจนมากจน

เหมือนกับเป็นความดับ	เป็นความดับ

เท่านัน้ในขันธ์	๕	หรอืในรปูในนามนัน้	

เพราะฉะนั้น	 การปฏิบัติเมื่อมาถึงขั้น

นี้ก็นับว่าปัญญาออกหน้า	เข้าเขตการ

ปฏิบัติทางวิปัสสนาโดยที่มีสติน�าทาง

มาโดยล�าดับ

 ความรูเ้หตปัุจจยัในขนัธ์ ๕	เมือ่ได้

ปัญญาในขันธ์	 ๕	 ดั่งนี้	 ก็ย่อมจะได้

ความรู้จักเหตปัุจจยัในขันธ์	๕	คอืเหตุ

ปัจจัยที่จะให้ขันธ์	 ๕	 บังเกิดขึ้นก็จะ

ปรากฏขึ้น	 ได้แก่อายตนะภายในและ

อายตนะภายนอกทีคู่ก่นัทัง้	๖	กล่าวคอื

เมื่อขันธ์	๕	ปรากฏดังกล่าว	รูปขันธ์	

เวทนาขันธ์	 สัญญาขันธ์	 สังขารขันธ	์

วญิญาณขันธ์ปรากฏ	วญิญาณขันธ์น้ัน

จะปรากฏเป็นความรูส้กึเหน็รปู	ได้ยิน

เสยีงเป็นต้น	กด็งัทีพ่ดูกนัว่าเหน็อะไร	

ได้ยนิอะไร	ได้ทราบกลิน่อะไร	ได้ทราบ

รสอะไร	 ได้ทราบสิ่งที่ถูกต้องทางกาย

อะไร	ได้รู้เรื่องที่มโนคือใจคิดอะไร	ที่

พูดกันอยู่	และเมื่อพูดกันดั่งนี้ก็มักจะ

พดูกนัว่า	ตานัน่แหละเหน็	หนูัน่แหละ

ได้ยนิ	จมกูนัน่แหละได้ทราบกลิน่	ลิน้

นั่นแหละได้ทราบรส	กายนั่นแหละได้

ทราบสิ่งที่ถูกต้องทางกาย	 มโนคือใจ

น่ันแหละได้รูเ้รือ่งทีใ่จคดิ	และก็มกัจะ

พดูกนัอย่างนี	้และเข้าใจกนัอย่างนี	้แต่

ว่าทางกระแสธรรมนัน้มใิช่ตาเหน็รปู	หู

ได้ยนิเสยีง	แต่อนัทีจ่รงินัน้จกัขวุญิญาณ

ต่างหากเหน็รปู	โสตวญิญาณต่างหาก

ได้ยินเสียง	 ฆานวิญญาณต่างหากได้

ทราบกลิ่น	 ชิวหาวิญญาณต่างหากได้

ทราบรส	กายวญิญาณต่างหากได้ทราบ

ส่ิงทีถู่กต้องทางกาย	มโนวิญญาณต่าง

หากได้รู้เรื่องที่ใจคิด	

	 ฉะนัน้	ส่ิงทีไ่ด้เหน็จริง	ๆ	ส่ิงทีไ่ด้ยนิ

จริง	ๆ	ก็คือวิญญาณนั่นเอง	ไม่ใช่ตา	

ไม่ใช่หูเป็นต้น	ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า	การ

ท่ีหูกบัเสียงก�าลังประจวบกนัอยู่ในบัดนี	้

เสียงก็คือเสียงแสดงธรรม	 หูก็คือหูที่

ได้ยินเสียงที่แสดงธรรม	จะต้องมีมโน

คอืใจเข้าไปต้ังใจฟังอีกด้วยจงึจะส�าเรจ็

การได้ยนิ	ดงัเช่นในบดันี	้ถ้ามโนคอืใจ

ไม่ตั้งเพื่อที่จะฟัง	คือว่าส่งใจไปเสียใน

ที่อื่น	หูจะดับทันที	ไม่ได้ยิน	อันที่จริง

หูนั้นก็ดี	ไม่หนวก	เสียงก็มาประจวบ

อยู่กระทบอยู่เป็นปรกตินั้นแหละ	 แต่

ว่าใจไม่ฟัง	 ใจจะต้องตั้งฟังด้วยพร้อม

กนัไปจงึจะได้ยนิ	การได้ยนินัน้จงึไม่ใช่

หูได้ยิน	ใจต่างหากที่ได้ยิน	ดังที่เรียก

ในท่ีนี้ว ่าโสตวิญญาณเป็นตัวได้ยิน	

ฉะนัน้	เมือ่วญิญาณขนัธ์ปรากฏ	วญิญาณ

ขนัธ์นัน้ต้นทางมาทางไหน	กม็าทางตา

กบัรปูทีป่ระจวบกนั	หูกบัเสียงทีป่ระจวบ

กนั	จมูกกบักลิน่ทีป่ระจวบกนั	ลิน้กบั
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รสที่ประจวบกัน	 กายและโผฏฐัพพะ

คือสิง่ทีก่ายถกูต้องทีป่ระจวบกนั	มโน

คือใจกับธรรมคือเรื่องราวมาประจวบ

กนั	ต้นทางของวญิญาณกค็อืว่า	อายตนะ

ภายในหกและอายตนะภายนอก	๖	ที่

คู่กันมาประจวบกันนั้น	

	 เมือ่วญิญาณขนัธ์ปรากฏขึน้	อายตนะ

ภายในกบัอายตนะภายนอกมาประจวบ

กัน	 แต่ละคู่ย่อมมาปรากฏขึ้นแก่สต	ิ

เป็นอนัว่าได้รูถ้งึเหตุเกดิขึน้	ปัจจยัเกดิ

ขึ้นของขันธ์	 ๕	 อันเป็นปัจจุบันธรรม	

ว่ามาทางอายตนะดงักล่าวนี	้ตัง้ต้นแต่

อายตนะคู่ท่ี	 ๑	 ก็สุดแต่ว่าในปัจจุบัน

นัน้	อายตนะคูไ่หนมาประจวบกนัอย่างไร	

ดงัในบัดนีก้อ็ายตนะคู่ที	่๒	คอืโสตกบั

เสียงที่มาประจวบกัน	ก็ให้สติก�าหนด

หูกับเ สียง ท่ีมาประจวบกันน้ีเป ็น 

ปัจจุบันธรรม	 เป็นเหตุปัจจัยให้เกิด 

ขันธ์	๕	ในเสียงขึ้น	ตั้งต้นแต่ว่าหูกับ

เสียงนี้เป็นรูปขันธ์	 ก็เป็นเวทนาขันธ	์ 

ก็เป็นสัญญาขันธ์	 ก็เป็นสังขารขันธ	์ 

ก็เป็นวิญญาณขันธ์	 อายตนะท่ีมา

ประจวบกันอยู่ก็ปรากฏขึ้น

 ละสงัโยชน์ด้วยสตแิละปัญญา	เม่ือ

อายตนะทีม่าประจวบกนัอยูป่รากฏขึน้

แล้ว	 ถ้ามีสติก�าหนดดูอยู่	 ย่อมจะได้

พบภาวะของกิเลสอีกอันหน่ึงท่ีบังเกิด

ข้ึนสืบต่อกันไป	 คือสังโยชน์อันได้แก่

ความผูก	 เม่ือตากับรูป	 หูกับเสียง

ประจวบกันเป็นต้น	 ก็เกิดสังโยชน์คือ

ความผูกขึ้น	คือผูกตากับรูปนั้นกับจิต	

ยกตวัอย่างเช่น	ตากบัรปูเมือ่มาประจวบ

กันเป็นขันธ์	๕	ขึ้นมาดังกล่าวแล้ว	ก็

เกิดสังโยชน์คือความผูกขึ้น	ผูกตากับ

รปูนัน้กบัจติ	หรอืว่าจติกผ็กูอยู่ท่ีตากบั

รูปนั้น	 ท่านจึงเปรียบเหมือนกับว่าวัว

ขาวกับวัวแดงอันถูกผูกอยู่ที่แอกด้วย

เชอืก	อนัทีจ่รงิแอกนัน้กเ็ป็นอย่างหนึง่	

ววัขาวกบัววัแดงกเ็ป็นอย่างหนึง่	แต่ว่า

มีเชือกมาผูกไว้ที่แอก	เชือกที่ผูกนี้คือ

ตัวสังโยชน์	 เพราะอันที่จริง	 จิตนั้นก็

อย่างหน่ึง	ตากบัรปูนัน้ก็อย่างหนึง่	แต่

ว่ามีสังโยชน์อันเป็นเหมือนอย่างเชือก

มาผกูเอาไว้	เมือ่เป็นดัง่นี	้แม้ว่าตากบั

รปูนัน้จะประจวบกนัไปแล้ว	เกิดดบัไป

แล้ว	 แต่ว่ายังผูกอยู่ที่จิต	 เหมือนกับ 

ว่าเห็นอะไรไปเม่ือวานนี้คือตากับรูป

ประจวบกนัเมือ่วานนี	้แต่บดันีก้ย็งัผกู

อยูท่ีจ่ติ	ตากบัรปูนัน้ยงัปรากฏอยูท่ีจ่ติ

ในวันนี้	 เพราะสังโยชน์นี้แหละที่เป็น

เหมือนอย่างเชือกที่เป็นตัวผูก	 และ

สังโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้	ก็เพราะว่าสติและ

ปัญญาเกิดขึ้นตัดไม่ทัน	 ห้ามไม่ทัน	 

เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นตัดไม่ทัน	 ห้าม 

ไม่ทัน	 สังโยชน์บังเกิดขึ้นผูกเอาไว้	 

และเมื่อผูกเอาไว ้ก็เหมือนอย่างที่ 

วัวขาววัวแดงติดอยู ่กับแอก	 วัวขาว 

วัวแดงก็ลากแอกไป
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	 เมือ่ตากบัรูปผกูอยู่กบัจติด้วยสงัโยชน์	

ก็ดึงจิตไปด้วยอ�านาจของความรักบ้าง	

ความชังบ้าง	ความหลงบ้าง	ก็เป็นตัว

นิวรณ์นี้แหละ	 ก็ให้ตั้งสติก�าหนดอยู่ 

ดัง่นี	้คอยท�าความรูใ้นขณะทีต่ากบัรปู

เป็นต้นประจวบกัน	 ให้รู้ถึงความเกิด

ดบัอันเป็นสจัจะคือความจรงิ	เม่ือความ

รูเ้ข้าถงึสจัจะคือความจรงิคอืความเกดิ

ดบัน้ีชดั	สังโยชน์กไ็ม่เกดิ	แต่ถ้าปัญญา

อันนี้อ่อนสังโยชน์ก็เกิด

 อนตัตลกัขณสตูร	เทศนาที	่๒	อัน

ชือ่ว่า	อนตัตลกัขณสตูร	ทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงแก่พระปัญจวคัคีย์เป็นการ

ประทานแสงสว่าง	เหมอืนอย่างชปูระทปี

ในที่มืดให้ท่านทั้ง	 ๕	 ท่ีได้ธรรมจักษุ	

ดวงตาเหน็ธรรมในขัน้แรกแล้ว	ได้ดวงตา

เห็นธรรมในขัน้ทีส่ดุ	มีใจความอันเป็น

ค�าแปลโดยสรุปว่า	พระพทุธเจ้าได้ตรสั

ยกเอารูปขึ้นแสดงว่าเป็นอนัตตา	มิใช่

อตัตาตวัตน	จากนัน้กท็รงยกเอาเวทนา	

สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ขึ้นแสดงว่า

เป็นอนตัตา	มใิช่อตัตาตวัตนโดยล�าดบั	

ครั้นแล้วจึงได้ตรัสสอบถามท่านทั้ง	๕	

ครั้นตรัสสอบถามท่านท้ังห้าแล้วก็ได้

ตรัสประมวลความเข้ามาอีกครั้งหน่ึง	

ค�าแปลแห่งเทศนาที่	๒	มีดังต่อไปนี้	

 รปู	เป็นอนัตตามิใช่อัตตาตวัตน	ถ้า

รูปจะพึงเป็นอัตตาตัวตนไซร้	 รูปก็จะ

ไม่พงึเป็นไปเพือ่อาพาธ	และก็จะพงึได้

ในรูปว่า	 ขอให้รูปของเราจงเป็นดังนี้

เถิด	 ขอให้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่าง

นัน้เลย	แต่เพราะเหตทุีร่ปูเป็นอนตัตา	

มิใช่อัตตาตัวตน	ฉะนั้น	 รูปจึงเป็นไป

เพื่ออาพาธ	 และก็ย่อมจะไม่ได้ในรูป

ตามปรารถนาว่า	 ขอให้รูปเราจงเป็น

อย่างนีเ้ถดิ	ขอให้รปูของเราอย่าได้เป็น

ดั่งนั้นเลย

 เวทนา	 คือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์

หรือเป็นกลาง	ๆ	ไม่ทุกข์ไม่สุข	ก็เช่น

เดียวกัน

 สัญญา	คือความรู้จ�าก็เช่นเดียวกัน

 สังขาร	 คือความรู้คิดปรุงหรือปรุง

คิดต่าง	ๆ	ก็เช่นเดียวกัน

 วญิญาณ	คอืความรูส้กึเหน็รปูได้ยิน

เสยีงเป็นต้น	กเ็ช่นเดยีวกัน	คอื	เวทนา	

สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	มใิช่อตัตาตวั

ตน	ถ้าเวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ

จะพงึเป็นอตัตา	ตวัตนแล้วไซร้	เวทนา	

สญัญา	สงัขาร	วญิญาณกจ็ะไม่พึงเป็น

ไปเพือ่อาพาธ	และกจ็ะพงึได้ในเวทนา	

สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	ว่าขอให้เวทนา	

สญัญา	สงัขาร	วญิญาณของเราจงเป็น

อย่างนีเ้ถิด	ขอให้เวทนา	สัญญา	สังขาร	

วญิญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนัน้เลย	

แต่เพราะเหตทุี	่เวทนา	สัญญา	สังขาร	

วญิญาณเป็นอนตัตา	มใิช่เป็นอตัตาตวั

ตน	 ฉะนั้น	 เวทนา	 สัญญา	 สังขาร	
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วิญญาณ	จึงเป็นไปเพื่ออาพาธ	และก็

ย่อมจะไม่ได้เวทนา	 สัญญา	 สังขาร	

วิญญาณเป็นไปตามปรารถนา	 ว่าขอ

ให้เวทนา	 สัญญา	 สังขาร	 วิญญาณ	

ของเราจงเป็นอย่างนีเ้ถดิ	ขอให้เวทนา	

สญัญา	สงัขาร	วญิญาณของเราอย่าได้

เป็นอย่างนั้นเลย

	 พระพุทธเจ้าครั้นทรงแสดงว่ารูป	

เวทนา	 สัญญา	 สังขาร	 วิญญาณ 

เป็นอนัตตา	 มิใช่อัตตาตัวตน	 โดยมี 

พระพุทธาธิบายให้เข้าใจชัดเจนว่า	 

เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนา

มไิด้	จงึได้ตรสัถามท่านทัง้	๕	ทลีะข้อ

ว่า	 รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง	 เวทนาเที่ยง

หรือไม่เที่ยง	สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง	

สงัขารเทีย่งหรอืไม่เทีย่ง	วญิญาณเทีย่ง

หรือไม่เที่ยง	 ท่านทั้ง	 ๕	 ก็กราบทูล

ตอบว่าไม่เที่ยง	จึงได้ตรัสสอบถามต่อ

ไปว่า	 ก็สิ่งใดไม่เที่ยง	 สิ่งนั้นเป็นทุกข์

หรอืเป็นสขุ	ท่านทัง้	๕	กก็ราบทลูตอบ

ว่าสิ่งน้ันเป็นทุกข์	 จึงได้ตรัสสอบถาม

ต่อไปว่า	 ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์	 มี

ความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา	 ควร

หรอืทีจ่ะตามเหน็สิง่น้ันว่า	น่ันเป็นของ

เรา	 เราเป็นนั่น	 นั่นเป็นอัตตาตัวตน

ของเรา	ท่านทั้ง	๕	ก็กราบทูลตอบว่า

ไม่ควรที่จะตามเห็นอย่างนั้น	

	 ครัน้ได้ตรสัถามสอบและท่านทัง้	๕	

ก็ได้กราบทูลตอบอันแสดงว่า	ท่านทั้ง	

๕	 ได้มีความรู้ความเห็นธรรมอันเป็น

สัจจะคอืความจรงิในรปู	เวทนา	สัญญา	

สงัขาร	วญิญาณถกูต้องโดยตลอดแล้ว	

จึงได้ตรัสแสดงสรุปไปทีละข้อว่า	 รูป	

เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณทีเ่ป็น

อดตีคือล่วงไปแล้วกต็าม	ท่ีเป็นอนาคต

ยังไม่มาถึงก็ตาม	ที่เป็นปัจจุบันก็ตาม	

ทีเ่ป็นภายในกต็าม	ท่ีเป็นภายนอกกต็าม 

ท่ีเป็นของหยาบกต็าม	ท่ีเป็นของละเอียด

ก็ตาม	ที่เป็นของเลวก็ตาม	ที่เป็นของ

ประณีตก็ตาม	ที่อยู่ในที่ไกลก็ตาม	ที่

อยู่ในที่ใกล้ก็ตาม	รูป	เวทนา	สัญญา	

สังขาร	 วิญญาณดังกล่าวทั้งหมดมิใช่

ของเรา	เรามใิช่เป็นรูป	เวทนา	สญัญา	

สังขาร	วิญญาณ	และรปู	เวทนา	สัญญา	

สงัขาร	วญิญาณ	มใิช่เป็นอตัตา	ตวัตน

ของเรา	พงึเหน็ได้โดยสมัมปัญญา	คือ

ปัญญาชอบตามที่เป็นแล้วอย่างนี้

	 ครัน้ได้ตรสัสรปุทัง้หมดดงักล่าวแล้ว	

จงึได้ตรสัต่อไปว่า	อรยิสาวกผูส้ดบัแล้ว	

เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหน่ายในรูป	หน่าย

ในเวทนา	 หน่ายในสัญญา	 หน่ายใน

สงัขาร	หน่ายในวญิญาณ	ความหน่าย

นีเ้ป็นนพิพทิา	เมือ่หน่ายกย่็อมสิน้ความ

ตดิใจยนิดอีนัเรยีกว่าวริาคะ	เพราะสิน้

ความตดิใจยินดีจงึวิมุตตหิลดุพ้น	และ

เมือ่วิมตุตหิลดุพ้นแล้ว	ย่อมมญีาณคอื

ความหย่ังรู้เกดิขึน้ว่า	จติวิมุตตหิลุดพ้น

แล้ว	วมิตุตคิอืความหลดุพ้นของเราไม่
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ข
ก�าเริบ	 ชาติสิ้นแล้ว	 ชาตินี้เป็นชาติ

สุดท้าย	 ชาติการเกิดใหม่ไม่มีอีกแล้ว	

พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว	 กิจที่ควรท�าได้

กระท�าแล้ว	 ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็น

อย่างนี้อีกต่อไป	ดั่งนี้

	 พระธรรมสังคาหกาจารย์	 ผู้ร้อย

กรองพระสูตรนี้ได้แสดงต่อไปว่า	เมื่อ

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรม

เทศนานีอ้ยู	่จติของท่านทัง้	๕	กว็มิตุติ

หลดุพ้นจากอาสวะท้ังหลายดัง่นี	้นีเ้ป็น

ค�าแปลพระสูตรที	่๒	อันเป็นเทศนาที่

พระพุทธเจ้าได้แสดงเป็นทุติยเทศนา	

เทศนาที่	 ๒	 แก่พระปัญจวัคคีย์	 คือ

พระภิกษุทั้งห้ารูป	 มีท่านพระอัญญา

โกณฑัญญะเป็นต้น	 มีใจความท่ีเป็น 

ค�าแปลตั้งแต่ต้นจนจบเพียงเท่านี้

 ปฏเิวธธรรม	อันเทศนาท่ีทรงแสดง

นี้ก็เป็นประทีปที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชู

ขึน้ในทีมื่ด	ท่านท้ัง	๕	น้ันได้มีจกัษุคือ

ดวงตาที่ได้ล้างช�าระมาเป็นอันดีแล้ว	

จึงได้มองเห็นแจ่มใส	 เห็นธรรมที่เป็น

สจัจะคอืความจรงิทะลปุรโุปร่ง	อนัความ

รู้ความเหน็ท่ีทะลปุรโุปร่งดัง่นี	้เรยีกว่า	

ปฏิเวธ	 ที่แปลว่าความเจาะแทง	 และ

ก็มีค�าแปลแกมอธิบายว่า	 ความรู้แจ้ง

แทงตลอด	 อันที่จริง	 ตามศัพท์ก็แปล

ว่า	 เจาะแทงเท่านั้น	 จึงได้มีค�าแปล

อธบิายให้เข้าใจขึน้มาอกีว่า	ความรูแ้จ้ง

แทงตลอด	กคื็อความรูค้วามเหน็ท่ีทะลุ

ปรโุปร่ง	ไม่ตดิขดั	เป็นความรูแ้จ้งเห็น

จริงทั่วถึง	ดั่งนี้คือปฏิเวธ	

	 แต่กน่็าจะมีผูต้ัง้ปัญหาถามว่า	กเ็มือ่

เป็นดวงประทีปดวงเดียวกัน	แต่ท�าไม

ผู ้ที่ได้ฟังเทศนาทั้งสองนี้ตั้งแต่ครั้ง

พุทธกาลมาจนถึงบัดนี้	 จึงไม่อาจที่จะ

ประสบวิมุตต	ิคือความหลุดพ้นถึงท่ีสุด

เหมอืนอย่างท่านทัง้	๕	นัน้	ทัง้นีก้ต็อบ

ได้ว่า	 ก็เป็นประทีปดวงเดียวกันนั้น

แหละ	แต่ว่าจักษุคือดวงตาของบุคคล

เป็นไปต่าง	ๆ	กนั	เมือ่ยงัมฝ้ีาคอืผงธลุี

เข้าตาอยูม่าก	แม้จะมดีวงประทปีส่อง

เพื่อที่จะให้มองเห็น	ก็ไม่สามารถที่จะ

มองเห็นได้	 เพราะบรรดาผงธุลีที่เข้า

ตานัน้ท�าให้ดวงตาเกดิความมืดมวั	ไม่

อาจจะเหน็ได้แจ้งชดั	ถ้ามผีงเข้าตามาก

หรือเป็นโรคนัยน์ตาอย่างใดอย่างหนึ่ง	

เช่นเป็นโรคต้อต่าง	 ๆ	 ก็จะท�าให้ตา

มืดมัว	 อาจจะมองไม่เห็นเอาเลยก็ได้	

ฉะนั้น	 แม้จะเป็นประทีปดวงเดียวกัน

มาตัง้ส่องอยูข้่างหน้า	เมือ่ตาของบคุคล

ไม่แจ่มใสหรือว่ามืดมัว	 จึงไม่อาจจะ

มองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่อาจจะมอง

เห็นได้	 เพราะฉะนั้น	 แม้ว่าจะได้อ่าน

ได้ฟังได้ศกึษาทราบความในปฐมเทศนา	

ทุติยเทศนาเหล่านี้บ่อย	ๆ	ก็ตาม	แต่

เพราะมีผงเข้าตาอยู่มาก	 แถมยังเป็น

โรคนยัน์ตาอยูม่าก	จงึท�าให้มองไม่เหน็	

ขันธ์ ๕



172

จึงเป็นโทษแก่บุคคลแต่ละคนเอง	 ใน

เมื่อยังมีผงเข้าตาอยู่ก็ท�าให้ยังมองไม่

เห็นมองไม่ชัด	 ไม่ใช่เป็นโทษของดวง

ประทีปท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงชูอยู่นั้น	

และเมื่อพระพุทธศาสนายังเป็นไปอยู	่

กก็ล่าวได้ว่า	ดวงประทีปนัน้ยังส่องสว่าง

อยู่	 เมื่อตาของบุคคลมีผงเข้าตามาก

หรือมีโรคนัยน์ตา	จึงไม่อาจที่จะรู้	ไม่

อาจทีจ่ะเหน็อยูเ่อง	เพราะฉะนัน้	ความ

รู้แจ้งแทงตลอดท่ีเป็นตัวปฏิเวธนั้นจึง

ยังไม่เกิดขึ้น

 ความหลงยึดถือในขันธ์ ๕	อันผง

ที่เข้าตาบุคคลอยู่น้ีอย่างละเอียดก็ได้

แก่ความหลงยดึถอืตัวเราของเราน่ันเอง	

และความหลงยึดถือตัวเราของเรานั้น	

ก็คือความหลงยึดถือในรูป	 เวทนา	

สัญญา	สังขาร	วิญญาณทั้ง	๕	นั้นว่า

เป็นตัวเราของเรา	 เพราะฉะนั้น	 รูป	

เวทนา	สัญญา	สงัขาร	วญิญาณ	ทัง้	๕ 

น้ีจึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์	 ขันธ์เป็นท่ี

ยดึถอื	คอืเป็นทีย่ดึถอืว่าตวัเราของเรา	

	 คราวน้ีกอ็าจจะมคี�าถามแย้งว่า	ความ

ยึดถือของบุคคลนั้นก็มักยึดถืออยู่ใน

บรรดาส่ิงทีเ่ป็นทีร่กัใคร่ปรารถนา	เช่น	

แก้วแหวนเงนิทองเป็นต้น	กก็ล่าวชีแ้จง

ได้ว่า	บรรดาแก้วแหวนเงินทองเป็นต้น	

อนัเป็นทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจ	อันเป็น

สิง่ทีย่ดึถอืนัน้	เม่ือพจิารณาดูแล้วกจ็ะ

เห็นได้ว่า	ก็เป็นรูป	เวทนา	เป็นต้นนี้

แหละ	 เป็นรูป	 ก็คือสิ่งต่าง	 ๆ	ที่เป็น

วตัถ	ุเป็นรปูายตนะ	ทีต่่อทางอายตนะ

คอืจกัษเุข้าไปตัง้เป็นจกัขุวญิญาณ	เป็น

เวทนากค็ือเปน็ความสขุ	เปน็ตน้	เปน็

สญัญากค็อืเป็นความจ�า	เพราะจะต้อง

มคีวามจ�า	ทีว่่าแก้วแหวนเงนิทองเป็นต้น

นั้นก็ตั้งอยู่ในความจ�าของบุคคล	 เป็น

สัญญา	ถ้าจ�าไม่ได้คือลืมเสีย	สิ่งเหล่า

นัน้กไ็ม่มคีวามหมายอะไร	เพราะฉะนัน้	

ทีม่อียูก็่คอืมอียูใ่นความจ�านัน้เองคอืว่า

จ�าได้	 จึงยึดถืออยู่ในความจ�านั้นหรือ

ในสิง่ทีจ่�าน้ัน	ถ้าจ�าไม่ได้	ลมืเสยีกไ็ม่มี

ความยดึถอื	และกเ็ป็นสงัขารคือความ

รู้คิดปรุงหรือปรุงคิดนั่นเอง

	 อันความยดึถอืต่าง	ๆ	ตลอดถงึความ

รกัความชงัต่าง	ๆ	นัน้	กล้็วนเป็นความ

คิดปรุงหรือปรุงคิดในจิตใจของบุคคล

ทั้งนั้น	ความยึดถือก็เป็นความคิดปรุง

ขึ้นมา	 ความชอบหรือความชังต่าง	 ๆ	

กเ็ป็นความปรงุคดิขึน้มา	เหล่านีก้เ็ป็น

สงัขาร	ถ้าไม่มีความคดิปรุงหรอืความ

ปรุงคิดใด	 ๆ	 แล้ว	 ความชอบความ

ยดึถอืต่าง	ๆ	กจ็ะไม่เกดิขึน้มา	เพราะ

ฉะนัน้	จงึรวมอยูใ่นสังขารคอืความรูคิ้ด

ปรงุหรอืปรงุคดิ	และกเ็พราะมวีญิญาณ	

คอืความรูส้กึเหน็รูปได้ยนิเสยีงเป็นต้น

ที่เป็นไปทางทวารท้ัง	 ๖	 คือ	 ตา	 ห	ู

จมกู	ลิน้	กาย	และมนะคอืใจ	ถ้าหากว่า

ไม่มีทวารทั้ง	๖	นี้	หรือทวารทั้ง	๖	นี้

ขันธ์ ๕
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ข
ไม่ท�าหน้าที่	บุคคลก็เป็นเหมือนอย่าง

นอนหลบัหรอืเป็นคนสลบไสลไม่มคีวาม

รู้สึกอะไรในตัว	ไม่เห็นอะไร	ไม่ได้ยิน

อะไร	 ไม่ทราบกลิ่น	 รส	 สัมผัสอะไร	

ไม่รู้คิดอะไรได้	 แต่เพราะทวารทั้ง	 ๖	 

ท�าหน้าที	่จงึมคีวามรูส้กึต่าง	ๆ	กเ็ป็น

ตวัวญิญาณ	ตวัวญิญาณนีเ้องเป็นสิง่ที่

ท�าให้มีความรัก	 ความชัง	 ความหลง

เป็นต้น	ปรากฏเป็นไปอยู่ในจติใจ	เมือ่

รวมเข้ามาแล้วจะเป็นความยึดถือใน

อะไรก็ตามก็รวมอยู่ในความยึดถือรูป	

เวทนา	 สัญญา	 สังขาร	 วิญญาณ	 

น้ีเท่าน้ัน	 และสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นตัวเรา

ของเรา	กอ็ยูท่ีร่ปู	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	

วิญญาณท�าหน้านี้เท่านั้น

 การแยกพจิารณาขนัธ์ ๕ เมือ่แยก

พิจารณาออกไปทีละอย่างว่า	 ตัวเรา

ของเรานั้นอยู ่ที่รูป	 เวทนา	 สัญญา	

สังขาร	วิญญาณ	หรือมิใช่	ก็จะท�าให้

เห็นได้ว่าไม่ใช่	 ยกตัวอย่างเช่นว่ารูป	 

กอ็าจจะมคีวามยดึถอืรวม	ๆ	กนัอยูว่่า	

รูปของเรา	 เราเป็นรูป	 รูปเป็นอัตตา	

ตวัตนของเรา	ดงัเช่นเมือ่ส่องกระจกดู

หรือว่าถ่ายรปูของตวัเอง	หรอืว่าคนอืน่

ถ่ายรูปของตัวดู	 ก็ย่อมจะรู้จักกันว่า	 

นีเ่ป็นคนนัน้	นีเ่ป็นคนโน้น	ตัวเราดรููป

ของเรา	 ตัวเราก็ย่อมจะรู้ว่านี่ตัวเรา	 

ก็มีความยึดถือกันอยู่ดังนี้	 แต่เมื่อ

สอบถามเข้าไปให้ละเอียดแล้ว	เช่นว่า

จบัทีแ่ขน	ว่าตวัเราอยูท่ีแ่ขนนีห้รอืมิใช่	

ก็จะต้องตอบว่าไม่ใช่	เพราะถ้าใช่แล้ว

ถูกตัดแขนออกไปเสีย	ตัวเราก็จะต้อง

ถูกตดัออกไป	แต่ถ้าตดัแขนออกไปแล้ว

ตัวเราก็ยังอยู่	 จับท่ีผมแล้วถามว่าตัว

เราใช่ไหม	กจ็ะต้องตอบว่าไม่ใช่	นีเ่ป็น

ผม	 เมื่อจับดูที่ตัวทุกส่วนอันเป็นส่วน

รูปขันธ์	 กองรูป	 ก็ย่อมจะตอบได้ว่า

ไม่ใช่ตวัเรา	เพราะนัน่เป็นผม	เป็นขน	

เป็นเลบ็	เป็นฟัน	เป็นหนงั	เป็นอวัยวะ

ส่วนต่าง	ๆ	ทีแรกเมื่อดูห่าง	ๆ	ก็รู้สึก

ว่าเป็นตัวเรา	 แต่เมื่อจับพิจารณาใกล้

เข้าไปแล้ว	กจ็ะจบัได้เองว่า	ไม่ใช่ตวัเรา 

หากเป็นส่วนนัน้ส่วนนีข้องร่างกาย	แต่

กยั็งมคีวามยึดอยู่ว่าเป็นของเรา	คอืว่า

แม้จะเป็นส่วนนัน้ส่วนนีข้องร่างกาย	ก็

ยงัถอืว่าเป็นส่วนนัน้ส่วนนีข้องเรา	เช่น

ว่าผมของเรา	 เล็บ	 ฟัน	 หนังของเรา 

ดั่งนี้เป็นต้น

	 เม่ือพิจารณาให้ละเอยีดลงไปอกี	ถ้า

เป็นของเราจริงแล้ว	 ต้องบังคับได้ให้

เป็นไปตามปรารถนา	แต่นีบ่งัคบัไม่ได้

ให้เป็นไปตามปรารถนา	เพราะต้องเป็น

ไปเพื่ออาพาธตามที่พระพุทธเจ้าทรง

สั่งสอนไว้	 อยากจะให้ผมของเราไม่

หงอกก็ไม่ส�าเร็จ	 ดั่งนี้เป็นต้น	 เพราะ

ฉะนัน้	จงึไม่เป็นไปตามปรารถนา	และ

ที่สุดก็ต้องแตกสลายไปหมด	 ดั่งนี้จึง

ขันธ์ ๕
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เป็นอนัตตา	มิใช่อัตตาตวัตน	พจิารณา

ไปตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน	

แยกแยะออกไปว่าเป็นอนัตตา	เพราะ

บงัคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้	เป็น

ไปเพือ่อาพาธ	และเม่ือรปูอาพาธ	ต้อง

ช�ารดุทรดุโทรม	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	

วิญญาณก็อาพาธ	 ดังจะพึงเห็นได้ว่า	

รปูกายอนัเป็นส่วนรูปขนัธ์นีเ้ก่าแก่ทรดุ

โทรมเจ็บป่วยลงไป	 ก็จะมากด้วย

ทุกขเวทนา	อันเป็นที่รับรองว่าอาพาธ

คือความป่วยไข้	 เป็นทุกข์	 สัญญาเอง

ก็อาพาธ	 เม่ือยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นจ�า

อะไรได้ว่องไว	ครัน้เม่ือแก่ลงไป	ความ

จ�าก็ยากเข้า	 เลอะเลือนเข้า	ความคิด

ปรงุหรอืความปรงุคิด	ทีเ่คยคดิอะไรได้

ฉับพลันก็ชักช้าคิดไม่ใคร่ออก	 ความ

รู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงก็เช่นเดียวกัน	

เมือ่ตาทีเ่ป็นส่วนรปูมดืมวัลงไปจะอ่าน

หนังสือจะมองอะไรก็ไม่ใคร่เห็น	จักษุ

วิญญาณคือ	 ความรู้สึกเห็นรูปทางตา

ก็ชักช้าไม่สะดวก	 เป็นไปตามกาย	 ก็

เป็นอันว่ารูป	 เวทนา	 สัญญา	 สังขาร	

วญิญาณน้ีช�ารดุทรดุโทรมไปโดยล�าดบั	

เป็นอาพาธคือความที่ต้องถูกความแก	่

ความเจ็บให้ช�ารดุทรดุโทรมไปโดยล�าดับ	

บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาก็ไม่ได	้

ในเมื่อร่างกายช�ารุดทรุดโทรมลงไป	 

ทุก	 ๆ	 ส่วนก็ช�ารุดทรุดโทรมด้วยกัน	

ฉะนั้น	 จึงเป็นสิ่งไม่เที่ยง	 มีความ

แปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเป็นธรรมดา	

อันความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนี้

แหละทีเ่ป็นตวัทกุข์	เม่ือเป็นด่ังนีจึ้งไม่

ควรท่ีจะมีความยึดเห็นว่า	 นี่เป็นของ

เรา	 เราเป็นนี่	 นี่เป็นอัตตาตัวตนของ

เราดั่งนี้	

	 ความหมัน่พจิารณาให้มองเหน็สัจจะ

คอืความจรงิไปตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรง 

สัง่สอนเป็นสญัญาและกจ็ะเป็นปัญญา

ขึ้นมาโดยล�าดับ	 จะเป็นเครื่องท�าลาย

ผงที่เข้าตา	เป็นการเขี่ยผงออกไปจาก

ดวงตาโดยล�าดบั	เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้วก็จะ

มองเห็นแจ่มแจ้งขึน้	กด็วงประทปีดวง

เดยีวนีเ้องทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงส่อง	แต่

เมือ่ผงทีเ่ข้าตานีน้้อยเข้า	ความรูค้วาม

เห็นก็จะแจ่มชัดขึ้น	 จะปรากฏเป็น

ปฏิเวธ	 คือความเจาะแทง	 รู้แจ้งแทง

ตลอด	อนัเป็นความรู้ทีป่รโุปร่งขึน้โดย

ล�าดับแห่งการปฏิบัติ	 (ธ.อ.	 ๖๘-๘๓)	 

ดู ธรรมทั้งปวง, นามรูป, โลก ด้วย

ขันธปริตร ดู อหิราชสูตร

ขันธมาร ดู อริยสัจจ์ ๔ โดยพิสดาร

ขันธูปธิ ดู ขันธ์ ๕  

ขาโรทกนทีนิรยะ ดู นรก

ขีณาสพ ดู โมกขธรรม

ขีณาสวะ ดู โมกขธรรม

ขุชชุชตรา ดู โฆสกเศรษฐี

ขันธปริตร
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เขาไกรลาศ ดู หิมพานต์

เขาคันธมาทน์ ดู หิมพานต์ 

เขาจิตรกูฎ ดู หิมพานต์

เขาพระสุเมรุ ดู ภาณยักข์

เขาสัตตบริภัณฑ์ ดู จาตุมมหาราชิก,  

  มนุษยโลก

เขาสัตตบริภัณฑ์
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คงคา ดู หิมพานต์

คณิกา ดู ชีวกโกมารภัจ

คติ	 คือทีไ่ป	ท่ีไปท่ีด	ี(สคุต)ิ	เช่น	เทวโลก	 

 มนุสฺสเปโต แปลว่า	คนเปรต	คือ

คนทีม่โีลภอยากได้อยู่ไม่รูจ้กัอิม่จกัพอ	

มุง่ทีจ่ะอาศยัเบยีดเบยีนผูอ้ืน่อยูเ่ท่านัน้

 มนุสฺสมนุสฺโส	 แปลว่า	 คนมนุษย ์

คือคนที่รู้จักการควรการไม่ควร	 รู้จัก

ละอายใจ	 รู้จักยับยั้งและศึกษาอบรม

ตนให้มีศีลธรรมตามฐานะ

 มนสุสฺเทโว	แปลว่า คนเทวดา	คอื

คนทีถ่งึพร้อมด้วยหริ	ิ(ละอายรงัเกยีจ

ความชัว่)	โอตตปัปะ	(เกรงกลวัความ

ชั่ว)	มีความประพฤติสะอาด	มีความ

สงบ

 มนุสสฺวสิทฺุโธ	แปลว่า คนทีบ่รสุิทธิ์

แล้ว	คอืท่านผูป้ฏิบตัใินมรรคมอีงค์	๘	

หรอืในไตรสิกขาดงักล่าวจนดบัตณัหา

เสียได้	 บรรลุถึงความดับทุกข์ดังเช่น

พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก 

ทั้งหลาย

	 	 คนนรกคนเดียรัจฉานและคน

เปรตนับว่าเป็นคนบกพร่อง	 มีความ

เป็นคนไม่สมบรูณ์	ส่วนคนมนษุย์	คน

เทวดา	 และคนบริสุทธิ์แล้วเป็นคน

สมบูรณ์	 มีความเป็นคนสมบูรณ์โดย

ล�าดับ	 การศึกษาของพระพุทธเจ้ามุ่ง

ให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ดังแสดงมา	(ท.ห.	

๑๙๙-๒๐๐)

มนุสสโลก	 เป็นคติสมบัติ	 ที่ไปที่ชั่ว	

(ทุคติ)	 เช่น	 อบาย	 ๔	 เป็นคติวิบัติ	

เทียบในปัจจุบันตกไปอยู่ในท่ีดี	 เป็น	

คติสมบัติ ตกไปอยู่ในที่ชั่ว	 เป็น	คติ

วิบัติ (ท.ธ.	๙)	ดู กรรม	ด้วย

คติธรรมดา ดู วิสุทธิ ๗

คตินิมิต ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

คติวิบัติ ดู กรรมสมาทาน, คติ

คติสมบัติ ดู กรรมสมาทาน, คติ 

คน	 คนทีเ่กิดมาท่านแสดงว่ามหีลายชนดิ	คอื

 มนุสฺสเนรยิโก	 แปลว่า	 คนนรก 

หมายถึงคนที่ร้อนรนอยู่เสมอเพราะ 

มีโลภ	โกรธหลง	ประกอบทุจริตต่าง	ๆ	

อยูเ่ป็นอาจณิ	ซึง่เหมอืนไฟเผาให้ร้อน

อยู่เร่ือย	บางทีดเูหมือนเป็นสขุสมบรูณ์	

แต่ความจรงิถกูเผาอยูเ่สมอ	ทแีรกอาจ

เป็นไฟเย็น	 แต่เมื่อความชั่วปรากฏก็

เป็นไฟร้อนขึ้นมาทันที

 มนสุสฺตริจฉฺาโน แปลว่า	คนเดยีรจั- 

ฉาน	คอืคนทีท่�าอะไรไม่มคีวามละอาย	 

ไม่มีความกลัวเกรงต่อความชั่วอะไร	

ท�าชัว่ได้อย่างเปิดเผยหรอือย่างหน้าตา

เฉย
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คนธรรพ	หรือ	คนธรรพ์	รวบรวมไว้

ใน	คันธัพพสังยุต	 ว่า	 เทพที่เรียกว่า

พวกคันธัพพกายมีหลายประเภท	 คือ	

เทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีราก

หอม	เทพพวกหนึง่เกิดอาศัยต้นไม้ท่ีมี

แก่นหอม	เทพพวกหน่ึงเกดิอาศัยต้นไม้

ทีม่กีระพีห้อม	เทพพวกหนึง่เกดิอาศยั

ต้นไม้ทีม่เีปลอืกหอม	เทพพวกหนึง่เกดิ

อาศัยต้นไม้ทีม่กีะเทาะเปลอืกหอม	เทพ

พวกหน่ึงเกิดอาศัยต้นไม้ท่ีมีใบหอม	

เทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ท่ีมีดอก

หอม	เทพพวกหนึง่เกิดอาศัยต้นไม้ท่ีมี

ผลหอม	เทพพวกหนึง่เกดิอาศยัต้นไม้

ที่มีรสหอม	 เทพพวกหนึ่งเกิดอาศัย

ต้นไม้ทีมี่กลิน่หอมทีห่อมทัง้ต้น	เหตท่ีุ

จะให้ไปเกดิในเทพพวกนีค้อื	ประพฤติ

กายสุจริต	 วจีสุจริต	 มโนสุจริต	 และ

ตั้งความปรารถนาว่าตายไปขอให้ไป

เกิดร่วมกบัเทพพวกคนัธพัพกาย	เพราะ

ชอบใจว่าเทพพวกนีมี้อายุยนื	มีวรรณะ

งาม	มสีขุมาก	และเม่ือปรารถนาจะไป

เกดิโดยเฉพาะในเทพพวกไหนกท็�าทาน

สิ่งนั้น	เช่น	ปรารถนาจะไปเป็นเทพที่

เกิดอาศยัต้นไม้ทีม่รีากหอมกใ็ห้รากไม้

ที่หอมเป็นทาน	 หรือว่าให้วัตถุอื่น	 ๆ	 

ทีเ่รยีกว่าทานวตัถ	ุเป็นต้นว่า	ข้าว	น�า้	

ผ้า	 ยานพาหนะ	 ระเบียบดอกไม	้ 

ของหอม	 เครื่องลูบไล้	 ท่ีนอน	 ท่ีอยู	่

โคมไฟ	 โดยสรุปเหตุท่ีให้ไปเกิดคือ	

ประพฤตสิจุรติทางกาย	วาจา	ใจ	และ

ตั้งความปรารถนากับท�าทานอีก	 เทพ

เหล่านี้เกิดอาศัยต้นไม้	 ดูเป็นพวก

รุกขเทวดา	 จะอยู่อย่างไร	 มีความสุข

อย่างไร	ยงัไม่พบอธบิาย	จดัได้ว่าเป็น 

สุคติภูมิเพราะเป็นผลของความด	ี(พ.พ.	

๒๖๑-๒๖๒)	ดู ภาณยักข์	ด้วย

คนนรก ดู คน

คนบริสุทธิ์ ดู คน

คนเปรต ดู คน

คนพาล ดู มงคลสูตร

คนมนุษย์ ดู คน

คนมีธาตุ ๖ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

คยากัสสปะ ดู ชฎิล

ครรภ์ ดู ชาติ

ครรภเสยยกะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ครุกรรม ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ครุฑ ดู นาค, ดาวดึงส์

ครุธรรม ๘ ดู วัชชี

คฤหบดีจีวร ดู ชีวกโกมารภัจ

ความคิด	 เหตุอีกอย่างหนึ่งของความทุกข	์ 

คนเดียรัจฉาน ดู คน

คนเทวดา ดู คน

คนธรรพ์	พวกเทพหมู่	คนัธพัพะ	ท่ีเรยีกว่า	

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเหตุที่แท้จริงยิ่ง

กว่าเหตุอันใดทั้งหมด	 คือ	 ความคิด	

โรคช่างคดิทีเ่รยีกกนัทัว่	ๆ	ไปนีแ้หละ

คือเหตุแห่งความทุกข์ท่ีแท้จรงิ	โรคช่าง

คดิหรือจะเรยีกว่าโรคคดิมากกเ็ป็นเหตุ

คนเดียรัจฉาน
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ไม่เป็นไปตามอ�านาจความปรารถนา

ต้องการของผูใ้ด	ถ้ารูเ้ช่นนัน้	กเ็ป็นการ

รู้ตามความเป็นจริง	 รู้แล้วก็ไม่คิดปรุง

ต่อไป	 และก็ไม่เป็นทุกข์ด้วย	 เพราะ

การรู้ตามความจริงว่า	 ทุกส่ิงไม่เที่ยง	

เป็นทกุข์	เป็นอนตัตา	กเ็ท่ากบัว่าสิง่ที่

ก�าลงัประสบอยูจ่กัต้องเปลีย่นแปลงไป	

ขาดแคลนอยูข่ณะนี	้กจ็ะไม่ขาดแคลน

ตลอดไป	หรอืแม้จะมัง่คัง่ด้วยลาภ	ยศ	

สรรเสริญ	 สุขอยู่ในขณะนี้	 ก็จักต้อง

เปลี่ยนแปลงไป	 จะคิดอ่านแก้ไขกัน

อย่างไร	กม็กัจะไม่อาจป้องกนัมใิห้เป็น

ไปตามหลัก	 ๓	 คืออนิจจัง	 ทุกขัง	

อนตัตา	ได้	ป้องกนัไม่ได้ท้ังฝ่ายดฝ่ีาย

ไม่ด	ีความเป็นอนจิจัง	ทกุขงั	อนตัตา	

จะต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดา	ถ้ารู้ให้ถูก	

ให้จริงเช่นนี้	 ก็ย่อมจะรู้ชัดว่า	 ความ

ปรุงคิดไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์	 พูด

ภาษาธรรมดากต้็องพดูว่า	คดิกเ็ท่านัน้	

ไม่คิดก็เท่านั้น	 ต้องไม่เที่ยง	 ต้อง

เปลีย่นแปลง	และไม่เป็นไปตามอ�านาจ

ความปรารถนาต้องการจนได้	 ไม่ว่า

เรื่องใด	 สิ่งใด	 และผู้ใดทั้งสิ้น	 ล้วนมี

ลักษณะ	๓	ดังกล่าว	

	 ผู้รู้ตามความจริงมากน้อยเพียงใด	

จกัคลายความยดึมัน่ในทกุเรือ่ง	ทกุส่ิง	

และในทกุบคุคลมากน้อยเพยีงนัน้	เมือ่

ความยึดมั่นคลายความปรุงคิดก็เป็น

ไปเช่นเดียวกันรู้ตามความจริงชัดเจน

แห่งความทุกข์จริง	ๆ	คนช่างปรุงช่าง

คิดเป็นคนมีความทุกข์มากกว่าคนไม่

ช่างปรงุไม่ช่างคดิ	แม้จะประสบเหตกุารณ์

เหมือนกัน	 คนช่างปรุงช่างคิดก็จะมี

ความทุกข์มากกว่าคนไม่ช่างคิด	 ยก

ตวัอย่างเช่น	เป็นคนจนเหมือน	ๆ	กนั	

คนช่างปรุงช่างคิดจะเป็นทุกข์มาก	

เพราะจะสามารถปรุงคิดไปถึงอนาคต

ได้อย่างวุน่วาย	คงจะต้องเป็นอย่างนัน้	

คงจะต้องเป็นอย่างนี้	 ท่ีล้วนแต่ไม่ดี	

ความทุกข์เกิดขึ้นพร้อมกับความปรุง

คิดิ	ทัง้ทีบ่างทีความจรงิกอ็าจไม่เป็นไป

ตามความปรงุคดิกไ็ด้	ความจรงิจะเป็น

อย่างไรเป็นเรือ่งหนึง่	ความปรงุคดิเป็น

อีกเรื่องหนึ่ง	 และความคิดนั้นจะเกิด

พร้อมความปรงุคดิ	ความทกุข์จะไม่รอ

ดคูวามจรงิ	ไม่รอให้ความจรงิเกดิตาม

ที่ปรุงคิดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะทุกข์	

	 อันความปรงุคิดน้ันเป็นผลของความ

ไม่รูต้ามความเป็นจรงิ	เพราะไม่รูจ้งึต้อง

คิด	ต้องคาด	ต้องเดา	ต้องประมาณ	

ต้องฟุง้ซ่านวุน่วายไป	เรือ่งนีก้เ็ข้าใจได้

ง่าย	 เป็นธรรมดาอะไรที่รู้แล้วจะต้อง

ไปคดิไปปรุงอะไรต่อไปอกี	รู้แล้ว	ถกูต้อง

ตามเป็นจรงิแล้วกจ็บกนัเพยีงนัน้	ไม่มี

เหตใุห้ต้องคิดต้องปรงุต่อไป	อย่างเช่น

ก�าลังขาดแคลน	 ถ้าศึกษาพระพุทธ-

ศาสนามาดี	รูว่้าทกุสิง่ไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์

ทนอยู่ไม่ได้	 เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน	 

ความคิด
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เพียงใด	 ความปรุงคิดก็คลายลงเพียง

นั้น	 เหตุแห่งความทุกข์ก็น้อยลงเพียง

น้ัน	 ความทุกข์อันเป็นผลก็จักน้อยลง

ด้วย	ผลจักไม่เกดิข้ึนโดยไม่มีเหต	ุและ

ผลกับเหตุจักเป็นสิ่งสมควรกันเสมอ	

ผลจกัไม่เกนิกว่าเหต	ุและจกัไม่ผดิจาก

เหตุ	 เหตุเป็นเช่นไร	 ผลของกรรมจัก

เป็นเช่นนั้น	 เหตุคือกรรม	 ผลคือผล

ของกรรม	ท�ากรรมเช่นไร	ผลของกรรม

จกัเป็นเช่นนัน้	ทีก่ล่าวกนัว่า	ท�าดไีด้ด	ี

ท�าชั่วได้ชั่วนั้นแล

 อันคนอกตัญญูนั้นทุกคนรังเกียจ 

เรือ่งความคดิเป็นเรือ่งส�าคญั	เป็นเหตุ

ที่จะท�าให้เป็นสุขก็ได้	 เป็นทุกข์ก็ได้	 

จิตใจสงบเย็นก็ได้	วุ่นวายเร่าร้อนก็ได้	

เร่ืองของความคิดจึงเป็นเรื่องส�าคัญ	

ควรศึกษา	 ควรรู้วิธีที่จะควบคุมให้อยู่

ในขอบเขตอนัจะเป็นเรือ่งให้เกดิความ

สขุ	มจีติใจสงบเยน็เท่านัน้	ไม่ควรปล่อย

ให้ความคิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์	

มีจิตใจวุ่นวายเร่าร้อน	 เพราะนั่นเป็น

โทษแก่เจ้าของความคิดก่อนผูอ่ื้นท้ังหมด	

และยงัแผ่ขยายออกไปเป็นโทษแก่ผูอ้ืน่

ได้อีกด้วย	 ตรงกันข้ามกับความคิดที่

เป็นเหตุให้เกิดความสุข	 มีจิตใจสงบ

เยน็	เพราะน่ันเป็นคุณแก่เจ้าของความ

คิดก่อนผู้อ่ืนท้ังหมด	 และยังแผ่ขยาย

ออกไปเป็นคณุแก่ผูอ้ืน่ได้อกีด้วยเช่นกนั

	 ความคิดท่ีประกอบด้วยเหตผุล	เป็น

ความจรงิ	เทีย่งตรง	เป็นความคดิท่ีจะ

ให้คุณสถานเดียวไม่ให้โทษอย่างใด	 

แม้จะคดิมากมายเพยีงใดกไ็ม่เป็นโทษ	

หากเป็นความคดิในขอบเขตและลกัษณะ

ดังกล่าว	 คือมีเหตุผล	 เป็นความจริง	

เทีย่งตรง	ตรงกนัข้ามกบัความคดิทีเ่ป็น

โทษสถานเดียว	 คือความคิดนั้นไม่

ประกอบด้วยเหตผุล	ไม่เป็นความจรงิ

ไม่เที่ยงตรง

	 ในทางพุทธศาสนา	ท่านสอนวธิที�าใจ

ให้สงบ	หรอืให้มสีมาธไิว้อย่างหนึง่	คอื

ให้คดิถงึพระคณุของพระพทุธเจ้า	หรอื

พระธรรม	 หรือพระสงฆ์	 ตามความ

เป็นจริง	นีก่เ็ป็นการแสดงว่า	ด้วยความ

คิดที่เป็นความจริงเที่ยงตรง	ประกอบ

ด้วยเหต	ุทุกคนสามารถจะท�าใจให้สงบ

เป็นสมาธิได้	ไม่วุ่นวายเร่าร้อน

	 ทุกวันนี้	 ความวุ่นวายเร่าร้อนมีอยู่

มากมาย	 ซึ่งกล่าวได้ไม่ผิดว่าเกิดจาก

ใจทีม่คีวามคดิอนัเป็นโทษ	คอืความคดิ

ทีไ่ม่ประกอบด้วยเหตผุลทีไ่ม่เป็นความ

จรงิ	ทีไ่ม่เทีย่งตรง	จะยกตวัอย่างเพยีง

บางประการ	คนบางคนเกดิมคีวามคดิ

ว่า	 มารดาบิดาครูบาอาจารย์ไม่มีบุญ

คุณ	 นี่แหละเป็นความคิดที่เป็นโทษ

อย่างแท้จรงิ	ก่อให้เกดิความวุ่นวายไม่

สงบเป็นอนัมาก	เริม่แต่ใจผูค้ดิเอง	และ

แผ่ออกถึงผู้อื่นด้วย	 ที่คิดเช่นนั้นเป็น

ความคิด
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โทษ	 ก็เพราะไม่ประกอบด้วยเหตุผล	

ไม่เป็นความจริง	ไม่เที่ยงตรง

	 ลองจับพิจารณาดูเห็นว่า	 ท�าไมคิด

เช่นน้ันจึงเป็นโทษ	ทัง้แก่เจ้าตวัและแก่

ผูอ้ืน่	เช่นเม่ือคดิว่า	มารดาบดิาไม่ตัง้ใจ

ให้บุตรธิดาเกิดมา	 แม้เพียงเช่นนั้นก็

เป็นโทษยิง่นกัแล้ว	ท�าให้เร่าร้อนวุน่วาย

ได้นกัแล้ว	เพยีงตืน้	ๆ	ผลกจ็ะเกดิเป็น

ความน้อยเนือ้ต�า่ใจ	คอืเป็นความทกุข์

ร้อนของผู้คิดนั่นเอง	ถ้าเป็นความจริง

ก็ยังดี	ยังจะมีทางแก้ไข	เป็นต้นว่าหา

ทางบอกกล่าวท่านผูเ้ป็นมารดาบิดาท้ัง

หลาย	 มิให้ยอมให้บุตรธิดามาเกิดอีก	

แต่เพราะมิใช่เป็นความจริง	 บุตรธิดา

เป็นที่รัก	 ท่ีปรารถนาของมารดาบิดา	

จงึไม่มีทางจะห้ามปรามให้ท่านไม่ยอม

ให้เกิดบุตรธิดาเรียกว่าไม่มีทางแก้ไข	

เพราะความจริงย่อมเป็นความจริงอยู่

เสมอไป	 ผู้ที่คิดนอกลู่นอกทางไปว่า

มารดาบดิาไม่มพีระคณุ	เพราะไม่ตัง้ใจ

ให้บุตรธิดาเกิดมา	 จึงได้แต่วุ ่นวาย

เร่าร้อนไปไม่จบไม่สิน้	ไม่มวีนัจะได้รบั

ความสงบสุขได้	 ยิ่งพยายามเผยแพร่

ความคิดท่ีไม่ประกอบด้วยเหตุผลไม่

เป็นความจรงิ	ไม่เทีย่งตรงมากขึน้เพยีง

ใด	 ก็เพิ่มความเร่าร้อนวุ่นวายมากขึ้น

เพียงนั้น	 จะแผ่ออกจากจิตใจให้ไปถึง

ผู้อื่น	และขณะเดียวกันก็จะได้รับโทษ

จากภายนอกไปเป็นโทษกระทบกระเทอืน

ตนเองอกีด้วย	เช่นผูไ้ม่เหน็ด้วย	เพราะ

เป็นผู้มีความคิดประกอบด้วยเหตุผล	

เป็นความจริง	เที่ยงตรงคืออาจจะเกิด

ปฏกิริยิาทีแ่รง	เช่นเกดิความคดิประนาม

ว่าเป็นคนอกตัญญู	

	 อันคนอกตัญญูนั้นเป็นคนท่ีทุกคน

รังเกียจ	 แม้เจ้าตัวเองก็ยังรังเกียจคน

อกตัญญูอื่นทั้งหลาย	 เมื่อความคิด

รังเกียจหรือดูถูกเกิดข้ึนในบุคคลใด	

การปฏบิตัก็ิอาจจะตามมาอย่างไม่สวย 

งามได้ด้วย	 ที่เป็นความเดือดร้อนได้

ด้วย	 แล้วความสงบสุขจะเกิดที่ไหน	

คุณของความคิดไม่เท่ียงตรงต่อความ

จริงไม่ประกอบด้วยเหตุผลเช่นนั้นจะ 

มีได้อย่างไร	

	 จรงิอยู่	ส�าหรบับางคนการเผยแพร่

ความคดิไม่ดเีช่นนัน้	เป็นการจงใจเพือ่

ให้เกิดความวุ่นวายไม่เป็นสุขแก่ส่วน

รวม	แต่ถ้าคนส่วนมากรู้เหตุผล	 เห็น

คณุเหน็โทษตามความเป็นจรงิ	ไม่หวัน่

ไหวไปตาม	ไม่ตกเป็นเครือ่งมอืไปด้วย	

จงึควรจะพยายามมสีต	ิพจิารณาเรือ่ง

ราวทัง้หลายให้เหน็เหตผุล	ให้ตรงความ

เป็นจรงิอย่างเทีย่งแท้	แล้วความคดิเช่น

นัน้นัน่แหละจะเป็นเหตใุห้ใจตนเองสงบ

เย็นเป็นสุขอย่างยิ่ง

 มารดาบดิามีความเมตตากรณุาต่อ

บตุรธดิายิง่กว่าชวิีตของท่านเอง 	ความ

คิดที่ว่า	มารดาบิดาครูบาอาจารย์ไม่มี

บญุคุณนัน้	กล่าวอย่างท่ีท่ัวไปเข้าใจกนั

ความคิด
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ไม่ถึงต้องปฏบิตัต่ิอท่านสถานอืน่	กเ็ป็น

บาปกรรมหนกัหนาแล้ว	ยิง่ถงึแสดงออก

ทางกายกรรมต่อท่านด้วยแล้ว	บาปกรรม

นั้นก็พ้นประมาณ	ถ้าท�าให้ท่านถึงกับ

เสียชีวิตก็เป็นอนันตริยกรรม

	 การพูดก็ตาม	การกระท�าอื่นก็ตาม	

ที่ไีม่สมควรต่อมารดาบดิาล้วนมเีหตมุา

จากความคิดท่ีว่า	 มารดาไม่มีบุญคุณ

ทั้งสิ้น	ดังนั้นจึงกล่าวว่า	ความคิดนั้น

เป็นบาป	เป็นเหตุแห่งบาปอกศุลอย่าง

ย่ิง	 ผลของบาปน้ันก็ดังได้กล่าวแล้ว	

เริม่ทีจ่ติใจของผูเ้ป็นเจ้าของความคดิที่

ไม่ประกอบด้วยเหตุผล	 ไม่เป็นความ

จริง	ไม่เที่ยงตรง	เป็นความเดือดร้อน

ความวุ่นวาย	 มารดาท้ังหลายก็เป็น

ปุถุชน	ย่อมมีเวลาท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่

เป็นการพลาดพลัง้ไปได้มากบ้าง	น้อย

บ้าง	 หากบุตรธิดามีความคิดว่าท่าน

ไม่มีบุญคุณ	 เพราะไม่ได้ตั้งใจให้บุตร

ธดิามาเกดิ	เวลาท่านพลาดพลัง้ไปบ้าง	

หนักนิดเบาหน่อย	 บุตรธิดาก็จะมี

ปฏิกิริยาต่อท่านอย่างรุนแรง	 แต่ถ้ามี

ความคิดอยู่ว่า	 มารดาบิดาเป็นผู้ทรง

พระคุณของบุตรธิดาแล้ว	 เวลาท่าน

พลาดพลั้งไปบ้าง	 ตามวิสัยปุถุชน	

ปฏกิริยิาท่ีรุนแรงก็จะไม่เกดิ	จะน้อยใจ

เสยีใจกจ็ะเป็นไปแบบธรรมดาท่ีมคีวาม

เคารพรักในมารดาบดิาเป็นเหต	ุความ

รุนแรงอื่น	ๆ	จะไม่ตามมา	

ก็เป็นบาปกรรม	บาปกรรมก็คือกรรม

ไม่ดี	เป็นบาปและกรรมทีไ่ม่ดกีต้็องให้

ผลไม่ด	ีท่ีเป็นผลของบาป	ผูใ้ดท่ีจะเชือ่

หรอืไม่เชือ่	ความจรงิก็ต้องเป็นเช่นนัน้	

ต้องเป็นบาปกรรม	 ต้องให้ผลไม่ดี	

เพราะเป็นผลของบาป	ผลของบุญเท่านัน้

จึงจะเป็นผลด	ีผลของบาปเป็นผลดไีม่

ได้เลยเป็นอันขาด	 ใครจะเชื่ออย่างไร

ก็ตาม	 สัจจธรรมนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลง	

ต้องเป็นสัจจธรรมอยู่ตลอดไป

	 ท�าไมจงึกล่าวว่าความคดิทีว่่ามารดา

บดิาครบูาอาจารย์ไม่มีบญุคุณเป็นบาป	

ก็เพราะมารดาบิดาครูบาอาจารย์ท่าน

เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะ

มารดาบิดาด้วยแล้วเป็นผู้มีพระคุณ 

ต่อบตุรธดิาเป็นทีส่ดุ	จนพระพทุธองค์ 

ทรงกล่าวว่ามารดาบดิาเป็นพระอรหนัต์

ของบุตรธิดา	 พระพุทธองค์นั้นก็ทรง 

เป็นพระอรหันต์พระองค์หน่ึง	 คือ 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ผู้ทรง

พระคุณเหนอืท่านผูท้รงพระคณุทัง้หลาย 

แต่กระน้ันก็ยังทรงกล่าวว่า	 ส�าหรับ 

บตุรธดิาแล้วมารดาบิดาเปรียบเหมือน 

พระอรหนัต์เลยทีเดยีว	คือทรงพระคณุ

ต่อบุตรธิดาเหนือท่านผู้ทรงพระคุณ 

ทัง้หลายเลยทีเดยีว	เช่นนีแ้ล้วบุตรธดิา

ใดคิดหรือว่าพูดว่า	 มารดาบิดาไม่มี 

บุญคุณต่อบุตรธิดา	 จึงเป็นการท�า 

บาปกรรมอย่างยิ่ง	เพียงแค่คิดเท่านั้น	
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	 ทุกวันนี้มีข่าวบุตรธิดาประทุษร้าย

มารดาบิดาบ่อย	 จนบางข่าวก็แทบจะ

เหลอืเชือ่	คือเป็นการแสดงความอกตญัญู

จนเหลือเชื่อ	 หรือจะกล่าวว่าเป็นการ

ไม่กลวับาปกลัวกรรมท่ีหนกันกัหนาจน

เหลอืเชือ่กถ็กูเช่นกนั	นีเ้พราะทกุวนันี้

มคีวามคดิ	การพดู	การชกัชวนให้เกดิ

ความเข้าใจว่ามารดาบิดาไม่มีบุญคุณ	

ไม่ได้ตั้งใจให้บุตรธิดามาเกิด	 ชักชวน

ให้เหน็ไปว่ามารดาบิดาเป็นผู้เหน็แก่ตวั

เท่าน้ัน	 ซึ่งที่จริงจะหาเหตุผลอะไรมา

ยกให้เห็นว่าเป็นความจริงเช่นน้ันก็หา

มีไม่	 ไม่มีผู ้ใดอาจหาเหตุผลมายก

ประกอบกนัให้เหน็ได้เลย	ตรงกนัข้าม	

มเีหตผุลบรบิรูณ์ทีแ่สดงว่า	มารดาบดิา

มีความรักความเมตตากรุณาต่อบุตร

ธดิายิง่กว่ามีความรกัความเมตตากรณุา

ต่อชีวิตของท่านเอง

	 เพือ่ป้องกนัจติใจตนเองมใิห้หวัน่ไหว

ไปตามค�าชักชวนที่มีค่อนข้างมากใน

ระยะนี้	 จึงควรที่ทุกคนจะพยายามหา

เวลาสงบใจ	 ระลึกทบทวนถึงพระคุณ

ของท่านผู้เป็นมารดาบดิา	เริม่แต่ความ

อดทนของท่านทีอุ่ม้ท้องอยูถ่งึ	๙	เดอืน	

๑๐	 เดือน	 เป็นความหนักที่ไม่มีเวลา

วางได้เลยตลอดระยะเวลานั้น	 เราถือ

ของหนกัชัว่ครัง้ชัว่คราวยังอยากวาง	ยัง

ต้องวาง	 ยังไม่ประสงค์จะหยิบขึ้นถือ

อกี	ถ้าไม่รูส้กึว่าของนัน้เป็นสิง่สงูค่ายิง่

นัก	 นอกจากนั้น	 ทุกคนก็รู้สึกแล้วว่า	

ขณะทีบุ่ตรธดิาอยูใ่นครรภ์นัน้ไม่ท�าให้

ท่านผู้เป็นมารดามีรูปลักษณะงดงาม

น่าดู	 บางคนคงจะรู้สึกว่าน่าอาย	 แต่

ท่านผู้เป็นมารดาเองหาได้มีความรู้สึก

เช่นนั้นไม่	ความรู้สึกทั้งหมดของท่าน

ไปรวมเป็นความรกัความเมตตากรณุา

ในบุตรธดิาทีแ่ม้จะยงัไม่ทนัเหน็หน้าค่า

ตากต็าม	นีป้ระมาณได้จากการทีท่่าน

ไม่ได้หลบหลีกปลีกตัวไปเสียท่ีไหนใน

ระยะท่ีบุตรธิดาถือก�าเนิดอยู่ในครรภ	์

ท่านคงอยู่ในสังคมในสายตาของคน

ทัว่ไปอย่างปกต	ิและบางทกีอ็ย่างภาค

ภูมิใจยิ่งกว่าปกติเสียอีกด้วย	 ทั้งหมด

เป็นไปด้วยอ�านาจความรกัความเมตตา

กรณุาในบตุรธดิาจรงิ	ๆ	ขอให้พยายาม

หาเวลาสงบใจคิดทบทวนให้ลึกซึ้งจะ

เป็นการบริหารจิตที่ถูกต้อง

 ความร่มเย็นเกดิจากระลึกรูพ้ระคณุ

ท่าน	 การทบทวนถึงพระคุณของท่าน

ผู้ทรงพระคุณทั้งหลาย	 มีมารดาบิดา

เป็นต้น	ซึง่ได้กล่าวมาบ้างแล้วถึงพระคณุ

ของมารดาบิดา	 จะได้กล่าวต่อไปเพ่ือ

เป็นแนวแนะให้ทุกคนผู้ล้วนมีมารดา

บิดา	ผู้ล้วนต้องเป็นบุตรหรือธิดาด้วย

กนัทัง้นัน้	ได้คดิทบทวนเป็นการบรหิาร

จติ	ยกจติให้อยู่ในระดบัสูง	ขณะเดยีว 

กนัยังจติให้เกดิความสงบเยือกเย็นเป็น 

สุขได้อย่างย่ิง	 ท้ังยังจะเป็นเหตุให้ได้

รบัความสุขความเจรญิอนัเป็นวิบากคอื

ผลของกรรมที่ดีสืบต่อไปอีกด้วย
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	 ที่จริงทุกเวลานาทีก็ว่าได้	ที่มีสิ่งอัน

อาจเตือนใจให้ทุกคนนึกได้ถึงพระคุณ

ของมารดาบิดา	เป็นต้นว่า	การได้เหน็

ผูเ้ป็นมารดาบดิาทัง้หลายปฏบิตัต่ิอบตุร

ธิดาของตน	 โดยเฉพาะบุตรธิดาที่ยัง

เล็ก	ยังไร้เดียงสา	 ไร้ความสามารถที่

จะปกป้องคุ้มครองเลี้ยงดูตัวเอง	 การ

ได้เห็นภาพเช่นนั้นก็มิได้แตกต่างจาก

การได้เหน็ภาพในอดีตของตนเอง	เมือ่

ครั้งยังเยาว์วัยเม่ือครั้งบิดามารดาต้อง

ปกป้องคุ้มครองรักษาเลี้ยงดู	 แบบที่

กล่าวกนัว่าชนดิริน้ไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม	

ท่านต้องเสียสละเพียงใด	 ทั้งเหนื่อย

กาย	ทัง้เหนือ่ยใจ	กว่าบตุรธดิาจะเตบิ

ใหญ่น้ันแสนนาน	และเม่ือบตุรธดิาเตบิ

ใหญ่แล้วก็ใช่ว่าความยากล�าบากของ

ท่านผูเ้ป็นมารดาบดิาจะสิน้สดุ	ตรงกัน

ข้าม	 ดูเหมือนว่าจะทวีขึ้นเป็นอันมาก	

โดยเฉพาะในกรณีท่ีบุตรธิดาเป็นผู้ไม่

ว่านอนสอนง่าย	ไม่อยู่ในโอวาท	หรือ

มิฉะน้ันก็เป็นผู้เผชิญอุปสรรคต่าง	 ๆ	

ในชวีติ	เป็นต้นว่า	อปุสรรคในการเล่า

เรยีนศึกษาหรอืในอาชพีการงานเป็นต้น	

ความขัดข้องเดือดร้อนทั้งหลายที่บุตร

ธิดาต้องประสบล้วนเป็นความขัดข้อง

เดือดร้อนของมารดาบิดาด้วยเช่น

เดยีวกนั	และความจริงน้ันท่านจะเดอืด

ร้อนใจยิ่งกว่าบุตรธิดาเสียเองอีกด้วย	

กล่าวก็ไม่ผดิถ้าจะว่ามารดาบิดานัน้รกั

บุตรธิดาย่ิงกว่าท่ีบุตรธิดารักตัวเอง	

อย่างประมาณมิได้	 นี้เป็นความจริงที่

อย่างน้อยผู ้เคยมีบุตรธิดาแล้วย่อม

รับรองได้	 เพียงแต่ว่ามักจะรับรองใน

แง่ที่ว่า	 ตนเองรักบุตรธิดามากกว่าท่ี

บตุรธดิารกัตัวของเขาเอง	มกัไม่รบัรอง

ว่ามารดาบิดาของตนก็รักตนย่ิงกว่าที่

ตนรกัตวัเองเหมอืนกนั	ความคิดแคบ	ๆ	

เช่นนีเ้ป็นความคดิทีเ่รยีกว่าเหน็แก่ตวั	

ค�านึงถึงจิตใจตัวเองเท่านั้น	 น่าจะได้

บรหิารจติให้ความคดินัน้กว้างขวางออก

ไป	 จนถึงแลเห็นจิตใจของท่านผู้เป็น

มารดาบิดาของตนด้วย	 และจะกว้าง

ขวางต่อไปถึงท่านผูเ้ป็นมารดาบดิาของ

ผู้อื่นด้วยก็จะดีอย่างย่ิง	 จะก่อให้เกิด

ความร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างยิ่ง

	 ท�าไมจึงกล่าวว่า	การร�าลกึถึงพระคณุ

ของมารดาบดิาจะเป็นเหตใุห้เกดิความ

ร่มเยน็เป็นสขุ	ค�าตอบมอียู	่และถ้าทกุ

คนพร้อมจะนกึด	ูกจ็ะเข้าใจ	จะเหน็จรงิ

	 เมื่อนึกถึงพระคุณของท่านผู้เป็น

มารดาบิดาว่ามีแก่ตนจริงเป็นอันมาก	

กย่็อมตระหนกัไปพร้อมกนัว่า	ท่านรกั

เรายิ่งนัก	 ท่านปรารถนาจะเห็นความ

เจริญรุ่งเรืองของเรายิ่งนัก	 ความเป็น

คนดีของเราจะเป็นความสุขของท่าน	

ในทางตรงกันข้าม	 ความเป็นคนไม่ดี

ของเราจะเป็นความทกุข์ของท่าน	เมือ่

ความตระหนักใจเช่นนี้เกิดขึ้น	 ก็ย่อม

จะเกิดความระมัดระวังตัวพอสมควร

เป็นอย่างน้อยท่ีจะไม่ท�าความทุกข์ให้

ความคิด
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เกิดแก่ท่าน	 และอย่างมากก็ย่อมจะ

พยายามท�าคุณงามความดีที่จะเป็น

ความสุขความชื่นใจของท่าน	 ซึ่งนั่น

แหละจะเกดิผลโดยตรงแก่ตนเองก่อน

ในทันที	 มารดาบิดาเป็นผู้ได้รับความ

สุขความสบายใจทีหลัง	 การที่คนแม้

เพยีงคนเดยีวพยายามท�าคณุงามความ

ดีเต็มความสามารถ	อ�านาจแห่งความ

ดีนั้น	 ก็ยังจะยังให้เกิดความร่มเย็น

เป็นสุขแก่คนอ่ืน	 ๆ	 ได้เป็นอันมาก	

อานุภาพของความดีเป็นสิ่งอัศจรรย	์

คิดให้ลกึซึง้แม้เพยีงพอสมควร	จะเข้าใจ	

จะซาบซึ้ง	 และคิดให้ลึกซึ้งยิ่งข้ึนอีก	 

จะเห็นตระหนักชัดว่า	 คนดีทุกคนผู้

สร้างอานุภาพแห่งความดีขึ้นนั้น	ล้วน

เป็นหนีพ้ระคุณของท่านผูเ้ป็นพระคุณ

เป็นต้นว่า	มารดาบิดาครอูาจารย์ท้ังสิน้	

และแม้คนไม่ดทีัง้หลายก็ตามมชีวีติอยู่

ได้อย่างที่ตนเองรู้สึกพอใจนั้นแหละ	 

ก็ล้วนเป็นหนี้พระคุณท่านผู้มีพระคุณ

ดังกล่าวแล้วเช่นกัน	(ก.จ.	๙๒-๑๐๓)

ดีอย่างนี้อาจขัดแย้งกับผู้อื่น	 ดังเรื่อง

ทัง้หลายทีโ่ต้เถยีงกนัอยูโ่ดยมากกเ็ป็น

เร่ืองที่ต่างเห็นว่าดี	 หรือสิ่งที่สะดวก

เหมาะสมแก่ผู ้ใด	 ผู้นั้นก็ว่าดี	 เช่น	

อาหาร	บางคนกช็อบรสชาตอิย่างหนึง่	

บางคนชอบรสอีกอย่างหนึ่ง	 ดีอย่างนี้

เรียกว่า	อัตตาธิปไตย	มีตนเป็นใหญ่

	 ดีบางอย่างมีโลกคอืหมูช่นหรอืผูอ้ืน่

เป็นทีต่ัง้	คอืดตีามความเหน็รบัรองของ

โลก	เมือ่โลกนยิมว่าอย่างใดด	ีกพ็ลอย

ว่าอย่างนั้นดี	 ดีอย่างนี้มีเปลี่ยนแปลง

ไปได้ตามกาลสมยั	ดงัมตีวัอย่างอยูเ่ป็น

อันมาก	 ที่รับรองกันว่าดีในสมัยหนึ่ง	

ครั้นอีกสมัยหนึ่งก็กลับเป็นไม่ดี	 หรือ

ส่ิงที่ว่าไม่ดีในสมัยหน่ึง	 ครั้นอีกสมัย

หนึง่กก็ลับว่าด	ีบางทีโลกส่วนใหญ่ว่าดี 

โลกส่วนน้อยก็พลอยดีไปตาม	ดีอย่าง

นีเ้รยีกว่า	โลกาธปิไตย	มโีลกเป็นใหญ่

	 ส่วนดีอย่างหนึ่งมีธรรมเป็นที่ตั้ง	 

คือดีตามธรรมตามเหตุผลที่เป็นจริง	

ไม่ถือเอาตนหรือโลกเป็นประมาณ	 ดี 

อย่างนีเ้รยีกว่า	ธรรมาธปิไตย	มธีรรม

เป็นใหญ่	 ดีที่มีตนและโลกที่ตั้งนั้น	 

อาจจะเป็นดจีรงิกไ็ด้	ดไีม่จรงิกไ็ด้	ส่วน

ดีที่มีธรรมเป็นที่ตั้งนั้น	เป็นดีจริง

	 อนึ่งข้อที่เรียกว่า	 ดีนั้น	 เมื่อกล่าว

โดยผลกเ็รยีกว่า	ดเีพราะอาศัยผลท่ีพึง

ได้รับเป็นหลักวินิจฉัย	 คือเมื่อมีผลด	ี

ความจริงชั้นเหตุผล ดู ธรรม

ความจริงชั้นเหนือเหตุผล ดู ธรรม

ความดับโลก ดู มนุษยโลก

ความดี ที่เรียกว่า	 ดี	 หรือ	 ความดี	 นั้น	 

มทีางเข้าใจต่าง	ๆ	กนัหลายอย่าง	กล่าว

โดยท่ีต้ัง	 ดีบางอย่างมีตนเป็นที่ตั้ง	 

คือความดีตามความเข้าใจความเห็น

ความสะดวกเหมาะสม	เป็นต้น	ของตน	

เช่น	 สิ่งที่ตนเห็นว่าดี	 ก็ยืนยันว่าดี	 

ความดี
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กเ็ป็นด	ีเมือ่มผีลชัว่	กเ็ป็นชัว่	เม่ือไม่มี

ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ก็เป็นไม่ดีไม่ชั่ว	

และผลนั้นย่อมมีต่าง	 ๆ	 กันตามขั้น	

คอืผลบางอย่างดีในปัจจบุนั	คือในชวิีต

นี	้เช่น	ทรัพย์	ยศ	ความผาสกุ	เป็นต้น	

ทางหรอืการกระท�าท่ีเป็นไปเพ่ือให้ส�าเรจ็

ผลเหล่านี้	 ก็เป็นดีปัจจุบันเท่านั้น	 จึง

ได้ขวานขวายแสวงหาผลเหล่านี้	 โดย

ไม่ค�านึงว่าผิดหรือถูก	 ดีอย่างนี้เป็นดี

ทีแ่คบ	ดทีีส่ัน้	ผลบางอย่างเป็นผลดทีี่

กว้างดีที่ยาว	 เป็นผลอันน่าปรารถนา

อนัพงึได้ตลอดถงึผูอ่ื้นตลอดถึงภายหน้า	

ทางหรอืการกระท�าทีเ่ป็นไปเพือ่ส�าเรจ็

ผลเหล่านี	้กเ็ป็นทางดข้ีางหน้า	ดอีย่างนี้	

เป็นดีที่กว้างดีที่ยาว	 ผู้ที่ต้องการดีข้อ

นี้	 ก็ขวนขวายแสวงหาในทางที่เห็นว่า

จะอ�านวยให้ได้ให้ถึง	แต่ผลดีอีกอย่าง

หน่ึงที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไป	 คือ

ความสงบความหลุดพ้นจากกิเลสและ

กองทกุข์	ทางหรอืการกระท�าท่ีเป็นไป

เพือ่ให้ส�าเรจ็ผลนีก้เ็ป็นดอีย่างละเอยีด

ประณีต	ผู้ที่เห็นว่าผลดีปัจจุบันตลอด

ถึงผลดีภายหน้ายังเจืออยู่ด้วยความ

เดือดร้อนระส�่าระสาย	 ยังไม่สงบจริง	

และปรารถนาความสงบอย่างยิง่	กข็วน 

ขวายปฏบิติัเพ่ือให้ได้ให้ถงึผล	คือความ

สงบอย่างยิ่งนี้เป็นดีที่สุดหรือสุดดี

 ทางพระพทุธศาสนาแสดงข้อท่ีเรยีก

ว่า	 ดี	 ดังกล่าวนี้ไว้ครบทุกประการ	

ส�าหรับผู้ปรารถนาดีตามภูมิตามชั้น	

คอืส�าหรับผูป้รารถนาดปัีจจบุนั	กแ็สดง	

ทิฏฐธัมมิกัตถะ	 ประโยชน์ปัจจุบันไว	้

๔	 ประการ	 คือ	 อุฏฐานสัมปทา ถึง

พร้อมด้วยความหมัน่	๑	อารกัขสมัปทา 

ถึงพร้อมด้วยความรักษา	๑	กัลยาณ-

มิตตตา	 ความมีมิตรดี	 ๑	 สมชีวิตา 

ความเลี้ยงชีพสมควร	๑

	 ส�าหรับผู้ที่ปรารถนาดีท่ีกว้างและ

ยาว	กแ็สดงสมัปรายกิตัถะ	ประโยชน์

ภายหน้าไว้	 ๔	 ประการ	 คือ	 สัทธา-

สัมปทา	ถึงความพร้อมด้วยศรัทธา	๑	

สีลสัมปทา	 ถึงพร ้อมด ้วยศีล	 ๑	 

จาคสัมปทา	 ถึงพร้อมด้วยบริจาค	 ๑	

ปัญญาสัมปทา	 ถึงพร้อมด้วยปัญญา	

ความรู้ชอบ	๑	

	 ส�าหรับผู้ปรารถนาดีอย่างละเอียด	

ก็แสดงมรรคมีองค์	 ๘	 มีสัมมาทิฏฐิ	

เป็นต้น	มีสัมมาสมาธิเป็นที่สุด

	 ดี	 ๓	 อย่างนี้	 เป็นดีที่ละเอียดกว่า

กันขึ้นไปเป็นขั้น	 ๆ	 จนถึงที่สุด	 หรือ

สุดด ีคือสุดยอดของความด ีอนัได้แก่

ความหลุดพ้น	ความสงบอย่างยิ่ง	จน

เป็นดีจริง	ดีบริสุทธิ์

	 อนึง่	ข้อทีเ่รียกว่า	ด	ีนัน้	เมือ่กล่าว

ตามหลกัปฏบิตัติรง	ตามหลกัพระพทุธ-

ศาสโนวาทเพียงย่อ	 ๆ	 เลือกแต่ข้อท่ี

เป็นหัวใจปฏิบัติธรรมก็ได้แก่	 การไม่

ท�าบาปทั้งปวง	 ๑	 การท�ากุศลให้ถึง
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พร้อม	๑	การช�าระจติของตนให้ผ่องแผ้ว	

๑	ตามหลกัพระโอวาทปาตโิมกข์	ความ

ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติธรรมนี้เรียกว่า	

ปฏิบัติดี	 ปฏิบัติตรงกันข้าม	 เรียกว่า	

ปฏิบัติชั่ว	 ดีหรือชั่วตามหลักปฏิบัตินี	้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้	 ชี้

เหตชุีผ้ลให้บุคคลพจิารณาเหน็ได้ท่ีตน

ด้วยตนเอง	 เพ่ือว่าเม่ือรู้เห็นจริงด้วย

ตนเองแล้ว	 จึงเชื่อถือปฏิบัติ	 ดังใน 

กาลามสูตร	พระบรมศาสดาตรสัห้าม

ชาวเกสปตุตนคิมมใิห้ถอืด้วยฟังตาม	ๆ	

กนัมาเป็นต้น	แต่ให้ถอืด้วยการสอบสวน

พิจารณาจนเห็นจริง

	 ความย่อในพระสูตรนี้ว่า	 พระบรม

ศาสดาได้ตรสัถามชาวเกสปุตตนคิมให้

พจิารณาตอบด้วยตนเองว่า	โลภะ	โทสะ	

โมหะ	เมือ่เกดิขึน้ภายในของคน	ย่อม

เกดิข้ึนเพือ่เกือ้กลูหรอืว่าเพือ่ไม่เก้ือกลู

คนโลภ	 โกรธ	 หลง	 ย่อมฆ่าสัตว์บ้าง	

ลักทรัพย์บ้าง	 ถึงภรรยาของผู้อ่ืนบ้าง	

พดูเทจ็บ้าง	ชกัชวนผูอ่ื้นให้ท�าอย่างน้ัน

บ้าง	ข้อนีเ้ป็นไปเพือ่ไม่เกือ้กลู	เพือ่ทกุข์

หรือไม่?

	 ชาวเกสปุตตนิคมกราบทูลว่า	 ข้อ

เหล่านี้เป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล	เพื่อทุกข์

พระบรมศาสดาจงึตรัสถามย�า้ว่า	เมือ่เป็น

เช่นนี้	 ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล?	 มีโทษ

หรอืไม่มโีทษ	ผูรู้ต้เิตยีนหรอืสรรเสริญ	

บุคคลสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไป

เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์หรือไม่?

	 ชาวเกสปุตตนิคมกราบทูลว่า	 เป็น

อกศุล	มโีทษ	ผูรู้ต้เิตียน	บคุคลสมาทาน

ให้บริบูรณ์แล้ว	 เป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล	

เพื่อทุกข์

	 พระบรมศาสดาตรัสถามในฝ่ายตรง

กนัข้ามสืบไปว่า	อโลภะ	อโทสะ	อโมหะ	

ทีเ่กดิขึน้ในภายในของคน	ย่อมเกดิขึน้

เพื่อเกื้อกูลหรือเพื่อไม่เกื้อกูล	 คนไม่

โลภ	ไม่โกรธ	ไม่หลง	ย่อมไม่ฆ่าสัตว์	

เป็นต้น	 ย่อมชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติ

ดีอย่างนั้นบ้าง	ข้อนี้เป็นไปเพื่อเกื้อกูล	

เพื่อสุข	หรือไม่?

	 ชาวเกสปุตตนิคมกราบทูลว่า	 ข้อ

เหล่านี้เป็นไปเพื่อเกื้อกูล	เพื่อสุข

	 พระบรมศาสดาตรสัถามย�า้ว่า	เมือ่

เป็นเช่นนี้	 ธรรมเหล่านี้เป็นกุศลหรือ

อกุศล	มีโทษหรือไม่มีโทษ	ผู้รู้ติเตียน

หรอืสรรเสรญิ	บุคคลสมาทานให้บรบิรูณ์

แล้ว	เป็นไปเพ่ือเกือ้กลู	เพือ่สขุ	หรอืไม่?

	 ชาวเกสปุตตนิคมกราบทูลว่า	 เป็น

กุศล	 ไม่มีโทษ	 ผู้รู้สรรเสริญ	 บุคคล

สมาทานให้บริบูรณ์แล้ว	 เป็นไปเพื่อ

เกื้อกูล	เพื่อสุข

	 ตามพระสูตรนี	้ แสดงดีจรงิ	 ชัว่จริง	

ตามคลองธรรม	มีธรรมเป็นที่ตั้ง	ทุก

คนอาจพจิารณาเหน็ได้ด้วยตนเอง	แต่

กต้็องพจิารณาในขณะทีจ่ติใจปลอดโปร่ง

จากโลภ	โกรธ	หลง	ถ้ายงัลุอ�านาจแห่ง

ความโลภ	โกรธ	หลงอยู่	ก็จักไม่เห็น

ตามที่ตรัสไว้

ความดี
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	 ความไม่ลุอ�านาจความโลภ	 โกรธ	

หลง	เว้นได้จากการฆ่าประหตัประหาร	

เป็นต้น	ตามทีแ่สดงไว้ในพระสตูรนีช้ือ่

ว่า	การไม่ท�าบาป	จดัเป็นธรรมปฏิบัติ

ขั้น	ศีล

	 แต่ความประพฤตอิย่างนี	้ย่อมเนือ่ง

ด้วยจติใจเป็นส�าคัญ	ถ้าจติใจยงัหมกมุ่น

อยู่ด้วยความโลภ	 โกรธ	 หลง	 ก็ยาก 

ที่จะเว้นบาปได้	 ฉะน้ัน	 จึงต้องอบรม

จติใจให้ตัง้อยู่ในทางท่ีดท่ีีชอบ	เช่น	ให้

เจริญเมตตาไมตรีจิต	คิดปรารถนาให้

เป็นสุข	 กรุณา	 ความเอ็นดูคิดช่วยให้

พ้นทุกข์	 มุทิตา	 ความเบิกบานยินดี

ปราศจากริษยา	อุเบกขา	ความวางใจ

เฉย	เป็นกลาง	ห่างจากความรกัความ

ชััง	 แผ่ไปโดยเจาะจงหรือไม่เจาะจง

ทั่วไป	 เมื่ออบรมจิตใจให้ตั้งอยู่ในทาง

ดทีางชอบได้เช่นนี	้จติย่อมห่างไกลจาก

ความโลภ	โกรธ	หลง	ความประพฤติ

ก็ห่างจากบาป	 แต่หันไปใกล้ชิดสนิท

กับบุญคือความดียิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไป	 ความ

ปฏิบัติอบรมจิตใจให้ตั้งอยู ่ในทางด ี

ทางชอบเช่นนี้	 ชื่อว่า	 ท�ากุศลให้ถึง

พร้อม	 จัดเป็นธรรมปฏิบัติขั้นสมาธ	ิ

หรือขั้นอบรมจิต

	 แต่ความอบรมจติใจนีจ้ะส�าเรจ็ผลดี

เต็มที่	 ก็จ�าต้องช�าระจิตใจให้บริสุทธิ์

สะอาดด้วยปัญญา	 ปัญญาในทางคดี

ธรรม	 ขั้นต้น	หมายถึงความรอบรู้ใน

กุศลอกุศล	พร้อมทั้งเหตุดังที่แสดงไว้

ในกาลามสูตรนัน้	ข้ันสูง	หมายถึงความ

รูจ้รงิ	คอืความรู้ทีเ่ข้าถงึสจัจธรรม	ความ

อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นช�าระจิตใจให้

บริสุทธิ์สะอาด	ชื่อว่า	 ช�าระจิตใจของ

ตนให้ผ่องแผ้ว	จดัเป็นธรรมปฏบิตัขิัน้

ปัญญา	

	 ดีดงันีสู้งกว่าทางวัตถุ	ม	ีทรัพย์	ยศ	

เป็นต้น	 ซึ่งมีปริมาณจ�ากัด	 ผู้ปฏิบัติ

เพื่อดีอย่างนี้	จึงไม่ต้องแย่งดีแข่งดีกับ

ใคร	 และปฏิบัติได้ไม่จ�ากัดชาติชั้น

วรรณะ	เพราะเมือ่ปฏบิตัดิแีล้ว	กเ็ป็น

พวกเดียวกันหมด

	 ยังมีข้อที่ควรกล่าวแถมอีก	คือ	 ใน

การปฏบัิตดินีัน้	ถ้ายังปล่อยตนให้เป็น

ไปตามกระแสโลภ	โกรธ	หลง	ทีเ่รยีก

ว่า	อนโุสตคาม	ี(ไปตามกระแส)	กไ็ม่

อาจปฏิบัติได้	 ต่อเมื่อทวนกระแสดัง

กล่าว	ทีเ่รยีกว่า	ปฏโิสตคาม	ี(ไปทวน

กระแส)	จงึอาจปฏบิตัไิด้	และเมือ่ทวน

ไปได้จนถึงกระแสธรรม	 เป็นผู้ตั้งตน

ได้ในธรรม	 ที่เรียกว่า	 ิตตฺโต	 (ผู้ตั้ง

ตนได้)	แล้ว	ก็เข้าหมู่สาวกของพระผู้

มีพระภาคเจ้า	 ก�าลังปฏิบัติดีอยู่แม้ที

ละน้อย	 ก็ชื่อว่าก�าลังปฏิบัติบ่ายหน้า

ไปเข้าหมู่สาวกของพระผูม้พีระภาคเจ้า	

ซึ่งเป็นหมู่บริสุทธ์ิ	 เป็นหมู่สงบ	 เป็น

หลักสันติที่แท้จริงในโลก	(ร.ธ.	๓๐-๓๒)

ความดี
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ต้องเคยพบเคยไปสู่สถานที่สงบสงัดนี	้

และเมื่อไปก็ย่อมจะพบความสงบใน

สถานที่นั้น	 ซึ่งอาจจะชอบบ้างไม่ชอบ

บ้าง	หรือว่าชอบในบางคราวไม่ชอบใน

บางคราว	แต่แม้เช่นนัน้กค็วรพจิารณา

ดูว่าได้อะไรในที่อันสงบนั้น	 ประการ

แรกย่อมจะได้ความสงบปราศจากเสยีง

รบกวนเป็นต้นดั่งที่กล่าวมา	 จะท�าให้

รู้สึกสงบ	และความรู้สึกสงบนี้	ผู้ที่ไม่

เคยอาจจะเกิดความกลัวต่อความสงบ

นั้นก็ได้	หรืออาจที่จะไม่ชอบต่อความ

สงบนัน้	แต่ว่าถ้าได้พจิารณาตรวจตรา

ดูให้ดีแล้ว	 ก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่า

กลัว	และเป็นสิง่ทีไ่ม่น่าเกลยีดหรอืน่า

รงัเกยีจ	แต่ว่าเป็นส่ิงทีด่	ีเพราะว่าความ

สงบนั้นเป็นของดี	ชีวิตแม้โดยปรกติก็

ต้องอาศัยความสงบอยู ่เป็นอันมาก	

ความพักผ่อนย่อมต้องการที่อันสงบ	

ต้องการความสงบ	การเรยีน	การท�างาน

กต้็องการทีอ่นัสงบ	ต้องการความสงบ	

การท�างานละเอยีดกย่็อมต้องการความ

สงบมาก	 ถ้าขาดความสงบเสียอย่าง

เดยีวแล้วจะเรยีนกไ็ม่ได้	จะท�างานอนั

ใดที่ละเอียดประณีตก็ท�าไม่ได้	 จะพัก

ผ่อนก็ไม่ได้	 และย่ิงในเวลาท่ีต้องการ

พักจริง	 ๆ	 เช่นเวลาที่ต้องการหลับก็

ต้องการทีส่งบและความสงบเป็นอย่าง

มาก	เพราะฉะนัน้	ทีส่งบหรอืว่าความ

สงบนัน้จงึเป็นส่ิงท่ีทุก	ๆ	คนต้องอาศัย

อยู่ทุกวันในชีวิต	ทุก	ๆ	วันของบุคคล	

ความฝัน ดู มโน, สังขตธรรม

ความมีชีวิต ดู ปฏิสนธิวิญญาณ

ความมีสติ ดู สติ

ความมีสัตย์ ดู เบญจธรรม

ความเมา ๒ ดู สติ

ความรัก ดู โฆสกเศรษฐี, วิชชา ๓

ความริษยา ดู ความอยากดี 

ความรู้ทางอายตนะ ดู ปัญญาบารมี

ความสงบ 	ใช้ค�าว่า	“สันติ”	ก็มี	“อุปสมะ”	

ด่ังทีใ่ช้ในทีน่ีก้มี็	เป็นข้อทีท่กุคนสมควร

ที่จะระลึกถึง	 และความระลึกถึงน้ันก็

พึงระลึกถึงความสงบ	 หรือความสงบ

ระงับทีไ่ด้ทีถึ่ง	หรอืว่าทีพ่งึได้พงึถงึโดย

ไม่ยาก	หรอืท่ีอาจจะได้จะถึง	กบั	ความ

สงบที่เป็นจุดหมายอันจะพึงบรรลุต่อ

ไปในภายหน้า	ความสงบประการแรก

ทีไ่ด้ทีถ่งึนัน้พงึพจิารณาตรวจดวู่า	เคย

ได้พบกับสันติความสงบ	 หรืออุปสมะ

ความสงบระงับของตนมาอย่างใดบ้าง	

เพราะทกุคนกจ็ะต้องเคยพบกนัมาแล้ว

ไม่น้อยก็มาก	 ฉะนั้น	 จะได้กล่าวน�า

เพ่ือเป็นทางทีจ่ะตรวจตราดดู้วยตนเอง

จากง่ายไปหายาก	จากภายนอกเข้ามา

หาภายใน

	 ความสงบอันเก่ียวแก่สถานท่ีก็เช่น

ป่า	โคนไม้	เรอืนว่าง	หรอืว่าทีส่งบแห่ง

ใดแห่งหนึง่	อันเป็นท่ีซ่ึงปราศจากเสยีง

รบกวนทั้งหลาย	ปราศจากบุคคลและ

สิ่งรบกวนทั้งหลาย	สถานที่ดังกล่าวนี้

เรียกว่าที่อันสงบสงัด	 ทุกคนย่อมจะ

ความสงบ
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ยิง่ในการปฏิบตัธิรรมทางจิตกย่ิ็งต้องการ

ที่อันสงบสงัด	 ต้องการความสงบสงัด

เป็นอย่างมาก	เพราะฉะนัน้	ท่ีอันสงบ

สงดั	ความสงดัจงึเป็นสิง่ทีจ่�าปรารถนา

ต้องการ	เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่ทุกคน

ต้องอาศัยแม้ดังที่กล่าวมานี้เกี่ยวกับ

สถานที่

	 คราวนีเ้กีย่วกบัจติใจเอง	แม้จติใจนี้

เองตลอดจนถงึร่างกายกต้็องการท่ีอนั

สงบ	ต้องการความสงบ	เพราะว่าจติใจ

นีไ้ม่สามารถทีจ่ะอยูก่บัความวุ่นวายได้

ทั้งวันทั้งคืน	 แม้ว่าความวุ่นวายน้ันจะ

เป็นสิ่งที่นึกว่าน่าชอบ	 เช่นว่าเป็นการ

ละเล่นเต้นร�า	 เป็นเครื่องดนตรีดีดสีตี

เป่า	 แม้ที่บางคนจะชอบอย่างนั้นชอบ

อย่างนี	้แต่กฟั็งอยูไ่ด้เล่นสนกุอยูไ่ด้ใน

เวลาทีจ่�ากดั	ไม่สามารถท่ีจะเล่นจะฟัง

จะสนุกอยู่ทั้งวันทั้งคืนได้	 และเม่ือ

ร่างกายและจิตใจต้องการความสงบ

แล้วก็ไม่ต้องการสิ่งเหล่าน้ันท้ังหมด	

ต้องการความสงบจากสิง่เหล่านัน้	จิตใจ

ย่อมต้องการความสงบดังกล่าวน้ีอยู่

เป็นอนัมากในวนัหน่ึง	ๆ	และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในการเล่าเรียนศึกษา	 ในการ

ท�างานในการปฏิบัติธรรมก็ต้องการ

ความสงบใจตามภูมิตามชั้นของการ

งานที่กระท�านั้น	 และยิ่งในเวลาท่ีจะ

หลับนอนจิตใจจะกังวลอยู่กับสิ่งใดสิ่ง

หน่ึงหาได้ไม่	 เพราะถ้าจิตใจมีกังวล	 

มีห่วงใย	 มีอาลัย	 มีวิตกตรึกนึกคิด

วุ่นวายอยู่แล้ว	ก็ท�าให้นอนไม่ได้	เพราะ

จะนอนก็นอนไม่หลับ	 จึงจ�าเป็นที่จะ

ต้องพกักังวลพกัอาลยัพกัวิตก	คอืความ

ตรกึนกึคดิในเรือ่งทัง้หลายเสยีให้หมด

ส้ิน	 ใจปล่อยจากอารมณ์ที่วิตกกังวล

นั้น	 จิตใจปล่อยเมื่อใดความหลับก็มา

เมือ่นัน้	นบัว่าเป็นการพกัผ่อนท่ีร่างกาย

ต้องการอยู่เป็นประจ�า	ใจเองจงึต้องการ

ความสงบ	ร่างกายเองกต้็องการความ

สงบอยู่เป็นอันมาก	นี้นับว่าเป็นความ

สงบที่เป็นสามัญทั่วไปซึ่งทุกคนควรมี

	 อนุสสติคือระลึกถึง	 อันเกี่ยวแก ่

สถานที่	 อันเกี่ยวแก่ที่ร ่างกายและ 

จิตใจต้องการแม้ดั่งที่กล่าวนี้	ระลึกให้

จ�าได้ว่าลักษณะที่เป็นความสงบนั้น 

เป็นอย่างไร	เป็นความเงียบเป็นความ 

ปราศจากกังวล	 ปราศจากอาลัย	 

ปราศจากวิตกนึกคิดฟุ้งซ่าน	 แต่เป็น

ความว่างเป็นความปล่อยเป็นความ 

วาง	 ซึ่งลักษณะเหล่าน้ีเป็นลักษณะท่ี

จะท�าให้จิตใจมีความสุข	 มีอิสระเป็น

ใหญ่จากเครื่องวิตกกังวลท้ังหลาย 

เป็นต้น	 เป็นเสรีเรียกว่ามีอ�านาจของ

ตนเอง	ไม่ต้องถูกบบีบงัคบั	ไม่ต้องถูก

ชกัจงู	ไม่ต้องวุน่วาย	ไม่ต้องเดอืนร้อน	

เป็นลกัษณะเรยีกว่าสงบอนัเป็นค�ารวม	

หรือว่าสงบระงับ	 ซึ่งลักษณะดังกล่าว

นีเ้องนบัได้ว่าเป็นลกัษณะของความสขุ

อย่างหนึ่งที่ชีวิตนี้ต้องการ	 ที่ร่างกาย

ต้องการ	ที่จิตใจต้องการ

ความสงบ
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 ความสงบขัน้ศลี	คราวนีม้าถึงสนัติ

คอืความสงบ	อุปสมะ	ความสงบระงบั

อนัเป็นธรรมปฏบิตัติามค�าสัง่สอนของ

พระพทุธเจ้า	ย่อมเป็นสิง่ทีล่ะเอยีดขึน้

ไปอกีตามภูมิตามชัน้	ฉะน้ัน	จงึสมควร

ที่จะตรวจดูความสงบที่เป็นขั้นศีล	คือ

เมือ่ตัง้ใจปฏบัิตศีิลโดยตัง้ใจงดเว้นจาก

ภัยเวรนั้น	ๆ	หรือจากความประพฤติ

ทีท่รงห้ามไว้จากสกิขาบทนัน้	ๆ	ต้ังแต่

ศลี	๕	ขึน้ไปว่า	ได้รบัผลเป็นความสงบ

อย่างไรบ้าง	ถ้าไม่พจิารณากอ็าจจะไม่

มองเหน็ผลถนดันกั	และบางทีกลับจะ

มองเหน็ความเดอืดร้อนของศีลคือมอง

เห็นว่าศีลเป็นเคร่ืองจ�ากัดอิสรภาพ

เสรีภาพของความประพฤติ	 ต้องเว้น

จากสิ่งนั้นต้องเว้นจากสิ่งนี้	 คือจะท�า

อย่างนีก้ไ็ม่ได้จะท�าอย่างนัน้กไ็ม่ได้	จะ

พดูอย่างนัน้กไ็ม่ได้จะพดูอย่างนีก้ไ็ม่ได้	

มศีลีห้าข้อกเ็ท่ากบัว่ามเีครือ่งจ�ากดัอยู่

ห้าอย่าง	 มีศีลแปดก็มีเครื่องจ�ากัดอยู่

แปดอย่าง	ศลีย่ิงขึน้ไปเป็นศีล	๑๐	ศลี	

๒๒๗	 ก็มีเครื่องจ�ากัดอยู่	 ๑๐	 อย่าง	

๒๒๗	 อย่าง	 จนถึงรู้สึกเหมือนกับว่า

เป็นรัว้ล้อมหรอืเป็นห้องขงั	ศีลย่ิงมาก

ก็ยิ่งถูกขังจนอึดอัด	จะท�าอะไรก็ไม่ได้

จะพดูอะไรกไ็ม่ได้เป็นต้น	เป็นการหมด

อสิรเสรีภาพ	เม่ือมองอย่างนีแ้ล้วกท็�าให้

รู้สึกไม่สงบ	 ใจฟุ้งซ่านอยากจะแหวก

ศีลออกไป	 คือว่าศีลเหมือนอย่างเป็น

คอกขังเอาไว้	 จึงไม่พบความสงบ	 ไม่

พบผลของศลี	แต่ว่าถ้าพจิารณาอกีด้าน

หนึ่งว่า	 ความรู้สึกที่เป็นดังนั้น	 อะไร

ท�าให้รู้สึกด่ังนั้น	 ก็จะพบว่าตัณหาคือ

ความดิ้นรนทะยานอยากนั้น เอง 

เป็นเหตใุห้มคีวามรูส้กึอย่างนัน้	เพราะ

ตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยากนัน้

เอง	ตณัหาไปในทางกาม	คอื	รปู	เสียง	

กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะ	 ที่น่าใคร่น่า

ปรารถนาน่าพอใจบ้าง	 เป็นตัณหาไป

ในทางความอยากเป็นนั่นเป็นนี่บ้าง	

เป็นตัณหาไปในทางที่อยากจะให้สิ่งที่

ไม่ชอบ	ภาวะทีไ่ม่ชอบทัง้หลายหมดสิน้

ไปบ้าง	ถูกท�าลายไปบ้าง	เพราะความ

อยากเหล่านีเ้อง	เม่ือความอยากมี	๑๐	

อย่างกด้ิ็นรนไป	๑๐	อย่าง	ความอยาก

มี	๒๐	อย่างก็ดิ้นรนไป	๒๐	อย่าง

 ความสงบตัณหา	 อัน ศีลของ

พระพุทธเจ้านั้นทรงบัญญัติไว้ส�าหรับ

เป็นเครือ่งป้องกนัตณัหาคอืความอยาก

ในใจนีเ้อง	โดยทีท่รงเหน็ว่าตณัหาอย่าง

แรงนั้นย่อมอยากไปใน	 ๕	 อย่าง	 

จงึได้ทรงบัญญตัศิลี	๕	กนัเอาไว้ว่า	ถ้า

ตัณหาดิ้นรนไปในทางนี้ก็ไปติดศีลข้อ

นี้	 เช่นตัณหาดิ้นรนไปในทางที่อยาก

จะฆ่าเขา	 ก็ไปติดศีลในข้อที่เว้นจาก

การฆ่าดั่งนี้เป็นต้น	 คราวนี้ส�าหรับ

ฆราวาสทัว่ไปนัน้	๕	ข้อกเ็พยีงพอ	แต่

ส�าหรับบรรพชิตซึ่งต้องการท�าความ

ความสงบ
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ทุกข์ให้สิ้น	 ต้องการดับตัณหา	 จึงมี

บัญญัติศีลเอาไว้มากเพราะทรงทราบ

ว่าตณัหาจะดิน้รนไปในทางใดบ้าง	ดิน้รน

ไป	๑๐๘	อย่าง	กต้็องบญัญตัศิลี	๑๐๘	

ข้อด่ังน้ีเป็นต้น	เพือ่ป้องกนัตณัหาน่ันเอง	

ส�าหรับทีจ่ะระงบัดบัตัณหาลงไปนัน่เอง	

พงึพจิารณาดกูจ็ะเหน็ว่า	เมือ่ไปตดิอยู่

ในศลีข้อนัน้ข้อนีอ้อกไปไม่ได้	เพราะผู้

ปฏบิตัมิัน่อยู่ในวริตัคืิอความงดเว้น	เชือ่

ฟังตามพระบญัญตัอิยู	่คร้ันดิน้รนหนกั

เข้าออกไปไม่ได้ตณัหานัน้กจ็ะสงบ	เมือ่

ตณัหาสงบหายไปแล้วนัน่แหละ	ความ

สงบจึงจะมาเป็นสันติความสงบระงับ

ซึง่เป็นขัน้หลัง	ในขัน้แรกนัน้จะพบกบั

ความวุ่นวายสับสนอันเป็นตัวตัณหา

น่ันเอง	 ตัณหาออกไปไม่ได้	 หนัก	 ๆ	

เข้าตณัหากเ็หนือ่ยกส็งบ	และผูป้ฏบิตัิ

ในศลีจะพบสนัตคืิอความสงบ	คือความ

สงบตัณหานั่นเอง	

	 สงบตัณหานี้แหละนับว่าเป็นสุข 

ของใจอย่างแท้จริง	 อันเป็นความสุข 

ที่เป็นขั้นสูงขึ้นมาจากความสุขท่ีเกิด

จากตณัหา	อันความสขุท่ีเกิดจากตัณหา

นั้นเป ็นความสุขท่ีวู ่วาม	 ช่ัวคราว 

ประเด๋ียวประด๋าว	 เหมือนอย่างการ

บริโภคอาหารท่ีมีรสอร่อยในขณะท่ี

บริโภค	 รสหวานบ้าง	 รสเค็มบ้าง	 

รสเปรี้ยวบ้าง	 อร่อยในขณะที่บริโภค

อร่อยทีล่ิน้เท่านัน้	กลนืลงไปแล้วบรโิภค

แล้ว	ความอร่อยนัน้กห็ายไป	ท�าไมจงึ

ต้องอร่อย	 เพราะความอร่อยนั้นเป็น

เคร่ืองล่อใจล่อลิ้นให้ต้องบริโภค	 ถ้า

หากว่าไม่มีรสอร่อยเป็นเครื่องล่อแล้ว	

คนเราจะไม่ยอมกนิอาหารเข้าไป	ชวิีต

กอ็ยูไ่ม่ได้	จึงต้องมสีิง่เป็นเครือ่งล่อคอื

เป็นรสต่าง	 ๆ	 และรสท่ีอร่อยอันเป็น

ความสุขนั้นก็แค่ลิ้นในขณะที่บริโภค

เท่านั้น	รสต่าง	ๆ	อันเป็นความอร่อย

อันเป็นความสุขซ่ึงนับว่าเป็นผลของ

ตณัหานัน้	ล้วนเป็นรสเป็นความอร่อย

เป็นความสุขผิวเผิน	 เหมือนอย่างรส

อาหารดังที่กล่าวมาแล้ว	 วู่วามอยู่ชั่ว

ขณะแล้วก็หายไป	

	 ฉะนั้น	จึงได้ตรัสสอนไว้ว่า	เป็นสิ่ง

ทีม่สุีข	มคีวามอร่อยน้อย	แต่ว่ามทีกุข์

มาก	 เพราะว่าความทุกข์ต่าง	 ๆ	 อัน

เป็นผลสืบต่อมาจากความเอร็ดอร่อย

นั้นมากมายหลายประการนัก	 เพราะ

ฉะนั้น	 เมื่อพิจารณาก็ให้รู้สิ่งนี้แล้ว	ก็

พยายามทีจ่ะสงบใจให้ได้จากความอร่อย

จากความสุขอันวู่วามอันเป็นผลของ

ตัณหาต่าง	ๆ	ดังกล่าวมานี้อันเป็นไป

ในอารมณ์หรอืกามคณุารมณ์ทัง้หลาย	

สงบตัณหาลงไปได้แล้วจะพบสันติคือ

ความสงบ	หรอืความสงบระงบัอนัเป็น

สิง่ทีล่ะเอยีด	และนบัได้ว่าเป็นความสุข

ทีเ่ยน็เป็นความสขุทีส่งบ	นบัเป็นความ

สุขที่แท้จริงแม้ในขั้นศีล	และนอกจาก

ความสงบ
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เป็นความสุขที่จิตใจจะพึงได้รับอย่าง

ละเอยีดดงันีแ้ล้ว	ยงัเป็นความสงบระงบั

ภยัเวรทัง้หลายด้วย	เพราะว่าเมือ่รกัษา

วิรัติเจตนาความงดเว้นเอาไว้ได้แล้ว	 

ก็จะไม่ฆ่าเขาจะไม่ลักของเขาเป็นต้น	

เมือ่เป็นด่ังน้ีแล้วก็สงบภัยสงบเวรเพราะ

เหตุที่จะต้องไปท�าดังน้ัน	 เม่ือสงบภัย

สงบเวรได้กเ็ป็นสนัต	ิคอืความสงบจาก

ภัยจากเวร	 อันส่งผลให้เป็นความสุข

สบืต่อไปอกีมากมายหลายอย่างหลาย

ประการนัก

	 ความระลกึถงึความสงบคอืสนัตหิรอื

อุปสมะ	 แม้ที่ได้จากศีลให้ถูกต้องแม้

ตามทีก่ล่าวมานีจ้งึเป็นสิง่ทีมี่ประโยชน์	

และแม้ว่าจะยังไม่พบกับสันติมากนัก	

เพราะเหตุว่ายังสงบระงับตัณหายังไม่

ได้มากนัก	 ใจยังอยากอยู่	 ยังฟุ้งซ่าน

อยูก่ต็าม	แต่ถ้าหม่ันพจิารณาตรึกตรอง

อยู่เนือง	 ๆ	 แล้วจะมองเห็นความจริง

และจะสงบตณัหาคือความดิน้รนทะยาน

อยากในใจลงได้	 จะอยู่กับศีลได้อย่าง

เป็นมิตรเป็นสหาย	และเคยเห็นว่าศีล

เป็นคอกล้อม	 เป็นห้องขัง	 ก็จะกลับ

เห็นตรงกันข้ามว่าศีลนั้นเป็นสิ่งท่ีเป็น

อสิระเป็นเสร	ีเป็นไทด้วยประการทัง้ปวง 

	 เมือ่สงบตณัหาลงได้เสียแล้ว	ศีลน้ัน

จะเป็นแดนท่ีเกษม	เป็นแดนท่ีปลอดภยั	

เป็นสิ่งที่ปรารถนาต้องการ	 ผู้มีศีลจะ

รูส้กึว่ามอิีสระมีเสรีอย่างแท้จรงิ	โดยท่ี

มีอิสระเสรีจากตัณหานั้นเอง	 จึงเป็น

ไทแก่ตนเอง	เป็นอนัว่าได้ปฏบิตัทิ�าตน

ใหพ้น้จากความเป็นทาสของตณัหาซึ่ง

เป็นขัน้หยาบ	แม้จะยังมีตณัหากจ็ะเป็น

นายของตัณหาแต่ว่าไม่เป็นทาสของ

ตัณหา	 เพราะว่าจะเป็นผู้ใช้ตัณหาคือ

ความดิน้รนทะยานอยากนีใ้ห้เป็นไปใน

ทางที่ชอบ

 กายวิเวก	 ความสงบในขั้นนี้ท่าน

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	“กายวิเวก”	ความ

สงบสงัดทางกาย	ความมีศีลประกอบ

ด้วยความงดเว้นจากความประพฤติที่

เป็นภยัเป็นเวรทีช่ัว่ทีผ่ดิทัง้หลาย	เรยีก

ว่าเป็นความสงบสงัดทางกาย	 เพราะ

ว่าเว้นจากความวุน่วายทางกายอนัเกดิ

จากกรรม	คือการงานที่กระท�าเป็นไป

ในทางเบียดเบยีนก่อภัยก่อเวรทัง้หลาย	

จึงเป็นผู้ที่มีกายอันสงบอันหมายถึงมี

กรรมอนัสงบ	และกม็ไิด้หมายจ�าเพาะ

กรรมทางกายอย่างเดียวเท่านัน้	กรรม

ทางวาจากรรมทางใจก็สงบด้วย	 แต่ก็

นับอยู่ในข้อนี้

	 อกีอย่างหนึง่	กายวเิวกหมายถงึการ

ปลีกกายออกไปอยู่ในที่อันสงบสงัด	 

เช่นในป่าในเรือนว่างหรือในท่ีอันสงบ

สงัดทั้งหลาย	 ปราศจากความคลุกคลี

ด้วยบคุคลและด้วยเรือ่งทัง้หลาย	ความ

ที่น�ากายออกไปอยู ่ในที่อันสงบสงัด 

ดั่งนี้ก็เรียกว่า	 กายวิเวก	 ย่อมเป็น

อปุการะอย่างดใีนการทีจ่ะปฏิบตัอิบรม

ความสงบ
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จติใจอนัเรยีกว่าจิตตภาวนา	การอบรม

จิตใจอนัเป็นทางสมาธหิรอืสมถะ	และ

ทางปัญญาหรือวิปัสสนา

 ความสงบขั้นสมาธิ	 สันติคือความ

สงบ	 อุปสมะคือความสงบระงับในขั้น

สมาธนิัน้	โดยตรงก็หมายถงึความสงบ

ทางจติใจ	ซึง่เป็นของจ�าเป็นทัง้แก่ความ

ด�ารงชวีติ	ทัง้แก่การท่ีจะเล่าเรยีนศึกษา

ประกอบการงานตลอดถึงท่ีจะปฏิบัติ

ท�าจิตตภาวนาดงักล่าว	พจิารณาดูกจ็ะ

เห็นได้ว่าจติใจนีต้้องการความสงบเพยีง

ไร	โดยปรกตจิติใจนีย่้อมอยู่กับอารมณ์	

คือเรื่องทั้งหลาย	 คิดถึงเรื่องนั้นบ้าง	

คดิถงึเรือ่งนีบ้้าง	และกม็กัจะเพลดิเพลนิ

อยู่กับเรื่องที่ชวนให้เพลิดเพลินทั้งปวง

	 อันเร่ืองที่ชวนให้เพลิดเพลินทั้งปวง

นัน้	กเ็ป็นเรือ่งท่ีประสบพบพานทางตา

บ้าง	ทางหูบ้าง	ทางจมูกบ้าง	ทางลิ้น

บ้าง	 ทางกายบ้าง	 ทางใจเองบ้าง	 ดัง

จะพึงเห็นได้ว่า	 ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา

ตอนเช้า	ลมืตาขึน้กม็องเห็นบคุคลนัน้

บุคคลนี้	 สิ่งนั้นสิ่งนี้	 เมื่อเป็นบุคคล 

และสิ่งที่เป็นที่รักใคร่พอใจ	 ก็ท�าให้มี

ความเพลดิเพลนิยนิด	ีใจกม็กัจะอยู่กบั

สิง่ทีช่วนให้เพลดิเพลินยนิดดีัง่นีอ้ยูเ่ป็น

ประจ�า	 และก็ท�าให้ขวนขวายแสวงหา

สิ่งที่ชวนให้เพลิดเพลินยินดีด่ังกล่าวนี้

มาไว้ให้พร้อมมูลบริบูรณ์	 อยากจะได้

สิง่น้ันอยากจะได้สิง่นี	้แสวงหามาส�าหรบั

น�าให้เกิดความเพลิดเพลนิยนิดี	แต่ว่า

ก็หาอาจที่จะพบกับความเพลิดเพลิน

ยนิดีแต่อย่างเดยีวไม่	ยังจะต้องพบกบั

ส่ิงท่ีไม่น่าปรารถนาพอใจ	 ลืมตาขึ้นก็

อาจจะมองเห็นเป็นบุคคลบ้างเป็นสิ่ง 

ของบ้าง	ทีไ่ม่น่าปรารถนาพอใจ	ในวนั

หนึง่	ๆ	กจ็ะต้องพบส่ิงนัน้	ส่ิงนี	้บคุคล

นั้น	 บุคคลนี้	 ที่ไม่น่าปรารถนาพอใจ	

เมือ่เป็นด่ังนีก้น็�าให้บงัเกดิความกระทบ

กระทัง่ขัดใจโกรธแค้นขดัเคือง	ตรงกนั

ข้ามกับความเพลิดเพลินยินดีดังกล่าว

มาข้างต้น	 จึงกล่าวว่าจิตใจนี้ย่อมพบ

กับส่ิงที่น่าเพลิดเพลินยินดี	 และส่ิงที่

น่ายินร้ายไม่ชอบใจ	จิตใจจึงประกอบ

ด้วยความยนิดยีนิร้ายอยูเ่ป็นประจ�าไม่

มากกน้็อย	ถ้าพบกับส่ิงดงักล่าวนีเ้ป็น

ส่วนน้อยพอประมาณ	 ก็ไม่กระทบ

กระเทอืนอะไรมากนกั	แต่ว่าถ้าพบสิง่

เหล่านีท้ีรุ่นแรง	ซึง่ท�าให้ยินดมีากหรอื

ว่ายนิร้ายมาก	จติใจกว็ุน่วายมากฟุง้ซ่าน

มากทั้งในทางขึ้นทางลง	 ทั้งในทางได้

ทางเสีย	

	 เพราะฉะนั้น	 เม่ือพิจารณาดูแล้วก็

จะพอมองเหน็ว่า	จติใจโดยปรกตทิีอ่ยู่

กบัอารมณ์คอืเรือ่งทัง้หลายอนัประสบ

พบผ่านเข้ามาทางตาบ้าง	 ทางหูบ้าง

เป็นต้น	ย่อมจะขึน้ลงอยู่ด้วยความยินดี

ยนิร้าย	เหมอืนอย่างน�า้ในทะเลหรอืใน

มหาสมุทรทีเ่ป็นคลืน่อยู่เสมอ	ท่ีจะราบ

ความสงบ
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เรยีบปรกตนิัน้เป็นการยาก	อย่างไม่มี

อะไรก็เป็นคลื่นน้อย	 ๆ	 เป็นระลอก

น้อย	ๆ	ขึ้นลง	ถ้าหากว่าถูกฤดูมรสุม

มลีมแรงคลืน่กแ็รงจดัขึน้	และในขณะ

ทีต้่องประสบมรสมุดงักล่าวนี	้กจ็ะรูส้กึ

ว่าเป็นขณะทีม่สีขุมาก	หรือไม่เช่นนัน้

ก็รู้สึกว่ามีทุกข์มาก	จนถึงกับต้องเป็น

อันตรายเพราะทนคล่ืนไม่ไหว	 ท้ังใน

ด้านขึ้นและด้านลง	ดังนี้ก็มี

	 อีกประการหนึ่ง	นอกจากเป็นคลื่น

ลมเก่ียวแก่ยินดียินร้ายท่ัวไปดังกล่าว

แล้ว	 ยังจะต้องประสบกับการได้การ

เสยี	อนัเป็นคตธิรรมดาอกีด้วย	ความ

เกิดก็เป็นความได้คือใช้ชีวิตนี้มา	 เมื่อ

ได้มาแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่ความเสียคือ

ความแก่	ความเจ็บจนถึงความตายใน

ที่สุด	นอกจากนี้เมื่อได้สิ่งอันใดมาอัน

เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาพอใจ	การได้นั้น

เมื่อได้มาแล้วก็หมายความว่าเป็นการ

เร่ิมต้นของการเสยีนัน้เอง	ไม่ว่าจะเป็น

บุคคล	ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติอันใด

อันหน่ึง	 เพราะว่าทุก	 ๆ	 สิ่งท่ีได้มา 

น้ันก็จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง 

ไปตามธรรมดาหรือตามเหตุการณ ์

ทัง้หลาย	ท้ังผู้ท่ีได้มาเองก็ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไป	ฉะนัน้	ทุก	ๆ	สิง่ทีไ่ด้

มาไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้น	ถ้าสิ่งเหล่า

นั้นไม่สิ้นไปหมดไปก่อน	เจ้าของเองก็

จะต้องสิ้นไปหมดไป	 คือในที่สุดก็จะ

ต้องละทิ้งชีวิตอันนี้พร้อมทั้งสิ่งต่าง	 ๆ	

ไป	 เมื่อเกิดมานั้นกรรมเป็นผู้ให้เกิด	 

ก็มากับบุญและบาปที่ได้กระท�าไว้	 ใน

ขณะที่ไปในที่สุดก็ไปกับบุญและบาป

เท่านั้น	 ร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้	 ก็ต้อง

ทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดพร้อมทั้งทุก	 ๆ	

สิ่ง	 เพราะฉะนั้น	ทุก	ๆ	สิ่งที่เรียกว่า

ได้นั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้น	 ก็หมายถึงว่า

เป็นการเร่ิมต้นของการเสียไปนั่นเอง	

เมือ่ไม่ได้พจิารณาให้ตระหนกัถงึความ

จริงดั่งนี้	ย่อมมีความดีใจเมื่อได้และมี

ความเสียใจเม่ือเสีย	 ก็ตกว่าต้องยินดี

ยินร้าย	 ต้องมีความโศกระทม	 มีการ

ร้องไห้บ้าง	หัวเราะบ้าง	สลับกันไปซึ่ง

เป็นธรรมดาของชีวิต

	 ฉะนัน้	จติใจทีข่ึน้ลงด้วยการได้การ

เสยี	ด้วยความดกีบัร้าย	อย่างเบาบ้าง	 

อย่างปานกลางบ้าง	 อย่างหนักบ้าง	 

จึงเป็นจิตใจที่ไม่สงบ	 แต่คนโดยมาก

นัน้มกัจะเห็นว่าไม่สงบเม่ือพบกับภาวะ

ทีร่นุแรง	แต่ว่าภาวะทีเ่ป็นธรรมดามกั

จะมองไม่เห็นว่าไม่สงบ	และนอกจาก

นี้โดยท่ัวไปท่ีมักจะมองไม่เห็นว่า	 อัน

ความเพลิดเพลินยินดีดังกล่าวมาข้าง

ต้น	อันรวมถงึสิ่งที่นา่เพลดิเพลินยินดี

อันน�าให้เกิดความเพลิดเพลินยินดีนั้น	

อนัทีจ่รงิกเ็ป็นความไม่สงบอย่างหนึง่ด้วย 

แต่ว่าเข้าใจว่าเป็นความสงบเป็นความ

สุข	 ก็ยินดีพอใจอยู่เพียงเท่านั้น	 ครั้น

ความสงบ
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ไปพบสิง่ทีน่่ายนิร้ายมคีวามยนิร้ายขึน้	

จงึรูส้กึว่าเป็นทุกข์ไม่สงบ	แต่ถ้าพิจารณา

ดูให้ดีแล้ว	 ก็จะเห็นว่าไม่สงบทั้งสอง

อย่าง	เพราะมอีาการทีเ่ป็นความขึน้ลง

น้อยหรือมาก	และจะเลอืกเอาอย่างใด

อย่างหนึ่งไม่ได้	 ต้องการได้โดยไม่ให้ 

มีเสียก็ไม่ได้	 เม่ือต้องการได้	 ก็ต้อง

พร้อมที่จะเสีย	 เพราะการเสียนั้นก ็

ย่อมมเีป็นธรรมดาดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น	

เพราะฉะนัน้	ผูท้ีไ่ม่ได้ปฏบิตัทิางจติใจ	

นึกแต่ว่าต้องได้และสิ่งท่ีจะได้นั้นคิด 

ว่าจะต้องอยู ่	 จะต้องเป็นไปตามที่

ปรารถนาต้องการ	ครัน้ไปพบกบัความ

ไม่สมปรารถนา	ไปพบกับการเสียเข้า	

จึงต้องเป็นทุกข์มากวุ่นวายมาก	 ไม่

สามารถทีจ่ะระงบัจิตใจได้	และนอกจาก

นี้ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก	

หรือสิ่งที่ต้องการปรารถนาดังกล่าว

เป็นต้น	 ยังเป็นเหตุให้ก่อกรรมที่เป็น

อกุศลต่าง	 ๆ	 น้อยหรือมากอีกด้วย	

เพราะฉะน้ัน	 พิจารณาดูให้ดีว่าความ

สุขนั้นอยู่ที่ไหน	ถ้าเห็นว่าความสุขอยู่

ที่ความยินดีสิ่งที่น่ายินดี	ก็ต้องพบกับ

ความทกุข์	สิง่ทีต่รงกนัข้าม	ถ้าเห็นว่า

ความสุขอยู่ที่การได้	 ก็จะต้องพบกับ

ความทุกข์คือการเสีย

 จติตวเิวก	พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอน

ให้ท�าสมาธิ	 คือให้หัดท�าจิตใจให้สงบ	

โดยทีท่ิง้อารมณ์คอืเรือ่งทีน่่ายนิดียินร้าย

ทั้งหลาย	 ที่ท�าให้เกิดคลื่นขึ้นในจิตใจ

ดงักล่าว	มาปฏบิตัทิ�าสมาธกิ�าหนดจติ

ในอารมณ์ของสมถกรรมฐาน	กรรมฐาน

ที่เป็นอุบายสงบใจในทางสติปัฏฐาน 

ทัง้	๔	ตัง้สตพิจิารณากาย	เวทนา	จติ	

ธรรมหรือว่ายกเอาข้อใดข้อหนึ่ง	 เพื่อ

ให้จิตสงบจากกามและอกุศลธรรมท้ัง

หลายมาตัง้อยูใ่นอารมณ์ของสมาธ	ิเมือ่

เป็นดั่งนี้แล้วจะพบกับภาวะอีกอย่าง

หนึง่อนัเรยีกว่า	“จิตตวิเวก”	ความสงบ

สงัดทางจิต	 พันจากอารมณ์ที่น่ายินดี

ยนิร้ายทัง้หลาย	พ้นจากอารมณ์ทีไ่ด้ที่

เสียทั้งหลายดังกล่าวมาข้างต้น	 สุขที่

เกิดจากสมาธิน้ีจึงเป็นสุขที่เกิดจาก

ความสงบอกีข้ันหนึง่	ซึง่ผูท้ีไ่ด้ความสขุ

อนัเกดิจากสมาธแิล้ว	กอ็าจจะพจิารณา

เทียบเคียงกับความสุขที่ได้เกี่ยวกับ

กระแสคลื่นของอารมณ์	 ที่น่ายินดี

ยนิร้ายอนักล่าวมาข้างต้นนัน้ได้	ว่าแตก

ต่างกนัอย่างไร	จะมองเหน็ชดัว่าความ

สุขอันเกิดจากกระแสคลื่นที่ขึ้นลงอัน

กล่าวมาข้างต้นนั้น	 เป็นความสุขบน

ทุกข์	 เป็นความสุขประเดี๋ยวประด๋าว	

เป็นความสขุทีไ่ม่อิม่ไม่เตม็ไม่พอ	และ

มีเป็นอันมากที่ให้ความทุกข์มากกว่า	

และถ้ามีความหลงยึดถืออยู่เป็นอย่าง

ยิง่แล้ว	กจ็ะให้ทุกข์เป็นอนัมาก	ความสขุ

ที่ได้นั้นเปน็ส่วนนอ้ย	แต่ว่าความสุขที่

เกิดจากสมาธิ	 อันเป็นความสงบสงัด
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จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายนั้น	

เป็นความสขุทีบ่รสิทุธิข์ึน้มากกว่า	เป็น

ความสงบไม่วุน่วายทางจติใจ	จติใจจะ

ปลอดโปร่งแช่มชืน่แจ่มใสสว่างไสว	ทัง้

จะเป็นจิตใจทีอ่่อน	แต่ไม่ได้อ่อนแอ	ไม่

แขง็กระด้าง	เป็นความอ่อนละมนุละไม

ทีง่ดงามควรแก่การงาน	คอือาจสามารถ

ทีจ่ะปฏบิตัคิวามดคีวามชอบ	โดยเฉพาะ

ที่จะท�าจิตตภาวนาสืบไปได้

	 เพราะฉะนัน้	สนัตคิอืความสงบ	สงบ

จากนิวรณ์	 สงบจากกามและอกุศล

ธรรมทั้งหลาย	 ทางจิตใจอันเกิดจาก

อ�านาจของสมาธดิงัน้ี	จงึเป็นสนัติหรอื

อปุสมะ	ความสงบระงบัอกีขัน้หนึง่	ซึง่

ทกุคนควรจะระลกึตรวจพจิารณาดูเพือ่

ให้เหน็ประโยชน์ของความสงบดงักล่าว	

ผู้ที่เคยได้ความสงบจากสมาธิมาบ้าง	

ก็จะท�าให้จติใจมคีวามอิม่เอบิ	เกดิฉนัทะ

อุตสาหะในการที่จะปฏิบัติยิ่งขึ้น	และ

บคุคลผูท้ีย่งัไม่ได้ท�าสมาธ	ิเมือ่พจิารณา

ไปตามแม้ที่แสดง	 ก็อาจจะเกิดฉันทะ

อุตสาหะในการที่จะปฏิบัติขึ้น	 เพื่อให้

พบกับสันติหรืออุปสมะอันจะให้ความ

สขุทีล่ะเอียดประณตียิง่ข้ึนไปกว่าความ

สุขสามัญทั่้งปวง

 ความสงบขัน้ปัญญา	ความสงบระงบั

ในข้ันของปัญญา	ความสงบระงบัในขัน้

น้ีต้องอาศัยปัญญาท่ีพจิารณาจนบังเกดิ

ความรูแ้จ้งเหน็จรงิ	ปัญญาจงึม ี๒ อย่าง 

ปัญญาที่เป็นส่วนเหตุ	 ได้แก่ปัญญาท่ี

เป็นเครือ่งพจิารณา	ปัญญาทีเ่ป็นส่วน

ผล ได้แก่ความรูแ้จ้งเหน็จรงิท�าให้บงัเกดิ

สันติคือความสงบระงับเป็นอย่างดีย่ิง	

กเ็พราะว่าอันความสงบระงบัด้วยปัญญา

นัน้เป็นความระงบัจากความหลง	หรอื

จะเรียกว่าอวิชชา	 ความไม่รู้แจ้งเห็น

จรงิ	โมหะ	ความหลง	มจิฉาทฏิฐ	ิความ

เห็นผิด	 ท�าให้พบกับความสงบระงับ

หรือสันติอย่างดีย่ิง	 ก็พึงพิจารณาด ู

ถงึการทีไ่ด้พบความจรงิอนัเป็นปัญญา

ในข้อใดข้อหนึง่	แม้ในทางคดโีลก	เมือ่

เป็นความจริงแท้แล้ว	 ย่อมให้เกิด

ประโยชน์ระงบัความหลงเข้าใจผดิด้วย

ประการทัง้ปวง	และความสงบระงบัใน

ขัน้นีย่้อมเป็นการพบทางทีถ่กูต้อง	ท�าให้

ปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องยิ่งขึ้นสืบต่อ

ไปด้วย	

 ระงับความหลงตน	 อันความหลง

ทั้งหลายนั้น	ความหลงในตนย่อมเป็น

ความหลงอนัส�าคญัทีสุ่ด	เป็นตวัอวชิชา

เป็นโมหะ	 เป็นความหลงผิด	 รวมอยู่

ในความหลงตนนี	้อนัความหลงตนนัน้

พจิารณาดใูห้ดีว่าคอือย่างไร	อนัความ

หลงตน	 ก็ตั้งต้นแต่ความหลงยึดถือ 

ท้ังหลาย	อนัเป็นความยึดถือท่ีผดิ	ด้วย

อ�านาจของความรกัความพอใจบ้าง	ด้วย

อ�านาจของความชังความโกรธแค้น

ขดัเคืองบ้าง	ด้วยอ�านาจของความหลง

ความสงบ
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บ้าง	ด้วยอ�านาจความกลัวบ้าง	ความ

เดือดร้อนทัง้หลาย	ย่อมเกดิจากความ

หลงทีถื่อเอาผดิดงันี	้เพราะฉะนัน้	เมือ่

ใช้ปัญญาพิจารณาว่า	 ความยึดถือใน

สิ่งที่ว่าเป็นที่รักก็ดี	ในสิ่งที่ว่าเป็นที่ชัง

ไม่ชอบก็ดี	 ในส่ิงท่ีหลงใหลติดอยู่ก็ดี	

ในสิง่ทีก่ลัวกด็	ีว่าความจรงิเป็นอย่างไร	

พิจารณาดูเป็นขั้น	ๆ	ในขั้นต�่าที่สุด	ก็

คือพิจารณาถึงกรรม	 คือการงานที่

กระท�าของบคุคลทีช่อบหรอืชงัเป็นต้น

เหล่านัน้ว่า	ความชอบความชงัเป็นต้น

ย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความที่ไปยึดถือ

ในกรรมท่ีเขากระท�า	 เหมือนอย่างว่า

เขาท�าให้แก่ตน	เมือ่เขาท�าในสิง่ทีช่อบใจ

ก็เกิดความชอบ	 เม่ือเขาท�าในสิ่งที่ไม่

ชอบใจก็เกิดความชัง	 เพราะไปรับเอา

กรรมทีเ่ขาท�านัน้มาเป็นของตนหรอืว่า

มาเก่ียวเน่ืองกับตน	 แต่ถ้าหากว่าได้

พิจารณาตามหลกักรรมของพระพทุธเจ้า

ว่ากรรมที่บุคคลท�าย่อมเป็นของผู้ท�า

นั้นเอง	คือกระท�าความชั่ว	ความชั่วก็

เป็นของผูท้�า	กระท�าความด	ีความดกี็

เป็นของผู้ท�า	พิจารณาให้เห็นจริงตาม

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว	ไม่รับ

เอากรรมของเขามาเป็นของตน	 หรือ

มาเก่ียวเนือ่งกับตน	กย่็อมจะวางความ

ชังเพราะเหตุท่ีเขากระท�าดีหรือไม่ดี 

นั้นได้

	 นอกจากนีค้วามชอบความชงัท่ีเนือ่ง

มาจากความหลงยดึถอืทัง้หลาย	เป็นต้น

ว่าความหลงยึดถือในส่ิงท่ีไม่เที่ยงว่า

เป็นของเทีย่ง	ในส่ิงทีเ่ป็นทกุข์ว่าเป็นสุข	

ในสิ่งที่เป็นอนัตตามิใช่ตัวตนว่าเป็น

อัตตาตัวตน	 ในส่ิงที่เป็นอสุภะคือไม่

งดงามว่าเป็นสุภะคือความสวยงาม	

ความหลงยึดถือเหล่านี้ท�าจิตใจให้เป็น

จิตวิปลาส	 ท�าทิฏฐิความเห็นให้เป็น	

ทิฏฐวิิปลาส	ท�าสัญญาความก�าหนดให้

เป็นสัญญาวิปลาส	เพราะฉะนั้น	ก็ให้

พิจารณาดูตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่ง

สอนว่ามีอะไรบ้าง	 ที่ยึดถืออยู่นั้นเป็น

ของเที่ยง	 เป็นสุข	 เป็นอัตตาตัวตน	

หรือเป็นของท่ีงดงามจริง	 ๆ	 ร่างกาย

ของตนเองก็ดี	ของบุคคลอื่นก็ดี	สิ่งที่

เนือ่งกบัร่างกายจะเป็นทรพัย์สมบัตจิะ

เป็นสิ่งอันใดอันหนึ่งก็ตามที	ล้วนเป็น

ของไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไป	ไม่ใช่เป็นของตนทีแ่ท้

จรงิและไม่เป็นสิง่สวยงาม	ความสวยงาม

นั้นก็มีอยู่แค่พื้นผิวภายนอก	เช่นที่ตา 

มองเห็นเท่านั้น	แต่ความเป็นจริงแล้ว	

ล้วนเป็นส่ิงประกอบปรุงแต่งกันขึ้นมา

เป็นชิน้เป็นอนัต่าง	ๆ	ทัง้นัน้	พจิารณา

ดัง่นีแ้ล้ว	เม่ือความจรงิปรากฏขึน้กจ็ะ

ท�าให้ดิน้รนทะยานอยากทีเ่รยีกว่าตณัหา

นั้นสงบ	ท�าให้ความยึดถือสงบ
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 สขุจากความปล่อยวาง	เมือ่ตณัหา

ความด้ินรนทะยานอยาก	 อุปาทาน

ความยึดถือสงบ	 ความปล่อยวางอัน

เป็นความพ้นก็บังเกิดขึ้น	 ความสงบ

ระงบัตณัหาอุปาทานอันเป็นความปล่อย

วางดั่งนี้เป็นตัวความสุขอย่างยิ่ง	 อัน

ความทกุข์ทัง้หลายจะเป็นโสกะ	ความ

แห้งใจ	 ปริเทวะ	 ความคร�่าครวญใจ	

ทุกขะ	 ความไม่สบายกายท่ีเนื่องจาก

ใจ	 โทมนัส	 ความไม่สบายใจต่าง	 ๆ	

หรือที่รวมกันเรียกว่าความทุกข์	 อัน

เกิดจากการประจวบกับสิ่งอันไม่เป็น

ทีรั่ก	ความทุกข์ท่ีเกดิจากความพลัดพราก

จากสิง่อนัเป็นทีร่กั	ความปรารถนาไม่

ได้สมหวงั	เหล่านีย่้อมเกิดเพราะตณัหา

อปุาทานทัง้นัน้	คอืมคีวามดิน้รนทะยาน

อยาก	และมคีวามยดึถอืในสิง่อนัใดว่า	

สิ่งอันน้ีเป็นที่รัก	 เมื่อพลัดพรากย่อม

จะบงัเกดิความทกุข์	มคีวามอยากยึดถอื

ว่าสิง่อนัใดไม่เป็นทีร่กั	ไปประจวบเข้า	

ก็ย่อมจะเป็นทุกข์	 รวมความว่าเป็น

ความปรารถนาไม่ได้สมหวงั	เพราะอนั

ความปรารถนาท่ีไม่ได้สมหวงัน้ัน	กคื็อ

ว่าพบกบัสิง่ท่ีไม่เป็นท่ีรกั	หรอืพลัดพราก

จากสิ่งที่เป็นท่ีรักน้ันเอง	 และสิ่งท่ีจะ

เป็นที่รักและไม่เป็นท่ีรักนั้น	 ก็ตัณหา

อปุาทานนัน่แหละสร้างขึน้มา	สร้างขึน้

มาจากอะไร	 ก็สร้างขึ้นมาจากอวิชชา

ความไม่รู้สัจจะคือความจริง	 สร้างขึ้น

มาจากโมหะ	 คือความหลง	 สร้างขึ้น

มาจากมิจฉาทิฏฐิ	ความเห็นผิด	อันมี

ลักษณะเป็นจิตวิปลาส	สัญญาวิปลาส	

ทิฏฐิวิปลาสดังกล่าวมาแล้ว	ก็คือมีจิต

คดิ	มสัีญญาความก�าหนดหมาย	มีทฏิฐิ

ความเหน็ในสิง่ทีไ่ม่เทีย่งว่าเป็นของเทีย่ง	

ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข	ในสิ่งที่เป็น

อนตัตาว่าเป็นอตัตา	ในสิง่ทีเ่ป็นอสภุะ

ไม่งามว่างามนั้นเอง	 นี้เองเป็นเครื่อง

สร้างว่าสิ่งท่ีน่ารักส่ิงท่ีน่าชังขึ้นในใจ	

และแม้อตัตาคอืตนเองทีอ่อกไปยดึถอื

นัน้	เมือ่พจิารณาดแูล้วกย่็อมจะเหน็ว่า	

อตัตาคือตวัเราทีอ่อกไปยึดนัน้	กไ็ม่ใช่

อืน่ไกลคอือวชิชาความไม่รู้	ตัณหาความ

ดิน้รนทะยานอยาก	และอปุาทานความ

ยึดถือน้ันเอง	 ทั้งสามนี้เมื่อมารวมกัน

เป็นอัตตาคือตัวเรา	 ตัวเรานี้เม่ือออก

ไปรู้สิ่งอันใด	 สิ่งอันนั้นหรือว่าความรู้

อันนั้นก็เป็นอวิชชา	 เมื่อมีความอยาก

ในส่ิงอนัใด	ยึดในส่ิงอนัใด	ความอยาก

ความยึดในสิ่งเหล่านั้นก็เป็นตัณหา

อปุาทานทัง้นัน้	เมือ่เป็นดัง่นีจ้งึเป็นการ

สร้างทุกข์ให้ต่าง	ๆ	ดังที่กล่าวมาแล้ว	 

ไม่อาจทีจ่ะพ้นไปจากความทกุข์ได้	และ

มิใช่แต่เท่านัน้	กไ็ม่อาจท่ีจะพ้นจากชาติ

ทุกข์	ชราทุกข์	และมรณทุกข์ได้ด้วย

 เกิดปัญญาหรือวิชชา	ฉะนั้น	การ

ท่ีใช้ปัญญาพิจารณาตามพระธรรมค�า

ส่ังสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดความรู้
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แจ้งเห็นจริง	อันเป็นตัวปัญญาหรือตัว

วิชชาบังเกิดขึ้น	จนมีจิตใจคิด	มีทิฏฐิ

เหน็	มสีญัญาก�าหนดหมาย	ในสิง่ท่ีไม่

เทีย่งว่าไม่เทีย่ง	ในส่ิงทีเ่ป็นทกุข์ว่าเป็น

ทกุข์	ในสิง่ท่ีเป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตา	

ในของทีไ่ม่งามว่าไม่งาม	ตามความเป็น

จริงดงัน้ีแล้ว	จติ	สญัญา	ทฏิฐดิงักล่าว

มาน้ีกเ็ป็นปัญญาเป็นวชิชาขึน้	เมือ่เป็น

ดัง่น้ีคิดถงึสิง่อันใด	เหน็สิง่อันใด	สจัจะ

คอืความจรงิในสิง่อันน้ันก็ปรากฏขึน้ว่า	

น่ีไม่เทีย่ง	นีเ่ป็นทกุข์	นีเ่ป็นอนตัตา	นี่

เป็นของไม่งาม	เม่ือสจัจะคือความจรงิ

ปรากฏขึ้นดังนี้	 ตัณหาก็ไม่เกิดขึ้นใน

สิง่อนัน้ัน	อุปาทานคือความยดึถอืกไ็ม่

เกิดในสิ่งอันนั้น	 เป็นความปล่อยวาง

บงัเกดิขึน้	นีแ่หละเป็นตวัปัญญา	และ

ความสงบตั้งต้นจากความสงบจากจิต

วิปลาส	 ทิฏฐิวิปลาส	 สัญญาวิปลาส	

หรืออวิชชา	 โมหะ	 มิจฉาทิฏฐิ	 สงบ

ตณัหา	สงบอุปาทาน	เป็นอุปสมะ	ความ

สงบระงับ	 ความสันติ	 เป็นความสงบ

อย่างยิ่งอันบังเกิดขึ้นจากปัญญา	และ

อนัน้ีแหละเป็นวมุิตตอินัเป็นความหลดุ

พ้นจากกเิลสและกองทกุข์	แม้ว่าจะเป็น

กุปปธรรมคือธรรมที่ ยังก�าเริบอยู ่	

หมายความว่ายงักลับกลอกเปลีย่นแปลง

ได้ก็ตาม	 แต่เม่ือหัดพิจารณาให้ได้ให้

ถึงบ้างแล้ว	 ย่อมจะเป็นปัจจัยที่จะให้

อบรมเพ่ิมเติมมากข้ึน	 และถ้าหากว่า

ถ้าหัดปฏิบัติให้ได้ให้ถึงมากแล้ว	 ก็ให้

หัดย้อนระลกึถึงอปุสมะ	คอืความสงบ

ระงบั	สนัต	ิคอืความสงบ	ด้วยปัญญา

ดังกล่าวนี้	 ว่ามีลักษณะอาการอย่างนี้

อยู่เนือง	 ๆ	 ก็จะท�าให้มีความคุ้นเคย

ต่อความสงบระงบัเหล่านีย่ิ้งขึน้	จะเป็น

ทางให้เข้าถึงความสงบระงับดังนี้มาก

ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อ	ๆ	ไป

 ความสงบขัน้วิมุตต	ิความสงบระงบั

อันเป็นวิมุตติความหลุดพ้นนี้	 ที่ท่าน

แสดงลักษณะไว้เป็นอย่างสูงว่า	

 “ยททิ ํมทนิมฺมทโน	ถอนความเมา

 ปิปาสวินโย ก�าจัดความกระหาย”

และมีลักษณะที่ท่านแสดงไว้ต่อไปอีก	

แต่ในวันนี้จะแสดงอธิบายลักษณะที่

ท่านอธิบายไว้ในสองค�านี้

 ถอนความเมา	ค�าแรก	“มทนมิมฺทโน 

ความถอนความเมาหรือเครื่องถอน

ความเมา	 หรือธรรมเป็นท่ีถอนความ

เมา”	ความเมานัน้ย่อมมสีองอย่าง	คอื	

เมาทางกายอย่างหนึง่	เมาทางใจอย่าง

หนึ่ง	 เมาสุรายาเสพติดให้โทษต่าง	 ๆ	

เป็นความเมาทางกาย	ความเมาทางใจ

นั้นย่อมมีอยู่เป็นอันมาก	 เป็นต้นว่า

ความเมาในวยั	คอืมวัเมาเลนิเล่อเผลอ

เพลินอยู่ว่า	เรายังอยู่ในวัยหนุม่สาว	ยัง

อยูใ่นวยัทีแ่ขง็แรง	เมาในความไม่มโีรค	

คอืมวัเมาเลนิเล่อเผลอเพลนิอยู่ว่า	เรา

มีร่างกายที่มีอนามัยดี	 ไม่มีโรคภัย

ความสงบ
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เบยีดเบยีน	เมาในชวีติ	คอืมีความเมา

เลนิเล่อเผลอเพลนิอยูใ่นชวีติโดยไม่ได้

นึกถึงความตายว่าจะบังเกิดมี	 เมาใน

สมบตั	ิคือความพรัง่พร้อมด้วยลาภ	ยศ	

สรรเสรญิสขุทัง้หลาย	เหล่านีเ้ป็นความ

เมาทางใจแต่ละอย่าง

	 อันความเมาทางใจนีเ้ป็นสิง่ทีส่�าคญั

มาก	เมือ่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินอยู่

แล้ว	ย่อมขาดสติ	ขาดปัญญา	ตกอยู่

ในความเป็นผูป้ระมาท	อาจทีจ่ะประกอบ

กรรมทีช่ัว่ทีผ่ดิต่าง	ๆ	ได้	ทางพระพทุธ-

ศาสนาจึงได้ตรสัสอนให้ปฏบิตัเิพือ่สงบ

ความเมาทางใจนี้	 เป็นต้นว่าตรัสสอน

ให้พิจารณาเนือง	 ๆ	 ว่าเรามีความแก่

เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได	้

เพือ่เป็นเครือ่งสงบความเมาในวยั	ตรสั

สอนให้พิจารณาเนื่อง	 ๆ	 ว่าเราต้องมี

พยาธิ	 คือความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่

ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้	 เป็นเครื่อง

สงบความเมาในความไม่มีโรค	 ตรัส

สอนให้พจิารณาเนือ่ง	ๆ	ว่าเรามีความ

ตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตาย

ไปได้	 เป็นเครื่องสงบความเมาในชีวิต	

ตรสัสอนให้พจิารณาเนือ่ง	ๆ	ว่าเราจะ

ต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ

ทัง้สิน้	เป็นเครือ่งสงบความเมาในลาภ

ยศสรรเสรญิสขุอนัเป็นสมบตัคิอืความ

พร่ังพร้อมท้ังหลาย	การหม่ันพจิารณา

เนือง	ๆ	ดังนี้ก็เป็นสติหรือเป็นอนุสติ

คือความระลึกถึงแก่เจ็บตาย	ระลึกถึง

ความพลดัพรากแต่ละอย่าง	และนอกจาก

นี	้ยังได้ตรัสสอนให้ใช้ปัญญาพจิารณา

ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง	 ๕	 ประการนี้ย่อ

ลงกเ็ป็นนามรปู	ว่าเป็นอนจิจะ	ไม่เทีย่ง	

ทุกขะ	เป็นทุกข์	อนัตตา	เป็นอนัตตา

ไม่ใช่อตัตาตัวตน	กเ็พือ่เป็นเครือ่งสงบ

ความเมาในขัน้ธท์ัง้	๕	หรอืในนามรปู

อันนี้

	 การปฏบิตัเิหล่านีก้น็บัเนือ่งอยูใ่นศลี	

สมาธ	ิปัญญา	ดงัแสดงแล้วทัง้นัน้	และ

เมือ่ศลี	สมาธ	ิปัญญาซึง่ได้ปฏบิตัอิบรม

ย่อมเป็นเครือ่งสงบความเมาให้หมดไป

ได้โดยล�าดับ	 จนเป็นผู้สร่างเมา	 เม่ือ

สร่างเมาขึ้นมาแม้ว่าจะมีความเมาอยู่

บ้าง	แต่ไม่ใช่เมาจนหมดสตยิงัมสีตอิยู่

บ้าง	สร่างความเมาขึน้มากย่็อมจะมอง

เห็นสัจจะคือความจริง	 ความจริงตาม

คติธรรมดา	แก่	เจ็บ	ตาย	และความ

พลัดพราก	ตลอดจนถึงความจรงิท่ีเป็น

สัจจะ	กค็ตธิรรมดานัน่แหละอนัสูงขึน้

ไป	รวมเป็นทกุขสัจจะ	สภาพทีจ่ริงคอื

ทุกข์	 มองเห็นขันธ์เป็นท่ียึดถือท้ัง	 ๕	

ประการ	 หรือนามรูปอันนี้ว่าเป็นตัว

ทุกข์	เพราะตกอยู่ในลักษณะแห่งความ

ไม่เที่ยง	 ความเป็นทุกข์	 ความเป็น

อนตัตา	เม่ือเป็นดงันีจ้ติใจกจ็ะสว่างไสว

ขึน้	สงบขึน้	เพราะได้เริม่มองเหน็ความ

จรงิ	แต่ว่าเพยีงสร่างเมา	ครัน้ได้ปฏบิตัิ

ความสงบ
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อบรมในศีล	สมาธิ	ปัญญายิ่ง	ๆ	ขึ้น

ไปจนหายเมาหมดความเมา	 เป็นผู้มี

ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงเต็มที่	 มีวิมุตติ	

ความหลุดพ้นเต็มที่	 ย่อมจะพ้นความ

ทุกข์ทั้งหมดความยึดถือเกี่ยวเกาะ

ทัง้หมด	เพราะเป็นผูห้ายเมาด้วยประการ

ทัง้ปวง	มสีตเิต็มที	่มปัีญญาเตม็ที	่หรอื

กล่าวอีกอย่างหน่ึงมีวิชชาวิมุตติ	 เม่ือ

เป็นดงันีแ้ล้ว	จงึเป็นจติใจทีเ่ตม็ไปด้วย

ความรูค้วามพ้น	เป็นจติใจท่ีสว่างแจ่มใส	

เป็นจิตใจท่ีสงบเย็นอย่างย่ิง	 ลักษณะ

ดงักล่าวนี	้ผูป้ฏิบตัใินศีล	สมาธ	ิปัญญา

มา	แม้ว่าจะยงัไม่มากนกั	แต่ว่าได้พบ

กับผลของศีล	 สมาธิ	 ปัญญาขึ้นบ้าง

แล้ว	ย่อมจะพบกบัความสร่างเมาแห่ง

จิตใจไม่น้อยก็มาก	 อันมีลักษณะที่

ประกอบไปด้วยสติ	ปัญญา	ความพ้น	

ความสงบดังกล่าว	 และเม่ือปฏิบัติใน

ศีล	 สมาธิ	 ปัญญามากขึ้นเพียงใด	 ก็

จะพบกับความสร่างเมาของจิตใจมาก

เข้าเท่านัน้	และจะพบกบัความบรสิทุธิ์

ของจิตใจ	 และสงบของจิตใจมากเข้า

เท่านั้น	และก็ให้นึกคาดดูว่า	เมื่อหาย

เมาด้วยประการทัง้ปวงแล้ว	จติบริสทุธิ์

อย่างยิ่ง	 จะเป็นจิตที่เต็มไปด้วยสติ

ปัญญา	เตม็ไปด้วยความสงบความเยน็

เพียงใด	 ลักษณะดังกล่าวนี้รวมอยู่ใน 

ค�าว่าสันติและอุปสมะความสงบระงับ

หรือความสงบ

 กําจัดความกระหาย	 อีกลักษณะ

หนึง่	“ปิปาสวนิโย	ก�าจดัความกระหาย”	

ความกระหายในที่นี้หมายถึงความ

กระหายทางใจ	เพราะว่าความกระหาย

ทีม่สีองอย่างเหมอืนกัน	คอืความกระหาย

ทางกาย	 เช่น	 ความหิวกระหายใน

อาหาร	ต้องการทีจ่ะบรโิภค	หรือว่าใน

น�า้ด่ืม	ต้องการทีจ่ะดืม่น�า้	ความกระหาย

ทางใจหมายถึงความกระหายในกาม 

ทัง้หลาย	กามนัน้มสีองอย่าง	คอื	กเิลส

กาม	กเิลสทีเ่ป็นเหตใุห้ใคร่ให้ปรารถนา

ต้องการ	เช่น	ราคะ	ความติดใจยินดี	

วัตถุกาม	พัสดุที่น่าใคร่	 น่าปรารถนา	

น่าพอใจ	อนัได้แก่	รปู	เสยีง	กลิน่	รส	

และโผฏฐัพพะส่ิงท่ีกายถูกต้อง	 กาม

ท้ังสองนีย่้อมประกอบกนัอยู่	กเิลสกาม

เป็นต้นว่าราคะความติดใจยินดี	 ย่อม

ปรากฏในรูปทีต่าเหน็	ในเสยีงท่ีหไูด้ยนิ	

ในกลิ่นที่จมูกได้ทราบ	 ในรสที่ล้ินได้

ทราบ	ในส่ิงทีก่ายถูกต้องซึง่กายได้ถูก

ต้อง	ฉะนัน้	รปูเป็นต้นเหล่านีจ้งึได้เป็น

กามขึ้นมา	 เรียกว่าเป็นพัสดุกามหรือ

วัตถุกาม	 วัตถุหรือพัสดุท่ีน่าใคร่น่า

ปรารถนาน่าพอใจทั้งหลาย	 และเมื่อ

พูดว่ากามโดยปรกติ	กห็มายถึงท้ังสอง

อย่างนี้ประกอบกันอยู่	 แต่ว่าบางที 

ก็หมายถึงวัตถุกาม	 คือวัตถุที่น่าใคร ่

น่าปรารถนาน่าพอใจ	 ดังในที่นี้ความ

กระหายอันหมายถึงความกระหายใน

ความสงบ
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กามทัง้หลาย	ความกระหายนัน้กก็ล่าว

ได้ว่ากิเลสกาม	คือเป็นกิเลสที่เกิดขึ้น

ในใจ	อันเป็นเหตุให้ใคร่	ให้ปรารถนา	

ให้กระหายในกามทั้งหลาย	 ก็คือใน

พัสดุกาม	 คือในรูป	 เสียง	 กล่ิน	 รส	

โผฏฐพัพะท่ีน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ

ทั้งหลาย	 จิตที่มีความกระหายอยู่ใน

กามทัง้หลาย	ย่อมเป็นจติทีด่ิน้รนกวดั

แกว่งกระสับกระส่าย	 เป็นจิตที่ร้อน	

เป็นจิตที่ไม่สงบ	 เป็นจิตที่เศร้าหมอง

และทั้งประกอบด้วยความทุกข์ต่าง	ๆ

อันความเดือดร้อนไม่สงบทั้งหลาย	

ความทุกข์ทั้งหลาย	 ย่อมเกิดเพราะ

ความกระหายในกามทั้งหลายอยู่เป็น

อนัมาก	และอาการทีเ่ป็นความกระหาย

นี	้มลีกัษณะทีต้่องการจะได้	มลีกัษณะ

ทีห่วงแหน	มีลักษณะท่ีไม่อ่ิมไม่เตม็ไม่

พอ	เพราะว่าต้องการอยูเ่สมอ	ต้องการ

รูปที่น่าใคร่ปรารถนาน่าพอใจ	ครั้นได้

รูปอนัน้ีมาแล้ว	ก็ต้องการรปูอีกอันหนึง่

ใหม่อันเป็นท่ีน่าใคร่น่าปรารถนา	 น่า

พอใจ	ต้องการเสียงอันนี้	ที่น่าใคร่น่า

ปรารถนาน่าพอใจ	 และต้องการเสียง

อันอื่น	 ๆ	ที่น่าใคร่	 น่าปรารถนา	น่า

พอใจ	ได้หนึ่งก็อยากได้สอง	ได้สองก็

อยากได้สาม	ดงันีเ้ป็นต้น	และย่ิงปล่อย

ตามใจทีก่ระหายดงันี	้ความกระหายก็

ยิ่งมาก	 เพราะฉะนั้น	 จึงปรากฏว่ามี

ความไม่อิม่ไม่เตม็ไม่พออยูเ่สมอ	จงึได้

มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า	 “ผู้มีความ

กระหายในกามทั้งหลายนี้	 แม้จะได้

ภูเขาเป็นทองค�าทั้งภูเขาหนึ่งแล้วก็ยัง

หาพอไม่	 ต้องการที่จะได้ภูเขาทองค�า

ลูกที่สองต่อไปอีก”	ดังนี้เป็นต้น	

	 เพราะฉะนั้น	จึงเป็นจิตใจที่ยากจน	

เพราะความไม่อิม่ไม่เต็มไม่พอ	จงึเป็น

จิตใจที่มีความทุกข์ความร้อนความ

กระวนกระวายด้วยประการท้ังปวง	แต่

ครั้นก�าจัดความกระหายทั้งหลายไป

โดยล�าดับด้วยศีล	สมาธิ	ปัญญา	ศีล

นั้นก็ก�าจัดความกระหายในกามอย่าง

หยาบ	คอืว่า	อยากได้ทรพัย์กใ็ห้แสวงหา

โดยทางที่ชอบ	 อย่าไปปล้นสะดมลัก

ของเขา	อย่าไปฆ่าเขา	เมื่อมีคู่ครองก็

ยนิดอียูใ่นคูค่รองของตน	ไม่ไปนอกจติ

นอกใจกนั	เมือ่พดูอะไรกพู็ดความจรงิ

ท่ีเป็นประโยชน์และถูกกาลถูกเวลา	

และงดเว้นจากการดื่มน�้าเมาอันเป็น

ฐานแห่งความประมาท	ดงันีเ้ป็นต้น	ก็

เป็นอนัว่าได้ก�าจดัความกระหายในกาม

ทั้งหลายในทางที่ผิด	 เมื่อยังมีความ

กระหายอยู่	 ก็แสวงหาในทางที่ถูกที่

ชอบ	ไม่ละเมดิขอบเขตของศลีออกไป	

เมื่อปฏิบัติในสมาธิก็เป็นอันระงับใน

กามทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจ	

ปรากฏเป็นกามฉนัท์	พยาบาท	เป็นต้น	

จะท�าให้จิตใจสงบสงัดจากกามและ

อกุศลธรรมทั้งหลาย	 เมื่อปฏิบัติใน

ความสงบ
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ปัญญาก็เป็นเครื่องก�าจัดกามอย่าง

ละเอยีด	ซึง่เป็นตณัหาอุปาทานหรอืว่า

เป็นราคานุสัย	 ปฏิฆานุสัย	 อวิชชา- 

นสุยั	หรอืกามาสวะ	ภวาสวะ	อวชิชา-

สวะ	 ซึ่งนอนจมหมักหมมอยู่ในจิตใจ	

จงึท�าให้จิตใจสงบจากความกระหายใน

กามทั้งหลายโดยล�าดับ

	 เพราะฉะนัน้	ผูป้ฏบิตัใินศีล	ในสมาธิ	

ในปัญญา	 แม้ปฏิบัติมาในเบื้องต้น 

กย่็อมจะพบความสงบจากความกระหาย

ในกามทั้งหลายตามภูมิตามชั้น	 และ

เมื่อเป็นดังน้ีก็เปรียบเทียบดูว่า	 เมื่อ

จติใจตกอยูใ่นกามทัง้หลายนัน้มคีวาม

ทกุข์เพียงไร	แต่เมือ่ชนะใจของตวัเองได้ 

ชนะความกระหายได้	มคีวามสงบแล้ว	

มคีวามสขุเพียงไร	จะรูส้กึว่าศลีเป็นสิง่

ทีม่คีณุค่าอนัสงู	เป็นขอบเขตแห่งความ

สงบ	สมาธิก็เป็นคุณค่าอันสงู	เป็นแดน

แห่งความสงบ	ปัญญากม็คีณุค่าอนัสงู

เป็นแดนแห่งความสงบ	 เมื่อมาอยู่ใน

ศีล	 ในสมาธิ	 ในปัญญา	 ย่อมหายหิว	

หายกระหาย	หายพลุง่พล่านใจ	มคีวาม

สงบ	มคีวามสขุเป็นผล	ความสงบความ

สขุทีเ่ป็นผล	พร้อมทัง้มคีวามอิม่	ความ

เตม็	ความพอประกอบด้วยปีตปิราโมทย์

เป็นต้น	 อันเป็นผลของการปฏิบัติท้ัง

ปวงน้ี	 ย่อมรวมอยู่ในค�าว่าความสงบ

อนัเป็นสนัติหรอือุปสมะ	อนับงัเกดิขึน้

จากความก�าจัดในความกระหายในกาม

ทัง้หลาย	และความสงบดงักล่าวนี	้ย่อม

เป็นตวัความก�าจดัความกระหายในกาม

ทัง้หลายนัน่เอง	เพราะฉะนัน้	ให้หมัน่

ระลึกพิจารณาตรวจดูถึงผลของการ

ปฏบิติัในศลีสมาธปัิญญาแม้ดงัท่ีกล่าว

มา	อันปรากฏเป็นความสร่างเมาหาย

เมา	 อันปรากฏเป็นความก�าจัดความ

กระหายในกามทัง้หลาย	จติใจจงึแจ่มใส

บรสิทุธิ	์อิม่	เตม็	พอ	ไม่ด้ินรนกวดัแกว่ง

กระวนกระวาย	ไม่เร่าร้อน	เหล่าน้ีเป็น

ลกัษณะของสนัตขิองอปุสมะ	ทีเ่ป็นผล

ของศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 ซึ่งอย่างสูงก็

เป็นวิมุตติความหลุดพ้น

	 ในข้อท่ีเป็นขั้นวิมุตตินี้ก็ได้แสดงถึง

ลักษณะว่า	 มีลักษณะเป็นที่ถ่ายถอน

ความเมา	 เป็นที่ก�าจัดความกระหาย	

ในวันนี้จะได้แสดงถึงลักษณะตาม 

พระบาลีว่า

 “อาลยสมุคฺฆาโต	 เป็นท่ีท�าลาย

ก�าจัดอาลัย”

	 แต่ว่าในเบื้องต้น	 ก็ขอให้ระลึกถึง

สถานที่อันสงบสงัด	ถึงความสงบสงัด

ซึ่งมีอยู่ในโลกนี้	 ซึ่งทุก	 ๆ	 คนได้เคย

ประสบพบพาน	เช่นในป่าหรอืในเรอืน

ว่างหรือในที่ที่เคยไม่สงบ	 แต่เมื่อสิ่งที่

ไม่สงบหายไปแล้ว	กก็ลบัเป็นความสงบ

อนัมอียูใ่นทีท่ัง้ปวง	ทัง้ในท่ีใกล้และทัง้

ในที่ไกล	 เมื่อระลึกถึงที่อันสงบระงับ

หรือที่อันสงบสงัดและความสงบสงัด 
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ดังกล่าว	 ก็ย่อมจะพบความสงบใจไม่

วุ่นวายเดือดร้อนใจ	 น้ีเป็นความสงบ

ระงับหรือเป็นความสงบสงัดทั่ว	ๆ	ไป	

	 แต่เมือ่มาปฏิบตัใิห้ถึงความสงบสงดั	

ด้วยศีลอันเป็นความสงบเวรสงบภัย 

ทั้งปวง	ด้วยสมาธิอันเป็นความสงบใจ

จากอารมณ์และกิเลส	 อันเป็นเคร่ือง

ท�าใจให้กลุ้มกลัดเดือนร้อนท้ังหลาย 

และด้วยปัญญา	 อันเป็นเครื่องท�าให้

เกิดความสงบระงบัจากตณัหาอุปาทาน

ทั้งหลาย	 ย่อมจะได้พบความสงบอัน

ประณีตยิ่งขึ้นไปโดยล�าดับ	

	 และผลของความปฏบิตัใินศีล	สมาธิ	

ปัญญาอันเป็นความสงบดังกล่าวนี้	 ก็

กล่าวได้ว่าเป็นวิมุตติ	 ความหลุดพ้น

ตามข้ันของการปฏิบัติ	 คือเป็นวิมุตติ

ในขั้นศีล	 ก็เป็นความพ้นจากภัยเวร	

เป็นวิมุตติในขั้นสมาธิ	ก็เป็นความพ้น

จากอารมณ์และกิเลสที่มากลุ้มกลัด

จิตใจ	 และเป็นวิมุตติคือความพ้นข้ัน

ปัญญา	 ก็เป็นความสงบจากตัณหา

อปุาทาน	ซ่ึงท�าให้พ้นจากความทุกข์อัน

เกิดขึ้นในจิตใจได้มากยิ่งขึ้น	

	 และศีล	 สมาธิ	 ปัญญาที่ปฏิบัติมา

โดยล�าดับ	 อันให้ผลเป็นวิมุตติความ

หลุดพ้นตามขั้นที่กล่าวมานี้	 ประมวล

กันเข้าก็มีลักษณะเป็นเครื่องถ่ายถอน

ความเมา	เป็นเคร่ืองก�าจดัความกระหาย	

เป็นเครื่องท�าลายหรือถอนอาลัย

 อาลยัของจติใจ	ค�าว่า	“อาลยั”	หมาย

ถงึทีอ่าศยั	มใีช้ในภาษาไทย	เช่นวทิยาลยั	

ประกอบขึน้ด้วยค�าว่า	วทิย+อาลยั	รวม

กันเป็นวิทยาลัย	 ก็แปลว่าเป็นที่อาศัย

แห่งวิทยา	 อาลัยจึงหมายถึงที่อาศัย	

ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน	 อาลัยที่

เป็นภายนอกนั้น	 ก็เช่นบ้านเรือนอัน

เป็นที่อาศัยของร่างกายของบุคคล	 ก็

เป็นอาลัยแต่ละอย่าง	 น�้าเป็นที่อาศัย

ของปลาก็เรียกว่าเป็นอาลัยอย่างหน่ึง	

ส่วนอาลัยที่เป็นภายในน้ัน	 ก็ได้แก่

อารมณ์และกเิลสอนับังเกดิขึน้สืบเนือ่ง

มาจากอารมณ์	กห็มายถงึอารมณ์และ

กิเลสเป็นที่อาศัยของจิตใจอันนี้	 เมื่อ

จติใจอนัน้ีอาศยัอยู	่เร้นอยู	่ในอารมณ์

และกิเลสอันใด	 อารมณ์และกิเลสอัน

นั้นก็ชื่อว่าเป็นอาลัยของจิตใจ	ในข้อนี้

แม้ในภาษาไทยเรา	 ก็ยังน�าเอามาพูด

เช่นว่า	มอีาลยัอยูใ่นบุคคลนัน้บคุคลนี	้

อยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้	ก็คือมีความหมายว่า	

บคุคลนัน้บคุคลนี	้หรอืส่ิงนัน้ส่ิงนี	้เป็น

ที่รักผูกพันอยู่ในจิตใจ	 จิตใจจึงอาศัย

อยู่	 จึงติดอยู่	 เร้นอยู่	 ในบุคคลนั้นใน

ส่ิงอันนั้น	 และเมื่อเป็นดังน้ีจึงชื่อว่ามี

อาลัย	 และหากว่าต้องพลัดพรากจาก

กนักย่็อมมีความเศร้าโศก	มีความทุกข์

ระทมต่าง	ๆ	ก็เพราะมีอาลัยดังกล่าว	

บคุคลสามญัท่ัวไปย่อมมอีาลยัดงักล่าว

นี้อยู่ในสิ่งอันเป็นที่รักทั้งหลาย	และก็
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ย่อมมคีวามทุกข์อยู่	เพราะความอาลัย

ดังกล่าวมากหรือน้อย	 บุคคลหรือสิ่ง

อันจะเป็นเหตุให้เกิดความอาลัยนั้น	

โดยตรงกเ็ป็นบคุคลหรอืสิง่อนัเป็นทีร่กั

นัน้เอง	หรือว่าเป็นบุคคลหรอืสิง่ท่ีท�าให้

บงัเกิดความสขุ	เช่นว่าอยูใ่นท่ีใดมคีวาม

สุขก็ย่อมจะติดในที่นั้น	 อาลัยอยู่ในที่

น้ัน	เพราะเหตแุห่งความสขุ	ดงันีก้เ็ป็น

เหตอุกีประการหนึง่	ทีท่�าให้เกดิความ

อาลัย	 ก็รวมความว่า	 ความรักความ

ชอบอันเกดิขึน้เพราะเหตท่ีุได้รบัความ

สขุโสมนสั	หรอืเพราะเหตอ่ืุนอันใดอัน

หน่ึงก็ตาม	 ก็เป็นเหตุเกิดอาลัยได้ 

ทั้งนั้น

	 อาลยัดงักล่าวมานี	้เม่ือรวมเข้าแล้ว

ก็ไม่พ้นไปจากกามคุณทั้งห้า	 คือ	 รูป	

เสียง	 กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะ	ที่น่าใคร่

น่าปรารถนาน่าพอใจท้ังหลายดงักล่าว

ในข้อที่ว่าด้วยก�าจัดความกระหายนั้น

เอง	เพราะความกระหายนั้น	ก็หมาย

ถึงกระหายในรูปเสียงเป็นต้น	อันเป็น

ที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ	 แต่

ในที่นี้มุ่งลักษณะเป็นอาลัย	 คือเป็นท่ี

อยูอ่าศยัซึง่แสดงถงึความตดิความผกูพนั	

เพราะว่าเป็นที่อยู่อาศัยจึงเรียกว่าอยู่

ด้วยกนั	เหมือนอย่างว่าอาศยัอยูใ่นบ้าน	

ก็คือว่าอยู่ด้วยกันในบ้าน	อันแสดงถึง

ความผกูพนัหรอืความตดิพนัอย่างใกล้

ชดิ	ลกัษณะทีเ่รยีกว่าเป็นอาลยักย่็อม

เป็นเช่นนั้น

 ถอนอาลัยด้วยศีล สมาธิ ปัญญา

เพราะฉะนัน้	เมือ่ยงัถอนอาลยัไม่ได้ยงั

ถอนความทกุข์ทัง้ปวงไม่ได้	เมือ่ประสงค์

จะถอนความทุกข์ทั้งปวง	 ก็ต้องถอน

อาลยัท�าลายอาลยันีใ้ห้สิน้ไปโดยล�าดบั	

ด้วยศีล	 ด้วยสมาธิ	 ด้วยปัญญา	 การ

ถอนโดยล�าดับนี้ก็เป็นการที่ท�าให้พบ

ความพ้นทุกข์ไปได้โดยล�าดบัเช่นเดียวกนั	

อาลัยอย่างหยาบย่อมจะท�าให้ละเมิด

ศลี	เมือ่ละอาลยัอย่างหยาบได้กร็กัษา

ศลีได้	อาลยัอย่างกลางกท็�าให้ใจไม่เป็น

สมาธ	ิเพราะเมือ่ใจหมกมุน่อยูใ่นอาลยั

ต่าง	ๆ	คอืในส่ิงทีผ่กูพนัใจอนัหมายความ

ว่า	เมือ่จติใจนีย้งัอยูใ่นอาลยัก็มาอยูใ่น

อารมณ์ของสมาธไิม่ได้	เมือ่จติใจออก

จากอาลยัได้จงึจะมาอยู่ในอารมณ์ของ

สมาธิได้	คือเมื่อจิตใจนี้อยู่กับอารมณ์

มีรปูเสียงเป็นต้น	ท่ีน่ารกัใคร่ปรารถนา

พอใจทัง้หลาย	ครุน่คดิอยูแ่ต่เรือ่งเหล่า

นี้	 เรื่องรูปบ้าง	 เรื่องเสียงบ้าง	 ที่เป็น

บุคคลบ้าง	เป็นวัตถุบ้าง	เป็นการงาน

บ้าง	ฉะนั้น	ก็ชื่อว่ายังมีเรื่องเหล่านั้น

เป ็นอาลัยคืออยู ่กับเรื่องเหล ่านั้น	 

มคีวามสขุ	ความพอใจอยูก่บัเรือ่งเหล่า

นัน้	ครัน้พรากใจออกมาจากเรือ่งเหล่า

นั้นเข้ามาสู่อารมณ์ของสมาธิ	 จิตใจก็

จะอยู่ไม่ได้	 จะต้องวิ่งกลับไปหาอาลัย	

ฉะนัน้	ท่านจึงมเีปรยีบเหมอืนอย่างว่า

ปลาทีอ่ยูใ่นน�า้	เมือ่จบัขึน้จากน�า้มาวาง
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ไว้บนบก	 ปลาก็จะดิ้นเพื่อลงน�้าฉันใด

กด็	ีเมือ่น�าจติออกจากอาลยัมาตัง้ไว้ใน

อารมณ์ของสมาธิ	 จิตก็ดิ้นกลับไปสู่

อาลยั	ฉะน้ัน	จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้ความ

เพียรใช้สติน�าจิตมาตั้งอยู่ในอารมณ์

ของสมาธิใหม่	 จนจิตได้ความสุขจาก

สมาธขิึน้บ้าง	จติจงึจะมาตัง้อยู่ในอารมณ์

ของสมาธิได้ดีข้ึน	 ก็แสดงว่าจะต้อง

ก�าจัดอาลยัอย่างกลาง	สงบอาลยัอย่าง

กลาง	จึงจะท�าสมาธิได้

	 อาลัยอย่างละเอียดก็คือตัณหา

อปุาทานนัน้เอง	และโดยเฉพาะตณัหา

อปุาทานน้ีกเ็ป็นความอยาก	เป็นความ

ยดึอยูใ่นขันธ์ทีเ่ป็นทีย่ดึถอืทัง้	๕	ประการ

นี้	 คือในกายและใจน่ันเองของทุก	 ๆ	

คน	 ฉะนั้น	 จึงมีความอยากยึดอยู่ใน

ขันธ์อันเป็นที่ยึดถือทั้ง	 ๕	 นี้	 หรือใน

นามรูป	หรอืว่ากายใจอันนี	้ฉะนัน้	เม่ือ

อบรมปัญญาที่ตรัสให้พิจารณาให้เห็น

ลักษณะคือเครื่องก�าหนดหมายอัน

แท้จริงของขันธ์	๕	ว่าไม่เที่ยง	เป็นสิ่ง

เกิดดับ	 เป็นทุกข์	 มีความแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไปเป็นธรรมดา	เป็นอนตัตา

ไม่ใช่ตวัตน	บงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนา

ไม่ได้	เมือ่พิจารณาดังน้ีตัณหาอุปาทาน

ก็จะแย้งอยู่เสมอว่า	 ที่ว่าไม่เที่ยงนั้นก็

รู้สกึอยูว่่าเท่ียง	ท่ีว่าเป็นทกุข์นัน้กร็ูส้กึ

อยู่ว่าสุข	 ที่ว่าเป็นอนัตตานั้นก็รู้สึกว่า

เป็นอัตตาตัวตน	 เมื่อเป็นดังนี้	ก็แปล

ว่าปัญญายังไม่เกิด	 เพราะว่ายังอาศัย

อยู่กบัอาลยัอย่างละเอียด	กค็อืตณัหา

อุปาทานนั้นเอง	 ประกอบด้วยอวิชชา

คอืความไม่รู้	จงึยงัเหน็ยนืยันอยูว่่าเทีย่ง	

เป็นสุข	 เป็นอัตตาคือตัวตน	 นี่แหละ

เป็นอาลัยอย่างละเอยีดซึง่ยากทีจ่ะถอน

ได้	แต่เม่ืออาศยัใช้ปัญญาพจิารณาอยู่

บ่อย	 ๆ	 ในเบื้องต้นก็ตามสัญญา	คือ

ความก�าหนดหมาย	ตามค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้า	และก�าหนดหมายลงดูที่

ขนัธ์	๕	หรอืนามรปูอนันี	้เมือ่ก�าหนด

หมายดูอยู่บ่อย	 ๆ	 ดังนี้	 อาการที่ไม่

เที่ยงของขันธ์	 ๕	 อันปรากฏอยู่เป็น

ประจ�าก็ย่อมจะปรากฏให้เห็น	อาการ

ที่เป็นทุกข์ของขันธ์	๕	ก็จะปรากฏให้

เห็น	 อาการที่เป็นอนัตตาของขันธ์	 ๕	

กจ็ะปรากฏให้เหน็	เพราะเป็นอาการที่

มีอยู่ที่เป็นไปอยู่ทุกขณะ	 อันไม่อาจ

ปกปิดได้	 อาการที่ไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยง

อย่างเปิดเผยไม่ใช่ปกปิด	ดงัจะพงึเหน็

ได้ว่าเป็นส่ิงทีม่เีกดิมดีบัอยูเ่ป็นธรรมดา	

เมือ่เกดิดบักม็องเหน็ไม่ใช่เกดิดบัอย่าง

ปกปิด	 อาการที่เป็นทุกข์ต่าง	 ๆ	 ที่

แปรปรวนเปลีย่นแปลงไปต่าง	ๆ	กเ็ป็น

ทุกข์อย่างปรากฏให้เห็นไม่ใช่ปกปิด	

อาการท่ีเป็นอนตัตาเอาจ�าเพาะข้อเดยีว

ว่าบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้	

ก็เปิดเผยให้เห็นว่าบังคับไม่ได้ตาม

ปรารถนาไม่ปกปิด	ดังจะพึงเห็นได้ว่า

ความสงบ
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ความไม่เที่ยง	 ความเป็นทุกข์	 ความ

เป็นอนัตตานี้	 ได้มีอยู่แก่ตนเองด้วย	

ได้มีอยู่แก่บุคคลผู้อื่นด้วยทุกคน	ไม่มี

ยกเว้น	 และมีอยู่เป็นอันมาก	 ความ 

ไม่เที่ยง	 ความเป็นทุกข์	 ความเป็น

อนัตตา	 ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน	

และความไม่เท่ียง	ความเป็นทุกข์	ความ

เป็นอนัตตา	ทีป่รากฏเป็นความแก่ความ

เจ็บความตายก็ปรากฏแก่ทุก	 ๆ	 คน

และทกุ	ๆ	เวลา	เป็นสิง่ทีม่องเหน็กันอยู่

	 เพราะฉะนัน้	ลกัษณะทีไ่ม่เทีย่ง	เป็น

ทุกข์	 เป็นอนัตตา	นี้จึงเป็นลักษณะที่

เปิดเผยไม่ซ่อนเร้นอยู่อย่างใดทั้งส้ิน	

และปรากฏอยู่ทุกขณะ	แต่การท่ีไม่มอง

เห็นน้ันก็เพราะยังมีเครื่องปิดบัง	 คือ	

อวชิชา	ตณัหา	อุปาทานในจติใจนัน่เอง	

อันท�าให้มีตามืดมัวมองไม่เห็น	 หรือ

มองเห็นผดิไปเป็นอย่างอ่ืน	ฉะน้ัน	เม่ือ

หมัน่พจิารณาอยู่เนือง	ๆ	อาศยัสญัญา

อยูเ่ป็นเบือ้งต้น	ก�าหนดท�าอนจิจสญัญา 

ก�าหนดหมายว่าไม่เที่ยง	 ทุกขสัญญา 

ก�าหนดหมายว่าเป็นทกุข์	อนตัตสญัญา 

ก�าหนดหมายว่ามิใช่ตวัตน	ในขนัธ์	๕	นี้	

หรือรวมในนามรูปน้ี	 หม่ันพิจารณา

เนือง	 ๆ	 แล้ว	 อาการที่ไม่เที่ยง	 เป็น

ทุกข์	 เป็นอนัตตาจะปรากฏขึ้นโดย

ล�าดับ	เพราะว่าเม่ือปฏบิตัอิบรมปัญญา

อยู่เนือง	 ๆ	 เช่นนี้แล้ว	 ดวงตาที่เคย

มดืมวันัน้กจ็ะสว่างขึน้	เพราะการปฏบัิติ

ดงันี	้เป็นการอบรมปัญญา	สร้างดวงตา

ปัญญาหรือว่าล้างตาที่มืดมัวนั้น	 หรือ

ว่ารกัษาตาทีม่ดืมวันัน้ให้ดขีึน้	กจ็ะมอง

เห็นขึ้นโดยล�าดับ	เมื่อเป็นดังนี้แล้ว	ก็

จะถอนตนออกจากอาลัย	 คือความ

ยึดถือออกได้โดยล�าดับ	 และเมื่อถอน

ออกมาได้เพียงใด	กจ็ะพบกบัความพ้น

ทุกข์ได้เพียงนั้น	 อันนี้แหละเรียกว่า	

อาลยสมุคฆาตธรรม	 คือธรรมที่เป็น

เครือ่งถอนเป็นเครือ่งท�าลายอาลยั	และ

ถอนได้แม้เพียงขั้นที่ปฏิบัติอบรมศีล

สมาธิปัญญาสามัญ	 ยังให้เกิดสุขพ้น

ความทกุข์ได้เพยีงนี	้ถ้าหากว่าถอนให้

หมดส้ินจะเป็นความสงบอนัเป็นความ

สุขเพียงไหน

	 ฉะนัน้	หมัน่ระลกึถงึธรรมอนัเป็นที่

ถอนเป็นท่ีท�าลายอาลัยอยู่เสมอ	กเ็รยีก

ว่าเป็นการปฏบิตัทิ�าอุปสมานสุสต	ิระลกึ

ถึงธรรมอนัเป็นท่ีสงบระงบัหรือสันตอิกี

ข้อหนึ่ง	ท�าใจให้มีความผาสุกสงบ

 วฏัฏะ	ลกัษณะของความสงบระงบั

ทีเ่ป็นวมิตุตคิอืความหลดุพ้นตามลกัษณะ

ที่แสดงไว้ว่า	

 “วฏฺฏูปจเฺฉโท เป็นทีเ่ข้าไปตดัวฏัฏะ”

พึงเข้าใจว่า	 ที่ชื่อว่าอุปสมะหรือสันติ

คือความสงบระงับนั้นย่อมมีอยู่สอง

อย่าง	คือท่ีเป็นผลและท่ีเป็นเหต	ุความ

สงบระงับเป็นผล	 แต่ว่าก่อนที่จะพบ

ความสงบจากสิง่ทีท่�าให้ไม่สงบนัน้เป็น

ความสงบ
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ส่วนเหต	ุฉะนัน้	เมือ่กล่าวว่าความสงบ

ระงบัจึงต้องหมายถงึความสงบระงบัที่

เป็นส่วนเหตุคือ	 ความสงบจากอะไร	

อนัท�าให้ไม่สงบระงบันัน้ก่อนด้วย	แล้ว	

ความสงบระงบัทีเ่ป็นผลจงึจะบงัเกดิขึน้	

แต่การแสดงลักษณะของความสงบ

ระงับที่บังเกิดขึ้นแม้ที่เป็นส่วนผลนั้น	

เพื่อส่องความให้ชัดก็ต้องยกเอาส่วน

เหตมุาประกอบไว้ด้วย	อย่างค�าว่า	“เข้า

ไปตดัวฏัฏะ”	นีเ้ป็นส่วนเหต	ุเพราะว่า

เมือ่ยงัมวีฏัฏะกต้็องมีความไม่สงบระงบั	

เมือ่ตดัวฏัฏะเสยีได้จงึจะเกดิความสงบ

ระงับ	 ฉะนั้น	 เพื่อที่จะเกื้อกูลแก่การ

ปฏิบตัจึิงน�าค�าว่าตดัวฏัฏะเข้ามาแสดง

ในความสงบระงับที่เป็นส่วนผลด้วย	

เพือ่ชีใ้ห้เข้าใจไปถงึเหตวุ่าเกดิจากการ

ตัดวัฏฏะเสียได้

 สังสารวัฏ	 “วัฏฏะ”	 น้ันแปลว่าวน	

ใช้ค�าเดยีวว่า	วฏัฏะ	กม็	ีใช้คูกั่บค�าว่า

สงัสาระ คือ	สังสารวฏั หรอื	วฏัสงสาร 

กม็	ีค�าว่าสงัสาระหรอืสงสารนัน้	แปล

ว่าการท่องเท่ียวไป	 สังสารวัฏหรือ

วัฏสงสารก็คือการท่องเที่ยวไปด้วย

อาการที่วน	 คือวนเวียน	 อันการท่อง

เที่ยวไปโดยอาการท่ีวนน้ี	 ถ้านึกดูถึง

ภาพแห่งการเดนิวนหรอืว่าวิง่วนกย่็อม

จะเหน็ว่า	เป็นการทีเ่วยีนอยูเ่ป็นวงกลม	

หรือว่าเวยีนกลับมาสู่ทีเ่ก่านัน้เอง	ไม่ออก

ไปข้างไหน	ลกัษณะทีเ่ป็นการท่องเทีย่ว

โดยอาการทีว่นเวียน	คอืกลบัมาสู่ทีเ่ก่า

แล้วก็เวียนมาสู่ที่เก่าดังนี้คือสังสารวัฏ	

หรือวัฏสงสาร	อธิบายตามที่เข้าใจกัน

เป็นส่วนมากก็คือการท่องเที่ยวเวียน

เกิดตายอันหมายความว่า	 เกิด	 แก	่

ตาย	แล้วก็เกดิอีก	แล้วกแ็ก่	ตาย	แล้ว

ก็เกิดอีก	 เวียนเกิดเวียนตายอยู่ดังนี	้

ในชาตทิัง้หลายเป็นอเนกคอืเป็นอันมาก	

กแ็หละการท่องเทีย่วเวียนเกดิเวียนตาย

ในชาตทิัง้หลายเป็นอันมาก	เป็นมนษุย์

บ้าง	 เป็นเทพบ้าง	 เป็นพรหมบ้าง	 

หรือว ่าตกอบายคือเป ็นสัตว ์นรก	 

สตัว์เดรจัฉาน	เป็นเปรต	เป็นอสรุกาย	

คอืพวกผต่ีาง	ๆ	บ้าง	ตามหลกัพระพทุธ-

ศาสนาแสดงว่า	เป็นไปตามกรรม	คือ

การงานท่ีกระท�า	 กระท�าดีก็เป็นชนก

กรรมให้เกดิในชาตทิีด่	ีเป็นมนษุย์	เป็น

เทพ	เป็นพรหม	ตามควรแก่กรรมดีที่

กระท�า	กระท�ากรรมชัว่กเ็ป็นชนกกรรม

ให้เกิดในอบาย	 เป็นสัตว์นรก	 สัตว์

เดรัจฉานเป็นต้น	 และผู้ที่ยังไม่บรรลุ

มรรคผล	 แม้ในช้ันต้นคือยังไม่เป็น 

พระโสดาบันบุคคล	 เรียกว่ายังเป็น

ปุถุชนอยู่	ก็เป็นอนิยตคือมีคติที่ไม่แน่	

เพราะยงัมกีเิลสหนาแน่น	อาศยัความ

ไม่ประมาทในบางครัง้กก็ระท�ากรรมดี	

อาศยัความประมาทในบางคราวกก็ระท�า

กรรมชั่ว	
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	 เพราะฉะนัน้	จงึอาจจะท่องเทีย่วไป

เวยีนวนอยูใ่นสคุตกิไ็ด้ในทุคตกิไ็ด้	แต่

ว่าจะไปเกิดในชาติภพใดก็ตาม	ก็ต้อง

เกิดตายท้ังนั้น	 ต่างกันแต่เร็วหรือช้า

เท่านั้น	 ก็ตกว่าต้องท่องเที่ยววนเวียน

ไปเกิดแก่ตายในชาติภพทั้งหลายตาม

กรรมทีก่ระท�าไว้	นีแ้หละคอืสงัสารวฏั

หรือวัฏสงสาร	 สัตว์ท้ังหลายรวมท้ัง

บุคคลและสัตว ์ เดรัจฉานหรือแม  ้

โอปปาติกะ	สัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นทั้งหลาย

จะเป็นเทพก็ตาม	เป็นเปรต	อสุรกาย	

สัตว์นรกประเภทต่าง	ๆ	ก็ตาม	ก็อยู่

ในสงัสารวฏัหรอืวฏัสงสารทัง้นัน้	สรปุ

ลงแล้วกเ็วยีนเกิดเวยีนแก่เวยีนตายอยู่

โดยไม่รู้จบ

 ตดักเิลส	ตามหลกัพระพทุธศาสนา

นั้น	มิได้แสดงว่าต้องเวียนเกิดแก่ตาย

อยูด่งันีต้ลอดไป	แต่แสดงว่า	เม่ือยังมี

กิเลส	 ก็ต้องเวียนเกิดแก่ตายอยู่ดังนี	้

เมื่อสิ้นกิเลสเป็นขีณาสวะคือมีอาสวะ

สิ้นแล้วก็สิ้นชาติคือความเกิด	เมื่อสิ้น

ชาติคือความเกิด	 ก็สิ้นแก่สิ้นตาย	 

เป็นอนัตัดวฏัฏะ	หรอืวฏัฏสงัสาระหรอื

วัฏสงสาร	 โดยความก็คือตัดกิเลสอัน

เป็นตวัเหตสุ�าคญัก่อน	และเมือ่ตดักเิลส

ได้	กต็ดัชาตคิอืความเกดิได้	เพราะว่า

เมือ่ตดักเิลสได้กต็ดักรรม	จงึไม่มีกรรม

ที่จะเป็นชนกกรรมเกิดอีกต่อไป	 ดังนี้

เรียกว่าเป็นการตัดวัฏฏะ	 ซึ่งเป็นผล

สูงสุดแห่งการปฏบิตัธิรรมในพระพทุธ-

ศาสนา	เรียกว่า	วิมุตตินิพพาน

	 การตัดวัฏฏะส้ินความวนเวียนเกิด

แก่ตายดงักล่าวนี	้จะเป็นผลหรอืจดุมุง่

หมายท่ีพึงปรารถนา	 อยากได้หรือไม่

ปรารถนาอยากได้เพียงไรนั้นเป็นอีก

ส่วนหนึ่ง	เพราะว่าการบรรลุถึงผลอัน

นี	้มิได้เกดิจากความปรารถนาต้องการ	

แม้มีความปรารถนาต้องการจะได้จะ

ถงึ	เมือ่ไม่ปฏิบติัให้บรรลถุงึขดีขัน้ทีจ่ะ

พึงถึง	 ก็ไม่อาจที่จะได้จะถึงได้	 แต่ว่า

แม้ไม่ปรารถนาต้องการ	เมือ่ปฏบิตัไิป

ในทางทีม่อีงค์	๘	ประการอนัย่นลงใน

ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ถึงจะไม่ปรารถนา

กไ็ด้กถึ็ง	แต่ว่าเม่ือกล่าวตามหลักธรรม

อันแท้จริงแล้ว	ต้องได้ถึงด้วยความไม่

ปรารถนา	เมื่อยังมีความปรารถนาอยู่

กห็าได้หาถงึไม่	เพราะความปรารถนา

นั้นยังเป็นตัณหา	 คือความอยากได้

ต้องการ	เหมอืนอย่างพระอานนทเถระ

ท่ีแสดงว่า	 ในราตรีท่ีวันรุ ่งขึ้นจะท�า 

ปฐมสงัคายนานัน้	ท่านยงัเป็นพระเสข

บุคคลคือเป็นพระโสดาบันยังไม่บรรลุ

อรหัตผลเป็นพระอรหันตขีณาสพ	แต่

ว่าพระเถระท่ีถูกเลือกเข้าประชุมท�า

ปฐมสงัคายนานัน้	ล้วนเป็นพระอรหันต-

ขณีาสพทัง้หมด	ยงัแต่ท่านพระอานนท์

องค์เดยีวเท่านัน้	ฉะนัน้	ท่านพระมหา

กัสสปเถระผู้เป็นประธานสงฆ์จึงได้
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เตือนท่านให้ปรารภความเพียรให้เต็ม

ที	่ในราตรก่ีอนทีจ่ะถงึวนัเริม่ประชมุท�า 

ปฐมสังคายนา	 ท่านจึงปรารภความ

เพียรเต็มท่ีแต่ก็ไม่บรรลุ	 จนถึงเวลา 

ที่ท่านคิดว่าจะพัก	 จึงได้เอนกายลง 

เพื่อที่จะพัก	 แต่ยังไม่ทันที่จะเอนกาย

ลงในอิริยาบถนอนเต็มที่	 เรียกว่า	 ใน

ระหว่างทีอ่ยู่ในอิรยิาบถทัง้สี	่ก็ได้บรรลุ

อรหตัผลเป็นอรหนัตขณีาสพในขณะนัน้

	 พิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่า	 ท่านได้

บ�าเพ็ญความเพยีรมาเตม็ท่ีแล้ว	มรรค	

๘	ท่านบ�าเพญ็มากเ็รยีกว่าบรบิรูณ์	แต่

ว่ายังมีความต้องการอันเป็นตัณหาอยู่

ทีจ่ะได้จะถึง	จงึไม่ได้ไปถงึ	แต่ในขณะ

ที่คิดว่าจะพักเอนกายลง	 ก็คือว่าวาง

ตณัหาความต้องการ	พอวางตัณหาเสยี

เท่านัน้	ความบรรลุความส�าเรจ็กบ็งัเกดิ

ขึ้นทันที	ฉะนั้น	จึงกล่าวได้ว่า	ตัณหา

นัน้เองเป็นอปุสรรคกดีกัน้อยู	่ไม่ให้ได้

ไม่ให้ถึง	 วางตัณหาเสียได้ก็ได้ก็ถึง 

ก็ส�าเร็จทันที	ดังนี้

	 เพราะฉะนัน้	การบรรลถุงึมรรคผล

นิพพานดังนี้	 จึงมิใช่บรรลุด้วยความ

ปรารถนาหรือไม่ปรารถนา	 แม้จะ

ปรารถนาเตม็ท่ีก็บรรลุไม่ได้เพราะเป็น

ตัณหา	 วางความปรารถนาลงเมื่อใด	

เมือ่มรรคปฏบัิตสิมบรูณ์อยูแ่ล้วกบ็รรลุ

ได้เมือ่นัน้	ดงันี	้เพราะฉะนัน้	ผูป้ฏบัิติ

แม้ว่าจะยังมองไม่เห็นว่าการบรรลุ

มรรคผลนิพพานจะมีประโยชน์อะไร	

จะมีสุขอย่างไร	 แม้จะยังพอใจอยู่ใน

ความเวยีนว่ายตายเกดิ	แต่เมือ่ปฏบิตัิ

ไป	ๆ	เมือ่ถึงขดีขัน้แล้ว	การบรรลกุจ็ะ

เกดิขึน้เอง	และเมือ่กลบัพจิารณาย้อน

ดูก็ย่อมจะรู้สึกว่า	 ความคิดความเห็น

เป็นต้นแต่เดมิมานัน้กม็ถูีกบ้างผดิบ้าง	

บางทีก็มีถูกมากผิดน้อย	หรือถูกน้อย 

ผิดมาก	 แต่ว่าอันความที่จะบรรลุถึง

ความสิ้นทุกข์อย่างแท้จริงนั้น	 จะต้อง

ตดัการเวยีนว่ายตายเกดิ	คือสงัสารวฏั

นีไ้ด้โดยส้ินเชิง	เมือ่ยังมีความเวียนว่าย

ตายเกิดอยู่	ก็ยังต้องทุกข์	ดังที่เราทั้ง

หลายสวดกนัอยูว่่า	“เกดิเป็นทกุข์	แก่

เป็นทุกข์	ตายเป็นทุกข์”	และยงัมทีกุข์

อืน่	ๆ	อีกเป็นอนัมาก	และบรรดาทกุข์

อื่น	ๆ	นั้นก็มาจากชาติทุกข์	ทุกข์คือ

ความเกิดนั้น	 เป็นเบื้องต้นส�าหรับใน

ชีวิตหนึ่ง	ๆ	 เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติศึกษา

ธรรมก็อาจจะเห็นว่าแก่เป็นทุกข์	 เจ็บ

เป็นทุกข์	 ตายเป็นทุกข์	 แต่ไม่เห็นว่า

เกิดเป็นทุกข์	 เพราะฉะนั้น	 จึงเห็นว่า	

ตายเป็นอวมงคล	แต่ว่าเกิดเป็นมงคล	

แต่เมือ่ได้ปฏบิตัธิรรมแล้วกเ็หมอืนกนั	

ถ้าตายเป็นอวมงคล	เกดิกเ็ป็นอวมงคล

เหมอืนกนั	หรอืถ้าเป็นมงคลกเ็ป็นมงคล

ด้วยกนั	และเมือ่เทยีบกนัแล้วเกดิย่อม

เป็นต้นเหตุของชีวิตอันนี้	แล้วก็ต้องมี

แก่มีตายไม่พ้นไปได้
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 กิเลส-กรรม-วิบาก	 คราวนี้เมื่อจับ

พิจารณาถึงวัฏสังสาระอย่างละเอียด

เข้ามา	ก็ย่อมจะจับได้ว่ามีเงื่อนส�าคัญ

อยู่สามคือ

	 ๑.	กิเลส

	 ๒.	กรรม

	 ๓.	วิบาก

	 คือกิเลสเป็นเหตุให้กระท�ากรรม	

กเิลสเป็นเหต	ุกรรมเป็นผล	แล้วกรรม

ก็กลับเป็นเหตุส่งวิบากคือผล	 ตั้งต้น

แต่วบิากขนัธ์ทีเ่ป็นวบิากอนันี	้คอืขนัธ์

ที่ได้มาพร้อมกับชาติความเกิดนี้	 เป็น

วบิากคอืเป็นผลของกรรมเก่า	กรรมจงึ

เป็นเหตุ	วิบากจึงเป็นผล	แล้ววิบากก็

เป็นเหตขุึน้อกี	คอืเป็นเหตกุ่อกเิลสขึน้

อกี	โดยนยันีว้บิากกก็ลับเป็นเหต	ุกเิลส

ก็กลับเป็นผล	 แล้วกิเลสก็เป็นเหตุให้

กระท�ากรรมขึ้นอีก	 โดยนัยนี้กิเลส	 

กเ็ป็นเหต	ุกรรมกเ็ป็นผล	แล้วกรรมก็

เป็นเหตุส่งวิบากอีก	 โดยนัยน้ีกรรมก็

เป็นเหตุ	 วิบากก็เป็นผล	 แล้ววิบากก็

กลับเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นอีก	 โดย

นยันีว้บิากก็เป็นเหตุ	กิเลสก็เป็นผล	จงึ

เป็นวฏัฏะ	คอืเป็นความวนอยูดั่งนี	้วน

อยู่เป็นวงกลมเหมือนอย่างล้อรถซึ่งมี

อยู่สามซ่ี	 กิเลสซ่ีหน่ึง	 กรรมซี่หน่ึง	

วิบากอีกซี่หนึ่ง	 โดยวนกันไปอยู่ดังนี้

โดยไม่อาจจะกล่าวว่าอะไรเป็นต้นอะไร

เป็นปลาย	เป็นต้นแล้วก็เป็นปลาย	แล้ว

ปลายกก็ลบัเป็นต้น	เป็นต้นแล้วกก็ลบั

เป็นปลาย	วนเป็นวงกลมอยูด่งันี	้เหมอืน

อย่างล้อรถทีว่ิง่ไป	จะมกีีซ่ีก่ต็าม	แต่ละ

ซี่นั้นก็กลับเป็นต้นเป็นปลาย	 นี่แหละ

คือวัฏฏะ	ความวน

 วัฏฏะ	คือความวนดังกล่าวนีก็้มอียู่

ในกระแสจติทุกวันนัน้เอง	อนัจะพงึเห็น 

ได้ว่า	 ตัณหาสมมติเอาว่ารูปตัณหา	

ความอยากได้ในรูปคืออยากจะดูรูปนี้

เป็นกเิลส	ก็เป็นเหตุให้กระท�ากรรมคือ

เกดิเจตนาท่ีจะดรูปูขึน้มา	แล้วกท็�าการ

ดรูปู	เช่นว่า	เดนิไปกด็	ีวิง่ไปกด็	ีหรอื

ท�ากริยิาอย่างอืน่กด็	ีให้ถงึรูปทีจ่ะดนูัน้

แล้วก็ลืมตาดู	 ดังนี้ก็เป็นกรรมข้ึนมา	

คราวนี้เมื่อท�ากรรมดังนี้ก็เกิดวิบาก	

การมองเหน็รปูนัน้กเ็ป็นวบิากของกรรม	

คอืการด	ูคราวนีว้บิากคือการทีเ่หน็รปู

นี้ก่อกิเลสขึ้นอีก	ถ้ารูปนั้นสวยงามน่า

รักน่าชม	 ก็เกิดรูปตัณหาที่อยากจะดู

ย่ิงขึ้นไปอีก	 ถ้าหากว่าไม่น่ารักน่าชม

แต่น่าชัง	ก็เกิดโทสะขึ้นมา	คือขัดใจก็

ก่อกิเลสขึ้นมาอีก	ดังนี้

 วัฏฏูปัจเฉทะ	ฉะนั้น	จะพึงเห็นได้

ว่าในปัจจุบนันีเ้อง	จติใจของทกุ	ๆ	คน

ก็วิ่งวนเวียนอยู่ในกิเลส	กรรม	 วิบาก	

ดงักล่าวนีต้ามอายตนะทีเ่หน็ได้ง่ายดงันี้	

คราวนีก้ารปฏบิตัใินศลี	สมาธ	ิปัญญา	

ท่ีปฏิบัติมาโดยล�าดับ	 ย่อมเป็นการ

ปฏิบัติตัดวัฏฏะทั้งนั้น	เช่นว่าศีล	เว้น
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จากการฆ่า	เว้นจากการลกั	เป็นต้น	ก็

เป็นการปฏิบตัท่ีิตดักิเลส	กรรม	วบิาก	 

กล่าวคือ	ตดักเิลสคอืตดัโลภโกรธหลง	

ทีเ่ป็นเหตใุห้คดิจะฆ่าจะลกัของเขา	ตดั

กรรมก็คือตัดปาณาติบาตกรรม	 ตัด

อทนินาทานกรรม	ตดัวบิากกค็อืว่าตดั

วิบากของปาณาติบาตกรรม	 ของ

อทนินาทานกรรมเสยีได้	การปฏิบตัใิน

ศลีก็เป็นการปฏบิตัติดัวฏัฏะอย่างหยาบ	

การปฏบิตัใินสมาธกิเ็ป็นการปฏบิตัเิพือ่

ตัดวัฏฏะขั้นกลาง	 คือ	 ตัดกิเลส	 ตัด

กรรม	 ตัดวิบากที่เป็นขั้นบังเกิดขึ้น

กลุม้รุมใจเป็นข้ันนวิรณ์	การปฏบิตัใิน

สมาธนิัน้กต็ดันวิรณ์เสยีได้	กต็ดักรรม

ทีเ่น่ืองมาจากนวิรณ์	กต็ดัผลของกรรม

คอืวบิาก	การปฏบิตัใินปัญญา	กเ็ป็นการ

ปฏิบัติตัดวัฏฏะอย่างละเอียดขึ้น	 คือ

เพือ่ตดัอวิชชา	ตณัหา	อุปาทาน	กต็ดั

กรรมเพราะอวิชชา	ตัณหา	อุปาทาน	

และตัดวิบากเพราะกรรมน้ัน	 ฉะน้ัน	 

ผูป้ฏบิตัทิกุ	ๆ	คนกช็ือ่ว่าเป็นการปฏบิตัิ

เพื่อตัดวัฏฏะทั้งนั้น	 ตามภูมิตามช้ัน	

จนถึงตดัได้สิน้เชงิกเ็ป็น	“วฏัฏูปัจเฉทะ”	

อันเป็นวิมุตตินิพพานขั้นสูงสุด	 แต่ใน

ขณะทีป่ฏบัิตอิยูข้ั่นศลี	ขัน้สมาธ	ิปัญญา	

แม้ขั้นสามัญก็เป็นวิมุตตินิพพานขั้น

สามญั ให้ระลึกถงึธรรมเป็นทีส่งบระงบั	

คือเป็นที่ตัดวัฏฏะดังนี้อยู่เนือง	 ๆ	 จะ

ท�าให้มฉีนัทะวริยิะในอนัทีจ่ะปฏบิตัเิพือ่

ตดัวฏัฏะ	และเพ่ือพบกบัความสงบอนั

เป็นผลซึ่งจะพึงได้โดยล�าดับ

 สิ้นตัณหา	ได้แสดงถึงลักษณะของ

ความสงบมาโดยล�าดับ	 ตั้งแต่ความ

ถอนความเมา	 ก�าจัดความกระหาย	

ก�าจดัอาลยั	ตดัวัฏฏะ	ในวันนีจ้ะแสดง

อกีลกัษณะหนึง่คือลักษณะทีเ่ป็นความ

สิน้ไปแห่งตัณหา	ความสงบในลกัษณะ

นีพ้จิารณาดทูีจ่ติใจ	เมือ่สงบความดิน้รน

ทะยานอยากปรารถนาต้องการ	กย่็อม

จะเห็นได้ชัด	 และทุกคนย่อมจะต้อง

เคยมคีวามดิน้รนทะยานอยากปรารถนา

ต้องการอย่างแรงอนับงัเกดิขึน้ในจติใจ	

เพื่อที่จะได้สิ่งที่อยากจะได้บ้าง	 เพื่อที่

จะเป็นตามท่ีอยากจะเป็นบ้าง	และเพ่ือ

ที่จะได้ก�าจัดสิ่งที่ไม่ต้องการอยากได	้

หรอืภาวะทีไ่ม่อยากจะเป็นให้สิน้ไปหมด

ไป	 และเม่ือความดิ้นรนทะยานอยาก

เช่นนั้นบังเกิดขึ้น	 จิตใจเป็นอย่างไร

พิจารณาดูก็ย่อมจะเห็นได้

 ทุกขเวทนาเพราะตัณหา	อันจิตใจ

ทีป่ระกอบด้วยความดิน้รนทะยานอยาก

ดงักล่าวนัน้	ย่อมมีความดิน้รนมากบ้าง

น้อยบ้าง	 ถ้าหากว่าความอยากแรงก็

ดิน้รนรนุแรง	ถ้าหากว่าความอยากน้อย

ลงมาก็ด้ินรนน้อยลงมา	และความดิน้รน

ทะยานอยากนั้น	 เมื่อสมปรารถนาก็

ย่อมจะรู้สึกว่าเป็นความสุข	 เมื่อไม่

สมปรารถนากย่็อมจะรูส้กึว่าเป็นความ
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ทุกข์	 แต่ว่าอันความสมปรารถนานั้น	

ก็ย่อมจะมีได้ในวิสัยท่ีจะพึงมีได้	 ถ้า

หากว่าไม่อยู่ในวิสัยที่จะพึงมีได้	 ก็จะ

ต้องพบกับความไม่สมปรารถนา	 เมื่อ

เป็นดงันีก้เ็ป็นความทกุข์	เข้าในข้อทีว่่า	

“ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทกุข์”	และ

อันความปรารถนาดังกล่าวน้ี	 เม่ือจะ

สรุปลงแล้วก็สรุปได้ว่า	ปรารถนาที่จะ

ประจวบกับสิง่ทีเ่ป็นทีรั่ก	ทีจ่ะให้สิง่ไม่

เป็นทีรั่กพลดัพรากไป	แต่ว่าเมือ่ไปพบ

ตรงกันข้าม	 คือไปประจวบกับสิ่งท่ีไม่

เป็นทีร่กั	หรอืไปพลดัพรากกบัสิง่ทีเ่ป็น

ทีร่กัเข้า	กเ็ป็นความปรารถนาไม่สมหวงั

ซึ่งเป็นความทุกข์	 และความทุกข์ดัง

กล่าวน้ี	 ก็มีลักษณะเป็นความแห้งใจ	

คือใจแห้งผากลงไป	 ปราศจากความ

สดชื่นหรือความชื่นบาน	 เป็นความ

ระทมใจคร�่าครวญอยู่ในใจ	 เป็นความ

ไม่สบายกาย	เป็นความไม่สบายใจ	เป็น

ความคบัแค้นใจต่าง	ๆ	รวมความกค็อื	

เป็นทกุขเวทนาท่ีเป็นไปทางกายบ้าง	ท่ี

เป็นไปทางใจบ้าง	แต่ส่วนส�าคัญน้ันเป็น

ไปในทางใจ	 น้อยหรือมากสุดแต่ว่า

ความปรารถนาน้อยหรือมากเพียงไร	

และนอกจากนี	้ความปรารถนาดงักล่าว

นี้	เพื่อที่จะให้สมหวัง	ย่อมเป็นเหตุให้

ประกอบกรรมทางกายบ้าง	 ทางวาจา

บ้าง	ทางใจบ้าง	แม้เป็นกรรมทีช่ัว่	เป็น

กรรมที่ผิด	 อันเป็นไปเพื่อเบียดเบียน

ตนเบียดเบยีนผูอ้ืน่ให้เดือดร้อนมปีระการ

ต่าง	ๆ	จงึก่อให้เกดิอกศุลกรรมต่าง	ๆ	

ขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วย

	 เพราะฉะนัน้	ตณัหาคอืความดิน้รน

ทะยานอยาก	 ปรารถนาต้องการ	 จึง

เป็นความไม่สงบ	 เป็นความไม่สงบท่ี

ปรากฏขึน้ในใจก่อน	คอืปรากฏอาการ

ขึน้เป็นความด้ินรนทะยานอยากต่าง	ๆ	

ดังกล่าว	 แล้วก็เป็นความไม่สงบโดย

เป็นทกุขเวทนา	เพราะต้องเป็นทกุข์	มี

โศกคอืความแห้งใจเป็นต้นดงักล่าวแล้ว	

และยังเป็นความไม่สงบทางกาย	 ทาง

วาจา	 ทางใจ	 ซึ่งเป็นไปทางกรรมคือ

การงานที่กระท�าอีกด้วย	จะต้องได้รับ

ผลของกรรมน้ันเป็นความไม่สงบ	เพราะ

เป็นความทุกข์ต่าง	ๆ	อีก	

	 เพราะฉะนั้น	 บรรดาความไม่สงบ

ทั้งหลายที่ทุก	 ๆ	 คนได้รับจึงเนื่องมา

จากตณัหาคือความด้ินรนทะยานอยาก

ของใจนี้	 และแม้ว ่าจะได้รับความ

สมปรารถนาในส่ิงทีเ่ป็นวิสัย	อันท�าให้

ได้เสวยสขุเวทนา	คอืความรูส้กึเป็นสขุ

ได้ความพอใจ	แต่ว่าสุขและความพอใจ

ดังกล่าวนั้น	 ก็บังเกิดขึ้นชั่วระยะเวลา

อนัยาวบ้างส้ันบ้าง	ไม่เป็นท่ีต้ังอยู่แน่นอน

จนตลอดไป	เพราะส่ิงทีไ่ด้ตามปรารถนา

หรือภาวะที่ให้ตามปรารถนาน้ันย่อม

เป็นสิง่ทีด่�ารงอยูกั่บตน	ตนรูว่้าเป็นเจ้า

เข้าเจ้าของครอบครองอยู่ชัว่ระยะเวลา

ความสงบ
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ทีย่าวบ้างสัน้บ้าง	สิง่หรอืภาวะเหล่านัน้

ต้องพลดัพรากไปก่อนบ้าง	หรอืว่าชวีติ

อันนี้ต้องดับไปเสียก่อนบ้าง	 ต้องทิ้ง 

สิ่งทั้งปวงไป	 เพราะฉะนั้น	 เป็นอันว่า

จะต้องพบกบัความพลดัพรากอยูเ่สมอ

ไป	ทีจ่ะไม่พลดัพรากกค็อืว่าตนเองและ

บญุกบับาป	เมือ่เกดิมากต็นเองผูเ้ดียว

เป็นผู้มาเกิด	 พร้อมกับบุญบาปท่ีได้

กระท�าไว้	เมือ่ไปกต็นเองผูเ้ดยีวเป็นผู้

ไป	 พร้อมกับบุญและบาปที่ได้กระท�า

ไว้	 เพราะฉะน้ัน	 เม่ือมีความด้ินรน

ปรารถนาทะยานอยากของใจอยูจ่งึต้อง

พบกับความไม่สงบพบกับความทุกข์

ต่าง	ๆ	และแม้จะพบกับความสุขก็ชั่ว

ระยะเวลาที่ยาวหรือสั้นดังกล่าวแล้ว

 อาศยัตัณหาละตณัหา	ฉะนัน้	ตณัหา

คือความดิ้นรนทะยานอยากของใจ	 

จึงได้แต่สร้างความไม่สงบและความ

ทุกข์ต่าง	ๆ	ให้บังเกิดขึ้น	พระสัมมา-

สัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัต ิ

เพื่อละตัณหาคือความดิ้นรนทะยาน

อยากปรารถนานั้นเสีย	 ส�าหรับผู ้ที่

ต้องการจะพบกบัความสงบ	และในขัน้

สามญั	กไ็ด้มคี�าสอนอนัแสดงไว้ว่า	“ให้

อาศยัตณัหาละตณัหาเสยี”	ความอาศยั

ตัณหาละตัณหานั้น	 ก็หมายความว่า

ให้ใช้ความดิน้รนทะยานอยากในทางที่

จะพบความสิ้นทุกข์	 คือให้อยากพบ

ความสิ้นทุกข์	 อยากบรรลุมรรคผล

นิพพานกัน	ความอยากดังกล่าวนี้	ถ้า

เป็นความพอใจใคร่ท่ีจะปฏิบัติกระท�า	

ท่านเรียกว่าฉันทะ	 เป็นอิทธิบาทคือ

ธรรมที่ให้บรรลุถึงความส�าเร็จ	 แต่ว่า

ถ้าเป็นความพอใจท่ีแรงสักหน่อยหนึ่ง	

อนัมลีกัษณะเป็นความด้ินรน	หรอืเป็น

ความต้องการที่มาก	 ฉันทะนี้ก็เป็น

ตัณหา	และเมือ่แสดงอย่างละเอยีดแม้

ฉันทะดังกล่าวนั้น	 ก็เป็นตัณหาอย่าง

ละเอยีดอย่างหนึง่	แต่เป็นตณัหาในทาง

ทีด่	ีกใ็ห้อาศยัตณัหาในทางทีด่นีัน้เพือ่

ละตัณหาในที่สุด	

	 ในข้อนีไ้ด้มีแสดงถึงการอาศัยฉันทะ

เพ่ือละฉันทะ	ดงัท่ีท่านพระอานนทเถระ

ได้ตอบปัญหาทีม่มีาถามว่า	“ประพฤติ

พรหมจรรย์เพื่ออะไร”	 ท่านตอบว่า	

“เพื่อละฉันทะ”	 ผู้ถามก็ถามต่อไปว่า	

“การละฉันทะนั้นจะท�าอย่างไร”	ท่าน

กต็อบว่า	“ให้อบรมท�าฉนัทะให้บงัเกดิ

ขึ้น”	 ผู้ถามจึงแย้งว่า	 “ค�าตอบเช่นนี้

เป็นไปไม่ได้	 เพราะว่าทีแรกตอบว่า

ประพฤตพิรหมจรรย์เพือ่ละฉนัทะ	แล้ว

ท�าไมจึงมาตอบอีกว่าให้ปฏิบัติอบรม 

ท�าฉนัทะ”	ท่านพระอานนท์จึงได้แสดง

อปุมาว่า	“การทีจ่ะมาสูอ่ารามน้ีผูม้าก็

ต้องมีฉันทะที่จะมา	ต้องมีความเพียร

ท่ีจะมา	 ต้องมีจิตตะท่ีจะมา	 ต้องมี 

ความใคร่ครวญท่ีจะมา	 แต่ว่าครั้นมา

ถึงอารามนีแ้ล้ว	ฉันทะนัน้กส็งบ	ความ

เพียรกส็งบ	จติใจท่ีจะมากส็งบ	วิมงัสา
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คือความใคร่ครวญพิจารณาที่จะมาก็

สงบ	ฉะนัน้	จงึละฉนัทะอย่างนี”้	ตาม

ค�าตอบของท่านนี้ก็คือว่า	 ต้องอาศัย

ฉันทะในการท่ีจะท�ากรณียะคือกิจท่ี 

ควรท�า	ครั้นท�าเสร็จแล้ว	ฉันทะนั้นก็

สงบ	กเ็ป็นอนัว่าละฉนัทะ	อาศยัตณัหา

เพื่อละตัณหาก็เช่นเดียวกัน	 อาศัย

ตณัหาคอืความอยากเพือ่จะท�ากรณยีะ	

คอืกจิทีค่วรท�า	ครัน้ท�าส�าเรจ็แล้ว	ตณัหา

น้ันกส็งบ	แต่ว่าต้องละตณัหาจงึจะพบ

กบัความสงบ	อนัหมายถงึความส้ินสดุ

กิจที่จะพึงท�านั้นได้

	 ฉะนั้น	 เม่ือยังมีตัณหาอยู่ก็ให้เป็น

นายของตณัหา	อย่าให้ตณัหาเป็นนาย	

ตณัหาเป็นนายนัน้เรียกว่า	ตณหฺาทาโส 

แปลว่าเป็นทาสของตัณหา	 ความเป็น

ทาสของตณัหาน้ันก่อให้เกิดความทุกข์	

อนัเป็นความไม่สงบด้วยประการท้ังปวง	

แต่ความเป็นนายของตณัหานัน้	แม้ว่า

จะมีความไม่สงบเพราะตัณหา	 แต่ก็

สามารถควบคุมตณัหาได้	ไม่ให้ตณัหา

น�าไปในทางท่ีผิด	เพราะว่าเมือ่มคีวาม

ดิน้รนทะยานอยากบงัเกดิขึน้	กค็วบคมุ

ได้	เพราะพจิารณารูว่้า	ท่ีดิน้รนทะยาน

อยากไปอย่างน้ันถกูหรอืผดิ	ถ้าเป็นไป

ในทางที่ผิด	 ก็งดเว้นไม่กระท�า	 สงบ

ความอยากนั้นเสีย	ถ้าเป็นไปในทางที่

ถูกก็กระท�า	 ก็เป็นอันว่าเป็นนายของ

ตัณหาควบคุมตัณหาได้	 และเป็นการ

อาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาเสียด้วย	 

ก็เพราะว่าเมื่ออยากจะท�ากรณยีะ	คอื

กิจที่ควรท�าอันใดอันเป็นกิจที่ดีที่ชอบ	

เมื่อกระท�าเสร็จลงไปแล้ว	 ตัณหาใน

เรื่องนั้น	ก็สงบเป็นอันละตัณหานั้นได้	

พบความสงบไปขั้นหนึ่ง	ๆ	ดังนี้

 ตณฺหกฺขโย	 เพราะฉะนั้น	 การท่ี

สามารถควบคุมจิตใจของตนเอง	 ให้

เป็นนายของตัณหาในใจ	ควบคมุตณัหา

ในใจของตนเองได้	และให้อาศยัตณัหา

เพ่ือละตณัหาเสยีในทางทีถ่กูท่ีควรดงันี	้

ก็เป็นปฏิปทาน�าไปสู่ความสงบ	 และ

เม่ือละตัณหาคือความดิ้นรนทะยาน

อยากเสียได้อย่างหนึ่ง	ๆ	ก็เป็นความ

สงบอย่างหนึง่	ๆ	ละได้มากกเ็ป็นความ

สงบมาก	 เพราะฉะนั้น	 ให้พิจารณาดู

ถึงความสงบตัณหาซึ่งทุก	 ๆ	คนมีอยู่	

เทียบเคียงกับความไม่สงบเพราะมี

ตัณหาคือความดิน้รนทะยานอยากของ

ใจก็ย่อมจะรู้ได้	 และเมื่อปฏิบัติสงบ

ระงบัตัณหา	ละตณัหาเสยีตามภมูติาม

ชั้นแม้โดยที่กล่าวมา	 ก็ย่อมจะพบกับ

ความสงบตามภมูติามชัน้	และการสงบ

ตัณหาหรือละตัณหาเสียได้นั้น	 ก็จะ

ปรากฏเป็นศลีบ้าง	เป็นสมาธบ้ิาง	เป็น

ปัญญาบ้าง	เป็นวิมุตติบ้าง	

	 ตัณหาอย่างแรงเม่ือสงบด้วยศีล	 

ละได้ด้วยศีล	 คือว่างดเว้นด้วยใจของ

ตนเองได้	ไม่กระท�าไปตามความดิน้รน

ทะยานอยากของใจ	ดังนี้ก็เป็นการละ

ตัณหาด้วยศีล	
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	 เมื่อสงบกามฉันท์นิวรณ์ในใจของ

ตนเองได้ด้วยสมาธ	ิกเ็ป็นการละตณัหา

ด้วยสมาธิ	

	 เมือ่ละตณัหาอย่างละเอยีดทีบ่งัเกดิ

ข้ึนด้วยปัญญา	เพราะพจิารณามองเหน็

ว่า	 ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์	 ตัณหา 

จงึสงบไปจากใจ	ความยึดถอืสิง่ท่ียดึถอื

ด้วยตณัหานัน้ก็สงบลงไป	ก็เป็นความ

สงบเพราะละตัณหาด้วยปัญญา	

	 และความสงบเพราะละตัณหาเสีย

ได้	 อันเป็นตัวความสงบอันบังเกิดขึ้น

ในใจ	 มีลักษณะเป็นความไม่ดิ้นรน	 

ไม่กระวนกระวาย	 ไม่ทะยานอยาก	 

มลีกัษณะเป็นความอ่ิม	เป็นความเตม็	

เป็นความพอ	เป็นความเยือกเย็น	สิ้น

ความด้ินรนกระวนกระวายด้วยประการ

ทั้งปวงดังนี้	 เป็นลักษณะของวิมุตต ิ

คือความหลุดพ้นตามภูมิตามชั้น	

	 ดงันีแ้หละเป็นธรรมท่ีเป็นความสงบ

หรือเป็นที่สงบเพราะสิ้นตัณหา	 ละ

ตัณหาในลักษณะที่ว่า	 “ตณฺหกฺขโย 

ความสิ้นตัณหาหรือธรรมเป็นท่ีสิ้น

ตัณหา”	 อันเป็นอุปสมะ	 ความสงบ

ระงับหรือธรรมเป็นที่สงบระงับอีก

ลักษณะหนึ่ง

 สิ้นติดใจยินดี	 อันความสงบนั้นจะ

ต้องมีเหตุมีผล	 ความสงบที่เป็นส่วน

เหตุอันได้แก่ความสงบสิ่งที่ท�าให้เกิด

ความไม่สงบท้ังหลาย	ความสงบทีเ่ป็น

ส่วนผล	กไ็ด้แก่ตวัความสงบจรงิ	ๆ	อัน

มลัีกษณะเป็นความเรยีบร้อย	เป็นความ

เยือกเย็นเป็นความสุข	ฉะนั้น	ในการ

แสดงถึงความสงบหรือระลึกถึงความ

สงบ	กพ็งึระลกึถงึความสงบทีเ่ป็นส่วน

เหตุเป็นข้อส�าคัญ	 เพราะเมื่อระลึกถึง

ความสงบข้อนี้ได้	 ก็ย่อมจะท�าให้ได้

ทราบแนวปฏิบัติให้บรรลุถึงความสงบ

นัน้	และเมือ่ได้รบัความสงบทีเ่ป็นส่วน

ผล	กใ็ห้ก�าหนดระลกึอาการของความ

สงบข้อนีซ้ึง่ปรากฏบงัเกดิมขีึน้ในจติใจ	

ศกึษาให้ทราบแน่ชดั	เมือ่เป็นดังนีแ้ล้ว

ก็ท�าให้ได้พบกับความสงบ	 ทั้งที่เป็น

ส่วนเหตุและทั้งที่เป็นส่วนผล	 จึงได้

แสดงเร่ืองความสงบนีม้าหลายครัง้	และ

ได้แสดงถงึความสงบทีเ่ป็นส่วนเหตคุอื

สงบอะไร	 ด้วยอะไร	 ดังจะกล่าวสรุป

อีกครั้งหนึ่งว่า	

	 ความสงบความประพฤติที่เป็นภัย

เป็นเวรทัง้หลายย่อมมไีด้ด้วยศลี	ความ

สงบนวิรณ์คอืเครือ่งกลุม้กลดัทีบ่งัเกดิ

ขึ้นในจิตใจ	 อันท�าให้จิตใจฟุ ้งซ่าน 

เร่าร้อน	ย่อมมีได้ด้วยสมาธ	ิและความ

สงบความดิ้นรนปรารถนาของใจและ

ความยึดถือทั้งหลาย	 หรือกล่าวอีก 

อย่างหนึ่งว่า	 สงบความรู้ความเห็นที่

ผดิ	หรอืว่าทฏิฐมิานะอนัมอียู่อย่างลกึ

ซึ้งในจิตใจ	ย่อมมีได้ด้วยปัญญา	และ

ความสงบที่เป็นส่วนผลนั้น	 ก็ได้แก่

ความหลุดพ้นของใจ	 ตั้งต้นแต่จาก 

ภยัเวร	จากเรือ่งกลุ้มใจท้ังหลาย	ตลอด
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จนถึงทฏิฐิมานะ	หรอืความรูสึ้กผดิเหน็

ผิด	 อันมีลักษณะเป็นความสร่างเมา

หายเมา	มลีกัษณะเป็นความดบัความ

กระหายของใจ	 มีลักษณะเป็นความ

ถอนอาลยั	มีลกัษณะเป็นความตดัวฏัฏะ

คือความวนเวยีน	มลีกัษณะเป็นความ

สิน้ความดิน้รนทะยานอยากของใจ	และ

ในวันนี้จะแสดงอีกลักษณะหนึ่ง	 คือมี

ลกัษณะเป็นความสิน้ตดิใจยนิดเีป็นการ

ส�ารอกเครือ่งย้อมใจอันเรยีกว่า	วริาคะ

 เครื่องย้อมใจ	 ค�าว่า	 “วิราคะ”	 นี	้

ตรงกันข้ามกับค�าว่า	 “ราคะ”	 ค�าว่า

ราคะนัน้แปลว่าย้อม	แปลว่าตดิ	เหมอืน

อย่างสสี�าหรบัย้อมผ้าซึง่เป็นเครือ่งย้อม	

เคร่ืองย้อมหรือการย้อมเรียกว่าราคะ	

และเมื่อย้อมแล้วสีก็ติดผ้า	 การติดน้ี

เรียกว่าราคะ	ในท่ีน้ีหมายถงึเครือ่งย้อม

การย้อมและการติดทางจิตใจ	

	 อันเครื่องย้อมนั้นก็ได้แก่สิ่งที่น่ารัก

ใคร่ปรารถนาพอใจท้ังหลาย	 จะกล่าว

ว่ารูปที่ตาเห็น	 เสียงที่หูได้ยิน	 กลิ่นที่

จมูกได้ดม	รสที่ลิ้นได้ทราบ	และสิ่งที่

กายได้ถูกต้อง	 อันเป็นสิ่งท่ีน่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจทั้งหลาย	หรือจะกล่าว

ว่าโลกธรรม	ธรรมส�าหรับโลกอันเป็น

ฝ่ายอิฏฐารมณ์	 อารมณ์ท่ีน่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจทัง้หลายอันได้แก่	ลาภ	

ยศ	สรรเสริญ	สุข	ดังนี้ก็ได้	สิ่งเหล่า

นีล้้วนเป็นเครือ่งย้อมใจ	และเมือ่เคร่ือง

ย้อมใจเหล่านี้เข้าไปท�าการย้อมใจ	 ใจ

ก็ติดคือติดเครื่องย้อมเหล่านี้

	 ฉะนัน้	จึงมแีสดงอปุมาเปรยีบเทยีบ

สีของใจไว้ต่าง	ๆ	คอืเป็นสีด�ากมี็	เป็น

สีเขียวก็มี	เป็นสีแดงก็มี	เป็นสีเหลือง

ก็มี	เป็นสีขาวก็มี	เป็นสีขาวอย่างยิ่งก็

ม	ีใจท่ีมสีดี�าเพราะตดิเครือ่งย้อมทีเ่ป็น

สีด�านั้นปรากฏเป็นใจท่ีมีลักษณะโหด

ร้าย	 มีความโลภจัด	 มีความโกรธจัด	

มีความหลงจัด	 ปราศจากความรู้จัก

บาปบญุคณุโทษ	ประโยชน์มใิช่ประโยชน์	

มีลักษณะดังท่ีเรียกว่า	 อันธพาล	 คือ

เป็นคนเขลาเป็นคนโง	่ เหมือนดังเป็น

ผู้บอด	ดั่งนี้ก็เป็นใจที่มีสีด�า	ส่วนใจที่

มสีเีขยีวนัน้เป็นใจทีดี่ขึน้มาหน่อยหนึง่	

คือรูจ้กัท่ีถูกท่ีผดิ	รูจ้กัให้ความยุตธิรรม	

มีการพิจารณาปฏิบัติตามผิดตามถูก	

ใจที่มีสีแดงก็เป็นใจที่ดีขึ้นมาอีกระดับ

หนึ่ง	 รู้จักมุ่งหาการกระท�าความดีอัน

เป็นบุญเป็นกุศลต่าง	 ๆ	 ขึ้น	 ใจที่มีสี

เหลืองก็เป็นใจที่ดีขึ้นมาอีก	 รู้จักท่ีจะ

ประพฤตธิรรมสงูขึน้	ใจทีม่สีขีาวกเ็ป็นใจ

ทีส่งูขึน้มาอกีมากใกล้จะถึงความบรสิทุธิ์

อย่างยิง่	จนถงึขัน้รูจ้กัออกบวช	เป็นฤษ	ี

เป็นโยคี	 ปฏิบัติธรรมอันเป็นนักบวช

ภายนอกพระพุทธศาสนา	หรือว่าเป็น

ภกิษสุามเณรในพระพทุธศาสนา	ส่วน

ใจที่มีสีขาวอย่างยิ่งนั้น	กล่าวอีกอย่าง

หนึง่ว่า	เป็นใจทีส่�ารอกสีออกได้โดยส้ิน
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เชงิ	เป็นใจท่ีบรสิทุธิอ์ย่างย่ิงไม่มีส	ีได้แก่

ท่านผูบ้รรลุถงึความบรสิทุธิอ์ย่างย่ิง	คือ

พระพทุธเจ้าและอรหนัตสาวกทัง้หลาย

 วิราคธรรม	 เพราะฉะนั้น	 เครื่อง

ย้อมใจซึ่งท�าการย้อมใจให้มีสีต่าง	 ๆ	

โดยจิตใจนี้ติดสีต่าง	 ๆ	 และมีระดับ 

ต่าง	 ๆ	ตั้งแต่ขั้นที่ด�าทมิฬมืดมิดและ

ค่อยส�ารอกสทีีด่�าทมฬิมืดมดินัน้ได้โดย

ล�าดับ	 จนถึงขั้นบริสุทธิ์อย่างยิ่ง	 เป็น

จิตใจที่ส�ารอกสีออกได้ด้วยประการ 

ทัง้ปวง	ใจท่ีตดิสหีรอืสท่ีีตดิใจนีคื้อราคะ	

ใจที่ประกอบด้วยราคะอันมีลักษณะ

หยาบและละเอียดตามภมิูตามขัน้	และ

ใจท่ีส�ารอกสีก็เป็นใจที่ประกอบด้วย

วิราคะอันตรงกันข้าม	ซึ่งมีการส�ารอง

สีออกไปโดยล�าดับเช่นเดียวกันจนถึง

เป็นวริาคะอย่างสมบรูณ์	คือเป็นจิตใจ

ทีส่�ารอกสอีอกได้ทัง้หมด	เป็นใจทีไ่ม่มสี	ี

บรรลถุงึความบรสิทุธิส์มบรูณ์ดังกล่าว

นัน้	นีค้อืวริาคธรรมกบับคุคลพงึปฏิบตัิ

ได้ตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต�่าจนถึงที่สุด	

เพราะว่าจติใจอนันีไ้ด้มรีาคะ	คอืเครือ่ง

ย้อมมาท�าการย้อมใจให้ใจนี้ติด	 คือ

ติดใจยนิดอียูใ่นรปูบ้าง	เสยีงบ้าง	กลิน่

บ้าง	รสบ้าง	โผฏฐพัพะคือส่ิงท่ีกายถูก

ต้องบ้าง	อนัน่าปรารถนาพอใจทัง้หลาย	

หรอืว่าติดอยู่ในลาภ	ยศ	สรรเสรญิ	สขุ

ต่าง	ๆ	เป็นอันมาก	และสท่ีีตดิใจหรอื

ว่าใจทีติ่ดสนีีก้ต็ดิมากมายหลายชัน้ซบั

ซ้อนกันจนด�า	คือแนบสนิทกลายเป็น

สีด�าไปก็มี	คลายมาเป็นสีเขียว	สีแดง	

คลายมาเป็นสีเหลืองหรือคลายลงมา

อีกเป็นสีขาวและยังเป็นสีอยู่	 แต่ก็นับ

ว่าดขีึน้มากแล้ว	คราวนีม้าส�ารอกออก

ทั้งหมดได้คลายเป็นสีขาวอย่างยิ่งคือ

ไม่มสีี	ดงันีแ้หละกน็บัว่าเป็นการบรรลุ

อย่างสมบรูณ์เป็นความสงบอย่างสมบรูณ์	

นี้คือวิราคธรรม

 สตปัิฏฐาน ๔ ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงแสดง	ก็ล้วนแต่เป็นเครื่องส�ารอก

ของใจนี้ทั้งนั้น	 ไม่ว่าจะเป็นธรรมข้อ

ไหน	 ท้ังท่ีเป็นส่วนศีล	 ท้ังท่ีเป็นส่วน

สมาธ	ิและทัง้ทีเ่ป็นส่วนปัญญา	ในส่วน

ทีเ่ป็นสมาธแิละปัญญาประกอบกนันัน้	

ก็ได้แก่ส่วนท่ีมาตั้งสติพิจารณากาย	

เวทนา	จติ	ธรรม	ตามนยัทีต่รสัแสดง

ไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร	 ก็เพราะว่า

บุคคลทุก	 ๆ	คนนั้นย่อมเป็นประเภท

ตณัหาจรติอย่างหยาบบ้าง	ตณัหาจรติ

อย่างละเอยีดบ้าง	ทฏิฐจิริตอย่างหยาบ

บ้าง	ทิฏฐิจริตอย่างละเอียดบ้าง	คนที่

เป็นตณัหาจริตอย่างหยาบกเ็ช่นว่าเป็น

ทีมุ่ง่รกัสวยรกังามมกัจะตดิกาย	กต็รสั

สอนให้ตั้งสติพิจารณากายนี้ให้เห็น

ธรรมดาคอืความเกดิดับเพือ่ทีจ่ะคลาย

ความตดิในกายลงไป	คนท่ีมตีณัหาจรติ

อย่างละเอยีด	กค็อืคนทีม่กัจะแสวงหา

ความสุขเป็นประการส�าคัญ	คือมุ่งสุข
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กายสุขใจเป็นใหญ่	 แม้ว่าทางร่างกาย

จะไม่สวยสดงดงามไปบ้างก็ไม่เป็นไร	

ขอให้มีความสุขกายสุขใจก็แล้วกัน	 

ก็ตรัสสอนให้ต้ังสติพิจารณาเวทนา	 

คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์	 และไม่

ทกุข์ไม่สขุให้เห็นธรรมดาคอืความเกดิ

ความดับ	 และเม่ือเป็นดังน้ีก็จะคลาย

ตดิในเวทนาลงไป	คนทีม่ทีฏิฐจิรติอย่าง

หยาบคอื	มกัทีจ่ะถอืเอาความเห็นของ

ตนเป็นประมาณ	มักจะตดิจติคือตดิใน

อาการแห่งใจของตนเอง	 มุ่งเอาแต่ใจ

ของตนเองเป็นที่ตั้ง	 เมื่อถูกใจแล้วก็

ใช้ได้	กต็รสัสอนให้พจิารณาจติ	ให้เหน็

ความเกิดความดับเช่นเดียวกัน	 เม่ือ

เป็นดงัน้ีกจ็ะคลายจากความตดิในจติใจ	

คนที่มีทิฏฐิจริตอย่างละเอียด	 มักจะ

ตดิในเรือ่งทีบ่งัเกดิขึน้ในใจเป็นประการ

ส�าคัญ	 ต้องการให้ใจน้ีได้พบกับเรื่อง

พอใจที่ชอบใจเป็นท่ีตั้ง	 ก็ตรัสสอนให้

พิจารณาธรรม	คือเรื่องที่บังเกิดขึ้นใน

จิตใจทั้งหลาย	 ให้เห็นความเกิดความ

ดบัเช่นเดยีวกนั	สตปัิฏฐานทัง้	๔	นีจ้งึ

เหมาะส�าหรบัผูม้จีรติท้ัง	๔	ดงัทีก่ล่าว 

มาแล้ว	 ทุก	 ๆ	 คนก็ย่อมจะมีจริตทั้ง	

๔	นีอ้ยูด้่วยกนั	เพราะฉะนัน้	กส็ามารถ

ที่จะตั้งสติก�าหนดพิจารณาได้ทุกข้อ

และแต่ละข้อใน	๔	ข้อนี้ก็ได้แบ่งแยก

เป็นหมวดย่อย	ๆ	ออกไปอีก	และวิธี

ที่ปฏิบัติตั้งสติบางข้อก็ต้องการให้รวม

จติเข้ามาก�าหนดอยู่เพยีงเรือ่งเดียว	บาง

ข้อก็ต้องการให้พิจารณาดังที่ได้แสดง

มาโดยล�าดับ

 ดบัเครือ่งก่อทกุข์	จะแสดงอกีลกัษณะ

หนึ่งเรียกว่า	นิโรธะ	หรือนิโรธที่แปล

ว่าดับ	 ตรงกันข้ามกับสมุทัยท่ีแปลว่า

ก่อให้เกิดหรือเครื่องก่อ	อันสมุทัยนั้น

ในอริยสัจจ์ทั้ง	๔	ก็เป็นข้อ	๒	ข้อ	๑	

ก็คือทุกข์	ข้อ	๒	ก็คือสมุทัย	 เหตุให้

เกิดทุกข์หรือเครื่องก่อทุกข์	ข้อ	๓	ก็

คือนิโรธ	 ความดับทุกข์	 ข้อ	 ๔	 ก็คือ

มรรค	ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

 ทกุข์เพราะตัณหา	นโิรธะหรอืนโิรธ

ที่ยกขึ้นเป็นหัวข้อในวันนี้ก็เป็นข้อ	 ๓	

ในอริยสัจจ์ทั้ง	๔	สมุทัยที่ตรงกันข้าม

กเ็ป็นข้อ	๒	สมุทยันีเ้ป็นเครือ่งก่อทุกข์

ก่อความเดือดร้อน	 และเครื่องก่อนี้

พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้เอาตัณหาคือ 

ความดิ้นรนของใจทะยานอยากของใจ	

จิตใจที่มีลักษณะด้ินรนนั้นย่อมเป็น

จิตใจที่ไม่หยุด	 แต่ว่าด้ินรนกวัดแกว่ง

กระสับกระส่ายอยู่เสมอ	 เพื่อที่จะได้

บ้าง	เพือ่ทีจ่ะเป็นบ้าง	เพือ่ทีจ่ะท�าลาย

ล้างบ้าง	เพือ่ทีจ่ะได้	เรยีกว่ากามตณัหา 

ความดิ้นรนทะยานอยากจะได้ส่ิงที่รัก

ใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย	 จะเรียก

ว่ารูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะ	 

ส่ิงทีก่ายถูกต้องกต็าม	จะเรยีกว่าลาภ	

ยศ	สรรเสริญ	สุขต่าง	ๆ	ก็ตาม	จะ
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เป็นแก้วแหวนเงินทองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

กต็าม	ซึง่เป็นสิง่ทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจ

อยากจะได้	 จิตก็ ด้ินรนกวัดแกว่ง 

กระสับกระส่ายเพื่อที่จะได้สิ่งเหล่านี้

มา	 ลักษณะดังนี้ก็เป็นกามตัณหา	 

ความด้ินรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย

เพ่ือที่จะเป็นโน่นเป็นนี่ต่าง	 ๆ	 ตามที่

อยากจะเป็น	 ตลอดจนถึงเป็นเจ้าเข้า

เจ้าของบรรดาสิ่งที่รักใคร่ปรารถนา

พอใจเหล่าน้ัน	 ก็ท�าให้จิตใจดิ้นรนไป

เพือ่จะให้ส�าเรจ็ความเป็นนัน่เป็นนี	่ตาม

ทีต้่องการปรารถนานัน้	กเ็ป็นภวตัณหา

	 กามตัณหาและภวตัณหานี้รวมเข้า	

กเ็ป็นความดิน้รนเพือ่ทีจ่ะดงึเข้ามาหา

ตน	 เพราะเป็นสิ่งที่อยากจะได้จะเป็น	

แต่ว่ายังมีความดิน้รนอีกอย่างหนึง่กคื็อ

ดิ้นรนเพื่อท�าลายล้าง	 คือท�าลายล้าง

อุปสรรคแห่งการได้สิ่งที่อยากจะได	้

แห่งการเป็นสิง่ทีอ่ยากจะเป็น	อปุสรรค

นั้นจะเป็นบุคคลหรือสิ่งอะไรก็ตาม	ก็

ดิน้รนเพือ่จะท�าลายล้างคือผลักออกไป	

กร็วมความว่า	ดิน้รนทีจ่ะดึงเข้ามาอย่าง

หน่ึง	ด้ินรนเพือ่จะพลกัออกไปอกีอย่าง

หนึ่ง	

	 อันตัณหาคือความดิ้นรนทะยาน

อยากน้ีเป็นตัวสมุทัยคือตัวก่อทุกข์	

ความทกุข์ต่าง	ๆ	ย่อมเกดิข้ึนจากสมุทยั

อันนี้	 และพึงพิจารณาดูถึงความทุกข์

เดือดร้อนวุ่นวายทั้งหลายที่บังเกิดขึ้น

ในโลกนี้	 อันเกิดขึ้นจากกรรมคือการ

งานทีก่ระท�าของบคุคล	อนัเป็นไปเพือ่

เบยีดเบยีนซึง่กนัและกนัตัง้แต่ส่วนน้อย

จนถงึส่วนใหญ่	กเ็กิดข้ึนจากการทีด่ิน้รน

ไปเพื่อที่จะดึงเข้ามากับที่จะผลักออก

ไปดังกล่าวมานี้	 จึงได้เกิดการวิวาท

แก่งแย่งช่วงชงิต่อสูจ้นถงึประหตัประหาร

กันตั้งแต่ส่วนน้อยจนถึงส่วนใหญ่	 แม้

เป็นสงครามคร้ังใหญ่ท่ีมนุษย์กระท�า

ขึ้นต่อกันก็บังเกิดขึ้นจากตัณหาคือ 

ความดิน้รนทะยานอยากนัน้แหละเป็น

มูลฐานทั้งนั้น

	 เพราะฉะนั้น	 เมื่อยังมีตัณหาความ

ดิน้รนของใจอยูอ่ย่างนี	้กย็งัมสีมทุยัคอื

เครือ่งก่อทกุข์อยู่เสมอ	และโลกนีก้จ็ะ

ไม่ว่างเว้นจากการเบยีดเบยีนซึง่กนัและ

กันตั้งแต่ระหว่างบุคคล	 ระหว่างหมู	่

จนถึงระหว่างประเทศ	 ระหว่างชาต	ิ 

แม้จะหาวิธีแก้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่

อาจทีจ่ะแก้ได้	จะแก้ได้ด้วยวิธีใช้ก�าลงั 

ต่าง	 ๆ	 ประหัตประหารกันสู้ต่อกัน	 

ก็อาจจะมีแพ้มีชนะ	 แต่ก็จะเป็นไป 

ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า

 ชยํ เวรํ ปสวติ ผู้ชนะย่อมก่อเวร

 ทกุขฺ ํเสต ิปราชโิต ผูแ้พ้ย่อมนอน 

	 เป็นทุกข์

	 เพราะจะมีการครุ่นคิดผูกเวรซึ่งกัน

และกันต่อไปอีก		คราวนี้	ฝ่ายที่แพ้ก็

คิดแก้ตัวที่จะเอาชนะใหม่อีก	 ก็อาจ
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ชนะใหม่อกีได้	จงึเป็นการแพ้การชนะ

ทีไ่ม่แน่นอน	ในระหว่างบคุคลกป็รากฏ

ตัวอย่างอยู่ไม่น้อย	เช่นการผูกเวรกัน

ในระหว่างตระกูล	 บุคคลในตระกูลนี้

ท�าลายบุคคลในตระกูลนั้น	 บุคคลใน

ตระกูลนั้นก็ท�าลายบุคคลในตระกูลนี	้

ผกูเวรกนัเช่นนัน้มาตัง้หลายชัว่คนดงันี้

ก็มี	ตั้งแต่ชั้นปู่ย่าตายายชั้นพ่อแม่ชั้น

ลูกก็ท�าลายกันไปอีก	เรื่องเช่นนี้เคยมี

ตัวอย่างจนถึงกับหลวงพ่อวัดหนึ่งได้

เชญิมาทัง้สองตระกลู	ขอให้เลกิผกูเวร

ซึ่งกันและกัน	 ท้ังสองฝ่ายก็รับ	 และ

เมือ่รบัแล้วกเ็ลิกท�าลายล้างกนัและอยู่

ด้วยกันด้วยความผาสุก

 นโิรธะ ดับตณัหา ดบัทกุข์ เพราะ

ฉะน้ัน	 การจะเอาชนะกันด้วยการผูก

เวรน้ันก่อความทกุข์ไม่มทีีส่ิน้สดุ	เพราะ

เกิดจากตัณหาซึ่งเป็นตัวก่อ	 แต่เมื่อ

ปฏิบัติตามพระธรรมค�าสั่งสอนของ

พระพทุธเจ้า	ดบัตัณหาซ่ึงเป็นตวัก่อนี้

เสยีได้ก็เป็นความดับทกุข์ได้	เพราะว่า

เมื่อดับตัณหาลงไปได้ในข้อใดในเรื่อง

ใดในบุคคลใด	 ก็ย่อมท�าให้สงบกรรม

อนัเป็นไปในการเบียดเบยีนซ่ึงกนัและ

กันในเรื่องนั้นบุคคลนั้น	ก็ปรากฏเป็น

ความดับทุกข์เดือดร้อน	 เพราะฉะนั้น	

ความดับทุกข์เดือดร้อนน้ันจึงมีทาง

ปฏิบัติได้อย่างเดียวเท่านั้น	 คือว่าดับ

ตณัหาเสยี	ถ้าหากว่าไม่ดบัตณัหาเสยี

แล้ว	จะใช้วธิอีืน่ไม่สามารถทีจ่ะพบกบั

ความดบัทกุข์ได้อย่างจริงัถาวรแน่นอน	

อาจจะปราบกนัลงไปได้ด้วยก�าลงัต่าง	ๆ 

ให้จ�าต้องแพ้ให้จ�าต้องสงบเป็นคราว	ๆ	

แล้วฝ่ายแพ้นั้นตั้งตัวขึ้นมาก็แก้ตัว 

กนัใหม่	กก็ลบัไปกลบัมาอยูด่งันี	้กเ็ป็น

ตัวอย่างท่ีเห็นกันอยู่	 แต่แม้เช่นนั้น	

น้อยคนทีจ่ะมาปฏบิตัติามพระธรรมค�า

สัง่สอนของพระพทุธเจ้า	คอืดบัตณัหา

ในใจของตนลงไปเสยี	ดบักรรมคอืการ 

กระท�าซึง่เป็นการเบยีดเบยีนซึง่กนัและ

กัน	 อันเป็นการก่อภัยก่อเวร	 รู้จักให้

อภัยกันไม่ผูกเวรกัน	 เม่ือปฏิบัติตาม 

พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ดังนี้แล้ว	ก็ดับทุกข์ได้ดับร้อนได้	ดังนี้

แหละคือนิโรธ	 ความดับอันเป็นความ

สงบ	ดบัตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก

ของใจ	 เป็นผู้หยุดคือหยุดดิ้นรนกวัด

แกว่งกระสับกระส่าย	ด้วยอ�านาจของ

ความอยากดังกล่าวนั้น	ดับกรรม	คือ

การงานทีก่ระท�าอนัเป็นไปเพือ่เบียดเบยีน

ตนและผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน	เมือ่เป็นดงันี้

กไ็ด้ผลเป็นความดบั	ซึง่เป็นความสงบ	

เพราะฉะนัน้	จะเป็นความสงบได้กต้็อง

เป็นนิโรธคือเป็นความดับ	 ดับตัณหา

ดับกรรมท่ีเป็นความเบียดเบียน	ดังกล่าว 

นี้เป็นทางเดียวเท่านั้นท่ีจะให้พบกับ

ความสงบความดบัทกุข์ได้	ไม่มทีางอืน่

ที่จะพบกับความสงบความดับทุกข์ได้
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 พิจารณาจิต	 เพราะฉะนั้น	 เมื่อได้

ปฏิบัติตามพระธรรมค�าสั่งสอนของ

พระพทุธเจ้า	จงึอาจจะพบกบัความสงบ

ได้จรงิและกส็ามารถทีจ่ะปฏิบัตไิด้	วธิี

ทีจ่ะปฏบิตันิัน้	โดยปรยิายคอืทางหนึง่

กป็ฏบิตัติัง้สติพิจารณากาย	เวทนา	จติ	

ธรรม	อนัเป็นสติปัฏฐานของพระพทุธเจ้า	

จะแสดงข้อตั้งสติ	 พิจารณาจิตสืบต่อ

ไปว่า	เมือ่จติหดหูก่ใ็ห้รูว่้าจติหดหู	่เม่ือ

จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน	 เมื่อจิต

ใหญ่กว้างก็ให้รูว่้าจติใหญ่กว้าง	เม่ือจติ

ไม่ใหญ่กว้างก็ให้รู้ว่าจิตไม่ใหญ่กว้าง	

เมื่อจิตยิ่งคือมีธรรมมีคุณที่ยิ่งก็ให้รู้ว่า

จิตมธีรรมมคีณุท่ียิง่	เมือ่จติมคีณุหรือ

มธีรรมทีส่งูกว่านัน้อนัไม่มสีิง่อืน่ยิง่กว่า

ก็ให้รู้	หรือว่าจิตไม่ยิ่ง	จิตไม่มีธรรมที่

ยิ่งก็ให้รู ้	 จิตเป็นสมาธิต้ังม่ันก็ให้รู	้ 

จิตไม่เป็นสมาธิตั้งมั่นก็ให้รู้	 จิตวิมุตติ

หลดุพ้นกใ็ห้รู	้คือจติเป็นอย่างไรกใ็ห้รู้

อย่างนั้น

	 การตั้งสติก�าหนดพิจารณาจิตดังนี้	

เป็นการที่ดูเข้ามาให้รู้จิตของตนเองว่า

เป็นอย่างไร	ว่าถงึปรกตวิสิยัของบคุคล

มกัจะไม่ดเูข้ามา	แต่ว่าดอูอกไป	ดังจะ

พงึเหน็ว่าตาสองข้างของทกุ	ๆ	คนนีก้็

ส�าหรบัท่ีจะดอูอกไป	ไม่ใช่ดเูข้ามา	จะ

ดูให้เห็นหน้าของตนเองน้ันไม่ได้	 จึง

ไม่รู้จักหน้าของตนเองว่าเป็นอย่างไร	

แต่ว่ารู้จักหน้าของคนอื่นว่าเป็นอย่าง

นั้นอย่างนี้	 ส่วนสตินั้นพร้อมทั้งญาณ

คือปัญญาดูเข้ามาได้ให้เห็นได้	 แต่แม้

เช่นนั้นก็มักจะไม่ใช้ดูเข้ามา	 มักจะใช้

ดอูอกไปเช่นเดียวกัน	จึงมกัจะเห็นคน

อืน่ว่าคนนัน้เขาโลภจดัโกรธจดัหลงจดั	

คนนีเ้ขาไม่เป็นดงันัน้	ดงันีเ้ป็นต้น	การ

ดอูอกไปดงันี	้ทางพระพทุธศาสนาเรยีก

ว่าเป็นการดูออกไป	 บางทีก็เป็นการ

เพ่งโทษของผู้อื่นซึ่งเรียกว่าเป็นก�าลัง

ของคนพาล อุชฺฌตฺติพลา พาลา	คน

พาลทั้งหลายมีการเพ่งโทษผู้อื่น	 คือ	

เมือ่ดอูอกไปเป็นก�าลงั	แต่ว่าการดูเข้า

มานีเ้ป็นก�าลงัของบณัฑติ	นชิฌฺตตฺพิลา 

ปณฺฑิตา บัณฑิตทั้งหลายมีการดูเข้า

มาเพ่งเข้ามาเป็นก�าลัง	ดังนี้

	 เพราะฉะนั้น	สติที่พิจารณาจิตนี้จึง

เป็นการดูเข้ามาให้รู้ว่าจิตของตนเอง	

โลภโกรธหลง	 หรือว่าไม่โลภไม่โกรธ

ไม่หลง	จติของตนเองหดหู่หรอืว่าฟุง้ซ่าน	

จติของตนเองกว้างใหญ่หรอืว่าไม่กว้าง

ใหญ่	 คือว่าคับแคบ	 จิตของตนเองยิ่ง

หรือไม่ย่ิง	 หรือว่ายิ่งจนถึงเป็นอย่าง

เย่ียม	 จิตของตนเองเป็นสมาธิตั้งม่ัน

หรือไม่ตั้งมั่น	 จิตของตนเองหลุดพ้น

หรือไม่หลุดพ้น	 ข้องเกี่ยวหรือไม่ข้อง

เกีย่ว	เมือ่ดเูข้ามาดงันีแ้ล้วกจ็ะสงบจาก

การเพ่งโทษออกไปข้างนอก	แต่จะพบ
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สัจจะคือความจริงในจิตใจของตนเอง

ว่าเป็นอย่างไร	และเม่ือเป็นดงันีแ้ล้วถ้า

จิตก�าลังมีราคะหรือโลภะโทสะโมหะ	

เมื่อเพ่งดูเข้ามาแล้ว	 ราคะหรือโลภะ

โทสะโมหะในจิตก็จะสงบลง	 จิตก็จะ

ปลอดโปร่งขึน้จากราคะหรอืโลภะโทสะ

โมหะ	 เป็นจิตสงบ	 และการอาการ 

ที่หดหู่หรือฟุ้งซ่านเพราะอ�านาจของ 

โลภโกรธหลงนัน้กจ็ะหายไป	อาการที่

คับแคบเพราะความโลภความโกรธ 

ความหลงก็จะหายไป	 ปรากฏเป็น 

อาการทีก่ว้างใหญ่	และภมิูของจติกจ็ะ

ยิง่คอืจะสงูขึน้จนเยีย่มในทีส่ดุ	และเมือ่

ดูเข้ามาดังนี้พบกับความสงบดังกล่าว

แล้ว	 จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นและ 

ก็หลุดพ้นจากเครือ่งข้องเก่ียวท้ังหลาย

ตามภูมิตามชั้น	 อย่างน้อยก็ท�าให้จิต

พ้นจากความกลุม้กลดัทัง้หลาย	ยกจติ

ข้ึนมาอยู่เหนือความกลุ้มกลัดได้เป็น

จิตที่ปลอดโปร่งแจ่มใส

 นิพพาน	ความสงบร�างบั	“อปุสมะ”	

นีม้หีลายระดบัหลายชัน้ตัง้ต้นแต่ความ

สงบร�างบัในขัน้ศีล	ขัน้สมาธ	ิขัน้ปัญญา	

จนถึงขั้นวิมุตติ	 คือความหลุดพ้น	 ซึ่ง

เป็นไปตามขั้นตามชั้นของการปฏิบัติ	

และย่อมมีลักษณะท่ีพึงระลึกถึงอันจะ

พงึก�าหนดได้ทีจ่ติใจนีเ้อง	จงึถอนความ

เมา	 ก�าจัดความกระหาย	 ถอนความ

อาลยั	ตดัวฏัฏะ	คอืความหมนุวนแห่ง

จติใจด้วยอ�านาจของกเิลส	กรรม	และ

วิบาก	ส้ินตณัหาคอืความดิน้รนทะยาน

อยาก	 สิ้นความติดใจยินดี	 และออก

จากเครื่องเสียบแทงใจ	 ลักษณะเหล่า

นี้เม่ือปฏิบัติอยู่ในศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	

ตามค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า	 ย่อม

จะได้พบประสบความสงบร�างับซึ่งมี

ลกัษณะเป็นการถอนความเมาเป็นต้น

ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว	และเม่ือได้ถอนความ

เมาเป็นต้นของจิตใจออกเสียได้ในขั้น

ใด	กย่็อมจะเป็นวิมุตต	ิความหลดุพ้น

ในขั้นนั้น	 เป็นวิมุตติในขั้นศีลก็ได้	 

ในขั้นสมาธิก็ได้	 ในขั้นปัญญาก็ได้	 

ที่ว่าในขั้นเหล่านี้ก็หมายความว่า	เป็น

ผลของศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 โดยล�าดับ	

อีกอย่างหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า	 เป็นผล

ของศีล	สมาธ	ิปัญญา	ท่ีเป็นมัคคสมังคี	

ความพร้อมเพรียงกันของมรรค	 คือ

ความพร้อมเพรียงกันของศีล	 สมาธิ	

ปัญญาประกอบกันก็ได้	 และบรรดา

ลกัษณะเหล่านีย่้อมรวมอยู่ในลกัษณะ

ทีส่�าคญัได้แก่ทีร่ะบใุนค�าว่า	“นิพพาน”	

(ธ.อ.	๑๓๔-๑๖๙)

ความสงสัยปรารภอดีต ๕ ดู วิสุทธิ ๗

ความสงสัยปรารภอนาคต ๖ ดู วิสุทธิ ๗

ความส�าคัญตนผิด ดู สติ

ความสุข อันความสุขย่อมเป็นที่ปรารถนา

ของทกุ	ๆ	คน	และทกุ	ๆ	คนย่อมเคย

ประสบความสุขมาแล้ว	 ความสุขเป็น

อย่างไรจึงเป็นที่รู้จักกันอยู่	 ในเวลาที่

ความสงสัยปรารภอดีต
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ว่าสขุสมบตั	ิเป็นความสขุชัน้สามญัชน

ทัว่ไป	

	 คิดดเูผิน	 ๆ	 ความสขุนี้น่าจักหาได้ 

ไม่ยาก	เพราะในโลกนีมี้เครือ่งอปุกรณ์

แห่งความสุขแวดล้อมอยู่โดยมาก	หาก

สังเกตุดูชีวิตของคนโดยมากที่ก�าลัง

ด�าเนนิไปอยู	่จกัรูส้กึว่าตรงกนัข้ามกบั

ทีคิ่ดคาด	ทัง้นีม้ใิช่เพราะเครือ่งแวดล้อม

อุดหนุนความสุขในโลกนี้มีน้อยจนไม่

เพียงพอ	 แต่เป็นเพราะผู้ขาดแคลน

ความสุขสมบัติ	 ไม่ท�าเหตุอันเป็นศรี

แห่งสุขสมบัติ	 จึงไม่ได้สุขสมบัติเป็น

กรรมสิทธิ	์ส่วนผูท่ี้ท�าเหตแุห่งสุขสมบติั	

ย่อมได้สุขสมบัติมาเป็นกรรมสิทธิ์	

เพราะเหตนุีผู้ป้รารถนาสขุจงึสมควรจัก

จัดเหตุให้ได้ก่อนว่า	 อะไรเป็นเหตุ 

ของความสุข	 และอะไรเป็นเหตุของ

ความทุกข์	

	 บางคนอาจเหน็ว่า	เหตุของความสุข

ความทุกข์อยู่ภายนอก	คือสุขเกิดจาก

สิ่งภายนอก	มีเงิน	ทอง	ยศ	ชื่อเสียง	

บ้านที่สวยงามเป็นต้น	 ส่วนความทกุข์

ก็เกิดจากส่ิงภายนอกนั้นเหมือนกัน	 

บางคนอาจเหน็ว่า	 ความสขุความทกุข์

เกดิจากเหตภุายใน	 จกัพจิารณาความ

เห็นทั้งสองนี้ต่อไป

	 สิ่งภายนอกโดยมาก	 ถ้าเป็นสิ่งที่ด	ี

มเีงนิ	ทอง	ยศ	ชือ่เสยีงเป็นต้น	กเ็ป็น

กายและจติใจอิ่ม่เอบิสมบรูณ์สบาย	ก็

กล่าวกันว่าเป็นสุข	ความสุขจึงเกิดขึ้น

ที่กายและจิตใจนี้เอง	 ส�าหรับกายนั้น	

เพยีงให้เครือ่งอปุโภคบริโภคพอให้เป็น

ไปได้กน็บัว่าสบาย	แม้กายสบายดงัว่า 

มานี	้ถ้าจติไม่สบาย	กายกพ็ลอยซบูซดี

เศร้าหมองด้วย	ส่วนกายเมื่อไม่สบาย

ด้วยความเจ็บป่วยหรือด้วยความคบัแค้น

อย่างใดอย่างหนึง่	ถ้าจิตยงัร่าเรงิสบาย

อยู	่กไ็ม่รู้สกึว่าเป็นทกุข์เป็นร้อนเท่าใดนกั	

และความไม่สบายของกายกอ็าจบรรเทา

ไปได้	 เพราะเหตุนี้	 ความสุขจิตสุขใจ

นั่นแล	เป็นส�าคัญ	

	 อนัความสขุทางจติใจนีคิ้ด	ๆ	ดกูน่็า

เห็นว่าหาได้ไม่ยากอีก	เพราะความสขุ

อยู่ที่จิตใจของตนเอง	 จักต้องการให้ 

จิตเป็นสขุเม่ือใดกน่็าจะได้	ใคร	ๆ	เม่ือ

คิดดูก็จักต้องยอมรับว่า	 น่าคิดเห็น 

อย่างน้ัน	แต่กต้็องยอมจนอีกว่า	สามญั

ชนท�าไม่ได้เสมอไป	เพราะยงัต้องการ

เครื่องอุปกรณ์แห่งความสุขหรือเรียก

ว่าเครื่องแวดล้อมอุดหนุนความสุข	 มี

เงนิทอง	เครือ่งอปุโภคบรโิภค	เป็นต้น	

ถ้าเครื่องอุปกรณ์แห่งความสุขขาดไป

หรือมีไม่เพียงพอ	 ก็ท�าให้เป็นสุขมิได	้

นีเ้รียกว่ายงัต้องปล่อยใจให้เป็นไปตาม

เหตกุารณ์อยู	่ข้อนีเ้ป็นความจริง	เพราะ

เหตุฉะนี้	 ในกถามรรคนี้จึงประสงค์

ความสขุทีมี่เครือ่งแวดล้อมหรอืท่ีเรยีก

ความสุข
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ที่ปรารถนาตรงกันของคนเป็นอันมาก	

จึงต้องมกีารแสวงหาแข่งขนักนัโดยทาง

ใดทางหนึ่ง	 เมื่อได้มาก็ได้ให้ความสุข

เพราะสมปรารถนาบ้าง	เพราะน�าไปเลีย้ง

ชพีตนและผูอ่ื้น	ให้อ่ิมหน�าส�าราญบ้าง	

สิง่ภายนอกย่อมอดุหนนุความสขุฉะนี้	

แต่สิ่งภายนอกเป็นสิ่งไม่ยั่งยืน	 แปร 

เปล่ียนไปอยู่เสมอ	 ความสุขท่ีเกี่ยว 

เกาะติดอยู่ก็ต้องแปรเปล่ียนไปตาม

ความทกุข์จงึปรากฏขึน้ตดิ	ๆ	กนัไปที

เดยีว	ความสขุเช่นนีเ้ป็นความสขุทีล่อย

ไปลอยมา	 หรือเรียกว่าเป็นความสุข

ลูกโป่ง	 และในความแสวงหาถ้าไม่ได้

หรือได้สิ่งท่ีไม่ชอบก็ให้เกิดความทุกข์

เพราะไม่สมปราถนา	อนึง่	ถ้าได้สิง่นัน้	ๆ	

มาด้วยการกระท�าที่ไม่ดี	 การกระท�า

นั้นก็จักเป็นเครื่องตัดทอนตนเองอีก

ส่วนหนึง่	ข้อความท่ีกล่าวมาน้ีแสดงว่า

สิง่ภายนอกอุดหนุนความสุขส�าราญให้

บ้าง	แต่จดัเป็นเหตขุองความสขุหรอื?	

ถ้าเป็นเหตุของความสุข	 ผู้ท่ีมีสิ่งภาย 

นอกบริบูรณ์จักต้องเป็นสุขทุกคน	แต่

ความจริงไม่เป็นอย่างนั้น	 ผู้ที่บริบูรณ์

ด้วยสิ่งภายนอกแต่เป็นทุกข์มีถมไป	

เพราะเหตุนีส้ิง่ภายนอกจงึมิใช่เป็นต้น

เหตุของความสุข	 เป็นเพียงเครื่อง

แวดล้อมอดุหนนุความสขุดงักล่าวแล้ว

เท่านั้น

	 บัดน้ียังเหลืออยู่อีกความเห็นหนึ่ง 

ซึ่งว่าสุขทุกข์เกิดจากเหตุภายใน

	 อันสิ่งภายนอกมี	 เงิน	 ทอง	 ยศ	 

ชื่อเสียง	 เป็นต้น	 อันเป็นอุปกรณ์แก่

ความสุข	เมือ่คดิดใูห้ซึง้ลงไปจักเหน็ว่า

เกดิจากการกระท�าของตนเอง	ถ้าตนเอง

อยู่เฉย	ๆ	ไม่ท�าการงานอันเป็นเหตุที่

เพิม่พนูส่ิงภายนอกเหล่านัน้	สิง่ภายนอก

นั้นก็จะไม่เกิดขึ้น	 ท่ีมีอยู่แล้วก็ต้อง 

แปรเปลีย่นไป	ถ้าไม่มใีหม่มาชดเชยก็

จกัต้องหมดไปในทีส่ดุ	เพราะเหตุฉะนี ้

จงึกล่าวได้ว่าสิง่ภายนอกทีเ่ป็นอปุกรณ์

แก่ความสุขนั้น	 ก็เกิดข้ึนเพราะการ 

กระท�าของตนเอง	 ในทางธรรม	 การ

ประกอบอาชีพมกีสกิรรม	พาณชิยการ

เป็นต้น	ไปตามธรรมดา	ไม่เรียกเป็น 

การงานที่ดีหรือชั่ว	 แม้ชาวโลกก็ไม ่

เรยีกผูป้ระกอบการอาชพีไปตามธรรมดา

ว่าเป็นคนดหีรอืเป็นคนเลว	แต่หากว่า

มีการท�าอย่างอืน่พิเศษออกไป	 ถ้าต้อง

ด้วยเนติอันงามก็เรียกกันว่าดี	 ถ้าไม่

ต้องด้วยเนติอันงามก็เรียกว่าเลวไม่ดี	

เพราะเหตฉุะนัน้	ผู้ปรารถนาสขุเบือ้งต้น 

จงึสมควรหมัน่ประกอบการงานหาเลีย้ง

ชีพตามทางของตน	ๆ	โดยไม่ตัดรอน

กัน	 ไม่เฉื่อยชาเกียจคร้าน	และแก้ไข

ในการงานของตนให้ดขีึน้	กจ็กัไม่ต้อง

ประสบความแร้นแค้นขัดข้อง	 ถ้าไม่

หม่ันประกอบการงาน	เกยีจคร้านเฉ่ือย

ชาและไม่คิดแก้ไขการงานของตนให ้

ดีขึ้น	 ปล่อยไปตามเรื่องก็อาจจักต้อง

ประสบความยากจนข้นแค้น	 ต้องอก

ความสุข
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แห้งเป็นทกุข์	และนัน่เป็นความผิดใหม่

ต่อประโยชน์ปัจจุบันของตนเอง

	 การท�าอย่างหนึง่	ทางธรรมเรยีกว่าดี	

เป็นวิถีทางของคนฉลาด	และทางโลก

ยกย่องนบัถอืว่าด	ีการท�าอย่างนีเ้รยีก	

สุจริต	 แปลว่าประพฤติด	ี ประพฤติดี

ทางกาย	เรียกว่ากายสุจริต	ประพฤติ

ดทีางวาจา	เรยีกว่าวจสีจุรติ	ประพฤติ

ดทีางใจ	เรยีกว่ามโนสจุรติ	กายสจุริต 

จ�าแนกเป็น	๓	คือไม่ฆ่าสตัว์	ไม่ลักทรพัย์	

ไม่ประพฤตใินทางกามประเวณี	วจสีจุริต 

จ�าแนกเป็น	๔	คือ	 ไม่พูดปด	 ไม่พูด

ส่อเสยีด	ไม่พดูค�าหยาบ	ไม่พดูเพ้อเจ้อ

เหลวไหล	 มโนสุจริต	 จ�าแนกเป็น	 ๓	

คือไม่เพ่งเลง็ทรพัย์สมบตัขิองผูอ่ื้นด้วย

โลภเจตนาคดิจะเอามาเป็นของ	ๆ	ตน	

ไม่พยาบาทปองร้าย	 ไม่เห็นผิดจาก

คลองธรรม	มีเห็นว่า	ท�าดีได้ดี	ท�าชั่ว

ได้ชั่วเป็นต้น	 รวมเป็น	 ๑๐	 ประการ	

ส่วนการกระท�าที่ตรงกันข้ามเรียกว่า

ทุจริต	 แปลว่าประพฤติชั่ว	 ประพฤติ

ชัว่ทางกาย	เรยีกว่ากายทุจรติ	ประพฤติ

ชัว่ทางวาจา	เรยีกว่าวจีทุจริต	ประพฤติ

ชัว่ทางใจ	เรยีกว่ามโนทจุรติ	ทจุรติ	๖	

นี้มีจ�าแนกตรงกันข้ามกับสุจริต

	 ค�าว่าประพฤตมิกัจะพดูมุง่หมายถงึ

การกระท�าทางกายและวาจา	ค�าว่าท�า

ก็มักพูดหมายถึงการท�าทางกาย	 การ

ท�าทางวาจาเรียกว่าพูด	 การท�าทางใจ

เรียกว่าคิด	 ส่วนทางธรรม	การท�า	พดู	

คดิ	เรยีกเป็นอย่างเดยีวกนัว่า	ท�า	หรอื

ประพฤติ	 และมีค�าว่ากาย	 วาจา	 ใจ	

ก�ากับเพื่อให้รู้ว่าท�าหรือพูด

	 ทุจริต	 ทางธรรมเรียกว่าไม่ดี	 เป็น

วิถทีางของผูไ้ม่ฉลาด	ทางโลกก็เหยยีด

หยามว่าเลวไม่ด	ีโดยนยันีจ้งึเหน็ว่า	ทัง้

ทางโลกทั้งทางธรรมนับถือสิทธิของผู้

อื่น	 หรือเรียกว่านับถือขอบเขตแห่ง

ความสงบสุขของผูอ้ืน่	เพราะสุจรติและ

ทุจริตท่ีจ�าแนกไว้อย่างละ	๑๐	ประการ

นั้น	โดยความก็คือไม่ประพฤติละเมิด

สิทธิหรือไม่เบียดเบียนความสงบสุข

ของผูอ่ื้น	และการประพฤติละเมิดสิทธิ

และความสงบสุขของผู้อื่นเอง	แต่ทาง

โลกนับถือสิทธิของบุคคลและสัตว์

เดียรัจฉานบางจ�าพวก	 ไม่นับถือบาง

จ�าพวก	 โดยอาศัยกฏหมายเป็นหลัก	

ส่วนทางธรรม	 นับถือทั่วไปไม่มีแบ่ง

แยกยกเว้น	 เพราะทางธรรมละเอียด

ประณีต

	 อนึง่	ทจุรติ	อยูเ่ฉย	ๆ	ประพฤตไิม่

ได้	 ต้องประพฤติด้วยความขวนขวาย	

พยายาม	จนผดิแผกแปลกไปจากปกต	ิ

จงึจกัเป็นทจุรติได้	ส่วนสจุรติประพฤติ

ได้โดยไม่ต้อลงทุนลงแรง	ประพฤติไป

ตามปกตขิองตนนัน่แล	ไม่ต้องตกแต่ง

เปลี่ยนแปลง	 ก็เป็นสุจริตได้	 เพราะ

เหตนุี	้เม่ื่อว่าทางความประพฤต	ิสจุรติ

จึงประพฤติได้ง่ายกว่า	 เม่ือเป็นเช่นนี้

เพราะเหตไุรทจุรติจงึเกดิขึน้ได้?	ข้อนี	้
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เป็นเพราะยงัขาดธรรมในใจเป็นเครือ่ง

เหนี่ยวรั้ง	 ความประพฤติจึงเป็นไป

ตามใจของตนเอง	 ผู ้รักษาศีลหรือ

ประพฤติสุจริต	 หรือแม้ประพฤติกฏ

หมายของบ้านเมือง	 ถ้าไม่มีธรรมอยู่

ในใจบ้างแล้วกม็กัจะรกัษาหรอืประพฤติ

ท�านองทนายว่าความ	เพราะการกระท�า

บางอย่างไม่ผดิศลีตามสกิขาบท	ไม่ผดิ

สจุรติตามหวัข้อ	แต่ผดิธรรมมอียู่และ

จะประพฤตหิรือรกัษา	ให้ตลอดไปมิได้	

เพราะเหตุนี้จึงสมควรมีธรรมในใจ	

ส�าหรับประพฤติคู่กันไปกับสุจริต	

	 ธรรมมมีาก	แต่ในทีน่ีจ้กัเลอืกแสดง

แต่ธรรมทีส่มควรประพฤตปิฏบิตัคิูก่นั

ไปกับสุจริต	 โดยนัยหนึ่งคือ	 มีความ

ละอายใจในการเบียดเบียน	 มีความ

เอน็ด	ูขวนขวายอนเุคราะห์สตัว์ทัง้ปวง

ด้วยประโยชน์	 คู ่กับการไม่ฆ่าสัตว์ 

ทั้งปวง	 มีความโอบอ้อมอารี	 เอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่	 เฉลี่ยความสุขของตนแก่คนที่

ควรเฉลี่ยให้	ด้วยการบริจาคให้	คู่กับ

การไม่ลกัทรัพย์	มีสนัโดษยินดเีฉพาะ

สามีหรือภริยาของตนไม่คิดนอกใจ	 

นี้ส�าหรับผู้ที่ไม่มีครอบครัว	ก็มีเคารพ

ในธรรมเนยีมประเพณท่ีีด	ีไม่คิดละเมิด

คู่กับการไม่ประพฤติผิดในทางกาม

ประเวณี	อนึ่ง	มีปากตรงกับใจ	ไม่ลด

เลี้ยวลับลมคมในคู่กับไม่พูดปด	 พูด

ชกัน�าให้เกดิสามัคคี	สมานสามัคคีด้วย

ในใจสมาน	คูก่บัไม่พดูส่อเสียด	พดูกนั

ดี	ๆ	อ่อนหวาน	ตามสมควรแก่ภาษา

นยิม	มใิช่กด	มใิช่ยกยอ	ด้วยอธัยาศยั

อ่อนโยนนิ่มนวล	 ไม่กระด้าง	คู่กับไม่

พูดค�าหยาบ	 พูดมีหลักฐานท่ีอ้างอิง	 

มีก�าหนด	มีประโยชน์	มีจบ	อย่างสูง

เรยีกว่ามวีาจาสิทธ์ิ	ด้วยความตกลงใจ

ทันท่วงที	 มั่นคงไม่โงนเงนโลเล	 คู่กับ

ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล	 อนึ่งมีความ

สันโดษยินดีในสมบัติของตนตามได	้

ตามก�าลัง	 ตามสมควร	และมีใจยินดี

ด้วยหรือวางใจเฉย	ๆ	ด้วยความรู้เท่า

ในเมื่อผู้อื่นได้รับสมบัติ	 หรือในเมื่อ 

เห็นสมบตัขิองผูอ้ืน่	คูกั่บไม่เพ่งทรพัย์

สมบัติของผู้อื่นด้วยโลภเจตนา	คิดจะ

เอามาเป็นของตน	 มีเมตตาไมตรีจิต 

ในสัตว์ทัง้ปวง	คูก่บัไม่พยาบาทปองร้าย	

ท�าความเห็นให้ตรง	เพื่อให้ถูกให้ชอบ

ยิ่งขึ้น	 คู ่กับความเห็นชอบ	 ธรรม 

ตามที่แสดงมานี้มีอยู่ในบุคคล	 บุคคล

เหล่านั้นชื่อว่า	 ธรรมจารี	 ผู้ประพฤติ

ธรรม	หมายถงึความประพฤตเิรยีกว่า	

ธรรมจรยิา	ส่วนทีต่รงกนัข้ามกับท่ีแสดง

มานี	้เรยีกว่าอธรรมคูก่บัทจุรติ	สจุรติ

กับธรรมที่คู ่กันเรียกอย่างสั้นในที ่

นี้ว่า	 สุจริตธรรม	 นอกจากนี้เรียกว่า 

ทุจริตอธรรม
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	 สจุริตธรรม	ให้เกดิผลอย่างไร	ทจุริต

อธรรม	ให้เกดิผลอย่างไร	คดิให้รอบคอบ

สกัหน่อยกจ็กัให้เหน็ได้ในปัจจบุนันีเ้อง	

ผูป้ระพฤตสิจุรติธรรม	ย่อมเป็นคนไม่มี

ภัย	 ไม่มีเวร	 มีกาย	 วาจา	 ใจปลอด

โปร่ง	 น้ีเป็นความสุขท่ีเห็นกันอยู่แล้ว	

ส่วนผู้ประพฤติทุจริตอธรรม	 ตรงกัน

ข้าม	มกีายวาจาใจหมกมุน่วุน่วาย	แม้

จักมีทรัพย์ยศชื่อเสียงสักเท่าใด	 ก็ไม่

ช่วยให้ปลอดโปร่งได้	ต้องเปลอืงทรพัย์	

เปลืองสุข	 ระวังทรัพย์	 ระวังสองด้าน	

นีเ้ป็นความทุกข์ท่ีเหน็กนัอยู่แล้ว	ส่วน

ในอนาคตเล่าจกัเป็นอย่างไร	อาศยัพทุธ

ภาษติทีแ่สดงว่า กลยฺาณการ ีกลยฺาณํ 

ผู้ท�าดีย่อมได้ดี	ปาปการี จ ปาปกํ ผู้

ท�าชัว่ย่อมได้ชัว่	จงึลงสนันษิฐานได้ว่า	

สุจริตธรรมอ�านวยผลที่ดี	คือความสุข	

ทุจริตอธรรม	อ�านวยผลคือความทุกข์	

แม้ในอนาคตแน่แท้	อนึง่ในทีน่ีร้วมผล

แห่งสุจริตธรรมทั้งสิ้นแสดงยอดอย่าง

เดยีวว่าความสขุ	เพราะเหตนุีส้ิง่ใดเป็น

อปุกรณ์แห่งความสขุ		หรอืเรียกว่าสขุ

สมบัติ	 เช่น	 ความบริบูรณ์ทรัพย	์ 

ผวิพรรณงาม	อายุ	ยศ	ชือ่เสยีง	เป็นต้น	

สิ่งนั้นทั้งหมดเป็นผลแห่งสุจริตธรรม

	 จักแสดงวิธีปฏิบัติสุจริตธรรมสักคู่

หนึง่โดยย่อ	ไว้เผือ่ผูต้้องการต่อไป	คือ

ไม่พยาบาทกบัเมตตา	เมือ่อารมณ์ร้าย

อย่างเบา	 คือความหงุดหงิดไม่พอใจ	

แรงขึน้เป็นความฉนุเฉยีวร้ายกาจ	แรง

ขึ้นอีกเป็นพยาบาท	 เหล่านี้อย่างใด

อย่างหนึ่งเกิดขึ้น	ควรท�าความรู้จักตัว

และพจิารณาโดยนยัว่านีเ้ท่ากบัท�าโทษ

ตน	 เผาตนโดยตรง	 มิใช่ท�าโทษหรือ

แผดเผาผู้อื่นเลย	คราวที่ตนผิด	ใจยัง

เคยให้อภัยไม่ถือโทษโกรธแค้น	 เหตุ

ไฉนเมือ่ผูอ่ื้นท�าผดิใจ	จงึมาลงโทษแผด

เผาตนเล่า	ผูอ้ืน่น้ันทีต่นโกรธเขาก�าลัง

อยู่เป็นสุข	 อนึ่งควรตั้งกติกาข้อบังคับ

ส�าหรบัตนว่า	เมือ่เกดิอารมณ์ร้ายเหล่า

นัน้เกบ็ไว้ข้างในมใิห้ออกมาเต้นอยูข้่าง

นอก	และพยายามดบัเสยีด้วยอารมณ์

เย็นชนดิใดชนดิหนึง่	ด้วยการพจิารณา

ให้แยบคาย	มใิห้ลกุกะพือสุมอกอยู่ได้

 เมตตา มิตร ไมตรี สามค�านี้	เป็น

ค�าหนึ่งอันเดียวกัน	 เมตตาปรารถนา

จะให้เป็นสุข	มติรคอืผูม้เีมตตาปรารถนา

สุขประโยชน์ต่อกัน	 ไมตรีคือความมี

เมตตาปรารถนาดีต่อกัน	 ผู้ปรารถนา

จะปลูกเมตตาให้งอกงามอยู่ในจิต	พึง

ปลูกด้วยการคิดแผ่	 ในเบืิื้องต้นแผ่ไป

โดยเจาะจงก่อน	ในบคุคลทีช่อบพอ	มี

มารดาบดิา	ญาติมิตรเป็นต้นโดยนยัว่า	

ผู้นั้น	 ๆ	 จงเป็นผู้ไม่มีเวร	 ไม่มีความ

เบยีดเบยีน	ไม่มทีกุข์	มสุีขสวัสด์ิรักษา

ตนเถดิ	เมือ่จติได้รบัการฝึกหดัคุน้เคย

ความสุข



230

กับเมตตาเข้าแล้ว	 ก็แผ่ขยายให้กว้าง

ออกไปโดยล�าดบั	ดงันี	้ในคนทีเ่ฉย	ๆ	

ไม่ชอบไม่ชงั	ในคนทีไ่ม่ชอบน้อย	ในคน

ทีไ่ม่ชอบมาก	ในมนุษย์และเดยีรจัฉาน

ไม่มีประมาณ	 เมตตาจิต	 เมื่อคิดแผ่

กว้างออกไปเพียงใด	 มิตรและไมตรีก็

มีความกว้างออกไปเพียงนั้น	 เมตตา

ไมตรีจิตมิใช่ก�าลังความสุขให้เฉพาะ

บคุคล	ย่อมให้ความสขุแก่ชนส่วนรวม

ตัง้แต่สองขึน้ไป	คอืหมู่ชนท่ีมีไมตรจิีต

ต่อกนัย่อมหมดความระแวงไม่ต้องจ่าย

ทรพัย์	จ่ายสขุ	ในการระวงัหรอืเตรยีม

รกุรบั	มโีอกาสประกอบการงานอันเป็น

ประโยชน์แก่ตนเองและหมู่เต็มท่ี	 มี

ความเจรญิรุง่เรืองและความสงบสขุโดย

ส่วนเดียว

	 เพราะเหตนุี	้พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

ผูเ้ป็นพระบรมศาสดาสของเราท้ังหลาย	

ผูท้รงมพีระเมตตาไมตร	ีมีมิตรภาพใน

สรรพสัตว์	 ทอดพระเนตรเห็นการณ์

ไกล	 จึงได้ทรงประทานศาสนธรรมไว้

หนึง่ฉนัทคาถาแปลความว่า	บคุคลพงึ

ประพฤติธรรมให้เป็นสุจริต ไม่พึง

ประพฤติธรรมให้เป็นทุจริต ผู้มีปกติ

ประพฤตธิรรมย่อมอยูเ่ป็นสขุในโลกน้ี

และในโลกอื่นดังนี้

	 ในข้อว่า	 พึงประพฤติธรรมให้เป็น

สจุรติ	ไม่พงึประพฤตธิรรมให้เป็นทจุรติ

ในฉันทคาถานั้นค�าว่า	 ธรรม	 น่าจัก

หมายเอาการงานทั้งปวงที่ท�าทางกาย	

วาจาและใจ	คือ	การท�า	การพดู	การคิด

ทีเ่ป็นไปอยูต่ามปกตนิีเ้อง	ทรงสอนให้

ท�า	พดู	และคดิ	ให้เป็นสจุรติมใิห้เป็น

ทจุรติ	ส่วนในข้อว่า	ผูม้ปีกตปิระพฤติ

ธรรมย่อมเป็นสขุนัน้	ค�าว่าธรรมหมาย 

ความว่าความดี	 ดังค�าว่ามีธรรมอยู่ใน

ใจ	ดังที่เข้าใจกันอยู่ทั่วไป	ผู้ประพฤติ

กายวาจาให้เป็นสุจริต	 ไม่ประพฤติให้

เป็นทุจรติ	ทัง้ประพฤตธิรรมคือมธีรรม

อยู่ในใจย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และใน

โลกอ่ืน	 คือในโลกอนาคตอันจักค่อย

เลื่อนมาเป็นโลกปัจจุบันแก่ทุก	ๆ	คน 

ในเวลาไม่ช้า

	 ความสุข	 ย่อมเกิดจากเหตุภายใน

คอืสจุรติธรรมด้วยประการฉะนี	้เพราะ

ฉะนัน้	ผูป้รารถนาสุขเมือ่จบัตวัเหตกุารณ์

แห่งความสุขและความทุกข์ได้ฉะนีแ้ล้ว	

ควรเว้นทุจริตอธรรม	อันเป็นเหตุของ

ความทุกข์	ความประพฤติสุจริตธรรม

อันเป็นเหตุของความสุข	 ถ้าประพฤติ

ดงันีช้ือ่ว่าได้ก่อเหตกุารณ์ของความสุข

สมบัติท้ังปวงไว้แล้ว	 นี้เป็นความชอบ

ย่ิงของตนเอง	 ถ้ากลับประพฤติทุจริต

อธรรมเว้นสุจริตธรรมเสีย	 ย่อมชื่อว่า

ได้ก่อเหตุการณ์แห่งความทุกข์พิบัต ิ

ทัง้ปวงไว้แล้ว	นีเ้ป็นความผดิของตนเอง	

	 อนึง่	ถ้ามปัีญหาในชวีติปัจจบุนัของ

ผูป้ระพฤตสิจุรติธรรมหรอืทจุริตอธรรม

ความสุข



ค

231

เกดิขึน้	พงึทราบว่าในคราวทีส่จุริตธรรม

ทีไ่ด้ท�าไว้แล้วก�าลังให้ผลอยู่	ผูป้ระพฤติ

ทุจริตอธรรมย่อมพรั่งพร้อมด้วยสุข

สมบตัแิละความสดชือ่ร่าเรงิ	อาจส�าคญั

ทุจริตอธรรมดุจน�้าหวานและอาจเย้ย

หยันผู้ประพฤติสุจริตธรรมได้	 แต่ใน

กาลที่ทุจริตอธรรมของตนให้ผล	ก็จัก

ต้องประจวบทกุข์พบิตัซิบเซาเศร้าหมอง

ดจุต้นไม้ในฤดแูล้ง	อนึง่ในคราวทีท่จุรติ

อธรรมที่ได้ท�าไว้แล้วก�าลังให้ผลอยู่	ผู้

ประพฤติสุจริตธรรมก็ยังต้องประสบ

ทุกข์พิบัติซบเซาอับเฉาอยู่ก่อน	แต่ใน

กาลทีส่จุริตธรรมของตนให้ผลย่อมเกดิ 

สุขสมบัติอย่างน่าพิศวง	 ดุจต้นไม้ใน 

ฤดูฝน	 แม้สุจริตธรรมจักยังไม่ให้ผล	

โดยนัยท่ีกล่าวนี้	 กาย	 วาจา	 และใจ

ของตนก็ย่อมปลอดโปร่งเป็นสุขสงบ	

เป็นผลที่มีประจ�าทุกทิวาราตรีกาล  

(ร.ธ.	๕๙-๖๔)

 “ดี”	โดยทั่ว	ๆ	ไปนั้น	มักจะมองที่

ผลจะพงึได้	คอืส่วนท่ีเรยีกว่า	โลกธรรม

ฝ่ายทีป่รารถนาพอใจอยากได้	คอื	ลาภ	

ยศ	สรรเสริญ	สุข	ดังเช่นใครได้ลาภ	

เช่นทอง	ได้ยศ	เช่นต�าแหน่งหน้าทีก่าร

งานที่ดีก็พูดกันว่าได้ดีไปแล้ว	 ความ

อยากดีจึงหมายความว่าอยากจะได้ด	ี

หรอืดังท่ีเรยีกว่า	“อยากได้ใคร่ด”ีความ

อยากดขีองคนทัว่	ๆ	ไปมกัอยูใ่นประเภท	

“อยากได้ใคร่ดี”	ไม่ใช่อยากในความดี	

คอืไม่ใช่อยากท�าด	ีแต่ระดบัของความ

อยากนั้นต่าง	ๆ	กัน	คืออยากไม่มาก

นัก	อยากขนาดปานกลาง	อยากมาก	

นอกจากนีว้ธิปีฏบิตัเิพือ่จะให้สมอยาก

ก็ต่าง	ๆ	กัน	 เพราะ	 “ดี”	ที่ต้องการ

อยากได้มิได้ส�าเร็จขึ้นด้วยเหตุเพียง

ความอยากเท่านั้น	 ต้องปฏิบัติ	 จึงจ�า

ต้องหาวิธปีฏิบัตเิพือ่ให้เกดิความส�าเร็จ

	 บางคนอยากดกีต็ัง้หน้าท�าดใีนหน้าที่

การงานหรือกิจที่ดีต่าง	 ๆ	 ถือหลักว่า	

“ท�าดีได้ดี”	 บางคนก็เห็นว่าจะท�าดีไป

โดยล�าพังตนเองอย่างเดียวไม่ได้	 ถ้า

ผูใ้หญ่ไม่เหน็	ท�าเท่าไรกไ็ม่ได้ดี	จงึต้อง

ท�าดใีห้ผูใ้หญ่เห็น	ความเห็นเช่นนีเ้ป็น

เหตุให้	“ท�าดีแต่ต่อหน้า”	พ้นตาผูใ้หญ่

ไปแล้ว	กห็ลกีเลีย่งทอดทิง้การงาน	บาง

คนเห็นว่าจะได้ดีหรือไม่ได้ดี	 ส�าคัญที่

ผูใ้หญ่ซึง่เป็นผูม้อี�านาจหน้าทีป่ระสทิธิ์

ประสาทให้	จงึหาดด้ีวยวธิที�าให้ผูใ้หญ่

ความหลงแบบต่าง ๆ ดู สติ

ความอยากด	ีเป็นอาการของจติใจอย่างหนึง่	

ในการจะกล่าวถึง	“ความอยากดี”	ว่า

คืออะไร	 ก็น่าจะต้องพิจารณาก่อนว่า	

“ด”ี	คอือะไร	“ด”ี	นัน้	ตรงกนัข้ามกบั

ไม่ดี	 หรือชั่ว	 น่าจะต้องแบ่งเป็นสอง

คือ	ดี	โดยเหตุและ	“ดี”	โดยผล	คือ

เหตุดีที่จะให้เกิดผลดี	 และผลดีที่จะ

เกดิจากเหตดุ	ีต่อไปนีจ้ะได้ขยายความ

ออกไป	สดุแต่เหมาะว่าจะยกส่วนเหตุ

หรือส่วนผลขึ้นก่อนหรือหลัง

ความอยากดี
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โปรดปราน	ความเหน็เช่นน้ีเป็นเหตใุห้

เกิดวธิหีาดทีีเ่รยีกว่า	“ประจบสอพลอ”	

หรอื	“ยกยอผูใ้หญ่”	หรอื	“ของก�านัล”	

หรืออ่ืน	ๆ	สุดแต่จะเกง็ว่าจะท�าให้ท่าน

โปรดปรานได้อย่างไร	บางคนหาดด้ีวย

วิธีชอบแอบอ้างเอาความดีของคนอื่น

มาเป็นของตน	น่าจะเรยีกว่า	“ขโมยด”ี	

บางคนหาดีด้วยวิธีชอบฟ้องผู้อ่ืนต่อ

ผู้ใหญ่	 หรือด้วยวิธีที่เรียกว่า	 “ใส่ร้าย

ป้ายสี”	 “ทับถม”	 “ใส่ความ”	 “สาด

โคลน”	หรอื	“ปัดขา”	บางคนหาดด้ีวย

วิธีแสดงดีซึ่งมีอาการแปลก	ๆ	ต่าง	ๆ	

อีกมาก	เช่น	“ชิงดี”	ที่มักพูดรวมกัน

ไปว่า	“ชิงดีชิงเด่น”	คือ	แย่งกันแสดง

ว่าดี	แย่งกนัแสดงว่าเด่นด้วยวธีิต่าง	ๆ	

หรือ	 “แข่งดี”	 คือไม่ยอมให้ด้อยกว่า

กนั	จะต้องแข่งแสดงว่าดเีสมอกนัหรอื

ยิ่งกว่า	 โดยไม่ใช่ตั้งใจท�าดีให้มากขึ้น

จนเสมอหรอืจนยิง่กว่ากนั	แต่เป็นการ

แก่งแย่งหาดีด้วยวิธีแสดงดีอย่างหนึ่ง

เท่านั้น	อีกอย่างหนึ่งคือ	“อวดดี”	ซึ่ง

เป็นการแสดงอาการอวดหย่ิงหรอืล�าพอง	

ท�านองข่มผู้อื่น	 น้อยบ้างมากบ้าง	 ว่า

ตนเป็นผู้มีดี	 มักจะพูดติดต่อกันไปว่า	

“อวดดีอวดเด่น”	หรือ	“ถือดี”	ซึ่งเป็น

เหตุให้เกิด	“ลองดี”	ขึ้นไป

	 วิธีหาดีต่าง	 ๆ	 ไม่อาจจะกล่าวให้

หมดสิ่น้ได้	เพราะมากคน	มากความคิด	

มากความเห็น	 มากวิธี	 แต่ก็อาจสรุป

ลงได้เป็น	๓	ประเภท	คือ	 หาดีด้วย

การท�าดี		๑	หาดีด้วยการท�าดีบ้างท�า

ไม่ดีบ้างปนกันไป	๑	หาดีด้วยการท�า

ชัว่ทัง้หมดหรอืโดยมาก	๑		ทัง้หมดนี้

ขึน้อยู่กบัความอยากดทีีห่มายถึงความ

อยากได้ดี	 หรือความอยากใคร่ได	้ 

ทีมุ่ง่ผลส่วนโลกธรรมทีป่รารถนาพอใจ

ใคร่ได้ดังกล่าวแล้ว	 ไม่ใช่ที่หมายถึง

ความอยากในความดี	 คืออยากท�า 

ความด	ี ความอยากดซีึง่มรีะดบัต่าง	 ๆ	

นัน้	เป็นเหตใุห้เกดิการขวนขวายแสดง

หาดี	 ท่ีเป็นการปฏิบัติออกทางกาย	

วาจา	ตามความอยากของใจ	ถ้าความ

อยากดีมีน้อย	 ก็ท�าให้ขวนขวายน้อย	

ถ้ามีปานกลางก็ท�าให้ขวนขวานแต่พอ

ประมาณ	 ถ้ามีมากแรงกล้า	 ก็ท�าให้

ขวนขวายดิน้รนทะเยอทะยานมาก	แต่

จะขวนขวายในทางไหนอย่างไรนัน้	ย่อม

แล้วแต่เหตผุลหลายอย่าง	ในทีน่ีจ้ะยก

มากล่าวแต่อย่างเดยีว	คอื	“ความเหน็”	

ของแต่ละบคุคล	คอืเหน็ว่าทางใดวธิใีด

ดีก็ย่อมจะท�าในทางนั้นวิธีนั้น	 ความ

เห็นท่ีขาดสติปัญญาอันถูกต้อง	 ย่อม

เป็นความเห็นผิด	 น�าให้ขวนขวายใน

ทางที่ผิด	 ส่วนความเห็นอันประกอบ

ด้วยสติปัญญาอันถูกต้อง	 ย่อมเป็น

ความเห็นชอบ	น�าให้ขวนขวายในทาง

ที่ถูก	ฉะนั้น	ข้อที่ทุก	ๆ	คนควรท�าก็

คือ	อบรมสติปัญญาอันถูกต้องให้เกิด

ความอยากดี
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ขึน้	วธิอีบรมสตปัิญญา	คือหม่ันระลึก

พิจารณาให้ฉลาดรู้ในความดีความชั่ว	

และอุบาย	 คือวิธีที่จะเข้าถึงความดี	 

ดังจะกล่าวเป็นแนวทางคิดต่อไปนี้:	

 ๑. ความอยากดเีป็นกาํลงัใจอย่าง

หนึ่ง	 ที่จะส่งเสริมใจให้กระตือรือร้น

แสวงหาดใีห้แก่ตน	ทีจ่ะท�าให้เล่าเรยีน

ศึกษาหาวิชาความรู้ฝึกฝนให้มีความ

สามารถในการงาน	แสวงหางานท�าเพือ่

ให้ได้ทรัพย์มาเล้ียงตนและครอบครัว

ให้เป็นสุข	 สร้างหลักฐานให้ดีขึ้นโดย

ล�าดบั	และท�ากิจท่ีเป็นประโยชน์ในทาง

ที่จะเป็นเกียรติส�าหรับตนตามส่วนที่

ควรท�าได้	 แต่ท�าอย่างไรจึงจะได้มาก

และดีเรว็ให้เพยีงพอสมกบัความอยาก

 ๒. โดยปกตคิวามอยากด ีย่อมเป็น

ความอยากที่จะให้ได้ดีมากและดีเร็ว

ด้วยกันทั้งนั้น	 เช่น	 อยากจะมั่งมีให้

มาก	ให้เรว็	อยากจะได้เล่ือนต�าแหน่ง

หน้าทีใ่ห้สูง	ให้เรว็	แต่ลาภ	ยศ	เป็นต้น

เหล่านี้ย่อมมีขอบเขตจ�ากัด	 บางผู้ที่มี

ความอยากได้ดีอย่างแรงจึงใช้วิธีหาดี

ต่าง	 ๆ	 กันดังกล่าวข้างต้น	 ซึ่งความ

ส�าเร็จอาจมีได้เหมือนกัน	 ถ้าไม่มีบ้าง

แล้วก็คงไม่มีใครหาดีด้วยวิธีเช่นนั้น	 

แต่ก็ควรพิจารณาว่า	 ได้ดีด้วยวิธีหาดี

ในทางผิดต่าง	 ๆ	 นั้น	 ก็เหมือนอย่าง

ได้ทรัพย์ด้วยวิธีหลอกลวงขโมยเขามา	

ถ้าเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถไม่สม

ฐานะ	กจ็ะไม่สามารถรกัษาฐานะไว้ได้

นาน	 จะด�ารงอยู่ในฐานะใดได้ก็ต้อง

ด้วยสามารถท�าดีสมฐานะนั้นเท่าน้ัน	

และผู้ใหญ่ย่อมจะหมดความไว้วางใจ

ในผู้ท่ีปรากฏว่าท�าดีแต่ต่อหน้า	 หรือ

แอบอ้างความดีของผู้อื่นเป็นต้น	ส่วน

การท�าดีสม�่าเสมอทั้งต่อหน้าและลับ

หลังผู้ใหญ่	 ด้วยความรู้ความสามารถ

และน�า้พกัน�า้แรงของตน	มุง่ให้เกดิผล

ดแีก่การงาน	ย่อมเป็นเหตใุห้ผูท้�าดไีด้

ดีไปโดยล�าดับ	 อาจจะไม่ทันใจอยาก	

แต่จกัมัน่คงและเป็นทีภ่มูใิจตวัเอง	การ

ตามใจตนเองที่อยากดิ้นรนนั้นเป็นส่ิง

ไม่ควรท�า	 ควรหักห้ามใจที่ใฝ่สูงใฝ่ดี

เกนิควร	เพราะจะไม่สมปรารถนา	ทัง้

จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขั้นด้วย

 ๓. สิ่งที่เรียกว่า “ดี” นี้อยู่ที่ลาภ

ยศหรือเงินทองต�าแหน่งหน้าที่สูง	 ๆ	

เท่านั้นหรือ?	 ถ้าต้ังปัญหาขึ้นดังนี	้ 

ก็น่าพิจารณาให้เห็นว่า	 มิใช่เพียงเท่า

นี	้เพราะผูท้ีม่เีงนิทองมาก	มตี�าแหน่ง

การงานดีแต่ไม่ด	ีกม็เีป็นอนัมาก	ดงัใน

วงนินทาของคนทั้งปวง	คนจนหรือคน

ที่มีต�าแหน่งต�่า	 ๆ	 มักจะไม่ถูกนินทา

มักจะนินทาคนมีเงินมีต�าแหน่งดี	 ๆ	

โดยมาก	 นอกจากว่าเป็นคนมีเงินมี

ต�าแหน่งดทีีม่คีวามดีด้วยเท่านัน้	จงึจะ

ไม่ถูกนินทา	 ทั้งยังจะได้รับสรรเสริญ	

การนินทากับสรรเสริญเป็นโลกธรรม	

ความอยากดี
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คือของประจ�าโลก	สดุแต่ความชอบไม่

ชอบของผูพ้ดู	แต่ความชอบไม่ชอบน้ัน

ก็ย่อมมีเหตุ	 คือการท�าอย่างใดอย่าง

หน่ึงของผูถ้กูนนิทาหรอืผูไ้ด้รบัสรรเสรญิ	

ในความเข้าใจจะผิดหรือถูกก็ตาม	 สิ่ง

ทีเ่รยีกว่าเกยีรตกิค็อืเสยีงสรรเสรญิใน

ความดี	และสิง่ท่ีเรยีกว่า	“ด”ี	ย่อมอยู่

ที่ความดีนี้เอง	 จึงควรค�านึงถึงความดี

และความชั่วที่ตรงกันข้ามให้มากขึ้น	

ทุก	 ๆ	 คนย่อมเคยได้ฟังว่าอะไรเป็น

ความดีอะไรเป็นความชั่วมาโดยล�าดับ

จากค�าสอนของมารดาบดิาครอูาจารย์	

ตลอดถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้า	 แต่

อาจจะยังไม่รู้จัก	 เพราะมิได้คิดพินิจ

พิจารณาให้ดี	หากได้คิดให้รู้จักชัดขึ้น

แล้ว	 ความอยากดีก็จะไม่เป็นความ

อยากได้ดี	 แต่จะเป็นความอยากใน

ความดี	จักเป็นเหตุให้ท�าดีต่าง	ๆ	ให้

มองเห็นค่าของความดีสูงกว่าลาภยศ	

ไม่ยอมทีจ่ะท�าชัว่ช้าเสยีหายเพราะเหตุ

แห่งลาภยศ	และจกัถอืความดทีกุอย่าง

เป็นสาระแก่นสารของชีวิต	 เป็นสิ่งท่ี

ประทบัอยูก่บัจติใจตดิตามตนไปทกุแห่ง

ทุกเวลา

 ๔. ความดีเป็นสิ่งที่บริโภคไม่ได้ 

แต่ทกุคนต้องมีทรพัย์ส�าหรับใช้บริโภค	

ถ้าไม่มีทรัพย์เพียงพอ	 ความดีจะมี

ประโยชน์อะไร	ถ้ามีปัญหาดงัน้ีกแ็สดง

ว่ายังไม่เข้าใจค�าว่าความดี	 เพราะ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้	 แปลความว่า	

“คนขยนัเอาธรุะทาํเหมาะย่อมได้ทรพัย์” 

การปฏิบัติพระพุทธโอวาทนี้เป็นความ

ดใีนการหาทรพัย์	ถ้าปฏบัิตไิด้บรบิรูณ์

ย่อมเป็นเศรษฐไีด้โดยไม่ต้องประพฤติ

ผิดศีลข้อไหน	ในการหายศและอื่น	ๆ		

กห็าได้ด้วยความดเีช่นเดยีวกัน	อาศยั

มีความเพียร	 มีวิชาสามารถ	 มีความ

ซื่อสัตย์จงรักภักดี	 มีความกตัญญ	ู

เป็นต้น	ฉะนัน้	ตัง้ใจสร้างความดเีหล่า

นีใ้ห้เกดิขึน้แก่ตน	และใช้ความดที�าเหตุ

ให้เหมาะแก่ผลที่ต้องการ	 	 ย่อมจะ

ส�าเรจ็สิง่ประสงค์ทัง้ในปัจจบุนัและภาย

หน้า

 ๕. ให้รู้จักมีสันโดษ	คือ	ความอิ่ม	

ความพอ	ในผลทีไ่ด้รบั	กล่าวคอื	ยนิดี

ตามที่ได้	 ยินดีตามก�าลัง	 ยินดีตาม

สมควรของตน	 ทุกคนย่อมมีขอบเขต

แห่งส่ิงที่พึงได้	 มีขอบเขตแห่งก�าลัง	 

มีของเขตแห่งความสมควร	 คือความ

สมรปูสมรา่งของตน	ความอยากดีนั้น

ถ้าเป็นความอยากได้ใคร่ดีในผลที่เกิน

ขอบเขตไป	 ย่อมเป็นเหตุให้ประพฤติ

ทุจริต	หรือหาดีในทางผิดต่าง	ๆ	และ

ก็ไม่อาจได้เกินขอบเขตไปนั่นเอง	 คือ

ความอิ่มในผลที่ได้	 ก็จะท�าให้ไม่ต้อง

ประพฤติทุจริต	 ท�าให้เป็นคนมี	 มิใช่

คนจน	 เพราะความอิ่มความพอดีคือ

ความมี	ส่วนความอยากไม่รู้จักอิ่มจัก

พอคอืความจน	พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้	

ความอยากดี



ค

235

แปลความว่า “ความอยากย่อมเสอืกไส

ซึ่งนรชน” “ความสันโดษเป็นทรัพย์

อย่างยิ่ง”	 ความอยากดีท่ีมีสันโดษ

ควบคุมย่อมจะเป็นที่อิ่มที่พอ	 เหมือน

อย่างความหวิของร่างกาย	เมือ่ได้บรโิภค

พอสมควรแล้วก็มีการอิม่	ถ้าจติใจรูจ้กั

อิม่เหมอืนอย่างร่างกายบ้าง	กจ็ะมคีวาม

ดีและความสุขเพิ่มขึ้นอีกมาก

 ๖. ความอยากดีนีม้กัจะเป็นความ

อยากได้ใคร่ดีในผลที่ปรารถนาท้ัง

หลาย เช่นในทรัพย์และต�าแหน่งคือ

อยากจะได้สิง่น้ันสิง่น้ี	อยากจะเป็นน่ัน

เป็นน่ีข้ึนมาโดยเร็ว	 แต่มักจะไม่เป็น

ความอยากจะท�าด	ีซ่ึงเป็นความอยาก

ในเหตหุรอืในความดดีงักล่าวในข้อก่อน	

จึงมีคนมิใช่น้อยท่ีไม่ปรับปรุงความรู้

ความสามารถของตนให้ดข้ึีน	ไม่พยายาม

ท�างานให้ดี	 คอยมุ่งแต่จะให้ได้ผลด	ี

บางทไีด้ต�าแหน่งมาแล้ว	กไ็ม่ท�างานให้

สม	ดงัจะเรยีกได้ว่า	อยากได้ต�าแหน่ง	

แต่ไม่อยากท�างาน	 พิจารณาดูให้ดีจะ

เห็นได้ว่า	ความอยากดังนี้ไม่ยุติธรรม	

แต่ก็มอียู่เหมือนกันท่ีต้ังใจท�างานด	ีแต่

ก็ไม่ค่อยจะได้ดี	 เมื่อเป็นเช่นนี้ก็น่าที่

จะต้องพจิารณาดตูวัเอง	ว่าน่าจะบกพร่อง

ในข้อใดข้อหนึ่ง	 เช่น	 หย่อนความรู้

ความสามารถ	หรอืท�าไม่เหมาะ	กต้็อง

ปรบัปรงุตนเองให้มีความรูค้วามสามารถ

ในการงานให้มากขึ้น	และตรวจดูว่ามี

ความไม่เหมาะสมอยูท่ีไ่หน	กแ็ก้ไขการ

ท�าให้เหมาะสมตามหลกัสัปปรุสิธรรม	

(ธรรมแห่งคนดี)	คือให้รู้จักเหตุ	รู้จัก

ผล	 รู้จักตน	 รู้จักประมาณ	 รู้จักกาล	

รู้จักบริษัท	รู้จักเลือกบุคคลที่ดีหรือไม่

ดี	และท�าให้เหมาะแก่ส่วนที่เกี่ยวข้อง

เหล่านี้	 การท�าให้เหมาะดังนี้เป็นการ

ท�าดี	 ผู้มีความรู้ความสามารถมากถ้า

ขาดการท�าเหมาะ	ก็ไม่อาจได้ดีตามที่

น่าจะได้	ฉะนัน้	การท�าดนีัน้	ย่อมหมาย

ถึงการท�าให้เหมาะดังกล่าว	

 ๗. แต่การทาํให้เหมาะดงักล่าวมไิด้

หมายความว่า	เขาท�าไม่ดี	ต้องท�าไม่

ดีตามเขาไปด้วย	 จึงเหมาะแก่เขา	 

ยกตวัอย่าง	เช่น	จะด�ารงตนอยูใ่นทาง

ความซือ่สตัย์จงรักภกัด	ีแต่เมือ่คนอืน่

เขาไม่สุจริตกันได้อย่างไร	มีมากคนที่

ประสบปัญหาเช่นนี	้ถ้ามคีวามฉลาดรู้

ในอบุาย	คอืวธิเีข้าถงึความด	ีกส็ามารถ

รักษาความดี	รักษาตนไว้ได้	การท�าดี

ทุกอย่าง	 มิใช่ว่าจะท�าได้โดยสะดวก	

ทุกอย่างย่อมมีอุปสรรค	 เช่นเดียวกับ

ความจริง	มิใช่ว่าเป็นความจริงแล้วจะ

พดูได้เสมอไป	ความจริงบางอย่างควรพดู 

แต่ความจริงบางอย่างไม่ควรพูด	 พูด

ในเรื่องที่ควรพูด	 นิ่งในเรื่องที่ควรนิ่ง	

รู้จักมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่

มีความกตัญญูกตเวที	มีความเอื้อเฟื้อ

ในเพ่ือนมิตรสหายมีความซื่อตรงต่อ
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กันคนที่ร่วมงานกัน	แม้ที่ประพฤติผิด

ในหน้าที	่เมือ่ตระหนกัว่าใครเป็นคนดี

ชนดิทีไ่ม่เป็นอันตรายแก่คนช่ัวหรอือาจ

จะช่วยให้สตนิ�าคนท่ีประพฤตไิม่ด	ีนอก

ลู่นอกทางไปให้กลับเข้าทางที่ถูก	 เขา

คบพร้อมทั้งมีความนับถือในผู้นั้นทั้ง

เด็กท้ังผู้ใหญ่	 เพราะคนทุกคนแม้จะ

ประพฤติทุจริตอย่างไร	ก็ย่อมมีความ

ส�านึกตนอยู่ได้เหมือนกันว่าอะไรไม่ดี	

อะไรดี	และคนที่ชั่วช้ามาก	เช่น	เป็น

โจรหยาบช้า	น่าจะมน้ีอยคนทีป่รารถนา

จะให้ผูท้ีต่นรกั	เช่น	บตุรของตน	เป็น

โจรเหมือนอย่างตน	 ฉะนั้น	 การท�าดี

ทัง้ปวงจึงข้ึนอยูก่บัความฉลาดรูใ้นอบุาย	

อันหมายถึงวิธีเข้าถึงความดี	 คือตั้ง

ความด	ีเช่น	ความสจุริตเป็นหลกั	แล้ว

รูว้ธิเีดนิเข้าไปหา	เม่ือท�าให้เหมาะด้วย

เหตุผลเป็นต้นดังกล่าว	 ก็ย่อมจะเข้า

ถงึได้	มใิช่หมายความว่าตัง้คนไม่ดีหรือ

ความไม่ดีของเขาเป็นหลัก	 แล้วเดิน

เข้าหาความไม่ดีเหมือนอย่างเขา	การ

ท�าเช่นนี้หาเรียกท�าเหมาะไม่	เรียกว่า

เป็นการท�าไม่เหมาะ

	 อนึง่	คนท�าดจีะต้องประสบอุปสรรค

ที่มีอยู่ทั่วไปโดยมากอีกข้อหนึ่ง	คือ

 ความริษยา	 เป็นอาการของจิตใจ

อย่างหนึง่ทีไ่ม่ด	ีคอืความไม่ชอบ	ความ

ชิงชัง	ความคิดกีดกัน	 ไม่อยากให้คน

อื่นได้ดี	 เมื่อเห็นเขาได้ดีก็ทนอยู่ไม่ได้	

อย่างน้อยก็เกิดความไม่ชอบขึ้นในใจ	

อย่างมากก็ถึงชิงชัง	 จนถึงคิดเกลียด

กนัปัดตดัรอนด้วยวธิต่ีาง	ๆ	ความรษิยา

เป็นสิ่งไม่ดี	ใคร	ๆ	ก็ทราบ	แม้ที่ใจผู้

รษิยาก็ทราบ	กไ็มป่รารถนาให้ผู้ใดมา

ริษยาตัดรอนตน	 แต่ไฉนตนจึงอดไม่

ได้ทีจ่ะรษิยาตดัรอนคนอืน่	ท้ังนีก้เ็พราะ

ขาดสติปัญญาท่ีจะพนิจิพจิารณา	จงึน่า

จะได้ยกความริษยาขึ้นมาพิจารณาใน

ทางสติปัญญาต่อไป

 ๑. ความริษยาทําใจผู้มีริษยาเอง

ให้เดือดร้อน	กระสับกระส่าย	ขุ่นมัว	

เพราะเป็นกิเลสที่เผาใจ

 ๒. ความรษิยาทําให้คดิหกัล้างคณุ

ความดขีองเขาด้วยการกระทาํและคาํ

พดู	เป็นการสร้างบาปอกุศลให้เกดิแก่

ตนเองด้วย	ท�าลายความดขีองผูอ้ืน่ด้วย

 ๓. ทําไมจึงต้องไปริษยาเขา อาจ

ตอบเหตุได้ว่า	เพราะกลัวเขาจะดเีสมอ

หรือจะดีกว่าเป็นอย่างเบา	อย่างแรงก็

ไม่อยากให้เขาได้ดเีสียเลย	ถ้าเขาได้ดี

ตนเองก็จะมีคู่แข่ง	หรือจะด้อยไปเสีย	

สาเหตุเหล่านี้พิจารณาดูแล้วก็จะเห็น

ว่า	ไม่ยตุธิรรมเลย	คือตนเองนัน้กล่าว

ได้ว่าอยากด	ีหรอือยากได้ใคร่ด	ีทัง้ไม่

อยากให้ใครมาริษยาตัดรอนดังกล่าว	

แต่ไฉนจึงได้ไปริษยาเขา	 ตามความ

ยุติธรรมนั้น	 เมื่อตนอยากได้ดี	 เขาก็

อยากได้ด	ีต่างไม่อยากให้ใครมารษิยา
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ตัดรอน	 จึงควรจะยินดีต่อความดีของ

กันและกัน	 ใครได้ดีก็ยินดีด้วย	 ดั่งนี้	

ยตุธิรรมด้วย	เป็นเหตใุห้เกดิกศุลและ

ความสุขด้วย

 ๔. ถ้าตนเองเมือ่จะได้ดขีึน้มากถ็กู

รษิยาตดัรอน	เป็นเสยีดงันีทุ้กครัง้	ตน

กจ็ะดขีึน้ในทางใดทางหนึง่มไิด้เลย	คน

อืน่ก็เหมอืนกนั	ถ้าจะดขีึน้มากถ็กูรษิยา

ตัดรอนทุกคราวไป	 ก็จะไม่มีใครดีขึ้น

ได้	กล่าวได้ว่าความดีถกูท�าลายอยูเ่สมอ	

เมื่อเป็นเช่นนี้	 โลกนี้จะด�ารงอยู่ได้

อย่างไร	ฉะนัน้	จงึได้มพีระพทุธศาสน

สภุาษติแสดงไว้ว่า	“ความรษิยายังโลก

ให้พินาศ”	โดยทางตรงกันข้าม	ทุก	ๆ	

คนจะต้องดีขึ้นทางใดทางหนึ่งก็เพราะ

มผีูอ้ืน่มเีมตตากรณุาสนบัสนนุ	ต้ังแต่

มารดาบิดา	 ครูอาจารย์	 และเจ้านาย	

เป็นต้นมา	 โลกย่อมมีความผาสุกก็

เพราะเหตุนี้	ฉะนั้น	จึงได้มีพระพุทธ-

ศาสนสุภาษิตแสดงไว้ว่า	 “เมตตาเป็น

ธรรมค�้าจุนโลก”

 ๕. มุทิตา	 คือความพลอยยินดีใน

เมือ่ผูอ้ืน่ได้ดมีคีวามเจรญิความสขุ	จงึ

ควรอบรมให้มขีึน้แทนทีร่ษิยา	เมือ่เหน็

ใครท�าความด	ีหรอืท�าบญุกุศลอย่างใด

อย่างหนึ่ง	 ก็หัดใจตนเองให้พลอย

อนุโมทนา	ข้อนีเ้ป็นบญุอย่างหนึง่	เรยีก

ว่าปัตตานุโมทนามัยบุญกิริยา	 การ

ท�าบุญส�าเรจ็ด้วยอนโุมทนาส่วนบุญ	ใช้

ในเวลาท่ีผู้อื่นประกอบกระท�าเหตุที่ดี	

และเม่ือเขาได้รับผลท่ีดี	 ก็มีมุทิตาจิต	

พลอยยินดีในผลที่เขาได้	 ไม่ริษยา

ตัดรอน	 ย่อมเป็นเหตุให้ผู้มีใจดังนี้มี

ความสุข	 เป็นการส่งเสริมความดีให้

มากขึ้นด้วย	ชื่อว่าได้ท�าบุญกุศลอย่าง

หนึ่งด้วย

 ๖. อนุโมทนาในเหตุที่ดี มีมุทิตา

ในผลทีด่ขีองผูอ้ืน่	ย่อมจะได้รบัอานสิงส์

เช่นเดียวกับเมตตาจิตต่อเนื่องกัน	ดัง

ท่ีท่านแสดงไว้	 คือ	 หลับเป็นสุข	 ตื่น

เป็นสุข	 ไม่ฝันเห็นสิ่งลามก	 เป็นที่ีรัก

ของมนษุย์	เป็นทีร่กัของอมนุษย์	เทวดา

ย่อมรักษา	 ไฟยาพิษหรือศาสตราไม่

กล�้ากลาย	 จิตย่อมเป็นสมาธิได้เร็ว	 

ผิวหน้าย่อมผ่องใส	 ย่อมมีสติไม่หลง

ในเวลาท�ากาลกิริยา	 เมื่อยังไม่รู้แจ้ง

คุณธรรมที่สูงขึ้นไปย่อมไปบังเกิดใน

พรหมโลก	ฉะนั้น	การท�าใจให้พลอย

ยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดี	 จึงดีกว่าริษยา 

โดยแท	้(ร.ธ.	๓๓-๓๗)

คหบดีจีวร ดู ชีวกโกมารภัจ

คัคคมันตานีบุตร ดู อังคุลิมาลสูตร

คันถธุระ ดู ศากยราชกุมาร ๖

คันธมาทน์ ดู หิมพานต์ 

คันธมาทนกูฎ ดู หิมพานต์ 

คันธัพพะ ดู คนธรรพ์, คัมภีร์อภิธัมมัตถ- 

  สังคหะ, ชาติ, อาหาร

คันธัพพสังยุต ดู คนธรรพ์

ศันธัพพสังยุต
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คันธารมณ์ ดู อายตนะ

คมัภีร์	ในเบือ้งต้นกค็วรจะทราบว่า	คมัภร์ีใน

ส�าคัญ	 เป็นขอบเขตของพุทธศาสนา	

ว่าพทุธศาสนาซึง่เป็นขัน้ส�าคญันัน้ย่อม

รวมอยู่ในขอบเขตอันนี้	คือที่จารึกกัน

ไว้นี้ทั้งหมด	 เหมือนอย่างคันนาที่เป็น

ขอบเขตของนา	ค�าว่าบาลมีคีวามหมาย

ดัง่นี	้ไม่ใช่เป็นชือ่ของภาษา	แต่เป็นชือ่

ของคมัภร์ีท่ีเป็นชัน้แรก	เป็นหลกัส�าคัญ

ดังกล่าว

 กถา	 คือถ้อยค�าที่แสดงเนื้อความ

ของบาลี	 คืออธิบายบาลีเพื่อให้เข้าใจ

ได้ง่าย	 เรียกว่า	 อรรถกถา	 นับเป็น

คมัภร์ีชัน้	๒	และยงัมถ้ีอยค�าทีอ่ธบิาย

ขยายความอรรถกถานั้นออกไปอีก	

เรยีกว่า	ฎกีา	เป็นคัมภร์ีชัน้	๓	และก็

ยงัมกีถาคอืถ้อยค�าอธบิายฎกีานัน้ออก

ไปอกี	เรยีกว่า	อนฎุกีา	เป็นคมัภร์ีชัน้	๔ 

และกยั็งมคีมัภร์ีทีม่ผีูร้วบรวมรจนาขึน้

ไว้เป็นพิเศษอีกเป็นอันมาก	 เช่นว่า วิ

สุทธิมรรค	 และคัมภีร์อื่น	 ๆ	 ที่รจนา

ขึ้นจนถึงในปัจจุบัน	 เช่น	ทางวินัยก็มี

วนิยัมขุเล่ม	๑	วนิยัมขุเล่ม	๒	วนิยัมขุ

เล่ม	๓	เป็นต้น	กเ็รยีกว่าเป็น	ปกรณ์

พเิศษ	ค�าว่าปกรณ์นัน้กห็มายถงึคมัภร์ี

ทีผู่ร้จนาได้กระท�าขึน้	ปกรณ์กม็าจาก

ค�าว่ากระท�าขึ้นมา	 รวบรวมขึ้นมา	 

เพราะฉะนั้น	 ต�าราในพุทธศาสนานี้ 

จึงมีมาก	 แต่ท่ีเป็นคัมภีร์ชั้นแรกก ็

เรียกว่าบาลีดั่งที่กล่าวมานั้น

พุทธศาสนา	 อันหมายถึงว่าที่จารึกลง

เป็นตัวอักษร	 ซึ่งมีประวัติว่าเริ่มต้น

จารึกให้บริบูรณ์ที่ลังกาทวีป	 ในสมัย

สังคายนาที่ท�าในลังกาทวีปครั้งหนึ่ง	

หลังจากพุทธปรินิพพานหลายร้อยปีท่ี

เล่าไว้ในพุทธประวัติแล้ว	คัมภีร์ที่เป็น

คมัภร์ีชัน้แรกอันแสดงว่าเป็นพทุธพจน์

หรือพุทธภาษิตเป็นส่วนใหญ่และก็มี

สาวกภาษิตหรือแม้เทวดาภาษิต	 ซ่ึง

เป็นภาษติทีพ่ระพทุธเจ้าทรงรบัรองหรอื

ว่าทีเ่ข้าทางแห่งพทุธศาสนารวมอยู่ด้วย	

และแม้ภาษิตท่ีไม่เข้าทางพุทธศาสนา

ทีม่ผีูม้ากราบทูล	พระพุทธเจ้าก็ตรสัแก้	

คอืมทีัง้	๒	อย่าง	คอือย่างทีไ่ม่เข้าทาง

พุทธศาสนาโดยตรงหรือผิดทางพุทธ-

ศาสนา	 และที่พระพุทธเจ้าตรัสแก้ให้

เข้าทางพทุธศาสนา	ก็มีอยูเ่ป็นอันมาก

เหมอืนกนั	ซึง่เป็นคมัภร์ีชัน้แรกทีจ่ารกึ

ไว้	คัมภีร์ชั้นแรกนี้เรียกว่า	บาลี จาก

ภาษามคธว่า	ปาลิ ค�าว่า	 ปาลิ	 หรือ

บาลีนี้เดิมไม่ได้เป็นชื่อของภาษา	 แต่

ว่าเป็นชือ่ของคัมภีร์	ซ่ึงหมายถึงว่าเป็น

คัมภีร์ชั้นแรกท่ีได้จารึกเป็นตัวอักษร

รวบรวมเอาไว้	และกม็คีวามหมายถงึว่า

เป็นทีร่วมพทุธพจน์เป็นต้นดงักล่าว	ซึง่

เป็นหลกัฐานในขัน้แรกอันเป็นข้ันส�าคัญ	

คอืรวมไว้ในชัน้แรกให้เป็นหลักฐานอัน

คันธารมณ์
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	 และในการที่จารึกตัวอักษรซึ่งเป็น

พระพทุธวจันะเป็นต้น	อนัเป็นขัน้ส�าคญั

ข้ันแรกดังกล่าวมานั้น	 และที่เรียกว่า

บาลน้ัีนใช้ภาษามคธท่ีเรียกกนัว่า	มาคธี 

แปลว่า	 ภาษามคธ	 คือเป็นภาษาของ

ชาวมคธ	 มคธรัฐในครั้งนั้นแต่เพียง

ภาษาเดียว	 เป็นฝ่าย	 เถรวาท จารึก

ใช้ภาษามคธ	แต่ว่าพทุธศาสนาของอีก

ฝ่ายหน่ึงอันเรียกว่า	 อาจริยวาท	 ซึ่ง

เรยีกฝ่ายนัน้เองว่า	มหายาน	ใช้ภาษา

สนัสกฤต	ส่วนของฝ่ายเถรวาทคอืฝ่าย

ทีป่ระเทศไทยเรานบัถอืกนัอยู่นีใ้ช้ภาษา

มคธจารึกพระพุทธวจันะ	เพราะฉะนัน้

ต่อมาจึงได้พลอยเรียกภาษาท่ีจารึก

พระพุทธวัจนะที่เป็นขั้นบาลีนี้ว่าเป็น

ภาษาบาลีไปด้วย	 ค�าว่า	 บาลี	 นั้นจึง

กลายเป็นค�าเรียกท่ีหมายถึงภาษาที่

จารึกพระพุทธวัจนะไปด้วยดังที่เรียก

กันว่าภาษาบาลี	 และคนไทยเราโดย

มากนัน้เม่ือเรยีกว่าภาษาบาลีก็รูจ้กักัน	

และภาษาทีใ่ช้จารกึพระพทุธวัจนะและ

ที่สวดมนต์กันเรียกว่าภาษาบาลี	 จะ

เรียกว่าภาษามคธมักจะไม่เข้าใจ	 แต่

อันที่จริงน้ันเป็นภาษามคธหรือมาคธี

ดังที่เล่ามา	 ท�านองเดียวกับที่ไทยเรา

เรียกภาษาที่จารึกในศิลาจารึกของ

พระร่วงว่าภาษาพระร่วง	 ก็คือภาษา

ไทยนัน่แหละ	แต่เป็นภาษาสมยันัน้	ก็

เรยีกว่าภาษาศลิาจารกึพระร่วงกเ็ข้าใจ

กัน	 เพราะฉะนั้น	 คัมภีร์ในบาลีจึงมี

มากดังกล่าวมานี้

	 และเมือ่จะสรปุเข้าแล้ว	ส�าหรบัคมัภร์ี

ที่เป็นบาลีท่ีจารึกครั้งแรกลงเป็นตัว

อักษรนั้นก็แบ่งเป็น	 ปิฎก ๓ คือ	 

วินยัปิฎก สตุตนัตปิฎก อภิธรรมปิฎก 

ดังที่เข้าใจกัน	 และยังมีค�าที่แบ่งพระ

คัมภีร์พระไตรปิฎกนี้ในชั้นเดิมตั้งแต่

ครั้งพุทธกาล	 คือค�าว่า	 ธรรมวินัย  

พระธรรมวินยั	คอืพทุธศาสนา นัน้ใน

ชั้นแรกพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่

เป็นค�าสอนตั้งแต่ปฐมเทศนาเป็นต้น

มา	และต่อมาเมือ่ได้มผีูเ้ข้ามาบวชเป็น

ภกิษใุนพทุธศาสนามากขึน้	และมคีวาม

ประพฤตทีิไ่ม่ถกูต้องบงัเกดิขึน้	พระพทุธเจ้า

จงึได้ทรงบญัญตัพิระวนิยัอนัเป็นค�าสัง่

ที่สั่งห้ามการกระท�าที่ไม่เหมาะไม่ควร

นั้น	ๆ	และสั่งอนุญาตคือว่าให้ท�าการ

ที่เหมาะที่ควรนั้น	ๆ	ดังที่ได้มีปรากฏ

อยู่ในพระวินัยบัญญัติ	 มีทั้งห้ามและ 

ทั้งอนุญาต	 และค�าว่าอนุญาตนั้นก็

หมายความว่าต้องท�าด้วย	เช่น	อนญุาต

คอืให้เข้าพรรษา	ออกพรรษา	ให้อธษิฐาน

ไตรจีวรครอง	 ให้วิกัปอดิเรกจีวร	 ให้

พนิทผุ้านุ่งผ้าห่มทีจ่ะใช้	เหล่านีเ้ป็นต้น

ล้วนเรียกว่าอนุญาต	แต่ค�าว่าอนุญาต

นั้นหมายความว่าต้องท�าตามที่ตรัสให้

ท�านัน้	แล้วกท็ีท่รงห้ามกต้็องไม่ท�า	เป็น

ค�าส่ัง	ส่วนค�าสอนนัน้ไม่เป็นค�าส่ัง	เป็น

คัมภีร์
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ค�าแนะน�าตกัเตอืนต่าง	ๆ	ก็สดุแต่ผูฟั้ง

จะปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตั	ิจะท�าหรือไม่ท�า	

หรือว่าจะปฏิบัติได้เพียงไร	 จะท�าได้

เพียงไร	 ตามศรัทธาและปัญญาของ

แต่ละบุคคล

	 เพราะฉะน้ัน	ในช้ันแรกพุทธศาสนา

จึงแบ่งออกเป็นธรรมกบัเป็นวนิยั	ก่อน

จะมีวินัยน้ันก็มีแต่ธรรมอย่างเดียว	 

คอืเป็นค�าสอน	เม่ือทรงบญัญติัวนิยัข้ึน	

จงึมวีนิยัซ่ึงเป็นค�าสัง่	เพราะฉะนัน้เรา

จึงแปลค�าว่า	 ศาสนา ว่าค�าสั่งสอน	 

ค�าสั่งก็หมายถึงวินัย	 ค�าสอนก็หมาย

ถึงธรรม	 ก่อนแต่มีวินัยค�าว่าศาสนาก็

แปลว่าค�าสอนอย่างเดียว	 และค�าว่า

ศาสนานี้ก็มีมาตั้งแต่คร้ังต้นพุทธกาล	

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดง	 โอวาท-

ปาติโมกข์	ในวนัเพญ็กลางเดอืนมาฆะ	

คือเดือน	 ๓	 ของไทยเราโดยมาก	 แก่ 

พระอรหันต์	 ๑,๒๕๐	 รูป	 ที่ตรัสว่า	

“สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทําบาป

ทัง้ปวง กสุลสสฺปูสมปฺทา การทาํกุศล

ให้ถึงพร้อม สจิตฺตปริโยทปนํ การทํา

จิตของตนให้ผ่องแผ้ว เอตํ พุทฺธาน 

สาสนํ นี้เป็นศาสนาคือคําสอนของ 

พระพทุธะทัง้หลาย” พระพทุธเจ้าทรง

ใช้ ศาสนา	มาเองตัง้แต่ต้นศาสนาแล้ว	

ค�าบาลีนัน้ว่า	สาสนะ	นีเ้ป็นสาสนะคอื

ค�าสอนของพระพุทธะทั้งหลาย	แต่ว่า

มาถงึภาษาไทย	ไทยเราเอาค�าว่าสาสนะ

นีม้าใช้	แต่เราไม่ชอบค�าสัน้	ๆ	เราต่อ 

า	 เข้าไปเองเป็น	สาสนา และเอา	ส 

สะกดเข้าไปกบั	สา	ด้วย	เป็น	สาสนา 

เราไม่ชอบค�าว่า	สา-ส-นะ ไทยเราถนดั

ชอบว่า	ศาส-ส-นา	เป็นค�าเรยีกในภาษา

ไทย	แต่ค�าเดิมนัน้	สาสนะ ไม่ใช่	สาส-

ส-นะ	สา-ส-นะ	มาเป็นไทยว่า	ศาสนา 

เอา า	 ต่อเข้าไป	 เราชอบค�ายาว	 ๆ	

ลงท้าย	แล้วกแ็ปลว่าค�าสอน	แต่เมือ่มี

พระวินัยขึ้นแล้วก็แปลว่าค�าส่ังสอน	

อย่างเดี๋ยวนี้เราใช้แปลพุทธศาสนาว่า

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

	 พระพทุธศาสนานัน้เมือ่แยกออกเป็น 

พระธรรมและพระวนัิยดัง่ทีไ่ด้แสดงมา 

แล้ว	กไ็ด้ปรากฏในพระพทุธวัจนะเมือ่

มีพระวินัยแล้วโดยมากว่า	 “ในธรรม

วนิยันี”้	พระพทุธเจ้าได้ทรงใช้ค�านี	้และ

พระพุทธสาวกกไ็ด้ใช้ค�านีใ้นการแสดง

ธรรมทัว่	ๆ	ไป	ตลอดจนถึงเมือ่ใกล้จะ

ปรินิพพานก็ได้จัดต้ังพระธรรมวินัยไว้

เป็นศาสดาแทนพระองค์	เมือ่พระองค์

ทรงล่วงไป	 ดังที่ได้มีพระพุทธภาษิต

ตรัสไว้ว่า	โย โว อานนฺท	เป็นต้น	ที่

แปลความว่า	 “ดูก่อนอานนท์ ธรรม

และวินัยใดที่เราได้แสดงแล้ว บัญญัติ

แล้วแก่ท่านทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น 

เป็นศาสดาของท่านทัง้หลาย โดยกาล

คัมภีร์
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ล่วงไปของเรา”	 ดั่งนี้	 เพราะฉะนั้น	

พระพทุธศาสนาในสมัยพทุธกาลนัน้ใน

ระยะต้นมีหนึ่งคือพระธรรม	 และเมื่อ

ทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นก็มีสอง	 คือ	

พระธรรม	๑	พระวนิยั	๑	ท่ีเราแปลว่า	

พระธรรม	ค�าสอน	พระวนิยั	ค�าสัง่	และ

แปลค�าว่าพุทธศาสนาว่า	ค�าสัง่สอนของ

พระพุทธเจ้า	 คือแปลศาสนาว่าค�าสั่ง

สอน	และแม้ในครั้งท�าสังคายนาที่	 ๑	

และท�าสังคายนาที่	๒	ซึ่งยังติดอยู่มา

ใน	พระไตรปิฎก	กแ็สดงว่าท่านได้ท�า

สงัคายนาพระธรรมซึง่เป็นค�าสอน	และ

พระวินัยซึ่งเป็นค�าสั่ง	 ต่อมาต้ังแต่

สงัคายนาครัง้ท่ี	๓	จงึได้เพิม่ขึน้มาอีก

หนึ่งคือ	 อภิธรรม	 เพราะฉะนั้น	 จึงมี	

๓	โดยเรยีงพระวนิยัไว้เป็นที	่๑	พระวนิยั	

พระสุตตันตะ	 และพระอภิธรรม	 ที่

เรียกกันว่า	พระไตรปิฎก 

 ปิฎก	นั้นแปลว่า	ตะกร้า ไตรปิฎก 

คือ	ตะกร้า	๓	ใบ	อันหมายความว่า

เป็นหมวดใหญ่	 ๓	 หมวด	 ซึ่งเป็นที่

บรรจไุว้รวมไว้ซ่ึงพระพุทธศาสนา	เป็น

พระวนิยัหมวดหนึง่	พระสตุตนัตะหรอื

พระสตูรหมวดหนึง่	และพระอภธิรรม

อกีหมวดหนึง่กเ็ป็นพระไตรปิฎก	จารกึ

เป็นตัวอกัษรท่ีถอืเป็นต�าราพทุธศาสนา

หรอืคมัภร์ีพทุธศาสนาในชัน้แรกจนถงึ

บัดนี้	(ท.ท.	๔๐-๔๔)

คมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ อภธิรรม	๗	คมัภร์ี

นี	้ถ้าจะเรยีนกนัโดยล�าดบัให้ครบถ้วน

กจ็ะต้องใช้เวลานาน	เพราะมข้ีอความ

ที่สลับซับซ้อนพิสดารมาก	ฉะนั้น	ต่อ

มาเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปอยู่ใน

ขนาดพันปี	 ได้มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อ

ท่าน	 อนุรุทธะ	 ได้ประมวลเนื้อความ

ของอภิธรรมทัง้	๗	คัมภร์ีนี	้มาแต่งไว้

โดยย่นย่อ	เรยีกว่า	คมัภีร์อภิธมัมัตถ-

สังคหะ	 แปลว่า	 สงเคราะห์คือสรุป

ความแห่งอภิธรรม	ยกหัวข้อเป็นสี่คือ	

๑. จิต ๒. เจตสิก	 แปลว่าธรรมที่มี

ในใจ	๓. รูป ๔. นิพพาน ท่านแต่ง

เป็นคาถาสลบัร้อยแก้วแบ่งออกเป็น	๙	

ปรจิเฉท	คอื	๙	ตอน	เป็นหนงัสือเล่ม

เล็ก	 ๆ	 ไม่โตมาก	 คัมภีร์อภิธัมมัตถ-

สังคหะนี้เป็นที่นิยมกันมาก	เมื่อเรียน

ตามคัมภีร์นี้แล้วไปจับดู	 อภิธรรม	 ๗	

คัมภีร์ก็จะเข้าใจได้โดยง่ายโดยตลอด	

เป็นการเรียนลัด

	 พิจารณาดูตามหัวข้อท่ีท่านวางไว้

เป็นส่ีนีต้ามความเข้าใจ	จตินีเ้ป็นตวัยนื	

โดยปกติจิตก็มีดวงเดียว	 จิตจะเป็น 

ต่าง	ๆ	กเ็พราะมเีจตสกิ	แปลว่าธรรม

ทีม่ใีนใจ	มเีจตสกิเป็นอย่างไร	จติกเ็ป็น

อย่างนั้น	 เจตสิกจึงเป็นสิ่งที่มีผสมอยู่

ในจิต	เทียบเหมือนดัง่ว่าน�า้กบัสีท่ีผสม

อยู่ในน�้า	น�้าโดยปกติก็เป็นอย่างเดียว	

แต่เมื่อใส่สีลงไปน�้าจึงเป็นน�้าสีนั้น	 
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น�้าสีนี้	ฉะนั้น	ในอภิธรรมที่แจกจิตไว้

ถงึ	๘๙	ดวงกด้็วยอ�านาจของเจตสกินี้

เอง	 ยกเจตสิกออกแล้วจิตก็เป็นอัน

เดียวเท่านั้น	 แจกออกไปเป็นอย่างไร

มิได้	 แต่ว่าทั้งจิตและเจตสิกนี้ก็อาศัย

อยูก่บัรปู	รปูท่ีอาศัยของจิตและเจตสกิ

ถ้าจะเทยีบกเ็หมือนอย่างว่าน�า้ท่ีอาศัย

อยูใ่นขวดน�า้	ถ้าหากว่ารปูแตกท�าลาย	

จิตกส็ิน้ทีอ่าศยั	เหมอืนอย่างว่าขวดน�า้

แตก	 น�้าก็หมดท่ีอาศัย	 และนิพพาน

น้ันก็เป็นธรรมที่สุด	 ในเมื่อได้ปฏิบัติ

จิตสูงข้ึนโดยล�าดับ	 เบื้องต้นก็เป็น	 

กามาวจรจิต	 จิตท่ีท่องเท่ียวไปหรือ 

หยั่งลงในกาม	 เป็นรูปาวจรจิต	 จิตที่

หยั่งลงในรูปคือรูปฌาน	อรูปาวจรจิต 

จิตที่หยั่งลงในอรูปฌาน	 โลกุตตรจิต 

จิตทีเ่ป็นโลกตุตระคอืมรรคผล	กบ็รรลุ

นิพพานเป็นที่สุด	 เพราะฉะนั้น	 จึง

ประมวลหัวข้อเป็น	 จิต เจตสิก รูป 

นพิพาน	แล้วกจ็ดัธรรมในอภธิรรมท้ัง	

๗	คัมภีร์นั้นใส่เข้าในหัวข้อทั้งสี่นี้

	 ทั้ง	 ๗	 คัมภีร์นี้เราเรียกย่อกันว่า	 

สงั ว ิธา ปุ กะ ยะ ปะ	คอืเอาอักษร

ต้นเรยีกว่าเป็น	หวัใจอภธิรรม	เหมอืน

อย่าง จติ เจตสิก รปู นพิพาน	เรียกว่า 

จิ เจ รุ นิ หรือ	อริยสัจจ์	ก็เรียกว่า	 

ท ุส น ิม	คอืเอาอักษรแรก	ความจรงิ

นัน้เพือ่ก�าหนดง่าย	เมือ่จ�าได้เพยีงเท่า

นีก้เ็ป็นอนัว่าเพียงพอ	แต่ก็มาเรียกกัน

ว่า	หวัใจ	เรากใ็ช้เขยีนลงในเหรยีญใน

เคร่ืองรางต่าง	ๆ	วตัถปุระสงค์ในทแีรก

ก็เพื่อจะเป็นเครื่องก�าหนดง่ายเท่านั้น

	 คมัภร์ีอภธิรรมตลอดจนถงึอภธิมัมตัถ-

สังคหะตกมาถึงเมืองไทยก็มาใช้เกี่ยว

แก่การศพเป็นพืน้	เช่นว่าสวดศพตอน

กลางคนืกส็วดอภธิรรมทัง้	๗	คมัภร์ีนี้

เอง	แต่ว่าตดัเอามาแต่ข้างต้นคมัภร์ีละ

เล็กละน้อย	 และเมื่อเวลาที่จะบังสุกุล

หรือจะสดับปกรณ์มีสวดมาติกา	ก็คือ

ว่ายกเอา	 มาติกา	 คือ	 แม่บท	 จาก

คมัภร์ีทีห่นึง่มาสวดตอนหนึง่	ข้ึนต้นว่า	

กุสลา ธัมมา เป็นต้น	 และคัมภีร์อภิ

ธัมมัตถสังคหะนั้นท่านแต่งเป็นคาถา	

กน็�ามาสวดเป็นสรภญัญะในการศพอกี

เหมือนกัน	 คือถ้าไม่สวดอภิธรรม	 ๗	

คัมภีร์	 ก็สวดอภิธัมมัตถสังคหะเป็น

สรภัญญะ	ครั้นมาในตอนหลังนี้ได้มีผู้

สนใจศกึษา	อภธิรรมมากขึน้กว่าแต่ก่อน

 จิตเสวยอารมณ์

	 ได้กล่าวแล้วว่า	อภิธรรม ๗ คมัภร์ี 

นัน้	ท่าน	พระอนุรทุธาจารย์ ได้ประมวล

เนื้อความมาแต่งเป็นคัมภีร์ย่อขึ้นอีก

คมัภร์ีหนึง่เรียกว่า	อภิธมัมัตถสังคหะ 

แปลว่าสงเคราะห์เนือ้ความของอภธิรรม	

ยกหัวข้อเป็น	๔	คือ จิต เจตสิก รูป 

และ	นพิพาน	แบ่งออกเป็น	๙	ปรจิเฉท	

คัมภีร์ย่อนี้เป็นที่นับถือและศึกษากัน

มาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งบัดนี้	จะ
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ได้เก็บบางตอนท่ีน่าจะพอเป็นท่ีเข้าใจ

ได้ง่ายมาแสดงจากอภธิมัมตัถสงัคหะนัน้

	 หัวข้อแรกคอื	จติ	จตินีแ้สดงอาการ 

ออกทางทวารท้ัง	๖	ดัง่ท่ีได้เคยอธบิาย

มาแล้ว	คอื	ออกมารบัรปูารมณ์	(อารมณ์

คือรูป)	ทางจักขุทวาร	รับสัททารมณ์	

(อารมณ์คือเสียง)	 ทางโสตทวาร	 

รับคันธารมณ์	(อารมณ์คอืกลิน่)	ทาง

ฆานทวาร	รบัรสารมณ์	(อารมณ์คอืรส)	

ทางชิวหาทวาร	 รับโผฏฐัพพารมณ	์

(อารมณ์คือโผฏฐพัพะ	คือสิง่ท่ีกายถกู

ต้อง)	 ทางกายทวาร	 รับธัมมารมณ์	

(อารมณ์คอืธรรม	คอืเรือ่งของรปูเสยีง

เป็นต้น	ที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วใน

อดีต)	ทางมโนทวาร

	 ในตอนนีก้ารแสดง	วถิจิีต	คอื	ทาง 

ด�าเนินของจิต	แยกเป็นสอง	คือ	ทาง 

ปัญจทวาร	 (ทวาร	 ๕)	 ได้แก่ตา	 ห	ู

จมกู	ลิน้	กายส่วนหนึง่	ทางมโนทวาร

อีกส่วนหนึ่ง

	 และจิตโดยปกตเิมือ่ยงัไม่ออกมารบั

อารมณ์ดัง่กล่าวแล้ว	เรียกว่า	ภวงัคจิต 

ภวงัคะ	แปลว่า	องค์แห่งภพ ภวงัคจติ 

จิตท่ีเป็นองค์ภพ	 แต่โดยความหมาย

หมายถึงจติทีเ่ป็นปกต	ิยงัไม่ได้ออกมา

รับอารมณ์

	 คราวนี้เมื่อมีอารมณ์	๕	มากระทบ

กับประสาททั้ง	 ๕	 คือมีรูปมากระทบ

จักขุ	 เสียงมากระทบโสตะ	 กล่ินมา 

กระทบฆานะ	รสมากระทบชวิหา	และ

โผฏฐพัพะมากระทบกาย	กม็ากระทบ

ถึงจิต	จิตที่ยังอยู่ในภวังค์นั้นก็ตื่นจาก

ภวังค์	ออกมารบั	อาวัชชนะ	คือ	คาํนงึ

ถึงอารมณ์	 เม่ือเป็นอาวัชชนะก็เป็น	

วิญญาณ	คือถ้ารูปมากระทบก็ได้เห็น

อารมณ์นั้นเป็นจักขุวิญญาณ	ถ้าเสียง

มากระทบก็ได้ยินอารมณ์นั้นเป็นโสต

วิญญาณ	 ถ้ากลิ่นมากระทบก็ได้กลิ่น

อารมณ์นั้นเป็นฆานวิญญาณ	 เม่ือรส

มากระทบก็รู้รสอารมณ์นั้นเป็นชิวหา

วิญญาณ	 เมื่อสิ่งที่กายถูกต้องมา 

กระทบกร็บักระทบอารมณ์นัน้เป็นกาย

วญิญาณ	เมือ่เป็นวญิญาณ	ต่อไปกเ็ป็น	

ปฏิจฉันนะ	 คือ	 รับอารมณ์	 ต่อไปก็

เป็น	สันตีรณะ	คือ	พิจารณาอารมณ์ 

ต่อไปกเ็ป็น	โวฏฐวนะ กําหนดอารมณ์ 

ต่อไปก็เป็น	 ชวนะ	 คือ แล่นไปใน

อารมณ์ ต่อไปกเ็ป็น	ตทาลมัพนะ	คอื	

หน่วงอารมณ์	นัน้	แล้วกก็ลบัตกภวังค์

ใหม่	 เปรียบเหมือนอย่างว่าภวังคจิต

เป็นพืน้ทะเล	ส่วนวิถีจติคอืทางด�าเนิน

ของจิตดั่งกล่าวมานั้นเป็นคล่ืนทะเลท่ี

เกดิขึน้	คลืน่ทีเ่กดิขึน้นัน้กเ็ป็นคลืน่ทะเล	

ปรากฏขึน้มาแล้วกลับตกไปยังพืน้ทะเล

 วิถีจิต

	 ในเร่ืองของ	 วิถีจิต	 นี้	 ท่านแสดง

อุปมาเหมือนคนนอนหลับอยู ่ใต้ต้น

มะม่วง	คอืเหมอืนอย่างว่ามบุีรษุผูห้นึง่
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นอนคลุมศีรษะอยู่ที่โคนต้นมะม่วงที่

ก�าลงัมผีล	ก�าลงัหลบั	แต่กต็ืน่ข้ึนด้วย

เสยีงของมะม่วงผลหนึง่ทีต่กลงมาในท่ี

ใกล้	 จึงได้เอาผ้าออกจากศีรษะลืมตา

ขึ้นมองดู	 ก็เอามือจับผลมะม่วงนั้น	 

คล�าดู	 สูดกลิ่นดูก็รู้ว่าเป็นมะม่วงสุก	

จึงบริโภค	 และกลืนกินมะม่วงพร้อม 

ทั้งเสมหะ	แล้วก็หลับไปใหม่

	 ตัวอย่างนี้มาเทียบกับจิต	 เวลาของ 

ภวังคจิตก็เหมือนอย่างเวลาท่ีบุรุษนั้น

ก�าลังหลับ	 เวลาท่ีอารมณ์มากระทบ

ประสาทก็เหมือนอย่างเวลาท่ีผลมะม่วง

ตกลงมา	 เวลาแห่งอาวัชชนจิตคือจิต

ค�านึงก็เหมือนอย่างเวลาท่ีบุรุษน้ันต่ืน

ขึ้นด้วยเสียงของมะม่วงนั้น	 เวลาท่ี 

จักขุวิญญาณเป็นไปก็เหมือนอย่าง 

เวลาทีบ่รุษุนัน้ลมืตาขึน้มองด	ูเวลาแห่ง

สัมปฏิจฉันนจิตคือจิตรับก็เหมือนกับ

เวลาที่บุรุษน้ันเอามือหยิบผลมะม่วง	

เวลาแห่งสันตีรณจิตคือจิตพิจารณาก็

เหมอืนอย่างเวลาทีค่ล�าดดู้วยมือ	เวลา

แห่งโวฏฐวนจติคอืจติทีก่�าหนดอารมณ์

ก็เหมือนอย่างเวลาที่สูดดมดูจึงรู ้ว่า 

เป็นมะม่วงสกุ	 เวลาแห่งชวนจิตคือจิต

ที่แล่นไปก็เหมือนอย่างเวลาท่ีบริโภค

มะม่วง	 เวลาท่ีจิตหน่วงอารมณ์นัน้อนั

เรยีกว่าตทาลมัพนจติกเ็หมือนอย่างเวลา

ทีก่ลนืกนิผลมะม่วงน้ันพร้อมกับเสมหะ	

เวลาทีจ่ติตกภวงัค์ไปใหม่กเ็หมอืนอย่าง

เวลาที่หลับไปอีก

 ในขณะทีอ่ารมณ์มากระทบประสาท

จนจติตืน่ข้ึนจากภวังค์ด�าเนนิไปสู่วิถคีอื

ทางด่ังกล่าวมานั้น	 ถ้าอารมณ์ท่ีมา

กระทบนั้นเป็นอารมณ์ที่แจ่มชัด	 ยก

ตวัอย่างเช่นว่ารปูมากระทบจกัขปุระสาท

เป็นรปูทีแ่จ่มชัดและจติกร็บัอย่างเตม็ที่	

ท่านแสดงว่าอารมณ์เช่นนีจ้ติด�าเนนิไป

อยู่	 ๑๖	 ขณะจิต	 คือเมื่ออารมณ์เข้า

มากระทบประสาทและกระทบเข้าไป

ถึงจติทีก่�าลงัตกภวังค์อยู่นัน้	จติกเ็คลือ่น

จากภวังค์เรียกว่า	ภวังคจลนะ	และก็

ตัดขาดจากภวงัค์เรียกว่า	ภวงัคอปัุจเฉทะ 

นีร้วมสองขณะจติ	ต่อจากนัน้จติก็ค�านงึ

อารมณ์เรียกว่า	อาวัชชนจิต	อีกหนึ่ง

ขณะจิต	ต่อจากนัน้จิตกเ็หน็หรอืได้ยนิ

อารมณ์อนัเรยีกว่า	จกัขวุญิญาณ	โสต

วญิญาณ	เป็นต้น	หนึง่ขณะจิต	ต่อจาก

นั้นก็รับอารมณ์เรียกว่า	 ปฏิจฉันนะ 

อกีหนึง่ขณะจติ	ต่อจากนัน้จติกพ็จิารณา

อารมณ์เรยีกว่า	สนัตรีณะ อกีหนึง่ขณะ

จติ	ต่อจากนัน้กก็�าหนดอารมณ์	เรยีก

ว่า	โวฏฐวนะ	อกีหนึง่ขณะจติ	ต่อจาก

นั้นก็แล่นไปในอารมณ์เรยีกว่า	 ชวนะ 

อกี	๗	ขณะจติ	ต่อจากนั้นจิตก็หน่วง

อยูก่บัอารมณ์นัน้เรยีกว่า	ตทาลมัพนะ 

อกี	๒	ขณะจติ	รวมเป็น	๑๖	ขณะจติ

	 แต่ว่าถ้าเป็นอารมณ์ท่ีอ่อนมากมา 

กระทบประสาท	กระทบถึงจิต	ท�าให้

จติเคลือ่นไหวจากภวังค์	แต่ว่ายงัไม่ตดั
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ภวังค์	จิตก็จะต้องตกภวังค์ไปใหม่	ไม่

ออกมารบัรูอ้ารมณ์ตามวถิจีติดัง่กล่าวนัน้

	 อารมณ์ที่แรงกว่านั้นจะมากระทบ	 

บางทีก็ด�าเนนิไปไม่ตลอดท้ัง	๑๖	ขณะ

จตินัน้สิน้ก�าลังลงในระหว่าง	ก็ตกภวงัค์

ในระหว่าง

	 เพราะฉะน้ัน	อารมณ์ทีป่รากฏในจิต

จงึไม่เท่ากนั	แต่ว่าถ้าเตม็ทีก่ต้็องด�าเนนิ

ไป	๑๖	ขณะจิตดั่งกล่าวมานั้น

	 ท่ีเรียกว่า	ขณะจติ	หน่ึงน้ันประกอบ 

ด้วยลักษณะ	 ๓	 คือ	 ๑. อุปปาทะ  

เกิดข้ึน ๒. ฐิติ ตั้งอยู่ ๓. ภังคะ 

ทําลายหรือดับไป	 จิตท่ีเกิดขึ้นตั้งอยู่

และดบัไป	เรยีกว่าขณะจิตหนึง่	ๆ	ขณะ

จติทัง้	๑๖	ขณะจติดัง่กล่าวมาน้ัน	แต่ละ

ขณะจติกต้็องมเีกดิมตีัง้มดีบั	และเมือ่

ขณะจิตก่อนผ่านไปแล้ว	 ขณะจิตหลัง

ก็เกิดขึ้นทยอยกันไป	 แต่หากว่าขณะ

จิตก่อนยงัไม่ผ่าน	คือว่ายงัไม่ถงึภังคะ

คือแตกดบั	ขณะจิตหลงักเ็กดิข้ึนไม่ได้	

เพราะว่าจติต้องด�าเนนิไปทลีะหนึง่ขณะ

จิตเท่านั้น

	 และท่านแสดงว่า	๑๗	ขณะจติเป็น

อายุของรูปธรรมอันหนึ่ง	 ๆ	 จะหมาย

ถงึอายขุองรูปธรรมทีต่วัรปูธรรมนัน่เอง	

หรือว่าจะหมายถึงอายุของรูปธรรมที่

ผ่านเข้ามาในจติกย็งัไม่ได้ค้นให้แน่ชดั	

แต่ว่าอาจจะหมายถึงอายุของรูปธรรม

ที่ผ่านเข้ามาในจิตก็ได้	 คือว่าอย่างรูป

ที่มากระทบจักขุประสาทมาเริ่มเป็น

ภวังคจลนะ	 คือจิตเคลื่อนจากภวังค์

เป็นต้น	จนถงึตทาลัมพนะคอืหน่วงอยู่

กับอารมณ์นั้น	รวมเป็น	๑๖	ขณะจิต

ดั่งกล่าวมาแล้ว	 และท่านนับกับขณะ

จิตในอดีตที่เป็นหัวต่อเชื่อมกันอยู่อีก

หนึง่จงึเป็น	๑๗	ขณะจติ	ถ้าเป็น	๑๗	

ขณะจิตดั่งนี้ก็รวมเข้าเป็นอายุของรูป

ธรรมอนัหน่ึง	ๆ	แปลว่า	อารมณ์ทีผ่่าน

เข้ามาทางทวารทั้ง	๕	นั้นก็นับว่าเป็น

รูปธรรมทั้งนั้น	ด�ารงอยู่ในจิตได้อย่าง

ช้าที่สุดก็เพียง	 ๑๗	 ขณะจิต	 หรือว่า	

๑๖	ขณะจติดัง่ทีก่ล่าวมาข้างต้น	แต่ก็

ต้องเป็นอารมณ์ที่แจ่มชัด	 ถ้าไม่แจ่ม

ชัดก็ด�าเนินมาไม่ถึง

	 น่ีเป็นอธิบายของวิถีจิตท่ีด�าเนิน 

ตั้งต้นมาจากปัญจทวารคือทวารทั้ง	๕	

 หน้าที่ของจิต

	 แต่ส�าหรบั	มโนทวาร	นัน้	ขณะจติ

มช่ีวงส้ันกว่า	เพราะว่าอารมณ์ในทวาร	

๕	นั้นเป็นอารมณ์ที่ปรากฏในปัจจุบัน	

แต่ว่าอารมณ์ทีม่ากระทบมโนทวารนัน้

เป็นอารมณ์เก่า	 เป็นมโนภาพที่เป็น

ตัวแทนของอารมณ์ที่เคยประสบพบ

ผ่านมาแล้ว	ไม่ใช่เป็นตัวแรก	ตัวแรก

นัน้ประสบทางทวารท้ัง	๕	เพราะฉะนัน้	

จงึเรยีกว่า	ธรรมะ	หมายถึง	เรือ่ง	เมือ่

ธรรมะคือเรื่องที่ปรากฏเป็นมโนภาพ	
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เป็นตวัแทนของอารมณ์ทีไ่ด้ประสบพบ

ผ่านมาก่อนเก่าแล้วเหล่านัน้	มาผดุขึน้

กระทบมโนทวารกก็ระทบถงึจติ	ท�าจติ

ให้เคล่ือนจากภวังค์เป็น	 ภวังคจลนะ 

และตดัจากภวงัค์เป็น	ภวงัคอปัุจเฉทะ 

สองขณะจิต	 แล้วก็เกิด	 อาวัชชนจิต 

ค�านึงถึงอารมณ์ทางมโนทวาร	 แต่ว่า

อาวชัชนจติทางมโนทวารนีม้ค่ีาเท่ากบั	

โวฏฐวนจิต	 คือจิตท่ีก�าหนดอารมณ	์

เพราะฉะนัน้	จงึได้เกดิชวนจติคือจติท่ี

แล่นไปทเีดยีว	แล้วกเ็กดิ	ตทาลมัพนจิต 

คอืจิตท่ีหน่วงอารมณ์นัน้	แล้วกต็กภวงัค์

	 บรรดาจติท่ีกล่าวมาเหล่านีท่้านแสดง 

ว่าจติทีด่�าเนินในวถีิตัง้แต่ต้น	เม่ือยังไม่

ถงึชวนจติกย็งัเป็นจติทีอ่่อน	ยงัไม่เป็น

กุศลไม่เป็นอกุศล	 เป็น	 อัพยากตะ  

ไม่ยืนยันว่าเป็นกุศลหรืออกุศล	แต่ว่า

เมื่อมาถึงชวนจิตคือจิตที่แล่นไป	 ซึ่งมี

เวลาอีก	 ๗	 ขณะจิตโดยมาก	 จึงเป็น

จิตที่มีก�าลังเต็มที่และนับว่าเป็นกุศล	

อกุศลตั้งแต่ชวนจิตนี้

	 ลักษณะของจิตดั่งที่กล่าวมานี้	เมื่อ 

กล่าวถงึจติทีป่ฏสินธใินเบือ้งต้น	เรยีก

ว่า	 ปฏิสนธิจิต	 จิตที่เคลื่อนในที่สุดก็

เรียกว่า	จุติจิต	 เพราะฉะนั้น	 จึงเติม

หน้าเติมหลังเข้าอีกสองรวมเป็น	 กิจ 

คือ	 หน้าที่ของจิตท้ังหมดก็เป็น	 ๑๔	

คือ	 ๑. ปฏิสนธิ ๒. ภวังคะ ๓.  

อาวัชชนะ คํานึง ๔. ทัสสนะ เห็น  

๕. สวนะ ได้ยนิ ๖. ฆายนะ ได้กลิน่ 

๗. สายนะ ได้รส ๘. ผสุนะ ถกูต้อง 

๙. สมัปฏจิฉนันะ รบั ๑๐. สนัตรีณะ 

พิจารณา ๑๑. โวฏฐวนะ หรือ	 

โวฏฐัพพนะ กําหนด ๑๒. ชวนะ  

แล่นไป ๑๓. ตทาลัมพนะ หน่วง

อารมณ์นั้น ๑๔. จุติ	เท่านี้

 หลักการจําแนกจิต

	 ได้กล่าวถึงจิตจ�าแนกไปตามกิจคือ

หน้าที	่คอืจติโดยปกติกอ็ยูใ่นภวงัค์	เมือ่

ตืน่ขึน้จากภวงัค์แล่นไปในอารมณ์ตาม

วถิกีแ็บ่งชือ่เรียกตามหน้าทีไ่ปโดยล�าดบั

จนถงึตกภวงัค์ไปใหม่ดัง่ทีไ่ด้แสดงแล้ว	

แต่ว่าการแสดงจติดัง่กล่าวนัน้ยังแสดง

เป็นส่วนรวม	 ๆ	 ยังไม่ได้แยกออกให้

หมดว่าเป็นกุศล	เป็นอกุศล	หรือเป็น

อพัยากฤต	เพราะฉะน้ัน	เพือ่ให้ทราบ

ประเภทของจิตตามแม่บทนั้น	ท่านจึง

แยกจิตไว้ตามแม่บทดั่งกล่าว

	 หลกัของการจ�าแนกจิตว่าเป็นอย่างไร 

นัน้	หลกัส�าคญัอยูท่ี	่เหตุ ๖ ประการ 

คือ	 อกุศลเหตุเหตุฝ่ายอกุศล	 ได้แก่	

โลภะ	โทสะ	โมหะ	กุศลเหตุเหตุฝ่าย

กุศล	 ได้แก่	 อโลภะ	 (ความไม่โลภ)	 

อโทสะ	(ความไม่โกรธ)	อโมหะ	(ความ

ไม่หลง)	 จิตที่ประกอบด้วยเหตุฝ่าย

อกุศลกเ็รียกว่า	อกศุลจิต	จติทีป่ระกอบ

ด้วยเหตุฝ่ายกุศลก็เรียกว่า	 กุศลจิต 

ส่วนจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุทั้ง	๒	นี้
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เรียกว่า	อัพยากตจติ	(จติท่ีไม่พยากรณ์

ว่ากศุลหรอือกศุล)	เป็นจติกลาง	ๆ	นี้

เป็นหลักใหญ่ในการจ�าแนกจิตว่าเป็น

อย่างไร

	 แต่ว่าเพียงเท่าน้ีก็ยังละเอียดไม่พอ	

จึงมีเกณฑ์จ�าแนกเป็นหลักย่อยต่อไป

อีก	ได้แก่

 ๑. เวทนา	ความเสวยอารมณ์เป็นสขุ	 

เป็นทุกข์	 หรือเป็นอุเบกขาคือเป็น 

กลาง	ๆ	ไม่ทุกข์	ไม่สุข

 ๒. ญาณ	คือ	ความรู	้(ถกู)	หรอืว่า	 

ทิฏฐิ	คือความเห็น	(ผิด	รู้ผิด)

 ๓. สงัขาร	คือ	เป็นจติท่ีเกิดขึน้ด้วย 

ตนเอง	หรือว่าเป็นจิตที่ไม่เกิดขึ้นด้วย 

ตนเอง	ต้องมีการส่งเสรมิกระตุน้เตอืน

	 เกณฑ์ย่อยทั้ง	 ๓	 ประการนี้	 เป็น

เกณฑ์จ�าแนกจิตให้พิสดารออกไปทั้ง

ฝ่ายกุศลทั้งฝ่ายอกุศล	 ยกตัวอย่างใน

ฝ่ายอกศุลก่อน	จติท่ีเรยีกว่าเป็น	อกศุล 

นัน้	ต้องเป็นจติท่ีมีโลภะเป็นมูล	มีโทสะ

เป็นมลู	มโีมหะเป็นมลู	นีเ้ป็นหลักใหญ่

ทั่วไป

	 คราวนีใ้นการประกอบอกศุลของคน

ผู้มีจิตเป็นอกุศลนั้น	 บางคราวก็ท�าไป

ด้วย	 โสมนัส คือ	 ยินดี	 เช่นการฆ่า

สตัว์บชูายญั	มคีวามเชือ่ว่าไดบ้ญุหรือ

จะท�าให้เทพโปรดปราน	 เมื่อท�าไปก็มี

โสมนัสคือยินดี	 แต่ว่าในบางคราวก็มี	

โทมนสั	คอื	ยนิร้าย	เช่น	มเีหตจุ�าเป็น

ให้ต้องท�าบาปแต่ก็จ�าต้องท�า	หรอืว่าการ

ท�าบาปของบุคคลผู้มีจิตประกอบด้วย

มูลคือโทสะ	 จิตที่มีโทสะนั้นเป็นจิตที่

ไม่แช่มชืน่	เป็นจิตทีเ่ดอืด	เป็นจติทีขุ่น่	

กเ็รยีกว่าเป็นโทมนัสคือว่าใจไม่ดี	เป็น	

โทมนัสเวทนา

	 อนึ่ง	 การท�าบาปของบุคคลบางคน 

บางทีประกอบด้วย	 ทิฏฐิ ความเห็น

ผิด ซึ่งเห็นว่าท�าบาปได้บุญดั่งที่กล่าว

มาในเรือ่งการบชูายญันัน้	แต่ว่าในบาง

คราวกป็ระกอบด้วย	ญาณ	คอื	ความ

รู้ถูก	 คือรู้ว่าเป็นบาปเหมือนกันแต่ว่า

กท็�า	เช่นว่าท�าเพราะลอุ�านาจแห่งความ

โลภ	ความโกรธ	ความหลง	โลภขึน้มา

ทัง้รูว่้าบาปกท็�าเพราะต้องการจะได้	แต่

ว่ากม็ญีาณคือความรูเ้หมอืนกนัว่าเป็น

บาป	

 จิต ๔ ประเภท

	 อาศัยเกณฑ์ดั่งกล่าวนี้จึงได้แบ่งจิต 

ออกไปมากมายถึง	๘๙	ดวง	แต่ว่าเม่ือ

จะสรุปลงแล้วก็ได้เป็น	๔	คือเป็น

 กามาวจรจิต	 จิตที่หยั่งลงในกาม

หนึ่ง

 รปูาวจรจิต	จติทีห่ยัง่ลงในฌานมรีปู 

เป็นอารมณ์หนึ่ง

 อรูปาวจรจิต	จิตที่หยั่งลงในฌานมี 

อรูปเป็นอารมณ์หนึ่ง

 โลกุตตรจิต	จิตที่เป็นโลกุตตระคือ

อยู่เหนือโลกหนึ่ง
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 สรุปลงก็เป็น	๔	หมวด

 กามาวจรจติ	จติทีห่ยัง่ลงในกามนัน้	 

เป็นจิตสามัญท่ียังมีความยินดียินร้าย

อยู่ในรูป	 เสียง	กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะ	

ที่น่าใคร่	น่าปรารถนา	น่าพอใจ	เป็น

ฝ่ายกุศลหรอืว่าโสภณะคอืงามกมี็	เป็น

ฝ่ายอกศุลหรอื	อโสภณะคือไม่งามกม็	ี

เป็นฝ่ายอพัยากฤตกม็	ีอาศยัหลกัดัง่ที่

กล่าวมาข้างต้นนั้น

 รปูาวจรจิต	จติท่ีหย่ังลงในฌานมีรปู 

เป็นอารมณ์นั้น	ก็ได้แก่ฌานจิตที่มีรูป

เป็นอารมณ์

 อรูปาวจรจิต	จิตที่หยั่งลงในฌานมี 

อรูปเป็นอารมณ์นั้น	ก็ได้แก่ฌานจิตที่

มีอรูปเป็นอารมณ์

 โลกตุตรจติ	นัน้คอื	มรรคจติผลจติ 

ของพระอริยบุคคลทั้งหลาย	 ตั้งแต ่

พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์

	 ในตอนนี้ควรทราบข้อเบ็ดเตล็ดคือ	 

พระอรหันต์นั้นก็อาจจะมาท�าหรือ 

ประกอบกจิในทางโลก	การกระท�าของ

ท่านน้ันถ้าดูอย่างคนสามัญก็นับว่าจัด

เข้าในกศุลจติทีเ่ป็นกามาวจร	คอืว่าเม่ือ

ดถึูงกรรมทีท่�า	การงานท่ีท่านท�า	กบ่็ง

ถงึจติทีเ่ป็นกศุล	แต่ว่าท่านแสดงว่าถ้า

ส�าหรับพระอรหันต์ก็จัดว่าเป็นเพียง

กริยิาเรยีกว่า กริยิาจติ	เพราะท่านสิน้

ตณัหาทีจ่ะก่อให้เกดิชาตแิละภพต่อไป

 อนึ่ง	พระอรหันต์ท่านก็ยังเข้าฌาน

ในบางคร้ัง	เข้ารูปฌานบ้าง	อรูปฌานบ้าง 

อนันีก็้เรยีกว่าเป็นกิรยิาจติอกีเหมอืนกนั	

ในชั้นรูปและอรูป

	 และตามหลกัของท่านนัน้ถอืว่า	บคุคล 

ท่ีจะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมาเกิดด้วย

กุศลกรรม	 ความเป็นมนุษย์เป็นกุศล

วิบากคือผลของกรรมดี	 เพราะฉะน้ัน	

เมื่อจัดเข้าในจ�าพวกจิตด่ังกล่าว	 การ

มาเกดิเป็นมนษุย์กต้็องมาเกิดด้วยกศุล

จิตที่มีอโลภะ	 อโทสะ	 อโมหะเป็นมูล	

ถ้าประกอบด้วยจิตที่มีโลภะ	 โทสะ	

โมหะเป็นมูลแล้ว	 ก็จักไม่มาเกิดเป็น

มนุษย์	 ไปเกิดต�่ากว่า	แต่ว่ากุศลจิตที่

เป็นส่วนเหตอุนัน�าให้มาเกดินีข้องแต่ละ

บุคคลไม่เหมือนกัน	เพราะฉะนั้น	จิต

ที่เป็นพื้นอัธยาศัยของแต่ละบุคคลจึง

ต่างกัน	ดั่งเช่น

	 บางคนมีอธัยาศัยใหญ่เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่	

บางคนมอีธัยาศยัคบัแคบตระหนีเ่หนยีว

แน่น	คนทีม่อีธัยาศยัใหญ่นัน้กเ็นือ่งมา

จากกุศลจิตในส่วนที่เกี่ยวแก่ทานที่ได้

ท�าไว้มาก	 คนที่มีอัธยาศัยคับแคบนั้น

ก็เนื่องด้วยกุศลจิตอันเกี่ยวกับทานได้

ท�าไว้น้อย

	 อนึ่ง	 บางคนมีนิสัยเมตตากรุณาก็

เนื่องมาจากกุศลจิตท่ีได้อบรมมามาก

ในศีล	ในเมตตากรุณา	บางคนมีนิสัย

โหดร้ายกเ็นือ่งมาจากกศุลจติทีไ่ด้อบรม

มาในศลี	ในเมตตากรณุามจี�านวนน้อย
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	 รวมความว่าท่ีมาเกิดเป็นมนุษย์น้ัน 

ต้องเนื่องมาจากกุศลจิตทั้งนั้น	สุดแต่

ว่ามากหรือน้อย

	 กุศลจิตที่เป็นส่วนเหตุอันได้ท�าไว้

แล้วกจ็ะส่งผลให้เป็นวบิากจติ	คอืจติที่

เป็นวิบาก	 ส่วนผลที่จะถือก�าเนิดเกิด

ต่อไปหรือว่าในปัจจุบันนี้เองที่ปรากฏ

เป็นพื้นอัธยาศัยนิสัยของจิตนี่จัดเป็น

จิตที่เป็นส่วน	วิบาก คือ	ผล	ก็เนื่อง

มาจากจิตที่เป็นส่วนเหตุ

	 และจิตที่ เป ็นส่วนเหตุทั้งฝ ่ายดี 

ทัง้ฝ่ายชัว่ดัง่กล่าวมานี	้ต้องเป็นจิตทีม่ี

ก�าลังจนถึง	 ชวนจิต (จิตที่แล่นไป)  

คอืทีป่รากฏกุศลมูลเตม็ท่ี	ปรากฏอกุศล

มูลเต็มที่	 ปรากฏเจตนาที่จะประกอบ

กรรมเตม็ที	่จงึจะเป็นจติทีเ่ป็นส่วนเหตุ

ในทุก	ๆ	ฝ่าย	แต่ว่าถ้าเป็นจิตที่ยังไม่

ถึงชวนะ	 ก็ยังไม่จัดว่าเป็นกุศลหรือ

อกุศลอย่างไร	 สักว่าเป็น	 กิริยา	 คือ

เป็นการด�าเนนิท�านองเป็นอัตโนมัตไิป

ตามกลไกของจติเท่านัน้	และลกัษณะ

เช่นนี้ก็จัดว่าเป็น	อัพยากตะ 

	 จิตที่เป็นวิบากทั้งปวง	ถ้าเป็นวิบาก

ของอกุศลท่านจัดว่าเป็น	 อัพยากตะ 

ส�าหรับคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์	 เพราะ

ถอืว่าเกดิมาเป็นมนุษย์ด้วยอ�านาจกศุล

จติต่างหาก	ไม่ใช่ด้วยอ�านาจอกศุลจติ	

คือวิบากของอกุศลจิตไม่มีก�าลังแรง

เหมือนกุศลจิตที่เป็นส่วนเหตุนั้น

	 การแสดงเรื่องจิตในอภิธรรมตาม

หลักที่กล่าวมานี้	 เป็นการสรุปหลัก

เกณฑ์กว้าง	ๆ	แต่ว่าจะไม่จ�าแนก	เพราะ

เมื่อจ�าแนกแล้วก็จะต้องจดต้องจ�ากัน

จรงิ	ๆ	ไม่ใช่เพยีงพดูฟังแล้วกจ็ะก�าหนด

ไว้ได้

	 ได้แสดงเรือ่งจติโดยหลกัเกณฑ์ทัว่ไป 

มาแล้ว	การแสดงนัน้ไม่ได้จ�าแนกหัวข้อ	

เพราะยากแก่การก�าหนด	ถา้จะแสดง

หัวข้อก็จะต้องมีการจดจ�ากันจริง	 ๆ	

เพราะฉะนัน้	จงึได้แสดงแต่หลักเกณฑ์

ทัว่ไปตามทีเ่หน็ว่าจะเกดิความเข้าใจได้

ไม่สูย้าก	ต่อนี้ไปจะแสดงข้อเบ็ดเตล็ด

บางประการที่เกี่ยวแก่ศัพท์เป็นต้น

	 ค�าว่า	กุศล	จากศัพท์บาลีว่า	กุสล  

แปลว่า	กําจดัชัว่ แยกศพัท์ออกเป็น	กุ  

แปลว่า	ชั่ว สล	แปลว่า	กําจัด

	 อีกอย่างหนึง่แปลว่า	ตดัภาวะทีน่อน 

คอืสยบอยู่ภายในโดยอาการทีช่ัว่	แยก 

ศัพท์ออกไปเป็น กุ	แปลว่า	อาการที่

ชั่ว สะ	แปลว่า	นอน ละ	แปลว่า	ตดั

	 อีกอย่างหนึ่งแปลว่า	เก็บเกี่ยวด้วย 

ญาณทีทํ่าความช่ัวให้สิน้สดุ	แยกศพัท์ 

ออกไปเป็น	 กุสะ	 แปลว่า	 ญาณที่

ทําความชั่วให้สิ้นสุด กุ	ก็แปลว่า	ชั่ว 

สะ	 ตัวนั้นแปลว่า	 ให้สิ้นสุด	 เป็นชื่อ

ของญาณหรือของปัญญา	 ละ	 ก็แปล

ว่า	เก็บเกี่ยว โดยความก็คือเก็บเกี่ยว

ด้วยปัญญา
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	 สองอรรถหลังนี้	 สะ	 แปลว่า	 ตัด 

อย่างหน่ึง	แปลว่า	เกีย่ว	อย่างหนึง่	ที่

แปลว่าตัดนัน้ก็หมายว่า	 ตดัท้ิง	 แต่ท่ี

แปลว่า	 เกี่ยว	 ก็ตัดเหมือนกัน	 แต่ว่า	

ตดัเอามาไว้	เช่น	เกีย่วข้าว	เกีย่วเอามา	

นี้ตามศัพท์

	 แต่ถ้าว่าตามอรรถคือความหมายที่

ใช้กันนั้น	 ใช้ในความหมายว่า	 ความ

ไม่มีโรค	เหมือนอย่างเช่นจะทักกันว่า

สบายดีหรือ	 ก็ถามว่าเป็นกุศลหรือ?	

ในความหมายว่าไม่มีโทษ	 ว่าฉลาด	

และว่ากรรมที่มีสุขเป็นวิบาก

	 ในความหมายที่ใช้เรียกว่า กุศล  

ในที่นี้	 ก็หมายถึง	 ธัมมะ หรือหมาย

ถึง	กรรมที่เป็นอนวัชชะ คือไม่มีโทษ 

และมสีขุเป็นวบิาก	ส่วนทีเ่ป็น	อกศุล 

กม็อีรรถตรงกันข้าม	คือหมายถงึ	ธมัมะ

หรอืกรรมทีมี่โทษ และมีทกุข์เป็นวบิาก 

ส่วนที่เป็น	 อัพยากฤต	 นั้นหมายถึง  

ที่ไม่มีวิบาก

	 ส่วนค�าว่า	ธรรม	หรอื	ธมัมะ	แปล

ตามศพัท์ว่า ทรงไว้ หรอื	ทรงตวัเองอยู่ 

โดยมากใช้ในความหมาย	๔	อย่าง	คอื

หมายถึง

 ๑. ปริยัติ	 คือข้อท่ีจะพึงศึกษาเล่า 

เรียน	ในค�าว่า	เรียนธรรม	เป็นต้น

 ๒. เหตทุีคู่ก่บัผล	อย่างค�าว่า	ธมัมัญญู	

รู ้ธรรม	 ก็คือรู ้เหตุ	 คู ่ กับอัตถัญญ	ู 

รู้อรรถะก็คือรู้ผล

 ๓. คณุ	คอืส่วนทีม่ปีระโยชน์เกือ้กลู	

ที่เรียกกันว่าคุณงามความดี	 ดั่งในค�า

ว่า	“ธรรมและอธรรมหามวีบิากคือผล

เสมอกนัไม่”	ในทีเ่ช่นน้ี	ธรรมะ	หมาย

ถึง	คุณ ส่วน	อธรรม	หมายถึง	โทษ 

ค�าว่า	ธรรมะ ที่พูดกันในความหมาย

นีเ้ป็นช้ันกรรม	ทีจ่ะพึงจ�าแนกออกเป็น

คุณหรือเป็นโทษต่าง	ๆ	นั้นก็มักใช้ใน

ความหมายนี้	 ถ้าพูดถึงโทษก็เรียกว่า

อธรรม

 ๔. นิสสัตตะ นิชชีวะ	 นิสสัตตะ	

แปลว่า	 ไม่ใช่สัตว์	นิชชีวะ	 ไม่ใช่ชีวะ 

คือหมายถึงสภาพท่ีไม่ใช่สัตว์	ไม่ใช่ชวีะ	

คอืหมายถงึตวัความจรงิ	เหมอืนดัง่ค�าว่า 

พระพทุธเจ้าตรสัรูธ้รรม	นีก่ห็มายถงึว่า

ตรสัรูค้วามจรงิ	โดยตรงกค็อืความจรงิ

ทีเ่ป็นอรยิสัจจ์	ธรรมะในทีน่ีจ้งึไม่หมาย

ถงึสัตว์บคุคล	ตวัตนเราเขา	หรอืว่าชวีะ

อย่างใดอย่างหนึง่	ในอภธิรรมนัน้	ธรรมะ

โดยมากก็หมายถึงข้อที่	๔	นี้

	 ยังมข้ีอเบด็เตลด็ทีค่วรจะพดูอกีอย่าง 

หนึ่งก็คือ	ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต	และ	

จติุจติ	ปฏสินธจิตินัน้เป็นจติท่ีเชือ่มต่อ

ระหว่างภพอดตีและภพปัจจบัุน	ภวงัคจติ

นั้นเป็นจิตที่เป็นปกติ	 มนะยังไม่ขึ้นสู่

วถิ	ีจตุจิตินัน้เป็นจติทีเ่คลือ่นจากภพนี้	

และจะไปต่อกบัปฏสินธจิติในภพต่อไป	

จิตทั้งสามนี้ท่านว่าเป็นจิตที่พ้นจาก

ทวารทัง้	๖	ส่วนจติอืน่	ๆ	โดยมากนัน้
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เกิดขึ้นทางทวารท้ัง	 ๖	 คือต้องต้ังต้น

มาจากทวารท้ัง	 ๖	 น้ันทวารใดทวาร

หนึ่ง	เช่น	ต้องตั้งต้นมาจากจักขุทวาร	

เป็นต้น	แต่ว่าจติทัง้	๓	นีพ้้นจากทวาร

เหล่านั้น	ท่านจ�าแนกออกไว้เป็น	๑๙	

ดวง	คอื	สนัตรีณจิตทีเ่ป็นอเุบกขา ๒ 

กศุลวบิากจติ ๘ มหัคคตวบิากจติอกี 

๙ จ�านวนจะยกไว้	จะพูดแต่ชื่อ

 สนัตรีณะ	ก็ได้แก่จติท่ีมีหน้าท่ีและ 

อันดับด่ังที่แสดงแล้ว	 กุศลวิบากจิต 

นัน้กค็อืจติทีเ่ป็นวบิากฝ่ายกศุล	มหคัคต

วิบากจิต	 นั้นก็คือจิตที่เป็นวิบากของ

รูปฌานและอรูปฌาน

 ภาพแห่งกรรมปรากฏ

	 จิตเหล่านีแ้หละทีจ่ะไปเป็น	ปฏสินธ-ิ

จิต แล้วก็เป็น	ภวังคจิต	เป็น	จุติจิต 

เพราะฉะนั้น	 จิตจึงปฏิสนธิพร้อมกับ

วบิากของกรรม	จตุไิปกพ็ร้อมกบัวบิาก

ของกรรม	เมือ่ยงัเป็นปกติจติ	คอืเป็น

ภวงัค์อยูก่ป็ระกอบด้วยวบิากของกรรม

	 และท่านแสดงว่า จุติจติ	น้ันอาจจะ

มีอารมณ์	 คือปรากฏเป็น	 มโนภาพ 

ขึน้แก่จตุจิตินัน้	๓	อย่าง	คอื	๑. กรรม 

๒. กรรมนิมิต ๓. คตินิมิต

 กรรม	 นั้นก็ได้แก่กรรมที่บุคคลได้

ท�าไว้	จะปรากฏแก่จุติจิตได้ในฝ่ายชั่ว	

เช่น	คนทีฆ่่าสตัว์ตดัชวีติ	ภาพของการ

ฆ่าสตัว์ท่ีตนได้ท�าไว้ก็จะปรากฏ	หรอืคน

ทีเ่ป็นโจร	ลักขโมย	ภาพของโจรกรรม

ของตนกจ็ะปรากฏ	นีเ้รียกว่า	กรรม

 กรรมนิมิต นิมิตแห่งกรรม นิมิต 

ในทีน่ีห้มายถงึ	เครือ่งอุปกรณ์แห่งการ

ทาํกรรม	เช่น	เมือ่ท�าการฆ่า	ใช้เครือ่ง

อุปกรณ์เช่นอาวุธอย่างใดอย่างหนึ่ง	

ภาพของอาวธุอย่างนัน้กอ็าจจะปรากฏ	

เมื่อลักขโมย	 ต้องใช้อุปกรณ์อันใดใน

การลัก	อปุกรณ์อันนัน้กอ็าจจะปรากฏ	

นีเ้รยีกว่า	กรรมนิมิต

 คตนิมิติ นมิติแห่งคตคืิอทีไ่ป บคุคล

ผูจ้ะตายไปนัน้มคีตทิีจ่ะไปอย่างใด	เช่น	

เมื่อท�ากรรมชั่วต่าง	ๆ	คติที่จะไปเป็น

คติไม่ดี	 คติเช่นนั้นก็อาจจะปรากฏ	 

นีเ้รียกว่า คตินิมิต

	 ในทางกรรมดีก็ตรงกันข้าม	 กรรม

ดีที่ได้กระท�าไว้	เช่น	ทาน	ศีล	ก็อาจ

เป็นภาพปรากฏแก่จตุจิตินัน้ตามท่ีเคย

ได้ท�าไว้ กรรมนมิิต	เช่น	อปุกรณ์แห่ง

การประกอบกรรมท่ีดต่ีาง	ๆ	เช่น	วัตถุ

ทานที่บริจาคเป็นต้น	ก็อาจจะปรากฏ

แก่จตุจิติ	คตนิมิติ	คตทิีจ่ะไปกอ็าจจะ

ปรากฏแก่จุติจิตนั้น	 แต่ท่านว่าไม่ใช่

ปรากฏทางทวารทั้ง	 ๖	 เพราะว่าจิต

เหล่านี้พ้นจากทวารทั้ง	๖

 โลก ๓

	 อกีข้อหนึง่กค็อืว่า	ท่านว่าใน กามโลก 

มีวัตถุทั้ง	๖	ได้แก่	จักขุ	โสตะ	ฆานะ	 

ชิวหา	 กายะ	 และหทยวัตถุ	 ก็ได้แก่ 

อายตนะภายใน	๖	นี้เต็มที่
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	 แต่ว่าใน	รูปโลก	ที่เป็นโลกส�าหรับ

ผูไ้ด้รบัฌานนัน้ขาดไปเสยีสาม	คอื	ฆานะ 

ชิวหา	กายะ	หมายถงึว่าไม่มีจมูก	ไม่มี

ลิน้	ไม่มกีาย	มีแต่ตา	ห	ูและใจ	พวก

รูปพรหมท่านว่าอย่างนั้น

	 ส่วน	อรปูพรหม	นัน้ไม่มวีตัถทุีเ่ป็น

รปูท้ังหมด	แปลว่ามีแต่ใจทีร่บัรูอ้ยูโ่ดย 

อัตโนมัติ

	 พิจารณาดูถึง รูปโลก	 ก่อน	 ที่ว่า

ไม่มีจมูก	 ไม่มีลิ้น	 ไม่มีกายนั้น	 ก็น่า

จะหมายถงึว่าไม่มีประสาทเหล่านี	้ฆาน

ประสาทไม่ม	ีชวิหาประสาทไม่ม	ีกาย

ประสาทไม่มี	 แต่ว่าท�าไมจึงมีจักขุ

ประสาท	โสตประสาท

	 พจิารณาดผููท่ี้เข้าสมาธอิย่างแน่วแน่	 

จมกูย่อมไม่รูก้ลิน่	ลิน้ย่อมไม่รูร้ส	กาย 

ย่อมไม่รูส้มัผสัคอืสิง่ทีถ่กูต้อง	เหมอืน 

อย่างที่นั่งท�าสมาธิที่แน่วแน่	 สมาธิจะ

แน่วแน่จรงิ	ๆ	กแ็ปลว่าต้องดบัจมูกดบั

ลิน้ดับกายเป็นส่วนประสาท	และอนัที่

จรงิกต้็องดบัทางตาทางหดู้วยเหมอืนกนั	

แต่ว่ามีผลของสมาธิทีท่�าให้เกิดหูทพิย์

ตาทพิย์	ดับจกัขปุระสาทธรรมดา	โสต

ประสาทธรรมดา	 แต่ก็ยังมีผลท่ีเป็น 

หทูพิย์ตาทิพย์ชัน้ในปรากฏขึน้ได้	ฉะน้ัน	

รูปพรหม	 ก็คงหมายถึงว่ามีหูทิพย์	 

มีตาทิพย์	แต่ว่าจมูกเป็นต้นที่จะเรียก

ว่าจมูกทิพย์	 ลิ้นทิพย์	 กายประสาท

ทิพย์ไม่มี	 เพราะไม่จ�าเป็นต้องใช	้ 

ใช้แต่ตาหูเท่านั้น

 ครั้นมาถึง อรูปโลก	 แล้วสมาธิยิ่ง

แน่วแน่มากขึน้	กไ็ม่ต้องใช้ทัง้หมด	ไม่

ต้องการจะด	ูไม่ต้องการจะฟังอะไรทัง้นัน้

	 นี่ก็พิจารณาดูตามเค้าว่าท่านว่าไว้

อย่างนัน้กน่็าจะเป็นอย่างนัน้	แล้วมาดู

ตามเหตผุลทัว่	ๆ	ไป	ร่างกายของคนนี	้

อวยัวะทกุส่วนมเีอาไว้กต่็างมหีน้าทีจ่ะ

ต้องใช้ทั้งนั้น	ถ้าอยู่ในที่ไหนไม่จ�าเป็น

จะต้องใช้ส่วนไหน	ส่วนนัน้กด็ไูม่จ�าเป็น

จะต้องมี	เหมือนอย่างที่เราพูด	ๆ	กัน

ถงึเทวดาว่าเหาะได้	แปลว่าไม่ต้องเดนิ	

ถ้าเทวดาไม่ต้องเดินจริง	 เทวดาก็ไม่

จ�าเป็นจะต้องมีขา	 เพราะฉะนั้น	 รูป

ร่างของเทวดาทีเ่ราคดิกนัว่างดงามนัน้	

ความจรงิถ้ามกีค็งจะเป็นอกีอย่างหนึง่

ก็เป็นได้

	 ถึงในโลกต่าง	ๆ	ทีก่�าลงัคดิจะไปกนั

อยูน่ี	้ทีคิ่ดกนัว่าคงมคีนหรอืมสัีตว์	คน

และสัตว์เหล่านั้นก็อาจจะมีรูปร่างไม่

เหมอืนกบัคนและสตัว์ในโลกของเรานี	้

อันนี้ก็สุดแต่สภาพของดินฟ้าอากาศ

ของแต่ละโลกและสภาพของความจ�าเป็น

ทางร่างกาย	ในโลกเรานีเ้องรปูร่างของ

คนเราในต่อ	ๆ	ไปกอ็าจจะเปลีย่นแปลง

ไปอีกก็เป็นได้	 ตามควรแก่สภาพดิน

ฟ้าอากาศ	และตามควรแก่การท่ีจ�าเป็น

จะต้องใช้

 เจตสิก

	 ได้กล่าวถึงเร่ืองจิตโดยหลักเกณฑ ์

ต่าง	ๆ	และข้อเบ็ดเตล็ดต่าง	ๆ	แล้ว	
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จะกล่าวถึง	เจตสิก	ซึ่งเป็นหัวข้อที่	๒	

ต่อไป

	 ค�าว่า	เจตสกิ	แปลว่า	ธรรมะทีม่ใีน 

เจตะคอืใจ	ล�าพงัจตินัน้ย่อมมลีกัษณะ

เป็นอันเดียว	 แต่จิตเป็นต่าง	 ๆ	 ดั่งที่

จ�าแนกไว้ถึง	 ๘๙	 ดวง	 ก็เพราะจิต

ประกอบด้วยเจตสกิ	ฉะนัน้	จงึควรจะ

ทราบว่าเจตสิกนั้นมีอะไรบ้าง

	 ท่านแสดงว่าเจตสกิท้ังหมดนัน้มี	๕๒	 

แบ่งออกโดยหัวข้อดังต่อไปนี้

 เจตสกิท่ีสาธารณะ	คอืทัว่ไปแก่จติ

ทั้งหมดเรียกว่า	 สัพพจิตตสาธารณะ 

มอียู	่๗	ได้แก่	๑. ผัสสะ การกระทบ 

คืออายตนะภายนอกหนึ่ง	 อายตนะ

ภายในหนึง่	วิญญาณหนึง่	ประจวบกนั

เรียกวา่ผัสสะ ๒. เวทนา ๓. สัญญา 

ทัง้สองนีก็้ได้แก่เวทนาสญัญาในขนัธ์	๕	

๔. เจตนา ความจงใจ ๕. เอกคัคตา 

ความท่ีจิตมีอารมณ์เป ็นหนึ่ง ๖.  

ชวีตินิทรย์ี อนิทรย์ีคอืชวีติ ๗. มนสกิาร 

การกระทาํไว้ในใจ	จติของบคุคลทุก	ๆ	

คนจะปรากฏขึ้นในทางกุศลอกุศล 

หรือในทางเป็นกลาง	 ๆ	 ก็จะต้องมี

เจตสิกทั้ง	๗	นี้ประกอบอยู่ด้วยเสมอ	

เพราะฉะนั้น	 จึงเรียกว่าเป็นเจตสิกที่

สาธารณะคือทั่วไปแก่จิตทั้งหมด

	 อน่ึง	 เจตสิกที่เป็นเบ็ดเตล็ดอีก	 ๖	

ได้แก่	๑. วิตก ความตรึก ๒. วิจาร 

ความตรอง ๓. อธโิมกข์ ความตดัสนิ

ใจเชือ่ลง ๔. วริยิะ ความเพยีร ๕. ปีติ 

ความอิ่มใจ ๖. ฉันทะ ความพอใจ 

เหล่านีม้แีก่จติบางดวง	ทัง้กศุล	อกศุล	

และอัพยากฤต

	 รวมเป็น	๑๓	เจตสิก	๑๓	นี้เรียก

ว่า	อญัญสมานาเจตสกิ	แปลว่า	เจตสกิ

ที่มีเสมอกันแก่จิตอื่น	 คือเมื่อมีแก่จิต

ดวงหนึ่งก็มีแก่จิตอื่นจากดวงนั้นด้วย	

และเมื่อมีแก่จิตอื่น	ๆ	ไปทุก	ๆ	ดวง	

โดยความก็คือว่ามีแก่จิตทั้งหมดได้	

ฉะนั้น	 จึงมีค�าบัญญัติเรียกว่าอัญญ- 

สมานาเจตสิก	 หมวดนี้เป็นเจตสิกที่

เป็นสาธารณะ	มีแก่จิตทั่วไปทุกฝ่าย

	 หมวดทีส่อง	เจตสิกทีเ่ป็นฝ่ายอกุศล 

เรยีกว่า	อกศุลเจตสกิ	ได้แก่	๑. โมหะ 

ความหลง ๒. อหิริกะ ความไม่มีหิริ

ละอายแก่ใจต่อความชัว่ ๓. อโนตตปัปะ 

ความไม่มโีอตตปัปะเกรงกลวัต่อความชัว่ 

๔. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน ๕. โลภะ 

ความโลภ ๖. ทิฏฐิ ความเห็นผิด  

๗. มานะ ความถือตัว เป็นไปในทาง

หมิ่นผู ้อื่น ๘. โทสะ ความโกรธ

ประทุษร้ายใจ ๙. อิสสา ความริษยา 

๑๐. มัจฉริยะ ความตระหน่ี ๑๑. 

อทุธจัจะกกุกจุจะ ความฟุง้ซ่านรําคาญ

ใจ ๑๒. ถนีะ ความง่วงงนุ ๑๓. มทิธะ 

ความเคลิบเคลิ้ม ๑๔. วิจิกิจฉา  

ความเคลอืบแคลงสงสยั รวมเป็น	๑๔	
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จิตที่เป็นอกุศลทุกประการก็เพราะ

ประกอบด้วยเจตสกิฝ่ายอกศุลนี้

	 หมวดทีส่าม	เจตสกิทีเ่ป็นฝ่ายกศุล 

เรยีกว่า	กศุลเจตสกิ	ได้แก่	๑. ศรทัธา  

ความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ๒.สติ ความ

ระลึกได้ ๓. หิริ ๔. โอตตัปปะ  

๕. อโลภะ ความไม่โลภ ๖. อโทสะ 

ความไม่โกรธประทษุร้ายใจ ๗. ตตัร-

มัชฌัตตตา ความที่เป็นมัธยัสถ์คือ

เป็นกลางในเรือ่งนัน้ ๆ ๘. กายปัสสทัธิ 

ความสงบในนามกาย ๙. จิตตปัสสัทธิ 

ความสงบจิต ๑๐. กายลหุตา ความ

เบานามกาย ๑๑. จิตตลหุตา ความ

เบาจิต ๑๒. กายมุทุตา ความอ่อน

นามกาย ๑๓. จิตตมุทตุา ความอ่อน

แห ่ งจิต ๑๔. กายกัมมัญญตา  

ความควรแก่การงานแห่งนามกาย  

๑๕. จิตตกัมมัญญตา ความควรแก่

การงานแห่งจติ ๑๖. กายปาคญุญตา 

ความคล่องแคล่วแห่งนามกาย ๑๗. 

จติตปาคญุญตา ความคล่องแคล่วแห่ง

จิต ๑๘. กายุชุกตา ความตรงแห่ง

นามกาย ๑๙. จิตตุชุกตา ความตรง

แห่งจิต	 รวมเป็น	 ๑๙	 กับ	 วิรัติ  

ความงดเว้น	๓	คือ	ได้แก่	สมัมาวาจา 

เจรจาชอบ โดยความว่างดเว้นจากวาจา

ที่ผิด สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

โดยความว่างดเว้นจากการงานที่ผิด 

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ	 โดย 

ความว่า	งดเว้นจากอาชีวะที่ผิด	และ	

อปัปมัญญา การแผ่จิตออกไปโดยไม่มี

ประมาณ ๒ ข้อ	คอื	กรุณา กบั	มุทติา 

และ	 ปัญญินทรีย์	 อินทรีย์คือปัญญา

อีกข้อหนึ่ง	 ก็รวมเป็น	 โสภณเจตสิก 

คอืเจตสิกทีง่ดงามหรอืกศุลเจตสกิ	คอื

เจตสิกฝ่ายกุศล	เป็น	๒๕

	 เพราะฉะนัน้	เมือ่รวมเจตสิกทัง้สาม 

หมวด	คอือญัญสมานเจตสกิ	๑๓	อกศุล 

เจตสิกหรืออโสภณเจตสิก	 ๑๔	 กับ

โสภณเจตสิกหรือกุศลเจตสิก	๒๕	ก็

เป็น	๕๒

	 เจตสกิทัง้	๕๒	นีเ้มือ่รวมเข้ากบัจติ 

อย่างย่นย่อกเ็ป็น	๕๓	คอื	จติทัง้หมด

นับเป็น	๑	เท่านั้น	กับเจตสิก	๕๒	ก็

รวมเป็น	 ๕๓	 ท�าไมจิตจึงนับเป็น	 ๑	

เท่านั้นก็โดยเหตุผลดั่งที่กล่าวมาแล้ว

 อธิบายวิญญาณ มโน และจิตใน  

 ๒ ปิฎก

	 เมื่อจะจัดเข้าในขันธ์	๕	หรือว่าจัด

ขนัธ์	๕	เข้าในหมวดเจตสกิ	วญิญาณ 

จัดเข้าในหมวดจิต	 เวทนา สัญญา 

สังขาร	 ๓	 นี้เป็น	 เจตสิก	 เจตสิก 

ทั้งปวงนี้เม่ือย่นย่อลงแล้วก็ย่นย่อลง 

ในเวทนา	ในสัญญา	ในสังขารทัง้หมด	

และตามนยัในอภิธรรมนี	้วิญญาณ	ใน

ขนัธ์	๕	มนะ	ในอายตนะภายใน	และ	 

จติ	ทีก่ล่าวถึงในทีท่ัง้ปวงจดัเข้าในหมวด 

จิตหมด
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	 เพราะฉะนัน้	หลักของการจดัหมวด

จิตในอภิธรรมจึงต่างจากหลักของการ

แสดงจติ	มโน	และวญิญาณ	ในสตุตันตะ

หรือในพระสูตร

	 ในพระสตูรนัน้จติมคีวามหมายอย่าง

หนึ่ง	วิญญาณมีความหมายอย่างหนึ่ง	

มโนมคีวามหมายอย่างหน่ึง	ดัง่ท่ีแสดง

แล้วใน	 อนัตตลักขณสูตร	 และใน	 

อาทิตตปริยายสูตร

	 กล่าวโดยย่อ	 ในอนัตตลักขณสูตร 

วิญญาณนั้นเป็นขันธ์	 ๕	 ข้อหนึ่งซึ่ง

ตกในลกัษณะของไตรลกัษณ์คอืไม่เทีย่ง	

เป็นทกุข์	เป็นอนัตตา	ดัง่ท่ีในพระสตูร

นั้นสอนให้รู้ว่าวิญญาณเป็นอนัตตา

	 ในอาทิตตปริยายสูตร	 มนะเป็น

อายตนะภายในข้อหนึ่ง	ที่ท่านสอนให้

พิจารณาว่าเป็นของร้อน	ร้อนเพราะไฟ

คือ	ราคะ	โทสะ	โมหะ	เป็นต้น

	 คราวนี้ใครเป็นผู้พิจารณาวิญญาณ

ว่าเป็นอนตัตา	พจิารณามนะว่าเป็นของ

ร้อน	ต้องมีผู้พิจารณาอีกผู้หนึ่ง	ไม่ใช่

วิญญาณพิจารณาวิญญาณเอง	 หรือ

มนะพิจารณามนะเอง	ในตอนท้ายของ

พระสูตรทั้งสองนี้ก็แสดงว่าจิตพ้นจาก

อาสวกเิลส	แต่ว่าไม่ได้แสดงว่าวญิญาณ

พ้นหรือมนะพ้น	 จะแสดงอย่างนั้นก็

ย่อมไม่ได้	 เพราะเมื่อวิญญาณเป็น

อนจิจงั	ทกุขงั	อนตัตา	กไ็ม่อยูใ่นฐานะ

ทีจ่ะเป็นผูพ้้นกเิลส	และมนะกเ็ป็นของ

ร้อนเพราะไฟกิเลส	 ก็ไม่อยู่ในฐานะที่ 

จะเป็นผู้พ้น

	 นักอภิธรรมบางท่านได้กล่าวหาผู้ท่ี

แสดงอย่างนีว่้าแสดงขนัธ์	๖	คอืแสดง

จิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขันธ์	 เพราะว่าตาม

อภิธรรมนั้น	จิต	มนะ	วิญญาณอยู่ใน

หมวดจิตอันเดียวกัน

	 คราวนีถ้้าพจิารณาดูให้รูอ้ธบิายของ

ท่าน	และเมือ่ต้องการจะพดูถงึธรรมใน

ปิฎกไหนก็เอาอธิบายของปิฎกนั้นมา

อธิบายก็ไม่ยุ ่ง	 คือว่าเมื่อจะอธิบาย

อภิธรรมก็อธิบายว่าท้ังสามนี้เหมือน

กัน	 แต่ว่าเม่ือจะอธิบายพระสูตรก็

อธบิายตามหลกัฐานในพระสูตรดัง่กล่าว

มาแล้ว

	 แต่อภธิรรมนีไ้ด้เป็นทีน่ยิมนบัถือมา

เป็นเวลาช้านาน	พระอาจารย์ผูอ้ธิบาย

พระสูตรเม่ือจะอธิบายถึงจิต	 ถึงมโน	

ถึงวิญญาณ	 ก็คัดเอาค�าอธิบายใน

อภิธรรมมาใส่ไว้ในพระสูตรด้วย	เพราะ

ฉะนัน้	จงึเกดิความสบัสนกนัขึน้	ดัง่เช่น

บาลพีระสูตรกล่าวถึงจติ	พระอาจารย์

ผู้อธิบายก็คัดเอามาจากอภิธรรมว่า 

“จติตฺนตฺ ิวิญฺญาณ	ํวิญญาณชือ่ว่าจติ”	

เป็นอย่างนี้เป็นพื้นตั้งแต่ชั้นอรรถกถา

ลงมา	อนันีแ้หละเป็นเหตใุห้สับสนกนั	

ถ้าหากว่าแยกเสียดั่งที่กล่าวมาแล้วก็

จะไม่สับสน
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 พจิารณาดใูนคมัภร์ีอภธิรรมนัน้	ท่าน

ต้องการแสดงเพยีงขนัธ์	๕	เท่านัน้	คอื

จ�าแนกขันธ์	 ๕	 ออกไปอย่างวิจิตร

พิสดาร	วิญญาณก็จ�าแนกออกไปเป็น

จิตต่าง	 ๆ	 อย่างวิจิตรพิสดาร	 และ

เวทนา	สัญญา	สังขาร	ก็จ�าแนกออก

ไปเป็นเจตสิกถึง	๕๒	จาก	๓	ไปเป็น	

๕๒	 แล้วรูปก็ยังจ�าแนกวิจิตรพิสดาร

ออกไปอกีมากมาย	เพราะฉะนัน้	เม่ือ

จับได้ว่าท่านต้องการจะอธิบายธรรม

แค่ขันธ์	๕	ให้พิสดาร	ท่านจะเรยีกว่า

จติ	ว่ามนะ	หรอือะไร	ๆ	ก็ตาม	เราก็

เข้าใจไปตามทีท่่านประสงค์	กเ็ป็นการ

ไม่ยุ ่ง	 แต่ก็ไม่ควรจะไปอธิบายให ้

ปะปนกัน

	 และทีท่่านจ�าแนกจติไว้ถงึ	๘๙	ดวง

นัน้	กด้็วยยกเอาเจตสกิขึน้มาเพียง	๓	

ข้อเท่านัน้	คือ	เวทนา ๑ ญาณะ ความ

รู้ ๑ สงัขาร	คอืปรุงขึน้เอง	หรอืว่าต้อง

กระตุ้นเตือน	๑	เจตสิกมีถึง	๕๒	ยก

ขึ้นมาเพียง	 ๓	 ข้อ	 ยังแจกออกไป 

ตั้ง	๘๙	คราวนี้ถ้ายกทั้ง	๕๒	ก็จะได้

จิตนับหาถ้วนไม่	 เพราะฉะนั้น	 จิตที่

แจกไว้น้ันก็หมายความว่ายกขึ้นมาไว้

เป็นตวัอย่างเท่านัน้	จติของคนกเ็ป็นอย่าง

นัน้	 เพียงในระยะครู่หนึ่งก็มีความคิด

ไปต่าง	ๆ	มากมาย

 ปฏิสนธิและจุติ

	 เรื่องในอภิธรรมบางประการก็

สนันษิฐานว่า	ท่านเกบ็เอามาจากความ

เชื่อเก่าด่ังเรื่องสวรรค์	 ๖	 ชั้นเป็นต้น	

แต่กเ็ป็นเรือ่งทีค่วรทราบ	โดยทีส่ดุแม้

ในฐานะเหมือนอย่างเป็นวรรณคด	ีและ

การสนันษิฐานโดยเหตผุลนัน้กม็ทีางที่

จะพึงท�าได้	การที่น�ามาเล่าก็จะเล่าไป

ตรง	 ๆ	 ตามที่ท่านแสดงไว้ก่อน	 จะ

กล่าวถึงเรื่อง	ปฏิสนธิ	และ	จุติ	เป็น

พิเศษ	 เก็บจากที่ท่านแสดงไว้ในปริจ-

เฉทต่าง	ๆ

 ปฏิสนธิ	นั้นมี	๔	คือ

 ๑. อปายปฏิสนธ ิปฏสินธใินอบาย 

อบาย แปลว่า ภพชาตทิีป่ราศจากความ 

เจริญ

 ๒. กามปฏสินธ ิปฏสินธิในภพชาติ

ที่เป็นสุคติชั้นกามาพจร คือยังหยั่งลง

ในกาม

 ๓. รูปาวจรปฏิสนธิ ปฏิสนธิในภพ

ชาติที่เป็นรูปาวจร คือหยั่งลงในฌาน

ที่มีรูปเป็นอารมณ์

 ๔. อรปูาวจรปฏสินธ ิปฏสินธใินภพ

ชาติทีเ่ป็นอรปูาวจร คือหยัง่ลงในฌาน

ที่มีอรูปเป็นอารมณ์

	 ท่ีเรยีกว่าอบายนัน้ท่านแสดง	อบายภมิู 

คือภูมิชั้นที่เรียกว่าอบายไว้	๔	ได้แก่

 ๑. นิรยะ	 แปลตามศัพท์ว่า	 ที่ที่ไร้

ความเจริญ	เราแปลกันว่า	นรก

 ๒. ติรัจฉานโยนิ กําเนิดดิรัจฉาน  

ได้แก่	สัตว์ดิรัจฉานทุกประเภท
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 ๓. เปตวิสยะ วิสัยเปรต ได้แก่ภูมิ

ภพของเปรต	หมายถงึสัตว์จ�าพวกหน่ึง

ทีเ่กดิมาเพือ่รบัผลของกรรมทีเ่ป็นส่วน

เศษ	 เช่นว่าเมื่อไปนรกแล้ว	หลุดจาก

นรก	แต่เศษของกรรมนัน้ยงัไม่หมดก็

ต้องไปเกดิเป็นเปรต	ใช้เศษของกรรม

ไปจนหมดก่อน

 ๔. อสุรกายะ แปลว่า	สัตว์ที่มีกาย

ไม่กล้า	ก็น่าจะได้แก่พวกผีต่าง	ๆ	ไม่

ปรากฏกายออกมาโดยเปิดเผย

	 ๔	 จ�าพวกนี้เรียกว่า	 อบายภูมิ 

ปฏิสนธิในสัตว์ทั้ง	๔	จ�าพวกนี้ก็เรียก

ว่า	อปายปฏิสนธิ

	 ส่วนมนุษย์กับสวรรค์	๖	ช้ัน	ตัง้ต้น

แต่ชั้นจาตุมมหาราช	จนถึงชั้นปรนิม-

มิตวสวัตตี	 รวมเป็น	 ๗	 ทั้งมนุษย	์ 

นี้เรียกว่าเป็น	 ภูมิสุคติ ที่เป็นชั้น

กามาพจร	เมื่อปฏิสนธิใน	๗	จ�าพวก

นี้ก็เรียกว่าปฏิสนธิในกามสุคติ	 เป็น	

กามสุคติปฏิสนธิ

	 ฉะนัน้	เม่ือรวมอบายภูมิ	๔	กบักาม

สุคติภูมิอีก	 ๗	 เป็น	 ๑๑,	 ๑๑	 ภูมินี้

เรยีกว่า	กามาวจรภมู ิภมูทิี่หยัง่ลงใน

กามทั้งหมด

 ส่วนภมูขิองพรหมทีไ่ปเกดิเพราะได้ 

รูปฌาน กเ็รยีกว่า รปูาวจรภมู	ิปฏสินธิ

ในภูมินี้ก็เรียกว่า	รูปาวจรปฏิสนธิ

	 ภูมิของผู ้ได ้อรูปฌานก็เรียกว ่า	 

อรูปภูมิ	 ปฏิสนธิในภูมินี้ก็เรียกว่า	 

อรูปาวจรปฏิสนธิ

	 คราวนีเ้มือ่ว่าถงึจติท่ีจะท�าให้ปฏสินธิ 

ในภูมิเหล่านั้น	จิตที่เป็นอกุศลวิบากที่

เรียกว่า	สันตีรณจิต	ซึ่งประกอบด้วย

อเุบกขาอันเป็นอกศุลวบิากกใ็ห้ปฏสินธิ

ในอบายภูมิ

	 ส่วนทีจ่ะให้เกดิในชัน้มนษุย์นัน้เป็น

จติทีเ่ป็นกุศลวบิากอนัตรงกนัข้าม	แต่

ว่าก็ยังมีต่างกัน	 ถ้าเป็นกุศลวิบากจิต

ที่เป็นชั้นอ่อนก็ให้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่ง

ทุรพลวิการหรือว่าขาดแคลน	 ดั่งเช่น

ตั้งปัญหาว่าคนที่มีสติปัญญาทึบท่ีสุด

หรือใบ้บ้าเสียจริตนั้นเกิดด้วยกุศลจิต

เช่นไร	นีท่่านกต็อบว่าเกิดด้วยกุศลจิต

ทีเ่รยีกว่า	ทเุหตกุะ แปลว่า	มีเหตสุอง

	 เหตทุีเ่ป็นเหตฝุ่ายกศุลนัน้กล่าวเป็น 

ชือ่ไว้	๓	คอื	อโลภะ อโทสะ อโมหะ 

ดัง่ทีไ่ด้แสดงแล้ว	แต่ถ้ามเีหตเุพยีง	๒	

คือมีอโลภะ	อโทสะ	แต่ว่าขาดอโมหะ	

คอืแปลว่าขาดปัญญา	อาจจะหมายความ

ว่ามน้ีอยกไ็ด้	เมือ่เป็นเช่นนีก้ใ็ห้เกดิมา

เป็นคนทึบมากหรอืว่าบ้าใบ้เสียจรติ	แม้

มีเหตุสาม	 (ติเหตุกะ)	 คือ	 มีอโลภะ	 

อโทสะ	 อโมหะเป็นเหตุแต่ว่าอ่อน	 ก็

ท�าให้ระดบัของความเป็นมนษุย์พร้อม

ทั้งเครื่องแวดล้อมต่าง	ๆ	อ่อนลง	ถ้า

เหตุที่เป็นกุศลทั้งสามนี้บริบูรณ์และมี

ก�าลังแรง	 ความเป็นมนุษย์และส่ิง

แวดล้อมต่าง	ๆ	ก็สมบูรณ์
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 จติต่าง	ๆ	ตามท่ีท่านจดัไว้เป็นกศุลจิต

หรอือกศุลจตินัน้กห็มายถึง	จติทีม่กี�าลงั

แรงจนถึงเป็นตัวกรรม	 คือว่ามีก�าลัง

แรงจนถึงเกิดเป็นเจตนา	 ได้แก่จิตที่

เป็นช้ันชวนะทั้งหลาย	 ถ้าเป็นจิตที่ไม่

แรงถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เป็นกุศลอกุศล	

คือยังไม่เป็นตัวกรรมนั่นเอง	 อย่างที่

เรียกกนัในปัจจบัุนว่าเป็น	จิตใต้สํานกึ 

แต่จิตที่เป็นตัวกรรมได้นั้นเป็นจิตที่มี

ก�าลัง	มีเจตนาท�านองเป็น จิตสํานึก

	 ตัวกรรมนัน้กด็ัง่ทีไ่ด้เคยทราบแล้วว่า	

กรรมทีเ่ป็นตวัเดมิกค็อื	เจตนา กรรม

ที่เป็นตัวรองก็คือการกระท�าท่ีสืบจาก

เจตนาออกไปเป็นการงานอย่างใดอย่าง

หน่ึง	ดัง่ทีม่พีระพทุธภาษติว่า	“เจตนาหํ 

ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ ภิกษุทั้งหลาย 

เรากล่าวเจตนาคือความจงใจว่าเป็นตวั

กรรม เพราะว่าบคุคลตัง้เจตนาขึน้แล้ว

จึงทําทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทาง

ใจบ้าง”	 ฉะนั้น	 ในคัมภีร์อภิธรรมนี ้

จึงได้จ�าแนกกรรมไว้หมวดละ	 ๔	 ข้อ	

รวมเป็น	๓	หมวดด้วยกัน

 กรรม ๑๒

	 หมวดท่ีหน่ึง	 จ�าแนกกรรมไว้ตาม	

กิจ	คือ	หน้าที่	กิจแปลว่า	การงานที่

พึงกระท�า	ก็หมายถึงหน้าที่	ได้แก่

 ๑. ชนกกรรม	กรรมที่ให้เกิด

 ๒. อปัุตถมัภกกรรม	กรรมทีอุ่ปถัมภ์

 ๓. อปุปีฬกกรรม	กรรมทีเ่บียดเบียน

 ๔. อุปฆาตกกรรม	กรรมที่ตัดรอน	

 ชนกกรรม กรรมทีใ่ห้เกดินัน้	ได้แก่	

กรรมที่ให้ถือปฏิสนธิในภูมิใดภูมิหนึ่ง

ดั่งกล่าวมาแล้ว

 อุปัตถัมภกกรรม	 กรรมท่ีอุปถัมภ์

นัน้	ได้แก่	กรรมทีค่อยอปุถัมภ์	อปุถัมภ์

อะไร	ก็อุปถัมภ์ชนกกรรมนั้นเอง	ถ้า

ชนกกรรมส่งเกิดมาดี	 ก็อุปถัมภ์ให้ดี

นานและมากขึ้น	 ถ้าชนกกรรมส่งให้

เกิดมาไม่ดี	ก็อุปถัมภ์ให้ไม่ดีนานและ

ให้ไม่ดีมากขึ้น	 คือว่าดีก็อุปถัมภ์ให้ดี

นานและมากขึน้	ชัว่กอ็ปุถมัภ์ให้ชัว่นาน

และมากขึ้น

 อุปปีฬกกรรม	 กรรมท่ีเบียดเบียน	

ได้แก่	 ถ้าชนกกรรมส่งให้เกิดมาดีก็

เบยีดเบยีนให้ดน้ีอยเข้าหรอืว่าให้ดนีัน้

มีส้ันเข้า	คือแปลว่าให้ดไีม่สะดวก	ต้อง

ขดัข้องอย่างใดอย่างหนึง่	ถ้าชนกกรรม

ส่งให้เกดิมาไม่ดกีเ็บยีดเบยีนให้ไม่ดีนัน้

น้อยเข้าสั้นเข้า	 ท�าให้ผลที่ไม่ดีต่าง	 ๆ	

ด�าเนินไปไม่สะดวก

 อปุฆาตกกรรม	กรรมทีตั่ดรอน	อนั

นี้แรงกว่าอุปปีฬกกรรม	 คือถ้าชนก

กรรมแต่งให้เกดิมาด	ีกต็ดัรอนให้เป็น

ไม่ดีตรงกันข้ามทีเดียว	 ถ้าชนกกรรม

แต่งให้เกดิมาไม่ด	ีกต็ดัรอนให้กลบัเป็น

ดตีรงข้ามทีเดียว	บางทกีต็ดัรอนถึงชวีติ	

คือควรจะได้จะถึงอะไรสักอย่างหนึ่งก็

มามีอันเป็นให้สิ้นชีวิตลงโดยฉับพลัน
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	 กรรมจ�าแนกโดยกิจคือหน้าท่ีเป็น	

๔	ข้อ

	 หมวดที่	๒	จ�าแนกโดย	กาล	ที่ให้

ผล	ได้แก่

 ๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรม

ที่ให้เสวยผลในปัจจุบัน

 ๒. อปุปัชชเวทนียกรรม กรรมทีใ่ห้

เสวยผลในภพหน้า ที่เป็นอันดับจาก

ภพในปัจจุบัน

 ๓. อปราปรเวทนียกรรม กรรมที่

ให้เสวยผลในภพสืบ ๆ

 ๔. อโหสิกรรม กรรมที่ได้มีแล้ว

 ทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม กรรมท่ีให้

เสวยผลในปัจจุบันนั้น	หมายถึงกรรม

อย่างแรงมากท่ีให้ผลในปัจจบุนันีที้เดยีว	

เทยีบได้เหมือนอย่างว่าบคุคลท่ีได้กระท�า

ความชอบเป็นพิเศษ	ต่อชาติ	ศาสนา	

หรือพระมหากษัตริย์	 และได้รับสุข

สนองผลในปัจจบัุน	ในด้านตรงกนัข้าม

ก็เหมือนกับบุคคลท่ีประกอบกรรมมี

โทษร้ายแรง	 ได้รับทุกข์สนองผลใน

ปัจจบุนั	ในด้านของศาสนาก็มีตวัอย่าง

เช่น	การที่บ�าเพ็ญทานในพระอรหันต์	

โดยเฉพาะที่ได้เล่าไว้ในเร่ืองต่าง	 ๆ	 

ได้ใส่บาตรแก่พระปัจเจกโพธิหรือ 

พระอรหันต์ที่เข้านิโรธสมาบัติ	 โดย

ปกตว่ิาท่านเข้า	๗	วนั	ออกจากนิโรธ-

สมาบตันิัน้แล้วกบ็ณิฑบาต	แล้วใครได้

ใส่บาตรท่านตอนนั้นละก็กุศลแรงนัก	

ให้ผลในภพชาติปัจจุบัน

 อุปปัชชเวทนียกรรม	 กรรมที่ให้

เสวยผลในภพหน้าซึ่งเป็นอันดับจาก

ภพนี	้กไ็ด้แก่อนนัตรยิกรรมในฝ่ายชัว่	

หรอืว่ามหคัคตกรรมในฝ่ายด	ีหมายถงึ

การได้สมาธอิย่างสงูจนเป็นชัน้รปูฌาน

และอรปูฌาน	คอืถ้าประกอบอนนัตริย 

กรรมในฝ่ายช่ัวกใ็ห้ผลคอืว่าไปนรกใน

ภพชาตอินัดบันัน้ทเีดียว	ถ้ามมีหคัคต-

กรรมด่ังกล่าวในฝ่ายดกีไ็ปเป็นรปูพรหม	

อรูปพรหมในภพอันดับไปทีเดียว

 อปราปรเวทนียกรรม กรรมที่ให้

เสวยผลในภพเป็นอนัดบันัน้	กห็มายถงึ

กรรมทีใ่ห้เสวยผลในภพทีเ่ป็นล�าดบั	ๆ	

ไป	ไม่ก�าหนดว่าภพไหน

 อโหสกิรรม	กรรมทีไ่ด้มแีล้ว	น้ีหมาย

ถงึกรรมทีใ่ห้ผลเสรจ็แล้ว	หรอืว่ากรรม

ทีช่ือ่ว่าให้ผลเสรจ็เพราะไม่มโีอกาสจะ

ให้ผล	ได้แก่	กรรมทีพ่ระอรหันต์ได้ท�า

ไว้ก่อนแต่ท่านส�าเรจ็และมเีวลาก�าหนด

ทีจ่ะให้ผลแก่ท่านในชาตต่ิอ	ๆ	ไป	แต่

ว่าท่านส้ินภพส้ินชาติเสียแล้ว	 ฉะนั้น

กรรมดั่งกล่าวก็ไม่มีโอกาสที่จะให้ผล	

อันนี้ก็เรียกว่าอโหสิกรรมเหมือนกัน

	 รวมเป็น	 ๔	 ข้อจัดเป็นหมวดหนึ่ง	

ตามเวลาที่ให้ผล

	 อกีหมวดหนึง่จดัตาม	น้ําหนกั	ทีใ่ห้

ผล	คือ

 ๑. ครุกรรม กรรมหนัก

 ๒. อาสันนกรรม กรรมที่ใกล้
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 ๓. อาจณิณกรรม กรรมทีส่ัง่สมมา

 ๔. กตตัตากรรม กรรมทีส่กัว่าทาํมา

 ครุกรรม	 กรรมหนักนั้น	 ก็ได้แก่

กรรมทีจ่ะพงึให้ผลในปัจจบัุนหรอืในภพ

เป็นอันดับดั่งกล่าวแล้ว

 อาสนันกรรม	กรรมใกล้นัน้	หมายถงึ

กรรมเมื่อใกล้ตาย

 อาจิณณกรรม	 กรรมที่สั่งสมมา	

หมายถึงกรรมที่ได้ท�ามาบ่อย	ๆ

 กตัตตากรรม	 กรรมที่สักแต่ว่าท�า	 

นี่มีความหมาย	๒	 อย่าง	 คือ	 หมาย

ถึงกรรมที่นอกจาก	๓	ข้อดั่งกล่าวมา

แล้ว	หรือว่ากรรมทีไ่ด้ท�าโดยไม่มเีจตนา	

ซึ่งท่านว่าก็อาจจะให้ผลได้เหมือนกัน

	 ท่านแสดงว่า	 ครุกรรมให้ผลก่อน	

เมือ่ครุกรรมไม่ม	ีอาสนันกรรมกใ็ห้ผล	

เมื่ออาสันนกรรมไม่มี	 อาจิณณกรรม

คือกรรมที่ท�ามาบ่อย	ๆ	ก็ให้ผล	เมื่อ

อาจิณณกรรมไม่มี	 กตัตตากรรมก็ 

ให้ผล

	 ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่า	 ยืนอยู่

บนภเูขาหรอืบนท่ีสงูแล้วกโ็ยนสิง่ต่าง	ๆ	

ลงมามีก้อนหิน	ก้อนอิฐ	ชิ้นไม้	ใบไม้

ใบหญ้าอะไรเป็นต้น	ของท่ีหนกัก็มาถงึ

พืน้ดินก่อน	ของทีเ่บากว่าก็หล่นมาถงึ

พื้นทีหลัง	 กรรมทั้ง	 ๔	 นี้เหมือนกัน	

กรรมที่หนักก็ให้ผลก่อน	กรรมที่อ่อน

ก็รอง	ๆ	ลงมา

	 แต่ว่าข้อเปรียบเทียบอันนี้เคยถูก

ค้าน	 คือถูกค้านว่าไม่ถูกเสมอไปท่ีว่า

โยนของลงมาและของก็จะตกลงมาตาม

ล�าดับน�้าหนัก	 เพราะว่าถ้าไปโยนในที่

แห่งหนึ่งซึ่งสูบอากาศออกหมดแล้ว 

ของจะไม่ตกลงมาตามล�าดับอย่างนั้น	 

จะเท่ากันหมด	 ที่จริงข้อค้านนี้เห็น 

จะต้องใช้เป็นข้อยกเว้นให้ใช้ส�าหรับ 

พระอรหันต์	 ท่ีเหมือนอย่างว่าสูบเอา

กิเลสออกหมดแล้ว	 และเมื่อดับขันธ ์

ไปแล้วกเ็ป็นอนัว่าเป็นอโหสิกรรมเสียที

เป็นหมดเรื่อง

	 เพราะฉะนัน้	จึงรวมกรรมทีแ่บ่งตาม

กิจไว้	๔	ข้อหมวดหนึ่ง	ตามเวลาที่ให้

ผล	๔	ข้อหมวดหนึ่ง	ตามน�้าหนักอีก	

๔	ข้อหมวดหนึง่	กร็วมเป็น	๑๒	เรยีก

กันว่า	กรรม	๑๒

	 อีกอนัหนึง่คอืเวร	ค�าว่า	เวร	นีเ้ป็น

ผลทีเ่กดิขึน้สบืมาโดยตรงจากกรรมชัว่	

คือเมื่อบุคคลประกอบกรรมชั่ว	 ซึ่ง

หมายความว่าจะต้องไปเบียดเบียน

บคุคลใดบคุคลหนึง่เช่นว่าเม่ือไปฆ่าเขา

ท�าร้ายร่างกายเขา	ก็ต้องมีอีกผู้หนึ่งที่

ถูกฆ่าถูกท�าร้ายร่างกาย	ลกัทรพัย์เขา	

กต้็องมอีกีผูห้นึง่ทีต้่องถกูลกัทรพัย์	ด่ัง

นีเ้ป็นต้น	เพราะฉะนัน้	บคุคลท่ีสองซึง่

ต้องเป็นตัวกรรม	 คือเป็นผู้รับผลแห่ง

การกระท�าของบุคคล	 เมื่อผูกใจเจ็บ 

กเ็กดิลกัษณะขึน้อกีอนัหนึง่เรยีกว่า	เวร	 
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ระหว่างบุคคลที่หนึ่งซึ่งเป็นผู้กระท�า

กรรมและบุคคลท่ีสองคือผู้ถูกกระท�า	

ดัง่จะเหน็ได้ในปัจจบุนัเมือ่บคุคลทีห่นึง่

ด่า	บุคคลทีส่องซึง่เป็นผูถู้กด่าถ้ามคีวาม

เจ็บแค้นขึ้นก็ด่าตอบ	 เมื่อด่าตอบขึ้น

บุคคลที่หนึ่งก็กลายเป็นบุคคลที่สอง	

และก็ต ้องด่าตอบให้แรงขึ้นไปอีก	 

หนัก	ๆ	ขึ้นก็ถึงกับท�าร้ายร่างกายกัน	

จนถึงฆ่าฟันกัน	 ลักษณะดั่งกล่าวนี้

แหละเรียกว่า	เวร

 เวรเกิดจากการผูก	คือการท่ีบุคคล

ที่สองผูกใจเจ็บและคิดท�าการแก้แค้น	

และเวรนี้ท่านว่าไม่ใช่ผูกกันแต่เฉพาะ

ในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้น	 ยังอาจจะผูก

กนัต่อไปถงึชาตภิพอืน่ต่อไปด้วย	และ

ถ้ายงัผกูกนัอยูก่จ็ะต้องมาพบกนั	และ

ท�าการแก้แค้นกนัเป็นการตอบแทนกนั

ไปตอบแทนกันมา	 อาจจะยืดเย้ือไป

นานจนกว่าทัง้สองฝ่ายจะเลกิผกู	ดัง่ที่

เราเรยีกกนัว่า	อโหสกิรรม	ขอยมืเอา

ค�าอโหสกิรรมมาใช้	และเมือ่เลกิผกูกนั

เมื่อใด	เวรก็ระงับเมื่อนั้น

	 เร่ืองของการผูกเวรสืบชาติกันไป

หลายชาตนิีม้ตีวัอย่างเทยีบได้	เหมอืน

อย่างการทีผ่กูเวรกนัระหว่างชาตมินษุย์	

อย่างบคุคลทีร่วมกนัอยูเ่ป็นประเทศชาติ	

แล้วถูกชาติใดมาข่มเหงรังแก	ก็ผูกใจ

เจ็บกันมาจนถึงชัน้ลูกกย็งัรูส้กึเป็นศัตรู

กัน	 ชั้นหลานก็รู ้สึกเป็นศัตรูกัน	 มี

โอกาสข้ึนเมือ่ใดกแ็ก้แค้นข้ึนเมือ่นัน้	น่ี

ก็ผูกเวรกันสืบกันไปหลายชั่วคน

	 อันที่จริงในด้านดีก็เวรเหมือนกัน 

แต่เราไม่เรยีกว่าเวร	เราเรยีกว่า	ความ

กตญัญูกตเวท	ีเหมือนดัง่เมือ่บคุคลที่

หนึง่ท�าคณุให้	บคุคลทีส่องซึง่เป็นผูร้บั

คุณกมี็ความกตญัญ	ูนีก่เ็ท่ากบัว่าผกูใจ

รู้พระคุณของท่าน	 และมีกตเวทีคือ

ตอบแทนพระคุณท่านตามโอกาส	อัน

นีก้เ็ป็นเวรเหมอืนกนั	แต่เป็นเวรไปใน

ทางดีซึ่งท่านไม่เรียก	 เรียกแต่ในทาง

ตรงกนัข้ามว่าเวร	ส่วนในทางดเีรยีกว่า

กตญัญกูตเวท	ี ทัง้	 ๒	 มีลักษณะเป็น

ท�านองเดียวกัน

 จุติจิต

	 ได้กล่าวถึงปฏิสนธิ	 และกรรมที่

จ�าแนกออกเป็น	 ๔	 หมวด	 กระจาย

ออกเป็น	๑๒	บดันีจ้ะได้กล่าวถงึ	จตุจิติ 

คอื	จิตทีเ่คลือ่นออกจากภพนี	้สืบต่อไป

	 ท่านแสดงว่า	มรณะ	คอื	ความตาย  

นั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุ	 ๔ อย่าง	 คือ	 

๑. สิน้อายุ ๒. สิน้กรรม ๓. สิน้ทัง้สอง 

๔. เพราะกรรมที่ตัดรอนอันเรียกว่า 

อุปฆาตกกรรม หรืออุปัจเฉทกกรรม

 สิน้อาย	ุนัน้	คอื	เมือ่มกี�าหนดแห่ง

อายุเท่าใด	เมือ่ถึงอายเุท่านัน้กเ็รียกว่า

สิ้นอายุ

 สิ้นกรรม นั้น	 มีก�าหนดว่าจะต้อง

เสวยวบิากคอืผลของกรรมอย่างใด	เมือ่

คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
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สิน้วบิากของกรรมอย่างนัน้กเ็รยีกว่าสิน้

กรรม

 สิ้นทั้งสอง	 ก็คือสิ้นท้ังอายุสิ้นท้ัง

กรรม	ตามที่กล่าวมาแล้ว

	 พจิารณาดเูขตอายกุส็�าเรจ็ด้วยกรรม	 

แต่ว่าท่านมาตัง้ไว้เป็นหวัข้ออีกอันหน่ึง	

ก็น่าพิจารณาเห็นว่าเป็นการตั้งหัวข้อ

ข้ึนตามที่เป็นไปโดยปกติ	 อย่างความ

ตายของบคุคลบางคนพจิารณาดแูล้วก็

อาจลงความเหน็ได้ว่าถงึคราวทีเ่ขาสิน้

อายุ	 อีกอย่างหนึ่ง	 โดยปกติก�าหนด

อายุของบุคคลเรียกว่า อายุกัปปะ 

(ก�าหนดอายุ)	เช่น	มีก�าหนด	๘๐	ปี	

หรือว่า	๑๐๐	ปี	 ตามเกณฑ์ที่เป็นไป

โดยมาก	 เหมือนอย่างที่กล่าวไว้ใน 

พุทธประวัติว ่าพระพุทธเจ้าถ้าทรง

อธษิฐานอายสุงัขารด้วยอทิธบิาทภาวนา

กจ็ะพงึทรงด�ารงอยูก่ปัหนึง่	หรอืว่าเกนิ

กัปหน่ึง	ท่านแก้ว่าค�าว่า	กปัหนึง่	หรอื

ว่า	เกนิกปัหนึง่	นัน้หมายถงึ	อายกุปัปะ 

หรือ	 ชีวิตกัปปะ	 ซึ่งมีก�าหนดขนาด	

๑๐๐	ปี	ซ่ึงนับว่าเป็นก�าหนดอย่างมาก

ในยุค	เมื่อแก้อย่างนี้ก็อาจจะเป็นวิสัย

ที่จะเป็นไปได้	 เม่ือด�ารงชีวิตอยู่จนถึง

อายกุปัปะดัง่กล่าวนัน้จงึสิน้ชีวิตกเ็รียก

ว่าตายเพราะสิน้อายไุด้เหมอืนกนั	ส่วน

ข้อว่าสิน้กรรมนัน้กอ็าจจะเห็นได้ในบาง

คน	เมือ่ได้รบัผลของกรรม	บางทกีเ็ป็น

กรรมดทีีช่วีติยงัด�าเนนิอยู	่บางทกีเ็ป็น

กรรมชั่วที่ชีวิตก็ยังด�าเนินอยู่	 กรรมดี

นั้นยกไว้	 เพราะกรรมชั่วอย่างบางคน

เสียจริตและก็ด�าเนินชีวิตเช่นกินนอน

อย่างสตัว์ดริจัฉานบางจ�าพวก	แต่กไ็ม่

เจ็บไม่เป็นอะไรก็อยู่ไปได้	 ถ้าหากว่า

เป็นคนอ่ืนไปท�าอย่างนัน้เข้ากน่็าจะเป็น

โรคอะไรอย่างร้ายแรงเป็นอนัตรายอย่าง

ไม่ช้า	 แต่บุคคลเช่นนั้นไม่เป็นอะไรก็

อยู่ไปได้	 และบางทีก็อยู่ไปได้นาน	 ๆ	

อย่างนี้ก็น่าจะเห็นว่าอยู่ได้ด้วยกรรม	

คือผลของกรรมช่ัวท่ีจะต้องมาเป็นอย่าง

นั้นยังไม่ส้ิน	 ส้ินกรรมเมื่อใดก็ตาย 

เมื่อ น้ัน	 และเรื่องนี้ก็ยังมีคติของ 

คนเก่า	ๆ	ดั่งเช่นเป็นสมภารเจ้าวัดจะ

สร้างโบสถ์ขึ้นใหม่	 ก็ถือกันว่าถ้าท�า

โบสถ์ให้เสรจ็กจ็ะอายส้ัุน	เพราะฉะน้ัน

ผู้ท่ีเชื่อมตินี้ก็จะต้องให้เหลืออะไรไว้

อย่างหนึง่ทียั่งไม่เสรจ็	นีก่ก็ลวัว่าจะส้ิน

กรรมหรือว่าสิ้นอายุเหมือนกัน	 แต่ว่า

ความเชือ่อย่างนีพ้จิารณาดแูล้วกจ็ะไม่มี

เหตผุล	และกอ็าจจะเกิดจากการสังเกต	

เพราะว่าการสร้างโบสถ์น้ันไม่ใช่ท�าได้ง่าย 

และสมภารเจ้าวดัผูส้ร้างโบสถ์ในชนบท

นั้นโดยมากก็อายุมาก	 ๆ	 เมื่อด�าร ิ

สร้างโบสถ์ขึ้น	 บางทีก็ใช้เวลานานปี	

บางทีก็ถึง	๑๐	ปี	เมื่อเป็นเช่นนี้ถึงจะ

ไม่สร้างโบสถ์ก็ต้องตายแน่เหมือนกัน

เพราะนานปี	 แล้วก็อาจจะเป็นอย่างนี้	

เห็นกันหลาย	 ๆ	 รายเข้าก็เลยมักจะ

ถือว่าสร้างโบสถ์เสร็จแล้วก็อายุจะสั้น

คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
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 ส่วนที่ตายเพราะ	อุปัจเฉทกกรรม 

กรรมที่ตัดรอนนั้นยกตัวอย่างก็เช่น	

ประสบอุปัทวเหตหุรอืว่าถกูฆาตกรรม	

ซึ่งโดยปกติอายุก็จะด�าเนินต่อไปอีก	

แต่ว่าเมือ่มามีเหตตุดัรอนให้สิน้ชีวติลง

โดยปัจจุบันทันด่วน	 น้ีก็จัดเป็นอีก

ประเภทหนึ่ง	เป็นประเภทที่	๔

	 ท่านได้แสดงถึงจิตและอารมณ์ของ

จติในขณะทีจ่ะตายไว้ว่า	ในเวลาทีบ่คุคล

ก�าลงัจะตายนัน้	กรรมทีจ่ะให้เกดิปฏสินธิ

ในภพอืน่หรอืว่า	กรรมนมิติ คอืเครือ่ง

อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่ได้เคยใช้มา	เคยพบ

เคยเหน็มาในขณะท่ีตนท�ากรรมนัน้	ๆ	

หรือว่า	 คตินิมิต	 คือคติท่ีไปท่ีตนจะ

ต้องไปเสวยในภพท่ีจะเกดิขึน้ในล�าดบั	

ก็จะปรากฏขึ้นในทวารทั้ง	๖	ทวารใด

ทวารหนึง่ตามก�าลังของกรรม	ต่อจาก

นั้น	 จิตสันดานคือความสืบต่อของจิต

กจ็ะปรารภคอืหน่วงอยู่กบัอารมณ์ทีม่า

ปรากฏนัน้	เป็นจติทีบ่รสิทุธิห์รอืว่าเป็น

จิตที่เศร้าหมองตามก�าลังของกรรมที่

ก�าลงัให้ผลอยู่และกน้็อมหน่วงไปในคติ

คือที่ไป	ซึ่งจะต้องไปเสวยตามสมควร

แก่ภพท่ีจะเกิดขึ้น	 มักจะเป็นไปดั่งนี้

โดยมาก	 และกรรมท่ีจะให้เกิดข้ึนต่อ

ไปนั้นซึ่งตนได้เคยกระท�าไว้แล้ว	 ก็จะ

ปรากฏเหมอืนอย่างเป็นกรรมท่ีตนก�าลงั

กระท�าอยู่ในบัดน้ัน	ในฝ่ายช่ัวเช่นได้ฆ่า

ได้ลกัไว้	ปาณาตบิาตหรอือทินนาทาน

กจ็ะปรากฏ	เหมอืนก�าลังกระท�าอยูใ่น

เวลาน้ัน	หรอืว่าในฝ่ายดี	ทาน	ศลี	ที่

ตนได้บ�าเพ็ญไว้ก็จะปรากฏ	คล้ายกับ

ว่าได้ก�าลงับ�าเพญ็อยูใ่นเวลานัน้	จตุจิติ	

คอืจติสุดท้ายในภพปัจจบุนัก็จะเกดิขึน้

ในที่สุดของวิถีจิต	หรือว่าในขณะที่สิ้น

ภวงัคจิตแล้วกด็บัไป	ตอนนีเ้รยีกว่าตาย	

	 ในอนัดบัของเวลาทีจ่ติุจติในภพก่อน

เกดิขึน้และดบัไปนัน้	ปฏสินธจิิตซึง่สืบ

ต่อภพใหม่ก็ปรากฏขึ้นทันที	 และก็

ปรารภอารมณ์ที่จุติจิตในภพก่อนนั้น

ได้ยึดถือมาแล้วมาต่อเนื่องกัน

	 ส�าหรับ	มรณะ	คือ	ความตาย	จะ

มีขึ้นได้นั้นก็ต่อเมื่ออารมณ์ปรากฏอยู่

เฉพาะหน้าเป็นอารมณ์ที่ด�ารงอยู่ด้วย

กรรม	หรอืกรรมนมิติ	หรือคตินมิติดัง่

กล่าวมาแล้ว	 มรณะกล่าวคือจุติจิตจึง

เกดิขึน้	โดยปกตนิัน้ท่านแสดงว่าบคุคล

ผู้ที่ได้ถือปฏิสนธิมาแล้ว	 จิตก็ปรารภ

อารมณ์หรอืหน่วงอยูก่บัอารมณ์จ�าเดิม

แต่ล�าดับของปฏิสนธิจิตครั้งแรกนั้น

เรื่อยมาจนถึงจุติจิตบังเกิดขึ้นในครั้ง

สุดท้าย	เม่ือวิถีจติทีด่�าเนนิไปไม่เกดิมี

ขึน้	จตินัน้กไ็ม่ขาดสาย	แต่ว่ายงัสืบต่อ

อยู่เป็นภวังคจิต	 เป็นไปเหมือนอย่าง

กระแสน�า้	และในท่ีสุดเม่ือจตุจิิตบงัเกดิ

ขึน้แล้วกด็บั	ปฏสินธจิติทีบ่งัเกดิขึน้ใน

ภพใหม่กต่็อเนือ่งกนัไปตามล�าดบัเหมือน

ล้อของรถท่ีแล่นไป	 ท่านแสดงไว้ใน

คัมภีร์อภิธรรมนี้ว่าอย่างนี้

คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ



264

	 ส�าหรบัพระสูตรน้ัน	พระพุทธเจ้าไม่

ได้ตรัสแสดงไว้โดยละเอียดเหมอืนอย่าง

ทีก่ล่าวมา	แต่ว่าได้ทรงแสดงโดยหลกั

ธรรม	เช่นว่า	เมือ่จติเศร้าหมองกห็วงั

ทคุตไิด้ เมือ่จติไม่เศร้าหมองก็หวงัสคุติ

ได้ น�า้หนกัในพระสตุตนัตะทีพ่ระพทุธเจ้า

แสดงน้ันมุ่งทางปฏิบัติธรรม	 ดั่งเช่น

ตรัสให้ละชั่ว	ท�าดี	ช�าระจิตของตนให้

ผ่องใส	และได้ทรงแสดงหลักของการ

ปฏบิตัไิว้	อนัเป็นหลักทีจ่ะพงึพสิจูน์ได้

ด้วยตนเองให้รูไ้ด้ในปัจจบัุน	แต่ในด้าน

ที่จะพึงรู้ได้เฉพาะตนส�าหรับท่านผู้มี

ญาณพิเศษ	ดั่งเช่นมี	จุตูปปาตญาณ 

รูจ้ตุแิละอบุตัขิองสตัว์ทัง้หลายไม่ได้ทรง

แสดงไว้	เพราะแม้จะทรงแสดงไว้กร็ูไ้ด้

เฉพาะผูท้ีมี่ญาณหยัง่รูอั้นพอกันเท่าน้ัน	

และก็ไม่เกิดประโยชน์ในด้านปฏิบัต	ิ

เพราะฉะนัน้	จงึได้มุง่แสดงชีแ้จงในข้อ

ที่จะเป็นประโยชน์ในด้านปฏิบัติ	ดั่งที่

ใช้ค�าว่าเป็น	 อาทิพรหมจรรย์	 คือ	

เป็นต้นพรหมจรรย์	 คือเป็นต้นความ

ประพฤติดีประพฤติชอบ

	 มีข้อที่ควรสังเกตการใช้ศัพท์คือ	 

อารมณ์	กบั	อาลัมพนะ	ค�าว่า	อารมณ์ 

นี	้เรียกตามศัพท์ว่า	อารัมมณะ	เขียน	

ณ	การันต์	แต่ทีเ่ขยีนกนัมักจะชอบใช้	

ย	การนัต์	เป็นการเขยีนไม่ถกู	ต้องใช้	

ณ	การนัต์	และมกัแปลกนัว่า	สิง่เป็น

ทีม่ายนิด	ีโดยความนัน้หมายถงึ	เรือ่ง

ที่จิตคิดหรือเรื่องที่จิตดําริ เรื่องที่จิต

ครุน่ถงึ	เมือ่จิตคดิถงึเรือ่งรปูกเ็รยีกว่า	

รปูารมณ์	(อารมณ์คอืรปู)	เมือ่จติคดิถงึ

เรือ่งเสียงกเ็รยีกว่า	สทัทารมณ์	(อารมณ์

คือเสียง)	 เป็นต้น	 และตามที่ใช้โดย

มาก	อายตนะภายใน	๖	มีตาหูเป็นต้น	

ถ้าเรียกว่า	อายตนะ	เช่น	จกัขุอายตนะ	

โสตายตนะ	 อีกฝ่ายหนึ่งคืออายตนะ

ภายนอก	 มีรูปเสียงเป็นต้นท่ีคู่กัน	 ก็

เรยีกว่าอายตนะเหมือนกนั	เช่น	รปูาย

ตนะ	สัททายตนะ	แต่ถ้าเรยีกอายตนะ

ภายในว่าทวาร	เช่น	จักขทุวาร	โสตทวาร 

กเ็รียกอายตนะภายนอกว่าอารมณ์	เช่น	

รูปารมณ์	สัททารมณ์	เป็นคู่กัน

	 แต่ว ่าในอภิธรรมมักใช้เรียกว่า	 

อาลมัพนะ	แปลว่า	ทีห่น่วงหรอืเครือ่ง

หน่วง	 หมายถึง	 เป็นที่หน่วงของจิต

หรือเป็นเครื่องหน่วงของจิต	 เมื่อจิต

หน่วงอยูใ่นรปู	กเ็รียกว่า	รูปอาลมัพนะ  

เม่ือจิตหน่วงอยู ่ในเสียง	 ก็เรียกว่า	 

สัททาอาลัมพนะ	 โดยความก็เป็น 

อันเดียวกัน	 แต่ว่าใช้ศัพท์ข้ึนใหม่อีก

ศัพท์หนึ่ง

	 อีกข้อหนึ่งก็คือค�าว่า	 จุติ ปฏิสนธิ 

กบั	ชาต ิมรณะ จตุ ิเคลือ่น	ปฏิสนธิ 

สบืต่อ	ใช้ในคมัภร์ีนี	้จตุจิติ จติทีเ่คลือ่น 

ปฏสินธจิติ จติทีส่บืต่อ ใช้อย่างนีแ้สดง

ว่ามีผู้เคล่ือนออกไปและมีผู้ท่ีปฏิสนธิ

คือสืบต่อในภพใหม่	 เหมือนอย่างว่า
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ออกไปจากบ้านหน่ึงและเข้าไปสูอี่กบ้าน

หน่ึง	 ก็ต้องมีผู้ที่ออกไปจากบ้านเก่า

แล้วก็เข้าไปสู่บ้านใหม่	 ถ้าหากว่าไม่มี

ผูท้ีอ่อกไปและเข้าไป	กไ็ม่เรยีกว่าออก

ไม่เรียกว่าเข้า	 ไม่เรียกว่าเคล่ือน	 ไม่

เรียกว่าต่อ	 อันน้ีก็เป็นเง่ือนอันหน่ึงท่ี

ควรคิด

	 แต่ทีใ่ช้ว่า	ชาตคิอืเกดิ	และ	มรณะ

คอืตาย	นัน้	เหน็ได้ว่าใช้ส�าหรบัสงัขาร

ร่างกายโดยส่วนเดียว	 คือเม่ือก่อเกิด

สงัขารขึน้กเ็ป็นชาตคิวามเกดิ	และเม่ือ

สงัขารร่างกายน้ีแตกสลายกเ็ป็นมรณะ

ความตาย	ถ้าหากว่าจะมีแต่มรณะคือ

ความตายไปทุกส่วนทุกสิ่ง	 บุคคลก็มี

ชาติเพียงชาติเดียว	 แต่น่ีมีมติการสืบ

ชาต	ิเพราะฉะนัน้	เม่ือมุ่งจะพดูถงึผูท่ี้

สืบชาติก็ต้องใช้ค�าว่า	จุติ ปฏิสนธิ

	 ในทีเ่ช่นนีเ้มือ่พดูถงึสตัว์	ท่านแสดง

ว่า	จตุ ิอปุบตั ิจตุ	ิคอื	เคลือ่น	กเ็ป็น

ค�าเดยีวกนักบัค�าคู่ต้น	อปุบัต	ิแปลว่า	

เข้าถึง	 ใช้แทนค�าว่า	 ปฏิสนธิ	 ความ

เป็นท�านองเดยีวกนั	ดัง่ในจตุปูปาตญาณ

ของพระพุทธเจ้าท่ีแสดงว่าทรงได้ใน

ยามท่ีสองของราตร ีได้ทรงมพีระญาณ

หยัง่รู้จตุแิละอุปบัติของสตัว์ทัง้หลายว่า

เป็นไปตามกรรม สตัว์ทัง้หลายทีป่ระกอบ

ด้วยกายทจุริต วจทุีจริต มโนทุจริต ด่า

ว่าพระอรยิเจ้า เป็นมจิฉาทฏิฐ ิกายแตก

ทําลายตายไปแล้วก็เข้าถึงอบาย ทคุติ 

วนิบิาต นรก ส่วนสตัว์ผูถ้งึพร้อมด้วย

กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ด่า

ว่าพระอริยเจ้า เป็นสมัมาทฏิฐิ สมาทาน

กรรมของสัมมาทิฏฐิ กายแตกสลาย

ตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ใน

พระบาลีนี้ใช้ค�าว่า	 สัตว์	 ที่แปลว่า	 

ผู้ข้อง ข้องอยู่ด้วยอวิชชาความไม่รู ้

จริง	 ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก	

อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น	เป็นต้น

	 แต่ว่า	ที่ชื่อว่าสัตว์	นั้นอยู่ตรงไหน	

อยูต่รงจติหรอืว่าดวงวญิญาณ	และสัตว์

ที่จะไปอุปบัติในภพใหม่นั้นอะไรไป?	 

นี้ท่านไม่ได้แสดงไว้	 แต่ก็พึงเห็นได้ว่า

ร่างกายนั้นไม่ไปแน่	 เพราะว่าแตก

ท�าลายอยู่ในโลกนี้	 ส่วนที่จะพึงไปนั้น

กเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่อยู่ในวสิยัของประสาทคอื

จักขุประสาท	 โสตประสาท	 เป็นต้น	

และเมื่อได้ค้างปัญหาไว้เช่นนี้	ผู้คิดใน

รุ่นต่อ	ๆ	มาจึงได้แสดงออกไปต่าง	ๆ	

เรียกกันว่าวิญญาณบ้าง	 เรียกกันว่า 

จิตบ้าง

	 ในอภิธรรมนี้ก็เป็นมติหนึ่งท่ีท่าน

แสดงว่าปฏิสนธิจิตในภพใหม่นั้นเกิด

ต่อกันไปทีเดียว	 แต่ว่าภวังคจิตที่เป็น

ตวัจติยืนพืน้นัน้	ขาดกระแสกนัไปเสีย

ตอนหนึ่ง	 ถ้าเหมือนอย่างกลุ่มด้ายก็

แปลว่าด้ายนัน้ขาดไปเสียตอนหนึง่แล้ว

ก็ตั้งกลุ่มใหม่	 แต่ก็เกิดปฏิสนธิจิตขึ้น

ต่อกันไปทันทีเหมือนอย่างล้อรถ	
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 รปู	ได้กล่าวถงึจติและเจตสกิมาแล้ว	

บดันีจ้ะกล่าวถงึหมวดท่ี	๓	คือ	รปู	ซ่ึง

เป็นที่อาศัยแห่งจิตและเจตสิก

	 รูปนั้นแบ่งออกเป็น	๒	หมวดใหญ่	

คือ	๑. มหาภูตรูป	แปลว่า	รูปที่เป็น

ภูตะใหญ่	๒.	อุปาทยรูป	แปลว่า	รูป

อาศัย

	 รูปทีเ่ป็นภตูะใหญ่อนัเรียกว่ามหาภูต

รูปนั้น	 ได้แก่	 ปฐวีธาตุ	 ธาตุดิน	 คือ	

ส่วนทีแ่ข่นแขง็	อาโปธาต	ุธาตนุ�า้	ได้แก่	

ส่วนทีเ่อบิอาบ	เตโชธาตุ	ธาตุไฟ	ได้แก่	

ส่วนทีอ่บอุ่น	วาโยธาตุ	ธาตลุม	ได้แก่	

ส่วนทีพ่ดัไหว	หมายถงึรปูทีม่ลีกัษณะ

ดัง่กล่าว	อนัเป็นทีร่วมของรปูทีม่ลีกัษณะ

อาการต่าง	ๆ

 อปุาทยรปู แปลว่ารปูอาศยั	กห็มาย

ถงึอาศยัอยูกั่บมหาภูตรปูน้ัน	แบ่งย่อย

ออกไปเป็นหมวด	 ๆ	 คือ	 ปสาทรูป  

รูปที่เป็นประสาท	 คือ	 มุ่งถึงส่วนที่ให้

ส�าเร็จการเหน็	การได้ยิน	เป็นต้น	ส่วน

ทีใ่ห้ส�าเร็จการเหน็กเ็รยีกว่าจกัข	ุส่วน

ที่ให้ส�าเร็จการได้ยินก็เรียกว่าโสตะ	

ส่วนทีใ่ห้ส�าเรจ็การรูก้ลิน่กเ็รยีกว่าฆานะ 

ส่วนทีใ่ห้ส�าเรจ็การรูร้สกเ็รยีกว่าชวิหา	

ส่วนที่ให้ส�าเร็จการรู้สึกต่อสิ่งสัมผัสก็

เรยีกว่ากายะ	นีค้อืส่วนทีเ่ป็นประสาท	

คือให้ส�าเร็จกิจดั่งกล่าวมาแล้ว	 ไม่ได้

มุง่ถึงส่วนประกอบต่าง	ๆ	ดัง่เช่นทีเ่รา

พูดว่าลกูตา	เราก็พดูรวม	ๆ	ถงึลูกตา

ทั้งหมด	 แต่ว่าส่วนที่เป็นประสาทนี้ 

มุ่งเฉพาะส่วนท่ีให้ส�าเร็จการรู้เท่านั้น	

ถ้าเป็นรปูของดวงตาทัง้หมดมีค�าเรยีก

อีกอย่างหนึ่งว่า	 อักขิ	 แปลว่านัยน์ตา	

ประสาทรูปจึงมีอีกส่วนหนึ่ง

 โคจรรูป	 รูปท่ีเป็นโคจร	 คือเป็นท่ี

เทีย่วไปของจติ	หมายถงึอารมณ์ของจติ	

ค�าว่า	โคจร	นัน้แปลตามศพัท์ว่าทีเ่ทีย่ว

ไปของโค	ธรรมดาว่าโคย่อมจะเท่ียวไป

ในที่ที่มีหญ้าเขียวสดที่จะเป็นอาหาร

แห่งตน	จติกเ็หมือนกนัก็ย่อมเทีย่วไป

ในอารมณ์ที่ปรารถนา	 เพราะฉะนั้น	 

จงึได้น�าชือ่ทีเ่ทีย่วไปของโคอนัเรยีกว่า

โคจรนั้นมาเป็นชื่อแห่งที่เที่ยวไปของ

จิตด้วย	 โดยเรียกว่าโคจรเหมือนกัน	

หมายถึงส่วนที่คู ่กันกับปสาทรูปนั้น	

ได้แก่	รปู	คอืส่วนรปูทีต่าได้เหน็	สทัทะ	

เสียงทีหู่ได้ยิน	คันธะ	กล่ินทีจ่มูกได้รบั	

รสะ	รสทีล่ิน้ได้ลิม้	และโผฏฐัพพะ	สิง่

ที่กายถูกต้อง	 อันโผฏฐัพพะคือสิ่งที่

กายได้ถูกต้องนัน้	ถ้าเตม็ท่ีกไ็ด้แก่	ธาตุ

ดิน	 ธาตุน�้า	 ธาตุไฟ	 ธาตุลม	 เพราะ

เป็นสิ่งที่กายถูกต้องได้ทั้งนั้น	แต่ท่าน

นับเอา	๓	ข้อ	เว้นแต่น�้า	เพราะว่าน�้า

นั้นท่านแสดงว่าเป็นธาตุผสม	เมื่อนับ

รวมโคจรรูปทั้งหมดก็เป็น	๕	 เหมือน

กัน	แต่ว่าท่านนับเพียง	๔	คือนับ	รูป	

เสียง	กล่ิน	รส	เท่านัน้	ส่วนโผฏฐพัพะ

นัน้ถอืว่ารวมอยูก่บัรปูข้อทีห่นึง่	คือเป็น

รูปที่ตาเห็นด้วย	และเป็นรูปที่กายถูก

ต้องได้ด้วย	จงึรวมเข้าเป็นข้อเดียวกนั
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 ภาวรปู	รปูท่ีเป็นภาวะมี	๒	คือภาวะ

เป็นหญิงและภาวะเป็นชาย	ภาวะเป็น

หญงินัน้ได้แก่รปูท่ีมีลักษณะอันก�าหนด

ได้ว่าเป็นหญิง	 ปุริสภาวะ	 ภาวะเป็น

ชายน้ันได้แก่รูปท่ีมีลักษณะอันจะพึง

ก�าหนดได้ว่าเป็นชาย

 หทัยรูป	รูปหัวใจ	ก็ได้แก่หทัยวัตถุ	

แปลว่าทีต่ัง้แห่งหทยัโดยตรง	หทยัวัตถุ

น้ันท่านหมายถึงหัวใจท่ีเป็นอวัยวะ

ส�าหรับสูบฉีดโลหิตในร่างกาย	เพราะ

ถอืว่าเป็นวตัถคุอืเป็นทีต่ัง้ของมโนธาตุ

และมโนวิญญาณธาตุ	อันรวมเรียกว่า

เป็นหทัย

 ชวีติรปู	รปูชวีติ	หมายถงึชวีตินิทรย์ี	

อนิทรย์ีคอืชวีติ	เพราะว่าร่างกายท้ังหมด

น้ีเม่ือยังมีชีวิต	 ชีวิตย่อมบ�ารุงรักษา 

ไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยแตกสลาย	 ถ้าไม่มี 

ชวิีตนิทรีย์ก็สิ้นผู้บ�ารุงรักษา	 ร่างกาย 

ก็เน่าเปื่อยแตกสลาย	 เพราะฉะนั้น	 

มุ่งถึงตัวมีชีวิตที่มีอยู่ในรูปทั้งสิ้น	หรือ

ว่ารูปทั้งสิ้นที่เป็นตัวมีชีวิตอยู่นี้ตั้งชื่อ 

ว่าเป็นชีวิตรูป

 อาหารรูป	 รูปอาหาร	 ก็หมายถึง

อาหารที่บริโภค	เช่น	ค�าข้าวที่บริโภค	

โดยตรงก็หมายถึงโอชะ	 คือโอชะของ

อาหารทีซ่มึซาบในร่างกาย	มุง่ถงึอาหาร

ที่ซึมซาบในร่างกายนี้ก็ตั้งชื่อเรียกว่า

อาหารรูป

 ปสาทรปู	๕	โคจรรปู	๔	ภาวรปู	๒	

หทัยรูป	 ๑	 ชีวิตรูป	 ๑	 อาหารรูป	๑	

กับมหาภูตรูปอีก	 ๔	 ก็รวมเป็น ๑๘ 

รูปทั้ง ๑๘ นี้มีชื่อเรียกอีกหลายอย่าง	

เช่น

	 เรียกว่า	สภาวรปู	รูปท่ีมภีาวะของตน 

อย่างเช่น	จักษุประสาท	โสตประสาท	

ก็มีภาวะของตนเอง

	 เรียกว่า	ลักขณรูป	แปลว่า	รูปที่มี

ลกัษณะของตน	มอีธบิายเช่นเดยีวกบั 

สภาวรูป

	 เรียกว่า	 นิปผันนรูป	 แปลว่า	 รูป

ส�าเร็จ	 คือเป็นรูปที่ส�าเร็จรูปมาแล้ว	

อย่างจักษุประสาท	 โสตประสาทน้ัน 

ก็มีรูปส�าเร็จของตนเองมาแล้ว

	 อนึ่ง	 ท่านยังแสดงอุปาทยรูป	 รูป

อาศัยไว้อีกหลายอย่าง	คือ

 ปรจิเฉทรปู	แปลว่า	รูปเป็นท่ีก�าหนด	

หมายถึง	อากาสธาตุ	 คือธาตุอากาศ

ในร่างกายนี	้หมายถงึช่องว่างในร่างกาย

นี้	 อธิบายว่าในร่างกายอันนี้อวัยวะ 

ต่าง	 ๆ	 อยู่ตามที่แห่งตนไม่ปะปนกัน	

เช่น	 จักขุทั้งสองก็อยู ่ตามที่ของตน	 

โสตะคือหูก็อยู่ตามที่ของตน	ก็เพราะ

มีอากาสธาตุเป็นเครื่องปันเขตแดน	 

ถ้าไม่มีเครือ่งปันเขตแดน	อวัยวะต่าง	ๆ	

กจ็ะปะปนกนั	เรือ่งนีถ้้าคดิดตูาม	ความ

คดิแม้ในปัจจุบนันีก้ม็เีค้าเงือ่นอยู	่ดัง่เช่น

ที่บางท่านแสดงว่าในร่างกายของคนนี้
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มีช่องว่างอยู่มาก	 ถ้าจะยุบรวมเข้าไม่

ให้เหลอืช่องว่างอยูเ่ลยทัง้หมดกจ็ะเลก็

ลงเพียงนิดเดียวเท่านั้น	 ความคิดของ

บางท่านในปัจจุบันก็ว่าอย่างนี้	 แต่ว่า

ในท่ีน้ีท่านแสดงว่า	ปรจิเฉทรปู	รปูเป็น

เครือ่งก�าหนดเขตแดนได้แก่อากาสธาตุ

 วิญญัติรูป	 รูปคือวิญญัติ	 แปลว่า	

เป็นเหตุที่รู้กัน	มี	๒	คือ	กายวิญญัติ	

กริยิาทีใ่ห้รู้กนัทางกาย	วจวีญิญตั	ิกริิยา

ที่ให้รู้กันทางวาจา	 กายวิญญัติได้แก	่

กิริยาที่กระท�าทางกาย	เช่น	ชี้มือเพื่อ

ให้ผูอ้ืน่รูค้วามประสงค์ในสิง่ท่ีชีน้ัน้	หรอื

ว่าสัน่ศรีษะเพือ่ให้ผูอ้ืน่รูค้วามประสงค์

ว่าปฏเิสธ	หรอืว่าพยกัหน้าเพือ่ให้ผูอื้น่

รู้ความประสงค์ว่ารับ	 เป็นต้น	 กิริยา

ทางกายทีส่�าหรบัให้คนอืน่รูค้วามประสงค์

นี้เรียกว่า	กายวิญญัติ	ส่วนการพูดให้

คนรูค้วามประสงค์ทางวาจาเรยีกว่า	วจี

วิญญัติ	 อันที่จริงถ้าเป็นกิริยาก็ไม่ใช่

เรียกว่ารูป	 แต่น่ีหมายถึงว่าในการท่ี

แสดงกิริยาทางกายทางวาจาเพ่ือให้รู้

ความประสงค์นั้นก็ต้องแสดงด้วยรูป	

เพราะฉะน้ัน	คนอ่ืนเขาจงึเหน็กาย	คือ

เห็นกายทีแ่สดงกริยิาทางกาย	เหน็กาย

ที่แสดงกิริยาพูด	มุ่งถึงรูปที่ต้องแสดง

กิริยาดั่งกล่าวนั้น	เรียกว่า	วิญญัติรูป

 วกิารรปู	รปูทีวิ่การ	คอืว่าแปรเปลีย่น

ไป	คอืหมายความว่าเป็นรูปทีม่ลีกัษณะ

อาการต่าง	ๆ	ได้แก่	รปัูสสลหตุา	ความ

เบาแห่งรูป	หมายถึงว่ารูปของคนเป็น

นี่เบา	 แต่ว่าถ้าเป็นรูปของคนตาย 

ก็หนัก รูปัสสมุทุตา	 ความอ่อนของ 

รปู	กห็มายถงึรปูของคนเป็นทีม่อีาการ 

อ่อนสลวย	 อย่างจะคู้แขนเข้าเหยียด

แขนออกก็เคลื่อนไหวได้โดยสะดวก	 

รูปัสสกัมมัญญตา	 ความควรแก่การ

งานแห่งรูป	 ก็หมายถึงรูปของคนเป็น

ที่ท�าการงานอะไรได้โดยปกติ	 และ

วิญญัติทั้ง	 ๒	 ดั่งกล่าวมานั้น	 แต่ว่า

วิญญัติทั้ง	๒	ได้กล่าวแยกประเภทไว้

แล้ว	จงึนบัวิการรปูเพียง	๓	นอกจากนัน้

 ลกัขณรปู	รปูทีม่ลีกัษณะเป็นเครือ่ง

ก�าหนด	 ได้แก่	 รูปัสสอุปจโย	 ความ

สั่งสมแห่งรูป	 หมายถึงความเกิดขึ้น

และเติบโตมาโดยล�าดับ	รูปัสสสันตติ 

ความสืบต่อแห่งรูป	 หมายถึงรูปที่สืบ

ต่อกนัมาโดยล�าดับ	รปัูสสชรตา	ความ

ชราแห่งรูป	ได้แก่	ความเปลี่ยนแปลง

ช�ารุดทรุดโทรมมาโดยล�าดับ	 รูปัสส- 

อนิจจตา	ความไม่เที่ยงแห่งรูป	หมาย

ถึงลักษณะที่เรียกว่าไม่เที่ยงสุดท้ายก็

คือความตาย	 ความสั่งสมแห่งรูปและ

ความสบืต่อแห่งรปูนัน้รวมเรยีกว่า	ชาติ

คอืความเกดิ	ความชราแห่งรปูนัน้รวม

เรียกว่า	ชรา	ความแก่	ความไม่เที่ยง

แห่งรูปนั้นก็จัดเป็นมรณะ	 ความตาย	

อนันีเ้รยีกว่า	ลกัขณรปู	รูปทีเ่ป็นเครือ่ง

ก�าหนด	 คือก�าหนดให้เห็นความเกิด	
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ความแก่	ความตาย	เพราะว่าความเกดิ	

ความแก่	ความตายนัน้กป็รากฏอยู่ทีร่ปู	

เหน็ได้ท่ีรปู	ก�าหนดได้ท่ีรูป	รปูท่ีแสดง

ลกัษณะด่ังกล่าวมานัน้จงึเรยีกอกีอย่าง

หนึ่งว่าลักขณรูป

	 ฉะนั้น	จึงรวมรูปในตอนท้ายนี้เป็น

ปริจเฉทรูป	 ได้แก่	 อากาสธาตุ	 ๑	

วิญญัติรูป	๒	 วิการรูป	๓	ลักขณรูป

อีก	๔	จึงรวมรูปทั้งหมดเป็น	๒๘	รูป

ทัง้ปวงน้ีกเ็ป็นมหาภตูรปู	๔	อุปาทยรปู	

๒๔

	 ในรูปเหล่านีม้ข้ีอทีค่วรก�าหนดไว้คอื	

ปรจิเฉทรปูอนัหมายถงึอากาศนัน้กไ็ม่ใช่

เป็นรูปแท้	เพราะว่าเป็นช่องว่าง	แต่ว่า

เป็นช่องว่างทีป่ระกอบอยูใ่นร่างกายอนันี้

	 อีกอย่างหนึง่ท่านแสดงว่าในรปูเหล่า

น้ีมอียู	่๘	ข้อท่ีรวมกนัอยูโ่ดยไม่แยกกนั	

ได้แก่	วรรณะ	แปลว่า	ส	ีหมายถงึรปู

ทีต่าเห็น	รปูท่ีตาเหน็นัน้ท่านว่าเหน็ได้

แต่ส	ีเพราะฉะนัน้	จงึเรยีกว่า	วรรณะ	

๑	คันธะ	กลิ่น	๑	รสะ	รส	๑	โอชา	

ได้แก่	 โอชาที่เกิดจากอาหาร	๑	และ

มหาภูตรปู	ทัง้	๔	คอื	ธาตดุนิ	ธาตนุ�า้	

ธาตุไฟ	ธาตุลม	รวมทั้ง	๘	ประการนี้

เป็นรูปทีไ่ม่มแียกกนั	รวมกันอยู่เสมอ	

จึงเรียกว่า	อวินิพโภครูป	แปลว่า	รูป

ทีไ่ม่พรากออกจากกนั	ไม่แยกออกจาก

กนั	ส่วนรปูนอกจากนีส้ามารถจะแยก

ออกจากกนัได้	จงึเรยีกว่า	วนิพิโภครปู 

แปลว่า	รูปที่แยกออกจากกันได้

 อนึ่ง	 พึงทราบเกร็ดในเรื่องของจิต

เพ่ิมเติมอกีเล็กน้อย	ใน	มรณาสนันวถิี 

คือในวิถีจิตที่ใกล้ต่อมรณะ	 เมื่อจิตได้

ยดึหน่วงอารมณ์แห่งกรรม	กรรมนมิติ	

คตินิมิต	ดั่งกล่าวมาแล้ว	จุติจิต	จิตที่

เคลื่อนก็เกิดขึ้น	 แล้วก็ดับไป	 ก็ส้ิน

ภวังคจิต	 จึงขาดสายกันไปตอนหนึ่ง	

ปฏสินธจิติในภพใหม่กเ็กดิขึน้สืบต่อไป

	 คราวนีใ้นช่องว่างระหว่างจตุจิติและ 

ปฏิสนธิจิตนั้น	 ในวาทะที่กล่าวถึงจุติ

จตินีโ้ดยตรงกค็อื	วาทะของฝ่ายเถรวาท

นี้ได้แสดงเพียงว่า	 ปฏิสนธิจิตนั้นเกิด

ติดต่อเป็นอนันตรปัจจัย	 คือว่าเป็น

ปัจจัยที่เกิดสืบต่อกันเป็นล�าดับไปที

เดยีว	คอืเมือ่จตุจิติเกดิดบัไป	ปฏสินธิ

จติกเ็กดิขึน้สบืต่อไปทนัท	ีแต่ในระหว่าง

นั้นภวังคจิตซ่ึงเป็นตัวยืนพื้นก็ส้ินสุด

เป็นอันขาดตอนไปเสียตอนหนึ่ง	 เมื่อ

เป็นเช่นนี้ใครเป็นผู ้ไปปฏิสนธิเป็น

ปฏิสนธิจิตขึ้นใหม่	?	ข้อนี้ท่านได้เว้น

ไว้ไม่กล่าวถึง	 กล่าวถึงแต่เพียงว่าเกิด

ขึ้นเป็นปฏิสนธิจิตเท่านั้น

	 แต่ว่ามวีาทะอกีฝ่ายหนึง่ได้แสดงว่า

มช่ีองว่างอยูใ่นระหว่าง	คอืเป็นอันตระ	

คือเป็นช่องว่างในระหว่าง	 เรียกว่า	

อนัตรภาวะ	ภาวะท่ีมีอยู่ในระหว่างแห่ง

จุติจิตและปฏิสนธิจิตในภพใหม่

	 เมื่อแสดงอย่างนี้ก็เป็นช่องให้ความ

สนันษิฐานแตกแยกออกไปเป็นต่าง	 ๆ	
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กนั	 แต่ว่าวาทะตามวาทะต้นน้ันไม่ได้

แสดงอนัตรภาวะคอืช่องว่างในระหว่าง	

แสดงว่าต่อกันไปทีเดียว	 แต่ไม่ได้ตั้ง

และตอบปัญหาว่าใครเป็นผูไ้ปต่อ	เพราะ

ว่าสิ้นภวังคจิตขาดตอนกันไป	 เป็น 

อันว่าทิ้งปัญหาไว้ให้ไปตอบกันเอาเอง

	 ส่วน	ขณะจติ	หนึง่	ๆ	ทีว่่าประกอบ

ด้วย	อุปาทะ	ความเกิดขึ้น	ฐิติ	ความ

ต้ังอยู	่นิโรธะ	ความดบั	เกดิขึน้	ตัง้อยู่	

ดับไป	 เรียกว่าขณะจิตหนึ่ง	 ๆ	มีบาง

คัมภีร์แสดงว่าเร็วมาก	 ด้วยแสดงว่า

เวลาขนาดดดีนิว้มือหนหนึง่กข็นาดแสน

โกฏิขณะจิต	ว่าไว้อย่างนั้น	และ	อายุ

ของรปูธรรม ๑๗ ขณะจิตเท่ากับอายุ

ของรูปธรรมหนึ่งนั้น	 รูปธรรมในที่นี้

บางคัมภีร์แสดงว่าไม่ใช่หมายถึงรูปที่

ตาเห็น	 แต่หมายถึงอุณหเตโชคือ

เตโชธาต	ุอันได้แก่ความร้อนหรอืความ

อบอุน่	ก็คล้าย	ๆ	กบัเป็นพลงังานของ

รูป	 และในเร่ืองที่เกี่ยวกับเตโชธาตุนี ้ 

ในคัมภีร์อภิธรรมก็มีแสดงไว้คล้าย	 ๆ	

กับในปัจจุบันเหมือนกันคือที่เรียกว่า

หนาวนัน้ท่านว่ามีเตโชธาตนุ้อยเท่าน้ัน

 รูป ๒๘ ตามทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ได้มี

จัดปันประเภทอีกหลายอย่าง	 เช่นว่า

จัดปันเป็นรูปหยาบ	 เป็นสุขุมรูป	 รูป

ละเอียด

	 ประสาททั้ง	 ๕	 กับโคจร	 คือวิสัย

หรืออารมณ์ทีคู่ก่บัประสาททัง้	๕	เรยีก

ว่าเป็น	รปูหยาบ	เช่น	จกัขปุระสาทก็

เป็นส่ิงท่ีมองเห็นจับต้องได้	 และรูปท่ี

ตาเห็นก็เป็นของหยาบเพราะว่ามอง

เหน็ได้	จบัต้องได้	หรอืว่าอาจสมัผสัได้

	 ส่วนรปูทีน่อกจาก	๒	หมวดนีเ้รยีก

ว่าเป็น	 สุขุมรูป รูปละเอียด	 เช่น	 

ชีวิตินทรีย์	 อินทรีย์คือชีวิต	 ซึ่งนับว่า

เป็นชวิีตรูป	เป็นของละเอียด	จบัไม่ถูก

ว่าส่วนไหนมลีกัษณะรปูร่างเป็นอย่างไร	

เพราะเป็นสิง่ทีป่ระกอบอยูก่บัรูปทัง้ปวง	

หรอือย่างกริยิาทีใ่ห้รู้ทางกายทีเ่รยีกว่า	

กายวญิญตั	ิกิริยาท่ีให้รูท้างวาจาเรยีกว่า 

วจีวิญญัติ	 ที่จัดเป็นรูปด้วยเพราะรูป

แสดงอาการเช่นนั้น	 จะจับตัววิญญัติ

ทั้งสองนี้โดยเฉพาะก็ไม่ได้เพราะว่า

ประกอบอยูก่บัรปูอืน่	ๆ	น้ันเอง	รปูอืน่

นัน้เองแสดงกริยิาและกต้ั็งชือ่เรยีกขึน้

เป็นอีกพวกหนึง่	เพราะฉะนัน้	จงึเรยีก

ว่าสุขุมรูป	เป็นรูปละเอียด

	 อีกอย่างหนึง่	ตาและหทูัง้สองนีเ้รยีก

ว่า	เป็นรปูท่ีรบัอารมณ์ทีไ่ม่ต้องมาถงึตวั	

เพราะรูปทีต่าเหน็	เสียงทีหู่ได้ยนิ	เป็น

ส่ิงท่ีมีอยู่ในท่ีไกลจากตัวเอง	แต่ว่าจมูก	

ลิ้น	 และกายนี้เป็นรูปที่รับอารมณ์ 

ท่ีต้องมาถูกถึงตัว	รวมท้ัง	๕	นีเ้รยีกว่า

เป็นรปูทีร่บัอารมณ์	แต่ว่านอกจากนีก้็

เรียกว่าเป็นรูปที่ไม่รับอารมณ์

	 รปูทัง้ปวงเหล่านีม้	ีสมฏุฐาน ทีเ่กดิ

ได้แต่กรรม	จติ	ฤด	ูและอาหาร	ท้ัง	๔	
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นีเ้รยีกว่าเป็น	รปูสมฏุฐาน	แปลว่าเป็น

ที่เกิด	หรือว่าเป็นที่ตั้งของรูป

	 กรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลท่ีบุคคล

ได้ปรงุแต่งไว้	ได้ก่อให้เกดิรปูในปฏิสนธ	ิ

เพราะฉะนัน้	เมือ่หมายถงึรูปในปฏสินธิ	

ก็เรียกว่าเป็นรูปที่เกิดจากกรรม

	 จิตท่ีด�าเนินสืบต่อมาก็ท�าให้เกิดรูป

ต่าง	ๆ	ทีเ่นือ่งกบัจติ	เป็นต้น	รปูทีเ่ป็น

กายวญิญตั	ิให้รู้ทางกาย	วจวีญิญตั	ิให้

รู้ทางวาจา	 น่ีก็เกิดจากจิตท่ีก่อเจตนา

ให้แสดงกิริยาให้รู้ดั่งนั้น

	 คราวนี้เม่ือรูปก่อก�าเนิดขึ้น	 ตั้งอยู่	

เตโชธาตท่ีุมีสมัญญา	คือว่าเรยีกกันว่า

เย็นว่าร้อน	 ก็มีส่วนช่วยด�าเนินรูปสืบ

ต่อไป	รปูทีเ่ตโชธาตสุนบัสนนุให้ด�ารง

อยู่และให้เพิ่มเติมขึ้นเรียกว่าเป็นรูปท่ี

เกิดจากฤดู	 เกี่ยวแก่	 ดินฟ้าอากาศ	

และต้องอาศัยอาหาร	 กล่าวคือโอชา

ของอาหารท่ีย่อยเป็นโอชาซึมซาบไป

ในร่างกาย	เป็นเครือ่งบ�ารงุเล้ียง	รปูท่ี

เนื่องด้วยอาหารดั่งกล่าวน้ีก็ชื่อว่าเป็น

รูปที่เกิดจากอาหาร	อันหมายถึงโอชา

ของอาหาร

	 ส่วน	อวนิพิโภครปู	รปูท่ีรวมกันเป็น	

กลุ่มเป็นก้อน	แยกกนัไม่ได้	มี	๘	อย่าง

ที่แสดงแล้ว	 อันได้แก่วรรณะ	 (คือสี)	

คันธะ	 (กลิ่น)	 รสะ	 (รส)	 โอชาของ

อาหาร	และภูตทั้ง	๔	 เป็น	๘	อย่าง	

กับอากาสธาตุท่ีเกิดจากสมุฏฐานทั้ง	 

๔	รวมกัน

	 ส่วน	 ลักขณะรูป	 รูปท่ีเป็นเครื่อง 

ก�าหนดหมายให้เห็นไตรลักษณ์	ได้แก่	 

ความสัง่สมขึน้	ความสบืต่อ	รวมเรียกว่า 

ชาติ	 ความเกิดและชราของรูป	 และ

ความไม่เทีย่งของรูปอันหมายถึงมรณะ	

ความตาย	 อันนี้ไม่เกิดจากสมุฏฐาน

อะไร	เพราะเป็นธรรมดา

	 คราวนีใ้นรปูเหล่านีท้ีเ่ราเรยีกว่าอย่าง 

หนึ่ง	ๆ	นั้น	ความจริงไม่ใช่อย่างเดียว	

แต่ว่าอยู่รวมกันเป็นหมวด	ดั่งเช่นเรา

เรยีกว่าจกัขปุระสาท	กไ็ม่ใช่จกัษเุพยีง

อย่างเดียว	 แต่ว่าประกอบด้วยส่ิง 

อื่น	ๆ	รวมกันอยู่อีกมาก	เป็นแต่เมื่อ

จะเรยีกกย็กเอาสิง่ทีเ่ป็นประธานขึน้มา

เรียกเป็นชื่อเท่านั้น	

	 เพราะฉะนั้น	 รูปแต่ละอย่างความ

จริงจึงรวมกันอยู่เป็นหมวด	 ๆ	 ท่าน

เรยีกว่า	รปูกลาปะ	แปลว่าหมวดของรปู	

หรือว่าก้อนหรือฟ่อนของรูป	 เหมือน

อย่างฟ่อนข้าวหรือฟ่อนหญ้า	 คือข้าว

หรอืหญ้าทีม่ามดัรวมกันเป็นฟ่อน	และ

เมื่อจะหยิบยกไปข้างไหนก็หยิบยกไป

เป็นฟ่อน	ๆ	รูปนี่ก็เหมือนกัน	ก็เรียก

กันเพียงชื่อเดียว	 แต่ก็หมายถึงว่าติด

กันไปเป็นฟ่อน

 รูปกลาปะ	 หมวดของรูปหรือฟ่อน

ของรปูนี	้รวมทัง้หมดถงึ	๒๑	แต่ว่าจะ

ยกมาเป็นตวัอย่างเพยีงบางหมวดเท่านัน้
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	 เช่นที่เรียกว่า	 จักขุประสาท	 เมื่อ

กระจายออกไปแล้วก็มีถึง	 ๑๐	 อย่าง

รวมกัน	ได้แก่	ชีวิต	๑	อวินิพโภครูป

อีก	๘	กับจักษุอีก	๑	ก็รวมเป็น	๑๐	

เรียกว่าจักขทุสกะ	 (หมวด	 ๑๐	 รวม

ทัง้จักษดุ้วย)

	 พจิารณาดกูอ็าจจะเหน็ได้ว่า	ทีเ่รยีก

ว่าจักษุประสาทนั้นก็จะต้องมีชีวิต

ประกอบอยู่ด้วย	 จะต้องมีวรรณะ	 มี

คันธะ	มีรสะ	และมีโอชา	คือ	อาหาร

ประกอบอยู่ด้วย	จะต้องมี	ภูตะทั้ง	๔	

ดนิ	น�า้	ไฟ	ลม	ประกอบอยูด้่วย	และ

จะต้องมตีวัจกัขปุระสาท	คอืตวัทีท่�าให้

มองเหน็ประกอบอยู่ด้วย	เพราะฉะน้ัน

เมือ่เรียกว่าจกัขปุระสาทจงึไม่ใช่เป็นตัว

ประสาทนั้นเพียงอย่างเดียว	 ที่ท่าน

จ�าแนกไว้ถึง	๑๐	อย่าง	รูปอื่น	ๆ	ก็มี

ลักษณะเป็นอย่างเดียวกัน	 แต่ว่ามี

จ�าแนกเอาไว้ถึงส่วนประกอบต่าง	 ๆ	

น้อยกว่าบ้าง	มากกว่าบ้าง

	 และรูปกลาปะเหล่านี้ ก็เกิดจาก

สมุฏฐานทั้ง	๔	นั้นเช่นเดียวกัน

	 ที่เกิดจากกรรมมี	 ๙	 กลาปะ	 ยก

ตัวอย่างเช่น	จักขุทสกะ	หมวดสิบทั้ง

จักษุดั่งกล่าวมานั้น	

	 ท่ีเกิดจากจิตมี	 ๖	 กลาปะ	 เช่น	

วิญญัติทั้งสองดั่งกล่าวมานั้น

	 ที่เกิดจากฤดูคือดินฟ้าอากาศ	 โดย

เฉพาะที่ยกเตโชธาตุ	เพราะว่าที่ชื่อว่า

ฤดูนั้น	 อุตุหรือฤดูก็หมายถึงเย็นหรือ

ร้อนที่เป็นสมัญญาเรียกว่าเตโชธาต	ุ 

ที่เกิดจากฤดูดั่งกล่าวมี	 ๔	 กลาปะ	 

เช่น	ได้แก่เสยีงทีพ่ดู	เสยีงทีพู่ดนัน้จะ

ส�าเร็จเป็นเสียงได้ก็ต้องประกอบด้วย	

อวินิพโภครูป	๘	 แล้วก็ตัวเสียงก็รวม

เป็น	๙	เรียกว่า	สัททนวกะ	(หมวด	

๙	รวมทั้งเสียงด้วย)	จะเกิดเป็นเสียง

ขึ้นได้ก็ต้องอาศัยอุตุ	 ถ้าไม่มีอุตุก็เป็น

เสียงขึน้ไม่ได้	เพราะฉะนัน้	หมวดเสียง

นี้จึงชื่อว่าเกิดจากอุตุ	 หมายถึงที่เป็น

ตัวเสียงขึ้นมา

	 แต่ว่าที่จะเป็นวิญญัติ	 คือที่จะเป็น

ภาษาให้หมายรูก้นันัน้เกดิจากจติ	ต้อง

มจิีตเข้ามาผสม	มเีจตนาจะพดูออกไป

	 ส่วนที่เกิดจากอาหารนั้นท่านว่ามี

สอง	กลาปะ	 ได้แก่	 อวินิพโภครูปทั้ง	

๘	ซ่ึงเป็นตวัยืนพืน้	เป็นรปูทีย่นืพืน้อยู่	

และความเบา	ความอ่อน	ความควรแก่

การงานของกาย	 กับอวินิพโภครูป 

ทั้ง	๘	นั้น	ประกอบกันเป็นอีกหมวด

หนึง่	เรียกว่าหมวด	๑๑	คอืว่าหมวด	๘	

ที่เรียกว่า	 อวินิพโภครูปนั้นเป็นตัวยืน

พืน้	เมือ่มคีวามเบาอย่างรปูของคนเป็น	

นีก่ม็คีวามเบาบวกเข้าอีกหนึง่	มคีวาม

อ่อนของรูป	 เช่นว่าคู้แขนเข้าเหยียด

แขนออกเข้าได้สะดวก	นี่ก็บวกเข้าอีก

หนึง่	มีความคล่องแคล่วควรแก่การงาน

ท�าโน่นท�านีไ่ด้	กบ็วกเข้าไปอกีหนึง่	๘	
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บวก	๓	กเ็ป็น	๑๑	จดัเป็นอีกหมวดหนึง่ 

เหล่านี้เกิดจากอาหาร

	 และบางอย่างกเ็กดิจากสมุฏฐานสอง

อย่างหรือหลายอย่าง	 เพราะฉะนั้น	 

รูปที่แบ่งไว้ในอภิธรรมน้ีจึงละเอียด

พิสดาร	เป็นการจ�าแนกที่น่าศึกษา

 รูปในกามโลก	 ต่อจากน้ีท่านยังมี

จ�าแนกไว้ถึงว่า	 ในกามโลกมีรูปอะไร

อยู่บ้าง	ในรูปโลกมีรูปอะไรอยู่บ้าง

	 โดยปกตินั้นในกามโลกหรือโลกที่

เป็นกามาพจร	เช่น	มนุษย์ทั่วไป	เมื่อ

พูดถึงในประวตักิาลคอืในกาลทีเ่ป็นอยู่

ในปัจจุบันซึ่งไม่ได้หมายถึงการตั้งต้น

ก่อก�าเนิด	ก็จะได้รูปทั้งปวงดั่งที่กล่าว

มาไม่บกพร่อง	แต่ท่านแสดงว่าส�าหรบั

ในเวลาปฏิสนธิ	 จ�าพวกสัตว์ที่เป็น 

สงัเสทชะ	คือเกดิในเถ้าไคล	หรือสตัว์

จ�าพวกอุปปาติกะคือลอยเกิด	 อย่าง 

มากก็จะปรากฏ	รูป ๗ หมวด	ได้แก่	

๑.	จักขุ	๒.	โสตะ	๓.	ฆานะ	๔.	ชวิหา	

๕.	กายะ	๖.	ภาวะทีห่มายถงึเพศ	และ	

๗.	วตัถุทีห่มายถงึหทยัรปู	แต่ว่าอย่าง

ต�่าในบางครั้งก็อาจจะไม่มีจักขุ	 โสตะ	

ฆานะ	และภาวะคือเพศ

	 แต่ส�าหรบัสตัว์ท่ีเป็น	ครรภเสยยกะ 

คือสัตว์ผู้เกิดในครรภ์น้ัน	 ในตอนถือ

ปฏสินธกิป็รากฏรปูสามหมวดก่อน	คอื	

กาย	๑	ภาวะเพศ	๑	และวตัถคุอืหทยั	

๑	แต่ส�าหรับภาวะคือเพศนั้น	 ในบาง

คราวก็ไม่มี	เช่น	พวกกะเทย	ต่อจาก

นัน้รปูหมวดอืน่	ๆ	เช่นจกัขเุป็นต้น	จงึ

เกิดขึ้นตามล�าดับ	 หมายถึงปฏิสนธิที

แรก	นีเ่รยีกว่าเป็นกรรมสมุฏฐาน	หมาย

ถึงจิตดวงที่สองสืบจากปฏิสนธิไป	 นี่

เรียกว่าเป็นจติสมฏุฐาน	และหมายถงึ

กาลเวลาท่ีรปูด�ารงอยูเ่รยีกว่า	มอีตุเุป็น

สมุฏฐาน	และกห็มายถึงการแผ่ไปของ

โอชา	ก็เรียกว่ามีโอชาเป็นสมุฏฐาน

	 ความเป็นไปของหมวดรูปท่ีสมุฏฐาน 

ทั้ง	 ๔	 ในกามโลก	 คือ	 ในโลกที่เป็น

กามาพจรเป็นไปไม่ขาดสายตลอดอาย	ุ

เหมือนอย่างเปลวประทีปหรือเหมือน

อย่างกระแสน�้าที่ไหลเรื่อยไป

	 แต่ส�าหรบัในเวลามรณะ	เม่ือด�าเนนิ

ไปถึงจุติจิตแล้ว	 ต่อจากนั้นรูปที่เกิด

จากกรรมก็ไม่เกดิขึน้อกีต่อไป	และรปู

ทีเ่กดิจากกรรมท่ีเกิดขึน้ก่อนแล้วกดั็บ

ไปพร้อมกบัจตุจิติ	ต่อจากนัน้รปูทีเ่กดิ

จากจิต	รูปที่เกิดจากอาหารก็ขาด	แต่

ว่ารปูทีเ่กดิจากอตุกุย็งัอาจสบื	ๆ	ไปได้

ชั่วคราว	 คือว่าหมายถึงกเฬวระคือ

ซากศพของคนตายที่ยังคุมกันอยู่	 ยัง

ไม่แตกสลายสิ้นไปทันที

	 ได้กล่าวถึงรปูในกามโลกมาแล้ว	ต่อ

ไปท่านได้แสดงถึงรูปในรูปโลกคือใน

โลกของพรหมผู ้ได้ฌานที่มีรูปเป็น

อารมณ์ซึ่งเรียกว่า	รูปพรหม
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 ในโลกของพรหมนีไ้ม่มรีปูทีเ่ป็นหมวด	

ฆานะ	 (คือจมูก)	 ชิวหา	 (ลิ้น)	 กาย	

(กายประสาท)	และภาวะคือเพศ	กับ

ไม่มีหมวดรูปที่เกิดจากอาหาร	เพราะ

ฉะนั้น	 ในเวลาปฏิสนธิของรูปพรหม 

จึงมีหมวดรูปแต่	๓	หมวด	คือหมวด

จักษกุบัหมวดโสต	มหีทยัวตัถทุีต่ัง้แห่ง

จิตใจกับมีหมวดรูปที่เป็นชีวิต	 แต่ใน

เวลาประวตักิาลคือเวลาทีส่บืต่อไปจาก

ปฏสินธน้ัินก็มีรปูท่ีเกิดจากจติและเกิด

จากอุตุคือฤดูดั่งกล่าวนั้นด้วย

	 ส่วนพวกสัตว์อีกชนิดหนึ่งท่ีไม่มี

สญัญา	เรยีกว่า	อสญัญสีตัว์	นีไ่ม่มทีัง้

ตา	 ทั้งหู	 ทั้งหทัยวัตถุ	 และทั้งเสียง	

และไม่มีทั้งรูปที่เกิดจากจิตทั้งหมวด	

ในเวลาท่ีก่อปฏิสนธิก็มีแต่ชีวิตเท่าน้ัน	

และสบืจากก่อปฏสินธแิล้วรปูกายของ	

อสัญญีสัตว์	 นั้นก็สืบต่อ	 เกิดจากอุตุ

คือฤดู	 และก็เป็นรูปที่มีลักษณะเบา

อ่อนและอาจจะควรแก่การงานได้	คือ	

เคลื่อนไหวอะไรได้บ้าง

	 ในช้ันนีก้ล่าวถงึแค่รูปภพเท่านัน้	ไม่

ได้กล่าวถงึในอรปูโลกหรอือรปูภพ	(ภพ

ของพรหม	 ผู้ได้ฌาน	 ซึ่งมีอรูปเป็น

อารมณ์)	เพราะว่าไม่เกีย่วกบัรปูทีท่่าน

แสดงไว้

	 รูปที่แสดงไว้ในอภิธรรมดั่งที่ได้น�า

มากล่าวไว้พอทราบเป็นแนวทางกเ็พยีง

เท่านี	้แต่ถ้าจะต้องการทราบให้ละเอยีด

ต้องศึกษาเป็นพิเศษ

 เรือ่งจติ	เจตสิก	และรปูดัง่กล่าวมา

นี้	 ผู้ที่สนใจศึกษาใช้เวลาศึกษากันใน

ด้านเดียวก็เป็นเวลากว่าปี	 แล้วก็ต้อง

จดจ�าหัวข้อกันมากมายเหมือนกัน

 กําเนิดของคน	 อภิธรรมปิฎกนี้	 ผู้

ทีว่จิารณ์บางท่านกไ็ด้แสดงความเหน็ว่า	

อาจเป็นอธิบายของพระสุตตันตปิฎก

ได้ในหลายประการ	ในพระสตุตนัตปิฎก 

บางเรือ่งแสดงไว้แต่หลกัใหญ่	ๆ	บางที

กอ็าจมาหาอธบิายเพิม่เตมิได้จากคมัภร์ี

อภธิรรม	หรอืว่าบางทดีรูายละเอียดใน

คมัภร์ีอภธิรรม	แต่ยงัไม่อาจจะประมวล

หลักลงได้	 ก็อาจจะไปหาหลักเป็นที่

ประมวลได้ในสุตตนัตปิฎก	ดัง่เช่นเรือ่ง

การก่อก�าเนิดของคน	 มีแสดงไว้ใน

อภิธรรมปิฎกดั่งท่ีกล่าวมาแล้ว	 เกี่ยว

แก่รปูกต็ัง้ต้นมรีปูชนดิไหนเกดิขึน้บ้าง	

และเริ่มต้นด้วยจิตอะไรมาโดยล�าดับ	

แต่กย็งัเป็นรายละเอยีดในกระแสปัจจบุนั	

ถ้าได้ศึกษาให้รู้คู่กันไปกับหลักเกณฑ์

ที่มีไว้ในพระสูตรด้วยก็จะได้ความรู้ที่

สมบูรณ์ขึ้น	เพราะฉะนั้น	จะได้ยกถึง

เรื่องก่อก�าเนิดของคน	 ในพระสูตรมา

กล่าวไว้เป็นการเทียบเคียงด้วย

	 ในธาตุวิภังคสูตรได้แสดงว่า	 บุรุษ

คือคนนี้มีธาตุ ๖	 ได้แก่	 ปฐวีธาต ุ 

ธาตดิุน	อาโปธาตุ	ธาตุน�้า	เตโชธาตุ 

ธาตุไฟ	วาโยธาตุ	ธาตุลม อากาสธาตุ 

ธาตุอากาศ	และ	วญิญาณธาต	ุธาตรุู้
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	 มีปัญหาว่าธาตุท้ัง	 ๖	 นี้ก่อก�าเนิด

ขึ้นตั้งแต่เมื่อไร

	 ในติกนิบาต	อังคุตตรนิกายมีกล่าว

ขยายความไว้ว่า	อาศยัธาตทุัง้	๖	ครรภ์

จึงก้าวลงคือตั้งครรภ์	 เมื่อครรภ์ตั้งลง

ก็เกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัย	

ก็เกิดอายตนะ	 ๖	 เป ็นต้น	 ตาม 

พระบาลีนี้ส่องว่าต้องมีวิญญาณธาตุ	

ธาตรุูซ้ึง่เป็นธาตทุี	่๖	ประกอบอยูด้่วย

ครรภ์จงึก้าวลง	ซึง่หมายความว่าต้ังครรภ์

	 ในการตั้งครรภ์นั้นในมหาตัณหา- 

สงัขยสตูรได้กล่าวไว้มคีวามว่า	เพราะ

ประชุมแห่งองค์	 ๓	 ครรภ์จึงก้าวลง	

หมายความว่าตัง้ครรภ์	คอืมารดาบดิา

สนันบิาต	หมายความว่าอยูด้่วยกนั	๑	

มารดามรีะด	ูหมายความว่าอยู่ในระหว่าง

ระดู	๑	คันธัพพะ	ท่านอธิบายว่าสัตว์

ผูเ้ข้าถงึในครรภ์	คือสตัว์ผูจ้ะเกดิปรากฏ

ขึน้	๑	เพราะความประชมุแห่งองค์	๓	

เหล่านีค้รรภ์จงึก้าวลง	คือสตัว์ผูเ้กิดใน

ครรภ์มาถือก�าเนิดซึ่งถือกันว่าการตั้ง

ครรภ์นั้น	มารดาบริหารครรภ์	๙-๑๐	

เดอืนก็คลอดบตุร	และโดยปกตกิเ็ลีย้ง

ด้วยโลหิตคือน�้านมของตน

	 การที่สัตว์มาถือก�าเนิดในครรภ์ดั่ง

กล่าวนั้น	 เกิดเป็นตัวขึ้นทีเดียว	 หรือ

ว่าตั้งต้นมาอย่างไรโดยล�าดับ

 มีบาลีเล่าไว้ใน	สคาถวรรค	สังยุตต-

นกิายว่า	ครัง้หน่ึงพระพุทธเจ้าได้ประทับ

อยู่ที่ภพ	คือที่อาศัยของอินทกยักข์	ก็

คงจะเป็นคนประเภทที่เขาเกรงกลัวว่า

ดุร้ายที่สุด	เรียกว่า	อินทกะ	บนภูเขา

อินทกูฎที่ใกล้กรุงราชคฤห์

	 ยักษ์ผู ้นั้นท ่านกล่าวว ่าเป ็นผู ้ม ี

ความเห็นว่า	 สัตว์ผู้เกิดในครรภ์นั้นก็

เกิดเป็นตวัขึน้มาทเีดียว	 ถ้าตัง้ต้นเป็น

จดุเล็ก	 ๆ	 ขึ้นมาก็คงจะต้องย่อยเป็น

อาหารไปหมด	เหมือนอย่างว่ามารดา

ได้บรโิภคอาหารเข้าไป	จะเป็นเนือ้หรอื

เป็นผกัอะไรกต็ามกย่็อยเป็นอาหารไป

หมด	ถ้าหากว่าเดก็ตัง้ต้นเป็นจุดเล็ก	ๆ 

ขึ้นมาก็คงจะต้องย่อยไปหมด	 จะต้อง

เกดิเป็นตัวข้ึนมาทเีดยีว	จงึได้กราบทลู

ถามพระพุทธเจ้า	 ซึ่งท่านได้ผูกเป็น 

คาถาไว้ว่า

	 “พระพทุธะทัง้หลายย่อมกล่าวว่ารปู

ไม่ใช่ชวีะ	สตัว์นีย่้อมได้สรรีะนีอ้ย่างไร	

กระดกูและเนือ้ของสัตว์นัน้มาจากไหน

กนั	 สัตว์นี้ย่อมข้องคือบังเกิดในครรภ์

อย่างไร”

	 พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบที่ท่านได ้

ผูกเป็นคาถาไว้ว่า

	 “กลละมีขึ้นก่อน	 จากกลละก็เป็น

อัพพุทะ	 จากอัพพุทะก็เป็นเปสิ	 จาก 

เปสิก็เป็นฆนะ	 จากฆนะก็เกิดเป็นกิ่ง

ที่แตกออกไป	ผม	ขน	เล็บ	เป็นต้นก็

เกิดข้ึน	 มารดาบริโภคโภชนะข้าวน�้า

อันใด	 นรชนผู้อยู่ในครรภ์ของมารดา

นั้นก็เลี้ยงอัตตภาพด้วยอาหารน้ันใน

ครรภ์ของมารดานั้น”
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	 ตามพระบาลนีีจ้งึมจีดุก่อก�าเนดิเป็น

กลละก่อน	ท่ีสองก็เป็นอัพพุทะ	ท่ีสาม

ก็เป็นเปสิ	 ที่สี่เป็นฆนะ	 ที่ห้าก็แตก

สาขา	และต่อไปก็เกิดส่วนอื่น	ๆ

	 พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวอธบิายไว้ว่า

 กลละ	 ท่ีเป็นจุดแรกก่อก�าเนิดนั้น 

ประมาณหยาดน�า้มนังาตดิทีป่ลายด้าย

ที่ฟั่นด้วยปลายขนทรายสามเส้น	 คือ

เป็นอย่างหยาดน�า้มันงานิดหน่ึง	ท่ีเรยีก

ว่ากลละหนึ่ง	มีในสัปดาห์ที่	๑	

	 สัปดาห์ที่	๒	ก็เป็น	อัพพุทะ	ว่ามี

สีอย่างน�้าล้างเนื้อ

	 สัปดาห์ที	่๓	กเ็ป็น	เปส	ิมลีกัษณะ

คล้ายดีบุกเหลว	หรือว่าอย่างน�้าใส	ๆ	

ที่คั้นจากกะทิสด

	 สัปดาห์ที่	๔	ก็เป็น	ฆนะ	คือเป็น

ก้อนเนื้อกลม	ๆ	เหมือนไข่ไก่

	 สัปดาห์ที	่๕	จงึเป็น	สาขา	คอืแตก

เป็นกิง่	๕	กิง่	ทีจ่ะเป็นมอืเป็นเท้า	๔	กิง่ 

จะเป็นศีรษะอีก	๑	กิ่ง

	 สัปดาห์ที่	๖	ที่	๗	จนถึงสัปดาห์ที่	

๔๒	กเ็ปลีย่นเป็นรูปทีบ่รบูิรณ์ขึน้เรือ่ย	

จนถึงมผีม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนงั	เป็นต้น	

เป็นรูปบริบูรณ์	จนถึงคลอดออกมา

	 นี่ก็เป ็นเรื่องที่แสดงไว ้ติดอยู ่ใน 

พระไตรปิฎก	 สัตว์มาเกิดข้ึนด้วย 

อย่างไร	และมีพระพุทธภาษิตตรสัตอบ

พระอานนท์ในอังคุตตรนกิาย	เกบ็เอา

มาเฉพาะที่ต้องการว่า

	 พระอานนท์ได้ทลูถามว่า	ภพมด้ีวย

เหตุอะไร	?

	 พระพุทธเจ้าได้ตรสัถามพระอานนท์

ว่า	ถ้ากรรมให้วบิากในกามธาต	ุในรปู

ธาตุ	ในอรูปธาตุ	หมายความว่ากรรม

ท่ีจะให้ไปเกดิในรปูภพ	อรปูภพ	ถ้าไม่มี	

ภพต่าง	ๆ	ดั่งกล่าวจะปรากฏหรือ	?	

	 พระอานนท์ก็กราบทูลว่า	 ปรากฏ

หามิได้

 พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัว่า	กมมฺ ํเขตตฺ ํ

กรรมเป็นเหมือนนา	 วิญฺญาณํ พีชํ 

วิญญาณเป็นเหมอืนพชืทีห่ว่านลงในนา	

ตณหฺา สเินโห	ตณัหาเหมอืนยางเหนยีว

มีอยู ่ในพืช	 อันจะท�าให้พืชนั้นปลูก

งอกงามขึ้นได้

	 เพราะฉะนัน้	เมือ่ยงัมกีรรม	วิญญาณ	

และตัณหาอยู่	 ก็ยังจะต้องไปเกิดใน 

ภพต่าง	ๆ	คอืหมายความว่ายงัมอีวชิชา

เป็นเครื่องกั้นอยู ่	 ยังมีตัณหาเป็น 

สัญโญชน์คือเครือ่งผกูอยู่	ในพระสูตร

ได้แสดงไว้โดยย่อดั่งนี้	 คราวนี้เมื่อ

ต้องการจะไปหารายละเอยีดว่าในขณะ

ท่ีถือปฏิสนธินั้น	 จิตเป็นอย่างไร	 รูป

เป็นอย่างไรเรือ่ยไปจนถงึจุติ	นัน่กต้็อง

ไปดรูายละเอยีดในอภธิรรม	แต่ว่าเมือ่

จะประมวลเป็นหลกัใหญ่กไ็ปหาได้จาก

พระสูตรดั่งกล่าวมานี้

 นิพพาน	 หลักใหญ่ในอภิธรรมอีก

อย่างหนึ่งคือ	 นิพพาน	 ซึ่งเป็นหลักท่ี
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ครบ	๔	ท่านอธบิายไว้ในทีน่ีว่้า	เรียกว่า	

นิพพาน	กเ็พราะออกจากตัณหาทีม่ชีือ่

เรยีกว่า	วานะ	ซ่ึงแปลว่า	เครือ่งเสยีด

แทง	 เหมือนอย่างลูกศรซึ่งเป็นเครื่อง

เสยีดแทง	พดูอย่างง่าย	ๆ	โดยไม่ต้อง

อาศยัพยญัชนะในอภธิรรมหรอืในทีอ่ื่น

ก็ว่า	 เมื่อถอนลูกศรคือกิเลสในจิตใจ

ออกทั้งหมดได้ก็เป็นนิพพาน	 เพราะ

ฉะนั้น	 ตามสภาพ	 นิพพานจึงมีเพียง

อย่างเดียว	แต่อาจจ�าแนกโดยเหตบุาง

ประการได้สองคือ

 สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ	 แปลว่า	

นิพพานธาตุที่มีปัญจขันธ์เหลือ	 ได้แก่	

นิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่	

และ

 อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ	 นิพพาน

ธาตทุีไ่ม่มีปัญจขนัธ์เหลือ	ได้แก่	นิพพาน

ธาตุของพระอรหันต์ผู้ที่ดับขันธ์แล้ว

	 อกีอย่างหนึง่อาจจะแยกโดยอาการ

ได้เป็น	๓	คือ

 สญุญตนพิพาน	นพิพานท่ีว่างกเิลส

 อนิมติตนพิพาน	นพิพานทีไ่ม่มกีเิลส

เป็นนิมิตเครื่องหมาย

 อัปปณิหิตนิพพาน	 นิพพานที่ไม่มี

กิเลสเป็นที่ตั้ง

	 ชื่อทั้ง	 ๓	 นี้บางอาจารย์อธิบายอิง

หลักไตรลักษณ์	คือ	

	 เมื่อพิจารณาไตรลักษณ์ข้ออนัตตา

ที่ว่า	 ปัญจขันธ์ไม่ใช่ตัวตน	 จนจิตว่าง

จากความยึดถือว่าเป็นตวัเป็นตน	บรรลุ

นพิพานคอืความดับกเิลส	นพิพานของ

ผู้พจิารณาด่ังน้ีก็เรียกว่า	สุญญตนิพพาน 

	 เม่ือพจิารณาไตรลกัษณ์ข้อว่าไม่เท่ียง	

คือปัญจขันธ์ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไป

เร่ือยจนดับ	 อนิจจา	 ความไม่เท่ียง

ปรากฏชดั	จะก�าหนดลงไปตอนไหนว่า

เทีย่งสกัแห่งหนึง่กไ็ม่ได้	ความไม่มนีมิติ	

คอืไม่มทีีก่�าหนดหมายกป็รากฏขึน้	เมือ่

บรรลนุพิพานกเ็รียกว่า	อนมิติตนพิพาน	

นิพพานที่ไม่มีนิมิต

	 เมื่ อพิจารณาไตรลักษณ ์ข ้อว ่ า	 

ปัญจขันธ์เป็นทุกข์	 หมายความว่าต้ัง

อยูค่งทีไ่ม่ได้	ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไปเรื่อย	 เมื่อตั้งอยู่ไม่ได้ก็หาท่ีตั้งของ

ปัญจขันธ์ไม่ได้	 จะไปตั้งอยู่ตรงไหนก็

เป็นทุกข์ไปทั้งนั้น	 เมื่อบรรลุนิพพาน	

นพิพานของท่านผูพ้จิารณาดัง่นีก้เ็รยีก

ว่า	อัปปณิหิตนิพพาน	นิพพานที่ไม่มี

ที่ตั้ง

	 แต่อันทีจ่ริงตามหลักนัน้ไตรลักษณ์

ก็ต้องพิจารณาทั้งสามข้อ	 และจะต้อง

พิจารณาเป็นหมวด	 คือทั้งอนิจจตา	 

ทกุขตา อนตัตตา	 ความสิน้กเิลสถงึจะ

ปรากฏขึน้ได้	เพราะฉะนัน้	อธบิายของ

ท่านดัง่กล่าวมานีจ้งึเป็นอธบิายแยกไป

ตามอาการเท่านั้น	แต่ตามทางปฏิบัติ

แล้วต้องพิจารณา	 ๓	 ลักษณะนั้น

ประกอบกัน
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	 รวมหลักใหญ่ในอภิธรรมที่ท ่าน 

อนุรุทธาจารย์ได้ยกเป็นหลักประมวล

เป็น	๔	คือ	จิต	เจตสิก	รูป	นิพพาน	 

ในคัมภีร ์ เถรวาทฝ่ายเราแสดงว ่า	

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอภิธรรม	 ๗	

คมัภร์ีแด่พระพทุธมารดาในเทวโลกชัน้

ดาวดึงส์	

	 ได้สอบถามดูว่าทางมหายานเขาว่า

อย่างไรกนัในเรือ่งนี	้กไ็ด้รบัค�าตอบว่า	

มแีสดงเรือ่งพระพทุธเจ้าไปเทศน์โปรด

พระพุทธมารดาบนสวรรค์เหมือนกัน	

แต่ว่าไม่ได้แสดงอภธิรรม	แสดงพระสตูร

พระสูตรหนึ่ง	 อภิธรรมในมหายาน 

ก็มีเหมือนกัน	 แต่ไม่ได้ยืนยันว่าเป็น

พระพทุธภาษติเหมอืนอย่างในเถรวาท

เรา	 อภิธรรมในมหายาน	 นั้นเป็น 

ท�านองอรรถกถา	คอืเป็นคัมภร์ีอธบิาย 

พระสูตร	 มีชื่อคัมภีร์ก็แตกต่างจาก

อภธิรรมทัง้	๗	ในฝ่ายเถรวาทเรา	แต่

ว่าเน้ือความนั้นจะมีคล้ายกันบ้างหรือ

ต่างกนัอย่างไรยงัไม่ทราบ	ทีข่องมหายาน

ว่าเป็นค�าอธบิายนัน้กเ็ข้าเค้า	เพราะค�า

ว่าอภธิรรมในท่ีแห่งหน่ึงให้ความหมาย

ไว้ว่าค�าอธิบายพระธรรม	

	 เมือ่พจิารณาดใูนอภธิรรม	๗	คมัภร์ี

ของเรากเ็ป็นรปูนัน้	คือยกเอาหลกัธรรม

ต่าง	 ๆ	 มาประมวลเข้า	 และจ�าแนก

อธบิายออกไปอย่างกว้างขวาง	และใน

อรรถกถาฝ่ายเราเองก็รับว่าในภาค

มนษุย์นีพ้ระสารบีตุรเป็นผูแ้สดงอภธิรรม	

แต่กไ็ปอ้างว่าเพราะไปฟังอภธิรรมจาก

พระพทุธเจ้ามาแสดงแก่ภกิษุท่ีเป็นศิษย์

ของท่าน	ถ้าจะถอืว่าเป็นต�าราทีอ่ธบิาย

พระธรรมกไ็ม่ท�าให้คุณค่าของอภธิรรม

นีล้ดลงไป	เพราะกม็สีาระทีค่วรศกึษา

ควรทราบอยูเ่ป็นอนัมากดัง่เช่นทีก่ล่าว

มาแล้ว	เรื่องอภิธรรมก็ยุติเท่านี้	 (พ.พ.	

๒๙๓-๓๓๑)

คาถา ดู ชาดก

คาถาดบัไฟ ด ูวฏัฏกปรติร, อธษิฐานบารมี

คาถานกคุ่ม ดู วัฏฏกปริตร

คามโภชกะ ดู ดาวดึงส์ 

คิชฌกูฏ ดู มคธรัฐ, อาฏานาฏิยสูตร

คิริพพชะ ดู มคธรัฐ

คีวลุญจนรก ดู นรก

คุณ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

คูถนิรยะ ดู นรก

คูหา ดู เสนาสนะ

เคยยะ ดู ชาดก

เคารพธรรม	พระพทุธเจ้าทรงเคารพธรรมด้วย

อาการอย่างไร	มแีสดงไว้ใน	ปัญจกนบิาต 

ความว่า	สีหะผู้เป็นราชาแห่งเนื้อออก

จากที่อาศัยในเวลาเย็น	 บิดเยื้องปรับ

ร่างกายแล้วมองตรวจดทูัง้ส่ีทศิโดยรอบ	

ค�ารามเสียงสีหะขึ้นสามครั้งออกหา

อาหาร	ถ้าจะตะครบุฆ่าช้าง	กระบอื	โค	

เสือ	ตลอดถึงสัตว์เลก็	ๆ	โดยทีสุ่ดแม้

จะเป็นกระต่ายและแมวก็ตาม	 ก็ฆ่า

คาถา
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ในบุคคลทั้งปวงเสมอเหมือนกันหมด	

จะเป็นสาวกหรอืมใิช่สาวกของพระองค์

ก็ตาม	 จะเป็นเศรษฐีหรือเป็นยาจก

วณิพกก็ตาม	 จะเป็นมิตรหรือเป็น 

ศัตรูผู้มุ่งร้ายพระองค์ก็ตาม	 ก็ทรงตั้ง

พระหฤทัยแสดงธรรมโปรดเขาทุกคน

อย่างละเอียดประณีตทุกคร้ังทุกคราว	

แต่กเ็ป็นไปตามควรแก่อปุนสิยัของแต่ละ

คน	ปรากฏว่ามคีนวรรณะต�า่	คนยากจน

ขัดสนเป็นอันมากได้รับประโยชน์จาก

ธรรมที่ทรงแสดง	 ที่เข้ามาบวชปฏิบัติ

ส�าเร็จเป็นพระอริยบุคคลจนถึงเป็น 

พระอรหันต์ก็มิใช่น้อย	 และท่ีได้รับ

ยกย่องจากพระองค์ให้เป็นเอตทัคคะ	

คือเป็นเลิศในทางใดทางหนึ่งก็มีหลาย

ท่าน	แสดงว่ามใิช่ทรงเคารพธรรมเพยีง

แต่ทีท่รงแสดงธรรมโดยเคารพด่ังกล่าว

เท่านั้น	 แต่ทรงเคารพธรรมในทุก	 ๆ	

ทาง	เช่น	ทรงยกย่องบคุคลตามธรรม

ทีเ่ขาปฏบิตัแิละบรรลถึุง	มใิช่ด้วยชาติ

สกุล	ทรัพย์	ยศ	หรือเหตุประการอื่น	

จะเป็นคนชาติชั้นวรรณะไหน	จะมีจน

อย่างไร	 ถ้าท�าชั่วก็ตรัสว่าเป็นคนช่ัว	

ถ้าท�าดีก็ตรัสว่าเป็นคนดี	 และตรัสว่า

จะต้องได้รับผลชั่วหรือดีตามกรรมที่

ตนได้ท�าไว้	เมือ่ศาสนธรรมของพระองค์

ว่าไว้ดั่งนี้	 พระองค์จึงไม่อยู่ในฐานะที่

จะช่วยละบาปหรือล้างบาปให้แก่ใคร 

เม่ือผลกรรมจะถงึแก่ใครก็ต้องถงึ ไม่มี

โดยเคารพ	คอืด้วยความรอบคอบหนกั

แน่นแน่นอนเหมือนกันหมด	 เพราะ

เหตุท่ีมีความคิดมุ่งหมายมิให้เสียแรง

ตะครุบเปล่า	ค�าว่า	สีหะ	เป็นชื่อของ

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	

ข้อที่พระตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัท

เป็นการบันลือสีหนาท	 ถ้าทรงแสดง

ธรรมแก่ภกิษุ	ภิกษุณี	อุบาสก	อุบาสกิา	

ตลอดถึงพวกปุถุชน	 โดยท่ีสุดแม  ้

เป็นคนพวกแบกหามพวกพรานป่า	 ก็

ทรงแสดงธรรมโดยเคารพ	 คือ	 ด้วย 

พระกรณุาแก่บคุคลเหล่านัน้ทกุจ�าพวก

เหมือนกันหมด	หาได้ทรงแสดงธรรม

โดยไม่เคารพไม่	เพราะเหตทุีพ่ระตถาคต

ทรงเคารพธรรม

 วิธีเคารพธรรม	 ของพระพุทธเจ้า

ตามทีก่ล่าวไว้น้ี	ให้ความเข้าใจได้อย่าง

ชดัเจนว่า	พระพทุธเจ้าทรงเคารพธรรม

ด้วยวิธีที่ทรงแสดงธรรมแก่คนทั้งปวง

ด้วยความเคารพ	 คือทรงมีพระกรุณา

เพื่อที่จะให้เขาได้รับประโยชน์เสมอ

เหมอืนกนัหมด	มิใช่ว่าถ้าเป็นสาวกของ

พระองค์กท็รงแสดงให้ด	ีถ้าไม่ใช่สาวก

ของพระองค์ก็ทรงแสดงพอประมาณ	

หรือถ้าเป็นพระราชาหรือเป็นเศรษฐ ี

กท็รงแสดงอย่างประณีตบรรจง	ถ้าเป็น

คนยากจนขัดสนก็ทรงแสดงคล้ายกับ

ว่าอย่างเสยีไม่ได้	พระองค์ไม่ทรงปฏบิตัิ

เช่นน้ันเลย	พระองค์มีพระกรุณาแผ่ไป

เคารพธรรม
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ใครห้ามได้ ถ้าจะทรงทําพธิอีย่างสะเดาะ

เคราะห์กผ็ดิจากหลกัธรรมท่ีทรงวางไว้

เอง ทัง้เป็นไปไม่ได้ตามเป็นจรงิ แต่ก็

มีพระกรุณาโปรดในทางที่ชอบ	 เช่น	

ทรงท�าให้เขาเกิดศรัทธาปสาทะใน 

พระรัตนตรัย	 อบรมให้เขาเกิดดวงตา

เห็นธรรม	 แม้เขาจะต้องสิ้นชีพเพราะ

กรรมเขาตามมาทนัก็หวงัไปสคุต	ิหรอื

ทรงอบรมให้ละกรรมท่ีช่ัวเสีย	 ดั่งท่ีมี

ตรัสไว้ในธรรมบทความว่า	บาปกรรม

ที่ผู้ใดท�าไว้แล้ว	แต่ละเสียได้ด้วยกุศล	

ผูน้ัน้ย่อมส่องโลกนีใ้ห้สว่างได้	เหมอืน

อย่างดวงจนัทร์พ้นแล้วจากหมอก	ฉะนัน้

	 ตามพระพุทธภาษิตนี้แสดงว ่า

พระพุทธเจ้าไม่ทรงสาปคนช่ัวคนผิด 

ทุกคน	 เมื่อส�านึกผิดแล้วละความชั่ว

เสยี	กเ็ป็นผูท้ีช่ือ่ว่าพ้นจากความมืดเข้า

สูค่วามสว่าง	ทรงช้ีทางให้คนชัว่คนผดิ

ทกุคนได้ส�านกึผดิ	แล้วละความชัว่ผดิ

ด้วยตนเอง	 ข้อน้ีแหละชื่อว่าทรงมี 

พระกรณุาโปรดเหมอืนอย่างทรงด�าเนนิ

น�าทางเขาไปในเบื้องหน้า	 แต่ท�าไฉน

บรรดาคนชัว่คนผิดท้ังหลายจึงจะมอง

เห็นพระ	คอืมองเหน็พระพทุธเจ้าเสด็จ

น�าไปในเบ้ืองหน้า	ซ่ึงได้เสด็จน�าทางอยู่

ทกุขณะทกุสถานตลอดมาจนถงึบัดนีแ้ล้ว

	 ย้อนกลบัมากล่าวถงึเรือ่งเคารพธรรม	

นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว	 ยังมีเรื่องอีก

มากที่แสดงว่าทรงเคารพธรรม	 เช่น	

ทรงบญัญตัเิสขิยวัตรให้ภกิษแุสดงธรรม

แก่คนท่ีตั้งอยู่ในอาการท่ีเคารพ	 และ

เมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน	 ก็ได้

ทรงตัง้ธรรมทีท่รงแสดงและวนิยัทีท่รง

บัญญัติไว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์	

เพือ่มใิห้เข้าใจว่าพระศาสนาว่างศาสดา

เสยีแล้ว	ทัง้ได้ทรงบอกทางทีจ่ะเข้าถงึ

พระองค์ไว้อย่างชัดเจนว่า	 ผู้ใดเห็น

ธรรม	ผู้นั้นเห็นเรา	ดั่งนั้น

 วิธีเคารพธรรม	 ตามที่กล่าวเทียบ

ด้วยสีหะจับสัตว์	 คือทรงแสดงธรรม

โดยเคารพท่ัวไปท้ังหมด	เป็นเนตปิฏบิตัิ

กรณยีะทัง้ปวงได้	เช่น	แพทย์ผูท้ีช่ื่อว่า

เคารพในจรรยาแพทย์ย่อมท�าการเยยีวยา

รกัษาคนไข้ไม่เลอืกว่ายากดมีจีน	 ด้วย

อาการที่ละเอียดประณีต	 ด้วยจิตใจที่

กรณุามุง่จะให้หายโรคเหมือนกนัหมด	

แต่ถ้าคนไข้เป็นคนดีมีทรัพย์จึงตั้งใจ

รกัษา	ถ้าคนไข้จนยากกไ็ม่ค่อยจะตัง้ใจ

หรือรักษาอย่างเสียไม่ได้	 ก็ชื่อว่าไม่

เคารพในจรรยาแพทย์หรอืในธรรมของ

แพทย์	 ข้าราชการหรือบุคคลทั้งปวง 

ผูม้หีน้าทีป่ฏบัิตกิรณยีะเกีย่วแก่ประชาชน

ทั้งปวงก็เช่นเดียวกัน	 เมื่อตั้งใจช่วย

ปฏิบัติให้สม�่าเสมอ	 ก็ชื่อว่ามีความ

เคารพในธรรมตามหน้าทีข่องตน	กล่าว

ให้กระชับเข้ามาอย่างสั้นที่สุด เคารพ

ธรรมก็คือเคารพความดี หนักอยู่ใน

ความดี เหน็ความดีเป็นข้อสาํคญัท่ีควร

เคารพธรรม
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ทาํ ท�าให้เหน็ค่าของความดสีงูกว่าความ

ชัว่และสงูกว่าผลต่าง	ๆ	เป็นต้นว่าแก้ว

แหวนเงินทองที่อาจจะได้จากความชั่ว

	 หมูช่นในสมยัทีข่าดความเคารพธรรม	

เมือ่หมิน่ธรรมคอืความดกีจ็ะพากนันยิม

ท�าความชั่ว	บูชาคนชั่วผู้ซึ่งประสบผล

ปัจจบัุนจากการท�าชัว่	นบัว่าเป็นสมยัมดื 

แต่ในสมยัทีก่ลบัเกดิความเคารพธรรม	

จึงจะพากันนิยมท�าความดี	 บูชาคนที่

ท�าดี	เป็นอนัถงึสมัยสว่าง	พระพทุธเจ้า

ทรงเคารพธรรมและทรงสอนให้คน

เคารพธรรมก็เพ่ือให้เคารพความดเีป็นใจ

ความส�าคัญ	

 สหมับดพีรหมได้มาเฝ้าพระพทุธเจ้า

กราบทูลรับรองยืนยันว่า	 พระพุทธะ

ทุกกาลสมัยต่างทรงเคารพธรรมและ

แนะน�าโลกให้เคารพธรรม	ทัง้ได้มาเฝ้า

อกีหลายครัง้หลายคราวด้วยเรือ่งส�าคัญ

เกีย่วกบัโลกกม็	ีเกีย่วกบัธรรมกม็	ีแสดง

ว่าพระพรหมองค์นี้ได้มีความเป็นห่วง

เป็นใยโลกอยู่มาก	 มีภูมิธรรมสูง	 มี

ความเคารพในพระพทุธเจ้าเป็นอย่างย่ิง	

ประวัตเิก่าของพระพรหมองค์นีม้เีล่าไว้ใน 

อรรถกถาปาสราสสิตูร	ว่า	ในศาสนา

พระกัสสปะพุทธเจ้า	 มีพระเถระองค์

หนึ่งชื่อ สหกะ	 ได้ปฐมฌาน	 จึงไป

บงัเกิดเป็นพรหมมอีายกุปัหนึง่ในพรหม

ชั้นปฐมฌานชื่อว่าสหกะ	 สหกะนั้น

กลายมาเป็น	สหมัปติ	ท่ีเรยีกเป็นเสยีง

ไทยว่า สหัมบดี

 อนึ่ง	 ในคัมภีร์ชื่อ	ญาโณทัย	 แต่ง

เป็นภาษาบาลีในชั้นหลังได้กล่าวว่า	 

ในพรรษาท่ี	๖	เม่ือพระพทุธเจ้าประทับ

จ�าพรรษาอยู่ที	่มกลุบรรพต นัน้	ได้มี

ชฎิลประมาณพันหนึ่งอาศัยที่ภูเขานั้น

เหมือนกัน	 ในที่มีพื้นราบเป็นดินมาก	

หัวหน้าผู้บอกมนต์แก่หมู่ชฎิลชื่อว่า	 

อนิทกลุ	ได้พาพวกชฎลิไปเฝ้าพระองค์	

กราบทูลถามทางที่ให้เกิดความสุข	

พระองค์ได้ตรัสตอบมีความตามที่จับ

ได้จากคัมภีร์นั้นว่า	 หิริโอตตัปปะให้

เกิดความปฏบิติัชอบได้ ทฏิฐดีิให้เกดิ

สมัมาทฏิฐ ิในทีใ่ดมสีทัธรรม ในทีน่ัน้

ก็มีคนตั้งอยู่ในสัทธรรม ในที่ใดมีทาง

แห่งสนัตสิขุ ในทีน่ัน้กม็ผีูเ้ดนิทางแห่ง

สันติสุข ในที่ใดไม่มีชาติ ชรา มรณะ 

โสกะ ปริเทวะ ไม่มีทุกข์ครอบงํา ใน

ที่นั้นแหละมีธรรมที่ไม่มีทุกข์ทั้งปวง 

(คอืนพิพาน)	ฉะนัน้	คนมปัีญญามอง

เห็นสุขของตน	 จึงท�าความเคารพ

สทัธรรม	มคีวามเคารพ	ตัง้ใจฟังธรรม	

	 อินทกุลพร้อมด้วยพวกชฎลิฟังธรรม

แล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมกราบทูลขอ

บวช	 พระผู ้มีพระภาคเจ้าโปรดให้

อุปสมบทเป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุ

อปุสมัปทา	เมือ่ภกิษุพวกปรุาณชฎิลมี

ท่านอนิทกลุเป็นหวัหน้าได้บ�าเพญ็ความ

เพยีรบรรลถุงึผลทีส่ดุแล้ว	พระองค์ได้

ทรงส่งไปประกาศพระศาสนาในทิศ 

ต่าง	ๆ	(พ.พ.	๒๗๖-๒๗๙)

เคารพธรรม
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เครือ่งรางของขลัง คนไทยเรานีเ้อง	เป็นอัน ไม่มวีตัถุอะไรหรอืการระลกึถงึโดยไม่มี

วตัถอุะไรให้มองเหน็ได้	กร็ูส้กึว่าโปร่ง	ๆ 

โล่ง	ๆ	และเมือ่มวัีตถุให้ตาเห็นอยู่บ้าง	

วตัถุทีต่าเหน็นีก้จ็ะส่งเข้าไปถงึใจ	ท�านอง

เป็นกสิณ	ทีเ่ป็นวัตถุอนัจะน�าให้จติเป็น

สมาธิ	 บุคคลในโลกนี้จึงพอใจในการ

สร้างวตัถท่ีุเคารพขึน้	ส�าหรบัสกัการะ

บูชาเป็นอันมาก	

	 แม้ในทางพระพุทธศาสนาเองใน 

ขั้นแรก	 จะไม่นิยมสร้างเป็นรูปบุคคล	 

ก็สร้างเป็นเพียงที่ส�าหรับประทับของ

พระพทุธเจ้าว่าง	ๆ	เอาไว้	กใ็ห้รูสึ้กว่า

เป็นพทุธอาสนะ	คอืเป็นอาสนะทีป่ระทบั

นั่งของพระพุทธเจ้า	 ก็ทิ้งไว้ว่าง	 ๆ	

เท่านั้น	 ให้นึกเอาเองว่าพระพุทธเจ้า

ประทับที่นั้น	 โดยยังไม่สร ้างองค์

พระพทุธเจ้าลงไป	ต่อมาจงึมกีารสร้าง

พระพุทธรูปขึ้นจนถึงสร้างเป็นองค ์

เล็ก	 ๆ	 ที่จะน�าติดตนไป	 ส�าหรับ 

สักการะบูชา	

	 แม้เช่นนั้นคนสามัญทั่วไปก็อดมิได้

ที่จะนับถือในด้านศักดิ์สิทธิ์	 หรือขลัง

ต่าง	 ๆ	 ทั้งน้ีก็เพราะว่าคนเรายังมี

สังโยชน์ท้ัง	 ๑๐	 ประการอยู่ด้วยกัน	

เป็นต้นว่า	สักกายทิฏฐิ	ความเห็นยึดถือ

ว่ากายของตน	วิจิกิจฉา	ความเคลือบ

แคลงสงสัย	 สีลัพพตปรามาส	 ความ

ยึดถือศีลและวัตร	 เช่นความยึดถือใน

ด้านขลังหรอืในด้านศกัดิส์ทิธิท์ีจ่ะอ�านวย

มากก็กล่าวได้ว่าเป็นผูน้บัถอืพระพทุธ-

ศาสนากันเป็นส่วนมาก	แต่ว่าการนบัถือ	

ศาสนาของคนไทยเรานี	้มเีป็นอนัมาก

ทีน่บัถอืกนัตามตระกลูคือตามบรรพบรุษุ

ที่นับถือกันมา	 พ่อแม่เป็นผู ้นับถือ

พระพุทธศาสนา	 ลูกเกิดมาก็พลอย

นับถือพระพุทธศาสนาไปด้วย	 ตั้งแต่

จ�าความได้เห็นพ่อแม่ไหว้พระก็ไหว้พระ	

เหน็พ่อแม่ท�าบญุกท็�าบญุ	พ่อแม่ไปวดั	

ก็ไปวัด	 ดั่งนี้เป็นต้น	 ก็เป็นไปตาม

ตระกูล	 และแม้ว่าจะได้เข้าศึกษา

พระพุทธศาสนารู้พระพุทธศาสนาไป

โดยล�าดบั	แต่กย็งัทิง้สนัดานเดมิไม่ได้	

จึงยังมิได้ปฏิบัติพระพุทธศาสนากัน

ตามสมควร	 ดังเช่นในการถึงสรณะนี	้

ก็ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ ์

เป็นสรณะ	 แต่ก็อดมิได้ที่จะนับถือไป

ในด้านศกัดิส์ทิธิท์ีจ่ะช่วยคุม้ครองป้องกนั

อนัตรายอะไรต่าง	ๆ	ในด้านศักดิส์ทิธิ์	

ตลอดจนถงึในด้านอ�านวยลาภผลอะไร

ต่าง	ๆ	จงึได้เกดิการนบัถอืพระเครือ่ง

เป็นต้น	ในด้านมีคณุภาพต่าง	ๆ	อ�านวย

ป้องกันอันตรายอ�านวยลาภผล	 และ

เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมาขึ้น	 แม้ใน

ขั้นแรกก็เพื่อเคารพบูชา	เพื่อให้ระลึก

ถึง	พระพุทธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	

เป็นพทุธานสุสต	ิ ธมัมานสุสต	ิ สงัฆา- 

นสุสติ	 เพราะว่า	 การเคารพบูชาโดย

เคร่ืองรางของขลัง
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ให้เกิดผลต่าง	 ๆ	 ตามต้องการ	 ตัด

สงัโยชน์ทัง้	๓	เสยีได้จงึจะเป็นโสดาบนั

บุคคล	ซึ่งเป็นอริยบุคคลขั้นที่	๑	เมื่อ

ยังตัดไม่ได้ก็ยังเป็นสามัญชนทั่วไปที่

เรียกว่า	 ปุถุชน	 คนที่ยังมีกิเลสหนา	

เพราะฉะน้ัน	อดไม่ได้เพราะยงัมีความ

เห็นยึดถือว่ากายของเรา	 ยังมีความ

สงสยัลงัเล	ยังมีความยึดถอืในศีลและ

วตัรทีป่ฏบิตัใินด้านขลงัในด้านศกัดิส์ทิธ์ิ	

เป็นต้นดัง่นัน้	เมือ่มานบัถอืพระพุทธเจ้า	 

พระธรรม	 พระสงฆ์	 ก็อดไม่ได้ท่ีจะ

นบัถอืเหมือนอย่างว่าพระพุทธเจ้าเป็น

เทพผูศ้กัดิส์ทิธิ	์หรอืว่าได้ศึกษามีความ

รูว่้าพระองค์ได้เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน

แล้วไม่มีวิญญาณ	 ความเป็นเทพของ

พระองค์เหมือนอย่างเทวดานั้นไม่มี

เพราะสิ้นกิเลสแล้ว	 นิพพานแล้วก็ยัง

นับถือว่ามเีทพเข้าสงิ	คอืมอีารกัขเทพ

ต่าง	 ๆ	 ซ่ึงรักษาพระพุทธรูปอาจจะ

อ�านวยได้	 ก็นับถือกันไปอย่างนั้นอีก	

อนัเป็นมลูให้นยิมในเรือ่งเครือ่งรางของ

ขลังต่าง	 ๆ	 อันนี้เป็นสันดานของคน	

เมื่อยังมีสังโยชน์อยู ่ก็ต้องมีสันดาน 

อย่างน้ี	เพราะฉะนัน้	บรรดาพระอาจารย์

ทั้งหลายเองซึ่งเป็นพระภิกษุจึงได้ถูก

หาว่าได้อ�านวยให้ม	ีเครือ่งรางของขลงั

ต่าง	 ๆ	 นี้ขึ้นเป็นอันมาก	 ก็เป็นการ

ปฏบิตัผิดิในพระพทุธศาสนา	ซึง่ในข้อ

น้ีท่านพระอาจารย์ทัง้หลายท่ีท่านมุง่ท�า

ด้วยจติบรสิทุธิ	์มุง่ท่ีจะช่วยเหลือบคุคล	

หรอืมุง่ทีจ่ะสร้างสรรค์พระพุทธศาสนา	

สร้างสรรค์วัดวาอารามก็มีอยู่เป็นอัน

มาก	บรรดาท่านท่ีมุง่ผดิกม็อียู	่ส�าหรบั

ท่านที่มุ่งผิดก็ยกไว้	ก็เป็นอันว่าผิด	

	 แต่ส�าหรับท่านที่มุ ่งถูกก็โดยที่มุ ่ง

ว่าการมานบัถอืเครือ่งรางของขลงัทีเ่ป็น

พระพุทธปฏิมาหรือที่เป็นพระธรรม	 

ก็ยังดีกว่าไปเอาสิ่งอะไรต่ออะไรอย่าง

อื่นมาถือเป็นเครื่องศักดิ์ สิทธิ์	 คือ	 

เอาพระมาห้อยคอก็ยังดีกว่าเอาสิ่งอื่น

ที่ไม่ใช่พระมาห้อยคอ	 คือไม่ใช่เป็น

พระพุทธรูป	 ไม่ใช ่เป ็นพระธรรม	 

เพราะว่าก็ยังน้อมจิตใจให้เข้ามาสู ่

พระพุทธศาสนา	 และเมื่อเข้ามาสู ่

พระพุทธศาสนา	 ได้ฟังธรรมได้ศึกษา

อบรมขึ้น	 ก็จะได้ปัญญาที่ละเอียดขึ้น	

ได้ศรัทธาที่ละเอียดขึ้น	 ก็จะชักน�าให ้

การปฏิบัติถูกต้องยิ่งข้ึน	 เพราะว่าใน

ขัน้ท่ียังละสังโยชน์ไม่ได้นัน้	กเ็ป็นเหมือน

อย่างในขั้นเป็นเด็กเล็ก	ๆ	โดยความรู้

คือโดยปัญญา	เมื่อเป็นเด็กเล็ก	ๆ	ซึ่ง

มีความรูใ้นขัน้เดก็เลก็	ๆ	จะเอาความ

รู้ในขั้นผู้ใหญ่มาใส่ให้นั้นก็ย่อมไม่ได้	

	 เพราะฉะนัน้	ในการทีส่อนเดก็กต้็อง

สอนกันอย่างหนึ่ง	สอนผู้ใหญ่ขึ้นมาก็

ต้องสอนกนัอกีอย่างหนึง่	ดงัจะพงึเหน็

ได้ว่าหนงัสอืทีส่อนเดก็เลก็	ๆ	นัน้	สอน

ให้เด็กเขียน	ก	ข	ก	ก็คือเขียนตัว	ก	

เคร่ืองรางของขลัง
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แล้วก็มีไก่	 ข	 ก็มีไข่	 ซึ่งเราก็เป็นเด็ก

กันมาทั้งนั้นก็จ�ากันมาได้ว่า	 ก	 ไก่	 

ข	 ไข่	 แม้ว่าจะไม่ได้เขียนรูปก็ตาม	

ผู้ใหญ่หรือครูก็สอนว่า	 ก	 ไก่	 ข	 ไข	่

เด็กก็หัดเขียน	 ก	 ก็ดูไก่ไปด้วย	 หัด

เขียน	ข	ก็ดูไข่ไปด้วย	อันที่จริงไก่กับ

ไข่นั้นคนละเรื่องกับ	 ก	 ข	 แต่ว่าครูก็

เอามาสอนเด็ก	 จะหาว่าครูหลอกเด็ก	

ครใูช้ไม่ได้อย่างนัน้หรือ	กอ็าจจะมีคน

หาอย่างนัน้ว่าครใูช้ไม่ได้หลอกเด็ก	ให้

เด็กเรียนตัว	ก	แล้วเอาไก่มาเขียนให้

เด็กดู	ให้เด็กนึกว่า	ก	นี้เอง	คือไก่	ข	

นี้คือไข่	ครูก็หลอกเด็ก	แต่เราก็ไม่หา

กนัอย่างนัน้	วิญญูชนย่อมไม่หากนัอย่าง

นัน้	เพราะเป็นเดก็กต้็องสอนกนัอย่าง

นีเ้พราะเป็นอุบายท่ีจะให้จ�าได้	ชวนใจ

ทีจ่ะให้เขยีน	ก	ข	เรากเ็รยีนอย่างนีม้า

แต่เดก็จนโตป่านนี	้กอ่็านหนงัสอืออก

เข้าใจ	และเรากเ็ข้าใจว่าน่ันเป็นวธิสีอน	

ไม่ใช่ครูหลอกเด็ก	แต่ครูช่วยเด็กต่าง

หากที่จะให้เด็กหัดอ่านหนังสือออก	

	 เพราะฉะน้ัน	ขณะท่ีคนท่ีเป็นปุถุชน

หรือสามัญชนท่ัวไปท่ียังมีสังโยชน์อยู	่ 

เรยีกว่าสนัดานยงัอยูใ่นขัน้นัน้	ยงัเป็น

โสดาบันไม่ได้	 ยังเป็นปุถุชนอยู่	 ถึง

อย่างไร	 ๆ	 ก็ยังต้องมีความยึดถือใน

ด้านขลัง	ฉะนั้น	พระอาจารย์ที่มุ่งถูก

ท่านปฏบัิติกันมาเพ่ือรกัษาศาสนาและ

เพื่อบ�ารุงศาสนานั้น	 ท่านก็ท�าไม่ผิด	

จะหาว่าไปนั่งหลับตาภาวนาเป็นการ

หลอกลวงนั้น	ก็เหมือนกับการที่หาว่า

แต่งหนงัสอืสอนเดก็เขยีน	ก	ไก่	ข	ไข่	

หลอกเด็กท�านองเดียวกัน	

	 เพราะฉะนั้น	ผู้ที่มีสติเป็นวิญญูชน

แล้ว	 ถ้าเป็นพระอาจารย์ที่มุ่งดีแล้วก็

จะไม่ว่าท่าน	และจะเข้าใจว่านั้นก็เป็น

วธิสีอนอย่างหนึง่ในขัน้นัน้	และเมือ่ถึง

ขัน้ทีผู่ป้ฏบิตัธิรรมปฏบิตัจินเห็นธรรม

เข้าขัน้พระโสดาบนัขึน้มาแล้วกเ็ลกิละ

ไปเอง	เหมอืนอย่างเราทัง้หลายนัน้เม่ือ

โตขึน้มาแล้ว	กไ็ม่ได้ค�านงึถงึ	ก	ข	ไม่

ได้นกึว่า	ก	เป็นไก่	ข	เป็นไข่	เราเข้าใจ

ว่านั่นเราได้รับการสอนมาจาก	 ก	 ไก่	

ข	ไข่	นี้แหละ	จึงมาถึงได้ความรู้ขั้นนี้	

ถ้าไม่มี	 ก	 ไก่	 ข	 ไข่	 ในขั้นนั้นแล้ว	 

เราจะมีความรู้ในข้ันนี้ไม่ได้	 เราจะมี

ความเข้าใจถกูดัง่นี	้(ต.พ.	๒๐-๒๔)	ด	ูการ 

นับถือพระพุทธศาสนา	ด้วย.
เครือดิน ดู กัป

โคจร ดู นามรูป

โคจร ๕ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถะสังคหะ,  

  นามรูป

โคจรคาม ดู ปฏิสันถาร ๒

โคจรรูป ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถะสังคหะ,  

  นามรูป

โคจรสมบัติ ดู วินัย

โคตรภูญาณ ดู ญาณ ๑๖

โคปาลกุมาร ดู มหากัจจายนะ

โคปาลมาตาเทวี ดู มหากัจจายนะ

เครือดิน
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ฆฏิการพรหม ดู ทุสสเจดีย์

ฆนะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ฆ่าตัวตาย, ฆ่าตัวเอง ดู ธรรมหมวดใหญ่, 

  อริยสัจจ์ ๔, เบญจศีล, มนุษยธรรม

ฆานสัมผัส ดู สัมผัส ๖

ฆานินทรีย์ ดู อินทรีย์ ๖

ฆายนะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ฆายนศึกษา ดู อุดมศึกษา

โฆสกเศรษฐ ีมลูเหตทุีพ่ระพทุธเจ้าไปประทบั

ไปด้วย และขอให้ดาบสเหล่านัน้รอไป

พร้อมกนั เพราะตนจ�าเป็นจะต้องตระ

เตรยีมสิง่ต่าง ๆ มพีาหนะเกวยีนส�าหรบั

เดินทางและเสบียงเป็นต้น ดาบสทั้ง 

๕๐๐ ก็ขอล่วงหน้าไปก่อน ให้เศรษฐี

ตามไปภายหลงั ดาบสเหล่านัน้กไ็ด้ไป

เฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมและขอ

บวชเป็นภกิษใุนพระพทุธศาสนาทัง้หมด

 ฝ่ายเศรษฐทีัง้สามกไ็ด้เดนิทางตาม

ไปภายหลงั เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ฟัง

ธรรมและมีความเลื่อมใส ได้กราบทูล

เชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปประทับจ�า

พรรษาทีก่รงุโกสมัพ ีพระพทุธเจ้ากไ็ด้

ทรงรับอาราธนา เศรษฐีท้ังสามจึงได้

กลับไปยังกรุงโกสัมพี ต่างก็ได้สร้าง

อารามขึน้คนละหนึง่อาราม อารามของ

โฆสกเศรษฐี เรียกชื่อว่า โฆสิตาราม 

อารามของกุกกุฏเศรษฐี เรียกชื่อว่า  

กกุกฏุาราม อารามของปาวารกิเศรษฐี 

เรียกชื่อว่า ปาวาริการาม เมื่อสร้าง

อารามเสร็จแล้วก็ได้ส่งข่าวสารไป

กราบทลูพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้ากไ็ด้

เสด็จจากกรุงสาวัตถีไปสู่กรุงโกสัมพี 

ประทบัอยูใ่นอารามของเศรษฐีทัง้สาม

นัน้ผลดัเปลีย่นกนัไปโดยวาระ เศรษฐี

ท้ังสามนัน้กไ็ด้ผลัดเปล่ียนกันท�านบุ�ารงุ

พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์

จ�าพรรษาที่กรุงโกสัมพีน้ันมีเล่าไว้ใน

อรรถกถาธรรมบทว่า ที่กรุงโกสัมพี 

นครหลวงของรัฐวังสะได้มีเศรษฐี ๓ 

คน คอื โฆสกเศรษฐี ๑ กกุกฏุเศรษฐี 

๑ ปาวารกิเศรษฐ ี๑ เศรษฐทีัง้สามนี้

ได้มคีวามเล่ือมใสในดาบสคณะหน่ึงว่า

มีจ�านวนถึง ๕๐๐ ได้อาราธนาดาบส

เหล่าน้ันมาพกัจ�าพรรษาอยูใ่นกรุงโกสมัพี 

เศรษฐีทั้งสามก็ผลัดกันท�านุบ�ารุง ต่อ

มาดาบสทัง้ ๕๐๐ นัน้ได้ทราบการอบุตัิ

ขึ้นของพระพุทธเจ้า จึงได้มาแจ้งแก่

เศรษฐีทั้งสามขอไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 

เพราะว่าดาบสเหล่านั้นได้รับปฏิญญา

ของเศรษฐท้ัีงสามไว้ว่า จะได้มาพักจ�า

พรรษาท่ีกรุงโกสัมพีตามเคย แต่ใน

พรรษาทีจ่ะถงึน้ันมีความประสงค์จะไป

เฝ้าพระพทุธเจ้าท่ีประทับอยู่ท่ีพระเชตวนั

กรุงสาวัตถี เศรษฐีทั้งสามนั้นจึงได้ขอ
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 โฆสกเศรษฐนีัน้ตามประวตัเิป็นบุตร

ของหญงินครโสเภณใีนกรงุโกสมัพ ีเม่ือ

คลอดออกมาแล้วก็ได้ถูกให้น�าเอาไป

ทิ้ง เพราะว่าหญิงนครโสเภณีน้ันโดย

ปกติเลี้ยงแต่ลูกหญิง แต่ถ้าบังเอิญมี

ลูกเป็นชายก็ไม่เลี้ยง ได้มีผู้ไปพบเด็ก

ถกูทิง้ไว้มกีามสีนุขัล้อมอยูเ่ป็นอนัมาก

ก็ได้เก็บเอาไปเลี้ยงไว้

 ในวันนั้นเศรษฐีของนครโกสัมพีได้

ไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินโดยปกต ิได้พบ

กบัปโุรหติ ได้ถามขึน้ว่าดดูาวฤกษ์บ้าง

หรือเปล่า เป็นอย่างไรบ้าง ปุโรหิตก็

บอกว่าดเูหมือนกัน เศรษฐกีถ็ามขึน้ว่า

มเีร่ืองอะไรบ้าง ปโุรหติกบ็อกว่า เรือ่ง

อะไรอื่นก็ไม่มี แต่ว่าเด็กที่เกิดในวันนี้

จักเป็นเศรษฐีใหญ่ของนคร เศรษฐีได้

ฟังดัง่นัน้กร็บีให้ไปสบืดวู่าภรยิาของตน

ที่มีครรภ์แก่คลอดหรือยัง ก็ได้รับค�า

ตอบว่ายังไม่คลอด จึงได้ใช้ทาสีช่ือว่า

กาลีให้ไปเท่ียวค้นหาว่ามีเด็กคนไหน

เกดิในวนัน้ีบ้างหรอืไม่ นางกาลีก็เท่ียว

ค้นไปจึงได้ไปพบเด็กท่ีมีบุคคลผู้หน่ึง

เก็บมาเลีย้งไว้ดัง่กล่าวนัน้ จงึได้ขอซือ้

มามอบให้แก่เศรษฐ ีเศรษฐเีหน็ว่าเป็น

ผูช้ายจงึต้ังใจไว้ว่า ถ้าลูกของเราคลอด

ออกมาเป็นผู้หญิงก็จะตบแต่งให้เป็น

ภริยาสามีกัน แต่ถ้าลูกของตนเกิดมา

เป็นผู้ชายก็จะฆ่าเด็กนี้เสีย

 ต่อมาภริยาของเศรษฐีก็คลอดบุตร

ออกมาเป็นชาย เศรษฐีจึงคิดท่ีจะฆ่า

เดก็ทีซ่ือ้มานัน้ ได้ใช้ให้นางกาลนี�าเอา

เดก็ไปวางท่ีประตคูอกโค เพือ่ว่าในตอน

เช้าเมื่อโคออกจากคอกก็จะได้เหยียบ

เด็ก แต่ครั้นถึงเวลาโคออกจากคอก 

โคทีเ่ป็นหวัหน้าฝงูกไ็ด้ไปยนืคร่อมเดก็

ไว้ให้โคตัวอื่น ๆ เดินหลีกไป เด็กจึง

รอดได้ นางกาลีก็ต้องน�าเด็กกลับมา

 เศรษฐกีใ็ช้วธิใีหม่ให้น�าเดก็ไปวางไว้

ทีท่างเกวียน เพือ่จะให้เกวยีนทีอ่อกแต่

เช้ามืดบดทบัไป แต่เม่ือถึงเวลาท่ีเกวียน

ออกในเวลาเช้ามืด โคที่เทียมเกวียน

คันหน้าเม่ือไปถึงท่ีนั่นก็สลัดแอกออก 

และเมื่อได้ถูกเทียมเข้าใหม่ก็หยุดนิ่ง

ไม่ยอมไป จนเวลาเช้าขึน้ คนขบัเกวยีน

ซึ่งเป็นหัวหน้าของหมู่เกวียนนั้นจึงได้

เหน็เดก็ แล้วกเ็กบ็เดก็ไป นางกาลต้ีอง

ไปตามซื้อเอาเด็กนั้นคืนมาใหม่

 คราวนี้เศรษฐีใช้ให้เอาไปท้ิงบนกอ

ไม้ในป่าช้าผีดิบ ต้องการจะให้สัตว ์

ทั้งหลายมีสุนัขเป็นต้นที่มากินศพ 

ท�าร้าย แต่เมือ่เอาเดก็ไปทิง้แล้วก็ไม่มี

สตัว์อะไรท�าร้าย คนเลีย้งแพะไปเหน็เข้า

ก็เก็บเอาเด็กนั้นไปเลี้ยง ฝ่ายนางกาลี

ได้กลับมาบอกเศรษฐี เศรษฐีก็ให ้

นางกาลีไปซื้อเอาเด็กนั้นกลับมาอีก

 คราวนี้เศรษฐีได้ให้นางกาลีเอาไป

โยนภเูขาทิง้ เมือ่นางกาลีน�าเด็กไปโยน

ภูเขาทิ้ง เด็กก็เผอิญไปตกบนกอไม้ที่

คลมุอยู่บนกอไผ่ใหญ่ คนตดัไม้ไผ่เพ่ือ

น�าไปจกัสานไปพบเข้ากเ็กบ็เอาไปเลีย้งไว้ 

โฆสกเศรษฐี



ฆ

287

เศรษฐีได้ทราบก็ให้นางกาลีไปซ้ือเอา

กลบัคืนมาอีก ฝ่ายเด็กกโ็ตข้ึนโดยล�าดบั

 คราวน้ีเศรษฐีคิดการให้โหดร้ายย่ิง

ข้ึน คอืไปพบกบันายช่างหม้อ บอกว่า

ได้มอีวชาตบุตรอยู่คนหนึง่จะส่งมา เมือ่

อวชาตบุตรนัน้มาแล้วกใ็ห้นายช่างหม้อ

จับฟันเสียให้เป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่ 

แล้วใส่ลงไปในตุ่ม แล้วเอาเข้าเผาใน

เตาเผาหม้อ จะให้รางวัลให้คุ้มค่าใน

ภายหลงั นายช่างหม้อกร็บัค�า เศรษฐี

จึงได้เรียกเด็กโฆสกะและสั่งให้ไปพบ

นายช่างหม้อ ให้น�าค�าไปว่าตามที่สั่ง

ให้ท�ากจิไว้อย่างหนึง่นัน้จงท�าให้ส�าเรจ็  

โฆสกะจงึได้เดนิไปเพือ่จะไปยงับ้านของ 

นายช่างหม้อ กพ็อดไีปพบเอาบตุรของ 

เศรษฐเีองซ่ึงก�าลังเล่นขลุบอยู่กบัเพือ่น  

บุตรของเศรษฐีนั้นเล่นแพ้มาเป็นอัน

มาก จึงขอให้โฆสกะช่วยเล่นแก้ เพราะ

ว่าโฆสกะนั้นเป็นผู้ช�านาญในการเล่น

ชนดินี ้โฆสกะก็อ้างว่าได้รบัค�าสัง่ให้ไป

หานายช่างหม้อ บุตรของเศรษฐีก็รับ

ว่าจะไปแทน โฆสกะกก็�าชบัว่าต้องบอก

ตามทีพ่่อได้สัง่ไว้ มิฉะนัน้ กจ็ะเป็นการ

ผิดค�าสั่ง เมื่อลูกของเศรษฐีรับค�า 

แขง็แรงจงึยอมอยูเ่ล่นขลบุแทนลูกของ

เศรษฐี ลูกของเศรษฐีก็ได้ไปยังบ้าน

ของช่างหม้อ และได้น�าค�าที่เศรษฐีสั่ง

ไว้บอกแก่นายช่างหม้อ นายช่างหม้อ

ก็จับเอาลูกของเศรษฐีนั้นท�าเหมือน

อย่างที่เศรษฐีได้สั่งไว้

 ในตอนเย็นวันนั้นโฆสกะก็กลับไป

บ้าน เศรษฐถีามว่าท�าไมจงึไม่ไป โฆสกะ

ก็เล่าให้ฟัง เศรษฐีเมื่อได้ยินดั่งนั้นก็มี

ความตกใจเป็นก�าลัง ได้รีบไปหานาย

ช่างหม้อ นายช่างหม้อก็รีบออกมารับ

หน้าบอกว่าได้ปฏบิตัติามทีเ่ศรษฐสีัง่ไว้

เรียบร้อยแล้ว

 เรื่องนี้แสดงว่า การประทุษร้ายแก ่

บุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายนั้นย่อมมีผล

สนอง ดั่งได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ 

แปลความว่า

	 “บคุคลผู้ประทษุร้ายในบคุคลผูม้ไิด้

ประทษุร้าย	ผูไ้ม่มอีาชญาด้วยอาชญา	 

ย่อมบรรลุถึงฐานะทั้ง	 ๑๐	 ฐานะใด

ฐานะหนึง่พลนัทเีดยีวคอื	๑.	เวทนาที่

เผ็ดร้อน	 ๒.	 ความเสื่อม	 ๓.	 ความ

ท�าลายแห่งสรีระ	 ๔.	 อาพาธที่หนัก	 

๕.	ความฟุ้งซ่านแห่งจิต	๖.	อุปสรรค

จากพระเจ้าแผ่นดินหรือบ้านเมือง	 

๗.	การกล่าวตูท่ี่ทารณุ	๘.	ความเสือ่ม

สิน้แห่งญาตทิัง้หลาย	๙.	ความย่อยยบั

แห่งโภคะทั้งหลาย	 ๑๐.	 ไฟไหม้บ้าน	 

และผู้นั้นเมื่อกายแตกท�าลายตายไป

แล้วย่อมเข้าถึงนิรยะคือภพที่ไร้ความ

เจริญ”

 เศรษฐีนั้นแม้จะเสียบุตรไปเพราะ

การคดิท�าลายโฆสกะกยั็งไม่ยอมหยุด

ยั้ง ยังคิดต่อไปอีก จึงได้เขียนหนังสือ

ถงึผูจั้ดการเก็บส่วยในหมูบ้่านของเศรษฐี

แห่งหนึง่ ส่ังให้ผูจ้ดัการเกบ็ส่วยนัน้ฆ่า

โฆสกเศรษฐี
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อวชาตบตุรทีส่่งไป แล้วให้ทิง้ไปในหลมุ

วจัจะให้เป็นการมดิชดิ แล้วจะตอบแทน

การกระท�าน้ีในภายหลัง ได้ผกูหนังสอื

นี้ไว้ที่ชายผ้าของโฆสกะเอง สั่งให ้

โฆสกะเดินทางไป โฆสกะนั้นอ่าน

หนังสือไม่ออก ก็ไม่ทราบข้อความว่า

เขียนอย่างไร โฆสกะได้ขอเสบียงเดิน

ทาง เศรษฐีก็บอกว่าได้มีเพื่อนเศรษฐี

อยูค่นหนึง่ในระหว่างทางให้ไปพกัทีน่ัน้

ไม่ต้องน�าเสบียงไป โฆสกะก็เดินทาง

ไป เมื่อไปถึงบ้านของเศรษฐีผู้สหาย

ของเศรษฐีผู้บิดาเลี้ยงก็ได้แวะเข้าไป 

ขอพัก

 ฝ่ายภริยาของเศรษฐีนั้นเมื่อได้

สอบถามทราบว่าเป็นโฆสกะซึง่เป็นบุตร

ของเศรษฐใีนกรุงโกสมัพี ก็ยินดรีบัรอง

และจัดที่ให้พักเป็นที่สุขสบาย ในการ

จดัรบัรองนัน้ก็ได้ใช้ทาสีของธดิาให้เป็น

ผูท้�า เมื่อทาสีของธิดาเศรษฐีจัดเสร็จ

แล้วกไ็ด้กลบัไปท�ากจิให้แก่ธิดาเศรษฐี 

ฝ่ายธดิาเศรษฐีกว่็ากล่าวเพราะใช้ให้ไป

ท�ากจิอย่างหน่ึงแต่มัวไปชกัช้าอยู่ ทาสี

กเ็ล่าความให้ฟังว่าโฆสกะซ่ึงเป็นเศรษฐี

หนุ่มในกรุงโกสัมพีมาพัก และภริยา

ของเศรษฐคืีอมารดาของธิดาเศรษฐน้ัีน

เป็นผู้ใช้ให้จัดรับรอง

 ธิดาเศรษฐีเม่ือได้ฟังชื่อว่าโฆสกะก็

เกิดความสนใจและเกิดความพอใจขึ้น

ทนัท ีในเรือ่งนีไ้ด้มีพระพทุธภาษิตบท

หนึ่งแสดงไว้ว่า

 “ความรัก นั้นย่อมเกิดด้วยเหตุ ๒  

อย่าง คือด้วย บุพเพสันนิวาส ความ

เคยอยูร่่วมกันมาแต่ปางก่อน และด้วย

การเกือ้กลูกนัในปัจจบุนั เหมอืนอย่าง

ดอกอบุลอาศยัน�า้และเปือกตมเกิดเจริญ

ขึ้นในน�้า ฉะนั้น”

 ธิดาเศรษฐีเมื่อเกิดความสนใจใน 

โฆสกะแล้วก็ได้ลอบลงมายังห้องที่ 

โฆสกะพกั ได้เหน็โฆสกะนอนหลบัและ

เห็นหนังสือที่ผูกอยู่ที่ชายผ้าก็แก้เอา

หนังสือนั้นมาอ่าน เมื่อทราบความใน

หนังสือนั้นแล้วก็ตกใจว่าไฉนจึงได้โง่

เขลาจนถึงผูกหนังสือท่ีสั่งให้ฆ่าตัวเอง

มาดัง่นัน้ จงึได้ไปเขยีนหนงัสอืขึน้ใหม่ 

แก้ข้อความเสียใหม่ว่า ให้ผูจ้ดัการเกบ็

ส่วยนัน้จดัการสูข่อและตบแต่งโฆสกะ

กบัธดิาของเศรษฐใีนบ้านนัน้ ให้จดัการ

ปลกูเรือนหอและจดัทรัพย์สมบตัใิห้โดย 

ครบถ้วน

 วันรุ่งขึ้นโฆสกะก็เดินทางต่อไปถึง

บ้านของผู้จดัการเก็บส่วย ก็ได้ยืน่หนังสอื

นัน้ให้ ผู้จัดการเก็บส่วยก็ได้จัดการให้

เป็นไปตามหนังสือที่เขียนไว้นั้นทุก

ประการ

 ต่อมาเมือ่เศรษฐใีนกรงุโกสมัพทีราบ

ข่าวดั่งนั้นก็ยิ่งมีความเสียใจ เพราะที่

คดิว่าจะให้ท�าอย่างไรกไ็ม่เป็นตามท่ีคดิ

สกัอย่าง และตนกต้็องเสยีบตุรไปด้วย 

มีความเสียใจมากขึ้นจนถึงล้มป่วยลง 

เมื่อป่วยหนักก็ส่งคนไปให้ตามโฆสกะ

โฆสกเศรษฐี
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มาพบ แต่ว่าผูท้ีม่าตามนัน้กม็าพบกบั

ภริยาของโฆสกะก่อน ภรยิาของโฆสกะ

กร็บัรองและเกบ็ความไว้ ยงัไม่บอกแก่

โฆสกะผูส้าม ีต่อมาเมือ่เศรษฐมีอีาการ

เพียบหนักส่งคนมาให้ตามอีก ภริยา

ของโฆสกะจงึได้บอกแก่โฆสกะแล้วได้

พากันไปพบ ในขณะที่ไปพบนั้นภริยา

ก็ให้โฆสกะผู้สามียืนอยู่ที่เท้า ส่วน

ตนเองยืนอยู ่ค่อนมาทางศีรษะของ

เศรษฐี ฝ่ายเศรษฐีปรารถนาท่ีจะพูด

ว่าจะไม่ยกสมบัติให้ แต่ก็พูดออกมา

ได้ยินแต่เพียงว่าให้ ภริยาของโฆสกะ

กร็บีแสดงอาการเศร้าโศก ซบศรีษะที่

อกของเศรษฐซ่ึีงก�าลังป่วยหนกั เศรษฐี

ก็สิ้นชีวิตลงในขณะนั้น

 เมือ่เศรษฐสีิน้ชวีติแล้ว พระเจ้าอเุทน

ได้ทรงทราบก็ได้โปรดให้ท�าสรรีกิจของ

เศรษฐแีละได้รบัสัง่ให้โฆสกะผูบ้ตุรของ

เศรษฐีมาเฝ้าเพื่อจะทรงแต่งตั้งให้เป็น

เศรษฐี วนันัน้ฝนตกน�า้ฝนขงันองท้อง

พระลานหลวง เม่ือโฆสกะเข้าไปเฝ้าก็

เดินกระโดดไปบ้าง แต่เม่ือเข้าไปเฝ้า

และได้รับพระราชก�าหนดว่าจกัทรงแต่ง

ตัง้เป็นเศรษฐกีเ็ดินออกมาโดยเรยีบร้อย 

พระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรทางช่อง

พระแกล ทอดพระเนตรเห็นดั่งนั้น 

ก็ทรงเรียกเข้าไปอีก รับสั่งถามว่าเมื่อ

ขาเข้ามากระโดดโลดเต้นเข้ามา เมื่อ

ขาออกไปเดินออกไปอย่างเรียบร้อย  

เพราะเหตุอะไร? โฆสกะกก็ราบทูลว่า 

เมื่อตอนที่เข้ามานั้นยังมิได้รับก�าหนด

ฐานันดร ยังเป็นเด็กจึงปฏิบัติอาการ

อย่างเด็กได้ แต่ว่าเมื่อได้รับก�าหนด

ฐานันดรเป ็นผู ้ ใหญ่ขึ้นแล ้วก็ต ้อง 

แสดงอาการของผู้ใหญ่ พระเจ้าอุเทน 

ก็โปรดว่าเป็นผู้มีสติปัญญา ก็ได้โปรด

พระราชทานต�าแหน่งเศรษฐใีนเวลานัน้

ทีเดียว

 เมือ่โฆสกเศรษฐกีลบับ้าน ภรยิาได้

แย้มสรวล เพราะได้คิดว่าโฆสกะรอด

ตายมาเพราะความคดิของตน โฆสกะ

ได้เห็นอาการเช่นนั้นก็ได้คาดค้ันถาม 

ภริยาได้บอกให้ทราบ โฆสกะก็ยังไม่

เชื่อ ภริยาก็อ้างทาสีท่ีชื่อว่ากาลีเป็น

พยาน นางกาลกีไ็ด้แจ้งให้โฆสกะทราบ

โดยตลอด โฆสกะเม่ือได้ทราบดั่งนั้น

กม็คีวามสังเวชใจ ได้ต้ังโรงทานบริจาค

อาหารเป็นต้นแก่คนก�าพร้าและคนเดนิ

ทางเป็นต้น คนจัดการโรงทาน ชื่อว่า 

มิตตกุฏ ุมพี และที่ โรงทานนี้ เอง  

พระนางสามาวดี ได้เข้าไปขออาหาร 

จนถึงโฆสกเศรษฐีได้รับเข้าไปเป็น 

บุตรบุญธรรมดังที่จะเล่าต่อไป

 ในระหว่างทีพ่ระพทุธเจ้าประทบัอยู่

ในกรุงโกสัมพีนี้ได้มีเรื่องเกิดขึ้นหลาย

เรื่อง แต่ว่าก่อนที่จะได้แสดงเรื่อง 

เหล่านัน้ก็ควรทีจ่ะได้ทราบประวตัขิอง

บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประวัติที่จะ

เล่าต่อไปเป็นอนัดบัแรกกค็อืพระประวตัิ

ของพระเจ้าอุเทน

โฆสกเศรษฐี
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 พระเจ้าอเุทน น้ีมีพระราชประวตัท่ีิ

โลดโผนและแปลก เมือ่จะเป็นพระเจ้า 

แผ่นดินก็ได ้ปรากฏเป็นชายหนุ ่ม 

ผู้หนึ่งซึ่งควบคุมช้างป่าเป็นอันมากมา

ล้อมเมืองโกสัมพี และได้อ้างว่าเป็น

พระราชโอรสของ พระเจ้าปรันตปะ 

ซึง่ได้สิน้พระชนม์ไป ได้แสดงหลักฐาน

คือผ้ากัมพลแดงกับพระธ�ามรงค์ของ

พระเจ้าปรนัตปะ เสนาบดแีละประชาชน

เมือ่ได้เหน็วตัถสุองอย่างนีก้ม็คีวามเชือ่

ว่า พระเจ้าอเุทนเป็นพระราชโอรสของ

พระเจ้าปรันตปะท่ีได้ถูกนกน�าพาเอา

ไปพร้อมกบัพระเทว ีเม่ือพระเจ้าอุเทน

ยงัอยู่ในพระครรภ์ และเมือ่มคีวามเชือ่

ในหลักฐานดั่งนั้นก็รับรองอภิเษก 

พระเจ้าอุเทนเป็นพระราชาของแคว้น

นั้น เหตุที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าอุเทนยัง

อยู่ในพระครรภ์นัน้มเีล่าไว้ว่า พระเจ้า

ปรันตปะซึง่เป็นพระราชบิดาของพระเจ้า

อเุทน กบัพระเทวซีึง่มพีระครรภ์แก่ได้

ประทับทรงส�าราญอยู่บนช้ันบนของ

ปราสาท พระเทวไีด้ทรงผ้ากมัพลสแีดง 

และในขณะทีไ่ด้ประทบันัง่ทรงพระส�าราญ

อยูน่ัน้ พระเทวีกไ็ด้ทรงถอดพระธ�ามรงค์

จากพระราชองัคลุ ี(นิว้มอื) มาทรงสวม

กบันิว้พระหตัถ์ของพระนางเอง ในขณะ

น้ันได้มีนกใหญ่ชนิดหนึ่ง เรียกว่า  

นกหัสดีลิงค์ คือใหญ่โตเหมือนอย่าง

ช้าง ได้บนิมาเหน็พระเทวทีรงกมัพลแดง

กค็ดิว่าเป็นช้ินเน้ือ ก็บินโฉบลงมาเฉีย่ว

เอาพระเทวีไป พระเทวีก็ได้เข้าไปอยู่

ในกรงเล็บของนก แต่กท็รงฉลาดท่ีจะ

ไม่ทรงร้องขึน้ เพราะทรงเกรงว่านกจะ

ตกใจในเสยีงมนุษย์กจ็ะปล่อยตกลงมา 

ทรงยอมให้นกน�าไปจนถึงค่าคบไม้

ต้นไทรใหญ่ นกก็ลงจับท่ีค่าคบไม้นั้น

ซึง่เป็นทีเ่คยจับเอาสตัว์มากนิมีกระดูก

ทิง้อยูเ่กล่ือนกล่น พระเทวีกไ็ด้ทรงร้อง

ขึ้นปรบพระหัตถ์ นกก็ได้ยินเสียงตบ

พระหัตถ์และเสียงร้องของคนก็ตกใจ

บนิหนไีป และในค�า่วนันัน้กต้็องอยูบ่น

ค่าคบไม้นัน้ และประชวรพระครรภ์ ฝน

ก็ตกหนักตลอดคืน คร้ันเวลารุ่งอรุณ

พอดีฝนก็หยุด พระนางก็ประสูติ 

พระโอรส จึงได้ประทานพระนามว่า  

อุเทน หมายถึง เวลาอรุณขึ้น

 ในที่นั้นได้มีอาศรมของดาบสองค์

หนึ่งอยู่ไม่ไกล และดาบสนั้นก็เคยมา

เกบ็กระดกูไปต้มฉัน ในวันนัน้เมือ่ดาบส

มาเก็บกระดูกตามเคยก็ได้ยินเสียง 

เด็กร้อง เมื่อมองขึ้นไปเห็นและก็ได้

ไต่ถามแล้วกร็บัเอาพระเทวแีละบตุรไป

เลีย้งดไูด้ ดาบสนีช้ือ่ว่า อลัลกปัปดาบส 

เคยเป็นราชาของ อัลลกรัฐ เมื่อมี

พระชนม์มากขึน้กม็คีวามหน่ายในราช

สมบัติ จึงได้สละราชสมบัติเสด็จออก

ทรงบวชเป็นดาบส มคีวามรูม้นต์ก�าใจ

ของช้าง และมพีณิวเิศษอยูอั่นหนึง่ เมือ่

ดีดพิณและร่ายมนต์บทหนึ่ง ช้างที่พา

กันมาก็จะว่ิงหนีอย่างไม่เหลียวหลัง 
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เมื่อดีดพิณอีกสายหนึ่งและร่ายมนต ์

อีกบทหนึ่ง ช้างก็จะเหลียวหลังมาดู 

เมือ่ร่ายมนต์อีกบทหนึง่ และดดีพิณอีก

สายหนึง่ ช้างทีเ่ป็นจ่าฝงูกจ็ะเข้ามาหา 

และคอยยอมให้ขึน้นัง่บนหลงัได้ พร้อม

ทั้งจะเรียกช้างที่เป็นบริวารให้มาและ

ฟังค�าสั่งทุกอย่างว่าจะให้ไปทางไหน

 เมื่อพระกุมารเติบโตขึ้น ในคราว

หนึ่งพระดาบสก็ได้ดูดาวนักษัตรก็ได้

ตรสัขึน้ว่า พระเจ้าปรนัตปะกรงุโกสมัพี

สิ้นพระชนม์เสียแล้ว พระเทวีก็ทรง

กนัแสง พระดาบสจงึถามพระเทวกีไ็ด้

ทรงเล่าความให้ฟัง และก็ได้แสดงว่า 

พระโอรสควรจะได้พระราชสมบัติ  

พระดาบสก็รับที่จะจัดการให้ส�าเร็จให้

จงได้ จึงได้สอนมนต์ก�าหัวใจช้างทั้ง

สามบทนัน้ให้แก่พระราชกมุาร และได้

มอบพิณให้ เมื่อพระราชกุมารได้ทรง

เรียนจบแล้ว ก็ทรงได้ทดลองมนต์ 

ทัง้สามบท และดีดพิณทั้งสามสายนั้น

เป็นที่ประจักษ์ผลดั่งกล่าวน้ันแล้ว  

พระเทวกีไ็ด้ทรงมอบผ้ากมัพลแดงและ

พระธ�ามรงค์ให้ พร้อมท้ังทรงบอกชื่อ

ของเสนาบดีเป็นต้นแก่พระราชกุมาร 

เพื่ อน� า ไปแสดงหลักฐานว ่ า เป ็น 

พระราชโอรสของพระเจ้าปรันตปะจรงิ 

พระราชกมุารจงึได้ทรงน�าหมู่ช้างป่ามา

ล้อมเมอืงและทรงแสดงหลักฐานจนได้

รับรองให้อภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

ของ แคว้นวังสะ

 ได้เล่าพระราชประวัติของพระเจ้า 

อุเทน พระราชาแห่งวังสรัฐมาแล้ว  

จะเล่าถึงพระมเหสี ๓ พระองค์ของ

พระเจ้าอุเทน เพราะมีเรื่องที่เกี่ยวกัน

อยู่กับประวัติพระพุทธศาสนาด้วย

 พระมเหสีองค์ที่หนึ่งพระนามว่า  

สามาวด ีเป็นธดิาบญุธรรมของโฆสก- 

เศรษฐี พระนางสามาวดอีงค์นีเ้ป็นธดิา 

ของเศรษฐีในเมือง ภัททวตี แต่ภาย

หลังเศรษฐีตระกูลนี้ถึงวิบัติ ในตอน

สดุท้ายกว็บัิตด้ิวยโรคซึง่เรยีกในคมัภร์ี

ว่าอหวิาตกโรค โรคอย่างนีเ้มือ่เกดิขึน้

กล่าวว่า พวกแมลงวัน แมลงต่าง ๆ 

และหนูตายก่อน จนถึงพวกไก่ สุกร 

และสัตว์ใหญ่ ๆ ที่เป็นสัตว์เลี้ยงและ

สัตว์ในบ้านจนถึงคน ผู้ท่ีต้องการจะ

รอดพ้นกจ็ะต้องท้ิงบ้านเรอืนหนไีปท่ีอืน่

 เมื่อโรคเกิดขึ้น เศรษฐีในเมือง 

ภัททวตีนั้นพร้อมกับภริยาและธิดาก็

หนไีปกรงุโกสมัพีเพือ่จะไปอาศยัโฆสก

เศรษฐซีึง่เป็นสหายทีไ่ม่เคยเหน็กนั คอื

ต่างได้ยนิชือ่เสยีงของกนักส่็งบรรณาการ

ไปให้แก่กัน นับถือกัน แต่เศรษฐ ี

กบัภรยิาได้ถงึแก่กรรมทีศ่าลาพกัคนที ่

กรุงโกสัมพี จึงเหลือแต่ธิดา ธิดาของ

ภทัทวตีเศรษฐีได้ไปขออาหารทีโ่รงทาน 

ของโฆสกเศรษฐี ได้พบกับผู้จัดการ 

โรงทานชือ่ว่ามติตกฏุุมพ ีเมือ่ผูจ้ดัการ

โรงทานได้ถามทราบเรือ่งกร็บัเอาธดิาของ

ภทัทวตีเศรษฐไีปเลีย้งเป็นบุตรบีญุธรรม
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 โรงทานของโฆสกเศรษฐนีัน้โดยปกติ

มีเสียงอื้ออึงเพราะคนแย่งกันเข้าแย่ง

กันออก ธิดาของภัททวตีเศรษฐีจึงได้

แนะน�าให้ท�ารั้วกั้นและท�าประตู ๒ 

ประต ูส�าหรบัคนเข้าประตหูนึง่ ส�าหรับ

คนออกประตูหนึ่ง เมื่อได้จัดดั่งนี้การ

แย่งกันเข้าแย่งกันออกก็หายไป เสียง

อื้ออึงจึงได้สงบ เพราะฉะน้ัน นางจึง

ได้ชื่อว่า สามาวดี เดิมชื่อว่า สามา 

เมือ่มาแนะน�าให้สร้างรัว้ขึน้กม็คี�าว่า วตี

เพิ่มเข้าต่อท้ายช่ือเก่า เพราะวตีแปล

ว่า รั้ว เรียกรวมกันว่า สามาวตี หรือ 

สามาวดี

 ฝ่ายโฆสกเศรษฐีเคยได้ยินอื้ออึง 

เมื่อไม่ได้ยินเสียงก็สอบถามว่ายังให้

ทานอยูห่รอื ท�าไมเสยีงจงึเงยีบไป เมือ่

ผูจ้ดัการโรงทานได้เรยีนให้ทราบ พร้อม

ทัง้ได้เรยีนให้ทราบถงึเรือ่งนางสามาวดี

ซึ่งเป็นต้นคิดให้สร้างรั้ว โฆสกเศรษฐี

จงึได้ขอรบัเอานางสามาวดไีปอุปการะ

เป็นบุตรีบุญธรรมเพราะเป็นธิดาของ

เพื่อน ต่อมาเม่ือถึงวันมหรสพที่เป็น

ธรรมเนียมว่ากลุธดิาทีโ่ดยปกตไิม่ออก

ไปข้างไหนก็จะออกไปยังแม่น�้า และ

อาบน�้าเล่นน�้าเป็นการเล่นมหรสพ 

พระเจ้าอุเทนได้ทอดพระเนตรเห็นก็

ทรงเกดิความสเินหา ทรงขอเข้าไปทรง

ตั้งไว้เป็นพระมเหสี

 พระมเหสีองค์ที่ ๒ พระนามว่า  

วาสุลทัตตา เป็นพระราชธิดาของ  

พระเจ้าปัชโชต กรุงอุชเชนี เรื่องที่

พระเจ้าอเุทนจะได้พระนางวาสลุทตัตา

นี้มีว่า พระเจ้าปัชโชตได้ทรงคิดจะยก

กองทพัไปต ีกรงุโกสมัพ ีซึง่เป็นเมือง

ใหญ่ มีสมบัติมาก แต่พวกเสนาบดี 

ทัง้หลายได้ทูลคดัค้านว่า พระเจ้าอุเทน

ได้ทรงมมีนต์ทีเ่รยีกช้างได้ และมพีาหนะ

แขง็แรง มกี�าลังมัน่คง การยกกองทัพ

ไปตจีะไม่ส�าเรจ็ และกไ็ด้ทูลแนะอบุาย

ให้ว่า พระเจ้าอุเทนทรงโปรดช้าง เพราะ

ฉะนั้น ก็ให้สร้างช้างยนต์ให้ใหญ่และ

ให้มีคนอยู่ในท้องได้ แล้วชักช้างยนต์

นัน้ให้เดินไปเดินมา กบัวางก�าลงัพลซุ่ม

ไว้ พระเจ้าปัชโชตก็ทรงปฏิบัติตาม

 พรานป่าได้เหน็ช้างยนต์นัน้กม็าทลู

พระเจ้าอุเทน พระเจ้าอุเทนก็ทรงยก

กองทหารออกไปเพือ่จะจบัช้าง เมือ่ไป

พบช้างยนต์แต่ไกลกท็รงร่ายมนต์เรยีก

ช้าง แต่ว่าช้างยนต์นัน้กไ็ม่ฟังมนต์เดนิ

หนีไป พระเจ้าอุเทนก็ทรงม้าวิ่งตาม

ช้างไปแต่พระองค์เดียว จนเข้าไปในที่

ที่มีก�าลังพลของฝ่ายกรุงอุชเชนีซุ่มอยู่ 

พระเจ้าอเุทนกถู็กทหารของกรุงอชุเชนี

ล้อมจบัไปได้ แล้วกน็�าไปถวายพระเจ้า-

ปัชโชต พระเจ้าปัชโชตก็โปรดให้ขัง 

ไว้ และกฉ็ลองชยัชนะด้วยการทรงดืม่

สุราบาน

 พระเจ้าอุเทนเมื่อถูกขังอยู่หลายวัน

กร็บัสัง่ขึน้ว่า จบัข้าศกึมาได้แล้วกค็วร

จะปล่อยหรือควรประหารเสีย ท�าไมจงึ

โฆสกเศรษฐี



ฆ

293

ทิง้ไว้อย่างนี ้คนกไ็ปทลูพระเจ้าปัชโชต 

พระเจ้าปัชโชตก็เสด็จมาที่คุมขัง และ

ได้รบัสัง่ว่าจะปล่อย แต่ให้พระเจ้าอุเทน 

บอกมนต์ให้ พระเจ้าอุเทนก็ทูลว่าจะ

บอกถวายได้ แต่ว่าพระเจ้าปัชโชตต้อง

ทรงไหว้ครูเสียก่อน พระเจ้าปัชโชตก็

ไม่ทรงยอมที่จะทรงไหว้พระเจ้าอุเทน 

พระเจ้าอุเทนก็ไม่ทรงยอมบอกมนต์ให้ 

พระเจ้าปัชโชตกต็รสัว่าถ้าไม่บอกกจ็ะฆ่า 

พระเจ้าอุเทนก็ทูลตอบว่า ฆ่าก็ฆ่า 

เพราะพระเจ้าปัชโชตนั้นในบัดนี้ก็ทรง

เป็นใหญ่แห่งสรีรกาย แต่ว่าก็ไม่ทรง

เป็นใหญ่ของจิต พระเจ้าปัชโชตจึงได้

ทรงคิดว่าท�าอย่างไรจึงจะให้พระเจ้า 

อุเทนทรงบอกมนต์ได้ ทรงนึกถึง 

พระราชธดิากรั็บสัง่ขึน้ว่า ในพระราชวงั

นีไ้ด้มผีูห้ญงิหลังค่อมอยู่คนหน่ึง จะให้

หญิงหลังค่อมนี้มาเรียนมนต์และก็จะ

ให้ไหว้ แต่ว่าก็จะต้องกั้นม่านไว้ ให้

เรียนกันอยู่ภายในม่าน พระเจ้าอุเทน 

ก็ทรงยินยอม พระเจ้าปัชโชตก็เสด็จ

ไปหาพระราชธิดา และได้ตรัสบอกว่า

ได้มบีรุุษง่อยเปลีย้จนถงึกบัต้องเดนิถดั

ไปเหมอืนอย่างหอยสงัข์เดนิอยู่คนหนึง่

รู้มนต์จับช้างจะให้พระราชธดิาไปเรยีน

มนต์น้ันแล้วให้มาบอกแก่พระองค์ เม่ือ

จะเริม่เรียนต้องไหว้คร ูแต่ต้องไหว้อยู่

ภายในม่าน พระราชธดิากท็รงยนิยอม

 ได้มีการจัดให้มีการเรียนมนต์โดย

ก้ันม่านไว้ พระราชธดิากเ็รยีนอยูภ่ายใน

ม่าน พระเจ้าอเุทนกท็รงบอกอยูภ่ายนอก

ม่าน วันหนึง่พระราชธดิาทรงเรยีนมนต์

กไ็ม่อาจทีจ่ะจ�าได้ พระเจ้าอเุทนกริว้ก็

รับสั่งขึ้นว่า 

 “ปากของเจ้าหนานกั จะท่องบ่นมนต์

เท่านี้ก็ไม่ได้ เจ้านางค่อม !”

 พระราชธดิากก็ริว้เพราะถกูเรยีกว่า

ค่อม ก็รับสั่งขึ้นมา

 “เจ้าคนโรคเรือ้น ! ท�าไมจงึมากล่าว

ขึ้นเช่นนี้”

 เมือ่ต่างกริว้ซึง่กนัและกนัด่ังนีแ้ล้วก็

เลิกม่านขึน้ และเม่ือต่างทรงเห็นซึง่กัน

และกนักเ็ลยเกดิเรือ่งอ่ืนขึน้แทน เรือ่ง

การเรยีนมนต์ก็เป็นอนัยุตลิงเพยีงแค่นี้ 

 มนต์จบัใจช้างนัน้ไม่เหมอืนอย่างมนต์

ที่จับใจคน เรื่องนี้ได้มีพระพุทธภาษิต

ตรสัไว้ว่า “ยงัไม่ทรงเห็นรปู	เสยีง	กลิน่	

รส	โผฏฐพัพะ	ทีจ่ะครอบง�าจติบรุษุได้

ยิง่ไปกว่า	รูป	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐัพพะ

ของหญิง” และในทางตรงกันข้ามก็มี

พระพทุธภาษติตรสัไว้อกีว่า “ยงัไม่ทรง

เหน็รปู	เสยีง	กลิน่	รส	โผฏฐพัพะอืน่

ที่ครอบง�าจิตของหญิงได้ยิ่งไปกว่ารูป	

เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะของบุรุษ”

 เมือ่เร่ืองเป็นเช่นนี ้พระเจ้าอเุทนกบั

พระนางวาสุลทัตตาก็คิดอ่านท่ีจะพา

กันหนี เมื่อพระราชบิดารับส่ังถามว่า

เรียนมนต์ไปได้แค่ไหน พระราชธดิาก็

ทูลวา่เรียนไปได้เท่านั้นเท่านี้ และเมื่อ
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จะจบมนต์จ�าจะต้องไปเก็บโอสถตาม

สัญญาของดาวฤกษ์ เพราะฉะนั้น ก็

ขอพระราชทานพาหนะช้างฝีเท้าเร็ว 

กบัขอพระราชทานอนญุาตทีจ่ะออกไป

นอกเมืองได้ทุกเวลา พระราชบิดาก็

ทรงอนญุาต ต่อมาวนัหนึง่พระเจ้าปัชโชต

เสด็จออกไปประพาสภายนอกเมือง 

พระเจ้าอุเทนกับพระนางวาสุลทัตตา 

ก็ขึ้นพาหนะช้างพากันหนีไปและได้

บรรจุเงินบรรจุทองใส่กระสอบขึ้นช้าง

ไปด้วย เมื่อพระเจ้าปัชโชตทรงทราบ 

ทรงสัง่ให้ทหารตดิตาม พระเจ้าอเุทนก็

ทรงเทกระสอบเงนิ และต่อมาก็ทรงเท

กระสอบทองลง พวกผูค้นกพ็ากนัแย่ง

เงนิแย่งทอง พระเจ้าอุเทนกห็นอีอกไป

ได้จนเข้าถึงเขตเมืองโกสัมพี แล้วก็ได้

ทรงตั้งพระนางวาสุลทัตตาเป็นมเหสี

อีกองค์หนึ่ง

 องค์ที่ ๓ ชื่อว่า มาคันทิยา องค์นี้

มเีร่ืองเก่ียวพนักบัพระพทุธศาสนามาก 

เป็นธดิาของพราหมณ์ในรฐักรุอุยูใ่กล้กนั

นัน้ และท่านแสดงว่านางมาคันทิยานี้

มีรูปร่างงดงามมาก บิดาไม่ปรารถนา

จะยกให้แก่ใคร ต้องการจะยกให้บุคคล

ผูท้ีม่ลีกัษณะเป็นมหาบรุษุ ต่อมาบดิา

ได้พบพระพทุธเจ้าเม่ือเสดจ็ไปยงัแคว้น

กรุนุัน้ ได้เพ่งพิศพระลักษณะเห็นว่า

ประกอบด้วยมหาปุรสิลักขณะ ก็มีความ

เลื่อมใสและปรารถนาที่จะยกลูกสาว

ของตนถวาย จงึได้ทูลให้ทรงทราบความ

ประสงค์ของตน พระพทุธเจ้าไม่ได้ตรสั

ว่าอย่างไร

 ฝ ่ายพราหมณ์ก็ รีบไปชวนนาง 

พราหมณผีูภ้รยิากบัธดิามายังท่ีท่ีได้พบ 

พระพทุธเจ้านัน้ แต่ว่าไม่ได้พบพระองค์

ทรงยนือยู่ ณ ทีน่ัน้ พบแต่รอยพระบาท 

พราหมณ์กบ็อกแก่นางพราหมณผีูภ้รยิา

ว่าน้ีแหละเป็นรอยเท้าของบุรุษผู้นั้น 

นางพราหมณีได้พิจารณาดูรอยเท้า  

ก็เห็นว่ารอยเท้านี้ไม่ใช่รอยเท้าของ

บุคคลผู ้บริโภคกาม จึงได้บอกแก่

พราหมณ์ผู้สามี พร้อมทั้งได้แสดง

ลักษณะของรอยเท้าไว้โดยความว่า

 รอยเท้าของคนทีย่งัมรีาคะเป็นรอย

เท้ากระโหย่ง รอยเท้าของคนทีม่โีทสะ

เป็นรอยเท้าทีม่ลีกัษณะส้นบบี รอยเท้า

ของคนหลงมลีกัษณะทีก่ดลง ส่วนรอย

เช่นนีเ้ป็นรอยเท้าของคนท่ีมีหลังคาเปิด 

หมายความว่าเป็นคนสิ้นกิเลสแล้ว

 แต่ว่าพราหมณ์ไม่เชือ่ จงึได้พยายาม

เดนิตามหา กไ็ด้พบพระพทุธเจ้าเสดจ็

ไปประทบัอยูใ่นทีอ่กีแห่งหนึง่ทีใ่กล้กนั 

ก็ได้กราบทูลว่า ได้น�าธิดามาถวาย 

พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัท่ีท่านแสดงไว้โดย

ปคุลาธฏิฐานว่า “ได้ทรงเหน็นางตัณหา 

นางอรดี นางราคา ซึ่งเป็นธิดามารผู้

งดงามอย่างยิง่กย็งัไม่ทรงพอพระหฤทยั 

ไฉนจะมาทรงพอพระหฤทยักบันางธดิา

ของพราหมณ์นี ้ซึง่เตม็ไปด้วยมูตรและ

กรีส”  
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 นางมาคนัทยิาซึง่เป็นธดิาของพราหมณ์ 

ได้ฟังดัง่นัน้กม็คีวามโกรธและผกูอาฆาต

ในพระพทุธเจ้าตัง้แต่บัดน้ัน ด้วยคิดว่า

ถ้าพระองค์ไม่ทรงประสงค์นางก็บอก

ว่าไม่ต้องการ ไฉนจึงจะมารบัสัง่ว่าเตม็

ไปด้วยมูตรและกรีส

 ฝ่ายพราหมณ์และพราหมณซีึง่เป็น

บิดามารดาของนางได้มีความเลื่อมใส

ในพระพุทธเจ้า ก็ได้ขอบวชเป็นภิกษุ

และภิกษุณี แต่ก่อนที่จะบวชก็ได้ฝาก

นางมาคันทิยาไว้กับลุงชื่อมาคันทิยะ 

ต่อมามาคันทิยะผู้เป็นลุงก็ได้น�านาง 

มาคนัทยิาไปถวายพระเจ้าอุเทน พระเจ้า

อุเทนก็ทรงรับไว้เป็นพระมเหสีอีก 

องค์หนึ่ง

 เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับจ�า

พรรษาในกรุงโกสัมพีนั้น เศรษฐีทั้ง

สามมีโฆสกเศรษฐีเป็นต้น ได้ถวาย

อปุการะผลดัเปลีย่นกนัโดยตลอด นาย

ช่างดอกไม้ท่ีเรยีกว่านายมาลาการ ชือ่

ว่า สุมนะ เป็นอุปัฏฐาก คือผู้ช่วยรับ

ท�าการงานของเศรษฐีท้ัง ๓ ได้ขอ

อนุญาตนมินต์พระพทุธเจ้าและพระสงฆ์

ไปเสวยและฉันภัตตาหารในวันหนึ่ง 

และโดยปกตพิระเจ้าอุเทนได้พระราชทาน

มลูค่าดอกไม้ให้แก่พระมเหสท้ัีง ๓ นัน้

ส�าหรับซื้อดอกไม้เป็นประจ�าวัน นาง

ทาสหีรอืข้าหลวงของพระนางสามาวดี

ชื่อว่า ขุชชุชตรา เป็นผู้มาซื้อดอกไม้

ของนายสมุนะเป็นประจ�า ในวนันัน้เมือ่

มาซื้อดอกไม้ นายสุมนะก็ชักชวนให้

อยู่ช่วยเลี้ยงพระและฟังธรรมด้วยกัน

ก่อน เม่ือได้ท�าการเลีย้งพระเสรจ็แล้ว 

พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอนุโมทนา

 ธรรมเนียมอนุโมทนา ในสมัยน้ัน

มีกล่าวไว้ว่า โดยปกตเิม่ือทายกต้องการ

จะฟังอนโุมทนาจากพระรปูใดกร็บับาตร

ของพระรปูนัน้ไว้ และพระรปูอืน่กก็ลบั

ไปก่อน พระที่อยู่เพื่ออนุโมทนานั้นก็

กล่าวอนุโมทนา อนุโมทนานั้นก็คือ

แสดงธรรมนั่นเอง แต่เป็นแสดงธรรม

อย่างย่อ ๆ ดัง่บทอนโุมทนาทีต่ดิมาใช้

สวดในบัดนี้ก็มีหลายบทที่มีเนื้อความ

เป็นการแสดงธรรม แต่บทอนุโมทนา

ท่ีแต่งประกอบในภายหลังท่ีลังกาเป็น

บทให้พรเป็นส่วนมาก

 ในวันนั้นนายสุมนะก็ได้รับบาตร 

ของพระพุทธเจ้าไว้ แสดงว่ามุ่งจะให้

พระพุทธเจ้าประทับอยู่อนุโมทนาคือ

แสดงธรรม พระพุทธเจ้ากไ็ด้ทรงแสดง

ธรรมเป็นการอนโุมทนา นางขชุชชุตรา

ได้พลอยฟังด้วย กไ็ด้ดวงตาเหน็ธรรม 

ในวนัอืน่ ๆ นางขชุชุชตราได้ยกัเอาค่า

ดอกไม้ไว้ครึ่งหนึ่ง แต่ในวันนั้นได้ซื้อ

ดอกไม้เต็มราคา ได้น�าไปมอบแก่

พระนางสามาวดี เมื่อได้ถูกซักถามว่า

วันนีท้�าไมดอกไม้จึงมาก นางขุชชชุตรา

ก็รับตามความเป็นจริง และว่าไม ่

ท�าเหมอืนอย่างเก่ากเ็พราะได้ฟังธรรม

ของพระพุทธเจ้า พระนางสามาวดีก ็
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ขอให้นางขุชชุชตราแสดงธรรมให้ฟัง  

นางขุชชุชตราก็ขอให้จัดที่แสดงธรรม 

และเมื่อได้ช�าระกาย แต่งกายสะอาด

เรียบร้อยกข็ึน้ทีแ่สดงธรรม และแสดง

ธรรมให้พระนางสามาวดีกับบริวารฟัง 

พระนางสามาวดีเมื่อได้ฟังธรรมของ

นางขุชชุชตราที่จ�ามาจากพระพุทธเจ้า 

ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมกับบริวาร 

ต่อจากนั้นก็ได้ส่งนางขุชชุชตราไปฟัง

ธรรมจากพระพุทธเจ้าและมาแสดง 

ต่อให้ฟังอยู่เนืองนิตย์ เพราะว่าไม่

สามารถจะออกไปจากพระราชฐานได้ 

ต่อมาพระนางสามาวดีก็ได้เจาะห้องที่

ต�าหนักเพื่อจะได้คอยดูพระพุทธเจ้า

และพระสาวกเม่ือเสด็จไปยังบ้านของ

เศรษฐีทั้ง ๓

 วันหนึ่งพระนางมาคันทิยาซึ่งได้ผูก

อาฆาตในพระพุทธเจ้าไว้ได้ขึ้นไปยัง

ต�าหนักของพระนางสามาวดี ได้เห็น

ช่องท่ีเจาะไว้ท่ีฝาก็ได้ซักถาม จึงได้

ทราบว่าพระพทุธเจ้าได้เสด็จมายังนคร

น้ี ก็หวนคิดถึงเวรที่ได้ผูกไว้ ก็คิดจะ

จัดการให้พระพทุธเจ้าเสดจ็ออกไปจาก

นครโกสมัพ ีจงึได้ไปเฝ้าพระเจ้าอเุทน 

ทลูฟ้องว่าพระนางสามาวดมีพีระหฤทยั

ออกห่างเพราะได้เจาะช่องฝาเพื่อจะ

คอยดูพระพทุธเจ้าและพระสาวก พระเจ้า 

อุเทนก็ได้เสด็จขึ้นไปบนต�าหนักของ

พระนางสามาวดี เม่ือได้ทรงเห็นช่อง

ฝาที่ได้เจาะไว้นั้นก็ไม่ตรัสว่าอย่างไร 

กลับตรัสให้ท�าช่องหน้าต่างหรือช่อง

บานพระแกลไว้เพื่อให้ใช ้เปิดเป็น 

หน้าต่างต่อไป

 พระนางมาคันทิยาเห็นว่าไม่เป็น 

ไปตามที่ต้องการ จึงได้จัดการจ้าง 

พวกชาวเมืองซึ่งเป็นผู้ไม่เล่ือมใสใน 

พระรตันตรัยให้คอยตามด่าพระพทุธเจ้า 

พวกที่ไม่เลื่อมใสเหล่านั้นก็ได้คอย

ตดิตามพระพทุธเจ้า และด่าด้วยถ้อยค�า

ที่ยกขึ้นด่าอย่างหยาบคายทีก่ล่าวไว้ว่า

ม ี ๑๐ ประการ คอืด่าว่าเจ้าเป็นโจร 

เจ้าเป็นพาล เจ้าเป็นคนหนวก เจ้าเป็น

อฐู เจ้าเป็นโค เจ้าเป็นฬา เจ้าเป็นสตัว์

นรก เจ้าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน สุคติของ

เจ้าไม่มี เจ้าหวังทุคติได้เท่านั้น

 ท่านพระอานนท์ ซึ่งได้ติดตามมา

กับพระพุทธเจ้า ได้กราบทูลขอให้

พระพทุธเจ้าเสด็จหลกีออกไปจากเมอืง

นั้น พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะให้ไป

ทีไ่หน พระอานนท์ทลูว่าจะไปเมอืงอ่ืน 

พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่า ก็เมื่อ

มนุษย์ในเมืองนั้นด่าอีกจะไปที่ไหนอีก 

พระอานนท์ก็ทูลว่าไปเมืองอ่ืนอีกจาก

เมอืงนัน้ พระพุทธเจ้าตรสัถามว่า เมือ่

ถูกด่าในเมืองนั้นอีก จะไปที่ไหนอีก 

พระอานนท์ทลูว่าจะไปเมอืงอืน่ ๆ ต่อ

ไป พระพทุธเจ้าตรสัว่า จะท�าอย่างน้ัน

ไม่สมควร อธิกรณ์นั้นเกิดขึ้นในที่ใด 

เมื่ออธิกรณ์นั้นสงบไปแล้วในที่นั้นจึง

ควรท่ีจะไปในท่ีอืน่ และตรสัถามว่าพวก
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ที่ด่าน้ันเป็นใคร พระอานนท์ก็ทูลให้

ทรงทราบ จึงตรัสว่า การอดทนเป็น

ภาระของพระองค์ พวกเหล่านั้นก็จะ

ด่าอยูไ่ด้ขนาดเจด็วนัเท่านัน้ เพราะว่า

อธกิรณ์คอืเรือ่งทีเ่กดิขึน้แก่พระพทุธเจ้า

ทั้งหลายไม่ไปเกินกว่าเจ็ดวัน ได้ทรง

เปล่งพระพุทธอุทานขึ้นโดยความว่า 

เราจักอดทนค�าล่วงเกินเหมือนอย่าง

ช้างศึกอดทนศรทีต่กจากแล่งในสงคราม 

เพราะว่าชนเป็นอนัมากเป็นผูท้ศุลี ชน

ทั้งหลายย่อมน�าพาหนะท่ีฝึกแล้วสู่ท่ี

ประชมุ พระราชาย่อมประทับพาหนะ

ที่ฝึกแล้ว บุคคลใดเป็นผู้ที่อดทนค�า 

ล่วงเกิน บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ฝึกแล้ว  

เป็นผู้ประเสริฐสุดล�้ามนุษย์ทั้งหลาย 

ม้าอัสดรที่ฝึกแล้ว ม้าสินธพอาชาไนย

ที่ฝึกแล้ว มหานาคกุญชรคือช้างใหญ่

ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ท่ีประเสริฐ แต่ว่า

บคุคลผูฝึ้กตนได้แล้วประเสริฐกว่าสตัว์

เหล่านั้น

 พระนางมาคันทิยาเมื่อไม่สามารถ

จะให้พระพทุธเจ้าเสดจ็ออกไปจากเมือง

โกสัมพีนั้นได้ก็คิดอุบายต่อไป คือได้

สั่งไปถึงมาคันทิยะผู้เป็นลุง ให้ส่งไก่

ตายมาให้ตัวหนึ่ง ไก่เป็นอีกตัวหนึ่ง  

ในชัน้แรกก็ให้น�าไก่เป็นมาถวายพระเจ้า

อุเทนก่อน และเมื่อเขาน�าไก่เป็นมา

ถวายก็แนะน�าพระเจ้าอุเทนให้ส่งไป 

ให้คณะพระนางสามาวดีปรุงเครื่อง  

เมื่อเขาส่งไก่เป็นนัน้ไป คณะพระนาง 

สามาวดีก็ปฏิเสธ เพราะเป็นผู้ไม่ฆ่า

สัตว์ พระนางมาคันทิยาก็ทูลยุแหย่ว่า

ให้ลองดูต่อไป ให้ลองส่งไก่นั้นไปอีก 

และส่ังให้จัดการท�าภัตตาหารถวาย

พระพุทธเจ้า พระเจ้าอุเทนก็รับส่ังไป

อย่างนัน้ แต่คราวนีพ้ระนางมาคนัทยิา

ก็ได้ลอบสั่งให้ส่งไก่ตายไป พระนาง 

สามาวดีเม่ือได้รับรับสั่งดั่งนั้นก็จัด 

การปรุงภัตตาหารถวายพระพุทธเจ้า  

พระนางมาคันทิยาทูลยุแหย่ว่าเป็น 

หลกัฐานทีเ่พยีงพอว่าพระนางสามาวดี

เอาใจออกห่าง พระเจ้าอุเทนก็ทรงนิ่ง

 พระนางมาคันทิยาเม่ือไม่ได้รบัความ

ส�าเรจ็สมประสงค์กค็ดิการต่อไป ได้ส่ัง

ให้มาคันทิยะผู้เป็นลุงจัดหางูพิษส่งมา 

แต่ว่าให้ถอนเขี้ยวออกเสีย เมื่อได้รับ

มาแล้วกจ็ดัการใส่เข้าไปในพณิส�าหรบั

ดีดเรียกช้างของพระเจ้าอุเทนที่โปรด

น�าตดิพระองค์ไปด้วยเสมอ เมือ่ถึงวาระ

ทีพ่ระเจ้าอเุทนเสดจ็ไปบนต�าหนกัของ

พระนางสามาวด ีพระนางมาคนัทยิาก็

ทูลคัดค้านท�านองว่าจะเกิดเหตุร้าย 

พระเจ้าอุเทนก็ไม่ทรงเชื่อฟัง ได้ทรง

ถือพณิคนัโปรดปรานนัน้น�าตดิพระองค์

ไปยงัต�าหนกัของพระนางสามาวดด้ีวย 

พระนางมาคันทิยาก็ไปด้วย และเมื่อ

ได้เสด็จขึ้นไปบนพระต�าหนักนั้นแล้ว 

พระนางมาคนัทยิาก็ลอบเปิดช่องทีพ่ณิ 

งกูเ็ลือ้ยออก พระนางมาคนัทิยาก็ร้อง

เอะอะขึน้ทลูพระเจ้าอเุทนให้ทรงทราบ 
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พระเจ้าอเุทนเมือ่ได้เหน็เรือ่งเป็นไปได้

ถึงเพยีงนัน้ก็กร้ิวพระนางสามาวด ีรบัสัง่

ให้เรียกเอาธนูและแล่งทรงธนูเพื่อจะ

ยงิพระนางสามาวดี แต่พระนางสามาวดี

ก็แผ่เมตตาจิตไปยังพระเจ้าอุเทนและ

พระนางมาคนัทยิา กบัสัง่บริวารให้แผ่

เมตตาจิตไปด้วยกนั พระเจ้าอเุทนก็ได้

ทรงกลับพระหฤทัย ท่ีกล่าวว่าเป็นไป

ด้วยอ�านาจของเมตตาจิต และเพราะ

ได้ทรงงุนงงในพระหฤทัย ก็ได้ทรงขอ

ให้พระนางสามาวดีเป็นท่ีพึ่งต้านทาน 

พระนางสามาวดขีอให้ไปเฝ้าพระพทุธเจ้า

และถึงพระพุทธเจ้าเป็นท่ีพึ่ง พระเจ้า

อุเทนทรงรับและได้รับสั่งประทานพร

แก่พระนางสามาวดี ต่อจากนั้นก็ได้

เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและนับถือ

พระพุทธศาสนา นับถือพระพุทธเจ้า

เป็นสรณะ เมือ่เสดจ็กลับมาแล้วกร็บัสัง่

ให้พระนางสามาวดขีอพรท่ีพระราชทาน

ไว้ พระนางสามาวดกีทู็ลว่าไม่ต้องการ

พรอย่างอืน่ ประสงค์ว่าจกัทูลขออนุญาต

นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์

มาถวายภตัตาหารในพระราชฐาน และ

ทลูขออนุญาตเพือ่จะฟังธรรม พระเจ้า

อุเทนทรงอนุญาตแก่พระนางสามาวดี 

พระนางสามาวดีก็นิมนต์พระพุทธเจ้า

และภกิษสุงฆ์มาเพือ่ถวายภตัตาหารที่

ต�าหนกั และทูลขอให้พระพทุธเจ้าเสดจ็

มาเนืองนติย์ ในการเลีย้งพระน้ี พระเจ้า

อุเทนก็ได้เสด็จมาทรงร่วมด้วย และ 

ได้กราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามา 

ประจ�าเหมือนอย่างนั้น พระพุทธเจ้า

ตรสัว่า ธรรมดาว่าพระพทุธะทัง้หลาย

จะเสดจ็ไปในทีแ่ห่งเดยีวกนันัน้ไม่สมควร 

เพราะว่าชนเป็นอันมากก็ย่อมมุ่งหวัง 

พระเจ้าอเุทนก็ขอให้ทรงมอบหมายแก่

ภกิษสุกัรปูหนึง่ พระพทุธเจ้าได้ทรงมอบ

หมายให้เป็นภาระของพระอานนทเถระ 

ตั้งแต่นั้นพระอานนทเถระได้ไปฉันใน

ราชตระกูล ได้แสดงธรรมแก่คณะ

พระนางสามาวดีอยู่เป็นประจ�า

 ฝ่ายพระนางมาคันทิยาเห็นว่าเรื่อง

ท่ีคิดไว้ไม่ส�าเร็จทุกครัง้ กคิ็ดการท่ีโหด

ร้ายยิ่งขึ้น จึงได้ให้ไปตามลุงที่ชื่อว่า 

มาคันทิยะเข้ามาและได้ร่วมคิดการที่

โหดร้ายไว้ ในวันหนึง่เมือ่พระเจ้าอเุทน

เสดจ็ออกไปนอกพระนคร มาคนัทยิะ

ผู้เป็นลุงของพระนางมาคันทิยาก็ตรง

ไปยังต�าหนักพระนางสามาวดี ได้เปิด

คลังผ้า น�าเอาผ้าต่าง ๆ ออกมาพัน

เสาต�าหนักและบริเวณต�าหนักของ

พระนางสามาวด ีเอาน�า้มันราด ได้อ้าง

รบัส่ังของพระเจ้าอเุทนว่าให้ปฏบิตัเิช่น

นั้น และให้คณะของพระนางสามาวดี

เข้าไปรวมอยูใ่นต�าหนกัทัง้หมด เสรจ็แล้ว

ก็จุดไฟเผาต�าหนัก พระนางสามาวดี

กับบริวารได้ถูกไฟคลอกสิ้นชีวิตด้วย

กันทั้งหมด

 ฝ่ายพระเจ้าอุเทนเม่ือได้ทรงทราบ

ข่าวว่าต�าหนักพระนางสามาวดีถูกไฟ
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ไหม้กไ็ด้รบีเสดจ็กลบัแต่กลบัมาไม่ทนั 

ต่อมาก็ได้ทรงสอบสวนทราบบุคคลผู้

เป็นต้นเหตุและบุคคลผูร่้วมคิดกระท�า

การอันนี้ ก็ได้โปรดให้จัดการลงโทษ

จนถงึตายด้วยวธิกีารอนัร้ายแรงทัง้หมด

 ในขณะท่ีเกิดเร่ืองไฟไหม้ต�าหนัก

คลอกพระนางสามาวดีกับบริวารสิ้น

ชีวิตนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบ ได้

ทรงเปล่งพระพุทธอุทานขึ้นโดยความ

ว่า “โลกมโีมหะเป็นเครือ่งผกูพนั ย่อม

ปรากฏเหมือนมีรูปที่สมควร คนพาล

มีอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องผูกพัน ถูก

ความมดืแวดล้อม ย่อมปรากฏเหมือน

อย่างเป็นผูท้ีม่คีวามเทีย่งอยู ่กเิลสเป็น

เครือ่งกังวล ย่อมไม่มีแก่บุคคลผูท่ี้เหน็

อยู่ตามความเป็นจริง”

 เร่ืองตอนพระนางสามาวดีถูกไฟ

คลอกนีท่้านเล่าไว้ในอรรถกถาธรรมบท

ด้วยว่า เมือ่จะสิน้ชวิีตพระนางสามาวดี

ได้สอนให้บริวารเจริญเวทนาปริคหะ-

กรรมฐาน คือ กรรมฐานท่ีก�าหนด

เวทนาเป็นอารมณ์

 เรื่องในกรุงโกสัมพีท่ีเล่ามาน้ี เล่า

ตามพระอรรถกถาจารย์ที่เล่าไว้ใน 

อรรถกถาธรรมบท ซึ่งได้แต่งเมื่อ

พระพุทธศาสนาล่วงไปประมาณพันปี 

มเีค้าทีป่รากฏในคมัภร์ีพระบาลอียูบ้่าง 

เช่น โฆสการาม บ่งว่าเป็นอาราม 

ของบุคคลผู้ที่ชื่อว่าโฆสกะสร้างถวาย

เป็นต้น แต่ว่าเรื่องของโฆสกะเป็น

อย่างไรนัน้ยงัไม่พบความพสิดารในชัน้

บาลี พบแต่ในชัน้อรรถกถาท่ีเล่ามานัน้ 

บางแห่งกส่็องความเป็นเรือ่งท่ีผกูขึน้ใน

คร้ังหลงั เช่น เรือ่งทีเ่ศรษฐกีรุงโกสมัพี

เขียนหนังสือ ฉะนั้น เมื่อมาแต่งว่า

เขียนหนงัสอืดัง่นัน้ กส่็องว่ารายละเอยีด

ในตอนนั้นก็น่าจะผูกขึ้นในตอนหลัง 

แต่ว่าเค้าความกน่็าจะมอียู ่เรือ่งพระนาง

สามาวดีถูกไฟคลอกมีในหลักฐานช้ัน

บาลี คือตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่ง

พระพุทธอุทานดั่งค�าแปลนั้น ก็ได ้

เล่าเรื่องว่าท�าไมพระพุทธเจ้าจึงเปล่ง

พระพทุธอทุานนั้นไว้ด้วย

 เรื่องที่เกิดขึ้นดั่งที่เล่านี้เป็นเครื่อง

แสดงว่าบุคคลทุก ๆ คนแม้จะได้มี

โอกาสเกิดทันพระพุทธเจ้า ได้เข้าเฝ้า

พระพุทธเจ้า ได้บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้น

ต้นจนถึงข้ันสูง แต่ก็ต้องเป็นไปตาม

กรรมทีต่นได้ท�าไว้ พระพทุธเจ้าจะทรง

ช่วยให้บคุคลพ้นจากผลของกรรมชัว่ที่

ตนได้ท�าไว้นั้นหาได้ไม่ ทรงช่วยได้แต่

ในด้านทรงแสดงธรรมเพือ่ให้บคุคลเว้น

จากบาป บ�าเพญ็กศุลและช�าระจติของ

ตนให้ผ่องแผ้วจนถึงท�าจิตของตนให้

หลดุพ้น พระพทุธเจ้าได้ทรงช่วยอย่างนี้ 

เพราะฉะนั้น จึงปรากฏว่าหลายครั้งที่

ได้ทรงทราบว่าผูน้ัน้ผูน้ีจ้ะได้รบัผลของ

กรรมจนถึงส้ินชีวิต ก็ได้รีบเสด็จไป 

ทรงแสดงธรรม โปรดให้ได้ศรัทธาใน

พระรัตนตรัย หรือว่าได้ดวงตาเห็น

โฆสกเศรษฐี



300

ธรรมก่อน และเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคล 
ผู ้นั้นก็ได้ชื่อว่ามีท่ีพึ่งของจิตใจเป็น 
อย่างดี ถึงจะต้องได้รับผลของกรรม
อย่างร้ายแรงจนถงึสิน้ชวีติกด็ ีแต่กเ็ป็น
ผู้ที่มีคติคือที่ไปในทางดี พระพุทธเจ้า
ย่อมทรงช่วยได้โดยประการนี้
 และในเรื่องของพระนางสามาวดีน้ี
ท่านได้เล่าไว้ว่า เพราะพระนางกบับริวาร
ได้ประกอบบาปกรรมไว้ในอดีตชาติ  
คือได้จดุไฟเผา พระปัจเจกพทุธเจ้า	 ที่
ก�าลังเข้านิโรธสมาบัติ ในชั้นแรกท่าน
นั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่กอหญ้า ไม่
เห็นท่าน คิดแต่เพียงจะจุดไฟเผากอ
หญ้าเท่านัน้ เม่ือจดุไฟเผากอหญ้าแล้ว
จึงได้เห็นท่าน คิดกันว่าเมื่อเรื่องเกิด
ขึ้นถึงเพียงนี้แล้วก็เผาเสียเลย จึงได้
เอาฟืนมาสุมเข้าแล้วก็จุดเผา แต่ท่าน
แสดงว่าพระอรหันต์เข้านิโรธสมาบัติ
น้ันไม่เป็นอนัตรายเพราะไฟ หรอืเพราะ
เหตุใดเหตุหนึ่ง เพราะฉะนั้น ท่านจึง
มไิด้เป็นอนัตราย แต่บาปกรรมท่ีท�าไว้
นัน้กส่็งผลให้พระนางสามาวดกีบัคณะ
ได้ถกูไฟเผาในชาตต่ิอ ๆ มา
 โฆสกเศรษฐ ีนัน้ท่านกเ็ล่าบรุพกรรม
ไว้โดยความว่า ครัง้หนึง่ได้เกดิทพุภกิขภยั
ข้ึนในอัลลกัปปรัฐ บางพวกก็กล่าวว่า
เกิดอหิวาตกโรคขึ้น คนเข็ญใจผู้หนึ่ง
ชื่อว่า โกตุหลิกะ พาภริยาซ่ึงมีบุตร
อ่อนหนีออกไปมุ ่งจะไปกรุงโกสัมพี  
เมื่อเดินทางไปนั้น เสบียงทางก็หมด 
เมื่อเกิดความหิวโหย อ่อนก�าลังลง  

นายโกตุหลิกะก็คิดจะทิ้งบุตร ภริยาก็
คอยห้ามไว้ไม่ยอมให้ท้ิง แต่กไ็ด้ลอบท้ิง 
ภรยิาเมือ่ทราบเข้ากเ็กบ็เอาไป บตุรจงึ
ต้องถกูทิง้แล้วกถู็กเกบ็เอาไปหลายครัง้ 
จนในทีสุ่ดกถึ็งแก่ความตายในระหว่าง
ทาง เมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านหนึ่ง 
นายโคบาลผูห้นึง่ก�าลังประกอบพธิมีงคล
เกี่ยวแก่โคนม เมื่อได้เห็นคนเดินทาง
ทัง้คูน่ัน้มคีวามทกุข์ยากล�าบากหิวโหย 
เกิดความสงสารก็ต้อนรับเลี้ยงดู เมื่อ
เลี้ยงดูคนเดินทางทั้งสองนั้นเสร็จแล้ว 
นายโคบาลจึงได้บริโภคอาหารด้วย
ตนเอง ได้ป้ันข้าวปายาสให้แก่นางสุนขั
ซึง่อยู่ในทีใ่กล้ นายโกตหุลกิะเห็นนาง
สุนัขได้รับเล้ียงดูด้วยอาหารวิเศษเช่น
นัน้ก็คิดว่านางสุนขันีมี้บญุได้กินอาหาร
ดี ๆ เช่นนี้เสมอ ในคืนวันนั้นนาย 
โกตุหลิกะได้บริโภคอาหารเกินส่วน 
เพราะได้อดอยากมาเป็นเวลาหลายวนั
ก็ถึงแก่กรรม ท่านว่าเข้าไปเกิดใน 
ท้องสุนัข นางสุนัขคลอดลูกออกมา 
เป็นสุนัขตัวผู้ นายโคบาลก็เลี้ยงดูไว้
เป ็นอันดี และให้คอยไปรับไปส่ง 
พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ลูกสุนัข
นั้นก็ไปรับไปส่ง และได้เห ่าหอน 
พระปัจเจกพุทธเจ ้าในการรับและ 
การส่ง จนมีจิตคุ้นเคยสนิทสนมกับ
พระปัจเจกพุทธเจ้า ในตอนนี้ท่านได้

แสดงว่า ธรรมดาว่าสัตว์ดิรัจฉานนั้น 

โดยปกติเป็นสัตว์ที่ซื่อตรงคือว่าโกง 

ไม่เป ็น แต่ว ่ามนุษย์ทั้งหลายนั้น 
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โดยมากคิดอย่างหน่ึงพูดอีกอย่างหน่ึง  

เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ว่า “สิ่งที่

มีชั้นเชิงมากก็คือมนุษย์ สิ่งที่ตื้นก็คือ

สตัว์เลีย้ง” เมือ่สนุขันัน้ตาย ท่านกล่าว

ว่าไปเกิดเป็นเทพบุตร แต่ว่าบริโภค

กามคุณเกินขนาด จึงได้จุติลงมา ไป

เกิดในท้องของหญิงนครโสเภณีใน 

กรุงโกสัมพีดั่งท่ีเล่ามาน้ัน และท่าน

กล่าวว่า เทพดาที่จุตินั้นด้วยเหตุ ๔ 

อย่างคือ 

 ๑. สิน้อาย ุหมายความว่าท�าบญุไว้

มาก กอ็ยู่ในเทวโลกจนถึงก�าหนดอายุ

และก็เกิดในชั้นสูง ๆ ขึ้นไป

 ๒. สิน้บญุ คือว่าท�าบญุไว้น้อย เม่ือ

สิ้นบุญนั้นแล้วก็ต้องจุติในระหว่าง

 ๓. สิ้นอาหาร หมายความว่า ตื่น

ในกามคุณ หรือว่าตื่นสวรรค์ หรือว่า

บรโิภคกามคณุอย่างหนกัจนลมืบรโิภค

อาหาร ก็ต้องจุติเหมือนกัน และ

 ๔. โกรธ หมายความว่า ริษยาใน

สมบติัของผูอ้ืน่ ไม่อดทนสมบตัขิองผูอ้ืน่ 

เมือ่เกิดความโกรธรษิยาขึน้ ดัง่น้ีกต้็อง

จุติ 

 เรือ่งเหล่านีเ้ป็นเรือ่งประกอบ ส่วน

พระเจ้าอุเทนนั้นมีเร่ืองเล่าว่า ได้เคย

พบกบั พระปิณโฑลภารทวาชะ ได้ตัง้

ปัญหาถามท่าน ท่านกต็อบจนพระเจ้า

อุเทนทรงเลื่อมใส

 มเีรือ่งแสดงไว้ในคมัภีร์ชัน้พระบาลี

ว่า เมือ่ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะได้

อยู่ท่ีโฆสิตารามในกรุงโกสัมพี พระเจ้า

อุเทนได้เสด็จเข้าไปหาท่าน ได้รับส่ัง

ตั้งปัญหาถามท่านว่า “อะไรเป็นเหตุ

ปัจจัยให้ภิกษุหนุ่ม ๆ เหล่านี้ ซึ่งยังมี

ผมด�าสนิทอยู่ในวัยเจริญคือปฐมวัย  

ไม่เรงิสนกุในกามท้ังหลาย ยอมประพฤติ

พรหมจรรย์อย่างบรสุิทธิบ์รบิรูณ์ตลอด

ชีวิต”

 ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะก็ทูล

ตอบว่า พระพุทธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า “เธอ

ทั้งหลายจงตั้งจิตว่าเป็นแม่ในหญิง 

ทั้งหลายปูนแม่ เธอจงตั้งจิตว่าเป็น 

พี่น้องหญิงในหญิงทั้งหลายปูนพ่ีน้อง

หญิง เธอจงตั้งจิตว่าเป็นธิดาในหญิง 

ทัง้หลายทีเ่ป็นปูนธดิา นีเ้ป็นเหตปัุจจยั

ให้ภิกษุหนุ่ม ๆ เหล่านี้ยอมประพฤติ

พรหมจรรย์อยู่ตลอดชีวิต”

 พระเจ้าอุเทนก็รับส่ังถามต่อไปว่า 

“จิตเป็นธรรมชาติที่โลเลเหลวไหล  

บางคราวกเ็กดิโลภธรรมขึน้ในหญงิทัง้

หลายปนูแม่ บางคราวกเ็กดิโลภธรรม

ขึ้นในหญิงทั้งหลายปูนพี่น ้องหญิง  

บางคราวก็เกิดโลภธรรมขึ้นในหญิง 

ท้ังหลายปูนธิดา ฉะนั้น จะมีเหตุมี

ปัจจัยอะไรอื่นอีก”

 ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะก็ทูล

ตอบว่า “พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า พวก

เธอจงมาพิจารณากายนีเ้บือ้งบนแต่พ้ืน

เท้าขึ้นมา เบื้องล่างแต่ปลายผมลงไป 

มหีนงัหุม้อยูเ่ป็นทีส่ดุรอบ เต็มไปด้วย

โฆสกเศรษฐี
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ของไม่สะอาดมปีระการต่าง ๆ มอียูใ่น

กายนี้ คือผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 

เป็นต้น นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุ

หนุม่ทัง้หลายเหล่านีป้ระพฤตพิรหมจรรย์

อยู่ได้ตลอดชีวิต”

 พระเจ้าอุเทนก็รับสั่งซักต่อไปว่า 

“พวกภิกษท่ีุอบรมกาย อบรมศีล อบรม

จติ อบรมปัญญาแล้วน้ันก็กระท�าได้ไม่

ยาก แต่ว่าพวกภิกษุผู้มิได้อบรมกาย 

มไิด้อบรมศีล มิได้อบรมจติ มิได้อบรม

ปัญญา ข้อนั้นก็กระท�าได้ยาก ในบาง

คราวคิดว่าจะพิจารณาให้เห็นว่าเป็น

อสุภะ แต่ก็กลับเห็นเป็นสุภะไปเสีย 

ฉะนัน้ จะมเีหตุมปัีจจยัอะไรอย่างอืน่อีก”

 ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะกทู็ลว่า 

“พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า พวกเธอจง

มามีสตคิุม้ครองทวารในอินทรย์ีท้ังหลาย 

คือเห็นรูปด้วยจักษุ ได้ยินเสียงด้วย 

โสตะ สูดกลิ่นด้วยฆานะ ลิ้มรสด้วย

ชิวหา ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย รู้

เรื่องด้วยใจ ก็อย่าถือเอาโดยนิมิตคือ

ว่ารวบถอื อย่าถอืเอาโดยอนพุยญัชนะ

คอืว่าแยกถอื จงปฏิบัตเิพือ่ความส�ารวม

อนิทรย์ีเหล่านัน้ จนถงึความส�ารวมใน

อนิทรีย์เหล่านัน้ นีเ้ป็นเหตเุป็นปัจจยั”

 พระเจ้าอุเทนก็รับส่ังรับรองถ้อยค�า

ของท่านพระปิณโฑลภารทวาชะว่า 

“เมื่อปฏิบัติมีความส�ารวมอินทรีย์อยู่ 

ดัง่น้ัน ก็สามารถทีจ่ะไม่เรงิกีฬาในกาม

ทั้งหลาย อยู่ประพฤติพรหมจรรย์

บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิต” และได้

รับส่ังถึงพระองค์เองว่า “แม้พระองค์

เอง ในสมัยที่มิได้ทรงรักษากาย มิได้

ทรงรกัษาวาจา มไิด้ทรงรกัษาจติ มไิด้

ทรงตัง้พระสต ิมไิด้ทรงส�ารวมอนิทรย์ี 

เวลาเสด็จเข้าไปภายในบุรี ก็ยังเกิด 

โลภธรรมครอบง�าอย่างเหลือเกิน แต่

ในสมัยท่ีมีการรกัษากายเป็นต้น ต้ังสติ

ส�ารวมอินทรีย์เข้าไปภายในพระนคร 

โลภธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถจะ

ครอบง�าพระองค์ได้” ได้ทรงประกาศ

ความเล่ือมใสในพระพทุธศาสนา แสดง

พระองค์ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นสรณะ แสดงพระองค์

เป็นอบุาสกถึงพระรตันตรยัตลอดชวิีต

จ�าเดิมตั้งแต่วันนั้น

 เรื่องท่ีเล่าไว้ในคัมภีร์ชั้นพระบาลีน้ี

จะเกดิขึน้ก่อนหรอืทหีลงัเรือ่งพระนาง-

สามาวดีทราบไม่ได้ แต่เรื่องพระนาง- 

สามาวดตีอนทีเ่ล่าถึงพระนางสามาวดี

ทูลให้พระเจ้าอุเทนถึงพระพุทธเจ้า  

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะนั้นมี

ในชัน้อรรถกถา ยังไม่พบในชัน้พระบาลี 

เพราะฉะนั้น จึงได้มีบางท่านแสดง 

ว่าพระเจ้าอเุทนได้ทรงพบกบัพระปิณโฑล-

ภารทวาชะ และได้เลือ่มใสในพระพทุธ-

ศาสนามาก่อนแล้ว (พ.พ. ๓๔๒-๓๕๘)

โฆสการาม ดู โฆสกเศรษฐี

โฆสิตาราม ดู โฆสกเศรษฐี

โฆสกเศรษฐี
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ง้วนดิน ดู กัป 

เงื่อนต้น ดู อวิชชา

เงื่อนปลาย ดู อวิชชา

ง
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จ

จตุธาตุววัฏฐานะ ดู นามรูป

จตุโลกบาล ดู จาตุมมหาราชิก, ภาณยักข์

จริต ได้แก่ความประพฤติประกอบกระท�า 

เพือ่ช�าระจรติอัธยาศัยท้ัง ๔ ประการนี้ 

อนัเรยีกว่า สตปัิฏฐาน คอืทีต่ัง้ของสติ 

หรือความปรากฏแห่งสติ ๔ ประการ 

สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ ก็มิได้ตรัส

บอกไว้ในที่ห่างไกลที่ไหน แต่ก็ตรัส

บอกไว้ให้ตั้งสติพิจารณา กาย เวทนา 

จติ ธรรมท้ัง ๔ ประการนีเ้อง ทีท่กุ ๆ 

คนมีอยู่ เพื่อจะให้รู้ให้เห็นตามความ

เป็นจรงิ (น.จ. ๑๘-๑๙) ด ูวสิทุธ ิ๗ ด้วย

เป็นบุญบ้าง บาปบ้าง เป็นสมาธิแน่ว

แน่บ้าง (ท.ธ. ๔๐) ดู วิสุทธิ ๗ ด้วย
จริต ๔ โลกียสัตว์ย่อมเป็นไปอยู ่เช่นนี้  

เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงไว้ว่าสัตว ์

ทั้งหลายในโลกนี้

  บางจ�าพวกเป็นผูมี้ ตณัหาจรติอย่าง

หยาบ คือ ตัณหาความอยากอย่าง

หยาบเป็นอัธยาศัย ซึ่งท�าให้ติดอยู ่ 

ใน กาย

  บางจ�าพวกมี ตัณหาจริตอย่าง

ละเอยีด คอื มตีณัหาความอยากอย่าง

ละเอียดเป็นอัธยาศัย ซึ่งท�าให้ติดอยู่

ใน เวทนา

  บางจ�าพวกม ีทฏิฐจิรติอย่างหยาบ 

คือ มีความเห็นผิดอย่างหยาบเป็น

อัธยาศัย ซึ่งท�าให้ติดอยู่ใน จิต

  บางจ�าพวกมี ทฏิฐิจรติอย่างละเอียด 

คือ ความเห็นผิดอย่างละเอียดเป็น

อธัยาศยั ซึง่ท�าให้ตดิอยูใ่น ธรรม คอื

เรื่องที่ปรารถนาต้องการ

  เมือ่พิจารณาดูแล้ว โลกยีสตัว์บุคคล

ทัว่ไป กย่็อมมีจรติท้ัง ๔ นีอ้ยู่ด้วยกนั

น้อยหรอืมาก เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

ซึง่ทรงเป็นผูรู้ ้ทรงเป็นผูเ้หน็ ทรงเป็น

ผูม้พีระกรณุา จึงได้ตรสับอกทางปฏบิตัิ

จริต ๖ ดู เมตตสูตร, วิสุทธิ ๗

จริยธรรม ดู ศึกษา

จริยา ดู วิสุทธิ ๗

จองเปรียง ดู ลอยกระทง

จักกวัตติ ดู ปรนิมมิตวสวัตตี

จักกวาล, จักกวาฬ ดู มนุษยโลก

จักขุทสกะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

จักขุนทรีย์ ดู อินทรีย์ ๖

จักขุสัมผัส ดู สัมผัส ๖

จักรพรรดิ ดู ปรนิมมิตวสวัตตี

จักกวาฬ, จักกวาล ดู มนุษยโลก

จณัฑปัชโชต ด ูโฆสกเศรษฐ,ี ชวีกโกมารภจั,  

   มหากจัจายนะ

จันทกุมาร ดู ขันติบารมี, ทานบารมี 

จัมปกะ, ไม้ ดู โพธิพฤกษ์

จัมปา, เมือง ดู ทุสสเจดีย์

จาคสัมปทา ดู ประโยชน์ภายหน้า

จาคะ ดู ทานบารมี, ปริจจาคะ

จาตมุมหาราชกิ ก่อนทีจ่ะกล่าวถงึสวรรค์ ๖ 
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น่าจะนึกถึงลักษณะของจักรวาล คือ

โลกที่มีเขาสิเนรุ เป ็นแกนกลาง  

มี เขาสัตตบริภัณฑ์ คือเขาล้อมรอบ 

๗ ชัน้ ซึง่มี สทีนัดร มหาสมทุร คัน่อยู่

ในระหว่าง ตั้งเป็นรูปร่างขึ้นไว้ก่อน  

ภูมสิวรรค์อยูพ้่นทวปีทัง้หลาย ซึง่เป็น

ที่อยู่ของมนุษย์ เช่น ชมพูทวีปซึ่งมี

อินเดียเป็นศูนย์กลาง จึงอยู ่พ้นป่า 

หิมพานต์ พ้นภูเขา หิมวันตะ หรือ 

หมิาลยั พ้นมหาสมทุรแห่งทวปีทัง้ปวง 

แล้วถึงภูเขาสัตตบริภัณฑ์ ตั้งต้นแต ่

ภูเขาสุทัสสนะจนถึงภูเขาอัสสกัณณะ 

จึงเป็นอันถงึสวรรค์ชัน้ท่ี ๑ เพราะยอด

เขาสัตตบริภัณฑ์เหล่านี้เองเป็นท่ีอยู่

ของ ท้าวมหาราช ๔ องค์กับบริวาร 

นับเป็นสวรรค์ชัน้ที ่๑ เรียกว่า จาตมุ-

มหาราชิก ท้าวมหาราช ๔ องค์นี้  

แบ่งกันครอบครองดั่งนี้

  ด้านทิศตะวันออกของเขาสิเนรุ 

เป็นที่อยู่ของ ท้าวธตรัฏฐะ มีพวก

คนธรรพ์เป็นบริวาร (ถัดออกไปเป็น

ปุพพวิเทหทวีป) 

  ด้านทศิใต้เป็นทีอ่ยูข่อง ท้าววริฬุหก 

มพีวกกมุภณัฑ์เป็นบรวิาร (ถดัออกไป

เป็นชมพูทวีป) พวกกุมภัณฑ์นี้ท่าน

อธิบายว่าได้แก่ ทานพรากษส

  ด้านทศิตะวนัตกของเขาสเินรเุป็นที่

อยู่ของ ท้าววิรูปักข์ มีพวกนาคเป็น

บรวิาร (ถัดออกไปเป็นอมรโคยานทวปี)

 ด้านทศิเหนอืของเขาสิเนรุเป็นทีอ่ยูข่อง 

ท้าวกุเวร มีพวกยักษ์เป็นบริวาร (ถัด

ออกไปเป็นอุตตรกุรุทวีป)

  ท้าวมหาราชทัง้ ๔ ครองอยู ่๔ ทศิ

ของเขาสเินรุมกีล่าวถึงใน อาฏานาฏยิสตูร 

หน้าทีข่องท้าวมหาราชทัง้ ๔ และบรวิาร

ตามทีก่ล่าวไว้คอื เป็นผูร้กัษาด่านหน้า

ของสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ เพือ่ป้องกนัพวก

อสรูซึง่เป็นศตัรูของเทพของชัน้ดาวดึงส์

จะยกขึ้นมาตีเอาถิ่นสวรรค์ชัน้นัน้ แต่

ใน สตุตนัตปิฎก ตกินบิาต ได้มแีสดง

หน้าที่ให้เป็นผู้ตรวจดูโลกซึ่งเป็นที่อยู่

ของหมู ่มนุษย์ อีกด้วย แสดงเป็น

พระพทุธภาษติมคีวามว่า ในวัน ๘ ค�า่

แห่งปักษ์ อมาตย์บรษิทัของท้าวมหาราช

ทัง้ ๔ เทีย่วตรวจดโูลก ในวัน ๑๔ ค�า่

แห่งปักษ์ บตุรท้ังหลายของท้าวมหาราช

ทัง้ ๔ เทีย่วตรวจดโูลก ในวนั ๑๕ ค�า่

แห่งปักษ์ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ เที่ยว

ตรวจดูโลกเองว่า พวกมนุษย์พากัน 

บ�ารงุมารดาบิดา บ�ารุงสมณพราหมณ์ 

เคารพนอบน้อมผูใ้หญ่ในตระกลู รกัษา

อโุบสถ ท�าบญุกศุล มจี�านวนมากด้วย

กันอยู่หรือ เมื่อตรวจดูแล้ว ถ้าเห็นว่า

มีจ�านวนน้อยก็ไปบอกแก่พวกเทพชั้น

ดาวดึงส์ที่ประชุมกันใน สุธรรมสภา 

พวกเทพชั้นดาวดึงส์เมื่อได้ฟังดั่งนั้น 

ก็มีใจหดหู ่ว ่า ทิพยกายจักลดถอย 

อสุรกายจักเพิ่มพูน แต่ถ้าเห็นว่าพวก

จาตุมมหาราชิก
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มนุษย์พากันท�าดี มีบ�ารุงมารดาบิดา

เป็นต้นเป็นจ�านวนมาก ก็ไปบอกแก่

พวกเทพชั้นดาวดึงส์เหมือนอย่างนั้น 

พวกเทพชัน้ดาวดงึส์กพ็ากนัมใีจชืน่บาน

ว่า ทิพยกายจักเพิ่มพูน อสุรกายจัก

ลดถอย

  เรื่องนี้แสดงสอดคล้องกับลัทธิที่ว่า 

ท้าวมหาราช ทั้ง ๔ มีหน้าที่เป็น  

จตุโลกบาล คือเป็นผู ้คุ ้มครองโลก 

ทัง้ ๔ ทศิ ตามที่เชื่อกันมาเก่าก่อน

พระพทุธศาสนา แต่เมือ่พระพทุธศาสนา

เกิดขึ้นแล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง 

ธรรมเป็นโลกบาล คือคุม้ครองโลกไว้ 

๒ ข้อ คือ หิริ ความละอายใจที่จะ 

ท�าชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อ

ความชัว่ เพราะเหตนุีจึ้งไม่กล่าวให้ท้าว

มหาราชทั้ง ๔ ท�าหน้าที่คุ้มครองโลก

โดยตรง จะไม่กล่าวถงึเลยกจ็ะขดัขวาง

ต่อความเช่ือของคนท้ังหลายจนเกินไป 

จงึกล่าวเปล่ียนไปให้มีหน้าท่ีตรวจดโูลก

มนุษย์ ว่าได้พากนัท�าดมีากน้อยอย่างไร 

แล้วกน็�าไปรายงานพวกเทพชัน้ดาวดงึส์ 

พวกเทพชัน้นัน้ได้รับรายงานแล้วกเ็พยีง

แต่มีใจชื่นบานหรือไม่เท่านั้น เห็นได้

ว่าท่านผูร้วบรวมร้อยกรองเรือ่งนีไ้ว้ใน

พระสตุตนัตปิฎกต้องการจะรกัษาเรือ่ง

เก่าทีค่นส่วนมากเชือ่ถอื ด้วยวธินี�ามา

เล่าให้เป็นประโยชน์ในทางตักเตอืนให้

ท�าด ี เหมอืนอย่างทีม่คี�ากล่าวไว้ว่า ถึง

คนไม่เหน็ เทวดากย่็อมเหน็ คอื แสดง

จตุโลกบาลท่ีเขาเชื่อกันอยู่แล้วในทาง

ที่อาจเข้าใจเป็นธรรมาธิษฐาน ซึ่งเป็น

ข้อมุ่งหมายโดยตรง ถึงจะเชื่อว่ามีตัว

ตนอยู่จรงิและมาคอยตรวจดโูลกว่าใคร

ท�าดีไม่ดีอย่างไรก็ไม่เสียหาย กลับจะ

ดเีพราะจะได้เกดิความละอายกลัวเกรง

ว่าจตโุลกบาลจะรู้จะเห็นว่าท�าไม่ด ีหรอื

ไม่ท�าด ีเป็นอนัหนนุให้เกดิหิริโอตตปัปะ

ขึ้นได้ ผู้ที่ไม่ยอมเชื่อเสียอีกอาจจะ

ร้ายกว่าเพราะไม่มีท่ีละอายย�าเกรง  

เว้นไว้แต่จะมภีมูธิรรมในจติใจดอียูแ่ล้ว 

หรอืมทีีล่ะอายย�าเกรงอย่างอืน่แทนอยู่ 

วนัทีท่่านกล่าวว่าจตโุลกบาลมาตรวจดู

โลกเดือนหน่ึงมีไม่กี่ วันดูเหมือนจะ 

น้อยไป แต่คงไม่หมายความว่าตรวจ

กรรมของคนเฉพาะวันนั้น วันอื่นไม่

เกีย่วข้องด้วย ควรเข้าใจว่าตรวจดยู้อน

ไปถงึวนัอืน่ ๆ ในระหว่างทีไ่ม่ได้ลงมา

นั้นด้วย ตัวของเราเองทุก ๆ คนนึก

ย้อนตรวจดกูรรมของตนภายใน ๗ วัน

ยังจ�าได้ ไฉนโลกบาลจะไม่รู้กรรมที่

ตนเองท�า แม้ลมืไปแล้วโลกบาลกต้็องรู้ 

เมือ่เชือ่ว่าโลกบาลมจีรงิกค็วรเช่ืออย่าง

นี้ด้วยจึงจะเป็นโลกบาลที่สมบูรณ์ 

  สรปุลงแล้วท�าความเข้าใจว่าโลกบาล

มาตรวจด ูทีจ่ติใจนีเ้อง จะเกดิประโยชน์

มากตามหลกัในการจดัภมูต่ิาง ๆ สัตว์

ดริจัฉานเป็นอบายภมูติ�า่กว่าภมูมินษุย์

จาตุมมหาราชิก
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และสวรรค์ พระอาจารย์จงึกล่าวว่าใน

สวรรค์ไม่มสีตัว์ดริจัฉาน การเกดิสวรรค์

เกดิโดยอปุปาตกิก�าเนิดอย่างเดยีว จงึ

น่ามีปัญหาว่าพวกนาคซ่ึงเป็นบริวาร

ของท้าวมหาราชจะจัดว่าเป็นภูมิอะไร 

นอกจากนีบ้รวิารของท้าวมหาราชจ�าพวก

อืน่ เช่น พวกกมุภัณฑ์กมี็ลักษณะพิกล 

ยักษ์บางพวกก็ดุร้าย เป็นผีเที่ยวสิง

มนุษย์ก็มี ดูต�่าต้อยกว่าภูมิมนุษย์  

แต่กอ็ยูใ่นสวรรค์ชัน้หนึง่นีด้้วย ตามที ่

กล่าวมานีน่้าเหน็ว่าเกบ็เอามาจากเรือ่ง 

เก่า ๆ จึงฟังไม่สนิทตามหลักการจัด

ภูมิต่าง ๆ ดังกล่าว (พ.พ. ๒๐๖-๒๐๘)

  ๒. ภิกษุจ�านวน ๑,๒๕๐ รูปซึ่งมา 

ประชมุกนัน้ัน มไิด้มกีารนมินต์นดัหมาย 

มาประชุมเอง

  ๓. ล้วนเป็นพระอรหันต์ผูไ้ด้อภญิญา  

๖ และ

  ๔. ล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือเป็นภิกษุ

ที่ ได ้รับอุปสมบทด้วยวิธี เอหิภิกขุ

อุปสัมปทา

  แต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม- 

พระยาวชริญาณวโรรส ได้ทรงจดัไว้ใน

พระพุทธประวัติ เล ่ม ๒ ว ่าดังนี้  

๑. ภิกษุที่มาประชุมนั้นล ้วนเป ็น 

พระอรหันต์ ๒. ล้วนเป็นเอหิภิกขุ  

๓. ล ้วนมิได ้นัดหมาย และ ๔. 

พระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาทที่

เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์

  มหาสันนิบาตนี้ได้มี ณ เวฬุวัน  

ในวันมาฆปุณณมี ในอรรถกถาแห่ง

พระสูตรดั่งกล่าวได้กล่าวว่า มหา-

สนันิบาตนัน้ได้มใีนวันที ่พระสารบีตุร 

ส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ คอืเมือ่พระพทุธเจ้า

ได ้ทรงแสดงธรรมแก่ปริพาชกช่ือ  

ทีฆนขะ พระสารีบุตรได้นั่งถวายงาน

พัดฟังอยู ่ด้วย เมื่อทรงแสดงธรรม 

จบแล้ว พระสารีบุตรก็มีจิตพ้นจาก 

อาสวะ ในขณะน้ันเวลายงัเป็นกลางวนั

อยู่ พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จลงจากเขา

คิชฌกูฏ และเสด็จมาสู่พระเวฬุวัน  

กท็รงแสดงพระโอวาทในมหาสันนบิาต

จาตุรงคมหาปธาน ดู พุทธชัยมงคลคาถา

จาตุรงคสันนิบาต เมื่อพระพุทธเจ้าประทับ

อยู่ที่พระเวฬุวันใกล้กรุงราชคฤห์นั้น 

ได้มมีหาสนันิบาต คือการประชมุใหญ่

ของพระสาวกคร้ังหนึ่ ง เรียกว ่า 

จาตรุงคสนันบิาต แปลว่า ความประชมุ

ประกอบด้วยองค์ ๔ ในอรรถกถา 

ทีฆนขสูตรได้แสดงไว้ว ่า องค์ ๔  

นั้นคือพระสาวกที่มาประชุมกันเป็น 

มหาสันนิบาตนั้น

  ๑. ได้มาประชุมกันในวันอุโบสถ 

มาฆปุณณมี คือวันเพ็ญเดือนมาฆะ 

โดยปกติก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓  

ถ้าปีมอีธกิมาส กต็รงกบัวนัเพญ็เดือน 

๔ ตามแบบไทยเรา

จาตุรงคมหาปธาน
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หลักฐานนี้ วันกลางเดือนมาฆะคือ 

วันมาฆปุณณมีนั้น พระพุทธเจ้ายัง

ประทับอยู่ที่ต�าบลอุรุเวลา ฉะนั้น ถ้า

หลกัฐานทีแ่สดงไว้ในบาลนีีถ้กู หลกัฐาน

ในอรรถกถากผ็ดิ วนัมหาสนันบิาตนัน้

กน่็าจะต้องเลือ่นไปมใีนเมือ่ออกพรรษา

ที ่๒ แล้ว อย่างไรกต็าม หลกัฐานทัง้ปวง

ก็ยืนยันว่า ได้มีมหาสันนิบาตของ 

พระสาวกคร้ังหนึง่ ซึง่ประกอบด้วยองค์ 

๔ อนัเรยีกว่าจาตรุงคสันนบิาตดัง่กล่าว

แล้วในวันมาฆปุณณมี พระพุทธเจ้า 

ได้ทรงแสดงพระโอวาทอันเรียกว่า 

โอวาทปาติโมกข์ ในมหาสันนิบาตนั้น 

(พ.พ. ๖๖-๖๗)

ดัง่กล่าวนัน้ในวนัมาฆปณุณม ีตามค�า

ของท่านจงึแสดงว่า ท่านพระสารีบตุร

ได้เป็นผู้เสร็จกิจในวันมาฆปุณณมีนั้น 

คือในวันมาฆปุณณมีท่ีพระพุทธเจ้า 

ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์

  ท่านยังได้แสดงระยะเวลาไว้ว่า ใน 

พรรษาแรกพระพทุธเจ้าทรงจ�าพรรษที่

ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง 

พาราณส ีคร้ันออกพรรษาแล้วได้เสดจ็

ไปโปรดพวกปุราณชฎิล ในชั้นแรก  

ได้ทรงทรมานอุรุเวลกัสสปะอยู่เป็น 

เวลา ๒ เดอืน คอืจนถงึวนัปสุสปณุณมี  

ทีต่รงกบัวนัเพญ็เดอืนอ้าย อรุเุวลกสัสปะ

จึงได้ยินยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า  

และต่อมากไ็ด้โปรดกสัสปะอกี ๒ ท่าน 

จนถงึทรงแสดงอาทิตตปรยิายสตูร แล้ว

จงึเสดจ็จากต�าบลนัน้มาสูก่รงุราชคฤห์ 

ทรงได้พระอัครสาวกแล้ว จนถึงกลาง

เดือน ๓ ที่เรียกว่า วันมาฆปุณณมี 

ก็ได ้มีสาวกสันนิบาตที่ เรียกว ่าวัน

จาตุรงคสันนิบาตดั่งกล่าว

  แต่ค�าที่ท ่านกล่าวไว้นี้ขัดกันกับ

ข้อความบางแห่งทีแ่สดงไว้ในหลกัฐาน

ชั้นบาลี คือในหลักฐานชั้นบาลี ว่าใน

ระหว่างฤดหูนาว ๘ วนั ระหว่างเดอืน

มาฆะ (โดยปกติตรงกับเดือน ๓)  

และเดือนผัคคุณะ (โดยปกติตรงกับ

เดือน ๔) พระพุทธเจ้าได้ทรงทรมาน

อุรุเวลกัสสปะอยู่ที่ต�าบลอุรุเวลา ตาม

จิญจา ดู พุทธชัยมงคลคาถา

จิต มติทางพระพุทธศาสนานั้น ตามท่ี

พิจารณาจากพระสูตรต่าง ๆ พอสรุป

ลงได้ว่า แสดงบุคคลว่าประกอบด้วย

กายส่วนหนึง่ จติส่วนหนึง่ กายกห็มาย

ถงึรปูกาย จติกห็มายถงึธรรมชาตชินดิ

หนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่คิดนึก และมีหน้าที่รู้ 

เพราะเป็น ธาตุรู้ การแสดงปฏิบัติ

ธรรมโดยตรงกม็ุง่อบรมจติเป็นประการ

ส�าคัญ แม้พระบรมศาสดาเองเมือ่เป็น

พระโพธสัิตว์ เมือ่ทรงพบทางท่ีถูกต้อง

กห็มายความว่าได้ทรงพบทางปฏบิตัจิติ 

จึงได้ทรงเริ่มปฏิบัติอบรมจิตในท่ีสุด

กไ็ด้ตรสัรูธ้รรม เพราะฉะนัน้ เรือ่งจิต 

จึงเป็นเรื่องส�าคัญ แต่ว่าจิตตามทาง
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พระพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายความ

ว่าเป็นกาย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ

กาย คือว่าจิตไม่ใช่รูป ดังมีพระพุทธ-

ภาษิตทีแ่สดงว่า อสรรีะ ไม่มสีรีระ คอื

ไม่มีรูปร่าง แต่ว่าคุหาสยะ มีคูหาอัน

หมายถึงกายอันเป็นท่ีอาศัย เม่ือบุคคล

มีจิตและกายประกอบกันอยู ่ ชีวิต 

จึงด�าเนินอยู่เป็นไปอยู่ แต่ว่าเมื่อจิต

พรากออกไปจากกายหรือว่ากายแตก

สลายเป็นที่อาศยัอยู่ของจิตไม่ได้ ชีวะ

ก็สิ้นไป ส�าหรับเรื่องจิตนี้จะพึงพิสูจน์

ได้ตามที่แสดงไว้ทางพระพุทธศาสนา

อย่างไรน้ันจะขอยกไว้ก่อน จะย้อน

กล่าวถึงวิถีจิตต่อไป

  จิตแม้มีหน้าที่คิด มีหน้าที่รับรู้เป็น

ธาตุรู้ดั่งกล่าวก็จริง แต่การท่ีจะออก

มารู้อะไรได้นั้นจ�าต้องอาศัยกาย คือรู้

ได้ทางอายตนะหรอืทางทวาร กล่าวคอื

ต้องอาศยัออกมารูรู้ปทางจกัขปุระสาท

คือตา รู้เสียง ทางโสตประสาทคือหู  

รู้กลิ่นทางฆานประสาทคือจมูก รู้รส

ทางชิวหาประสาทคือลิ้น รู้โผฏฐัพพะ

คือส่ิงทีก่ายถกูต้องทางกายประสาทคอื

กาย รู้ธรรมะคอืเรือ่งทางมนะทีแ่ปลว่า

ใจ เพราะฉะนัน้ จักข ุตา โสตะ ห ูฆานะ 

จมูก ชิวหา ลิ้น กายะ กาย มนะ ใจ 

จึงเป็นทวารคอืเป็นประต ูส�าหรบัทีจ่ะ

ให้จติรูร้ปู รูเ้สยีง เป็นต้นดัง่กล่าวมานัน้ 

ถ้าไม่มีทางทั้งหกนี้ จิตก็เหมือนถูกขัง

อยูใ่นห้องทีไ่ม่มปีระตหูน้าต่าง ออกมา

รูอ้ะไรไม่ได้ ทางรูข้องจติทัง้หกดัง่กล่าว

มานัน้ ส�าหรบัจกัขปุระสาท โสตประสาท 

ฆานประสาท ชิวหาประสาท กาย

ประสาท กเ็ป็นทีเ่ข้าใจได้ง่าย แต่มนะ

คอืทางที ่๖ นี ้ควรท�าความเข้าใจเป็น

พิเศษ

  มนะ แปลกันว่า ใจ แต่ตามศัพท์

แปลว่า รู้ มหีน้าทีส่�าหรับรูธ้รรม ธรรม

ในท่ีน้ีหมายความว่า เรือ่ง คือ เร่ืองรปู 

เรื่องเสียง เรื่องกล่ิน เรื่องรส เรื่อง

โผฏฐพัพะ ทีไ่ด้ประสบพบผ่านมาแล้ว

ในอดตี แต่กม็านกึถึงในปัจจุบนั ความ

นึกถึงเรื่องในอดีตดังกล่าวนั้น ไม่ได้

อาศัยตาหูเดีย๋วนัน้ แต่คราวนีม้านกึขึน้

ได้ด้วยอะไร สมมติว่าไปเห็นรูปได้ยิน

เสียงมาเมื่อเช้านี้ แต่ว่ามานั่งนึกอยู่

เดีย๋วน้ี นกึถึงรปูนึกถึงเสียงนัน้ นกึถึง

ด้วยอะไร เพราะไม่ได้อาศัยตา ไม่ได้

อาศยัห ูเมือ่เช้านีต่้างหากต้องอาศยัตา

อาศัยหู แต่ว่าการที่มานั่งนึกถึงเดี๋ยวนี ้ 

ไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้ห ูคราวนีใ้ช้อะไร 

อันนี้ท่านจึงแสดงทางที่ ๖ คือมนะ 

นกึถึงได้ด้วยมนะทีแ่ปลว่าใจ หรอืแปล

ว่ารู ้และธรรมในทีน่ีห้มายถึงเรือ่งอดตี

ต่าง ๆ ดั่งกล่าวมานั้น เพราะฉะนั้น

ทางพระพุทธศาสนาจึงแสดงทวารซึ่ง

เป็นทางที่ ๖ คือมนะ แต่ก็ไม่เรียกว่า

ประสาทมนะตามท่ีอธบิายมานี ้สมเดจ็-
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พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร-

ญาณวโรรส ได้ทรงสนันษิฐานว่าได้แก่ 

มันสมอง

  มนะ คือทางที่ ๖ นี้ ยังมีหน้าที่

พเิศษอย่างหนึง่ทีแ่สดงไวใ้นอรรถกถา

อภิธรรม คือในชั้นบาลีนั้นได้แสดงว่า

  จักขุ คือตา รูปะคือรูป กระทบกัน

กเ็กดิจกัขุวญิญาณ วญิญาณอาศัยจกัษุ

คือตา วญิญาณในทีน่ีก้อ็ธบิายว่าความ

รู้สึกเห็นรูป

  โสตะ คอืห ูสทัทะคอืเสยีง กระทบ

กันก็เกิดโสตวิญญาณ ความรู้สึกได้ 

ยินเสียง

  ฆานะ คอืจมกู คนัธะคอืกลิน่ กระทบ 

กันก็เกิดฆานวิญญาณ ความรู้สึกสูด

กลิ่นหรือได้กลิ่น

  ชิวหา คือลิ้น รสะคือรส กระทบ

กันก็เกิดชิวหาวิญญาณ ความรู้สึกได้

รสทางลิ้น

  กาย กบัโผฏฐพัพะกระทบกนักเ็กดิ  

กายวิญญาณ ความรู้สึกทางกาย

  มนะ กบัธรรมะกระทบกนัก็เกดิเป็น  

มโนวิญญาณ ความรู้สึกทางมนะคือ 

ใจ ในบาลีแสดงอย่างนี้ ดั่งบาลีใน 

พระสตูรนีค้อื วญิญาณ มาเป็นอนัดบั

หนึง่ เมือ่มวีญิญาณแล้วกต้็องม ีสัมผสั 

อนัดบัสอง สมัผสั แปลว่าความกระทบ

กัน ก็มี ๖ เช่นเดียวกัน แต่มีอธิบาย

ว่าทีช่ือ่ว่าสมัผสันัน้ ได้แก่ ความประชมุ

กันของจักษุและรูป และจักขุวิญญาณ

จึงจะเรียกว่าจกัขสุมัผสั ความประชมุ

กนัของโสตะ ห ูสทัทะ เสยีง และโสต

วิญญาณ จึงจะเรียกว่าโสตสัมผัส ความ

ประชมุกนัของฆานะ จมกู คนัธะ กลิน่ 

และฆานวญิญาณ จงึจะเป็นฆานสัมผสั 

ความประชุมกันของชิวหา รสะ และ

ชิวหาวิญญาณ จึงจะเป็นชิวหาสัมผัส 

ความประชุมกันของกาย โผฏฐัพพะ 

และกายวญิญาณ จงึจะเป็นกายสมัผสั 

ความประชุมกันของมนะ ธรรม และ

มโนวิญญาณ จึงจะเป็นมโนสัมผัส

  อันดับสามก็เป็น เวทนา คือเมื่อ

เป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนา คือความ

เสวยอารมณ์เป็นสุขบ้าง เป็นทกุข์บ้าง 

ไม่เป็นทกุข์ไม่เป็นสุขบ้าง เวทนากม็ ี๖ 

สืบไปจากสัมผัส เรียก จักขุสัมผัสส- 

ชาเวทนา เวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัย

จกัษ ุโสตสมัผสัสชาเวทนา เวทนาเกดิ

จากสัมผสัอาศยัโสตะ ฆานสมัผสัสชา-

เวทนา เวทนาเกดิจากสัมผสัอาศยัฆานะ 

ชิวหาสมัผสัสชาเวทนา เวทนาเกิดจาก

สมัผสัอาศยัชวิหา กายสมัผสัสชาเวทนา 

เวทนาเกิดจากสัมผัสอาศัยกาย มโน-

สมัผสัสชาเวทนา เวทนาเกดิจากสมัผสั

อาศัยมนะ

  อันดับที่สี่ก็คือ สัญญา ความจ�าได้

หมายรู้ก็นับเป็น ๖ คือ รูปสัญญา 

ความจ�าหมายในรูป สทัทสญัญา ความ
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จ�าหมายในเสียง คนัธสญัญา ความจ�า

หมายในกลิน่ รสสัญญา ความจ�าหมาย

ในรส โผฎฐพัพสญัญา ความจ�าหมาย

ในโผฏฐัพพะ ธรรมสัญญา ความจ�า

หมายในเรื่อง

  อนัดบัห้ากเ็ป็น สงัขาร คือความคดิ 

ปรุงหรือความปรุงคิดไปตามสัญญา 

เป็นกุศลคือเป็นส่วนดีบ้าง เป็นอกุศล

คือเป็นส่วนไม่ดีบ้าง เป็นอพัยากฤตคอื

เป็นส่วนกลาง ๆ บ้าง

  เพราะฉะนั้น นับต้ังแต่วิญญาณ 

สัมผัส เวทนา สังขารนี้รวมเรียกว่า 

นามธรรม คอืเป็นส่วนนาม นาม แปล

ว่าน้อม หมายความว่าเป็นอาการท่ี 

จิตน้อมออกไปรูอ้ะไรต่าง ๆ อาศยักาย

คืออาศัยทวาร ๖ ดั่งกล่าวมานั้น เมื่อ

จิตน้อมออกไปรู ้ รู ้ ข้ันแรก ก็เป็น

วิญญาณ รู ้ขั้นที่สอง ก็เป็นสัมผัส  

รู ้ขั้นที่สาม ก็เป็นเวทนา รู ้ขั้นที่สี่  

ก็เป็นสัญญา รู้ขั้นที่ห้า ก็เป็นสังขาร 

แต่ว่าในเบญจขนัธ์ขัน้ท่ี ๕ นัน้นบัเพยีง 

๔ คอืว่าสมัผสัไม่นบั ยกออกเสยี และ

นับรูปเข้าเป็นที่ ๑ คือรูปกาย แล้วก็

เอาวญิญาณไปไว้ท้าย คอืเรยีงเสียใหม่

ว่า รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ 

แต่ว่าเมือ่กล่าวโดยล�าดบัทีเ่กดิ วญิญาณ

ต้องมาก่อน เป็นวิญญาณ เวทนา 

สญัญา สงัขาร ท�าไมท่านจงึเอาวญิญาณ

ไว้ท้าย ก็เพื่อให้เป็นวงกลม เพราะ

อาการท่ีจิตน้อมไปรู้ท่ีเรียกว่านามนั้น 

รู้ขั้นที่ ๑ เป็นวิญญาณ สัมผัสไม่นับ 

ขั้นที่ ๒ ก็เป็นเวทนา ขั้นที่ ๓ เป็น

สัญญา ขั้นที่ ๔ เป็นสังขาร คือความ

คิดปรุงหรือความปรุงคิด เมื่อคิดปรุง

ไปก็รูไ้ปด้วย รูท้ีเ่กดิขึน้ควบคูก่นัไปกบั

ความคิดนั้นก็ย้อนมาเป็นวิญญาณอีก 

แล้วก็มาเป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็น

สังขาร แล้วกย้็อนมาเป็นวิญญาณ เป็น

เวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขารไปใหม่

เป็นวงกลม เพราะฉะนัน้ ปัญจขนัธ์คอื

ขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วญิญาณ จงึมทีางเกดิด่ังกล่าวมานี ้และ

เม่ือย่นย่อลงก็เป็น ๒ คือเป็น รูป  

อย่างหนึ่ง นาม อย่างหนึ่ง รูปก็เป็น 

รปูกาย เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

กเ็ป็น นามกาย แต่มกัเรยีกส้ัน ๆ กนั

ว่า นามรูป เรียกว่านามเพราะเป็น

อาการท่ีน้อมไปรู้ของจิต ดั่งบรรยาย

มานั้น 

  วิถีของจิต คือทางด�าเนินของจิตที่

ปรากฏเป็น นามธรรม อาศยัรปูธรรม 

คือจิตอาศัยรูปแสดงอาการเป็นนาม 

น้อมออกมารู้รูป รู้เสียง ทีแรกก็น้อม

ออกมาเป็นวิญญาณ เวทนา สัญญา 

สังขาร แล้วกว็นกลับไปใหม่เป็นวงกลม 

จะอธิบายเกี่ยวแก่มนะต่อไป ได้กล่าว

ถึงอายตนะภายในหรือทวารทั้ง ๖ คู่

กับอายตนะภายนอก ๖ แล้ว และได้
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กล่าวนามธรรมซึง่เป็นวถิจีติสบืไปจาก

นั้น นั้นเป็นการแสดงอธิบายตาม 

พระบาล ีแต่ในอรรถกถาพระอภิธรรม

ได้อธิบายพิเศษเกี่ยวแก่มนะ ซึ่งก็ได้

อ้างแต่ยังไม่ได้อธิบาย จึงจะมาจับ

อธิบายในตอนนี้

  ตามอธิบายในอรรถกถานั้น มนะ 

อันเป็นอายตนะที่ ๖ หรือเป็นทวารที่ 

๖ ต้องประกอบด้วยอายตนะ ๕ ข้าง

ต้นเสมอ จึงจะเกิดวิญญาณตามสาย 

ได้แก่ เมื่อ จักษุ (ตา) และ รูป มา 

กระทบกนั ต้องกระทบถงึมนะด้วย จงึ

จะเกดิ จกัขวุญิญาณ (ความรูส้กึเหน็รปู

ทางตา) โสตะ (หู) สัททะ (เสียง) 

กระทบกนั จะต้องกระทบถึงมนะด้วย

จึงเกิด โสตวญิญาณ (ความรูส้กึได้ยนิ

เสียงทางหู) ฆานะ (จมูก) คันธะ 

(กลิน่) กระทบกนั ต้องกระทบถงึมนะ

ด้วยจึงจะเกิด ฆานวิญญาณ (ความ

รู้สึกเป็นกลิ่นทางจมูก) ชิวหา (ลิ้น) 

รสะ (รส) กระทบกัน ต้องกระทบถงึ

มนะด้วยจึงจะเกิด ชิวหาวิญญาณ 

(ความรูส้กึรูร้สทางลิน้) กายะ (กาย) 

โผฏฐพัพะ (สิง่ทีถ่กูต้อง) กระทบกนั 

ต ้องกระทบถึงมนะด้วยจึงจะเกิด  

กายวิญญาณ (ความรู้สึกกระทบทาง

กาย) ส่วนข้อที ่๖ นัน้ มนะ กบั ธรรม 

คอืเรือ่ง กระทบกนักเ็กิด มโนวญิญาณ 

(ความรูส้กึรูเ้รือ่งทางมนะ) ฉะนัน้ มนะ 

ข้อที่ ๖ จึงต้องเกี่ยวข้องกับอายตนะ 

๕ ข้างต้นอยูเ่สมอ และท่านอธบิายใน

พระอภิธรรมละเอียดไปกว่านั้น เช่น

ข้อที ่๑ จกัษ ุ(ตา) รปูะ ท่านเรยีกว่า 

วรรณะ คอื ส ีแล้วกต้็องม ีแสงสว่าง 

มี มนสิการ คือการกระท�าไว้ในใจ  

จึงจะเกิดเป็น จักขุวิญญาณ (ความ

รู้สึกเห็นรูปทางตา) มนสิการะ การ 

กระท�าไว้ในใจก็คือมนะดั่งท่ีได้อธิบาย

แล้ว เป็นอันว่าในอายตนะ ๕ ข้างต้นนัน้ 

มรีปูเป็นต้น ต้องกระทบท้ังจกัขปุระสาท

ตามทางของตน และต้องกระทบ 

ทั้งมนะในขณะเดียวกัน ท่านแสดงว่า

รวดเรว็มาก เมือ่รปูมากระทบกบัจักษุ

กก็ระทบถึงมนะด้วยทนัท ีเหมอืนอย่าง

นกทีบิ่นมาจบัทีก่ิง่ไม้บนต้นไม้ เงาของ

นกกก็ระทบไปถึงพืน้ดินทันท ีเกอืบจะ

เรียกได้ว่าในขณะเดียวกัน

  ตามทีอ่ธบิายมานีพ้งึสงัเกตค�า ๓ ค�า 

วิญญาณ ค�าหนึ่ง มนะ หรือ มโน  

ค�าหนึ่ง จิต อีกค�าหนึ่ง ค�าทั้ง ๓ ค�า

นี้ใช้ต่างกัน

  วญิญาณ นัน้ใช้ในความหมายเพยีง

รูส้กึเหน็รปูเป็นต้น ดัง่ทีอ่ธบิายมาแล้ว

เท่านั้น ไม่ได้มีความหมายเป็นอย่าง

อื่น คือไม่ได้หมายไปถึงสภาพท่ีจะไป

เกิดต่อไป ซึ่งเป็นตัวยั่งยืน

  มนะ หรือ มโน ก็มีความหมาย

เพียงทวารหรืออายตนะที่ ๖ มีหน้าที่

จิต
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เกี่ยวข้องกับอายตนะ ๕ ข้างต้น กับ

เกี่ยวข้องธรรมคือเรื่องของรูปเสียง

เป็นต้นทีไ่ด้ประสบพบผ่านมาแล้ว ดัง่

ที่ได้อธิบายมาแล้วเท่านั้น คือมีหน้าที่

เป็นอายตนะคือท่ีต่อ หรอืเป็นทวารคือ

เป็นช่องทางส�าหรับจิตด�าเนินเหมือน

อายตนะ ๕ ข้อข้างต้น

  ส่วน จิต มีความหมายเป็นธรรมชาติ

อย่างหนึ่ง ซ่ึงไม่มีสรีระคือรูปร่าง  

แต่ว่าอาศัยอยู่ในคูหาที่แปลว่าถ�้า คือ

ในกายอันนี ้มีหน้าท่ีเป็นผูรู้ ้เป็นผูแ้สดง

เจตนา (ความจงใจประกอบกรรม) 

มีหน้าที่ที่จะด�าเนินออกมารู้ตามวิถีที่

กล่าวมานั้น และเป็นที่จะต้องปฏิบัติ

อบรมให้เป็นศีล ให้เป็นสมาธิ และให้

ประกอบด้วยความรู้ เป็นตัวปัญญา 

ตลอดจนถงึให้เป็นผู้วมุิตตคืิอเป็นผูห้ลุด

พ้นดั่งในท้ายของ อนัตตลักขณสูตร 

และ อาทติตปรยิายสตูร ทีอ่ธบิายมา

แล้ว ก็แสดงว่าจิตของท่านเหล่านั้น

วมิตุติหลดุพ้นจากอาสวะคอืกิเลสทีน่อน

จมหมักหมมอยู่ แม้เช่นนั้น ก็ไม่มี

พระพุทธภาษิตสักแห่งหนึ่งแสดงว่า 

จิตเป็นอัตตาคือตัวตน แต่กลับมี 

พระพุทธภาษิตแสดงไม่ให้ถือว่าจิต 

เป็นอัตตาคือตัวตน ในพระสูตรนั้น 

ได้แสดงว่า ถือว่ากายเป็นตัวตนเสีย 

ยังดีกว่าถือว่าจิตเป็นอัตตาคือตัวตน 

เป็นการไม่ด ีเพราะว่าจติเป็นธรรมชาติ

ทีด้ิ่นรนกระสบักระส่ายอยูเ่สมอ เหมือน

อย่างวานรที่ดิ้นรนกระสับกระส่ายอยู่

เสมอ เม่ืออยู ่บนต้นไม้ก็โยนตัวจับ 

กิง่นี ้ปล่อยจากกิง่นีไ้ปจบักิง่นัน้ ปล่อย

จากกิ่งนั้นไปจับกิ่งโน้น ฉะนั้น ถ้า

หากว่าจติเป็นอตัตา อตัตากจ็ะเท่ากบั

วานรที่มีธรรมชาติหลุกหลิกดั่งกล่าว

มาแล้วนั้น ท่านจึงไม่ให้ถือจิตเป็น 

อัตตาคือตัวตน

  หลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นก็

ไม่ให้ถอือะไรทัง้หมดว่าอตัตาคอืตวัตน 

ถ้าไปถือเข้าก็แสดงว่ายังมีอุปาทานคือ

ความยึดถือ และก็จะต้องคิดปั้นสิ่งที่

ถอืนัน้ให้เป็นนัน่เป็นนี ่เมือ่ยงัคิดป้ันว่า

เป็นนั่นเป็นนี่อยู่ ก็ยังเป็นภพหรือเป็น

ภาวะหรอืภวะอยู่ เมือ่เป็นตนหรอืเป็น

ภาวะหรือภวะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู ่  

ก็ยังจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดดับเพราะเป็น

ส่ิงทีค่ดิปรงุแต่ง ฉะนัน้ จึงให้ปล่อยวาง

ทั้งหมด ส่วนธรรมอันใดที่มีอยู่ที่เป็น

อยู่อย่างไร ก็คงมีอยู่หรือเป็นอยู่ไป 

เช่นนั้น คือว่าปล่อยให้เป็นไปตาม

ธรรมดาตามเรื่อง

  คราวน้ีจะย้อนมาท�าความเข้าใจใน

เรื่อง นามธรรม อีกสักเล็กน้อย คือ

ตามทีก่ล่าวว่า นามธรรมเป็นวถิจีติ ซึง่

เกดิเป็นวงกลมอยูเ่สมอ ไม่ใช่เกดิอย่าง

เดียว ดับด้วยอยู่เสมอเช่นเดียวกัน  

ยกตวัอย่างเช่น เมือ่ตามองเหน็หนงัสือ 

กเ็กดิจกัขวิุญญาณคือความรูสึ้กเห็นขึน้ 

จิต
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นาน แต่ถ้าเรือ่งใดความมุง่ของใจน้อย 

นามธรรมในเรื่องนั้นก็น้อย สุดแต่ว่า

จะมีความมุ่งใจน้อยหรือมากอย่างไร 

ฉะนั้น รูปกับนามจึงเป็นส่วนที่ทุก ๆ 

คนมอียู ่อาศยัอยู ่ท�างานอยูต่ามหน้าที่ 

และมีอาการที่เกิดดับอยู่เสมอ ไม่มี

เวลาท่ีจะว่างเว้น ถ้าพจิารณาดกูจ็ะเห็น

ความจรงิอนันีไ้ด้ ความเกดิดบัของรปู

นัน้อาจจะเหน็ได้ง่าย ส่วนความเกดิดบั

ของนามนั้น เมื่อพิจารณาก็พอจะเห็น

ได้ง่ายเหมอืนกนั เพราะเป็นเรือ่งท่ีเกดิ

กับใจ แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและดับไป

รวดเร็วมาก เพราะอาการของใจเป็น

ส่ิงทีล่ะเอยีด และเป็นส่ิงทีร่วดเรว็ (พ.พ. 

๔๑-๔๖) ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ, 

จิตศึกษา‚ ตัวจิต, ปฏิสนธิวิญญาณ, 

วิญญาณ ๖ ด้วย

แล้วก็เวทนาคือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์

หรอืเฉย ๆ แล้วเกดิสญัญาคอืความจ�า

หมาย แล้วเกดิสงัขารคอืความคดิปรงุ

หรือว่าปรุงคิดในสิ่งที่เห็นนั้น เมื่อ 

คดิปรงุหรือว่าปรงุคิดไป กเ็กดิวญิญาณ 

คอืความรูสึ้กขึน้ในเรือ่งท่ีปรุงหรอืท่ีคิด

น้ันไปด้วย แล้วเกดิเวทนา เกดิสญัญา 

เกดิสงัขาร แล้วกม็าวญิญาณ วนกนัไป 

คราวนีพ้อหไูด้ยินเสยีง เช่น ได้ยนิเสยีง

นาฬิกาตี ก็ทิ้งเรื่องหนังสือไปเกิดโสต

วญิญาณคอืความรูส้กึได้ยนิเสยีงนัน้อีก 

แล้วเกิดเวทนา เกดิสญัญา เกดิสงัขาร 

เกิดวิญญาณ เกิดเวทนา เป็นวงกลม

ไปในสิ่งที่ได้ยินนั้นอีก คราวนี้จมูกได้

กลิน่ธปูหรอืกล่ินอะไรอย่างอ่ืน นามธรรม

ก็มาเกิดในเรื่องกลิ่น เรื่องเสียงนั้นก็

หายไปเลิกกันไป เม่ือบริโภคอาหาร 

ลิน้ได้ประสบกบัรส กเ็กดินามธรรมใน

เรื่องของรสน้ัน กายได้ถูกต้องเช่นว่า

ได้อาบน�า้ กเ็กดินามธรรมในเรือ่งของ

สิ่งที่ ถูกต้องนั้น แล้วบางทีมนะไป 

กระทบกับธรรมะ คือว่าย้อนไปคิดถึง

เรื่องในอดีตที่ประสบพบผ่านมาแล้ว  

ก็เกิดนามธรรมในสายของมนะวนกัน

ไปอย่างนั้น

  เพราะฉะนั้น วันหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ตื่น

นอนเช้าเรื่อยมา นามธรรมจึงเกิดดับ

ไปนับไม่ถ้วนตามทีป่ระสบ และถ้าเรือ่ง

ใดมีความมุ่งใจอยู่มากก็ต่อกันไปได้

จติตกมัมญัญตา ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ

จิตตปัสสัทธิ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

จติตปาคญุญตา ด ูคมัภร์ีอภธิมัมัตถสงัคหะ

จิตตปาฏลี ดู ดาวดึงส์

จติตภาวนา พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้บคุคล

ปฏบิตัอิบรมจิตอนัเรยีกว่า จิตตภาวนา  

หรอืเรยีกว่า กรรมฐาน อนัแปลว่าการ

งานทางจติทีต่ัง้ขึน้คอืทีป่ฏบิตั ิอนัอาศยั

ข้อทีพ่งึถอืเป็นทีต่ัง้ของการปฏบิตั ิและ

กไ็ด้ตรสัแสดงถงึจตินีว่้าดิน้รนกวดัแกว่ง

กระสับกระส่ายรกัษายากห้ามยาก แต่

ผูม้ปัีญญาย่อมกระท�าจติของตนให้ตรงได้ 

จิตตภาวนา
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เหมอืนอย่างนายช่างศรท�าลกูศรให้ตรง

หรือว่าดัดลูกศรให้ตรง ฉะนั้น ดั่งนี้ 

และข้อที่จิตน้ีดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับ

กระส่าย ถ้าไม่ก�าหนดก็อาจจะยังไม่

ปรากฏแก่ความรู้เพราะเป็นปกติของ

ทกุคนย่อมมจีติใจไม่อยูท่ี ่คดิไปถงึเรือ่ง

นั้นเรื่องนี้อยู่เป็นปกติ และก็เป็นเรื่อง

ทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจอันท�าใจให้อาลัย 

อันหน่วงใจไปให้คิดถึงหรือว่าคิดไปถึง

เร่ืองที่ขัดใจ คิดไปถึงเรื่องท่ีหลงสยบ

ติดอยู่ ย่อมเป็นไปดั่งน้ีอยู่เป็นประจ�า 

จนถึงไม่ส�านึกรู้ในจิตของตนเองว่ามี

อาการดั่งที่ตรัสสอน

  แต่เมือ่ได้มาจบัท�า กรรมฐาน เช่น

ตัง้จติก�าหนดใน สตปัิฏฐาน ท่ีตัง้ของ

สต ิคอืกาย เวทนา จติ และธรรมข้อใด

ข้อหน่ึง เช่น ก�าหนดในข้ออานาปานสติ 

สติก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก ให้จิต

ก�าหนดรูอ้ยู่ทีล่มหายใจเข้า-ออก หายใจ

เข้าก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ จิตมักจะ

ไม่ตั้งอยู่ในข้อท่ีตั้งใจจะให้จิตตั้งอยู่นี้ 

จิตจะออกไปสู่อารมณ์ คือเรื่องที่เป็น

ที่อาลัยของจิต คือท่ีผูกจิต ท้ังเป็น 

เรื่องที่น่ารักทั้งเป็นเรื่องที่น่าชังต่าง ๆ 

เมื่อมีสติน�าจิตเข้ามาตั้งไว้ใหม่อยู ่ท่ี 

ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เช่นตัง้ไว้

ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบน  

เมื่อลมหายใจเข้า ลมหายใจก็ย่อมจะ

มากระทบทีจุ่ดนี ้ก�าหนดจติให้มคีวาม

รู้ในลมที่เป็นตัวโผฏฐัพพะ คือที่มา 

ถกูต้องกายส่วนนี ้ท�าความรูว่้านีห่ายใจ

เข้า นี่หายใจออก จิตมักจะไม่ตั้งอยู่

ต้องน�ากลับเข้ามาบ่อย ๆ ดัง่กล่าวนัน้ 

ก็เพราะจิตยังไม่ได้ความสุข ยังไม่ได้

ความเพลิดเพลินในสมาธิ ยังติดอยู ่

ยังเพลิดเพลินอยู ่ในอารมณ์ที่ใคร่ที่

ปรารถนาท้ังหลายอันเป็นเหตุดึงจิต

ออกไป แต่ว่าเม่ือท�าบ่อย ๆ ได้ปีตคิอื

ความอ่ิมใจ ได้สุขคือความสบายกาย

สบายใจอันเกิดจากสมาธิ คือว่าจิต 

รวมเข้ามาตั้งได้และท�าให้ได้ปีติได้สุข 

กย่็อมจะท�าให้จิตนีเ้ริม่ตัง้อยูใ่นอารมณ์

ของสมาธิได้ เพราะว่าได้ความสุข ไม่

ได้ความอึดอัดเดือดร้อนร�าคาญ

  ฉะนัน้ สมาธนิีจ้งึมีอานสิงส์ผลท�าให้

ได้ความสขุอยูใ่นปัจจบุนั สามารถทีจ่ะ

ถอนจิตออกจากอารมณ์ภายนอกอัน

ท�าให้วุ่นวายได้ แม้ว่าจะชั่วขณะท่ีเร็ว

หรือช้า สุดแต่ความเพียรที่ปฏิบัติ ถ้า

ไม่ทิง้ความเพยีรทีป่ฏบิติัแล้วกจ็ะท�าให้

สามารถปฏิบัติรักษาจิตอยู่ในอารมณ์

ของสมาธิได้นาน ความทีพ่รากจติออก

จากอารมณ์ภายนอกได้ มาตั้งอยู่ใน

อารมณ์ของสมาธิที่เป็นภายในดั่งนี้  

กเ็ป็นวิธรีะงบัความทกุข์ต่าง ๆ อนัเกดิ

จากอารมณ์ภายนอกได้ด้วย ถ้าหากว่า

ไม่สามารถทีจ่ะพรากจติออกมาได้ หาก

มีความทุกข์เพราะอารมณ์ภายนอก  
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ก็ย่อมจะต้องเป็นทุกข์อยู่นาน น้อย 

หรือมากสุดแต่ว่าความผูกพันของจิต

อันเรียกว่า สังโยชน์ นั้นมีน้อยหรือ

มากเพียงไร ก็เพราะว่าอันอารมณ์

ภายนอกต่าง ๆ นั้น

  เมื่อเป็น ปิยสัมปโยค คือความ

ประจวบกบัสิง่ทีเ่ป็นทีร่กั กย่็อมจะท�าให้

ได้ความสุขความส�าราญ

  หากเป็น ปิยวปิโยค ความพลัดพราก

จากสิ่งที่เป็นท่ีรัก ก็ย่อมจะท�าให้เกิด

ความทุกข์โศกต่าง ๆ

  เพราะฉะน้ัน เม่ือมิได้ปฏิบัติทาง

สมาธิ จึงยากท่ีจะพรากจิตออกได ้

ทั้ งจากความสุขความเพลิดเพลิน  

ทัง้จากความทกุข์โศก แต่ว่าเมือ่ได้ความ

สุขความเพลิดเพลิน ก็ย่อมจะไม่รู้สึก

เป็นทุกข์เดือดร้อน เป็นแต่เพียงว่า 

รักษาจิตไว้มิให้มัวเมาเพลิดเพลินเกิน

ไปเท่านั้น แต่ว่าจะได้ความสุขความ

เพลิดเพลนิสมปรารถนาต้องการไปทกุ

เร่ืองทกุราวกห็าไม่ จะต้องพบกบัความ

ไม่สมปรารถนาควบคู่กันไปด้วยตาม

ธรรมดาของโลก ซึ่งจะต้องมีทั้งส่วนที่

สมปรารถนาท้ังส่วนที่ไม่สมปรารถนา 

คือทั้งส่วนที่ได้มาและทั้งส่วนที่จะต้อง

เสียไป เป็นไปตามคตธิรรมดาของโลก

ของสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลาย 

และเป็นไปตามคตขิองกรรมทีไ่ด้กระท�า

ไว้ เพราะฉะนั้น สุขกับทุกข์จึงมีคู่กัน

อยู่ในโลกเป็นธรรมดาซึ่งทุกคนต้อง

ประสบ แต่ผูท่ี้สามารถปฏบิติัอบรมจติ

ให้ตัง้อยูใ่นสมาธิ รูจ้กัทีจ่ะพรากจติออก

ได้จากอารมณ์ภายนอก ย่อมสามารถ

ทีจ่ะหนทีกุข์มาอยูใ่นสมาธ ิอนัท�าให้ได้

ความสขุจากสมาธ ิแต่คนทีไ่ม่สามารถ

ท�าสมาธไิด้ ย่อมไม่สามารถจะหลกีหนี

จากทุกข์ได้ ต้องเผชิญกับความทุกข์

อยู่ร�่าไป

  ฉะนั้น ความที่ท�าสติความระลึกได้

พร้อมทั้งปัญญาคือความรู้ดั่งนี้ มาหัด

ท�าสมาธ ิพรากจติจากอารมณ์ภายนอก

อันท�าให้เกิดสุขก็ตาม ท�าให้เกิดทุกข์

ก็ตาม มาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ 

และเมื่อพรากออกได้ก็ย่อมจะท�าให้

ระงับทุกข์ได้ ท�าให้ได้ความสุขได้ แต่

ว่าเมื่อออกจากสมาธิไปก็ย่อมจะต้อง

ไปอยู่กับอารมณ์ภายนอก เป็นทุกข ์

ขึ้นอีก แต่ถึงดั่งน้ันก็ยังดี เพราะเม่ือ

เห็นว่าจะทุกข์มากไปก็หลบเข้ามาสู่

อารมณ์ของสมาธิเสีย ก็จะท�าให้ได้

ความสุขจากสมาธ ิท�าให้จติใจได้ก�าลงั

ได้เรีย่วแรงทีจ่ะปฏบิตักิจิการทัง้หลาย 

แต่ว่าเพยีงสมาธอิย่างเดยีวยงัไม่สามารถ

ท่ีจะดับทุกข์ได้จริง จึงต้องปฏิบัติทาง

ปัญญาประกอบไปด้วย กล่าวคอื ใช้สติ

ความระลกึตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงส่ังสอน 

ให้ได้ปัญญาคอืความรูข้ึน้รบัรองว่าเป็น

ความจริง คือ
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  ใช้สติระลึกไปตามท่ีทรงสั่งสอน  

ว่าเรามคีวามเกดิเป็นธรรมดา ว่าเรามี

ความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความ

แก่ไปได้ เรามคีวามเจบ็ไข้เป็นธรรมดา 

ไม่ล่วงพ้นความเจบ็ไข้ไปได้ เรามคีวาม

ตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตาย

ไปได้ เรามีความพลัดพรากคือจะต้อง

พลัดพรากจากส่ิงที่เป็นที่รักที่ชอบใจ

ทั้งสิ้น 

  เรามีกรรมที่กระท�าทางกาย ทาง

วาจา ทางใจ เป็นของของตน เป็น

ทายาทรับผลของกรรม มีกรรมเป็น

ก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรม

เป็นที่พึ่งอาศัย จักกระท�ากรรมอันใด

ไว ้ดีหรือช่ัว ก็จักต้องเป็นทายาท 

รับผลของกรรมนั้น ดั่งนี้

  เมื่อพิจารณาดั่งนี้ด้วยสติคือระลึก

ไปตามทีท่รงสัง่สอน ให้ความรูข้องตน

บงัเกิดข้ึนรบัรองว่าเป็นจรงิ เรามคีวาม

แก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจรงิ เราจะต้อง

พลดัพรากจรงิ เรามีกรรมเป็นของของ

ตนจริง

  ความรูท้ีบ่งัเกดิขึน้รบัรองดัง่นีเ้ป็นตวั 

ปัญญา อันบังเกดิขึน้จากสตทิีพ่จิารณา

 เมื่อเป็นด่ังนี้ก็จะท�าให้รู ้จัก สัจจะ  

คือความจริงของโลก โดยเฉพาะก็คือ 

ขันธโลก โลกคือขันธ์ คือชีวิตของตน

ว่าเป็นอย่างไร ให้รู้จักคติของกรรมว่า

เป็นอย่างไรตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน

  เพราะฉะนั้น เมื่อต้องประสบกับ

คติธรรมดาของชีวิตของโลกที่เป็นไป

อยู่ดั่งที่ตรัสสอนให้พิจารณานั้น ก็จะ

ท�าให้ได้ สติ ระลึกได้ว่าก็ต้องเป็นไป

ตามคติธรรมดาและตามคติของกรรม 

กจ็ะท�าให้จติใจนีส้ามารถทีจ่ะระงบัความ

ตืน่เต้นยนิดใีนความสขุต่าง ๆ หรอืว่า

ความทุกข์โศกเพราะประสบเหตุของ

ทุกข์ต่าง ๆ ได้ ยิ่งกว่าผู้ที่ไม่ได้หัด

พิจารณาให้ได้สติให้ได้ปัญญา และยิ่ง

ขึน้ไปกว่านัน้กหั็ดก�าหนดดใูห้รูจ้กัตาม

ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ใน

ธรรมบทว่า ความโศกเกิดจากบุคคล

และสิ่งซึ่งเป็นที่รัก ภัยคือความกลัว

ต่าง ๆ เกดิจากบคุคลและสิง่ทีเ่ป็นทีร่กั 

ความโศกความกลัวเกิดจากความรัก 

เม่ือพ้นจากบุคคลและสิ่งซึ่งเป็นที่รัก 

พ้นจากความรักเสยีได้ ความโศกความ

กลัวต่าง ๆ ก็ดับ และได้ตรัสสอนไว้

อีกว่า

  ความโศกความกลัวเกิดจากตัณหา

คือความด้ินรนทะยานอยาก เม่ือพ้น

จากตัณหาก็ย่อมจะพ้นจากความโศก

ความกลัวได้ ดั่งนี้

  เพราะฉะนั้น ก็หัดพิจารณาจับดูท่ี

จติใจ ว่าจติใจทีมี่ความทกุข์โศกกด็ ีมี

ภยัคอืความกลวัต่าง ๆ อยู่กด็ ีเกดิขึน้

จากอะไร ซ่ึงโดยปกตินั้นก็มักจะไป

เข้าใจว่าเกิดจากเหตุภายนอกต่าง ๆ 
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เช่น เกดิจากบคุคลบ้าง สิง่ต่าง ๆ บ้าง 

ซึ่งถ้าเป็นที่รัก บุคคลหรือสิ่งนั้น ๆ ก็

ต้องพลดัพรากไป ถ้าไม่เป็นท่ีรัก บคุคล

หรือสิ่งนั้น ๆ ก็กล�้ากรายเข ้ามา  

มักจะไปเพ่งดูดั่งนั้น และเมื่อเป็นดั่งนี้

ก็ยิง่ทบัถมทวคีวามโศกทับถมทวภียัคอื

ความกลวัความหวาดระแวงต่าง ๆ ยิง่ขึน้ 

เพราะฉะนั้น ความที่มาพิจารณาจับ

เหตดุัง่นีเ้รยีกว่าเป็นการจบัเหตทุีไ่ม่ตรง 

กับผล

  พระพุทธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้จบัเหตุ

ให้ตรงกบัผล คอืตรสัสอนให้จับเข้ามา

ดูเหตุที่เป็นตัวเหตุภายในคือตัณหา

ความด้ินรนทะยานอยากในใจของตนเอง 

ซึ่งตรัสว่าเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิด

ทุกข์ เพราะตัณหาน้ีเป็นปัจจัยให้เกิด

อุปาทานคือความยึดถือ ยึดถือว่าเป็น

ตัวเรา ยึดถือว่าเป็นของเรา ยึดถือว่า

นั่นเป็นท่ีรัก ยึดถือว่านั่นไม่เป็นท่ีรัก 

ตัณหาอุปาทานนั้นเป็นตัวเหตุท่ีสร้าง

บคุคลและสิง่ทีเ่ป็นทีร่กับ้างไม่เป็นทีร่กั

บ้าง สร้างตวัเราของเราข้ึนในสิง่ทัง้หลาย

โดยรอบ เพราะฉะนั้น ตัณหา ความ

ดิน้รนทะยานอยาก อปุาทานคอืความ

ยึดถือนี้เอง จึงเป็นตัวเหตุที่มีอยู่ใน 

จิตใจนี้เอง

  หมั่นพิจารณาด่ังนี้ ให้ความรู้ของ

ตนนี้แหละบังเกิดขึ้นรับรองว่าตัณหา

อปุาทานในจิตใจของตนนีเ้ป็นตวัทกุข-

สมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์จรงิ ทกุข์ต่าง ๆ 

ที่ได้รับอยู่เป็นความทุกข์โศกต่าง ๆ  

ก็ดี เป็นภัยคือความกลัวต่าง ๆ ก็ดี  

กม็าจากตณัหาอปุาทานนีเ้อง ให้ความ

รูข้องตนน้ีแหละบงัเกดิขึน้รับรองว่าเป็น

ความจริง ด้วยการหมั่นพิจารณาอยู่

เนือง ๆ ให้มองเห็นว่านี่เป็นตัวเหตุ 

ทกุข์โศกภัยต่าง ๆ นัน้เป็นตัวผล เมือ่

ปัญญาบังเกิดขึ้นคือความรู ้นี่แหละ

บังเกิดขึ้นรับรองว่าเป็นจริงดั่งนี้ ทุกข์

โศกต่าง ๆ ภัยคือความกลัวต่าง ๆ ก็

จะดับไปทันท ี(ส.ท. ๓๐๔-๓๐๘)

  พระพทุธภาษติทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสั

ไว้ ซ่ึงมีปรากฏในเอกนิบาตอังคุตตร-

นกิาย แปลความว่า ภิกษทุัง้หลาย จติ

นี้ประภัสสรคือผุดผ่อง แต่ว่าจิตนี้ก็

เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสทั้งหลาย

ที่จรมา พระองค์ตรัสว่า จิตตภาวนา

ไม่มแีก่ปุถชุนผูมิ้ได้สดบัแล้ว ด่ังนี ้และ

ได้ตรัสไว้อีกว่า ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้

ประภัสสรคือผุดผ่อง แต่จิตนี้ก็เศร้า

หมองไปเพราะอปุกเิลสทัง้หลายทีจ่รมา 

แต่ว่าจตินีก้บ็รสิทุธิไ์ด้ พระองค์ตรสัว่า 

จติตภาวนาย่อมมแีก่อรยิสาวกผูไ้ด้สดบั

แล้ว ดั่งนี้

  ค�าว่า จติตภาวนา ในพระพุทธภาษติ

ที่อ้างมานี้ ย่อมมีความหมายถึงการ

อบรมจิตทีเ่ศร้าหมองแล้วให้บรสิทุธิไ์ด้ 

ในการอบรมจติให้บรสุิทธิไ์ด้นีก้จ็ะต้อง

อาศัย สัญญมวิธี วิธีส�ารวมระวังซึ่ง
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ได้แก่สติ และ ทมวิธี วิธีฝึกดัดอัน

ได้แก่ปัญญา หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง

ต้องอาศัย สมถกรรมฐาน กรรมฐาน

ทีท่�าจติให้สงบ และ วปัิสสนากรรมฐาน 

กรรมฐานท่ีท�าให้ได้ปัญญาเห็นจริงรู้

แจ้งหรือว่ารู้แจ้งเห็นจริง หรือกล่าว 

อีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่สมาธิและปัญญา

ในไตรสิกขา 

  ตามข้อธรรมทีอ้่างมานีจ้ะรูส้กึว่าขาด

ศีลไป แต่อันที่จริงนั้นก็ต้องมีศีลเป็น

ภาคพ้ืน เพราะว่าศีลนั้นตรัสเปรียบ 

ไว้ว่าเหมือนอย่างพ้ืนดิน ซึ่งจะต้องมี

เป็นภาคพื้นไว้ ถ้าไม่มีพื้นดินก็ไม่มีที่

ยนืไม่มทีีต่ัง้ของสิง่ทัง้หลายฉนัใด ไม่มี

ศีลก็ไม่มีที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลาย

ฉันนั้น เพราะฉะนั้น จึงจะต้องมีศีล 

อนัเป็นกศุลธรรมข้อท่ีเป็นพ้ืนฐาน กุศล

ธรรมอื่น ๆ จึงจะอาศัยศีลเกิดขึ้นมา

ได้ เพราะฉะนัน้ จงึตกลงว่าต้องปฏิบติั

ให้มีขึ้นทั้งศีล สมาธิ และปัญญาครบ

ไตรสิกขา หรือจะกล่าวขยายออกไป

อีกก็ให้ครบมรรคมีองค์ ๘ ซึง่มทีัง้ศลี

ทัง้สมาธทิัง้ปัญญา สมัมาทฏิฐิ ความ

เหน็ชอบ สมัมาสงักัปปะ ความด�ารชิอบ 

เป็นปัญญา สัมมาวาจา เจรจาชอบ 

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมา-

อาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ เป็นศลี สมัมา-

วายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึก

ชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ เป็น

สมาธิ 

  และในไตรสกิขาได้ใช้ค�าว่าจติในขัน้

สมาธคิอืเรยีกว่า สลีสกิขา จติตสกิขา 

และปัญญาสิกขา จิตตสิกขาก็เป็น 

ขัน้สมาธ ิหากจะน�าค�าว่าภาวนามาแทน

สิกขาในไตรสิกขา เป็นสีลภาวนา 

จิตตภาวนา และปัญญาภาวนาก็ได้  

แต่ก็จะต้องเข้าใจว่าจิตตภาวนาใน

ไตรสกิขานีก้ม็คีวามหมายแค่สมาธ ิแต่

ว่าจติตภาวนาตามพทุธภาษติทีต่รสัไว้ 

อันสืบมาจากที่ตรัสว่าจิตนี้ประภัสสร

คอืผดุผ่องนัน้ ย่อมมคีวามหมายไม่ใช่

จ�าเพาะแต่จิตตสิกขาหรือสมาธิ แต่มี

ความหมายครอบไปทั้งหมด คือจิตต-

สกิขา ปัญญาสกิขา หรอืสมาธปัิญญา 

หรอืสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน 

หรอืสญัญมวธิ ีทมวธิ ีรวมทัง้ศลีอนัเป็น

ภาคพื้นอีกด้วย เพราะฉะนั้น ก็พึง

เข้าใจความหมายของค�าว่าจติตภาวนา

ตามที่ได้กล่าวมานี้

  อันวิธีอบรมจิตที่แสดงอธิบายกัน

ทั่วไปนั้นก็มักจะยกเอาสัญญมวิธีและ

ทมวธิ ีแต่ว่ากม็คีวามหมายถงึกรรมฐาน

ทัง้สอง เป็นต้น ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว เพราะ 

สญัญมะ นัน้กอ็ยูใ่นข้ันของ สมาธ ิทมะ 

นัน้กอ็ยูใ่นขัน้ของ ปัญญา ได้กล่าวมา

แล้วถึงเรื่องจิต จิตที่อบรมแล้ว จิตที่

ไม่ได้อบรมแล้ว และก็ได้กล่าวมาแล้ว

ว่าจิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดา คือเป็น

ตัวธาตุรู ้ดังที่ตรัสแสดงไว้ในธาตุ ๖  

จิตตภาวนา
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ก็ล้วนเป็นจิตที่ไม่ได้อบรม จึงได้มา 

เป็นสงัขารคอืผสมปรงุแต่งกบัธาตไุม่รู้ 

เกิดเป็นสัตว์โลกเป็นต้นว่ามนุษย์และ

เดรัจฉานทัง้หลายตลอดจนถงึโอปปาตกิะ

ทัง้หลาย และจติทีไ่ม่ได้อบรมนีก้็ย่อม

มอีวชิชาคอืความไม่รู ้หมายถึงไม่รูจ้ริง 

ฉะน้ัน จึงได้เศร้าหมองไปได้ด้วยเครือ่ง

เศร้าหมองทัง้หลายทีจ่รเข้ามา อันเรยีก

ว่า อุปกิเลส ก็คือ กิเลส นั่นเอง แต่

ในทีน่ีเ้รยีกว่าอุปกิเลสเพ่ือจะชีใ้ห้ชดัว่า 

บรรดากิเลสน้ันล้วนเป็นเครื่องเศร้า

หมองทีจ่รเข้ามา คอืเป็นอาคนัตกุะ ที่

เราแปลกนัว่าผูเ้ข้ามาหาหรอืแขก ไม่ใช่

เป็นเจ้าของบ้าน แต่ว่าเมื่อจรเข้ามา

แล้วก็ไม่ยอมออกไป ยดึอยู่ในจติ เป็น

อาสวะเป็นอนสุยั เพราะฉะนัน้ จงึเป็น

เหตใุห้ประกอบกรรม กรรมกส่็งวบิาก

คือผล ผลนั้นก็ก่อเพิ่มเติมกิเลสขึ้นอีก  

กเ็ป็นอนัว่าเกดิวฏัฏะคอื วน จติทีมิ่ได้

อบรมจึงต้องท่องเที่ยววนอยู่ในกิเลส

กรรมวิบาก อันเรียกว่าวัฏฏสังสาระ

หรือวัฏฏสงสารดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

  ปุถุชนผู้ยังมิได้สดับ ค�าว่า ปุถุชน 

น้ันแปลว่าคนหนา มีความหมาย ๒ 

อย่าง อย่างหนึง่คอืเป็นคนมีกเิลสหนา 

เพราะว่ายังมีสังโยชน์ท่ีเป็นเครื่อง

ประกอบผกูไว้อยูค่รบทัง้ ๑๐ ประการ 

ละไม่ได้สกัประการเดยีว อกีอย่างหนึง่

ปุถุชนแปลว่าคนจ�านวนมาก หรอืว่ามี

มาก ผูม้ไิด้สดบัแล้วหมายถงึผูท้ีย่งัมไิด้

สดบัฟังค�าสัง่สอนทีพ่ระอรยิะประกาศ

ไว้แล้ว ยังไม่เข้าถงึธรรมะจนถงึตดักเิลส

ได้บางส่วนหรือสิ้นเชิง ย่อมไม่มี

จติตภาวนาหรอืการอบรมจติตามวธิทีี่

พระอรยิะประกาศไว้ เพราะฉะนัน้ จงึ

ท�าจติให้บรสิทุธิไ์ม่ได้ ส่วนอรยิสาวกผู้

ได้สดับแล้วย่อมมีจิตตภาวนา 

  ค�าว่า อรยิสาวก นัน้แปลได้ ๒ อย่าง 

อย่างหนึ่งแปลว่าศิษย์ของพระอริยะ 

ตามศัพท์ สาวก แปลว่า ผู้ฟังหรือผู้

สดบัฟัง กร็วมแปลว่าศษิย์ของพระอรยิะ 

อีกอย่างหนึ่งแปลว่าสาวกผู้เป็นอริยะ 

คือศิษย์ผู้เป็นอริยะด้วยตนเอง ค�าว่า 

อรยิะ ในทีน่ีห้มายถึงบคุคลผูต้ดักเิลส

ได้แล้วบางส่วนจนถึงส้ินเชงิ คือ โสดาบนั 

บุคคลผู้ตัดสังโยชน์ได้ ๓ สกทาคามี 

บุคคลผู้ตัดสังโยชน์ได้ ๓ เหมือนกัน 

กับท�ากิเลสกองราคะ โทสะ โมหะให้

เบาบางยิง่ขึน้ไปกว่าโสดาบันอกี อนาคามี 

บุคคลผู้ตัดสังโยชน์ได้ ๕ อรหันต์ 

บุคคลผู้ตัดสังโยชน์ได้ ๑๐ สังโยชน์

นั้นมี ๑๐ กิเลสทั้งหมดก็รวมอยู่ใน

สังโยชน์ ๑๐ นี้แหละ ฉะนั้น เมื่อตัด

สงัโยชน์ได้หมดกเ็ป็นอนัว่าตดักเิลสได้ 

สิ้นเชิง ถ้าแปลว่าสาวกผู้เป็นอริยะก็

ต้องหมายถึงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้

ได้ฟังค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว

จิตตภาวนา
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คือผสมปรุงแต่งกับธาตุที่ไม่รู้ทั้งหลาย

อีก หยุดวัฏฏะคือหยุดวน เพราะเมื่อ

ไม่มกีเิลสอนัเป็นเหตใุห้กระท�ากรรมก็ 

ไม่ประกอบกรรม เมื่อไม่มีกรรมอัน

เป็นเหตุส่งวิบากกไ็ม่มีวิบาก และความ

ไม่มวีบิากนัน้กเ็ริม่ต้นแต่ไม่มวีบิากขนัธ์

คอืขนัธ์ทีไ่ม่เป็นวบิากอกีต่อไป ทีเ่รยีก

ว่าไม่เกิดอีก เพราะความที่เกิดอีกนั้น

เป็นการก่อวบิากขนัธ์ขึน้อกีต่อไป เมือ่

ตัดกิเลสออกได้ก็ตัดกรรมก็ตัดวิบาก 

จึงหยุดวัฏฏะคือหยุดวน เป็นวิวัฏฏะ

คือไม่วน มีความวนไปปราศแล้วซึ่ง

สภาพธรรมดงันีเ้รยีกว่า นพิพาน (ล.พ. 

๑๔๘-๑๕๐) ด ูการอบรมจติ‚ สกิขา ๓ 

ด้วย

ตัดกิเลสได้ ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้น

ไปจนถึงขั้นพระอรหันต์ แต่ถ้าแปลว่า

สาวกแห่งพระอริยะคอืศษิย์ของพระอริยะ 

ก็ย่อมรวมถึงศิษย์ผู้ท่ีได้ฟังค�าสั่งสอน

ของพระพทุธเจ้า ได้ปฏิบติัตามพระธรรม

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เบ้ือง

ต้น คือตั้งแต่เป็นปุถุชนอยู่ เมื่อได้ฟัง

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า และได้ปฏบิตัิ

ตามธรรมะค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า

ตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปก็ขึ้นชื่อว่าเป็น 

อริยสาวกได้ ผู้ได้สดับแล้วก็คือผู้ที่ได้

สดบัตรบัฟังได้เรยีนได้ศกึษาธรรมะค�า

สั่งสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติ 

อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วมีจิตตภาวนา

คือการอบรมจิต ปฏิบัติในสัญญมวิธี 

ทมวธิ ีปฏิบตัใินสมถกรรมฐาน วปัิสสนา

กรรมฐาน

  เพราะฉะนัน้ การปฏบิตัอิบรมจตินี้

จึงเป็นสิง่ส�าคญั เป็นเครือ่งประกาศว่า

ได้เป็นอรยิสาวกผูไ้ด้สดบัแล้ว ถ้ายงัไม่

ได้ปฏิบัติก็ยังไม่ได้ชื่อว่าอริยสาวกผู้

สดับแล้ว แต่ชื่อว่าเป็นปุถุชนผู้ยังมิได้

สดบั เป็นการแสดงชีใ้ห้เหน็ความส�าคญั

ของการปฏิบัติอบรมทางจิตใจว่าเป็น

สิ่งจ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติ และเมื่อได้

ปฏิบัติอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วอย่าง

เตม็ทีอ่ย่างสิน้เชงิ คือเป็นอรหนัตบุคคล 

ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีจิตอันได้อบรมแล้ว  

จติทีไ่ด้อบรมแล้วนีย่้อมไม่มาเป็นสงัขาร 

จิตตมุทุตา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ 

จิตตลหุตา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

จิตตวิเวก ดู ความสงบ, เนกขัมมะ

จิตตวิสุทธิ ดู วิสุทธิ ๗

จิตตสังขาร ดู สังขาร

จิตตสิกขา ดู มัธยมศึกษา, ศึกษา,  

   สิกขา ๓

จิตต้นเดิม ดู ปฏิสนธิวิญญาณ

จิตตัวเดิม ดู จิตศึกษา

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดู กรรมฐาน‚  

   สติปัฏฐาน ๔‚ อานาปานสต ิ๑๖ ชัน้

จิตตุชุกตา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

จิตเตกัคคตา ดู สิกขา ๓

จิตใต้ส�านึก ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ,  

   จิตศึกษา

จิตตมุทุตา
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จิตน้อมออกไปรู้ ดู จิต

จิตในส�านึก ดู จิตศึกษา

จิตประภัสสร ได้มีพระพุทธภาษิตแสดงถึง 

นั่นเอง จึงเปรียบได้กับแขกต่างถ่ินท่ี

จรเข้ามาพกัอาศยั แต่ว่าเม่ือมาพกัพา

อาศยัแล้วกเ็ลยยึดครองอยู่ ไม่ออกไป 

แต่แม้เช่นนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นเจ้าของ 

บ้านอยู่นั่นเอง ยังเป็นแขกที่เรียกว่า

อาคนัตุกะ คอืผูท้ีจ่รมา ฉะนัน้ จงึอาจ

ปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากกิเลสที่จรเข้ามา

ดังกล่าวได้ ซึ่งความพ้นนั้นก็เรียกว่า 

วิมุตต ิ คอืความหลดุพ้น เป็นค�าที่ใช้

ด้วยกันกับค�าว่า นิพพาน

  และก็พึงทราบว่ากิเลสที่จรเข้ามา

นอนจมหมักหมมนัน้ เม่ือมุ่งถึงลกัษณะ

ท่ีนอนจมกเ็รยีกว่า อนสุยั แปลว่ากเิลส

ทีน่อนจมหรอืนอนเนือ่งอยู่ในจติสันดาน 

เม่ือมุ่งถึงอาการท่ีหมักหมมก็เรียกว่า 

อาสวะ คือกิเลสที่หมักหมมหรือว่าที่

ดองจิตสนัดานของสตัว์โลกทัง้หลายอยู่

 อาสวะ อนสัุยนีเ้ป็นกเิลสอย่างละเอยีด

ท่ีมีอยู่ในจิต เป็นกิเลสชนิดท่ีเรียกว่า

ตดิอยูใ่นจติสนัดาน แต่ว่าแม้เช่นนัน้ก็

ยังหลุดพ้นอยู่ได้นั่นเอง เพราะไม่ใช่

เป็นธรรมชาติธรรมดาของจิต

  อะไรเป็นธรรมชาตธิรรมดาของจติ 

อาศัยพระพุทธภาษิตที่ตรัสชี้ไว้ก็เก็บ

ความมาได้ว่า ที่เป็นธรรมชาติของจิต

นั้นก็คือ “ประภัสสร” คือผุดผ่องดัง

กล่าวประการหนึ่ง “รู้” เพราะว่าจิต

เป็นธาตรุู ้รูอ้ะไร ๆ ได้รวมท้ังคดิอะไร ๆ 

ได้อย่างหนึ่ง จิตเป็นที่เก็บที่ “สั่งสม” 

ลักษณะท่ีเป็นธรรมชาติไว้ว่า จิตมี

ลักษณะประภัสสร คือผุดผ่อง แต่ว่า

เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสทั้งหลาย

ที่จรมา จิตนี้พ้นจากอุปกิเลสทั้งหลาย

ได้ ดัง่นี ้พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูถึ้งลักษณะ

ที่เป็นธรรมชาติของจิตไว้ดั่งนี้คือว่า 

“ผุดผ่อง” เพราะเหตุไรจึงเศร้าหมอง 

เพราะอุปกิเลสทั้งหลายที่จรมา จรมา

ได้ก็เพราะว่ายังมีอวิชชาคือความไม่รู้

ในสัจจะ คือความจริงประกอบอยู ่ 

อุปกิเลสทั้งหลายจึงเข้ามาท�าให้เศร้า

หมองไปได้

  ในตอนนี้ให้สังเกตค�าว่า อุปกิเลส 

ที่แปลว่าเครื่องท่ีเข้ามาท�าหรือเข้าไป

ท�าให้เศร้าหมอง ในทีอ่ืน่ใช้ค�าว่า กเิลส 

คอืเครือ่งเศร้าหมองแต่ค�าเดยีว กเ็พราะ

ว่าต้องการท่ีจะชีใ้ห้เหน็ชดัว่า กิเลสคือ

เคร่ืองเศร้าหมองท้ังหลายนัน้ไม่ใช่เป็น

เนื้อแท้ของจิตใจ ไม่ใช่เป็นธรรมชาติ

เป็นธรรมดาของจิตใจ แต่ว่าเป็นสิ่งที่

จรเข้ามาหรือจรเข้าไปเท่านั้น เม่ือจร

เข้ามาจรเข้าไปแล้วก็เข้ามาหรือเข้าไป

นอนจมหมักหมมอยู่ ที่ท่านเปรียบ

เทียบอย่างตะกอนที่นอนอยู ่ก้นตุ่ม 

ท�านองว่าเข้ามายึดครองจิตใจไว้ แต่

แม้เช่นนัน้กเิลสกไ็ม่ใช่เป็นเนือ้แท้หรอื

เป็นธรรมชาติธรรมดาของจิตใจอยู ่
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เก็บสัง่สมอะไร ๆ ไว้ได้ท้ังท่ีเป็นส่วนดี 

ทั้งท่ีเป็นส่วนชั่ว ท้ังท่ีเป็นส่วนกิเลส  

ทัง้ทีเ่ป็นส่วนกรรม ทัง้ทีเ่ป็นส่วนวบิาก

คือผลของกรรม และเก็บสะสมส่วน 

ดีเป็นบารมีคือความดีต่าง ๆ ไว้ใน 

จิตใจด้วย

  จิตมีธรรมชาติธรรมดา “ผุดผ่อง” 

“รู”้ “เกบ็สะสม” ดงัทีก่ล่าวมา เพราะ

ฉะนัน้ จงึรูอ้ะไร ๆ ได้ และเมือ่รูอ้ะไร ๆ 

ก็ย่อมเพ่ิมความรูค้วามฉลาดขึน้อยูเ่สมอ 

ย่อมเก็บสัง่สมความชัว่บ้าง ความดบี้าง

ไว้อยู่เสมอ แต่เมื่อยังโง่มาก ก็ย่อม

เกบ็สัง่สมความชัว่ไว้มาก แต่ว่าเมือ่โง่

น้อยลง ฉลาดมากขึน้ กเ็กบ็สัง่สมความ

ดีไว้มากขึ้น

  และตามหลกัของสจัจะคอืความจรงิ

นั้นก็คือ หลักของเหตุผล และผลที่

สมัพนัธ์กนั ตามควรแก่กนั ทีม่าเรยีก

ว่าเป็นความดหีรอืความชัว่น้ันกเ็ป็นการ

เรยีกตามลกัษณะ เมือ่เป็นความโง่เป็น

ความไม่รู้ก็ย่อมจะเก็บ ย่อมจะสั่งสม

ไว้อย่างไม่รู้ ไว้อย่างโง่ ๆ ก็เรียกเป็น 

“ความช่ัว” แต่ว่าเม่ือเป็นความฉลาด

ก็ย่อมเก็บย่อมสั่งสมไว้อย่างฉลาด  

ก็เรียกว่าเป็น “ความดี” ฉะนั้น ค�าว่า 

“ดี” หรือ “ชั่ว” นั้น จึงเป็นค�าที่ตั้งขึ้น

เรยีกด้วยมลีกัษณะดงักล่าว แต่เมือ่ว่า

ตามหลกัเหตผุลแล้วก็เป็นไปตามหลัก

เหตุผลที่สัมพันธ์กันเท่านั้น

  และทั้ง ๒ นี้ย่อมเป็นสิ่งขัดกัน คือ 

ระหว่างความฉลาดกบัความโง่ ระหว่าง

ความดีกับความชั่ว เพราะเหตุท่ีจิตมี

อวิชชาคือความไม่รู้ ไม่รู้ในสัจจะ ซึ่ง

เป็นต้นเดมิของกเิลสทัง้หมดของความ

ชัว่ทัง้หมด จงึมวีชิชาคอืความรูใ้นสัจจะ

ที่ตรงกันข้าม แต่ว่าในขณะที่จิตยัง 

ไม่พบวิชชาอย่างเต็มที่จึงมากไปด้วย

อวชิชา แต่แม้เช่นนัน้จติกเ็ป็นธาตุรูค้อื

มธีรรมชาตธิรรมดารู้ จงึได้สัง่สมอบรม

วิชชาคือความรู้ขึ้นอยู่เสมอ เพราะว่า

ต้องประสบพบผ่านส่ิงต่าง ๆ มาเรือ่ย

จึงได้พบวิชชาคือความรู้ขึ้นอยู่เสมอ 

เมือ่วิชชามากขึน้เพยีงใด วิชชาเร่ิมมขีึน้ 

อวชิชาลดลง ความดกีเ็พ่ิมข้ึน ความชัว่

กล็ดลง จนถงึเม่ือวชิชาบงัเกดิขึน้เตม็ที่ 

อวิชชาดับไปหมด ความดกีบั็งเกดิขึน้

เตม็ที ่ความชัว่ดกี็ดับไปหมด และเมื่อ

ความชัว่ดับไปหมด ความดกีพ้็นหน้าท่ี

  เป็นอันว่าเม่ือสุดดีก็สุดชั่ว ความ

บรรลถุงึความสดุดสีดุชัว่นีม้ใีนเมือ่วชิชา

บงัเกดิขึน้เต็มท่ี อวิชชาคือความไม่รูใ้น

สจัจะดบัไปหมด เหมอืนเมือ่ความสว่าง

บงัเกดิขึน้เตม็ที ่ความมดืกห็ายไป และ

เมือ่ความมดืหายไป สิง่ทัง้หลายทีเ่คย

ถูกความมืดปิดบังเอาไว้ก็ปรากฏแจ่ม

แจ้งครบถ้วนทกุประการ ท่านผู้ประกอบ

ในวชิชาคอืความรูท้ีบ่งัเกดิขึน้แจ่มแจ้ง

เต็มที่นั้นจึงเป็นผู้รู้ผู้เห็นครบถ้วนทุก
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ประการไม่มีอะไรบัง เรียกว่า สัจจะ 

คอืความจรงิปรากฏขึน้ทัง้หมด ซ่ึงเม่ือ

รวมเข้ามาแล้วก็คือรู้เห็นใน

  ทุกขสัจจะ ความจริงคือทุกข์

  สมุทัยสัจจะ ความจริงคือสมุทัย  

เหตุที่เกิดทุกข์

  นโิรธสัจจะ ความจรงิคือนิโรธ ความ

ดับทุกข์

  มรรคสัจจะ ความจรงิคือมรรค ได้แก่ 

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และ 

เป็นผูรู้ผู้เ้หน็ในอาสวะ เหตเุกดิอาสวะ 

ความดบัอาสวะ ทางปฏบิตัใิห้ถงึความ

ดบัอาสวะ อาสวะกคื็อกิเลสทีห่มกัหมม

ดองจิตสันดานอยู่นั่นเอง ดังกล่าวมา

ข้างต้น

  เม่ือถึงขั้นนี้อาสวะย่อมดับไปหมด

ไม่มีเหลอื วิชชาย่อมมองเห็นเจาะทะลุ

ลงไปถงึอาสวะ ดังกล่าว พร้อมทัง้เหตุ

เกิดและดับอาสวะได้ พร้อมท้ังรู้ทาง

ปฏิบัติ เห็นทางปฏิบัติ ให้ถึงความดับ

อาสวะครบถ้วน

  นี้เป็นสัจจะที่ปรากฏขึ้นเต็มที่ เมื่อ

เป็นดั่งนี้จึงเป็นผู้รู้ ผู้เห็นที่ครบถ้วน  

จติทีเ่ป็นธาตรุู ้คอืมธีรรมชาตธิรรมดา

รู้นั้น สิ้นอวิชชาคือความไม่รู้ คือไม่รู้

ในสจัจะ อันหมายถงึว่าเป็นธาตรุูก้จ็รงิ 

แต่ว่ายังเป็นรู้หลง ยังรู้ผิด เพราะยัง

ประกอบด้วยอวิชชาอยู่ ครั้นวิชชา

บังเกิดข้ึนเต็มที่ อวิชชาดับไปหมด  

รู้ก็เป็นรู้ที่ถูกต้อง รู้ถูกรู้จริงครบถ้วน

ทุกประการ และเม่ือรู ้ถูกรู ้ถ้วนทุก

ประการแล้วก็เลิกเกบ็ เลกิสะสมความ

ชั่วต่าง ๆ พ้นจากความชั่วทุกอย่าง 

และเมือ่เป็นดัง่นี ้ความดต่ีาง ๆ กห็มด

หน้าทีไ่ม่ต้องกระท�าดอีกีต่อไป เพราะ

การท�าความดนีัน้กเ็พือ่ทีจ่ะช�าระความ

ชั่ว เมื่อชั่วหมดก็เป็นอันว่าหมดดีหรือ

ว่าสุดดี ไม่ต้องท�าดีอีกต่อไป ก็หยุด

เก็บหยุดสะสมทุกอย่าง แต่ว่ามีความ

สมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างไม่บกพร่อง 

ธรรมชาติประภสัสร คือผดุผ่อง กเ็ป็น 

ความผุดผ่องอย่างบริสุทธิ์

  จงึกล่าวได้ว่าเม่ือส้ินอวิชชาส้ินกเิลส

ทัง้หมด สิน้เกบ็สะสมความดคีวามชัว่

ทั้งหมด มีความสมบูรณ์ทุกอย่างไม่

บกพร่อง ประกอบอยูด้่วยความรู ้ด้วย

ความหลุดพ้น ไม่มข้ีองตดิอยูใ่นสิง่อนั

ใดอนัหนึง่ทัง้สิน้ดงันี ้กเ็ป็นอนักลบัเข้า

สู่สภาพที่เป็นธรรมชาติธรรมดาอย่าง

แท้จริง อนัมคีวามรูส้ว่างแจ่มแจ้งอย่าง

เต็มที่ มีความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ดั่งนี้ 

คือ นิพพาน สิ้นกิเลสเป็นเครื่องร้อย

รัดทั้งหมด สิ้นกิเลสเป็นเครื่องเสียด

แทงทัง้หมด ไม่มกีเิลสทีเ่ปรียบเหมอืน

ลูกศรเสียบแทงอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเลย

 นีค้อืนพิพานทีก่ล่าวว่า ลักษณะทีเ่ป็น

ธรรมชาต ิธรรมดาอย่างเตม็ที ่น้ีเรยีก

ว่า อสังขตะ ไม่มีปัจจัยอะไรปรุงแต่ง
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ทัง้หมด ไม่มปัีจจยัอะไรกระท�าทัง้หมด 

เรยีกว่า  วสิงัขาร ไม่มเีครือ่งปรงุแต่ง

ทั้งหมด เรียกว่าอยู่เหนือเหตุและผล 

(ธ. ๙๔-๙๙)

ก็ทรงแสดงขันธ์ทั้ง ๕ คือ รูปขันธ์  

กองรูป เวทนาขันธ ์ กองเวทนา  

สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์  

กองสงัขาร วญิญาณขันธ์ กองวญิญาณ 

ว่าเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน และเมื่อผู้

พิจารณาเห็นขันธ์ ๕ ว่าเป็น อนัตตา 

พร้อมทัง้เป็น อนจิจะ คอืไม่เทีย่ง เป็น 

ทุกข์ คือเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ต้อง

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ก็หน่ายใน

ขนัธ์ ๕ หน่ายในรปู ในเวทนา ในสญัญา 

ในสังขาร ในวิญญาณ เมื่อหน่ายก็สิ้น

ก�าหนัดติดใจยินดี และเมื่อสิ้นติดใจ

ยินดี จิตก็วิมุตติ คือหลุดพ้นจาก 

อาสวกิเลสเป็นเครื่องดองจิตทั้งหลาย 

อนันีแ้สดงว่าจติต่างจากวิญญาณ จตินัน้

จะเป็นผู้ที่วิมุตติหลุดพ้น 

  และในพระสูตรที ่๓ อาทติตปรยิาย-

สตูร พระสตูรทีแ่สดงว่าสิง่ทัง้ปวงเป็น

ของร้อน ซึ่งสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงยกเอา

อายตนะภายในภายนอก อายตนะ

ภายในกค็อื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และ

มนะคือใจ ว่าเป็นของร้อน ร้อนด้วย

ราคะโทสะโมหะ ร้อนด้วยความเกิด

ความแก่ความตายความโศกเป็นต้น 

และเมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นของร้อน 

จิตก็หน่าย เมื่อหน่ายก็สิ้นความติดใจ

ยินดี เมื่อสิ้นความติดใจยินดี จิตก็

วิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกัน ก็แสดงว่า

วิญญาณกด็ ีมโนกด็ ีเป็นสังขารคอืส่ิง

จิตรกูฏ ดู หิมพานต์ 

จิตรลดาวัน ดู ดาวดึงส์

จิตราโบกขรณี ดู ดาวดึงส์

จิตวิทยา ดู วิชชา ๓, ศึกษา

จิตศึกษา ค�าว่า จิต นี้เป็นภาษาบาลี มีค�า

เรียกสิง่ทีเ่ป็นจติใจอกี ๒ ค�าคอื วิญญาณ 

มโน หรือมนะ ค�าว่า จิต วิญญาณ 

มโน ทั้งสามนี้เอามาใช้ในภาษาไทย 

จนคนไทยได้ยินได้ฟังและเข้าใจในค�า

ภาษาไทยว่า ใจ แต่ว่ามีความต่างกัน

ตามที่ใช้ในภาษาธรรม ในภาษาธรรม

นั้นส่วนใหญ่ค�าว่าจิต ใช้หมายถึงตัว

ธาตุรู ้ที่เป็นภายใน ค�าว่าวิญญาณ  

ใช้หมายถึงวิญญาณในขันธ์ ๕ ที่เป็น

ขันธ์ข้อที ่๕ วญิญาณขนัธ์ กองวญิญาณ 

คอืเมือ่ตากับรปูประจวบกัน เกิดความ

รูค้อืเหน็รูปขึน้ ก็เรยีกว่า จกัขวุญิญาณ 

รู้ทางตา ดัง่นี ้เป็นต้นไป ค�าว่ามโนนัน้

ใช้เป็นอายตนะภายในข้อที ่๖ คอื ตา 

หู จมูก ลิ้น กาย และมโนหรือมนะ

คือใจ อันเป็นอายตนะข้อที่ ๖ 

  ในพระสูตรที่ ๒ ของพระพุทธเจ้า 

คือ อนัตตลักขณสูตร พระสูตรท่ีว่า

ด้วยลักษณะคือเครื่องก�าหนดหมาย

ขันธ์ ๕ ว่าเป็น อนัตตา มิใช่ตัวตน  
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ผสมปรุงแต่ง ซ่ึงต้องเป็นอนัตตาและ

ต้องเป็นของร้อนดงักล่าว เพราะฉะน้ัน

จึงต่างกับค�าว่าจิต

  จติไม่มสีรรีสณัฐาน ค�าว่าจตินีจ้งึมี

ความหมายถงึตวัธาตรุูท้ีม่อียูใ่นบคุคล 

อันมีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า ไม่มี

สรีระคือรูปร่างทรวดทรงสัณฐานอัน

เป็นเรื่องของรูป มีคูหาคือถ�้าเป็นที่

อาศยั และค�าว่ามคีหูาคอืถ�า้เป็นทีอ่าศยั

นี้ พระอาจารย์ได้อธิบายมาแต่ดั้งเดิม

รวม ๆ มาว่าร่างกายอันนี้ แต่ว่ามี 

พระอาจารย์อีกจ�าพวกหนึง่มคีวามเห็น

ว่า จิตนี้ตั้งอยู่ที่หทัยวัตถุ คือว่าเนื้อ

หัวใจที่เต้นอยู่นี้ และมาถึงสมัยต่อมา

เม่ือได้พบมันสมองว่าเป็นที่รวมของ

ประสาททั้งหลาย ก็มีคนเข้าใจว่าจิตนี้

อาศัยตั้งอยู่กับมันสมอง แต่ก็มีบุคคล

บางคนเข้าใจว่า ตัวมันสมองนี้เป็นตัว

จิตทีเดียว ดั่งนี้ก็มี แต่ว่าถ้าพิจารณา

ตามพระพุทธภาษิต ท่ีตรัสถึงจิตไว้

โดยตรงดังที่ยกมากล่าวข้างต้นว่า จิต

เป็นอสรีระ คือไม่มรีปูร่างสรรีสณัฐาน 

กจ็ะเป็นหลักฐานท่ีต้องเหน็ว่าจติกับมัน

สมองต่างกัน เพราะมันสมองนั้นเป็น

สิ่งที่มีสรีรสัณฐาน จึงเป็นรูปกายส่วน

หนึง่ แต่ว่าจติไม่มสีรรีสณัฐาน เพราะ

ฉะนัน้  จติจงึไม่ใช่มนัสมอง แต่จติกบั

กายต้องอาศยักนั เพราะฉะนัน้ หากว่า

จิตเป็นธรรมชาติ ท่ีไม่มีสรีรสัณฐาน 

อาศยัอยูก่บักายนี ้จะอาศยัอยูกั่บส่วน

ไหน กน่็าจะเหน็ว่าอาศยัอยูก่บัมนัสมอง

เป็นหลกัส�าคญั เพราะมนัสมองนัน้เป็น

ท่ีตัง้ของประสาทท้ังหลาย ให้เกดิความ

รู้ทางประสาทท้ังปวง และจิตนี้ท่ีจะรู้

อะไรออกมาทางภายนอกได้ เช่นรู้รูป

ทางตา รูเ้สยีงทางห ูกต้็องอาศยัประสาท

ตาอาศยัประสาทสมองเป็นต้น ซึง่ศนูย์

รวมของประสาทก็รวมอยู่ที่มันสมอง 

ให้ไปดรููปความสัมพนัธ์กนัของประสาท

ตาหูเป็นต้นกับมันสมอง ที่พิพิธภัณฑ์

ของวดันี ้ซึง่ได้มเีขียนแสดงความสัมพนัธ์

เอาไว้ ฉะนั้น จิตก็น่าจะอาศัยอยู่กับ

ส่วนนี้คือมันสมอง

  ค�าว่ามีถ�า้เป็นทีอ่าศยั มนัสมองนัน้

ก็อยู่ในกะโหลกศีรษะ กะโหลกศีรษะ

นัน้กมี็ลกัษณะเป็นถ�า้เป็นคหูา เพราะ

ฉะนั้น ก็เข้ากันกับถ้อยค�าคูหาคือถ�้า  

มีคูหาเป็นที่อาศัย ส่วนพระอาจารย์ 

ในสมัยก่อนที่เอาจิตไปอาศัยอยู ่กับ 

หทัยวัตถุ คือเนื้อหัวใจที่เต้นอยู่นี้ ก็

เนื่องด้วยเข้าใจว่าหัวใจที่เต้นอยู่นี้เป็น

ส่วนที่ส�าคัญในชีวิตของบุคคล เมื่อ 

หัวใจยังท�างานอยู่คือเต้นอยู่ ชีวิตก็ยัง

คงด�ารงอยู่ หยุดท�างานหรือหยุดเต้น 

ชีวิตก็สิ้นไป จึงเอาจิตมาอาศัยอยู่กับ

เนือ้หวัใจ นีเ้ป็นข้อทีน่่าพจิารณาเทยีบ

เคยีงดงักล่าว และกน่็าพจิารณาต่อไป

อกีว่า อันลกัษณะของจตินัน้ก�าหนดได้
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ว่าอาการต่าง ๆ ทีเ่นือ่งมากบัจติกล้็วน

เป็นสิง่ทีไ่ม่มสีรรีสณัฐานด้วยกนัทัง้นัน้ 

ดังเช่นว่าจิตท่ีแสดงอาการเป็นราคะ

หรือโลภะ โทสะ โมหะ ตัวกิเลสเหล่านี้

ก็ไม่มีรูปร่างสัณฐาน หรือจิตที่แสดง

อาการออกมาเป็นธรรมทีเ่ป็นส่วนคณุ

เกื้อกูล เช่นเป็นเมตตาเป็นกรุณา  

เมตตากรุณาก็ไม่มีสรีรสัณฐาน และ

จิตน้ีประกอบด้วยอารมณ์คือเรื่อง  

บรรดาอารมณ์คือเรื่องท้ังหลายก็ไม่มี

สรีรสัณฐาน อาการของจิตอื่น ๆ ก็

เช่นเดียวกัน เป็นต้นว่าความรู้ทาง

อายตนะ เช่นรู้รปูทางตา รูเ้สยีงทางหู

เป็นต้น ที่เราเรียกกันว่าเห็นรูปได้ยิน

เสยีง ความรูค้อืการเหน็รูปได้ยนิเสยีง

เป็นต้นนั้นก็ไม่มีสรีรสัณฐาน ตัวรูปที่

เห็นตัวเสียงท่ีได้ยินน้ันมีสรีรสัณฐาน 

แต่เมื่อมาเป็นอารมณ์ของจิต มาเป็น

เร่ืองท่ีจิตคิดถึงหมกมุ่นถึงก�าหนดถึง 

มาเป็นเรือ่งทีต้ั่งขึน้ในจติ ตวัเรือ่งเหล่านี้

ก็ไม่มีสรีรสัณฐาน

  อนึ่ง ความรู้ท่ีบุคคลได้เรียนศึกษา

ตัง้แต่ต้นมา ตัง้แต่ชัน้อนบุาลชัน้ประถม

ชั้นมัธยมถึงชั้นอุดม หรือตลอดจนถึง

ความรูท้ีเ่ล่าเรยีนทางพระธรรมวนัิยกนั

นี้ ก็ไม่มีสรีรสัณฐานอีกเหมือนกัน 

เพราะฉะนัน้ ทีก่ล่าวว่าคนนีรู้ม้ากเรยีน

มากส�าเร็จถึงชั้นนั้นชั้นนี้ คนนั้นเรียน

น้อยรู้น้อย ส�าเร็จเพียงแค่ช้ันประถม

ชั้นมัธยมเป็นต้น ก็ไม่มีสรีรสัณฐาน 

ทีจ่ะน�ามาชีบ้อกได้ว่า ความรูท้ีว่่าน้อย 

หรือมากนั้นมากน้อยแค่ไหน จะเอา

เครื่องชั่งตวงวัดความรู้ของบุคคลว่า

เท่านั้นเท่าน้ีก็ชั่งตวงวัดไม่ได้ เพราะ

ฉะนัน้ ในการทีจ่ะตรวจสอบความรูข้อง

บุคคล จึงต้องจัดเกณฑ์ที่จะทดสอบ

หรอืตรวจสอบความรูข้องบคุคลขึน้อกี

อย่างหนึง่ ให้บคุคลผูท้ีเ่ล่าเรยีนนัน้ ๆ 

มาแสดงความรูด้้วยการเขยีนค�าตอบกดี็ 

การแสดงข้อค้นคว้าก็ดีเป็นต้น แล้วก็

เอาใบตอบเหล่านั้นมาตรวจอีกทีหนึ่ง 

แล้วก็ให้คะแนนกันไป ให้ชั้นกันไปว่า

ส�าเรจ็เป็นชัน้นัน้ชัน้นีเ้ท่านัน้เท่านี ้ทัง้นี้

เพราะความรู้นั้นไม่มีสรีรสัณฐานท่ีจะ

มาวัดช่ังกันได้เหมือนอย่างวัตถุ และ

มันสมองนั้นเป็นกายส่วนหนึ่ง เพราะ

ฉะนัน้ โรคของมันสมองกเ็ป็นอกีลักษณะ

หนึ่ง แต่เราก็เรียกกันว่า โรคจิต แต่

อนัท่ีจรงิน้ันไม่ใช่โรคจติ เป็นโรคสมอง 

เพราะฉะนัน้ จงึมกีารรกัษากนัเป็นโรค

อย่างหนึง่ของร่างกาย แต่เป็นโรคของ

ส่วนทีเ่ป็นมนัสมอง จงึมกีารแสดงออก

มาทางประสาทท้ังหลาย และจิตใจก็

อยู่ใต้อ�านาจของประสาท เพราะฉะนัน้ 

จึงแสดงออกไปเป็นอาการที่วิปริตที่ 

เราเรยีกกนัว่าเสยีจรติและเรยีกกนัว่า

โรคจิต แต่อันที่จริงเรียกว่าโรคจิตนั้น

ไม่ถูก โรคเสียจริตนั้นพอได้ ต้องเป็น
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โรคสมองโรคประสาท แต่ว่าโรคของ

จิตโดยตรงนั้นก็คือกิเลสนั้นเอง อัน

ได้แก่ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก

และบรรดากเิลสท้ังปวง เป็นต้นว่าราคะ

หรอืโลภะ โทสะ โมหะ เหล่านี้เป็น

โรคจิตโดยตรง ซึ่งตั้งขึ้นในอารมณ์ 

เพราะจตินีเ้องไปยึดถอือารมณ์ แล้วก็

ยินดียินร้ายหลงงมงายไปในอารมณ์

ต่าง ๆ แล้วกเ็ป็นตณัหา เป็นราคะหรอื

โลภะ เป็นโทสะ เป็นโมหะ นี่เป็น

โรคจิตโดยตรง อันท�าให้เกิดทุกข์ใจ 

ต่าง ๆ เดอืดร้อนใจต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ 

บรรดาคนทีม่กีเิลสอยูย่งัละกเิลสไม่ได้ 

ก็เรียกว่ามีโรคจิตทั้งนั้น คือโรคกิเลส

น่ันแหละเป็นโรคจติท้ังนัน้ เพราะฉะนัน้ 

จงึไปเข้าเรือ่งทีพ่ระพทุธเจ้าต้องทรงรกัษา 

ถอนลูกศรคือตัณหาออกจากจิตให้ได้

เสยีก่อน ไม่ต้องไปเสยีเวลาทีจ่ะสอบสวน

อะไรต่าง ๆ ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ด้วย

การที่ต้องรีบทรงแสดงธรรมให้บุคคล

เกิดปัญญา อันเป็นยาธรรมเรียกว่า

ธรรมโอสถทีจ่ะรกัษาโรคจติคอืบรรดา

กิเลสทั้งหลาย

  จิตเป็นวิญญาณธาตุ เพราะฉะนั้น 

ธรรมโอสถคือธรรมนั้นเองที่เป็นยา

รักษาโรคกิเลสของบุคคลส�าหรับที่จะ

ดับตัณหา ดับราคะหรือโลภะ โทสะ 

โมหะ ตามท่ีได้ยกมากล่าวนีก้เ็พือ่แสดง

ว่า ในบคุคลเราน้ียังมีอีกสิง่หนึง่ท่ีเรยีก

ว่าจติ ซึง่ไม่มีสรรีสัณฐาน อาศัยอยู่กบั

กายอนันี ้ซึง่รวมเข้ากเ็ป็นธาต ุ๖ และ

จตินีก้เ็ป็นวิญญาณธาต ุและธาตอุกี ๕ 

ข้อที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็รวมกันเข้า

เป็นกาย วิญญาณธาตุก็เป็นจิต กาย

และจิตนี้อาศัยกันอยู่ จึงเป็นบุคคล  

ถ้าหากว่ากายแตกท�าลาย จิตก็ต้อง

เคลื่อนออกไป เพราะฉะนั้น เมื่อกาย

รวมเข้ามา ธาตดิุนน�า้ลมไฟอากาศรวม

เข้ามาตัง้ต้นแต่ในครรภ์ของมารดา จติ

ก็ปฏิสนธิเรียกว่า ปฏิสนธิจิต และใน

ที่สุดเมื่อร่างกายนี้แตกสลาย คือธาตุ

ทีร่วมกนัเข้านี ้ธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ 

ธาตุลม ธาตุอากาศแตกสลาย จิตก็

เคลือ่นออกไปเรยีกว่า จตุจิติ ทแีรกก็

เป็นปฏิสนธิจิต จิตปฏิสนธิประกอบ

เข้ามา และเม่ือกายแตกสลายจิต 

ก็เคลื่อนเรียกว่าจุติจิต จิตเคลื่อนหรือ

ความเคลื่อนของจิตในที่สุด

  ในบดันี ้คนมกัเข้าใจผดิไปเรยีกเอา

ปฏสินธว่ิาจตุกินัมาก เช่นว่าจตุใินทีน่ัน่

ที่นี่คือเกิดในท่ีนั่นที่นี่ ความจริงไม่ใช่

เกดิ จตุคิอืเคลือ่นซึง่เราเรยีกกนัว่าตาย 

เมื่อเกิดในที่นั่นที่นี่เราเรียกว่าปฏิสนธิ 

แต่ว่าเป็นค�าทีใ่ช้ส�าหรบัจติเท่านัน้ จติ

ปฏสินธแิละจตุจิติเคลือ่นออกไปในท่ีสุด

 จตินีท่้านแสดงไว้ในต�าราศพัท์ รวมเข้า

ก็มีความหมาย ๓ อย่าง คือ
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 ๑. คิดหรือรู้

 ๒. สั่งสม และ

 ๓. วิจิตร คือแตกต่างกันหลายอย่าง

หลายประการ.

  ลักษณะของจิต ๓ ประการ  

พระอาจารย์ผู ้อธิบายศัพท์ได้ให้ค�า

อธิบายศัพท์ของจิตไว้ แปลเป็น ๓ 

อย่าง คือ คดิหรอืรู ้เก็บ และวจิติรคอื

หลายหลากหลายอย่างต่าง ๆ กัน 

  ที่แปลว่าคิดหรือรู้นั้น ก็โดยอธิบาย

ว่าจิตเป็นธรรมชาติที่คิดนึกอะไรได้ 

หรือว่ารู้อะไรได้ ค�าว่าคิดและค�าว่ารู ้

ในที่น้ีมีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน 

เพราะจะคิดอะไรได้ก็ต้องรู้อะไรนั้น 

หรือว่าจะรู้อะไรได้ก็ต้องคิดอะไรนั้น 

และในความคิดน้ันก็มีความรู้อยู่ด้วย 

ในความรู้ก็มีความคิดอยู่ด้วย ฉะนั้น 

จิตจึงเป็นธรรมชาติที่คิดนึกอะไรได ้

หรือว่ารู้อะไรได้

  ลกัษณะที ่๒ เกบ็ กห็มายความว่า

เก็บสิ่งที่ประสบพบผ่านต่าง ๆ ไว้ได้  

และเก็บกรรมที่ได้กระท�าแล้วไว้ได้  

ทีป่รากฏเป็นเกบ็ดทีีเ่รยีกว่าบารม ีเกบ็

ชั่วที่เรียกว่าอาสวะ 

  และที่ว่ามีลักษณะวิจิตร คือหลาย

หลากหรือว่าหลายอย่างต่าง ๆ กัน  

ก็คือจิตมีลักษณะต่าง ๆ ดังเช่นที่มี

จ�าแนกไว้ในอภิธรรม เป็นกามาวจรจติ 

จิตที่ท่องเที่ยวไปในกาม รูปาวจรจิต  

จติทีท่่องเทีย่วไปในรปูภพ อรปูาวจรจติ 

จิตท่ีท่องเท่ียวไปในอรูป โลกุตตรจิต 

จติทีเ่ป็นโลกตุตระ ฉะนัน้ จงึเป็นส่ิงที่

วิจติรคือหลายหลากหลายอย่างต่าง ๆ 

กนั ดงัเช่นเราเรยีกในภาษาไทยว่าวิจติร

พิสดาร หรือว่าวิจิตรงดงาม ดังค�าว่า

ราชรถอันวิจิตร ราชรถที่งดงาม ที่ท�า

อย่างงดงามตกแต่งอย่างงดงาม จิตก็

เป็นธรรมชาตทิีง่ดงาม เพราะเหตวุ่ามี

ลกัษณะทีเ่หมอืนดงัตกแต่งเอาไว้อย่าง

ราชรถนั้น นี้เป็นการให้ค�าอธิบายค�า

ว่าจิต ดังที่พระอาจารย์ผู้อธิบายศัพท์

ได้ให้เอาไว้

  จิตตัวเดิมและจิตที่เป็นตัวอาการ 

และกพ็งึทราบไว้ ว่าค�าว่าจติท่านใช้เป็น 

๒ อย่าง อย่างหนึง่ ใช้หมายถงึธรรมชาติ

ที่เป็นตัวเดิม กับอีกอย่างหนึ่งท่านใช้

หมายถึงธรรมชาติที่เป็นตัวอาการ  

ทีใ่ช้หมายถงึธรรมชาตทิีเ่ป็นตวัเดมินัน้ 

ก็ใช้หมายถึงธรรมชาติท่ีเป็นธาตุรู ้  

อนัเป็นธรรมชาตท่ีิประภสัสรคือผดุผ่อง 

ดงัทีไ่ด้มพีระพทุธภาษติแสดงไว้ ว่าจติ

นีเ้ป็นธรรมชาตทิีป่ระภสัสร คือผดุผ่อง 

แต่ต้องเศร้าหมองไป เพราะอุปกิเลส

คือเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามา แต่ว่า

เม่ือปฏิบัติท�าจิตตภาวนาคืออบรมจิต 

จติกจ็ะบรสุิทธิคื์อหมดจดสะอาดผ่องใส

ได้ วิมตุตคิอืหลุดพ้นได้ และจติทีเ่ป็น

ตัวเดิมนี้ ที่มีพุทธภาษิตแสดงไว้เป็น

อันมาก เช่นว่าให้ฝึกจิต ให้ข่มจิต  
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จติทีฝึ่กแล้วน�าสขุมาให้ และเมือ่บุคคล

อบรมให้ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริง จิตก็

หน่าย จะสิน้ความตดิใจยนิดแีละวมิตุติ

หลุดพ้นจากอาสวะ คือเครื่องดองจิต

ดองสันดานทั้งหลายได้ ดั่งนี้ เหล่านี้

หมายถึงจิตที่เป็นตัวเดิม

  ส่วนจิตที่เป็นตัวอาการนั้นหมายถึง

ตวัความคดิต่าง ๆ คดิดกีม็คีดิไม่ดกีม็ี  

ตัวความคิดน้ีเป็นจิตที่เป็นอาการ จิต

ทีเ่ป็นอาการน้ีเกดิดบัอยูใ่นอารมณ์ทุก

ขณะจติ ทุกขณะอารมณ์ ดังจะพงึเหน็

ได้ว่าทกุคนย่อมมคีวามคดิไปในอารมณ์ 

คอืเร่ืองต่าง ๆ คิดถงึเรือ่งนี ้ปล่อยเรือ่ง

นีไ้ปคดิเร่ืองโน้น ปล่อยเรือ่งโน้นไปคิด

เรื่องนั้น เรื่องที่จิตจับคิดแล้วปล่อยไป

ครัง้หนึง่ ก็เรยีกว่าเกิดดบัไปคราวหน่ึง 

เพราะฉะน้ัน จติท่ีเป็นตวัความคิดนีจ้งึ

เกิดดับอยู่เสมอ เพราะฉะนั้น ท่านจึง

เปรียบจิตที่เป็นตัวอาการนี้ ว่าเหมือน

อย่างวานรทีก่ระโดดไปมาอยู่บนต้นไม้ 

กระโดดจบัก่ิงไม้น้ี ปล่อยก่ิงไม้น้ี กระโดด

ไปจับก่ิงไม้นัน้ จากกิง่ไม้นัน้กก็ระโดด

ไปจับกิ่งไม้อ่ืนต่อไปอีกอยู่ตลอดเวลา 

อาการที่จับและปล่อยอารมณ์ต่าง ๆ 

ของจตินีค้อืจิตท่ีเป็นตวัอาการ คือความ

คดิเหมอืนอย่างอาการของวานรท่ีกระโดด

จับก่ิงไม้ กระโดดจบักิง่โน้นกิง่นีก้ิง่นัน้

ไปอยูเ่สมอ อาการทีจ่บัปล่อย ๆ กระโดด

ไปดั่งน้ีของวานรคือความคิด แต่ก็น่า

จะต้องคิดดูตรงนี้ด้วยว่า แม้วานรจัก

กระโดดจบัปล่อยกิง่ไม้ไปอยูเ่สมอดัง่นี้

ก็ตาม แต่ว่าตัววานรนั้นคงเป็นวานร

ตัวเดียวกัน ตัววานรที่อยู ่ที่กิ่งไม้นี้  

ตัววานรที่อยู่ที่กิ่งไม้นั้น ตัววานรที่อยู่

ที่กิ่งไม้โน้นซึ่งกระโดดไปนั้น ก็เป็น

วานรตัวเดียวกัน จึงเทียบได้กับจิตที่

เป็นตัวเดิม ก็เป็นจิตเดียวกัน แต่ว่า

อาการคอืความคดินัน้เปลีย่นไปต่าง ๆ 

และตวัความคดินี้กค็อือาการ จติมี ๒ 

อย่างดั่งนี้

  ความอุปบัติและจุติของจิต หากจะ

มปัีญหาว่า จติทีเ่ป็นตวัอาการนัน้กเ็ป็น

จติทีเ่กดิดบัอยู่เสมอดงักล่าว แต่ว่าจติ

ท่ีเป็นตัวเดิมนั้นเล่า เป็นส่ิงท่ีเกิดดับ

หรอืไม่ ปัญหานีก้เ็ป็นข้อทีน่่าพิจารณา 

ถ้าจะพิจารณาจ�าเพาะชาตินี้ ไม่ต้ัง

ปัญหาไปถึงชาติหน้าหรือว่าชาติอดีต 

ก็ตอบได้ง่ายว่า จิตที่เป็นตัวเดิมนั้น  

ก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ด�ารงอยู่ตั้งแต่เกิดจน

ตาย แต่ว่าจิตที่เป็นตัวอาการนั้นก็

เปลีย่นแปลงไปตามอารมณ์ เกดิดับไป

พร้อมกบัอารมณ์อยูท่กุขณะจติ อยูท่กุ

ขณะอารมณ์ดังกล่าวนั้น จิตที่เป็นตัว

เดิมอันเป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่ตั้งแต่เกิดจน

ตายนั้นก็ดังที่ได้กล่าวแล้ว ว่าเมื่อเกิด

จติมาปฏสินธทิีเ่รียกว่าจติปฏสินธ ิเมือ่

ตาย จติกจ็ติุคอืเคลือ่นออกไป อนัเรยีก

ว่าเคลือ่นออกไปหรอืว่าดบั จงึต้องเข้าใจ
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ค�านีว่้า ค�าว่าดับกบัค�าว่าจุตนิัน้ต่างกนั 

ค�าว่าดับกเ็หมอืนกบัไฟดบัไป แต่ค�าว่า

จุติน้ัน แปลว่าเคลื่อน คือว่าไม่ดับ 

เคลือ่นออกไป ในข้อนีก้ต็รงกบัพระญาณ

ของพระพุทธเจ้า ท่ีทรงได้ในปฐมยาม

แห่งราตรีที่ตรัสรู้ คือ บุพเพนิวาสา- 

นุสสติญาณ ความหย่ังรู้ระลึกได้ถึง 

นิวาสน์ คือขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปาง

ก่อน ค�าว่านิวาสน์นั้นเราแปลกันว่า

บ้าน คอืเป็นทีอ่าศยัอยู ่ในทีน่ีใ้ช้หมาย

ถึงขันธ์คือขันธ์ ๕ นี่แหละอันเป็นที่

อาศัยอยู่ในปางก่อน เพราะว่าขันธ์ ๕ 

นีเ้รียกว่า นวิาสน์ แปลว่าเป็นท่ีอาศัย

อยู่ หากจะถามว่าเป็นที่อาศัยอยู่ของ

ใคร เหมอืนอย่างบ้านกเ็ป็นทีอ่าศัยอยู่

ของบุคคล มีคนมาอาศัยอยู่ในบ้าน  

ปลกูบ้านอยู ่ทนีีม้าเรยีกว่านวิาสน์อนั

หมายถึงขันธ์ ๕ นี้  ขันธ์ ๕ นี้เป็นที่

อาศัยอยู่ของใคร

  ส�าหรบัในพระญาณท่ีตรสัรูพ้ระญาณ

แรกน้ี ตรัสแสดงถงึพระองค์เองโดยใช้

ค�าว่าฉันหรือข้าพเจ้าหรือว่าเรา ซึ่งได้

อุปบัติคือเข้าถึงชาติน้ี แล้วก็จุติคือว่า

เคลื่อนจากชาตินี้ไปสู่ชาติอื่น เคลื่อน

จากชาติอื่นนั้นไปสู่ชาติอื่นต่อไปอีก 

เรื่อยมาดั่งนี้ ตั้งแต่ ๑ ชาติ ๒ ชาติ 

๓ ชาติจนถงึนบัชาตไิม่ถ้วน และระลึก

ได้ว่าเราหรอืข้าพเจ้าหรอืว่าฉนัได้มชีือ่

อย่างนั้นอย่างนี้ในชาตินั้น ๆ มีความ

สขุทกุข์อย่างนี ้ๆ ในชาตนิัน้ ๆ ระลกึ

ได้ถึงประวัติความเป็นไปของชีวิตใน

ชาติหนึ่ง ๆ ด้วยตามพระญาณที่ตรัส

แสดงไว้นี ้กแ็สดงว่าข้าพเจ้าหรอืว่าฉนั

ว่าเรานั้น เป็นผู้ไม่ดับ และก็เป็นผู้ท่ี

เข้าถึงชาตินี้เคลื่อนถึงชาตินี้ แล้วเข้า

ถงึชาตนิัน้เคลือ่นถงึชาตนิัน้ และกต้็อง

เข้าใจว่าค�าว่าดบันัน้คูก่บัค�าว่าเกดิ หรอื

ค�าว่าตายคู่กับค�าว่าเกิด เกิดตายหรือ

ว่าเกดิดบั เป็นศัพท์บญัญตัทิีห่มายถึง

ขนัธ์อันเป็นทีอ่าศยัอยู่ อนัเป็นตวันวิาสน์

หรอืเป็นตวับ้าน ขนัธ์ทีอ่าศัยอยู่อนัเป็น

ตัวนิวาสน์หรือเป็นตัวบ้านน้ี ในชาติ

หนึ่ง ๆ ก็สร้างขึ้นมาทีหนึ่ง เช่นเมื่อ

เกดิมาเป็นมนษุย์นีก้เ็ริม่สร้างตัง้แต่ใน

ครรภ์ของมารดา เป็นกลละหนึง่ แล้วก็

แตกเป็นปัญจสาขา มอีายตนะบรบิรูณ์ 

ได้ก�าหนดก็คลอดออกมาแล้วก็เติบ

ใหญ่ขึน้มา จนในทีส่ดุขันธ์นีก้แ็ตกสลาย 

คอืตายหรอืว่าดบั ค�าว่า เกดิตายหรอื

เกิดดับนี้เป็นชื่อของขันธ์ เรียกขันธ์

หรอืว่าบ้าน สร้างบ้านทีหนึง่กเ็กิด บ้าน

พังทีหนึ่งก็ดับหรือว่าตาย แล้วก็สร้าง

บ้านขึ้นใหม่ก็เป็นเกิด บ้านพังไปอีกที

หนึ่งก็เป็นดับหรือตาย เพราะฉะนั้น 

ค�าว่าเกดิตายกด็เีกดิดบักด็เีป็นช่ือหรอื

เป็นศพัท์บญัญตั ิหมายถึงนวิาสน์เป็น

ที่อาศัยอยู่ แต่ว่าตัวผู้มาอาศัยเหมือน

เช่นคนที่มาอยู่บ้าน ไม่ใช่ตัวบ้าน ซึ่ง
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เรยีกในพระญาณท่ี ๑ ว่าข้าพเจ้าหรอื

ว่าเราหรือว่าฉัน นี่ไม่เรียกว่า เกิดดับ

หรอืว่าเกดิตาย แต่เรยีกว่าอปุบติั เรยีก

ว่าจุติ อุปบัติ แปลว่าเข้าถึง จุติ  

แปลว่าเคลื่อน คือเมื่อบ้านสร้างขึ้น  

ผูท้ีม่าอาศยับ้านกเ็ข้าถงึบ้านทีส่ร้างขึน้

น้ัน คือเข้ามาอยูบ้่านนัน้ กเ็ป็นอปุบตัิ 

แล้วก็เหมือนบ้านพัง ตัวผู้อาศัยบ้าน

นั้นก็เคลื่อนคือย้ายออกไป เพราะว่า

บ้านพงัแล้วกต้็องย้ายออกไป นีแ่ปลว่า

จุติคือเคลื่อน ซึ่งในพระญาณที่ ๑ นี้

ได้เรียกผู้ท่ีเข้าอาศัยบ้าน อุปบัติเข้า

อาศยั และจตุคืิอย้ายบ้าน เรยีกว่าเรา

หรือข้าพเจ้าหรือว่าฉัน คือหมายถึง

พระองค์เอง คือทรงระลึกถึงพระองค์

เองว่าเราหรือฉนัหรอืข้าพเจ้าเข้าถงึชาติ

น้ี แล้วก็เคล่ือนจากชาตนิี ้แล้วกเ็ข้าถงึ

ชาตินั้น แล้วก็เคลื่อนจากชาตินั้นแล้ว

เข้าถึงชาติโน้น แล้วเคลื่อนจากชาติ

โน้น เหน็ทยอยมาโดยล�าดบัดัง่น้ี ด้วย

พระญาณท่ีระลึกได้ ซึง่เรยีกกันง่าย ๆ 

ว่าระลกึชาติหนหลงัได้ แต่ว่าตามศัพท์

แสดงของท่านน้ัน ระลกึถึงชาติคอืระลึก

ถงึบ้านเก่าคอืบ้านทีอ่าศยัอยู่ในปางก่อน

มีความหมายดังที่กล่าวมานี้

  สตัวโลกหรอืสตัตภาวะ คราวนีม้า

ถงึในพระญาณที ่๒ เรยีกว่า จตุปูปาตญาณ 

ทรงหยั่งรู้ถึงความเข้าถึงและจุติ คือ

ความเคลือ่นไปของสตัว์ทัง้หลาย ซึง่ใน

พระญาณที ่๒ นี ้แสดงว่าได้ทรงระลึก

ได้ถึงสัตว์ท้ังหลาย ว่าสัตว์ท่ีประกอบ

กรรมท่ีชั่วไว้ คือประกอบกรรมที่เป็น

ทุจริตที่เป็นอกุศลที่เป็นบาปทางกาย

ทางวาจาทางใจต่าง ๆ กายแตกสลาย

ท�าลายไปแล้วตายไปแล้วก็อุปบัติ คือ

ว่าเข้าถึงชาติที่ชั่ว ที่เป็นทุคติคือคติที่

ชั่ว ที่เป็นอบายเป็นนรกเป็นเปรตเป็น

อสุรกายต่าง ๆ แต่ว่าสัตว์ทั้งหลายที่

ประกอบกรรมทีดี่ไว้เป็นกุศล เป็นสจุริต

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ กายแตก

ท�าลายตายไปแล้ว กถ็งึสคุตโิลกสวรรค์ 

แต่ว่ากไ็ม่ได้อยูย่ัง่ยนืในสุคตใินทคุตนิัน้ 

เมื่อสิ้นบาปสิ้นบุญที่ให้ไปเกิดในสุคติ

หรอืในทคุตนิัน้แล้ว กต้็องจตุ ิคือเคลือ่น

จากชาติท่ีเป็นสุคติหรือทุคตินั้น ไป 

ตามกรรมทีก่ระท�าไว้ต่อไปอกีด่ังนี ้ใน 

พระญาณที ่๒ นี ้ทรงแสดงถงึผูท้ีส่ร้าง

บ้านขึ้น เข้าถึงบ้าน และเมื่อบ้านพัง  

ก็เคลื่อนออกจากบ้าน ว่าเป็นสัตว์ ซึ่ง

ค�าว่าสัตว์นีม้ใิช่หมายถงึสัตว์เดยีรจัฉาน 

ดงัทีเ่ราเรยีกเพียงอย่างเดยีว แต่หมายความ

คลมุหมดถงึสตัวโลก จะเป็นเทวดาเป็น

มนุษย์หรือเป็นสัตว์เดียรัจฉาน เป็น

สัตว์นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกายหรอื

เป็นอะไร เมื่อยังมีกิเลสเป็นเหตุให ้

ข้องติดอยู่ในโลก ก็เรียกว่าสัตว์ทั้งนั้น  

ดงัท่ีเรยีกสตัวโลก เมือ่ยงัมกีเิลสทีข้่อง

ติดอยู่กับโลก จึงต้องเวียนเกิดเวียน
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ตายอยู่ในโลกท้ังปวง ความท่องเท่ียว

วนเวยีน เกดิตายอยูน้ี่เรยีกว่า สงัสารวฏั

 สงัสาระกแ็ปลว่าท่องเทีย่วไป วฏักค็อื

วฏัฏะ แปลว่าวนเวยีน สงัสารวฏักค็อื

ว่าท่องเทีย่ววนเวยีนหรอืว่าวนเวยีนท่อง

เทีย่ว และค�าว่าวนเวยีนนี ้ท่องเทีย่วนี้ 

ก็พูดกันง่าย ๆ ว่า วนเวียนท่องเที่ยว

หรือท่องเทีย่วเวยีนเกดิเวยีนตาย เพราะ

ว่ามาจบัความเอาง่าย ๆ ตอนท่ีว่า ต้อง

เวยีนเกิดเวยีนตายกันอยู่ สร้างบ้านขึน้

มากเ็กิด เข้าไปอาศัยอยู่ บ้านพงัขึน้มา

ก็ตาย ตัวบ้านพังก็ตาย ตัวผู้อาศัยอยู่

กจ็ตุเิคลือ่นออกไป และเมือ่เคลือ่นออก

ไป กเ็ข้าถงึชาตใิหม่ แปลว่า สร้างบ้าน

กันใหม่ เข้าอยู่ใหม่ บ้านพังก็คือตาย 

ผู้อาศัยก็เคล่ือนออกไป ก็วนเวียนอยู่

เท่านี้ จะเป็นเทวดา เป็นมนุษย์ เป็น

สัตว์เดียรัจฉาน เป็นสัตว์นรก เป็น

เปรต เป็นอสุรกาย ก็ต้องขึ้นต้นด้วย

เกิดแล้วลงท้ายด้วยดับหรือตาย หรือ

ว่าข้ึนต้นด้วยเข้าถึงคืออุปบัติ ลงท้าย

ด้วยจุติคือเคล่ือนออกไปไม่จบส้ิน จึง

เรียกว่า สังสารวัฏ ท่องเที่ยววนเวียน

หรอืวนเวยีนท่องเทีย่วไป ในพระญาณ

ที่ ๒ นี้เรียกว่า สัตว์ เพราะฉะน้ัน 

ตามทีเ่ล่ามานี ้ทีแ่รกนัน้กคื็อจติ จติที่

เป็นตวัเดิม แล้วมาถึงว่าเราหรอืข้าพเจ้า

หรือฉัน และในพระญาณที่ ๒ ที่อ้าง

มานี้ก็สัตว์ ซ่ึงแสดงว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งท่ี

เป็นตัวเดิมและด�ารงอยู่ในปัจจุบันนี้  

ทุกคนก็มีจิตที่เป็นตัวเดิม แล้วก็มีตัว

เราหรือตัวฉันตัวข้าพเจ้าอยู่ด้วยกัน 

ทุกคน และก็มีภาวะที่เป็นสัตว์ คือ 

เป็นผู้ข้องติดอยู่ในโลก เป็นสัตวโลก  

เรยีกว่ามภีาวะทีเ่ป็นจติตวัเดมิ มภีาวะ

ที่เป็นตัวเรา เป็นข้าพเจ้าเป็นฉัน แล้ว

กม็ภีาวะทีเ่ป็นสตัวโลกหรอืสตัตภาวะ

อยู่ทุกคนในบัดนี้

  วิญญาณธาตุ-จิตที่ เป ็นตัวเดิม  

ได้กล่าวถึงบุรุษสตรีบุคคลว่า มีกาย 

และจิตประกอบกันอยู่ และจิตนั้นใน 

ธาตวุภิงัคสตูร๑ เรยีกว่า วญิญาณธาตุ  

แปลว่าธาตรุู ้หมายถงึจติทีเ่ป็นตวัเดมิ 

และจติทีเ่ป็นตวัเดิมนีใ้นพระญาณที ่๑ 

ของพระพทุธเจ้าเมือ่ก่อนทีจ่ะตรสัรูใ้น

ราตรท่ีีจะตรสัรูน้ัน้ ทีท่รงได้ในปฐมยาม 

ท่ีทรงระลึกถึงขันธ์เป็นท่ีอาศัยอยู่ในปาง

ก่อนได้ ค�าว่าขนัธ์เป็นทีอ่าศยัอยู่ในปาง

ก่อนนั้นเรียกว่านิวาสน์ ที่มาใช้กันว่า

บ้านทีอ่ยูอ่าศยั ตรสัเล่าถึงพระองค์เอง 

ก็ทรงใช้ค�าว่าฉันข้าพเจ้าหรือเรา และ

ในพระญาณที ่๒ ทรงใช้ว่าสัตว์ทัง้หลาย 

เพราะฉะนั้น ส่วนที่หมายถึงในบุคคล

ทุก ๆ คน อันเป็นส่วนที่แม้เมื่อขันธ์

เป็นที่อาศัยอยู่แตกสลาย ก็ไม่แตก

สลายไป เป็นแต่ว่าเคลื่อนคือเคลื่อน

๑ ม. อุป. ๑๔/๖๗๙/๔๓๖
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ออกจากขนัธ์เป็นท่ีอาศัยอยูท่ี่แตกสลาย

น้ัน ไปเข้าถึงขันธ์เป็นท่ีอาศัยอยู่ใหม่ 

คือว่าเคลื่อนออกจากบ้านเก่าไปเข้า

อาศยัอยูใ่นบ้านใหม่ ในพระญาณที ่๑ 

ตรัสเล่าถึงพระองค์เองก็เรียกว่า เรา 

หรอืฉนัหรอืข้าพเจ้า ในพระญาณท่ี ๒ 

กต็รสัเรยีกว่าสตัว์ทัง้หลาย และในส่วน

ที่แบ่งออกเป็นกายและจิต ก็เรียกว่า

วิญญาณธาตุ ธาตุรู้ หรือเรียกว่าจิต 

แม้ในธาตวุภิงัคสตูรนัน้เองท่ีตรสัแสดง

ถึงธาตุ ๖ ก็ตรัสสอนให้พิจารณาธาตุ 

๕ ข้างต้น คือ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน  

อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ 

วาโยธาตุ ธาตุลม อากาสธาตุ ธาตุ

อากาศคอืช่องว่าง บรรดาทีม่อียูใ่นกาย

น้ี ว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่พงึยดึถอื ว่านีเ่ป็นของ

เรา เราเป็นน่ี น่ีเป็นอัตตาตัวตนของ

เรา เพราะเป็นสิง่ท่ีเกิดดบั จงึแสดงถงึ

วิญญาณธาตุคือธาตุรู้ต่อไปว่า ธาตุรู้

ย่อมผ่องใสควรแก่การงาน ในเม่ือได้

พิจารณาเห็นธาตุ ๕ ข้างต้นตาม 

ที่เป็นจริงดั่งนั้น ฉะนั้น วิญญาณธาตุ

ที่เป็นธาตุรู้น้ีจึงหมายถึงจิตที่เป็นตัว

เดิม ดังที่ตรัสสอนชี้ให้รู้ลักษณะของ

จิตว่า ไม่มีสรีรสัณฐาน มีคูหาเป็นที่

อาศัย เที่ยวไปไกล และตรัสสอนให้

ฝึกจิตให้ข่มจิตให้รักษาจิตให้อบรมจิต

  จติ-อตัตภาวะหรอืสตัตภาวะ ฉะนัน้ 

จึงสรุปว่าสิ่งที่มีอยู่อาศัยอยู่ในกายอัน

นี ้ซึง่แม้กายอนันีจ้ะแตกสลายกเ็คล่ือน

ออกไป ไม่แตกสลายไปตามกาย เข้าถงึ 

กายใหม่ซึง่เป็นบ้านใหม่ต่อไป กเ็รยีกว่า

จิตบ้าง วิญญาณธาตุ ธาตุรู ้ หรือ

วิญญาณบ้าง ถ้ามุ่งขึ้นมาถึงตัวเราเอง 

กเ็รยีกว่าเราหรือว่าฉนัหรอืข้าพเจ้า โดย

นัยนี้ เม่ือมุ ่งถึงผู ้อื่นเม่ือจะพูดถึง  

กเ็รยีกว่าท่านหรอืเธอเป็นต้น และเมือ่

เรียกรวม ๆ ก็เรียกว่าสัตว์ทั้งหลาย  

ซึ่งค�าว่าสัตว์นี้ก็ได้กล่าวแล้วว่า ไม่ได้

หมายจ�าเพาะถึงสัตว์เดียรัจฉาน แต่

หมายถึงทุกถ้วนหน้า จะเป็นมนุษย์ 

สัตว์เดียรัจฉาน เปรต อสุรกาย หรือ

เป็นเทวดา มาร พรหม กเ็รยีกว่าสัตว์

ทัง้หมด ในเมือ่ยงัมกีเิลสเป็นเครือ่งข้อง

อยู่ก็เรียกว่าสัตว์ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น 

จงึสรปุว่าตามคติทีแ่สดงไว้ในพระพทุธ-

ศาสนานั้น บุคคลทุก ๆ คนไม่ว่าชาย

ไม่ว่าหญิงจึงมีกายและจิตอาศัยกันอยู่ 

หรือเมื่อแบ่งเป็นธาตุทั้ง ๖ ก็มีธาตุที่

เป็นส่วนกาย คอืธาตุดนิ ธาตุน�า้ ธาตไุฟ 

ธาตลุม ธาตอุากาศ และวญิญาณธาตุ

หรือธาตุรู้ที่เป็นส่วนจิต และส่วนจิตนี้

ก็เรียกว่าเราเขาหรือเรียกว่าสัตว์ จึงมี

วญิญาณธาตหุรอืจติ ม ีอตัตภาวะ คอื

ภาวะทีเ่รียกว่าเราหรอือตัตาตวัตนหรอื

เรยีกว่า สตัตภาวะ ความเป็นสัตว์อยู่

ด้วยกนั ซึง่สภาพทีเ่ป็นจิตเป็นวญิญาณ

ธาตุ เป็นอัตตาหรืออัตตภาวะ ความ
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เป็นเรา ดงัท่ีเรยีกเป็นกเิลสว่า อหงัการ 

มมังการ กิเลสที่เป็นเครื่องกระท�าให้

เป็นเราเป็นของเรา ในท่ีน้ีไม่ใช้ค�าน้ัน 

แต่ใช้ค�าว่าอหภาวะ ภาวะที่เป็นของ

เราหรือว่าเขาก็ได้ทีคู่ก่นั และสตัตภาวะ 

แต่ว่าภาวะเหล่านี้ไม่มีรูปสัณฐาน แต่

กอ็าศยัอยู่ในกายอันน้ี เม่ือก่อเกดิกาย

อนันีข้ึน้มากเ็กดิปฏสินธหิรืออปุบตัคิอื

เข้ามาอาศัย และเมื่อกายอันนี้แตก

สลายก็จุติคือว่าเคลื่อนออกไป แล้วก็

เข้าถึงกายใหม่หรืออุปบัติ แต่ว่าภาวะ

ทีเ่ข้ามาและภาวะท่ีเคล่ือนออกไป หรอื

ว่าสภาพทีเ่ข้ามาสภาพทีเ่คลือ่นออกไป

อันเรียกว่าจิตหรือวิญญาณธาตุ หรือ

อหภาวะหรอืว่าสตัตภาวะดงักล่าวนัน้ 

เมื่อไม่มีสรีรสัณฐานก็เป็นสิ่งที่มองไม่

เหน็ เป็นสิง่ทีพ่สิจูน์ทางวตัถ ุคอืจะชัง่

ตวงวดัหรอืจะพสิจูน์เหมอืนอย่างพสิจูน์

วัตถุท้ังหลายไม่ได้ เพราะไม่มีสรีระ 

เมื่อเป็นดั่งนี้ ผู ้ต้องการที่จะพิสูจน์

เหมอืนอย่างผูท่ี้มีสรรีะ จงึกล่าวปฏิเสธ

ว่าไม่มี เพราะเม่ือคนเกิดก็ไม่ปรากฏ

เป็นสรีระเป็นวตัถุว่า มีสิง่ท่ีเรียกว่าจติ

หรือวิญญาณ หรือภาวะเป็นเราภาวะ

เป็นสัตว์ดังกล่าวนั้นเข้ามา และเมื่อ

ตายก็ไม่ปรากฏเป็นวัตถุว่า มีอะไร

เคลื่อนออกไป แต่ว่าแม้จะพิสูจน์ทาง

วัตถุไม่ได้ด่ังนั้น ก็ควรจะพิจารณาว่า

สิง่ทีเ่รียกว่าจติหรอืวญิญาณ หรอืภาวะ

เป็นเราหรือภาวะเป็นสัตว์ดังกล่าวนั้น 

คือในเดี๋ยวนี้สภาพที่ เป ็นวัตถุไม ่ม ี

สรีรสัณฐานนั้น มีอยู่ในบุคคลหรือไม่

ในบัดนี้ อย่างตัวเราเองในบัดน้ีมีอยู ่

หรอืไม่

  อารมณ์คืออาการที่ปรากฏของจิต 

ถ้าหากพจิารณาดแูล้วโดยรอบคอบ ทุก

คนกจ็ะรูว่้าทกุคนมธีาตรุูห้รอืวญิญาณ

ธาตุอยู่ คือรู้อะไร ๆ ทางตาทางหู

เป็นต้นได้ ซึ่งเป็นความรู้ทางประสาท 

สตัว์เดยีรจัฉานทัง้หลายกม็คีวามรู้ทาง

ประสาททางตาทางหเูป็นต้นเหมอืนกัน 

และเมื่อว่าถึงความรู้ทางประสาทตา

ประสาทหเูป็นต้นนัน้ ประสาทหปูระสาท

ตาบางอย่างของสัตว์เดียรัจฉานดีกว่า

ของมนุษย์ อย่างเช่นตามองเห็นอะไร

ในความมืด หูฟังเสียงอะไรที่ละเอียด  

ตาหูของสัตว์เดียรัจฉานบางจ�าพวกดี

กว่าตาหูของมนุษย์ แต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่ง

ทีสู่ม้นษุย์ไม่ได้ กค็อืปัญญา ซึง่เรามกั

จะเรียกกันว่าสมอง สมองของมนุษย์

นัน้ดกีว่าของสตัว์เดยีรจัฉาน สมองอนั

เป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งของปัญญา แต่ว่าสิ่ง

ที่เรียกว่าสมองนั้น เป็นส่วนหนึ่งของ

ร่างกายซึ่งมีสรีรสัณฐาน มีอีกอย่าง

หนึ่งคือจิตหรือวิญญาณธาตุซึ่งอาศัย

อยู่ในร่างกายอันนี้ และก็อาศัยสมอง

อันนี้เป็นท่ีตั้งของประสาทรับรู้ต่าง ๆ 

และเป็นที่ตั้งของปัญญาต่าง ๆ สมอง

นั้นก็เป็นเครื่องมือของจิตคือธาตุรู ้  
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ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีสรีรสัณฐาน ควรจะ

ต้องพจิารณาว่าบรรดาร่างกายน้ัน ล้วน 

เป็นเครือ่งมือของจติหรอืวญิญาณธาต ุ

ที่เป็นธาตุรู ้ทั้งนั้น เพราะว่าจิตหรือ

วิญญาณธาตุที่ เป ็นธาตุรู ้นั้น ไม่มี 

สรีรสัณฐาน อาศัยร่างกายนี้ซึ่งเป็น 

ตวัสรรีสณัฐาน ส�าหรับปฏบัิตงิานการ

ต่าง ๆ ไปตามต้องการ เช่นเกี่ยวแก่

ประสาททั้งหลาย ก็ต้องอาศัยสมอง 

และเมื่อต้องการจะหยิบจับอะไรก็ใช ้

มือ จิตหรือวิญญาณธาตุธาตุรู้จะมา

หยิบจับอะไรก็ไม่ได้ จะเดินไปไหนก็

ต้องอาศัยเท้า เพราะจิตหรือวิญญาณ

ธาตุ ธาตุรู้นั้นจะเดินเองก็ไม่ได้ ต้อง

อาศยัร่างกายอันนี ้ซ่ึงรวมเข้าแล้ว จะ

ดอูะไรกต้็องอาศัยจกัขปุระสาท จะฟัง

อะไรก็ต้องอาศัยโสตประสาทเป็นต้น 

ซึ่งเป็นปรกติธรรมดา และอาการท่ี

แสดงออกว่าเป็นอาการของจติและธาตุ

รู้น้ัน ก็คอือาการทีป่รากฏเป็นอารมณ์ 

คือเรื่องที่ปรากฏเป็นกิเลส ที่ปรากฏ

เป็นอารมณ์คือเรื่องนั้นก็คือเรื่องที่จิต

คดิ เรือ่งท่ีจติด�าร ิเรือ่งท่ีจติครุน่คิดถงึ

ทั้งหลาย เมื่อเป็นเรื่องรูปก็เรียกว่า  

รูปารมณ์ อารมณ์คือรูป เรื่องเสียงก็

เรียกว่า สัททารมณ์ อารมณ์คือเสียง 

เรือ่งกลิน่ก็เรยีกว่า คันธารมณ์ อารมณ์

คือกลิ่น เรื่องรสก็เรียกว่า รสารมณ ์

อารมณ์คอืรส เร่ืองทีก่ายถูกต้องกเ็รยีก

ว่า โผฏฐพัพารมณ์ อารมณ์คือโผฏฐัพพะ 

เรื่องของเรื่องเหล่านั้นท่ีรู้ท่ีคิดอยู่ในใจ

กเ็รยีกว่า ธรรมารมณ์ อารมณ์คอืธรรม 

คือเรื่องราวของเรื่องเช่นรูปเป็นต้น 

เหล่านัน้ ทีป่ระสบพบผ่านมาแล้วและ

ก็น�ามาคิดน�ามาระลึกถึง และอารมณ์

บางอย่างท่ีเป็นท่ีตัง้ของราคะหรอืโลภะ

ก็เกิดเป็นราคะ ความก�าหนัดยินดีติด

อยู่ เป็นความโลภอยากได้ เรื่องท่ี 

เป็นที่ตั้งของโทสะก็เกิดความขัดแค้น

โกรธเคือง อนัเป็นตวัโทสะ เรือ่งทีเ่ป็น

ที่ตั้งของความหลง ก็เกิดความหลงที่

เป็นตัวโมหะขึ้น บรรดาอารมณ์และ

กิเลสเหล่านี้ก็ไม่มีสรีรสัณฐาน ก็เป็น

ส่ิงท่ีมีอยู่ และในด้านปฏิบัติธรรม ท่ี

เรียกว่าปฏิบัติก็ดี ที่เรียกว่าศึกษาก็ดี 

ทีเ่ป็นเมตตา เปน็กรณุา เปน็ศลี เป็น

สมาธิ เป็นปัญญา ก็ไม่มีสรีรสัณฐาน

อกีเหมอืนกนั แต่ก็เป็นส่ิงทีม่อียู ่แม้ว่า

การศกึษาเล่าเรยีนในทางคดโีลกกต็าม 

ในทางคดธีรรมกต็าม กเ็ป็นความรู้ดงั

ที่ได้เคยกล่าวแล้ว ก็ไม่มีสรีรสัณฐาน

  อารมณ์เป็นอาหารอย่างหนึง่ของจติ 

ในตอนนีจ้ะพจิารณาเห็นความแตกต่าง

กันได้ระหว่างสมองกับภาวะท่ีเรียกว่า

จติหรอืวญิญาณธาต ุอาการของอารมณ์

และกิเลสเหล่านี้เป็นเรื่องของจิตและ

วญิญาณธาต ุไม่ใช่เป็นเรือ่งของสมอง 

เรือ่งของสมองนัน้ สมองต้องการอาหาร 
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ส�าหรับเลีย้งสมองเป็นแบบอาหารส�าหรบั

เลี้ยงรูปกาย และเมื่อสมองป่วยก็เป็น

อาการป่วยของรปูกาย ซึง่ต้องใช้หยกูยา

ทางรปูกายรกัษา แต่ว่าอาหารของจิต 

หรือวิญญาณธาตุคือธาตุรู ้นั้น ก็คือ

อารมณ์ จะพึงกล่าวได้ว่า จิตย่อมมี

อารมณ์เป็นอาหารอย่างหนึ่ง และจิต

ทีม่กีเิลส กเิลสกม็อีารมณ์ทีเ่ป็นอาหาร 

มสีิง่ทีกิ่เลสต้องการเป็นอาหาร อันนบั

ว่าเป็นอาหารของอารมณ์และอาหาร

ของกเิลส และเมือ่จติมกีเิลส กเิลสนัน้

เองต้องการ เช่นว่าเม่ือโลภเกิดขึ้น 

อยากจะได้เงนิอยากจะได้ทอง กท็�าให้

อารมณ์ในเงนิในทองนัน้มาเป็นอาหาร

ของโลภ ของจิตท่ีโลภ เม่ือได้เงินได้

ทองก็รู ้สึกว่าอิ่มใจสบายใจ โทสะก็

เหมอืนกันต้องการอาหาร เม่ือโกรธขึน้

มาก็ต้องการทุบตีเขาท�าลายเขา ได้

ทุบตีท�าลายเขาโกรธก็เบาลง แปลว่า

หายหิว โทสะหิวก็คือจะต้องทุบตีเขา

ท�าลายเขา การทีไ่ด้ทบุตเีขาก็เป็นอาหาร

แก้หวิของโทสะ โมหะกเ็หมือนกนัหลง

สยบตดิอยู่ กเ็พลดิเพลนิ สบายอยูก่บั

สิ่งที่หลงสยบติดอยู่ นั่นก็เป็นอาหาร

ของโมหะคือความหลง อันที่จริงไม่ได้

เป็นอาหารของจิตหรือธาตุรู้โดยตรง 

แต่เป็นอาหารของกิเลส เหมือนดังว่า

ตัวพยาธิที่อาศัยอยู่ในท้องของบุคคล 

ตวัพยาธกิต้็องการอาหารท่ีบุคคลบรโิภค

เข้าไป ตัวพยาธิก็แย่งบริโภค อาหาร

กไ็ม่ได้บ�ารงุเลีย้งร่างกายเท่าไหร่ จติก็

เหมอืนกนั โดยมากนัน้กต้็องการอาหาร

ที่เป็นอาหารของกิเลส ดังกล่าวนั้น 

เหล่านี้เป็นเรื่องของจิต เป็นเรื่องของ

ธาตุรู้ที่เกี่ยวแก่กิเลส เป็นอาหารอีก

อย่างหนึ่งที่ต่างจากอาหารของสมอง

  ธรรมเป็นอาหารของจิตโดยตรง  

 คราวนีอ้าหารทีเ่ป็นของจติโดยตรงนัน้ 

ก็คือธรรมที่เป็นคุณเกื้อกูล เมื่อจิตได้

ดูดดื่มธรรมที่เป็นคุณเกื้อกูล เช่นว่า

เมือ่ได้ท�าทานกไ็ด้ปีตไิด้สขุในทาน จติ

กด็ืม่ปีตสิขุทีเ่กิดจากทาน และเมือ่ทาน

ท่ีบรจิาคท่ีท�านัน้ไปขดัเกลาโลภะมัจฉรยิะ

ในจติ เม่ือโลภะมัจฉรยิะเบาบางลง จติ

ก็บริสุทธิ์ผ่องใส ก็เกิดสุขเกิดปีติอัน

เกดิจากความบรสุิทธิ ์จติกไ็ด้ดดูดืม่ปีติ

สขุอนัเกดิจากความบรสิทุธิน้ั์น ปฏิบตัิ

ในศีลในสมาธิในปัญญาก็เช่นเดียวกัน 

จติบรสิทุธิจ์ติกไ็ด้ดืม่ปีตสิขุอนัเกดิจาก

ความบรสิทุธิน์ัน้ ก็ได้ความปีตไิด้ความ

สุขทีบ่รสุิทธิย่ิ์งขึน้ คอืธรรมปีต ิปีตใิน

ธรรมนัน้เอง นีเ่ป็นอาหารของจติโดยตรง 

ท�าให้จติมคีวามสขุมคีวามอิม่เอบิ เป็น

ความสุขเป็นความอิ่มเอิบยิ่งกว่าที่ได้

อาหารของกิเลสเข้ามา เช่นได้อาหาร

ของกิเลส เป็นความโลภเป็นต้นดังท่ี

กล่าวนั้น เป็นความสุขเป็นความอิ่ม

เอิบทีบ่รสิทุธิก์ว่า ทีส่งบกว่า ทีเ่ยน็กว่า 
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ซึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมได้รับก็ย่อมจะ

รู้สึก ธรรมน้ีแหละเป็นอาหารของจิต

โดยตรง และยงัเป็นธรรมโอสถหรอืยา

ธรรม ส�าหรบัทีจ่ะแก้โรคกเิลส แก้โรค

โลภหรอืราคะ แก้โรคโกรธ แก้โรคหลง

ได้ด้วย ดังท่ีได้เคยกล่าวแล้ว ฉะน้ัน 

ยาส�าหรับแก้โรคทางจิตคือโรคกิเลส 

ดังที่ได้กล่าวแล้วก็คือธรรมโอสถ ซ่ึง

ต่างจากยาแก้โรคสมองทีเ่ป็นเวชโอสถ 

โอสถของหมอทางร ่างกายน้ันเอง  

เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาดูแล้วดั่งนี้ 

จะเห็นได้ว่า ในบุคคลทุก ๆ คนนี้มี

สภาพที่เรียกว่าจิตหรือธาตุรู้ หรือว่า

ภาวะเป็นเราหรอืว่าภาวะเป็นสตัว์ อัน

เป็นส่ิงที่ยังด�ารงอยู่แม้เม่ือร่างกายอัน

นี้แตกสลาย แล้วก็เคลื่อนไปสู่ที่บ้าน

ใหม่ภพใหม่ต่อไป

  ทรงสอนให้ฝึกจิตอบรมจิตที่เป็น

ตัวเดิม ที่ได้เริ่มกล่าวมาแล้วว่าจิตนี้

เป็นหลกัส�าคญั และทางพทุธศาสนาก็

สอนให้อบรมจิต ให้ฝึกจิต ให้ข่มจิต 

อนัหมายถงึจติทีเ่ป็นตวัเดมินีเ้อง และ

ในบางแห่งก็เรียกว่าวิญญาณธาตุคือ 

ธาตรูุ้ ในธาตุ ๖ ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว และ

ในข้อที่กล่าวถึงจิตนี้ บางทีก็กล่าวว่า 

ตัวฉันหรือตัวเราหรือตัวข้าพเจ้าหรือ 

อตัตาตวัตน และกไ็ด้มพีระพทุธภาษติ

ที่ตรัสสอนอีกเหมือนกัน ให้รักษาตน

ให้ฝึกตน ให้มีตนเป็นที่พึ่ง และเมื่อ

กล่าวเป็นกลาง ๆ ก็กล่าวว่าสัตว์หรือ

สัตวโลกดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และก็ได้

กล่าวมาแล้วว่า ในบุคคลทุก ๆ คนนี้

ม ี๒ อย่างทีป่ระกอบอาศยักันอยู ่คอื 

ส่วนที่เป็นสรีรสัณฐาน กับส่วนที่ไม่มี

สรีรสัณฐาน ส่วนที่มีสรีรสัณฐานนั้น  

กร็วมทัง้รปูธรรมนามธรรมทีป่ระกอบกนั

เป็นขนัธ์ ๕ และส่วนท่ีไม่มีสรรีสัณฐาน

นั้น ก็คือจิตท่ีเป็นตัวเดิมหรือธาตุรู ้  

และแม้นามธรรมนั้น ที่อาศัยกาย 

บังเกิดขึ้นหรืออาศัยจิตบังเกิดขึ้น ก็

ไม่มีสรีรสัณฐานเหมือนกัน แต่ก็เป็น

ส่ิงทีเ่กดิดบัไปกับสรรีสัณฐาน แต่จติที่

เป็นตัวเดิมหรอืเป็นสภาวะอตัตา ดงัที่

ตรัสสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนให้ฝึก

ตน และจิตท่ีเป็นตัวเดิมนี้ก็ตรัสสอน

ว่าให้ฝึกจติให้อบรมจติ หรอืว่าเราหรอื

ข้าพเจ้าหรอืฉันดงัท่ีแสดงไว้ในพระญาณ

ท่ี ๑ ดังกล่าวแล้ว หรือสัตว์เรียกว่า

สัตวโลก เมื่อขันธ์เป็นที่ยึดถือหรือ 

นามรปูนีด้บั ท่ีเรยีกว่าตาย ส่วนท่ีเรยีก

ว่าจติ วิญญาณธาต ุตวัเรา หรอือตัตา 

หรือสัตว์ ก็ไม่ดับไม่แตกสลายไม่ตาย

ไปตามรูปธรรมนามธรรม แต่จุติคือ

เคลื่อนไปถือภพชาติใหม่ตามกรรม 

ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว กช็ือ่ว่าเป็นสิง่ทีส่่วน

หนึง่ตายส่วนหนึง่ไม่ตาย ส่วนทีไ่ม่ตาย 

นัน้กเ็คลือ่นไปถอืภพชาตใิหม่ตามกรรม 

จึงมาสรุปเข้าตอนนี้อย่างนี้ และเม่ือ
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สรุปเข้าตอนนี้อย่างนี้แล้ว จึงใคร่ที่จะ

ได้แสดงเสียตอนน้ีเลยทีเดียวว่า อัน

สภาพที่ไม่ตายที่เคลื่อนไปถือภพชาติ

ใหม่นัน้ กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องสมมตชิือ่ขึน้

เรียกว่า สภาพนัน้คอือะไร เพราะฉะนัน้ 

ชื่อที่สมมติขึ้นเรียกก็ดังที่ได้กล่าวมา

นัน้นัน่แหละ จติ วญิญาณ อตัตา หรอื

เมือ่เพ่งเข้ามาจ�าเพาะก็ตัวเรา ตวัข้าพเจ้า 

หรือตัวฉัน หรือภาวะที่เป็นสัตว์ ก็

สมมติเรียกสิ่งนั้นว่าอย่างนี้

  อนุสสติญาณเกิดจากสมาธิ คราว

นีเ้มือ่มสีภาพอนัหนึง่ทีย่งัไม่ตาย ยงัไป

ถือภพชาติใหม ่ อันสมมติเรียกชื่อ 

ต่าง ๆ กันนั้น ก็สภาพอันนี้เองที่ได้

ผ่านภพชาติท้ังหลายมาเป็นอันมาก 

และสภาพที่ผ่านภพชาติทั้งหลายมา

เป็นอนัมากนี ้กเ็ป็นธรรมชาตทิีเ่กบ็ไว้

ได้ เพราะฉะนั้น จิตจึงแปลว่าเก็บ 

สั่งสม ซึ่งอย่างหน่ึงก็คือสั่งสมอาสวะ

อนัเป็นส่วนช่ัว สัง่สมบารมอีนัเป็นส่วน

ดไีว้ได้ พอกพูนไว้ได้เรือ่ย ๆ ไป ตลอด

ถึงเก็บเรื่องราวท่ีผ่านมาไว้ได้ด้วย  

เหมือนอย่างที่เราเรียกอย่างสามัญว่า

จ�าได้ จารกึไว้ได้ อยูใ่นสภาพอนันี ้ซึง่

อย่างหน่ึงก็สมมติเรียกว่าจิต ซ่ึงแปล

ว่าเกบ็หรือส่ังสม ฉะนัน้ ทกุ ๆ คนจึง

ยังมีสิ่งที่เก็บไว้ในจิตอันเป็นตัวเดิมนี้ 

หรือเป็นสภาพทีย่งัไม่ตายอยูไ่ด้ทกุอย่าง

ในจิตของตนเอง จิตของทุก ๆ คนใน

บัดนี้ก็เป็นอย่างนั้น ยังเก็บเอาไว้ได้ 

อย่างเช่นเหตุการณ์ของทุก ๆ คนใน

บัดนี้ ตั้งแต่เกิดมาจ�าความได้จนบัดนี้ 

ท�าอะไรทกุ ๆ วนั เหน็อะไรทกุ ๆ วนั 

ได้ยินอะไรทุก ๆ วันเป็นต้น จิตอันนี้

ก็เก็บไว้ได้ทุกอย่าง แต่ว่าเรานึกไม่ได้

หรือระลึกไม่ได้ บางทีเหตุการณ์เมื่อ

วานนี้เองก็รู้สึกว่าลืมไปแล้ว ระลึกไม่

ได้นึกไม่ได้ ยิง่ย้อนหลงัไปหลาย ๆ วัน

กย็ิง่นกึไม่ได้ทีเ่รยีกว่าลมื แต่อนัทีจ่รงิ

นั้นไม่ลืมไม่ได้หายไป ยังคงเก็บไว้ใน

จิตของตนของทุก ๆ คน คราวนี้ใน

ชาติอดีตที่แล้วมาก็เหมือนกัน ได้เกิด

เป็นอะไรมาท�าอะไรไว้ที่ไหน ก็ยังเก็บ

เอาไว้ในจิตของตนเช่นเดียวกัน แต่ว่า

นึกไม่ได้ระลึกไม่ได้ 

  พระพทุธเจ้าเมือ่เป็นพระโพธสิตัว์ได้

ทรงท�าสมาธิ ดังที่กล่าวแล้วว่าทรงท�า 

อานาปานสติ จนทรงได้อัปปนาสมาธิ 

สมาธิท่ีแนบแน่น จึงได้ทรงน้อมจิตท่ี

เป็นสมาธิท่ีแนบแน่นนั้นเองระลึกไป 

ซึง่ตวัระลกึไปนีก้ค็อืตวัสตนิีเ้อง ซึง่ท่าน

เรียกในพระญาณว่า อนุสสติ ระลึก

ย้อนไประลึกตามไป คราวนี้เมื่อนึก

ย้อนไปนึกตามไปก็รู้ รู้ถึงบ้านเก่าคือ

ขนัธ์เป็นทีย่ดึถืออยูใ่นปางก่อน ทีเ่รยีก

ว่าระลึกชาติหนหลัง ก็คือระลึกได้ถึง

ส่ิงท่ีผ่านไปแล้ว แต่เกบ็ไว้ในจตินีแ้หละ 

ไม่ได้เก็บไว้ที่ไหน ระลึกได้ถึงทุก ๆ 
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อย่างที่เก็บไว้ในจิตอันน้ีท่ีผ่านมาแล้ว

ทั้งหมด เพราะฉะนั้น จึงใช้ค�าว่า  

อนสุสตญิาณ คอืพระญาณความหยัง่

รูท้ีเ่กดิจากระลกึตามไป หรอืระลกึย้อน

ไปถึงหนหลัง ก็ระลึกสิ่งที่เก็บไว้ในจิต

นีแ้หละ ในบดันี ้ทีศ่กึษาค้นคว้าทางจติ

กย็งัได้มแีสดงเอาไว้ในเค้าท่ีพระพุทธเจ้า

ทรงระลึกได้นั้น ซึ่งมาแสดงเป็นจิตใน

ส�านึก จิตใต้ส�านึก จิตในส�านึกก็คือ

จติท่ีอยูใ่นภาวะพ้ืนผวิทีป่รากฏแก่ทกุ ๆ 

คนนี้แหละ ที่คิดอะไรและมีเรื่องอะไร

ปรากฏขึ้นมา และบรรดากิเลสที่เป็น

นิวรณ์ทั้งหลาย ก็ปรากฏอยู่ในจิตใน

ส�านึกที่เป็นพื้นผิวนี้แหละ 

  และอีกอนัหน่ึง ทีเ่รยีกว่าจิตใต้ส�านกึ 

นี้ลึกลงไป ซึ่งใช้วิธีปฏิบัติในปัจจุบัน 

กส็ะกดจติลงไป เม่ือสะกดจติลงไปถงึ

จิตใต้ส�านกึแล้ว กใ็ห้บุคคลทีถ่กูสะกด

จิตอยู ่ใต้ส�านึกนั้นได้แสดงเรื่องราว 

ต่าง ๆ ของตน เช่นสั่งให้ย้อนไป ว่า

เมือ่อาย ุ๕ ขวบเขยีนหนังสอืได้อย่างไร

กใ็ห้เขยีน อาย ุ๔ ขวบเขยีนได้อย่างไร

ก็ให้เขียน เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งทุกคนที่

ได้ผ่านการกระท�าของตนมาในอดตีแล้ว 

เมือ่ถกูสะกดจติให้ถึงระยะเช่นนัน้ และ

ให้แสดงออกไปก็แสดงเช่นน้ัน แต่ว่า

จะผดิถูกอย่างไรกต็าม แต่กป็รากฏว่า

กระท�ากันอยู่ และส�าหรับที่ย้อนหลัง

ไปในชาตน้ีิของตวัเองน้ัน กอ็าจสอบสวน

ได้ง่าย แต่เขาก็สะกดลงไปจนถึงก่อน

ที่จะมาเกิดชาตินี้อีก ๑ ปี ว่าไปเป็น

อะไรอยูท่ีไ่หน ซึง่ได้มชีาวต่างประเทศ

ผู้หนึ่ง ที่สนใจในการระลึกชาติได้ของ

คนทั้งหลายในประเทศ ได้ค้นคว้า 

และเขยีนเป็นหนงัสอืขึน้ ได้เคยเข้ามา

ในเมอืงไทยมาสบืหาคนทีร่ะลกึชาตไิด้

ในเมอืงไทย แล้วกจ็ดบนัทกึเอาไปเป็น

บางคน และฝรั่งคนนี้เคยมาพักที่วัดนี้

เมื่อนานปีมาแล้ว แต่บัดนี้ได้ทราบว่า

ถึงแก่กรรมไปแล้ว ได้เขยีนหนังสือเรือ่ง

ระลกึชาตไิด้ โดยทีไ่ปรวบรวมจากคน

ทีร่ะลกึชาตไิด้พร้อมทัง้พยานหลกัฐาน

ต่าง ๆ ไว้หลายเล่ม

  ตามทีเ่ล่ามานี ้กแ็สดงว่าแม้ในปัจจบุนั

นี้ ก็ยังมีการศึกษาค้นคว้ากันเรื่อง 

สภาพจิตนี้เป็นอันมาก ซึ่งเราทุกคนก็

มจีติใจของเรานีแ้หละ แต่ว่าเป็นสภาพ

ท่ีเรายังศึกษาไม่ถึง ยังไม่รู้ถึงอ�านาจ

จิตใจของตัวเอง ยังไม่รู้ถึงภาวะจิตใจ

ของตนเองอย่างแท้จรงิ และเพยีงทีไ่ด้

ศกึษาแล้วกจ็บัเป็นจติในส�านกึ จติใต้ส�านกึ

ดังท่ีกล่าวมานี้ ก็อยู่ในเค้าเดียวกับ 

อนุสสติญาณ ญาณที่ระลึกย้อนหลัง

ของพระพทุธเจ้านัน้ ท่านปฏบิตัใิห้ระลึก

ย้อนหลังได้ด้วยอ�านาจของอปัปนาสมาธิ

ในพุทธศาสนา ไม่ใช้วิธีสะกดจิต วิธี

สะกดจตินัน้ ให้คนหนึง่ไปสะกดจติของ

อกีคนหนึง่ แต่กส็ามารถท่ีจะพอยกขึน้
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มาพจิารณาได้ว่า จติส่วนลกึของทุก ๆ 

คนนี้เมื่อเข้าถึงได้แล้ว จะได้พบความ

รู้ต่าง ๆ อีกมาก ความรู้ที่เกิดจาก 

ตวัเองได้พบผ่านมาแล้วในอดตี ตลอด

จนถึงในปัจจบุนั และกไ็ด้มคีณะแพทย์

ของไทยคณะหนึ่งมาสนใจเรื่องน้ีอยู่ 

คร้ังหนึ่ง บัดนี้จะเลิกแล้วหรือยังก็ไม่

ทราบ แต่ขณะทีเ่ขายงัสนใจอยูน่ัน้เคย

มาพบแล้วมาเล่าให้ฟัง คือใช้วิธีสะกด

จิตอันนี้แหละน�าเอาคนตาบอดมาหัด

ให้ท�าสมาธ ิและเม่ือได้สมาธแิล้ว คณะ

แพทย์ทีท่�าเรือ่งนีก้ส็ะกดจติเด็กคนนัน้ 

ช่วยสะกดจติเดก็คนนัน้ด้วย เพือ่ทดลอง

ด ูว่าเมือ่จติอยูใ่นสภาพนัน้จะแสดงถงึ

สิง่ทีเ่กบ็ไว้ได้เพยีงไร เดก็ทีไ่ด้รบัฝึกหดั

คือเดก็ตาบอด บางคนสามารถเหมอืน

อย่างเหน็อะไรทีว่างอยูใ่นห้องของตนได้ 

และคน ๆ หนึง่นัน้ เมือ่ได้อ�านาจพเิศษ

อย่างนี้แล้วเกิดขโมยขึ้นมา ขโมยของ

หนีไปน้ีกร็ายหนึง่ ส่วนอีกรายหนึง่นัน้

พาไปพสิจูน์ในโรงหนงั พาเดก็ตาบอด

ไปดภูาพยนตร์ และคณะแพทย์กถ็าม

เด็กว่าภาพยนตร์แสดงเรื่องอะไรเป็น

อย่างไร เด็กก็เล่าให้ฟังว่าก�าลังว่าถึง

เรื่องนั้น ๆ ก็ถูกต้อง แต่ว่าพอถึงบท

โอ้โลมปฏิโลมเด็กตามืดไม่เห็น ทั้งนี ้

ก็เพราะเกิดนิวรณ์ขึ้นมา และเมื่อเกิด

นิวรณ์ข้ึนมากเ็สยีสมาธ ิเสยีสมาธแิล้ว

ความรู้ที่เคยได้ก็เลยไม่ได้ อันนี้แสดง

ว่าจติเป็นธาตุรู ้และแม้ว่าจกัขปุระสาท

ท่ีเป็นดวงตาส�าหรับเห็นตามปรกติจะ

เสีย แต่ถ้าฝึกปฏิบัติให้จิตเข้าถึงภาวะ

อันเหมาะสมแล้ว แม้ตาบอดก็อาจจะ

เห็นได้โดยอาศยัประสาทอืน่ของร่างกาย

  สังขตธรรมและอสังขตธรรม ได้

แสดงถงึจดุทีว่่า มสีิง่ทีต่ายและสิง่ทีไ่ม่

ตายประกอบกนัอยูใ่นบคุคลทกุ ๆ คน 

และส่ิงทีไ่ม่ตายนัน้กไ็ด้มคี�าสมมตบัิญญตัิ

เรยีกว่าจติ อนัหมายถึงจติท่ีเป็นตวัเดมิ  

หรือเมื่อหมายจ�าเพาะเข้ามาถึงในตัว

บุคคล ก็เรียกว่าเจ้าหรือฉัน เรียกว่า

อัตตา เรียกว่า สัตว์ อันหมายถึง 

สัตวโลกหรอืสตัตภาวะ ความเป็นสัตว์ 

และก็จะได้กล่าวถึงจุดนี้ต่อไป เพราะ

จะท�าให้เข้าใจถงึเรือ่งอะไรทีย่งัอยู ่พร้อม

ทั้งข้อท่ีควรคิดว่าจะถือเอาทางไหน 

ฉะนั้น ในเบื้องต้นนี้ก็จะได้กล่าวสรุป

เข้ามาเสียก่อนว่า

  ในสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ยึดถือ

กนัอยู่นี ้ตลอดจนถึงในโลกธาตท้ัุงหมด

หรือในสากลโลกทั้งหมด ย่อลงก็มีอยู่ 

๒  ส่วน ทีท่างพทุธศาสนาบญัญตัชิือ่

เรียกไว้เป็นหลักฐานว่า สังขตธรรม 

กับ อสังขตธรรม หรือสังขารและ 

วิสังขาร ได้มีอธิบายไว้ว่า ธรรมอัน

ปัจจยัปรงุเรยีกว่าสงัขตธรรม ธรรมอนั

ปัจจัยไม่ได้ปรุงเรียกว่าอสังขตธรรม 

และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
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พระยาวชริญาณวโรรส ได้ทรงอธบิาย

ไว้ในธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒ ว่าสิ่ง

หรือสภาพมีเกิดในเบื้องต้น มีแปรไป

ในท่ามกลาง มดีบัในทีส่ดุ เป็นสงัขตธรรม 

อกีอย่างหนึง่ สภาพเกดิแต่เหตทุัง้ปวง

จัดเป็นสงัขตธรรม พระนพิพานจดัเป็น

อสังขตธรรม ในพระสูตรได้มีแสดงไว้

ว่า ธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังขตธรรม 

ทั้งที่เป็นอสังขตธรรม มีวิราคธรรม 

ธรรมเป็นที่สิ้นราคะ คือกิเลสที่เป็น

เคร่ืองย้อมใจให้ติดให้ยินดีคือนิพพาน 

เป็นยอด ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นสงัขตธรรม 

มีมรรคเป็นองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความ

ด�าริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ  

สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ สมัมาอาชวีะ 

เลีย้งชวีติชอบ สมัมาวายามะ เพียรชอบ 

สมัมาสต ิระลกึชอบ สมัมาสมาธ ิตัง้ใจ

ไว้ชอบ เป็นยอด ในพระสูตรแสดง

อธิบายไว้อย่างนี้ 

  ข้อทีพ่งึสงัเกตกค็อืว่า ทัง้สงัขตธรรม

ทัง้อสงัขตธรรม ท่านใช้ค�าเป็นพหูพจน์

ว่าธรรมทัง้หลาย เมือ่ใช้ค�าเป็นพหพูจน์

ว่าธรรมทัง้หลาย กต้็องหมายความว่า

ไม่ใช่มสีิง่เดยีวท้ัง ๒ อย่าง และ เพราะ

ฉะนั้น จึงได้มียอด ถ้าหากว่ามีอย่าง

เดยีวกไ็ม่ต้องกล่าวว่ามียอด ท่ีกล่าวว่า

มียอดนั้นก็ต้องแปลว่ามีที่ไม่ใช่ยอด 

เช่นต้นไม้ก็มีส่วนทั้งหลายของต้นไม้ 

เช่น ราก ล�าต้น กิ่งใบ ขึ้นไปตั้งแต่

โคนต้นจนถงึยอด เพราะฉะนัน้ ต้นไม้

มียอดแปลว่าต้นไม้นั้นต้องมีโคน มี

ล�าต้น เป็นต้น ฉะนัน้ ทีแ่สดงว่ามยีอด 

ดังที่แสดงว่าวิราคะ คือนิพพานเป็น

ยอดท้ังสังขตธรรมท้ังอสังขตธรรม และ

ตรงที่แสดงเป็นอสังขตธรรม ก็แสดง

เป็นพหูพจน์ว่า อสงขฺตา ธมมฺา ธรรม

ทัง้หลายทีเ่ป็นอสงัขตะ สงัขตะกเ็หมอืน

กัน สงฺขตา ธมฺมา ธรรมท้ังหลายที่

เป็นสังขตะ แปลว่ามีมาก เพราะฉะนัน้ 

เมือ่หมายความว่ามมีาก ถ้าเป็นอสงัขตะ

กไ็ม่ใช่นพิพานเพียงอย่างเดียว จงึควร

พจิารณาดวู่าอะไรเป็นสงัขตธรรม อะไร

เป็นอสังขตธรรม

  สงัขตธรรม ธรรมทีม่ปัีจจยัปรงุ ว่า

ถึงสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยปรุงเสีย

ก่อน ค�าว ่าธรรมอันปัจจัยปรุงนี้ก็

หมายความว่า ธรรมท่ีมีเหตท้ัุงปวงปรงุ

ให้บงัเกดิขึน้ คอืเป็นส่วนผลทีเ่กดิจาก

เหตุ จงึมเีหตเุป็นตวัปัจจยั คอืเป็นเหตุ

เป็นเครื่องอาศัยให้บังเกิดขึ้น นี้เรียก

ว่าสงัขตธรรม ดงัเช่นขนัธ์เป็นทีย่ดึถอื 

๕ ประการนีข้องบคุคล คอืกายและใจ

อนันี ้นามรปูอนันี ้ว่าถงึรปูอนัเป็นส่วน

รปูกายซึง่ประกอบขึน้ด้วยธาตท้ัุงหลาย 

ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุ

อากาศคือช่องว่าง เหล่านี้ก็บังเกิดขึ้น
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จากเหตุ นามกายหรือนามธรรม อาการ

ของจิตที่แสดงออกเป็นเวทนา สัญญา 

สงัขาร วญิญาณ กเ็หมอืนกัน ทีป่รากฏ

เป็นเวทนาเป็นต้นนั้น ก็เป็นผลที่เกิด

จากเหตุ มีเหตุปรุงให้บังเกิดขึ้น เหตุ

ที่ตามองเห็นหรือที่ทราบได้ในปัจจุบัน

กม็ ีเหตทุีท่ราบด้วยญาณคอืความหยัง่

รู้ของพระพุทธเจ้าและของท่านผู้รู้ก็มี 

เหตุที่เกิดในปัจจุบันที่ตามองเห็นและ

ทีท่ราบได้ กเ็ช่นรปูกายอนันีต้้องอาศยั

อาหารทีเ่ป็นธาต ุ๔ นัน่แหละ ซ่ึงบคุคล

บริโภคใช้สอยส�าหรับท่ีจะทะนุบ�ารุง

กายให้ด�ารงอยูไ่ด้ ถ้าขาดอาหารกด็�ารง

อยูไ่ม่ได้ นามธรรมกเ็หมอืนกนั กต้็อง

อาศัยเหตุซึ่งเป็นอาหารส�าหรับที่จะให้

เกิดข้ึนและบ�ารุงให้เป็นไปอยู่ เช่นตัว

เวทนาเองท่ีเป็นสขุเป็นทุกข์หรอืว่าเป็น 

กลาง ๆ ไม่สขุไม่ทุกข์ ก็เกดิจากผสัสะ

หรือสัมผัส สัญญาก็เหมือนกัน ก็เกิด

สบืมาจากเวทนา สบืมาจากสมัผสัหรือ

ผัสสะ วิญญาณน้ันเล่าก็เกิดจากนาม

รูปน้ีแหละ และโดยตรงกค็อืเม่ืออายตนะ

ภายใน อายตนะภายนอกมาประจวบ

กนั กเ็กดิเป็นจกัขวุญิญาณเป็นต้น เช่น

ตากับรูปมาประจวบกันก็เกิดจักขุ

วิญญาณ วิญญาณทางตา ก็คือมอง

เห็น การเห็นนี้ก็เป็นตัวจักขุวิญญาณ 

การเหน็รปู และกเ็ป็นสิง่ท่ีเกดิดบั เพราะ

ฉะน้ัน ท่านจงึแสดงว่ามีเกดิในเบือ้งต้น 

มีแปรไปในท่ามกลาง และมีดบัในท่ีสุด 

ฉะนั้น จึงต้องมีอาหารมาบ�ารุงกันอยู่

เป็นส่วนเหตุ นามรูปนี้ชีวิตน้ีจึงด�ารง

อยู่ได้ ดังเช่นทีร่ปูกายอนันีก้ต้็องบรโิภค

อาหารกันอยู่ วันหนึ่งหนหนึ่งสองหน

สามหนเป็นต้น และอาหารบางอย่างก็

ต้องบรโิภคอยู่ตลอดเวลา คือลมหายใจ

เข้าลมหายใจออก หายใจไม่ออกเสีย

สักนาที สองนาทีก็จะอยู่ไม่ได้แล้ว นี้

ต้องมีอาหารบ�ารุงอยู่ตลอดเวลา

  นามธรรมกเ็หมือนกนั การท่ีอายตนะ

ภายในภายนอกประจวบกันอยู่ นี้เป็น

อาหารของนามธรรม ทุกคนตั้งแต่ตื่น

ขึน้มาตากป็ระจวบกบัรปู หูกป็ระจวบ

กบัเสยีง จมกูกป็ระจวบกบักลิน่ ลิน้ก็

ประจวบกับรส กายก็ประจวบกับสิ่งที่

กายถูกต้อง มโนคือใจก็ประจวบกับ

ธรรมะคือเรื่องราว ตั้งแต่ตื่นจนหลับ 

จงึได้มเีวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

กันอยู่ตลอด แม้ในขณะที่หลับ อันที่

จริงนั้นอายตนะ ๕ ข้างต้นพักสนิท 

สักหน่อยหนึ่ง คือ ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย แปลว่าตาไม่รับรูป หูไม่รับเสียง 

จมกูไม่รบักลิน่ ลิน้ไม่รบัรส กายไม่รับ

สิ่งถูกต้อง คือไม่รับรู้อะไรทาง ๕ นี้ 

แต่มโนคอืใจกบัธรรมะ คอืเรือ่งราวนัน้

ยังไม่หยุด จึงปรากฏเป็นความฝัน 

ความฝันนั้นก็เกิดขึ้นในขณะที่มโนคือ

ใจกบัธรรมะคอืเรือ่งราวอันเป็นข้อที ่๖ 
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น้ียังไม่พัก คือแปลว่ายังไม่หลับ ถ้า

มโนคอืใจหลับละกไ็ม่ฝัน แต่นกัจิตวทิยา

แม้ในปัจจุบันก็บอกว่าคนเราฝันอยู่

มากมาย แต่ว่าตื่นขึ้นมาลืมเสียมาก 

จึงรู้สึกว่าบางทก็ีไม่ฝัน บางทกีฝั็นน้อย 

จ�าได้เลือนรางบ้าง จ�าได้แน่นอนบ้าง 

แต่ว่าอันทีจ่รงินัน้ฝันอยูเ่ร่ือย กค็อืมโน

อันนี้ไม่หลับหรือหลับไม่สนิท ไม่ค่อย

จะได้พัก ถ้ามโนพักละก็ไม่ฝัน

  สงัขตลกัษณะ เพราะฉะนัน้ เหล่านี้

จึงเป็นสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยปรุง

ทั้งนั้น และรอบกายของบุคคล สิ่งที่

ตามองเห็นโดยเป็นรูปต่าง ๆ เป็น 

ต้นไม้ เป็นภูเขา เป็นบ้าน เป็นเรือน 

เป็นบุคคล เสียงท่ีได้ยิน กลิ่นรส  

และสิง่ถูกต้องทีไ่ด้ทราบ เรือ่งราวทีค่ดิ

นึกทางใจซึ่งปรุงขึ้นมา เหล่าน้ีก็เป็น

สังขตธรรมทั้งนั้น ธรรมมีปัจจัยปรุง 

ทั้งน้ัน ตลอดจนถึงโลกที่เราอาศัยอยู่

น้ี ดินฟ้าอากาศอะไรทั้งหมด ฝนตก

แดดออกอะไรเหล่านี้ ดวงอาทิตย ์

ดวงจันทร์ทั้งหมด นี้เป็นสังขตธรรม 

ธรรมทีม่ปัีจจยัปรงุทัง้นัน้ เกดิจากเหตุ

ทัง้น้ัน เพราะฉะนัน้ ทกุสิง่ทุกอย่างนี้

จึงตกอยู่ในลักษณะของสังขตลักษณะ 

คอืลกัษณะทีปั่จจยัปรงุทัง้นัน้  อนัได้แก่

  ๑. อุปฺปาโท ปฺายติ ความเกิด

ขึ้นปรากฏ

  ๒. วโย ปฺายติ ความเสื่อมดับ

ไปปรากฏ

  ๓. ิตสฺส อฺถตฺต� ปฺายต ิ

เมือ่ยงัต้ังอยู ่ความแปรปรวนเปล่ียนแปลง 

ไปปรากฏ

  หรอืว่าทีแ่ยกออกมาเป็นไตรลกัษณ์ 

ลกัษณะเครือ่งก�าหนด ๓ หรอืเรยีกว่า 

สามัญลักษณะ ลักษณะที่ทั่วไปของ

สงัขารทัง้ปวง อนัได้แก่อนจิจะไม่เทีย่ง 

ทุกขะเป็นทุกข์คือตั้งอยู่คงที่มิได้ ต้อง

แปรปรวนเปลีย่นแปลงไป และอนตัตา

มิใช่อัตตาตัวตน เพราะบังคับให้เป็น

ไปตามปรารถนาไม่ได้ แต่ว่าความตั้ง

อยูใ่นระหว่างเกิดและเสือ่มดบัในทีส่ดุ

นั้น มีระยะเวลาที่เร็วและช้าต่างกัน 

ชีวิตของบุคคลทุกคนก็เร็วและช้าต่าง

กนั แต่ว่าพอทีจ่ะก�าหนดได้ว่าส่วนมาก

นัน้สักเท่าไร ดงัเช่นทีก่�าหนดว่า กปปฺ 

หนึง่หรอืกปัหนึง่ ดงัทีมี่พระพทุธภาษิต

แสดงว่า หากเจรญิอทิธบิาทภาวนา ก็

จะเจริญอายุกัปหนึ่งหรือเกินกัปหนึ่ง 

เป็นพระพทุธภาษติทีต่รสัแก่พระอานนท์ 

ทีแ่สดงถงึบคุคลผูเ้จรญิอทิธบิาทภาวนา 

เมือ่ได้ทรงปลงอายสุงัขารแล้ว พระอานนท์

จึงได้กราบทูลอัญเชิญให้อย่าเพิ่งเสด็จ

ดบัขนัธปรนิิพพาน ให้ทรงเจรญิอิทธบิาท

ภาวนาเพื่อมีพระชนม์ยืนไปกัปหนึ่ง 

หรือเกินกัปหนึ่ง แต่พระพุทธองค์ได้

ตรัสว่าได้ทรงปลงอายุสังขารแล้ว ไม่

ทรงกลับค�า
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  ค�าว ่ากัปหนึ่งหรือเกินกัปหน่ึงน้ี  

พระอาจารย์ได้อธิบาย ว่าหมายถึง  

ชวีติกปปฺ ซ่ึงประมาณ ๑๐๐ ปีส�าหรบั

คนในยุคปัจจุบัน ปัจจุบันก็ตั้งแต่ครั้ง

พุทธกาลนัน้เรือ่ยมา หรอืก่อนพุทธกาล

นั้นเรื่อยมา ไม่ใช่หมายถึงกัปกัลป์นับ

อายุไม่ถ้วนด่ังท่ีบางคนเข้าใจ ชีวิต

ปัจจบุนักอ็ยู่ในราวน้ันเป็นอย่างมาก ท่ี

มากไปกว่าก็มีน้อย แต่โดยมาก ก็ไม่

ถึง ๑๐๐ ปี ๘๐ ปีก็นับว่ามาก ชีวิต

ของสัตว์เดยีรจัฉานก็มียาวมีสัน้ต่าง ๆ 

กนั ดัง่ทีท่ราบกันอยู่ นี้เป็นระยะของ

เวลาที่ตั้งอยู่ ขณะตั้งอยู่ก็แปรปรวน

เปลีย่นแปลงไปเรือ่ย ๆ และกไ็ด้มแีสดง

ไว้ตัง้แต่เก่าก่อนพทุธศาสนาบงัเกดิขึน้ 

และเมือ่พุทธศาสนาบังเกิดขึน้ก็รบัรอง

เอามาแสดงไว้เหมือนกัน คืออายุของ

โลก เม่ือโลกเราน้ีกม็อีายเุหมอืนกัน มี

เกดิมดีบัเหมือนกนั แต่ว่าระยะเวลาท่ี

ตัง้อยูข่องโลกน้ันยาวมาก แม้ดวงจนัทร์

ดวงอาทิตย์ ดวงดาวต่าง ๆ นกัคิดค้น

ในปัจจบุนัน้ีก็ยังรบัรองว่าเป็นสิง่ท่ีมีเกิด

มดัีบ แต่ระยะเวลาท่ีตัง้อยู่น้ันยาวมาก 

ส�าหรับระยะเวลาเกิดดับของโลกนั้น

ยาวมากจนเรียกว่าหลายสิบกัปกัลป์ 

เป็นอสงไขยท่ีแปลว่านบัไม่ถ้วนปีคือว่า

ยาวมาก และโลกนี้เมื่อถึงคราววินาศ

กจ็ะวนิาศไป แตกสลายไปดบัไป ด้วย

ไฟด้วยน�้าด้วยลม นี้เป็นคติที่แสดงไว้

ตั้งแต่ก่อนที่พุทธศาสนาจะบังเกิดข้ึน 

และเมือ่พุทธศาสนาบงัเกดิขึน้กรั็บรอง

สิ่งนี้เข้ามาแสดงไว้เหมือนกัน

  โอกาสโลกและสังขารโลก เพราะ

ฉะนั้น ทุกอย่างก็เป็นสังขตธรรม คือ

เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงทั้งนั้น มีเกิดมีดับมี

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น โลก

ทัง้หมดนีเ้รยีกว่าเป็น โอกาสโลก โลก

คอืพืน้ปฐพ ีและกแ็ยกออกมาเป็นภเูขา

เป็นต้นไม้พวกพืชต่าง ๆ เป็นร่างกาย

มนุษย์ เป็นสัตว์เดียรัจฉาน ก็เรียกว่า 

สงัขารโลก โลกคอืสังขาร คอืว่าร่างกาย

ของมนษุย์ของสัตว์เดยีรจัฉานตลอดถึง

ของต้นไม้ทั้งหลาย ก็แบ่งส่วนธาตุดิน

น�า้ลมไฟมาจากโอกาสโลกคอืพืน้ปฐพี

นี้มาประกอบกันขึ้น ผสมปรุงแต่งกัน

ขึ้นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้ ก็เรียก

ว่าสังขารโลก และก็เรียกว่าสัตวโลก

หรอืสัตตโลกซ้อนอยู่ในสังขารโลกของ

มนุษย์ของเดียรัจฉาน คือว่ามีจิตใจที่

เป็นธาตุรู้ซึ่งยึดถืออยู่ มีกิเลสอาสวะ

อยู ่กเ็ป็นสัตวโลกซ้อนอยูใ่นสังขารโลก

อนันี ้ซึง่หากจะกล่าวดงัทีก่ล่าวมาแล้ว

ก็กล่าวได้ ว่าเมื่อสังขารโลกของคน 

ของสัตว์นี้แตกสลาย ส่วนที่เรียกว่า 

สัตวโลกนั้นก็จุติคือเคลื่อนออกไปถือ

สงัขารโลกใหม่ ทกุคนเรานีจ้งึเป็นโลก

น้อย ๆ ซึง่แบ่งส่วนมาจากโลกใหญ่คอื

โอกาสโลก และก็ตกอยู่ในลักษณะ
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เดียวกันคือเกิดดับ และเม่ือตั้งอยู่ก็

แปรปรวน

  ทรงสอนให้พจิารณาแยกธาต ุคราว

น้ีก็จะต้องคิดเหมือนกนั ว่าตามท่ีกล่าว

มาแล้วน้ัน จะเป็นรูปธรรมนามธรรม 

ทีร่วมกนัเป็นอตัภาพร่างกายจติใจของ

ทุก ๆ คนตลอดถึงสัตว์เดียรัจฉาน 

ตลอดจนถงึสงัขารโลกทัง้หมด โอกาส

โลกทั้งหมด นี้เป็นสังขตธรรมฝ่ายที่

เป็นรูปหรือฝ่ายที่เป็นวัตถุ คราวนี้ 

ฝ่ายที่เป็นรูปหรือท่ีเป็นวัตถุนี้อันเป็น 

อสงัขตธรรม ธรรมอันปัจจยัไม่ปรงุจะ

มีอีกหรือไม่ คือว่าบรรดาส่วนท่ีเป็น

วัตถุหรือเป็นรูปซึ่งมาปรุงแต่งกันขึ้น 

กม็าจากเหต ุและบรรดาส่วนทีม่าปรงุ

แต่งกันนั้น ก็จะต้องมีที่มาว่าเอาอะไร

มาปรงุแต่ง เพราะฉะนัน้ ในทางพทุธ-

ศาสนาจึงมีสอนให้แยกธาตุ และการ

แยกธาตุที่ต้องการเป็นการปฏิบัติเพื่อ

สมาธเิพือ่ปัญญา อันเป็นสมถกรรมฐาน

วปัิสสนากรรมฐานนัน้ กค็อืว่าก้อนกาย

อันนี้เอาส่วนท่ีเป็นรูปก่อน ก็เป็นท่ี

ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ก็มา

เป็นก้อนอยู่อย่างนี ้มันกค็วรจะเหน็ว่า

เป็นตวัเราเป็นของเราได้ จงึได้ตรสัสอน

ให้แยกธาตุออกไป ว่าอันท่ีจริงน้ัน

ประกอบขึน้จากธาตท้ัุงหลาย โดยมาก

ก็คือธาตุ ๔ คือประกอบขึ้นจาก 

ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า 

เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม 

และในท่ีบางแห่งกม็สีอนให้แยกออกไป

เพิม่อกีธาตหุนึง่คอือากาสธาต ุธาตอุากาศ

คอืช่องว่าง เป็นที ่๕ สอนให้แยกธาตุ

ออกไป ว่าอันทีจ่รงินัน้ไม่ใช่เป็นก้อนดอก 

แต่ว่าแยกออกไปได้เป็นธาตุ ๔ หรือ

เป็นธาตุ ๕ เพื่อที่จะได้กระจายออก

ไปว่าไม่ใช่เป็นก้อนเป็นแท่ง จะได้มอง

เห็น ว่าอันที่จริงนั้นไม่ใช่อัตตาตัวตน 

ไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่แยก

ออกไปได้เป็นธาตุ ๔ หรือธาตุ ๕ 

  เพราะฉะนั้น ค�าว่าธาตุนี้จึงเป็นค�า

ที่แสดงถึงส่วนส่ิงที่เป็นที่มาประกอบ

กันของส่ิงที่เรียกว่า สังขาร คือส่วน 

ผสมอนันี ้คือว่ารปูกายอนันีข้องทุกคน

เป็นสังขารหรือสังขตธรรมดังที่กล่าว

มาแล้ว คือเป็นส่วนผสมปรุงแต่งมา

ประกอบกันเข้า เหมือนอย่างว่าบ้าน 

ท่ีเรียกว่าบ้านนั้นก็คือว่าเครื่องทัพ

สัมภาระท้ังหลายมาประกอบกันเข้า

เป็นบ้าน แต่อนัท่ีจรงินัน้ บ้านก็มาจาก

สิ่งที่ประกอบทั้งหลาย เช่นมาจากไม้

จากอิฐจากปูนจากเหล็กที่เป็นบ้าน 

ตึกราม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาประกอบ

กนัเข้ามาปรงุกันเข้ากเ็ป็นบ้าน บ้านจงึ

เป็นสงัขารคอืส่วนผสมปรงุแต่ง ซึง่อนั

ที่จริงนั้นไม่มีตัวบ้านจริง ๆ คือตัวตน

ไม่ม ีไม่มตีวับ้านจรงิ ๆ แต่มาจากส่วน

ผสมปรงุแต่ง ร่างกายอนันีก้เ็หมอืนกนั 
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ตัวตนร่างกายไม่มี มีมาจากธาตุที่มา

ผสมปรงุแต่งกันขึน้ เพราะฉะน้ัน เพ่ือ

ที่จะให้ละความยึดถือว่าตัวเราของเรา 

จงึได้ตรัสสอนให้แยกธาต ุให้พจิารณา

แยกธาตุอันแสดงว่าธาตุ ค�าว่าธาตุนี้ 

เป็นส่วนทีแ่ยกมาจากค�าว่าสงัขาร สงัขาร

คอืส่วนผสมปรงุแต่งนัน้กเ็ป็นสิง่ทีย่ดึถอื

กนัว่า สมมตบิญัญตักินัว่า เป็นตวัเรา

ของเรานี ้กม็าจากบรรดาธาตท้ัุงหลาย

ที่มาปรุงแต่งกันขึ้น ตรัสสอนให้แยก

ออกไป

  ความหมายของธาตใุนธาตกุรรมฐาน

ได้แสดงถึงธาตแุละสงัขาร อันเป็นการ

แสดงสงัขตธรรม และอสงัขตธรรมด้าน

วตัถใุนเบือ้งต้น สงัขารสิง่ผสมปรุงแต่ง

ที่ก�าลังแสดง ยกขึ้นเป็นตัวอย่างคือ 

รูปกายนี้ 

  ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัสอนให้พจิารณา

แยกธาตุ อันเรียกว่า ธาตุกรรมฐาน 

ในด้านปฏิบัติในสมถกรรมฐานและ

วิปัสสนากรรมฐาน หากว่าจะเปรียบ

รูปกายอันน้ีก็เปรียบเหมือนบ้าน ซ่ึง

เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง คือประกอบข้ึน

จากทัพสัมภาระทั้งหลาย และที่ให้

พจิารณาแยกธาตนุัน้กเ็หมอืนอย่างให้

พจิารณาบ้าน แยกออกเป็นทัพสมัภาระ 

ทั้งหลายท่ีมาประกอบปรุงกันขึ้นเป็น

ตวับ้านนัน้ ท่ีตรสัสอนให้พิจารณาธาตุ

กรรมฐาน ก็เพื่อที่จะให้เห็นว่ากายนี้

ไม่ใช่สัตว์บคุคลตวัตนเราเขา สกัแต่ว่า

เป็นธาตมุาประชมุปรุงแต่งกนัขึน้ เช่น

เดยีวกบัว่าบ้าน ไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเรอืน

ทีแ่ท้จรงิ หรอืว่าไม่มบ้ีานไม่มเีรอืนทีแ่ท้

จริง มีแต่ทัพสัมภาระที่มาปรุงกันขึ้น

เท่านั้น เพื่อท่ีจะได้ดับความยึดถือรูป

กายอันนี้ว่าเป็นตัวเราของเรา หรือดัง

ที่เรียกกันทั่ว ๆ ไปว่าไม่ใช่สัตว์บุคคล

ตัวตนเราเขา ฉะนั้น จึงต้องเข้าใจว่า

ค�าว่าแยกธาตุ ธาตุในทางกรรมฐานนี้

จึงมีความหมายดังกล่าว แต่ถึงดังน้ัน 

กม็คีวามหมายอนัเป็นทีร่วบรวมเข้ามา 

ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ใน ธาตุวิภังคสูตร 

เป็นต้น ที่มีค�าอธิบายค�าว่าธาตุแต่ละ

ธาตุ และอาการของกาย ส่วนไหนต้อง

ด้วยลกัษณะของธาตขุ้อใด กจ็ดัเข้าใน

ธาตุข้อนั้น

  ปฐวธีาต ุธาตดุนิ ตัง้ต้นแต่ปฐวธีาตุ 

ธาตดุนิ หมายถงึสิง่ทีแ่ข้นแขง็อนัมอียู่

ในกายอันนี้คือ เกสา ผม โลมา ขน 

นขา เลบ็ ทนตฺา ฟัน ตโจ หนงั ม�ส� 

เนื้อ นหารู เอ็น อฏฺิ กระดูก อฏฺิ-

มิชฺ� เยือ่ในกระดกู วกกฺ� ไต หทย� 

หัวใจ ยกน� ตับ กิโลมก� พังผืด  

ปิหก� ม้าม ปปฺผาส� ปอด อนฺต�  

ไส้ใหญ่ อนฺตคุณ� สายรัดไส้ อุทริย� 

อาหารใหม่ กรีส� อาหารเก่า มตฺถเก 

มตฺถลุงฺค� ขมองในขมองศีรษะ และ

ส่วนอื่นใดที่แข้นแข็งมีอยู่ในกายอันนี้ 

เรียกว่า ปฐวีธาตุ ธาตุดิน
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  อาโปธาตุ ธาตุน�้า ส่วนที่เอิบอาบ

เหลวบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือ ปิตฺต� 

น�า้ดี เสมหฺ� น�า้เสลด ปพุโฺพ น�า้หนอง

น�้าเหลือง โลหิต� น�้าเลือด เสโท น�้า

เหงื่อ เมโท มันข้น อฺสสุ น�้าตา วสา 

มันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฺฆาณิกา 

น�้ามูก ลสิกา ไขข้อ มุตฺต� มูตร และ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เหลวเอิบอาบ บรรดาที่

มีอยู่ในกายนี้ รวมเรียกว่า อาโปธาตุ 

ธาตุน�้า

  เตโชธาตุ ธาตุไฟ ส่วนที่อบอุ่นที่

ร้อนบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือ ไฟที่ท�า

ร่างกายให้อบอุ่น ไฟท่ีเผาร่างกายให้

ช�ารุดทรุดโทรม ไฟท่ีท�าร่างกายให้

เร่าร้อน และไฟท่ีช่วยในการย่อยอาหาร

ที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้ม และสิ่งที่

อบอุ่นที่ท�าให้อบอุ่นให้ร้อนบรรดาที่มี

อยู่ในกายนี้ ก็รวมเรียกว่า เตโชธาต ุ

ธาตุไฟ

  วาโยธาตุ ธาตุลม ส่วนที่พัดไหว

บรรดาทีม่อียูใ่นกายนี ้กค็อืลมทีพ่ดัขึน้

เบือ้งบน ลมท่ีพัดลงเบือ้งต�า่ ลมในท้อง 

ลมในไส้ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก 

ลมทีพ่ดัซ่านไปท่ัวอวยัวะร่างกายท้ังปวง 

ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ก็รวม

เรียกว่า วาโยธาตุ ธาตุลม

  อากาสธาต ุธาตอุากาศหรอืช่องว่าง

และอกีธาตหุน่ึงท่ีมีแสดงไว้ในพระสตูร

เช่นในธาตุวิภังคสูตร คืออากาสธาตุ 

ธาตุคืออากาศช่องว่าง ได้แก่ช่องว่าง

ทั้งปวงบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ คือช่อง

หู ช่องจมูก ทวารปากหรือช่องปาก 

ช่องทีอ่าหารกลนืลงไป ช่องทีอ่าหารท่ี

บริโภคที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มบรรจุอยู่ และ

ช่องทีอ่าหารขบัถ่ายออกไปในภายล่าง 

และช่องว่างอื่นทั้งหมดที่มีอยู่ในกายนี้ 

ก็เรียกว่า อากาสธาตุ ธาตุอากาศ

  พิจารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ 

พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาธาตุ 

๔ คือธาตุดินน�้าลมไฟ หรือธาตุ ๕ 

ธาตุดินน�้าไฟลมอากาศคือช่องว่าง  

ด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริง ว่านัน่

ไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่เป็นนัน่ นัน่ไม่ใช่

เป็นตัวตนของเรา คือไม่ใช่ตัวเราของ

เรา สักแต่ว่าเป็นธาตุ เพื่อท่ีจะได้ละ

ความเห็น ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา 

ในรปูกายอนันี ้การพจิารณาดัง่นีเ้รยีก

ว่า ธาตุกรรมฐาน ที่ท่านแสดงว่าเป็น

กรรมฐานทีแ่ก้นวิรณ์ข้อที ่๕ คอืวิจกิจิฉา 

ความเคลือบแคลงสงสัย ทั้งนี้เพราะ

อะไร ก็เพราะว่าวิจิกิจฉาความเคลือบ

แคลงสงสัยทั้งหลายนั้น ก็ตั้งขึ้นที่ตัว

เราของเราเป็นข้อส�าคัญ เช่น ตัวเรา

ของเราในอดตีเป็นใครมาอย่างไรเป็นต้น 

ตวัเราของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

เป็นอะไรต่อไปเป็นต้น และตัวเราใน

ปัจจุบันมีหรือไม่มี และเป็นอย่างไร

เป็นต้น ความสงสัยทั้งปวงเหล่านี้เกิด

ขึ้นจากความเห็นยึดถือขันธ์ ๕ ซึ่ง 
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สรุปเป็นรปูธรรมนามธรรมหรอืรปูกาย

นามกายน้ีเองว่าเป็นตัวเราของเรา  

เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ จึงได้เรียกว่า 

อปุาทานขนัธ์ แปลว่าขันธ์เป็นท่ียดึถือ 

ฉะน้ัน เมือ่มาหดัพจิารณาธาตกุรรมฐาน 

พจิารณารปูกายอนันีซ้ึง่เป็นส่วนหยาบ 

เป็นวตัถ ุและเป็นส่วนส�าคัญแห่งความ

ยึดถือว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุมาประกอบ

กนัเข้า ไม่มสีตัว์บคุคลตวัตนเราเขาอยู่

ที่ไหน มีแต่ธาตุมาประกอบกันเข้า

เท่าน้ัน ก็จะท�าให้ความเห็นยึดถือดัง

กล่าวน้ีหายไป ความเหน็ยดึถอืนัน้เรยีก

ว่าอัตตสัญญา ความส�าคัญหมายว่า 

ตัวเราของเรา เมื่อมาพิจารณาท�าธาตุ

กรรมฐานให้เห็นว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุ 

ธาตุสัญญา ความส�าคัญหมายว่าเป็น

สกัแต่ว่าธาตกุจ็ะปรากฏขึน้ อัตตสญัญา

ก็จะหายไป เมือ่เป็นดัง่นี ้บรรดาความ

เคลอืบแคลงสงสยัทัง้หลายทีต้ั่งขึน้บน

ฐานคอืความเหน็ยดึถอืว่าตวัเราของเรา

ทัง้ปวงกจ็ะหายไปหมด อนันีเ้ป็นหลกั

ส�าคญั เพราะความสงสยัเคลอืบแคลง

ทั้งปวงน้ัน ส่วนส�าคัญส่วนใหญ่ต้ังอยู่

บนฐานคอืความเหน็ยดึถือว่าตัวเราของ

เราในรูปกายนามกายนี้แหละ ฉะนั้น 

เมื่อมาพิจารณาเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ

ได้แล้ว อตัตสัญญาหายไป ธาตุสญัญา

มาปรากฏขึน้แทน อตัตสญัญาหายไป 

ความสงสัยท้ังปวงท่ีต้ังอยูบ่นความเห็น

ยดึถอืตวัเราของเรากห็ายไป จะมคีวาม

สงสัยต่อไป ก็ความสงสัยท่ีตั้งขึ้นบน

ธาตนุัน่แหละ แต่ว่ากเ็ป็นเรือ่งของความ

สงสัยในธรรมซึ่งเป็นทางเจริญปัญญา 

อันจะน�าให้ได้ปัญญาที่ยิ่งขึ้นต่อไป

  คราวนี้มาจับพิจารณาถึงค�าว่าธาต ุ

ที่ตรัสสอนไว้ให้พิจารณา อันเป็น 

ธาตุกรรมฐานนี้ ก็จะเห็นได้ดังที่ได้

กล่าวมาแล้วนั้น คือกล่าวน�ามาแล้ว  

ว่าก็เป็นความหมายที่รวมเข้ามาหา 

ส่วนท่ีเป็นสาระคือแก่นสาร ดั่งท่ีมี

อธิบายว่า ส่วนท่ีแข้นแข็งเรียกว่า 

ปฐวีธาต ุธาตดุนิ เป็นต้น เพราะฉะนัน้ 

ค�าว่าธาตุนี้ จึงมีความหมายที่รวมเข้า

มาถึงส่วนที่เป็นสาระแก่นสาร แต่อัน

ท่ีจรงินัน้กยั็งมิใช่ส่ิงท่ีเป็นสาระแก่นสาร

อย่างละเอียดทีเดียวในทางวัตถุ แต่

กไ็ด้กล่าวแล้วว่าท่ีได้ตรัสแสดงแยกธาตุ

ดั่งท่ีมีความหมายดังกล่าวนั้นมุ่งที่จะ

ให้ปฏบิตัเิป็นการแยกธาตทุางกรรมฐาน 

เพื่อผลคือความท่ีจะได้แยกธาตุทาง

จติใจ ท�าให้บรรลถึุงความส้ินกเิลสและ

กองทกุข์ของจติใจ เป็นประการส�าคญั 

ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในด้านสังขตธรรม

และอสังขตธรรมทางจิตใจ

  ทรงแสดงว่าอากาศไม่มทีีส่ดุ วญิญาณ

ไม่มทีีส่ดุ ส่วนทีก่�าลงักล่าวนีก้�าลงักล่าว

ถึงด้านวัตถุ และด้านวัตถุก็เป็นอันว่า

ได้มีการแสดงธาตทุีท่�าให้เหน็ถึงความ
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หมายของค�าว่าธาตุ คือเป็นที่รวมเป็น

ส่วนที่เป็นสาระแก่นสารเป็นอย่าง ๆ 

ไป คือเป็นส่วนทีแ่ข้นแขง็ ส่วนทีเ่หลว

เอิบอาบ ส่วนที่อบอุ่นรุ่มร้อน ส่วนที่

พดัไหวและส่วนทีเ่ป็นช่องว่าง อันส่วน

ทีเ่ป็นช่องว่างอนัเรียกว่าอากาสธาตนุัน้ 

หมายถึงช่องว่างในร่างกายอันนี ้แต่อัน

ที่จริงน้ัน อากาศธาตุคือช่องว่างนอก

กายอันนี้อันเป็นส่วนของโลกธาตุ ม ี

อยู่เป็นอันมาก ในทางพุทธศาสนา 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัแสดงว่าเป็นอนนัตะ

คือไม่มีที่สุด ได้ตรัสแสดงสิ่งท่ีเป็น

อนนัตะไม่มทีีส่ดุไว้ ๒ อย่าง คอือากาศ

ไม่มทีีส่ดุ วญิญาณไม่มีทีส่ดุ และอากาศ

คอืช่องว่างนี ้ไม่ได้หมายถงึธาตทุีม่อียู่

ในอากาศคือช่องว่าง ค�าที่เราเรียกกัน

ว่าอากาศท่ีหายใจเข้าหายใจออก อัน

หมายถึงเป็นตัวธาตุละเอียดที่มองไม่

เห็นด้วยตา หายใจเข้าหายใจออก  

เราเรียกว่าอากาศ อนัทีจ่รงิสิง่ทีห่ายใจ

เข้าหายใจออก ที่เราเรียกอากาศดี

อากาศเสยีนัน้ ไม่ใช่ตวัช่องว่าง ถ้าตวั

ช่องว่างจริง ๆ แล้วไม่มีอะไร ดังที่เรา

บญัญตัเิรยีกกนัว่า สงูขึน้ไปมากท่ีไม่มี

ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ไม่มอีากาศ

หายใจเข้าหายใจออก เป็นบรรยากาศ

หรืออวกาศเป็นต้นนั้น นั่นก็เป็นค�า 

ที่สมมติเรียกขึ้นมา และก็อาจจะ 

นัน่แหละทีเ่ป็นช่องว่างจรงิ ๆ กไ็ด้ คอื

ไม่มีอะไร แต่ว่าต�า่ลงมานีท้ีอ่ยูใ่กล้โลก

เรานี้ มีสิ่งที่หายใจได้คือมีอากาศ เรา

เรียกกันว่าอย่างนั้น คือขอยืมค�านี้ไป

เรียก เพราะเหตุว่าส่ิงท่ีเราหายใจนั้น

มองไม่เห็น จึงขอยืมเรียกว่าอากาศ 

แต่อันที่จริงนั้นไม่ตรงกับความหมาย

ในทางธรรมที่เรียกว่าอากาสธาตุนี้ 

ความหมายของธรรมในค�าว่าอากาสธาตุ

นี ้มุง่ถงึช่องว่างดงัท่ีกล่าวมาแล้ว เมือ่

เป็นช่องว่างดังนี้ ท่านจึงไม่แสดงไว้ใน

ธาตุทั่วไป ในธาตุทั่วไปนั้นท่านแสดง

ไว้เป็น ๔ เท่านั้น คือ สิ่งที่แข้นแข็ง 

ส่ิงที่เหลวเอิบอาบ ส่ิงที่อบอุ่นรุ่มร้อน 

และสิ่งที่พัดไหว ซึ่งบรรดาสิ่งทั้ง ๔ 

เหล่าน้ี ก็จะพึงกล่าวได้ว่าเป็นวตัถทุัง้น้ัน 

เป็นวัตถุที่หยาบ เป็นวัตถุที่ละเอียด 

หรือเป็นวัตถุที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน  

ก็ธาตุเหล่านี้เองท่ีมาประชุมกันก็เป็น

สังขารคือ ส่ิงผสมปรุงแต่งท้ังหลาย  

ดังที่เรียกว่า สังขารโลก และเม่ือมี

วิญญาณธาตุเข้าประกอบ เป็นวิญญาณ

ที่ยังมีกิเลสที่ยังยึดถือเกี่ยวเกาะอยู ่ 

ก็เป็นสัตวโลก สัตวโลกจึงเป็นตัว

วญิญาณนัน้เอง ทีย่งัมกีเิลสทียั่งยดึถือ

เกี่ยวเกาะอยู่ ประกอบกันอยู่ก็เป็น 

ธาตุ ๖ ก็มาเป็นบุคคลนี้ ดังที่ตรัสไว้

ในธาตุวิภังคสูตร

  อธิบายธาตุและสังขาร คราวนี้แม้

ในวชิาการทางโลก เมือ่รวมเข้ามาแล้ว

ก็เป็นธาตุและสังขาร ส่วนที่ผสมปรุง
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แต่งเป็นสังขาร ส่วนท่ีเป็นวัตถุซ่ึงถกู

น�ามาผสมปรุงแต่งก็เป็นธาตุ ดั่งเช่น

ร่างกายอันนี้เป็นสังขาร ธาตุ ๔ ที่มา

ผสมปรุงแต่งเป็นร่างกายอันน้ี น่ันก็

เป็นธาตุ คราวนี้มุ่งวิชาการทางโลกที่

อาจแยกให้ละเอียดออกไปอีก เมื่อยัง

พบว่าเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งอยู่สิ่งใด

กต็าม สิง่น้ันก็เป็นสังขาร และสิง่ท่ีถกู

แยกออกไปเป็นตวัแก่นสารอันมาผสม

ปรุงแต่งกันขึ้น ส่ิงท่ีค้นพบอันเป็นตัว

แก่นสารน้ันกเ็ป็นธาตุ และสิง่ทีพ่บกนั

ว่าเป็นธาตุนั้น ครั้นเมื่อความรู้เจริญ

ขึ้น ก็ยังพบว่ายังไม่ใช่ธาตุแท้ ยังเป็น

ส่วนผสมปรุงแต่งอีก นั่นก็เป็นสังขาร 

ยังไม่ใช่ธาตุแท้ และสิ่งท่ีได้ค้นพบว่า

เป็นตัวแก่นสารที่ละเอียดที่สุด นั่นก็

เป็นธาต ุและหากว่าต่อไปถ้าได้มคีวาม

รู้ พบว่าสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นธาตุนั้น ยัง

เป็นส่วนผสมปรุงแต่งอยู่อีก ก็ยังเป็น

สงัขารอยูน่ัน่แหละ ส่วนสิง่ท่ีเป็นสาระ

แก่นสารที่สุดจนถึงไม่สามารถจะแยก

ออกไปได้อีก อันเป็นตวัทีเ่ป็นสาระแก่น

สารทีเดียวแยกออกไปไม่ได้อีก ถ้าสิ่ง

นั้นมีจริง ๆ นั่นก็เป็นธาตุแท้ ซึ่งใน

ปัจจุบันนี้ก็ได้พบไปโดยล�าดับ จนนับ

ว่าละเอยีดทีส่ดุ อนันีก้แ็สดงว่าตรงกบั

หลักของสังขตธรรมกับอสังขตธรรม  

สังขตธรรม ธรรมท่ีมีปัจจัยปรุงแต่งก็

คอืสังขาร ค�าว่าธรรมนีไ้ด้ทัง้วตัถไุด้ทัง้

ทีไ่ม่ใช่วัตถุ มีความหมายถึงสิง่ทัง้ปวง

ได้ทัง้หมด กเ็ป็นสังขาร ส่วนส่ิงทีเ่ป็น

ตัวธาตุ ตัวธาตุท่ีเป็นสาระแก่นสาร 

จริง ๆ ไม่ได้ถูกปรุงแต่ง เป็นตัวเดิม

จรงิ ๆ ไม่ได้ถกูปรงุแต่งซึง่นบัว่าละเอยีด

ที่สุด อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นตัวธาตุที่

เป็นอสังขตธรรม ธรรมทีปั่จจยัมไิด้ปรงุ

แต่ง ถ้ายังเป็นสังขตธรรมคือสิ่งที่ปรุง

แต่งอยู่ท่ีประกอบอยู่ ก็เป็นสังขารท้ัง

นั้น สิ่งที่ไม่ถูกปรุงแต่งจริง ๆ เป็นตัว

เดิมจริง ๆ แยกออกไปไม่ได้จริง ๆ 

ไม่มอีะไรมาปรงุแต่งจริง ๆ เป็นตวัเดิม

จริง ๆ นั้นเป็นอสังขตธรรม ดังที่ได้

กล่าวมานี ้เป็นสงัขตธรรมและอสงัขต-

ธรรมทางวตัถทุีม่อียู ่และพระพทุธเจ้า

กไ็ด้ตรสัรูแ้ละได้ทรงสัง่สอน แต่กท็รง

สัง่สอนมุง่ในด้านปฏบิตักิรรมฐานเพือ่

ให้พ้นทกุข์ ไม่ได้ทรงสัง่สอนในด้านทาง

โลก จึงได้ตรัสสอนให้แยกรูปกายอัน

นี้แยกธาตุออกไปเป็นธาตุ ๔ ธาตุ ๕

  รูปกายและนามกาย ได้แสดงถึง

สังขตธรรมและอสังขตธรรมทางวัตถุ 

จากนีจ้ะได้แสดงสงัขตธรรมและอสงัขต-

ธรรมทางจติหรอืวญิญาณธาต ุดงัทีไ่ด้

กล่าวแล้วว่าบุรุษ สตรีบุคคลทั้งปวง 

พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีธาตุ ๖ ส�าหรับ

ธาตุทางวัตถุนั้นก็คือธาตุ ๕ ข้างต้น

ประกอบกนัเป็นรปูกาย ส่วนธาตทุี ่๖ 

คือวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ ก็มาประกอบ
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เข้า วิญญาณธาตุนั้นเมื่อมาประกอบ

เข้ากับรูปกายคือธาตุ ๕ ข้างต้น ก ็

ปรากฏเป็น นามกาย ซึ่งเป็นอาการ

ของวิญญาณธาตุหรือจิตใจ ส�าหรับรูป

กายคือกองรปูโดยเฉพาะนัน้ เป็นสิง่ที่

มีสรีรสัณฐานเป็นวัตถุ และเมื่อมา

ประกอบกันก็เป็นสังขาร คือเป็นส่วน

ผสมปรงุแต่งมาจากธาตทุัง้หลาย และ

ธาตนุัน้ได้แสดงแล้วว่า ทางพทุธศาสนา

พระพทุธเจ้าแสดงไว้อย่างไร ได้มุ่งอะไร 

แต่ก็ได้เป็นต้นฉบับหรือต้นทางที่จะ 

ให้มองเห็นได้ ว่าส่วนท่ีเป็นสังขารคือ  

ส่วนผสมปรุงแต่งนั้น ที่ปรากฏเป็น 

รูปกายของทุก ๆ คน จะต้องมาจาก

สิ่งที่มาปรุงแต่งเข้า และสิ่งนั้นคือธาตุ 

และธาตุนั้นมุ่งถึงส่วนที่เป็นสาระแก่น

สาร เช่น ปฐวีธาต ุธาตดุนิ ก็หมายถงึ

สิง่ทีแ่ข้นแขง็ เป็นต้น และสิง่ทีแ่ข้นแขง็

นัน้เมือ่แยกออกไปอกี ๆ ก็ย่อมจะพบ

ละเอยีดเข้า ๆ ไปโดยล�าดบั จนถงึท่ีสดุ 

แปลว่าแยกไปอกีไม่ได้ นัน่เป็นตัวธาตุ

แท้ด้ังเดิม แต่บัดนี้จะค้นพบหรือยัง 

ไม่ทราบ นี้เป็นด้านวัตถุ ซึ่งด้านวัตถุ

แม้ทีก่ล่าวมาแล้วนีก้ส็รปุลงได้ ว่าส่วน

ทีเ่ป็นสงัขารนัน้กเ็ป็นสงัขตธรรม และ

ส่วนที่เป็นธาตุแท้ก็เป็นอสังขตธรรม 

เพราะเมื่อแยกออกไปอีกไม่ได้ เมื่อมี

อยูก่แ็ปลว่าเป็นส่ิงทีไ่ม่มอีะไรมาปรงุแต่ง 

เป็นตัวเดิมแท้ ๆ ของวัตถุ

  คราวนี้มาว่าถึงวิญญาณธาตุ ธาตุรู้

ก็เหมือนกัน อันวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ 

ที่มาประกอบอยู่ในกายนี้อันหมายถึง

รูปกายอันนี้ ก็ย่อมจะมีตัวเดิมซึ่งเป็น

ตวัธาตแุท้ และมีตวัอาการซ่ึงเป็นสังขาร

หรอืเป็นส่วนผสมปรงุแต่งเช่นเดียวกนั 

บคุคลทกุ ๆ คนนัน้ย่อมรูส้กึได้ หรอืว่า

จับได้ในส่วนที่เป็นอาการ ดังที่ได้ตรัส

แสดงไว้ในขนัธ์ ๕ ทีเ่ป็นส่วนนามกาย 

คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

  เวทนา นามข้อท่ี ๑ คอื เวทนา นัน้ 

ได้แก่ความรู้สขุรูทุ้กข์หรอืรู้เป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข ที่ทุก ๆ คนได้มีความ

รู้สึกอยู่ ค�าว่าเวทนานั้นมักจะแปลกัน

ว่าเสวยอารมณ์ คือกินอารมณ์หรือว่า

เอาสุขทุกข์มาใส่เข้า ว่าเสวยสุขเสวย

ทุกข์เสวยเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

ในเม่ือเสวยสุข ทุกคนก็รู้สึกว่าสบาย

กายสบายใจ เมื่อเสวยทุกข์ ทุกคน 

ก็รู้สึกว่าไม่สบายกายไม่สบายใจ เมื่อ

เสวยภาวะเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

ก็รู้สึกปรกติเฉย ๆ ธรรมดา เหมือน

อย่างในเมือ่อยูใ่นท่ีมอีากาศเป็นกลาง ๆ 

ไม่ร้อนไม่หนาว รู้สึกเฉย ๆ ธรรมดา 

เหมอืนอย่างว่าไม่มเีวทนา แต่ความจรงิ

นั้นมี คล้าย ๆ กับว่าบริโภคอาหารที่

มีรสเป็นปรกติธรรมดา ก็ไม่รู้สึกว่า

อร่อย แต่ก็ไม่รู้สึกว่าจืดชืดไม่ชอบรส 
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ซึ่งความจริงก็เคี้ยวอาหารและก็กลืน

อาหารลงท้องไป เรยีกว่ากนิเหมอืนกนั 

แต่เมือ่รสเป็นธรรมดาก็รูส้กึเป็นปรกติ

ธรรมดา อร่อยกไ็ม่ใช่ ไม่อร่อยกไ็ม่ใช่ 

ดัง่น้ีคอืเวทนาทีเ่ป็นกลาง ๆ จงึได้แบ่ง

เวทนาเป็น ๓ คอื สขุเวทนา ทกุขเวทนา 

และอทุกขมสุขเวทนา เวทนาที่ไม่ใช่

ทุกข์ไม่ใช่สุข และก็มีแบ่งพิสดารออก

ไปเป็น ๕ คือสุขเวทนานั้นก็แบ่งเป็น 

๒ คือสขุเวทนาทางกาย สขุเวทนาทาง

ใจ ทุกขเวทนานั้นก็แบ่งเป็น ๒ คือ

ทกุขเวทนาทางกาย ทกุขเวทนาทางใจ 

ส่วนเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นเรียกว่า

อุเบกขาเวทนา เวทนาที่เป็นกลาง ๆ 

ไม่ใช่ทกุข์ไม่ใช่สขุ แบ่งเป็น ๕ เวทนา 

นีก้เ็ป็นอาการของจติหรือของธาตรุู ้ซึง่

นับว่าเป็นตัวสังขารคือส่วนผสมปรุง

แต่งเหมอืนกนั จึงเป็นเวทนาขึน้มา แต่

ว่าเป็นสงัขารอย่างไรนัน้กย็งัไม่อธบิาย

  สัญญา นามข้อที่ ๒ คือ สัญญา 

ความรู้จ�า ก็คือจ�ารปู จ�าเสยีง จ�ากล่ิน 

จ�ารส จ�าโผฏฐัพพะ สิ่งที่กายถูกต้อง 

และจ�าเรือ่งราวทางใจ แม้ความรูจ้�าคอื

สัญญานี้ก็เป็นสังขาร คือส่วนผสม 

ปรุงแต่ง เหมือนกัน

  สังขาร นามข้อท่ี ๓ คือ สังขาร  

ซึ่งเป็นค�าที่ซ�้ากันกับค�าว่าสังขาร แต่

ว่าสงัขารในขนัธ์ ๕ นี ้มุง่ถงึสังขารทาง

ใจเท่านัน้ คือความคิดปรงุหรอืปรงุคิด 

ก็คิดปรุงหรือปรุงคิดรูปบ้าง เสียงบ้าง 

กลิ่นบ้าง รสบ้าง โผฏฐพัพะ ส่ิงทีก่าย

ถูกต้องบ้าง ธัมมะคือเรื่องราวทางใจ

บ้าง หรือว่าแบ่งสรุปลงเป็น ๓ คิดดี 

คิดช่ัวหรือคิดไม่ด ีและคดิเป็นกลาง ๆ 

อนันีเ้รยีกว่าสงัขาร ได้แก่รูป้รุงหรอืรูค้ดิ 

คือคิดปรุงหรือปรุงคิด อันนี้ก็เห็นได้

ชัดว่าเป็นตัวสังขารโดยตรง คือเป็น

ส่วนผสมปรุงแต่ง 

  วญิญาณ นามข้อที ่๔ คอื วญิญาณ 

ซึง่เป็นความรู ้ในเมือ่ตากบัรูปประจวบ

กันก็รู ้รูปคือเห็น ในเมื่อหูกับเสียง

ประจวบกนักร็ูเ้สียงคอืได้ยิน เมือ่จมกู

กับกลิ่นประจวบกันก็รู้กลิ่นคือทราบ

กลิ่น เม่ือล้ินกับรสประจวบกันก็รู้รส

คือทราบรส เม่ือมโนคือใจกับธรรมะ

คือเรื่องราวประจวบกันก็รู ้เรื่อง คือ

ความรู้ท่ีเราเรียกว่าเห็นรูป ความรู้ท่ี

เราเรยีกว่าได้ยินหรอืฟังคอืได้ยินเสียง

ฟังเสียง ความรู้ที่เราเรียกว่าทราบคือ

ทราบกลิน่ทราบรสทราบโผฏฐพัพะคอื

ส่ิงทีก่ายถูกต้อง และความรูท้ีเ่ราเรยีก

ว่ารูห้รอืคดิคอืรูห้รอืคดิเรือ่ง ในขณะที่

อายตนะภายในอายตนะภายนอกมา

ประจวบกันเข้านี้คือวิญญาณ เป็น

วญิญาณในขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เป็นวญิญาณ

ในวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ที่กล่าวมาโดย

ล�าดับ
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  อธบิายทบทวนสงัขารและวญิญาณ

ในความหมายต่างกัน เพราะฉะน้ัน 

มาถึงตอนนี้แล้วจะพบค�าที่ซ�้ากัน แต่

ความหมายต่างกันอยู่ ๒ ค�า ค�าหนึ่ง

ก็คือค�าว่าสังขาร ท่ีพูดมาโดยล�าดับ

ตัง้แต่ต้นแล้วว่าสิง่ผสมปรงุแต่ง นีค่ลมุ

ทั้งหมด ทุกอย่างท่ีผสมปรุงแต่งเป็น

สังขารทั้งน้ัน และมาถึงสังขารอีกค�า

หนึ่งก็คือสังขารในขันธ์ ๕ ก็หมายถึง

ผสมปรุงแต่งเหมือนกัน แต่ว่าเฉพาะ

ที่เป็นทางจิตใจคือคิดปรุงหรือปรุงคิด

ต่าง ๆ 

  อกีค�าหนึง่คอืค�าว่าวญิญาณ ทีก่ล่าว

มาโดยล�าดับนั้น วิญญาณธาตุ ธาตุรู้  

ซึ่งหมายถึงรู้ท่ีเป็นตัวเดิมหรือว่าจิตท่ี

เป็นตัวเดิม แต่ว่าวิญญาณในขันธ์ ๕ 

นี้มุ่งถึงการเห็นการได้ยินเป็นต้นดัง

กล่าวแล้ว เพราะฉะนัน้ เมือ่มุง่อธบิาย

ต่างกันดังนี้ ก็จะพึงเห็นว่าวิญญาณนี้

เป็นวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ หมายถึงรู้ที่

เป็นตัวเดิมในบุคคลทุก ๆ คนนี้มีรู้ที่

เป็นตัวเดิมประกอบอยู่ จะนอนหลับ

หรือว่าจะตื่นหรือว่าจะสลบไสลไปยัง

ไม่ตายละก็ ตัวรู้ที่เป็นตัวเดิมนี้ยังอยู่ 

นี้คือตัววิญญาณธาตุ ธาตุรู้ รู้ท่ีเป็น 

ตัวเดิม 

  ส่วนวญิญาณในขนัธ์ ๕ นี ้ถ้าหากว่า

ตากับรูปไม่มาประจวบกนั จกัขวุญิญาณ

รู้ทางตาก็ไม่เกิดไม่มี เหมือนอย่าง

หลบัตาอยู ่ไม่ได้ดอูะไรไม่ได้มองอะไร 

ยิ่งคนตาบอดก็แปลว่าจักขุวิญญาณ 

ไม่มี ทางอื่นก็เหมือนกัน เช่นว่าหูกับ

เสียงถ้าไม่มาประจวบกนั โสตวิญญาณ

รู้ทางหูก็ไม่มี คนหูหนวกก็ย่อมไม่มี 

ข้อนี้ คนตาบอดหูหนวกนั้นก็แปลว่า

ไม่มีจักขุวิญญาณ ไม่มีโสตวิญญาณ 

จมูกลิ้นกายนั้นก็เหมือนกัน คนที่เป็น

อมัพาตเอาเขม็แทง กไ็ม่เจบ็ตรงทีเ่ป็น

อัมพาตนั้น หรือว่าคนที่เขาฉีดยาชา

ผ่าตดัไม่เจบ็ กแ็ปลว่าดบักายวิญญาณ 

ดับรู้ทางกายในส่วนนั้น มโนวิญญาณ 

ถ้าหากว่ามโน คอืใจกบัธรรมะคอืเรือ่ง

ราวไม่มาประจวบกัน มโนวิญญาณก็

ไม่เกิด เช่นขณะที่หลับสนิทหรือสลบ 

ไสลไปทีเดียว 

  แต่ว่าแม้คนตาบอดหูหนวกคนที่

สลบไสลคนทีถู่กฉดียาชาดงักล่าวมานัน้ 

ตวัวญิญาณธาตทุีเ่ป็นธาตรุู ้คอืรูท้ีเ่ป็น

ตัวเดิมยังอยู่ เขาจึงสะกดจิตที่หัดกัน

มาแล้วให้คนตาบอดเห็นได้ ในขณะที่

จติถกูสะกดเข้าสูส่ภาพทีจ่ะเรยีกว่าเป็น

สมาธิหรือเป็นจิตส่วนลึก ให้รู้สึกเห็น

ได้เหมอืนอย่างอาศยัทางประสาทกาย

ส่วนใดส่วนหนึง่ เพราะว่ายงัมวีญิญาณ

ธาต ุธาตรุูท่ี้เป็นตัวเดิมคือตวัรู ้รูท้ีเ่ป็น

ตัวเดิมยังอยู่ 

  เพราะฉะนัน้ เวทนา สญัญา สังขาร 

วิญญาณท้ัง ๔ นีจ้งึเป็นความรู ้ซึง่เป็น

สงัขารคือส่วนผสมปรงุแต่ง ซึง่มาจาก

รู้ที่เป็นตัวเดิมคือธาตุรู้ เมื่อรู้ที่เป็นตัว
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เดิมคือธาตุรู้นั้นมาประกอบกันอยู่กับ

รูปกาย ซ่ึงเป็นธาตุไม่รู ้คือเป็นวัตถุ  

แล้วก็ได้ความรู้ที่เป็นตัวอาการ ท้ัง  

๔ นี ้เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

รู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

รู้จ�า รู้คิดปรงุ ปรงุคดิ และรู้เหน็รูไ้ด้ยนิ

เป็นต้น ดงัทีส่ามญัชนทุก ๆ คนได้อยู่

มอียู ่ความรูเ้หล่านีเ้ป็นสงัขารคอืส่วน

ผสมปรุงแต่งทั้งนั้น ซึ่งมาจากธาตุรู้ที่

เป็นรู้ตัวเดิมมาประกอบกันกับรูปกาย

  กายมีความหมายอย่างเดยีวกบัขันธ์

ค�าว ่า กาย ซึ่งมักจะเข้าใจกันว่า 

หมายถึงรูปกายอย่างเดียว และบางที

เรากเ็รยีกรปูกายว่ากาย เช่นค�าว่ากาย

ใจ ค�าว่ากายในค�าว่ากายใจนี้หมายถึง

รปู ใจกใ็จ แต่บางที ค�าว่ากายน้ันกม็า

ใช้กบันามด้วย เช่น รปูกาย นามกาย 

คือค�าว่ากายน้ีแปลว่าประชุม เหมือน

กบัค�าว่าขนัธ์ท่ีแปลว่ากอง กองก็คือสิง่

ทัง้หลายหลายอย่างมากองรวมกนั กาย

ก็แปลว่าประชุม ก็หมายถึงสิ่งหลาย

อย่างมาประชมุกนั เพราะฉะนัน้ ค�าว่า

กายกับค�าว่าขันธ์จึงมีความหมายเป็น

อย่างเดียวกัน และอาจใช้ได้ทั้งแก่รูป 

เรยีกว่ารูปกาย ทัง้แก่นาม เรียกว่านาม

กาย และค�าว่านามนัน้ก็บ่งอยู่แล้ว ว่า

ไม่ใช่รูป สักแต่ว่าเป็นนาม และค�าว่า

นามนีแ่ปลว่าอะไรมีความหมายอย่างไร

จะต้องอธบิายอกีหนหน่ึง เพราะฉะนัน้ 

ให้เข้าใจค�าว่ากายดัง่นี ้เวลาเรยีกว่ารปู

กายนามกายจะได้ไม่สงสัย คือใช้ได ้

ทั้งสอง แปลว่าประชุมแห่งรูปประชุม

แห่งนาม ก็คือกองรูปกองนาม

  อุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือ  

คราวนี้ค�าที่เรียกโดยมากว่าขันธ์ ๕  

นัน้ ขนัธ์กค็อืค�าว่ากอง ดัง่ทีก่ล่าวแล้ว 

รปูขนัธ์กคื็อกองรปู กห็มายถึงหลาย ๆ 

ส่ิงมารวมกันเข้า มากองอยู่เป็นรูป 

เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ 

กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร 

วิญญาณขนัธ์ กองวิญญาณ กห็มายความ

ว่า เวทนากมี็หลายอย่าง สัญญากห็ลาย

อย่าง สังขารก็หลายอย่าง วิญญาณก็

หลายอย่าง มากองรวมกนัอยู่เป็นกอง 

จงึเรยีกว่าขนัธ์แต่ละข้อ และทีเ่รยีกว่า 

อุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือ ก็

หมายความว่า สัตว์บุคคลทั้งปวงนั้น

ย่อมยดึถอืขนัธ์ทัง้ ๕ นีว่้า “เอต� มม” 

นีเ่ป็นของเรา “เอโสหมสมฺ”ิ เราเป็นนี่ 

“เอโส เม อตฺตา” นี่เป็นอัตตาตัวตน

ของเรา เพราะฉะนัน้ ขนัธ์ทัง้ ๕ นีจ้งึ

เรียกว่าอุปาทานขันธ์ แปลว่าขันธ์เป็น

ที่ยึดถือ 

  เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าจงึได้ทรง

สัง่สอนให้รูจ้กัสจัจะคือความจรงิ ว่าอนั

ทีจ่รงินัน้ข้อทีบุ่คคลยึดถือกนัอยู่ว่าอตัตา 

คอืตวัตนกด็ ีอตัตนยิะ คอืทีจ่ะพงึยดึถือ

ว่าตัวตนก็ดี โดยมากนั้นก็เข้าใจหรือ
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ว่าเห็นรวม ๆ กันอยู่ว่านี้แหละตัวเรา

ของเรา เข้าใจและเห็นรวม ๆ กันอยู่ 

จึงได้ตรัสแยกออกไป ว่าอันท่ีจริงน้ัน 

ก็แยกออกไปได้เป็นขันธ์ ๕ รูปขันธ์ 

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 

วิญญาณขันธ์ รูปขันธ์คือกองรูปนั้นก็

เป็น สังขาร ส่วนผสมปรุงแต่งทั้งนั้น 

แต่ว่าก็เป็นส่วนผสมปรงุแต่งซึง่เป็นไป

ตามธรรมชาติธรรมดา เหมือนอย่าง

ต้นไม้กเ็ป็นส่วนผสมปรุงแต่ง กเ็กดิขึน้

มาตามธรรมชาติธรรมดา 

  ทีว่่าธรรมชาตธิรรมดานัน้กห็มายความ

ว่าเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย คือเมื่อมีเหตุ

ปัจจยักย่็อมเกดิเป็นผลข้ึนมา ธรรมชาติ

ทัง้หลายในโลกกเ็ป็นอย่างนี ้ซึง่ทีป่รากฏ

เป็นฝนตกแดดออกเป็นผล ก็เกิดขึ้น

จากเหตซุึง่เป็นธรรมชาติธรรมดา ฟ้าผ่า 

กเ็ป็นผลท่ีเกิดจากเหตุซ่ึงเป็นธรรมชาติ

ธรรมดา กลางวันกลางคืนเป็นต้นก็

เหมอืนกัน โลกธาต ุดาวเดอืนทัง้หมด

ก็เหมอืนกนั สตัว์บคุคลทัง้หมดกเ็หมอืน

กัน และมาเฉพาะจติใจกโ็ดยสิง่ทีเ่รยีก

ว่าเป็นมนุษย์ก็ดี เป็นเดียรัจฉานก็ดี 

ย่อมมธีรรมชาตธิรรมดาท่ีประกอบกัน

อยู่ ๒ ส่วนดังกล่าวมาแล้ว คือส่วนที่

ไม่รูค้อืส่วนท่ีเป็นวตัถ ุได้แก่ส่วนท่ีเป็น

รูปกาย และส่วนที่เป็นธาตุรู้คือตัวรู้ 

ส่วนทีไ่ม่รูก้บัส่วนทีรู่ม้าประกอบกนัเข้า 

กเ็ป็นมนษุย์เป็นสตัว์เดยีรัจฉานต่าง ๆ 

มนุษย์นั้นก็มีชาติก�าเนิดเกิดในครรภ์ 

สัตว์เดียรัจฉานน้ันก็มชีาตกิ�าเนดิต่าง ๆ 

เกดิในไข่กม็ ีเกดิในเถ้าไคลกม็ ีเกิดใน

ครรภ์อย่างมนุษย์ก็มี ตลอดไปถึงอีก

จ�าพวกหนึ่ง เรียกว่าโอปปาติกะ คือ

พวกทีล่อยเกดิ ไม่ได้เกดิในครรภ์ เกดิ

ในไข่ เกดิในเถ้าไคลเหมอืนอย่างมนษุย์

และเดยีรจัฉานท้ังหลาย ได้แก่พวกเทพ

ท้ังหลาย พวกผท้ัีงหลาย พวกอสุรกาย

ทั้งหลาย เรียกว่าพวกเทวดา มาร 

พรหม เปรต อสุรกาย สัตว์นรก  

อะไรทัง้หมดนีเ้ป็นพวกโอปปาตกิะหรอื

พวกลอยเกิด แต่ก็มีกายทิพย์ที่เป็น

กายส่วนละเอียด กับมีตัวรู ้หรือมี 

ธาตุรู้ รู้ที่เป็นตัวเดิมอีกเหมือนกันมา

ประกอบกัน จึงได้รวมกันเข้าเรียกว่า

สัตวโลก นี้เป็นธรรมชาติธรรมดากัน

มาทั้งนั้น

  คราวนี้อย่างภูเขาที่เป็นภูเขาขึ้นมา 

แม่น�้าเป็นแม่น�้าขึ้นมา นี้เป็นแต่วัตถุ  

วัตถุที่ไม่มีรู้ ต้นไม้ทั้งหลายท่านแสดง

ว่าเป็นส่ิงท่ีมีอินทรย์ีเดยีวกบัชวิีตินทรย์ี 

อินทรีย์คือชีวิต แต่ก็ไม่นับว่ามีธาตุรู้

หรอืรูท้ีเ่ป็นตวัเดมิ แต่อนัทีจ่รงินัน้ต้นไม้

ก็มีตัวรู้เหมือนกัน แต่เราไม่เรียกว่ารู้

เหมอืนอย่างมนษุย์สตัว์ทัง้หลาย อย่าง

ต้นไม้บางอย่างไปถกูเข้า ใบจะหบุทนัที 

เหมือนอย่างมีรู้เหมือนกัน หรือเช่นที่

เขาทดลองดูแล้ว ว่าต้นไม้ทีค่นหมัน่ไป

จิตศึกษา



358

เยี่ยมและคนแผ่เมตตาให้อยู่เสมอ ๆ 

มกัจะงอกงามดกีว่าต้นไม้ทีป่ล่อยปละ

ละเลยไม่สนใจ แม้ว่าจะให้น�า้ให้อาหาร

คล้าย ๆ กันก็ตาม ก็เหมือนอย่างว่า

รับรู้เหมือนกัน แต่ว่าไม่มากจนเรียก

ว่าธาตุรู้หรือที่เรียกว่ารู้ที่เป็นตัวเดิม

  คราวนี้ที่จะมาถึงจุดของความรู้ซึ่ง

เป็นตวัสงัขาร กบัรู้ทีเ่ป็นตวัเดิมทีเ่รยีก

ว่าธาตุรู้ อันจะพึงเรียกได้ว่าวิสังขาร 

ความรู้หรือรู้ที่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งนั้น

เป็นสงัขตธรรม รูท่ี้เป็นตวัเดมินัน้หรอื

ที่เรียกว่าธาตุรู ้นั้นคือท่ีเป็นธาตุแท้  

เรียกว่าอสังขตธรรม แต่คราวน้ีที่จะ

เป็นสงัขตธรรมขึน้มา ตลอดจนถงึท�าให้

ธาตทุีไ่ม่รูค้อืทีเ่ป็นวตัถเุป็นสงัขตธรรม

ไปด้วยกัน ก็เพราะมีอีกสิ่งหน่ึงท่ี 

เรียกว่ากิเลส เข้ามาผสมปรุงแต่งอยู่

กบัความรูห้รือว่าธาตุรูด้งักล่าวนัน้ด้วย

  สังขตธรรมฝ่ายวัตถุ ได้แสดงถึง

สังขตธรรมกับอสังขตธรรม และได้

แสดงทางฝ่ายวัตถมุาแล้ว ก�าลงัแสดง

ถึงฝ่ายจิตใจ ซึ่งได้กล่าวว่าเป็นธาตุรู้ 

อนัใช้เป็นภาษาบาลใีนพระสตูรหนึง่ว่า 

วญิญาณธาตุ ธาตรุู ้ซึง่มาประกอบเข้า

กับฝ่ายธาตุที่ไม่รู้ จึงเป็นสัตว์บุคคล

ชายหญิงดั่งท่ีปรากฏอยู่ และเพราะ

เหตุที่ยังมีอีกส่วนหนึ่งเข้ามาผสมปรุง

แต่งคือส่วนกิเลส จะได้ย�้าความบาง

ประการเพื่อให้ชัดขึ้น

  พระพทุธเจ้าได้ทรงเป็นพระสพัพญัู 

คอืเป็นผูต้รสัรู้ทัง้หมด ตรสัรูจ้บสากล-

ธรรม ธรรมทัง้สิน้ สากลโลก โลกทัง้สิน้ 

อนัรวมท้ังสากลสัตวโลก สัตวโลกท้ังส้ิน 

ดงันัน้จงึได้ทรงประมวลทกุ ๆ ส่ิงทกุ ๆ 

อย่าง ทั้งฝ่ายที่เป็นวัตถุ และทั้งฝ่าย 

ที่ไม่ใช่วัตถุคือจิต เข้าเป็นสังขตธรรม 

ธรรมที่มีป ัจจัยปรุงแต่งอย่างหนึ่ง  

อสังขตธรรม ธรรมท่ีไม่มีปัจจัยปรงุแต่ง

อย่างหนึง่ และสิง่ท่ีปรากฏอยูใ่นโลกนี้

ที่เป็นฝ่ายวัตถุล้วน ๆ ก็มี ๒ อย่าง 

ดังกล่าวนั้นเช่นเดียวกัน ดังที่ได้กล่าว

มาแล้ว ว่าเรียกกันถึงสิ่งที่มีปัจจัยปรุง

ว่าสังขตธรรมว่าสังขาร และสังขารน้ัน

ก็คือส่วนผสมปรุงแต่งทั้งหลาย ว่าถึง

ฝ่ายที่เป็นวัตถุเท่านั้น ไม่มีจิตใจเข้า

ประกอบ กเ็ป็นฝ่ายสงัขารคอืส่วนผสม

ปรงุแต่ง เอาอะไรมาปรงุแต่ง ปรงุแต่ง

จากอะไร ก็จากธาตุทั้งหลาย คือส่วน

ท่ีเป็นสาระแก่นสาร ซึ่งจะกล่าวได้ว่า

เป็นตัวเดิม ดังเช่นปรุงแต่งมาจาก 

ธาตท้ัุง ๔ ซึง่ได้กล่าวแล้วว่า แสดงใน

ทางวิปัสสนากรรมฐานส�าหรับจัดขึ้น

พิจารณาแยกธาตุ แต่ก็ได้ประโยชน์

ตั้งแต่ทางสมถกรรมฐานขึ้นไปด้วย  

สิง่ท่ีแข้นแข็งกเ็รยีกว่าปฐวธีาต ุธาตดิุน 

ทีเ่หลวเอบิอาบกเ็ป็นอาโปธาต ุธาตนุ�า้ 

ที่อบอุ่นก็เป็นเตโชธาตุ ธาตุไฟ ที่พัด

ไหวก็เป็นวาโยธาตุ ธาตุลม และเมื่อ
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ทัง้ ๔ นีม้าผสมปรงุแต่งขึน้เป็นสงัขาร 

เช่นเป็นภูเขา เป็นก้อนดิน ท่อนไม้  

ก็ย่อมมีอากาสธาตุ ธาตุอากาศ คือ

ช่องว่างอยู่ในสิ่งเหล่านี้อีกด้วย และนี้

คืออากาสธาตุ ช่องว่าง ความจริงใน

ช่องว่างนั้นต้องหมายถึงว่าไม่มีอะไร 

แต่ในทกุสิง่กม็ช่ีองว่างอยูท่ัง้นัน้ อย่าง

หยาบอย่างละเอียด คราวนี้เมื่อค้น 

ลงไป ๆ ถ้าสามารถจนถึงธาตุที่เป็น

อย่างละเอียดที่สุดที่แยกออกไปไม่ได้

อีก นั่นก็เรียกว่าเป็นต้นเดิม และที่

เป็นต้นเดมินัน้ กก็ล่าวได้ว่าไม่มปัีจจยั

อะไรมาปรุง เพราะเมื่อยังมาปรุงอยู่  

ก็ยังเป็นสังขารอยู่ จนกว่าจะได้พบ  

ถ้ามีส่วนที่เป็นวัตถุนั้นท่ีไม่มีอะไรมา

ปรงุ แยกออกไปไม่ได้อีก นัน่แหละถึง

จะเป็นอสังขตธรรมคือสิ่งท่ีไม่มีปัจจัย

ปรงุ ซึง่กน่็าจะต้องมอียู ่แต่จะละเอยีด

ไปอย่างไรหรอืจะกลายเป็นอะไรไป นัน่

ก็ไม่ทราบได้ทางด้านวัตถุ

  สงัขารฝ่ายวตัถมุเีกดิมดีบั คราวนี้

ได้ว่ามาถึงต้นไม้ด้วย ว่าต้นไม้นั้นก็มี

เกดิมเีตบิโตและก็มีตาย แต่ก็ไม่รบัรอง

ว่ามจีติหรอืวญิญาณ ท่านแสดงไว้ว่ามี

อนิทรย์ีเดยีวคอืมชีวีติอนิทรย์ี อนิทรย์ี

คอืชวีติ และก็ดเูหมือนว่าจะมีความรบั

สมัผสัอยูบ้่าง ซ่ึงน่าจะคล้าย ๆ กับเริม่

จะมีกายประสาทหรือมีกายประสาท

อยู่บ้าง เพราะว่าเมื่อมีชีวิตอินทรีย์ 

อินทรีย์คือชีวิต อินทรีย์เดียว ก็น่า 

จะต้องมีประสาทอยู่บ้าง เช่นว่ากาย

ประสาท ประสาทส่วนกาย ทีร่บัสัมผสั

หนาวร้อนเป็นต้นได้ เพราะฉะนั้น จึง

ยงัไม่จดัเป็นสตัว์มชีวิีตทีเ่ข้าในข้อห้าม

ไม่ให้ฆ่าตามศีลข้อที่ ๑ ปาณาติปาโต 

ปาณาติปาตา เวรมณี ปาณาติปาโต 

ก็คือการท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง เมื่อ

เป็นศีลก็เป็นเวรมณี คือเว้นจากการ

ท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง และสัตว์ที่มี

ชีวิตนี้ท่านใช้ค�าว่าปาโณหรือปาณะ  

ที่แปลว่าสัตว์ที่มีลมหายใจ มีปาณะ  

มีปราณ มีลมปราณ ลมปราณก็คือ 

ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ซึ่งในศีล

ข้อที ่๑ นี ้กร็บัรองว่า อะไรเป็นปาโณ 

คือ สัตว์มีปราณหรือมีชีวิต เอาถึง

บรรดามนษุย์และสตัว์เดียรจัฉานท้ังหลาย 

ทัง้ใหญ่ทัง้เลก็ตลอดจนถงึมดปลวก แต่

ว่าไม่ได้รับรองไปจนถึงเชื้อโรค ซึง่ใน

บดัน้ีพบบรรดาเชือ้โรคต่าง ๆ เป็นต้น 

ซึ่งมีอาการเคลื่อนไหวเป็นต้นเหมือน

อย่างตวัน�า้หรอือะไรทีเ่ป็นชนดิเลก็ทีส่ดุ 

แต่ว่าถ้าจะเป็นสัตว์มีชวิีต กไ็ม่ได้รบัรอง

เข้าในศีลข้อที่ ๑ นี้ หรือว่าจะไม่ถึง

เป็นปาโณ สัตว์มีปราณมีลมหายใจ 

เข้าออก ก็เป็นอันว่าไม่ใช่เข้าจ�าพวกนี้ 

เพราะฉะนั้น จึงมีอนุญาตให้ใช้ยาได้ 
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ซึง่ยาน้ีก็ใช้ท�าลายเชือ้โรคนัน่เอง เพราะ

ฉะน้ัน บรรดาพวกนีจ้งึไม่รบัรองว่าเป็น

สัตว์มีชีวิต ซ่ึงนับเข้าในข้อห้ามศีลข้อ

ที่ ๑ เอาแต่ที่ปรากฏทั่ว ๆ ไป สัตว์

ใหญ่สตัว์เลก็จนถงึมดปลวกลกูน�า้เป็นต้น 

น้ีนับว่าเป็นสัตว์มีชีวิต เพราะฉะนั้น 

โลกน้ีจึงไม่เล็กลง ดังจะพึงเห็นได้ว่า 

บรรดาสิง่ทีเ่ป็นสงัขารนัน้ ซึง่มลีกัษณะ

แห่งสงัขารท่ีพระพุทธเจ้าตรสัเอาไว้ คือ

มคีวามเกดิขึน้ปรากฏ มีความเสือ่มสิน้

ไปปรากฏ เมือ่ยงัตัง้อยูม่คีวามปรวนแปร

เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏ 

และเมือ่มคีวามเสือ่มสิน้ไปนัน้ เช่นว่า

ต้นไม้ภูเขาต้องสลายไป ต้นไม้ก็ตาย

ไปผไุป กเ็ป็นอยูด่ัง่นี ้แล้วกเ็กดิขึน้ใหม่ 

เพราะหากว่าบรรดาสงัขารท่ีมารวมกัน

แล้วกแ็ตกสลายหรือแยกกนัออกไปนัน้ 

ถ้าหากว่าหมดสิน้ไป โลกกจ็ะเลก็ลง ๆ 

ทกุท ีแต่นีก่ไ็ม่เลก็ลง กเ็พราะว่าบรรดา

ธาตทุัง้หลายไม่ได้สลายไป เป็นแต่เพยีง

ว่าเมื่อธาตุท้ังหลายมารวมกันเข้าเป็น

สังขาร และเมื่อสังขารแตกสลายธาตุ

ทั้งหลายก็แยกย้ายกันไป เช่นธาตุที่

แข้นแข็งก็ไปเป็นส่วนที่แข้นแข็ง ธาตุ

ทีเ่อบิอาบกไ็ปเป็นธาตท่ีุเอิบอาบ อบอุ่น

ก็ไปเป็นธาตุอบอุ่น พัดไหวก็ไปเป็น

ธาตุที่พัดไหว แต่ว่าความส�าคัญของ

ธาตุเหล่าน้ีก็น่าจะรวมกันอยู่ในส่วนท่ี

แข้นแข็ง และมีส่วนอื่น ๆ เข้ามา

ประกอบ จะเล็กเท่าไรก็ตามก็แปลว่า

ยงัอยู ่และเมือ่ถงึเวลาก็มาประกอบกนั

เข้าเป็นสังขารอกี และเม่ือสังขารแตก

สลายก็แยกกันไปอีก ก็ไปรวมกันอยู่

ในโลกธาตุท่ีเรียกว่าโอกาสโลกอันนี้

นีเ่อง ไม่ใช่ไปทางไหน โลกจึงไม่มเีลก็ลง

  เม่ือรปูกายดบั วิญญาณธาตเุคลือ่น

ไปตามกรรม คราวนีม้ากล่าวถึงท่ีมทัีง้ 

๒ ส่วนร่วมกนั คอืว่าส่วนทีไ่ม่รูกั้บส่วน

ทีรู่ม้าร่วมกนัประกอบกนั อนัหมายถึง

สังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งนี่แหละ  

ท่ีไม่เป็นวัตถุท้ังหมดหรือวัตถุล้วน ๆ 

แต่ว่ามีธาตุรู ้มารวมอยู่ด้วย ดังเช่น 

บุรุษบุคคลชายหญิงสัตว์เดียรัจฉาน 

ท้ังหลาย ส่วนท่ีเป็นร่างกายหรอืรปูกาย

เป็นส่วนที่ไม่รู้ แต่ว่าส่วนที่เป็นนาม

กายคือส่วนที่เป็นจิตใจนี่มีตัวรู้ ก็แปล

ว่าท้ัง ๒ ส่วนนี้มาประกอบกนั กม็า

เป็นสตัวโลก คราวนี ้ทั้ง ๒ ส่วนที่มา

ประกอบกนันี ้ว่าถึงส่วนท่ีไม่มตีวัรู้ คอื

ส่วนรูปกายนั้น ก็เป็นส่วนที่เป็นวัตถุ

และก็ประกอบมาจากธาตุที่เป็นวัตถุ 

เช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นวัตถุล้วน ๆ ทั้ง

หลายเช่นต้นไม้ภูเขาก้อนดินก็มา

ประกอบกนัเข้าเป็นสงัขาร แต่ว่ามส่ีวน

ทีเ่ป็นนามกายหรอืนามธรรมเข้าประกอบ 

จงึนบัว่าเป็นสงัขารพเิศษขึน้ไปอกีส่วน

หนึ่งในโลกนี้ คือมีส่วนที่เป็นธาตุรู้เข้า

ประกอบ และส่วนที่เป็นวัตถุก็มาจาก
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ธาตุทั้งหลายท่ีเป็นวัตถุ ส่วนท่ีเป็น

นามธรรมหรือนามกายคือเป็นความรู้

ต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็มาจาก

ตัวรู้ที่เป็นธาตุรู้ท่ีเรียกว่าวิญญาณธาตุ 

เพราะว่าเม่ือส่วนทีเ่ป็นวตัถซ่ึุงมาประกอบ

กันเป็นรูปกายอันน้ีก็เป็นสังขาร เม่ือ

มาจากธาตทุัง้หลายมาประกอบกนัเข้า

ซึ่งเป็นธาตุทีเ่ป็นวตัถนุัน่แหละ ตวัความ

รูต่้าง ๆ ก็เช่นกัน ก็ต้องมาจากตัวรู้ที่

เป็นธาตุรู ้จงึเป็นอนัว่าธาตทุีไ่ม่มคีวาม

รูใ้นตวัหรือธาตุท่ีไม่รู ้กับธาตุท่ีเป็นธาตุ

รูม้าประกอบกนั ก็เป็นบุรษุสตรบุีคคล

อันเป็นสัตวโลกนี้ และก็ต้องท�าความ

เข้าใจเช่นเดยีวกนั ว่าส่วนทีเ่ป็นรปูกาย

นัน้กเ็ป็นสิง่ทีมี่เกดิมดีบั เข้ากบัลกัษณะ

ของส่ิงที่มีปัจจัยปรุงแต่งดังกล่าวแล้ว 

และเมื่อดับก็ไม่หมดสิ้นไปอีกเหมือน

กนั ดงัคนเราน้ีเม่ือตาย ตวัธาตุรูด้งัจะ

เรยีกว่าจติกต็ามวิญญาณกต็าม จุตคืิอ

เคลื่อนออกไปแล้ว ทิ้งร่างกายอันนี้ไว้ 

ร่างกายอนันีก็้เป็นเหมอืนอย่างก้อนดนิ

ท่อนไม้ไร้วญิญาณ กก็ลายมาเป็นสงัขาร

ทีเ่ป็นวตัถเุหมือนอย่างสงัขารทีเ่ป็นวตัถุ

ทัง้หลาย และกแ็ตกสลายไป ลมกด็บั

ไป ธาตุน�้าก็แห้งเหือดหายไป ธาตุไฟ

ก็ดับไป ธาตุท่ีเป็นธาตุดินก็เน่าเปื่อย

ไป แต่ว่าตวัธาตนุัน้กไ็ม่หมดสิน้ไม่หาย

ไปไหนอีก เพราะฉะนัน้ เมือ่เกดิขึน้มา

ก่อเกดิร่างกายขึน้มาใหม่ ธาตเุหล่านัน้

ก็มาประกอบกันเข้าใหม่ แต่เมื่อกาย

อนันีแ้ตกสลายไป ธาตอุนันีก้แ็ยกย้าย

กนัไป กอ็ยู่ในโอกาสโลกนีแ่หละ โลก

จงึไม่เล็กลง เพราะฉะนัน้ เมือ่คนตาย

หรอืสตัว์ตายเน่าเป่ือยไปหรอืว่าเผาไป 

ตัง้แต่ครัง้ดกึด�าบรรพ์กน็บัไม่ถ้วน โลก

ก็ไม่เล็กลง ก็คงอยู่เท่านั้นนั่นแหละ 

และธาตุทั้งหลายก็มารวมกันเข้าใหม่ 

ก็เป็นสังขารขึ้นมาใหม่ คราวนี้ ส่วน

จิตก็เหมือนกัน คือความรู้ต่าง ๆ ที่

เป็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

ก็ดับไป แต่ว่าตัวธาตุรู้ก็ไม่ดับ คือรู้ที่

เป็นตัวธาตกุไ็ม่ดบั กเ็หมอืนกบัวตัถทุี่

เป็นตวัธาตนุัน้กไ็ม่แตกไม่หายไม่หมด

ไม่สิน้ ตัวรู้ทีเ่ป็นธาตรูุ้ทีม่าปรากฏเป็น

ความรู้ก็เช่นเดียวกัน ตัวความรู้ที่เป็น

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น

เป็นสงัขาร เป็นสังขารฝ่ายธาตรูุ้ กเ็ป็น

ส่ิงท่ีมีเกิดมีดับเช่นเดยีวกบัสังขารท่ีเป็น

ฝ่ายวัตถุ และเมื่อดับในที่สุดแล้ว ตัว

ธาตุรู้คือสิ่งที่เป็นตัวธาตุรู้ รู้ที่เป็นตัว

ธาตุก็ไม่ดับ ก็เคล่ือนไปตามกรรมดัง

ที่กล่าวมาแล้ว

  วิญญาณธาตุอุปบัติหรือจุติเพราะ

กิเลส คราวนี้การที่ธาตุส่วนท่ีเป็น 

วัตถุกับธาตุที่เป็นตัวรู้มาประกอบกัน

อยู่ อาศัยกันอยู่นี้ ก็เป็นสังขารอีก 

อย่างหนึ่ง คือเป็นส่วนผสมปรุงแต่ง 

และก็ต้องมีเหตุปัจจัยเหมือนกัน ซึ่ง
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พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรัสรูพ้บ ว่าอะไรเป็น

เหตุปัจจยัท่ีท�าให้ธาตท่ีุเป็นวตัถกุบัธาตุ

ทีเ่ป็นตวัรูต้้องมาพบกนัมาประกอบกนั 

ดั่งที่ทุก ๆ คนเรานี้ก็มีทั้ง ๒ ส่วนนี่

แหละมาประกอบกันอยู่มาเป็นสังขาร 

ซึง่มาจากธาตทุีเ่ป็นวตัถกุบัสงัขารจาก

ธาตทุีเ่ป็นตวัรู้ แล้วกส็มมตชิือ่เรยีกกนั

ไปทัง้ ๒ ฝ่ายต่าง ๆ กนั ท�าไมจงึต้อง

ประกอบกนั เมือ่แยกจากกันแล้วท�าไม

ไม่แยกจากกนัไปเสยีเลย ท�าไมต้องมา

พบกันอกีมาประกอบกนัอกี และความ

ทีม่าประกอบกนัอกีนัน้กเ็รยีกว่ามาเกิด

อกีน่ันเอง และเม่ือแตกสลายกแ็ปลว่า

เคลื่อนออกไป เป็นภาษาเรียกฝ่ายที่

เป็นธาตุรู้ ตายหรือแตกสลายก็เป็น

ภาษาเรียกส�าหรบัธาตทุีไ่ม่รู ้คอืภาษา

เรียกตัวสังขารท่ีมาจากธาตุท่ีเป็นวัตถุ

ที่ไม่ใช่เป็นธาตุรู้ ก็เรียกว่าเกิด และ

เมือ่แตกสลายกเ็รียกว่าตายหรอืว่าดบั 

ส่วนทีม่าจากธาตทุีเ่ป็นตวัรูน้ัน้ ถ้าเกดิ

ก็เรียกว่า อปุบัต ิซ่ึงแปลว่าเข้าถงึ และ

เมื่อจะไปก็เรียกว่า จุติ คือเคลื่อนไป 

อนัเป็นค�าทีมี่ความหมายว่าไม่ตาย ยงั

มตัีวทีไ่ม่ตาย และตัวท่ีไม่ตายนีม้าแล้ว

ก็ไป ก็มาอาศัยอยู่ในกายอันนี้ ซึ่งมา

จากธาตทุีเ่ป็นวัตถุ ซึง่เป็นสิง่ทีต้่องเกิด

ต้องดับคือตาย แต่ตัวท่ีเป็นธาตุรู้นั้น

เป็นตัวที่เข้าถึงมาประกอบเป็นสังขาร

ขึ้น และเมื่อสังขารอันนี้แตกแยกก็

เคลื่อนออกไป เรียกว่าจุติคือเคลื่อน 

สดุแต่จะตัง้ชือ่เรยีกกนัว่าจติ ว่าวญิญาณ 

ว่าสัตว์ ว่าเรา ว่าเขา 

  คราวนี้เมื่อมาประกอบกันเข้าเป็น

บุรุษสตรีเราเขาดังนี้แล้ว ก็มีกระบวน 

การทางร่างกายทางจติใจไปตามธรรมชาติ

ธรรมดา เช่น มีตามีหูมีจมูกมีล้ินมีกาย

และมีมโน คือใจประกอบกันอยู่ แล้ว

ก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะ 

และมีส่ิงทีใ่จรูใ้จคดิเรยีกว่าธรรมะ มา

ประจวบกนัอยู่ แล้วกเ็กดิเป็นนามธรรม 

คือเป็นนามธรรมที่ว่าตามล�าดับตาม

ขันธ์ ๕ ก็เป็นเวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ รวมท้ังรูปก็เป็นรูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ เรยีกว่าขนัธ์ 

๕ ตามทีก่ล่าวแล้ว ซึง่กเ็ป็นธรรมชาติ

ธรรมดา แต่ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งเข้ามา

ผสมปรุงแต่ง อันเรียกว่ากิเลสท่ีแปล

ว่าเคร่ืองเศร้าหมอง และกิเลสอันนี้ก็

อาศยัขนัธ์ ๕ นีน้ีแ่หละบังเกดิขึน้ หรอื

ว่าอาศัยรูปกายอาศัยนามกาย อาศัย

รูปนามอันนี้นี่แหละบังเกิดขึ้น

  ดงัทีม่ตีรสัเอาไว้ใน ปฏจิจสมปุบาท 

ธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น ว่าเพราะ

เวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหา และตรัส

ไว้ในพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่ง ซึ่งมี

ใจความว่าในเมือ่อาศยัรปูกายและนาม

กายประกอบกนั กเ็กดิเวทนาคอืความ
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รูท้ีเ่ป็นสขุเป็นทกุข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่

ทุกข์ไม่สุข ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คราว

นี้เมื่อเป็นสุขเวทนา เป็นสุขได้กินสุข

ได้เสวยสุข กเ็กดิความยนิดพีอใจ และ

ความยินดีพอใจนี้ก็มาเป็นราคานุสัย 

อนสุยัคอืราคะ ความติดใจยนิด ีอนสุยั

ก็แปลว่านอนจม คือหมายความว่ายัง

จมเข้าไปอยูใ่นจิตส่วนลกึ ตดิอยูใ่นจติ

ส่วนลึก เป็นราคานุสัย อนุสัยเครื่อง

ทีน่อนจมอยู่ในจติส่วนลึกคือราคะความ

ติดใจยินดี คือยินดีอยู ่ในสุขเวทนา

นั่นเอง ตลอดจนถึงในสิ่งท้ังหลายท่ี

ท�าให้เกดิสขุเวทนาด้วย คราวนีเ้ม่ือได้

รับทุกขเวทนา ได้กินทุกข์เสวยทุกข์

เป็นทุกข์ต่าง ๆ ก็ไม่ชอบไม่พอใจใน

ตวัทกุข์ด้วย และในสิง่ทีท่�าให้เกดิทุกข์

ด้วย กท็�าให้บงัเกดิปฏิฆานสุยั ปฏิฆะ

คือความกระทบกระทั่งนอนจมติดอยู่

ในจิตส่วนลึก เม่ือประสบอทุกขมสุข-

เวทนา เวทนาทีไ่ม่ใช่ทกุข์ไม่ใช่สขุ เมือ่

ไม่พิจารณาก็เกิดโมหะคือความหลง  

ก็ท�าให้บังเกิดเป็นอวิชชานุสัย อนุสัย

คืออวิชชาคือความไม่รู้ ยังนอนจมติด

อยู่ในจิตส่วนลึก เพราะว่าจิตนี้ที่เรียก

ว่าจติ คอืเรียกตัวรูท่ี้เป็นธาตรุูน้ัน้ว่าจติ 

ก็เพราะเหตุว่าคิด รู้ เก็บ และวิจิตร

คอืหลากหลายต่าง ๆ กนัตามท่ีได้กล่าว

มาแล้ว ฉะนั้น จึงเก็บเอาไว้เป็นราคะ

ความติดใจยินดีอยู่ในสุขเวทนา และ

ในส่ิงท่ีท�าให้เกิดสุขเวทนา เก็บตัวไม่

พอใจกระทบกระท่ังในทุกขเวทนา และ

ในส่ิงที่ท�าให้เกิดทุกขเวทนา เก็บเอา

อวิชชาคือตัวความไม่รู้อันมีอาการให้

หลงในเวทนาทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่

สุข ทั้งในสิ่งที่ท�าให้เกิดเวทนาเช่นนั้น 

ก็เป็นอวิชชาขึ้นมา อันนี้แหละเป็นตัว

กิเลสที่เข้ามาประกอบเข้าอีก ก็เป็น

สังขารคอืส่วนผสมปรงุแต่งเข้าอกี คอื

ว่าปรกตินั้นก็มีการผสมปรุงแต่งจาก

ส่วนที่เป็นธาตุวัตถุไม่รู้ กับส่วนที่เป็น

ธาตรุูค้อืตวัรู ้มารวมกนัเข้ามาเป็นบุรุษ

สตรบีคุคลสัตว์เดยีรจัฉานท้ังหลาย แล้ว

ยังมีกเิลสเข้ามาปรงุแต่งเข้าอกีส่วนหนึง่

ประกอบเข้าอีก เพราะฉะนั้น จึงเป็น

สังขาร คือส่วนผสมปรุงแต่งที่มีกิเลส

เข้าผสมอยู่ด้วย

  การรบัรูอ้ารมณ์ของจติ ได้แสดงถึง

กเิลส ทีม่ส่ีวนเข้ามาผสมปรงุแต่งกาย

คือรูปกายและจิต ซึ่งเป็นสังขตธรรม

ส่วนหนึง่ของโลก ซึง่มส่ีวนวัตถกุบัส่วน

จิตใจเข้าประกอบกัน ก่อนท่ีจะกล่าว

ถึงเรื่องกิเลสต่อไปจากท่ีได้แสดงแล้ว 

จะได้กล่าวถึงกระบวนการของกายและ

จติทีเ่ป็นไปตามธรรมชาตธิรรมดา กบั

ที่มีบุคคลเข้าไปมีส่วนปรุงแต่ง และก็

จะกล่าวเทยีบกบัทางฝ่ายวตัถกุ่อน ซึง่

ทางฝ่ายวัตถุนั้นก็มีกระบวนการของ

ตนเอง กับมีกระบวนการที่มีบุคคล
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เข้าไปเกีย่วข้อง ดัง่เช่นต้นไม้กม็ทีัง้ ๒ 

อย่าง คือท่ีเป็นไปตามสภาพคือภาวะ

ของตนเอง กับที่มีบุคคลเข้าเกี่ยวข้อง 

ส่วนท่ีมีบุคคลเข้าเกี่ยวข้องนั้น ก็คือ

การทีบ่คุคลท�าการเพาะหว่านปลกู เช่น 

ท�านาท�าสวนก็มีการเพาะหว่านปลูก

ข้าวและต้นไม้ต่าง ๆ ตามต้องการ  

และการให้น�า้การบ�ารงุต่าง ๆ การรกัษา

ต่าง ๆ เหล่านีบ้คุคลเข้าเกีย่วข้อง กบั

อีกส่วนหน่ึงท่ีเป็นไปตามภาวะของตน 

ที่เรียกว่าตามสภาพ คือการท่ีต้นไม้

เร่ิมงอกเป็นต้นขึ้นจากเมล็ดแล้วก็ 

เติบโตขึ้นไปโดยล�าดับ ออกดอกออก

ผล นี้ต้นไม้เป็นไปตามภาวะของตนที่

เรียกว่าสภาพ

  อธบิายความหมายของสภาพกบัภาวะ  

เพราะฉะน้ัน จึงใคร่จะอธิบายค�าว่า

สภาพ ว่ามาจากค�าว่า ภาวะ ในภาษา

บาล ีไทยเรามาใช้ทับศัพท์ว่าสภาพ เอา 

“ว” เป็น “พ” แปลตามค�าก็แปลว่า

ภาวะของตวั เพราะฉะน้ัน ส่ิงท่ีจะเรยีก

ว่าสภาพนั้นคือสิ่งที่เป็นไปตามภาวะ

ของตน ดั่งเช่นสภาพของต้นไม้ดังที่

กล่าวมานัน้ บคุคลไม่ได้เป็นผูไ้ปท�า แต่

ต้นไม้เขาท�าของเขาเองคือเป็นไปเอง 

การที่แตกเป็นหน่อข้ึนจากเม็ดแล้วก็

เติบโตขึ้นมา มีล�าต้น มีเปลือก มีกิ่ง 

มีใบ มีดอก มีผล เป็นต้นเหล่านี้ เขา

เป็นไปของเขาเอง เรียกว่าเขามีภาวะ

ของเขาเอง ไปตามภาวะของตนเอง 

ความเป็นของตนเอง ภาวะแปลว่าความ

เป็น ลักษณะดั่งนี้เรียกว่าสภาพหรือ 

สภาวะ แต่การทีบ่คุคลเข้าไปท�าเข้าไป

ตกแต่งนั้นไม่เรียกว่าสภาพ แต่อาจ

เรียกว่าภาวะได้ เช่นว่าการที่เป็นบ้าน

เป็นเรอืนนีไ่ม่ใช่เป็นสภาพ คอืมิได้เป็น

บ้านเป็นเรือนขึ้นมาเอง คนไปตัดเอา

ไม้มา เอาทัพสัมภาระอื่น ๆ มาปลูก 

มาสร้างขึน้ จงึเป็นบ้านเป็นเรอืน ฉะนัน้ 

บ้านเรอืนจงึมไิด้เป็นไปตามสภาพ คอื

ไม่ได้เกิดขึ้นตามสภาพตามภาวะของ

ตน แต่มีคนปรุงแต่ง ถ้าหากว่าบ้าน

เรือนเป็นไปเอง เช่นว่าเราเพียงแต่หา

ไม้มากอง ๆ เอาไว้ เอาทัพสัมภาระ

มากอง ๆ เอาไว้ แล้วบ้านเรอืนเขามา

ปรุงของเขาเอง เสาก็ตั้งขึ้นเอง ฝาก็

มาประกอบกนัเอง หลงัคาก็มาประกอบ

กนัเอง กระเบือ้งกม็งุเอง ถ้าดัง่นีจ้งึจะ

เป็นสภาพ แต่นีค่นท�าทัง้นัน้ ส่วนต้นไม้

นัน้คนท�าแต่เบ้ืองต้น คอืว่าปลกูหว่าน

บ�ารุงรักษา เหล่านี้เป็นภาวะคือเป็น

เรื่องของคน แต่ความที่ต้นไม้แตกขึ้น

มาเป็นต้นไม้ นี้เป็นไปตามภาวะของ

ตน ของตนก็คือของต้นไม้เอง เป็นไป

เองดัง่นีเ้รยีกว่าสภาพ นีเ่ป็นความต่าง

กนัของถ้อยค�าทีเ่รยีกว่าสภาพหรอืเรยีก

ว่าภาวะเฉย ๆ
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  กระบวนการของกาย คราวนี้ใน

บุคคลเองก็เหมือนกัน ว่าถึงในส่วน 

กาย เอารปูกายเช่นว่าอาหาร คนกต้็อง

แสวงหามา แล้วก็ต้องมาหุงมาต้มมา 

บริโภค น�าเข้าปากเคี้ยวกลืนลงไป นี่

คนท�า แต่เม่ือกลืนลงไปถงึในท้องแล้ว 

อาหารนั้นถูกย่อยแล้วน�าไปบ�ารุงเลี้ยง

ร่างกาย แล้วเป็นส่วนทีขั่บถ่ายออกมา

เหล่าน้ีเป็นสภาพคือเป็นไปเอง ลม

หายใจกค็ล้าย ๆ กบัเป็น สภาพ เพราะ

ว่าการหายใจเข้าหายใจออกนี ้กห็ายใจ

ไปตามเร่ืองของร่างกาย และลมทีเ่ข้าไป

บ�ารงุเลีย้งร่างกายอย่างไร แล้วกห็ายใจ

ออกเอาอากาศท่ีไม่ดีออกมาอย่างไร  

นีก่เ็ป็นไปเองตามสภาพตามภาวะของ

ตนของร่างกาย แต่ว่าส่วนหน่ึงนัน้บคุคล

ท�า เช่นว่ามเีจตนาคอืความจงใจขึน้มา 

ท�าทางกายท�าทางวาจาท�าทางใจขึน้มา 

เป็นกรรม เหล่านี้ไม่ใช่สภาพ คือว่า

คนใช้ร่างกายอันน้ีท�าพร้อมท้ังจิตใจ 

คราวน้ีเม่ือท�าเป็นกรรมขึน้มาแล้ว กรรม

และการให้ผลของกรรมน่ีเป็นสภาพ

ของกรรมที่เป็นไปเอง เมื่อเป็นกรรม

ขึ้นมาแล้วละก็ การให้ผลของกรรม 

ก็เป็นไปตามสภาพของกรรมคือเป็น 

ไปเอง กบัมีปัจจยัอ่ืน ๆ เข้ามาประกอบ 

น่ันก็สุดแต่จะเป็นอย่างไร อันนี้ก็จะ

ปรารภกล่าวกนัอีกเรือ่งหนึง่ แต่นีเ่พยีง

ยกมาเป็นตัวอย่างเท่าน้ันก่อน ว่า

กระบวนการของสิ่งที่ผสมปรุงแต่งน้ี 

เม่ือผสมปรุงแต่งขึ้นมาแล้ว ก็เป็นไป

ตามสภาพคอืภาวะของตนนัน้ส่วนหนึง่ 

แล้วกม็บีคุคลเข้าไปเกีย่วข้องนัน้อกีส่วน

หนึ่ง ดังเช่นตัวอย่างที่กล่าวนั้น

  กระบวนการของจิต คราวนี้มาถึง

กระบวนการของจติ กายและจติทีอ่าศยั

กนัอยู่นี ้กม็กีระบวนการท่ีเป็นไปตาม

ธรรมชาติธรรมดาส่วนหนึ่ง และที่มี

บุคคลเข้าเกี่ยวอีกส่วนหนึ่ง จะว่าถึงที่

เป็นไปตามธรรมชาตธิรรมดาดัง่ทีเ่รยีก

ว่าสภาพนั้นก่อน คือว่าจิตนี้ดังที่ได้

กล่าวแล้วกอ็าศัยอยู่ในกายนี ้และกาย

นั้น ในที่นี้ก็หมายถึงแค่รูปกายก่อน 

หรือว่าธาตุ ๕ ที่เป็นฝ่ายรูปหรือฝ่าย

วัตถุมารวมกนัเข้าจติกมุ่็งถึงตัววิญญาณ

ธาต ุธาตรุู ้ทีม่าอาศยัอยูก่บักายนี ้ทนีี้

เมื่อมาอาศัยกันแล้ว ก็มีกระบวนการ

ที่อาศัยกันไปตามธรรมชาติธรรมดา 

อันหมายถึงว่ากายจิตของใคร ๆ ก็จะ

ต้องเป็นอย่างนั้น คือว่าความที่อาศัย

กันนี้ ก็ตั้งต้นแต่ท่ีตรัสแสดงไว้ถึง

อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก 

๖ ทีป่ระกอบกนัทีคู่ก่นั ค�าว่าอายตนะ

นั้นแปลว่าที่ต่อคือต่อกัน อายตนะ

ภายในกไ็ด้แก่จกัขคุอืตา หมายถงึส่วน

ทีเ่ป็นจกัษปุระสาท โสตะคอืห ูหมายถงึ 
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ทีเ่ป็นโสตประสาท ฆานะคอืจมูก หมาย

ถึงที่เป็นฆานประสาท ชิวหาคือลิ้น 

หมายถงึทีเ่ป็นชวิหาประสาท กายะคอื

กาย หมายถงึท่ีเป็นกายประสาท และ

มโนคือใจอันเป็นข้อที่ ๖ อายตนะ

ภายนอกก็คือรปูท่ีคู่กับตา เสยีงท่ีคู่กับ

หู กลิ่นท่ีคู ่กับจมูก รสท่ีคู ่กับลิ้น 

โผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องท่ีคู่กับกาย และ

ธรรมะ น่ีก็ใช้ค�าว่าธรรมะอีกเหมือน

กนั แต่หมายถงึเรือ่งราวทีคู่ก่บัมโนคอื

ใจ นีเ่ป็นการแสดงถงึกระบวนการของ

กายและจติอาศยักนั อนันบัว่าเป็นก้าว

แรก ก็คือว่าตากับรูปประจวบกัน หู

กับเสียงประจวบกัน จมูกกับกลิ่น

ประจวบกนั ลิน้กบัรสประจวบกนั กาย

กับโผฏฐัพพะประจวบกัน มโนคือใจ

และธรรมะคอืเรือ่งราวประจวบกนั ดงั

ที่ทุกคนได้มีอยู่เป็นไปอยู่ และเมื่อมา

ประจวบกันแล้วก็เกิดวิญญาณ กล่าว

คือเม่ือตากับรูปประจวบกันก็เกิดจักขุ

วิญญาณ ความรู้ทางตา อันได้แก่เห็น 

หกูบัเสยีงประจวบกนักเ็กดิโสตวญิญาณ 

ความรู้ทางหู คือได้ยิน จมูกกับกลิ่น

ประจวบกนักเ็กดิความรูอั้นเรยีกว่าฆาน

วญิญาณ ความรูท้างฆานะคอืจมกู อัน

ได้แก่ทราบกลิน่ ลิน้กบัรสประจวบกนั

ก็เกิดชิวหาวิญญาณ คือ ความรู้ทาง

ลิน้ ได้แก่ทราบรส กายและโผฏฐพัพะ

ประจวบกันก็เกิดกายวิญญาณ ความ

รู้ทางกาย คือทราบสิ่งที่ถูกต้อง มโน

คอืใจกบัธรรมะคอืเรือ่งราวประจวบกนั

ก็เกิดความรู้อันเรียกว่ามโนวิญญาณ 

คือความรู้ทางมโนคือใจ

  เม่ือเกดิเป็นวิญญาณ ๖ ขึน้ดัง่นีแ้ล้ว 

เมื่อทั้ง ๓ อย่างมาประชุมกันขึ้นอีก 

ครัง้หนึง่ กเ็กดิสมัผสัหรอืผสัสะ คอืว่า

เมือ่ตากบัรปูและจกัขวิุญญาณมาประชมุ

กนั กเ็กดิจกัขสุมัผสัความกระทบจาก

จักษุ เมื่อหูกับเสียงและโสตวิญญาณ

มาประชุมกัน ก็เกิดโสตสัมผัส ความ

สมัผสัคือความกระทบทางห ูเมือ่จมกู

กบักล่ินและฆานวิญญาณมาประชมุกนั 

ก็เกิดฆานสัมผัส คือสัมผัสทางจมูก 

เมื่อลิ้นกับรสและชิวหาวิญญาณมา

ประชุมกันมาประจวบกัน ก็เกิดชิวหา

สัมผัสคือสัมผัสทางลิ้น เมื่อกายกับ

โผฏฐพัพะและกายวิญญาณทัง้ ๓ นัน้ 

กเ็กดิกายสัมผสัคอืสัมผสัทางกาย เมือ่

มโนคอืใจกบัธรรมะคอืเรือ่งราวและมโน

วิญญาณทั้ง ๓ นี้มาประชุมกัน ก็เกิด

มโนสัมผัสคือสัมผัสทางใจ เม่ือมาถึง

สมัผสัดัง่นีแ้ล้วจงึเกดิเวทนา คือเพราะ

สัมผัสทางตาก็เกิดเวทนาอันเกิดจาก 

สัมผัสทางตา เรียกว่าจักขุสัมผัสสชา-

เวทนา และเพราะสัมผัสทางหูก็เกิด

เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหู เรียกว่า

โสตสมัผสัสชาเวทนา เพราะสััมผสัทาง

จมูกก็เกิดเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทาง
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จมูก เรียกว่าฆานสัมผัสสชาเวทนา 

เพราะสัมผัสทางล้ินก็เกิดเวทนาท่ีเกิด

จากสัมผัสทางลิ้นเรียกว่าชิวหาสัมผัสส- 

ชาเวทนา เพราะสัมผัสทางกายก็เกิด

เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกาย เรียก

ว่ากายสมัผสัสชาเวทนา เพราะสมัผสั

ทางมโนคือใจก็เกิดเวทนาที่เกิดจาก

สัมผัสทางใจ เรียกว่ามโนสัมผัสสชา

เวทนา จึงเกิดสัญญาคือความจ�าได้

หมายรูซ้ึง่เกดิถดัมาจากเวทนานัน้ เป็น

สญัญาในรปูก็เรยีกว่ารปูสญัญา สญัญา

ในเสียงก็เรียกว่าสัททสัญญา สัญญา

ในกลิ่นเรียกว่าคันธสัญญา สัญญาใน

รสก็เรียกว่ารสสัญญา สัญญาในกาย 

ก็เรียกว่าโผฏฐัพพสัญญา สัญญาใน

เรื่องราวก็เรียกว่าธัมมสัญญา และก็

เกิดสังขารคือความปรุงคิดหรือความ

คิดปรุงดังที่ได้กล่าวแล้ว ก็เป็นความ

คิดปรุงหรือความปรุงคิดไปในรูปบ้าง

ในเสยีงบ้าง ในกลิน่บ้าง ในรสบ้าง ใน

โผฏฐัพพะบ้าง ในธรรมะคือเร่ืองราว

บ้าง เป็นความคิดปรุงหรือความปรุง

คิดที่เป็นฝ่ายดีบ้างฝ่ายชั่วบ้าง หรือ 

ฝ่ายทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ดไีม่ชัว่บ้าง และ

เมื่อคิดปรุงหรือปรุงคิดไป ก็รู้ไปด้วย 

ที่รู้เป็นวิญญาณ ก็เป็นวิญญาณเวียน 

ข้ึน ๆ มาอีก เพราะฉะนัน้ กระบวนการ

ของกายและจิตท่ีอาศัยกันอยู่จึงเป็น 

ดั่งน้ี ตามที่มีแสดงไว้ตามล�าดับใน 

ธรรมวิภาคในนวโกวาทนั้นแล้ว

  รปูนามหรอืนามรปู ในเบ้ืองต้นกใ็ห้

ดแูละก�าหนดจ�าไว้ แล้วกท็�าความเข้าใจ 

คราวนีก้จ็ะได้อธบิายเพิม่เตมิจากทีท่่าน

วางไว้เป็นแบบดั่งนั้น ก็คือว่าในฝ่าย

อายตนะภายในภายนอกนัน้ ๕ ข้อข้าง

ต้นก็เป็นวัตถุ หรือเป็นรูปกายเป็นรูป

ขันธ์โดยตรง ส่วนข้อที่ ๖ คือมโนกับ

ธรรมะคอืเรือ่งราวนัน้ กเ็ป็นสิง่ทีเ่ชือ่ม

เกี่ยวกันอยู่ในระหว่างรูปซึ่งเป็นวัตถุ 

กับจิตที่เป็นฝ่ายทางจิตใจ เหตุฉะนั้น 

จงึจะสามารถท�าให้กายและจติใจนัน้มา

ประสานกันได้ มาเป็นสังขารคือปรุง

แต่งด้วยกันได้ และในฝ่ายท่ีเป็นส่วน

รูปนั้นก็เป็นรูป ในฝ่ายที่เป็นวิญญาณ

เป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็น

สังขาร แล้วก็กลับมาเป็นวิญญาณขึ้น

อกี นัน่รวมเรยีกว่าเป็นนาม ย่อเข้าจงึ

เป็นรูปนาม แต่ว่าเรียกนามไว้ต้นเป็น

นามรูป ตามล�าดับที่กล่าวมานี้จะเห็น

ว่าเรียงล�าดับต่างจากขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ 

นั้นเรียงล�าดับว่า รูป เวทนา  สัญญา 

สังขาร วิญญาณ แต่ว่าตามทีไ่ด้อธบิาย

ถึงกระบวนการเกดิขึน้ของกายและจติ

ที่อาศัยกันอยู่ เรียงว่ารูปคืออายตนะ

ทั้ง ๒ แล้วก็วิญญาณ แล้วก็สัมผัส 

เวทนา สญัญา  สงัขาร แล้วกเ็วยีนมา

วญิญาณต่อไป ถ้ายังไม่กล่าวถงึวญิญาณ

ที่เวียนต่อไป ก็เอาแค่ สงัขาร เพราะ

ฉะนั้น จึงต่างจากขันธ์ ๕ โดยที่ใน 
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ขนัธ์ ๕ นัน้เรยีงวญิญาณไว้ท้ายทเีดยีว 

ไม่เรียงวิญญาณเอาไว้ต่อจากรูป และ

ไม่ได้แสดงสัมผัส พิจารณาดูแล้วว่า

ท่านเรยีงขนัธ์ ๕ ไว้อย่างนัน้ ไม่ได้มุ่ง

แสดงตามกระบวนการท่ีเกิดขึ้นของ

กระบวนการทางจิตใจ แต่ว่ามุ่งแสดง

ขันธ์ ๕ ส�าหรับให้พิจารณาทางด้าน

วปัิสสนา คือปัญญาทีรู่แ้จ้งเหน็จรงิ คอื

ตรัสสอนให้ก�าหนดแยกก้อนอันนี้ที่

ยึดถือกันว่าตัวเราของเราอยู่นี้ออกไป 

ว่าอันที่จริงนั้น ไม่ได้รวมเป็นก้อน

เดียวกัน แต่ว่าแยกออกเป็นรูปฝ่าย

หนึง่ เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ

แต่ละฝ่ายเป็น ๕ เพือ่ให้พจิารณาเหน็

ได้ง่าย เพราะว่ารูปนั้นเป็นส่วนหยาบ

เห็นได้ง่าย ตรัสสอนให้พิจารณาก่อน 

ว่านีร่ปู เวทนา น้ันก็เป็นความท่ีปรากฏ

อาการเป็นทุกข์เป็นสขุหรอืเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทกุข์ไม่สขุของกายใจ นีแ่ปลว่าคาบ

เกีย่วอยู่ระหว่างกายและใจ เวทนาทาง

กายก็มี เวทนาทางใจก็มี นี่จึงมาเป็น

ที่ ๒ เพราะเมื่อพบกายก็พบเวทนา 

คือเมือ่พบรปูกพ็บเวทนา เพราะเวทนา

ทางรูปมีทางกายมี จึงให้จับพิจารณา

เวทนาต่อไปเลย แล้วจึงมาสญัญาสงัขาร

ซึ่งเป็นอาการทางใจ เพราะว่าสัญญา

สงัขารทางรปูไม่มี รูปจ�าอะไรไม่ได้ รปู

คดิอะไรไม่ได้ น่ันต้องใจหรือจิต แต่ว่า

รูปมีเวทนาได้ เป็นสุขได้เป็นทุกข์ได้ 

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขได้ เพราะ

ฉะนัน้ จากเวทนาจงึมาสญัญามาสงัขาร

แล้วกก็ลบัมาวญิญาณซึง่เป็นตวัทีล่ะเอยีด 

กแ็ปลว่าตรสัเรยีบเรยีงล�าดบัจากหยาบ

มาหาละเอยีดกเ็ป็นรปู เวทนา สญัญา 

สังขาร วิญญาณ และก็ไม่จ�าเป็นจะ

ต้องมาพิจารณาตัวสัมผัสซึ่งเป็นตัว

ส�าคญั แต่กเ็ป็นตวัท่ีแฝงอยูใ่นระหว่าง

ของวิญญาณและเวทนา ต่อเมื่อมาจับ

พิจารณาถึงกระบวนการเกิดทางจิตใจ

ที่อาศัยกาย จึงได้ทรงแสดงดังที่กล่าว

มาแล้ว เป็นการแสดงถึงกระบวนการ

เกิดทางจิตใจกับร่างกายที่อาศัยกัน

  จติน้อมออกรับอารมณ์ทางทวารทัง้ ๖ 

คราวนีม้าถึงค�าท่ีย่อลงว่าเป็นนาม นาม

นัน้อะไร ค�าว่านามนัน้ เรามกัจะเข้าใจ

กันเพียงว่าไม่ใช่รูป เป็นแต่เพียงชื่อที่

เรียก เหมือนอย่างคนท่ีชื่อนั้นชื่อนี้  

เป็นชื่อที่ไม่มีรูป เป็นสักแต่ว่าชื่อ แต่

ว่าความหมายในทางความเกิดขึ้นนั้น 

ค�าว่านามแปลว่าน้อม เหมอืนอย่างค�า

ว่า นโมแปลว่าความนอบน้อม ค�าว่า

นามนัน้กม็มีลูธาตเุหมอืนกบัค�าว่านโม 

คือแปลว่าน้อม แต่ถ้านโมแปลว่า 

นอบน้อมเคารพ ถ้านามไม่หมายความ

ว่าเคารพ แต่ก็มีความหมายว่าน้อม  

ก็คือว่าอาการที่จิต ที่เป็นตัวธาตุรู้อัน

อาศัยอยู่ในกายส่วนท่ีเป็นรูป น้อม 

ออกรู้ รู้โลก คือรู้สิ่งภายนอก อาศัย
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อายตนะภายในภายนอกทีป่ระจวบกนั 

เพราะว่าจตินัน้ถ้าหากว่าอายตนะภายใน

ภายนอกยงัไม่ประจวบกัน จติก็ไม่น้อม

ออกรู้ และเมื่อไม่น้อมออกรู้ก็เหมือน

ว่าไม่รู ้ต่อเม่ืออายตนะภายในภายนอก

ประจวบกัน จิตจึงน้อมออกรู้ เพราะ

ฉะนัน้ จงึเปรยีบเหมอืนอย่างว่ามบ้ีาน

อยู่บ้านหนึ่ง จิตเป็นเจ้าของบ้านอยู่

ภายในบ้าน และบ้านนั้นมีประตูนอก

อยู่ ๕ ประตู ประตูในอยู่ ๑ ประตู 

เมื่อจิตจะรู้อะไรในภายนอก ก็จะต้อง

รูโ้ดยประตนูอก ๕ ประต ูประตใูน ๑ 

ดังกล่าวนั้น โดยที่จิตออกไปรู้ก็ตาม 

คือจิตออกประตูออกไปรู้ก็ตาม หรือ

สิ่งที่จิตรู้นั้นเข้าประตูมาให้จิตรู้ก็ตาม 

จิตน้อมออกไปรู ้ฉะนัน้ จงึรูไ้ด้ คอืว่า

น้อมออกรูร้ปูกท็างประตตูา น้อมออก

ไปรูเ้สยีงกท็างประตหู ูกลิน่รสโผฏฐพัพะ

เร่ืองราวกท็างประตจูมูกประตลูิน้ประตู

กายประตมูโนคอืใจ แต่ว่าในขณะท่ียัง

ไม่มีเรื่องอะไรเข้าประตูเข้ามา จิตก็

เหมือนอย่างไม่รู้อะไร และในขณะทิ่ี

จิตยังไม่รู้อะไรทางประตูดังกล่าวนั้น 

อันนี้แหละที่เรียกว่า ภวังคจิต นี้เป็น

ภาษาในอภิธรรม ภวังคจิต ตามศัพท์ 

ภวังค์แปลว่าองค์ของภพ ภวะ อังคะ 

แปลว่าองค์ของภพ เป็นจติทียั่งไม่ออกรบั

รู้อะไร เพราะฉะน้ัน ท่านจึงเปรียบ

เหมือนดังว่าน�้าในมหาสมุทรที่ไม่มีลม

กไ็ม่มคีลืน่สงบอยู่เฉย ๆ นีค้อืภวงัคจติ 

แต่เมือ่เกดิลมเกดิคล่ืนข้ึนมา นัน่กแ็ปล

ว่าน�า้ทีอ่อกจากภาวะปรกตไิปสู่ภาวะที่

มคีลืน่ทีเ่ป็นคลืน่เพราะลม จติกเ็หมอืน

กัน เมื่อยังไม่ออกรู้อะไรทางตาทางหู

เป็นต้นดั่งนั้น ก็เป็นภวังคจิต เหมือน

อย่างน�้าที่สงบเงียบไม่มีลมไม่มีคลื่น

  เพราะเหตุนี้จึงได้มีเรียกอายตนะ

ภายในทั้ง ๖ ว่าทวาร เช่นจักขุทวาร

ก็คือประตูตา โสตทวารก็ประตูหู  

ฆานทวารก็ประตูจมูก ชิวหาทวารก็

ประตลูิน้ กายทวารกป็ระตกูาย มโนทวาร

ก็ประตูใจ เป็นประตูส�าหรับที่จะรับ

เรือ่งเข้าสูจ่ติ หรอืส�าหรบัจิตจะออกรบั

เรื่อง และส่ิงที่เข้าทางทวารทั้ง ๖ นี ้

จงึเรยีกว่า อารมณ์ ค�าว่าอารมณ์หมาย

ถึงเรื่อง เรื่องท่ีจิตคิด เรื่องที่จิตด�าริ

เรือ่งทีจ่ติหมกมุน่ ถงึในอภธิรรมเรยีกว่า 

อาลัมพนะ แปลว่าเป็นเครื่องหน่วงจิต 

กเ็พราะว่าทีจ่ติรับเรือ่งนัน้คอืน้อมออก

ไปรับเรือ่ง อันหมายความว่าส่ิงทีจ่ติรับ

ได้นัน้เป็นเพยีงแต่เรือ่งไม่ใช่วัตถ ุอย่าง

เช่นว่าเมื่อตากับรูปประจวบกัน รูปที่

ตาเห็นเป็นภูเขา ต้นไม้ บุคคล หรือ

เป็นอะไรกต็าม ซึง่ล้วนเป็นวัตถุ จติจะ

รบัเอาต้นไม้เอาภเูขาเอาบคุคลเอาอะไร

ต่ออะไรเข้ามาในจติไม่ได้ จติรับได้แต่

เรื่อง คือเมื่อตากับรูปประจวบกัน จิต

กร็บัเอาแต่เรือ่งของรปูท่ีเข้ามาทางจกัขุ
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ทวารคอืประตตูา เพราะฉะนัน้ จึงเรยีก

ว่ารูปารมณ์ อารมณ์คือรูป คือรับ

อารมณ์คือรูปเท่านั้นเอง ไม่ใช่รับเอา

ต้นไม้ภูเขาบุคคลเข้ามา เสยีงกเ็หมอืน

กัน ก็รับแต่เรื่องที่เรียกว่าสัททารมณ์ 

อารมณ์คอืเสยีง กลิน่กเ็หมือนกนั เรยีก

ว่าคันธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่น รสา

รมณ์ อารมณ์คือรส โผฏฐัพพารมณ์ 

อารมณ์คอืโผฏฐัพพะ สิง่ทีก่ายถกูต้อง 

และธรรมารมณ์ อารมณ์คือเรื่องราว

ของสิ่งเหล่านั้น จิตรับได้แต่เรื่องที่เข้า

มาทางทวารทัง้ ๖ นัน้ และโดยเฉพาะ 

๕ ข้อข้างต้นนั้น สิ่งที่รับล้วนแต่เพียง

วัตถุ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

จะเอามาใส่ในจิตไม่ได้ จิตรับแต่เรื่อง

เข้ามา เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกว่าอารมณ์ 

เมื่ออธิบายในแนวท่ีแสดงถึงจิตน้อม

ออกรับอารมณ์ดั่งนี้ อายตนะภายใน

ทั้ง ๖ จึงเรียกว่าทวารท้ัง ๖ และ

อายตนะภายนอก ๖ จงึเรยีกว่าอารมณ์ 

๖ เพื่อให้ชัดขึ้นมาว่า จิตน้อมออกรับ

อารมณ์ทัง้ ๖ นัน้ทางทวารทัง้ ๖ กไ็ม่

ต่างอะไรจากอายตนะภายในภายนอก

นัน่แหละ แต่ว่ามาเปล่ียนชือ่เป็นทวาร 

๖ เป็นอารมณ์ ๖ ก็โดยมุ่งที่จะแสดง

ถึงกระบวนการของจิต ที่น้อมออกรับ

อารมณ์ทัง้ ๖ น้ีทางทวารทัง้ ๖ รบัมา

เป็นวิญญาณ เป็นสัมผัส เป็นเวทนา 

เป็นสัญญา เป็นสังขาร อินทรีย์ หรือ

อายตนะภายใน หรือทวาร ๖ 

  แสดงถึงเรือ่งอายตนะภายในอายตนะ

ภายนอกสัมพันธ์กับจิตหรือธาตุรู้ ซึ่ง

มาประกอบกบันามรปู ทวาร อารมณ์ 

ภวังคจิต ซึ่งบรรดาชื่อทั้งปวงเหล่านี้

ต่างมีความหมายตามลกัษณะจ�าเพาะ

ของแต่ละขันธ์ และท่ีสัมพันธ์กันอยู่ 

ซึ่งเม่ือไม่เข้าใจก็ดูจะยุ่ง แต่ถ้าเข้าใจ

แล้วก็จะไม่ยุ่ง และจะทราบกระบวน 

การของจิตตามลักษณะที่แสดงไว้ใน

พระพุทธศาสนาดีขึ้น

  จะได้กล่าวอธิบายทบทวนบ้าง ต่อ

ไปบ้าง ในข้อท่ีควรจะกล่าว เพ่ือให้เกดิ

ความเข้าใจในกระบวนการของจติตาม

ทางพระพุทธศาสนาดีขึ้น จะเริ่มด้วย

อายตนะภายในหรือทวาร ๖ ตามที่

กล่าวแล้ว โดยจะเพิม่ชือ่ของทัง้ ๖ ข้อ

นี ้ขึน้อกีชือ่หนึง่คอื อนิทรย์ี ทีแ่ปลว่า

เป็นใหญ่ คอืท้ัง ๖ ข้อนีน้อกจากเรยีก

ชื่อว่าอายตนะ ซึ่งแปลว่าที่ต่อ เรียก

ชือ่ว่าทวาร ทีแ่ปลว่าประตูหรอืช่องทาง 

ยงัเรยีกช่ือว่าอนิทรย์ีทีแ่ปลว่าเป็นใหญ่

ด้วย คือจักขุนทรีย์ อินทรีย์คือจักษุ

หรือตา ชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่

ในการเห็นรูป โสตินทรีย์ อินทรีย์คือ

หู ชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการ

ฟังเสียง ฆานินทรีย์ อินทรีย์คือจมูก 

ชือ่ว่าอนิทรย์ีเพราะเป็นใหญ่ในการทราบ

กลิน่ ชวิหินทรย์ี อนิทรีย์คือลิน้ ชือ่ว่า

อินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการล้ิมรส  
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กายนิทรย์ี อนิทรย์ีคอืกาย ชือ่ว่าอนิทรย์ี

เพราะเป็นใหญ่ในการทราบโผฏฐพัพะ

สิ่งถูกต้อง มนินทรีย์ อินทรีย์คือมนะ

หรือมโนคอืใจ ชือ่ว่าอนิทรย์ีเพราะเป็น

ใหญ่ในการคดิหรอืรู้ธรรมะคอืเร่ืองราว 

และเป็นใหญ่ใน ๕ ข้อข้างต้นนั้นด้วย 

คือในการเห็นรูป ในการฟังเสียง ใน

การทราบกล่ิน ในการทราบรส ในการ

ทราบสิ่งที่ถูกต้อง

  ตามที่อธิบายนี้ มนินทรีย์ อินทรีย์

คือมนะหรือมโนคือใจ จึงเป็นใหญ่ใน

ทางของตนโดยจ�าเพาะด้วย คือในทาง

รู้หรือคิดเรื่องอันเป็นข้อ ๖ และเป็น

ใหญ่ในแต่ละข้อ ๕ ข้อข้างต้นนัน้ด้วย 

มนินทรีย์ อนิทรย์ีคอืมนะหรือใจ เป็น

อายตนะข้อที ่๖ และทวารข้อที ่๖ จงึ

เป็นใหญ่ครอบไปในอายตนะ ๕ ข้อ

ข้างต้น ในทวาร ๕ ข้อข้างต้นนัน้ด้วย 

ในข้อนี้ท่านให้ค�าอธิบายไว้ว่า ในขณะ

ทีต่าและรปูประจวบกนั มโนต้องเข้าไป

ประกอบด้วย จงึจะส�าเรจ็เป็นการเหน็

รปู หกูบัเสยีงประจวบกนั มโนจะต้อง

เข้าไปประกอบด้วย จึงจะส�าเร็จการ

ได้ยินเสียง จมูกกับกลิ่นประจวบกัน 

มโนจะต้องเข้าไปประกอบด้วย จึงจะ

ส�าเรจ็การทราบกล่ิน ล้ินกบัรสประจวบ

กัน มโนจะต้องเข้าไปประกอบด้วย  

จึงจะส�าเร็จการทราบรส กายและสิ่ง

ถกูต้องคอืโผฏฐพัพะประจวบกนั มโน

จะต้องเข้าไปประกอบด้วย จงึจะส�าเรจ็

การทราบส่ิงถูกต้อง ตามนยันีม้โนต้อง

เข้าไปประกอบด้วยแต่ละข้อทกุข้อ ถ้า

ไม่มมีโนเข้าไปประกอบด้วยทกุข้อแล้ว 

แต่ละข้อนัน้จะไม่ส�าเรจ็เป็นการเหน็รูป

เป็นต้นได้ และโดยเฉพาะในข้อท่ี ๖ 

มโนก็ประกอบกับธรรมะคือเรื่องราว 

กร็ูแ้ละคดิคอืเรือ่งราวอกี เป็นประการ

ที่ ๖ นั้นด้วย

  เพราะฉะนัน้ ตามอธบิายนีจ้งึท�าให้

ท่านผูรู้ท้างพระพทุธศาสนาหลายท่าน  

ซึ่งได้ศึกษาวิชาสรีรวิทยาปัจจุบัน ให้

ค�าอธิบายว่ามโนได้แก่มันสมอง แม้

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา-

วชิรญาณวโรรส ก็ประทานค�าอธิบาย

ไว้อย่างนี้ ว่ามโนคือมันสมอง ท่าน 

ทั้งหลายที่ขึ้นไปดูห้องกรรมฐานที่ตึก 

ภปร. ซ่ึงได้มีแสดงถึงประสาทท้ัง ๕ 

เมื่อกระท�าหน้าที่เห็นรูปได้ยินเสียง

เป็นต้นนั้น ด�าเนินไปอย่างไร คือเมื่อ

จักขุประสาทกับรูปมาประจวบกัน จะ

ต้องวิ่งไปถึงมันสมอง ส่วนที่มีหน้าที่

เกี่ยวกับการเห็นรูป จึงจะส�าเร็จเป็น 

การเห็นรูป ทางเสียงก็เหมือนกันเมื่อ

ประจวบกับโสตประสาท ก็จะวิ่งไปถึง

มันสมองที่มีหน้าที่เก่ียวกับการได้ยิน

เสียง จึงจะส�าเร็จเป็นการได้ยินเสียง 

ทางจมกูทางล้ินทางกายกเ็ช่นเดยีวกนั 

เมื่อกลิ่นรสและส่ิงถูกต้องมาประจวบ
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กับ ฆานประสาท ชวิหาประสาท กาย

ประสาท กต้็องวิง่ไปถงึมนัสมอง ส่วน

ที่จะให้ทราบกลิ่น ทราบรส ทราบ

โผฏฐพัพะสิง่ถกูต้อง จงึจะส�าเรจ็เป็นการ

ทราบกลิน่ ทราบรสและทราบโผฏฐพัพะ 

สิ่งที่กายถูกต้อง ฉะนั้น ตามระบบ

สรีรศาสตร์ตามท่ีกล่าวมาน้ี จึงต้องมี

มนัสมองส่วนทีเ่กีย่วกบัประสาททัง้ ๕ 

นัน้ เข้ามาประกอบเข้าอีกส่วนหน่ึงด้วย 

ก็ตรงกับค�าอธิบายของพระอาจารย์ 

และตรงกบัพระพทุธศาสนาท่ีท่านอธบิาย

ไว้ดังกล่าวมาแล้วด้วย ถึงหน้าที่ของ

มโนซึ่งเป็นมนินทรีย์ อินทรีย์คือมโน 

ซึง่เป็นใหญ่ในการช่วยให้ส�าเรจ็การเหน็

รปู การได้ยนิเสยีง การทราบกลิน่ การ

ทราบรส การทราบโผฏฐัพพะ ตลอด

จนถึงในหน้าท่ีเฉพาะของตัวเอง คือ

รู้คิดเร่ืองอันเป็นข้อที่ ๖ นั้น ก็ตรง 

กับระบบของมันสมองตามหลักของ

สรรีศาสตร์ปัจจบุนันี ้ไปดบูนตกึ ภปร. 

น้ันมีแสดงไว้ไปกดปุ่ม ถ้าไฟไม่เสียก็

จะมองเหน็ชดั เช่นตอนท่ีรปูมาประจวบ

กับจักขุประสาท แล้วจึงแล่นปราดไป

ถึงมันสมองจึงจะเห็นรูป และการได้

เห็นรูป การได้ยินเสียง การได้ทราบ

กลิ่น การได้ทราบรส การได้ทราบ

โผฏฐัพพะสิ่งถูกต้อง และการรู้เร่ือง

หรือคิดเรื่อง นี่แหละคือจักขุวิญญาณ 

โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา

วญิญาณ กายวญิญาณ และมโนวญิญาณ 

ฉะนัน้ หากมปัีญหาว่าเหน็รปูด้วยอะไร 

เราพดูตามภาษาสามญั ว่าเหน็รปูด้วย

จกัษคุอืดวงตา แต่เมือ่ว่าตามกระบวน

จิตแล้ว ต้องตอบว่าเห็นรูปด้วยจักขุ

วิญญาณ ได้ยินเสียงด้วยอะไร ได้ยิน

เสียงด้วยหู ถ้าตอบตามกระบวนการ

ของจิตละก็ ต้องตอบว่า ได้ยินเสียง

ด้วยโสตวิญญาณ ข้ออื่นก็เหมือนกัน 

ทราบกลิน่ด้วยฆานวญิญาณ ทราบรส

ด้วยชิวหาวิญญาณ ทราบโผฏฐัพพะ

ด้วยกายวญิญาณ ทราบเรือ่งทีเ่รยีกว่า

ธรรมะเรื่องราวด้วยมโนวิญญาณด่ังนี้ 

นี้เป็นการตอบที่ถูกต้องตามกระบวน

การของจิต แต่เราก็พูดตามสามัญว่า

เห็นรปูด้วยตา ฟังเสียงด้วยหู เป็นต้น

  จติรูไ้ด้เพราะต่อกบัอายตนะภายใน

ภายนอก คราวนี้ตามที่ได้อธิบายแล้ว 

ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจทั้ง ๖  

นี้เรียกว่าอายตนะ เพราะเป็นที่ต่อ  

คือว่าต่อกับอายตนะภายนอกที่คู่กัน 

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ

ธรรมะคือเรื่องราว เป็นอายตนะคือที่

ต่อนอกจากต่อกนัในระหว่างภายในและ

ภายนอกท้ัง ๒ นีแ้ล้ว ยงัเป็นอายตนะ

ของจิต คือธาตุรู้ คือต่อจิตหรือธาตุรู้ 

จติหรือธาตรุูน้ัน้ต่อกบัอายตนะภายใน

ภายนอกท้ัง ๒ นี้ จึงรู้ภายนอกได้  

และเรยีกว่าทวารแปลว่าช่องหรอืประตู 
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ก็คือเป็นช่องหรือประตูส�าหรับที่จิตจะ

ได้รูอ้ารมณ์คือเรือ่ง ดงัท่ีได้กล่าวอธบิาย

ไว้แล้ว ว่าจิตนั้นไม่มีสรีระคือรูปร่างสี

สัณฐาน มีคูหาคือกายนี้เป็นท่ีอาศัย 

หรือจะพิจารณาว่ามันสมองนั้นเป็นที่

อาศัยของจิต ส�าหรับท่ีจะรู้สิ่งต่าง ๆ 

กอ็ยู่ในกะโหลกศรีษะ กค็ล้าย ๆ อย่าง

คหูาคอืถ�า้เหมือนกัน แต่ถ้าพูดท้ังหมด

คลุมเสียงหมดเลย ว่ามีกายนี้เป็นที่

อาศัยอย่างท่านพระอาจารย์ก็ไม่มีผิด 

คือจิตรูอ้ารมณ์คอืเรือ่งทางทวารทัง้ ๖ 

ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้แล้วในวนัก่อนนัน้ และ

ในวนัก่อนนัน้กไ็ด้กล่าวแล้วว่าสิง่ทัง้หลาย

ทีต่าได้เห็น ท่ีหไูด้ยิน ท่ีจมูกท่ีล้ินท่ีกาย

ได้ทราบ คือรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะต่าง ๆ นั้น เป็นวัตถุทั้งนั้น 

เพราะฉะนั้น จึงเข้าไปอยู่ในจิตไม่ได้  

ได้เพยีงเหน็เพยีงได้ยินได้ทราบ จะเอา

ใส่เข้าไปในจิตไม่ได้ เพราะเป็นวัตถุ 

เห็นบ้านหลังหนึ่ง จะเอาบ้านหลังนั้น

ใส่เข้าไปในจิตก็ไม่ได้ ดั่งนี้เป็นต้น  

แต่ว่าจิตรับได้เพียงเรื่อง เรื่องของสิ่ง

เหล่านีซ้ึง่เรียกว่าอารมณ์ เพราะฉะน้ัน 

จงึมคี�าแปลอารมณ์ว่าเรือ่งท่ีจติคิด เรือ่ง

ที่จิตด�าริ เร่ืองท่ีจิตอนุสัยคือหมกมุ่น

ถึงครุ่นคิดถึง ที่เข้ามานอนเนื่องอยู่ใน

จติใจ คือว่าบรรดาเรือ่งเหล่านีท้ีจ่ติคดิ 

คือว่าคิดแล้วกแ็ล้วไป ทีจิ่ตด�าริคอืด�าริ

แล้วกแ็ล้วไป ทีจ่ติอนสุยัคอืเกบ็เข้ามา

ไว้ในจิตอีก นอนอยู่ในจิตอีก เหล่านี้

คืออารมณ์ ซึ่งได้กล่าวแล้วว่า ทาง

อภธิรรมเรยีกอาลมัพนะ แปลว่าเคร่ือง

หน่วงของจิต คือหน่วงคิดนั่นเอง แต่

ทางพระสูตรเรียกว่า อารมัมณะ อารมณ์ 

ไม่ใช่อารมย์ อารมณ์เหล่านีก้ม็ ี๖ ดงั

ที่ได้กล่าวแล้ว ตามอายตนะภายนอก

ทัง้ ๕ ประการ อารมณ์คอืรปู รปูารมณ์ 

อารมณ์คือเสียง สัททารมณ์ อารมณ์

คือกลิ่น คันธารมณ์ อารมณ์คือรส  

รสารมณ์ อารมณ์คอืสิง่ถกูต้อง โผฏฐพั-

พารมณ์ อารมณ์คอืเรือ่งราว ธรรมารมณ์ 

จติทีร่บัอารมณ์คอืกริิยาทีจ่ติรบัอารมณ์

นี้เอง เรียกว่านาม ที่แปลว่าน้อมไป

  คราวนี้ก็ควรจะอธิบายถึงลักษณะ

จติหรอืธาตรุู ้ทีท่่านอธิบายไว้ในอภธิรรม 

ว่าจติคอืธาตรุูท้ีย่งัไม่ได้รับอารมณ์อะไร

ทางทวารทัง้ ๖ เรยีกว่า ภวงัคจิต กไ็ด้

อธิบายแล้วเหมือนกัน แต่มาทบทวน

เพราะต้องการชี้แจงให้แจ่มแจ้งขึ้นอีก

ในทีน่ี ้ภวงัคะ แปลว่าองค์ของภพ ภพ

แปลว่าความเป็นความมี องค์ของภพ

คอืองค์ของความเป็นความม ีแต่ว่าตาม

ความหมายนั่น ภวังคจิตคือจิตที่ยังไม่

รับอารมณ์ ท่านจึงมีตัวอย่างว่าบุรุษ

นอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วง ผลมะม่วง

หล่นลงมา คนนอนหลับนัน้กต็ืน่ขึน้เอา

มือคว้ามะม่วงมาบริโภค บริโภคเสร็จ
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แล้วกห็ลบัไปใหม่ จติทีเ่ป็นภวงัคจิตนัน้

เปรียบเหมือนคนนอนหลบั ผลมะม่วง

ที่หล่นลงมานั้นเปรียบเหมือนอารมณ์

ที่มากระทบกับทวารท้ัง ๖ คนนอน

หลับน้ันต่ืนขึ้น ก็เปรียบเหมือนจิตท่ี

เคลือ่นออกจากภวงัค์ และคนนอนหลับ

นัน้เอามอืคว้ามะม่วงมาบรโิภค กเ็หมือน

จิตที่รับอารมณ์ การรับอารมณ์ก็คือ

การที่จิตบริโภคอารมณ์ เหมือนอย่าง

คนทีบ่รโิภคผลมะม่วง ครัน้รบัอารมณ์

แล้วก็ตกภวังค์ไปใหม่ ก็เหมือนอย่าง

ที่ท่านเปรียบคนคว้ามะม่วงมาบริโภค

แล้วก็หลับไปใหม่ หลบัไปใหม่คอืว่าจติ

ทีรั่บอารมณ์แล้วกต็กภวงัค์ไปใหม่ ฉะนัน้

ตามอปุมาน้ี จติท่ียังไม่รับอารมณ์ก็อยู่

ในภวังค์เป็นภวังคจิต คร้ันมีอารมณ์

ผ่านทวารท้ัง ๖ เข้ามา ซ่ึงน่าจะอุปมา

อีกอย่างหนึ่งเหมือนว่ามีคนมาเคาะ

ประตู คนนอนหลับอยู่ในบ้าน แล้วก็

มคีนมาเคาะประตดูงัปัง ๆ กเ็ปิดประตู

ออกรับแขกให้เข้ามา จิตก็ออกจาก

ภวังค์รับอารมณ์ และเม่ือรับอารมณ์

เสร็จแล้วก็ปิดประตู แล้วหลับไปใหม่ 

กค็อืตกภวงัค์ไปใหม่ มีแขกมาเคะประตู

อกีกอ็อกจากภวงัค์มารบัใหม่ แล้วกปิ็ด

ประตูตกภวังค์ไปใหม่ มีแขกมาเคาะ

ประตอูกี กเ็ปิดประตรูบักนัใหม่ กต็ก

ภวังค์กันใหม่ ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึง

ต้องให้อปุมาในตอนนีอี้กด้วย ว่าร่างกาย

อนันีเ้หมือนอย่างว่าบ้านซึง่มีประตนูอก 

๕ ประตู ประตูใน ๑ ประตู แล้วจึง

ถึงจิตท่ีเป็นเจ้าของบ้านอยู่ในห้อง ใน 

ห้องในนัน้มปีระตเูดยีว ห้องนอกนัน้มี 

๕ ประตู ๕ ประตูนั้นคือประตูตาหู

จมูกลิ้นกาย เมื่ออารมณ์คือรูปเข้ามา

ก็เข้ามาทางประตูตา แล้วก็มาผ่าน

ประตูมโน แล้วจึงจะถึงจิต หรือจะ

เปรียบในด้านตรงข้าม คือจิตออกไป

ทางประตูในคือมโนทวาร แล้วก็จักขุ

ทวาร รบัอารมณ์คอืรปู เสยีงกเ็หมอืน

กนั เข้าทางประตหูแูล้วกม็าผ่านประตู

ใจหรือมโน แล้วจึงถึงจิต กลิ่นก็ต้อง

ผ่านประตูจมูกแล้วก็ต้องผ่านประตูใจ 

แล้วจึงถึงจิต รสก็ต้องผ่านประตูลิ้น 

แล้วต้องผ่านประตูใจ แล้วจึงถึงจิต 

ธรรมะคอืเร่ืองราวนัน้ก็ผ่านตรงเข้าประตู

ใจอย่างเดยีว แล้วจึงถงึจติ ทีเ่ปรยีบดัง่

นีก้โ็ดยอธิบายข้างต้น ว่าทีเ่รยีกอนิทรย์ี 

๖ ส�าหรับมนินทรีย์ อินทรีย์คือใจอัน

เป็นข้อท่ี ๖ นั้น มีหน้าท่ีครอบหมด 

หน้าท่ีข้างต้นด้วยและหน้าท่ีจ�าเพาะของ

ตนด้วย จึงเปรียบดั่งนี้ เพราะฉะนั้น 

กิริยาที่จิตรับอารมณ์จึงต้องผ่านทวาร

ดั่งนี้

  จติรบัอารมณ์ด้วยความรูห้รือน้อม

ไปรู ้และกค็วรทราบ ว่าอนักิริยาที่จติ

รับอารมณ์นั้นคือรับอย่างไร ก็ตอบว่า

รับด้วยความรู้ เพราะว่าจิตนั้นดังที่ได้
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กล่าวแล้วว่าเป็นธาตุรู้ และมีอรรถคือ

ความหมายว่ารูห้รอืคดิอันเป็นลกัษณะ

ส�าคญั เพราะฉะนัน้ วธิรีบัอารมณ์ของ

จิตนั้นก็คือรับด้วยความรู้ แต่ว่าความ

รูน้ัน้มลีกัษณะต่าง ๆ กนั ในอภธิรรม

น้ันส่วนหนึ่งยังไม่พูดถึง จะพูดถึงแต่

นามธรรมในขันธ์ ๕ ที่แสดงไว้ในทาง

ปฏิบัติทั่วไป ก็คือว่ารับด้วยความรู้ 

ที่เรียกว่าวิญญาณ ที่เรียกว่าสัมผัส  

ที่เรียกว่าสัญญา ที่เรียกว่าสังขาร  

กล่าวคือ

  จิตรับอารมณ์ขัน้แรกคอืเป็นวญิญาณ 

คอืการเห็น การได้ยิน การเหน็รปู การ

ได้ยินเสียง การทราบกลิ่น การทราบ

รส การทราบโผฏฐัพพะ การทราบ

ความรู้หรือคิดเรื่องราว ที่เรียกว่าจักขุ

วิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ 

ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโน

วญิญาณ ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว ว่าทีจ่รงินัน้

ว่ากนัว่าเหน็รปูด้วยตา แต่ท่ีจริงน้ันเหน็

รปูด้วยจกัขวุญิญาณเป็นต้น นีเ่ป็นการ

รบัรู ้การรับอารมณ์ก็คือการรบัรูอ้ารมณ์ 

ความรูอ้ารมณ์เป็นขัน้แรกคอืวญิญาณ 

  ถ้าหากว่ายังไม่ดับไปเสียในขั้นน้ัน 

กต่็อมาขัน้สมัผัสท่ีอธบิายมาแล้วเหมือน

กนั ว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอก

และวิญญาณทั้ง ๓ นั้นมาประชุมกัน

ก็เป็นสัมผัสโดยความก็คือกระทบถึง

จิต นี่เป็นขั้นที่ ๒ 

  ขัน้ที ่๓ กเ็วทนา คอืเป็นความรูส้ขุ

รูท้กุข์หรอืรูเ้ป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุข 

เม่ือรับรู้ในข้ันวิญญาณ ก็เล่ือนขึ้นมา

รับรู้ในขั้นสัมผัสแล้วก็เลื่อนมารับรู้ใน

ขั้นเวทนา 

  จากนั้นก็รับรู้ในขั้นสัญญาคือรู้จ�า

หรือจ�าหมาย จ�ารูปจ�าเสียงจ�ากลิ่นจ�า

รสจ�าโผฏฐัพพะจ�าเรื่องราวเป็นต้น 

  แล้วกเ็ลือ่นขึน้มารบัรูเ้ป็นเรือ่งสงัขาร

คอืความคดิปรงุหรอืปรุงแต่ง กค็ดิปรงุ

แต่งไปในรูปบ้างเสียงบ้าง กลิ่นรส

โผฏฐพัพะและธรรมะคอืเรือ่งราวเหล่า

นี ้คดิดบ้ีางคดิชัว่บ้าง คดิเป็นกลาง ๆ 

ไม่ดีไม่ชั่วบ้าง ก็เป็นบุญเป็นบาปเป็น

กศุลเป็นอกศุลหรอืเป็นกลาง ๆ มาถึง

ในขั้นที่เป็นสังขารนี้ รับรู้ในขั้นสังขาร

คอืคดิปรงุหรอืปรงุคดิและตอนนีแ้หละ 

ที่ในอภิธรรมท่านก็แสดงว่าก็ตกภวังค์

กนัไปเสยีหนหนึง่ คอืในอารมณ์อันหนึง่

นั้น จิตจะออกรับรู้เป็นวิญญาณ เป็น

สัมผัส เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็น

สังขาร ในอารมณ์ ๑ นั้น แล้วก็ตก

ภวังค์ แล้วก็มารับอารมณ์เป็นท่ี ๒ 

ใหม่ ที่ ๓ ใหม่ ที่ ๔ ใหม่

  แต่ว่าบรรดาอารมณ์ที่จิตรับนี้ ก็ไม่

ได้หมายความว่ารับมาถึงขั้นที่สุดทุก

อารมณ์ บางอารมณ์กต็กหล่นในระหว่าง 

คอืเป็นอารมณ์ทีผ่วิเผนิมากไม่กระทบ

ใจมาก จติกไ็ม่รับอารมณ์เต็มที ่เหมอืน

ดังว่าคนที่นอนหลับอยู่ในห้องดังกล่าว
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นั้นนั่นแหละ และมีใครมาเคาะประตู

เบา ๆ แผ่ว ๆ บางทีก็ได้ยินนิดหนึ่ง

แล้วก็หลับไปใหม่ ไม่ถึงกับตื่น เสียง

น้ันก็ยังไม่ปลุกให้ตื่น เพียงแต่งัวเงีย

ข้ึนมาหน่อยเท่านั้นแล้วก็หลับไปใหม่ 

แต่ว่าถ้าเป็นเสียงดังโครมครามเป็น

อารมณ์ที่แรงก็ปลุกให้ตื่นขึ้นมา ก็รับ

กันมาจนถึงข้ันสังขารคือคิดปรุงหรือ

ปรุงคิดต่าง ๆ จะน้อยหรือมากก็ตาม

แต่ว่าจะมคีวามผกูพนัท่ีเข้ามาเกีย่วอีก

น้อยหรือมากเพยีงไร แต่กผ่็านไป ผ่าน

ไปนัน้คอืว่า ตกภวงัค์ไปใหม่ ดงัจะพงึ

เหน็ได้ ว่าทีม่าจากกฏุมิาถงึท่ีนี ้หกูไ็ด้

ยนิอะไรมากมาย ตากเ็ห็นอะไรมากมาย  

กอ็าจจะได้กลิน่ทางจมูกหลายอย่าง ลิน้

ก็เหมือนกัน กายก็เหมือนกัน ก็ถูก

ต้องกับหนาวร้อนแดดลมอะไรต่าง ๆ 

ใจก็คิดต่าง ๆ เหล่านี้คงจะหลายร้อย

เรื่องเหมือนกัน หลายร้อยสิ่งถ้าไปคิด

รายละเอียดของสิ่งท่ีประสบพบผ่าน

ตั้งแต่จากกุฏิมาที่นี้ และก็จะต้องเป็น

วญิญาณเป็นต้นในอารมณ์คอืเรือ่งเหล่า

นั้น ถ้าเป็นเรื่องท่ีมากระทบแผ่วเบา

และมคีวามสนใจน้อย ก็เป็นเรือ่งท่ีผ่าน

ไป ๆ แปลว่าอาจจะเพยีงวญิญาณ เหน็

แล้วก็ผ่านไป ได้ยินแล้วก็ผ่านไป ไม่

ขึน้ไปถงึสมัผสักระทบใจเป็นเวทนาเป็น

สญัญาเป็นสงัขารอะไร เพราะว่าจะเป็น

สังขารคือคิดปรุงหรือปรุงคิดนั้น จะ

ต้องผ่านสญัญา ผ่านเวทนา ผ่านสมัผสั

ผ่านวญิญาณ ถ้ากระทบนดิ ๆ หน่อย ๆ 

ก็เพียงวิญญาณเท่านั้น แล้วก็ผ่าน- 

ไป ๆ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผ่าน ๆ มา

คงจะตั้งหลายร้อยเรื่อง แต่ถ้าคิดเป็น

รายละเอยีดแล้วกเ็พยีงเหน็เพยีงได้ยนิ

แล้วก็ผ่าน ๆ ไม่ได้จดจ�าเป็นสัญญา

อะไรด้วยซ�า้ แต่ส่ิงทีจ่ะผ่านขึน้มาจนถงึ

สังขารนั้น จะต้องผ่านมาโดยล�าดับ 

เป็นสัญญาจดจ�าแล้วก็มาเป็นสังขาร

ปรุงแต่ง ถ้าหากว่าไม่มีจดจ�าแล้วละก็ 

ก็ไม่มีการปรุงแต่งเป็นสังขาร

  นีเ้ป็นอาการทีจ่ติรบัรูอ้ารมณ์ อาการ

ที่จิตรับรู้อารมณ์นี้เรียกว่าน้อมไป คือ 

จิตน้อมไปรู้ ถ้าจะเทียบเหมือนกับว่า

มะม่วงอยู่บนต้น คนนอนหลับใต้ต้น

มะม่วงเอือ้มมอืไปคว้ามะม่วงเข้ามาใส่

ปาก แล้วกบ็รโิภค กค็อือาการทีจ่ติรบั

รู้อารมณ์ ก็เหมือนกับว่าเขาน้อมแขน

ไปจับผลมะม่วงมาใส่ปาก นี่ก็เหมือน

กัน จิตก็รับอารมณ์ก็เหมือนอย่าง

น้อมจติ จติเอือ้มแขนออกไปจบัอารมณ์ 

และแขนของจติท่ีเอือ้มออกไปนีก้คื็อว่า

เป็นวิญญาณ เป็นสัมผัส เป็นเวทนา 

เป็นสัญญา เป็นสังขารดังกล่าวแล้ว

นั่นเอง แล้วก็ตกภวังค์ไปใหม่ เพราะ

ฉะนั้น ลักษณะของจิตตามที่แสดงไว้

ในอภิธรรมนั้น จึงรับอารมณ์ ก็คือ

เคลื่อนออกจากภวังค์รับอารมณ์อย่าง

หนึ่ง แล้วก็ตกภวังค์ แล้วก็เคลื่อน

ออกรับอารมณ์ต่อไป แล้วก็ตกภวังค์ 
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เรื่อย ๆ ไปดั่งน้ีทุกอารมณ์ อารมณ์

หนึ่ง ๆ ก็ออกจากภวังค์ไปรับ แล้วก็

ตกภวังค์ทุกอารมณ์ เพราะฉะนั้น  

ความเป็นไปของจิตที่รับอารมณ์นี้จึง

รวดเร็วและละเอียดมาก ภวงัค์ทีแ่สดง

ไว้ในอภิธรรมนั้นมีลักษณะดังที่กล่าว

มานี้ เป็นพื้นของจิตท่ีไม่รับอารมณ์ 

เหมือนอย่างคนนอนหลับที่อยู่ใต้ต้น

มะม่วงดังที่กล่าวนั้น ออกจากภวังค์ก็

รับอารมณ์ แล้วก็ตกภวังค์ไปใหม่  

เป็นอยู่ดั่งนี้ตลอดเวลา

  ธรรมชาติแท้ของจิตประภัสสรคือ

ผุดผ่อง แสดงมาถึงกระบวนการของ

จิต ซึ่งก็อาศัยกายนี้ประกอบกัน เป็น

อันว่าได้แสดงสังขตธรรม ธรรมคือ 

สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง และอสังขตธรรม 

ธรรมคือสิ่งที่ปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง ทาง

ฝ่ายวตัถแุละทางฝ่ายธาตรุู ้อนัสรปุลง

ในตอนนีก่้อน ว่าได้มอีสงัขตธรรม คอื

สิง่ทีปั่จจัยมไิด้ปรงุแต่ง อันหมายถงึตวั

ธาตแุท้ซึง่เป็นตวัเดมิไม่มอีะไรปรุงแต่ง 

ทางฝ่ายวตัถแุละทางฝ่ายจติใจหรอืธาตุ

รู้ ทางฝ่ายวัตถุนั้นไม่มีตัวรู้ ส่วนทาง

ฝ่ายจิตใจน้ันมีตัวรู้ สรุปลงแล้วก็คือ  

มธีาตุแท้ซ่ึงไม่มคีวามรูใ้นตวั กบัธาตุ

แท้ที่เป็นตัวรู้ และธาตุแท้ท่ีไม่มีตัวรู้

ซึ่งเป็นวัตถุนั้นมาประสมปรุงแต่งกัน

ขึ้น ก็เป็นสังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัย

ปรุงทางวัตถุ

  ส่วนตวัรูซ้ึง่เป็นธาตแุท้นัน้ กอ็าจจะ

กล่าวได้ว่าม ี๒ จ�าพวก คือตวัรู้จ�าพวก

หนึ่งยังมีอวิชชาคือยังมิได้อบรม ตัวรู้

อีกจ�าพวกหนึ่งนั้นอบรมแล้ว เป็นตัวรู้

จรงิรูแ้ท้ประกอบด้วยวชิชา ส�าหรบัตวั

รู้ที่อบรมแล้วประกอบด้วยวิชชาเป็นรู้

จริงรู้แท้ ก็เป็นอสังขตธรรม ธรรมที่

ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอีกต่อไป ไม่มา

ประกอบกบัฝ่ายทีไ่ม่มีตวัรูค้อืทางฝ่าย

ทีเ่ป็นวัตถุอกี คอืไม่เกดิอกี เม่ือไม่เกดิ

ก็ไม่มีแก่ไม่มีตาย ก็ได้แก่ธาตุรู้ที่เป็น

ตัวรู้แท้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ

พระอรหันตสาวกทั้งหลาย ผู้สิ้นกิเลส

แล้วไม่มีอวิชชาอีกแล้ว เป็นรู้ที่รู้พ้น  

กค็งด�ารงความเป็นอมตธรรม ธรรมที่

ไม่ตาย คือสิ่งท่ีไม่ตายอยู่นั่นเอง แต่

ว่าธาตุรู้ท่ียังเป็นตัวรู้หลงรู้ผิดคือยังไม่

ได้อบรม ย่อมมาประกอบเข้ากับธาตุ

ที่ไม่มีความรู้อีกต่อไป จึงนับว่าเป็น

สังขตธรรม ธรรมท่ีมปัีจจยัปรงุ โดยที่

ทัง้ ๒ ฝ่ายมาปรงุกนัผสมกนั คอืธาตุ

รู ้กับธาตุที่ไม่มีความรู ้ในตัว ฉะนั้น  

จงึได้มพีทุธภาษติตรสัเอาไว้ในตกินบิาต 

ซึ่งแปลโดยความว่าอาศัยธาตุทั้ง ๖ 

ความหยัง่ลงแห่งครรภ์คอืตัง้ครรภ์จงึมี 

เมื่อมีความหยั่งลงแห่งครรภ์ ก็มีนาม

รูปเป็นต้น

  ต่อไป ค�าว่าอาศยัธาต ุ๖ นัน้ ธาตุ 

๖ กไ็ด้กล่าวแล้วคอื ปฐวธีาตุ ธาตดุนิ 
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อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ 

วาโยธาตุ ธาตุลม อากาสธาตุ ธาตุ

อากาศคือช่องว่าง และวิญญาณธาตุ 

ธาตุรู้ ๕ ข้อข้างต้นนั้นเป็นธาตุที่ไม่มี

ความรู้ในตวั เป็นฝ่ายวตัถ ุส่วนวญิญาณ

ธาตุเป็นธาตุรู้ อาศัยธาตุทั้ง ๖ นี้มา

ปรุงแต่งกันข้ึนก็มีการตั้งครรภ์ และ

เมือ่มกีารต้ังครรภ์ขึน้ก็มีนามรปูเป็นต้น

ต่อไป กค็อืว่ามชีาตคิอืความเกดิมาเป็น

บุรุษบุคคลชายหญิงดังที่ปรากฏอยู่นี้ 

ดั่งนี้ก็เป็นอันว่าธาตุท้ัง ๒ ฝ่ายน้ีมา

เป็นสังขาร คือมาผสมปรุงแต่งกันขึ้น 

ก็เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา บรรดา

สัตวโลกก็คือทั้ง ๒ ฝ่ายนี้มาผสมปรุง

แต่งกันขึ้นนั่นเอง และแม้เมื่อมาผสม

ปรุงแต่งกันแล้ว ก็มีกระบวนการฝ่าย

ธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัวปรุงแต่งกันไป

ฝ่ายหนึ่ง มีกระบวนการทางจิตใจ ซึ่ง

เป็นตวัธาตรุูป้รงุแต่งกนัไปอกีฝ่ายหนึง่ 

แต่กต้็องอาศยักนัอยูน่ัน่เอง ถ้าหากว่า

วิญญาณธาตุที่เป็นตัวธาตุรู ้นี้เคลื่อน

ออกไปเสยีแล้วเม่ือใดกต็าม ส่วนท่ีเป็น

ธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัวท่ีปรุงแต่งกัน

เป็นรูปกายก็แตกสลาย เพราะฉะนั้น 

เมื่อต้ังครรภ์ยังอยู่ในครรภ์ วิญญาณ

ธาตเุคลือ่นออกไปเม่ือใดกแ็ท้งเม่ือนัน้ 

เมือ่คลอดออกมาแล้วต้ังแต่เป็นเดก็เล็ก

เดก็ใหญ่ข้ึนมาโดยล�าดบั วญิญาณธาตุ

เคลือ่นออกไปเมือ่ใด กด็บัเมือ่นัน้แตก

สลายเมือ่นัน้ทีเ่รยีกว่าตาย เพราะฉะนัน้ 

จึงต้องมีวิญญาณธาตุประกอบอยู่ด้วย

เสมอ และวิญญาณธาตุนี้ที่ตรัสเรียก

อีกชื่อหนึ่งว่าจิต ตรัสแสดงไว้ว่าจิตนี้

ประภัสสรคือผุดผ่อง จิตนี้เศร้าหมอง

ไปเพราะอุปกิเลสทั้งหลายที่จรเข้ามา 

ปถุุชนผู้มไิด้สดบัแล้วย่อมไม่รูต้ามเป็น

จริงถึงจิตนั้น เราตถาคตกล่าว ปุถุชน

ผู้มิได้สดับแล้วนั้นว่าไม่มีจิตตภาวนา 

คือการอบรมจิตดั่งนี้

  ตามพระพทุธภาษตินี ้แสดงลกัษณะ

ของธาตุรูซ้ึง่เป็นธาตรุูอ้นัยังมิได้อบรม 

จึงต้องมาเป็นสังขารคือผสมปรุงแต่ง 

เป็นสัตว์บุคคลเป็นบุรุษเป็นสตรีเป็น

ชายเป็นหญงิอยู ่โดยชือ่ว่าจติแล้วตรสั

ว่าเป็นธรรมชาติประภัสสรคือผุดผ่อง 

อนัเป็นธรรมชาตแิท้ของธาตรุูห้รอืของ

จติ ซึง่ผดุผ่องด้วยและเป็นตัวรูด้้วย ตวั

รู้และผุดผ่องนี้เป็นธรรมชาติของจิต

หรือของธาตุรู้ และตรัสว่าเศร้าหมอง

ไปเพราะอุปกิเลสทั้งหลายที่จรเข้ามา 

ค�าว่าอุปกิเลสนี้ อุปะ แปลว่าเข้ามา

หรือเข้าไป กิเลสะ แปลว่าเศร้าหมอง 

หากจะถามว่าเข้ามาหรือเข้าไปสู่อะไร

หรอืในอะไร กต็อบว่าเข้ามาหรอืเข้าไป

สู่จติ แล้วอะไรเศร้าหมอง กค็อืจตินัน้

เอง คอืเมือ่กเิลสอนัแปลว่าเครือ่งเศร้า

หมองเข้ามาหรอืเข้าไปสูจ่ติ กท็�าจติให้

เศร้าหมอง เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า
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อุปกิเลส ชื่อน้ีเรียกใช้ในที่นี้แสดงว่า

กเิลสนัน้ไม่ใช่เป็นเนือ้แท้ของจติ ไม่ใช่

เป็นธรรมชาติของจิต 

  หากถามว่าธรรมชาตขิองจติคอือะไร 

ก็ตอบได้ว ่าคือรู ้กับผุดผ่อง นี่เป็น

ธรรมชาตขิองจิต แต่เพราะเหตทุียั่งไม่

ได้อบรมจึงยังมีอวิชชาคือรู้ไม่จริงหรือ

ไม่รู้จริง รู้เหมือนกัน แต่รู้ไม่จริงหรือ

ไม่รู้จริง เพราะฉะนั้น จึงยังเป็นความ

รู้หลงรู้ผิดเพราะยังไม่ได้อบรม แต่ว่า

ธรรมชาตขิองจตินัน้กค็งเป็นธรรมชาติ

ผุดผ่อง

  จติเศร้าหมองเพราะอุปกเิลส คราว

น้ีเมื่อมีกิเลสเข้ามาหรือเข้าไปสู ่จิต  

จิตที่ผุดผ่องนั้นจึงเศร้าหมอง หากจะ

เปรียบก็เปรียบเหมือนอย่างทองค�า

ธรรมชาติเนือ้บรสิทุธิ ์เม่ือมโีลหะต่าง ๆ 

เข้าไปหลอมปน เช่นเงนิ เหลก็ สังักะส ี

เป็นต้น ทองค�าที่เป็นเนื้อบริสุทธิ์นั้น 

ก็เป็นเน้ือท่ีไม่บริสุทธิ์ไป หรือเหมือน

อย่างเพชรน�้าหนึ่งซ่ึงเป็นธรรมชาติที่

ผุดผ่อง เมื่อมีสิ่งต่าง ๆ เข้าพอก ตั้ง

ต้นแต่สิ่งที่พอกอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมของ

เพชร อันจะเป็นหินที่หุ้มห่ออยู่ก็ตาม 

เป็นเปลือกของอะไรท่ีหุ้มห่อเม็ดของ

เพชรอยู่ก็ตาม เพชรก็เศร้าหมอง คือ

ความผุดผ่องไม่ปรากฏ เพราะฉะนั้น 

บรรดาสิ่งท่ีมาหลอมปนเช่นว่า เงิน 

เหล็ก สังกะสี เป็นต้น ไม่ใช่เนื้อแท้

ของทอง แต่เป็นสิ่งที่เข้ามาปน สิ่งที่

หุ้มห่อเพชร จะเป็นเปลือกหินหรอือะไร

ที่หุ้มห่ออยู่ก็ตาม นั่นก็ไม่ใช่เป็นเนื้อ

เพชร ไม่ใช่เป็นเนือ้แท้ของเพชร กเิลส

ก็เช่นนั้นไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิตใจ 

เพราะฉะนัน้ จงึละกเิลสได้ส�ารอกกเิลส

ออกได้ และการส�ารอกกิเลสออกได้

นั้น ก็เป็นการที่จะท�าให้จิตนี้ปรากฏ

ความผดุผ่องตามธรรมชาตอิย่างเตม็ที่ 

และปรากฏความรู้ของธาตุรู้อย่างเต็ม

ที่ ไม่มีรู้ผิดไม่มีรู้หลง ก็เหมือนอย่าง

หลอมทองค�าเอาโลหะที่ปนออกไปก็

เหลือแต่เนื้อทองค�าท่ีบริสุทธิ์ หรือว่า

เพชรท่ีเจยีระไนแล้วกเ็หลือแต่เนือ้เพชร

ทีบ่ริสุทธิ ์ฉะนัน้ จิตทีส่�ารอกเอากเิลส

ทีเ่ข้ามาหรอืเข้าไปท�าให้เศร้าหมองนัน้

พ้นไปได้หลดุไปได้ กต้็องเป็นจติทีอ่บรม

แล้ว เพราะฉะนั้น จึงได้มีพุทธภาษิต

ตรัสไว้ต่อไปอีกว่า จิตนี้ประภัสสรคือ

ผุดผ่อง จิตนี้พ้นได้แล้วจากอุปกิเลส

ทั้งหลายที่จรเข้ามา อริยบุคคลผู้ได้

สดับแล้วย่อมรู้จักจิตน้ันตามเป็นจริง 

เรากล่าวอริยบุคลผู้ได้สดับแล้วว่าผู้มี

จติตภาวนา คอืการอบรมจติดัง่นี ้และ

ค�าว่าอปุกเิลสนัน้กม็ใีช้ในหมวดอปุกเิลส 

๑๖ ทีแ่สดงไว้ในหมวด ๑๖ ในนวโกวาท 

ก็เป็นการแสดงจ�าแนกกิเลสที่เข้ามา

หรอืเข้าไปสูจ่ติ ท�าจติให้เศร้าหมองใน

ลักษณะต่าง ๆ กัน แต่ก็สรุปเข้าเป็น

กิเลสกองราคะหรือโลภะ กิเลสกอง

โทสะ กิเลสกองโมหะนั้นเอง
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  การใช้ค�าว่าอุปกิเลสในท่ีนี้ได้กล่าว

แล้วว่า แปลตามศัพท์ว่ากิเลสที่เข้ามา

หรือเข้าไปสู่จิต ท�าจิตให้เศร้าหมอง 

หรอืว่าสิง่ทีเ่ข้ามาหรือเข้าไปสูจ่ติท�าจติ

ให้เศร้าหมอง และเป็นการทีแ่สดงเพือ่

ให้ชัดเจนว่ากิเลสนั้นไม่ใช่เนื้อแท้ของ

จติ แต่เป็นอาคนัตกุะคอืสิง่ทีจ่รเข้ามา

หรือจรเข้าไป อาคันตุกะนั้นคือแขกผู้

มาหา ไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้าน แต่ว่าแขก

ผูเ้ข้ามาหา คือกเิลสนี ้เม่ือเข้ามาหาก็

เข้ามายึดบ้านเป็นที่อยู่อาศัย เหมือน

อย่างข้าศกึต่างบ้านต่างเมืองยกเข้ามา

ยึดเอาบ้านเมืองของผู้อื่นเป็นของตน 

กเิลสกเ็ป็นเช่นนัน้ เข้ามาหรอืเข้าไปสู่

จิต แล้วก็ยึดจิตเป็นที่อยู่อาศัย และก็

ครอบง�าจติให้อยูใ่นอ�านาจเหมอืนอย่าง

เป็นเจ้าเป็นนายปกครองจิตนี้ให้อยู่ใน

อ�านาจ เพราะฉะน้ัน จงึได้มีพระพุทธ-

ภาษติตรสัเอาไว้ว่า ตณหฺาทาโส บุคคล

เป็นทาสของตัณหาคือความดิ้นรน

ทะยานอยาก และก็ตรัสไว้ว่าในบ้าน

ในเมอืงมตีณัหาเป็นใหญ่ โดยตรงกค็อื

อันน้ีน้ันเอง เมื่อยังมีตัณหาเป็นใหญ่

ครอบง�าจิตอยู ่จติตกเป็นทาสของตณัหา 

ก็มรีะบอบการปกครองเรยีกว่า ตณัหา

ธิปไตย แปลว่าตัณหาเป็นใหญ่ ค�าว่า

ตณัหาธปิไตยนีเ้ป็นพระพทุธภาษิตอยู่

ในพระสูตรบางพระสูตร ทั้งนี้ก็เพราะ

ว่าจติซึง่เป็นตวัธาตรุู ้ซึง่ยงัต้องมาเกดิ 

เป็นจติท่ียังมไิด้รบัการอบรมจงึเป็นจติ

ที่ยังรู้ผิดได้ เรียกว่ามีอวิชชาคือความ

ไม่รู้จรงิเพราะยงัไม่ได้อบรม ถ้าหากมี

ความรูจ้รงิเพราะอบรมแล้วกไ็ม่มาเกดิ

อกี ท่ียงัต้องมาเกดิก็เพราะยงัมีอวิชชา

คอืความไม่รูจ้รงิ ยงัมไิด้อบรม เพราะ

ฉะนั้น เมื่อมาผสมปรุงแต่ง เป็นบุรุษ 

สตรีชายหญิงเป็นสัตวโลก จึงอาศัย

กระบวนการทางจิตนี้เองรับกิเลสเข้า

มา รบัอาคนัตกุะคอืกเิลสเข้ามาให้ยึด

ครอง และช่วงที่รับกิเลสเข้ามานี้ก็คือ

ช่วงกระบวนการของจิต ที่ถึงเวทนา 

ความเสวยอารมณ์หรือความรูเ้ป็นสุข

เป็นทกุข์หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ

ทางกายทางใจ ทีท่กุคนมอียูโ่ดยปรกติ

นี้นี่เอง เมื่อเกิดสุขเวทนาก็ยินดีพอใจ

ชอบ และความชอบนีเ้องกต็กตะกอน

ลงไปเป็นราคานุสัยอยู่ในจิต เม่ือเกิด

ทุกขเวทนาคือได้รับทุกขเวทนา เสวย

ทกุข์ทางกายทางใจ กไ็ม่ชอบใจ ความไม่

ชอบใจนีเ้องกต็กตะกอนเป็นปฏฆิานสุยั 

อนสัุยคอืความกระทบกระทัง่ และเมือ่

ประสบเวทนาที่มิใช่ทุกข์มิใช่สุข มิได้

พจิารณา กเ็กดิความไม่รู ้ซึง่เป็นตวัโมหะ

คือความหลง เพราะไม่รู้ตามเป็นจริง

ด้วย และเพราะสยบตดิอยู่ด้วย ความ

ไม่รูน้ัน้กต็กตะกอนเป็นอวิชชานสัุยอยู่

ในจิต และกิเลสที่ตกตะกอนอยู่ในจิต

นี้ก็ตกตะกอนไปพร้อมกับตัวอารมณ์
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คือเร่ือง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คือจิต

น้อมรับอารมณ์ทางทวารทัง้ ๖ อารมณ์

น้ันก็คือเรื่องท่ีจิตคิด เรื่องท่ีจิตด�าริ 

เรื่องที่จิตหมกมุ่นถึง 

  อารมณ์และกเิลสตกตะกอนพอกพนู

ในจิต อันเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงนี้เรียก

ว่าอารมณ์อนุสัยหรืออารัมณานุสัย 

อารมณ์ทีต่กตะกอนอยูใ่นจติ อารมณ์

ทีต่กตะกอนอยู่ในจตินีมี้ท้ังฝ่ายซ่ึงเป็น

ทีต่ัง้ของราคะ มทีัง้ฝ่ายซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

โทสะ มีท้ังฝ่ายท่ีเป็นท่ีตั้งของโมหะ 

และเมื่อมีทั้งอารมณ์ทั้งกิเลสตกเป็น

ตะกอนอยู ่ในจิตดั่งนี้ ในขณะท่ีตก

ตะกอนอยู่ จิตนี้จะดูผ่องใส แต่อันที่

จริงน้ันยังเป็นจิตท่ีมีตะกอน ตะกอน

นัน้อาจฟุง้ขึน้มาอกีได้ และเมือ่ตะกอน

ฟุง้ขึน้มา จติท่ีดผู่องใสนัน้กเ็ป็นจติขุน่ 

ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างน�้าในตุ่ม  

ในขณะที่ตะกอนนอนอยู่ก้นตุ่มน�้า ใน

ตุ่มเบือ้งบนกด็ใูส แต่ว่าเมือ่ตะกอนก้น

ตุม่นัน้คลุง้ขึน้มา น�า้ในตุม่กจ็ะขุน่จนถงึ

ผวิน�า้เบือ้งบน จติกเ็หมือนกนั ในขณะ

ทีอ่ารมณ์ทีเ่ป็นตะกอน ในขณะทีก่เิลส

เป็นตะกอนนอนสงบอยู่ในจติกดู็คล้าย

ไม่มีกิเลส ไม่มีโลภ ไม่มีโกรธ ไม่มี

หลง คล้ายเป็นอย่างนั้น แต่ว่าเม่ือมี

อะไรมากวนตะกอนนั้นให้คลุ้งขึ้นมา

แล้วจติกจ็ะขุน่ทนัท ีจะปรากฏเป็นโลภ

หรอืราคะบ้างโกรธบ้างหลงบ้าง จนถงึ

พืน้ผวิของจติ ดงัทีเ่ราเรยีกกนัว่าใจขุน่

หรอืจติขุน่ นีแ่ปลว่าตะกอนคลุง้ขึน้มา

แล้ว บางทีกว่าจะท�าจิตให้สงบคือขับ

ตะกอนนั้นให้ลงไปแช่ไว้ก้นตุ่มหรือใน

ก้นจิตได้ ก็ต้องใช้เวลานาน และเมื่อ

ตะกอนลงไป อยู่ท่ีก้นตุ่มได้ก้นจิตได้ 

จติกผ่็องใสกส็บาย คนสามญัมกัจะเป็น

ดั่งนี้ 

  และข้อท่ีว่าในจิตส่วนลึกของบุคคล

นี้มีตะกอนอารมณ์และตะกอนกิเลส

นอนจมอยูน่ัน้ ดงัจะพงึเหน็ได้ เช่นว่า

รสอาหารที่บริโภค อันรสนั้นที่เป็นตัว

รสท่ีบรโิภคจรงิ ๆ กเ็ป็นวตัถทุีบ่รโิภค 

เช่นข้าว กบัข้าว ของหวาน ผลไม้ และ

อะไรต่าง ๆ ก็ตาม เป็นวัตถุที่เมื่อ

บรโิภคกเ็ป็นรสปรากฏทีล่ิน้ รสของสิง่

นั้นรสของสิ่งนี้ คนเราต้ังแต่เกิดมาก็

บรโิภคอาหารตามทีบ่ดิามารดาเป็นต้น

ปรุงให้รับประทาน ก็เป็นไปตามนิยม

ของท้องถิ่นของชาตินั้น ๆ แต่ละแห่ง 

และเม่ือใครได้บรโิภคแบบไหนอยู่เป็น

ประจ�า ต้ังแต่เกิดมานั่นแหละก็เป็น 

รสารมณ์ อารมณ์คอืรส ทีแ่ม้จะบรโิภค

ไปอิม่หนึง่แล้วตวัความชอบรสกยั็งตก

เป็นตะกอนกับตัวรสเอง อันหมายถึง

ตวัอารมณ์ของรสเองกยั็งตกเป็นตะกอน

อยู ่ในจิต เพราะฉะนั้น เมื่อได้พบ 

อาหารเช่นนั้นที่เคยชอบ จึงได้บังเกิด

ความชอบใจใคร่ที่จะบริโภค อันเรียก

ว่าเอรด็อร่อย ท้ังนีก็้เพราะว่ามรีสารมณ์

เช่นนัน้นอนจมเป็นตะกอนมาตัง้แต่แรก 
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เมือ่ได้พบอาหารเช่นนัน้จึงได้เกดิชอบใจ

ใคร่จะบรโิภค บรโิภคแล้วกเ็อรด็อร่อย 

บคุคลทีบ่รโิภคอาหารเป็นประจ�าตัง้แต่

เกิดมาในถิน่หนึง่ในชาตหินึง่ กย่็อมจะ

พอใจในอาหารทีต่นบริโภค เรยีกว่าติด

รสเช่นนั้น แล้วก็อาหารของบุคคลน้ี

กลุม่นีช้อบอย่างนี ้แต่ว่าอาหารของอีก

บุคคลหนึ่งกลุ่มหน่ึงชอบอีกอย่างหน่ึง

ไม่ตรงกัน อย่างคนไทยจะไปบริโภค

อาหารทีฝ่รัง่ว่าอร่อยของเขา คนไทยก็

ไม่อร่อย หรือฝรั่งจะมาบริโภคอาหาร

ทีค่นไทยว่าอร่อย ฝรัง่กไ็ม่อร่อย ดัง่นี้

เพราะว่ามตัีวรสารมณ์ความชอบในรส

ตกอยู่เป็นตะกอนในจิตใจของแต่ละ

บุคคลแตกต่างกัน ดั่งนี้แสดงว่าตัว 

เวทนานี้เองเป็นปัจจัยให้บังเกิดราคะ

หรือโลภะ โทสะ โมหะ หรือบังเกิด

ตัณหาในอารมณ์นั้น ๆ และอารมณ์

นั้น ๆ พร้อมทั้งตัวความชอบความชัง

ความหลงหรอืความดิน้รนเหล่านี ้กต็ก

เป็นตะกอนอยู่ในจิต ก็สั่งสมพอกพูน

ขึน้มาโดยล�าดบั ดัง่นีเ้รยีกว่าเป็นกเิลส

อย่างละเอียด

  อาสวะอนุสัย-กิเลสอย่างละเอียด 

ได้แสดงลักษณะของจิตมาถึงตะกอน 

ซึ่งสรุปลงเป็น ๒ คือ

  กิเลสานุสัย อนุสัยสิ่งที่นอนจม 

เป็นตะกอนอยู ่ในจิตคือกิเลส กับ  

อารมัณานสุยั สิง่ทีน่อนจมเป็นตะกอน

อยู่ในจิตคืออารมณ์

 ฉะนั้น กิเลสและอารมณ์ที่เป็นอนุสัย

นี้จึงเรียกว่าเป็นกิเลสอย่างละเอียด

ที่นอนจมอยู่ในจิต อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า 

อาสวะ แปลว่าหมกัหมม คอืทีห่มกัหมม

หรือที่ดองอยู่ในจิต ก็หมายถึงกิเลส

หรืออารมณ์ ซึ่งเป็นอนุสัยน้ันนั่นเอง 

แต่ว่าเรียกอกีชือ่หนึง่ว่าอาสวะ แปลว่า

หมกัหมมหรอืแปลว่ากอง เหมอืนอย่าง

น�้าดองของเมาก็เรียกว่าอาสวะด้วย

เหมือนกัน เพราะว่าสิ่งที่เป็นน�้าเมา 

ดังกล่าวนี้ใช้วิธีหมักดอง ก็เป็นน�้าเมา

ขึ้นมา ซึ่งด่ืมเข้าไปก็เมา แต่ว่าการ

แสดงจ�าแนกมีต่างกันบ้าง คืออนุสัย

นั้นจ�าแนกแสดงไว้เป็น ๓ คือ

 ๑. ราคานสุยั อนสุยัคอืราคะความตดิใจ

ยินดี

 ๒. ปฏฆิานสุยั อนสุยัคอืความกระทบ

กระทั่ง

 ๓. อวชิชานุสยั อนสัุยคอือวิชชา ความ

ไม่รู้จริง หรือรู้ไม่จริง

  ส่วนอาสวะนั้นก็จ�าแนกเป็น ๓ 

เหมือนกัน คือ

 ๑.  กามาสวะ อาสวะคอืกาม ความใคร่

 ๒. ภวาสวะ อาสวะคือภพ ความเป็น 

ตัง้ต้นแต่อสัมมิานะ ความส�าคญัหมาย

ว่า เรามี เราเป็น และ

 ๓. อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา

  ส�าหรับข้อที่ ๑ ของทั้ง ๒ หมวด  

ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ กามาสวะ  
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อาสวะคือกาม กามกับราคะนั้นก็มี

อรรถอยู่ในกิเลสกองเดียวกัน ราคะ 

ความตดิใจยินดี กามหรอืกามะ ความ

ใคร่ และข้อที่ ๓ ของทั้ง ๒ หมวด 

อวิชชานุสัยกับอวิชชาสวะ ก็ใช้ชื่อ

เดยีวกนั เป็นอนัเดยีวกนั ส่วนข้อที ่๒ 

อนุสัยคือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง 

ส่วนอาสวะนั้นได้แก่ภวาสวะ อาสวะ

คือภพความเป็น ก็ต่างกันโดยชื่อ แต่

ว่าโดยความท่ีเกี่ยวข้องกันแล้วก็ย่อม

เนือ่งถงึกนั อันความกระทบกระท่ังนัน้

จ�าเป็นจะต้องมีสิ่งกระทบกระท่ัง ถ้า

ไม่มีสิ่งกระทบกระท่ัง ความกระทบ

กระทัง่กไ็ม่มี เหมือนอย่างการท่ีมือทัง้

สองมากระทบกัน เช่นว่าตบมือหรือ

ปรบมือ อาการที่มือทั้งสองมากระทบ

กันนั้นก็เทียบกับว่าเป็นปฏิฆะ ความ

กระทบกระทั่ง จึงจะต้องมีมือทั้งสอง

มากระทบกัน ถ้าไม่มีความกระทบ

กระทั่งกันของมือก็ไม่มีเสียง และถ้า

ไม่มอีะไรเลยความกระทบกระทัง่กไ็ม่มี

เลย จงึจะต้องมีอะไรขึน้มาส�าหรับเป็น

ที่กระทบกระทั่ง สิ่งที่จะพึงกระทบ

กระทัง่กค็อืภพหรือภวความเป็นนัน้เอง 

อย่างละเอียดก็ตั้งต้นแต่ความเป็นเรา

ความเป็นของเรา เมื่อมีความเป็นเรา

ความเป็นของเรา กจ็ะต้องมคีวามเป็น

เขามีความเป็นของเขา ฉะนั้น จึงมี

ความกระทบกระทั่งกันระหว่างเรากับ

เขา ความเป็นเราความเป็นของเรานัน้

กค็อื ภวหรอืภพนัน้เอง อนัเป็นภวาสวะ

ข้อที่ ๒ ซึ่งก็จะต้องมีความเป็นเขา

ความเป็นของเขา จึงจะมีปฏิฆะคือ 

ความกระทบกระท่ังกันขึ้นได้ ฉะนั้น 

แม้จะเรยีกชือ่ต่างกนัออกไปในข้ออนสุยั

เป็นปฏฆิานสุยั อนสุยัคอืปฏฆิะ ในข้อ 

อาสวะเป็นภวาสวะ อาสวะคอืภพ แต่

ว่าโดยอรรถคือเนื้อความแล้วก็อยู่ใน

กิเลสกองเดียวกันนั้นเอง เพราะเมื่อ

กล่าวว่าปฏฆิะกระทบกระทัง่ กจ็ะต้อง

มภีพคอืความเป็นเราความเป็นของเรา 

อนัเป็นทีต่ัง้ของความกระทบ และเมือ่

กล่าวว่าภวาสวะ อาสวะคือภพ ความ

เป็นเราความเป็นของเรา ก็จะต้องมี

ความกระทบกระทั่ง

  นวิรณ์-กเิลสอย่างกลาง ทัง้อาสวะ

และอนสุยันี ้พระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ 

บางแห่งก็ทรงแสดงไว้เป็นอนุสัย บาง

แห่งก็ทรงแสดงไว้เป็นอาสวะ แต่ก็

หมายถึงกิเลสท่ีเป็นอย่างละเอียด  

เพราะมีกิเลสที่เป็นอย่างละเอียดดั่งนี้ 

จึงมีกิเลสเป็นอย่างกลาง และมีกิเลส

ที่เป็นอย่างหยาบ กิเลสที่เป็นอย่าง 

กลางนั้นได้แก่กิเลสที่เป็นชั้นนิวรณ์  

คือที่ปรากฏขึ้นในจิตใจ ท�าจิตใจให้

กลัดกลุ้มให้ฟุ้งซ่านวุ่นวาย กระสับ

กระส่ายไม่สงบ เพราะฉะนัน้ จงึเรยีก

ว่า ปรยิฏุฐานะ แปลว่ากเิลสทีป่ล้นจติ
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ที่กลุ ้มจิต หมายความว่าท�าจิตให้

กลัดกลุ้ม และเป็นกิเลสที่เป็นเครื่อง

ท�าจติให้ไม่สงบ ก�าบงัปัญญาหรอืกัน้มิ

ให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นได้ จึง

เรียกว่า นิวรณ์ แปลว่าเครื่องกั้น คือ

กัน้จติไว้มใิห้บรรลถึุงความสงบ และมิ

ให้ได้ปัญญาคือความรูแ้จ้งเหน็จรงิ ซึง่

นิวรณ์นั้นจ�าแนกไว้ในที่ทั่วไปก็เป็น ๕ 

ข้อ ดังที่แสดงไว้ในหมวด ๕ ในธรรม

วิภาคในนวโกวาท ได้แก่

  กามฉันทะ หรือ กามฉันท์ ความ

พอใจรักใคร่อยูใ่นกาม หมายถงึรปูเสียง

กลิน่รสโผฏฐพัพะท่ีน่ารักใคร่ปรารถนา

พอใจ หรือว่าความพอใจรักใคร่ด้วย

อ�านาจของกเิลสกาม คอืกเิลสเป็นเหตุ

ให้ใคร่ให้ปรารถนา มีราคะเป็นต้น

  พยาบาท ความมุง่ร้ายหมายให้พนิาศ 

หมายถึงบรรดากิเลสที่เป็นกองโทสะ 

ความโกรธแค้นขัดเคือง

  ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม

  อทุธจัจกกุกจุจะ ความฟุง้ซ่านร�าคาญ

ใจ และ

  วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย

ลังเลไม่แน่นอนใจ

  ย่อลงก็เป็นกิเลส ๓ กอง คือราคะ

หรือโลภะหนึ่ง โทสะหนึ่ง โมหะหนึ่ง  

กามฉันท์ก็เป็นราคะ พยาบาทก็เป็น

โทสะ ส่วนถีนมิทธะ ความง่วงงุน

เคลิบเคลิ้ม อุทธัจจกุกกุจจะ ความ

ฟุ้งซ่านร�าคาญใจ และวิจิกิจฉา ความ

เคลือบแคลงสงสัยลังเลใจไม่แน่นอน 

เป็นโมหะ แต่บางอาจารย์ท่านแยกเอา

นวิรณ์ข้อที ่๔ อทุธจัจกุกกจุจะ ความ

ฟุง้ซ่านร�าคาญใจ ท่านแยกเอาอทุธจัจะ 

ความฟุ ้งซ ่านเป ็นกิเลสกองโมหะ  

ส่วนกุกกุจจะ ความร�าคาญใจเอาเป็น

กเิลสกองโทสะ นวิรณ์ทัง้ ๕ ข้อนีย่้อม

ปรากฏอยู่ในจิต ในเมื่อมีขึ้นทุกคนก็รู้ 

ว่าบัดนี้จิตของเรามีนิวรณ์ข้อนี้ ๆ แต่

ก็กลุ้มกลัดอยู่ในจิต ท�าจิตให้ไม่สงบ 

และกั้นมิให้ได้ปัญญาคือรู้แจ้งเห็นจริง 

ฉะนั้น ที่ท�าสมาธิกันไม่ได้เพราะว่ายัง

สงบนวิรณ์เหล่านียั้งไม่ได้นัน้เอง น้ีเป็น

กิเลสอย่างกลาง

  อกุศลมูล-กิเลสอย่างหยาบ ส่วน

กิเลสอย่างหยาบนั้นก็ได้แก่กิเลสอัน

เป็นอกศุลมลู อนัหมายถงึว่าราคะ โทสะ 

โมหะ นัน่เอง ราคะกก็�าเรบิแรงขึน้เป็น

อภิชฌา ความโลภเพ่งเล็งเอาทรัพย์

สมบัติของผูอ้ืน่มาเป็นของตน เห็นของ

ของเขาก็อยากได้มาเป็นของของตน 

เรยีกว่า อภชิฌา แรงกว่าโลภะธรรมดา 

โลภะธรรมดานั้นอยากได้ แต่ว่าไม่ถึง

กับไปเพ่งเล็งเอาของผู้อื่นมาเป็นของ

ตน แต่ถ้าเป็นอภชิฌาแล้วละกแ็รงเข้า

จนถงึไปเพ่งเลง็ทีจ่ะเอาของผู้อืน่มาเป็น

ของตน 
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  ส่วนโทสะนัน้ทีเ่ป็นกเิลสอย่างกลาง 

แรงขึ้นก็เป็นพยาบาท ความมุ่งร้าย

หมายให้พนิาศ ดงัท่ีแสดงในข้อนวิรณ์

น้ัน แต่อันท่ีจริงในข้อนิวรณ์นั้นเป็น

อย่างกลาง ตามอธิบายนั้นก็เป็นชั้น

โทสะ ซึ่งโทสะนั้นแปลว่าประทุษร้าย 

หมายถึงว่าประทุษร้ายใจของตัวเอง 

เพราะว่าท�าให้ใจของตัวเองน้ันเดือด

พล่าน ที่เรียกว่าเดือดคือประทุษร้าย

ใจของตวัเองให้รุม่ร้อน แต่ไม่ถงึกบัจะ

มุง่ร้ายไปในผูอ่ื้น แต่เมือ่แรงเข้าจนถงึ

เป็นพยาบาทแล้ว กห็มายถงึว่ามุ่งร้าย

ไปในผูอ้ืน่หมายให้พนิาศ เช่นอยากจะ

ไปท�าร้ายเขาต่าง ๆ ดัง่นีเ้ป็นพยาบาท 

ถ้าเป็นแต่เดือดปุด ๆ อยู่ในใจนี้คือ 

โทสะ ประทุษร้ายใจตัวเอง และเมื่อ 

มุง่ร้ายไปในผูอ้ืน่ มุง่ทีจ่ะไปท�าร้ายหมาย

ให้พินาศก็เป็นพยาบาท ก็เป็นกิเลส

อย่างหยาบ กองโทสะ

  คราวนี้โมหะคือความหลงนั้น เม่ือ

แรงเข้าก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด 

เห็นผดิจากท�านองคลองธรรมไปทเีดยีว 

เช่นเห็นว่าไม่มีบุญไม่มีบาป ท�าบุญก็

ไม่เป็นบุญ ท�าบาปก็ไม่เป็นบาป บุญ

บาปไม่มี และบุคคลที่ได้รับสุขได้รับ

ทกุข์ไมม่ีเหตุให้ต้องได้รบัสุขใหต้้องได้

รับทุกข์ เป็นไปตามเรื่องราวเอง ไม่มี

กรรมมาเป็นเหตใุห้ต้องประสบสขุหรอื

ต้องประสบทกุข์ หรอืว่าไม่มอีะไรอย่าง

อื่นมาเป็นเหตุ เป็นไปตามคราวตาม

สมัยตามกระแสของคราวของสมัย

เป็นต้น และเห็นว่าทุกอย่างไม่มี เช่น

ว่าบิดามารดาก็ไม่มีคุณ คือไม่มีบิดา

ไม่มมีารดาทีน่บัถอืว่าเป็นผูม้คีณุ ไม่มี

สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ 

เหล่านีเ้ป็นต้น เป็นมิจฉาทฏิฐคิอืความ

เห็นผิดจากท�านองคลองธรรม 

  อภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐินี้

เป็นกิเลสอย่างหยาบ ทีเ่รยีกว่า วตีกิกม-

กเิลส กเิลสทีเ่ป็นเหตใุห้ล่วงละเมดิออก

ไปทางกายทางวาจาทางใจ เพราะฉะนัน้ 

อภชิฌาพยาบาทและมจิฉาทิฏฐนิีจ้งึจดั

ว่าเป็นอกุศลกรรมบถ ทางแห่งกรรม 

ที่เป็นอกุศลที่เป็นฝ่ายมโนกรรม และ

เม่ือเป็นอกุศลกรรมบถฝ่ายมโนกรรม 

คือเป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศล ก็ย่อมจะ

ท�าให้ประกอบกายกรรม วจีกรรมที่

เป็นอกุศล กายกรรมท่ีเป็นอกุศลนั้น

กไ็ด้แก่ฆ่าเขา ลักของของเขา ประพฤติ

ผดิในกาม วจกีรรมทีเ่ป็นอกศุลนัน้กไ็ด้

แก่พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค�าหยาบ 

พดูเพ้อเจ้อเหลวไหล ไม่มสีาระแก่นสาร 

ไม่ต้องด้วยการด้วยเวลา เพราะฉะนัน้ 

จงึจดัเป็นกเิลสอย่างหยาบ เป็นเหตใุห้

ละเมิดออกไปเป็นมโนกรรม และท�า 

ให้เป็นกายกรรมวจกีรรมฝ่ายอกศุลได้ 

ทุกอย่าง

  กิเลสกองราคะ เพราะฉะนั้น จะ

พึงเห็นได้ว่าตามสายท่ีกล่าวนี้ กิเลส

อย่างละเอยีดเรียกว่า อนสุยั หรอืเรียก
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ว่า อาสวะ อนุสัยท่ีเป็นตะกอนนอน

จมอยูใ่นจิต อาสวะท่ีดองจติน้ีเป็นอย่าง

ละเอยีด อย่างกลางกม็าเป็นปรยิฏุฐานะ 

กิเลสที่ปล้นจิตที่กลุ้มรุมจิต ท�าจิตให้

กลดักลุม้วุน่วาย และท่ีเป็นอย่างหยาบ

ก็เป็นวีติกกมะ คือกิเลสท่ีเป็นเหตุให้

ล่วงละเมิดออกไปทางใจทางวาจาทาง

กาย คอืเป็นมโนกรรมวจกีรรมกายกรรม 

หรือเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม 

ฝ่ายอกุศล และชื่อท่ีเรียกนั้นส�าหรับ

กองที ่๑ คอืกองราคะนัน้ ทีเ่ป็นอย่าง

ละเอยีดกเ็รยีกว่าราคะบ้างกามบ้าง แต่

ว่าหมายถงึท่ีนอนจมเป็นตะกอนอยู่ใน

จิต ที่เรียกว่าอนุสัย หรือที่ดองจิตที่

เรยีกว่าอาสวะ เม่ือยังไม่ฟุง้ข้ึนมากไ็ม่

ปรากฏ มีก็เหมือนอย่างไม่มี เหมือน

อย่างตะกอนที่นอนก้นตุ่ม น�้าในตุ่มก็

ดใูส คราวน้ีเม่ือฟุง้ขึน้มาเป็นอย่างกลาง 

คือเป็นปริยุฏฐานะหรือเป็นนิวรณ์ดัง

กล่าวน้ัน ก็เรียกว่าราคะความติดใจ

ยนิด ีหรอืเรยีกว่าโลภะธรรมดาทีบ่งัเกดิ

ขึน้ในจติ แรงออกมาอกีจนถงึเป็นอย่าง

หยาบก็เรียกว่าอภิชฌา ความโลภเพ่ง

เลง็ คือไม่ใช่โลภธรรมดาเฉย ๆ ถ้าโลภ

ธรรมดาเฉย ๆ ก็ยังเป็นชั้นกลาง แต่

ว่าน่ีโลภเพ่งเลง็คอืเพ่งเลง็เอาของผูอ้ืน่

มาเป็นของตน ก็เป็นมโนกรรมฝ่าย

อกุศลขึ้นทันที

  กิเลสกองโทสะ กองที่ ๒ ที่เป็น

อย่างละเอยีดนัน้เรยีกว่า ปฏฆิะ ความ

กระทบกระทั่ง หรือเรียกว่า ภว หรือ 

ภพ ความเป็น คือความเป็นเราเป็น

ของเรา เม่ือฟุ้งซ่านขึ้นมาก็เป็นโทสะ 

ความโกรธแค้นขัดเคืองที่เกิดขึ้นใน 

จิตใจ ที่ประทุษร้ายใจเองนี่แหละให้

เดือดปุด ๆ ให้ร้อน คราวนี้แรงขึ้นมา

อกีกเ็ป็นพยาบาท เป็นอย่างหยาบ แต่

ว่ามุ่งร้ายออกไปหมายท�าร้ายหมาย 

ล้างผลาญใคร ๆ กเ็ป็นมโนกรรมฝ่าย

อกุศลขึ้นทันที

  กิเลสกองโมหะ ส่วนกองที่ ๓ คือ

กองอวิชชานั้น ที่เป็นอย่างละเอียดก็

เรียกว่า อวิชชา เป็นตะกอนนอนจม

ดองจิตสันดาน ฟุ้งข้ึนมาก็เป็นโมหะ

ความหลงถือเอาผิดเข้าใจผิด และที่

หยาบออกมาอีกก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือ

เห็นผดิจากท�านองคลองธรรม เช่นเห็น

ว่าไม่มีบุญไม่มีบาปเป็นต้นดังที่กล่าว

มาแล้ว ก็เป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลขึ้น

ทนัท ีและทกุคนนัน้เมือ่เกดิมา จิตเข้า

ปฏสินธเิกดิมาในภพชาตต่ิาง ๆ ซึง่ใน

บดันีเ้กดิมาในภพชาตปัิจจบัุนนี ้กเ็ป็น

จิตที่มีอาสวะมีอนุสัยอยู่แล้วจึงมาเกิด 

ถ้าไม่มอีาสวะอนสัุยแล้วกไ็ม่ต้องมาเกดิ 

แต่ท่ีมาเกดิกเ็พราะมีอาสวะมีอนสัุยอยู่

แล้ว และมาอาศยัสงัขารคอืความผสม

ปรุงแต่งของรูปกายและของจิต เป็น 
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กระบวนการทางกายเป็นกระบวนการ

ทางจิตดังท่ีกล่าวมาแล้ว มาถึงเป็น

เวทนา เวทนานี้เองก็เป็นปัจจัยให้เกิด

ตัณหา เป็นปัจจัยให้เกิดราคะโทสะ

โมหะหรืออวชิชาขึน้ อันหมายความว่า

เวทนาน้ีเองก็เป็นปัจจัยให้กิเลสท่ีเป็น

อาสวะอนุสัย ท่ีนอนจมหมักหมมอยู่

ฟุง้ข้ึนมา แล้วกเ็พิม่ราคะปฏิฆะอวชิชา 

เพิม่กเิลสกองละเอยีดนีใ้ห้มากขึน้ แล้ว

ก็เพิ่มอารมณ์เข้าไปเก็บไว้ให้มากขึ้น  

เป็นไปอยู่ดั่งนี้

  อริยสัจจ์ ๒ สาย เพราะฉะนั้น 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้พระธรรมกไ็ด้ตรัสรู้

สจัจะคอืความจรงิ ดงัท่ีได้แสดงแล้วว่า

ทรงได้พระญาณมาโดยล�าดับ จนถึง 

อาสวักขยญาณ ญาณเป็นเหตุสิ้น 

อาสวะ คือได้ตรัสรู้อริยสัจจ ์ ๒ สาย 

สองสายนัน้กค็อื ตรสัรูว่้านีท้กุข์ นีเ้หตุ

เกดิทกุข์ นีค้วามดับทกุข์ นีท้างปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์ และได้ตรัสรู้ว่า  

นีอ้าสวะ นีเ้หตเุกดิอาสวะ นีค้วามดบั

อาสวะ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับ 

อาสวะ

  ส�าหรับสายท่ี ๑ ที่ตรัสรู้ว่าน้ีทุกข์ 

นี้เหตุเกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ทาง

ปฏบัิตใิห้ถงึความดบัทุกข์นัน้ ได้กล่าว

โดยย่อแล้ว ในวันนี้จะกล่าวในข้อ 

อาสวะ ก็คือได้ตรัสรู้ว่านี้อาสวะ คือนี้

กามาสวะ อาสวะคือกามที่ดองจิต  

นีภ้วาสวะ อาสวะคือภพ ความเป็น ตัง้

ต้นแต่ความเป็นเราเป็นของเราที่ดอง

จิต นี้อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา 

ความรูไ้ม่จรงิหรอืความไม่รูจ้รงิ นีเ้หตุ

เกดิอาสวะ กต็รสัชีเ้อาตณัหา คอืความ

ดิน้รนทะยานอยากนัน้เอง ก็คอืเวทนา

นั้นเองเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาความ

ดิน้รนทะยานอยาก ความดิน้รนทะยาน

อยากนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดอาสวะเพิ่ม

อาสวะให้มากขึน้ กต้็องเข้าใจว่าในทีน่ี้

ท่านยกเอาตัณหาขึ้นมา แต่ก็รวมถึง

กเิลสทีเ่ป็นกองราคะโทสะโมหะดงักล่าว

นั้นด้วย รวมอยู่ในค�าว่าตัณหาความ

ดิน้รนทะยานอยาก นีค้วามดบัอาสวะ

กค็อืดบัตณัหาเสยีได้กด็บัอาสวะได้ ดบั

ตณัหาเสยีได้นัน้ ในทีอ่ืน่ได้ตรสัอธบิาย

ไว้อกีว่าคอืดบัตณัหานสัุย ตณัหาทีเ่ป็น

อนุสัยท่ีนอนจม หรือท่ีเป็นตัวอาสวะ

นัน้แหละ กย็กเอาตณัหาข้ึนมา แต่อนั

ทีจ่รงินัน้กร็วมทัง้อาสวะอนสุยัทัง้หมด

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว นี้ทางดับอาสวะก็ 

ได้แก่ มรรคมอีงค์ ๘ อนัได้แก่ สมัมาทฏิฐิ 

ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความ

ด�าริชอบ ทั้งสองนี้สงเคราะห์เป็น 

ปัญญาสิกขา นีเ้ป็นปัญญาสกิขา และ

สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ 

การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิต

ชอบ สงเคราะห์เป็นสีลสิกขา นี้เป็น 

สลีสกิขา และสมัมาวายามะ เพยีรชอบ 
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สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ  

ตั้งใจชอบ สงเคราะห์เป็นจิตตสิกขา

หรือสมาธิ นี้เป็นจิตตสิกขาหรือสมาธิ 

เพราะฉะนั้น ทางปฏิบัติที่จะดับกิเลส

จนถงึกเิลสทีเ่ป็นชัน้อาสวะอนสัุย กค็อื

มรรคมีองค์ ๘ นี้เอง รวมเข้าก็เป็น 

ไตรสิกขา หรือศีล สมาธิ ปัญญา

  กเิลส ได้แสดงถงึเรือ่งจติหรอืวญิญาณ

ธาตุ ธาตุรู้ ซึ่งสรุปลงว่าธาตุรู้นั้นแบ่ง

ออกเป็น ๒ คอืธาตรุูท้ีอ่บรมแล้วทีพ้่น

แล้ว ก็เป็นธาตุรู้ที่ไม่มาเกิดอีก แต่ว่า

ธาตุรู้ที่ยังมาเกิดอยู่น้ันเป็นธาตุรู้ที่ยัง

ไม่ได้อบรม หรือว่าอบรมมาบ้างแล้ว

แต่ว่ายังไม่ถึงที่สุด กล่าวคือยังช�าระ

กเิลสทีน่อนจมเป็นตะกอนหรอืกเิลสที่

ดองจิตไม่หมดสิ้น ก็ต้องเกิดอีกต่อไป  

และก็ได้กล่าวถึงขั้นของกิเลสซึ่งก็อาจ

แบ่งออกได้เป็นกิเลสอย่างละเอียด  

อย่างกลาง และอย่างหยาบ ซ่ึงจะช�าระ

ให้หมดได้ด้วยมรรคมีองค์ ๘ ย่อเข้า

ในศลี สมาธ ิปัญญา พระพทุธเจ้าก่อน

จะตรัสรู้กไ็ด้ทรงพบมรรคมีองค์ ๘ จงึ

ได้ทรงปฏบิตัสิมบูรณ์ ได้ตรัสรูอ้รยิสจัจ์ 

๒ สาย สายทีต่ัง้ทกุข์ขึน้เป็นข้อ ๑ กบั

สายที่ตั้งอาสวะเป็นข้อ ๑ แต่ว่าเม่ือ

สรุปถึงตัวเหตุ ก็ตรัสชี้แจงแสดงเหตุ

ไว้เป็นอย่างเดียวกัน คือตัณหาเป็น

ทุกขสมุทัยหรือเหตุให้เกิดทุกข์ เป็น

อาสวสมุทัยหรือเหตใุห้เกดิอาสวะ และ

มรรคมีองค์ ๘ ก็เป็นทางปฏิบัติให้ถึง

ความดบัทุกข์ และเป็นทางปฏบิติัให้ถึง

ความดับอาสวะด้วย ตามที่กล่าวมา

แล้วนี ้ได้กล่าวในฝ่ายดคีอืมรรคมอีงค์ 

๘ ซึง่ย่นย่อเป็นศลีสมาธปัิญญา เพราะ

ฉะนัน้ จงึสมควรทีจ่ะกล่าวเพิม่เตมิต่อ

ไป แต่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องกิเลสก่อน

  กเิลสเป็นเรือ่งของโลก อนักเิลสนัน้

เป็นเรื่องของโลก เมื่อเป็นโลกก็ย่อม

จะมีกิเลส เช่นตัณหา ความดิ้นรน

ทะยานอยาก เมือ่มตีณัหาความด้ินรน

ทะยานอยากจึงได้มกีารสืบต่อชวิีต คือ

ว่าเป็นมารดาบดิาให้เกดิบุตรธดิา บตุร

ธิดาก็เป็นมารดาบิดาให้เกิดบุตรธิดา

สบืต่อไป คอืว่าสบืพันธุต่์อไปทัง้มนษุย์

ท้ังเดียรัจฉาน และแม้ต้นไม้ท้ังหลาย

กมี็การสืบพันธ์ุต่อไป ความสืบพันธ์ุต่อ

ไปนี้ต้องมีตัณหาความดิ้นรนทะยาน

อยาก และกล่าวอกีอย่างหนึง่กค็อืราคะ

โทสะโมหะ หรือโลภะโทสะโมหะ ก็

เป็นเรื่องของโลก เมื่อมีโลกกจ็ะต้องมี

ตณัหา มรีาคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะ 

ถ้าหากว่าละเสียได้กเ็ป็นโลกตุระคอือยู่

เหนอืโลก เมื่ออยูเ่หนือโลกแล้วกแ็ปล

ว่าไม่เกดิอีก ฉะนัน้ เมือ่ยงัเป็นโลกอยู่

ก็จะต้องมีตัณหา มีราคะหรือโลภะ 

โทสะ โมหะ เป็นธรรมดาโลกที่จะสืบ
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พชืพนัธุต่์อไป และท่ีจะได้ป้องกันรักษา

ตัวต่อไปให้ด�ารงอยู่ในโลก ตามท่ีได้

กล่าวมาแล้วถึงบรรดากิเลสทั้งหลาย

นั้น เป็นการกล่าวในด้านกิเลส 

  ส่วนในด้านตรงกันข้ามก็มีเหมือน

กัน เพราะว่าจิตน้ีเป็นธาตุรู้ ฉะนั้น 

เมื่อได้อบรมความรู้เพราะได้ผ่านโลก

มามากเข้า ๆ ได้มีการศึกษาเล่าเรียน

มีการสังเกต ก็ย่อมจะมีความรู้มาก 

ขึ้น ๆ และความรู้ท่ีมากขึ้น ๆ น้ีก ็

ย่อมจะท�าให้รูจ้รงิถงึเหตผุลตามความ

เป็นจริง และอีกประการหนึ่ง บรรดา

กเิลสดังทีก่ล่าวมานี ้ว่าถึงตัณหาความ

ดิน้รนทะยานอยาก หรือราคะหรือโลภะ

โทสะโมหะนัน้ กย่็อมจะมีท้ังด้านท่ีน�า

เข้ามาและด้านที่ผลักออกไป เช่น 

กามตัณหา อยากจะได้สิ่งที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจ ภวตัณหาอยากที่จะ

เป็นนั่นเป็นนี่ นี่เป็นตัณหาที่อยากน�า

เข้ามา คืออยากจะได้กามเข้ามา อยาก

จะได้ภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่เข้ามา 

อยากจะได้รูปได้เสียงเป็นต้นที่ชอบใจ 

อยากจะเป็นนัน่เป็นนีท่ีป่รารถนาพอใจ 

น้ีเป็นความอยากทีจ่ะน�าเข้ามา และที่

ผลักออกไปนั้นก็คือวิภวตัณหา ความ

ดิ้นรนทะยานอยากในความไม่เป็นน่ัน

เป็นน่ี คอืต้องการทีจ่ะผลกัทีจ่ะท�าลาย

สิ่งที่ไม่ชอบและภาวะที่ไม่ชอบนั้นให้

ออกไปเสีย หรือท�าลายให้ย่อยยับไป

เสยี และกเิลสท่ีเป็นกองราคะหรอืโลภะ

นัน้ กเ็ป็นกเิลสตวัทีน่�าเข้ามา ตวัราคะ

ความติดใจยินดี โลภะความอยากได้ 

ก็อยากได้ส่ิงที่เป็นกาม ก็คือที่น่ารัก

ใคร่ปรารถนาพอใจนัน่แหละเข้ามาเป็น

ของของตน แล้วก็อยากทีจ่ะให้ตนเป็น

นัน่เป็นนีเ่ช่นเดยีวกบัตณัหาเหมอืนกนั

  ถ้าเป็นส่ิงท่ีไม่ชอบใจ ก็ต้องการที่

จะผลกัออกไป ทีจ่ะท�าลายไปเสีย นัน่

กเ็ป็นโทสะ และโมหะความหลงนัน้เล่า 

ข้อส�าคัญก็คือหลงยึดถือว่ากายใจนั้น

เป็นของเรา หรือว่าหลงยึดขันธ์เป็นที่

ยึดถือท้ัง ๕ ประการว่าเป็นตัวเราเป็น

ของเรา เพราะฉะนัน้ คนเราจงึมคีวาม

รักชีวิตของตนเองเป็นอย่างยิ่ง เรียก

ว่าในบรรดาความรักทั้งหลาย รักตัวนี้

เป็นอย่างยิ่ง ได้มีพระพุทธภาษิตตรัส

ไว้ว่า ได้ทรงตรวจดไูปทัว่ทศิทัง้ปวงแล้ว 

ก็ได้พบว่าตนเองนี่แหละเป็นที่รักของ

ตน เพราะฉะนัน้ เมือ่รกัตนและเมือ่มี

ความยดึถอืว่าทีต่ัง้ของตนกค็อืชวีติอนั

นีจึ้งต้องมคีวามรักชวีติ และเมือ่มคีวาม

รักชีวิตเป็นอย่างยิ่งดังนี้แล้ว สิ่งที่กลัว

นั้นก็คือกลัวตาย ความกลัวตายของ

สามัญชนนั้นมีเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่า

ความตายนัน้เป็นส่ิงทีม่าเดด็เอาสิง่ทีร่กั

เป็นอย่างย่ิงไป เม่ือเป็นอย่างนี้ก็เป็น

อันว่ามาตัดรอนตนฆ่าตนนี้เองให้ส้ิน

ไป และแม้ว่าจะมีความเข้าใจว่ารักสิ่ง
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อื่นคล้าย ๆ กับว่ายิ่งกว่าชีวิต แต่ถ้า

คิดดูให้ดีแล้ว ก็จะเห็นว่าความรักสิ่ง

อื่นน้ันก็รักเพราะเหตุว่าเพ่ือที่จะให้สิ่ง

ที่รักน้ันมาเป็นของตน เช่นสามีที่รัก

ภรรยา ภรรยาที่รักสามี ก็ต้องการที่

จะให้แต่ละฝ่ายเป็นของของตน สามกี็

ต้องการให้ภรรยาเป็นของของตนเท่านัน้ 

ภรรยากต้็องการให้สามเีป็นของของตน

เท่านั้น ก็มาลงที่ว่ารักตัวนี้เอง คือ

ต้องการให้เป็นของตน ไม่ต้องการทีจ่ะ

ให้เป็นของคนอื่น นี่ก็แปลว่าทุกคนมี

ความรกัตวัรกัชวีติและมคีวามกลัวตาย 

จนถึงวิชาการปัจจุบันก็บอกว่าความ

กลวัตายนี ้เป็นสญัชาตญาณของมนษุย์

อย่างหนึ่ง แต่มีความรักพิเศษ คือ

มารดาบิดารักลูก พ่อแม่รักลูก อันนี้

ธรรมชาติ เท่ากับว่าธรรมชาติอ�านวย 

ไว้เหมือนกัน จึงปรากฏว่าทั้งมนุษย์

และเดียรัจฉานก็รักลูกทั้งนั้น แม้แต่

สตัว์เดียรจัฉานซึง่ดรุ้ายเช่นเสอืกย็งัรกั

ลูก และก็ไม่ฆ่าลูกไม่กินลูก ความรัก

ทีเ่สอืรักลกูนีก้เ็หน็ได้ชดัว่าเท่ากบัเป็น

ธรรมชาติของโลกได้สร้างไว้ให้ได้ท�า 

ไว้ให้ เพื่อว่าจะได้สืบพันธุ์ต่อไป

  ปัญญาในสัจจะท�าให้เกิดหิริและ

โอตตัปปะ ว่าถึงมนุษย์นั้น พ่อแม่ก ็

รักลูกเหมือนอย่างเป็นธรรมดาเป็น

ธรรมชาติ แต่ว่า ส�าหรับมนุษย์นั้น 

ย่อมมีระดับของปัญญาสูงขึ้น จึงรู้จัก

รักในทางที่ถูกต้องอีกด้วย เช่นว่าลูก

ท�าผิดก็มีการว่ากล่าวตักเตือน หรือ

ท�าโทษเพื่อให้ลูกกลับเป็นคนดี ไม่ท�า

ผดิอกีต่อไป แปลว่ามปัีญญาทีรู่ผ้ดิชอบ

ชั่วดียิ่งกว่าสัตว์เดียรัจฉาน นี่ก็เพราะ

เหตวุ่าเป็นธาตรุูน้ัน่เอง คอืจติเป็นธาตุ

รู้ จึงได้มีความรู้ยิ่งขึ้นไปถึงผิดชอบชั่ว

ดน้ีอยหรอืมาก บรรดาส่ิงท่ีมนุษย์มอียู่

เช่นความรกัตวัรกัชวีติท�าให้รูจ้กัรกัษา

ชวีติรกัษาตวั และรูจ้กัรกัลกู รูจ้กัทีจ่ะ

เลี้ยงลูกที่จะรักษาลูกให้มีความสวัสดี

เหมือนกันทั้งมนุษย์และเดียรัจฉาน  

นกัปราชญ์ในปัจจบุนันีบ้างคนกล่าวว่า 

สตัว์เดยีรจัฉาน ทีม่คีวามรูน้้อยนัน้รูจ้กั

กลวัเจบ็ แต่ไม่รูจ้กักลวัตาย แต่ว่าสัตว์

ที่มีปัญญาคือความรู้สูงขึ้น คือธาตุรู้นี้

มคีวามรู้สงูขึน้ จงึรูจ้กักลวัตาย แต่เขา

จะทราบอย่างไรกไ็ม่ทราบ เขาว่าอย่าง

นั้น ระดับของความรู้นั้นมีต่าง ๆ กัน

จริง แต่ก็มาจากมีธาตุรู้ดังกล่าวแล้ว

นั่นเอง คราวนี้เมื่อจิตเป็นธาตุรู้และ 

เมื่อจิตได้ผ่านโลกมากขึ้น จึงได้รู้จัก

สัจจะที่เป็นตัวความจริงตามเหตุและ

ผลมากขึ้นโดยล�าดับ สัตว์เดียรัจฉาน

นัน้รูไ้ด้น้อย แต่มนษุย์นัน้รูไ้ด้มากกว่า 

เมื่อเป็นดั่งนี้ ปัญญาท่ีเข้าถึงสัจจะที่

เป็นตัวความจริงโดยล�าดับนั้น ท�าให้

บุคคลได้รู้จักอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกธรรมะ

คือความจริงและความดีที่ตรงกันข้าม
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กับความชั่วมากขึ้น และเม่ือเป็นดั่งน้ี 

จึงเริ่มรู้จักมีหิริและโอตตัปปะ ความ

ละอายและความเกรงกลัว อันเป็น 

พื้นฐานของศีลคือความที่รู ้จักงดเว้น

จากความประพฤตชิัว่ประพฤตผิดิทาง

กายทางวาจา

  รู้จักทานรู้จักศีล บรรดาบุคคลผู้ที่

เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ จึงรู้จักมีหิริโอต- 

ตัปปะ รู้จกันุง่ห่มผ้าและรูจ้กัเว้นในการ

ทีค่วรเว้น ประพฤตใินการทีค่วรประพฤติ

ต่าง ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ละเอียดขึ้นไป 

เหล่านี้เป็นธรรมะทั้งนั้น จึงรู้จักทาน

รู้จักศีลนี้เป็น ๒ ข้อข้อแรก ทานคือ

การให้ เป็นการช่วยเหลอื ศลีกค็อืการ

งดเว้นจากความประพฤติเบียดเบียน

ซึ่งกันและกัน แต่ว่าประพฤติตรงกัน

ข้ามในทางเกือ้กลู ส�าหรบัสตัว์เดยีรจัฉาน

นัน้ โดยปรกตสิตัว์เดียรจัฉานท่ีเป็นตัว

พ่อตัวแม่รู ้จักท�าทานและมีศีลในลูก 

เช่นนกกไ็ปหาอาหารมาเลีย้งลกู นีเ่รยีก

ว่านกรู้จักท�าทานแก่ลูก และนกก็ไม่

จิกตที�าร้ายลกู นีเ่รยีกว่านกมศีลีในลกู 

โดยปรกตแิล้วสตัว์เหล่านีม้กัจะไม่รู้จกั

ท�าทานแก่ใครไม่รู้จักมีศีลต่อใคร เสือ

ก็เหมือนกัน หรือว่าทุกชนิดก็มักจะ

เป็นเช่นน้ัน แต่ก็มีเหมือนกันที่ว่า 

เมือ่อยูด้่วยกนันาน ๆ ที่เป็นสัตว์พวก

เดียวกัน เช่นเป็นนกด้วยกันเป็นเสือ

ด้วยกันก็อาจจะไม่ท�าร้ายกัน และก็

อาจจะแบ่งอาหารกนักนิบ้าง กแ็ปลว่า

มคีวามคุน้เคย รูจั้กเป็นมติรหรอืว่ารูจ้กั

เป็นญาติกันขึ้นบ้าง

  มเีมตตาแผ่ออกไปโดยไม่มปีระมาณ

มนุษย์เราก็เหมือนกัน ก็รู้จักท�าทาน

แก่ลูก รู้จักมีศีลแก่ลูก คือการท่ีแบ่ง

ปันอะไรต่ออะไร เลี้ยงดูลูก ตั้งต้นแต่

แม่ก็เลี้ยงลูกมาพ่อก็เลี้ยงลูกมาตั้งแต่

ต้นในทางต่าง ๆ ประคบประหงมมา

และกม็ศีลีในลกู ไม่เบยีดเบยีนลกู เสอื

ก็มีทานในลูกมีศีลในลูกเช่นเดียวกัน 

เหล่านีเ้ป็นธรรมชาตเิป็นธรรมดา เรยีก

ว่ามีความรักในตัวและก็มีความรักใน

ลกู รูจ้กัมคีวามรกัในมติรสหายอยู่บ้าง 

สัตว์เดยีรจัฉานกเ็ป็นเช่นนัน้ คนก็เป็น 

เช่นนั้น แต่ว่าคนเรานั้นมีภูมิปัญญาที่

สงูกว่า จงึรู้จกัทีจ่ะปฏบิตัทิางความรัก

ทีม่อียูเ่ป็นธรรมชาตินีใ้ห้เป็นเมตตาขึน้

มา คือความคิดที่จะแผ่ความรักความ

คิดเป็นมิตรเป็นสหายความช่วยเหลือ

ออกไปในวงกว้าง กว้างมากข้ึน ๆ จนถึง

ไม่มปีระมาณ แปลว่าในสรรพสตัว์ทกุ

ถ้วนหน้า ก็เป็น อัปปมัญญา คือไม่มี

ประมาณ เมตตานัน้โดยปรกตเิราเรยีก

ว่าพรหมวหิารธรรม ธรรมะเป็นเครือ่ง

อยู ่ของพรหม แต่ที่แผ่ออกไปไม่มี

ประมาณกเ็ป็นอปัปมญัญาในสรรพสตัว์

ทุกถ้วนหน้า และเมตตานี้เมื่อมีในจิต

แล้วจะท�าให้ได้สภุสญัญา คอืความเหน็
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ว่างดงาม งดงามไปในบุคคลและในสตัว์

เดียรัจฉานทุกชนิดทุกจ�าพวก ไม่ขึ้ง

เคยีดเกลียดแค้น และอีกอย่างหนึง่นัน้

ที่เป็นอสุภกรรมฐาน พิจารณาว่าไม่

งดงามนัน้เป็นอกีกรรมฐานหนึง่ส�าหรบั

ทีจ่ะก�าจัดกเิลสกองราคะ แต่ว่าส�าหรบั

ทีเ่ป็นเมตตาคือความรกัน้ี ถ้าแผ่ความ

รกัออกไป มีเมตตาอยู่ในจติมีความรกั

อยู่ในจิต เหมือนอย่างที่รักตัวรักลูก 

แล้วก็แผ่ความรักออกไปในมิตรสหาย 

ในมนุษย์ในสัตว์เดียรัจฉานท้ังหลาย 

ในวงแคบจนถงึวงกว้างท่ีสดุไม่มีประมาณ 

ก็จะมีความรู้สึกว่าบรรดาสัตว์ทั้งปวง

นั้นงดงามทั้งหมด ไม่มีน่าเกลียดไม่มี

น่าชงั น่ีเป็นสิง่ทีม่นษุย์สามารถปฏบิตัิ

ท�าได้ โดยทีป่รบัปรงุจากตวัความรกัที่

มีในธรรมชาติน่ันแหละให้เป็นธรรมะ 

ข้ึนมา เมือ่มเีมตตาเป็นพืน้อยูด่งันีแ้ล้ว

ที่จะมีทานมีศีลก็จะไปง่าย ก็จะต้องมี

ความช่วยเหลือเกื้อกูล แล้วก็จะต้อง

เว้นจากความเบียดเบยีนท�าลายในสตัว์

บุคคลทั้งปวงที่มีเมตตานั้น แปลว่า

ทานศีลก็มาเองด้วยอ�านาจของเมตตา

นั้น

  บารมี ๑๐ หรือมรรค ๘ เครื่อง

ท�าลายตะกอนในจิต เหล่าน้ีเป็น 

ธรรมะที่คนรู้จักเมื่อมีระดับปัญญาสูง

ขึ้นโดยล�าดับ จนถึงพระพุทธเจ้าเมื่อ

เป็นพระโพธิสัตว์ ท่านแสดงว่าได้ทรง

บ�าเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ คือ ทาน 

การให้ ศลี การงดเว้นจากความประพฤติ

ชัว่ประพฤตผิดิ อนัเป็นการเบยีดเบยีน

ทางกายทางวาจา เนกขัมมะ ความ

ออกคือความที่มีจิตเป็นสมาธิ สงบ 

กามและอกศุลธรรมทัง้หลายก็ได้ เป็น 

การออกทางใจ ออกทางกาย คอืออกบวช 

ปัญญา คือความรู้ ความรู้ที่อบรมขึ้น

โดยล�าดบั วริิยะ ขันติ สจัจะ อธิษฐานะ 

ความตั้งใจมุ่งมั่น เมตตา อุเบกขา 

ความทีท่�าความรูอ้นัเป็นเหตใุห้เฉยอยู่

ได้ เฉยอยู่ได้ด้วยความรู้ เหล่านี้เป็น

บารมท่ีีพระโพธิสตัว์บ�าเพ็ญ และบารมี

นี้ก็คือบรรดาทานศีลเป็นต้น ดังกล่าว

นัน้ทีไ่ด้ปฏบิตัมิา และเมือ่ปฏบิติัแต่ละ

ครั้ง ๆ นั้นความดีนี้ก็ยังเก็บอยู่ในจิต 

ถ้าเป็นกิเลสกเ็รียกว่าตกตะกอนอยูใ่น

จติ แต่ส�าหรบับารมนีีห้ากจะเปรยีบว่า

เป็นตะกอนก็จะเป็นกิเลสไป น่าจะ

เปรียบเหมอืนเป็นเครือ่งท�าลายตะกอน

ทีต่กลงไปในจิตส่วนลึก จะเป็นสารส้ม

หรอืเป็นอะไรกต็าม ทีเ่ป็นเคร่ืองท�าลาย

ตะกอนให้หมดไปโดยล�าดับ ตกไปใน

จิตส่วนลึกก็เก็บเอาไว้อีกเหมือนกัน  

แต่เป็นส่วนตรงกนัข้ามกบัอาสวะอนสุยั

ซึง่เป็นเหมอืนตะกอน แต่นีเ้ป็นเครือ่ง

ท�าลายตะกอน เมื่อมีบารมีคือความดี 

มีทานศีลเป็นต้น ดังกล่าวนั้นบ�าเพ็ญ

เรือ่ย ๆ ไปแล้ว ความดนีัน้กไ็ม่ไปไหน 
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ยังตกไปอยู่เก็บอยู่ในจิต แต่ว่าไม่ใช่

เป็นตะกอน เป็นเครือ่งท�าลายตะกอน 

เมือ่ความดนีีล้งไปมากเท่าไร กท็�าลาย

ตะกอนไปได้มากเท่านัน้ ท�าให้ตะกอน

น้อยลง ๆ

  พระโพธสิตัว์กบ็�าเพญ็บารมทีัง้ ๑๐ 

นี้มากขึ้น ๆ โดยล�าดับ เม่ือสรุปเข้า

เป็นมรรคมีองค์ ๘ ดังที่กล่าวแล้ว ก็

ลงไปเป็นเครือ่งท�าลายตะกอนจนหมด

สิ้น ตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

พระธรรมเป็นผู้สิน้กเิลส เพราะฉะนัน้ 

จึงเรียกผู้สิ้นกิเลสว่า ขีณาสวะ แปล

ว่าผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว หมายความว่า

ความดีที่ได้บ�าเพ็ญนั้นได้เป็นเครื่อง

ท�าลายตะกอนในจิตจนหมด จิตหมด

ตะกอนเป็นจติทีบ่รสิทุธิต์ลอดดัง่นี ้จงึ

เป็นอนัว่าหมดกจิ และเมือ่หมดกจิแล้ว

ก็สิ้นบุญสิ้นบาป เพราะว่า เม่ือยังมี

ตะกอนอยูก่เ็รยีกว่ามีบาป กต้็องท�าบญุ 

คือการท�าความดีนั้นก็เป็นการท�าบุญ

นั่นเองหรือว่าท�ากุศล การท�าบุญท�า

กศุลทัง้ปวงนัน้กล็งไปก�าจดัอาสวะแต่ละ

ครัง้ทีท่�า กร็วมกนัเข้าในจติอีกเหมือน

กัน ก�าจัดอาสวะก�าจัดอนุสัยให้หมด

ไป ๆ โดยล�าดับ จนถึงหมด และเมื่อ

หมดก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์สิ้นเชิง ตรงนี้

แหละที่เรียกว่า นิพพาน หรือเรียกว่า

เสร็จกิจและเป็นจิตที่อบรมแล้ว

  จิตบริสุทธิ์สิ้นเชิงเพราะสิ้นกิเลส   

ได้แสดงถึงสังขตธรรมอสังขตธรรม 

ธรรมทีม่ปัีจจัยปรงุแต่งและธรรมทีไ่ม่มี

ปัจจยัปรงุแต่ง คอืสิง่ทีเ่ป็นสังขารส่วน

ผสมปรุงแต่ง กับสิ่งที่เป็นวิสังขารคือ

ไม่มกีารปรงุแต่งทัง้ทางวัตถแุละทางสิง่

ทีมิ่ใช่วัตถุคอืจติ หรอืวิญญาณธาต ุธาตุ

รูม้าจนถึงจติทีเ่ป็นวิญญาณธาต ุธาตรุู้

คอืตวัรู้ซึง่ยังมไิด้อบรม จึงมาผสมปรงุ

แต่งกับส่วนที่เป็นวัตถุ ก็เกิดเป็นกาย

จิตนี้ และได้แสดงถึงความผสมปรุง

แต่งของกายจตินีเ้ป็นกระบวนการปรงุ

แต่งทางกาย กระบวนการปรงุแต่งทาง

จติ และกระบวนการปรงุแต่งของจติที่

ประกอบกบักายปรากฏเป็นขนัธ์ ๕ ดงั

ที่ได้แสดงแล้ว และจิตนี้เมื่อยังไม่มี

อารมณ์กเ็ป็นภวังคจิต เมือ่เคลือ่นออก

ไปสู่อารมณ์ จงึเป็นจิตในวิถีท่ีเป็นเวทนา 

เป็นสัญญา เป็นสังขาร และก็มาเป็น

ปัจจยัให้เกดิตัณหาเกดิกิเลส และกต็ก

เป็นตะกอนอยู่ในจิตเป็นอนสัุยดองจติ

เป็นอาสวะ จึงปรากฏเป็นกเิลสทีเ่รยีก

ว่า อุปกิเลส คือกิเลสที่เข้าไปนอนจม

เข้าไปดองจิต และก็เป็นกิเลสท่ีกล่าว

ว่าเป็นอย่างละเอยีดเป็นขัน้ตะกอน เม่ือ

ประสบกับอารมณ์ทีเ่ข้าทางทวารทัง้ ๖ 

หรือท่ีอาจแบ่งเป็นประตูช้ันนอก ๕ 

ประตูชั้นใน ๑ ตามที่กล่าวแล้ว ก็ไป

กวนกิเลสที่เป็นตะกอนให้ฟุ ้งขึ้น ก็
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ปรากฏเป็นกิเลสท่ีเป็นขัน้นิวรณ์ หยาบ

ออกมาอีกก็เป็นขั้นท่ีท�าให้ล่วงละเมิด

ทางกายทางวาจาทางใจ ซึ่งกายวาจา

ใจน้ีกเ็รยีกว่าทวารอีกเหมือนกนั กายทวาร 

วจีทวาร มโนทวาร ก็เป็นกายกรรม 

วจีกรรม มโนกรรม ก็นับเป็นกิเลสที่

เป็นอย่างหยาบ เพราะฉะนั้น จึงสรุป

ว่ากิเลสนั้นกล่าวโดยย่อก็อย่างหยาบ

อย่างกลางและอย่างละเอยีด จงึจะต้อง

ย�า้ในทีนี่อ้กี ว่าการละกเิลสนัน้จะต้อง

ละให้ได้จนถึงอย่างละเอียดละอาสวะ-

อนุสัย จึงจะเป็นอันว่าละกิเลสได้

  พระพุทธเจ้าและพระอรหันตขณีาสพ

ทัง้หลายละกเิลสได้จนถงึอย่างละเอียด 

คอืละอาสวะอนุสยัได้จงึเรยีกว่า ขีณาสวะ 

ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว นั่นแหละจึงจะเป็น 

พระอรหนัต์ และเม่ือเป็นผู้มีอาสวะสิน้

แล้ว กเ็ป็นผูท้ีม่จีติทีบ่รสิทุธิส์ิน้เชงิ เมือ่

มจิีตทีบ่รสิทุธิส์ิน้เชงิดัง่นีแ้ล้ว เวลารับ

อารมณ์จงึไม่มตีะกอนทีจ่ะฟุ้งขึน้มาเป็น

กเิลสอย่างกลาง เป็นกเิลสอย่างหยาบ 

และตะกอนใหม่ก็ไม่ลงไป เพราะว่า 

ไม่รับเป็นความยินดีเป็นความยินร้าย 

เป็นความหลงงมงายต่าง ๆ ซึ่งเรียก

ว่าเป็นตะกอนใหม่ ไม่มีตะกอนใหม่ที่

จะตกลงไป ตะกอนเก่าก็สิ้นไปหมด 

เพราะฉะนั้น ท่านจึงเป็นผู้ที่สิ้นกิเลส

ด้วยประการทั้งปวง และก็พึงทราบว่า

ความที่จะท�ากิเลสให้สิ้นไปได้นั้น ก็

เพราะจิตนี้เอง คือจิตนี้เป็นธาตุรู้ คือ

เป็นวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ดังกล่าวแล้ว 

เพราะฉะน้ัน เมือ่ได้ประสบกับผลทีเ่ป็น

ตวัทกุข์ต่าง ๆ อันเกิดจากกิเลส ก็มี

ความรู้จับเหตุจับผลได้โดยล�าดับตาม

ความเป็นจรงิ เพราะฉะนัน้ จงึได้รูจ้กั

เทียบเคียงในระหว่างความดีความชั่ว

บุญบาปทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงได้

รูจ้กัทีจ่ะละความชัว่ ทีจ่ะกระท�าความ

ด ีและทีจ่ะช�าระจติใจของตนให้บรสิทุธิ์

ผ่องใส ก็เป็นการท่ีได้อาศัยอารมณ ์

นี่แหละ จิตก็ประกอบเจตนาคือความ

จงใจ ประกอบความดีเป็นกรรมดีทาง

ไตรทวาร คอืกายวาจาใจ กเ็ป็นกายกรรม

วจีกรรมมโนกรรมที่เป็นส่วนกุศล คือ

เป็นความดี ก็เก็บความดีนี้เป็นบารมี

ส่ังสมขึน้ในจติ ช�าระตะกอนท่ีเป็นฝ่าย

กิเลสนั้นให้น้อยลงไปโดยล�าดับ

  จติสัง่สมทัง้บารมแีละอาสวะอนสุยั 

ทุกคนจงึมีท้ังส่วนดท้ัีงส่วนชัว่ ท่ีเกบ็ใน

จติใจของตน ส่วนดนีัน้กเ็รยีกว่าบารมี  

ส่วนชั่วนั้นก็เรียกว่าอาสวะหรืออนุสัย

ซึ่งเก็บอยู่ และความที่ได้เกิดมาเป็น

มนุษย์ ท่านก็แสดงว่าด้วยอ�านาจของ

กุศลกิจของคนฉลาด โดยตรงก็คือตัว

ปัญญานี้เอง ท่ีสูงขึ้นโดยล�าดับและก็

หมายรวมถงึกรรมที่เปน็กุศลทัง้หลาย 

หรอืทีเ่รยีกว่าบญุซึง่ได้ส่ังสมกระท�ามา 

เป็นเหตุให้มาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะ
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ฉะน้ัน ผูท้ีเ่กดิมาเป็นมนษุย์นีจ้งึได้ชือ่

ว่าเป็นผู้ท่ีมีใจสูง มีมนะสูง หรือว่ามี

ความรู้สูง มนะที่แปลกันว่าใจนั้น อีก

อย่างหน่ึงแปลว่าความรู ้มใีจสงูกค็อืมี

ความรูส้งู กค็อืมปัีญญานัน่เอง เพราะ

ฉะนั้น จึงสามารถท่ีจะละอายแก่ใจ 

และสามารถที่จะเกรงกลัวต่อสิ่งที่ควร

เกรงกลัว และรู้จกัความดคีวามชัว่ รูจ้กั

ที่จะละความชั่วกระท�าความดีดังที่ได้

กล่าวมาแล้ว และสามารถที่จะศึกษา

ให้มีความรู้สูงขึ้น จนถึงได้ปัญญาคือ

ตัวความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความ 

จริง อันเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้ ดังเช่น

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า และพระอรหนัต-

สาวก และพระอรยิสาวก กบัทัง้สาวก

สาวิกาผู้ท่ีปฏิบัติตามพระธรรมค�าสั่ง

สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็แปล

ว่าแม้ในการกระท�าความดีนี้ก็เป็น 

สงัขตธรรม ธรรมทีป่รุงแต่งอกีเหมอืน

กัน คือต้องท�าต้องปรุงแต่งจึงจะเป็น

ความดี แม้ในด้านความชั่วก็เป ็น 

สังขตธรรม คือต้องท�าต้องปรุงแต่ง 

จงึจะเป็นความช่ัว ความดีความชัว่นัน้

ต้องท�า เมื่อท�าดีจึงเป็นความดี เมื่อ 

ท�าช่ัวจึงจะเป็นความชั่ว เมื่อท�าก็เป็น

สังขตธรรม ต้องปรุงต้องแต่ง

  ทกุสังขารมวัีฏฏะคอืความวน ฉะนัน้ 

จงึควรเข้าใจในตอนนีอ้กีด้วยว่า อนัค�า

ว่าปรุงแต่งคือสังขตธรรม สิง่ท่ีปรงุแต่ง

หรือสังขารสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้น ก็มี

ความหมายอันเดียวกับค�าว่า วัฏฏะ 

คอืค�าว่าวน และอยูใ่นข่ายของกาลเวลา 

คอืมอีดตี มอีนาคต มปัีจจุบัน กาลเวลา

คืออดีตอนาคตและปัจจุบันก็ดี ความ

วนอนัเรยีกว่าวัฏฏะกด็ ีความเป็นสังขาร

คือผสมปรุงแต่งก็ดี ย่อมสัมพันธ์กัน

อยู ่กับ อนิจจตา คือความไม่เที่ยง  

ทุกขตา คือความเป็นทุกข์ อนัตตตา 

คือความเป็นอนัตตามิใช่เป็นอัตตา 

ตัวตน ก็เพราะว่าสิ่งที่เป็นสังขารคือ 

สิ่งที่ผสมปรุงแต่ง ทั้งที่มีชีวิตและทั้งที่

ไม่มีชีวิต จะต้องมีวัฏฏะคือความวน 

คอืไม่นิง่ ต้องปรงุแต่งอยูเ่สมอไม่หยดุ

ไม่นิ่ง และความไม่หยุดไม่นิ่งนั้นก็คือ

ไม่หยดุไม่นิง่อยูด้่วยความเกดิความดบั 

ความที่ปรุงเข้ามาเป็นความเกิด และ

ความท่ีเส่ือมสลายไปก็เป็นความดับ 

แล้วกต้็องปรงุเข้ามาใหม่ และเมือ่ปรงุ

เข้ามาใหม่แล้วกเ็สือ่มสลายไปอกี แล้ว

กป็รงุเข้ามาใหม่อีก ไม่มีหยุด ลักษณะ

ดังกล่าวมานี้เรียกว่าไม่เที่ยง และ

ลกัษณะทีก่ล่าวมานีก้เ็รยีกว่าเป็นทกุข์

ด้วย เพราะเป็นสิ่งที่คงอยู่คงที่ไม่ได้ 

ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป และทัง้

เป็นส่ิงที่เป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน 

เพราะเหตวุ่าบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนา

มไิด้ จะบงัคับให้เทีย่งคอืคงอยูค่งท่ี คอื

ให้ด�ารงอยู่คงทีไ่ม่เกดิไม่ดบักบ็งัคับไม่
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ได้ จะให้หยุดก็บังคับไม่ได้ ต้องเกิด

ต้องดับต้องเปลีย่นแปลงไปอยูเ่สมอดัง่

น้ี เพราะฉะนั้น จึงเป็นอนัตตามิใช่

อตัตาตัวตน คือเป็นไปตามคตธิรรมดา 

และเมือ่เป็นไปตามคตธิรรมดาด่ังนี ้ก็

ต้องมกีาลมีเวลา คือมีอดตีมีอนาคตมี

ปัจจบุนั อดตีกค็อืว่าล่วงไปแล้ว ปัจจบัุน

กค็อืบดันี ้อนาคตกค็อืเบือ้งหน้า ทกุ ๆ 

สิง่ต้องมอีดตีต้องมปัีจจบุนั ต้องมอีนาคต 

ดังที่สิ่งที่เกิดดับมาแล้วก็เป็นอดีต ที่

เกิดดับอยู่ในปัจจุบันก็เป็นปัจจุบัน ท่ี

เกดิดบัต่อไปกเ็ป็นอนาคต กส็ิง่เดยีวกนั

นีเ้อง แต่เพราะมีสันตตคืิอความสืบต่อ 

อันหมายความว่ายังไม่หยุดความเกิด

ความดับ ยงัเกดิดบัต่อไป เพราะฉะนัน้ 

จึงมีอดีต มีปัจจุบัน มีอนาคต และ

แม้ว่าจับเอาเพียงค�าว่าเกิดดับเท่านั้น 

ถ้าเดี๋ยวนี้เกิดก็เป็นปัจจุบัน ดับก็เป็น

อนาคต ครั้นมาถึงเวลาดับ ดับก็เป็น

ปัจจุบัน ที่จะเกิดสืบต่อก็เป็นอนาคต 

เพราะฉะน้ัน อดีตอนาคตปัจจบัุน หรอื

อดีตปัจจุบันอนาคต จึงเนื่องอยู่กับสิ่ง

ทีเ่ป็นสงัขารคอืสิง่ผสมปรุงแต่งทัง้หลาย 

และที่ว่าเป็นวัฏฏะคือความวนนั้น ก็

เพราะว่าวนอยู่ในความเกิดความดับ 

ไม่นอกไปกว่าความเกิดความดับ เกิด

ดับ แล้วก็เกิดแล้วก็ดับ ก็วนอยู่ดั่งนี้

  พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงวัฏฏะ 

คอืความวนของสตัวโลกไว้ ๓ อย่าง คือ

 ๑. กิเลสวัฏฏะ  วนคือกิเลส

 ๒. กรรมวัฏฏะ  วนคือกรรม และ

 ๓. วิปากวัฏฏะ  วนคือวิบาก

  วนคอืกเิลสนัน้ กห็มายความว่ากเิลส

เป็นเหตุให้กระท�ากรรม ก็มาถึงกรรม 

และกรรมนัน้กเ็ป็นเหตกุ่อวบิากคอืผล 

ก็มาถึงวิบาก วิบากคือผลนั้นก็เป็นท่ี

ตัง้ของกเิลสขึน้อกี หรอืจะกล่าวว่าเป็น

เหตใุห้เกดิกเิลสขึน้อกีกไ็ด้ กเ็ป็นกเิลส

ขึ้นมาอีก และเมื่อเป็นกิเลสก็เป็นเหตุ

ให้กระท�ากรรม กรรมก็เป็นเหตุให้ได้

ประสบวิบากคอืผล และผลกเ็ป็นทีต่ัง้

หรือเป็นเหตุของกิเลสขึ้นอีก ก็วนอยู่

ใน ๓ ประการนี ้คอืกเิลส กรรม วิบาก 

แล้วก็วิบาก กิเลส กรรม วิบากก็วน

เป็นวงกลมอยู่ดัง่นี ้อันนีเ้รียกว่าวัฏฏะ 

วัฏฏะสังสาระ สังสาระแปลว่าความ

ท่องเทีย่วไป คอืความท่องเท่ียวไปของ

สัตวโลก ก็ท่องเที่ยวไปในกิเลสกรรม

วิบากทั้ง ๓ ประการนี้ หรือเรียกอีก

อย่างหนึง่กท่็องเทีย่วเวยีนเกดิเวยีนตาย 

หรอืเวยีนเกดิเวยีนดบัดงัทีก่ล่าวมาแล้ว 

และเมื่อดูเข้าไปที่ความวนอันเป็นตัว

เหตชุัน้ในแล้ว จงึจะพบว่าวนอยูใ่นกเิลส

กรรมวิบากทั้ง ๓ ประการนี้ 

  ส่วนทีว่่าเวียนเกดิเวยีนตายหรอืเวยีน

เกดิเวียนดบัมาข้างต้นนัน้ กย็กเอาข้อ

วิบากขึ้นมาเพียงประการเดียว วิบาก

คอืผล ผลของกรรม จบัเอาขนัธ์เป็นที่
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อาศยัยดึถือทัง้ ๕ ประการนี ้หรอืกาย

ใจอันนี้หรือชีวิตน้ี ก็มีเกิดมีดับ และ

เมื่อเกิดดับแล้วก็เกิดในเม่ือยังมีกิเลส

มีกรรมอยู่ เมื่อมีเกิดก็มีดับอีก และ

เมือ่มดีบักม็เีกดิแล้วกม็ดีบัอกี แม้ว่าดู

แค่วบิากคอืผลคอืตวัชวีตินีเ้ท่านัน้กว็น

อยู่ในเกิดในดับดังท่ีกล่าวมา แต่นั่น 

ยกขึ้นมาเพียงข้อเดียว แต่เม่ือจะยก

ทั้งหมดแล้วก็ต้องยกท้ัง ๓ อย่างคือ

กิเลส กรรม วิบาก เพราะเหตุว่ายังมี

กิเลสมีกรรมอยู่ จึงต้องมีเกิดดับแห่ง

ชีวิตหรือแห่งอัตภาพแห่งกายใจอันน้ี 

เมื่อไม่มีกรรมไม่มีกิเลสก็ไม่มีวิบากที่

จะต้องเกดิดบั ดงักล่าวมา เพราะฉะนัน้ 

เมือ่จะยกขึน้กล่าวถงึวฏัฏะทัง้หมด จงึ

ต้องกล่าวทัง้ ๓ คอื กเิลส กรรม วบิาก 

กิเลส กรรม วิบากนี้เองเป็นกุญแจ 

ของสงัขตธรรม ธรรมทีปั่จจยัปรงุแต่ง 

คอืเพราะมวีฏัฏะคือความวนแห่งกเิลส

แห่งกรรมแห่งวิบากอยู่ดั่งนี้ จึงยังเป็น

สงัขตธรรม ธรรมทีป่รุงแต่งอยูต่ลอดไป 

เพราะต้องปรุงต้องแต่ง กิเลสก็แต่ง

กรรม กรรมก็แต่งวิบาก วิบากก็แต่ง

กิเลส กิเลสก็แต่งกรรม กรรมก็แต่ง

วิบาก ก็วนเวียนกันดั่งนี้

  พิจารณาวัฏฏะในวงนอกหรือส่วน

หยาบ คราวน้ีการพิจารณาวัฏฏะท้ัง 

๓ ประการนี้ พิจารณาในวงนอกคือ

พิจารณาในวงของความเวียนว่ายตาย

เกิดชาตินี้ชาติหน้า ก็ให้พิจารณาใน

วงนอกดั่งนี้ ก็คือความท่ีทุกคนต้อง 

เกดิมา หรอืกล่าวอกีอย่างหน่ึง จติหรือ

ธาตุรู ้ต้องมาถือปฏิสนธิในกายนี้ ก็

เพราะยังมีกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้กระท�า

กรรม และกรรมท่ีเป็น ชนกกรรม 

กรรมทีน่�าให้เกดิกใ็ห้มาเกดิ คอืเกิดก่อ

กายนี้ทั้งรูปกายท้ังนามกาย รูปกาย

นามกายนี้เป็นตัววิบากคือวิบากขันธ์ 

และเมือ่ได้วบิากขนัธ์มาแล้วจติเข้าอาศยั 

จิตยังมีกิเลส จิตก็ยึดถือรูปกายนาม

กายนี ้ยนิดพีอใจอยูใ่นรปูกายนามกาย

นี้ ไม่เบื่อหน่าย เพราะฉะนั้น รูปกาย

นามกายนี้ก็เป็นที่ตั้งของกิเลสขึ้นอีก 

ดงัจะพงึเหน็ได้ว่ารปูกายนามกายนีย่้อม

มีที่ตั้งของกิเลสอยู่ในรูปกายนามกาย

นีเ้องด้วย เพราะฉะนัน้ จึงได้ก่อให้เกดิ

กเิลสได้ง่ายต้ังแต่ตวักเิลสทีเ่ป็นเหตใุห้

สืบพันธุ์กันอีกต่อไป อันเป็นเรื่องของ

โลก กม็กีายนีเ้ป็นทีต่ัง้อยูแ่ล้ว และเมือ่

เป็นดัง่นี ้กายนีเ้องกเ็รยีกว่าเป็นวบิาก

ขันธ์ เป็นตัววิบาก เป็นที่ตั้งเป็นเหตุ

ก่อกิเลสขึ้นอีก เพราะฉะนั้น กิเลสจึง

ได้ตัง้อยู่และได้เกดิงอกงาม กก่็อกรรม 

และกรรมก็ก่อวบิากคือผลต่าง ๆ ตลอด

จนถงึเป็นชนกกรรม กรรมทีท่�าให้เกดิ

ในชาตภิพต่อไปอกี เพราะฉะนัน้ เมือ่

ดูในวงกว้างก็จะเห็นได้ ว่ากิเลสกรรม

วิบากเป็นวัฏฏะคือตัววน ก่อชาติก่อ

ภพเวียนว่ายตายเกิดกันเรื่อยไป
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  พิจารณาวัฏฏะในวงในหรือส่วน

ละเอียด เม่ือจะดูในวงในให้แคบเข้า

มา กจ็ะเหน็ได้แม้ในตัวจติและอารมณ์

ที่ประกอบกันอยู่ในปัจจุบัน ดังเช่นว่า

กิเลสเป็นเหตุให้อยากดูรูปท่ีสวยงาม 

ให้อยากฟังเสียงท่ีไพเราะ น่ีเป็นตัว

กิเลส เป็นตัวรูปตัณหา ตัณหาในรูป 

สัททตัณหา ตัณหาในเสียง เป็นตัว

กิเลส เมื่อเกิดตัณหาในรูปเกิดตัณหา

ในเสียงข้ึน ก็เป็นเหตุให้กระท�ากรรม

คือให้ท�าการดู เช่นการแสวงหาสถาน

ที่ท่ีมีรูปที่งดงาม สถานที่ที่มีเสียงที่

ไพเราะที่อยากจะดูอยากจะฟัง แล้ว 

ก็ไป แล้วก็ดู เหล่านี้เป็นกรรม ดั่งนี้

จะเห็นได้ว่ากิเลสเป็นเหตุให้ท�ากรรม 

และเมื่อเป็นกรรมขึ้นแล้วก็ให้เกิดผล

เป็นวิบากเป็นความสุขบ้างเป็นความ

ทกุข์บ้าง ต้ังต้นแต่เป็นตัวเวทนาเป็นสขุ

เวทนาเป็นทุกขเวทนา ตัวสุขเวทนา

ทุกขเวทนาเหล่านี้เป็นวิบาก เป็นส่วน

ผลของกรรม คือการดกูารฟังดงัทีก่ล่าว

มาแล้ว และเม่ือเป็นเวทนา เป็นสุข

เวทนาเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาดั่งนี้แล้ว 

เวทนาน้ีเองและผลอ่ืน ๆ ก็เป็นท่ีตั้ง

ของกิเลสขึ้นอีก ถ้าเป็นสุขเวทนาเป็น

วัตถุที่ชอบใจที่ได้มา ก็ก่อตัณหาคือ

ความดิน้รนทะยานอยากในสิง่นัน้มาก

ขึ้น เป็นส่วนกามตัณหาบ้างภวตัณหา

บ้าง ถ้าเป็นทุกขเวทนา เป็นสิ่งที่ไม่

ชอบใจ ก็ก่อให้เกิดวิภวตัณหา ความ

ทะยานอยากท่ีจะท�าให้ส่ิงนัน้สิน้ไปหมด

ไป ต้องการที่จะผลักออกไป ถ้าเป็น

กามตัณหาภวตัณหาก็ต้องการที่จะดึง

เข้ามา ก็เป็นอันว่าวิบากคือผล ก็เป็น

เหตใุห้เกดิกเิลสขึน้อกีดัง่นี ้กว็นอยูด่ัง่

นี้ เป็นวัฏฏะของกิเลส กรรม วิบาก 

และถ้าดูเข้ามาที่จิตและอารมณ์ดั่งนี้ 

เป็นการดูเข้ามาอย่างละเอียด ดูจิตท่ี

พบกับอารมณ์ทั้งหลาย ตรวจดูก็จะ

เห็นดัง่นี ้ว่าจติใจของตนเป็นเช่นนี ้เป็น

กเิลส ถ้าเป็นตณัหาขึน้มากอ็ยากจะได้

นัน่ได้นี ่กท็�าให้ประกอบกรรมเพ่ือท่ีจะ

ได้มา เมื่อได้มาแล้วสิ่งที่ได้มาก็เป็น

วบิากคอืผล จะได้สิง่ทีต้่องการหรอืจะ

ได้ส่ิงที่ไม่ต้องการก็ตามคือทั้งการได้

และการไม่ได้เป็นผล เป็นวิบากคอืผล 

และถ้าเป ็นการได้ก็ก ่อกิเลสด้าน

กามตณัหาภวตณัหา ถ้าเป็นการไม่ได้

หรือได้สิ่งที่ไม่ชอบ ก็ก่อให้เกิดกิเลส

กองวิภวตัณหา ก็เป็นไปอยู่ดังนี้เป็น

ประจ�า เพราะฉะนั้น แม้จิตใจนี้เองก็

วนอยูใ่นกเิลสกรรมวบิากทัง้ ๓ ประการ

นีอ้ยูเ่ป็นประจ�า ส�าหรบัสามญัชนทัว่ไป

  พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงสั่งสอน

ชี้ให้รู้จัก ว่าความวนอยู่ดั่งนี้เป็นความ

วนอยูใ่นทกุข์ เมือ่จะพ้นทกุข์ กจ็�าเป็น

ต้องพยายามปฏบิตัติดัความวนเหล่านี้ 

และการที่จะตัดความวนเหล่านี้ก็ต้อง

ตัดด้วยการปฏิบัติเพ่ือละกิเลส อันนี้
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เป็นสิง่ส�าคัญ เพราะฉะน้ัน การปฏิบัติ

พุทธศาสนาท้ังหมดนั้นให้ตั้งใจว่าเพื่อ

ละกิเลส ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อสะสมกอง

กิเลส จะเป็นขั้นศีลก็ตาม ขั้นสมาธิ

กต็าม ขัน้ปัญญากต็าม เป็นการปฏบิตัิ

เพื่อละกิเลส จะท�าบุญท้ังหลาย เช่น

ทาน จะให้สิ่งนั้น จะให้สิ่งนี้ก็ตาม ก็

ต้องตั้งใจว่าให้ทานเพื่อละกิเลส ให้มี

ความตัง้ใจไว้ดัง่น้ี และเม่ือเป็นดัง่นีแ้ล้ว 

การกระท�าทุก ๆ อย่างก็จะได้รับผล

เป็นความพ้นทุกข์ น้อยหรือมากตาม

แต่ที่จะปฏิบัติได้

  วัฏฏะของกิเลส ได้แสดงถึงสิ่งที่

เรียกว่าปรุงแต่ง อันคู่กับไม่ปรุงแต่ง 

ส่วนซ่ึงเกีย่วกบัเรือ่งปรงุแต่งนัน้กม็าถงึ

วัฏฏะ คือ วน ๓ ได้แก่ กิเลส กรรม 

และวิบาก ซึ่งเป็นวัฏฏะ คือความวน 

ที่สัตวโลกย่อมวนอยู่ในกิเลส กรรม 

และวบิาก ท้ังท่ีเป็นความวนส่วนหยาบ 

ทัง้ทีเ่ป็นความวนส่วนละเอียด และจติ

น้ีซึ่งได้กล่าวแล้วว่าเป็นธาตุรู้ แต่เมื่อ

ยังอยู่ในความปรุงแต่งก็เป็นธาตุรู้ท่ียัง

มิได้อบรม หรือว่าอบรม แต่ว่ายังไม่

เต็มที่ เพราะฉะนั้น จึงยังมีอวิชชาคือ

ความไม่รู ้อนัหมายความว่าไม่รู้ในสจัจะ

ที่เป็นตัวความจริง ยังเป็นความรู้ที่ไม่

จริง ฉะนั้น จึงยังเป็นตัวอวิชชาคือตัว

ไม่รู้ในความจริง หรือรู้ไม่จริง เพราะ

ฉะนั้น  จึงต้องปรุงแต่งไปต่าง ๆ แต่

กไ็ด้กล่าวแล้วว่าเป็นธาตรุู ้ฉะนัน้ เมือ่

ปรุงแต่งไปก็ย่อมได้ความรู้ยิ่งขึ้นอยู่

เสมอ เพราะฉะนัน้ แม้จะยังต้องเวยีน

ว่ายตายเกิด เป็นความปรุงแต่งที่เป็น

วัฏฏะอยูด่งักล่าวนัน้ จงึเป็นความเวียน

ว่ายทีก่ล่าวได้ว่าเพือ่ศกึษา คอืเพือ่เพิม่

เติมความรู้อยู่เสมอ

  รู้จักทุกข์และเหตุเกิดทุกข์ ฉะนั้น 

หากจะมีปัญหาว่าคนเราเกิดมาท�าไม 

ก็อาจจะตอบได้อย่างหนึ่ง ว่าเกิดมา

เพือ่ศกึษาคอืเพือ่ความรูท้ีย่ิง่ ๆ ขึน้ไป 

อันความรู้ที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไปนั้นก็คือความ

รู้ที่เข้าถึงสัจจะ อันเป็นตัวความจริง 

กล่าวได้ว่าทกุคนจงึมคีวามรูเ้ข้าถงึความ

จรงิ ว่าอะไรเป็นทกุข์ อะไรเป็นเหตใุห้

เกิดทุกข์ยิ่งขึ้นไปโดยล�าดับ แม้ว่าใน

เบื้องต้นจะยังเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้อง 

แต่ว่ากพ็อจะจบัหลกัได้ถกู คอืจบัหลกั

ได้ถูก ว่าอะไรเป็นทุกข์ อะไรเป็นเหตุ

ให้เกดิทกุข์ และเมือ่ได้ประกอบในเหตุ

อันเป็นเหตุให้เกิดผล จึงได้รับผลซึ่ง

เกดิจากเหตอุนัประกอบนัน้บ่อยเข้า ๆ 

ก็ท�าให้จับความจริงได้ถูกต้องยิ่งขึ้น  

ว่าอะไรเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ อะไร

เป็นตัวทุกข์จริงย่ิงขึ้นไปโดยล�าดับ  

ดังเช่นทุกคนต้องการความสุขและ

ต้องการเหตุให้เกิดสุข เพราะฉะนั้น 

จงึได้แสวงหาความสุขกนัต่าง ๆ คอืว่า

ประกอบเหตทุีเ่หน็ว่าจะท�าให้เกดิความ
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สขุกนัต่าง ๆ ซึง่ค�าว่าความสขุและเหตุ

ให้เกดิสขุน้ีก็เป็นการกล่าวในทางท่ีกลับ

กันกับทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเอง 

คือว่าในการกล่าวว่าทุกข์และเหตุให้

เกิดทุกข์นั้น อาจจะเรียกว่าเป็นการ

กล่าวยกผลในทางแง่ร้ายขึ้นเป็นท่ีตั้ง

กไ็ด้ ส่วนการกล่าวว่าความสขุและเหตุ

ให้เกิดสุขน้ัน เป็นการกล่าวท่ีเรียกว่า

ยกผลในแง่ดขีึน้มากไ็ด้ แต่ว่าจะยกผล

ในแง่ดีหรือว่ายกผลในแง่ร้ายดังกล่าว

ก็ตาม อรรถคือเน้ือความก็เป็นอย่าง

เดยีวกัน เหมอืนอย่างว่ามแีก้วอยู่แก้ว

หน่ึง และมนี�า้อยูค่ร่ึงแก้ว อาจจะกล่าว

ว่าแก้วนี้มีน�้าอยู่ครึ่งแก้วก็ได้ อาจจะ

กล่าวว่าแก้วนีม้นี�า้พร่องอยูค่รึง่แก้วกไ็ด้ 

ฉะน้ัน แม้จะกล่าวว่าทุกข์และเหตุให้

เกิดทุกข์ หรือสุขและเหตุให้เกิดสุข 

อรรถแม้ถ้อยค�าจะตรงกันข้าม แต่ก็ชี้

ให้เห็นเหตุผลเป็นอันเดียวกัน เพราะ

ว่าเมือ่รูจั้กทุกข์และเหตใุห้เกดิทุกข์ และ

ปฏบิตัดิบัเหตใุห้เกิดทุกข์น้ัน ทุกข์ก็ไม่

เกดิข้ึน ด่ังน้ีกเ็ป็นตวัความสขุท่ีตรงกนั

ข้ามกับความทุกข์ขึ้นเอง หรือว่ารู้จัก

สุขและเหตุให้เกิดสุข ปฏิบัติในเหต ุ

ให้เกิดสุขนั้น ก็ได้ความสุข ด่ังนี้ก็

หมายความว่าไม่มีทุกข์ซึ่งตรงกันข้าม

  เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันว่าที่กล่าวว่า

สุขก็ตรงกันข้ามกับทุกข์ เม่ือกล่าวว่า

สขุกห็มายความว่าไม่มีทุกข์ หรอืกล่าว

ว่าทุกข์ก็ตรงกันข้ามกับค�าว่าสุข เมื่อ

กล่าวว่าพ้นทุกข์ก็คือว่ามีความสุขนั้น

เอง ความก็เป็นอันเดียวกัน จะกล่าว

ในทางยกเอาแง่ดีขึ้นว่า หรือจะยกเอา

แง่ร้ายขึ้นว่าก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าข้อ

ส�าคัญนั้นอยู่ท่ีการปฏิบัติ การปฏิบัติ

ในเหตุให้เกดิสุข หรืออีกอย่างหน่ึงการ

ปฏบิตัดิบัเหตใุห้เกดิทุกข์  กค็งได้ความ

พ้นทุกข์หรือได้ความสุขเช่นเดียวกัน 

  เพราะฉะนั้น จิตที่เป็นธาตุรู้นี้เมื่อ

ได้ปฏบิตัไิป ๆ และได้เสวนากบับณัฑติ

คอืคนดีซ่ึงเป็นผูฉ้ลาดรู ้ทีใ่ห้ค�าแนะน�า

ส่ังสอนให้ใคร่ครวญพิจารณา ก็ย่อม

จะจบัความจรงิได้โดยล�าดบัว่าอะไรเป็น

ตวัทกุข์ อะไรเป็นเหตใุห้เกดิทุกข์ เมือ่

เป็นดั่งนี้ เมื่อเกิดบ่อย ๆ เข้าและได้

ประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ มากเข้า ได้

มีการเสวนาคือคบหากับบรรดาผู้รู้ผู้

ฉลาดมากขึน้ กท็�าให้จตินีไ้ด้มกีารอบรม 

และได้ปัญญาคือความรู ้ทวีมากขึ้น 

ทุกที ๆ เพราะฉะนั้น จึงกล่าวว่าเกิด

มาก็เพื่อศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความ

ฉลาดย่ิงขึ้น และเพื่ออบรมจิตย่ิงขึ้น 

นัน้เอง และการท่ีต้องมีความวนอนัเป็น

ความวนเวียนอยูน่ี ้จิตทีต้่องประสบกบั

ความเวียนเกิดเวียนตาย ประสบกับ

วฏัฏะคอืความวนทัง้ ๓ ดังกล่าวมานัน้

มากขึ้น ๆ ก็ได้ความฉลาดและความ

รูม้ากขึน้ ว่านัน่เป็นตวัทกุข์ นัน่เป็นตวั

เหตุให้เกิดทุกข์
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  นพิพาน-ความดบัวัฏฏะ พระสมัมา-

สมัพทุธเจ้าเมือ่ยงัทรงเป็นพระโพธสัิตว์ 

ได้ทรงศกึษาเพือ่พระโพธญิาณ คอืเพือ่

ความหยั่งรู้ในสัจจะคือความจริงให้ยิ่ง

ขึน้โดยล�าดับนัน้เอง และกไ็ด้ทรงปฏบิตัิ

ละบาปอกศุลทจุรติ ประพฤตอิยูใ่นบญุ

กุศลสุจริตทางไตรทวาร คือกายวาจา

ใจย่ิงขึ้น ๆ อันน้ีก็เป็นบุญเป็นกุศล 

เป็นบารมีที่ได้ทรงปฏิบัติยิ่งขึ้น ๆ จน 

ถงึได้ทรงพบทางท่ีเป็น มชัฌมิาปฏิปทา 

คือมรรคที่เป็นองค์ ๘ ประการ มี 

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นต้น มี

สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบเป็น

ที่สุด จึงได้พระโพธิญาณ คือได้ตรัสรู้

พระธรรม กค็อืวชิชาคอืความรูแ้จ่มแจ้ง

โพลงขึ้นในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ คือ ทุกข์ 

เหตเุกดิทุกข์ โดยความกค็อืว่าความที่

ต้องวนเวียนอยู่ในกิเลสในกรรมและ 

ในวบิาก คือผลอันเป็นวฏัฏะท้ัง ๓ นัน้

เป็นตัวความทุกข์ อันมีตัณหาความ

ดิน้รนทะยานอยากคอืตวักเิลสนีแ่หละ

เป็นตวัเหต ุวชิชาคือความรูแ้จ่มแจ้งได้

แทงตลอดลงไป จนถึงทรงพบตณัหานสุยั 

ตณัหาทีเ่ป็นอนสุยัคอืท่ีนอนจมหมักหมม

อยูใ่นจติสนัดาน วชิชาความรูแ้จ่มแจ้ง

จึงโพลงตลอด อวิชชาความไม่รู้ก็ดับ

ไปหมด เม่ือเป็นดัง่นี ้ตณัหานสุยัพร้อม

ทั้งกิเลสทั้งปวงก็ดับไปหมดสิ้น ก็เป็น

อนัว่าได้ทรงตัดกิเลสวฏัฏะ วนคือกิเลส 

เม่ือตดัวัฏฏะวนคอืกิเลสเสียได้ กเ็ป็น

อนัว่าตดักรรมตดัวบิากคอืผลได้ เพราะ

ฉะนัน้ จงึทรงเป็นผูหั้กวัฏฏะ ผูหั้กวน 

หยดุวน เม่ือเป็นผูห้ยดุวนแล้ว กเ็ป็นอนั 

ว่านัน่แหละคอืตวัอสงัขตธรรม ธรรมะ

ที่ปัจจัยไม่ปรุง จิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์

เต็มที่ปราศจากกิเลสกรรมวิบากด้วย

ประการทัง้ปวง เป็นจติทีห่ยดุ เป็นจติ

ที่สงบ และเมื่อเป็นจิตที่หยุดเป็นจิตที่

สงบดั่งนี้ จิตนี้ก็เป็นจิตที่อบรมดีแล้ว 

เป็นจติทีไ่ม่มกีเิลสแล้ว สิน้ความปรงุแต่ง

ด้วยประการทัง้ปวง อนันีแ้หละเป็นตวั

อสังขตธรรม ธรรมะท่ีปัจจัยไม่ปรุง 

เป็นตัววิสังขาร มีสังขารไปปราศแล้ว 

ซึง่เรยีกว่า “นพิพาน” กค็อืจติท่ีบรสุิทธิ์

เป็นอย่างยิ่งนั้นเอง ปราศจากกิเลส

ทั้งหมด เพราะฉะนั้น จึงทรงประสบ 

อสังขตธรรม ธรรมะทีปั่จจยัไม่ปรงุ ก็

คือจิตสิ้นกิเลสด้วยประการทั้งปวง  

เป็นจติทีห่ยุดเป็นจติทีไ่ม่หมนุไม่วนไม่

ปรุงไม่แต่ง อันนี้แหละจึงไม่เกิดอีก 

และเมื่อวิบากขันธ์คือขันธ์ที่อาศัยอยู่ 

อันเป็นชาติสุดท้ายของพระองค์แตก

สลาย ดั่งที่เรียกว่าดับขันธปรินิพพาน 

จึงไม่เกิดอีกต่อไป แต่ก็ไม่ดับสูญ  

เพราะว่าสภาพทีห่ยดุไม่ปรุงแต่งต่อไป

นัน้ เป็นสภาพธรรมอนัเรยีกว่าธาตแุท้

ซึ่งเป็นตัวด�ารงอยู่ และธาตุแท้ซึ่งเป็น

ตัวด�ารงอยู่นี้ก็เป็นสิ่งท่ีไม่มีถ้อยค�าอัน
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เป็นสมมติบัญญัติท่ีจะเรียก ไม่เรียก

ว่าจิตไม่เรียกว่าอัตตาตัวตน และไม่

เรียกว่าอะไรทั้งหมด เข้าสู่ความเป็น

สภาพธรรมหรือสภาพท่ีเป็นธาตุแท้  

ที่หยุดที่ไม่ปรุงแต่งทั้งหมด ดั่งนี้คือ 

อสังขตธรรมหรือวิสังขารในพระพุทธ-

ศาสนา พ้นสมมติบญัญตัด้ิวยประการ

ทั้งปวงและไม่เกิดอีก และก็เป็นสิ่งท่ี 

ไม่สูญไม่สิ้นไป

  เพราะฉะนั้น เมื่อมีภิกษุกล่าวว่า 

พระอรหันต์ตายสูญ ท่านจึงกล่าวว่า

ความเห็นเช่นนั้นเป็นความเห็นผิด 

เพราะว่าอะไรเป็นพระอรหนัต์ ขนัธ์ ๕ 

คอืรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ

นีก้เ็ป็นขนัธ์ ๕ ไม่ใช่พระอรหนัต์ และ

พระอรหันต์ก็ไม่ใช่ขันธ์ ๕ แต่ว่าเมื่อ

พระอรหันต์ยังด�ารงอยู่ พระอรหันต์ก็

อาศยัอยูใ่นขนัธ์ ๕ น้ี และเม่ือขันธ์ ๕ 

นีแ้ตกสลาย พระอรหันต์กไ็ม่แตกสลาย 

เพราะพระอรหันต์ไม่ใช่ขันธ์ ๕ เม่ือ

พระอรหนัต์ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ พระอรหนัต์

จึงไม่แตกสลายไปตามเบญจขันธ์ที่ 

แตกสลายไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนัน้ 

การกล่าวว่าพระอรหันต์ตายสูญจึง 

ไม่ถูก และก็ไม่ควรแก่ถ้อยค�าที่จะพูด

ทั้งนั้น จะว่าเกิด จะว่าไม่เกิด จะว่า

เกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ ดั่งนี้ก็ไม่ถูก

ทั้งน้ัน เพราะไม่ควรที่จะพูดถึงด้วย

สมมติบัญญัติอะไรท้ังสิ้น เพราะว่า 

ถอนธรรมทั้งปวงขึ้นหมดสิ้นแล้ว นี ้

เป็นคติในพระพุทธศาสนาซึ่งแสดงดั่ง

นี้ และตามที่กล่าวมานี้ก็จะพึงเห็นได้

ว่าคตใินพระพทุธศาสนานัน้ไม่แสดงว่า

ตายเกิด ไม่แสดงว่าตายสูญ  ถ้าตาย

เกดิกแ็สดงว่าเมือ่ขนัธ์ ๕ อนันีแ้ตกสลาย 

ยังมีอัตตาคือตัวตนที่ไม่ตายซึ่งจะไป

เกดิในภพชาตใิหม่อกีต่อไป เป็นไปอยู่

ดัง่นีไ้ม่มทีีส่ิน้สดุ ความเหน็เช่นนีเ้รยีก

ว่า สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง แต่

อกีด้านหนึง่ทีต่รงกันข้ามเหน็ว่าตายสญู 

คือเห็นว่ามีอัตตาตัวตนอยู ่ในชาตินี้

เท่านั้น เมื่อเบญจขันธ์อันนี้แตกสลาย

ไป อตัตาคอืตวัตนกแ็ตกสลายไปด้วย 

ดั่งนี้เรียกว่าตายสูญ 

  พระพทุธศาสนานัน้ไม่มวีาทะว่าตาย-

เกิดหรือตายสูญดั่งนี้ แต่ว่ามีวาทะที่

แสดงตามเหตุและผล คอืแสดงว่าเมือ่

ยงัมเีหตใุห้เกดิกเ็กดิ แต่ว่าเมือ่ส้ินเหตุ

ให้เกดิก็ไม่เกดิ แต่ว่าเมือ่ส้ินเหตใุห้เกดิ

แล้ว ดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต-

สาวกทั้งหลาย เมื่อเบญจขันธ์นี้ดับ 

ไปแล้วก็ไม่สูญ เพราะว่าภาวะที่เป็น

พระอรหันต์นัน้ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ดงัท่ีกล่าว

มาแล้ว แต่ว่าเมือ่ไม่มเีหตใุห้เกดิอกี ก็

ไม่มทีีต่ัง้ของสมมตบิญัญติัทีจ่ะเรยีกว่า

อะไรท้ังสิน้ เพียงแต่กล่าวได้ว่ามีสภาพ

ธรรมคือธาตุแท้ อันเป็นอสังขตธรรม 

ธรรมะที่ปัจจัยไม่ปรุงอันด�ารงอยู่

จิตศึกษา
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  มรรคมอีงค์ ๘ เป็นยอดของสงัขต-

ธรรม เพราะฉะน้ัน พระพุทธองค์จึง

ได้ทรงแสดงแก่พระเบญจวัคคีย์ เมื่อ

เสด็จไปจะทรงแสดงปฐมเทศนาโปรด 

ว่าพระองค์ทรงบรรลุอมตธรรม ธรรมะ

ที่ไม่ตายแล้วคือธรรมะของบุคคลที่ไม่

ตายแล้ว ด่ังนีแ้หละ และได้มพีระพทุธ-

ภาษิตตรสัไว้ ว่าบรรดาสังขตธรรม คอื

ธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายนั้น 

มรรคมีองค์ ๘ เป็นยอด และบรรดา 

อสังขตธรรม ธรรมะท่ีไม่ปรุงแต่งท้ัง

หลายน้ัน ก็มีวิราคธรรม ธรรมะท่ี 

สิ้นความติดใจยินดี คือนิพพาน เป็น

ยอดดั่งนี้ ในข้อนี้จะเห็นได้ว่ามรรคมี

องค์ ๘ นี้เป็นสังขตธรรม เพราะต้อง

ปรุงแต่ง อันหมายความว่าต้องปฏิบัติ

อบรมจงึจะเป็นมรรคมอีงค์ ๘ ขึน้ แต่

ว่ามรรคมอีงค์ ๘ นีเ้ป็นไปเพือ่ตดัความ

ปรุงแต่งทั้งหมด กล่าวคือเมื่อปฏิบัติ 

ในมรรคมอีงค์ ๘ ได้เต็มท่ีแล้ว จะตดั

กิเลสได้หมดสิ้น เมื่อตัดกิเลสได้หมด

สิน้กจ็ะบรรลถุงึ อสงัขตธรรรม ธรรมะ

ที่ปัจจัยไม่ปรุง คือ นิพพาน เพราะ

ฉะน้ัน มรรคมีองค์ ๘ นั้นจึงเป็น 

สังขตธรรม ธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่ง 

อนันับว่าเป็นยอดของสงัขตธรรมทัง้หมด

เพราะเป็นเหตใุห้ตดัสงัขตธรรมทัง้หมด 

ให้บรรลถึุงอสงัขตธรรม ธรรมะท่ีปัจจยั

ไม่ปรุง คือนิพพานได้ และเมื่อเป็น 

ดั่งนี้ ก็เป็นอันว่าสิ้นความปรุงแต่ง

ทัง้หมด ฉะนัน้ เมือ่ยงัไม่บรรลุถึงยอด

ของสังขตธรรมคือมรรคมีองค์ ๘ นี้

แล้ว กย็งัต้องปรงุแต่งกนัเรือ่ยไป และ

จะปรุงแต่งกันไปนานเท่าไรนั้น ก็สุด 

แต่ว่าเมือ่ไรจะได้มรรคมอีงค์ ๘ อย่าง

สมบูรณ์ เมื่อได้มรรคมอีงค์ ๘ อย่าง

สมบูรณ์แล้ว ก็เป็นอันว่าส้ินปรุงแต่ง

ด้วยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้น จึง

นบัว่าเป็นยอดของสังขตธรรมธรรมะที่

ปัจจยัปรุงทัง้หมด กท็�าให้หยดุปรงุแต่ง

ได้ บรรลุถึงที่สุดคือความไม่ปรุงแต่ง

ได้ นีเ้ป็นคตใินพระพทุธศาสนา เพราะ

ฉะนั้น คติในพระพุทธศาสนาจึงเป็น

คติที่กล่าวสัจจะคือความจริง ซึ่งไม่

กล่าวว่าตายเกิด ไม่กล่าวว่าตายสูญ 

แต่กล่าวเป็นกลาง ๆ ว่า เม่ือมเีหตใุห้

เกดิกเ็กดิ เม่ือดบัเหตใุห้เกดิได้กไ็ม่เกดิ 

การดับเหตุให้เกิดได้นั้นก็ต้องดับใน

มรรคมอีงค์ ๘ นัน้เอง เพราะฉะนั้น 

ทางพระพุทธศาสนาจึงตรัสสอนให ้

ศึกษาในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 

ปัญญา เพื่อให้ได้ปัญญาคือความรู้ที่ 

ยิง่ ๆ ข้ึนไป อนันีเ้ป็นการอบรมจติอนั

เรียกว่า จิตตภาวนา (จ.ศ. ๑๓-๑๖๘)

จิตส่วนลึก ดู บารมี

จิตสันดาน ดู บารมี 

จิตส�านึก ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

จินตา ดู อุดมศึกษา

จนิตามยปัญญา, จนิตามยัปัญญา ด ูปัญญา 

   บารม,ี สมัมาทฏิฐ,ิ สกิขา ๓, อุดมศกึษา

จินตามยปัญญา
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จีวร ดู นิสสัย

จีวรกาล ดู กฐิน

จตุ ิด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ, จติศกึษา,  

   วิชชา ๓

จตุจิิต ด ูคัมภีร์อภธัิมมัตถสงัคหะ, จติศึกษา‚  

   วิญญาณ ๖

จุติวิญญาณ ดู วิญญาณ ๖

จุตูปปาตญาณ ดู ทศพลญาณ, วิชชา ๓

จุลกฐิน ดู กฐิน

จุลนันทนวัน ดู ดาวดึงส์

จุลนันทา ดู ดาวดึงส์

จุลราชปริตร ดู เจ็ดต�านาน, ถวายพรพระ

จุลราหุโลวาทสูตร ดู ราหุล

จุฬามณี ดู จุฬามณีเจดีย์, ดาวดึงส์

จุฬามณีเจดย์ี ท่านเล่าไว้ว่าเป็นทีบ่รรจ ุจฬุา 

  มเีล่าไว้ใน อวทิเูรนิทาน ใน อรรถ-

กถาชาดก ว่า เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จ

ออกมหาภเินษกรมณ์ ทรงม้ากณัฐกะ

เสด็จข้ามแม่น�้าอโนมา เสด็จลงจาก

หลังม้าประทับยืนบนลานทราย ทรง

เปลื้องอาภรณ์ประทานแก่นายฉันนะ 

และประทานม้ากัณฐกะแก่เขา แล้ว

ทรงจับพระขรรค์แสงดาบด้วยพระหตัถ์

ขวา จบัพระจฬุา (ยอดพระเกศา) กบั

พระโมฬี (มุน่พระเกศาทัง้หมด) ด้วย

พระหัตถ์ซ้าย ทรงตัดด้วยพระขรรค์

แสงดาบ พระเกศายงัเหลอืแนบพระเศยีร

ประมาณสององคุลีม้วนกลับมาทาง

เบือ้งขวาเป็นทักษิณาวรรต คงอยู่ขนาด

นัน้ตลอดชนมชพี พระมสัสกุม็สีมควร

กันแก่พระเกศา ไม่ต้องปลงพระเกศา

และพระมสัสุอีก พระโพธสัิตว์ทรงโยน

พระจุฬากับพระโมฬีขึ้นไปในอากาศ 

ท้าวสักกเทวราชทอดพระเนตรเหน็ด้วย

ทพิยจกัษ ุทรงรบัด้วยผอบรตันะ ทรง

น�าขึ้นไปประดิษฐานไว้ในเทวสตูปชื่อ

จุฬามณีเจดีย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

พร้อมกับอีกสองส่ิงคือปิ่นมณี และ

เครื่องรัดเกล้าดั่งกล่าวแล้ว รวมเป็น 

๔ สิง่ คอื ๑. พระจฬุา ๒. พระโมฬี 

๓. ป่ินมณ ี๔. เครือ่งรดัเกล้า นอกจาก

นียั้งเป็นทีบ่รรจพุระเขีย้วแก้วเบือ้งขวา

ในคราวแบ่งพระธาตุ ดั่งท่ีมีเล่าไว้ใน

พระปฐมสมโพธกิถา พระนพินธ์สมเด็จ

คือ ส่วนของพระเกศาบนกระหม่อม

แห่งศีรษะ พร้อมกับ โมฬี คือ มุ่น

หรือมวยผมทั้งหมด และ มณี คือ 

ปิ่นมณี หรือปิ่นแก้ว ส�าหรับปักมวย

ผม กับ เวฐนะ คือเครื่องรัดมวยผม 

หรอืทีเ่รยีกว่า รดัเกล้า ของพระโพธสิตัว์ 

ค�าว่า จุฬา แปลอีกอย่างหนึ่งว่าปิ่น 

แต่ ในทีน่ี ้จฬุามณ ีน่าจะแปลว่าจฬุา 

(มวยผม) และปิ่นมณีแห่งจุฬา ค�าว่า 

โมฬี แปลว่ามวยผม หมายถงึมวยผม

บนจอม (กระหม่อม) แห่งศีรษะก็ได้ 

มวยผมในส่วนนอกจากน้ันก็ได้ คือ

หมายคลมุถงึมวยผมท้ังหมด ส่วนจฬุา

หมายเฉพาะส่วนของผมบนจอมศีรษะ 

คือเฉพาะส่วนยอด

จีวร
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พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชิุต-

ชิโนรส มีความว่า

  เมื่อโทณพราหมณ์แบ่งพระธาตุ  

แอบหยบิเอาพระทาฐธาต ุคอืเขีย้วแก้ว

เบื้องขวาขึ้นซ่อนไว้ ณ ภายใต้ผ้าโพก

ศีรษะ พระอินทร์ทอดพระเนตรเห็น

ด้วยทพิยจกัษ ุทรงด�ารว่ิา โทณพราหมณ์

ไม่อาจท�าสกัการะให้สมควรแก่พระทาฐ-

ธาตุ ควรน�ามาบูชาในเทวโลก จึงทรง

อญัเชญิพระทาฐธาตนุัน้จากผ้าโพกของ

โทณพราหมณ์ ประดิษฐานในสวุรรณโกศ 

ทรงน�าขึน้ไปบรรจไุว้ในพระเจดย์ีจฬุามณ ี

ในดาวดึงสเทวโลก ฉะนัน้ ในพระเจดย์ี

น้ีจึงมสีิง่บรรจหุลายอย่าง แต่กเ็รยีกว่า 

จุฬามณีเจดีย์

  ขัตติยะในชมพูทวีปสมัยพุทธกาล 

น่าจะไว้พระเกศายาวมุน่เป็นโมฬี (มวย

ผม) มีปิ่นเสียบที่จุฬา (ผมส่วนยอด) 

และมเีครือ่งรดัเกล้า พระพทุธรปูสมยั

แรกมที�าพระเศยีรแบบขตัตยิะดัง่กล่าว 

ในเวสสันดรชาดกมีแสดงไว้ตอนหนึ่ง

ว่า พระเวสสันดรประทานทุกสิ่งแก่ผู้

ขอจนกระทั่ง สุวรรณสูจิ ดั่งกล่าวใน

มหาชาตคิ�าหลวงว่า “ธ กถ็อดพระอนิท์

ปิ่นมาศประสาทแก่นายพเนจรนั้น” 

(พ.พ. ๒๑๖-๒๑๗)

ตั้งอยู่ในประเทศลังกาหรือศรีลังกาใน

ปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ผู้ปกครอง

ประเทศได้อาราธนาพระไปสวดมนต์ 

และกโ็ปรดให้พระรวบรวมบทสวดมนต์ 

นิมนต์ไปสวดเพื่อบ�าเพ็ญกุศลในงาน

บ�าเพ็ญกุศลต่าง ๆ ที่มักเรียกว่า งาน

มงคล ตลอดจนถึงในงานศพ และบท

สวดส�าหรับงานบ�าเพ็ญกุศลต่าง ๆ  

ทีต้่องการความสุขความเจรญิอนัเรยีก

ว่ามงคล กไ็ด้มบีทสวดทีต่ัง้เป็นแบบไว้

ตั้งแต่ในลังกานั้น และท่ีประเทศไทย

เรากไ็ด้รบัมาปฏบิตักัินอยู ่ซึง่ชาวพทุธ

ในประเทศไทยย่อมจะได้ยิน ได้ฟังกนั

อยู่เป็นอนัมาก กค็อืบทสวดมนต์ท่ีเรยีก

กันว่า เจ็ดต�านาน สิบสองต�านาน 

  บทสวดมนต์ทีเ่รยีกว่าเจด็ต�านานนัน้ 

ถ้าเรียกตามภาษาจากลังกาก็เรียกว่า 

สัตตปริตร สัตต ก็แปลว่าเจ็ด ปริตร 

ก็แปลว่าพระปริตร คือพระปริตร ๗ 

บท ค�าว่า ปรติร ทีแ่ปลว่าพระปริตรนี ้

เป็นการแปลทับศัพท์ซึ่งภาษาไทยน�า

มาใช้ดังนี้เรียกว่าสวดพระปริตร 

  และค�าว่าปรติรนีแ้ปลว่าป้องกนั น�า

เอาค�านี้มาใช้ก็ด้วยต้องการให้มีความ

หมายว่า บทสวดมนต์ทีส่วดนีเ้ป็นเครือ่ง

ป้องกันคือสวดเพื่อป้องกัน ป้องกัน

อะไร ก็สุดแต่จะตีความหมาย ถ้า

ตคีวามหมายในทางธรรมปฏบิตั ิกเ็ป็น

เจ็ดต�านาน ธรรมเนียมการนิมนต์พระไป

สวดมนต์ในบ้าน ปรากฏเรื่องราวเป็น 

หลกัฐานตัง้แต่ในสมยัทีพ่ระพุทธศาสนา

เจ็ดต�านาน
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เครือ่งป้องกนัจติใจ คอืเป็นเครือ่งระงบั

นิวรณ์ กิเลสที่ครอบง�าจิตใจ ท�าจิตใจ

ให้กลดักลุม้วุน่วาย เพราะเม่ือตัง้ใจฟัง

สวดมนต์หรือว่าตัง้ใจสวดเอง กจ็ะท�าให้

จติใจมคีวามสงบจากกเิลสท่ีบังเกดิขึน้ 

กลุ้มรุมจิตใจท้ังหลาย ท�าจิตใจให้มี

ความสงบ และน้อมน�าจิตใจให้ระลึก

ถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม  

พระสงฆ์ และให้เข้าถงึพระธรรม เมือ่

มคีวามเข้าใจในบทท่ีสวดนัน้ กจ็ะท�าให้

เข้าใจพระธรรมที่ฟังหรือที่สวด ท�าให้

เข้าถึงพระธรรมมากยิ่งขึ้น 

  ส�าหรับผู้ที่มีความเช่ือถือที่เกี่ยวแก่

ต้องการป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ 

ภายนอก ก็มุ่งท่ีจะให้เป็นเคร่ืองป้องกัน

ภัยอันตรายต่าง ๆ ภายนอกตามความ

เชือ่ถือ เพราะดงัท่ีได้กล่าวแล้วว่าส�าหรับ

คนทั่วไปนั้นยังละสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ไม่

ได้ ก็จ�าเป็นที่จะต้องมีความยึดถือใน

ศีลและวัตร เพราะฉะนั้น ยึดถือศีล

และวตัรในพระพทุธศาสนาหรือยดึถือ

คณุในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

ส�าหรับเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตราย

ภายนอก ก็ยังดีกว่าไปยึดถือศีลและ

วัตรนอกพระพุทธศาสนา ถ้าเป็นศีล

และวตัรในทางทีผ่ดิกย็ิง่จะน�าให้ไปผดิ

มากขึ้น เพราะฉะนั้น เมื่อยังต้องยึด 

กใ็ห้มายดึในพระพุทธศาสนากย็งัดกีว่า 

ในเมือ่จิตใจเข้าถึงธรรมสงูขึน้กจ็ะละไป

เองส�าหรับในขั้นหยาบ ๆ ก้าวขึ้นสู่ 

ขั้นละเอียด เพราะฉะนั้น การเข้า 

ถึงพระพุทธศาสนา เข้าถึงพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์จึงเป็นไปตามข้ันตอน 

  ฉะนั้น ค�าว่าปริตร ที่แปลว่าเป็น

เคร่ืองป้องกนันี ้ป้องกนัอะไร กอ็ธบิาย

ได้ตามขัน้ตอนดงักล่าว กเ็พือ่เป็นเครือ่ง

ป้องกัน ดังนั้นจึงได้ชื่อว่าพระปริตร 

และสัตตปริตรก็คือว่า ปริตร ๗ บท 

ซึ่งไทยเรามาเรียกว่า เจ็ดต�านาน ก็

โดยท่ีพระปริตรแต่ละบทนั้นมีต�านาน

ท่ีแสดงถึงเรื่องราวเกิดข้ึนของบทสวด

มนต์นัน้แต่ละบท พระปรติรบทหนึง่ ๆ 

ก็มีต�านานท่ีแสดงถึงเรื่องเกิดขึ้น อัน

เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง

ธรรมสั่งสอนข้อนั้น ๆ เพราะฉะนั้น 

พระปริตรบทหนึ่งก็เป็นต�านานหนึ่ง  

จึงเรียกว่า เจ็ดต�านาน 

  บทสวดเจด็ต�านานนีใ้ช้สวดกนัมาก

ในงานที่นิมนต์พระไปสวดที่ถือกันว่า

เป็นงานมงคลหรอืต้องการมงคลทัว่ ๆ 

ไป เจ็ดต�านานนั้นเรียกในภาษาไทย 

ในภาษาบาลีที่ได้มาจากลังกาเรียกว่า 

จลุราชปรติร เป็นพระปรติรของพระราชา

อย่างน้อย จุลแปลว่าน้อย สิบสอง

ต�านานนั้นก็เป็นภาษาไทย ส่วนใน 

ภาษาบาลีที่ได้มาจากลังกานั้นใช้ค�าว่า 

มหาราชปรติร แปลว่า พระปรติรของ

พระราชาอย่างใหญ่ กโ็ดยทีเ่จด็ต�านาน

เจ็ดต�านาน
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นั้นสั้นกวา่ สิบสองต�านานนัน้ยาวกว่า 

และทีเ่รียกว่าราชปรติร พระปรติรของ

พระราชานัน้ ภาษาไทยกค็อืพระปรติร

หลวง โดยความก็คือพระเจ้าแผ่นดิน

ลงักาโปรดให้พระสงฆ์รวบรวมขึน้ส�าหรบั

สวดถวายก่อน จึงเรียกว่าราชปริตร 

พระปริตรหลวง พระปริตรของหลวง

และต่อมาชาวบ้านกน็ยิมนมินต์พระมา

สวดตาม ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เรียก

ว่าเจ็ดต�านาน สบิสองต�านาน และกไ็ด้

มบีทสวดข้างต้นและมบีทสวดข้างท้าย

เจตนา

เจตนา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

เจตนาสมบัติ ดู ทานบารมี, อนุปุพพิกถา

เจตสิก ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

เจตสิกธรรม ดู เนกขัมมะ

เจโตปณิธิ ดู วลาหก

เจ้านรก ดู นรก

อีกหลายบท ก็เป็นบทที่สรรเสริญ 

คุณพระรัตนตรัยและขออ�านาจคุณ 

พระรัตนตรัยอ�านวยพรนั่นแหละเป็น

พื้น (ต.พ. ๔๓-๔๕, ๒๓๘-๒๓๙)



.
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ฉฬังคุเบกขา ดู อุเบกขา

ฉทัทนัตปรติร พระปรติรนีบ้ทสวดน�ามาจาก

ฉ

ฉัททันตชาดก ชาดกน้ันส�าหรับใน 

พระไตรปิฎกเป็นคาถา โดยมากกเ็ป็น

ค�าสอนท้ังนัน้ แต่ว่าท่านแสดงว่าเป็นเรือ่ง

ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงเล่าถึงเรือ่งทีบ่งัเกดิ

มาแล้วในอดตี ค�าสอนในชาดกนีก้เ็ป็น

ค�าสอนของบุคคลบ้าง ของสตัว์เดยีรจัฉาน

บ้าง ท่ีแสดงว่าได้กล่าวเป็นค�าสอนไว้ 

ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงน�ามาเล่า และ

ในพระไตรปิฎกตัวชาดกเองก็เป็นค�า

สอนโดยมากดังกล่าว แสดงไว้แต่ชื่อ

ของบุคคลหรือสัตว์เดียรัจฉานซึ่งเป็น

ส�าคัญหรือเป็นผู้กล่าวค�าสอนนั้น ๆ 

แต่ว่าไม่ได้เล่าเรือ่ง มาถงึรุ่นอรรถกถา

พระอาจารย์จึงได้เล่าเรื่องชาดกนั้น ๆ 

ไว้โดยพิสดาร แต่ว่าส�าหรบัอรรถกถา-

ชาดกก็มาจารึกเป็นอักษรขึ้นในลังกา

ทวีป แต่ก็เป็นที่เชื่อกันว่าได้เป็นเร่ือง

ที่เล่าสืบต่อกันมาช้านาน ก็ทรงจ�ากัน

ไว้ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ และ

ก็ดังที่ได้กล่าวว่า เรื่องชาดกที่เล่าใน

อรรถกถา บางทีกเ็รยีกว่านิทานชาดก 

พจิารณาดกูเ็ค้าเดยีวกบันิทานอสีป ซึง่

แสดงว่าเป็นเรื่องบุคคลบ้างเป็นต้นได้

แสดงค�าสอนเป็นต้นไว้ หรอืว่าเร่ืองน้ัน

เองเป็นคตสิาธกธรรม จงึน�ามาเล่าเป็น

ค�าสอน แม้นทิานชาดกกเ็ป็นเรือ่งสาธก

ธรรมและก็มีค�าสอนประกอบอยู่ เมื่อ

ฟังนิทานชาดกจึงไม่ต้องค�านึงถึงว่า

ท�าไมสัตว์เดียรัจฉานจึงพูดได้ หรือว่า

สัตว์เดียรัจฉานท�าไมจึงแสดงค�าสอน

ได้เป็นต้น แต่ก็พึงมุ่งถึงสารัตถะคือ

เนือ้ความทีเ่ป็นแก่นสารท่ีเป็นคตธิรรม

อันมีอยู่ในชาดกนั้น ๆ เป็นเกณฑ์

 ส�าหรับฉัททันตปริตรนี้ก็มีเรื่องเล่า

ในอรรถกถาชาดก ว่าได้มีกลุสตรผีูห้นึง่ 

ในกรงุสาวตัถไีด้เข้ามาบวชเป็นภกิษณีุ 

ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและก็ได้แล

ดพูระมหาปรุสิลกัษณะของพระพทุธเจ้า 

กน็กึว่าตนเองจะได้เคยเป็นปาทปรจิารกิา 

ที่แปลตามศัพท์ว่าเป็นปริจาริกาเท้า 

บ�าเรอเท้าคอืนวดฟ้ันอันหมายความว่า

เป็นชายา หรอืเป็นภรยิาของบรุษุผูท้ีม่ี

ลักษณะสมบูรณ์เช่นนี้มาในอดีตชาติ

บ้างหรือ และนางภิกษุณีนั้นก็ระลึก

ชาตไิด้ว่าได้เคยเป็นปาทปรจิารกิาของ

พระมหาบรุษุมาในอดตีชาต ิกม็คีวาม

ดใีจหวัเราะเสยีงดงัขึน้มา แต่ครัน้แล้ว

ก็นึกต่อไปว่าบรรดาภริยาทั้งหลายนั้น

ที่กระท�าคุณเกื้อกูลแก่สามีก็มีแต่ว่า

น้อย ส่วนที่กระท�าโทษไม่เกื้อกูลแก่

สามีก็มีและมีมาก ตนเองนั้นอยู่ใน

จ�าพวกไหนกร็ะลกึชาตใินอดตีได้ว่าได้
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ก่อโทษทุกข์ให้แก่สามีเป็นอย่างยิ่ง ก็

เสียใจก็ร้องไห้เสียงดังขึ้นมา ภิกษ ุ

ทั้งหลายก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้า 

พระองค์ก็ได้ทรงเล่าว่านางภิกษุณีนั้น

ได้มคีวามคดิเช่นนัน้ ๆ และกไ็ด้มเีรือ่ง

ที่นางภิกษุณีนั้นได้ก่อโทษทุกข์ให้แก่

พระมหาบุรุษผู้เป็นสามีในอดีต ก็ทรง

เล่าฉัททันตชาดก ที่มีความย่อว่า

 ในป่าหมิพานต์ซึง่มภีเูขาซบัซ้อนและ

มีสระน�้าเป็นท่ีรื่นรมย์ซับซ้อนอยู่เป็น 

อันมาก ในป่าลึกแห่งหนึ่งซ่ึงผ่านพ้น

ป่าเข้าไปหลายเทือกเขาด้วยกนั มีสระ

ใหญ่ชือ่ว่า ฉทัทนัตะ และกม็ช้ีางโขลง

ใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น โดยอาศัย

ภเูขาอาศัยถ�า้และสระน�า้ฉัททันตะและ

ป่าท้ังหลายอันเป็นทีร่ืน่รมย์ ยากทีห่มู่

มนุษย์จะสัญจรเข้าไปถึง และลูกของ

ช้างทีเ่ป็นหัวหน้าโขลงได้เป็นช้างเผอืก 

มีร่างกายงดงามใหญ่โตและมีงาท่ีมี 

ฉพัพรรณรงัส ีได้เป็นหวัหน้าโขลงช้าง

นั้นสืบต่อจากบิดา และโดยที่ได้อาศัย

สระน�า้ ชือ่ว่าฉทัทันตะ จึง่มักจะเรยีก

กนัว่าช้างฉทัทนัต์คอืช้างฉทัทนัตะ ช้าง

ฉทัทนัตะนีไ้ด้มีนางช้างพงัเป็นชายา ๒ 

ชื่อว่ามหาสุภัทราและจุลสุภัทราเป็น 

พ่ีน้องกัน และโขลงช้างท้ังหมดนี้ได้

ปฏบิตัพิระปัจเจกโพธหิรือปัจเจกพทุธเจ้า

ซึง่ได้อาศยัอยูบ่นยอดเขาแห่งหนึง่ โดย

ได้จัดพวกเง่าไม้ผลไม้ตามทีช้่างจะเกบ็

มาได้และกไ็ด้ร่วมกนัถวายพระปัจเจกโพธิ

อยู่เป็นประจ�า 

 เมือ่เรือ่งจองภัยจองเวรจะบงัเกดิขึน้

นัน้ วันหนึง่ป่าไม้สาละมดีอกบานสะพรัง่ 

พญาช้างฉัททนัตะกน็�าโขลงช้างพร้อม

ทั้งชายาทั้งสองไปสู่ป่าไม้สาละนั้น ก็

เอาตะพองฟาดกิง่ไม้สาละทีม่ดีอกงาม

สะพรั่ง ก็บังเอิญให้กิ่งไม้ที่แห้งใบไม้ 

ที่แห้งหล่นลงไปตกต้องร่างกายของ 

นางจุลสุภัทราซึ่งยืนอยู่เหนือลม แต ่

ว่าบรรดากิ่งพร้อมทั้งมีดอกไปตกต้อง

ร่างกายของนางมหาสภุทัรา นางจลุส-ุ

ภัทราก็ผูกเวรใจเจ็บขึ้นมาว่า สามีคือ

พญาช้างฉัททันตะนัน้รกันางมหาสภุทัรา

มากกว่าตน จึงได้แกล้งให้กิ่งไม้แห้งที่

ไม่มดีอกตกต้องร่างกายของตน ให้กิง่

ทีมี่ดอกไปตกต้องร่างกายของนางมหา-

สุภทัรา และกต่็อมาวันหนึง่กล็งไปอาบ

น�า้ และกมี็ช้างบรวิารได้เดด็เอาดอกบวั

ที่งดงามมาให้ช้างฉัททันตะ พญาช้าง

ฉัททันตะก็เอาดอกบัวโปรยเกสรบน

ศรีษะของตนคอืบนตะพองช้างของตน 

แล้วก็ส่งให้นางมหาสุภัทราซึ่งเป็นพี่ 

นางจลุสุภทัรากผ็กูใจเจบ็อกีเป็นครัง้ที่

สองว่ารักนางมหาสภุทัราข้างเดยีว ไม่

รักตน ก็ผูกใจเจ็บเรื่อยมา วันต่อมา

กไ็ด้ร่วมกนัถวายผลไม้บ้าง รากไม้บ้าง

แก่พระปัจเจกโพธิ นางจุลสุภัทราก็

ถวายและกต็ัง้จติอธษิฐานว่า ตายจาก

ฉัททันตปริตร
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นี้ขอให้ไปเกิดเป็นพระราชธิดาของ 

พระเจ้ามัทราช และเมื่อเติบโตข้ึนก็ 

ขอให้ไปเป็นพระมเหสีของพระเจ้า 

กรุงพาราณส ีแล้วขอให้ได้ส่งนายพราน

มาฆ่าพญาช้างฉัททันตะซ่ึงมีความ

ล�าเอยีงไม่รกัตน รกัแต่นางมหาสภุทัรา 

และต่อจากนัน้กไ็ม่บริโภคอาหารจนถงึ

ล้มลง ช้างล้มคือตาย และก็ได้ไปเกิด

เป็นราชธิดาของพระเจ้ามทัราช ต่อมา

ก็ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้ากรุง 

พาราณส ีและวนัหน่ึงก็ได้แสดงอาการ

เป็นไข้ ว่าแพ้ท้อง เม่ือพระเจ้าแผ่นดนิ

มาถามกไ็ด้กราบทลูว่า ได้ทรงสบิุนเหน็

ช้างเผอืกในป่าใหญ่ซึง่มงีาประกอบด้วย 

ฉัพพรรณรังสี ต้องการที่จะได้งาของ

ช้างนั้นมา ถ้าไม่ได้ก็จะต้องตายแน่ 

พระเจ้าแผ่นดนิจงึให้เรยีกประชมุพวก

พรานป่ามาไถ่ถามว่าจะมช้ีางเช่นนีอ้ยู่

ที่ไหน พวกพรานท้ังหลายกพ็ากนัไม่รู้ 

นางจลุสภุทัราน้ันกไ็ด้ออกไปดูนายพราน

ทั้งหลาย ก็ได้เห็นพรานคนหนึ่งมี 

ลักษณะที่น่าจะไปปฏิบัติงานได้ จึงได้

กราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้เรียกเอา

พรานนัน้ขึน้มา แล้วกไ็ด้ชีแ้จงให้ฟังว่า

ช้างน้ันอยู่ไปทางทิศเหนือจากที่นี้ จะ

ต้องเดนิทางผ่านภเูขาเข้าไปอย่างนัน้ ๆ 

และเมื่อไปถึงจุดท่ีช้างอาศัยอยู่แล้วก็

ให้ข้ึนไปบนภเูขาลกูหนึง่ และให้ไปคอย

สงัเกตดวู่าช้างน้ันอยู่ท่ีไหน ออกมาอาบ

น�า้ทีไ่หน และก็ให้พยายามทีจ่ะยิงช้าง

นั้นด้วยลูกศรและตัดเอางามา 

 ฝ่ายนายพรานนัน้กไ็ด้รบัและกอ็อก

เดนิทางไปสู่สถานท่ีตามทีน่างจลุสุภทัรา

แนะน�า เมือ่ไปถงึกไ็ด้ขึน้ไปบนภเูขาลกู

หนึ่งและคอยสังเกตดู ก็ได้เห็นฝูงช้าง

มาอาบน�า้ทีส่ระฉัททนัตะ และเมือ่อาบ

แล้วพระยาช้างทีม่ลีกัษณะใหญ่โตมาก

เป็นช้างเผอืก กจ็ะไปยนืพกัอยูใ่นทีแ่ห่ง

หนึง่ ใต้ร่มไม้ต้นหนึง่อยูเ่ป็นประจ�า เมือ่

สังเกตแน่นอนอย่างนัน้แล้วก็ไปขดุหลุม

ขึ้นที่ตรงจุดที่พญาช้างยืนนั้น ในขณะ

ที่โขลงช้างนั้นกลับออกไปแล้ว และ

พยายามที่จะปิดปากหลุมให้แข็งแรง

เรียบร้อย แล้วก็เจาะช่อง แล้วท�าทาง

ทีจ่ะลงสูห่ลมุนัน้อกีด้านหนึง่ และเมือ่

เรยีบร้อยแล้วกล็งไปซ่อนอยู่ในหลุมนัน้

โดยที่สวมศีรษะปลอมเป็นพระท�าหัว

โล้น แล้วกเ็อาผ้ากาสายะมาครอง และ

ฝูงช้างก็มาอาบน�้าตามเคย 

 พญาช้างฉัททันต์เมื่ออาบน�้าแล้วก็

มายนือยู่ยงัจดุทีเ่คยยนืนัน้ตามเคย น�า้

จากท้องพญาฉทัทนัต์หยดลงไปสูห่ลมุ 

กเ็ป็นทีรู่ว่้าพระยาช้างได้มายืนอยู่แล้ว 

นายพรานสงัเกตดวู่าพญายาช้างมายนื

อยู่แน่นอน ก็หยิบธนูศรยิงขึ้นไปจาก

ก้นหลมุ ศรกท็ะลทุ้องพญาฉทัทนัต์ไป

ออกทางด้านเบือ้งบนของร่างกาย กไ็ป

ตดัล�าไส้ตดัอวัยวะภายในเป็นบาดแผล

ฉัททันตปริตร
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ฉกรรจ์ พญาช้างฉัททันต์ก็ได้ประสบ

ทกุขเวทนาเป็นอย่างยิง่กร้็องขึน้ ๓ ครัง้ 

บรรดาช้างทั้งหลายได้ยินเสียงก็วิ่งกัน

กระเจิงไปในทิศต่าง ๆ เพื่อแสวงหา

ศัตรูว่ามาจากไหน ฝ่ายพระยาช้าง

ฉัททันต์นั้นก็พิจารณาดูว่า ศัตรูที่มา

ท�าร้ายนี้อยู่ทางทิศไหน ก็สังเกตได้ว่า

ถูกยิงข้ึนมาจากท้องแล้วทะลุขึ้นมา 

เบือ้งบน ก็นกึว่าคงจะต้องมาจากภายใน 

พื้นดิน แต่ในขณะนั้นก็เห็นนางมหา- 

สภุทัรายังยนือยูด้่วย กบ็อกให้นางมหา-

สภุทัรารูว่้าช้างทัง้หลายเขาพากนัวิง่เพือ่

ดูว่าศัตรูมาทางไหน และก็บอกให้ไป

เสยีด้วย นางมหาสุภัทราก็ต้องไป เม่ือ

ไปแล้ว อยูผู่เ้ดยีวกค็ุย้ดินตรงนัน้ขึน้มา

ก็เห็นนายพรานซ่อนอยู่ จึงเอางวงจับ

ข้ึนมา แต่คร้ันเห็นผ้ากาสายะแล้วก็

นึกถึงผ้ากาสายะว่าเป็นธงชัยของฤษี

ทัง้หลาย ของพระอรหนัต์ท้ังหลาย ไม่

ควรทีจ่ะไปเข่นฆ่าผูท้ีค่รองผ้ากาสายะ

แม้ว่าจะเป็นคนชั่ว อันนี้จึงเป็นค�าเริ่ม

ฉัททันตปริตรว่า

 วธสฺิสเมนนฺต ิปรามสนโฺต พญาช้าง

โพธิสัตว์ ได้จับพรานไพร ด้วยหมาย

ว่าเราจักฆ่ามัน

 กาสาวมททฺกฺข ิธช� อสินี� ครัน้ได้เหน็

ผ้ากาสาวพสัตร์ อันเป็นธงของพวกฤษี

 ทกุเฺขน ผฏฺุสสฺทุปาทิ สฺา สญัญา

ได้เกดิข้ึนแก่พระโพธสิตัว์ผูอ้นัทกุข์ถกู

ต้องแล้ว

 อรหทธฺโช สพฺภ ิอวชฺฌรโูป ว่าธงชยั

ของพระอรหันต์ มีรูปอันสัตบุรุษ หา

ควรฆ่าไม่ ดั่งนี้

 จึงได้ระงับใจไม่ฆ่าและก็ได้ไต่ถาม

ว่ามายิงท�าไม นายพรานนั้นก็บอกว่า 

มเหสขีองพระเจ้าแผ่นดนิกรงุพาราณสี

แพ้ท้อง ต้องการจะได้งาช้าง จึงให้มา

เพื่อที่จะได้ตัดเอางาช้างไป พญาช้าง-

ฉัททันต์จึงบอกว่า มิใช่ต้องการงาช้าง 

เพราะว่านางจุลสุภัทราซึ่งไปเกิดเป็น

พระราชธดิาและเป็นมเหสขีองพระเจ้า

กรุงพาราณสีนั้นก็ได้รู้อยู่ว่าในถ�้าที่อยู่

นีม้งีาช้างของบดิาของปูเ่ป็นต้นอยูเ่ป็น

อันมาก ถ้าต้องการงาช้างก็ไม่จ�าเป็น 

ต้องมายงิเรา แต่ว่าเธอต้องการทีจ่ะให้

มาฆ่าเราเพราะมคีวามผกูใจเจบ็ เพราะ

ฉะนัน้ จงึตดัใจทีจ่ะสละงาให้และระงบั

ความโกรธ ระงบัทุกขเวทนาทีมี่อยู่อย่าง

แรงกล้า ก็ฟบุศรีษะลงและให้พรานปีน

ขึน้ไปเล่ือยงา ฝ่ายนายพรานน้ันปีนขึน้

ไปเลือ่ยงากไ็ม่ส�าเรจ็ เลอืดกอ็อกมาก

ฟูมปากไปทั้งหมด เพราะการเลื่อยงา

นั้นต้องเลื่อยผ่านปากของพญาช้าง 

พญาช้างจ่ึงบอกว่าให้เอาเล่ือยไปสอด

ไว้ที่งวงแล้วพญาช้างจะเลื่อยให้เอง  

พญาช้างกใ็ช้เลือ่ยทีส่อดอยูท่ีง่วงแล้วก็

เลื่อยงาทั้งสองของตนจนขาด แล้วก็

มอบให้นายพรานไป โดยบอกว่าที่ให้

นี้ไม่ใช่ว่าจะไม่รักงา ก็รักงาแต่ว่ามิได้

ฉัททันตปริตร
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ปรารถนาภาวะเป็นท้าวสกักะหรอือะไร

ทัง้หมด แต่ว่าปรารถนาพระโพธญิาณ

คือทีจ่ะได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า ซึง่มี

ความรกัต้องการพระโพธญิาณมากกว่า

งา จึงสละงาให้ และก็ถามว่าได้เดิน

ทางมาเป็นเวลานานเท่าไหร่ ก็บอกว่า

ได้เดินทางมานานเท่านั้น ๆ ซ่ึงนาน

มาก และต้องฝ่าอนัตรายมามาก ก็จงึ

บอกว่าให้ว่าพระปรติรน้ีไปแล้วกจ็ะกลับ

ไปโดยสวัสดี ก็บอกพระปริตรให้ซึ่งมี

ข้อความต่อไปอีกว่า

 สลฺเลน วิทฺโธ พฺยถิโตปิ สนฺโต  

แม้พระโพธสิตัว์ถกูศร ควรจะหวัน่ไหว 

แต่เป็นผู้สงบระงับได้

 กาสาววตฺถมฺหิ มน� น ทุสฺสยิ ไม่

ท�าใจประทุษร้ายในผ้ากาสาวพัสตร์

 สเจ อิม� นาควเรน สจฺจ� ถ้าค�าน้ี 

อันพญาช้างกล่าวจริงแล้ว

 มา ม� วเน พาลมิคา อคฺฉ�ุ ขอ

เหล่าพาลมฤคในไพร อย่าได้กล�า้กราย

ตวัเรา

 น้ีเป็นพระปริตรที่พญาช้างฉัททันต์

ได้บอกให้แก่นายพราน นายพรานก ็

จ�าไปบริกรรมว่าไป กน็�างาช้างไปสูเ่มอืง

พาราณสีได้โดยสวัสดี แล้วได้น�าเข้า

ถวายพระราชา พระราชาก็น�าเข้า

ประทานนางจลุสุภทัรา นางจลุสุภัทรา

นั้นครั้นเห็นงาช้างเข้าก็เกิดความเศร้า

โศกหวัใจแตกท�าลายคอืหวัใจวายกส็ิน้

ชนม์ชพีในขณะนัน้ ฝ่ายพญาช้างฉทัทนัต์

นั้นเม่ือให้งาแก่พรานแล้วก็ล้มคือตาย

ในขณะนัน้ ฝ่ายบรรดาบรวิารทัง้หลาย

กลับมาเห็นก็พากันเศร้าโศก และ 

พระปัจเจกโพธทิีไ่ด้เคยรบัทานของช้าง

นัน้ได้มา บรรดาช้างทัง้หลายกไ็ด้ช่วย

กันฌาปนกิจศพแก่พญาช้างฉัททันต์

 เรื่องเล่าในชาดกนี้มีว่าอย่างนี้ และ

เพราะฉะนัน้ จงึได้สวดพระปรติรนีด้ัง่

ทีไ่ด้ยกเอามาตอนต้นพร้อมทัง้ค�าแปล 

และในตอนหลงัซึง่พญาช้างฉทัทนัต์ได้

บอกให้นายพราน กไ็ด้ยกเอามาพร้อม

ทั้งค�าแปล และได้มาใช้สวดจัดเป็น 

พระปริตรหนึ่ง เรียกว่าฉัททันตปริตร

 ส�าหรับเรื่องตามที่เล่าในฉัททันต-

ปริตรนี้ก็มีคติธรรมแฝงอยู่มาก อัน

แสดงถึงชวีติครอบครวั ซึง่เม่ือมีภรรยา

หลายคนก็จะต้องมีเรื่องระหองระแหง 

เรื่องเล็กก็อาจจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องยากในการ 

ที่จะครองครอบครัว ยิ่งมีหลายคนก็ 

ยิ่งเป็นเรื่องยาก ก็เป็นคติอันหนึ่งซึ่ง

บรรดาผูค้รองเรอืนทัง้หลายจะพงึก�าหนด

พจิารณา และกแ็สดงถงึจติใจของบคุคล

ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งปฏิบัติบ�าเพ็ญ

บารมีระงับกิเลส เป็นต้นว่ากิเลสกอง

โทสะ และแสดงถึงข้อทีมี่ความเคารพ

ในบรรพชติในสมณะ แม้ว่าคนชัว่ครอง

ผ้ากาสาวพสัตร์คอืปลอมเป็นพระกยั็ง

มีความเคารพในผ้ากาสาวพัสตร์ และ

ฉัททันตปริตร
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พยายามจะให้ผ้ากาสาวพัสตร์อันเป็น

ที่เคารพนี้มาเป็นเครื่องดับความโกรธ  

และสามารถสละให้ได้ในสิง่ทีค่นสามญั

ทัว่ไปไม่อาจทีจ่ะท�าได้ อนันีแ้หละเป็น

ข้อที่พึงสังเกตอันหนึ่ง ว่าบรรดาท่าน

ที่เป็นมหาบุรุษทั้งในทางคดีโลกทั้งใน

ทางคดีธรรม ย่อมกระท�าในสิ่งท่ีคน

สามัญทัว่ไปไม่อาจจะท�าได้เพราะว่าใจ

ไม่ถึง และโดยเฉพาะทางคดีธรรมผู้ที่

บ�าเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้า

ฉันทะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ฉันทาคติ ดู อคติ ๔ 

ฉัพพัณณรังษี ดู อภิธรรมปิฎก

ฉันทะ

นั้นก็ต้องใจถึงธรรมจริง ๆ สามารถที่

จะสละอะไรให้ได้เพื่อท่ีจะรักษาธรรม

นี้ในทางคดีธรรม อันเป็นวิสัยของ 

พระมหาบุรุษหรือของพระโพธิสัตว์ 

ซึ่งเป็นเรื่องที่พึงสังเกต อันจะเป็น

คติธรรมได้หลายอย่างหลายประการ 

(ต.พ. ๑๙๘-๒๐๖)



ช

415

ช

ชฎิล	นักบวชจ�ำพวกหนึง่ท่ีนบัถอืกำรบชูำไฟ	 อนุญำต	 ต่อมำนทีกัสสปะกับบริวำร 

ได้เหน็ชฎลิบรขิำรของพีช่ำยกบับริวำร 

ลอยน�้ำมำ	 ก็คิดว่ำจะเกิดอันตรำยแก่

พี่และคณะ	 ก็พร้อมกันมำเห็นพี่และ

คณะอุปสมบทเป็นภิกษุ	 ก็พำกันลอย

บริขำรชฎิลของตนทูลขออุปสมบท	

พระพทุธเจ้ำทรงอนญุำต	ฝ่ำยคยำกสัสปะ

และบริวำรก็คงปฏิบัติเช่นเดียวกัน	 

จึงเป็นอันว่ำชฎิลรวม	 ๑,๐๐๐	 คนซึ่ง

มหัีวหน้ำ	๓	คน	กไ็ด้มำอปุสมบทเป็น

ภิกษุในพระพุทธศำสนำ	 ก็มำถึงวำระ

ทีพ่ระพทุธเจ้ำจะทรงแสดง	อนสุาสน-ี

ปาฏหิารย์ิ	คอือบรมส่ังสอนเพือ่ให้ชฎลิ

เหล่ำนัน้ได้บรรลธุรรมสบืต่อไป	จงึได้ทรง

น�ำไปยังต�ำบลคยำสีสะใกล้แม่น�้ำคยำ	

แล้วก็ตรสัเทศนำท่ีพระคนัถรจนำจำรย์

ได้ขนำนนำมว่ำ	 อาทิตตปริยายสูตร 

คือเป็นพระสูตรที่แสดงบรรยำยถึงส่ิง

ที่เป็นของร้อน

	 ในพระสูตรนี	้ในตอนแรกพระพุทธเจ้ำ

ได้ตรัสว่ำ	 สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน	 สิ่ง

ทัง้ปวงคอือะไรบ้ำง	กไ็ด้ทรงยกขึน้แสดง

เป็นหมวด	ๆ	ดั่งต่อไปนี้

	 ตอนที่หนึ่ง	หมวดที่	๑	จักขุ	รูปที่

เห็นได้ด้วยจกัษ	ุจกัขวิุญญำณ	วิญญำณ

คอืควำมรูสึ้กเหน็รปูทำงจกัษ	ุจกัขสัุมผสั	

สมัผสัอำศยัจักษ	ุจกัขสุมัผสัสชำเวทนำ	

เวทนำที่เกิดจำกสัมผัสอำศัยจักษุ

มหัีวหน้ำอยู	่๓	คน	ชือ่	อรุเุวลกสัสปะ 

คนหนึง่	มบีรวิำร	๕๐๐	คน	ตั้งส�ำนัก

อยู ่ต�ำบลหน่ึง	 น้องคนท่ีสองชื่อว่ำ	 

นทีกัสสปะ	 มีบริวำร	 ๓๐๐	 คน	 

ตั้งอำศรมพ�ำนักอยู่ถัดไปอีกแห่งหนึ่ง	

น้องคนสุดท้องชื่อว่ำ	 คยากัสสปะ	 มี

บรวิำร	๒๐๐	คน	ตัง้ส�ำนกัอยูแ่ห่งหนึง่

ในที่ถัดไป	 พระพุทธเจ้ำได้เสด็จไปยัง

ส�ำนักของอุรุเวลกัสสปะก่อน	 ได้ตรัส

ขออำศยัพกั	อุรเุวลกสัสปะกย็อมให้พกั 

พระองค์ได้ทรงทรมำนอุรเุวลกสัสปะนัน้

ด้วยวธิต่ีำง	ๆ	เพ่ือให้อุรเุวลกสัสปะหำย

จำกควำมส�ำคญัตนว่ำเป็นพระอรหนัต์

ซึ่งเป็นควำมส�ำคัญผิด	

	 ตำมเรื่องแสดงว่ำในตอนแรกพระ- 

พุทธเจ้ำได้ทรงใช้วิธี	 อิทธิปาฏิหาริย	์

คอืแสดงฤทธิต่์ำง	ๆ	อาเทสนาปาฏหิารย์ิ	

แสดงวธิดีกัใจต่ำง	ๆ	จนอุรเุวลกสัสปะ

คลำยจำกควำมส�ำคัญผิดน้ัน	 และทูล

ขออุปสมบท	พระพุทธเจ้ำก็ตรัสให้ไป

บอกบริวำรเสียก่อน	 อุรุเวลกัสสปะก็

บอกบริวำร	บริวำรกบ็อกว่ำเหน็ชอบก็

พร้อมกันลอยเครื่องส�ำหรับชฎิล	 เช่น	

เครื่องที่ท�ำผมเป็นเชิงหำบคำนซ่ึงเป็น

ชฎิลบริขำรลอยน�้ำท้ิงเสียหมดแล้วก็

ทูลขออุปสมบท	 พระพุทธเจ้ำก็ทรง
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	 หมวดที่	 ๒	 โสตะคือหู	 สัททะคือ

เสยีง	โสตวิญญำณ	วิญญำณอำศัยโสตะ

คือหู	โสตสมัผสั	สมัผสัอำศัยโสตะคอื

หู	 โสตสัมผัสสชำเวทนำ	 เวทนำเกิด

เพรำะสัมผัสอำศัยโสตะคือหู

	 หมวดที่	 ๓	 ฆำนะคือจมูก	 คันธะ 

คือกลิน่	ฆำนวญิญำณ	วญิญำณอำศัย

จมูก	 ฆำนสัมผัส	 สัมผัสอำศัยจมูก	

ฆำนสัมผัสสชำเวทนำ	เวทนำเกิดจำก

สัมผัสอำศัยจมูก

	 หมวดที่	 ๔	 ชิวหำคือลิ้น	 รสะคือ 

รส	 ชิวหำวิญญำณ	 วิญญำณอำศัย 

ลิ้น	 ชิวหำสัมผัส	 สัมผัสอำศัยลิ้น	 

ชวิหำสมัผสัสชำเวทนำ	เวทนำเกดิจำก

สัมผัสอำศัยลิ้น

	 หมวดที	่๕	กำยะคอืกำย	โผฏฐพัพะ

คือสิ่งที่กำยถูกต้อง	 กำยวิญญำณ	

วญิญำณอำศัยกำย	กำยสมัผสั	สมัผสั

อำศยักำย	กำยสมัผสัสชำเวทนำ	เวทนำ

เกิดจำกสัมผัสอำศัยกำย

	 หมวดที	่๖	มโนหรอืมนะคอืใจ	ธรรมะ

คือเรื่อง	มโนวิญญำณ	วิญญำณอำศัย

มนะคอืใจ	มโนสมัผสั	สมัผสัอำศัยมนะ

คือใจ	 มโนสัมผัสสชำเวทนำ	 เวทนำ

เกิดจำกสมัผสัอำศยัมนะคอืใจ	เหล่ำนี้

เป็นของร้อน

	 ตอนที่สอง	 ได้ทรงแสดงว่ำ	 ร้อน

เพรำะอะไร	อะไรมำเผำให้ไหม้ให้ร้อน	

กท็รงชีว่้ำสิง่ท้ังปวงนีร้้อนเพรำะ	ไฟคอื

ราคะ	 ควำมติด	 ควำมยินดี	 ควำม

ก�ำหนดั	ร้อนเพรำะไฟคอืโทสะ	ควำม

โกรธแค้นขัดเคือง	 ร้อนเพรำะไฟคือ

โมหะ	ควำมหลง	ร้อนเพรำะควำมเกดิ	

ร้อนเพรำะควำมแก่	 ร้อนเพรำะควำม

ตำย	 ร้อนเพรำะโสกะคือควำมแห้งใจ	

ปริเทวะ	 ควำมร�่ำไรร�ำพันหรือควำม

ระทมใจ	 ทุกขะ	 ควำมเจ็บไข้หรือ 

ควำมทุกข์กำย	 โทมนัส	ควำมทุกข์ใจ	

อุปำยำสะ	 ควำมคับแค้นใจ	 ฉะนั้น	 

จึงได้ตรัสว่ำเป็นของร้อน

 ตอนที่สาม	 ได้ทรงแสดงผลของ 

ควำมรูค้วำมเหน็ต่อไปว่ำ	เมือ่อรยิสำวก

คือผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประเสริฐได้สดับแล้ว

อย่ำงนี้	 คือว่ำได้มีควำมรู้ควำมเห็น 

อย่ำงนี้	 ย่อมหน่ำยในสิ่งท้ังปวงนั้น	 

เมื่อหน่ำยก็สิ้นก�ำหนดั	เมือ่สิน้ก�ำหนดั

ก็วิมุตติคือหลุดพ้น	 เมื่อวิมุตติคือ 

หลุดพ้น	 ก็มีญำณทัสสนะคือควำมรู้

ควำมเห็นว่ำพ้นแล้ว	และย่อมรูว่้ำชำติ

ส้ินแล้ว	 พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว	 กิจที่

ควรท�ำ	 ได้ท�ำแล้ว	 ไม่มีกิจอ่ืนท่ีจะพึง

ท�ำเพื่อควำมเป็นเช่นนี้อีก

	 ท่ำนแสดงไว้ว่ำ	เมือ่ภกิษทุัง้	๑,๐๐๐	 

รูปนั้นได้สดับพระธรรมเทศนำนี้	 ก็มี

จิตหลุดพ้นจำกอำสวกิเลสทั้งหลำย	 

เป็นพระอรหันต์ทั้ง	๑,๐๐๐	รูป

	 ในพระสูตรน้ีได้จ�ำแนกแสดงส่วน 

ต่ำง	ๆ	ภำยในกำยนีใ้ห้ละเอยีดมำกขึน้

ชฎิล
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อีก	ใน	ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร	และ

ใน	 อนัตตลักขณสูตร	 ที่แสดงแก่ 

พระปัญจวคัคย์ีได้ยกเบญจขนัธ์ขึน้แสดง

คอื	รปู	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ 

แต่ยังไม่ได้จ�ำแนกถึงวิถีคือทำงท่ีเกิด

ขึ้นตำมล�ำดับ	 ในพระสูตรนี้ได้แสดง

ควำมเกิดขึ้นแห่งเบญจขันธ์เหล่ำนั้น	

แต่แสดงถึงเพียงเวทนำ	(พ.พ.	๓๙-๔๑)

ชำตเิป็นอันมำกจงึได้ทรงชีแ้ม่พระธรณี

เป็นพยำน	ทรงตัง้พระหฤทยัเดด็เดีย่ว

ที่จะทรงสู้มำร	 พญำมำรจึงได้พ่ำยแพ้

แก่พระบำรมีต้องถอยทัพกลับไปดั่งนี้	

เป็นกำรเล่ำโดยบุคลำธิษฐำน	ก็ได้มีผู้

วจิำรณ์ธรรมถอดเป็นธรรมำธษิฐำนว่ำ

	 พญำมำรพร้อมกบัเสนำนีค้อืบรรดำ

กิเลสท้ังหลำยซึ่งมีอวิชชำเป็นหัวหน้ำ	

อวิชชำก็เท่ำกับเป็นพญำมำร	 กิเลส 

ทัง้หลำยนอกจำกนีก้เ็ป็นเสนำมำร	และ

ธิดำของมำรก็คือตัณหำ	 รำคะ	 อรติ

ที่มำแสดงโดยบุคลำธิษฐำน	 เป็นนำง

ตณัหำ	นำงรำคำ	นำงอรด	ีเพรำะฉะนัน้	

พญำมำรกบัเสนำนัน้กค็อืบรรดำกเิลส

ทัง้หลำยซึง่มอีวชิชำเป็นหวัหน้ำ	ซึง่ได้

มำปรำกฏผุดขึ้นเป็นกำรขัดขวำงมิให้

พระองค์ตรสัรูพ้ระอนตุตรสมัมำสมัโพธ-ิ

ญำณได้	 แต่ก็ได้ทรงข่มก�ำจัดบรรดำ

กเิลสทัง้หลำยได้หมดสิน้ด้วยพระบำรมี

ที่ได้ทรงบ�ำเพ็ญมำ	 อันประมวลเข้ำก็

เป็นมรรคมีองค์	๘	มสีมัมำทฏิฐ	ิควำม

เหน็ชอบเป็นต้น	สมัมำสมำธเิป็นทีส่ดุ	

ประมวลกนัเข้ำเป็นมรรคสมงัค	ีก�ำจดั

มำรและเสนำมำรได้สิน้เชงิ	กค็อืก�ำจดั

กเิลสทีเ่ป็นอำสวอนสัุยนอนจมหมกัหมม

ดองจิตสันดำนได้หมดส้ินพร้อมทั้ง 

พญำมำรก็คืออวิชชำสวะ	 อำสวกิเลส

ที่ดองจิตสันดำน	 หรือ	 อวิชชำนุสัย	

กเิลสทีน่อนจมในจติสันดำนคอือวิชชำ	

ชนกกรรม ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถะสังคหะ, 

  สัมผัส ๖

ชนบทกัลยาณี ดู กบิลพัสดุ์

ชมพูทวีป ดู มนุษยโลก

ชยทิส ดู สีลบารมี

ชยปรติร พระปรติรท่ีแสดงถงึควำมชนะของ

พระพุทธเจ้ำ	 ก็คือชนะมำร	 ดังที่ได้มี

เล่ำไว้ในพุทธประวัติเป็นบุคลำธิษฐำน	

คอืมบีคุคลเป็นทีต่ัง้ว่ำ	เม่ือพระพทุธเจ้ำ

ได้ประทบัอยู่ทีโ่คนโพธ์ิในวนัทีจ่ะตรสัรู้

นัน้	พญำมำรพร้อมทัง้เสนำได้มำผจญ

พระพุทธเจ้ำ	พระพุทธองค์ได้ทรงเสีย่ง 

พระบำรมีที่ได้ทรงบ�ำเพ็ญมำแล้ว	ที่มี

แสดงว่ำทรงชี้พระหัตถ์ลงไปท่ีแม่- 

พระธรณคีอืแผ่นดนิเป็นพยำน	ในกำร

ที่ได้ทรงบ�ำเพ็ญพระบำรมีเป็นต้นว่ำ

ทำนบำรมีมำในชำติทั้งหลำยเป็นอัน

มำก	และเมือ่ทรงบ�ำเพ็ญทำนบำรมนีัน้

กไ็ด้ทรงหลัง่น�ำ้ทกัษโิณทกลงบนแผ่นดนิ

เป็นกำรแสดงกำรให้	แผ่นดินจึงได้รับ

น�้ำทักษิโณทกของพระองค์มำในอดีต
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พร้อมทัง้อำสวอนุสยักเิลสอ่ืน	ๆ	ท้ังหมด	

ก็เป็นอันว่ำพระบำรมีที่ทรงปฏิบัติอัน

ประมวลเป็นมรรคสมังคี	 ก�ำจัดกิเลส

ถงึอำสวอนสุยัเท่ำกบัว่ำขดุรำกของกเิลส

ได้หมดส้ิน	 จึงได้ตรัสรู้พระอนุตตร- 

สัมมำสัมโพธิญำณและควำมตรัสรู ้ 

นี้เองก็คือควำมที่ก�ำจัดกิเลสจนถึง 

อำสวอนสุยัได้สิน้เชงิ	ผูว้จิำรณ์ธรรมก็

มำวจิำรณ์เป็นธรรมำธษิฐำนดัง่นี	้ดงัที่

ได้มแีสดง	ไว้ในพระพุทธประวตัเิล่มหนึง่

และในหนงัสอืปฐมสมโพธ	ิฉบบัท่ีเป็น

พระนิพนธ์ของ	 สมเด็จพระสังฆรำช	

(สำ)	ฉบบัหนึง่	ฉบบัทีเ่ป็นพระนพินธ์

ของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ	กรมพระ-

ปรมำนุชิตชิโนรสอีกฉบับหนึ่งซึ่งเป็น

ฉบับที่เก่ำกว่ำ	

	 ส�ำหรับที่เป็นฉบับของสมเด็จกรม-

พระปรมำนุชิตชิโนรส	 น้ันแสดงโดย

บคุลำธษิฐำนไว้โดยพสิดำร	กน็บัว่ำเป็น

เรื่องท่ีนับถือเป็นวรรณคดีเรื่องหน่ึงใน

ด้ำนวรรณคดีภำษำไทยน่ำอ่ำน	 และ

ก็ได้เป็นที่นิยมเขียนภำพพระพุทธเจ้ำ

ปำงผจญมารอยู่ที่ผนังโบสถ์ส�ำคัญ	 ๆ	

ทัง้หลำยเป็นอนัมำก	เช่นทีพ่ระอุโบสถ

วดัพระศรรีตันศำสดำรำมและได้มีกำร

พมิพ์ภำพเป็นแผ่น	ๆ	ส�ำหรบัตดิกรอบ	

มแีพร่หลำยอยูเ่ป็นอนัมำกซึง่แสดงถงึ

พระพทุธเจ้ำประทบัอยูบ่นบลัลงัก์ภำย

ใต้โพธพิฤกษ์	และด้ำนหนึง่กเ็ป็นภำพ

พญามารพร้อมทัง้เสนำมำผจญพระพทุธเจ้ำ 

พญำมำรพร้อมทั้งเสนำก็ถืออำวุธครบ 

มือ	 และที่ภำยใต้บัลลังก์ที่ประทับ	 ก็

เป็นภำพของนำงธรณบีดิมวยผม	แสดง

ว่ำเป็นน�้ำท่วมกองทัพพญำมำร	 ทำง

ภำพพญำมำรอีกด้ำนหนึ่งแสดงภำพ

ของกองทัพพระยำมำรที่พ่ำยแพ้ต้อง

จมน�ำ้	พญำมำรเองกถื็อดอกไม้ธูปเทยีน

บชูำพระพทุธเจ้ำ	กเ็ป็นภำพทีน่ยิมเขยีน

กนัรูจั้กแพร่หลำย	จงึได้มกีำรประพนัธ์

เป็นคำถำส�ำหรับสวดอันนับว่ำเป็น

ต�ำนำนท่ี	 ๑๒	 ชื่อว่ำ	 ชยมังคลคำถำ	

คำถำทีแ่สดงชยัมงคลของพระพทุธเจ้ำ	

เริ่มต้นว่ำ	มหากรุณิโก นาโถ หิตาย 

สพฺพปาณินํ	เป็นต้น	ที่แปลควำมว่ำ

 พระพุทธเจ้าผู ้ทรงประกอบด้วย 

พระมหากรุณาทรงเป็นที่พึ่งของโลก 

ทรงบาํเพ็ญบารมีทัง้หลายครบบริบูรณ์ 

เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูแก่สรรพสตัว์ ถงึ

แล้วซึง่ความตรสัรูเ้องอนัอดุม ด้วยการ

กล่าวสัจจะนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

	 ต่อจำกนีบ้ทสวดว่ำ	ชยนฺโต โพธยิา 

มูเล สกฺยานํ นนฺทิวฑฺฒโน	 เป็นต้น	 

ที่แปลควำมว่ำ	 พระจอมมุนีผู ้เจริญ

ควำมยินดีคือเป็นบุตรแห่งศำกยวงศ์	

ทรงชนะที่โคนไม้โพธิ์	 ขอท่ำนจงมีชัย	

จงชนะในชัยมงคลเหมือนกัน	 ฉะนั้น	

พระองค์ทรงควำมเป็นผูเ้ลิศ	ปรำโมทย์
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อยู่	ณ	บัลลังก์อันไม่กลับแพ้เหนือพื้น

ปฐพี	อันบริสุทธิ์	 เป็นยอดธรณีที่เป็น

อภิเษกของพระพุทธเจ้ำทุกพระองค์	

ฤกษ์ดี	 มงคลดี	 สว่ำงดี	 รุ่งดี	 ขณะดี	

ครูด่	ีด้วยบชูำด	ีในพรหมจำรท้ัีงหลำย	

กำยกรรมเป็นเบ้ืองขวำคือชอบธรรม	

วจีกรรมเป็นเบ้ืองขวำ	 คือชอบธรรม	

มโนกรรมเป็นเบ้ืองขวำคือชอบธรรม	

ควำมปรำรถนำของท่ำนเป็นเบื้องขวำ

คอืชอบธรรม	ท�ำกรรมอนัเป็นเบือ้งขวำ

คอืชอบธรรม	ย่อมได้ประโยชน์ทัง้หลำย	

อันเป็นเบื้องขวำคือชอบธรรม	ดั่งนี้	

	 บทสวดชัยมงคลคำถำน้ีได้เป็นท่ี 

นยิมใช้ส�ำหรบัพระสงฆ์สวดในพธิสี�ำคญั

ทั้งหลำย	 และนิยมสวดเริ่มด้วยคำถำ

ที่ว่ำ ชยนฺโต โพธิยา มูเล สกฺยานํ  

นนฺทิวฑฺฒโน เป็นต้น	ที่แปลควำมว่ำ

พระจอมมุนีผู ้เจริญความยินดี คือ 

เป็นบตุรแห่งศากยวงศ์ ทรงชนะทีโ่คน 

ไม้โพธิ์ ขอท่านจงมีชัย จงชนะใน

ชัยมงคลเหมือนกัน ฉะนั้น 

	 และต่อไปจนจบ	ในพธิทีกุอย่ำง	พธิี

ที่ประกอบโดยปกติเช่นพรมน�้ำมนต ์

กส็วด	ชยนโฺต	พธิทีีส่�ำคญั	ๆ	เช่นหล่อ

พระพุทธรูป	 วำงศิลำฤกษ์เป็นต้น	 

ก็สวด	ชยนฺโต	เพรำะฉะนั้น	บทสวด	

ชยนโฺต	นัน้จะเป็นบทสวดได้ยนิกนัอยู่

เสมอในพิธีกรรมอันส�ำคัญท้ังหลำย	

และแม้ว่ำในพิธีบำงอย่ำงอันเก่ียวแก่

ทหำรต�ำรวจซึ่งออกไปปฏิบัติหน้ำที ่

กำรงำน	ก็นิมนต์พระไปสวด	ชยนฺโต 

เหมือนกัน	 จึงต้องอธิบำยเพิ่มในตอน

นีอ้กีสกัหน่อยหนึง่ว่ำ	ควำมในบทสวด	

ชยนฺโต	 นี้	 เป็นควำมอ�ำนวยพรให้ 

ประสบควำมชนะในชัยมงคล	 คือใน

ควำมชนะท่ีเป็นมงคล	ควำมชนะท่ีเป็น

มงคลในพุทธศำสนำนั้นก็มุ่งถึงควำม

ชนะที่ดี	 อย่ำงพระพุทธเจ้ำทรงผจญ

มำรและทรงชนะมำร	 โดยตรงก็คือ 

ทรงชนะกิเลสดังที่ได้ถอดควำมเป็น

ธรรมำธิษฐำนนั้น	 ชนะอวิชชำ	 ชนะ

ตณัหำ	ชนะรำคะโทสะโมหะ	ชนะกเิลส

ในจติใจ	และกร็วมถงึชนะควำมชัว่ร้ำย

ทั้งหลำย	 เพรำะว่ำชนะกิเลสทั้งหลำย	

ทีเ่ป็นต้นเหตใุห้กระท�ำได้	ตณัหำกเิลส

ทีบ่งัเกดิขึน้ครอบง�ำใจจะส่ังให้ท�ำทุจรติ

ให้ท�ำบำป	 ให้ท�ำอกุศล	 แต่ก็ชนะได้	

คอืไม่ยอมท�ำตำมค�ำสัง่ของตณัหำของ

กเิลสทัง้หลำย	เมือ่ไม่ยอมท�ำด้วยขนัติ	

ด้วยสต	ิด้วยปัญญำ	หรอืรวมเข้ำก็ด้วย

บำรมีทั้ง	 ๑๐	 ประกำร	 หรือว่ำด้วย

มรรคมีองค์	๘	สรุปลงเป็นศีล	สมำธิ	

ปัญญำ	 กิเลสก็แพ้ไป	 ตัณหำกิเลส 

ทั้งหลำยก็ดับไป	 ก็เป็นอันว่ำไม่ต้อง

ประกอบกรรมที่เป็นบำป	 เป็นอกุศล	

เป็นทุจริตต่ำง	 ๆ	 ก็ชื่อว่ำชนะกิเลส	

ชนะอกศุลกรรม	ชนะบำป	ชนะทจุรติ

ทั้งหลำย	ดั่งนี้	คือชัยมงคล 
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	 เพรำะฉะนัน้	พระท่ีไปสวด	ชยนโฺต	

ในพิธีต่ำง	ๆ	นั้นมุ่งให้ชนะ	จึงมีควำม

หมำยในเนื้อหำท่ีสวดว่ำให้ชนะใน

ชยัมงคลดงักล่ำวมำ	มิได้เกีย่วข้องกบั

หน้ำทีต่่ำง	ๆ	ท่ีเขำไปกระท�ำอันเป็นกจิ

ของทหำรอันเป็นกิจของต�ำรวจ	มุ่งให้

บังเกิดควำมสวัสดีดั่งกล่ำว	และควำม

ในบททีส่วดนีย้งัเป็นค�ำสอนถงึว่ำ	ทีว่่ำ

เป็นฤกษ์ดี	 มงคลดี	 สว่ำงดี	 ขณะด	ี 

ครู่ดี	 เป็นวันดี	 คืนดี	 เวลำดีทั้งหลำย

นั้น	 ก็ด ้วยกำรบูชำดีในพรหมจำร ี

ทัง้หลำย	เม่ือมีกำรบชูำดใีนพรหมจำรี

ทั้งหลำย	คือมีกำรบูชำด้วยอำมิสบูชำ

ก็ดี	 ปฏิบัติบูชำก็ดี	 ในพรหมจำรี	 คือ

ในบุคคลผู้ประพฤติประเสริฐทั้งหลำย

ในเวลำใด	กเ็ป็นฤกษ์ดมีงคลดใีนเวลำ

นั้น	 ดั่งนี้	 และก็แสดงถึงว่ำที่ชื่อว่ำ

เป็นกำรบชูำดดีงักล่ำวนัน้	กมุ่็งถงึปฏบิตัิ

ดีปฏิบัติชอบทำงกำยทำงวำจำทำงใจ

น่ันเอง	 จึ่งได้มีบทสอนให้ประกอบ

กำยกรรมเป็นเบ้ืองขวำ	 วจีกรรมเป็น

เบื้องขวำ	 มโนกรรมเป็นเบื้องขวำคือ

ชอบธรรม	 พร้อมทั้งควำมปรำรถนำ 

ก็ให้เป็นเบ้ืองขวำคือชอบธรรม	 ก็คือ

เป็นกำรสอนให้ท�ำด	ีพดูด	ีคดิด	ีตลอด

จนถึงปรำรถนำดี	 ที่เป็นไปโดยชอบ

ธรรมนั่นเอง	 และเมื่อประกอบกรรม

เป็นเบ้ืองขวำกย่็อมได้ประโยชน์	ทัง้หลำย

คือชอบธรรม	ดังนี้

	 เพรำะฉะนั้น	 บทสวดนี้จึงเป็นบท

สวดที่มีค�ำสอนประกอบอยู่พร้อมกับ

อ�ำนวยพรให้เกิดชัยชนะเป็นชัยมงคล	

และมีข้อที่จะพึงชี้แจงอีกหน่อยหนึ่ง 

เป็นพิเศษว่ำ	 ในคำถำที่แปลควำมว่ำ	

“พระองค์ทรงควำมเป็นผูเ้ลศิ	ปรำโมทย์

อยู	่ณ	บัลลังก์อนัไม่กลบัแพ้	เหนือพืน้

ปฐพีอันบริสุทธิ์	 เป็นยอดธรณี	 เป็นที่

อภิเษกของพระพุทธเจ้ำทุกพระองค์”	

เป็นกำรแสดงถึงมติของพระอำจำรย ์

ผู้รจนำพระคัมภีร์ว่ำ	 แผ่นดินตรงที่

พระพทุธเจ้ำได้ตรสัรู้	อนัตัง้อยูท่ีพ่ทุธคยำ

ในประเทศอินเดียในบัดนี้	 แผ่นดิน 

ตรงท่ีพระพุทธเจ้ำได้ประทับนั่งท่ีโคน

โพธิพฤกษ์อันเป็นที่ตรัสรู้นั้น	 เป็นที่

นับถือว่ำเป็นยอดธรณี	ใช้ศัพท์บำลีว่ำ	

สีเส ปวิโปกฺขเร	 แผ่นดินที่เป็นยอด	

ที่เป็นเหมือนดังใบบัว	 และก็มีแสดง

เพิม่เตมิไว้อกีว่ำ	พระพทุธเจ้ำทกุพระองค์

จะต้องไปตรัสรู้ที่ตรงนี้ทั้งหมด	 มิใช่ 

ที่อ่ืน	 และก็ใช้ส�ำนวนว่ำ	 “อภิเษก″	 

เอำส�ำนวนอภิเษกท่ีใช้ในพระรำชพิธี

บรมรำชำภิเษกของพระมหำกษัตริย์

เป็นต้นมำใช้	ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะ

ต้องมีพิธีรดน�้ำอย่ำงพิธีอภิเษกต่ำง	 ๆ	

เพรำะค�ำว่ำอภิเษกนั้นก็คือรดน�้ำ	 แต่

หมำยควำมว่ำเป็นท่ีตรัสรู้เท่ำนั้น	 อัน

นีเ้ป็นคตคิวำมเชือ่อย่ำงหนึง่ซึง่มแีสดง

ไว้ในคำถำนี้	(ต.พ.	๒๓๓-๒๓๘)
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อ่อนกแ็ก่ขึน้	ๆ	จนแก่เตม็ทีก่เ็รยีกกนั

ว่ำผลไม้แก่	 แต่ว่ำบุคคลเรำร่ำงกำยที่

เจริญขึ้น	ๆ	จนเจริญเต็มที่ไม่เรียกกัน

ว่ำแก่	แต่อันที่จริงก็เป็นอย่ำงเดียวกัน

กบัผลไม้นัน้	แต่เพรำะคนเรำไม่เห็นว่ำ

เป็นควำมแก่	แต่ว่ำไปเห็นผลไม้ว่ำแก่

ในเมือ่ผลไม้นัน้เจรญิเตม็ที	่ส่วนคนเรำ

เจริญเตม็ท่ีน้ันเรำไม่เหน็ว่ำแก่	 เห็นว่ำ

เป็นหนุม่เป็นสำวเป็นควำมเจรญิเตม็ที่	

แต่อันที่จริงก็เป็นอย่ำงเดียวกัน	 เรียก

ว่ำเป็นควำมแก่ขึ้น	 และเมื่อร่ำงกำย

เจริญเต็มที่แล้วก็เริ่มเสื่อมลง	เรียกว่ำ

เป็นควำมแก่ลงก็แก่ลงไปเรือ่ย	ๆ	ควำม

แก่ลงนี้ก็เป็นควำมแก่ที่ปรำกฏ	 ซึ่ง 

ทุก	ๆ	คนกร็บัรองกนัว่ำแก่	จงึเรยีกว่ำ	

อปัปฏจิฉนันชรา	ควำมแก่ทีไ่ม่ปกปิด	

	 เมื่อเทียบกับพระพุทธำธิบำยหรือ

พระเถรำธิบำยที่แสดงมำข้ำงต้นนั้นที่

อธบิำยว่ำชรำควำมแก่กคื็อควำมแก่	ซึง่

ค�ำนี้ซึ่งเป็นค�ำเริ่มต้นก็อำจเป็นควำม

แก่ท่ีปกปิดก็ได้	 และต่อมำจึงอธิบำย

ต่อไปว่ำควำมช�ำรุดทรุดโทรม	ซึ่งเป็น

อธบิำยของควำมแก่ลง	และอธิบำยให้

ชดัต่อไปอกีว่ำได้แก่อำกำรทีฟั่นหกั	ผม

หงอก	 หนังเหี่ยวย่น	 ควำมเสื่อมแห่ง

อำย	ุควำมแก่หง่อมแห่งอนิทรย์ีทัง้หลำย

มีตำเป็นต้น	 อันควำมเส่ือมแห่งอำยุ 

นัน้กก็ล่ำวได้ว่ำเริม่เส่ือมตัง้แต่เวลำแรก 

ของชำติคือควำมเกิด	 เมื่อมีชำติคือ

ชรามรณะ ชรา	กไ็ด้แก่ควำมแก่	ควำมทรดุ

โทรม	ฟันหัก	ผมหงอก	หนังเหี่ยวย่น	

ควำมเสือ่มแห่งอำย	ุควำมหง่อมแก่แห่ง

อินทรีย์ทั้งหลำยมีตำเป็นต้น	

 มรณะ	 ก็ได้แก่	 จุติควำมเคลื่อน	

ควำมแตกท�ำลำย	ควำมหำยไป	มฤตยู	

ควำมตำย	กำรกระท�ำกำละ	ควำมแตก

แห่งขันธ์ทัง้หลำย	ควำมทอดทิง้ซำกศพ

ไว้	 ควำมตัดขำดแห่งอินทรีย์คือชีวิต	

รูจ้กัชรำควำมแก่	มรณะควำมตำย	ดงันี้

	 ท่ำนพระอำจำรย์ได้อธบิำยให้ละเอียด

ขึ้นไปอีกโดยที่แสดงว่ำ	 ชรำคือควำม

แก่นั้นมี	๒	อย่ำง	คือ

	 ปฏิจฉันนชรา	ควำมแก่ที่ปกปิด

 อปัปฏจิฉนันชรา	ควำมแก่ทีไ่ม่ปกปิด

	 ควำมแก่ที่ปกปิดนั้น	ก็คือควำมแก่

ที่มีเริ่มตั้งแต่ชำติคือควำมเกิด	 ตั้งต้น

แต่เป็นกลละในครรภ์ของมำรดำมำจน

เป็นตัวเป็นตน	 คลอดออกมำก็เจริญ

ข้ึนเป็นเดก็เล็ก	เป็นเดก็ใหญ่	เป็นหนุม่

เป็นสำว	 เป็นควำมเจริญเต็มที่	 ดั่งนี้

เรียกว่ำ	 ปฏิจฉันนชรา	 ควำมแก่ที่

ปกปิด	หรอืเรยีกอกีอย่ำงหนึง่ว่ำควำม

แก่ขึ้น

	 อันควำมแก่ขึ้นนี้ก็เป็นชรำเหมือน

กัน	คือควำมแก่	เรำท้ังหลำยกยั็งเรยีก

ควำมแก่ข้ึนของผลไม้ว่ำผลไม้แก่	 ผล

ไม้นั้นก็เริ่มมำตั้งแต่ต้นจนปรำกฏเป็น

ผลเล็ก	 ๆ	 แล้วก็โตขึ้น	 ๆ	 จำกผลไม้
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ควำมเกิดก็เริ่มเสื่อมเรื่อยไป	 เช่นว่ำ

เกดิขึน้มำได้	๑	ปีกเ็ส่ือมไป	๑	ปี	เกดิ

มำได้	๒	ปีก็เสื่อม	๒	ปี	ก็แปลว่ำลด

เวลำที่มีอยู่ท้ังหมดของชีวิตลงไปทุก

ขณะ	ๆ	ท่ีเวลำของอำยุล่วงไป	ๆ	เพรำะ

ฉะนั้น	อำยุที่ล่วงไป	ๆ	นับตั้งแต่ชำติ 

คือควำมเกดิกเ็รยีกว่ำเริม่เสือ่มไปโดย

ล�ำดบั	คอืคืบเข้ำไปสูท่ี่สดุอันได้แก่ควำม

ตำยโดยล�ำดบัทกุขณะทุกเวลำทีล่่วงไป	

ฉะนัน้	ควำมเสือ่มของอำยจุงึมีมำโดย

ล�ำดบัตัง้แต่ชำตคิอืควำมเกดิ	และเมือ่

แก่ลง	 ควำมทรุดโทรมของอินทรีย์ทั้ง

หลำยมีตำเป็นต้นก็ปรำกฏ	

	 แต่อนัทีจ่ริงนัน้ตำมศพัท์ทีท่่ำนใช้ว่ำ	

อินฺทฺริยานํ	ปริปาโก	ที่แปลว่ำ	ควำม

สกุรอบของอินทรย์ีท้ังหลำย	ย่อมหมำย 

ควำมได้ตั้งแต่แก่ขึ้นตลอดจนถึงแก่ลง	

แต่กม็กัจะแปลกันว่ำควำมหง่อมเสือ่ม	

แต่อันที่จริงนั้นไม่ตรง	 หำค�ำแปลยำก	

จึงขอยืมค�ำว่ำควำมหง่อมควำมเสื่อม

หรอืแก่หง่อมมำใช้เท่ำนัน้	แต่อนัทีจ่รงิ

ตำมศพัท์นัน้ได้ทัง้แก่ข้ึนแก่ลง	อินทรย์ี

คอืตำหจูมกูล้ินกำย	ก็เร่ิมท่ีจะสมบูรณ์

ขึ้นโดยล�ำดับตั้งแต่ชำติคือควำมเกิด	

ดังนี้ก็เรียกว่ำ	ปริปากะ	 คือ	 ความที่

สุกโดยรอบ	คือในทำงสมบูรณ์เหมือน

อย่ำงผลไม้ท่ีแก่เตม็ท่ี	 แปลวำ่สมบูรณ์

ที่สุด	 แล้วจึงแก่งอม	 แปลว่ำแก่ลง	 

ตำเสื่อม	หูเสื่อม	เป็นต้น

	 เพรำะฉะนัน้	แม้ในพทุธำธบิำยและ 

พระเถรำธบิำยนัน้กอ็ธบิำยได้ทัง้แก่ขึน้

และแก่ลงดงักล่ำวนัน้	แต่พระอำจำรย์

มำชีใ้ห้ชดัเจนขึน้อกี	เป็นปฏิจฉันนชรำ	

แก่ทีป่กปิด	กบัอปัปฏจิฉนันชรำ	แก่ที่

ไม่ปกปิด	ซึง่อนัทีจ่รงินัน้กไ็ม่ได้ปกปิด

ด้วยกนัทัง้สอง	ปรำกฏทัง้สอง	เป็นแต่

เพียงว่ำบุคคลไม่รู้จักเท่ำนั้น	คือชี้แจง

อย่ำงละเอียด	 ไม่รู ้จักก็ต้องชี้กันไป 

ตรง	ๆ	ว่ำแก่ขึ้น	แก่ลง	จี้ลงไปให้ชัด

ขึน้เท่ำนัน้เอง	แต่พระพทุธำธบิำยและ

พระเถรำธิบำยนั้นก็ครอบไปได้ทั้ง	 ๒	

อย่ำงแล้ว	ท่ำนจึงใช้ค�ำอธิบำยถึงเรื่อง

ควำมแก่นี้ไว้หลำยค�ำดังที่กล่ำวมำนั้น	

กก็�ำหนดพจิำรณำให้รูจ้กัชรำคอืควำม

แก่ดังกล่ำว	 ว่ำทุกคนก็มีชรำคือควำม

แก่ดังกล่ำว	 เด็กก็พิจำรณำได้	ผู้ใหญ่

ก็ได้	 เพรำะก็แก่ด้วยกันทั้งนั้นตั้งแต่

ชำติคือควำมเกิดดังกล่ำวมำนั้น	 ว่ำนี่

คือชรำคือควำมแก่

	 มำถงึมรณะคอืควำมตำย	พระอำจำรย์

กใ็ห้ค�ำอธบิำยไว้	๒	อย่ำงเช่นเดยีวกนั	

คือ

 ปฏจิฉนันมรณะ	ควำมตำยทีป่กปิด	

กับ	อัปปฏิจฉันนมรณะ	ควำมตำยที่

ไม่ปกปิด

	 โดยอธบิำยว่ำ	อนัควำมดบัของธำตุ

ท้ังหลำยอันประกอบเข้ำเป็นรูปขันธ์

และของนำมขนัธ์ทัง้หลำย	ย่อมมคีวำม
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ดับอยู่ทุกขณะในปัจจุบัน	 แต่ว่ำอำศัย

มีสันตติคือควำมสืบต่อด้วยอำหำรท้ัง

หลำยเข้ำไปบ�ำรงุเลีย้งชดเชยส่วนท่ีดับ

ไปน้ัน	 จึงมีควำมเกิดของรูปนำมต่อ

เนื่องกันไป	คือว่ำเกิด	ดับ	แล้วก็เกิด

แล้วก็ดับ	 แล้วก็เกิดต่อเนื่องกันไป	 

อันควำมดับที่มีอยู่ในระหว่ำง	ๆ	นี้คือ 

มรณะ	ควำมตำยที่มีอยู่ในระหว่ำง	ๆ	

จะพึงเห็นได้	 แต่โดยมีอำหำรเข้ำ 

ช่วยท�ำให้เกิดต่อเนื่องกัน	 ดังที่ได้มี 

พระเถรำธิบำยไว้ในอำหำร	๔	

	 แม้ศึกษำทำงสรีรวิทยำในปัจจุบันก็

ยงัได้กล่ำวไว้เช่นนัน้	ว่ำร่ำงกำยของทกุ	ๆ 

คนในปัจจุบันนี้แม้จนชั้นกระดูกที่เป็น

โครงร่ำงของแต่ละบคุคล	กห็ำใช่ร่ำงกำย

หำใช่กระดูกท่ีเป็นโครงร่ำงตั้งแต่เม่ือ

เป็นเด็ก	 ๆ	 ไม่	 กระดูกและโครงร่ำง

ตั้งแต่เมื่อเป็นเด็ก	 ๆ	 นั้นดับหมดไป

แล้ว	 แต่อำศัยที่มีร่ำงกำยตลอดจนถึง

กระดูกที่เป็นโครงร่ำงใหม่บังเกิดขึ้น

ทดแทนโดยอำหำร	เพรำะฉะนัน้	ชวีติ

จึงยังด�ำรงอยู่สืบเน่ือง	 ควำมต้องกำร

อำหำรส�ำหรับที่จะชดเชยสืบเนื่องนี	้

อย่ำงละเอยีดกเ็หน็ได้เช่นลมหำยใจเข้ำ

ลมหำยใจออก	ต้องหำยใจเข้ำต้องหำยใจ

ออกกนัอยูท่กุขณะ	หยดุไม่ได้	อนัแสดง

ว่ำต้องกำรใช้ลมเข้ำไปชดเชยส่วนทีด่บั

ไปหมดไป	หยุดหำยใจสักครู่หนึ่งชีวิต

ก็จะต้องดับ	 ต่อไม่ติด	 อันนี้แสดงว่ำ

เกดิดบัเกดิดบัมีอยู่ในปัจจบุนั	และดบั

นั้นก็คือมรณะควำมตำย	 แต่อำศัยมี

สันตติคือควำมสืบต่อดังกล่ำว	หำยใจ

เข้ำกมี็หำยใจออก	ออกแล้วกเ็ข้ำ	เม่ือ

ใดสันตติคือควำมสืบต่อนี้หยุด	 เช่น

หำยใจเข้ำแล้วไม่ออก	หรอืออกแล้วไม่เข้ำ 

ดบัอสัสำสะปัสสำสะ	ควำมตำยทีเ่รยีก

ว่ำมรณะในท่ีสุดก็ปรำกฏ	 ควำมตำย

ในระหว่ำง	ๆ	ที่ยังมีสันตติสืบต่อเป็น

ควำมตำยที่ไม่ปรำกฏ	 แต่ควำมตำย 

ที่ปรำกฏก็คือควำมตำยในที่สุดท่ีสิ้น

ควำมสืบต่อดังที่กล่ำวนั้น

	 แต่ตำมพระเถรำธิบำยก็เริม่ตัง้แต่ว่ำ	

จุติ	 ควำมเคลื่อน	 ควำมแตกสลำย	

ควำมอนัตรธำน	หำยไป	กเ็ป็นถ้อยค�ำ

ทีค่ลมุได้ทัง้	๒	อย่ำง	ตัง้ต้นด้วยค�ำว่ำ

จุติคือควำมเคลื่อน	 ชีวิตนี้ก็เคลื่อนไป

สู่ควำมดับเรื่อย	 ๆ	 ไปทุกขณะแล้ว	

ตั้งแต่ดับที่ยังมีสันตติ	 ควำมสืบต่อ	 

จนไปถึงดับที่สิ้นสันตติอันเป็นควำม

ตำยในที่สุด	 แต่ว่ำส�ำหรับผู้ที่อ่อนสติ

ปัญญำก็ยังมองไม่เห็นชัด	 จึงต้องจี้ลง

ไปว่ำตำยที่ปกปิดและตำยที่ไม่ปกปิด

คือสะกิดใจให้พิจำรณำให้เห็นชัด

 เป็นอันว่า ชราและมรณะนี้มีอยู่

ตั้งแต่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ชาติคือความ

เกิด หัดพิจารณาให้รู้จักชรา ให้รู้จัก

มรณะทีม่อียูใ่นตนเอง ทกุ ๆ คนมอียู่

ด้วยกันทัง้นัน้ เม่ือหัดให้รูจั้กว่าสมุทัย
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ของชรามรณะก็คอืชาตคิวามเกิด เพราะ

มชีาตคิอืความเกดิเป็นเบือ้งต้นจึงมชีรา

มรณะ ถ้าไม่มีชาติคือความเกิด ชรา

มรณะกไ็ม่ม ีเพราะฉะนัน้ ดบัชาตเิสยี

ได้จึงเป็นอันว่าดับชรามรณะ แต่ทาง

ปฏิบัตินั้นก็คือมรรคมีองค์ ๘ เพื่อ 

ให้ถึงความดับชรามรณะคือดับชาติ

ความเกิด	(ส.ท.	๓๕-๔๑)

ชวนะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ 

ชวนจิต ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ชาณุสโสณิ ดู ทักษิณานุปทาน

ช้างปาริเลยยกะ ดู สังฆเภท

ช้างศึก ดู ราหุล

ชาดก	ค�ำว่ำ	ชาดก	นั้น	ก็มำจำกค�ำว่ำชาติ
คอืควำมเกดิ	ชาตกะ	ก็คอืผูเ้กดิ	หรอื

หมำยถึงเรือ่งของผู้เกิดมำในชำตน้ัิน	ๆ	

และก็มแีสดงว่ำเป็นเรือ่งของพระพทุธเจ้ำ

เองโดยมำก	 เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ 

ทรงเกิดมำในชำตินั้น	 ๆ	 ทรงบ�ำเพ็ญ

พระบำรมีอย่ำงน้ัน	ๆ	และกมี็เรือ่งของ 

พระสำวกหลำยท่ำนเกิดร่วมบ�ำเพ็ญ

บำรมีกันมำด้วย	 หรือปรำรถนำเป็น

พระพุทธสำวกมำในชำตินั้น	ๆ

	 อนึ่ง	 ในครั้งพุทธกำลน้ันเอง	 เม่ือ

แบ่งพุทธศำสนำออกเป็นธรรมและวนิยั	

กย็งัมกีำรแบ่งย่อยออกไปตัง้แต่ในครัง้

พุทธกำลน้ันเป็น	 ๙	 หมวด	 เรียกว่ำ	

นวังคสัตถุศาสน	 หรือ	 นวังคสัตถุ-

ศาสนา	แปลว่ำ	ค�ำสอนของพระศำสดำ

มีองค์	๙	อันได้แก่

ชวนะ

	 ๑.	 สุตตะ	 คือระเบียบค�ำที่แสดง

เนื้อควำมได้เรื่องหนึ่ง	 ได้แก่	 อุภโต-

วภิงัค	นทิเทส	ขันธก	ปรวิำร	อันหมำย

ถึงพระวินัยบัญญัติ	 อธิบำยพระวินัย

บญัญตัท่ีิจำรกึไว้ในพระวินยัปิฎก	และ

สูตรทั้งหลำยในสุตตนิบำต	 เป็นต้น 

ว่ำ	 มงคลสูตร	 รัตนสูตร	 นำลกสูตร	 

ตวุฎกสูตร	พระพทุธพจน์แม้อืน่ท่ีเรยีก

ชื่อว่ำสูตร	ก็นับว่ำสุตตะเหมือนกัน

	 ๒.	 เคยยะ	 คือระเบียบค�ำที่เป็น 

จุณณิยบท	 คือร้อยแก้วบ้ำง	 คำถำ 

คือร้อยกรองบ้ำงปนกันอยู ่	 ได้แก่	 

สคำถวรรคในสังยตุตนกิำยแม้ทัง้หมด

	 ๓.	เวยยากรณะ	คือระเบียบค�ำที่

เป็นจุณณิยบทล้วน	 คือเป็นร้อยแก้ว

ล้วนไม่มีคำถำคือร้อยกรองปน	 และ

อภธิรรมปิฎกทัง้สิน้	แม้พระพทุธพจน์

อืน่ทีไ่ม่สงเครำะห์ด้วยองค์	๘	กจ็ดัว่ำ

เวยยำกรณ์ด้วย

	 ๔.	 คาถา	 คือระเบียบค�ำที่ท่ำน

ประพันธ์	 ผูกเป็นคำถำ	 คือเป็นร้อย

กรองล้วน	 เช่น	 ธรรมบท	 เถรคำถำ	

เถรีคำถำ	และคำถำล้วน	ๆ	ในสุตต- 

นิบำต	ซึ่งไม่เรียกชื่อว่ำสูตร	เมื่อครั้ง

รจนำคัมภีร์สมันตปำสำทิกำ

	 ๕.	อทุาน	คอืระเบยีบค�ำทีพ่ระพทุธเจ้ำ

ทรงอำศยัโสมนสัสญำณ	เป็นต้น	เปล่ง

ออกเป็นคำถำโดยมำก	เป็นจณุณยิบท

กม็บ้ีำง	ได้แก่สูตร	๘๒	สูตรในอทุำน
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	 ๖.	อติวิตุตกะ	คือระเบียบค�ำท่ีอ้ำง

ว่ำพระพทุธเจ้ำตรสัแล้วอย่ำงน้ี	ๆ	ได้แก่	

สูตร	 ๑๑๐	 สูตร	 ซึ่งเป็นไปโดยนัย	

เป็นต้นว่ำ	 วุตฺตํ เหตํ ภควตา...	 ใน 

อิติวุตตกะ

	 ๗.	 ชาตกะ	 คือระเบียบค�ำท่ีพระ-

พทุธเจ้ำตรสัแสดงบรูพจำรตี	คอืจำรตี

อนัได้แก่ควำมประพฤติในบรูพกำล	ได้แก่ 

ชำดก	๕๕๐	เรื่อง	มี	อปัณณกชาดก 

เป็นต้น

	 ๘.	 อัพภูตธัมม	 คือระเบียบค�ำ 

กอปรด้วยอัจฉรยิภตูธมัม	ได้แก่	สตูร

ทีป่ระกอบด้วยอจัฉรยิภตูธมัมทัง้หมด	

ซึง่เป็นไปโดยนยั	เป็นต้นว่ำ	จตตฺาโรเม	

ภกิขฺเว	อจฉฺรยิา	อพภฺตูธมมฺา	อานนเฺท... 

เป็นต้น

	 ๙.	เวทลัละ	คือระเบยีบค�ำท่ีมีผูถ้ำม	

ได้ควำมรู้แจ้งและควำมยินดีแล้วถำม

ต่อ	 ๆ	 ขึ้นไปดังเช่น	 จูฬเวทัลลสูตร	

มหาเวทัลลสูตร	 สัมมาทิฏฐิสูตร	 

สักกปัญหสูตร

	 ท้ัง	 ๙	 นี้ได้มีแบ่งมำตั้งแต่ในครั้ง

พทุธกำล	เรยีกว่ำ	นวงัคสตัถศุาสน์	ก็

เป็นกำรแยกปิฎกทั้ง	๓	หรือปิฎก	๒	

คือธรรมวินัยนั่นแหละ	 ออกไปโดย

ลกัษณะต่ำง	ๆ	ของวำจำท่ีพระพุทธเจ้ำ

ได้ทรงสอน	แบ่งเป็น	๙	และชำดกนัน้

กร็วมอยูเ่ป็นข้อที	่๗	ทีพ่ระพทุธเจ้ำได้

ตรัสแสดงควำมประพฤติของพระองค์

เป็นต้นในบูรพกำล	 และชำตกะหรือ

ชำดกที่มำในพระไตรปิฎก	 อันเป็น 

คัมภีร์แรกในพุทธศำสนำนั้น	 มีแสดง

ไว้เป็นคำถำทีเ่ป็นค�ำสอนโดยมำก	ทีม่ี

แสดงเรือ่งประกอบอยูด้่วยกม็ใีนชำดก

ที่เป็นชำดกใหญ่	 ๆ	 แต่ก็ไม่ละเอียด

มำก	แต่กผ็กูเป็นคำถำคือเป็นค�ำท่ีร้อย

กรองเป็นค�ำฉันท์ในภำษำบำลีเป็นพื้น	

ส่วนเรือ่งรำวทีเ่ป็น	นทิาน	คอืเป็นเรือ่ง

รำวแสดงถึงบุคคลบ้ำง	สัตว์เดรัจฉำน

บ้ำง	 เป็นต้น	 ในชำตินั้น	 ๆ	 มีแสดง 

ไว้ในคัมภีร์อรรถกถำของชำดก	 ซึ่ง 

พระอำจำรย์ได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้น 

ในชั้นต่อมำ	 และเรื่องในชำดกทั้งปวง

นี้ก็นับถือว่ำเป็นค�ำส่ังสอนหมวดหนึ่ง

ในพทุธศำสนำ	รวมเข้ำใน	นวังคสตัถ-ุ

ศาสน์	ดัง่ทีก่ล่ำวมำ	ท่ำนผูท้ีวิ่จำรณ์ก็

มีวิจำรณ์ในทำงที่เชื่อบ้ำงไม่เชื่อบ้ำง	

เช่นในชำดกทัง้ปวงนัน้กม็อียูห่ลำยเรือ่ง

ทีแ่สดงถึงสัตว์เดรจัฉำน	เช่นว่ำนกพดู

ได้	พดูกันเอง	หรอืว่ำพดูกบัคนได้	ดงันี้

เป็นต้น	แต่ว่ำถ้ำพจิำรณำจบัเอำสำรตัถะ

คอืเนือ้ควำม	กจ็ะเห็นได้ว่ำเรือ่งชำดก

นี้คือเป็นนิทำนต่ำง	ๆ	เช่น	นกพูดได้

ดังกล่ำวนั้นได้มีแสดงกันไว้ในคร้ัง

โบรำณกำล	 แม้นิทำนอีสปซึ่งมีอ่ำน

เรยีนกนัเมือ่เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมนัน้

ก็เป็นเรื่องที่คล้ำยคลึงกัน	 และก็เมื่อ

เล่ำเรือ่งไปแล้ว	กแ็สดงเป็นสภุำษติคอื

ค�ำสอนทีไ่ด้จำกเรือ่งนัน้	ๆ	เพรำะฉะนัน้
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จึงเป็นเรื่องที่ยกขึ้นมำเพื่อสอน	แต่ว่ำ

จะแสดงในค�ำสอนโดยตรงทเีดยีวกอ็ำจ

จะไม่เหมำะสมแก่บำงบริษัทหรือบำง

บุคคล	 แต่ถ้ำหำกว่ำผูกเร่ืองเล่ำเป็น

นิทำน	และกแ็สดงค�ำสอนต่อท้ำยโดย

สำธกด้วยเรือ่งในนทิำนทีเ่ล่ำมำนัน้	มำ

ผกูเป็นคตเิตอืนใจบคุคล	เพรำะฉะนัน้

ชำดกจึงเป็นวิธีหนึ่งของกำรแสดงค�ำ

สอนของพระพุทธเจ้ำ

	 และอีกประกำรหนึ่ง	 พระพุทธเจ้ำ

ทรงแสดงค�ำสอนโดยตรง	มุง่คดธีรรม

โดยตรง	แต่เม่ือมีเรือ่งทำงคดโีลกทีน่่ำ

จะได้ทรงแสดงค�ำสั่งสอนให้เหมำะแก่

คดีโลก	 แต่ว่ำถ้ำไปทรงสอนอย่ำงนั้น

โดยตรงก็ไม่ใช่เป็นฐำนะโดยตรงที่

พระองค์จะทรงสอนได้	จงึได้ทรงแสดง

ชำดกเล่ำเป็นอดตีนิทำนว่ำเม่ือคร้ังก่อน

น้ันได้มีเรื่องที่บังเกิดขึ้นอย่ำงนั้น	 ๆ	

และให้เกดิผลอย่ำงนัน้	ๆ	เป็นค�ำสอน

ให้ผู้ฟังที่ต้องกำรจะปฏิบัติทำงคดีโลก

ได้ฟัง	และกร็บัไปปฏบิตัใิห้เป็นประโยชน์

ได้	 ซึ่งลักษณะของเรื่องดังท่ีกล่ำวมำ 

นี้ก็มีเรื่องที่จะเล่ำให้ฟังได้หลำยเรื่อง 

ที่ทรงสอนตรง	 ๆ	 ไม่ได้	 ต้องทรงเล่ำ

ชำดกซึ่งเป็นนิทำนเก่ำให้ฟัง	แต่ว่ำต่อ

มำท่ำนได้ถือว่ำชำดกทั้งปวงนั้นเป็น

อดีตชำติของพระพุทธเจ้ำเมื่อยังทรง

เป็นพระโพธิสัตว์	คือเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติ

พระบำรมีเพื่อพระโพธิญำณ	 คือเพื่อ

ควำมตรสัรู	้ได้ทรงเกดิเป็นบคุคลเป็นต้น

ในชำตินั้น	 ๆ	 และได้ทรงปฏิบัติอย่ำง

นั้น	 ๆ	 เป็นกำรทรงบ�ำเพ็ญพระบำรมี

สืบต่อกันมำ

	 ชำดกนัน้กเ็ป็นองค์อนัหนึง่ใน	นวังค- 

สัตถุศาสน์	ดังที่ได้กล่ำวแล้ว	และค�ำ

ว่ำชำดกนี	้กมี็แสดงไว้ใน	สตุตนัตปิฎก	

ในหมวด	ขทุทกนิกาย	คอืหมวดทีเ่ป็น

สตูรเลก็น้อย	เพรำะว่ำชำดกนัน้มมีำก

ทีไ่ด้กล่ำวแล้วว่ำ	๕๐๐	เศษ	และชำดก

หนึ่ง	 ๆ	 ก็แสดงไว้ใน	 สุตตันตปิฎก	 

ขุททกนิกาย	นั้น

	 ต้ังแต่คำถำหนึง่ขึน้ไปจนถงึมำกคำถำ	

คำถำหนึ่งนั้นก็หมำยถึงว่ำ	 เป็นค�ำที่

ประพันธ์ขึ้นเป็นฉันท์บำลี	 คือเป็นค�ำ

ร้อยกรอง	คำถำหนึ่งมี	๔	บำท	และ

ฉันท์ที่ใช้เป็นพ้ืนเรียกว่ำ	 ปัฐยาวัตร 

บำทหนึ่งมี	๘	ค�ำ	๔	บำทก็เป็นคำถำ

หนึง่	เช่น	มงคลสตูร	ท่ีสวดกนั	อเสวนา 

จ	พาลานํ	นี่บำทหนึ่ง	ปณฺฑิตานญฺจ	

เสวนา	 บำทหนึ่ง	 ปูชา	 จ	 ปชูนยีานํ 

บำทหนึง่	เอตมมฺงคฺลมตฺุตม	ํบำทหนึง่	

โดยปกตนิัน้ในกำรพมิพ์	๒	บำทกเ็ป็น

หนึ่งบรรทัด	๔	บำทก็เป็น	๒	บรรทัด	

กเ็ป็นคำถำหนึง่	ชำดก	๕๐๐	กว่ำเร่ือง

นั้น	 เร่ิมตั้งแต่เรื่องหนึ่งมีคำถำเดียว	 

ก็ยำวขึ้นไป	ๆ	มีสองคำถำ	สำมคำถำ	

แล้วจึงมำกคำถำ	 แต่ว่ำโดยมำกนั้น 

ไม่ได้แสดงเรื่องนิทำน	 แสดงไว้แต่	 
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ธัมมีกถา	 คือถ้อยค�ำท่ีเป็นค�ำสอน	

เพรำะฉะนั้น	 จึงต้องมีอรรถกถำคือ

ถ้อยค�ำทีแ่สดงเนือ้ควำมเล่ำนทิำนของ

ชำดกนั้น	ๆ

	 และชำดกทั้งหมดนี้ก็ดังที่ได้กล่ำว

แล้ว	 ก็เป็นเรื่องที่แสดงว่ำได้มีมำแล้ว

ในอดตีกำลนำนไกล	ก่อนทีพ่ระพทุธเจ้ำ

จะได้ทรงอุบัติขึ้น	 ก็เป็นนิทำนแบบ

นิทำนสุภำษิตของอีสปที่เรียนอ่ำนกัน

เมื่อเป็นเด็ก	 ๆ	 นั้น	 ในปัจจุบันนี้กำร

ใช้เป็นหลกัสูตรเรยีนของนักเรียนอย่ำง

นิทำนสุภำษิตดังกล่ำวก็มุ่งแสดงเรื่อง

เล่ำเรื่องเป็นนิทำน	 และในตอนท้ำยก็

ผกูเป็นภำษติค�ำสอนขึน้	มุง่สอนมำกกว่ำ

ที่จะมุ่งให้เชื่อในเรื่องที่แสดงเหล่ำนั้น	

ดงัทีไ่ด้กล่ำวแล้วว่ำ	นกกบัคนพดูกนัได้ 

อะไรเป็นต้นเหล่ำนี	้แต่ทำงพทุธศำสนำ

น้ันเล่ำนิทำนเป็นนทิำนสภุำษติกเ็รยีก

ว่ำเป็นชำดก	ซึ่งเป็นวิธีสอนอย่ำงหนึ่ง

ของพระพุทธเจ้ำ	เพรำะเมื่อเล่ำนิทำน

แล้วก็ลงท้ำยด้วยสุภำษิตคือค�ำสอน	 

อันเรียกว่ำ	ธัมมีกถา	มุ่งที่ค�ำสอนนั้น

เป็นหลักใหญ่	 แต่ดังได้กล่ำวแล้วว่ำ	 

ที่ปรำกฏอยู่ในคัมภีร์ชั้นบำลีนั้น	มีแต่

ค�ำสุภำษิตคือที่เป็นค�ำสอน	 โดยมำก

ไม่มเีร่ืองทีเ่ป็นนทิำน	เรือ่งทีเ่ป็นนทิำน

นัน้มำแต่งขึน้ในภำยหลังโดยมำก	ส�ำหรบั

ชำดกที่ประกอบด้วยคำถำมำก	ๆ	คือ

เป็นเรือ่งแสดงเป็นเรือ่งยำว	ๆ	กมี็อย่ำง

ที่ไทยเรำเรียกกันว่ำพระเจ้ำสิบชำติ	 

ที่แสดงถึงพระโพธิสัตว์ได้ทรงบ�ำเพ็ญ

พระบำรมีในชำตนิัน้	 ๆ	 ๑๐	 ชำต	ิ ที ่

เป็นชำติใหญ่	 ๆ	 มำจนถึงชำติที่เป็น 

พระเวสสันดรที่เมืองไทยเรำนิยมเอำ

มำเทศน์กนั	และต่อจำกพระชำติท่ีเป็น

พระเวสสันดรนัน้กม็ำถึงพระชำตสุิดท้ำย

ทีม่ำทรงเป็นพระรำชโอรสของพระเจ้ำ

สุทโธทนะและพระนำงสิริมหำมำยำ	

ทรงพระนำมว่ำสทิธตัถกมุำรที่มีแสดง

อยู่ในพุทธประวัตินั้น	 ทั้ง	 ๑๐	ชำตินี้

ได้มีแสดงเรื่องที่เรียกว่ำเป็นนิทำนไว้

เป็นส่วนใหญ่ด้วย	แต่นอกจำกนัน้แล้ว

แสดงเรื่องที่เป็นนิทำนไว้สั้น	ๆ	ถ้ำยิ่ง

ที่มีคำถำน้อยเช่นว่ำเร่ืองหนึ่งมีคำถำ

เดยีว	คือมีแต่ค�ำสุภำษิตข้ำงท้ำยเท่ำนัน้	

เรื่องไม่มีนี่มีมำก	 และก็มำแสดงเป็น

ยุติไว้ว่ำ	 เรื่องที่เป็นชำดกท้ังปวงนั้น	

ล้วนเป็นเรื่องที่แสดงพระพุทธเจ้ำเมื่อ

เป็นพระโพธสัิตว์	ทรงถือก�ำเนดิเกดิมำ

เป็นมนษุย์บ้ำง	เป็นสัตว์เดรจัฉำนบ้ำง

ในชำตินั้น	ๆ	ที่เป็นสัตว์เดรัจฉำนนั้น

ทีค่นไทยรูจ้กัมำกกค็อื	ฉทัทนัตชาดก	

ที่เล่ำเรื่องช้ำงฉัททันต์	 พระมักจะน�ำ

มำเทศน์ในสมัยก่อนนั้นมำก	 คนไทย

ก็รู้จักกันมำมำกในสมัยก่อน	 ในบัดนี้

อำจจะไม่ค่อยรู้จักกัน	 แต่เรื่องพระ-

เวสสันดรนั้นยังรู้จักกันมำก

ชาดก
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	 มำถึงพระพทุธเจ้ำผูพ้ระบรมศำสดำ

ของเรำท้ังหลำย	ท่ำนเริม่เป็นพระโพธสิตัว์

มำตั้งแต่เมื่อไร	 ถ้ำจับเอำแต่เพียงใน

ชำติปัจจุบันของพระองค์	 คือเม่ือเป็น

พระรำชโอรสของพระเจ้ำสุทโธทนะ 

และพระนำงสิริมหำมำยำ	 มีพระนำม

ว่ำสทิธตัถรำชกุมำร	ก็มำปรำกฏว่ำทรง

เริ่มปรำรถนำ	 โมกขธรรม	ธรรมเป็น

เครื่องหลุดพ้น	 ตั้งแต่เมื่อได้เสด็จ 

ประพำสทอดพระเนตรเหน็คนแก่	คน

เจ็บ	 คนตำย	 และสมณะ	 ที่เรียกว่ำ

เทวทูตทั้ง	๔	จึงทรงพิจำรณำน้อมเข้ำ

มำถึงพระองค์ว่ำ	ทุกคนผูเ้กดิมำในโลก

ก็จะต้องแก่	ต้องเจ็บ	ต้องตำย	ถึงจะ

เป็นพระเจ้ำจกัรพรรดพิระรำชำเอกใน

โลกที่นับว่ำเป็นผู้มียศสูงสุดในโลกก็

ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตำย	เพรำะฉะนั้น	

ชีวิตจึงเป็นของไม่ย่ังยืน	 ทรัพย์ยศ

เป็นต้นกเ็ป็นสิง่ไม่ยัง่ยนื	เพรำะต้องแก่

ต้องเจ็บต้องตำย	 และก็ทรงพิจำรณำ

ว่ำเมือ่มแีก่มีเจบ็มีตำย	ก็จะต้องมีธรรมะ

ที่ท�ำให้ไม่แก่	ไม่เจ็บ	ไม่ตำย	เหมือน

อย่ำงมมีดืกม็สีว่ำง	มร้ีอนกม็เียน็คูก่นั	

จงึทรงปรำรถนำโมกขธรรม	ธรรมเป็น

เครื่องหลุดพ้นจำกแก่เจ็บตำย	 และก็

ทรงเห็นว่ำธรรมดังกล่ำวนี้เป็นของลุ่ม

ลึก	 เมื่อครองชีวิตอยู่ในฆรำวำสก็ไม่

สำมำรถที่จะปฏิบัติให้พบได้	 ทรงเห็น

สมณะอนัเป็นเทวทตูที	่๔	กไ็ด้ทรงพอ

พระทัยในสมณเพศว่ำ	 เป็นเพศท่ีตัด

กงัวลทำงโลกได้ท้ังหมด	อำจท่ีจะปฏบิตัิ

แสวงหำโมกขธรรมได้	จงึน้อมพระทยัไป

ในกำรบวชเพือ่จะพบโมกขธรรม	เรือ่ง

กน่็ำจะเริม่แสดงได้ว่ำเป็นพระโพธสิตัว์

ตัง้แต่เมือ่ตัง้ปรำรถนำท่ีจะทรงพบโมกข-

ธรรมนัน้	แล้วกเ็รือ่ยไปจนถงึเสดจ็ออก

ทรงผนวช	ทรงปฏิบตัแิสวงหำโมกขธรรม 

จนถึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ

	 แต่ว่ำใน	พระสตูรทีแ่สดงพระพทุธ-

ประวัติ	 คือท่ีพระพุทธเจ้ำได้ตรัส 

พระพุทธประวัติของพระองค์เอง	 ใน

กำรที่ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง	

๔	 ทรงปฏิบัติเพ่ือโมกขธรรมต่ำง	 ๆ	

จนถึงตรัสรู้นั้น	 ไม่ได้มีใช้คําว่าบารม ี

และมำเมือ่ทรงแสดงปฐมเทศนำกไ็ม่ได้

มใีช้ค�ำว่ำบำรม	ีจนถงึพระธรรมเทศนำ

ต่อ	 ๆ	 มำที่เป็นพระสูตรส�ำคัญ	 ๆ	 

ก็ไม่มีค�ำว่ำบำรมี	 พระสูตรที่แสดงไว ้

เป็นพระสูตรยำวใน	ทีฆนิกาย	ไม่พบ

ค�ำว่ำบำรมี	เป็นพระสูตรปำนกลำงใน	

มัชฌิมนิกาย	 พบค�ำว่ำบำรมีในบำง 

พระสูตรในควำมหมำยว่ำเลศิ	พระสูตร

ที่ประกอบกันที่เป็น	 สังยุตตนิกาย  

พระสูตรที่แสดงธรรมะเป็นข้อ	 ๆ	 ที่

เรียกว่ำองัคตุตรนกิาย	พระสตูรทีเ่ป็น

หมวดเล็กน้อยเรียกว่ำ	 ขุททกนิกาย 

มำถึงพระสูตรเล็กต่ำง	ๆ	นี้แหละ	จึง

ชาดก



ช

429

มาแสดงเรื่องชาดกเรื่องบารมีต่าง	ๆ  

แต่คร้ันเมือ่มำมีชำดกรวมเข้ำในหมวด	 

ขุททกนิกาย	 ดังกล่ำวนั้น	 จึงได้มี 

อรรถกถำแสดงเรื่องรำวซึ่งย้อนหลัง 

ไปนำนไกลตั้งแต่พระโพธิสัตว์เริ่มขึ้น	

คือเริ่มทรงเป็นพระโพธิสัตว์และทรง

บ�ำเพญ็บำรมีสบืต่อมำ	(ท.ท.	๔๐,	๔๔-๕๑) 

ดู กาสี	ด้วย
ชาตกะ ดู ชาดก

ชาติ คือควำมเกิดนี้ที่ได้มีพระพุทธำธิบำย

และมพีระเถรำธบิำยตำมว่ำได้แก่	ชำต	ิ

สญัชำต	ิควำมก้ำวลง	และใช้ค�ำอืน่	ๆ	

กม็คีวำมหมำยถงึชำตคิอืควำมเกดิตำม

ทีไ่ด้เข้ำใจกนัและได้พดูถึงกนั	อันชำติ

คอืควำมเกดินี	้ส�ำหรบัมนษุยชำตหิรอื

ว่ำสัตว์ที่เกิดอำศัยครรภ์มำรดำทั้งปวง

ย่อมเรยีกว่ำ	ชำต	ิคือควำมเกิด	ตัง้แต่

ก่อก�ำเนิดขึ้นในครรภ์ของมำรดำ

	 อันควำมก่อก�ำเนดิข้ึนใน	ครรภ์	ของ 

มำรดำน้ี	 ได้มีพระพุทธภำษิตแสดง

อธิบำยไว้ว่ำ	 อำศัยองค์ประกอบ	 ๓	

ประกำร	คือ	

	 ๑.	มำรดำบิดำอยู่ด้วยกัน

	 ๒.	มำรดำมีระดู

	 ๓.	คันธพัพะหรอืท่ีเรยีกว่ำคนธรรพ์	

หมำยถึงสัตว์ที่จะมำถือก�ำเนิด	 หรือ

หมำยถึงปฏสินธวิญิญำณมำปรำกฏขึน้

	 เมือ่ประกอบด้วยองค์	๓	ประกำรน้ี	

ครรภ์ก็ตั้งขึ้น	 หรือเรียกตำมค�ำแปล

ชาติ

ตำมศพัท์ภำษำบำลีว่ำควำมก้ำวลงแห่ง

ครรภ์กย่็อมม	ีอนัค�ำว่ำครรภ์นีก้ห็มำย

ถึงสัตว์ผู้มำบังเกิดในท้องของแม่	 ที่

เรียกว่ำตั้งครรภ์ก็คือควำมก้ำวลงของ

ครรภ์	ก้ำวลงของสตัว์ทีจ่ะมำบงัเกดิใน

ครรภ์ก็ย่อมมีขึ้น	 และก็เรียกว่ำเป็น	

ปฐมจติ	ปฐมวิญญาณ	ตัง้แต่นัน้	และ

อำศัยควำมเติบโตขึน้มำโดยล�ำดับ	จนถึง

ครบถ้วน	๙	เดอืน	๑๐	เดอืน	กค็ลอด

ออกจำกครรภ์ของมำรดำ	ชำตคิอืควำม

เกิดนั้นก็นับตั้งแต่	 คันธัพพะ	 หรือ	

คนธรรพ์	หรือ	ปฏิสนธิวิญญาณ	มำ

ปรำกฏก่อขึน้	เป็นปฐมจติปฐมวิญญำณ	

แต่ตำมทีน่บักนัคอืนบัอำย	ุกม็กัจะนบั

ตั้งแต่เมื่อได้คลอดออกมำจำกครรภ์

ของมำรดำแล้ว	จึงจะเรียกเกิด	และก็

นับอำยุกันมำตั้งแต่นั้น

	 ในพระบำลอีกีแห่งหนึง่ได้มแีสดงไว้

ว่ำ	เม่ือธำตุท้ัง	๖	มำประชมุกนั	ครรภ์

จงึตัง้ขึน้หรอืก้ำวลง	ทีเ่รยีกว่ำต้ังครรภ์	

ธาตุทั้ง	 ๖	 นั้นก็ได ้แก่	 ปฐวีธำต	ุ 

ธำตดุนิ	 อำโปธำตุ	 ธำตุน�้ำ	 เตโชธำตุ	

ธำตุไฟ	วำโยธำต	ุธำตลุม	อำกำสธำต	ุ

ธำตุอำกำศคือช่องว่ำง	 วิญญำณธำตุ	

ธำตรุูห้รอืธำตวิุญญำณ	เมือ่ธำตทุัง้	๖	

นี้มำประชุมกัน	 ครรภ์ก็ตั้งขึ้น	 หรือ

ควำมก้ำวลงของครรภ์กม็ขีึน้	และเม่ือ

ครรภ์ตั้งขึ้น	นำมรูปก็มีขึ้น
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	 ตำมพระพุทธภำษิตท่ีตรัสไว้ในท่ีนี้

ว่ำ	 เมื่อธำตุทั้ง	 ๖	ประชุมกันครรภ์ก็

ตั้งขึ้น	ธำตุทั้ง	๖	นั้น	ธำตุทั้ง	๕	ข้ำง

ต้น	คือธำตุดิน	ธำตุน�้ำ	ธำตุไฟ	ธำตุ

ลม	ธำตอุำกำศ	เป็นธำตท่ีุไม่มีควำมรู้	

เป็นธำตุที่เป็นฝ่ำยวัตถุ	 เป็นฝ่ำยรูป	

ส่วนธำตทุี	่๖	คอืวญิญำณธำตุนัน้	เป็น

ธำตรุู	้และธำตท่ีุ	๖	น้ีคือวญิญำณธำตุ	

ก็ตรงกับที่เรียกว่ำ	 ปฏิสนธิวิญญำณ	

รวมควำมก็คือ	 เมื่อส่วนที่เป็นรูปคือ

ธำต	ุ๕	ข้ำงต้นกบัปฏสินธวิญิญำณมำ

ประชุมกันครรภ์ก็ตั้งขึ้นมำ	 นับเป็น

ปฐมจิตปฐมวิญญำณดั่งที่กล่ำว

	 ชำติคอืควำมเกดินี	้ก่อนท่ีพระพทุธ-

ศำสนำจะบังเกิดขึ้น	 หรือหลังจำกท่ี 

พระพทุธศำสนำบงัเกดิขึน้แล้ว	ย่อมม ี

ควำมเชื่อถือกันว่ำมีอยู่	๒	อย่ำง

	 อย่ำงหนึง่กคื็อ	เกดิมำแล้วกต้็องแก่ 

ต้องเจ็บ	ต้องตำย

	 อีกอย่ำงหนึ่ง	 เกิดมำแล้วด�ำรงอยู่

เป็นนิรันดรไม่ตำย

	 และคนเป็นอันมำกหรือเรียกว่ำท้ัง

โลก	 เมื่อเกิดมำก็ไม่ปรำรถนำที่จะแก่

จะเจ็บจะตำย	 ต้องกำรท่ีจะด�ำรงอยู่	

แม้ว่ำรูว่้ำด�ำรงอยูไ่ม่ได้กต้็องกำรให้อำยุ

ยนืนำน	จงึพำกนัแสวงหำวธิหีรอืหยูกยำ

ที่จะท�ำให้อำยุยืนนำนที่เรียกว่ำอำยุ

วัฒนะ	 และแม้ว่ำเกิดมำเป็นมนุษย์	 

รู้อยู่ว่ำจะต้องตำยก็ปรำรถนำที่จะไป

เกดิในภพชำติทีไ่ม่ตำย	เช่นไปเกดิเป็น

เทพที่เชื่อว่ำไม่ตำย	 เพรำะฉะนั้น	 จึง

ได้เรียกเทพว่ำอมร	ที่แปลว่ำผู้ไม่ตำย	

แม้ศำสดำทัง้หลำยผูส้อนศำสนำนัน้	ๆ	

กส็อนกนัว่ำมสีรวงสวรรค์อนัเป็นท่ีสถติ

ของเทพที่เป็นอมรคือไม่ตำยนี้	 และก็

สอนให้นับถือปฏิบัติเพื่อที่จะไปเกิดใน

ภมูชิัน้ของเทพท่ีไม่ตำย	ไปเป็นอมรคอื

เป็นผูท้ีไ่ม่ตำย	คอืไปเกดิแล้วกไ็ม่ตำย	

และแม้เป็นมนษุย์นีเ้องกย็งัมลีทัธทิีเ่ชือ่

ถือว่ำเมือ่ไปปฏบิตัใินวิธีพเิศษตำมลทัธิ

ที่ส่ังสอนนั้น	 ก็จะส�ำเร็จทั้งที่เป็นกำย

มนษุย์นี	้เป็นผูท้ีด่�ำรงชวีติอยูต่ลอดไป

ไม่ตำย	เช่น	ไปส�ำเรจ็เป็นเซยีนต่ำง	ๆ

	 พระพทุธเจ้ำเองเมือ่เป็นพระโพธสิตัว์

ยงัมไิด้ตรสัรู	้ทรงเป็นสทิธัตถรำชกมุำร	 

เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต	 คือ

คนแก่	 คนเจ็บ	 คนตำย	 และสมณะ	

ก็ได้ทรงพิจำรณำเข้ำมำเห็นว่ำ	 แม้

พระองค์เองจะทรงด�ำรงอยู่ในโลกนี้ใน

ฐำนะใด	 ๆ	 ก็ตำม	 แม้ในฐำนะเป็น

พระเจ้ำจกัรพรรดิพระรำชำเอกในโลก

ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตำย	 จึงทรง 

ปรำรถนำโมกขธรรม	ธรรมเป็นเครือ่ง

หลุดพ้น	 พ้นจำกควำมแก่ควำมเจ็บ

ควำมตำย	ด้วยทรงพจิำรณำเทียบเคียง

ว่ำ	เมื่อมีแก่มีเจ็บมีตำย	ก็จะต้องมีไม่

แก่ไม่เจ็บไม่ตำย	 เหมือนอย่ำงเมื่อมี

กลำงวันก็มีกลำงคืน	 มีกลำงคืนก็มี 

ชาติ
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กลำงวนัเป็นคู่กัน	จงึได้เสด็จออกผนวช

เพ่ือทรงแสวงหำโมกขธรรม	 ในพุทธ-

ประวัติตอนนี้ก็ยังมิได้กล่ำวถึงชำติคือ

ควำมเกิด	 ต่อเมื่อพระองค์ได้ทรงพบ

ทำงที่เป็นมัชฌิมำปฏิปทำ	 ข้อปฏิบัติ

อันเป็นหนทำงกลำงด้วยพระองค์เอง	

ได้ทรงพิจำรณำด้วยพระปัญญำท่ีเป็น

สมัมำทฏิฐคิอืควำมเหน็ชอบ	จงึได้ทรง

พบว่ำ

	 ควำมแก่ควำมเจบ็ควำมตำยนัน้ย่อม

มีเพรำะชำติคือควำมเกิด	 เมื่อมีชำติ

คอืควำมเกิด	จะเกดิเป็นอะไร	ๆ	กต้็อง

มดีบัคอืตำยหรอืแตกสลำยในทีส่ดุ	ไม่มี

ใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตำย	

ใครหรอือะไรเมือ่มเีกดิกต้็องมดัีบดังกล่ำว

	 จึงได้ทรงพบสัจจะคือควำมจริงว่ำ 

สมทุยัคอืควำมเกดิหรอืเหตเุกดิของชรำ 

มรณะนั้นก็เพรำะชำติ	 เม่ือมีชำติก็มี

ชรำมีมรณะ	 อันนับวำ่เป็นสัมมำทิฏฐิ

คือควำมเห็นชอบ

	 และพระพุทธเจ้ำเมื่อครั้งเป็นพระ-

โพธิสัตว์ก็ทรงพิจำรณำสืบค้นไปว่ำ	

ควำมเกดิขึน้แห่งชำตหิรอืเหตเุกดิแห่ง

ชำตินั้นคืออะไร	 ก็ได้ทรงพบว่ำก็คือ 

ภพ	 เพรำะภพเกิดขึ้น	 ชำติจึงเกิดขึ้น	

เพรำะภพมีขึ้น	 ชำติจึงมีขึ้น	 และ

พระพุทธเจ้ำเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์

กไ็ด้ทรงค้นคว้ำสบื	ๆ	ขึน้ไป	แต่ในขัน้

นี้น้ันเอำเพียงแค่ว่ำ	 เพรำะมีภพหรือ

เพรำะภพเกิดขึน้จงึมชีำต	ิชำตจิงึเกิดขึน้ 

เพรำะควำมเกดิขึน้แห่งภพ	จงึมีควำม

เกดิขึน้แห่งชำต	ิกเ็ป็นอนัว่ำพระพทุธเจ้ำ

พระองค์เดียวเท่ำนั้นในโลกนี้ซ่ึงเป็น

พระผูต้รสัรู	้ได้ตรัสรู้พบสัจจะคือควำม

จริงตั้งแต่ในขั้นนี้ว่ำ	 ชรำมรณะนั้นมี

เพรำะชำติคือควำมเกิด	 และชำติคือ

ควำมเกิดมขึีน้กเ็พรำะมภีพ	(ส.ท.	๔๓-๔๕) 

ชาติใหม่ ดู วิชชา ๓

ชิวหาสัมผัส ดู สัมผัส ๖

ชิวหินทรีย์ ดู อินทรีย์ ๖

ชีปะขาว ดู มหาวัน

ชวีกโกมารภจั เป็นชือ่ทีใ่นวงกำรแพทย์แผน

ชีวกโกมารภัจ

โบรำณได้รู ้จักและนับถือกันมำกใน

ประเทศไทยเป็นเวลำช้ำนำน	 ในบำลี

จีวรขันธกะ	 ได้มีเรื่องเล่ำถึงประวัต ิ

ของนำยแพทย์ผูน้ีว่้ำ	ในสมยัพทุธกำล	

กรุงเวสาลี	 นครหลวงของ	 รัฐวัชชี	

เจรญิใหญ่โต	มปีระชำชนพลเมืองมำก	

มีเคร่ืองอปุโภคบรโิภคบรบิรูณ์	มีปรำสำท

อำคำรบ้ำนเรอืนคบัคัง่	มีสวนมีสระเป็น

ที่รื่นรมย์มำกมำย	 ทั้งมี	 นางคณิกา	

ชื่อว่ำ	 อัมพปาลี	 ซึ่งมีรูปงำมประดับ

พระนครให้งดงำม	 นำงอัมพปำลีนั้น

ต้อนรับบุรุษด้วยก�ำหนด	 ๑	 รำตร ี

ต่อ	๕๐	กหำปณะ

	 ในครั้งนั้นได้มีพวกคฤหบดีชำวกรุง

รำชคฤห์นครหลวงมคธคณะหนึง่ไปกรงุ

เวสำลด้ีวยกจิธรุะบำงอย่ำง	ได้เหน็กรงุ
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ของบรุุษ	จงึเกบ็ตวัด้วยแสดงว่ำป่วยไข้	

ต่อมำนำงคลอดบตุรเป็นชำย	จงึให้นำง

ทำสนี�ำไปทิง้ในทีห่ยำกเยือ่	มกัถอืเป็น

ธรรมเนียมว่ำถ้ำคลอดบุตรเป็นหญิงก็

จะเลีย้งไว้และให้สืบอำชพีต่อไป	แต่ถ้ำ

เป็นชำยก็ไม่เลี้ยง	 แต่ว่ำเป็นบุญของ

เด็กคนนั้น	 เพรำะได้มีพระรำชกุมำร

ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ำพิมพิสำรองค์

หนึ่ง	มีพระนำมว่ำ	อภัย	ได้เสด็จไปสู่

ทีเ่ฝ้ำพระเจ้ำแผ่นดนิในเวลำเช้ำ	ได้ทรง

เห็นฝงูกำบนิว่อนอยู่ในท่ีซึง่ทำรกถูกท้ิง

ไว้	กไ็ด้โปรดให้มหำดเลก็ไปตรวจดวู่ำ

มอีะไร	กไ็ด้เห็นมเีดก็ถูกท้ิง	ก็ตรัสถำม

ว่ำยังมีชีวิตอยู่หรือไม่	 มหำดเล็กทูล 

ตอบว่ำยังมีชีวิตอยู่	 เพรำะฉะนั้น	 จึง

ได้มีชือ่ว่ำ		ชวีก	และได้โปรดให้น�ำไป

วัง	 โปรดให้จัดพี่เลี้ยงนำงนมเลี้ยงดูไว้

เป็นอย่ำงดี	 เพรำะฉะนั้น	 จึงได้มีชือ่

ต่อว่ำ	โกมารภจั	หรอื	ชวีกโกมำรภจั

	 ต่อมำเมื่อชีวกโกมำรภัจนั้นเติบโต

ขึน้แล้ว	กไ็ด้กรำบทลูถำมอภยัรำชกมุำร

ถึงมำรดำบิดำของตน	 พระรำชกุมำรก็

ตรัสว่ำ	พระองค์ไม่รูจ้กัมำรดำบดิำของ

ชวีก	แต่ว่ำได้ทรงชบุเลีย้งชีวกไว้เหมอืน

อย่ำงบตุร	ชวีกโกมำรภจักไ็ด้พจิำรณำ

ถึงฐำนะของตน	คิดว่ำถ้ำไม่มีศลิปะจะ

ด�ำรงชีวิตอยู่ในรำชส�ำนักเป็นกำรยำก	

จงึคดิไปศกึษำศลิปวิทยำ	และกไ็ด้ตกลง

เลือกเอำวิชำแพทย์	 เพรำะเหตุว่ำเป็น

เวสำลีเจริญใหญ่โต	 ทั้งสนุกสนำนกัน

อย่ำงนัน้	ครัน้กลบัมำแล้วจึงได้เข้ำเฝ้ำ

พระเจ้ำพิมพิสำร	กรำบทูลให้ทรงทรำบ

ถึงเร่ืองกรุงเวสำลีตำมท่ีได้ไปเห็นมำ	

และกรำบทูลแนะน�ำให้ทรงตั้งสตรีรูป

งำมผู ้หนึ่งให้เป็นนำงคณิกำส�ำหรับ

พระนครรำชคฤห์อย่ำงนครเวสำล	ี 

พระเจ้ำพิมพิสำรก็ประทำนอนุญำต	

พวกคฤหบดีเหล่ำนั้นจึงได้เลือกกุมำรี

รูปงำมผู้หนึ่งชื่อว่ำ	สาลวดี	ตั้งให้เป็น

นำงคณกิำประจ�ำนครรำชคฤห์	และตัง้

อัตรำบ�ำเรอรำตรีละ	๑๐๐	กหำปณะ	

ในส�ำนกัของ	นางคณิกา น้ีจดัให้มีการ 

ฟ้อนร�ำขับร้องเป็นเครื่องบ�ำรุงควำม

เพลิดเพลินต่ำง	ๆ

	 เรือ่งกำรตัง้นำงคณกิส�ำหรบัประจ�ำ 

เมืองนี้ได้เป็นประเพณีของบำงรัฐใน

อินเดียในสมัยน้ัน	 หญิงรูปงำมผู้หนึ่ง

จะต้องถกูเลือกให้เป็นนำงคณกิำ	เป็น

สำธำรณะส�ำหรบัชำยท่ัวไป	เป็นท่ีนิยม

ว่ำเป็นเครือ่งประดบัพระนครให้สวยงำม 

อย่ำงหนึง่	เช่นสวนและสระท่ีน่ำรืน่รมย์	 

จึงได้เรียกว่ำ	 นครโสเภณี	 ที่แปลว่ำ	

เป็นหญิงงำมแห่งนคร	 ในบำงรัฐถ้ำ

ปรำกฏว่ำมีหญงิงำมท่ีสดุเป็นท่ีปองกัน

มำกแล้ว	ก็จะถกูจดัให้เป็นนครโสเภณี	

ไม่ยอมให้ไปตกแก่ผู้ใดโดยเฉพำะ

	 ในเวลำต่อมำนำงสำลวดไีด้ตัง้ครรภ์

ขึน้	เหน็ว่ำหญงิมีครรภ์ไม่เป็นท่ีชอบใจ

ชีวกโกมารภัจ
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วชิำทีป่ระกอบอำชพีไม่เบยีดเบยีนผูใ้ด	

เป็นผูป้ฏบิตัปิระกอบด้วยเมตตำกรณุำ

เกือ้กลูแก่ควำมสขุของมนษุย์	จงึได้ไป

ศึกษำวิชำทำงแพทย์ในส�ำนักแพทย์ผู้

ทิศำปำโมกข์คนหนึ่งในเมือตักกศิลำ	 

ชวีกเป็นผูท่ี้ฉลำดสำมำรถในกำรศึกษำ	

เรียนได้มำก	เรยีนได้เรว็	ทรงจ�ำได้เรว็	

ทรงจ�ำได้ดี	 ไม่หลงลืม	 ในตอนน้ีได้มี

พระอรรถกถำจำรย์ได้แต่งแทรกไว้ว่ำ	

ท้ำวสักกเทวรำชได้เข้ำมำสิงอำจำรย์

ช่วยสอนวิชำแพทย์ให้ชีวกด้วย	จนถึง

สอนให้สำมำรถรักษำคนไข้หนเดียวก็

หำยได้	เมื่อได้ศึกษำอยู่ถึง	๗	ปีก็คิด

ว่ำ	 เรำได้ศึกษำมำมำกถึงเท่ำนี้ที่สุด

ของวิชำก็ไม่ปรำกฏ	 เม่ือไรจะปรำกฏ

สกัท	ีจึงได้เข้ำไปถำมอำจำรย์	อำจำรย์

สั่งให้ชีวกถือจอบออกไปหำต้นไม้ 

ต่ำง	ๆ	ในท่ีประมำณ	๑	โยชน์โดยรอบ	

เมือ่พบต้นไม้ต้นใดท่ีไม่ใช่ยำก็ให้ขดุน�ำ

เอำมำ	 ชีวกนั้นก็ได้ปฏิบัติตำม	 เที่ยว

ค้นหำต้นไม้ทีไ่ม่ใช่ยำ	คอืทีไ่ม่สำมำรถ

น�ำมำท�ำยำได้	กไ็ม่พบ	เพรำะว่ำไปพบ

แต่ที่สำมำรถใช้เป็นยำได้ทั้งนั้น	 จึงได้

กลับมำแจ้งให้อำจำรย์ทรำบ	 อำจำรย์

จึงได้ประกำศว่ำ	 เธอเป็นผู้ศึกษำจบ

แล้ว	 เท่ำนี้ก็เพียงพอเพื่อจะเลี้ยงชีวิต

ของเธอได้	 จึงได้มอบเสบียงเดินทำง

กลับให้เพียงเล็กน้อย	 และส่งชีวกให้

เดินทำงกลับ

	 ชีวกได้เดนิทำงกลบัไปยงักรงุรำชคฤห์	

แต่ว่ำได้ผ่ำนเมอืงต่ำง	ๆ	มำโดยล�ำดับ	

เม่ือผ่ำนมำถึงเมืองสำเกตก็ส้ินเสบียง	

เพรำะอำจำรย์ให้เสบียงเพียงเล็กน้อย

เท่ำนั้น	 จึงต้องคิดหำเสบียงใหม่ที่จะ

เดนิทำงต่อไปด้วยกำรไปขอรบัรกัษำโรค

	 ในครัง้นัน้ภรยิำเศรษฐใีนเมอืงสำเกต

เป็นโรคปวดศีรษะมำเป็นเวลำ	 ๗	 ป	ี

ได้มหีมอใหญ่เป็นอนัมำกมำรกัษำกไ็ม่

สำมำรถที่จะรักษำให้หำยได้	 เสียเงิน

เสียทองไปเป็นอันมำก	ชวีกกเ็ข้ำไปขอ

อำสำรักษำ	ทแีรกภรยิำเศรษฐกีก็ล่ำว

ปฏิเสธ	 ด้วยหมิ่นว่ำเป็นหมอเด็ก	 ๆ	

จะเสียทรัพย์เปล่ำ	 ชีวกก็กล่ำวรับรอง

ว่ำจะไม่เรียกทรัพย์ก่อน	 เมื่อบ�ำบัด 

โรคหำยแล้วจะให้เท่ำไรก็ตำมแต่จะ

ปรำรถนำ	ภรยิำเศรษฐจึีงยอมให้รกัษำ			

ชีวกได้เข้ำไปยังห้องของภริยำเศรษฐี

ตรวจดูอำกำรต่ำง	ๆ	แล้ว	ก็สั่งให้น�ำ

เนยใสมำประมำณซองมอืหนึง่	บดผสม

ด้วยเภสัชต่ำง	ๆ	แล้วให้ภรยิำเศรษฐนีตัถ์

เมื่อภริยำเศรษฐีได้นัตถ์ยำนั้นก็หำย

จำกโรคปวดศรีษะซึง่ได้เป็นมำเวลำนำน	

จงึได้พร้อมกบัเศรษฐแีละญำตริวมกนั

มอบทรพัย์ให้แก่ชวีก	๑,๖๐๐	กหำปณะ	

พร้อมทั้งทำสและทำสีอีกด้วย

	 ชีวกได้น�ำทรัพย์เหล่ำนั้นไปยังกรุง

รำชคฤห์	 ได้เข้ำเฝ้ำทูลถวำยแก่อภัย- 

รำชกมุำรเป็นส่วนสนองพระเดชพระคณุ
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ที่ได้ทรงเล้ียงดูมำ	 พระรำชกุมำรก็ได้

ประทำนคืน	 และโปรดให้ปลูกนิเวศน์ 

อยู่ภำยในวังของพระองค์

	 ครัง้นัน้พระเจ้ำพิมพิสำรประชวรเป็น 

โรคพระภคันทละ	คือโรครดิสดีวงทวำร	 

มีโลหิตออกเปื้อนผ้ำสำฎก	 พระเทว ี

ทัง้หลำยพำกนัเยำะเย้ยว่ำเทวรำชทรง

มีระดู	 จะประสูติในไม่ช้ำ	 พระรำชำ

ทรงละอำย	 ก็โปรดให้อภัยรำชกุมำร

หำหมอมำบ�ำบัด	 พระกุมำรก็ส่งหมอ

ชวีกเข้ำไปถวำยกำรรักษำ	ชวีกกถ็วำย

กำรรกัษำด้วยกำรทำยำเพยีงคร้ังเดยีว	

พระเจ้ำพิมพิสำรก็ทรงหำยโรค	แล้วก็

โปรดให้นำงสนมก�ำนัลเป็นอันมำก	

ประดับเคร่ืองประดับเต็มที่	 แล้วให้

เปลือ้งเครือ่งประดบัออกกองไว้ประทำน

แก่ชีวก	ชวีกไม่รับแต่ว่ำกรำบทูลว่ำ	ขอ

แต่ให้พระองค์ทรงระลึกถึงอธิกำรของ

ตนเท่ำนั้น	 พระรำชำก็โปรดให้เป็น

แพทย์หลวงบ�ำรุงพระองค์และฝ่ำยใน	

กับบ�ำรุงพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้ำเป็น

ประมุข

	 ในครั้งนั้นเศรษฐีกรุงรำชคฤห์เอง

เป็นโรคในศรีษะมำ	๗	ปี	มหีมอใหญ่	ๆ 

เป็นอันมำกมำรักษำก็ไม่หำย	 หมอ 

บอกลำไปเสียเป็นอันมำก	 บำงพวกก็

พำกันบอกว่ำอีก	 ๕	 วันจะตำย	 บำง

พวกก็บอกว่ำอีก	๗	วันก็จะตำย	นำย

นิคมรำชคฤห์จึงได้เข้ำไปเฝ้ำพระเจ้ำ-

พมิพิสำรทลูขอหมอชวีกเป็นผูช่้วยบ�ำบัด	

หมอชีวกได้ไปยังนิเวศน์ของเศรษฐ	ี

ตรวจดูอำกำรของเศรษฐีแล้วถำมว่ำ	

ถ้ำบ�ำบดัโรคหำยได้จะให้อะไร	เศรษฐี

กต็อบว่ำจะให้สมบัตท้ัิงหมด	ตนเองจะ

ยอมเป็นทำส	 ถำมว่ำจะนอนตะแคง

ขวำซ้ำยและนอนหงำยท่ำละ	๗	เดอืน

ได้หรือไม่	เศรษฐีตอบว่ำได้	หมอชีวก

ก็จับให้เศรษฐีนอนบนเตียง	 ผูกติดที่

เตยีงแล้วผ่ำหนงัศรีษะเปิดรอยประสำน	

น�ำปำณกะสิง่มชีวีติินทรย์ีเลก็	ๆ	ออกมำ	

๒	ตวั	กล่ำวกนัว่ำ	พวกอำจำรย์ทีเ่ห็น

ตวัใหญ่กก็ล่ำวว่ำ	อกี	๕	วันเศรษฐจีกั

ตำย	 พวกอำจำรย์ท่ีเห็นตัวเล็กก็บอก

ว่ำ	 อีก	๗	 วันเศรษฐีจักตำย	 แล้วได้

ปิดรอยประสำนเย็บหนังศีรษะทำยำ 

ให้ตดิตำมเดมิ	เศรษฐนีอนตะแคงข้ำง

หนึง่ได้	๑	สัปดำห์กบ็อกว่ำไม่สำมำรถ

นอนตะแคงข้ำงหนึ่งต่อไปได้	 ชีวกก็

อนุญำตให้เปลี่ยนเป็นนอนตะแคงอีก

ข้ำงหนึ่ง	 ๑	 สัปดำห์	 นอนหงำย	 ๑	

สัปดำห์	 รวมเป็น	๓	สัปดำห์	ก็บอก

ว่ำ	ถ้ำไม่บอกให้นอนข้ำงละ	๗	เดือน	

เศรษฐีก็คงไม่อำจจะนอนแม้เพียงข้ำง

ละ	 ๗	 วันได้	 ในบัดนี้โรคหำยแล้วให้

ลุกขึ้นนั่งได้	 เมื่อเศรษฐีจะมอบสมบัติ

ทั้งปวงให้	 และมอบตัวเองให้เป็นทำส

ตำมสัญญำก็ไม่รับ	 ขอรับแต่ทรัพย์ 

แสนหนึ่งส�ำหรับพระรำชำ	 แสนหนึ่ง

ส�ำหรับตน
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	 ในครั้งนั้นเศรษฐีบุตรชำวเมือง 

พำรำณสี	เล่นกีฬำกำยกรรมป่วยเป็น	 

โรคอันตคัณฐะ	 คือว่ำโรคล�ำไส้บิด	 

หรอืว่ำโรคล�ำไส้เป็นปมมีอำกำรอำหำร

ไม่ย่อย	 อุจจำระปัสสำวะไม่คล่อง	 มี

ร่ำงกำยผ่ำยผอมลงไป	เศรษฐผีูบ้ดิำจงึ

ได้น�ำไปยังกรุงรำชคฤห์เข้ำเฝ้ำพระรำชำ	

กรำบทลูขอหมอชวีกไปช่วยรกัษำ	หมอ

ชวีกไปถงึตรวจดอูำกำรต่ำง	ๆ	แล้วให้

คนออกไปกั้นม่ำน	 ให้ภริยำของบุตร

เศรษฐียืนข้ำงหน้ำ	 แล้วก็ผ่ำหน้ำท้อง

น�ำไส้ที่บิดออกคลี่คลำยให้เป็นปกต	ิ

แล้วสอดล�ำไส้เข้ำไปเยบ็หนงัท้องทำยำ

ให้ตดิกนัตำมเดมิ	กำรบ�ำบดัโรคในครัง้

นี้ได้ทรัพย์หนึ่งหมื่นหกพันกหำปณะ

	 ครั้ ง น้ัน	 พระเจ ้าจัณฑปัชโชต  

กรงุอชุเชนี	ประชวรเป็นโรคปัณฑปุลาส 

คอืโรคผอมเหลอืง	ทรงส่งทตูไปทลูขอ

หมอชีวกไปรักษำ	 หมอชีวกไปถงึแล้ว

เข้ำเฝ้ำตรวจพระอำกำรต่ำง	ๆ	กก็รำบทูล

ถำมว่ำ	จะทรงดืม่เนยใสทีเ่คีย่วเป็นยำ

ได้หรอืไม่	พระรำชำทรงปฏเิสธ	เพรำะ

ทรงรังเกียจเนยใส	 รับสั่งให้ใช้สิ่งอื่น

นอกจำกเนยใส	 หมอชีวกคิดว่ำโรค

อย่ำงนีไ้ม่อำจจะเว้นเนยใสได้	จงึเค่ียว

เนยใสกับยำต่ำง	ๆ	ให้มสีกีลิน่รสเหมอืน

น�้ำฝำด	 คือน�้ำยำต้มแก่นไม้เป็นต้น	

เพือ่ลวงให้เสวย	และคิดเตรยีมกำรหนี	

จึงเข้ำไปเฝ้ำกรำบทูลว่ำ	 ธรรมดำว่ำ

หมอจ�ำต้องขุดรำกไม้รวบรวมยำบำง

อย่ำงฉับพลัน	 จึงขอให้ทรงสั่งว่ำหมอ 

ชีวกปรำรถนำจะไปก็ขอให้ไปได้ด้วย

พำหนะทุกอย่ำง	 โดยทวำรทุกทวำร 

และทุกเวลำตลอดถึงกำรกลับเข้ำมำ	

พระรำชำได้โปรดสัง่ตำมประสงค์	หมอ

ชวีกได้ถวำยยำเข้ำเนยใสให้พระรำชำ

เสวย	 แล้วก็ไปโรงช้ำงขึ้นช้ำงพังชื่อว่ำ	 

ภทัทวด	ีหนอีอกจำกนครอชุเชน	ีฝ่ำย

พระเจ้ำจณัฑปัชโชตได้เสวยยำเข้ำเนยใส	

ครัน้ยำย่อยทรงเรอก็ทรงทรำบว่ำได้ถกู

หมอหลอกให้ดืม่เนยใสแล้ว	ก็ทรงกริว้	

รับสั่งให้จับตัวหมอชีวก	 เมื่อทรำบว่ำ

ขึน้ช้ำงพงัภทัทวดหีนไีปแล้ว	กร็บัสัง่ให้

กำกะทำสผู้มีฝีเท้ำเร็วกว่ำช้ำงภัททวดี

รบีตำมไป	แต่รบัสัง่ห้ำมกำกะทำสมิให้

รบัอะไรของหมอชวีกมำบรโิภค	เพรำะ

พวกหมอมีมำยำมำก	 กำกะทำสตำม

ไปทันหมอชีวกซึ่งก�ำลังบริโภคอำหำร

อยู่ในเขตเมืองโกสัมพีในระหว่ำงทำง	

กแ็จ้งให้หมอชวีกทรำบว่ำมีรับสัง่ให้กลบั	

หมอชีวกก็กล่ำวว่ำ	 ให้รอก่อนจนกว่ำ

จะบริโภคอำหำรเสร็จ	 และชวนกำกะ

ทำสให้บริโภคอำหำรด้วย	 เมื่อกำกะ

ทำสไม่ยอมบรโิภคอำหำร	จงึได้แทรก

ยำด้วยเล็บในผลมะขำมป้อม	 กำกะ

ทำสเหน็ว่ำแม้ชวีกกย็งัเคีย้วมะขำมป้อม

ได้คงจะไม่เป็นอะไร	 ก็รับเอำมะขำม

ป้อมท่ีถูกแทรกยำไว้มำเค้ียวและด่ืมน�ำ้	
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กถ่็ำยในทันทีน้ันเอง	มีควำมตกใจถำม

หมอชีวกว่ำ	นีจ่ะมีชวีติอยูห่รอืไม่	หมอ

ชีวกก็ตอบว่ำ	 ไม่ต้องกลัว	 จะหำยได	้

แต่ว่ำพระรำชำทรงดุร้ำยนักจะให้ฆ่ำ

ตนเสยี	จงึจะไม่กลับละ	แล้วกม็อบช้ำง

ภัททวดีคืนให้แก่กำกะทำสให้น�ำกลับ

กรุงอุชเชนี	 พระเจ้ำจัณฑปัชโชตทรง

หำยโรคแล้ว	 ทรงระลึกถึงอธิกำรของ

หมอชีวก	 โปรดส่ง	ผ้าสิเวยยกะ	คือ

ผ้ำเนื้อพิเศษทอที่เมืองสีพีคู ่หน่ึงไป

ประทำน	หมอชวีกคดิว่ำผ้ำคูน่ี	้พระพทุธเจ้ำ

หรอืพระเจ้ำพมิพสิำรเท่ำนัน้สมควรจะ

ทรงใช้

	 อนึง่	ในสมยันัน้พระผูม้พีระภำคเจ้ำ

เองก็มีพระกำยไม่สบำย	 เพรำะว่ำมี

อำกำรผูกไม่ถ่ำย	 มีพระประสงค์จะ

เสวยยำระบำย	 ท่ำนพระอำนนท์ก็ไป

แจ้งแก่หมอชวีก	หมอชวีกกไ็ด้ประกอบ

ยำระบำยถวำย	พระผูมี้พระภำคได้ทรง

เสวยยำระบำยแล้วก็มีพระกำยส�ำรำญ 

เป็นปกติ

	 หมอชวีกผูน้ีไ้ด้เป็นแพทย์ทีม่ชีือ่เสยีง

ในครั้งพุทธกำลนั้นเป็นอย่ำงยิ่ง	 และ

ได้มศีรัทธำในพระพทุธศำสนำ	ได้สร้ำง

วัดถวำยพระพุทธเจ้ำไว้วัดหนึ่งในกรุง

รำชคฤห์	 เรียกกันว่ำ	 วัดชีวกัมพวัน 

ซึ่งจะได้เล่ำต่อไป

	 เมื่อหมอชีวกโกมำรภัจได้ถวำยยำ

ระบำยแด่พระพทุธเจ้ำจนทรงมพีระกำย

ผำสุกแล้วก็ได้ถวำยผ้ำคู่สิเวยยกะคือ

ผ้ำที่ท�ำจำก	 แคว้นสีพี	 (ซึ่งพระเจ้ำ

จัณฑปัชโชต	 กรุงอุชเชนี	 ได้ส่งมำ

ประทำนเป็นกำรตอบแทนในกำรท่ีหมอ

ชีวกได้ไปถวำยกำรรักษำจนทรงหำย

จำกโรคผอมเหลือง)	 แด่พระพุทธเจ้ำ	

แต่ว่ำก่อนทีจ่ะถวำยได้ทลูขอพรข้อหนึง่	

พระพทุธเจ้ำได้ตรสัว่ำ	พระตถำคตทัง้

หลำยได้ล่วงพรเสียแล้ว	 หมอชีวกก็

กรำบทูลว่ำ	 ให้ทรงพิจำรณำดูตำม

สมควร	 เม่ือสมควรท่ีจะประทำนได้ก็

ขอให้ประทำน	 หมอชีวกได้ทูลขอให้

ภิกษุรับคฤหบดีจีวรได้	 พระพุทธเจ้ำ

กไ็ด้ทรงอนญุำต	ก่อนแต่นีพ้ระภกิษใุช้

แต่ผ้ำบังสุกุล	คือเที่ยวเก็บผ้ำที่เขำทิ้ง

มำท�ำผ้ำนุง่ห่ม	ไม่รบัผ้ำท่ีชำวบ้ำนถวำย	

หมอชวีกเป็นผูท้ีม่ำทลูขอให้ทรงอนญุำต

ให้ภกิษรุบัผ้ำทีน่�ำมำถวำยเป็นคนแรก	

ผ้ำอย่ำงนีเ้รยีกว่ำ	คฤหบดจีวีร	ในกำร

ทรงอนญุำตนัน้กมี็พระพทุธด�ำรสัตรสั

เป็นกลำง	ๆ	ว่ำ	ถ้ำปรำรถนำจะถอืผ้ำ

บงัสุกลุกใ็ห้ถือ	ปรำรถนำจะรบัคฤหบดี

จีวรก็ให้รับ	แต่ว่ำตรัสสรรเสริญควำม

สันโดษคือควำมยินดีตำมมีตำมได้	

พระพทุธเจ้ำได้ทรงแสดงธรรมอนโุมทนำ

ผ้ำทีห่มอชวีกถวำย	ให้หมอชวีกได้เกดิ

ควำมเห็นแจ่มแจ้ง	 ให้เกิดควำมคิด

สมำทำนคือถือปฏิบัติ	 ให้เกิดควำม

อำจหำญ	 ให้เกิดควำมรื่นเริงในธรรม	
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ในตอนนี้พระอรรถกถำจำรย์ได้กล่ำว

ว่ำ	หมอชวีกได้เกดิดวงตำเหน็ธรรมคอื

เป็นพระโสดำบัน	ครัน้แล้วกไ็ด้คดิท่ีจะ

ถวำยสวนมะม่วงที่เรียกว่ำ	 อัมพวัน 

ของตนให้เป็นอำรำม	 เพรำะเหตุว่ำ 

เวฬุวนันัน้อยูไ่กล	ส่วนอมัพวันคอืสวน

มะม่วงของตนอยูใ่กล้กว่ำ	สะดวกทีจ่ะ

ไปมำ	จงึได้ทลูถวำยสวนมะม่วงของตน

ให้เป็นอำรำมคือให้เป็นวัด	 ปรำกฏว่ำ

พระพุทธเจ้ำได้เสดจ็ไปประทบัทีอ่มัพวนั

ของหมอชีวกโกมำรภัจน้ีเป็นบำงครั้ง

บำงครำว

	 ครัง้หนึง่เมือ่พระพทุธเจ้ำประทบัอยู่

ที่อัมพวันน้ัน	 หมอชีวกโกมำรภัจได้

เข้ำไปเฝ้ำและได้กรำบทูลถำมว่ำ	 ตน

ได้ยนิเขำพดูกนัว่ำ	หมูช่นฆ่ำสตัว์อทุศิ

พระสมณโคดม	พระสมณโคดมกท็รง

ทรำบอยู่	 และก็เสวยเนื้อสัตว์ที่เขำฆ่ำ

อทุศิอนัเรยีกว่ำ	อทุสิมงัสะ	พลอยเป็น	

(ปำณำตบิำต)	กรรมพ่วงอำศัยไปด้วย	

ที่เขำพูดดั่งนี้เป็นกำรพูดจริงตำมที่

พระพุทธเจ้ำได้ทรงประกอบอย่ำงนั้น	

หรือว่ำเขำพดูเป็นกำรกล่ำวตูด้่วยค�ำไม่จรงิ

	 พระพทุธเจ้ำกต็รสัตอบว่ำ	ท่ีเขำพดู

กนัดัง่นัน้มใิช่เป็นกำรพูดตำมทีพ่ระองค์

ปฏิบัติ	 เป็นกำรตู่พระองค์ด้วยค�ำไม่

เป็นจริง	 เพรำะว่ำพระองค์ได้ตรัสว่ำ	

เนื้อสัตว์ที่ภิกษุไม่ควรบริโภค	 นั้น	

ประกอบด้วยฐำนะ	 ๓	 คือ	 ด้วยกำร

เห็น	 ด้วยกำรได้ยิน	 ด้วยกำรรังเกียจ

สงสัย	กำรเหน็คอืเหน็เขำฆ่ำเพือ่จะเอำ

มำถวำย	ได้ยนินัน้กค็อืได้ยนิเขำพดูว่ำ

เขำฆ่ำจะเอำมำถวำย	ด้วยรงัเกยีจสงสยั

กคื็อไม่ได้เหน็ไม่ได้ยนิ	แต่มจีติรงัเกยีจ

สงสัยว่ำเขำฆ่ำมำถวำย	 พระองค์ตรัส

ว่ำเนือ้ไม่ควรบรโิภคด้วยฐำนะท้ัง	๓	นี้	

และพระองค์ตรสัว่ำเนือ้ท่ีควรจะบรโิภค

นั้น	ประกอบด้วยฐำนะทั้ง	๓	ตรงกัน

ข้ำม	คือ	ด้วยไม่ได้เห็น	ด้วยไม่ได้ยิน	

ด้วยไม่ได้รังเกียจสงสัย

	 ต่อจำกนีก้ต็รสัว่ำ	ภกิษุในธรรมวินยั

นีไ้ด้อำศยัคำมนคิมแห่งใดแห่งหนึง่อยู่	

โดยเป็นผู้ที่มีใจประกอบด้วยเมตตำ	

กรุณำ	มุทิตำ	อุเบกขำ	แผ่ไปในทิศที่	

๑	ในทิศที่	๒	ในทิศที่	๓	ในทิศที่	๔	

ในเบือ้งบน	ในเบือ้งล่ำง	เธอเป็นผูม้ใีจ

ประกอบด้วยพรหมวหิำรธรรมทัง้	๔	นัน้ 

อนัไพบลูย์	อนักว้ำงขวำงไม่มปีระมำณ	

ไม่มีเวร	 ไม่มีควำมคิดเบียดเบียน	 

แผ่ไปตลอดโลกท้ังหมดในท่ีทุกสถำน

โดยประกำรทั้งปวง	 คฤหบดีหรือบุตร

คฤหบดเีข้ำไปหำเธอและนิมนต์ด้วยภตั

ในวันรุ่ง	 เมื่อเธอประสงค์ก็รับนิมนต	์

และเมื่อเธอได้เข้ำไปในบ้ำนตำมที่รับ

นิมนต์นั้น	เขำก็อังคำสด้วยบิณฑบำต	

เธอก็มิได้มีควำมคิดขอให้เขำอังคำส

ด้วยบิณฑบำตประณีต	(คือคิดหวังให้

เขำองัคำสด้วยบิณฑบำตประณตีอย่ำง
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นี	้ๆ)	เธอฉนับิณฑบำตด้วยกำรพจิำรณำ	

เห็นโทษและใช้ปัญญำที่แล่นออก	 คือ

มิได้บริโภคด้วยตัณหำ	 เมื่อเป็นเช่นนี้

ภิกษุนั้นจะชื่อว่ำเป็นผู้มีเจตนำควำม

จงใจเพื่อที่จะเบียดเบียนตน	 เพื่อจะ

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่	หรอืว่ำเพือ่จะเบยีดเบียน

ทั้งสองฝ่ำยบ้ำงหรือ

	 หมอชีวกกรำบทูลว่ำ	 ถ้ำภิกษุเป็น 

ผู ้เจริญพรหมวิหำรธรรม	 ท้ังมีกำร

พจิำรณำในกำรฉนับณิฑบำตอย่ำงนัน้	

ก็ไม่เป็นผู้มีเจตนำเพื่อเบียดเบียนตน

และผู้อื่น

	 พระพทุธเจ้ำกต็รัสว่ำ	เม่ือเป็นเช่นน้ี	

เธอก็เป็นผูช้ือ่ว่ำฉนัอำหำรโดยไม่มีโทษ

ไม่ใช่หรือ

	 หมอชีวกก็กรำบทูลรับว่ำเป็นอย่ำง

น้ัน	 เมื่อเธอเป็นผู ้ปฏิบัติและท�ำใจ 

ได้อย่ำงนั้น	 ก็เป็นผู้ท่ีฉันอำหำรไม่มี

โทษ	 หมอชีวก	 กรำบทูลต่อไปว่ำ	 

ตนได้เคยฟังมำว่ำพรหมเป็นผู้ท่ีเป็น

เมตตำวิหำรี	 อยู่ด้วยเมตตำ	 กรุณำ 

วิหำรี	 อยู ่ด้วยกรุณำ	 มุทิตำวิหำรี	 

อยู่ด้วยมุทิตำ	 อุเบกขำวิหำรี	 อยู่ด้วย

อุเบกขำ	 ตนเห็นพระพุทธเจ้ำได้ทรง

เป็นสักขีพยำน	 เพรำะว่ำพระพุทธเจ้ำ

ทรงเป็นผู้มีเมตตำวิหำรีเป็นต้น

	 พระพุทธเจ้ำจงึตรสัต่อไปว่ำ	บุคคล

ใดยังมพียำบำท	คือว่ำยังมีควำมมุ่งร้ำย

มุ่งควำมพิบัติ	 ด้วยอ�ำนำจของรำคะ	

โทสะ	โมหะอนัใด	รำคะ	โทสะ	โมหะ

อนันัน้ของบคุคลนัน้ไม่มแีก่พระพทุธเจ้ำ	

เพรำะว่ำทรงละได้เดด็ขำดแล้ว	ต่อจำก

นี้ก็ได้ตรัสว่ำ	 บุคคลผู้ท่ีฆ่ำสัตว์ถวำย

พระพทุธเจ้ำหรอืสำวกของพระพทุธเจ้ำ	

อันเรียกว่ำอุทิสมังสะนั้น	ย่อมประสบ

สิ่งที่มิใช่บุญด้วยฐำนะ	๕	คือ

	 เม่ือส่ังเขำว่ำ	จงไปน�ำสัตว์ทีโ่น้นมำ	

กเ็ป็นผูป้ระสบส่ิงทีมิ่ใช่บญุเป็นประกำร

แรก

	 เม่ือเขำน�ำสัตว์นั้นมำด้วยวิธีผูกคอ

ล่ำมมำเป็นต้น	ท�ำให้สตัว์นัน้ได้รบัควำม

ทกุข์โทมนสัเป็นอนัมำก	กช็ือ่ว่ำประสบ

สิ่งที่มิใช่บุญเป็นประกำรที่	๒

	 เมื่อสั่งเขำว่ำ	 จงไปฆ่ำสัตว์นี้	 ก็ชื่อ

ว่ำได้ประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นประกำร

ที่	๓	

	 เมื่อสัตว์นั้นก�ำลังถูกฆ่ำ	 ก็ชื่อว่ำได้

ประสบส่ิงที่มิใช่บุญเป็นประกำรที่	 ๔	

และ

	 เมื่อได้ถวำยให้พระตถำคต	หรือว่ำ 

พระสำวกของพระตถำคตฉัน	ด้วยสิ่ง 

ทีเ่ป็นอกปัปิยะ	(สิง่ทีไ่ม่สมควร)	กช็ือ่

ว่ำได้ประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นประกำร 

ที	่๕	

	 เมื่อตรัสดั่งนี้แล้ว	หมอชีวกโกมำร-

ภจั	กก็รำบทลูสรรเสริญพระพุทธภำษติ	

และได้กล่ำวรับรองว่ำภกิษุท้ังหลำยเป็น

ผูฉ้นัอำหำรเป็นกปัปิยะคอืสิง่ทีส่มควร	
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ฉันอำหำรที่เป็นอนวัชชะคือสิ่งที่ไม่มี

โทษ	แล้วได้ประกำศตนเป็นอุบำสกถงึ

พระพทุธเจ้ำ	พระธรรม	และพระสงฆ์	

เป็นสรณะตลอดชีวิต

	 พระสตูรนีเ้รยีกว่ำ	ชวีกสตูร	ได้ตรสั

แสดงเพรำะเหตุที่หมอชีวกโกมำรภัจ

ได้กรำบทูลถำม	 และได้มีเน้ือควำม

เป็นกำรแก้ปัญหำท่ีว่ำ	ท�ำไมห้ำมไม่ให้

ฆ่ำสตัว์แล้วภกิษจุงึฉนัเนือ้สตัว์อีก	กล่ำว

โดยย่อว่ำไม่ได้กล่ำวอนุญำตด้วยประกำร

ท้ังปวง	ไม่ได้กล่ำวห้ำมด้วยประกำรทัง้ปวง 

คอืว่ำห้ำมเน้ือท่ีเป็นอุทิสมังสะ	(เนือ้ท่ี

เขำฆ่ำอุทศิเจำะจง)	ทีภิ่กษไุด้เหน็	ได้ฟัง 

หรือว่ำ	ได้สงสยั	และทรงห้ำม	เนือ้	๑๐	

จาํพวก	มเีนือ้มนษุย์	เนือ้หม	ีเนือ้ช้ำง	

เป็นต้น	กับทรงห้ำมเนื้อดิบ	ส่วนเนื้อ

นอกจำกน้ันไม่ใช่เน้ือที่เป็นอุทิสมังสะ

ไม่ทรงห้ำม	แต่ในกำรทีจ่ะฉันเนือ้ชนดิ

ทีไ่ม่เป็นโทษนัน้ก็ต้องท�ำใจด้วย	คอืจะ

ต้องมใีจประกอบด้วยพรหมวหิำรธรรม	

และไม่มีควำมมุ่งหมำยว่ำจะต้องได้

อำหำรอย่ำงนั้นอย่ำงนี้	 บำงที	 ไปฉัน

ไม่พบอำหำรทีม่เีนือ้เข้ำกนึ็กว่ำเนือ้ไม่มี

เลย	 คิดแลบไปอย่ำงน้ัน	 บำงทีก็เป็น

บำปไปหน่อยเหมอืนกนั	เพรำะฉะนัน้	

อย่ำตั้งเจตนำอย่ำงนั้น	 เม่ือเขำน�ำมำ

ถวำยอย่ำงใดกส็นัโดษคอืยนิดอีย่ำงนัน้	

ไม่ให้ใจวอกแวกไปในทำงจะกนิเนือ้สตัว์	

กเ็มือ่รกัษำอย่ำงน้ีแล้วกไ็ด้ชือ่ว่ำ	ได้ฉนั

อำหำรเป็นกัปปิยะ	 ฉันอำหำรเป็น 

อนวัชชะคือไม่มีโทษ	ตำมพระสูตรนี้

	 อนึง่	พระเป็นผู้ท่ีมชีีวติเนือ่งด้วยผู้อืน่ 

เมื่อผู้อื่นเขำปรุงอำหำรที่เป็นเนื้อสัตว์

ทั่ว	 ๆ	 ไป	 ถ้ำจะถือไม่ฉันก็เป็นกำร

ล�ำบำก	 เพรำะเขำจะต้องไปจัดอำหำร

พเิศษมำให้	เพรำะฉะนัน้	จงึตดับทเสยีว่ำ 

เมือ่ไม่ใช่เนือ้ทีห้่ำมดงักล่ำวแล้วนัน้	เมือ่

เขำถวำยอย่ำงใด	จะมีเนือ้สตัว์หรอืไม่มี

ก็ตำม	ก็พิจำรณำฉันได้ทั้งนั้น	เพรำะ

ฉะนั้น	 กำรบัญญัติลงไปด้วยเหตุผล	

และกำรปฏิบัติท่ีพอเป็นไปได้ในเม่ือท่ี

จะอำศัยประชำชนอยู่ดั่งนี้ก็พอเหมำะ

พอสม	(พ.พ.	๑๑๕-๑๒๒)

ชีวกสูตร

ชีวกสูตร ดู ชีวกโกมารภัจ

ชีวกัมพวัน ดู ชีวกโกมารภัจ

ชีวิตกัปปะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ,  

  สังขตธรรม

ชีวิตรูป ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ, นาม 

  รูป, สังขตธรรม

ชีวิตินทรีย์ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ,  

  นามรูป

ชุมนุมเทวดา ดู เทวสันนิบาต

เชิญวิญญาณ ดู นิพพาน

เชื่อง่าย ดู สติ

โชคดี ดู บารมี 

โชติบาล ดู ทุสสเจดีย์
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ฌาน ดู โมกขธรรม, สมาธิ

ฌานทางปัญญา ดู วิปัสสนาปัญญา

ฌานทางสมาธิ ดู วิปัสสนาปัญญา

ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ ดู ทศพลญาณ
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ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา ดู การถือ 

  อุปัชฌาย์, สังฆกรรม

ญาณ ด ูคมัภร์ีอภธิมัมัตถสงัคหะ, ปฐมเทศนา,  

  วิปัสสนูปกิเลส

ญาณ ๓ ดู อริยสัจจ์ ๔, อุปาทาน ๔

ญาณ ๔ อันปัญญาในธรรมนั้นโดยปริยาย

คือทางอันหนึ่ง ก็ได้แก่ ธมฺเม าณํ 

ญาณคอืความหยัง่รูใ้นธรรม อนัได้แก่

ในธรรมคือสัจจะทั้ง ๔ และในนิโรธ

ธรรม ญาณในธรรมคอืสจัจะทัง้ ๔ นัน้

ก็ได้แก่ในทุกขสัจจะ สภาพท่ีจริงคือ

ทกุข์ สมทุยัสจัจะ สภาพทีจ่รงิคอืสมทุยั 

เหตุให้เกิดทุกข์ นิโรธสัจจะ สภาพที่

จรงิคือนโิรธ ความดบัทุกข์ มรรคสจัจะ 

สภาพที่จริงคือมรรค ทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทุกข์ จะพึงหมายถึงญาณใน

มรรค คือสัจจะทั้งสี่ที่เป็นส่วนมรรค 

กับในนิโรธธรรม ธรรมคือนิโรธความ

ดับ จะพึงหมายถงึผล ฉะนัน้ จงึมีสรปุ

อีกว่า ธมฺเม าณํ ญาณคือความ 

หยัง่รู้ในธรรมหมายถงึในมรรคและผล 

นี้เป็นข้อที่หนึ่ง

 อนฺวเย าณํ ญาณคือความหยั่งรู้

ในอนุคต ิคอืในการด�าเนนิไปตามญาณ

ข้อแรกนั้น เป็นญาณคือความหยั่งรู้ที่

อ�านวยต่อญาณข้อแรก อธบิายทีเ่กีย่ว

เน่ืองกันว่า ญาณคอืความหยัง่รูใ้นธรรม 

คือสจัจธรรม นโิรธธรรม หรอืในมรรค

และผลข้อแรกดังกล่าวเป็นญาณคือ

ความหยัง่รูใ้นธรรม ทีป่ระจกัษ์จ�าเพาะ

หน้า ส่วน อนฺวเย าณํ ความหยั่งรู้

ในอนคุต ิการไปตามญาณข้อแรก หรอื

อ�านวยต่อญาณข้อแรกนั้นก็หมายถึง

ความหยัง่รูว่้าในปัจจบุนัอนัเป็นสัจจะที่

ประจกัษ์ หรือเป็นธรรมทีป่ระจักษ์ฉนัใด 

ในอดีตก็ฉันนั้น ในอนาคตก็ฉันนั้น ก็

คอืว่า ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอืทัง้ห้าเหล่านี ้นี้

แหละเป็นตวัทุกข์ ตณัหาคือความดิน้รน

ทะยานอยากนี้แหละที่เป็นตัวสมุทัย 

เหตใุห้เกดิทกุข์ ความดบัตณัหาเสยีได้

นีแ้หละเป็นตวันิโรธ ความดบัทกุข์ ทาง

ที่มีองค์แปด มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี้

แหละเป็นมรรค ทางปฏบิตัใิห้ถึงความ

ดับทุกข์ ไม่ว่าจะในอดีต ไม่ว่าจะใน

อนาคต ไม่ว่าจะในปัจจบุนั กย่็อมเป็น

อย่างนี้ 

 ฉะนั้น ญาณที่ประจักษ์ในปัจจุบัน

ในสจัจะเหล่านีเ้ป็นฉนัใด ในอดตีกเ็ป็น

สัจจะเหมือนอย่างนี้ฉันนั้น ในอนาคต

ก็จะเป็นสัจจะเหมือนย่างนี้ฉันนั้นไม่

แตกต่างกนั ดงันี ้เรยีกว่า อนวฺเย าณํ

ญาณในความทีไ่ปตามกนั หรอือ�านวยกนั

ในสจัจะทีเ่ป็นอย่างเดยีวกนั ไม่แตกต่าง

กนัเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า อนมุานญาณ 
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และญาณคือความหย่ังรู้ดังนี้ ย่อมมี

แสดงไว้ในพระสูตรทั้งหลาย ดังเช่นที่

ตรัสสอนให้หย่ังรู้ในขันธ์ ๕ ว่าเป็น

อนัตตา เพราะต้องเป็นไปเพื่ออาพาธ 

บังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ และ

กไ็ด้ตรสัซกัซ้อมว่า ขนัธ์ ๕ เทีย่งหรอื

ไม่เที่ยง ก็กราบทูลตอบว่าไม่เที่ยง ก็

ตรัสถามว่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็น

ทกุข์หรอืเป็นสขุ กก็ราบทลูว่าเป็นทกุข์ 

ก็ตรัสถามว่า สิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์

ต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็น

ธรรมดา ควรหรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ัน

ว่าเป็นของเรา เราเป็นสิ่งนั้น สิ่งนั้น

เป็นอัตตาตัวตนของเรา ก็กราบทูลว่า

ไม่ควรเหน็อย่างนัน้ เม่ือกราบทลูตอบ

เช่นนัน้กแ็สดงว่า ผูฟั้งได้ญาณคือความ

หยัง่รู ้เข้าเขต ธมเฺม าณ ํญาณหยัง่

รู้ในธรรมคือสัจจะข้อแรก

 ต่อจากนัน้กต็รสัสรปุว่า รปู เวทนา 

สญัญา สงัขาร วิญญาณ อย่างใดอย่าง

หนึ่งในอดีตในอนาคต หรือในปัจจุบัน

กต็าม ภายในหรอืภายนอกกต็าม หยาบ

หรอืละเอยีดกต็าม เลวหรอืประณตีคอื

ดีก็ตาม ตั้งอยู่ในท่ีไกลหรือในท่ีใกล้

ก็ตาม รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณทั้งหมดไม่ใช่เป็นของเรา เรา

ไม่ใช่เป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณมิใช่เป็นอัตตาตัวตนของเรา 

เป็นการตรสัสอนเพือ่ให้ได้ อนวฺเย าณ ํ

ญาณคือความหยั่งรู้ในสิ่งที่เป็นอย่าง

เดยีวกนัทกุ ๆ อย่างซึง่เป็นไปตามกนั

อ�านวยกัน คือสรุปทั้งหมดดังนี้ก็เป็น

ญาณข้อที่ ๒ นี้

 ปรจิเฺฉเท าณ ํญาณคอืความหย่ัง

รูใ้นการก�าหนด อันหมายถึงก�าหนดรู้

จิต จิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ 

จิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้ จิต

มโีมหะหรอืปราศจากโมหะกร็ู ้จติหดหู่

หรอืฟุ้งซ่านกร็ู ้จติใหญ่หรือไม่ใหญ่กรู้็ 

จติยิง่หรอืไม่ยิง่กร็ู ้จติตัง้มัน่เป็นสมาธิ

หรือไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็รู้ จิตวิมุตติ

หลุดพ้นหรือไม่วิมุตติหลุดพ้นก็รู้ เป็น

ข้อ ๓

 สมฺมติาณํ ญาณคือความหย่ังรู ้

ในสมมติเป็นข้อ ๔

 เมื่อสรุปเข้าแล้วก็เท่ากับหยั่งรู้ใน

สมมตสัิจจะและในปรมตัถสัจจะนัน้เอง 

คอืรูจ้กัสมมตสิจัจะโดยความเป็นสมมต-ิ

สจัจะกเ็ป็นญาณข้อที ่๔ รูจ้กัปรมตัถ-

สัจจะโดยความเป็นปรมตัถสัจจะกเ็ป็น

ญาณข้อที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ดังกล่าว 

มานั้น

 เมือ่มคีวามหยัง่รูดั้งน้ี ย่อมไม่ยึดถอื

อยู่ในส่ิงท่ีรู้นั้น ญาณคือความหย่ังรู้

ดังนี้ แม้จะแสดงไว้เป็นอย่างสิ้นเชิง

หรือถึงที่สุด แต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นจะ

ให้ถงึทีสุ่ดทีเดยีวย่อมเป็นไปไม่ได้ ต้อง

ญาณ ๔
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ท�าโยนโิสมนสกิาร เพิม่เตมิปัญญาคือ

ความรู ้หรอืญาณคอืความหยัง่รูไ้ปโดย

ล�าดับ เป็นการรู้ตามพระพุทธเจ้าท่ี 

ตรัสสั่งสอนไว้ ดังท่ียกมาแสดงน้ีเป็น 

ปรมัตถปัญญา ปัญญาโดยปรมัตถ ์

ก่อนและก็หัดปฏิบัติพิจารณาไป เพื่อ

มิให้ยึดถือในสมมติว่า เป็นเราเป็น 

ของเราเป็นตัวตนของเรา เพ่ือให้เข้า 

ถึงปรมัตถสัจจะตามที่จะพึงเป็นไปได้ 

อันนี้เป็นความรู้ 

 แต่ว่าการปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติให้

เหมาะกับสมมติ เพราะสมมติน้ันแม้

เป็นสมมติทางพุทธศาสนาก็ยกเป็น

สัจจะอย่างหนึ่ง ดังท่ีเรียกว่าสมมติ-

สัจจะนั้น เพราะเป็นสิ่งที่แม้จะไม่เป็น

สัจจะที่แท้จริง แต่ก็เป็นสิ่งที่บุคคล 

ทัง้ปวง รบัรูร่้วมกนัว่าเป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างนี้ เช่นเป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็น

ชายเป็นหญงิ เป็นเดก็เป็นผูใ้หญ่ เป็น

บรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ เป็นนั่นเป็นนี่ 

อย่างอื่นต่าง ๆ และก็เป็นของเราเป็น

ตวัตนของเรา ซึง่คนทัง้ปวงกม็มีติร่วม

กัน รับรู้ร่วมกัน รับรองกันอยู่ว่าเป็น

อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ทั้งภาษาที่พูดกัน

เรยีกกนักต้็องเป็นสมมตบิญัญัตทิัง้นัน้ 

เพราะถ้าไม่มสีมมตบิญัญติักไ็ม่มภีาษา

ที่จะพูด ก็เป็นอันไม่ต้องรู้เรื่องกัน ไม่

เข้าใจกัน บรรดาส่วนที่เป็นภายนอก

คือเป็นทางกายทัง้หมดเป็นสมมตทิัง้นัน้

 พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมสัง่สอน 

บัญญัติศีล บัญญัติวินัยทั้งหมดเกี่ยว

แก่สมมติสัจจะทั้งสิ้น ตั้งต้นแต่ศีลห้า 

กเ็ป็นอนัรบัรองว่ามสีตัว์มบีคุคลมชีวีติ 

จึงบัญญัติมิให้ฆ่าท�าลายชีวิต บัญญัติ

ศีลข้อที่สอง มิให้ลักทรัพย์ ก็เป็นอัน

รับรองว่ามีของเรามีของเขา เป็นการ

รับรองกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินต่าง ๆ 

บัญญัติศีลข้อท่ีสาม ก็เป็นอันรับรอง

เช้ือสายวงศ์ตระกูล จึงบัญญัติมิให ้

ล่วงละเมิดกัน บัญญัติศีลข้อที่สี่ มิให้

พูดเท็จ ก็เป็นอันรับรองเรื่องทั้งหลาย

ว่าอย่างนัน้ถือว่าเป็นจรงิ เมือ่พดูอย่าง

นัน้กถ็อืว่าพดูจรงิ เมือ่พดูไม่ตรงอย่าง

นั้น ก็ถือว่าพูดเท็จ บัญญัติศีลข้อที่ห้า 

กเ็ป็นอนัรบัรองว่ามสัีตว์มบีคุคลมีน�า้เมา 

ดืม่เข้าไปกม็นึเมาเสยีสต ิกบ็ญัญตัห้ิาม

การดืม่น�า้เมา แม้ศลีของภกิษทุกุข้อก็

เหมอืนกนั เกีย่วแก่สมมตสัิจจะทัง้นัน้ 

เป็นอนัรบัรองสมมตสิจัจะ พระพทุธเจ้า

ทรงแสดงธรรม ภาษาทีใ่ช้กเ็ป็นสมมติ

สัจจะหรือเป็นบัญญัติทั้งนั้น ก็ทรงใช่

ถ้อยค�าทีเ่ขาสมมตเิขาบญัญตัพิดูไว้แล้ว

มาทรงใช้ มใิช่ทรงแต่งตัง้ภาษาข้ึนใหม่ 

เอาภาษาท่ีเขาพูดไว้แล้วนั่นแหละมา 

ทรงใช้ จึงฟังกันรู้เรื่อง ถ้าตั้งขึ้นใหม่

แล้วใครกฟั็งไม่รูเ้รือ่ง เหล่านีเ้ป็นสมมต-ิ

สัจจะทั้งนั้น

ญาณ ๔
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 เพราะฉะนัน้ ทางร่างกาย ทางความ

เกีย่วข้องซ่ึงกนัและกนั กต้็องปฏิบตัใิห้

ชอบต่อสมมติสัจจะ จึงกล่าวได้ว่าศีล

และวนัิยทัง้หมดนีเ้กีย่วกบัสมมตสิจัจะ 

แม้ธรรมที่ทรงแสดงเป็นอันมาก เพื่อ

ทีจ่ะให้อยู่ด้วยกัน เป็นสขุร่วมกัน ก็ให้

เหมาะแก่สมมติสัจจะ เช่น หน้าที่ซึ่ง

มารดาบิดาพึงประพฤติต่อบุตรธิดา 

หน้าทีท่ีบ่ตุรธดิาพงึประพฤตต่ิอมารดา

บิดาเป็นต้นในทิศหก ก็เป็นอันรับรอง

สมมติสัจจะว่าน่ันต้องนับถือเป็นพ่อ

เป็นแม่ นั่นก็ต้องนับถือว่าเป็นลูก  

นั่นก็ต้องนับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ 

นั่นก็ต้องนับถือว่าเป็นศิษย์ น่ันก็ต้อง

นบัถอืว่าเป็นสามี นัน่กต้็องนบัถอืเป็น

ภรยิา ดงันีเ้ป็นต้น เพือ่ให้สงัคมมนษุย์

อยูด้่วยกนัมคีวามสงบสขุ เหล่านีก้เ็ป็น

สมมติสัจจะท้ังนั้น การพูดก็พูดตาม

สมมตสิจัจะหรอืตามบญัญตัดิงัทีก่ล่าว

แล้ว แต่ว่ากใ็ห้รูจั้กให้เป็นสมมตญิาณ 

ความหยัง่รูว่้านัน่เป็นสมมต ิและปฏิบัติ

ให้ชอบต่อสมมติ 

 แต่ทางจติใจนัน้ต้องปฏิบตัผ่ิอนคลาย

ความยึดถือให้เข้าถึงปรมัตถสัจจะ ดัง

เช่นทกุ ๆ คนมีสมมตสิจัจะอยูด้่วยกัน

หลายอย่าง เช่นเป็นหญิงเป็นชายช่ือ

นั่นชื่อนี่ มียศเป็นต�าแหน่งอย่างนั้น

อย่างน้ี และยังมีสมมตอ่ืิน ๆ อีกหลาย

อย่างหลายประการ เหล่าน้ีเป็นสมมต-ิ

สจัจะ ก็ต้องให้มสีมมตญิาณ คอืความ

หยั่งรู้ในสมมตินี้ว่านี่เป็นสมมติ และ

เมือ่ใครได้รบัสมมตเิป็นอย่างไรกป็ฏบัิติ

ให้เหมาะ เช่นเป็นหญิงหรือเป็นชาย  

กป็ฏบิตัใิห้เหมาะแก่ภาวะของหญงิหรอื

ชาย เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลกู กป็ฏบิตัิ

ให้เหมาะแก่ฐานะเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็น

ลกู ได้รับสมมตอิย่างไรกป็ฏบิตัใิห้เหมาะ

แก่ภาวะอย่างนัน้ เป็นบรรพชติกป็ฏบิตัิ

ให้เหมาะแก่ภาวะเป็นบรรพชิต เป็น

ภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์ อุบาสก 

อุบาสิกา ก็ปฏิบัติให้เหมาะตามที่

พระพุทธเข้าทรงสั่งสอน แต่ในขณะ

เดยีวกนักใ็ห้ศึกษาให้รูจั้กปรมตัถสัจจะ

ด้วยว่า อันท่ีแท้จริงนั้นเป็นสมมติแต่ 

ละอย่าง

 ปรมัตถ์คือสัจจะที่แท้จริงนั้น ก็คือ

ขนัธ์ทัง้หลายประกอบกนัอยู ่คอืกองรปู 

กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร 

กองวญิญาณ รวมกองกนัอยูน่ี ่เพราะ

ฉะน้ัน อันที่จริงแล้วก็มีแต่ขันธ์ ๕  

ร่วมกนัอยู ่แยกออกไปอกีกม็อีายตนะ

ภายในอายตนะภายนอกประจวบกัน

อยู่ ตากบัรปู หูกบัเสียง จมูกกบักลิน่  

ลิน้กบัรส กายและโผฏฐพัพะ ส่ิงทีก่าย

ถูกต้อง มโนคือใจ ธรรมคือเรื่องราว

ประจวบกันอยู่ ก็มีอายตนะประจวบ

กันอยู่ดังนี้ และก็อาจจะแยกเป็นธาตุ 

เป็นอนิทรย์ีเป็นต้น ต่อไปได้อกี เพราะ

ฉะนั้น จึงสักแต่ว่าเป็นขันธ์ สักแต่ว่า
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เป็นอายตนะ สกัแต่ว่าเป็นธาตเุป็นต้น 

ไม่มตีวัเรา ไม่มขีองเรากนัแท้จรงิ หดั

ศกึษาให้รูจ้กัปรมตัถสจัจะดงันีท้างจติใจ 

และในการหัดศึกษานี้ก็หัดศึกษาได้

เสมอ จับเอาอายตนะที่ประจวบกัน 

น่ีแหละในปัจจบุนัธรรม เพราะอายตนะ

ของทุก ๆ คนประจวบกันอยู่ทุกขณะ 

แม้แต่เวลาหลับ ต่ืนขึ้นมาจนถึงหลับ

ไปใหม่ อายตนะเหล่านี้ก็ประจวบกัน 

ตากับรปูกป็ระจวบกนักเ็ป็นเหน็ หกูบั

เสยีงประจวบกนักเ็ป็นการได้ยนิ จมกู

กบักลิน่ ลิน้กบัรส กายกบัสิง่ทีก่ายถกู

ต้องประจวบกันก็เป็นการทราบ มโน

คือใจและธรรมคอืเรือ่งราวทีบ่งัเกดิขึน้

ผดุข้ึนประจวบกนักเ็ป็นการรู ้กเ็ป็นการ

เห็น การฟัง การทราบ การรู้รูปบ้าง 

เสยีงบ้าง กล่ินบ้าง รสบ้าง โผฏฐพัพะ

คือสิ่งที่ถูกต้องทางกายบ้าง เรื่องราว

ทางใจบ้าง เหล่านี้ 

 แต่ว่าโดยปรกตน้ัินได้มีความผกูพัน

คือยึดถือเกินไปกว่าส่ิงท่ีประจวบกันท่ี

เป็นไปอยู่นี้ คือมิใช่สักแต่ว่าการเห็น 

มิใช่สักแต่ว่ารูปท่ีเห็น มิใช่สักแต่ว่า 

การได้ยนิ มใิช่สกัแต่ว่าเสยีงทีหู่ได้ยนิ 

มิใช่สักแต่ว่ากลิ่น รส โผฏฐัพพะที่ 

ได้ทราบ มิใช่สักแต่ว่าเรื่องท่ีได้รู้ทาง

มโนคือใจ แต่กลายเป็นตัวเราตัวเขา 

เป็นของเราเป็นของเขาซึ่งเป็นสมมติ 

ทั้งน้ัน จึงได้เกิดความยินดียินร้ายอยู่

ในสมมตินั้น เพราะสมมติจะโผล่ขึ้น

มาทนัท ีเมือ่เหน็รปูอะไรทางตา ก็มใิช่

สักแต่ว่ารูป สักแต่ว่าการเห็นรูป แต่

ว่าเป็นสมมต ิเป็นผูห้ญงิเป็นผูช้าย เป็น

คนนัน้เป็นคนนี ้เป็นคนท่ีเราชอบ เป็น

คนทีเ่ราชงัขึน้มาทนัท ีเมือ่ได้ยนิกม็ใิช่

สักแต่ว่าได้ยิน มิใช่สักแต่ว่าเสียงที่

ได้ยนิ กเ็ป็นนนิทา เป็นสรรเสรญิ เป็น

เรือ่งนัน้ เป็นเรือ่งนี ้เป็นคนนัน้เป็นคน

นี้ขึ้นทันที สมมติโผล่ขึ้นมาเต็มหมด 

บญัญตัโิผล่ขึน้มาเตม็หมด ดงันี ้จงึได้

เกิดความยินดยิีนร้ายต่าง ๆ เกดิความ

ทุกข์ต่าง ๆ 

 เพราะฉะนัน้ กค็วรหัดกลบัไปสูส่จัจะ

ท่ีเป็นปรมัตถ์ คือให้เป็นสักแต่ว่า 

การเห็น สักแต่ว่าการได้ยิน สักแต่ว่า

เป็นรปูทีเ่หน็ สกัแต่ว่าเป็นเสยีงทีไ่ด้ยนิ 

เป็นต้น เสียบ้างโดยไม่ยึดถือสมมติ 

ลบสมมติออกเสียบ้าง เม่ือลบสมมติ

ออกได้มากแล้ว สังโยชน์คือความผูก

กจ็ะลดลงได้มาก แต่ถ้าหากว่าเพิม่เตมิ

สมมติอยู่เสมอ สังโยชน์ก็จะผูกมาก 

คราวนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้

ท�าใจให้เหมอืนอย่างไม่ได้เหน็ ไม่ได้ยนิ 

ดงัทีต่รัสสอนถามถงึว่า กส่ิ็งทีไ่ม่ได้เหน็ 

สิ่งที่ไม่ได้ยิน สิ่งที่ไม่เคยเห็น สิ่งที่ไม่

เคยได้ยนิ สิง่ทีไ่ม่ได้คิด นกึว่าจะเหน็จะ

ได้ยนิ จะเกดิความพอใจรกัใคร่หรอืไม่ 

กก็ราบทลูว่าไม่เกดิในส่ิงเหล่านัน้ เพราะ

ฉะนัน้ กต็รัสสอนให้ท�าใจเหมอืนอย่าง
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สิ่งเหล่านั้นบ้าง แม้ในสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่

ได้ยินทั้งปวงเป็นต้น

 อีกอย่างหน่ึง อาจพิจารณาเปรียบ

เทียบเหมือนอย่างตัวอย่างที่ให้มาแล้ว

ว่า เมื่อไฟไหม้ น�้าท่วม แม้ไฟจะไหม้

ทรัพย์สมบัติของตน น�้าจะท่วมทรัพย์

สมบติัของตน แต่กไ็ม่โกรธไฟ ไม่โกรธ

น�้า เพราะอะไร ก็อาจจะตอบได้ว่า 

เพราะมไิด้ถือว่าน�า้ไฟนัน้เป็นนัน่เป็นนี่ 

เป็นเราเป็นของเรา จงึไม่เกดิความชอบ

ความชังในน�้าในไฟ ก็หัดให้เห็นสิ่ง 

ทัง้หลายจะเป็นรูป เป็นเสยีง เป็นกล่ิน 

เป็นรส เป็นโผฏฐัพพะ เป็นเรื่องเป็น

ราวทัง้หลายกต็าม กส็กัแต่ว่าเป็นธาตุ 

เหมือนอย่างธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ 

ธาตลุม อย่างนัน้บ้าง ไม่มสีมมตบิญัญตัิ

อย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง หากท�าได้ก็

จะท�าให้จิตใจคลายจากความผูกคือ

สังโยชน์นี้ และจะคลายจากทุกข์ร้อน

ลงได้มาก (ธ.อ. ๑๐๗-๑๑๑)

 ฉันใดก็ดีความที่จะก้าวข้ามจากภูมิ 

ปุถุชนไปสู่ภูมิอริยชน ก็จะผ่านโคตร- 

ภูญาณ แปลว่าญาณครอบโคตร คือ

ครอบระหว่างโคตรของปถุชุนกบัโคตร

ของอริยชน โคตรก็คือโคตรตระกูลนี้

แหละ ใช้ในความหมายถึงความท่ีจะ

ข้ามไปจากโคตร คอืภมูปิถุุชนไปสู่โคตร

คือภูมิของอริยชน และท่านแสดงว่า 

อันที่จริงนั้นโคตรภูญาณนี้เองเท่ากับ

เป็นที่สุดของภูมิปุถุชนจริง ๆ และ

วิปัสสนาญาณคือตัวโคตรภูญาณนี้  

ก็เป็นวิปัสสนาญาณนั้นเอง แต่เป็น

วิปัสสนาญาณที่ครอบโคตร เพราะ

ฉะนัน้ จึงสงูกว่าวปัิสสนาญาณข้อที ่๙ 

คือสัจจานุโลมิกญาณนั้น และเมื่อได้

โคตรภญูาณกเ็ป็นอนัว่าได้ก้าวเข้าไปสู่

โคตรอริยบุคคล จึงบรรลุมัคคญาณ 

คือวิปัสสนาญาณนั่นเอง ซึ่งเป็นตัว

มรรคก�าจดักเิลสได้บางส่วนจนถงึสิน้เชงิ 

และเมือ่ได้มคัคญาณคอืวปัิสสนาญาณ

ทีเ่ป็นตวัมรรคก�าจดักเิลสได้ กไ็ด้ผลญาณ

คือวิปัสสนาญาณที่เป็นตัวผล และต่อ

จากนัน้กไ็ด้ปัจจเวกขณญาณ คือญาณ

ที่พิจารณารู้ว่าก�าจัดกิเลสอะไรได้แล้ว 

และจะต้องก�าจดักเิลสอะไรต่อไป หรอื

ว่าก�าจัดกิเลสได้สิ้นเชิงแล้ว 

 กล่าวคอืเมือ่ได้มคัคญาณผลญาณที ่

เป็นขั้นโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล   

สกทาคามมิรรค สกทาคามผิล อนาคาม-ิ

ญาณ ๑๖ เมื่อได้บรรลุถึงขั้นวิปัสสนาญาณ

ที่สุดของภูมิปุถุชนแล้ว สืบขึ้นไปจะ

บรรลุโคตรภูญาณ อันแปลว่าญาณ

ครอบโคตร อันหมายความว่าเป็นญาณ

ที่อยู่ในระหว่างแห่ง ภูมิปุถุชน และ 

ภูมิอริยชน เทียบได้เท่ากับเส้นขีดคั่น

พรมแดนระหว่างประเทศ เมื่อจะก้าว

ข้ามประเทศหน่ึงไปสู่อีกประเทศหนึ่ง 

ก็จะต้องผ่านเส้นขีดคั่นพรมแดนนี้ 
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มรรค อนาคามผิล อรหตัมรรค อรหตัผล 

หากได้มรรคผล ๓ ข้างต้น ปัจจเวก- 

ขณญาณ ก็พิจารณากิเลสที่ละได้แล้ว

และกเิลสทีจ่ะละต่อไป เพราะว่ามรรคผล

ทั้ง ๓ ข้างต้นนั้นละกิเลสได้บางส่วน

แล้วและจะต้องละต่อไป แต่ว่าเมื่อได้

อรหัตมรรค อรหัตผลแล้ว ปัจจเวก- 

ขณญาณ กพ็จิารณากเิลสท่ีละไปแล้ว

ทัง้หมด มคัคญาณ ผลญาณ ปัจจเวก-

ขณญาณ ทั้ง ๓ นี้เป็น โลกุตระ  

ก็นับรวมเข้าในวิสุทธิข้อที่ ๗ ญาณ- 

ทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความ

รู้ความเห็น

 เพราะฉะนั้น ญาณทัสสนวิสุทธิข้อ

ที่ ๗ นี้ เมื่อจะกล่าวรวมทั้งหมดก็นับ

ตัง้แต่โคตรภญูาณ มคัคญาณ ผลญาณ 

และปัจจเวกขณญาณ เป็น ๔ ญาณ

ทั้ง ๔ น้ีรวมเข้าในวิสุทธิข ้อท่ี ๗  

ญาณทัสสนวิสุทธิ และท่านได้แสดง

วปัิสสนาญาณท้ังหมด คือนบัจากท่ีได้

กล่าวมาแล้วท้ังหมดน้ีรวมเป็น ญาณ 

๑๖ ชั้น กล่าวคือ ทิฏฐิวิสุทธิ ความ

หมดจดแห่งความเห็น เป็นวิปัสสนา-

ญาณข้อแรก เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า 

นามรปูววตัถานญาณ ญาณเป็นเครือ่ง

ก�าหนดนามรูป กังขาวิตรณวิสุทธิ 

ความหมดจดแห่งความรู้เป็นเครื่อง 

ข้ามพ้นความสงสัย เรียกอกีชือ่หนึง่ว่า  

ปัจจยปริคคหณญาณ หรือ ปัจจย- 

ปรคิคหญาณ ญาณเป็นเครือ่งก�าหนด

รูเ้หตปัุจจยั กม็าถงึ มคัคามคัคญาณ-

ทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความ

รูค้วามเห็นว่าทางหรอืมิใช่ทางกเ็รยีกว่า 

มัคคามัคคญาณ หรือ สัมมสนญาณ 

ญาณที่เป็นเครื่องพิจารณาให้รู้ว่าทาง

หรอืมใิช่ทาง นีร่วมเป็น ๓ กับ ปฏปิทา-

ญาณทสัสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่ง

ความรูค้วามเหน็ในปฏปิทาคอืทางปฏบิตัิ 

อันได้แก่ วิปัสสนาญาณ ๙, ๙ กับ 

๓ กร็วมเป็น ๑๒ และมาถงึวสิทุธข้ิอที่ 

๗ ก็ได้ญาณ ๔ ข้อ คอื โคตรภูญาณ 

มัคคญาณ ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณ 

อีก ๔ ก็รวมเป็น ๑๖ ก็ได้แก่ ญาณ 

๑๖ กเ็ป็นวิปัสสนาญาณทัง้หมด แต่ว่า

ในวสุิทธข้ิอ ๗ นีท่้านมกัจะยกแสดงเพยีง

มัคคญาณว่าได้แก่ญาณทัสสนวิสุทธิ 

อันที่จริงนั้นก็รวมเข้าทั้ง ๔ นั่นแหละ 

คอื โคตรภญูาณ มคัคญาณ ผลญาณ 

และปัจจเวกขณญาณ เพราะฉะนั้น  

กเ็ป็นอนัว่าวสิทุธ ิ๕ ข้อข้างหลงัตัง้แต่

ทิฏฐิวิสุทธิจนถึงญาณทัสสนวิสุทธินี้

เป็น ตัววิปัสสนาญาณ ทั้งหมด

 และท่านได้มีแสดงเป็นอุปมาไว้ถึง

ญาณที่กล่าวในขั้นสูงข้างหลังนี้ ว่า

เหมือนอย่างว่าเจ้าของเรือนบริโภคใน

เวลาเยน็ กข็ึน้สูท่ี่นอนแล้วนอนหลบัไป 

เรือนก็ถูกไฟไหม้ขึ้นมา เจ้าของเรือน

ตืน่ข้ึนเห็นไฟไหม้เรอืนกก็ลวั จงึได้คดิ

ญาณ ๑๖
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อยู่ว่าท�าอย่างไรจึงจะออกไปได้ไม่ต้อง

ถกูไฟไหม้ เห็นทางแล้วกร็บีหนอีอกไป 

ก็ไปยืนอยู่ในที่ที่พ้นไฟโดยเร็ว 

 การที่มีความยึดถืออยู่ในขันธ์ ๕ 

ของปุถุชนทั้งหลายว่าตัวเราของเรา ก็

เหมอืนอย่างเจ้าของเรอืนทีบ่รโิภคแล้ว

กข็ึน้ไปสูท่ีน่อนและกห็ลบัไป การทีไ่ด้

มีญาณโดยท่ีปฏิบัติทางปฏิบัติท่ีชอบ 

ได้เห็นไตรลักษณ์ ได้ญาณคือความ

หยัง่รูป้รากฏว่าขนัธ์ ๕ เป็นของน่ากลวั 

ก็เหมือนอย่างเวลาท่ีเจ้าของเรือนตื่น

ขึน้มาเหน็ไฟก�าลังไหม้เรอืนก็กลัว ญาณ

ทีท่�าให้ใคร่จะพ้นออกไป ก็เหมือนอย่าง

เจ้าของเรือนใคร่ท่ีจะออกไปจากเรือน

ที่ไฟไหม้ ก็มองเห็นทางที่จะออก  

สัจจานุโลมิกญาณ คือญาณที่อนุโลม

แก่สัมมาปฏิปทาที่ปฏิบัติมาแล้ว และ

แก่อริยสัจจ์หรือโพธิปักขิยธรรมที่จะ

ปฏิบัติต่อไป ก็เหมือนอย่างเจ้าของ

เรือนเห็นทางท่ีจะหนีออกจากเรือนท่ี

ไฟไหม้ โคตรภูญาณ ก็เหมือนอย่าง

การที่เจ้าของเรือนท่ีไฟไหม้น้ันออกไป

จากเรือนที่ไฟไหม้ได้ มัคคญาณ ก็

เหมือนอย่างการท่ีออกไปได้โดยเร็ว 

ผลญาณ กเ็หมอืนการทีอ่อกมาได้แล้ว

และยืนอยูใ่นทีท่ีป่ลอดภยั ท่านกเ็ปรยีบ

ไว้อย่างนี้

 คราวนีก็้ใคร่จะได้กล่าวว่า การท่ีกล่าว

ถงึโลกตุตรธรรมหรอืกล่าวถงึอรยิบคุคล

นั้น ก็ไม่ใช่หมายความว่า เมื่อเป็น 

ดั่งนี้ก็เป็นธรรมะที่สุดเอื้อม เมื่อเป็น

ปุถุชนหรือเป็นสามัญชนก็ไม่สามารถ

ท่ีจะปฏิบัติได้ แต่อันท่ีจริงนั้นความ

เข้าใจดั่งนั้นไม่ถูก เพราะว่าการที่จะ

ก้าวเข้าไปสูค่วามเป็นอรยิบุคคล บรรลุ

ถึงโลกุตตรธรรมได้ ก็ต้องปฏิบัติมา

ตั้งแต่ในขั้นธรรมปฏิบัติที่ยังอยู่ในขั้น

โลกหรือส�าหรับผู้ท่ียังเป็นปุถุชนน้ันเอง 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้แสดง

วิสุทธ ิ๗ นีม้าต้ังแต่ในข้อ ๑ คอืตัง้แต่

ในข้อ ๑ ถึงข้อ ๖ นี้เป็นข้อปฏิบัติ

ส�าหรบัสามัญชนหรอืปถุุชนท้ังนัน้ และ

เมื่อได้ปฏิบัติขึ้นมาโดยล�าดับแล้วก็จะ

ก้าวขึ้นสู่ความเป็นอริยบุคคลหรือก้าว

ขึน้สูโ่ลกตุตรธรรมได้เอง เพราะฉะนัน้

ท่านจึงแสดงถึงโคตรภูญาณ ก็แปล 

ว่าต้องก้าวขึ้นมาโดยล�าดับ ๆ เหมือน

อย่างจะก้าวจากเขตประเทศหนึง่ไปอกี

ประเทศหนึ่ง ก็ต้องเดินไปโดยล�าดับ 

เม่ือถึงเส้นกั้นเขตแดนอันเป็นโคตร 

ภญูาณ กเ็ป็นอนัว่าก้าวข้ามเส้นนีแ้ล้ว

กไ็ปสู่อรยิภมู ิไปสู่โลกตุตรธรรมได้โดย

ล�าดับ ก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัต ิ

นัน้เอง รวมความเข้าแล้วเวไนยชนคอื

ชนที่พระพุทธเจ้าทรงแนะน�าได้ก็พึง

ปฏิบัติได้ทั้งนั้น 

 เพราะฉะนั้น ท่านจึงเปรียบวิสุทธิ 

๗ นีไ้ว้อีกอย่างหนึง่ว่าเหมือนอย่างเป็น
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รถ ๗ ผลัด คือมาจาก รถวินีตสูตร 

ที่พระสารีบุตรเถระได้สนทนากับ 

พระปุณณมันตานีบุตร พระสารีบุตร

ได้ถามท่านพระปุณณมันตานีบุตรว่า

ท่านประพฤตพิรหมจรรย์เพ่ือสลีวสิทุธิ

หรอื ท่านพระปุณณมันตานีบุตรก็ตอบ

ว่าไม่ใช่ พระสารีบุตรก็ถามไปทีละข้อ

ว่าเพื่อจิตวิสุทธิหรือเป็นต้นไป จนถึง

ข้อญาณทสัสนวสิทุธ ิว่าท่านปฏิบตัเิพือ่

ญาณทัสสนวิสุทธิหรือ ท่านก็ตอบว่า

ไม่ใช่ คราวนี้ท่านพระสารีบุตรก็ถาม

อีกว ่า ท่านปฏิบัติเว ้นไปจากหรือ 

นอกไปจากวิสุทธิทั้ง ๗ นี้หรือ ท่าน

พระปุณณะท่านก็ตอบว่าไม่ใช ่อีก 

เหมอืนกนั ท่านพระสารบีตุรก็ถามต่อ

ไปว่าถ้าเช่นนัน้ท่านปฏิบัตพิรหมจรรย์

น้ีเพื่ออะไร ท่านพระปณุณะกต็อบว่า

เพือ่อนปุาทาปรินิพพาน คือเพื่อความ

ดับกิเลสโดยรอบคือส้ินเชงิท้ังหมด ไม่

ยดึถอือะไร ๆ ในโลกทั้งหมด 

 ท่านพระสารีบุตรจงึถามว่า เมือ่เป็น 

เช่นนี้เมื่อท่านถามว่าท่านปฏิบัติเพื่อ 

สลีวสิทุธหิรือ กต็อบว่าไม่ใช่ เมือ่ถาม

ไปทกุข้อทัง้ ๗ ข้อ ท่านกต็อบว่าไม่ใช่ 

และเมือ่ท่านถามอกีว่าท่านปฏบิตันิอก

ไปจากหรือเว้นจากวิสุทธิ ๗ นี้หรือ 

ท่านก็บอกว่าไม่ใช่อีก ท่านอธิบาย

อย่างไร ท่านพระปุณณมันตานีบุตร 

กต็อบว่า คอืว่าการปฏบิตัพิรหมจรรย์

นีมิ้ใช่ยุตลิงแค่วสิทุธข้ิอใดข้อหนึง่เท่านัน้ 

แต่เพื่อให้ส่งต่อ ๆ กันขึ้นไปจนถึง 

อนุปาทาปรินิพพานเป็นที่สุด และที่

ท่านตอบว่าท่านปฏิบัติไม่นอกไปจาก

ทั้ง ๗ ข้อนี้ก็หมายความว่าท่านก็ต้อง

ปฏิบัติอยู่ในทั้ง ๗ ข้อนี้โดยล�าดับนั้น

เอง แต่ว่าไม่ใช่พอเพียงเท่านั้น แต่ว่า

เพ่ือให้บรรลุอนุปาทาปรินิพพานเป็น

ท่ีสุด และถ้าหากว่าท่านตอบว่าไม่ใช่

แล้วก็เป็นอันว่าไม่ต้องปฏิบัติกัน เมื่อ

ไม่ต้องปฏิบัติกันแล้ว ใคร ๆ ก็บรรลุ

อนุปาทาปรินิพพานกันได้ แต่ว่าไม่ใช่

เช่นนั้น ต้องปฏิบัติ แต่ว่าไม่ใช่ยุติลง

เพยีงข้อใดข้อหนึง่เพยีงเท่านัน้ คอืไม่ใช่

พอเพียงเท่านั้น แต่ว่าต้องให้ส่งต่อ ๆ 

กนัขึน้ไปจนถึงอนปุาทาปรนิพิพาน เป็น

ที่สุด 

 จึงเปรียบเหมือนอย่างการเดินทาง

ด้วยรถ ๗ ผลดัของพระเจ้ากรงุสาวตัถี 

คอืเมือ่พระเจ้ากรุงสาวตัถจีะเสดจ็จาก

กรุงสาวัตถีไปสู่เมืองสาเกตโดยรถม้า

พระที่นั่ง กต็้องเปลี่ยนกนัถึง ๗ ผลัด 

คราวนีเ้มือ่เสดจ็โดยรถม้าพระทีน่ัง่ผลดั

ที่ ๑ ไปจนถึงผลัดที่ ๒ ก็ขึ้นรถม้า

พระที่นั่งผลัดที่ ๒ ก็เรื่อย ๆ ไปดั่งนี้

จนถึงผลดัที ่๗ กเ็สดจ็ขึน้รถม้าพระทีน่ัง่

ผลดัที ่๗ กไ็ปถงึประตเูมอืงสาเกต ก็

ลงจากรถม้าพระทีนั่ง่เข้าสูเ่มอืงสาเกต 

ฉันใดกด็ ีการปฏบิตัใินวิสุทธท้ัิง ๗ ข้อ
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นี้ก็ต้องปฏิบัติไปทั้ง ๗ ข้อโดยล�าดับ

จนถึงข้อที่ ๗ ก็จะบรรลุต่อไปถึง 

อนุปาทาปรินิพพาน อันเป็นข้อท่ีสุด 

ของพรหมจรรย์ ท่านสอนไว้ดัง่น้ี (ล.พ. 

๒๐๔-๒๐๗) 

ญาณทัสสนวิสุทธิ ดู วิสุทธิ ๗

ญาณอุเบกขา ดู อุเบกขา, อุเบกขาบารมี 

ญาตปริญญา ดู สิกขา ๓

ญาตัตถจริยา ดู พระพุทธเจ้า

ญาติพลี ดู ทาน

ญาณทัสสนะ

ญาณทัสสนะ ดู สัมมาทิฏฐิ
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ฎีกา ดู คัมภีร์, พุทธศาสนา

ฎ
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ฐานะ แปลว่า เหตเุป็นทีต่ัง้ของผลทีเ่ป็นไปได้  ๒. มิใช่ฐานะที่บุคคลผู้มีความเห็น 

สมบูรณ์จะพึงปลงชีวิตมารดา จะพึง

ปลงชวีติบดิา จะพงึปลงชวีติพระอรหนัต์ 

จะพึงมีจิตประทุษร้ายพระตถาคตเจ้า

จนถึงท�าให้พระโลหิตให้ห้อ จะพึงท�า

สงฆ์ให้แตก จะพงึเข้ารดีถือศาสนาอืน่ 

จะพึงเกดิอกีในภพท่ี ๘ แต่กเ็ป็นฐานะ

อยู่ที่ปุถุชนจะพึงท�าอย่างนั้นได้

 ๓. มิใช่ฐานะท่ีพระอรหันตสัมมาสัม-

พทุธเจ้า ๒ พระองค์จะพึงเกดิขึน้พร้อม

กนัไม่ก่อนไม่หลงัในโลกธาตอุนัเดียวกัน 

แต่กเ็ป็นฐานะอยู่ทีพ่ระอรหันตสัมมา-

สัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวพึงเกิดขึ้นใน

โลกธาตอุนัเดยีวกนั ข้อนีพ้จิารณาเทยีบ

ดตูามพุทธประวัต ิพระพุทธเจ้าซึง่เป็น

พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย เมื่อ

ยงัเป็นพระโพธสิตัว์ ได้ทรงเทีย่วแสวงหา

พระธรรมในส�านักคณาจารย์เจ้าลัทธิ 

อืน่ ๆ ก่อน เม่ือไม่พบพระธรรมเพราะ

ยงัไม่มีคณาจารย์คนไหนเป็นพระพทุธเจ้า

ตรัสรู ้ธรรม จึงทรงปฏิบัติแสวงหา 

ด้วยตนเอง จนได้ตรัสรู้พระธรรมเป็น

พระพุทธเจ้า แล้วทรงแสดงพระธรรม

ส่ังสอน ผู้ฟังที่ตรัสรู้ตามก็เป็นพระ- 

อนุพุทธ อีกอย่างหนึ่งเปรียบเทียบ

เหมอืนอย่างในประเทศหนึง่ มพีระราชา

เป็นประมุขของประเทศในคราวหนึ่ง

เพียงหนึ่งเท่านั้น

ฐ

อฐานะ แปลว่า เหตเุป็นทีต่ัง้ของผลที่

เป็นไปไม่ได้ ค�าว่า ตถาคต โดยนัย

หนึ่งแปลว่า มาถึงความจริง คือบรรลุ

ถึงความจริง ประสบความจริง พบ

ความจริงด้วยญาณที่รู้หยั่งถึง ปัญญา

ทีรู่ท้ัว่ถงึหรอืวชิชาทีรู่แ้จ่มแจ้งตามความ

เป็นจริง ค�านี้เป็นพระนามที่หมายถึง

พระพุทธเจ้า พระตถาคตเจ้าทรงม ี

พระญาณทีร่อบรูห้ยัง่ถงึความจรงิอย่างไร 

แสดงโดยนยัหนึง่ คอืทรงรอบรู้หยัง่ถงึ

ฐานะและอฐานะดังกล่าวแล้ว ฐานะ

และอฐานะคืออะไรบ้าง มีพระบาลี 

ยกแสดงไว้ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

 ๑. มใิช่ฐานะทีบ่คุคลผูถ้งึพร้อมด้วย 

ทิฏฐิจะพึงเห็นสังขารอะไรว่าเป็นของ

เที่ยง เป็นสุข เป็นตัวตน แต่ก็เป็น

ฐานะอยู่ที่ปุถุชนจะพึงเห็นอย่างนั้น 

บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ หมายถึง

บคุคลผูเ้ป็นโสดาบนั ซึง่เป็นพระอรยิ-

บคุคลชัน้แรกในพระพทุธศาสนา เป็น

ผูท้ีม่ทีฏิฐคิอืความเหน็สมบรูณ์ จงึเป็น

ผู้เห็นชอบถูกต้องตามเป็นจริง ส่วน 

ปถุชุนซึง่แปลว่าคนหนา ยังมีกิเลสหนา

แน่นอยู่ จงึยงัมคีวามเหน็บกพร่อง ยัง

เห็นผิด ไม่ถูกต้องตามเป็นจริง
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 ๔. มิใช่ฐานะท่ีพระราชาจักรพรรดิ 

๒ พระองค์ จะพึงเกิดขึ้นไม่ก่อนไม่

หลังกันในโลกธาตุอันเดียวกัน แต่ก็

เป็นฐานะอยู ่ที่พระราชาจักรพรรดิ

พระองค์เดียวจะพึงเกิดขึ้นในโลกธาตุ

อันเดียวกัน พระราชาจักรพรรดิคือ 

พระราชาเอกในโลก หมายความว่าใน

โลกทัง้หมดมพีระราชาองค์เดยีว ดงัที่

เรียกว่า เจ้าโลก เหตุนี้ถ้ายังมี ๒ ก็

เรยีกว่าเจ้าโลกไม่ได้อยูเ่อง ต้องมหีนึง่

เท่านั้นจึงจะเรียกว่าเจ้าโลกได้

 ๕. มิใช่ฐานะที่สตรีจะพึงเป็นพระ- 

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นพระราชา 

จักรพรรดิ เป็นท้าวสักกเทวราช เป็น

มารเป็นพรหม แต่ก็เป็นฐานะอยูท่ี่บรุษุ

จะพึงเป็นได้ ข้อนี้นักปราชญ์บางท่าน

กล่าวว่าเพราะยงัไม่มตีวัอย่าง อกีอย่าง

หนึง่อาจกล่าวเหมอืนอย่างว่า มใิช่ฐานะ

ที่สตรีพึงเป็นสามี เป็นบิดา แต่เป็น

ฐานะที่บุรุษจะพึงเป็นได้ ส่วนสตรีพึง

เป็นได้ตามฐานะของเพศเป็นต้น เช่น 

เป็นภรรยา เป็นมารดาซึง่บรุษุกเ็ป็นไม่ได้

 ๖. มิใช่ฐานะที่กายทุจริต (ความ

ประพฤตช่ัิวทางกาย) วจทีจุรติ (ความ

ประพฤติช่ัวทางวาจา) มโนทุจรติ (ความ

ประพฤติชั่วทางใจ) ที่จะพึงให้บังเกิด

วิบาก คือ ผลที่น่าใคร่น่าพอใจ และ

บคุคลผูพ้รัง่พร้อมด้วยทุจรติท้ัง ๓ น้ัน 

จะพงึเข้าถึงสคุตโิลกสวรรค์เพราะทุจรติ

นั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเกิด แต่ก็

เป็นฐานะอยู่ที่กายทุจริตวจีทุจริตมโน

ทจุรติ จะพงึให้บงัเกดิวิบากทีไ่ม่น่าใคร่

ไม่น่าปรารถนาพอใจ และบุคคลผู้มี

ความพร้อมเพรยีงด้วยทุจรติท้ัง ๓ นัน้

จะพงึเข้าถึงอบาย (ภมิูทีป่ราศจากความ

เจริญ) ทุคติ (คติที่ชั่ว) วินิบาต (ภูมิ

ทีต่กต�า่ล�าบาก) นริยะ (ภมิูทีไ่ร้ความ

เจริญสุข มีแต่ทุกข์หมกไหม้) เพราะ

ทุจริตนั้นเป็นเหตุปัจจัยให้ไปเกิด

 ๗. มิใช่ฐานะที่กายสุจริต (ความ

ประพฤติดีทางกาย) วจีสุจริต (ความ

ประพฤตดิทีางวาจา) มโนสจุรติ (ความ

ประพฤตดิทีางใจ) จะพงึให้บงัเกดิวบิาก

คอืผลทีไ่ม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่พอใจ

และบุคคลผูพ้รัง่พร้อมด้วยสุจริตท้ัง ๓ 

นัน้จะพงึเข้าถึงอบาย (ภมิูทีป่ราศจาก

ความเจริญ) ทุคติ (คติที่ชั่ว) วินิบาต 

(ภมูทิีต่กต�า่ล�าบาก) นริยะ (ภมูทิีไ่ร้สขุ) 

เพราะสุจรตินัน้เป็นเหตปัุจจยัให้ไปเกิด 

แต่เป็นฐานะอยู่ที่กายสุจริตวจีสุจริต

มโนสจุรติจะพงึให้บงัเกดิวบิาก คอืผล

ที่น่าปรารถนา น่าใคร่น่าพอใจ และ

บคุคลผูม้คีวามพร้อมเพรยีงด้วยสจุรติ

ท้ัง ๓ นัน้ จะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 

เพราะสุจรตินัน้เป็นเหตปัุจจยัให้ไปเกิด

 สองข้อหลังนีร้วมความว่า มิใช่ฐานะ

ทีท่�าชัว่ได้ดี ท�าดไีด้ชัว่ แต่เป็นฐานะที่

ท�าชัว่ได้ชัว่ ท�าดไีด้ด ีคนมใิช่น้อยเหน็

ฐานะ
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ตรงกันข้ามเพราะเห็นคนบางคนใน

ปัจจุบนัท�าชัว่แต่ก็ได้ดอียู ่บางคนท�าดี 

แต่ก็ยังไม่ได้ดีหรือต้องประสบผลชั่ว 

การที่ เป ็นเช ่นนี้มิ ใช ่ เพราะหลักที่

พระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ถกูต้อง คง

เป็นไปตามหลักท่ีทรงแสดงไว้นั้นเอง 

คือท�าชั่วได้ชั่ว ท�าดีได้ดี เพราะคน 

ท�าดี ท�าชั่ว ซับซ้อนกันมามากมาย 

เมื่อยังได้ชั่วเพราะความชั่วที่ได้ท�าไว้

แล้วในอดตี ความดท่ีีท�าไว้ใหม่ก็ยงัไม่มี

โอกาสให้ผล เมือ่ยังได้ดเีพราะความดี

ที่ได้ท�าไว้แล้วในอดีต ความชั่วที่ท�าไว้

ใหม่กย็งัไม่มโีอกาสให้ผล เหมอืนอย่าง

คนทีถู่กศาลพพิากษาลงโทษว่ามีความ

ผดิต้องถูกจองจ�า กต้็องรบัโทษไปจนกว่า

จะสิ้นก�าหนด ความดีที่ท�าในระหว่าง

นั้นก็ยังไม่มีโอกาสให้ผลเหมือนคนดี

อืน่ ๆ อาจเป็นเหตเุพยีงให้ผ่อนโทษได้

บ้างเท่านั้น หรือคนที่ยังไม่ถูกศาล

พิพากษาว่าเป็นคนผิด ถึงจะท�าผิดก็

ยังชื่อว่าเป็นคนดีตามกฎหมาย เรียก

ว่าอ�านาจความดีเก่ายังคุ้มครองอยู่ 

ความผดิยงัไม่มีโอกาสให้ผล ข้อเปรยีบ

เทียบน้ีเป็นเพียงข้อน�าให้คิดเพ่ือเกิด

ความรู้ให้ถกูต้อง แต่จะรู้ซาบซึง้ยิง่ขึน้

ก็จะต้องพิจารณาให้กว้างขวางออกไป

อีกตามคลองธรรม

 พระตถาคตเจ้าทรงประกอบด้วย 

ฐานาฐานญาณ คือ ทรงหย่ังรู้ฐานะ

และอฐานะตามความเป็นจริง ดังเช่น

หัวข้อทีท่่านแสดงจ�าแนกไว้ในพระบาลี

ที่ยกมากล่าวโดยสรุปข้างต้นนั้น จึง

ทรงปฏญิาณเป็นหัวหน้าบนัลอืสีหนาท 

ยงัพรหมจกัรให้เป็นไปในบรษิทัทัง้หลาย 

คือทรงมีพระกรุณาแสดงพระธรรม 

ส่ังสอน เพือ่ให้เวไนยนกิรประกอบด้วย

ฐานาฐานโกศล คอื ความฉลาดในฐานะ

และอฐานะตามภูมิตามชั้น สมด้วย

พระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่พระสารีบุตร 

ในพระสูตรหนึ่งว่า “ดูก่อนสารีบุตร  

พระตถาคตในศาสนานี้รู ้ท่ัวถึงฐานะ

โดยเป็นฐานะและอฐานะโดยเป็นอฐานะ

ตามเป็นจรงิ แม้นีเ้ป็นตถาคตพละของ

พระตถาคต ซึ่งพระตถาคตทรงอาศัย

ปฏญิญาฐานะของหวัหน้าบนัลอืสหีนาท 

ยงัพรหมจกัรให้เป็นไปในบรษิทัทัห้ลาย” 

ฉะนี้

 พทุธศาสนกิผูน้บัถือพระพทุธศาสนา 

คอืค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ซึง่แสดง

ฐานะและอฐานะตามความเป็นจริง  

เมือ่ตัง้ใจฟังธรรมด้วยด ีย่อมได้ปัญญา

ความรูธ้รรมตามทีแ่สดง และเมือ่น้อม

ธรรมเข้ามาสอบดูที่ตนและที่โลกซ่ึง

เป็นไปอยู่ กจ็ะได้ความรูธ้รรมคือความ

จริงโดยประจักษ์ ท�าให้เป็นผู้ฉลาดใน

ฐานะและอฐานะย่ิงขึน้ เป็นเหตใุห้เว้น

ฐานะ
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จากการท�าการที่ไม่เป็นฐานะ การพูด

ค�าทีไ่ม่เป็นฐานะ การคดิเรือ่งทีไ่ม่เป็น

ฐานะ ซึ่งจะน�าโทษทุกข์มาให้ หรือ

อย่างน้อยกก็ารท�าให้เหนือ่ยเปล่า และ

เป็นเหตุให้ท�าแต่การท่ีเป็นฐานะ พูด

ฐานาฐานญาณ ดู ฐานะ, ทศพลญาณ

ฐานาฐานญาณ

ค�าท่ีเป็นฐานะ คิดเรือ่งทีเ่ป็นฐานะ ซึง่

จะน�าให้เกดิสขุประโยชน์โดยส่วนเดยีว 

(ท.ธ. ๑-๖) ดู ทักษิณานุปทาน ด้วย
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ดวงตาเห็นธรรม ดู ธัมมจักขุ, โปรดโลก

ดาวดึงส์ สวรรค์ชัน้ทีส่องชือ่ว่า ตาวตงิสภวนะ

คันเป็นทอง ธงแก้วมุกดามีคันเป็น 

แก้วประพาฬ ธงแก้วประพาฬมีคันเป็น

แก้วมุกดา ธงรัตนะท้ัง ๗ มีคันเป็น

รตันะทัง้ ๗ มต้ีนปาริฉตัตกะ สงูใหญ่  

ภายใต้ต้นไม้นีม้แีท่นศลิาชือ่ว่า ปัณฑุ-

กัมพล (เหมือนผ้าขนสัตว์สีเหลือง)  

มีสีเหมือนดอกชัยพฤกษ์ สีครั่งและ 

สีบัวโรย เป็นพระแท่นท่ีประทับของ

พระอนิทร์ ในเวลาประทบันัง่อ่อนยวบ

ลงไปกึ่งกาย ในเวลาลุกขึ้นก็กลับเต็ม

ขึ้นมาเหมือนอย่างสปริง มีช้างชื่อ 

เอราวณั เป็นพาหนะส�าหรบัทรง แต่ท่าน

ว่าในเทวโลกไม่มีสัตว์ดิรัจฉาน ฉะนั้น 

ช้างนี้จึงเป็นเทวบุตรชื่อว่าเอราวัณ มี 

หน้าท่ีคอยเนรมติตนเป็นช้างส�าหรับทรง

ของพระอนิทร์ ในเวลาทีม่พีระประสงค์

จะเสด็จออกเพื่ออุทยานกีฬา 

 พรรณนาถึงช้างเทพบุตรจ�าแลงนีว่้า 

มีตะพอง ๓๓ ตะพอง ส�าหรบัเทวบตุร 

๓๓ พระองค์ รวมท้ังพระอนิทร์ซึง่เป็น

สหายบ�าเพ็ญกุศลร่วมกันมาในสมัย

เป็นมนษุย์ ตะพองกลางชือ่ว่าสทุสัสนะ 

เป็นทีป่ระทับของพระอนิทร์ มมีณฑป

รัตนะ (จะตรงกับค�าว่ากูบกระมัง) มี

ธงรัตนะในระหว่าง ๆ ปลายสุดห้อย

ข่ายพรวนกระดึงหรือกระดิ่ง เมื่อต้อง 

ด

แปลว่า ภพดาวดงึส์ เรียกกนัว่า สวรรค์

ชั้นดาวดึงส์ ตั้งอยู่บนพื้นเบื้องบนของ

เขาสิเนรุ ซ่ึงอยู่กลางภูเขาบริภัณฑ ์

ทั้ง ๗ เป็นแกนกลางของโลก 

 นครดาวดงึส์นีท่้านกล่าวในคมัภร์ีว่า

ตั้งอยู ่ในที่หมื่นโยชน์ (น่าจะนับผ่า

ศูนย์กลาง) เพราะมีกล่าวว่า ระหว่าง

ทวารของปราการ (ประตกู�าแพงเมอืง) 

อันเป็นทวารกลางทั้ง ๔ ด้าน นับได้

ด้านละหม่ืนโยชน์ เป็นนครคีรีท่ีมี

ปราการโดยรอบเหมือนอย่างเมือง

โบราณทัง้ปวง มทีวารทัง้หมดพนัทวาร 

ประดับไปด้วยสวนและสระโบกขรณี

ทั้งหลาย ท่ามกลางนครมีปราสาทชื่อ 

เวชยันต ์ เป ็นที่ประทับของท ้าว  

สักกเทวราช ผู้เป็นจอมเทพที่ไทยเรา

เรียกกนัว่า พระอนิทร์ เวชยันต์ปราสาท

นี้แพรวพราวไปด้วยรัตนะท้ัง ๗ (ใน 

อภิธานัปปทีปิกา กล่าวรัตนะท้ัง ๗ 

ไว้ว่า ทอง เงิน มุกดา มณี ไพฑูรย์ 

วชริะ (เพชร) ประพาฬ แต่ในทีอ่ืน่ว่า

คือ มณี ไพฑูรย์ ประพาฬ มุกดา 

วชิระ แก้วผลึก (แก้วหุง) ประดับไป

ด้วยธงรัตนะต่าง ๆ คือ ธงแก้วมณีมี
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ลมอ่อน ๆ โชยพัดก็ดังปานเสียงทิพย์

สงัคีตอนัเสนาะประสานกบัเสยีงดนตรี

มีองค์ ๕ กลางมณฑปมีบัลลังก์มณี

เป็นที่ประทับของพระอินทร์ ตะพอง

บริวารนอกนีเ้ป็นท่ีประทับของเทพบุตร 

ทั้งหลายผู้บ�าเพ็ญกุศลร่วมกันมาแต ่

ปางบรรพ์ ตะพองทั้ง ๓๓ นั้นแต่ละ

ตะพองมี ๗ งา มีค�าพรรณนาถึงสิ่งที่

มีอยู่ในงาแต่ละงายิ่งวิจิตรพิสดารว่า  

มีสระโบกขรณีแห่งปทุมชาติชูสล้าง 

ไปด้วยดอกและใบซ่ึงแต่ละใบเป็น 

ลานฟ้อนร�าของเทพธิดาท่านนับรักษา

จ�านวนอย่างละ ๗ อย่างเคร่งครัด  

นายช่างแกะสลักงาผู้สามารถก็น่าจะ

แกะสลักงาให้เหมือนอย่างที่พรรณนา

ไว้ได้โดยยาก ช้างเอราวณั ๓๓ ตะพอง

น่าจะเขยีนภาพได้ยากและดจูะรุงรงัไม่

งดงาม จงึมักเขียนย่อลงมาเป็นช้าง ๓ 

เศียร เศียรละ ๒ งา ซึ่งดูงดงามและ

เป็นสญัลกัษณ์พเิศษว่าเป็นช้างทรงของ

พระอินทร์ โดยเฉพาะเห็นภาพก็รู้กัน

ได้โดยทั่วไป 

 นอกจากน้ียงัมีรถช่ือ เวชยันต์ เทียม

ม้าอาชาไนยที่แอกข้างละพันม้า มี

บัลลังก์ที่ประทับปักเศวตฉัตรกางกั้น 

พร้อมทั้งธงติดประดับอยู่ตามท่ี (ม้า

อาชาไนยนัน้แม้ไม่ได้กล่าวว่าเทพบุตร

จ�าแลง แต่เม่ือวางกฎเกณฑ์ลงไปว่าใน

เทวโลกไม่มีสัตว์ดิรัจฉาน และเมื่อ

ต้องการจะให้มีม้าเทียมรถ กต้็องกล่าว

ว่าเป็นเทวบุตรจ�าแลงเช่นเดียวกัน  

และในคัมภีร์รุ่นเก่ากล่าวว่าเทียมม้า

หนึ่งพัน ส่วนในคัมภีร์รุ ่นหลังกล่าว

ขยายออกว่าเทียมแอกข้างละพัน จึง

รวมเป็นสองพัน)

 เมอืง นครไตรตรงึษ์ เรยีกในไตรภมูิ

พระร่วง นี้ เบื้องบุรพทิศมีอุทยานชื่อ

ว่า นันทนวัน และ จุลนันทนวัน  

มีสระโบกขรณช่ืีอ นนัทา และ จุลนนัทา 

แทบฝ่ังสระโบกขรณนีัน้มแีผ่นหินดาด

ชื่อว่า นันทา และ จุลนันทา

 เบือ้งทักษิณทิศมีอทุยานชือ่ปารสุกวัน 

ม ีภัทราโบกขรณ ี(สุภทัราโบกขรณ)ี 

มแีผ่นหนิดาดชือ่ว่า ภทัรา (และสภุทัรา)

 เบือ้งปัจฉิมทิศมีอทุยานชือ่จติรลดาวัน 

(จลุจติรลดาวนั) มสีระจติราโบกขรณี 

(จุลจิตราโบกขรณี) มีหินดาดชื่อว่า

จิตรา (จุลจิตรา)

 เบือ้งอตุรทศิมอีทุยานชือ่ มสิสกวนั  

สระ ธรรมาโบกขรณี (สระสุธรรมา

โบกขรณี) มีแผ่นหินดาด ธรรมา  

(สุธรรมา)

 เบือ้งอสีานทศิมอีทุยานชือ่ มหาวัน 

และ ปณุฑรกิวัน ในปณุฑรกิวโนทยาน

นั้นมีต้นปาริฉัตตกะซึ่งภายใต้มีแท่น

ปัณฑุกัมพลศิลาดั่งกล่าวแล้ว ถัดต้น

ปาริฉัตตกะนั้นออกไปมีศาลาใหญ่ชื่อ 

สุธรรมา เป็นเทวสภา ที่ประชุมสภา

เทวดา
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 เบือ้งทศิอาคเนย์มีพระเจดย์ีทองชือ่ 

จุฬามณี งามรุ่งเรืองด้วยแก้วอินทนิล 

กลางองค์เป็นทองจนถึงยอดประดับ

ด้วยแก้ว ๗ ประการ มกี�าแพงประดบั

ด้วยธงล้อมรอบ

 วนะ (ป่า) หรืออุทยาน (สวน) 

พระอนิทร์ นครดาวดงึส์ใน อภธิานัป-

ปทปิีกา ว่ามี ๔ คือ นันทวนั มสิสกวนั 

จติตลดาวนั (หรอืจติรลดาวนั) ผารสุกวนั 

แต่ในที่อื่นเรียกว่า ปารุสกวัน แทน 

ผารสุกวนั กม็ ีในไตรภมูพิระร่วง เพิม่ 

มหาวนั และ ปณุฑรกิวนั ในทศิอาคเนย์

 ต้นไม้ท่ีใหญ่มีอายุยืนนานตลอด 

กัปกัลป์ ตามคตโิบราณว่ามอียู ่๗ ต้น 

คือ ๑. ชมพู (ไม้หว้า) ประจ�าชมพู

ทวปี ๒. สมิพล ี(ไม้งิว้) ของพวกครุฑ  

๓. กะทมัพะ (ไม้กะทุม่) ประจ�าอมร-

โคยานทวีป ๔. กปัปรกุขะ (กลัปพฤกษ์) 

ประจ�าอตุรกรุทุวปี ๕. สริสีะ (ไม้ทรกึ) 

ประจ�าปุพพวเิทหทวปี ๖. ปารฉิตัตกะ 

หรือ ปาริชาตก์(ไม้ปาริชาตก์ทิพย์) 

ประจ�าภพดาวดึงส์ ๗. จิตตปาฏลี  

(ไม้แคฝอยทิพย์) ประจ�าภพอสูร ซึ่ง

เป็นบุพพเทพของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

 บุพพกรรมของพระอินทร์ 

 พระอนิทร์ซ่ึงเป็นพระราชาของเทพ

ชัน้ดาวดงึส์ มปีระวตัเิล่าไว้ในอรรถกถา

ทัง้หลายว่า ก่อนแต่ไปเกิดเป็นเทวราช

ได้เกิดเป็นมนุษย์ในหมู่บ้านมจลคาม

ในมคธรัฐ เป็นบุตรของสกุลใหญ่ ได้

นามในวันขนานนามว่า มฆกุมาร แต่

เรียกกันเมื่อเติบโตขึ้นว่า มฆมาณพ 

มภีรยิาและบุตรธดิาหลายคน มฆมาณพ

ให้ทานรกัษาศลีอยูเ่ป็นนติย์ และพอใจ

แผ้วถางภูมิประเทศปราบเกลี่ยพื้นที่ 

สร้างศาลา ปลูกต้นไม้ ขุดสระน�้า ท�า

ถนนหนทาง ท�าสะพาน จัดท�าจัดหา

ตุม่น�า้และสิง่ทัง้หลายเพือ่ประโยชน์แก่

ประชาชน (ถ้าในบัดนี้ก็น่าจะตรงกับ

ทีเ่รยีกว่าเป็นนกัพฒันาท้องถิน่) มปีกติ

ชอบสะอาดเรียบร้อยร่มรื่นที่เรียกว่า 

รมณียะ ต้องการให้ท้องถิ่นทั้งหลาย

เป็นรมณียสถานทั่ว ๆ ไป ดั่งที่เล่าไว้

ในอรรถกถาเริ่มเรื่องว่า

 มฆมาณพไปท�างานในหมู่บ้านก็ใช้

เท้าเกลี่ยฝุ่นในที่ซึ่งยืนอยู่ให้เรียบ คน

อื่นเข้ามาแย่งที่ก็ไม่โกรธ ถอยไปท�าที่

อื่นให้เรียบต่อไป คนทั้งหลายก็มักพา

กนัยดึทีซ่ึง่มฆมาณพเกลีย่เรยีบไว้แล้ว 

มฆมาณพเห็นว่าคนท้ังปวงมีความสุข

ด้วยกรรมคือการงานของตน ฉะนั้น 

กรรมนี้พึงเป็นบุญกรรมที่ให้สุขแก่ตน

แน่ ก็ย่ิงมีจิตขะมักเขม้นท่ีจะท�าพ้ืนท่ี 

ให้เป็นรมณียะมากขึ้น จึงใช้จอบขุด

ปราบพื้นที่ให้เรียบเป็นลานให้แก่คน 

ทั้งหลาย เอาใจใส่ไฟให้น�้าในเวลาที่

ต้องการ ต่อไปก็แผ้วถางสร้างทาง

ส�าหรับประชาชน ชายหนุ่มอื่นได้เห็น
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กม็ใีจนยิมกม็าสมคัรเป็นสหายร่วมกนั

ท�าทางเพิม่ขึน้ จนมีจ�านวนนบัได้ ๓๓ 

คน ทั้งหมดช่วยกันขุดกันถมท�าถนน

ยาวออกไปจนถึงประมาณโยชน์หนึ่ง

สองโยชน์

 ฝ่ายนายบ้านเห็นว่าสหาย ๓๓ คน

เหล่านั้นประกอบการงานที่ไม่เหมาะ

ไม่ควร จึงเรียกมาสอบถามและสั่งให้

เลิก แต่ ๓๓ สหายกล่าวว่าพวกตน

ท�าทางสวรรค์ จงึไม่ฟังค�าห้ามของนาย

บ้าน พากันสร้างทางต่อไป นายบ้าน

มีความโกรธจึงไปทูลฟ้องพระราชาว่า

มโีจรคุมกนัมาเป็นพวก พระราชามิได้

ทรงพิจารณาไต่สวน มีรับสั่งให้จับมา

ทั้ง ๓๓ คน แล้วรับสั่งให้ปล่อยช้าง 

ให้เหยยีบเสยีให้ตายทัง้หมด มฆมาณพ

ได้ให้โอวาทสหายทัง้หลายให้พร้อมกนั

ไม่ท�าความโกรธ แผ่เมตตาจิตไปยัง

พระราชา ๑ นายบ้าน ๑ ช้าง ๑ ใน

ตนเอง ๑ ให้เสมอเท่ากันทั้ง ๔ ฝ่าย 

ชนทั้งหมดได้ปฏิบัติอย่างนั้น ช้างไม่

อาจจะเข้าไปใกล้ด้วยเมตตานภุาพของ

ชนเหล่าน้ัน พระราชาทรงทราบ มี 

พระด�ารว่ิา ช้างน่าจะเหน็คนมากจงึไม่

อาจเข้าไปเหยียบ จึงรับสั่งให้ใช้เสื่อ

ล�าแพนปปิูดพวกเขาเสยี แล้วปล่อยให้

ช้างเหยียบ แต่ช้างก็ถอยกลับแต่ไกล 

พระราชาทรงสดบัแล้วทรงโสมนสั ทรง

ขอโทษมฆมาณพและสหายแล้วทรง

ปลดนายบ้านออกจากต�าแหน่ง ทรง

ลงโทษให้เป็นทาสของพวกเขา และได้

พระราชทานช้างนัน้ให้เป็นพาหนะพร้อม 

กับบ้านหมู่นั้นให้เก็บส่วยบริโภคตาม

ความสุข คอืทรงตัง้ให้เป็นนายบ้านแทน 

ค�าว่านายบ้านเรียกว่า คามโภชกะ  

แปลว่า ผูก้นิบ้าน ตรงกับค�าเก่าว่า กนิ

บ้านกนิเมอืง เพราะตามธรรมเนยีมใน

ครัง้นัน้ ผูท้ีไ่ด้รับแต่งตัง้ให้เป็นเจ้าบ้าน

เจ้าเมอืงย่อมเรียกเกบ็ส่วยในบ้านเมอืง

นั้นบริโภค

 สหายทั้ง ๓๓ เมื่อพ้นโทษออกมา

ทัง้ได้รบัพระราชทานก�าลงัสนบัสนนุ ก็

ยิ่งเห็นอานิสงส์ของบุญ มีใจผ่องใส 

คิดอ่านท�าบุญให้ย่ิงขึ้นไปอีก ได้วาง

ก�าหนดการสร้างศาลาเป็นที่พักของ

มหาชนเป็นถาวรวัตถุที่หนทางใหญ่สี่

แพร่ง ได้เรียกนายช่างมามอบหมาย

ให้ท�าการสร้าง แต่ห้ามมาตุคามคือ 

ผู้หญิงเข้ามามีส่วนสร้างศาลานั้น

 มฆมาณพมภีรรยา ๔ คน คอื นาง    

สุนันทา นางสุจิตรา นางสุธรรมา  

นางสุชาดา นางสุธรรมาได้ให้สินบน

นายช่างขอให้ช่วยให้ตนเป็น เชฏฐะ 

คือให้ออกหน้าในศาลานี้ นายช่าง 

รับรองและแนะน�าให้จัดหาไม้มาตาก

ให้แห้ง ให้ถากแกะเป็นช่อฟ้าซ่อนไว้ 

ต่อมาเมื่อการสร้างศาลาเสร็จ เว้นแต่

ช่อฟ้า ในวันยกช่อฟ้า นายช่างแจ้งว่า

ลืมท�าช่อฟ้าไว้เสียแล้ว แลไม้ที่ตัดใน 

บดันีก้ใ็ช้ท�าไม่ได้ ต้องตัดตากไว้ให้แห้ง
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ก่อนจึงท�าได้ แต่ถ้าจะมีช่อฟ้าท่ีท�าไว้

ขายที่ไหนก็ควรหาซื้อมา ชนเหล่านั้น

พากันเที่ยวหา พบช่อฟ้าในเรือนของ

นางสุธรรมาก็ขอซ้ือ นางสุธรรมาไม่

ยอมขาย แต่จกัให้เพือ่ให้ตนมส่ีวนร่วม

ในการสร้างศาลาด้วย ชนเหล่านัน้กไ็ม่

ยอม นายช่างกล่าวว่า ไม่มีท่ีไหนจะ

เว้นเสยีได้จากผูห้ญงินอกจากพรหมโลก

เท่านั้น ขอให้ยอมรับช่อฟ้าของนาง 

สธุรรมาเพ่ือให้การงานส�าเรจ็ พวกเขา

ไม่มทีางทีจ่ะหลกีเลีย่ง จงึยอมรบัช่อฟ้า

ของนางสุธรรมา

 เมื่อยกช่อฟ้าข้ึนติดแล้ว ศาลาก็ 

เป็นอันเสร็จบริบูรณ์ คนท้ังปวงก็พา

กันเรียกว่า ศาลาสุธรรมา ชื่อของ 

นางสธุรรมาคนเดยีวปรากฏ ชือ่ของชน

ทัง้ ๓๓ ไม่ปรากฏ ฉะนัน้ นางสธุรรมา

ก็กลายเป็นผู้มีส่วนส�าคัญของศาลา 

เพราะท�าให้บงัเกดิความส�าเรจ็บริบรูณ์ 

ทั้งเหมือนเป็นเจ้าของศาลาท้ังหมด 

เพราะเรียกกันว่าศาลาสุธรรมา จึงได้

เป็นเชฏฐะคือเป็นผู้ออกหน้ากว่าใคร

ทัง้หมด มฆมาณพและสหายปรารถนา

จะไม่ให้ผู้หญงิเข้าเกีย่วข้องในการท�าบุญ

สร้างศาลากเ็ป็นอนัไม่สมประสงค์ แต่

ศาลาก็ส�าเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ตาม

ประสงค์ แสดงว่าอันการจะห้ามใคร

จากการท�าบญุน้ันเป็นการยาก ไม่เลือก

ว่าหญิงหรือชาย ถ้าเขาปรารถนาจะมี

ส่วนท�าบญุด้วยแล้ว กต้็องหาวธิที�าด้วย

จนได้

 มฆมาณพได้แบ่งศาลาออกเป็น ๓ 

ส่วน คือ ท�าเป็นที่อยู ่ที่พักส�าหรับ 

อิสรชนส่วนหนึ่ง ส�าหรับคนเข็ญใจ 

ส่วนหนึ่ง ส�าหรับคนไข้ส่วนหนึ่ง และ

ทั้ง ๓๓ คนได้ปูลาดแผ่นอาสนะไว้ทั้ง 

๓๓ ที่ โดยตกลงกันไว้ว่า อาคันตุกะ

เข้าไปพกับนแผ่นอาสนะของผูใ้ด กเ็ป็น

ภาระของผู้น้ันจะรับรองเลีย้งด ูมฆมาณพ

ปลกูต้นทองหลาง (โกวฬิาระ) ไว้ต้นหนึง่

ในที่ไม่ไกลศาลา ภายใต้ต้นทองหลาง

ได้วางแผ่นหินไว้

 ฝ่ายนางสุนันทาคิดว่าผู้ชายเหล่านี้

ห้ามพวกเราผูห้ญิงเข้ามส่ีวนสร้างศาลา

ด้วย แต่นางสธุรรมาฉลาดจงึได้มส่ีวน

ท�าช่อฟ้า นางปรารถนาจะท�าอะไรสัก

อย่างหนึง่ร่วมด้วย คดิเหน็ว่าควรให้ขดุ

สระโบกขรณเีพือ่ผูม้าอาศยัศาลาจะได้

ใช้ดื่มใช้อาบ จึงให้ขุดสระโบกขรณี

 นางสุจติราเห็นนางสุธรรมาและนาง

สุนันทาได้ท�ากุศลคนละอย่างแล้ว 

ปรารถนาจะท�าบ้าง คดิเหน็ว่าคนทีม่า

อาศัยศาลาได้ดืม่และอาบน�า้แล้ว กค็วร

จะได้ประดับมาลัยดอกไม้ จึงให้สร้าง

สวนดอกไม้เป็นที่รื่นรมย์ ได้จัดหาไม้

ดอกและไม้ผลต่าง ๆ มาปลูกไว้โดยมาก 

จนถึงกล่าวกันว่า ไม้ดอกและไม้ผล 

ชื่อโน้นจะไม่มีในสวนนั้นเป็นไม่มี คือ

ว่ามีเป็นส่วนมาก
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 ส่วนนางสุชาดาคิดว่า ตนเป็นธิดา

ของลุงของมฆมาณพ และเป็นภรรยา

ด้วย ฉะนั้น กรรมที่มฆะท�าก็เหมือน

เป็นของนาง หรือกรรมที่นางท�าก็เป็น

เหมือนของมฆะ จึงไม่ท�ากุศลอะไร 

เอาแต่ใช้เวลาตบแต่งร่างกายให้งดงาม

อยู่เสมอเท่าน้ัน เพ่ือให้เป็นท่ีรักของ 

มฆมาณพอย่างไม่จืดจาง และก็ปรากฏ

ในเรือ่งต่อไปว่า นางสชุาดาได้เป็นท่ีรกั

ของมฆมาณพอย่างไม่จืดจาง และก็

ปรากฏในเรื่องต่อไปว่า นางสุชาดาได้

เป็นทีร่กัมากของท้าวสกักเทวราชจนถงึ

ชื่อของนางได้ไปเป็นพระนามของท้าว

สักกเทวราชพระนามหนึ่งว่า สุชัมบดี 

แปลว่า สามีของสุชาคือสุชาดา

 มฆมาณพกับสหายบ�าเพ็ญกุศล 

สาธารณประโยชน์ดัง่กล่าว อกีนยัหนึง่

กล่าวว่าบ�าเพ็ญ วัตตบท ๗ ประการ 

(จะกล่าวถึงข้างหน้า) ตลอดมา สิ้น

ชีวิตแล้วจึงเกิดในภพดาวดึงส์ (ซ่ึงตั้ง

อยู่บนยอดเขาสิเนรุ) มฆมาณพเป็น

ท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์ เมื่อ

พระอินทร์และสหายขึ้นไปบังเกิดนั้น 

พืน้ทีซ่ึง่เป็นสวรรค์ชัน้นีห้าได้ว่างเปล่า

อยูไ่ม่ เพราะได้มเีทพพวกหน่ึงมาบงัเกดิ

อยูก่่อนแล้ว พวกบพุพเทพ (เทพผูเ้กดิ

อยูก่่อน) เหล่านีม้ ีท้าวเวปจติต ิเป็น

หวัหน้า จะเรยีกชือ่สวรรค์ชัน้นีใ้นสมัย

ที่พวกบุพพเทพเหล่านั้นอยู่ว่าอย่างไร

ไม่ปรากฏ แต่คงจะยงัไม่เรยีกว่าดาวดึงส์

ซึง่มคีวามหมายเฉพาะถงึเทพพวกหลัง 

หรอือาจจะยงัไม่เป็นสวรรค์กไ็ด้ เพราะ

ยงัไม่มีทพิยสมบัติต่าง ๆ เช่น เวชยนัต-

ปราสาท เป็นต้น เทียบเหมือนอย่าง

ว่ายงัเป็นเมอืงป่าอยู ่เมือ่เทพพวกหลงั

บงัเกดิข้ึน ๓๓ องค์แล้ว เทพพวกก่อน

ได้ท�าสักการะต้อนรับเทพผู ้มาใหม่  

พิธีท�าสักการะต้อนรับ คือแจกดอก

ปทุมทิพย์ให้ แบ่งความเป็นราชาให้ 

กึ่งหนึ่ง น่าจะหมายความว่าแบ่งบ้าน

เมืองให้ครอบครองครึ่งหนึ่ง และเชิญ

ประชุมเลี้ยง คัณฑุบาน ร่วมกันอย่าง

เตม็ที ่ดจูะเป็นพธิต้ีอนรบัเข้าเป็นพวก

เดียวกัน ท้าวสักกเทวราชยังไม่พอใจ

ที่จะเป็นพระราชาครอบครองเพียงกึ่ง

สวรรค์ได้นัดหมายบริษัทของตนมิให้

ดืม่ ทพิยสุรา แต่ให้แสดงเหมอืนอย่าง

ดื่ม เมื่อเทพสองพวกมาประชุมเลี้ยง

กันในคร้ังนัน้ เทพเจ้าถ่ินพากันด่ืมทิพย-

สุราจนเมาล้มกลิ้งเกลือกอยู่ ฝ่ายเทพ

ผู้มาใหม่ไม่ดื่ม ครั้นเห็นเทพเจ้าถิ่น 

เดิมพากันเมาสิ้นสติไปทั้งหมดแล้ว  

ท้าวสกักเทวราชกส่ั็งให้ช่วยกนัจบัพวก

เทพเจ้าถิน่เดมิเหวีย่งลงไปจากยอดเขา

สิเนรุ เทพเจ้าถ่ินเดิมมีบุญที่ได้ท�าไว้

น้อยจงึตกลงไปยงัเชงิเขาสเินร ุเกิดเป็น

เมืองขึ้นภายใต้เขาสิเนรุมีขนาดเดียว

กบัดาวดงึส์ มส่ิีงต่าง ๆ คล้ายคลึงกนั 
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เช่น ดาวดงึส์มีต้นปารฉิตัตกะ ภพใหม่

นีม้ต้ีน จติตปาฏลี พวกบุพพเทพเมื่อ

ถูกเหวี่ยงตกลงมาอยู่เมืองใต้เขาสิเนรุ

ก็ได้ช่ือว่า อสรุะ ภพท่ีอยูก่ช็ือ่ว่า ภพน์

อสุระ ค�าว่า อสุระ แปลว่า ไม่เป็น

ใหญ่รุ่งเรืองเหมือนสุระคือเทพ หรือ

เป็นข้าศึกต่อสุระคือเทพ ด่ังท่ีได้แปล

มาแล้วข้างต้น โดยที่แท้ก็คือเทพพวก

หนึ่ง แต่มีบุญต�่าต้อยกว่าเทพพวก 

หลัง ท้าวสักกเทวราชกับสหายก็ได้

ครอบครองสวรรค์ช้ันนัน้ทัง้หมด ส่วน

พวกบุพพเทพหรืออสุระ เม่ือต้องไป 

อยู่เมืองใต้เขาสิเนรุก็ผูกใจเจ็บแค้น  

ยกทัพข้ึนไปท�าสงครามกับเทพบนเขา 

เพ่ือยดึเอาสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์คนืเนอืง ๆ

 ฤดูของสงครามระหว่างเทพกบัอสรุะ

โดยปกตคิอืฤดตู้นไม้ประจ�าเมืองทัง้สอง

ออกดอก พระอาจารย์ยังพรรณนาไว้

อีกว่า ภพทั้งสองนี้เสวยทิพยสมบัต ิ

เช่นเดียวกัน มีขอบเขตและสิ่งต่าง ๆ 

คล้ายกัน จนถึงพวกอสุระเองก็เข้าใจ

ว่าอสรุบรุเีป็นเมอืงเก่าของตนคอืดาวดงึส์ 

ครั้นต้นจิตตปาฏลีออกดอก ได้เห็น

ดอกของต้นไม้น้ีจึงทราบว่าไม่ใช่ชั้น

ดาวดงึส์เสยีแล้ว จงึยกทัพขึน้ไป ส่วน

ท้าวสักกเทวราชก็ได้ตระเตรียมเมือง

ดาวดงึส์ไว้รบัเทพอสรุะ ได้วางอารกัขา

ทีด่่านเฉลยีงไว้ถงึ ๕ ด่าน นบัแต่ด่าน

นอกเข้ามาคือด่านช้ันท่ีหน่ึง นาครกัษา 

ด่านช้ันที่สอง ครุฑรักษา ด่านชั้นที่

สาม กมุภัณฑ์ คอืทานพรากษสรกัษา 

ด่านชั้นที่สี่พวกยักข์ทหารรักษา ด่าน

ชั้นที่ห้า ท้าวมหาราชทั้งสี่องค์รักษา 

พ้นด่านเหล่านี้จึงถึงนครดาวดึงส์ซึ่ง

สร้างอนิทปฏมิา (รปูเหมอืนพระอนิทร์) 

ไว้ที่ประตูเมืองทั้ง ๔

 ครั้นเทวาสุรสงครามเกิดข้ึนแล้ว  

ในบางคราวอสุรเทพมีก�าลังก็ตีพวก 

เทพบนยอดเขาให้ถอยร่นขึ้นไปโดย

ล�าดบั พวกอสรุเทพตหีกัด่านทัง้ห้าขึน้

ไปได้แล้ว ครั้นไปถึงเทพนครดาวดึงส์

กห็ยดุยัง้อยูเ่พยีงนัน้ไม่อาจจะเข้าไปได้ 

หรอืได้เหน็รปูเหมอืนพระอนิทร์ คดิว่า

พระอนิทร์เสดจ็ออกมากต็กใจ ยกถอย

กลับลงไปยังเมืองใต้เขาตามเดิม แต่

บางคราวพวกเทพบนเขามกี�าลงักต็พีวก

อสุรเทพถอยลงไปจนถึงอสุรนครใต้เขา 

พวกเทพบนเขาติดตามลงไปได้แค่นั้น 

ไม่อาจจะตเีอาอสุรบุรไีด้ ต้องถอยกลบั

ขึ้นมา ฉะนั้น เทพนครดาวดึงส์และ

อสุรนครจงึได้ชือ่ว่า อยชุฌบรุ ีแปลว่า 

เมืองที่รบไม่ได้ (ตรงกับค�าว่าอยุธยา)

 ในเทวาสุรสงครามครั้งหนึ่ง เมื่อ 

อสุรเทพยกขึ้นมา พระอินทร์ได้ทรง 

เวชยันตเทพรถลงไปรบรบัอสุรเทพบน

หลังมหาสมุทร สู้อสุรเทพไม่ได้ก็ทรง

เทพรถหนีขึ้นมาจากท่ีสุดมหาสมุทร

ด้านทักษิณผ่านป่าไม้งิ้ว ด้วยอ�านาจ
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แรงกระเทอืนของเทพรถ พวกลกูครฑุ

พากนัตกมหาสมทุรร้องระงม พระอนิทร์

ทรงเกดิกรณุาจงึสัง่มาตลีเทพสารถใีห้

กลับเทพรถเพ่ือมิให้สัตว์เป็นอันตราย 

ฝ่ายอสุระซึ่งไล่ตามกระชั้นชิด เห็น

พระอนิทร์กลบัเทพรถ คดิว่าคงได้ก�าลงั

หนุน เกิดความกลัวก็ถอยหนีลงไปสู่

อสุรภพน์

 ฝ่ายพระอินทร์เม่ือเข้าสู ่เทพนคร  

แวดล้อมไปด้วยหมู ่เทพในเทวโลก 

ทั้งสอง คือชั้นจาตุมมหาราชและชั้น

ดาวดึงส์ ประทับยืนในท่ามกลางนคร

จงึเกดิปราสาทขึน้ (ในบาลใีช้ค�าว่าสร้าง

ปราสาท ในอรรถกถาใช้ค�าว่า ผุดขึน้) 

ได้นามว่า เวชยันต์ เพราะเกิดขึ้นใน

ที่สุดแห่งชัยชนะ คือชนะอสุระแล้วจึง

สร้างหรือเกิดขึ้น

 สงครามที่เล่านี้น่าจะเป็นครั้งแรก 

คร้ันได้ชัยชนะบังเกดิเวชยนัตปราสาท

ข้ึนแล้ว จงึได้วางอารกัขาไว้ทีด่่านเฉลยีง 

๕ ชัน้ดงักล่าวแล้ว พระอนิทร์จงึได้เป็น

เทวราชครอบครองสวรรค์ชัน้นีแ้ละชัน้

จาตมุมหาราช ดัง่ทีก่ล่าวว่าเป็นเทวราช

ในเทวโลกทั้งสอง แต่พวกเทพชั้น

ดาวดงึส์กอ็ยูไ่ม่เป็นปกติสขุนกั ต้องท�า

สงครามกบัพวกอสรุะซึง่เป็นเจ้าถิน่เดมิ

อยู่เนือง ๆ แต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่อาจจะ

เอาชนะกันได้ เพราะต่างก็ได้บ�าเพ็ญ

บุญมาด้วยกัน

 จะกล่าวถงึสตรี ๔ นางในเรอืนของ 

มฆมาณพ นางสธุรรมาสิน้ชวีติแล้วไป

เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทวสภาชื่อ

สุธรรมา ก็เกิดขึ้นส�าหรับบุญของนาง

สุธรรมา ท่านว่าไม่มีที่อื่นจะน่าชื่นชม

ย่ิงไปกว่า จนถึงกล่าวกันว่าน่าชื่นชม

เหมือนสุธรรมาเทวสภา นางสุนันทา 

ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดียวกัน สระ- 

โบกขรณชีือ่ว่านันทา กเ็กดิขึน้ส�าหรบั

บุญของนางสุนันทา แม้นางสุจิตราก็

เหมอืนกนั ไปเกดิร่วมสวรรค์ชัน้เดยีวกนั

นั้น อุทยานช่ือว่าจิตรลดาวัน ก็เกิด

ขึน้ส�าหรบับญุของนางสุจติรา เป็นท่ีซึง่

พวกเทพน�าเทพบุตรผู้เกิดบุพนิมิตไป

เท่ียวชมให้เพลิดเพลิน ฝ่ายนางสุชาดา

แปลกกว่าเพ่ือน ไปเกดิเป็นนางนกยาง

ที่ล�าธารภูเขาแห่งหนึ่ง

 พระอินทร์ทรงส่องทิพยเนตรดู

บรจิารกิาของพระองค์ ทรงทราบว่าทัง้ 

๓ นางได้มาเกดิบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์

ด้วยกันแล้ว ขาดแต่นางสุชาดา ทรง

จินตนาว่าไปเกิดในที่ไหนก็ได้ทรงเห็น

ว่าไปเกดิในทีน่ัน้ ทรงด�ารว่ิานางสชุาดา

เป็นผูเ้ขลาไม่ท�าบญุกศุลอะไรจึงไปเกดิ

ในก�าเนิดดิรัจฉาน ทรงคิดช่วยให้นาง

ได้ท�าบุญกุศลเพื่อเป็นเหตุน�านางมา

เกิดในเทวโลก จึงทรงจ�าแลงพระองค์

เสด็จไปหานางนกยางสุชาดา บันดาล

ให้นางระลึกชาติได้ และให้ทราบว่า
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พระองค์กบัอีกสามนางไปเกิดในดาวดึงส์

เทวโลกแล้ว ทรงท�าให้นางปรารถนา

จะเห็นหญิงสหายในเทวโลก จึงทรง 

น�านางไปปล่อยไว้ทีส่ระโบกขรณนีนัทา 

แล้วตรัสบอกสามนางให้ไปเยี่ยม นาง

สวรรค์ทั้งสามได้พากันไปยังฝั่งสระ-

โบกขรณีนันทา ได้เห็นนางนกยาง

สุชาดาจับอยู่ในท่ีน้ันก็พากันหัวเราะ

เยาะเย้ย ชวนกนัให้ดรูปูร่าง ว่าช่างสม

เป็นผลของการเอาแต่แต่งตัว ชวนกัน

ให้ดูจะงอยปาก ชวนกันให้ดูแข้งและ

เท้า ชวนกันให้ดอัูตภาพร่างกายว่าช่าง

โสภา ฝ่ายนางนกยางสุชาดามีความ

ละอาย ขอให้พระอินทร์น�ากลับลงไป 

ฝ่ายพระอินทร์ก็ได้ทรงน�านางลงไป

ปล่อยในท่ีธารน�้าตามประสงค์ ทรง

บนัดาลให้นางได้รูค้ดิและปรารถนาทพิย

สมบัติ ทรงสอนให้นางรักษาศีล ๕  

ทรงเตอืนให้ไม่ประมาทแล้วเสดจ็กลบั  

นาง นกยางก็ตัง้ใจรกัษาศีลเว้นจากการ

เสพปลาเป็น เที่ยวหาเสพแต่ปลาตาย 

พระอินทร์ได้เสด็จไปทรงทดลองเป็น

ปลานอนหงายเหมือนตายอยู่บนทราย 

นางนกยางเห็นเข้า เข้าใจว่าปลาตาย 

ก็ตรงเข้าจิกจะกลืนปลากระดิกหาง  

ก็รู้ว่าปลาเป็น ก็คาบไปปล่อยในน�้า 

พระอนิทร์ได้เสดจ็มาทรงทดลองหลาย

ครั้ง จนแน่พระหฤทัยว่านางรักษาศีล

มัน่คงกท็รงยนิด ีทรงเตอืนให้ไม่ประมาท

 นางนกยางไม่ได้ปลาตาย ขาดอาหาร 

ก็ผ่ายผอมไปโดยล�าดับจนสิ้นชีวิต ไป

เกิดเป็นธิดาของนายช่างหม้อด้วยผล

ของศลี นางได้ตัง้ใจรกัษาศลี พระอนิทร์

ได้สอดส่องทิพยเนตรทรงทราบ ได้ทรง

น�ารัตนะไปประทานให้ในเวลาที่นางมี

ชวีติอยูใ่นวยัรุน่ส�าหรบัเป็นเครือ่งเลีย้ง

ชวิีต เพือ่จะได้ไม่เดือดร้อน ทรงก�าชบั

ให้รกัษาศลี ๕ ไม่ให้ขาด นางได้รกัษา

ศีล ๕ อย่างมั่นคงจนตลอดชีวิต ก็ไป

เกิดเป็นเทพธิดาของ ท้าวเวปจิตติ- 

อสุรินทร์ ซึ่งเป็นหัวหน้าพวกอสุระใน

อสุรภพน์ภายใต้เขาสิเนรุ ผู้เป็นศัตรู

ของพระอินทร์

 อสรุกญัญาสชุาดาได้มรีปูร่างประกอบ 

ด้วยรูปสิริเป็นพิเศษกว่าเทวกัญญา 

อืน่ ๆ เพราะเหตุทีไ่ด้รกัษาศลีเป็นอย่าง

ด ีท้าวเวปจิตตอิสุรินทร์มีความหวงแหน

ยิ่งนัก ไม่ยอมยกให้แก่ใครผู ้มาขอ

ทั้งหมด แต่ประสงค์จะให้ธิดาเลือกคู่

ด้วยตนเอง จึงประกอบพิธีสยุมพร  

ให้ประชุมพลเมืองอสุระเพื่อให้ธิดา 

เลือกสามีตามแต่จะพึงใจ ประทาน 

พวงดอกไม้แก่ธิดาเพื่อที่จะเส่ียงเลือก

คู่ครองในขณะประชุมท�าการสยุมพร

นัน้ พระอินทร์ได้ทรงทราบโดยทพิยเนตร 

จงึทรงเนรมติพระองค์เป็นอสรุะแก่เสดจ็ 

ไปยนืในทีส่ดุบริษทั ฝ่ายนางอสรุกญัญา

สุชาดามองตรวจดอูสุระผูม้าประชมุกนั 
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ทางโน้นทางน้ีท้ังหมด พอมองเห็น 

อสรุะแก่จ�าแลงกบั็งเกดิความรกัขึน้ท่วม

หฤทยั เหมอืนห้วงน�า้ใหญ่ไหลมาท่วม

ทบัด้วยอ�านาจปพุเพสนันวิาส จงึเสีย่ง

พวงดอกไม้ไปยงัอสรุะแก่จ�าแลง พวก

อสุระท้ังหลายพากันละอายว่า ราชา

ของพวกตนเลอืกคูใ่ห้ธดิามานานจนมา

ได้อสรุะแก่คราวปู่

 ฝ่ายพระอนิทร์ทรงประกาศพระองค์

ว่าเป็นท้าวสักกเทวราช ทรงน�าอสุร

กัญญาสุชาดาหนีไปทันที พวกอสุระ

พอรูว่้าท้าวสกักเทวราชจ�าแลงมากพ็ากัน

ไล่ตาม มาตลีเทพสารถนี�าเวชยนัตรถ

ไปรับในระหว่างทาง พระอินทร์ขึ้น

ประทับเวชยันตรถกับนางสุชาดา มุ่ง

พระพักตร์ไปสูเ่ทพนคร เม่ือถงึป่าไม้งิว้ 

พวกลูกครุฑก็พากันตกใจร้องเซ็งแซ่ 

พระอนิทร์กมี็รบัสัง่ให้กลบัรถพระท่ีนัง่ 

เพ่ือช่วยลูกครุฑไม่ให้เป็นอันตราย  

พวกอสุระซ่ึงไล่ตามคิดว่าพระอินทร์ 

จกัได้ก�าลงัหนนุ มคีวามกลวัไม่กล้าไล่

ตามต่อไป ก็กลับหลังหนีลงไปอสุรบุรี 

ท้าวสักกะน�าอสุรกัญญาสุชาดาเข้าสู่

เทพนคร นางได้ขอพรให้ได้เสด็จตาม

ไปในทีท่กุแห่งทีท้่าวสกักเทวราชเสดจ็

ไป เพราะไม่มีมารดาบิดาหรือพี่น้อง

ชายหญิงในเทวโลกน้ี พระอินทร์ได้

ประทานปฏิญญาให้แก่นาง ต้ังแต่ 

นั้นมาพวกอสุระเรียกพระอินทร์ว่า  

ชรสักกะ แปลว่า ท้าวสักกะแก่

 เรื่องสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ตลอดถึง

ประวัตขิองท้าวสักกเทวราชหรอืพระอนิทร์

ตามท่ีเล่ามาแล้ว โดยมากเกบ็ความมา

จากคมัภร์ีอรรถกถาและฎกีา ในคมัภร์ี

ฎกีาซึง่แต่งภายหลงัอรรถกถาย่ิงพรรณนา

ไว้พิสดารกว่าคัมภีร์อรรถกถา เช่น 

พรรณนาถึงรายละเอียดของเครื่อง

ประดบัต่าง ๆ จะเกบ็ความในฎกีาเล่า

ต่อไปถึงเทวสภาสุธรรมา เทวสภานี้

พื้นเป็นแก้วผลึกที่เสาขื่อและคอรับขื่อ 

(สังฆาฏะ) เป็นต้น สลักเป็นรูป 

สตัว์ร้ายเป็นต้น ด้วยแก้วมณ ีเสาส�าเร็จ 

ด้วยทอง บาทเสา (ถมัภฆฏกะ) และ

คอรับขื่อส�าเร็จด้วยเงิน รูปสัตว์ร้าย

ส�าเร็จด้วยแก้วประพาฬ นางตรัน  

(โคปาณส ีไม้ค�า้โครงหลงัคา) คนัทวย 

(ปักขปาสะ) ขอบมุขส�าเร็จด้วยรัตนะ 

๗ หลงัคามงุด้วยกระเบือ้งอินทนลิโบก

ด้วยทอง โดมยอดส�าเรจ็ด้วยรัตนะ ตรง

กลางเทวสภามธีรรมาสน์ มีรตันบัลลงัก์

กางกั้นเศวตฉัตร เป็นที่พระพรหม 

ชัน้สงูลงมาแสดงธรรม หรอืพระอนิทร์

หรือเทพผู้รู้ธรรมแสดงธรรม ถัดมา

เป็นที่ประทับของพระอินทร์ แล้วเป็น

ที่นั่งของเทวบุตรผู้เป็นสหายท�ากุศล 

ร่วมกนัมา ๓๓ องค์ แล้วเป็นทีน่ัง่ของ

เทพผู้มีศักดาใหญ่น้อยถัดกันไปโดย

ล�าดับ แต่บางคัมภีร์เล่าว่า ตรงกลาง

เทวสภาเป็นที่ประทับของพระอินทร์ 
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น่าจะถือเอาความว่าในวนัทีม่แีสดงธรรม

ก็ตั้งธรรมาสน์ไว้ตรงกลาง ส่วนเวลา

ปกติตั้ งที่ประทับของพระอินทร ์มี 

ทิพยลดา (ไม้เครือเถา) ชื่อ อาสาวดี 

ส่วนต้นปาริฉัตตกะ หรือปาริชาตก์ 

เมื่อออกดอกส่งกลิ่นหอมขจร ก็จะมี

ลมทิพย์โชยพัดมาเด็ดดอกปาริชาตก์  

แล้วมลีมรบัดอกไม้ปลวิเข้าไปในเทวสภา 

มลีมกวาดดอกเก่าออก มลีมเกลีย่ดอก

ใหม่ มีลมบรรจงจัดช่อกลีบและเกสร

ให้งดงามชวนชม พวกเทพพากันคอย

ฤดูผลัดใบของต้นปาริชาตก์ เพื่อจะ 

ได้ประชุมรื่นเริงในคราวต้นปาริชาตก์

ออกดอกบานสะพรั่งเต็มที่

 คัมภีร์ต่าง ๆ ชั้นอรรถกถาฎีกาที่

พรรณนาเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็น

คัมภีร์ที่เขียนขึ้นภายหลังพุทธกาลมา

นาน เช่น อรรถกถาธรรมบท กเ็ขยีน

ข้ึนภายหลงัพทุธกาลประมาณ ๑,๐๐๐ ปี 

คัมภีร์ฎีกาต่าง ๆ เขียนขึ้นภายหลัง

จากน้ัน และส่วนใหญ่เขียนในลังกา 

เม่ืออ่านดูหลายคัมภีร์สอบกันก็พบ 

ข้อที่กล่าวไม่ตรงกันหลายแห่งและ 

ความบางเรือ่งดจูะขดักนัในตวักม็ ีเช่น  

บ้านเกิดของมฆมาณพว่า มจคามก็มี 

อจลคามก็มี ต้นไม้ประจ�าสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์คือต้นปาริชาตก์ บางคัมภีร์

แสดงว่าเกิดขึ้นเมื่อมฆมาณพไปเกิด

เป็นพระอินทร์ เพราะเหตุท่ีเม่ือเป็น

มนษุย์ได้ปลกูต้นโกวฬิาระ (ทองหลาง) 

เพื่อเป็นร่มเงาแก่ประชาชน จึงไม่ใช่

เป็นต้นไม้ท่ีมอียูก่่อนเมือ่คร้ังบพุพเทพ

คืออสุระครอบครองอยู่

 แต่บางคัมภร์ีเล่าว่า ภพดาวดงึส์บน

ยอดเขาสเินรแุละภพอสุระใต้เขาสเินรุ 

มีทิพยสมบัติต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน 

ตลอดถึงต้นไม้ประจ�าภพทั้งสองนี้ก็

คล้ายคลงึกนั จนถึงพวกอสุระเมือ่ถอย

ลงไปตั้งเมืองอยู่ใต้เขาสิเนรุแล้ว ก็ยัง

เคลิบเคลิ้มไปว่ายังอยู่ที่เมืองเก่าของ

ตนบนยอดเขาสิเนรุ ครั้นถึงฤดูต้น 

จิตตปาฏลีออกดอก ได้เห็นดอกต้น

จิตตปาฏลีแล้วจึงรู้สึกข้ึนว่าไม่ใช่ต้น 

ปาริชาตก์ เกิดความเสียดายเมืองเก่า

ของตน จึงยกกันขึ้นไปเพื่อจะชิงเอา

เมืองเก่าซึ่งได้ชื่อว่าดาวดึงส์น้ันคืน  

ตามเร่ืองที่พรรณนามานี้แสดงว่าต้น 

ปารชิาตก์มปีระจ�าอยูใ่นทีน่ัน้ก่อนแล้ว 

ไม่ใช่มาเกิดขึ้นภายหลัง และสงคราม

ระหว่างเทพกบัอสุระกจ็ะต้องมทีกุคราว

ทีต้่นจติตปาฏลอีอกดอก แม้ในบดันีก้็

น่าจะยังท�าสงครามกันอยู่ทุกฤดูท่ีต้น

จติตปาฏลอีอกดอกดัง่กล่าว ในการท�า

สงครามกันท่านยังพรรณนาไว้ว่าไม่มี

ฝ่ายไหนบาดเจบ็ล้มตาย ทัง้ชงิเอาเมอืง

ของกนัและกนักไ็ม่ได้ดัง่ท่ีกล่าวมาแล้ว

 น่าคดิอกีว่าพวกอสรุะเป็นพวกบพุพ-

เทพคือพวกเทพที่อยู่ในถ่ินสวรรค์ชั้น 
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ดาวดึงส์มาก่อน ไฉนจึงไม่จัดเข้าพวก 

เทวดาด้วย และไฉนจงึไม่จดัอสรุภพน์

เป็นสวรรค์ชั้นหนึ่ง และเมื่อไม่จัดเป็น

พวกเทวดาจะจัดเป็นพวกอะไร เป็น

สุคติ หรือทุคติ และเม่ือท้ังสองฝ่าย

ต้องท�าสงครามกันอยู่ทุกฤดูออกดอก

ของต้นจิตตปาฏล ีดกูจ็ะไม่ค่อยมีความ

สขุเท่าไรนกั ไม่ค่อยสมกบัเป็นสวรรค์

ซึ่งเป็นผลของทาน ศีล เพราะพวก

เทวดาชาวเมืองดาวดงึส์ต้องเป็นทหาร

ออกสงครามกันเกือบจะเป็นงานประจ�า

ปี และท่ีกล่าวว่าฤดูรื่นเริงของพวก

เทวดาคอืฤดูทีต้่นปารชิาตก์ออกดอกก็

น่าจะรื่นเริงกันไม่ได้เต็มท่ี เพราะจะ

ต้องออกสงครามรบกับอสุระ ฉะน้ัน 

ฤดูที่ต้นไม้ประจ�าภพทั้งสองออกดอก

ก็กลายเป็นฤดูสงคราม แทนที่จะเป็น

ฤดูรื่นเริงของเมืองทั้งสอง

 ใน อรรถกถากุลาวกชาดก ยังได้

น�าเอาเรือ่งมฆมาณพไปเกดิเป็นพระอนิทร์

มากล่าวว่า เป็นชาตอิดตีของพระพทุธเจ้า 

ชาตหินึง่ เรือ่งพระอินทร์ตามท่ีเล่านีจ้งึ 

กลายเป็นไม่ใช่พระอินทร์องค์ปัจจุบัน 

แต่กลายเป็นพระอินทร์ในอดตีกาลนาน

ไกล

 แต่ท่านกไ็ด้กล่าวไว้ว่าเม่ือพระอินทร์

องค์หน่ึงส้ินบญุจตุไิป กมี็พระอินทร์อีก

องค์หนึ่งเกิดสืบแทนกันไป บางคัมภีร์

ตัง้กฎเกณฑ์ไว้ด้วยว่า ผูท้ีจ่ะไปเกดิเป็น

พระอินทร์ทุกคนต้องเป็นคนชาวบ้าน

อจลคามในแคว้นมคธ และท�าบญุเช่น

เดียวกับมฆมาณพ

 คราวนี้กลับมาย้อนพิจารณาดูถึง

ความประพฤติของมฆมาณพ ท่าน

พรรณนาถงึมฆมาณพว่า แผ้วถางทีด่นิ

สร้างถนนหนทางเป็นต้น เมือ่มใีครมา

แย่งทีก่ไ็ม่หวง ย้ายไปแผ้วถางทีอ่ืน่ต่อไป 

ทั้งหมดเข้าลักษณะผู้ที่สร้างความสุข

ให้แก่ประชาชนสมเหตุสมผล แต่เมื่อ

ไปเกดิเป็นพระอนิทร์ดมีูความประพฤติ

เปลีย่นไป ท�านองหัวหน้าหมูห่รอืราชา

ในสมัยโบราณซึ่งเจริญและฉลาดกว่า 

อพยพหรอืยกกองทพัไปยึดถิน่ของหมู่

ชนที่ยังไม่เจริญไม่ฉลาด จะพึงเห็นได้

ตามเรื่องที่ท่านเล่าเอง พวกอสุระซึ่ง

เป็นเจ้าถ่ินชั้นดาวดึงส์แต่เดิมดูก็ตั้งใจ

ต้อนรับคณะของพระอินทร์ซึ่งมาใหม่

อย่างซื่อ ๆ ทั้งมีน�้าใจเอื้อเฟื้อจนถึง 

แบ่งเมอืงให้ครอบครองถึงก่ึงหนึง่ และ

จดัให้มกีารเลีย้งต้อนรบั แต่พระอนิทร์

ต้องการจะครอบครองแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งหมด จึงออกอุบายให้พวกอสุระดื่ม

สุราจนเมาหมดความรู้สึกแล้วช่วยกัน

จบัทุม่ลงไป ในอรรถกถาสังยตุยงัเล่าว่า 

เม่ือพวกอสุระฟ้ืนคืนสตขิึน้แล้วรูต้วัว่า

เสียเมืองไปเพราะสุรา จึงตั้งกติกากัน

ไว้ว่าจะไม่ดืม่สุรากนัอกีต่อไป แต่กเ็สีย

เมืองไปเสียแล้ว และเพราะเหตุนั้นจึง
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ได้นามว่า อสุระ ไม่ดื่มสุรา ถอดเอา

ความก็คือ พระอินทร์ออกอุบายขับ 

อสรุะออกไปได้หมด เรือ่งของพระอินทร์

ดัง่กล่าวนีด้ตูรงข้ามกบัเรือ่งของมฆมาณพ 

ฉะนัน้ จงึเหน็ได้ชดัว่าเรือ่งของพระอนิทร์

คงเป็นเรือ่งของกษตัริย์หรือราชาเก่าแก่

ดึกด�าบรรพ์ ต้ังแต่ก่อนพุทธกาลซึ่งม ี

ชือ่เสยีงทรงจ�ากนัมาเป็นพเิศษ จนถงึ

ภายหลงัยกขึน้เป็นเทวราชครอบครอง

สวรรค์ชัน้หน่ึง ครัน้ตกมาถงึยคุพทุธกาล 

เร่ืองพระอินทร์หรือท้าวสักกเทวราช

กไ็ด้ตดิเข้ามาในคมัภร์ีพระพทุธศาสนา

ในฐานะเป็นจอมเทพชั้นดาวดึงส์

 ในคัมภีร์ชั้นบาลีมีกล่าวถึงหลาย 

แห่ง แต่มาเล่าให้พิสดารมากในชั้น 

อรรถกถาฎกีา ด้วยเก็บเอาเร่ืองพระอนิทร์

ของเก่ามาเล่าผสมกบัเรือ่งของมฆมาณพ

ให้เป็นคนเดียวกัน คือ มฆมาณพไป

เกิดเป็นพระอินทร์ แต่ประวัติของ 

มฆมาณพด�าเนินเร่ืองไปตามหลัก 

ทานศีล ซึ่งเป็นเหตุแห่งสวรรค์ตาม

หลักพระพุทธศาสนาโดยตรง

 ส่วนประวัติของพระอินทร์ด�าเนินไป

ตามหลักของวีรบุรุษหรือมหาราชทาง

คดีโลกไม่ค�านงึถึงทานศลีเป็นใหญ่ แต่

มุ่งชัยชนะเป็นที่ตั้ง ฉะนั้น เมื่อเทียบ

ดูกันแล้วจะเห็นว่าเป็นเรื่องมาคนละ

ทาง คนละคติ เมื่อจับมาผสมกันก็คง

ยนักนัอยูค่นละแนวนัน่เอง หรอืจะแก้

ว่าเมือ่มาเกดิเป็นเทพผูห้วัหน้า ได้เสวย

ทิพยสมบัติ ก็เลยเกิดความติดความ

เพลินเปลี่ยนปฏิปทาไป ข้อแก้นี้อาจ

เป็นไปได้ เทียบในเมืองมนุษย์นี้เอง 

คนท่ีเคยประพฤติดีเม่ือเป็นคนสามัญ 

ครั้นได้ยศได้ลาภมากขึ้นเปลี่ยนความ

ประพฤตไิปกมี็ สวรรค์จงึอาจกลายเป็น

โทษแก่คนท่ีหลงตดิมวัเมาอยูไ่ด้ เพราะ

เป็นผลที่น่าติดน่าเพลิดเพลินอย่างยิ่ง 

เมือ่เมาสวรรค์จนลมืตวัเสยีแล้วกย่็อม

จะลมืความดไีด้ ฉะนัน้ เทวดาจงึมเีวลา

ส้ินบญุต้องจตุ ิบางทจีตุก่ิอนก�าหนดก็

มี ท่านว่าเหตุอย่างหนึ่งได้แก่เพราะ 

มัวเล่นเพลินจนลืมบริโภค คือเพราะ

เมาสวรรค์เกินไปนั่นเอง

 วัตตบท ๗ ประการ

 เร่ืองพระอินทร์ที่กล่าวถึงในคัมภีร์

ชั้นบาลีก็มีเค้าเรื่องเช่นเดียวกับใน 

อรรถกถาฎีกา ท่านรวบรวมไว้ใน  

สักกสังยุต ดั่งจะเลือกเก็บความมา 

เล่าต่อไป

 คร้ังหนึ่งเมื่อพระผู ้มีพระภาคเจ้า

ประทับอยู่ในศาลาประชุมท่ีสร้างเป็น

เรือนยอดในป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลี 

เจ้าลจิฉวชีือ่ มหาล ิเข้าไปเฝ้ากราบทลู

ว่า พระพุทธองค์ได้ทรงเคยเห็นท้าว

สักกะจอมเทพแล้วหรือ พระองค์ตรัส

ตอบว่าได้ทรงเห็น เจ้ามหาลกิย็งัสงสัย

กราบทูลว่า ท้าวสักกะจอมเทพท่ีทรง
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เหน็นัน้น่าจะเป็นท้าวสักกะปลอม เพราะ

ท้าวสกักะจอมเทพเหน็ได้ยาก พระองค์

ตรัสตอบว่า ทรงรูจ้กัท้าวสกักะ ท้ังทรง

ทราบธรรมทีท้่าวสกักะประพฤตแิล้วจงึ

เกิดเป็นท้าวสักกะ

 พระพทุธเจ้าได้ตรสัเล่าต่อไปว่า ท้าว 

สักกะจอมเทพเมื่อเป็นมนุษย์ในกาล

ก่อนได้เป็นมาณพชื่อว่า มฆะ ฉะนั้น

จึงเรียกว่า ท้าวมฆวา หรือ มฆวาน

 เมือ่เป็นมนษุย์ในกาลก่อนได้ให้ทาน

ในเมอืง ฉะนัน้ จงึเรยีกว่า ท้าวปรุนิททะ

 เมือ่เป็นมนษุย์ในกาลก่อนได้ให้ทาน 

สักการะเคารพ ฉะนั้น จึงเรียกว่า  

ท้าวสักกะ

 เมือ่เป็นมนษุย์ในกาลก่อนได้ให้ทีพ่กั 

ฉะนั้น จึงเรียกว่า ท้าววาสะ หรือ 

วาสพ

 ทรงคดิรูค้วามท้ังพันชัว่เวลาครูเ่ดียว 

ฉะนัน้ จงึเรยีกว่า ท้าวสหสัสกัขะ หรือ

ว่า สหัสสเนตร แปลเหมือนกันว่า  

ท้าวพันตา

 ท้าวสักกะมีอสุรกัญญาชื่อสุชาเป็น    

ปชาบดี (ชายา) ฉะนั้น จึงเรียกว่า  

ท้าวสุชัมบดี

 ท้าวสักกะครอบครองราชสมบัติ  

เป็นอสิรยิาธบิดแีห่งทวยเทพชัน้ดาวดงึส์ 

ฉะนั้น จึงเรียกว่า ท้าวเทวานมินทะ 

(จอมทัพ เรียกสั้นว่าพระอินทร์)

 ท้าวสกักะจอมเทพเมือ่เป็นมนษุย์ใน 

กาลก่อนได้สมาทานประพฤติปฏิบัติ 

วัตตบท ๗ ประการ จึงเกิดเป็นท้าว

สักกะ คือ

 ๑. เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต

 ๒. ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้

เป็นเชฏฐะ (ผู้เจริญคือผู้ใหญ่) ใน

ตระกูลตลอดชีวิต

 ๓. มีวาจานุ่มนวลสุภาพตลอดชีวิต

 ๔. มีวาจาไม่ส่อเสียดตลอดชีวิต

 ๕. มใีจปราศจากความตระหนี ่ยนิดี 

ในการแจกจ่ายทาน ครอบครองเรือน 

ตลอดชีวิต

 ๖. มีวาจาสัตย์จริงตลอดชีวิต

 ๗. ไม่โกรธ แม้ว่าถ้าเกิดโกรธขึ้นก็

ระงับได้ทันทีตลอดชีวิต

 ยังมเีรือ่งท่ีเกีย่วกบัพระอนิทร์ท่ีน่าน�า 

มาเล่ารวมไว้ด้วย เร่ืองแรกเล่าไว้ใน 

สักกสังยุตและในบาลีอุทานมีเค้าเป็น

เร่ืองเดียวกนั จะเกบ็เรือ่งในบาลอุีทาน

มาเล่าก่อน มีความย่อว่า สมัยเมื่อ 

พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีพ่ระเวฬวุนั

ใกล้กรงุราชคฤห์มชีายคนหนึง่เป็นโรค

เรือ้น เป็นคนยากจนแร้นแค้นแสนเขญ็ 

ชือ่ว่า สปุปพทุธะ ชือ่น้ีกฟั็งดอียู ่แปล

ว่าตืน่แล้วด้วยดี แต่อรรถกถาไขความ

ว่าในคราวที่ก�าลังเป็นโรคเร้ือนอย่าง

แรงจนถงึเนือ้หลดุ นอนร้องครวญคราง

อยูต่ามถนนตลอดคนื ท�าให้คนไม่เป็น
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อันหลับอันนอน เสียงร้องครวญคราง

น้ันปลุกคนให้ตื่นอยู่ไม่ได้หลับสบาย 

จงึได้ชือ่อย่างนัน้ในความหมายว่า ปลกุ

คนอืน่ให้ตืน่จากการหลับสบาย วนัหนึง่

พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับน่ังแสดง

ธรรมแก่หมูช่น กลุม่ใหญ่ สปุปพทุธะ

มองเห็นแต่ไกลคดิว่าคนประชมุกนัอยู่

เป็นอันมาก จะมีอาหารอะไรแบ่งให้

บ้างเป็นแน่ จะต้องได้อาหารอะไรในท่ี

น้ันบ้างจึงเดนิตรงเข้าไป กไ็ด้เหน็ว่าเขา

ก�าลังฟังธรรมกัน และพระพุทธเจ้า

ก�าลงัทรงแสดงธรรมกห็มดหวงัในอาหาร

แต่กเ็กดิอยากจะฟังธรรมบ้าง จงึนัง่ลง

ฟังในที่ส่วนข้างหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรง

ตรวจดบูรษิทัทัง้หมดในพระหฤทยั ทรง

ทราบด้วยพระญาณว่า ชายโรคเรื้อน 

ผู้นี้เป็นภัพพบุคคล คือผู้ที่สมควรจะรู้

ธรรมได้ จึงทรงมุ่งสุปปพุทธะชายโรค

เร้ือน ทรงแสดงอนุปุพพิกถาต่อด้วย

อริยสจัจ์สี ่จบแล้วสปุปพทุธะได้ดวงตา

เหน็ธรรม กราบทูลสรรเสรญิพระธรรม

และแสดงตนเป็นอุบาสก ถึงพระผู้มี

พระภาคเจ้า พระธรรม และพระภกิษสุงฆ์

เป็นสรณะตลอดชีวิต ได้ถวายอภิวาท

ท�าประทกัษณิคอืเวยีนขวาหลกีออกไป 

สปุปพทุธะออกไปไม่นานนกักถ็กูแม่โค

ลูกอ่อนขวิดตาย

 พวกภิกษุได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 

กราบทูลถามคตเิบือ้งหน้าของสปุปพทุธะ 

ตรัสตอบว่า สุปปพุทธะเป็นโสดาบัน 

มสัีมโพธ ิ(ความตรสัรู)้ เป็นเบือ้งหน้า 

ภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามอีกว่าเหตุใด

สุปปพุทธะจึงเป็นคนยากจนแร้นแค้น

แสนเข็ญ ตรัสตอบว่า สุปปพุทธะ 

ได้เคยเป็นลูกเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นี้ 

วนัหน่ึงออกไปชมสวน ได้เหน็พระปัจเจก-

พุทธเจ้าพระนามว่า ตครสขีิ เดนิบิณฑบาต

อยู่ในนคร ได้เกิดความคิดหมิ่นขึ้นว่า 

คนข้ีเรื้อนนี้เป็นใครเท่ียวเพ่นพ่านอยู่ 

ได้ถ่มน�้าลาย เดินหลีกหันซ้ายให้แก่

พระปัจเจกพทุธเจ้าไป ซึง่เป็นการจงใจ

แสดงกริยิาหมิน่ไม่เคารพ เป็นธรรมเนยีม

ว่าท�า ประทักษิณ เป็นกิริยาเคารพ 

คอื เวียนขวาในโอกาสท่ีลากลบัหรอืให้

เบือ้งขวาของตนในโอกาสทีเ่ดินหลกีกนั 

คือ ตนเองถือเอาทางซ้าย ให้ทางขวา

แก่ท่านที่เคารพ แต่ถ้าตนเองถือเอา

ทางขวามือของตนให้ทางซ้ายมือของ

ตนแก่ท่านก็เป็นกิริยาหม่ินไม่เคารพ 

(บาลว่ีา อปพยฺามโต กรติวฺา) สปุปพทุธะ

ไหมอ้ยู่ในนิรยะชา้นาน เพราะวบิากที่

เหลือของกรรมนั้นจึงได้เป็นมนุษย์

ยากจนแร้นแค้นแสนเข็ญในกรงุราชคฤห์

นี้ สุปปพุทธะอาศัยธรรมวินัยที่พระ-

ตถาคตทรงประกาศ มศีรทัธา สมาทาน 

ศลี สตุะ จาคะ ปัญญาแล้ว จึงไปเกดิ

เป็นสหายของเทพชัน้ดาวดงึส์ รุง่เรอืง

ด้วยวรรณะและยศ ยิ่งกว่าเทพอื่น ๆ 
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ในดาวดงึส์นัน้ พระพทุธเจ้าได้ทรงเปล่ง

พระอทุานนีใ้นเวลานัน้มีความว่า บัณฑติ

เมื่อมีเพียรบากบั่น ก็ควรเว้นบาปท้ัง

หลายในชีวโลกเสีย เหมือนคนมีจักษุ

เว้นทางที่ขรุขระเสียฉะนั้น

 ในสกักสงัยตุเล่าต่อไปในภาคสวรรค์ 

แต่มิได้ระบุช่ือว่า ได้เคยมีบุรุษผู้หนึ่ง

ในกรุงราชคฤห์นี้ เป็นมนุษย์ยากจน

แร้นแค้นแสนเข็ญ ได้มีศรัทธา ศีล 

เป็นต้น ตายแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์ รุ ่งเรืองย่ิงกว่าเทพอ่ืน ๆ 

เหมอืนด่ังกล่าวไว้ในบาลอุีทานนัน้ ฝ่าย

เทพชั้นดาวดึงส์ก็พากันพูดค่อนขอด

แคะไค้ ล�าเลกิภาวะเมือ่ครัง้เป็นมนษุย์

ยากจน แต่มาเกิดเป็นเทพรุ ่งเรือง 

เกนิเทพอืน่ ๆ ท้าวสกักเทวราชได้ทรง

เรียกเทพชั้นดาวดึงส์มาทรงชี้แจงว่า 

อย่าได้ค่อนขอดเทวบุตรนี้เลย เพราะ

เมื่อเธอเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้สร้าง

สมศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ ปัญญา ใน

พระธรรมวนัิยท่ีพระตถาคตพระพุทธเจ้า

ประกาศ แล้วจึงมาบังเกิดในสุคติโลก

สวรรค์เป็นสหายของทวยเทพชัน้ดาวดงึส์ 

รุ่งเรืองด้วยวรรณะและยศยิ่งกว่าเทพ

อื่น ๆ ท้าวสักกเทวราชได้ตรัสธรรม

ภาษติอบรมเทพชัน้ดาวดงึส์ต่อไปว่า ผู้

ใดมีศรัทธาตั้ง ม่ันดีไม ่หวั่นไหวใน 

พระตถาคตเจ้า มีศีลงดงามซึง่พระอริย

เจ้าประสงค์ยกย่อง มีความเลือ่มใสใน

พระสงฆ์ และมีทัสสนะคือความเห็น

ทีต่รง หมูบ่ณัฑติเรยีกผูน้ัน้ว่าไม่ยากจน 

ชวีติของผู้น้ันไม่เปล่าประโยชน์ เพราะ

ฉะนัน้ ผูท้รงปัญญาเมือ่ระลกึถงึค�าสัง่

สอนของพระพทุธะทัง้หลาย กค็วรหมัน่

ประกอบศรัทธา ศีลความเลือ่มใส ความ

เห็นธรรมกันเถิด

 ในอรรถกถาแห่งสังยุตนี้ เล่าอดีต

ชาติของเทวบุตรนั้นก่อนแต่มาเกิด 

เป็นเทวบุตรว่า เป็นคนเข็ญใจชื่อว่า

สุปปพุทธะ ด�าเนินเนื้อเรื่องเหมือนใน

บาลอีทุาน แต่เล่าแปลกไปว่า ชาวเมอืง

สร้างมณฑปใหญ่ในท่ีกลางนคร นมินต์

พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไป

เสวย และได้ให้อาหารแก่สุปปพุทธะ

บรโิภคจนหายหวิโหย  อิม่หน�าส�าราญ

รวมจิตแน่วแน่ได้ พระพุทธเจ้าทรง

แสดงอรยิสจัจ์อนโุมทนาภตัตทานของ

ชาวเมอืงคร้ังนัน้ สุปปพทุธะฟังแล้วได้

โสดาปัตติผลและได้เล่าบุพพกรรม 

ของสุปปพุทธะผิดไปจากบาลีอุทานว่า 

เมื่อครั้งเป็นราชาครองกรุงพาราณสี

แห่งกสิกรฐั เสดจ็เลยีบท�าประทักษณิ

พระนคร ทรงประมาทหมิน่พระปัจเจก-

พุทธเจ้า คล้ายกับท่ีเล่าในบาลีอุทาน 

(แต่ในบาลีอุทานว่าเป็นบุตรเศรษฐี)

 ในอรรถกถาอุทานเล่าเรื่องพิสดาร

ออกไปอีกว่า เมื่อสุปปพุทธะฟังเทศน์

จบ ได้บรรลุคุณพิเศษแล้ว ปรารถนา
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จะกราบทูลแด่พระศาสดาแต่ก็ไม่อาจ

จะฝ่าฝูงชนเข้าไปได้ คร้ันมหาชนพา

กันตามส่งเสด็จพระศาสดากลับไปวัด

แล้วก็ได้ตรงไปวัด ในขณะนั้นท้าว- 

สักกเทวราชาทรงทราบ ทรงใคร่จะ

ทดลองสอบสวน จึงเสด็จไปปรากฏ

พระองค์ในอากาศตรัสว่า สุปปพุทธะ

เป็นคนยากจนแร้นแค้นแสนเขญ็ พระองค์

จักประทานทรัพย์นับไม่ถ้วน ขอแต่

เพียงว่าให้สปุปพทุธะจงพดูว่า พระพทุธเจ้า

ไม่ใช่พระพุทธเจ้า พระธรรมไม่ใช่ 

พระธรรม พระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ เรา

เลิกกันทีกับพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ ฝ่ายสปุปพทุธะได้ถามว่าผูท่ี้

ลอยพูดอยู ่นั่นเป็นใคร เม่ือได้ฟัง 

ค�าตอบว่าคอืท้าวสกักเทวราช จงึกล่าว

ว่า ท้าวสักกเทวราชเป็นอันธพาลไม่มี

ละอายซึง่มากล่าวค�าทีไ่ม่ควรกล่าวอย่าง

นี้ ไม่ใช่ผู้ที่ควรจะกล่าวกับตน เหตุ 

ไฉนท้าวสกักะจงึกล่าวว่าตนเป็น ทคุคตะ

เข็ญใจไร้มติรญาต ิกต็นเป็นบตุรโอรส

พระพทุธเจ้าผูเ้ป็นนาถะของโลก จงึไม่

เป็นทคุคตะเขญ็ใจไร้มิตรญาต ิโดยท่ีแท้ 

ตนบรรลุความสุขอย่างยิ่งแล้ว ทั้งตน

เป็นคนมั่งมีทรัพย์มาก ยกพระพุทธ-

ภาษิตข้ึนกล่าวว่า ทรัพย์คือศรัทธา 

ทรัพย์คือศลี ทรพัย์คือหริ ิ(ความละอาย

หรอืรงัเกยีจบาป) ทรัพย์คอืโอตตปัปะ 

(ความกลัวเกรงบาป) ทรัพย์คือสุตะ 

(ความสดับศึกษา) ทรัพย์คือจาคะ 

(การสละ) ทรัพย์คือปัญญา เป็น 

ทีค่รบเจ็ด ทรพัย์เหล่านีม้แีก่ผูใ้ด เป็น

สตรีหรือบุรุษก็ตาม บัณฑิตทั้งหลาย

กล่าวว่าผู้นั้นไม่ยากจน ชีวิตของผู้นั้น

ไม่เป็นโมฆะ (เปล่าประโยชน์)

 ท้าวสกักะล่วงหน้าไปเฝ้าพระพทุธเจ้า 

กราบทูลค�าที่โต้ตอบกันทั้งหมด พระ-

พุทธเจ้าตรัสว่า ท้าวสักกะตั้งร้อยตั้ง

พนัองค์กไ็ม่อาจจะท�าสปุปพทุธะให้พดู

ปฏเิสธ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์

ได้ ฝ่ายสปุปพทุธะไปถงึวหิารแล้วเข้าไป

เฝ้าพระศาสดา กราบทูลคุณวิเศษท่ีตน

ได้บรรล ุออกจากทีเ่ฝ้ากลับไปกถ็กูโค

แก่ขวิดสิ้นชีวิต

 เร่ืองพระอินทร์มาทดลองน�้าใจนี้ให้

คตว่ิา ผูท่ี้เหน็ธรรมในพระพุทธศาสนา

แล้ว ย่อมมศีรทัธาตัง้มัน่ในพระรัตนตรยั

ไม่มีเปลี่ยนแปลง อย่างที่พูดกันในค�า

ไทยเก่า ๆ ว่า ถึงจะมีพระอินทร์มา

เขียว ๆ ก็ไม่เปลี่ยนใจ ไม่ต้องกล่าว 

ถึงเทวดามนุษย์อื่น ๆ ทั้งนี้ เพราะมี

อริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ทางใจบริบูรณ์

แล้ว และได้มองเห็นแล้วว่าเป็นสิ่ง

ประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกทั้งหมด 

แม้จะเป็นสมบตัจิกัรพรรด ิอริยทรพัย์

นี้ได้มาจากพระพุทธเจ้า หรือได้เนื่อง

มาจากพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงเป็นผู ้

ค้นพบและได้ประทานไว้แก่โลก ฉะนัน้ 
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จึงไม่ใช่วิสัยของผู้เห็นธรรมจะปฏิเสธ

พระรัตนตรัยได้เลย ใคร ๆ ก็ไม่อาจ

จะมาเปล่ียนใจให้ออกห่างไปจาก 

พระรัตนตรัยได้ ถึงแม้จะยากจนที่สุด

และมีผู้น�าทรัพย์นับไม่ถ้วนมาล่อ ดั่ง

เรื่องสุปปพุทธะนี้

 ค�าว่า สักกะ เป็นต้น ท่ีเรยีกกันเป็น 

พื้นว่าพระอินทร์น้ันเป็นชื่อต�าแหน่ง 

ของเทวราชผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

ซึ่งองค์หนึ่งจุติไปแล้วก็มีอีกองค์หนึ่ง

เกดิขึน้มาแทน สบืต่อกันไปดัง่น้ีไม่ขาด

สาย ดัง่มเีรือ่งเล่าในมนัธาตรุาชชาดกว่า

 ในครัง้ ปฐมกลัป์ เม่ือมนษุย์มีอายุ

ยนืนานนบัไม่ถ้วน (อสงไขย) พระเจ้า-

มันธาตุ ซึ่งสืบต่อพระวงศ์ตรงมาจาก

พระเจ้ามหาสมมตราช ผูเ้ป็นพระราชา

องค์แรกของโลก ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

ครองโลกนบัเป็นองค์ท่ี ๘ พระเจ้ามัน

ธาตมุฤีทธานุภาพมาก ครองโลกมนุษย์

อยูน่านจนเบือ่แล้วกข็ึน้ไปครองสวรรค์

ชั้นจาตุมมหาราช ท้าวมหาราชทั้ง ๔ 

องค์กต้็อนรบัยอมให้ครอบครอง พระเจ้า

มันธาตุครองสวรรค์ชั้นแรกนี้นานเข้า

ก็เบื่ออีก จึงขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

ท้าวสักกะก็ทรงต้อนรับแบ่งดาวดึงส์ 

ให้ครองกึ่งหนึ่ง พระเจ้ามันธาตุครอง

ดาวดึงส์อยู่นาน ท้าวสักกะจุติไปและ

เกิดขึ้นใหม่องค์แล้วองค์เล่าถึงสามสิบ

หกองค์ ก็เกิดเบ่ือที่จะครองเพียงกึ่ง

เดียว คิดจะปลงพระชนม์ท้าวสักกะ

เพือ่จะครองสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ทัง้หมด 

แต่ธรรมดาว่าท้าวสกักะไม่มใีครจะปลง

พระชนม์ได้ ความคิดปรารถนาของ

พระเจ้ามันธาตุเป็นตัณหา (ความ

ทะเยอทะยานอยากดิ้นรน) เป็นมูล 

แห่งวิบัติท�าให้อายุสั้น ท�าให้แก่ แต่

เป็นธรรมดาว่าสรีระมนุษย์ไม่แตก

ท�าลายในเทวโลก คือไม่ตายทิง้ซากไว้

บนสวรรค์ พระเจ้ามันธาตุจึงตกจาก

สวรรค์ลงมาผทมเป็นวาระสุดท้ายใน

พระราชอุทยาน เมื่อราชตระกูลได้

ทราบพากนัมาเฝ้าแวดล้อม มรีบัสัง่ให้

ประกาศแก่มหาชนว่า พระองค์คือ 

มันธาตุมหาราช พระจักรพรรดิราช

ของโลก พระราชาในสวรรค์ชัน้จาตมุ-

มหาราชิกา พระราชาในเทวโลกชั้น

ดาวดงึส์ ครองสวรรค์ชัน้นัน้อยู่สามสิบ

หกชัว่อายุท้าวสักกะกท็�าตณัหาให้เตม็

ไม่ได้ ต้องตกลงมาจากสวรรค์สิน้พระชนม์ 

ครั้นรับส่ังไว้ให้ประกาศดั่งนี้แล้วก็ส้ิน 

พระชนม์ไปตามกรรม

 ชาดกเรือ่งนีท่้านเล่าไว้เพือ่แสดงโทษ 

ของตณัหาว่าไม่มใีครท�าให้อิม่ให้เตม็ได้ 

เหมือนอย่างมหาสมุทรไม่มีอิ่มน�้า ไฟ

ไม่มีอิ่มเชื้อ เมื่อท่านเล่าชาดกนี้แล้ว

ก็ได้แสดงเป็นพระพุทธภาษิตความว่า 

จนัทร์และอาทิตย์ส่องสว่างไปตลอดทิศ

เพยีงใด หมูสั่ตว์ทีอ่าศยัแผ่นดนิตลอด

ทิศเพียงนั้นล้วนเป็นข้าแผ่นดินของ
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พระเจ้ามันธาตุทั้งหมด (พระองค์มี

บุญญานุภาพ ปรบพระหัตถ์ให้ฝน

กหาปณะตกลงได้) ความอ่ิมในกาม 

ทัง้หลายด้วยฝนคือกหาปณะย่อมไม่มี 

(จึงทะยานขึ้นไปครองสวรรค์สองชั้น 

เมือ่คดิทะยานเกนิวสิยัขึน้ไปอกีจงึร่วง 

ลงมา) บณัฑติรูอ้ย่างนีว่้า กามท้ังหลาย

มีความน่ายินดีน้อย มีทุกข์มากจึงไม่

ตดิใจยนิดใีนกามท้ังหลายแม้ท่ีเป็นทิพย์ 

สาวกของพระสมัมาสมัพุทธะย่อมยนิดี

ในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา นอกจากได้

คตธิรรมด่ังกล่าว ยังได้คตคิวามเชือ่ว่า

ค�าว่า สักกะ เป็นต�าแหน่งผู้ครองสวรรค์

ชัน้นีท้กุกาลสมยั ใครมบุีญข้ึนไปครอง

กเ็รยีกว่าสกักะทุกองค์ตัง้แต่ปฐมกลัป์

ของโลกก็เรียกอย่างนี้ ส่วนท้าวสักกะ

ที่กล่าวถึงว ่าเสด็จมาเกี่ยวข้องกับ

พระพทุธเจ้าของเราท้ังหลายเป็นองค์ท่ี

มฆมาณพไปเกิด ด่ังเล่าในบาลีสักก- 

สังยุตที่เก็บมาเล่าไว้แล้ว

 เร่ือง ต�าแหน่งท้าวสักกะ หรือ 

พระอินทร์ เป็นต�าแหน่งราชาแห่ง 

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นยังได้อ ้างใน  

วสิยัหชาดกอรรถกถา เล่าเรือ่งท้าวสกักะ

ในสมัยดึกด�าบรรพ์ก่อนพุทธกาลนาน

ไกล แต่ท้าวสกักะองค์นีด้จูะหวงต�าแหน่ง

อยู่มาก จนถึงเกรงว่ามนุษย์ผู้ตั้งหน้า

ท�าความดจีะคดิแย่งต�าแหน่ง ความย่อ

มีว่า

 มเีศรษฐผีูห้นึง่ในกรงุพาราณสีชือ่ว่า  

วิสัยหะ เป็นคนใจบุญ ถือศีล ๕ มี

อธัยาศัยยินดใีนทานการบรจิาค ต้ังโรง

ทานท่ีประตูเมืองท้ัง ๔ ท่ีกลางเมือง

และทีน่เิวศน์ของตน สละทรพัย์บริจาค

ทานมีจ�านวนมากมายทุก ๆ วัน ร้อน

ถงึท้าวสกักเทวราช (นีเ้ป็นส�านวนไทย 

ส่วนส�านวนมคธว่าภพของท้าวสักกะ

หว่ันไหวด้วยอานภุาพทาน แท่นปัณฑ-ุ

กมัพลศลิาอาสน์ของเทวราชแสดงอาการ

ร้อน) ท้าวเธอทรงสอดส่องค้นหาว่า 

ใครหนอคิดจะท�าพระองค์ให้เคล่ือนจาก

ฐานะ (ต�าแหน่ง) กไ็ด้ทรงเหน็เศรษฐี

ผู้บริจาคทานเป็นการใหญ่ ซึ่งชะรอย

ว่าจะหวงัให้ทานนีส่้งผลให้พระองค์หลดุ

จากต�าแหน่ง แล้วขึน้มาเป็นท้าวสกักะ

เสียเอง จ�าที่พระองค์จะบันดาลให้

ทรัพย์สินของเศรษฐีนัน้หายไปให้หมด 

ให้เศรษฐกีลายเป็นทคุคตะเขญ็ใจ ไม่มี

อะไรจะท�าทานต่อไปได้ ท้าวเธอทรง

ด�ารอิย่างนีแ้ล้ว กท็รงบนัดาลให้ทรพัย์

ทุกอย่างตลอดถึงทาสกรรมกรผู้คน 

ทั้งปวงของเศรษฐีอันตรธานไปทั้งส้ิน 

ไม่มีเหลอืสกัสิง่หนึง่สกัคนหนึง่ ผูจ้ดัการ

ทานจึงมาแจ้งให้เศรษฐีทราบ ฝ่าย

เศรษฐีเมื่อได้ทราบดั่งนั้นก็สั่งให้ภริยา

ค้นหาส่ิงอะไรที่จะท�าทานทั่วบ้าน ก็

ไม่มอีะไร ให้เปิดคลงัค้นหากไ็ม่พบอะไร 

ว่างเปล่าไปทั้งนั้น เศรษฐีก็ไม่ย่อท้อ  
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คิดจะท�าทานให้จงได้จึงชวนภริยาคว้า

เคียว ตะกร้า และเชือกที่เผอิญมีคน

ตัดหญ้าขายคนหนึ่งมาทิ้งไว้ ตรงไปที่

ดงหญ้าช่วยกันเกี่ยวหญ้าไปขาย ได้

ทรัพย์มาแล้วก็ท�าทานแก่ยาจกวณิพก

ผูม้าขอจนหมดทรพัย์ทีไ่ด้จากการขาย

หญ้าเรือ่ยมาเป็นเวลาหลายวนั เศรษฐี

เป็นคนสขุมุาลชาต ิเคยสขุสบาย เมือ่

มาต้องตรากตร�าท�างานเป็นกรรมกร

และอดอยาก กห็มดก�าลงัลงทกุท ีแต่

กใ็จแข็ง มีความตัง้ใจแรง อดทนเกีย่ว

หญ้าขายท�าทานติดต่อกันไปได้จนถึง

วนัที ่๗ ก็เป็นลมล้มฟุบลงบนกองหญ้า

 ฝ่ายท้าวสักกะได้ทรงเฝ้าติดตาม

สังเกตดูอยู่ ทรงเห็นว่าเศรษฐีไม่ยอม

เลกิท�าทานด้วยวิธีท่ีทรงบนัดาลให้ทรพัย์

หายไปนัน้แน่ จงึทรงบนัดาลให้เศรษฐี

ได้เห็นพระองค์ลอยอยู่ในอากาศในขณะ

นั้น ตรัสขึ้นว่า ก่อนแต่นี้เศรษฐีได้ให้

ทานจึงได้สิน้เนือ้ประดาตวั ถ้าว่าต่อแต่

น้ีไปจะไม่ให้ทาน เก็บรวบรวมไว้ก็จะ

ตั้งโภคสมบัติขึ้นได้ เศรษฐีถามทราบ

ว่าเป็นท้าวสกักะ แทนทีจ่ะตืน่เต้นเชือ่

ฟังกลับคิดหมิ่นว่า ไฉนท้าวสักกะซึ่ง

ขึน้ไปเกดิเป็นท้าวสกักะได้เพราะความ

ดจีงึมาห้ามไม่ให้ท�าความด ีจงึได้กล่าว

ตอบยืนยันว่า ปวงบัณฑิตกล่าวว่า 

อารยชนคนเจรญิแม้ยากแค้นแสนเขญ็

ก็ไม่ท�าอนารยกรรม (กรรมที่มิใชข่อง

คนเจรญิ คือกรรมทีไ่ม่ด ีเช่นท้าวสกักะ

มาห้ามความดีของเขาก็เป็นการท�าไม่

ดเีหมอืนกัน) อย่าให้มทีรพัย์ทีเ่ป็นเหตุ

ให้สละศรทัธาบรจิาคขึน้เลยทเีดยีว ทาง

ท่ีรถคันหนึง่แล่นไปได้ก็เป็นทางท่ีรถอกี

คันหนึ่งแล่นไปได้เหมือนกัน (ทาน  

ศลี เป็นทางไปสวรรค์ ท้าวสกักะไปได้ 

เศรษฐีก็ไปได้เหมือนกัน) ขอให้วัตร 

(ข้อปฏบิตั)ิ เก่าแก่ทีฝั่งลง (เป็นรากฐาน

ของแผ่นดนิแล้วคอืทานวตัรนี)้ จงสถติ

เป็นวัตรต่อไปเถิด (อย่าถอนรากฐาน

ของแผ่นดินออกเสียเลย แผ่นดินจะ

ถล่ม ฟ้ากจ็ะถล่มลงด้วย) ผว่ิามทีรพัย์

ก็จักให้ต่อไป เมื่อไม่มีก็จะให้อะไร ๆ 

แม้เป็น (ทคุคตะ) อย่างนีก้จ็กัให้ อย่า

ประมาททานเลย

 ท้าวสักกะเมื่อไม่อาจห้ามได้จึงตรัส

ถามความประสงค์ทีใ่ห้ทานนัน้ เศรษฐี

นัน้เป็นพระโพธสิตัว์จงึตอบว่า ตนมไิด้

ปรารถนาจะเป็นท้าวสักกะ มไิด้ปรารถนา

จะเป็นพรหม แต่ปรารถนาจะเป็นองค์

พระสัพพัญญูพุทธเจ้าในอนาคต ท้าว

สักกะได้ทรงสดับแล้วพอพระหฤทัย 

ทรงลูบหลังของเศรษฐีด้วยพระหัตถ์ 

เศรษฐีก็กลับมีสกนธ์กายบริบูรณ์ อิ่ม

เอิบแข็งแรง ในขณะนั้น ทรัพย์สมบัติ

ทัง้ปวงทีอ่นัตรธานไปกก็ลบัปรากฏขึน้

เหมอืนเดิมด้วยสักกานภุาพ ท้าวสักกะ

ได้ประทานทรัพย์นับไม่สิ้นสุดให้ เพื่อ
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เศรษฐีจะได้บริจาคทานต่อไป นาน 

เท่าไรก็ไม่หมดตามอัธยาศัย

 เรือ่งนีเ้ม่ือดไูปตามท้องนทิานกเ็กดิ

จากท้าวสกักะระแวงว่าจะถกูแย่งต�าแหน่ง 

หรือทีเ่รียกในบดันีว่้ากลวัถกูแย่งเก้าอี้ 

แต่เมื่อพิจารณาเข้าไปในท้องนิทานก็

น่าจะได้สารคติแฝงอยู่หลายประการ 

สารคตทิีส่�าคญันัน้คือ การท่ีจะท�าทาน

น้ัน ทีแรกต้องมีทรัพย์สิ่งของท่ีจะให้

ก่อน ฉะนั้น ก็ต้องท�าทรัพย์ให้มีขึ้น

ก่อนจึงท�าทานได้ เม่ือมีท่ีจะให้ไม่สิ้น

สุด จึงอาจให้ได้ไม่สิ้นสุด การให้จึงมี

ขอบเขตจ�ากดัอยู่กบัการมี ผูมี้อัธยาศัย

ในทานจึงต้องมอัีธยาศยัในการหาทรพัย์

ให้เกิดงอกงามเจริญด้วย คือต้องมี

ปัญญาหาทรพัย์ และมปัีญญาทีจ่ะเลอืก

ให้ เมือ่ให้ทรพัย์กไ็ม่หมดสิน้ และการ

ให้กไ็ม่หมดสิน้ ทัง้เป็นการให้ในทางท่ี

เป็นประโยชน์ เมื่อให้ในทางที่เป็น

ประโยชน์ทีถ่าวรเท่าใด กเ็ป็นการให้ที่

ไม่หมดส้ินเท่านั้น ในบัดนี้ เช่น ตั้ง

เป็นนิธ ิหรือสร้างสิง่ท่ีเป็นถาวรประโยชน์

ต่าง ๆ แม้ทรัพย์หรือวัตถุที่ให้จะเป็น

ส่วนน้อย แต่ก็เป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุด

แม้การให้เพ่ืออุปการะเก้ือกูลบุคคล

เกื้อกูลสัตว์ก็เช่นเดียวกัน เพราะช่วย

ให้เกดิความสขุความเจรญิสบืต่อไป แต่

การท�าความดเีด่นนัน้กอ็าจถกูคนดด้ีวย

กันที่เขาคิดว่าจะเอาดีไปเสียคนเดียว

หรือคิดว่าจะแย่งดีแย่งชื่อเสียง ริษยา

ขัดขวางเอาได้ จึงอาจต้องผจญคนดี

ด้วยกันอีกก็ได้ ถ้าไม่ย่อท้อถอยหลัง

เสีย รักษาแนวดีของตนไว้ให้มั่นไม่

หุนหันพลันแล่นว่าเขาเป็นศัตรู ไม่ด่วน

เร่งทีจ่ะให้ผลติผลก่อนฤดกูาล กจ็ะเป็น

ผู้ชนะชนิดที่ไม่มีใครแพ้ ในเมื่อความ

ดีนั้นปรากฏว่าไม่เป็นอันตรายแก่ใคร 

ไม่เป็นของจ�าเพาะใคร แต่เป็นความดี

ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ทกุคน เป็นสาธารณ์

แก่ทุกคน ไม่มีใครต้องเสียต�าแหน่ง

ความดีไป

 ใน สุธาโภชนชาดก ได้เล ่าถึง

พระอนิทร์อกีองค์หนึง่ ในสมัยเก่าก่อน

พระอินทร์ในสมัยพุทธกาล ซึ่งได้เคย

เป็นมฆมาณพในชาติก่อนแต่ไปเกิด

เป็นพระอินทร์ พระอาจารย์เล่าว่า

พระอินทร์องค์อดีตนี้ ชาติก่อนเป็น

เศรษฐีชาวเมืองพาราณสี ได้ท�าทาน 

รักษาศีล โดยเฉพาะได้ให้ทานอย่าง

มากมาย ท�ากาลกริยิา (ตาย) แล้วไป

เกดิเป็นพระอนิทร์หรอืท้าวสักกเทวราช

ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ท้าวเธอมี 

พระธดิา ๔ องค์ มพีระนามตามล�าดบั

ว่า อาสา สัทธา สิรี หิรี วันหนึ่ง 

พระธิดาทั้ง ๔ องค์ได้ชวนกันเก็บ

ดอกไม้ทิพย์มีกลิ่นหอมร้อยเป็นมาลา

ประดับองค์ พากันไปยังสระอโนดาต

เพื่อเล่นน�้า นั่งพักอยู่บนแผ่นมโนศิลา 
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482

ในขณะนั้น พระนารทดาบส ได้ถือ

ดอกปาริชาตก์แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ผ่านมา โดยถือกัน้เป็นอย่างร่ม พระดาบส

องค์น้ีออกบวชจากสกลุพราหมณ์ บ�าเพญ็

พรตในป่าหมิวนัต์จนมมีหทิธอิ�านาจขึน้

ไปพกับนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ได้ เทพธดิา

ทั้ง ๔ องค์มองเห็นดอกปาริชาตก์ที ่

พระดาบสถอืมา กร้็องขอจากพระดาบส 

เหมือนอย่างขอจากเทพบิดาของตน 

พระดาบสตอบว่า องค์ดาบสเองไม่มี

ความต้องการหวงแหนดอกไม้ทิพย์นี้ 

แต่ก็จะให้แก่เทพธิดาองค์ที่ประเสริฐ

ทีส่ดุ ฉะนัน้ องค์ใดประเสรฐิทีส่ดุกข็อ

ให้องค์นัน้มารบัดอกไม้ทพิย์นีไ้ด้ เทพธดิา

ทั้ง ๔ ขอให้พระดาบสเป็นผู้เลือกให้

เอง พวกตนไม่สามารถจะเลอืกกนัเอง

ได้ พระดาบสกล่าวว่า ไม่ใช่กิจของ

สมณะบรรพชติจะเป็นผูเ้ลอืกอย่างนัน้ 

จะเลอืกองค์หนึง่ องค์อ่ืน ๆ กจ็ะน้อยใจ

ขึ้งเคียด จะเกิดวิวาทบาดหมางจึงขอ

ให้ไปทลูถามพระภตูาธิปะ (ผูเ้ป็นใหญ่

แห่งภติูทัง้หลาย) ซึง่เป็นพระบดิาของ

ตนเองเถดิ เทพธดิาทัง้ ๔ ไม่ได้ดอกไม้ 

ไม่ได้คะแนนว่าเลิศจากพระดาบส ก็

โทมนัส ต่างองค์ก็คิดว่าตนนั่นแหละ

เลิศ ก็พากันไปเฝ้าพระอินทร์ ขอให้

ทรงชี้ขาด พระอินทร์ก็ไม่ยอมชี้ ตรัส

ไกล่เกลี่ยว่าคล้าย ๆ กันทั้ง ๔ องค์ 

ที่นี่จะว่าใครดีกว่าใครให้ทะเลาะกัน

อย่างไรได้ 

 ยังมีพระดาบสรูปหนึ่งชื่อ โกสิยะ 

ตั้งอาศรมอยู่ที่ฝั่งแม่น�้าคงคาด้านทิศ
ทักษิณ ข้างหิมวันตประเทศ ถือวัตร
อยู่ข้อหนึ่งโดยเคร่งครัดว่า เมื่อยังไม่
แบ่งภัตรให้แก่ผู้อื่นก่อนก็จะไม่ฉันเอง 
และเมื่อให้ก็จะเลือกให้ ฉะนั้น ให้ 
พระธดิาทัง้ ๔ องค์ไปหาโกสยิดาบสนัน้ 
 ครั้นพระอินทร์ได้ตรัสแนะน�าให ้
พระธดิาพากนัไปหาพระดาบสดัง่นีแ้ล้ว 
ก็ได้ตรัสส่ังพระมาตลีเทพสารถีให้น�า
สุธาโภชนทิพย์ไปถวายพระดาบส  
พระมาตลไีด้น�าถาดสธุาโภชน์ไปวางใน
มือของโกสิยดาบสในเวลารุ ่งอรุณ  
พระดาบสมองเห็นสุธาโภชน์สวรรค์มี
สีขาวเหมือนสังข์ สะอาด มีกลิ่นหอม 
ไม่มีอาหารอะไรที่เคยเห็นจะเปรียบ
เทียบได้ คิดสงสัยว่าบางทีพระอินทร์
จะประทานลงมากระมงั แต่ว่าใครเป็น
ผูน้�ามา พระมาตลจีงึได้ปรากฏทพิยกาย 
กล่าวแก่ดาบสว่า องค์สักรนิทร์เทวราช
ได้มีเทพบัญชาให้ตนน�าสุธาโภชน์มา
ถวาย ขอให้พระดาบสฉันสุธาโภชน์นี้ 
ซึง่เลศิกว่าภัตต์ทกุอย่างอย่าได้ห้ามเสยี 
สธุาโภชน์ นีม้คีณุก�าจดัโทษได้ถงึ ๑๒ 
ประการ คือ ๑. ความหิว ๒. ความ
กระหาย ๓. ความไม่ยินดี ๔. ความ
กระวนกระวาย ๕. ความเหนด็เหนือ่ย 
๖. ความโกรธ ๗. ความผูกใจโกรธ 
๘. ความววิาท ๙. ความส่อเสียด ๑๐. 
ความหนาว ๑๑. ความร้อน ๑๒. ความ

เกียจคร้าน
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 โกสยิดาบสได้กล่าวแก่พระมาตลว่ีา 

ท่านได้ถือเคร่งในวตัรอยู่ข้อหนึง่ว่า จะ

ไม่ฉนัเองก่อนท่ีจะแบ่งให้แก่ใคร เพราะ

ท่านได้เหน็ว่ามคีวามเลวอยู ่๕ ประการ 

ตามสุภาษิตที่ระบุถึงความเลวในตัว

พฤติกรรมหรือผู้ประกอบพฤติกรรม

นั้นเองดั่งต่อไปนี้

 ๑. การกินผู้เดียว พระอริยเจ้าไม่

นับถือบูชา

 ๒. คนไม่แบ่งภัตรให้แก่ผูอ้ืน่ย่อมไม่

ได้ความสุข

 ๓. คนเป็นชู้ด้วยภริยาของผู้อื่นชื่อ

ว่าเป็นคนฆ่าหญิง

 ๔. คนด่าสมณะชีพราหมณ์ผู้มีศีล

วัตรอันดีชื่อว่าเป็นคนประทุษร้ายมิตร

 ๕. คนตระหนีเ่หนียวไม่เฉลีย่เผือ่แผ่ 

คนอื่นบ้างเลย เลวเป็นข้อที่ ๕

 ฉะนัน้ ท่านจะต้องแบ่งให้แก่ใครอ่ืน 

จะเป็นหญงิหรอืชายกต็ามก่อนแล้วจงึ

จะฉัน

 ในทันใดนั้น พระธิดาทั้ง ๔ องค์

ของพระอินทร์ ก็ได้พากันมาถึง องค์

สรีิได้ยนืทางทศิบรูพา องค์อาสาได้ยืน

ทางทศิทกัษิณ องค์สทัธาได้ยืนทางทิศ

ปัจฉิม องค์หิรีได้ยืนทางทิศอุดร

 โกสิยดาบสได้ทักถามองค์ท่ียืนทาง

ทิศบูรพาก่อน องค์สิรีผู้ยืนทางทิศนั้น

ได้ตอบแนะน�าตน พระดาบสกไ็ด้วจิารณ์ 

แล้วก็ได้ทักถามองค์อ่ืนต่อไปโดยวิธีนี้

จนครบทั้ง ๔ องค์ ดั่งต่อไปนี้

 องค์สรินีัน้คอืสริ ิคบหาคนด ีๆ เมือ่

ปรารถนาสขุแก่ใครคนใด ใครคนนัน้ก ็

บันเทิงด้วยสุขสมปรารถนาทุกอย่าง 

แต่สิริไม่เลือกอนุกูลคน บางคนมี

ศลิปวทิยาดี มคีวามประพฤตดิ ีพากเพยีร 

ท�าการงานของตนอย่างเหงื่อไหลไคล

ย้อย แต่สิริก็ไม่อนุกูลเขา เขาก็ต้อง

ขดัสนจนยาก แต่บางคนไม่มศีลิปวทิยา

อะไรด ีรูปร่างวิปรติชัว่ชาต ิเกยีจคร้าน

กินจุ สิริก็ไปอนุกุลเขาให้มั่งมีศรีสุข 

เขาก็ใช้คนท่ีมีชาติสกุลได้เหมือนทาส

เรือนเบี้ย สิริจึงไม่รู้จักเลือกคนที่ควร

และไม่ควรจะคบเลย ทีว่่าสิรคิบหาคน

ดี ๆ นั้นจึงหาได้หมายความว่าคนดี

จริง ๆ ไม่ โดยท่ีแท้ไปดูกันท่ีทรัพย์ 

รวยทรพัย์กว่็าดแีล้ว เป็นการทบัถมไม่

ให้คนมองเห็นคุณของสุจริตธรรมใน

โลก สิรนิีเ่องมส่ีวนให้เป็นดัง่นีไ้ปได้ จงึ

ไม่เป็นทีช่อบใจแก่โกสิยดาบส ไม่ควร

จะได้สุธาโภชน์ เมื่อสิรีถูกวิจารณ์ใน

ทางเสียและถูกปฏิเสธก็อันตรธานวับ

ไปในที่นั้น

 องค์อาสานั้น อาสาก็คือความหวัง 

ท�าให้คนผู้หวังในความหวังล�าบากมา

มากมายนักแล้ว ท�าให้รบราฆ่าฟันกนั

ด้วยความหวงัจะเป็นเจ้าเป็นใหญ่ ชนะ

แล้วกก็ลบัแพ้แย่ไปด้วยความหวงั ท�าให้

ฤษีชีไพรบ�าเพ็ญตบะทรมานกายแรม

เดอืนแรมปีด้วยหมายสวรรค์ แต่ถ้าเข้า
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ทางผดิกไ็พล่ไปในนรก หวงัอย่างหนึง่ 

ผลไพล่ไปเป็นอีกอย่างหนึง่ จงึเป็นอย่าง

ที่เรียกว่าหวังลมหวังแล้ง โกสิยดาบส

จงึเรียกอาสาว่าตัวโกหกพกลม ฉะนัน้  

กข็อให้เลกิหวงัในสธุาโภชน์ หาสมควร

จะได้สธุาโภชน์ไม่ ไม่ยนิดีจะให้ ขอให้

ไปเสียเถิด เม่ืออาสาถูกวิจารณ์อย่าง

เสียหายท้ังถูกขับไล่ก็อันตรธานวับไป

ในที่นั้น 

 องค์สัทธาน้ัน สัทธาก็คือศรัทธา

ความเชื่อ ท�าให้คนพากันบริจาคทาน 

รักษาศีล ส�ารวมอินทรีย์ แต่บางทีก็

ท�าให้คนพากันลักขโมย พูดเท็จ พูด

ส่อเสียด คือเม่ือเช่ือถูกก็ชักให้ท�าถูก 

เมือ่เช่ือผดิกช็กัให้ท�าผดิ เพราะใครจะ

ท�าอะไรกมี็ความเชือ่นีแ่หละชักไปท้ังนัน้ 

เช่ือว่าท�าอย่างนั้นดีจึงท�า ความเชื่อนี้

ท�าให้ยุง่ในครอบครัวกไ็ด้ ภริยาเป็นคนด ี

แต่สามีไปเชื่อในหญิงถ่อยอ่ืน ก็สิ้น

ปฏิพัทธ์ในภริยาของตนซึ่งความจริง

เป็นคนด ีสทัธาเป็นผูท้�าให้เชือ่ แต่บาง

ครัง้กท็�าให้เชือ่หลง ๆ ผดิ ๆ เป็นแหล่ง

ก่อให้เกดิวธิกีารชวนเชือ่ต่าง ๆ ทีเ่ป็น

ความเช่ืออย่างหลงงมงาย เพราะผูเ้ชือ่

เองโง่เขลาเบาปัญญาหรือถูกหลอกให้

เชือ่จึงเช่ือว่าเป็นผูท้�าบาปห้ามการกศุล 

โกสยิดาบสจงึยงัไม่ชอบใจจะให้สธุาโภชน์

อยู่นั่นเอง เมื่อสัทธาถูกวิจารณ์ว่าไม่ดี

และถกูปฏิเสธเสยีอกีกอ็นัตรธานวบัไป

ในที่นั้น

 พระธิดาองค์ที่สุดคือหิรีนั้น โกสิย-

ดาบสทักถามทราบแล้วก็พอใจในคุณ

ของเธอเพราะหริกีค็อื หริ ิความละอาย

บาป รงัเกยีจบาป เหมอืนอย่างคนสะอาด

รังเกียจส่ิงสกปรก พระดาบสพอใจ

ตัง้แต่เมือ่ถงึวาระทีห่นัไปทกัถาม องค์

หิรีก็ไม่ร้องขอสุธาโภชน์เหมือนอย่าง

อกีสามองค์แรก จงึสมควรจะได้สธุาโภชน์ 

เพราะว่าสุธาโภชน์นี้หาใช่เป็นส่ิงที่ 

ใคร ๆ จะได้ด้วยการขอไม่ ข้อนี้เป็น

ธรรมเกีย่วแก่สุธาโภชน์ พระดาบสได้

กล่าวแก่องค์หิรีว่า ขอบูชาเธอด้วย 

สุธาโภชน์ทั้งหมด แล้วจึงจะฉันส่วน 

ที่เหลือในภายหลัง กล่าวแล้วได้ให้ 

สุธาโภชน์แก่องค์หิรี เมือ่องค์หิรีได้รบั

สุธาโภชน์แล้วกร็บีไปเฝ้าพระเทพบดิา

กราบทูลให้ทรงทราบ ท้าวสักรินทร 

เทวราชทรงโสมนสั เทพท้ังปวงกพ็ากนั

ยินดี ตั้งแต่นั้นมาเทพและมนุษย  ์

ทั้งหลายก็พากันนับถือบูชา หิรีเทวี  

(ในฐานทีห่ริ ีและโอตตปัปะ เป็นโลกบาล 

คอืธรรมเป็นเคร่ืองคุม้ครองโลก)

 ฝ่ายพระอินทร์ได้ทรงส่งพระมาตลี

ไปหาพระดาบส ให้ถามว่าท่านเลือก

ให้แก่เทพกญัญาหริเีพราะเหตไุร พระ-

มาตลีได้ไปถาม พระดาบสได้ตอบว่า 

ท่านเหน็ว่า สริเีหลาะแหละ สทัธาไม่แน่ 

อาสายิ่งโกหกพกลม ส่วนหิรีมีคุณอัน

ประเสรฐิ เช่นว่าสตรภีาพเมือ่ทราบว่า
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ตนมจิีตปฏิพทัธ์ในบุรษุย่อมห้ามจติของ

ตนไว้ได้ด้วยหิริ หมู่ชนผู้มีหน้าที่รบ

ป้องกันรักษาประเทศชาติออกไปใน

สนามรบ สัประยุทธ์กับข้าศึกด้วยศร

หอกดาบและอาวุธต่าง ๆ จะถอยหนี

หรือยอมแพ้ แต่ด้วยมีหิริในใจจึงเกิด

ละอายอดส ูยอมสละชวีติ ต่อสูไ้ม่ยอม

ถอย จงึชนะข้าศึก รกัษาประเทศชาติ

ไว้ได้ หิริเป็นเครื่องห้ามคนชั่วเหมือน

อย่างฝ่ังเป็นเครือ่งห้ามก�าลงัแห่งสาคร 

พระอริยะท้ังหลายจึงบูชาหิริในโลก 

ขณะน้ันกไ็ด้ถงึกาละสิน้อายุของโกสยิ-

ดาบส พระมาตลีได้ชักชวนให้ทิ้งกาย

มนุษย์ ไปเกิดเป็นสหายพระอินทร์  

โกสิยดาบสได้เคลื่อนจากกายมนุษย์

เกิดเป็นเทพบุตรโดยอุปปาติกก�าเนิด

ในทันใดนั้น พระมาตลีได้น�าเทพบุตร

เกิดใหม่ไปเฝ้าพระอินทร์ ท้าวเธอได้

ทอดพระเนตรเห็นก็มีพระหทัยยินดี 

ประทานหิรีเทวีแก่เทพบุตรนั้น

 โกสิยดาบสนี้ท่านได้เล่าไว้ว่า ก่อน

บวชเป็นเศรษฐผีูต้ระหนีถ่ีเ่หนยีวนกัหนา 

เป็นทายาทสบืตระกลูมาจากพระอนิทร์

เม่ือยังเป็นมนุษย์นั้นเอง แต่ท้าวเธอ

เมื่อเป็นมนุษย์ใจบุญสุนทรยิ่งนักจึงได้

ไปเกดิเป็นพระอินทร์ ครัน้ล่วงมาหลาย

ชัว่คนจงึถงึเศรษฐเีหนยีวผูน้ี ้พระอินทร์

สอดส่องดูสายตระกูลของพระอินทร ์

ได้ทรงทราบจนกระท่ังว่าเศรษฐนีีอ้ยาก

บริโภคข้าวปายาส แต่เกรงคนอื่นจะ

มาบรโิภคด้วยจงึให้ภรยิาไปหลบหงุอยู่

ในป่าไม่ให้ใครเห็น พระอินทร์ได้ไป

ทรมานด้วยพูดสะกิดใจให้ได้คิด จน

เศรษฐีละความตระหนี่ ท�าทานและ

ออกบวชเป็นดาบสในทีส่ดุ ค�าสะกดิใจ

ของพระอินทร์และเทพบริวารรวมอยู่

ในหัวข้อว่า กนิคนเดยีวไม่ได้สุข กล่าว

เป็นโอวาทบ้าง เปรียบเทียบบ้าง เช่น

ว่า มีน้อยควรให้น้อย มีปานกลางให้

ปานกลาง มีมากให้มาก จะไม่ให้เลย

ไม่สมควร ผู้ท่ีมีแขกนั่งอยู่ด้วย แต่ก็

บริโภคคนเดียว จะท�าการบูชาบ�าบวง

อะไรก็ไม่มีผลทั้งนั้น การที่บริโภคคน

เดยีวทัง้ทีม่แีขกนัง่อยูด้่วยนัน้กเ็หมอืน

อย่างกลนืเบด็นัน่แหละ จงึควรทีจ่ะให้

ทานด้วย บริโภคด้วย กินคนเดียวจึง

ไม่ได้สุข เศรษฐีฟังไป ๆ ก็เกิดความ

เห็นตามไปว่า กินคนเดียวไม่เป็นสุข

แน่ เพราะคณะพระอินทร์มานั่งพูดจี้

ใจอยู่ ทีแรกก็แสนร�าคาญ แต่เมื่อฟัง

ไปคดิไปกเ็ห็นจรงิ จงึเร่ิมแบ่งข้าวปายาส

ให้แก่คณะพระอนิทร์ ท้าวเธอจงึแสดง

พระองค์ว่าคือท้าวสักกเทวราช และ

ประทานโอวาทแก่เศรษฐใีห้บรจิาคทาน

เป็นการท�าทางสวรรค์ เหมือนดั่ง

บรรพบุรุษในตระกูลของพระอินทร์ได้

ปฏิบัติมาแล้ว จิตใจของเศรษฐีเมื่อได้

เริม่เปลีย่นแล้ว กเ็ปลีย่นไปตรงกนัข้าม
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ทเีดยีว เหมือนอย่างทีเ่รยีกว่า จากหลัง

มือเป็นหน้ามือ คือ จากตระหนี่ที่สุด

เป็นกว้างที่สุด แต่ก็ยังไม่ทิ้งลักษณะ

ของเศรษฐี คือ การเลือกเฟ้นที่จะให้ 

ซึง่เป็นลกัษณะสปัปรุสิทานในพระพทุธ-

ศาสนา

 เรื่องท้าวสักกะในชาดกน้ีเห็นได้ชัด

ว่าเป็นเทพนยิายเปรยีบเทยีบธรรม การ 

เปรียบเทียบมีเหตุผลน่าฟัง และมีเค้า

เร่ืองท้าวสกักะตามคตคิวามเชือ่เก่าแก่ 

ซึ่งแสดงว่าผู้ที่จะไปเกิดเป็นท้าวสักกะ

น้ันไม่จ�าต้องไปเกิดจากมจลคามมคธ

รฐัเป็นการผกูขาดแต่แห่งเดยีว (เหมอืน

อย่างมติของอรรถกถาบางคัมภีร์) ไป

เกิดจากรัฐไหนก็ได้ ในเมื่อได้ปฏิบัติ

ครบถ้วนในคณุสมบัตแิห่งผูท้ีจ่ะไปเกดิ

เป็นพระอินทร์ และค�าว่า พระอินทร์ 

เป็นต�าแหน่ง ซ่ึงมีจุติมีอุปบตัมิาตัง้แต่

เก่าก่อนพทุธกาล เฉพาะในสมยัพทุธกาล

นั้น พระอินทร์ไปเกิดจากมฆมาณพ 

ชาวบ้านมจลคาม มคธรัฐ เห็นจะพอ

เรียกว่าพระอินทร์รัชกาลปัจจุบัน (ใน 

สมัยพุทธกาล) ได้

 พระอนิทร์ในสมยัพทุธกาลซึง่ขึน้ไป 

เกดิจากชาตเิป็นมฆมาณพนัน้ จะเป็น

องค์ทีข่ึน้ไปเกิดยดึถ่ินอสรุะ สร้างสวรรค์

ชั้นดาวดึงส์ขึ้นใช่หรือไม่ ถ้าใช่ก็น่าจะ

เป็นพระอนิทร์องค์ปฐมเทียบพระมหา-

กษัตริย์ผู้ทรงปราบดาภิเษกเป็นองค์

ปฐมกษัตริย์

 ถ้าใช่ดังนั้น ตั้งแต่สร้างสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์มาจนถึงสมัยพุทธกาล ก็มี

พระอนิทร์เพียงองค์เดยีว เร่ืองพระอินทร์

ในคตินี้จึงคล้ายกับเรื่องการตั้งวงศ์

กษัตริย์ ด่ังจะผูกเร่ืองขึ้นเทียบว่า มี

คนผู้หนึ่งเป็นคนฉลาดกล้าหาญ มี

อธัยาศยัด ีชกัชวนเพือ่นร่วมใจได้จ�านวน

หนึ่งแล้ว ก็อพยพเดินทางไปหาถิ่น 

ที่อยู่ใหม่ ซึ่งเป็นที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อ

ได้พากันไปพบถิ่นที่พอใจ ก็เข้ายึดขับ

ไล่เจ้าถิน่เดมิออกไป ต่อมากต็ัง้ตนเป็น

กษัตริย์ สืบพระวงศ์ต่อมา

 ท่านจงึสนันษิฐานว่า เรือ่งพระอินทร์ 

มเีค้ามาจากกษัตรย์ิอนิทวงศ์สมยัโบราณ 

ซึง่ยกเข้ามายดึชมพูทวีป ขบัไล่เจ้าถิน่

เดิมให้ถอยร่นไป และเม่ือสังเกตดูใน

สักกสังยุตท่ีได้น�ามาเล่าไว้ข้างต้นแล้ว 

ก็จะเห็นว่า พระอินทร์นับว่าเป็นนัก

ปกครองชัน้ยอดกล้าหาญและฉลาดใน

การปกครอง ในคราวสงครามก็ฉลาด

เลือกธรรมมาอบรมปลุกใจเทพบริษัท

ให้กล้าหาญ ให้เพียรพยายามรบเอา 

ชนะให้จงได้ แต่ครั้นได้ชัยชนะแล้ว 

พระอินทร์ได้อบรมให้มขีนัต ิอดทนต่อ

ผรุสวาจาของเชลย ไม่โกรธตอบและ

ตอบโต้ ในคราวสงบกผ็กูมติรกบัศตัรเูก่า 

แต่ก็ไม่ไว้วางใจทีเดียว พอใจเสด็จไป

สนทนาไต่ถามธรรมกับพระพุทธเจ้า

บ้าง พระสาวกบ้าง ฤษบ้ีาง ในบางครัง้
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บางคราว บางทีก็ชวนศัตรูเก่าซ่ึงเป็น

พ่อตาไปด้วยกัน ในคราวปกติก็พอใจ

อบรมเทพบรษัิทด้วยธรรม เช่น อบรม

ไม่ให้โกรธ นอกจากนี้พระอินทร์ยัง

มีหน้าที่เกี่ยวกับมนุษยโลกอีกมาก  

ดั่งที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น ได้

มาดีดพณิ ๓ สายแก่พระโพธสิตัว์เพ่ือ

ให้ทรงปฏิบัติในทางสายกลาง ต่อมา

ก็ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกหลายคราว 

เมือ่นพิพานกไ็ด้มากล่าวคาถาแสดงธรรม

สังเวชด้วยผู้หนึ่ง และได้มาอัญเชิญ

พระเข้ียวแก้วจากมวยผมของโทณ-

พราหมณ์ขึ้นไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์ 

จุฬามณี (เรือ่งพระเจดย์ีนีไ้ด้เล่ามาแล้ว

ว่า เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงตัดพระเมาฬี

ด้วยพระขรรค์ขณะจะทรงผนวชนั้น 

พระอนิทร์ได้มารบัข้ึนไปสร้างพระเจดย์ี

บรรจุไว้ มีทัง้ป่ินปักพระจฬุาและเครือ่ง

รดั จงึเรยีกว่าพระเจดย์ีจฬุามณ)ี นอก 

จากน้ียังได้มาช่วยคนที่ตั้งอยู่ในธรรม

ให้พ้นภยัจากฝ่ายอธรรมอยูบ่่อย ๆ ได้

มาช่วยยืนเฝ้าประตูกุฏิของพระเณร 

ผูก้�าลงับ�าเพญ็สมณธรรมใกล้จะส�าเรจ็ 

เพือ่ป้องกนัไม่ให้ใครเข้าไปท�าอนัตราย

แก่ความส�าเร็จ (น่าสังเกตว่า เทวดา

ชอบมาช่วยคนมีเพียรในเวลาท่ีใกล้จะ

ส�าเร็จผล) หน้าทีข่องพระอินทร์ดคูล้าย

เป็น โลกบาล

 ได้อ่านหนงัสือเรือ่งเทวดาของพราหมณ์ 

เล่มหนึ่งกล่าวว่า พระอินทร์ เป็น 

โลกบาล ทศิบรูพา เป็นเจ้าของพวกภตู 

ตามทีก่ล่าวนีก้ไ็ปตรงในสธุาโภชนชาดก

ที่เล่ามาแล้ว ซึ่งกล่าวถึงพระอินทร์ว่า 

ภตูาธปิ แปลว่า เป็นใหญ่แห่งพวกภตู 

(ทิศตะวันออกนี้ ท้าวโลกบาลมีชื่อว่า 

ธตรฏัฐ ท่านว่าเป็นชือ่หนึง่ของพระอนิทร์

ด้วย เป็นเจ้าของคนธรรพ์ก็ว่า เป็น

เจ้าของพวกภตูกว่็า) เรือ่งพระอนิทร์มี

อยู ่ทั้งในคติพราหมณ์ทั้งในคติพุทธ  

จึงน่าจะมีเล่าปะปนกันอยู่มาก บางที

ศพัท์เดยีวกนัแต่ให้ความหมายต่างกนั 

เช่น ปรุนิททะ ซึง่เป็นชือ่ของพระอนิทร์

ชื่อหนึ่งในสักกสังยุต ในพระไตรปิฎก

ให้ความหมายว่า ผูใ้ห้ทานในกาลก่อน 

แต่ในคมัภร์ีพระเวทของพราหมณ์แปล

ว่า ผูท้ลายเมอืงป้อม หรอืทลายป้อม 

จบัได้ว่าเรือ่งพระอนิทร์เป็นเรือ่งเก่าแก่ 

ทางพราหมณ์ก็จับมาเล่าพรรณนาไป

ตามลทัธพิราหมณ์ ทางพุทธ ก็จับมา

เล่าพรรณนาไปตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา ใช้ค�าเดียวกันแต่ให้

ความหมายไปคนละอย่าง

 ในคัมภีร์ชั้นบาลีที่เล่ามานี้ และที่

เคยเล่ามาแล้วจากสังยุตเป็นต้น การ

เล่าเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จับได้ว่า

เพือ่ยกมาเปรยีบเทยีบหรอืสาธกธรรม

อย่างนิทานชาดก ขึ้นต้นว่าเรื่องเคยมี
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มาแล้ว ที่เล่าเป็นเรื่องปัจจุบันก็มี แต่

กม็ุง่แสดงธรรมเป็นประการส�าคญั ใน

คัมภีร์ช้ันหลังลงมาจึงเล่ามุ่งในทาง

ประวตัพิรรณนาออกไปพสิดาร สวรรค์

หกชั้นมีมาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

แต่สองชั้นแรกจะมีเหมือนอย่างท่ีเล่า

ไว้น้ีเพยีงไร เป็นวิสยัของผูม้ทีสัสนญาณ

จะทราบได้

 เทพชั้นจาตุมมหาราชิกา เทพชั้น

ดาวดึงส์ ท่านว่ามทีีอ่ยูบ่นภเูขาบ้าง ใน

อากาศบ้าง และมีที่อยู่สืบต่อกันไป

จนถึงภูเขาจักรวาล (ภูเขาท่ีเป็นขอบ

จกัรวาลโดยรอบ น่าจะเปรยีบได้เหมอืน

อย่างขอบกระด้ง)

 ท่านว่าสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปก็อยู่สืบ

กันไปจนถึงภูเขาจักรวาลเช่นเดียวกัน 

ดูตามเค้าความเชื่อของท่านว่า อยู่สูง

ตรงข้ึนไปจากยอดเขาสิเนรุหรือเขา

สุเมรุในอากาศ มีเขตแผ่ออกไปจนถึง

แนวภเูขาจกัรวาล จงึมเีขตเป็นวงกลม 

ตั้งอยู่ซ้อนกันขึ้นไปโดยล�าดับ ถ้านึก

ให้เป็นวตัถกุน่็าจะคล้ายตกึหรือเก๋งจนี

หลาย ๆ ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่สามขึ้นไปอยู่

ในอากาศ สูงกว่ายอดเขาสิเนรุขึ้นไป

มาก ถึงอย่างนั้นก็ยังอยู่ในเขตของ

จักรวาลนี้ เกิดดับพร้อมกับจักรวาลนี้

ทกุชัน้ จงึต้องก�าหนดเขตโดยรอบด้วย

ภเูขาจกัรวาล ถงึจะอยูใ่นอากาศสงูขึน้

ไปเท่าไรก็ต้องอยู่ในเขตน้ี (พ.พ. ๒๐๘-

๒๔๓)

ดิตถกร, ติตถกร ดู พุทธชัยมงคลคาถา

ดิรัจฉาน ดู เดรัจฉาน

ดสุติ สวรรค์ชัน้ที ่๔ ชือ่ว่า ตุสิตา หรอื ตุสิตะ 

มกัเรยีกว่าชัน้ดสิุต แปลว่า ยนิดชีืน่บาน 

คือมีปีติอยู่ด้วยสิริสมบัติของตน อยู่ 

สูงขึ้นไปจากสวรรค์ช้ันยามามากเป็น

ทวีคณู เทพผูเ้ป็นราชาปกครองสวรรค์

ชั้นนี้มีพระนามว่า สันตุสิต ท่านว่า 

พระโพธิสัตว์ ผู้สร้างโพธิสมภารที่จะ

ลงมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในมนุษย์

ย่อมสถิตอยู่ในชั้นฟ้าน้ี เทพในชั้นนี้ 

เป็นผู้รู้บุญรู้ธรรม เพราะพระโพธิสัตว์

ได้ทรงแสดงธรรมส่ังสอนเนอืง ๆ จะได้

เล่าเรือ่งพระโพธสิตัว์ตามคตคิวามเชือ่

ดั่งกล่าวแทรกเข้าตอนนี้ทีเดียว

 ท่านว่าความโกลาหลอย่างขนานใหญ่ 

ของพวกเทวดาทั้งปวงมีอยู่สามสมัย 

คือ สมัยเมื่อโลกจะวินาศ สมัยเมื่อ

พระพทุธเจ้าจะอบุตัขิึน้ สมยัเมือ่พระเจ้า

จักรพรรดิจะเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าของ

เราทั้งหลายในบัดนี้ ก่อนที่จะได้ลงมา

เกิดในโลกนี้ได้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์

ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต เมื่อกาล

ใกล้ก�าหนดที่จะจุติลงมาตรัส เทวดา

ทั้งปวงก็เกิดโกลาหล พากันไปเฝ้า 

ทูลอาราธนาพระโพธิสัตว์ให้จุติลงไป

ตรสั พระโพธสัิตว์ได้ทรงตรวจดู สถานะ 

๕ อย่าง คอื กาล ๑ ทวีป ๑ ประเทศ 

๑ ตระกูล ๑ มารดาและก�าหนดอาย ุ๑

ดิตถกร, ติตถกร
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 กาล ข้อท่ี ๑ คือ กาลแห่งอายุของ 

มนุษย์ ถ้ามนุษย์มีอายุมากเกินแสนปี

ขึ้นไป หรือต�่ากว่าร้อยปีลงมา ก็ไม่ใช่

กาลที่จะลงมาตรัส เพราะยุคสมัยที่

มนุษย์อายมุากไปกไ็ม่อาจเหน็ไตรลกัษณ์ 

น้อยไปก็มีกิเลสหนามากไม่อาจเห็น

ธรรม แต่ในปัจจบุนันัน้เป็นยคุทีม่นษุย์

มอีายรุ้อยปี จงึเป็นกาลทีจ่ะลงมาตรัสได้

 ทวปี ข้อท่ี ๒ คือ ทรงเหน็ชมพทูวปี 

เหมาะที่จะลงมาตรัส

 ประเทศ ข้อท่ี ๓ คือ ทรงเห็น

มัชฌิมประเทศคือท้องถิ่นร่วมกลาง

ชมพทูวปี (บดัน้ีอยู่ในอินเดยี ปากสีถาน

เป็นส่วนมาก เลยเข้าไปในเนปาลบ้าง 

เช่นสถานที่ประสูติอยู่ในเนปาล) เป็น

ที่เหมาะ

 ตระกูล ข้อท่ี ๔ คือ ทรงเห็น 

สกัยราชตระกลู และพระเจ้าสทุโธทนะ

จะเป็นพระบิดาได้

 พระมารดา ข้อที่ ๕ คือ ทรงเห็น

พระนางสิริมหามายามีศีลและบารมี

ธรรมสมควรเป็นพระมารดาได้ ทั้งจะ

มีพระชนม์สืบไปจากเวลาท่ีพระโอรส

ประสูติเพียงเจ็ดวัน สัตว์อ่ืนไม่อาจ 

อาศัยคัพโภทร บังเกิดได้อีก

 ครั้นพระโพธิสัตว์ทรงเห็นสถานะ 

ทั้ง ๕ มีครบบริบูรณ์แล้ว จึงทรงรับ

อาราธนาของเทพทัง้ปวง เหตทุีจ่ะรูว่้า

พระโพธิสัตว์เทพใกล้จะจุตินั้น เพราะ

ได้เกิด บุพนิมิต ๕ ประการ แก่

พระองค์ คือ

 ๑. ทพิยบุปผาทีป่ระดบัพระกายเหีย่ว 

แห้ง

 ๒. ทิพยภูษาที่ทรงมีสีเศร้าหมอง

 ๓. พระเสโทไหลจากพระกัจฉะ (รกัแร้)

 ๔. พระสรีรกายปรากฏอาการชรา

 ๕. มพีระหทยัเป็นทกุข์เหนือ่ยหน่าย

จากเทวโลก ไม่ยินดีที่จะสถิตในทิพย-

อาสน์

 พวกเทพจึงรู้ประจักษ์ว่าเทพองค์นี้

คอืองค์ พระสพัพญัญโูพธสิตัว์ เพราะ

ถงึกาลจะจตุปิระจวบสมยัทีพ่ระพทุธเจ้า 

จะอบุตั ิและเมือ่พระโพธสิตัวเทพทรง

รับอาราธนาแล้ว พวกเทพก็พากัน

แวดล้อมน�าไปยังนันทวันแห่งสวรรค ์

ชัน้ดสุตินัน้ เมือ่ไปถงึสวนนนัทวนัแล้ว 

พวกเทพกน็�าเทพโพธสิตัว์ผู้จะจตุเิทีย่ว

ไปในนันทวัน

 กล่าวว่าจตุจิากท่ีนีแ้ล้วกข็อให้ไปจงดี

เถิด และตักเตือนให้ระลึกถึงโอกาส

แห่งกุศลกรรมที่ได้ท�าแล้วในกาลก่อน 

เทพโพธิสัตว์ ฟังค�าเตือนของเทพผู้

แวดล้อมก็ระลึกถึงกุศลกรรมไปใน 

นนัทวัน กจ็ตุใินขณะนัน้ลงมาถือปฏสินธิ

ในพระครรภ์ของพระนางสริมิหามายา 

 ท่านว่า สวนนันทวนั มอียูใ่นสวรรค์

ทุกชั้น เป็นท่ีเทพผู้จะจุติไปเที่ยวชม

ดุสิต
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และระลกึถึงความดแีล้วกจ็ตุไิปในสวน

นันทวันนั้น เทพผู้สหายก็จะพาเทพผู้

จะจุตไิปกล่าวอวยพรตกัเตอืน ท�านอง

ไปส่งในวาระสดุท้าย พระศรอีารยิเมต-

ไตรย์โพธสิตัว์ ซึง่มกี�าหนดจะตรสัเป็น

พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์ท่ีครบห้าใน

ภัทรกัลป์นี ้ท่าน (ตามคตคิวามเชือ่นี)้ 

ว่าบัดนี้ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ 

รอเวลาที่จะลงมาตรัสในอนาคต (พ.พ. 

๒๔๓-๒๔๔)

กนัว่าครฑุ ว่าหงส์ ถ้าใครไปเขยีนเป็น

อย่างอื่นก็ไม่ใช่ครุฑ ไม่ใช่หงส์ นึกถึง

ลายเครอืวลัย์ทีเ่ขยีนหรือแกะสลกั อนั

ที่จริงเป็นภาพศิลปะประดิษฐ์ขึ้นจาก

เครือเถาต้นไม้จรงิ ๆ แต่เมือ่ประดษิฐ์

ให้งดงามแล้ว ก็กลายเป็นประดิษฐ์

ศิลปะไม่ใช่ของจริง ถึงดั่งนั้นก็มีมูล

ความจรงิคือเครอืเถาต้นไม้นัน่เอง สตัว์

พิเศษเช่นครุฑ หงส์ เป็นต้น ก็น่าจะ

เป็นเช่นเดียวกัน ตัวจริงที่เป็นมูลเดิม

น่าจะม ีอาจสาบสูญไปแล้ว หรือมซ่ีอน

เร้นอยู่ก็ได้

 ตามศพัท์เรยีกว่า ตริจัฉานโยน ิแปล 

ว่า ก�าเนดิดริจัฉาน (สัตว์ท่ีไปตามขวาง 

คอืทอดกายไป ไม่ตัง้กายขึน้ตรงเหมอืน

อย่างมนษุย์) ในพาลบณัฑติสตูรแสดง

ไว้ ๕ ประเภท คือ

 ๑. ติณภักขา จ�าพวกมีหญ้าเป็น

ภักษา ระบุชื่อ ม้า โค ลา แพะ เนื้อ

 ๒. คถูภกัขา จ�าพวกมคีถูเป็นภกัษา  

ระบุชื่อ ไก่ สุกร สุนัข สุนัขจิ้งจอก

 ๓. จ�าพวกเกิด แก่ ตายในที่มืด 

ระบุชื่อ ตั๊กแตน บุ้ง ไส้เดือน

 ๔. จ�าพวกเกดิ แก่ ตายในน�า้ ระบุ

ชื่อปลา เต่า ฉลาม

 ๕. จ�าพวกเกิด แก่ ตายในของ

โสโครก เช่น เกิดในปลาเน่า ในศพ

เน่า ในขนมบูดในน�้าคร�า ในน�้าเน่า

เดรจัฉาน จดัเป็น อบายภมู ิหรอื ทคุต ิถดั

จากนรก โดยมากอยูร่่วมโลกกบัมนษุย์ 

เห็นกันอยู่โดยปกติ ไม่เกิดปัญหาว่ามี

หรือไม่มีอย่างอบายภูมิจ�าพวกอื่น แต่

ในคัมภีร์ก็ยังมีกล่าวถึงดิรัจฉานบาง

จ�าพวกในป่าหมิพานต์เป็นจ�าพวกพเิศษ 

เช่น นาค ครุฑ และในสวรรค์ชั้น

ดาวดงึส์ เช่น ช้างเอราวณั คนธรรมดา

ในโลกไม่เคยพบเห็นตัวจริง พบแต่ท่ี

พรรณนาลกัษณะต่าง ๆ ไว้ในหนงัสอื

คมัภร์ีและภาพท่ีเขยีนไว้ ตามทีค่นเรา

นี่เองเขียนตามลักษณะท่ีพรรณนาไว้

น้ัน และใช้ความคิดดัดแปลงให้เกิด

ความงดงามอ่อนโยนหรือดรุ้ายเป็นต้น

ตามทีต้่องการ กลายเป็นภาพจติรกรรม 

หรือศิลปจิตรกรรม ภาพของสัตว์บาง

ชนิดลงตัวเพราะเป็นที่รู้จักรับรองกัน

ทั่วไป เช่น ภาพครุฑ ภาพหงส์ เมื่อ

เขียนให้มีลกัษณะอย่างนัน้ กร็ูจ้กัรบัรอง

เดรัจฉาน
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 อีกอย่างหนึ่งท่านจัดไว้ ๓ จ�าพวก 

คือ พวก ๑. กามสญัญา มุ่งหมายแต่

กาม ๒. อาหารสัญญา มุ่งหมายแต่

จะกิน ๓. มรณสัญญา ตายรวดเร็ว 

แต่จ�าพวก ธรรมสญัญา มุง่หมายธรรม

มีน้อยมาก

 สัตว์พิเศษท่ีแสดงไว้มีในท่ีต่าง ๆ  

น่าจะรวมกล่าวไว้ในที่นี้ มีดั่งต่อไปนี้

 สีหะ มี ๔ จ�าพวก คือ

 ๑. ติณสีหะ คือ สีหะประเภทกิน

หญ้าเป็นอาหาร มีขนมันดังปีกนกเขา

 ๒. กาฬสหีะ คือ สหีะมีสดี�าดงัววัด�า

 ๓. ปัณฑรสีหะ คือ สีหะมีสีเหลือง

ดังใบตอง กินเนื้อเป็นอาหาร

 ๔. เกสรสหีะ คอื สหีะมเีกสร (หรอื 

เรียกว่าไกรสร) ได้แก่ ขนสร้อยอัน

อ่อนงามดงัเอาผ้าแดงมีค่าสงูมาพาดไว้ 

และขนในตวัท่ีขาวดงัสงัข์ขดั สปีากและ

ปลายเท้าทั้ง ๔ แดงดังทาด้วยน�้าครั่ง

ละลายด้วยชาดหรคณุ ปากและท้องก็

แดงดัง่นัน้ และเป็นแนวแดงตัง้แต่ศีรษะ

ไปตลอดหลังเลี้ยวลงไปถึงขา

 ค�าว่า สหีะ ถ้าแปลว่า สงิโต กม็ตีวั

ตนที่รู้จักกันในปัจจุบัน แต่ถ้าแปลว่า 

ราชสีห์ ก็กลายเป็นสัตว์พิเศษ ดั่งท่ี

เคยพบเหน็ในภาพเขยีน ซ่ึงอาจจะแผด

เสียงให้มนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานอื่น ๆ 

หแูตกตายได้ หรอืค�าว่า หงส์ ถ้าแปล

ว่าหงส์ก็เป็นสตัว์พเิศษ ถ้าแปลว่าห่าน

ก็เป็นสัตว์ธรรมดาไป

 ตระกลูช้าง ๑๐ คอื ๑. กาฬาวกะ 

๒. คงัเคยยะ ๓. ปัณฑระ ๔. ตมัพะ 

๕. ปิงคละ ๖. คันธะ ๗. มังคละ  

๘. เหมะ ๙. อโุปสถะ ๑๐. ฉัททนัตะ

 ในมโนรถปรูณกีล่าวว่า ช้างตระกลู

กาฬาวกะ ได้แก่ ตระกลูช้างโดยปกติ  

(ท่านว่ามีก�าลังเท่ากับบุรุษ ๑๐ คน

รวมกนั แต่น่าจะต้องเป็นบรุษุทีม่กี�าลงั

มากเป็นพิเศษทั้ง ๑๐ คน จึงจะรวม

กนัเท่ากบัก�าลงัช้างเชอืกหนึง่) ตระกลู

ช้างถัดจากนี้มีก�าลังมากกว่ากัน ๑๐ 

เท่า ๆ ขึ้นไปโดยล�าดับ และ ๑๐  

เท่าของช้างตระกูลฉัททันต์ เรียกว่า 

ตถาคตพละ หรือก�าลังนารายณ์

 ยังมพีวก ปลาใหญ่ ๆ ทีก่ล่าวไว้ใน 

คัมภีร์ อภิธานัปปทีปิกา ๗ จ�าพวก 

คือ

 ๑. ตมิ ิ๒. ตมิงิคละ (กลืนปลาตมิิ

ได้) ๓. ติมิรปิงคละ ๔. อานนท์ ๕. 

ตมินิทะ ๖. อัชฌาโรหะ ๗. มหาตมิิ

 มีกล่าวถึงในไตรภูมิพระร่วง ๗ 

จ�าพวกเช่นเดยีวกนั ส่วนในคมัภร์ีอทุาน

กล่าวไว้ ๓ จ�าพวก คือ ๑. ติมิ  

๒. ติมิงคละ ๓. ตมิติมิงิคละ (กลนื

ปลาทัง้สองนัน้ได้) ปลาใหญ่ ๓ จ�าพวก

นีด้กูล่าวไว้เป็นกลาง ๆ โดยลักษณะท่ี

ใหญ่โต จนถึงกลนืกนัได้โดยล�าดบั แบบ

ค�าว่าปลาใหญ่กนิปลาเลก็

เดรัจฉาน
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 นอกจากนีย้งักล่าวถงึครฑุ นาค และ 

หงส์ เช่นที่กล่าวถึงในหนังสือนิทาน

ชาดกหรือวรรณคดีเก่า ๆ ซ่ึงมีภาพ

เขยีนหรือแกะสลักเกีย่วกบัเร่ืองเทพนิยาย 

เป็นต้น

 รวมความว่า สตัว์ดริจัฉานทุกจ�าพวก 

จะเป็นชนดิสามญั หรอืชนดิพเิศษ โดย

ลกัษณะธรรมชาต ิหรือโดยอ�านาจบุญ 

พิเศษ เช่น เป็นราชพาหนะ ได้ขึ้น

ระวางอย่างมยีศก็ตาม กค็งเป็นจ�าพวก

อบายภมูเิหมอืนกัน (พ.พ. ๑๘๙-๑๙๑) ดู 

โพธิสัตว์ ด้วย

เดินธุดงค์

เดินธุดงค์ ดู วัฏฏกปริตร, อธิษฐานบารมี

เดียรถีย์ ดู พุทธชัยมงคลคาถา

โดยอุเทศ ดู การพิจารณานามรูป

โดยนิมิต ดู การพิจารณานามรูป

โดยเพศ ดู การพิจารณานามรูป

โดยอาการ ดู การพิจารณานามรูป
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ตถาคต ดู ฐานะ, เถรวาท, ปัญญาบารมี 
ตถาคตพละ ดู เดรัจฉาน
ตทังคนิพพาน ดู นิพพาน
ตทังควิมุตติ ดู วิมุตติ ๕
ตทาลัมพนะ, ตทาลัมพนจิต ดู คัมภีร ์
  อภิธัมมัตถสังคหะ
ต้นโพธิ์ ดู ปัญจวัคคีย์, โพธิพฤกษ์
ต้นไม้มีชีวิต ดู รุกขเทวดา

ต้นไม้ใหญ่ ๗ ดู ดาวดึงส์ 

ตบะ, ตปะ ค�ำนี้คนไทยเรำคงได้ยินกันอยู่

กนัแต่ว่ำไม่ใช่เผำผลำญแบบก่อไฟเผำ 

แต่ว่ำเผำผลำญกเิลส อกศุลต่ำง ๆ ใน

จิตใจ คือหมำยถึงกุศลสมำทำน กำร

สมำทำนคอืถอืปฏบิตักิจิทีเ่ป็นกศุล อนั

เผำผลำญอกศุลวิตกบำปธรรม สมำทำน

วตัรคอืถอืปฏบิตั ิวตัรคอืข้อปฏบิตัติาม

แบบบญัญัต ิอันเป็นอุบำยอนัจะสงัหำร

อกศุลวติกบำปธรรม แม้เพยีงขณะหนึง่

สมัยหนึ่งก็เรียกว่ำตบะ 

 และค�ำว่ำตบะนีย้งัมใีช้หมำยถึงกศุล

สมำทำนอื่น ๆ อีกเป็นอันมำก เช่น 

หมำยถึงควำมเพียร และควำมเพียร

นั้นก็ต้องมีลักษณะที่เผำผลำญ เช่น 

เผำผลำญควำมเกียจคร้ำนอันตรงกัน

ข้ำมกับควำมเพียร เผำผลำญกิเลสที่

บังเกิดขึ้น เผำผลำญอกุศลบำปธรรม

ทั้งหลำยดั่งที่กล่ำวมำข้ำงต้น

 และแม้ใน พราหมณสมัย คือ ลัทธิ

พราหมณ์ เอง ก็ยงัให้ควำมหมำยของ

ตบะนอกจำกที่ได้กล่ำวมำแล้ว เช่น 

“ก่อไฟเผำกองกูณฑ์อัคคีบูชำ” คือมำ

หมำยถึงข้อทีป่ฏบิตัถูิกต้องตำมหน้ำที่ 

เช่น กำรปกครองประชำชนเป็นตบะ

ของพระมหำกษัตริย์ ในบัดนี้ก็เพิ่มว่ำ

เป็นตบะของรฐับำล มคี�ำเป็นคำถำหนึง่

แสดงว่ำ “พระอาทิตย์มีตบะส่องแสง

ในกลางวนั พระจันทร์มีตบะในกลางคืน” 

เป็นต้น

เสมอในเร่ืองต่ำง ๆ เกีย่วกบัพทุธศำสนำ

และศำสนำพรำหมณ์ ทีเ่กีย่วแก่ศำสนำ

พรำหมณ์น้ันเช่นว่ำ ฤษีบ�ำเพ็ญตบะ 

ค�ำว่ำ ตบะ นี้เรำใช้เป็นภำษำไทยมำ

จำกภำษำบำลว่ีำ ตปะ ตำมศัพท์กแ็ปล

ว่ำ เผาผลาญ ใช้เป็นกริยำแปลว่ำ 

เดือดร้อนก็มี เช่นว่ำท�ำกรรมชั่วย่อม

เดือดร้อน เพรำะว่ำกรรมชั่วนั้นให้ผล

เป็นทกุข์ มลีกัษณะทีเ่ผำผลำญควำมสขุ 

เผำผลำญบคุคลผูท้�ำให้เดอืดร้อน และ

เมือ่มำใช้ในด้ำนของลทัธศิำสนำตัง้แต่

เก่ำก่อนพุทธศำสนำ อย่ำงเช่นฤษี

บ�ำเพ็ญตบะ ก็มีควำมหมำยถึงทั้งที่ใช้

วิธีแผดเผำภำยนอก เช่นว่ำเผำไม้

เป็นกำรบชูำ และในขณะเดยีวกนักเ็ผำ

กเิลสในใจลงไปด้วย ตำมลทัธทิีถ่อืกนั

นั้น ๆ มำถึงพุทธศำสนำก็น�ำเอำค�ำนี้

มำใช้ในควำมหมำยว่ำเผำผลำญเหมือน
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 ผู้บ�ำเพ็ญตบะ คือปฏิบัติหน้ำท่ีให้ 

บรรลุถึงควำมส�ำเร็จด้วยดี ย่อมเป็นผู้

มตีบะปรำกฏเป็นผูม้สีง่ำเป็นทีย่�ำเกรง 

ดงัทีพ่ดูกนัว่ำม ีตบะเดชะ ส่วนผูท้ีไ่ม่

ปฏบิตัใิห้สมกบัหน้ำทีฐ่ำนะของตนย่อม

เป็นผู้ที่ไม่มีตบะอย่ำงนั้น ไม่ปรำกฏ

เป็นผู้มีสง่ำ ไม่เป็นที่ย�ำเกรง มีภำษิต

กล่ำวไว้ใน มหาสตุโสมชาดก ว่ำ “พระ-

ราชาผู้เอาชนะผู้ที่ไม่ควรชนะไม่ช่ือว่า

พระราชา เพื่อนผู้เอาชนะเพื่อนไม่ชื่อ

ว่าเพื่อน ภริยาผู้ไม่ย�าเกรงสามีไม่ชื่อ

ว่าภริยา บุตรผู้ไม่เลี้ยงมารดาบิดาผู้

แก่เฒ่าไม่ช่ือว่าบุตร สภาทีไ่ม่มีสตับุรุษ 

คนดไีม่ชือ่ว่าสภา ผูไ้ม่พดูเป็นธรรมไม่

ชือ่ว่าสตับรุษุ ผูล้ะหรอืสงบราคะ โทสะ  

โมหะ พดูเป็นธรรม ชือ่ว่าสตับรุษุ” ใน

พรำหมณสมัยดงัท่ีกล่ำวมำว่ำ พระอำทิตย์

มตีบะส่องแสงสว่ำงในกลำงวนัเป็นต้น

นัน้ แสดงไว้โดยสมบรูณ์ว่ำ “ตบะของ

พราหมณ์คือการเล่าเรียนพระเวทท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ ตบะของกษัตริย์คือการ

คุ้มครองไพร่ฟ้าประชาชน ตบะของ

เวศะหรือไวศยะคือการท�าบุญให้ทาน

แก่พราหมณ์ ตบะของศูทรคือการรับ

ใช้ ตบะของฤษีคือการกินอาหารที่ 

เป็นผัก”

 อีกคำถำหน่ึงแสดงว่ำ “อาทิตย์มี

ตบะส่องแสงสว่างในกลางวัน จนัทร์มี

ตบะในกลางคืน กษัตริย์ผู้ทรงเคร่ือง

ผูกสอดอาวุธอย่างเต็มที่แล้วเป็นผู้มี

ตบะ พราหมณ์ผูท้ีเ่ข้าฌานมตีบะ” และ

ในค�ำท้ำยก็มีแสดงว่ำ “พระพุทธเจ้ามี

ตบะทัง้กลางวนัทัง้กลางคนื ด้วยพระเดช

แห่งพระพุทธคุณทั้งปวง”

 เพรำะฉะนั้น ค�ำว่ำตบะนี้ในทำง

ปฏิบัติ จึงมีควำมหมำยถึงกำรปฏิบัติ

หน้ำทีโ่ดยถกูต้อง และกำรปฏบิตัหิน้ำที่

นั้นให้บังเกิดผลปรำกฏเป็นที่ย�ำเกรง 

ดังเช่นอำทิตย์มีตบะเวลำกลำงวัน 

อำทติย์นัน้ส่องแสงสว่ำงปรำกฏ จนัทร์

มีตบะกลำงคืน จันทร์ก็ส่องแสงเวลำ

กลำงคนืปรำกฏ พระมหำกษตัริย์ทีผ่กู

สอดพระขันธศรซึ่งเป็นอำวุธประจ�ำ

พระองค์ ประจ�ำพระรำชอิสริยยศ มี

ตบะคอืเป็นทีส่ง่ำพงึย�ำเกรง พรำหมณ์

ที่เข้ำฌำนมีตบะ พระพุทธเจ้ำนั้นเป็น

ผูท้รงพระคณุจงึปรำกฏพระเดช ชือ่ว่ำ

มตีบะทัง้กลำงวนัทัง้กลำงคนืด้วยพระคณุ 

เพรำะฉะนั้น ค�ำว่ำตบะนี้จึงมีควำม

หมำยอันส�ำคัญ หมำยถึงกำรที่ปฏิบัติ

หน้ำทีใ่ห้ถกูต้อง และให้เกดิผลปรำกฏ 

และควำมที่มีคุณเป็นเครื่องย�ำเกรง

ปรำกฏเป็นเดช เป็นที่ย�ำเกรง ไม่เป็น

ที่หมิ่นแคลน

 และในกำรปฏิบัติให้บังเกิดตบะดัง

กล่ำวนีจ้�ำต้องอำศัยวิรยิะคือควำมเพยีร 

เพรำะฉะนัน้ จงึมักจะแสดงอธบิำยตบะ

ด้วยวริยิะคอืควำมเพยีร ควำมเพยีรใน

ตบะ
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พุทธศำสนำก็คือควำมเป็นผู้กล้ำละ

ควำมชั่ว กระท�ำควำมดีต่ำง ๆ ข้อที่

พระมหำกษัตริย์ทรงพระวริยิะอุตสำหะ 

ใส่พระรำชหฤทัยในกำรปกครองพระ-

รำชอำณำเขตและประชำชนให้เกษม

สขุปรำศจำกอันตรำย มพีระตบะเดชะ

เป็นที่ย�ำเกรงแห่งบุคคลทั่วไป ไม่อำจ

หมิ่นพระบรมเดชำนุภำพได้ ทั้งทรง

สมำทำนกุศลวัตรทรมำนพระกำย 

พระกมล เพื่อระวังบำปอกุศลที่ยังไม่

เกดิไม่ให้เกดิขึน้ เพือ่ก�ำจดับำปอกศุล

ที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมสูญไม่ตั้งอยู่ได้  

ดั่งนี้จัดเป็นตปะ หรือเป็นตบะ

 เพรำะฉะนัน้ จงึเป็นข้อทีท่กุ ๆ คน

พงึปฏบิตัติำมหลักธรรมในทศพธิรำช-

ธรรมข้อตบะนีจ้ะเป็นข้ำรำชกำรกต็ำม 

จะเป็นประชำชนก็ตำม จะเป็นคหบดี

พ่อค้ำชำวนำชำวสวนเป็นต้นกต็ำม ควร

ปฏิบัติในตบะธรรมข้อนี้คือเพียรเผำ

กเิลส อนัเป็นเหตใุห้ก่อกรรมเบียดเบยีน

ซึง่กนัและกันให้เดอืดร้อน ส่งเสรมิกุศล

สมำทำน ถือปฏิบัติกระท�ำควำมดีนี่

แหละให้มำกขึ้น เก้ือกูลตัวเองด้วย  

ผู้อื่นด้วย ให้มีควำมสุขด้วยกัน ไม่

เบยีดเบยีนซึง่กนัและกนั เมือ่ปฏบิตัไิด้

ดั่งน้ีก็เป็นที่เคำรพนับถือย�ำเกรงของ

เพื่อนบ้ำนใกล้เรือนเคียง ถ้ำเป็นชำว

บ้ำนด้วยกนั ถ้ำเป็นข้ำรำชกำรกไ็ด้รบั

ควำมนบัถอืจำกประชำชน เพรำะฉะนัน้

ตบะข้อนี้จึงเป็นหลักธรรมที่พึงปฏิบัติ

ได้ทั่วถึงกัน (ท.ท. ๑๗๔-๑๘๐) ดู  

ทศพิธราชธรรม‚ มงคลสูตร ด้วย
ตปุสสะ ดู ไตรสรณคมน์, ทุสสเจดีย์

ตระกูลช้าง ๑๐ ดู เดรัจฉาน

ตระกูลพญางู ๔ ดู นาค

ตรัสรู้ ดู ปฐมเทศนา, พระพุทธเจ้าตรัสรู้

ต่อหนังสือค�่า ดู ธรรมเนียมสวดมนต์

ตั้งครรภ์ ดู ชาติ

ตณัหา ๓ ด ูหลกัธรรมส�าคญัในพระพทุธ- 

  ศาสนา

ตัณหาจริต ดู วิสุทธิ ๗

ตัณหาธปิไตย ด ูสงัฆสามคัคี, อธปิไตย ๓

ตัณหานุสัย ดู อายตนะ

ตตัรมชัฌตัตตา ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ

ตวัจติ คอืตวัธำตรุูห้รอืทีเ่รียกว่ำ วญิญาณธาตุ 

โดยปกติย่อมอยู่ในภวังค์อันเรียกว่ำ 

ภวังคจิต

 ค�ำว่ำ ภวังค์ นั้นแปลว่ำ องค์ของ

ภพคือความเป็น ซึ่งกล่ำวง่ำย ๆ ว่ำ

เป็น ตัวชีวิต หรือเป็นตัวควำมด�ำรง

อยูข่องชวิีต เพรำะว่ำทกุ ๆ คนนีด้�ำรง

ชวิีตอยูก่เ็พรำะกำยและจติประกอบกนั

อยู่ เม่ือไม่มีจติหรอืเรยีกอกีอย่ำงหนึง่

ว่ำปรำศจำกวิญญำณ ร่ำงกำยนีก้ก็ลำย

เป็นศพ กลำยเป็นเหมอืนอย่ำงท่อนไม้ 

ก้อนหนิก้อนดนิ แต่ควำมด�ำรงชวีติอยูน่ี้

ก็เพรำะกำยและจิตนี้ประกอบกันอยู่ 

จติหรอืธำตรูุ้นีเ้ม่ือยังอยู่เป็นปกตเิฉย ๆ 

ยังไม่แสดงอำกำรอะไรที่เรียกว่ำภวังค์

ตัวจิต
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หรือภวังคะ เป็นองค์ คือเป็นองคคุณ 

องคสมบัติของภพคือควำมเป็น คือ

ควำมที่ยังด�ำรงควำมเป็นภพเป็นชำติ 

ควำมด�ำรงชีวิตอยู่ดังกล่ำว จึงเรียกว่ำ 

ภวังค์

 ท่ำนจึงเปรยีบเหมือนอย่ำงบุรุษท่ีนอน

หลบัอยูใ่ต้ต้นมะม่วง เพรำะฉะนัน้ จติ

ทีย่งัอยูป่กตเิฉย ๆ กเ็ป็นเหมอืนอย่ำง

บรุษุทีน่อนหลบัอยูใ่ต้ต้นมะม่วง ครำว

นีเ้มือ่มอีำรมณ์มำกระทบ กก็ระทบทำง

อำยตนะภำยในทั้ง ๖ หรือทำงทวำร

ทั้ง ๖ มีตำหูเป็นต้นนั่นแหละ เช่นว่ำ

มรีปูมำประจวบกบัตำ มีเสยีงมำประจวบ

กับหู รูปเสียงที่มำประจวบนั้นท่ำน

เปรียบเหมือนอย่ำงว่ำผลมะม่วงหล่น

จำกต้น หล่นตูมลงมำใกล้บุรุษที่นอน

หลับก็เป็นเครื่องปลุกบุรุษท่ีนอนหลับ

นัน้ให้ตืน่ขึน้ ฉนัใดกด็ ีจติหรอืธำตรุูน้ี้

เมื่อมีอำรมณ์มำกระทบทำงทวำรหรือ

อำยตนะภำยในดังกล่ำวน้ัน กอ็อกจำก

ภวงัค์คอืเหมอืนอย่ำงว่ำตืน่ขึน้มำ และ

กน้็อมออกไปรบัอำรมณ์ กเ็หมอืนอย่ำง

บรุุษทีเ่มือ่มะม่วงหล่นลงมำ เสยีงมะม่วง

กระทบหูก็ตื่นขึ้น ก็เอื้อมมือไปหยิบ

มะม่วง จิตก็น้อมออกไปจับอำรมณ์ 

กิริยำที่จิตน้อมออกไปนี้แหละเรียกว่ำ 

นาม

 ค�ำว่ำ นาม นั้นก็มีต้นศัพท์อย่ำง

เดียวกับค�ำว่ำ นโม ท่ีแปลว่ำควำม

นอบน้อม นำมก็คือควำมน้อม หมำย

ถึงอำกำรท่ีจติน้อมออกรบัอำรมณ์ เช่น

เดยีวกบักริยิำท่ีบรุษุนอนหลับตืน่ขึน้มำ

เพรำะเสียงมะม่วงหล่น กเ็อือ้มมอืออก

ไปยื่นมือออกไปจับผลมะม่วง อำกำร

ที่เอื้อมแขนออกไปนั่นก็คืออำกำรที่ 

จติน้อมออกไปรบัอำรมณ์นัน่เอง และ  

การรบัอารมณ์ครัง้แรกของจติ ทีเ่รียก

ว่ำ วิญญาณ ที่เรำเรียกกันว่ำ เห็น 

ได้ยินทรำบ หรือว่ำคิดรู้

 เหน็นัน้ ใช้ในอำกำรทีเ่กีย่วกบัตำเหน็

รูป

 ได้ยินนั้น ใช้ในอำกำรที่เกี่ยวกับหู

ได้ยินเสียง

 ทราบนัน้ ใช้ในอำกำรทีเ่กีย่วกบักลิน่ 

รสและโผฏฐัพพะ คือทรำบกล่ิน  

ทรำบรส ทรำบโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้อง

 คดิหรอืรูน้ัน้ ใช้ในอำกำรทีเ่กีย่วกบั

มโนคือใจซึ่งเป็นอำยตนะข้อที่ ๖ รู้ 

หรือคิดธรรมคือเรื่องรำว มโนอันเป็น

อำยตนะข้อที ่๖ นีก้ไ็ด้เคยกล่ำวอธบิำย

ไว้แล้วว่ำสัมพันธ์กับอำยตนะ ๕ ข้อ

ข้ำงต้นอย่ำงไร และสัมพันธ์กับจิต

อย่ำงไร จึงจะไม่กล่ำวซ�้ำอีกในที่นี้

 ก็เป็นอันว่ำ อำกำรที่จิตออกจำก

ภวังค์ น้อมออกรับอำรมณ์ กิริยำอัน

นี้เองที่เรียกว่ำ นาม แปลว่ำน้อมจิต

น้อมออกรบัอำรมณ์ อำกำรทีร่บัอำรมณ์

แรกก็คือวิญญำณ มีจักขุวิญญำณ 

ตัวจิต
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โสตวิญญำณ เป็นต้น และถ้ำเป็น

อำรมณ์ที่เบำมำก จิตก็อำจจะปล่อย

อำรมณ์ไว้แค่นั้น แค่วิญญำณเทำ่นั้น 

แล้วก็กลับเข้ำภวังค์ใหม่ ถ้ำจะเทียบก็

เหมือนอย่ำงบุรุษท่ีต่ืนขึ้นมำเอ้ือมมือ

ไปหยิบมะม่วง พอหยิบมะม่วงก็ไม่

สนใจต่อไป ก็ปล่อยก็หลับไปใหม่ ก็

เป็นอันว่ำอำรมณ์ที่เข้ำมำก็ยุติแค่นั้น

 แต่ถ้ำเป็นอำรมณ์ทีแ่รง จติกไ็ม่ปล่อย

แค่น้ัน คอืเม่ือเริม่น้อมออกรบัอำรมณ์

เป็นวญิญำณดงักล่ำวแล้ว กยึ็ดอำรมณ์

นั้นแรงเข้ำอีก อำกำรที่ยึดอำรมณ์นั้น

แรงเข้ำอีกนัน้นีเ้องทีท่่ำนแสดงว่ำ องค์ 

๓ มาประชมุกัน คอื อำยตนะภำยใน 

๑ อำยตนะภำยนอก๑ วญิญำณ ๑ มำ

ประชมุกนั เป็น สมัผัส หรอืเป็น ผัสสะ

 กเ็หมอืนอย่ำงบรุษุท่ีนอนหลับเอ้ือม

มือออกไปถูกผลมะม่วงก็ไม่ปล่อยแค่

นัน้ จบัมะม่วงนัน้ นีค้อืสัมผัสหรือผัสสะ 

แปลว่ำกระทบมะม่วงนัน้ ถกูต้องมะม่วง

นั้น ไม่เพียงแต่ถูกต้องในขั้นแรกแต่

เพียงเบำ ๆ เท่ำนั้น แต่ว่ำจับหรือถูก

ต้องทีแ่รงขึน้จงึเป็นสมัผสั และเมือ่เป็น

สัมผัสดังน้ีแล้วก็เกิดเวทนำ และเมื่อ

เกิดเวทนำกเ็กดิสญัญำ เม่ือเกดิสญัญำ

กเ็กดิสงัขำรคอืควำมคดิปรงุหรอืควำม

ปรุงคิด เหมือนอย่ำงบุรุษนั้นเอื้อมมือ

ไปจับมะม่วงแล้วก็น�ำมำเคี้ยวในปำก 

แล้วก็กลืนผลมะม่วงลงไป

 อำกำรเหล่ำนีเ้มือ่เทยีบกบัจติทีน้่อม

ออกไปรับอำรมณ์ เป็นวิญญำณ เป็น

สัมผัส เป็นเวทนำ เป็นสัญญำ เป็น

สังขำรปรงุคดิหรอืคดิปรงุ กค็อืว่ำเค้ียว

มะม่วงกลืนมะม่วงเข้ำไป เสร็จแล้วก็

หลบัไปใหม่ จตินัน้เมือ่คดิปรงุหรอืปรงุ

คดิแล้วกเ็ป็นอนัว่ำตกสู่ภวังค์ใหม่เหมอืน

ดังหลับไปใหม่ และเม่ือมีอำรมณ์อื่น

มำกระทบเข้ำอีกก็ออกจำกภวังค์น้อม

ออกไปรับอำรมณ์ดังกล่ำวนั้น แล้วก็

กลับตกสู่ภวังค์ใหม่เป็นดั่งนี้อยู ่ทุก

อำรมณ์ที่มำกระทบ ท่ำนอธิบำยหลัก 

ดั่งนี้ เป็นกำรอธิบำยอย่ำงละเอียดถึง

วิถีจิตท่ีเป็นไปของสัตว์บุคคลท้ังปวง 

แม้วิถีจิตของพระอริยบุคคลทั้งหลำย

ท่ำนก็แสดงว่ำก็เป็นไปอย่ำงนี้ อำกำร

ทีจ่ติน้อมออกรบัอำรมณ์ดัง่นีแ้หละคอื 

นาม (ส.ท. ๒๗๗-๒๘๐)

ตัวจิตต้นเดิม ดู ปฏิสนธิวิญญาณ

ตัวชีวะ ดู ภาวนา ๓

ตัวชีวิต ดู ตัวจิต

ตัวปัญญา ดู วิสุทธิ ๗

ตัวเรา ดู วิชชา ๓

ตัววิปัสสนา ดู ญาณ ๑๖, วิสุทธิ ๗

ตัวศาสนา ดู พระธรรม

ตัวสภาพ ดู วิสุทธิ ๗

ตัวสภาวธรรม ดู วิสุทธิ ๗

ตัวอวิชชา ดู วิชชา ๓

ตัวอาสวะ ดู วิชชา ๓

ตัวอาสวะ
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ตาปนะ ดู นรก

ตายเกิดตายสูญ ดู ธรรม

ตาวติงสภวนะ ดู ดาวดึงส์

ต�านานอภิธรรม ดู อภิธรรมปิฎก

ติณสีหะ ดู เดรัจฉาน

ติตถกร ดู พุทธชัยมงคลคาถา

ติตถิยะ ดู พุทธชัยมงคลคาถา

ติปิฎก ดู พุทธศาสนา

ติมิ ดู เดรัจฉาน

ติมิงคละ ดู เดรัจฉาน

ติมิติมิงคละ ดู เดรัจฉาน

ติมินทะ ดู เดรัจฉาน

ติมิรปิงคละ ดู เดรัจฉาน

ติรัจฉานโยนิ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ, 

  เดรัจฉาน

ติรัจฉานวิชา ดู สารีบุตร

ตสิรณคมนปุสมัปทา ในสมยันัน้ภกิษทุีแ่ยก

ไหว้เท้ำภิกษุทั้งหลำย นั่งกระหย่ง

ประคองอญัชล ีแล้วน�ำให้กล่ำววำจำถงึ

พระพทุธเจ้ำ พระธรรม และพระสงฆ์ 

เป็นสรณะ วำระที่ ๑ วำระท่ี ๒  

วำระที ่๓ กเ็ป็นอนัอปุสมบทเป็นภกิษุ

ได้ด้วยพิธีเพียงเท่ำนั้น วิธีนี้เรียกว่ำ  

ติสรณคมนุปสัมปทา (พ.พ. ๓๔) ดู  

การถืออุปัชฌาย์, สังฆกรรม ด้วย

ย้ำยกนัไปประกำศพระศำสนำได้ไปใน

ทิศต่ำง ๆ กัน ในชนบทต่ำง ๆ กัน 

เมื่อมีใครต้องกำรบรรพชำอุปสมบทก็

ต้องน�ำมำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ เพื่อให้

พระพทุธเจ้ำประทำนบรรพชำอุปสมบท 

เป็นควำมล�ำบำก ฉะนัน้ พระพทุธเจ้ำ

ได้ทรงปรำรภถึงควำมล�ำบำกข้อนี้ ได้

ทรงอนุญำตให้พระสำวกเป็นผูบ้รรพชำ

อปุสมบทเองได้ ด้วยได้ตรสัอนญุำตให้

ผูท้ีป่ระสงค์จะบรรพชำอุปสมบท ปลงผม

และหนวดก่อน นุ่งห่มผ้ำกำสำยะคือ

ผ้ำย้อมน�ำ้ฝำดท�ำผ้ำเฉลียงบ่ำข้ำงหนึง่

ติเหตุกะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ตีติกขาขันติ ดู ขันติ, ขันติบารมี, โอวาท- 

  ปาติโมกข์    

ตีรณปริญญา ดู ปริญญา, สิกขา ๓

เตโชสังวัฏฏะ ดู กัป

เตมีย ดู เนกขัมมะ, อธิษฐานบารมี

ไตรจีวร ดู กฐิน

ไตรตรึงษ์ ดู ดาวดึงส์

ไตรทศ ดู ทุสสเจดีย์

ไตรปิฎก ดู คัมภีร์, พุทธศาสนา

ไตรภพ ดู โลก ๓

ไตรภูมิ ดู โลก ๓

ไตรลักษณ์ ดู ทไวลักษณะ, สังขตธรรม

ไตรโลกนาถ ดู โลก ๓

ไตรสรณคมน์ คนที่ต้องกำรสรณะ ที่พ่ึงที่
ถูกที่ดีจริง เมื่อได้พบพระพุทธศำสนำ

จึงมีศรัทธำ ควำมเชื่อ ปสำทะ ควำม

เลื่อมใส และนับถือพระพุทธศำสนำ 

ด้วยกำรถึงพระพุทธเจ้ำ พระธรรม  

พระสงฆ์ อนัรวมเรยีกว่ำพระรตันตรยั 

หรือพระไตรรัตน์ เป็นสรณะของตน 

กำรถึงดังกล่ำวนีเ้รยีกว่ำ ไตรสรณคมน์ 

ตาปนะ
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ไตรสรณะ แปลว่ำ สรณะ ๓ คมน์ 

แปลว่ำ กำรถึง ไตรสรณคมน์ แปล 

ว่ำ กำรถึงสรณะ ๓ อธิบำยว่ำ ถึง 

พระรัตนตรัยเป็นสรณะครบทั้ง ๓

 บทบำลสี�ำหรบัตัง้ใจถงึ หรอืส�ำหรบั

เปล่งวำจำพร้อมด้วยตั้งใจถึง ว่ำดังนี้

 พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

 ข้ำพเจ้ำถึงพระพุทธเจ้ำเป็นสรณะ

 ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

 ข้ำพเจ้ำถึงพระธรรมเป็นสรณะ

 สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

 ข้ำพเจ้ำถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ

 ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

 แม้วำระที ่๒ ข้ำพเจ้ำถงึพระพทุธเจ้ำ

เป็นสรณะ

 ทุติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

 แม้วำระที่ ๒ ข้ำพเจ้ำถึงพระธรรม

เป็นสรณะ

 ทุติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

 แม้วำระท่ี ๒ ข้ำพเจ้ำถึงพระสงฆ์

เป็นสรณะ

 ตติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

 แม้วำระที ่๓ ข้ำพเจ้ำถงึพระพทุธเจ้ำ

เป็นสรณะ

 ตติยมฺปิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

 แม้วำระที่ ๓ ข้ำพเจ้ำถึงพระธรรม

เป็นสรณะ

 ตติยมฺปิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

 แม้วำระท่ี ๓ ข้ำพเจ้ำถึงพระสงฆ์

เป็นสรณะ

 ไตรสรณคมน์ นี้เป็นสำเหตุท�ำให้

คนเป็นพุทธศำสนิกผู้นับถือพระพุทธ-

ศำสนำ ทกุประเภท ทัง้เดก็ผูใ้หญ่ ทัง้

หญิงชำย ทั้งคฤหัสถ์บรรพชิต ใครมี

ไตรสรณคมน์กเ็ป็นพุทธศำสนิกชนขึน้

ทนัท ีเม่ือไตรสรณคมน์ขำดควำมเป็น

พุทธศำสนิกชนก็ขำดทันทีเหมือนกัน 

ฉะนั้น จึงเป็นข้อส�ำคัญข้อแรกที่ควร

ท�ำควำมเข้ำใจให้ถูกต้อง

 ในกำรถงึสรณะ ๓ นี ้ควรท�ำควำม 

เข้ำใจในวตัถ ุ(ทีต่ัง้) ทีถ่งึ ๑ วธิถีงึ ๑ 

กำรถึงเป็นสรณะ ๑ 

 ข้อที่ ๑ วัตถุที่ถึง ค�ำว่ำวัตถุในที่นี้

มิได้หมำยควำมว่ำพัสดุสิ่งของ แต่

หมำยควำมว่ำทีต่ัง้ของกำรถึงหรอืทีถึ่ง 

เพรำะกำรถึงทุก ๆ อย่ำงนั้นต้องมีที่

ถึง เหมือนอย่ำงทุก ๆ คนมำถึงบ้ำน

หรอืวัด บ้ำนหรอืวัดกเ็ป็นวัตถุ คือท่ีต้ัง

ของกำรถึง แม้ในกำรท�ำอะไรทุก ๆ 

อย่ำงกมี็วัตถุท่ีตัง้ของกำรท�ำว่ำเพือ่อะไร 

ดงัทีเ่รยีกว่ำวัตถุประสงค์ วตัถุท่ีต้ังของ

กำรถึงเป็นสรณะก็คือพระรัตนตรัย 

ได้แก่ พระพทุธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์

ดังได้แสดงแล้ว ค�ำว่ำ พระรัตนตรัย 

หรอืพระไตรรตัน์จงึเรยีกอกีอย่ำงหนึง่

ว่ำ ไตรวัตถุ วัตถุ ๓ พระรัตนตรัย

เป็นวัตถุทีค่วรถึงเป็นสรณะโดยแท้ แม้

เช่นนีค้นทีไ่ม่รูจ้กัพระคณุว่ำ เป็นรตันะ

ดวงแก้วอันประเสริฐ ที่มีคุณค่ำเป็น

ไตรสรณคมน์
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สรณะทีพ่ึง่ได้จรงิ กผ่็ำนเลยไปเปล่ำ ๆ 

ถึงจะได้พบพระองค์พระพุทธเจ้ำเมื่อ 

ยงัทรงด�ำรงอยู่กช็ือ่ว่ำไม่ได้พบ เหมอืน

อย่ำงอปุกะอำชวีก ส่วนคนท่ีรูพ้ระคณุ

ว่ำเป็นรัตนะอันประเสรฐิจรงิ จงึจะรูจ้กั

ว่ำเป็นวัตถุที่พึงถึงเป็นสรณะ เหมือน

อย่ำงพระปัญจวัคคีย์เป็นต้น ทำงที่จะ

รู้พระคุณนั้นในบัดนี้ก็ยังมีอยู่ ไม่แตก

ต่ำงจำกเมื่อครั้งพุทธกำล คือจะรู้ได้

ด้วยวธิศีกึษำให้รูพ้ระพทุธศำสนำค�ำสัง่

สอนของพระพทุธเจ้ำ เมือ่ศึกษำให้เข้ำใจ

พระพทุธศำสนำจนรูส้กึว่ำพระพุทธเจ้ำ

เป็นผูต้รสัรูจ้ริง บรสิทุธ์ิจริง มีพระกรณุำ

มำกจรงิ พระธรรมทรงบอกแสดงดจีรงิ 

พระสงฆ์ปฏบัิตดิจีรงิ กช่ื็อว่ำได้รูพ้ระคุณ

ของพระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ 

ว่ำเป็นรัตนะดวงแก้วอันประเสริฐจริง 

เป็นวตัถทุีค่วรถงึเป็นสรณะได้จรงิ ฉะนัน้ 

พระพุทธศำสนำจึงเป็นรัตนำกร บ่อ

เกิดแห่งรัตนะอันประเสริฐทั้งปวง  

มีสำระแก่นสำรบริบูรณ์เพียงพอท่ีจะ

เป็นสรณะที่พึ่งของชีวิตได้ ผู้ที่ได้สดับ

ศึกษำพระพุทธศำสนำให้รู้ซำบซึ้งแล้ว 

ย่อมอดอยูมิ่ได้ท่ีจะต้องเกดิควำมเคำรพ

นอบน้อมพระพุทธเจ้ำซ่ึงเป็นผู้ตรัสรู้

พระธรรม แล้วทรงแสดงพระธรรมเป็น

พระศำสนำ ดงับทนโมว่ำ นโม ตสฺส 

ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  

ขอนอบน้อมแด่พระผูมี้พระภำคอรหนัต-

สัมมำสัมพุทธเจ้ำพระองค์น้ัน บำงที

คนท่ีไม่รู้จักพระองค์ของพระพุทธเจ้ำ 

ไม่รู้จักพระประวัติ แต่เมื่อได้ศึกษำ

พระพุทธศำสนำจนเห็นจริง ที่เรียกว่ำ

เหน็พระธรรม ก็ช่ือว่ำเหน็พระพทุธเจ้ำ 

คือเห็นว่ำท่ำนผู้บอกแสดงได้อย่ำงนี้

แหละ เป็นพระพทุธเจ้ำคอืผูต้รัสรู้จรงิ 

และเกิดควำมเคำรพนอบน้อมแด่ท่ำน

ผูบ้อกแสดงผู้เป็นต้นเดิม ผู้นั้นจะเป็น

ใครก็ตำม กำรศึกษำพระพุทธศำสนำ

เป็นทำงให้ทรำบวตัถุท่ีพึงถงึเป็นสรณะ 

อย่ำงนี้

 ข้อที่ ๒ วิธีถึง วิธีถึงพระรัตนตรัย

เป็นสรณะนั้น โดยตรงคือศึกษำพระ-

พุทธศำสนำให้มีควำมซำบซึ้งถึงคุณ 

ของพระพทุธเจ้ำ ถึงคุณของพระธรรม 

ถึงคุณของพระสงฆ์ แสดงตนเป็นผู้

นบัถือพระพทุธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ 

เป็นสรณะทีพ่ึง่อย่ำงสงูสดุ และนบัถือ

พระพทุธศำสนำเป็นหลักปฏบิตัขิองตน

ตำมภูมิตำมชั้น กำรศึกษำพระพุทธ-

ศำสนำให้มีควำมรู้ซำบซึ้งถึงคุณของ

วตัถุท้ัง ๓ เป็นหวัใจของกำรถงึ เพรำะ

กำรถึงพระพุทธเจ้ำ ถึงพระธรรม ถึง

พระสงฆ์นั้น มิใช่เป็นกำรถึงด้วยกำย 

แต่เป็นกำรถึงด้วยจิตใจ ด้วยควำมรู้ 

ยกตวัอย่ำงเช่น ในสมยัเมือ่พระพทุธเจ้ำ

ยังทรงด�ำรงพระชนม์อยู่ ถ้ำจะมีใคร

คอยตำมเสด็จใกล้ชิดพระองค์จนถึง 
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จับชำยผ้ำสังฆำฏิของพระองค์ เมื่อ

พระพุทธเจ้ำปรนิพิพำนแล้ว ผูม้ศีรทัธำ

ได้สร้ำงพระพุทธปฏิมำไว้เป็นอันมำก 

ใครที่ใกล้ชิดพระพุทธปฏิมำที่ประดิษ-

ฐำนตั้งไว้บูชำในที่ต่ำง ๆ หรือห้อย

พระพุทธปฏิมำไว้ที่คอของตน เพียง

เท่ำนีก้ย็ังไม่ชือ่ว่ำถงึพระพทุธเจำ้ ใคร

ทีเ่ข้ำไปในหอพระไตรปิฎก เข้ำไปใกล้

ตูพ้ระธรรม หรอืหยบิหนงัสอืพระธรรม

ถือไว้ด้วยมือ หรือสักพระธรรมเป็น

ยนัต์ต่ำง ๆ ไว้ตำมตวั เพยีงเท่ำนีก้ย็งั

ไม่ชือ่ว่ำถงึพระธรรม หรอืใครทีเ่ข้ำไป

หำพระสงฆ์ ดงัเช่นเข้ำไปหำพระภิกษุ

สงฆ์ผูก้�ำลงัประชมุกนัอยูก่ด็ ีเข้ำไปหำ

พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ดี เพียงเท่ำนี้

ก็ยังไม่ชื่อว่ำถึงพระสงฆ์ ต่อเม่ือได้

ศึกษำพระพุทธศำสนำ จนคุณของ

พระพุทธเจ้ำซำบซึ้งถึงใจ ใจซำบซึ้งถึง

คุณของพระพุทธเจ้ำ คุณของพระธรรม

ซำบซึง้ถงึใจ ใจซำบซึง้ถงึคณุของพระธรรม 

คณุของพระสงฆ์ซำบซ้ึงถึงใจ ใจซำบซึง้

ถึงคุณของพระสงฆ์ เห็นคุณของ

พระพทุธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ปรำกฏ

ชัด เหมือนอย่ำงเข้ำไปถึงพระอุโบสถ

วดัพระศรรัีตนศำสดำรำม มองเหน็องค์

พระพุทธมหำมณรีตันปฏมิำกรประจกัษ์

ชดัแก่ตำ อย่ำงนีจ้งึชือ่ว่ำถงึพระพทุธเจ้ำ 

ถึงพระธรรม ถงึพระสงฆ์ ต้องถงึอย่ำง

น้ีก่อนแล้วจงึจกัถงึท่ำนเป็นสรณะท่ีพึง่

อย่ำงสูงสุดของตนได้โดยถูกต้อง ถ้ำ

ไม่ถงึอย่ำงนีก่้อน กำรถงึท่ำนเป็นสรณะ

กถึ็งไม่ถูกท่ำน คอืถึงไม่ถูกพระพทุธเจ้ำ 

ถึงไม่ถูกพระธรรม ถึงไม่ถูกพระสงฆ์ 

จงึถอืเป็นสรณะในทำงทีผ่ดิกนัไปต่ำง ๆ

 กำรถงึด้วยจิตใจด้วยปัญญำนีม้ใิช่มี

เฉพำะกำรถงึพระรตันตรยั แต่มใีนกำร

ถึงทำงใจท่ัว ๆ ไป ดังเช่นควำมเป็น

มติรหรอืควำมเป็นศตัรกูเ็กดิจำกจติใจ

ของฝ่ำยหนึ่ง จนไปปรำกฏถึงในจิตใจ

ของอกีฝ่ำยหนึง่ จงึจะเกดิเป็นมิตรหรอื

เป็นศตัรขูองกนัข้ึน ถ้ำยังไม่ปรำกฏถึง

ในจิตใจของกันแล้วก็ยังไม่รู้กัน ยังไม่

เกดิเป็นอย่ำงไรแก่กนั แม้จะไปในทีใ่ด

โดยปกติจิตใจก็ไปถึงก่อน เช่น จะมำ

ฟังเทศน์ใจกค็ดิมำก่อนแล้ว เม่ือก�ำลัง

ฟังเทศน์ถ้ำจิตใจไม่คิดถึงเทศน์ คอืหู

ฟังแต่จิตใจไม่ฟัง แต่คิดไปถึงเรื่องอื่น  

กช็ือ่ว่ำไม่ถงึเทศน์ ต่อเมือ่จติใจฟังเทศน์

ด้วยจงึชือ่ว่ำถงึเทศน์ เหล่ำนีเ้ป็นตัวอย่ำง

แสดงว่ำกำรถึงทำงใจมีประกอบอยู่ใน

เรื่องทั่ว ๆ ไป

 โดยเฉพำะกำรถงึพระรตันตรยัต้อง

เป็นกำรถงึด้วยจติใจ ด้วยควำมรู้ซำบซึง้

ในคณุพระรตันตรยัอนัเกดิจำกต้นทำง 

คอืศกึษำให้รูใ้ห้เข้ำใจซำบซึง้พระพทุธ-

ศำสนำดังกล่ำวแล้ว กำรถึงด้วยจิตใจ

ด้วยควำมรู้ดังนีเ้ป็นรำกแก้วของกำรถงึ
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พระรัตนตรัย แต่ก็เป็นเรื่องในจิตใจ

ของแต่ละคน ยงัไม่แสดงออกให้ประจกัษ์

แก่ใคร ถึงเช่นน้ัน เมือ่ศรทัธำควำมเชือ่ 

ปสำทะควำมเล่ือมใส และควำมเคำรพ

นบัถือ มท่ีวมท้นอยูใ่นจติใจแล้ว กอ็ด

อยู่มิได้ที่จะแสดงออกมำให้ประจักษ์ 

แก่ผู ้อื่นว่ำตนเป็นผู ้ถึงพระพุทธเจ้ำ  

ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์ เป็นสรณะ 

คือที่พึ่งอันสูงสุดด้วยวิธีต่ำง ๆ

 ข้อที่ ๓ การถึงเป็นสรณะ กำรถึง

พระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ ดัง 

กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นนั้น ประสงค์ว่ำถึง

เป็นสรณะทีพ่ึง่อนัสงูสดุ จงึมำถึงปัญหำ

ว่ำท�ำอย่ำงไรจึงเรียกว่ำถึงเป็นสรณะ 

ค�ำว่ำถงึเป็นสรณะ คอืถงึเป็นทีพ่ึง่ พดู

อย่ำงไทย ๆ ว่ำเข้ำไปพึ่ง กำรถึงเป็น

สรณะน้ันพจิำรณำดพูทุธศำสนประวตัิ

ทั่วไปแล้ว ประมวลลงโดยย่อได้เป็น  

๒ คือ 

 ก. ถึงเป็นสรณะด้วยใจด้วยควำมรู้

 ข. แสดงตนออกว่ำถึงเป็นสรณะ

 กำรถึงทั้ง ๒ ประกำรนี้มีประกอบ

กันอยู่ จึงเป็นกำรถึงที่สมบูรณ์ โดย

เฉพำะข้อ ก. เมื่อมีขึ้นจริงแล้วก็เป็น

เหตุให้มีข้อ ข. ตำมกันมำ ส่วนข้อ  

ข. อำจมเีพรำะท�ำตำม ๆ กนักไ็ด้ แต่

ถ้ำไม่มข้ีอ ก. กเ็หมือนต้นไม้ไม่มีแก่น 

ปรำกฏในประวัติพระพุทธศำสนำว่ำ

ท่ำนที่พ่ึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะย่อม

ถึงด้วย ๒ ประกำรนี้ประกอบกัน

 เมื่อพระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้พระธรรม

เมื่อรำตรีวันวิสำขปุณณมี ณ ควงไม้

พระมหำโพธิแล้ว ได้ประทับนั่งเสวย

วิมุตติสุข (สุขอันเกิดแต่วิมุตติ ควำม

หลดุพ้นจำกกเิลสและกองทกุข์ทัง้ปวง) 

ณ ภำยใต้ร่มไม้พระมหำโพธินั้น ๑ 

สัปดำห์ ในสัปดำห์ที่ ๒ ได้เสด็จไป

ประทบันัง่ภำยใต้ร่มไม้ไทร ในสัปดำห์

ที่ ๓ ได้เสด็จไปประทับนั่งภำยใต้ร่ม

ไม้จกิ ในสปัดำห์ที ่๔ ได้เสด็จไปประทบั

นั่ง ณ ภำยใต้ร่มไม้เกต ในระหว่ำง

สปัดำห์นีพ้ำณิช ๒ คนชือ่ ตปุสสะ ๑ 

ภลัลกิะ ๑ เดนิทำงมำจำกอกุกลชนบท

ถึงที่นั้น ได้เห็นพระพุทธเจ้ำจึงน�ำข้ำว

สัตตุผง ข้ำวสัตตุก้อนซึ่งเป็นเสบียง

ส�ำหรบัเดินทำงเข้ำไปถวำย พระพุทธเจ้ำ

ทรงรับเสวยเสร็จแล้ว พำณิช ๒ คน

กรำบทูลแสดงตนเป ็นอุบำสกถึง

พระพุทธเจ้ำกับพระธรรมเป็นสรณะ 

เป็น ปฐมอบุาสก ผูเ้ปล่งวำจำถึงรตันะ 

๒ คือพระพุทธเจ้ำกับพระธรรมเป็น

สรณะ เพรำะยงัไม่มพีระสงฆ์ พระพทุธเจ้ำ

ยงัมิได้ทรงแสดงพระธรรม แต่กไ็ด้ทรง

บรรลุพระธรรมแล้ว และพำณิชทั้ง ๒ 

คนนั้นก็น่ำจะคิดว่ำได้ทรงบรรลุพระ

ธรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง กำรถึงสรณะ

ของพำณิชทั้ง ๒ คนนี้ถึงด้วยข้อ  

ก. คือด้วยใจที่เลื่อมใส เพรำะได้เห็น

พระฉวีวรรณและอำกัปกิริยำเป็นต้น
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ของพระพทุธเจ้ำ ท�ำให้เหน็ว่ำต้องทรง

บรรลุธรรมอย่ำงสูง แต่ยังไม่มีควำมรู้ 

เพรำะพระพุทธเจ้ำยังมิได้ทรงแสดง

พระธรรมสั่งสอน และถึงด้วยข้อ ข. 

คือแสดงตนออกมำว่ำเป็นอุบำสกผู้ถึง

สรณะตลอดชีวิต 

 ในสัปดำห์ที่ ๕ ได้เสด็จกลับไป

ประทับนั่ง ณ ร่มไม้ไทรอีก ได้ทรง

พจิำรณำถงึพระธรรมทีไ่ด้ตรสัรูว่้ำเป็น

พระคุณอันลึก ยำกที่คนจะรู้ตำมได้ 

เกือบทอดพระหฤทัยท่ีจะทรงสั่งสอน 

แต่อำศยัพระกรณุำจงึทรงพจิำรณำอกี 

ได้ทรงเห็นหมู่สัตว์ว่ำเป็นต่ำง ๆ กัน 

หมู่สัตว์ที่เป็นเวไนยผู้รับแนะน�ำก็มี 

เหมือนอย่ำงดอกบัวสำมเหล่ำ จึงทรง

อธษิฐำน ตัง้พระหฤทยัเพือ่จะทรงแสดง

พระธรรม ทรงพิจำรณำหำผูท่ี้เป็นเวไนย

สมควรจะรับเทศนำ ครั้งแรกจึงเสด็จ

ไปทรงแสดงปฐมเทศนำ อนัเรยีกส้ัน ๆ 

ว่ำพระธรรมจักร โปรดฤษีปัญจวัคคีย์

ในวนัอำสำฬหปุณณม ีเมือ่พระพทุธเจ้ำ

ทรงแสดงปฐมเทศนำจบแล้ว ฤษโีกณ-

ฑัญญะ ได้ธรรมจักษุ (ดวงตำเห็น

ธรรม) จึงขอบรรพชำอุปสมบทใน 

ส�ำนกัพระพทุธเจ้ำ พระพทุธเจ้ำได้ทรง

อนญุำตให้เป็นภกิษุด้วยพระพทุธด�ำรสั

ว่ำ “เอหิ ภกิขฺุ ท่านจงเป็นภกิษมุาเถดิ 

สฺวากฺขาโต ธมฺโม ธรรมอันเรากล่าว

ดีแล้ว จร พฺรหมฺจรยํิ ท่านจงประพฤติ

พรหมจรรย์ สมฺมา ทกุขฺสสฺ อนตฺกิร-ิ

ยาย เพื่อท�าที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด” 

 พระโกณฑัญญะหรือพระอัญญำ- 

โกณฑัญญะได้เป็นพระอริยบุคคลผู้

บรรลุอริยภูมิชั้นแรก (ที่ท่ำนกล่ำวว่ำ

โสดำปัตติมรรค โสดำปัตติผล) เป็น

พระโสดำบนั ผูถ้งึกระแสพระธรรมแล้ว 

และเป็นปฐมภิกษุในพระพุทธศำสนำ

ในวันอำสำฬหปุณณมีนั้น ส่วนฤษีอีก 

๔ รูปยังไม่ได้ธรรมจักษุ พระพุทธเจ้ำ

ได้ทรงแสดงพระธรรมเบด็เตลด็อบรม

ต่อมำจนได้ธรรมจกัษท้ัุงหมด และได้ขอ

บรรพชำอปุสมบทเป็นพระภกิษุท้ังหมด

แล้ว พระพทุธเจ้ำจงึได้ทรงเทศนำที ่๒ 

เรยีกสัน้ ๆ ว่ำ อนตัตลกัขณะ (ลกัษณะ

อนัตตำ) โปรดพระภิกษุปัญจวัคคีย์ผู้

เป็นพระโสดำบนัแล้วท้ังหมดในวันแรม 

๕ ค�ำ่ นบัแต่วันอำสำฬหปณุณมี เม่ือ

จบเทศนำ พระภกิษปัุญจวคัคย์ีได้มจิีต

พ้นจำกกิเลสทั้งปวงเป็นพระอรหันต์ 

ผู้สิ้นอำสวกิเลส (กิเลสที่หมักดองอยู่

ในดวงจิต) จึงเกิดมีอริยสงฆ์ผู้บรรลุ

อริยภูมิชั้นสูงสุด (อรหัตตมรรค  

อรหัตตผล) เป็นพระอรหันต์ขึน้ในโลก

จ�ำนวน ๕ รปู และทัง้ ๕ รปูนัน้กเ็ป็น

พระภกิษสุงฆ์  จงึเกิดมพีระสงฆ์อย่ำง

สมบูรณ์ครบพระรัตนตรัยบริบูรณ์ใน

วนัแรม ๕ ค�ำ่นัน้ รวมพระอรหนัต์ทีม่ี

ในโลกในวันนัน้ท้ังพระพทุธเจ้ำด้วยเป็น 

ไตรสรณคมน์
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๖ รปู พระปัญจวคัคีย์ได้ถงึสรณะด้วย

ข้อ ก. คือได้ธรรมจักษุดวงตำเห็น 

พระธรรมเป็นขัน้แรก ได้ตรสัรู้พระธรรม

ตำมเมือ่ฟังเทศนำที ่๒ จบเป็นขัน้ทีส่ดุ 

และด้วยข้อ ข. คอืแสดงตนขอบรรพชำ

อปุสมบท พดูสัน้ ๆ ว่ำขอบวชในส�ำนกั

พระพุทธเจ้ำ

 พระพุทธเจ้ำได้ทรงจ�ำพรรษำท่ี ๑ 

ทีส่วนกวำงอิสปิตนะ แขวงเมอืงพำรำณสี

นั้น ในระหว่ำงพรรษำนั้นได้ทรงให้ 

อปุสมบทพระยสะ บุตรเศรษฐใีนเมอืง 

พำรำณส ีซึง่ได้ฟังพระธรรมเกดิดวงตำ

เห็นธรรมแล้วทูลขออุปสมบท และ 

ได้ทรงแสดงพระธรรมโปรดเศรษฐีผู้

บิดำของพระยสะ ซึ่งเกิดดวงตำเห็น

ธรรมแล้วแสดงตนเป็นอุบำสกผู ้ถึง 

พระรตันตรยัเป็นสรณะตลอดชวีติ เป็น 

อุบาสกคนแรก ผู้เปล่งวำจำถึงทั้ง ๓ 

รตันะ พระยสะฟังพระธรรมท่ีพระพุทธเจ้ำ

ทรงแสดงแก่บิดำ ได้ส�ำเรจ็พระอรหัตตผล

เป็นพระอรหนัต์ขึน้อกีองค์หนึง่พระพทุธเจ้ำ

ได้เสดจ็ไปทรงบณิฑบำตทีเ่รอืนเศรษฐี 

ทรงแสดงพระธรรมโปรดมำรดำและ

ภรยิำเก่ำของพระยสะให้เกดิดวงตำเห็น

ธรรม สตรทีัง้ ๒ นัน้ได้กรำบทลูแสดง

ตนเป็นอบุำสกิำ ผูถ้งึพระรัตนตรัยเป็น

สรณะตลอดชีวิต เป็นอุบาสิกาสอง 

คนแรก ในพระพุทธศำสนำ ต่อมำ

พระพุทธเจ้ำได้ทรงให้อุปสมบทสหำย

ของพระยสะอกี ๕๔ คน พระทัง้ ๕๔ 

ได้ส�ำเร็จพระอรหัตตผลท้ังหมด จึง

บรรจบเป็นพระอรหันต์ ๖๑ องค์

 บคุคลดงักล่ำวมำเหล่ำนีไ้ด้ถึงสรณะ

ด้วยข้อ ก. คอืด้วยใจด้วยควำมรู ้และ

ด้วยข้อ ข. คือด้วยแสดงตนออกเป็น

ภิกษุบ้ำง อุบำสกอุบำสิกำบ้ำง เมื่อ 

พระสำวกมีมำกข้ึน พระพุทธเจ้ำได ้

ทรงส่งไปประกำศพระศำสนำในทศิทำง 

ต่ำง ๆ กนั และต่อมำได้ทรงอนญุำตให้

พระสำวกให้อุปสมบทกุลบุตรได้เอง 

ด้วยสอนน�ำให้ว่ำบทไตรสรณคมน์ 

ดังกล่ำวแล้วแล

 ต่อมำเมือ่พระสำวกมีมำกขึน้ พระ- 

พทุธเจ้ำทรงสัง่สอนให้เลกิวธิทีีพ่ระสำวก

ให้อปุสมบทด้วยไตรสรณคมน์ ทรงสัง่

ให้สงฆ์เป็นผู้ให้อุปสมบทด้วยวิธีเสนอ

ญตัตแิล้วสวดประกำศ ๓ จบ (ญตัติ-

จตุตถกรรมวำจำ สวดประกำศกรรม 

๔ จบรวมทั้งญัตติ) เมื่อสงฆ์รับรอง

แล้วกเ็ป็นภกิษขุึน้ และทรงส่ังให้ใช้วิธี

รบัไตรสรณคมน์เป็นวิธบีรรพชำสำมเณร 

แต่ในทำงปฏิบัติจะอุปสมบทเป็นภิกษุ

ได้กต้็องบรรพชำเป็นสำมเณรก่อน ด้วย

รับไตรสรณคมน์

 กำรถึงเป็นสรณะตำมที่เล่ำมำนี้ 

ประมวลลงได้โดยย่อเป็น ๒ คือ

 ก. ถึงเป็นสรณะด้วยใจด้วยควำมรู้

 ข. แสดงตนออกว่ำถึงเป็นสรณะ

ไตรสรณคมน์
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 แต่ในชั้นหลังเม่ือพระพุทธศำสนำ 

ต้ังมำนำนเข้ำจนเป็นศำสนำประจ�ำ

ตระกลู ประจ�ำท้องถิน่ ประจ�ำประเทศ

ชำติ คนท่ีเกิดมำในภำยหลังมักถึง 

ไตรสรณะด้วยข้อ ข. คือแสดงตนว่ำ

เป็นพทุธบรษัิทหรอืพทุธศำสนกิชนก่อน

ทีจ่ะรู้พระพทุธศำสนำ รูค้ณุพระรตันตรยั 

อำจเรียกว่ำเป็นพทุธศำสนกิชนมำตัง้แต่

ก่อนเกิดก็ได้ มีตัวอย่ำงตั้งแต่ในคร้ัง

พทุธกำล ดงัทีม่เีล่ำไว้ในพระสตูรหนึง่ว่ำ 

โพธริำชกมุำร พระรำชโอรสพระเจ้ำอเุทน 

กรุงโกสัมพี ได้ทรงฟังพระธรรมของ

พระพุทธเจ้ำแล้วกรำบทูลมีควำมว่ำ 

พระพุทธเจ้ำน่ำอศัจรรย์จรงิ พระธรรม

น่ำอศัจรรย์จรงิ พระพทุธเจ้ำตรสับอก

พระธรรมน่ำอศัจรรย์จรงิ มหำดเลก็ผู้

ตำมเสด็จชื่อสัญชิกำบุตรได้กรำบทูล

ข้ึนว่ำ พระรำชกมุำรทรงประกำศอย่ำง

นั้น จึงเป็นอันว่ำทรงถึงพระรัตนตรัย

เป็นสรณะ พระรำชกุมำรตรัสห้ำมว่ำ

อย่ำพูดอย่ำงนั้น แล้วได้ตรัสประกำศ

ว่ำ ทรงได้ฟังมำจำกพระรำชมำรดำว่ำ 

สมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ำประทับอยู่ 

ณ โฆสิตำรำม กรุงโกสัมพี คร้ังนั้น

พระรำชมำรดำทรงครรภ์พระองค์อยู่ 

ได้เสดจ็ไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำกรำบทูลว่ำ 

พระรำชกุมำรหรือพระรำชกุมำรีใน 

พระครรภ์ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 

ขอให้พระพทุธเจ้ำทรงจ�ำไว้ว่ำพระรำช-

กมุำร หรอืพระรำชกมุำรใีนพระครรภ์ 

เป็นอุบำสกหรืออุบำสิกำ ถึงสรณะ

ตัง้แต่บดันีไ้ปจนตลอดชวีติ นีเ้ป็นกำร

ถึงสรณะครั้งที่ ๑ อีกครั้งหนึ่งเมื่อ

พระพุทธเจ้ำประทับอยู่ใน มิคทายวัน 

ใน ภัคคชนบท พระรำชกุมำรยังทรง

พระเยำว์ พระพีเ่ลีย้งได้อุม้น�ำเสดจ็ไป

เฝ้ำพระพุทธเจ้ำ แล้วกรำบทูลแทน 

พระรำชกมุำรว่ำ พระรำชกมุำรถงึสรณะ

เหมือนอย่ำงนั้น นี้เป็นครั้งที่ ๒ ครั้น

ทรงเล่ำเรื่องนี้แล้ว ได้ทรงประกำศ

พระองค์ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ  

ทรงแสดงพระองค์เป็นอุบำสกถงึสรณะ

ตลอดชีวิต โพธิรำชกุมำรได้ถึงสรณะ 

๓ ครัง้อย่ำงนี ้ในครัง้ที ่๑ ตัง้แต่ยงัไม่

ประสูติ ยังอยู่ในพระครรภ์ พระรำช

มำรดำทรงประกำศถึงแทน ในครั้งที่ 

๒ เม่ือทรงพระเยำว์ พระพ่ีเล้ียงประกำศ

ถึงแทน ในครั้งที่ ๓ เมื่อได้ทรงฟัง 

พระธรรมแล้วทรงประกำศถึงด้วย

พระองค์เอง

 ผูท่ี้ถึงไตรสรณะเป็นพุทธศำสนกิชน

ตำมสำยตระกูลเป็นต้นดงัเรือ่งทีเ่ล่ำมำ

นี้ บำงทีไม่รู้จักพระพุทธศำสนำ หรือ

รู้น้อยมำกเพรำะมิได้สนใจสดับศึกษำ

พระพทุธศำสนำ จงึเป็นกำรนับถอือย่ำง

หลับตำ ไม่รู้ว่ำส่ิงที่นับถืออยู่นั้นเป็น

อย่ำงไร อำจจะปล่อยหรือเปล่ียนเสีย

เมื่อไรก็ได้ ถึงไม่ปล่อยหรือเปลี่ยนก็

ไตรสรณคมน์
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นบัถอือยูส่กัแต่ว่ำชือ่เท่ำนัน้ เพรำะไม่มี

ควำมรู้และกำรปฏบัิตพิระพทุธศำสนำ 

ต่อเมื่อสนใจสดับศึกษำให้มีควำมรู ้

พระพทุธศำสนำ ให้รูคุ้ณพระรตันตรยั

จึงจะเป็นกำรนับถืออย่ำงลืมตำ คือรู้

เห็นว่ำวัตถุที่นับถือนี้เป็นดวงรัตนะอัน

เอกอุดมแท้จริง เหมือนอย่ำงลืมตำดู

สิง่ทีก่�ำลงัถอือยูใ่นมือมำตัง้แต่เกดิ เหน็

ว่ำเป็นเพชรแท้ก็จักไม่ทิ้งหรือเปลี่ยน

แลกกับเพชรเทียมอะไรอ่ืน ๆ พุทธ-

ศำสนิกชนหรือพุทธบริษัทประเภทใด

ก็ตำม คือจะเป็นภิกษุหรือสำมเณร

ก็ตำม จะเป็นอุบำสกหรืออุบำสิกำก็ 

ตำม ที่ยังไม่ม่ันคง ยังคลำงแคลงอยู่

ในพระรัตนตรัยท่ีเป็นสรณะของตนก็

เพรำะยงัไม่รูซ้ำบซ้ึงในคุณพระรตันตรัย 

เพรำะมไิด้ศกึษำให้รูซ้ำบซึง้ในพระพทุธ-

ศำสนำ ถ้ำรู้ซำบซึ้งดังกล่ำวแล้วก็จัก

มั่นคงไม่คลอนแคลนในสรณะของตน 

เพรำะเป็นกำรถึงด้วยข้อ ก. คือ ด้วย

ใจด้วยควำมรู้ ซ่ึงเป็นกำรถึงที่หยั่งลง

ถึงรำกหรือถึงแก่นพระรัตนตรัย เมื่อ

ประกอบด้วยกำรถงึในข้อ ข. คอืแสดง

ตนเป็นพุทธบริษัทประเภทใดประเภท

หนึง่ กส็�ำเรจ็เป็นไตรสรณคมน์ท่ีสมบูรณ์ 

เป็นพุทธบริษัทหรือพุทธศำสนิกชนที่

สมบรูณ์ เช่นเป็นภกิษสุำมเณรทีส่มบรูณ์ 

เป็นอุบำสกอุบำสิกำที่สมบูรณ์

 ผู้ที่ถึงไตรสรณะแล้วจะ ขาดจาก

ไตรสรณคมน์ เพรำะไปเข้ำศำสนำอ่ืน 

อนัเรยีกว่ำ อญัญสตัถทุเทส แปลเข้ำใจ

ง่ำย ๆ ว่ำกำรขึน้ครอูืน่ ผูท้ีถ่งึไตรสรณะ

นัน้เป็นผูข้ึน้ครพูระพทุธเจ้ำ คอืนบัถอื

พระพทุธเจ้ำเป็นพระศำสดำหรือบรมครู 

แต่เมือ่ประมำทเปลีย่นไปขึน้ครอ่ืูนเสีย 

ไตรสรณคมน์ก็ขำด

 นอกจำกนีเ้มือ่ให้ควำมเคำรพนบัถอื

ส่ิงอื่นผู้อื่นย่ิงกว่ำพระรัตนตรัย ไตร-

สรณคมน์ก็ขำด เม่ือกล่ำวติกล่ำวตู ่

พระธรรมวินัยด้วยควำมตั้งใจ ไตร-

สรณคมน์ก็ขำด

 ไตรสรณคมน์อาจเศร้าหมอง แต่

ไม่ถึงขำด เพรำะเหตุดังต่อไปนี้

 อญาณะ ไม่รู้ไม่เข้ำใจในพระรัตน-

ตรยั ในพระพทุธศำสนำ แสดงตนเป็น

พทุธบรษิทั หรอืพทุธศำสนกิชนไปอย่ำง

ไม่รู้ ทั้งไม่ศึกษำให้รู้พระพุทธศำสนำ 

สงสัย เคลือบแคลง ลังเลใจ โลเลใจ 

ไม่แน่นอน ในกำรถึงสรณะของตน

 มิจฉาญาณะ รู้ผิดเข้ำใจผิด เช่น

เข้ำใจพระรตันตรยัหรือวัตถุท่ีเนือ่งด้วย

พระรตันตรยัเป็นอย่ำงเทพเจ้ำหรอืของ

ขลัง และเข้ำใจกำรถึงสรณะอย่ำงกำร

ไปขอให้ช่วยอ�ำนวยโชคลำภ ปัดรงัควำน 

รักษำโรค เป็นต้น

 มิจฉาปวัตติ ปฏบิตัผิดิไปจำกพระ-

พุทธเจ้ำ คือปฏิบัติไปในทำงอื่น เช่น

ในทำงไสยศำสตร์ทีเ่สยีหลกัพระพทุธ- 

ศำสนำ

ไตรสรณคมน์
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 อนาทระ ประพฤตอิย่ำงไม่เอือ้เฟ้ือ

เป็นต้นในพระรัตนตรัย เช่นไม่เอ้ือเฟ้ือ

เคำรพนบัถอื แสดงอำกำรอย่ำงเฉยเมย

คล้ำยรงัเกยีจหมิน่แคลน คล้ำยไม่เหน็ 

เป็นส�ำคญั และประพฤตอิย่ำงประมำท 

ล่วงเกินอื่น ๆ ที่เป็นกำรขำดควำม

เคำรพ

 ผูท้ีข่ำดจำกไตรสรณคมน์กข็ำดจำก

ควำมเป็นพุทธศำสนิกหรือพุทธบริษัท 

แต่ก็อำจมำเข้ำเป็นพุทธบริษัทอีกได้

ด้วยกลบัมำถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ 

แต่มีเว้นบำงจ�ำพวก คอืภกิษทุีไ่ปขึน้ครู

อืน่ คือไปเข้ำรตีถอืศำสนำอืน่ทัง้ทีเ่ป็น

ภกิษกุข็ำดจำกภกิขุภำวะทันท ีและจะ

กลับมำอุปสมบทอีกไม่ได้ตลอดชีวิต 

แต่ถ้ำไม่บวชเพียงแต่ขอถึงไตรสรณะ

อีก ท่ำนไม่ห้ำม ส่วนไตรสรณคมน์ที่

เศร้ำหมอง เม่ือแก้เหตุท่ีท�ำให้เศร้ำ

หมองได้กจ็กัหำยเศร้ำหมองกลบับริสทุธิ์

ผดุผ่อง คอืสนใจศกึษำพระพทุธศำสนำ 

ให้รู้ซำบซ้ึงเข้ำไปถึงคุณพระรัตนตรัย 

แก้ควำมเคลอืบแคลงลงัเลใจ มัน่คงใน

สรณะของตน และเมือ่ศกึษำรูพ้ระพทุธ-

ศำสนำว่ำพระพุทธเจ้ำทรงสัง่สอนให้ท�ำ

อะไร ให้เว้นอะไร กแ็ก้กำรปฏบิตัทิีผิ่ด

ให้ถูกตำมพระพุทธศำสนำ มีควำม

เอื้อเฟื ้อเคำรพในพระรัตนตรัยให ้

พอเหมำะสมควร กำรกระท�ำดงัทีก่ล่ำว

มำนีเ้ป็นเหตทุ�ำให้ไตรสรณคมน์บรสุิทธิ ์

ผุดผ่อง ย่นย่อลงคือศึกษำให้รู้ และ 

ปฏิบัติให้ถูกตรงกับพระพุทธศำสนำ 

พระรัตนตรัยเป็นสรณะของตนได้จริง

ก็ด้วยเหตุนี้ (ท.ห. ๘๐-๙๑)

ไตรสรณคมน์ขาด ดู ไตรสรณคมน์

ไตรสรณคมน์เศร้าหมอง ดู ไตรสรณคมน์

ไตรสิกขา ดู ธรรมหมวดใหญ่, สิกขา ๓

ไตรสิกขา



.



ถ

509

ถวายพรพระ คือธรรมเนียมบ�ำเพ็ญกุศลใน และมหาราชปริตร คือเป็นพระรำช-

ปริตรทั้งเจ็ดต�ำนำนทั้งสิบสองต�ำนำน 

บทสวดถวำยพรพระนี้ก็เช่นเดียวกัน 

จงึได้มคี�ำตอนท้ำยทีข่อให้พระองค์ทรง

ชนะในชัยมงคล และค�ำว่ำชนะ ชนะ

นี้มีปรำกฏในอรรถกถำธรรมบทบำง

เร่ือง ว่ำเป็นถ้อยค�ำจ�ำเพำะพระเจ้ำ 

แผ่นดินผู้ปกครองประเทศซึ่งทรงเป็น

ผูช้นะ และเม่ือชนะในทีใ่ดจงึปกครอง

ในท่ีนั้น เพรำะฉะนั้น ค�ำว่ำชนะนี้จึง

ใช้เป็นชื่อของท้องถ่ินด้วย คือท้องถิ่น

หรือประเทศที่พระเจ้ำแผ่นดินองค์ใด

ทรงปกครอง ก็เรียกว่ำเป็นวิชิตะ คือ

เป็นแว่นแคว้นที่พระองค์ทรงชนะแล้ว 

ทรงได้วิชัยคือควำมชนะแล้ว 

 เพรำะฉะน้ัน พระเจ้ำแผ่นดนิแต่ละ

พระองค์จึงทรงปกครองอยู่ในวิชิตรัฐ

หรอืในวชิติ คอืถิน่ทีท่รงชนะแล้ว ฉะนัน้

ใคร ๆ ในถ่ินนัน้ไม่บงัควรทีจ่ะกล่ำวว่ำ

ตนเป็นผูช้นะหรอืเรำชนะ ต้องพระเจ้ำ

แผ่นดินองค์เดียวเท่ำนั้นจึงจะเป็นผู้

กล่ำวได้ว่ำเรำชนะแล้ว เพรำะฉะนั้น 

ค�ำว่ำชนะนี้จึงเป็นค�ำที่ทุก ๆ คนต้อง

ระมัดระวังที่จะไม่พูด ถ้ำพูดขึ้นแล้วก็

จะท�ำให้เกดิควำมแสลงใจว่ำคนนีน่้ำจะ

มีควำมคิดไม่สุจริตต่อแผ่นดินแล้ว 

ฉะนั้น ในบรรดำคำถำท้ังหลำยท่ีแต่ง

ถวำยพระเจ้ำแผ่นดินจึงมีค�ำนี้อยู่มำก

ครั้งก่อน ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำก่อน 

เก่ำนักหนำ ในเวลำไม่กีส่บิปีมำนี ้กำร

บ�ำเพ็ญกุศลนิยม ๒ วันคือสวดมนต์

เย็นวันหนึ่ง รุ่งขึ้นเช้ำก็ถวำยอำหำร

บิณฑบำตพระสงฆ์ผู ้ที่มำสวดมนต์  

เมื่อวำนน้ี ในกำรสวดมนต์เย็นน้ัน 

ก็นิยมสวดเจ็ดต�ำนำนเป็นพื้น ในกำร

บ�ำเพ็ญกุศลพิเศษจึงจะมีสวดสิบสอง

ต�ำนำนกนับ้ำง ส่วนในวนัรุง่ข้ึนตอนเช้ำ

ที่ถวำยอำหำรบิณฑบำตนั้น พระสงฆ์

ผู้มำเจริญพระพุทธมนต์เมื่อวำนนี้จะ

สวดถวำยพรพระ คือจะสวด นโม,  

พทุธฺ�, อติิปิ โส, สฺวากขฺาโต, สุปฏิปนฺโน‚ 

พาห�ุ, มหากา, ภวตุสพฺ ทั้ง ๕ บทนี ้

ก็เรียกรวม ๆ กันว่ำถวำยพรพระ แต่

ว่ำบทพิเศษก็คือ พาห�ุ ซ่ึงเรียกว่ำ 

เป็นบทถวำยพรพระ 

 บท พาห� ุนีเ้ป็นคำถำวสนัตดลิกแต่ง

ขึ้นในลังกำ เป็นบทที่อ้ำงพระพุทธเจ้ำ

ผู ้ทรงชนะในครำวต่ำง ๆ มำเป็น 

สัจจวำจำขอให้บังเกิดชัยมงคล และ 

ก็สนันิษฐำนกนัว่ำ แม้บทสวดถวำยพร

พระน้ีก็มุ่งแต่งถวำยพระเจ้ำแผ่นดินผู้

ปกครองประเทศ เช่นเดียวกับท่ีจัด

รวบรวมบทสวดเจ็ดต�ำนำนและสิบ 

สองต�ำนำน จึงเรียกว่ำ จุลราชปริตร  

ถ
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 แต่ว่ำต่อมำเมื่อชำวบ้ำนนิมนต์พระ

ไปสวดก็ไม่ได้แต่งแก้ไขข้ึนใหม่ ก็ใช้

สวดไปตำมที่ท่ำนแต่งถวำยพระเจ้ำ 

แผ่นดินไว้ และเมื่อพระพุทธศำสนำ 

แผ่ไปตำมประเทศต่ำง ๆ เช่นประเทศ 

ไทย คนฟังกไ็ม่รูค้วำมไม่รูธ้รรมเนยีม 

กน็�ำมำสวดกนัไป และกไ็ม่ได้ถอืควำม

หมำยหวงค�ำว่ำชนะไว้เฉพำะพระเจ้ำ

แผ่นดินเท่ำน้ัน โดยที่ใช้ควำมหมำย

ผ่อนลงมำ ถงึควำมหมำยว่ำได้รบัผลดี

ต่ำง ๆ ก็เป็นควำมชนะอย่ำงหนึ่ง ๆ 

ชนะโรคภยัไข้เจบ็ ชนะศตัร ูชนะควำม

ยำกจนข้นแค้นอะไรเป็นต้นเหล่ำนี้  

ก็มีควำมหมำยกันไปอย่ำงนี้ ก็เลยใช้ 

กันได้

 ส�ำหรับค�ำว่ำ ถวายพรพระ นี้ ใน

ชื่อที่เป็นบำลีว่ำ พุทธชยมังคลคาถา  

คือคำถำทีก่ล่ำวถงึควำมชนะทีเ่ป็นมงคล

ของพระพทุธเจ้ำซ่ึงมีอยู่ ๙ คำถำด้วย

กัน ๘ คำถำแรกเป็นคำถำที่แสดงถึง

เรือ่งต่ำง ๆ ทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงชนะมำ

อ้ำงมำก็ ๘ เรื่อง เรื่องละ ๑ คำถำ 

ก็เป็น ๘ คำถำ ส่วนคำถำที่ ๙ นั้น 

เป็นคำถำที่แสดงผลของกำรที่สวด 

ที่ระลึกถึงพุทธชยมังคลคำถำทั้ง ๘  

เหล่ำนี้ทุก ๆ วันว่ำจะท�ำให้ละเสียได้

ซึ่งอุปัทวันตรำยทั้งหลำย และถึงซึ่ง 

โมกขะคือควำมพ้นอนัเป็นสขุ ส�ำหรบั 

พุทธชยมังคลคำถำเหล่ำนี้ได้มีธรรม-

เนียมสวดดังที่เล่ำมำ 

 ส�ำหรับกำรสวดมนต์เย็นที่สวดเจ็ด

ต�ำนำนเป็นพ้ืนดังกล่ำวมีค�ำอำรำธนำ

พระปรติร แต่ว่ำกำรสวดถวำยพรพระ

ก่อนที่จะถวำยอำหำรบิณฑบำตพระ

ไม่มีค�ำอำรำธนำ มีธรรมเนียมว่ำผู ้

บ�ำเพ็ญกุศลขอศีล พระให้ศีลแล้วก ็

สวดทีเดียวตั้งต้นแต่ นโม, อิติปิ โส, 

แล้วกม็ำ พาห� ุซึง่เป็นบทถวำยพรพระ 

มหากา, ภวตุสพฺ และก็น่ำจะชี้แจงถึง

ถ้อยค�ำแปลในภำษำไทย เพรำะได้บอก

ชือ่ในภำษำบำลมีำแล้วว่ำ พทุธชยมงัคล

คาถา ส่วนในภำษำไทยมำใช้ค�ำเรียก

ว่ำถวำยพรพระ ค�ำนีก้น่็ำจะตดิมำจำก

ที่เล่ำกล่ำวมำเบื้องต้นว่ำ เป็นค�ำสวด

ถวำยพระเจ้ำแผ่นดนิ กค็อืเป็นค�ำสวด

ถวำยพรพระเจ้ำแผ่นดนิ และถวำยพร

ของพระเจ้ำแผ่นดินนี้ ก็เป็นค�ำถวำย

พรทีอ้่ำงพระพทุธเจ้ำ จงึเท่ำกบัว่ำเป็น

พรของพระพุทธเจ้ำ เพรำะฉะนั้น จึง

เรียกกันสั้น ๆ ว่ำ พรพระ คือบททั้ง 

๙ นีเ้ป็นพรพระ เป็นพรของพระพทุธเจ้ำ 

เป็นพรทีอ้่ำงพระพทุธเจ้ำ แล้วกน็�ำเอำ

พรนี้มำสวดถวำยพระเจ้ำแผ่นดินจึง

เรียกว่ำถวายพรพระ จึงได้ใช้ค�ำนี้กัน

ต่อมำเป็นชื่อ 

 ธรรมเนยีมในบดันีก้ำรบ�ำเพ็ญกุศล

มกัจะย่นเป็นวนัเดยีว และมกัจะท�ำใน

เวลำเพล เพรำะฉะนั้น กำรสวดมนต์

ถวายพรพระ
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เถรวาท

ก็สวดเจ็ดต�ำนำนและก็สวดถวำยพร

พระนี้ต่อท้ำย

 อนึง่ กม็ธีรรมเนยีมตัง้แต่ครัง้โบรำณ

มำ คือในวันที่ถวำยอำหำรบิณฑบำต

นั้นก็มีกำรใส่บำตรหรือว่ำตักบำตร 

พระสงฆ์ซ่ึงมักจะท�ำกันในตอนเช้ำดั่ง

ทีเ่ล่ำมำข้ำงต้น ในขณะทีพ่ระสวดถวำย

พรพระนั้น เมื่อสวด นโม, อิติปิ โส, 

คฤหัสถ์ผู ้บ�ำเพ็ญกุศลก็นั่งฟังพอถึง 

พาห� ุกล็กุออกไปใส่บำตร เม่ือใส่บำตร

เสร็จแล้วยังไม่จบก็กลับมำนั่งฟังใหม่ 

 ในคร้ังก่อนนัน้ พระจงึฉนักนัในบำตร

เป็นพืน้ ก็มกีำรใส่บำตรแล้วก็น�ำบำตร

มำถวำย แล้วมีส�ำรับมำตั้ง พระก็ฉัน

กนัในบำตรเป็นพืน้ ต่อมำในตอนหลงั

เมื่อย่นวันให้น้อยเข้ำ มำสวดมนต์วัน

เดียว ฉนัวนัเดยีว ธรรมเนยีมใส่บำตร

ก็เลยไม่ใคร่มี พระฉันใช้จำน ฉันกัน

เฉพำะองค์ มสี�ำรบัเฉพำะองค์บ้ำง ฉนั

เป็นหมู่บ้ำง จะเลี้ยงพระมำก ๆ เพื่อ

ควำมสะดวก ก็ใช้ฉันเป็นหมู่เป็นโต๊ะ 

ไม่ได้ใส่บำตร เพรำะฉะนัน้ เมือ่น�ำเอำ 

ถวำยพรพระมำรวมเข้ำสวดต่อกันไป 

ก็นั่งฟังกันไปจนจบ ไม่ต้องลุกมำ 

ใส่บำตร เว้นไว้แต่ธรรมเนียมมงคล 

แต่งงำน บ่ำวสำวซึง่แต่โบรำณเก่ำก่อน 

มักจะเรียกกันว่ำทําบุญขึ้นบ้านใหม่ 

เพรำะว่ำแต่งงำน บ่ำวสำวน้ันก็ถือว่ำ

เป็นกำรแยกครอบครัวออกไปตั้งบ้ำน

ใหม่ ตั้งครอบครัวขึ้นใหม่ ก็เท่ำกับ 

เป็นธรรมเนียมขึ้นบ้านใหม่ 

 ธรรมเนียมขึ้นบ้ำนเข้ำบ้ำน กำร

นิมนต์พระไปท�ำบุญก็มักจะอ้ำงอันนี้ 

ว่ำพระไปท�ำบุญในกำรเข้ำบ้ำนขึน้บ้ำน 

ซึ่งปรำกฏว่ำมีใช้ในคร้ังพุทธกำลบ้ำง

เหมือนกนั เม่ือพระนนัทะรำชอนชุำจะ

อภเิษกแต่งงำน กไ็ด้นิมนต์พระพทุธเจ้ำ

และพระสำวกไปในกำรเข้ำบ้ำนขึน้บ้ำน 

 ส�ำหรบัในเมืองไทยเรำ แต่ก่อนกมั็ก

จะนิมนต์พระสวดมนต์กันแล้วถวำย

อำหำรบิณฑบำตเช้ำ แต่ในบัดนี้เมื่อ

เอำมำรวมเป็นวันเดียวก็นิยมท�ำตอน

เช้ำแล้วมีตักบำตร เม่ือถึงถวำยพรพระ 

คือ พาห�ุ บ่ำวสำวก็ออกไปตักบำตร 

ญำตพ่ีิน้องกใ็ส่บำตรกนั กเ็ป็นธรรมเนยีม

ที่ปฏิบัติกันมำดั่งนี้ (ต.พ. ๒๔๕-๒๔๘).

ถัมภะ ดู มัทวะ

ถาวรา ดู สัตว์ ๒ จ�าพวก

ถีนมิทธะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ,  

  ปริยุฎฐานกิเลส, สิกขา ๓

ถือโดยนิมิต ดู อาสวะ

ถือโดยพยัญชนะ ดู อาสวะ

ถือวิสาสะ ดู เบญจศีล

ถุสปลาสนรก ดู นรก

เถยยเจตนา ดู เบญจศีล

เถยยบริโภค ดู บริโภค ๔

เถรวาท แปลว่ำ ถ้อยค�ำของพระเถระ ประวตัิ
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ของค�ำนี้มีว่ำ ในครำวที่พระอรหันต์

จ�ำนวน ๕๐๐ รูป ประชมุกนัท�ำสงัคำยนำ

พระธรรมวนิยัครัง้ที ่๑ ภำยหลงัพทุธ-

ปรินิพพำน ๓ เดอืน พระมหำกสัสป-

เถระซึ่งเป็นประธำน ได้ตั้ง ข้อห้าม

การถอนพระพุทธบัญญัติ ตำมที่ได้มี

พระพทุธำนุญำตไว้ว่ำ เม่ือสงฆ์ปรำรถนำ

กใ็ห้ถอนสกิขำบทเลก็น้อยได้ ทีป่ระชมุ

ทั้งหมดรับรอง ฉะนั้น พระสงฆ์ฝ่ำย 

ที่ปฏิบัติตำมข้อตกลงนี้จึงเรียกว่ำ 

ฝ่ำย เถรวาท เพรำะได้ถือปฏิบัติตำม

วำทะของพระเถระคือพระมหำกัสสปะ 

หรือของพระเถระผู้ให้ควำมตกลงเป็น

ครั้งแรกเหล่ำนั้น แต่ได้มีพระสงฆ์อีก

ฝ่ำยหน่ึงซ่ึงไม่ได้เข้ำประชุมสังคำยนำ

ครั้งนั้นไม่เห็นด้วย คือเห็นว่ำเมื่อมี 

พระพุทธำนุญำตให้ถอนสิกขำบทเล็ก

น้อยได้ ก็ควรจะถอนได้ ฉะนั้น จึงได้

ถอนสกิขำบทเลก็น้อยต่ำง ๆ ทีเ่หน็ว่ำ

ปฏบิตัไิม่สะดวก ต่ำงอำจำรย์ก็ต่ำงถอน 

ตรงกันบ้ำง ไม่ตรงกันบ้ำง ฝ่ำยนีเ้รยีก

ว่ำ อาจริยวาท แปลว่ำ ถ้อยค�าของ

อาจารย์ เม่ือแผ่ขยำยออกไปในถิ่น 

ต่ำง ๆ กย็ิง่ต่ำงกนัออกไป ทัง้กย่ิ็งถอน

จนถึงสิกขำบทใหญ่ ๆ เปลี่ยนแปลง

แก้ไขไปตำมหมู่คณะและถิ่นประเทศ 

พระสงฆ์สำยนีโ้ดยมำกแผ่ขยำยไปทำง

เหนอืของอนิเดยีจงึเรยีกว่ำ อตุตรนกิาย 

แปลว่ำ นิกายเหนือ ส่วนสำยเถรวำท

โดยมำกแผ่ไปทำงใต้ของอินเดีย จึง

เรยีกว่ำ ทักษิณนิกาย แปลว่ำ นกิายใต้ 

สำยอำจริยวำทหรืออุตตรนิกำยนั้น  

ในเวลำต่อมำก็มิใช่แก้แต่วินัยเท่ำนั้น 

แต่ได้แก้หลักธรรมตำมคติเดิมด้วย

 ตำมคติเดิมแสดงว่ำ ธรรมทั้งปวง

เป็นอนัตตำไม่ใช่ตน ค�ำว่ำ ธรรม  

หมำยถงึทัง้สงัขาร วสิงัขาร เป็นอนตัตา

ทั้งหมด วิสังขำร โดยเฉพำะคือพระ-

นิพพำนก็เป็นอนัตตำ พระพุทธเจ้ำ 

และพระอรหันต์ทั้งหลำยเป็นผู ้สิ้น 

อำสวกิเลสหมดแล้ว ก็สิ้นชำติภพ ไม่

เกิดเป็นอะไรอีกต่อไป และสิ้นสมมติ

บัญญัติทุกอย่ำง หมดเรื่องที่จะพดูว่ำ

เป็นอะไรท้ังส้ิน ส่วนทำงอตุตรนกิำยแก้

เป็นมีอำทิพุทธเจ้ำเป็นต้น เป็นอัตตำ

ตัวตนอยู่บนสรวงสวรรค์ สถิตอยู่เป็น

นรินัดร จึงเป็นกำรแก้ธรรมให้เป็นอตัตำ

ขึน้ และแสดงพระโพธิสัตว์เป็นอนัมำก

ซึง่ยงัคงอยูก่บัโลกเพือ่ช่วยโลก จงึเรยีก

ฝ่ำยของตนว่ำ มหายาน แปลว่ำ ยาน

คอืพาหนะทีใ่หญ่ อำจทีจ่ะช่วยบรรทกุ

สัตว์โลกเป็นอันมำกให้ข้ำมพ้นควำม

ทกุข์ได้ และเรียกฝ่ำยเถรวำทว่ำ หนียาน 

แปลว่ำ ยานคือพาหนะที่เล็ก เพรำะ 

เอำตัวรอดเฉพำะตัว ปฏิบัติเพ่ือบรรลุ 

พระอรหันต์เฉพำะตน ไม่รออยู่ช่วย

โลกต่อไปก่อน ฉะนัน้ เถรวาท ทกัษิณ

นกิาย หรอื หนียาน จงึเป็นสำยเดยีวกนั 

เถรวาท
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บัดนี้ตั้งอยู่ในลังกำ ไทย พม่ำ มอญ 

เป็นต้น สำยน้ียดึถอืรักษำพระธรรมวนิยั

ตำมหลักเดิมไว้ ส ่วน อาจริยวาท  

อุตตรนกิาย หรอื มหายาน กเ็ป็นสำย

เดยีวกนั บดันีต้ัง้อยูใ่นทเิบต จนี ญีปุ่น่ 

เกำหล ีญวน เป็นต้น ทัง้สองสำยเดมิ

ก็คงไม่ต่ำงกันมำก แต่เมื่อล่วงมำ 

นำน ๆ ก็ยิ่งต่ำงกันออกไปทุกที และ

ในสำยเดียวกันก็ยังแบ่งย่อยออกเป็น

นิกำยเล็กน้อยอีกเป็นอันมำก

 เฉพำะในสำยเถรวำทนั้นคติเรื่อง

พระพุทธเจ้ำหลำยพระองค์และพระ-

โพธสิตัว์จะเกดิขึน้ตัง้แต่เมือ่ไรยำกทีจ่ะ

ทรำบได้ แต่ถ้ำสมมติว่ำเกิดขึ้นภำย

หลังเพื่อมิให้ด้อยน้อยหน้ำกว่ำฝ่ำย

มหำยำน แต่ก็ยังรักษำหลักเดิม คือ 

แสดงพระพทุธเจ้ำในมนษุย์ซึง่อบุตัขึิน้

ในกัปต่ำง ๆ แต่ไม่บังเกิดขึ้นในครำว

เดียวกัน ๒ พระองค์ เมื่อศำสนำของ

พระองค์หน่ึงเสื่อมสูญไปส้ินแล้วถึง 

ยุคสมัยจึงจะเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่ง 

และธรรมของพระพทุธเจ้ำทกุพระองค์

แสดงสั่งสอน เช่น อริยสัจจ์ ก็เป็น

อย่ำงเดียวกัน ไม่มีแตกต่ำงกัน ส่วน

พระโพธิสัตว์ก็ใช้จ�ำกัดเฉพำะผู้ท่ีจะ

ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้ำพระองค์หนึง่ ๆ 

เท่ำนัน้ และมหีลกัเกณฑ์ดัง่กล่ำวแล้ว

ในเรื่องสุเมธดำบส แต่ก็มีแสดงว่ำ 

อำจส�ำเร็จได้หำกไม่ยอมส�ำเรจ็ เพรำะ

ปรำรถนำพทุธภมิูเพือ่จะช่วยโลก คล้ำย

กับควำมต้องกำรเป็นพระโพธิสัตว์ใน

ฝ่ำยมหำยำน

 พจิำรณำดตูำมเหตผุล อันความจรงิ 

ในโลกหรือ กฎความจริง ของส่ิง 

ทั้งหลำยย่อมมีอยู่เป็นอย่ำงเดียวกัน 

ทุกกำลสมัย ยกตัวอย่ำงในทำงโลก 

เช่น สิ่งที่เรียกว่ำไฟฟ้ำ กฎควำมจริง

ในเรือ่งนีก้ม็อียูป่ระจ�ำโลก เมือ่ใครค้น

พบกป็ระดษิฐ์ไฟฟ้ำขึน้ใช้ได้ ถ้ำวิชำใน

เรื่องนี้ต้องสำบสูญไปเพรำะเหตุอะไร

ก็ตำม ก็มิใช่ว่ำกฎควำมจริงในเรื่องนี้

จะต้องสำบสูญไปด้วย เมื่อใครค้นพบ

เข้ำอีกก็อำจประดิษฐ์ใช้ได้อีก

 ธรรมคือความจริง ที่สถิตอยู่เป็น

อกำลโิก (ไม่มกีำล) ได้มพีระสูตรหนึง่

แสดงโดยควำมว่ำ “พระตถาคต 

(พระพุทธเจ้า) ทั้งหลาย จะอุบัติขึ้น

หรือไม่ก็ตาม ธาตุนั้นก็คงตั้งอยู่เป็น

ธรรมฐติ ิ(ความตัง้อยูแ่ห่งธรรม) เป็น

ธรรมนยิาม (ความก�าหนดแน่แท้แห่ง

ธรรม) คอืสงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง สงัขาร

ทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็น

อนัตตา”

 พิจำรณำดู หลักพระพุทธศาสนา

ทีแ่ท้จรงิ นัน้มุง่แสดงธรรมเพือ่ให้เกดิ

ควำมรูเ้ข้ำใจ ปฏบิติัให้ส�ำเรจ็ประโยชน์

ได้ในปัจจุบันเช่นหลักอริยสัจจ์ ไม่ได้

มุ่งสืบควำมยำวสำวควำมยืดให้เนิน่ช้ำ 

ไม่มีประโยชน์ และค�ำท่ีเป็นพหูพจน์ 

เถรวาท
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เช่น พระพุทธเจ้ำท้ังหลำย พระตถำคต

ทั้งหลำย ก็เป็นส�ำนวนของภำษำ แม้

คนเดยีวกม็สี�ำนวนนยิมพดูเป็นพหพูจน์ 

เช่น เมื่อพูดกับผู้ใหญ่แม้คนเดียว ใช้

สรรพนำมแทนท่ำนด้วยพหพูจน์ หรอื

ต้องกำรจะพดูให้ฟังรวม ๆ กนัให้หมำย

คลมุถึงในวงเดยีวกนัทัง้หมดกใ็ช้พหพูจน์ 

และในปฐมเทศนำของพระพุทธเจ้ำตรสั

เรียกพระองค์เองว่ำ ตถาคต แทนค�ำ

เถรวาท

สรรพนำม เม่ือกล่ำวถึงพระองค์ในเวลำ

ก่อนตรสัรู้เรยีกว่ำ โพธสิตัว์ เป็นค�ำที่

ใช้เรยีกเพือ่ให้เข้ำใจกนัเท่ำนัน้ แต่เมือ่

ได้มคีตคิวำมคดิสบืสำวออกไปกก็ลำย

เป็นเรือ่งยดืยำวใหญ่โต ถงึด่ังนัน้กเ็ป็น

เรื่องที่นับถือกันอยู่เป็นอันมำก และ 

เป็นวรรณคดีทำงศำสนำอันมีค่ำ ที่พึง 

รกัษำไว้ ประกอบด้วยคตธิรรมเป็นอนั

มำก (พ.พ. ๑๖๐-๑๖๒) ด ูคัมภีร์ ด้วย
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ท

ทนสบถสาบาน ดู เบญจศีล

ทมวิธี ดู จิตตภาวนา

ทรกรรม ดู เบญจศีล

ทรัพย์ ดู ประโยชน์ปัจจุบัน

ทวัตติงสกัมมกรณ์ ดู การลงทัณฑ์

ทวาร ดู วิสุทธิ ๗, อายตนะ, อินทรีย์ ๖

ทวีป ๔ ดู มนุษยโลก

ทไวลักษณะ พหุลำนุสำสนี คือค�ำสั่งสอน

ทุกขะให้เป็นไตรลกัษณ์กเ็พรำะตัง้อยู่คง

ที่มิได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป 

 เมื่อพิจำรณำขันธ์ ๕ ซึ่งย ่อลง 

เป็นนำมรูปให้เห็น ไตรลักษณ์ หรือ 

ทไวลกัษณ์ ลกัษณะ ๒ อนจิจะ อนตัตำ

บงัเกดิขึน้ จงึจะเหน็ทกุขสจัจะ สภำพ

ที่จริงคือทุกข์ แต่ว่ำท่ำนแสดงไว้ว่ำ

 เคร่ืองกําบงัอนิจจตา ควำมไม่เทีย่ง 

ก็คือสันตติควำมสืบต่อ

 เครือ่งกาํบงัทกุขตา ควำมเป็นทุกข์ 

กค็อืควำมสขุ ควำมผลัดเปลีย่นอริยิำบถ

 เครื่องกําบังอนัตตตา ควำมเป็น

อนัตตำ ก็คือควำมเป็นก้อนเป็นแท่ง

 เครือ่งก�ำบังเหล่ำนีท้�ำให้มองไม่เหน็ 

อนิจจะ ทุกขะ อนัตตำ

 จะยกตัวอย่ำงข้ออนิจจะไม่เที่ยง 

เคร่ืองก�ำบงัก็คอืสันตตคิวำมสืบต่อ ดัง

เช่นหำยใจเข้ำหำยใจออกสืบต่อกนัอยู่

เสมอ ชีวิตจึงด�ำรงสืบต่อกันอยู่เสมอ 

จงึท�ำให้ไม่เหน็ควำมดับ เหน็ควำมเกดิ

และควำมด�ำรงอยู่ควำมตั้งอยู่ ไม่เห็น

ควำมดับ สันตติคือควำมสืบต่อนี้ก็คือ

ควำมสืบต่อของอดีต ปัจจุบัน และ

อนำคตด้วย คอืมองไม่เหน็อดตีมองไม่

เห็นอนำคต และก็มองไม่เห็นปัจจุบัน 

เมือ่เป็นดัง่นีจ้งึรูส้กึเหมือนอย่ำงว่ำเทีย่ง 

รู้สึกเหมือนอย่ำงว่ำขันธ์ ๕ นี้เที่ยง 

เป็นอันมำก ดั่งท่ีเรำท้ังหลำยสวดกัน

อยู่ ก็ดั่งที่ได้ตรัสสอนไว้ว่ำ

 รปู เวทนำ สญัญำ สงัขำร วญิญำณ 

ไม่เที่ยง

 รปู เวทนำ สญัญำ สงัขำร วญิญำณ  

เป็นอนัตตามิใช่อัตตำตัวตน สังขำร 

ทั้งปวง ไม่เที่ยง

 ธรรมทัง้ปวงคอืทัง้ทีเ่ป็น สงัขาร และ 

ทั้งที่เป็น วิสังขาร เป็นอนัตตามิใช่

อตัตาตวัตน เป็นทไวลักษณะ ลักษณะ 

๒

 อกีนยัหนึง่ทีต่รสัแสดงไว้กเ็ป็น ไตร-

ลักษณ์ อนิจจะ ไม่เที่ยง ทุกขะ เป็น

ทุกข์ อนัตตา มิใช่อัตตำตัวตน ก็เพื่อ

ที่จะให้รู้จักทุกขสัจจะ สภำพที่จริงคือ

ทุกข์น่ันเอง อนิจจะคือไม่เที่ยง ก็คือ

ต้องเกิดต้องดับไม่ยั่งยืน อนัตตำมิใช่

อัตตำตัวตน ก็เพรำะบังคับให้เป็นไป

ตำมปรำรถนำไม่ได้ และหำกว่ำจะเติม
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ชวีติน้ีเทีย่ง เกดิตัง้อยูแ่ต่ไม่ดบัหรอืว่ำ

ตัง้อยูแ่ต่ไม่ดบั เมือ่เทีย่งตัง้อยูไ่ม่ดบัก็

คอืไม่มีอดตี และเม่ือไม่มีอดตีก็ไม่ต้อง

มีอนำคต มีปัจจุบันคือตั้งอยู่ มองไม่

เหน็อดตีคอืส่วนท่ีดบั และก็มองไม่เหน็

อนำคตคือส่วนท่ีเข้ำมำสืบต่อ และก็

ไม่รู้จักปัจจุบัน เพรำะมองเห็นเหมือน

อย่ำงว่ำเป็นปัจจบุนัคอืตัง้อยูอ่ย่ำงไม่ดบั 

และไม่ดบักไ็ม่ต้องเกดิ กเ็หมือนอย่ำง

ไม่เหน็เกดิ เหมือนอย่ำงคนเรำทัง้หลำย

ที่มีควำมรู้สึกกันอยู่ในชีวิต ในนำมรูป

ทีด่�ำรงกนัอยูน่ี ้ว่ำรูส้กึว่ำเป็นอยู ่ตัง้อยู่ 

ด�ำรงอยู ่เป็นควำมเทีย่งอยู ่ไม่ดบั เมือ่

ไม่ดับกไ็ม่ต้องเกดิและไม่ต้องมอีนำคต 

เพรำะฉะน้ัน จึงเป็นอันชื่อว่ำไม่รู้จัก

อดีต ไม่รู้จักอนำคต ไม่รู้จักท้ังอดีต 

ทั้งอนำคต

 เพรำะอันท่ีจริงน้ันควำมเป็นไปของ

นำมรูปของชีวิตนี้ มีเกิดดับอยู่ตลอด

เวลำ เหมอืนอย่ำงมหีำยใจเข้ำกม็หีำยใจ

ออกอยู่ตลอดเวลำ มีเกิดดับอยู่ตลอด

เวลำ รปูกเ็กดิดบัอยูต่ลอดเวลำ เวทนำ 

สัญญำ สังขำร วิญญำณก็เกิดดับอยู่

ตลอดเวลำ ดับก็เป็นอดีตไป และเมื่อ

เป็นอดตีไป อนำคตกเ็ข้ำมำเป็นปัจจบุนั 

เมือ่เป็นปัจจบุนั ปัจจบุนักเ็ป็นอดตีดบัไป 

อนำคตก็เข้ำมำเป็นปัจจุบัน เพรำะมี

อนำคตเข้ำมำนี้แหละจึงมีสันตติคือ

ควำมสืบต่อเหมือนอย่ำงว่ำกลำงวัน

กลำงคืน กลำงวันล่วงไป กลำงคืนกม็ำ 

ขณะทีย่งัเป็นกลำงวนัอยู่กลำงคนืกเ็ป็น

อนำคต และเมื่อกลำงวันหมดไป  

กลำงคืนมำ กลำงคืนก็มำเป็นปัจจุบัน 

และเมื่อกลำงคืนหมดไป กลำงวันซึ่ง

เป็นอนำคตรุง่ขึน้กม็ำเป็นปัจจุบนั เพรำะ

ฉะนั้น เม่ือวำนนี้ วันนี้ พรุ่งนี้จึงวน

เวียนสืบต่อกนัอยูด่ัง่นี ้แต่ว่ำเมือ่ไม่คดิ

ก็ไม่รู้ว่ำเป็นอดีต เป็นอนำคต เป็น

ปัจจุบันกันอยู่ดั่งนี้ และเมื่อคิดจึงจะรู้ 

และเม่ือรูจ้งึจะรูว่้ำนีแ่หละคอืตวัไม่เท่ียง 

เพรำะอดีตนั้นก็คือท่ีดับไป อนำคตก็

คือว่ำที่มำแทนส่วนที่ดับไปนั้นมำเป็น

ปัจจบุนั ปัจจบุนักเ็ป็นอดตีดบัไปอนำคต

ก็เข้ำมำแทน จึงมีสันตติคือควำมสืบ

ต่อ ถ้ำควำมสบืต่อนีสิ้น้สดุเมือ่ใด ควำม

ดบัในทีสุ่ดกส้ิ็นสุดเมือ่นัน้ ควำมดับใน

ที่สุดก็ปรำกฏเมื่อนั้น ดังจะพึงเห็นได้

ว่ำลมหำยใจเข้ำล่วงไปก็เป็นอดีต ลม

หำยใจเข้ำใหม่กม็ำแทนซึง่เป็นอนำคต

ก็เข้ำมำแทนเป็นปัจจุบัน เมื่ออดีต 

อนำคต ปัจจบุนัยงัมำสบืต่อกนัอยูด่งันี้ 

ชวิีตกยั็งด�ำรงอยู่ แต่เมือ่ลมหำยใจเข้ำ

หรือลมหำยใจออกซึ่งเป็นปัจจุบันแล้ว

กเ็ป็นอดตี แต่ไม่มอีนำคตเข้ำมำทดแทน

สืบต่อคอืหยดุหำยใจ ในทีสุ่ดชวิีตกส้ิ็น

สดุ นัน่คอืว่ำสนัตตขิำด แต่คนเรำทีย่งั

มสีนัตตคิวำมสบืต่อกนัอยูด่ัง่นีก้เ็พรำะ

ว่ำมีอดีต มีอนำคต มีปัจจุบันนี่แหละ

สืบต่อกันอยู่กำลเวลำนี้เอง

ทไวลักษณะ
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 เพรำะฉะนัน้ เมือ่รูจ้กัอดตีรู้จกัอนำคต

รู้จักปัจจุบนั จงึจะมองเหน็ควำมไม่เทีย่ง 

คอืเหน็ว่ำเกดิดับอยูต่ลอดเวลำ แต่เมือ่

ดบัแล้วกมี็อนำคตเข้ำมำทดแทน ไม่มี

อนำคตเข้ำมำทดแทนเม่ือใดก็สิ้นสุด

เมือ่น้ัน เพรำะฉะนัน้ หำกไม่รูจ้กักำล

เวลำ ไม่รูจ้กัอดตี ไม่รูจ้กัอนำคต ไม่รู้

จักทั้งอดีตท้ังอนำคต ก็เป็นอันว่ำไม่รู้

จักทกุขสัจจะ สภำพท่ีจรงิคือทุกข์ มอง

ไม่เหน็อนจิจะ ไม่เทีย่ง ทกุขะ เป็นทกุข์ 

อนัตตำ ไม่ใช่อัตตำตวัตน ต่อเม่ือรูจ้กั

กำลเวลำดังที่กล่ำวมำนี้จึงจะมองเห็น

ว่ำไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตำ เกดิดบั

อยู่ตลอดเวลำ เป็นอดีต เป็นอนำคต

เป็นปัจจุบันกันอยู่ตลอดเวลำ แต่ว่ำมี

อนำคตมำทดแทน มำเป็นปัจจุบัน 

ปัจจุบันเป็นอดีตไปแล้ว มีอนำคตมำ

เป็นปัจจุบันแทนจึงไม่สิ้นสุดยังสืบต่อ

กันอยู ่แต่อันทีจ่รงินัน้หำใช่ว่ำเท่ียงคอื

หยุดอยู่เฉย ๆ ไม่ เกิดดับเกิดดับอยู่

ตลอดเวลำ จงึเป็นอดตีปัจจบัุนอนำคต

อยูต่ลอดเวลำ ปัจจบุนักเ็ป็นอดตี อนำคต

ก็เข้ำมำเป็นปัจจุบัน แล้วเป็นอดีต 

อนำคตก็เข้ำมำเป็นปัจจุบัน แล้วเป็น

อดตี เพรำะฉะนัน้ เม่ือรูจ้กัอดีต อนำคต 

รู้จักทั้งอดีตทั้งอนำคตดั่งนี้จึงเป็นอัน

มองเห็นอนิจจตำ ทุกขตำ อนัตตตำ 

มองเหน็ทกุขสจัจะ สภำพทีจ่รงิคอืทกุข์ 

เป็นวิชชำขึ้นได้

 ฉะนัน้ เมือ่ยงัมอีวชิชาอยู ่จงึยงัมอง

ไม่เห็น อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา 

ยังยึดถือว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขและ

เป็นอัตตาตัวตน เป็นเราเป็นของเรา 

เม่ือเป็นด่ังนี้จึงได้ก่ออาสวะข้ึน ดังที่

ได้แสดงถงึความเกดิอาสวอนสุยัมาแล้ว 

เม่ือเห็นอะไรทางตา ได้ยนิอะไรทางหู

เป็นต้น จึงยดึถอืเป็นตวัเราเป็นของเรา 

เกิดยินดียินร้าย เกิดอกุศลบาปธรรม

ทัง้หลายไหลเข้ามา ดองจติสนัดานเป็น

อาสวะ หรือว่าประสบเวทนาทั้งหลาย

ก็ยินดียินร้าย ไม่รู้ ก็เป็นอนุสัยนอน

เน่ืองอยู่ในจิต ก็เพราะอวิชชาคือไม่รู้

ดั่งน้ี เมื่อไม่รู ้ดั่งนี้จึงยึดถือและก่อ 

อาสวอนุสัยขึ้นในจิตใจ เพราะฉะนั้น

อวิชชานี้เองจึงเป็นต้นเหตุส�าคัญที่ให้

เกิดอาสวะ (ส.ท. ๒๒๗-๒๓๐)

ทศพลญาณ ท่ำนแสดงว่ำพระพุทธองค์ทรงม ี

พระปรชีำญำณเป็นก�ำลงัในกำรประกำศ

พระพุทธศำสนำ ๑๐ ประกำร เรียก  

ทศพลญำณ คือ

 ๑. ฐานาฐานญาณ ทรงมพีระปรชีำ

หยั่งรู้ฐำนะ คือเหตุที่ควรเป็นได้ และ   

อฐำนะ คือมิใช่เหตุที่ควรเป็นได้ 

 ๒. วปิากญาณ ทรงมพีระปรชีำหยัง่

รู้ผลแห่งกรรม 

 ๓. สพัพตัถคามนิปีฏปิทาญาณ ทรง

มีพระปรีชำหยั่งรู้ทำงไปสู่ภูมิทั้งปวง 

 ๔. นานาธาตญุาณ ทรงมพีระปรชีำ

หยั่งรู้ธำตุต่ำง ๆ 

ทศพลญาณ
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 ๕. นานาธิมุตติกญาณ ทรงมีพระ-

ปรีชำหยั่งรู้อัธยำศัยของสัตว์ทั้งหลำย 

อันเป็นต่ำง ๆ กัน 

 ๖. อนิทรยิปโรปรยัิตตญาณ ทรงมี 

พระปรีชำหย่ังรู้ควำมหย่อน และยิ่ง

แห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลำย

 ๗. ฌานาทสัิงกเิลสาทิญาณ ทรงมี

พระปรีชำหย่ังรูอ้ำกำรเศร้ำหมองเป็นต้น  

แห่งธรรมมีฌำณเป็นต้น 

 ๘. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ทรง

มีพระปรีชำหยั่งรู้ระลึกชำติหนหลังได้

 ๙. จตุปูปาตญาณ ทรงมีพระปรชีำ 

หยัง่รู้ควำมเคลือ่นและควำมเข้ำถงึชำติ

ภพของสตัว์ทัง้หลำย ผูเ้ป็นต่ำงกนัโดย

กรรม

 ๑๐. อาสวักขยญาณ ทรงมีพระ-

ปรีชำหยั่งรู้ท�ำอำสวะให้สิ้น

 พิจำรณำตำมเค้ำควำมทั้งปวงที่ 

พระตถำคตเจ้ำทรงรู้ตำมที่ระบุถึงใน

พระญำณทัง้ ๑๐ นี ้ล้วนเป็นข้อส�ำคัญ

เก่ียวแก่บุคคลทุกคนในทุกข้อทุกประกำร 

ฉะน้ัน เมือ่ทรงทรำบตลอดแล้วจงึทรง

สำมำรถ บันลือสีหนาท อันแปลว่ำ

บนัลอือย่ำงรำชสห์ี ยงั พรหมจกัร อนั

หมำยถึง พทุธจกัร ให้เป็นไปในบรษิทั

ทัง้หลำยได้ พรหม นัน้เดมิพวกพรำหมณ์

นบัถอืว่ำเป็นพระเป็นเจ้ำผูส้ร้ำงโลก จงึ

เป็นทีน่บัถืออย่ำงสงูในศำสนำพรำหมณ์ 

เมือ่พระพทุธศำสนำเกดิขึน้ พระพทุธเจ้ำ

ไม่ทรงแสดงพรหมเหมือนอย่ำงนัน้ แต่

ก็ยืมถ้อยค�ำมำใช้ยักย้ำยค�ำอธิบำยให้

เป็นไปตำมทำงพระพุทธศำสนำ 

 ฉะนั้น เมื่อกล่ำวอย่ำงสั้น ค�ำว่ำ 

พรหมจกัร จงึหมำยถงึพทุธศำสนจกัร

นั้นเองกล่ำวรวมควำมโดยย่อว่ำ 

 (๑) อนั ฐำนะ คอืข้อทีเ่ป็นได้ และ 

อฐำนะ คอืข้อทีไ่ม่เป็นได้ ควรก�ำหนด

ให้รูไ้ว้ก่อน เพือ่จะได้ปฏบิติัในส่ิงทีเ่ป็น

ไปได้เท่ำนัน้ ส่วนสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้ ถึง

ใครจะพยำยำมให้เป็นไปได้สกัเท่ำไรก็

ไม่ส�ำเร็จ

 (๒) เป็นต้นว่ำ ผลของกรรมย่อม

เกดิขึน้ตำมควรแก่กรรม คือผลดเีผล็ด

จำกกรรมดี ผลชั่วเผล็ดจำกกรรมชั่ว 

ย่อมเป็นได้ดงันี ้ถ้ำจะให้สบัสนกนัย่อม

เป็นไปไม่ได้ 

 (๓) ผลดีนั้นเป็นต้นว่ำ ภูมิที่ดี

เป็นสุขต่ำง ๆ ผลชั่วนั้นเป็นต้นว่ำภูมิ

ที่ชั่วเป็นทุกข์ต่ำง ๆ ทำงไปสู่ภูมิเหล่ำ

นี้ก็คือกรรมนั่นเอง

 (๔) และสัตว์ทั้งหลำยผู้ประกอบ 

กรรมท�ำทำงไปสู่ภมูต่ิำง ๆ ย่อมมกีำย

และจิตใจประกอบกันเป็นสัตว์บุคคล 

กำยนั้นประกอบด้วยธำตุต่ำง ๆ

 (๕) จิตใจก็มีอัธยำศัยต่ำง ๆ กัน

 (๖) ทั้งอัธยำศัยเป็นต้นที่เรียกว่ำ 

อนิทรย์ีของบำงคนกห็ย่อน บำงคนกย็ิง่

ทศพลญาณ
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 (๗) อัธยำศัยท่ียิ่งนั้นเกิดจำกกำร

ประกอบธรรมปฏิบัติ มีสมำธิเป็นต้น 

กำรบ�ำเพ็ญธรรมปฏิบัตินั้น ก็มีเศร้ำ

หมองบ้ำง ผดุผ่องบ้ำง แล้วแต่จะปฏบิตัิ

ผิดหรือถูกวิธี

 (๘) แต่เมื่อปฏิบัติให้ถูกวิธี จะได้

ฌำนซึ่งเป็นสมำธิอย่ำงสูง และญำณ

ซึ่งเป็นปัญญำอย่ำงสูงก็อำจก�ำหนด

ระลึกนิวำส คือที่อำศัยในหนหลังได้

 (๙) ก�ำหนดรูค้วำมเคลือ่นและเข้ำ

ถึงชำตภิพหรอืภมูต่ิำง ๆ กนัโดยกรรม

ได้

 (๑๐) จนถึงรู้จักท�ำอำสวะให้สิ้นไป

ในที่สุด (ท.ธ. ๗๕)

ตัง้สงัวรรักษำกำยวำจำให้สะอำดปรำศจำก

โทษ ๑ ปริจฺจาคํ กำรบริจำคสละ ๑ 

อาชชฺวํ ควำมซือ่ตรง ๑ มททฺวํ ควำม

อ่อนโยน ๑ ตปํ กำรก�ำจัดควำม

เกียจคร้ำนและควำมชั่ว ๑ อกฺโกธํ  

กำรไม่โกรธ ๑ อวิหึสญฺจ กำรไม่ 

เบียดเบียนผู ้อื่นตลอดถึงสัตว์ให้ได ้

ทุกข์ยำก ๑ ขนฺติญฺจ ควำมอดทน 

ต่อส่ิงที่ควรอดทนเป็นเบื้องหน้ำ ๑  

อวโิรธน ํกำรปฏบิตัไิม่ให้ผดิจำกกำรที่

ถูกที่ตรง และด�ำรงอำกำรคงที่ไม่ให้

วกิำรด้วยอ�ำนำจยนิดยีนิร้ำย ๑ บรรจบ

เป็นกศุลส่วนชอบ ๑๐ ประกำร ล�ำดบั

นั้น พระปีติและโสมนัสมีประมำณไม่

น้อยจักเกิดมีแด่พระองค์ เพรำะได ้

ทรงพิจำรณำเห็นกุศลธรรมเหล่ำนี้มี 

ในพระองค์เป็นนิตย์ ดังนี้

 ค�ำโศลกแสดงธรรม ๑๐ ประกำรน้ี  

เป ็นภำษิตของบัณฑิตผู ้ เกิดนอก 

พทุธกำลมำก่อน ภำยหลงัจงึน�ำมำร้อย

กรองเป็นค�ำสอนในคัมภีร์พระพุทธ-

ศำสนำ เพรำะมี ๑๐ อย่ำง จึงเรียก

ว่ำทศพิธ เพรำะเป็นธรรมส�ำหรับ 

พระมหำกษตัรยิำธริำชเจ้ำ ผูป้กครอง

ประชำชน จึงเรียก ราชธรรม

 ทศพธิรำชธรรมนีเ้ม่ือพจิำรณำด้วย

ดีจักเห็นได้ว่ำ มิใช่เป็นธรรมเฉพำะ

ท่ำนผูป้กครองประชำชนชัน้สงูสดุเท่ำนัน้ 

แต่เป็นธรรมส�ำหรับผู้ปกครองทั่วไป 

ทศพธิราชธรรม พระคณุสมบัตนิีเ้ป็นท่ีนยิม

มำแต่ครั้งโบรำณมีอำคตสถำนที่มำใน

คัมภีร์ชำดก เป็นค�ำโศลกที่บัณฑิตยก

ข้ึนกล่ำวถวำยเป็นโอวำทำนุศำสน์แด่

พระมหำกษัตริยำธิรำชเจ้ำ ดังนี้ว่ำ

ทานํ สลี ํปรจฺิจาค ํอาชฺชวํ มททฺว ํตปํ

อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ

อิจฺเจเต กุสเล ธมฺเม ิเต ปสฺสาหิ 

ตโต เต ชายเต ปีต ิโสมนสสฺญจฺนปฺปกํ

 แสดงควำมเป็นภำษำไทยว่ำ ขอ

พระองค์ผู้เป็นบรมกษัตริยำธิรำช จง

ทรงพระปรีชำสำมำรถ พิจำรณำเห็น

รำชธรรมที่เป็นกุศลส่วนชอบ ๑๐ 

ประกำร ให้ด�ำรงในพระรำชสันดำน

เป็นนติย์ดงันี ้ทาน ํกำรให้ ๑ สลี ํกำร

ทศพิธราชธรรม
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ตัง้แต่ส่วนใหญ่ เช่น ประมุขของประเทศ

ชำตแิละรฐับำล ตลอดถงึส่วนน้อย เช่น 

หวัหน้ำครอบครัว ท้ังเป็นธรรมส�ำหรบั

ผูอ้ยูใ่นปกครองด้วย เพรำะกำรปกครอง

จักด�ำเนินไปได้เรียบร้อยดี ผู ้อยู ่ใน

ปกครองก็จ�ำต้องประพฤติธรรมนี้ด้วย

ตำมฐำนะ เพรำะฉะนั้น รำชธรรมนี้

จึงเป็นธรรมส�ำหรบัคนทีอ่ยู่ด้วยกนัเป็น

หมู ่เหล่ำตั้งแต่ครอบครัวหนึ่งจนถึง

ประเทศชำติหรือทั้งหมดพึงประพฤติ

ต่อกนั เพือ่อยูด้่วยกนัเป็นสขุสงบและ

มีควำมเจริญ

 กิริยำท่ีให้ไม่คิดเอำคืนกลับมำ คือ 

ให้สิง่ของ เช่น ผ้ำนุง่ห่ม ข้ำวน�ำ้ ท่ีอยู่

อำศยั ให้ก�ำลงักำย เช่น ช่วยขวนขวำย

ท�ำกจิกำรงำน ให้ก�ำลังวำจำ เช่น ช่วย

พดูกจิกำร ให้ก�ำลังควำมคิด เช่น ช่วย

คิด ช่วยแนะในกจิกำร ให้ก�ำลงัปัญญำ 

คือให้ควำมรู้ด้วยกุศลเจตนำมุ่งให้เป็น

ประโยชน์แก่ผูร้บั เพือ่บูชำคุณกด็ ีเพือ่

ช่วยสงเครำะห์อนุเครำะห์ก็ดี ชื่อว่ำ 

ทำน ส่วนพสัดท่ีุพงึให้ คอืทรัพย์ ก�ำลัง

กำย ก�ำลงัวำจำ ก�ำลงัควำมคิด ก�ำลงั

ปัญญำ เหล่ำนี้เป็น วัตถุทาน สิ่งที่พึง

ให้ในที่ทั่วไป วัตถุทำนท่ำนมุ ่งเอำ 

พัสดุสิ่งของโดยมำก ในท่ีบำงแห่ง 

จาํแนกทานเป็น ๒ คือ วตัถทุาน กำร

ให้พัสดุสิ่งของ และ ธรรมทาน กำร

ให้ธรรม คอืชีแ้จงโอวำทหรอืค�ำสัง่สอน

แนะน�ำ

 ท่ำนผู้เป็นหัวหน้ำปกครองหมู่ชน 

เมือ่ตัง้อยู่ในทำน จงึปกครองหมูช่นให้

เป็นไปด้วยด ีเช่น ประมขุของประเทศ

ชำติและรัฐบำลจ่ำยพระรำชทรัพย์ให้

แก่ข้ำรำชกำรและรำษฎรผู้สมควรได้

รบัในครำวทีส่มควร ตลอดถงึจ่ำยบ�ำรงุ

กจิกำรนัน้ ๆ โดยควำมเป็นธรรม เพือ่

ให้ได้ควำมสะดวกและควำมสมบูรณ์

แก่รำษฎร ในหมู ่ที่เล็กลงมำจนถึง

ครอบครัวก็เช่นเดียวกัน เช่น มำรดำ 

บดิำ พ่อบ้ำน แม่บ้ำน ให้สิง่ของทีค่วร

ให้แก่บุตรธิดำ และคนท่ีรวมกันใน

ครอบครวั แม้ผูอ้ยูใ่นปกครองกต้็องตัง้

อยู่ในทำน เช่น รำษฎรกต้็องแบ่งทรัพย์

ที่หำมำได้ถวำยเป็นรำชพลี ด้วยเสีย

ภำษีอำกรตำมพิกัด และให้ทรัพย์ให้

ก�ำลังกำยเป็นต้น ช่วยรำชกำรตำมกจิ

ตำมสมัยในครอบครัว บุตรธิดำเม่ือ

เติบโตตั้งใจแสวงหำทรัพย์ บ�ำรุงเลี้ยง

มำรดำบิดำเป็นกำรตอบแทน เมื่อคน

ผู้รวมกันอยู่เป็นหมวดหมู่ต่ำงต้ังอยู่ 

ในทำน ทัง้ฝ่ำยผูท้�ำหน้ำทีป่กครอง ทัง้

ฝ่ำยผูอ้ยู่ในปกครองจงึอยูด้่วยกนัเป็นสขุ 

ไม่เกิดควำมแร้นแค้นขัดข้อง

 กล่ำวโดยเฉพำะข้อทีพ่ระมหำกษตัร-ิ

ยำธริำชเจ้ำทรงชบุเลีย้งพระรำชวงศำ-

นวุงศ์และข้ำทลูละอองธลุพีระบำท ด้วย

พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ เครื่อง

อปุโภคบรโิภคภณัฑ์ตำมฐำนำนุรูปของ

บุคคลนั้น ๆ อันได้รับรำชกำรฉลอง

ทศพิธราชธรรม
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พระเดชพระคุณ และพระรำชทำน

พระบรมรำชูปถัมภ์แก่องค์กำรหรือ

บคุคลและรำษฎรทีส่มควรนัน้ ๆ ตำม

ครำวอันสมควร และพระรำชทำน-

จตุปัจจัยแก่บรรพชิตผู ้ประกอบกิจ 

พระศำสนำ นบัเป็นกำรบชูำธรรมปฏิบตัิ 

ดังนี้จัดเป็น ทาน บทที่ต้น

 เจตนำที่รักษำกำยกรรม วจีกรรม

ให้ตั้งเป็นปกติดี เว้นจำกประพฤติชั่ว

ทุจริต ชื่อว่ำ ศีล ศีลในทำงปกครอง

คือกำรประพฤติตำมกฎหมำยจำรีต

ประเพณีอันดีงำม ในทำงพระพุทธ-

ศำสนำอย่ำงต�่ำคือศีล ๕ อันชนทั่วไป

พึงสมำทำนรักษำ กล่ำวรวมกัน คือ 

(ปาณาติปาตา เวรมณ)ี เว้นจำกผลำญ 

ชวีติกนัและกัน (ทำงศำสนำเว้นตลอด

ถงึสตัว์มชีวีติ) (อทนินฺาทานา เวรมณ)ี 

เว้นจำกกำรถือเอำทรัพย์ที่เจ้ำของเขำ

ไม่ยินยอมให้ (กาเมสุ มิจฺฉาจารา 

เวรมณี) เว้นจำกกำรประพฤติผิดใน

กำมทั้งหลำย (มุสาวาทา เวรมณี) 

เว ้นจำกพูดเท็จ (สุราเมรยมชฺช-

ปมาทฏฺานา เวรมณี) เว้นจำกกำร

ด่ืมน�้ำเมำคือสุรำเมรัย อันเป็นฐำนะ

แห่งควำมประมำท ศีล ๕ ประกำรนี้

มีมำเก่ำก่อนพุทธกำล ท่ำนแสดงว่ำ 

พระเจ้ำจักรพรรดิผู้เป็นรำชำเอกแห่ง

แผ่นดนิได้ทรงสมำทำนรักษำ และทรง

ประกำศแนะน�ำให้รำษฎรในจกัรพรรดิ

มณฑลสมำทำนรักษำ ศลี ๕ นีจ้งึเป็น

ศีลหรือกฎหมำยในทำงปกครองของ

พระเจ้ำจักรพรรดิ แม้ในบัดนี้ถึงมี

กฎหมำยอยูม่ำกแล้วกย็งัต้องอำศยัศลี

อุปกำระ แต่บัญญัติผ่อนลงตำมที่เห็น

สมควร รำษฎรจงึจะอยูเ่ป็นสุขสงบ ผู้

ปกครองท่ีไม่อยู่ในศีลย่อมประพฤติ

ทจุรติ ท�ำผูอ้ยู่ในปกครองให้เดอืดร้อน

ด้วยอธรรม ปรำศจำกเมตตำกรุณำ 

ฝ่ำยผูอ้ยูใ่นปกครองทีป่รำศจำกศลีกท็�ำ

ตนให้เป็นคนชั่วเป็นผู้ร้ำย ก่อควำม

เดือดร้อนต่ำง ๆ ทัง้แก่ผูอ้ยูใ่นปกครอง

ด้วยกัน ทั้งแก่ผู้ปกครอง ไม่เป็นอัน

ประกอบอำชีพให้เจริญ เพรำะฉะนั้น

ศีลจึงจ�ำปรำรถนำส�ำหรับคนผู้อยู่ร่วม

กนัเป็นหมวดหมูท่กุฝ่ำย ถ้ำต่ำงตัง้มัน่

อยู่ในศีล บ้ำนเมืองก็จักถึงควำมสงบ

สุขรำบคำบ ปรำศจำกโจรภยัและทจุรติ

ภัยทั้งปวง

 กล่ำวโดยเฉพำะข้อทีพ่ระมหำกษตัร-ิ 

ยำธริำชเจ้ำทรงประพฤตพิระจรยิำทำง 

พระกำยพระวำจำให้สะอำดงำมต้อง

ตำมขตัตยิรำชประเพณ ีด�ำรงด้วยดใีน

เบญจศีลให้เป็นคุณสมบัติในพระองค์ 

ดังนี้จัดเป็น ศีล บทที่ ๒ 

 กิ ริยำที่สละบริจำคส่ิงที่ ไม ่ เป ็น 

ประโยชน์ หรือมีประโยชน์น้อยกว่ำ

แคบกว่ำ เพือ่สิง่ทีม่ปีระโยชน์ใหญ่กว่ำ

กว้ำงกว่ำเพือ่บรรเทำตระหนี ่ดงัสุภำษติ
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ว่ำ “ผู้มีปัญญา เมื่อเห็นสุขไพบูลย์  

พึงสละสุขพอประมาณเสีย” และว่ำ 

“พงึสละทรัพย์ด้วยเหต ุ(รกัษา) อวยัวะ

อันประเสริฐ เม่ือรักษาชีวิตก็พึงสละ

อวัยวะ เม่ือระลึกถึงธรรมก็พึงสละ

อวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิตทั้งสิ้น”  

ชื่อว่ำ ปริจจาคะ

 คนผูค้มุกนัอยูเ่ป็นหมวดหมู ่เมือ่ตัง้

อยูใ่นปริจจำคะ คือถึงครำวกส็ละทรพัย์

เป็นต้น จนถงึชวีติเลือดเนือ้ เพือ่รกัษำ

ธรรมตำมหน้ำทีข่องตน หมูจ่งึด�ำรงอยู่

ได้ดี คนผู้ท�ำหน้ำที่ปกครองพึงเห็น

ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่ำส่วนเฉพำะ

ตนหรือพวกพ้องของตน ถ้ำไม่ปฏิบัติ

เช่นนัน้ด้วย ซ�ำ้กลบัเอำประโยชน์ส่วน

รวมมำเพือ่ประโยชน์เฉพำะตนหรอืพวก

พ้องด้วย ผูอ้ยูใ่นปกครองกเ็ช่นเดยีวกนั 

เมื่อเป็นเช่นนี้หมู่ที่เป็นอยู่รวมกันก็ต้ัง

อยู่ไม่ได้ แม้เฉพำะคนที่อำศัยอยู่ใน

ส่วนรวมก็ตั้งอยู่ไม่ได้ด้วย แต่ที่ยังตั้ง

อยู่ได้ก็เพรำะอำศัยส่วนรวมท่ียังมีคน

ดีอยู่มำก ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำทุก

ฝ่ำยยอมสละประโยชน์ส่วนเฉพำะตน  

เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น เม่ือถึง

ครำวทีจ่�ำเป็นพระเจ้ำแผ่นดินกท็รงยอม

สละ รำษฎรก็ยอมสละแม้ชีวิตถวำย

เป็นรำชพลีร่วมกับพระเจ้ำแผ่นดนิเพ่ือ

รักษำประเทศชำติ ต ่ำงตั้ งอยู ่ ใน 

ปริจจำคะฉะนี้จึงรักษำหมู่ให้ด�ำรงอยู่

และให้เจริญยิ่งขึ้น

 กล่ำวโดยเฉพำะข้อทีพ่ระมหำกษตัร-ิ

ยำธิรำชเจ้ำทรงสละบริจำคพระรำช

ทรัพย์ เป็นต้น ตลอดจนถึงควำมสุข

ส่วนพระองค์ เพื่อผลที่ยิ่งขึ้นไป เพื่อ

ควำมสุขแห่งประชำรำษฎรส่วนรวม 

ดังนี้จัดเป็น ปริจจาคะ บทที่ ๓ 

 ควำมเป็นผูมี้อธัยำศัยตรง คือปฏบัิติ

ซือ่ตรงท้ังฝ่ำยผูป้กครองทัง้ฝ่ำยผู้อยูใ่น

ปกครองปรำศจำกมำรยำสำไถย ไม่

ปฏิบัติลวงกันหรือหลีกเลี่ยงแอบแฝง 

ชื่อว่ำ  อาชชวะ

 คนผู ้อยู ่รวมกันเป็นหมวดหมู ่ถ้ำ

ปฏบิตัไิม่ตรงในกำรงำนตำมหน้ำที ่ไม่

ซื่อตรงต่อกันและกัน ก็จะเกิดควำม

ระแวงไม่เชื่อถือไว้ใจกัน จะกระด้ำง

กระเดือ่งแตกร้ำวกนั แม้ในหมู่ญำตแิละ

หมูม่ติรก็เช่นกัน แต่ถ้ำปฏิบัติตรงต่อ

กนั กจ็ะไว้วำงใจและกลมเกลยีวกนัอยู่

เป็นสุขด้วยกัน

 กล่ำวโดยเฉพำะข้อทีพ่ระมหำกษตัร-ิ

ยำธิรำชเจ้ำทรงมีพระรำชอัธยำศัย

ประกอบด้วยควำมตรง ปรำศจำก 

มำรยำสำไถย ด�ำรงในสัตย์สุจริต  

ซื่อตรงต่อพระรำชสัมพันธมิตร และ

พระรำชวงศำนวุงศ์ ข้ำทูลละอองพระบำท 

ทั้งปวง ไม่ทรงคิดลวงประทุษร้ำยโดย

อบุำยผดิยตุธิรรม ดงันีจ้ดัเป็น อาชชวะ 

บทที่ ๔
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 ควำมเป็นผู้มีอัธยำศัยอ่อนโยน ไม่

ด้ือดึงด้วยอ�ำนำจถมัภะ (ควำมดือ้ดจุเสำ) 

มคีวำมโอนอ่อนไปตำมเหตผุลตำมควำม

สมควรดงัทีเ่รยีกว่ำ การณวสกิะ เป็น

ไปในอ�ำนำจแห่งเหตทุีค่วรด�ำเนนิ และ

มีสัมมำคำรวะอ่อนน้อมต่อท่ำนผู้ใหญ่

ผู้เจริญ อ่อนโยนต่อบุคคลท่ีเสมอกัน

และต�ำ่กว่ำ วำงตนสม�ำ่เสมอไม่กระด้ำง

ดูหมิ่นผู้อื่นด้วยอ�ำนำจมำนะ เพรำะ

ชำติ โคตร ยศ ทรัพย์ เป็นต้น ชื่อว่ำ 

มทัทวะ คณุข้อน้ีท�ำให้ผูใ้หญ่หรอืผูน้้อย

เป็นที่นับถือของกันและกัน ยังหมู่ให้

ด�ำเนินไปได้โดยสวัสดี

 กล่ำวโดยเฉพำะข้อทีพ่ระมหำกษัตร-ิ 

ยำธริำชเจ้ำทรงมีพระรำชอัธยำศัยอ่อน

โยนไม่ดึงดือ้พระองค์ด้วยอ�ำนำจถมัภะ 

เมือ่มผีูม้ำกรำบทูลตกัเตอืนด้วยข้ออรรถ

ข้อธรรมท่ีกอปรด้วยเหตผุลซ่ึงเป็นวสิยั

ของบัณฑิตชน มิได้ทรงห้ำมปรำม

คัดค้ำน ทรงวิจำรณ์โดยถ้วนถี่ ถ้ำดี

ชอบก็ทรงอนุโมทนำแล้วทรงอนุวัตร

ตำม และไม่ทรงถือพระองค์ด้วยอ�ำนำจ

มำนะ ทรงมีสัมมำคำรวะอ่อนน้อม 

แก่ท่ำนผูเ้จรญิโดยวยัและเจรญิโดยคุณ  

ไม่ทรงดูหมิ่น ดังน้ีจัดเป็น มัททวะ  

บทที่ ๕

 ตปะ หรอื ตบะ โดยพยญัชนะแปล

ว่ำ แผดเผำ โดยมำกท่ำนใช้เป็นชื่อ

ของควำมเพียร จึงแปลว่ำควำมเพียร

เป็นเครือ่งแผดเผำ (ควำมเกยีจคร้ำน) 

ใช้เป็นชื่อธรรมอื่นอีกบ้ำง ทำง ลัทธิ-

พราหมณ์ แสดงว่ำ ตบะของพราหมณ์ 

คือกำรเล่ำเรียนพระเวทที่ศักดิ์สิทธิ์ 

ตบะของกษตัรย์ิ คอืกำรคุม้ครองไพร่

ฟ้ำประชำชน ตบะของเวสสะ หรือ

ไวศยะคอืกำรท�ำบญุให้ทำนแก่พรำหมณ์ 

ตบะของศูทร คือกำรรับใช้ ตบะของ

ฤษ ีคอืกำรกนิอำหำรทีเ่ป็นผกั มคี�ำเป็น

คำถำหนึ่งแสดงว่ำ พระอำทิตย์มีตบะ 

(ส่องแสงสว่ำง) ในกลำงวนั พระจันทร์

มีตบะในกลำงคืน ตำมนยัเหล่ำนี ้ตบะ

หมำยถึงกำรตัง้ใจก�ำจดัควำมเกยีจคร้ำน

และท�ำกำรผิดหน้ำที่ มุ่งท�ำกิจอันเป็น

หน้ำที่ที่พึงท�ำอันเป็นกิจดีกิจชอบให้

สม�่ำเสมอและให้ยิ่งขึ้น ผู้บ�ำเพ็ญตบะ

ให้บรรลถึุงควำมส�ำเรจ็ย่อมเป็นผูม้ตีบะ 

ปรำกฏเป็นผู้มีสง่ำ เป็นที่ย�ำเกรง ดัง

ที่พูดกันว่ำ “มีตบะเตชะ”

 คนผู้รวมกันเป็นหมู่ต้องมีตบะ คือ

ใครมีหน้ำที่ฐำนะอย่ำงใดก็ปฏิบัติไป

อย่ำงนัน้ให้ดใีห้เหมำะสมแก่หน้ำทีฐ่ำนะ 

เม่ือเป็นผูใ้หญ่ผู้ปกครองกป็ฏบิติัหน้ำท่ี

ของผูป้กครองให้ดใีห้บรบิรูณ์ เมือ่เป็น

ผูอ้ยูใ่นปกครองกป็ฏบิตัหิน้ำทีข่องผูอ้ยู่

ในปกครองให้ดีให้บริบูรณ์ เมื่อปฏิบัติ

ดีอยู่ด้วยกันก็เป็นผู้มีตบะอยู่ด้วยกัน 

เป็นท่ีย�ำเกรงของกันและกัน แต่ถ้ำ 

ตรงกันข้ำม คือผู้มีหน้ำที่ปกครองไม่
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ปกครองให้ดก็ีเป็นท่ีดหูม่ินของผูอ้ยู่ใน

ปกครอง ผู้มีหน้ำที่อยู่ในปกครองไม่

ประพฤตใิห้ดตีำมหน้ำทีก่เ็ป็นทีด่หูมิน่

ของผู้ปกครอง รวมควำมว่ำ ผู้มีหน้ำ

ทีฐ่ำนะอย่ำงใดไม่ปฏิบัตใิห้สมกบัหน้ำที่

ฐำนะอย่ำงนัน้ ย่อมเป็นทีด่หูมิน่ดแูคลน

หมดควำมนับถือ ต้องเสือ่มจำกเกยีรติ

ทีดี่จนถงึตกจำกฐำนะของตน มคี�ำกล่ำว

ไว้ในมหำสุตโสมชำดกว่ำ

 “พระรำชำผู้เอำชนะบุคคลที่ไม่ควร 

ชนะ ไม่ชื่อว่ำพระรำชำ”

 “เพือ่นผูเ้อำชนะเพือ่น ไม่ชือ่ว่ำเพือ่น”

 “ภริยำผู้ไม่ย�ำเกรงสำมี ไม่ชื่อว่ำ

ภริยำ”

 “บตุรผูไ้ม่เลีย้งมำรดำบดิำผูแ้ก่เฒ่ำ  

ไม่ชื่อว่ำบุตร”

 “สภำทีไ่ม่มสีตับุรุษ (ผูส้งบ) ไม่ชือ่

ว่ำสภำ”

 “ผูไ้ม่พดูเป็นธรรม ไม่ชือ่ว่ำสตับรุษุ”

 “ผูล้ะ (หรือสงบ) รำคะ โทสะ โมหะ  

พูดเป็นธรรม ย่อมชื่อว่ำสัตบุรุษ”

 กล่ำวโดยเฉพำะ ข้อท่ีพระมหำกษัตร-ิ

ยำธริำชเจ้ำทรงตัง้พระรำชหฤทยัก�ำจดั

ควำมเกียจคร้ำนและกำรท�ำผิดหน้ำท่ี 

ทรงตัง้พระรำชอุตสำหะวริยิภำพปฏิบติั

พระรำชกรณยีะให้เป็นไปด้วยดยีิง่ ๆ ขึน้ 

มพีระตบะเดชะเป็นทีย่�ำเกรงแก่บคุคล

ทั่วไป ตลอดถึงทรงสมำทำนกุศลวัตร 

เผำผลำญก�ำจดัอกศุลบำปธรรมให้เสือ่ม

สูญไม่ตั้งอยู ่ได้ ดังนี้จัดเป็น ตบะ  

บทที่ ๖

 กริยิำทีไ่ม่แสดงควำมโกรธให้ปรำกฏ 

ตลอดถึงไม่พยำบำทมุ่งร้ำยผู้อื่น แม้

จักต้องลงโทษผู ้ท�ำผิดก็ท�ำตำมเหตุ 

ผล ไม่ท�ำด้วยอ�ำนำจควำมโกรธชื่อว่ำ  

อักโกธะ

 คนผู้รวมกันอยู่เป็นหมู่ย่อมมีกำร 

กระทบกระทั่งกันบ้ำง เมื่อข่มใจไว้ไม่

ได้ เกิดโกรธขึ้งต่อกันขึ้นและผูกโกรธ

ไว้ ก็เป็นสมุฏฐำนให้เกิดโทสะควำม

ประทษุร้ำยกนัทำงใจก่อนแล้วกป็ระทุษร้ำย

กันทำงกำยทำงวำจำสืบไป ท�ำให้อยู่

ด้วยกันไม่เป็นสุข ต่อเมื่อรักษำใจข่ม

ใจไว้ไม่ให้เกิดโกรธขึ้ง หรือเมื่อเกิด

โกรธขึน้ในใจกร็ะงบัไว้ไม่แสดงออกมำ

ให้ปรำกฏ ไม่ปฏิบติัลอุ�ำนำจแห่งควำม

โกรธ จึงจักอยู่ด้วยกันด้วยควำมสงบ

เรยีบร้อยเป็นสขุ ควำมไม่โกรธจกัมไีด้ 

กเ็พรำะมเีมตตำหวังควำมสุขควำมเจริญ

แก่ตนและต่อกันและกัน คนที่เป็น

หัวหน้ำปกครองก็ตำม เป็นผู้อยู่ใน

ปกครองก็ตำม เม่ือแสดงควำมโกรธ

ออกมำให้ปรำกฏ ก็แสดงว่ำตนเอง 

ลุอ�ำนำจของควำมโกรธ กิริยำที่แสดง

ควำมโกรธออกมำนั้นก็ไม ่งดงำม  

น่ำเกลียดน่ำชัง ถ้ำเอำกระจกเงำส่อง

ดูหน้ำตนในเวลำโกรธก็จะเห็นได้
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 กล่ำวโดยเฉพำะ ข้อท่ีพระมหำกษัตร-ิ

ยำธิรำชเจ้ำทรงมีพระรำชอัธยำศัย

ประกอบด้วยพระเมตตำ ไม่ทรงปรำรถนำ

ก่อภัยก่อเวรในผูใ้ดผูห้นึง่ ไม่ทรงพโิรธ

ด้วยเหตุที่ไม่ควร แม้มีเหตุที่ให้ทรง

พระพิโรธ แต่ทรงข่มเสียให้สงบระงับ

อนัตรธำน และทรงปฏบิตัด้ิวยโยนโิส-

มนสกิำร ดังนีจ้ดัเป็น อักโกธะ บทที ่๗

 กริิยำทีไ่ม่เบยีดเบยีนให้ล�ำบำก คอื 

ควำมไม่ก่อทุกข์ยำกแก่ผู้อื่นตลอดถึง

สัตว์ด้วยเห็นเป็นสนุกของตน เพรำะ

อ�ำนำจโมหะ เช่น ท�ำร้ำยคนและสัตว์

อื่นเล่น ชื่อว่ำ อวิหิงสา

 คนผูร้วมกนัอยู่เป็นหมู ่ทัง้ผูป้กครอง 

ทั้งผู้อยู่ในปกครอง จะอยู่ด้วยกันได้

เป็นสขุ กเ็พรำะไม่เบียดเบียนกัน โดย

เฉพำะผู้ปกครอง ถึงจ�ำต้องอำศัยเก็บ

ภำษีอำกรจำกรำษฎรผู้อยู่ในปกครอง

เพือ่จ่ำยบ�ำรงุประเทศ และต้องเกณฑ์

ก�ำลงัแรงบ้ำงในครำวจ�ำเป็น แต่ถ้ำเกบ็

และเกณฑ์รุนแรงอันเป็นกำรรีดเกิน

สมควร รำษฎรผูอ้ยูใ่นปกครองก็เดอืด

ร้อนระส�่ำระสำยอยู่ไม่เป็นสุข มีเรื่อง

ครัง้โบรำณกำลว่ำ ผูอ้ยูใ่นปกครองถกู

ผู้ปกครองเบียดเบียนต่ำงอพยพไปอยู่

ต่ำงถิน่กม็ ีควำมไม่เบยีดเบยีนจกัเป็น 

ไปได้ก็ต้องอำศัยกรุณำเป็นเบื้องหน้ำ

 กล่ำวโดยเฉพำะ ข้อท่ีพระมหำกษัตร-ิ

ยำธริำชเจ้ำทรงมพีระรำชอัธยำศยักอปร 

ด้วยพระมหำกรุณำ ไม่ทรงปรำรถนำ

ก่อทกุข์แก่ผูใ้ดผูห้นึง่ ไม่ทรงเบยีดเบยีน

พระรำชวงศำนุวงศ์ ข้ำทูลละอองธุลี-

พระบำท และอำณำประชำรำษฎรให้

ล�ำบำกด้วยเหตอุนัไม่ควรท�ำ หรอืด้วย

ตั้งพิกัดเก็บภำษีอำกรเกินขนำด ทรง

ปกครองประชำชนดัง่บดิำปกครองบตุร 

ดังนี้จัดเป็น อวิหิงสา บทที่ ๘

 กิริยำที่อดทนต่อโลภะ ควำมอยำก

ได้บ้ำง ต่อโทสะ ควำมโกรธเคืองจนถึง

พยำบำทมุ่งร้ำยบ้ำง ต่อโมหะ ควำม

หลงงมงำยบ้ำง เพรำะได้ประสบอำรมณ์

ทีย่ั่วให้เกดิ เมือ่มอีำรมณ์มำประสบยัว่

ให้เกดิอยำกได้ อยำกล้ำงผลำญ อยำก

เบียดเบียน ก็อดทนไว้ ไม่ยอมแสดง

วิกลวิกำรอันชั่วร้ำยทำงกำยวำจำออก

ไปตำมอ�ำนำจ แห่งโลภะ โทสะ โมหะ 

และอดทนต่อทุกขเวทนำมีเย็นมีร้อน

เป็นต้น อดทนต่อถ้อยค�ำท่ีมผีูก้ล่ำวชัว่

ไม่เป็นที่ชอบใจ ชื่อว่ำ ขันติ

 คนผูร้วมกนัอยู่เป็นหมู ่ต้องประสบ

อำรมณ์ต่ำง ๆ มำก ถ้ำไม่ตัง้อยูใ่นขนัติ 

ยอมให้โลภะ โทสะ โมหะฉุดชกัไป ก็

จะเกิดวิวำทแก่งแย่งและวุ่นวำยอย่ำง

อืน่อกีมำก ไม่อยูด้่วยกนัด้วยควำมสงบ

เรียบร้อยเป็นสุข ถ้ำตั้งอยู่ในขันติก็ได้

ผลตรงกนัข้ำม คอือยูด้่วยกนัด้วยควำม

สงบเป็นสุข ผู้มีขันติจึงงำมเพรำะมี

อำกำรสงบ เมื่อรวมกันเข้ำเป็นหมู่ก็

เป็นหมู่ที่งำม เพรำะมีควำมสงบสุข
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 กล่ำวโดยเฉพำะ ข้อท่ีพระมหำกษัตร-ิ

ยำธริำชเจ้ำทรงมพีระรำชหฤทยักล้ำหำญ 

อดทนต่อโลภะ โทสะ โมหะที่เกิดขึ้น 

เพรำะได้ประสบอำรมณ์ทีม่ำยัว่ให้เกดิ 

ทรงอดทนต่อเวทนำมีเย็นร้อนเป็นต้น 

ทรงอดทนต่อถ้อยค�ำทีม่ผีูก้ล่ำวชัว่ รกัษำ

พระรำชหฤทยัและพระอำกำร พระกำย 

พระวำจำให้สงบเรยีบร้อย ดงันีจ้ดัเป็น 

ขันติ บทที่ ๙

 ควำมไม่ผิดชื่อว่ำ อวิโรธนะ ธรรม

ชัน้นีค้วรหมำยควำมว่ำ รูว่้ำผดิแล้วไม่

ดื้อขืนท�ำ คือไม่ยอมท�ำผิดทั้งรู้ ๆ ผิด 

ในที่นี้หมำยถึงผิดจำกข้อที่ถูกที่ควร 

ทกุอย่ำง เช่นผดิจำกควำมยุตธิรรมด้วย

อ�ำนำจอคต ิผิดจำกปกต ิคอืเม่ือประสบ

ควำมเจรญิหรอืควำมเสือ่มกร็กัษำอำกำร

กำยวำจำไว้ให้คงท่ี ไม่ให้ขึ้นลงเพรำะ

ยินดียินร้ำย

 คนสำมัญทั่วไปในช้ันต้นท�ำผิดอยู่

เพรำะไม่รู้ว่ำผิด ถ้ำยอมปล่อยไปเช่น

น้ันไม่ศกึษำ กจั็กเป็นผู้ไม่รูจ้กัชอบไม่รู้

จกัผดิ ไม่อำจปฏบิตัถิกูดไีด้ ผูป้กครอง

ผู้เป็นหัวหน้ำ เมื่อท�ำผิดด้วยอ�ำนำจ

ชอบรักบ้ำง ด้วยอ�ำนำจชังบ้ำง ด้วย

อ�ำนำจกลัวบ้ำง ด้วยอ�ำนำจหลงบ้ำง  

ผูอ้ยูใ่นปกครองกเ็ดอืดร้อนอยู่เป็นทกุข์ 

ผูอ้ยูใ่นปกครองเม่ือท�ำผดิเช่นน้ัน ผู้อยู่

ในปกครองด้วยกนัตลอดถึงผูป้กครอง

เองก็เดือดร้อนอยู่เป็นทุกข์ แต่ถ้ำผู้

ปกครองผู้เป็นหัวหน้ำมีใจกอปรด้วย

ธรรม มุ่งควำมถูก พยำยำมศึกษำ

พจิำรณำให้รูจ้กัผดิและชอบแล้ว พยำยำม

ท�ำกำรงำนให้ถูกต้องตำมคลองธรรม 

ไม่ให้ผิด และแนะน�ำพร�่ำสอนผู้อยู่ใน

ปกครองให้ประพฤตเิช่นนัน้ด้วย ผูอ้ยู่

ในปกครองกพ็ยำยำมท�ำให้ถกูต้องตำม

คลองธรรมไม่ให้ผิด ต่ำงฝ่ำยต่ำงก็จัก

อยู่ด้วยกันด้วยควำมสงบสุข 

 กล่ำวโดยเฉพำะ ข้อท่ีพระมหำ- 

กษัตริยำธิรำชเจ้ำทรงต้ังอยู่ในขัตติย-

ประเพณ ีไม่ทรงประพฤตผิดิจำกรำช-

จรรยำนวุตัรนติศิำสตร์รำชศำสตร์ ไม่

ทรงประพฤตใิห้คลำดจำกควำมยุตธิรรม 

ทรงอปุถัมภ์ยกย่องคนมคีณุควำมชอบ

ควรอุปถัมภ์ยกย่อง ทรงบ�ำรำบคนมี

ควำมผดิควรบ�ำรำบโดยทำงทีเ่ป็นธรรม 

ไม่ทรงอุปถัมภ์ยกย่องและบ�ำรำบคน

นัน้ ๆ ด้วยอ�ำนำจอคต ิ๔ ประกำร มี

ฉันทำคติเป็นต้นก็ดี เมื่อมีลำภ ยศ 

สรรเสริญ สุข ซึ่งเป็นท่ีพอพระรำช-

หฤทัยมำถงึพระองค์ ไม่ทรงแสดงควำม

ยนิดซีึง่เป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่ดหูมิน่ได้ว่ำทรง

มัวเมำอยู่ในสิ่งนั้น เมื่อมีควำมเสื่อม

ลำภ เสื่อมยศ ต้องนินทำ ได้ควำม

ทุกข์ร้อน ซึ่งไม่เป็นที่พอพระรำช- 

หฤทัยมำถึง กไ็ม่ทรงแสดงควำมยินร้ำย

เสียพระรำชหฤทัยให้ปรำกฏ ซึ่งเป็น

เหตใุห้ผูอ้ืน่ดหูมิน่ได้ว่ำทรงหำขนัตคิณุ
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มิได้ หรือเป็นเหตุให้ผู้น้อยซึ่งอยู่ใน

พระบรมเดชำนุภำพพลอยตกใจแตก

ตืน่อลหม่ำน ทรงรกัษำพระอำกำรคงที่

อยู่ ไม่แสดงให้ผดิจำกปกตเิดมิกด็ ีดงันี้

จัดเป็น อวิโรธนะ บททีค่รบ ๑๐ 

 ธรรม ๑๐ ประกำรนี ้ท่ำนแสดงว่ำ 

พระเจ้ำจักรพรรดิทรงมีบริบูรณ์ใน

พระองค์ จงึเป็นผูป้กครองท่ีด ีไม่รกุรำน

ผู้อื่นด้วยอ�ำนำจ เพรำะปกครองดีด้วย

มีธรรมเหล่ำน้ันเป็นอุบำย ประเทศ 

ทั้งหลำยจึงสวำมิภักดิ์ยอมเข้ำอยู่ใน

ปกครอง ทีท่่ำนเรยีกว่ำโดยธรรมไม่ใช่

โดยอ�ำนำจ และต่ำงก็มีควำมสุขม ี

ควำมเจรญิร่วมกนัทัง้หมด (ท.ห. ๑๗-๒๕)

ท�ำบุญเกี่ยวแก่ทักษิณำนุปทำน มีว่ำ  

อทาสิ เม อกาสิ เม เป็นต้น ที่มีค�ำ

แปลว่ำ ญาติก็ดี มิตรก็ดี ระลึกถึง

อุปการะอันท่านท�าแล้วในกาลก่อนว่า 

ท่านได้ให้แล้วแก่เรา ท่านได้ท�าแล้ว 

แก่เรา ท่านเป็นญาติ เป็นมิตร เป็น 

สขาคือเป็นสหายของเรา ดังนี้ พึงให้

ทกัษณิาเพือ่เปตชน ไม่พงึท�าการร้องไห้

เศร้าโศกร�าพันถึง เพราะการท�าอย่าง

นั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เปตชน 

ญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นเอง 

ส่วนทักษิณาน้ีที่ท่านทั้งหลายบริจาค 

ท�าให้ต้ังไว้ดีแล้วในสงฆ์ ย่อมส�าเร็จ

ประโยชน์แก่เปตชนนั้นโดยฐานะสิ้น

กาลนาน ท่านทั้งหลายได้แสดงญาติ

ธรรมนีด้้วย ได้ท�าบชูาเปตชนให้ยิง่ด้วย 

ได้เพิ่มก�าลังให้แก่ภิกษุทั้งหลายด้วย 

เป็นอันได้ท�าบุญไม่น้อย นี้เป็นควำม

ย่อในเรื่องที่พระเจ้ำพิมพิสำร ทรง

บ�ำเพญ็ทกัษณิำนปุทำน นบัว่ำเป็นคร้ัง

แรกทีป่รำกฏในคมัภร์ีพระพทุธศำสนำ

 ค�ำว่ำ ทักษิณานุปทาน แยกออก

เป็น ทกัษณิะ กบั อนปุทำน อนปุทาน 

แปลว่ำ กำรเพิม่ให้ แปลรวมกนัว่ำ กำร

เพิ่มให้ ทักษิณำ ค�ำว่ำ ทักษิณา นั้น 

แปลตำมศพัท์ว่ำ เหตทุีใ่ห้ถงึควำมเจรญิ 

ใช้เป็นชื่อของกำรท�ำบุญอุทิศให้ผู้ตำย

 กำรท�ำบุญดั่งนี้ เรียกอีกค�ำหนึ่งว่ำ 

ปุพพเปตพลี ปุพพ ก็แปลว่ำ บุรพ 

ทักษิณทิศ ดู สิงคาลกะ

ทักษิณนิกาย ดู เถรวาท

ทักษิณา ดู ทักษิณานุปทาน

ทักษณิานปุทาน เมือ่พระพุทธเจ้ำประทบัอยู่

ทีพ่ระเวฬวุนันัน้ พระเจ้าพมิพสิาร ได้

ทรงบ�ำเพ็ญกุศลทักษิณำนุปทำนใน

พระพุทธศำสนำ ได้ทรงอำรำธนำ

พระพทุธเจ้ำและพระสงฆ์ไปในพระรำช

นิเวศน์ ทรงถวำยภัตตำหำร แล้วทรง

ถวำยไทยธรรมมีผ้ำเป็นต้น แล้วทรง

อุทิศกุศลที่ทรงบ�ำเพ็ญนั้นแก่ญำติทั้ง

หลำยผู้ล่วงลับไปแล้ว พระพุทธเจ้ำได้

ทรงแสดงภำษติอนโุมทนำ มตีอนหนึง่

ทีพ่ระได้น�ำมำใช้สวดอนโุมทนำในกำร
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หรือ ก่อน เปตะ แปลว่ำ ผู้ที่ละไป

แล้ว คอืคนทีต่ำยไปแล้ว พล ีกแ็ปล

ว่ำ กำรสละให้ แปลรวมกันว่ำ กำร

ท�ำพลี คือกำรสละให้เพื่อผู้ท่ีละไป

แล้วในกำลก่อน อีกอย่ำงหน่ึง ปุพพ-

เปตะ แปลว่ำ บุรพบิดร ตำมลัทธิ

พราหมณ์ บรรพบุรุษที่จะจัดว่ำเป็น

ปุพพเปตะหรือว่ำ บุรพบิดร นั้นนับ

ข้ึนไปเพยีง ๓ ชัน้ คอื บดิำ ปู ่และ

ทวด นอกจำกนี้ไม่นับเป็นบุรพบิดร

 กำรท�ำบุญอุทิศให้ผู้ตำยนี้ เป็น

ธรรมเนียมที่มีมำเก่ำแก่ เพรำะเชื่อ

กนัโดยมำก ว่ำตำยเกดิ เชือ่ว่ำวญิญำณ

จะกลับมำเข้ำร่ำงเก่ำอีกครั้งหนึ่งก็มี 

แต่ว่ำโดยมำกนั้นไม่เชื่ออย่ำงนี้ แต่

เชือ่ว่ำไปเกดิในภพใหม่ชำตใิหม่ ญำติ

ที่อยู่ทำงนี้ก็เป็นห่วง เกรงว่ำจะไป

เกิดในภพชำติท่ีอดอยำกจึงท�ำบุญ

อุทิศให้ ใครมีควำมเชื่ออย่ำงใดก็ท�ำ

อย่ำงนั้น เพรำะฉะนั้น กำรท�ำบุญ

อย่ำงนี้จึงเรียกอีกอย่ำงว่ำ สทฺธ ใน

ภำษำบำลี หรือ ศฺรทฺธ ในภำษำ

สันสกฤต ซึ่งแปลว่ำ ศรัทธำ ดั่งที ่

เรำมำใช้ว่ำ ศราทธพรต ก็คือวัตร

หรือกำรปฏบิตัด้ิวยศรทัธำ กค็อืกำร

ปฏบิตัด้ิวยมคีวำมเชือ่ว่ำท�ำอย่ำงนัน้

ท�ำอย่ำงนี ้ผลจะได้ไปถงึแก่ผูต้ำย ใน

ลัทธิของพรำหมณ์นั้น เขำมีวิธีเซ่น

ด้วยกรวดน�้า และด้วยให้ทาน 

 การเซ่น นัน้ เซ่นด้วยก้อนข้ำว แก่

บรุพบดิร ๓ ชัน้ดัง่ทีไ่ด้กล่ำวแล้ว เรยีก

ว่ำ สปิณฑะ แปลว่ำ ผู้ร่วมก้อนข้ำว 

นอกจำกบุรพบิดร ๓ ชั้นนั้น ไม่เซ่น

ด้วยก้อนข้ำว แต่ว่ำใช้กรวดน�้ำให้

 การกรวดนํ้า ของเขำนั้นก็ลงไป 

ในแม่น�้ำเอำมือกอบน�้ำและให้น�้ำไหล

ออกจำกมอื พร้อมทัง้อทิุศเพ่ือให้ญำติ

ผู้ตำยไปแล้วจะได้มีน�้ำบริโภค จะได้ 

ไม่กระหำยน�้ำ กำรกรวดน�้ำนี้ก็ใช้แก่

บุรพชน ๓ ชั้นนั้นด้วย

 อีกอย่ำงหนึ่ง ให้ทาน คือเชิญ

พรำหมณ์มำเลีย้งแล้วกใ็ห้เส้ือผ้ำ เพือ่

ว่ำญำตผิูต้ำยไปแล้วจะได้มอีำหำรบรโิภค

และจะได้มีผ้ำนุ่งผ้ำห่มใช้สอย

 กำรเซ่นด้วยข้ำวบิณฑ์ที่เรียกว่ำ  

สปิณฑะ นี้ก็ติดมำในธรรมเนียมไทย 

เช่น ในวันตรุษ วันสำรท ก็ใช้ใบตอง

ท�ำกรวยใส่ข้ำวลงไป แล้วก็วำงลงบน

พำนเป็นต้น มีกับข้ำวหรือส่ิงท่ีเป็น

อำหำรตั้งรอบ ๆ

 การกรวดน�้า นั้นก็น่ำจะติดมำใน

ธรรมเนียมไทยที่ ใช ้กรวดน�้ำด ้วย  

กำรเทน�ำ้เป็นกำรแสดงกิรยิำว่ำให้อย่ำง

หนึ่งทั่ว ๆ ไป ดั่งที่เคยอธิบำยมำแล้ว 

แต่ว่ำทีเ่รำมำใช้กรวดน�ำ้นัน้ อำจจะตดิ

มำจำกธรรมเนยีมของพรำหมณ์ดัง่กล่ำว

กไ็ด้ แต่ว่ำไม่ได้มุง่ว่ำจะให้น�ำ้ทีเ่ทลงไป

นัน้ไปเป็นน�ำ้ส�ำหรบัญำตผิูต้ำยไปแล้ว
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จะได้บรโิภค เรำใช้ตัง้ใจอทุศิส่วนกศุล

ไปให้ในขณะนัน้ต่ำงหำก เพรำะฉะนัน้ 

ก็ถือว่ำเป็นกำรแสดงกิริยำว่ำให้ กำร 

กรวดน�้ำของพรำหมณ์นั้นเรียกว่ำ  

สมาโนทก เป็นกำรให้แก่ญำต ิแปลว่ำ 

เป็นผู้ร่วมน�้ำกัน

 ครำวนีม้ำถงึพระพทุธศำสนำ พระเจ้ำ

พมิพสิำรทรงมีพระรำชปรำรภอย่ำงไร

จึงได้ทรงบ�ำเพ็ญทักษิณำนุปทำนใน

พระพุทธศำสนำ พระอรรถกถำจำรย์

ท่ำนกล่ำวไว้ว่ำ เม่ือพระเจ้ำพิมพิสำร 

ทรงเลี้ยงพระในวันท่ีถวำยพระเวฬุวัน

นั้น พวกญำติของพระเจ้ำพิมพิสำรใน

อดีตชำติที่ท�ำบำปท�ำอกุศลไว้ ไปเกิด

เป็นเปตะ ท่ีเรำเรียกกันในภำษำไทย

ว่ำ เปรต พำกันมำอออยู่มำกมำย คิด

ว่ำพระเจ้ำพมิพสิำรจะทรงอทุศิส่วนกศุล 

ไปให้บ้ำง แต่กป็รำกฏว่ำไม่มใีครระลกึถงึ 

เป็นอันว่ำญำติเหล่ำนั้นไม่ได้รับส่วน

กศุล ตกเวลำกลำงคืนกม็ำท�ำเสยีงเปรต 

พระเจ้ำพิมพิสำรทรงได้สดับเสียงท่ี 

น่ำกลัวน้ัน เม่ือทรงหวนระลึก จึงได้

ทรงมีพระรำชปรำรภจะท�ำบุญอุทิศให ้

แล้วก็ทรงบ�ำเพ็ญทักษิณำนุปทำน 

ดั่งกล่ำวนั้น ทรงบ�ำเพ็ญในรุ่งขึ้นจำก

วันที่ถวำยพระเวฬุวัน ท่ำนพระอรรถ-

กถำอำจำรย์ท่ำนเล่ำไว้ดั่งนี้

 พิจำณำดูตำมเรื่อง พรำหมณ์เขำมี

วิธีบ�ำเพ็ญทักษิณำนุปทำน บ�ำเพ็ญ 

ปพุพเปตพล ีท�ำศรำทธพรตดัง่ทีก่ล่ำว

มำแล้ว กำรบ�ำเพญ็ในพระพทุธศำสนำ

ก็ควรจะมีบ้ำง แต่ว่ำกำรบ�ำเพ็ญใน

พระพุทธศำสนำนั้นก็จะต้องแผ่ใจไป 

คือไม่มีกำรเซ่น และไม่มีกำรอุทิศน�้ำ

นัน้ให้ มแีต่กำรบ�ำเพญ็ทำนในพระภกิษ-ุ

สงฆ์มีพระพุทธเจ้ำเป็นประมุข และก็

อุทิศส่วนกุศลที่บ�ำเพ็ญนั้นไปให้ ลัทธิ

พรำหมณ์เขำจ�ำกัดให้แก่บุรพบิดรคือ

ญำตชิัน้ผูใ้หญ่นบัขึน้ไป ๓ ชัน้ด่ังกล่ำว

และญำตทิีน่อกจำกนัน้ แต่ในพระพทุธ-

ศำสนำอุทิศให้แก่ใคร ๆ ก็ได้ท้ังนั้น  

ดั่งในบทอนุโมทนำที่แปลมำแล้ว เมื่อ

ระลกึถงึอุปกำระของบคุคลทีล่่วงไปได้

ท�ำไว้ จะเป็นญำตหิรือเป็นเพือ่นกต็ำม

ก็ท�ำบุญอุทิศไปให้ได้ ไม่จ�ำกัดอยู่ใน 

วงแคบ และไม่ปันชั้นว่ำจะต้องเป็น 

บรุพบดิรเท่ำนัน้จงึจะกนิข้ำวได้ ถ้ำญำติ

นอกนัน้กนิได้แต่น�ำ้เท่ำนัน้ คอืว่ำบรุพ-

บิดร ๓ ชั้นนั้นเป็นสปิณฑะ กินข้ำว

ได้ นอกนัน้กวั็กน�ำ้ขึน้ให้กนิแต่น�ำ้ แต่

ในพระพทุธศำสนำอทุศิให้ได้ทัว่ ๆ ไป

จนถึงแก่สรรพสัตว์ และพระพุทธเจ้ำ

ได้ตรสัอนโุมทนำมบีททีเ่ป็นกลเมด็อัน

เกีย่วแก่ทำนพึงพจิำรณำกค็อืว่ำ ส�ำเรจ็

ได้โดยฐำนะ ท่ำนว่ำอย่ำงนั้น ก็แปล

ว่ำถ้ำมีฐำนะที่จะถึงที่ส�ำเร็จก็ส�ำเร็จได้ 

ถ้ำไม่ใช่ฐำนะก็ไม่ส�ำเร็จ และได้ทรง

อธิบำยน้อมเข้ำมำในปัจจุบันผล ท่ีผู้

ทักษิณานุปทาน



530

บ�ำเพ็ญนั้นเองจะพึงได้รับ และผลที่

ผู้รับทำนจะพึงได้รับ ดั่งที่ว่ำผู้บ�ำเพ็ญ

นั้นเองได้แสดงญำติธรรมให้ปรำกฏ 

เช่น แสดงให้ปรำกฏว่ำเป็นผูม้กีตญัญู

กตเวท ีและได้ปฏบัิตพิอสมควร ได้ท�ำ

บูชำเปตชน คือได้แสดงควำมเคำรพ

นับถือต่อผู้ที่ล่วงไปแล้ว แล้วก็ได้เพิ่ม

ให้ก�ำลังแก่ภิกษุทั้งหลำย ได้บ�ำเพ็ญ

บุญไม่น้อยก็เพรำะว่ำได้ท�ำทำน ทรง

แสดงให้ผลปรำกฏแก่คนเป็น ซึ่งให้

ส�ำเรจ็ประโยชน์ทีเ่หน็กนัอยู ่ส่วนทีจ่ะ

ถึงแก่คนตำยนั้นก็จะส�ำเร็จโดยฐำนะ

 ครำวนีค้�ำว่ำ ฐานะ คอืทีจ่ะพงึส�ำเรจ็

ได้ กับ อฐานะ คือที่ส�ำเร็จไม่ได้นั้น 

มีพระสูตรหนึ่งแสดงไว้ว่ำ

 มีพรำหมณ์คนหนึ่ง ชื่อว่ำ ชาณุส-

โสณิ ได้มำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำกรำบทูล

ถำมว่ำ พวกพรำหมณ์พำกันให้ทำน 

ท�ำศรำทธหรือว่ำศรำทธพรต ด้วยต้ัง

เจตนำอุทิศว่ำ ขอทำนนี้จงส�ำเร็จแก่

ญำติสำโลหิตผู้ละไปแล้ว ขอญำติสำ-

โลหิตผู้ละไปแล้วจงได้บริโภคทำนนี้  

ทำนทีท่�ำนัน้จะส�ำเรจ็หรอืไม่ และญำติ

สำโลหิตผูล้ะไปแล้วจะได้บรโิภคหรอืไม่

 ในพระสตูรนัน้ได้แสดงว่ำ พระพทุธเจ้ำ

ได้ตรสัตอบว่ำ ส�ำเรจ็ในฐำนะ ไม่ส�ำเรจ็

ในอฐำนะ ไม่ส�ำเร็จในอฐำนะนั้นก็คือ

คนทีท่�ำอกุศลกรรมบถ ๑๐ ไปเกิดเป็น

เนรยิกะคือสัตว์นรกก็ดี ไปเกิดเป็น

ก�ำเนดิดริจัฉำนกด็ ีหรอืว่ำคนทีเ่ว้นจำก

อกศุลกรรมบถ ๑๐ ไปเกดิร่วมหมูก่บั

มนษุย์กด็ ีกบัเทพกด็ ีกบ็รโิภคอำหำร

ทีเ่ป็นของจ�ำพวกทีไ่ปเกดินัน้ ทำนทีท่�ำ

อทิุศไปให้ไม่ส�ำเรจ็ แต่ว่ำคนท่ีท�ำอกศุล

กรรมบถ ๑๐ ไปเกิดในปิตติวิสัยคือ

เกดิในก�ำเนดิเปรต นีห่มำยถึงเป็นภพ

ของผู้ท�ำบำปไปเกิดจ�ำพวกหนึ่ง ท่ีมี

ร่ำงกำยพิกลพิกำรต่ำง ๆ จ�ำพวก 

ปิตตวิสิยันีก้เ็ป็นอยูด้่วยอำหำรส�ำหรบั

จ�ำพวกนั้น และเป็นอยู่ด้วยอำหำรที่

ญำติมิตรท�ำบุญอุทิศไปให้ จ�ำพวกน้ี

เท่ำนั้นจึงเป็นฐำนะที่จะได้รับผล

 ชำณุสโสณิพรำหมณ์ก็ถำมว่ำ ถ้ำ

ญำติสำโลหิตท่ีอุทิศให้นั้นไม่ไปเกิดใน

ปิตติวิสัยใครจะได้รับผล

 ในพระสูตรก็กล่ำวว่ำ ได้ตรัสตอบ

ว่ำ ญำตสิำโลหติอืน่ ๆ จำกนัน้กจ็ะได้

รับผล เพรำะว่ำที่จะว่ำงจำกญำติสำ-

โลหิตของใครเลยนั้นเป็นอันไม่มี

 ชำณสุโสณพิรำหมณ์กถ็ำมต่อไปว่ำ  

เมื่อไปเกิดในอฐำนะคือในก�ำเนิดท่ีจะ

ไม่ได้รบัผลจะมีข้อปรกิปัอนัใดบ้ำงทีเ่ขำ

จะได้รับผลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

 ตรัสตอบว่ำ เขำก็จะได้รับผลของ

ทำนทีเ่ขำท�ำไว้เอง เช่นว่ำถ้ำเขำได้เคย

บ�ำเพ็ญทำนไว้ เม่ือไปเกิดเป็นสัตว์

ดริจัฉำน เช่นเป็นช้ำง เป็นม้ำ กไ็ม่ใคร่

จะอดอยำก มนี�ำ้ มข้ีำว มอีำหำรอะไร

ทักษิณานุปทาน
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บริบูรณ์ เม่ือไปเกิดเป็นมนุษย์ เป็น 

เทพ กจ็ะไม่ขำดแคลน มสีิง่ทีต้่องกำร

บริบูรณ์ ก็เป็นผลของทำนท่ีเขำท�ำไว้

น้ันเอง ซึ่งสรุปลงว่ำ ทายก คือผู้ให้  

ผู้บริจำคนั้นจะไม่ไร้ผล

 เมื่อสรุปลงแล้ว มติทำงพระพุทธ-

ศำสนำได้แสดงไว้ว ่ำ กำรบ�ำเพ็ญ 

ทักษิณา ที่จะส�ำเร็จประโยชน์แก่ผู้ละ

ไปแล้วนั้น

 ๑. ทายก ทายกิา คือผูใ้ห้ ผูบ้รจิำค  

จะต้องตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้ จะใช้น�้ำ

กรวดหรอืไม่ใช้น�ำ้กรวดกต็ำมไม่ส�ำคัญ 

ส�ำคัญที่ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้

 ๒. ผู้ที่ละไปแล้วนั้นไปเกิดในปิตติ-

วสิยัด่ังกล่ำว และได้ทรำบ ได้อนโุมทนำ 

คือ บนัเทงิยนิดใีนกำรบ�ำเพญ็กศุลของ

ญำติในโลกนี้ และ

 ๓. จะต้องถงึพร้อมด้วยทกัขเิณยย-

บุคคล คือบุคคลผู้ควรทักษิณำ ถ้ำใน 

ศำสนำพรำหมณ์ กพ็วกพรำหมณ์เป็น

ทักขิเณยยะ คือผู้ควรทักษิณำของเขำ 

ถ้ำในพระพุทธศำสนำก็หมำยถึงพระ-

ภิกษสุงฆ์ แต่ว่ำกำรบ�ำเพญ็ทำนแม้ใน

บุคคลหรือในส่วนอื่นก็ถือว่ำเป็นบุญ 

เมื่อเป็นบุญแล้ว อุทิศส่วนกุศลไปให้ก็

ส�ำเร็จประโยชน์เหมือนกัน

 เดีย๋วนีใ้นทำงรำชกำรมีใช้อีกค�ำหนึง่ 

ทักษิณานุสรณ์ ตัดบทเป็น ทักษิณ 

แล้วก็ อนสุรณ์ อนสุรณ์กแ็ปลว่ำ ตำม

ระลกึถงึ แปลรวมกนัเข้ำควำมกไ็ม่สนทิ

นัก ตำมระลึกถึงทักษิณำ แต่ว่ำมำ

บัญญัติใช้ในควำมหมำยถ้ำท�ำบุญ มี

สวดมนต์ มีเลี้ยงพระด้วย เรียกว่ำ

ทักษิณำนุปทำน ถ้ำมีแต่สวดมนต์ มี

บงัสุกลุ มีสดบัปกรณ์ แต่ไม่เลีย้งพระ 

ก็เรียกว่ำ ทักษิณำนุสรณ์

 กำรบ�ำเพ็ญทักษิณำนุปทำนนั้น  

ของพรำหมณ์ไม่ค่อยยอมจะให้ขำดผ้ำ 

ขำดอำหำร คือจะต้องมีกำรให้ผ้ำ 

ให้อำหำรแก่พวกพรำหมณ์ ในฝ่ำย 

พระพุทธศำสนำก็เหมือนกัน จะท�ำให้

บริบูรณ์จะต้องมีทั้งผ้ำทั้งอำหำร และ

ผ้ำนัน้ในวิธบี�ำเพญ็กไ็ม่ใช้ถวำยด้วยมอื 

แต่ใช้ทอดให้พระบงัสกุลุหรอืสดบัปกรณ์ 

ถ้ำผูต้ำยเป็นบคุคลสำมญักเ็รยีกบงัสกุุล 

ถ้ำเป็นเจ้ำนำยชัน้หม่อมเจ้ำขึน้ไปกเ็รยีก 

สดับปกรณ์

 บงัสกุลุ กเ็ป็นชือ่ของผ้ำเก่ำ ทีก่ล่ำว

ถงึในนสิสัยข้อที ่๑ ว่ำนุง่ห่มผ้ำบังสุกลุ

 สดบัปกรณ์ แปลว่ำ เจด็คัมภร์ี เป็น

ชือ่ของอภธิรรมทีม่เีจด็คมัภีร์ เม่ือเวลำ

จะสวดศพนิยมเอำบทพระบำลีใน 

พระอภธิรรมเจด็คมัภร์ีมำสวด เมือ่ถงึ

ตอนชักผ้ำก็เอำมำเป็นชื่อผ ้ำเป ็น

สดับปกรณ์ มีด้ำยสำยสิญจน์หรือ 

ผ้ำภูษำโยงจำกศพหรือจำกอัฐิมำข้ำง

หน้ำพระ และเจ้ำภำพกน็�ำไปทอด วำง

ทักษิณานุปทาน
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ไว้บนผ้ำภษูำโยงหรอืบนด้ำยสำยสญิจน์

นั้น แล้วพระก็จับผ้ำ ใช้มือขวำจับผ้ำ

แล้วก็ว ่ำพระพุทธภำษิตบทบังสุกุล  

อนจฺิจา วต สงฺขารา สังขารทั้งหลาย

ไม ่เที่ยงหนอ อุปฺปาทวยธมฺมิโน  

มีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมสิ้นไป

เป็นธรรมดา อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ 

เกดิขึน้แล้วกด็บัไป เตส ํวปูสโม สโุข 

ความสงบระงับแห่งสังขารเหล่าน้ัน

เป็นสขุ ในฝ่ำยพระธรรมยุตว่ำเพ่ิมเข้ำ

อกีคำถำหนึง่ว่ำ สพเฺพ สตตฺา มรนฺต ิจ 

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดี 

มรึสุ จ มริสฺสเร ตายไปแล้วก็ดี  

จักตายข้างหน้ากด็ ีตเถวาห ํมรสิสฺามิ 

ตัวเราก็จักตายอย่างน้ันเหมือนกัน  

นตถฺ ิเม เอตถฺ สสํโย ความสงสยัใน

เรื่องตายนี้ไม่มีแก่เรา

 ครำวนี้ถ้ำเอำผ้ำไปทอดไว้ที่หีบศพ

บนเมรุจะเผำแล้ว พระไปชักก็ว่ำบทนี้ 

แต่เรียกว่ำ มหาบังสุกุล เป็นเพรำะ

ใกล้ศพเข้ำไปมำกสักหน่อย ทอดผ้ำ

ภูษำโยงหรอืสำยสญิจน์นัน้ไกลศพหน่อย 

ในพระพุทธประวัติมีเล่ำว่ำ เมื่อพระ-

พุทธเจ้ำเสด็จไปทรมำนอุรุเวลกัสสปะ

ที่ต�ำบลอุรุเวลำได้ทรงชักมหำบังสุกุล 

แต่ว่ำไม่ได้ทรงท�ำเป็นพธิอีย่ำงน้ี คอืไป

ทรงชักผ้ำที่เขำห่อศพทิ้งไว้มำทรงซัก

ย้อมท�ำเป็นจีวรส�ำหรับทรงครอง ใน

ธรรมเนียมไทยเรำบำงแห่งกม็เีหมอืนกนั 

เอำศพไปไว้ในป่ำ หรือในสมุทมุพุม่ไม้ 

แล้วเอำผ้ำไปไว้ในมือศพ ท�ำเป็น 

กระดำนกลไว้แล้วนมินต์พระไปชกั พอ

พระเข้ำไปก็ไปเหยียบกระดำนกลนั้น 

ศพกล็กุขึน้นัง่ท�ำท่ำเหมือนจะถวำยผ้ำ 

แล้วพระกช็กัเอำมำ แต่ว่ำบำงทเีขำไม่

บอกให้พระรู ้ถ้ำขวญัไม่ดกีแ็ย่เหมอืนกนั 

วิธีชักผ้ำบังสุกุลนี้คงจะมุ่งส�ำหรับพระ

ทีถ่อืรับผ้ำบงัสกุลุเป็นวตัร คอืไม่รบัผ้ำ

ที่ทำยกถวำยหรืออีกอย่ำงหนึ่งก็รักษำ

ธรรมเนยีมเก่ำทีแ่ปลว่ำ พระไปเปลือ้ง

เอำมำจำกศพเน่ำ ๆ ทเีดยีว แล้วกน็�ำ

มำซกัย้อมท�ำเป็นผ้ำนุง่ห่ม ดัง่พระพุทธเจ้ำ

ได้ทรงท�ำมำแล้ว ดัง่เล่ำไว้ในพระพทุธ-

ประวตันิัน้ (พ.พ. ๘๒-๘๗) ด ูรตันสูตร ด้วย

ทักษิณานุสรณ์ ดู ทักษิณานุปทาน

ทัศนศึกษา ดู อุดมศึกษา

ทัสสนะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ทัสสนอริยะ ดู อุดมศึกษา

ทัสสยุ ดู วิสุทธิ ๗

ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัโลก ด ูมนษุยโลก

ทางลม คือลมหำยใจ เป็นทำงของควำมสืบ

อำยหุรือชีวติ ถ้ำขัดข้องสิน้ลม ก็สิน้ชีวิต 

แม้ในกำรปฏิบัติธรรม ทำงลมนี้ก็เป็น

ทำงแห่งวชิชำวมิตุต ิดงัทีท่่ำนแสดงว่ำ 

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ทรงปฏิบัติ

ด�ำเนนิทำงลมนี ้เมือ่ทรงเริม่เข้ำทำงถกู 

คอืทรงท�ำอำนำปำนสต ิสตกิ�ำหนดลม

หำยใจเข้ำออก ทรงได้สมำธฌิำน และ

ทักษิณานุสรณ์
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ญำณโดยล�ำดับ จนถึงอำสวักขยญำณ 

(ญำณเป็นเหตสุิน้อำสวะ) จงึได้ตรสัรู้ 

เพรำะฉะนัน้ เมือ่ทรงแสดงธรรมสัง่สอน

ในหมวดอภญิญำเทสติธรรม (ธรรมท่ี

ทรงแสดงเพ่ือควำมรู้ยิ่งเห็นจริง) คือ

โพธปัิกขิยธรรม ซ่ึงเริม่ต้นด้วยสตปัิฏ-

ฐำน จึงทรงยกอำนำปำนสติขึ้นแสดง

เป็นข้อแรกในหมวดกำยำนปัุสสนำ (สติ

ก�ำหนดพจิำรณำกำย)

 ต่อไปนี้ จักแสดงอำนำปำนสติใน

หมวดนั้น ยกพระบำลีเป็นหลักกระทู้  

แล้วเกบ็ควำมอธบิำยในปฏสิมัภิทำมรรค

และวสิทุธมิรรค มำกล่ำวโดยล�ำดบั มี

อธิบำยค�ำและอนุสนธิควำมพอสมควร 

 ปฏิสัมภิทำมรรคนั้น ท่ำนว่ำเป็น

ภำษติพระสำรบีตุรเถระ ท่ำนสงัคำยนำ  

จัดเข้ำในชั้นบำลีพระไตรปิฎก หมวด

ขุททกนิกำย

 วสิทุธมิรรคนัน้ พระพทุธโฆษำจำรย์

แต่งในลังกำทวีป จัดเป็นปกรณ์พิเศษ  

ชั้นหลังลงมำ

 อานาปานสต ิตามพระบาลมีหาสติ

ปัฏฐานสูตร

 ทีท่�า คอื ป่ำ โคนไม้ หรอืเรอืนว่ำง

 อริยิาบถ นัง่ขัดบลัลังก์ ตัง้กำยตรง

 อุปัฏฐานแห่งสติ คือ ด�ำรงสติ

ก�ำหนดมัน่ มสีตหิำยใจเข้ำ มสีตหิำยใจ

ออก

 ชั้น ๑ หำยใจเข้ำยำว ก็รู้ว่ำหำยใจ

เข้ำยำว หำยใจออกยำว ก็รู้ว่ำหำยใจ

ออกยำว

 ชั้น ๒ หำยใจเข้ำสั้น ก็รู้ว่ำหำยใจ

เข้ำส้ัน หำยใจออกสั้น ก็รู้ว่ำหำยใจ

ออกสั้น

 ชั้น ๓ ศึกษำคือส�ำเหนียกว ่ำ  

เรำจักรู้ตลอดกำยทั้งหมดหำยใจเข้ำ 

เรำจักรู้ตลอดกำยทั้งหมดหำยใจออก

 ชั้น ๔ ศึกษำคือส�ำเหนียกว ่ำ  

เรำจกัระงบักำยสงัขำร (เครือ่งปรงุกำย

คือกองลม) หำยใจเข้ำ ศึกษำคือ

ส�ำเหนียกว่ำ เรำจักระงับกำยสังขำร

หำยใจออก

 เหมอืนอย่ำงช่ำงกลงึ หรอืศษิย์ของ

ชำ่งกลึงผู้ฉลำด ชักเชือกกลึงยำวหรือ

สั้น ก็รู้ว่ำชักเชือกกลึงยำวหรือสั้น

 องค์ประกอบสําคัญ ของอำนำ- 

ปำนสติ คือ อาตาปี มีควำมเพียร  

สมฺปชาโน รู้ตัว สติมา มี สติ

 จุดมุ ่งหมาย คือ วิเนยฺย โลเก  

อภิชฺฌาโทมนสฺส� ก�ำจัดควำมยินดี

ยินร้ำยในโลกเสีย

 อธบิายของพระอาจารย์ ข้อว่ามีสติ

หายใจเข้า มีสติหายใจออก 

 ในปฏสิมัภทิำมรรค อธบิำยโดยควำม

ว่ำสติย่อมตั้งมั่น เมื่อรู้ทั่วควำมที่จิตมี

อำรมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่ำน ด้วยสำมำรถ

แห่งลมอสัสำวะ (หำยใจเข้ำ) ปัสสำสะ 

ทางลม
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(หำยใจออก) ยำวหรอืสัน้ ท�ำสต ิด้วย

สตินั้น ด้วยญำณนั้น

 ชัน้ ๑ หรอื ๒ หายใจเข้าออกยาว

หรอืสัน้ กร็ูว่้าหายใจเข้าออกยาวหรอื

สัน้

 ในปฏิสัมภิทำมรรค อธิบำยว่ำ

 ๑. ระบำยลมอัสสำวะยำวหรือสั้น  

  ในกำล กล่ำวคือ ระยะเวลำท่ี 

  หำยใจยำวหรือสั้น

 ๒. ระบำยลมปัสสำสะยำวหรือสั้น

 ๓. ระบำยท้ังลมอัสสำสะทั้งลม 

  ปัสสำสะยำวหรือสั้น

 เมือ่ระบำยลมอัสสำสะปัสสำสะยำว

หรือสั้น ฉันทะย่อมเกิด

 ๔. ระบำยลมอสัสำสะยำวหรอืสัน้ที ่

  ละเอียดกว่ำน้ัน ด้วยสำมำรถ 

  แห่งฉันทะ

 ๕. ระบำยลมปัสสำสะยำวหรอืส้ันที่ 

  ละเอียดกว่ำน้ัน ด้วยสำมำรถ 

  แห่งฉันทะ

 ๖. ระบำยท้ังลมอัสสำสะทั้งลม 

  ปัสสำสะยำวหรือสั้น ที่ละเอียด 

  กว่ำนัน้ ด้วยสำมำรถแห่งฉนัทะ

 เมือ่ระบำยลมอัสสำสะปัสสำสะยำว

หรอืสัน้ทีล่ะเอียดกว่ำน้ัน ด้วยสำมำรถ

แห่งฉันทะ ปรำโมชย่อมเกิด

 ๗. ระบำยลมอัสสำสะ ยำวหรือสั้น  

  ที่ละเอียดกว่ำนั้น ด้วยสำมำรถ 

  แห่งปรำโมช

 ๘. ระบำยลมปัสสำสะยำวหรือส้ัน  

  ที่ละเอียดกว่ำนั้น ด้วยสำมำรถ 

  แห่งปรำโมช

 ๙. ระบำยท้ังลมอัสสำวะ ท้ังลม 

  ปัสสำสะ ยำวหรือส้ัน ท่ีละเอยีด 

  กว่ำนัน้ ด้วยสำมำรถแห่งปรำโมช

 เมือ่ระบำยลมอสัสำสะปัสสำสะ ยำว

หรอืสัน้ ทีล่ะเอยีดกว่ำนัน้ ด้วยสำมำรถ

แห่งปรำโมช จิตย่อมหยุดจำกลม

อสัสำสะปัสสำสะ ยำวหรอืสัน้ อเุบกขำ

ย่อมต้ังม่ัน, ด้วยอำกำรเหล่ำนี ้กองลม

อสัสำสะปัสสำสะ ยำวหรอืส้ัน เป็นตวั

อุปัฏฐำน คือที่เข้ำไปตั้งแห่งสติ สติ

เป็นตัวอนุปัสสนำญำณ คือควำมหยั่ง

รูเ้ป็นเคร่ืองพจิำรณำดใูห้เหน็ตำมอำกำร 

(ต่ำงจำกวิปัสสนำญำณ คือควำมหยั่ง

รู ้เป็นเครือ่งพจิำรณำดใูห้เห็นแจ้งตำม

ลักษณะ คือไตรลักขณ์)

 ในวิสุทธมิรรค อธบิำยอ้ำงในปฏสัิม-

ภทิำมรรคนัน้ อธิบำยค�ำว่ำยำวหรือส้ัน

ว่ำส�ำหรับคนหมำยถึงระยะกำลแห่ง

กำรหำยใจ และได้แสดงคำถำสรุป 

ควำมว่ำ

 ทีโฆ รสฺโส จ อสฺสาโส

 ปสฺสาโสปิ จ ตาทิโส

 จตฺตาโร วณฺณา วตฺตนฺติ

 นาสิกคฺเคว ภิกฺขุโน

 แปลควำมว่ำ วรรณะทัง้ ๔ คอื ลม

อัสสำสะยำว ๑ ลมอัสสำสะสั้น ๑  
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ลมปัสสำสะสัน้ยำว ๑ ลมปัสสำสะสัน้ 

๑ เป็นไปท่ีปลำยแห่งจมูกของภิกษุ  

(ผู้รู้อยู่นั้น)

 ชั้น ๓ ศึกษาสําเหนียกว่า เราจัก

รูต้ลอดกายทัง้หมด หายใจเข้าหายใจ

ออก

 ในปฏิสัมภิทำมรรคอธิบำยว่ำ กำย

มี ๒ คือ นำมกำย ๑ รูปกำย ๑  

นำมกำย ได้แก่ เวทนำ สญัญำ เจตนำ 

มนสิกำร นำมและนำมกำย และส่วน

ที่เรียกว่ำจิตตสังขำร รูปกำย ได้แก่

มหำภูตรูป ๔ อุปำทำยรูป คือ รูป

อำศัยมหำภูตรูป ๔ ลมอัสสำสะ 

ลมปัสสำสะท่ีเป็นท่ีผูกกระชับจิต คือ

นิมิต และส่วนท่ีเรียกว่ำ กำยสังขำร 

(รวมควำมว่ำ ทั้งนำมกำยทั้งรูปกำยที่

รวมกันอยู่หมดทั้งก้อน) 

 ข้อว่ารูต้ลอด คอืเมือ่รูท่ั้วควำมทีจ่ติ

มอีำรมณ์เดยีวไม่ฟุ้งซ่ำน ด้วยสำมำรถ

แห่งลมหำยใจเข้ำออก ยำวหรอืสัน้ สติ

ย่อมตั้งมั่น, ย่อมรู้ตลอดกำยเหล่ำนั้น

ด้วยสตนิัน้ด้วยญำณนัน้, เม่ือค�ำนงึอยู่

ย่อมรู้ตลอดกำยเหล่ำนั้น, เมื่อรู้อยู่..., 

เมือ่เหน็อยู่..., เม่ือพิจำรณำอยู.่.., เม่ือ

ตั้งจิตอยู ่..., เมื่อปลงใจแน่อยู ่ด้วย

ศรัทธำ..., เม่ือประคองควำมเพียรอยู่..., 

เมื่อด�ำรงสติมั่นอยู่..., เมื่อตั้งจิตมั่น

อยู่..., เมื่อรู้ทั่วอยู่ด้วยปัญญำ..., เมื่อ

รู้ย่ิงธรรมที่ควรรู้ย่ิง..., เมื่อก�ำหนดรู้

ธรรมทีค่วรก�ำหนดรู้..., เมือ่ละธรรมที่

ควรละ..., เมือ่อบรมธรรมทีค่วรอบรม..., 

เมือ่กระท�ำให้แจ้งธรรมทีค่วรกระท�ำให้

แจ้ง ย่อมรู้ตลอดกำยเหล่ำนั้น, ย่อมรู้

ตลอดกำยเหล่ำนั้นอย่ำงนี้ กองลม 

(ประเภท) ท่ีรูต้ลอดกำยทัง้หมด หำยใจ

เข้ำหำยใจออก เป็นตัวอุปัฏฐำน สติ

เป็นตัวอนุปัสสนำญำณ

 ข้อว่าศึกษาส�าเหนียก ท่ำนแสดง

สิกขำ ๓ และแสดงว่ำค�ำนึงอยู่ รู้อยู่  

เห็นอยู่ พิจำรณำอยู่เป็นต้น ชื่อว่ำ 

ศึกษำส�ำเหนียก

 ในวิสุทธิมรรค อธิบำยว่ำ ข้อว่ารู้

ตลอดกายทัง้ปวงนัน้ ค�ำว่ำกำย ได้แก่

กองแห่งลมอัสสำสะปัสสำสะ รู้ตลอด

กำยทั้งปวง ก็คือรู้เบื้องต้น ท่ำมกลำง 

และทีสุ่ด แห่งกองลมอสัสำสะปัสสำสะ

ทัง้ส้ิน อธบิำยรวมกันว่ำ ศกึษำส�ำเหนยีก

ว่ำ เรำจักกระท�ำเบ้ืองต้น ท่ำมกลำง

และทีสุ่ด แห่งกองลมอสัสำสะปัสสำสะ

ทัง้สิน้ ให้ปรำกฏ แจ่มแจ้ง หำยใจเข้ำ

หำยใจออก

 ข้อว่าศึกษา ก็คือสืบต่อ พยำยำม 

และแก้สิกขำ ๓ ตำมนัยท่ีกล่ำวใน 

ปฏิสัมภิทำมรรค

 อนึ่ง ได้อธิบำยว่ำ ในชั้น ๑ หรือ

ชั้น ๒ ไม่พึงกระท�ำกิจอื่นนอกจำก

หำยใจเข้ำหำยใจออกตำมปรกตแิต่อย่ำง

เดียว ส่วนตั้งแต่ชั้น ๓ ขึ้นไป พึง
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ประกอบควำมเพียร ในอันยังญำณให้

เกิดขึ้นเป็นต้น ท่ำนจึงประกอบบำลี

เป็นอนำคตกำลว่ำ... จักรู้ตลอด...

 มีข้อพึงสังเกตว่ำ ในชั้น ๓ นี้ ใน 

วิสุทธิมรรคไม่อ้ำงอธิบำยในปฏิสัม- 

ภิทำมรรค เพรำะท่ำนแก้ค�ำว่ำกำยใน

ชั้นน้ีต่ำงกัน คือในปฏิสัมภิทำมรรค 

แก้ทัง้นำมกำยรูปกำยทัง้หมด, ส่วนใน

วิสุทธิมรรค แก้เจำะจงเฉพำะกองลม

ทั้งสิ้นดังกล่ำวแล้ว

 ชั้น ๔ ศึกษาสําเหนียกว่า เราจัก

ระงับกายสังขาร หายใจเข้าหายใจ

ออก

 ในปฏิสัมภิทำมรรค อธิบำยว่ำ  

กำยสงัขำรกไ็ด้แก่ ลมอสัสำสะปัสสำสะ  

ยำวหรอืสัน้ ดังกล่ำวใน ๓ ชัน้ข้ำงต้น, 

ศกึษำระงบัดบัสงบกำยสงัขำรเหล่ำนัน้,  

(อย่ำงหยำบ) ท่ีเป็นเหตุให้กำยน้อม

มำน้อมไปเป็นต้น, (อย่ำงละเอียด) ท่ี

ไม่เป็นเหตใุห้กำยน้อมมำน้อมไปเป็นต้น, 

ชื่อว่ำย่อมศึกษำว่ำ เรำจักระงับกำย

สังขำร อย่ำงหยำบ (หรือ) อย่ำง

ละเอยีด หำยใจเข้ำ หำยใจออก, ศึกษำ

อยู่เช่นว่ำอย่ำงนี้ (จนลมระงับ) เมื่อ

เป็นเช่นนี้ก็จะไม่มีกำรอบรมก�ำหนด

เพือ่เข้ำไปได้ลม, ไม่มีกำรอบรม ก�ำหนด 

ลมอัสสำสะปัสสำสะ ไม่มีกำรก�ำหนด

อบรมอำนำปำนสติ ไม่มีกำรก�ำหนด

อำนำปำนสติสมำธิ บัณฑิตจะไม่เข้ำ

ออกสมำบตันิัน้ ให้ศึกษำอยู่เช่นว่ำอย่ำง

นีว่้ำ เรำจกัระงบักำยสงัขำร หำยใจเข้ำ 

หำยใจออก, เม่ือเป็นเช่นนี ้กจ็ะมีกำร

อบรมก�ำหนด เพื่อเข้ำไปได้ลม, จะมี

กำรอบรมก�ำหนดลมอสัสำสะปัสสำสะ 

จะมีกำรอบรมอำนำปำนสติ จะมีกำร

ก�ำหนดอบรมอำนำปำนสตสิมำธ ิบณัฑิต

ทั้งหลำยจะเข้ำบ้ำงออกบ้ำงซึ่งสมำบัติ

นัน้ มอุีปมำเหมอืนอย่ำงว่ำ เมือ่บคุคล

ตกีงัสดำล เสียงหยำบย่อมเป็นไปก่อน 

จติย่อมเป็นไปเพรำะถอืเอำเสยีงหยำบ

เป็นนิมิตด้วยดี, เมื่อเสียงหยำบดับไป

แล้ว หลงัถัดนัน้มำเสียงทีล่ะเอยีดย่อม

เป็นไป จิตย่อมเป็นไปเพรำะถือเสียง

ละเอียดเป็นนิมิตด้วยดี, เมื่อเสียง

ละเอียดดับไปแล้ว หลังถัดนั้นมำ จิต

ย่อมเป็นไปแม้เพรำะมนีมิติแห่งเสยีงที่

ละเอยีดเป็นอำรมณ์ฉันใด, ลมอสัสำสะ

ปัสสำสะ กฉ็นันัน้ ส่วนทีห่ยำบเป็นไป

ในทแีรก จติไม่ถึงควำมฟุง้ซ่ำน เพรำะ

ถือเอำลมอัสสำสะปัสสำสะเป็นนิมิต

ด้วยดี, เมื่อลมอัสสำสะปัสสำสะส่วน

ที่หยำบดับไปแล้ว หลังถัดนั้นมำ ลม

อัสสำสะปัสสำสะส่วนที่ละเอียดย่อม

เป็นไป จิตย่อมไม่ถึงควำมฟุ้งซ่ำน 

เพรำะถอืเอำลมอัสสำสะปัสสำสะส่วน

ที่ละเอียดเป็นนิมิตด้วยดี, เม่ือลม

อัสสำสะปัสสำสะส่วนที่ละเอียดดับไป

แล้ว จติย่อมไม่ถงึควำมฟุง้ซ่ำน เพรำะ
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มีนิมิตแห่งลมอัสสำสะปัสสำสะส่วนที่

ละเอียดเป็นอำรมณ์, เม่ือเป็นเช่นนี้  

ก็จะมีกำรอบรมก�ำหนดเพื่อเข้ำไปได้

ลม, มีกำรอบรมก�ำหนดลมอัสสำสะ

ปัสสำสะ, มีกำรก�ำหนดอบรมอำนำ-

ปำนสติ, มีกำรก�ำหนดอบรมอำนำ- 

ปำนสติสมำธิ, หมู่บัณฑิตจะเข้ำ-ออก

สมำบัตินั้น, กองลม (ประเภท) ที่จะ

ระงบักำยสังขำร หำยใจเข้ำ หำยใจออก 

เป็นตัวอุปัฏฐำน, สติเป็นตัวอนุปัส- 

สนำญำณ

 ในวิสุทธิมรรค อธิบำยโดยควำมว่ำ 

ในเวลำท่ีมิได้ก�ำหนด (ปริคฺคห) ใน

กำลก่อน กำยและจิตหยำบ กระสับ

กระส่ำย เม่ือเป็นเช่นนี้ ลมอัสสำสะ

ปัสสำสะก็หยำบ หำยใจแรง จมูกไม่

พอ หำยใจทำงปำกกม็,ี แต่เมือ่ก�ำหนด

กำยและจิตจนสงบระงับ ลมหำยใจ 

ย่อมละเอียด ถึงต้องค้นหำว่ำมีอยู่หรอื

ไม่หนอ, เหมือนคนวิง่ลงจำกภูเขำ หรอื

ยกของหนักลงจำกศีรษะ ลมอัสสำสะ

ปัสสำสะย่อมหยำบ จมกูไม่พอ หำยใจ

ทำงปำก, แต่เมื่อพักให้หำยเหนื่อย  

อำบ ดืม่ นอนทีร่่มเยน็ ลมหำยใจย่อม

ละเอียดฉะนั้น, ทั้งนี้ เพรำะในเวลำที่

มไิด้ก�ำหนดในกำลก่อน ย่อมไม่มคีวำม

ค�ำนึงประมวลใจมนสิกำรพิจำรณำว่ำ 

เรำระงับกำยสังขำรที่หยำบ ๆ แต่ 

ในเวลำที่ก�ำหนด ย่อมมีควำมค�ำนึง

ประมวลใจมนสิกำรพิจำรณำ, ฉะนั้น 

กายสงัขารในกาลทีกํ่าหนดจงึละเอยีด

กว่าในกาลท่ีมิได้กําหนด ท่ำนอ้ำง 

คำถำของพระโบรำณำจำรย์ว่ำ 

 สารทฺเธ กายจิตฺเต จ อธิมตฺต�  

ปวตฺตติ

 อสารทธฺมฺหิ กายมฺห ิสขุุม� สมฺปวตฺ-

ตติ.

 แปลว่ำ “เมื่อกำยและจิตกระสับ

กระส่ำย กำยสงัขำรย่อมเป็นไปหยำบ  

เมือ่กำยและจติไม่กระสับกระส่ำย กำย

สงัขำรย่อมเป็นไปละเอยีด″ ท่ำนอธบิำย

ต่อไปว่ำ กำยสังขำรย่อมหยำบและ

ละเอียดเลื่อนขึ้นไปเป็นชั้น ๆ เช่น 

หยำบในเวลำก�ำหนด ละเอยีดในอปุจำร

แห่งปฐมฌำน, หยำบแม้ในอปุจำรแห่ง

ปฐมฌำน ละเอียดในปฐมฌำน ดังนี้

เป็นต้น, นี้ในทำงสมถะ ส่วนในทำง

วิปัสสนำ หยำบในเวลำมิได้ก�ำหนด 

ละเอยีดในเวลำก�ำหนดมหำภูตรปู, แต่

ในเวลำนั้นก็ยังหยำบ ละเอียดในเวลำ

ก�ำหนดยิ่ง ๆ ขึ้นไป คือก�ำหนดรูป 

ทัง้ส้ิน, ก�ำหนดทัง้รปู ทัง้อรปู, ก�ำหนด

ปัจจัย, เห็นนำมรูปพร้อมทั้งปัจจัย, 

วิปัสสนำมีไตรลักษณะเป็นอำรมณ์, 

วิปัสสนำอ่อน, วิปัสสนำแก่ ต่อจำกนี้ 

ท่ำนอ้ำงอธิบำยในปฏิสัมภิทำมรรค  

ดังกล่ำวมำแล้ว
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 ข้อควรทราบในปฏิสัมภิทามรรค

 ในปฏิสัมภิทำมรรค ท่ำนแจกแจง

ส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับอำนำปำนสติไว้

เป็นอันมำก จะเก็บควำมมำกล่ำวแต่

บำงส่วนที่เห็นว่ำควรทรำบดังต่อไปนี้ 

 ธรรมทีเ่ป็นอนัตรายและอปุการของ

สมาธิอย่างละ ๘

 อันตราย อุปการ

๑. กามฉันท์  เนกขัมมะ 

 (ควำมพอ  (ควำมออก

 ใจในกำม) จำกกำม)

๒. พยาบาท อัพยาบาท 

 (ควำมขัดเคือง) (ควำมไม่ขดัเคอืง)

๓. ถีนมิทธะ  อาโลกสัญญา 

 (ควำมง่วงงุน  (ควำมก�ำหนด

 เคลิบเคลิ้ม) หมำยแสงสว่ำง)

๔. อุทธัจจะ  อวิกเขปะ 

 (ควำมฟุ้งซ่ำน)  (ควำมไม่ฟุง้ซ่ำน)

๕. วิจิกิจฉา  ธัมมววัฏฐานะ 

 (ควำมลังเล)  (ควำมก�ำหนด

  ธรรม)

๖. อวิชชา   ญาณ 

 (ควำมไม่รู้จริง) (ควำมหยัง่รูจ้รงิ)

๗. อรติ   ปามุชชะ 

 (ควำมไม่ยนิด)ี (ควำมปรำโมทย์)

๘. อกุศลธรรม กุศลธรรม

 ทั้งปวง ทั้งปวง

 ควำมรู้ในธรรมที่เป็นอันตรำยของ

สมำธิ เรียกว่ำญำณในธรรมท่ีเป็น

อนัตรำย, ควำมรูใ้นธรรมทีเ่ป็นอุปกำร

ของสมำธ ิเรยีกว่ำญำณในธรรมทีเ่ป็น

อปุกำร. จติทีซ่มึซำบด้วยญำณเหล่ำนี้

ย่อมตัง้อยูใ่นเอกภำพ (ควำมเป็นหนึง่) 

ย่อมหมดจดจำกนิวรณ์, ธรรมที่เป็น

อุปกำรเหล่ำนั้น ชื่อว่ำเอกภาพ, ส่วน

ธรรมที่เป็นอันตรำย ชื่อว่ำนิวรณ์  

เพรำะเป็นเครื่องกั้นกำรออกไป. และ

ธรรมที่เป็นอุปกำรเหล่ำนั้น ชื่อว่ำเป็น

ธรรมเครื่องน�ำออกไปด้วย

 อปุกเิลส (เครือ่งเศร้าหมอง) ๑๘

 ๑. เมื่อก�ำหนดสติไปตำมเบื้องต้น  

  ท่ำมกลำง ทีส่ดุของลมอสัสำสะ  

  จิตถึงควำมฟุ้งซ่ำนไปภำยใน

 ๒. เมื่อก�ำหนดสติไปตำมเบื้องต้น  

  ท่ำมกลำง ทีส่ดุของลมปัสสำสะ  

  จิตถึงควำมฟุ้งซ่ำนไปภำยนอก

 ๓. มุง่หวงัรกัใคร่อยำกได้ลมอสัสำสะ

 ๔. มุง่หวังรักใคร่อยำกได้ลมปัสสำสะ

 ๕. เม่ือลมอสัสำสะกระทบเคลิบเคล้ิม 

  ไปเสีย (มุจฺฉนำ) ในกำรได้ลม 

  ปัสสำสะ

 ๖. เม่ือลมปัสสำสะกระทบเคลิบ- 

  เคลิม้ไปเสยีในกำรได้ลมอสัสำสะ

 ๗. เมื่อค�ำนึงถึงนิมิต จิตส่ำยไปใน 

  ลมอัสสำสะ

 ๘. เม่ือค�ำนงึถึงลมอสัสำสะ จติส่ำย 

  ไปในนิมิต

 ๙. เมื่อค�ำนึงถึงนิมิต จิตส่ำยไปใน 

  ลมปัสสำสะ
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 ๑๐.  เม่ือค�ำนึงถึงลมปัสสำสะ จิต 

   ส่ำยไปในนิมิต

 ๑๑. เมื่อค�ำนึงถึงลมอัสสำสะ จิต 

   ส่ำยไปในลมปัสสำสะ

 ๑๒. เม่ือค�ำนึงถึงลมปัสสำสะ จิต 

   ส่ำยไปในลมอัสสำสะ

 ๑๓.  จิตแล่นไปคิดอดีต ตกไปใน 

   ควำมฟุ้งซ่ำน

 ๑๔.  จิตหวังอนำคต ซัดส่ำยไป

 ๑๕.  จิตย่อหย่อน ตกไปในควำม 

   เกียจคร้ำน

 ๑๖.  จติทีย่กเกนิไป ตกไปในควำม 

   ฟุ้งซ่ำน

 ๑๗.  จติทีแ่จ่ม ตกไปในรำคะ (ควำม 

   ก�ำหนัดยินดี)

 ๑๘.  จิตที่ขุ ่น ตกไปในพยำบำท  

   (ควำมขัดเคือง)

 เมื่อประกอบด้วยอุปกิเลสเหล่ำนี้  

ทั้งกำย ทั้งจิต ย่อมกระสับกระส่ำย 

ดิ้นรนกวัดแกว่ง

 ฐานะ ๖

 ถอดควำมโดยย่อดังนี้ 

 ๑. สมาทหนา ตัง้จติมัน่ในฐำนะเป็น 

 หนึง่ เว้นควำมฟุง้ซ่ำนเพรำะแล่นไป 

 คิดอดีต

 ๒. อธิโมกข์ ตกลงจิตมั่นในฐำนะ 

 เป็นหนึ่งนั้น เว้นควำมซัดส่ำยไป  

 เพรำะหวังอนำคต

 ๓. ปัคคหะ ยกจิตนั้น ละควำม 

 เกียจคร้ำนเพรำะจิตย่อหย่อน

 ๔. นคิคหะ ข่มจิต ละควำมฟุง้ซ่ำน 

 เพรำะยกจิตเกินไป

 ๕. สมัปชญัญะ รูต้วั ละรำคะเพรำะ 

 จิตแจ่ม

 ๖. สัมปชัญญะ รู้ตัว ละพยำบำท 

 เพรำะจิตขุ่น

 จติย่อมบรสุิทธ์ิผ่องแผ้ว ถึงเอกภำพ 

ด้วยฐำนะ ๖ เหล่ำนี้

 เอกภาพ ๔

 ๑.  ควำมปรำกฏแห่งกำรให้กำร 

   สละ เป็นเอกภำพแห่งผูต้กลง 

   ใจบริจำค

 ๒.  ควำมปรำกฏแห่งสมถนิมิต  

   (นมิติแห่งสมถะ) เป็นเอกภำพ 

   แห่งผู้ประกอบอธิจิต (จิตย่ิง  

   คือสมำธิ)

 ๓.  ควำมปรำกฏแห่งลักษณะส้ิน 

   ไปเสื่อมไป เป็นเอกภำพแห่ง 

   ผู้เจริญวิปัสสนำ

 ๕.  ควำมปรำกฏแห่งนโิรธ (ควำม 

   ดับ) เป็นเอกภำพแห่งพระ- 

   อริยบุคคล

 จติทีถ่งึเอกภำพด้วยฐำนะ ๔ เหล่ำ

นี้ ย่อมผ่องใสด้วยปฏิปทำวิสุทธิ อัน

อเุบกขำพอกพนูและเบกิบำนด้วยญำณ

 ปฏิปทาวิสุทธิ (ควำมหมดจดแห่ง

ปฏปิทำ) มลีกัษณะ ๓ คอื จติหมดจด
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จำกอันตรำย ๑ จิตด�ำเนินไปสู่สมถ-

นมิติเป็นมชัฌมิ (เป็นกลำง ๆ) ๑ จติ

แล่นไปในสมถนิมิตนั้น ๑ ปฏิปทำ- 

วสุิทธน้ีิเป็นเบ้ืองต้นของฌำนและมรรค

 อุเบกขานุพรูหนา (ควำมพอกพูน

อุเบกขำ) มีลักษณะ ๓ คือ เพ่งดูจิต 

ที่หมดจดแล้ว ๑ เพ่งดูจิตที่ด�ำเนินไป

สูส่มถะแล้ว ๑ เพ่งดคูวำมปรำกฏแห่ง

เอกภำพ ๑ อุเบกขำนุพรูหนำนี้เป็น

ท่ำมกลำงของฌำนและมรรค

 สัมปหังสนา (ควำมเบิกบำน) มี

ลกัษณะ ๔ คอื เบกิบำนเพรำะไม่ล่วง

ธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ๑ เบิกบำน

เพรำะอินทรีย์ท้ังหลำยรวมรสเป็นอัน

เดียวกัน ๑ เบิกบำนเพรำะพำหนะ  

คือ ควำมเพียรท่ีเข้ำถึงธรรมน้ัน ๑  

เบกิบำนเพรำะเสพคุน้ ๑ สมัปหงัสนำ

นี้เป็นที่สุดของฌำนและมรรค

 ธรรม ๓

 ๑. นิมิต (ที่ลมถูก)

 ๒. ลมอัสสาสะ

 ๓. ลมปัสสาสะ

 ธรรม ๓ เหล่ำน้ี ไม่เป็นอำรมณ์ของ

จิตดวงเดียวกัน แต่ธรรม ๓ เหล่ำนี้  

จะไม่แจ้งก็หำมิได้, และจติก็ไม่ฟุ้งซ่ำน 

ทัง้ปธำน (กำรตัง้ควำมเพียร) ก็ปรำกฏ  

ยงัประโยคให้ส�ำเรจ็ บรรลคุณุวเิศษได้ 

เหมือนอย่ำงต้นไม้ท่ีวำงไว้บนภูมิภำค 

บรุษุตัดต้นไม้น้ันด้วยเล่ือย ย่อมตัง้สติ

ให้ก�ำหนดฟันเลือ่ยอนัถูกทีไ่ม้ ไม่ใส่ใจ

ถึงฟันเลื่อยที่มำ ๆ ไป ๆ ฟันเลื่อยที ่

มำ ๆ ไป ๆ จะไม่แจ้งก็หำมิได้ ทั้ง 

ปธำนก็ปรำกฏยังประโยคให้ส�ำเร็จ 

บรรลถุงึผลด ีนมิติอนัเป็นทีเ่ข้ำผกูพนั

จิตก็เหมือนอย่ำงต้นไม้ที่วำงไว้บน

ภมูภิำค, ลมอสัสำสะปัสสำสะกเ็หมอืน

อย่ำงฟันเล่ือย, นั่งตั้งสติท่ีปลำยจมูก

หรือที่นิมิตปำก ไม่ใส่ใจลมอัสสำสะ

ปัสสำสะที่มำ ๆ ไป ๆ ลมอัสสำสะ

ปัสสำสะทีม่ำ ๆ ไป ๆ จะไม่แจ้งกห็ำมไิด้ 

ทัง้ปธำนก็ปรำกฏ ยังประโยคให้ส�ำเร็จ 

บรรลคุุณวเิศษได้ กเ็หมอืนบรุษุตัง้สติ

ให้ก�ำหนดฟันเลือ่ยอนัถูกทีไ่ม้ ไม่ใส่ใจ

ถึงฟันเลื่อยที่มำ ๆ ไป ๆ เป็นต้น  

ดังที่กล่ำวมำแล้ว ปธำนคือท้ังกำย 

ทั้งจิตสำมำรถแก่กำรงำน, ประโยค 

คอืละอปุกเิลส สงบจติ, คณุวิเศษ คอื

ละสังโยชน์ท�ำให้สิ้นอนุสัย

 ควำมรูใ้นฐำนะ ๖ เอกภำพ ๔ และ

ธรรม ๓ รวม ๑๓ เรียกว่ำญาณใน 

โวทานะ (ควำมผ่องแผ้ว) หรือญำณ

เป็นเครื่องผ่องแผ้ว

 วิธีฝึกหัด

 ในวิสุทธิมรรค แสดงค�ำแนะน�ำ

กลุบตุรผูเ้ป็นอำทกิมัมกิะ คอืผูเ้ริม่ต้น

ปฏบัิตไิว้ว่ำ ให้ท�ำกจิทัง้ปวงมกีำรช�ำระ

ศีลให้บริสุทธิ์เป็นต้น แล้วให้เรียน

กรรมฐำนมีสนธิ (ที่ต่อ) ๕ ในส�ำนัก

อำจำรย์, สนธิ ๕ คือ
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 ๑. อุคคหะ เรียนแบบกัมมัฏฐำน

 ๒. ปริปุจฉนา สอบถำมอธิบำย

 ๓. อุปัฏฐานะ ควำมปรำกฏแห่ง 

  กรรมฐำน

 ๔. อปัปนา ควำมแอบแนบกรรมฐำน

 ๕. ลกัษณะ ลกัษณะก�ำหนดกรรมฐำน 

  ว่ำ กรรมฐำนนี ้มลัีกษณะอย่ำงนี้

 ต่อไปน้ี ท่ำนแนะวธิมีนสกิำรกรรมฐำน

ไว้คือ

 ๑. คณนา กำรนับ

 ๒. อนุพันธนา กำรผูกไว้ด้วยสติ

 ๓. ผุสนา กำรกระทบถูก

 ๔. ฐปนา กำรตั้งจิตให้แอบแนบ

 ๕. สัลลักขณา กำรพิจำรณำโดย 

  ลักษณะคือวิปัสสนำ

 ๖. ววิฏัฏนา กำรหยดุวน คือมรรค

 ๗. ปาริสุทธิ ควำมหมดจด คือผล

 ๘. ปฏปัิสสนา ควำมย้อนพจิำรณำ 

คือ ปัจจเวกขณ์ (พิจำรณำมรรคผลที่

ได้แล้ว)

 มนสกิำรวธิเีหล่ำนี ้ท่ำนอธบิำยเฉพำะ

ข้อที่พึงฝึกหัดแต่เบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 

 คณนา

 คณนา กำรนบั, กำรนบัม ี๒ อย่ำง 

คอืนับช้ำ นับเรว็ ๑. ท่ำนสอนมิให้นบั

ต�่ำกว่ำ ๕ มิให้นับเกิน ๑๐ มิให้นับ

ขำดตกในระหว่ำง, เพรำะเมื่อนับต�่ำ

กว่ำ ก็เป็นโอกำสที่คับแคบไป จิตจะ

ดิน้รน ถ้ำนบัเกนิ ๑๐ จติกจ็ะพะวงอยู่

กับกำรนับ ถ้ำนับขำดตกในระหว่ำง 

จติกจ็ะไหว คดิว่ำกรรมฐำนของเรำถงึที่

สุดแล้วหรือหนอ ฉะนั้น ท่ำนจึงสอน

ให้นับเพื่อเว้นจำกโทษเหล่ำนี้

 ทแีรกท่ำนสอนให้ก�ำหนดนบัช้ำก่อน 

คือเมื่อลมอัสสำสะปัสสำสะด�ำเนิน 

เข้ำออก ๆ อยูโ่ดยปกติ ให้ก�ำหนดนบั

ลมที่ปรำกฏ, ลมที่ไม่ปรำกฏไม่นับ, 

นับช้ำ ๆ (ข้ำมลมที่ไม่ปรำกฏ แต่ไม่

ข้ำมล�ำดบัจ�ำนวนนบั) เรือ่ย ๆ เป็นคู ่ๆ 

ไปดังนี้

 ๑๑, ๒๒, ๓๓, ๔๔, ๕๕,

 ๑๑, ๒๒, ๓๓, ๔๔, ๕๕, ๖๖, 

 ๑๑, ๒๒, ๓๓, ๔๔, ๕๕, ๖๖, ๗๗,

 ๑๑, ๒๒, ๓๓, ๔๔, ๕๕, ๖๖, ๗๗,  

 ๘๘,

 ๑๑, ๒๒, ๓๓, ๔๔, ๕๕, ๖๖, ๗๗,  

 ๘๘, ๙๙,

 ๑๑, ๒๒, ๓๓, ๔๔, ๕๕, ๖๖, ๗๗, 

๘๘, ๙๙, ๑๐๑๐,*

 เมื่อนับ ๑๑ ถึง ๕๕ แล้วย้อนต้น

นับ ๑๑ ใหม่ ถึง ๖๖ ย้อนต้นและ 

เพิม่จ�ำนวนข้ำงหลงัขึน้โดยล�ำดบั ดงันี้ 

จนถงึ ๑๐๑๐ แล้วกย้็อน ๑๑ ถงึ ๕๕  

* ๑๑, ๒๒, ฯลฯ ๙๙, ๑๐๑๐, คือ หนึ่ง-หนึ่ง, 

 สอง-สอง ฯลฯ เก้ำ-เก้ำ, สิบ-สิบ.
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ตั้งต ้นใหม่, นับไปโดยวิธีนี้จนลม 

อัสสำสสปัสสำสะ ที่เข้ำอยู่ออกอยู่

ปรำกฏตลอด ท่ำนจงึสอนให้ละกำรนบั

ช้ำ แต่ให้เปลี่ยนเป็นนับเร็ว คือมิให้

ก�ำหนดถือเอำลมเข้ำข้ำงในและออก

ข้ำงนอก แต่ให้ถอืเอำลมท่ีถงึช่องจมูก

เท่ำนั้นนับว่ำ

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘,

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙,

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐,

 เมื่อนับ ๑ ถึง ๑๐ แล้ว ก็ย้อนไป

นับ ๑ ถึง ๕ ใหม่แล้วย้อนนับ ๑ ถึง 

๖ ใหม่ เพิ่มขึ้นโดยล�ำดับจนถึง ๑๐ 

แล้วก็กลับย้อนต้นใหม่, เม่ือนับอย่ำง

น้ี จิตย่อมมอีำรมณ์เดยีวด้วยก�ำลงัแห่ง

กำรนบั เหมอืนอย่ำงหยุดเรอืในกระแส

น�ำ้อันเชีย่วด้วยค�ำ้ไว้ด้วยถ่อ. ท่ำนแสดง

ว่ำเมือ่นบัเรว็ ๆ กรรมฐำนย่อมปรำกฏ

เหมอืนเป็นไปเนอืง ๆ เมือ่รู้ว่ำกรรมฐำน

เป็นไปเนือง ๆ แล้ว ไม่ก�ำหนดลม

ภำยในและภำยนอก พงึนบัเรว็ ๆ โดย

นัยที่กล่ำวข้ำงต้น, เพรำะว่ำเมื่อส่งจิต

ไปกบัลมทีเ่ข้ำภำยใน จติย่อมเป็นเหมอืน

ภำชนะที่เต็มด้วยมันข้นอันกระฉอก

ด้วยลม เมื่อน�ำจิตออกกับลมที่ออก

ภำยนอก จติย่อมฟุง้ซ่ำนไปในอำรมณ์

หนำแน่นภำยนอก แต่เมื่อตั้งจิตไว้ใน

โอกำสทีล่มถูกก�ำหนดอยู่ ภำวนำย่อม

ส�ำเร็จ ถำมว่ำพึงนับไปนำนเท่ำไร ? 

ตอบว่ำ พงึนบัไปจนกว่ำจะเว้นกำรนบั 

สตกิต็ัง้มัน่อยูใ่นอำรมณ์คอืลมอสัสำสะ

หรือปัสสำสะได้ เพรำะว่ำ กำรนับก็

เพื่อตัดวิตกที่ซ่ำนไปภำยนอก ตั้งสติ

ไว้ในอำรมณ์คือลมอัสสำสะปัสสำสะ

เท่ำนั้น

 อนุพันธนา

 อนุพันธนา กำรผูกไว้ด้วยสติ คือ

หยุดกำรนบั ก�ำหนดไปตำมลมอสัสำสะ

ปัสสำสะด้วยสติให้ตดิต่อกนัไปเนอืง ๆ 

กำรก�ำหนดนั้นไม่ควรก�ำหนดไปตำม

เบือ้งต้น ท่ำมกลำง และทีส่ดุ, ส�ำหรบั

ลมออกข้ำงนอก นำภเีป็นเบือ้งต้น หทยั

เป็นท่ำมกลำง นำสกิเป็นทีส่ดุ,ส�ำหรบั

ลมเข้ำภำยใน ปลำยนำสิกเป็นเบือ้งต้น 

หทยัเป็นท่ำมกลำง นำภเีป็นทีสุ่ด, เมือ่

ก�ำหนดไปตำมเบือ้งต้น ท่ำมกลำง ทีส่ดุ 

จติย่อมฟุง้ซ่ำนเป็นเหตุให้กระสบักระส่ำย

ดิ้นรน เหมือนอย่ำงท่ีท่ำนแสดงไว้ใน

อุปกิเลสของอำนำปำนสติสมำธิที่ยก

มำกล่ำวไว้ข้ำงต้น เพรำะฉะนัน้ จงึไม่

ควรมนสิกำรด้วยก�ำหนดเบื้องต้น 

ท่ำมกลำง และที่สุด แต่พึงมนสิกำร

ด้วยก�ำหนดทีล่มกระทบถูก และก�ำหนด

ให้จิตตั้งมั่นจนแอบแนบที่ เ รียกว่ำ  

อัปปนำ
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 ผุสนาและฐปนา

 ผุสนา ท่ีลมกระทบถูก หรือกำร 

กระทบถกู, พึงมนสกิำรก�ำหนดในท่ีน้ี,  

ที่นี้แหละเรียกว่ำ นิมิต คือท่ีก�ำหนด

สติให้ตั้งลงเป็นหนึ่ง

 ฐปนา ตัง้จติให้แอบแนบ (อัปปนำ) 

คือตั้งจิตให้แอบแนบในนิมิตดังกล่ำว 

ในข้อผุสนำนั้น

 ผสุนำกับคณนำพึงใช้ด้วยกันได้ คือ 

เมื่อนับในที่ที่ลมกระทบถูก ก็เรียกว่ำ 

มนสิกำรด้วยวิธีคณนำและวิธีผุสนำ, 

เมื่อหยุดกำรนับ ผูกจิตไว้ด้วยสติในที่

ทีล่มกระทบถกู และตัง้จติให้แอบแนบ

ในที่นั้น ก็เรียกว่ำ มนสิกำรด้วยวิธี 

อนุพนัธนำ วิธีผุสนำและวิธฐีปนำรวมกนั

 ควำมข้อนี้ มีอุปมำด้วยคนง่อยไกว

ชงิช้ำ คือ คนง่อยไกวชงิช้ำของมำรดำ

และบตุรผูเ้ล่นชงิช้ำ นัง่ทีโ่คนเสำชงิช้ำ 

ย่อมเหน็ท่ีสดุท้ัง ๒ และท่ำมกลำงของ

กระดำนชิงช้ำที่มำและไปโดยล�ำดับ, 

แต่ก็มิได้ขวนขวำยเพื่อจะดูที่สุดทั้ง ๒ 

และท่ำมกลำงนัน้ ฉนัใด ภกิษกุฉั็นนัน้ 

ด�ำรงอยู่ท่ีโคนเสำ คอืนมิติอนัเป็นทีเ่ข้ำ

ผกูจติด้วยสติ แกว่งชงิช้ำคอืลมอสัสำสะ

ปัสสำสะ พักอยู่ในนิมิตนั่นแหละด้วย

สต ิก�ำหนดสตไิปตำมในท่ีท่ีลมอัสสำสะ

ปัสสำสะที่มำ ๆ ไป ๆ ถูกต้อง ตั้งจิต

ไว้ในที่นั้นนั่นแหละย่อมเห็นเบื้องต้น 

ท่ำมกลำงและที่สุดของลมอัสสำสะ

ปัสสำสะ แต่ก็ไม่ขวนขวำยเพื่อจะดู 

ฉะนั้น

 อนึ่ง ท่ำนยกอุปมำด้วยฟันเลื่อยใน

ปฏิสัมภิทำมรรคมำอ้ำง ดังที่กล่ำวไว ้

ข้ำงต้นแล้ว ประโยชน์ส�ำคญัในข้อน้ีคอื 

ไม่มนสิกำรก�ำหนดลมที่มำ ๆ ไป ๆ  

(ให้ก�ำหนดทีน่มิติ คอืทีท่ีล่มกระทบถกู 

แต่ลมทีม่ำ ๆ ไป ๆ กแ็จ้งกร็ูโ้ดยมต้ิอง

มนสิกำรก�ำหนด) ท่ำนแสดงว่ำเมื่อ 

มนสกิำรกรรมฐำน ส�ำหรบับำงคน จะ

เกิดนิมิต (ภำพที่ปรำกฏในสมำธิจิต) 

โดยไม่ยำกและจะส�ำเร็จเป็นอัปปนำ-

สมำธิ (สมำธิแอบแนบ)

 กายเบา

 ท่ำนแสดงว่ำบำงท่ำน เม่ือลมอัสสำสะ

ปัสสำสะทีห่ยำบดบัโดยล�ำดบั เหมอืน

อย่ำงอธิษฐำนในปฏิสัมภิทำมรรคที่

เปรยีบด้วยเสยีงกงัสดำล ควำมกระสบั

กระส่ำยทำงกำยสงบ กำยและจติย่อม

เบำ สรีระกำยเป็นเหมือนลอยขึ้นใน

อำกำศ

 ลักษณะที่ต่างจากกรรมฐานอื่น

 กรรมฐำนอื่น เมื่อเจริญย่ิงขึ้น ก ็

แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ๆ ส่วนกรรมฐำนนี้  

เม่ือเจริญย่ิงขึ้น ก็ย่ิงสุขุมละเอียดจน

แม้ลมไม่ปรำกฏ, ถ้ำเป็นเช่นนี้ ท่ำน

สอนมิให้ตกใจ และเปล่ียนอริยิำบถเลิก

เสีย เพรำะเม่ือเปล่ียนอริยิำบถเลิกเสีย 

กรรมฐำนก็จะเป็นของใหม่ไปใหม่, ท่ำน
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แนะน�ำให้นั่งอยู่ตำมที่นั่นแหละ ให้

พจิำรณำโจทตนด้วยตนว่ำ ธรรมดำลม

อสัสำสะปัสสำสะย่อมไม่มแีก่บคุคล ๗ 

จ�ำพวก คือ ผู้อยู่ในท้องมำรดำ ๑ ผู้

จมน�ำ้ ๑ อสัญญสีตัว์ ๑ ผูต้ำยแล้ว ๑ 

ผู้เข้ำจตุตถฌำน ๑ ผู้มีควำมพร้อม

เพรียง คือเข้ำถึงรูปภพอรูปภพ ๑ ผู้

เข้ำนิโรธ ๑, ตนมิใช่บุคคลเหล่ำนี้ จึง

มลีมอสัสำสะปัสสำสะเป็นแน่นอน แต่

ไม่อำจจะก�ำหนดเพรำะมีปัญญำน้อย, 

เมือ่โจทตนฉะน้ีแล้วให้ด�ำเนินมนสกิำร

ตัง้จติก�ำหนดทีท่ีล่มกระทบถกูโดยปรกติ 

ส�ำหรับคนมีจมูกยำวลมย่อมกระทบ

กระพุ้งจมูก (นำสปฏู) เป็นไป ส�ำหรบั

คนมจีมกูสัน้ ลมย่อมกระทบรมิฝีปำก

บนเป็นไป พึงตั้งที่นี้แหละให้เป็นนิมิต 

(ทีก่�ำหนดดงักล่ำวในข้อผสุนำ) แต่จ�ำ

ปรำรถนำสติปัญญำที่มีก�ำลัง เพรำะ

กรรมฐำนนีส้งบละเอียด และข้อส�ำคญั

ผูม้สีติปัญญำไม่พงึแสวงหำลมอัสสำสะ

ปัสสำสะในทีอ่ืน่ นอกจำกโอกำสทีล่ม

กระทบถูกโดยปรกติ เมื่อประกอบอยู่

เนอืง ๆ นมิติจะปรำกฏในเวลำไม่นำน 

จะส�ำเร็จอัปปนำสมำธิ

 นิมิต

 นิมิตในที่นี้ หมำยถึงภำพที่ปรำกฏ

ในสมำธิจิต มิใช่หมำยถึงท่ีก�ำหนด

ส�ำหรับเข้ำผูกจิตดังกล่ำวมำข้ำงต้น 

ท่ำนแสดงว่ำนมิติปรำกฏไม่เหมอืนกนั

หมดทุกคน, บำงคนเกิดนิมิตมีสัมผัส

สบำยเหมือนปุยนุ่น เหมือนปุยฝ้ำย 

เหมอืนสำยลม, บำงคนเกดินมิติมสัีมผสั

แข็งเหมือนเมล็ดฝ้ำย เหมือนเสี้ยน

ไม้แก่น, บำงคนปรำกฏนิมิตเหมือน 

รูปดำว เหมือนดวงแก้วมณี เหมือน

ดวงแก้วมุกดำ, บำงคนเหมือนสร้อยยำว 

เหมือนพวงดอกไม้ เหมือนเปลวควัน, 

บำงคนเหมอืนใยแมงมมุ กว้ำงเหมอืน

ฝนแผ่, เหมอืนดอกปทมุ, เหมอืนล้อรถ, 

เหมือนมณฑลจันทร์, เหมือนมณฑล

อำทิตย์

 นิมิตเกิดจากสัญญา

 กรรมฐำนอย่ำงเดยีวกนัปรำกฏนมิิต

ต่ำง ๆ กัน เพรำะผู้เจริญมีสัญญำ  

(ควำมส�ำคญัหมำย) ต่ำง ๆ กนั เพรำะ

นิมิตนี้เกิดจำกสัญญำของผู้เจริญ

 ท่ำนสอนว่ำ พึงตั้งจิตในนิมิตนั่น

แหละ แต่ไม่พึงมนสิกำรโดยสี ไม่พึง

มนสิกำรโดยลักษณะ

 ธรรม ๓ ข้อ

 ท่ำนย�้ำถึงธรรม ๓ ข้อ ที่ผู้ปฏิบัติ

ควรรู้ควรเข้ำใจให้ดี จิตมีลมอัสสำสะ

เป็นอำรมณ์ เป็นจิตดวงหนึ่ง จิตมีลม

ปัสสำสะเป็นอำรมณ์ เป็นจิตดวงหนึ่ง 

จติมนีมิติเป็นอำรมณ์ เป็นจิตดวงหนึง่ 

ผู้ใดไม่มีธรรม ๓ เหล่ำนี้ กรรมฐำน

ของผูน้ัน้ ไม่ถึงอปัปนำและอปุจำร ส่วน

ผู้ใดมีธรรม ๓ เหล่ำนี้ กรรมฐำนของ
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ที่ประกอบกับจิตนั้นเป็นอรูป ครั้น

ก�ำหนดนำมรปูอย่ำงนี ้ก็แสวงหำปัจจยั

ของนำมรูปนัน้จนเหน็ จงึข้ำมพ้นควำม

สงสยัทีป่รำรภควำมเป็นไปของนำมรปู

ในกำลทั้ง ๓, ข้ำมควำมสงสัยได้แล้ว 

ก็ก�ำหนดพิจำรณำหมวดนำมรูปโดย

ไตรลกัษณ์, ละวปัิสสนปูกเิลส (เครือ่ง

เศร้ำหมองของวปัิสสนำ) ๑๐ มโีอภำส

เป็นต้น ท่ีเกดิขึน้ในเบือ้งต้นของอทุยัพ-

พยำนปัุสสนำ(ปัญญำพจิำรณำเหน็เกดิ

ดบั) ก�ำหนดปฏปิทำญำณ (ปรชีำหยัง่

รู้ทำงปฏิบัติ) ที่พ้นอุปกิเลสทั้งหลำย 

เป็นทำง (ถกู), ด�ำเนนิปฏบิตัใินทำงที่

ถูกนั้น คือพิจำรณำเห็นทั้งเกิดทั้งดับ, 

ละเกิดพิจำรณำเห็นแต่ดับ, ครั้นนำม

รูปปรำกฏโดยเป็นของน่ำกลัว, ก็เห็น

โทษ, กห็น่ำย, กใ็คร่จะพน้, พิจำรณำ

หำทำง, วำงเฉยในสงัขำร จงึก�ำหนดรู้

อนุโลมอริยสัจจ์แล้ว, สิ้นก�ำหนัดยินดี

ในสังขำรทั้งปวง ก็วิมุตติหลุดพ้นโดย

ล�ำดับ (ห.ก. ๕๙-๘๗)

ผู้นั้นถึงทั้งอุปจำรทั้งอัปปนำ (อธิบำย

ในข้อนี้พร้อมทั้งอุปมำด้วยฟันเลื่อย  

มำในปฏิสัมภิทำมรรค) ท่ำนอ้ำงนิคม

คำถำทีก่ล่ำวไว้ในปฏิสมัภทิำมรรคตอน

นั้นว่ำ 

 นิมิตฺต� อสฺสาสปสฺสาสา อนารมฺ- 

มณเมกจิตฺตสฺส 

 นิมิต, ลมอัสสำสะ, ลมปัสสำสะ,  

 ไม่เป็นอำรมณ์ของจิตดวงเดียวกัน

 อชานโต จ ตโย ธมฺเม ภาวนา  

 นุปลพฺภติ 

 ผู้ไม่รู้ธรรม ๓ ข้อ (นี้) ย่อมไม่ได้ 

 ภำวนำ

 ชานโต จ ตโย ธมฺเม ภาวนา  

อนุปลพฺภติ 

 ผูรู้้ธรรม ๓ ข้อ (นี)้ ย่อมได้ภำวนำ

 วิธีเจริญวิปัสสนา

 ในวสิทุธมิรรคแนะไว้ว่ำ ผูใ้คร่เจรญิ

วิปัสสนำกรรมฐำนต่อไป (ตำมล�ำดับ 

มนสกิำรวธิข้ีอสลัลกัขณำ) ย่อมก�ำหนด

นำมรูป เริ่มตั้งวิปัสสนำ คือพิจำรณำ

กรชกำย (กำยเกดิด้วยธลีุ) และจติอนั

เป็นทีเ่กิดแห่งลมอัสสำสะปัสสำสะ ว่ำ

ลมอัสสำสะปัสสำสะ อำศัยกำยและ

จิตสัญจรเข้ำออกอยู่ เหมือนอย่ำงลม

อำศยัสบูของช่ำงทองท่ีสบูอยู ่และควำม

พยำยำมทีส่มควรกนัของบรุษุย่อมสญัจร 

ฉะน้ัน ย่อมก�ำหนดว่ำ ลมอัสสำสะ- 

ปัสสำสะและกำยเป็นรปู จติและธรรม

ทางสายกลาง ดู พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 

ทางสุดโต่ง ๒ ดู อวิชชา

ทาน ได้แก่กำรให้ เพือ่สงเครำะห์อนเุครำะห์

บูชำ เพื่อให้ผู้รับได้มีควำมสุขจำกส่ิง 

ที่ให้นั้น ดังเช่นที่ได้อธิบำยแล้วในข้อ 

ทานบารม ีทำนบำรมขีองพระโพธสิตัว์

นัน้มุง่พระโพธญิำณ คอืเพือ่พระญำณ 

คือควำมตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ แต่ว่ำ

ทาน



546

ทำนท่ีเป็นรำชธรรมของพระมหำกษัตริย์ 

เพือ่ควำมสขุของประชำชน ยกตัวอย่ำง

เช่นข้อที่พระมหำกษัตริย์ทรงชบุเลีย้ง

พระบรมวงศำนุวงศ์ ข้ำทูลละอองธุลี

พระบำท ข้ำรำชกำร ด้วยพระรำชทำน

พระรำชทรพัย์เครือ่งอปุโภคบรโิภคภณัฑ์ 

ตำมฐำนำนุรูปของบุคคลนั้น ๆ อันได้

รับรำชกำรสนองพระเดชพระคณุ และ

พระรำชทำนพระบรมรำชปูถมัภ์แก่องค์ 

กำรหรือบุคคล และรำษฎรอันเป็นผู้

สมควรน้ัน ๆ ตำมครำวอนัสมควร และ

พระรำชทำนจตุปัจจัยแก่บรรพชิตผู้

ประกอบกจิพระศำสนำ นบัเป็นกำรบชูำ

ธรรมปฏบิตั ิ และนอกจำกนี ้ พระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวยังได้ทรงปฏิบัติ

ในข้อทำนนี้อีกเป็นอันมำก โดยที่ได้

ทรงระลึกถงึหน้ำท่ีของพระมหำกษัตรย์ิ

ทีจ่ะพงึปฏิบัติ เพือ่บ�ำบัดทุกข์บ�ำรงุสขุ

ให้แก่ประชำรำษฎรโดยทั่วไป

 และหลักธรรมคือทำนนี้ก็เป็นหลัก 

ธรรมทีร่ฐับำล ข้ำรำชกำรทกุหมูเ่หล่ำ  

ตลอดจนถงึประชำรำษฎรทัง้ปวงจะพงึ

ปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกัน ดังที่เม่ือเป็น 

รฐับำล เป็นข้ำรำชกำรทกุหมูเ่หล่ำ หรอื 

แม้ผู้ที่ปฏิบัติงำนในรัฐวิสำหกิจทุกหมู่

เหล่ำก็จะต้องปฏิบัติในข้อทำนนี้ด้วย 

อนัหมำยควำมว่ำตัง้ใจปฏบิตัหิน้ำทีด้่วย

ดีให้แก่ประชำชน เพือ่ให้ประชำชนได้

รับสุขประโยชน์อย่ำงเต็มท่ี อันท่ีจริง

นัน้ข้ำรำชกำรตลอดจนถงึรฐับำล และ

ผูป้ฏบิตัหิน้ำทีส่�ำหรบัประชำชนทกุหมู่

เหล่ำก็มีหน้ำที่ที่จะปฏิบัติอยู่แล้วเพื่อ

ประชำชน แต่ว่ำกำรปฏบัิตนัิน้ถ้ำหำกว่ำ

ไม่มีหลักธรรมข้อทำนนี้เป็นหลักของ

ใจอยู ่กจ็ะปฏิบติัไปในทำงทีมิ่ชอบบ้ำง 

ปฏิบัติย่อหย่อนบ้ำง ปฏิบัติสักแต่ว่ำ

หน้ำทีก่�ำหนดให้ไปวนัหนึง่ ๆ ไม่ได้มุง่

ควำมสุขควำมเจริญให้บังเกิดขึ้นแก่

ประชำชนเป็นจุดส�ำคัญ และไม่ร่วมมือ

ร่วมใจกนัปฏบิตักิระท�ำ แก่งแย่งกนัใน

หน้ำทีต่่ำง ๆ ด้วย จ�ำกดัว่ำนีเ้ป็นหน้ำที่

ของตน นัน้เป็นหน้ำทีข่องผูอ้ืน่ และก็

ไม่เกี่ยวข้องกัน อันที่จริงก็ถูกเหมือน

กนั แต่ว่ำกจิกำรหลำยอย่ำงนัน้ถ้ำแบ่ง

แก่งแย่งกันอยู่ดั่งน้ีก็เป็นไปไม่สะดวก 

เพรำะฉะนั้น จ�ำเป็นท่ีจะต้องมีควำม

ร่วมมือกันจัดท�ำด้วยมุ่งผลที่จะพึงได้

เป็นที่ตั้ง 

 เพรำะฉะนั้น หำกมีทำนเป็นหลัก

ของใจอยู่ ประกอบด้วยเมตตำอำรีไม่

ได้คิดว่ำท�ำไปตำมหน้ำที่เท่ำนั้น แต่ 

มุง่ท�ำให้ดยีิง่ ๆ ขึน้ กจ็ะเป็นกำรปฏบิตัิ

ในทำน คือกำรให้แก่ประชำชนได้ 

มำกยิ่งขึ้น ตำมเสด็จพระบำทสมเด็จ-

พระเจ้ำอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติอยู่ และ

นอกจำกนี้ทุก ๆ คนก็พึงปฏิบัติในข้อ

ทำนคอืกำรให้นีต้อบแทนแก่พระมหำ-

กษตัรย์ิ แก่รฐับำล แก่บ้ำนเมือง เช่น 

กำรช่วยเสียส่วยสำอำกรตำมก�ำหนด 

ทาน
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และกำรช่วยรำชกำร ช่วยงำนของ 

บ้ำนเมือง ด้วยก�ำลังทรัพย์บ้ำง ก�ำลัง

กำยบ้ำง ก�ำลังวำจำบ้ำง ก�ำลังปัญญำ

บ้ำง คือควำมคิดอ่ำนช่วยเหลือต่ำง ๆ 

บ้ำง ตำมที่ควรท�ำในเรื่องนั้น ๆ เมื่อ

เป็นดัง่น้ีแล้วกจ็ะท�ำให้ทำงฝ่ำยผูป้กครอง

คือรัฐบำลซ่ึงมีพระมหำกษัตริย์เป็น

ประมขุ สำมำรถทีจ่ะด�ำเนนิกำรปกครอง

ให้บังเกิดผลส�ำเร็จ โดยที่ฝ่ำยรัฐบำล

ซึ่งมีองค์พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข

เองก็มีกุศลเจตนำ คือมีทำนเป็นหลัก

ของกำรปฏิบัติ คือเป็นกำรให้แก่

ประชำชน ประชำชนกมี็ทำนเป็นหลัก

ปฏิบัติให ้ตอบแทนแก่รัฐบำลซ่ึงมี 

พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ให้ควำม

ร่วมมอืต่ำง ๆ และเมือ่ท้ัง ๒ ฝ่ำยต่ำง

ให้กันดั่งน้ีแล้วก็ย่อมจะบังเกิดผลดี 

ทัง้แก่ส่วนตวั ท้ังแก่ส่วนรวม ตัง้แต่ใน

ครอบครัวหนึง่ข้ึนไปจนถงึเป็นประเทศ

ชำติ ทำนจึงเป็นหลักธรรมที่แม้ทุก ๆ 

คนที่รวมกันอยู่ในชำติเดียวกันจะพึง

ปฏิบัติ

 ในทำงพระพุทธศำสนำ พระพุทธเจ้ำ

ก็ยังได้ทรงสั่งสอนถึง ประโยชน์แต่

การถอืโภคทรพัย์ ๕ อย่าง คอื แสวงหำ

โภคทรัพย์ได้มำโดยทำงที่ชอบแล้ว

 ๑. เลีย้งตัว มำรดำบิดำ บุตร ภรรยำ 

บ่ำวไพร่ให้เป็นสุข

 ๒. เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข

 ๓. บ�ำบัดอันตรำยที่เกิดแต่เหตุ 

ต่ำง ๆ 

 ๔. ท�ำ พลี ๕ อย่ำง คือ ญาติพลี 

สงเครำะห์ญำต ิอตถิพิล ีต้อนรบัแขก 

ปุพพเปตพลี บ�ำเพ็ญอุทิศให้ผู ้ตำย 

ราชพลี ถวำยเป็นหลวง มีภำษีอำกร

เป็นต้น เทวตาพล ีท�ำบญุอทุศิให้เทวดำ

 ๕. บริจำคทำนในสมณพรำหมณ์ผู้

ประพฤติชอบ เหล่ำนี้ก็เรียกว่ำเป็น 

ทำน คือกำรให้ทั้งนั้น (ท.ท. ๙๔-๙๘)  

ด ู ทศพธิราชธรรม, ทานบารมี, บุญ,  

อนุปุพพิกถา ด้วย
ทาน ๒ ด ูทศพธิราชธรรม, ทานมยับุญญ- 

  กิริยา, บุญ

ทานนิสสัย ดู บารมี

ทานบารมี ทำน ได้แก่ กำรให้ กำรบริจำค 

กำรให้กำรบรจิำคนีส้�ำหรบัพระโพธสิตัว์

ได้บ�ำเพ็ญมำ ท่ำนได้ให้ ได้บริจำค

ทรัพย์บ้ำง อวัยวะร่ำงกำยบ้ำง ชีวิต

บ้ำง บุตรภรรยำบ้ำงมำในชำตินั้น ๆ 

เป็นอนัมำกแก่ผูม้ำขอ ผูท่ี้ต้องกำร อนั

เป็นกำรยำกที่ผู้อื่นจะพึงท�ำได้ ดังที่มี

เรือ่งเล่ำในนทิำนชำดกบำงเรือ่งท่ีจะยก

มำเล่ำ เรือ่งกำรทีท่รงท�ำทำนเรือ่งหนึง่

ว่ำ ในกำลล่วงมำแล้วนำนไกล ได้มี

ดำบสผู้หนึง่ชือ่ว่ำ อกติต ิบ�ำเพญ็ตบะ

อยูใ่นป่ำ ได้ฉนัใบไม้ทีเ่กีย่วเกบ็จำกป่ำ

เป็นอำหำรประจ�ำวัน ไม่มนี�ำ้มัน เกลอื 

และเครือ่งปรงุอืน่ ๆ วนัหนึง่กเ็ทีย่วหำ

ทานบารมี
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ฉนัเพยีงครัง้เดยีว ได้มพีรำหมณ์ผูห้นึง่

มำขอทีป่ระตอูำศรม อกติตดิำบสกไ็ด้

ให้ทั้งหมด แล้วไม่ไปแสวงหำใหม่อีก

ในวนันัน้ เข้ำอำศรมบ�ำเพญ็ ตบธรรม 

ให้กำลเวลำล่วงไปด้วย ปีติสุข วันรุ่ง

ขึ้นพรำหมณ์ก็ได้มำขออีก ดำบสก็ได้

ให้อีก ได้เป็นดั่งนี้ตลอดเวลำนำนวัน 

ดำบสได้ให้อำหำรประจ�ำวนัแก่พรำหมณ์

ทุกครั้งเรื่อยมำ ไม่หวั่นไหวต่อชีวิต 

และด�ำรงอยู่ได้ด้วยปีติสุขในตบธรรม 

เมื่อพรำหมณ์นั้นเห็นว่ำอกิตติดำบสมี

ก�ำลังใจเข้มแข็งไม่ยอมสละทำนจริง  

ก็แสดงตนให้ปรำกฏว่ำมำทดลองก�ำลงัใจ

 อีกเรื่องหนึ่ง พรำหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่ำ 

สงัขะ สวมรองเท้ำและก้ันร่ม เดินทำง

ไปบนภมิูภำคอันร้อนได้เหน็พระปัจเจก-

พุทธเจ้ำองค์หนึ่งเดินสวนทำงมำ เห็น

ว่ำท่ำนเป็นบุญเขตอันอุดม จึงสละร่ม

และรองเท้ำถวำย ไม่ค�ำนึงถึงภูมิภำค

ร้อนที่ตนจะต้องเดินต่อไป

 อกีเรือ่งหนึง่ พระรำชำทรงพระนำม

ว่ำ ธนัญชยะ ในกรุงอินทปัตถ์ ได้

พระรำชทำนช้ำงเผอืกแก่พรำหมณ์ทีม่ำ

ขอจำกกำลิงครัฐ เพรำะรัฐนั้นเกิดฝน

แล้งท�ำนำไม่ได้เกดิอดอยำกกนัขึน้ และ

เห็นว่ำในแคว้นอินทปัตถ์ฝนดี อำหำร

สมบูรณ์เพรำะมีช้ำงเผือก ฉะนั้น ถ้ำ

ได้ช้ำงเผอืกมำกค็งจะเกดิควำมสมบูรณ์

เหมือนอย่ำงนั้น แต่ครั้นได้ช้ำงเผือก

มำแล้วฝนยังคงไม่ตก จงึน�ำช้ำงไปถวำย

คืน และทูลถำมถึงวิธีปฏิบัติ พระเจ้ำ

ธนัญชยะก็ตรัสบอกว่ำ ทรงปฏิบัติใน 

กรุธุรรม คอื ศลี ๕ และได้ทรงชกัน�ำ

ให้ประชำชนปฏิบตัใินกรุุธรรมนัน้ด้วย 

ทำงกำลิงครัฐก็ทูลขอกุรุธรรม ก็ได้

พระรำชทำนกรุธุรรมไป ชำวกำลิงครัฐ

พำกันปฏิบัติในกุรุธรรม จึงเกิดควำม

สมบูรณ์ขึ้น

 อกีเรือ่งหนึง่ พระเจ้ำจักรพรรดทิรง

พระนำมว่ำ มหาสุทัสนะ ในกุสำวดี

นคร พรำหมณ์ผูห้นึง่ชือ่ มหาโควินทะ 

เป็นปุโรหิตของพระรำชำ ๗ พระองค์ 

พระเจ้ำเนมริำชในกรงุมถิลิำ พระจนัท-

กุมาร ซึ่งทรงรอดพ้นจำกกำรถูกฆ่ำ

บชูำยัญ ท่ำนเหล่ำนีไ้ด้บ�ำเพ็ญมหำทำน

แก่ยำจกวณิพกทั่วไป

 พระเจ้าสีวิราช ในกริฐนครได้มี

พระหฤทัยมุ่งม่ันในทำน ได้ประทำน

ดวงพระเนตรแก่พรำหมณ์ทีม่ำทดลอง

ขอ เป็นท่ีประจกัษ์ว่ำมีพระหฤทัยม่ันคง

เพื่อสละได้จริง

 เรื่องกระต่ำยโพธิสัตว์ เรียกว่ำ  

สสบัณฑิต ซึง่ได้ไปเทีย่วอยู่ในป่ำ จนถึง

มีสัตว์ป่ำหลำยจ�ำพวกเป็นมิตรสหำย

เที่ยวไปด้วยกัน มุ่งจะท�ำทำน ได้มี

พรำหมณ์คนหนึ่งมำทดลองขอ ไม่มี

ทรัพย์ส่ิงอื่นจะให้ จึงยอมสละอวัยวะ

ร่ำงกำยของตนทุกส่วนเพื่อเป็นภักษำ

ของพรำหมณ์
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 อกีเรือ่งหนึง่ เป็นเรือ่งทีรู้่จกักนัทัว่ไป 

คือเรื่องเวสสันดรชำดกหรือมหำชำติ  

แสดงถึง พระเวสสันดร พระโอรส 

พระเจ้ำสัญชัย และพระนำงผุสดีใน  

สีวิรัฐ ซึ่งมีนครเชตุดรเป็นรำชธำนี  

พระเวสสันดรมีพระชำยำพระนำมว่ำ

มัทรี มีพระโอรสองค์หน่ึงพระนำมว่ำ

ชำลี พระธิดำองค์หนึ่งพระนำมว่ำ 

กณัหำชนิำ พระเวสสนัดรมีพระอัธยำศัย

แนบแน่นอยู่ในทำนเป็นอย่ำงยิ่ง ทรง

ด�ำรจิะบรจิำคทำน ท้ังได้ทรงเร่ิมบรจิำค

ทำนมำตั้งแต่ยังทรงพระเยำว์ เหมือน

อย่ำงเป็นเด็กชอบเล่นก็เล่นท�ำทำน  

แต่เป็นกำรกระท�ำทำนจรงิแก่คนยำกจน

ขัดสนเรื่อยมำ และทรงมีปกติขัดคน

ที่มำขออะไรไม่ได้ จะต้องประทำน 

ให้ทุก ๆ อย่ำง ได้มีพรำหมณ์จำก 

กำลงิครฐัมำทูลขอช้ำงเผอืกในวนัหนึง่ 

ขณะที่ทรงช้ำงเผือกน้ันเสด็จประพำส

ในนคร ก็ได้พระรำชทำนช้ำงเผือกแก่

พรำหมณ์เหล่ำนั้นไป ชำวเมืองสีพีพำ

กันโกรธแค้น พำกันมำประชุมกัน

กรำบทูลพระเจ้ำสัญชัยให้เนรเทศ 

พระเวสสันดรออกจำกประเทศ พระ-

เวสสันดรได้ทรงขออนุญำตท�ำทำน 

ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง จัดให้มีครบทุกอย่ำง  

แล้วเสดจ็ทรงรถออกจำกกรงุพร้อมกับ 

พระนำงมัทรี และพระชำลี พระกัณหำ- 

ชินำ ก็ยังมีพรำหมณ์ตำมไปทูลขอรถ

ขอม้ำก็ประทำนให้ ต้องอุ้มพระโอรส 

และพระนำงมทัรก็ีทรงอุม้พระธดิำ เสดจ็

ไปประทับ ณ เขำวงกต ต่อมำก็ยังมี

พรำหมณ์ชูชกตำมไปทูลขอพระโอรส

ธดิำ กไ็ด้ตดัพระหฤทัยประทำนให้อกี 

และได้มีพรำหมณ์อีกผู้หนึ่งมำทูลขอ

พระนำงมัทรี ก็ได้ประทำนให้อีก แต่

พรำหมณ์ผูน้ัน้ได้ถวำยคนื และทลูห้ำม

มิให้ประทำนแก่ผู้อื่นต่อไป ฝ่ำยชชูก 

ได้พำพระชำลแีละพระกณัหำชนิำเข้ำไป

ในนครเชตดุร ได้พำไปเฝ้ำพระเจ้ำสญัชยั

ในพระรำชส�ำนกั พระเจ้ำสัญชยัได้ทรง

ไถ่พระรำชนัดดำทั้ง ๒ องค์ไว้ และ 

ได้เสด็จไปทรงรับพระเวสสนัดร พระ-

รำชโอรสและพระนำงมทัรกีลบัสูพ่ระนคร 

เหตุกำรณ์ก็กลับเรียบร้อย

 เรื่องชำดกต่ำง ๆ เหล่ำนี้ แม้จะ

ถือว่ำเป็นเพียงนิทำนที่น�ำมำเล่ำอ้ำง 

แต่กเ็ป็นนทิำนทีใ่ห้คตเิกีย่วกบัทำนซึง่

มีผลหลำยอย่ำง ท้ังได้มีผูวิ้จำรณ์กนัไป

หลำยอย่ำง กำรวิจำรณ์กวิ็จำรณ์กนัไป

ด้วยเหตผุลอย่ำงสำมญั แต่เร่ืองเหล่ำนี้

ควรวิจำรณ์ด้วยเหตุผลอย่ำงวิสำมัญ 

เพรำะท่ำนน�ำมำเล่ำเป็นนิทำนสำธก

เฉพำะพระโพธสิตัว์พทุธำงกรูว่ำ พระ-

พุทธเจ้ำเมื่อก่อนตรัสรู้ได้ทรงบ�ำเพ็ญ

ทำนมำแล้วอย่ำงย่ิงยวดเพยีงไร จงึไม่ใช่

เรื่องท่ีจะฟังถือเป็นนิทำนสำธกได้โดย

ทั่วไป
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 ทำนนีม้ ี๒ ประเภทก่อน คอื ทาน

ทีเ่ป็นกรรม กับ ทานทีเ่ป็นบารม ีทำน

ทีท่�ำครำวหนึง่ ๆ เป็นทำนทีเ่ป็นกรรม 

เพรำะเป็นกจิกำรทีท่�ำ ทำนทีเ่ป็นกรรม

นีแ้หละทีเ่กบ็สัง่สมเป็นสนัดำนแห่งทำน

ในจิต เป็นทำนท่ีเป็น ทานบารม ี

ทำนบำรมนีีย้งัแบ่งออกเป็น ๓ ชัน้ คือ

 ทานบารมี ได้แก่ ทำนทีบ่�ำเพญ็ด้วย

กำรสละทรัพย์ ดั่งค�ำของมหำโควินท-

พรำหมณ์โพธิสัตว์ว ่ำ “ทรัพย์และ 

ข้าวจะเป็นสิ่งที่เราเกลียดชังก็หามิได้ 

เราจะไม่มีการสั่งสมก็หามิได้ (แต่) 

พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรา 

เพราะฉะนั้น เราจึงให้ทรัพย์ที่ดี”

 ทานอปุบารม ีได้แก่ ทำนทีบ่�ำเพญ็

ด้วยกำรสละอวัยวะ เช่น ดวงตำและ

โลหติ ดงัพระด�ำรสัของพระเจ้ำสวีริำช-

โพธิสัตว์ว่ำ “ดวงตาทั้ง ๒ จะเป็นสิ่ง

ท่ีเราเกลียดชังก็หามิได้ แม้ตนของ 

เรากม็ใิช่เป็นสิง่ทีเ่กลยีดชัง (แต่) พระ- 

สพัพญัญตุญาณเป็นทีร่กัของเรา เพราะ

ฉะนั้น เราจึงได้ให้ดวงตา”

 ทานปรมัตถบารมี ได้แก่ ทำนที่

บ�ำเพ็ญด้วยกำรสละชวีติ ดงัเช่นค�ำของ 

กระต่ำยบัณฑิตโพธิสัตว์ว่ำ “เราได้ให้

ผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก หทัย เส้น

เอ็น ไส้พงุ สิน้สกนธกายแก่พราหมณ์”

 พระพทุธเจ้ำได้ทรงมพีระสนัดำนอนั

บริสุทธิ์ ปรำศจำกกิเลสและกองทุกข์

ทัง้สิน้ ดงัค�ำว่ำ “วสุิทธฺธมมฺสนตฺาโน” 

แปลว่ำ ผู้มีสันดานอันบริสุทธิ์ และ

ควำมบรสิทุธิน้ี์เกดิจำกกำรปฏบิติัขดัเกลำ

ด้วยพระองค์เองมำโดยล�ำดับ มลทิน

โทษที่ท�ำให้จิตสันดำนเศร้ำหมองไม่

บรสิทุธ์ิอย่ำงหนึง่กค็อื โลภะ ควำมโลภ

อยำกได้ และ มัจฉรยิะ ควำมตระหนี่ 

ซึ่งเป็นอำกำรสืบเนื่องมำจำก ตัณหา 

ควำมดิน้รนทะยำนอยำก และ อปุาทาน 

ควำมยึดถือ ซึ่งเป็น กิเลสานุ สัย  

จมแน่นอยู่ในสันดำน พระโพธิสัตว์ผู้

ปรำรถนำในพทุธภมูย่ิอมสำมำรถปฏบิติั

สละสิง่ทีจ่ติใจเกีย่วเกำะยดึถอืได้ทกุ ๆ 

อย่ำงเพื่อพระโพธิญำณ ฉะนั้น เรื่อง

เหล่ำนีจ้งึเป็นเรือ่งสำธกให้เห็นคตปิฏบัิติ

ของพระพุทธเจ้ำเม่ือเป็นพระโพธิสัตว์ 

ว่ำทรงสำมำรถตัดพระหฤทัยสละได ้

ทุกอย่ำง ทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะร่ำงกำย 

ทั้งชีวิตเพื่อพระโพธิญำณ ในข้อนี้ได้มี

คำถำบทหนึ่งแปลควำมว่ำ “พึงสละ

ทรพัย์เพราะเหตแุห่งอวยัวะอนัประเสรฐิ 

เมือ่จะรกัษาชวีติกพ็งึสละอวยัวะ นรชน

เมื่อระลึกถึงธรรม ก็พึงสละอวัยวะ 

ทรพัย์ และชวีติแม้ทัง้สิน้” และในเยน็

วันที่จะตรัสรู้ ท่ำนแสดงว่ำได้ทรงตั้ง

พระหฤทัยอย่ำงแน่วแน่ เพื่อพระ-

โพธญิำณโดยควำมว่ำ “เนือ้และเลอืด

ทั้งหมดจะเหือดแห้งไป เหลือแต่หนัง 

เอน็ กระดกูกต็ามท ียงัไม่บรรลุคุณวเิศษ
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ที่จะพึงได้ด้วยก�าลังเร่ียวแรงของบุรุษ 

ก็จักไม่ลุกข้ึนจากที่น่ังน้ี” ดังน้ี ตำม

เรื่องที่แสดงมำนี้ ทานที่พระโพธิสัตว์

ทรงบําเพ็ญย่อมเป็นจาคะ คือ การ

สละเพื่อพระโพธิญาณรวมไปด้วยกัน 

เพรำะทรงเห็นว่ำสิ่งท่ีทรงสละบริจำค

นั้นเป็นสิ่งเล็กน้อย ส่วนสิ่งที่ทรงมุ่ง

หมำยเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ กำรสละสิ่งเล็ก

น้อยเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ เรียกว่ำจำคะ

โดยตรง ดงัพระพทุธภำษิตทีต่รสัไว้ว่ำ 

“ธรีชนเมือ่เหน็สขุอนัไพบูลย์ กพ็งึสละ

สุขพอประมาณ” ฉะนั้น ควำมส�ำคัญ

ของกำรสละบรจิำคนีจ้งึไม่ได้อยูท่ีส่ิง่ที่

จะพึงบริจำคเพียงอย่ำงเดียว แต่อยู่ที่

สิ่งที่ประสงค์ เมื่อสิ่งที่ประสงค์ส�ำคัญ

กว่ำ ก็พึงสละสิ่งอื่น ๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่

ประสงค์นั้น กำรสละดังกล่ำวนี้เป็น 

สิ่งจ�ำเป็นแก่ผู้มุ่งประโยชน์ท่ีใหญ่กว่ำ

ส�ำหรบัทุก ๆ คน แม้ในเรือ่งทัว่ ๆ ไป 

เป็นต้นว่ำ สละทรพัย์เพือ่ให้ได้วชิำควำมรู้ 

สละส่วนเลก็น้อยเพือ่รกัษำส่วนใหญ่ไว้ 

ผูท้ีไ่ม่ยอมสละในครำวหรอืในสิง่ทีค่วร

สละ ย่อมไม่ได้ส่ิงทีป่ระเสรฐิกว่ำ หรอื

อำจจะเสียสิ่งที่มีอยู่ไปเสียอีก

 ส่วนทำนโดยท่ัวไปน้ันเป็นกำรให้เพ่ือ

อนุเครำะห์ผู้ที่ควรอนุเครำะห์ซึ่งขำด 

แคลน หรือเพื่อสงเครำะห์ผู ้ที่ควร

สงเครำะห์ เป็นกำรผกูมิตรภำพไมตรจีติ 

หรอืเพือ่บชูำบุคคลท่ีควรบูชำ เป็นกำร

บูชำคุณหรือตอบแทนคุณ หรือเป็น 

กำรบ�ำเพญ็บญุในบญุเขต พระพทุธเจ้ำ

เมือ่ได้ตรสัรูแ้ล้ว ได้ตรสัสอนให้ท�ำทำน

อย่ำงมีขอบเขตและเหตุผล ดังเช่นท่ี

ตรัสไว้ว่ำ ทรงสรรเสริญกำรเลือกให้ 

และทรงแสดง สมบัติของทาน ไว้ ๓ 

ประกำร ได้แก่ เจตนาสมบตั ิถงึพร้อม

ด้วยเจตนำ คือมีเจตนำดี วัตถุสมบัติ 

ถงึพร้อมด้วยวตัถ ุได้แก่ วตัถเุป็นของ

ที่ควรให้ เป็นประโยชน์แก่ผู้รับตำม

สมควร ปฏคิาหกสมบตั ิถงึพร้อมด้วย

ปฏคิำหกคอืผูร้บัเป็นผูท้ีค่วร และตรสั

สอนให้ท�ำทำนเป็นบญุ คอืให้เป็นควำม

ดท่ีีเป็นเครือ่งช�ำระล้ำงควำมชัว่ ให้เป็น

กุศล คือเป็นควำมฉลำด นอกจำกนี้

ยงัได้ตรสัให้ท�ำทำนทีเ่ป็น สปัปรุสิทาน 

ได้แก่ ทำนของคนดคีนฉลำด เช่น ให้

ถกูกำลสมยั มไิด้ท�ำตนเองให้เดอืดร้อน 

ไม่ท�ำผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน ในสงัฆมณฑล

ก็ได้มีให้ภิกษุพิจำรณำเนือง ๆ ว่ำมี

ชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น ควรท�ำตนให้เขำ

เลีย้งง่ำย และทรงบญัญตัพิระวินยั ห้ำม

ขอจำกคนทีม่ใิช่ญำต ิมใิช่ปวำรณำ แม้

เช่นนั้นก็ให้รู้จักประมำณ ให้มสีนัโดษ 

มกัน้อย ในเร่ืองชำดกต่ำง ๆ ได้แสดง

ให้เห็นว่ำ พวกนกัขอได้ก่อให้เกดิควำม

เดือดร้อนต่ำง ๆ เป็นอันมำก ท.ท.  

๖๕-๗๐)

ทานบารมี



552

ทานพรากษส ดู จาตุมมหาราชิก

ทานมัย ดู บุญ

ทานมยับญุญกริิยา กำรกระท�ำบญุอันส�ำเรจ็

ที่ขำดแคลน ที่ต้องกำร เมื่อให้ไปแล้ว

ก็ท�ำให้ผู้รับได้รับควำมสุข ส้ินควำม

ขำดแคลน แต่ว่ำถ้ำเป็นบุคคลไม่ควร

ให้ เช่นบุคคลที่ประพฤติชั่ว ต้องกำร

ทรัพย์ไปเพื่อประพฤติชั่ว บุคคลที่ 

จะใช้ทรัพย์ไปในทำงที่ไม่ชอบ เมื่อให้

ไปแล้วกจ็ะใช้ทรพัย์ไปในทำงทีไ่ม่ชอบ 

เช่นว่ำคนท่ีติดยำเสพติดให้โทษมำขอ

ทรพัย์ไปเพือ่ซือ้ยำเสพตดิให้โทษ ดัง่นี้

ก็เรียกว่ำเป็นกำรที่ไม่ควรจะให้ แต่ว่ำ

จะให้ไปเพือ่ทีจ่ะได้หำหยกูยำมำรกัษำ 

เพ่ือหยุดยำเสพติดให้โทษดั่งนี้จึงจะ

เป็นกำรสมควร ถ้ำให้ไปซือ้เพือ่ยำเสพ

ตดิให้โทษแล้วกไ็ม่สมควร เพรำะฉะนัน้ 

ต้องเลือกบุคคลผู้รับที่เป็นผู้สมควร

 และก็ ให้ตามสมควร คือกำรให้

เป็นกำรที่สมควร ตำมควำมสมควร 

ตำมควำมเหมำะสม และตนเองก็ไม่

เดือดร้อน คือ ไม่ใช่ให้เกินก�ำลัง ดัง

เช่นที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงสอนวิธีใช้

โภคทรัพย์ ๕ ประกำรที่กล่ำวมำแล้ว 

ก็ตั้งต้นแต่ข้อ ๑ คือ ต้องเลี้ยงตนเอง

และครอบครัวให้มีควำมสุข แล้วจึงถึง

ข้อต่อ ๆ ไป แต่ว่ำเม่ือให้ไปแล้วตนเอง

ต้องอดอยำกเป็นทุกข์ ดั่งนี้ก็เป็นกำร

ที่ไม่เอื้อเฟื้อแก่ตนเอง ไม่เมตตำแก ่

ตัวเอง เพรำะฉะนั้น พระพุทธเจ้ำจึง

ได้ยกเอำข้อ ๑ คือเลี้ยงตัวเองและ

ครอบครัวให้เกิดควำมสุขขึ้นก่อน คือ

ด้วยทำนคือกำรให้ ได้ชื่อว่ำเป็นบุญที่

หมำยถึง

 หนึง่ บญุโดยเหต ุได้แก่ เป็นเครือ่ง

ช�ำระฟอกล้ำงจิตใจให้บริสุทธิ์สะอำด

จำกโลภะ ควำมโลภอยำกได้ และ

มัจฉริยะ ควำมตระหนี่

 สอง บุญโดยผล เป็นชื่อของควำม

สขุ ดงัทีมี่พทุธภำษติตรสัเอำไว้ว่ำ “มา

ภกิขฺเว ปญุญํฺ ภายติถฺ ภกิษทุัง้หลำย 

ท่ำนทัง้หลำยอย่ำกลัวต่อบุญเลย สขุส-ฺ

เสตํ อธิวจนํ ค�ำว่ำบุญนี้เป็นชื่อของ

ควำมสุข” ดั่งนี้

 และบุญที่พระพุทธเจ ้ำทรงสอน 

ให้ท�ำอันส�ำเร็จจำกทำนคือกำรให้น้ี 

พระพุทธเจ้ำก็ยังสอนให้รู้จักเลือกให้ 

ทรงสรรเสริญทำนคือกำรให้ที่ รู้จัก

เลือกให้ และที่เรียกว่ำเลือกให้นั้น 

ก็หมำยควำมว่ำ

 เลือกวตัถทุีค่วรให้ คอื ให้เป็นวตัถุ

ที่ควรให้ อันจะเป็นวัตถุที่ให้ส�ำเร็จ

ประโยชน์แก่ผู้รับ เช่น ให้ยำแก่คนไข้ 

ให้เสื้อผ้ำแก่คนที่ต้องกำรเสื้อผ้ำ ดั่งนี้

เป็นต้น และ

 ให้รู้จัก เลือกบุคคลที่ควรให้ คือ

บุคคลที่ควรให้ซึ่งเป็นผู้รับนั้นต้องเป็น

บุคคลที่สมควรที่จะให้ ดั่งเช่นให้แก่ผู้

ทานพรากษส
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จ่ำยไปเพือ่ช่วยตวัเองก่อน แล้วจึงจ่ำย

ไปเพื่อช่วยผู้อ่ืน เพื่อกิจกำรอ่ืน ๆ  

ดงัทีก่ล่ำวไว้ในข้อต่อ ๆ ไป คอืให้แล้ว

ตัวเองก็ไม่เดือดร้อน

 และนอกจำกนี้ยังได้ตรัสสอนให้ 

เลือกเจตนาที่ให้ คือว่ำ ให้ตั้งเจตนา

ให้ดี ให้ถกูต้อง คอืตัง้เจตนำให้เป็นบุญ 

ว่ำเพื่อช�ำระโลภะมัจฉริยะ ไม่ใช่เพื่อ

เพิม่เตมิโลภะมจัฉรยิะ เพือ่สงเครำะห์

อนเุครำะห์บชูำแก่ผูท้ีค่วรสงเครำะห์ ผู้

ทีค่วรอนุเครำะห์ ผูท้ีค่วรบชูำ เรยีกว่ำ

มเีจตนำดก่ีอนแต่ให้ ก�ำลงัให้กม็เีจตนำ

ด ีคอืมเีจตนำเพือ่ท่ีจะช�ำระโลภะมัจฉรยิะ 

เพื่อสงเครำะห์อนุเครำะห์บูชำ ให้ไป

แล้วก็ให้มีเจตนำดี คือมีเจตนำช�ำระ

โลภะมัจฉริยะ มีเจตนำสงเครำะห์

อนุเครำะห์บูชำ แปลว่ำมีเจตนำอัน

บริสุทธิ์ ทั้งในเวลาก่อนแต่ให้ ทั้งใน

ขณะที่ให้ และทั้งในเวลาที่ให้แล้ว

 และเมือ่เป็นทำนทีเ่ลอืกให้ดงัทีก่ล่ำว

มำนี้ จึงตรัสเรียกว่ำเป็น กุศลทาน 

ทำนที่เป็นกุศล คือเป็น ทานที่ให้ด้วย

ความฉลาด และเรยีกว่ำ สัปปรุสิทาน 

คือ ทานที่เป็นของสัตบุรุษ คือคนดี 

คนฉลำด เพรำะฉะนั้น ทำนท่ีเป็น 

บญุญกริยิำวตัถนุีจ้งึเป็นทำนท่ีพงึปฏบิตัิ

ทัว่ไปในบคุคลทกุชัน้ คอืท�ำทำนให้เป็น

บญุ ให้เป็นกศุล ให้เป็นทำนของสตับรุษุ

คือคนดีคนฉลำด แม้พระรำชำมหำ-

กษัตริย์ และแม้รัฐบำล ข้ำรำชกำร 

พ่อค้ำประชำชนทุกหมู่เหล่ำทุกบุคคล

กพ็งึปฏบิตัใินทำนท่ีเป็นบญุญกิรยิำวัตถุ

นีโ้ดยส่วนรวม และนอกจำกนีก้ป็ฏบิตัิ

โดยหน้ำที่ เช่น ในฐำนะพระมหำ-

กษัตริย์ ก็ทรงปฏิบัติในทำนท่ีเป็น

รำชธรรม เป็นไปแก่ประชำชนพสกนกิร 

ประชำชนพสกนิกรเองก็พึงปฏิบัติใน

หลักธรรมข้อทำนน้ี เพือ่พระมหำกษัตรย์ิ

เป็นกำรตอบแทน พร้อมทัง้แก่รฐับำล

เป็นต้น ที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือ

ประชำชน กแ็ปลว่ำฝ่ำยท่ำนผูป้กครอง

ก็ปฏิบัติในทำนเพื่อช่วยประชำชน 

ประชำชนกป็ฏิบตัใินทำนเพ่ือช่วยฝ่ำย

ปกครอง ต่ำงกเ็ป็นผู้ให้และผู้รบัแก่กนั

และกนั คอืเป็นผูใ้ห้ด้วยกนัทัง้ ๒ ฝ่ำย 

เป็นผู้รับด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่ำย เมื่อเป็น

ดั่งนี้แล้ว กำรปกครองจึงจะเป็นไปได้ 

และควำมสุขของประชำชนทัง้ปวงรวม

กันเป็นของประเทศชำติจึงเป็นไปได้

 นี้เป็นหลักธรรมชำติธรรมดำ แม้

หลักธรรมชำติธรรมดำท่ัวไปก็เป็นดั่ง

นี้ เช่นว่ำฝนตกลงมำให้น�้ำแก่แผ่นดิน 

แก่ประชำชนและสัตว์ผู ้อำศัยอยู่บน

แผ่นดนิ และแผ่นดนิเองซึง่รบัน�ำ้ฝนที่

ตกลงมำเป็นทะเล แม่น�้ำ ห้วยหนอง

คลองบงึ กใ็ห้น�ำ้จำกแผ่นดนิขึน้ไปเป็น

เมฆอยู่บนฟ้ำ ดงัท่ีกล่ำวว่ำ แสงอำทิตย์

หรอืควำมร้อนกม็ำท�ำให้น�ำ้ท่ีบนพ้ืนดนิ

ทานมัยบุญญกิริยา
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น้ีเป็นไอ แล้วก็ลอยข้ึนไปเป็นเมฆอยู่

บนฟ้ำ และเมื่อมีเมฆแล้ว ตกลงมำก็

เป็นฝน เลีย้งแผ่นดนิ เลีย้งสตัว์บุคคล

บนแผ่นดิน น�้ำบนแผ่นดินก็เป็นไอขึ้น

ไปเป็นเมฆ เพือ่เป็นฝนตกลงมำ แปล

ว่ำทั้ง ๒ ฝ่ำยต่ำงก็ให้ซ่ึงกันและกัน 

เพรำะฉะนัน้ ธรรมชำตทิีบ่�ำรงุเลีย้งโลก

เลีย้งสตัว์โลกท้ังปวงจงึเป็นไปได้ เพรำะ

ฉะนั้น หลักธรรมในข้อนี้คือ ทาน นี้ 

จึงเป็นหลกัใหญ่ของหมูช่นทีร่วมกนัอยู่

เป็นหมู่ หรือ เป็นหลักใหญ่ของโลก 

เพรำะแม้ธรรมชำตกิต้็องมทีำนดงัทีย่ก

ตัวอย่ำงมำนั้น ซึ่งเป็นเครื่องเลี้ยงโลก

บ�ำรงุโลก เล้ียงประชำชนบ�ำรงุประชำชน 

สัตว์โลกทั้งปวงให้เป็นไปได้ แต่ว่ำ 

กำรที่มำเรียกเป็นรำชธรรมก็ดี เป็น

บุญญกิริยำวัตถุก็ดี หรือเป็นชื่ออย่ำง

อื่นก็ดี ก็เป็นกำรเรียกจ�ำแนกไปตำม

หน้ำที่ต่ำง ๆ ท่ีปฏิบัติเกี่ยวแก่ทำนน้ี 

แต่ว่ำเมือ่กล่ำวรวมเข้ำมำแล้ว ก็คือเป็น

หลกัปฏบิตัสิ�ำหรบัท่ีจะให้ควำมเกือ้หนนุ

จุนเจือซึ่งกันและกัน ท้ังที่เป็นบุคคล 

เป็นสัตว์ และท้ังท่ีเป็นธรรมชำติ ให้

เป็นไปได้ด้วยดีในทำงอุปกำระเก้ือกูล

ซึ่งกันและกัน (ท.ท. ๙๘-๑๐๑)

ท้าวปหาราธะ ดู อสุรเทพ

ท้าวพลิ ดู อสุรเทพ

ท้าวมหาราช ด ูจาตมุมหาราชกิ, ภาณยกัษ์

ท้าวราหู ดู อสุรเทพ

ท้าววิรูปักขะ ดู พุทธชัยมงคลคาถา

ท้าวเวปจิตติ ดู อสุรเทพ

ท้าวสักกะ ดู ดาวดึงส์

ท้าวสัมพร ดู อสุรเทพ

ท้าวสุจิ ดู อสุรเทพ

ท้าวสุจิตตะ ดู อสุรเทพ

ท้าวสุโรชะ ดู อสุรเทพ

ท�าวัตร ดู ธรรมเนียมท�าวัตร, สวดมนต์

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ดู ประโยชน์ปัจจุบัน

ทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถ- 

  สังคหะ

ทิฏฐธรรมสุขวิหาร ดู สมาธิ 

ทฏิฐ ิด ูคัมภีร์อภิธมัมตัถสงัคหะ, ปัญจวัคคีย์,  

  อุปาทาน ๔

ทิฏฐิ ๒ สัสสตทิฏฐิ ควำมเห็นว่ำเที่ยง  

อุจเฉททิฏฐิ ควำมเห็นว่ำขำดสูญ  

ค�ำว่ำทิฏฐิแปลว่ำควำมเห็นใช้เป็นค�ำ

กลำง ๆ กม็ ีจะให้รูว่้ำดีหรอืชัว่ กเ็ตมิ

ค�ำหมำยต่ำงก็เช่นสัมมาทิฏฐิควำม 

เหน็ชอบ มจิฉาทฏิฐคิวำมเหน็ผดิ ทฏิฐ-ิ

สมัปันโนถงึพร้อมด้วยทิฏฐ ิทฏิฐิวปัินโน

วบิตัด้ิวยทฏิฐ ิแต่โดยมำกเมือ่ใช้ค�ำว่ำ

ทิฏฐิก็มักใช้หมำยควำมในข้ำงเห็นผิด

เช่นทิฏฐิ ๒ นี้ ควำมห็นว่ำในโลกนี้

ไม่มีอะไรสูญแม้คนและสัตว์ตำยแล้ว

ทายก ดู ทักษิณานุปทาน

ทายัชชบริโภค ดู บริโภค ๔

ทายิกา ดู ทักษิณานุปทาน

ท้าวจตุโลกบาล ดู ดาวดึงส์, ภาณยักข์

ทายก
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ร่ำงกำยเท่ำนัน้ทรดุโทรมไป ส่วนมนสั

หรือมนะ ซึ่งเรำแปลกันว่ำใจ ที่เรียก

เป็นภำษำสันสกฤตว่ำ อาตมัน เรียก

ในภำษำมคธว่ำ อัตตา ก็มี ชีโว ก็มี 

เรียกในภำษำไทยว่ำ เจตภูต เป็น

ธรรมชำติไม่สูญย่อมถือปฏิสนธิใน

ก�ำเนิดอันสืบไป จัดเป็น สัสสตทิฏฐ ิ

ควำมเหน็เทีย่ง ควำมเหน็ทีป่ฏเิสธภำวะ

อย่ำงนั้น ถือว่ำคนและสัตว์จุติจำก

อัตภำพเหล่ำนั้นแล้วเป็นขำดสูญ จัด

เป็นอุจเฉททิฏฐิ ควำมเห็นว่ำขำดสูญ 

  อันควำมเห็นทั้ง ๒ นี้ อธิบำยให้

เข้ำใจง่ำยขึน้อกีกอ็ธบิำยได้ว่ำควำมเหน็

ทีว่่ำคนและสตัว์ท้ังหลำยในเม่ือร่ำงกำย

อันน้ี ซึ่งเป็นของท่ีต้องแก่ ต้องเจ็บ 

ต้องตำย แก่เจ็บตำยไปแล้ว อาตมัน 

หรือ อัตตา ตัวตนยังมีเหลืออยู่ย่อม

ไปถือปฏิสนธิคือเกิดในภพชำติอื่นอีก

ต่อไป อตัตำหรืออำตมนันีเ้ป็นของเทีย่ง

ตั้งอยู่ยั่งยืนตลอดไป ดังที่เรำเรียกกัน

ง่ำย ๆ ในภำษำไทยว่ำ ควำมเห็นว่ำ

ตำยเกดิเร่ือยไปเป็นสสัสตทฏิฐ ิควำม

เห็นว่ำเที่ยง ส่วนอุจเฉททิฏฐินั้นตรง

กนัข้ำมคือเหน็ว่ำอัตตำหรืออำตมันน้ัน 

ย่อมตั้งอยู่เฉพำะในชำติน้ีเท่ำนั้น ใน

เมื่อร่ำงกำยนี้เกิด แก่ ตำยไป อัตตำ

หรืออำตมันกส็ิน้สญูลงแค่นัน้ ดงัทีเ่รำ

เรียกกนัในภำษำไทยว่ำตำยสญู ควำม

เหน็ว่ำขำดสญู ควำมเหน็ทัง้สองนีท้ำง

พระพทุธศำสนำถอืว่ำเป็นควำมเหน็ผดิ

เป็นมิจฉาทิฏฐิ 

 หำกจะถำมว่ำเมื่อเป ็นดังนี้ทำง 

พระพทุธศำสนำแสดงอย่ำงไรและเห็น

อย่ำงไร จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิในพระ-

พทุธศำสนำ กต็อบได้ว่ำทำงพระพทุธ-

ศำสนำนั้นแสดงว่ำ สพฺเพ ธมฺมา  

อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตำคือ 

ไม่เทีย่ง สพเฺพ สงขฺารา ทกุขฺา สงัขำร

ทัง้ปวงเป็นทกุข์ สพฺเพ ธมมฺา อนตตฺา 

ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตำมิใช่อัตตำตัว

ตนและกมี็อธบิำยว่ำ ค�ำว่ำธรรมท้ังปวง

นีห้มำยถึงสังขำรและหมำยถึงวิสังขำร 

สงัขำรคอืสิง่ผสมปรงุแต่ง วสิงัขำร คอื

สิ่งที่ปรำศจำกผสมปรุงแต่ง ทั้งหมดนี้

เป็น อนัตตำมิใช่อัตตำตัวตน 

 เพรำะฉะนั้น ทำงพระพุทธศำสนำ

จึงแสดงว่ำท้ังสังขำร รวมเข้ำในค�ำว่ำ

ธรรมเป็นธรรมดำเป็นธรรมชำต ิธรรม

คือธรรมดำหรือธรรมชำตินี้มิใช่อัตตำ

ตัวตน แต่เป็นธรรมดำหรือเป็นธรรม-

ชำติเหมือนอย่ำงธรรมดำ ธรรมชำติ

ดนิฟ้ำอำกำศทีเ่ป็นไปอยู ่ฝนตก แดด

ออก ร้อนหนำว ที่ปรำกฏเป็นฤดูกำล

ต่ำง ๆ เป็นธรรมชำตเิป็นธรรมดำ แม้

ภำยในบุคคลแต่ละบุคคลอันประกอบ

ด้วยกำยและจิต นีก้เ็ป็นธรรมชำตเิป็น

ธรรมดำ กำยและจิตของบุคคลทัง้ปวง

นี้ในส่วนท่ีเป็นสังขำร คือเป็นส่ิงผสม
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ปรุงแต่ง อนัหมำยควำมว่ำ ต้องมหีลำย ๆ 

สิ่งหลำย ๆ อย่ำงมำผสมปรุงแต่งกัน

ข้ึน ควำมผสมปรงุแต่ง ๆ กนัขึน้เรยีก

ว่ำเป็นสังขำร เมื่อมำรวมกันเข้ำก็เกิด

และเมื่อแตกสลำยจำกกันไปก็เป็นดับ 

สิง่ทีผ่สมปรงุแต่งกันทัง้ปวงนีเ้ป็นสงัขำร 

แต่ว่ำส่วนท่ีเป็นธำตุแท้ซ่ึงมำรวมกนัมำ

ปรุงแต่งกัน ดังเช่นส่วนที่มำรวมกัน

เป็นกำย ซ่ึงเป็นวัตถุส่วนท่ีแข้นแข็งก็

เรียกว่ำปฐวีธำตุ ธำตุดิน ส่วนท่ีเอิบ

อำบเหลวไหลก็เป็นอำโปธำตุ ๆ น�้ำ 

ส่วนทีอ่บอุน่กเ็ป็นเตโชธำต ุๆ ไฟ ส่วน

ทีพ่ดัไหวกเ็ป็นวำโยธำต ุธำตลุม ส่วน

ที่เป็นช่องว่ำงก็เป็นอำกำสธำตุ ธำตุ

อำกำศ เหล่ำนี้ก็เป็นตัวธำตุ

  และในด้ำนจติใจเล่ำ ส่วนท่ีเป็นธำตุ

รู้ก็เรียกวิญญำณธำตุ ธำตุรู้ สิ่งที่เป็น

ตวัธำตแุท้ทัง้หลำยกเ็ป็นวสิงัขำร ส่วน

ที่ผสมปรุงแต่งกันเป็นสังขำร สังขำร

นั้นปรุงแต่งกันเข้ำท่ีเป็นเกิดเป็นดับ

ครำวหนึง่ ๆ แต่ว่ำตวัสงัขำรท่ีเป็นธำตุ

แท้เป็นวสิงัขำร เพรำะฉะน้ัน ท้ังสงัขำร

หรอืวสิงัขำรก็เป็นตัวธรรมหรอืธรรมดำ 

ซึง่อนัทีจ่ริงน้ันกเ็ป็นอนัตตำไม่ใช่อัตตำ

ตัวตนของใคร อย่ำงดินฟ้ำอำกำศดัง

กล่ำวมำน้ัน ฝนตก แดดออก ฟ้ำแลบ

อะไรเป็นต้นกเ็ป็นธรรมชำตเิป็นธรรมดำ

ไม่ใช่อัตตำตัวตนของใคร แต่เพรำะ

บคุคลไปยดึถือว่ำ เอต� มม นีเ้ป็นของ

เรำ เอโสหมสฺมิ เรำเป็นนี้ เอโส เม 

อตฺตา นี่เป็นอัตตำตัวตนของเรำ เมื่อ

ไปยึดถือขึ้นเหล่ำน้ีจึงเป็นอัตตาหรือ

อาตมันขึ้น เพรำะฉะนั้น อัตตำหรือ 

อำตมันนั้นจึงเกิดข้ึนจำกควำมยึดถือ

วัตถุตัวเรำของเรำดังกล่ำวนั้นเท่ำนั้น 

อันที่จริงนั้น สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา 

สังขำรทั้งปวงไม่เที่ยง สพฺเพ สงฺขารา 

ทุกฺขา สังขำรทั้งปวงเป็นทุกข์ สพฺเพ 

ธมมฺา อนตตฺา ธรรมท้ัวปวงเป็นอนนัตำ

ไม่ใช่อัตตำตัวตน และเมื่อยังมีกิเลส 

ยังไม่ส้ินกเิลสกย่็อมจะเกดิอีก ต่อเมือ่

สิน้กเิลสก็ย่อมจะไม่เกดิอกี หรอืกล่ำว

แสดงตำมหลักอรยิสจัจ์ เมือ่ยังมสีมทุยั

คือเหตุให้เกิดทุกข์อยู่คือตัณหำควำม

ดิน้รนทะยำนอยำก กย่็อมมทีกุข์ตัง้แต่

ชำติทุกข์ ทุกข์คือชำติควำมเกิด ต่อ

เมือ่ดบัสมทุยั คอืดบัตณัหำเสยีได้กด็บั

ทุกข์เป็นทุกข์นิโรธ ควำมดับทุกข์ ตั้ง

ต้นแต่ดับชำติทุกข์ทุกข์คือชำติ ทั้งนี้

ต้องปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ประกำร

มี สัมมำทิฏฐิ ควำมเห็นชอบเป็นต้น 

มีสัมมำสมำธิควำมตั้งใจชอบเป็นที่สุด 

เมือ่ปฏบิตัใินมรรคมอีงค์ ๘ ได้สมบรูณ์

ดบัตณัหำได้ กด็บัทกุข์มชีำตทิกุข์เป็นต้น

ได้ ก็เป็นทุกข์นิโรธ ควำมดับทุกข์คือ

พระอรหนัต์ทัง้หลำยท่ีไม่ถือว่ำตำยเกดิ 

แต่ว่ำหลงัจำกทีขั่นธ์ดบัหรอืดับขนัธ์ดงั

ทีเ่รำเรยีกกนัในภำษำคนสำมญัว่ำตำย 
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ท่ำนก็สิ้นสมมติบัญญัติที่จะพูดถึงกัน

ต่อไปว่ำอะไร เหมือนอย่ำงไฟท่ีสิน้เชือ้

ดับไป ก็ไม่ควรจะกล่ำวว่ำไฟสูญหรือ

ไฟดับ ในเม่ือมีเชือ้อีก ไฟกย่็อมจะตดิ

ข้ึนมำอกี แต่เมือ่สิน้เชือ้จรงิ ๆ แล้วไฟ

ก็ไม่มำติดอกีกไ็ม่ควรจะกล่ำวว่ำไฟสญู

หรอืไฟไปไหน และกไ็ม่ควรจะกล่ำวว่ำ

ไฟเกิด เป็นอันว่ำสิ้นเร่ืองท่ีจะพูดกัน

ต่อไป เพรำะฉะนัน้ จงึหำวญิญำณของ

ท่ำนไม่พบ ดังที่ได้มีแสดงเล่ำว่ำ

 พระอรหันต์บำงรูปท่ำนดับขันธ ์ 

มำรก็เที่ยวค้นหำวิญญำณท่ำนไปไหน

ก็ค้นไม่พบ จึงมำเฝ้ำกรำบทูลกับ

พระพทุธเจ้ำ ๆ กต็รัสว่ำไม่สำมำรถจะ

หำวญิญำณของพระองค์พบได้ เหมอืน

อย่ำงไม่มรีอยเท้ำในอำกำศ จะหำรอย

เท้ำในอำกำศนัน้หำได้ไม่ จงึหำวญิญำณ

ของพระอรหันต์ไม่พบ ท่ำนสิ้นสมมติ

บัญญัติที่จะพูดกันต่อไป ในเม่ือถอน

ธรรมทั้งหลำยออกหมดแล้วเป็นอันว่ำ

สิน้เรือ่งกนั น้ีเป็นคตทิำงพระพุทธศำสนำ 

 ฉะนัน้ หำกในปัจจุบันน้ีจะมีใครกล่ำว

ว่ำได้พบพระพุทธเจ้ำพบพระอรหันต์

ทั้งหลำยในสรวงสวรรค์ หรือในที่ใด 

ที่หนึ่งก็ตำม หรือเชิญเอำวิญญำณ

พระพทุธเจ้ำพระอรหนัต์มำทรงได้ แบบ

ที่พวกทรงวิญญำณท�ำกันและอ้ำงกัน 

ก็เป็นกำรอ้ำงผิดหลักพุทธศำสนำทั้ง

นั้น จะหำวิญญำณของพระอรหันต ์

ไม่พบ ท่ำนสิ้นสมมุติบัญญัติสิ้นกิเลส

หมดแล้ว พ้นจำกภำวะที่จะกล่ำวว่ำ

ตำยเกิด ตำยสูญ ทั้งหมดดังนี้ เป็น

คตใินพระพทุธศำสนำ และโดยเฉพำะ

เป็นสำยเถรวาทหรือเป็นสำยดั้งเดิม 

 แต่ว่ำสำยมหายานนั้นได้แสดงเป็น

อีกอย่ำงหนึ่ง คือว ่ำแสดงให้เป ็น  

“ปุคลำธิฏฐำน” ขึ้นมำว่ำพระพุทธเจ้ำ

พระอรหันตสำวกยังไปสถิตย์อยู ่ใน

สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่ง สถิตอยู่เป็น 

นรินัดรคือให้เป็น “ปุคลำธฏิฐำน” ขึน้

มำ เป็นบคุคลขึน้มำกน่็ำจะเพรำะเหตุ

ว่ำสจัจะทีเ่ป็น “ธมัมำธฏิฐำน” มธีรรมะ

เป็นท่ีตั้ง ดังท่ีแสดงควำมเป็นจริงนั้น

เห็นยำกเข้ำใจยำก ถ้ำเป็นตัวตนขึ้น 

มำแล้วเห็นง่ำย ทำงฝ่ำยมหำยำนจงึได้

แสดงเป็น “ปุคลำธิฏฐำน” ข้ึนมำ  

(นวก. ๔๗-๕๐) ดู ปัญจวัคคีย์ ด้วย

ทิฏฐิ ๑๐ ดู อันตคาทิกทิฏฐิ

ทิฏฐิจริต ดู วิสุทธิ ๗

ทิฏฐิวิสุทธิ ดู ญาณ ๑๖, วิสุทธิ ๗

ทิฏฐิสมบัติ ดู วินัย

ทิฏฐิสามัญญตา ดู มัททวะ, สังฆสามัคคี, 

  สาราณียธรรมสูตร

ทิฏฐุปาทาน ดู อุปาทาน ๔

ทิพพจักขุ ดู พุทธชัยมงคลคาถา

ทิพพโสตะ ดู พุทธชัยมงคลคาถา

ทิศ ๖ ดู สิงคาลกะ

ทิศ ๖
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ทิศ ๑๐ ดู เมตตาบารมี

ทิศเบื้องขวา ดู สิงคาลกะ

ทิศเบื้องซ้าย ดู สิงคาลกะ

ทิศเบื้องบน ดู สิงคาลกะ

ทิศเบื้องล่าง ดู สิงคาลกะ

ทิศเบื้องหน้า ดู สิงคาลกะ

ทิศเบื้องหลัง ดู สิงคาลกะ

ทิศาปาโมกข์ ดู สิงคาลกะ

ทีฆนขะ ดู สารีบุตร, จาตุรงคสันนิบาต

ทีฆาวุกุมาร ดู สังฆเภท

ที่สุดดี ดู บาป

ที่สุดเบื้องต้น ดู อนมตัคคะ

ที่สุดเบื้องปลาย ดู อนมตัคคะ

ที่สุดโลก ดู มนุษยโลก

ทุกข์ ๒ ทุกข์ น้ัน มีควำมหมำยเป็น ๒ 

อีกลักษณะหนึ่ง ในทุกขสัจจะสภำพที่

จริง คือ ทุกข์นี้ หมำยรวมกันทั้งสอง

ลักษณะคือ

 ส่ิงที่ทนอยู ่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป และที่เป็นควำมไม่

สบำยกำย ควำมไม่สบำยใจ

 ในกำรแสดงทกุขสจัจะ พระพทุธเจ้ำ

ได้ทรงชี้ไว้ชัดเจนว่ำ

 ชาติปิ ทุกฺขา ควำมเกิดเป็นทุกข์

 ชราปิ ทุกฺขา ควำมแก่เป็นทุกข์

 มรณมฺปิ ทุกฺขํ ควำมตำยเป็นทุกข์

และ 

 โสกปรเิทวทกุขฺโทมนสสฺปุายาสาปิ 

ทุกฺขา ควำมแห้งใจ ควำมคร�่ำครวญ 

ร�ำพนัอยู่ในใจ หรอืร�ำพนัออกมำ ควำม

ไม่สบำยกำย ควำมไม่สบำยใจ ควำม

คับแค้นใจเป็นทุกข์

 อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข ควำม

ประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์

 ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข ควำม

พลัดพรำกจำกสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์

 ยมฺปีจฺฉํ น ลภติ ตมฺปี ทุกฺขํ 

ปรำรถนำสิง่ใด ไม่ได้สิง่นัน้สมปรำรถนำ

เป็นทุกข์

 สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา  

ทุกฺขา กล่ำวโดยย่อแล้ว ขันธ์เป็นที่

ยึดถือทั้ง ๕ ประกำร เป็นทุกข์ดังนี้

อย่ำง คือ 

 หมำยถงึ ควำมไม่สบำยกำย ควำม

ไม่สบำยใจ อันตรงข้ำมกับสขุอย่ำงหน่ึง

 หมำยถึง สิ่งท่ีทนอยู่ไม่ได้ ต้อง

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป อย่ำงหนึ่ง

 ทุกข์ตำมท่ีพูดถึงกันนั้น มักหมำย

ถึงทุกข์มีควำมไม่สบำยกำย ควำมไม่

สบำยใจ อนัเป็นทกุขเวทนำ  คอืควำม

เสวยอำรมณ์เป็นทุกข์ นี้ก็เป็นทุกข์ใน

ลักษณะหนึ่งเหมือนกัน อีกอย่ำงหนึ่ง 

ทุกข์ คือควำมที่ทรงอยู ่ไม่ได้ต ้อง

แปรปรวนเปลีย่นแปลงไป สิง่อันใดทน

อยูค่งทีไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลง

ไปสิง่อนันัน้เป็นทกุข์ทัง้หมด นีเ้ป็นทกุข์
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 ทกุข์ตำมทีพ่ระพทุธเจ้ำได้ทรงแสดง

ชีใ้ห้เหน็นี ้เป็นกำรชีแ้สดงลกัษณะของ

ทกุข์ทัง้สองอย่ำงประกอบกนั คือทุกข์

ทีเ่ป็นควำมทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป และทุกข์ที่เป็นตัว

ทกุขเวทนำ คอืควำมไม่สบำยกำย ไม่

สบำยใจ

 ในประกำรแรก ได้ทรงชีว่้ำ เกดิเป็น

ทกุข์ แก่เป็นทกุข์ ตำยเป็นทกุข์ ทัง้ ๓ 

ประกำรนี้ เมื่อว่ำถึงควำมรู้สึกที่เป็น

สำมัญของชำวโลกทั่วไป ก็มักจะเห็น

ว่ำ ควำมแก่เป็นทุกข์อย่ำงหนึ่ง ควำม

ตำยเป็นทุกข์อย่ำงหนึ่ง แต่ไม่เห็นว่ำ 

ควำมเกิดเป็นทุกข์ เพรำะฉะนั้น จึง

ถือว่ำเกิดเป็นมงคล แต่ว่ำ แก่ ตำย 

เป็นอวมงคล ในงำนวันเกิดไม่มีใครไว้

ทกุข์ แต่แสดงควำมร่ำงเริง แต่ว่ำครำว

ตำยมกีำรไว้ทุกข์ นีเ้ป็นควำมรูส้กึสำมัญ

ของชำวโลกทั่วไป แต่ทำงพระพุทธ-

ศำสนำแสดงว่ำเป็นทุกข์ทั้งหมด เกิด

ก็เป็นทุกข์ แก่ก็เป็นทุกข์ ตำยก็เป็น

ทุกข์ เพรำะว่ำ มีแก่ มีตำย ก็เพรำะ

มีเกิด ถ้ำไม่มีเกิดก็จะไม่มีแก่ มีตำย 

ฉะนั้น ควำมเกิดจึงเป็นตัวทุกข์ส�ำคัญ 

นี้เป็นหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ 

 พระอำจำรย์ก็ได้แสดงอธิบำยว่ำ 

ควำมเกิดเป็นทุกข์อย่ำงไร ควำมแก่

เป็นทุกข์อย่ำงไร ควำมตำยเป็นทุกข์

อย่ำงไร ไว้เป็นอันมำก เช่นแสดงว่ำ 

ควำมเกิดนั้นเป็นทุกข์ ก็เพรำะว่ำผู้ที่

เกดิมำต้องทนทุกข์อยู่ในครรภ์ของมำรดำ

ตัง้แต่เบือ้งต้นเป็นเวลำนำนเดอืน และ

แสดงอำกำรที่ชวนให้เห็นว่ำเป็นทุกข์

ต่ำง ๆ ครำวนีม้ำถงึครำวแก่ แสดงถึง

ลักษณะที่เป็นควำมเสื่อมโทรมของ

สังขำร อันเป็นกำรแสดงถึงเป็นควำม

ทุกข์และควำมตำยก็แสดงถึงอำกำรท่ี

น่ำกลัวต่ำง ๆ ดังที่สำมัญทั่วไปกลัว

ตำย กเ็พรำะว่ำเหน็ควำมตำยเป็นควำม

ทกุข์ เมือ่นึกถงึควำมตำยกเ็กดิทุกข์ขึน้

มำเสียแล้ว เหมือนอย่ำงว่ำ นึกถึงจะ

ต้องไปเผชิญกับอันตรำยที่ใหญ่หลวง

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ก็เกิดควำมกลัวขึ้น

มำ รู้สึกในควำมตำยก็คล้ำย ๆ อย่ำง

นั้น ถือว่ำเป็นภัยใหญ่หลวงอันหนึ่ง 

และเมื่อพิจำรณำให้เห็นแล้ว ก็จะเห็น

ได้ว่ำ ควำมกลัวตำยน้ีแหละ เป็นควำม

กลัวที่เป็นต้นของควำมกลัวทั้งหลำย 

เช่นกลัวต่ออันตรำยอันเกิดจำกอำวุธ 

หรือเกิดจำกสัตว์ร้ำยเป็นต้น ก็เพรำะ

เหตุท่ีว่ำ อำวุธและสัตว์ร้ำยนั้นจะมำ

ตดัชีวิต คอืท�ำให้ตำยก็คอืกลวัตำยนัน้

เอง ซึง่น�ำให้กลัวต่อเหตตุ่ำง ๆ อนัจะ

น�ำควำมตำยมำถึง พระอำจำรย์ได้ 

แสดงให้เห็นว่ำ เกิดเป็นทุกข์อย่ำงไร 

แก่เป็นทุกข์อย่ำงไร ตำยเป็นทุกข ์
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อย่ำงไร รวมควำมเข้ำแล้วก็คือ แสดง

ในทำงให้เหน็ว่ำเป็นควำมไม่สบำยกำย

ไม่สบำยใจ ดงัทีเ่รยีกทกุขเวทนำนัน่เอง

 นีเ้ป็นทำงพจิำรณำอย่ำงหนึง่ แต่ว่ำ

ควรจะพิจำรณำอีกอย่ำงหน่ึงคือใน

ลักษณะที่เป็นควำมตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ 

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอันเป็น

ลักษณะของทุกข์อย่ำงละเอียด

 ชีวิตนี้ เป็นทุกข์ก็เพรำะเป็นสิ่งที่

ด�ำรงอยู่คงที่ไม่ได้ เพรำะแปรปรวน

เปล่ียนแปลงไป ชีวิตนี้ตั้งต้นขึ้นด้วย

ชำต ิคอืควำมเกิด ในระหว่ำงก็เป็นชรำ 

คือควำมแก่ ลงท้ำยด้วยมรณะ คือ

ควำมตำย เกดิจงึเป็นต้นชวีติ ตำยเป็น

ปลำยของชวีติ และแก่กเ็ป็นท่ำมกลำง

ของชีวิต เพรำะฉะนั้น แก่ เจ็บ ตำย

นี้ จึงเป็นลักษณะของทุกข์ที่มีควำม

หมำยว่ำ ตัง้อยูค่งทีไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวน 

เปลี่ยนแปลงไป ถ้ำหำกชีวิตน้ีจะไม่ 

เป็นทุกข์คือตั้งอยู่คงที่ไม่มีแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไป กจ็ะมแีต่ชำตคิอืควำม

เกดิเท่ำน้ันแล้วก็ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องตำย  

ดงัทีเ่รยีกว่ำเป็นอมตะ คอืเป็นผูไ้ม่ตำย 

แต่ว่ำจะเป็นเช่นนัน้หำได้ไม่ เม่ือมชีำติ 

คอืควำมเกดิกต้็องมแีก่ มตีำย จะมแีต่

ชำติคือควำมเกดิ โดยปรำศจำกแก่ตำย

นั้น หำได้ไม่

 ฉะนัน้ ท้ังหมดน้ี จงึรวมเป็นตัวทุกข์

ที่มีลักษณะเป็นควำมตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ 

ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป ดงักล่ำว

 กำรพจิำรณำให้เหน็ทุกข์ในลกัษณะ

นี้ ย่อมพิจำรณำให้เห็นได้ทั้งในกำล 

ทัง้ ๓ และทัง้ในปัจจุบนั ในกำลทัง้ ๓ 

นั้น ก็คือ พิจำรณำอย่ำงหยำบ ชาติ 

คือควำมเกดิเป็นอดตี คือได้เกดิมำแล้ว 

มรณะ คอืควำมเป็นอนำคต เพรำะว่ำ

ยังไม่ตำย ควำมตำยรออยู่ข้ำงหน้ำ  

ชรา เป็นปัจจบุนันีต้้องเก่ำแก่ไปอยูทุ่ก

วินำที หรือว่ำทุกขณะ

 ชาติ คือควำมเกิดที่เป็นอดีต ชรา 

คือควำมแก่ที่เป็นปัจจุบันและ มรณะ 

ที่เป็นอนำคตนี้ รวมกันเข้ำเป็นทุกข์ 

คือเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปร- 

ปรวนเปลี่ยนแปลงไป ดังจะพึงเห็นได้

ว่ำ ตั้งแต่เกิดมำก็ต้องบ่ำยหน้ำไปหำ 

ควำมดบัอย่ำงไม่หยดุยัง้ เหมอืนอย่ำง

อำทติย์อทุยัขึน้กโ็คจรไปสู่อศัดงคต คอื

ควำมดบัอย่ำงไม่หยดุยัง้ นีจ้งึเป็นทกุข

สัจจะ สภำพที่จริงคือทุกข์อย่ำงหนึ่ง 

และเมือ่พจิำรณำให้ละเอยีดเข้ำมำ ชำติ

คอืควำมเกดิ ชรำ คือควำมแก่ มรณะ 

คือควำมตำย ปรำกฏอยู่ในปัจจุบัน 

กล่ำวคือ ชีวิตนี้ต้องประกอบด้วยขันธ์

ทัง้หลำยทีเ่ป็นส่วนรปูและเป็นส่วนนำม

รูปและนำมนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ทุก

ขณะ เกิดก็เป็นชำติ ดับก็เป็นมรณะ

ควำมแปรไปจำกเกิดถึงดับ แม้จะเป็น

ระยะที่ส้ันที่สุดก็เป็นชรำ และเมื่อ

พิจำรณำให้ละเอียดเข้ำมำสั้นเข้ำมำ
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ทีสุ่ด ก็เหลอืแต่เกดิดบั เกดิกเ็ป็นชำติ

ดับก็เป็นมรณะ และเม่ือพิจำรณำให้

ละเอียดเข้ำมำอีก ก็ปรำกฏแต่ควำม

ดับ คือปรำกฏแต่มรณะ

 ควำมพจิำรณำให้เหน็เกดิดบั ปรำกฏ

ข้ึนในปัจจุบันดั่งนี้ เป็นทุกขสัจจะ ท่ี

ปรำกฏในปัจจุบัน กำรพิจำรณำรูปก็

รปูกำยอนันี ้เป็นสิง่ทีเ่กดิดบัอยู่ทกุขณะ 

ธำตทุัง้ ๔ ทีป่ระกอบเข้ำเป็นรปู กส็ิน้

เสื่อมไปอยู่ทุกขณะ แต่อำศัยธำตุท้ัง 

๔ ก็พอกพูนเข้ำไปใหม่ ก็ไปทดแทน

สิง่ทีส่ิน้เสือ่มไปนัน้เหมอืนอย่ำงทีท่กุ ๆ 

คนต้องบริโภคอำหำร ต้องหำยใจเข้ำ

ต้องหำยใจออกอยู่ทุกขณะ ก็เป็นกำร

บรโิภคธำตุดิน น�ำ้ ไฟ ลม นีเ่อง เข้ำไป

เป็นอำหำรส�ำหรบัทีจ่ะทดแทนสิง่ทีส่ิน้

ไปหมดไป ธำตุทั้ง ๔ ที่สิ้นไปหมดไป 

ก็สิ้นไปหมดไปอยู่ในทุกขณะ และที่

ทดแทนเข้ำไปใหม่ ก็ทดแทนอยู่ทุก

ขณะเหมือนกัน นี้เป็นควำมเกิดควำม

ดบัทีเ่ป็นปัจจบัุน แต่ปรำกฏยำกกเ็พรำะ

มี สันตติ คือ ควำมสืบต่อ เช่น สิ้น

ไปเสื่อมไป แล้วก็มีควำมเกิดทดแทน

ต่อไป สิ่งที่เกิดมดแทนนั้นสิ้นไปหมด

ไป กม็สีิง่ทีท่ดแทนเข้ำไปใหม่ เหมอืน

อย่ำงลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออก หำยใจ

เข้ำแล้วก็หำยใจออก ออกแล้วก็หำยใจ

เข้ำไปใหม่ เป็นสนัตตสิบืต่อไปอยูด่งันี้  

เพรำะฉะนั้น จึงมองเห็นเหมือนอย่ำง

ว่ำเป็นควำมเทีย่ง และปรำกฏเป็นควำม

สุข เพรำะควำมทุกข์ที่เกิดขึ้นก็มีส่ิง

ทีม่ำบ�ำบดั ควำมทกุข์กห็ำยไป กป็รำกฏ

เป็นควำมผำสุกขึ้น เช่นว่ำร่ำงกำยหิว

กระหำยเป็นควำมทุกข์ ดื่มน�้ำบริโภค

อำหำรเข้ำไปบ�ำบัดควำมทุกข์นั้น ก็

ปรำกฏเป็นควำมสุข นั่งนำนเมื่อย ก็

ลุกขึ้นยืนหรือเดิน ยืนนำนเมื่อย ก ็

นั่ง เดินนำนเมื่อยก็หยุดยยืนหรือนั่ง 

หรือว่ำนั่งนำนเหน็ดเหนื่อยก็นอนพัก 

นอนนำนพอแล้วก็ลุกขึ้น ผลัดเปลี่ยน

อิริยำบถกันไปดั่งนี้ ก็เป็นกำรแก้ทุกข์

ปรำกฏเป็นควำมสุขขึ้น

 เพรำะฉะนั้น ควำมสุขต่ำง ๆ ดัง

กล่ำวนี ้จงึเป็นควำมสขุทีเ่ป็นควำมแก้

ทกุข์ให้ส้ินสุดลงไปครัง้หนึง่ ๆ เท่ำนัน้ 

หำใช่เป็นควำมสุขท่ีแท้จรงิไม่ แต่บคุคล

ผูไ้ม่พิจำรณำกย็งัยดึมัน่อยูว่่ำเป็นควำม

สุข และนอกจำกนี้ ก็ยังยึดมั่นอยู่ใน

สิ่งที่เห็นว่ำเที่ยง ที่เห็นว่ำสุขนี้เป็นเรำ 

เป็นของเรำ ว่ำเป็นตัวตนของเรำ มี

อัตตำตัวตนของเรำในส่ิงเหล่ำนี้ และ

เมือ่มอัีตรำตวัตนของเรำอยูใ่นสิง่เหล่ำน้ี 

กเ็ท่ียวออกรับเป็นสุขเป็นทุกข์และออก 

รับสิ่งต่ำง ๆ 

 เพรำะฉะนั้น ควำมมีสันตติคือมี

ควำมสืบต่อก็ดี ควำมที่ปรำกฏเป็น

ควำมสุขแก้ทุกข์อยู่ก็ดี ควำมปรำกฏ

เป็นก้อนเป็นแท่ง อันสืบเนื่องมำจำก

ทุกข์ ๒
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ควำมทีม่คีวำมสบืต่อและมสีขุดงักล่ำว

กดี็ จะเป็นเครือ่งปกปิด อนิจจตา ควำม

เป็นของไม่เที่ยง ทุกขตา ควำมเป็น

ทุกข์ และ อนัตตตา ควำมเป็นของ

ไม่ใช่ตน

 เพรำะฉะนั้น กำรพิจำรณำให้เห็น

ทกุขสจัจะ สภำพทีจ่รงิคอืทกุข์กจ็�ำเป็น

ทีจ่ะต้องใช้ปัญญำ เจำะแทงเคร่ืองปกปิด

เหล่ำน้ีลงไป ให้เหน็ควำมเกดิควำมดบั 

ที่มีอยู่ขณะเป็นปัจจุบัน และให้เห็นว่ำ

ควำมสขุทีป่รำกฏขึน้นัน้เป็นเพยีงควำม

แก้ทุกข์ไปครำวหนึ่ง ๆ เท่ำนั้น หำใช่

เป็นควำมสุขท่ีแท้จริงไม่ และเพรำะ

ชวีตินี ้เป็นสิง่ท่ีเกิดดบั จงึไม่เท่ียง เป็น

สิ่งที่เต็มไปด้วยควำมทุกข์จึงเป็นทุกข์ 

และไม่ควรเป็นสิ่งที่จะพึงยึดถือว่ำเป็น

เรำ เป็นของเรำ เป็นตวัตนของเรำ โดย

เป็นสำระเป็นแก่นสำร จึงเป็นอนัตตำ

 ควำมพจิำรณำลงไปให้อนจิจงั ทกุขัง 

อนตัตำ ปรำกฏขึน้ดัง่นี ้เรยีกว่ำเป็นกำร

พจิำรณำให้เหน็ทุกขสจัจะ สภำพท่ีจรงิ

คือทุกข์ โดยมีชำติ ควำมเกิด ชรำ 

ควำมแก่ มรณะ ควำมตำย  ดงักล่ำว

นี้แหละเป็นเครื่องอ�ำนวยควำมคิด

พจิำรณำ และผูท้ีเ่หน็ทกุข์ดัง่นีก้จ็ะเป็น

ผูท้ีพ้่นทกุข์ ไม่ใช่ผูท่ี้เป็นทุกข์เพรำะจะ

ท�ำให้ไม่ยึดถือ ท�ำให้เป็นผู้ที่อยู่เหนือ

ทุกข์ แต่ไม่ใช่เป็นตัวทุกข์

 เพรำะฉะนั้น ทุกขสัจจะ สภำพท่ี

จริงคือทุกข์จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ำกลัว ที่

เห็นแล้วตกใจเดือดร้อน แต่ว่ำเป็นสิ่ง

ทีเ่หน็แล้วมคีวำมสุข เพรำะจะพ้นทกุข์ 

จะอยูเ่หนอืทกุข์จะมองเหน็ทกุข์ เหมอืน

อย่ำงมองเหน็เรอืนทีไ่ฟไหม้อยูข้่ำงนอก 

แต่ไม่ได้อยูใ่นเรอืนทีไ่ฟไหม้ เมือ่อยูใ่น

เรือนที่ไฟไหม้จึงร้อน แต่เมื่อออกมำ

อยู ่นอกเรือนที่ไฟไหม้และยืนมองด ู

เรอืนทีไ่ฟไหม้นัน้ ผูท้ีด่อูยูน่ัน้ กเ็ป็นผู้

ทีไ่ม่ร้อน และกม็องเห็นสัจจะคอืควำม

จริงนี้เป็นสำรัตถะแห่งกำรพิจำรณำ 

ทุกขสัจจะ สภำพที่จริงคือทุกข์ ของ

พระพุทธเจ้ำ (น.จ. ๓-๑๐)

ทุกขทุกขะ ดู สังขตลักษณะ, สังขาร

ทุกขนิโรธ ดู อริยสัจจ์ ๔

ทุกขเวทนา ดู เวทนา ๓

ทุกขสมุทัย ดู อริยสัจจ์ ๔

ทุกขสัจจ์ ดู อริยสัจจ์ ๔

ทุกขสัจจะ ดู สังขาร

ทุกขัง ดู ทไวลักษณะ, ธรรม, ปัญจวัคคีย์

ทุคติ ดู อนมตัคคะ

ทุจริต ดู บาป

ทุพภาษิต ดู เทวาสุรสงคราม

ทุสสเจดีย์ ในไตรภูมิพระร่วง และในปฐม-
สมโพธิกถำ พระนิพนธ์ สมเด็จพระ- 

มหำสมณเจ้ำ กรมพระปรมำนชุติชโินรส 

กล่ำวไว้ตรงกนัว่ำ เมือ่พระพทุธเจ้ำเสด็จ

ออกทรงผนวช (ก่อนตรัสรู้เรียกว่ำ 

พระโพธสิตัว์) พรหมน�ำบรขิำร ๘ จำก

ทุกขทุกขะ
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พรหมโลกมำถวำยพระโพธิสัตว์ และ

รับพระภูษำคฤหัสถ์ท้ังคู่ขึ้นไปบรรจุไว้

ใน ทสุสเจดีย์ ในพรหมโลก ในไตรภูมิ

ระบวุ่ำชัน้อกนฏิฐ์ ในปฐมสมโพธกิถำ

ระบุช่ือพรหมว่ำฆฏิการพรหม ซึ่ง 

เป็นสหำยกับพระโพธิสัตว์ คร้ังเสวย 

พระชำติเป็น โชติบาล ในศำสนำของ 

พระกัสสปพุทธเจ้ำ ค�ำว่ำ ทุสสเจดีย์ 

แปลว่ำ เจดีย์ผ้า คงหมำยถึงเป็นที่ 

บรรจุผ้ำคือพระภูษำดั่งกล่ำว เป็นอัน 

ว่ำพระพรหมได้พระภษูำคฤหสัถ์ขึน้ไป

บรรจุในทุสสเจดีย์ ส่วนพระอินทร์ได้

พระจฬุำโมลีกับผ้ำพันโพกพระเศียรขึน้

ไปบรรจใุนจฬุามณีเจดย์ีในครำวท่ีทรง

ผนวชนั้น 

 บริขำรทั้ง ๘ ที่ฆฏิกำรพรหมถวำย 

ส�ำหรับ บาตร ได้มีเหตุพิเศษท่ีท่ำน 

กล่ำวถงึอกีคอื เมือ่นำงสชุำดำน้อมถำด

ทองข้ำวปำยำสเข้ำไปถวำยพระโพธสิตัว์ 

ในเช้ำแห่งวันที่จะตรัสรู้ บาตรดิน ที่

ฆฏกิำรพรหมถวำยมีบันดำลให้อันตรธำน

หำยไป ไม่ทรงเห็นบำตรจึงทรงรับท้ัง

ถำด ครัน้ตรสัรู้แล้ว เมือ่พำณชิสองพีน้่อง

ช่ือ ตปสุสะ คนหนึง่ ภลัลิกะ คนหนึง่

ได้น้อมข้ำวสตัตกุ้อนสตัตผุงถวำย ไม่มี

บำตรที่จะทรงรับ เพรำะบำตรดินก็ได้

หำยไปแล้วตั้งแต่เมื่อนำงสุชำดำถวำย

ถำดปำยำส ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่น�ำ

บาตรศิลา จำกทิศทั้งสี่มำถวำยรวม

เป็นส่ีบำตร พระองค์ทรงรับอธิษฐำน

ให้เป็นบำตรเดียวกันแล้วทรงรับข้ำว 

สัตตุของพำณิชสองคนนั้น ต่อมำใน

ครำวปรินิพพำนก็ได้มีเรื่องเก่ียวแก ่

พระเจดย์ีทัง้สองนีอ้กี ในปฐมสมโพธ-ิ

กถำนั้นกล่ำวว่ำ พระเขี้ยวแก้ว เบื้อง

บนซ้ำยขวำกบั พระรากขวญั เบือ้งบน

ขึ้นไปประดิษฐำนอยู่ในจุฬำมณีเจดีย์  

พระรำกขวญัเบือ้งซ้ำยกบั พระอณุหิส 

ขึ้นไปประดิษฐำนอยู่บนทุสสเจดีย์

 ในพทุธวงศ์ได้กล่ำวถงึทีป่ระดษิฐำน 

บรขิาร ทัง้หลำยของพระพทุธเจ้ำไว้ว่ำ 

บำตร ไม้เท้ำ จีวร อยู่ในเมือง วชิรา 

สบง อยูใ่นเมอืง กลุฆระ ผ้ำปบูรรทม

อยูใ่นเมอืง สหีฬ กระบอกกรอง ประคด

เอว อยูใ่นเมอืง ปาฏลบีตุร ผ้ำสรงอยู่

ในเมือง จัมปา อุณำโลมอยู่ในแคว้น 

โกศล กำสำวพัสตร์อยู่ใน พรหมโลก 

ผ้ำโพก (กล่ำวมำแล้ว) อยู่ในเมือง  

ไตรทส (ดำวดึงส์) นิสีทนะอยู ่ใน  

อวันตีชนบท ผ้ำลำดอยู่ใน เทวโลก 

ที่สีไฟอยู่ในเมือง มิถิลา ผ้ำกรองอยู่

ใน รัฐวิเทหะ มีดและกล่องเข็มอยู่ใน

เมือง อินทปัตถ์ เป็นอันว่ำได้มีบำง

อย่ำงข้ึนไปในโลกท้ังสอง ไม่ได้กล่ำว

ว่ำบรรจุอยู่ในอะไร ก็น่ำจะในเจดีย์ทั้ง

สองนั้นแหละ (พ.พ. ๒๕๑-๒๕๒)

ทุสสเจดีย์
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 ๒. ผู้ที่ปรำรถนำ (จะชนะปฏิปักษ์ 

คือต้องกำรชนะข้ำศึก ไม่ยอมแพ้)

 ๓. ผูท้ีก่ล่ำว (ว่ำควรไม่ควรของโลก  

คอืมวีำจำทีโ่ลกนบัถอื บอกว่ำควรหรอื

ไม่ควรอย่ำงไรก็เชื่อฟัง)

 ๔. ผู้ที่รุ่งเรืองสว่ำง (ด้วยแสงสว่ำง 

รุ่งเรืองแต่สรีระอย่ำงยิ่ง)

 ๕. ผู้ที่ได้รับควำมชมเชย

 ๖. ผู้ที่ใคร่ (จะเห็นจะได้ยินเพรำะ

ประกอบด้วยควำมงำมเป็นพิเศษ)

 ๗. ผูท้ีไ่ปได้ (โดยไม่ขดัข้องในท่ีตำม

ที่ปรำรถนำ)

 ๘. ผู้ที่สำมำรถ (ยังกิจนั้น ๆ ให้

ส�ำเร็จด้วยอำนุภำพสมบัติ)

 ในอบำยภมูจิ�ำพวกสตัว์นรกมคีวำม 

ทุกข์อยู ่ตลอดเวลำ ส่วนอบำยภูมิ 

จ�ำพวกอื่นมีควำมทุกข์อยู่ตลอดเวลำ 

ก็มี มีควำมสุขบ้ำงในบำงครั้งก็มี แต ่

ก็เป็นจ�ำพวกท่ีปรำศจำกควำมเจริญ 

เช่น สตัว์ดรัิจฉำน ถงึจะมคีวำมสขุบ้ำง  

ก็ยังเป็น อบาย ซึ่งแปลว่ำ ปราศจาก

ความเจริญ ไม่มีจิตใจประกอบด้วย

ปัญญำที่จะท�ำควำมเจริญให้สูงขึ้นกว่ำ

พื้นเพเดิมได้เลย เดิมเป็นอย่ำงไร 

ก็คงเป็นอย่ำงนั้น เช่น ไม่รู้จักสร้ำง

บ้ำนเมืองและท�ำสิ่งต่ำง ๆ ต่ำงจำก

มนุษย์ซึ่งมีจิตใจประกอบด้วยปัญญำ 

ท�ำควำมเจรญิต่ำง ๆ ให้เกดิขึน้ แต่ใน

มนุษยภูมินี้มีท้ังสุขและทุกข์ปนกันไป 

ทุเหตุกะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ทูตสวรรค์ ดู นรก

เทพ ๓ ดู โพธิปักขิยธรรม

เทพดาจุติ ดู โฆสกเศรษฐี

เทพบันดาล ดู วลาหก

เทพโพธิสัตว์ ดู ดุสิต

เทพยดาอาเพศ ดู มนุษยธรรม

เทพแห่งความร้อน ดู วลาหก

เทพแห่งความหนาวเย็น ดู วลาหก

เทพแห่งฝน ดู วลาหก

เทพแห่งลม ดู วลาหก

เทพแห่งหมอก ดู วลาหก

เทวดา ดู เทวภูมิ 

เทวตาพลี ดู ทาน

เทวทตั ด ูพทุธชยัมงคลคาถา‚ ศากยราช- 

  กุมาร ๖

เทวทูต ดู นรก

เทวทูต ๔ ด ูนรก, พระพุทธเจ้า, พุทธศาสนา

เทวทูต ๕ ดู นรก

เทวธิดา ดู เทวภูมิ

เทวบุตร ดู เทวภูมิ

เทวบุตรมาร ดู อริยสัจจ์ ๔ โดยพิสดาร

เทวภูมิ ค�ำว่ำ เทวะ แปลว่ำ ผู้เล่น หมำย

ถึงเล่นทพิยกฬีำต่ำง ๆ เป็นสขุเพลิดเพลิน

อยู่โดยไม่บกพร่อง อีกอย่ำงหนึ่งแปล

ว่ำ สว่าง ค�ำว่ำ เทวะ ในคมัภร์ี สทัทนีติ 

ให้ค�ำแปลไว้ ๘ อย่ำง ดั่งต่อไปนี้

 ๑. ผู้เล่น (ด้วยกำมคุณทั้ง ๕ น่ำ

จะหมำยถึงว่ำมีสุขสนุกสบำยอยู่ด้วย

ทิพยสมบัติทุกเวลำ)

ทุเหตุกะ
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จะเอำแต่เล่นเพลดิเพลนิอย่ำงเดยีวไม่ได้ 

และร่ำงกำยมนษุย์ก็เป็นของหยำบปฏกิลู 

และเป็นของมืดไม่มีแสงสว่ำงในตัว  

เป็นภูมิท่ีอำจพิจำรณำเห็นทุกข์ได้ง่ำย 

เพรำะมีอำยุไม่ยืนยำวนัก ควำมแก่ 

ควำมเจ็บของร่ำงกำย ตลอดถึงควำม

ตำยปรำกฏให้เห็นได้เร็ว ทั้งเป ็น 

เจ้ำปัญญำ ควำมคิดรู้ต่ำง ๆ ท่ำนจึง

แสดงว่ำพระพุทธเจ้ำเกิดในมนุษยภูมิ

น้ีเท่ำน้ัน นับเป็นภูมิกลำงของภูมิ 

ทัง้ปวงไม่ใช่เป็นทกุข์โดยส่วนเดยีวอย่ำง

ภูมินรก ทั้งไม่ใช่เป็นสุขโดยส่วนเดียว

เหมือนอย่ำงเทวภูมิ ซ่ึงมีภำวะผิดกัน

อย่ำงตรงกันข้ำม

 กำยของเทพเรยีกว่ำเป็น กายทิพย์  

เป็นกำยสว่ำง ละเอียด ไม่ปฏกิลู เกดิ

เป็นอุปปาติกะ ซึ่งแปลว่ำ ลอยเกิด 

คือผุดเกิดขึ้น มีตัวตนใหญ่โตทีเดียว 

แต่เป็นอทิสสมานกาย คือ กายที่ไม่

ปรากฏแก่ตาคน สัตว์นรกและเปรต

อสรุกำยโดยมำกกเ็ป็นจ�ำพวกอุปปำติกะ

เหมือนกนั ในเทวภมูบิริบูรณ์ด้วยควำม

สุข อำยุก็ยืนยำว แก่เจ็บไม่ปรำกฏ 

ตำยกไ็ม่ปรำกฏซำก จงึเหน็ทกุข์ได้ยำก 

ผู ้ที่ เกิดเป ็นเทพมักเสวยควำมสุข

เพลดิเพลนิอยูต่ลอดเวลำ แต่ก็มีแสดง

ไว้ว่ำได้เคยมำเฝ้ำพระพทุธเจ้ำฟังธรรม

ในบำงครั้งบำงครำว มักจะมำเฝ้ำใน

เวลำกลำงคืนดึก ๆ

 เรื่อง เทวดา นี้มีเล่ำไว้ในที่ต่ำง ๆ 

มำกแห่งด้วยกัน มีที่อยู่และชั้นต่ำง ๆ 

กนัมำก น่ำจะเกบ็มำจำกคตคิวำมเชือ่

เก่ำก่อน พระพุทธศำสนำเก็บมำเล่ำ

โดยตรงบ้ำง ดดัแปลงแก้ไขให้เข้ำหลกั

เกณฑ์ในพระพทุธศำสนำบ้ำง ดัง่เรือ่ง

สวรรค์ ๖ ชัน้ คอื ชัน้จาตมุมหาราชกิา 

ชั้นดาวดึงส ์ ชั้นยามะ ช้ันดุ สิต  

ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี

 อำกำรเกิดของเทวดำมีกล่ำวไว้ใน 

อรรถกถำบำงแห่งเป็นพิเศษว่ำ บุรุษ 

ที่เกิดบนตักเทวดำเรียกว่ำ เทวบุตร 

สตรีที่เกิดบนตักของเทวดำเรียกว่ำ 

เทวธิดา เทวดำสตรีถ้ำเกิดในที่นอน 

จดัเป็นปรจิารกิา (นำงบ�ำเรอ) ถ้ำเกดิ

ข้ำงทีน่อนจดัเป็นพนกังำนเครือ่งส�ำอำง 

ถ้ำเกิดกลำงวันวิมำนจัดเป็นคนใช้  

เทวดำในคัมภร์ีพระพุทธศำสนำจดัเป็น

อปุปำตกิก�ำเนดิทัง้หมด (พ.พ. ๒๐๕-๒๐๖, 

๒๗๒-๒๗๓)

เทวโลก แปลว่ำ โลกของเทพหรือโลกทิพย์ 

หมำยถึงภูมิภพของผู้ที่เกิดพรั่งพร้อม

ด้วยส่ิงท่ีพึงปรำรถนำพอใจ เป็นท่ีส�ำรำญ

กำยส�ำรำญใจทกุสิง่ทกุประกำรตรงกนั

ข้ำมกับนรก คือรูปท่ีประสบตำก็ล้วน

งดงำม เสียงที่ประสบหูก็ล้วนไพเรำะ 

กลิ่นที่ประสบจมูกก็ล้วนแต่ดี รสที่

ประสบลิน้กล้็วนโอชะ สิง่ทีถู่กต้องกำย

ก็ล้วนเป็นสุขสัมผัสท้ังหมดล้วนเป็น 

ของทิพย์ (ท.ธ. ๑๗)

เทวโลก
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เทวสภา ดู ดาวดึงส์

เทวสนันบิาต ชุมนุมเทวดำ ในอรรถกถำแห่ง 

เทวะ ดู เทวภูมิ 

เทวานมินทะ ดู ดาวดึงส์ 

เทวาสุรสงคราม เรื่องเทวำสุรสงครำมได้มีชนวสภสตูร ได้กล่ำวว่ำ เทวสนันิบาต 

มีในสมัยเข้ำพรรษำของพระสงฆ์เพื่อ

พิจำรณำสงเครำะห์พระสงฆ์เข้ำพรรษำ 

มีในสมัยปวำรณำออกพรรษำเพื่อ

สงเครำะห์ในครำวนั้น มีในสมัยที่จะ

ฟังธรรม มีในสมัยท่ีจะเล่นกีฬำครำว

ต้นไม้ทิพย์ปำริฉัตตกะออกดอก เทว-

สันนิบำตในสมัยเข้ำพรรษำนั้นตั้งแต่

วนัอำสำฬหบชูำ ส่วนเทวสนันบิำตเพือ่

ฟังธรรมนัน้ คงสดุแต่ว่ำจะมีกำรแสดง

ธรรมเมื่อไร ได้มีเล่ำไว้ในที่หลำยแห่ง

ว่ำ ในชมุนมุเทพ ณ เทวสภำสธุรรมำ

ในบำงครำว พระอินทร์ทรงแสดงธรรม

แก่เทพทัง้ปวง ในบำงครำวพระพรหม

ลงมำแสดง และเทพผูม้ำเข้ำสนันบิำต

นั้นเป็นเทพในสวรรค์ ๒ ชั้น คือ ชั้น

ดำวดึงส์และชั้นจำตุมมหำรำชิกำ ใน

เมอืงไทยเรำ เมือ่พระจะสวดพระปริตร 

กม็กีล่ำวบท สัคเค ชมุนมุเทวดา เพือ่

มำฟังธรรม คือมำฟังสวดมนต์ซึ่งเป็น 

กำรสวดบทพระธรรมนั้นเอง ใช้เป็น

ประเพณีทั้งในงำนหลวงงำนรำษฎร์  

คุ้นเคยจนถงึไม่คดิวจิำรณ์กนั และกว่็ำ

เป็นภำษำบำลฟัีงกนัไม่ออก แต่เทวดำ

จะฟังออกหรอืไม่ หำได้ค�ำนงึถงึกนัไม่ 

หำกรู้ถึงจติใจได้โดยตรงกไ็ม่ต้องค�ำนงึ

ถึงภำษำ (พ.พ. ๒๗๓)

เล่ำไว้ในคัมภีร์ชัน้บำลหีลำยแห่ง เรือ่ง

มีชื่อเสียงท่ีใช้สวดเป็นพระปริตรคือ  

ธชัคคสูตร (สูตรที่แสดงถึงยอดธง)  

มีควำมว่ำ

 สมยัเมือ่พระผูมี้พระภำคเจ้ำประทบั 

อยู่ในเชตวนำรำมของอนำถบิณฑิกะ

ใกล้กรุงสำวัตถี ได้ตรัสเรื่องเทวำสุร-

สงครำมแก่ภิกษุทั้งหลำยมีควำมว่ำ 

เรือ่งเคยมมีำแล้ว สงครำมระหว่ำงเทพ

และอสูรได้เกิดประชิดติดพันกันขึ้น 

ท้ำวสักกะจอมเทพเรยีกประชมุเทพชัน้

ดำวดงึส์ตรสัส่ังว่ำ ถ้ำเทพผูเ้ข้ำสงครำม

พงึเกดิควำมกลวัควำมหวำดเสียว หรอื

ควำมสะดุง้ขนพองสยองเกล้ำกใ็ห้มอง

ดูยอดธงของพระองค์ ไม่เช่นนั้นก็ให้

มองดูยอดธงของเทวรำชชื่อ ปชาบดี 

ไม่เช่นนัน้กใ็ห้มองดยูอดธงของเทวรำช 

ชื่อ วรุณ ไม่เช่นนั้นก็ให้มองดูยอดธง

ของเทวรำชชือ่ อสีาน ควำมกลวัควำม

หวำดเสียวหรอืควำมขนพองสยองเกล้ำ

ก็จักหำยไป เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัส

เล่ำเรื่องเทวำสุรสงครำมในอดีตดั่งนี้

แล้ว กไ็ด้ตรัสน้อมเข้ำมำทำงพระพทุธ-

ศำสนำว่ำ เมื่อพวกเทพที่เข้ำสงครำม

มองดูยอดธงของท้ำวสักกะจอมเทพ 

หรอืของเทวรำชอกีสำมองค์นัน้ ควำม

เทวสภา
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กลวัควำมหวำดเสยีวหรอืควำมขนพอง

สยองเกล้ำจักหำยไปก็ได้ ไม่หำยไป

ก็ได้ เพรำะเหตุที่ท้ำวสักกะจอมเทพ

เองยงัมใิช่ผูป้รำศจำกรำคะ โทสะ โมหะ  

ยงัมคีวำมกลัว ควำมหวำดเสยีว ควำม 

สะดุ้ง ยังต้องพ่ำยหนี ส่วนพระองค์

ตรสัอย่ำงนีว่้ำ ถ้ำท่ำนทัง้หลำยไปอยูป่่ำ 

ไปอยู่โคนไม้ หรืออยู่ในเรือนว่ำง จัก

พงึเกดิควำมกลวั ควำมหวำดเสยีว หรอื

ควำมขนพองสยองเกล้ำขึ้นก็พึงระลึก

ถึงพระองค์ หรือระลึกถึงธรรม หรือ

ระลกึถงึสงฆ์ เม่ือระลกึถงึอยูด่ัง่นี ้ควำม

กลัว ควำมหวำดเสียว หรือควำมขน

พองสยองเกล้ำจกัหำยไป เพรำะเหตท่ีุ

พระตถำคตเป็นผูป้รำศจำกรำคะ โทสะ 

โมหะ เป็นผู้ไม่กลัว ไม่หวำดเสียว  

ไม่สะดุ้ง ไม่พ่ำยหนี

 พระสตูรนีม้ข้ีอน่ำสงัเกตว่ำ มคี�ำข้ึน

ต้นว่ำ เรือ่งเคยมมีำแล้ว ใช้ขึน้ต้นเมือ่

จะเล่ำเรื่องแต่อดีตที่ล่วงมำแล้วนำน 

แสดงว่ำเป็นเรือ่งทีเ่ล่ำกนัมำนำน และ

กำรน�ำเรือ่งเก่ำมำเล่ำในคมัภร์ีชัน้บำลี

ทกุแห่ง จะเป็นเรือ่งนีห้รอืเรือ่งอืน่กต็ำม 

กเ็พือ่สำธกธรรม ดัง่ท่ีเรยีกว่ำ นิทาน-

สุภาษิต ในเรื่องน้ีก็เช่นเดียวกัน น�ำ

เรือ่งเทวำสรุสงครำมตอนนีม้ำเล่ำกเ็พือ่

สอนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ำเป็นต้น  

ในเมื่อเกิดควำมกลัวขึ้น เช่นเดียวกับ

พวกเทพเมื่อเข้ำสงครำมกับอสูร เกิด

ควำมกลัวขึน้กด็ยูอดธงของพระอนิทร์ 

หรือของเทวรำชรองลงมำทั้งหลำย  

(พระยอดธง น่ำจะสร้ำงขึ้นตำมนัย

พระสูตรนี้)

 ในสงครำมครำวหนึ่ง เวปจิตติ- 

อสุรินทร์ ส่ังพวกอสูรให้พยำยำมจับ

พระอินทร์พันธนำกำรมำอสุรบุรี ฝ่ำย

พระอนิทร์กส่ั็งให้พวกเทพจบัเวปจติต-ิ 

อสุรินทร์พันธนำกำรมำสุธรรมำสภำ

เช่นเดียวกัน ในสงครำมครั้งนั้นพวก

เทพชนะอสูร จึงจับเวปจิตติอสุรินทร์

พันธนำกำรมำสุธรรมำสภำ เวปจิตติ-

อสุรนิทร์เมือ่ถูกพนัธนำกำร ๕ ต�ำแหน่ง 

(มือสอง เท้ำสอง และคอเป็นที่ห้ำ) 

ถูกน�ำเข้ำมำยังสุธรรมำสภำก็บริภำษ

ด่ำพระอินทร์ด้วยถ้อยค�ำหยำบช้ำ 

ต่ำง ๆ ทั้งในขณะที่เข้ำไปและออกมำ

 พระมำตลเีทพสำรถทูีลถำมพระอนิทร์

ว่ำทรงอดกลัน้ได้เพรำะกลวัหรอืว่ำเพรำะ

อ่อนแอ

 พระอินทร์ตรัสตอบว่ำ ทรงทนได้

ไม่ใช่เพรำะกลัว ไม่ใช่เพรำะอ่อนแอ 

แต่วิญญูเช่นพระองค์จะตอบโต้กับผู้

พำลได้อย่ำงไร

 พระมำตลทีลูว่ำ ผูพ้ำลจะได้ก�ำเรบิ

ถ้ำไม่ก�ำรำบเสีย เพรำะฉะนั้น ผู้มี

ปัญญำพงึก�ำรำบผูพ้ำลเสยีด้วยอำชญำ

อย่ำงแรง

 พระอนิทร์ตรสัว่ำ ทรงเหน็ว่ำรูว่้ำเขำ

โกรธแล้วมีสติสงบได้ นี่แหละเป็นวิธี

ก�ำรำบพำล

เทวาสุรสงคราม
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 พระมำตลีได้ทูลแย้งว่ำ ควำมอด

กลัน้ดัง่นัน้มีโทษ คือ พำลเข้ำใจว่ำผูน้ี้

อดกลั้นเพรำะกลัวเรำก็ยิ่งข่ม เหมือน

โคยิ่งหนีก็ยิ่งไล่

 พระอินทร์ก็คงตรัสยืนยันว่ำ พำล

จะส�ำคญัอย่ำงไรกต็ำม ประโยชน์ของ

ตนส�ำคญัย่ิง และไม่มีอะไรจะยิง่ไปกว่ำ

ขันต ิผูท้ีม่กี�ำลงัอดกลัน้ต่อผูท้ีอ่่อนแอ

เรียกว่ำมขัีนตอิย่ำงยิง่ เพรำะผูท้ีอ่่อนแอ

ต้องอดทนอยู่เองเสมอไป ผู้ที่มีก�ำลัง

ซึ่งใช้ก�ำลังพำล (เช่นพำลตอบ) ไม่

เรียกว่ำมีก�ำลัง ส่วนผู้ที่มีก�ำลังซ่ึงมี

ธรรมคุ้มครองย่อมไม่มีกล่ำวตอบ  

ผู้โกรธตอบผู้โกรธหยำบมำกไปกว่ำ 

ผู้โกรธทีแรก ส่วนผู้ที่ไม่โกรธตอบผู้

โกรธ ชื่อว่ำชนะสงครำมที่ชนะได้ยำก 

ผู้ที่รู ้ว่ำเขำโกรธแต่มีสติสงบได้ชื่อว่ำ

ประพฤตปิระโยชน์ทัง้แก่ตนทัง้แก่ผูอ้ืน่

ทั้งสองฝ่ำย แต่ผู้ที่ไม่ฉลำดไม่รู้ธรรม

ก็ย่อมจะเห็นผู้ที่รักษำประโยชน์ตน 

และผู้อื่นท้ังสองฝ่ำยด่ังกล่ำวว่ำเป็น 

คนโง่ไปเสีย

 ในคมัภร์ีเล่ำเรือ่งพระอนิทร์และพระ

มำตลีโต้ตอบกันดั่งนี้แล้ว ก็กล่ำวเป็น 

พทุธโอวำทต่อไปว่ำ ท้ำวสกักะจอมเทพ

ยงักล่ำวสรรเสรญิ ขนัต ิ(ความอดทน) 

และ โสรัจจะ (ความเสงี่ยม) ภิกษ ุ

ทัง้หลำยก็พึงมีขนัติโสรจัจะจงึจะงดงำม

 เรือ่งน้ีสรรเสรญิคณุของขนัต ิในค�ำ

โต้ตอบกันแฝงคติธรรมท่ีน่ำพิจำรณำ 

คือ ถ้ำดูอย่ำงผิวเผินก็รู ้สึกเพียงว่ำ

พระอินทร์ทรงมีขันติเป็นอย่ำงดี และ

ทรงสรรเสริญคุณของขันติต่ำง ๆ แต่

กค็วรพจิำรณำต่อไปว่ำ พระอินทร์ทรง

ใช้ขนัตดิัง่ทีต่รสัสรรเสรญินัน้ตอนไหน 

กจ็ะเหน็ได้ว่ำทรงใช้ในตอนท่ีเป็นผูช้นะ

แล้ว และเวปจิตติอสุรินทร์ถูกจับมัด

เข้ำมำเฝ้ำหมดก�ำลังอ�ำนำจทีจ่ะท�ำอะไร

ได้ ได้แต่เพยีงด่ำอย่ำงคนแพ้หมดทำง

สู้ด้วยประกำรทัง้ปวงเท่ำนัน้ พระอนิทร์

ทรงใช้ขันติในตอนนี้จึงเหมำะด้วย

ประกำรท้ังปวง แต่ในตอนท่ีท�ำสงครำม

กันไม่ได้แสดงว่ำพระอินทร์ตรัสส่ังให้

ใช้ขันติ แต่ทรงสั่งให้รบให้ชนะและให้

จบัอสรุนิทร์พนัธนำกำรน�ำเข้ำมำทัง้ทรง

อบรมให้ใช้ควำมพยำยำมดั่งจะเล่ำต่อ

ไป เรือ่งนีจึ้งมีคติแฝงอยูถ่งึระยะเวลา

ที่ควรจะใช้ธรรมข้อไหนในเวลาไหน

ส�าหรบัในคดโีลก ถ้าใช้ธรรมไม่ถกูเวลา

แล้วก็จะเสียประโยชน์

 ในเทวำสุรสงครำมครัง้หนึง่ เวปจติติ

อสุรินทร์ชักชวนท้ำวสักกะให้เอำชนะ

กันด้วยสุภำษิต (ธรรมยุทธ์) ทั้งสอง

ฝ่ำยตกลงกันต้ังปาริสัชชะ เป็นผู ้

พจิำรณำตดัสนิ (ท�ำนองอนญุำโตตลุำกำร

กระมงั) เวปจติติอสรุนิทร์เสนอให้ท้ำว

สกักะทรงกล่ำวขึน้ก่อน ฝ่ำยท้ำวสกักะ
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ทรงเสนอให้เวปจติตอิสรุนิทร์กล่ำวขึน้

ก่อน เพรำะเป็นบพุพเทพ (เทพอยูม่ำ

ก่อน)

 เวปจิตติอสุรินทร์ได้กล่ำวว่ำ พวก

พำลพึงก�ำเริบอย่ำงยิ่งถ้ำไม่มีผู้ก�ำรำบ

เสีย เพรำะฉะนั้น ผู้ทรงปัญญำก็พึง

ก�ำรำบพำลด้วยอำชญำอย่ำงแรง

 ท้ำวสักกะได้ตรัสว่ำ พระองค์ทรง

เห็นว่ำ รู้ว่ำเขำก�ำเริบ มีสติสงบได้  

นี่แหละเป็นวิธีก�ำรำบพำล

 เวปจิตติอสุรินทร์กล่ำวว่ำ ตนเห็น

ว่ำควำมอดกลั้นดั่งนั้นมีโทษ คือพำล

เข้ำใจว่ำผู้นี้อดกลั้นเพรำะกลัวเรำก็ยิ่ง

ข่ม เหมือนโคยิ่งหนีก็ยิ่งไล่

 ท้ำวสักกะตรัสว่ำ พำลจะส�ำคัญ

อย่ำงไรกต็ำม ประโยชน์ของตนส�ำคญั

ยิง่กว่ำ และไม่มีอะไรจะย่ิงไปกว่ำขนัติ

เป็นต้น เหมือนอย่ำงที่ตรัสตอบแก ่

พระมำตลีเทพสำรถี

 เมื่อเวปจิตติอสุรินทร์กล่ำวจบครั้ง 

หนึ่ง ๆ พวกอสุระพำกันอนุโมทนำ 

ฝ่ำยพวกเทพนิง่ เมือ่ท้ำวสกักะตรสัจบ

ครั้งหนึ่ง ๆ พวกเทพพำกันอนุโมทนำ 

พวกอสรุะนิง่ ครัน้ทัง้สองฝ่ำยได้กล่ำว

จบแล้ว พวกปำริสัชชะของเทพและ 

อสรุะได้ลงควำมเหน็ว่ำ ค�ำของเวปจิตติ- 

อสริุนทร์เป็นทพุภาษติ เพรำะแนะน�ำ

ให้ลงทณัฑ์ให้ลงศำสตรำวธุ ให้ทะเลำะ

ววิำทบำดหมำง ส่วนค�ำของท้ำวสกักะ

เป็นสภุาษติ เพรำะแนะน�ำให้ไม่ลงทณัฑ์ 

ไม่ลงศำสตรำวุธ ไม่ทะเลำะวิวำท 

บำดหมำง จงึตดัสินให้ท้ำวสักกะชนะ

 ในเทวำสุรสงครำมคร้ังหนึ่ง ท้ำว

สักกะตรัสอบรม สุวีรเทวบุตร ซึ่ง 

รับเทวโองกำรให้ยกไปรบอสุระ แล้ว

ประมำทละเลยเสียถึงสำมครั้งว่ำ ผู้ที่

ไม่มคีวำมพำกเพยีรพยำยำม จะบรรลุ

ถงึควำมสขุได้ในท่ีใดก็ขอให้ไปในทีน่ัน้

เถิด และช่วยบอกให้พระองค์ไปในท่ี

นั้นด้วย

 สุวีรเทวบุตรกรำบทูลว่ำ ผู้ที่เกียจ- 

คร้ำนไม่ขยนัหมัน่เพยีร ไม่ท�ำกจิทีค่วร

ท�ำ แต่ก็ได้รับควำมส�ำเร็จทุกส่ิงทุก

อย่ำงท่ีปรำรถนำ ขอประทำนพรอย่ำง

นี้แก่ตน

 ท้ำวสักกะตอบว่ำ คนเกียจคร้ำน

บรรลุถึงควำมสุขอย่ำงย่ิงในท่ีใด ก็ให้

สุวีรเทพบุตรไปในที่นั้นเอง และช่วย

บอกให้พระองค์ได้ไปในที่นั้นด้วย

 สวุรีเทวบตุรกย็งักรำบทลูขอประทำน 

พรเพื่อให้ได้รับควำมสุขชนิดที่ไม่มี 

ทุกข์โศกโดยไม่ต้องท�ำอะไร

 ฝ่ำยท้ำวสักกะตรัสว่ำ ถ้ำจะมีใคร

ด�ำรงชวิีตอยูโ่ดยไม่ต้องท�ำอะไรในทศิทำง

ไหน นั่นเป็นทำงนิพพำนแน่ ให้สุวีร- 

เทวบตุรไปและช่วยบอกพระองค์ให้ไปด้วย

 อีกเรื่องหนึ่ง ท้ำวสักกะทรงอบรม 

สุริมเทวบุตร เพรำะปรำรภเหตุเช่น

เดียวกัน 
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 พระพุทธเจ้ำได้ทรงเล่ำเรือ่งท้ำวสกักะ

เป็นอดีตนิทำนสำธกยกขึ้นเตือนภิกษุ

ทัง้หลำยว่ำ บวชแล้วกพ็ำกเพียรพยำยำม

เพ่ือถึงธรรมทีย่งัไม่ถงึ บรรลธุรรมท่ียงั

ไม่บรรล ุท�ำให้แจ้งซ่ึงธรรมท่ียังไม่ท�ำให้

แจ้งเถิด

 ในสงครำมระหว่ำงเทพและอสุระ 

ครั้งหนึ่งหมู่ฤษีผู้มีศีลมีกัลยำณธรรม

คดิเหน็ว่ำ พวกเทพตัง้อยูใ่นธรรม ส่วน

พวกอสูรไม่ตั้งอยู่ในธรรม จะพึงมีภัย

จำกอสุระ จึงพำกันไปหำ สัมพร- 

อสุรนิทร์ ขออภยัทักษิณำทำน (อภยัทำน) 

ฝ่ำยสัมพรอสุรินทร์ได้กล่ำวว่ำ ไม่ให้

อภัยแก่พวกฤษีชัว่ร้ำยซ่ึงคบท้ำวสกักะ 

พำกันมำขออภัยก็ดีแล้ว จะให้ภัยแก่

ฤษีพวกนี้สักที พวกฤษีได้กล่ำวสำป- 

สมัพรอสุรินทร์ว่ำ ภัยจงมีแก่ผู้ให้ภัย 

หว่ำนพืชเช่นใดก็ย่อมได้รับผลเช่นน้ัน 

ท�ำดีย่อมได้ดี ท�ำชั่วย่อมได้ชั่ว หว่ำน

พืชแล้วก็จักเสวยผลของพืชที่หว่ำน 

เอง ในรำตรีนั้น สัมพรอสุรินทร์นอน

ผวำตื่นสะดุ้งหวำดเสียวขึ้นสำมครั้ง 

พระอำจำรย์กล่ำวอธบิำยว่ำ เพรำะเหตุ

ทีถู่กสำปจนนอนสะดุง้ดัง่นัน้ จงึได้ชือ่

ว่ำ เวปจิตติ สืบมำ

 ในบำงครำวท้ังสองฝ่ำยก็สงบสงครำม

กันและไปด้วยกัน แต่ก็ยังคงมีควำม

คิดเห็นและควำมประพฤติต ่ำงกัน  

ครั้งหนึ่ง ท้ำวสักกะทรงด�ำริว่ำไม่ควร

ประทษุร้ำยศตัร ูเวปจติตอิสรุนิทร์ทรำบ

พระด�ำรินัน้ด้วยใจ จงึเข้ำไปหำท้ำวสักกะ 

ณ ทีป่ระทบั ท้ำวสักกะทอดพระเนตร

เห็นแต่ไกล ตรสัส่ังให้เวปจติตอิสุรินทร์

หยุด ตรสัว่ำทรงจบัได้ (ว่ำลอบเข้ำมำ) 

แล้ว เวปจิตติอสุรินทร์จึงถำมว่ำ ท้ำว

สกักะทรงละควำมคดิเดมิว่ำจะไม่ท�ำร้ำย

ศัตรเูสียหรอื ท้ำวสักกะตรสัให้เวปจติ

ติอสุรินทร์สบถก่อนว่ำจะไม่ท�ำร้ำย  

เวปจิตติอสุรินทร์จึงสบถว่ำบำปของผู้

กล่ำวเทจ็ บำปของผูก้ล่ำวร้ำยพระอรยิเจ้ำ 

บำปของผู้ประทุษร้ำยมิตร บำปของผู้

อกตัญญู ขอให้บำปนั้นทั้งหมดจงตก

ต้องผู้ประทุษร้ำยต่อท้ำวสักกะ

 ในบำงครั้งท้ำวสักกะและเวโรจน- 

อสรุนิทร์ไปเฝ้ำพระพทุธเจ้ำด้วยกนัใน 

วิหำรส�ำหรับประทับพักกลำงวัน ต่ำง

ยืนพิงพำหำประตูองค์ละข้ำง ท้ังสอง

ต่ำงได้กล่ำวภำษิตถวำย พระพุทธเจ้ำ

สรรเสริญควำมเพียรพยำยำมจนกว่ำ

จะส�ำเร็จประโยชน์ แต่ค�ำของพระอนิทร์

กล่ำวแกมสรรเสริญขันติ

 ครัง้หนึง่ พระผูม้พีระภำคเจ้ำประทบั 

อยู่ในวิหำรส�ำหรับประทับพักกลำงวัน  

ท้ำวสกักะและสหมับดพีรหมเข้ำไปเฝ้ำ 

ยนืพิงพำหำประตอูงค์ละข้ำง ท้ำวสกักะ

กรำบทูลขอให้ทรงหมั่นจำริกเที่ยวไป

ในโลก เพรำะทรงมีจิตวิมุตติดีแล้ว 

เหมือนดวงจันทร์วัน ๑๕ ค�่ำ ส่วน
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สหัมบดพีรหมกรำบทลูขอให้ทรงหมัน่

จำริกเที่ยวไปแสดงธรรมในโลกเพรำะ

ผู้รู้ธรรมจักมี

 ในบำงครั้งท้ำวสักกะและเวปจิตติ- 

อสรุนิทร์ไปหำฤษีผูมี้ศีลมีกัลยำณธรรม 

ด้วยกนั เวปจติตอิสรุนิทร์สวมรองเท้ำ  

คำดขรรค์ กัน้ร่ม เข้ำสูอ่ำศรมทำงยอด 

ประตดิูนเฉยีดหมูฤ่ษโีดยไม่เคำรพ ฝ่ำย 

ท้ำวสกักะถอดฉลองพระบำท ประทำน 

พระขรรค์แก่เทพอืน่ ลดฉตัร เข้ำไปสู่ 

อำศรมทำงประตู ยืนประคองอัญชลี

ไปทำงหมู่ฤษีในที่ใต้ลม หมู่ฤษีได้ขอ

ให้ท้ำวสักกะถอยออกไปจำกทิศทำง 

ที่ลมจะโชยกลิ่นกำยของพวกฤษีไป  

ท้ำวสักกะตรัสว่ำ ทรงประสงค์กลิ่นที่

ลมโชยไปจำกกำยของฤษเีหมอืนอย่ำง

ทรงประสงค์มำลำดอกไม้งำมบนศรีษะ 

พวกเทพไม่เหน็ว่ำปฏกิลูในกลิน่กำยฤษี

 คร้ังเวปจติตอิสรุนิทร์ป่วยหนกั ท้ำว 

สักกะเสด็จไปเยี่ยมถำมอำกำรไข ้  

เวปจิตติอสุรินทร์ขอให้ท้ำวสักกะทรง

ช่วยเยยีวยำรกัษำ ฝ่ำยท้ำวสกักะกท็รง

ขอให้เวปจติติอสรุนิทร์บอก สมัพรมิายา 

(มำยำมนต์ชือ่ว่ำสมัพริ เป็นมำยำมนต์

ของอสุระกระมัง) ท ้ำวเวปจิตติ - 

อสรุนิทร์ขออนญุำตพวกอสรุะ แต่พวก

อสรุะห้ำมไม่ให้บอก เวปจติตอิสรุนิทร์

จึงกล่ำวผรุสวำทให้ท้ำวสักกะไปนรก

 ยังมีเรื่องเบ็ดเตล็ดเช่นครั้งหนึ่ง  

ท้ำวสักกะเตรียมจะทรงเทพรถเสด็จ

ทอดพระเนตรอทุยำน เม่ือเสดจ็ลงจำก

เวชยันตปรำสำททรงประคองอัญชลี

นอบน้อมไปในทิศท้ังปวง เม่ือพระ- 

มำตลีเทพสำรถีทูลถำม ตรัสตอบว่ำ 

ทรงนอบน้อมบรรพชิตผู้มีศีลบริสุทธิ์ 

มีจิตตั้งม่ันประพฤติพรหมจรรย์ และ

ทรงนอบน้อมคฤหัสถ์ท่ีท�ำบุญ มีศีล 

เลี้ยงดูภรรยำโดยธรรม บำงครั้งเมื่อ

เสด็จลงจำกเวชยันตปรำสำท ทรง

นมัสกำรพระพุทธเจ้ำ บำงครั้งทรง

นมัสกำรพระสงฆ์

 เร่ืองเก่ียวกับควำมไม่โกรธได้มีเล่ำ

ไว้หลำยเรื่อง เช่น ครั้งหนึ่งท้ำวสักกะ

เข้ำไปเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ กรำบทูลถำมว่ำ 

ฆ่ำอะไรได้อยูเ่ป็นสุข ฆ่ำอะไรได้ไม่โศก 

พระองค์โปรดให้ฆ่ำอะไรเพยีงข้อเดยีว 

ตรัสตอบว่ำ ฆ่ำควำมโกรธ

 ครัง้หนึง่มยัีกษ์ตนหนึง่ผวิพรรณเศร้ำ

หมองรูปร่ำงน่ำเกลียด ขึ้นไปนั่งบน

อำสนะของท้ำวสักกะ พวกเทพชั้น

ดำวดงึส์พำกนัโพนทะนำติเตียน แต่ย่ิง

โพนทะนำติเตียน ยักษ์นั้นก็ยิ่งงำมยิ่ง

ผ่องใส จนพวกเทพพำกนัประหลำดใจ

ว่ำจะเป็น ยักษ์กนิโกรธ ท้ำวสักกะทรง

ทรำบแล้วได้เสดจ็เข้ำไป ทรงท�ำผ้ำเฉวยีง

พระอังสะข้ำงซ้ำย ทรงคุกพระชำณุ

มณฑลเบื้องขวำลงบนพื้นดิน (พรหม

เทวาสุรสงคราม
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ชำณกุะคกุเข่ำท่ำพรหม) ทรงประคอง

อญัชล ี(เหนือศีรษะ) ประกำศพระนำม

ของพระองค์ขึ้น ๓ ครั้ง ว่ำพระองค์

คือท้ำวสักกะจอมเทพ ยักษ์นั้นก็มีผิว

พรรณเศร้ำหมอง รูปร่ำงน่ำเกลียดยิ่ง

ขึ้นจนหำยไปในท่ีน้ัน ท้ำวสักกะขึ้น

ประทับบนอำสนะของพระองค์แล้วตรสั

อบรมพวกเทพ สำธกพระองค์เองว่ำ 

พระองค์ไม่ทรงโกรธมำช้ำนำน ควำม

โกรธไม่ตั้งติดในพระองค์ แม้จะโกรธ

ชัว่วบูเดยีวกไ็ม่กล่ำวผรสุวำจำ พระองค์

ทรงข่มตนได้

 คร้ังหน่ึงท้ำวสักกะได้กล่ำวอบรม

เทพชั้นดำวดึงส์ว่ำ ให้มีอ�ำนำจเหนือ

ควำมโกรธอย่ำจดืจำงในมติร อย่ำต�ำหนิ

ผูไ้ม่ควรต�ำหน ิอย่ำกล่ำวส่อเสยีด ควำม

โกรธทับบดคนบำปเหมือนภูเขำ

 อีกคร้ังหน่ึงท้ำวสักกะได้ตรัสอบรม

พวกเทพชั้นดำวดึงส์ว่ำ อย่ำให้ควำม

โกรธครอบง�ำ อย่ำโกรธตอบผู้โกรธ 

ควำมไม่โกรธและควำมไม่เบียดเบียน

มอียูใ่นพระอรยิะทัง้หลำยทกุเม่ือ ส่วน

ควำมโกรธทับบดคนบำปเหมือนภูเขำ 

(พ.พ. ๒๒๑-๒๒๗) ดู ดาวดึงส ์ด้วย 

เทสนา ๒ ปุคลาธิฏฐาน มีบุคคลเป็นที่ตั้ง 

เรียกว่ำ “ธัมมำธิฏฐำน” ยกตัวอย่ำง

แสดงว่ำบุคคลมีศรัทธำ มีเพียร มีสติ 

ได้สมำธมีิปัญญำเป็นเช่นนัน้เช่นนีเ้ป็น 

“ปุคลำธิฏฐำน” แสดงแต่ว่ำตัวธรรมะ 

คือ ศรัทธำ วิริยะ สติ สมำธิ ปัญญำ 

เป็นเช่นนั้นนี้เรียกว่ำ “ธัมมำธิฏฐำน”

 เทศนำทีแ่สดงโดยสมมตคิ�ำว่ำ สมมติ 

นั้นเป็นค�ำท่ีใช้คู่กันกับค�ำว่ำ บัญญัติ 

สมมติบัญญัตินี้ก็เป็นค�ำที่ใช้คู่กันกับ

ปรมัตถ์ ค�ำว่ำ “บัญญัติ” แปลว่ำแต่ง

ตั้งเช่น บัญญัติวินัย บัญญัติกฎหมำย 

ค�ำว่ำ “สมมต”ิ นัน้ เรำมกัจะเข้ำใจกนั

ในภำษำไทยว่ำ ติต่๊ำง คอืว่ำสมมติขึ้น

มำไม่ใช่จรงิจงักเ็ป็นควำมหมำยอันหนึง่

เหมือนกัน แต่ควรจะเข้ำใจในค�ำว่ำ 

“สมมติ” ให้ถูกต้องย่ิงขึน้ไปว่ำ สมมติ

นัน้แปลว่ำมมีติพร้อมกนั มมีตด้ิวยกนั 

มติก็คือมติ สมก็คือด้วยกันพร้อมกัน 

เหมือนอย่ำงว่ำบัญญัติคือแต่งตั้งส่ิงนี้

ว่ำต้นไม้ ควำมจรงิน้ันตวัต้นไม้เขำเอง

ไม่ได้แต่งตัง้ตวัเขำเองว่ำเขำเป็นต้นไม้  

แต่บุคคลไปแต่งตั้งให้เขำว่ำนี้เป็นต้น

ไม้ และบรรดำต้นไม้นัน้กยั็งไปแต่งตัง้

เขำอีกว่ำนี้เป็นต้นมะม่วง นี่เป็นต้น

ชมพู่ เหล่ำนีเ้ป็นต้น ทีไ่ปแต่งตัง้นีเ้รยีก

ว่ำ “บัญญัติ” ครำวนี้เมื่อแต่งตั้งขึ้นว่ำ

สิ่งน้ีเป็นต้นไม้และต้นไม้นี้ก็เป็นต้น

มะม่วง ต้นชมพู่ คนท้ังหลำยก็มีมติ

ร่วมกัน รับรู้ร่วมกันเรียกร่วมกันว่ำนี่

ธมัมาธฏิฐาน มีธรรมะเป็นท่ีตัง้ เทศนำ

ที่แสดงโดยสมมติกล่ำวถึงบุคคลเป็น

ตวัอย่ำงเรียกว่ำ “ปคุลำธฏิฐำน” เทศนำ

ที่แสดงโดยสภำวะยกธรรมเป็นท่ีตั้ง

เทศนา ๒



ท

573

เป็นต้นไม้ นี่เป็นต้นมะม่วง นี่เป็นต้น

ชมพู่ ดังนี้คือสมมติ สมมติบัญญัติจึง

เป็นสิ่งที่ใช้ไปด้วยกันบัญญัติคือตั้งขึ้น 

สมมติก็คือรับรอง รับรู้ ร่วมกัน มติ

หรือมตะแปลว่ำรู ้สมกพ็ร้อมกนั ร่วม

กนั รบัรูร่้วมกนั คนท้ังหลำยกร็บัรูร่้วม

กนัหมดว่ำนีเ้ป็นต้นไม้นีเ้ป็นต้นมะม่วง 

เป็นต้น ชมพู่ดังกล่ำวนั้น นี่คือสมมติ 

 ครำวนีห้ำกใครจะไปบญัญตัขิึน้เป็น

อย่ำงอืน่ กย่็อมท�ำได้เหมอืนกนัเช่นว่ำ

สิ่งน้ีเขำสมมติบัญญัติกันขึ้นว่ำต้นไม้ 

แต่งตัง้ข้ึนว่ำต้นไม้และกร็บัรูร่้วมกนัว่ำ

ต้นไม้อยู่แล้ว ครำวน้ีใครอีกคนหน่ึง

อุตริเรียกเป็นอย่ำงอื่น คือเรียกต้นไม้

ว่ำภูเขำก็เรียกได้เหมือนกัน แต่ว่ำคน 

ทั้งหลำยเขำไม่รับรองร่วมกัน เขำไม่

เรยีกภเูขำ ตวัไปเรยีกคนเดยีวว่ำภเูขำ 

ก็ดูเป็นคนวิกลไป แต่ถ้ำหำกว่ำคน 

ทัง้หลำยจะมำกลับรบัรอง เรยีกต้นไม้

ว่ำเป็นภเูขำไปเสยีด้วยกนัก็เป็นสมมติ

อกีเหมอืนกนั กไ็ปได้เหมอืนกนั อนันี้

แหละจึงเป็นสมมตบิญัญัต ิและสมมติ

น้ีกนั็บถือเป็นสจัจะอย่ำงหนึง่ เรยีกว่ำ

สมมตสิจัจะ ควำมจรงิโดยสมมต ิเมือ่

ไปแต่งตั้งรวมกันว่ำต้นไม้ และไปรับรู้

ร่วมกันว่ำต้นไม้ มนัก็เป็นจรงิขึน้มำว่ำ

นีต้้นไม้ เป็นสมมตบัิญญติั เป็นสมมติ

สัจจะ ควำมจริงโดยสมมติ 

 แต่อันที่จริงนั้นต้นไม้นั้นเขำไม่ได้

แต่งตัวเขำเองว่ำเป็นต้นไม้ เขำเป็น

ธรรมชำตเิป็นธรรมดำอนัหนึง่ของโลก

ทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะอย่ำงนัน้ ซึง่ประกอบ

ด้วยธำตุทั้งหลำยมีลักษณะเป็นอย่ำง

นั้นอย่ำงนั้น แล้วเขำก็ไม่ได้ตั้งตัวเขำ

เองว่ำเป็นต้นไม้ที่ไหน เพรำะฉะนั้น 

จึงเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชำติธรรมดำอัน

หนึ่งของโลกเหมือนอย่ำงทุก ๆ อย่ำง

เท่ำนัน้ ซึง่ประกอบข้ึนด้วยธำตทุัง้หลำย

มำเป็นสิ่งที่มีรูปร่ำงลักษณะอย่ำงนั้น 

เพรำะฉะนัน้ ควำมจรงิทีแ่ท้จรงิแล้วจงึ

เป็นอย่ำงนัน้ เป็นธรรมชำติเป็นธรรมดำ

อย่ำงหนึ่งของโลก ไม่มีต้นไม้นี่แหละ

คอื ปรมตัถสจัจะ ควำมจริงโดยปรมตัถ์

ควำมจริงที่มีอัตถะเป็นอย่ำงย่ิง พระ-

พุทธศำสนำนั้นรับรองสัจจะทั้งสอง 

สมมติสัจจะควำมจริงโดยสมมุติ  

ปรมัตถสัจจะควำมจริงโดยปรมัตถ  

อันนี้ต้องท�ำควำมเข้ำใจ

 ครำวนี้เทศนำที่แสดงโดยสมมติที่

กล่ำวยกบคุคลมศีรทัธำ มเีพยีรเป็นต้น

เป็น “ปุคลำธิฏฐำน” แต่ถ้ำหำกว่ำไม่

ยกบุคคล ยกแต่ตัวธรรมะ เช่นแสดง

ศรัทธำ แสดงวิริยะ ว่ำศรัทธำเป็น 

อย่ำงนั้น วิริยะเป็นอย่ำงนั้น นี้เป็น  

“ธัมมำธฏิฐำน” และธัมมำธฏิฐำนนีคื้อ

เทศนำทีแ่สดงโดยสภำวะยกธรรมเป็น

เทศนา ๒
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ทีต่ัง้ โดยสภำวะกค็อืโดยสภำวของตน

ดงัท่ีได้กล่ำวแล้วถงึสภำวธรรม คือยก

ขันธ์ อำยตนะ ธำตเุป็นต้น เพรำะฉะนัน้ 

จงึกล่ำวอกีอย่ำงหนึง่ว่ำ เมือ่แสดงโดย

สมมตว่ิำบคุคลเป็นอย่ำงนัน้ บคุคลเป็น

อย่ำงนี้ก็เป็นปุคลำธิฏฐำน เม่ือแสดง

ยกเอำ ขันธ์ อำยตนะ ธำต ุหรอืธรรมะ 

เทสนาสุทธิ ดู ปาริสุทธิศีล ๔ 

โทมนัส ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

โทสะ ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ, อกัโกธะ

โทสจริต ดู วิสุทธิ ๗

โทสาคติ ดู อคติ ๔

เทสนาสุทธิ

ซึง่เป็นตวัสภำวธรรม ซึง่เป็นตวัธรรมะ

ก็เป็น ธัมมำธิฏฐำน (นวก. ๕๑-๕๒)
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	 ท้าวสักกะจอมเทพได้ไปอบัุตใินสวรรค์

ชัน้ดาวดงึส์ทีว่่าอยูบ่นยอดเขาพระสุเมรุ

ซึง่ตัง้อยูก่ลางใจโลก	และทีต่รงนัน้เป็น

ที่อยู่ของอสูรทั้งหลาย	 เมื่อท้าวสักกะ

ไปอยู่ทีแรกก็อยู่ร่วมกับอสูรทั้งหลาย	

แต่ภายหลังก็ได้หาวิธีขับอสูรทั้งหลาย

ออกไป	 ฝ่ายอสูรทั้งหลายต้องเสียรู ้

ท้าวสักกะ	ต้องถอยออกไปอยู่ภายนอก	

กม็คีวามผกูใจแค้น	ถึงคราวกย็กมารบ

กบัหมูเ่ทพซึง่เข้ามายดึถิน่ฐานเดมิของ

ตนเสียทีหนึ่ง	 ก็เกิดสงครามระหว่าง

เทพกบัอสรูทัง้หลายกนัทหีนึง่	และอสรู

ทั้งหลายก็ต้องถอยไปทุกที	 แต่ว่าถึง

คราวก็ยกมารบใหม่	 เล่าว่าอย่างนั้น	

เรยีกว่าเทวาสุรสงคราม	เป็นเรือ่งท่ีเคย

มีมาแล้ว	และนกัประวัตศิาสตร์ปัจจบุนั

กสั็นนษิฐานว่า	คงจะมสีงครามแย่งถ่ิน

กนั	ระหว่างชาวอรยิกะซึง่อพยพเข้ามา

อยู่ในอินเดียกับหมู่ชนชาวพื้นเมืองดัง

ท่ีแสดงเล่าไว้ในพุทธประวัติตอนต้นนัน้	

ก็เป็นเค้ามูลของเรื่องเทวาสุรสงคราม

ซึ่งแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงอ้างมาเล่านี้	

และแม้ในสมัยพุทธกาลเอง	 เรื่องนี้ก็

เป็นเรื่องเก่ามาแล้ว	 จึงใช้ค�าว่าเร่ืองนี	้

เป็นเรือ่งเคยมมีาแล้ว	พระสตูรนีก้เ็ป็น

พระสตูรท่ีนบัถอืกนัพระสตูรหนึง่	มคี�า

แปลตั้งแต่ต้น	ดังต่อไปนี้

ธชัคคสูตร จัดเป็นพระปริตรท่ี	 ๕	 ค�าว่า	 

ธชัคคะ	 แปลว่ายอดธง	 ธชัคคสูตร	 

คือพระสูตรท่ีแสดงถึงยอดธงอันท่าน 

แสดงว่า	 พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่อง 

เทวาสรุสงคราม	คอืสงครามแห่งเทพดา

กบัอสรูซึง่เป็นเรือ่ง	ทีเ่คยมมีาแล้ว	โดย

ตรัสเล่าว่า	

	 เมือ่เทพดาทัง้หลายรบกบัอสรู	ความ

กลัวบังเกิดขึ้นแก ่เทพดาทั้งหลาย	 

ท้าวสกักะจอมเทวดาจงึได้ตรัสแนะน�า

ให้หมู่เทพแลดูยอดธงหรือชายธงของ

พระองค์หรอืว่าของเทวราชท่ีรองลงมา

ความกลวัก็จะหายไปได้	ส่วนพระพุทธเจ้า

ได้ตรัสสอนภกิษทุัง้หลายว่า	เมือ่เข้าไป

อยูใ่นป่าเกดิความกลวัข้ึนกใ็ห้ระลกึถงึ

พระองค์	 หรือระลึกถึงพระธรรมหรือ

ระลกึถึงพระสงฆ์	ความกลวักจ็ะหายไป	

	 พระสูตรน้ีแสดงทางธรรมปฏิบัติก็

คือ	ให้เจรญิพทุธานสุสติ	ธรรมานสุสต	ิ

สังฆานุสสติ	 ในเมื่อภิกษุทั้งหลาย	 

หรือผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเข้าไปอยู่ 

ในป่า	กจ็ะท�าให้ความกลวัต่าง	ๆ	หาย

ไปได้	 ก็เป็นพระสูตรท่ีสอนให้เจริญ

พุทธานุสสติเป็นต้นนั้นเอง	 และเรื่อง

เทวาสุรสงครามท่ีว่าเป็นเรื่องเคยมี 

มานั้น	ก็มีเรื่องโดยสังเขปว่า	
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	 ตัง้ต้นพระสูตรว่า	เอวมเฺม สตุ	ํอนั

ข้าพเจ้า	(คอืพระอานนทเถระ)	ได้สดบั 

มาแล้ว	อย่างนี ้เอก ํสมย ํภควา	เป็น

อาทิ	ซึ่งแปลความเป็นล�าดับว่า

	 สมยัหนึง่	พระผูมี้พระภาคเจ้า	เสดจ็

ประทับอยู่ที่เชตวันวิหาร	 อารามของ 

อนาถปิณฑิกคหบดี	ใกล้เมืองสาวัตถี	

	 ในกาลนั้นแล	 พระผู้มีพระภาคเจ้า

ตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่า	ดูก่อน	

ภิกษุทั้งหลาย	

	 พระภกิษุเหล่าน้ัน	จงึทูลรบัพระพุทธ-

พจน์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า	 พระ-

พุทธเจ้าข้า	

	 พระผูมี้พระภาคเจ้า	จงึได้ตรสัพระ-

พุทธพจน์นี้ว่า	

	 ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย	เรือ่งดกึด�าบรรพ์

เคยมีมาแล้ว	

	 สงครามแห่งเทพดากบัอสรู	ได้เกดิ

ประชิดกันแล้ว	

	 ครัง้นัน้	ท้าวสกักเทวราช	ผูเ้ป็นเจ้า

แห่งเทพ	 เรียกหมู่เทพในชั้นดาวดึงส์

มาสั่งว่า	

	 ดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์	 ถ้าความกลัว 

กด็	ีความหวาดสะดุง้กดี็	ขนพองสยอง

เกล้าก็ดี	 พึงบังเกิดแก่หมู่เทพ	 ผู้ไปสู่

สงครามในสมัยใด	 ในสมัยนั้น	 ท่าน 

ทั้งหลายพึงแลดูชายธง	 หรือยอดธง 

ของเรานั่นแหละ	

	 เพราะว่า	 เมื่อท่านทั้งหลายแลดู

ชายธงของเราอยู่	

	 ความกลวั	ความหวาดสะดุง้หรอืขน

พองสยองเกล้า	อันใดจักมี	อันนั้นจัก

หายไป	

	 ถ้าท่านทัง้หลายไม่แลด	ูชายธงของ

เรา	

	 ทีนั้นท่านทั้งหลายพึงแลดูชายธง 

ของเทวราชชื่อปชาบดี	

	 เพราะว่าเม่ือท่านทัง้หลายแลดชูายธง

ของเทวราชชื่อปชาบดีอยู่	

	 ความกลัว	 ความหวาดสะดุ้ง	 หรือ

ความขนพองสยองเกล้า	 อันมีจักหาย

ไป	

	 ถ้าท่านทั้งหลายไม่แลดูชายธงของ

เทวราช	ชื่อปชาบดี	

	 ทีนั้นท่านทั้งหลาย	 พึงแลดูชายธง

ของเทวราชชื่อวรุณ	

	 เพราะว่าเม่ือท่านทัง้หลายแลดชูายธง

ของเทวราชชื่อวรุณอยู่	

	 ความกลัว	 ความหวาดสะดุ้ง	 หรือ

ความขนพองสยองเกล้าที่จักมี	 ก็จัก

หายไป	

	 ถ้าท่านทั้งหลายไม่แลดูชายธงของ

เทวราชชื่อวรุณ	

	 ทีนั้นท่านทั้งหลาย	 พึงแลดูชายธง

ของเทวราชชื่ออีสาน	

	 เพราะว่าเม่ือท่านทัง้หลายแลดชูายธง

ของเทวราชชื่ออีสานอยู่	

ธชัคคสูตร
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 ความกลัว	 ความหวาดสะดุ้ง	 หรือ

ความขนพองสยองเกล้าที่จักมี	 ก็จัก

หายไป	

	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 ก็ข้อนั้นแล	 

คือการแลดูชายธงของเทวราชผู้เป็น 

เจ้าแห่งเทพกต็าม	การแลดชูายธงของ 

เทวราชชือ่ปชาบดกีต็าม	การแลดชูายธง

ของเทวราชชื่อวรุณก็ตาม	 การแลดู

ชายธงของเทวราชชื่ออีสานก็ตาม		

	 ความกลัว	 ความหวาดสะดุ้ง	 หรือ

ความขนพองสยองเกล้าที่จักมี	 ก็จัก

หายไปได้บ้าง	ไม่หายไปบ้าง	

	 ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุแห่งอะไร	

	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 เพราะเหตุว่า	

ท้าวสกักเทวราชผูเ้ป็นเจ้าแห่งเทพ	เธอ

มีราคะยังไม่สิ้นไป	มีโทสะยังไม่สิ้นไป	

มีโมหะยังไม่สิ้นไป	

	 เธอยังเป็นผู ้กลัว	 ยังเป็นผู ้หวาด	 

ยังเป็นผู้สะดุ้ง	ยังเป็นผู้หนี	ดั่งนี้	

	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 ส่วนเราแล	

กล่าวอย่างนี้ว่า	

	 ถ้าว่าเมื่อท่านทั้งหลาย	ไปอยู่ในป่า

ก็ตาม	 ไปอยู่ที่โคนไม้ก็ตาม	 ไปอยู่ที่

เรือนเปล่าก็ตาม	

	 ความกลัว	 ความหวาดสะดุ้ง	 หรือ

ความขนพองสยองเกล้า	 ท่ีบังเกิดขึ้น

ในสมยัใด	ในสมยันัน้	ท่านทัง้หลายพงึ

ระลึกถึงเรานั่นเทียวว่า	

 อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺ-

พุทฺโธ แม้เพราะเหตุนี้	 ๆ	 พระผู้มี 

พระภาคเจ้านั้น	

 อรห	ํเป็นผูไ้กลกเิลส	เป็นผูค้วรไหว้	

ควรบูชา	

 สมฺมาสมฺพุทฺโธ	เป็นผู้รู้ชอบเอง	

 วชิฺชาจรณสมปฺนโฺน	เปน็ผู้บริบรูณ์

แล้วด้วยวิชชาและจรณะ	

 สคุโต	เป็นพระสุคตผูเ้สดจ็ไปดีแล้ว	

 โลกวิทู	เป็นผู้ทรงรู้โลก	

 อนตุตฺโร ปรุสิทมฺมสารถ	ิเป็นผูฝึ้ก

บุรุษผู้ควรฝึก	ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า	

 สตฺถา เทวมนุสฺสานํ	เป็นศาสดาผู้

สอนของเทพดา	และมนุษย์ทั้งหลาย	

 พุทฺโธ	 เป็นผู้เบิกบานแล้ว	 ภควา 

เป็นผู้จ�าแนกธรรม	ดังนี้	

	 ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย	 เพราะว่าเม่ือ

ท่านทั้งหลายตามระลึกถึงเราอยู่	

	 ความกลัวก็ดี	 ความหวาดสะดุ้งก็ดี	

ความขนพองสยองเกล้าก็ดี	 ที่จักม	ี 

ก็จักหายไป	

	 ถ้าท่านทัง้หลายไม่ระลึกถึงเรา	ทีนัน้

พึงระลึกถึงพระธรรมว่า	

 สวฺากขฺาโต ภควตา ธมโฺม พระธรรม

อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว	

 สนฺทิฏฺิโก	 เป็นธรรมอันบุคคลพึง

เห็นเอง	

 อกาลิโก	 เป็นธรรมให้ผลไม่มีกาล	

เป็นของไม่มีกาลเวลา	

ธชัคคสูตร
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 เอหปิสสฺโิก	เป็นธรรมอันจะพงึเรียก

ร้องให้มาดูได้	

 โอปนยิโก	 เป็นธรรมอันบุคคลควร

น้อมเข้ามาใส่ใจ	 หรือควรน้อมเข้ามา

ในตน	

 ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ	เป็น

ธรรมอันวิญญูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะ

ตัว	ดั่งนี้

	 ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย	 เพราะว่าเม่ือ

ท่านทัง้หลายตามระลกึถงึพระธรรมอยู่	

	 ความกลัวก็ดี	 ความหวาดสะดุ้งก็ดี	

ขนพองสยองเกล้าก็ดี	 ที่จักมี	 ก็จัก 

หายไป	

	 ถ้าท่านทัง้หลายไม่ระลกึถงึพระธรรม	

ทีนั้นพึงระลึกถึงพระสงฆ์ว่า	

 สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 

พระสงฆ์สาวกของพระผูมี้พระภาคเจ้า	

เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว

 อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 

พระสงฆ์สาวกของพระผูมี้พระภาคเจ้า	

เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว

 ญายปฏปินโฺน ภควโต สาวกสงโฺฆ 

พระสงฆ์สาวกของพระผูมี้พระภาคเจ้า	

เป็นผู้ปฏิบัติถูกแล้ว	 หรือปฏิบัติเป็น

ธรรมแล้ว	หรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความ

รู้แล้ว

 สามจิีปฏปินโฺน ภควโต สาวกสงโฺฆ 

พระสงฆ์สาวกของพระผูมี้พระภาคเจ้า

เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้ว

 ยทิทํ คือ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ คู่

แห่งบุรุษบุคคลทั้งหลาย	๔	

 อฏฺ ปุริสปุคฺคลา	 บุรุษบุคคล 

ทั้งหลาย	๘

 เอส ภควโต สาวกสงโฺฆ นีพ่ระสงฆ์

สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า	

 อาหเุนยฺโย	เป็นผูค้วรสักการะทีพ่งึ

น�ามาบูชา	

 ปาหุเนยฺโย	เป็นผู้ควรของต้อนรับ

 ทกฺขิเณยฺโย	 เป็นผู้ควรทักษิณาคือ

ของท�าบุญหรือควรท�าบุญ	

 อญชฺลกิรณีโย	เป็นผูค้วรอญัชลคีอื

ควรพนมมอืไหว้	คอืแสดงความเคารพ

 อนตุตฺร ํปญุญฺกเฺขตตฺ ํโลกสสฺ เป็น

นาบุญของโลก	 ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า	

ดั่งนี้

	 ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย	 เพราะว่าเม่ือ

ท่านทั้งหลาย	ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่	

	 ความกลัวก็ดี	 ความหวาดสะดุ้งก็ดี	

ขนพองสยองเกล้าก็ดี	 ท่ีจักมี	 ก็จัก 

หายไป	

	 ข้อนัน้เป็นเหตแุห่งอะไร	ดกู่อนภกิษุ

ทั้งหลาย	 เหตุว่าพระตถาคตเป็นพระ- 

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า	 มีราคะสิ้น

ไปแล้ว	 มีโทสะสิ้นไปแล้ว	 มีโมหะสิ้น

ไปแล้ว	

	 เป็นผู้ไม่กลัว	เป็นผู้ไม่หวาด	เป็นผู้

ไม่สะดุ้ง	เป็นผู้ไม่หนี	ดั่งนี้

	 พระผู้มีพระภาคเจ้า	 ได้ตรัสพระ- 

พุทธพจน์นี้	

ธชัคคสูตร



ธ

579

 พระองค์ผู้เป็นพระสุคต	 คร้ันตรัส

พระพทุธพจน์น้ีแล้ว	ล�าดบันัน้พระองค์

ผูเ้ป็นพระศาสดา	จงึตรสัพระพทุธพจน์

นั้นอีกว่า

	 ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย	 เม่ือท่านท้ัง

หลายอยู่ในป่า	 หรือที่โคนไม้	 หรือใน

เรือนว่าง	

	 พงึระลกึถงึพระสมัพุทธ	ภยักจ็ะไม่

พึงมีแก่ท่านทั้งหลาย	

	 ถ้าท่านท้ังหลายไม่ระลึกถงึพระพทุธ	

ซึ่งเป็นใหญ่	 เป็นผู้เจริญที่สุดในโลก

ประเสริฐแห่งนรชน	

	 ทีนั้นพึงระลึกถึงพระธรรม	อันเป็น

เครื่องน�าออก	ที่เราแสดงไว้ดีแล้ว	

	 ถ้าท่านทัง้หลายไม่ระลกึถงึพระธรรม	

อันเป็นเครื่องน�าออก	 ที่เราแสดงไว้

ดีแล้ว	

	 ทีน้ันพึงระลึกถึงพระสงฆ์	 ซ่ึงเป็น 

นาบุญของโลก	ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า	

	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 เมื่อท่านมา 

ระลกึถงึพระพทุธ	พระธรรม	และพระ-

สงฆ์อยู่อย่างนี้

	 ความกลัวก็ดี	 ความหวาดสะดุ้งก็ดี	

ขนพองสยองเกล้าก็ดี	จักไม่มีแล

	 พระสูตรนี้มีค�าแปลโดยความดังที่

ได้แสดงมา	ในการสวดมนต์เมือ่มเีวลา

มากหรือในพิธีใหญ่ที่ต้องการให้สวด

พระสูตรเต็ม	 ก็สวดพระสูตรเต็ม	 ใน

การสวดมนต์ทั่วไป	สวดจ�าเพาะอนุส-

สรณปาฐะ	 คือปาฐะที่เป็นอนุสสรณะ

คอืเป็นเครือ่งระลึกถึงคณุแห่งพระพุทธเจ้า	

พระธรรม	 พระสงฆ์	 ก็คือสวด	 อิติปิ 

โส ภควา อรห ํสมฺมาสมพฺุทโฺธ	เป็นต้น	

ต่อด้วย	 สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 

เป็นต้น	ต่อด้วย	สุปฏิปนฺโน ภควโต  

สาวกสงฺโฆ	 เป็นต้นก็คือสวดจ�าเพาะ

พระพทุธคณุ	พระธรรมคณุ	พระสงัฆ-

คุณเท่านั้น	อันน�าสวดด้วยค�าว่า	อนุส-

สรณปาฐะ	คอืเป็นปาฐะบาลหีรอืถ้อย 

ค�าที่แสดงอนุสสรณะ	 คือค�าที่ส�าหรับ

ระลึกถึง	 ก็หมายถึงระลึกถึงคุณของ

พระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	อนั

เป็นเนื้อหาส�าคัญของพระสูตรนี้	 กับ

สวดตอนท้ายพระสูตรอันเรียกว ่า	 

นิคมคาถา	 ที่แปลว่า	 คาถาตอนท้าย	

ตัง้ต้นด้วยค�าว่า อรญฺเญ รกุขฺมูเล วา 

เป็นต้น	ทีแ่ปลว่า	ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย	

เมือ่ท่านท้ังหลายอยู่ในป่า	หรือท่ีโคนไม้ 

หรอืในเรอืนว่าง	เรอืนเปล่า	ดัง่นีเ้ป็นต้น	

(ต.พ.	๑๕๑-๑๕๘) ด ูเทวาสรุสงคราม ด้วย

ธตรัฏฐ์, ธตรัฎฐะ ดู จาตุมมหาราชิก,  

  ดาวดึงส์, นาค, ภาณยักข์

ธนบาล ดู พุทธชัยมงคลคาถา

ธนัญชยราชา ดู ทานบารมี

ธยานิพุทธเจ้า ดู พระพุทธเจ้าในมหายาน 

ธยานิโพธิสัตว์ ดู พระพุทธเจ้าในมหายาน

ธรรม	 ตามศัพท์แปลว่า	 ทรงไว้	 ด�ารงไว	้ 

ธรรม
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หมายถงึทรงตวัเองหรอืด�ารงตวัเอง	คอื

ด�ารงความจริงอยู่เสมอ	 ไม่มีเปลี่ยน-

แปลง	 เพราะฉะน้ัน	 จึงมีค�าอธิบาย 

โดยปริยายอีกทางหนึ่งว่าธรรมนั้นก็

หมายถึง	สจัจะ	ทีเ่ราแปลว่าความจรงิ	

ค�าว่าสัจจะท่ีเราแปลว่าความจริงนั้นก็

เป็นการแปลตามความหมาย	 แต่โดย

พยัญชนะคือถ้อยค�า	 สัจจะ	 แปลว่า	 

สิง่ทีม่อียู ่เป็นอยู ่หรือว่าสภาพทีมี่อยู่ 

สภาพท่ีเป็นอยู่ ก็หมายความว่าไม่

เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง	 ฉะนั้น	 โดย

ความ	สิ่งใดที่ทรงอยู่	ด�ารงอยู่	สิ่งนั้น

ก็มีอยู่	 เป็นอยู่	 หรือว่าสิ่งใดท่ีมีอยู	่ 

เป็นอยู่	สิ่งนั้นก็ทรงอยู่	ด�ารงอยู่	โดย

นัยน้ีค�าว่าธรรมกบัค�าว่าสจัจะจงึมีความ

หมายเป็นอันเดียวกัน	ฉะนั้น	ธรรมที่

มคีวามหมายว่าทรงอยูด่�ารงอยูค่อืมอียู่

เป็นอยูน่ีจ้งึได้แก่สจัจะ	และกเ็รยีกรวม

กนัว่า	สจัจธรรม	แปลว่าธรรมคือสจัจะ

	 ธรรมคือสิง่ท่ีมีอยูเ่ป็นอยู่	อันหมาย

ถึงสจัจะทีเ่ราทัง้หลายแปลกนัว่าความ

จริง	ก็เพราะว่าสิง่ทีเ่ป็นความจรงิทเีดยีว

นั้นก็ต้องเป็นส่ิงที่มีอยู่เป็นอยู่	 คือว่า

เป็นสิ่งที่ทรงอยู่ด�ารงอยู่นั่นเอง	 ธรรม

คือสัจจะหรอืสัจจธรรมนีก้ไ็ด้แก่	ธรรมดา 

เป็นของทีม่อียูป่ระจ�าโลก	พระพทุธเจ้า

จะทรงอุบัติขึ้นหรือว่าไม่ทรงอุบัติขึ้น	

คือว่าจะมผีูต้รสัรูพ้ระธรรม	หรอืว่าไม่

ตรัสรู้พระธรรม	 ธรรมคือธรรมดาน้ีก็

มีอยู่	เป็นไปอยู่

 ในข้อนี้มีพระสูตรแสดงไว้ว่า	 ธาตุ 

นัน้คอื	ธรรมฐติ	ิความตัง้อยูข่องธรรม	

ธรรมนยิาม	ความก�าหนดแน่ของธรรม	

ตั้งอยู ่	 มีอยู ่	 พระตถาคตพุทธเจ้า 

ทัง้หลายจะทรงอบุตัขิึน้หรอืไม่ทรงอบุตัิ

ขึน้กต็ามธาตนุัน้คือธรรมฐติธิรรมนยิาม

ก็มีอยู่ด�ารงอยู่	 แต่ว่าเมื่อพระตถาคต

พทุธเจ้าท้ังหลายทรงอบุตัขึิน้	คอืว่าได้

ตรัสรู้พระธรรม	 ก็จ�าแนกแจกแสดง

เปิดเผย	 กระท�าให้ตื้นซึ่งธาตุนั้นคือ

ธรรมฐติธิรรมนยิามนัน้	ในพระสูตรนี้ 

ได้แสดงชี้ไว้ว่า	 ธาตุนั้นคือธรรมฐิติ

ธรรมนิยามท่ีตั้งอยู่ด�ารงอยู่ว่าอย่างไร	

ได้แก่อะไร	ก็ได้แก่

 สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง

 สังขารทั้งปวง เป็นทุกข์

 ธรรมท้ังปวง เป็นอนัตตา มใิช่ตวัตน

	 ข้อทีว่่ามานีเ้ป็นธรรมฐติธิรรมนยิาม

อนัเรียกว่าธาตนุัน้	ท่ีตัง้อยู่ด�ารงอยู่	เม่ือ

พระตถาคตพทุธเจ้าทัง้หลายได้ทรงอุบตัิ

ขึน้	คอืได้ตรสัรู	้กไ็ด้ทรงแสดง	ทรงบอก	

ทรงเปิดเผย	 ทรงกระท�าให้ตื้น	 คือ 

ให้เข้าใจง่ายว่า	 สังขารท้ังปวงไม่เท่ียง	

สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์	 ธรรมทั้งปวง

เป็นอนัตตา	ดั่งนี้	เพราะฉะนั้น	ธรรม

คือสัจจะหรือที่เรียกในพระสูตรนี้ว่า	

“ธาตุ”	 (ธา-ตุ)	 นี่แหละคือธรรมฐิติ

ธรรมนิยาม	 เป็นสิ่งที่มีอยู่	 ประจ�าอยู่	

สัจจธรรมนีจ้งึมปีระจ�าอยู่ก่อนพระพทุธเจ้า

ธรรม
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ได้ทรงอุบัติข้ึน	 พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้

พระธรรม	กค็อืตรสัรูส้จัจธรรม	ธรรม

ที่มีอยู่เป็นอยู่นี้เอง

	 ทีแ่สดงว่าธรรมท่ีพระพทุธเจ้าตรสัรู้

คือ	อริยสจัจ์	๔	กบัท่ีว่าธรรมฐติิธรรม-

นยิาม	๓	ข้อไม่ขดัแย้งกนัหรอื	กต็อบ

ว่าไม่ขดัแย้งกัน	เพราะธรรมฐติธิรรม-

นยิามท้ัง	 ๓	 ข้อนีก้ร็วมอยูใ่นอริยสจัจ์	

๔	นั้นเอง	และโดยเฉพาะข้อที่สังขาร 

ทัง้หลายไม่เท่ียง	เป็นทุกข์	เป็นอนตัตา	

ก็รวมอยู่ในทุกขสัจจะ	สภาพที่จริงคือ

ทกุข์	ดังทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า สามญัลกัษณะ 

๓ อย่าง	อนิจจตา	ทุกขตา	อนัตตตา	

ก็รวมเข้าในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือ

ทุกข์	มีอธิบายธรรมฐิติธรรมนิยามทั้ง	

๓	ข้อดังนี้

	 ทุกกาลทกุสมยัสงัขารทัง้หลายย่อม

ไม่เที่ยง	สังขารทั้งหลายย่อมเป็นทุกข์	

ธรรมท้ังหลายย่อมเป็นอนัตตา	 ไม่ใช่

ตัวตน	 อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา	 นี้ใน

นวโกวาทแสดงไว้ในหมวดสามญัลกัษณะ	

ลกัษณะทีท่ั่วไปแก่สงัขารทัง้ปวง	๓	อย่าง	

แต่ว่าในที่นี้แสดงโดยชื่อว่า	 ธรรมฐิต	ิ

ความตั้งอยู ่ของธรรม	 ธรรมนิยาม	 

ความก�าหนดแน่ของธรรม	 และมีข้อ

สามทีแ่สดงว่า	ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา	

ไม่แสดงว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตา

	 ในข้อนีม้อีธิบายว่า	ค�าว่า	ธรรมทัง้ปวง 

น้ันหมายรวมท้ัง	สงัขาร	และ	วสิงัขาร 

เป็นอนตัตา	จงึกล่าวได้ว่าสังขารทัง้ปวง

ไม่เทีย่ง	สงัขารทัง้ปวงเป็นทกุข์	สงัขาร

ทั้งปวงเป็นอนัตตา	 แต่ว่าข้อท้ายนี้ 

วิสังขารก็เป็นอนัตตาด้วย	 ฉะนั้น	 จึง

ได้ใช้ค�าให้คลุมถึงทั้งหมดว่า	 ธรรม 

ทั้งปวงเป็นอนัตตา	 เพราะว่าคลุมถึง 

ทั้งสังขาร	 ทั้งวิสังขาร	 หรือเรียกอีก

อย่างหนึง่ว่า สงัขตธรรม อสังขตธรรม

	 ค�าว่าสงัขตธรรมนัน้แปลว่าผสมปรงุ

แต่ง	สิง่ทีผ่สมปรงุแต่งทัง้หมดเรยีกว่า	 

สงัขาร	กล่าวโดยสรปุมี	๒	อย่างก่อน	

คือสังขารที่มีใจครอง	 เช่นว่าร่างกาย

ของคนของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย	 

เรียกว่า	 อุปาทินนกสังขาร	 ที่ไม่มีใจ

ครองเช่นวตัถทุัง้หลายเรยีกว่า	อนปุา-

ทนินกสงัขาร	สิง่ทัง้หลายทีป่รากฏอยู่

บรรดาทีต่าเห็นหูได้ยินโดยเป็นรูปเป็น

เสียง	จมูกได้กลิน่โดยเป็นกลิน่	ลิน้ได้

รสโดยเป็นรส	กายได้ถูกต้องโดยเป็น

โผฏฐัพพะ	 แม้ใจคิดนึกถึงปรุงแต่งถึง

ไปโดยเป็นเรื่องเป็นราวต่าง	 ๆ	 คือท่ี

เป็นวิสัยของอายตนะแต่ว่าเป็นส่ิงท่ีมี

เกดิขึน้	เป็นอยู่	ปรากฏอยู่	อนัเป็นส่ิง

ทีป่รงุแต่ง	คอืเป็นสิง่ทีม่เีกดิขึน้	ตัง้อยู	่

ดับไป	ดังที่มีแสดงลักษณะของสังขาร

ไว้	๓	อย่าง	คือมีความเกิดขึ้นปรากฏ	

มีความเส่ือมดับไปปรากฏ	 เมื่อตั้งอยู่

มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นปรากฏ

ธรรม
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	 ส่ิงเหล่าน้ีไม่ว่าจะมใีจครองหรอืไม่มี

ใจครอง	 ไม่ว่าจะเป็นวิสัยของตาห	ู

เป็นต้น	 หรือว่าไม่เป็นวิสัยของตาห	ู

เป็นต้น	 ไม่ว่าจะเป็นเหตุไม่ว่าจะเป็น

ผล	เป็นสงัขารท้ังหมด	คือเป็นสิง่ผสม

ปรุงแต่งทั้งหมด	 สิ่งผสมปรุงแต่งอัน

เรียกว่าสังขารนี้ไม่เที่ยง	 ที่เรียกว่า 

อนิจจะ	 ความไม่เที่ยงนั้น	 ก�าหนด

พิจารณาได้ที่ตัวสังขารเอง	 ดังที่ท่าน

สอนให้พจิารณาไว้ถงึลักษณะท่ีเรยีกว่า

ไม่เที่ยงคือเกิดดับ	 สังขารทั้งหลายมี

ความเกิดดับ	 ไม่มีที่เกิดแล้วไม่ดับ	 มี

เกิดมีดับเป็นคู่กัน	 อน่ึง	 มีแล้วก็กลับ

ไม่มี	คือว่ามีเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นแล้วและ

ในท่ีสดุกก็ลบัไม่ม	ีเหมอืนอย่างร่างกาย

มีชีวิตของทุก	 ๆ	 คนนี้	 ก่อนจะเกิดก็

ไม่มี	 เมื่อเกิดก็มีขึ้น	 ในที่สุดเมื่อแตก

สลายก็กลับไม่มี	 จึงเป็นสิ่งที่มีแล้ว	 

กลับไม่มี

	 อน่ึง	 เป็นของที่ด�ารงอยู ่ชั่วคราว

เหมือนอย่างขอยืมเขามา	 ก็เหมือน

อย่างร่างกายมีชีวิตนี้ของทุก	 ๆ	 คน	

ด�ารงอยูช่ัว่คราวไม่นานเท่าไร	เหมอืน

อย่างของทีข่อยมืเขามา	คอืขอยมืธาตุ

ดินน�้าไฟลมจากโลกมาก่อร่างสร้าง

อัตภาพนี้ขึ้นแล้วก็ต้องส่งคืน	 ส่งธาตุ

ดินน�้าไฟลมนี้คืนให้แก่โลก	 เหล่านี ้

เป็นลกัษณะท่ีมีอยู	่เป็นไปอยู่แก่สงัขาร	 

ทั้งหลาย	 ก�าหนดให้เห็นได้	 ฉะนั้น

สงัขารทัง้หลายจงึไม่เทีย่ง	และพระพทุธเจ้า

ก็ตรัสสอนไว้โดยปริยายเป็นอันมาก	

เปิดเผยกระท�าให้ตืน้ว่า	สงัขารไม่เทีย่ง

อย่างไร	แม้โดยนัยที่กล่าวมานี้

	 อนึง่	สงัขารทัง้หลายเป็นทุกข์	ค�าว่า 

เป็นทุกข์นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็น

ทุกขเวทนา	เช่น	อาการเจบ็ปวด	เพราะ

ว่าถ้าหมายความว่าเป็นทุกขเวทนาแล้ว

กจ็ะเป็นได้แต่เฉพาะอปุาทนินกสังขาร	

คอืสงัขารทีม่ใีจครองเท่านัน้	ค�าว่าเป็น

ทุกข์ในที่นี้จึงมีความหมายว่าเป็นของ

ทีท่นอยูย่าก	คอืทนอยูไ่ม่ได้	และค�าว่า	

“ทุกขะ”	 นั้น	 ตามพยัญชนะก็แปลว่า	

ทนยาก	คอืทนอยูไ่ม่ได้	จงึมคี�าอธบิาย

ไว้ว่า	 เพราะว่าถูกความเกิดความดับ

บบีคัน้อยูบ่่อย	ๆ	ตลอดเวลา	ลกัษณะ

ท่ีถูกความเกิดความดับบีบค้ันอยู  ่

บ่อย	ๆ	ตลอดเวลานีค้อืลกัษณะทีเ่ป็น

ทกุข์	พงึมองเหน็ลกัษณะทีถ่กูบบีคัน้นี้

ได้ที่สังขารทั้งปวง	 ที่ร่างกายนี้ก็มอง

เห็นได้ว่าถูกความเกิดความดับบีบค้ัน

อยู่ตลอดเวลา	ต้นไม้ใบใม้เป็นต้นกถู็ก

ความเกดิความดบับบีค้ันอยู่ตลอดเวลา	

และข้อนี้ย่อมคลุมความไปถึงลักษณะ

ทีเ่ป็นทกุข์ท้ังหมดอันเนือ่งไปจากความ

ถูกบีบคั้นนี้อันมีลักษณะต่าง	ๆ

	 ดังเช่นท่ีมีท่านแสดงถึงลักษณะท่ี

เป็นทุกข์ของร่างกายที่มีชีวิตอันนี้ไว้

หลายอย่างหลายประการ	 แม้กระทั่ง
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การแสวงหาอาหารมาบรโิภคกเ็ป็นทกุข์

อย่างหนึ่ง	 การที่ต้องบริโภคอาหารก็

เพราะถูกความเกิดความดับบีบคั้น

น่ันเอง	 ร่างกายอันนี้ประกอบขึ้นด้วย

ธาตุดินน�้าไฟลมเป็นความเกิด	 แล้วก็

ถูกความดับบีบคั้นให้สิ้นไปหมดไป 

อยู่ตลอดเวลา	 ก็ต้องหาธาตุดินน�้าไฟ

ลมมาเพิม่เตมิอยูต่ลอดเวลา	กแ็ปลว่า

ความที่มาเพิ่มเติมนั้นก็เป็นความเกิด

ขึ้นอีก	 ก็เป็นความบีบค้ันอีก	 อาหาร

หยาบกเ็หน็กันว่าบริโภควนัละม้ือหนึง่	

สองมือ้	สามม้ือ	แต่ว่าอาหารท่ีละเอียด

นั้นต้องบริโภคกันอยู่ทุกขณะ	 เช่นว่า

ลมหายใจเข้าออกท่ีต้องกินลมกัน 

อยู่ทุกขณะ	 เว้นขาดไม่ได้	 แปลว่า	 

การถ่ายและการกินนั้นมีอยู่ทุกขณะ 

หายใจเข้าออก	กินเข้าไปก็เท่ากับเกิด	

ถ่ายออกไปกเ็ท่ากบัดบั	เป็นความเกดิ

ความดบัของสงัขารทีม่ชีวีติ	จงึต้องถกู

ความเกิดความดับนี้บีบคั้นอยู่ตลอด

เวลา	แม้สงัขารทีไ่ม่มใีจครองเช่นต้นไม้

ก็ต้องกินอาหารอยู่ตลอดเวลาเช่น

เดียวกัน	ถูกความเกิดความดับบีบคั้น

อยูต่ลอดเวลาเหมอืนกนั	แม้สิง่ทัง้หลาย

นอกจากนีก้เ็ช่นเดยีวกัน	แต่ว่ามลีกัษณะ

ที่ต่าง	ๆ	กันออกไป	

	 เมือ่เป็นเช่นนี	้จงึเป็นสิง่ท่ีทนอยู่ไม่ได้	

คือทนอยู ่คงที่ไม่ได้ต ้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย	 น่ีคือลักษณะท่ี

เป็นทุกข์	 สังขารทั้งหลายจึงเป็นทุกข์	

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงช้ีแจงกระท�า

ให้ตืน้	คือให้เข้าใจง่ายว่าสังขารท้ังหลาย

เป็นทุกข์อย่างไรไว้เป็นอันมาก

	 ธรรมนั้นได้กล่าวแล้วว่าคือสัจจะ	 

ความจรงิ	และความจรงินัน้กแ็บ่งออก

เป็นสองชัน้	คอืชัน้ทีเ่ป็น	เหตุผล	และ

ชั้นที่	 เหนือเหตุผล	 ชั้นที่เป็นเหตุผล

นั้นก็ได้แก่	 เหตุผลที่เป็นกรรมและ

เหตผุลทีเ่ป็นสภาพ	คอืเป็นไปเองตาม

กฎเกณฑ์หรอืหลกัธรรมดาของตนเอง	 

 เหตผุลทีเ่ป็นกรรมนัน้	คอืทีเ่กีย่วแก่ 

การกระท�า	 เหมือนอย่างเช่นเหตุผล

ฝ่ายทีเ่ป็นอกศุล	กรรมคอืปาณาตบิาต	

การท�าสตัว์มชีวีติให้ตกล่วง	หรอืว่าการ

ฆ่าสัตว์นี่เป็นเหตุ	 ผลของกรรมอันนี้

อนัเป็นผลทีเ่ป็นความทุกข์	เช่น	ความ

มีอายุส้ัน	ตามทีไ่ด้ตรสัแสดงไว้ในบาง

พระสูตรเป็นผล	กรรมคอือทินนาทาน	

การถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของเขาไม่ได้ให้	

หรอืว่าการลกัเป็นเหต	ุผลคอืผลทีเ่ป็น

ทุกข์	เช่นความที่ยากจนขัดสน	ความ

ที่ทรัพย์วิบัติ	 ตามท่ีได้ตรัสไว้ในบาง 

พระสูตร	 นี้เป็นผลของอทินนาทาน 

กรรม	เหตุและผลดังกล่าวนี้เนื่องด้วย

กรรมคอืการงานท่ีบคุคลกระท�า	กรรม

คอืการงานทีบ่คุคลกระท�านีก้เ็นือ่งด้วย

กริยิาการกระท�า	ต้องกระท�าจงึจะเป็น

กรรมขึ้นมา	 ต้องท�าการฆ่าจึงจะเป็น
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ปาณาติบาตกรรม	ต้องท�าการลกัจงึจะ

เป็นอทินนาทานกรรม

	 ยกตัวอย่างในฝ่ายดี	 ทานกรรม 

กรรมคือทาน	การให้	การบริจาคเป็น

เหต	ุผลกค็อืการมทีรพัย์เป็นต้น	ตาม

ทีไ่ด้ตรสัแสดงไว้ในบางพระสตูร	นีเ้ป็น

ผลของทานกรรม	กรรมคือทาน	การ

ให้การบริจาค ศีลกรรม	กรรมคือศีล	

ได้แก่ความตัง้ใจงดเว้นจากประพฤตชิัว่

ประพฤตผิดิข้อนัน้	ๆ	ผลกค็อืสคุตแิละ

โภคสมบตัเิป็นต้น	ตามทีไ่ด้ตรสัแสดง

ไว้เช่นเดียวกัน	นี้เป็นผลของศีลกรรม	

กรรมคือศีล

	 ยกตัวอย่างในทางทีเ่ป็นกลาง	ๆ	ไม่

จัดว่าเป็นกศุลหรอือกศุลเช่นอาชวีกรรม	 

กรรมทีเ่ป็นอาชพีต่าง	ๆ	เช่นกสกิรรม

หรือเกษตรกรรม	พาณิชยกรรม	และ

อาชวีกรรม	อืน่	ๆ	นีเ้ป็นเหต	ุผลกค็อื

เมือ่เป็นกสกิรรมหรอืเกษตรกรรม	กไ็ด้

แก่พชืผลนัน้	ๆ	เมือ่เป็นพาณชิยกรรม	

ก็ได้แก่ทรัพย์น้ัน	 ๆ	 และเม่ือเป็น 

อาชีวกรรม	กไ็ด้แก่ผลนัน้	ๆ	นีเ้ป็นผล	

แม้กรรมในฝ่ายดแีละฝ่ายทีเ่ป็นกลาง	ๆ 

นี้ก็เช่นเดียวกัน	เกิดจากกิริยาคือการ

ท�าของบุคคล	บุคคลต้องกระท�า	 เช่น	

ต้องกระท�าการให้	 ต้องกระท�าความ

ตั้งใจวิรัติงดเว้นจึงจะเป็นทานเป็นศีล

ขึ้นมา	 บุคคลต้องท�านาท�าการเกษตร	

ต้องท�าการค้า	ต้องประกอบอาชพีอ่ืน	ๆ	

นัน้	ๆ	จงึจะเป็นกสกิรรมเกษตรกรรม	

เป็นพาณชิยกรรม	เป็นอาชีวกรรมนัน้	ๆ	

ขึ้นมา	 นี้เป็นผลทางกรรมอันเกี่ยวแก่

กริยิา	คอืการกระท�าของบคุคล	บุคคล

ต้องท�าจึงจะเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมา	ถ้า

ไม่ท�าก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลขึ้นมา

	 อีกอย่างหนึ่งเป็นเหตุเป็นผลที่เป็น 

สภาพดงักล่าว	แม้เหตุผลทีเ่ป็นสภาพ  

ดังกล่าวบางอย่างก็เนื่องมาจากกรรม	

อนัเนือ่งมาจากกริิยาคอืการกระท�าของ

บุคคลอีกนั้นแหละ	 คือที่เรียกว่าเป็น

สภาพนั้นก็เพราะว่า	 เมื่อเป็นเหตุขึ้น

มาแล้วกใ็ห้ผลไปเองตามกฎตามเกณฑ์

ธรรมดาของตน	 บุคคลไม่มีอ�านาจมา

จัดการให้ผล	 แต่ว่าเหตุนั้นเองจัดการ

ให้ผลเอง	และทีว่่าเนือ่งจากกรรมเนือ่ง

กับกิริยาก็มีนั้นก็ได้แก่บรรดากรรม

ท้ังหมดนัน่แหละ	เม่ือเป็นกรรมอนัเป็น

ตัวเหตุขึ้นมาแล้ว	กรรมนั้นก็จัดให้ผล

ไปเอง	คนผูท้�าไม่ได้เข้ามาจดัในการให้

ผลของกรรม	เป็นแต่เพียงว่าก่อนแต่ที่

จะเป็นกรรมขึน้มานัน้	ต้องเนือ่งมาจาก

กิริยาคือการกระท�าของบุคคล	บุคคล

ต้องท�า	 บุคคลเป็นผู ้จัดในการท�า	 

แต่ครั้นท�าส�าเร็จเป็นกรรมขึ้นมาแล้ว	 

กรรมนัน้กจั็ดการให้ผลเอง	ยกตวัอย่าง

ปาณาติบาตกรรมดังกล่าวแล้ว	 ก่อน

จะเป็นกรรม	 คนต้องท�าคนต้องจัดใน

การกระท�าก็คือ	 ต้องจัดในการฆ่า	 มี
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คนเป็นใหญ่	ครัน้ส�าเรจ็เป็นปาณาตบิาต

กรรมขึ้นแล้ว	 เรียกว่าส�าเร็จเป็นเหตุ

ข้ึนแล้วกรรมอันนีก้จ็ดัการให้ผลไปเอง	

คนไม่ได้จัด	 และกรรมก็จัดการให้ผล

แก่ผูท้�านัน้เอง	ผูท้�าจะอยากรบัหรอืไม่

อยากรับ	 ก็ต้องได้รับผล	 มานึกดูว่า	

ถ้าเป็นผลท่ีเป็นทกุข์	ผูท้�าท่ีไหนจะอยาก

รับ	 ก็ต้องไม่อยากรับ	 แต่ว่าไม่อยาก

รับก็ต้องรบั	กเ็พราะว่ามาตอนนีบ้คุคล

ทีเ่ป็นผูท้�านัน้ไม่เป็นใหญ่เสยีแล้ว	กรรม

นั้นเองเป็นใหญ่	จัดการให้ผลไปเอง

	 ในฝ่ายกรรมดีก็เช่นเดียวกัน	 เช่น

ทานกรรม	ก่อนทีจ่ะเป็นกรรม	คนเป็น

ใหญ่คือเป็นใหญ่ในการให้	ต้องท�าการ

ให้	แต่ครัน้ส�าเรจ็เป็นทานกรรมขึน้มา

แล้ว	 กรรมเป็นใหญ่	 กรรมจัดให้ผล 

ไปเอง	กใ็ห้ผลแก่ผูท้�านัน่แหละ	ผูท้�าจะ

อยากรับหรอืไม่อยากรบักต้็องได้รบัผล

	 ในกรรมเป็นกลาง	 ๆ	 ก็เหมือนกัน	

เช่นว่า	 กสิกรรม	 กรรมคือการท�านา	

ก่อนที่จะเป็นกสิกรรมขึ้นมา	 คนเป็น

ใหญ่	 คือต้องท�านา	ต้องกระท�า	 เป็น

ใหญ่ในการกระท�า	แต่ครั้นส�าเร็จเป็น 

กสิกรรมขึ้นมาแล้ว	 คือว่าคราด	 ไถ	

เพาะ	 หว่าน	 หรือว่าด�านา	 หรือปลูก

ต้นข้าวข้ึนมาแล้ว	ต้นข้าวทีป่ลกูนัน่เอง

ด�าเนินการให้เมลด็ข้าวออกรวงข้าวเอง	

ต้นข้าวทีป่ลกูนัน้เป็นใหญ่ในการทีค่่อย	ๆ	

เติบโตขึ้นแล้วก็ออกเมล็ดออกรวงข้าว

ขึ้นเอง	 คนไม่เป็นใหญ่	 เม่ือคนท�านา

จะอยากได้เมล็ดรวงข้าวหรือไม่อยาก

ได้ก็ต้องได้	 เพราะว่าต้นข้าวนั้นออก

เมลด็ออกรวงเอง	คอืให้ผลขึน้เอง	ต้น

ข้าวให้ผลขึน้เอง	คนไม่เป็นใหญ่	แม้ใน

ต้นไม้อย่างอื่นก็เช่นเดียวกัน	 เช่นว่า

ปลูกมะม่วง	 มะปราง	 คนเป็นใหญ่ใน

การปลูก	 ในการรักษาต้นไม้	 แต่ว่า

ต้นไม้นั้นเขาให้ผลของเขาเอง	 ต้น 

มะม่วงเขากใ็ห้ผลเป็นมะม่วง	ต้นมะปราง 

เขาก็ให้ผลเป็นมะปราง	 นี่คือเป็นเหตุ

เป็นผลที่เป็นสภาพ	คือที่มีภาวะความ

มขีึน้เป็นขึน้เป็นไปตามกฎธรรมดาของ

ตนเอง	 หรือของส่ิงนั้นนั่นเอง	 และท่ี

เกี่ยวแก่กรรม	 อันเนื่องจากกิริยาคือ

การกระท�าของบคุคลกมี็	ดงักล่าวมาแล้ว

	 และจะกล่าวอกีอย่างหนึง่ว่า	เหตผุล

ที่เป ็นสภาพ	 คือมีขึ้นเป็นขึ้นตาม 

กฎเกณฑ์ของส่ิงนั้นเอง	 หรือตาม

ธรรมชาติธรรมดาดังกล่าวนี้ย่อมมีอยู่

ท่ัวไป	 ท้ังภายในท้ังภายนอก	 ภายใน

ก็ได้แก่กรรม	 ดังที่ยกเป็นตัวอย่าง 

มาแล้ว	 และเรื่องกรรมนี้สืบเนื่องมา

จากกริยิา	คือการกระท�าของบคุคล	จงึ

ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า	 เป็นเหตุผลทาง

กรรม	 ท่ีเนื่องมาจากกิริยา	 คือการ 

กระท�าของบคุคล	บคุคลต้องท�าจงึเป็น

เหตุเป็นผลข้ึน	 และแม้กรรมนั้นเอง	

เม่ือบุคคลท�าให้เป็นกรรมขึ้นมาแล้ว
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กรรมก็จัดการให้ผลของกรรมไปเอง	

คนไม่เป็นใหญ่

	 ฉะนั้น	 เม่ือพิจารณาให้ละเอียดลง

ไปแล้วก็จะเหน็ว่า	แม้กรรมและผลของ

กรรมนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลที่เป็นสภาพ

เหมือนกัน	 ส่วนที่เป็นภายนอกนั้น 

ก็เช่นต้นไม้กับการให้ผลของต้นไม ้

ดงักล่าว	บางอย่างกเ็นือ่งกบักรรมเนือ่ง

กบักริยิา	คอืว่าคนเพาะปลกู	บางอย่าง

ก็เป็นต้นไม้ที่บังเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ธรรมดา	 แต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็น

ชัดว่า	 เป็นเหตุเป็นผลท่ีเป็นสภาพ 

จริง	 ๆ	 คือต้นไม้กับผลของต้นไม้ 

ดงักล่าวนัน้	ต้นไม้เขาให้ผลของเขาเอง

 แม้เหตผุลทีเ่ป็นภายนอกอืน่ ๆ ที่

เป็นธรรมชาติก็มีอยู่เป็นอันมากและ

คนเรากพ็ยายามค้นคดิ	คดิค้นหาเหตุ

ผลเหล่านีก้นัมามากมาย	จงึได้เกดิเป็น

ความรู้ในแขนงต่าง	 ๆ	 ขึ้น	 แม้จนถึง

เป็น	ศาสนา	ขึ้น

	 เหตุผลซึ่งเป็นสภาพที่ภาวะความ

เป็นคือมีเป็นขึ้นมาตามธรรมชาติของ

ตนนั้น	 ที่เป็นส่วนภายนอกคือที่เป็น

ส่วนโลกธาตุ	 ก็มีอยู่เป็นอันมากทั่วไป	

ส่วนทีเ่ป็นผลนัน้ก็เช่นว่า	โลกธาตนุีเ้อง

คือพื้นพิภพที่อาศัยอยู่นี้ประกอบด้วย

ธาตุ	๔	หรือดิน	น�้า	ไฟ	ลม	หรือว่า

ดนิ	ฟ้า	อากาศ	สภาพของดนิฟ้าอากาศ

ทีป่รากฏอยูท่ัว่	ๆ	ไป	ตลอดจนถงึต้นไม้

ภเูขาทัง้หลาย	และต้นไม้ทีย่กตวัอย่าง

มาก่อนหน้านีค้อืการปลกูต้นไม้ให้เป็น

ขึน้และต้นไม้ให้ผล	เหล่านีก้เ็ป็นเหตผุล

ตามธรรมชาติธรรมดาของโลกธาตุ	 

ท่ีเรียกว่าเป็นสภาพหรือเป็นสภาวะ

อย่างหนึ่ง	ๆ	สิ่งที่ปรากฏของโลกธาตุ

ดงักล่าวตลอดถงึกลางวนักลางคนื	เดอืน	

ฤดู	ปี	อันเนื่องด้วยกาลเวลาย่อมเป็น

ผลอย่างหนึ่ง	ๆ	ที่จะต้องมีเหตุ

	 คราวนี้จึงถึงข้อที่กล่าวว่า	 ผลและ

เหตุหรือเหตุและผลที่เป็นสภาพเหล่า

นี้ย่อมเป็นมูลเหตุอันหนึ่งที่ท�าให้เกิด

ศาสนาต่าง	ๆ	ขึ้น	คือก็ได้มีผู้ที่ค้นคิด

หาเหตุว่า	อะไรเป็นเหตขุองส่ิงท่ีปรากฏ

ขึน้เหล่านี	้เช่นว่าโลกธาตุอันนีป้ระกอบ

ด้วยดิน	 น�้า	 ไฟ	 ลม	 หรือว่าดิน	 ฟ้า	

อากาศ	อันแสดงลักษณะต่าง	ๆ	เช่น	

บางคราวก็ฝนตก	 บางคราวก็ฝนแล้ง	 

บางคราวก็น�้าท่วม	 บางคราวก็ฟ้าผ่า	 

เป็นต้น	ที่เรียกว่าให้เกิดภัยธรรมชาติ	

จึงท�าให้มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลาย

เกิดความกลัวต่อภัยท้ังหลายเหล่านั้น	

จึงได้มีความคิดท่ีจะแสวงหาที่พึ่งเพื่อ

ให้พ้นภยั	ฉะนัน้	จงึได้ปรากฏมาตัง้แต่

ครั้งโบราณกาลแล้วว่า	 ได้มีผู้คิดค้น

หาเหตุของผลที่เป็นสภาพหรือที่เป็น

ธรรมชาติดังกล่าวมานี้	 เมื่อสมัยก่อน

พุทธกาล	 ผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ก็

แสดงว่าพระพรหมเป็นผูส้ร้างโลกและ
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ได้แสดงว่ามีเทพประจ�าธาตุต่าง	 ๆ	

ประจ�าสิง่ต่าง	ๆ	เช่น	ฝนก็มีเทวดาของ

ฝน	 ไฟก็มีเทวดาของไฟ	 ตลอดจนถึง

ดวงจนัทร์ดวงอาทติย์กเ็ป็นเทพเหล่านี	้

เป็นต้น	 และเมื่อต้องการที่จะพ้นภัย

เช่นภัยธรรมชาติดังกล่าวมา	 จึงได้ถึง

ต้นไม้ภเูขาท่ีเป็นเจดีย์ท้ังหลายบ้าง	ถงึ

เทพทั้งหลายบ้างเป็นสรณะ	 คือเป็นที่

พึง่	และกป็ฏบิติัพธิกีรรมในทางทีจ่ะให้

บรรดาที่พึ่งเหล่านั้นโปรดปรานรักษา

คุม้ครองบ�าบัดภัยอันตรายต่าง	ๆ	ตลอด

จนถึงอ�านวยโชคลาภต่าง	ๆ	ให้	จึงได้

เกิดลัทธิศาสนาต่าง	ๆ	ขึ้นตั้งแต่ก่อน

พทุธกาลมา	แม้พระพทุธภาษิตเองกมี็

แสดงไว้ว่า	 “มนุษย์ท้ังหลายถูกภัย

คุกคามแล้วย่อมถึงภูเขาและต้นไม้ที่

เป็นเจดย์ีทัง้หลายว่าเป็นสรณะคือทีพ่ึง่

กนัเป็นอนัมาก	และได้ตรสัว่านัน่ไม่ใช่

ที่พึ่งอันเกษม	 นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดม	

บุคคลถึงสิ่งน้ัน	 ๆ	 เป็นท่ีพ่ึงแล้วย่อม

ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้”

	 ภัยคือความกลัวของคนเราท่ีถูกภัย 

ต่าง	ๆ	คกุคาม	อนัเป็นเหตใุห้แสวงหา 

สรณะคือท่ีพ่ึง	 ท่ีพ่ึงให้พ้นภัยน้ีคือมูล

เหตใุห้เกดิศาสนาต่าง	ๆ	ขึน้	พระพทุธเจ้า

ได้ทรงมองเห็นสจัจะ	คอืความจรงิแห่ง

มลูเหตทุีท่�าให้คนต้องแสวงหาทีพ่ึง่	ตรสั

ไว้ดัง่นี	้แม้นกัปราชญ์ในภายหลงันีก้ไ็ด้

เห็นตามรับรองตามพระพุทธภาษิตที่

ตรสัเอาไว้นี	้แต่ทางพทุธศาสนานัน้เป็น

ศาสนาท่ีพเิศษคือมีลักษณะท่ีพเิศษจาก

ศาสนาอื่น	 ๆ	 ดังท่ีกล่าวมาแล้วโดย

ล�าดับ	และดังที่จะกล่าวต่อไป

	 พุทธศาสนานั้นมุ่งแสดงเข้ามาถึง	 

เหตผุลทีเ่ป็นภายใน	คอืเหตผุลทีม่อียู่

ในบุคคลทุก	ๆ	คน	ที่เนื่องด้วยกรรม

และทีเ่ป็นสภาพดังทีก่ล่าวมา	พระพทุธเจ้า

เมือ่เป็นพระโพธสิตัว์ก่อนทีจ่ะได้ตรสัรู้	

ได้ทรงปรารภถึงความแก่	 ความเจ็บ	

ความตาย	ที่มีอยู่แก่ชีวิตทุกชีวิต	ทรง

ปรารถนาโมกขธรรม	 จึงได้เสด็จออก

ทรงผนวช	 ครั้นเสด็จออกทรงผนวช

แล้วก็ได้ทรงค้นคว้าแสวงหาทางเพ่ือที่

จะประสบโมกขธรรม	จนได้ทรงพบทาง

อันเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติ 

อันเป็นหนทางกลาง	 จึงได้ทรงปฏิบัติ

ด�าเนนิไปในทางนีอ้ย่างเตม็ทีแ่ล้วจงึได้

ตรสัรูสั้จจะคือความจรงิ	อนัได้แก่สัจจะ

ทัง้	๔	คอืทกุข์	เหตเุกดิทกุข์	ความดบั

ทุกข์	 ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	 

ดังที่ได้แสดงอธิบายมาแล้ว	 สัจจะ 

ทัง้	๔	นีเ้ป็นเหตผุลภายในทีเ่นือ่งด้วย 

กรรมและที่เป็นสภาพ	ทุกข์กับสมุทัย

นั้นเป็นเหตุและผลฝ่ายสมุทยวาร	คือ

วาระแห่งสมุทัยคือความเกดิ	ส่วนนโิรธ

กบัมรรคเป็นเหตผุลฝ่ายนโิรธวาร	วาระ

แห่งความดับ	 ดังจะพึงเห็นได้ว่า	 เมื่อ

มีทุกข์	 สมุทัย	 คือเหตุให้เกิดทุกข์อัน
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ได้แก่ตณัหา	กต้็องมทีกุข์คอืมชีาตคิวาม

เกดิ	มชีราความแก่	มีมรณะความตาย	

โดยนยันีแ้ม้เมือ่ตายไปแล้วกต้็องมชีาติ

คือความเกิดขึ้นอีก	 แล้วก็มีความแก่

แล้วกม็คีวามตาย	ตายแล้วกต้็องมชีาติ

คือความเกิดขึ้นอีก	 แล้วก็มีแก่มีตาย	

จะเรียกว่าต้องมีเกิดตายหรือจะเรียก 

ว่าต้องเกิดตลอดเวลาที่มีตัณหาอยู ่

ดั่งนี้ก็ได้

	 หากจะถามว่าพระพทุธศาสนาแสดง

ว่า	ตายเกิดหรอืตายสญู	กจ็ะต้องตอบ

ว่า	พระพทุธศาสนาแสดงเป็นวภัิชวาทะ	

คือมีวาทะที่แบ่งแยกจ�าแนกแสดง	คือ

แสดงว่าเมื่อยังมีตัณหาอยู่ก็ต้องตาย-

เกิด	 และหากจะถามว่าเมื่อสิ้นตัณหา

แล้วตายสูญหรือ	 ข้อนี้ก็ตอบได้ตาม

หลักนิโรธวารที่จะกล่าวต่อไปว่า	 เมื่อ

สิน้ตัณหาแล้วตายไม่เกดิ	แต่พระพทุธ-

ศาสนาไม่ได้แสดงว่าพระอรหันต์ดับ

ขนัธ์ไปแล้วสญู	นีเ้ป็นวาทะทางพระพทุธ-

ศาสนา

	 ฉะนั้น	 เม่ือมีทุกขสมุทัยคือตัณหา

อยูก่ต้็องเป็นทกุข์	คอืเกดิตายตายเกดิ	

และทกุ	ๆ	สตัว์บคุคลน้ีจะเกดิตายตาย

เกิดมานานเท่าไรในอดีต	 ตามหลัก

พระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นอนมตคัคะ 

คือมียอดหรือว่าปลายสุดท่ีไม่ตามไป 

รู้	ซึ่งหมายความว่านานมาก	เมื่อเป็น

ดั่งน้ีทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ประสงค์

จะให้ตามไปรู	้ฉะน้ัน	ค�าว่า	อนมตคัคะ 

จึงอาจมีความหมายว่า	 มีปลายหรือ

ยอดอันไม่ประสงค์จะให้ตามไปรู้	เมื่อ

เป็นดัง่นีห้ากจะมีปัญหาว่า	เมือ่เป็นเช่น

นั้นทางพระพุทธศาสนาประสงค์จะให้

รูอ้ะไร	กต็อบได้ว่าประสงค์จะให้รูเ้หตุ

และผล	 หรือผลและเหตุในปัจจุบัน	 

ว่าเพราะอะไรจงึต้องเวยีนตายเกดิหรือ

เกดิตายไม่จบ	และจะให้จบลงได้อย่างไร	

จงึได้มพีระสตูรหนึง่ทีไ่ด้แสดงเป็นอปุมา

ไว้ว่า

	 พระพทุธเจ้าเหมอืนอย่างหมอทีร่กัษา 

คนทีถ่กูยิงด้วยลกูศรท�านองหมอผ่าตดั  

เมือ่มผีูถู้กยงิด้วยลกูศร	พวกญาตกิน็�า

มาหาหมอ	ถ้าว่าหมอจะมวัซกัถามราย

ละเอยีดว่า	ถูกยิงท่ีไหน	ใครยิง	ยิงด้วย 

ลูกศรอะไร	 ลูกศรนั้นใครท�า	 ท�าด้วย

อะไร	เหล่านีเ้ป็นต้น	คนไข้ทีอ่าการไม่

มากนักก็จะมาก	 ที่มากก็จะตายเลย	

เพราะฉะนัน้	หน้าทีข่องหมอก็คอืว่ารบี

ผ่าตดัน�าเอาลกูศรออกทนัท	ีและกท็ายา

ให้ยาโดยไม่ต้องเสียเวลาไปซักถาม 

ดังกล่าว	 พระพุทธเจ้าก็เหมือนอย่าง

หมอรักษาลูกศร	เมื่อคนไข้มาหาหมอ	

คือเมื่อคนทั้งหลายผู้ต้องการพ้นทุกข์

ต้องการธรรมมาเฝ้าเพือ่ฟังธรรม	หน้าที่

ของพระองค์ซึ่งได้ตรัสรู้ทรงทราบแล้ว

ว่าได้มีลูกศรคือตณัหาเสียบจติใจอยู่อนั

ท�าให้ต้องเป็นทุกข์	 จึงได้ทรงท�าการ
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ผ่าตัดน�าเอาลูกศรคือตัณหาออกทันท	ี

ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องไปสอบถามรายละเอียด

ต่าง	 ๆ	 ในอดีต	 ฉะนั้น	 หน้าที่ของ

พระองค์กคื็อทรงแสดงมรรคทางปฏิบติั

ให้ถงึทางดบัทุกข์คือดบัตัณหา	เป็นการ 

ถอนลกูศรคอืตณัหาทีเ่สยีบแทงใจออก 

เพือ่ให้พบกบัทกุขนโิรธ	ความดบัทกุข์	

คือดับตัณหาเสีย	 นี้เป็นหน้าท่ีของ

พระพุทธเจ้า

	 เพราะฉะนัน้	จงึจะพงึเหน็ได้ว่า	ทาง

พระพุทธศาสนานั้นไม่กังวลในเรื่องว่า

ใครสร้างโลก	ใครสร้างดิน	น�า้	ไฟ	ลม	

และทุก	 ๆ	 สัตว์บุคคลนี้มาจากไหน

ตั้งแต่เมื่อไรในอดีต	 ไม่กังวลในเรื่อง

เหล่านี้	 และไม่ถือว่าเรื่องเหล่าน้ีเป็น

เรื่องส�าคัญ	 ถือว่าเป็นอนมตัคคะ	 คือ

มีปลายสุดท่ีไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องตามไป

รู	้ทีไ่ม่ประสงค์จะไปตามรู	้ซ่ึงไม่บังเกิด

ประโยชน์อันใด	 หน้าท่ีของพระองค์ก็

คือว่า	 แสดงธรรมโปรดในปัจจุบันให้

พ้นทุกข์ในปัจจุบัน	 เพราะได้ตรัสรู ้

เหตุผล	 เหตุผลสายสมุทยวารและ

เหตุผลสายนิโรธวาร	 คนไข้คือทุกคน

ที่มีทุกข์	มีเกิด	มีแก่	มีตาย	มีตัณหา	 

นี่เป็นคนไข้ทั้งนั้น	 เมื่อมาพบพระองค์

เข้า	พระองค์ได้ตรสัรู้ในสมทุยวารและ

นิโรธวารอยู่เต็มท่ีแล้ว	 ก็ได้ทรงรักษา	

แสดงธรรมผ่าตัดน�าเอาลูกศรท่ีเสียบ

แทงใจคอืตณัหาออกทนัท	ีโปรดให้พ้น

ทุกข์ทันที	 เป็นหน้าท่ีของ	 หมอ คือ 

พระพุทธเจ้า

	 เหตุผลบางอย่างอยู่ไกลเกนิขอบเขต 

ความรูส้ามญัของคนท่ัวไป	เช่น	ทีเ่กีย่ว

แก่อดตีชาต	ิอนาคตชาต	ิหรอืเกีย่วแก่

อดตีเกีย่วแก่อนาคต	แต่ว่ากเ็ป็นเหตผุล

ที่สัมพันธ์กันมาและสัมพันธ์กันไป	

เหมือนอย่างเมื่อวานนี้	วันนี้	และพรุ่ง

นี	้ซึง่จะต้องอาศยัความเชือ่ต่อท่านผูรู้้

ที่แสดงไว้	 เมื่อเชื่อต่อท่านและปฏิบัติ

ให้ชอบ	 ก็มักจะได้รับความสุข	 ได้รับ

ประโยชน์	 ฉะนั้น	 พระพุทธเจ้าจึงได้

ทรงสั่งสอนถึงวิธีปฏิบัติที่ไม่ผิดที่ได้

แสดงไว้เมื่อครั้งก่อน

 ตวัพระพทุธศาสนาอนัเกีย่วแก่การ 

ปฏิบัติธรรมนั้น	 ย่อมมุ่งเหตุผลท่ีเป็น 

สัจจะคอืความจรงิอนัเป็นไปอยูท่กุกาล- 

สมัย	ในอดีตก็เป็นสัจจะอันเดียวกันนี้	

ในปัจจบัุนกเ็ป็นสัจจะอนัเดยีวกนันี	้ใน

อนาคตก็เป็นสัจจะอันเดียวกันนี้	 และ

เม่ือจับเหตุผลอันเป็นสัจจะปัจจุบันซึ่ง

ครอบคลุมท้ังเหตผุลอดตีอนาคตได้แล้ว

กจ็ะปฏบิตัเิพือ่บรรลถุงึผลได้ในปัจจบุนั

นี้	 ไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องระลึกย้อนไปถึง

อดีตหรือระลึกล่วงหน้าไปถึงอนาคต	

ความระลกึถึงชาติอดตีได้หรอืว่าความ

ระลึกชาติในอนาคตได้	 เป็นวิสัยของ

ญาณ	คือความหยั่งรู้อย่างหนึ่ง	แต่ใน

ทางปฏบิตัธิรรมท่ีเป็นตวัพระพทุธศาสนา
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ตก	อนัฝนตกน้ัน	เริม่ตกมาตัง้แต่เมือ่ไร

กไ็ม่รู	้หากว่าจะระลกึถึงเรือ่งฝนตกว่า	

เม่ือฤดฝูนปีท่ีแล้วฝนตกท่ีนัน่ท่ีนีเ่ท่านัน้

เท่านี	้ย้อนหลงัไปอกีปีหนึง่ฝนตกทีน่ัน่

ที่นี่เท่านั้นเท่านี้	 ย้อนหลังออกไปทีละ

ปีจนถึงร้อยปีพันปีหม่ืนปีแสนปีล้านปี

เท่าไรกต็าม	ว่าฝนตก	ทีน่ัน่ทีน่ีเ่ท่านัน้

เท่านี	้การท่ีจะระลึกตรวจสอบถอยหลัง

ไปดั่งนี้ย่อมไม่มีสิ้นสุด	 แม้การท่ีจะ

ท�านายล่วงหน้า	 ในปีหน้าหรือต่อ 

ปีหน้าไปอีกหนึ่งปี	สองปี	สามปีเรื่อย

ออกไป	ฝนจะตกทีน่ัน่ทีน่ีเ่ท่านัน้เท่านี้

กเ็ช่นเดียวกนั	กเ็ป็นเร่ืองไม่สิน้สดุ	แต่

ว่าการทีม่าค้นหาเหตผุลของฝนตก	ว่า

ฝนตกนั้นเป็นผล	 อะไรเป็นเหตุให ้

ฝนตก	 เม่ือค้นพบเหตุผลว่าฝนตก 

เป็นผล	อะไรเป็นเหตใุห้ฝนตก	ค้นพบ

เหตุผลดั่งนี้แล้วก็ย่อมจะทราบตลอด

หมดว่าฝนตกเมือ่พนัปี	หมืน่ปี	แสนปี

ที่แล้วมาก็อยู่ในกฎอันนี้	 ฝนตกในทุก

วันนี้ก็อยู่ในกฎอันนี้	ฝนที่จะตกต่อไป

ข้างหน้ากอ็ยู่ในกฎอันนี	้เม่ือค้นพบเหตุ

อันนี้เสียอันเดียวแล้วเพียงพอ	คือเมื่อ

รู้เหตุรู้ผลของฝนและมีความสามารถ

ต้องการจะไม่ให้ฝนตก	 ก็ระงับเหตุที่

จะให้เกดิฝนตก	หรอืต้องการจะให้ฝน

ตกกท็�าเหตท่ีุให้เกดิฝนตก	เพราะฉะนัน้

กฎอันนี้เป็นเหตุผลที่ใช้ได้ในปัจจุบัน	

แต่ก็ครอบคลุมไปได้ทุกกาลทุกสมัย	

โดยตรงนัน้ไม่จ�าเป็นต้องระลึกชาตล่ิวง

หน้าได้	แต่ต้องการให้หยั่งรู้ถึงสัจจะที่

เป็นเหตผุลกนัครอบไปทกุกาลสมยัดงั

กล่าวมาข้างต้น

	 พระพทุธเจ้าได้ตรัสรูสั้จจะอันน้ีกคื็อ 

อริยสัจจ์	 อันได้แก่ทุกข์	 เหตุเกิดทุกข์	

ความดับทุกข์	 ทางปฏิบัติให้ถึงความ

ดบัทกุข์	ดงัท่ีได้ยกมากล่าวไว้แล้ว	และ

ในที่นี้น�ามากล่าวซ�้าก็เพื่อที่จะเน้นให้

เหน็ความส�าคญัว่า	สจัจะทัง้	๔	นีเ้ป็น

กฎธรรมดา	จงึเป็นกฎทีจ่รงิแท้แน่นอน

ครอบไปทกุกาลสมัย	เม่ือมีเหตใุห้เกดิ

ทุกข์คือตัณหาก็ต้องมีทุกข์	เริ่มต้นแต่

ชาติความเกิด	 ตลอดถึงชรา	 มรณะ	

ความแก่	 ความตาย	 และทุกข์อ่ืน	 ๆ	

เมื่อดับตัณหาเสียได ้ ก็ดับทุกข ์ได	้ 

และจะดับตัณหาได้ก็ต้องปฏิบัติมรรค

มอีงค์	๘	คราวนีก้ฎอันนีใ้ช้ได้ทุกกาล-

สมัย	 หนหลังเป็นอดีต	 กฎอันนี้ย่อม

ด�ารงอยู	่เป็นไปอยู	่กล่าวคือเม่ือมีเหตุ

ให้เกดิทกุข์	คอืตณัหา	กต้็องมทีกุข์ต้ัง

ต้นแต่ชาตคิอืความเกดิ	ดบัตณัหาเสยี

ได้ก็ดับทุกข์ได้	 โดยปฏิบัติมรรคมี 

องค์	๘	ล่วงหน้าไปในอนาคต	กฎอัน

นี้ก็ยังเป็นอยู่	ด�ารงอยู่

	 ฉะนั้น	 ความระลึกชาติหนหลังได้

หรือความระลึกชาติข้างหน้าได้จึงเป็น

สิง่ไม่จ�าเป็น	เหมอืนอย่างว่าสิง่ทีป่รากฏ

อยู่ในโลกธาตุของเรานี้	 เช่น	 เม่ือฝน
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การที่จะระลึกไปถึงฝนตกในอดีต	ฝน

ตกในอนาคต	ว่าตกทีน่ัน่ท่ีนีเ่ท่านัน้เท่า

นีไ้ปได้นานไกลเท่าไรกต็าม	กอ็าจเป็น

ประโยชน์ในบางอย่าง	แต่ว่าไม่ใช่เป็น

ตวัเหตผุลซ่ึงเป็นกฎธรรมชาตธิรรมดา

	 การระลึกถึงอดีตชาติ	หรืออนาคต

ชาตกิเ็ช่นเดียวกนั	ระลึกไปได้	๒	ชาต	ิ

๓	 ชาติ	 ท่ีล่วงมาแล้วก็ตามหรือข้าง

หน้าก็ตาม	จะได้เกิดมาหรือจะไปเกิด

เป็นนัน่เป็นนีท่ีน่ัน้ทีน่ี	้มสีขุมทีกุข์อย่าง

น้ี	 มีอายุเท่านั้นเท่านี้เหล่านี้เป็นต้น	 

ก็อาจเป็นประโยชน์บางอย่าง	แต่ก็ไม่

ได้ประโยชน์ในบางเหตุผล	 ที่เป็นกฎ

ธรรมชาติธรรมดา	 จึงไม่ได้เป็นสิ่งจ�า 

เป็นในการปฏิบัตธิรรมดังกล่าว	แม้ใน 

พระสตูรบางพระสตูร	พระพทุธเจ้ากไ็ด้

ตรสัไว้ว่า	ความรูร้ะลึกชาตไิด้กดี็	ความ

รูถ้งึจตุคิอืความเคล่ือนอปุบตั	ิคอืความ

เข้าถึงชาติอันนั้นของสัตว์ทั้งหลายก็ดี	

ไม่ใช่เป็นตัวพุทธศาสนา	 ก็เพราะว่าผู้

ที่ได้วิชาระลึกชาติได้เป็นต้นดั่งนี้ก็ได้

เคยมีมาก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้น	เป็น

วิชาอย่างหนึ่งที่บุคคลภายนอกพุทธ-

ศาสนาก็ได้มีกันอยู่	 แต่ว่าความหยั่งรู้

ในสัจจะทั้ง	 ๔	 นี้เป็นตัวพุทธศาสนา 

พิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าเพราะว่าเป็น

ตวักฎทีเ่ป็นสจัจะ	คือความจรงิท่ีครอบ

ไปได้ทุกกาลสมัยดังกล่าวมาแล้ว

	 เพราะฉะนั้น	พระพุทธเจ้า	จึงทรง

เปรยีบพระองค์เองเหมอืนอย่าง	หมอ-

ผ่าตดั	ลกูศรดังทีไ่ด้เคยเล่ามาแล้ว	จงึ

ไม่จ�าเป็นต้องไปสืบสาวราวเรื่อง	 ต้อง

รักษาทันที	 เพราะว่าเมื่อทราบกฎอัน

เป็นสจัจะเป็นความจรงิดัง่นีแ้ล้วหน้าที่

ก็คือว่ารีบปฏิบัติมรรคมีองค์	 ๘	 เพื่อ

ดบัตณัหาอนัเป็นเหตแุห่งทกุข์	เมือ่ดบั

ตัณหาได้แล้วก็เป็นอันดับทุกข์ได้หมด	

ตัง้ต้นแต่ชาตคิอืความเกดิ	เมือ่สิน้ชาติ

คือความเกิด	ก็ไม่ต้องแก่ต้องตาย	ไม่

ต้องเป็นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง	เป็น

สัจจะที่เป็นกฎธรรมดาที่พระพุทธเจ้า

ได้ทรงพบ	จะเกิดมากี่ร้อยกี่พันชาติก็

อยู่ในกฎธรรมดาอนันี	้จะเกดิต่อไปข้าง

หน้าก็อยู ่ในกฎธรรมดาอันนี้	 บัดนี้	 

กอ็ยู่ในกฎธรรมดา	อนันี	้เพราะฉะนัน้	

เมื่อรู้กฎธรรมดาอันนี้ก็เพียงพอที่จะ

ปฏิบัติดับทุกข์ได้เลยทีเดียวไม่ต้องไป

นึกถึงชาติอดีต	 ไม่ต้องไปนึกถึงชาติ

อนาคตอะไรทัง้ส้ิน	เพราะฉะนัน้	พทุธ-

ศาสนาที่เป็นสัจจะคือเป็นกฎธรรมดา

อนันี	้จงึเป็นปัจจบุนัธรรม	และกก็ล่าว

ได้ว่าเป็นปัจจบุนักาล	ทกุสมยั	คอืครอบ

ไปในอดตี	ในอนาคต	ทัง้หมด	เรยีกว่า

ตัง้แต่สร้างโลกมาจนถงึโลกสลาย	กอ็ยู่

ในกฎคืออยู่ในสัจจะอันนี้	 ตรัสรู้สัจจะ

อันนี้เท่านั้นเพียงพอที่จะดับทุกข์ได	้ 

อันนี้แหละเป็นจุดประสงค์และเป็นตัว
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พทุธศาสนาทีแ่ท้จรงิ	อนัเป็นขัน้เหตผุล	

อันหมายถึงว่าทุกข์และเหตุเกิดเป็น

ทุกข์	 ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์	 เป็นเหตุผลฝ่ายเกิด

และเป็นเหตุผลฝ่ายดับ

	 คราวน้ีต่อจากดบัขึน้ไปแล้วน่ันแหละ

เรียกว่า	 เหนือเหตุผล	 นิพพานเป็น

ธรรมที่อยู ่เหนือเหตุผล	 ก็คือเหนือ

เหตผุลฝ่ายเกดิเหนอืเหตผุลฝ่ายดับดงั

กล่าว	 แต่ว่าในขณะที่ยังอยู่ในเหตุผล

ฝ่ายเกิด	 คือยังมีตัณหาอันเป็นสมุทัย	

มีทุกข์	มีชาติทุกข์	เป็นต้น	ก็จะยังไม่

พบธรรมที่อยู่เหนือเหตุผลคือนิพพาน	

เพราะยงัวนเวยีนอยู่ในเหตผุลฝ่ายเกิด	

แต่ว่าเมื่อบรรลุถึงเหตุผลฝ่ายดับ	 คือ

ปฏิบัติมรรคมีองค์	 ๘	 เป็นมรรคดับ

ตัณหาได้	ดบัทกุข์ได้	เป็นนโิรธ	กแ็ปล

ว่าได้พบเหตุผลฝ่ายดับแล้ว	 และก็	 

ได้ถงึทีส่ดุของเหตผุลฝ่ายดบัแล้วก็บรรลุ

ถึง	ธรรมทีอ่ยูเ่หนือเหตผุล	คอืนพิพาน	

ธรรมที่อยู่เหนือเหตุผลคือนิพพานนั้น	

จงึอยูใ่นอนัดบัถดัจากทีส่ดุของฝ่ายดบั

คือนิโรธกับมรรคดังกล่าว

	 ฉะนั้น	จึงสรุปกล่าวได้ว่า	เหตุและ

ผลในปฏจิจสมุปบาทสายสมุทยัวาร	ซ่ึง

วนเป็นวฏัฏะอยูต่ลอดเวลา	ในปัจจบุนั

นี้ก็วนอยู่	ในอดีตก็วนมาแล้ว	และวน

ต่อไปในอนาคต	กคื็ออาการ	๑๒	หรือ

ว่า	๑๑	ห่วง	รวมเข้าเป็นวฏัฏะ	๓	คอื	

กิเลส	 กรรม	 วิบาก	 รวมเข้าอีกเป็น 

อรยิสจัจ	์๒	เปน็เหตเุป็นผล	หรือเป็น

ผลและเป็นเหตทุีว่นอยู่ดังนี	้และส�าหรับ

พระโพธสัิตว์ผูค้้นคว้าหาโมกขธรรมเอง	

เพือ่พทุธภาวะหรือพุทธภมู	ิและบรรดา

สาวกของพระพทุธเจ้าปฏบิตัอิยูใ่นมรรค

มีองค์	๘	ก็เป็นผู้ปฏิบัติสร้างเหตุและ

ผลขึ้นอีกสายหนึ่ง	 คือสายนิโรธวาร	

ได้แก่ปฏบิตัใินมรรคเป็นเหต	ุเพือ่นโิรธ

คือความดับเป็นผล	 เป็นอันว่าได้มี

เหตผุลทัง้สองฝ่ายเป็นไปอยู	่คอืเหตผุล

ฝ่ายสมุทัยวาร	ได้แก่ทุกข์	และสมุทัย	

ฝ่ายนิโรธวาร	 ได้แก่นิโรธและมรรค	 

ดงัเราทัง้หลายในบดันีก้ก็ล่าวได้ว่า	ได้

มีเหตผุลทัง้สองฝ่ายนี	้หรอืว่าก�าลังเป็น

ไปอยูใ่นเหตผุลทัง้สองฝ่ายนี	้เพราะว่า

ยังมีอวิชชา	ตัณหา	อปุาทานอยู่	กเ็ป็น

ไปในเหตุผลฝ่ายทุกข์และสมุทัยทาง

หนึ่ง	 มาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า

ก็เป็นไปในเหตุผลฝ่ายนิโรธและมรรค

ทางหนึง่	นีเ่ป็นเหตผุลทางทกุข์เหตุผล

ทางนโิรธ	คราวนีใ้ครจะไปทางไหนมาก

หรือน้อยกว่ากันอย่างไรนั้นก็สุดแต่ 

ความประพฤติปฏบิติั	แต่รวมความเข้า 

แล้วก็เป็นไปอยู่ในเหตุและผลหรือผล

และเหต	ุไม่พ้นไปจากผลและเหตหุรอื

เหตุและผลดังกล่าวมานี้ได้	จนกว่าจะ

ดบักเิลสได้หมดเหมอืนอย่างพระพทุธเจ้า	

และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย	 คือว่า

ธรรม
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ดับอวิชชา	 ก็ดับสังขารจนถึงดับชรา	

มรณะ	และทุกข์ทั้งปวง	ดังที่ได้กล่าว

ว่า	บรรลุวิชชาและวิมุตตินั้น

	 เมือ่เป็นดงันีก้เ็ข้าถึงวฏัฏะหรอืบรรลุ

นพิพาน	อนัเป็นธรรมทีอ่ยูเ่หนอืเหตผุล	 

คือว่าเหนือเหตุผลทั้งสายสมุทัยวาร	 

ทัง้สายนิโรธวาร	กล่าวคอื	พ้นจากทุกข์	

พ้นจากเหตุเกิดทุกข์	ดับทุกข์	ดับเหตุ

เกิดทุกข์	 ไม่ต้องเป็นไปตามเหตุผล 

สายทกุข์	และอยูเ่หนือนิโรธเหนือมรรค

เพราะว่าได้เป็นผูป้ฏิบัติเสรจ็กิจ	ไม่ต้อง

ปฏิบัติในมรรคอีกต่อไป	เหมือนอย่าง

ว่าเดนิทางมาถงึท่ีสดุทางแล้วกพ็กัการ

เดินทางได้	 ไม่ต้องเดินทางอีกต่อไป	

การเดินทางนั้นเท่ากับมรรค	การถึงที่

สดุทางนัน้เท่ากบันโิรธ	ฉะนัน้	เมือ่เดนิ

ทางมาถึงกเ็ป็นอนัว่าถงึทีส่ดุ	จงึไม่ต้อง

ท�าการเดนิทางเพือ่ให้ถึงทีไ่หนอกีต่อไป	

ธรรมอันเป็นที่สุดน้ีคือนิพพาน	 อัน

หมายถึงธรรมเป็นท่ีสิ้นราคะ	 โทสะ	

โมหะ	เป็นทีส่ิน้อวชิชา	สงัขาร	เป็นต้น	

ตลอดจนถงึชาต	ิชรา	มรณะ	และทุกข์

ทัง้ปวง	นิพพานจงึเป็นธรรมท่ีอยู่เหนือ

เหตุผลดังนี้	 อันหมายถึงว่าอยู่เหนือ

เหตุผลทัง้สายสมทุยัวาร	ทัง้สายนโิรธ-

วาร	เมือ่ยงัเป็นเหตผุลอยูไ่ม่ว่าจะสาย

ไหนกย็งัต้องมกีารด�าเนนิไปอยู	่ยังต้อง

ปฏบิตัอิยู่	แต่เมือ่เสรจ็กจิท้ังปวงแล้วก็

เป็นอันเสร็จสิ้น	 ไม่ต้องด�าเนินไปใน

เหตผุลสายไหนท้ังน้ัน	จงึชือ่ว่าอยู่เหนือ

เหตผุลดงันี	้นีค้อืนพิพาน	และนพิพาน

นีจ้งึบรรลไุด้ในปัจจุบนั	จงึได้มพีระพทุธ-

ภาษิตตรัสไว้รวมใจความว่า “เพราะ

หน่ายสิน้ตดิสิน้ยนิด ีวมิตุตหิลดุพ้นไม่

ถือมั่นจากอวิชชา สังขาร วิญญาณ 

นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 

ตณัหา อปุาทาน ภพ ชาต ิชรา มรณะ 

และโสกะ ปรเิทวะ เป็นต้น ย่อมบรรลุ

ทฏิฐธรรมนพิพาน คอืนพิพานในปัจจุบนั

ทันตาเห็น”

	 และได้ตรัสไว้ถึงลักษณะเบ็ดเตล็ด

ต่าง	ๆ	อีกเป็นต้นว่า	ลักษณะที่เรียก

ว่าปฏจิจสมุปบาทคอืความอาศัยกนัเกดิ

ขึ้นด้วยกัน	ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย

เกิดสังขารเป็นต้น	 เป็นธรรมฐิติ	 เป็น

ธรรมนิยาม	 คือเป็นความตั้งอยู่แห่ง

ธรรม	 เป็นความก�าหนดแน่แห่งธรรม	

พระตถาคตจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้น

ข้อนีก้ต็ัง้อยู่ด�ารงอยู	่แต่เม่ือพระตถาคต

อบุตัข้ึินจงึได้ตรสัแสดงเปิดเผยกระท�า

ให้แจ้งว่า	 เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิด

สังขารเป็นต้น	ส่วนปฏจิจสมปุปันนธรรม 

คือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นได้แก่

อวิชชาเป็นต้นน้ัน	 เป็นอนิจจะคือไม่

เที่ยง	 เป็นสังขตะคือเป็นสิ่งที่ปรุงแต่ง	

เป็นสิง่ทีอ่าศยักนับงัเกดิข้ึน	มคีวามสิน้

ไปเป็นธรรมดา	 มีความเสื่อมไปเป็น

ธรรมดา	มีความสลายไปเป็นธรรมดา	

มีความดับไปเป็นธรรมดา

ธรรม
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 ตามท่ีแสดงถึงเรื่องพระนิพพานอัน

โยงมาถึงปฏจิจสมปุบาท	อนันบัว่าเป็น

ธรรมที่สุดยอดในพระพุทธศาสนา	 ก็

เพือ่ทีจ่ะให้ได้ทราบตามท่ีพระพทุธเจ้า

และพระอาจารย์ทัง้หลายได้แสดงอธบิาย

ไว้	และโดยเฉพาะต้องการทีจ่ะให้เป็น

ที่เข้าใจว่า	 นิพพานนั้นเป็น	 ยอดของ

พระพุทธศาสนา	 เป็นที่รวมของพระ-

พุทธศาสนาทั้งสิ้น	อันกล่าวได้ว่า	หัน

หน้าไปสู่ทิศทางเดียวกัน	 คือทิศทาง

แห่งนิพพาน

	 เพราะฉะนัน้	แม้ว่าจะยงัไม่ได้ไปถงึ 

นิพพาน	 แต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมของ

พระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติหัน

หน้าไปสู่นิพพานทั้งนั้น	นิพพานจะยัง

อยูไ่กลหรอืใกล้กต็าม	แต่กห็นัหน้าไป

สู่นิพพาน	และเมื่อได้ปฏิบัติไปก็ชื่อว่า

ได้เดินใกล้นิพพานเข้าไปทุกที

	 เพราะฉะนั้น	จึงเป็นข้อที่ควรทราบ	

และกไ็ม่ใช่เป็นข้อทีค่วรคิดว่าเหลอืวสิยั

ที่จะได้จะถึง	 หรือเอื้อมไม่ถึง	 ดังที่ได้

ปรารภกล่าวมาแล้วข้างต้น	 ก็เหมือน

อย่างข้ึนบนัได	คอืเหมอืนอย่างการเดนิ

ข้ึนไปโดยล�าดบั	การปฏบิตันิีเ้องจะได้

ส่งให้ใกล้เข้าไป	 และความที่ได้บรรลุ

สันติสุข	 คือความสุขสงบเย็นจากการ

ปฏิบัติธรรม	 ก็ชื่อว่าเป็นผลท่ีแผ่ออก

มาจากนพิพานทัง้นัน้	เช่นเดยีวกบัความ

ร้อนที่ทุก	 ๆ	 คนได้	 ก็เนื่องมาจาก 

ดวงอาทิตย์ทั้งนั้น

	 ฉะนั้น	 เมื่อเข้ามาปฏิบัติธรรมก็ชื่อ

ว่าน�าตนเข้ามาอยู่ในขอบเขตรัศมีของ

นพิพาน	จงึย่อมรบัความสงบความเย็น

จากนพิพานอยูด้่วยกนัท้ังนัน้	และเมือ่

แสดงเรื่องนิพพานก็ท�าให้ต้องแสดง

เรือ่งเหตผุลและธรรมท่ีอยู่เหนอืเหตผุล	

ในการแสดงธรรมท่ีเป็นเหตุผลนั้นก็

หมายถึงปฏิจจสมุปบาททั้งสองสาย	

แล้วจงึจะมาถึงธรรมทีอ่ยูเ่หนอืเหตผุล

คือนิพพาน	 (ธ.	๓๒-๔๑,	๑๐๖-๑๒๑,	๑๙๖-

๒๐๐)	ด ูพระธรรม, พระพุทธเจ้าตรสัรู,้ 

อวิชชา	ด้วย

ธรรม ๒๑ ค�าว่าธรรม	จากภาษาบาลีว่า	ธมฺม 

แต่ค�าว่าธรรมกอ่็านว่าธมัม์	หรอืบางที่

ก็อ่านว่าธัมมะ	ในที่บางแห่งอาจเขียน

ตามภาษาบาลีว่า	 ธัมม	 ก็ได้เป็นค�าที่

มีความหมายกว้าง	 หมายถึงธรรมที่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้	 คือเราพูดกันว่า

พระพทุธเจ้าตรสัรูพ้ระธรรม	ถ้าหมาย

ถึงธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัรูใ้นค�าว่า

พระพทุธเจ้าตรสัรูธ้รรม	ธรรมกห็มาย

ถึงสัจจะคือความจรงิ	ดงัท่ีเรยีกรวมกนั

ว่าสจัจธรรม	ธรรมคอืความจรงิ	เพราะ

ในปฐมเทศนาแสดงว่าพระองค์ได้ตรสัรู้

อรยิสัจจ์ท้ัง	๔	ฉะนัน้	พระองค์ได้ตรสัรู้

ธรรมหรือตรัสรู้พระธรรมก็คือตรัสรู้ 

สัจจธรรม	คอืธรรมสัจจะ	ทีเ่ป็นความ

จริงเป็นของจริงแท้

ธรรม ๒
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	 อน่ึง	 ใช้ในค�าว่าพระพุทธเจ้าทรง

แสดงธรรมสัง่สอน	ธรรมในความหมาย

ว่าทรงแสดงธรรมสั่งสอน	 ก็หมายถึง

ศาสนาทีเ่ราแปลกนัว่าค�าสัง่สอน	ฉะนัน้

ธรรมในความหมายน้ีจงึหมายถงึศาสน-

ธรรม	 ธรรมคือศาสนาหรือศาสนะค�า

สั่งสอน	 ในขั้นนี้จึงสรุปธรรมได้เป็น	 

๒	ก่อน	คอืสจัจธรรม	กับศาสนธรรม 

ใน	๒	ค�านี้	ย่อมหมายความครอบคือ 

สัจจธรรม	 ธรรมคือสัจจะความจริงท่ี

พระพทุธเจ้าได้ตรสัรู	้กห็มายถงึสจัจะ

ทกุอย่างทกุข้อ	ส่วนศาสนธรรมกห็มาย

ถงึค�าสัง่สอนทัง้หมดทกุข้อทกุบท	ธรรม

ใน	๒	ค�าสัง่นีจ้งึเป็นความหมายครอบ

ทั้งหมด	 ครอบถึงสัจจธรรมท่ีตรัสรู ้

ทั้งหมด	ครอบถึงศาสนธรรมที่ทรงสั่ง

สอนทั้งหมด	

	 และค�าว่าธรรมยังมีความหมายที่

แคบหรอืจ�ากดัลงมาอกีในการใช้ต่าง	ๆ	

กนัดงัเช่น	เพือ่พระพทุธเจ้าทีแ่รกกท็รง

แสดงธรรมสอน	 ยังมิได้ทรงบัญญัติ

วนิยั	แต่ต่อมาทรงบัญญตัวินิยั	ฉะนัน้

จงึได้มธีรรมวนิยัท่ีพดูเรยีกคู่กนั	จงึได้

จ�ากัดค�าว่า	 “ธรรม”	 เข้ามาเป็นเพียง

ค�าสอนและค�าสั่งก็ให้เป็นวินัย	 ค�าว่า

ศาสนานั้นจึงมาแปลกันว่าค�าสั่งสอน 

สัง่กค็อืวนิยั	สอนก็คือธรรม	หรอืว่าจะ

เรยีกกลบัว่าค�าสอนสัง่กไ็ด้แต่ว่าภาษา

ไทยเราไม่ใช้กนั	เราใช้ค�าสัง่สอน	ค�าว่า	

ศาสนานัน้ก่อนท่ีพระพุทธเจ้าทรงบญัญติั

วนิยักค็งแปลว่าค�าสอนอย่างเดยีว	เมือ่

ทรงบัญญัติวินัยท่ีเป็นค�าส่ัง	 จึงแปล 

ค�าศาสนาว่าค�าส่ังสอนหรือค�าสอนส่ัง	

โดยอธิบายดังกล่าวแล้ว

	 และค�าว ่าศาสนานี้	 ก็ เป ็นค�าที่

พระพทุธเจ้าทรงใช้เองตัง้แต่ปฐมโพธกิาล	

คอืตัง้แต่สมยัเมือ่พระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้

ทีแรก	 คือเม่ือแสดงโอวาทปาติโมกข์

แก่พระภิกษุสงฆ์จ�านวน	 ๑๒๕๐	 รูป	

ซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ล้วนเป็นเอหิ-

ภิกขุอุปสัมปทา	 คืออุปสมบทด้วย 

พระวาจาว่า	 “เป็นภิกษุมาเถิด”	 และ

มไิด้นดัหมายหรอืหมายนดักัน	ต่างเข้า

เฝ้าพระพทุธเจ้าทีพ่ระเวฬุวนาราม	ใน

เวลาตะวนับ่ายในวนัเพญ็มาฆมาสตรง

กบัวนัเพญ็เดอืน	๓	โดยมาก	พระองค์

จงึทรงแสดงพระโอวาททีเ่ป็น	ปาติโมกข์

คือเป็นหัวข้อใหญ่ว่า	 “สพฺพปาปสฺส  

อกรณ”ํ	การไม่ท�าบาปทัง้ปวง	“กสุลส-ฺ

สูปสมฺปทา	 “การท�ากุศลให้พร้อมถึง	 

“สจิตฺตปริโยทปนํ”	 การยังจิตของตน

ให้ผ่องใสให้ผ่องแผ้ว	 “เอตํ พุทธาน 

สาสนํ”	นี้เป็นศาสนาของพระพุทธคือ

พระผู้รู้ทั้งหลาย	 พุทธาน สาสน	 คือ

พุทธานัง สาสนัง	 เข้าสมาสกันก็เป็น

พทุธศาสนา	ฉะนัน้	ค�าว่าพุทธศาสนา

จึงเป็นค�าที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ขึ้นเอง	

ตั้งแต่ตรัสรู้แล้วใหม่	 ๆ	 และก็ได้เป็น

ชือ่ของศาสนาของพระองค์ตัง้แต่นัน้มา	
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นี้จึงเป็นกลาง	 ๆ	 แต่ว่ายังมีใช้จ�ากัด	

เฉพาะทีเ่ป็นกศุลเท่านัน้กม็	ีส่วนอกศุล

เรียกว่า	“อธรรม”	ดังพระพุทธภาษิต

ที่ตรัสไว้ว่า	 “น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ 

อุโภ สมวิปากิโน ธรรมและอธรรมหา

มีวิบากคอืผลเสมอกนัไม่	“อธมฺโม นริยํ 

เนติ”	 อธรรมย่อน�าไปสู่นิรยะคือนรก	

“ธมโม ปาเปติ สุคฺคตึ” ธรรมย่อมให้

ถึงสุคติท่ีดดีงันี	้ในท่ีนีธ้รรมจงึหมายถึง

กศุลธรรมเท่านัน้	คอืเป็นคณุทีเ่กือ้กลู

เช่นดังที่เราเรียกว่าความดี	 ถ้าเป็น 

ความชั่วเราเรียกว่าอธรรมเป็นโทษที่

ตัดรอน	 และผู้ที่ประพฤติดีเรียกว่า

ธรรมจารบีคุคล	ความประพฤตดิเีรยีก

ว่าธรรมจรยิาหรอืธรรมจรรยา	และโดย

มากค�าว่าธรรม	มกัจะใช้ในความหมาย

ที่เป็นความดีดังกล่าว	 ดังที่เราพูดกัน

ว่าศีลธรรมหรือธรรมจริยา	 ธรรมจารี	

ฉะน้ัน	ค�าว่าธรรมจงึมคีวามหมายเป็น

อันมากดังเช่นที่กล่าวมานี้	

	 ส่วนทีม่คีวามหมายเป็นกลาง	ๆ	ถงึ

สภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือส่ิงใดส่ิง

หนึ่งก็ดังเช่นธรรม	๒		

 รปูธรรม		 สภาวะท่ีเป็นรปู

  อรูปธรรม		สภาวะมิใช่รูป

	 ยกตวัอย่างขนัธ์	๕	สภาวะทีเ่ป็นรปู

ก็คือรูปขันธ์	กองรูปอันได้แก่สิ่งที่เป็น

ภูตรูป	อุปาทายรูป	ทั้งหมดที่จะกล่าว

ต่อไปหรือว่าสิ่งที่เป็นวิสัยที่ตาเห็นได้	

	 ค�าว่าธรรมจงึมีการใช้ทีม่คีวามหมาย

แคบลงมาดังกล่าวนี้คือเมื่อใช้คู ่กับ 

ธรรมวินัย	 ธรรมก็มีความหมายแคบ

เข้ามาเพยีงค�าสอน	วนิยักเ็ป็นค�าสัง่ไป	

แต่ก็พ่ึงเข้าใจว่าเม่ือไม่ต้องการจะใช้

แยกเป็นธรรมวินัย	จะใช้รวมกันในค�า

ว่าธรรมค�าเดยีวตามความหมายเดมิที่

ครอบทัง้หมดกไ็ด้	ดงัทีพ่ดูกนัโดยปกติ

ว่า	 “พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสั่ง

สอน”	 และก็พูดกันเพียงว่าธรรมค�า

เดียวในข้อความที่ใช้ครอบทั้งหมดคือ

ครอบถึงวินัยด้วย	 แต่ว่าในที่ต้องการ

จะแยกเช่นในเวลาอธิบายกอ็าจใช้แยก

และมคีวามหมายทีจ่�ากัดเข้ามาดงักล่าว	

อนึง่	กย็งัใช้ค�าว่าธรรมนีใ้นความหมาย

สามัญคล้ายกับว่าสิ่งนั้นได้อีกด้วย	

	 และยังใช้ในความหมายท่ีติดเข้าใน

ค�าว่าธรรมดา	ธรรมชาตเิช่นเรามคีวาม

เกิดเป็นธรรมดา	 เรามีความแก่เป็น

ธรรมดา	 เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา	

เรามคีวามตายเป็นธรรมดา	นีใ้นความ

หมายธรรมดา	 ธรรมชาตินั้นก็เช่นว่า	

จิตเป็นธรรมชาติที่ประภัสสรผุดผ่อง	

	 ใช้ในความหมายที่เป็นกลาง	ๆ	คือ

ถึงสภาวะหรือถึงท่ีเป็นกลาง	 ๆ	 เช่น	

กุศลธรรม	ธรรมเป็นกศุล	อกศุลธรรม	

ธรรมเป็นอกุศล	อัพยากตธรรมท้ังหลาย

ที่เป็นอัพยากฤตธรรมที่เป็นกลาง	 ๆ	

กศุลกม็ใิช่อกศุลกมิ็ใช่	ค�าว่าธรรมในที่
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พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวก 

ทั้งหลาย	 เมื่อได้ตรัสรู้บรรลุมรรคผล

นพิพานแล้วท่านกย็งัอาศยัอยูใ่นโลกนี	้

ในหมู่มนุษย์นี้	 ยังเท่ียวแสดงธรรม

เทศนาสั่งสอน	 แต่ว่าจิตของท่านนั้น

รูจั้กสงบระงบั	เช่นว่าเหน็อะไรกไ็ม่ข้อง

ไม่ติด	 ไม่ยินดีไม่ยินร้าย	 ได้ยินอะไร

ทางหูก็ไม่ข้องไม่ติดไม่ยินดีไม่ยินร้าย	

เพราะว่าไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุให้ติด

ไม่มอีวิชชา	ตณัหา	อปุาทาน	ทัง้หมด

ลักษณะดั่งนี้แหละเรียกว่าโลกุตตร 

เหนอืโลก	พ้นโลก	คือไม่ข้องไม่ติดโลก	

อยู่ในโลกแต่ไม่ข้องไม่ติดโลก	

	 เพราะฉะนั้น	 ค�าว่าโลกนั้นอธิบาย

ตามมติพุทธศาสนาชี้เอาว่าขันธ์	 ๕	 

นีก่เ็ป็นโลก	อายตนะภายใน	อายตนะ-

ภายนอกก็เป็นโลกคือทุก	ๆ	สิ่งทุก	ๆ	

อย่างทีเ่ป็นวสิยัของอายตนะทัง้ภายใน

ภายนอกท้ังหมดนี้เป็นโลก	 และชี้เอา

ว่าสิ่งใดช�ารุดทรุดโทรมสิ่งนั้นเป็นโลก

เป็นข้อสรุป	 เพราะฉะนั้น	 โลกจึงเป็น

สงัขารคือเป็นส่วนผสมปรงุแต่ง	กด็งัที่

เราเรยีกกนัว่าโลก	ๆ	นีท้กุอย่าง	ทัง้หมด

ก็เป็นสิ่งที่จะเห็นได้ทางตาคือเป็นรูป

บ้าง	 ได้ยินได้ฟังทางหูเป็นเสียงบ้าง	

เป็นต้น	 แต่ท่านผู้ที่พ้นโลกนั้นมีภาวะ

ของจิตที่ส้ินกิเลสไม่ข้องไม่ติด	 แต่ว่า

ภาวะของจิตที่เป็นโลกิยะนั้นยังข้อง 

หไูด้ยนิได้	ฯลฯ	คือรปู	เสยีง	กลิน่	รส	

โผฏฐัพพะ	สภาวะทีเ่ป็นรปูเหล่านีเ้รยีก

ว่ารูปธรรมท้ังหมด	 ค�าว่าธรรมในที่นี้

เราก็อาจแปลว่า	 “สิ่ง”	 รูปธรรมสิ่งที่

เป็นรูปหรอืของทีเ่ป็นรปู	แล้วอรปูธรรม

มิใช่รูป	 ยกตัวอย่างขันธ์	 ๕	 ก็ได้แก่

เวทนา	สัญญา	สงัขาร	วญิญาณ	ท่ีเป็น

นามธรรม	หรือแม้จิตที่เราเรียกกันว่า

จิตใจหรือจติเฉย	ๆ	ก็ตาม	เป็นอรปูธรรม

ของมิใช่รูป	(นวก.	๕๓-๕๕)

ธรรม ๒๒ โลกยิธรรม	ธรรมอนัเป็นวสัิยของ

โลก	 โลกุตตรธรรม	ธรรมอันพ้นวิสัย

ของโลก	มรรค	๔	ผล	๔	นิพพาน	๑	

รวมเป็น	๙	จดัเป็นโลกตุตรธรรม	เหลือ

จากนั้นเป็นโลกิยธรรม	มรรค	๔	ผล	

๔	นพิพาน	๑	ท่ีเรยีกว่าโลกุตตรธรรม	

ธรรมอนัพ้นวสิยัของโลกนัน้	กมี็ความ

หมายว่าเป็นธรรมทีอ่ยูเ่หนอืกเิลสและ

กองทุกข์	 เพราะว่าภาวะของจิตที่ยังมี

กิเลส	อย่างยึดถอืตดิอยู่ในโลกกยั็งเป็น

โลกยิะ	เกีย่วกบัโลกหรอืเป็นวสิยัของโลก 

แต่ว่าภาวะของจติท่ีละกเิลสได้บางส่วน

หรือสิ้นเชิง	 นับตั้งแต่โสดาปัตติผล 

ขึ้นไป	 ก็เรียกว่าโลกุตตรอยู่เหนือโลก	

พ้นโลกก็คือพ้นกิเลส	 พ้นกองทุกข์ไป

ตามขั้นของกิเลสได้	

	 เพราะฉะน้ัน	ค�าว่าโลกนีจ้งึหมายถงึ

กิเลสและกองทุกข์	 ไม่ใช่หมายถึงพื้น

พิภพที่อยู่อาศัยกัน	ดังจะพึงเห็นได้ว่า
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ยังติด	 ยังยินดี	 ยังยินร้าย	 และภาวะ

ของจติทีไ่ม่ข้องไม่ตดิเป็นโลกตุตรได้ก็

จะต้องปฏบิตัใิห้ได้มรรค	ให้ได้นพิพาน

ดังกล่าวนี้จึงจะเป็นโลกุตตร	 และเมื่อ

เป็นอรหัตตมรรค	 อรหัตตผล	 เป็น

นิพพาน	จึงจะเป็นโลกุตตรทั้งหมดไม่

ข้องไม่ติด

	 ฉะนัน้	โลกยิธรรมหรอืโลกตุตรธรรม

ทัง้	๒	น้ีจึงเกีย่วกบัภาวะของจติดงักล่าว

เท่านั้น	แต่ก็พึ่งทราบว่า	พระธรรมใน

สรณะ	 ๓	 หรือในไตรรัตน์คือรัตนะ 

ทั้ง	 ๓	 ที่เราสวดกันอยู่ทุกวัน	 ท่านก ็

ยกเอา	มรรค	๔	ผล	๔	นิพพาน	๑	 

กับปริยัติธรรมอีก	 ๑	 รวมเป็น	 ๑๐	

ก็ได้แก่พระธรรมท่ีทรงพระธรรมคุณ

เป็นรัตนะในรัตนะทั้ง	๓	เป็นสรณะที่

พึ่งในสรณะท้ัง	 ๓	 ปริยัติก็หมายถึง 

พระธรรมวินัยท่ีรวมเป็นศาสนาคือค�า

สั่งสอนของพระพุทธเจ้า	 เราเรียกกัน

ว่าธรรมวนิยักไ็ด้	เรยีกว่าปาพจน์	คอื

ค�าที่เป็นประธาน	 เรียกกันว่าศาสนา

คือค�าสั่งสอนก็ได้	และชื่อว่าปริยัติอัน

หมายความว่า	เป็นข้อท่ีพึงเรยีนพงึฟัง	

พึงทรงจ�า	 พึงท�าความเข้าใจ	 ขบเจาะ

ด้วยทฏิฐ	ิกค็อืท�าความเข้าใจ	มรรค	๔	

ผล	๔	นิพพาน	๑	ปริยัติอีก	๑	เป็น	

๑๐	นีค่อืพระธรรมท่ีทรงพระธรรมคุณ

ว่า	สวฺากฺขาโต ภควาตา ธมฺโม	เป็นต้น	

ที่เราสวดนมัสการกัน	(นวก.	๕๖-๕๗)

ธรรม ๔ ความหมาย ด ูคัมภีร์อภิธมัมตัถ- 

  สังคหะ

ธรรมกาย ดู พระพุทธเจ้าในมหายาน

ธรรมขันธ์ ดู เมตตสูตร

ธรรมเขต ดู พระรัตนตรัย

ธรรมจรรยา ดู กรรม

ธรรมจริยา ดู กรรม, มงคลสูตร

ธรรมจักษ ุด ูธมัมจักข,ุ ปัญจวคัคีย์, วชิชา

ธรรมจารี ดู กรรม

ธรรมชาติของจิต ดู จิตประภัสสร

ธรรมฐิติ ตรัสชี้ให้บุคคลพิจารณาให้เห็น 

สัจจะ	คอื	ข้อทีสั่งขารทัง้หลายไม่เทีย่ง	

สังขารทัง้หลายเป็นทกุข์	ธรรมทัง้หลาย

เป็นอนตัตา	ทรงชีใ้ห้เหน็สัจจะของชวิีต	

คือ	เกิด	แก่	ตาย	และชี้ให้เห็นเหตุที่

เป็นผูส้ร้างคือ	อวชิชา	ตณัหา	อุปาทาน	

กรรม	หรอืว่าทรงยกขึน้แต่เพยีงตัณหา

ข้อเดยีว	พจิารณาตามกระแสพระพทุธ-

ภาษิตที่ตรัสชี้แจงบอกไว้	 ก็จะพึงเห็น

ได้ว่าสงัขารทัง้หลาย	กล่าวคอื	ทัง้สิง่ที่

เป็น	วิสังขาร คือมิใช่สิ่งผสมปรุงแต่ง	

ย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาของตนเอง	

คือ	 อนิจจตา	 ความไม่เที่ยง	 ทุกขตา	

ความเป็นทกุข์	อนตัตตา	ความเป็นของ

มิใช่ตัวตนดังกล่าวแล้ว	 พระพุทธเจ้า

จะทรงอุบัติขึ้นในโลกหรือไม่ทรงอุบัติ

ขึน้ในโลก	สังขารทัง้ปวง	ธรรมทัง้ปวง	

กย่็อมเป็นไปตามธรรมดาดัง่น้ี	ไม่เป็น

ทุกข์	 ไม่เป็นสุข	 แก่คนผู ้ใดผู ้หนึ่ง 

ธรรม ๔
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ทั้งสิ้น	จึงได้เรียกว่า	ธรรมฐิติ	ความ

ตั้งอยู่แห่งธรรม	 ธรรมนิยาม	 ความ

ก�าหนดแห่งธรรมคอืเป็นธรรมดา	โลก

น้ีย่อมเป็นสงัขาร	คอืส่วนผสมปรงุแต่ง

ทั้งนั้น	และก็ผสมปรุงแต่งขึ้นจากธาตุ

ทั้งหลาย	 ธาตุทั้งหลายนั้น	 ในทาง

วปัิสสนาทีแ่สดงไว้ส�าหรบัยกขึน้พจิารณา	

ก็คือธาตุ	 ดิน	 น�้า	 ไฟ	 ลม	 อากาศ	

เพราะเป็นสิง่ทีพ่งึแยกพจิารณาได้ทาง

วิปัสสนา

	 แต่แม้เช่นน้ัน	ก็ยังมีก�าหนดลักษณะ

ส�าหรับที่จะเป็นที่รวม	คือ	 ลักษณะที่

แข้นแข็งกเ็ป็นธาตดุนิ	ลกัษณะทีเ่อิบอาบ	

กเ็ป็นธาตนุ�า้	ลกัษณะอบอุน่	กเ็ป็นธาตุ

ไฟ	 ลักษณะท่ีพัดไหว	 ก็เป็นธาตุลม	

ลักษณะท่ีเป็นช่องว่าง	 ก็เป็นอากาศ	

และก็อาจหยิบยกเอาค�าว่าธาตุขึ้นมา

ก�าหนดลักษณะอีกอย่างหน่ึง	 คือ	

ลักษณะที่ทรงตัวแยกออกไปอีกไม่ได้		

คู่กับสังขารคอื	การผสมปรงุแต่ง	สงัขาร

กผ็สมปรงุแต่งขึน้จากธาต	ุธาตเุป็นสิง่

ที่มาผสมปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขาร	 ธาตุ

นั้นมีลักษณะเป็นอันหนึ่ง	คือ	ทรงตัว

เป็นสิง่ทีแ่ยกออกไปไม่ได้ก็เป็น	ธาตุแท้	

แต่เมื่อยังแยกออกไปอีกได้เป็นสังขาร	

สงัขารนัน้กย่็อมเป็นสิง่ทีแ่ยกออกไปได้	

เพราะเป็นสิ่งที่ธาตุมาปรุงแต่งกันเข้า

และเมื่อเป็นสังขารกต็อ้งไม่เที่ยง	เปน็

ทุกข์	 เป็นอนัตตา	 และเมื่อเป็นธรรม

จะกล่าวว่า	คือตัวธาตุแท้นั้นเอง	ก็ยัง

เป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน	 นี้เป็น 

ธรรมฐติ	ิเป็นธรรมนยิาม	สิง่ทีเ่ป็นธาตุ

แท้หรือเป็นธรรม	ส่วนที่เป็นธาตุแท้นี้	

ก็พึงแยกออกเป็นสองคือ	 เป็นธาตุที่

เป็นวัตถุ	กับธาตุที่เป็นธรรมมิใช่วัตถุ

 ธาตุแท้ ๒ อย่าง ธาตุที่เป็นวัตถุ 

นั้น	 ส่วนที่เป็นธาตุแท้	 คือที่แยกออก

ไปไม่ได้	บดันี	้ก็ค้นกนัลงไปจนถึงเป็น

ปรมาณู	แต่เมื่อยังแยกออกไปได้อีกก็

ยังมิใช่ธาตุแท้	 จนกว่าจะพบถึงส่วนที่

แยกออกจากกนัไม่ได้อกี	จงึจะเป็นธาตุ

แท้	แต่จะมีได้หรอืไม่อย่างไรนัน้	กเ็ป็น

สิ่งที่นักปราชญ์ทางวัตถุจะได้ค้นคว้า

กันต่อไป

 ส่วนธาตุแท้ที่เป็นธรรมไม่ใช่วัตถุ 

นัน้	พระพทุธเจ้าได้ทรงเรยีกว่า	วริาค-

ธรรม	ธรรมที่สิ้นติด	สิ้นยินดี	หรือว่า

สิ้นกิเลสที่เป็นเครื่องย้อมใจให้ติด	 ให้

ยนิด	ีได้แก่	พระนพิพาน	อนัเป็นธรรม

ท่ีส้ินกิเลสและกองทุกข์ท้ังส้ิน	 เป็น	 

อสังขตธาตุ	 ธาตุที่เป็นอสังขตะ	 คือ

ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง	เป็น	วิสังขาร	สิ้น

สังขาร	 คือส้ินความปรุงแต่ง	 ไม่ใช ่

เป็นส่ิงที่ปรุงแต่ง	 เป็นสัจจะที่เรียกว่า	

บรมอริยสัจจะ	 คือเป็นสัจจะที่เป็น 

อรยิะอย่างย่ิง	ไม่เป็นโมฆะ	คอืไม่เป็น

ของเปล่า	แต่เป็นตัวสัจจะที่แท้จริง	นี้

กร็วมอยู่ในธรรมฐติ	ิในธรรมนยิาม	ท่ี

ธรรมฐิติ
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พระพุทธเจ้าได้ตรัสและได้ทรงแสดง

บอกไว้	ไม่เป็นทุกข์	ไม่เป็นสขุ	แก่ใคร

ผู้ใดผู้หน่ึงทั้งสิ้น	 เป็นธรรมฐิติ	 เป็น

ธรรมนิยาม	อยู่โดยแท้	แต่เมื่อบุคคล

มีอวิชชา	ตัณหา	อุปาทาน	และกรรม

ทีส่บืเนือ่งกนัไป	หรือยกขึน้เพยีงอย่าง

เดียวว่าตัณหา	 ซึ่งต้องหมายรวมถึง

อปุาทานเข้าด้วย	ดงัจะกล่าวว่า	ตณัหา

อยาก	 อุปาทานยึด	 เมื่อมีความยึด

บงัเกดิข้ึน	อยากยดึกายและใจนีท้ีเ่ป็น

สงัขารดังกล่าวหรอืทีเ่รยีกว่า	อยากยดึ	

รูป	 เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	

อันรวมเข้าเป็นนามรูปว่า	เอตํ มม	นี่

เป็นของเรา เอโสหมสฺมิ	 เราเป็นน่ี	

เอโส เม อตฺตา	 นี่เป็นตัวตนของเรา	

ขนัธ์	๕	ทีย่่นเข้าเป็นนามรปู	คอื	กาย

และใจอันนี	้	ก็กลายเป็นอุปาทานขนัธ์	

ขันธ์เป็นที่ยึดถือขึ้น	 ก็กลายเป็นทุกข์

ข้ึน	คอื	เป็นทกุขสจัจะ	สภาพทีจ่รงิคอื	

ทกุข์	แก่	เจบ็	ตาย	ซึง่มธีรรมฐติ	ิเป็น

ธรรมนิยาม	 ก็กลายเป็นเกิดเป็นทุกข์	

แก่เป็นทกุข์	ตายเป็นทกุข์	เมือ่ยงัไม่มี

ตัณหาอุปาทานเข้าจับ	เกิดเป็นธรรม-

ฐติิเป็นธรรมนิยาม	แก่	ตายเป็นธรรม-

ฐิติเป็นธรรมนิยาม	 ไม่มีทุกข์แก่ใคร	

แต่เมื่อมีตัณหาอุปาทานเข้าจับ	ก็เป็น	

ชาติปิ ทุกฺขา ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ 

ทุกฺขํ และเป็นทุกข์ต่าง	ๆ	ดังที่เราทั้ง

หลายฟังหรือสวดกันอยู่	พระพุทธเจ้า

จงึได้ตรสัชีใ้ห้รูจ้กัธรรมฐิต	ิธรรมนยิาม	

ให้รูจ้กัตณัหาทีเ่กดิ	พร้อมทัง้อปุาทาน 

อันสร้าง	ทุกขสัจจะ	สภาพที่จริง	คือ

ทุกข์ดงักล่าว	ตณัหาก็เป็น	สมุทัยสัจจะ	

สภาพที่จริงคือสมุทัย	เหตุให้เกิดทุกข์	

ปัญญาก�าหนดรู้เป็นความรู้ละ	 รู้วาง	

ละวางตณัหาอปุาทานได้เม่ือใด	ทุกขนโิรธ

ความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้น	ขันธ์	๕	ก็

เป็นขันธ์	๕	นามรูปหรือกายก็คงเป็น

นามรูป	หรือกายและใจ	แต่ว่าเมื่อดับ

ตัณหาอุปาทานได้	สิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏ

เป็นธรรมฐติิ	เป็นธรรมนยิามได้ไม่เป็น

ทุกข์แก่ใคร	 ฉะนั้น	 จึงได้ตรัสสอนให้

ท�าความรูจ้กั	ตวันโิรธ	คอื	ตัวความดบั	

(น.จ.	๑๐๕-๑๐๘)	ด ูธรรม, วปัิสสนาปัญญา,  

อวิชชา ด้วย
ธรรมดา ดู ธรรม

ธรรมทัง้ปวง	ค�าว่าธรรมทัง้ปวงนัน้ม	ี๒	อย่าง	 

	 	 คือ	
 สังขตธรรม	 ธรรมท่ีปัจจัยปรุงแต่ง	 

หรือสังขาร

 อสังขตธรรม	 ธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุง

แต่ง	ได้แก่	วิสังขารอีกอย่างหนึ่ง

	 สังขตธรรม	 ธรรมท่ีปัจจัยปรุงแต่ง	 

หรือว่าสงัขารนัน้	กไ็ด้แก่สงัขารดงัทีไ่ด้ 

อธิบายมาแล้วในข้อว่าสังขารท้ังปวง 

ไม่เที่ยง	สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์	คือว่า 

ทกุ	ๆ	ส่ิง	ทกุ	ๆ	อย่างทีป่ระกอบด้วย

สังขตลักษณะ	 คือลักษณะของสิ่งที่มี

ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมา	 อันได้แก่ทุกข์มี

ธรรมฐิติ
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ความเกิดขึ้นปรากฏ	มีความเสื่อมสิ้น

ไปปรากฏ	เมือ่ตัง้อยูม่คีวามแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไปปรากฏ	ทุก	ๆ	สิง่ทุก	ๆ	

อย่างที่ประกอบด้วยลักษณะดังนี้เป็น

สงัขาร	หรือกล่าวให้สัน้เข้ามาอีกอย่าง

หนึ่งว่า	 สิ่งท่ีมีความเกิดขึ้นและความ

ดับไปเป็นธรรมดา	 สิ่งนั้นเป็นสังขาร

หมด	ในข้อนีก้ไ็ด้อธบิายแล้วในข้อข้าง

ต้นนัน้	สงัขตธรรม	ธรรมทีปั่จจัยปรงุแต่ง	

หรอืสงัขาร	คอืสิง่ทีม่ลีกัษณะดงัทีก่ล่าว

มาน้ี	เป็นอนจิจะคอืไม่เทีย่ง	เป็นทกุขะ

คอืเป็นทกุข์	และเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตา

ตัวตนดังกล่าวในข้อที่	๓	นี้	ลักษณะ

อนัจะพงึพจิารณาให้เหน็ว่าเป็นอนตัตา

มิใช่อัตตาตัวตนนั้นมีดั่งนี้

	 ไม่อยู่ในอ�านาจ	คือบังคับให้เป็นไป 

ตามปรารถนาไม่ได้	ว่าขอให้สงัขารของ

เราจงเป็นอย่างนีเ้ถดิ	ขอให้สงัขารของ

เราอย่าเป็นอย่างนั้นเลย	 ยกตัวอย่าง

เช่นว่า	กายและใจอนันีเ้รยีกตามศพัท์

ธรรมว่า	นามรปู	นามกค็อืใจ	รปูกคื็อ

กาย	เรียกว่า	นามรูป	หรือเรยีกอย่าง

ง่าย	ๆ	ว่ากายใจ	อันน้ี	หรอืว่าจะเรยีก

จ�าแนกออกไปอีกว่า	 ขันธ์	 คือกอง 

ทั้ง	๕	ได้แก่

 รูปขันธ์	กองรูป	คือรูปกายอันนี้

 เวทนาขนัธ์	กองเวทนา	ได้แก่ความ 

รูส้กึเป็นสขุ	เป็นทกุข์	หรือเป็นกลาง	ๆ	

ไม่ทุกข์ไม่สุข

 สัญญาขันธ์	 กองสัญญา	 คือความ

จ�าหมาย

 สังขารขันธ์	 กองสังขาร	 คือความ

คิดปรุงหรือความปรุงคิดต่าง	ๆ

 วิญญาณขันธ์	 กองวิญญาณ	 คือ

ความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียง	เป็นต้น

	 ทั้ง	๕	นี้เป็นอนัตตา	มิใช่อัตตาตัว

ตน	เพราะบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนา

ไม่ได้	 ด้วยว่าขันธ์ทั้ง	 ๕	 นี้ต้องแก	่ 

ต้องเจบ็	ต้องตาย	จะบงัคบัว่า	อย่าให้

แก่	 อย่าให้ตาย	ดังนี้หาได้ไม่	 ในบาง

พระสูตรได้ยกเอาเจบ็นีม้าเป็นตวัอย่าง	

ว่าเป็นไปเพื่ออาพาธคือความป่วยไข้

หรือว่าความเจ็บป่วยต่าง	 ๆ	 แต่โดย

ความกห็มายรวมทัง้หมดดังทีก่ล่าวมา	

เม่ือบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้

จงึเป็นอนตัตามใิช่ตวัตน	เมือ่เป็นดัง่นี้

จึงกล่าวได้อีกว่าขัดกันกับความเป็น

อัตตาคือตัวตน	 ก็เพราะว่าอันสิ่งที่จะ

พึงเรียกว่าเป็นอัตตาคือตัวตนนั้นพึง

เป็นสิง่ทีเ่ทีย่ง	ยัง่ยนื	ไม่แปรปรวน	คอื

เป็นไปตามท่ีปรารถนาต้องการ	 ส่ิงท่ี

เป็นอตัตาคอืตวัตนพงึเป็นเช่นนี	้แต่ว่า

ขนัธ์ทัง้	๕	นีห้าได้เป็นเช่นนีไ้ม่	เพราะ

ฉะนั้น	จึงเป็นสิ่งที่ขัดกันกับความเป็น

อัตตาคือตัวตน	

	 เม่ือเป็นดั่งนี้จึงกล่าวได้อีกว่าเป็น 

ของที่สูญ	 คือว่างเปล่าจากความเป็น

อตัตาคอืตวัตนทีแ่ท้จรงินัน้	ความรูสึ้ก

ธรรมทั้งปวง
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ว่าเป็นอัตตาคือตัวตนนั้น	 เป็นเพียง

ความยึดถือเท่านั้น	 คือยึดถือว่า	 รูป	

เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	เป็น

ของเรา	 เราเป็นรูป	 เวทนา	 สัญญา	

สังขาร	วิญญาณ	รูป	 เวทนา	สัญญา	

สังขาร	 วิญญาณ	 เป็นอัตตาตัวตน 

ของเรา	 ดั่งน้ี	 เป็นเพียงความยึดถือ 

อันเรียกว่า	 อุปาทาน	 คือความยึดถือ 

ของใจ	ยึดถือไว้เช่นนี้	แต่อันที่จริงนั้น	

รูป	 เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	

หาได้เป็นของเรา	 เป็นเรา	 หรือว่าเรา

เป็นดังที่ยึดถือน้ันไม่	 รูปก็คงเป็นรูป	

เวทนา	สัญญา	สังขาร	 วิญญาณก็คง

เป็นเวทนา	 สัญญา	สังขาร	 วิญญาณ	

หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง	 กายและใจ 

อนันีก้ค็งเป็นกายและใจ	หาได้เป็นเรา	

เป็นของเราหรอืว่าเราเป็นตามท่ียึดถือ

ไม่	ฉะน้ัน	จงึไม่มีเรา	ไม่มีของเรากล่าว

อีกอย่างหนึ่งว่า	 ไม่มีอัตตาคือตัวตน 

อันแท้จริงอยู่ในขันธ์	๕	อันนี้	

	 เมื่อเป็นเช่นนี้จึงกล่าวได้อีกอย่าง

หน่ึงว่าไม่มีเจ้าของโดยแท้จริง	 ความ

เป็นเจ้าข้าวเจ้าของนัน้เป็นความยดึถอื

เท่านั้น	 ดังท่ีกล่าวว่า	 รูปเป็นของเรา	

เวทนาเป็นของเรา	เป็นต้น	หรอืว่ากาย

ของเรา	 ใจของเรา	 เป็นต้น	 หรือว่า 

สิ่งนั้นสิ่งนี้ของเราดังนี้	 เป็นสักแต่ว่า

ความยึดถือ	 โดยท่ีแท้แล้วสิ่งเหล่าน้ี 

หาได้เป็นของเราหรือเป็นของตนโดย

แท้จริงไม่

	 เพราะฉะนัน้	จึงเป็นสิง่ทีไ่ม่มเีจ้าของ	

ลักษณะทีพึ่งพิจารณาดงักล่าวมานี	้คือ

ไม่เป็นไปในอ�านาจ	 ขัดแย้งต่อความ

เป็นอัตตา	 สูญคือว่างเปล่าจากความ

เป็นอัตตา	 ไม่มีความเป็นเจ้าของที่แท้

จริง	ดังนี้เป็นลักษณะแห่งอนัตตา	คือ

มิใช่อัตตาตัวตน

	 ตามที่ยกมานี้	 ยกมาเป็นตัวอย่าง

เฉพาะขันธ์	๕	หรือรวมเรียกว่า	นาม

รูปหรือกายและใจอันนี้	 แม้สังขาร 

ทุก	 ๆ	 อย่างในโลกนี้ก็มีลักษณะเช่น

เดียวกัน	 คือเป็นอนัตตา	 มิใช่อัตตา 

ตวัตน	โดยท่ีมีลักษณะอนัจะพงึก�าหนด

พิจารณาได้เช่นเดียวกัน	 ดังที่กล่าว 

มาแล้ว

 อสงัขตธรรม	ธรรมท่ีไม่มปัีจจยัปรงุ

หรอื	วสิงัขาร	ได้แก่อะไร	ในข้อนีเ้ป็น

สิ่งที่พิจารณาเห็นได้ยากสักหน่อย	ใน

บาลีท่านใช้ค�าเป็นพหูพจน์	คือมีจ�านวน

มากส่ิง	 จึงตรงกันข้ามกับความเข้าใจ

ของบางคนท่ีว่า	 วิสังขารหรืออสังขต-

ธรรมนัน้มอีย่างเดยีว	ได้แก่พระนพิพาน 

แต่เพราะท่านแสดงค�าไว้เป็นพหูพจน	์

คือว่าอสังขตธรรมท้ังหลายหรือว่า 

วิสังขารทั้งหลาย	 ก็แสดงว่ามีมาก	 

อสังขตธรรมหรือวิสังขารพึงพิจารณา

เห็นโดยหลักทั่วไปว่า	 ได้แก่สิ่งที่เป็น	

ธาตแุท้	ทีไ่ม่มอีะไรผสมปรงุแต่งทัง้หมด	

ส่ิงที่เป็นธาตุแท้นี้พึงมีได้ทั้งที่เป็นวัตถุ
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 คราวนีม้าว่าถงึธาตแุท้ทีไ่ม่ใช่รปูไม่ใช่

วตัถุดงัทีข่อยมืค�าเรยีกว่านามธรรมนัน้	

ธาตุแท้ท่ีไม่ใช่วัตถุดั่งนี้	 พึงเห็นได้ใน

ลักษณะหลายอย่าง	ธรรมที่เป็นสัจจะ

คือเป็นความจริง	 ที่เป็นกฎธรรมดามี

ประจ�าอยูด่งัเช่นทีแ่สดงไว้ในธรรมนยิาม

สตูร	ทีก่�าลงัอธบิายนีว่้า	สงัขารทัง้หลาย

ไม่เท่ียง	สังขารท้ังหลายเป็นทุกข์	ธรรม

ทั้งปวงเป็นอนัตตา	 ข้อเหล่านี้เป็น 

อสงัขตธรรมหรอืเป็นวสิงัขาร	คอืไม่ใช่

ปรุงแต่งขึ้นมา	 ไม่มีใครปรุง	 ไม่มีใคร

แต่งขึ้นมา	 แต่ว่าเป็นความจริง	 เป็น

ความจริงที่ด�ารงอยู่	ไม่มีเกิด	ไม่มีดับ	

แม้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ทรงแต่งขึ้น

แต่ว่าทรงค้นพบ	 เมื่อทรงค้นพบแล้ว

ก็ได้ทรงบอก	ทรงแสดง	ทรงชี้แจงให้

รูเ้ท่านัน้	ฉะนัน้	แม้สัจจธรรมดงัท่ีกล่าว

มานีก้เ็ป็นอสงัขตธรรม	หรอืเป็นวสิงัขาร	

ธรรมทีพ่ระพุทธเจ้าตรัสรู้	คอืทีท่รงพบ

ทัง้หมด	โดยเป็นสจัจะ	โดยเป็นความจรงิ	

ที่ไม่มีเกิด	 ไม่มีดับ	 ดังนี้ก็กล่าวได้ว่า

เป็น	 อสังขตธรรม	 หรือเป็นวิสังขาร

ทั้งหมด

	 คราวนีอ้สังขตธรรมหรอืวิสังขารทีผู่ ้

ปฏิบตัพิงึบรรลุคอืเข้าถงึกไ็ด้แก่ภมูชิัน้

ทีพ่งึบรรลทุีพ่งึเข้าถึงโดยล�าดบั	อนัภมูิ

ชัน้เหล่านีเ้ป็นสิง่ทีม่อียู	่ผู้ปฏบิตัไิม่ได้ปรงุ	

ไม่ได้แต่ง	ส่ิงท่ีผูป้ฏบิตัปิรุงแต่งนัน้ได้แก่	

การปฏิบัติท่ีเป็นเหตุและการบรรลุท่ี

หรือเป็น	รูปธรรม	ทั้งส่วนที่ไม่ใช่เป็น

วัตถุหรือขอยืมเรียกว่า	นามธรรม

	 กล่าวถึงสิ่งที่เป็นวัตถุก่อน	ธาตุแท้ 

ที่เป็นวัตถุนั้นไม่ได้หมายถึง	 ธาตุ	 ๔	 

ที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากัมมัฏฐาน	

คือธาตุดิน	 ธาตุน�้า	 ธาตุไฟ	 ธาตุลม	 

ดังที่แสดงว่า	 ส่วนที่แข้นแข็งมีผมขน

เป็นต้นเป็นธาตุดิน	 ส่วนที่เอิบอาบมี

น�้าดีมีเสลดเป็นต้นเรียกว่าธาตุน�้า	 

ส่วนที่อบอุ่นเช่นไฟธาตุในร่างกายอัน

นีเ้รยีกว่าธาตไุฟ	ส่วนท่ีพดัไหวเช่นลม

หายใจเข้าออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุลม	

ธาต	ุ๔	ท่ีกล่าวมานีก้เ็ป็นส่วนผสมคอื

เป็นสงัขารทัง้นัน้	อย่างผม	ขน	เป็นต้น

กเ็ป็นสงัขาร	เพราะเป็นสิง่ผสมปรงุแต่ง	

แต่ว่าเรยีกว่าเป็นธาต	ุในทีน่ีก้ห็มายความ

แต่เพยีงว่า	เป็นธาตสุ�าหรบัใช้พจิารณา

ทางกรรมฐาน	 เพื่อท่ีจะได้มองเห็นว่า	

ในร่างกายอันนี้มีสักแต่ว่าเป็นธาตุ 

ดังกล่าว	 ไม่มีสัตว์บุคคลอัตตาตัวตน

อยู ่ท่ีไหน	 ก็เพื่อให้เห็นเป็นอนัตตา 

ดังที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้เห็นว่าเป็น

ผมเป็นขนซ่ึงเป็นธาตดุนิเป็นต้น	เพราะ

ฉะนั้น	แม้วัตถุดังที่เรียกว่าธาตุ	๔	นี้

กย็งัไม่ใช่เป็น	ธาตุแท้	ส่วนธาตแุท้น้ัน

กจ็ะต้องค้นกันต่อไปจนถงึละเอียดท่ีสดุ	

ทีแ่ยกออกไปอกีไม่ได้	อนัไม่มสีิง่ผสม

ปรุงแต่งอะไรอีก	 ถ้ามีก็นั่นแหละเป็น

ธาตุแท้
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เป็นผล	การปฏิบัติที่เป็นเหตุนั้นกล่าว

โดยย่อเป็นตวัอย่างกไ็ด้แก่มรรคมอีงค์	

๘	 รวมเข้าเป็นศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 

ผูป้ฏบิตัต้ิองปรงุต้องแต่ง	คือต้องปฏิบตัิ

ให้เป็นศีลขึ้นมา	 ให้เป็นสมาธิขึ้นมา	 

ให้เป็นปัญญาขึ้นมา	คือต้องท�านั่นเอง	

ถ้าไม่ปรุงไม่แต่งคือไม่ท�า	ก็ไม่เป็นศีล

ไม่เป็นสมาธไิม่เป็นปัญญาขึน้มา	เพราะ

ฉะน้ัน	 การปฏิบัติทั้งหมดนี้จึงเป็น

สังขตธรรม	 ธรรมท่ีปรุงแต่งหรือเป็น

สงัขาร	คราวน้ีการบรรลุภูมิช้ันด้วยการ

ปฏิบัติไปโดยล�าดับ	 แม้การบรรลุน้ีก็

เป็นการปรุงการแต่ง	 คือต้องท�าจึงมี

การบรรล	ุถ้าไม่ท�ากไ็ม่มกีารบรรล	ุแต่

ว่าภมูชิัน้ท่ีบรรลุข้ึนไปโดยล�าดบันัน้ไม่

ได้ปรุงไม่ได้แต่ง	เป็นสิ่งที่มีอยู่	ฉะนั้น	

ภูมิชั้นนั้นก็เป็นวิสังขาร หรือเป็น 

อสงัขตธรรม ธรรมทีไ่ม่ได้ปรุงไม่ได้แต่ง

	 ยกตัวอย่างท่ีเป็นวัตถุ	 เช่นว่าการ 

เดินทาง	การถึง	และภูมิประเทศที่ถึง	

การเดินทางนั้นผู้เดินทางต้องปรุงต้อง

แต่งคือต้องท�า	คือท�าการเดินทาง	จะ

เดนิไปด้วยเท้าหรอืด้วยยวดยานพาหนะ

อนัใดกต็าม	ต้องมีการปรงุการแต่งคอื

ต้องท�า	ท�าการเดนิทาง	การเดนิทางนี้

จงึเป็นสงัขตธรรม	หรอืเป็นสงัขาร	คราว

นี้เมื่อเดินทางไปก็มีการถึง	การถึงนั้น

กเ็ป็นการปรงุการแต่งเหมือนกนั	ต้อง

ท�าเหมือนกันจึงมีการถึง	 ฉะนั้น	 การ

ถึงจึงเป็นสังขตธรรมหรือเป็นสังขาร	

แต่ว่าภูมิประเทศที่ถึงนั้นไม่ได้ปรุงไม่

ได้แต่ง	เป็นสิง่ทีม่อียู่	เหมอืนอย่างเช่น 

เดนิทางไปไหว้พระปฐมเจดย์ี	การเดนิ

ทางไปก็ดี	 การถึงพระปฐมเจดีย์ก็ด	ี 

นี่เป็นสังขตธรรมหรือเป็นสังขาร	 แต่

ภูมิประเทศที่ถึงองค์พระปฐมเจดีย์นั้น

ผูป้ฏบิตัไิม่ได้ปรงุไม่ได้แต่ง	เป็นสิง่ทีม่ี

อยู่	แต่ว่าเป็นที่ถึงเท่านั้น	ภูมิประเทศ

ท่ีถึงนี่แหละเท่ากับเป็นวิสังขารหรือ 

อสังขตธรรม	 นี้เป็นการเปรียบเทียบ

ทางวัตถุ	 คราวนี้ทางการปฏิบัติก็เช่น

เดยีวกนั	การปฏบิตัแิละในการบรรลนุี่

เป็นสังขตธรรม	 เป็นสังขาร	 แต่ว่า

ภมิูธรรมท่ีถึงท่ีบรรลุไปโดยล�าดบันีเ่ป็น

วิสังขาร	หรอืเป็นอสังขตธรรม	ผูป้ฏบิตัิ

ไม่ได้ปรุง	ไม่ได้แต่ง

	 เพราะฉะนั้น	ท่านจึงมีแยกเรียกว่า	

มรรค ผล นพิพาน มรรคนัน้กค็อืการ 

ปฏิบัติ	 ผลนั้นก็คือการบรรลุหรือการ

ถงึ	มรรคและผลนีเ่ป็นสงัขตธรรม	ธรรม

ที่ต ้องปรุงแต่ง	 หรือว่าเป็นสังขาร	 

ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติในมรรค	 คือท�า

มรรคปรุงมรรคแต่งมรรคให้มีขึ้น	 จึง

จะบรรลุจึงจะถึง	 การบรรลุการถึงนั้น

จึงเป็นส่ิงที่ต้องท�าต้องปรุงต้องแต่ง	 

จงึเป็นสงัขตธรรมหรอืเป็นสงัขารทัง้หมด	

และก็ต้องอยู่ในลักษณะของความเกิด

ดับดังกล่าวมาข้างต้น	 ก็เพราะว่าเกิด
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กค็อืว่าต้องท�าให้มีข้ึน	ความท�าให้มขีึน้

นีเ้รียกว่าเกดิ	คราวนีเ้มือ่ส�าเรจ็ลงแล้ว

ก็ดับ	 ก็เหมือนอย่างว่าเม่ือเร่ิมปฏิบัติ

กเ็ป็นเกดิไปโดยล�าดบั	คราวนีเ้ม่ือบรรลุ

แล้วกห็ยดุการปฏบิตัไิด้	และการบรรลุ

น้ันก็เป็นอันว่าสิ้นสุด	 หมายความ 

ว่าในขั้นนั้นก็เป็นอันดับ	 เพราะฉะนั้น

แม้มรรคและผลก็เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับ

ดั่งนี้	แต่ว่าภูมิที่บรรลุคือนิพพานนั้นผู้

ปฏบิตัไิม่ได้ปรงุไม่ได้แต่ง	เพราะฉะน้ัน

ท่านจงึเรยีกว่าบรรลุนพิพาน	เป็นสิง่ท่ี

มีอยู่	 เป็นสิ่งท่ีไม่เกิดไม่ดับ	 คือเป็น

ธรรมดา	หรือเป็นกฎธรรมดาดงัทีก่ล่าว

มาข้างต้น	นัน้คอืเป็นสจัจธรรม	ธรรม

ที่เป็นตัวความจริง	 ไม่มีเกิด	 ไม่มีดับ	

เป็นสิ่งที่มีอยู่	 และท่านเรียกว่าเป็น

อายตนะ	คือเป็นที่ต่อได้	หมายความ

ว่าบรรลไุด้	ไม่ใช่บรรลไุม่ได้	และนพิพาน

นัน้กม็หีลายชัน้โดยล�าดบั	แต่จะยงัไม่

กล่าวให้พิสดารในตอนนี้

	 เพราะฉะนั้น	 อสังขตธรรม	 หรือ	 

วิสังขาร	เมื่ออธิบายดังนี้จึงเป็นสิ่งที่มี

มาก	และแม้อสงัขตธรรมหรอืวสิงัขาร

นี้ก็เป็นอนัตตา	 คือมิใช่เป็นอัตตาตัว

ตนของใคร	 แต่เป็นกฎธรรมดา	 เป็น

สจัจธรรม	ไม่มใีครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ

ทัง้นัน้	เป็นอนตัตาคอืมใิช่อตัตาตวัตน	

อยู่ตามสภาพธรรม

	 ฉะนั้น	 ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธ-

ศาสนา	ท่านจงึสอนให้ปฏบิตัปิล่อยวาง

ไม่ยึดถือ	พจิารณาส่ิงอนัใดกพ็จิารณา

เพือ่ปล่อยวางส่ิงอนันัน้	ไม่ใช่เพือ่ยึดถือ

สิ่งอันนั้น	 เช่นว่าพิจารณาสติปัฏฐาน	

๔	กาย	เวทนา	จติ	ธรรม	หรอืพจิารณา

รปู	พจิารณาแล้วกป็ล่อยวาง	ไม่ยดึถือ	

และแม้ธรรมปฏิบัติจะเป็นสติก็ตาม	 

จะเป็นสมาธิก็ตาม	 เป็นปัญญาก็ตาม	

ก็ไม่ใช่เป็นส่ิงพึงยึดถือว่า	 สติสมาธิ

ปัญญาเหล่านี้เป็นอัตตาตัวตน	เพราะ

ว่าสติสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นเครื่อง

ปล่อยวางความยึดถือทั้งหมด	 จะไป

ยึดถือเอาเครื่องปล่อยวางความยึดถือ

กไ็ม่ได้	ยดึถอืเข้าเมือ่ใดกเ็ป็นอุปาทาน

เข้าเมื่อนั้น	 เป็นอันตรายต่อสติสมาธิ

ปัญญาที่ปฏิบัติ	 เพราะฉะนั้น	 ธรรม

ทั้งหมดแม้ที่เป็นวิสังขาร	 คืออสังขต-

ธรรมจึงเป็นอนัตตา	 มิใช่อัตตาตัวตน	

ผู ้ปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานถ้าไปยึด 

พระนิพพานเข้าเมื่อใดก็บรรลุไม่ได	้ 

ดังที่มีแสดงถึงท่านพระอานนท์ว่าใน 

วันทีท่่านจะตรสัรูน้ัน้	ท่านมคีวามเพยีร

แรงกล้า	 ท่านมุ่งจะบรรลุพระนิพพาน

ให้ได้	ก็แปลว่ายดึพระนพิพาน	กบ็รรลุ

ไม่ได้	จนท่านคิดว่าท่านจะพกัหยุดการ

ปฏบิตัสิกัพกั	จงึได้เอนองค์ลง	ในขณะ

ทีเ่อนองค์ลง	เรยีกว่าอยู่ในอริยิาบถทัง้	

๔	ไม่ใช่นั่ง	ไม่ใช่นอน	ไม่ใช่ยืน	ไม่ใช่

เดิน	 ความบรรลุนิพพานก็ปรากฏขึ้น

ธรรมทั้งปวง
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ในขณะนั้น	 ก็คือในขณะที่ท่านปล่อย

วางน่ันเอง	ปล่อยวางความยดึถอื	ท่าน

บ�าเพ็ญธรรมปฏิบัติมาเต็มเปี่ยมแล้ว	

แต่ว่ายังยึดถืออยู่	 มุ่งอยู่ด้วยตัณหา	

อยากจะได้อยากจะถึงโดยเรว็	กบ็รรลุ

ไม่ได้	ครั้นปล่อยวางใจลงก็บรรลุทันที

ดังนี้

	 เพราะฉะนั้น	 ธรรมทั้งหมด	คือทั้ง

ที่เป็นสังขตธรรมหรือสังขาร	 อสังขต-

ธรรมหรือวิสังขาร	เป็นอนัตตามิใช่ตัว

ตน	 น้ีเป็นหลักของพระพุทธศาสนาที่

เป็นสายตรง	ไม่มีอัตตาตัวตนทั้งหมด	

จึงนับว่าเป็น	 ลักษณะพิเศษ	 ที่ท่าน 

ทั้งหลายควรจะก�าหนดให้ทราบไว้	 มี

จ�าเพาะพระพทุธศาสนาเท่านัน้	(ธ.	๔๑-

๒๐๐)	ดู ธรรม	ด้วย

ธรรมส่วนหนึ่ง	 ในเบื้องต้นท่านก็สอน

ให้ละอกุศล	 แต่ว ่าสอนให้ท�ากุศล	 

ยึดมั่นในกุศล	 ปล่อยอกุศล	 นี่ยังต้อง

ยดึ	คอืว่าทิง้ชัว่	ยดึดีเอาไว้	ดีนัน้ทิง้ไม่ได้	

ต้องยดึเอาไว้เพราะว่าทกุ	ๆ	คนนัน้ยงั

ไม่ถึงจดุสุดดี	ดัง่ทีก่ล่าวแล้ว	ยังต้องมี

ความดีท่ีจะท�าต่อไป	แต่ว่าเม่ือท�าความ

ดีเรื่อย	ๆ	ขึ้นไปจนถึงที่สุด	หากยังจะ

ยดึความดนีัน้อยูก่แ็ปลว่ายงัไม่เสรจ็กจิ	

เหมือนอย่างว่าเราเรียนไปจนจบชั้น

สูงสุดแล้ว	และยังจะยึดชั้นนั้นอยู่	 ไม่

ยอมออก	 อย่างนี้ก็แปลว่าไม่ส�าเร็จ	 

ไม่จบ	เพราะฉะนัน้	ในขัน้ท่ีถึงจดุท่ีเป็น 

ท่ีสุดดีแล้ว	 ก็ต้องปล่อยวางท้ังหมด	 

ถ้ายังยึดอยู ่	 ก็แสดงว่ายังมีตัณหา

อุปาทาน	 ความปรารถนาและความ

ยดึถอื	ตณัหาอปุาทานนัน้เป็นตวักเิลส	

ยังมีกิเลสอยู่ก็แปลว่ายังไม่สิ้น	 กิเลส

อืน่	ๆ	หมดไปแล้ว	แต่ว่ายงัรกัษาตณัหา

อุปาทานไว้	 เพราะฉะนั้น	 ต้องสละ

ตณัหาอปุาทานออกไปเสียให้หมด	ปล่อย

วางทั้งหมด	 นั่นแหละจึงจะถึงจุดสุดดี

ซึง่เป็นขัน้สดุท้าย	ในขัน้สดุท้ายนีเ้ท่านัน้	

พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ไม่ยึดม่ัน

ธรรมทั้งปวง	ในขั้นสามัญท่านไม่สอน

อย่างนี	้จะต้องยึดดเีอาไว้	ละความชัว่

ไปโดยล�าดับ	เพราะฉะนั้น	การแสดง

ธรรมต้องอย่าให้ผดิที	่ถ้าหากว่าแสดง

ผดิท่ีกจ็ะเกดิความไขว้เขวสับสนไปหมด	

แล้วก็จะไม่เข้าใจ	(พ.พ.	๕๙-๖๐)

ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดม่ัน	 น้ีเป็นหลักของ

ทางพระพุทธศาสนาทีเดียว	 บาลีว่า  

สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย	แปล

ว่า	ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น	มีอรรถ

คล้ายกับที่เราสวดกันเวลาเช้า	 สพฺเพ 

ธมมฺา อนตตฺา ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา 

ไม่ใช่ตวัตน แต่กพ็งึเข้าใจว่า	ธรรมบท

น้ีเป็นปรมตัถธรรม	คอืธรรมทีเ่ป็นอรรถ

เป็นอย่างสงู	พระพทุธเจ้าจะแสดงกแ็ต่

ผู้ท่ีจะโปรดให้บรรลุมรรคผลเท่านั้น	 

ถ้าบุคคลสามัญก็ไม่ตรัสธรรมนี้

	 ธรรมทัง้ปวงนัน้ถ้าพดูอย่างสามญัก็ 

แบ่งออกเป็นกศุลธรรมส่วนหนึง่	อกศุล- 

ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น
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ธรรมทาน ดู ทศพิธราชธรรม, บุญ
ธรรมเทพบุตร ดู ขันติบารมี
ธรรมนยิาม ด ูธรรม, ธรรมฐติ,ิ วปัิสสนา- 
  ปัญญา, อวิชชา
ธรรมเนียมขอขมา ดู อภยปริตร
ธรรมเนียมขอศีล ดู ศีล
ธรรมเนียมขึ้นบ้านใหม่ ดู ถวายพรพระ
ธรรมเนยีมทาํวตัร	ตดิมาจากเมือ่พระพทุธเจ้า

พระราชนพินธ์บทท�าวตัรเช้าท�าวตัรค�า่

ขึ้นใหม่	 ดั่งท่ีเราใช้สวดกันอยู่ทุกวันนี	้

โดยท่ัวไปเรียกว่า	 ทําวัตร	 เท่ากับว่า

ท�าวัตรปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นประจ�า

วัน	 ด้วยการสวดมนต์สรรเสริญคุณ 

พระรัตนตรัย	 และเมื่อได้เข้าเฝ้าแล้ว

โดยปกติก็ได้ฟังธรรมของพระองค์	

ฉะนั้น	 จึงได้สวดมนต์ต่อก็คือสวด 

พระสูตรเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงไว้	และเป็นการรกัษาธรรมเนยีม

ที่สวดซักซ้อมความทรงจ�าดั่งกล่าวมา

นั้นด้วย	(พ.พ.	๒๘๖)

ยังมีพระชนม์อยู่	ภิกษุก็ไปประชุมกัน
ฟังธรรมพระพทุธเจ้า	ปฏบิตัพิระพทุธเจ้า
เป็นประจ�าวันเหมือนกัน	 คือว ่ามี
ธรรมเนียมที่พระไปประชุมกันเฝ้า
พระพุทธเจ้าทุกวัน	 เมื่อพระพุทธเจ้า
นพิพานแล้ว	กิจทีไ่ปเฝ้าพระองค์ทกุวนั
ก็หมดไป	 แต่ว่าเม่ือได้มีวัด	 มีโบสถ์	 
มวีหิาร	และสร้างพระปฏิมาเป็นประธาน
อยูใ่นโบสถ์ในวหิารขึน้	กต็ัง้ธรรมเนยีม
พระประชุมกันในโบสถ์วิหารเหมือน
อย่างเป็นการเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้า	คราว
น้ีเมื่อเข้าไปประชุมกันในโบสถ์วิหาร
แล้วจึงได้แต่งบทสรรเสริญคุณพระ-
รัตนตรัยขึ้นสวด	 ดั่งบทท�าวัตรเช้า	
ท�าวตัรค�า่	เป็นบทสดดุคีณุพระรตันตรยั
อย่าง	พทุธาภถิตุ ิ ธัมมาภถิตุ ิสงัฆา- 
ภิถุติ	ค�าว่า	ถุติ	นั้นเป็นบาลี	ถ้าเป็น
สันสกฤตก็เป็น	 สดุดี	 จึงเท่ากับว่า	 
พทุธาภสิดดุ ีธมัมาภสิดดุ ีสงัฆาภสิ-
ดุดี คือสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย	 
เดิมก็มีบทที่ท่านแต่งไว้ส�าหรับสวด	 
แต่เมื่อถึงสมัย	 พระบาทสมเด็จ-
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ก็ได้ทรง 

ธรรมเนียมประพรมนํ้ามนต์ ดู รัตนสูตร

ธรรมเนยีมสวดมนต์ ความเป็นมาของพทุธ-

ศาสนาคือค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า

นั้น	 พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรม	 

ทรงบัญญัติพระวินัยด้วยพระโอษฐ	์ 

พระสาวกผูฟั้งหรอืบคุคลผู้ฟังก็ฟังด้วย

หูและก็ทรงจ�าเอาไว้ยังไม่ได้เขียนเป็น

ตัวอักษร	 เม่ือทรงจ�าไว้จึงมีการบอก

กล่าวกนัสืบต่อมา	ในชัน้ต้นไม่มปีระวตัิ

เขยีนเอาไว้ว่ามกีารเขยีนเป็นตวัอกัษร	

มีแต่การทรงจ�าและบอกกล่าวถึงต่อ 

กันมา	 และการทรงจ�านั้นส่วนใหญ่ก็

น่าจะทรงจ�ากันโดยอรรถคือเนื้อความ	

ไม่ได้ทรงจ�าพยัญชนะหรือถ้อยค�าไว้

อย่างครบถ้วน	แต่ว่ากอ็าจจะมีการทรง

จ�าถ้อยค�าไว้อย่างครบถ้วนส�าหรบัท่าน

ทีม่คีวามทรงจ�าด	ีเพราะท่านผูท้ีม่คีวาม

ทรงจ�าดนีัน้แม้ในสมยัหลงันีก้ย็งัปรากฏ

ธรรมเนียมสวดมนต์
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ว่ามเีหมอืนกัน	คอืทรงจ�าได้ตลอดจนถงึ

ถ้อยค�า	ไม่เพยีงแต่เน้ือความหรอืใจความ

เท่าน้ัน	 เพราะฉะนั้น	 จึงได้มีปรากฏ

แสดงถึงการจัดเสนาสนะให้ภิกษุทั้ง

หลายอยู่ว่า	 ท่านผู้ที่จัดเสนาสนะให้

ภิกษุทั้งหลายอยู่	 ในครั้งนั้น	 ท่านจัด

ให้อยู่กันเป็นหมวดหมู่ตามที่ได้ทรง 

จ�าพระพุทธวัจนะหรือค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าไว้ได้ด้วย	คือท่านผู้ที่ทรง

จ�าธรรมทีเ่ป็นค�าส่ังสอนได้ในหมวดใด

หมวดหนึ่งที่ตรงกัน	 ก็ให้อยู่ใกล้กัน	

เพ่ือว่าจะได้ซักซ้อมกันท�าความเข้าใจ

กันได้สะดวก	 ข้อนี้ก็เป็นเครื่องแสดง

ว่า	 ในครั้งนั้นพระภิกษุทั้งหลายที่ทรง

จ�าค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่

นัน้	คงจะทรงจ�ากนัได้ในหมวดใดหมวด

หนึง่แตกต่างกันไป	ท่ีจะจ�ากันได้ท้ังหมด

นั้นคงจะมีน้อย	

	 แม้ในการสงัคายนาครัง้ที	่๑	นัน้	มี

การประชมุท�าสงัคายนา	กยั็งต้องแบ่ง

กนั	ให้ท่านพระอานนท์แสดงพระธรรม	

ให้ท่านพระอุบาลีแสดงพระวินยั	เพราะ

ว่าท่านพระอานนท์นั้นจ�าพระธรรมได้

มากหรอืทัง้หมด	ท่านพระอบุาลนีัน้จ�า

พระวนัิยได้มากหรอืทัง้หมด	แต่ว่ากม็ี

พระภกิษผุูท้ีไ่ด้บรรลธุรรมชัน้สงูสดุและ

เป็นผูท้ีบ่รรลุถงึอภญิญาท้ังหมดจ�านวน	

๕๐๐	เข้าประชมุส�าหรบัทีจ่ะได้ช่วยกนั

ทักท้วงแก้ไขให้เป็นท่ีรับรองต้องกัน	

ท่านทั้งหมดเหล่านั้นก็แสดงว่าต่างก็

ต้องเป็นผูท่ี้ได้ทรงจ�าพระธรรมวนิยักนั

มาน้อยหรือมากด้วยกันท้ังนั้น	 แม้จะ

ไม่ได้ทัง้หมด	กน็บัว่าทรงจ�ากนัได้เป็น

ส่วนมาก	 เมื่อมารวมกันมากเข้า	 ก็

สามารถที่จะสอบถามกันได้ท้ังหมด	

เพราะค�าว่าสังคายนานั้น	 เรามาแปล

กันตามความหมายว่า	 การร้อยกรอง

พระธรรมวนิยั	แต่ตามศพัท์นัน้	สงัคตีิ

หรอืสงัคายนาแปลว่าค�าร้องทีพ่ร้อม	ๆ	

กนั	เพราะสงัคตีกิค็อืสงัคตี	ภาษาไทย

เรามาใช้ว่าการขบัร้อง	กค็อืการสวดขึน้

พร้อม	ๆ	กนั	กล่าวคอืเม่ือได้มาประชมุ

กนั	มีท่านรปูหนึง่แสดงพระธรรมเสนอ

ขึ้น	 ท่านรูปหนึ่งแสดงพระวินัยเสนอ

ขึน้	กค็งจะเสนอกนัมาเป็นตอน	ๆ	เป็น

ส่วน	ๆ	 เป็นหมวด	ๆ	 เป็นข้อ	ๆ	 ไป	

และก็จะต้องไต่ถามกันว่าเป็นอย่างไร	

ใครจะเห็นอย่างไรที่ถูกต้อง	 ใครว่า

อย่างไรก็ว่ากันไป	 แปลว่าแก้ไขกันให้

บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นพระสูตร	 ๆ	 ไป	 

เป็นข้อ	 ๆ	 ไป	แล้วก็รับรองพร้อมกัน	

และเม่ือรับรองพร้อมกนัแล้วกส็วดขึน้

พร้อม	 ๆ	 กนั	 กแ็ปลว่าได้ทั้งอรรถคอื

เนื้อความ	 ได้ท้ังพยัญชนะคือถ้อยค�า

สวดขึ้นพร้อม	ๆ	กัน	ทรงจ�ากันไว้	ก็

ท�ากนัไปโดยล�าดบัดัง่นี	้จนหมดสิน้ตาม

ทีไ่ด้ทรงจ�ากนัไว้ได้	กเ็ป็นอนัว่าได้ตรวจ

สอบพระธรรมวินัยและได้รับรอง	 ได้

สวดขึน้พร้อม	ๆ	กนั	เป็นการสาธยาย

ธรรมเนียมสวดมนต์
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	 ส�าหรับการสาธยายคือการสวดขึ้น	

เป็นการสงัคายนาหรอืสงัคตีคิอืสวดขึน้

พร้อมกันนี้	 ก็น่าจะมีขึ้นตั้งแต่ในสมัย

ทีพ่ระพทุธเจ้ายงัด�ารงพระชนม์อยูแ่ล้ว	

ดังที่ได้เล่ามาเมื่อสักครู่นี้ว่า	ท่านผู้จัด

เสนาสนะในส�านักได้จัดให้ผู้ท่ีมีความ

ทรงจ�าในหมวดเดียวกนั	พระสตูรเดยีว 

กันอยู่ด้วยกัน	 เพื่อท่ีจะได้เทียบเคียง

ในข้อความพระธรรมที่ทรงจ�าไว้ได้ให้

ตรงกันได้โดยสะดวก	 และคงจะได้มี

การสวดขึ้นพร้อม	 ๆ	 กันและก็ได้มี

ปรากฏ	เล่าถงึพระเถระบางรูป	ได้ทรง

จ�าข้อธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอน

เอาไว้ได้	และกไ็ด้สวดถวายพระพทุธเจ้า

คือได้แสดงถวายพระพุทธเจ้า	 ก็คือ 

สวดมนต์ค�าสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้

ทรงสัง่สอนไว้แล้วและตนทรงจ�าได้ถวาย

พระพทุธเจ้า	พระพทุธเจ้าทรงสดบัแล้ว

กท็รงสาธกุารคอืว่าถกูต้องแล้ว	ก็ท่าน

ผู้ท่ีทรงจ�าค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	

ได้ตลอดจนถึงพยัญชนะคือถ้อยค�า	 

คงจะมีการสวดท�านองพร้อม	 ๆ	 กัน

เป็นหมู	่ส่วนผูท้ีท่รงจ�าได้ทีเ่ป็นอาจารย์

ก็สั่งสอนศิษย์สั่งสอนในหมวดธรรมท่ี

ตนจ�าได้และเม่ือศิษย์ทรงจ�าได้แล้วก็ 

ให้ศิษย์มาสวดพร้อม	 ๆ	 กัน	 เพราะ

ฉะนั้น	 ในพระวินัยจึงได้มีบัญญัติมิให้

ภิกษสุอนธรรมแก่อนปุสมับนั	(ผูท่ี้มิใช่

ภกิษุ)	ด้วยวธิสีอนโดยให้สวดบทธรรม

ท่ีสอนนัน้พร้อมกนักบัตนผูเ้ป็นอาจารย์	

ก็เป็นเครื่องแสดงยืนยันถึงข้อที่กล่าว

มานี้	 และก็มาปรากฏชัดในเมื่อท�า

สังคายนาตามที่กล่าวมานั้น	 เรียกว่า	

สังคายนาหรือสังคีติ	คือสวดพร้อม	ๆ	

กันและทรงจ�ากันมา	ก็เป็นกันมาดั่งนี้

จนถึงคราวทีพ่ระวินยัพระธรรมปรากฏ

เป็นตัวอักษร	 วิธีสอนให้ว่าธรรมโดย

บท	ได้เคยใช้มาในวัดทัง้หลายในเมือง

ไทยเรา	มีภาษาเรียกว่าต่อหนังสือคํ่า 

เป็นวิธีที่ใช้สอนให้จ�าในยุคที่ยังมิได้ใช้

หนังสือ

	 การจารกึเป็นตวัอกัษรนี	้กอ็าจจะมี

มาตัง้แต่ก่อนพระพทุธศาสนาจะมาตัง้

อยูใ่นลงักากไ็ด้	ยงัไม่ปรากฏหลกัฐาน	

แต่ว่าพระคมัภร์ีก็คงยังไม่สมบูรณ์	คงจะ

มาสมบูรณ์เม่ือมาจารึกไว้ท่ีลังกาทวีป

เมือ่พระพทุธศาสนาล่วงไปแล้วได้หลาย

ร้อยปี	ในพทุธศตวรรษที	่๕	กค็งปรารภ

กันว่าความทรงจ�าของคนเส่ือมลงไป	

เพราะฉะนั้น	 ควรจะจารึกลงเป็นตัว

อักษรเสีย	ซึ่งก็เป็นความคิดที่ถูกชอบ	

และพระไตรปิฎกฉบับที่จารึกท่ีลังกา

ทวีป	ผู้นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท

เช่น	 ในประเทศไทย	 พม่า	 เป็นต้น	 

ก็ได้คัดลอก	 โดยที่ได้รับมอบคัมภีร์

พระพทุธศาสนาพระไตรปิฎกทีไ่ด้จารกึ

ในลงักานี	้คดัลอกกนัต่อมาในประเทศ

ธรรมเนียมสวดมนต์
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ต่าง	 ๆ	 เหล่าน้ี	 ผู้นับถือพุทธศาสนา

ฝ่ายเถรวาทคัดลอกเป็นอักษรของ

ประเทศนั้น	 ๆ	 ทีแรกก็จารึกลงในใบ

ลานต้ังแต่ครั้งโบราณมาและก็มีการ

ช�าระคัมภีร์ที่จารึกนี้เป็นขั้นตอนโดย

ล�าดับก็เรียกสังคายนาเหมือนกัน	 แต่

อนัทีจ่ริงกเ็ป็นแต่เพยีงว่าช�าระหนงัสอื

กนัเท่านัน้	สงัคายนาจรงิ	ๆ	นัน้เมือ่ได้

จารึกลงเป็นตัวอักษรในลังกาทวีปดัง

กล่าวเสรจ็แล้ว	กเ็ป็นอนัว่ายตุกินัเพยีง

แค่นัน้	ต่อจากนัน้ก็เป็นการช�าระคมัภร์ี	

โดยที่ได้คัดลอกกันมาหลายฉบับจาก

ประเทศนัน้ประเทศนีม้าเทยีบเคยีงกนั

เท่าน้ันเอง	 ปกติก็ท�ากันมาโดยล�าดับ

ดัง่นี	้ในรัชกาลที	่๑	กไ็ด้ช�าระพระคมัภร์ี

เหล่านี	้แล้วกจ็ารกึลงในใบลานกนัใหม่	

เป็นฉบับทองใหญ่	 เรียกว่าสังคายนา

เหมือนกัน	 และได้พิมพ์เป็นตัวอักษร

ไทยขึ้นครั้งแรกในรัชกาลที่	 ๕	 แต่ยัง

ไม่สมบูรณ์	มาสมบูรณ์เต็มที่	 โดยหา

ฉบับที่ยังขาดมาพิมพ์สมบูรณ์ขึ้นใน

รัชกาลที	่๗	เป็นฉบบัสยามรฐั	มี	๔๕	

เล่ม	 และต่อมาก็มีแปลเป็นภาษาไทย

ทัง้หมด	ในประเทศต่าง	ๆ	ก็มีการแปล

ออกมาเป็นภาษานั้น	ๆ

	 แม้ว่าจะได้จารกึลงเป็นตวัอกัษรแล้ว	

แต่ว่าการที่ประชุมกันสวดมนต์คือ 

สวดพระสตูรต่าง	ๆ	กย็งัมอียู	่และแม้

ในประเทศไทยกยั็งมีอยูต่ัง้แต่โบราณกาล	 

เป็นธรรมเนยีมตามทีพ่ระมาประชมุกนั

ท�าวตัรเช้าท�าวตัรเยน็หรอืค�า่	หรือสวด

มนต์ในโบสถ์หรอืในหอสวดมนต์	มกีนั

มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมาจนถึงใน 

บัดนี้	 การสวดมนต์ในวัดต่าง	 ๆ	 ท่ีมี

เป็นธรรมเนียมมานี้	 ก็เป็นการสวด 

พระธรรมทีเ่ป็นค�าสอนของพระพทุธเจ้า	

ซึง่พระสงฆ์จะต้องท่องจ�าและกส็วดกนั	

กเ็ป็นท�านองวิธเีก่าตัง้แต่ครัง้พทุธกาล

หรอืหลงัพทุธกาลมาทียั่งไม่ได้จารกึไว้

เป็นตัวอักษร	 ซึ่งพระสงฆ์ก็จะต้องมี

การทรงจ�า	 แม้จ�าไม่ได้ทั้งหมดก็แบ่ง

กนัจ�าหมวดโน้นบ้างหมวดนีบ้้าง	มาสวด

ร่วมกนักเ็ป็นการรกัษาความจ�า	กเ็ป็น

ธรรมเนียมสวดมนต์ท่ีสืบต่อมาจนถึง

ปัจจุบัน	 ฉะนั้น	 เรื่องการสวดมนต์นี ้

จงึเป็นเรือ่งทีเ่นือ่งมาจากการทีไ่ด้สดบั

ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	 ที่ทรง

แสดงส่ังสอนด้วยพระโอษฐ์และก็มีผู้

จดจ�ากันไว้	 จ�าได้ก็มาสวดสั่งสอนกัน

และก็สังคายนา	 ในครั้งแรก	 ๆ	 ก็ยัง 

ไม่จารึกเป็นตัวอักษร	 ก็มีการสวดขึ้น 

พร้อม	ๆ	กันในข้อพระธรรมข้อพระวนิยั

นัน้	ๆ	ซึง่ได้ประชมุรบัรองกนัแล้ว	เพือ่

ให้มีความจ�าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ตดิต่อกนั	ธรรมเนยีมสวดมนต์จงึบงัเกดิ

ขึ้นเป็นมาดั่งนี้

	 เมื่อพุทธศาสนาได้แผ่ออกไป	 ผู้ที่

นับถือพระพุทธศาสนาต้องการมงคล

ธรรมเนียมสวดมนต์
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ต่าง	 ๆ	 เพราะว่ายังคงเป็นสามัญชน	

และเมื่อนับถือพุทธศาสนาก็ต้องการ

มงคลจากพระพุทธศาสนา	 ก็นิมนต์

พระไปสวดมนต์เพื่อเป็นมงคล	 ก็เป็น

เหตุให้มีการเลือกบทสวดมนต์ท่ีเป็น

มงคลต่าง	ๆ	จากพระไตรปิฎกนัน่แหละ	

ต�าราสวดมนต์ได้ปรากฏเป็นหลักฐาน

ในประเทศลังกา	 พระอาจารย์ผู้ที่แต่ง

คัมภีร์อธิบายพระพุทธศาสนาในลังกา

ก็ได้เล่าอ้างไปถึงครั้งพุทธกาลว่าได้มี

การสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลหรือเพื่อ

สงบระงับภัยพิบัติต่าง	ๆ	แต่ว่าในครั้ง

พทุธกาลนัน้กย็ากทีจ่ะทราบกนัได้	และ

แม้จะมกีารแต่งไว้ในลังกาเช่นนัน้กเ็ป็น 

การแต่งเม่ือพุทธศาสนาล่วงไปตัง้พันปี	

แสดงว่าได้มีธรรมเนียมพระสวดมนต	์

เพือ่เป็นมงคลแก่ชาวบ้านในลงักาทวปี

แล้ว	แต่จะมมีาก่อนแต่นัน้ในชมพทูวปี

ยากที่จะทราบ	 และก็มีการรวบรวม

พระสูตรต่าง	 ๆ	 และคาถาสวดมนต์

ต่าง	 ๆ	 ในลังกาทวีป	 ในประเทศไทย

เรานีไ้ด้รบัพระพทุธศาสนา	ได้มคีวาม

สมัพนัธ์ใกล้ชดิกับลังกา	ก็ได้ต�าราจาก

ลังกานั้นมาใช้ในเมืองไทย	 ดั่งที่ได้ใช้

สวดกันอยู่ในปัจจุบันนี้	 (ต.ม.	๘-๑๒)	ดู	

สวดมนต์	ด้วย

ธรรมวิจัย ดู โพธิปักขิยธรรม

ธรรมวนิยั ด ูคมัภร์ี, พทุธศาสนา, ธรรม ๒๒

ธรรมศาสนา ดู ศาสนา

ธรรมสโมธาน ๘ ดู พระพุทธเจ้า ๒๘  

  พระองค์

ธรรมสังคาหกาจารย์ ดู ปัญจวัคคีย์

ธรรมสังเวช ดู วิมุตติ ๕

ธรรมสัญญา ดู เดรัจฉาน

ธรรมสันดาน ดู บารมี

ธรรมสัปปายะ ดู สัปปายะ

ธรรมเหนือเหตุผล ดู ธรรม

ธรรมหมวดใหญ่ อันเป็นที่ประมวลเข้าแห่ง

ธรรมเนียมอนุโมทนา ดู โฆสกเศรษฐี

ธรรมบาลกุมาร ดู ขันติบารมี 

ธรรมปฏิบัติ ดู อุเบกขาบารมี

ธรรมรัตนะ ดู ปัญจวัคคีย์, พระรัตนตรัย

พระพุทธศาสนาท้ังหมด	 ธรรมหมวด

ใหญ่ดังกล่าวตามที่ตรัสแสดงไว้ใน 

พระสูตรหนึ่งก็คือ	 อริยสัจจ์ทั้งสี่	 ได้

กล่าวมาแล้ว	 เปรียบเหมือนอย่างว่า

รอยเท้าสตัว์ทัง้หมดย่อมรวมลงในรอย

เท้าช้างฉันใด	 ธรรมคือค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าก็ฉันนั้น	 ย่อมรวมลงใน

อริยสัจจ์ทั้งส่ี	 อริยสัจจ์ทั้งส่ีเป็นที่รวม

เข้าทั้งหมดของศาสนธรรมทั้งสิ้น

	 ดังจะพึงเห็นได้จากหมวดธรรมใน

ธรรมวภิาคในนวโกวาท	หมวดธรรมที่

ว่าด้วยขนัธ์	๕	คอื	รปูขนัธ์	เวทนาขนัธ์	 

สญัญาขนัธ์	สงัขารขนัธ์	วญิญาณขนัธ์	 

พร้อมทั้งหมวดธรรมที่ว่าด้วยสามัญ- 

ลักษณะอภิณหะปัจจเวกขณะ	 เกี่ยว

ด้วยแก่	เจบ็	ตาย	และความพลัดพราก

เหล่านี้	รวมเข้าในทุกขสัจจะ

ธรรมหมวดใหญ่
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	 สภาพที่จริงคือทุกข์ทั้งหมด	 กิเลส 

ทัง้หมดเป็นต้นว่า	อกุศลมูล	นิวรณ์	๕	 

มลทิน	๙	 อุปกิเลส	 ๑๖	 และอกุศล- 

กรรมบถ	 ๑๐	 เป็นต้น	 รวมเข้าใน 

สมทุยัสจัจะ สจัจะคอืสมทุยัเหตใุห้เกดิ

ทุกข์ทั้งหมด

	 ผลของการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบเป็นต้น

ว่า	สนัตคิวามสงบระงบัหรอืว่าอปุสมะ 

ความเข้าไปสงบระงบั	รวมทัง้ทกุขนโิรธ 

ความดับทุกข์ที่แสดงไว้ในนิโรธสัจจะ

ในหมวดอรยิสจัจ์	๔	ก	็รวมเข้าในนโิรธ-

สัจจะสภาพที่จริงคือนิโรธ	 ความดับ

ทุกข์ทั้งหมด

	 หมวดธรรมทีแ่สดงเป็นธรรมปฏบิตั ิ

เป็นข้อปฏิบัติธรรมทั้งหมดตั้งแต่ทุกะ 

หมวด	๒	ตัง้ต้นแต่ธรรมมีอุปการะสอง 

อย่างเป็นต้นไป	รวมเข้าในมรรคสจัจะ  

สภาพที่จริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทุกข์ทั้งหมด

	 คราวนีจ้�าเพาะในข้อท่ี	๔	คือมรรค- 

สจัจะ	สภาพทีจ่รงิคอืมรรค	ทางปฏบัิติ

ให้ถึงความดับทุกข์น้ัน	 ทางปฏิบัติที่

แสดงไว้โดยตรงกค็อืว่ามรรคมอีงค์	๘	

มีสัมมาทิฏฐิ	ความเห็นชอบ	มีสัมมา-

สมาธ	ิความตัง้ใจชอบเป็นทีส่ดุ	และท่ี

แสดงเป็นธรรมปฏิบัติไว้ทั้งหมด	 ดัง

กล่าวมาข้างต้น	 ซึ่งรวมเข้าในมรรค-

สจัจะนัน้	ถ้าว่าถงึข้อธรรมมีเป็นอันมาก

ต้ังแต่ธรรมที่เป็นข้อเดียวก็มี	 แต่ที่ได้

แสดงไว้ในนวโกวาทเป็นต้นนั้น	 เป็น

ธรรมทีเ่ป็นสองข้ออนัเรยีกว่าทกุะหมวด

สอง	ไปจนถึงโพธิปักขิยธรรม	มี	๓๗	

ข้อ	 และก็ไม่ใช่เพียงแค่น้ี	 ยังมีแสดง 

ไว้ในท่ีอืน่อกี	แต่แม้ว่าจะมีแสดงไว้น้อย

ข้อหรือมากข้อเพียงใดก็ตาม	 ก็	สรุป

เข้าได้ในไตรสกิขา	คอืสกิขาทัง้	๓	อนั

ได้แก่ศลีสิกขา	จติสิกขา	ปัญญาสิกขา	

หรอืว่า	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ศลีกค็อืศลี

สิกขา	สมาธิก็คือสมาธิสิกขา	ปัญญา

กค็อืปัญญาสกิขา	ธรรมปฏบิติัทัง้หมด

ย่อมสรุปเข้าได้ในสิกขาทั้ง	๓	หรือว่า

ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ดั่งนี้

	 เม่ือใกล้ท่ีจะเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน	

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปัจฉิมโอวาท

คอืพระโอวาทครัง้สดุท้าย	ให้ยงัอปมาทะ

คอืความไม่ประมาทให้ถงึพร้อม	เพราะ

ฉะน้ัน	 ท่านจึงแสดงอปมาทธรรมคือ

ความไม่ประมาทเป็นท่ีรวมเข้าแห่งกศุล

ธรรมทั้งส้ิน	 ก็คือเป็นที่รวมเข้าของ 

ธรรมปฏิบัติท้ังสิ้นนั่นเอง	 ก็มีอุปมา

อย่างเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น	 

คือว่า	 รอยเท้าสัตว์ทั้งหมดรวมเข้าใน

รอยเท้าช้างฉันใด	 กุศลธรรมทั้งหมด 

ก็รวมเข้าในอปมาทธรรม	 ธรรมคือ

ความไม่ประมาทฉันนั้น

	 จึงกล่าวได้ว่า	แม้ไตรสิกขากร็วมเข้า

ได้เป็นหนึง่คอื	ใน	อปมาทธรรม	ธรรม

คือความไม่ประมาท	 แต่ก็พึงเข้าใจว่า	

ธรรมหมวดใหญ่
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ไตรสิกขาก็ดี	 อปมาทธรรมก็ดี	 อัน 

เป็นที่ประมวลเข้าของกุศลธรรม	หรือ

ธรรมปฏบิตัทิัง้สิน้นีก้ห็มายเอาจ�าเพาะ

ในข้อมรรคสจัจะ	สภาพท่ีจรงิคือมรรค

คอืข้อสีข่องอรยิสจัจ์เท่านัน้	คือจ�าเพาะ

ทีเ่ป็นธรรมปฏิบัต	ิคอืกศุลธรรมทัง้หมด	

อันรวมเข้าในข้อมรรคสัจจะนั้น	 ย่อม

ประมวลเข้าได้ในไตรสกิขา	และประมวล

เข้าเป็นหนึง่ในอปมาทธรรม	แต่ว่าเมือ่

กล่าวถึงหลักประมวลที่เป็นหลักใหญ่

จริง	ๆ	ก็คือ	อริยสัจจ์ทั้ง	๔

	 อน่ึงก็พึงทราบกิจ	 คือหน้าที่ซึ่งพึง 

กระท�าในธรรมท่ีพระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน

ตามหลักของอริยสัจจ์ทั้งสี่นี้	 คือเมื่อ

ธรรมแบ่งออกเป็นสีล่กัษณะ	กแ็บ่งกจิ

คือหน้าที่ซ่ึงพึงปฏิบัติออกเป็นสี่อย่าง	

คือ

	 ธรรมท่ีรวมเข้าในทุกขสจัจะ	สภาพ

ทีจ่ริงคือทกุข์นัน้	มกีจิคอืหน้าท่ีทีพ่งึจะ 

กระท�า	 คือความก�าหนดรู้หรือความรู้

โดยรอบคอบอันเรียกว่า	 “ปริญญา” 

ปริญญาแปลว่าความก�าหนดรู้หรือว่า

ความรู้โดยรอบคอบ	 พึงท�าปริญญา 

ในทุกขสัจจะหรือในธรรมท่ีรวมเข้าใน

หมวดนี้

	 ธรรมทีร่วมเข้าในสมทุยัสัจจะ	สภาพ

ที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์	 กิจคือ

หน้าที่ ท่ี พึงกระท�าในหมวดน้ีก็คือ  

“ปหานะ”	การละ	เพราะฉะนัน้	กพ็งึ

ท�าปหานะ	การละในสมทุยัหรอืในธรรม

ที่รวมเข้าในหมวดสมุทัยนี้

	 ในหมวดนโิรธสจัจะ	สภาพท่ีจรงิคอื 

นโิรธ	ความดบัทกุข์	กจิคอืหน้าทีท่ีพ่งึ 

กระท�าก็คือการกระท�าให้แจ้งอันเรียก

ว่า	“สจัฉกิริยิา”	แปลว่า	การกระท�าให้

แจ้ง	ฉะนัน้	กพ็งึท�าสัจฉิกริยิา	คอืการ 

กระท�าให้แจ้งในนิโรธ	 หรือในธรรมที่

รวมเข้าในหมวดนี้

	 ส่วนในมรรคคอืทางปฏิบติัให้ถึงความ 

ดับทุกข์	รวมทั้งธรรมทั้งปวงที่รวมเข้า

ในหมวดนี้ก็มีกิจคือหน้าที่ที่พึงกระท�า	

คอืการกระท�าให้มขีึน้ให้เป็นขึน้	หมาย

ถึงการปฏบิตัอิบรมเรยีกว่า	“ภาวนา” 

แปลว่า	 การกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น	

ฉะนัน้		กพ็งึท�าภาวนาคอืการกระท�าให้

มข้ึีนให้เป็นข้ึน	ก็คอืการปฏบัิตอิบรมใน

มรรคหรอืในธรรมทีร่วมเข้าในหมวดนี้

	 จึงรวม	กจิคอืหน้าท่ีทีพ่งึกระทําใน

ศาสนธรรม	ท้ังหมด	๔	ประการ	ได้แก่

	 ๑.	ปริญญา	 ความก�าหนดรู ้หรือ 

ความรู้โดยรอบคอบ

	 ๒.	ปหานะ	การละ

	 ๓.	สัจฉิกิริยา	การกระท�าให้แจ้ง

	 ๔.	ภาวนา	การกระท�าให้มขีึน้ให้เป็น 

ขึ้น	อันหมายถึงการปฏิบัติอบรม

 ปริญญา	 พึงใช้ในสัจจะข้อที่หนึ่ง	 

ปหานะ	ในข้อทีส่อง	สัจฉกิริยิา	ในข้อ

ที่สาม	ภาวนา	ในข้อที่สี่	

ธรรมหมวดใหญ่
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	 ฉะนั้น	 หากจะมีปัญหาว่าขันธ์	 ๕	

หรือกล่าวอีกอย่างหนึง่ว่าอัตภาพร่างกาย

อนันีห้รอืว่าชีวติอันน้ี	พระพุทธเจ้าสอน

ให้ท�าอย่างไร	กต็อบได้ว่า	ทรงสอนให้

ท�าปริญญาคอืความก�าหนดรูห้รอืความ

รูโ้ดยรอบคอบ	และถ้าถามว่าทรงสอน

ให้ก�าหนดรู้อย่างไรหรือว่ารู ้อย่างไร 

เรียกว่า	ปริญญา	ก็ตอบได้ว่า	ให้รู้ว่า 

เป็นอนิจจะ	 ไม่เที่ยง	ต้องเกิดต้องดับ	

เป็นทุกขะคือเป็นทุกข์ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป	 เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัว

ตน	พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอนุศาสนี

คือค�าสัง่สอนไว้เป็นอนัมากจนเรยีกว่า

เป็นพหุลานุศาสนี	 ก็คือสอนให้ท�า

ปริญญาคือความก�าหนดรู้นี้	 ทรงยก

เอาขันธ์	๕	ขึ้นแสดงบ้าง	ยกเอานาม

รูปขึ้นแสดงบ้าง	 ยกเอาอายตนะขึ้น

แสดงบ้าง	ยกเอาชวีติขึน้แสดงบ้าง	และ

ทรงแสดงให้พิจารณาให้เห็นอนิจจะ	

ทุกขะ	อนัตตาโดยตรงบ้าง	ทรงแสดง

ให้พิจารณาโดยประการอืน่บ้าง	เช่นให้

พิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา	

มีความเจ็บเป็นธรรมดา	 มีความตาย

เป็นธรรมดา	 ดังท่ีแสดงไว้ในอภิณห- 

ปัจจเวกขณะ	๕	พหลุานศุาสน	ีเราทัง้

หลายก็สวดกันอยู่ในปาฐะท้ายท�าวัตร

เช้า	อภณิหปัจจเวกขณ์	เราทัง้หลายก็

สวดแปลกันอยู่ทุกวันท�าวัตรเช้าเช่น

เดยีวกนั	เหล่านีล้้วนเป็นค�าสอนให้ท�า

ปริญญา	 คือความก�าหนดรู้	 หรือว่า

ท�าความรู้โดยรอบคอบ

	 เพราะฉะนั้น	กิจที่พึงท�าในขันธ์	๕	 

เป็นต้นดังกล่าว	หรือว่ากล่าวโดยสรุป

ว่า	 ในทุกขสัจจะ	 สภาพที่จริงคือทุกข์	

กคื็อปรญิญานีเ้อง	ถ้าหากว่าไปปฏบิตัิ

อย่างอื่นก็ผิด	 เช่นว่า	 ถามว่าคนท่ี 

ฆ่าตัวตายนี่ปฏิบัติผิดหรือถูกต่อค�า 

สัง่สอนของพระพทุธเจ้า	กต้็องตอบว่า

ปฏบิตัผิดิ	เพราะพระพทุธเจ้าไม่ได้สอน

ให้ฆ่าขันธ์	๕	หรือฆ่าชีวิตร่างกายอัน

นี	้แต่ทรงสอนให้ท�าปรญิญาในขนัธ์	๕	

หรือว่าในชวีติร่างกายอนันีว่้าเป็นอนจิจะ 

ทกุขะ	อนตัตา	เหมอืนดัง่ทีเ่ราสวดอยู่

ทุกวันในเวลาเช้านั้น	 ฉะนั้น	 เมื่อไป

ปฏิบัติอย่างอื่นก็ผิด

	 ส่วนข้อสอง	ปหานะ	ถ้าจะมปัีญหา

ว่า	อกศุลมูล	๓	ราคะหรอืโลภะ	โทสะ	

โมหะ	 ตัณหา	 นิวรณ์	 ๕	 มลทิน	 ๙	

กิเลส	๑๖	บรรดาที่เป็นกิเลสทั้งหมด

เหล่านีพ้ระพทุธเจ้าทรงสอนให้ท�าอย่างไร	

กต็อบได้ว่า	ตรสัสอนให้ท�าปหานะ	คอื

การละ	คอืให้ละกเิลส	หรอืจะเรยีกว่า

ให้ท�าลาย	 ให้ฆ่า	 ให้ประหารก็ได้	 ให้

ละให้ท�าลายกเิลส	ให้ท�าลายราคะหรอื

โลภะ	 โทสะ	 โมหะ	 ให้ท�าลายตัณหา	

เป็นต้น	ยกเอาปัญหาทีก่ล่าวมาข้างต้น

ว่า	คนฆ่าตัวตาย	ปฏบิติัผดิหรอืปฏบิติั

ถูก	กไ็ด้ตอบไปแล้วว่าปฏบิตัผิดิ	เพราะ

ธรรมหมวดใหญ่
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ว่าชวีติร่างกายนีอ้ยู่ในหมวดทุกขสจัจะ

อันสอนให้ท�าปริญญา

	 คราวน้ีถ้าต้องการจะฆ่าก็ต้องฆ่า

ตณัหา	คอืความอยากตาย	ความอยาก

ตายเป็นตัณหาอย่างหนึ่ง	 เรียกว่า

วิภวตัณหา	 เมื่อจะฆ่าเมื่อจะท�าลายก็

ต้องฆ่าต้องท�าลายตวัวภิวตณัหาน้ีเสยี	

คือว่าให้ดับความอยากตายอันน้ีเสีย	

เพราะว่าความอยากตายเป็นวภิวตณัหา	

เมื่อดับความอยากตายเสียก็ช่ือว่า

เป็นการปฏิบัติถูกตามค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า	 ฉะนั้น	 เมื่อต้องการจะ

ฆ่าจะท�าลายก็ให้ฆ่าให้ท�าลายกิเลส	

ไม่ใช่ฆ่าไม่ใช่ท�าลายร่างกาย	อนัร่างกาย 

หรอืวตัถท้ัุงหลายน้ันอยู่ในหมวดทุกข- 

สจัจะทัง้หมด	แต่ว่ากเิลสนัน้อยูใ่นหมวด

ที่สองคือสมุทัยทั้งหมด	อันนี้แหละให้

ฆ่าให้ท�าลาย

	 เมือ่ปฏบิตัไิด้รบัผลของความปฏิบัต	ิ 

จะเป็นผลจากศลีกต็าม	จากสมาธิก็ตาม	

จากปัญญาก็ตาม	 ให้ปฏิบัติท�า	สัจฉิ-

กิริยา	 คือกระท�าให้แจ่มแจ้ง	 ดูผลอัน

นี้ด้วยใจตัวเอง	ดูความสงบที่ใจตัวเอง

ให้แจ่มแจ้งให้มองเหน็ความสงบให้แจ่ม

แจ้งแล้วก็พยายามรักษาเอาไว้อย่าให้

เสื่อมและพยายามพอกพูนอยู่เสมอ	 

น้ีเป็นข้อปฏบัิตเิกีย่วกบัผล	ในข้อปฏบิติั

เกีย่วกบัผลนีท้รงแสดงไว้น้อย	ไม่มากนกั

 ส่วนทีเ่ป็นธรรมปฏบัิตทิัง้หมด	หรอื

จะเรียกว่ากุศลธรรมทั้งหลายก็ได้	 นี่

รวมเข้าในข้อ	๔	เช่นว่า	ธรรมมอุีปการะ

มากสองอย่างเป็นต้นตั้งแต่หมวดสอง

ขึ้นไป	ถ้าจะถามว่าจะให้ท�าอย่างไร	ก็

ต้องตอบว่าให้ท�า	ภาวนา	คอืการอบรม	

ท�าให้มีขึ้น	 เป็นขึ้น	 ค�าว่าภาวนานั้น

แปลว่าการท�าให้มขีึน้	ให้เป็นข้ึน	อย่าง

เช่นว่า	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ก็ท�าศีลให้ 

มีขึ้นเป็นขึ้นในตน	 ท�าสมาธิปัญญาให้

มีขึ้นเป็นขึ้นในตน	 จะเรียกว่าให้มีศีล

หรือให้เป็นศีล	 ให้มีสมาธิหรือให้เป็น

สมาธิ	ให้มีภาวนา	ภาวนานี้จึงเป็นข้อ

ส�าคญั	เป็นการปฏบิตัโิดยตรง	เพราะ

การปฏบิติัโดยตรงนัน้กคื็อภาวนาน้ีเอง	

ท�าให้มีขึ้น	 ให้เป็นขึ้น	 นี่เป็นข้อที่พึง

ปฏิบัติในสัจจะข้อที่	๔

	 เมือ่รูจ้กัแยกธรรมได้ถกูต้องดัง่นี	้ก็

จะปฏิบัติได้ไม่ผิด	 การปฏิบัตินั้นก็จะ

เรียกว่าเป็น	 ธรรมานุธรรมปฏิบัติ 

ปฏบิตัิธรรมสมควรแก่ธรรมได้	แต่ถ้า

ปฏิบัติผิดหน้าที่ก็ไม่ได้รับประโยชน์	 

ไม่เป็นการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่

ธรรม	(ธ.	๓๓-๔๐)
ธรรมโอสถ ดู จิตศึกษา

ธรรมาธิปไตย ดู อธิปไตย ๓

ธรรมาธิษฐาน ดู พุทธชัยมงคลคาถา

ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ดู ธรรมหมวดใหญ่

ธรรมานุปัสสนาสตปัิฏฐาน ด ูสตปัิฏฐาน ๔,  

  อานาปานสติ ๑๖ ชั้น 

ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
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ธรรมาโบกขรณี ดู ดาวดึงส์

ธรรมารมณ์ ดู อายตนะ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ดู ปฐมเทศนา,

  ปัญจวัคคีย์

ธมัมจักข ุดวงตาเหน็ธรรมนัน้	ตามศพัท์เรยีก

ไม่มทีีต่ัง้	ชงักไ็ม่มทีีต่ัง้	เพราะไม่มีอะไร

จะตั้ง	เพราะเห็นว่าดับเสียแล้ว

	 ฉะนัน้	โดยปกตบุิคคลจงึยงัไม่ชือ่ว่า

เห็นทุกขสัจจะ	 จะเห็นก็เห็นเพียงนิด

เดยีว	ถ้าจะเห็นทีเ่ป็นดวงตาเห็นธรรม	

จะต้องเหน็ให้ตลอด	คอืเหน็ถงึดบั	และ

เห็นให้ได้ในปัจจุบัน	 เมื่อเห็นถึงดับได้

ในปัจจบุนั	กเิลสไม่มทีีตั่ง้นัน่แหละ	จงึ

ชื่อว่าได้ดวงตาเห็นธรรม	 และผู้ที่ฟัง

เทศน์จนได้ดวงตาเหน็ธรรมนี	้ท่านไม่

ได้ฟังเพ่ือจะมุ่งก�าหนดว่า	 เทศน์ว่า

อย่างไร	เบือ้งต้นแสดงอย่างไร	ท่ามกลาง

แสดงอย่างไร	 ข้างท้ายแสดงอย่างไร	

คอืไม่ได้มุง่จะจ�าถ้อยค�า	มุง่เพยีงเข้าใจ

ให้อย่างแจ่มแจ้ง	 การบรรลุในขั้นแรก 

ในพระพุทธศาสนานั้น	 จะต้องเกิด

ดวงตาเห็นธรรมดังกล่าวมานี้	 เมื่อ 

ได้ดวงตาเห็นธรรมในขั้นแรกนี้แล้ว	

พระพุทธเจ้าจึงจะทรงอบรมให้เกิด

ปัญญาสูงขึน้ไปอกีจนถึงทีสุ่ด	(พ.พ.	๓๘)

ว่า	ธมมฺจกขฺ	ุท่านแสดงไว้ตรงกนั	คอื

เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็น

ธรรมดา	 สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไป

เป็นธรรมดา	เมือ่เกดิความเหน็ขึน้อย่าง

นี้เรียกว่า	ได้	ดวงตาเห็นธรรม	หรือ

ว่าเกิดธรรมจักษุ	 จะฟังเทศน์กัณฑ์ 

ไหน	ๆ	กต็าม	เมือ่เกดิดวงตาเหน็ธรรม

ก็จะต้องเกดิขึน้อย่างนี	้พจิารณาดกูน่็า

เข้าใจว่า	คือเห็นทุกข์นั้นเอง	เห็นเกิด

ดับเรียกว่าเห็นทุกข์	 หรือว่าเห็นทุกข์

คือเห็นเกิดดับ	 โดยมากเห็นแต่เกิด	

อย่างเห็นชีวิตของเราในบัดนี้	 เรารู้จัก

กันแต่เกิด	 แต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะดับ	 ดับ

น้ันเราคิดว่าอยู่ข้างหน้า	คอืว่ายังไม่มา

ถงึ	ในปัจจบุนักค็อืเกดิและด�ารงอยู	่ยงั

ไม่เห็นดับเป็นคู่กันไป	 แต่ความเห็นที่

จะเรียกว่าเห็นธรรมนั้น	ต้องเห็นดับคู่

ไปกับเกิดพร้อมกนั	เม่ือเหน็ดบัคูไ่ปกบั

เกิดพร้อมกันแล้วกิเลสก็ไม่มีที่ตั้ง	 จะ

ตั้งความชอบความชังไว้ที่ไหน	 ความ

ชอบความชังท่ีเป็นกิเลสน้ันจะต้ังอยู่ได้

ต้องตัง้ในสิง่ทีเ่ราเหน็ว่ายงัมอียู่	ยงัเป็น

อยู่	คือในสิ่งที่ยังเกิดอยู่	แต่ว่าถ้าเห็น

ว่าดับเสียแล้วกิเลสก็ไม่มีที่ตั้ง	 ชอบก็

ธัมมญาณ ดู ญาณ ๔

ธัมมปฏิสันถาร ดู ปฏิสันถาร ๒

ธัมมสังคณี ดู อภิธรรมปิฎก

ธัมมาธิฏฐาน ดู เทสนา ๒

ธัมมีกถา ดู ชาดก

ธัมมุทเทส ๔ ดู การบวช

ธาตุ ดู ธรรม, โลก, วิปัสสนาปัญญา,  

  วิริยบารมี, สังขตธรรม

ธาตุ ๔ ดู นามรูป

ธาตุ ๖ ดู ชาติ 

ธรรมาโบกขรณี
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ธาตุ ๑๘ ดู โลก

ธาตุกถา ดู อภิธรรมปิฎก

ธาตุกรรมฐาน	คือการก�าหนดพิจารณาโดย

 ธาตุนํ้า ปีตฺตํ	 น�้าดี	 เสมฺหํ	 เสลด	

ปพุโฺพ	น�า้หนอง	โลหิต	ํน�า้เลอืด	เสโท 

เหงื่อ	เมโท	มันข้น	อสฺสุ	น�้าตา	วสา 

มันเหลว	 เขโฬ	 น�้าลาย	 สิงฺฆานิกา

น�้ามูก	 ลสิกา	 ไขข้อ	 มุตฺตํ	 มูตร	 

และส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายนี้เป็น

ส่วนเหลวเอิบอาบ	 ก็สมมติเรียกว่า	 

อาโปธาตุ ธาตุน�้า

 ธาตุไฟ เยน สนฺตปฺปติ ไฟที่ท�าให้

ร่างกายอบอุน่	เยน ชรยิต	ิไฟทีท่�าให้

ร่างกายช�ารดุทรุดโทรม	เยน ปรฑิยหฺติ 

ไฟที่ท�าให้ร่างกายเร่าร้อน	เยน อสิต-

ปีตขายติสายติ ํสมมฺา ปรณิาม ํคจฉฺติ 

ไฟที่ท�าให้อาหารที่กิน	 ที่ดื่ม	 ที่เคี้ยว	 

ที่ลิ้มย่อย	 และส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ร่างกายนีม้ลีกัษณะอบอุน่	กส็มมตเิรยีก

ว่า	เป็น	เตโชธาตุ	ธาตุไฟ

 ธาตุลม อุทฺธงฺคมา วาตา ลมพัด

ขึน้เบือ้งบน อโธคมา วาตา	ลมพดัลง

เบื้องต�่า กุจฺฉิสยา วาตา ลมในท้อง	

โกฏฺฐสยา วาตา	ลมในไส้	องคฺมงคฺา-

นุสาริโน วาตา	 ลมพัดไปตามอวัยวะ

น้อยใหญ่	อสสฺาโส ปสสฺาโส	ลมหายใจ

เข้าลมหายใจออก	และส่วนใดส่วนหนึง่

ในร่างกายนี้มีลักษณะพัดไหวได้	 ก็

สมมติเรยีกว่า	เป็น	วาโยธาตุ	ธาตลุม

 ธาตุอากาศ	 อนึ่ง	 ได้มีแสดงธาตุ 

ที่	 ๕	 ในพระสูตรนี้	 คือ	 อากาสธาตุ  

ความเป็นธาตุ	ค�าว่า	ธาตุ	ในที่นี้	คือ

ส่วนซ่ึงเป็นทีร่วมโดยลกัษณะทีค่ล้ายคลงึ

กัน	 ไม่ใช่หมายความว่าเป็นธาตุคือ

เป็นต้นเดิม	กล่าวคือในกายนี้	 ส่วนที่

แข้นแข็งก็สมมติเรียกว่า	 ปฐวีธาตุ  

ธาตุดิน	 ส่วนเอิบอาบก็สมมติเรียกว่า	

อาโปธาต	ุธาตนุ�า้	ส่วนท่ีอบอุ่นกส็มมติ

เรียกว่า	เตโชธาตุ	ธาตุไฟ	ส่วนที่พัด

ไหวกส็มมตเิรยีกว่า	วาโยธาต	ุธาตลุม

การพจิารณากายโดยอาการ	๓๑	หรอื	

๓๒	ดงัทีแ่สดงแล้วเป็นการจ�าแนกออก

ไปตามอวัยวะภายนอกอวัยวะภายใน	

ส่วนในการพจิารณาโดยความเป็นธาตุ

นี้ก็สรุปอาการเหล่านี้เข้ามา	กล่าวคือ

 ธาตดุนิ เกสา	ผม	โลมา	ขน	นขา

เล็บ ทนฺตา	ฟัน	ตโจ	หนัง	มํสํ	เนื้อ	

นราหู	เอ็น	อฏฺิ	กระดูก	อฏฺมิญฺชํ 

เยื่อในกระดูก	 วกฺกํ	 ไต	หทยํ	 หัวใจ	

ยกนํ	ตับ	กิโลมกํ	พังผืด	ปีหกํ	ม้าม	

ปปผฺาส	ํปอด	อนตฺ	ํไส้ใหญ่	อนตฺคณุ ํ

ไส้เลก็	อทุรยิ	ํอาหารใหม่	กรสี	ํอาหาร

เก่า	 และส่วนใดส่วนหนึ่งที่แข้นแข็ง 

ในร่างกายน้ี	 ก็สมมติเรียกว่า	 เป็น	 

ปฐวีธาตุ คือธาตุดิน

ธาตุกรรมฐาน
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ธาตุคือช่องว่างในร่างกายอันน้ี	 ได้แก่	

กณฺณจฺฉิทฺทํ	 ช ่องหู	 นาสจฺฉิ ทฺทํ  

ช่องจมูก	 มุขทฺวารํ	 ช่องปาก	 เยน  

จ อสิตปีตขายิตสายิตํ อชฺโฌหรติ 

ช่องทีอ่าหารล่วงล�า้ล�าคอลงไป ยตถฺ จ  

สนฺติฏฺติ และช่องที่อาหารเก็บอยู ่

เยน จ อโธภาคา นิกฺขมติ ช่องที่

อาหารออกไปในภายนอกหรอืช่องว่าง

เหล่าอื่นในร่างกายอันนี้	 สมมติเรียก

ว่าเป็น	 อากาสธาตุ	 ธาตุอากาศ	 คือ

ช่องว่าง

 วิธีแยกธาตุ	โดยปกติคนเราย่อมมี

ความยึดถือร่างกายอันนีว่้าเป็นเรา	เป็น

ตวัตนของเรา	เมือ่มาพจิารณาโดยความ

เป็นธาต	ุคอืแยกออกไปว่า	ส่วนท่ีแข้น

แขง็กเ็ป็นธาตดุนิ	ส่วนทีเ่อบิอาบกเ็ป็น

ธาตนุ�า้	ส่วนทีอ่บอุ่น	กเ็ป็นธาตไุฟ	ส่วน

ทีพ่ดัไหว	กเ็ป็นธาตุลม	และส่วนท่ีเป็น

ช่องว่างกเ็ป็นอากาสธาต	ุเมือ่เป็นเช่น

นี้	ตนหรือของตนที่ยึดถืออยู่นี้ก็กลาย

เป็นธาต	ุและถ้าลองพจิารณาแยกธาตุ

เหล่านีอ้อกไปทีละอย่าง	คือเม่ือพจิารณา

ดูส่วนที่แข้นแข็ง	 อันเรียกว่าเป็นธาตุ

ดิน	 แยกเอาธาตุดินออกไปเสียจาก

ร่างกายอันน้ี	 ก็จะเหลืออยู่แต่ธาตุน�้า

เป็นต้น	เมือ่แยกเอาธาตนุ�า้ออกไปเสยี

อีก	 ก็จะเหลือแต่ธาตุไฟเป็นต้น	 เม่ือ

แยกเอาธาตุไฟออกไปเสีย	 ก็จะเหลือ

แต่ธาตลุมเป็นต้น	เม่ือแยกเอาธาตลุม

ออกไปเสยีอกี	กจ็ะเหลอืแต่ช่องว่างไป

ทั้งหมด

 สมถะเจือวิปัสสนา	 การพิจารณา

โดยความเป็นธาตุนี้	 จะพิจารณาตาม

ท่ีท่านแสดงไว้ดังกล่าวมานี้ก็ได้	 หรือ

พิจารณาโดยวิธีอื่นที่วิทยาการในบัดนี้

ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดจนถึงเป็นอณู

หรือปรมาณูก็ได้	 เมื่อพิจารณาดูดังนี้

และแยกเอาธาตอุอกไปเสยีทลีะอย่าง	ๆ	

ในที่สุดสิ่งท่ีสมมติที่ยึดถือว่าเป็นเรา

เป็นของเรา	 นี้ก็กลายเป็นอากาสธาต	ุ

คอืเป็นช่องว่างไปทัง้หมดไม่มเีรา	ไม่มี

ของเรา	ไม่มตีวัตนของเรา	การพจิารณา

ธาตุกรรมฐานแยกร่างกายออกโดย

ความเป็นธาตุดงักล่าวมานี	้จงึเป็นอบุาย

ท่ีจะระงับความยึดถือว่าเป็นเรา	 เป็น

ของเรา	เป็นตัวตนของเรา	และแม้ใน

ภายนอก	คือ	บุคคลอื่น	สิ่งอื่นก็คงมี

ลักษณะเช่นเดียวกัน	 เมื่อเป็นเช่นนี้ก็

ท�าให้ไม่ยดึถอืในบคุคลอืน่สิง่อ่ืนว่าเป็น

ตัวเป็นตน	 ท�าให้เกิดความปล่อยวาง	

ท�าจิตให้เกิดความสงบต้ังม่ัน	 นี่ก็เป็น

วิธหีนึง่ในฝ่ายสมถะ	แต่ว่าสตทิีพ่จิารณา

ไปในกาย	 ดังที่กล่าวมาแล้วในคราว

ก่อนก็ดี	 การพิจารณาแยกธาตุดังที่

กล่าวในบัดนี้ก็ดี	 เป็นฝ่ายสมถะ	 คือ

ท�าให้จติใจสงบตัง้มัน่ด้วย	เจอืวปัิสสนา	

คือความรู้แจ้งเห็นจริงด้วย	 แต่มุ่งให้

เกิดความรู้แจ้งข้ึนโดยที่ไม่ได้แกล้งจะ

ธาตุกรรมฐาน
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ให้เหน็	เพราะว่าเม่ือพจิารณาเหน็โดย

ความเป็นธาตปุรากฏขึน้อย่างแจ่มแจ้ง

แล้ว	กจ็ะเหน็สกัว่าเป็นธาต	ุไม่ใช่สตัว์	

ไม่ใช่บุคคล	ไม่ใช่ตัวตน	เราเขา	ท�าให้

จิตใจที่เคยหมกมุ่นอยู่	ที่เคยเป็นทุกข์

อยู่ในความเป็นตน	 ในความเป็นของ

ตน	ตลอดจนถงึในภายนอกพลอยสงบ

ไปด้วย	จงึเป็นเหตใุห้ได้ความสงบ	ความ

เย็นใจ

 นิง่หรือคดิ	การก�าหนดพจิารณาไป

ในกายและโดยความเป็นธาตุนี้	จิตไม่

ได้รวมเป็นหนึ่งเพราะต้องใช้พิจารณา	

ส่วนอานาปานสติน้ันมุ่งให้จิตรวมเป็น

หนึ่ง	 ไม่ต้องใช้พิจารณา	การจะใช้วิธี

ไหนนั้นก็สุดแต่ความพอใจ	 เพราะว่า

จติใจของคนเราน้ัน	ในบางคราวกช็อบ

หยุดนิ่ง	ในบางคราวก็ชอบคิด	ฉะนั้น	

ในเวลาที่จิตพอใจในการหยุดนิ่งก็ใช้ 

อานาปานสติ	 ในเวลาที่จิตชอบเที่ยว	

คิดไปทางโน้น	 ชอบคิดไปในทางนี	้

แทนทีจ่ะปล่อยให้จติเท่ียวคิดไปภายนอก	

กห็าทีเ่ทีย่วให้จติภายในกายนี	้ก�าหนด

ว่า	 เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมา	 เบื้อง

ต�า่ตัง้แต่ปลายผมลงไปมหีนงัหุม้อยูเ่ป็น

ทีส่ดุโดยรอบให้จติเทีย่วอยูภ่ายในกาย

นีเ้ท่านัน้	โดยพจิารณาให้เป็นไปในกาย	

หรือให้เป็นไปโดยความเป็นธาตุ

	 กายเป็นต�ารากรรมฐาน	การศกึษา

ในสมถะ	การศกึษาในวปัิสสนา	กศึ็กษา

ทีก่ายนีเ้ท่านัน้	กค็ล้าย	ๆ	กบัการเรยีน

เป็นแพทย์	ต�าราแพทย์เล่มใหญ่กอ็ยู่ที่

ร่างกายอนันี	้ศึกษาอยู่ท่ีกายอนันี	้การ

ปฏบิติัในฝ่ายสมถวิปัสสนากเ็ช่นเดยีวกนั	

ศกึษาอยูท่ีก่ายอนันี	้แต่มุง่ผลให้จติตัง้

มั่นสงบ	 และให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็น

จริง	ปล่อยวาง	(น.จ.	๓๓-๓๗) ดู นาม

รูป, สิกขา ๓, จิตศึกษา ด้วย

ธุดงค์

ธาตแุท้ ด ูธรรมฐิต,ิ ธรรมทัง้ปวง, รปูกาย 

  นามกาย, โลก

ธาตุรู้ ดู จิต, ตัวจิต

ธาตุสัญญา ดู จิตศึกษา

ธาตุอันตรธาน ดู วัชชี , อันตรธาน ๕

ธาตุอุเบกขา ดู อุเบกขา

ธิดาทั้ง ๔ ของพระอินทร์ ดู ดาวดึงส์

ธิดามาร ดู พุทธชัยมงคลคาถา

ธุดงค์ ดู มหากัสสปะ
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ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ และค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรี 

ที่ ๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งท่ีปรึกษาและกรรมการ  

รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖  

เพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็น 

สมควร นั้น

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ดังนั้น อาศัยอ�านาจหน้าท่ีตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ ดังกล่าว จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือท่ี

ระลกึและจดหมายเหตุ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

 ๑.๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ

 ๑.๓ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ค�ำสั่งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ที่ ๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึกและจดหมำยเหตุ งำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖



 ๑.๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

 ๑.๕  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ๑.๖  ผู้อ�านวยการส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กรรมการ

   ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ๑.๗  นางสายไหม จบกลศึก กรรมการ

 ๑.๘  นางสาวทรงสรรค์ นิลก�าแหง กรรมการ

 ๑.๙  นายประสพโชค อ่อนกอ กรรมการ

 ๑.๑๐ ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ

 ๑.๑๑ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการ

    และเลขานุการ

 ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อ�ำนำจหน้ำที่

 ๒.๑  ด�าเนินการจัดท�าหนังสอืทีร่ะลึกและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 ๒.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่ระลึกของหน่วยงาน 

  ที่เสนอขอร่วมจัดท�า

 ๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี 

  เห็นสมควร

 ๒.๔ รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ เพื่อทราบ

 ๒.๕ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖


