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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 
สมเดจ็พระสงัฆรำช 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 สมเด็จพระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขอจงทรงเจรญิพระชนัษำ
ยิ่งยืนนำน ทรงเบิกบำนผ่องแผ้วเป็นหลักชัยและประทีปธรรมแก่คณะสงฆ์ 
และพุทธศำสนิกชนท้ังไทยและเทศ ทรงเป็นบุญเขตที่เคำรพศรัทธำของมหำชนอยู่
ตรำบจิรัฐิติกำล

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๑๙ คือเรื่อง รู้จักพระพุทธศาสนา ซึ่งประกอบด้วย 

พระนิพนธ์เรือ่งต่างๆ รวม ๘ เรือ่ง คือ  รูจ้กัพระพทุธศาสนา การตรสัรู้ของพระพทุธเจ้า 

หลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนา  

หลักศาสนา ศีลสมาธิปัญญาในพระพุทธศาสนา นรกในค�าสอนของพระพุทธศาสนา 

สวรรค์ในค�าสอนของพระพุทธศาสนา เรื่องเหล่านี้ได้รวบรวม มาจากพระนิพนธ์เรื่อง

ต่างๆ แล้วมาเรยีบเรยีงให้เป็นเรือ่งเดยีวกนัตามชือ่ทีร่ะบนุัน้ เพือ่สะดวกแก่ ผูป้ระสงค์

จะอ่านศกึษาเฉพาะเรือ่งนัน้ๆ เนือ่งจากแต่ละเรือ่งอาจรวบรวมมาจากพระนพินธ์หลาย

แห่ง ฉะนั้น บางเรื่องจึงอาจมีเนื้อหาคาบเกี่ยวหรือซ�้ากันบ้าง

รูจั้กพระพทุธศาสนา คัดดดัแปลงมาจากเรือ่ง หลกัธรรมส�าคญัของพระพทุธ

ศาสนา พิมพ์เผย แพร่ครั้งแรก ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คัดดัดแปลงมาจากเรื่อง หลักพระพุทธศาสนา 

พิมพ์เผยแพร่ ครั้งแรก ในโอกาสครบ ๒๖๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดย

ทุน ๒๑ เมษายน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนา คัดดัดแปลงมาจากเรื่อง ๔๕ พรรษาของ

พระพุทธเจ้า และเรื่องลักษณะพุทธศาสนา  ทุน ๒๑ เมษายน จัดพิมพ์เผยแพร่เป็น

คร้ังแรก ในโอกาสครบ ๑๙ ปี แห่งการสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๑ 

พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนา  คัดดัดแปลงมาจากเรื่อง 

พระพทุธเจ้าของ เรานัน้ท่านเลศิล�า้ พมิพ์เผยแพร่ครัง้แรก เน่ืองในเทศกาลเข้าพรรษา 

๒๕๓๒ 

หลกัศาสนา พมิพ์เผยแพร่เป็นครัง้แรก เนือ่งในวันคล้ายวันประสูติ ๓ ตุลาคม 

๒๕๔๑



ศีลสมาธิปัญญาในพระพุทธศาสนา  คัดดัดแปลงมาจากพระนิพนธ์เรื่อง  

ทศบารมี ชุมนุม พุทธธรรมศิริราช พิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น

ครั้งแรก

นรกในค�าสอนของพระพุทธศาสนา คัดดัดแปลงมาจากเร่ือง ๔๕ พรรษา 

ของพระพุทธเจ้า ทุน ๒๑ เมษายน จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก เมื่อเดือน

กรกฎาคม๒๕๕๑ 

สววรค์ในค�าสอนของพระพทุธศาสนา  คดัดดัแปลงมาจากเรือ่ง ๔๕ พรรษา

ของพระพุทธเจ้า ทุน ๒๑ เมษายน จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก ในโอกาสวันคล้าย

วันประสูติ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

พระนิพนธ์เหล่านี้ เป็นแง่มุมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เจ้าพระคุณสมเด็จ 

พระญาณสังวร ทรงอธิบายให้เห็นว่า ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาควรพิจารณาท�าความ

เข้าใจให้รอบคอบ เพื่อความเข้าใจที่ ถูกต้อง และน�ามาปฏิบัติให้เหมาะสม

    

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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ทางให้เกิดปัญญา  ๗๔

ปัญญาที่แท้จริงคือรู้ทั่วถึงสัจจะ ๗๔

ปัญญาในอริยสัจจ์เป็นปัญญาสูงสุด ๗๖

รู้จริงต้องละได้เว้นได้ ๗๗

ให้รู้จักก�าหนดรู้  ๗๙

การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ๘๓

พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม ๘๔

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจจ์ ๘๔

พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระโพธิญาณ ๘๕

พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๘๕

พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญู ๘๕

อาการสั่งสอน ๓ อย่าง ๘๘

ใจความปฐมเทศนา ๘๙

ทางสุดโต่ง ๒ ข้าง  ๙๐



มรรคมีองค์ ๘  ๙๐

อริยสัจจ์ ๔  ๙๒

ญาณ ๓   ๙๒

ความหมายของค�าว่าอริยสัจจ์ ๙๔

อริยสัจจ์ข้อที่ ๑ ทุกขสัจจ์  ๙๕

ทุกข์ประจ�า   ๙๗

ทุกขจร   ๙๘

อริยสัจจ์ข้อที่ ๒ สมุทัยสัจจ์ ๑๐๐

ตัณหา ๓   ๑๐๓

ที่ตั้งของตัณหา  ๑๐๔

อริยสัจจ์ข้อที่ ๓ นิโรธสัจจ์ ๑๐๕

สันโดษ ๓   ๑๐๗

โลกิยสุขเป็นทุกข์  ๑๐๘

เรื่องนางปฏาจารา  ๑๐๙

อริยสัจจ์ข้อที่ ๔ มรรคสัจจ์ ๑๑๐

เห็นชอบนั้นอย่างไร ๑๑๒

ทางช่วยให้เกิดความเห็นชอบ ๑๑๔

เรื่องกุมภโฆสก  ๑๑๕

พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนา ๑๑๙

หลักศาสนา
ธัมมะ หรือ ธรรม  ๑๔๗

ศาสนา   ๑๕๑

ปริยัติ   ๑๕๓

การประกาศพระพุทธศาสนา ๑๕๗

ปฏิบัติหรือภาวนา  ๑๖๒

ภาวนา   ๑๗๘

ปฏิเวธ   ๑๘๔



หลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนา
๑. ความหมายของพระพุทธศาสนา ๑๙๓

๒. เป้าหมายการศึกษาพระพุทธศาสนา ๑๙๗

สัจจะ-ความจริง  ๑๙๗

ความดี   ๑๙๙

ความงาม   ๒๐๐

๓. ลักษณะของพระพุทธศาสนา ๒๐๓

ไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาโลกแตก ๒๐๔

ทรงพยากรณ์เรื่องทุกข์และการแก้ทุกข์ ๒๐๕

ทรงแสดงปัจจุบันธรรม ๒๐๖

๔. อริยสัจจ์ ๔ ธรรมแก้ทุกข์ของสัตวโลก ๒๐๘

ปัญหาของสัตวโลก  ๒๐๙

ตัณหา-ลูกศรเสียบแทงใจ ๒๐๙

นิพพาน-ความสิ้นตัณหา ๒๑๐

ทรงสอนให้ใช้ปัญญา ๒๑๑

ถอนลูกศรหรือตัณหา ๒๑๑

๕. ญาณในอริยสัจจ์ ๔ ๒๑๓

สัจจญาณ   ๒๑๓

กิจจญาณ   ๒๑๔

กตญาณ   ๒๑๕

๖. อธิบายอริยสัจจ์  ๒๑๖

๗. กิจในอริยสัจจ์ ๔ ๒๑๙

นรกในค�าสอนของพระพุทธศาสนา
จักรวาล   ๒๒๕

นรกใหญ่   ๒๒๕

นรกน้อย   ๒๒๘



เทวทูต   ๒๓๒

นรกรอบนอก  ๒๓๕

พระยายม   ๒๓๖

นรกในนิกายลามะ  ๒๓๗

การลงทัณฑ์  ๒๔๒

พระพุทธศาสนากับเรื่องนรก ๒๔๕

ภูมิดิรัจฉาน  ๒๔๗

เปรต   ๒๔๙

วิบากกรรมของเปรต ๒๕๔

การท�าบุญอุทิศกุศลให้ ๒๕๗

ภูมิอสุรกาย  ๒๖๐

สวรรค์ในค�าสอนของพระพุทธศาสนา
เทวดา   ๒๖๕

สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิก ๒๖๖

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ๒๖๘

บุพพกรรมของพระอินทร์ ๒๗๑

พระเจดีย์จุฬามณี  ๒๗๘

เทวสภาสุธัมมา  ๒๘๐

วัตตบท ๗ ประการ ๒๘๓

ธชัคคสูตร - ธรรมเครื่องขจัดความกลัว ๒๘๕

ขันติธรรม   ๒๘๖

ความเพียร   ๒๘๘

ความไม่โกรธ  ๒๙๑

อดีตชาติของเทวดา ๒๙๒

พระเจ้ามันธาตุราช  ๒๙๖



ต�าแหน่งท้าวสักกะ - พระอินทร์ ๒๙๘

ปาริชาตก์สวรรค์  ๓๐๖

สวรรค์ชั้นยามา  ๓๑๑

สวรรค์ชั้นดุสิิต  ๓๑๑

สวรรค์ชั้นนิมมานรดี ๓๑๓

สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ๓๑๓

พรหมโลก   ๓๑๕

ชั้นปฐมรูปฌาน  ๓๑๖

ชั้นทุติยรูปฌาน  ๓๑๖

ชั้นตติยารูปฌาน  ๓๑๗

ชั้นจตุตถรูปฌาน  ๓๑๗

พรหมชั้นสุทธาวาส ๕ ๓๑๙

ชั้นอรูปฌาน ๔  ๓๒๐

ทุสสเจดีย์บนพรหมโลก ๓๒๐

โลกวินาศ   ๓๒๒

เทพพวกคนธรรพ์  ๓๒๒

เทพเจ้าแห่งธรรมชาติ ๓๒๖

ธรรมชาติกับกรรมปัจจุบันของคน ๓๒๘

อายุของชาวสวรรค์  ๓๓๐

อายุของสัตว์ในนรก ๓๓๒

ท�าบุญแล้วอธิษฐานให้เกิดในสวรรค์ ๓๓๔

ค�าแปล  เทพ ๘  ๓๓๖

ชุมนุมเทวดา  ๓๓๗

อาราธนาธรรม  ๓๓๘

ทรงขับภิกษุสงฆ์  ๓๓๙

ทรงเคารพธรรม  ๓๔๑

สวดยักษ์   ๓๔๔

ที่สุดโลกตามคติพระพุทธศาสนา ๓๔๗
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พระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า

การรู้จักพระพุทธศาสนานั้น 

ขั้นต้น รู้จักด้วยการเรียน คือการฟังการอ่านพระพุทธศาสนา เป็นต้นว่าฟัง

หรืออ่านพระวินัยให้รู้พระพุทธบัญญัติท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ พระธรรมคือ 

ค�าสอน พุทธประวัติ คือประวัติของพระพุทธเจ้า ดังเช่นที่จัดไว้เป็นหลักสูตรของ 

นวกภมูใินข้ันต้น การรูจ้กัพระพุทธศาสนากรู้็จกัด้วยการฟังหรอืการอ่านพระพทุธศาสนา

ดังกล่าวมา

ขัน้ทีส่อง รูจ้กัพระพทุธศาสนาทีต่นเอง ด้วยการทีไ่ด้พจิารณาพระพทุธศาสนา

ที่ฟังหรืออ่านนั้น น�าเข้ามาดูที่ตนเองและปฏิบัติพระพุทธศาสนาขึ้นที่ตนเอง ก็จะรู้จัก

พระพุทธศาสนาที่ตนเอง

ขั้นที่สาม รู้จักพระพุทธศาสนาด้วยผลของการปฏิบัติที่ได้รับโดยล�าดับจนถึง

ความรู้ความเห็นที่บังเกิดขึ้นแจ่มแจ้งในธรรม อันเป็นเหตุช�าระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด

จากเคร่ืองเศร้าหมองอกศุลบาปท้ังหลาย แม้ในขัน้ทีส่ามนีก้เ็ป็นการรูจ้กัพระพทุธศาสนา

ที่ตนเองอีกเหมือนกัน

การรู้จักพระพุทธศาสนาข้ันแรกเรียกว่าขั้นปริยัติ คือการเรียน ขั้นที่สอง 

เรียกว่าขั้นปฏิบัติ ขั้นที่สามเรียกว่าขั้นปฏิเวธ ตามศัพท์แปลว่าความรู้แจ้งแทงตลอด 

คือความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นแจ่มแจ้งดังกล่าว
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พระพุทธศาสนานั้น ตามศัพท์ พุทธ ก็แปลว่าผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ศาสนา แปลว่า 

ค�าสอนหรือว่าค�าสั่งสอน รวมเข้าเป็นพุทธศาสนา แปลว่าค�าสอนของพระพุทธ คือ 

ค�าสอนของพระผู้รู้ หรือว่าค�าสั่งสอนของพระผู้รู้ พระพุทธ พระผู้รู้ในค�านี้ก็หมายถึง  

ท่านผู้ตรัสรู้พระธรรมแล้วแสดงพระธรรมส่ังสอน ต้ังเป็นพระพุทธศาสนาขึ้น ก็คือ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ซึ่งมีพระประวัติปรากฏอยู่ใน

พุทธประวัตินั้น

พระองค์ประสูติในชมพูทวีป บัดนี้ เข้าใจกันว่าอยู่ในแคว้นเนปาล เมื่อก่อน

พทุธศกัราช ๘๐ ปี ทรงเป็นโอรสของกษตัริย์ผูป้กครองแคว้นสักกชนบท ได้ทรงปรารภ

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ท่ีมีประจ�าแก่ทุกชีวิตที่เกิดมา จึงพอพระหฤทัยใน

บรรพชาคือการบวช ดังท่ีท่านได้แสดงว่าได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่คือ คนแก่ 

คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ทรงสลดพระหฤทัยในเมื่อทอดพระเนตรเห็นคนแก่  

คนเจบ็ คนตาย ทรงน้อมเข้ามาว่า ทุกคนผู้เกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตาย ไม่มีใครที่จะพ้น

ไปได้ จึงทรงปรารถนาโมกขธรรม ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น หรือความหลุดพ้นจาก

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ได้ทรงพิจารณาเห็นว่า ธรรมเช่นนี้ย่อมมีอยู่คู่กัน  

เพราะว่าเมื่อมีแก่ มีเจ็บ  มีตาย ก็ต้องมีไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายเป็นคู่กัน และทรงเข้า

พระหฤทยัว่า ธรรมทีท่�าให้พ้นจากความแก่ ความเจบ็ ความตาย บรรลถึุงความไม่แก่ 

ไม่เจบ็ ไม่ตาย นัน่แหละเรียกว่า “โมกขธรรม” และได้ทรงเหน็ว่าการบวชนัน้มโีอกาส

ที่จะปฏิบัติเพื่อประสบโมกขธรรมนี้ได้ อันเป็นธรรมที่ลุ่มลึก

ทรงปรารภเหตุดังกล่าวนี้ จึงเสด็จออกทรงผนวช โดยทรงสละเครื่องผูกพัน

ของฆราวาสหมดทกุอย่าง ทรงสละทัง้พระชายา พระโอรส สละปราสาทท่ีเป็นท่ีประทับ

อยู่ในฤดูทั้ง ๓ ๓ ปราสาท สละต�าแหน่งรัชทายาท สละพระประยูรญาติมิตรสหาย

ทั้งหมด แปลว่าสละโลกออกทรงผนวช เสด็จจาริกท่องเท่ียวไปล�าพังพระองค์เดียว

โดยที่ได้ทรงตัดพระเมาฬีคือพระเกสาที่มุ่นเป็นมวยด้วยพระขรรค์ และทรงเปลื้อง 

เครือ่งขตัตยิาภรณ์ทัง้หมด ทรงนุง่ห่มด้วยผ้ากาสายะ หรอืกาสาวะ คอืผ้าย้อมน�า้ฝาด  

ด่ังที่เรียกกันในบัดนี้ว่าน�้ากรัก ผ้าย้อมกรัก แล้วก็เสด็จจาริกท่องเที่ยวไปโดยล�าพัง 

พระองค์เดยีว อาศยัอาหารด้วยการบณิฑบาต คอืเทีย่วขอเขามาเสวย ต้องทรงด�าเนนิ
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ไปด้วยพระบาทบนแผ่นดิน บรรทมกลางดินกลางทราย นึกถึงภาพแล้วก็จะรู้สึกว่า 

ต้องมพีระหฤทัยท่ีม่ันคงเดด็เดีย่วมากจงึได้ทรงสละได้ เพราะว่าก่อนทีจ่ะเสดจ็ออกทรง

ผนวชนัน้ประทับอยูใ่นปราสาท ๓ ฤด ูแวดล้อมไปด้วยบคุคลและวตัถเุป็นเคร่ืองบ�ารงุ

ทุกอย่าง ได้เสวยอาหารที่ปรุงมาเป็นอย่างดี ที่มีผู้น�ามาทุกเวลาที่ต้องการ ทรงเครื่อง

ขัตติยาภรณ์ที่สวยงามประณตี บรรทมบนพระแท่นและเครือ่งลาดทีง่ดงามและอ�านวย

ความสขุทกุอย่าง  แวดล้อมไปด้วยบรวิาร จะเสด็จไปข้างไหนกม็ยีานพาหนะทีส่วยงาม 

หรอืจะทรงม้า  ทรงช้าง กม็อียูพ่ร้อมสรรพทุกอย่าง ด�ารงอยู่ในฐานะเป็นองค์รัชทายาท 

พระชายาก็ทรงพระสิริโฉม พระโอรสก็เพ่ิงจะประสูติ ตามท่ีแสดงไว้ในพระประวัติ 

พจิารณาดูแล้วก็น่าท่ีจะสละออกได้ยาก เพราะการท่ีสละออกนัน้กไ็ม่ได้หมายความว่า 

สละออกชั่วคราวอย่างสละมาบวช ๓ เดือน แต่ว่าเป็นการสละออกตลอดไป ด้วยมุ่ง

ที่จะได้โมกขธรรม คือความหลุดพ้น ดังกล่าวนั้น

อาศยัทีไ่ด้ทรงมพีระปัญญาทีม่องเหน็สจัจะ คอืความจริงของชวีติอย่างแท้จรงิ  

เรยีกว่า มองเหน็ทกุข์ทีอ่ยู่ในความสขุ อนัใคร ๆ มองไม่เห็น เพราะนกึดวู่า ผูท้ีอ่ยู่ใน

ภาวะที่เป็นสุขเช่นนั้น แวดล้อมไปด้วยอ�านาจวาสนา เครื่องบ�ารุงความสุขทุกอย่าง  

พระชนม์ก็ยงัน้อย พระเกสากยั็งด�าสนทิ พระชายากอ็ยูใ่นพระวยัท่ีสวยงาม พระโอรส

ก็เพิ่งประสูติ ทุกอย่างอยู่ในความสดชื่นเหมือนอย่างดอกไม้ที่เพิ่งบาน ก�าลังงอกงาม  

ยงัไม่แสดงอาการของความร่วงโรยอะไร สิง่เหล่านีค้วรจะเป็นเครือ่งปกปิดไม่ให้มองเหน็

ความทุกข์ คือ แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งก็เป็นเครื่องปกปิดได้จริงส�าหรับคนทั่ว ๆ ไป ใครจะ

มองเหน็ ถ้าว่ากนัด้วยตาเนือ้แล้ว กม็องเหน็แต่ความสดชืน่ ความสมบรูณ์บรบิรูณ์ทกุอย่าง 

แต่ว่าอาศัยตาปัญญา ซึ่งเป็นตาใน จึงได้ทรงมองเห็นความทุกข์ทั้งหลายท่ีซ่อนอยู่ 

ในเครื่องปกคลุมคือความสุขนั้น อันได้แก่ ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ เป็นสัจจะ  

คอืความจรงิของชวีติ ทีโ่ผล่ขึน้มาปรากฏในพระหฤทัยอย่างแจ่มชดั เข้าใจว่าอาศัยเหตุนี้

ท่านจึงได้ยกแสดงเป็นปุคคลาธิษฐานว่า ทรงเห็นเทวทูต คือคนแก่ คนเจ็บ คนตาย 

กับสมณะ เพราะว่าเทวดานั้น ปกติมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อตามที่เชื่อถือกัน เว้นไว้แต่

ว่าต้องการจะมาแสดงกายให้ปรากฏ เพราะว่ากายของเทวดานัน้เป็นกายทพิย์ จะเหน็

ก็เห็นด้วยตาทิพย์ อันเรียกว่าทิพยจักษุ
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สัจจะคือความจริงของชีวิตท้ังสามก็เหมือนเช่นนั้น ในขณะท่ีก�าลังอยู่ในวัย 

ทีส่มบรูณ์ วยัทีส่มบรูณ์นีย่้อมปกปิดไม่ให้มองเหน็ แปลว่าตาเนือ้มองไม่เห็น มองเหน็

แต่ความสวยงาม และส่ิงที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม แต่ว่าตาใจคือปัญญามองเห็น  

กเ็ท่ากับว่าเป็นตาทิพย์น่ันเอง มองลอดเข้าไปเหน็สัจจะ คอืความจรงิทีซ่่อนอยู่ ท่านจงึ

ได้ผกูข้ึนเป็นปคุคลาธษิฐาน ว่าได้ทรงเหน็เทวทตู แม้สมณะกเ็ช่นเดยีวกนั จะมองเหน็

คุณของสมณะก็ด้วยตาปัญญา ตาเนื้อแล้วก็มองไม่เห็น เพราะว่าการเป็นสมณะนั้น  

เศร้าหมองในสายตาเนื้อ แต่ว่าผ่องใสในสายตาของปัญญา อาศัยปัญญาและอาศัย 

พระปณิธาน คือความตั้งพระหฤทัยมุ่งมั่นจริง ๆ จึงได้ทรงสละได้

เมื่อทรงสละแล้ว ก็ทรงด�ารงความเป็นอยู่อย่างตรงกันข้ามทันทีดังที่กล่าวมา

ข้างต้น อาหารที่มีผู้จัดถวายอย่างประณีต ก็เที่ยวขอเขามาเสวย สุดแต่เขาจะให้  

เหมอืนอย่างทีพ่ระไปบณิฑบาต แล้วกไ็ด้อาหารจากชาวบ้านนัน่เอง ดบ้ีางเลวบ้าง เคยทรง

เครื่องขัตติยาภรณ์ ก็มาทรงผ้ากาสายะ หรือผ้ากาสาวะ คือผ้ากรัก ผ้าย้อมน�้าฝาด  

ต้องบรรทมกลางดิน กลางทราย ใต้ต้นไม้ สุดแต่ว่าจะไปรอนแรมลงที่ไหน จะต้อง

เสด็จไปด้วยพระบาทเปล่า ต้องช่วยพระองค์เองทุกอย่าง ไม่มีข้าทาสบริวารมาคอย

ช่วยเหลืออะไรท้ังน้ัน แปลว่าอยูใ่นสภาพท่ีกลบัตรงกนัข้ามทุกอย่าง คล้าย ๆ กับถกูเขา

เนรเทศออกไปจากบ้านจากเมอืง แล้วไม่ได้มสีมบตัอิะไรตดิตวัไปเลย แถมยงัตดัเกสา

เสียด้วย การตัดเกสากลายเป็นคนศีรษะโล้นซึ่งถูกดูถูก อย่างไทยเราเรียกว่าอัปรีย์

จัญไร ไม่เป็นที่นับถืออีกต่อไป และเมื่อทรงผนวชแล้วก็มุ่งท่ีจะแสวงหาโมกขธรรม  

ในข้อนี้ได้มีแสดงไว้ในวินัยปิฎกว่า

ในครั้งแรกได้ทรงศึกษาและปฏิบัติกับอาจารย์อาฬารดาบส และอุททกดาบส  

ได้ทรงปฏบิตัไิด้เสมอกบัอาจารย์ทัง้สอง กท็รงเห็นว่าไม่ใช่ทางหลดุพ้น จงึเสด็จออกไป

ท�าทกุรกริิยา คอืการท�าตนให้ล�าบากหลายประการ ดงัทีท่่านแสดงว่ายังไม่มีใครท�าได้

เสมอเหมอืนมาก่อน แล้วก็ทรงเหน็ว่า แม้การกระท�าทกุรกริยิา คอืการทรมานกายให้

ล�าบากนี ้ เป็นสิง่ท่ีไร้ประโยชน์ ไม่ให้เกิดปัญญาแต่อย่างไร ไม่ใช่ทางของความหลดุพ้น  

จึงได้ทรงเลิก แล้วก็ทรงหวนระลึกถึงปฐมฌาน คือความเพ่งที่หนึ่ง อันหมายถึงสมาธิ

อนัแน่วแน่ เคยทรงได้เมือ่ทรงพระเยาว์ ได้ตามเสดจ็พระราชบดิาไปในพธิแีรกนาขวญั 
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ในขณะที่พระราชบิดาทรงประกอบพิธีแรกนาขวัญนั้น พระองค์ประทับอยู่ ณ ภายใต้

ต้นหว้า ก็ทรงก�าหนดลมหายใจเข้าออก จิตก็เป็นสมาธิจนถึงขั้นปฐมฌาน ทรงได้

ปฐมฌานในครั้งนั้น แต่ว่าต่อมาสมาธินั้นก็เสื่อมไป ได้ทรงระลึกถึงสมาธิจิตที่ทรงได้  

ก็ได้ทรงคิดว่า การปฏิบัติทางสมาธินั้นจะพึงน�าไปสู่ความหลุดพ้นได้ จึงได้ทรงเริ่มจับ

ปฏิบัติทางสมาธิ

เป็นอันว่าได้ทรงเริ่มเข้าทางถูก ทรงปฏิบัติทางสมาธิจนได้อัปปนาสมาธิ คือ

สมาธทิีแ่น่วแน่จนถงึขัน้ฌาน แล้วก็ทรงน้อมจติทีเ่ป็นสมาธไิปเพือ่รู ้กไ็ด้บงัเกดิพระญาณ

คือความหยั่งรู้ขึ้นได้โดยล�าดับ

พระญาณแรก คือพระญาณที่หย่ังรู้ขันธ์ อันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้  

เรยีกง่าย ๆ ว่าระลกึชาติหนหลงัได้ ระลกึย้อนถงึชาตหินหลงัตัง้แต่หนึง่ชาต ิสองชาติ  

ออกไปจนถึงนับไม่ถ้วนชาติ ต่อจากนั้นก็ทรงได้พระญาณคือความหยั่งรู้ที่สอง คือ 

ความหยัง่รูจ้ตุคิอืความเคลือ่นออกไป อปุบตัคิอืความเข้าถงึชาตนิัน้ ๆ ของสตัว์ท้ังหลาย 

ว่าเป็นไปตามกรรม คอืการทีจ่งใจกระท�าทางกาย ทางวาจา ทางใจ ของตนเอง ท�ากรรม

ดกีไ็ปเกดิในชาตทิีด่มีคีวามสขุ ท�ากรรมชัว่กไ็ปเกดิในชาตทิีช่ัว่มคีวามทกุข์ ต่อจากนัน้

ก็ทรงได้พระญาณคือความหยั่งรู้ที่สาม คือความหยั่งรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ คือกิเลส

ทีน่อนจมหมกัหมมอยู่ในใจท้ังหมด อันได้แก่พระญาณทีห่ยัง่รูใ้นทกุข์ รูใ้นเหตเุกดิทกุข์  

รู้ในความดับทุกข์ รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ พระญาณที่หยั่งรู้ในอาสวะ คือ

กเิลสทีน่อนจมหมักหมมอยูใ่นจติ พระญาณทีห่ยัง่รู้ในเหตเุกิดอาสวะ พระญาณทีห่ยัง่รู้

ในความดับอาสวะ พระญาณที่หยั่งรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ

ครัน้ทรงได้พระญาณทีส่ามนี ้จงึเป็นวชิชาความรูแ้จ่มแจ้งสว่างโพลงขึน้ในสจัจะ

ทั้งหลาย เมื่อวิชชาปรากฏข้ึน วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง 

กป็รากฏขึน้ เม่ือทรงได้วชิชาวมุิตติดัง่น้ี จงึทรงเป็นพทุโฺธ คอืเป็นผูท้ีต่รัสรูแ้ล้ว สุสุทโฺธ  

เป็นผูท้ีบ่ริสทุธิห์ลุดพ้นแล้ว กรณุามหณณฺโว ต่อจากนัน้กไ็ด้มพีระกรณุาดัง่ห้วงทะเลหลวง  

เพราะได้เสดจ็จารกิไปประกาศพระพทุธศาสนา ตัง้พระพทุธศาสนาและพุทธบรษิทัขึน้

ในโลก
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ในตอนนี้ พึงพิจารณาท�าความเข้าใจประกอบอีกเล็กน้อยว่า พระญาณที่หนึ่ง

คือพระญาณที่รู้ระลึกถึงชาติหนหลังได้ ที่เรียกว่าระลึกชาติได้ดังกล่าวนั้น เป็นเครื่อง

เปิดโมหะ คอืความหลง เข้าใจผดิเหน็ผดิในเรือ่ง ตายเกิด ตายสูญ เพราะได้ทรงมอง

เห็นว่า มีชาติคือความเกิดมาแล้วติดต่อกันมาโดยล�าดับ นับย้อนหลังขึ้นไปตั้งแต่หนึ่ง

ชาตจินถงึนบัชาตไิม่ถ้วน และพระญาณทีห่ย่ังรูน้ีไ้ด้รู้ถึงรายละเอยีดของชาตนิัน้ ๆ  ด้วย 

ว่ามีชื่อว่าอย่างไร มีอายุอย่างไร มีสุขมีทุกข์อย่างไร ดั่งนี้เป็นต้น

พระญาณที่สอง คือ ความหยั่งรู้ถึงการจุติคือความเคลื่อนออกไป อุปบัติคือ

ความเข้าถึงชาตินั้น ๆ ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม เป็นเครื่องเปิดโมหะคือ

ความหลงในเรือ่งว่าอะไรเป็นเหต ุเพราะว่าเหตปุรากฏแก่พระญาณว่าเป็นไปตามกรรม  

คอืความเคลือ่นออกไปจากชาตหินึง่ แล้วเข้าถงึคอืเกดิขึน้อกีชาตหินึง่นัน้เป็นไปตามกรรม 

คือการที่จงใจกระท�าทางกาย ทางวาจา ทางใจ ของตนเอง กรรมชั่วก็น�าให้ไปเกิดขึ้น

ในชาติที่ชั่วมีทุกข์ กรรมดีก็ให้ไปเกิดในชาติที่ดีมีสุข ท�าให้เกิดความหยั่งรู้แน่นอนลง

ไปในกรรมและผลของกรรม ไม่สงสยั เพราะว่าได้มองเหน็เหมอืนอย่างเป็นสถติปิรากฏ

อยู่ทุกชาติ ในตอนนี้ พึงท�าความเข้าใจเพิ่มเติมว่า จะท�ากรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม  

ก็ต้องเคลื่อนออกจากชาติหนึ่ง และก็เข้าถึงอีกชาติหนึ่ง คือตาย - เกิด - ตาย - เกิด

อยู่เรื่อยไป ตลอดเวลาที่ยังกระท�ากรรมอยู่ และท�าไมจึงยังต้องท�ากรรมอยู่ ทั้งกรรม

ดบ้ีางกรรมชัว่บ้าง กเ็พราะยงัมกีเิลสอนัเป็นเหตใุห้กระท�ากรรม ฉะนัน้ เมือ่ยงัมกีเิลส

อันเป็นเหตุให้ท�ากรรมอยู่ตราบใด ก็ต้องกระท�ากรรมและก็ต้องตาย ต้องจุติ แล้วก็

ต้องเกิด ต้องอุปบัติ คือเคลื่อนและเข้าถึงชาติหนึ่ง ๆ อยู่เรื่อยไป จนกว่าจะสิ้นกิเลส

เพราะฉะนั้น เมื่อทรงได้พระญาณที่สาม คือว่า ได้หยั่งรู้ลงในทุกข์ ในเหตุ

เกิดทกุข์ ในความดับทกุข์ ในทางปฏิบตัใิห้ถึงความดบัทุกข์ ในอาสวะ ในเหตเุกดิอาสวะ 

ในความดับอาสวะ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ จึงทรงดับกิเลสได้สิ้นเชิง  

ความตรสัรูแ้ละความหยัง่รู้ของพระองค์น้ัน กเ็ป็นความหยัง่รูท้ีถึ่งทีสุ่ด ไม่มีความหยัง่รู้

ทีจ่ะยิง่ข้ึนไปอกี ความหยัง่รูใ้นทกุข์นัน้ กต็ัง้ต้นแต่เกดิเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ 

เป็นต้น ดังท่ีเราท้ังหลายสวดมนต์กันอยู่ในเวลาเช้า คือได้ทรงเห็นประจักษ์ชัดว่า  

ไม่ใช่แก่ เจ็บ ตาย เท่านั้นเป็นทุกข์เหมือนอย่างที่ทรงเห็นเมื่อครั้งก่อนที่จะเสด็จออก

ทรงผนวช ทีว่่าทรงเหน็เทวทตูนัน้ คอืเหน็คนแก่ คนเจบ็ คนตาย แต่ว่ายังไม่เห็นเกดิ  
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แต่ในความตรัสรู้ของพระองค์นี้ ได้ทรงเห็นเพิ่มว่าแม้เกิดก็เป็นทุกข์ และเกิดนี่แหละ

เป็นความทุกข์ที่เป็นต้นของทุกข์ทั้งหลายในปัจจุบันชาติ เพราะว่ามีเกิดจึงมีแก่ มีเจ็บ

มตีาย แก่เจบ็ตายนัน้เนือ่งมาจากเกดิ เมือ่เกดิแล้วต้องแก่เจบ็ตายเสมอ จะเกดิขึน้มา

โดยไม่แก่ไม่เจบ็ไม่ตายไม่ได้ เมือ่มชีาตแิล้ว ต้องแก่เจบ็ตายเสมอ เพราะฉะนัน้ โดยที่

แท้แล้ว ชาติคือความเกิดนี้เป็นตัวทุกข์ เป็นต้นของทุกข์ทั้งหลายในชีวิตปัจจุบัน อันนี้

เป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่ีเป็นพระญาณที่สาม และหยั่งรู้ในเหตุเกิดทุกข์ว่า  

ตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ดับตัณหาเสียได้คือ

ความดบัทกุข์ ทางทีท่รงปฏบิตัมิาโดยล�าดบัจนได้ปัญญาได้ญาณท่ีหย่ังรูน้ีเ้ป็นทางปฏบัิติ

ให้ถึงความดบัทกุข์ และเป็นญาณท่ีหยัง่ลงไปจนถึงอาสวะคอืกเิลสทีน่อนจมหมักหมม

อยู่ในจิต เหตเุกดิอาสวะ ความดบัอาสวะ ทางปฏบิตัใิห้ถึงความดบัอาสวะ เพราะตณัหา

ก็เนื่องมาจากอาสวะ มีอวิชชาสวะ เป็นต้น

เป็นอันว่า ได้ทรงปฏบิตัดิ�าเนนิมาโดยสมบรูณ์ ในทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ 

ดับอาสวะ จึงได้ความดับทุกข์ ดับอาสวะสิ้นเชิง พระญาณคือความหยั่งรู้นี้เป็นวิชชา

ความรู ้แจ่มแจ้งสว่างโพลงขึ้น กิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงก็ดับไปหมดเป็นวิมุตติ  

ความหลดุพ้น เหมอืนอย่างว่า เมือ่แสงสว่างปรากฏขึน้ ความมดืกห็ายไป ส่ิงทัง้หลาย

ที่ถูกความมืดปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้จึงปรากฏอย่างชัดแจ้งสมบูรณ์ทุกประการ จึงทรง

เป็น พุทฺโธ ผู้รู้ผู้เห็น รู้เห็นทุกอย่าง รู้เห็นสมบูรณ์ นี่แหละเรียกว่า ผู้ตรัสรู้ สุสุทฺโธ  

เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นอันว่าได้ทรงประสบโมกขธรรม  

ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตามที่ได้ทรงตั้งพระหฤทัยไว้

ศาสนาและพระไตรปิฎก

ค�าว่า ศาสนา แปลว่า ค�าสอน หรือค�าส่ังสอน รวมเข้ากับค�าว่าพุทธเป็น 

พุทธศาสนา แปลว่า ค�าสอนของพระพุทธะ หรือว่าค�าส่ังสอนของพระพุทธะ ค�านี้

พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ขึ้นเองเป็นครั้งแรกเมื่อทรงแสดงโอวาทพระปาติโมกข์ คือแสดง

พระโอวาทที่เป็นปาติโมกข์ คือเป็นหัวข้อใหญ่ เมื่อตรัสรู้แล้วได้ ๒-๓ พรรษา ก็เรียก

ว่าเมื่อต้นพุทธกาลทีเดียว ปรากฏในพระคาถาหนึ่งของโอวาทปาติโมกข์นั้นว่า
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สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ท�าบาปทั้งปวง

กุสลสฺสูปสมฺปทา การยังกุศลให้ถึงพร้อม คือการท�ากุศลให้สมบูรณ์

สจิตฺตปริโยทปนํ การท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นีเ้ป็นศาสนา คอืค�าสอนของพระพทุธทัง้หลาย ดัง่นี้

ค�าว่า พุทฺธาน สาสน� ก็คือพุทธศาสนานั่นเอง ต่อมาก็ได้ใช้ค�านี้เป็นชื่อแห่ง

ศาสนาของพระพุทธเจ้าว่า “พุทธศาสนา” ตามพระประวัติเดิม พระพุทธเจ้าแสดงแต่

ค�าสอน คือเป็นค�าสอนส�าหรับอบรมจิตใจ ยังไม่ได้ทรงแสดงค�าสั่งคือพระวินัย แต่ว่า

ต่อมาเมื่อภิกษุทั้งหลายมีมากขึ้น ผู้มาบวชก็มาจากตระกูลต่าง ๆ กัน มีอัธยาศัยและ

มีความมุ่งหมายต่าง ๆ กัน และมีจ�านวนมากขึ้น มีลาภสักการะต่าง ๆ เกิดมากขึ้น  

เป็นต้น จึงท�าให้ภิกษุบางรูปประพฤติไม่เรียบร้อยเสียหาย จนถึงมีค�าติฉินบังเกิดขึ้น  

พระพทุธเจ้าทรงทราบจงึทรงบญัญตัพิระวนิยั ห้ามความประพฤตเิช่นนัน้เป็นคราว ๆ  มา 

พระวนิยันีเ้ป็นค�าสัง่ ฉะนัน้ แต่เดิมมาในขัน้แรกมแีต่ค�าสอนยงัไม่มคี�าสัง่ ค�าว่าศาสนา

จึงแปลว่าค�าสอนอย่างเดียว แต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้น ค�าว่าศาสนา

จึงแปลว่าค�าสัง่สอน ค�าสัง่นัน้หมายถงึพระวนิยั ค�าสอนนัน้หมายถงึพระธรรม อนัหมาย

ถึงค�าสอนเป็นเครื่องอบรมจิตใจดังกล่าว

ขอให้ท่านท้ังหลายท�าความเข้าใจว่า ค�าว่า “ธรรม” นัน้ใช้ในความหมายหลายอย่าง 

ใช้ในความหมายท่ีกว้างครอบคลุมไปท้ังหมดกไ็ด้ ใช้ในความหมายทีแ่คบเฉพาะอย่างใด

อย่างหนึ่งก็ได้ ค�าว่าธรรมที่ใช้ในค�าว่าตรัสรู้พระธรรม หรือว่าแสดงพระธรรมสั่งสอน

ที่ใช้ทั่ว ๆ ไป ย่อมหมายความครอบคลุมทั้งหมด แต่ว่าเมื่อแยกออกเป็นค�าสั่งและ 

ค�าสอน ค�าสัง่นัน้เรยีกว่าพระวนิยั ค�าสอนกค็งเรยีกว่า ธรรมหรอืธรรมะ ซึง่ในทีน่ีเ้มือ่

มาคู่กันกับวินัยว่าธรรมวินัย ค�าว่าธรรมก็มีความหมายจ�ากัดจ�าเพาะที่เป็นค�าสอน  

อันไม่ใช่เป็นค�าสั่งหรือวินัยเท่าน้ัน โดยแยกค�าสั่งออกไปอีกพวกหนึ่งเรียกว่าวินัย  

จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ท�าความเข้าใจถ้อยค�าที่ใช้ดั่งนี้

พระพุทธศาสนานั้นจึงแยกออกเป็นธรรมที่เป็นค�าสอนส่วนหนึ่ง วินัยที่เป็น 

ค�าสัง่ส่วนหนึง่ ในสมยัพุทธกาลก็น่าจะแยกออกเป็นสองส่วนดัง่นี ้ฉะนัน้ ในสมยัทีใ่กล้

จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ได้ทรงตั้งให้พระธรรมวินัย เป็นศาสดาแทนพระองค์  
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ในเมือ่พระองค์เสดจ็ดบัขนัธ์ปรนิิพพานล่วงไป ดงัทีต่รัสไว้แปลความว่า “ธรรมและวินยั

อันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นเป็นศาสดา 

ของท่านทั้งหลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา” ดั่งนี้

ตามพระพทุธภาษิตนีก้แ็สดงว่า พระพทุธศาสนานัน้แยกเป็นสอง คอื เป็นธรรม

ส่วนหนึ่ง เป็นวินัยส่วนหนึ่ง หรือเรียกว่าแยกออกเป็นสองปิฎก ในต�านานสังคายนา

ครั้งที่ ๑ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานล่วงไปได้ ๓ เดือน และในต�านาน

สงัคายนาครัง้ท่ี ๒ เม่ือพระพุทธเจ้าเสดจ็ดบัขันธ์ปรนิิพพานล่วงไปได้ประมาณ ๑๐๐ ปี 

กป็รากฏว่าพระพทุธศาสนายงัคงแยกออกเป็น ๒ ปิฎก คอืพระธรรมวนิยั หรอืว่าวนิยั

และธรรม แต่ต่อมาในสมัยสังคายนาครั้งที่ ๓ ตามที่แสดงไว้ในต�านานจึงได้แยกออก

เป็น ๓ ปิฎก ดัง่ท่ีไทยเราเรยีกว่า ไตรปิฎก คอืมาจากค�าบาลว่ีา ตปิิฏก คอืวินยัปิฎก  

สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก

ค�าว่า  “ปิฎก” นั้น แปลว่าตะกร้า ที่เป็นวัตถุก็หมายถึงตะกร้าส�าหรับใส่ผล

ไม้หรือสิ่งของทั้งหลายนี้แหละ มาใช้เป็นชื่อของการจ�าแนกหมวดหมู่แห่งพระศาสนา

คือค�าสั่งสอน คือว่าแยกออกเป็นสามตะกร้า คือว่าแยกออกเป็นสามหมวดใหญ่ ๆ  

น่ันเอง วินัยนั้นก็คงรวมเข้าเป็นหมวดหนึ่ง หรือว่ารวมใส่ไว้ในตะกร้าใบหนึ่งเรียกว่า  

วินัยปิฎก ธรรมคือค�าสอนนั้นแยกออกเป็นสองหมวดหรือว่าแยกใส่ไว้ในสองตะกร้า  

คอืว่าบรรดาค�าสอนท่ีได้ทรงสอนแก่บุคคลนัน้ ๆ ในโอกาสนัน้ ๆ เป็นค�าสอนทีม่บีคุคล

เป็นต้นเป็นผู้รับเทศนา รวมใส่เข้าในตะกร้าหน่ึง หรอืรวมใส่เข้าไปในหมวดหนึง่เรยีกว่า 

สตุตนัตปิฎก หมวดพระสตูร ส่วนค�าสอนทีแ่สดงแต่ข้อธรรม ไม่กล่าวว่าแสดงแก่ใคร

ที่ไหน โดยยกหัวข้อขึ้นเป็น ๔ หัวข้อ คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน แล้วก็แสดง

อธิบายไปตามหัวข้อท้ัง ๔ น้ี ก็รวมใส่ไปในตะกร้าใบหนึ่ง คือไว้หมวดหนึ่งเรียกว่า  

อภิธรรมปิฎก

ในชัน้อรรถกถา ท่านพระอาจารย์ผูแ้ต่งอธบิายพระคมัภร์ีจงึได้กล่าวอธบิายว่า

พระพุทธเจ้าได้เสดจ็ขึน้ไปทรงแสดงโปรดพระพทุธมารดาในสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ค�าแสดง

ในชั้นอรรถกถา ซึ่งแต่งเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปหลายร้อยปีหรือว่าตั้งพันปี ส่วนใน

เนือ้หาของพระอภธิรรมปิฎกเองนัน้ ไม่มบีอกว่าแสดงแก่ใครทีไ่หน และค�าว่าอภธิรรม

นัน้แปลว่าธรรมท่ีย่ิง อันหมายถึงว่า เป็นธรรมทีย่ิง่ใหญ่กว่าธรรมอืน่ ๆ หมายความว่า 



12 รู้จักพระพุทธศาสนา

เฉพาะธรรม คอืแสดงจ�าเพาะธรรมเท่านัน้ ไม่กล่าวถงึเรือ่งประกอบทั้งหลายดัง่นีก้ไ็ด้  

หมายความว่าเป็นอธบิายธรรม เท่ากบัว่าเป็นอรรถกถา คือเป็นถ้อยค�าท่ีอธบิายเนือ้ความ

อย่างหนึ่งดั่งนี้ก็ได้ บรรดาผู้ที่นับถือพระอภิธรรมปิฎกเป็นอันมาก มักจะพอใจ 

ในค�าอธิบายว่า อภิธรรมคือธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมทั้งหลาย แต่ว่าผู้ที่ใคร่ครวญเป็น

ส่วนมากที่วางใจเป็นกลาง มักจะพอใจในอธิบายว่า ค�าอภิธรรมหมายถึงเฉพาะธรรม 

หรือว่าหมายถึงอธิบายธรรม หรือเท่ากับว่าเป็นอรรถกถา เป็นถ้อยค�าท่ีอธิบาย 

เนื้อความของธรรมอย่างหนึ่งดั่งนี้

ค�าว่า วนิยั นัน้ แปลว่า แนะน�า แปลว่า ก�าจดั ทีแ่ปลว่า แนะน�าก็คอื แนะน�า

ความประพฤติทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยดีงาม ที่แปลว่า ก�าจัดก็คือ ก�าจัดโทษ  

อันเกิดจากความประพฤติชั่วประพฤติผิดทางกายทางวาจา

ค�าว่า สุตตันตะ มีค�าแปลหลายอย่างเช่น แปลว่า เป็นเหมือนอย่างเส้นด้าย

ที่ร้อยดอกไม้ กล่าวคือเป็นเครื่องรวบรวมประมวลเข้ามาซึ่งข้อธรรมทั้งหลาย จัดให้

เป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และยังมีค�าแปลอย่างอื่นอีก

ค�าว่า อภิธรรม นั้น ก็ดังท่ีได้กล่าวแล้ว แปลว่า ธรรมที่ยิ่งใหญ่ แปลว่า  

เฉพาะธรรม แปลว่า อธิบายธรรม

พระพุทธศาสนาจึงได้แยกออกเป็น ๓ หมวด ๓ ตะกร้า คือวินัยปิฎก  

สตุตันตปิฎก อภธิรรมปิฎก ดัง่นี ้ท่านแสดงว่าพระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมสัง่สอนด้วย

ภาษาของชาวมคธ ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองท่ีคนพูดกันเข้าใจกันง่าย ในท้องถ่ินนั้น  

ในเวลานั้น เพราะฉะนั้น จึงได้ใช้ภาษามคธเป็นภาษาของพระพุทธศาสนา หลักฐาน 

ที่รับนับถือกันมาจนถึงบัดน้ีน้ันเป็นหลักฐานที่ได้จากลังกาทวีปหรือประเทศศรีลังกา 

ดังที่มีเล่าในประวัติพระพุทธศาสนาว่า

ในสมัยสังคายนาครั้งที่ ๓ พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปคืออินเดีย  

ได้ทรงส่งพระมหินทเถระซึง่เป็นพระราชโอรสพร้อมท้ังคณะสงฆ์ไปเผยแผ่พระพทุธศาสนา

ในลังกาทวีป พระเจ้าแผ่นดินลังกาพร้อมท้ังประชาชนก็ได้รับนับถือพระพุทธศาสนา 

มาตัง้แต่ในครัง้นัน้ พระพทุธศาสนาจงึได้ตัง้มัน่ลงในลงักาทวปี และได้กระท�าสงัคายนา

ครั้งแรกในลังกาทวีป นับต่อจากท่ีท�าในชมพูทวีปก็เป็นครั้งที่ ๔ เป็นการแสดงว่า
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พระพทุธศาสนาได้ต้ังม่ันลงในลงักาทวปีแล้ว และต่อมาในพทุธศตวรรษที ่๕ พระสงฆ์

ในลงักาทวปีได้ปรารภกนัขึน้ว่า ความทรงจ�าของบคุคลได้เสือ่มลง การทีจ่ะทรงจ�าปาพจน์

คอืถ้อยค�าทีเ่ป็นประธาน คอืพระธรรมวนิยัหรอืพระไตรปิฎก พทุธวจันะ เป็นการยาก  

จงึได้ประชมุกนัท�าสงัคายนานับเป็นครัง้ที ่๕ จารกึพระไตรปิฎกเป็นตัวอักษร พระไตรปิฎก

จึงได้เป็นตัวอักษรขึ้นตั้งแต่ในพระพุทธศตวรรษที่  ๕ ในลังกาทวีป และได้จารึกด้วย

ภาษามคธ ซ่ึงนับถือว่าเป็นภาษาท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ส่ังสอน และพระไตรปิฎก 

ทีจ่ารกึเป็นตัวอักษรนัน้ ได้เรยีกอีกค�าหนึง่ว่า “บาล”ี ค�าว่า “บาล”ี นัน้ แปลว่า เป็นต้น

แบบหรือเป็นแบบอย่าง ค�านี้ใช้เรียกเป็นชื่อของคันนาของชาวนา ชาวนาเม่ือท�านาก็

ต้องท�าคนันา การท�าคนันานัน้เป็นแนวบอกเขตของนาด้วย เป็นเครือ่งกัน้น�า้หรอืขงัน�า้

ส�าหรับใช้ในนาด้วย จงึน�าเอาค�านีม้าใช้เรียกพระไตรปิฎกหรอืพระธรรมวนิยัท่ีจารกึขึน้

ไว้เป็นต้นแบบนั้นว่า “บาลี” คือเป็นแนวเป็นเขตส�าหรับที่จะแสดงว่านี้เป็นพุทธวจนะ  

น้ีเป็นพระธรรมวนิยั เป็นพระไตรปิฎก เป็นปาพจน์ (พทุธวจนะ) คอืค�าทีเ่ป็นประธาน  

ของพระพทุธเจ้า แสดงแนว แสดงเขต และในขณะเดยีวกนักเ็ป็นเครือ่งกัน้ เป็นเครือ่ง

ป้องกันเพื่อมิให้สัทธรรมปฏิรูป คือค�าสั่งสอนที่เป็นของปลอมแปลกปลอมเข้ามา คือ

ว่าถ้านอกจากนี้แล้วไม่ใช่ ถ้าเป็นในนี้แล้วจึงจะใช่ เพราะฉะนั้น จึงได้เรียกว่าเป็น 

ภาษาบาลีอีกอย่างหน่ึง แต่ก็พึงทราบว่า ค�าว่าภาษาบาลีน้ัน ไม่ใช่เป็นช่ือของภาษา

โดยตรง ชื่อของภาษาโดยตรงนั้นคือภาษามคธ หรือเรียกว่า “มาคธี” ภาษามาคธี  

ภาษาของชาวมคธ

เพราะฉะนัน้ ภาษามคธจงึเป็นภาษาทีจ่ารกึพระพทุธวจนะ ได้ใช้ศึกษาสบืต่อ

มาจนถึงบัดนี้ และก็ได้มีบัญญัติท่ีนับถือกันว่าเป็นพระพุทธบัญญัติว่า ในสังฆกรรม 

ทั้งปวงนั้นให้ใช้ภาษามคธ ดังที่เราท้ังหลายได้ใช้ในพิธีอุปสมบท ตลอดจนถึงในการ

ท่องบ่นสวดมนต์ทัง้หลายกใ็ช้ภาษามคธเป็นหลกัอยู ่และภาษาไทยเรากไ็ด้รบัเอาภาษา

มคธมาใช้เป็นอันมาก เช่น ค�าว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็เป็นภาษามคธ 

ทั้งนั้น เอามาใช้เป็นค�าไทย เพราะว่าจะเอาค�าไทยแท้ ๆ มาใช้นั้นก็หายากมาก หรือ

ว่าหาไม่ได้ ทีจ่ะให้มีความหมายครอบคลมุความหมายเดมิทัง้หมดได้ เช่นค�าว่า พระพทุธ  

จะใช้ค�าไทยว่าอะไรครอบคลุมไปทั้งหมดก็ยาก ค�าว่าพระธรรมพระสงฆ์เช่นเดียวกัน  

เพราะฉะนั้น จึงต้องน�าภาษามคธมาใช้กัน
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ตามทีก่ล่าวมานี ้ศาสนากค็อืค�าสัง่สอนได้แก่ พระธรรมวนิยั ซึง่เดมิแยกออก

เป็น ๒ คือธรรมส่วนหนึ่ง วินัยส่วนหนึ่ง และต่อมาก็แยกออกเป็น ๓ เรียกว่า  

พระไตรปิฎก และใช้ภาษามคธหรอืทีเ่รยีกต่อมาว่า ภาษาบาลเีป็นหลกั ได้มาจากลงักา

ทวีปต้ังแต่สังคายนาครั้งท่ี ๕ พระพุทธศาสนาสายเถรวาทได้ใช้คัมภีร์พระไตรปิฎก 

ที่จารึกในลังกาดังกล่าวนี้ เหมือนกันหมดในทุกประเทศจนบัดนี้ 

ค�าว่าศาสนานั้น จึงหมายถึงดังที่กล่าวมานี้ส่วนหนึ่ง อันจะพึงเรียกว่า 

ปริยตัศิาสนา ศาสนาคือพระปรยิตั ิ อันหมายถงึพระธรรมวนิยัหรอืพระไตรปิฎกทีพ่งึ

เล่าเรยีนศกึษากัน เม่ือกล่าวให้สมบูรณ์แล้ว ยงัมอีีกสอง คอืปฏบิตัศิาสนา ศาสนาได้แก่

การปฏบิตั ิคอืการปฏบิตัพิระธรรมวนิยั ทางกาย ทางวาจา ทางใจ และปฏเิวธศาสนา 

ศาสนาคือการรู้แจ้งแทงตลอด อันหมายถึงผลการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตั้งแต ่

เบือ้งต้นจนถึงความรู้แจ้งแทงตลอดในมรรคผลนพิพาน จงึรวมศาสนาเบด็เสรจ็เป็น ๓

๑. ปริยัติศาสนา

๒. ปฏิบัติศาสนา

๓. ปฏิเวธศาสนา

นีค้อืพระพทุธศาสนา หากจะเทยีบด้วยต้นไม้ พระพทุธศาสนานัน้กเ็ปรยีบเหมอืน

อย่างต้นไม้ทัง้ต้น ปรยิตัศิาสนานัน้เปรยีบเหมือนราก ปฏบิตัศิาสนาเปรยีบเหมือนต้น  

พร้อมทั้งแก่นกิ่งใบทั้งหมด ปฏิเวธศาสนานั้นเปรียบเหมือนผลของต้นไม้ รวมทั้งหมด

กเ็ป็นต้นไม้ท้ังต้น คอื ปริยติัศาสนา ปฏิบติัศาสนา และปฏเิวธศาสนา น้ีคอืพระพทุธศาสนา

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

จะได้กล่าวถงึธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน ลกัษณะแห่งธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงสัง่สอนนัน้ ดงัทีไ่ด้ยกมาแสดงไว้ในตกิะ คอืหมวด ๓ แห่งธรรมวภิาค ในนวโกวาท คอื

๑. ทรงสัง่สอนเพือ่รู ้ไม่ใช่เพือ่ไม่รู ้คอืเพือ่ให้รู้ยิง่เหน็จรงิในธรรมทีค่วรรูค้วรเหน็

๒. ทรงสั่งสอนมีนิทาน คือมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้
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๓. ทรงสัง่สอนมปีาฏิหารย์ิ คือเป็นจรงิ ผูป้ฏบิตัย่ิอมได้รับผลตามสมควรแก่ 

 การปฏิบัติ

ตามลักษณะที่กล่าวนี้จะพึงเห็นได้ว่า มิได้ทรงสั่งสอนทั้งหมดที่พระองค์ได้

ตรัสรู้ แต่ว่าทรงเลือกสอนจ�าเพาะที่ได้ในลักษณะทั้ง ๓ นั้น

ในข้อนี้ได้มีเรื่องเล่าไว้ว่า คร้ังหนึ่ง ได้เสด็จประทับอยู่ในป่าไม้สีสปา คือ 

ไม้สีเสียด ได้ทรงกอบเอาใบไม้สีเสียดท่ีตกอยู่ที่พื้นดินขึ้นมาก�าพระหัตถ์หนึ่ง แล้วก็

ตรสัแก่ภิกษทุัง้หลายว่า ใบไม้สเีสยีดในก�าพระหัตถ์กบัใบไม้สีเสยีดในป่าทัง้สิน้ ส่วนไหน

จะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่า ใบไม้สีเสียดในป่าท้ังส้ินมากกว่ามากนัก

พระองค์จึงตรัสว่า ธรรมท่ีทรงตรัสรู้น้ันก็เหมือนอย่างใบไม้สีเสียดในป่าท้ังสิ้น แต่ว่า

ธรรมทีท่รงสัง่สอนนัน้เหมอืนอย่างใบไม้สเีสียดในก�าพระหัตถ์เท่านัน้ แต่ว่าแม้เช่นนัน้

ธรรมท่ีทรงสัง่สอนนัน้กเ็ป็นธรรมทีเ่พยีงพอ ซึง่ผูฟั้งจะปฏบิตัเิพือ่ให้ได้รบัผลจนถงึอย่าง

สูงสุดคือว่าพ้นทุกข์ได้ ดั่งนี้

อนึ่ง เมื่อจะทรงสั่งสอนแก่ผู้ใด ก็ย่อมจะทรงเลือกธรรมสั่งสอนให้เหมาะแก่

อปุนสิยัของผูฟั้งนัน้ ๆ ด้วย ตามทีแ่สดงว่าได้ทรงพิจารณาตรวจดสูตัวโลกทกุเวลาเช้า  

ว่าจะมีผู้ใดสมควรที่จะไปทรงโปรด และจะควรทรงโปรดด้วยธรรมข้อใด อย่างใด  

เพราะฉะนั้น ธรรมที่ทรงแสดงออกไปแล้วแก่ใคร ผู้นั้นจึงได้รับผลเสมอ ไม่มีที่จะไร้

ผล  ข้อน้ีเป็นธรรมดาของพระพทุธเจ้าพระบรมศาสดา ซึง่จะต้องทรงแสดงธรรมให้ผู้

ฟังได้รับผลเสมอตามควรแก่อุปนิสัย

ปฐมเทศนา คือเทศนาครั้งแรกของพระองค์อันเรียกว่า ธรรมจักร หรือ 

ธมัมจกักปัปวตันสตูร พระสตูรท่ีว่าด้วยการยังจกัรคอืธรรมให้เป็นไปนัน้ ได้ทรงแสดง

ถึงความตรัสรู้ของพระองค์เองพร้อมทั้งทางที่ทรงปฏิบัติมา และทรงแสดงถึงว่าได้ทรง

ตรัสรู้อะไรและตรัสรู้อย่างไร ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาจึงสมควรท่ีจะทราบ ประการ

แรกเมื่อก่อนจะตรัสรู้ พระองค์ทรงปฏิบัติมาอย่างไร ตามปฐมเทศนานี้กล่าวไว้ว่า   

อนับรรพชติคือผูบ้วชผูมุ่้งนพิพาน อันเป็นธรรมท่ีดบักเิลสและกองทกุข์ด้วยประการทัง้ปวง 

พึงเว้นจากความประกอบตนไว้ด้วยความสุขสดชื่นในกามทั้งหลาย และพึงเว้นจาก 

ความประกอบตนในการทรมานตนให้ล�าบาก เพราะว่าเป็นทางสุดโต่งสองข้างที่ไม่ให้



16 รู้จักพระพุทธศาสนา

บังเกิดผลตามที่มุ ่งหมายนั้น แต่พึงปฏิบัติตนในทางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา  

ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง ไม่ข้องเกี่ยวด้วยทางสุดโต่งท้ังสองนั้น อันได้แก่  

มรรคมีองค์ ๘ ประการ คือ

๑. สัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ

๒. สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ

๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ

๔. สัมมากัมมันตะ    การงานชอบ

๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ

๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ

๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ

๘. สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ

ทางทั้ง ๘ ประการนี้ ท�าให้เกิดจักษุคือดวงตา ท�าให้เกิดญาณคือความหยั่งรู้  

เป็นไปเพือ่ความสงบระงบั เป็นไปเพือ่ความรูพ้ร้อม เป็นไปเพ่ือพระนพิพาน เป็นอนัว่า

ทรงแสดงว่าได้ทรงเว้นจากทางกาม และเว้นจากทางทรมานตนให้ล�าบาก แต่ว่าทรง

ปฏบิตัใินทางอนัเรยีกว่ามชัฌมิาปฏปิทา ข้อปฏบิตัอินัเป็นหนทางกลาง ซึง่หมายความ

ว่าอยู่ในระหว่างทางทั้งสองนั้น ไม่ข้องเกี่ยวด้วยทางท้ังสองนั้น อันเป็นเหตุให้ทรงได้

จักษุดวงตาเห็นธรรม ได้ญาณคือความหย่ังรู้ จึงมีปัญหาว่า จักษุดวงตาท่ีมองเห็น  

ญาณคือความหยั่งรู้นั้น รู้เห็นในอะไร จึงมาถึงตอนที่สองของปฐมเทศนาที่แสดงว่า  

อริยสัจจะ คือความจริงที่พระอริยะคือผู้เจริญประเสริฐพึงรู้ ความจริงที่ท�าผู้รู้ให้เป็น

พระอริยะ คือว่าความจริงอย่างประเสริฐ ความจริงอย่างยิ่ง ๔ ประการได้แก่

๑. ทุกข์

๒. ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

๓. ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์

๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หรือเรียกสั้นว่า  

  มรรค
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ทุกข์ นั้น ก็ได้แก่ ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์  

ความโศกคือความแห้งใจ ความคร�่าครวญใจ ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ  

ความคับแค้นใจ เป็นทกุข์ ความประจวบกบัส่ิงท่ีไม่เป็นทีร่กัเป็นทุกข์ ความพลดัพราก

จากสิง่ทีรั่กเป็นทุกข์ ปรารถนาไม่ได้สมหวงัเป็นทกุข์ กล่าวโดยย่อแล้ว ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอื   

๕ ประการเป็นทุกข์

ทกุขสมุทยั เหตใุห้เกดิทุกข์นัน้ ได้แก่ ตณัหา คอืความดิน้รนทะยานอยากของใจ 

อันน�าไปสู่ภพใหม่ ประกอบกับนันทิ คือความเพลิน ราคะ คือความติดใจยินดี  

มีความบันเทิงยินดียิ่งในอารมณ์นั้น ๆ ได้แก่กามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไป

ในกาม คือในสิ่งท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยาน

อยากไปในภพคือ ความเป็นนั่นเป็นนี่ วิภวตัณหา คือความทะยานอยากไปในวิภพ  

คือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่

ทกุขนิโรธ ความดบัทุกข์ ก็ได้แก่ ความดบัตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก

ได้สิ้นเชิง ทุกข์จะดับไปหมด

มรรค ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น ดังกล่าวแล้ว

อริยสัจจ์ ๔ น้ีเอง เป็นธรรมท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ คือได้ทรงรู้ทรงเห็น  

ในตอนท่ีสาม แสดงว่าตรสัรูอ้ย่างไร เพราะทีเ่รยีกว่ารู้ ๆ นัน้กย็งัมลีกัษณะหลายอย่าง  

ฉะนั้น ความรู้ของพระองค์ที่เรียกว่าเป็นความตรัสรู้นั้นมีลักษณะอย่างไร จึงได้ทรง

แสดงว่า จักษุคือดวงตา ญาณคือความหยั่งรู้ ปัญญาคือความรู้ทั่ว วิชชาคือความรู ้

แจ่มแจ้ง อาโลกะคอืความสว่าง ได้บงัเกดิผดุขึน้แก่พระองค์ในธรรมทัง้หลาย ทีไ่ม่เคย

ทรงสดับมาก่อนว่า

นี้ทุกข์ ทุกข์นี้ควรก�าหนดรู้ ทุกข์นี้ได้ก�าหนดรู้แล้ว

นี้สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ สมุทัยนี้พึงละ สมุทัยนี้ละได้แล้ว

น้ีนโิรธคอืความดับทกุข์ นโิรธนีพ้งึกระท�าให้แจ้ง นโิรธนีไ้ด้กระท�าให้แจ้งแล้ว

น้ีมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ มรรคนี้ควรอบรมท�าให้มีให้เป็นขึ้น  

มรรคนี้ได้อบรมและท�าให้มีให้เป็นขึ้นแล้ว   



18 รู้จักพระพุทธศาสนา

ญาณ คือความหยั่งรู้ของพระองค์ ได้ผุดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้เคยทรง

สดับมาก่อน ก็คือในอริยสัจจ์ท้ังหลาย ๔ นี้เอง โดยอาการที่เรียกว่ามีวนรอบสาม  

มีอาการสิบสอง ญาณคือความหยั่งรู้ของพระองค์ในสัจจะทั้ง ๔ วนไปในสัจจะทั้ง ๔  

สามรอบจึงมีอาการเป็นสิบสอง

ในข้อนี้ขอให้ท�าความเข้าใจว่า วนไปในสัจจะทั้ง ๔ สามรอบนั้น คือวนไปใน

ทกุขสจัจะ สจัจะคอืทกุข์ โดยเป็นสจัจญาณ คอืความหย่ังรูใ้นสัจจะความจรงิว่า นีเ้ป็น

ทุกข์จริง ในสมุทัยโดยเป็นสัจจญาณว่า นี้เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จริง ในนิโรธคือ 

ความดับทุกข์ โดยเป็นสัจจญาณว่า น้ีเป็นความดับทุกข์จริง ในมรรคคือทางปฏิบัติ 

ให้ถงึความดบัทกุข์ โดยเป็นสจัจญาณว่า นีเ้ป็นมรรคคือทางปฏบัิตใิห้ถึงความดบัทุกข์จริง 

วนไปในสจัจะทัง้ ๔ โดยเป็นสจัจญาณ ความหย่ังรู้ในสัจจะคอืความจรงิ ดัง่นีร้อบหนึง่

วนไปในสัจจะทั้ง ๔ โดยเป็นกิจจญาณ คือความรู ้ในกิจหน้าที่ที่พึงท�า   

หรือข้อที่พึงท�าข้อที่พึงปฏิบัติว่า ทุกข์ควรก�าหนดรู้หรือว่าควรรู้ให้รอบคอบ สมุทัยคือ

เหตใุห้เกดิทุกข์ควรละ นโิรธความดบัทุกข์ควรกระท�าให้แจ้ง มรรคคอืทางปฏบิติัให้ถงึ

ความดบัทกุข์ควรอบรมให้มใีห้เป็นขึน้ วนไปในสจัจะทัง้ ๔ โดยเป็นกิจจญาณ ความรูใ้น

กิจคือว่าหน้าที่ที่ควรท�าหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ ดั่งนี้รอบหนึ่ง

วนไปในสัจจะทั้ง ๔ โดยเป็นกตญาณ คือความหย่ังรู้ในกิจนั้นแหละว่า  

ได้กระท�าส�าเร็จแล้วว่า ทุกข์ ได้ก�าหนดรู้แล้ว สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ ละได้แล้ว  

นิโรธความดับทุกข์ ได้กระท�าให้แจ้งแล้ว มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  

ได้อบรมให้มใีห้เป็นขึน้แล้ว วนไปโดยเป็นกตญาณ คอืความหยัง่รู้ในกจินัน่แหละซึง่ได้

กระท�าส�าเร็จแล้วในสัจจะทั้ง ๔ นี้รอบหนึ่ง

จงึเรยีกว่าเป็นญาณ คือความหย่ังรูท้ีม่วีนรอบสามในสัจจะทัง้ ๔ สามส่ีจงึเป็น

สิบสอง เรียกว่ามีอาการสิบสอง ญาณคือความหยั่งรู้ในสัจจะทั้ง ๔ ที่มีวนรอบสาม 

มีอาการสิบสองดั่งนี้ คือความตรัสรู้

เพราะฉะนั้น ถ้าจะมีปัญหาว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไร ก็ตอบได้ว่า ตรัสรู้

อรยิสจัจญาณท้ัง ๔ ถามว่า ตรสัรูอ้ย่างไร ก็ตอบได้ว่า ตรสัรูด้้วยญาณคอืความหยัง่รูท้ี่

มวีนรอบสามมอีาการสบิสองในสจัจะทัง้ ๔ นัน้ ทีม่วีนรอบสามนัน้กค็อื โดยสจัจญาณ
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ความหยั่งรู้ในสัจจะคือความจริง โดยกิจจญาณความหยั่งรู้ในกิจคือหน้าที่ที่พึงกระท�า

ที่พึงปฏิบัติ โดยกตญาณความหยั่งรู้ในกิจนั่นแหละว่าได้กระท�าส�าเร็จแล้ว

ฉะนัน้ พระสตูรนีจึ้งเป็นพระสูตรทีส่�าคญั แสดงถงึความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า

พร้อมทั้งทางที่ทรงปฏิบัติมา และพึงอธิบายได้ในพระนามว่า สัมมาสัมพุทโธ สัมมา 

ก็แปลว่าชอบ สัมก็แปลว่าเอง พุทโธแปลว่ารู้หรือว่าตรัสรู้ รวมกันเป็นสัมมาสัมพุทโธ  

แปลว่าผู้รู้เองโดยชอบ หรือว่ารู้ชอบเอง รู้ก็คือตรัสรู้ในสัจจะทั้ง ๔ ด้วยญาณคือ 

ความหยั่งรู้ ที่มีวนรอบสาม มีอาการสิบสองในสัจจะทั้ง ๔ เอง

ที่อธิบายกันมาว่าตรัสรู ้ด้วยพระองค์เอง ก็เพราะว่าญาณคือความหยั่งรู ้

ดังกล่าว ได้บังเกิดผุดขึ้นในธรรมที่มิได้ทรงสดับมาก่อน เมื่อเป็นดั่งนี้ ความตรัสรู้ใน

สัจจะทั้งสี่ของพระองค์จึงเป็นความตรัสรู้ขึ้นเองโดยไม่ได้ทรงฟังจากใครมาก่อน และ

โดยชอบก็เพราะว่าทรงปฏบัิตมิาในมชัฌมิาปฏปิทา ได้แก่มรรคมอีงค์ ๘ มสัีมมาทฏิฐิ   

ความเห็นชอบเป็นต้น จึงได้ตรัสรู้ขึ้น ความตรัสรู้น้ันเล่าก็เป็นความตรัสรู้ที่ถูกต้อง  

เป็นความตรัสรู้ที่ชอบ ไม่มีความผิดความบกพร่อง แม้แต่ประการใดประการหนึ่ง  

เพราะฉะนั้น จึงได้พระนามว่า สัมมาสัมพุทโธ ผู้ตรัสรู้ชอบเอง หรือผู้ตรัสรู้เอง 

โดยชอบ

หน้าที่ปฏบิัตใินอรยิสัจจ์

ธรรมหมวดใหญ่อนัเป็นทีป่ระมวลเข้าแห่งพระพุทธศาสนาท้ังหมด ธรรมหมวด

ใหญ่ดงักล่าวตามทีต่รสัแสดงไว้ในพระสตูรหนึง่กค็อื อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว  

เปรียบเหมือนอย่างว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหมดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างฉันใด ธรรมคือ 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้น ย่อมรวมลงในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ อริยสัจจ์ทั้ง ๔  

เป็นที่รวมเข้าทั้งหมดของศาสนธรรมทั้งสิ้น

ดงัจะพงึเหน็ได้จากหมวดธรรมในธรรมวิภาค ในนวโกวาท หมวดธรรมทีว่่าด้วย

ขนัธ์ ๕ คอืรปูขนัธ์ เวทนาขนัธ์ สัญญาขันธ์ สงัขารขนัธ์ วญิญาณขนัธ์ พร้อมทัง้หมวด

ธรรมทีว่่าด้วยสามญัญลกัษณะ อภณิหปัจจเวกขณะ เกีย่วด้วยแก่ เจบ็ ตาย และความ

พลัดพราก เหล่านี้รวมเข้าในทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ทั้งหมด
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กิเลสทั้งหมดเป็นต้นว่า อกุศลมูล นิวรณ์ ๕ มลทิน ๙ อุปกิเลส ๑๖ และ

ตัณหาที่แสดงในทุกขสมุทัยในหมวดอริยสัจจ์ ๔ พร้อมทั้งทุจริต ๓ อกุศลกรรมบถ  

๑๐ เป็นต้น รวมเข้าในสมุทัยสัจจะ สัจจะคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหมด

ผลของการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบเป็นต้นว่า สนัตคิวามสงบระงบั หรอืว่าอปุสมะ

ความเข้าไปสงบระงบั รวมทัง้ทกุขนโิรธความดบัทกุข์ ทีแ่สดงไว้ในนโิรธสจัจะในหมวด

อริยสัจจ์ ๔ ก็รวมเข้าในนิโรธสัจจะ สภาพที่จริงคือนิโรธ ความดับทุกข์ทั้งหมด

หมวดธรรมที่แสดงเป็นธรรมปฏิบัติ เป็นข้อปฏิบัติธรรมท้ังหมด ตั้งแต่ทุกะ  

หมวด ๒ ต้ังต้นแต่ธรรมมีอุปการะ ๒ อย่าง เป็นต้นไป รวมเข้าในมรรคสัจจะ สภาพที่

จรงิคือมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทั้งหมด

คราวนี้จ�าเพาะในข้อที่ ๔ คือมรรคสัจจะ สภาพที่จริง คือมรรคทางปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์นั้น ทางปฏิบัติที่แสดงไว้โดยตรงก็คือว่ามรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ  

ความเห็นชอบเป็นต้น มีสัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบเป็นที่สุด และที่แสดงเป็น 

ธรรมปฏบิตัไิว้ท้ังหมด ดังกล่าวมาข้างต้น ซึง่รวมเข้าในมรรคสจัจะนัน้ ถ้าว่าถงึข้อธรรม

มีเป็นอันมาก ตั้งแต่ธรรมที่เป็นข้อเดียวก็มี แต่ท่ีได้แสดงไว้ในนวโกวาทเป็นต้นนั้น  

เป็นธรรมท่ีเป็น ๒ ข้ออันเรียกว่าทุกะ หมวด ๒ ไปจนถึงโพธิปักขิยธรรมมี  

๓๗ ประการคือ ๓๗ ข้อ และก็ไม่ใช่เพียงแค่นี้ ยังมีแสดงไว้ในที่อื่นอีก แต่แม้ว่าจะ

มีแสดงไว้น้อยข้อหรือมากข้อเพียงใดก็ตาม ก็สรุปเข้าได้ในไตรสิกขา คือสิกขา 

ทั้ง ๓ อันได้แก่ สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา หรือว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลก็

คือสีลสิกขา สมาธิก็คือจิตตสิกขา ปัญญาก็คือปัญญาสิกขา ธรรมปฏิบัติทั้งหมดย่อม

สรุปเข้าได้ในสิกขาทั้ง ๓ หรือว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ดั่งนี้

เมื่อใกล้ที่จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปัจฉิมโอวาท

คอืพระโอวาทครัง้สดุท้าย ให้ยังอัปปมาทะคอืความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม เพราะฉะนัน้

ท่านจึงแสดงอัปปมาทธรรม ธรรมคือความไม่ประมาท เป็นที่รวมเข้าแห่งกุศลธรรม 

ทั้งสิ้น ก็คือเป็นท่ีรวมเข้าของธรรมปฏิบัติทั้งส้ินนั่นเอง ก็มีอุปมาอย่างเดียวกัน 

กบัทีก่ล่าวมาข้างต้น คอืว่า รอยเท้าสตัว์ท้ังหมดรวมเข้าในรอยเท้าช้างฉนัใด กศุลธรรม

ทั้งหมดก็รวมเข้าในอัปปมาทธรรม ธรรมคือความไม่ประมาทฉันนั้น
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จึงกล่าวได้ว่า แม้ไตรสกิขากร็วมเข้าได้เป็นหนึง่คอืในอปัปมาทธรรม ธรรมคอื

ความไม่ประมาท แต่ก็พึงเข้าใจว่าไตรสิกขาก็ดี อัปปมาทธรรมก็ดี อันเป็นที่ประมวล

เข้าของกุศลธรรม หรอืธรรมปฏบิตัทิัง้สิน้นี ้กห็มายเอาจ�าเพาะในข้อมรรคสจัจะ สภาพ

ทีจ่รงิคอืมรรค คอืข้อสีข่องอรยิสจัจ์เท่านัน้ คอืจ�าเพาะทีเ่ป็นธรรมปฏิบตั ิคือกศุลธรรม

ทัง้หมด อนัรวมเข้าในข้อมรรคสจัจะนัน้ ย่อมประมวลเข้าได้ในไตรสกิขา และประมวล

เข้าเป็นหนึ่งในอัปปมาทธรรม แต่ว่าเม่ือกล่าวถึงหลักประมวลที่เป็นหลักใหญ่จริง ๆ  

ก็คืออริยสัจจ์ทั้ง  ๔

อนึง่  กพ็งึทราบกจิ  คอืหน้าทีซ่ึง่พงึกระท�าในธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน

ตามหลักของอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ คือเมื่อธรรมแบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ ก็แบ่งกิจคือ

หน้าที่ซึ่งพึงปฏิบัติออกเป็น ๔ อย่าง คือ

ธรรมทีร่วมเข้าในทกุขสจัจะ สภาพทีจ่รงิคือทกุข์นัน้ มกีจิคอืหน้าทีท่ีพึ่งกระท�า  

คือความก�าหนดรู้ หรือความรู้โดยรอบคอบอันเรียกว่า “ปริญญา” ปริญญา แปลว่า  

ความก�าหนดรู้หรือว่าความรู้โดยรอบคอบ พึงท�าปริญญาในทุกขสัจจะหรือในธรรมที่

รวมเข้าในหมวดนี้

ธรรมที่รวมเข้าในสมุทัยสัจจะ สภาพที่จริงคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ กิจคือ

หน้าทีท่ีพ่งึกระท�าในหมวดนีก้คื็อ “ปหานะ” การละ ฉะนัน้ ทีพ่งึท�าปหานะ การละใน

สมุทัยหรือในธรรมที่รวมเข้าในหมวดสมุทัยนี้

ในหมวดนิโรธสัจจะ สภาพที่จริงคือนิโรธ ความดับทุกข์ กิจคือหน้าที่ที่พึง

กระท�ากค็อืการกระท�าให้แจ้งอันเรยีกว่า “สัจฉิกริยิา” แปลว่า การกระท�าให้แจ้ง ฉะนัน้  

ก็พึงท�าสัจฉิกิริยาคือการกระท�าให้แจ้งในนิโรธหรือในธรรมที่รวมเข้าในหมวดนี้

ส่วนในมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ รวมทั้งธรรมทั้งปวงที่รวมเข้า

ในหมวดน้ีก็มีกิจคือหน้าที่ที่พึงกระท�า คือการกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น หมายถึงการ

ปฏิบัติอบรมเรียกว่า “ภาวนา” แปลว่าการกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ฉะนั้น ก็พึงท�า

ภาวนาคือการกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ก็คือการปฏิบัติอบรมในมรรคหรือในธรรมที่

รวมเข้าในหมวดนี้
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จึงรวมกิจคือหน้าที่ที่พึงกระท�าในศาสนธรรมทั้งหมด ๔ ประการ ได้แก่

๑. ปริญญา  ความก�าหนดรู้หรือความรู้โดยรอบคอบ

๒. ปหานะ การละ

๓. สัจฉิกิริยา การกระท�าให้แจ้ง

๔. ภาวนา การกระท�าให้มีขึน้ให้เป็นขึน้  อนัหมายถงึการปฏบิตัอิบรม

ปริญญาพึงใช้ในสัจจะข้อที่ ๑ ปหานะในข้อที่ ๒ สัจฉิกิริยาในข้อที่ ๓  

ภาวนาในข้อที่ ๔ ฉะนั้น หากจะมีปัญหาว่าขันธ์ ๕ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าอัตภาพ

ร่างกายอันนี้เรียกว่า ชีวิตอันนี้ พระพุทธเจ้าสอนให้ท�าอย่างไร ก็ตอบได้ว่า ทรงสอน

ให้ท�าปริญญาคือความก�าหนดรู้หรือความรู้โดยรอบคอบ และถ้าถามว่าทรงสอนให้

ก�าหนดรูอ้ย่างไรหรอืว่ารูอ้ย่างไรเรยีกว่า ปริญญา กต็อบได้ว่า ให้รูว่้าเป็นอนจิจะไม่เท่ียง 

ต้องเกิดต้องดับ เป็นทุกขะคือเป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เป็นอนัตตา

ไม่ใช่ตัวตน พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอนุสาสนีคือค�าส่ังสอนไว้เป็นอันมากจนเรียกว่า

เป็นพหุลานุศาสนี ก็คือสอนให้ท�าปริญญาคือความก�าหนดรู้นี้ ทรงยกเอาขันธ์ ๕  

ข้ึนแสดงบ้าง ยกเอานามรูปข้ึนแสดงบ้าง ยกเอาอายตนะขึ้นแสดงบ้าง ยกเอาชีวิต 

ข้ึนแสดงบ้าง และทรงแสดงให้พิจารณาให้เห็นอนิจจะ ทุกขะ อนัตตา โดยตรงบ้าง  

ทรงแสดงให้พจิารณาโดยประการอ่ืนบ้าง เช่นให้พจิารณาว่า เรามคีวามแก่เป็นธรรมดา  

มีความเจ็บเป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา ดังที่แสดงไว้ในอภิณหปัจจเวกขณะ  

๕ พหุลานุศาสนี เราทั้งหลายก็สวดกันอยู่ในปาฐะท้ายท�าวัตรเช้า อภิณหปัจจเวกขณ์  

เราทัง้หลายกส็วดแปลกนัอยูท่กุวนัท้ายท�าวตัรเช้าเช่นเดยีวกนั เหล่านีล้้วนเป็นค�าสอน

ให้ท�าปริญญา คือความก�าหนดรู้ หรือว่าท�าความรู้โดยรอบคอบ

เพราะฉะนั้น กิจที่พึงท�าในขันธ์ ๕ เป็นต้นดังกล่าว หรือว่ากล่าวโดยสรุปว่า  

ในทกุขสจัจะ สภาพท่ีจรงิคือทุกข์ กคื็อปรญิญานีเ้อง ถ้าหากว่าไปปฏบิตัอิย่างอืน่กผ็ดิ  

เช่นว่า ถามว่า คนทีฆ่่าตวัตายนีป่ฏบัิตผิดิหรอืถกูต่อค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า กต้็อง

ตอบว่าปฏบิตัผิดิ เพราะพระพทุธเจ้าไม่ได้สอนให้ฆ่าขนัธ์ ๕ หรือฆ่าชวีติร่างกายอนันี้  

แต่ทรงสอนให้ท�าปริญญาในขันธ์ ๕ หรือว่าในชีวิตร่างกายอันนี้ว่า เป็นอนิจจะ ทุกขะ 

อนัตตา เหมือนดั่งที่เราสวดอยู่ทุกวันในเวลาเช้านั้น ฉะนั้นเมื่อไปปฏิบัติอย่างอื่นก็ผิด
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ส่วนข้อสอง “ปหานะ” ถ้าจะมีปัญหาว่า อกุสลมูล ๓ ราคะหรือโลภะ โทสะ 

โมหะ ตัณหา นิวรณ์ ๕ มลทิน ๙ กิเลส ๑๖ บรรดาท่ีเป็นกิเลสท้ังหมดเหล่านี้  

พระพทุธเจ้าทรงสอนให้ท�าอย่างไร ก็ตอบได้ว่า ตรัสสอนให้ท�าปหานะ คอืการละ คือ

ให้ละกิเลส หรือจะเรียกว่าให้ท�าลาย ให้ฆ่า ให้ประหารก็ได้ ให้ละให้ท�าลายกิเลส  

ให้ท�าลายราคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะ ให้ท�าลายตณัหา เป็นต้น ยกเอาปัญหาท่ีกล่าว

มาข้างต้นว่า คนฆ่าตัวตาย ปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูก ก็ได้ตอบไปแล้วว่าปฏิบัติผิด  

เพราะว่าชีวิตร่างกายนี้อยู่ในหมวดทุกขสัจจะอันสอนให้ท�าปริญญา

คราวนี้ถ้าต้องการจะฆ่า ก็ต้องฆ่าตัณหาคือความอยากตาย ความอยากตาย

เป็นตัณหาอย่างหนึ่ง เรียกว่าวิภวตัณหา เม่ือจะฆ่าเม่ือจะท�าลาย ก็ต้องท�าลาย 

ตัววิภวตัณหานี้เสีย คือว่า ให้ดับความอยากตายอันนี้เสีย เพราะว่าความอยากตาย

เป็นวิภวตัณหา เมื่อดับความอยากตายเสีย ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติถูกตามค�าสั่งสอน

ของพระพทุธเจ้า ฉะนัน้ เมือ่ต้องการจะฆ่าจะท�าลาย กใ็ห้ฆ่าให้ท�าลายกเิลส ไม่ใช่ฆ่า

ไม่ใช่ท�าลายร่างกาย อันร่างกายหรือวัตถุท้ังหลายนั้นอยู่ในหมวดทุกขสัจจะท้ังหมด  

แต่ว่ากิเลสนั้นอยู่ในหมวดที่สองคือสมุทัยทั้งหมด อันนี้แหละให้ฆ่าให้ท�าลาย

เมือ่ปฏิบัตไิด้รบัผลของความปฏิบตั ิจะเป็นผลจากศลีกต็าม จากสมาธกิต็าม  

จากปัญญากต็าม ให้ปฏบัิตทิ�าสจัฉกิริยิา คือกระท�าให้แจ่มแจ้ง ดผูลอนันีด้้วยใจตัวเอง  

ดคูวามสงบทีใ่จตัวเองให้แจ่มแจ้ง ให้มองเหน็ความสงบให้แจ่มแจ้ง แล้วกพ็ยายามรกัษา

เอาไว้อย่าให้เสือ่ม และพยายามพอกพนูอยูเ่สมอนีเ้ป็นปฏบิติัเกีย่วกบัผล  ในข้อปฏบิตัิ

เกี่ยวกับผลนี้ทรงแสดงไว้น้อย ไม่มากนัก

ส่วนทีเ่ป็นธรรมปฏบิตัทิัง้หมด หรอืจะเรยีกว่ากศุลธรรมทัง้หลายก็ได้  นีร่วม

เข้าในข้อ ๔ เช่นว่า ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่าง เป็นต้น ตั้งแต่หมวดสองขึ้นไป  

ถ้าจะถามว่า จะให้ท�าอย่างไร กต้็องตอบว่า ให้ท�าภาวนา คือการอบรมท�าให้มขีึน้เป็นขึน้ 

ค�าว่าภาวนานัน้ แปลว่า การท�าให้มขีึน้ให้เป็นขึน้อย่างเช่นว่า ศลี สมาธ ิปัญญา กท็�า

ศีลให้มีขึ้นเป็นขึ้นในตน ท�าสมาธิปัญญาให้มีขึ้นเป็นขึ้นในตน จะเรียกว่า ให้มีศีลหรือ

ให้เป็นศีล ให้มีสมาธิหรือให้เป็นสมาธิ ให้มีปัญญาหรือว่าเป็นปัญญา ก็ได้ การท�าให้

มขีึน้ให้เป็นข้ึนอย่างนีเ้รยีกว่าภาวนา  ภาวนานีจ้งึเป็นข้อส�าคัญ เป็นการปฏบิตัโิดยตรง  
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เพราะว่าการปฏิบัติโดยตรงน้ันก็คือภาวนานี้เอง ท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น นี่เป็นข้อที่พึง

ปฏิบัติในสัจจะข้อที่  ๔

เมือ่รูจ้กัแยกธรรมได้ถูกต้องดัง่นี ้ กจ็ะปฏบิตัไิด้ไม่ผดิ การปฏบิตันิัน้กจ็ะเรยีกว่า 

เป็นธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้ แต่ถ้าปฏิบัติผิดหน้าที่ก็ไม่ได้

รับประโยชน์ ไม่เป็นการปฏิบัติสมควรแก่ธรรม

อนจิจะ ทุกข์ ตามธรรมชาตวิทิยา

ค�าว่า ธรรม นัน้ ตามศพัท์แปลว่า ทรงไว้ ด�ารงไว้ หมายถงึ ทรงตวัเอง หรอื

ด�ารงตัวเอง คอืด�ารงความจรงิอยูเ่สมอ ไม่มเีปลีย่นแปลง เพราะฉะนัน้  จงึมคี�าอธบิาย

โดยปรยิายอีกทางหนึง่ว่า ธรรมน้ันก็หมายถึงสัจจะ ทีเ่ราแปลว่าความจรงิ ค�าว่า สัจจะ  

ที่เราแปลว่าความจริงนั้น ก็เป็นการแปลตามความหมาย แต่โดยพยัญชนะคือถ้อยค�า 

สัจจะแปลว่าสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ หรือว่าสภาพที่มีอยู่ สภาพที่เป็นอยู่ ก็หมายความว่า 

ไม่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง ฉะนั้น โดยความ ส่ิงใดที่ทรงอยู่ ด�ารงอยู่ ส่ิงนั้นก็มีอยู่  

เป็นอยู่ หรือว่าสิ่งใดที่มีอยู่ เป็นอยู่ สิ่งนั้นก็ทรงอยู่ ด�ารงอยู่ โดยนัยนี้ ค�าว่า ธรรม  

กับค�าว่า สัจจะ จึงมีความหมายเป็นอันเดียวกัน ฉะนั้น ธรรมที่มีความหมายว่าทรง

อยู่ด�ารงอยู่ คือมีอยู่เป็นอยู่ จึงได้แก่สัจจะ และก็เรียกรวมกันว่าเป็นสัจธรรม แปลว่า

ธรรมคือสัจจะ 

ธรรมคอืสิง่ทีม่อียูเ่ป็นอยู ่อนัหมายถึงสัจจะทีเ่ราทัง้หลายแปลกนัว่าความจรงิ  

กเ็พราะว่าส่ิงท่ีเป็นความจรงิทเีดยีวนัน้กต้็องเป็นสิง่ทีม่อียูเ่ป็นอยู ่คอืว่าเป็นสิง่ทีท่รงอยู่

ด�ารงอยูน่ัน่เอง ธรรมคอืสจัจะหรอืสจัธรรมนีก้ไ็ด้แก่ ธรรมดา เป็นของท่ีมีอยู่ประจ�าโลก 

พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นหรือว่าไม่ทรงอุบัติขึ้น คือว่าจะมีผู้ตรัสรู้พระธรรม หรือว่า

ไม่ตรัสรู้พระธรรม ธรรมคือธรรมดานี้ก็มีอยู่เป็นไปอยู่

ในข้อนี้ มีพระสูตรแสดงไว้ว่า ธาตุนั้นคือธรรมฐิติ ความตั้งอยู่ของธรรม  

ธรรมนิยาม ความก�าหนดแน่ของธรรม ตั้งอยู่ มีอยู่ พระตถาคตพุทธเจ้าทั้งหลาย 

จะทรงอุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นคือธรรมฐิติ ธรรมนิยามก็มีอยู่ 
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ด�ารงอยู่ แต่ว่าเมื่อพระตถาคตพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอุบัติขึ้น คือว่าได้ตรัสรู้พระธรรม 

ก็จ�าแนก แจก แสดง เปิดเผย กระท�าให้ตื้น ซึ่งธาตุนั้นคือธรรมฐิติ ธรรมนิยามนั้น 

ในพระสตูรนีไ้ด้แสดงช้ีไว้ว่า ธาตนุัน้คอืธรรมฐติ ิธรรมนยิามทีต่ัง้อยูด่�ารงอยู ่ว่าอย่างไร 

ได้แก่อะไร ก็ได้แก่

สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง

สังขารทั้งปวง เป็นทุกข์

ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน

ข้อที่ว่ามานี้เป็นธรรมฐิติ ธรรมนิยามอันเรียกว่าธาตุนั้นที่ตั้งอยู่ ด�ารงอยู่  

เมื่อพระตถาคตพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงอุบัติขึ้น คือได้ตรัสรู้ ก็ได้ทรงแสดง ทรงบอก  

ทรงเปิดเผย ทรงกระท�าให้ตืน้ คือให้เข้าใจง่ายว่า สงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง สงัขารทัง้ปวง

เป็นทุกข์ ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา ด่ังนี้ เพราะฉะนั้น ธรรมคือสัจจะหรือท่ีเรียกใน 

พระสตูรนีว่้า “ธาตุ” (ธา-ต)ุ นีแ่หละคือธรรมฐติ ิธรรมนยิาม เป็นส่ิงทีม่อียู ่ประจ�าอยู่ 

สจัธรรมนีจ้งึมีประจ�าอยูก่่อนพระพทุธเจ้าได้ทรงอุบตัข้ึิน พระพทุธเจ้าได้ตรัสรูพ้ระธรรม  

ก็คือตรัสรู้สัจธรรม  ธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่นี้เอง

ได้เคยแสดงว่า ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คืออริยสัจจ์ ๔ มาบัดนี้แสดงว่า  

ธรรมฐติ ิธรรมนิยาม ๓ ข้อ ไม่ขัดแย้งกนัหรือ กต็อบว่าไม่ขดัแย้งกนั เพราะธรรมฐติิ 

ธรรมนิยามทั้ง ๓ ข้อนี้ ก็รวมอยู่ในอริยสัจจ์ ๔ นั้นเอง และโดยเฉพาะข้อที่สังขาร 

ทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็รวมอยู่ในทุกขสัจจะ สภาพท่ีจริงคือทุกข์  

ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า สามัญญลักษณะ ๓ อย่าง อนจิจตา ทกุขตา อนตัตตา กร็วมเข้า

ในทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ ฉะนั้น ในที่นี้จึงจะจับอธิบายธรรมฐิติ ธรรมนิยาม 

ทั้ง ๓ ข้อนี้

ทุกกาลทุกสมัย สังขารทั้งหลายย่อมไม่เท่ียง สังขารท้ังหลายย่อมเป็นทุกข์  

ธรรมทั้งหลายย่อมเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้ในนวโกวาทแสดง

ไว้ในหมวดสามัญญลักษณะ ลักษณะที่ทั่วไปแก่สังขารทั้งปวง ๓ อย่าง แต่ว่าในที่นี้

แสดงโดยชือ่ว่า ธรรมฐติ ิความต้ังอยูข่องธรรม ธรรมนยิาม ความก�าหนดแน่ของธรรม  

และมีข้อสามที่แสดงว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ไม่แสดงว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตา
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ในข้อนี้มีอธิบายว่า ค�าว่า ธรรมทั้งปวง นั้นหมายรวมทั้งสังขารและวิสังขาร

เป็นอนตัตา จงึกล่าวได้ว่า สงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง สงัขารทัง้ปวงเป็นทกุข์ สังขารทัง้ปวง

เป็นอนัตตา แต่ว่าข้อท้ายน้ี วิสังขารก็เป็นอนัตตาด้วย ฉะนั้น จึงได้ใช้ค�าให้คลุมถึง

ทั้งหมดว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา เพราะว่าคลุมถึงทั้งสังขาร ทั้งวิสังขาร หรือเรียก

อีกอย่างหนึ่งว่า สังขตธรรม อสังขตธรรม

ค�าว่า สงัขาร น้ันแปลว่าผสมปรงุแต่ง ส่ิงทีผ่สมปรงุแต่งทัง้หมดเรยีกว่าสังขาร  

กล่าวโดยสรุปมี ๒ อย่างก่อน คือสังขารที่มีใจครอง เช่นว่า ร่างกายของคนของสัตว์

เดรัจฉานทั้งหลาย เรียกว่าอุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง เช่น วัตถุทั้งหลาย  

เรยีกว่าอนปุาทนินกสงัขาร สิง่ทัง้หลายทีป่รากฏอยูบ่รรดาทีต่าเหน็หไูด้ยนิโดยเป็นรปู

เป็นเสยีง จมกูได้กลิน่โดยเป็นกล่ิน ล้ินได้รสโดยเป็นรส กายได้ถกูต้องโดยเป็นโผฏฐพัพะ 

แม้ใจคิดนึกถึงปรุงแต่งถึงไปโดยเป็นเรื่องราวต่าง ๆ คือที่เป็นวิสัยของอายตนะ แต่ว่า

เป็นสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ ปรากฏอยู่ อันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่ง คือเป็นสิ่งที่มีเกิดขึ้น ต้ังอยู ่ 

ดบัไป ดงัทีมี่แสดงลักษณะของสงัขารไว้ ๓ อย่าง คอืมคีวามเกดิขึน้ปรากฏ มคีวามเสือ่ม

ดับไปปรากฏ เมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นปรากฏ

สิง่เหล่านีไ้ม่ว่าจะมีใจครองหรอืไม่มใีจครอง ไม่ว่าจะเป็นวสิยัของตาห ูเป็นต้น  

หรือว่าไม่เป็นวสิยัของตาห ูเป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นเหตไุม่ว่าจะเป็นผล เป็นสงัขารทัง้หมด  

คือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมด สิ่งผสมปรุงแต่งอันเรียกว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงที่เรียกว่า

อนิจจะ ความไม่เที่ยงนั้นก�าหนดพิจารณาได้ที่ตัวสังขารเอง ดังที่ท่านสอนให้พิจารณา

ไว้ถึงลักษณะที่เรียกว่าไม่เที่ยง คือเกิดดับ สังขารทั้งหลายมีความเกิดดับ ไม่มีที่เกิด

แล้วไม่ดับ มเีกดิมดัีบเป็นคูก่นั อนึง่ มแีล้วกก็ลบัไม่ม ีคอืว่ามเีป็นน่ันเป็นนีข้ึ่นแล้วและ

ในที่สุดก็กลับไม่มี เหมือนอย่างร่างกายมีชีวิตของทุก ๆ คนนี้ ก่อนจะเกิดก็ไม่มี  

เมื่อเกิดก็มีขึ้น ในที่สุดเมื่อแตกสลายก็กลับไม่มี จึงเป็นสิ่งที่มีแล้วกลับไม่มี

อนึ่ง เป็นของที่ด�ารงอยู่ชั่วคราวเหมือนอย่างของยืมเขามา ก็เหมือนอย่าง

ร่างกายมชีวีตินีข้องทกุ ๆ คน ด�ารงอยูช่ัว่คราวไม่นานเท่าไร เหมอืนอย่างของทีข่อยืม

เขามา คือขอยืมธาตุดินน�้าไฟลมจากโลกมาก่อร่างสร้างอัตภาพนี้ขึ้นแล้วก็ต้องส่งคืน 

ส่งธาตดุนิน�า้ไฟลมนีค้นืไปแก่โลก เหล่านีเ้ป็นลกัษณะทีม่อียู ่เป็นไปอยู ่สงัขารทัง้หลาย  



27รู้จักพระพุทธศาสนา

ก�าหนดให้เหน็ได้ ฉะนัน้ สงัขารทัง้หลายจึงไม่เทีย่ง และพระพทุธเจ้ากต็รสัสอนไว้โดย

ปริยายเป็นอันมาก เปิดเผยกระท�าให้ตื้นว่า สังขารไม่เที่ยงอย่างไร แม้โดยนัยที ่

กล่าวมานี้

อนึ่ง สังขารท้ังหลายเป็นทุกข์ ค�าว่าเป็นทุกข์นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็น

ทุกขเวทนา เช่นอาการเจ็บปวด เพราะว่าถ้าหมายความว่าเป็นทุกขเวทนาแล้ว ก็จะ

เป็นได้แต่เฉพาะอุปาทินนกสังขาร คือสังขารที่มีใจครองเท่านั้น ค�าว่าเป็นทุกข์ในที่นี้

จึงมีความหมายว่าเป็นของที่ทนอยู่ยาก คือทนอยู่ไม่ได้ และค�าว่า “ทุกขะ” นั้น 

ตามพยญัชนะกแ็ปลว่า ทนยาก คอืทนอยูไ่ม่ได้ จงึมีค�าอธบิายไว้ว่า เพราะว่าถูกความเกดิ

ความดับบบีค้ันอยู่บ่อย ๆ ตลอดเวลา ลักษณะทีถู่กความเกิดความดบับบีคัน้อยู่บ่อย ๆ 

ตลอดเวลานีคื้อลักษณะท่ีเป็นทุกข์ พงึมองเหน็ลกัษณะทีถ่กูบบีคัน้นีไ้ด้ท่ีสงัขารทัง้ปวง  

ทีร่่างกายนีก้ม็องเหน็ได้ว่าถกูความเกดิความดบับีบค้ันอยู่ตลอดเวลา ต้นไม้ใบไม้เป็นต้น  

ก็ถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา และข้อนี้ย่อมคลุมความไปถึงลักษณะที่

เป็นทุกข์ทั้งหมดอันเนื่องไปจากความถูกบีบคั้นนี้ อันมีลักษณะต่าง ๆ

ดงัเช่น  ทีม่ท่ีานแสดงถงึลกัษณะท่ีเป็นทกุข์ของร่างกาย ทีม่ชีวีติอนันีไ้ว้หลาย

อย่างหลายประการ แม้กระท่ังการแสวงหาอาหารมาบริโภคก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่ง   

การทีต้่องบริโภคอาหารกเ็พราะถกูความเกดิความดับบีบคัน้นัน่เอง ร่างกายอนันีป้ระกอบ

ด้วยธาตดุนิน�า้ไฟลมเป็นความเกดิ แล้วก็ถกูความดบับีบคัน้ให้สิน้ไปหมดไปอยูต่ลอดเวลา 

ก็ต้องหาธาตุดินน�้าไฟลมเข้ามาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ก็แปลว่าความที่มาเพิ่มเติมนั้น

ก็เป็นความเกิดขึ้นอีก ก็เป็นความบีบคั้นอีก อาหารหยาบก็เห็นกันว่าบริโภควันละ 

มื้อหนึ่ง สองมื้อ สามมื้อ แต่ว่าอาหารที่ละเอียดนั้นต้องบริโภคกันอยู่ทุกขณะ เช่นว่า

ลมหายใจเข้าออกท่ีต้องกินลมกันอยู่ทุกขณะ เว้นขาดไม่ได้ แปลว่า การถ่ายและ 

การกินนั้นมีอยู่ทุกขณะหายใจเข้าออก กินเข้าไปก็เท่ากับเกิด ถ่ายออกไปก็เท่ากับดับ  

เป็นความเกิดความดับของสังขารที่มีชีวิต จึงต้องถูกความเกิดความดับนี้บีบคั้นอยู่ 

ตลอดเวลา แม้สงัขารท่ีไม่มีใจครองเช่นต้นไม้ กต้็องกนิอาหารอยูต่ลอดเวลาเช่นเดยีวกนั  

ถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน แม้ส่ิงท้ังหลายนอกจากนี้ก็เช่น

เดียวกัน แต่ว่ามีลักษณะต่าง ๆ กันออกไป



28 รู้จักพระพุทธศาสนา

เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ คือทนอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไปเรือ่ย นีค่อืลกัษณะท่ีเป็นทกุข์ สงัขารทัง้หลายจงึเป็นทกุข์ พระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงชี้แจงกระท�าให้ตื้น คือให้เข้าใจง่าย ว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างไร 

ไว้เป็นอันมาก

อนัตตา ธาตุแท้ อสังขตธรรม

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา คือมิใช่อัตตาตัวตน ข้อนี้นับว่าเป็นหลักส�าคัญของ

พระพทุธศาสนา ซ่ึงต่างจากศาสนาอ่ืนท้ังหมด บรรดาศาสนาอืน่ทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นศาสนา

ทีเ่กดิก่อนพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาท่ีเกิดภายหลงัพระพทุธศาสนา ย่อมแสดงอตัตา

คือตัวตนทั้งน้ัน ดังจะพึงเห็นได้ เช่นศาสนาพราหมณ์ก็แสดงโดยเค้าความว่าทุกคน 

มีอาตมัน คืออัตตา และเมื่อได้อบรมอาตมันหรืออัตตาให้เต็มที่แล้ว ก็เป็นมหาตมัน  

(อัตตาใหญ่) ดังที่มาใช้เรียกว่า มหาตมะ และมหาตมันนี้ในที่สุดก็เข้ารวมอยู่ใน 

ปรมาตมนั เป็นบรมอัตตา เป็นท่ีรวมของอัตตาทัง้หมด การแสดงเค้าน้ีกค็ล้ายจะกล่าว

เรยีกได้ว่า ธรรมทัง้ปวงเป็นอตัตาหรอือาตมัน แม้ศาสนาท่ีเกดิภายหลังพระพุทธศาสนา

ก็เช่นเดียวกัน แสดงถึงสรวงสวรรค์อันเป็นที่สถิตอยู่ของพระเป็นเจ้าหรือของเทพ  

ซึ่งด�ารงอยู่เป็นนิรันดร์ และผู้ที่ได้ปฏิบัติตามลัทธิศาสนานั้น ๆ ตายไปก็จะได้ไปเกิด

ในสรวงสวรรค์ อยูก่บัพระเป็นเจ้านัน้ตลอดนรินัดร การแสดงด่ังนีก้เ็ป็นการแสดงอตัตา

น่ันเอง และอัตตาที่สถิตอยู่นิรันดรดังนั้นเท่ากับเป็นปรมาตมัน ดังแสดงในศาสนา

พราหมณ์ หรอืทีเ่ป็นฮนิดใูนเวลาต่อมา แม้ในพระพทุธศาสนาเอง ทีเ่ป็นมหายานหรอื

อาจาริยวาท ก็ได้แก้หลักพระพุทธศาสนาเป็นอัตตาตัวตนไปเช่นเดียวกัน ดังที่ได้ 

แสดงว่า ได้มีพระอาทิพทุธะสถติอยู่เป็นนรินัดรในสรวงสวรรค์ชัน้ ๑ และได้มพีระพทุธะ

อีกเป็นอันมาก ได้มีพระโพธิสัตว์อีกเป็นอันมาก สถิตอยู่เป็นนิรันดรเช่นกัน ส่วน 

พระพุทธเจ้าทีม่าตรสัรูใ้นโลกนีเ้ป็นพระมนษุยพทุธเจ้า ทีถู่กส่งให้มาเป็นคราว ๆ การแสดง

อยา่งนีเ้ป็นการแกห้ลกัของพระพุทธศาสนาเดมิ เปน็อัตตามตีัวตนไปอีก กเ็ขา้ท�านอง

ปรมาตมันของศาสนาพราหมณ์น่ันแหละ แต่พระพุทธศาสนาสายเดิมนั้นหาได้แสดง

เช่นน้ีไม่ ได้แสดงว่า “สพเฺพ ธมฺมา อนตตฺา” ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา มใิช่อตัตาตวัตน 

ในเบื้องต้นพึงเข้าใจอธิบายทั่วไปโดยสังเขปก่อนว่า
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ค�าว่าธรรมทั้งปวงนั้นมี ๒ อย่าง คือ

สังขตธรรม   ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง หรือสังขาร

อสังขตธรรม  ธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง ได้แก่วิสังขาร

อีกอย่างหนึ่ง สังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง หรือว่าสังขารนั้น ก็ได้แก่

สังขารดังที่ได้อธิบายมาแล้วในข้อว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ คือ

ว่าทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่างที่ประกอบด้วยสังขตลักษณะ คือลักษณะของส่ิงท่ีมีปัจจัย 

ปรุงแต่งข้ึนมา อันได้แก่ทุกข์ มีความเกิดขึ้นปรากฏ มีความเสื่อมส้ินไปปรากฏ  

เมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปปรากฏทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่างที่ประกอบ

ด้วยลกัษณะดงันีเ้ป็นสงัขาร หรือกล่าวให้สัน้เข้ามาอกีอย่างหนึง่ว่า ส่ิงทีมคีวามเกดิข้ึน

และความดับไปเป็นธรรมดา สิ่งน้ันเป็นสังขารทั้งหมด ในข้อนี้ก็ได้อธิบายแล้วในข้อ

ข้างต้นนัน้ สงัขตธรรม ธรรมทีปั่จจยัปรงุแต่ง หรอืสงัขาร คอืสิง่ทีม่ลีกัษณะดงัทีก่ล่าว

มานี้ เป็นอนิจจะคือไม่เที่ยง เป็นทุกขะคือเป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตน  

ดงักล่าวในข้อที ่๓ นี ้ลกัษณะอนัจะพงึพจิารณาให้เห็นว่าเป็นอนตัตามิใช่อตัตาตวัตนนัน้ 

ดั่งนี้

ไม่อยู่ในอ�านาจ คือบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ว่าขอให้สังขารของเรา

จงเป็นอย่างนี้เถิด ขอให้สังขารของเราอย่าเป็นอย่างนั้นเลย ยกตัวอย่างเช่นว่า  

กายและใจอันนี้ เรียกตามศัพท์ธรรมว่านามรูป นามก็คือใจ รูปก็คือกาย เรียกว่า 

นามรูป หรือเรียกอย่างง่าย ๆ ว่า กายใจอันนี้ หรือว่าจะเรียกจ�าแนกออกไปอีกว่า  

ขันธ์ ๕ คือกองทั้ง ๕ ได้แก่

รูปขันธ์ กองรูป รูปคือกายอันนี้

เวทนาขันธ์ กองเวทนา ได้แก่ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทกุข์ หรอืเป็นกลาง ๆ  

 ไม่ทุกข์ไม่สุข

สัญญาขันธ์ กองสัญญา คือความจ�าหมาย

สังขารขันธ์ กองสังขาร คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่าง ๆ

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ คือความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียง เป็นต้น
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ทั้ง ๕ นี้เป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนา

ไม่ได้ ด้วยว่าขนัธ์ท้ัง ๕ นีต้้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย จะบงัคับว่า อย่าให้แก่ อย่าให้เจบ็ 

อย่าให้ตาย ดังนี้หาได้ไม่ ในบางพระสูตรได้ยกเอาเจ็บขึ้นมาเป็นตัวอย่าง ว่าเป็นไป

เพ่ืออาพาธคือความป่วยไข้หรอืว่าความเจบ็ป่วยต่าง ๆ แต่โดยความกห็มายรวมทัง้หมด

ดงัทีก่ล่าวมา เม่ือบังคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ จงึป็นอนตัตามใิช่ตวัตน เมือ่เป็น

ดั่งนี้ จึงกล่าวได้อีกว่า ขัดกันกับความเป็นอัตตาคือตัวตน ก็เพราะว่าอันส่ิงท่ีจะพึง 

เรียกว่าเป็นอัตตาคือตัวตนนั้น พึงเป็นสิ่งที่เที่ยงยั่งยืน ไม่แปรปรวน คือเป็นไปตามที่

ปรารถนาต้องการ สิ่งที่เป็นอัตตาคือตัวตนพึงเป็นเช่นนี้ แต่ว่าขันธ์ทั้ง ๕ นี้หาได้เป็น

เช่นน้ีไม่ เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งท่ีขัดกันกับความเป็นอัตตาคือตัวตน เมื่อเป็นดั่งนี ้

จึงกล่าวได้อีกว่าเป็นของท่ีสูญ คือว่างเปล่าจากความเป็นอัตตาคือตัวตนที่แท้จริงนั้น  

ความรู้สึกว่าเป็นอัตตาคือตัวตนนั้น เป็นเพียงความยึดถือเท่านั้น คือยึดถือว่า รูป 

เวทนา สงัขาร วญิญาณ เป็นของเรา เราเป็นรปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ เป็นอัตตาตัวตนของเรา ดั่งนีเ้ป็นเพยีงความยึดถอือัน

เรียกว่าอุปาทาน คือความยึดถือของใจ ยึดถือไว้เช่นนี้  แต่อันที่จริงนั้น รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ หาได้เป็นของเรา เป็นเรา หรือว่าเราเป็น ดังที่ยึดถือนั้นไม่ 

รปูกค็งเป็นรปู เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณกค็งเป็นเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ หรอื

กล่าวอกีอย่างหนึง่ กายและใจอันนีก้ค็งเป็นกายและใจ หาได้เป็นเรา เป็นของเรา หรอื

ว่าเราเป็น ตามท่ียึดถอืไม่ ฉะน้ัน จงึไม่มีเรา ไม่มขีองเรา กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ไมม่ี

อัตตาคือตัวตนอันแท้จริงอยู่ในขันธ์ ๕ หรือในกายและใจอันนี้ กายและใจอันนี้จึงว่าง

เปล่าจากความเป็นอัตตาตัวตนโดยแท้จริง ไม่มีอัตตาตัวตนอยู่ในกายและใจ หรือใน

ขนัธ์ ๕ อนันี ้เมือ่เป็นเช่นนีจ้งึกล่าวได้อกีอย่างหนึง่ว่า  ไม่มเีจ้าของโดยแท้จรงิ ความ

เป็นเจ้าเข้าเจ้าของนัน้เป็นความยึดถอืเท่านัน้  ดงัทีก่ล่าวว่า รปูเป็นของเรา เวทนาเป็น

ของเรา เป็นต้น หรือว่ากายของเราใจของเรา เป็นต้น  หรือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ของเราดังนี้ 

เป็นสักแต่ว่าความยึดถือ โดยที่แท้แล้วสิ่งเหล่านี้หาได้เป็นของเราหรือเป็นของตนโดย

แท้จริงไม่

เพราะฉะนัน้ จงึเป็นสิง่ทีไ่ม่มเีจ้าของ ลกัษณะทีพ่งึพจิารณาดงักล่าวมานี ้คอื

ไม่เป็นไปในอ�านาจ ขัดแย้งต่อความเป็นอัตตา สูญคือว่างเปล่าจากความเป็นอัตตา 

ไม่มีความเป็นเจ้าของที่แท้จริง ดังนี้เป็นลักษณะแห่งอนัตตา คือมิใช่อัตตาตัวตน
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ตามทีย่กมาน้ี ยกมาเป็นตัวอย่างเฉพาะขนัธ์ ๕ หรอืรวมเรยีกว่า นามรปูหรือ

กายและใจอันน้ี แม้สงัขารทุก ๆ อย่างในโลกนีก้ม็ลีกัษณะเช่นเดยีวกนั คอืเป็นอนตัตา  

มิใช่อัตตาตัวตน โดยที่มีลักษณะอันจะพึงก�าหนดพิจารณาได้เช่นเดียวกัน ดังที่กล่าว

มาแล้ว

อสังขตธรรม ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงหรือวิสังขาร ได้แก่อะไร ในข้อนี้เป็นสิ่งที่

พิจารณาเห็นได้ยากสักหน่อย ในบาลีท่านใช้ค�าเป็นพหูพจน์ คือมีจ�านวนมากสิ่ง  

จงึตรงกนัข้ามกับความเข้าใจของบางคนท่ีว่า วิสังขาร หรอือสังขตธรรมน้ันมอีย่างเดยีว

ได้แก่พระนิพพาน แต่เพราะท่านแสดงค�าไว้เป็นพหูพจน์ คือว่าอสังขตธรรมทั้งหลาย

หรอืว่าวสิงัขารท้ังหลาย ก็แสดงว่ามีมาก อสงัขตธรรมหรอืวิสังขารพงึพจิารณาเห็นโดย

หลกัท่ัวไปว่า ได้แก่สิง่ท่ีเป็นธาตแุท้ท่ีไม่มีอะไรผสมปรงุแต่งทัง้หมด สิง่ทีเ่ป็นธาตแุท้นี้

พงึมีได้ทัง้ทีเ่ป็นวตัถุหรอืเป็นรูปธรรม ท้ังส่วนท่ีไม่ใช่เป็นวตัถหุรอืขอยมืเรยีกว่านามธรรม

กล่าวถึงสิ่งที่เป็นวัตถุก่อน ธาตุแท้ที่เป็นวัตถุนั้นไม่ได้หมายถึงธาตุ ๔ ที่เป็น

อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน คือธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ดังที่แสดงว่า   

ส่วนที่แข้นแข็งมีผมขนเป็นต้นเรียกว่าธาตุดิน ส่วนท่ีเอิบอาบมีน�้าดีน�้าเสลดเป็นต้น 

เรียกว่าธาตุน�้า ส่วนที่อบอุ่นเช่นไฟธาตุในร่างกายอันนี้เรียกว่าธาตุไฟ ส่วนท่ีพัดไหว

เช่นลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุลม ธาตุ ๔ ที่กล่าวมานี้ก็เป็นส่วนผสมคือ

เป็นสังขารทั้งนั้น อย่างผมขนเป็นต้นก็เป็นสังขาร เพราะเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง แต่ว่า

เรยีกว่าเป็นธาต ุในทีน่ีก้ห็มายความแต่เพยีงว่าเป็นธาตสุ�าหรบัใช้พจิารณาทางกรรมฐาน 

เพ่ือทีจ่ะได้มองเหน็ว่า ในร่างกายอันนีม้สีกัแต่ว่าเป็นธาตดุงักล่าว ไม่มสีตัว์บคุคลอตัตา

ตวัตนอยูท่ีไ่หน กเ็พือ่ให้เหน็เป็นอนตัตาดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น เพือ่ให้เหน็ว่าเป็นผมเป็น

ขนซึ่งเป็นธาตุดินเป็นต้น เพราะฉะน้ัน แม้วัตถุดังที่เรียกว่าธาตุ ๔ นี้ก็ยังไม่ใช่เป็น 

ธาตแุท้ ส่วนธาตแุท้นัน้กจ็ะต้องค้นกนัต่อไปจนถงึละเอยีดท่ีสดุ ทีแ่ยกออกไปอกีไม่ได้  

อันไม่มีสิ่งผสมปรุงแต่งอะไรอีก ถ้ามีก็นั่นแหละเป็นธาตุแท้

คราวนี้มาว่าถึงธาตุแท้ที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่วัตถุท่ีขอยืมค�าเรียกว่านามธรรมนั้น  

ธาตุแท้ทีไ่ม่ใช่วตัถดุัง่นี ้พึงเหน็ได้ในลกัษณะหลายอย่าง ธรรมท่ีเป็นสัจจะคอืเป็นความจรงิ 

ที่เป็นกฎธรรมดามีประจ�าอยู่ดังเช่นท่ีแสดงไว้ในธรรมนิยามสูตร ที่ก�าลังอธิบายนี้ว่า  
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สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ข้อเหล่านี้

เป็นอสงัขตธรรม หรอืเป็นวสิงัขารคอืไม่ใช่ปรงุแต่งขึน้มา ไม่มใีครปรงุ ไม่มใีครแต่งขึน้มา 

แต่ว่าเป็นความจริง เป็นความจริงท่ีด�ารงอยู่ ไม่มีเกิด ไม่มีดับ แม้พระพุทธเจ้าเอง 

ก็ไม่ได้ทรงแต่งขึ้น แต่ว่าทรงค้นพบ เมื่อทรงค้นพบแล้ว ก็ได้ทรงบอก ทรงแสดง  

ทรงชี้แจงให้รู้เท่าน้ัน ฉะน้ัน แม้สัจธรรมดังที่กล่าวมานี้ก็เป็นอสังขตธรรม หรือเป็น 

วสิงัขาร ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัรู ้คอืทีท่รงพบท้ังหมด โดยเป็นสจัจะ โดยเป็นความจรงิ 

ที่ไม่มีเกิด ไม่มีดับ ดังนี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นอสังขตธรรม หรือเป็นวิสังขารทั้งหมด

คราวนี้ อสังขตธรรมหรือวิสังขารที่ผู้ปฏิบัติพึงบรรลุคือเข้าถึง ก็ได้แก่ภูมิชั้น

ทีพ่งึบรรลทุีพ่งึเข้าถงึโดยล�าดบั อันภมิูชัน้เหล่านีเ้ป็นส่ิงทีม่อียู ่ผูป้ฏิบตัไิม่ได้ปรงุไม่ได้แต่ง 

สิ่งที่ผู้ปฏิบัติปรุงแต่งนั้นได้แก่การปฏิบัติที่เป็นเหตุและการบรรลุที่เป็นผล การปฏิบัติ

ที่เป็นเหตุนั้นกล่าวโดยย่อเป็นตัวอย่าง ก็ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ รวมเข้าเป็นศีล สมาธิ  

ปัญญา ผู้ปฏิบัติต้องปรุงต้องแต่ง คือต้องปฏิบัติให้เป็นศีลขึ้นมา ให้เป็นสมาธิขึ้นมา  

ให้เป็นปัญญาขึ้นมา คือต้องท�านั่นเอง ถ้าไม่ปรุงไม่แต่งคือไม่ท�า ก็ไม่เป็นศีล ไม่เป็น

สมาธิ ไม่เป็นปัญญาขึ้นมา เพราะฉะนั้น การปฏิบัติท้ังหมดนี้จึงเป็นสังขตธรรม  

ธรรมที่ปรุงแต่งหรือเป็นสังขาร คราวนี้การบรรลุภูมิชั้นด้วยการปฏิบัติไปโดยล�าดับ  

แม้การบรรลนุีก้เ็ป็นการปรงุการแต่ง คอืต้องท�าจงึมกีารบรรล ุถ้าไม่ท�ากไ็ม่มกีารบรรลุ  

แต่ว่าภูมชิัน้ท่ีบรรลขุึน้ไปโดยล�าดบันัน้ไม่ได้ปรงุไม่ได้แต่ง เป็นสิง่ทีม่อียู ่ฉะนัน้ ภมูชิัน้

นั้นก็เป็นวิสังขาร หรือเป็นอสังขตธรรม ธรรมที่ไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่ง

ยกตัวอย่างที่เป็นวัตถุ เช่นว่าการเดินทาง การถึง และภูมิประเทศที่ถึง  

การเดนิทางนัน้ผูเ้ดินทางต้องปรงุต้องแต่งคอืต้องท�า คอืท�าการเดนิทาง จะเดนิไปด้วย

เท้าหรือด้วยยวดยานพาหนะอนัใดกต็าม ต้องมีการปรุงการแต่งคอืต้องท�า ท�าการเดนิทาง 

การเดินทางนี้จึงเป็นสังขตธรรมหรือเป็นสังขาร คราวนี้เม่ือเดินทางไปก็มีการถึง  

การถึงนั้นก็เป็นการปรุงการแต่งเหมือนกัน ต้องท�าเหมือนกันจึงมีการถึง ฉะนั้น  

การถึงจึงเป็นสังขตธรรมหรือเป็นสังขาร แต่ว่าภูมิประเทศที่ถึงนั้นไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่ง  

เป็นสิ่งที่มีอยู่ เหมือนอย่างเช่นเดินทางไปไหว้พระปฐมเจดีย์ การเดินทางไปก็ดี  
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การถึงพระปฐมเจดีย์ก็ดี นี่เป็นสังขตธรรมหรือเป็นสังขาร แต่ภูมิประเทศที่ถึงองค์ 

พระปฐมเจดีย์นั้น ผู้ปฏิบัติไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่ง เป็นส่ิงที่มีอยู่ แต่ว่าเป็นที่ถึงเท่านั้น  

ภูมิประเทศที่ถึงนี่แหละเท่ากับเป็นวิสังขารหรืออสังขตธรรม นี้เป็นการเปรียบเทียบ 

ทางวตัถ ุคราวนีท้างการปฏิบตักิเ็ช่นเดยีวกนั การปฏบิตัแิละในการบรรลนุีเ่ป็นสงัขตธรรม 

เป็นสงัขาร แต่ว่าภมูธิรรมทีถ่งึทีบ่รรลไุปโดยล�าดบัน่ีเป็นวสิงัขาร หรอืเป็นอสงัขตธรรม  

ผู้ปฏิบัติไม่ได้ปรุง ไม่ได้แต่ง

เพราะฉะนัน้ ท่านจงึมแียกเรยีกว่า มรรคผลนพิพาน มรรคนัน้กค็อืการปฏบิตัิ  

ผลนั้นก็คือการบรรลุหรือการถึง มรรคและผลนี่เป็นสังขตธรรม ธรรมที่ต้องปรุงแต่ง  

หรอืว่าเป็นสงัขาร ผูป้ฏบิตัจิะต้องปฏบิตัใินมรรค คือท�ามรรคปรุงมรรคแต่งมรรคให้มีขึน้ 

จึงจะบรรลุจึงจะถึง การบรรลุการถึงนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องท�าต้องปรุงต้องแต่ง จึงเป็น 

สังขตธรรมหรือเป็นสังขารท้ังหมด และก็ต้องอยู่ในลักษณะของความเกิดดับดังกล่าว

มาข้างต้น ก็เพราะว่า เกดิกคื็อว่าต้องท�าให้มขีึน้ ความท�าให้มีข้ึนนีเ้รยีกว่าเกดิ คราวนี้

เมื่อส�าเร็จลงแล้วก็ดับ ก็เหมือนอย่างว่า เมื่อเริ่มปฏิบตัิก็เป็นเกิดไปโดยล�าดับ คราวนี้

เมื่อบรรลุแล้วก็หยุดการปฏิบัติได้ และการบรรลุนั้นก็เป็นอันว่าสิ้นสุด หมายความว่า

ในขั้นนั้นก็เป็นอันดับ เพราะฉะนั้น แม้มรรคและผลก็เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับดั่งนี้ แต่ว่า

ภูมทิีบ่รรลคุอืนพิพานนัน้ผูป้ฏบัิตไิม่ได้ปรงุไม่ได้แต่ง เพราะฉะนัน้ ท่านจงึเรียกว่าบรรลุ

นิพพาน เป็นสิ่งที่มีอยู่ เป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ คือเป็นธรรมดา หรือเป็นกฎธรรมดา  

ดังที่กล่าวมาข้างต้น นั้นคือเป็นสัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัวความจริง ไม่มีเกิด ไม่มีดับ  

เป็นสิ่งที่มีอยู่ และท่านเรียกว่าเป็นอายตนะ คือเป็นที่ต่อได้ หมายความว่าบรรลุได้  

ไม่ใช่บรรลุไม่ได้ และนิพพานนั้นก็มีหลายชั้นโดยล�าดับ แต่จะยังไม่กล่าวในพิสดาร 

ในที่นี้

เพราะฉะนัน้ อสงัขตธรรมหรอืวสิงัขารเมือ่อธบิายดงันี ้จงึเป็นสิง่ทีม่มีาก และ

แม้อสังขตธรรมหรือวิสังขารนี้ก็เป็นอนัตตา คือมิใช่เป็นอัตตาตัวตนของใคร แต่เป็น

กฎธรรมดาเป็นสัจจธรรม ไม่มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งนั้น เป็นอนัตตาคือมิใช่อัตตา

ตัวตนอยู่ตามสภาพธรรม
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ฉะน้ัน ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ท่านจึงสอนให้ปฏิบัติปล่อยวางไม่

ยึดถือ พิจารณาสิ่งอันใดก็พิจารณาเพื่อปล่อยวางส่ิงอันน้ัน ไม่ใช่เพื่อยึดถือส่ิงอันนั้น  

เช่นว่าพจิารณาสตปัิฏฐานทัง้ ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม หรอืพจิารณานามรปู พจิารณา

แล้วก็ปล่อยวาง ไม่ยึดถือ และแม้ธรรมปฏิบัติ จะเป็นสติก็ตาม จะเป็นสมาธิก็ตาม  

จะเป็นปัญญากต็าม กไ็ม่ใช่เป็นสิง่พงึยดึถอืว่า สตสิมาธปัิญญาเหล่านีเ้ป็นอตัตาตวัตน  

เพราะว่าสติสมาธิปัญญาเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองปล่อยวางความยึดถือทั้งหมด จะไปยึดถือ

เอาเคร่ืองปล่อยวางความยึดถือก็ไม่ได้ ยึดถือเข้าเมื่อใด ก็เป็นอุปาทานเข้าเมื่อนั้น  

เป็นอนัตรายต่อสตสิมาธปัิญญาทีป่ฏบิติั เพราะฉะนัน้ ธรรมท้ังหมด แม้ทีเ่ป็นวิสังขาร  

คืออสังขตธรรม จึงเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน ถ้าไปยึด

พระนพิพานเข้าเมือ่ใด กบ็รรลไุม่ได้ ดงัทีม่แีสดงถงึท่านพระอานนท์ว่า ในวนัทีท่่านจะ

ตรัสรู้น้ัน ท่านมีความเพียรแรงกล้า ท่านมุ่งจะบรรลุพระนิพพานให้ได้ ก็แปลว่ายึด

พระนิพพาน ก็บรรลุไม่ได้ จนท่านคิดว่าท่านจะพักหยุดการปฏิบัติสักพัก จึงได ้

เอนองค์ลง ในขณะทีเ่อนองค์ลงเรยีกว่าอยูใ่นอริยิาบถท้ัง ๔ ไม่ใช่นัง่ ไม่ใช่นอน ไม่ใช่ยืน 

ไม่ใช่เดิน ความบรรลุนิพพานก็ปรากฏขึ้นในขณะนั้น ก็คือในขณะที่ท่านปล่อยวาง

นัน่เอง ปล่อยวางความยดึถอื ท่านบ�าเพญ็ธรรมปฏบิตัมิาเตม็เป่ียมแล้ว แต่ว่ายงัยดึถอื

อยู่มุ่งอยู่ด้วยตัณหาอยากจะได้อยากจะถึงโดยเร็ว ก็บรรลุไม่ได้ ครั้นปล่อยวางใจลง  

ก็บรรลุทันที ดังนี้

เพราะฉะนั้น ธรรมทั้งหมด คือทั้งที่เป็นสังขตธรรมหรือสังขาร อสังขตธรรม

หรอืวสิงัขาร เป็นอนัตตามิใช่ตวัตน นีเ้ป็นหลกัของพระพทุธศาสนาทีเ่ป็นสายตรง ไม่มี

อตัตาตวัตนท้ังหมด จงึนับว่าเป็นลักษณะพิเศษ ทีท่่านท้ังหลายควรจะก�าหนดให้ทราบไว้ 

มีจ�าเพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้น
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ความหมายของศลี

ค�ำว่ำ “ศีล” นั้น ได้แก่เจตนำท่ีเป็นเหตุงดเว้นอย่ำงหนึ่ง หมำยถึงเจตสิก  

คอืเจตนำงดเว้น หรอืควำมงดเว้นนัน้เองทีบั่งเกดิขึน้ในใจ หมำยถึง สังวโร หรอื สังวร 

คือควำมส�ำรวมระวัง หมำยถึง อวีติกกมะ ควำมไม่ละเมิด คือควำมที่ไม่ล่วงละเมิด 

ท่ำนอธบิำยควำมหมำยของศลีไว้ดงันี ้และอรรถคือเนือ้ควำมของศลีนัน้มคีวำมหมำยถงึว่ำ 

ควำมตัง้กำยกรรมเป็นต้นไว้ด้วยดี หมำยถงึว่ำ ควำมด�ำรงหรอืทรงกศุลธรรมทัง้หลำย 

โดยเป็นทีต่ัง้ของกศุลธรรมทัง้หลำย และศพัท์ว่ำศีลนัน้ มีควำมหมำยถึง “สิระ” ท่ีแปลว่ำ

สูงสุด “สิละ” ที่แปลว่ำ เงื่อนต้น “สีตละ” ที่แปลว่ำเย็น “สิวะ” ที่แปลว่ำ ควรเสพ 

เป็นต้น

แม้ศีลจะมีอรรถคือเนื้อควำมและมีศัพท์ท่ีจะพึงแปลไปได้หลำยอย่ำง แต่ก็มี

ลกัษณะเป็นอันเดยีว คอื ควำมเป็นปกต ิเหมอืนอย่ำงว่ำรปูทีต่ำเหน็แตกต่ำงกนัหลำยอย่ำง 

แต่ก็มีลักษณะที่เป็นสิ่งที่พึงเห็นได้ด้วยตำเพียงอย่ำงเดียว ลักษณะที่เป็นอันเดียวกัน

ของศีลคือควำมเป็นปกติ ก็ควรจะมีควำมหมำยครอบถึงทั้งกำยวำจำใจ คือควำมเป็น

ปกติกำย ปกติวำจำ ปกติใจ โดยท่ัวไปมักจะอธิบำยกันแต่เพียงเป็นควำมปกติกำย 

ปกติวำจำ แต่กค็วรจะถงึใจด้วย เทยีบอย่ำงกรรมบถคอืทำงของกรรม กำรงำนทีก่ระท�ำ

ด้วยเจตนำคอืควำมจงใจ กแ็บ่งเป็น กำยกรรม วจกีรรม มโนกรรม ทัง้ฝ่ำยอกุศลและ

ทั้งฝ่ำยกุศล แม้ทำงใจเองเมื่อปรำกฏเป็นกิเลสอย่ำงแรง ดังที่แสดงไว้ในกรรมบถนั้น 
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ในฝ่ำยทีเ่ป็นอกุศล คอื เม่ือถึง อภชิฌา ควำมโลภเพ่งเลง็ทรพัย์สมบตัขิองผูอ้ืน่มำเป็น

ของตน เป็น พยาบาท ควำมปองร้ำยหมำยท�ำลำยล้ำง เป็น มจิฉาทฏิฐ ิควำมเหน็ผิด

จำกท�ำนองคลองธรรม ดงัเช่นเหน็ว่ำบำปบญุไม่มี และเหตแุห่งสุขทุกข์ต่ำง ๆ ท่ีเป็นบำป

เป็นบุญไม่มี มำรดำบิดำไม่มี เป็นต้น เมื่อเป็นควำมเห็นที่ผิดจำกท�ำนองคลองธรรม

ด่ังนี้ ก็จัดเป็นมโนกรรมคือเป็นกำรงำนที่กระท�ำทำงใจเป็นอกุศล เพรำะฉะนั้น  

กรรมคือกำรงำนท่ีกระท�ำทำงใจนี้จึงมีได้ เมื่อมีมโนกรรมได้ มโนกรรมก็จัดอยู่ใน

ประเภทของศีล คือ ควำมที่เว้นจำกมโนกรรมที่เป็นฝ่ำยอกุศลก็จัดเป็นศีล เช่นเดียว

กับเว้นจำกกำยกรรมที่เป็นอกุศล เว้นจำกวจีกรรมที่เป็นอกุศลก็จัดเป็นศีล และเมื่อมี

มโนกรรมที่เป็นอกุศล ก็จัดเป็นกำรละเมิดศีล เช่นเดียวกับมีกำยกรรมที่เป็นอกุศล  

มีวจีกรรมที่เป็นอกุศล ก็จัดเป็นกำรละเมิดศีล เพรำะฉะนั้น แม้กรรมที่เป็นไปทำงใจ

ก็มีอยู่ดังที่กล่ำวมำนี้

ฉะนั้น เจตนำคือศีลจึงมีควำมหมำยถึงเจตนำคือควำมงดเว้นจำกกำยกรรม 

วจีกรรม มโนกรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นบำปเป็นทุจริตทั้งหมด และอรรถคือเนื้อควำม 

ที่เป็นอันเดียวกันของศีลคือควำมเป็นปกติ จึงมีควำมหมำยถึงควำมปกติกำย  

ปกติวำจำ ปกติใจด้วย ครบทั้ง ๓

ศลีคู่กับวนิัย

ศลีนีคู่้กนัอยู่กบั วนัิย วนิยันัน้เป็นพระบัญญตัขิองพทุธเจ้ำ แบ่งออกโดยย่อเป็น 

๒ ก่อน คือ อาคาริยวินัย วินัยส�ำหรับคฤหัสถ์ อนาคาริยวินัย วินัยส�ำหรับบรรพชิต 

อำคำริยวินัย วินัยส�ำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนั้น ก็ได้แก่สิกขำบทที่ทรงบัญญัติไว้

ส�ำหรบัคฤหสัถ์ ๕ ข้อบ้ำง ๘ ข้อบ้ำง ส่วนอนำคำรยิวินยั วินยัทีท่รงบญัญตัไิว้ส�ำหรบั

บรรพชติผูไ้ม่มเีรือน กไ็ด้แก่สกิขำบททีท่รงบญัญตัไิว้ส�ำหรบัภกิษุทีม่ำในพระปำตโิมกข์ 

๒๒๗ สิกขำบท ส�ำหรับสำมเณรก็ ๑๐ สิกขำบท วินัยจึงมีจ�ำแนกข้อว่ำมีกี่ข้อตำมที่

ทรงบญัญติัไว้ด่ังนี ้และเม่ือรบัปฏิบัตใินพระวนิยัท่ีทรงบญัญตัไิว้นี ้ส�ำหรับเป็นคฤหสัถ์

ถ้ำรับพระบัญญัติ ๕ ข้อ ก็เรียกว่ำศีล ๕ ๘ ข้อก็เรียกว่ำศีล ๘ เมื่อรับพระบัญญัติ 

๒๒๗ ข้อก็ชื่อว่ำศีล ๒๒๗ รับพระบัญญัติ ๑๐ ข้อ ก็เรียกว่ำศีล ๑๐ ฉะนั้น  



39ศีล สมาธิ ปัญญา

ควำมเป็นศีลจึงบังเกิดขึ้นตำมควำมถือปฏิบัติตำมพระวินัยหรือตำมวินัยดังกล่ำว  

เฉพำะล�ำพังศีลเองนั้นไม่มีข้อ แต่มีลักษณะดั่งที่กล่ำวมำแล้วรวม ๆ จนถึงมีลักษณะ

เป็นอันเดียวคือควำมปกติกำยวำจำใจเป็นลักษณะดังที่กล่ำวน้ัน วินัยจึงคู่อยู่กับศีล 

ดั่งนี้ โดยที่ไม่แยกออกจำกกัน ต้องประกอบอยู่ด้วยกัน

ประโยชน์ของการบัญญัตวินิัย

พระพุทธเจ้ำทรงประกำศพระพุทธศำสนำนั้น ในชั้นแรกยังมิได้ทรงบัญญัติ

พระวนิยั แต่ในต่อมำจงึทรงบญัญตัพิระวนัิย และข้อท่ีทรงบัญญตัพิระวินยันัน้ กเ็พรำะ

เมือ่พระภกิษทุัง้หลำยมมีำกขึน้ อาสวฏัฐานิยธรรม คอืธมัมะทัง้หลำย ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

อำสวกิเลส กิเลสที่ดองสันดำนมีมำกขึ้น อำทิจ�ำนวนพระมีมำกขึ้น ลำภผลสักกำระ

ต่ำง ๆ มมีำกข้ึนเป็นต้น พระภกิษุเองจงึมคีวำมประพฤตทิีป่รำกฏออกทำงกำยทำงวำจำ

ที่ไม่ดีไม่งำมต่ำง ๆ  เพรำะฉะนั้น อำศัยอ�ำนำจประโยชน์ที่ต้องกำร ๑๐ ข้อ จึงได้

ทรงบัญญัติพระวินัย คือ

๑. ทรงบัญญตัพิระวนัิยเพ่ือควำมตัง้อยูด้่วยดแีห่งสงฆ์ คอืหมูข่องภกิษทุัง้หลำย

ที่ดีงำม

๒. ทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อควำมที่สงฆ์คือหมู่ภิกษุทั้งหลำยอยู่ผำสุก

๓. ทรงบญัญติัพระวนิยัเพือ่ข่มบุคคลทัง้หลำยทีเ่ก้อยำก อนัหมำยควำมว่ำที่

เป็นอลัชชี คือไม่มีควำมละอำยใจ จึงประพฤติสิ่งที่ไม่สมควรต่ำง ๆ 

๔. ทรงบญัญตัพิระวนิยัเพือ่ควำมอยูผ่ำสกุของภกิษทุัง้หลำยซึง่มศีลีเป็นท่ีรกั

๕. ทรงบญัญติัพระวนัิยเพ่ือควำมส�ำรวมระมดัระวงัอำสวะคอืกเิลสดองสนัดำน

ทั้งหลำยที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบัน

๖. ทรงบญัญตัพิระวนิยัเพือ่ละ ท�ำลำยอำสวะคือกเิลสทีด่องสันดำนทัง้หลำย

ที่เป็นสัมปรำยะ ที่เป็นไปในภำยหน้ำ

๗. ทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อควำมเลื่อมใสของบุคคลทั้งหลำยผู้ยังไม่เลื่อมใส

๘.  ทรงบัญญตัพิระวนัิยเพือ่ควำมทีบุ่คคลผูเ้ล่ือมใสแล้ว มีควำมเลือ่มใสยิง่ขึน้
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๙.  ทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อควำมตั้งอยู่ของพระสัทธรรม

๑๐. ทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ืออนุเครำะห์ คือปฏิบัติวินัยเอง คือปฏิบัติกำร

ก�ำจัดโทษทำงกำยทำงวำจำโดยตรง ท�ำให้บังเกดิควำมเรยีบร้อยดงีำมทำงควำมประพฤติ

ขึ้นในหมู่

พระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติพระวินัยเพื่ออ�ำนำจประโยชน์ท้ัง ๑๐ ประกำรดังท่ี

กล่ำวมำนี ้เพรำะฉะนัน้ ผูส้มำทำนศลี เช่น สมำทำนศีล ๕ สมำทำนศีล ๘ กส็มำทำน

วินัยนั่นเอง ๕ ข้อ ๘ ข้อ หรือสมำทำนศีล ๑๐ ก็สมำทำนวินัย ๑๐ ข้อนั่นเอง  

ส่วนวนัิยของภกิษคุอืสกิขำบททีม่ำในพระปำตโิมกข์ ๒๒๗ ข้อนัน้ ไม่ได้สมำทำนทลีะ

ข้อเหมอืนอย่ำงศลี ๕ ศลี ๘ ศลี ๑๐ แต่ชือ่ว่ำสมำทำนด้วยกำรทีเ่ข้ำมำอุปสมบทเป็น

ภิกษุในพระพุทธศำสนำ เพรำะพระวินัยที่มำในพระปำติโมกข์ ๒๒๗ สิกขำบทนั้น  

เป็นวินัยที่ทรงบัญญัติขึ้นส�ำหรับภิกษุ ฉะนั้น เม่ือส�ำเร็จเป็นภิกษุขึ้นแล้วจำกกำร

อปุสมบท กช็ือ่ว่ำต้องปฏิบัตวินิยั ๒๒๗ สกิขำบทนีโ้ดยอตัโนมตั ิโดยไม่ต้องสมำทำน

ทีละข้อ

ความหมายของสกิขาบท

ค�ำว่ำ “สิกขาบท” นี้แปลว่ำบทของกำรศึกษำ และค�ำว่ำ บท นั้นแปลว่ำทำง

ก็ได้ แปลว่ำก้ำวก็ได้ ทำงก็คือว่ำทำงแห่งกำรศึกษำ ก้ำวก็คือว่ำก้ำวของกำรศึกษำ 

ส�ำหรับในควำมหมำยทำงร่ำงกำย บทกบับำทมำจำกมลูธำตเุป็นอนัเดยีวกนั ค�ำว่ำบำท

นั้นแปลว่ำ เท้ำ ก็ใช้ส�ำหรับเดิน จะไปไหนก็ใช้เท้ำเดิน เพื่อให้ถึงที่ ๆ ต้องกำรจะไป  

เพรำะฉะนัน้ มลูธำตขุองค�ำว่ำบทหรอืบำทจึงแปลว่ำกำรถึง หรอืกำรให้ถึงด้วยกำรเดนิ

ไปตำมทำงทีละก้ำว ๆ สิกขำบทหรือบทของสิกขำก็คือว่ำทำงเดินหรือว่ำกำรเดินเพื่อ

ให้ถึงไปทีละก้ำว ๆ ของกำรศึกษำ อันแสดงว่ำสิกขำหรือศึกษำนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเดิน

ไปปฏบิตัไิปทลีะก้ำว เพือ่ให้ถงึจดุมุง่หมำยของกำรศกึษำ และกำรท่ีปฏบิตัไิปทลีะก้ำว ๆ 

โดยล�ำดับนี้เรียกว่ำสิกขำบท เพรำะสิกขำบทที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงบัญญัติขึ้นส�ำหรับที่

จะให้เดินไปทีละก้ำว ๆ เพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ จึงเป็นข้อที่จะต้องปฏิบัติ

อยู่เสมอ จะเดินเพียงก้ำวเดียวนั้น แล้วก็หยุดเสียก็ไม่ถึงจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ  
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จะต้องเดนิเร่ือยไป แต่กเ็ดนิไปทีละก้ำว ๆ โดยล�ำดบั เหมอืนอย่ำงสิกขำบทข้อหนึง่ ๆ 

ที่พระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติไว้ จะส�ำหรับคฤหัสถ์ก็ตำม ส�ำหรับบรรพชิตก็ตำม ก็ต้อง

ปฏิบัติกันอยู่เป็นประจ�ำ ไม่ใช่ว่ำปฏิบัติวันเดียวแล้วไม่ต้องท�ำอีก ก็ต้องปฏิบัติเรื่อย ๆ 

ไปทกุวนั เม่ือเป็นดัง่นี ้จงึจะถึงจดุมุง่หมำยของกำรศกึษำ ซึง่จุดมุง่หมำยของกำรศกึษำ

นี้ก็ได้แก่วิมุตติ ควำมหลุดพ้นหรือนิพพำน ตำมจุดมุ่งหมำยสูงสุดในพระพุทธศำสนำ  

เมื่อยังไม่บรรลุวิมุตติ ไม่บรรลุนิพพำน ก็ต้องปฏิบัติเดินกันเรื่อยไปจะหยุดก็ไม่ได้  

อันนี้เป็นควำมหมำยตรงของค�ำว่ำสิกขำบท

ปฏบิัตติามสกิขาบทคอืรักษาศลี

ครำวนี้กำรปฏิบัติตำมสิกขำบทที่พระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติไว้เรียกว่ำ ศีล และ

ก็เรียกจ�ำแนกศีลว่ำมีกี่ข้อ ๆ ก็ตำม ก็คือปฏิบัติตำมสิกขำบทอย่ำงนั้น ๆ กี่ข้อ  

เช่นว่ำปฏบิตัติำมสกิขำบท ๕ ข้อ อย่ำงคฤหัสถ์กเ็รียกว่ำศลี ๕ ๘ ข้อกเ็รยีกว่ำศลี ๘ 

ส�ำหรับฝ่ำยบรรพชิตนั้น ส�ำหรับสำมเณร ๑๐ ข้อ ก็เรียกว่ำศีล ๑๐ ส�ำหรับภิกษุ 

๒๒๗ ข้อก็เรียกว่ำศีล ๒๒๗ ดั่งนี้ และค�ำว่ำศีลนี้แปลอย่ำงหนึ่งว่ำปกติ และก็ยังม ี

ค�ำแปลอย่ำงอื่นอีก อันมีควำมหมำยว่ำ ต้องกำรที่จะให้ปฏิบัติตำมสิกขำบทนั้นจน 

เป็นปกต ิอย่ำงเช่นว่ำสกิขำบทบญัญตัว่ิำ ให้เว้นจำกกำรฆ่ำก็ให้เว้นจำกกำรฆ่ำได้เป็นปกติ  

ให้เว้นจำกกำรลักก็ให้เว้นจำกกำรลักได้เป็นปกติ ต้องกำรจะให้ปฏิบัติให้เป็นปกติ  

แต่ว่ำในกำรที่จะปฏิบัติได้เป็นปกตินั้น ก็จะต้องมีวิรัติคือควำมตั้งใจงดเว้นจำกข้อที่

บญัญตัไิว้ว่ำให้งดเว้นจำกสิง่นัน้ ๆ วริตันิีจ้งึเป็น หวัใจของศลี และกม็สีิง่ประกอบกค็อื 

นอกจำกงดเว้นจำกข้อทีท่รงบัญญตัไิว้ให้งดเว้น กต้็องปฏบิตัใินข้อทีท่รงบัญญติัให้ปฏบัิตด้ิวย 

อย่ำงเช่นส�ำหรับภิกษุทรงบัญญัติไว้ให้งดเว้นจำกข้อนั้น ๆ ส่วนหนึ่ง และทรงบัญญัติ

ว่ำให้กระท�ำอย่ำงนั้น ๆ ส่วนหนึ่ง เมื่อทรงบัญญัติให้เว้นก็เว้น ทรงบัญญัติให้ท�ำก็ท�ำ 

แปลว่ำจะต้องมีควำมเชื่อฟัง และเมื่อมีควำมเชื่อฟังดั่งนี้ ก็จะท�ำให้งดเว้นในข้อที่ทรง

บัญญัติให้งดเว้น กระท�ำในข้อที่ทรงบัญญัติให้กระท�ำได้ดั่งน้ีเรียกว่ำศีล และเมื่อจะ

กล่ำวโดยสรปุกย็งัมอีกีข้อหนึง่คอืว่ำ ทรงบญัญติัให้ไปในท่ีท่ีควรไป ไม่ไปในท่ีท่ีไม่ควรไป 

ก็เชื่อฟังตำมที่ทรงบัญญัตินั้น
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ฉะน้ัน ในบำลีท่ีแสดงอธิบำยศีลส�ำหรบัภกิษุทัว่ ๆ ไป จงึมกัจะใช้ค�ำอธบิำยว่ำ 

ปาติโมกฺขสํวรสํวุโต ส�ำรวมแล้วด้วยควำมส�ำรวมระวังในพระปำติโมกข์ อาจารโคจร- 

สมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วยอำจำระคือควำมประพฤติและโคจระโคจรคือท่ีเที่ยวไป ดั่งนี้ 

ค�ำว่ำส�ำรวมด้วยควำมส�ำรวมในพระปำติโมกข์นั้นก็ได้แก่ ควำมที่ตั้งใจส�ำรวมปฏิบัติ

ตำมสกิขำบท บญัญตั ิ๒๒๗ ข้อทีเ่รยีกว่ำปำตโิมกข์ คอืเป็นพระบญัญตัทิีเ่ป็นข้อส�ำคญั 

เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ อำจำรโคจรสมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วยอำจำระคือมรรยำท 

โคจรคอืทีเ่ทีย่วกห็มำยควำมว่ำถงึพร้อมด้วยควำมประพฤติดีงำมต่ำง ๆ ดงัท่ีทรงบญัญติั

เป็นข้อวัตรปฏิบัติต่ำง ๆ ที่มำนอกพระปำติโมกข์ทั้งหลำย ดังที่ประมวลไว้ในวินัยมุข

เล่ม ๒ ถงึพร้อมด้วยโคจรคือท่ีเท่ียว คือเท่ียวไปในที ่ๆ ควรเทีย่วไป ซึง่เมือ่กล่ำวโดย

สรุปแล้วก็คือว่ำ เดินยืนนั่งนอนในที่ ๆ ควรเดิน ควรยืน ควรนั่ง ควรนอนทั้งหลำย 

ในที่ทั้งปวง เหล่ำนี้รวมอยู่ในค�ำว่ำศีล

เพรำะฉะนัน้ ค�ำว่ำศีลนัน้จงึหมำยถงึควำมทีม่วีริตัเิจตนำ ควำมตัง้ใจงดเว้นข้อ

ทีท่รงบญัญตัใิห้งดเว้น ให้ประพฤตใินข้อทีท่รงบญัญติัให้ประพฤตินัน้ ๆ เช่น ในอำจำระ 

มรรยำท ทั้งหลำยที่ดีงำมทั้งปวง เช่น เกี่ยวแก่กำรนุ่งห่ม กำรประกอบกิจวัตรอื่น ๆ 

ทัง้หลำย และให้เทีย่วไปในทีท่ีค่วรเทีย่วไป ไม่ไปในท่ี ๆ ไม่ควรไป ส�ำเรจ็อริยิำบถท้ัง ๔ 

ในข้อที่ควรส�ำเร็จอิริยำบถท้ัง ๔ ศีลจึงเป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับให้มีวินัยส�ำหรับตนเอง  

เป็นควำมเรียบร้อยงดงำมส�ำหรับตนเองด้วย เป็นควำมเรียบร้อยส�ำหรับหมู่คณะด้วย 

และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็เป็นข้อก�ำจัดโทษทำงกำยทำงวำจำทั้งหลำย ตลอดจนถึงทำงจิตใจ

เป็นข้อแนะน�ำที่ดีงำมส�ำหรับควำมประพฤติที่ดีงำมทำงกำย ทำงวำจำ ท่ำนจึงเปรียบ

เหมือนอย่ำงว่ำเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐใช้ประดับกำยประดับวำจำให้งดงำม

สลีนสิัย

เมือ่ได้ปฏบัิตใินศลีอยูเ่ป็นอำจณิกย่็อมจะท�ำให้เกดิควำมคุ้นเคยในศลี จะท�ำให้

สำมำรถปฏิบัตใินศลีจนเป็นปกต ิควำมประพฤติได้ดัง่นีเ้รยีกว่ำ สลีนสิสยั คอืมศีีลเป็น

นิสัยที่อำศัย มีศีลเป็นวำสนำคือมีศีลที่อยู่ตัวคงที่คงตัว มีศีลเป็นสันดำนคือเป็นเครื่อง

สบืต่อในจิตใจทีด่งีำม แต่ว่ำจะปฏบิตัถิงึชัน้นีไ้ด้นัน้ กจ็ะต้องประสบทกุข์ในกำรปฏบิตัิ
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ศีลมำน้อยหรือมำก เพรำะว่ำกำรปฏิบัติในศีลดังกล่ำวนั้นเป็นกำรปฏิบัติขัดต่อตัณหำ

คือควำมดิ้นรนทะยำนอยำกในจิตใจที่ทุกคนมีอยู่ ศีลทุกข้อย่อมเป็นสิ่งที่ขัดคอตัณหำ

ทั้งนั้น เป็นสิ่งที่กั้นประตูตัณหำทั้งนั้น ไม่ให้ตัณหำออกไปได้ เมื่อเป็นดั่งนี้ ตัณหำที่มี

อยู่ก็ดิ้นขลุกขลักอยู่ในใจ ก็ท�ำให้เป็นทุกข์กลัดกลุ้มเดือดร้อน อันนี้แหละจะต้องใช้สติ

ใช้ปัญญำก�ำหนดให้รู้จกั อริยสจัจ์ ท่ีเป็นข้ันมลูฐำน คอืจะต้องก�ำหนดทีใ่จของตนเองว่ำ 

ถ้ำหำกว่ำได้รบัควำมอึดอัดเดือดร้อนเพรำะกำรปฏิบติัในศลีดัง่นี ้ กไ็ม่ใช่เป็นโทษของศลี 

ศีลไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ แต่ว่ำเป็นโทษของตัณหำในจิตใจนั่นเอง ตัณหำเป็นตัว

ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ เพรำะฉะน้ัน ทุกข์ท้ังหลำยท่ีได้รับในกำรปฏิบัติศีลนั้น 

เกิดจำกตัณหำเป็นเหตุ ตัณหำท่ีดิ้นขลุกขลักอยู่ในจิตใจเพรำะออกไม่ได้ มีศีลกันอยู่

ทกุทำงทีต่ณัหำจะออกไปกก็�ำหนดให้รูจ้กั และเม่ือเป็นดัง่นีแ้ล้ว กไ็ด้รูจ้กัอรยิสัจจ์ ๒ ข้อ 

คอื รูจ้กัทุกข์และรูจ้กัสมุทัย เหตใุห้เกดิทุกข์ขัน้ศลี และเม่ือได้ต้ังใจไม่ยอมแพ้ต่อตณัหำ 

ใช้ขนัต ิควำมอดทน ใช้สต ิใช้ปัญญำ ตลอดจนถงึตัง้ใจอบรมสมำธ ิอบรมปัญญำทีย่ิง่ ๆ 

ขึ้นไป แปลว่ำไม่ยอมแพ้ ตัณหำนั้นก็จะต้องสงบไปเอง เพรำะว่ำเมื่อบุคคลไม่แพ้แล้ว 

ตัณหำก็แพ้คือสงบไปเอง จิตก็สงบ ไม่ต้องไปท�ำอะไรตำมตัณหำ แต่ให้รู้จักมีขันติ  

มีสติปัญญำ มีสมำธิ เหล่ำนี้ ตัณหำก็จะต้องแพ้ ต้องสงบดับลงไป

ศลีเป็นสรณะ

เมือ่ตัณหำสงบดับลงไป น้ันแหละเป็นตวัทกุขนโิรธ ควำมดบัทกุข์ และกต้็อง

รู้จักว่ำข้อปฏิบัติต่อสู้กับตัณหำจนตัณหำต้องแพ้ไป นั่นแหละเป็นตัวมรรคทำงปฏิบัติ

ให้ถงึควำมดบัทกุข์ เป็นอนัว่ำได้รูจ้กัอรยิสจัอกี ๒ ข้อ คอื ข้อทกุขนโิรธ และข้อมรรค

ในขั้นศีล นี้เป็นตัวสติปัญญำในขั้นนี้ และศีลนี้เองก็จะมำเป็นสรณะคือที่พึ่ง เรียกว่ำมี

ธรรมะคือศีลเป็นที่พึ่ง และตนเมื่อมีศีลอยู่ ก็ชื่อว่ำตนเป็นที่พึ่งของตนได้ในขั้นศีลนี้ 

เพรำะฉะน้ัน จึงช่ือว่ำมีธรรมะคือศีลเป็นที่พึ่ง และก็มีตนเป็นที่พึ่งด้วยในขั้นศีลน้ี 

พระพุทธเจ้ำพระสงฆ์ก็มำเป็นท่ีพ่ึงท้ังหมด เพรำะฉะนั้น ก็ต้องก�ำหนดให้รู ้ดั่งนี้  

และก็ต้องก�ำหนดให้รู้ด้วยตนเองท่ีตัวเอง ต้องปฏิบัติที่ตัวเอง ตั้งใจรู้ ตั้งใจปฏิบัติ 

อยู่ก็สำมำรถจะท�ำได้
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ศลีเป็นเสมอืนรั้วกันความชั่ว

กำรรักษำศีลเป็นท่ีรู้สึกกันโดยมำกว่ำ เหมือนเป็นกำรสร้ำงรั้วล้อมตนเอง  

ศีลยิ่งมำกข้อ ก็ยิ่งเหมือนรั้วที่แน่นหนำแข็งแรง และยิ่งมีวงแคบ จะท�ำอะไรจะไปไหน

กล้็วนแต่มข้ีอห้ำมทัง้นัน้ เมือ่รูส้กึดัง่นีจ้งึไม่พอใจจะรกัษำศลี ปรำรถนำท่ีจะท�ำอะไรไป

ข้ำงไหนตำมควำมพอใจ มีเรื่องเล่ำในอรรถกถำธรรมบทว่ำ

ภกิษรุปูหนึง่รูส้กึว่ำวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงบญัญตัไิว้มเีป็นอนัมำก ไม่อำจทีจ่ะ

รักษำให้บริสุทธ์ิบริบูรณ์ได้ มีควำมเบ่ือหน่ำยหมดก�ำลังใจ พระพุทธเจ้ำได้ทรงเรียก

ภิกษุนั้นไปตรัสถำม ว่ำสำมำรถจะรักษำเพียงข้อหนึ่งได้หรือไม่ ภิกษุนั้นก็กรำบทูลว่ำ 

ถ้ำเพียงข้อเดียวก็สำมำรถ พระพุทธเจ้ำตรัสสอนว่ำ ถ้ำอย่ำงนั้นก็ให้รักษำจิตของตน 

เมือ่สำมำรถรกัษำจติของตนได้เพยีงข้อเดยีว กส็ำมำรถรกัษำข้ออืน่ ๆ ได้ทัง้หมด ภกิษุ

นั้นได้ปฏิบัติตำมพระพุทธโอวำท ก็สิ้นควำมอึดอัดร�ำคำญ สำมำรถรักษำพระวินัยให้

บริสุทธิ์บริบูรณ์

อนัทีจ่รงิจะเปรยีบศลีเหมอืนอย่ำงรัว้ล้อมก็ได้ แต่หมำยควำมว่ำล้อมมใิห้ควำมชัว่

เข้ำมำ เหมอืนอย่ำงร้ัวล้อมบ้ำนป้องกนัโจรผู้ร้ำย และรัว้บ้ำนนัน้กม็ปีระตสู�ำหรบัเข้ำออก 

แม้ตัวบ้ำนเองก็มีประตูหน้ำต่ำง คนโดยปกติก็เข้ำออกทำงประตู ถ้ำปีนรั้วหรือ 

ปีนหน้ำต่ำงเข้ำหรือออก กเ็ป็นกำรผดิปกต ิศลีกเ็ช่นเดยีวกนั แม้เป็นข้อห้ำมดงัศลี ๕ 

เหมือนอย่ำงรั้วกั้น แต่นอกจำกที่ห้ำมไว้นั้นก็อำจท�ำได้ เท่ำกับมีประตูส�ำหรับเข้ำออก

อยู่ด้วยบริบูรณ์ เพรำะข้อที่พึงท�ำมีมำก จะแสดงไว้ก็คงไม่หมด จึงแสดงไว้แต่ข้อห้ำม

ที่มีจ�ำนวนเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น เมื่อเข้ำใจดั่งนี้ ก็จะเข้ำใจต่อไปได้ว่ำ ผู้ที่เว้นจำกข้อ

ห้ำมท�ำในข้อทีท่่ำนไม่ห้ำม เรียกได้ว่ำเป็นคนปกต ิเหมือนอย่ำงเข้ำออกทำงประตโูดยปกติ 

เป็นอันได้เข้ำใจควำมหมำยของศีลโดยตรง
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ศลีคอืความปกตกิาย ปกตวิาจา ปกตใิจ

ศีลแม้จะมีข้อบัญญัติน้อยหรือมำกอย่ำงไร แต่ก็มีลักษณะเดียวคือควำมปกติ 

อันหมำยถึงปกติกำย ปกติวำจำ ปกติใจ แต่เพรำะบุคคลมีโลภะ โทสะ โมหะ หรือ

โลภ โกรธ หลง จึงท�ำให้ประพฤติผิดปกติ เหตุฉะนี้ พระพุทธเจ้ำจึงทรงสอนให้ตั้งใจ

งดเว้นจำกควำมประพฤตผิดิปกตต่ิำง ๆ และได้ทรงบญัญตัข้ิอทีพ่งึงดเว้นไว้โดยชดัเจน  

เมื่อได้ตั้งใจงดเว้นตำมพระบัญญัติ ก็ชื่อว่ำมีศีลตำมที่งดเว้นได้

เมื่อจะตั้งปัญหำว่ำ อะไรชื่อว่ำศีล ก็อำจยกเอำลักษณะใดลักษณะหน่ึงของ

กำรปฏบัิตดิงักล่ำวขึน้พดูได้ทัง้นัน้ เช่นทีแ่สดงไว้ใน ปฏสิมัภทิามรรค ว่ำ “เจตนา สลีํ 

เจตนาช่ือว่า ศีล เจตสกํิ สลี ํ เจตสกิ ช่ือว่าศลี สวํโร สลี ํสงัวรชือ่ว่าศลี อวตีกิกฺโม สลีํ 

ความไม่ล่วงละเมดิชือ่ว่าศลี” มอีธบิำยว่ำทีช่ื่อว่ำศลีต้องประกอบด้วยเจตนำวิรตังิดเว้น

จำกกำรฆ่ำสัตว์ เป็นต้น เจตนำนี้แหละชื่อว่ำศีล วิรัติ หรือ เวรมณี คือควำมงดเว้น 

ช่ือว่ำเจตสกิเพรำะมีในใจ แม้เจตสกิคอืวริตักิช็ือ่ว่ำศลี เมือ่มเีจตนำและเจตสิกเป็นศลีขึน้ 

ก็มีกำรส�ำรวมระมัดระวังเป็นอันดี แม้ควำมส�ำรวมระมัดระวัง หรือที่เรียกว่ำสังวรนี้ก็

ชื่อว่ำศีล เมื่อมีควำมสังวร ก็ย่อมไม่ล่วงละเมิดภัยเวรนั้น ๆ แม้อวีติกกมะ ควำมไม่

ล่วงละเมิด ก็ชื่อว่ำศีล

อนึ่ง ข้อที่พระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติไว้ อันผู้มีศีลสมำทำน ประพฤติ เรียกว่ำ 

สกิขำบท แม้สิกขำบทนีก็้เรยีกว่ำศีล และก็เรยีกว่ำศีล ๕ เพรำะมี ๕ สิกขำบท ศีล ๘ 

ก็เพรำะม ี๘ สกิขำบท เป็นต้น ผูท้ีส่มำทำนศีลคอืสมำทำนสิกขำบทนัน้ ๆ ดงัสมำทำนว่ำ 

“ปาณาตปิาตา เวรมณ ีสกิขฺาปท ํสมาทยิามิ ข้าพเจ้าสมาทานสกิขาบทคอืงดเว้นจาก

การฆ่าสัตว์” ดั่งนี้เป็นต้น

ความสงบ ความเป็นปกต ิ เป็นตัวศลี

กำรสมำทำนสิกขำบทน้ีเป็นเบื้องต้นแห่งกำรน�ำตนเข้ำสู่ศีลด้วยสมำทำนวิรัติ 

เมือ่สมำทำนแล้วกร็กัษำไว้ด้วยด ีไม่ล่วงละเมดิด้วยควำมสงัวร ประกอบด้วยวริตัเิจตนำ 

ควำมตั้งใจงดเว้น ผู้สมำทำนศีลแล้วไม่ล่วงทำงกำยวำจำ ศีลก็ไม่ขำด ไม่ทะลุ แต่ถ้ำ
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ยังคิดล่วงอยู่ หรือยังมีควำมคะนองกำยวำจำ ศีลก็ด่ำงพร้อยไม่บริสุทธิ์ ต่อเมื่อใจไม่

คิดล่วงละเมิด และไม่คะนองกำย คะนองวำจำ ศีลจึงไม่ด่ำงพร้อย เป็นศีลบริสุทธิ์ 

เพรำะฉะนั้น  ผู้มุ่งรักษำศีลให้บริสุทธิ์ จึงต้องรักษำเจตนำหรือใจให้ประกอบด้วยวิรัติ 

เมื่อเป็นเช่นน้ี ศีลก็จะเกิดอยู่กับใจ ใจก็จะอยู่กับศีล เป็นใจสงบ ใจปกติ กำยวำจำ 

ก็สงบปกติ ดังพระบำลีว่ำ

สนฺตํ ตสฺส มนํ โหติ   สนฺตา วาจา จ กมฺมํ จ

ใจของท่านสงบ วาจาและกรรมทางกายก็สงบ

จึงเป็นศีลตลอดกำยวำจำใจ ควำมสงบควำมเป็นปกตินี้เป็นลักษณะเอกอัน

เดียวของศีล เป็นตัวศีล

ศลีที่เป็นบารมใีนจรยิาปิฎก

ศลีตำมท่ีกล่ำวมำน้ีมี ๒ ประเภทก่อน คอื ศีลท่ีเป็นกรรม กบั ศลีทีเ่ป็นบารม ี

ศลีทีป่ฏบิตัคิรำวหนึง่ ๆ เป็นศลีทีเ่ป็นกรรม เพรำะเป็นกจิทีท่�ำ ศลีทีเ่ป็นกรรมนีแ้หละ

ที่เก็บสั่งสมเป็นสันดำนแห่งศีลในจิต ก็เป็นศีลที่เป็นบำรมี ท่ำนแสดงว่ำพระโพธิสัตว์

ได้ทรงบ�ำเพ็ญ สีลบารมี ทรงรักษำจิตไม่ให้โกรธ รักษำศีลไว้โดยไม่อำลัยแก่ชีวิตและ

เลือดเนื้อ ตลอดพระชำติเป็นอันมำก จึงได้ส�ำเร็จพระโพธิญำณในที่สุด

ดงัทีแ่สดงไว้ในจรยิำปิฎก เล่ำเรือ่งดริจัฉำนบ้ำง มนษุย์บ้ำง เทพบ้ำง ผูรั้กษำ

ศีลยิ่งกว่ำชีวิต แม้เป็นเรื่องนิทำนชำดก อันอำจเห็นว่ำเก่ำพ้นสมัย แต่คติของเรื่องก็

ยงัเป็นเคร่ืองสอนใจได้ ไม่มีเก่ำ ซ�ำ้ยังเป็นเครือ่งเตอืนโดยอ้อมว่ำ แม้ดริจัฉำนกย็งัเหน็

คุณของศลี ไฉนมนษุย์จะไม่เหน็คณุของศลีเล่ำ ดงัเช่นเล่ำเรือ่งช้ำงชือ่ สลีวนำค เลีย้งมำรดำ 

งูมีพิษร้ำยชื่อ ภูริทัต กระบือใหญ่เรียกว่ำ มหิงสรำช เรื่องหลังนี้เล่ำถึงกระบือซึ่งเป็น

สัตว์ใหญ่ ถูกวำนรชั่วรังแกต่ำง ๆ เช่น แกล้งถ่ำยรด แต่ก็อดกลั้นใจไม่ท�ำร้ำยตอบ 

ทั้งที่อำจท�ำได้ โดยเฉพำะเรื่องภูริทัต ที่แสดงไว้ใน ภูริทัตชาดก จัดเป็นชำดกที่แสดง

สีลบำรมีและจัดเป็นชำติที่ส�ำคัญชำติหนึ่งในทศชำติ มีเรื่องโดยย่อว่ำ
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นำคชือ่ภรูทิตั เป็นบตุรของท้ำวธตรฏัฐและนำงสมุทรชำ ขึน้จำกเมืองบำดำล

มำรกัษำอโุบสถศลีทีร่มิฝ่ังน�ำ้ยมนุำในเมอืงมนษุย์ ถูกพรำหมณ์อำลัมพำยน์จบัไป บังคบั

ให้แสดงแก่ประชำชน ตลอดจนแสดงถวำยพระเจ้ำพำรำณสีผู้เป็นพระเชษฐำของ 

นำงสมุทรชำ ต่อมำพี่น้องของภูริทัตติดตำมมำช่วยแก้ให้พ้นจำกอ�ำนำจของพรำหมณ์

อำลมัพำยน์ ภรูทัิตระวงัจติมิให้โกรธและท�ำร้ำยพรำหมณ์อำลมัพำยน์ ยอมปฏบิตัติำม

ค�ำสั่งให้แสดงของพรำหมณ์อำลัมพำยน์ รักษำศีลอยู่ได้ตลอดเวลำ

เรือ่งมนุษย์ ได้เล่ำเรือ่งกุมำรชือ่ ชยทสิ พระรำชบดิำถูกโปรสิำทซึง่เป็นมนษุย์

กินคนจับพระองค์ไปได้ ในขณะท่ีเสด็จไปทรงล่ำสัตว์ จะปลงพระชนม์เป็นภักษำ  

พระรำชำทรงขอผ่อนผนัให้ปล่อยพระองค์เพ่ือทรงท�ำกจิบำงอย่ำง และมอบหมำยกจิกำร

ทั้งปวงแล้วพระองค์จะกลับมำ โปริสำทจึงปล่อยพระองค์กลับ พระรำชกุมำรทรง 

ขอพระรำชบดิำเสด็จไปหำโปริสำทแทน ทรงรักษำสัจจวำจำสัญญำของพระรำชบิดำ  

โปริสำทเห็นควำมเด็ดเดี่ยวมั่นคง ไม่สะดุ้งสะเทือนของพระรำชกุมำร ก็กลับเป็น 

ฝ่ำยสะดุ้งกลัว ไม่กล้ำท่ีจะท�ำอันตรำยได้ ปล่อยพระองค์ไป พระรำชกมุำรกลบัเป็น 

ฝ่ำยชักน�ำให้โปริสำทมีศีลขึ้น

ส่วนเรื่องของเทพ ได้เล่ำเรื่องธรรมเทพบุตรกับอธรรมเทพบุตร ฝ่ำยหนึ่งคือ

ฝ่ำยธรรมเทพบุตร เท่ียวชักชวนมหำชนให้สมำทำนกศุลกรรมบถ อกีฝ่ำยหนึง่คือฝ่ำย

อธรรมเทพบตุร ชกัชวนมหำชนให้มำสมำทำนอกศุลกรรมบถ รถของทัง้ ๒ ฝ่ำยแล่น

สวนทำงมำพบกนั ฝ่ำยอธรรมบงัคบัขูใ่ห้ฝ่ำยธรรมหลกีทำง ถ้ำไม่หลกีจะเกดิมหำยุทธ 

ฝ่ำยธรรมไม่ปรำรถนำจะตอบโต้ด้วยอธรรม จึงเบี่ยงรถหลีกทำงให้ด้วยจิตใจอันสงบ 

ฝ่ำยอธรรมก็ตกจมแผ่นดินลงไปในขณะนั้นเอง ชำดกเรื่องนี้เป็นเครื่องสอนว่ำ ทุก ๆ 

คนเมือ่เกดิควำมก�ำเรบิข้ึนในจติเช่นควำมโกรธ ก็เท่ำกบัเป็นอธรรมเทพบุตร จะประพฤติ

บำปอกศุลทุจรติได้ทกุอย่ำง ทัง้จกัชกัชวนคนอืน่ให้ประพฤติด้วย แต่เม่ือดบัควำมก�ำเรบิ

จติเสียได้ อธรรมในจติก็จกัตกลงไปทนัท ีทัง้นีด้้วยวธิหีลกีทำงให้คือเอำตวัหลบ ไม่เอำ

ตวัออกรบัออกโต้ เช่น เมือ่ถกูย่ัวโทสะกไ็ม่เอำตวัออกรบักำรยัว่นัน้ ปล่อยให้เขำยัว่ไป
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ข้ำงเดียว ก็จักไม่เกิดโทสะ ซึ่งเป็นชนวนกำรวิวำท กำรยั่วนั้นก็ไม่บังเกิดผล ต้องเลิก

ไปเอง เท่ำกบัฝ่ำยอธรรมต้องตกจมแผ่นดนิ เรือ่งววิำททีเ่กิดด้วยโทสะ กเ็พรำะเอำตวั

ออกรับเผชิญหน้ำกัน เหมือนอย่ำงรถวิ่งมำชนกัน เรื่องนี้มีคติสอนใจได้อย่ำงดีถึงวิธี

ปฏิบัติชนะอธรรมด้วยธรรม

เรื่องในชำดกต่ำง ๆ เหล่ำนี้ แม้จะถือว่ำเป็นเพียงนิทำนที่น�ำมำเล่ำอ้ำง แต่ก็

เป็นนิทำนที่ให้คติเกี่ยวกับสีลบำรมี

สลีบารม ี๓ ชั้น

สีลบำรมีนี้ยังแบ่งออกไปเป็น ๓ ชั้น คือ

สีลบารมี ได้แก่ ศีลที่บ�ำเพ็ญ ด้วยรักศีลยิ่งกว่ำบุคคลที่รักและทรัพย์สิน  

ดังภำษิตว่ำ “ผู้รักษำศีลพึงรักศีล เคำรพในศีล เหมือนนกต้อยตีวิดรักษำไข่ เหมือน

จำมรีรักษำขนหำง เหมือนมำรดำรักษำลูกที่รัก หรือเหมือนคนตำบอดข้ำงหนึ่งรักษำ

นัยน์ตำอีกข้ำงหนึ่งที่เหลืออยู่”

สีลอุปบารมี ได้แก่ ศีลท่ีบ�ำเพ็ญ ด้วยรักศีลยิ่งกว่ำอวัยวะร่ำงกำยของตน  

ดังค�ำของจัมเปยยกนำคว่ำ “ร่ำงกำยของเรำจงแตกกระจัดกระจำยอยู่ในท่ีนี้ เหมือน

แกลบที่เขำโปรยกระจัดกระจำยอยู่ก็ตำมที เรำจะไม่ท�ำลำยศีล”

สีลปรมัตถบารมี ได้แก่ ศีลที่บ�ำเพ็ญด้วยรักศีลยิ่งกว่ำชีวิตของตน ดังค�ำของ

ภูริทตัว่ำ “ควำมสละชวีติของตนเบำย่ิงกว่ำหญ้ำในเรำ ควำมละเมดิศลีส�ำหรบัเรำเหมอืน

พลกิแผ่นดนิ” และดงัภำษิตว่ำ “นรชนพงึสละทรัพย์เพรำะเหตแุห่งอวัยวะ เมือ่จะรักษำ

ชวีติพงึสละอวยัวะ เมือ่ระลกึถงึธรรมพงึสละทกุอย่ำง ทัง้อวัยวะ ทรพัย์ และแม้ชวิีต”
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อานสิงส์ของศลี

ศีลน้ี พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสพรรณนำอำนิสงส์ไว้โดยอเนกปริยำย ดังเช่น

ค�ำบอกอำนิสงส์ว่ำ “สเีลน สคุต ึยนตฺ ิไปสูส่คุตเิพราะศลี สเีลน โภคสมปฺทา โภคทรพัย์

ถงึพร้อมเพราะศลี สเีลน นพิพฺตุ ึยนตฺ ิถึงความดับทุกข์เพราะศีล ตสมฺา สลี ํวโิสธเย 

เหตุดั่งนั้นสาธุชนพึงชําระศีลให้บริสุทธิ์”

ศลีให้อำนสิงส์ดงักล่ำวในปัจจบุนั พึงเห็นได้ในท่ีใกล้ท่ีสุดคือในตนเองของทุก ๆ 

คนและในปัจจบุนันี ้คอื ทกุ ๆ คนมคีวำมสวสัด ีปรำศจำกภยัเวร ไม่ถกูท�ำร้ำยร่ำงกำย

และชวีติ ไม่ถกูลกัทรพัย์ เป็นต้น เพรำะเหตทุีม่เีครือ่งคุ้มครองรกัษำทำงบ้ำนเมอืงบ้ำง  

ทำงพระศำสนำบ้ำง กล่ำวเฉพำะทำงพระศำสนำก็คือ ศีล อันได้แก่ กำรงดเว้นจำก

กำรกระท�ำดังกล่ำวของบุคคลอื่น ในที่ใดคนไม่มีศีลแก่กัน มุ่งแต่จะเบียดเบียนกัน  

อยูใ่นทีน่ัน้ไม่มคีวำมสขุ จะประกอบอำชพีอะไรให้เกดิควำมเจรญิไม่ได้ ส่วนในทีใ่ดคน

มีศีลแก่กัน อยู่ในที่นั้นจึงจะมีควำมสุขควำมเจริญ สุคติ แปลว่ำ กำรไปดี กำรถึงดี 

หมำยถึงควำมสุขควำมเจริญ โภคสัมปทา แปลว่ำ ควำมถึงพร้อมด้วยโภคะ หมำยถึง

มีโภคทรัพย์สมบูรณ์ ผลเหล่ำน้ีย่อมเกิดข้ึนเพรำะคนที่อยู่ด้วยกันมีศีลแก่กัน คือเว้น

เบยีดเบยีนกนั ผลอกีข้อหนึง่คอืควำมดบัทกุข์ร้อนใจ จะเห็นได้ง่ำยว่ำเกดิจำกศีล ฉะนัน้ 

เมื่อพิจำรณำโดยถ่องแท้แล้วจะเห็นว่ำ ศีลเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับทุกคนที่อยู่ร่วมกัน  

และเป็นสิ่งจ�ำเป็นของทุก ๆ คน เพรำะก็เป็นผู้หนึ่ง ๆ บรรดำผู้ที่อยู่ร่วมกัน แม้โจร

ผู้ร้ำยไม่มีศีลแก่บุคคลอื่น ก็ต้องมีศีลแก่พวกของตนเอง ถ้ำไม่ซื่อตรงต่อพวกของตน 

ท�ำร้ำยกนัเอง คดโกงกนัเอง กจ็ะคมุกนัอยูไ่ม่ได้ แต่บุคคลโดยมำกมีควำมคดิคบัแคบ

ปรำรถนำให้คนอื่นมีศีลแก่ตน คือ ปรำรถนำไม่ให้คนอื่นเบียดเบียนตน แต่กลับไม่มี

ศีลแก่บุคคลอื่น ประพฤติเบียดเบียนเขำ

พิจำรณำสืบไปอีกช้ันหนึ่งว่ำ เพรำะเหตุไรจึงปรำรถนำให้คนอื่นมีศีลแก่ตน  

กจ็ะเหน็เหตผุลต่อไปว่ำ เพรำะทุก ๆ คนมคีวำมรกัตน รกัร่ำงกำยและชีวติ รักทรพัย์

สมบัติและอื่น ๆ ของตน ปรำรถนำสุขแก่ตน ไม่ปรำรถนำทุกข์ รวมควำมว่ำเมตตำ

ตนเอง ถ้ำได้แผ่เมตตำนี้ไปแก่บุคคลอื่นใด ก็จะท�ำให้มีศีลแก่บุคคลนั้น คืองดเว้นกำร
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เบยีดเบยีนผูน้ัน้ เปลีย่นเป็นเกือ้กูลอนเุครำะห์ เหมือนอย่ำงมำรดำบดิำมีศีลแก่บตุรธิดำ

ด้วยอ�ำนำจของเมตตำ และเมื่อแผ่ไปในสัตว์ดิรัจฉำน ก็พำให้มีศีล เว้นเบียดเบียนใน

สัตว์ดิรัจฉำน เหมือนอย่ำงที่คนมีศีลในสัตว์เลี้ยงด้วยอ�ำนำจของเมตตำเช่นเดียวกัน 

ผลของศลีทีเ่กดิจำกเมตตำน้ี ก็คือควำมสขุควำมเจรญิของบคุคลผูร้บัเมตตำ เช่น มำรดำ

บดิำมุง่ผลคอืควำมสขุควำมเจรญิของบตุรธดิำ เมือ่บตุรธดิำมคีวำมสุขควำมเจรญิเต็มที่

มำรดำบดิำย่อมจะวำงใจเป็นอเุบกขำได้ ช่ือว่ำวำงควำมปรำรถนำในผลท่ีย่ิงข้ึนไปกว่ำนัน้ 

และกย่็อมมคีวำมสขุเพรำะเตม็ควำมปรำรถนำ ศลีทีเ่กดิจำกเมตตำกเ็ป็นเช่นเดียวกนั 

เมื่อพิจำรณำดูตนเห็นว่ำไม่ได้เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนด้วยกำยวำจำหรือแม้ด้วยใจ 

ก็ย่อมจะรู้สึกว่ำตนเป็นผู้บริสุทธิ์และมีควำมสุข ผู้รักษำศีลเมื่อคอยรักษำจิตไม่ให้

ปรำรถนำผิด ไม่ให้โกรธ อบรมเมตตำ จะมีศีลโดยง่ำย และจะได้รับอำนิสงส์ของศีล

โดยฉบัพลนั จติใจเป็นสคุต ิมีโภคทรพัย์ คอืควำมอิม่เต็ม ไม่บกพร่องไม่ทกุข์เดือดร้อน 

และจะแผ่ออกไปในวงแคบหรือกว้ำงตำมขอบเขตอ�ำนำจของศีล

สรปุลงโดยย่อทีส่ดุคือดบัใจไม่ให้ก�ำเรบิ ไม่ให้โกรธกจ็ะรกัษำศลีได้ และศีลก็

จะรักษำผู้มีศีลให้ได้รับอำนิสงส์ คือสุคติ กำรไปดี โภคสมบัติ ควำมถึงพร้อมด้วย

โภคทรัพย์ และนิพพุติ ควำมดับทุกข์เดือดร้อน
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จิตหรือสมำธินี้ พระพุทธเจ้ำตรัสสั่งสอนไว้เป็นอันมำก ยกจิตขึ้นแสดงเป็นที่

ตั้งบ้ำง ยกสมำธิขึ้นแสดงบ้ำง แต่ว่ำที่ยกจิตขึ้นเป็นที่ตั้งนั้น บำงแห่งมีควำมหมำยถึง 

สมาธิ หรือ สมถะ บำงแห่งมีควำมหมำยถึง ปัญญา หรือ วิปัสสนา ด้วย บำงแห่ง 

กแ็สดงไว้เป็นกลำง ๆ เป็นทำงปฏิบตัไิด้ทัง้ทำงสมำธิและทัง้ทำงปัญญำ ทีย่กจติขึน้เป็น

ทีต่ัง้นัน้ ดังเช่นทีต่รสัเอำไว้มใีจควำมว่ำ “จติด้ินรนกวดัแกว่งกระสบักระส่าย รักษายาก 

ห้ามยาก บณัฑติผูท้รงปัญญาย่อมทําจติให้ตรง เหมือนอย่างช่างศรตัดลกูศร” ทุกคน

เมื่อพิจำรณำดูที่จิตใจของตนเองแล้ว ก็ย่อมจะเห็นได้ตำมที่ตรัสไว้นี้คือ จิตดิ้นรน 

กวัดแกว่ง กระสับกระส่ำย รักษำยำก ห้ำมยำก

และยงัได้ตรสัไว้อกีว่ำ “พงึยกจติท่ีควรยก พึงข่มจิตทีค่วรข่ม พึงทาํจิตให้ร่าเริง 

คือทําจิตที่ควรทําให้ร่าเริงให้ร่าเริง ควรเพ่งเฉยจิตที่ควรเพ่งเฉย” เป็น ๔ ประกำร

ประกำรท่ี ๑ “พึงยกจิตที่ควรยก” นั้น ก็หมำยควำมว่ำ จิตที่ย่อหย่อน  

ไม่เจริญโพชฌงค์ที่จะท�ำจิตให้ย่อหย่อนยิ่งขึ้น แต่เจริญโพชฌงค์ที่จะยกจิตขึ้น คือจิต

ทีย่่อหย่อนนัน้ กค็อืจติทีห่ย่อนควำมเพยีร ตกอยูใ่น โกสชัชะ ควำมเกยีจคร้ำนในกำร

ปฏิบัตินั้น ให้เจริญ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ สัมโพชฌงค์องค์แห่งควำมรู้พร้อม คือกำร

วจัิยเลอืกเฟ้นธรรม วริยิสมัโพชฌงค์ สมัโพชฌงค์คอืวิรยิะ ควำมเพยีรพยำยำมในอนั

ที่จะละอกุศล อบรมกุศลให้บังเกิดข้ึน ปีติสัมโพชฌงค์ สัมโพชฌงค์คือปีติ  

เมื่อเป็นดังนี้ก็จะยกจิตที่ย่อหย่อนนั้นขึ้นได้ให้หำยย่อหย่อน ในขณะที่จิตย่อหย่อนนั้น 

ไม่ควรเจริญ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สัมโพชฌงค์คือปัสสัทธิ ควำมสงบกำย สงบใจ  
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สมาธสิมัโพชฌงค์ สมัโพชฌงค์คอืสมำธ ิอุเปกขาสมัโพชฌงค์ สมัโพชฌงค์คอือเุบกขำ 

ควำมเข้ำไปเพ่งเฉยอยู่ เพรำะอำจจะท�ำให้จิตย่อหย่อนยิ่งขึ้น

ประกำรที่ ๒ “พึงข่มจิตที่ควรข่ม ในสมัยที่ควรข่ม” นั้น ก็คือจิตที่ฟุ้งซ่ำน  

ในขณะทีจ่ติฟุ้งซ่ำนน้ี ให้เจรญิ ปัสสัทธสิมัโพชฌงค์ สัมโพชฌงค์คอืปัสสัทธ ิควำมสงบ 

สมาธสิมัโพชฌงค์ สมัโพชฌงค์คอืสมำธ ิอุเปกขาสมัโพชฌงค์ สมัโพชฌงค์คอือเุบกขำ 

แต่ไม่เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ เพรำะจะท�ำให้ฟุ้ง

มำกขึ้น

ประกำรที ่๓ “พงึทาํจติทีค่วรทาํให้ร่าเรงิ ให้ร่าเรงิในสมยัทีค่วรทาํให้ร่าเรงิ” นัน้  

กคื็อ ในขณะจติทีห่มด อัสสาทะ คอื ควำมพอใจ ควำมเพลดิเพลนิใจ เพรำะว่ำ ปัญญา

ปโยคะ คือกำรประกอบด้วยปัญญำอ่อน โดยเฉพำะบรรลุ อุปสมสุข สุขคือควำม 

เข้ำไปสงบระงับ ส่วนจติน้ีหมดอัสสำทะคือควำมพอใจ เมือ่เป็นดงันี ้ให้ปฏบิติัพจิำรณำ 

สังเวควัตถุ คือที่ตั้งของควำมสังเวช คือควำมรู้สึกพร้อมของจิตใจ ได้แก่ให้พิจำรณำ

ชำติ ควำมเกิด ชรำ ควำมแก่ พยำธิ ควำมป่วยไข้ มรณะ ควำมตำย ว่ำน้ีเป็น 

ธรรมดำแก่ชีวิตของทุกคน นี้เป็น ๔ 

ข้อที ่๕ ให้พจิำรณำ อบายทุกข์ ทกุข์ถงึในอบำย อนัหมำยควำมว่ำควำมทกุข์

ที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉำน ที่จะต้องไปเกิดในนรก ท่ีจะต้องไปเกิดเป็นเปรต  

ที่จะต้องไปเกิดเป็นอสุรกำย เพรำะประกอบบำปกรรม กรรมทีเ่ป็นบำปเป็นอกศุล 

ข้อที ่๖ กพ็จิำรณำถงึทกุข์ทีม่วีฏัฏะ คอืควำมเวยีนว่ำยตำยเกดิเป็นมลูในอดีต

ข้อที่ ๗ ก็พิจำรณำถึงควำมทุกข์ที่มีวัฏฏะ ควำมเวียนว่ำยตำยเกิดเป็นมูลใน

อนำคตเบื้องหน้ำ และ

ข้อท่ี ๘ กพ็จิำรณำถงึทุกข์ท่ีต้องแสวงหำอำหำรมำบรโิภคในปัจจบุนันีเ้ป็นมลู

ก็รวมเป็นสังเวควัตถุ ที่ตั้งแห่งควำมสังเวช ๘ ข้อ

อนึง่ ให้พจิำรณำเจรญิ พทุธานุสต ิระลกึถงึคุณพระพทุธเจ้ำ ธัมมานสุต ิระลกึ

ถึงคุณของพระธรรม สังฆานุสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ อันจะท�ำให้เกิด ปสาทะ 

คือควำมผ่องใสใจ ควำมเลือ่มใสใจในภำยใน ซึง่จะท�ำให้จติร่ำเรงิ ส้ินควำมรูสึ้กจดืชดื 

หมดอัสสำทะ ควำมพอใจ ควำมเจริญใจ
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ประกำรที่ ๔ “พึงเพ่งเฉยจิตที่ควรเพ่งเฉยในสมัยที่ควรเพ่งเฉย” นั้น ก็คือ 

เมื่อจิตไม่ย่อหย่อนอันจะต้องยก ไม่ฟุ้งซ่ำน อันจะต้องข่ม ไม่หมดอัสสำทะคือ 

ควำมพอใจตำม ๓ ข้อข้ำงต้นน้ัน เป็นไปสม�ำ่เสมอในอำรมณ์ของกรรมฐำนทีต่ัง้กระท�ำ

ด�ำเนินไปในสมถวิถี คือในทำงของสมถะ ควำมสงบร�ำงับ ในสมัยเช่นนี้จึงไม่ต้องยก 

ไม่ต้องข่ม ไม่ต้องท�ำให้ร่ำเรงิ แต่เป็นสมัยทีค่วรเข้ำไปเพ่งเฉยอยู ่เพ่งดอูยูซ่ึง่จติทีส่งบ

ตั้งมั่นเป็นอันดีแล้วนั้น เฉยอยู่

กำรปฏิบัติในขั้นนี้  ได้มีพระพุทธภำษิตที่แสดงไว้ให้ปฏิบัติเป็นหลักของกำร

ปฏิบตัสิมำธท่ัิวไป คือกำรปฏิบัตสิมำธิท่ัวไปนัน้ เมือ่กล่ำวสรปุเข้ำมำในทีน้ี่แล้วกก็ล่ำวไว้ว่ำ 

ปฏิบัติเพื่อยกจิตบ้ำง เพื่อข่มจิตบ้ำง ท�ำจิตให้ร่ำเริงบ้ำงในเบื้องต้น แต่เมื่อท�ำได้แล้ว 

ปฏบิตัไิด้แล้ว กม็ำปฏิบตัใินข้อ ๔ คอืเข้ำไปเพ่งเฉยอยู่ ดงัเช่นทีมี่แสดงไว้ว่ำให้ปฏบิตัิ

ในกรรมฐำนข้อนั้นข้อนี้ เพื่อก�ำจัดนิวรณ์ข้อนั้นข้อนี้ หรือเพื่อให้เหมำะแก่จริตของตน

อย่ำงน้ันอย่ำงนี้เป็นอันมำก เพรำะพระพุทธเจ้ำทรงให้กรรมฐำนก็เหมือนอย่ำง 

นำยแพทย์ทีใ่ห้ยำ ให้ยำอย่ำงนัน้บ้ำงให้ยำอย่ำงนีบ้้ำงตำมสมควรแก่โรค ครัน้โรคหำย

แล้วก็ไม่ต้องใช้ยำอย่ำงนั้น แต่ว่ำใช้ยำบ�ำรุงอีกอย่ำงหนึ่ง เป็นกำรรักษำควำมหำยโรค

นั้นให้คงไม่เป็นโรคและป้องกันไม่ให้เกิดโรค หรือเรียกว่ำไม่ต้องใช้ยำจ�ำเพำะโรคดัง

ต้องใช้ในเบือ้งต้น กค็อืใช้กรรมฐำนในข้อ ๔ นี ้เพ่งเฉยจติทีค่วรเพ่งเฉย ในสมยัทีค่วร

เพ่งเฉย เรื่องจิตพระพุทธเจ้ำตรัสไว้ในที่ควรจะน�ำมำแสดงในที่นี้ก็ดังที่กล่ำวมำนี้

และที่กล่ำวว่ำ “จิตตสิกขาหมายถึงสมาธิ” นั้น ก็คือกำรปฏิบัติอบรมจิต  

ดังที่กล่ำวมำแล้วว่ำมี ๔ อย่ำงนั้น เมื่อสรุปเข้ำแล้วก็คือเพื่อให้จิตเป็นสมำธินั้นเอง  

และเพื่อให้จิตเกิดปัญญำต่อขึ้นไป

ว่ำถงึสมำธ ิอะไรชือ่ว่ำสมำธ ิเอกัคคตา คอื ควำมทีจ่ติอนัเป็นกศุลอันเรยีกว่ำ 

กุศลจิต มีอำรมณ์เป็นอันเดียวชื่อว่ำสมำธิ สมำธินั้นจึงได้แก่กำรต้ังจิตและเจตสิก  

คอืธัมมะทีเ่กดิขึน้ในจติในอำรมณ์เดยีวสม�ำ่เสมอและชอบ สมำธมิคีวำมไม่ฟุง้ซ่ำนเป็น

ลักษณะ มีกำรก�ำจัดควำมฟุ้งซ่ำนเป็นรส คือเป็นกิจ มีควำมไม่กระเพื่อมของจิตเป็น

เครื่องปรำกฏ มีสุขเป็นบรรทัดฐำน คือเหตุใกล้  นี่คือลักษณะของสมำธิโดยทั่วไป
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สมาธภิาวนา ๔ อย่าง

สมำธินั้นพระพุทธเจ้ำได้ตรัสว่ำ มี อานิสงส์ คือ ท�ำให้ได้ปัญญำ ดังที่ตรัสไว้

แปลควำมว่ำ “ภิกษุท้ังหลำย ท่ำนท้ังหลำยจงอบรมสมำธิ ผู ้มีจิตเป็นสมำธิคือ 

ตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ตำมควำมเป็นจริง” และได้ตรัสแสดง สมาธิภาวนา ไว้ ๔ อย่ำงคือ

๑. สมำธิภำวนำ กำรอบรมสมำธิเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน

๒. สมำธิภำวนำ กำรอบรมสมำธิเพื่อ ญาณทัสสนะ ควำมรู้ควำมเห็น

๓. สมำธิภำวนำ กำรอบรมสมำธิเพื่อสติสัมปชัญญะ สติ ควำมระลึกได้  

 สัมปชัญญะ ควำมรู้ตัว

๔. สมำธิภำวนำ กำรอบรมสมำธิเพื่อสิ้นอำสวะ คือ กิเลสที่ดองจิตสันดำน 

 ทั้งหลำย

อธิบำยโดยย่อ 

ข้อ ๑ อบรมสมาธิเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน คือ ท�ำจิตให้มีอำรมณ์เป็น 

อันเดียว อย่ำงสูงก็บรรลุถึงฌำนทั้ง ๔ คือ ควำมเพ่งทั้ง ๔ อันได้แก่ อัปปนาสมาธิ 

สมำธิที่แนบแน่นจนเข้ำถึงองค์ฌำน

ข้อ ๒ อบรมสมาธิเพื่อญาณทัสสนะ ควำมรู้ควำมเห็นนั้นก็คือมนสิกำรใน 

อาโลกสัญญา ควำมส�ำคัญหมำยว่ำ สว่ำง อธิษฐำนคือตั้งใจก�ำหนด ทิวาสัญญา  

หรอืควำมส�ำคญัหมำยว่ำ กลำงวนั คอือธษิฐำนควำมสว่ำงเหมือนกลำงวัน กลำงคนืก็

เหมอืนกลำงวนั กลำงวนักเ็หมอืนกลำงคนื คอืให้สว่ำงเหมอืนกัน ท�ำจติภำวนำให้สว่ำง

ด้วยใจที่ว่ำง ไม่มีอะไรรัดรึง

ข้อ ๓ สมาธิภาวนาเพื่อสติสัมปชัญญะ คือ สติ ควำมระลึกได้ สัมปชัญญะ 

ควำมรู้ตวั คอืระลึกได้รู้ตวัถงึ เวทนา ควำมสขุ ควำมทกุข์ ควำมเป็นกลำง ๆ ไม่ทกุข์

ไม่สุข สัญญำ ควำมจ�ำได้หมำยรู้ วิตก ควำมตรึก ให้รู้ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป  

เพรำะฉะน้ัน ในข้อ ๓ นีก้อ็ำจจะสมัพนัธ์กบัข้อท่ี ๒ เพือ่รูเ้พือ่เห็น คอืเม่ือรูเ้ม่ือเห็นอะไร 

นัน้กเ็ป็นเวทนำ นัน้กเ็ป็นสญัญำ นัน้กเ็ป็นวติก ให้รูแ้ล้วว่ำเป็นอย่ำงนัน้ และทกุอย่ำง

นั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
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ส่วนข้อ ๔ เพือ่สิน้อาสวะ นัน้ กคื็อกำรท�ำสมำธภิำวนำเพือ่ปัญญำ ตัง้ต้นแต่

ให้ตำมเห็นพิจำรณำเกิดดับในขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประกำร ว่ำรูป เวทนำ สัญญำ 

สังขำร วิญญำณ เกิดขึ้นอย่ำงนี้ ดับไปอย่ำงนี้ ฉะนั้น สมำธิภำวนำจึงมี ๔ อย่ำงดังนี้

สมาธคิอืสมถกรรมฐาน

กรรมฐาน น้ัน หมำยถงึอำรมณ์ของจติใจทีย่กมำปฏบิติัอบรมเพือ่ท�ำใจให้สงบ

ระงับ และเพื่อปัญญำที่รู้แจ้งเห็นจริง จึงมีแสดงกรรมฐำนเป็น ๒ คือ สมถกรรมฐาน 

กรรมฐำนเป็นอุบำยสงบใจ และ วิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐำนเป็นอุบำยเรืองปัญญำ 

ส�ำหรับสมถกรรมฐำนน้ันก็คือสมำธิน่ันเอง และวิปัสสนำกรรมฐำนนั้น ก็คือปัญญำ

นั่นเอง ใน ไตรสิกขา ซึ่งมี ๓ คือ ศีล สมำธิ ปัญญำ สมำธินั้น ก็คือสมถกรรมฐำน 

ปัญญำนั้น ก็คือวิปัสสนำกรรมฐำน

ส�ำหรับสมำธิได้แสดงท่ีนี่มำแล้ว วันนี้จึงจะแสดงเพิ่มเติม โดยยกเอำ 

สมถกรรมฐำนมำแสดง ฉะนัน้ ในชัน้สมำธนิี ้จึงมคี�ำศพัท์ ธมัมะ ใช้อยู่ ๒ ค�ำ สมถะ 

ค�ำหนึ่ง สมำธิ ค�ำหนึ่ง โดยควำมก็มุ่งถึงอันเดียวกัน แต่ว่ำโดยพยัญชนะ คือถ้อยค�ำ

ต่ำงกัน ค�ำว่ำ สมถะ นั้นแปลว่ำ สงบ ค�ำว่ำ สมำธิ น้ัน แปลว่ำ ต้ังม่ัน ฉะนั้น  

จึงต้องทรำบถึงภำวะคือควำมเป็นไปของจิตก่อน

จิตนั้นโดยปกติไม่สงบ ดังที่มีพระพุทธภำษิตตรัสไว้ว่ำ “ดิ้นรนกวัดแกว่งกระ

สับกระส่าย” เพรำะอะไร ก็เพรำะ นิวรณ์ นั้นเอง ซึ่งแปลว่ำ กิเลสเป็นเครื่องกั้น คือ

กั้นจิตไว้ไม่ให้ได้สมำธิ ไม่ให้ได้ปัญญำ ฉะนั้น จึงต้องมีวิธีปฏิบัติ ท�ำจิตให้สงบ  

วธีิปฏบัิติท�ำจติให้สงบนัน้กค็อืกรรมฐำนนีเ่อง คอื สมถกรรมฐำน คอืวิธทีีท่�ำจิตให้ตัง้มัน่ 

อยู่ในอำรมณ์ของสมำธหิรอืของสมถะ เมือ่จติได้ทีต้ั่งดงันี ้จติจงึสงบลงได้ เพรำะฉะนัน้ 

เมือ่มุง่ถงึกำรต้ังจติให้ม่ัน กเ็รยีกว่ำสมำธ ิ และเมือ่มุง่ถงึควำมสงบจำกควำมดิน้รนกวัด

แกว่งกระสับกระส่ำยกเ็รยีกว่ำสมถะดงักล่ำวนี ้จติจงึสงบเป็นสมถะด้วยสมำธ ิคือต้ังม่ัน

อยู่ในอำรมณ์ของควำมสงบ หรือกล่ำวอีกอย่ำงหนึ่ง จิตจะตั้งมั่นเป็นสมำธิได้ ก็ด้วย

จติมคีวำมสงบจำกควำมดิน้รนกวดัแกว่งกระสับกระส่ำย สงบกบัต้ังม่ันจึงเป็นไปด้วยกนั 

สงบก็เรียกว่ำสมถะ ตั้งมั่นก็เรียกว่ำสมำธิ ต้องคู่กันไป เป็นไปด้วยกัน
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เครื่องกั้นจติไม่ให้ได้สมาธ ิ– นวิรณ์

ดังท่ีได้กล่ำวแล้วว่ำ จิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ำยก็ด้วยอ�ำนำจนิวรณ์ 

ซึ่งเป็นเครื่องกั้นดังกล่ำวแล้ว คือกั้นไว้ไม่ให้จิตได้สมำธิ ไม่ให้ได้ปัญญำ นิวรณ์จึงเป็น

เหตุส�ำคัญที่ท�ำให้จิตไม่เป็นสมำธิและไม่ได้ปัญญำ กำรที่ท�ำสมำธิไม่ส�ำเร็จเป็นสมำธิ 

ก็เพรำะข่มนิวรณ์ไม่ลง ถ้ำข่มนิวรณ์ลงได้ จิตก็เป็นสมำธิได้ นิวรณ์จึงเป็นเหตุส�ำคัญ

อันจ�ำเป็นที่จะต้องข่มให้สงบ นิวรณ์มี ๕ คือ

๑. กามฉันท์ ควำมพอใจรักใคร่ในกำม คือ กำมคุณำรมณ์ อำรมณ์คือ 

กำมคุณ อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องทำงกำย ที่น่ำรักใคร่

ปรำรถนำพอใจทั้งหลำย ค�ำว่ำ กำมคุณำรมณ์ นี้เป็นศัพท์ธัมมะ มำจำกค�ำว่ำ  

กำม ค�ำหนึ่ง คุณะ หรือคุณ ค�ำหนึ่ง อำรมณ์ อีกค�ำหนึ่ง

ค�ำว่ำ กาม นั้นแปลว่ำควำมใคร่ อันหมำยถึง ควำมรักใคร่ปรำรถนำพอใจ 

รวมทัง้ควำมตดิใจยนิดเีพลิดเพลินท้ังหลำย กำมมี ๒ อย่ำง คอื กเิลสกาม กเิลสเป็น

เหตใุคร่อย่ำงหน่ึง วตัถุกาม วตัถุอันเป็นท่ีตัง้ของควำมรกัใคร่ปรำรถนำ พอใจอกีอย่ำงหนึง่ 

กเิลสกำมนัน้กไ็ด้แก่ควำมรกัใคร่ปรำรถนำพอใจ ควำมเพลิดเพลินติดใจยินด ีและหมำย

คลุมถึงกิเลสทั้งหลำยในกองเดียวกันนี้ด้วย เช่น ราคะ ควำมติดใจยินดี นันทิ  

ควำมเพลิดเพลิน ตลอดจนถึง โลภะ ควำมโลภอยำกได้ รวมเข้ำในค�ำว่ำกิเลสกำม

ทั้งหมด วัตถุกำม วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งควำมรักใคร่ปรำรถนำพอใจทั้งหลำย ก็ได้แก่ รูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ท่ำนมักแสดงไว้ ๕ ไม่แสดงธัมมะ คือเรื่องรำวอันเป็นข้อ

ที่ ๖ ไว้ด้วย แต่ว่ำโดยอรรถคือเนื้อควำม ก็มีธัมมะคือเรื่องรำวทำงใจเองที่น่ำรักใคร่

ปรำรถนำพอใจท้ังหมด เป็นข้อท่ี ๖ ด้วย เพรำะต้องมีเป็นพื้นอยู่แล้วว่ำเรื่องทำงใจ

เหล่ำนั้น โดยปกติก็เป็นเรื่องของรูปบ้ำง เสียงบ้ำง กลิ่นบ้ำง รสบ้ำง โผฏฐัพพะบ้ำง

นั้นเองโดยปกติ นี้คือค�ำว่ำ กำม

ค�ำว่ำ คณุ นัน้ตรงกนัข้ำมกบัค�ำว่ำ โทษ กไ็ด้ คอืเป็นสิง่ทีใ่ห้ควำมสขุ เพรำะ

ว่ำกำมน้ันให้ควำมสุขเหมือนกัน ให้คุณเหมือนกันคือควำมสุข แต่ว่ำให้คุณน้อย  

ให้โทษมำกกว่ำ แต่เพรำะกำมมคุีณคือให้ควำมสุข คนจงึยงัติดอยูใ่นกำมสุข สุขในกำม 

ยำกที่จะเห็นโทษในกำม แต่เห็นควำมสุขในกำม ติดอยู่ในควำมสุขในกำม ฉะนั้น  
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จึงมีคุณของกำมคือส่วนที่ให้ควำมสุขของกำมนี้ หรือเรียกว่ำ กามสุข มำเป็นอำรมณ์  

คือเรื่องของใจ

อารมณ์ คือเรือ่ง เรือ่งท่ีจติคิด เรือ่งทีจิ่ตด�ำร ิเรือ่งทีจ่ติหมกมุน่ถงึ เรียกว่ำ อำรมณ์

จติของสำมัญชนท่ัวไปท่ีเรยีกว่ำเป็น กามาพจร เทีย่วไปในกำม จงึมกัมกีำมคณุ
หรอืกำมสขุนีผ้กูอยู ่ท�ำให้คดิถงึท�ำให้ด�ำริถงึ ท�ำให้หมกมุ่นถึงอยู่เป็นประจ�ำ เพรำะฉะนัน้
จึงมีกำมคุณำรมณ์ดังกล่ำวนี้เป็นอำลัย คือเป็นที่อำศัยติดอยู่เหมือนอย่ำงปลำที่มีน�้ำ
เป็นอำลัย คือเป็นที่อำศัยติดอยู่

อันปลำนั้น เมื่อยกขึ้นจำกน�้ำมำวำงอยู่บนบก ย่อมจะดิ้นเพื่อที่จะลงน�้ำ จิตก็
เหมอืนกนั เมือ่ยกจตินีข้ึน้มำวำงไว้ในอำรมณ์ของกรรมฐำน ดงัของสมถกรรมฐำนข้อใด

ข้อหน่ึง จิตจึงดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ำย ไม่ยอมอยู่ในอำรมณ์ของกรรมฐำน  

กลับไปอยู่กับกำมคุณำรมณ์เป็นนิตย์ นี้คือลักษณะของจิตสำมัญชน กำมฉันท์ก็คือ

ควำมพอใจรักใคร่อยู่ในกำมคุณำรมณ์ คือในวัตถุอันเป็นที่ตั้งของกำม ควำมใคร่  

รักใคร่ปรำรถนำพอใจ จะแปลกำมฉนัท์ว่ำควำมพอใจรกัใคร่ในวตัถกุำมด้วยอ�ำนำจของกเิลส

กำมก็ได้ กำมฉันท์นี้ย่อมมีอยู่เป็นปกติของจิตใจของสำมัญชน

๒. พยาบาท ควำมมุ่งร้ำยหมำยล้ำงผลำญ แต่ก็หมำยรวมจนถึง โทสะ  

ควำมโกรธที่เป็นเครื่องประทุษร้ำยจิตใจของตนเองให้เดือดร้อน ปฏิฆะ ควำมกระทบ

กระทัง่ต่ำง ๆ ทำงจติใจ เพรำะว่ำกเิลสกองนีม้ปีฏฆิะคอืควำมกระทบกระทัง่ทำงจติใจ 

นีเ่ป็นมลูเบือ้งต้น แรงขึน้จงึเป็น โกธะ ควำมโกรธขดัเคือง เป็น โทสะ ควำมประทุษร้ำย

จิตใจตัวเอง แล้วจึงเป็น พยาบาท ควำมคิดประทุษร้ำยผู้อื่นอยู่ในกองโทสะนี้ทั้งหมด

๓. ถีนมิทธะ ควำมง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม เป็นควำมท้อแท้ทำงกำยทำงใจ  

อันสืบเน่ืองมำจำกควำมง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม ควำมเบื่อหน่ำยต่ำง ๆ ท�ำให้กำยใจ 

ไม่มีก�ำลังที่จะประกอบกิจกำรต่ำง ๆ ได้

๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ควำมฟุ้งซ่ำนร�ำคำญใจ คือจิตใจนี้ฟุ้งซ่ำนไปในเรื่อง 

รูปบ้ำง เรือ่งเสยีงบ้ำง เรือ่งกลิน่บ้ำง เรือ่งรสบ้ำง เร่ืองโผฏฐพัพะบ้ำง หรอืในเรือ่งนัน้

เรื่องนี้ต่ำง ๆ บ้ำง และควำมร�ำคำญใจต่ำง ๆ เพรำะมีควำมรู้สึกคับแคบหรือคับแค้น

ต่ำง ๆ ใจไม่สงบ



58 รู้จักพระพุทธศาสนา

๕. วจิกิจิฉา ควำมเคลอืบแคลงสงสัย คอืสงสัยไปในเรือ่งของตนบ้ำง ในเรือ่ง

ของของตนบ้ำง ในเรือ่งของผูอ่ื้นบ้ำง ในเร่ืองของของผูอ้ืน่บ้ำง ในอดตีบ้ำง ในอนำคตบ้ำง 

ในปัจจุบันบ้ำง อันสืบเนื่องมำจำกมีตัวเรำของเรำเป็นมูล เพรำะเมื่อมีตัวเรำของเรำ  

ก็จะต้องมีควำมสงสัยไปต่ำง ๆ ในเรื่องแห่งตัวเรำของเรำ ตลอดจนในเรือ่งของเขำ 

นอกจำกนีย้งัรวมถงึควำมเคลอืบแคลงสงสยัไปต่ำง ๆ ในพระพทุธเจ้ำบ้ำง ในพระธรรมบ้ำง 

ในพระสงฆ์บ้ำง ในสกิขำหรอืในกำรศึกษำบ้ำง รวมควำมเคลอืบแคลงสงสัยทกุ ๆ อย่ำง 

ที่ท�ำจิตใจมิให้บังเกิดควำมเชื่อตั้งมั่นลงได้ ท�ำให้จิตใจไม่สงบ เหล่ำนี้รวมเป็นวิจิกิจฉำ

ทั้งหมด

ทั้ง ๕ ข้อนี้เป็นนิวรณ์ ที่แปลว่ำ กิเลสเป็นเครื่องกั้นจิต เป็นปริยุฏฐานกิเลส 

กิเลสที่ปล้นจิต กลุ้มรุมจิตใจ มีอยู่เป็นประจ�ำ

กรรมฐานส�าหรับแก้นวิรณ์

นิวรณ์ ๕ เป็นกิเลสที่บังเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจอยู่เสมอ ท�ำจิตใจให้ดิ้นรนกวัด

แกว่งกระสบักระส่ำย รกัษำยำกห้ำมยำก และจติของสำมัญชนท่ีเรยีกว่ำเป็น “กำมำวจร” 

คือท่องเที่ยวไปในกำม ก็คือเป็นไปตำมกำมฉันท์ข้อแรกและข้ออื่น ๆ นั้นเอง  

กำรท�ำกรรมฐำนอนัเรยีกว่ำ สมถกรรมฐำน กรรมฐำนทีเ่ป็นอุบำยสงบใจ ท�ำใจให้เป็น

สมำธคิอืตัง้มัน่อยู่ในอำรมณ์อันเดยีว ท�ำใจให้สงบอันเรยีกว่ำสมถะหรอืสมถกรรมฐำนนัน้ 

ก็คือท�ำใจให้สงบจำกกำมฉนัท์นวิรณ์เป็นต้นนัน้เอง แต่เพรำะเหตุทีจ่ติของสำมญัชนยงั

ผูกพันอยู่กับกำม มีกำมเป็น อาลัย เป็นที่อำศัย เหมือนอย่ำงปลำมีน�้ำเป็นที่อำศัย  

คือปลำมีน�้ำเป็นอำลัยที่อำศัย จิตนี้ก็มีกำมเป็นอำลัยคือเป็นที่อำศัย เพรำะฉะนั้น  

เมื่อยกขึ้นมำตั้งไว้ในกรรมฐำน คือสมถกรรมฐำนข้อใดข้อหนึ่งจึงตั้งอยู่ยำก มักจะ

ดิ้นรนไปสู่กำม เป็น กามคุณารมณ์ มีกำมเป็นอำรมณ์อยู่เสมอ แต่ว่ำเมื่ออำศัยกำร

ปฏบิตัอิยูใ่นสมถกรรมฐำนท่ีถกูกับจรติของตน คือ เหมำะแก่กเิลสทีบ่งัเกดิขึน้แก่จติใจ

ของตน ทีม่อียู่เป็นประจ�ำอยู่ในจติใจของตน อบรมในกรรมฐำน อบรมบ่อย ๆ กระท�ำ

ให้มำก ก็อำจรักษำจิตนี้ให้ตั้งอยู่ได้ ในอำรมณ์ของกรรมฐำนแทนกำมคุณำรมณ์
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เพรำะฉะนัน้ จติของตนนีจ้งึสำมำรถห้ำมได้ รกัษำได้แม้จะยำก แต่เม่ือตัง้ใจท�ำ 

ท�ำอยูบ่่อย ๆ ท�ำให้มำก จติน้ีก็สำมำรถน้อมมำในกรรมฐำนได้ เพรำะจิตนีเ้ป็นธรรมชำติ

ทีน้่อมมำได้ น้อมไปได้ แต่ว่ำควรจะต้องได้กรรมฐำนทีเ่หมำะแก่กเิลสทีบ่งัเกิดขึน้หรอื

ที่มีอยู ่เป็นประจ�ำ พระอำจำรย์ได้แสดงสมถกรรมฐำนที่เหมำะแก่นิวรณ์ทั้ง ๕  

อนัหมำยควำมว่ำท่ีสำมำรถจะแก้นิวรณ์ท้ัง ๕ ได้ ไว้เหมอืนอย่ำงว่ำหมอทีร่กัษำผูป่้วย

ไข้ให้หำยโรค ให้ยำที่เหมำะแก่โรค คือท่ีสำมำรถจะแก้โรคได้ ท�ำโรคให้หำยได้  

เมือ่ได้ยำทีเ่หมำะแก่โรคดงันี ้โรคกห็ำยได้ บรรเทำไปได้ ฉะนัน้ จะได้แสดงกรรมฐำน

อันเป็นส่วนสมถกรรมฐำนส�ำหรับแก้นิวรณ์ทั้ง ๕ นี้

กามฉนัท์ ข้อแรกเมือ่เกดิขึน้ ให้ท�ำกรรมฐำนข้อ กายคตาสต ิคอืสตทิีไ่ปในกำย 

คือกำยท่ีมีชีวิตอยู่นี้ โดยพิจำรณำโดยนัยะท่ีพระพุทธเจ้ำได้ตรัสแสดงว่ำ “กายนี้แล 

เบื้องบน แต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องตํ่าแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบ 

เตม็ไปด้วยของไม่สะอาดมปีระการต่าง ๆ คอื เกสา ผม โลมา ขน นขา  เลบ็ ทนัตา ฟัน 

ตโจ หนงั มงัสงั เนือ้ นหารู เอน็ อัฏฐ ิกระดูก อฏัฐิมิญชัง เยือ่ในกระดูก วกักงั ไต 

หทยัง หัวใจ ยกนัง ตับ กิโลมกัง พังผืด ปิหกัง ม้าม ปัปผาสัง ปอด อันตัง ไส้ใหญ่ 

อนัตคณุงั สายรดัไส้หรอืไส้เลก็ อทุรยิงั อาหารใหม่ กรีสงั อาหารเก่า ปิตตงั น้ําดี  

เสมหัง นํ้าเสลด ปุพโพ นํ้าหนอง โลหิตัง นํ้าเลือด เสโท นํ้าเหงื่อ เมโท  มันข้น 

อัสสุ นํา้ตา วสา มันเหลว เขโฬ นํา้ลาย สงิฆาณกิา นํา้มกู ลสกิา ไขข้อ มตุตงั มตูร 

และเตมิ มตัถเกมตัถลงุคงั ขมองในขมองศีรษะเข้าอกี ๑ ก็เป็นอาการ ๓๒” ดังทีไ่ด้

เรียกกันว่าอาการ ๓๒

หรอืว่ำพจิำรณำ อสภุะ คอืซำกศพซึง่เป็นอสุภ คอื เป็นของไม่งดงำมปรำกฏ 

คือพิจำรณำศพท่ีขึ้นพอง พิจำรณำศพท่ีมีสีเขียวน่ำเกลียด พิจำรณำศพที่มีน�้ำเหลือง

น�้ำหนองไหล พิจำรณำศพที่เป็นช่องเล็กช่องใหญ่ พิจำรณำศพที่ถูกกัดกิน พิจำรณำ

ศพที่ขำดเป็นท่อน พิจำรณำศพที่ถูกตัดเป็นท่อน พิจำรณำศพที่มีโลหิตไหล พิจำรณำ

ศพที่มีหนอนน่ำเกลียด และพิจำรณำกระดูก ก็เป็นอสุภะ ๑๐ ประกำร

กำรพจิำรณำกำยนีว่้ำมีอำกำร ๓๑ หรอืเตมิมตัถเกมตัถลงุคงั ขมองในขมอง

ศรีษะ เป็นอำกำร ๓๒ กด็ ีกำรพจิำรณำซำกศพทีเ่ป็นอสุภะ ทีเ่ป็นของไม่งดงำมต่ำง ๆ 
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ดังที่แสดงไว้นี้ก็ดี เป็นเคร่ืองแก้กำมฉันท์คือควำมพอใจรักใคร่ในกำม ซึ่งโดยมำกก็

บังเกิดขึ้นที่กำยอันนี้ อันเป็นกำยตนบ้ำง เป็นกำยของผู้อื่นบ้ำง จึงมำพิจำรณำถึง 

ควำมปฏิกูลไม่สะอำดของกำยน้ีบ้ำง ท่ีมีอยู่เป็นธรรมชำติธรรมดำ ซึ่งจ�ำแนกออกไป

เป็นอำกำร ๓๑ หรือ ๓๒ ดังกล่ำว หรือว่ำพิจำรณำแค่ที่ตำมองเห็น อันเรียกว่ำ  

ตจปัญจกกรรรมฐาน กรรมฐำน ๕ ข้อ มีหนังเป็นที่สุด คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 

ดงัทีส่อนนำคนัน้กไ็ด้ นีเ้ป็นส่วนพจิำรณำกำยทีย่งัมชีวีติ หรอืว่ำพจิำรณำกำยท่ีสิน้ชวิีต

แล้วเป็นศพ เป็นอสุภะคือไม่สะอำดมีประกำรต่ำง ๆ เพรำะว่ำกำยอันนี้เป็นเวลำนี้แม้

จะมชีวีติอยู ่แต่เม่ือสิน้ชวิีตแล้วกต้็องเป็นศพ เป็นอสภุะ ไม่สะอำด ดงัทีย่กขึน้มำเป็น

ข้อ ๆ น้ัน และในทีส่ดุกจ็ะถกูเผำหรอืถกูฝัง เน่ำเป่ือยไปหมดในทีสุ่ด ไม่มีอะไรเหลอือยู่

กำรพจิำรณำดงันีก้จ็ะเป็นอบุำยวธิสี�ำหรบัแก้กำมฉันท์ได้ บำงทอีำจจะเห็นว่ำ

เป็นกำรบังคับใจให้พิจำรณำฝืนควำมรู้สึกที่เป็นสำมัญส�ำนึก หรือฝืนปกติธรรมดำ  

แต่อันที่จริงนั้น สำมัญส�ำนึกบำงอย่ำงที่เป็นส่วนกิเลสก็ควรจะต้องแก้ โดยเฉพำะเมื่อ

เข้ำมำบวช ออกจำกเรือนมำเป็นผู้ไม่มีเรือน เว้นจำกกำมทั้งหลำยอย่ำงชำวบ้ำน  

ก็จ�ำเป็นที่จะต้องรักษำจิตของตนจำกสำมัญส�ำนึกของชำวบ้ำน มำให้เป็นสำมัญส�ำนึก

ของบรรพชติคอืผูบ้วช หรือแม้ชำวบ้ำนเอง แม้จะมสีำมญัส�ำนกึอยู่ในกำม กต้็องให้อยู่

ในขอบเขต เช่นจ�ำเพำะในคู่ครองของตน จะปล่อยให้เป็นไปนอกขอบเขตก็ย่อมท�ำให้

เดือดร้อนไม่เป็นสุข และจะท�ำให้รู้สึกว่ำไม่เพียงพอ ทุกอย่ำงนั้นต้องมีขอบเขตจ�ำกัด

อันสมควร ต้องรู้จักเพียงพออันเรียกว่ำ สันโดษ ฉะนั้น หำกจะมีสำมัญส�ำนึกในทำง

กำมอยู่ในขอบเขตของผู้ครองเรือน ก็เป็นไปตำมขอบเขตนั้น แต่อย่ำให้นอกขอบเขต

หรืออย่ำให้ไม่รู้จักพอ ต้องรู้จักพอ รู้จักขอบเขต

และกเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่ผดิธรรมดำ คอืธรรมดำนัน้ร่ำงกำยอนันีเ้ป็นส่ิงปฏิกูลไม่สะอำด 

แต่เพรำะอำศัยกำรรักษำ อำบน�ำ้ ประดบัตบแต่งต่ำง ๆ ให้สะอำด จงึดสูะอำดและดงูดงำม 

แต่ว่ำควำมไม่สะอำด ไม่งดงำมนัน้กย่็อมปรำกฏอยูเ่สมอ ต้องปฏบิตัริกัษำกนัอยู่เสมอ 

ต้องตบแต่งกันอยู่เสมอ จึงไม่สำมำรถที่จะท�ำให้สะอำดและให้งดงำมจริง ๆ ได้  

เพรำะธรรมดำนั้นเป็นสิ่งไม่สะอำด และเป็นสิ่งไม่งดงำมดังกล่ำวนั้น อันเป็นธรรมดำ

ของร่ำงกำย และร่ำงกำยนีเ้มือ่ล่วงวยัอนัหมดจดงดงำมเบือ้งต้นไปแล้ว กย่็อมจะทรดุโทรม

ด้วยควำมชรำคือ ควำมแก่ลง ควำมไม่งดงำมของร่ำงกำยก็ปรำกฏโดยล�ำดับมำกขึ้น 
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จะแต่งสกัเท่ำไหร่ กแ็ต่งให้งดงำมเหมือนอย่ำงเมือ่เป็นหนุ่มเป็นสำวไม่ได้ กเ็ป็นธรรมดำ

ของร่ำงกำย เพรำะฉะนั้น ก็หัดพิจำรณำให้รู้จักธรรมดำตำมเป็นจริง เม่ือร่ำงกำยนี้

เป็นศพ ควำมไม่งดงำมก็ย่ิงปรำกฏเต็มท่ีดงัท่ีกล่ำวแล้ว ตัง้ต้นแต่ขึน้พอง มสีีเขยีวน่ำเกลยีด

เป็นต้น ไปจนเป็นกระดูกที่ผุกร่อนไปหมดในที่สุด เพรำะฉะนั้น กำรพิจำรณำดังนี้ซึ่ง

เป็นกำยคตำสตกิด็ ีหรอืเป็นอสภุกรรมฐำนกด็ ีจงึเป็นเครือ่งแก้กำมฉนัท์คอืควำมพอใจ

รักใคร่ในกำม

ข้อที่ ๒ เมตตาเป็นเครื่องแก้พยาบาท เมตตำนั้นก็คือควำมรักใคร่ปรำรถนำ

ให้เป็นสุข กำรแผ่เมตตำนั้นก็แผ่ไปด้วยจิตนี้เอง คิดแผ่ออกไปโดยเจำะจงท่ีเรียกว่ำ 

โอทิสผรณา และโดยไม่เจำะจงที่เรียกว่ำ อโนทิสผรณา โดยเจำะจงนั้น ก็คือแผ่ไป 

ในคนน้ันคนนี้ท่ีตนปรำรถนำจะแผ่เมตตำจิตไปให้โดยไม่เจำะจงนั้น ก็คือแผ่ไปใน 

สรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้ำ 

กำรแผ่ไปทั้ง ๒ วิธีนี้มีนัยะอย่ำงเดียวกัน คือพิจำรณำว่ำ “จงเป็นสุข จงอยู่

เป็นสขุ จงบรรลถุงึควำมสขุ จงไม่มโีรค จงไม่มีทุกข์กำยทุกข์ใจ จงไม่มีควำมเบยีดเบียน 

จงมีสุขรักษำตน” ซึ่งท่ำนผูกไว้เป็นค�ำบำลีว่ำ สุขิตา โหนฺตุ จงมีสุข มีสุขเถิด อโรคา 

โหนฺตุ จงไม่มีโรคเถิด อนีฆา โหนฺตุ จงไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิด อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ 

จงไม่เบียดเบียนกันเถิด จงไม่มีความเบียดเบียนเถิด สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ จงเป็น

ผู้มีสุขรักษาตนเถิด ดังที่เรำสวดกันอยู่ใน พรหมวิหารทั้ง ๔

ท่ำนได้แสดงโอทิสผรณำ กำรแผ่ไปโดยเจำะจงไว้ว่ำ สพฺพา อติถฺโิย สตรทีัง้ปวง 

สพฺเพ ปุริสา บุรุษทั้งปวง สพฺเพ อริยา ท่านผู้เป็นอริยะทั้งปวง สพฺเพ อนริยา  

ท่านผู้มิใช่เป็นอริยะทั้งปวง สพฺเพ เทวา เทพทั้งปวง สพฺเพ มนุสฺสา มนุษย์ทั้งปวง 

สพฺเพ วินิปาติกา สัตว์ทั้งหลายที่เกิดในภพชาติที่ตกตํ่าทั้งปวง สุขิตา โหนฺตุ จงเป็น

ผู้มีสุขเถิด นี้โดยเจำะจง

ส่วนโดยไม่เจำะจงนัน้ กคื็อแผ่ไปว่ำ สพเฺพ สตตฺา สตัว์ทัง้ปวง สพเฺพ ปาณา 

สิ่งมีชีวิตทั้งปวง สพฺเพ ภูตา สิ่งที่เป็นแล้วทั้งปวง สพฺเพ ปุคฺคลา บุคคลทั้งปวง  

สพฺเพ อตฺตภาวปริยาปนฺนา สรรพสัตว์ที่นับเนื่องเข้าในอัตภาพทั้งปวง สุขิตา โหนฺตุ 

จงเป็นผู้มีสุขเถิด
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และท่ำนสอนให้แผ่ไปใน ๑๐ ทิศ โดยนัยะอันเดียวกันนี้ คือ ในปุรัตถิมทิศ  

ทิศตะวันออก ในปัจฉิมทิศ ทิศตะวันตก ในอุตรทิศ ทิศเหนือ ในทักษิณทิศ ทิศใต้  

น่ีเป็นทิศใหญ่ทั้ง ๔ และในทิศน้อยทั้ง ๔ คือ ทิศในระหว่ำงทิศใหญ่ทั้ง ๔ ในทิศ 

ตะวันออกเฉียงใต้ ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในทิศ 

ตะวันตกเฉียงใต้ ในทิศเบื้องบน ในทิศเบื้องล่ำง ก็รวมเป็น ๑๐ ทิศ

หัดแผ่เมตตำไปทั้งโดยเจำะจง ทั้งโดยไม่เจำะจงใน ๑๐ ทิศ ดังนี้เสมอ ๆ  

จะท�ำให้จติผ่องพ้นจำกพยำบำท แม้จะมพียำบำทหรอืมีควำมโกรธกระทบกระท่ังเกดิขึน้ 

ก็ดบัได้ง่ำย เพรำะอ�ำนำจของเมตตำ จะท�ำให้จติใจประกอบไปด้วยเมตตำท�ำให้มีควำมสุข

กรรมฐำน ๒ ข้อ คือ อาโลกสัญญา กับ พุทธานุสสติ แก้ถีนมิทธะ  

ควำมง่วงงนุเคลิบเคล้ิม อำโลกสญัญำคือกำรท�ำสัญญำ ควำมก�ำหนดหมำยว่ำแสงสว่ำง 

หรือเรียกว่ำ ทวิาสญัญา ควำมก�ำหนดหมำยว่ำกลำงวัน คอืตัง้จติก�ำหนดนกึถึงควำมสว่ำง 

แสงสว่ำงขึน้ในจติใจ เหมือนควำมสว่ำงในกลำงวนั หรอืควำมสว่ำงจำกแสงไฟ ก�ำหนด

ใจในควำมสว่ำงในแสงสว่ำงนั้น ใจก็จะสว่ำง อีกอย่ำงหนึ่งก็คือ เห็นควำมสว่ำง  

เหน็แสงสว่ำง ท�ำให้จติใจน้ีหำยควำมง่วงงนุเคลบิเคลิม้และหำยควำมท้อแท้ ท�ำให้จติใจ

มพีลังหรือก�ำลงัในอนัทีจ่ะประกอบกระท�ำกำรงำน กำรท�ำให้จติใจสว่ำงดัง่นี ้มีค�ำเปรยีบว่ำ 

กลำงคนืเหมอืนกลำงวนั กลำงวนัเหมอืนกลำงคนื เป็นข้อทีพึ่งปฏบัิตไิด้เรยีกว่ำ อำโลกสญัญำ 

หรือ ทิวำสัญญำ

อีกข้อหนึ่ง พุทธำนุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ำ ว่ำพระพุทธเจ้ำทรง

ประกอบด้วยพระคุณเป็นอันมำก ดังเช่น นวหรคณุ พระคณุของพระอรหนัต์ ๙ ประกำร 

ดงัทีเ่รำสวดกนัว่ำ อติปิิ โส ภควา อรห ํสมฺมาสมฺพุทโฺธ เป็นต้น หรอืเม่ือย่อลงกเ็ป็น 

๓ ประกำร ดังที่เรำสวดว่ำ พุทฺโธ สุสุทฺโธ กรุณามหณฺณโว พุทฺโธ พระผู้ตรัสรู้  

หมำยถึงทรงประกอบด้วยพระปัญญำคุณ คุณคือควำมรู้จริง พระองค์ได้ตรัสรู้ใน 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ด้วยพระองค์เอง ดังที่แสดงไว้ในปฐมเทศนำ คือเทศน์ครั้งแรก 

ของพระองค์ สุสุทฺโธ พระผู้บริสุทธิ์จริง แสดงถึงพระบริสุทธิคุณ กรุณามหณฺณโว  

มีพระกรุณำดังห้วงทะเลหลวง แสดงถึงพระกรุณำธิคุณ พระคุณของพระพุทธเจ้ำ  

เมื่อย่อลงก็เป็น ๓ ข้อ คือ พระปัญญำคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณำคุณ ดังกล่ำว 
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เมือ่ระลกึถงึย่อมเป็นเหตทุ�ำให้จิตใจผ่องใส ด้วยควำมเลือ่มใสในพระคณุ เมือ่จติใจเกดิ

ควำมเลือ่มใส ผ่องใส กห็ำยง่วงเหงำหรอืง่วงงนุเคลิบเคลิม้ กท็�ำให้ใจสว่ำงได้เหมอืนกนั 

คือปลอดโปร่งด้วยควำมผ่องใส เลื่อมใส ท�ำให้จิตใจกระปรี้กระเปร่ำมีพลังในอันที่จะ

ประกอบกำรงำน ฉะนัน้ อำโลกสญัญำ กบั พุทธำนสุสติ นี ้จงึเป็นเครือ่งแก้ถีนมทิธะ 

ควำมง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม

อานาปานสติ สติระลึกถึงลมหำยใจเข้ำออก เป็นเครื่องแก้ อุทธัจจกุกกุจจะ 

ควำมฟุง้ซ่ำนร�ำคำญใจ อำนำปำนสตนิี ้เป็นกรรมฐำนข้อหน่ึงทีพ่ระพทุธเจ้ำได้ตรสัสอนไว้ 

เป็นข้อต้นของกำยำนุปัสสนำสติปัฏฐำน ในพระสูตรใหญ่แห่งสติปัฏฐำน ดังที่ได้ตรัส

สอนไว้ในพระสตูรนัน้ว่ำ เข้ำไปสูป่่ำเข้ำไปสูโ่คนไม้ เข้ำไปสู่เรอืนว่ำง นัง่ตัง้กำยให้ตรง 

นั่งขัดสมำธิ หรือขัดสมำธิ หรือขัดบัลลังก์ ก็คือขัดสมำธินั้นเอง ตั้งกำยให้ตรง ด�ำรง

สติจ�ำเพำะหน้ำ หำยใจเข้ำกใ็ห้รู ้หำยใจออกกใ็ห้รู ้และได้ตรสัสอนวธิกี�ำหนดลมหำยใจ

เข้ำออกไว้ ดังนี้ว่ำ

“หายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าเราหายใจ

ออกยาว หายใจเข้าสัน้ก็ให้รูว่้าเราหายใจเข้าสัน้ หายใจออกสัน้กใ็ห้รูว่้าเราหายใจออกสัน้ 

ศึกษาคือตั้งจิตสําเหนียกกําหนดว่าเราจักรู้กายทั้งหมดหายใจเข้า ศึกษาคือต้ังจิต

สําเหนียกกําหนดว่าเราจักรู้กายทั้งหมดหายใจออก ศึกษาคือตั้งจิตสําเหนียกกําหนด

ว่าเราจกัระงับกายสงัขาร เคร่ืองปรงุกาย หายใจเข้า ศกึษาคอืตัง้จิตสาํเหนยีกกาํหนดว่า 

เราจักระงับกายสังขาร เครื่องปรุงกาย หายใจออก” ดังนี้

ใน ๒ ประกำรแรก หำยใจเข้ำออกยำวกใ็ห้รู้ว่ำเรำหำยใจเข้ำออกยำว หำยใจ

เข้ำออกสัน้กใ็ห้รูว่้ำเรำหำยใจเข้ำออกสัน้ พระอำจำรย์ได้อธบิำยวธิปีฏบิตัเิอำไว้ ว่ำยำว

หรือสั้นน้ันเป็นกำรก�ำหนดระยะหรือช่วงของกำรหำยใจ โดยตั้งเขตก�ำหนดเอำไว้  

คือหำยใจเข้ำออกนั้น นับตั้งแต่จุดที่ลมหำยใจกระทบเม่ือเข้ำ คือปลำยจมูกหรือ 

ริมฝีปำกเบ้ืองบนเป็นจุดที่ ๑ และเมื่อเข้ำน้ันก็จะผ่ำนอุระหรือทรวงอกเป็นจุดท่ี ๒  

ไปถึงนำภีคือท้องเป็นจุดท่ี ๓ ท่ีก�ำหนดไว้ว่ำ ท้องจะพองขึ้น และเมื่อออกจำกนั้น 

ท้องกจ็ะเป็นจดุที ่๑ คอืจำกท้องนัน้ท่ียบุลงผ่ำนอรุะเป็นจดุที ่๒ จนถึงมำผ่ำนปลำยจมกู

หรือริมฝีปำกเบื้องบนในจุดที่ ๓ ระยะดังกล่ำวนี้เป็นระยะของลมหำยใจเข้ำลมหำยใจ
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ออกโดยปกต ิท่ำนก�ำหนดดงันี ้ก�ำหนดตำมจดุทีอ่ำจจะก�ำหนดได้จำกจดุทีล่มกระทบ

ซึ่งเรำรู้สึก และจุดนำภีที่พองหรือยุบซ่ึงเรำรู้สึก เพรำะเม่ือรู้สึกจึงก�ำหนดได้ ไม่ได้

ก�ำหนดตำมหลักสรีรวิทยำ ที่แสดงว่ำหำยใจเข้ำออกไปสู่ปอด แต่นี่ก�ำหนดเพื่อตั้งจิต

ท�ำสมำธิ จึงก�ำหนดเป็น ๓ จุด ดังนี้

กำรก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออกที่เป็นไปโดยปกติธรรมดำ ดังท่ีเรำหำยใจเข้ำ

ออกอยู่โดยปกติดงันี ้เรียกว่ำ ยำวโดยปกต ิปล่อยให้หำยใจเข้ำออกไปตำมปกตธิรรมดำ 

ไม่ต้องท�ำให้เร็วหรือไม่ต้องท�ำให้ช้ำ กำรหำยใจเข้ำออกโดยปกติดังนี้ เรียกกันอย่ำง

ไทย ๆ ว่ำเป็นกำรหำยใจทั่วท้อง ดังนี้คือยำว และเมื่อก�ำหนดให้รู้จุดดังนี้จนจิตรวม

เข้ำมำ กำยก็จะละเอียดเข้ำ จิตก็จะละเอียดเข้ำ กำรหำยใจก็จะสั้นเข้ำมำเอง อำกำร

ทีท้่องพองหรอืยบุโดยปกตนิัน้กจ็ะน้อยลง จนถึงท้องเหมือนไม่พองไม่ยุบ เหมือนหำยใจ

เข้ำมำเพยีงแค่อรุะคอืทรวงอก ออกกจ็ำกอรุะคอืทรวงอก และเมือ่กำยและจติละเอยีด

เข้ำอีก ก็เหมือนหำยใจเข้ำหำยใจออกอยู่แค่ริมฝีปำกเบื้องบนคือปลำยจมูก และเมื่อ

กำยและจิตละเอยีดเข้ำอกี กเ็หมอืนอย่ำงไม่หำยใจ แต่ควำมจรงินัน้หำยใจ แต่หำยใจ

เข้ำออกอย่ำงละเอียด อำกำรไม่ปรำกฏ ดังนี้เป็นต้น เพรำะฉะนั้น ยำวหรือสั้นนี้จึง

เป็นควำมเป็นไปของลมหำยใจดงักล่ำว ไม่ปฏบิัต ิกำรหำยใจกท็ัว่ทอ้งโดยปกต ิกเ็ป็น

ยำวโดยปกติ และเมื่อปฏิบัติ กำยและจิตละเอียดเข้ำ ก็จะส้ันเข้ำ ๆ ดังกล่ำวนั้น  

เพรำะฉะน้ัน เม่ือเป็นไปยำวโดยปกตกิใ็ห้รูว่้ำยำว เป็นไปสัน้กใ็ห้รูว่้ำสัน้ กเ็ป็นกำรเป็น

ไปสั้นตำมปกติเหมือนกัน

มำถงึขัน้ศกึษำส�ำเหนยีกก�ำหนดว่ำรูก้ำยทัง้หมด กำยนัน้กม็ ี๒ คอื นามกาย 

๑ รูปกาย ๑ รูปกำยนั้นก็ได้แก่ รูปขันธ์ ของเรำนี้เอง คือขันธ์ที่เป็นส่วนรูป เบื้องบน

แต่พื้นเท้ำขึ้นมำเบื้องต�่ำแต่ปลำยผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ นี้เป็นกำยท้ังหมด 

หรือว่ำกล่ำวโดยจ�ำเพำะ พระอำจำรย์ท่ำนกมุ่็งเอำลมหำยใจ คอืลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออก 

ที่เป็นกำยทั้งหมดนั้นเป็นส่วนรูปกำย เพรำะฉะนั้น ก็หัดศึกษำส�ำเหนียกก�ำหนดให้รู้

กำยทั้งหมดที่เป็นส่วนรูปกำยนี้ หำยใจเข้ำหำยใจออก คือตั้งตัวผู้รู้หรือควำมรู้ให้อยู่ที่

กำยอนันี ้ให้อยูท่ี่กองลมนี ้ให้อยู่ท่ีกำยท้ังหมดนี ้ไม่ออกไปข้ำงนอก ส่วนนำมกำยนัน้

ก็ได้แก่ เวทนำ สัญญำ เจตนำ วิตก ควำมตรึกนึกคิดเป็นต้น ท่ีเป็นอำกำรของใจ  

กใ็ห้รู้ใจของตวัเองด้วยว่ำ รูเ้ป็นสขุเป็นทุกข์ หรอืเป็นกลำง ๆ ไม่ทกุข์สขุอย่ำงไร ก�ำลงั
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ก�ำหนดหมำยอะไร จงใจอย่ำงไร ตรกึนึกคิดอะไรให้ใจรู้ใจอยูเ่สมอ ดงันีก้เ็ป็นกำรศกึษำ

ก�ำหนดให้รู้จักนำมกำย เพรำะฉะน้ัน ก็ให้ศึกษำส�ำเหนียก ก�ำหนดให้รู้จักรูปกำย 

นำมกำยดงักล่ำวนีไ้ปในขณะเดยีวกนั จติกจ็ะได้รวมเข้ำมำอยูก่บัตัวควำมรูน้ี ้ทีร่ปูกำย

ที่นำมกำยอันนี้

ข้อสุดท้ำยท่ีให้ศึกษำส�ำเหนียกก�ำหนดว่ำ เรำจักศึกษำส�ำเหนียกก�ำหนดว่ำ 

เรำจักสงบร�ำงับกำยสังขำร เครื่องปรุงกำย หำยใจเข้ำหำยใจออก เครื่องปรุงกำยนี้ก็

คือลมหำยใจนัน้เอง ลมหำยใจเข้ำลมหำยใจออกเป็นกำยสังขำรเครือ่งปรงุกำย ปรุงคอื

บ�ำรงุรกัษำชวีติของร่ำงกำยนีใ้ห้ด�ำรงอยู ่คนเรำต้องหำยใจเข้ำออกอยู ่ร่ำงกำยอนันีจ้งึ

ด�ำรงชวีติอยู่ได้ กำรศกึษำส�ำเหนยีกก�ำหนดระงบักำยสังขำรนัน้กห็มำยควำมว่ำ ไม่ท�ำ

ลมหำยใจเข้ำออกให้แรง เช่น หำยใจฮึดฮำด แต่ว่ำให้สงบโดยปรกติ ไม่ใช่ผิดปรกติ

เช่นกลัน้ใจ ให้หำยใจเป็นปกต ิ และเมือ่กำยละเอยีดจติละเอยีด ลมหำยใจกล็ะเอียด 

ขึน้เอง ดงัที่กล่ำวมำในข้อต้น

อกีอันหนึง่กคื็อว่ำ ระงับตัณหำ ควำมดิน้รนทะยำนอยำกของใจต่ำง ๆ แม้ใน

ลมหำยใจเองหรอืแม้ในกำรปฏิบตั ิไม่คดิเร่งกำรปฏิบติัให้ได้ผลเรว็ด้วยกำรกระท�ำต่ำง ๆ 

แต่ให้เป็นไปโดยปกติ รักษำแต่ตัวสติ ควำมระลึกได้ สัมปชัญญะ ควำมรู้ตัวใน 

ลมหำยใจเท่ำนัน้ ให้ตัง้มัน่อยู่กบัลมหำยใจโดยไม่ต้องไปคดิเร่งอะไร เป็นแต่เพยีงรกัษำสติ 

รกัษำสมัปชญัญะ พร้อมทัง้ญำณคอืควำมหย่ังรู ้ให้ตัง้อยู่เท่ำนัน้ เมือ่เป็นดงันีก้ำยและ

จิตก็จะละเอียดเข้ำเอง ลมหำยใจก็จะละเอียดเข้ำเอง สงบร�ำงับไปเองโดยกำรปฏิบัติ 

แต่ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษำ คือคอยส�ำเหนียกก�ำหนดอยู่ตลอดเวลำ ไม่ทิ้งกำรศึกษำ

ส�ำเหนียกก�ำหนดดู แล้วก็จะได้อำนำปำนสติ สติก�ำหนดลมหำยใจ ดังที่พระพุทธเจ้ำ

ได้ตรัสสอนไว้

และเพ่ือช่วยในข้อน้ี พระอำจำรย์จงึได้สอนวธิช่ีวยประคบัประคองจติในครัง้แรก 

ในเมื่อจิตยังใหม่ต่ออำนำปำนสติ ยังไม่คุ ้นยังควบคุมให้สงบได้ยำก ให้ใช้วิธีนับ  

คือหำยใจเข้ำนับ ๑ หำยใจออกนับ ๑ นับคู่ดังนี้ ไปถึง ๕-๕ แล้วกลับ ๑-๑ ถึง ๖-๖ 

แล้วกลบัใหม่ ๑-๑ ถงึ ๗-๗ แล้วกลบัใหม่ ๑-๑ ถงึ ๘-๘ แล้วกลบัใหม่ ๑-๑ ถงึ ๙-๙ 

แล้วกลับใหม่ ๑-๑ ถึง ๑๐-๑๐ แล้วก็กลับไปใหม่ถึง ๕-๕ เป็นต้น เป็นกำรนับคู่จน

จิตสงบ จึงเลิกนับคู่ มำนับ ๑ หำยใจเข้ำนับ ๑ หำยใจออกนับ ๒ เป็นต้น  แล้วเมื่อ
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จิตสงบได้ที่แล้วก็หยุดนับ แต่เรื่องนับนี้ผู้ปฏิบัติก็ใช้เหมือนกัน แต่ใช้ต่ำง ๆ กัน เช่น 

นับ ๑-๑ ถึง ๑๐-๑๐ เลย ไม่ขยักขย่อน แล้วกลับใหม่ ท่ำนแสดงว่ำ ถ้ำน้อยกว่ำนี้ก็

จะท�ำให้รู้สึกว่ำสั้นไป ถ้ำมำกกว่ำนี้ก็จะท�ำให้มีกังวลในกำรนับมำก จึงเอำแค่นี้

อีกอย่ำงหนึ่งที่นิยมกันในตอนนี้มำก ก็หำยใจเข้ำ พุท หำยใจออก โธ  

ใช้ พทุโธ ประกอบ แต่เม่ือจติเป็นสมำธข้ึิน กจ็ะสงบหรอืหยดุ กำรนบัก็ด ีหรอื พทุโธ

ก็ดีเป็น อุเบกขำ คือเข้ำเพ่งเฉยอยู่ แต่ในขั้นที่ยังมีวิตกวิจำร ยกจิตขึ้นสู่อำรมณ์  

และประคองจิตไว้ในอำรมณ์ ก็ใช้นับหรือใช้พุทโธ แต่ในขั้นที่สูงกว่ำวิตกวิจำร  

คือละวิตกวิจำรได้ ก็ละควำมก�ำหนดดังกล่ำวนี้ได้ จิตก็เข้ำในอุเบกขำ ควำมวำงเฉย

อยู่ในลมหำยใจเข้ำออก

ธาตกุรรมฐาน เป็นเครือ่งแก้วจิกิจิฉำ คอืควำมเคลอืบแคลงสงสยั ธำตกุรรมฐำน 

คือ กำรพิจำรณำแยกธำตุกำยนี้ว่ำประกอบข้ึนด้วยธำตุ ด้วยปฐวีธำตุ ธำตุดิน  

อำโปธำต ุธำตนุ�ำ้ เตโชธำต ุธำตไุฟ วำโยธำต ุธำตลุม ไม่ใช่สตัว์บคุคล ตวัตนเรำเขำ 

ท�ำให้จติใจสงบระงบัจำกควำมยดึมัน่ถอืมัน่กำยอนันี ้ว่ำเป็นตวัเรำเป็นของเรำ ท่ำนแสดง

กรรมฐำนข้อนีว่้ำแก้วจิกิจิฉำ กเ็พรำะว่ำวจิกิจิฉำคอืควำมเคลอืบแคลงสงสัยนัน้ ส่วนใหญ่

บงัเกดิข้ึนจำกตัวเรำของเรำ คอืเมือ่มตีวัเรำมขีองเรำ กย่็อมจะเกดิควำมเคลอืบแคลงสงสัย

ในเรื่องของตัวเรำของเรำอยู่ต่ำง ๆ นำนำ  เพรำะฉะนั้น เมื่อสงบควำมส�ำคัญหมำย

ว่ำตัวเรำของเรำเสียได้ ก็เป็นอันว่ำระงับวิจิกิจฉำ ควำมเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องของ

ตัวเรำของเรำเองได้

ยังมีอีกข้อหนึง่ เป็นข้อประกอบทุกขอ้คือ โยนโิสมนสิการ ควำมกระท�ำไว้ใน

ใจโดยแยบคำย คือหมำยควำมว่ำ ควำมฉลำดในกำรปฏิบัตินั้นเอง อันควำมฉลำดใน

กำรปฏิบัตินั้น ต้องอำศัยควำมพิจำรณำคอยจับเหตุจับผลในอำรมณ์ที่บังเกิดขึ้น  

ในเร่ืองที่บังเกิดขึ้น ในเรื่องกรรมฐำนท่ีกระท�ำก็ดี ในเรื่องของนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นก็ดี 

คอยจบัเหตจุบัผลให้ทนั เป็นควำมฉลำดในกำรพจิำรณำ รูจั้กกำรปฏิบัต ิรูจ้กัวธิปีฏบิติั 

รูจ้กัผลทีไ่ด้จำกกำรปฏบิตั ิและรูจ้กัเหตทุีจ่ะให้เกดิผล ควำมรูจ้กัเหตทุีจ่ะให้เกดิผลนีแ่หละ 

เป็นตวัโยนโิสมนสกิำร ท่ีตำมศัพท์กคื็อว่ำ ควำมท�ำไว้ในใจโดยเหตุเกดิผล คอืคอยจบั

เหตุจับผล จับเหตุเกิดผล คือเมื่อมีผลขึ้นก็จับเหตุได้ ทั้งทำงปฏิบัติ ทั้งทำงนิวรณ ์

ทั้ง ๕ ต้องมีโยนิโสมนสิกำรข้อนี้ประจ�ำอยู่ในทุกข้อทั้ง ๕ ข้อ คือ
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ในข้อ ๑ กำยคตำสต ิอสภุกรรมฐำน แก้กำมฉันท์ กต้็องมีโยนโิสมนสิกำรด้วย

เมตตำแก้พยำบำท ก็ต้องมีโยนิโสมนสิกำรด้วย

อำโลกสัญญำ พุทธำนุสสติ แก้ถีนมิทธะ ก็ต้องมีโยนิโสมนสิกำรด้วย

อำนำปำนสติ แก้อุทธัจจกุกกุจจะ ก็ต้องมีโยนิโสมนสิกำรด้วย

ธำตุกรรมฐำน แก้วิจิกิจฉำ ก็ต้องมีโยนิโสมนสิกำรด้วย

และโดยเฉพำะข้อโยนิโสมนสิกำรนี้จะต้องใช้มำกในกำรแก้ข้อวิจิกิจฉำ  

เพรำะเมือ่สงสยัขึน้มำ กต้็องพจิำรณำโดยแยบคำย จบัเหตจุบัผล ว่ำสงสยัเกดิขึน้จำกอะไร 

เพรำะอะไร ก็จะต้องแก้ควำมสงสัยนั้นให้ถูกต้อง เหมือนอย่ำงจับได้ว่ำ เกิดขึ้นจำก

ปัญหำที่มีตัวเรำของเรำ จึงมำแก้ด้วยธำตุกรรมฐำน จึงจับพิจำรณำธำตุกรรมฐำน  

ปลงลงไปว่ำไม่มตีวัเรำของเรำ สกัแต่ว่ำเป็นธำต ุควำมสงสยันัน้ก็จะตกหล่นลงไปหำยหมด 

จะไม่เกดิข้ึนเพรำะเหตนุัน้ แต่อำจจะมคีวำมสงสัยอืน่ ๆ กต้็องใช้โยนโิสมนสิกำรคอย

แก้ให้ถูกต้อง ถูกเหตุถูกผล เมื่อเป็นดังนี้จึงแก้ได้
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ความหมายของปัญญา

ปัญญำนั้น แปลว่ำ ควำมรู้ท่ัว อันหมำยควำมว่ำควำมรู้ทั่วถึงเหตุและผล  

รู้เหตุถึงผล รู้ผลถึงเหตุ ตำมสัจจะคือควำมจริง เมื่อมีควำมรู้ดังกล่ำวในสิ่งใด ก็ชื่อว่ำ

มปัีญญำในส่ิงน้ัน แต่ถ้ำเป็นควำมรูห้ลง รูผ้ดิ คอืไม่ใช่เป็นควำมรูจ้ริง กไ็ม่เรยีกว่ำปัญญำ 

และมคี�ำเรียกรูถ้กูต้องว่ำ สมัมปัปัญญา ปัญญำชอบ ส่วนรูผ้ดิ รู้หลง เรยีกว่ำ มจิฉาปัญญา 

หรือ มิจฉัปปัญญา ปัญญำผิด ก็แปลว่ำเมื่อแยกเรียกดั่งนี้ ปัญญำก็เป็นค�ำกลำง ๆ 

แต่ต้องเป็นควำมรู้ถูกต้องจึงเป็นปัญญำหรือสัมมัปปัญญำนั้นเอง จึงเป็นปัญญำ ถ้ำไม่

ใช่สมัมปัปัญญำ เป็นมิจฉปัปัญญำ ปัญญำผดิ กไ็ม่เรยีกว่ำปัญญำ แต่เป็นควำมรูห้ลง รูผิ้ด 

เพรำะฉะนั้น เม่ือเรียกว่ำปัญญำโดยท่ัวไป จึงมุ่งถึงในทำงดี อันหมำยถึงว่ำรู้ถูกต้อง 

ดั่งที่อธิบำยไว้ข้ำงต้นว่ำ รู้ทั่วถึงเหตุผลตำมสัจจะคือตำมที่เป็นจริง

ค�ำว่ำ ตำมท่ีเป็นจริงนั้น เรียกว่ำตำมสัจจะคือควำมจริงอย่ำงนั้นก็ได้ หรือ

เรียกอกีอย่ำงหนึง่ว่ำ ยถาภตูะ ตำมทีเ่ป็นแล้ว ตำมทีม่แีล้ว คอืว่ำมแีล้วเป็นแล้วอย่ำงไร  

ก็รู้อย่ำงนั้น ไม่ใช่รู้ผิดไปจำกที่มีแล้วที่เป็นแล้ว พูดกันสั้น ๆ ก็รู้ตำมเป็นจริง ปัญญำ

ดั่งกล่ำวนี้เป็นสิกขำ คือเป็นข้อท่ีพึงศึกษำ อันหมำยควำมว่ำเรียนให้รู้จักว่ำปัญญำที่

เป็นตัวปัญญำดังกล่ำวนั้นเป็นอย่ำงไร และก็ปฏิบัติให้ปัญญำดังกล่ำวนี้มีขึ้นเป็นขึ้น
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ปรยิัตปิัญญา ปฏบิัตปิัญญา ปฏเิวธปัญญา

ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรเรียนต่ำง ๆ เป็นศิลปวิทยำ ตลอดจนถึงเรียนพระพุทธ-

ศำสนำดังที่เรียนกันอยู่นี้ ใช้ตำใช้หูก็เป็นควำมรู้ขึ้นมำ ดั่งนี้ก็เรียกกันว่ำปัญญำ  

เป็น ปริยัติปัญญา ปัญญำทำงปริยัติคือกำรเรียน และค�ำว่ำกำรเรียนนั้นจึงมีควำม

หมำยว่ำฟัง แต่โบรำณก็ใช้ฟัง ไม่มีตัวหนังสือ เมื่อมีตัวหนังสือข้ึนก็มีอ่ำน ท่องบ่น 

จ�ำทรง เพ่งด้วยใจอนัหมำยถึงว่ำพนิจิพจิำรณำ ขบเจำะด้วยทิฏฐ ิควำมเห็น คือท�ำควำม

เข้ำใจให้ถูกต้อง นี่เป็นปริยัติปัญญำ ปัญญำทำงปริยัติ

เมื่อเรียนรู ้แล้วก็ปฏิบัติ ดังเช่นเมื่อเรียนรู ้ศิลปวิทยำแล้วก็น�ำมำปฏิบัติ  

เหมือนอย่ำงเรียนกำรช่ำง เรียนรู้แล้วก็มำประกอบสิ่งนั้น ๆ ที่เป็นเรื่องของช่ำง  

เช่น สร้ำงสิ่งนั้น สร้ำงสิ่งนี้ สร้ำงตึกรำมบ้ำนเรือน เป็นต้น และเม่ือเรียนทำง 

พระพุทธศำสนำ มคีวำมรูท้ำงปรยิตัแิล้ว กน็�ำมำปฏิบติัทำงกำย ทำงวำจำ ทำงใจ เช่น 

เมือ่เรยีนรูจั้กศลี รูจ้กัสมำธ ิรูจ้กัปัญญำ กน็�ำมำปฏิบติัให้เป็นศีล เป็นสมำธิ เป็นปัญญำ

ขึ้นที่ตนเอง ก็ได้ปัญญำที่เกิดจำกกำรปฏิบัตินี้ขึ้นโดยล�ำดับ และโดยเฉพำะพระพุทธ-

ศำสนำ ซึ่งคือค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำนั้น ล้วนเป็นค�ำสั่งสอนที่ให้ละชั่ว ท�ำดี  

ให้ช�ำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นเครื่องขัดเกลำกิเลส เครื่องเศร้ำหมอง คือ

ตัณหำควำมดิ้นรนทะยำนอยำก กิเลสกองโลภกองโกรธกองหลง หรือกิเลสกองรำคะ

โทสะโมหะให้หมดไปจำกจิตใจ ก็ได้ปัญญำคอืควำมรูใ้นกำรปฏบิตั ิอนัเป็นเครือ่งขัดเกลำ

ดังกล่ำวนี้ขึ้นไปโดยล�ำดับ ดั่งนี้เป็น ปฏิบัติปัญญา ปัญญำอันเกิดจำกกำรปฏิบัติ

เมื่อปฏิบัติไปจนถึงที่สุด  อันหมำยควำมว่ำช�ำระจิตใจด้วยปัญญำ ให้บริสุทธิ์

หมดจดได้บำงส่วนหรอืสิน้เชงิ ทีเ่รยีกว่ำเป็นมรรค เป็นผล เป็นนพิพำน ตัง้แต่ชัน้ต้น 

คอื โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล จนถงึขัน้ อรหัตตมรรค อรหัตตผล อนัเป็นชัน้สูงสุด 

ก�ำจัดกิเลสได้หมดสิน้ กเ็รยีกรวบยอดว่ำ ปฏเิวธปัญญา ปัญญำคอืควำมรูแ้จ้งแทงตลอด 

อันหมำยควำมว่ำเจำะแทงกิเลสที่หุ้มห่อจิตใจให้หลุดไปได้หมดส้ิน ให้บรรลุถึงควำม

บริสุทธิ์สิ้นเชิง

เพรำะฉะน้ัน ปัญญำ จงึมี ๓ อันได้แก่ ปรยิตัปัิญญำ ปฏบิตัปัิญญำ ปฏเิวธปัญญำ
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ความส�าคัญของปัญญา

ปัญญำนีเ้ป็นธรรมข้อส�ำคญั แม้ในทำงปฏบิติั กมุ่็งปฏบิติัให้เกดิปัญญำในธรรม

เป็นข้อส�ำคัญ เช่น ในสกิขำ ๓ กม็ ีปัญญาสกิขา เป็นข้อสูงสุด ในธรุะ ๒ ก็ม ีวปัิสสนาธุระ 

เป็นข้อสงูสดุ เพรำะกำรปฏบิตัทิกุอย่ำง ถ้ำขำดกำรปฏบิตัใิห้เกดิปัญญำกเ็หมอืนอย่ำง

กำรเดินไปโดยไม่ลืมตำดู ไม่มีควำมรู้ควำมเห็นอะไรเกิดขึ้น

แต่ว่ำ ค�ำว่ำ ปัญญำ นี ้ได้มคีวำมหมำยทีใ่ช้กนั ทัง้ในทำงรูผ้ดิ ทัง้ในทำงรูถ้กู 

เมื่อเป็นควำมรู้ผิด เรียกว่ำ มิจฉัปปัญญา คือมิจฉำปัญญำ รู้ผิด เมื่อเป็นควำมรู้ถูก 

เรียกว่ำ สัมมาปัญญา หรอื สมัมปัปัญญา ควำมรูถ้กูต้อง ทำงพระพทุธศำสนำต้องกำร

ให้ละมิจฉัปปัญญำ แต่ปฏิบัติให้ได้สัมมัปปัญญำ ปัญญำคือควำมรู้ถูกต้อง

ก็แหละควำมรู้นี้เป็นธรรมชำติของจิตของทุกคน เพรำะทุกคนนั้นมีจิตซึ่งเป็น 

วิญญาณธาตุ คือ ธำตุรู้ คือย่อมรู้อะไร ๆ ได้ แต่ว่ำธำตุรู้ของจิตนี้ เมื่อยังมีอวิชชำ 

คือควำมไม่รู้อันหมำยควำมว่ำควำมไม่รู้จริงประกอบอยู่ ก็ท�ำให้จิตซึ่งเป็นธำตุรู้อัน

ประกอบด้วยอวชิชำ และเม่ืออวชิชำแสดงออกมำ จึงท�ำให้เป็นควำมรูสึ้กผดิ เป็นควำม

รู้หลงอันเรียกว่ำ โมหะคือควำมหลง เพรำะที่เรียกว่ำโมหะคือควำมหลงนั้น ก็ต้องมี

ควำมรู้อยู่เหมือนกัน ไม่ใช่ไม่รู้ แต่ว่ำเป็นควำมรู้ผิด รู้ท่ีถือเอำผิด จึงเรียกว่ำเป็น 

ควำมหลง ก็คือเป็นควำมรู้หลงหรือควำมรู้ผิดนั่นเอง

ความรู้ทางอายตนะ

ควำมรู้ที่บุคคลและสัตว์ดิรัจฉำนได้รับกันอยู่เหมือน ๆ กัน ก็คือควำมรู้ทำง

อำยตนะ ส�ำหรับคนนั้นมีอำยตนะที่เป็นภำยใน ส�ำหรับคนนั้นมีอำยตนะที่เป็นภำยใน 

ส�ำหรับต่อให้จิตซ่ึงเป็นธำตุรู้ออกมำรู้อะไร ๆ ได้ ๖ ทำง จึงเรียกว่ำมีทวำรท้ัง ๖  

อันได้แก่ จักขุทวาร ทวำรตำ คือทำงตำ โสตทวาร ทวำรหูคือทำงหู ฆานทวาร  

คือทำงจมูก ชิวหาทวาร คือทำงลิ้น กายทวาร คือทำงกำย และ มโนทวาร คือทำงใจ

อนัได้แก่มโน ซ่ึงมโนทวำรคือทำงใจนี ้ในบดันีบ้ำงท่ำนได้มคีวำมเหน็ว่ำได้แก่มนัสมอง 

แต่ในทำงพระพทุธศำสนำนัน้ได้แสดงไว้ในด้ำนของควำมรู้ซึง่เป็นหลกักำร และกย็งันบั
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ว่ำต้ังอยูใ่นระหว่ำง รปู และ นาม เพรำะว่ำเป็นสือ่ส�ำคญัทีจ่ะให้รูปนัน้ได้เกดิเป็นควำม

รูซ้ึง่เป็นนำมธรรมข้ึนมำ ถ้ำไม่มมีโนเป็นสือ่กลำงอยู ่รปูธรรมก็ไม่อำจก่อให้เกดินำมธรรมได้ 

ดงัเช่น ตำ ห ูจมูก ล้ิน และกำย ท้ัง ๕ นีเ้ป็นรปูทัง้หมด ส่วนเวทนำ สญัญำ สงัขำร 

วิญญำณ ซึ่งแสดงไว้ในขันธ์ ๕ นี่เป็นนำม

มโนเป็นตัวเชื่อมระหว่างรูปและนาม

ครำวนีร้ปูกับนำมน้ีจะมำต่อกันเข้ำได้ สมัพันธ์กนัได้กด้็วยมมีโนเป็นสือ่ ส�ำหรบั

ที่จะท�ำให้จิตซึ่งเป็นธำตุรู ้ออกมำอำศัยมโน รับรู้เรื่องรูปทำงตำ เรื่องเสียงทำงหู  

เรื่องกลิ่นทำงจมูก เรื่องรสทำงลิ้น เรื่องสิ่งถูกต้องทำงกำย และเรื่องของเรื่องเหล่ำนี้

ทำงมโนคือใจเอง เพรำะฉะนั้น จึงมีแสดงว่ำ ในกำรที่ตำจะมองเห็น หูจะได้ยิน  

และจมูกลิ้นกำยจะได้ทรำบ ก็ต้องมีมโนคือใจนี้เข้ำไปประกอบอยู่ด้วย ในขณะที่เห็น 

ในขณะท่ีได้ยิน ในขณะที่ได้ทรำบนั้น หรืออีกอย่ำงหนึ่ง จะต้องเข้ำไปประกอบด้วย

จกัขปุระสำท โสตประสำท ฆำนประสำท ชวิหำประสำท และกำยประสำท ซึง่เป็นท่ี ๕ 

นั้นด้วย จึงจะท�ำให้เกิดกำรมองเห็น เกิดกำรได้ยิน เกิดกำรได้ทรำบ เป็นต้น  

ทำงทวำรทั้ง ๕ ข้ำงต้นนั้น และแม้ปรำศจำกทวำรท้ัง ๕ นั้น ด้วยมโนเองซึ่งเป็น 

ข้อที่ ๖ นั้น ก็คิดรู้ถึงเรื่องอะไรต่ออะไร มีเรื่องรูปเป็นต้นที่ประสบพบผ่ำนมำแล้วได้ 

เช่นว่ำเมือ่ไปเหน็รปูอะไรมำเมือ่เช้ำนี ้มำบัดนีก้น็กึถึงคดิถึงรปูทีเ่ห็นเม่ือเช้ำนัน้ได้โดย

ไม่ต้องอำศัยตำในปัจจุบัน ดังนี้เป็นวิสัยของมโนเอง

วถิจีติใจเทยีบกับระบบมันสมอง

กำรท่ีมีมโนต้องเข้ำไปเกีย่วข้องด้วยทกุทำงด่ังนี ้กไ็ปตรงกับแผนทีข่องมนัสมอง 

ดงัทีม่แีสดงไว้ในพพิธิภณัฑ์กรรมฐำนท่ีตกึ ภปร ดงัทีม่แีสดงไว้ว่ำ รปูทีต่ำเห็นนัน้กไ็ป

กระทบประสำทตำ แล้วกต้็องเข้ำไปกระทบประสำทอกีอนัหนึง่ซึง่เป็นมันสมองส่วนหนึง่ 

จึงจะส�ำเร็จเป็นกำรเห็นได้ เสียงเป็นต้นก็เช่นเดียวกัน แปลว่ำต้องมี ๒ อย่ำง  

คอื จะต้องมปีระสำทตำส่วนหนึง่ และจะต้องมปีระสำทท่ีเป็นมนัสมองส่วนหนึง่ ส�ำหรับ
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รบัสิง่ทีเ่ข้ำไปทำงประสำทตำนัน้ ต้องมี  ๒ อย่ำง และอนันีแ้หละท่ีท่ำนผูศ้กึษำธมัมะ

บำงท่ำนเห็นว่ำ มโนเป็นมันสมอง ก็หมำยถึงมันสมองส่วนนั้น แต่ว่ำกำรจะเทียบกับ

อวยัวะร่ำงกำยนัน้ จะเทยีบอะไรกบัอะไรกส็ดุแต่ผูรู้จ้ะเทยีบกนัไป แต่พระพทุธศำสนำนัน้

ได้แสดงเอำส่ิงที่เป็นปรำกฏกำรณ์ของจิตใจเป็นส�ำคัญ เม่ือปรำกฏกำรณ์ทำงจิตใจได้ 

ปรำกฏว่ำมมีโนอีกอนัหนึง่มำประกอบอยูด่ัง่นี ้จงึได้แสดงเอำไว้ กเ็ป็นอนัว่ำพระพทุธเจ้ำ

ได้ตรัสรู้เกี่ยวกับเรื่องวิถีจิตใจไว้อย่ำงถูกต้องและมำตรงกับระบบมันสมองในปัจจุบัน

วิถีจิตใจดังที่กล่ำวมำถึงมโนนี้ ดังที่ยกมำเทียบนี้ ทุกคนก็สำมำรถที่พิสูจน์ได้

ในบดันีว่้ำ ในเวลำทีป่ระสำท ๕ ข้ำงต้นปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ จะต้องมีมโนเข้ำไปประกอบด้วย 

จึงจะท�ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของประสำทน้ันส�ำเร็จ เช่น ตำ ก็ส�ำเร็จเป็นกำรเห็นรูป 

ดังทีก่ล่ำวมำแล้ว ถ้ำไม่มีมโนเข้ำไปประกอบแล้ว ตำเห็นรปูจรงิ แต่กเ็หมอืนกบัไม่เหน็

ถ้ำไม่มมีโนเข้ำไปเกีย่ว เสยีงท่ีพดูนีก้เ็หมือนกนั หูฟังคอืประสำทหกูระทบเสยีง แต่ว่ำ

ต้องมีมโนเข้ำไปเกี่ยวด้วยจึงจะได้ยินเสียง ดังเช่นที่ก�ำลังพูดอยู่นี้ ถ้ำมโนคือใจของผู้

ฟังไม่ตัง้ใจฟังไปพร้อมกบัห ูคอืส่งใจไปคดิถงึเรือ่งอืน่ เม่ือส่งใจไปคดิถึงเรือ่งอืน่เม่ือใด 

หูก็ดับเมื่อนั้น คือฟังไม่ได้ยิน ต่อเมื่อส่งใจมำฟังพร้อมกับหูด้วยจึงจะได้ยินทุกถ้อยค�ำ 

ถ้ำมโนคือใจของตนเองนั้นออกไปเมื่อใด หูก็ดับเมื่อนั้น ไม่ได้ยินเสียงที่พูดนี้ หำกจะ

ถำมว่ำกำรที่ไม่ได้ยินนั้น เป็นเพรำะหูหนวกหรือไม่ ก็ตอบได้ว่ำไม่ใช่ เพรำะหูหนวก 

ประสำทหยูงัด ีเสยีงทีพ่ดูอยูน้ี่กบัหทูีย่งักระทบกนั ประสำทหูนัน้รบัเสียงได้ แต่เพรำะ

มโนคอืใจ คอืไม่ได้ตัง้ใจฟัง ใจไม่ฟังด้วย เพรำะฉะนัน้ หกูด็บั ต้องมโนคือใจ คอืตัง้ใจ

ฟังด้วย หูจึงจะใช้ได้คือได้ยินเสียงและทรำบเรื่อง ทำงตำ ทำงจมูก ทำงลิ้น ทำงกำย

ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีมโนคือใจ คือต้องมีควำมตั้งใจเข้ำไปประกอบอยู่ ในกำรดูอะไร 

ถ้ำไม่มใีจเข้ำไปประกอบอยู ่ตำแม้จะตำดไีม่บอด กเ็หมอืนตำบอดไม่เหน็ จมกูกเ็หมอืนกนั 

ลิ้นก็เหมือนกัน กำยก็เหมือนกัน ต้องมีมโนคือใจเข้ำไปประกอบด้วย เพรำะฉะนั้น  

ตัวมโนนี้จึงเป็นตัวเช่ือมในระหว่ำงรูปและนำม ถ้ำหำกว่ำไม่มีมโนเป็นตัวเชื่อมแล้ว  

รูปกบันำมกต่็อกนัไม่ได้ คอืรปูเองนัน้ทีเ่ป็นประสำทต่ำง ๆ กไ็ม่ส�ำเร็จประโยชน์คอืใช้

ไม่ได้ ต่อเมือ่มีมโนเข้ำไปประกอบ ประสำทต่ำง ๆ นัน้จงึใช้ได้ และกก่็อให้เกดินำมธรรม 

เป็นเวทนำ เป็นสัญญำ เป็นสังขำร เป็นวิญญำณ ในอำรมณ์นั้น ๆ คือในเรื่องนั้น ๆ 

เพรำะฉะนั้น จึงต้องมีมโนอยู่ดั่งนี้
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ความรู้ทางอายตนะไม่ใช่ตัวปัญญา

และจติซึง่เป็นธำตรุูน้ี ้ก็ออกรูเ้รือ่งต่ำง ๆ เรือ่งรปู เรือ่งเสียง เรือ่งกลิน่ เรือ่งรส 

เรื่องโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กำยถูกต้อง อยู่โดยปกติ สัตว์ดิรัจฉำนก็มีอำยตนะ มนุษย์ก็มี

อำยตนะ สัตว์ก็มองเห็นอะไรได้ ได้ยินอะไรได้ มนุษย์ก็มีตำมีหูที่เห็นที่ได้ยินอะไรได้ 

และก็มีควำมรู้ทำงอำยตนะดังกล่ำวน้ีด้วยกัน บำงอย่ำงสัตว์มีควำมรู้ทำงอำยตนะยิ่ง

กว่ำคนหรือดีกว่ำคนในบำงอย่ำง ในบำงอย่ำงคนก็มีอำยตนะที่ให้รู ้อะไรยิ่งกว่ำ 

สตัว์ดริจัฉำน แต่ว่ำควำมรูท้ำงอำยตนะดงัทีก่ล่ำวมำนี ้เป็นควำมรูที้เ่ป็นไปตำมธรรมชำติ

ธรรมดำ ยังไม่เรียกว่ำเป็นตัวปัญญำ

มนุษย์นั้นเป็นสัตวโลกท่ีได้รับนับถือว่ำมีพ้ืนปัญญำมำแต่ก�ำเนิด เรียกว่ำ  

สชาตปัิญญา ปัญญำทีเ่กดิมำพร้อมกบัชำต ิเพรำะว่ำควำมเกิดมำเป็นมนษุย์นี ้เกดิมำ

ได้ด้วยอ�ำนำจของกุศลกรรม กรรมที่เป็นกุศล คือเป็นกรรมที่กระท�ำด้วยควำมฉลำด 

กุศลแปลว่ำกิจของคนฉลำด แต่ก็แปลอย่ำงอื่นได้อีก เพรำะฉะนั้น เมื่อมีกุศลอันเป็น

กิจของคนฉลำด ก็แปลว่ำเป็นกรรมของคนมีปัญญำน�ำให้เกิดมำเป็นมนุษย์ จึงได้มี

ปัญญำท่ีเป็นตวัควำมฉลำด อนัสงูยิง่กว่ำควำมรูท้ำงอำยตนะนีม้ำแต่ก�ำเนดิ  เพรำะฉะนัน้ 

มนุษย์เรำจึงมปัีญญำทีเ่ป็นตวัควำมรูท้ัว่ถงึ ท่ีเป็นตวัควำมฉลำดตดิมำแต่ก�ำเนดิ มีควำมรู้

ถึงสจัจะคอืควำมจรงิของโลกในเรือ่งต่ำง ๆ และสำมำรถท่ีจะน�ำมำพัฒนำให้เกดิควำมเจรญิ

ขึน้ทัง้ทำงร่ำงกำยทัง้ทำงจติใจ ต่ำงจำกสตัว์ดิรัจฉำนเป็นอนัมำก ท่ีก็มีควำมรูท้ำงอำยตนะ

อยูด้่วยกนั บำงอย่ำงสตัว์มคีวำมรูท้ำงอำยตนะดย่ิีงกว่ำคน สัตว์บำงชนดิสำมำรถทีจ่ะ

เห็นอะไรในกลำงคืน ในควำมมืดได้ดียิ่งกว่ำคน สำมำรถที่จะได้มีสัมผัสทำงกำยอะไร

ได้ดียิ่งกว่ำคนด่ังนี้เป็นต้น แต่ว่ำท�ำไมสัตว์ดิรัจฉำนจึงได้มีภำวะอยู่แค่นั้น ตั้งแต่

ดกึด�ำบรรพ์มำอย่ำงไร เดีย๋วนีก้เ็ป็นอย่ำงนัน้ ไม่มคีวำมเจรญิขึน้ในทำงร่ำงกำยและใน

ทำงจติใจแต่อย่ำงใด แต่ว่ำคนเรำนัน้มคีวำมเจรญิทำงร่ำงกำยและทำงจติใจขึน้มำกมำย 

ทั้งนี้ก็เพรำะมีตัวปัญญำที่เป็นพ้ืนอยู่ และก็มำประกอบสั่งสมปัญญำที่เป็นควำมรู้ 

เข้ำถึงสัจจะที่เป็นตัวควำมจริงนี้ให้มำกขึ้น ๆ พัฒนำมำโดยล�ำดับ
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ทางให้เกดิปัญญา

ควำมรู้ที่เป็นตัวปัญญำที่พัฒนำมำโดยล�ำดับนี้ ก็อำศัยควำมรู้ทำงอำยตนะ 

นีแ่หละมำประกอบกระท�ำกำรปฏบิตั ิปลกูปัญญำต่ำง ๆ ด้วยวธิทีีท่ำงพระพุทธศำสนำ

ได้ย่อลงเป็น ๓ คือ

ทำง สุตะ คือกำรฟัง หมำยรวมทั้งกำรอ่ำน และหมำยรวมทั้งกำรที่ทรำบ 

ทำงอำยตนะอย่ำงอื่น อันกำรฟังนั้นได้ทำงหู อ่ำนได้ทำงตำ กำรทรำบนอกจำกนี้ก็ได้

ทำงจมกูทำงล้ินทำงกำย อำศัยทำงท้ัง ๕ นีเ้สริมควำมรูใ้ห้มำกขึน้ แต่ว่ำทำงเสรมิควำม

รูเ้หล่ำนี้ครั้งโบรำณไม่มีตัวหนังสือ ก็ต้องอำศัยหู อำศัยฟังทำงหูเป็นข้อส�ำคัญ จึงได้

ยกเอำสุตะคือกำรสดับฟังขึ้นมำเป็นทำงให้เกิดปัญญำ และปัญญำที่ได้จำกกำรฟัง  

อันรวมทั้งกำรอ่ำน และกำรทรำบทำงจมูกลิ้นทำงกำยเหล่ำนี้ ก็รวมเรียกว่ำ สุตมัย

ปัญญา ปัญญำที่เกิดจำกกำรสดับ

อำศยั จนิตา คือควำมคดิ คดิค้นพจิำรณำจบัเหตจุบัผลท่ีถูกต้อง เรยีกว่ำ จนิตำ 

กเ็ป็นทำงให้เกดิปัญญำ เรยีกว่ำ จนิตามัยปัญญา ปัญญำท่ีเกดิทำงจินตำ คือ ควำมคดิ

พนิจิพิจำรณำ

และยงัต้องอำศยักำรประกอบกระท�ำ ท�ำให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ อนัเรยีกว่ำ ภาวนา 

ที่แปลว่ำ กำรกระท�ำให้มีข้ึนให้เป็นขึ้น ได้แก่ภำคปฏิบัติ ปัญญำที่ได้ทำงน้ีเรียกว่ำ 

ภาวนามัยปัญญา ปัญญำที่เกิดจำกภำวนำ กำรปฏิบัติท�ำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น

ทำงพระพุทธศำสนำได้ตรัสแสดงปัญญำไว้ ๓ ทำงด่ังนี้ แต่ก็พึงทรำบว่ำ  

ทั้ง ๓ ทำงเหล่ำนี้นั้น คือ ตัวสุตะ กำรสดับฟัง จินตำ ตัวควำมคิดพินิจพิจำรณำ กับ

ภำวนำ กำรปฏบัิตอิบรมให้มขีึน้ให้เป็นขึน้นัน้ เป็นทำงให้เกดิปัญญำ แต่ไม่ใช่ตวัปัญญำ

ปัญญาที่แท้จรงิคอืรู้ทั่วถงึสัจจะ

ตวัปัญญำทีเ่ป็นปัญญำทีแ่ท้จริงน้ัน จะต้องเป็นปัญญำท่ีรู้ท่ัวถึงสัจจะคอืควำมจรงิ 

ตำมเหตุและผล หรือรู้ทั่วถึงเหตุผลตำมควำมเป็นจริง คือว่ำปัญญำต้องรวมกับสัจจะ
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คอืควำมจรงิ เป็นควำมรู้จรงิ รู้จรงิ รูถ้กูต้อง จบัเหตจุบัผลได้จรงิได้ถูกต้อง ในส่ิงอนัใด 

สิ่งอันนั้นเป็นปัญญำ เพรำะฉะน้ัน ปัญญำกับสัจจะจึงต้องประกอบกันเป็นควำมรู้ท่ัว

ถึงจริงหรือเป็นควำมรู้จริง จึงจะเป็นตัวปัญญำ

ควำมรูท้ำงอำยตนะนัน้ เหมือนดังทีสั่ตว์ดริจัฉำนมอียูแ่ละทีค่นก็มอียูด้่วยกนันัน้ 

เป็นควำมรูท้ีย่งัไม่ให้ควำมจริงโดยแท้จริง แต่เป็นทำงให้เกดิปัญญำทีเ่ป็นควำมรูจ้รงิได้ 

เช่นว่ำ เมื่อมองดูด้วยตำไปตำมถนน คือเม่ือยืนกลำงถนนและเมื่อมองดูไปสุดตำ  

จะเห็นว่ำถนนนั้นเล็กเข้ำมำทุกที จนถึง ๒ ข้ำงถนนนั้นรวมเข้ำมำเป็นเส้นเดียว  

เมื่อเรำมองสิ่งท่ีห่ำงออกไปจำกสำยตำ จะเห็นว่ำเล็กเข้ำทุกที เช่นว่ำเห็นดวงจันทร์ 

ดวงอำทิตย์เป็นวงกลม เล็กไม่โตนัก เห็นดวงดำวที่มีอยู่บนท้องฟ้ำย่ิงเล็กเข้ำไปอีก 

เพรำะเหตุว่ำมีขอบเขตของตำและหู เช่น ตำก็ดูได้เห็นชัดเจน และก็เห็นใกล้เคียงกับ

ควำมเป็นจริงในรูปร่ำงสัณฐำนในเมื่ออยู่ใกล้ แต่เม่ือไกลออกไปแล้วจะเห็นไม่ชัด  

และสิ่งที่ใหญ่ก็จะเห็นเล็กเข้ำ ๆ จนเห็นเล็กท่ีสุด แต่ควำมจริงนั้นถนนไม่ได้เล็กเข้ำ

อย่ำงน้ัน ถนนก็ยังคงเป็นถนนอยู ่ตำมเดิมนั่นแหละ แต่ตำคนเห็นอย่ำงนั้น   

เพรำะฉะนั้น จึงเชื่อตำไม่ได้ เมื่อตำเห็นอย่ำงนั้น จะบอกว่ำถนนนี้สำยนี้ตรงที่ยืนอยู่

นั้นโต แต่ว่ำข้ำงหน้ำนั้นเล็กเข้ำ ๆ ทุกที จะไปเชื่อตำอย่ำงนี้ไม่ได้ หูก็เหมือนกัน  

จะไปเชือ่หกูไ็ม่ได้ ยิง่ไปมีควำมยึดถอื มีสมมตมิบีญัญตัเิข้ำมำอกี กย็ิง่ท�ำให้เกดิควำม

เข้ำใจผิดในเรื่องเสียงอีกเป็นอันมำก ดังคนเรำได้ยินเสียงลมพัด ก็ไม่รู้สึกว่ำอะไร  

เป็นลมพดัอู ้อู ้อูม้ำ แต่ว่ำถ้ำได้ยนิเสยีงคนพดู ถ้ำเป็นเจ๊กพดู หรือว่ำฝรัง่พดูทีเ่รำไม่รู้

ภำษำของเขำ เรำก็ไม่รู้อะไร ก็เฉย ๆ แต่ว่ำถ้ำได้ฟังคนไทยพูดที่รู้ภำษำกัน หรือคน

พดูภำษำอืน่ทีรู่ภ้ำษำกนัแล้ว ก็รู้ว่ำเขำพดูนนิทำบ้ำง เขำพดูสรรเสรญิบ้ำง เขำพูดเรือ่ง

นั้นบ้ำงเรื่องนี้บ้ำง ใจก็เลยไปยึดถือในเสียงซึ่งปรำกฏออกมำเป็นภำษำ แล้วก็มีสมมติ

มีบัญญัติเป็นโน่นเป็นนี่อะไรต่ำง ๆ ตำมที่โลกได้บัญญัติกันขึ้น จึงได้มีควำมเข้ำใจผิด

ในเสยีง ว่ำเป็นสรรเสรญิบ้ำง ว่ำเป็นนนิทำบ้ำง ควำมยดึถอืในเสยีงนัน้ว่ำเป็นอย่ำงนัน้ 

กเ็ขำยดึถอืกันอย่ำงนัน้ กต้็องยดึถอืไปตำมกนั แต่ว่ำเมือ่ไปยดึถอืเป็นจริง กท็�ำให้เกดิ

ควำมสบำยใจบ้ำงไม่สบำยใจบ้ำง เพรำะว่ำส่ิงเหล่ำนัน้เป็นส่ิงสมมตบัิญญตักินัขึน้ กไ็ม่

ต่ำงอะไรกับเสียงลมที่พัดอู้ ๆ มำที่ฟังแล้วไม่รู้ว่ำเป็นอะไร ก็ไม่เป็นอะไร
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ปัญญาในอรยิสัจจ์เป็นปัญญาสูงสุด

นอกจำกนี้ยังมีอื่น ๆ อีกมำก ตลอดจนถึงควำมคิดทำงใจที่เกิดขึ้นจำกกำรที่

ได้เห็นได้ยินน้ัน ก็เป็นไปต่ำง ๆ ซ่ึงก็ถูกบ้ำงไม่ถูกบ้ำง หรือว่ำผิดมำกถูกน้อยอะไร

เหล่ำนี้เป็นต้น ก็ขำดปัญญำที่เป็นควำมรู้จริงดังที่กล่ำวนี้นั้นเอง เพรำะฉะนั้น คนเรำ

จึงได้มีควำมฉลำดท่ีรู้จักใช้ควำมรู้ทำงตำทำงหูนี้เอง มำพัฒนำขึ้นให้เป็นควำมรู้ที่เข้ำ

ถึงควำมจริงขึ้นได้โดยล�ำดับ คือรู้จักว่ำอ�ำนำจของตำของหูเป็นต้นนี้มีขอบเขตอย่ำงไร  

และสิง่ทีต่ำเหน็นัน้เช่นว่ำเหน็ถนนตรงทีย่นือยูใ่หญ่ ข้ำงหน้ำเลก็ เหน็ดวงเดอืนดวงตะวนัเล็ก 

ดำวยิ่งเล็กขึ้นไปอีกน้ัน ควำมจริงน้ันไม่ใช่อย่ำงนั้น ดวงอำทิตย์นักวิทยำศำสตร์บัดนี ้

ก็พบว่ำใหญ่ยิ่งกว่ำโลก ดวงดำวต่ำง ๆ ก็ต่ำงว่ำเป็นดวงอำทิตย์บ้ำง เป็นดำวบริวำร

ต่ำง ๆ บ้ำงเป็นต้น  ซึ่งล้วนแต่ใหญ่โตทั้งนั้น ไม่ใช่เล็กอย่ำงนั้น นี่อำศัยควำมรู้ที่เกิด

จำกจินตำ เอำกำรดูกำรเห็นนั่นแหละมำคิดพินิจพิจำรณำ และก็เอำมำพิสูจน์ทดลอง

ต่ำง ๆ เป็นภำคปฏิบัติ จนถึงกับจับได้ คือจับสัจจะคือควำมจริงได้ เป็นขั้น ๆ เป็น

ตอน ๆ ขึ้นมำ จึงมีควำมรู้ที่พัฒนำขึ้นมำจนถึงปัจจุบัน

พระพทุธเจ้ำเองกท็รงพฒันำควำมรูด้งักล่ำวนีแ้หละ ขึน้มำเป็นบำรมี คอืเป็น

ควำมรู้ที่ถูกต้องขึ้นโดยล�ำดับ จนถึงได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ ท�ำทุกข์ให้สิ้นไป เป็นอันว่ำ

ได้ทรงพัฒนำควำมรูท้ำงจติใจขึน้มำจนถงึทีส่ดุ ส่วนในทำงโลกกม็กีำรพฒันำควำมรูข้ึน้

มำอกีมำกมำยดงัทีป่รำกฏนี ้ทัง้ในด้ำนสร้ำงท้ังในด้ำนท�ำลำย แต่ควำมรูข้องพระพทุธเจ้ำ

ทีเ่ป็นปัญญำบำรมีน้ัน เป็นควำมรูท่ี้ยิง่ไปกว่ำควำมรูใ้นทำงโลกนี ้เพรำะเหตวุ่ำมีควำม

รู้ในอริยสัจจ์ ๔ ซึ่งทรงรู้จักเหตุผลในด้ำนเป็นทุกข์ ทรงรู้เหตุผลในด้ำนควำมดับทุกข์ 

ส่วนในทำงโลกนั้นมีควำมรู้เหตุผลในด้ำนสร้ำง ในด้ำนทุกข์ ไม่ได้มุ่งถึงควำมดับทุกข์  

เพรำะฉะนั้น จึงได้มีกำรสร้ำงกันทั้งในด้ำนเกื้อกูล ทั้งในด้ำนท�ำลำยดังที่ปรำกฏอยู่  

แต่พระพุทธเจ้ำนั้นทรงตรัสรู้ถึงว่ำ ควำมรู้ในทำงโลกนั้นจะมำกเท่ำไหร่ก็ตำม แต่ก็ยัง

เป็นไปในด้ำนก่อทุกข์อยู่ร�่ำไป เพรำะยังดับตัณหำคือควำมด้ินรนทะยำนอยำกไม่ได้ 

เมือ่ดบัตณัหำได้จงึดบัทุกข์ได้ เพรำะฉะนัน้ จงึได้ตรสัรู้ทัง้ในด้ำนทกุข์ ทัง้ในด้ำนดบัทกุข์ 

ซึ่งเป็นปัญญำในอริยสัจจ์อันนับว่ำเป็นปัญญำสูงสุด อันนี้ก็เป็นผลจำกปัญญำบำรมีที่

ทรงได้บ�ำเพ็ญมำโดยล�ำดับนั้นเอง
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เพรำะฉะนัน้ จงึจ�ำเป็นต้องมศีำสนำส�ำหรับเป็นเครือ่งสัง่สอนอบรม คอื เป็นเครือ่ง

ปกครองอบรมจติใจนีนั้น่เอง และปัญญำกเ็ป็นข้อส�ำคญัทีก่�ำลงักล่ำวถงึอยูน่ี ้เพรำะว่ำ

เมื่อได้ปัญญำรู้เหตุรู้ผลใช้เหตุใช้ผล ก็ย่อมจะเป็นไปในทำงท่ีดี เป็นไปในทำงท่ีเจริญ 

ถ้ำไม่ใช่ปัญญำก็เป็นไปในทำงท่ีเสื่อม ที่กล่ำวดังนี้ก็หมำยควำมว่ำมีปัญญำรู้เหตุรู้ผล

และใช้เหตุใช้ผลนั้น ก็คือรู้เหตุผลอันถูกต้อง รู้เหตุผลที่เป็นตัวควำมจริง ใช้เหตุใช้ผล

นั้นก็หมำยควำมว่ำใช้เหตุผลท่ีถูกต้อง และปัญญำที่รู้หรือใช้เหตุผลที่ถูกต้องนี้ก็ไม่ใช่

สิง่ท่ีจะพงึได้จำกโรงเรียนโดยตรง หรอืจำกกำรอบรมต่ำง ๆ โดยตรง แต่เกดิจำกตวัเอง

ที่จะต้องมีศีลคือควำมส�ำรวม จะต้องมีจิตตั้งเพื่อที่จะฟังเพื่อที่จะรู้อันเป็นสมำธิดังใน

เหตุกำรณ์ทั้งหลำยที่ประสบ เม่ือเป็นดังนี้ ควำมรู ้ที่เป็นตัวปัญญำจะผุดขึ้นมำ  

เหมอืนเช่นกำรเข้ำโรงเรยีน เรยีนวชิำควำมรูต่้ำง ๆ หรอืแม้กำรฟังธรรม กำรเรยีนธรรม

ในโรงเรียน หรือแม้ว่ำกำรฟังธรรมบรรยำยท่ีสอนกเ็หมอืนกนั ตัง้จติฟังกไ็ด้ปัญญำคอื

ควำมรูใ้นธรรม แต่เป็นควำมรูใ้นขัน้ปรยิตัทิีรู่จ้�ำรูเ้ข้ำใจ แต่อำจจะไม่ใช่ตวัปัญญำทีรู้่ถงึ

เหตุจริงผลจรงิดงัท่ีกล่ำวมำนัน้ ยังไม่ใช่กไ็ด้ แต่ว่ำรูจ้�ำรูเ้ข้ำใจ จงึเป็นปัญญำในขึน้ปรยิตัิ

รู้จรงิต้องละได้เว้นได้

อนัปัญญำทีรู่จ้รงิถงึเหตถึุงผลต้องเป็นปัญญำทีม่ลีกัษณะอกีอย่ำงหนึง่ คอื จะต้อง

ละได้เว้นได้เป็นประกำรส�ำคญั ดงัจะมตีวัอย่ำงเล่ำให้ฟังต่อไป เช่น ฟังเรือ่งศลี ๕ แล้ว

รู้ จ�ำและเข้ำใจ ศีล ๕ กไ็ด้แก่ เว้นจำกกำรฆ่ำ เว้นจำกกำรลกั เว้นจำกควำมประพฤติ

ผิดในกำม เว้นจำกกำรพูดเท็จ และเว้นจำกกำรดื่มน�้ำเมำ ฟังแล้วก็รู้ เข้ำใจและจ�ำได้ 

เพรำะเคยฟังมำนักหนำตำมท่ีพ่อแม่สั่งสอนตั้งแต่เป็นเด็กว่ำ นี่ดีควรท�ำ นี่ชั่วอย่ำท�ำ 

แล้วฟังค�ำสอนทำงศำสนำว่ำอะไรเป็นบำป อะไรเป็นบุญ ก็รู้ก็จ�ำได้ ซึ่งก็เป็นปัญญำ

เหมือนกัน เป็นปัญญำที่เป็นปริยัติปัญญำ แต่จะเว้นกำรกระท�ำนั้นได้เท่ำใด  

เมือ่พจิำรณำทีต่วัเอง ทกุคนกจ็ะรูไ้ด้ว่ำท�ำได้บ้ำงไม่ได้บ้ำง อยำกท�ำบ้ำงไม่อยำกท�ำบ้ำง 

กแ็สดงว่ำยงัท�ำดที�ำช่ัวกันอยู่ ท้ังท่ีรูว่้ำควรหรอืไม่ควร จงึต้องมำพิจำรณำว่ำเพรำะอะไร 

ก็เพรำะลุอ�ำนำจของตัณหำคือควำมดิ้นรนทะยำนอยำกของใจเป็นข้อส�ำคัญ อีกอย่ำง

หน่ึงกคื็อว่ำ ยงัลอุ�ำนำจต่อควำมโลภ โกรธ หลง คอืโลภอยำกได้ขึน้มำกต้็องเอำให้ได้ 
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โกรธมีโทสะขึ้นมำก็ต้องท�ำร้ำยเขำให้ได้ หลงขึ้นมำก็ต้องว่ำกันไปตำมที่หลงใหลนั้น 

พูดรวมเข้ำมำก็คือว่ำลุอ�ำนำจของตัณหำ คือควำมดิ้นรนทะยำนอยำก เพรำะฉะนั้น 

ทั้งที่รู ้อยู่ก็ไม่สำมำรถจะห้ำมได้ จึงต้องท�ำชั่วกันบ้ำงท�ำดีกันบ้ำงดังที่เป็นไปกันอยู่  

ด่ังน้ีเรียกว่ำก�ำลังปัญญำยังไม่พอ ยังเป็นปัญญำคือควำมรู้ท่ีท�ำให้ละยังไม่ได้ตัดไม่ได้ 

ยังเป็นปริยัติปัญญำ

ครำวนี้ปัญญำที่ต้องกำรจริง ๆ นั้น ต้องกำรปัญญำที่รู ้แล้วก็ละได้ตัดได้  

แต่ปัญญำดังกล่ำวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่ำงที่เรำต้องกำรให้เกิด ต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นถึงตอน 

หรือว่ำต้องอบรมให้ถึงขึน้ถงึตอน ถ้ำยงัไม่ถงึขัน้ถงึตอนกไ็ม่ได้ แต่ถ้ำถงึขัน้ถงึตอนแล้ว

ได้แสงอะไรแหย่เข้ำไปนิดเดยีว จติจะได้ควำมรูท้ีล่ะได้ตดัได้ทนัท ีจติทีไ่ด้ควำมรู้ทีล่ะได้

ตัดได้ทันทีนั้น อันที่จริงก็เกิดจำกกำรที่อบรมบ่อย ๆ นั้นแหละ ท�ำมำเรื่อย ๆ จะท�ำ

มำในอดตีนำนเท่ำใดกต็ำม หรอืในปัจจบัุนกต็ำม เม่ือถึงขึน้ถึงตอนเข้ำแล้วกจ็ะได้ควำมรู้

ควำมส�ำนึกท่ีละได้ตัดได้ น่ันเป็นตัวปัญญำที่ต้องกำร ซึ่งปัญญำท่ีต้องกำรนี้ก็ดังที่ได้

กล่ำวแล้วว่ำ เมื่อถึงขั้นถึงตอนแล้ว ได้อะไรเข้ำไปตักเตือน แนะแนวหรือชี้ทำงแล้วจะ

เกิดปัญญำขึ้นมำทันทีที่ละได้ตัดได้อย่ำงไม่น่ำเชื่อ

ดงัเช่นเรือ่งองคลุมีำลโจรทีต้่องกำรควำมรูก้ไ็ปเรยีนวิชำจำกอำจำรย์ อำจำรย์

ก็ประสำทวิชำให้ ครำวนี้ลูกศิษย์ด้วยกันอิจฉำริษยำว่ำอำจำรย์จะรักองคุลีมำลมำก 

เพรำะว่ำตั้งใจเรียน ตั้งใจปฏิบัติ จึงยุแหย่อำจำรย์ว่ำเป็นศิษย์ท่ีคิดทรยศต่ออำจำรย์ 

อำจำรย์ก็เกิดควำมแคลงใจตำมค�ำยุยง ครั้นจะฆ่ำท�ำลำยศิษย์ของตนเองก็น่ำเกลียด

จงึได้แกล้งบอกวธิท่ีีจะให้ส�ำเรจ็ควำมรูอ้ย่ำงสูงสุด คอืต้องไปฆ่ำคนแล้วเอำนิว้มำให้ครบ

พนั จึงจะประสำทวิทยำทีสู่งสุดให้ องคุลมีำลก็เชื่อ กก็ลำยเป็นโจรฆ่ำคนตดันิว้มำรวม 

แล้วพระพทุธเจ้ำทรงเหน็อุปนสิยัขององคลุมีำลโจรว่ำ อนัทีจ่รงินัน้ได้อบรมบำรมมีำดมีำก 

และกต้็องกำรควำมรู ้ไม่ได้มเีจตนำทีเ่ป็นสนัดำนชัว่สันดำนทรำมอย่ำงไร แต่เพรำะหลง

ผิดตำมค�ำบอกของอำจำรย์ สันดำนไม่ชั่วร้ำยพอที่จะโปรดได้ จึงได้เสด็จไปโปรด  

องคุลีมำลโจรเห็นพระพุทธเจ้ำก็วิ่งไล่ตำม พระพุทธเจ้ำก็เสด็จเดินไปตำมปกติ แต่อง

คุลีมำลก็ไล่ไม่ทัน ก็ร้องบอกว่ำ สมณะ สมณะ จงหยุด จงหยุด พระพุทธเจ้ำก็ทรง

ตอบว่ำ เรำหยุดแล้ว แต่ท่ำนยังไม่หยุด ก็ด้วยค�ำเพียงเท่ำนี้ไปจี้ใจขององคุลีมำลโจร

ให้ได้ควำมส�ำนึกท่ีเป็นตัวปัญญำขึ้นมำ แล้วก็รู้ตัวเองว่ำไม่หยุดจริง คือยังฆ่ำมนุษย์
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ท�ำบำปหยำบช้ำอยู่เป็นอันมำก ก็ได้สติได้ปัญญำข้ึนมำ กท็ิง้ดำบกรำบพระพทุธเจ้ำแล้ว

ขอบวช กไ็ด้บวชเป็นภกิษแุล้วบ�ำเพญ็เพยีรจนส�ำเรจ็ได้เป็นพระอรหนัต์องค์หนึง่ กด้็วย

วำจำเพียงเท่ำนี้ก็จี้ใจขององคุลีมำลโจรให้ได้ปัญญำขึ้นได้

ปัญญำนี้แหละที่ต้องกำร แม้จะไปเทศน์สัก ๒-๓ ชั่วโมง ก็ไม่ได้ปัญญำอันนี้ 

ถ้ำจีใ้ห้ถกูจดุแล้วกไ็ด้ปัญญำอนันีข้ึน้มำกจ็ะหยดุ อนัน้ีแหละส�ำคญั เป็นปัญญำทีไ่ด้โดย

ไม่มีหลักสูตร และไม่มีโรงเรียน แต่กล่ำวได้ว่ำเกิดจำกกำรปฏิบัติอบรมให้มำกขึ้น ๆ 

นี้แหละ แล้วจะถึงจุดที่ต้องกำรของภูมิสำวกคือหยุดได้ แต่ถ้ำไม่มีผู้จี้จะไม่ได้

ครำวนี้ตัวอย่ำงในปัจจุบันก็มี คือมีผู ้มำบวชเป็นนวกะที่วัดนี้นำนมำแล้ว  

เป็นนำยทหำร เล่ำว่ำ เดิมก็ชอบไปยิงนกเป็นกำรสนุก วันหนึ่งพำลูกไปยิงนกด้วย  

ยงิถกูนกตกลงมำจงึสัง่ให้ลกูไปเกบ็ ลกูไปเหน็นกยงัไม่ตำยนอนกระสบักระส่ำย ท�ำตำ

ปริบ ๆ อยู่ ลูกเกิดควำมส�ำนึกขึ้นมำก็ถำมพ่อว่ำ นี่นกไปท�ำอะไรให้พ่อจึงไปยิงมัน 

ค�ำถำมของลกูเป็นเครือ่งสะกดิใจท�ำให้ได้สตไิด้ปัญญำ กห็ยดุยงินกตัง้แต่วนันัน้เป็นต้นมำ 

นี้เป็นเพียงค�ำพูดของเด็กท่ีพูดออกไปอย่ำงซื่อ เท่ำนี้ก็ไปสะกิดใจให้ได้สติได้ปัญญำ  

นี้เป็นปัญญำที่ต้องกำร ซึ่งคนเรำสำมำรถที่จะได้ปัญญำอันนี้เข้ำถึงเหตุผลที่เป็นจริง  

ใช้เหตุผลและก็ช่วยได้จริง ๆ

ให้รู้จักก�าหนดรู้

เพรำะฉะนั้น พระพุทธเจำ้จึงได้ตรัสสอนให้รู้จักก�ำหนดรูด้้วยควำมรู้ เรียกว่ำ 

ญาตปริญญา ก�ำหนดรู้ด้วยควำมรู้ ค�ำว่ำ ปริญญา นั้น ท่ำนมักแปลว่ำก�ำหนดรู้  

แต่ตำมศพัท์แปลว่ำรู้รอบคอบ ปร ิแปลว่ำ รอบคอบ ญา แปลว่ำ รู ้รวมกนัเป็นปรญิญำ 

แปลว่ำรู้รอบคอบ แต่มกัจะแปลกนัในทำงปฏบิตัว่ิำ ก�ำหนดรู ้กค็อืก�ำหนดรูใ้ห้รอบคอบ

น้ันเองด้วยควำมรู ้คอื ว่ำด้วยควำมรู้ทีไ่ด้จำกตำ ได้จำกหู เป็นกำรเหน็ เป็นกำรได้ยนิ 

ทีไ่ด้จำกจมกู ท่ีได้จำกล้ิน ท่ีได้จำกกำย จำกควำมทีท่รำบทีรู่ท้ำงจมกู ทำงลิน้ ทำงกำย 

และจำกมโนคอืใจ คอืทีไ่ด้คดิ ได้รูท้ำงใจ ให้ก�ำหนดรู ้ควำมรูเ้หล่ำนีแ้หละให้รอบคอบ 

ดัง่น้ีเรยีกว่ำ ญำตปรญิญำ แปลว่ำก�ำหนดรู้ด้วยควำมรู้หรอืด้วยกำรรู ้คอืเม่ือรูด้้วยตำ
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ด้วยหเูป็นต้นดงัท่ีกล่ำวน้ีแล้ว ก็ไม่ใช่ว่ำพอเพยีงเท่ำนัน้ ต้องท�ำควำมก�ำหนดรูใ้ห้รอบคอบ 

ในควำมรู้ ในกำรรู้ ตลอดถึงในสิ่งที่รู้ และเมื่อได้ก�ำหนดรู้ด้วยควำมรู้ดั่งนี้แล้ว

ขั้นต่อไปก็คือว่ำ ตีรณปริญญา ก�ำหนดรู้ด้วยกำรพิจำรณำ คือพิจำรณำสิ่งที่

รู้นั้น ให้รู้จักสภำพคือควำมเป็นไปของตน  ของสิ่งเหล่ำนั้น ตำมเป็นจริง คือตำมที่

เป็นแล้วว่ำเป็นอย่ำงไร

และต่อจำกนั้นก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในปริญญำข้ันต่อไปคือ ปหานปริญญา 

ก�ำหนดรู้ด้วยกำรละซ่ึงเป็นหลักปฏิบัติโดยตรงในพระพุทธศำสนำ คือ ละฉันทราคะ 

ควำมตดิใจยนิดพีอใจในทกุ ๆ สิง่ ซ่ึงเป็นกำรปฏบิติัขดัเกลำกเิลสในจติใจ ละควำมทุกข์

ที่บังเกิดข้ึนให้สิ้นไปตำมเป้ำหมำยทำงพระพุทธศำสนำ ซึ่งจะต้องมีปหำนะคือกำรละ  

ละสิ่งที่พึงละไปโดยล�ำดับ

เพรำะฉะนั้น ปริญญำในพระพุทธศำสนำนั้นจึงมี ๓ ญำตปริญญำ ก�ำหนดรู้

ด้วยควำมรู้ ตีรณปริญญำ ก�ำหนดรู้ด้วยกำรพิจำรณำ ปหำนปริญญำ ก�ำหนดรู้ด้วย

กำรละ นี่เป็นตัวปัญญำในพระพุทธศำสนำ



การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า





พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

พระพทุธเจ้าตรสัรูอ้ะไร เป็นเรือ่งทีน่่าสนใจศึกษา ได้มหีนงัสอืหลายเล่มเขยีน

แสดงเรือ่งนี ้เฉพาะบางเล่ม เช่นพทุธประวติัเล่ม ๑ ตอนพระพุทธเจ้าตรสัรู ้พระนพินธ์

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส พระราชนพินธ์เรือ่งนี้ ๑ ของรชักาล

ที ่๖ พระนพินธ์สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ เรือ่งพระพทุธศาสนา

และพระรัตนตรัย ส่วนทีเ่ป็นหนงัสือส�านวนเก่า เช่น ปฐมสมโพธกิถา พระนิพนธ์สมเด็จ

พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ฉบบัหนึง่ พระนิพนธ์สมเดจ็พระสงัฆราช 

(ปุสฺสเทว สา) ฉบับหนึ่ง ส่วนพระสูตร (คือเรื่องพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม  

ที่พระอาจารย์ดั้งเดิมได้ร้อยกรองไว้ อ้างว่าได้สดับฟังมาจากพระพุทธเจ้าโดยตรง)  

เล่าถงึพระพุทธเจ้าได้ตรสัเล่าเรือ่งความตรสัรูข้องพระองค์เอง มหีลายพระสตูร พระสตูร

แรกที่สุดคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (พระสูตรแสดงเรื่องพระพุทธเจ้าหมุนจักรคือ 

พระธรรม (ล้อธรรม) ให้แล่นไป) พระสูตรนี้เป็นปฐมเทศนา คือเทศน์ครั้งแรก 

ของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ (พวกพระ ๕ รูป) ซึ่งจะถือเป็นหลัก

แสดงในกัณฑ์นี้

๑ พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๖ เรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
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“พระพทุธเจ้าตรสัรูอ้ะไร” มีค�าทีเ่ป็นเหมอืนค�าตอบหลายค�า เช่น “พระพทุธเจ้า

ตรัสรู้พระธรรม” “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจจ์” “พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระโพธิญาณ” 

หรอืค�าเตม็ว่า “ตรสัรู้พระอนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณ” ค�าเหล่านีถู้กต้องทัง้น้ัน แต่เป็น

ค�าตอบทีก่ว้างอย่างไม่ผดิ เหมอืนอย่างถามว่ารู้อะไร กต็อบว่ารูว้ชิา ยงัมปัีญหาต่อไปอีก

ว่า วิชาอะไร และค�าตอบนั้นก็ยังเป็นค�าศัพท์อยู่ แปลไม่ออก ไม่รู้ความหมาย ก็ยัง

ไม่รู้อยู่น่ันเอง ฉะนั้น จะอธิบายความหมายของค�าศัพท์ในค�าตอบสั้น ๆ นั้นก่อน  

เพราะเป็นค�าที่จะต้องพบเสมอในหนังสือพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม

ค�าว่า ธรรม แปลตามศพัท์ว่า ทรงไว้ คอืด�ารงอยู่ ไม่เปลีย่นแปลง ค�านีใ้ช้ใน

ความหมายมากมาย เฉพาะในท่ีนี ้ท่านว่าหมายถงึสัจจะ คอืความจรงิ เพราะความจรงิ

ทีเ่ป็นความจรงิ มิใช่เป็นของเท็จของปลอม ย่อมทรงหรอืด�ารงความจริงอยูเ่สมอ ความจริง

ที่แน่แท้จึงมีลักษณะของธรรม คือทรงหรือด�ารงอยู่นั่นเอง และค�าว่า สัจจะ ที่แปลว่า

ความจริง ก็แปลตามศัพท์ว่า ภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ อันสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ได้ก็ต้องเป็นสิ่งที่

ทรงตัวหรือด�ารงตัวอยู่ได้เหมือนอย่างชีวิต ทรงชีวิตหรือมีชีวิตก็หมายถึงยังเป็นอยู่ยัง

ไม่ตายเช่นเดียวกนั ฉะนัน้ ธรรมจงึได้แก่ ความจริง เรยีกควบกนัเป็นศพัท์ว่าสัจจธรรม 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม คือตรัสรู้ความจริง

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อรยิสัจจ์

ค�าว่า อริยะ ตรงกับค�าว่า อารยะ แปลกันว่า ประเสริฐ อริยสัจจ์ แปลว่า  

ความจริงอย่างประเสริฐ (คือจริงอย่างแน่แท้หรือแน่นอน) ความจริงท่ีท�าให้ผู้รู้เป็น

พระอริยะ (ผู้ประเสริฐ) ความจริงที่พระอริยะพึงรู้ ความจริงของพระพุทธเจ้าผู้อริยะ 

ข้อนี้เท่ากับเป็นข้ออธิบายของข้อก่อน คือข้อก่อนว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมคือ

ความจริง ข้อนี้ชี้ลงไปชัดว่าธรรมคือความจริง (สัจจธรรม) ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น  

คืออริยสัจจะ ไม่ใช่สัจจะทั่ว ๆ ไปของปุถุชน (คนที่ยังหนา)
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พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระโพธญิาณ

ค�าว่า โพธิ แปลว่า ตรัสรู้ ญาณ แปลว่า หยั่งรู้ ทั้ง ๒ ค�าแปลว่า รู้ ด้วยกัน 

แต่โพธิมีความหมายสูงกว่า รวมกันว่า โพธิญาณ แปลว่า ญาณคือความตรัสรู้ 

พระพทุธเจ้าตรสัรูพ้ระโพธญิาณ เมือ่แปลเข้ากค็งซ�า้ ๆ กนัว่า ตรสัรูพ้ระญาณคอืความตรสัรู้ 

มคีวามหมายว่ารูจ้นตรัสรูค้วามจรงิแจ่มแจ้งหมดทกุอย่าง สัจจธรรมหรอือรยิสัจจ์แจ่มแจ้ง

อยูใ่นความรู้อันเรยีกว่าพระโพธิญาณของพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าตรสัรูพ้ระโพธญิาณ

จึงมีความหมายง่าย ๆ ว่าตรัสรู้ความรู้ในสัจจธรรม

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธญิาณ

ค�าว่า อนุตตระ แปลว่า อย่างย่ิง ไม่มียิ่งกว่า ส ัมมา แปลว่า โดยชอบ  

สัม แปลว่า เอง โพธิ ก็ตรัสรู้ ญาณ ก็หยั่งรู้ รวมกันว่า อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

ญาณ คือความตรัสรู้เองโดยชอบ ไม่มียิ่งกว่า เป็นค�าขยายออกไปจากบทก่อนว่า 

พระโพธิญาณนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วด้วยพระองค์เอง ตรัสรู้แล้วโดยชอบ ไม่มี

อะไรจะยิ่งไปกว่าอีกแล้ว คือรู้ถึงที่สุดแล้ว ไม่มีใครจะรู้ยิ่งขึ้นไปกว่า ไม่มีอะไรจะพึงรู้

ยิ่งขึ้นไปอีกแล้ว

พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญู

“พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร” ได้ยกค�าท่ีพบกันอยู่เสมอมาแสดง เหมือนอย่าง 

ค�าตอบอย่างสัน้ ๆ ดงักล่าวมานัน้ แต่ความรูข้องพระพทุธเจ้านัน้เป็นอนตุตระ ไม่มีที่

จะยิ่งไปกว่าดังบทท่ีแสดงแล้ว จึงเป็นความรู้สิ่งทั้งหมด เรียกว่า สัพพัญญุตญาณ 

(สัพพัญ ทั้งหมด ญุต ความรู้ ญาณ ก็ความหยั่งรู้ รวมกันว่า ญาณคือ ความรู้สิ่ง

ท้ังหมด) พระพุทธเจ้าจึงเป็นพระสัพพัญญู ผู้รู้ส่ิงท้ังหมด แต่มิใช่ว่าทรงรู้เท่าไรทรง

แสดงทัง้หมด ทรงแสดงตามควรแก่ภมูชิัน้ของผู้ฟังเท่านัน้ เพราะทรงมุ่งสอนให้ผูฟั้งรู้
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เข้าใจ ถ้าสอนเกินภูมิไปก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์ เหมือนอย่างมีภูมิรู้ขนาดชั้นมัธยม ๓  

ก็ทรงสอนขนาดที่นักเรียนชั้นนั้นจะเข้าใจได้ แต่เมื่อทรงสอนแก่คนที่มีภูมิรู้ชั้นสูง ๆ 

ขึ้นไปก็ทรงสอน สูงขึ้นตามชั้น ข้อส�าคัญที่เป็นพิเศษนั้น คือได้ทรงศึกษารู้จบทางคดี

โลกเหมือนอย่างเป็นดุษฎีบัณฑิตมาก่อนแล้ว และมาทรงค้นคว้าจนรู้จบทางคดีธรรม 

จึงทรงรู้โลกรูธ้รรมแจ้งชัดหมด อาจสัง่สอนคนได้ทุกชัน้ อาจโต้วาทะกับใคร ๆ ท่ีเลือ่งลอื

ว่าเป็นนกัปราชญ์ได้ทัง้นัน้ พระธรรมทีท่รงแสดงไว้จงึมหีลากหลาย ซึง่พระสาวกได้ฟัง

จ�ากันไว้ต่อ ๆ มาจนถึงจดเป็นอักษร แล้วพิมพ์เป็นหนังสือพระไตรปิฎกจ�านวนหลาย

สิบเล่ม เหมือนอย่างรวมหลักสูตรตั้งแต่ชั้นอนุบาล ชั้นประถม ชั้นมัธยม จนถึงชั้น

อุดมไว้พร้อมเสร็จ

ฉะนั้น เมื่อศึกษาพระพุทธศาสนาไปโดยล�าดับย่อมจะเข้าใจได้ดี และจะยิ่งรู้

ความจริงยิง่ขึน้ทกุท ีแต่ถ้าเริม่ศึกษาผดิชัน้จะเข้าใจยากหรอือาจไม่เข้าใจ เหมอืนอย่าง

ยังไม่รู้เลขชั้นประถมไปจับเรียนเลขชั้นมัธยมสูง ๆ ทีเดียว จะเข้าใจได้อย่างไร 

และพระธรรมของพระพุทธเจ้าทุกข้อทุกบทมีเหตุผลที่ผู้ศึกษาอาจตรองตาม

ให้เหน็จรงิได้ เพราะทรงแสดงส่องเข้ามาท่ีตัวของเราเองทุก ๆ คน มไิด้ทรงแสดงไกล

ออกไป ๆ จนมองไม่เห็น  

ฉะนั้น เมื่อมีใครมาถามพระองค์ถึงเรื่องที่ไกลออกไปเช่นนั้น เช่นเรื่องโลกมี

ที่สุดหรือไม่มีที่สุดเป็นต้น ก็ไม่ได้ตรัสตอบ เพราะตรัสตอบไปก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์

อะไร ผู้ถามเองก็มองไม่เห็น คนอื่นก็มองไม่เห็น ได้แต่เชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้น ถึงจะ

เชื่อก็เป็นเรื่องอย่างหลับตาเชื่อ ไม่มีทางจะเกิดปัญญารู้เห็นได้เอง ทางที่ถูกควรจะไม่

เชื่อมากกว่า 

พระพทุธเจ้าทรงมุง่ให้คนเชือ่ด้วยความรู ้จงึทรงงดแสดงเรือ่งทีค่นไม่อาจจะรู้

จะเห็น ทรงแสดงแต่เรื่องที่คนอาจจะรู้จะเห็นได้ คือเร่ืองส่องเข้ามาที่ตัวของเราเอง 

ดงักล่าวแล้ว ใคร ๆ ทีม่จีติใจมสีตปัิญญาอย่างสามัญ อาจรูเ้ข้าใจพระธรรมของพระองค์ 

ได้ทัง้นัน้ และไม่ต้องไปรูไ้กลออกไปท่ีไหน รูท้ีต่วัของตวัเองนีแ้หละอย่างมเีหตผุลตาม

เป็นจริง ทั้งสามารถจะปฏิบัติได้ท�าได้ตามที่ทรงสั่งสอนด้วย เมื่อท�าได้แล้วก็ได้รับผล



87การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ดีจริง เช่น ทรงสอนไม่ให้ท�าความชั่ว ให้ท�าความดี ให้ช�าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์

สะอาด นี้ก็คือทรงสอนแก่ตัวของเราทุก ๆ คน เราทุก ๆ คนสามารถไม่ท�าความชั่ว  

สามารถท�าความดี สามารถช�าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ไม่สามารถ  

แต่บางอย่างไม่สามารถจริง ๆ เช่น ถ้าจะมีใครสอนให้กลั้นลมหายใจเรื่อยไป สอนไม่

ให้กินสอนไม่ให้นอน เช่นน้ีไม่มีใครสามารถปฏิบัติตามได้แน่ ใครขืนปฏิบัติตามเป็น

ตายแน่ 

ส่วนค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้าไม่เป็นเช่นนัน้ ไม่มใีครต้องตาย ต้องเสยีหาย

เพราะปฏบิตัติาม มแีต่จะดีขึน้ มสีขุมเีจรญิขึน้ไปทุกท ีและยิง่จะรูจ้กัความจรงิทีต่วัเราเอง

ของตวัเราเองมากขึน้ทกุท ีเพราะดชีัว่ของตวัเราเอง ใครเล่าจะท�าให้ได้ ตวัของเราเอง

นั่นแหละท�าให้แก่ตัวเราเอง และตัวเราเองเป็นอย่างไรเราก็รู้ ถึงจะปกปิดคนอื่นได ้

กป็กปิดตวัเราเองไม่ได้ ปกปิดพระพทุธเจ้าก็ไม่ได้ เพราะเข้าอยูใ่นพระธรรมของพระพทุธเจ้า

ที่ทรงสั่งสอนไว้ทั้งนั้น 

แต่พระพทุธเจ้าทรงมีพระกรณุายิง่ใหญ่ ใครท�าอะไรไม่ดน้ีอยหรอืมากอย่างไร 

ใครเสียใจว่าไม่มีใครคบใครรัก ใครคิดว่าถูกใคร ๆ พากันเกลียดหรือรังเกียจหรือ 

เกดิเกลียดตนรงัเกยีจตนขึน้เอง ใครมทีกุข์ร้อนน้อยหรอืมากต่าง ๆ ขอให้รูสึ้กส�านกึตน 

รับรองความจริงของตน และระลึกถึงพระพุทธเจ้าเถิด พระพุทธเจ้าไม่ทรงเกลียด 

รงัเกยีจใคร ไม่ทรงสาปแช่งใคร มีแต่พระกรุณาเป่ียมอยูเ่สมอ และได้ประทานทางออก

ให้แก่ทุก ๆ คนไว้แล้ว คอื ละชัว่ ท�าด ีท�าจติใจให้บรสุิทธิ ์เดมิท�ามาไม่ดกีต็ัง้ต้นใหม่ตาม

ทางออกนัน้ พระพุทธเจ้าไม่ทรงทิ้งผู้ที่ตั้งต้นท�าความดี ขอให้ตั้งต้นเถิด ขอให้ตั้งใจพึง่

พระพุทธเจ้าเป็นก�าลงัใจเถิด พระพุทธเจ้าไม่ทรงทอดทิง้ผูท้ีต่ัง้ใจพ่ึงพระองค์จรงิ ๆ เลย และ

ผูท้ีด่�าเนนิชีวติไปในทางแห่งพระธรรมท่ีทรงสัง่สอนตามภมูชิัน้ของตน กไ็ม่มพีลาดผดิ

ไปจากผลดต่ีาง ๆ เลย ตามท่ีกล่าวเยิน่เย้อออกมานี ้เพือ่จะชีใ้ห้เหน็ชดัในหลักเกณฑ์

ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงพระธรรมสัง่สอน ซึง่สรุปลงอย่างย่นย่อส�าหรบัเป็นข้อก�าหนด 

๓ ประการ
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อาการสั่งสอน ๓ อย่าง

(๑) ทรงสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น

(๒) ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้

(๓) ทรงสัง่สอนธรรมทีป่ฏิบัตไิด้ผลสมจรงิ  เรียกว่ามปีาฏหิารย์ิ คอืเป็นจรงิ 

ทัง้เหตผุลอย่างเหน็ ๆ ตลอดหมด เป็นอศัจรรย์ทีผู่ป้ฏบิตัย่ิอมได้ประโยชน์โดยสมควร

แก่ความปฏิบัติจริง

ฉะนัน้ พระธรรมทีท่รงแสดงสัง่สอนจงึเป็นเพยีงส่วนหนึง่เส้ียวหนึง่แห่งความ

ตรสัรู ้พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัไว้เช่นนัน้ ดงัทีพ่ระอาจารย์เล่าไว้ว่า สมยัเมือ่พระพทุธเจ้า

ประทบัอยูใ่นป่าไม้สเีสยีดใกล้กรุงโกสมัพ ีได้ทรงก�าใบไม้สีเสียดทีห่ล่นเรีย่รายอยู่เพยีง

เลก็น้อยด้วยพระหตัถ์ ตรสัถามภกิษทุัง้หลายว่า ใบไม้สีเสยีดท่ีทรงก�าไว้ กบัใบไม้สีเสียด

ทั้งหมด ส่วนไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ใบไม้สีเสียดในป่าสีเสียด

ทัง้หมดมากกว่า พระพทุธเจ้าตรัสว่าสิง่ท่ีทรงรู้ย่ิงแล้ว มไิด้บอกแสดงกม็ากกว่าฉนันัน้ 

เพราะเหตอุะไรจึงไม่ทรงบอกแสดง เพราะเหตวุ่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นข้อ

ปฏบิติัดีชอบ ฉะนัน้ จงึไม่ตรสับอก ส่วนทีต่รสับอกนัน้คอื อรยิสจัจ์ ๔ เพราะประกอบ

ด้วยประโยชน์ ตามพระพุทธด�ารัสท่ีเล่ามานี ้จึงแสดงว่านอกจากทีท่รงบอกแสดงไว้แล้ว 

ยงัมเีรือ่งทีท่รงรูแ้ล้วมิได้บอกอีกมากมาย แต่กเ็ป็นทีพ่งึยนิดว่ีา ส่ิงทีม่ปีระโยชน์อนัเป็น

ข้อควรรู้ควรเห็นตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้วได้ทรงแสดงไว้แล้วทั้งหมด ไม่มีข้ออะไรที่

ทรงซ่อนเร้นไว้ สมดังท่ีตรัสไว้ในท่ีแห่งหนึ่งว่าพระองค์ไม่ทรงมีก�ามือของอาจารย์  

คือซ่อนเร้นศิลปวิทยาไม่บอกแก่ศิษย์ ข้อที่ควรรู้ควรเห็นอันเป็นประโยชน์ได้ทรงบอก

แสดงแล้วทั้งหมด

“พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร” อาจตอบได้ด้วยค�าตอบกว้าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว  

ซึ่งเมื่อจะตอบอย่างกว้างขวางที่สุด ก็ตอบว่า ตรัสรู้ท้ังหมด เพราะพระพุทธเจ้าทรง

เป็นพระสัพพัญญู แต่เมื่อตอบในฐานะเป็นผู้ศึกษาพระพุทธศาสนา ก็พึงตอบได้ตาม 

พระพุทธศาสนา คอืค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า ซึง่ท่านกไ็ด้กล่าวแล้วว่าเป็นเพยีงเสีย้ว

หนึง่นิดหน่ึงของความตรสัรูเ้ท่านัน้ แม้ในพระพทุธศาสนาก็มพีระสตูรต่าง ๆ แสดงเรือ่ง
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น้ีไว้มากหลายเหมอืนกนั จะเลอืกมาแสดงเป็นหลกัแต่เพยีงพระสตูรเดยีว ซึง่เป็นเทศน์

คร้ังแรกของพระพทุธเจ้าซึง่ได้ตรสัแสดงถงึพระองค์เองว่า พระองค์ได้ตรสัรูอ้ะไรจงึพอ

พระหทัยว่าตรัสรู้แล้ว ในล�าดับต่อไป

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

อุตฺตมํ ธมฺมมชฺฌคา

ได้ทรงบรรลุธรรมอันสูงสุดแล้ว

มหาสงฺฆํ ปโพเธสิ

ทรงยังสงฆ์หมู่ใหญ่ให้ตรัสรู้ตามแล้ว

อิจฺเจตํ รตนตฺตยํ

นี้คือพระรัตนตรัย ดังนี้

ใจความปฐมเทศนา

ณ วันจันทร์เพ็ญแห่งเดือนอาสาฬหะ ซึ่งโดยปกติตรงกับวันเพ็ญเดือน ๘  

หน้าวันเข้าพรรษา พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเทศนาครั้งแรกโปรดพระปัญจวัคคีย์  

ณ สวนเลี้ยงกวาง กรุงพาราณสี พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศความตรัสรู้ของพระองค์ 

พร้อมทัง้ทางแห่งความตรสัรู ้ พระพทุธองค์ได้ทรงประกาศว่าได้ทรงตรสัรูจ้ตรุารยิสัจจ์ 

(จตรุ + อริยสจัจ์ แปลว่า อรยิสจัจ์ ๔) พระปฐมเทศนานีน้บัถอืกนัทัว่ไปว่าเป็นเทศนา

ทีแ่สดงหลกัส�าคญั เป็นการเริม่ต้นพระพทุธศาสนา ซึง่ผูศ้กึษาพระพทุธศาสนาควรทราบ 

ฉะนั้น จะย่อความของปฐมเทศนานี้เพื่อเป็นที่ก�าหนดง่าย ดังต่อไปนี้
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 ทางสุดโต่ง ๒ ข้าง

ตอนที่ ๑ พระพุทธเจ้าทรงแสดงหนทาง ๒ ทาง ที่นักบวชผู้มุ่งความตรัสรู ้

ไม่ควรด�าเนิน คือ

(๑)  ความประกอบพัวพันอยู่ด้วยความสุขสดชื่นในทางกาม

(๒) ความประกอบการทรมานตนให้ล�าบากเดือดร้อน (เช่น วิธีทรมานตน 

 ของพวกโยคีต่าง ๆ)

หนทางท้ังสองน้ีเรียกว่าหนทางสุดโต่ง ๒ ข้าง ครั้นแล้ว พระพุทธเจ้าทรง

แสดงหนทางที่ควรด�าเนินเพื่อความตรัสรู้ คือ

มรรคมอีงค์ ๘

(๑) สัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ

(๒)  สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ

(๓)  สัมมาวาจา เจรจาชอบ

(๔)  สัมมากัมมันตะ การงานชอบ

(๕)  สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ

(๖)  สัมมาวายามะ เพียรพยายามชอบ

(๗) สัมมาสติ ความระลึกชอบ

(๘)  สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบ

หนทางนี้เรียกว่าเป็นทางกลาง เรียกเป็นศัพท์ว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า 

ข้อปฏิบัติหรือทางปฏิบัติ หรือทางด�าเนินสายกลาง มีข้อที่ควรซ้อมความเข้าใจไว้ก่อน  

คือ หนทางนี้ เรียกว่าสายกลาง หมายความว่าอยู่ในระหว่างทางทั้งสองดังกล่าวแล้ว 

คือเมื่อรวมกันเข้าทั้งหมดก็เหมือนเป็นทาง ๓ สาย หนทางท้ังสองดังกล่าวแล้ว  
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อยู่สุดโต่ง ๒ ข้าง ส่วนทางนี้อยู่ตรงกลาง ขาดตอนกันไม่เกี่ยวกันกับทางทั้งสองนั้น  

ไม่มทีางซอยหรอืทางเลก็อะไรทีส่มัพนัธ์กนัได้เลย มิใช่เป็นทางกลางชนดิทีจ่ะสัมพนัธ์

กับทางโน้นก็ได้อย่างทางการเมือง เพราะทางในทางธรรมะเมื่อเป็นทางนั้นแยกกัน

คนละทางทเีดยีว และค�าว่าหนทางสดุโต่งทัง้สองข้างกด็ ี ค�าว่าทางสายกลางกด็ ี ต้องมี

ความหมายดังที่กล่าวแล้ว มิใช่เอาชื่อไปอ้างว่าทางสายกลางแล้วตั้งข้ออธิบายเอาเอง 

ถ้าอย่างน้ันกไ็ม่ใช่ทางสายกลางของพระพทุธเจ้า หรอืทางสายกลางในพระพทุธศาสนา 

แต่เป็นทางสายนอกพระพุทธศาสนา 

ทางสายกลางของพระพุทธเจ้าต้องมีองค์ประกอบ ๘ ประการดังกล่าวแล้ว 

อีกอย่างหนึ่งทางสายกลางของพระพุทธเจ้าเป็นทางอันเดียว มิใช่ ๘ ทาง มีแต่องค์

ประกอบกันอยู่ ๘ ประการเท่านั้น เหมือนอย่างถนนราชด�าเนินซึ่งเป็นถนนสายหนึ่ง 

สร้างข้ึนด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่น เหล็ก กรวด ปูน ทราย มาเทเป็นถนนคอนกรีต  

และประดับด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่น เสาโคมไฟฟ้า ต้นไม้ เป็นต้น ถ้าจ�าแนกออกไปก็

มากมายหลายอย่าง แต่รวมเป็นถนนสายเดียว

อนึ่ง เมื่อเทียบกับถนนหนทางเช่นนี้ ก็อาจจะน�าองค์ประกอบทั้ง ๘ นั้นไป

เทยีบความยาวของถนน ว่าเหมือนถนนยาว ๘ กิโลเมตร สัมมาทฏิฐเิป็นกโิลเมตรที ่๑ 

จนถงึสมัมาสมาธ ิเป็นกิโลเมตรท่ี ๘ ถ้าเทยีบเช่นนีก็้ไม่ตรงกบัความหมาย เพราะองค์

เหล่านี้ต้องประกอบรวมกันอยู่ตั้งแต่ต้น เหมือนอย่างเหล็ก ปูน กรวด ทราย  

กต้็องรวมเป็นคอนกรตีตัง้แต่ต้น ไม่ใช่กโิลเมตรที ่๑ เป็นเหลก็โครง ในกโิลเมตรที ่๒ 

เป็นทราย กิโลเมตรที่ ๓ เป็นกรวด กิโลเมตรที่ ๔ เป็นปูน กิโลเมตรที่ ๕ เป็นน�้า 

เป็นต้น ทุกส่ิงต้องรวมกันหล่อเป็นคอนกรีตตั้งแต่ต้นทีเดียว ทางสายกลางก็เหมือน

เช่นน้ัน ต้องประกอบด้วยองค์ทัง้ ๘ รวมกนัเป็นทางเดยีวและเป็นอนัเดยีวกนัทกุระยะ

อันสิ่งต่าง ๆ โดยมาก เรียกว่าเป็นส่ิงอันหนึ่ง ๆ แต่ประกอบด้วยเคร่ือง

ประกอบหลายอย่าง เช่นคน ๆ หนึ่งก็มีร่างกายประกอบด้วยอวัยวะภายนอกภายใน

เปน็อันมาก รถคันหนึง่ ๆ กม็ีเครื่องประกอบมาก แตก่็เรยีกเปน็คน ๆ เดยีว เป็นรถ

คันเดียว เมือ่คนจะเดนิไปไหน รถจะวิง่ไปไหน ร่างกายของคนทกุส่วนกต้็องไปพร้อมกนั 

รถก็ต้องไปทั้งคัน ทางสายกลางก็เช่นเดียวกัน องค์ประกอบทั้ง ๘ อย่างนั้นต้องรวม
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กันไป ถ้าแยกกันก็เป็นทางแตก ให้เกิดความตรัสรู้ไม่ได้ เหมือนอย่างรถที่แยกเครื่อง

ประกอบออก เช่นถอดล้อถอดเครื่องออก ก็วิ่งไปไม่ได้

อรยิสัจจ์ ๔

ตอนที่ ๒ พระพุทธเจ้าทรงประกาศอริยสัจจ์ ๔ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วใน

เมื่อทรงเว้นทางสุดโต่งทั้งสอง ทรงด�าเนินไปในทางสายกลางนั้น คือ

(๑) ทุกข์

(๒)  ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

(๓)  ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์

(๔)  มรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ คือทางมีองค์ ๘ ได้แก่ทางสาย

กลางดังกล่าวแล้ว อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายไว้ในพระปฐมเทศนา

นั้นด้วย แต่ในที่นี้จะงดไว้ก่อน

ญาณ ๓

ตอนที ่๓ พระพทุธเจ้าได้ตรสัลกัษณะของความตรสัรูข้องพระองค์ดงัต่อไปนี้

(๑)  รู้ในความจริง โดยตลอดในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ ตามเป็นจริง อย่างชัดเจน  

ไม่คลมุเครือว่า นีเ่ป็นทุกข์ นีเ่ป็นเหตใุห้เกิดทกุข์  นีเ่ป็นความดบัทกุข์ นีเ่ป็นทางปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์ เรียกเป็นศัพท์ว่า สัจจญาณ แปลว่ารู้ในความจริง

(๒)  รู้ในกิจ คือหน้าท่ีซ่ึงควรกระท�าโดยตลอดในอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ นัน้ คอืควรท�า

อย่างไรกับทุกข์ ควรท�าอย่างไรกับเหตุให้เกิดทุกข์ ควรท�าอย่างไรกับความดับทุกข์  

ควรท�าอย่างไรกับทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้ตรัสแสดงไว้ว่าหน้าที่ซึ่งควรท�ากับ

ทกุข์กคื็อการก�าหนดให้รูจั้ก กบัเหตใุห้เกดิทกุข์กค็อืการละเสีย กบัความดบัทกุข์ก็คอื

การท�าให้ปรากฏแจ่มแจ้งขึ้น กับทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็คืออบรมให้มีขึ้นโดย
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บริบูรณ์ รู้ดังนี้เรียกว่า รู้กิจคือหน้าที่ เรียกเป็นศัพท์ว่า กิจจญาณ แปลว่ารู้ในกิจ

(๓)  รู้ในความทํากิจสําเร็จ โดยตลอดในอริยสัจจท์ั้ง ๔ คือเมื่อรู้หนา้ที่แล้วก็

ปฏิบตัใินหน้าทีน่ัน้จนส�าเรจ็โดยตลอดในอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ คอื ก�าหนดรู้ทกุข์แล้ว ละเหตุ

ให้เกิดทุกข์แล้ว ท�าความดับทุกข์ให้ปรากฏแจ่มแจ้งแล้ว อบรมทางปฏิบัติให้ถึงความ

ดับทุกข์บริบูรณ์แล้ว ครั้นท�าหน้าที่ส�าเร็จแล้วก็รู้ว่าได้ท�าแล้ว เสร็จกิจท่ีจะท�าต่อไป 

เรียกเป็นศัพท์ว่า กตญาณ แปลว่า รู้ในความท�ากิจส�าเร็จ

พระพทุธเจ้าได้ทรงมพีระญาณหย่ังรู้ในอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ แต่ละข้อด้วยพระญาณ

ทัง้ ๓ นัน้ โดยตลอดครบทุกข้อ ในอรยิสจัจ์ข้อหนึง่ ๆ จงึต้องรู ้๓ อย่าง คอืรู้ในความจริง 

รูใ้นกจิคอืหน้าท่ี รูใ้นความท�ากจิส�าเรจ็ เรยีกว่ารู ้๓ รอบ รวมอาการทีรู่ใ้นอรยิสัจจ์ทัง้ 

๔ ทั้งหมดจึงเป็น ๑๒ (๓ x ๔ = ๑๒)

ความรู ้๓ รอบ รวมอาการ ๑๒ เรียกทางเทศนาโวหาร (ถ้อยค�าส�านวนเทศน์) 

ว่า “พระญาณมีปริวัฏ (วนรอบ) ๓ มีอาการ ๑๒” ของพระพุทธเจ้า ได้เกิดผุดขึ้นใน

อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ โดยท่ีไม่ได้เคยทรงสดบัตรับฟังมาก่อน ดงัทีไ่ด้ตรสัไว้ว่า จกขฺุ ํอุทปาทิ 

จักษุเกิดผุดขึ้น ญาณํ อุทปาทิ ญาณเกิดผุดขึ้น ปญฺญา อุทปาทิ ปัญญาเกิดผุดขึ้น 

วิชฺชา อุทปาทิ วิชชาเกิดผุดข้ึน อาโลโก อุทปาทิ ความสว่างเกิดผุดข้ึน ในธรรม 

ทั้งหลาย ท่ีพระองค์มิได้เคยทรงสดับมาแต่ก่อนว่านี้เป็นทุกข์ ทุกข์ควรก�าหนดรู้  

ทกุข์ได้ก�าหนดรูแ้ล้ว นีเ้ป็นเหตใุห้เกดิทกุข์ เหตใุห้เกดิทกุข์ควรละ เหตใุห้เกดิทกุข์ละ

ได้แล้ว นี้เป็นความดับทุกข์ ความดับทุกข์ควรท�าให้ปรากฏแจ่มแจ้ง ความดับทุกข์ได้

ท�าให้ปรากฏแจ่มแจ้งแล้ว นี้เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความ

ดบัทกุข์ควรอบรมให้มี ทางปฏิบัตใิห้ถงึความดบัทกุข์ได้อบรมให้มแีล้ว และในตอนท้าย

ได้ตรัสว่า เมื่อพระญาณดังกล่าวยังไม่บริสุทธิ์ พระองค์ก็ไม่พอพระหฤทัยว่าได้ตรัสรู้ 

ต่อเมื่อพระญาณดังกล่าวบริสุทธิ์จึงพอพระหฤทัยว่าได้ตรัสรู้แล้ว ผู้ที่เรียนรู้เรื่อง 

อริยสจัจ์จ�าได้ เรยีกว่ารูจ้�ามิใช่รูจ้รงิ ต่อเม่ือเกดิญาณในอรยิสจัจ์ดังกล่าว จงึชือ่ว่ารูจ้รงิ

โดยมากคงเคยได้ยินว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เองไม่มีครูอาจารย์ แต่ก็อาจไม่

ทราบจะอธบิายว่าตรสัรูเ้องได้อย่างไร หรอือาจสงสัยว่า ในเบือ้งต้นกไ็ด้ศกึษาเป็นอย่าง
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ดีมาก่อน จนเม่ือทรงออกผนวชแล้ว ทีแรกก็ได้ทรงศึกษาในส�านักของ ๒ ดาบส  

ซึง่น่าจะทรงมคีรอูาจารย์เหมอืนกนั การแสดงลักษณะของความตรสัรูใ้นพระปฐมเทศนา

นี้เป็นการอธิบาย และเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว คือที่เรียกว่าตรัสรู้เอง เพราะได้ทรง

พบทางสายกลางน้ันเอง ได้ทรงด�าเนินไปจนความรู้ในอริยสัจจ์ดังกล่าวแล้วได้เกิดผุด

ขึ้นแก่พระองค์เองโดยที่มิได้ทรงเคยสดับตรับฟังมาก่อน อย่างที่เรียกว่าต้นคิด จึงได้

พระนามว่า พระสัมมาสัมพุทธะ แปลว่า พระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ เรียกส้ัน ๆ ว่า 

พระพทุธเจ้า วชิาทีเ่คยทรงเรยีนมามใิช่วชิาทางสายกลาง มิใช่วิชาอรยิสัจจ์ และลักษณะ

ความรู้ก็ไม่เหมือนกัน ยังไม่เรียกว่า “ตรัสรู้” (ตรัส แปลว่า แจ้ง สว่าง รวมกับ รู้  

ก็คือรู้แจ้ง รู้สว่าง) เทียบอย่างในปัจุบัน คนที่ค้นพบวิชาอะไรข้ึนก่อน เช่นค้นพบ 

วิชาไฟฟ้า ประดิษฐ์เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขึ้นใช้ได้ เรียกเป็นต้นคิด อาจกล่าวเพื่อเข้าใจ

ได้ง่าย ๆ ว่า พระพทุธเจ้าได้ทรงเป็นต้นคิดวชิาทางสายกลาง วชิาอริยสจัจ์ ทรงรอบรู้

ในความจริง ในกิจ ในความท�ากิจส�าเรจ็ ในอรยิสัจจ์ทกุข้อโดยครบถ้วนบริสุทธิบ์ริบรูณ์ 

วชิาและความรูน้ีเ้กดิขึน้เองแก่พระพทุธเจ้า ไม่มใีครเป็นครอูาจารย์ มเีป็นพเิศษเฉพาะ

ในพระพุทธศาสนาแล

สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท

ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธะทั้งหลายให้เกิดสุข

ความหมายของค�าว่าอรยิสัจจ์

หลกัธรรมส�าคญัในพระพทุธศาสนา คือหลกัอรยิสัจจ์ซึง่พระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้ 

เป็นหลักที่สรุปรวมพระพุทธศาสนาทั้งหมด เมื่อเข้าใจหลักอริยสัจจ์ดีแล้วก็เข้าใจหลัก

ธรรมอื่น ๆ ได้โดยง่าย ได้แสดงเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ตามความในพระสูตรที่ชื่อว่า

ธรรมจกัร แต่ได้เว้นการอธิบายอรยิสจัจ์ ๔ เพราะก�าหนดไว้ว่าจะแยกไปอธบิายกณัฑ์

ละ ๑ ข้อ ฉะนั้น จะได้แสดงอริยสัจจ์ข้อที่ ๑ เป็นกัณฑ์เริ่มแรก ในเบื้องต้นจะได้ให้

ค�าแปลและนิยามศัพท์เป็นการทบทวนความจ�าก่อน
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อรยิสจัจ์ ประกอบข้ึนด้วยค�า ๒ ค�า คอื อรยิะ กับ สจัจะ ค�าว่า อรยิ แปลกันว่า 

ประเสริฐ เจรญิ ถ้าเป็นคณุบทของบุคคล แปลว่าผูป้ระเสรฐิเจรญิ ทางพระพทุธศาสนา

แบ่งบุคคลเป็น ๒ จ�าพวก คือ อริยบุคคล ๑ ปุถุชน ๑ อริยบุคคล หมายถึงบุคคล 

ผูล้ะกิเลสได้ตัง้แต่บางส่วนจนถงึท้ังหมด มี ๔ จ�าพวก คอื พระโสดาบนั พระสกทาคามี 

พระอนาคามี (๓ จ�าพวกนี้ อาจเป็นคฤหัสถ์ก็ได้) พระอรหันต์ รวมเรียกว่าพระสงฆ์ 

ซึง่เป็นสรณะท่ี ๓ ส่วนปุถุชนแปลว่าคนกเิลสหนา หมายความว่า ยงัละกเิลสอะไรไม่ได้ 

อีกอย่างหนึ่งแปลว่าคนหนาแน่น ความหมายดังกล่าวนั้นหมายความว่ามีจ�านวนมาก 

เพราะมีจ�านวนมากมายกว่าอริยบุคคล ค�าว่า อริย ตรงกับค�าสันสกฤตว่า อารยะ  

เป็นค�าเก่าแก่ตามประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ แสดงว่า ชาวอารยันได้อพยพเข้ามา

อยู่ในประเทศอินเดีย ครอบครองชาวพื้นเมืองเดิมท่ีเรียกว่าทัสยุ หรือทาส ซึ่งด้อย

ความเจรญิกว่า พระพทุธเจ้าได้ประสตูใินราชตระกลูศากยวงศ์ ซึง่เป็นชาวอารยันเผ่าหนึง่ 

เมือ่ทรงประกาศศาสนา ได้ทรงใช้ค�านีเ้รยีกบคุคลผูบ้รรลธุรรมในพระพทุธศาสนาดงักล่าว 

แม้พระองค์เองก็เรียกว่าพระอริยะด้วย

สัจจะ แปลว่า จริง รวมกันกันเป็น อริยสัจจ์ แปลว่า ความจริงที่พระอริยะ

ตรัสรู้ ความจริงที่ท�าให้ผู้รู้เป็นอริยะหรือแปลว่าความจริงที่เป็นอริยะ คือแน่นอนโดย

ส่วนเดียว อริยสัจจ์มี ๔ ข้อ ดังที่ทราบกันอยู่โดยมาก คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

จะแสดงข้อที่ ๑ ต่อไป

อรยิสัจจ์ข้อที่ ๑ ทุกขสัจจ์ 

ทกุขสจัจ์ ความจรงิคอืทกุข์ข้อที ่๑ ค�าว่า ทกุข์ แปลว่า สิง่ทีด่าํรงคงทนอยูไ่ด้ยาก 

แต่มีความหมายเป็นปฏิเสธว่าด�ารงทนอยู่ไม่ได้ทีเดียว คือต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย  

ค�าว่าทุกข์ตามความหมายสามัญหมายถึงความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ตรงกันข้าม

กับความสุข ฉะนั้น เมื่อพูดว่าทุกข์จึงมักเข้าใจตามความสามัญดังกล่าว บางทีกล่าว

หาว่าพระพุทธศาสนาสอนให้มองโลกในแง่ร้าย แต่แท้ที่จริงเมื่อแสดงธรรมสามัญ 

ก็แสดงทั้งสุขทั้งทุกข์ตามที่เข้าใจกันในโลก แต่เม่ือแสดงธรรมอย่างละเอียดก็ต้องใช้

ปัญญาอย่างละเอียดเหมือนอย่างเมื่อมองดูกันด้วยตาโดยปกติ ก็จะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ 
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อย่างปกติธรรมดา ศิลปวัตถุต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องตกแต่งร่างกายบ้านเรือนก็ส�าหรับดู

กันด้วยตาธรรมดา แต่ถ้าใครมีตาเป็นเอกซเรย์หรือเป็นกล้องจุลทรรศน์ก็จะต้องมอง

เห็นสิ่งต่าง ๆ เป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่นแทนที่จะมองเห็นคนเดินไปเดินมา จะต้องเห็น

เป็นโครงกระดูกเดินได้เต็มถนนหนทางไปหมด หรือจุลินทรีย์ต่าง ๆ เต็มไปหมดในที่

ทกุแห่ง หรอืในขณะท่ีไม่ได้ยินเสยีงอะไรด้วยหธูรรมดา เหมอืนอย่างนัง่อยูใ่นทีเ่งยีบ ๆ 

คนเดียว แต่ถ้ามีหูรับคลื่นเสียงได้อย่างเครื่องรับวิทยุก็คงจะได้ยินเสียงต่าง ๆ ทั่วโลก 

หนวกหูไปหมดวันยังค�่า สิ่งที่เห็นที่ได้ยิน แม้ทางประสาทตาหูเพียงเท่านี้ก็ยังมีหยาบ

และละเอียดกว่ากันหลายชั้น สัจจะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็เช่นเดียวกัน ส�าหรับท่ี

เป็นชัน้สามญัท่ัวไปกเ็หมือนอย่างรปูต่าง ๆ ทีเ่หน็ด้วยตาสามญั  ส่วนทีเ่ป็นชัน้อรยิสัจจ์

ก็เหมือนอย่างที่จะต้องเห็นได้ด้วยเอกซเรย์หรือกล้องจุลทรรศน์ คือจะต้องมองดูใน

ความหมายอีกอย่างหนึ่ง ทิ้งความหมายสามัญไว้ก่อนทั้งหมด ดังค�าว่าทุกข์ ก็จะต้อง

วางความเข้าใจอย่างสามัญไว้ก่อน มาท�าความเข้าใจใหม่ ว่าคือทุก ๆ สิ่งที่ไม่คงทน 

ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ในทุกขสัจนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอธิบายไว้

ให้เห็นอย่างง่าย ๆ เป็นหมวด ๆ ดังนี้

๑.  ทรงแสดงว่า ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์

๒.  ทรงแสดงว่า ความแห้งใจ (โสก) ความคร�า่ครวญ (ปรเิทว) ความทกุข์กาย 

(เจ็บป่วย) ความโทมนัส ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์แต่ละอย่าง

๓.  ทรงแสดงว่า ความประจวบกับสิ่งที่ไมเ่ป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่

เป็นที่รัก ล้วนเป็นทุกข์

๔.  ทรงแสดงว่า ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์

๕.  ทรงแสดงทุกข์ทั้งหมดสรุปลงว่า ขันธ์ (กอง) ที่ยึดถือไว้ทั้ง ๕ คือ รูป 

(รปูกาย) เวทนา (ความรูส้กึเป็นสขุเป็นทกุข์หรือกลาง ๆ) สญัญา (ความจ�าได้หมายรู)้

สงัขาร (ความคดิแต่งเป็นเรือ่งราวต่าง ๆ) วญิญาณ (ความรู้สกึเหน็รปูได้ยนิเสยีง เป็นต้น) 

ทั้ง ๕ นี้รวมเรียก นามรูป

ต่อไปนี้ จะได้อธิบายด้วยวิธีแต่งให้เป็นเรื่องว่า มารดาเป็น ผู้อธิบายแก่ 

บุตรธิดา ซึ่งมีชื่อว่าเด็กชายสัจจะและเด็กหญิงสัจจา
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ทุกข์ประจ�า

ชาติ ความเกิด บิดาน�าเด็กทั้งสองไปเย่ียมมารดาซึ่งไปคลอดบุตรอยู่ท่ี 

โรงพยาบาล เด็กทัง้สองเหน็น้องใหม่กรู้็สกึตืน่เต้น คล้ายเป็นแขกแปลกหน้า แต่กเ็กดิ

ความรักเอ็นดูพร้อมท้ังระแวงเล็กน้อย บิดาได้พูดชี้แจงว่าน้องเกิดมาใหม่ ทีแรกหน ู

ทัง้สองกเ็กดิมาใหม่ เป็นคนแปลกหน้าของพ่อแม่เหมือนกัน แต่พ่อแม่กร็กัเท่า ๆ กนั  

และจะรักน้องท่ีเกิดใหม่ด้วยเท่า ๆ กันทั้งสามคน จะไม่ลดให้น้อยลงแม้สักหน่อย 

หนึ่งเลย

ชรา ความแก่ บิดาได้น�าเด็กทั้งสองไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์คนชราที่บางแค 

เด็กทัง้สองก็ถามว่า คนแก่เหล่านีม้าจากไหน บดิากช็ีแ้จงว่า กม็าจากคนเกดินัน่แหละ 

เหมือนอย่างหนูทั้งสองไปเยี่ยมน้องที่เกิดใหม่ที่โรงพยาบาล ทุก ๆ คนทีแรกก็เกิดขึ้น

อย่างนั้นก่อน แล้วก็เติบโตกันเรื่อย ๆ มา เป็นเด็กเล็ก เด็กใหญ่ เป็นหนุ่ม เป็นสาว 

เป็นผูใ้หญ่เตม็ท่ี ตัง้แต่เกดิมาจนถงึตอนนีเ้รียกกนัว่าวยัเจรญิ แต่ท่านเรยีกว่าแก่เหมอืนกนั 

คือเรียกว่าแก่ขึน้ มลีกัษณะอย่างเดยีวกบัทีเ่รียกว่าผลไม้แก่ ต่อจากนีก้เ็ป็นแก่ลง อย่างท่ี

เรียกว่าแก่กันโดยทั่วไป

มรณะ ความตาย วนัหนึง่บดิาพาเดก็ทัง้สองไปเผาศพญาต ิทีว่ดัมกฏุกษตัรยิาราม 

เดินผ่านสุสานที่เก็บศพซึ่งสร้างเป็นกุฏิเล็ก ๆ เรียงกันแถวยาวเหยียด เด็กก็ถามขึ้น

ว่าอะไรอยู่ในนั้น บิดาก็ตอบว่า ศพ คือคนที่ตายไปแล้วสิ้นลมหายใจ ร่างกายก็กลาย

เป็นศพ ต้องน�ามาเกบ็มาเผา เดก็กถ็ามว่า ท�าไมจงึต้องตาย บดิาตอบว่า กเ็พราะเกดิ

มานะซิจึงต้องตาย เด็กถามว่า เกิดมาแล้วไม่ตายไม่ได้หรือ บิดาตอบว่า ไม่ได้  

เมือ่ไม่อยากตาย กอ็ย่าเกดิมา เดก็พดูข้ึนว่า กเ็กดิมาแล้ว บดิากล่าวว่า จงตัง้ใจเรยีน

ให้เก่ง และเรียนให้รู้อริยสัจจ์ของพระพุทธเจ้าด้วย เวลานี้เลิกพูดเร่ืองตายกันเสียที 

เพราะจะท�าให้หมดเรื่อง พูดถึงเรื่องชีวิตกันต่อไปก่อนดีกว่า
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ทุกขจร

ความเศร้าโศก... วันหนึ่งบิดามารดาพาเด็กทั้งสองไปดูภาพยนตร์ เมื่อกลับ

มาแล้ว เดก็ชายสจัจะถามว่า ท�าไมจงึต้องมผีูร้้ายมคีนโกงมาคอยก่อเรือ่งขัดขวางท�าให้

ต้องต่อสู้จนรู้สึกตื่นเต้นหวาดเสียว บางตอนก็เป็นเรื่องพลัดพรากผิดหวังท�าให้ใจเศร้า

ไม่สนุก บางตอนก็จดืเบือ่ร�าคาญ บิดาตอบว่า เรือ่งของภาพยนตร์โดยทัว่ ๆ ไปกค็ล้าย

เรื่องของชีวิตในโลก ซึ่งมีท้ังคนดีคนชั่ว มีทั้งสุขและทุกข์ มีทั้งผิดหวังและสมหวัง  

แต่คนดใีนเรือ่งกม็กัจะต้องต่อสูอ้ย่างมากมาย จงึจะสมหวงัในทีส่ดุ ทกุ ๆ คนทีด่�าเนนิ

ชีวิตอยู่ในโลกจึงจ�าต้องมีก�าลังกายก�าลังใจเข้มแข็งอดทนเพื่อผจญอุปสรรคอันตราย 

ต่าง ๆ เมื่อยังเป็นเด็กซึ่งมีพ่อแม่อุปถัมภ์อยู่ก็ยังไม่รู้สึกว่าจะต้องผจญกับอะไรนัก  

ถึงอย่างนัน้กต้็องรกัษาร่างกายให้มสีขุภาพอนามัยเพือ่ต่อสู้กบัโรคภยัไข้เจบ็ต่าง ๆ ได้ 

เด็กทีม่คีวามประพฤตเิสยีหายกเ็พราะมกี�าลงัใจทีจ่ะเหนีย่วรัง้ไม่เพยีงพอ เดก็ชายสจัจะ

ถามข้ึนอีกว่าชีวิตจริง ๆ ก็คล้ายกับเรื่องในภาพยนตร์นั้นหรือ บิดาตอบว่า เรื่องใน

ภาพยนตร์เป็นชีวิตเล่น ไม่ใช่ชีวิตจริง คนแสดงรับจ้างมาแสดงไปตามเรื่องท่ีแต่งข้ึน

ด้วยมุ่งจะจูงใจคนให้มาดูกันมาก ๆ คือมุ่งผลทางการค้า ไม่ค่อยจะได้ค�านึงถึงทาง 

ศีลธรรม ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่น เกิดขึ้น ตาม

เหตุการณ์ต่าง ๆ เหมือนอย่างที่ทุก ๆ คนบางคราวก็หน้าตาชื่นบาน บางคราวก็นั่ง

หน้าเศร้า เด็กหญิง สัจจาพูดขึ้นบ้างว่า เห็นเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนบางคนดูเศร้าโศก

ร้องไห้ บางคนลาป่วย บางคนบ่นเสยีใจหรือคบัใจ เหน็จะต้องมเีร่ืองอะไร บดิากล่าวว่า 

กต้็องมเีรือ่งซ ิเรือ่งของแต่ละคนแต่ละครอบครวัคงมีมากมาย แต่พระพทุธเจ้าได้ตรสั

สรุปลงว่า ความทุกข์ของจิตใจทุกอย่างมีเพราะเหตุ ๒ อย่าง คือ

๑. ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจ

๒. พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ

ทั้ง ๒ ข้อนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นข้อเดียว คือ ปรารถนาไม่สมหวัง บิดา

กล่าวต่อไปอีกว่า นี่แหละเมื่อเกิดมาในโลก มีชีวิตร่างกายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้ว  

ก็ต้องเผชิญโลกที่มีความทุกข์ยากต่าง ๆ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสรุปในที่สุดอีกโดย 



99การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ย่อว่า ทุกข์ก็คือขันธ์ที่ยึดถือไว้ทั้ง ๕ พูดง่าย ๆ ว่า ความทุกข์ทั้งปวง รวมอยู่ที่ชีวิต

ร่างกายตัวตนเรานี่เอง

มารดาของเด็กทั้งสองได้กล่าวขึ้นบ้างว่า ความทุกข์ต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าได้

ทรงจ�าแนกไว้เป็นความจริง และเข้าใจได้ง่าย แต่อยากจะสรุปให้ฟังอีกอย่างหนึ่งว่า 

สรุปลงเป็น ๒ หมวด คือ

๑. ความทกุข์ทีม่ขีึน้เองตามธรรมดาของร่างกาย (ภาวทุกข์) ได้แก่ ความเกดิ 

แก่ ตาย

๒. ความทุกข์ท่ีเกิดขึ้นในจิตใจในบางครั้งบางคราว (ปกิณณกทุกข์) เช่น 

ความเศร้าโศก เป็นต้น

แต่พูดกันมาถึงเรื่องทุกข์ จะท�าให้เด็ก ๆ ใจคอห่อเห่ียวหมดความช่ืนบาน 

คล้ายไปอยูอ่กีโลกหนึง่ซ่ึงล้วนมีแต่ความทกุข์ จะเป็นโลกนรกกระมงั บดิาตอบว่าไม่ใช่

โลกนรก แต่เป็นโลกของความจริง แต่ที่ถูกจะต้องพูดว่าเป็นความจริงของโลก ซึ่งจะ

เห็นได้ถนัดจะต้องตาเอกซเรย์หรือตากล้องจุลทรรศน์ ดูอะไร ๆ เห็นอย่างดูด้วย

เอกซเรย์หรือกล้องจุลทรรศน์ ก็จะต้องเห็นไปอีกอย่างหนึ่ง ทะลุความสวยงามต่าง ๆ 

ที่เป็นเปลือกนอก เพราะเห็นเข้าไปอย่างลึกซึ้ง หรือเห็นสิ่งเล็กที่สุดอันไม่เห็นได้ด้วย

ตาเปล่า เมื่อไม่รู้สึกสนุกก็เลิกดูเอกซเรย์กันเสียที มาดูกันด้วยตาธรรมดา คราวนี้จะ

เห็นโลกแห่งสวรรค์หรอืโลกแห่งนรกกนัด้วยตาธรรมดานีเ้อง คอืในทีใ่ดไม่เบยีดเบยีนกนั 

ช่วยเหลอืกนั อยู่ด้วยกนัมีความสขุ กเ็รยีกว่าเป็นโลกสวรรค์ ส่วนในท่ีใดเบยีดเบยีนกนั 

ไม่ช่วยเหลือกัน พากนัอยูเ่ป็นทกุข์เดอืดร้อน เช่นอย่างในคราวสงคราม กเ็ป็นโลกนรก 

ฉะน้ัน ความทุกข์ยากต่าง ๆ ในโลกซึ่งเกิดจากการก่อกรรมท�าเข็ญของคนเราเอง 

พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงว่าเป็นทุกขสัจจะ ความจริงคือทุกข์อย่างหนึ่งซึ่งเกิดจาก 

ความทุจริตของคน ท�าให้โลกนี้เป็นนรกขึ้น อย่างในครอบครัวของเรานี้ ถ้าพ่อแม่

ประพฤตติวัไม่ด ีไม่บ�ารุงเลีย้งลกูตามหน้าท่ีของพ่อแม่ทีรั่กลกู ลกู ๆ กจ็ะต้องเดอืดร้อน 

จะต้องไปนั่งเศร้าในโรงเรียน เหมือนอย่างเพื่อนบางคนที่เล่าเมื่อกี้นี้ ในชั้นเด็ก ๆ นี้

ยงัไม่จ�าเป็นจะต้องไปนึกถงึความทุกข์ต่าง ๆ ในอรยิสัจจ์ นกึถึงความทกุข์ทีเ่กดิขึน้จาก

ความประพฤติไม่ดีเท่านั้นก็เพียงพอ คือให้รู้สึกว่าถ้าประพฤติไม่ดีจะเกิดความทุกข์
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เดือดร้อน ต้องตั้งใจประพฤติตนให้ดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และไม่คบคนประพฤติชั่ว 

เพราะจะชกัน�าให้ประพฤตเิสยีหายไปตามกนั ส่วนเดก็ทีโ่ต ๆ ขึน้มากแล้วหรอืผูใ้หญ่

ก็ควรจะใช้ตาเอกซเรย์ดูโลกเสียบ้างเป็นคร้ังคราว เหมือนอย่างไปฉายเอกซเรย์เพื่อ

ตรวจสอบร่างกาย หรือเพื่อทราบว่าเป็นโรคอะไรอย่างไร  ไม่เช่นนั้นก็รักษาตนให้ถูก

ต้องไม่ได้ ฉันใดก็ดี จะรักษาแผลทางจิตใจได้ ก็จ�าต้องดูให้เห็นทุกขสัจจ์ของโลกดังที่

กล่าวมาจนถึงปลงใจได้ตก เพราะทุก ๆ คนจะหวังว่าจะได้รับสุขของโลกเสมอไป  

หาได้ไม่ ยิง่หวงัมากกอ็าจจะได้รบัทุกข์เพราะผดิหวังได้มาก จงึน่าจะคดิให้เรือ่งทัง้หลาย

ผ่านจบไปเป็นเรื่อง ๆ อย่างดูภาพยนตร์ และให้เห็นว่าเรื่องในชีวิตจริงที่ผ่านไปก็ผ่าน

ไปเหมอืนเรือ่งเล่นในภาพยนตร์ ไม่ยดึถอืไว้เป็นจรงิจงัในเรือ่งทีไ่ม่จรงิจงั อนัเรือ่งทีจ่รงิ 

ก็คือทุกขสัจจ์ ความจริงคือทุกข์ ได้แก่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อย ๆ เท่านั้น

สพฺพสฺส ทุกฺขสฺส สุขปฺปหานํ

ละทุกข์ทั้งปวงได้เป็นสุข

อรยิสัจจ์ข้อที่ ๒ สมุทัยสัจจ์

อริยสัจจ์ข้อที่ ๒ ได้แก่ ทุกขสมุทัย ค�าว่าทุกขสมุทัย ประกอบขึ้นด้วยค�า ๒ 

ค�าคือ ทุกขะ แปลว่า ทุกข์ กับ สมุทัย แปลว่า เหตุให้เกิด แปลรวมกันว่า เหตุให้

เกิดทุกข์ ทุกข์คืออะไรได้แสดงแล้ว จ�าแนกออกไปหลายประเภท ในที่นี้จะกล่าวสรุป

ทุกข์ลงเป็น ๒ คือ ทุกข์ทางกาย ๑ ทุกข์ทางใจ ๑ ทุกข์เหล่านี้ เกิดขึ้นโดยสภาพ

ธรรมดากม็ ีเกดิขึน้เพราะกรรมและกเิลสของคนกม็ี ทกุข์ทีเ่กดิขึน้โดยสภาพธรรมดา

นัน้ได้แก่เมือ่เกดิมาแล้วกต้็องมีแก่เจบ็ตาย ทกุข์ประเภทนีเ้รยีกว่าสภาวทกุข์คอืทกุข์ที่

เป็นไปตามสภาพธรรมดาจะยกไว้ก่อน จะกล่าวต่อไปเฉพาะทกุข์ทีเ่กดิเพราะกรรมและ

กิเลสของคน

ทกุข์ทีเ่กดิเพราะกรรมและกเิลสของคนได้แก่ความทุกข์ต่าง ๆ ท่ีคนเราเองก่อขึน้

ให้เกิดแก่ตัวเราเองและแก่คนอ่ืน ทุกข์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ทั้งอย่างหยาบและอย่าง

ละเอียดในท่ีท่ัว ๆ ไป ยกตัวอย่างเช่นความเดือดร้อนต่าง ๆ ที่เกิดจากการท�าร้าย
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ร่างกายและชีวิตของกันและกัน การปล้นสะดมลักฉ้อแย่งชิงทรัพย์สินของกันและกัน 

เป็นต้น รวมความว่า โดยมากเกิดจากการผิดศีล ๕ และเกิดจากการประกอบตนไว้

ในอบายมุขต่าง ๆ ความทุกข์เหล่านี้เป็นความทุกข์เฉพาะตน คือเป็นเรื่องส่วนตน 

เฉพาะเรือ่งเฉพาะรายของแต่ละบคุคลกม็ ีเป็นความทกุข์ของส่วนรวม คอืคนส่วนมาก

ร่วมกนัรับทกุข์ด้วยกนั เช่นความทกุข์ยากเดอืดร้อนในสมยัทีโ่บราณเรยีกว่าทพุภกิขภยั 

(ภัยเกิดจากหากินยาก) ที่เรียกกันตามสมัย เช่นว่าเศรษฐกิจตกต�่า หรือทุกข์ภัยใน

คราวเกดิสงคราม ทกุข์เหล่านีท้ัง้หมดล้วนเป็นผลซึง่ต้องมสีมทุยัคอืเหตทีุท่�าให้เกดิขึน้ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ค้นหาสมุทัยให้ถูกต้อง เพราะเป็นตัวเหตุ เมื่อพบเหตุและแก้

ที่เหตุแล้ว จึงจะแก้ความทุกข์ให้ตกไปได้

ยกตัวอย่างเรื่องที่เป็นความทุกข์ของส่วนรวม อันเกี่ยวแก่เยาวชน ซึ่งเป็น

ปัญหาถกเถียงกนัอยูว่่า อะไรเป็นเหตใุห้เยาวชนประพฤตเิสือ่มเสยี และจะแก้ได้อย่างไร 

ปัญหานี้จ�าต้องพิจารณารายละเอียดว่าความประพฤติอะไรบ้างเรียกว่าความประพฤติ

เสื่อมเสียเพราะให้เกิดผลอย่างไร และเกิดจากเหตุอะไรบ้าง จึงอาจสรุปเรื่องที่จะต้อง

พิจารณาเป็น ๓ ชั้นก่อน คือ

๑.  ผลเสื่อมเสียต่าง ๆ ที่เกิดจากความประพฤติอันเสื่อมเสีย

๒.  ความประพฤติเสื่อมเสียต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดผลเช่นนั้น

๓.  สิ่งที่เป็นเหตุชักน�าให้เกิดความประพฤติเสื่อมเสียดังกล่าว

ในการค้นหารายละเอยีดของประเดน็ทัง้ ๓ ข้อดงักล่าว กจ็�าต้องพจิารณาถึง

บคุคลผูเ้กีย่วข้องประกอบกนัไปด้วย เพราะในสังคมมนุษย์นี ้ทกุ ๆ คนต้องสัมพนัธ์กนั 

ดังหลักทิศ ๖ ในพระพุทธศาสนา คือทุก ๆ คนเมื่ออยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็ตามย่อมมีทิศ

ทั้งหลายอยู่รอบตัวฉันใด ก็ต้องมีคนท่ีเกี่ยวข้องกันอยู่รอบตัวฉันนั้น พระพุทธเจ้าได้

ตรัสเปรียบเทียบบุคคลผู้เกี่ยวข้องกันเหมือนกับทิศ จัดเป็น ๖ ดังนี้ 

มารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้า ครูอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา บุตรภรรยาเป็นทิศ

เบือ้งหลงั มติรสหายเป็นทศิเบ้ืองซ้าย คนรบัใช้หรอืผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชาเป็นทศิเบือ้งต�า่ 

สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน 
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เยาวชนหรือใคร ๆ ก็ตามทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว  

ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นทิศทั้งหลายอยู่รอบตัว และอาจจะแบ่งย่อยเป็นทิศเล็ก ๆ ลงไป

อกีได้เป็นอันมาก ฉะนัน้ ถ้าทิศท้ังหลายดังกล่าวไม่ดีเสียโดยมาก กย็ากทีจ่ะให้ใคร ๆ 

ทีอ่ยู่ในระหว่างกลางดอียูเ่พยีงฝ่ายเดยีวได้ เช่นเมือ่มองไปเบือ้งหน้าก็ไม่พบมารดาบดิา

ที่จะเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยว มองไปเบื้องขวาก็ไม่พบครูอาจารย์ที่จะอบรมแนะน�า มองไป

เบื้องหลังก็ไม่พบญาติพี่น้อง (ยกขึ้นแทนบุตรภรรยา) ผู้หวังดี มองไปเบื้องซ้ายก็ไม่

พบมิตรสหายท่ีเป็นกัลยาณมิตร มองไปเบื้องล่างก็ไม่พบผู้ที่รับให้ความช่วยเหลือ  

(ยกขึ้นแทนคนรับใช้) มองไปเบ้ืองบนก็ไม่พบสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดี ซึ่งจะเป็น 

ผู้ชี้ทางที่ถูกให้ แต่โดยตรงกันข้าม มองไปทางทิศไหนก็พบแต่โรงหนังโรงละครสถาน

อบายมขุต่าง ๆ และบคุคลต่าง ๆ ทีจ่ะชกัน�าไปในทางเดยีวกนั เมือ่เป็นเช่นนีก้จ็ะเป็น

เหตุชักจูงกันไปในทางเสื่อมเสียต่าง ๆ แต่ถ้าทิศทั้งหลายดีอยู่โดยมาก ก็ยากที่จะ 

เสื่อมเสียได้ เช่นมารดาบิดาก็ต้ังตนเป็นมารดาบิดาท่ีดีอยู่เบื้องหน้า ครูอาจารย์ก็ตั้ง

ตนเป็นครูอาจารย์ท่ีดีอยู่เบ้ืองขวา ญาติพ่ีน้องก็ตั้งตนเป็นญาติพี่น้องที่ดีอยู่เบื้องหลัง 

มิตรสหายก็ตั้งตนเป็นมิตรสหายที่ดีอยู่เบื้องซ้าย ผู้รับให้ความช่วยเหลือทั้งหลายก็ตั้ง

ตนเป็นผูช่้วยให้ก�าลงัทีด่อียูเ่บือ้งล่าง สมณพราหมณ์ท้ังหลายกต็ัง้ตนเป็นสมณพราหมณ์

ทีดี่อยู่เบือ้งบน เมือ่ทศิทัง้ปวงแขง็แรงอยูโ่ดยครบถ้วน หรอืโดยมาก ผูท้ีอ่ยู่ในระหว่าง

กลางก็ยากที่จะประพฤติเสื่อมเสียเล็ดลอดออกไปได้ ฉะนั้น ในการแก้ปัญหาเยาวชน 

บุคคลที่เป็นทิศส�าคัญ ๆ ทุกฝ่ายของเยาวชนแต่ละคน จึงจ�าต้องร่วมมือกันตั้งตน 

ของตนเองไว้โดยชอบ ให้เป็นทศิทีด่ตีามฐานะท่ีเกีย่วข้อง และอันท่ีจรงิ ไม่ใช่แต่เยาวชน

เท่านัน้ ทุก ๆ คนทัง้เดก็และผูใ้หญ่ เมือ่ทศิต่าง ๆ โดยรอบตนดีอยู่กย่็อมจะชกัน�ากนั

ไปในทางที่ดีได้ แต่มีข้อที่แตกต่างกันอยู่ว่า ส�าหรับเด็กหรือเยาวชนนั้นยังเป็นผู้เยาว์

สตปัิญญา จ�าต้องอาศัยทิศรอบตนท่ีดี ซ่ึงผู้ใหญ่จ�าต้องท�าตนให้เป็นทศิของเดก็และช่วย

สร้างทศิทีด่ใีห้แก่เด็ก ส่วนผูใ้หญ่เองซ่ึงเป็นผูม้คีวามรูสึ้กผดิชอบเพยีงพอ ย่อมสามารถ 

สร้างทิศของตนได้
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ตัณหา ๓

ในการท่ีบุคคลทุก ๆ ฝ่ายทุก ๆ คนจะตัง้ตนไว้ให้ดไีด้ต้องอาศยัเป็นผูส้ามารถ

ปกครองใจของตนได้ดี ไม่ให้เป็นทาสของตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก ตัณหา

น้ีเองพระพทุธเจ้าชีไ้ว้ว่าเป็นตวัทกุขสมทุยั คอืเหตุให้เกดิทกุข์ ซึง่เป็นอรยิสัจจ์ข้อที ่๒ 

จ�าแนกเป็น ๓ คือ

๑.  กามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม คืออารมณ์ที่น่ารักใคร ่

 ปรารถนาพอใจ หรือด้วยอ�านาจกาม คือความรักใคร่ปรารถนาพอใจ

๒.  ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพ คือความเป็นนั่นเป็นนี่

๓.  วิภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในความไม่เป็นนั่นเป็นนี่

ค�าว่าตัณหานี้ มักจะเข้าใจกันไม่ถูกต้อง คือมักเข้าใจว่า เป็นความปรารถนา

ในทางหนึ่งบ้าง เป็นความอยากหรือความต้องการทุก ๆ อย่างบ้าง แต่อันที่จริง ค�านี้

มิได้มีความหมายแคบหรือกว้างไปท้ังหมดอย่างนั้น ความอยากที่มีเป็นธรรมดาของ

ร่างกาย เช่น ความอยากข้าวอยากน�้า ท่ีเรียกว่าความหิวกระหาย ความมีฉันทะ  

คือความพอใจในการศึกษาเล่าเรียน ในการงาน ในการท�าความดีต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุ

ให้เกดิความพากเพียรพยายาม ไม่เรยีกว่าเป็นตณัหา แต่ความอยากดงักล่าวทีเ่ป็นไป

เกินพอดี หรือความอยากในทางท่ีผิดจึงเรียกว่าเป็นตัณหา ความอยากที่เป็นไปเกิน

พอดีน้ัน เช่นการรบัประทานอาหารมีประโยชน์ส�าหรบัทะนบุ�ารงุร่างกายตามทีร่่างกาย

ต้องการ แต่ถ้ารับประทานชนิดกินจุบจิบพร�่าเพรื่อ หรือไม่ได้มุ่งคุณภาพแต่มุ่งอร่อย

ลิ้นที่เรียกว่าตามใจปากตามใจท้อง หรือว่ามุ่งหรูหราเพื่อโอ้อวดกันและเม่ือได้อาหาร 

ที่ไม่อร่อยลิ้นก็รับประทานแต่น้อย เมื่ออร่อยลิ้นก็รับประทานเกินประมาณจนต้องทัก

กันว่าท้องจะแตก 

ในการเรยีน การท�างานหรอืแม้การท�าความดต่ีาง ๆ กเ็ช่นเดียวกนั บางคราว

มคีวามตัง้ใจแรงกท็�าเกนิพอด ีเหล่านีเ้รยีกว่าตณัหา คอืความดิน้รนทะยานอยากเพราะ

เป็นความอยากอย่างทะยานหรอือย่างดิน้รน อีกอย่างหนึง่ ความอยากในทางท่ีผดิต่าง ๆ 



104 รู้จักพระพุทธศาสนา

เรียกว่าตัณหาท้ังน้ัน ในช้ันน้ีจึงควรทราบความหมายจ�ากัดของตัณหาดังกล่าว และ

ควรทราบลักษณะอาการทั่วไปของตัณหาว่ามีลักษณะอาการอยาก ท�าให้ใจอยากหรือ

หวิอยูเ่สมอ ไม่มอีิม่ไม่มพีอ พระพุทธเจ้าจงึตรสัว่า “แม่นํา้เสมอด้วยตัณหาไม่มี” ตณัหา

ท�าให้ใจอยากหรือหิวอยู่ในอะไรบ้าง ในสิ่งเหล่านี้คือ

ที่ตั้งของตัณหา

๑.  ในกาม คืออารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ค�าว่ากามนี้ก็เช่นเดียวกับ

ค�าว่าตัณหา มักเข้าใจไม่ถูกต้อง ความหมายที่ถูกต้องนั้นได้แก่อารมณ์ที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจทกุ ๆ อย่างเรยีกว่า กาม หรอืตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจเองก็เรยีก

ว่า กาม ค�าว่าอารมณ์นัน้ได้แก่เรือ่งต่าง ๆ ท่ีใจคดินกึหรอืท่ีเกบ็ไว้ในใจหรอืท่ีใจผกูพนัอยู่ 

โดยเป็นรูปต่าง ๆ ที่เห็นด้วยตา เสียงต่าง ๆ ที่ได้ยินด้วยหู กลิ่นต่าง ๆ ที่ได้สูดดม

ด้วยจมูก รส ต่าง ๆ ที่ได้ลิ้มด้วยลิ้น สิ่งต่าง ๆ ที่ได้สัมผัสถูกต้องด้วยกาย และเรื่อง

ต่าง ๆ เหล่านั้นอันได้เคยประสบพบผ่านมาแล้วแต่ยังเก็บมาค�านึงถึงอยู่ในใจ เหล่านี้

เรียกว่าอารมณ์ทั้งหมด อารมณ์ดังกล่าว ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเรียกว่ากาม  

ความดิ้นรนทะยานอยากไปในอารมณ์เหล่านั้นเรียกว่า กามตัณหา

๒.  ในภพ คอืความเป็นนัน่เป็นนี ่ตัง้ต้นแต่อยากจะเป็นอะไรทีจ่ะเป็นเจ้าของ

แห่งอารมณ์ที่น่าปรารถนาดังกล่าว ความดิ้นรนทะยานอยากในความเป็นนั่นเป็นนี ่

ดังกล่าวเรียกว่า ภวตัณหา

๓.  ในความไม่เป็นนัน่เป็นนี ่คอืเมือ่เป็นอะไรอยูไ่ม่ชอบใจกด็ิน้รนทะยานอยาก

เพื่อจะไม่เป็นอย่างนั้น เป็นความอยากในด้านท�าลายล้างภาวะที่เป็นอยู่ ตลอดจนถึง

อยากตาย เรียกว่า วิภวตัณหา บางคนแปลว่าความไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ ซึ่งเป็น  

การแปลผิด เพราะมิใช่ไม่อยาก เป็นความอยากเหมือนกัน แต่อยากที่จะไม่เป็นอะไร

ที่ไม่ชอบ เช่นเป็นเด็กอยู่เป็นนักเรียนอยู่ เบื่อเป็นเด็กเป็นนักเรียน อยากให้พ้นไป 

เสียเร็ว ๆ หรือเป็นคนแก่ แต่อยากไม่เป็นคนแก่
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ตัณหาทั้ง ๓ ตามที่อธิบายนี้ส�าหรับเยาวชนและคนทั่วไปควรเข้าใจค�าจ�ากัด

ความดงักล่าวมาข้างต้น ฉะนัน้ จงึไม่ห้ามความอยากจะได้อะไรท่ีควรจะได้จะเป็นอะไร

ทีค่วรจะเป็น จะไม่เป็นอะไรทีค่วรจะไม่เป็น เช่นอยากจะได้หนงัสือเรียนและเครือ่งเรยีน

เครื่องใช้ตามที่จ�าเป็น อยากจะเป็นนักเรียนที่ดี อยากจะไม่เป็นคนเหลวไหลเสียหาย 

แต่ห้ามความอยากท่ีเกนิพอดีแม้ในทางท่ีถูก และความอยากในทางทีผ่ดิ ๆ ความอยาก

ในทางทีผ่ดินัน้คอือยากจะท�าในทางทีผ่ดิศลีธรรมทีเ่รียกว่าเป็นความประพฤตเิสือ่มเสยี

ต่าง ๆ

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม มิได้ทรงซัดความผิดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทรง

แสดงให้เห็นความจริงว่า

๑.  ทุกข์ต่าง ๆ เป็นผล เกิดจาก... 

๒.  ความประพฤติเสื่อมเสียต่าง ๆ อันเป็นกรรมชั่วของคน ซึ่งเกิดจาก...

๓.  ตัณหา ในจิตใจของตนเอง

จงึทรงชีส้มุฏฐานส�าคญัของทกุข์ว่า ตณัหาเป็นตัวทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ 

ตัณหามีอยู่ในจิตใจของใครก็ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้น้ัน และแก่ผู้อ่ืนที่พลอยได้รับ 

ความเดือดร้อนเพราะกรรมของผู้นั้น ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ หรือใคร ๆ ทั้งนั้น

ตณฺหา ทุกฺขสฺส สมฺภวํ

ตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์

อรยิสัจจ์ข้อที่ ๓ นโิรธสัจจ์

อรยิสจัจ์ ข้อที ่๓ ได้แก่ ทกุขนโิรธ ประกอบขึน้ด้วยค�า ทกุข และ นโิรธ แปล

ว่า ความดับ รวมเป็น ทุกขนิโรธ แปลว่า ความดับทุกข์ ความทุกข์คืออะไรได้แสดง

แลว้ พระพทุธเจ้าได้ทรงชีใ้ห้เห็นได้อยา่งงา่ย ๆ ทุกข้อ เริม่ด้วยทรงชีค้วามทุกขท์ี่เป็น  

ภาพธรรมดาของร่างกายว่า ความเกิด ความแก่ ความตาย เป็นทุกข์ แล้วทรงชี้ตรง

เข้ามาถงึความทุกข์ท่ีเกดิจรเข้ามาท้ังแก่จติใจเช่นความเศร้าโศกเป็นต้น ทัง้แก่ร่างกาย
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เช่นความป่วยไข้ต่าง ๆ อันรวมลงในความประจวบกบัสิง่ทีไ่ม่เป็นทีร่กั และพลดัพราก

จากสิง่ซึง่เป็นท่ีรกั รวมลงอีกเป็นความปรารถนาไม่ได้สมหวัง รวมลงอกีเป็นชวิีตร่างกาย

ทั้งหมด ฉะนั้น จึงกล่าวอย่างย่อที่สุดว่า ชีวิตทั้งหมดเป็นตัวทุกข์ แต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่า

ทางพระพทุธศาสนามองชวีติไปในแง่ร้าย เพราะยงัมอีรยิสจัจ์ข้อที ่๒ ต่อไป คอืทกุขสมทุยั 

เหตใุห้เกดิทกุข์ อนัได้แก่ตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก เพราะตณัหาในจติใจของ

คนน้ีเองท�าให้ชีวิตเกิดเป็นทุกข์ขึ้น เพราะชีวิตต้องกลายเป็นทาสของตัณหา ฉะนั้น  

ถ้าไม่มตีณัหาชวีติกไ็ม่ต้องเป็นทกุข์ ชวีติกค็งด�าเนนิไปตามคตธิรรมของตน ทกุขนโิรธ

คอืความดบัทกุข์อันเป็นอรยิสจัจ์ข้อที ่๓ นี ้พระพทุธเจ้าจงึทรงอธบิายว่า ได้แก่ความดับ

ตณัหาเสยีได้น้ีแหละเป็นความดบัทุกข์ ฉะนัน้ ทางพระพุทธศาสนาจงึมไิด้มองในแง่ร้าย 

แต่มองในแง่ของความจรงิ ท้ังชีเ้หตกุบัผลไว้พร้อมเสรจ็ ซึง่ทกุ ๆ คนอาจจะปฏบิตัดิบั

ความทุกข์ที่เกิดเพราะตัณหาเสียได้ ด้วยการดับตัณหาที่จิตใจของตนเสีย

เมื่อยังเด็กอยู่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักความทุกข์ เพราะยังไม่รู้จักปรารถนาต้องการ

อะไรมาก เหมือนอย่างเด็กเล็ก ๆ เมื่อเลี้ยงดูไม่ให้เกิดความหิวกระหาย เป็นต้น  

และร่างกายไม่เจ็บป่วยอะไร ก็หลับและตื่นเล่นอย่างสบาย ครั้นเติบโตขึ้นรู้อะไรมาก

เข้าปรารถนาต้องการอะไรมากเข้ากเ็ร่ิมรูจ้กัทกุข์มากขึน้ โดยปกตเิมือ่มคีวามปรารถนา

ต้องการ และยงัได้รบัความส�าเรจ็ สมปรารถนาอยู่ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกเป็นทุกข์ แต่เมื่อ

ประสบความไม่ส�าเร็จสมปรารถนาคือไม่ได้ดงัทีใ่จหวงัจงึเกดิความทกุข์ข้ึน ถ้ามคีวาม

ปรารถนาจะได้แรงมากกเ็กดิทุกข์มาก แต่ใครเล่าในโลกนีจ้ะประสบความส�าเรจ็ในสิง่ที่

ตนปรารถนาทุกอย่าง บางคนไม่ได้แม้ในสิ่งที่ตนควรจะได้ บางคนได้มาแล้วก็ต้อง

พลดัพราก และเมือ่กล่าวโดยส่วนรวมแล้วความปรารถนาของคนไม่มอีิม่ ไม่มพีอ เช่น

ความปรารถนาในทรัพย์ไม่มีเพียงพอว่าเท่าไร แม้ในส่ิงอื่นก็เหมือนกัน ย่อมมีความ

ปรารถนาเพิ่มขยายออกไปอยู่เสมอ และเมื่อกล่าวโดยส่วนรวมมักพากันปรารถนาใน

สิ่งที่ไม่อาจจะส�าเร็จได้ เช่น ปรารถนาให้มีชีวิตยืนยาวเรื่อย ๆ ไป เพราะทุก ๆ  

คนมคีวามรกัชวีติเป็นอย่างยิง่ และกลวัต่อสิง่ทีจ่ะมาท�าอนัตรายต่อชวิีต พดูง่าย ๆ ว่า

กลวัตาย ถ้าจะมใีครบันดาลให้เป็นไปได้สมปรารถนา กน่็าจะมคีนสมคัรไม่ตายกนัเป็น

ส่วนมาก ฉะนั้น จึงต้องมีธรรมดาเป็นผู้จัดให้มีก�าหนดอายุขัย จะปล่อยไปตามความ

ปรารถนาของคนหาได้ไม่
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สันโดษ ๓

มีคนเป็นอันมากเข้าใจว่า ตัณหาคือความด้ินรนปรารถนาเป็นของธรรมชาติ

ของโลก เพราะถ้าโลกปราศจากตณัหาแล้วกจ็ะดบัสูญ ความเข้าใจดงันียั้งถูกต้องไม่หมด 

จริงอยูโ่ลกเกดิขึน้ด้วยตัณหา ดงัมพีทุธภาษติว่า ตณหฺาย อฑุฑฺโิต โลโก โลกอนัตณัหา

ให้เกดิขึน้ และมพีระพทุธภาษติอกีบทหนึง่แปลความว่า ให้อาศัยตัณหา แล้วละตัณหาเสยี 

พระพุทธภาษิตทั้ง ๒ บทนี้แสดงว่า โลกเป็นผลของตัณหา และบุคคลโดยปกติต้อง

อาศัยตัณหา แต่การอาศัยนั้น ถ้าให้ตัณหานั้นมาเป็นนาย ด้วยบุคคลกลายเป็นทาส 

ของตัณหาเสียแล้ว ก็จะประกอบกรรมเป็นเหตุท�าลายโลกได้เหมือนกัน ฉะนั้น  

ท่านจึงสอนให้อาศัยตัณหาโดยฐานะที่เป็นนายของตัณหา คือทุก ๆ คนจ�าต้องอาศัย

ความปรารถนาต้องการ แต่ให้เป็นนายแห่งความปรารถนาของตนเอง คอืควบคมุความ

ปรารถนาให้ด�าเนนิไปโดยชอบ และเมือ่ประสบความส�าเรจ็ดงัทีป่รารถนาโดยชอบแล้ว

ก็ให้ละทิ้งความปรารถนานั้นเสีย วิธีปฏิบัติดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดานี้เอง มิใช่เป็น

เรือ่งผดิธรรมดาหรอืสงูเกนิกว่าธรรมดา เพราะตณัหาคอืความปรารถนานีเ้ป็นสิง่ทีไ่ม่

อิม่ไม่มพีอดงักล่าวแล้ว จะอ�านวยตามไปถ่ายเดยีวหาได้ไม่ จ�าต้องควบคมุให้อิม่ให้พอ

ไปคราวหนึ่ง ๆ เทียบอย่างการบริโภคอาหาร เมื่อบริโภคไปพอสมควรแล้ว ถึงยังจะ

เอร็ดอร่อยอยู่ก็ต้องให้หยุด ถ้าจะตามใจความอยากเรื่อยไป ก็คงจะท้องแตกตาย  

ความรู้จักอิ่มรู้จักพอซ่ึงเป็นเครื่องสกัดตัณหานี้แหละคือสันโดษ ซึ่งแปลว่าความยินดี

พอใจ อันหมายถึงความอิ่มความพอดังกล่าว ท่านจ�าแนกเป็น ๓ คือ

๑.  ยถาลาภสันโดษ  ความยินดีตามผลที่พึงได้หรือตามผลที่ควรได้

๒.  ยถาพลสันโดษ  ความยินดีตามก�าลังสามารถ

๓.  ยถาสารุปสันโดษ  ความยินดีตามรูปเรื่องของตน คือตามสมควร

ถ้าคนไม่มีสันโดษดังกล่าว ก็จะต้องเป็นทาสของตัณหา ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ 

จะท�าอะไรก็หักโหมจนเกินก�าลังสามารถ ท้ังไม่ค�านึงถึงการควรไม่ควร อยากจะท�า

อะไรก็ท�าไปตามปรารถนา ถ้าใครเป็นเช่นนี้ก็จะเลวร้ายไปยิ่งกว่าอะไร ๆ ในโลก  

ความเดอืดร้อนในโลกเกดิขึน้เพราะบุคคลจ�าพวกนี ้แต่เพราะอาศยัสนัโดษซึง่มลีกัษณะ
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ดังกล่าวคอยสกัดกั้นให้ตัณหาด�าเนินไปในทางที่ชอบ จึงเป็นเหตุให้คนท่ีมีสันโดษ

ประกอบกรรมทีช่อบ และรูจ้กัอ่ิมรูจ้กัพอ รูจ้กัมือ้รูจ้กัคราว โลกจงึอยู่เย็นเป็นสขุเพราะ

อาศัย สันโดษ จึงควรรู้จักคุณของสันโดษ ถ้าไม่รู้จักคุณของสันโดษ ทิ้งสันโดษเสีย

เมื่อใด ก็จะร้อนเป็นไฟขึ้นเมื่อนั้น

โลกยิสุขเป็นทุกข์

ความสุขต่าง ๆ ในทางโลก แม้ความจริงเป็นตัวความทุกข์ คือเป็นสิ่งที่ทน

อยูค่งทีไ่ม่ได้ต้องเปลีย่นแปลงไป แต่กเ็ป็นข้อทีเ่หน็ได้ยาก ทัง้ในชัน้นีก้ย็งัไม่จ�าเป็นจะ

ต้องเห็นต้องเข้าใจ ควรยกขึน้กล่าวเฉพาะความทุกข์ตามเข้าใจกนัเพยีงข้อเดยีว คอืทุก ๆ 

คนคงจะรับรองต้องกันว่าความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจ ส่วนใหญ่เกิด

ขึน้เพราะตณัหา คอืความด้ินรนทะยานอยาก คอืเพราะปรารถนาไม่ได้สมหวงั ทีก่ล่าว

ดังนี้ อาจจะถูกหาว่าพูดอย่างเอาก�าปั้นทุบดิน แต่ก็เป็นความจริงที่ทุก ๆ คนควรจะ

ต้องรับรู้ไว้ และเตรียมป้องกันพร้อมทั้งเตรียมแก้ไขไว้ด้วย ไม่เช่นนั้นถ้าวิถีชีวิตต้อง

ถูกตัณหาพาไปในทางผิดหวังและเกิดทุกข์ทับถมใจขึ้น ก็อาจจะจนทางของตนเองหา

ทางออกไม่ได้ ก็จะต้องอับจนต่อชวีติ เป็นผูพ่้ายแก่ชีวิต ดงัท่ีคนมใิช่น้อยประสบกนัอยู่

ทางออกจากความทุกข์นั้นคือ ต้องรับรู้ความจริงดังที่กล่าวแล้ว ต้องป้องกัน 

มิให้ถล�าลึกลงไปในทางแห่งความทุกข์ คือควบคุมตัณหามิยอมให้ฉุดชักใจไปได้และ 

ถ้าถล�าใจลงไปแล้ว ก็ต้องพยายามถอนใจขึ้นให้จงได้ด้วยปัญญา เพราะเมื่อทุกข์เกิด

ขึ้นที่จิตใจได้ ก็ต้องดับไปจากจิตใจได้ และจิตใจของทุก ๆ คนอาจสมมติกล่าวได้ว่า

เป็นธรรมชาติกายสิทธิ์ ไม่มีอะไรจะมาท�าลายได้ นอกจากจะยอมจนใจของตนเอง

เท่าน้ัน ถ้าท�าใจให้เข้มแข็งกจ็ะเกดิพลงัใจขึน้จนสามารถต่อสู้ต่าง ๆ ขจดัขบัไล่ออกไป

ให้พ้นจากใจ แต่ข้อส�าคญัต้องรบัรูค้วามจรงิว่าจะต้องขจดัขบัไล่ตณัหาออกไปเสียก่อน  

ความทกุข์ต่าง ๆ กจ็ะออกไปพร้อมกนั เพราะความดบัตัณหาเสียได้นัน่เองเป็นทกุขนโิรธ 

ความดับทุกข์
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เรื่องนางปฏาจารา

การปล่อยให้ความทกุข์ต่าง ๆ ทบัถมใจเข้าทุกทีโดยไม่รูวิ้ธท่ีีจะดบัทุกข์ดงักล่าว 

อาจท�าให้เสียได้ทุกอย่าง แม้เสียจริต ดังมีเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า ธิดาของ

เศรษฐีคนหนึง่ในกรงุสาวตัถ ีได้หนไีปอยูก่บัพนกังานปฏบิตัขิองเศรษฐผีูบ้ดิา ได้พากัน

ไปอาศยัอยูใ่นบ้านป่าแห่งหนึง่ ต้องท�างานเหนือ่ยยากต่าง ๆ ด้วยตนเอง เมือ่จะคลอด

บุตรคนแรก ได้เดินทางไปหามารดาบิดา แต่เดินทางไปยังไม่ทันถึง ได้คลอดบุตรเสีย

ก่อนจึงพากันกลับ ต่อมาเมื่อจะคลอดบุตรคนที่ ๒ ก็ได้เดินทางไปหามารดาบิดาอีก 

ในขณะที่ก�าลังเดินทางไป ฝนตกหนักและนางก็เกิดเจ็บครรภ์จะคลอดบุตร สามีจึง

เทีย่วไปตดัไม้เพือ่จะท�าเพงิเป็นทีพ่กั ในขณะทีจ่ะตดัไม้บนยอดของจอมปลวกแห่งหนึง่  

ได้ถูกงูออกมาจากจอมปลวกกัดล้มลงตายในที่นั้น นางคอยสามีไม่เห็นกลับ ได้คลอด

บุตรคนที่ ๒ ด้วยความทุกข์อย่างยิ่ง ฝนก็ก�าลังตกหนัก นางให้บุตรคนแรกและบุตร

คนทีค่ลอดใหม่ทัง้ ๒ คนอยูภ่ายใต้ตน ท�าตนเองเป็นเพงิกนัฝนของบตุรทัง้ ๒ ตลอดคืน 

เมือ่สว่างขึน้แล้วกอุ้็มบตุรคนหนึง่จูงคนหนึง่เดินไปเทีย่วหาสาม ี พบสามนีอนส้ินชวิีตอยู่ 

ก็เกิดความทุกข์โศกอย่างยิ่ง และจ�าต้องเดินทางต่อไปถึงแม่น�้าแห่งหนึ่ง ซึ่งน�้าก�าลัง

เต็มเพราะฝนตกหนัก ไม่อาจจะพาเด็กทั้ง ๒ ข้ามไปพร้อมกันได้ จึงพักบุตรคนโตไว้

ที่ฝั่งข้างนี้ อุ้มบุตรคนเล็กข้ามไปก่อน หักกิ่งไม้เล็ก ๆ มาปูให้นอนที่ฝั่งข้างโน้น  

แล้วข้ามกลับมาเพื่อจะรับบุตรคนโต ครั้นข้ามมาถึงกลางแม่น�้า มีเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่ง

บนิผ่านมาเห็นบตุรคนเลก็ จงึโฉบลงมาเฉีย่วเอาไปด้วยส�าคัญว่าชิน้เนือ้ นางยกมือท้ัง ๒ 

ขึ้นตบร้องไล่เหยี่ยว แต่เหยี่ยวก็ไม่ฟัง ได้โฉบเฉี่ยวเอาเด็กน้อยนั้นไป ฝ่ายบุตรคนโต

ผูย้นือยูท่ีฝ่ั่งข้างนี ้มองเหน็มารดายกมอืขึน้ตบร้องเสยีงดงัอยูก่ลางแม่น�า้คดิว่าแม่เรยีก 

ก็โดดลงไปในน�้าโดยเร็ว จึงถูกน�้าพัดหายไป นางจึงเกิดทุกข์โศกเพิ่มขึ้นอีกมากมาย 

เดนิร้องไห้คร�า่ครวญมุง่ตรงไปกรงุสาวตัถ ีเพือ่จะไปหามารดาบดิา พบชายคนหนึง่เดนิ

สวนทางมา ถามทราบว่ามาจากเมอืงสาวตัถ ีจงึถามข่าวถึงมารดาบดิาของตน ชายผูน้ัน้

จึงบอกว่า ไม่เห็นหรือว ่าฝนตกตลอดคืนเมื่อคืนนี้ ในขณะที่ฝนตกหนักนั้น  

เรอืนได้พงัทบัเศรษฐพีร้อมทัง้ภรยิาและบตุรสิน้ชวีติหมดทัง้ ๓ คน เขารวมเผาในเชงิ

ตะกอนอนัเดยีวกัน ยงัเหน็ควนัปรากฏอยูน่ั่น นางได้รบัข่าวทุกข์หนกัอนัเหลอืก�าลงัใจ

ของนางจะทนทานไว้ได้ กส็ิน้ความรูส้กึตวั วกิลจรติขึน้ในขณะนัน้เอง เพราะความทกุข์
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ทบัทวเีข้ามาอย่างมากมาย วิง่พลางพร�า่เพ้อไปพลางถึงบตุรทัง้ ๒ และสาม ี มารดาบดิา

และพี่ชายซึ่งมาประจวบสิ้นชีวิตในคืนเดียวกัน นางวิ่งไปจนถึงพระมหาวิหารเชตวัน 

ขณะนัน้พระพทุธเจ้าก�าลงัทรงแสดงธรรมแก่พทุธบริษทั พวกคนจะห้ามไม่ให้

นางผ่านเข้าไป พระพทุธเจ้าได้ตรัสสัง่มใิห้ห้าม และได้ตรสัทกัข้ึนเมือ่นางเข้ามาใกล้ว่า 

จงกลับได้สติเถิด นางกลับได้สติข้ึนทันที ได้ถวายบังคมแล้วกราบทูลขอให้พระองค์

ทรงเป็นที่พึ่ง และกราบทูลเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นมาโดยตลอด พระพุทธเจ้าได้ตรัส 

ธรรมกถาชี้ให้นางเห็นคติธรรมดา จนนางคลายความโศก และเกิดดวงตาเห็นธรรม  

แล้วนางได้ทลูขอบวชเป็นภกิษณุใีนพระพทุธศาสนา ได้ทรงอนุญาต นางจึงได้บวชเป็น

ภิกษณุมีชีือ่ว่า ปฏาจารา ต่อมาได้พจิารณาชวิีตเทียบด้วยน�า้ล้างเท้าทีไ่หลแห้งหายขาดไป 

ตดัความรกัและตณัหาในชวิีตกบัสิง่ทัง้หลายได้ทัง้หมด จงึดบัความทกุข์ทัง้ปวงในโลกได้แล

ตสฺสา นิโรโธ นิพฺพานํ

ดับตัณหาเสียได้เป็นความดับทุกข์

อรยิสัจจ์ข้อที่ ๔ มรรคสัจจ์

อรยิสจัจ์ข้อที ่๔ ได้แก่ มรรค แปลว่า ทาง ในภาษาไทยใช้ว่า มรรคา แต่ใน

ที่น้ีหมายถึงมรรคา คือ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ มีทางเดียวมิใช่หลายทาง  

แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงองค์ประกอบไว้ ๘ ประการ คือ 

๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ 

๒. สัมมาสังกัปปะ ด�าริชอบ 

๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ 

๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ 

๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ 

๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ 

๘. สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ
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ค�าว่า ชอบ มิได้หมายความว่า ชอบใจ พอใจ แต่หมายความว่า ถูกต้องไม่

ผิดพลาด เหมือนค�าว่า เห็นชอบ มิได้หมายความว่าเห็นแล้วก็ชอบใจ แต่หมายความ

ว่าเห็นถูกต้องไม่ผิดพลาด ข้ออื่น ๆ ก็มีความหมายอย่างนี้เหมือนกัน มีอธิบายโดย

ย่อดังนี้

๑. สมัมาทฏิฐิ เหน็ชอบ ได้แก่รู้เหน็ในทกุข์ ในเหตุให้เกิดทกุข์ ในความดบัทุกข์ 

ในทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ รวมความว่ารูเ้หน็เหตผุลตามเป็นจรงิ หรอืรู้ความจรงิ

ตามเหตุผล

๒. สัมมาสังกัปปะ ด�าริชอบ ค�าว่า ด�าริ คือ คิดนึกตรึกตรอง เมื่อคิดถูก 

ก็เรียกว่าด�าริชอบ ในท่ีน้ีหมายถึงคิดออกจากความใคร่ใจท่ีผิด คิดไม่พยาบาทและ 

คิดไม่เบียดเบียนใคร

๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ มิได้หมายความว่า เจรจาคือพูดตามท่ีชอบใจ  

แต่หมายความว่าพดูจาถกูต้องหรอืเมือ่ไม่พดูกน็ิง่ เพราะเว้นเสยีจากการพดูทีผ่ดิพลาด 

ในที่นี้ได้แก่เว้นจากพูดมุสา เว้นจากพูดจาส่อเสียด เว้นจากพูดค�าหยาบ เว้นจากพูด

เพ้อเจ้อไม่มีประโยชน์

๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ มิใช่หมายความว่าท�าการงานอะไรตามที่

ชอบใจ แต่หมายความว่าท�าการงานถูกต้อง หรือเว้นเสียไม่ท�าการงานที่ผิดพลาด  

ในที่นี้ได้แก่เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลักขโมย เว้นจากการประพฤติผิดประเพณีใน

ทางกาม หรือเว้นจากอพรหมจริยกิจ

๕. สมัมาอาชีวะ เลีย้งชวีติชอบ มไิด้หมายความว่า หาเลีย้งชวีติตามทีช่อบใจ 

แต่หมายความว่าเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้อง ในที่นี้ได้แก่เว้นอาชีพที่ผิด ประกอบอาชีพ

ที่ถูก

๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ มิใช่หมายความว่าพยายามตามท่ีชอบใจ  

แต่หมายความว่าพากเพียรพยายามในทางท่ีถูกต้อง ได้แก่เพียรระวังความชั่วท่ียังไม่

เกิดมิให้เกิดขึ้น เพียรละความช่ัวท่ีเกิดขึ้นแล้ว เพียรท�าความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 

เพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้ด�ารงอยู่และให้งอกงาม
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๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คําว่าระลึก หมายถึงความก�าหนด จดจ�า หรือ 

ความนึกขึ้นได้อย่างถูกต้อง มิใช่นึกคิดขึ้นได้อย่างผิด ๆ ในที่นี้ได้แก่นึกข้ึนได้อย่าง 

ถูกต้องในเรื่องของตัวเอง เช่นว่า ร่างกายเป็นอย่างไร สุขทุกข์เป็นอย่างไร จิตใจเป็น

อย่างไร ความดีความชั่วของตนเป็นอย่างไร

๘. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบ มิใช่หมายความว่าตั้งใจตามแต่จะชอบ  

แต่หมายความว่าตัง้ใจไว้อย่างถูกต้อง ในทีน่ีไ้ด้แก่ควบคมุใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน รวมใจเข้ามา

ให้ก�าหนดแน่วแน่อยูใ่นหนงัสอืทีอ่่าน ในเรือ่งทีฟั่ง หรอืในเรือ่งทีค่ดิ รวมใจให้เพ่งส่อง

ไปทางเดียวเหมือนอย่างไฟฉายที่รวมแสงฉายกราดไปทางเดียว

องค์ประกอบทั้ง ๘ ประการนี้ รวมเข้าเป็นทางเส้นเดียวสายเดียว เป็นทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้ ข้อส�าคัญขอให้เดินเข้าทางที่ถูกต้องนี้ ถ้าเดินนอกทางนี้

ออกไปเมื่อใดก็ต้องประสบความทุกข์เดือดร้อนเมื่อนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ทางที่ถูก

น้ีไว้ให้ พร้อมทั้งทรงแสดงรายละเอียดประทานไว้อย่างเพียงพอ และเข้าใจได้ง่ายไม่

ฟั่นเฝือ

เห็นชอบนั้นอย่างไร

คราวนี้จะลองตั้งปัญหาถาม และจะตอบแทนไปด้วย 

ถามว่า เหน็ชอบคอืเหน็อะไร เหน็แล้วเกดิชอบใจขึน้ ใช่ไหม? เห็นส่ิงของของ

เพือ่น เกดิชอบใจคิดจะหยบิเอามาเสยีเฉย ๆ เมือ่เวลาเขาเผลอ เรียกว่าเห็นชอบหรือ

ไม่? 

ตอบว่า ไม่ใช่ เพราะเหน็ชอบคอืเห็นถูกต้อง ชอบใจส่ิงของของเพือ่นอยากจะ

หยิบเอาเสียเฉย ๆ เรียกว่าเห็นผิด 

ถามว่า ใจหนึ่งอยากจะท�าไม่ดี ใจหนึ่งคอยห้ามไว้ ใจฝ่ายไหนจะชนะ 

ตอบว่า ฝ่ายทีม่กี�าลงักว่าชนะ เพราะฝ่ายทีม่กี�าลงักว่านัน้จะลงความเหน็ตดัสนิว่า 

จะท�าไม่ดีหรือจะยับยั้ง
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ถามว่า เรียกว่าเป็นความเห็นผิดหรือเห็นถูก 

ตอบว่า ถ้าลงความเห็นให้ท�าไม่ดี ก็เป็นความเห็นผิด ถ้าลงความเห็นยับยั้ง 

ก็เป็นความเห็นถูก 

ถามว่า ท�าอย่างไรจึงจะรู้ตัวเองว่าเดี๋ยวนี้เรามีความเห็นถูกหรือผิด 

ตอบว่า กค็ล้ายการสอบไล่ เม่ือเขยีนตอบข้อสอบบางทนีกึว่าถกูเสมอ จงึต้อง

มีกรรมการตรวจข้อสอบ ในเรื่องความเห็นก็คล้ายคลึงกัน ก็อาจจะต้องปรึกษาหารือ

บิดา มารดา ครู อาจารย์ หรือมิตรสหายผู้หวังดี แต่ทางที่ดีควรคิดหาเหตุผล คิดให้

เห็นเหตุผลตามเป็นจริง หรือคิดให้เห็นความจริงตามเหตุผล 

ถามว่า เหตุผลคืออะไร 

ตอบว่า เหตุคือสิ่งท่ีเกิดขึ้นก่อน ผลคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง เช่นว่า 

เมื่อเราท�าสิ่งนี้ จะมีอะไรเกิดตามมาทีหลัง การท�าของเราเรียกว่าเหตุสิ่งที่เกิดตามมา

เรียกว่าผล 

ถามว่า เรียนหนังสือก็ดี ช่วยบิดามารดาท�าการงานต่าง ๆ กด็ ี เป็นการ

เหน็ดเหน่ือยล�าบากไม่สนกุสนาน เป็นเหตผุลหรอืไม่ และดีหรือไม่ดี 

ตอบว่า การเรียนและการท�างานเป็นเหตุให้เหนื่อยยากในขณะเรียนในขณะ

ท�าการงานจรงิ แต่ก็จะให้เกิดผลดสีมปรารถนาต่อไปในภายหน้า ฉะนัน้ จงึได้สู้เหนือ่ย

ยากเล่าเรียนศึกษาและท�าการงาน อย่างเช่นนักเรียนทุกคนซึ่งเล่าเรียนอยู่ในบัดนี้  

เมื่ออุตสาหะพยายามพร้อมทั้งมีความอดทนเรียนไปจนส�าเร็จในอีกหลายปีข้างหน้า  

จึงจะได้รับผลดีสมปรารถนา 

ฉะนั้น การที่จะดูว่าอะไรดีไม่ดี จึงต้องดูให้ยืดยาวออกไปถึงปลายทาง มิใช่ดู

เพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ และไม่มัวพะวงติดอยู่กับสุขทุกข์หรือความสนุกไม่สนุกในระยะ 

สั้น ๆ หรือในระหว่าง ๆ เพราะจะท�าให้ก้าวหน้าไปถึงผลเบื้องปลายไม่ส�าเร็จ คนเรา

ซึ่งเดินทางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ต้องหล่นเรี่ยเสียหายอยู่ในระหว่างทางเป็นอัน

มากเพราะเหตุต่าง ๆ ดังเช่นที่เรียกว่า ชิงสุกก่อนห่ามบ้าง ถืออิสระเสรีบ้าง เป็นต้น 



114 รู้จักพระพุทธศาสนา

เพราะเหตุดังกล่าวมานี้ ฉะนั้น การหัดให้เป็นคนมีเหตุผลที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องส�าคัญ 

ส�าหรับทุก ๆ คน และจะชื่อว่าเป็นคนมีเหตุผล ก็เพราะเป็น สัมมาทิฏฐิ คือมีความ

เห็นถูก

ทางช่วยให้เกดิความเห็นชอบ

ถามว่า มีทางอะไรช่วยให้เกิดความเห็นถูกได้บ้าง 

ตอบว่า ม ีสมัมาสงักปัปะ ความคดิถกู สมัมาสต ิความระลกึถกู และสมัมาสมาธิ 

ความตั้งใจไว้ให้ถูก ทั้ง ๓ นี้เอง คือ ต้องหัดใช้ความคิดพินิจพิจารณาอย่าให้ล�าเอียง

เพลี่ยงพล�้าไปแก่ความชอบ ความชัง ความหลง หัดระลึกก�าหนดให้มีสติอยู่เสมอ  

หัดท�าใจให้ตั้งม่ันมีก�าลังแข็งแกร่ง จิตใจของเราทุกคนอาจอบรมให้มีก�าลังเข้มแข็งขึ้น

ได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่ต้องอาศัย สัมมาวายามะ คือความเพียรอันถูกต้อง ท้ังเม่ือ

พากเพยีรให้เกดิมคีวามเหน็ถกูขึน้ได้แล้ว กไ็ม่ต้องกงัวลว่าจะพูดไม่ถกู จะท�าการงานไม่ถกู 

จะประกอบอาชพีไม่ถกู เพราะเม่ือเห็นถกู กต้็องพดูถูก ท�าถกู เลีย้งชีพถูกพร้อมกนัไป

วิธีคิดหาเหตุผลให้เกิดความเห็นชอบ ควรคิดไม่ให้พ้น หลักอริยสัจจ์ คือตั้ง

หลักทั่วไปไว้ ๔ หลัก หลักที่ ๑ ทุกข์ หลักที่ ๒ สมุทัย (เหตุให้ทุกข์เกิด) หลักที่ ๓ 

นิโรธ (ความดับทุกข์) หลักที่ ๔ มรรค (ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) อะไรที่เป็น

ความไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหมด จับเข้าหลักที่ ๑ คือทุกข์ อะไรที่เป็นความไม่ดี

ทั้งหมด จับเข้าหลักที่ ๒ คือสมุทัย อะไรที่เป็นความสุขสงบเย็นทั้งหมด จับเข้าหลัก

ที่ ๓ คือ นิโรธ อะไรที่เป็นความดีทั้งหมด จับเข้าหลักที่ ๔ คือมรรค เมื่อคิดตั้งหลัก

ใหญ่ไว้ดังนี้ จะท�าอะไรก็คิดตรวจดูให้ดีว่า นี่เป็นสมุทัย ก่อทุกข์ หรือเป็นมรรค  

ทางสุขสงบ หัดคิดหาเหตุผลดังนี้อยู่เสมอ เป็นการหัดให้เกิดสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ  

เมือ่เหน็ชอบ กช็ือ่ว่า พบทางทีถ่กู เข้าทางท่ีถกู ใช้ได้ในเร่ืองทัว่ไป ดังเรือ่งเป็นตวัอย่าง

ต่อไปนี้
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เรื่องกุมภโฆสก

ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ 

ได้มีชายหนุ่มผู้หน่ึงมารับจ้างเป็นผู้เท่ียวปลุกคนในเวลาเช้า คือตื่นขึ้นแต่เช้าเที่ยวไป

เรียกคนให้ตื่นนอนว่า ลุกขึ้นเถิดพ่อ จงเตรียมเกวียนจงเทียมโค ถึงเวลาน�าช้างม้า

เป็นต้นออกไปกินหญ้าแล้ว ลุกขึ้นเถิดแม่ จงหุงข้าว ต้มแกง ดังนี้เป็นต้น ชายหนุ่ม

นั้นได้รับจ้างไปปลุกเตือนคนให้ตื่นขึ้นท�างานแต่เช้า ๆ เป็นประจ�าทุกวันมา 

วันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารทรงได้สดับเสียงของชายหนุ่มนั้นได้ตรัสว่า น่ันเป็น

เสยีงของคนมทีรพัย์มาก ท้าวนางผูห้นึง่ได้ฟังกระแสรบัส่ัง จงึส่งคนไปสืบ ผูไ้ปสืบนัน้

กลบัมากราบทูลว่าชายหนุม่นัน้เป็นคนก�าพร้าเขญ็ใจรบัจ้างเลีย้งชวีติ พระราชาทรงนิง่ 

เมื่อได้ทรงสดับเสียงของเขาก็ตรัสอย่างนั้นอีกบ่อย ๆ จนท้าวนางนั้นสงสัย จึงทูลขอ

พระราชทานอนุญาตพาธิดาออกไปสืบให้ทราบความจริง ได้ปลอมตนนุ่งห่มผ้าเก่าไป

กบัธดิา แสร้งเดนิไปในถนนคนรับจ้างจนถึงห้องของชายหนุม่น้ัน จงึเข้าไปขอพกัอาศยั

ด้วยอ้างว่าเป็นผู้เดินทางไกล แม้ชายหนุ่มนั้นจะปฏิเสธเท่าไรก็ไม่ยอมออกจึงจ�าต้อง

ยอมให้พกัด้วยสญัญาว่าเพยีงคนืเดยีว ครัน้รุง่ข้ึนมารดาและธดิาทัง้สองได้ช่วยกนัปรงุ

อาหารที่มีรสเป็นอย่างดีให้แก่ชายหนุ่มนั้น ท�าให้จิตใจของเขาอ่อนลงจนถึงยอมให้คน

ทั้งสองพักต่อไปอีก 

วันหนึ่งได้มีประกาศพระราชก�าหนดให้ทุกบ้านในถนนคนรับจ้างเล่นมหรสพ

กันอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องใช้เงิน ๑ กหาปณะ ชายหนุ่มนั้นจึงต้องน�าเงินจากที่แห่งหนึ่ง

มามอบแก่สตรีท้ังสองซ่ึงเป็นผู้จัด เม่ือมีประกาศให้เล่นมหรสพกันอีกก็ต้องไปน�ามา

มอบให้อีก จนสตรีทั้งสองนั้นเห็นว่า มีหลักฐานท่ีควรเชื่อได้ว่าชายหนุ่มนั้นเป็นผู้มี

ทรัพย์ จึงกลับเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลขอให้ทรงส่งราชบุรุษไปน�าตัวเขามา  ก็ได้โปรด

ให้ท�าอย่างนั้น 

ครั้นเขาได้เข้าไปเฝ้า พระราชาได้รับสั่งถามว่าซ่อนทรัพย์เป็นอันมากไว้ท�าไม 

ทแีรกเขากราบทลูปฏเิสธ ครัน้มองเหน็สตรทีัง้สองยนืเฝ้าอยู ่กร็ูว่้าพระราชาได้ทรงส่ง

ไปสืบจนความเปิดเผยแล้ว จึงกราบทูลขอให้พระราชาทรงเป็นที่พึ่ง แล้วกราบทูลเล่า
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ประวัติชีวิตของตนว่า ตนชื่อว่ากุมภโฆสก ได้เป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นี้  

เมือ่เขาเลก็ ๆ อยู ่ได้เกดิวบิตัท้ัิงตระกลูเพราะอหวิาตกโรค เมือ่บิดาจะตายเพราะโรค

นัน้ได้สัง่ให้เขาหนอีอกไป เขาได้หนอีอกไปเป็นเวลา ๑๒ ปี จึงกลับเข้ามา ไม่มีใครจ�าได้ 

พระราชามีพระราชหฤทัยสงสาร และทรงรู้สึกเอ็นดูโปรดปรานในความมีสติปัญญา

รู้จักรักษาทรัพย์ ท้ังไม่หย่ิงล�าพองของกุมภโฆสก จึงโปรดให้น�าทรัพย์ที่ซ่อนไว้มา

พระราชทานอารกัขา พระราชทานเคหสถานและธดิาทีเ่กดิแต่ท้าวนางนัน้ กบัพระราชทาน

ฐานันดรแห่งเศรษฐีให้กุมภโฆสกด�ารงสืบแทนบิดาต่อไป 

เรื่องน้ีเป็นตัวอย่างแสดงว่า ชายหนุ่มกุมภโฆสกนั้นเป็นผู้มีความเห็นถูก  

ท้าวนางผูน้ัน้ซึง่ได้พยายามพสิจูน์ความจรงิกไ็ด้มคีวามเห็นถูก ทุก ๆ ฝ่ายจึงด�าเนนิใน

ทางที่ถูก ยังผลที่ดีให้เกิดแก่ทุก ๆ ฝ่ายแล.

มคฺคานฏฺงฺคิโก  เสฏฺโ

ทางมีองค์ ๘ เลิศลํ้าทางทั้งหลาย
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ถ้าจะตัง้ปัญหาว่า พระพทุธศาสนาคอือะไร ซึง่เป็นค�าถามรวมทัง้หมด ย่อมตอบ

ให้หมดได้ยาก นอกจากจะตอบอย่างว่า “คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า″ ได้เคยมี

ค�าถามเช่นนี้มาแล้วในครั้งพุทธกาล และท่านได้เคยตอบกันมาแล้ว เป็นค�าตอบที่ถูก

เหมาะทีส่ดุ ซ่ึงมักเป็นค�าตอบสัน้ ๆ แต่กนิความรวมยอด แต่กไ็ด้ในทางหรอืนยัหน่ึง ๆ 

การทีจ่ะตอบให้ถกูเหมาะได้อย่างรวบรดัท่ีสดุ กจ็�าต้องศกึษาให้มคีวามรูพ้ระพทุธศาสนา

อย่างทัว่ถึง ถึงอย่างนัน้กยั็งมีปัญหาอีกว่า อย่างไรจงึจะเรยีกว่ามคีวามรูท้ัว่ถงึ อ่านศกึษา

จบพระไตรปิฎกอย่างนัน้หรอื ถ้ารบัรองอย่างนัน้ กย็งัจะมคี�าค้านได้อกีว่า นัน่เป็นเพยีง

ความรู้ต�าราเท่านั้น เหมือนอย่างความรู้ต�ารายาสมุนไพร แต่ไม่รู้จักต้นไม้ที่เป็นตัวยา

สกัต้นเดยีว ซึง่กเ็ป็นความจรงิ อ่านศกึษาพระไตรปิฎกอย่างเดยีวเป็นความรูข้ัน้ปรยัิติ 

คือ ขั้นเล่าเรียนท่องบ่นจดจ�า ถ้ายังมิได้ปฏิบัติก็ยังไม่มีความรู้ในปฏิบัติ แม้ปฏิบัติไป

ยงัไม่ได้ผลทีเ่ป็นความรู้แจ้งแทงทะลุตลอด กย็งัไม่รูป้ฏเิวธ ทีแ่ปลว่า ความแทงตลอด 

หมายถึงปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดถึงดังนั้น ก็ยังมีปัญญาดังกล่าวนี้อีกหลายระดับ

ฉะนั้น ความรู้พระพุทธศาสนาทั่วถึง จะมีได้ต่อเมื่อปฏิบัติจนได้ปัญญาที่เป็น

ตัวปฏิเวธขั้นสูงสุดแล้วเท่านั้น เมื่อได้ปัญญาถึงขั้นนี้ จึงจะตอบปัญหาข้างต้นได้อย่าง

ถูกต้องรวบรัด และแม้เช่นนั้น ก็ตอบได้ทางหนึ่งหรือนัยหนึ่ง ๆ ดังกล่าว เพราะตาม

ตัวอย่างค�าตอบที่ท่านได้ตอบกันมาแล้ว แต่ละท่านก็ตอบไปแต่ละนัย ซึ่งต่างก็ตรงที่

จุดหมายเดียวกันด้วยกัน ส่วนผู้ที่ยังมีความรู้ไม่ท่ัวถึงตามความหมายท่ีสมบูรณ์นั้น  

ถ้าแม้สนใจศึกษาให้มีความรู้ในแบบแผน คือ พระพุทธวจนะในพระไตรปิฏก จนถึง

ทางจับของพระพุทธศาสนาได้ อันพอตอบให้ถูกแบบ ก็พอใช้ได้
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พระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่ก่อนได้ถือกันเคร่งครัดท่ีจะพูดจะแสดงให้ถูกแบบแผน 

เพราะเกรงว่าจะเป็นการกล่าวตูพ่ระพทุธเจ้า ทีเ่รียกว่ากล่าวตูน่ีค้อืเช่นทีก่ล่าวว่าพระพทุธเจ้า

ตรัสว่าอย่างนี้อย่างนั้นโดยที่พระพุทธเจ้ามิได้ตรัสไว้อย่างที่อ้างไว้นั้นเลย ดังนี้เรียกว่า

กล่าวตู่ ฉะน้ัน เทศน์ของพระจึงมีทางยกพระบาลีขึ้นเป็นแม่บท แล้วอธิบายไป 

ตามแนวความของธรรมในพระบาลี ท้ังเมื่อจะว่าอะไรให้เป็นหลักฐานจริงจังก็ยังอ้าง 

พระพุทธวจนะอ่ืน ๆ มาอีก กล่าวได้ว่านี้เป็นธรรมเนียมนิยมในฝ่ายเถรวาท จึงได้

ศึกษาพระพุทธศาสนาสายเดิมไว้ได้เรื่อยมา นี้จะว่าเป็นเหตุหนึ่งที่ท�าให้พูดกันว่าฟัง

เทศน์ไม่รู้เรื่อง แต่พระก็ยังเทศน์ คนก็ยังฟังทั้งพระพุทธศาสนาสายเดิมก็ยังด�ารงอยู่

ต่อไปไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น

มีผู้ท่ีสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาหลายคนกล่าวว่าพระพุทธศาสนามิใช่เป็น 

Religion ที่แปลกันว่าศาสนา แต่เป็น Philosophy ซึ่งไทยเราแปลว่า ปรัชญา  

เพราะเม่ือเปรยีบเทยีบกบัศาสนาพราหมณ์ หรอืฮนิดูทีเ่ขาได้เห็นในอินเดยีแล้วต่างกัน

ศาสนานัน้เต็มไปด้วยพธิบีชูาต่าง ๆ (Ritual) อนัทีจ่รงิค�าว่า “Religion″ ต�าราศพัท์ให้

ค�าแปลไว้ถงึมลูศพัท์ว่า ผกูพนัไว้ด้วยกนั หมายถึงกบัเทวะในความเชือ่ถือ จงึใช้แสดง

ถึงความเช่ือถือในอ�านาจของเทวะที่เหนือมนุษย์ ตลอดถึงอ�านาจทั้งหลายท่ีพึงเชือ่ถือ

และบชูา ในฐานะเป็นผูส้ร้างผูป้กครองจักรวาล ท้ังหมายถึงความแสดงความเชือ่ถือนีอ้อก

ไปเป็นการกระท�าและพิธีบูชา ก�าหนดค�า Religion ที่เกี่ยวแก่เทวะ ดังนี้ แต่ก็มาใช้

กว้างขวางออกไปจนถึงระบบพิเศษแห่งศรัทธา การบูชา และความประพฤติ เป็นต้น 

ทีเ่กีย่วแก่ประมวลจรยิธรรมและปรชัญา ดงัทีเ่ราเรยีกว่าในค�าไทยว่าศาสนา เช่น ศาสนา

ครสิต์ ศาสนาพราหมณ์ ตลอดจนศาสนาพุทธ เป็นต้น เลยเรยีกว่า Religion ไปด้วย

กนัทัง้หมด เม่ือว่าโดยก�าเนดิค�าแล้ว ควรใช้เรียกศาสนาท่ีมกีารผกูพันนบัถอืให้เนือ่งอยู่

กบัเทวะเท่าน้ัน ซ่ึงไม่พ้นไปจากพิธกีรรมบชูา เพราะจะต้องบชูาเทวะ ซึง่เชือ่ว่าเป็นผูส้ร้าง 

เป็นผูป้กครองด้วยวธิทีีจ่ะท�าให้ถกูใจเทวะตามความเชือ่ถือ ถ้าว่าโดยความวิวัฒนาการ

ของภาษา ซ่ึงใช้พิเศษออกไปถึงระบบพิเศษต่าง ๆ ของศรัทธาเป็นต้น ดังกล่าว 

ในศาสนาทั้งปวง จนถึงเลยใช้ค�านี้เรียกศาสนาทั้งหลาย ก็ควรใช้ไปกับเขาด้วยได้  

จะใช้อย่างอื่นคนก็จะไม่เข้าใจว่าเป็นศาสนา
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ในพระพุทธศาสนาเองก็ได้น�าเอาค�าเก่าของพราหมณ์มาใช้เป็นอันมาก เช่น 

อรหันต์ นพิพาน ภควา เม่ือน�ามาใช้ให้ค�าอธบิายใหม่ตามหลักของพระพทุธศาสนาเอง 

นบัว่าเป็นววิฒันาการของภาษาได้เหมอืนกนั แม้เช่นนัน้กค็วรทราบว่าพระพทุธศาสนา

มไิด้มคีวามหมายให้ความผกูพนัอย่างนัน้ แต่แสดงสัจจธรรมเพือ่ให้คนได้รูแ้ละปฏบิติั

ตนเองเพือ่ความเป็นไทแก่ตนเองอย่างสมบูรณ์ และในขัน้สมบูรณ์ย่อมไม่มคีวามผกูพนั

ด้วยสิ่งใดทั้งสิ้น

ค�าว่า “ศาสนา″ เป็นค�าเหมาะที่สุด เราแปลว่า “ค�าสอน″ หรือ “ค�าสั่งสอน″ 

เพราะพระพทุธศาสนาเป็นค�าสอนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด คือ สอนให้ละความช่ัว ให้ท�าความดี 

ให้ช�าระจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ ไม่มีที่จะสอนให้ท�าชั่ว ให้เพิกเฉยละเลยความดี  

ให้ท�าจิตใจให้มวัหมอง แม้แต่น้อย เพยีงเท่านีก้เ็ห็นได้แล้วว่า เป็นศาสนาคอืค�าสอนทีบ่รสิทุธิ์

ส่วนที่ว่าเป็น “Philosophy″ นั้น ต�าราศัพท์ได้แสดงความหมายก�าเนิดค�านี ้

ไว้ว่า รกัรู ้รกัฉลาด ใช้หมายถงึการเรยีน การส�าเหนยีกกระบวนการทัง้หลายทีค่รอบ

ความคดิและการกระท�า ตลอดถึงทฤษฎีและการสอบสวนค้นคว้าหลกัหรอืกฎซึง่จะจัด

ระเบียบจักรวาลโลกเป็นต้น ไทยเราแปลว่า ปรัชญา ซึ่งเป็นค�าสันสกฤต ตรงกับค�า

บาลีว่า ปัญญา ซ่ึงเป็นค�าแปลเพยีงครึง่ค�าของ Philosophy (philo=รกั, sophia=ปัญญา 

หรือปรัชญา) ยงัขาดค�าว่ารักและเม่ือได้เตมิค�าทีข่าดนีเ้ข้าไป ซึง่หมายถงึเพยีงรกัค้นคว้า

แสวงหาปัญญา ยังเป็นความรูท้ีย่งัไม่จบ ทัง้ยงัยนืยนัไม่ได้ว่าถกูต้อง จะเหน็ได้ทนัทว่ีา 

พระพุทธศาสนามิใช่ Philosophy แน่ เพราะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงมี

ปัญญาคุณสมบูรณ์แล้ว
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พระพทุธศาสนาบรสิทุธิด้์วยหลกัธรรม ส�าหรบัทกุคนจะเลอืกปฏบิตัไิด้ แต่มใิช่

หมายความว่าจะปฏบัิตไิด้ทกุข้อโดยไม่เลอืก เหมอืนอย่างร้านค้าทีมี่สรรพสนิค้าส�าหรบั

คนจะไปเลือกซ้ือได้ทุกอย่างท่ีต้องการ แต่มิใช่ว่าจะต้องซื้อทุกอย่างโดยไม่ต้องเลือก 

ใครต้องการสิง่ใดกต้็องซ้ือส่ิงนัน้ตามก�าลังทรัพย์ของตน ถ้าต้องการสิง่ทีแ่พงกว่าก�าลงั

ทรพัย์ของตนกไ็ม่อาจซือ้ได้เหมอืนกัน จงึต้องรู้ก่อนว่าตนต้องการอะไร มกี�าลงัท่ีจะพงึ

ซือ้ได้เพียงไร สรรพธรรมในพระพุทธศาสนากเ็ช่นเดยีวกนั ควรทีผู่ป้ฏบิตัจิะต้องรูก่้อน

ว่าตนต้องการอะไร มกี�าลงัทีจ่ะพงึปฏบิติัได้เพยีงไร คอืต้องรู้จกัตนเองโดยฐานะภาวะเป็นต้น 

เมื่อตนเองเป็นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติธรรมส�าหรับคฤหัสถ์ เมื่อตนเองเป็นบรรพชิตก็ปฏิบัติ

ธรรมส�าหรับบรรพชิต จะท�าครึ่งคฤหัสถ์ครึ่งบรรพชิตนั้นไม่ชอบ มีมากข้อท่ีคฤหัสถ์

ท�าอยู่โดยปกติ พระพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าเป็นบาป แต่เม่ือบรรพชิตไปท�าเข้าตรัสว่าเป็น

บาปทนัท ีฉะนัน้ เรือ่งบาปจงึมอียูห่ลายชัน้ เรือ่งบญุกเ็ช่นเดยีวกนั ยกตวัอย่าง ภกิษุ

มีศีล ๒๒๗  ข้อ แปลว่ามีบาปอยู่ ๒๒๗ ข้อส�าหรับภิกษุ ถ้าไปละเมิดศีลเหล่านี้  

ส่วนคฤหัสถ์มีศีล ๕ ศีล ๘ ก็แปลว่ามีบาปอยู่ ๕ หรือ ๘ ข้อ ถ้าไปท�าผิดศีลเข้า  

บาปของคฤหั สถ์จึงน้อยกว่าบาปของภิกษุมาก ถ้าน�าเอาบาปของภิกษุไปปรับคฤหัสถ์

ด้วยแล้ว ก็จะต้องว่าคฤหัสถ์พากันท�าบาปอยู่มากมายทุกวัน แต่ก็ไม่มีใครว่าอย่างนั้น 

ถ้าคฤหัสถ์ไปท�ามีศีลอย่างพระเสยีอีกจะถกูว่าใช้ไม่ได้ เช่น ไม่ประกอบอาชพีเทีย่วขอเขา 

แม้อาการอย่างสมณะกต็าม ถ้าไปท�าเข้ากก็ลายเป็นบาปส�าหรบัคฤหสัถ์ไป ส่วนบรรพชติ

ที่ไปประกอบอาชีพอย่างคฤหัสถ์เลิกเที่ยวบิณฑบาตก็ไม่ได้เหมือนกัน

เรื่องของบาป  มีความหมายอย่างไรจึงเกี่ยวแก่ภาวะที่เป็นอยู่ของบุคคลด้วย 

จึงต้องรู้เดีย๋วนี ้“เราเป็นอะไร″ หรอือย่างทีพ่ดูกนัว่าเรายืนอยู่ท่ีไหน เราควรจะรบับาปบญุ

ในพระพุทธศาสนามาถือสักเพียงไหน จะยกตัวอย่างนิจศีล คือศีล ๕ ที่พระพุทธเจ้า
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ทรงบัญญัติไว้ส�าหรับคฤหัสถ์ ในพิธีบ�าเพ็ญบุญทุกแห่งย่อมมีการขอสรณะและศีล ๕ 

นี้กันโดยทั่วไป ผู้ใดรับศีล ๕ ก็แปลว่าถือบาปบุญไว้ ๕ ข้อ อยู่ในศีลก็เป็นบุญ ทุศีล

ก็เป็นบาปต ามท่ีรับถือไว้ ถ้ารับศีลไว้ข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าถือบาปบุญไว้ข้อใดข้อหนึ่ง  

ถ้าไม่รับเลย ก็ไม่ถือไว้เลย คือสุดแต่ศรัทธาที่จะถือเพียงไรของแต่ละบุคคล จึงต้องมี

ค�าขอสรณะและศีล แสดงว่าต้องการ พระก็ให้ตามที่ต้องการ เหตุที่เป็นดั่งนี้ก็คือเหตุ

ดังกล่าวแล้ วสรุปลงว่าสุดแต่จะต้องการ พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนามิได้น�าเอา

บุญบาปไปยดัเยยีดให้แก่ใคร ๆ จนเตม็ไปหมด หากแต่แสดงไว้พร้อมสรรพตามสัจจะ 

(ความจรงิ)

คนทุกคนถ้ารู้ภาวะของตนและรับเอาบาปบุญมาถือตามควรแก่ภาวะ เช่นว่า

รบัศีล ๕ มาเท่านัน้ หรอืรบัศีลข้อใดข้อหนึง่เป็นเวลาสักเท่าไรกต็าม กถื็อเพยีงเท่านัน้

ว่าเป็นบุญหรือบาปของตน นอกนั้นไม่ต้องค�านึงถึงเพราะมิได้รับมาถือ ก็จะไม่เดือด

ร้อนเพราะไปคิดถึงบาปบุญในเรื่องมากมายที่ตนมิได้รับมาถือไว้

อน่ึง พระพทุธศาสนามีลกัษณะพเิศษ ทีค่วรจะกล่าวในทีนี่ ้คอืต้องการใช้วจิยั

หรือวจิารณ์ ว่าดงันีม้ไิด้อ้างเอาเอง แต่ถ้ามข้ีออ้างคอืบทธรรมในโพชฌงค์ว่า “ธรรมวิจยะ″ 

วิจัยธรรม และมีเป็นบทสอนว่า “พึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายหรือให้ถึงต้นเหตุ″ 

คนทีศ่กึษาและมวีจิยัธรรมดมีกัจะมีความเข้าใจธรรมถกูต้อง ผูท้ีไ่ม่เข้าใจนัน้เพราะขาด

การศกึษาและวจิยั บางทกียั็งชอบแสดงความเหน็ความผดิ ๆ ถกู ๆ หรอืผดิไปทีเดยีว 

บางคนสนใจไต่ถามดังที่ได้มีค�าถามค�าตอบบางเรื่องดังต่อไปนี้

ถามว่า พระพุทธศาสนาสอนเกี่ยวกับเรื่องความเจริญทางวัตถุหรือไม่ ?

ตอบว่า ก่อนอืน่ควรจะเข้าใจว่า พระพทุธศาสนามใิช่เศรษฐศาสตร์หรอืศาสตร์

อะไรต่าง ๆ แต่เป็นศาสนาคอืค�าสัง่สอนทีมุ่ง่ให้ประพฤติปฏบิตัดิ ีในขัน้แรก พระพทุธเจ้า

ทรงสอนมุ่งสอนไปในทางโลกุตตระคือพ้นโลก เพราะทรงสอนแก่นักพรตผู้มุ่งเช่นนั้น 

ต่อมาทรงสัง่สอนธรรมส�าหรบัผูท่ี้ประสงค์อยู่ในโลกด้วย คอื คหิธิรรม ธรรมส�าหรับคฤหัสถ์ 

ซึ่งมีอยู่ไม่น้อย ทรงสั่งสอนธรรมส�าหรับนักปกครองก็มี ยกตัวอย่างเช่น ค�าสอนเรื่อง

ทิฏฐธัมมิกัตถะ “ประโยชน์ปัจจุบัน″ และเรื่องสัมปรายิกัตถะ “ประโยชน์ภายหน้า″ 

คอืสิง่ทีต้่องการในปัจจบุนัเฉพาะหน้า เช่น ทรพัย์เครือ่งอปุโภคบริโภค เป็นต้น จะเกดิ
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ข้ึนจากความหม่ันขยนัเป็นข้อต้น นอกจากนีย้งัมสีิง่ทีต้่องการในภายหน้าอกี ซึง่จะเกดิ

ขึ้นจากศรัทธาที่ถูกต้องเป็นข้อแรก ตามท่ีอ้างมานี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอน

ให้หาทรัพย์ให้ใช้ทรพัย์ส�าหรบัตนก่อนแล้วจึงสอนให้ท�าทานบรจิาคต่าง ๆ ซึง่นบัเข้าไป

ในประโยชน์ภายหน้า เพราะถ้าไม่หาให้มทีรพัย์ของตนขึน้แล้วจะเอาทรพัย์ทีไ่หนไปท�า

ทาน และก่อนที่จะสอนให้ท�าทานก็สอนให้ใช้เลี้ยงชีวิต

ถามว่า เมอืงไทยแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี ้เข้ามาเห็นครัง้นีเ้ปล่ียนแปลงไปมาก

ทางวัตถ ุการด�าเนินชีวติของคนก็เปลีย่นไป หลายอย่างทีน่่ากลวัเป็นอนัตราย พระพุทธ

ศาสนามีค�าสอนที่จะยับยั้งบ้างหรือไม่ ?

ตอบว่า ประเทศก�าลังพัฒนา พระพุทธศาสนาไม่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ 

แต่ก็สอนในทางท่ียับย้ังทางท่ีเป็นอันตรายอยู่ทั่วไป ค�าสอนเรื่อง ศรัทธา ศีล จาคะ 

และปัญญา ในหมวดประโยชน์ภายหน้า เป็นข้อธรรมท่ีสอนกนัแพร่หลาย แต่มีคนไม่น้อย

ที่ไม่เข้าใจและกล่าวหาว่าพระพุทธศาสนานั้นเหมาะส�าหรับคนที่ตายไปแล้ว เพราะมุ่ง

ให้เอาผลในชาติหน้าภพหน้าก็มี ความจริงเป็นหลักธรรมส�าหรับยับยั้งการที่จะก้าวไป

ในทางที่ผิด ดังเช่นศรัทธาความเชื่อของคนนั้น ถ้าเชื่อผิดก็เท่ากับก้าวไปในทางที่ผิด

ครึ่งทางแล้ว ถ้าเชื่อถูกก็เท่ากับก้าวไปในทางที่ถูกครึ่งหนึ่งแล้วเช่นเดียวกัน ฉะน้ัน  

จึงสอนย�้าเรื่องให้เชื่อกรรม หมายถึงความดีความชั่วว่า มีผลท่ีผู้ท�าจะต้องเป็นผู้รับ  

เมื่อเชื่อดังนี้แล้วก็จะไม่ก้าวไปในทางชั่วหรือทางอันตรายแน่ คนเรามุ่งก้าวหน้า คือ 

มุง่ความเจรญิไปข้างหน้า หรือหวังอนาคตทีเ่จรญิ หลกัธรรมเก่ียวแก่ประโยชน์ภายหน้า

กคื็อเป็นหลกัธรรมส�าหรบัสร้างความเจรญิมัน่คงของชวิีตอนาคตนัน่เอง ซึง่อาจจะเป็น

ชั่วโมงหน้า ปีหน้าก็ได้ ฉะนั้น ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องความเจริญทางวัตถุ  

จึงเป็นค�าสอนที่สมบูรณ์ครบทั้งปัจจุบันทั้งอนาคต
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คนส่วนมากยังมีความเช่ือว่ามีผูด้ลบนัดาล เช่นดลบนัดาลให้เกดิภยั ดลบนัดาล

ให้เกดิโชคลาภ เป็นต้น แต่ทางพระพทุธศาสนาได้แสดงว่าคนมกีรรมเป็นของตน จะมี

สุขหรือทุกข์เพราะกรรม ก็เปลี่ยนให้คนมากลัวกรรมกันอีกเช่นเดียวกับที่เคยกลัวผู้ 

ดลบันดาล เมือ่คดิถงึกรรมกค็ดิเหน็ไปคล้ายกบัเป็นตวัทกุข์มดื ๆ อะไรอย่างหนึง่ทีน่่า

สะพรึงกลวั ผูเ้งอืดเงือ้จะลงโทษ กรรมจึงคล้ายผูเ้คราะห์ร้ายท่ีถูกเข้าใจในทางร้ายอยู่เสมอ 

เมือ่ได้ดมีสีขุกไ็ด้กล่าว่าเป็นบญุบารม ีกรรมจงึไม่มาเกีย่วในทางดีตามความเข้าใจของ

คนทั่วไป นอกจากนี้ คนจะท�าอะไรในปัจจุบันก็ไม่ได้นึกถึงกรรม เพราะเห็นว่ากรรม 

ไม่เก่ียว กรรมจงึกลายเป็นอดตีทีน่่ากลวั ทีค่อยแต่จะให้ทกุข์เมือ่ไรกไ็ม่รู ้ซึง่ไม่สามารถ

ที่จะป้องกันได้เท่านั้น ดูก็เป็นเคราะห์กรรมของกรรมย่ิงนักท่ีถูกคนเข้าใจไปเช่นนั้น  

อันที่จรงิ พระพทุธศาสนาได้สอนให้คนเข้าใจในกรรมเช่นน้ีไม่ ไม่ได้สอนให้คนกลวักรรม 

เป็นทาสของกรรม หรืออยู่ภายใต้อ�านาจของกรรม แต่สอนให้รู้จักกรรม ให้มีอ�านาจ

เหนือกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน

กรรมคือการอะไรทุกอย่างที่ทุกคนท�าอยู่ทุกวันทุกเวลา ประกอบด้วยเจตนา

คือความจงใจ ทุกคนจะท�าอะไร จะพูดอะไร จะคิดอะไร ย่อมมีเจตนาคือความจงใจ

น�าอยู่ก่อนเสมอและในวันหนึ่ง ๆ ก็ต้องท�าอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้  

ไปตามทีต่นเองจงใจจะพดูจะท�าจะคดิ นีแ่หละคอืกรรมวนัหนึง่ ๆ จงึท�ากรรมมากมาย

หลายอย่าง หลีกกรรมไม่พ้น พระพทุธศาสนาสอนเร่ืองกรรม หลกัใหญ่กม็ุง่ให้พจิารณา

ให้รู้จักปัจจุบันกรรมของตนนี้แหละว่า อะไรดีอะไรชั่ว อะไรควรหรือไม่ควร เพื่อที่จะ

ได้เว้นกรรมท่ีชั่วท่ีไม่ควร เพื่อจะท�ากรรมที่ดีที่ควร และพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า  

บคุคลทีส่ามารถจะละกรรมท่ีชัว่ท�ากรรมท่ีดีได้ จงึได้ตรัสสอนไว้ให้ละกรรมทีช่ัว่ท�ากรรม

ทีด่ ีถ้าไม่เช่นกไ็ม่ตรัสสอนไว้และการละกรรมชัว่ท�ากรรมดีถ้าให้เกดิโทษทกุข์ กจ็ะไม่
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ตรัสไว้อย่างน้ี แต่เพราะให้เกิดประโยชน์สุขจึงตรัสสอนไว้อย่างนี้ พระพุทธโอวาทนี้

แสดงว่า คนมอี�านาจเหนอืกรรม อาจควบคมุกรรมของตนได้ แต่ทัง้น้ีต้องไม่ลืมว่าต้อง

ควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วย โดยตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในธรรม เช่น เมตตา สติ  

สัจจาธิษฐาน เป็นต้น อันเป็นส่วนจิตและศีล อันหมายถึงตั้งเจตนาเว้นการที่ควรเว้น 

ท�าการที่ควรท�าในขอบเขตอันควร

ที่ว่า คนมีอ�านาจเหนือกรรมปัจจุบันด้วยการควบคุมจิตเจตนาให้เว้นหรือ

ท�ากรรมอะไรกไ็ด้น้ัน ถ้าพูดเพยีงเท่านีก้ด็ไูม่มปัีญหา แต่ถ้าพดูถึงกรรมอดตีทีจ่ะส่งผล

ให้ในปัจจุบันก็เกิดปัญหาขึ้นอีกส�าหรับผู้ที่เชื่ออดีตชาติว่า กรรมที่ท�าไว้ในอดีตชาติจะ

ส่งผลให้ในชาตนิีอ้ย่างหลกีเลีย่งไม่พ้น จงึกลวัอ�านาจของกรรมอดตี เหมือนอย่างกลวั

อ�านาจมืดที่จะมาท�าร้ายเอาแน่ ในเรื่องน้ีที่พระพุทธศาสนาแสดงไว้อย่างไรสมควรจะ

พิจารณา

ประการแรก พระพทุธเจ้าตรสัว่า บคุคลเป็นทายาทรบัผลกรรมทีต่นได้ท�าไว้แล้ว 

ข้อน้ีเป็นกฎธรรมดาข้อมาติกา คือแม่บท ไม่มีผิด เหมือนอย่างที่ค�าโบราณท่านว่า 

ก�าปั้นทุบดิน แต่ยังมีกฎประกอบอีกหลายข้อ เหมือนอย่างดินที่ทุบนั้นยังมีปัญหาต่อ

ไปอีกหลายข้อว่าดินที่ตรงไหนเป็นต้น เมื่อกล่าวว่าดินแล้วคลุมไปทั้งโลก ค�าว่ากรรม

ก็ฉันนั้น คลุมไปทั้งหมด เพราะทุกคนท�ากรรมต่าง ๆ ซับซ้อนกันมากมายเหลือเกิน

กรรมอันไหนจะให้ผลเมื่อไร จึงมีกฎแบ่งกรรมออกไปอีก สรุปลงว่า กรรมหนักหรือ

กรรมที่ท�าบ่อย ๆ ให้ผลก่อนกรรมท่ีเบากว่า หรือที่ท�าไม่บ่อยนัก คนเรานั้นท�ามา 

ทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่ว จึงมีสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไป ผู้ที่มีสุขมากก็เพราะกรรมหนัก

หรือกรรมที่ท�าบ่อย ๆ ฝ่ายดีก�าลังให้ผล ผู้ที่มีทุกข์มากก็ตรงกันข้าม และในปัจจุบัน

นี้ใครก็ตามมีความไม่ประมาทประกอบกรรมที่ดีอย่างหนักหรือบ่อย ๆ กรรมดังกล่าว

นีจ้ะสนองผลให้ก่อน กรรมชัว่ในอดตีหากได้ท�าไว้ ถ้าเบากว่ากไ็ม่มโีอกาสให้ผล ฉะนัน้ 

ผู้ที่ท�ากรรมดีมากอยู่เสมอ ๆ จึงไม่ต้องกลัวกรรมชั่วในอดีตหากจะมี กุศลของตัวจะ 

ชูช่วยให้มีความสุขความเจริญสืบต่อไป และถ้าแผ่เมตตาจิตอยู่เนือง ๆ ก็จะระงับเวร

อดีตได้อีกด้วย ระงับได้ตลอดถึงปัจจุบัน ท้ังเมื่อได้ด�าเนินในมรรคมีองค์ ๘ ของ

พระพทุธเจ้าเพือ่ความสิน้ทกุข์ กด็�าเนนิเข้าสูท่างทีพ้่นจากกรรมเวรท้ังสิน้ พระพุทธเจ้า
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ตรัสไว้ว่า ตณัหาเป็นกรรมสมุทยั คอืเหตใุห้เกดิกรรม มรรคเป็นทางดบักรรม ฉะนัน้ 

จึงไม่ต้องกลัวอดีต แต่ให้ระวังปัจจุบันกรรม และระวังใจ ตั้งใจให้มั่นในธรรม ธรรมก็

จะรักษาให้มีความสวัสดีทุกกาลทุกสถาน

ชาติไทยเรานับถือพระพุทธศาสนามาช้านาน จนกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนา

เป็นศาสนาประจ�าชาตไิทย คนต่างชาตผิูไ้ม่รูจั้กเมอืงไทยมกัสงสยัว่า พระพุทธศาสนา

ได้เข้ามาเกี่ยวข้องมีอิทธิพลในวงสังคม ในทางการเมือง การเศรษฐกิจ การศึกษาใน

ประเทศไทยอย่างไร

อิทธิพลคืออ�านาจหรือพลานุภาพที่จะให้ส�าเร็จผลขึ้นในทางที่ผู้อยู่มีประสงค์ 

เป็นค�าที่มักใช้ในทางการเมืองหรือในทางคดีโลก คนโลกคือคนต่างประเทศก็มักใช ้

ค�านี้กับพระพุทธศาสนาด้วย

ก่อนอ่ืนควรท�าความเข้าใจขั้นมูลฐานว่า บุคคลหรือสิ่งที่มีอิทธิพลให้เกิด 

ความจ�ายอมด้วยความกลวั คนทัง้หลายมคีวามเกรงกลวัจงึต้องสยบยอมตามค�าสัง่หรือ

ความประสงค์ เมือ่สิน้อทิธพิลหรอืสิน้ความกลัวกเ็กดิความไม่ยอมขึน้ทันที ศาสนาท่ีสอน

ให้กลัวเรียกว่ามีอิทธิพลต่อคนที่กลัวได้

พระพุทธศาสนามิได้สอนขู่ให้กลัว กลับสอนให้ละความกลัว เว้นไว้แต ่

ความกลัวผิด (โอตตัปปะ) ซึ่งมีอธิบายเป็นอีกอย่างหนึ่ง คนที่นับถือจึงนับถือด้วย

ศรัทธาและปัญญา มิใช่ด้วยความกลัวว่า หากไม่นับถือไม่ท�าตามจะถูกสาปแช่ง  

เชื่อว่าคนไทยผู้นับถือศาสนาย่อมมีความรู้สึกในพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างเป็นบิดา

มารดาครูอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณา ประกอบด้วยความสงบเยือกเย็นหรือจะ

กล่าวได้ทั่วไป ก็เหมือนอย่างทุก ๆ คนที่เป็นมิตร มีเมตตากรุณา บุคคลเหล่านี้ไม่

เรียกว่าผู้มีอิทธิพล เรียกว่ามีคุณธรรมจะเหมาะกว่า ยังให้เกิดความเคารพนับถือย่ิง

กว่าที่จะให้เกิดความกลัว

ฉะนั้น จะกล่าวว่าพระพุทธศาสนาไม่มีอิทธิพลอยู่ในวงการดังกล่าวทั้งหมด

ก็ได้ ดังจะเห็นว่าในวงการสังคม การเมือง การเศรษฐกิจ การศึกษาเหล่านี้ วงการ

ศาสนาจะเป็นวดักด็ ีพระสงฆ์กด็ ีไม่ได้เข้าไปยุ่งเก่ี่ยวให้ต้องจดัอย่างนัน้อย่างนีใ้นทาง
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ที่เรียกว่าใช้อิทธิพล คนไทยจะไม่นับถือผู้ที่ด�ารงภาวะฐานะทางศาสนาที่ออกไปแสดง

ตัวยุ่ง ๆ อยู่กับส่วนเหล่านี้ แต่อีกด้านหนึ่ง ธรรมในพระพุทธศาสนาได้ฝังรากลงใน

จิตใจจนกลายเป็นนิสัยสันดานของคนไทยอยู่ไม่น้อย เช่น ความนับถือผูกพันกันใน

ระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดา ครูอาจารย์กับศิษย์ เป็นต้น ตามหลักทิศ ๖ ของ

พระพุทธเจ้า ท�าให้เกิดหลักของสังคมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของความกตัญญูกตเวทีและ

เมตตากรุณาเป็นต้น การปกครองโดยท�าตามหลักทศพิธราชธรรมเป็นต้น เป็นหัวใจ

ของการปกครอง รฐัธรรมนญูเองกมี็ธรรมทัง้ในชือ่หรอืถ้อยค�าทัง้ในความ การเศรษฐกจิ

ย่อมเกิดข้ึนตามหลักประโยชน์ปัจจุบัน แต่จะไม่เป็นนายที่จะท�าให้เป็นทาสของวัตถุ 

พระพุทธศาสนาเป็นผู้รักษาคุ้มครองให้เต็มที่ การศึกษาน้ันก็ได้มีพระพุทธศาสนา

ประกอบอยู่ตามส่วน แต่ข้อส�าคัญอยู่ที่การใช้ความรู้สึกที่ได้ศึกษามา ธรรมย่อมเข้ามี

ส่วนมากในขั้นนี้
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ปัญหาทีอ่าจจะมีผูถ้ามต่อไปว่าก็คอืว่า อย่างไรจึงชือ่ว่านบัถอืพระพทุธศาสนา

อย่างแท้จริง ?

ก่อนอ่ืนจะขอจ�ากดัความค�าว่า “การนบัถอืพระพทุธศาสนา″ ก่อน การนบัถอื

พระพุทธศาสนา กล่าวกว้าง ๆ ก็ได้แก่ การยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็น 

พระศาสดาของตน และยอมรับปฏิบัติธรรมที่เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า การนับถือ

พระพุทธศาสนาดังกล่าวมานี้ ก็ย่อมเนื่องไปถึงการเคารพนับถือบูชาท�านุบ�ารุงวัตถุที่

เนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น ปูชนียสถาน วัดวาอาราม ตลอดถึงการทะนุบ�ารุง 

ผูป้ระพฤติปฏบิตัธิรรมในพระพทุธศาสนาให้เป็นผูส้ามารถปฏบิติัศาสนาธรรมได้สะดวก

ไม่ขัดข้อง น่ีเป็นค�าก�าหนดความหรือจ�ากัดความว่า “การนับถือพระพุทธศาสนา″  

โดยย่อ

ที่จริงตามที่กล่าวมานี้ ถ้าเพ่งดูว่าเราใช้ค�าว่า “การนับถือพระพุทธศาสนา″ 

นั้นเป็นการเหมาะแล้วหรือยังก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เหมาะนัก แต่ว่าอาศัยที่ค�านี้เป็นค�าที่ใช้

กันดาดดื่นเป็นที่เข้าใจกัน ฉะนั้น ก็ไม่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นค�าอื่น ใช้ค�านี้และ

ให้ความหมายให้ถูกต้องกับความประสงค์ดีกว่า

การนับถือพระพุทธศาสนาตามที่ก�าหนดความหมายมานั้น จะเข้าใจแจ่มแจ้ง

ได้ด้วยการทีจ่ะพจิารณาประวตัขิองผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาแต่เดมิว่าได้เป็นมาอย่างไร 

เพราะว่าผู้นับถือศาสนานี้เองมีส่วนท�าให้พระพุทธศาสนาปรากฏขึ้น ตั้งอยู่ได้ เป็นไป

ได้ในโลก แต่ก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรม แล้วทรงแสดงธรรมสั่งสอน  

เพราะพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ถ้าไม่ทรงแสดงธรรม ทรงอยู่เฉย ๆ ก็คงเป็น 

พระปัจเจกพทุธะ คอืผูรู้เ้ฉพาะพระองค์เท่านัน้ แต่ว่าเพราะทรงแสดงธรรมสัง่สอนและ
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มผีูฟั้งค�าสัง่สอนของพระองค์ และรูถ้งึธรรมทีพ่ระองค์ทรงส่ังสอนได้ ฉะนัน้ จงึ “ปรากฏ

พระพุทธศาสนาขึ้นในโลก ตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรก และตั้งแต่เมื่อ

มีผู้ฟังที่รู้ถึงธรรมคนแรก″ 

เมือ่กล่าวมาเช่นนีแ้ล้ว กน่็าจะระลกึถงึเรือ่งพระพทุธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

แก่พระเบญจวัคคีย์ พระโกณฑัญญะได้รู้ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก่อน พระพุทธเจ้า

จงึได้ทรงเปล่งอุทานว่า “โกณฑญัญะได้รู้แล้วหนอ โกณฑญัญะได้รู้แล้วหนอ” โกณฑญัญะ

ซึง่เป็นผูรู้ธ้รรมนีเ้องเป็นพระพุทธศาสนิกคนแรก ด้วยการทีรู่ธ้รรมของพระพทุธเจ้าและ

ต่อมาพระพทุธเจ้ากท็รงแสดงธรรมสอนพระเบญจวัคคย์ีรปูอืน่จนได้รูธ้รรมตาม ๆ กนั

ขึ้้นไป และทรงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นอีก ผู้ที่ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า รู้ธรรมที่ทรง

สั่งสอนและมีศรัทธาเล่ือมใส ก็แสดงตนขอบรรพชาอุปสมบทถือเพศเป็นภิกษุใน 

พระพุทธศาสนาขึ้น ที่มีศรัทธาปสาทะคือมีความเชื่อความเลื่อมใสต�่ากว่านั้น ก็แสดง

ตนถึงพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งของตน และ

ขอให้พระพุทธเจ้าจ�าตนไว้ว่าเป็นอุบาสกหรอือุบาสกิา ทีแ่ปลกนัว่า ผูน้ัง่ใกล้พระรตันตรยั

เพราะฉะน้ัน เม่ือกล่าวโดยสรุปแล้ว การนับถือพระพุทธศาสนาในตอนต้น 

เมือ่กล่าวถึงทางจติ กค็อืการรูธ้รรมของพระพทุธเจ้า ทียั่งไม่สามารถทีจ่ะรู้ธรรมได้ ก็

มศีรัทธามปีสาทะในพระพทุธศาสนา นีเ้ป็นส่วนภายใน ส่วนทางกาย ก็คอืการประกาศ

ตนเป็นภิกษุด้วยการขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ต่อมาก็มีภิกษุณีและ

สามเณร สามเณรีขึ้นตามเรื่อง หรือที่ไม่ถึงอย่างนั้น ก็ประกาศตนถึงพระพุทธเจ้า  

พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ และแสดงตนเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกา นี่เป็นการ

นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นเดิม

พงึเข้าใจว่า ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาคือผูรู้ถ้งึธรรมทีพ่ระพุทธเจ้าทรงแสดงนีเ้อง 

คอืพระสงฆ์ ทีเ่รยีกกนัเต็มท่ีว่า "สาวกสงฆ์" คือหมู่ของผูฟั้งของพระผูมี้พระภาค เพราะ

ฉะนัน้ ที่ชื่อว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาโดยตรงก็คือว่าเป็นพระสงฆ์นั่นเอง หรือว่าถ้า

ไม่ถงึอย่างนัน้ ก็เป็นผูท่ี้นับเน่ืองอยู่ในพระสงฆ์ ผูน้บัถือพระศาสนา เมือ่กล่าวโดยหลกั

ธรรมที่แท้จริงแล้ว ก็ชื่อว่าเป็นผู้นับเนื่องอยู่ในพระสังฆรัตนะผู้หนึ่ง ๆ ด้วยกันทั้งนั้น  

ทั้งคฤหัสถ์ ทั้งบรรพชิต
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แต่ว่าต่อมาเม่ือพระพทุธศาสนาได้แพร่หลายออกไป การนบัถอืพระพทุธศาสนา

ได้แปรไปจากเดมิ กล่าวคอืได้กลายเป็นการนับถือประจ�าตระกลู ประจ�าหมู่ ประจ�าชาติ 

จนถึงกับเมื่อเกิดมาในชาติ ในหมู่ หรือในตระกูลที่นับถือก็นับถือด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้

จึงมักจะถูกเกณฑ์ให้นับถือตั้งแต่เกิด ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าพระพุทธศานาคืออะไร เมื่อโตขึ้น

ก็ส�าคัญตนว่าเป็นผู้นับถือศาสนาทีเดียว บางทีทั้งที่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาคืออะไร 

พระพุทธเจ้าคือใคร พระธรรมคือใคร พระสงฆ์คือใคร บางทีก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรม 

ในพระพุทธศาสนา ซ�า้ประพฤตบิาปอธรรมกม็ ีแต่กส็�าคญัตนว่านบัถือพระพทุธศาสนา 

นี้เป็นการนับถือที่ได้แปรมา เพราะเหตุนี้ ถ้าจะถามผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างนี้ 

ถามผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ก็จะว่าข้าพเจ้านับถือพระพุทธศาสนา ถามผู้ที่เป็นผู้ร้าย

ฆ่าคนหรือเป็นโจรปล้นทรัพย์ชาวบ้าน เขาก็จะว่าข้าพเจ้านับถือเป็นพระพุทธศาสนา

เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น เป็นอันว่านับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งนั้นทั้งคนที่ดี 

ทัง้คนทีไ่ม่ด ีทัง้คนทีส่นใจปฏบัิตธิรรมในพระพุทธศาสนา ทัง้คนทีไ่ม่สนใจปฏบิตัธิรรม

ในพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่หยิบยกเอาการนับถือพระพุทธศาสนาของเราขึ้นมา

พิจารณาดูว่า บัดนี้เรานับถือพระพุทธศาสนากันอย่างไร ? และการนับถือไปอย่างที่

ฆ่าเขากน็บัถอืลักทรพัย์เขากน็บัถอื ดืม่เหล้าเมายาเป็นเรือ่งเป็นราวอะไรไม่ได้กน็บัถอื 

ก็จะไปกันใหญ่ ฉะนั้น จึงควรหยิบยกข้ึนมาดูให้รู้ว่า เราควรนับถืออย่างไร ควรจะ

แก้ไขอย่างไร

จริงอยู ่แม้การนบัถอืพระพทุธศาสนาทีแ่ปรมาดงักล่าวนี ้จะไม่ส�าเรจ็ประโยชน์

เหมือนอย่างตอนต้นก็จริงแต่ก็ยังดี เพราะถึงอย่างไรก็ชื่อว่านับถือในทางวัตถุ ถึงแม้

จะไม่นับถือในทางท่ีเข้าถึงธรรม กล่าวคือ ก็ยังมีความเคารพปูชนียสถานและวัตถุที่

ควรเคารพในพระพุทธศาสนาอยู่ ข้อน้ีเปรียบเหมือนอย่างว่า ได้ผลไม้ที่มีรสไว้ เช่น  

เป็นอ้อยหรือมังคุด แม้จะยังไม่บริโภคผลไม้เหล่านั้น ก็ชื่อว่าได้ผลไม้ที่มีรสหวานไว้

แล้ว บริโภคเมื่อไรก็จะได้รสเมื่อนั้น ข้อนี้ก็เช่นเดียวกัน แม้การนับถือของเราจะเป็น

อย่างไรก็ตาม ก็ช่ือว่าได้นับถือในวัตถุท่ีถูกต้องอยู ่แล้ว เมื่อได้พิจารณาถึงวัตถ ุ

ประสงค์และพยายามที่จะศึกษาให้รู้จักพระพุทธศาสนาและปฏิบัติพระพุทธศาสนา  

กย่็อมสามารถจะได้รบัประโยชน์แห่งการนบัถอืนัน้ได้ อย่างน้อยกย่็อมจะท�าให้มคีวาม

ประพฤติปฏิบัติดีขึ้น
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แต่พงึเข้าใจว่า การนับถอืพระพุทธศาสนานัน้จ�าเป็นจะต้องมกีารรบัปฏบิตัธิรรม

ของพระพุทธเจ้าตามสามารถ อย่างน้อยกต้็องมศีลี ๕ จะสามารถท�าตวัของเราให้เป็น

ผู้นับถือศาสนาโดยถูกต้อง ต้องอาศัยหลักที่จะน�ามากล่าวในที่นี้ ๓ ประการ คือ

๑.  การฟังหรือการเรียนให้รู้จักพระพุทธศาสนา

๒.  การปฏิบัติพระพุทธศาสนา

๓.  ความรู้ความเห็นธรรม

ในข้อแรกนั้น คือ การฟังหรือการเรียนให้รู้จักในพระพุทธศาสนา ข้อนี้เป็น

ข้อส�าคัญในเบ้ืองต้นเป็นอันมาก แม้พระสงฆ์เองท่านก็แสดงว่า ภควโต สาวกสงฺโฆ 

หมูแ่ห่งผู้ฟังของพระผูมี้พระภาค แปลว่า ท่านต้องเป็นผูท้ีส่ดบัฟังจงึจะรูไ้ด้ เพราะฉะนัน้ 

ในการท่ีจะตนให้เข้าถงึศาสนาในเบ้่ืองต้นจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องสดับฟังหรอืต้องเรยีนให้รู้จัก

พระพทุธศาสนาว่าพระพทุธศาสนาสอนอย่างไร แม้โดยย่นย่อพอเป็นทางปฏบัิตขิองตน

พระพุทธศาสนานั้น เมื่อกล่าวโดยย่อย่นแล้ว ย่อมสอนให้ละความชั่ว  

ให้ประพฤติความดี และให้ช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ตามหลักที่ทรงแสดงไว้

ในโอวาทปาติโิมกข์ และยงัมีหลกัทีเ่ราผูนั้บถอืพระพุทธศาสนาควรทีจ่ะฟังและจะศกึษา

ให้รู้ไว้อีก คือหลักในเรื่องกรรม หลักในเรื่องอริยสัจจ์ เหล่านี้เป็นข้อใหญ่ใจความซึ่ง

เป็นองค์ประกอบแห่งพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาตามที่กล่าวมานี้ ก็จ�าเป็นต้องอาศัยภาษาคือค�าพูด จะเป็น

ภาษาบาลีก็ตาม จะแปลมาเป็นภาษาไทยก็ตาม และเราฟัง ก็ฟังภาษา ภาษาที่

พระพทุธเจ้าทรงแสดงเรียกตรง ๆ เป็นกลาง ๆ "ภาษาธรรม" เป็นข้อทีเ่ราควรจะต้อง

ท�าความเข้าใจ
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ภาษาธรรม ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น ท่านกล่าวว่าบริบูรณ์บริสุทธิ์ด้วย

พยัญชนะคือถ้อยค�า ด้วยอรรถคือเนื้อความ ไม่จ�าเป็นจะต้องตัดต้องเพิ่มต้องช�าระ

แก้ไข ทัง้อรรถทัง้พยญัชนะตรงกันสมกนั ถ้อยค�าทีท่รงแสดงอย่างไร เนือ้ความกต้็อง

อย่างนัน้ ไม่มสีบัสน ไม่เหมอืนอย่างค�าพดูทีพ่ดูกนั เป็นค�าปากตลาด ยกตวัอย่างเช่น 

พดูกนัว่า “ทานข้าว″ ถ้อยค�าใช้ว่า “ทานข้าว″ แต่หมายความว่า “กนิข้าว″ ทนีี ้ถ้าจะ

แปลถ้อยค�าออกไปว่า “ทาน″ แปลว่า “ให้″ เพราะฉะนั้น “ทานข้าว″ ก็ต้องแปลว่า 

“ให้ข้าว″ ไม่ใช่แปลว่า “กินข้าว″ พูดว่า “ให้ข้าว″ แต่หมายความว่า “กินข้าว″  

ภาษาทีพ่ดูกนัเป็นรปูนีเ้ป็นส่วนมาก แต่ภาษาธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนัน้ 

เมื่อท่านพูดว่า “ให้ข้าว″ ก็ต้องเป็น “ให้ข้าว” เมื่อท่านพูดว่า “กินข้าว” ก็ต้องเป็น  

“กินข้าว″ ยังมีอีกหลายค�าที่เก็บจากภาษาธรรมไปพูด แต่ก็พูดกันผิด ๆ เช่น ถ้าโกรธ 

พูดว่า “โมโห″ ความจริง โมโห แปลว่า “หลง″ ไม่ใช่โกรธ ถ้าริษยาพูดว่า “อิจฉา″ 

แปลว่าความปรารถนา หรือความอยาก แต่ไปหมายความว่า “ริษยา″ ทีน้ีถ้อยค�าจงึเป็น

อย่างหนึ่ง อรรถเป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่ภาษาธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนั้น 

ถ้อยค�ากต้็องอย่างเดยีวกบัอรรถคอืเนือ้ความท่ีทรงมุ่ง เพราะฉะนัน้ แม้พระพุทธศาสนา

จะได้ล่วงเวลามาหลายพันปีแล้ว เราจึงสามารถอาศัยพยัญชนะคือถ้อยค�าที่ทรงแสดง

ขึน้สบืหาความหมายของธรรมได้ เพราะภาษากบัความหมายไม่สับปรบักนั ไม่เหมอืน

ภาษาที่พูดกันอยู่เป็นพื้น

อนึ่ง จ�าต้องศึกษาให้รู้จักนิทานของธรรมที่ทรงแสดง นิทานนั้นเรามักเข้าใจ

กันว่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เล่าอ้างกันมาปรัมปราอะไรต่าง ๆ แต่ว่าในที่นี้หมายความว่า

เรื่องที่เป็นมูลเค้าให้ทรงแสดง พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมก็ต้องมีนิทานคือเรื่องที่

เป็นมูลเค้าให้ทรงแสดง ไม่ใช่ทรงแสดงเปล่า ๆ เฉย ๆ ยกตัวอย่างดังทรงแสดงคาถา

หนึ่งก็จะต้องพิจารณาดูเรื่องที่เป็นมูลเค้าว่าเป็นอย่างไร ควรจะแสดงธรรมอย่างไร 

เช่นที่ท่านเล่าว่า

พระจกัขบุาลเถระได้ประพฤตคิวามเพยีรอย่างหนกั จนถงึกบัจกัษบุอดทัง้สอง

ข้างจงึได้ส�าเร็จเป็นพระอรหนัต์ เมือ่ได้ส�าเร็จแล้วท่านได้เดนิจงกลมในคนืวันทีม่ฝีนตก  

ได้เหยียบตัวแมลงเม่าตายไปเป็นอันมาก เพราะท่านจักษุบอดมองไม่เห็น ส่วนฝ่าย

ภิกษุเห็นเข้าเช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านเป็นพระอรหันต์ ก็กล่าวหาว่า ในเวลาที่ตายังดีไม่
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ท�าความเพียร พอตาเสียแล้วมาปรารภความเพียร ฆ่าสัตว์ให้ตายไปเป็นอันมาก 

พระพทุธเจ้ากท็รงพยากรณ์ว่า ท่านเป็นพระอรหันต์ไม่มีเจตนาทีจ่ะฆ่าสัตว์ จงึได้ตรสั

พระคาถาหน่ึงสอนภิกษุท้ังหลายว่า "ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐ 

ส�าเร็จด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจถูกโทษประทุษร้ายแล้ว จะพูดก็ตาม จะท�าก็ตาม ความ

ทุกข์ย่อมติดตามผู้น้ัน เพราะทุจริตน้ัน เหมือนอย่างล้อเกวียนที่ติดตามรอยเท้าของ

โคที่ลากเกวียนไปฉะนั้น" 

นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระคาถานี้ก็เพราะมีนิทานคือมีเรื่องที่เป็นเหตุ แล้ว

ก็ทรงแสดงธรรมท่ีเหมาะกับนิทานคือเรื่องที่เป็นเหตุนั้น ๆ และในธรรมที่ทรงแสดง 

นั้นเอง ก็มีเหตุมีผลอยู่ในตัวว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล ซึ่งส่องถึงกัน เพราะฉะนั้น 

การที่เรียนรู้นิทานคือมูลเค้าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม จึงเป็นข้อที่ส�าคัญมากที่จะ

ให้สามารถปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้โดยถูกต้องและได้รับผล

การทีม่ผีูบ่้นว่านบัถอืพระพทุธศาสนาแต่ไม่ได้รบัผลตามทีต้่องการ เช่น รกัษา

ศลีหรือให้ทานก็ยิง่จะจน ยิง่จะล�าบาก ไม่เหมอืนกบัผูท้ีป่ระพฤตใินทางทีแ่สวงหาทรพัย์

ทั้งโดยตรงทั้งโดยอ้อม เขาไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไร แต่เขาก็มั่งมีศรีสุข อะไรเหล่านี้

เป็นต้น หรือพระพุทธศาสนาเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างนั้นอย่างนี้ นี้ก็เป็น

เพราะไม่ได้ศกึษาให้รู้นิทาน คือมูลเค้าท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมนัน้ ๆ พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงธรรมไว้ แม้โดยตรงจะมุ่งวิมุตติ คือความหลุดพ้นหรือความสละโลก แต่ว่า

ถ้าผู้ที่ยังไม่สามารถจะสละเช่นนั้นได้ ก็ทรงแสดงให้ประกอบด้วยธรรมที่จะน�าไปให้

ส�าเร็จประโยชน์ปัจจุบันบ้าง ให้ส�าเร็จประโยชน์ภายหน้าบ้างเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป  

และธรรมบางประการก็ทรงแสดงแก่ภิกษุซ่ึงได้สละความกังวลในฆราวาสวิสัยแล้ว  

บางประการก็ทรงแสดงแก่ฆราวาส เพราะฉะนั้น จะปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้นิทาน คือ 

มูลเค้าที่ให้ทรงแสดงนั้นว่า ทรงมุ่งแสดงแก่คนชั้นไหน ทรงปรารภเหตุอย่างไร จึงจะ

สามารถเลือกปฏิบัติธรรมนั้นให้ได้รับผลดีได้

ลองสมมตดิวู่า ถ้าจะทรงแสดงธรรมแก่เราจะทรงแสดงธรรมอะไร ทนีีส้มมติ

ว่าเราก�าลังอยู่ในวัยท่ีเล่าเรียนศึกษา ก�าลังอยู่ในวัยที่จะต้องการประกอบการงานมุ่ง

ความก้าวหน้าในการประกอบอาชพี มุ่งเกียรต ิมุง่ชือ่เสยีง มุง่ยศ สมมตอิย่างนัน้ นีต่วั

เราเองเป็นนิทาน คราวน้ีจะทรงแสดงธรรมอะไรสอน ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะทรงแสดงให้
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ประกอบด้วยประโยชน์ปัจจุบัน คือให้ถึงพร้อมด้วยความหมั่นแสวงหาทรัพย์เป็นต้น 

และจะต้องทรงสอนให้ถงึพร้อมด้วยประโยชน์ภายหน้าทีจ่ะให้มีความสขุสบืไป ตลอดถงึ

ภายหน้า ไม่ใช่ในปัจจุบันเท่านั้น และให้เผื่อแผ่ความสุขนั้นแก่ผู่อื่นต่อไปอีกด้วย  

กล่าวคือให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาความเช่ือในสิ่งที่ควรเช่ือ ให้ถึงพร้อมด้วยศีลคือ 

ความประพฤติดี ดังนี้เป็นต้น

ทีนี้สมมติว่าเราก�าลังประสบความทุกข์ เช่นว่าต้องเสียทรัพย์หรือเสียบุคคล

ทีเ่ป็นทีร่กั จะทรงสอนอย่างไร เม่ือเป็นเหตเุช่นนี ้ก็จะทรงสอนให้ปรารภถึงคติธรรมดา

ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งส้ิน และใช้การอธิบายเพ่ือโน้มน้าว 

ไปให้เห็นคติธรรมดา

เพราะฉะนัน้ ถ้าถือเอาตัวเราเองเป็นนทิาน คอืว่าถือเอาเรือ่งทีเ่ราเป็น ๆ อยู่

ประสบอยูเ่ป็นมลูเค้า และคดิว่าถ้าพระพทุธเจ้าได้ทรงสอนเราจะทรงสอนอย่างไรแล้ว 

เลอืกเอาค�าสอนมาปฏิบติัให้เหมาะแก่นทิาน คอืว่าเรือ่งของเราแต่ละคนแล้ว เราจะได้

รับประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่มีการเสียประโยชน์เลย การที่เราไม่ได้รับ

ประโยชน์นั้น เพราะเราไปเอาธรรมที่ทรงแสดงเรื่องของคนอื่น ซึ่งไม่เหมาะกับเรื่อง

ของเรามาปฏิบัติ นี้เป็นเพราะเหตุนี้

ในการปฏบัิตวิปัิสสนาธรุะ กต้็องให้เหมาะแก่นทิานของแต่ละคนเช่นเดยีวกนั

ดังจะเล่าเรื่องพระจูลปันถก

พระมหาปันถกเถระผูพ่ี้ให้พระจูลปันถกเรียนคาถาบทหนึง่ ถึง ๔ เดอืน ก็ไม่

อาจเรยีนได้ เพราะทบึนัก จงึขบัไล่ให้ไปเสยี พระจุลปันถกคดิจะสกึเดนิออกไปในเวลา

เช้าตรู่ พระศาสดาทรงพบเข้าตรสัถาม กก็ราบทูลให้ทรงทราบ พระศาสดาตรสัปลอบโยน  

ทรงลูบศรีษะด้วยฝ่าพระหตัถ์ ทรงน�าไปพระคันธกฎุทีีป่ระทบั ทรงสั่งให้นั่งหนัหน้าไป

ทางทศิตะวนัออกประทานผ้าสะอาดให้ลบู พลางบรกิรรมว่า รโชหรณ� รโชหรณ� “เถ้าไคล 

เถ้าไคล″ พระจุลปันถกมองดวงอาทิตย์ลูบผ้าบ่อย ๆ ผ้าก็เปื้อนหมอง ก็คิดว่าผ้านี้

สะอาดเหลือเกิน แต่อาศัยอัตภาพน้ีจึงสกปรกอย่างนี้ จิตก็ด�าเนินสู่กระแสวิปัสสนา 

ก�าหนดความสิ้นความเสื่อมว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นต้น บรรลุพระอรหันต์แล้ว 

ความส�าเรจ็ผลดดีงันีเ้พราะพระศาสดาทรงทราบนทิานของท่าน แล้วทรงสอนให้เหมาะ
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เพราะฉะนัน้ จงึควรศึกษาให้รูน้ทิานคือเหตทุีเ่ป็นมลูเค้าทีพ่ระพุทธเจ้าทรงแสดง 

โน้มน้าวน�ามาปฏิบัตใิห้เหมาะกับนิทานคอืเร่ืองของเรา เราจะได้รบัประโยชน์ไม่มกีาร

เสือ่มประโยชน์จากพระพทุธศาสนาเลย การทีน้่อมเอาธรรมมาปฏบิตัใิห้เหมาะเช่นนีแ้หละ

ชือ่ว่าเป็นการปฏิบัตธิรรมสมควรแก่ธรรม นีเ้ป็นข้อทีค่วรจะสดบัฟังจะศกึษาให้รูข้้อแรก

ข้อที ่๒ คอื การปฏบิตั ิเมือ่เรยีนธรรมของพระพทุธเจ้าพร้อมทัง้นทิาน และ

วิธีปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมดังที่กล่าวมาแล้ว การปฏิบัตินั้นคือการที่น้อมน�าเอาธรรม

มาปฏิบัติให้เป็นผู้มีความประพฤติดี คือมีศีล เป็นผู้มีจิตใจดี เป็นผู้มีความเห็นชอบ  

มีความเห็นตรงอันเป็นตัวปัญญาทางพระพุทธศาสนา

การปฏิบัติน้ีจ�าเป็นต้องอาศัยศรัทธา ศรัทธานี้แหละเป็นเหตุชักน�าให้ปฏิบัติ 

ถ้าขาดศรัทธาเสียแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ ศรัทธาแปลกันว่าเชื่อ  

การปฏบิตับิางทกีล่าวว่า ถอื ทีม่าจากค�าว่า สมาทาน ศรทัธา กบั สมาทาน แปลรวม

กนัว่า เชือ่ถือ ถือปฏิบัติ เชือ่กับถอืปฏิบตันิีจ้ะต้องคูก่นัการปฏบัิตนิีเ้อง เป็นเครือ่งส่อง

ถงึความเชือ่ในพระพทุธศาสนาว่ามีอยูอ่ย่างไร อย่างทีพ่ดูถึงคนทีเ่ข้าวดัถือศลีฟังธรรม

หรอืให้ทานว่าคนมีศรทัธา น้ีก็ยกเอาการปฏบิตัขิึน้มาว่า แม้ในพระบาลกีม็แีสดงไว้ คอื 

ในติกนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงองค์ของผู้มีศรัทธาไว้ ๓ ประการ คือประสงค์จะ

เหน็ผู้มศีลี ๑ ปรารถนาจะฟังธรรม ๑ สละความตระหนีบ่รจิาคทาน ๑ เมือ่ประกอบ

ด้วยองค์ ๓ ประการนี้ จึงเรียกว่าผู้มีศรัทธา นี้ก็เอาการปฏิบัติเข้ามาเป็นเครื่องวัดว่า

มีศรัทธาหรือไม่ เพราะฉะนั้น ศรัทธาจึงเป็นประการส�าคัญมาก เราจะต้องพยายาม

ท�าศรัทธาของเราให้เช่ือถูก ไม่ใช่เป็นการเช่ือเฉไฉหรือเป็นความเชื่อที่คลอนแคลน 

ไม่ตั้งมั่น

ศรัทธาคือความเชื่อที่เฉไฉนี้ เนื่องมาจากการที่ไม่ได้สดับฟังให้รู้จักพระพุทธ

ศาสนา หรือว่าเกิดจากการที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยถือตาม ๆ กันมา ซึ่งหนักไป

ทางวัตถุไม่ใช่หนักไปในทางที่มุ่งเข้าถึงตัวธรรมซ่ึงเป็นหลักของพระพุทธศาสนาโดย

แท้จริง ดังจะเห็นได้ว่า เราสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชา เป็นวัตถุที่

จูงใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า เพื่อเกิดความศรัทธาในพระองค์ เพ่ือน�าเอาธรรมของ

พระองค์มาปฏบิตั ิแต่ว่าต่อมากเ็ชือ่เฉไฉไปจนกลายเป็นเครือ่งรางซึง่ห่างไปจากหลักเดมิ 
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คนดีก็มีเครื่องราง คนร้ายก็มีเครื่องราง แล้วก็ต่างมุ่งให้เคร่ืองรางนี้คุ้มครองป้องกัน

ตนทั้งในทางดี ท้ังในทางท�าร้าย เป็นผู้ร้ายจะฆ่าเขาหรือจะปล้นเขาก็มีเครื่องรางคุ้ม 

มใิห้เป็นอนัตรายในการท่ีจะท�าการร้าย ตลอดถงึต�ารวจกม็เีครือ่งรางป้องกนัไม่ให้เป็น

อันตรายในการที่จะจับคนร้าย น้ีเป็นความเชื่อท่ีได้ห่างไกลออกมา แต่ว่าก็ไม่ใช่ก็จะ

เป็นสิ่งที่มีโทษท้ังน้ัน ถ้านับถือให้ถูกต้องคือให้เป็นที่พึ่งของจิตใจส�าหรับในการที่จะ

กระท�าความดแีล้ว ก็ย่อมสามารถทีจ่ะอ�านวยประโยชน์ให้ได้ตามสมควร แต่กต้็องปรบั

เข้ามาหาหลักว่าถูกอย่างไร ควรอย่างไร ด้วยการที่มาสดับฟังให้รู้จักพระพุทธศาสนา

ว่าเป็นอย่างไร จนถึงสามารถรู้และปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น เมื่อเป็น

เช่นนี้ศรัทธาก็จะตรง ความปฏิบัติก็จะตรงตามไปด้วย

เมื่อท�าศรัทธาให้ตรงแล้ว ก็จะต้องท�าศรัทธาให้ตั้งมั่นด้วย ดังจะเห็นได้ว่าใน

บางคราวคดิว่าศรทัธาต้ังม่ัน รบัศีลตัง้แต่ข้อเว้นจากการปาณาติบาตไปจนถึงข้อเว้นจาก

น�า้เมา แต่คร้ันไปพบสัตว์ท่ีจะพึงฆ่า ไปพบทรพัย์ทีจ่ะพึงลกั บางทถ้ีาน้อย ๆ กไ็ม่ลกั  

แต่ถ้าบางทไีปพบมาก ๆ หรอืบางทีไปพบเพือ่นฝงูท่ีเป็นนกัดืม่สุรา ศรทัธาหายไปเสียแล้ว 

ก็กลบัประพฤตใินทางฆ่าสตัว์บ้าง ลักทรพัย์บ้าง ประพฤตผิดิในทางกามบ้าง พดูเทจ็บ้าง 

ดื่มสุราเมรัยบ้าง นี้ศรัทธาไม่ตั้งมั่น ฉะนั้น ต้องท�าศรัทธาให้ตั้งมั่น การปฏิบัติจึงจะดี

มั่นคง

การที่จะท�าศรัทธาให้มั่งคงนี้ ต้องอาศัยการมีก�าลังใจด้วยการฝึกหัด ข่ม บ่ม

อบรมใจให้เข้มแขง็ท่ีจะประพฤตคิวามด ีพยายามตัง้ใจไว้ในทางทีด่ ีแข็งใจทีจ่ะท�าความ

ด ีไม่อ่อนไปตามความชัว่ นีแ้หละเป็นหลกัของสมาธ ิคอืตัง้ใจมัน่ หมายความว่า ตัง้ใจ

มั่นไว้ในทางของความดี แข็งไว้ในทางของความดี ไม่อ่อนไปตามความชั่ว

อีกประการหนึ่ง เกี่ยวกับความเห็น คือเพราะเห็นว่าศีลคือความประพฤติดี

เช่นนั้น ยังไม่สามารถที่จะอ�านวยผลที่ประสงค์ให้ได้ จึงทิ้งศีลเสีย เพราะฉะนั้น  

คนเราจึงแบ่งออกเป็น ๒ พวก คือพวกทีไ่ม่ถือศลี เพราะเห็นว่าการประพฤติทุจริตผิด

ศีลเป็นเหตุให้ได้ผล และได้อย่างเห็น ๆ อีกพวกหนึ่งคือ พวกถือศีล เพราะว่าการ

ถือศีลเป็นเหตุให้ได้ผลดี

คราวนี้พิจารณาดูว่า ถือศีลได้อะไร เสียอะไร ไม่ถือศีลได้อะไร เสียอะไร
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การไม่ถือศีล เมื่อฆ่าสัตว์ก็สามารถที่จะได้เนื้อมาเป็นอาหารเป็นต้น หรือได้

ฆ่าสมปรารถนา การลักทรัพย์ได้อะไร ก็ได้ทรัพย์ บางทีก็ได้มาก ๆ จนร�่ารวย  

การประพฤตผิิดในกาม การพดูเทจ็ การดืม่สรุาได้อะไร กไ็ด้ตามทีก่ระท�านัน้ แต่พวก

ทีไ่ม่ถอืศลีซึง่ประพฤติดงัท่ีว่านัน้ กไ็ม่ใช่ได้อย่างเดยีวต้องเสยีเหมอืนกนั คอื เสยีความ

ไม่มเีวร ไม่มีภัย คราวน้ีเม่ือรกัษาศีลเสยีอะไร เมือ่เว้นจากการฆ่าสัตว์กต้็องเสียโอกาส

ที่จะได้ฆ่าสัตว์ ไม่ลกัทรพัย์กเ็สยีโอกาสทีจ่ะได้ทรพัย์ ไม่ประพฤตผิดิในกาม ไม่พดูเท็จ  

ไม่ด่ืมสรุาและเมรยั กเ็สยีโอกาสทีจ่ะได้ประกอบกรรมนัน้ ๆ แต่เมือ่รักษาศลี กไ็ด้ความ

ไม่มีเวร ไม่มีภัย ได้สีลานิสงส์ ดังที่ท่านแสดงไว้ว่า ศีลให้ถึงสุคติ ศีลให้โภคสมบัติ  

ศีลให้ถึงความดับทุกข์ร้อน ปุถุชนสามัญย่อมจะมีความเห็น ๒ อย่างนี้ปะปนกัน  

และประพฤตไิปตามความเหน็ จะประพฤตใินศีลได้ม่ันคง กต้็องเห็นคณุศีล เห็นโทษ

ของความไม่รักษาศีล จะเห็นดังนี้ได้จริงต่อเมื่อท�าความเห็นได้ตรงต่อคลองธรรม

ท�าความเห็นให้ตรงต่อคลองธรรมนั้น จะท�าได้อย่างไร ?

ทีแรกต้องพิจารณาส่วนที่ได้กับส่วนท่ีเสียทั้งสองนี้ เปรียบเทียบกันว่าอย่าง

ไหนดีอย่างไหนเลวกว่ากัน และลงความเห็นตัดสินว่าควรยึดถือเอาฝ่ายไหน แต่ต้อง

ไม่ลงความเห็นตดัสนิด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง หรอืขณะทีก่�าลงัโลภ โกรธ หลง 

เพราะในเวลาเช่นนัน้ ความรู้จกัดีชัว่ผดิถกูอันเป็นตวัปัญญาย่อมมอียูน้่อยหรอืหมดไป 

ไม่อาจลงความเห็นตัดสินอะไรให้ถูกธรรมโดยปราศจากอคติไร ๆ ได้ และท�าอะไรได้

อย่างผิด ๆ ฉะนั้น ต้องลงความเห็นในเวลาสงบโลภโกรธหลงจึงจะถูกต้อง ในข้อนี้มี

หลักฐานยืนยัน คือย้อนพิจารณาดูตัวเราเอง สิ่งที่เคยเห็นว่าดีหรือไม่ดีนั้น ในขณะที่

จิตใจก�าลงัโลภโกรธหลงอยู่เป็นอย่างหนึง่ ในขณะทีจ่ติใจสงบบรสุิทธิเ์ป็นอกีอย่างหนึง่ 

ฉะนั้น ต้องพิจารณาด้วยปัญญาท่ีปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง จึงจะ

เห็นได้ว่า ผลท่ีได้เพราะการประพฤติทุจริตผิดศีลนั้นเป็นผลได้ชั่วคราว ส่วนผลเสีย

หายมมีากกว่า เพราะก่อความมีเวร มีภยัเป็นต้นข้ึน ส่วนการรกัษาศลี แม้เสียโอกาส

ทีจ่ะได้ผลบางอย่าง แต่กไ็ด้ผลท่ีดกีว่า คือ ความสงบเวร สงบภยั ได้สีลานสิงส์ดงักล่าว

เห็นอย่างนี้แหละจึงเป็นความเห็นที่ตรงที่ถูกคลองธรรม ความรู้จักพิจารณา

เทียบเคียงผิดชอบชั่วดีลงความเห็นตัดสินให้ถูก ให้ตรงคลองธรรมนี้ เป็นตัวปัญญาที่
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ท�าให้มนุษย์เป็นสตัวโลกพเิศษกว่าสตัว์ร่วมโลกเดยีวกนั ถ้าขาดปัญญาเหล่านีเ้สียแล้ว  

ก็ไม่มีอะไรท่ีพิเศษกว่ากัน และเมื่อมีความเห็นตรง ก็สามารถประพฤติความดีขึ้น  

ตามที่มีความเห็นตรงขึ้นได้เพียงไร

อกีประการหนึง่ ความรูค้วามเหน็ธรรม อันเป็นข้อทีค่รบ ๓ ข้อนีเ้ป็นข้อส�าคญัมาก 

พุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธศาสนา แม้จะเป็นผู้ที่มีความเห็นในทางปฏิบัติแล้ว  

ถ้าขาดความรู้ความเห็นธรรมเสียแล้วก็ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกเพียงคร่ึงเดียวหรือเพียง

ส่วนเดียวเท่าน้ันยังไม่เต็มท่ี จะเป็นพุทธศาสนิกเต็มท่ีก็ต้องมีความรู ้เห็นธรรม  

ความรู้เห็นธรรม กล่าวง่าย ๆ ก็คือความรู้ความเห็นในส่ิงที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็น

ก้อนนี้ว่ามีความเกิดความดับเป็นธรรมดา ไม่เห็นแต่เกิดแห่งส่วนท่ีรวมกันอยู่เท่าน้ัน 

มองทะลุเกิดไปให้เห็นดับ อันเป็นความเส่ือมสิ้นแตกสลายแห่งส่วนนั้น ๆ ด้วย  

เห็นอย่างนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเห็นคติธรรมดา เมื่อท�าความเห็นในคติธรรมดานี้ให้มี

ข้ึนได้แล้ว กส็ามารถบรรเทาความโลภ ความโกรธ ความหลงอนัเป็นเหตใุห้ประพฤติผดิ 

และเป็นเหตุละความมัวเมา ประมาท ความยึดถือให้เบาบางลงไปได้

มีตัวอย่างเล่าว่า พระราชอนุชาของพระเจ้าอโศกมหาราชตั้งอยู่ในฐานะเป็น

พระยุพราช ในคราวหนึ่งได้เสด็จไปล่าเนื้อ ได้เห็นฝูงเนื้อเล่นอยู่อย่างร่าเริง จึงมาคิด

ว่าหมูเ่นือ้เหล่านีเ้พยีงแต่กินหญ้าเท่านัน้ยังมคีวามคะนองกนัอยูเ่ช่นนี ้กไ็ฉนพวกภกิษุ

ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงท�านุบ�ารุงด้วยประการต่าง ๆ เช่น ให้ได้ฉันอาหารที่ดี ๆ 

เป็นต้น จะไม่มคีวามคะนองสนกุสนานบ้างเล่า เมือ่เสดจ็กลบัจากล่าเนือ้แล้วจงึได้เข้า

เฝ้าพระเจ้าอโศกมหาราช กราบทลูความคดินีใ้ห้ทรงทราบ พระเจ้าอโศกมหาราชทรง

หาเหตทุ�าเป็นเหมอืนกร้ิวอย่างมากแล้ว ก็รับส่ังให้พระอนชุาทีเ่ป็นพระยุพราชนัน้เสวย

ราชสมบัติ ๗ วัน พ้นจาก ๗ วันแล้วจักให้น�าตัวไปประหารเสีย ฝ่ายพระยุพราช 

อยู่ในราชสมบัติ ๗ วัน แต่ว่านึกอยู่ว่าอีก ๗ วันเราจะตาย พอล่วงมาได้วันหนึ่ง 

ก็นึกว่าอีก ๖ วันเราจะตาย เรื่อย ๆ มาเช่นนี้จนถึงอีก ๑ วันเราจะตาย ไม่เป็น 

อันสรงสนาน ไม่เป็นอันเสวย ไม่เป็นอันบรรทม ก็ทรงซูบผอมลงไปเป็นล�าดับ  

ฝ่ายพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทรงถามว่า ก็เธอเสวยราชสมบัติอยู่เช่นนี้ บริบูรณ์ด้วย 

ความสุขต่าง ๆ เป็นอันมาก ท�าไมเธอถึงเป็นเช่นนี้ พระอนุชาก็ทูลตอบให้ทรงทราบ

ว่าจะรูส้กึเป็นสขุอย่างไร เพราะมานกึเตอืนอยูเ่สมอว่าอกี ๗ วัน อกี ๖ วัน อกี ๕ วัน 
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จนถึงอีก ๑ วันจะตาย พระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้ตรัสให้ทราบว่า เมื่อมอบให้เสวย

ราชสมบตัแิละคาดโทษไว้เช่นน้ี ก็เพือ่เป็นการสอนโดยอ้อม เพราะให้รู้ว่าความคะนอง

สนุกสนานนั้นไม่ได้เกิดเพราะเหตุที่อยู่ในความแวดล้อมด้วยความสุขต่าง ๆ อย่าง 

พระยพุราชนีแ้วดล้อมด้วยความสขุต่าง ๆ ยิ่งกว่าภิกษุเป็นอันมาก แต่ว่าก็หาความสุข

มไิด้ เพราะอะไร ก็เพราะนกึถงึความตายทีจ่ะมแีก่ตน เพราะฉะนัน้ จงึไม่รูส้กึเป็นสขุ  

ก็พวกภิกษุที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงท�านุบ�ารุงนั้นนึกถึงความตายอยู่เสมอ ไฉนจะ

มีความคะนองสนุกสนานเล่า

น้ีเป็นเรื่องที่สาธกให้เห็นว่า การท่ีเรามาค�านึงถึงความเกิดความดับอยู่เสมอ 

อย่างต�า่กเ็ป็นเหตใุห้เกดิความไม่ประมาท ยับยัง้ความคะนองไปในทางประพฤตชิัว่เสยี

หายและให้รบีเร่งประพฤตคิวามดคีวามชอบให้ทนักาลทนัเวลา อย่างสงูก็ให้เข้าถงึธรรม

ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัรู ้พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงว่าโกณฑญัญะได้รู้แล้วหนอ โกณฑญัญะ

ได้รูแ้ล้วหนอ กค็อืหมายความว่ารูค้ติธรรมดานีเ้อง ดงัท่ีท่านแสดงไว้ว่า พระโกณฑญัญะ

ฟังปฐมเทศนาแล้วกเ็กดิธรรมจักษดุวงตาเหน็ธรรมว่า ส่ิงใดส่ิงหนึง่มีความเกดิขึน้เป็น

ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้น ความรู้เห็นใน 

คติธรรมดานี้ จึงเป็นหลักส�าคัญของพระพุทธศาสนาที่จะท�าให้เข้าถึงพระพุทธศาสนา 

ซึ่งผู้เป็นพุทธศาสนิกควรที่จะพยายามกระท�าให้เกิดขึ้น

รวมหลักเป็นเครื่องน�าเข้าในความเป็นพุทธศาสนิกเป็น ๓ ประการ คือ  

การสดบัฟังหรอืการเรยีนให้รูพ้ระพทุธศาสนา (ปรยิตั)ิ ๑ การปฏบิตัพิระพทุธศาสนา 

(ปฏบัิต)ิ ๑ ความรูค้วามเหน็ธรรม (ปฏิเวธ) ๑ เมือ่ประกอบอยูใ่น ๓ ประการนี ้กไ็ด้

ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิก คือนับผู้นับถือพระพุทธศาสนา

สรุปได้ว่า ในพระพทุธศาสนามีวธิกีารนับถอืท่ีควรทราบไว้ตัง้แต่เบือ้งต้น คอื 

นับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ (ที่พึ่ง) ที่เรียกว่า ไตรสรณคมน ์

(ถงึสรณะ ๓) ฉะนัน้ ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาด้วยศรัทธาเลือ่มใสจึงมีทีพ่ึ่งใจอันแท้จริง

อย่างแน่นอน ไม่เป็นคนอนาถา (ไม่มีทีพ่ึ่ง) ส่วนศาสนาอืน่ ๆ โดยมากสอนให้นบัถอื

เทวดาเพยีงองค์เดียว หรอืมากองค์เป็นทีพ่ึ่ง พระพทุธศาสนามไิด้ปฏเิสธเทวดาเสียเลย

ทเีดียว แต่ไม่ได้สอนให้นบัถือเทวดาเหมอืนอย่างนัน้ เพราะเทวดายงัมกีเิลสมคีวามกลวั
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เหมอืนอย่างสามญัมนษุย์ทัว่ไป คอื ยงัมภีาวะจติใจเหมือนปุถุชนเหมือนกนั พระพทุธเจ้า

ทรงสิ้นกิเลสสิ้นความกลัว ทรงเป็นท่ีพึ่งพ้นภัยของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวง ทรงเป็น

ศาสดาของทั้งสองจ�าพวก ศาสดาโดยมากสอนให้มนุษย์ผูกพันเหมือนอย่างเป็นทาส

ของเทวดา คอืมอบความเชือ่ทัง้หมดต่อเทวดาอย่างทาสต้องเชือ่ฟังค�าส่ังสอนของนาย

โดยเด็ดขาด พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาผู้เดียวที่ทรงเลิกทาสดังกล่าวโดยเด็ดขาดสิ้นเชิง 

ทรงเป็นมนุษย์ทีน่บัถอืความรูค้วามสามารถของมนษุย์ ประกาศอสิราธปิไตยและสิทธิ

มนุษยชนทั่วไป ตลอดถึงสัตว์ดิรัจฉานทั้งหมด เพราะมิใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่พึงมีสิทธิ

ในชวีติและความสุขของตน สตัว์ดรัิจฉานท้ังหลายกพ็งึมสิีทธขิองตนดงักล่าวเหมอืนกนั

พระกรุณาของพระพุทธเจ้าแผ่ไปกว้างขวางครอบโลกครอบจักรวาล ยิ่งกว่า

กรุณาของมนษุย์ทีแ่ผ่ไปกว้างขวางในหมูม่นษุย์ด้วยกนั เทวดาจงึกลายมาเป็นเสมอกบั

มนุษย์ปุถุชนด้วยกัน และเมื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็อาจรู้ธรรมอาจละกิเลสเป็น

พระอริยบุคคลได้เหมือนกัน เป็นเทวดาเสียอีกอาจจะละกิเลสได้ยากกว่าเพราะมี 

สขุมาก จึงมกัจะตดิสขุไม่อาจเหน็ทุกข์เช่นเดยีวกบัคนทีม่สีขุสมบรูณ์ในหมูม่นษุย์นีเ้อง 

เป็นมนุษย์อยู่ดังนี้แหละ มีโอกาสที่จะรู้ธรรมละกิเลสได้สะดวกกว่า เร่ืองเทวดาองค์

เดยีวหรอืหลายองค์จงึไม่มีความส�าคัญในพระพทุธสานา ยกเรือ่งเทวดาออกเสียทัง้หมด

พระพุทธศาสนาก็ไม่ขาดสาระอะไรไปเลยแม้แต่น้อย

แต่คนเราจะต้องมีที่เคารพนับถือไม่อย่างนี้ก็อย่างนั้น เมื่อไม่นับถือเทวดาจะ

พงึนบัถืออะไร กพ็งึนบัถอืท่านผูม้พีระคณุสูงสุด อนัควรเป็นทีเ่คารพนบัถือของเทวดา

และมนุษย์ได้แท้จริงทั้งหมด คือ พระพุทธเจ้า กับพระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งได้ทรง

เลิกทาสให้แก่ตนเองนี้แหละ ด้วยวิธีไตรสรณคมน์
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ควรเข้าใจว่า ทางพระพทุธศาสนามไิด้มุง่ให้นบัถอืพระพทุธองค์อย่างเทวดาผู้

บันดาล แต่มุ่งให้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธะ (ผู้ตรัสรู้ความจริงด้วยพระองค์

เองแล้วทรงแสดงสั่งสอน) จริง นับถือพระธรรมว่าเป็นพระธรรม (ที่พระพุทธเจ้าได้

ตรสัด)ี จรงิ นบัถอืพระสงฆ์ว่าเป็นพระสงฆ์ (ผูป้ฎบิตั)ิ จรงิ สรณะทัง้สามนีเ้ป็นความจรงิ

ที่พึ่งได้จริง เมื่อเป็นเช่นนี้ อาจจะมีบางคนสงสัยว่า แล้วการที่พระองค์ตรัสสอนว่าตน

เป็นที่พ่ึงของตนนั้น จะมิเป็นการค้านกับหลักไตรสรณคมน์หรือ เพราะตามหลักนั้น 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะทีพ่ึง่ มคี�าสวดปฏเิสธและรบัรองทลีะอย่าง ๆ 

ว่าไม่มีที่พ่ึงอ่ืน พระพุทธเจ้าเป็นท่ีพ่ึงอันประเสริฐ ไม่มีที่พึ่งอื่น พระธรรมเป็นที่พึ่ง 

อันประเสริฐ ไม่มีที่พึ่งอื่น พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ไม่มีที่พึ่งอื่น ตามค�าสวดนี้

เมื่อฟังเผิน ๆ ก็ดูค้านกันเองอีก แต่ทั้งหมดนี้ไม่ค้านกันเลย

จะว่าถงึวตัถทุัง้สามก่อน แม้จะต่างกนัโดยวัตถุว่า พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 

แต่กเ็ป็นอันหนึง่อนัเดยีวกนัโดยเนือ้ความ เพราะทัง้สามพรากจากกนัไม่ได้ คอืพระพทุธ

ตรสัรูพ้ระธรรม พระธรรมอนัเป็นพระสงฆ์ทรงรกัษาไว้ พระสงฆ์กเ็ป็นสาวกของพระพทุธ 

จึงเนื่องเป็นอันเดียวกัน เหมือนไม้ ๓ อันตั้งพิงกันอยู่ฉะนั้น เมื่อถึงวัตถุหนึ่งเป็นที่พึ่ง

ก็เป็นอันได้ท้ังสามวัตถุ อีกนัยหน่ึง พระพุทธเป็นที่พึ่งเอกอุ พระธรรม พระสงฆ์  

ก็เหมือนกัน ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละวัตถุ อีกนัยหนึ่ง ค�าสวดนั้นเป็นส�านวน

ความง่าย ๆ ว่า ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธ ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรม ไม่มี

ที่พึ่งอื่นนอกจากพระสงฆ์ คือ นอกจากทั้งสามนี้ก็ไม่มีที่พึ่งอื่นอีก

คราวน้ีจงึปัญหาว่าจะแย้งกับค�าสอนทีส่อนให้มตีนเป็นทีพ่ึง่หรอืไม่ ? อันทีจ่ริง

ที่พึ่งคือวัตถุ ๓ ใช้ค�าว่า สรณะ ที่พึ่งคือตนใช้ค�าว่า นาถะ แต่ว่าไม่วิจารย์ค�าจากบาลี 

ค�าสอนนี้ไม่ขัดแย้งกันแต่สอดคล้องกันเป็นอย่างยิ่ง ถ้าจะเทียบการด�าเนินชีวิตกับ 
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การเดินทางท่ีกล่าวได้ว่า พึง่พระพทุธเจ้าเป็นผู้บอกทาง พึง่พระสงฆ์เป็นผู้บอกต่อ ๆ มา 

และพึ่งตนเป็นผู้เดินทางเอง ตนคือตัวของเราเองทุก ๆ คนเป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้ ต้องพึ่ง

ตนเองตั้งแต่เกิดมา 

คิดดูสักนิดหนึ่งท่ีว่า เด็ก ๆ พึ่งตนเองไม่ได้ พ่อแม่ต้องอุปการะทุกอย่าง  

กเ็ป็นความจริง แต่เดก็กพ็ึง่ตนเองในส่วนส�าคญั ตวัอย่าง ผูอุ้ปการะให้อาหาร กใ็ห้ได้

อย่างมากกป้็อนเข้าปาก เดก็กเ็ค้ียวกลืนอาหารเอง ร่างกายกต้็องรบัย่อย ในการเคีย้ว

กลืนอาหารเป็นต้นน้ี เด็กต้องพ่ึงตนเองคือ ตนเองต้องท�า ในการเรียนก็เหมือนกัน 

เด็กต้องพึ่งผู้ปกครองในการฝากเข้าโรงเรียน ค่าเล่าเรียน เป็นต้น แต่เด็กต้องเรียน

เองจะไปพึง่พ่อแม่หรอืใคร ๆ ให้ช่วยเรยีนให้เพือ่ตนรูโ้ดยไม่ต้องเรยีนหาได้ไม่ ในการ

เรียนที่จะให้ความรู้เกิดขึ้นแก่ตนน้ีต้องพึ่งตนเอง คือ อาศัยก�าลังร่างกาย ก�าลังสติ

ปัญญา ของตนเล่าเรียนไป น่ีแหละเรียกว่าท่ีพึ่งตน แต่ไฉนจะพึ่งตนเองได้ คือไม่

เกียจคร้านเหลวไหล ก็ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ตรัสสอนให้มีความ

ขยันหมัน่เพยีรพยายาม กต็ั้งใจพากเพี่ยรพยายามไปจนกวา่จะส�าเร็จ นีแ่หละเรยีกว่า

พึง่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ คือนกึถงึพระและปฏบิติัตามพระ พระกเ็ป็นทีพ่ึง่ได้ 

และตนก็เป็นที่พึ่งของตนเองได้อย่างแท้จริง

อนึ่ง อาจจะมีปัญหาว่า เวลานี้พระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่ไหน ? นักศึกษา

พุทธประวัติก็ตอบว่า เวลานี้มีพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงและบัญญัติไว้

เมื่อพระองค์ยังมีพระชนม์อยู่ ซึ่งตั้งอยู่ในฐานะเป็นศาสดาแทนพระองค์ พระพุทธเจ้า

ตามท่ีได้ทรงสัง่ตัง้ไว้เมือ่ใกล้จะเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน แต่นกัศกึษาธรรมกอ็าจจะตอบ

ให้แง่คิดว่า พระพุทธเจ้าทรงบรรลุอมตธรรม (ธรรมที่ไม่ตาย) จึงเป็นอมตะ เวลานี้

พระพุทธเจ้ากยั็งมีอยู ่ และยังมีอยูเ่ป็นนรินัตรกาล มอียูใ่นทีไ่หน กม็อียูใ่นอมตธรรม 

นัน่แหละ นกัศกึษาธรรมยงัอ้างหลกัฐานในพระสูตรอกีว่า พระพทุธศาสนาไม่แสดงว่า 

พระตถาคตพุทธเจ้าและพระอรหันต์ตายสูญตายเกิด หรือทั้งตายสูญท้ังตายเกิด  

เพราะสิง่ทีต่ายนัน้ คอื ขันธะ หรอืสกนัธะ (สกนธกาย) ส่วนพระตถาคตพทุธเจ้าและ

พระอรหนัต์มใิช่ขนัธ์ จะเหน็ว่าท่านตายสญูหรอืตายเป็นอะไรอย่างไรจงึไม่ถกูทกุอย่าง 

นักศึกษาธรรมยังกล่าวยืนยันต่อไปว่า ตามท่ีกล่าวว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นอมตะนั้น 

ไม่ได้อ้างเอาเองอย่างลม ๆ แล้ง ๆ แต่อาจเห็นได้จริง ๆ คือ ถ้าใครต้องการจะเห็น



144 รู้จักพระพุทธศาสนา

พระองค์ในเวลานี้หรือเวลาไหน ๆ ก็ตาม ก็ตั้งใจปฏิบัติพระพุทธศาสนา อบรมจิตใจ

ให้เป็นสมาธิ อบรมปัญญาในธรรม ก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง เพราะได้ตรัส

ไว้แล้วว่า “ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ัน้เหน็เรา″ หลกัฐานเหล่านีเ้ป็นเครือ่งยนืยนัว่า พระพทุธเจ้า

ได้ทรงด�ารงอยูเ่ป็นอมตะ และอาจจะเหน็ได้จรงิ การถอืพระพทุธเจ้าเป็นสรณะ (ทีพ่ึ่ง) 

ดังที่กล่าวถึงกันว่า พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ จึงไม่เป็นการถึงอย่างว่างเปล่า เพราะไม่มี

พระพุทธเจ้าอยู่แล้ว แต่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะได้จริง

วธิปีฏบิตัถิงึพระพทุธเจ้าเป็นสรณะนัน้ ได้ตัง้ใจระลกึถงึพระพทุธคณุข้อใดข้อหนึง่ 

หรอืระลกึถงึโดยสรปุว่า พระพทุธเจ้าทรงตรัสรูจ้รงิ ทรงบรสุิทธิจ์รงิ ทรงมีพระกรณุาจรงิ 

พระพุทธเจ้ากจ็ะปรากฏขึน้ในพระพทุธคุณ ความว้าเหว่หวาดกลวัทุกอย่างกจ็ะหมดไป

จากจิตใจ หรือถ้ามีความทุกข์ร้อนหม่นหมองอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะหายไปส้ิน  

จะหายความอัดอ้ันตนัใจ จะเหน็ทางออกทีด่ทีีส่ดุ นีเ้ป็นพทุธานภุาพท่ีมจีรงิ ข้อส�าคญั

ให้ตัง้ใจถึงพระองค์ให้เป็นสรณะของตนให้จรงิ พระองค์กจ็ะมาเป็นสรณะได้จรงิ จิตใจ

ทีม่สีรณะดงักล่าวจะเป็นจติทีอ่บอุน่ไม่ว้าเหว่ ทีเ่ข้มแข็งไม่อ่อนแอ ทีก่ล้าหาญไม่สะดุ้ง

หวาดเสียว ที่ผ่องใสไม่เศร้าหมอง ท�าให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง เป็นเครื่องน�าชีวิตให้

ด�าเนินไปในทางที่ถูก ทั้งเม่ือได้อบรมสมาธิปัญญาในธรรมจนได้เห็นธรรม ก็ได้เห็น

องค์พระพุทธเจ้าอย่างประจักษ์แจ้ง พระพุทธเจ้าและพระศาสนาของพระองค์จึงเป็น

ของจริงแท้ เป็นสรณะที่พึ่งของทุก ๆ คน ของโลกได้อย่างแน่นอน
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ธัมมะ หรอื ธรรม

ค�ำว่ำ ธัมมะ หรือ ธรรม นี้ไม่ใช่เป็นภำษำไทย แต่เป็นภำษำบำลี หรือจะ

เรยีกว่ำเป็นภำษำพระพุทธเจ้ำท่ีตรัสเรยีกก็ได้และในภำษำไทยได้รบัค�ำนีม้ำเป็นภำษำไทย 

ค�ำน้ีพระอำจำรย์ได้อธบิำยไว้มำก แต่โดยมลูของศัพท์ทีเ่รยีกว่ำ “ธาต″ุ กมี็เพยีงว่ำมำ

จำกธำต ุคอืมลูศพัท์ท่ีเรยีกธำตนุัน้ ธระ ทีแ่ปลว่ำ ทรงไว้ หรอื ธา ทีแ่ปลเช่นเดยีวกนั 

แต่ว่ำกำรอธิบำยควำมได้อธิบำยไว้หลำยนัย 

ในท่ีน้ี จะน�ำมำแสดงแต่เพียงบำงนยัทีท่่ำนอำจำรย์ได้อธบิำยไว้ ตัง้ต้นแต่ควำม

หมำยรวม ๆ ว่ำ ทรงไว้ หรอื ด�ารงไว้ ทรงอยู ่หรือ ด�ารงอยู่ ซึ่งตัวเองหรือลักษณะ

ของตัวเอง และจะด�ำรงไว้หรือทรงไว้อย่ำงไรนั้น หรอืว่ำซึง่อะไรนัน้ซึง่เป็นอธบิำยแถม

เข้ำมำอกี กส็ดุแต่ควำมหมำยทีน่�ำไปใช้ในท่ีนัน้ ๆ เพรำะค�ำว่ำ ธมัมะ นีไ้ด้มีกำรใช้อย่ำง

กว้ำงขวำงจนถึงเหมือนอย่ำงค�ำว่ำ สิ่ง ในภำษำไทย คือมำใช้ว่ำส่ิงน้ันบ้ำงส่ิงนี้บ้ำง  

ทกุ ๆ อย่ำงเหมอืนกนัเป็นสิง่ทัง้นัน้ และเมือ่สรปุเข้ำมำแล้วกก็ล่ำวได้ว่ำ มุ่งถึง สจัจะ 

ที่เรำแปลกันในภำษำไทยว่ำ ความจริง แต่ตำมศัพท์สัจจะนั้นก็คือสิ่งที่มีอยู่ สิ่งที่เป็น

อยู่ ก็คล้ำย ๆ กับมูลศัพท์ของค�ำว่ำธัมมะ ที่แปลว่ำทรงหรือด�ำรงนั้นเอง เพรำะว่ำ 

สิ่งใดที่ทรงอยู่หรือด�ำรงอยู่ สิ่งนั้นก็มีอยู่หรือเป็นอยู่หรือว่ำสิ่งใดที่มีอยู่เป็นอยู่ สิ่งนั้น 

กด็�ำรงอยูเ่ป็นอยู ่และกเ็รียกสิง่ทีท่รงอยูด่�ำรงอยูว่่ำ ธรรม หรือ ธมัมะ เรยีกสิง่ทีม่อียู่

หรือเป็นอยู่ว่ำสัจจะซึ่งค�ำไทยเรำแปลว่ำควำมจริง เพรำะว่ำสิ่งที่เป็นควำมจริงนั้น  

ก็ต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ และสิ่งที่เป็นจริงคือมีอยู่ด�ำรงอยู่นั้น ก็ต้องเป็นสิ่งที่ทรงอยู่

ด�ำรงอยู่ดังกล่ำวนั้นด้วย
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พระพทุธเจ้ำได้ตรัสรูพ้ระธรรม กค็อืได้ตรสัรูส่ิ้งท่ีได้ทรงอยู่ด�ำรงอยู่อนัได้แก่สัจจะ

คอืส่ิงทีม่อียู่เป็นอยู่อันเป็นควำมจรงินัน้ เพรำะฉะนัน้ เมือ่ธัมมะ หรอื สจัจะ มคีวำม

หมำยดังนี้ จึงไม่เป็นสิ่งที่ไม่มีกำลเวลำ เป็น อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกำลเวลำ คือ

เหนือกำลเวลำ ท่ีเรำแบ่งกำลเวลำออกเป็นอดีตบ้ำง ปัจจุบันบ้ำง ภำยหน้ำบ้ำง  

ถ้ำหำกว่ำข้ึนอยู่กับกำลเวลำ เช่นชีวิตร่ำงกำยของเรำท้ังหลำยนี้ท่ีจะเกิดดับต่อไปข้ำง

หน้ำกเ็ป็นอนำคต เพรำะฉะนัน้ ชวีติร่ำงกำยอนันีจึ้งมิใช่เป็นส่ิงทีท่รงอยู่ มิใช่เป็นส่ิงที่

ด�ำรงอยู่ ต้องเกิดดับ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง จึงไม่เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เสมอไป 

ต้องกลับไม่มี ต้องกลับไม่เป็น อย่ำงเดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้มี คือเรำทุกคนก็มีีชีวิตที ่

ร่ำงกำยที่มีชีวิตอยู่น้ีและในท่ีสุดชีวิตร่ำงกำยนี้ก็ต้องดับ มีก็เป็นไม่มี เป็นก็เป็นไม ่

เป็น แต่ว่ำธมัมะหรอืสจัจะน้ันอยู่เหนือกำลเวลำดงักล่ำว เพรำะเป็นส่ิงทีท่รงอยูด่�ำรงอยู่ 

ไม่เปลีย่นแปลงทุกกำลสมัย ธมัมะหรือสจัจะนี ้จึงทรงอยูด่�ารงอยู ่มอียูเ่ป็นอยูต่ลอดไป 

โลกคือสิ่งท้ังหลำยตลอดถึงคนและสัตว์ทั้งหลำยในโลกจะบังเกิดขึ้นจะดับไปก็ตำม  

ธมัมะหรอืสัจจะดงักล่ำวก็หำเกดิข้ึนดบัไปด่ังนัน้ไม่ คงทรงอยู่ด�ำรงอยู่มอียูเ่ป็นตลอดไป

เพรำะฉะนัน้ พระพทุธเจ้ำเองจึงตรสัไว้ใน ธรรมนิยามสตูร มใีจควำมว่ำ “ธาตุ

นัน้ตัง้อยูเ่ป็นธรรมฐติ ิความตัง้อยูแ่ห่งธรรม เป็นธรรมนยิาม ความก�าหนดแน่แห่งธรรม 

พระตถาคตพุทธเจ้าจะทรงอุบัติข้ึนก็ตาม ไม่ทรงอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นคือธรรมฐิติ 

ความตัง้อยูแ่ห่งธรรม กค็งตัง้อยู ่เพราะพระตถาคตพทุธเจ้าได้ตรสัรูธ้าตน้ัุน คอืตรสัรู้

ธรรมฐิติ ธรรมนิยามนั้น แล้วจึงตรัสบอก แสดง เปิดเผย กระท�าให้แจ้งแก่ชาวโลก 

ทั้งหลาย″

และข้อทีเ่ป็นธรรมฐติ ิธรรมนยิาม ทัง้ทีพ่ระองค์ได้ตรสัรูแ้ล้ว และได้ทรงเปิด

เผยแก่ชำวโลกหรือเรียกสั้นว่ำแก่โลก ก็ได้แก่พระธรรมเทศนำ กำรแสดงพระธรรม

หรือพระธรรมท่ีทรงแสดง นับตั้งแต่ปฐมเทศนา คือเทศนำครั้งแรกของพระองค์ที่

พระองค์ได้ทรงแสดงเมื่อได้ตรัสรู้แล้วแก่พระปัญจวัคคีย์ท้ังหลำย ซึ่งในปฐมเทศนำนี้ 

พระองค์ได้ทรงแสดงถงึควำมตรสัรูข้องพระองค์ เริม่ต้ังแต่ได้ตรสัชีว่้ำทำงสุดโต่ง ๒ ทำง 

คือ กามสุขัลลิกานุโยค ควำมประกอบควำมพัวพันอยู่ด้วยควำมสุขสดชื่นอยู่ในกำม 

กับ อัตตกิลมถานุโยค ควำมประกอบทรมำนตนให้ล�ำบำก อันบรรพชิตคือผู้บวชที่มุ่ง
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ตรสัรูท้ีมุ่ง่รู ้ไม่ควรส้องเสพปฏบิตั ิแต่ว่ำทำงทีเ่ป็น มชัฌมิาปฏปิทา หรอืข้อปฏบิตัอินั

เป็นหนทำงกลำง ซึ่งหมำยควำมว่ำไม่ข้องแวะด้วยทำงสุดโต่งทั้ง ๒ นั้น อยู่ตรงกลำง 

ไม่ใช่กำรปฏิบัติพัวพันด้วยควำมสุขสดชื่นในกำม ไม่ใช่ปฏิบัติทรมำนตนให้ล�ำบำก  

เป็นทำงทีอ่ยูต่รงกลำง ไม่เกีย่วข้องกบัทำงสุดโต่ง ๒ ข้ำงทัง้สองนัน้อนับรรพชติผูบ้วช

ซึ่งมุ่งควำมตรัสรู้หรือมุ่งควำมรู้พร้อมพึงส้องเสพปฏิบัติ อันได้แก่ มรรค คือทำงที่มี

องค์ ๘ อันเป็นอริยะคือประเสริฐ ได้แก่ สัมมำทิฏฐิ ควำมเห็นชอบ สัมมำสังกัปปะ  

ควำมด�ำริชอบ สัมมำวำจำ เจรจำชอบ สัมมำกัมมันตะ กำรงำนชอบ สัมมำอำชีวะ 

เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมำวำยำมะ เพียรชอบ สัมมำสติ สติคือควำมระลึกได้ชอบ  

สัมมำสมำธิ คือควำมตั้งใจมั่นชอบ

มชัฌิมำปฏิปทำนีเ้ป็นทำงปฏิบัติทีพ่ระองค์ได้ทรงพบด้วยพระองค์เอง และได้

ทรงปฏิบัติมำ เป็นทำงที่กระท�ำให้เกิิด จักษุ คือดวงตำเห็นธรรม กระท�ำให้เกิดญาณ 

คือควำมหยั่งรู้ในธรรมเป็นไปเพื่อควำมตรัสรู้ พระองค์จึงได้ตรัสรู้ธรรม เป็นตรัสรู้เอง

โดยชอบ และกไ็ด้ทรงชีแ้สดงถึงธรรมท่ีพระองค์ได้ตรสัรู้เองโดยชอบนัน้ว่ำคอื อรยิสจัจ์

ทัง้ ๔ ได้แก่ ทกุขอรยิสจัจ์ อรยิสจัจ์คอืทกุข์ ทกุขสมุทยัอริยสจัจ์ อรยิสัจจ์คือทุกขสมุทัย 

เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ อริยสัจจ์คือทุกขนิโรธ ควำมดับทุกข์ ทุกขนิโรธ- 

คามนิปีฏปิทาอริยสจัจ์ อรยิสจัจ์คือปฏิปทำ ทำงปฏบิตัใิห้ถงึควำมดบัทกุข์ พระองค์ได้

ทรงมี ญาณทัสสนะ คือควำมรู้เห็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ว่ำนี้คือทุกข์ ทุกข์นี้ควรก�ำหนด

รู้หรือควรรู้รอบคอบ ทุกข์นี้พระองค์ได้ก�ำหนดรู้แล้ว นี้คือทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ 

เหตใุห้เกดิทกุข์นีค้วรละเสีย เหตใุห้เกดิทุกข์นีท้รงละได้แล้ว นีค้อืทกุขนโิรธ ควำมดับทกุข์ 

ควำมดบัทกุข์นีค้วรกระท�ำให้แจ้ง ควำมดบัทกุข์นีไ้ด้กระท�ำให้แจ้งแล้ว นีค้อืทกุขนโิรธ-

คำมินีปฏิปทำ ทำงหรือข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ ทำงหรือข้อปฏิบัติให้ถึง 

ควำมดับทุกข์นี้ควรปฏิบัติท�ำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ทำงหรือข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์นี้ 

ได้ทรงปฏิบัติท�ำให้มีท�ำให้เป็นขึ้นได้แล้ว

ทรงได้ญำณทัสสนะ คือควำมรู้ควำมเห็นในอริสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ที่เรียกว่ำ มีวน

รอบ ๓ มีอำกำร ๑๒ ที่เรียกว่ำมีวนรอบ ๓ นั้น ก็คือควำมรู้เห็นของพระองค์ได้เป็น

ไปในอริยสัจจ์ทั้งสี่ ๓ รอบ
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รอบที ่๑ วนไปในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ โดยเป็น สจัจญาณ คอืควำมหยัง่รูว่้ำจรงิใน 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ว่ำนี้เป็นทุกข์จริง นี้เป็นทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์จริง นี้เป็นทุกขนิโรธ 

ควำมดับทุกข์จริง นี้เป็นทุกขนิโรธคำมินีปฏิปทำ ข้อปฏิบัติหรือทำงปฏิบัติให้ถึงควำม

ดับทุกข์จริง วนไปในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ โดยเป็นสัจจญำณดั่งนี้รอบหนึ่ง

รอบที่ ๒ วนไปในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ โดยเป็นกิจญาณ คือควำมรู้ในกิจคือข้อที่

พึงท�ำหรือกำรพึงท�ำ ว่ำทุกข์นี้ควรก�ำหนดรู้ สมุทัยนี้ควรละ นิโรธนี้ควรท�ำให้แจ้ง  

มรรคนี้ควรปฏิบัติท�ำให้มีให้เป็นขึ้น

รอบที่ ๓ วนไปในอรยิสัจจท์ั้ง ๔ โดยเป็น กตญำณ คอืเปน็ควำมหยัง่รู้ว่ำได้

ท�ำกจินัน้ ๆ เสรจ็แล้ว ว่ำทุกข์นีก้�ำหนดรูแ้ล้ว สมทุยันีล้ะได้แล้ว นโิรธนีท้�ำให้แจ้งแล้ว 

มรรคนี้ได้ปฏิบัติท�ำให้มีให้เป็นขึ้นแล้ว

เพรำะฉะนั้น จึงตรัสแสดงว่ำ ญำณทัสสนะ ควำมรู้ควำมเห็นของพระองค์ได้

เป็นไปในอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ มีวนรอบ ๓ มีอำกำร ๑๒ เพรำะว่ำเมือ่วนไปในอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ 

๓ รอบ ๓ x ๔ ก็เป็น ๑๒ และได้ตรัสไว้ต่อไปว่ำ ญำณทัสสนะดั่งนี้ของพระองค์ใน

อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ยงัไม่บรสิทุธิไ์ม่บรบิรูณ์เพยีงใด พระองค์กยั็งไม่ปฏญิญำ รูเ้ฉพำะหรอื

รับรู้เฉพำะว่ำพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว ต่อเม่ือญำณทัสสนะดังกล่ำวนี้ได้เป็นไปบริสุทธิ์

บริบูรณ์แก่พระองค์แล้ว พระองค์จึงปฏิญญำว่ำพระองค์ได้ตรัสรู้เองแล้วซึ่งพระสัมมำ

สัมโพธิญำณ คือตรัสรู้เองชอบด้วยพระองค์เองแล้ว

อน่ึง เม่ือทรงแสดงถึงญำณทัสสนะท่ีบังเกิดข้ึนแก่พระองค์ในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ 

ได้ทรงแสดงว่ำจักษุคือดวงตำผุดขึ้นแล้ว ญาณคือควำมหยั่งรู้ผุดขึ้นแล้ว ปัญญาคือ 

ควำมรูท้ัว่ผดุขึน้แล้ว วชิชาคือควำมรูผ้ดุขึน้แล้ว อาโลก ควำมสว่ำงผดุขึน้แล้ว ในธรรม

ที่พระองค์มิได้เคยสดับแล้วมำก่อน ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ เป็นข้อ ๆ ไปดังที่กล่ำวมำแล้ว  

เพรำะฉะนั้น ในพระพุทธคุณที่สวดกัน เรำจึงสวดกันว่ำ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ผู้ตรัสรู้เอง

โดยชอบ เพรำะพระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นเองในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ดังที่ได้ทรงแสดงไว้นั้น  

ไม่ทรงเคยฟังมำจำกครูอำจำรย์อื่น จึงได้พระนำมว่ำ สัมมาสัมพุทโธ ผู้ตรัสรู้เองโดย

ชอบ พระพทุธเจ้ำจงึทรงเป็นมนษุย์ผูเ้กดิมำในโลกนี ้เป็นมนษุย์เพยีงผูเ้ดยีวซึง่ทรงเป็น 
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พระศำสดำเอกในโลกเพียงพระองค์เดียว ที่ได้ประกำศว่ำได้ตรัสรู้นี้ด้วยพระองค์เอง 

ไม่มีครูอำจำรย์สั่งสอนในอริยสัจจ์ท่ีได้ตรัสรู้นี้และพระพุทธเจ้ำเป็นพระองค์เดียว  

ได้ทรงเป็นพระศำสดำของทัง้เทพและมนษุย์ ศำสดำอืน่ ๆ นัน้จะต้องเป็นศษิย์ของเทพ

เป็นต้น หรือมำจำกเทพเป็นต้น ไม่ใช่เป็นผู้รู้ขึ้นเองแล้วส่ังสอน แต่พระพุทธเจ้ำได ้

ทรงตรัสรู้ขึ้นเอง แล้วทรงสั่งสอน จึงได้มีพระพุทธคุณบทว่ำ สตฺถา เทวมนุสฺสาน�  

เป็นศำสดำของเทพและมนุษย์ทั้งหลำย 

ตำมที่กล่ำวมำนี้ จึงได้ธรรมอีกประกำรหนึ่งคือ ศาสนาธรรม ธรรมคือ 

ค�ำสัง่สอน ซึง่กล่ำวได้ว่ำ เดมิพระพทุธเจ้ำตรสัรู้พระธรรม กต็รสัรูส้จัจธรรม ธรรมคอื

สจัจะทีเ่ป็นควำมจรงิ ยกขึน้มำเป็นหลกักค็อือรยิสจัจ์ทัง้ ๔ และต่อมำกท็รงแสดงธรรม

ทีต่รัสรูน้ีส้ัง่สอนตัง้แต่ปฐมเทศนำดังกล่ำว จงึได้ธรรมอกีประกำรหนึง่ คอื ศำสนธรรม 

ธรรมคือค�ำสั่งสอน

สรุปว่ำ ธรรมมี ๒ อย่ำงตำมที่แสดงมำนี้ คือ ๑ สัจจธรรม ธรรมคือสัจจะ 

คอืควำมจรงิ ๒ ศำสนธรรม ธรรมคือค�ำส่ังสอน พระพทุธเจ้ำได้ตรัสรูพ้ระธรรม ก็คอื

ได้ตรสัรูส้จัจธรรม ได้ทรงแสดงธรรมสัง่สอนเป็นศำสนธรรมต้ังแต่ปฐมเทศนำเป็นต้นมำ

ศาสนา

ค�ำว่ำ “ศาสนา″ นั้นบัดนี้แปลกันว่ำ สั่งสอน โดยหมำยถึงพระธรรมวินัย  

วินัยนั้นเรียกว่ำ ค�ำสั่ง พระธรรมนั้นเรียกว่ำ ค�ำสอน คือจำกค�ำว่ำศำสนธรรม ธรรม

คือค�ำสั่งสอน เดิมพระพุทธเจ้ำทรงแสดงธรรมสอน มิได้บัญญัติพระวินัย ต่อมำ  

เมือ่มภิีกษปุระพฤตผิดิประพฤตชิัว่ขึน้จงึได้ทรงปรำรภเป็นเหตบุญัญตัวิินยั ห้ำมควำม

ประพฤติชั่วผิดนั้น ๆ เป็นข้อ ๆ ไป เป็นครำว ๆ ไป ตำมที่ได้มีภิกษุประพฤติผิด

ปฏิบัติไม่ดีขึ้น จึงได้มีวินัยขึ้นอีก ฉะนั้น ศาสนธรรม ธรรมคือศำสนำ ซึ่งเดิมมีแต่ค�ำ

สอน จงึได้มวีนัิยทีเ่ป็นค�ำสัง่เพิม่เตมิขึน้ จงึได้เรยีกแยกค�ำว่ำธมัมะหรอืธรรมออกเป็น ๒ 

ส่วน คือเป็นค�ำสอน  ซึ่งคงเรียกชื่อว่ำ ธรรม และค�ำสั่งซึ่งชื่อว่ำวินัย ฉะนั้น 
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ก่อนแต่มีวินัย ค�ำวำ่ ศำสนำ ก็แปลว่ำค�ำสอน คือมีแต่ธรรมที่เป็นค�ำสอน 

เมือ่มิี่วนัิยทีเ่ป็นค�ำสัง่ขึน้ จงึแปลค�ำ ศำสนำ ว่ำ ค�ำส่ังสอน อนัทีจ่รงิธรรมเป็นค�ำสอน 

มีมำก่อน วินัยเป็นค�ำสั่งบัญญัติขึ้นภำยหลัง น่ำจะแปลว่ำค�ำสอนสั่ง แต่ว่ำเป็นโวหำร

ค�ำพูด ไม่นยิมเรยีกอย่ำงนัน้เอำค�ำสั่งไว้หน้ำ เรียกว่ำค�ำสั่งสอน ศำสนธรรมในชั้นเดิม

จึงแบ่งเป็น ๒ ดังกล่ำว

ศำสนธรรมท่ีแบ่งเป็น ๒ ดังกล่ำวนี ้มมีำตลอดครัง้พทุธกำล ดงัจะพงึเหน็ได้

ว่ำ เมื่อใกล้ที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพำน ได้ตรัสไว้ให้ถือธรรมที่ทรงแสดงแล้ว วินัยที่

ทรงบัญญัติแล้ว เป็นศำสดำแทนพระองค์ แม้ว่ำพระองค์ล่วงไปแล้ว แต่ต่อมำ 

จึงได้แยกค�ำสอนท่ีเป็นธรรมอันคู่กับวินัยนี้ออกไปอีกหมวดหนึ่ง เรียกว่ำ อภิธรรม 

เพรำะฉะน้ัน เมือ่สมยัจำรกึพระธรรมวนิยัเป็นอกัษร จงึได้ปรำกฏแบ่งออกเป็น ๓ กอง 

คือ ๓ หมวดใหญ่ เรียกว่ำ ไตรปิฎก จำกค�ำว่ำ ติปิฏก ปิฎก ๓ ค�ำว่ำ ปิฎก แปลว่ำ 

ตะกร้ำ ติปิฏก ก็ตะกร้ำ ๓ ใบ อันหมำยถึงว่ำ ๓ หมวดใหญ่ ๆ และก็เรียกว่ำ  

วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก อภิธรรมปิฎก

วนิยัปิฎก หมวดวนิยันัน้ กค็อืวนิยัทีท่รงบญัญตัข้ึินนัน้เอง สตุตนัตปิฎก และ

อภิธรรมปิฎกนั้น ก็คือหมวดธรรมที่ทรงสอนนั้นเอง แต่ว่ำที่แยกออกเป็น ๒ เช่นนั้น 

ก็มุ่งถึงหลักที่แสดง ค�ำสอนที่พระองค์ทรงแสดงยกเอำบุคคลเป็นที่ตั้งคือหมำยถึงทรง

แสดงแก่บุคคลนั้น ๆ ในที่นั้น ๆ ก็เรียกว่ำ สุตตันตะ หมวดพระสูตร ส่วนค�ำสอนที่

ยกธรรมเป็นที่ตั้งก็เรียกว่ำ อภิธรรมปิฎก หมวดอภิธรรม นี้กล่ำวโดยย่อ ทั้งหมดนี้

เป็นศำสนธรรม ธรรมคือค�ำสอนหรือธรรมคือศำสนำ และค�ำว่ำศำสนำนั้น โดยทั่วไป

ก็มีควำมหมำยถึงค�ำสั่งสอนดังกล่ำวนี้

แต่ว่ำควำมหมำยของค�ำว่ำ ศาสนา ย่อมมีควำมหมำยถึงกำรปฏบิตัติำมค�ำสัง่

สอนน้ันด้วย หมำยถึง ผลของกำรปฏิบัติตำมค�ำส่ังสอนนั้นด้วย ซึ่งมีควำมหมำยถึง 

กำรปกครอง ดังค�ำท่ีใช้ว่ำ รฐัประศำสโนบำย วธิปีกครองบ้ำนเมอืงทีจ่ะน�ำไปสูค่วำมเจริญ 

ก็มีควำมมุ่งหมำยทั้งที่เป็นค�ำสั่งสอน คือกำรส่ังกำรสอน ท้ังกำรปฏิบัติ ท้ังผลของ 

กำรปฏบิตั ิเพรำะควำมสขุควำมเจรญิของบ้ำนเมืองนัน้เป็นผลของกำรปฏบัิตปิกครอง

และในกำรปฏิบัติปกครองนั้นก็จะต้องมีค�ำส่ังค�ำสอนค�ำแนะน�ำ จึงต้องมีกฎหมำย  
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มีจำรีตประเพณี ฉะนั้น ค�ำว่ำศำสนำจึงมีควำมหมำยคลุมได้ทั้งศำสนำที่เป็นส่วน 

ปริยัติธรรม ทั้งที่เป็นส่วนปฏิบัติธรรม ทั้งที่เป็นส่วนปฏิเวธธรรม จึงเป็นอันว่ำ  

เมื่อมำถึงขั้นพระพุทธศำสนำ จึงแบ่งธรรมหรือศำสนธรรมนี้ออกได้เป็น ๓ คือปริยัติ

ธรรม ๑ ปฏิบัติธรรม ๑ ปฏิเวธธรรม ๑

ค�ำสอนและค�ำสัง่อนัได้แก่พระธรรมวินยัดงัทีก่ล่ำวมำหรือแม้จะแยกออกเป็น

ปิฎก ๓ ก็ตำม เรียกว่ำเป็นปริยัติธรรม ค�ำว่ำปริยัตินั้น แปลว่ำกำรเรียน ซึ่งมี 

ควำมหมำยถงึกำรสดบัตรับฟังค�ำสัง่สอน ในบดันีก้เ็พิม่กำรอ่ำนหนงัสือทีเ่ป็นค�ำสัง่สอน 

และกำรท่องบ่นจ�ำทรง กำรเพ่งด้วยใจคือพนิิจพิจำรณำ กำรขบเจำะด้วยทิฏฐ ิควำมเห็น 

กำรท�ำควำมเข้ำใจให้ถูกต้อง

เพรำะฉะนั้น ค�ำว่ำปริยัติธรรมคือกำรเรียนนั้น จึงหมำยถึงเป็นธรรม คือ 

เป็นข้อที่พึงเรียนอันได้แก่เป็นข้อที่พึงสดับตรับฟัง อ่ำน ท่องบ่น จ�ำทรง เพ่งพินิจ

พิจำรณำ ขบเจำะด้วยทิฏฐิ ควำมเห็นคือควำมเข้ำใจให้ถูกต้อง ซึ่งเรียกอีกอย่ำงหนึ่ง

ว่ำ โยนิโสมนสิการ คือกำรท�ำไว้ในใจโดยแยบคำยนี้รวมเรียกว่ำกำรเรียนทั้งนั้น หรือ

รวมเรยีกว่ำปรยิตัทัิง้น้ัน ดงัจะพึงเหน็ได้ตัง้แต่ครัง้พทุธกำลมำ พระพทุธเจ้ำกท็รงแสดง

ธรรมด้วยพระโอษฐ์ และผู้ฟังก็ฟังด้วยหู ทรงจ�ำเอำไว้ เพ่งด้วยใจคือพินิจพิจำรณำ  

ขบเจำะด้วยทิฏฐคิวำมเหน็ คือท�ำควำมเข้ำใจให้ถูกต้อง ดังทีผู่เ้ข้ำมำบวชใหม่เรยีนกนั

อยูน้ี่ กเ็รยีกว่ำ ปรยิตัธิรรม คอืเป็นข้อธรรมหรือข้อวินยัทีอ่ำจำรย์แสดงสอนฟังด้วยหู 

แล้วก็อ่ำนหนังสือธรรม อ่ำนหนังสือวินัย แล้วก็ท่องบ่นจ�ำทรง เพ่งด้วยใจก็คือพินิจ

พิจำรณำ ขบเจำะด้วยทิฏฐิ ควำมเห็น ก็คือท�ำควำมเข้ำใจให้ถูกต้องดังกล่ำว ดังน้ี 

เรียกว่ำ ปริยัต ิเพรำะฉะนัน้ ธรรมท้ังหมดทีเ่รยีนดงัทีก่ล่ำวมำนีจ้งึเรียกว่ำปรยิตัทิัง้หมด

ปรยิัติ

ปริยัติ คือ ข้อที่พึงเรียนหรือว่ำกำรเล่ำเรียน ในข้อที่พึงเรียนนั้นมีลักษณะดัง

ที่ได้อธิบำยแล้ว เพรำะฉะนั้น ปริยัตินั้นจึงหมำยถึงเป็นธรรมข้อท่ีหนึ่งเรียกว่ำปริยัติ

ธรรม ซึ่งนับว่ำเป็นศำสนำคือค�ำส่ังสอนตำมที่แปลกันโดยตรง เมื่อให้ค�ำแปลดั่งนี้  
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ค�ำว่ำศำสนำจงึน่ำจะหมำยเอำเพยีงปรยัิตธิรรมเท่ำนัน้ แต่โดยอรรถคือเนือ้ควำม ศำสนำ

ย่อมหมำยไปถึงปฏิบัตแิละปฏิเวธทีจ่ะกล่ำวต่อไปนีด้้วย จงึเป็นอนัว่ำ ปรยิตัธิรรมจงึชือ่

ว่ำปรยิติัศาสนา ศำสนำคอืปรยัิต ิอันได้แก่ธรรมหรอืข้อทีพ่งึเล่ำเรยีนและกพ็งึท�ำควำม

เข้ำใจว่ำหมำยถึงพระวำจำท่ีพระพุทธเจ้ำตรสัออกมำเป็นถ้อยค�ำ เป็นธรรมทีท่รงส่ังสอน 

หรอืเป็นธรรมทีเ่ป็นค�ำสอน เป็นวนิยัท่ีเป็นค�ำสัง่ดงักล่ำว ทกุค�ำทีอ่อกมำจำกพระโอษฐ์

ของพระพทุธเจ้ำ ซ่ึงผูฟั้งกฟั็งด้วยห ูจ�ำไว้และบอกกล่ำวกนัต่อมำ กเ็ป็นปรยิตัทิีส่บืต่อ

กันมำ

ในชัน้แรกนัน้ยงัไม่อำจมีตวัอักษร หรอืไม่ใช้ตวัอกัษร พระพทุธเจ้ำได้ตรัสสัง่

สอนด้วยพระโอษฐ์ เป็นพระวำจำ เป็นค�ำพูดและผู้ฟังก็ฟังด้วยหู และบอกกล่ำวกัน 

ต่อมำดังกล่ำว ปรยิตัธิรรมจงึเป็นธรรมท่ีมำจำกเสียงของพระพทุธเจ้ำทีต่รสัออกมำเป็น

ถ้อยค�ำเป็นเร่ิมแรกบุคคลท้ังหลำยตั้งแต่ปฐมสำวก คือผู้ฟังคนแรกหรือหมู่แรก เมื่อ

นบัปฐมเทศนำเป็นครัง้แรกกค็อืปัญจวคัคย์ี หมูแ่ห่งฤษ ี๕ ท่ำน ซึง่ออกบวชตำมเสดจ็

พระพทุธเจ้ำเมือ่ออกทรงผนวช จงึหวงัจะได้มีส่วนแห่งควำมตรสัรูข้องพระองค์ และก็

เป็นอันว่ำท่ำนทั้ง ๕ นั้นได้ัรบควำมรู้จำกพระพุทธเจ้ำสมดังควำมประสงค์

ปริยัติธรรมหรือปริยัติศำสนำก็น�ำต่อ ๆ กันมำ ด้วยกำรบอกกล่ำวทำงปำก

เป็นวำจำ และก็เรียนกันด้วยวิธีฟังด้วยหู จ�ำทรงไว้ เพ่งพินิจ พิจำรณำให้เข้ำใจ  

แล้วบอกกล่ำวกันด้วยปำกสืบต่อกันมำ จนถึงได้จำรึกลงเป็นตัวอักษรเป็นครั้งแรกที่

ลังกำทวีป ตำมที่แสดงไว้ในประวัติแห่งกำรสังคำยนำ และเม่ือจำรึกเป็นอักษรแล้ว 

ควำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องจ�ำกนัเหมอืนอย่ำงครัง้ทีไ่ม่มตีวัอกัษรกเ็ป็นอนัว่ำไม่จ�ำเป็น แต่แม้

เช่นน้ัน กย็งัมีผูท่ี้ท่องจ�ำท้ังหมดหรอืว่ำบำงส่วนกนัอยูต่่อไป จนถึงในบดันีก้ย็งัมท่ีองจ�ำ 

ดงัเช่นผูท้ีศ่กึษำพระธรรมหรอืปรยิตัธิรรม เช่นในชัน้นวกภูมน้ีิก็จะต้องมีควำมจ�ำในข้อวนัิย 

ในข้อธรรม ใน นวโกวาท ต้องฟังอธบิำย ต้องอ่ำน ต้องท่องบ่น จ�ำทรง ต้องเพ่งด้วยใจ 

คอืพนิจิพจิำรณำ ขบเจำะด้วยทฏิฐ ิควำมเหน็ คอืท�ำควำมเข้ำใจให้ถกูต้องกนัอยูต่ลอดไป 

แต่ว่ำแม้จะลืมไปก็เปิดหนังสือดูได้ สงสัยก็เปิดหนังสือสอบทำนได้ เพรำะได้มีเป็นตัว

อักษรขึ้นแล้ว แต่ถึงเช่นนั้น ควำมจ�ำก็จ�ำเป็นจะต้องมี เป็นแต่เพียงว่ำจ�ำบำงส่วนบำง

ประกำร ไม่ต้องจ�ำทั้งหมด
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ในฉบับท่ีพิมพ์เป็นหลักท่ีเรียกว่ำพระไตรปิฎก ก็พิมพ์สืบต่อกันมำ แล้วก็มี

กำรสอบทำนข้อที่ผิดเพี้ยนกัน เพรำะว่ำได้แพร่หลำยออกไปในหลำยประเทศ ก็ย่อม

จะมีกำรคัดลอกกันผิดเพี้ยนไปบ้ำงเป็นครั้งครำว แต่ว่ำก็คงเรียกว่ำสังคายนา เหมือน

อย่ำงท�ำเมื่อสมัยต้องจ�ำทั้งหมด คือในครั้งสังคำยนำครั้งแรก ๆ 

ค�ำว่ำ สังคำยนำ นั้นตำมควำมหมำยก็แปลว่ำสวดร้องขึ้นพร้อม ๆ กัน คือ

เมือ่มำประชมุกนั ท่ำนท่ีจ�ำได้องค์หนึง่กส็วดให้ทีป่ระชมุฟังซึง่พระสตูรนัน้ ๆ หรอืพระ

วินัยข้อนั้น ๆ และพระเถระทั้งหลำยซึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมสังคำยนำต่ำงก็จ�ำทรงกันได้มำก

บ้ำงน้อยบ้ำง ฟังแล้วถ้ำใครเห็นว่ำตรงไหนไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับที่ตนจ�ำได้ ก็แสดงขึ้น

มำว่ำตรงนัน้หรอืว่ำค�ำนัน้ตนจ�ำมำอย่ำงนี ้ ไม่ใช่อย่ำงนัน้ หรอืว่ำน่ำสงสัยว่ำน่ำจะเป็น

อย่ำงนี้ น่ำจะเป็นอย่ำงนั้น พระสงฆ์ซึ่งมำประชุมซึ่งเหมือนอย่ำงว่ำเป็นกรรมกำร

สังคำยนำก็พิจำรณำ เมื่อเห็นพร้อมกันว่ำที่สวดไปแล้วถูกต้อง ก็ให้ถือว่ำให้ตกลงเอำ

ตำมทีส่วดไปแล้วนัน้หรือว่ำเหน็ว่ำควรจะแก้ค�ำนัน้ค�ำนี ้เม่ือเห็นพร้อมกนัว่ำควรแก้ค�ำ

น้ันค�ำน้ี ก็แก้ไปตำมที่เห็นพร้อมกัน และเมื่อที่ประชุมทั้งหมดดังที่ในปฐมสังคำยนำ

คร้ังแรกแสดงว่ำมีถึง ๕๐๐ องค์ เห็นพร้อมกันหมดแล้วว่ำอย่ำงนี้ถูก ก็สวดข้ึน 

พร้อม ๆ กันทั้งหมดเป็นกำรแสดงว่ำรับรองพร้อมกับจ�ำไปด้วยในบทหรือในพระสูตร

นั้น ๆ เหมือนอย่ำงสวดมนต์พร้อม ๆ กันในวัดนี้ เช่นสวดมนต์ท�ำวัดเช้ำ สวดมนต์

ท�ำวตัรค�ำ่ หรอืว่ำสวดพระสตูรต่ำง ๆ ท่ีทุกวดัสวดกนั กำรสวดพร้อมกนัแบบ สวดมนต์ 

กเ็ป็นธรรมเนยีมทีม่ำจำกสงัคำยนำดงัทีก่ล่ำวมำนี ้และบรรดำพระสงฆ์ทีเ่ข้ำสงัคำยนำ

เป็นกรรมกำรสงัคำยนำหรอืเรยีกว่ำพระสงัคตีกิำจำรย์ท้ังหลำย กน็�ำเอำพระธรรมวนิยั

ที่ได้รับกำรรับรองในที่ประชุมนั้นไปสั่งสอนลูกศิษย์ต่อไป และลูกศิษย์จ�ำกันไว้แล้ว 

ก็สอนกันต่อ ๆ ไป เมื่อเหตุกำรณ์เกิดข้ึนในคณะสงฆ์ ก็ประชุมกันช�ำระสะสำง  

แล้วกป็ระชมุกันท�ำกำรสงัคำยนำข้ึนใหม่อีกคร้ังหนึง่ เพรำะฉะนัน้ สังคำยนำจงึมหีลำย

ครั้งดังที่เล่ำไว้ในประวัติของกำรสังคำยนำ

ปรยิตัธิรรม ดงัทีก่ล่ำวมำนี ้ จงึมำจำกพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้ำเป็นพระองค์

แรก เป็นพระวำจำทีท่รงแสดงธรรมออกมำเป็นถ้อยค�ำแล้วก็จ�ำสบื ๆ กันมำจนถงึจำรกึ

เป็นตัวอักษรคือ พระไตรปิฎก ขึ้นเป็นหลักจนถึงทุกวันนี้ และนอกจำกหนังสือ 

พระไตรปิฎกดังกล่ำว ก็ยังมีคัมภีร์อธิบำยต่ำง ๆ อีกเป็นอันมำกส�ำหรับคัมภีร์อธิบำย
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ต่ำง ๆ นั้นเอำเฉพำะที่เป็นหลักส�ำหรับคัมภีร์ท่ีจำรึกพระพทุธวจันะเป็นพระไตรปิฎก  

ซึง่ออกมำจำกพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ำเป็นพระองค์แรก เป็นพระวำจำของพระพทุธเจ้ำ 

กเ็รยีกว่ำ บาล ี คมัภร์ีทีเ่ป็นอธบิำยบำลีเรียกว่ำ อรรถกถา คัมภีร์ท่ีอธิบำยอรรถกถำ

เรยีกว่ำ ฎกีา ค�ำภร์ีทีอ่ธบิำยฎกีำเรยีกว่ำ อนฎีุกา และยังมคีมัภร์ีพเิศษต่ำง ๆ อกีเป็น

อันมำก เช่น วิสุทธิมรรค เป็นต้น  

คัมภีร์ที่เป็นหลักในพระพุทธศำสนำดังกล่ำวมำนี้ ในพระสงฆ์สำยเถรวำท  

ดังเช่นพระสงฆ์ในศรีลังกำ ไทย พม่ำ มอญ ลำว เขมร ใช้ภำษำมคธอันเรียกว่ำ  

“มาคธี″ ที่แปลว่ำ ภำษำของชำวมคธ แต่ว่ำในพระสงฆ์สำยอำจำริยำวำทหรือเรียกว่ำ

มหำยำน เช่นที่แผ่จำกอินเดียไปในทิเบต จีน ญี่ปุ่น ใช้ภำษำสันสกฤต เพรำะฉะนัน้ 

กำรเรียนปรยัิติธรรมของพระสงฆ์จงึมีกำรเรยีนภำษำไทยด้วย คอื ภาษาบาล ีส�ำหรบั

พระสงฆ์ในสำยเถรวำทดังกล่ำว ส่วนท่ีเรียนข้อธรรมวินัยที่แปลออกมำเป็นภำษำไทย

และอธิบำยเป็นภำษำไทย ก็เรียกว่ำเรียน นักธรรม เป็นนักธรรมตรี นักธรรมโท  

นักธรรมเอก ถ้ำเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกว่ำ ธรรมศึกษา ธรรมศึกษำตรี ธรรมศึกษำโท 

ธรรมศึกษำเอก ส่วนที่เรียนภำษำบำลี ส�ำเร็จมำก็เรียกว่ำเปรียญ เช่น เปรียญธรรม 

๑ ประโยค ๒ ประโยค ๓ ประโยค ท่ีเรยีกว่ำเป็น เปรยีญตร ี๔ ประโยค ๕ ประโยค 

๖ ประโยค เป็น เปรียญโท ๗ ประโยค ๘ ประโยค ๙ ประโยค เป็น เปรียญเอก 

เพรำะฉะนัน้ ประเทศทีม่กีำรนบัถอืพระสงฆ์สำยเถรวำทดงักล่ำว จงึมกีำรเรยีนภำษำบำลี

ควบคูก่นัไปกบักำรเรยีนข้อธรรมข้อวนิยั เพรำะฉะนัน้ จงึได้สำมำรถแปลพระไตรปิฎก

และคัมภีร์ต่ำง ๆ ที่จำรึกเป็นภำษำมคธนั้นออกมำเป็นภำษำไทยได้ ปริยัติธรรมจึงมี

ควำมเป็นมำดั่งนี้ และก็นับว่ำเป็น ปริยัติภายนอก ซึ่งเป็นตัวหลัก

และก็ต้องมี ปริยัติภายใน คือตนเองของผู้ศึกษำ อันหมำยควำมว่ำปริยัติ

ภำยนอกน้ันก็เป็นเสียงท่ีแสดงออก ตั้งต้นแต่พระวำจำของพระพุทธเจ้ำ ที่ทรงแสดง

ธรรมโปรดพระปัญจวคัคย์ีในปฐมเทศนำนัน้ และเสยีงทีค่รอูำจำรย์สัง่สอน เมือ่มำพิมพ์

เป็นหนังสอื กม็หีนงัสอืพระไตรปิฎก และหนังสอืแปลพระไตรปิฎก หนงัสอืต�ำรบัต�ำรำ

เรียนต่ำง ๆ ดงัทีเ่รยีนกนัอยูด่งักล่ำว และส�ำหรบัท่ำนนวกภกิษนุีก้เ็รยีนตำมหลกัสตูร

ของนกัธรรมตร ีและก็เรยีกว่ำนวกภูมิ ภูมิส�ำหรบัผูม้ำใหม่หรอืผูใ้หม่ นีน่บัว่ำเป็นปรยิตัิ

ชั้นนอก คู่กับปริยัติชั้นในคือตัวของบุคคลผู้ศึกษำเอง ผู้เรียนเอง ซึ่งจะต้องมีกำรฟัง
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หรือกำรอ่ำน กำรฟังหรือกำรอ่ำนนั้นก็เป็นปริยัติธรรมชั้นในของแต่ละบุคคคล  

กำรท่องบ่น จ�ำทรง กเ็ป็นปรยัิตชิัน้ในของแต่ละบคุคล กำรเพ่งด้วยใจคอืพนิจิพจิำรณำ

ก็เป็นปริยัติช้ันในของบุคคล ตลอดจนถึงกำรขบเจำะด้วยทิฏฐิ ควำมเห็น คือ 

กำรท�ำควำมเข้ำใจให้ถูกต้องกเ็ป็นปรยิตัชิัน้ในของบุคคล เพรำะฉะนัน้ ผูศ้กึษำ ผูเ้รียน 

ทั้งหมดหรือทุกคนจึงต้องมีท้ังปริยัติธรรมชั้นนอก มีทั้งปริยัติธรรมชั้นใน ชั้นนอก 

ก็คือต้องมีต�ำรำ ต้องมีครูบำอำจำรย์ ช้ันในก็คือว่ำตัวเรำ จะต้องฟัง จะต้องอ่ำน  

จะต้องท่องบ่น ทรงจ�ำ จะต้องเพ่งด้วยใจ พินิจพิจำรณำ จะต้องท�ำควำมเข้ำใจให ้

ถูกต้องหรือที่เรียกว่ำโยนิโสมนสิการ ท�ำไว้ในใจโดยแยบคำย

การประกาศพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้ำทรงมีพระมหำกรุณำแสดงธรรมที่ตรัสรู้ สั่งสอน ตั้งพระพุทธ-

ศำสนำและพทุธบรษัิทขึน้ในโลก กเ็ริม่ด้วยปรยัิตนิีเ้อง คือ ทรงแสดงธรรมด้วยพระโอษฐ์ 

เป็นเสยีงทีแ่สดงธรรมโปรดผูฟั้งทัง้หลำย และผูฟั้งทีฟั่งแล้วก็เริม่ทีป่รยิตัอิกีเหมอืนกนั 

คือ ฟัง จ�ำทรง พิจำรณำ ท�ำควำมเข้ำใจ อันเป็นลักษณะของปริยัติดังกล่ำว จึงเรียก

ผู้ฟังที่ได้ศรัทธำ ปัญญำในธรรม นับถือพระพุทธศำสนำว่ำสำวก หรือ สำวกะ หรือ

สำวกิำ ถ้ำเป็นชำยกเ็รียกว่ำสำวก หญงิกส็ำวิกำ ท่ีแปลว่ำผูฟั้ง คือเป็นศิษย์พระพุทธเจ้ำ  

เพรำะฉะนั้น พระพุทธเจ้ำจึงทรงถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของพระศำสดำ ท่ีแปลว่ำ 

ผู้สอน หรือว่ำครูอำจำรย์ ทรงมีวิชำครูอย่ำงสมบูรณ์ จึงทรงท�ำให้ผู้ฟังที่เรียกว่ำสำวก

นั้นเข้ำใจ ได้ศรัทธำ ปัญญำในธรรมที่ทรงแสดงได้

คณุสมบัตท่ีิควรจะกล่ำวในท่ีนีก้คื็อ พงึทรำบอำกำรทีพ่ระพุทธเจ้ำทรงสัง่สอน 

๓ อย่ำง 

หนึ่ง  ทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น

สอง  ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอำจตรองตำมให้เห็นจริงได้

สาม ทรงสั่งสอนเป็นพระอัศจรรย์ คือผู้ปฏิบัติย่อมได้ประโยชน์โดยสมควร 

 แก่ควำมปฏิบัติ
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ข้อหนึง่ ทีท่รงสัง่สอนเพ่ือจะให้ผูฟั้งรูย้ิง่เหน็จรงิในธรรมทีค่วรรูค้วรเหน็นัน้ กค็อื

ทรงสัง่สอนธรรมท่ีเป็นสจัจะคือควำมจรงิอันมอียูใ่นตนนี ้มใิช่ในภำยนอก เพรำะฉะนัน้ 

ผู้ฟังเมื่อฟังแล้วน้อมเข้ำมำพิจำรณำดูที่ตนจึงเห็นได้ ถ้ำทรงส่ังสอนในภำยนอก เช่น

สอนเร่ืองทีเ่กีย่วแก่โลกมีทีส่ดุ โลกไม่มีทีส่ดุ หรอืทีเ่รยีกว่ำเรือ่งกำรสร้ำงโลก กค็งไม่มี

ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงได้ เพรำะเป็นภำยนอก และมิใช่เป็นปัจจุบัน ย่อมมีว่ำจะเชื่อหรือ 

ไม่เชื่อเท่ำนั้น แต่ว่ำที่จะให้รู้นั้นไม่ได้ เพรำะไม่สำมำรถจะตำมไปรู้ได้ แต่เม่ือทรง 

สั่งสอนในภำยใน น้อมเข้ำมำที่ตนเองจึงรู้ได้ และแม้ในภำยในนั้นเองก็ทรงสั่งสอน 

จ�ำเพำะทีเ่ป็นประโยชน์ คือว่ำท่ีเป็นพรหมจรรย์เบือ้งต้น ทีค่วรรูค้วรเหน็ ทีเ่ป็นไปเพือ่

ควำมสิ้นทุกข์โดยชอบ ควำมสิ้นทุกข์ที่สุดก็เรียกว่ำ นิพพาน

เพรำะฉะนั้น จึงได้มีแสดงไว้ในสีสปาสูตร ว่ำครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้ำได้ประทับ

อยูใ่นป่ำไม้สสีปำคอืป่ำไม้ประดูล่ำย ได้ทรงหยิบใบประดูล่ำยทีต่กอยูท่ีพ้ื่นดนิขึน้มำเลก็

น้อย แล้วตรสัถำมภกิษทุัง้หลำยว่ำใบประดูล่ำยในพระหตัถ์คอืทีท่รงหยบิขึน้ถอืไว้เพยีง

เล็กน้อยกับใบประดู่ลำยบนต้นในป่ำประดู่ลำยส่วนไหนจะมำกกว่ำกัน ภิกษุทั้งหลำย 

ก็กรำบทูลว่ำ ใบประดู่ลำยท่ีทรงหยิบข้ึนมำถือไว้ในพระหัตถ์นั้นเล็กน้อย ส่วนใบ

ประดูล่ำยบนต้นมำกกว่ำมำก ดัง่น้ี จงึได้ตรสัเปรียบเทยีบว่ำธรรมทีท่รงส่ังสอนกฉั็นนัน้ 

มจี�ำนวนน้อยเหมอืนอย่ำงใบประดู่ลำยทีท่รงหยบิมำถอืไว้ในพระหตัถ์ แต่ธรรมที่ทรงรู้

นั้นมีเป็นอันมำกที่มิได้ทรงสั่งสอนเหมือนอย่ำงใบประดู่ลำยบนต้นประดู่ลำย ท้ังนี้ก็

เพรำะว่ำธรรมท่ีไม่ทรงสัง่สอนน้ัน ซ่ึงได้ทรงรูแ้ล้ว ก็เพรำะว่ำไม่เป็นพรหมจรรย์เบ้ืองต้น 

ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อควำมรู ้ควำมเห็นท่ีจะน�ำไปให้ถึงควำมสิ้นทุกข์  

ทรงเลือกสั่งสอนจ�ำเพำะที่เป็นประโยชน์ ที่ควรรู้ควรเห็น ท่ีเป็นไปเพื่อควำมส้ินทุกข์ 

ดัง่นี ้และกไ็ด้ตรสัชีว่้ำธรรมทีท่รงสัง่สอนนัน้กค็อืทรงช้ีให้รูจ้กัทกุข์ ให้รูจั้กเหตเุกดิทกุข์ 

ให้รู้จักควำมดบัทุกข์ ให้รูจ้กัทำงปฏิบตัใิห้ถงึควำมดบัทกุข์ ทีเ่รยีกว่ำอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ นีเ้อง

อนึง่ ได้ตรสัไว้ในอกีพระสตูรหนึง่ว่ำ ได้ทรงบญัญตัโิลก เหตเุกดิโลก ควำมดบัโลก 

ทำงปฏบิติัให้ถงึควำมดบัโลก ในกำยทีย่ำววำหนึง่ มสีญัญำมใีจครองนีเ้อง ดงันี ้อธบิำย

ว่ำที่ทรงรู้จักโลกเป็นต้นนั้น ก็คือรู้จักทุกข์เป็นต้น อันเป็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้นเอง  

 โดยนยันี ้ เป็นเครือ่งชีว่้ำได้ตรสัยกเอำโลกขึน้เป็นท่ีตัง้ในบำงแห่งแต่ไม่มำกนกั  

ก็หมำยถึงทุกข์น่ีแหละ เพรำะสิ่งท่ีชื่อว่ำเป็นโลกนั้น ก็แปลว่ำเป็นสิ่งที่ต้องช�ำรุด 
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ทรุดโทรม สิ่งใดท่ีเป็นโลก สิ่งนั้นจึงเป็นทุกข์ ที่แปลว่ำทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป เพรำะฉะนั้น อรรถคือเนื้อควำมของค�ำว่ำโลก กับของค�ำว่ำทุกข์ จึง

เป็นอย่ำงเดียวกัน เป็นอันได้ควำมว่ำพระพุทธศำสนำนั้นตั้งต้นที่ส่วนปริยัติธรรมดังที่

กลำ่ว แสดงให้รู้จักทุกข์หรอืโลก ให้รูจ้กัควำมดบัทุกข์หรอืดับโลก พร้อมทัง้เหตุ เหตุ

เกดิทกุข์ เหตเุกดิโลก ทำงดับทุกข์ ทำงดับโลก ในกำยที่มีสัญญำมีใจครอง ที่ยำววำ

หนึ่งของตนเองนี้ ทุกคนจึงสำมำรถรู้ได้เห็นได้ เป็นธรรมที่ควรรู้ควรเห็น

และยังได้มีแสดงไว้ในอีกพระสตูรหนึง่ว่ำ กศุลธรรมทัง้สิน้หรอืจะกล่ำวว่ำ ธรรม

ทั้งสิ้นก็ได้ ก็ประมวลเข้ำในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้เป็นที่ประมวล เป็นที่

รวมแห่งกุศลธรรม หรือของธรรมทั้งสิ้นที่ทรงแสดงสั่งสอน รวมทั้งที่ปฏิบัติและที่จะรู้

ยิง่เหน็จรงิ เหมอืนอย่ำงรอยเท้ำช้ำงเป็นท่ีรวมแห่งรอยเท้ำของสัตว์ทัง้หลำย และเพรำะ

เหตุนี้ทุกคนเมื่อฟังธรรมแล้วน้อมเข้ำมำพิจำรณำดูที่ตน จึงรู้ยิ่งเห็นจริงได้

และแม้เช่นนั้น ก็จะต้องมี นิทาน คือมีเหตุแห่งกำรแสดงและกำรทรงแสดง

ตำมเหตุหรือสมควรแก่เหตุท่ีผู้ฟังอำจตรองตำมให้เห็นจริงได้ ซึ่งในข้อนี้ได้ทรงมี 

ควำมสำมำรถเป็นพิเศษในกำรจับเหตุท่ีเป็นนิทำน คือเป็นต้นเหตุให้ทรงแสดงนี้ขึ้น

แสดงอกีหลำยประกำร ทัง้ทีเ่ป็นเหตแุวดล้อมจ�ำเพำะหน้ำ และท้ังทีเ่ป็นเหตขุองบุคคล

ผู้ฟังนั้นเอง เพรำะฉะนั้น จึงท�ำให้ผู้ฟังเข้ำใจได้

และนอกจำก ๒ ประกำรนี้แล้ว ยังเป็นค�ำสอนที่เรียกว่ำมีปาฏิหาริย์ คือให้

ผลสมจริงท่ีผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลตำมสมควรแก่ควำมปฏิบัติ ไม่ไร้ผล จึงปรำกฏว่ำ

พระพทุธเจ้ำได้ทรงมพีระพทุธกจิ ตรวจดสูตัวโลกในเวลำเช้ำมืด เป็นพระพุทธกจิประจ�ำ

วัน ว่ำจะทรงแสดงธรรมโปรดใคร และเขำผู้นั้นได้มีอุปนิสัยอย่ำงไร สมควรจะทรง

แสดงธรรมอะไรจงึจะเหมำะแก่อปุนสิยัของเขำ เหมำะแก่พืน้ของเขำทีเ่ขำจะได้รบัและ 

ได้รบัผลแล้วจงึเสดจ็ไปโปรดหรอืทรงแสดงธรรมโปรด ซึง่ท�ำให้ผูฟั้งได้รบัผล ไม่มทีีจ่ะ

ไม่ได้รบัผล เป็นแต่เพยีงว่ำผลทีไ่ด้รบันัน้ต่ำง ๆ กนั ตัง้แต่ขัน้ได้เข้ำถึงธรรม บรรลถึุง

ภูมธิรรมตำมควรแก่อุปนสิยั จนถงึอย่ำงต�ำ่กไ็ด้ศรทัธำปสำทะถงึพระพุทธเจ้ำ พระธรรม 

พระสงฆ์เป็นสรณะคือท่ีพึ่ง ทุกครำวที่ทรงแสดงธรรมโปรดจะต้องได้ผลทั้งนั้น  

นับตั้งแต่ปฐมเทศนำ เทศนำครั้งแรกเป็นต้นมำ ดังท่ีมีแสดงไว้ในปฐมเทศนำว่ำ  
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เมื่อทรงแสดงจบแล้ว พระโกณฑัญญะได้ดวงตำเห็นธรรมคือเป็นโสดำบันบุคคล  

ดั่งนี้เป็นต้น

อนึ่งคุณสมบัติอันส�ำคัญอื่น ๆ ที่ควรจะยกขึ้นมำกล่ำวสนับสนุนในข้อนี้ก็คือ 

ทรงมีปำฏิหำริย์คือควำมเป็นอัศจรรย์ ๓ ประกำร ได้แก่ อิทธิปาฏิหาริย หรือ 

อทิธปิาฏหิาริย์ ฤทธิเ์ป็นอัศจรรย์ อาเทสนาปาฏหิารยิ หรืออาเทสนาปาฏหิาริย์ ดกัใจ

เป็นอัศจรรย์ อนุสาสนีปาฏิหาริย หรืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ สอนเป็นอัศจรรย์

ข้อท่ี ๑ มฤีทธิเ์ป็นอศัจรรย์ ฤทธแิปลว่ำควำมส�ำเร็จ คอืทรงสำมำรถแสดงฤทธิ์ 

ทัง้ทีพ้่นวสิยัของสำมัญมนษุย์ และทัง้นีห้มำยควำมถงึว่ำ ทรงสำมำรถประสบควำมส�ำเรจ็ 

อันเป็นค�ำแปลของฤทธิ์ ในกำรที่ท�ำให้เวไนยนิกร คือหมู่ชนท่ีจะพึงแนะน�ำได้ ซึ่งใน 

ชัน้แรกยงัไม่ศรทัธำปสำทะต่อพระองค์ ยงัมคีวำมทนงตนให้ละทิฏฐมิำนะ ควำมเห็นผดิ 

ควำมทนงตนของตนลงน้อมใจเพื่อฟังค�ำสอนของพระองค์ได้ อันเป็นเหตุส�ำคัญ 

ประกำรแรก ในกำรท่ีจะแสดงธรรมโปรดใคร ผูน้ัน้จะต้องมีควำมน้อมใจทีจ่ะฟัง น้อมใจ

ทีจ่ะรับเทศนำเสยีก่อน ถ้ำหำกว่ำเขำยงัไม่พร้อมทีจ่ะฟัง พระองค์ก็ยังแสดงธรรมไม่ได้ 

ต้องท�ำให้เขำพร้อมทีจ่ะฟังก่อน ดงัเช่นทีเ่สดจ็ไปโปรดแสดงปฐมเทศนำนัน้ ในชัน้แรก 

ท่ำนทัง้ ๕ นัน้ทีเ่รยีกว่ำท่ำนปัญจวคัคย์ีไม่พร้อมทีจ่ะฟังธรรม เพรำะว่ำเห็นว่ำพระองค์

ทรงท�ำทุกรกิริยำ ทรมำนกำยเมื่อก่อนตรัสรู้ ซึ่งท่ำนทั้ง ๕ นั้นพอใจ แต่แล้วก็ทรง 

เลิกเสีย ท่ำนทั้ง ๕ จึงเห็นว่ำทรงเวียนกลับมำเพ่ือควำมสุขส�ำรำญเหมือนอย่ำง 

แต่ก่อน คงจะไม่ประสบควำมส�ำเรจ็ผลแล้ว จงึได้ทิง้พระองค์ไปเสีย เพรำะมคีวำมเชือ่

มัน่ว่ำ ทำงแห่งควำมส�ำเรจ็ผลนัน้จะต้องมำจำกทกุรกริยิำนัน้ จึงต้องตรัสด้วยพระวำจำ

ทีเ่ฉยีบแหลม เป็นต้นว่ำได้ทรงบรรลอุมตธรรมแล้ว และเมือ่ท่ำนทัง้ ๕ ยงัไม่เชือ่ กไ็ด้

ตรสัอกีว่ำก่อนแต่นีไ้ด้เคยตรสัพระวำจำเช่นนีห้รอืไม่ ท่ำนทัง้ ๕ กร็ะลกึขึน้มำได้ว่ำไม่

เคยตรสัอย่ำงน้ี จงึได้ค่อยถอยทิฏฐมิำนะลง คดิว่ำอำจจะทรงบรรลธุรรมสงูสดุแล้วกระมงั 

จึงได้น้อมใจลงเพื่อจะฟังธรรม คล้ำย ๆ กับว่ำลองฟังดูสักทีหนึ่งซิ ท่ำนจะว่ำอย่ำงไร  

จะแสดงว่ำได้บรรลธุรรมจรงิหรอืไม่ เพียงเท่ำนีเ้รยีกว่ำเป็นฤทธิไ์ด้ คอืเป็นควำมส�ำเร็จ 

ส�ำเร็จในกำรที่จะทรงท�ำให้ผู้ที่จะเทศน์โปรดนั้นน้อมใจเพื่อที่จะฟัง และแม้เมื่อจะทรง

แสดงเทศนำที่ช่ือว่ำ อาทิตตปริยายสูตร โปรดท่ำนผู้ที่เป็นชฎิลมำก่อน ซึ่งขณะนั้น 
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เป็นหมู่ชฎิลบูชำไฟและส�ำคัญตนว่ำเป็นพระอรหันต์ก็ได้ทรงทรมำนต่ำง ๆ ด้วยฤทธิ์

ต่ำง ๆ เพือ่ให้ท่ำนหวัหน้ำได้ส�ำนกึตนว่ำยังไม่เป็นพระอรหันต์ เพรำะพระพทุธเจ้ำทรง

แสดงได้ยิง่ไปกว่ำน้อมใจเพือ่ทีจ่ะฟังธรรม พระองค์จงึได้ทรงแสดงธรรมสัง่สอน โปรดให้

ท่ำนทัง้หลำยน้ันผูท่ี้ได้ตัง้ใจฟัง ได้ควำมรูค้วำมเหน็ในธรรม ส�ำเรจ็ถึงขัน้สูงสุด เหล่ำนี้

เรียกว่ำเป็นปำฏิหำริย์ข้อที่ ๑ คือฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ทั้งนั้น

ข้อที ่๒ ดกัใจเป็นอศัจรรย์ อันนีเ้ป็นพระคณุสมบตัพิเิศษทีท่รงทรำบอธัยำศยั

หรืออุปนิสัยจิตใจของผู้ฟังว่ำเป็นอย่ำงไร และก็ทรงแสดงธรรมให้เหมำะแก่อุปนิสัย

จิตใจของผู้ฟังนั้น ๆ 

แล้วจึงมำถึงข้อที่ ๓ คือ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ค�าสอนเป็นอัศจรรย์ ค�ำสอนที่

ทรงแสดงนั้นจึงเป็นค�ำสอนที่มีประสิทธิภำพ ท�ำให้ผู้ฟังได้ควำมรู้ควำมเห็นในธรรมได้

ตำมควรแก่อุปนิสัยหรืออินทรีย์บำรมีของผู้ฟังนั้น

และยังทรงมี ปฏิสัมภิทา คือปัญญำอันแตกฉำนอีก ๔ ประกำร ได้แก่  

อตัถปฏสิมัภทิา ปัญญำอันแตกฉำนในอรรถคอืในเนือ้ควำมหรอืในผล ธัมมปฏสิมัภทิา 

ปัญญำอันแตกฉำนในกระทู้ธรรมหรือข้อธรรมหรือในเหตุ นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญำ

อันแตกฉำนในนิรุตติคือในภำษำ รู้จักใช้ถ้อยค�ำให้คนเข้ำใจตลอดถึงรู้ภำษำต่ำง ๆ  

อำจชักน�ำคนให้นิยมตำมค�ำพูด กล่ำวส้ันว่ำเข้ำใจพูด ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปัญญำ 

อันแตกฉำนในปฏิภำณได้แก่ควำมมีไหวพริบ ควำมเข้ำใจท�ำให้สบเหมำะในทันที  

ในเมื่อเหตุเกิดขึ้นโดยฉุกเฉินต่ำง ๆ

ทัง้ได้ทรงม ีเวสารัชชญาณ คือ ญำณท่ีท�ำให้ทรงกล้ำหำญ เพรำะว่ำไม่ทรงเหน็ว่ำใคร ๆ 

จักทักท้วงพระองค์ได้โดยธรรมในฐำนะ ๔ คือ

หนึ่ง ท่ำนปฏิญญำว่ำเป็นสัมมำสัมพุทธะ ธรรมเหล่ำนี้ท่ำนยังไม่รู้แล้ว

สอง ท่ำนปฏิญญำว่ำเป็นขีณำสพคือผู้มีอำสวะสิ้นแล้ว อำสวะเหล่ำนี้ของ 

 ท่ำนยังไม่สิ้นแล้ว

สาม ท่ำนกล่ำวว่ำธรรมเหล่ำใดท�ำอนัตรำย ธรรมเหล่ำนัน้ไม่อำจท�ำอนัตรำย 

 แก่ผู้ส้องเสพได้จริง และ
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สี่ ท่ำนแสดงธรรมเพือ่ประโยชน์อนัใด ประโยชน์อนันัน้หรอือย่ำงนัน้ไม่ 

 เป็นทำงสิ้นทุกข์โดยชอบแห่งคนผู้ท�ำตำม

จึงไม่ทรงครั่นคร้ำมปฏิญญำฐำนะของผู้เป็นโจก คือหัวหน้ำ เปล่งพระสุรสีหนำทใน

บริษัท ประกำศพระพรหมจักรคือพระพุทธศำสนำ ดั่งนี้

ทั้งนี้ เป็นอันว่ำพระพุทธเจ้ำได้ทรงบ�ำเพ็ญพุทธจริยำ คือ ควำมประพฤติของ

พระพุทธเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์ ๓ ประกำร คือ

โลกัตถจริยา ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลก

ญาตัตถจริยา ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พระญำติหรือโดยฐำนพระญำติ 

 พุทธัตถจริยา ทรงประพฤติประโยชน์โดยฐำนะเป็นพระพุทธเจ้ำ ดั่งนี้

พระคณุสมบัตอัินส�ำคัญบำงประกำรของพระพทุธเจ้ำดังทีย่กมำแสดงนี ้เป็นเคร่ือง

ชี้ให้เห็นว่ำ กำรทรงประกำศพระพุทธศำสนำนั้น ซึ่งเบื้องต้นก็เริ่มด้วยปริยัติธรรม 

ดังกล่ำว ผู้ประกำศในฐำนะที่เป็นพระศำสดำซึ่งเรำนับถือว่ำเป็นพระบรมศำสดำ  

พระศำสดำเอกในโลก ได้มีพระคุณสมบัติพิเศษของพระศำสดำอย่ำงพร้อมมูล จึงได้

ทรงสำมำรถประกำศพระพุทธศำสนำ ตั้งพระพุทธศำสนำและพุทธบรษิัทขึ้นในโลกได้

ปฏบิัตหิรอืภาวนา

เมือ่มีปรยิตั ิคอืเมือ่ได้ฟัง ได้อ่ำน ได้ท่องบ่นจ�ำทรงได้เพ่งด้วยใจคอืพนิจิพจิำรณำ 

ขบเจำะด้วยทิฏฐิคือควำมเห็น ได้กระท�ำควำมเข้ำใจให้ถูกต้องแล้ว ก็น�ำมำปฏิบัติ คือ

กระท�ำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นตำมที่ได้ฟังได้อ่ำน จนถึงได้มีควำมเข้ำใจแล้วนั้น โดยตรงก็

คือตำมค�ำสั่งค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ จึงเป็นอันได้เริ่มปฏิบัติขึ้น ปฏิบัตินี้สืบต่อจำก

ปรยิตั ิและกำรปฏบิตักิเ็ป็นสิง่จ�ำเป็น เพรำะถ้ำไม่ปฏบิตั ิเพยีงปริยัตอิย่ำงเดยีว กสั็ก

แต่ว่ำฟังอ่ำนจ�ำไว้ได้เท่ำนั้น ยังไม่บังเกิดผลอย่ำงใดที่เป็นผลของกำรปฏิบัติตำมที่อ่ำน

ตำมที่ฟังนั้น และกำรปฏิบัตินี้ก็คือการด�าเนินจ�าเพาะ การถึงจ�าเพาะ แต่เรำมำเรียก

กันตำมภำษำบำลีตำมค�ำเดิมว่ำปฏิบัติ เป็นที่เข้ำใจกัน
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อกีค�ำหน่ึงก็คือภาวนา ซึง่คนโดยมำกมกัยงัไม่ค่อยเข้ำใจค�ำนี ้มกัจะเข้ำใจตำม

ที่ชอบพูดกันว่ำ นั่งภำวนำ หรือท�ำภำวนำ คือกำรบริกรรมทำงใจ อันหมำยถึงว่ำกำร

ที่คิดอยู่ในใจถึงบทสวดบทใดบทหน่ึง หรือว่ำสวดเบำ ๆ ซึ่งพระบำลีบทใดบทหนึ่ง  

มักจะเข้ำใจกันอย่ำงน้ันว่ำน่ันคือภำวนำ แต่ค�ำว่ำภำวนำนี้อันที่จริงมีควำมหมำยถึง

ปฏิบัติ ภำวนำ แปลว่ำ การท�าให้มีขึ้น การท�าให้เป็นขึ้น ภำวนำกับปฏิบัตินั้นมีควำม

หมำยที่ใช้แทนกันได้หรือเป็นอันเดียวกันได้ดังกล่ำว

และกำรปฏิบัติที่แปลว่ำด�ำเนินจ�ำเพำะ หรือถึงจ�ำเพำะ นั้นก็หมำยควำมว่ำ

ด�ำเนนิไปถงึจ�ำเพำะ กค็อืว่ำให้ถึง เหมอืนอย่ำงกำรเดนิไปด้วยเท้ำ กำรให้ถึงทีใ่ดทีห่นึง่ 

เช่นว่ำกำรทีจ่ะไปโบสถ์หรอืว่ำมำสูท่ีอ่บรมนี ้กต้็องมีกำรด�ำเนนิจำกทีอ่ยู่จ�ำเพำะโบสถ์ 

คือมุ่งไปโบสถ์ หรือว่ำจ�ำเพำะท่ีน่ีคือมุ่งลงสู่ที่นี่ ให้ถึงโบสถ์ ให้ถึงที่นี่ เมื่อมำใช้กับ

ปริยัติธรรมดังที่ได้อธิบำยมำแล้ว ก็คือเมื่อเรียนวินัยท่ีเป็นค�ำส่ังของพระพุทธเจ้ำ  

เรียนธรรมที่เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ ก็ด�ำเนินจ�ำเพำะหน้ำไปสู่วินัย คือ ด�ำเนิน

กำยด�ำเนินวำจำพร้อมทั้งใจไปสู่วินัย ให้ถึงวินัยที่พระพุทธเจ้ำทรงสั่งไว้ คือบัญญัติไว้

ทกุข้อทกุบท ตัง้แต่ข้อบญัญติัห้ำมไว้ซ่ึงโทษอย่ำงหนกัจนถงึอย่ำงเบำ ข้อทีท่รงบญัญตัิ

สั่งเอำไว้ให้เว้นก็เว้นได้ ข้อท่ีทรงบัญญัติส่ังไว้ให้กระท�ำกระท�ำได้ ดังท่ีได้มีแสดงไว ้

ในวินัย เมื่อว่ำถึงวินัยที่มำในพระปำฏิโมกข์ ๒๒๗ ส�ำหรับภิกษุ ก็ด�ำเนินไปจ�ำเพำะ

ให้ถึง คือว่ำให้เว้นได้จำกข้อท่ีทรงห้ำมไม่ให้ท�ำ ให้ท�ำได้ในข้อที่ทรงอนุญำตหรือทรง 

สั่งให้ท�ำ ให้เป็นศีลขึ้นมำหรือว่ำให้มีศีลขึ้นมำ เพรำะกำรที่ได้ด�ำเนินไป จ�ำเพำะให้ถึง

จ�ำเพำะในข้อวินัยทั้งปวงนั้นได้ ก็เป็นอันว่ำด�ำเนินไปให้ถึงจ�ำเพำะซึ่งศีล เพรำะเหตุที่

ได้ด�ำเนินให้ถึงวินัยดังกล่ำวได้ จึงจะเป็นวินัยขึ้นมำที่ตนเอง มีวินัยขึ้นมำที่ตนเอง  

มีศีลขึ้นมำที่ตนเอง ลักษณะที่มีศีลขึ้นมำเป็นศีลขึ้นมำด้วยตนเอง หรือว่ำมีวินัยขึ้นมำ

เป็นวินัยขึ้นมำที่ตนเองนี้เรียกว่ำภำวนำ ที่แปลว่ำกำรยังให้มีข้ึนให้เป็นขึ้น หรือกำร

ท�ำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น

อนึง่ จะอธบิำยยกเอำภำวนำขึน้ก่อนกไ็ด้ คือว่ำต้องมีภำวนำ คือกำรท�ำให้มีขึน้ 

กำรท�ำให้เป็นขึ้นซ่ึงวินัย ให้มีวินัยให้เป็นวินัยขึ้น ก็ชื่อว่ำปฏิบัติ หรือว่ำกำรท�ำวินัย 

ท�ำศีลให้มีขึ้นเป็นขึ้นเรียกว่ำภำวนำ
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และตำมที่กล่ำวนี้ ก็ขอให้เข้ำใจว่ำ วินัยกับศีล นี้เป็นสิ่งที่เนื่องกัน วินัยนั้น

พระพุทธเจ้ำได้ทรงบัญญัติคือตั้งขึ้นไว้แต่ตั้งขึ้นไว้ส�ำหรับบรรพชิตคือผู้บวช เรียกว่ำ  

อนาคาริยวินัย วินัยส�ำหรับบรรพชิตคือผู้บวชที่ออกจำกเรือน มำเป็นผู้ไม่มีบ้ำนเรือน

ก็ได้แก่พระวินัยบัญญัติท้ังท่ีเป็น อาทิพรหมจริยกาสิกขา คือสิกขำที่เป็นพรหมจรรย์

เบื้องต้น และทั้งที่เป็น อภิสมาจาริกาสิกขา สิกขำที่เป็นข้ออภิสมำจำร คือที่เป็นข้อที่

เป็นควำมประพฤตดิชีอบต่ำง ๆ ซ่ึงในบัดนีส้�ำหรบัพระวินยัทีเ่ป็นอำทพิรหมจรยิกำสิกขำ 

กไ็ด้แก่สกิขำบททีม่ำในพระปำฏโิมกข์ ซึง่มย่ีอไว้ในหนงัสอื นวโกวาท และมอีธบิำยไว้

ในวินัยมุขเล่ม ๑ ซึ่งอ่ำนในภำคค�่ำหลังท�ำวัตรค�่ำ ส่วนที่เป็นอภิสมำจำริกำสิกขำ  

เป็นสิกขำบทที่มำนอกพระปำฏิโมกข์ ท่ีได้มีประมวลไว้ในหนังสือ วินัยมุข เล่ม ๒  

ซึ่งอ่ำนในตอนหลังท�ำวัตรเช้ำ ยังมีวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ส�ำหรับคฤหัสถ์เรียกว่ำ  

อาคาริยวนิยั แปลว่ำวนิยัทีท่รงบัญญตัไิว้ส�ำหรับอำคำริยะ คอืผู้ทีค่รองเรือน มี ๕ ข้อ

บ้ำง มี ๘ ข้อบ้ำง เหล่ำนี้คือวินัย ซึ่งเป็นบรรทัดฐำนของควำมประพฤติทำงกำย  

ทำงวำจำ ตลอดจนถึงทำงใจที่ควบคุมกำยวำจำอยู่

และควำมท่ีมำปฏบิตัหิรอืภำวนำตำมวินยัดงักล่ำวได้ชือ่ว่ำศลี ซ่ึงมขีึน้ตำมวินยั

ที่ปฏิบัติ และก็เรียกจ�ำนวนของศีลตำมจ�ำนวนของวินัยที่ปฏิบัติ เช่นเมื่อปฏิบัติใน 

วินัย ๒๒๗ ข้อเป็นต้น ก็เรียกว่ำมีศีล ๒๒๗ เป็นต้น นี้ส�ำหรับบรรพชิตคือผู้บวช  

และถ้ำบวชเป็นสำมเณรน้ัน วินัยก็น้อยเข้ำ เช่นว่ำวินัย ๑๐ ข้อที่เป็นหลักก็ชื่อว่ำมี 

ศลี ๑๐ ดังทีพ่ดูกนัว่ำภกิษมุศีลี ๒๒๗ สำมเณรมศีีล ๑๐ แต่สำมเณรน้ันไม่ใช่มเีพยีง 

๑๐ ข้อเท่ำนั้น เม่ือนับตำมท่ีพระอำจำรย์ได้แสดงกันไว้ ก็นับได้ว่ำมีวินัย ๑๐ ข้อ 

เป็นหลัก และยังแบ่งออกไปเป็นนาสนังคะ คือข้อห้ำมที่เมื่อละเมิดแล้วต้องให้สึกเสีย 

๑๐ ข้อ และที่เป็นเสขิยวัตร ตำมภิกษุอีก ๗๕ และที่เป็นฑัณฑกรรมวัตถุ ที่ตั้ง 

ของฑัณฑกรรมคือกำรลงโทษอีก ๕ ก็เป็น ๑๐๐ และยังต้องอำบัติอนุโลมตำม 

อภสิมำจำรกิวนัิยของพระต่ำง ๆ ดังท่ีประมวลไว้ในวินยัมขุเล่ม ๒ ดงักล่ำวอกีโดยมำก  

เมื่อนับเข้ำแล้ว สำมเณรก็ต้องปฏิบัติศีลหรือปฏิบัติวินัยใกล้ ๆ กับภิกษุเหมือนกัน 

ครำวนี้ ส�ำหรับคฤหัสถ์นั้น เมื่อปฏิบัติในวินัยของคฤหัสถ์ ๕ ข้อ ก็ได้ชื่อว่ำมีศีล ๕  

๘ ข้อ ก็ชื่อว่ำมีศีล ๘ นี้แสดงถึงวินัยและถึงศีลโดยทั่วไป
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และก็พึงเข้ำใจว่ำ ศีลโดยตรงนั้นไม่มีข้อ ที่มีข้อนั้นนับข้อตำมวินัยดังกล่ำว 

เพรำะศลีโดยตรงนัน้กค็อืควำมเป็นปกตเิรยีบร้อยดงีำมของกำยวำจำพร้อมทัง้ใจ กำรที ่

มำปฏิบัติหรือภำวนำดังกล่ำวนี้เรียกว่ำปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติในวินัย ก็ช่ือว่ำปฏิบัติ 

ในวินยัทีเ่ป็นพระบญัญตัคืิอค�ำสัง่ และแม้ในธรรมทีเ่ป็นค�ำสอน กพึ็งปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั 

คือต้องด�ำเนินไปจ�ำเพำะให้ถึง และต้องภำวนำคือว่ำท�ำให้มีขึ้นท�ำให้เป็นชิ้น อย่ำงเช่น

ทีม่แีสดงไว้ถงึหมวดธรรมทีจ่�ำแนกเป็นหมวด ๆ ใน วนิยัมขุ ใน นวโกวาท ตัง้แต่ทกุะ 

คือหมวด ๒ เช่น ทุกะคือหมวด ๒ นั้น

ธรรมมีอุปกำระมำก ๒ อย่ำง หนึ่ง สติ ควำมระลึกได้ สอง สัมปชัญญะ 

ควำมรู้ตัว

ธรรมเป็นโลกบำล คือคุ้มครองโลก ๒ อย่ำง หนึ่ง หิริ ควำมละอำยแก่ใจ   

สอง โอตตัปปะ ควำมเกรงกลัว

ธรรมอนัท�ำให้งำม ๒ อย่ำง หนึง่ ขันติ ควำมอดทน สอง โสรัจจะ ควำมเสงีย่ม

บุคคลหำได้ยำก ๒ อย่ำง หนึ่ง บุพการี บุคคลผู้ท�ำอุปกำระก่อน สอง  

กตัญญูกตเวที บุคคลผู้รู้อุปกำระที่ท่ำนท�ำแล้วและตอบแทน

ที่เรียนรู้ด่ังนี้เป็นปริยัติ และเม่ือเรียนรู้ด่ังนี้แล้วก็ต้องมีปฏิบัติ คือด�ำเนิน 

ให้ไปถึง คอืให้มีสตขิึน้ท่ีใจของตนเอง ให้เป็นสตขิึน้ทีใ่จของตนเอง ให้มสีมัปชญัญะขึน้ 

ให้เป็นสัมปชัญญะขึ้นที่ใจของตนเอง ดั่งนี้เป็นต้น เรียกว่ำปฏิบัติหรือเรียกว่ำภำวนำ 

ถ้ำหำกว่ำไม่มีปฏิบัติหรือภำวนำดั่งนี้แล้ว ก็สักแต่ว่ำเรียนรู้เท่ำนั้น ไม่มีธรรมเหล่ำนี ้

ขึ้นในใจของตนเอง ธรรมเหล่ำนี้ไม่เป็นขึ้นไม่เกิดขึ้นที่ใจของตัวเอง ฉะนั้น ปฏิบัติจึง

ส�ำคัญมำก

แม้ในทำงคดีโลกก็เช่นเดียวกัน ก็มีปริยัติคือเรียนรู้และก็ต้องมีปฏิบัติ จึงจะ

ท�ำให้ศิลปวิทยำที่เรียนรู้นั้นเป็นประโยชน์ในกำรใช้สอยขึ้นได้ ยกตัวอย่ำงง่ำย ๆ เช่น

เรยีนรู้วชิำก่อสรำ้ง เช่นสร้ำงบ้ำนสร้ำงเรอืน เป็นช่ำงปนูช่ำงไม้เป็นต้น กต้็องมปีฏิบัติ

คือท�ำ เช่นเป็นช่ำงไม้ก็ต้องมีกำรท�ำ เช่นว่ำท�ำบ้ำนท�ำเรือนไม้ ท�ำตู้ไม้ ท�ำโต๊ะไม้  
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จะต้องมีกำรเลื่อย กำรไสไม้ กำรตัดไม้ กำรตบแต่งไม้ เพื่อให้สำมำรถประกอบเป็น 

ส่วนนัน้ส่วนนีข้องสิง่ของทีจ่ะสร้ำงนัน้ ตลอดจนถึงรูจ้กัแกะสลกัไม้เป็นต้น ต้องท�ำเป็น

จงึจะสำมำรถสร้ำงบ้ำนสร้ำงเรอืน ต่อโต๊ะต่อเก้ำอีเ้ป็นต้นได้ กำรท�ำเป็นนีแ่หละคอืกำร

ปฏิบัติ คือต้องท�ำให้เป็นขึ้นมำได้ ให้มีขึ้นมำได้ เพรำะมีกำรปฏิบัติดั่งนี้ จึงได้มีบ้ำน

เรือนขึ้น มีตึกรำมบ้ำนช่องขึ้น มีโต๊ะมีเก้ำอี้เป็นต้นขึ้น และมีทุก ๆ อย่ำงที่มนุษย์ได้

อำศัยใช้สอยอยู่เพรำะกำรปฏิบัติ ถ้ำเป็นแต่เพียงเรียนรู้เท่ำนั้น ไม่ปฏิบัติ สิ่งเหล่ำนี ้

ก็จะไม่เกิดขึ้นเลย จะไม่มีบ้ำนเรือนเลย จะไม่มีตึกรำมต่ำง ๆ เลย จะไม่มีโต๊ะเก้ำอี ้

ตูต้ัง่อะไรเลย ทุกอย่ำงจะไม่มีถ้ำเพียงแต่เรียนรูแ้ล้วไม่ปฏบิติั คือไม่ท�ำให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ 

แม้แต่กำรปรุงอำหำร เรียนรู้ก็ต้องปฏิบัติแม้แต่กำรหุงข้ำวเท่ำนั้น เรียนรู้ก็

ต้องปฏบิตั ิคอืต้องหงุข้ำวเป็นจงึจะหงุข้ำวได้สุกดเีหมำะส�ำหรบับรโิภค จะท�ำอำหำรอย่ำง

ใดอย่ำงหนึ่งก็ต้องท�ำเป็น จึงจะส�ำเร็จเป็นอำหำรอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ข้ึนมำ เรียนรู้อย่ำง

เดยีวแต่ไม่ท�ำ กไ็ม่บังเกดิเป็นข้ำวสกุ เป็นอำหำรเป็นต้นต่ำง ๆ ขึน้ได้ แม้กำรขีจ่กัรยำน 

เพยีงแต่เรียนรูอ้ย่ำงเดียวหรอืเพยีงแต่ด ูๆ เขำถบีอย่ำงเดยีว ไม่ท�ำกไ็ม่สำมำรถจะถบี

จกัรยำนได้ ไม่สำมำรถจะขบัรถเรอืต่ำง ๆ ได้ แม้ในทำงโลกกต้็องมกีำรปฏบิตัต่ิำง ๆ 

ดังกล่ำวนี้

กำรมีภำวนำดังกล่ำวนี้ คือต้องท�ำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ต้องด�ำเนินไปให้ถึง  

ถึงกำรที่จะสร้ำงสิ่งเหล่ำนั้นขึ้น ที่จะท�ำสิ่งเหล่ำนั้นให้มีให้เป็นขึ้นมำ ให้มีเป็นบ้ำนเป็น

เรือนตึกรำมเป็นโต๊ะเก้ำอี้ เป็นข้ำวสุกเป็นอำหำรเป็นส่ิงนั้นเป็นส่ิงนี้เป็นต้น เหล่ำนี้

เรียกว่ำเป็นปฏิบัติหรือภำวนำทั้งนั้น คู่กันไปกับเรียนรู้

เพรำะฉะนั้น ปฏิบัติ ภำวนำ จึงเป็นส่ิงจ�ำเป็น และในกำรปฏิบัติภำวนำนี้  

จะต้องมีกำรฝึกหัดซ่ึงเป็นภำคปฏิบัติ ดังที่ในบัดนี้แม้ในกำรศึกษำทำงโลก ก็ยังแบ่ง

เป็นภำคทฤษฎีกับภำคปฏิบัติซึ่งต้องมีคู่กันไป ซ่ึงภำคทฤษฎีนั้นเป็นภำควิชำกำร 

เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ ภำคปฏิบัตินั้นเกี่ยวกับกำรกระท�ำ คือต้องประกอบกระท�ำให้เป็น

ให้มีขึ้นมำ ดังที่เรียกว่ำท�ำเป็น เป็นนี่แหละคือตัวภำวนำ และมีนั่นแหละคือตัวภำวนำ 

และกำรทีจ่ะท�ำมที�ำเป็นนัน้ กต้็องมปีฏบิตัคิอืด�ำเนนิไปให้ถงึ ให้ถงึควำมทีจ่ะมจีะเป็น

ขึ้นมำได้นั้น ซึ่งมักจะเรียกกันทั่ว ๆ ไปว่ำกำรกระท�ำ
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ปฏิบัติของภิกษุโดยส่วนรวมก็ได้แก่ สิกขา ๓ ที่แสดงไว้ในต้นนวโกวำท  

วนิยับญัญตัว่ิำสกิขำของภิกษุมี ๓ อย่ำง คือ ศลี สมำธ ิปัญญำ ควำมส�ำรวมกำยวำจำ

ใจให้เรียบร้อยชื่อว่ำศีล กำรรักษำใจม่ันชื่อว่ำสมำธิ ควำมรอบรู้ในกองสังขำรชื่อว่ำ

ปัญญำ อกีอย่ำงหนึง่ สรปุของปฏิบัตท่ีิพระพุทธเจ้ำตรสัไว้ ทีม่ำแสดงไว้ในธรรมวภิาค 

เป็นโอวำทของพระพุทธเจ้ำ ๓ อย่ำง

หนึ่ง เว้นทุจริตคือประพฤติชั่วด้วยกำยวำจำใจ

สอง ประกอบสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกำยวำจำใจ

สาม ท�ำใจของตนให้หมดจดจำกเครือ่งเศร้ำหมองใจ มโีลภโกรธหลงเป็นต้น

ปฏิบัติของภิกษุคือสิกขำ ๓ นี้ ไม่ใช่จ�ำเพำะภิกษุ แม้ส�ำหรับคฤหัสถ์ทั่วไป  

ก็สรุปปฏิบัติเข้ำในสิกขำ ๓ นี่เหมือนกัน อันเรียกว่ำ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมำธิ 

ปัญญำ และไตรสกิขำนีก้ย่็อมำจำกมรรคมอีงค์ ๘ ท่ีพระพทุธเจ้ำได้ตรสัไว้ในปฐมเทศนำ 

คือเทศนำครั้งแรกว่ำ มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่เป็นหนทำงกลำงอันได้แก่ สัมมำ

ทิฏฐิ ควำมเห็นชอบ สัมมำสังกัปปะ ควำมด�ำริชอบ ก็ย่อเข้ำในปัญญาสิกขา สิกขำ

คือปัญญำ สัมมำวำจำ เจรจำชอบ สัมมำกัมมันตะ กำรงำนชอบ สัมมำอำชีวะ เลี้ยง

ชีวิตชอบ ๓ ข้อนี้ก็ย่อเข้ำเป็นศีลสิกขาหรือศีล สัมมำวำยำมะ เพียรชอบ สัมมำสติ 

ระลึกได้ชอบ สัมมำสมำธิ ตั้งใจมั่นชอบ ๓ ข้อนี้ก็ย่อเข้ำเป็นจิตตสิกขา

อีกอย่ำงหนึ่งก็คือพระโอวำท ๓ ก็เท่ำกับไตรสิกขำนี้เอง และพระโอวำท ๓ 

นีก้ม็ำจำกพระโอวำทครัง้ส�ำคญัของพระพทุธเจ้ำทีเ่รยีกว่ำ โอวาทปาฏโิมกข์ ซึง่เป็นกำร

ตรัสสอนวำงหลักพระพุทธศำสนำ หมำยควำมว่ำหลักปฏิบัติว่ำ

สพฺพปาปสฺส อกรณ� กำรไม่ท�ำบำปทั้งปวง

กุสลสฺสูปสมฺปทำ กำรยังกุศลให้ถึงพร้อม

สจิตฺตปริโยทปน� กำรยังจิตของตนให้ผ่องใสหรือผ่องแผ้ว

เอต� พุทฺธำนสำสน� นีเ้ป็นศำสนำคอืค�ำสอนหรอืค�ำส่ังสอนของพระพทุธะ 

 ทั้งหลำย คือของพระผู้รู้ทั้งหลำย ดั่งนี้
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เพรำะฉะนัน้ กำรปฏิบตัติำมสกิขำ ๓ หรอืตำมโอวำท ๓ ดัง่นี ้เป็นกำรปฏบิติั

พระพุทธศำสนำและกต้็องมำจำกค�ำสอนก่อนและเป็นค�ำสอนทีมุ่ง่ให้ปฏบิตั ิเมือ่มปีฏบิตัิ

หรือภำวนำ ให้มีขึ้นในค�ำสอนนี้จึงเป็นปฏิบัติ และนอกจำกนี้ ธรรมทั้งสิ้นนั้นย่อม

ประมวลเข้ำในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ และกิจที่พึงท�ำในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้นก็มี ๔ อย่ำง คือ

หนึ่ง ปริญญา ควำมก�ำหนดรู้หรือควำมรู้รอบคอบ

สอง ปหานะ กำรละหรือควำมละ

สาม สัจฉิกรณะ กำรกระท�ำให้แจ้งหรือควำมกระท�ำให้แจ้ง และ

สี่ ภาวนา ควำมท�ำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น หรือกำรท�ำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น

พึงทรำบว่ำ อริยสัจจ์ท้ัง ๔ น้ันก็ได้แก่ ทุกข์ ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ 

ทุกขนิโรธ ควำมดับทุกข์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ และ

ทกุข์นัน้มกัจะแปลกนัว่ำควำมไม่สบำยกำยไม่สบำยใจชือ่ว่ำทกุข์ แต่ควำมไม่สบำยกำย

ไม่สบำยใจนี้เป็นทุกขเวทนำ ซึ่งเป็นทุกข์อย่ำงหนึ่ง แต่เมื่อจะแปลให้ครอบค�ำว่ำทุกข์

ในความหมายของพทุธศาสนาอย่ำงเตม็ท่ีแล้ว กแ็ปลว่าสิง่ทีท่นอยูย่าก อนัหมำยควำม

ว่ำทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป คือต้องมีเกิดต้องมีดับ สิ่งใดที่มีเกิดขึ้น

เป็นธรรมดำ สิ่งนั้นต้องมีควำมดับไปเป็นธรรมดำ นี่คือทุกข์ ซึ่งเมื่อจ�ำแนกตำมที่

พระพทุธเจ้ำทรงจ�ำแนกเอำไว้ กเ็ป็นสภำวทกุข์หมวดหน่ึง เป็นปกณิณกทกุข์หมวดหนึง่ 

และเป็นทุกข์โดยสรุป

ที่เป็น สภาวทุกข์ น้ันแปลว่ำทุกข์โดยสภำพ คือเป็นทุกข์โดยที่เกิดขึ้นตำม

ภำวะของตนเอง ที่ได้แก่ ชาติ คือควำมเกิดเป็นทุกข์ ชรา ควำมแก่เป็นทุกข์ มรณะ  

ควำมตำยเป็นทุกข์ นี้เรียกว่ำสภำวทุกข์ ทุกข์โดยสภำพ เพรำะทุกคนที่เกิดมำตั้งแต่

ชำติคือควำมเกิด แล้วก็เป็นแก่เป็นตำย ภำวะเหล่ำนี้เกิดขึ้นตำมเหตุปัจจัยของตนเอง  

เรียกว่ำเป็นไปตำมภำวะ เป็นไปของตนเอง ไม่ต้องมีใครมำท�ำให้เป็น ก็เป็นไปตำม

ภำวะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของตนเอง เว้นไว้แต่ควำมตำยที่อำจจะมีโดยฆำตกรรมหรือ

โดยอุบัติเหตุ แต่อำกำรที่ตำยนั้นก็เป็นลักษณะของตนเอง จึงเป็นสภำวทุกข์

ส่วนปกิณณกทกุข์ ทกุข์เบด็เตลด็นัน้ เป็นทกุข์ท่ีเกดิขึน้ทำงจติใจต่ำง ๆ ได้แก่ 

โสกะ ควำมแห้งใจ ปรเิทวะ ควำมรญัจวนใจ ควำมคร�ำ่ครวญ ทุกขะ ควำมไม่สบำยกำย 
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โทมนัสสะ ควำมไม่สบำยใจ อุปำยำสะ ควำมคับแค้นใจ ท่ีเรำสวดกันอยู่เวลำเช้ำ  

ย่อลงกเ็ป็น ๒ คอื ควำมประจวบกบัสตัว์สงัขำรทัง้หลำยท่ีไม่เป็นทีรั่ก ควำมพลดัพรำก

จำกสัตว์สังขำรทั้งหลำยที่เป็นที่รัก ย่อลงอีกก็เป็น  ๑ คือปรำรถนำไม่ได้สมหวัง

ทุกข์โดยสรุปนั้น ก็ได้แก่ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประกำร คือ รูปขันธ์ กอง

รปู เวทนำขนัธ์ กองเวทนำ สญัญำขนัธ์ กองสญัญำ สงัขำรขนัธ์ กองสงัขำร คอืควำม

ปรุงคิดหรือคิดปรุง และวิญญำณขันธ์ กองวิญญำณ คือควำมรู้ที่เป็นเห็น เป็นได้ยิน 

เป็นได้ทรำบ เป็นได้คิด ในเมื่ออำยตนะภำยใน-ภำยนอกประจวบกันเหล่ำนี้ 

ชื่อว่ำเป็นทุกข์ เพรำะเป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับเป็นธรรมดำ และเรียกย่อได้ว่ำ ทุกขทุกข์ 

เป็นทกุข์โดยควำมเป็นทกุข์ทีจ่�ำแนกออกได้เป็นอย่ำง ๆ และทีมั่กปรำกฏเป็นควำมไม่

สบำยกำยควำมไม่สบำยใจประกอบอยู่ด้วย แต่อนัทีจ่รงินัน้ แม้เป็นควำมสขุกำยสขุใจ

ก็เป็นทุกข์เหมือนกัน เพรำะเป็นสิ่งท่ีต้องเกิดต้องดับ ทุกข์ที่จ�ำแนกออกเป็นข้อ ๆ  

ดั่งนี้เป็นทุกขทุกข์ ทุกข์ที่โดยเป็นทุกข์อย่ำงนั้น เป็นทุกข์อย่ำงนี้ และเมื่อมุ่งถึงอำกำร

ทุกข์คือควำมท่ีต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปและส่ิงท่ีจะเป็นทุกขทุกข์ คือเป็นทุกข์

อย่ำงนัน้อย่ำงนี ้ท่ีเป็นวิปริณามทกุข์ดงักล่ำวก็เพรำะว่ำเป็นสงัขาร คอืเป็นสิง่ผสมปรงุ

แต่ง ทุกอย่ำงที่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งชื่อว่ำทุกข์ทั้งนั้น

และสิ่งที่ชื่อว่ำเป็นสังขำรปรุงแต่ง ก็คือสิ่งที่มีลักษณะ ๓ อย่ำง คือ

หนึ่ง อุปฺปาโท ปญฺญายติ ควำมเกิดขึ้นปรำกฏ

สอง วโย ปญฺญายติ ควำมเสื่อมสิ้นไปปรำกฏ

สาม ิตสฺส อญฺญถตฺต� ปญฺญายติ เมือ่ต้ังอยู ่ควำมแปรปรวนเปลีย่นแปลง 

  เป็นอย่ำงอื่นปรำกฏ

เหล่ำนี้ชื่อว่ำสังขำร สิ่งท่ีชื่อว่ำสังขำรนั้นจะต้องประกอบด้วยลักษณะทั้ง ๓  

ดังที่กล่ำวมำนี้ และเมื่อเป็นสังขำรคือสิ่งผสมปรุงแต่ง จึงอยู่ในลักษณะที่ว่ำ “สิ่งใดสิ่ง

หน่ึงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา″ ฉะนั้น  

จึงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับ เหล่ำนี้เรียกว่ำสังขำรทั้งนั้น และเม่ือชื่อว่ำสังขำรก็ต้อง 

เปน็ทกุข์ คอืเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไมไ่ด ้แปลว่ำทนอยูไ่ด้ยำก ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป 

คือต้องเกิด-ดับ
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เพรำะฉะนั้น ทุกขอริยสัจจ์หรือทุกขสัจจะ ข้อที่ ๑ ของอริยสัจจ์นี้ จึงมีกิจที่

พึงปฏิบัติได้แก่ปริญญำ คือควำมรู้รอบคอบหรือควำมก�ำหนดรู้ ท�ำควำมรู้จักว่ำสิ่งที่

เป็นสังขำรทั้งหมดจะต้องเป็นทุกข์ดั่งนี้ น่ีเป็นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในอริยสัจจ์ ข้อที่ ๑  

ในนวโกวำทท้ังหมดนั้น ข้อธรรมท่ีแสดงถึงขันธ์ ธำตุ อำยตนะ ทั้งหมดรวมเข้ำใน 

ข้อท่ี ๑ นีท้ัง้น้ัน ซ่ึงผูป้ฏิบตัจิะต้องปฏิบตัทิ�ำควำมก�ำหนดรู้ให้รูจ้กัว่ำเป็นทกุข์อย่ำงนี ้ๆ 

คอืเป็นทกุข์ได้แก่เป็นวปิรณิำมะ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป เป็นวปิรณิำมะอย่ำงไร 

คือต้องเป็นสิ่งที่เกิด ต้องเป็นสิ่งที่ดับ ให้ก�ำหนดรู้ดั่งนี้ แต่ไม่ต้องไปฆ่ำไปท�ำลำย  

เพรำะฉะน้ัน คนที่ฆ่ำตัวตำยจึงชื่อว่ำปฏิบัติผิดพระพุทธศำสนำ เพรำะว่ำส่ิงที่ฆ่ำคือ

สังขำร ร่ำงกำยจิตใจอันเป็นขันธ์ ๕ หรือย่อลงเป็นนำมรูปนี้เอง ซึ่งสิ่งนี้พระพุทธเจ้ำ

ตรัสสอนให้ก�ำหนดรู้เพรำะรวมอยู่ในทุกขสัจจะ สภำพที่จริงคือทุกข์ข้อแรก ถ้ำจะฆ่ำ

ก็ต้องฆ่ำตัวควำมอยำกคือควำมอยำกตำย เพรำะควำมตำยนั้นไม่ต้องอยำกหรือไม่

อยำกก็ต้องตำยอยู่น่ันเอง แต่ควำมอยำกตำยนั้นเป็นตัณหำอย่ำงหนึ่ง ต้องฆ่ำตัว 

ควำมอยำกตำยเสีย และกำรที่บัญญัติศีลข้อที่ ๑ ไม่ฆ่ำสัตว์ ก็โดยที่กำรฆ่ำสัตว์นั้น 

กคื็อกำรฆ่ำสงัขำร กำรท�ำลำยชวีติร่ำงกำยจติใจของมนษุย์และสตัว์เดรจัฉำนทัง้หลำย 

ซึ่งไม่ใช่กิจในพระพุทธศำสนำให้ต้องไปฆ่ำแม้ตัวเองดังกล่ำว

แต่ กิจในพระพทุธศาสนา ทีต้่องกำรกค็อืให้พจิำรณำว่ำชวีติร่ำงกำยจติใจของ

สตัว์ทัง้หลำยรวมท้ังตวัเองด้วย เป็นสงัขำรคอืส่ิงผสมปรงุแต่ง คอืต้องเป็นทกุข์ คือต้อง

แปรปรวนเปลีย่นแปลง ต้องเกดิ-ดบั ไตรลกัษณ์ คอืลักษณะเครือ่งก�ำหนดหมำย ๓ อย่ำง 

ได้แก่ อนิจจลักขณะ เครื่องก�ำหนดหมำยว่ำอนิจจะ คือไม่เที่ยง ทุกขลักขณะ เครื่อง

ก�ำหนดหมำยว่ำเป็นทุกข์ อนัตตลักขณะ เครื่องก�ำหนดหมำยว่ำอนัตตำ มิใช่ตัวตน 

กไ็ด้แก่กำรพจิำรณำในทกุขอรยิสจัจ์นีเ้อง ซึง่จ�ำแนกวธิพีจิำรณำไปในลกัษณะคือเครือ่ง

ก�ำหนดหมำยของสังขำรทั้งหลำย คือบรรดำสังขำรท้ังหลำยน้ัน ท้ังเป็นสังขำรท่ีมีใจ

ครอง เช่นชวิีตร่ำงกำยจติใจของมนษุย์และสตัว์เดรจัฉำนทัง้หลำย และสงัขำรทีไ่ม่มใีจ

ครองเป็นคู่กัน ได้แก่ต้นไม้ ภูเขำเป็นต้น และบรรดำวัตถุต่ำง ๆ ก็ล้วนเป็นสิ่งที่เรียก

ว่ำเป็นสงัขำรคือสิง่ผสมปรุงแต่งเหมือนกันทัง้หมด ต้องเป็นทกุข์ อยูใ่นทกุขอรยิสัจจ์นี้ 

ซึ่งวิธีพิจำรณำนั้นอำจจ�ำแนกออกได้ดังกล่ำวคือเป็นไตรลักษณะ
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หรือว่ำอีกประกำรหนึ่ง แสดงเป็น ทไวลักษณ์ คือลักษณะ ๒ ดังที่เรำสวด

กันอยู่ในเวลำเช้ำ คือ อนิจจะ ไม่เที่ยง อนัตตำ มิใช่อัตตำตัวตน ก็เพรำะว่ำเมื่อยก

เอำทกุขอริยสจัจ์เป็นทีต่ัง้แล้วซึง่เป็นทีร่วมแล้วกอ็ำจแสดงได้เป็นทไวลกัษณ์หรอืทวลิกัษณ์ 

ลักษณะ ๒ คือเพียงอนิจจะกับอนัตตำ แต่โดยท่ัวไปนั้นไม่ได้แสดงอริยสัจจ์น�ำ คือ 

ทกุขอรยิสจัจ์ แต่มักแสดงเป็นไตรลักษณ์ และวำงทกุข์เอำไว้เป็นที ่๒ คืออนจิจลักขณะ 

ทกุขลกัขณะ อนตัตลกัขณะ เพรำะว่ำสงัขำรเหล่ำนีห้รอืว่ำสงัขำรทัง้หมดมลีกัษณะคอื

เครื่องก�ำหนดหมำยของตนเองท่ีบังเกิดขึ้นที่ตัวสังขำรเองทุกประกำร ว่ำไม่เที่ยง 

อย่ำงน้ันอย่ำงนี้ เป็นทุกข์อย่ำงนั้นอย่ำงนี้ เป็นอนัตตำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ ดูเข้ำไปที ่

ตัวสังขำรเองก็จะเห็นได้

เพรำะฉะน้ัน กำรเห็นควำมจริงที่สังขำรเองนี้ จึงมิได้คิดปรุงขึ้น แต่ว่ำเป็น

ควำมจริงที่ปรำกฏอยู่ที่ตัวสังขำรทั้งหลำยว่ำไม่เที่ยง เป็นสิ่งที่ต้องเกิด-ดับ เป็นทุกขะ 

คือทนอยู่ไม่ได้ ต้องถูกควำมเกิดควำมดับนั้นบีบคั้นอยู่ตลอดเวลำ ให้ต้องแปรปรวน

เปล่ียนแปลงไปไม่มีหยดุ ตัง้แต่เกดิจนถึงดบั และเป็นส่ิงทีเ่ป็นอนตัตำ มใิช่อัตตำตวัตน 

ควำมเป็นอัตตำตัวตนน้ัน เป็นเพียงควำมยึดถือหรือว่ำเป็นสมมติบัญญัติขึ้นมำ  

แต่ควำมจริงนั้นไม่มี จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือว่ำนี่เป็นของเรำ เรำเป็นส่ิงนี้ ส่ิงนี้เป็น

อตัตำตวัตนของเรำ หรอืเรยีกสัน้ว่ำเป็นตวัเรำของเรำ ต้องกำรให้พจิำรณำให้เห็นสจัจะ

คอืควำมจรงิดัง่นี ้ไม่ใช่ให้ไปฆ่ำให้ไปท�ำลำย ไม่ว่ำจะเป็นสงัขำรของใคร แม้ของตนเอง 

ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งใด ต้องกำรให้ท�ำควำมก�ำหนดรู้ ให้รู้รอบคอบว่ำไม่เที่ยง เป็นทุกข์  

เป็นอนตัตำอย่ำงนี ้หรอืสรปุเข้ำว่ำเป็นทกุขสจัจะ เป็นทกุข์อย่ำงนี ้นีต้่องกำรให้ปฏบิตัิ

อย่ำงนี้ อันนี้เรียกว่ำปริญญำคือควำมรู้รอบคอบหรือควำมก�ำหนดรู้

ส่วนข้อสอง ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์นั้น กิจที่พึงท�ำคือละเสีย เพรำะว่ำ

อันเหตุให้เกิดทุกข์นั้น ได้แก่ ตัณหา ควำมดิ้นรนทะยำนอยำก ที่พระพุทธเจ้ำทรงยก 

ขึน้มำ ได้แก่ กามตณัหา ควำมดิน้รนทะยำนอยำกไปในกำม คอื ในรปู เสียง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ ทีน่่ำรกัใคร่ปรำรถนำพอใจ หรอืด้วยอ�ำนำจของ กิเลสกาม กเิลสเป็นเหตใุคร่ 

ภวตัณหา ควำมดิ้นรนไปในภพคือควำมเป็นนั่นเป ็นนี่ อยำกเป็นนั่นเป ็นนี่  

วิภวตัณหา ควำมดิ้นรนไปในวิภพคือควำมไม่ชอบส้ินไปหมดไป ก็มีควำมหมำย 
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ครอบถึงบรรดำกิเลสทั้งหมด และครอบไปถึงบำปอกุศลทุจริตทั้งหลำยทั้งหมด  

ที่เป็นควำมชั่ว จำกกรรมคือกำรงำนที่กระท�ำทำงกำย ทำงวำจำ ทำงใจ หรือจะกล่ำว

ว่ำกรรมคือกำรงำนที่กระท�ำทำงกำย ทำงวำจำ ทำงใจ ที่เป็นบำปอกุศลทุจริตทั้งหมด

กไ็ด้ เพรำะฉะนัน้ กำรละจึงหมำยควำมว่ำ ละบรรดำกเิลสเครือ่งเศร้ำหมองของจติใจ

ทัง้หมด อนัมี อวิชชา คือควำมไม่รูใ้นสจัจะคอืควำมจริงเปน็หัวหนำ้ ยกเอำตณัหำขึน้

เป็นท่ีตัง้กเ็พรำะว่ำรูไ้ด้ง่ำย เพรำะตณัหำนัน้เมือ่บังเกดิขึน้ท่ีใจของใครกร็ูไ้ด้ว่ำนัน่แหละ

คือทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

เพรำะฉะนัน้ กจิทีพ่งึท�าในอรยิสจัจ์ข้อที ่๒ นีก็้คือ ปหานะ การละ คอืให้ละ

ทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ เสยีสละเสยีหรอืว่ำฆ่ำเสยี เพรำะฉะนัน้ เมือ่เกดิโลภะคอื

ควำมโลภข้ึนในทรัพย์สมบัติของใคร ก็ให้ละตัวควำมโลภนั้นเสีย แล้วกำรลักขโมย 

ก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อเกิดโทสะคือควำมโกรธแค้นขัดเคืองขึ้นมำ จะท�ำร้ำยชีวิตร่ำงกำยใคร 

ก็ฆ่ำตัวโทสะ ละตัวโทสะนั้นเสีย ก็ไม่ต้องไปฆ่ำใคร ท�ำลำยใคร เม่ือเกิดควำมหลง 

ยดึถอือยูใ่นสิง่ใด กใ็ห้ละโมหะคือควำมหลงยึดถือสยบอยู่ในส่ิงนัน้เสีย หรอืว่ำเมือ่หลง

เข้ำใจผิดอยู่ในสิ่งใด ก็ให้ละโมหะคือควำมหลงนั้นเสีย ก็จะไม่ยึดถือผิดต่อไปหรือ 

ไม่ยึดถือต่อไป แม้เม่ือเกิดตัณหำคือควำมดิ้นรนทะยำนอยำกข้ึนอย่ำงที่เรียกยกเอำ 

ข้อนี้ขึ้นมำเป็นที่ตั้งในกำรแสดงทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ก็ละตัณหำเสีย

อนักเิลสกองโลภ โกรธ หลง หรอืว่ำกองรำคะ ควำมตดิใจยนิดี หรอืว่ำโทสะ 

โมหะ อนัเป็นกเิลส ๓ กองทีแ่สดงว่ำเป็นอกศุลมูลคอืมูลของอกศุลทัง้ปวง หรอืว่ำแม้

ยกตณัหำคอืควำมดิน้รนทะยำนอยำกนีข้ึน้แสดงกต็ำม กเิลสเหล่ำนีก้บ็งัเกดิขึน้ร่วมกนั

ไปน่ันเอง เป็นแต่เพยีงว่ำยกขึน้ลกัษณะใดลักษณะหนึง่ของกเิลสตำมอำกำรของกเิลส 

จงึได้ตัง้ชือ่ตำมอำกำรของกเิลส ในควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงนัน้ ย่อมมตีณัหำ

คือควำมดิ้นรนทะยำนอยำกรวมอยู่ด้วย แต่ว่ำเมื่อเรียกเอำอำกำรของจิตใจที่อยำกได้  

กเ็รยีกว่ำโลภะ ทีย่นิดตีดิอยูค่อืตดิใจ ทีเ่รยีกว่ำรกัใคร่กเ็รยีกว่ำรำคะ มุง่อำกำรทีข่ดัใจ

ขัดเคืองพลุ่งพล่ำนก็เรียกว่ำโทสะ เมื่อมุ่งอำกำรที่ไม่รู้จริงและสยบอยู่ในควำมไม่รู้จริง

หรือเข้ำใจผิด สยบอยู่ในควำมเข้ำใจผิดนั้น ก็เรียกว่ำโมหะ และเมื่อมุ่งอำกำรของจิต

ในขณะที่มีรำคะหรือโลภะ โทสะ โมหะนั้น ว่ำเป็นจิตที่ไม่สงบ แต่ว่ำดิ้นรนกวัดแกว่ง

กระสับกระส่ำยหรือทะยำนไปต่ำง ๆ ก็เรียกว่ำตัณหำ เพรำะฉะนั้น รำคะหรือโลภะ
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โทสะ โมหะ กต็ณัหำนัน้เอง หรอืว่ำตณัหำนัน้ก็คือรำคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะ นัน้เอง 

แต่ว่ำเรียกชื่อแตกต่ำงกันออกไปตำมอำกำรของจิตใจในขณะที่กิเลสเหล่ำนี้บังเกิดขึ้น 

ทั้งหมดนี้กิจที่พึงท�ำก็คือปหำนะ คือกำรละเสีย

ข้อที่ ๓ คือ สัจฉิกรณะ ควำมกระท�ำให้แจ้งหรือกำรกระท�ำให้แจ้งซึ่งควำม

ดบัทกุข์น้ี กค็อืดบัตณัหำ ควำมดิน้รนทะยำนอยำก หรอืดับกเิลส ดบับำปอกศุลทจุรติ

ต่ำง ๆ ทีเ่ป็นอกุศลกรรม อันเป็นผลท่ีเกิดสืบเนือ่งมำจำกกเิลส แต่ว่ำเมือ่มำเป็นอกศุล

กรรมขึน้ กเ็ป็นเหตุให้เกดิทุกข์เช่นเดยีวกนั และเมือ่ดับเสียได้คอืละเสียได้ ด้วยปหำนะ

คอืกำรละในข้อที่ ๒ กย่็อมจะได้รับผลของกำรละนัน้ จงึกระท�ำให้แจ้ง ผลของกำรละ

นัน้ทีใ่จของตวัเอง คือดใูจของตัวเองท่ีได้รบัควำมสงบ และควำมสุขทีเ่กดิจำกควำมสงบ 

เพรำะละเหตุให้เกิดทุกข์ได้ คือละตัณหำได้เป็นต้น ข้อนี้ก็เป็นข้อส�ำคัญ ก็จะท�ำให ้

ได้รู้ผลดีของกำรที่ละเหตุให้เกิดทุกข์ได้ คือตัวควำมสงบใจและควำมสุขที่เกิดจำก 

ควำมสงบนั้น

แต่ในเบื้องต้นนั้นอำจจะรู้ยำก เพรำะมีผล ๒ อย่ำงบังเกิดขึ้นซึ่งใจนี้ต้องได้

รับไปพร้อม ๆ กัน คือว่ำถึงผลที่ใจนี้ได้รับพร้อม ๆ กันนั้น เป็นควำมทุกข์อย่ำงหนึ่ง 

เป็นควำมสขุอย่ำงหนึง่ ควำมสขุนัน้กเ็กิดจำกกำรทีล่ะตณัหำได้ดงักล่ำว หรอืสงบเหตุ

ให้เกดิทกุข์ได้ดังกล่ำว ควำมทกุข์นัน้เกดิจำกกเิลสนัน้เองหรอืว่ำเหตใุห้เกดิทกุข์นัน้เอง

ที่จะต้องละไป มีตัณหำเป็นต้น เพรำะว่ำตัณหำเป็นต้นนั้น ย่อมไปด้วยกันกับ นันทิ 

คือควำมเพลิน ราคะ คือควำมติดใจอันเป็นฝ่ำยกำม เม่ือจิตใจนี้มีตัณหำบังเกิดขึ้น  

ก็ย่อมจะมีควำมเพลินอันเป็นนันทิ กับควำมติดใจอันเป็นรำคะ ไปกับควำมอยำกนั้น 

ในกำมทั้งหลำย ในภพ คือควำมเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งหลำย ในวิภพคือควำมไม่เป็นนั่นไม่

เป็นนี่ที่ไม่ชอบทั้งหลำย แปลว่ำใจยังอำลัยอยู่กับตัณหำ ยังอยู่กับนันทิคือควำมเพลิน

ไปในตณัหำ  ควำมตดิใจอยูใ่นตณัหำ พร้อมกบัในอำรมณ์ของตัณหำทัง้หลำย ซึง่เป็น

ทั้งกำม ทั้งภพคือควำมเป็นนั่นเป็นนี่ ทั้งวิภพคือควำมไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ ครั้นมำถูก

ควำมเพียรพยำยำมที่จะละ ใจก็ไม่อยำกที่จะละ เพรำะใจยังชอบอยำกอยู่ ใจยังชอบ

ควำมเพยีรอยู่ ใจยังชอบควำมติดใจและสิง่ทีต่ดิใจนัน้อยู ่เพรำะฉะนัน้ เมือ่มำพยำยำม

ละเสียด้วยศีลคือควำมงดเว้น ไม่กระท�ำไปด้วยอ�ำนำจของตัณหำก็ดี ด้วยสมำธิคือ

ควำมที่เหมือนอย่ำงบังคับใจให้ตั้งอยู่ในกรรมฐำนที่เป็นที่ตั้งของสมำธิก็ดี ด้วยปัญญำ 
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คือให้พิจำรณำให้เห็นธรรมดำของสังขำรทั้งหลำยก็ดี ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว ใจก็ย่อมจะ

ด้ือดึง ดิ้นรนกวัดแกว่ง ไม่ต้องกำรท่ีจะงดเว้น ไม่ต้องกำรท่ีจะตั้งอยู่ในกรรมฐำน  

ไม่ต้องกำรท่ีจะพิจำรณำให้เหน็อนิจจะ ทุกขะ อนตัตำ เป็นธรรมดำของสังขำรทัง้หลำย 

ไม่มีควำมสุขในกำรท่ีจะปฏิบัติดั่งน้ี จึงได้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ำยที่จะออกไป 

ออกไปสู่ตัณหำ อำรมณ์ของตัณหำสู่ควำมเพลิน สู่อำรมณ์ของควำมเพลิน สู่ควำม

ติดใจ อำรมณ์ของควำมติดใจทั้งหลำยนั้น

คร้ันเมื่อมำบีบบังคับให้อดทน งดเว้นด้วยศีล อยำกจะท�ำนั่นอยำกจะท�ำนี่ 

ก็ท�ำไม่ได้ ด้วยสมำธิ ให้สงบอยู่ในกรรมฐำน ให้พิจำรณำให้เห็นธรรมของสังขำร  

กเ็หน็ไปตรงกนัข้ำม ไม่พอใจทีจ่ะตัง้อยูใ่นกรรมฐำน เห็นว่ำแห้งแล้งไม่มคีวำมสุขอะไร 

พิจำรณำในธรรมดำของสังขำรจะเห็นว่ำแห้งแล้ง ท�ำให้ใจห่อเห่ียวไม่มีควำมสุขอะไร 

เพรำะฉะนั้น จึงเป็นทุกข์ขึ้น ไม่เป็นสุขอยู่ในศีล ในสมำธิ ในปัญญำ ถ้ำเป็นพระก็จะ

ร้อนผ้ำเหลอืง จนถงึไม่สำมำรถจะครองผ้ำเหลอืงอยู่ได้ เพรำะเป็นทุกข์ แล้วกเ็ลยโทษ

ว่ำเป็นทุกข์เพรำะกำรปฏิบัติในสิกขำคือศีล สมำธิ ปัญญำ แต่ไม่โทษว่ำเป็นทุกข์เพรำะ

ตณัหำ ส่วนควำมสขุท่ีได้จำกกำรปฏิบัตใินสิกขำคอืศลี สมำธ ิปัญญำ ซึง่มอียูใ่นขณะที่

ปฏบิตัน้ัินมองไม่เหน็ เพรำะว่ำถกูควำมทกุข์ทีไ่ด้จำกตณัหำนัน้ เพรำะเหตวุ่ำไม่ปฏบิตัิ

ตำมใจของตัณหำมำปิดบังเสียหมด จึงท�ำให้ปฏิบัติในสิกขำต่อไปไม่ได้ เพรำะไม่เห็น

ผลของกำรปฏิบัติในไตรสิกขำ อันนี้ส�ำคัญ ถ้ำหำกว่ำไม่เห็นผลของกำรปฏิบัติใน

ไตรสิกขำ เห็นแต่ควำมทุกข์ ซ่ึงโทษว่ำควำมทุกข์นั้นเกิดจำกผลของกำรปฏิบัติใน

ไตรสิกขำ ไม่โทษว่ำควำมทุกข์เกิดจำกตัณหำ ก็ท�ำให้ทิ้งไตรสิกขำ เวียนมำปฏิบัติใน

ตัณหำคือควำมด้ินรนทะยำนอยำกซ่ึงเป็นตัวสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์น้ัน เพรำะว่ำมี

ควำมเพลนิมคีวำมตดิใจอยูใ่นอำรมณ์ของกำมนัน้เป็นเครือ่งล่อใจ สำมญัชนมกัจะเป็น

อย่ำงนี ้ไม่ว่ำจะเป็นบรรพชิต ไม่ว่ำจะเป็นคฤหสัถ์ เมือ่มำจบัปฏิบตัใินธรรม กม็กัจะเป็น

อย่ำงน้ี เพรำะฉะนัน้ พระพทุธเจ้ำจงึได้ตรสัสอนให้ท้ังพระเก่ำท้ังพระใหม่และทุก ๆ บคุคล 

ปฏบิตัใินสตปัิฏฐำนท้ัง ๔ อยูเ่นอืง ๆ อยูเ่สมอ ๆ ซึง่จะเป็นเครือ่งป้องกนัจติใจนีไ้ม่ให้

น้อมไปในตณัหำกเิลสทัง้หลำย และในอำรมณ์ของตณัหำกเิลสเหล่ำนัน้ แต่ให้น้อมเข้ำ

มำในสติปัฏฐำนแทนอยู่เสมอ ๆ และเมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ย่อมจะได้พบกับควำมสงบที่

เกิดจำกกำรปฏิบัติในสติปัฏฐำนก็นับเนื่องอยู่ในไตรสิกขำนั่นแหละ เมื่อปฏิบัติในสติ
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ปัฏฐำน กเ็ป็นอนัว่ำได้ปฏบิตัใินไตรสกิขำด้วยไปพร้อม ๆ กนั มศีลี มสีมำธ ิมปัีญญำ 

อยู่ในกำรปฏิบัติในสติปัฏฐำนนั้นไปด้วยพร้อม ๆ กัน เป็นไปเอง เป็นเรื่องของธรรม

ปฏบิตัซิึง่มทีำงไปเป็นอันเดยีวกนั จะยกข้อไหนมำแสดงกต็ำมเมือ่ปฏบิตัแิล้วกเ็ข้ำทำง

อันเดียวกันหมด คือน�ำจิตไปสู่ควำมสงบจำกกิเลสและกองทุกข์ทั้งนั้น

เพรำะฉะนั้น ในอนุสสติ ๑๐ ข้อที่ ๑๐ จึงได้มีข้อ อุปสมานุสสติ อันได้แก่

ควำมระลึกถึงคุณของพระนิพพำน ซึ่งเป็นท่ีระงับกิเลสและกองทุกข์คือระลึกถึง 

ควำมสงบนั้นเอง ซ่ึงควำมสงบท่ีสุดน้ันก็คือพระนิพพำน เป็นยอดควำมสงบและเป็น

ควำมสงบอย่ำงยอด จึงระลึกถงึคุณของพระนพิพำนซึง่เป็นยอดของควำมสงบหรอืควำม

สงบอย่ำงยอด ซึง่เป็นทีร่ะงบัคอืสงบนัน้เองซึง่กเิลสและกองทกุข์ทัง้ส้ิน ให้มำระลกึถึง

อยู่เสมอ และก็ให้ระลึกว่ำจิตใจท่ีมีกิเลสมีตัณหำเป็นต้นดังกล่ำวนั้นเหมือนดังจิตใจที่

เป็นโรค และเมื่อหมอให้ยำระงับโรค กำรใช้ยำของหมอครั้งแรก ๆ นั้น ผลของยำที่

ปรำกฏขึน้ยงัน้อย อำกำรของโรคยงัมำกกว่ำ จงึรูส้กึเหมอืนอย่ำงว่ำยงัไม่ได้ผลเหมอืน

อย่ำงคนทีเ่ป็นไข้หรอืว่ำเป็นโรคเรือ้รงัเพรำะว่ำโรคกเิลสนีเ่ป็นโรคเร้ือรัง เม่ือใช้ยำของ

หมอทแีรกนัน้ อันท่ีจรงิยำก็เข้ำแก้แล้ว แต่ค่อย ๆ แก้ทลีะน้อย ผลของยำยงัไม่ปรำกฏ

ให้เหน็ให้รูส้กึ ยงัรูส้กึอยูแ่ต่อำกำรของโรคทีเ่ป็นทกุขเวทนำต่ำง ๆ จงึยงัมทีกุขเวทนำ

ครอบง�ำอยู ่แต่ว่ำตวัเวทนำทีเ่ป็นสขุอนัเป็นผลของยำนัน้ยังน้อย แต่แม้เช่นน้ัน กใ็ห้มี

ควำมรู้สึกไว้ว่ำยำต้องให้ผล เป็นกำรเชื่อยำไว้ก่อนว่ำยำต้องให้ผล ในเม่ือได้หมอท่ีดี

ที่สุดแล้วยำก็ต้องให้ผล ต้องเชื่อไว้ก่อนแม้ว่ำยำยังไม่ได้ให้ผล พยำยำมที่จะใช้ยำตำม

ที่หมอสั่ง ใช้ไปเรื่อย ๆ ยำนั้นก็เข้ำไประงับโรคไปเรื่อย ๆ สักระยะหนึ่งก็จะเริ่มรู้สึก

ได้ผลว่ำค่อยมีควำมสุขขึ้น และควำมทุกข์ท่ีเป็นทุกขเวทนำก็น้อยลง แต่ว่ำโรคเริ่มท่ี 

จะหำย และเป็นไปดั่งนี้โดยล�ำดับ จนถึงเมื่อโรคหำยมำกแล้ว สุขเวทนำที่เกิดจำกยำ

ก็มำกขึ้น ทุกขเวทนำท่ีเกิดจำกโรคก็น้อยลง จนถึงเมื่อโรคหำย ทุกขเวทนำจำกโรค 

ก็หมดไป เหลือแต่ตัวสุขเวทนำที่เกิดจำกยำที่หมอให้นั้นอย่ำงเดียว

เพรำะฉะนัน้ ในชัน้แรกจงึต้องม ีขนัต ิคอือดทนไว้ก่อนและเมือ่ได้รบัทกุข์ขึน้

เป็นทุกข์ทำงใจ อึดอัด เดือดร้อน วุ่นวำย ดิิ้นรน กวัดแกว่ง ไม่สงบ ก็จะไม่โทษว่ำ

เป็นเพรำะสิกขำวนิยั ธรรมปฏบัิต ิต้องโทษว่ำเพรำะตณัหำ ควำมดิน้รน ทะยำนอยำก 
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ของใจเอง ของนันทิคือควำมเพลินในใจเอง ของรำคะคือควำมติดใจยินดีในใจเอง  

ในอำรมณ์ทีเ่ป็นกำมท้ังหลำย เหมือนอย่ำงเป็นตวัโรคทีย่งัให้เกดิทกุขเวทนำ แต่เพรำะ

ปฏิบัติตำมใจได้ทุกขเวทนำก็หำยไป เพรำะว่ำกิเลสท้ังปวงนี้ท่ีชำวโลกท้ังหลำยแก้กัน 

กแ็ก้กนัด้วยกำรปฏบิตัติำมใจ ใจต้องกำร เป็นตัณหำอยูใ่นอะไร กป็ฏบัิตติำมตณัหำเสยี 

ตัณหำน้ันก็สงบ เพลินในอะไร ติดใจในอะไร พยำยำมให้ได้มำเสีย ควำมเพลิน  

ควำมติดใจนั้นก็สงบไปในเร่ืองนั้น แต่ก็ยังสยบติดอยู่คือปฏิบัติตำมใจ แก้ด้วยกำร

ปฏิบตัติำมใจ ถ้ำหำกว่ำไม่ปฏบัิตติำมใจกเ็ป็นทกุข์ท�ำให้อยู่ไม่ตดิ เหมอืนคนทีต้่องกำร

อะไรรุนแรง อยำกจะได้อะไรรุนแรง ต้องไปให้ได้ ต้องไปท�ำอย่ำงนั้นให้ได้ ถ้ำหำกว่ำ

ไม่ยอมไปกด็ิน้รน ทรุนทรุำย จบัใส่ห้องขงั ใส่กญุแจเอำไว้ กจ็ะดิน้รนอยูใ่นห้องนัน้ถ้ำ

ออกไปไม่ได้ จนกว่ำควำมต้องกำรนั้นสงบ ควำมทุกข์ต่ำง ๆ ก็สงบ

เพรำะฉะนั้น พระพุทธเจ้ำจึงไม่ตรัสสอนให้ตำมใจ แต่ตรัสสอนให้สงบใจเสีย 

ใจต้องกำรอะไรรนุแรงซึง่เป็นกเิลสเป็นตัณหำ ก็อดกล้ัน งดเว้นไว้เสยี มขัีนต ิควำมอดทน 

จึงได้ตรัสเอำไว้ว่ำ “ขนตฺ ิพล� ว ยตนี� ขนัตเิป็นก�าลงัของนกัพรตทัง้หลาย″ เพรำะฉะน้ัน 

เมื่อมีขันติเป็นก�ำลังอยู่ดั่งนี้ ก็เหมือนดังจับจิตใส่ห้องขังเอำไว้ ให้ดิ้นรนอยู่ในห้องของ

ใจอันนี้ ไม่ยอมให้ออกมำทำงกำย ทำงวำจำสักพักจิตก็สงบ และเมื่อสงบแล้ว 

ก็เป็นสุข จึงดูตัวควำมสงบ ให้รู้จักตัวควำมสงบและควำมสุขท่ีเกิดจำกควำมสงบนั้น 

ในขณะที่ปฏิบัติทุกครำว ให้รู้จักว่ำเม่ือปฏิบัติทุกครำวแล้วจะต้องได้รับควำมสงบเป็น

ผลทัง้นัน้ เหมอืนอย่ำงกนิยำของหมอท่ีถูกกบัโรคเข้ำไป กย่็อมได้รบัผลทุกครำวทัง้นัน้ 

แต่ทีแรกนั้นยังเห็นยำก ต้องเชื่อก่อนว่ำต้องมีผล และเมื่อยำเริ่มให้ผล ก�ำจัดโรคลง

ไปทีละน้อยแล้ว ก็จะได้ควำมรู้สึกขึ้นเองว่ำทุกข์ที่เกิดจำกกิเลสเหมือนอย่ำงโรคนั้น 

ลดลงมำก แต่ว่ำได้ควำมสขุขึน้มำแทนที ่คอืควำมสงบโรค ได้ควำมหำยโรคควำมสงบ

โรคขึน้มำแทนท่ี เป็นควำมสขุ ควำมสงบนัน้กค็อืว่ำควำมหำยโรคนัน้เอง คอืโรคกเิลส

ในใจที่เป็นอยู่เรื้อรังนั้นเอง เริ่มหำยแล้ว ควำมสงบเข้ำมำแทนที่ ก็ดูควำมสงบนั้น 

ให้ชัดขึ้นมำ

อันนี้แหละเป็นตัวอุปสมำนุสสติ ที่ใน นวโกวาท ได้ให้และกองทุกข์ทั้งสิ้น  

ซึ่งเป็นตัว หลักใหญ่ในการปฏิบัติธรรม นี่แหละเป็นข้อที่ ๓ สัจฉิกรณะ กำรกระท�ำ 
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ให้แจ้ง ในขณะที่เริ่มรักษำโรค คือโรคกิเลสในจิตใจที่เกิดขึ้นเรื้อรังนั้น เกิดควำมทุกข์

ทุรนทุรำยขึ้นมำ ก็ให้รู้จักว่ำนี่เป็นผลของกิเลส เห็นเป็นผลของโรค ไม่ใช่เป็นผลของ

ธรรมปฏบิตั ิวนิยัปฏิบตั ิให้รูจ้กัเอำไว้ก่อน แล้วกมี็ขนัต ิควำมอดทน พลงัทีจ่ะห้ำมจติ 

ระงับจิตเหมือนอย่ำงจับจิตใส่ห้องขังเอำไว้ ไม่ยอมให้ออกไป มีควำมอดทนที่จะขัง 

เอำไว้ให้ได้แล้วก็ปฏิบัติในวินัยปฏิบัติธรรมปฏิบัติไป เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็ย่อมจะได้ผล

เป็นควำมสงบจิต คือสงบกิเลสนั้นเอง

ทีว่่ำสงบจตินัน้ไม่ใช่สงบอะไรคอืสงบกเิลสนัน้เอง ทีเ่รียกว่ำสงบใจกไ็ม่ใช่อะไร 

สงบกิเลสนั้นเอง ก็จะได้ผลเป็นควำมสงบกิเลสท่ีเรำเรียกว่ำควำมสงบ อันน�ำให้เกิด

ควำมสขุ ได้ควำมสขุทีเ่ริม่ได้ข้ึนและได้มำก ๆ ขึน้ไปโดยล�ำดบั ดัง่นีก้จ็ะเป็นสุขขึน้ใน

ธรรมปฏบิตัใินวนิยัปฏบัิต ิแต่ว่ำจะได้ควำมสขุในข้อนีช้ดัเจนขึน้มำกใ็นเมือ่ได้พยำยำม

ที่จะมีขันติเป็นก�ำลังในกำรที่จะต้องห้ำมใจ ไม่ปล่อยตำมใจ เหมือนอย่ำงว่ำถึงครำวที่

จะต้องจับใจใส่ห้องขัง ก็ต้องจับใจใส่ห้องขังเอำไว้ จะเห็นว่ำศีลเหมือนอย่ำงห้องขัง  

เห็นว่ำสมำธิเหมือนอย่ำงห้องขัง เห็นปัญญำเหมือนอย่ำงห้องขังก็ได้ แต่เป็นห้องขังที่

เป็นประโยชน์และจะท�ำให้ได้ควำมสุข ท�ำให้หำยโรคกิเลสในใจไปโดยล�ำดับ ดั่งนี้เป็น

สจัฉิกรณะ กำรกระท�ำให้แจ้ง ให้แจ้งผลของกำรปฏบิติัในใจของตวัเองทีบั่งเกดิ ให้เชือ่

ไว้ก่อนว่ำเมื่อปฏิบัติแล้วต้องได้ผล เป็นควำมสงบและเป็นควำมสุข ท่ีใจนี้เองได้รับ 

ไม่ใช่ใครอื่น ส่วนควำมทุกข์มำก ๆ ที่มีอยู่ในทีแรกของกำรปฏิบัตินั้นเป็นควำมทุกข์ที่

เกิดจำกกิเลส เพรำะปฏิบัติตำมใจของกิเลสไม่ได้ กิเลสจึงได้ออกฤทธิ์ แผลงฤทธิ์อยู่

ในใจ ท�ำให้จิตใจนี้ด้ินรน กวัดแกว่ง กระสับกระส่ำย เพรำะถูกกิเลสแผลงฤทธิ์อยู ่

ในใจ ให้ท�ำควำมเข้ำใจไว้ดั่งนี้ แล้วก็มีขันติ อดทนเอำไว้ ไม่ยอมที่จะท�ำตำมใจกิเลส 

ให้รู้ผลดั่งนี้ว่ำนี่เป็นผลของกิเลส ว่ำนี่เป็นผลของกำรปฏิบัติธรรม ปฏิบัติวินัย ให้มี

ควำมรู้จักไว้ดั่งนี้แล้ว ควำมรู้นี้เองเป็นตัวปัญญำ ที่จะช่วยจิตใจให้เป็นสมำธิคือตั้งมั่น

แน่วแน่ขึ้นในกำรปฏิบัติ จะท�ำให้ปฏิบัติในศีลได้ไม่ต้องละเมิดศีล อันนี้ส�ำคัญมำก  

อันนับเป็นข้อที่ ๓ อันเป็นผลของข้อที่ ๔ คือภำวนำ กำรกระท�ำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น 

ก็คือกำรปฏิบัตินั้นเอง กำรปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ หรือปฏิบัติในไตรสิกขำ
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ภาวนา

ค�ำว่ำ ภาวนา นั้นหมำยถึงปฏิบัตินั่นเอง ดังที่ได้อธิบำยแล้วในธรรมคู่นี้ว่ำมี

ควำมหมำยเป็นอย่ำงเดียวกัน โดยตรงส�ำหรับในอริยสัจจ์ข้อที่ ๔ นี้ก็คือกำรที่ปฏิบัติ

ท�ำมรรคมอีงค์ ๘ ให้มขีึน้ให้เป็นข้ึน คือปฏบัิตทิ�ำสมัมาทิฏฐ ิควำมเห็นชอบให้มข้ึีนคอื

ให้รู้ทัว่ถึงอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ ทุกข์ เหตเุกดิทุกข์ ควำมดับทกุข์ ทำงปฏบิตัใิห้ถงึควำมดบัทกุข์

ท�ำสัมมาสัมกัปปะ ควำมด�ำริชอบให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น คือ เนกขัมมสังกัปปะ 

ควำมด�ำริออกคอืออกจำกกำม อพยาปาทสงักปัปะ ด�ำรไิม่ประทุษร้ำย อวหิงิสาสงักปัปะ 

ด�ำริไม่เบียดเบียน

ท�ำสัมมาวาจา ให้มีขึ้นให้เป็นข้ึน คือเว้นจำกพูดเท็จ เว้นจำกพูดส่อเสียด  

เว้นจำกพูดค�ำหยำบ เว้นจำกพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล

ท�ำสัมมากัมมันตะ กำรงำนชอบให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น คือเว้นจำกปาณาติบาต 

กำรท�ำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงคือฆ่ำ เว้นจำกอทินนาทาน คือกำรถือเอำสิ่งของที่เจ้ำของ

เขำไม่ได้ให้โดยจิตเป็นขโมย เว้นจำกควำมประพฤติผิดในกำมทั้งหลำยคือเว้นจำก 

อพรหมจริยกิจ

ท�ำสัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบให้มีขึ้น คือเว้นจำกมิจฉำอำชีวะ ส�ำเร็จชีวิต

ด้วยสัมมำอำชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ

ท�ำสัมมาวายามะ คือเพียรชอบให้มีขึ้น คือเพียรระวังบำปที่ยังไม่เกิดมิให้ 

เกิดขึ้น เพียรละบำปที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรท�ำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกดิขึ้น เพียรรักษำกุศล

ที่เกิดขึ้นแล้ว ท�ำให้เจริญยิ่งขึ้นจนถึงควำมบริบูรณ์

ท�ำสัมมาสติ สติคือระลึกได้ชอบให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น คือตั้งสติตำมดูกำย หรือ

พิจำรณำกำย เวทนำ จิต ธรรม อันเป็นสติปัฏฐำนทั้ง ๔

ท�ำสัมมาสมาธิ สมำธิคือควำมตั้งใจมั่นชอบให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น คือท�ำสมำธิให้

ได้ตั้งแต่ข้ันอุปจารสมาธิ สมำธิที่เฉียด ๆ จะตั้งมั่นแนบแน่น จนถึงอัปปนาสมาธิ  

เป็นสมำธิตั้งมั่นแนบแน่น นับเข้ำเป็นฌำนที่มีรูปเป็นอำรมณ์ อันเรียกว่ำรูปฌานที่ ๑ 

ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔
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ทั้ง ๘ ข้อนี้ สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปปะ สงเครำะห์เข้ำเป็นปัญญำหรือ 

ปัญญำสิกขำ สัมมำวำจำ สัมมำกัมมันตะ สัมมำอำชีวะ สงเครำะห์เข้ำเป็นสีลสิกขำ 

สมัมำวำยำมะ สมัมำสต ิสมัมำสมำธิ สงเครำะห์เข้ำเป็นจติตสิกขำหรือสมำธ ิมรรค ๘ 

จงึรวมเข้ำเป็นไตรสกิขำ ศลี สมำธ ิปัญญำ แต่ในมรรค ๘ นัน้เรยีงปัญญำไว้เป็นที ่๑ 

ศีลเป็นที่ ๒ สมำธิเป็นที่ ๓ ดั่งนี้คือภำวนำ กำรท�ำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น และหำกว่ำจะ

แสดงอำศัยพระสังฆคุณ ๔ ข้อข้ำงต้นก็ได้ คือ สุปฏิปัตติ ปฏิบัติดี อุชุปฏิปัตติ  

ปฏิบัติตรง ญายปฏิปัตติ ปฏิบัติเป็นธรรมหรือถูกต้อง สามีจิปฏิปัตติ คือปฏิบัติชอบ 

ปฏิบัติเหมำะ ปฏิบัติสมควร

ปฏิบัติดีนั้นคือดีกำย ดีวำจำ ดีใจ หมำยถึงปฏิบัติเป็นสุจริตกำย สุจริตวำจำ 

สจุรติใจ อกีอย่ำงหนึง่ ปฏิบัติดท่ีีมธีมัมะคือควำมถกูต้องเป็นทีต่ัง้ ซึง่จะได้กล่ำวต่อไป

ในข้อญำยปฏิปัตติ

อุชุปฏิปัตติ ปฏิบัติตรงนั้น ก็คือตรงต่อควำมสิ้นกิเลสและกองทุกข์ ดังจะ 

ยกเอำว่ำ ปฏิบัติเพื่อละโลภะหรือรำคะ โทสะ โมหะ ตรงต่อกำรละดังกล่ำวอันเรียก

ได้ว่ำ ตรงต่อมรรคผลนิพพำน อันเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ คือว่ำมุ่งตรงต่อควำม

สิ้นกิเลสและกองทุกข์ท้ังปวง ซ่ึงในกำรปฏิบัติดังกล่ำว ก็ชื่อว่ำเป็นกำรปฏิบัติดีด้วย 

เพรำะกำรปฏิบัติท่ีเป็นกำรปฏิบัติดีที่จะเป็นดีกำย ดีวำจำ ดีใจเป็นต้นดังกล่ำวนั้น 

จะต้องเป็นกำรปฏิบัติด้วยกุศลมูลคือควำมไม่โลภ ควำมไม่โกรธ ควำมไม่หลง หรือ

ควำมไม่มรีำคะ ไม่มโีทสะ ไม่มโีมหะ ไม่ปฏบิตัไิปตำมอ�ำนำจอกศุลมลู คอืโลภะ โทสะ 

โมหะ หรือ รำคะ โทสะ โมหะ เพรำะฉะนั้น จะเป็นปฏิบัติดีได้ดั่งนี้ก็จะต้องมีกำร

ปฏิบัติตรง ตรงต่อกุศลมูล คือ อรำคะ อโทสะ อโมหะ หรือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ

และในกำรปฏิบัติดีปฏิบัติตรงดังกล่ำวนั้น จะต้องมุ่งธรรมคือควำมถูกต้อง 

เป็นใหญ่ จึงต้องปฏิบัติเป็น ญายปฏิปนฺโน ปฏิบัติเป็นธรรม เพรำะว่ำควำมเป็นใหญ่

ที่เรียกว่ำ อธิปไตย นั้นมี ๓ คือ โลกาธิปไตย โลกเป็นใหญ่ อัตตาธิปไตย ตนเป็น

ใหญ่ ธัมมาธิปไตย ธรรมเป็นใหญ่

ปฏิบัติที่มีโลกเป็นใหญ่นั้น คือกำรปฏิบัติตำมโลกนิยมคือที่หมู่ชนนิยม สิ่งที่

หมู่ชนเขำนิยมว่ำดี ก็เป็นดีที่เป็นโลกำธิปไตย โลกเป็นใหญ่หรือโลกนิยม แต่ว่ำสิ่งที่

โลกนิยมนั้นควำมจริงดีก็มีหรือไม่ดีก็มำก เพรำะฉะนั้น จึงยังไม่ดีจริง ไม่ดีแท้
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ส่วนที่เป็นอัตตำธิปไตยมีตนเป็นใหญ่นั้นก็เหมือนกัน คือปฏิบัติตำมที่ตนเอง

นิยม สิ่งที่ตนเองนิยมว่ำดี เป็นสิ่งที่ดีจริงก็มี ไม่ดีจริงก็มี เพรำะฉะนั้น จึงยังไม่ดีแท้

รวมควำมว่ำ สิ่งที่มีโลกเป็นใหญ่คือตำมโลกนิยม หรือมีตนเองเป็นใหญ่ 

อันเรียกว่ำมีตนเองนิยมนั้น เมื่อว่ำถึงในขั้นสำมัญชนหรือปุถุชนทั่วไป ยังเป็นตัณหา- 

ธิปไตย คือมีตัณหำเป็นใหญ่อยู่ด้วยกัน อย่ำงท่ีพระพุทธเจ้ำได้ตรัสแสดงไว้ โลกคือ 

ชนหมู่ใหญ่ก็ยังมีตัณหำ ควำมดิ้นรนทะยำนอยำก ตนเองก็ยังมีตัณหำคือควำมดิ้นรน

ทะยำนอยำก เพรำะฉะนัน้ เมือ่ยงัเป็นทำสของตณัหำ กยั็งว่ำดหีรอืไม่ดไีปตำมตณัหำ 

ต่อเมือ่เป็นนำยของตณัหำ ยงัมตีณัหำแต่ว่ำเป็นนำยของตณัหำ ไม่เป็นทำสของตณัหำ 

จึงจะอำจดีได้ถูกต้องมำกขึ้น และก็อำจใช้ตัณหำไปในทำงท�ำดี แต่ว่ำถ้ำให้ตัณหำใช้

แล้วคือเป็นทำสของตัณหำ ตัณหำก็จะใช้ไปในทำงชั่วแต่ว่ำเข้ำใจว่ำดี เช่นว่ำตัณหำ

ต้องกำรลำภ ต้องกำรยศ ต้องกำรสรรเสริญ ต้องกำรสุข อันเป็นโลกธรรม ส่วนที่น่ำ

ใคร่ปรำรถนำพอใจ ตณัหำกจ็ะใช้ให้แสวงหำลำภ ยศ สรรเสรญิ สขุ ทีต่ณัหำต้องกำร

มำบ�ำเรอตนหรือพวกของตน และถ้ำได้มำก็ว่ำดี อย่ำงคนที่มีลำภ มียศ มีสรรเสริญ 

มสีขุ ควำมสบำยในทำงท่ีไม่ชอบ ในทำงท่ีทจุรติต่ำง ๆ แต่ทำงโลกนยิมกน็บัถอืกันว่ำดี 

ตนนยิมไปตำมตณัหำกว่็ำด ีแต่ควำมจรงินัน้มนัไม่ด ีแต่ว่ำจติใจทีย่งัมตีณัหำยงัมนีนัทิ

คือควำมเพลิน ยังมีรำคะคือควำมติดใจ อยู่ได้ด้วยอ�ำนำจของตัณหำ ไปกับตัณหำ 

ก็นิยมว่ำดี มุ่งให้ได้ก็แล้วกัน เพรำะฉะนั้น เมื่อว่ำถึงโลกนิยม ตนนิยมตำมตัณหำ  

จึงมักจะว่ำถ้ำมัวสุจริตอยู่ก็โง่กว่ำเขำ เอำรวยไม่ได้ จะต้องทุจริตจึงจะเอำรวยได้  

เอำดีได้ในทำงโลก ทำงด้ำนลำภ ทำงด้ำนยศ ทำงด้ำนสรรเสริญ ทำงด้ำนสุขต่ำง ๆ 

เพรำะฉะนัน้ ในทำงโลกหรอืทำงตนเองทีร่วมกนัเข้ำเป็นโลภ จงึเป็นทำสของ

ตัณหำอยู่ จึงยังมีกำรเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน แย่งลำภ แย่งยศ แย่งสรรเสริญ  

แย่งสุขกันและก็ยังไม่เพียงพอ เพรำะฉะนั้น จึงมีพระพุทธภำษิตตรัสเอำไว้ว่ำ “แม่น�้า

เสมอด้วยตณัหาไม่มี″ คือแม่น�ำ้น้ันไม่มีเต็มยงัไหลไปเรือ่ย หรอืว่ำ “ไฟไม่อิม่ด้วยเชือ้″ 

เอำเชื้อใส่ให้ไฟไฟก็ยิ่งกองโต แล้วก็ไหม้เชื้อหมดไป หมดไป ให้เชื้อมำกเท่ำไหร่  

ไฟก็กองโตเท่ำนั้น ตัณหำก็เช่นเดียวกัน ไม่อิ่มด้วยเชื้อ คือไม่อิ่มด้วยลำภ ไม่อิ่ม 

ด้วยยศ ไม่อิ่มด้วยสรรเสริญ ไม่อิ่มด้วยสุข ยิ่งได้ก็ยิ่งอยำกได้มำก จึงได้มีพุทธภำษิต

เปรยีบเทยีบถงึว่ำ “ภเูขาทองทัง้ลูกกย็งัไม่พอแก่ตัณหา″ เพรำะฉะนัน้ กำรเบยีดเบยีน
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ซึ่งกันและกันจึงยังมีอยู่ในโลก ยังหมดไปจำกโลกไม่ได้ในเมื่อโลกยังมีตัณหำอยู่ ก็คือ

หมูช่นในโลกนีแ่หละพร้อมท้ังตวัเองด้วย กำรเบยีดเบยีนกนัทกุระดบัตัง้แต่ระดบัระหว่ำง

บุคคล ระหว่ำงครอบครัว ระหว่ำงหมู่ชน จนถึงระหว่ำงโลก ดังที่เกิดสงครำมในโลก

มำกี่ครั้งกี่ครั้ง เฉพำะประเทศต่อประเทศหรือว่ำทั้งโลก แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่ำยรบกัน 

เหมือนดั่งสงครำมโลกครั้งที่ ๑ สงครำมโลกครั้งที่ ๒ ในสมัยไม่นำนมำนี้ ก็เพรำะ

ตัณหำของหมู่ชนในโลก พร้อมท้ังตนเองด้วย และเมื่อเป็นดั่งนี้ก็ท�ำให้ชำวโลกแม ้

ไม่ต้องกำรสงครำมก็ต้องเข้ำสงครำมเพื่อรุกรำนผู้อื่นบ้ำง เพื่อป้องกันตัวเองบ้ำง  

กำรเบียดเบียนจึงไม่สิ้นไปจำกโลก

เพรำะฉะนัน้ เมือ่ยังเป็นตณัหำธปิไตยกนัอยูด่ัง่นี ้สิง่ทีโ่ลกนยิมหรือสิง่ท่ีตนเอง

นิยมด้วยอ�ำนำจตัณหำจึงยังไม่ใช่ดีแท้ จะต้องเป็นธัมมำธิปไตยคือมีธรรมเป็นใหญ่  

จงึต้องปฏบิตัเิป็นธรรม คอืมีธรรมเป็นใหญ่ มคีวำมถูกต้องเป็นใหญ่ โดยทีเ่มือ่เป็นกำร

ปฏิบัติลุอ�ำนำจของตัณหำ โดยมำกก็ไม่เป็นธรรมในเมื่อเป็นทำสของตัณหำ แต่เมื่อ

เป็นนำยของตัณหำ จึงจะอำจใช้ตัณหำนี้เองเป็นเครื่องท�ำให้อยำกท�ำดี และก็ท�ำดีท่ี 

ถกูต้อง แต่เม่ือเป็นทำสของตณัหำแล้ว จะปฏบิตัเิป็นธรรมไม่ได้ จะต้องเป็นกำรปฏบิตัิ

ผิดธรรม

เพรำะฉะนั้น ที่จะดีแท้นั้นจะต้องเป็น ญายปฏิปนฺโน ปฏิบัติเป็นธรรม ค�ำว่ำ 

ญายะ นี้ตำมธำตุของศัพท์แปลว่ำรู้ คือตัวปัญญำ ซึ่งเป็นส่ิงส�ำคัญคือจะต้องรู้จริง  

รู้จริงว่ำนี่เป็นตัณหำ เป็นตัวทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุขสมุทัย เหตุให้

เกดิสขุ ต้องเป็นกำรปฏิบตัเิพือ่ละตณัหำ เมือ่เป็นด่ังนีแ้ล้ว จงึจะมกีำรปฏบิตัเิป็นธรรมได้ 

สมกับค�ำว่ำรู้ ที่เป็นอรรถอันส�ำคัญของค�ำว่ำำยะ ที่แปลว่ำรู้ โดยตรงก็คือว่ำรู้ว่ำเมื่อ

สิง่น้ีเกิด สิง่นีก้เ็กดิขึน้ เม่ือจบัเข้ำหลักอรยิสัจจ์ ๔ กค็อืรูว่้ำเมือ่ทกุขสมทุยัคอืตณัหำเกดิ 

ทุกข์ก็เกิด เม่ือมรรคคือทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์เกิด ควำมดับทุกข์คือ 

ดับตัณหำก็เกิดขึ้น เพรำะฉะนั้น ควำมรู้ดังกล่ำวนี้จึงเป็นตัวำยะ ที่พึงบรรลุควำมรู้

ดังกล่ำวนี้ จึงจะมีกำรปฏิบัติเป็นธรรมได้ และเป็นกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง

มำถึงสังฆคุณข้อท่ี ๔ คือ สามีจิปฏิปัตติ ปฏิบัติชอบยิ่ง สมควร เหมำะ  

ค�ำว่ำ สามีจิ นี้แปลกันว่ำชอบยิ่งหรือชอบ สมควร เหมำะ พิจำรณำดูควำมหมำย 

ของข้อนี้ ก็มีค�ำส�ำคัญในทำงที่เป็นไปตำมค�ำแปลนั้น คือว่ำ ชอบยิ่ง สมควร เหมำะ 
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เมื่อมีควำมหมำยประกอบกันเข้ำอีกกับ ๓ ข้อข้ำงต้น ก็กล่ำวได้ว่ำในกำรปฏิบัตินั้น 

จะต้องดี ตรง เป็นธรรมและสมควรหรือชอบ เหมำะด้วย

อนัข้อนีห้ำกจะดคูวำมแตกต่ำงกนั กอ็ำจจะพจิำรณำเหน็ได้ในตวัอย่ำงบำงอย่ำง 

คือว่ำในกำรปฏิบัติที่จะให้บังเกิดผลนั้นจะต้องมีควำมเหมำะ ชอบหรือสมควรอีกด้วย 

จึงจะให้ผลได้ อำจยกตัวอย่ำงเร่ืองพระอำนนท์ เมื่อท่ำนก�ำลังเร่งปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ

ถึงอรหัตตมรรค อรหัตตผล เป็นพระอรหันต์ ที่มีแสดงไว้ในต�ำนำนว่ำ

ท่ำนพระอำนนท์นัน้เป็นพทุธอุปัฏฐำกประจ�ำของพระพุทธเจ้ำ ได้เป็นผู้ทรงจ�ำ

พระพุทธวัจนะไว้ได้มำก หรือจะเรียกว่ำทั้งหมดก็น่ำจะได้ และท่ำนก็ได้ส�ำเร็จเป็น

โสดำบันบุคคล ซ่ึงเป็นพระอริยบุคคลช้ันต้นแล้ว เมื่อพระพุทธเจ้ำปรินิพพำนแล้ว  

พระมหำกัสสปเถรปรำรภชักชวนสงฆ์ท�ำสังคำยนำพระธรรมวินัยคร้ังแรก ก็ก�ำหนด

จ�ำนวนไว้ว่ำ ๕๐๐ รปู และก�ำหนดคณุสมบตัไิว้ว่ำ เป็นพระอรหนัต์ขณีำสพผูม้อีำสวะ

สิ้นแล้ว ซึ่งแตกฉำนในปฏิสัมภิทำทั้ง ๔ ได้อภิญญำ ๖ แต่ว่ำพระอำนนท์นั้นท่ำนยัง

ไม่เป็นพระอรหนัต์ แต่ท่ำนทรงจ�ำพระธรรมวนิยัไว้ได้มำก เพรำะฉะนัน้ พระสงฆ์ทีไ่ด้

รบัเลอืกจงึได้ขอให้เลือกพระอำนนท์ขึน้อีกรูปหนึง่เป็นทีค่รบ ๕๐๐ เพรำะถ้ำหำกว่ำจะ

ขำดพระอำนนท์เสยี ก็ยำกท่ีจะท�ำสงัคำยนำพระธรรมวินยัได้ พระมหำกัสสปกไ็ด้ก�ำชับ

ท่ำนว่ำให้ตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท พระอำนนท์จึงได้ตั้งท�ำควำมเพียรอย่ำงมำก  

ด้วยต้องกำรท่ีจะให้บรรลุพระอรหัตตมรรค พระอรหัตตผล เป็นพระอรหันต์ก่อน

สังคำยนำ แต่ท่ำนก็ยังไม่บรรลุ จนถึงคืนวันสุดท้ำยก่อนท่ีจะถึงวันสังคำยนำ ท่ำนก็

เร่งควำมเพียรอย่ำงเต็มที่ แต่ท่ำนก็ยังไม่บรรลุอรหัตตมรรคพระอรหัตตผลอยู่นั่นเอง 

จนถงึท่ำนคดิว่ำจะพกัสกัหน่อยหนึง่ จงึได้เอนกำยลงจะนอนพกั กส็�ำเร็จพระอรหตัตมรรค

พระอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์ขึ้น พร้อมทั้งอภิญญำและปฏิสัมภิทำในระหว่ำง ๔ 

อิริยำบถ คือไม่ใช่นอน ไม่ใช่นั่ง ไม่ใช่เดิน ไม่ใช่ยืน เพรำะเอนกำยลงจะนอนแต่ยัง

ไม่ทันนอนก็ส�ำเร็จขึ้นมำทันที

พระอำจำรย์ได้แสดงอธบิำยว่ำ ท่ำนปฏบิตัมิรรคมอีงค์ ๘ มำพร้อมแล้ว หรอื

จะกล่ำวว่ำ ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรมถูกต้องมำแล้ว แต่ยังขำดควำมชอบ

ยิง่ ควำมสมควรหรือควำมเหมำะอยูอ่กีประกำรหนึง่ คือว่ำตวัตณัหำ ควำมอยำกทีจ่ะ
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บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นั้นเอง ซึ่งมีอยู่อย่ำงแรงกล้ำ ตัณหำนี้เองจึงได้มำกั้น

เอำไว้ไม่ให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ครั้นท่ำนคิดว่ำจะพักละ ก็แปลว่ำปล่อยตัณหำ  

ในขณะที่ท่ำนเอนกำยลงนั้น ท่ำนปล่อยตัณหำคือควำมอยำกอย่ำงแรงกล้ำท่ีจะบรรลุ 

พอท่ำนปล่อยตัณหำก็บรรลุทันที เพรำะว่ำท่ำนพร้อมแล้ว ตัณหำนี้เองยังกั้นเอำไว้ 

ครั้นปล่อยตัณหำจึงบรรลุทันที อันนี้แหละแสดงถึงว่ำ ต้องมีสำมีจิปฏิปัตติ ปฏิบัติ 

ชอบยิ่ง คือเหมำะหรือสมควรประกอบอีกด้วยจึงจะให้บังเกิดผลอย่ำงสมบูรณ์

ค�ำว่ำ สามีจิ นี้เป็นค�ำที่มีใช้ในวินัยด้วย และเป็นค�ำที่มีใช้ในกำรแสดงกิริยำ

อำกำรด้วย ท่ีมีใช้ในวินัยนั้น คือท่ีพระพุทธเจ้ำได้ตรัสสอนให้กระท�ำกิจบำงอย่ำง 

ซึง่เรยีกว่ำ เป็นสามจี ิหรอืสามจิีกรรม ทีแ่ปลว่ำกรรมทีช่อบย่ิง หรอืกจิทีช่อบย่ิง เช่น 

ในสิกขำบทที่ ๒ แห่งรัตนวรรคในกัณฑ์ปำจิตตีย์ มีบัญญัติไว้ว่ำ “อนึ่ง ภิกษุใดเก็บ

เอาก็ดี ให้เก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี ซึ่งของสมมติว่ารัตนะก็ดี ในวัดที่อยู่ก็ดี ในที่อยู่

พักก็ดี เป็นปาจิตตีย์ และภิกษุเก็บเอาก็ดี ให้เก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี ซึ่งของสมมติ

ว่ารัตนะก็ดี ในวัดที่อยู่ก็ดี ในที่อยู่พักก็ดี พึงเก็บไว้ด้วยหมายว่า ของผู้ใดผู้นั้นจะได้

เอาไป นีเ้ป็นสามจีกิรรมในเรือ่งนัน้ คอืเป็นกจิทีช่อบยิง่″ และพระอำจำรย์ได้แสดงว่ำ

ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมพระบัญญัตินี้ก็ต้องอำบัติทุกกฎ กับในกำรแสดงกิริยำนั้น ดังที่แสดง

ถงึกริยิำทีเ่รยีกว่ำเป็นควำมเคำรพ เช่นว่ำไหว้ อภวิำท กรำบไหว้ ยืนรบั และสามีจิกรรม 

กรรมทีช่อบยิง่เป็นต้นว่ำเมือ่เขำน�ำศพผ่ำนมำ หำกว่ำก�ำลงัเดนิอยูใ่นทำง กใ็ห้หยุดเดนิ 

และหันหน้ำไปทำงศพอุทิศส่วนกศุลให้ ดงันีเ้ป็นกรรมทีช่อบยิง่ เรยีกว่ำเป็น สามจิีกรรม 

อย่ำงหน่ึง อันเรยีกว่ำเป็นควำมเคำรพอย่ำงหน่ึง คอืเป็นกำรกระท�ำทีเ่หมำะ ทีส่มควร 

ที่ชอบในเร่ืองน้ัน ๆ จึงเป็นค�ำท่ีมีควำมกว้ำง และแม้ในกำรปฏิบัติก็ต้องมีประกอบ 

อยูด้่วย กเ็ป็นอันว่ำกำรปฏบัิตนิัน้จะต้องมทีัง้หมดคอืทัง้ ๔ นีป้ระกอบกันจงึจะสมบรูณ์ 

จึงจะให้ผลตำมที่มุ่งหวัง คือปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติชอบยิ่งหรือ

สมควรหรือว่ำเหมำะ

ตำมที่กล่ำวมำนี้ เป็นกำรอธิบำยในข้อว่ำปฏิปัตติ หรือปฏิบัติ ซึ่งสืบต่อมำ

จำกปริยัติ ปริยัติก็เป็นปริยัติศำสนำ ปฏิบัติก็เป็นปฏิบัติศำสนำ จึงเป็นอันว่ำ ศาสนา

น้ันจึงมีควำมหมำยถึง ปริยัติศาสนา อย่ำงหนึ่ง ปฏิบัติศาสนา อย่ำงหนึ่ง และ 

ปฏเิวธศาสนา ที่จะแสดงต่อไปอีกอย่ำงหนึ่ง
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ค�ำว่ำศำสนำนั้นที่แปลกันว่ำค�ำสั่งสอน ฟังดูก็เป็นแค่ปริยัติ แต่อันท่ีจริงนั้น

แปลว่ำค�ำสั่งสอนก็ได้ กำรสั่งให้ปฏิบัติให้กระท�ำ หรือกำรปฏิบัติก็ได้ และกำรปฏิบัติ

นัน้ก็ปฏบิตัติำมค�ำสัง่สอน ค�ำส่ังสอนนัน้กเ็พือ่ให้ปฏบิตั ิท้ังปริยตัแิละทัง้ปฏบิตัจิงึต้อง

คู่กัน จะขำดกันเสียไม่ได้ ถ้ำไม่มีปริยัติก็ปฏิบัติไม่ถูก จะต้องรู้ปริยัติก่อนแล้วจึงจะ

ปฏิบัติได้และถ้ำรู้ปริยัติแล้วไม่ปฏิบัติเพียงแต่ปริยัติอย่ำงเดียวก็ไม่ได้ให้บังเกิดผล ไม่

ท�ำให้มีให้เป็นอะไรขึ้นมำ ไม่มีไม่เป็นธรรมทุกข้อ แต่เมื่อมีปฏิบัติแล้วก็จะให้มีให้เป็น

ธรรมได้ทกุข้อ ตัง้แต่ทกุะหมวด ๒ ดงัทีก่ล่ำวแล้วหรอืกล่ำวเมือ่ยกเอำมรรคมีองค์ ๘  

ก็กล่ำวได้ว่ำเม่ือมีปฏิบัติจึงจะให้เป็นสัมมำทิฏฐิ ควำมเห็นชอบ สัมมำสังกัปปะ  

ควำมด�ำริชอบ สัมมำวำจำ เจรจำชอบ สัมมำกัมมันตะ กำรงำนชอบ สัมมำอำชีวะ 

เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมำวำยำมะ เพียรชอบ สัมมำสติ สติคือระลึกได้ชอบ สัมมำสมำธิ 

คือสมำธิ ตั้งใจมั่นชอบ ย่อเข้ำก็เป็นไตรสิกขา คือ ศีล สมำธิ ปัญญำ เมื่อปฏิบัติจึง

จะเป็นศลีขึน้มำ เป็นสมำธข้ึินมำ เป็นปัญญำขึน้มำ กม็ขีึน้เป็นขึน้ท่ีกำย วำจำ ใจ นีเ้อง 

มีเป็นไตรสิกขำขึ้น มีเป็นมรรคมีองค์ ๘ ขึ้น เป็นศีล เป็นสมำธิ เป็นปัญญำขึ้น  

หรือเป็นสัมมำทิฏฐิขึ้นเป็นต้น เพรำะฉะนั้น ปริยัติปฏิบัติทั้งคู่นี้จึงต้องคู่กัน และเมื่อ

ปฏิบัติก็ย่อมจะได้บังเกิดผล ซึ่งจะกล่ำวถึงในข้อปฏิเวธต่อไป

ปฏเิวธ

ค�ำว่ำ ปฏิเวธ แปลกันมำว่ำ ควำมรู้แจ้งแทงตลอด แต่ตำมศัพท์ของปฏิเวธ

นั้นแปลว่ำเจำะแทง และมักแสดงเป็นทำงปัญญำ จึงมีกำรเติมค�ำว่ำรู้แจ้งเข้ำข้ำงหน้ำ 

และเจำะแทงนัน้กแ็ปลว่ำแทงตลอด รูแ้จ้งแทงตลอด ตำมควำมมุง่หมำยนัน้ กม็ุง่หมำย

ว่ำเจำะแทงกิเลสคือละกิเลส และกำรละกิเลสนั้นถ้ำเป็นอวิชชำคือควำมไม่รู้ ซึ่งเป็น

เคร่ืองปกปิดสจัจะคือควำมจริง ไม่ให้รูถ้งึควำมจรงิ จงึจะต้องเจำะแทงอวิชชำทีป่กปิดไว้ 

ให้ทะลุอวิชชำเข้ำไปได้แล้ว จึงจะเห็นสัจจะคือควำมจริงที่อวิชชำปกปิดไว้ และเครื่อง

เจำะแทงน้ันที่เป็นข้อส�ำคัญก็คือปัญญำ แต่ว่ำตำมควำมหมำยนั้น ที่คลุมหมดก็ต้อง

หมำยถึงทั้งศีลทั้งสมำธิรวมอยู่ด้วย จึงกล่ำวทั้งหมดได้ว่ำเครื่องมือเจำะนั้นก็คือปฏิบัติ

นั้นเอง ปฏิบัติในศีล ในสมำธิ ในปัญญำ เมื่อปฏิบัติในศีล ในสมำธิ ในปัญญำขึ้นมำ 
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มีหรือเป็นศีล เป็นสมำธิ เป็นปัญญำขึ้นมำ ศีล สมำธิ ปัญญำนี้ก็เจำะแทงกิเลสหรือ

ละกิเลส หรือยกอวิชชำขึ้นมำก็เจำะแทงอวิชชำลงไป ท�ำให้เห็นสัจจะคือควำมจริง  

เพรำะฉะนัน้ ในกำรให้ค�ำแปลค�ำว่ำปฏิเวธนี้ เพื่อให้รวบรัด จึงได้ยกเอำปัญญำขึ้นมำ

เพียงข้อเดียว และเพื่อให้สัมผัสกันจึงแปลว่ำรู้แจ้งแทงตลอด ซึ่งก็มีควำมหมำยท่ีดี  

แทงตลอดก็คือว่ำทะลุตลอด เมื่อมีควำมหมำยว่ำละก็ละได้หมด เมื่อมีควำมหมำยถึง

อวชิชำ กเ็จำะแทงอวชิชำได้ทะลตุลอด จึงจะเหน็สจัจะคือควำมจรงิทีเ่รยีกว่ำสจัจธรรม 

อำกำรดังที่กล่ำวมำนี้คือปฏิเวธ เป็นผลของกำรปฏิบัติ

กล่ำวได้ว่ำปฏิบัตมีิขึน้เม่ือใด กำรเจำะแทงกิเลสหรอืกำรละกเิลสกม็ขีึน้เมือ่นัน้ 

แต่ว่ำเมือ่ยงัละหรอืเจำะแทงกเิลสได้น้อย กำรละหรอืกำรเจำะแทงนัน้กไ็ม่ปรำกฏให้ชดั 

เหมือนอย่ำงคนท่ีมีโรคและหมอให้กินยำหรือทำยำแก้โรค เมื่อใช้ยำทีแรก อำกำรที่

หำยของโรคก็ยังไม่ปรำกฏ จะปรำกฏเมื่อหำยมำกขึ้น แต่อันที่จริงนั้นกำรหำยโรค 

ไม่ได้หำยขึ้นทันที แต่ค่อย ๆ หำย เมื่อใช้ยำหลำยครั้งก็ค่อย ๆ หำยขึ้น ทีแรกผู้ที่

เป็นโรคเองก็ยังไม่ปรำกฏ แต่เม่ืออำกำรของโรคนั้นบรรเทำขึ้นมำกพอสมควร จึงจะ

ค่อยรู้สึก แล้วก็กล่ำวว่ำถูกยำแล้ว โรคเป็นอันมำกน้ันต้องใช้ยำกันหลำย ๆ วัน  

แต่บำงอย่ำงถ้ำโรคน้อยเมือ่ยำดีกค็รัง้เดยีว คอืใช้ยำคร้ังเดียวก็หำยได้ อย่ำงเร่ิมจะเป็นหวดั 

รู้สึกว่ำจะเป็นหวัดก็ใช้ยำแก้หวัดหนเดียวก็หำยได้ แต่แม้ว่ำจะหำยนำนวันก็ตำม  

อำกำรที่หำยท่ีบรรเทำผ่อนคลำยน้ันก็มีเรื่อย ๆ ไป ทีละน้อย ๆ จนถึงหำย แต่ว่ำ

อำกำรหำยนั้นก็เริ่มมีตั้งแต่กำรใช้ยำครั้งแรกแล้ว แม้ว่ำบุคคลผู้เป็นโรคจะไม่รู้ก็ตำม

ควำมเตบิโตขึน้ของสิง่ทัง้หลำยกมี็อยู่ดัง่นี ้อำกำรหำยโรคกเ็ป็นอำกำรเตบิโต

อย่ำงหนึง่ของอำกำรท่ีหำย กค่็อย ๆ มี ต้นไม้มผีล ผลของต้นไม้นัน้กค่็อย ๆ โตขึน้มำ 

จนถึงโตเต็มท่ี แม้ว่ำร่ำงกำยของบุคคลที่เกิดมำ ก็เติบโตขึ้นมำตั้งแต่จุดเริ่มต้น 

ในครรภ์ของมำรดำโดยล�ำดบั ไม่ใช่โตข้ึนมำทนัท ีจนถึงเมือ่คลอดออกมำแล้วกค่็อย ๆ 

โตขึน้มำ ต้องใช้เวลำเป็นนำนปี ไม่ใช่โตทันท ีแต่ว่ำโตข้ึนมำโดยล�ำดบัตัง้แต่เลก็จนถงึ

โตเต็มที่ ควำมเติบโตของสังขำรคือสิ่งผสมปรุงแต่งก็เป็นดั่งนี้ อำกำรของโรคก ็

เหมอืนกนั ก็มกัจะเป็นต้ังแต่น้อยแล้วกม็ำกข้ึนอำกำรหำยกเ็หมอืนกนั หำยตัง้แต่น้อย

จนถึงหำยมำก ซึ่งเป็นควำมเติบโตของกำรหำย
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ผลของกำรปฏิบัตินี้ได้แสดงไว้แล้วในกิจของอริยสัจจ์ข้อที่ ๓ คือทุกขนิโรธ 

ควำมดับทกุข์ ซึง่มกีจิทีพ่งึปฏบิตัต่ิอข้อนีก้ค็อืว่ำ สจัฉิกรณะ กำรกระท�ำให้แจ้ง เม่ือมี

มรรคคือกำรปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ขึ้นเมื่อใด ควำมดับทุกข์ก็มีขึ้นเม่ือนั้นทันที  

แต่ว่ำมีทีละน้อย จึงตรัสสอนให้ท�ำสัจฉิกรณะคือกำรกระท�ำให้แจ้ง เพื่อจะได้ทรำบ

ว่ำกำรปฏิบัติมีผล ท�ำให้เห็นผลของกำรปฏิบัติ จะไม่เข้ำใจผิดในผลของกำรปฏิบัติ  

เพรำะฉะนั้น แม้ในข้อปฏิเวธนี้ก็เช่นเดียวกัน เป็นผลของกำรปฏิบัติซึ่งจะต้องใช ้

สัจฉิกรณะ คือกำรกระท�ำให้แจ้ง ซึ่งว่ำถึงเป็นกิจที่ต้องกระท�ำให้แจ้งก็เป็นกำรปฏิบัติ

อย่ำงหนึ่งเหมือนกัน แต่ว่ำเป็นกำรปฏิบัติเกี่ยวแก่ท�ำให้รู้จักผลของกำรปฏิบัติ

และเมื่อปฏิเวธแปลว่ำเจำะแทง อำกำรท่ีเรียกว่ำเจำะแทงนี้จึงมีใช้ต้ังแต่ข้ัน

ปริยติัดังทีไ่ด้แสดงแล้ว ว่ำท่ีเรยีกว่ำปรยิตันิัน้กค็อืกำรเรยีน ทีจ่ะต้องมกีำรฟัง มกีำรอ่ำน 

มีกำรทรงจ�ำ มีกำรเพ่งด้วยใจคือพินิจพิจำรณำ มีกำรขบเจำะด้วยทิฏฐิคือควำมเห็น 

คือท�ำควำมเข้ำใจให้ถูกต้อง

อันค�ำว่ำ ขบเจำะด้วยควำมเห็นนี้ ศัพท์ว่ำ ทิฏฐิปฏิเวธะ หรือ ทิฏฐิปฏิเวธ

ขบเจำะด้วยทฏิฐคิอืควำมเหน็ คอืว่ำปฏเิวธค�ำเดยีวกนันีแ่หละ แต่ว่ำในทีน่ีแ้ปลว่ำขบเจำะ 

เพื่อให้เหมำะแก่ควำมหมำยที่ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับปริยัติ จะแปลว่ำเจำะแทงก็ได้  

เจำะแทงด้วยควำมเหน็ กคื็อว่ำเจำะแทงอรรถะคอืเนือ้ควำมของข้อธรรมทีฟั่ง หรอืทีอ่่ำน 

หรือที่เพ่งพินิจให้เข้ำใจ ด้วยวิธีที่เรียกอีกค�ำหนึ่งว่ำ โยนิโสมนสิการ กำรกระท�ำไว้ใน

ใจโดยแยบคำย

ค�ำว่ำ โยนิโส นี้แปลว่ำ โดยก�ำเนิด ตำมศัพท์ กำรท�ำไว้ในใจโดยก�ำเนิด คือ

ว่ำพิจำรณำจับเข้ำไปจนถึงเหตุเกิด หรือควำมเกิดขึ้น หรือเหตุเกิดขึ้นหรือทำงเกิดขึ้น

หรอืก�ำเนดิ ก�ำเนดิของข้อธรรมนัน้ ๆ พร้อมทัง้ผลคอืรูเ้หตรุูผ้ล โยนิโสมนสิกำรนีเ้ป็น

เครื่องมือในกำรขบเจำะ ต้องใช้ทิฏฐิคือควำมเห็นชอบ ควำมเห็นที่ถูกต้อง อันเป็นตัว

ปัญญำในกำรขบเจำะอีกเหมือนกัน หรือในกำรเจำะแทงอีกเหมือนกัน

เมือ่มีทิฏฐิปฏิเวธดัง่นี ้จงึจะมีควำมเข้ำใจในธรรมอนัเป็นควำมเข้ำใจทีถ่กูต้อง 

ซึ่งเป็นสุดยอดของปริยัติ เบื้องต้นของปริยัตินั้นก็คือฟังด้วยหูหรืออ่ำนด้วยตำ หรือจะ

เรียกรวม ๆ ทัง้หมดว่ำสงัเกตจำกก�ำหนดส�ำเหนยีกจำกอำยตนะทัง้ ๕ คอื ตำบ้ำง  
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หบู้ำง จมกูบ้ำง ล้ินบ้ำง กำยบ้ำง ทำงรปูทีต่ำเหน็ ทำงเสียงทีห่ไูด้ยนิ ทำงกลิน่ทีจ่มกู 

ได้สดูดม ทำงรสที่ลิ้นได้ทรำบ ทำงกำยคือสัมผัสที่กำยได้ถูกต้อง ทั้ง ๕ ทำงรวม 

เรียกในค�ำว่ำฟังหรือว่ำอ่ำนแล้วมำถึงเพ่งด้วยใจ มนสานุเปกขิตา ควำมเพ่งด้วยใจคือ 

พินิจพิจำรณำ ก็มำถึงข้อที่ ๖ อำยตนะข้อที่ ๖ มโน คือใจ เพ่งด้วยใจ แล้วจึงมำถึง

ข้อสุดท้ำยซึ่งเป็นยอดของปริยัติ ก็คือ ทิฏฐิปฏิเวธ ขบเจำะหรือว่ำเจำะแทงด้วยทิฏฐิ

คอืควำมเหน็อนัหมำยถงึควำมเหน็ชอบโดยโยนโิสมนสกิำร เป็นควำมเข้ำใจอนัถกูต้อง 

แปลว่ำยอดของปริยัติก็ต้องมีปฏิเวธ

มำถึงปฏิบัติ ปฏิบัติในศีล ในสมำธิ ในปัญญำ ซึ่งรวมเอำปฏิบัติของกิจใน 

อริยสัจจ์ ๔ เข้ำมำเป็นฐำนใหญ่ ก็อำจจะกล่ำวได้ว่ำยอดของปฏิบัตินั้นก็ต้องมีปฏิเวธ

อีกเหมือนกัน คือว่ำต้องเจำะแทงลงไปให้ถึงศีล ถึงสมำธิ ถึงปัญญำ เพรำะว่ำจะต้อง

ต่อสู้กับกิเลส ปฏิบัตินั้นต้องต่อสู้กับกิเลส เหมือนอย่ำงเข้ำสนำมรบกับกิเลส คือ 

ต้องต่อสู้กับกิเลสกองตัณหำ หรือว่ำกองโลภะ โทสะ โมหะ หรือรำคะ โทสะ โมหะ 

รวมควำมว่ำต้องต่อสู้กับกิเลส 

กิเลสนี้เป็นเคร่ืองป้องกันไว้ไม่ให้ปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติข้ึนมำ จะยกเอำข้อ

ไหนก็ได้ทั้งนั้น จะยกเอำมรรคมีองค์ ๘ ก็ได้ แต่ว่ำสั้น ๆ จะยกเอำข้อศีล สมำธิ 

ปัญญำ ซึ่งย่อมำจำกมรรคมีองค์ ๘ จะเป็นศีลข้ึนมำได้ก็ต้องต่อสู้กับกิเลสที่เป็นตัว

ตัณหำหรือเป็นโลภะหรือรำคะ เป็นโทสะ เป็นโมหะ ซึ่งชักน�ำให้ไม่ปฏิบัติในศีล  

ดังที่ปรำกฏเป็นเจตนำ ควำมจงใจที่จะละเมิดศีล ข้อนั้นข้อนี้ และในกำรปฏิบัติสมำธิ 

ก็มีนิวรณ์เข้ำมำขัดขวำงไม่ให้จิตเป็นสมำธิได้ นิวรณ์จะจูงจิตออกไปจำกสมำธิ ดึงจิต

ออกไปจำกสมำธิ จะปฏิบัติทำงปัญญำ ก็มีโมหะ ควำมหลง อวิชชำคือควำมไม่รู้  

ทีท่�ำให้ยดึถือสงัขำรทัง้หลำยว่ำเทีย่ง ว่ำเป็นสขุ ว่ำเป็นอตัตำ ตวัตน คร้ันเมือ่มำปฏบิตัิ

ทำงปัญญำ พิจำรณำให้เห็นว่ำไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตำ มิใช่ตัวตน ควำมเห็น

ยึดถือเหล่ำนี้ก็จะขัดขวำง ไม่ยอมให้เห็นว่ำเป็นอย่ำงนั้น เพรำะฉะนั้น ศีลจึงไม่เกิด

หรือเกิดก็ไม่บริสุทธิ์ สมำธิจึงไม่เกิดหรือเกิดก็เป็นสมำธิชั่วครำว หรืออย่ำงมำกก็เป็น

อุปจำร ไม่อำจถึงอัปปนำคือแนบแน่นได้ ปัญญำก็ไม่เกิดเพรำะมีควำมเห็นขัดแย้งว่ำ

สงัขำรทัง้หลำยเป็นอตัตำ ตัวตน เป็นสขุและเทีย่ง ปัญญำจงึไม่เป็นปัญญำ เป็นอนัว่ำ

กิเลสคอยขัดขวำงไม่ให้เป็นศีลท่ีบริสุทธิ์ ไม่ให้เป็นสมำธิจนถึงอัปปนำคือแนบแน่น  
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ไม่ให้ได้เป็นปัญญำทีบ่รสิทุธิซ์ึง่เรยีกว่ำเป็นวปัิสสนำปัญญำ จงึต้องเจำะแทง เป็นอนัว่ำ

ต้องต่อสูก้บักเิลส ต้องละกเิลส ท�ำลำยกเิลสลงไป นีค่อืกำรเจำะแทง กำรละ กำรท�ำลำย 

จึงจะเป็นศลี เป็นสมำธ ิเป็นปัญญำขึน้มำ เพรำะฉะนัน้ ยอดของปัญญำกต้็องมปีฏเิวธ 

ยอดของปฏิบัติก็ต้องมีปฏิเวธ คือเป็นปฏิเวธขั้นปฏิบัติ

เป็นอันว่ำปฏิเวธนัน้จะต้องมีตัง้แต่ข้ันปรยิตั ิปรยิตักิต้็องเป็นปฏิเิวธ ยอดของ

ปฏบิตักิต้็องเป็นปฏเิวธ และมำถงึข้อที ่๓ ซึง่เป็นปฏเิวธเอง คอืหมำยควำมว่ำเป็นส่วน

ผลของปฏิบัติ ก็ต้องมีปฏิเวธมำโดยล�ำดับ จึงจะรู้ผลของกำรปฏิบัติมำโดยล�ำดับได้  

ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วในข้อกิจที่พึงปฏิบัติในอริยสัจจ์ข้อที่ ๓ นั้น เพรำะฉะนั้น ปฏิเวธ 

อันเป็นข้อที่ ๓ นี้จึงเป็นข้อที่ส�ำคัญ

 เมื่อปฏิบัติเมื่อใดก็ย่อมได้รับผลของกำรปฏิบัติเมื่อนั้น ก็ต้องมีปฏิเวธตั้งแต่

ขัน้ทีเ่ป็นสจัฉกิรณะ คืออำกำรกระท�ำให้แจ้ง ให้แจ้งผลของกำรปฏบัิตซิึง่เป็นตวัปฏิเวธ 

ต้องรู้จกัตัง้แต่ขัน้ปฏิเวธของปริยัต ิขัน้ปฏิเวธของปฏิบตั ิและขัน้ปฏิเวธของปฏเิวธนีเ้อง 

โดยจะต้องเจำะแทงกิเลส เจำะแทงโมหะอวิชชำ หรือว่ำแทงตลอดโมหะอวิชชำ จึงจะ

ได้ตวัควำมรูแ้จ้ง เพรำะเหตวุ่ำยงัเจำะแทงกเิลสไม่ได้ จะเป็นปรยิตักิย็งัเป็นไม่สมบรูณ์ 

จะเป็นปฏบิตักิย็งัเป็นไม่ได้สมบรูณ์ และจะเป็นตวัปฏเิวธเองกไ็ม่ได้สมบูรณ์ เพรำะยัง

เจำะแทงเครื่องปิดบังไม่ได้ คือกิเลสน้ันเองซึ่งปิดบังสัจจะคือควำมจริง ยังทะลุไปยัง

สจัจะคอืควำมจรงิไม่ได้ จงึต้องเจำะแทง แต่เครือ่งเจำะแทงนัน้กไ็ม่ใช่อืน่ไกล กป็ฏบิตัิ

น่ันแหละซึง่สบืเนือ่งมำจำกปรยิตั ิเป็นเครือ่งเจำะแทง คอืเม่ือเป็นศีล เป็นสมำธ ิเป็น

ปัญญำข้ึนมำทีหนึ่ง ก็มำเป็นปฏิเวธคือว่ำเจำะแทง ท�ำลำย ละกิเลสได้ทีหนึ่งไปโดย

ล�ำดบั และเม่ือกเิลสเบำเข้ำเม่ือกเิลสน้อยเข้ำ สจัจะคอืควำมจริงกป็รำกฏชดัขึน้ตัง้ต้น

แต่สัจจะคือควำมจริงในชั้นกรรม ดังที่มีแสดงถึงสัจจะคือควำมจริงในขั้นกรรมไว้ว่ำ  

กลฺยาณการี กลฺยาณ� ท�ำดีได้ดี ปาปการี จ ปาปก� ท�ำชั่วได้ชั่ว หรือสัจจะในขั้นกรรม

ที่พระพุทธเจ้ำตรัสสอนให้พิจำรณำเนือง ๆ ว่ำ กมฺมสฺสโกมฺหิ เรำมีกรรมเป็นของ 

ของตน กมฺมทายาโท เป็นทำยำทรับผลของกรรม กมฺมโยนิ มีกรรมเป็นก�ำเนิด  

กมมฺพนธฺ ุมกีรรมเป็นเผ่ำพนัธุ์ กมมฺปฏสิรโณ มีกรรมเป็นที่อำศัย ย� กมฺม� กริสฺสามิ 

จักท�ำกรรมอันใดไว้ กลฺยาณ� วา ปาปก� วา ดีหรือชั่ว ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ  

จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
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แม้สัตว์ทั้งหลำยก็เป็นเช่นเดียวกัน คือมีกรรมเป็นของของตนเป็นต้น นี้เป็น

สัจจะในขั้นกรรม สัจจะในขั้นกรรมน้ีจะถูกโมหะคือควำมหลง อวิชชำคือควำมไม่รู้ 

พร้อมทั้งกิเลสกองโลภ กองโกรธ กองหลง หรือว่ำกองรำคะ โทสะ โมหะปกปิดเอำ

ไว้ ท�ำให้จิตนีไ้ม่สำมำรถทีจ่ะช�ำแรกไปรูไ้ด้ แม้แต่หรอืแม้ว่ำจะได้ฟังมำร้อยครัง้พนัครัง้  

ได้สวดเป็นร้อยครั้งพันครั้ง แต่ก็ไม่ได้ปัญญำคือควำมรู้ของตน รู้เจำะแทงเข้ำไปถึง 

สัจจะที่เป็นตัวควำมจริง และเม่ือยังมีกิเลสเหล่ำนี้ปกคลุมอยู่ จึงมี อคติ คือควำม

ล�ำเอียง ดงัท่ีแสดงไว้ในเรือ่งอคต ิ๔ ฉนัทาคต ิล�ำเอียงไปด้วยฉันทะคอืควำมชอบพอใจ 

โทสาคต ิล�ำเอียงไปด้วยโทสะ ควำมชัง เกลียด โกรธ โมหาคต ิล�ำเอียงด้วยควำมหลง 

ภยาคติ ล�ำเอียงด้วยควำมกลัว จึงไม่มีกำรลงสันนิษฐำนใจของตัวเอง คือตกลงใจของ

ตัวเอง วินิจฉัยใจของตัวเองลงไปจริง ๆ ว่ำจริงตำมที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงสั่งสอนเอำไว้ 

ต่อเมือ่ได้มีปฏเิวธในปรยิตั ิคือเข้ำใจในปรยิติั ปฏเิวธในปฏบิตั ิคอืปฏบิตัเิป็นศีล เป็น

สมำธ ิเป็นปัญญำขึน้มำ มำเป็นตวัปฏเิวธ คอืว่ำ เจำะแทงอวชิชำโมหะเหล่ำนีท้ีหุ่ม้ห่อ

จติอยู ่ ก็ไม่ต้องหมด เจำะแทงลงไปบำงส่วนแต่ให้ลกึพอ จนถึงสัจจะคือควำมจริงอนันี้ 

สัจจะคือควำมจริงอันน้ีก็จะโผล่ออกมำว่ำเป็นจริงตำมที่พระพุทธเจ้ำได้ตรัสสอนเอำไว้ 

เป็นกำรสันนิษฐำนคือตกลงใจ เป็นวินิจฉัยคือกำรตัดสินใจของตนเอง เป็นศรัทธำคือ

ควำมเชือ่ตัง้มัน่ของตนเอง เป็นปัญญำคือควำมรูท้ัว่ถึงของตนเองขึน้ได้ทนัทว่ีำเป็นจรงิ

ตำมที่พระพุทธเจ้ำทรงสั่งสอน เพรำะว่ำจะหมดอคติที่ท�ำให้ล�ำเอียง ถ้ำเปรียบเหมือน

ผู้พิพำกษำ ตัวเองก็เป็นผู้พิพำกษำที่ตัดสินอย่ำงยุติธรรม ปรำศจำกอคติคือควำม

ล�ำเอียงใด ๆ ทั้งสิ้น และแม้ในข้ออริยสัจจ์ก็เช่นเดียวกัน
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๑. ความหมายของพระพุทธศาสนา

ค�ำว่ำ พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยค�ำว่ำ พุทธะ ซึ่งแปลว่ำ ผู้รู้ กับค�ำว่ำ 

ศาสนา ที่แปลว่ำ ค�าสั่งสอน รวมกันเข้ำเป็น พุทธศาสนา แปลว่ำ ค�ำสั่งสอนของผู้รู้ 

เมือ่พดูว่ำพระพทุธศำสนำ ควำมเข้ำใจกต้็องแล่นเข้ำไปถงึลทัธปิฏบัิต ิและคณะบคุคล

ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติในลัทธิปฏิบัตินั้น ไม่ใช่มีควำมหมำยแต่เพียงค�ำส่ังสอน ซึ่งเป็นเสียง

หรอืเป็นหนังสอื หรอืเป็นเพียงต�ำรับต�ำรำเท่ำนัน้ พระพทุธศำสนำทีเ่รำทัง้หลำยในบดันี้

ได้รับนบัถอืและปฏิบัตเินือ่งมำจำกอะไร คอืเรำได้อะไรจำกสิง่ทีเ่รยีกว่ำ พระพทุธศาสนา 

นั้นมำนับถือปฏิบัติในบัดนี้ เมื่อพิจำรณำดูแล้วก็เห็นว่ำ เรำได้ หนังสือ อย่ำงหนึ่ง 

บุคคล อย่ำงหนึ่ง หนังสือนั้นก็คือต�ำรำท่ีแสดงพระพุทธศำสนำ บุคคลนั้นก็คือ 

พุทธศำสนิกที่แปลว่ำผู้นับถือพระพุทธศำสนำ พุทธศำสนิกนี้มิใช่หมำยควำมแต่เพียง

คฤหัสถ์ หมำยควำมถึงทั้งบรรพชิตคือนักบวช และคฤหัสถ์ซึ่งเป็นผู้นับถือพระพุทธ

ศำสนำ พดูอกีอย่ำงหนึง่กไ็ด้แก่ พทุธบรษิทัคอืหมู่ของผูน้บัถือพระพทุธเจ้ำ ดงัทีเ่รยีก

ว่ำ ภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก อุบำสิกำ แต่ในบัดนี้ ภิกษุณีไม่มีแล้ว ก็มีภิกษุกับสำมเณร 

และอุบำสก อุบำสิกำ หรือบุคคลที่เรียกว่ำ พุทธมำมกะ พุทธมำมิกำ ก็รวมเรียกว่ำ

พุทธบริษัทหรือพุทธศำสนิกทั้งหมด คือในบัดนี้มีหนังสือซึ่งเป็นต�ำรำพระพุทธศำสนำ 

และมีบุคคลซึ่งเป็นพุทธศำสนิกหรือเป็นพุทธบริษัท ทั้ง ๒ อย่ำงนี้ หนังสือก็มำจำก

บุคคลนั่นเอง คือ บุคคลที่เป็นพุทธศำสนิกหรือเป็นพุทธบริษัทได้เป็นผู้ท�ำหนังสือขึ้น 

และบุคคลดังกล่ำวน้ีก็ได้มีสืบต่อกันเรื่อยมำตั้งแต่สมัยพุทธกำล และสืบต่อมำต้ังแต่

จำกที่เกิดของพระพุทธศำสนำ มำจนถึงในต่ำงประเทศของประเทศนั้น ดังเช่นใน

ประเทศไทยในบัดนี้ คือว่ำได้มีพุทธศำสนิกหรือพุทธบริษัทสืบต่อกันเรื่อยมำ จึงมำถึง
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เรำท้ังหลำยในบัดน้ี และเรำท้ังหลำยในบัดนี้ก็ได้เป็นพุทธศำสนิกหรือพุทธบริษัท 

ในปัจจุบัน และคนรุ่นต่อ ๆ ไปก็จะสืบต่อไปอีก.

หนงัสอืคือ ต�าราพระพทุธศาสนา นัน้ ได้กล่ำวแล้วว่ำกอ็อกมำจำกบคุคล คอื

บุคคลผู้นับถือพระพุทธศำสนำในสมัยนั้น ๆ ได้ท�ำเอำไว้ และเมื่อเรำได้ศึกษำใน 

หนังสอืต�ำรำพระพทุธศำสนำแล้ว เรำจงึทรำบประวัตขิองพระพทุธศำสนำตัง้แต่ต้นมำ  

เพรำะฉะน้ัน กำรทรำบเรื่องพระพุทธศำสนำในบัดนี้ จึงทรำบได้จำกหนังสือซึ่งเป็น

ต�ำรำ บุคคลซึ่งเป็นผู้รู้ พระพุทธศำสนำในบัดนี้ ก็รู้จำกหนังสือหรือต�ำรำ และก็บอก

อธบิำยกนัต่อ ๆ มำ เพรำะฉะน้ัน ก็ควรจะทรำบหนงัสือทีเ่ป็นต�ำรำในพระพทุธศำสนำ

นี้ว่ำมีขึ้นอย่ำงไร

หนังสอืท่ีเป็นต�ำรำพระพุทธศำสนำนี ้มเีล่ำว่ำ ได้มขีึน้เป็นคร้ังแรกอย่ำงสมบรูณ์ 

เมื่อพระพุทธศำสนำล่วงไปแล้วสี่ร้อยปีเศษ คือหลังจำกพุทธปรินิพพำนแล้วได้สี่ร้อยปี

เศษ ภกิษซ่ึุงเป็นพหสูตูในประเทศลังกำ ได้ปรำรภควำมทรงจ�ำของบคุคลว่ำเส่ือมทรำม

ลง ต่อไปก็คงไม่มีใครสำมำรถจะจ�ำทรงพระพุทธวจนะไว้ได้ทั้งหมด จึงได้ประชุมกัน

ท�ำสังคำยนำ คือสอบสวนร้อยกรองพระพุทธวจนะตำมที่ต่ำงคนได้จ�ำกันไว้ได้ รับรอง

ต้องกนัแล้วกเ็ขยีนลงเป็นตวัหนงัสอื ต�ำรำทีเ่ขียนขึน้เป็นครัง้แรก ท่ีเล่ำถึงว่ำพระพทุธเจ้ำ

ได้ทรงแสดงค�ำสั่งสอนไว้อย่ำงไร เรียกว่ำเป็นปกรณ์คือเป็นหนงัสอืชัน้ บาล ีเป็นหลกั

ฐำนช้ันทีห่นึง่ และต่อมำกมี็อำจำรย์ได้แต่งค�ำอธบิำยบำลนีัน้ ค�ำอธบิำยบำลขีองพระ

อำจำรย์นัน้ เรยีกว่ำ อรรถกถา แปลว่ำกล่ำวเนือ้ควำม เป็นต�ำรำชั้นที่สอง ตอ่มำก็มี

อำจำรย์แต่งอธิบำยอรรถกถำนั้นอีก เรียกว่ำ ฎีกา เป็นต�ำรำชั้นที่สำม ต่อมำก็มีพระ

อำจำรย์แต่งอธิบำยฎีกำออกไปอีก เรียกว่ำ อนุฎีกา เป็นต�ำรำชั้นที่สี่ และก็ยังมีพระ

อำจำรย์แต่งอธิบำยเบ็ดเตล็ด เป็นเรื่องส�ำคัญบ้ำง เป็นเรื่องย่อย ๆ บ้ำงอีกมำกมำย 

กเ็รยีกว่ำเป็นปกรณ์พเิศษ คอืเป็นหนงัสอืพเิศษต่ำง ๆ แต่ว่ำต�ำรำทีเ่ป็นหลกักค็อื บำลี 

อรรถกถำ ฎีกำ อนฎีุกำ ดัง่กล่ำวมำนัน้ หนงัสอืเหล่ำนีไ้ด้มใีนประเทศลงักำ และตำม

ประวัติก็เล่ำว่ำ เดิมก็เขียนเป็นภำษำลังกำหรือภำษำสีงหฬอยู่เป็นอนัมำก และต่อมำ

ก็ได้มพีระเถระ เช่น พระพทุธโฆษำจำรย์ มำแปลเป็นภำษำบำล ีทีใ่นบดันีน้บัถือว่ำเป็น

ภำษำพระพุทธศำสนำจนถงึในบดันี ้หนงัสอืต�ำรำเหล่ำนีก็้ได้แปลเป็นภำษำบำลใีนลงักำ

ทัง้หมด ในประเทศไทย เรำกไ็ด้ต�ำรำเหล่ำนีม้ำ เช่น ในบัดนีท่ี้เป็นชัน้บำลีกไ็ด้มำบรบิรูณ์ 

ชั้นอรรถกถำก็ได้มำบริบูรณ์ ฎีกำ อนุฎีกำกม็โีดยมำก แต่ทีพ่มิพ์แล้วด้วยอกัษรไทย
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ส�ำหรับทีเ่ป็นบำลี เรียกว่ำ พระไตรปิฎก พมิพ์ทั้งหมด พิมพ์เมื่อรัชกำลที่ ๕ ครั้งหนึ่ง 

พิมพ์เมื่อรัชกำลที่ ๗ คือพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรด

ให้พมิพ์ในงำนถวำยพระเพลิงพระบรมศพรชักำลที ่๖ เป็นคร้ังที ่๒ และในเวลำต่อ ๆ 

มำก็เพียงแต่พิมพ์ซ่อม ส�ำหรับที่เป็นชั้นบำลีอันเรียกว่ำพระไตรปิฎกนี้ ทำงคณะสงฆ์

ได้แปลเป็นภำษำไทย และได้พิมพ์เสรจ็แล้วเป็นจ�ำนวนมำกเล่ม เป็นฉบบัแปลของกรม

กำรศำสนำ ส่วนทีเ่ป็นชัน้อรรถกถำได้พิมพ์ไว้ด้วยอักษรไทยเป็นส่วนมำก ชั้นฎีกำก็ได้

พิมพ์บ้ำงแต่เป็นส่วนน้อย แต่หนังสือเหล่ำนี้โดยมำกก็เป็นภำษำบำลี เมื่อเป็นเช่นนี้ 

เมื่อจะรู ้พระพุทธศำสนำด้วยตนเอง จำกต�ำรำเดิม จึงต้องศึกษำภำษำบำลีหรือ 

ภำษำมคธ พระภกิษทุีบ่วชมีหน้ำทีจ่ะต้องศึกษำสืบต่อพระพทุธศำสนำกต้็องเรยีนบำลกีนั 

และก็น�ำเอำพระธรรมวินัยจำกบำลีนั้นมำแสดงแก่ผู้ที่ไม่ได้เรียนภำษำบำลี

เมื่อทรำบว่ำ เรำในบัดน้ีได้ทรำบพระพุทธศำสนำจำกหนังสือ และจำกคณะ

บคุคลซึง่เป็นพุทธศำสนกิ ดัง่ทีก่ล่ำวมำโดยย่อนีแ้ล้ว กค็วรจะทรำบต่อไปว่ำ เมือ่ศกึษำ

จำกหนังสือและบุคคลที่เป็นพุทธศำสนิกที่เป็นครูบำอำจำรย์ต่อ ๆ กันมำ จึงได้ทรำบ

ว่ำต้นเดิมของพระพุทธศำสนำนั้น ก็คือพระพุทธเจ้ำ

ค�ำว่ำ พระพุทธะ แปลว่ำ พระผู้รู้ ในภำษำไทยเรำเติมค�ำว่ำ เจ้า เรียกว่ำ 

พระพุทธเจ้า คือเอำควำมรู้ของท่ำนมำเป็นชื่อ ตำมพุทธประวัติท่ีทรำบจำกหนังสือ 

ทำงพระพุทธศำสนำดั่งกล่ำวนั้น พระพุทธเจ้ำก็เป็นบุคคลคือเป็นมนุษย์เรำนี่เอง ซึ่งมี

ประวัติดั่งที่แสดงไว้ในพระพุทธประวัติแล้ว แต่ว่ำท่ำนได้ค้นคว้ำหำควำมรู้ จนประสบ

ควำมรู้ที่เป็นโลกุตตระ คือควำมรู้ที่เป็นส่วนเหนือโลก หมำยควำมง่ำย ๆ ว่ำ ควำมรู้

ที่เป็นส่วนโลกิยะหรือเป็นส่วนโลกนั้น เมื่อประมวลเข้ำแล้วก็เป็นควำมรู้ในด้ำน 

สร้ำงบ้ำง ในด้ำนธ�ำรงรกัษำบ้ำง ในด้ำนท�ำลำยล้ำงบ้ำง ผูรู้้เองและควำมรูน้ัน้เองก็เป็น

ไปในทำงคดีโลก ซึ่งต้องเป็นไปตำมคติธรรมดำของโลก ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตำย 

เพรำะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับโลก นอกจำกนี้ ยังต้องเป็นทำสของตัณหำคือควำมดิ้นรน

ทะยำนอยำกของใจ ถงึจะเป็นเจ้ำโลก แต่ไม่เป็นเจ้ำตณัหำ ต้องเป็นทำสของตณัหำใน

ใจของตวัเอง เพรำะฉะนัน้ ควำมรูท่ี้ยังต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตำย และยงัต้องเป็นทำส 

ของตัณหำดั่งกล่ำวนี้ จึงเรียกว่ำยังเป็นโลกิยะ ยังไม่เป็นโลกุตตระคืออยู่เหนือโลก  

แต่ควำมรู้ที่จะเป็นโลกุตตระคืออยู่เหนือโลกได้นั้น จะต้องเป็นควำมรู้ที่ท�ำให้หลุดพ้น

จำกกเิลสและกองทกุข์ดัง่กล่ำวได้ พระพทุธเจ้ำเป็นมนษุย์คนแรกทีไ่ด้ปฏิญญำพระองค์
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ว่ำเป็นผูต้รสัรูพ้ระธรรมซึง่ท�ำให้เป็นโลกตุตระคอือยูเ่หนอืโลก คอืท�ำให้ท่ำนผูรู้น้ัน้เป็น

ผู้พ้นจำกกิเลสและกองทุกข์ ดั่งกล่ำวนั้น ท่ำนผู้ประกอบด้วยควำมรู้ดั่งกล่ำวมำนี้  

และประกำศควำมรู ้นั้นสั่งสอน ได้ชื่อว่ำเป็นพระพุทธเจ้ำ ซึ่งเป็นต้นเดิมของ 

พระพุทธศำสนำ

พระธรรม ทีแรกก็เป็นเสยีงทีอ่อกมำจำกพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้ำ เป็นเสียง

ทีป่ระกำศควำมจรงิให้บคุคลทรำบธรรมทีพ่ระองค์ได้ตรสัรู้ เพรำะฉะนัน้ เสียงท่ีประกำศ

ควำมจริงแก่โลกนี้ ก็เรียกกันว่ำพระธรรมส่วนหนึ่ง หรือเรียกว่ำพระพุทธศำสนำคือ

เป็นค�ำที่ออกมำจำกพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ำ เป็นค�ำส่ัง เป็นค�ำสอน ข้อปฏิบัติท่ี 

ค�ำสั่งสอนนั้นแสดงชี้ ก็เป็นพระธรรมส่วนหนึ่ง ผลของกำรปฏิบัติก็เป็นพระธรรม 

ส่วนหนึ่ง เหล่ำนี้เรียกว่ำพระธรรม

หมูช่นทีไ่ด้ฟังเสยีงซึง่ออกจำกพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้ำ ได้ควำมรูพ้ระธรรม

คือควำมจริงทีพ่ระพทุธเจ้ำได้สัง่สอน จนถึงได้บรรลุโลกตุตรธรรม ธรรมะทีอ่ยูเ่หนอืโลก

ตำมพระพทุธเจ้ำเรยีกว่ำ พระสงฆ์ คอืหมูข่องชนท่ีเป็นสำวกคอืผูฟั้งธรรมของพระพทุธเจ้ำ 

ซึง่เป็นผูรู้พ้ระธรรมตำมพระพทุธเจ้ำได้ พระสงฆ์ดัง่กล่ำวนีเ้รยีกว่ำพระอรยิสงฆ์ มุง่เอำ

ควำมรู้เป็นส�ำคัญเหมือนกัน ไม่ได้มุ่งว่ำจะต้องเป็นคฤหัสถ์หรือจะต้องเป็นบรรพชิต 

และเมือ่รูพ้ระธรรมของพระพทุธเจ้ำกป็ระกำศตนนบัถอืพระพทุธเจ้ำ ทีม่ศีรทัธำแก่กล้ำ

ก็ขอบวชตำม ที่ไม่ถึงกับขอบวชตำมก็ประกำศตนเป็นอุบำสกอุบำสิกำ จึงได้เกิดเป็น 

บริษัท ๔ ขึ้น คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก อุบำสิกำ ในบริษัท ๔ นี้ หมู่ของภิกษ ุ

กเ็รยีกว่ำพระสงฆ์เหมอืนกนั แต่เรยีกว่ำสมมตสิงฆ์ สงฆ์โดยสมมต ิเพรำะว่ำเป็นภกิษุ

ตำมพระวินัยด้วยวิธีอุปสมบท รับรองกันว่ำเป็นอุปสัมบันหรือเป็นภิกษุขึ้น  เมื่อภิกษุ

หลำยรูปมำประชุมกันกระท�ำกิจของสงฆ์  ก็เรียกว่ำสงฆ์

พระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ที่เป็นอริยสงฆ์ ทั้ง ๓ นี้ รวมเรียกว่ำ  

พระรัตนตรัย ซึ่งเป็นสรณะคือที่พึ่งอย่ำงสูงสุดในพระพุทธศำสนำ

ควำมเป็นพระอริยสงฆ์นัน้เป็นจ�ำเพำะตน ส่วนหมูแ่ห่งบคุคลทีด่�ำรงพระพทุธ

ศำสนำสืบต่อมำ ก็คือพุทธบริษัทหรือพุทธศำสนิก ดั่งกล่ำวมำข้ำงต้น ในพุทธบริษัท

เหล่ำนี ้กม็ภีกิษสุงฆ์นีแ่หละเป็นบคุคลส�ำคญั ซึง่เป็นผูพ้ลชีีวติมำเพือ่ปฏบิตัดิ�ำรงรักษำ

พระพุทธศำสนำ น�ำพระพุทธศำสนำสืบ ๆ ต่อมำ จนถึงในบัดนี้
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สัจจะ-ความจรงิ

ข้อแรกเพื่อควำมจริงนั้น ก็เพื่อให้รู้ควำมจริงตำมท่ีพระพุทธเจ้ำทรงส่ังสอน

เพรำะว่ำค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำที่เป็นหลักสูตรแห่งกำรศึกษำนักธรรม หรือธรรม

ศึกษำก็ดี เป็นค�ำแสดงเทศน์ต่ำง ๆ บรรยำยต่ำง ๆ ก็ดี หรือจะรวมเข้ำทั้งหมด 

เป็นพระวินยัพระสตูรพระอภธิรรม อันเป็นคมัภร์ีพระไตรปิฎกทัง้สิน้กด็ ีทีพ่ระพทุธเจ้ำ

ทรงสัง่สอนไว้ กล้็วนเป็นควำมจรงิแต่ละข้อทีค่วรศกึษำให้มคีวำมรู ้และควรทรงจ�ำควร

พจิำรณำให้เข้ำใจ เพือ่ให้เหน็ควำมจรงิตำมทีท่รงสัง่สอนนัน้ หรอืแม้ว่ำจะคดิค้ำนกต้็อง

คิดพินิจพิจำรณำแก้ แล้วก็จะพบควำมจริง 

อันธรรมท่ีแสดงควำมจริงของทุก ๆ ข้อ หำกพิจำรณำแล้วก็จะเห็นไปโดย

ล�ำดับ ว่ำไม่มีใครจะแสดงได้จริงเหมือนพระพุทธเจ้ำในทำงทั้งหลำย เช่นว่ำผู้ที่ศึกษำ

ธรรมวิภำคในนวโกวำทตั้งแต่ทุกะหมวด ๒ หมวด ๒ คู่แรก ก็ธรรมมีอุปกำระมำก 

๒ อย่ำง สติ ควำมระลึกได้ และสมัปชัญญะ ควำมรูต้วั และต่อ ๆ ไป เมือ่ฟังเผิน ๆ 

ก็จะไม่รู้สึกซำบซ้ึงเท่ำไรนัก แต่ถ้ำหำกว่ำพินิจพิจำรณำให้รู้จักว่ำ สติเป็นอย่ำงไร  

สัมปชัญญะเป็นอย่ำงไร มีอุปกำระมำกอย่ำงไร ย่ิงเข้ำใจก็จะย่ิงเห็นควำมจริง และ 

ธรรมอื่น ๆ ทุกข้อก็เช่นเดียวกัน เม่ือย่ิงศึกษำคือฟังอ่ำนทรงจ�ำพิจำรณำให้เข้ำใจ  

ก็จะยิ่งซำบซึ้ง เพรำะจะยิ่งเข้ำใจและได้เห็นควำมจริงในทุก ๆ ข้อ อันจะพึงค้ำนตำม
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เหตผุลมไิด้ เพรำะฉะนัน้ ย่ิงศึกษำดงักล่ำวกย็ิง่จะพบควำมจรงิตำมเหตแุละผล จะพบ

เหตแุละผลตำมควำมเป็นจรงิ ซ่ึงล้วนแต่เป็นเหตผุลในด้ำนชวีติ ในด้ำนพฤตกิรรม คอื

กำรปฏิบัติของตนเองของแต่ละคน ตลอดจนถึงควำมจริงตำมเหตุและผลของจิตใจ  

ของเจตนำ ของกรรม ที่ประกอบกระท�ำทำงกำยทำงวำจำ ทำงใจของตนเอง และ 

ในด้ำนอืน่ ๆ และเม่ือรวมเข้ำโดยเหตผุลในทำงกรรม คอืกำรทีก่ระท�ำทำงกำยทำงวำจำ

ทำงใจของตนที่พระพุทธเจ้ำได้ทรงสั่งสอนเอำไว้ ว่ำท�ำกรรมดีได้รับผลดี ท�ำกรรมชั่ว

ได้รับผลชั่ว ซึ่งฟังดูทีแรกก็รู้สึกว่ำผิวเผิน ไม่ค่อยจะรู้สึกรับรองเท่ำไรนัก หรืออำจจะ

รู้สึกคัดค้ำน แต่หำกว่ำได้ตั้งใจพินิจพิจำรณำยิ่ง ๆ ขึ้นไปแล้ว เมื่อยิ่งเข้ำใจก็ยิ่งจะได้

พบควำมจริง ว่ำที่ตรัสสอนไว้นั้นเป็นจริงตำมเหตุและผล กรรมเป็นเหตุ ผลดีหรือผล

ชัว่ทีไ่ด้รับเป็นผล ตลอดจนถงึควำมจรงิท่ีเป็นอรยิสจัจ์ คอืทีม่ใิช่สำมญัสจัจะ ควำมจรงิ

ที่เป็นสำมัญทั่วไป แต่เป็นควำมจริงที่ละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปกว่ำนั้น ซึ่งเป็นควำมจริงที่

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้ดังที่ได้แสดงไว้ในปฐมเทศนำ ว่ำพระองค์ได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔ 

คือ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ควำมดับทุกข์ ทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ เมื่อได้ยิ่ง 

พนิจิพจิำรณำให้มคีวำมเข้ำใจ กย็ิง่จะเหน็ควำมจรงิ เพรำะฉะนัน้ ประกำรแรกของผู้

ศกึษำพระพทุธศำสนำจงึเพือ่จะรู้ควำมจริง เพือ่จะจบัควำมจรงิให้ได้ คือเพือ่ควำมจรงิ 

ควำมจรงิทีจ่บัได้หรอืทีรู่น้ี ้มใิช่หมำยควำมว่ำเป็นเพยีงกำรฟังกำรอ่ำนและควำมจ�ำ แต่

หมำยควำมว่ำต้องพนิจิพจิำรณำให้เข้ำใจ เมือ่เข้ำใจกจ็ะเห็นจรงิ จงึต้องกำรให้รูจ้รงิให้

เห็นจริงแม้แต่ในข้อใดข้อหนึ่ง อันนี้เป็นหลักก�ำหนดให้รู้จักลักษณะพระพุทธศำสนำ 

ประกำรแรกของผู้มุ่งศึกษำพระพุทธศำสนำ จะเป็นพระเก่ำพระใหม่ จะเป็นเณรเป็น

อบุำสกอบุำสกิำกต็ำม ประกำรแรกนัน้ต้องให้พบควำมจรงิ ให้เหน็จรงิ ให้รูจ้รงิ ให้ได้จรงิ 

แม้ในธรรมข้อใดข้อหน่ึง ซ่ึงในข้อน้ีผู้ศึกษำจะต้องท�ำใจเป็นกลำง คือยังไม่คิดที่จะ

คัดค้ำน ยังไม่คิดที่จะรับ แต่ว่ำตั้งใจฟังตั้งใจอ่ำนตั้งใจที่จะทรงจ�ำแล้วก็ตั้งใจพิจำรณำ

ไปตำมเหตุและผล ให้เข้ำใจถูกต้อง และเมื่อได้ควำมเข้ำใจถูกต้องแล้วก็จะเห็นจริง  

จะพบควำมจริงแม้ในข้อใดข้อหนึ่ง เช่น แม้ในข้อทุกะหมวด ๒ ที่ยกมำนั้น ให้เข้ำใจ

จริง ๆ ว่ำสตเิป็นอย่ำงไร สมัปชญัญะเป็นอย่ำงไร อปุกำระมำกอย่ำงไร ให้เห็นจริงให้

เข้ำใจจริงแม้ในข้อใดข้อหนึ่ง ก็จะได้พบลักษณะพระพุทธศำสนำประกำรแรก
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ความดี

มำถงึข้อท่ี ๒ ควำมด ีนีเ้ป็นข้อส�ำคญั ควำมดนีัน้เป็นค�ำทีทุ่กคนกไ็ด้ยินกนัมำ 

และก็น่ำจะมีควำมเข้ำใจพอสมควร อย่ำงน้อยก็จะต้องเข้ำใจว่ำควำมดีนั้นตรงกันข้ำม

กบัควำมชัว่ และอะไรเป็นควำมดอีะไรเป็นควำมชัว่กไ็ด้ฟังอบรมกนัมำ ตัง้แต่จำกบดิำ

มำรดำ ครูบำอำจำรย์ มำจนถึงจำกพระพุทธเจ้ำ คือที่พระเทศน์พระสอนต่ำง ๆ  

และควำมดีควำมชั่วนี้ก็รู้กันอยู่ ว่ำเกิดจำกควำมประพฤติของบุคคลทุก ๆ คนนี้เอง 

ควำมดีกเ็กดิจำกท�ำด ีควำมชัว่กเ็กดิจำกท�ำชัว่ เมือ่ท�ำดีกไ็ด้ควำมด ีท�ำชัว่ก็ได้ควำมช่ัว  

เพรำะฉะนั้น ประกำรต่อมำจำกข้อ ๑ คือควำมจริง จึงมำถึงควำมดี ที่เมื่อได้ศึกษำ

ให้รู้จักควำมจริงแล้ว ก็ต้องศึกษำให้รู้จักควำมดีอันตรงกันข้ำมกับควำมชั่ว 

ควำมดอัีนตรงกนัข้ำมกบัควำมชัว่นีก้ส็บืเนือ่งมำจำกควำมจรงิข้อแรกนัน้แหละ 

เพรำะเป็นข้อที่พระพุทธศำสนำได้สอนไว้ทั้งนั้น ว่ำอะไรเป็นควำมดีอะไรเป็นควำมชั่ว 

เพรำะฉะน้ัน เมือ่ได้ศึกษำให้ได้รูจ้กัควำมจรงิ กล่ำวจ�ำเพำะท่ีสมัพนัธ์กบัควำมดคีวำมชัว่ 

ก็คือควำมจริงของควำมดี และควำมจริงของควำมชั่ว พูดสั้น ๆ ก็คือให้รู้จักว่ำอะไร

เป็นควำมดจีริงอะไรเป็นควำมชัว่จรงิ เพรำะฉะนัน้ จงึมำถึงว่ำจะต้องปฏบิตัลิะควำมชัว่ 

กระท�ำควำมดี ต้องท�ำควำมเข้ำใจในควำมด ีว่ำคอืคณุทีเ่ก้ือกลูตนเองและผูอ่ื้นให้เป็นสขุ

ต่ำง ๆ ให้ได้รับสุขประโยชน์ต่ำง ๆ ควำมชั่วก็คือโทษที่ท�ำให้ ตนเองและผู้อื่นได้รับ

ทุกข์โทษต่ำง ๆ ควำมช่ัวเป็นข้อท่ีควรละ ควำมดีเป็นข้อที่ควรกระท�ำ เพรำะฉะนั้น  

จึงต้องปฏิบัติละชั่วท�ำดี จับควำมดีให้ได้ แต่กำรจับควำมดีให้ได้นี้ต้องหมำยถึงว่ำท�ำดี 

อันที่จริงละชั่วก็นับว่ำเป็นดีอย่ำงหนึ่ง แต่ว่ำจะต้องท�ำดีท่ีเป็นคุณเกื้อกูลย่ิงขึ้นไปอีก  

ยกตัวอย่ำงง่ำย ๆ เช่นว่ำ กำรฆ่ำ กำรท�ำร้ำยร่ำงกำย กำรเบียดเบียนเขำให้เป็นทุกข์

เดือดร้อน เบียดเบียนชีวิต เบียดเบียนร่ำงกำย นั่นเป็นชั่ว ก็ละชั่ว คือแปลว่ำ  

เว้นจำกกำรที่จะเบียดเบียนท�ำร้ำยชีวิตร่ำงกำยของใคร เมตตำควำมมีจิตปรำรถนำ 

ให้เป็นสขุ และควำมประพฤตทิีเ่กือ้กลูอนเุครำะห์ต่ำง ๆ แก่เขำ คอืแก่บคุคลและสตัว์

นัน้ ๆ เพือ่ให้ด�ำรงชวิีตร่ำงกำยอยู่อย่ำงเป็นสุข เป็นควำมด ีเพรำะฉะนัน้ จงึต้องศึกษำ

ให้รูจั้กควำมดอัีนตรงกนัข้ำมกับควำมชัว่สบืเนือ่งมำจำกควำมจรงิ คอืตัง้ต้นจำกศกึษำ

ว่ำอะไรดจีรงิอะไรชัว่จรงิ แล้วกต็ัง้ใจละชัว่ท�ำดจีริง ต้องจับเอำควำมดใีห้ได้ ในวนัหนึง่ ๆ 
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กต้็องพจิำรณำตวัเอง ว่ำเรำได้ละควำมชัว่ท�ำควำมดอีะไรบ้ำง หรอืแม้ว่ำได้ท�ำควำมชัว่

อะไรบ้ำงท�ำควำมดีอะไรบ้ำงกใ็ห้รู ้แล้วกต้ั็งใจละไม่ท�ำควำมช่ัวอกีต่อไป ฝึกตวัอยูเ่สมอ

ดั่งนี้ หัดให้ละชั่วท�ำดีอยู่เสมอ ให้รู้จักควำมดี ให้รู้จักควำมชั่ว ให้รู้จักละชั่ว ให้รู้จัก 

ท�ำดีในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งทำงกำยทั้งทำงวำจำทั้งทำงใจ นี้เป็นข้อที่ ๒ คือควำมดี

ความงาม

จงึมำถงึข้อท่ี ๓ คอืควำมงำม อนัควำมงำมนีเ้ป็นข้อทีล่ะเอยีดอ่อนสกัหน่อยหนึง่ 

แต่ว่ำถ้ำท�ำควำมเข้ำใจให้ดีแล้ว จะเห็นว่ำเป็นข้อส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ำข้อควำมจริง 

และข้อควำมดี อันสิ่งท่ีงำมซ่ึงเป็นวัตถุย่อมเป็นที่พอใจของชำวโลกทั้งหลำย ของคน 

ทัง้หลำย เพรำะฉะนัน้ จงึพอใจทีจ่ะตกแต่งร่ำงกำยกนัให้สวยงำม พอใจทีจ่ะหำเครือ่ง

ประดับที่สวยงำมมีค่ำมำตกแต่ง บ้ำนเมืองก็ต้องกำรที่จะปลูกสร้ำงกันให้สวยงำม

เรียบร้อย และอันควำมสวยงำมหรือเรียกส้ัน ๆ ว่ำควำมงำมนี้ก็มิใช่หมำยถึงเครื่อง

ตกแต่งมีค่ำเท่ำนั้น แต่ย่อมหมำยถึงควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยต่ำง ๆ รวมอยู่ด้วย 

เช่นกำรจะตั้งวำงสิ่งของในห้องในหับก็ตั้งวำงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย กำรที่จะนุ่ง 

จะห่มก็ให้เป็นระเบียบเรยีบร้อย กำรทีจ่ะลกุนอนกใ็ห้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย วำจำทีพ่ดู

ก็ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เหล่ำนี้เป็นควำมงำมทั้งนั้น แม้สิ่งที่เรียกว่ำศิลปะ วิธีที่จะ

ท�ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียกว่ำเป็นควำมงำมอย่ำงหนึ่งนั้นก็เป็นศิลปะอย่ำงหนึ่ง 

ดังเช่นพระพทุธเจ้ำได้ตรสัสัง่พระอำนนท์ให้ท�ำแบบอย่ำงจวีรส�ำหรบัพระห่ม โดยทีเ่ดมิ

น้ันพระองค์ได้ทรงบัญญัติให้ตัดผ้ำเป็นช้ิน ๆ มำเย็บต่อกันเข้ำ คล้ำยผ้ำผืนเดียว  

ถ้ำใช้ผ้ำผืนเดียวมักจะถูกขโมย เพรำะว่ำเขำมักจะขโมยไปตัดเป็นเสื้อผ้ำส�ำหรับสวม

ของเขำได้ หรือเอำไปนุ่งห่มได้ทั้งที่เป็นผืนอย่ำงนั้น เปลี่ยนสีเสียใหม่ หรือซักสีที่เป็น

ผ้ำกำสำยะหรือกำสำวะผ้ำย้อมน�้ำฝำดออกเสีย เพรำะฉะนั้น จึงได้โปรดให้ใช้ผ้ำตัด

เป็นชิ้น ๆ เอำมำเย็บต่อกันเข้ำเพื่อกันขโมย ถ้ำขโมยเอำไปก็เอำไปใช้นุ่งห่มไม่ได้  

แต่ในขณะเดียวกนักต้็องกำรให้เกดิควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ท่ำนพระอำนนท์จงึได้

คดิแบบจีวรขึน้แบบคนันำของชำวมคธ ซึง่เม่ือเขำท�ำนำเขำกท็�ำเป็นคนันำ เป็นกระทง

เล็กเป็นกระทงใหญ่ จึงมำออกแบบตัดเป็นแบบจีวรเป็นกระทง ๆ เป็นกระทงเล็ก 
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กระทงใหญ่อย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อย มิได้น�ำเอำมำตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วเอำ

มำเยบ็ต่อกันเข้ำอย่ำงไม่มีระเบียบ แต่ว่ำท�ำอย่ำงมรีะเบยีบกด็เูป็นของงำม คอืงำมด้วย

ควำมมีระเบียบเรียบร้อย พระพุทธเจ้ำจึงได้ตรัสสรรเสริญพระอำนนท์ ว่ำเป็นผู้ท่ีมี

ศิลปะ ดั่งนี้ก็เป็นควำมงำม

แม้ท่ีพระพทุธเจ้ำทรงบัญญตัพิระวนิยัขึน้นัน้กเ็ป็นควำมงำมเหมอืนกนั เพรำะ

เมื่อภิกษุผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ ได้มีควำมประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยอยู่ในระเบียบอัน

เดยีวกนั และเป็นระเบยีบทีด่ ีกดู็เป็นหมูท่ีเ่รียบร้อยงดงำมน่ำเล่ือมใส นีก่เ็ป็นควำมงำม  

เพรำะฉะน้ัน ค�ำว่ำควำมงำมนั้นจึงกินควำมกว้ำง มิได้หมำยถึงว่ำตกแต่งให้สวยสด

งดงำม ดั่งแต่งร่ำงกำยด้วยเสื้อผ้ำด้วยเครื่องประดับอันมีค่ำต่ำง ๆ ที่สวยงำม บำงที 

เรำก็เรียกกันว่ำนั่นเป็นควำมสวย แต่ควำมงำมนั้นมีควำมลึกซึ้งกว่ำ และแม้ในทำง

พระพทุธศำสนำกต้็องท�ำควำมงำม เพรำะฉะนัน้ ในข้อว่ำควำมงำมนี ้จงึมคีวำมหมำย

ถึงว่ำควำมนิยมชมชอบ หรือว่ำเป็นสิ่งหรือเป็นข้อที่พึงนิยมชมชอบ พึงพอใจชอบใจ 

พึงเลื่อมใส และก็มีควำมหมำยสืบเนื่องมำจำกควำมดี ก็คือนิยมชมชอบในควำมดี  

เห็นควำมดีว่ำเป็นของงำมท�ำให้เป็นสุข ใจเห็นว่ำงำมนิยมชมชอบ เพรำะฉะนั้น จึงได้

มีพุทธศำสนสุภำษิตที่แสดงว่ำ ศีลเป็นอำภรณ์ที่ประเสริฐสุด ผู้ที่ได้เห็นงำมในศีล  

ว่ำศีลเหมือนอย่ำงเป็นอำภรณ์เคร่ืองประดับอันประเสริฐสุด ชื่อว่ำเป็นผู้ที่เข้ำถึงศีล 

จรงิ ๆ ท�ำให้พอใจท่ีจะปฏิบัตอิยูใ่นศีลเป็นประจ�ำขำดไม่ได้ และมคีวำมสุขท่ีจะอยูก่บัศลี 

อันนี้ส�ำคัญ คนโดยมำกนั้นรู้จักควำมดีกันอยู่ รู้จักควำมชั่วกันอยู่ แต่ว่ำไม่เห็นงำมใน

ควำมด ีแต่ไปเหน็งำมในควำมชัว่ จงึละชัว่ท�ำดไีม่ได้ถนดั ต่อเม่ือเห็นสกปรกในควำมชัว่ 

และเห็นงำมในควำมด ีจงึจะท�ำให้ปฏบัิตคิวำมดกีนัย่ิงขึน้ พอใจทีจ่ะอยู่กบัควำมด ีอนั

นี้ส�ำคัญ

เพรำะฉะน้ัน ต้องเข้ำให้ถึงควำมงำมของพระพุทธศำสนำ คือ ข้อท่ี ๓ นี้  

จึงจะน้อมใจให้ละชั่วท�ำดีเห็นงำมในควำมดี และปฏิบัติในควำมดี เพรำะฉะนั้น จึงได้

มหีมวดธรรมอันส่องให้เหน็ควำมงำมในพระพทุธศำสนำอยูม่ำก ต้ังต้นแต่พระรตันตรยั 

รตันะกค็อืแก้ว รตันะ เป็นสิง่ทีง่ดงำม เป็นสิง่ทีม่ค่ีำมำก เพรำะฉะนัน้ พูดกนัเร่ือย ๆ 

ว่ำพระไตรรัตน์หรือพระรัตนตรัย แต่ว่ำใจไม่ถึงฟังดูเผิน ๆ แต่ถ้ำใจถึงแล้ว ก็จะเห็น

พระพุทธเจ้ำงำม พระธรรมงำม พระสงฆ์งำม อันแสดงถึงควำมที่มีศรัทธำ ควำมเชื่อ 
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ปสำทะ ควำมเล่ือมใส ตลอดถึงปัญญำในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่

ซำบซึ้ง จนถึงนิยมชมชอบอย่ำงสูง ยกย่องขึ้นเป็นของสุดงำม คือ เป็นรัตนะอันเป็น

ของมีค่ำยิ่ง ในทุกะหมวด ๒ ก็มีธรรมที่ท�ำให้งำม ๒ อย่ำง ขันติ โสรัจจะ ต้องเห็น

ว่ำขันติงำม โสรัจจะงำม จึงจะน้อมใจปฏิบัติในขันติโสรัจจะ และจะท�ำให้ทิ้งขันต ิ

ทิง้โสรัจจะไม่ได้ ปล่อยตวัเองไปกระโดดโลดเต้นด้วยอ�ำนำจของโลภะโทสะโมหะไม่ได้ 

ไม่งำม ต้องอดทนเอำไว้ สงบเสงีย่มเอำไว้ เพรำะนีง่ำมกว่ำ เพรำะเป็นสิง่ทีง่ำมจริง ๆ 

ธรรมที่สูงกว่ำนั้นก็เช่นว่ำโพชฌงค์ ๗ ก็มียกย่องเรียกเป็นรัตนะท้ัง ๗ เหมือนกัน  

สติสัมโพชฌังครัตนะ เป็นต้น ก็แปลว่ำจิตใจถึงงำม หรือเช่นที่สวดสรรเสริญว่ำ  

พระธรรมงำมในเบือ้งต้น งำมในท่ำมกลำง งำมในทีสุ่ด ใจต้องถึงพระธรรม เมือ่ใจถึง

พระธรรมจะไม่เบื่อท่ีจะฟังธรรม ไม่เบื่อที่จะปฏิบัติธรรม ธรรมจะเป็นสิ่งที่งดงำม 

ทีไ่พเรำะ อยำกท่ีจะฟังอยำกท่ีจะอ่ำน ได้ฟังธรรมได้อ่ำนธรรมแล้ว มคีวำมเพลดิเพลนิ

มีควำมสุข นี่แปลว่ำใจถึงเห็นงำมในพระธรรม งำมในเบ้ืองต้น งำมในท่ำมกลำง  

งำมในที่สุด และพอใจที่จะปฏิบัติธรรม เห็นงำมในกำรปฏิบัติธรรม

เพรำะฉะนั้น ต้องศึกษำให้รู้จักควำมจริง รู้จักควำมดี รู้จักควำมงำมอันเป็น

ข้อที่ ๓ จึงจะถึงพระพุทธศำสนำดังที่กล่ำวมำโดยย่อ

หำกจะมีปัญหำถำมว่ำศึกษำพระพุทธศำสนำเพื่ออะไร ผู้ตอบก็คงจะได้ตอบ

ต่ำง ๆ กนัตำมท่ีแต่ละบคุคลได้ศึกษำปฏิบัตพินิจิพิจำรณำ และกำรตอบนัน้อำจจะอ้ำง

ข้อธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรือหมวดใดหมวดหนึ่งก็ได้ อำจจะพินิจพิจำรณำประมวลควำม

เอำเองก็ได้ ได้มคี�ำตอบอนัหนึง่ซึง่จะน�ำมำแสดงในวนันี ้อนัเป็นค�ำตอบของผูท้ีไ่ด้ศกึษำ

ปฏิบัติพินิจพิจำรณำพระพุทธศำสนำเป็นอย่ำงดีย่ิง ท่ำนได้ให้ค�ำตอบไว้ว่ำ ศึกษำ

พระพุทธศำสนำเพื่อควำมจริง ควำมดี และควำมงำม จึงจะได้อธิบำยไปตำมควำม

ส�ำนึกพิจำรณำว่ำ
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พระพทุธศำสนำนัน้เป็นศำสนำท่ีบังเกดิขึน้เมือ่ ๒,๕๐๐ ปีเศษและกไ็ด้บงัเกดิ

ขึ้นหลังจำกท่ีได้มีศำสนำอ่ืน ๆ สั่งสอนมำแล้ว เช่นศำสนำพรำหมณ์ ซึ่งบัดนี้มักจะ

เรียกกันว่ำฮินดู และหลังจำกพระพุทธศำสนำบังเกิดขึ้น ก็ได้มีศำสนำต่ำง ๆ บังเกิด

ตำมขึ้นในภำยหลังอีกหลำยศำสนำ เช่น ศำสนำคริสต์ ศำสนำอิสลำม และยังมีลัทธิ

ค�ำสอนต่ำง ๆ ของบุคคลซ่ึงเป็นท่ีนับถือกัน ในเมืองจีนก็เช่นขงจื๊อเป็นต้น และ 

ในประเทศอื่นก็ยังมีอีก ซึ่งไม่ถึงกับเป็นศำสนำ เพรำะฉะนั้น จึงมีค�ำสอนของศำสนำ

ต่ำง ๆ ในโลก ซ่ึงมักจะแตกต่ำงกัน แม้ว่ำในด้ำนสอนให้ท�ำดีท�ำชั่วทั่ว ๆ ไป คือ 

สอนให้รู้จักควำมดีควำมช่ัว รู้จักกำรท�ำดีท�ำชั่วทั่วไป คือให้ละชั่วท�ำดี อะไรเป็นดี 

อะไรเป็นชั่ว ก็ยังมีแสดงต่ำง ๆ กัน และนอกจำกนี้ก็ยังมีแสดงถึงอดีตถึงอนำคตและ

ปัจจบุนัต่ำง ๆ กนัอกี เมือ่มำพจิำรณำดูในแง่ของสัจจะคือควำมจรงิ เม่ือเป็นส่ิงเดยีวกนั 

แต่ว่ำแสดงถงึสิง่นัน้ ๆ ต่ำงกนั กน่็ำจะคิดว่ำควำมจรงิเป็นอย่ำงไร เพรำะว่ำควำมจรงินัน้

ถ้ำเป็นสิง่เดยีว กค็วรจะเป็นควำมจรงิแต่เพยีงสิง่เดยีว คอื มคีวำมจรงิเพยีงอย่ำงเดยีว

ในสิง่นัน้ ฉะน้ัน จึงจะต้องมีแสดงผดิแสดงถูก ใครจะแสดงผดิใครจะแสดงถูก เม่ือเป็น

เรื่องอดีตเป็นเรื่องอนำคต ก็เป็นเรื่องที่เม่ือต่ำงมีควำมเชื่อถือกันหลำยฝ่ำย กำรจะ

กล่ำวหักล้ำงกันลงไปว่ำใครผิดใครถูก แม้ว่ำจะมีใครรู้จริงและกล่ำวได้ก็ตำม ก็ย่อม

เป็นที่ตั้งแห่งควำมทะเลำะวิวำทบำดหมำงกัน แม้ที่เป็นปัจจุบันเองที่แสดงต่ำงกัน 

ก็เช่นเดียวกัน แต่ว่ำที่เป็นปัจจุบันนั้น ทุกคนสำมำรถที่จะรู้ได้ถ้ำสิ่งนั้นอยู่ในวิสัยของ

ปัญญำที่จะพึงรู้ได้ ถ้ำเป็นปัจจุบันที่พ้นวิสัยของปัญญำที่จะพึงรู้ได้ ผู้ที่อ่อนปัญญำนั้น

ก็จะรู้ไม่ได้ ฉะนั้น จึงควรจะทรำบถึงลักษณะของพระพุทธศำสนำว่ำแสดงอย่ำงไร 

ในท่ำมกลำงของสิ่งที่เป็นปัญหำเหล่ำนี้
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ไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาโลกแตก

เพรำะฉะนั้น จึงได้มีปัญหำอยู่ ๒ อย่ำง อย่ำงหนึ่งคือปัญหำที่พระพุทธเจ้ำ 

ไม่ทรงพยำกรณ์ คอืไม่ตรัสตอบแก้ อกีอย่ำงหนึง่คือปัญหำทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงพยำกรณ์ 

คือตรัสตอบแก้ ปัญหำที่พระพุทธเจ้ำไม่ทรงพยำกรณ์นั้น คือเป็นปัญหำที่ถกเถียงกัน

ในครั้งพุทธกำลที่มีอยู่ ๑๐ ข้อ ที่มักจะยกขึ้นอ้ำงถึงในพระสูตรทั้งหลำย ปัญหำ ๑๐ 

ข้อเหล่ำนี้คือ โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด ชีวะก็อันนั้น สรีระก็

อนันัน้ ชีวะเป็นอย่ำงอืน่ สรรีะเป็นอย่ำงอืน่  ถัดจำกตำยไปตถำคตมอียู ่ ถัดจำกตำย

ไปตถำคตไม่มี ถัดจำกตำยไปตถำคตมีด้วยไม่มีด้วย ถัดจำกตำยไปตถำคตมีก็ไม่ใช่

ไม่มีก็ไม่ใช่ ปัญหำเหล่ำนี้ได้มีผู้มำกรำบทูลถำมพระพุทธเจ้ำ พระพุทธเจ้ำไม่ตรัส

พยำกรณ์ คอืไม่ตรสัตอบแก้ ในปัญหำทีพ่ระพุทธเจ้ำไม่ทรงพยำกรณ์ท้ัง ๑๐ ประกำรนี้ 

พิจำรณำดูควำมก็จะเห็นได้ว่ำเป็นปัญหำที่เกี่ยวกับโลก โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง  

โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด คือโลกนี้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหรือไม่ยั่งยืนอยู่ตลอดไป มีที่สุด

หรอืไม่มทีีส่ดุ กส็บืมำจำกยัง่ยนืหรอืไม่ยัง่ยนืดงักล่ำวนัน้ ซึง่ได้มอีำจำรย์หรอืมศีำสดำ

แสดงไว้ต่ำง ๆ กัน ดั่งในศำสนำที่บังเกิดขึ้นภำยหลังพุทธกำลก็ดี ก่อนพุทธกำลก็ดี 

ได้มีแสดงถึงผู้สร้ำงโลก พรำหมณ์หรือฮินดูก็มีแสดงถึงผู้สร้ำงโลก ศำสนำที่มีในภำย

หลงัก็มแีสดงถงึผูส้ร้ำงโลก กเ็ป็นปัญหำเค้ำเดยีวกัน เรือ่งชีวะกบัเร่ืองสรรีะกเ็หมอืนกัน 

ชีวะนั้นก็คือควำมเป็นอยู่หรือตัวชีวิต สรีระนั้นคือร่ำงกำย ตัวชีวะหรือชีวิตหรือ 

ตัวร่ำงกำยนั้นเป็นอันเดียวกันหรือว่ำแยกกันอย่ำงไร ถ้ำหำกว่ำชีวะหรือสรีระเป็น  

อย่ำงเดียวกัน สรีระแตกสลำยคือตำย ชีวะก็จะต้องดับ ถ้ำหำกว่ำแยกกัน สรีระแตก 

สลำย ชีวะก็อำจไม่ดับ และชีวะหรือชีวิตนี้ก็รวมถึงอัตตำหรืออัตมัน อันเป็นปัญหำ 

ที่เกี่ยวพันไปถึงตำยเกิดตำยสูญ

ครำวน้ีมำถงึปัญหำของตถำคต ตถำคตน้ันทีใ่ช้ทัว่ไปกห็มำยถงึพระพทุธเจ้ำเอง 

ซึ่งตรัสเรียกพระองค์เองว่ำตถำคต ถ้ำหมำยถึงองค์พระพุทธเจ้ำเองก็มีปัญหำ ว่ำถัด

จำกที่ตำยไปคือดับขันธ์องค์ตถำคตมีหรือไม่มี หรือทั้งมีทั้งไม่มี หรือว่ำมีก็ไม่ใช่ไม่ม ี

กไ็ม่ใช่ อกีอย่ำงหนึง่ตถำคตพระอำจำรย์แสดงว่ำหมำยถึงสัตว์ ดงัท่ีเรำเรยีกว่ำ สัตวโลก

หรือหมูส่ตัว์ และค�ำว่ำสตัว์นีก้ม็ไิด้หมำยควำมว่ำสตัว์เดยีรจัฉำนดงัทีเ่รำเรียกกนัเท่ำนัน้ 

แต่ว่ำครอบหมดทั้งมนุษย์ทั้งเดียรัจฉำน ทั้งเทพดำมำรพรหมทั้งหมด หรือแม้ว่ำสัตว์
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นรกเปรตอสุรกำยทั้งหมด ซึ่งยังมีควำมติดพันเกี่ยวข้องอยู่กับโลกก็ชื่อว่ำสัตว์ทั้งหมด 

สิง่ทีเ่รยีกว่ำสตัว์นีถ้ดัจำกตำยไปจะมีหรือไม่ม ีหรอืว่ำทัง้มทีัง้ไม่ม ีหรอืว่ำมกีไ็ม่ใช่ไม่มี

ก็ไม่ใช่ ก็เป็นปัญหำที่พูดถกเถียงกัน ได้มีผู้มำกรำบทูลถำมถึงปัญหำเหล่ำนี้ พระองค์

ไม่ตรัสพยำกรณ์ และก็ได้มีภิกษุรูปหน่ึงชื่อว่ำมำลุงกยะได้คิดว่ำ ข้อที่พระพุทธเจ้ำ 

ไม่ตรัสพยำกรณ์ปัญหำเหล่ำน้ีตนเองไม่พอใจ ฉะนั้น ก็คิดจะเข้ำไปเฝ้ำกรำบทูลถำม 

และคดิว่ำถ้ำตรสัพยำกรณ์ตนกจ็ะบวชอยูต่่อไป ถ้ำไม่ตรสัพยำกรณ์กจ็ะลำสิกขำ ท่ำน

มำลุงกยะจึงได้เข้ำไปเฝ้ำและได้กรำบทูลถำมปัญหำเหล่ำนี้ และได้กรำบทูลว่ำ ขอให้

พระองค์ตรัสตอบ ถ้ำทรงทรำบก็ให้ตรัสตอบแก้ ถ้ำไม่ทรงทรำบก็ให้ตรัสบอกตรง ๆ 

ว่ำไม่ทรงรู้ ไม่ทรงเห็น ถ้ำไม่ตรัสตอบแก้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็จะลำสิกขำคือสึกไป 

พระพทุธเจ้ำจงึตรสัว่ำ พระองค์มไิด้ทรงชกัชวน ให้ท่ำนมำลงุกยะเข้ำมำบวช ว่ำถ้ำเข้ำ

มำบวชแล้วจะตรัสพยำกรณ์ปัญหำเหล่ำนี้ และเมื่อท่ำนมำลุงกยะเข้ำมำบวช ท่ำนมำ-

ลุงกยะเองก็มิได้ขอให้พระองค์ทรงรับรองว่ำจะตรัสแก้ปัญหำเหล่ำนี้ ตนจึงจะบวช  

เพรำะฉะน้ัน ใครเล่ำทีเ่ป็นผูข้อร้องและเป็นผูร้บัรองในเรือ่งนี ้และจะไปทวงเอำเรือ่งนี้

จำกใครเล่ำ พระพุทธเจ้ำได้ตรัสต่อไป ว่ำปัญหำที่พระองค์ไม่ทรงพยำกรณ์เหล่ำนี้  

ก็เป็นปัญหำที่ไม่พึงทรงพยำกรณ์นั่นเอง ผู้ที่จะคิดคำดคั้นให้พระองค์ทรงพยำกรณ ์

ก็จะตำยเปล่ำ ไม่เป็นประโยชน์อะไร

ทรงพยากรณ์เรื่องทุกข์
และการแก้ทุกข์

ต่อจำกนัน้พระองค์กต็รสัต่อไป โดยตรสัแสดงถึงปัญหำท่ีจะทรงพยำกรณ์แก้ไข 

โดยควำมก็คอืเรือ่งทกุข์และเรือ่งแก้ทุกข์เป็นต้น ซึง่เป็นไปอยูใ่นปัจจบัุน อนัเป็นปัญหำ

ที่จะพึงแก้ไขในปัจจุบัน โดยตรัสยกเป็นข้ออุปมำขึ้นก่อน ว่ำเหมือนอย่ำงว่ำมีบุรุษ 

ถูกยิงด้วยลูกศรที่มีพิษร้ำย ญำติมิตรได้น�ำบุรุษที่ถูกยิงนั้นไปหำหมอผ่ำตัด ถ้ำหำกว่ำ

หมอผ่ำตัดนั้นจะพึงกล่ำวอย่ำงน้ีว่ำ เรำจักยังไม่ผ่ำตัดน�ำลูกศรนี้ออกเยียวยำรักษำ 

จนกว่ำจะรู้ว่ำบุรุษนั้นถูกใครยิง คนยิงนั้นเป็นใคร คนยิงนั้นชื่ออะไร โคตรสกุลอะไร 

คนยงินัน้เป็นคนสูง เป็นคนต�ำ่ หรอืเป็นคนท่ำมกลำง คนยิงนัน้มผีวิด�ำหรอืผวิคล�ำ้หรอื

ผิวสองสี และคนยิงนั้นอยู่ที่ไหน บ้ำนไหน นิคมไหน นครไหน และลูกศรที่ยิงนั้นเล่ำ
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เป็นแบบลกูศรท่ีมีแล่งหรือเป็นแบบเกำทัณฑ์ สำยทีใ่ช้ยงิเป็นสำยท่ีท�ำด้วยอะไร เหล่ำนี้

เป็นต้น ถ้ำหำกว่ำหมอผ่ำตัดน้ันจะพึงกล่ำวดั่งนี้ ให้สอบสวนค้นคว้ำไปถึงเร่ืองคนยิง

ถึงเร่ืองลูกศรเป็นต้นดังกล่ำวนั้น บุรุษผู้ถูกยิงด้วยลูกศรนั้นก็จะพึงตำยเสียก่อนท่ี 

จะรักษำ เพรำะฉะนั้น พระองค์จึงไม่ทรงพยำกรณ์ปัญหำที่ไม่พึงพยำกรณ์เหล่ำนี้  

แต่ว่ำพระองค์จะตรสัพยำกรณ์ปัญหำทีพ่งึพยำกรณ์อนัจะเป็นปัญหำทีแ่ก้ทกุข์ถอนทกุข์

ทั้งปวงได้ในปัจจุบัน คือชำติทุกข์ ชรำทุกข์ มรณทุกข์ ทุกข์คือโศกะ ควำมแห้งใจ  

ปริเทวะ ควำมคร�่ำครวญรัญจวนใจ ควำมไม่สบำยกำยไม่สบำยใจ ควำมคับแค้นใจ 

และในปัญหำท่ีไม่ทรงพยำกรณ์เหล่ำนัน้ แม้ว่ำใครจะมคีวำมเหน็อย่ำงไรในปัญหำเหล่ำนัน้ 

คือใครจะมีควำมเห็นว่ำโลกเที่ยงก็ตำม โลกไม่เที่ยงก็ตำม ก็คงมีชำติทุกข์ ชรำทุกข์ 

มรณทุกข์ โสกะ ปริเทวะ ดังกล่ำวนั้นอยู่นั่นเอง จะมีควำมเห็นอย่ำงไรก็ถอนทุกข ์

เหล่ำนี้ไม่ได้ พระองค์จึงต้องกำรที่จะแก้ปัญหำที่จะถอนทุกข์เหล่ำนี้ ได้ในปัจจุบัน 

นีแ่หละ ฉะนัน้ ปัญหำทีไ่ม่ทรงพยำกรณ์เหล่ำนัน้จงึเป็นปัญหำท่ีไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อควำมหน่ำย ควำมส้ินติดใจยินดี เพื่อ

ควำมดับทุกข์ เพื่อควำมสงบระงับ เพื่อควำมรู้ยิ่ง เพื่อควำมตรัสรู้พร้อม เพื่อนิพพำน

คือควำมดับ แต่ว่ำปัญหำที่ทรงพยำกรณ์อันจะเป็นเครื่องแก้ทุกข์ในปัจจุบันนั้น ย่อม

เป็นกำรแก้ที่ประกอบด้วยประโยชน์ที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ ที่เป็นไปเพื่อควำม

หน่ำย เป็นไปเพือ่ควำมสิน้ตดิใจยินด ีเพือ่ควำมดบั เพ่ือควำมสงบระงบั เพือ่ควำมรูย้ิง่ 

เพือ่ควำมรูพ้ร้อม เพือ่นพิพำนคอืควำมดบั ปัญหำทีท่รงพยำกรณ์นัน้กค็อืปัญหำทีท่รง

พยำกรณ์ว่ำ น้ีทกุข์ นีท้กุขสมทุยั เหตเุกดิทกุข์ นีท้กุขนโิรธ ควำมดับทกุข์ นีท้กุขนโิรธ-

คำมินีปฏิปทำ ข้อปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ ดั่งนี้

ทรงแสดงปัจจุบันธรรม

ท่ำนมำลุงกยะได้ฟังพระพทุธภำษติ กมี็ควำมอภนินัท์ยินดใีนภำษิตของพระผูมี้

พระภำคเจ้ำ กเ็ป็นอันว่ำท่ำนก็พอใจในพระพทุธภำษติทีต่รสันี ้เพรำะฉะนัน้ พระสตูร

นี้จึงเป็นพระสูตรที่แสดงลักษณะของพระพุทธศำสนำ ว่ำพระพุทธศำสนำนั้นไม่แสดง

ถงึเรือ่งต่ำง ๆ อนัเป็นปัญหำทีไ่ม่ตรสัพยำกรณ์ และปัญหำทีไ่ม่ตรสัพยำกรณ์นีก้ก็ล่ำว

ได้ว่ำเป็นปัญหำโลกแตก ถึงจะตรัสพยำกรณ์ไปก็ไม่มีใครที่จะไปตำมรู้ได้ เช่นปัญหำ
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ว่ำโลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด ถึงแม้จะตรัสพยำกรณ์ว่ำอย่ำงไร 

ดังที่มีศำสดำหรือศำสนำก่อนพระพุทธศำสนำก็ตำมหลังก็ตำม ได้กล่ำวเอำไว้ถึงเรื่อง 

สร้ำงโลกต่ำง ๆ ก็ไม่มีใครท่ีจะตำมไปรู้ได้ ได้อย่ำงเดียวคือ เชื่อหรือไม่เชื่อเท่ำนั้น  

และก็เป็นควำมเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยปัญญำคือควำมรู้ เชื่ออย่ำงเดียวจะเรียกว่ำ 

เชื่ออย่ำงหลับตำเชื่อก็ได้เพรำะไม่รู้ เชื่อด้วยศรัทธำในศำสดำผู้แสดงนั้นอย่ำงเดียว

เท่ำน้ัน หรือไม่เช่นนัน้กไ็ม่เชือ่เอำทเีดียว เพรำะว่ำไม่สำมำรถจะตำมไปรูไ้ด้ และแม้ว่ำ

จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตำม ก็ไม่อำจจะแก้ทุกข์อะไรได้ท่ีเป็นปัจจุบันดังกล่ำว ก็คงยังมี

ควำมทกุข์อยูน่ัน่เอง แก้อะไรไม่ได้ และหำกทรงแสดงไปกอ็ำจจะเป็นท่ีตัง้แห่งควำมวิวำท

ขัดแย้งแก่บรรดำผู้แสดงอื่น ๆ ที่ต่ำงก็แสดงกันไปต่ำง ๆ และก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร 

ยิง่เพิม่ควำมทกุข์เข้ำไปอีกเพรำะควำมววิำทขัดแย้งนัน้ เพรำะฉะนัน้ พระองค์จงึได้ตดั

ประเด็นเสียทีเดียว คือไม่แสดงไม่แก้ไข กำรที่ไม่แสดงนั้นก็มีควำมหมำยว่ำไม่เข้ำไป

พำดพิงเกี่ยวข้องถึงทั้งในด้ำนรับรองท้ังในด้ำนปฏิเสธ แปลว่ำนอกเรื่องที่จะยกขึ้นมำ

วนิิจฉยัว่ำอยำ่งไร เพรำะวำ่ในปัจจบุนันีทุ้ก ๆ คนต่ำงก็เพยีบกนัด้วยควำมทุกข์ต่ำง ๆ 

อยู่แล้ว มีชำติทุกข์ ชรำทุกข์ มรณทุกข์ มีโสกะ ควำมโศก ปริเทวะ ควำมคร�่ำครวญ

ร�ำพันรัญจวนใจ ทุกขะ ควำมไม่สบำยกำย โทมนัสสะ ควำมไม่สบำยใจ อุปำยำส  

ควำมคับแค้นใจ ควำมประจวบกับสัตว์และสังขำรที่ไม่เป็นที่รัก ควำมพลัดพรำก 

จำกสตัว์ และสงัขำรท่ีเป็นท่ีรกั ควำมปรำรถนำไม่สมหวงั และกล่ำวโดยย่อขนัธ์เป็นที่

ยึดถือทั้ง ๕ ประกำรเป็นทุกข์ ดังท่ีเรำสวดกันอยู่ ต่ำงก็มีทุกข์กันอยู่เต็มแปล้แล้ว 

ในปัจจุบนั จงึเหมอืนอย่ำงว่ำ ทกุคนเป็นบรุษุถูกยิงด้วยลกูศร ถูกลกูศรเสียบใจกนัอยู่

เสียบกำยกันอยู่

เพรำะฉะนัน้ พระพุทธเจ้ำซึง่เปรยีบเหมือนอย่ำงหมอทีผ่่ำตดัลูกศร พระองค์

ก็มีหน้ำที่ที่จะผ่ำตัดเอำลูกศรออกโดยเร็ว เพื่อให้ดับทุกข์อันเกิดจำกลูกศรเสียบแทง

น้ันได้ ไม่จ�ำเป็นจะต้องเสียเวลำไปสอบค้นว่ำใครยิง คนยิงชื่ออะไรเป็นต้น หรือว่ำ 

ลูกศรที่ยิงน้ันท�ำด้วยอะไร สำยธนูน้ันท�ำด้วยอะไร เหล่ำนี้เป็นต้น เป็นกำรเสียเวลำ

และไม่เกิดประโยชน์อะไร หน้ำที่ของพระองค์ก็คือผ่ำตัดเอำลูกศรออก เพรำะฉะนั้น

จึงได้ทรงแสดงธรรมเป็นกำรผ่ำตัดลูกศร ช้ีให้เห็นทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ควำมดับทุกข์ 

และทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ ค�ำสั่งสอนท่ีทรงพยำกรณ์นี้ก็คือ อริยสัจจ์ทั้ง ๔  

ซึ่งเป็นปัจจุบันธรรม ธรรมที่เป็นปัจจุบัน
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ว่ำถึงอริยสัจจ์ ๔ ก็มีข้อที่จะพึงพูดต่อไป แต่เพื่อให้ควำมมีอนุสนธิ คือว่ำต่อ

เนื่องกันจึงจะได้ทบทวนข้อที่พูดมำแล้วสักเล็กน้อยว่ำ พระพุทธเจ้ำไม่ทรงพยำกรณ์

ปัญหำที่ไม่ควรหรือไม่พึงพยำกรณ์ ทรงพยำกรณ์แต่ปัญหำท่ีควรพยำกรณ์ ค�ำว่ำ

พยำกรณ์นั้น เดี๋ยวน้ีภำษำไทยก็น�ำมำใช้เหมือนกัน เช่นหมอดูพยำกรณ์ว่ำอย่ำงนั้น

อย่ำงนี้ แต่ที่น�ำมำใช้ส�ำหรับพระพุทธเจ้ำในท่ีนี้ไม่ใช่หมำยควำมว่ำพระพุทธเจ้ำเป็น

หมอดู แต่พยำกรณ์ของพระพทุธเจ้ำ นัน้หมำยควำมว่ำทรงกระท�ำให้แจ้ง ถ้ำเป็นปัญหำ

มำกท็รงตอบปัญหำนัน้ให้แจ้งชดั และกท็รงตอบให้แจ้งชดัด้วยพระญำณทีห่ยัง่รู ้ไม่ใช่

ด้วยต�ำรำ อย่ำงหมอดท่ีูพยำกรณ์นัน้กพ็ยำกรณ์ด้วยต�ำรำพยำกรณ์ แต่อนัทีจ่รงิหมอดู

กไ็ม่มญีำณหย่ังรูเ้หมอืนกนั วนิจิฉยัและก็ว่ำไปตำมต�ำรำพยำกรณ์และทีห่มอดวิูนจิฉัย 

แต่พระพุทธเจ้ำนั้นทรงพยำกรณ์คือกระท�ำให้แจ้ง ทรงตอบให้แจ่มแจ้งชัดเจน ทรง

แสดงให้แจ่มแจ้งชัดเจนด้วยพระญำณคือควำมหยั่งรู้ อันที่จริงค�ำว่ำพยำกรณ์นั้น ก็ได้

มีใช้มำในพระพุทธศำสนำ ดังที่ได้แสดงถึงเรื่องนี้ และข้อที่ทรงพยำกรณ์นั้นที่ท่ำนได้

ทรงแสดงไว้ในพระสตูรเกีย่วกบัท่ำนมำลงุกยะนี ้กแ็สดงไว้ว่ำ ทรงพยำกรณ์คอืกระท�ำ

ให้แจ่มแจ้ง ตอบให้แจ่มแจ้ง แสดงให้แจ่มแจ้งในข้อว่ำ นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดทุกข์ นี้ควำม

ดับทุกข์ น้ีทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ ในพระสูตรนี้ไม่ได้ใช้ค�ำว่ำ อริยสัจจ์ หรือ 

อริยสัจจะ แต่ว่ำ โดยปกตินั้น เมื่อเป็นหมวดธรรม ๔ ข้อนี้ ก็มักจะพูดว่ำอริยสัจจ์  

กันทีเดียว แต่ส�ำหรับที่แสดงในพระสูตรนั้น บำงแห่งท่ำนก็ใช้ค�ำว่ำอริยสัจจ์ บำงแห่ง

ท่ำนก็ไม่ได้ใช้ค�ำนี้
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ปัญหาของสัตวโลก

ครำวนี้มำพิจำรณำดูว่ำ ทั้ง ๔ ข้อนี้มำเกี่ยวกับอุปมำว่ำพระพุทธเจ้ำทรงเป็น

เหมือนดังหมอผ่ำตัดอย่ำงไร ซึ่งตำมอุปมำนั้น คนไข้ท่ีญำติมิตรน�ำไปหำหมอผ่ำตัด

เป็นคนไข้ที่ถูกลูกศรยิงก�ำลังต้องบำดเจ็บ เรียกว่ำอำกำรปำงตำยกันทีเดียว และเมื่อ

จะเป็นข้ออปุไมย คอืว่ำเป็นสิง่ท่ีถกูเปรยีบเทียบ หรอืบคุคลทีถ่กูเปรยีบเทยีบ กจ็ะต้อง

หมำยถึงบุคคลทั่วไปทั้งหลำยในโลก ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกลูกศรเสียบแทงกันอยู่แล้ว เรียกว่ำ

มอีำกำรปำงตำยกนัอยูแ่ล้ว ครำวนีใ้นข้ออปุมำนัน้ได้กล่ำวถงึว่ำ ถ้ำหมอผ่ำตดัจะไต่ถำม 

สอบสวนถึงคนยิง ถึงลูกศรที่ใช้ยิง เพื่อให้ทรำบรำยละเอียดต่ำง ๆ เสียก่อน แล้วจึง

จะลงมือรักษำก็ย่อมจะไม่ทันกำร คนไข้นั้นก็น่ำจะต้องถึงแก่ควำมตำยเสียก่อนก็ได้ 

หรืออำกำรก็จะมำกขึ้น ยำกแก่กำรที่จะเยียวยำรักษำ ฉะนั้น หน้ำท่ีของหมอผ่ำตัด 

กไ็ม่ต้องมวัชกัช้ำไต่ถำมสอบสวน หมอควรทีจ่ะต้องรบีผ่ำตดัน�ำลกูศรออกทนัท ีนีเ่ป็น

อุปมำ ทีนี้ข้ออุปไมยคือสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบ ก็มำถึงบุคคลและสัตว์ท้ังหลำยเรียกว่ำ

สัตวโลกทั่ว ๆ ไปนั้น ก็เท่ำกับว่ำเป็นคนที่ถูกศรเสียบด้วยกันทั้งนั้น มีอำกำรปำงตำย

อยูด้่วยกนัท้ังนัน้ ฉะนัน้ หน้ำท่ีของพระพทุธเจ้ำซึง่เป็นเสมอืนหมอผ่ำตดันัน้ กจ็ะต้อง

ทรงรีบเยียวยำรักษำทันที ไม่ต้องมัวไปสอบสวนไต่ถำมถึงรำยละเอียดต่ำง ๆ ก็มำถึง

เรือ่งปัญหำโลกแตก ดงัทีไ่ด้กล่ำวมำแล้ว ๑๐ ข้อน้ัน เพรำะฉะนัน้ จงึไม่ทรงพยำกรณ์ 

ให้ชักช้ำ จึงได้ตรสัปฏเิสธไม่ทรงพยำกรณ์ และก็ได้ตรสัรบัรองในข้อทีท่รงพยำกรณ์ว่ำ 

นี้ทุกข์ นี้เหตุแห่งทุกข์ นี้ควำมดับทุกข์ นี้ทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ จึงเป็นข้อที่

ควรจะท�ำควำมเข้ำใจ ว่ำบัดนี้ทุก ๆ บุคคลก�ำลังถูกลูกศรเสียบแทงกันอยู่ อำกำร 

ปำงตำยด้วยกันทั้งหมด หรือในข้อน้ี จึงควรจะทรำบลักษณะพระพุทธศำสนำว่ำเป็น

จริงอย่ำงนั้น ทุก ๆ คนในบัดนี้ซึ่งเป็นสำมัญชนสำมัญสัตว์นั้นก็ก�ำลังถูกลูกศรเสียบ

แทงกันอยู่ทั้งนั้น และมีอำกำรปำงตำยด้วยกันทั้งนั้น

ตัณหา-ลูกศรเสยีบแทงใจ

อะไรเป็นลูกศรเสียบแทง และเสียบแทงอะไร โดยปริยำยคือ ทำงอันหนึ่งที่

ท่ำนยกข้ึนแสดงไว้ ลูกศรเสียบแทงนั้นก็คือตัณหำ ควำมดิ้นรนทะยำนอยำกของใจ 

และเสียบแทงอะไร ก็คือเสียบแทงจิตใจ ต่ำงมีตัณหำเสียบแทงจิตใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้น 
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ดังที่ ได้ตรัสแจกเอำไว้เป็น กามตัณหา ควำมดิ้นรนปรำรถนำไปในกำมคือ รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ำรักใคร่ปรำรถนำพอใจบ้ำง ภวตัณหา ควำมดิ้นรนทะยำน

อยำกไปในภพ คือควำมอยำกเป็นนั่นเป็นนี่ต่ำง ๆ บ้ำง วิภวตัณหา คือควำมดิ้นรน

ทะยำนอยำกไปในวิภพ คือควำมไม่เป็นนั่นเป็นนี่ คือต้องกำรให้สิ่งที่ไม่พอใจอยำกจะ

ได้ไม่พอใจอยำกจะเป็นสิ้นไปหมดไป นี้ยกขึ้นมำเพียงข้อเดียว แต่อันที่จริงนั้นกิเลส 

ทีเ่ป็นเครือ่งเสียบแทงจติ จ�ำแนกออกเป็นอำกำรต่ำง ๆ อกีมำกมำย แต่ว่ำเอำข้อเดยีว

เท่ำนี้ก่อน นี่เป็นลูกศรที่เสียบแทงจิตใจบุคคลอยู่ และที่ว่ำมีอำกำรปำงตำยนั้นก็เป็น

อย่ำงนั้น ก็เพรำะว่ำยังต้องถูกควำมทุกข์ต่ำง ๆ ครอบง�ำอยู่ตลอดเวลำ ดังที่ตรัสชี้ไว้

ในทุกขสัจจะ ภำพท่ีจริงคือทุกข์น่ันแหละ ควำมเกิดเป็นทุกข์ ควำมแก่เป็นทุกข์  

ควำมตำยเป็นทุกข์ เรียกว่ำต้องเกิด ต้องแก่ ต้องตำย ซึ่งเป็นธรรมดำของชีวิตสังขำร 

และยังต้องประสบทุกข์ทำงจิตใจอีกมำก เป็นควำมแห้งใจ เป็นควำมคร�่ำครวญไม่ 

สบำยกำยไม่สบำยใจ ควำมไม่สบำยกำยน้ีก็รวมเอำอำพำธเจ็บป่วยต่ำง ๆ เข้ำด้วย 

ควำมไม่สบำยใจควำมคับแค้นใจ รวมเข้ำก็เป็นควำมประจวบกับสัตว์สังขำรที่ไม่เป็น

ที่รัก ควำมพลัดพรำกจำกสัตว์สังขำรท่ีเป็นที่รัก รวมเข้ำก็เป็นควำมปรำรถนำไม่ได้ 

สมหวัง และเมื่อรวมเข้ำอีก ก็รวมอยู่ในขันธ์เป็นท่ียึดถือท้ัง ๕ ประกำรนี้ คือ  

รปู เวทนำ สญัญำ สงัขำร วญิญำณ ซ่ึงอันนีก้จ็ะต้องศกึษำให้เข้ำใจให้ชดัเจนกันต่อไป 

แต่วันนี้จะยังไม่อธิบำยในตอนนี้

นพิพาน-ความสิ้นตัณหา

ก็แปลว่ำต้องอยู่ในอำกำรที่ปำงตำยด้วยกันทั้งนั้น ต้องเป็นทุกข์อยู่ด้วยเกิด 

แล้วก็แก่แล้วกไ็ม่สบำยกำย ไม่สบำยจติใจต่ำง ๆ ต้องพบกบัส่ิงทีไ่ม่ชอบ ต้องพลดัพรำก

จำกสิง่ทีช่อบ ปรำรถนำไม่ได้สมหวงัต่ำง ๆ รวมเข้ำกต้็องมขีนัธ์ ๕ ย่อเป็นกำยใจนีเ้อง  

เพรำะฉะนั้น จึงเรียกว่ำอยู่ในอำกำรปำงตำยด้วยกันทั้งนั้น และก็จะต้องแก่ตำยด้วย

กนัทัง้นัน้ และชวีติกด็�ำเนนิไปสูค่วำมแก่ควำมตำยอยูท่กุเวลำไม่มหียดุ เพรำะฉะนัน้ 

พระพทุธองค์จงึได้ทรงเป็นหมอถอนลกูศร ผ่ำตดัลกูศร ด้วยใช้เครือ่งมอืกค็อืมดีผ่ำตดั 

อันได้แก่ปัญญำ โดยตรัสเทศนำสั่งสอนให้ทุกคนได้เข้ำถึงสัจจะที่เป็นตัวควำมจริง  

ก็รวมอยู่ในเรื่องของควำมจริงควำมดีควำมงำมที่กล่ำวมำในวันแรก ๆ นั้นนั่นแหละ 
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และปัญหำนีเ้องทีบ่งัเกดิขึน้ในจติใจของบคุคล กจ็ะผ่ำตดัถอนลกูศรคอืตณัหำออกจำก

จิตใจได้ และเมื่อถอนตัณหำคือลูกศรออกจำกจิตใจได้ด้วยปัญญำแล้วทุกข์ก็จะดับ 

ไปหมด บคุคลกจ็ะเป็นผูท้ีพ้่นทกุข์ เพรำะว่ำถอนลกูศรออกจำกจติใจได้ เพรำะฉะนัน้

ท่ำนจงึเรียกธรรมหรือสภำพธรรมท่ีจติใจถอนลกูศรออกได้แล้ว แปลว่ำสิน้ตณัหำหมดแล้ว 

และก็สิ้นทุกข์หมดแล้ว ว่ำนิพพาน อันเป็นธรรมที่มุ่งจะบรรลุส�ำหรับพระพุทธศำสนำ

ทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงสัง่สอน และพระพทุธเจ้ำเองกไ็ด้ทรงค้นคว้ำด้วยพระองค์เอง จนได้

ปัญญำเป็นมีดผ่ำตดัถอนลูกศรออกจำกพระหทยัของพระองค์เองได้แล้ว ส้ินตณัหำแล้ว

ก็สิ้นทุกข์ด้วยประกำรท้ังปวงแล้ว ทรงบรรลุนิพพำนแล้ว เพรำะฉะนั้น จึงมำทรงสั่ง

สอนเพือ่ทีจ่ะโปรดสตัวโลกทีก่�ำลงัถกูลกูศรเสียบแทงใจอยู่นี ้ ได้ปัญญำท่ีจะถอนลูกศร

ออกแล้ว กพ้็นทุกข์อย่ำงพระองค์บ้ำง น้ีเป็นพระมหำกรณุำ เป็นพระมหำกรณุำจรงิ ๆ 

เพรำะรูส้กึว่ำมันเป็นทุกข์ และก็ก�ำลังถูกลูกศรเสียบแทงใจอยู่ เพรำะฉะนั้น ท่ำนจึง

อธิบำยค�ำของนิพพำน ว่ำออกจำกวาณะ ภำษำสันสกฤตว่ำนิรวาณะ ภำษำบำลีว่ำ

นิพพาน เป็นค�ำเดียวกัน วาณะนั้น แปลว่ำเครื่องเสียบแทง แปลว่ำลูกศร นิรวาณะ 

แปลวำ่ออกจำกเครือ่งเสยีบแทง ออกจำกลกูศรคอืถอนลูกศรเสียได้ ไม่มลีกูศรเสียบใจ 

เพรำะฉะนัน้ ก็เข้ำใจค�ำว่ำนิพพำนง่ำย ๆ ดั่งนี้ว่ำ ที่ว่ำเป็นนิพพำนนั้น ก็คือว่ำสภำพ

ธรรมของจิตใจท่ีถอนวำณะคือลูกศร อันเป็นเคร่ืองเสียบแทงของจิตใจได้แล้ว ออกจำก

เครือ่งเสยีบแทง ออกจำกลกูศรได้แล้ว ไม่มลีกูศร ไม่มเีครือ่งเสยีบแทงจติใจ เพรำะฉะนัน้ 

จงึเป็นอสิระเสร ีมคีวำมสบำยคล่องตวัเป็นสขุ ไม่ต้องเป็นทกุข์เดอืดร้อน พ้นทกุข์ด้วย

ประกำรทั้งปวง พ้นออกจำกอำกำรปำงตำย อำกำรที่เป็นทุกข์ทั้งหลำยหมดสิ้น

ทรงสอนให้ใช้ปัญญา
ถอนลูกศรหรอืตัณหา

เพรำะฉะนัน้ นิพพำนมิได้อยูท่ี่ไหน แต่ว่ำอยูท่ีถ่อนลกูศรออกจำกจติใจนีแ่หละ 

ก็ด้วยปัญญำที่พระพุทธเจ้ำได้ประทำนให้จำกกำรสั่งสอน เพรำะปัญญำนี้แหละช่วย

ผ่ำตัดเอำตัณหำที่เป็นลูกศรเสียบใจออกได้ ก็พ้นทุกข์ได้ เพรำะฉะนั้น จึงเป็นกิจของ

พระพุทธเจ้ำท่ีจะทรงปฏิบัติหน้ำที่อันนี้ ซึ่งจะต้องรีบกระท�ำ และพระพุทธเจ้ำก็ทรง

ปฏิบัติหน้ำที่นี้เป็นเวลำถึง ๔๕ ปี หน้ำที่เป็นหมอถอนลูกศรนี้แหละ ทรงแสดงธรรม 
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สั่งสอนก็เป็นกำรประทำนปัญญำอันเป็นมีดผ่ำตัด เพื่อให้ผ่ำตัดลูกศรถอนลูกศรออก

จำกจิตใจของตนเอง และเม่ือเป็นดัง่นี ้กน็�ำเข้ำสรปุใน ๔ ข้อนัน้ได้ ทกุข์กค็อืว่ำอำกำร

เป็นทกุข์ถึงปำงตำย นีเ่ป็นตวัทกุข์ทัง้ทำงกำยท้ังทำงจติใจ ทีโ่ลกต้องพบอยู่ตลอดเวลำ 

ที่บุคคลทุก ๆ คนต้องพบอยู่ตลอดเวลำ และสิ่งที่เป็นลูกศรนั้นก็คือตัณหำ ซึ่งเป็น 

ตวัทุกขสมทุยั เหตุเกดิทุกข์ และกถ็อนลกูศรเสยีได้กเ็ป็นควำมดบัทกุข์ หรอืทกุขนโิรธ 

และมีดส�ำหรับท่ีจะผ่ำตัดพร้อมกับอุปกรณ์ต่ำง ๆ ก็คือมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นทำง

ปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ อันมีดที่จะผ่ำตัดนั้นก็ขอให้เข้ำใจว่ำก็จะต้องมีตัวมีด ที่ส่วน

หนึง่คม ผ่ำตดัได้ และกจ็ะต้องมีส่วนของเหลก็อนัประกอบกนัอยู่ทีเ่ป็นสนัของมดีเป็น

ส่วนของมีด เพรำะว่ำควำมคมที่ส�ำหรับผ่ำตัดนั้นจะอยู่ทำงเดียวไม่ได้ แล้วก็จะต้องมี

ด้ำมมีด เหล่ำน้ีเป็นอุปกรณ์ของมีดต่ำง ๆ ส�ำหรับท่ีจะผ่ำตัดลูกศรท่ีเสียบแทงจิตใจ 

ซึง่พระพุทธเจ้ำได้จ�ำแนกส�ำหรบัท่ีจะทรงผ่ำตดัสะดวกกคื็อมรรคมอีงค์ ๘ คอืสัมมำทฏิฐิ 

ควำมเหน็ชอบ สมัมำสงักัปปะ ควำมด�ำรชิอบ นีค่อืเป็นตวัคม และกย็งัมส่ีวนประกอบ

อื่นของมีด เช่นว่ำสันมีด ด้ำมมีด อะไรเหล่ำนี้ ก็เป็นสัมมำวำจำ เจรจำชอบ  

สัมมำกัมมันตะ กำรงำนชอบ สัมมำอำชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมำวำยำมะ เพียรชอบ 

สัมมำสติ สติระลึกได้ชอบ สัมมำสมำธิ สมำธิตั้งใจมั่นชอบ รวมเข้ำเป็นมีดเล่มเดียว

น้ีแหละ ส่วนท่ีคมส�ำหรับผ่ำตัดจริง ๆ ก็คือสัมมำทิฏฐิและสัมมำสังกัปปะ ซึ่งเป็น 

ตัวปัญญำ ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยเครื่องอุปกรณ์ต่ำง ๆ ดังที่กล่ำวมำนี้จึงจะใช้ได้  

ทรงจ�ำแนกไว้ดัง่นีส้�ำหรบัทีท่กุคนจะปฏบิตัไิด้สะดวก แต่แล้วกต้็องรวมเป็นมดีเล่มเดยีว

นี่แหละ ใช้ส�ำหรับที่จะผ่ำตัดจิตใจ ถอนเอำลูกศรออกจำกจิตใจ และกำรปฏิบัติมรรค

มอีงค์ ๘ นีก้ป็ฏบิตัไิปโดยล�ำดับ กเ็ป็นกำรรกัษำเยียวยำกำรถอนลกูศรออกจำกจติใจ

ไปโดยล�ำดับ เพรำะว่ำทีแรกนั้นจะถอนพรวดออกไปจำกจิตใจเลยทีเดียวย่อมไม่ได้  

ก็จะต้องมีวิธีขั้นตอนของกำรผ่ำตัดไปตั้งแต่ต้น แล้วก็ค่อย ๆ ถอนออก จนถึงถอนได้

หมดสิ้นแล้วก็รักษำเยียวยำแก้ไขแผลให้หำย เหล่ำนี้เป็นขั้นตอนของกำรรักษำ  

ซึ่งพระพุทธเจ้ำก็ปฏิบัติหน้ำที่รักษำโรคทำงจิตใจนี้ได้อย่ำงสมบูรณ์ แล้วก็ทรงกระท�ำ

ทนัท ีไม่เสยีเวลำไปทรงแสดงเรือ่งโน้นเรือ่งนีอ้ะไรต่ำง ๆ หน้ำทีข่องพระองค์กต้็องรบี

ท�ำดั่งนี้ และรีบช่วยให้บุคคลพ้นจำกควำมทุกข์ทันที ได้ทรงปฏิบัติอยู่เป็นเวลำถึง  

๔๕ ปี รวมเข้ำกันในข้อนี้เท่ำนั้น



๕. ญาณในอรยิสัจจ์ ๔

ค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ ๔ บทคือ ๑. ทุกข์ ๒. ทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ 

๓. ทกุขนิโรธ ควำมดบัทุกข์ ๔. ทกุขนโิรธคำมนิปีฏปิทำ ข้อปฏบิตัใิห้ถงึควำมดับทกุข์ 

หรอืมรรคทำงปฏบิตัใิห้ถงึควำมดบัทกุข์ ได้เรยีกกนัว่ำ อริยสจัจ์ กเ็รยีกตำมพระพทุธเจ้ำ

ทีไ่ด้ตรสัไว้ในปฐมเทศนำ คอืเทศนำทแีรกของพระองค์ ท่ีตรสัว่ำพระตถำคตคือพระองค์

ได้เว้นทำงสดุโต่ง ๒ ทำง คือทำงกำมสขุลัลกิำนโุยค ควำมประกอบพวัพนัอยูด้่วยควำม 

สุขสดชื่นในกำม และ ทำงอัตตกิลมถำนุโยค ทำงทรมำนตนให้ล�ำบำก ได้ทรงปฏิบัติ

อยู่ในทำงอันเรียกว่ำมัชฌิมำปฏิปทำ ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทำงกลำง ไม่เกี่ยวข้องด้วย

ทำงสุดโต่งท้ัง ๒ นั้น ก็คือมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมำทิฏฐิ ควำมเห็นชอบเป็นต้น  

มีสัมมำสมำธิ ควำมตั้งใจมั่นชอบเป็นที่สุด จึงได้ทรงเกิดญำณคือควำมหยั่งรู้ขึ้นใน 

อริยสจัจ์ท้ัง ๔ คอื ทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนโิรธ และมรรค หรอืทกุขนโิรธคำมนิปีฏปิทำ 

ญำณคือควำมหยั่งรู้ที่บังเกิดขึ้นแก่พระองค์นั้นเป็นญำณที่บังเกิดขึ้นในธรรมที่มิได้เคย 

ดับแล้วมำก่อน ก็คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ ดังกล่ำว โดยมีวนรอบ ๓ มีอำกำร ๑๒

สัจจญาณ

มีวนรอบ ๓ ก็คือวนรอบในสัจจะทั้ง ๔ นี้โดยเป็นสัจจญำณ  คือควำมหยั่ง

รูว่้ำจรงิ คอืนีเ้ป็นทกุข์จรงิ นีเ้ป็นทกุขสมทุยัคอืเหตใุห้เกดิทกุข์จรงิ นีเ้ป็นทกุขนโิรธคอื

ควำมดับทกุข์จรงิ นีเ้ป็นมรรคคอืกำรดับทกุข์จรงิ ข้อท่ีว่ำนีเ้ป็นทุกข์จรงิ กค็อืว่ำ ควำมเกดิ
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เป็นทุกข์จรงิ ควำมแก่เป็นทุกข์จริง ควำมตำยเป็นทกุข์จรงิ ควำมโศก คอืควำมแห้งใจ 

ควำมปริเทวะคือควำมรัญจวนคร�่ำครวญใจ ทุกขะ คือควำมไม่สบำยกำย โทมนัสสะ

คือควำมไม่สบำยใจ อุปำยำสะ ควำมคับแค้นใจเป็นทุกข์จริง ควำมประจวบกับสิ่งคือ 

สตัว์และสงัขำรไม่เป็นทีร่กัเป็นทกุข์จรงิ ควำมพลดัพรำกจำกสัตว์และสังขำรทีเ่ป็นทีรั่ก

เป็นทุกข์จริง ควำมปรำรถนำมิได้สมหวังเป็นทุกข์จริง และกล่ำวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่

ยึดถือทั้ง ๕ ประกำร คือรูปขันธ์ กองรูป เวทนำขันธ์ กองเวทนำ สัญญำขันธ์  

กองสญัญำ สงัขำรขนัธ์ กองสงัขำร วญิญำณขนัธ์ กองวญิญำณ เป็นทกุข์จรงิ ทกุขสมทุยั 

เหตุเกิดทุกข์นั้นก็คือ ตัณหำควำมดิ้นรนทะยำนอยำก อันประกอบด้วยนันทิคือ 

ควำมเพลิน รำคะคอืควำมตดิใจยนิด ีเพลดิเพลนิยนิดยีิง่ในอำรมณ์นัน้ ๆ จ�ำแนกออกเป็น 

กามตัณหา ควำมดิ้นรนทะยำนอยำกไปในกำม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  

ทีน่่ำรกัใคร่ปรำรถนำพอใจ ภวตณัหา ควำมดิน้รนทะยำนอยำกไปในภพ คอืควำมเป็น

นั่นเป็นนี่ วิภวตัณหา ควำมดิ้นรนทะยำนอยำกไป ในควำมไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ นี้เป็น

เหตุให้เกิดทุกข์จริง ดับตัณหำเสียได้ ทุกข์ดับไปหมด นี้เป็นควำมดับทุกข์จริง มรรค

มีองค์ ๘ มีสัมมำทิฏฐิ ควำมเห็นชอบดังกล่ำวเป็นต้นนั้น เป็นมรรคคือทำงปฏิบัติให้

ถึงควำมดบัทกุข์จรงิ พระญำณคอืควำมหย่ังรูว่้ำ นีเ้ป็นทกุข์จรงิ นีเ้ป็นเหตเุกดิทกุข์จรงิ 

นี้เป็นควำมดับทุกข์จริง นี้เป็นทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์จริง นี้เป็นสัจจญำณ นี่ก็

วนไปในสัจจะทั้ง ๔ รอบหนึ่ง

กจิจญาณ

กิจจญาณ ควำมหยั่งรู้ในกิจคือข้อที่พึงกระท�ำ ได้เกิดพระญำณคือควำมหยั่ง

รู้ขึ้นว่ำทุกข์เป็นข้อที่พึงก�ำหนดรู้อันเรียกว่ำปริญญา สมุทัยเป็นข้อที่ควรละอันเรียกว่ำ 

ปหานะ ควำมดับทุกข์ เป็นข้อที่พึงกระท�ำให้แจ้งอันเรียกว่ำ สัจฉิกรณะ มรรคคือ 

ข้อที่ควรอบรมปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นอันเรียกว่ำ ภาวนา นี้เป็นกิจที่พึงกระท�ำใน 

สัจจะทั้ง ๔ เรียกว่ำกิจจญำณ
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กตญาณ

กตญาณ คือกำรหยั่งรู้กิจทั้ง ๔ นั้นว่ำได้กระท�ำแล้ว คือ ว่ำทุกข์นั้นพระองค์

กไ็ด้ทรงก�ำหนดรู้แล้ว สมุทัย คือตณัหำพระองค์กท็รงละได้แล้ว นโิรธ คอืควำมดับทุกข์ 

พระองค์ก็ทรงกระท�ำให้แจ้งแล้ว มรรค พระองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติท�ำให้มีให้เป็นขึ้น 

ครบถ้วนแล้ว เรียกว่ำกตญำณ ญำณคือควำมหยั่งรู้ว่ำกิจได้กระท�ำเสร็จแล้ว

เพรำะฉะนั้น พระญำณทั้ง ๓ สัจจญำณ กิจจญำณ กตญำณ ในอริยสัจจ ์

ทั้ง ๔ รวมเข้ำก็เป็นอำกำร ๑๒ จึงเรียกว่ำมีวนรอบ ๓ อำกำร ๑๒ วนรอบไป 

โดยเป็นสัจจญำณ กิจจญำณ และกตญำณ ในอริยสัจทั้ง ๔ ก็เป็น ๑๒ เรียกว่ำ 

มีอำกำร ๑๒ พระญำณท่ีมีวนรอบ ๓ มีอำกำร ๑๒ นี้บังเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน  

เพรำะเหต ุท่ีพระองค์ได้บรรลุพระญำณคือควำมหยัง่รู้ ซึง่มวีนรอบ ๓ มอีำกำร ๑๒ นี้ 

ในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ สมบูรณ์ จึงได้ทรงปฏิญญำพระองค์ว่ำได้ตรัสรู ้อภิสัมโพธิคือ 

ควำมตรสัรูยิ้ง่เป็นยอดเยีย่มแล้ว พระองค์สิน้ชำติแล้ว พรหมจรรย์พระองค์ได้อยู่จบแล้ว 

ไม่มีกิจอื่นที่จะพึงกระท�ำเพื่อท่ีจะเป็นอย่ำงนี้อีก ก็เป็นอันว่ำพระองค์ได้ตรัสรู้เป็น 

สัมมำสัมพุทธเจ้ำ
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นี้เป็นเน้ือควำมในปฐมเทศนำท่ีพระองค์แสดงทีแรก เพรำะฉะนั้น ข้อควำม

ทั้ง ๔ บทนี้ จึงได้เรียกว่ำอริยสัจจ์ ตำมที่พระองค์ได้ทรงเรียกในปฐมเทศนำนั้น และ 

ค�ำว่ำอริยะน้ัน แปลกันว่ำประเสริฐ แปลกันว่ำเจริญ เดิมก็ใช้เป็นชื่อของเผ่ำพันธุ์  

ดังที่มีแสดงในพุทธประวัติตอนที่แสดงประวัติของประเทศอินเดีย คือชมพูทวีปใน 

คร้ังนั้น ว่ำเดิมเป็นเผ่ำพวกมิลักขะหรือทัสสยุ และต่อมำได้มีชนเผ่ำอริยะหรือเรียก

เป็นภำษำสันสกฤตว่ำอำริยะได้อพยพเข้ำมำอยู่ โดยท่ีพวกอริยะหรืออำริยะน้ีมีควำม

เจริญกว่ำ พวกทัสสยุหรือมิลักขะก็ต้องกลำยเป็นทำสไป พวกอริยะหรืออำริยะก็ได ้

เป็นผู้ปกครองประเทศถิน่สบืต่อมำ เดิมเป็นชือ่ของเผ่ำพันธุท์ีม่คีวำมเจรญิดังทีแ่สดงมำ 

และเมือ่พระพทุธเจ้ำได้ตรสัรู้ กไ็ด้ตรสัเรยีกสัจจะคอืควำมจรงิทีพ่ระองค์ได้ตรสัรูทั้ง้ ๔ 

บทนั้นว่ำอริยสัจจ์ในปฐมเทศนำ เพรำะฉะนั้น พระอำจำรย์จึงได้แปลค�ำว่ำอริยสัจจ์ไว้

ว่ำ สจัจะทีพ่ระอรยิะทัง้หลำยมพีระพทุธเจ้ำเป็นต้นได้รู้แจ้งแทงตลอด คอืได้ตรัสรูส้จัจะ

ของบุคคลผู้เป็นอริยะ หรือของพระตถำคตผู้เป็นอริยะ สัจจะที่ให้ส�ำเร็จควำมเป็น 

พระอริยะ เพรำะว่ำเป็นสัจจะที่พระอริยะทั้งหลำยได้ตรัสรู้ สัจจะที่เป็นอริยะเอง คือ

หมำยควำมว่ำเป็นสัจจะที่แท้ เป็นสัจจะที่ไม่ผิด เป็นสัจจะที่กล่ำวไม่ผิด เป็นสัจจะ 

ที่ไม่เป็นอย่ำงอ่ืน คือเป็นจริงอยู่โดยแท้จริง ไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่ำงอื่น  

พระอำจำรย์ได้อธบิำยค�ำแปลไว้อย่ำงนี ้และหำกพจิำรณำด ูถ้ำแปลว่ำสจัจะทีพ่ระอรยิะ

ทั้งหลำยมีพระพุทธเจ้ำเป็นต้นตรัสรู้ หรือว่ำสัจจะของพระตถำคตพระพุทธเจ้ำผู้เป็น
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อริยะ หรือว่ำสัจจะที่ให้ส�ำเร็จควำมเป็นพระอริยะ เพรำะพระอริยะเหล่ำนั้นตรัสรู้  

ก็เข้ำใจ พิจำรณำดูก็ไม่ขัดข้อง แต่ค�ำแปลที่ว่ำสัจจะเป็นอริยะเอง ถ้ำอธิบำยอย่ำงที่

ท่ำนอธิบำยว่ำ ที่เป็นอริยะเองนั้น อริยะค�ำนี้หมำยถึงจริงแท้ไม่ผิด ไม่มีท่ีจะเปลี่ยน

เป็นอย่ำงอื่นก็เข้ำใจ แต่ว่ำถ้ำแปลว่ำเจริญ แปลว่ำประเสริฐ ก็น่ำคิดเหมือนกัน  

ว่ำส�ำหรับควำมดับทุกข์และส�ำหรับมรรคนั้นก็เป็นอันว่ำเจริญประเสริฐจริง แต่ว่ำตัว

ทุกขก์ับตัวสมุทัยนั้นเจริญประเสริฐไดอ้ย่ำงไร เพรำะฉะนัน้ จึงน่ำจะท�ำควำมเข้ำใจได้ 

ว่ำจะต้องอธิบำยอย่ำงท่ีท่ำนอธิบำยคือ สัจจะเป็นอริยะเอง อริยะเองในท่ีนี้ก็ต้อง

หมำยควำมว่ำจรงิแท้แน่นอนไม่เปลีย่นแปลงเป็นอย่ำงอืน่ ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ประเสรฐิ

เจริญ แต่หำกว่ำจะหมำยควำมว่ำประเสริฐ เจริญก็จะต้องเข้ำใจ ว่ำเพรำะเป็นสัจจะที่

บงัเกดิข้ึนในญำณคอืควำมหยัง่รูท่ี้เป็นตวัปัญญำ ดงัทีต่รสัแสดงไว้ในปฐมเทศนำว่ำเป็น

สัจจะที่บังเกิดข้ึน ในควำมตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้ำ ว่ำข้อนี้จริง คือเป็นทุกข์จริง  

เป็นสมทุยัจริง เป็นนโิรธจรงิ เป็นมรรคจรงิ และทกุข์เป็นข้อทีค่วรก�ำหนดรู ้สมทุยัเป็น

ข้อที่ควรละ นิโรธเป็นข้อท่ีควรกระท�ำให้แจ้ง มรรคเป็นข้อที่ควรปฏิบัติอบรมให้มีขึ้น

ให้เป็นขึ้น และทุกข์พระองค์ได้ก�ำหนดรู้แล้ว สมุทัยพระองค์ละได้แล้ว นิโรธพระองค์

ได้กระท�ำให้แจ้งแล้ว มรรคพระองค์ได้ปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นแล้ว ท่ีปรำกฏในปัญญำ

ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำดั่งนี้ เพรำะฉะนั้น จึงเป็นอริยสัจจ์

ฉะนั้น ทุกข์ท่ีจะเป็นอริยสัจจ์น้ันจะต้องเป็นทุกข์ที่ได้ปัญญำหยั่งรู้ว่ำนี่เป็น 

ทกุข์จริง ทกุข์เป็นข้อทีค่วรก�ำหนดรู้ และทกุข์เป็นข้อท่ีก�ำหนดรูแ้ล้ว สมทัุยกเ็หมอืนกัน 

จะเป็นอรยิสัจจ์ขึน้กเ็พรำะได้ปัญญำหยัง่รู้ ว่ำนีเ่ป็นสมทุยัจรงิ สมทุยัควรละ และสมทุยั

ละได้แล้ว นิโรธก็เหมือนกัน จะเป็นอริยสัจจ์ก็เพรำะได้มีปัญญำหยั่งรู้ ว่ำนิโรธเป็น 

ควำมดับทกุข์จรงิ นิโรธเป็นข้อท่ีควรกระท�ำให้แจ้ง นิโรธเป็นข้อที่กระท�ำให้แจ้งแล้ว 

มรรคก็เหมือนกัน จะเป็นอริยสัจจ์ก็เพรำะบังเกิดขึ้นในญำณปัญญำที่หยั่งรู้ ว่ำนี่เป็น

มรรค มรรคควรปฏิบัติอบรมให้มีขึน้ให้เป็นขึน้ มรรคเป็นข้อทีป่ฏบิติัอบรมให้มขีึน้แล้ว

ให้เป็นขึน้แล้ว เพรำะฉะนัน้ จึงเป็นอริยสัจจ์ จะแปลว่ำ เป็นสัจจะที่เจริญที่ประเสริฐ 

ก็คงได้เหมือนกัน อันหมำยถึงว่ำเป็นอริยสัจจ์ในปัญญำที่ตรัสรู้ของพระผู้รู้ดังกล่ำวนั้น 



218 รู้จักพระพุทธศาสนา

ถ้ำไม่เป็นสัจจะ บังเกิดขึ้นในปัญญำของผู้รู้ดังกล่ำวนั้น แม้ว่ำนิโรธก็ดี มรรคก็ดี ก็ยัง

ไม่เป็นอริยสจัจ์อยูน่ัน่เอง เหมอืนอย่ำงว่ำสจัจะในควำมตรัสรูข้องพระพทุธเจ้ำทีพ่ระองค์

ทรงแสดงไว้ในปฐมเทศนำนัน้เป็นอรยิสจัจ์ และในพระธรรมทีท่รงส่ังสอนก็เป็นอริยสัจจ์

แต่ว่ำส�ำหรับในปัญญำ ที่บุคคลรู้อยู่ด้วยปัญญำที่เป็นสำมัญ คือยังไม่บรรลุมรรคผล 

อย่ำงที่ผู้ศึกษำปฏิบัติธรรมท่ัวไปรู้กันอยู่ หมำยควำมว่ำรู้กันอยู่ด้วยปัญญำของตัวเอง 

ไม่ใช่ว่ำรู ้ด้วยปัญญำของพระพุทธเจ้ำ ถ้ำรู ้ด้วยปัญญำของพระพุทธเจ้ำและของ 

พระอรหันตสำวกทั้งหลำย อันประกอบด้วย วนรอบ ๓ อำกำร ๑๒ นั้น นั่นเป็น 

อรยิสจัจ์ในปัญญำของท่ำน แต่ว่ำรูด้้วยปัญญำของผูศึ้กษำปฏบิติัท่ียังไม่ได้เป็นอริยบุคคล 

คือรู้ด้วยปัญญำของตนเอง ก็ยังไม่เป็นอริยสัจจ์อยู่นั่นเอง เพรำะว่ำยังไม่ได้ญำณที่วน

รอบ ๓ มีอำกำร ๑๒ ดังพระพุทธเจ้ำนั้น คือยังไม่แล้ว ทุกข์ก็ยังไม่ได้ก�ำหนดรู้แล้ว 

สมุทัยก็ยังละไม่ได้แล้ว นิโรธก็ยังไม่ได้กระท�ำให้แจ้งแล้ว มรรคก็ยังไม่ได้ปฏิบัติให้มี

ให้เป็นขึ้นแล้วอย่ำงสมบูรณ์ เมื่อยังไม่แล้วก็แปลว่ำยังไม่เป็นอริยสัจจ์ของแต่ละบุคคล 

คอืเป็นแค่สจัจะเท่ำท่ีปัญญำของบุคคลจะรู้ ต่อเมือ่ได้ญำณปัญญำทีม่รีอบ ๓ มอีำกำร 

๑๒ ดั่งนั้นแหละ คือว่ำแล้ว จึงจะเป็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ บท ถ้ำยังไม่แล้วก็แปลว่ำยังไม่

เป็นอริยสจัจ์ทัง้ ๔ บท ยังเป็นสจัจะคอืควำมจรงิอยูเ่ท่ำทีศ่กึษำและปฏบิตัไิด้ของแต่ละ

บุคคล



๗. กจิในอรยิสัจจ์ ๔

กิจในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้เป็นข้อที่ควรท�ำควำมเข้ำใจ คือว่ำทุกข์ เป็นข้อที่ควร

ก�ำหนดรู้ สมุทัยเป็นข้อที่ควรละ นิโรธเป็นข้อที่ควรกระท�ำให้แจ้ง และมรรคเป็นข้อที่

ควรอบรมให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ นีเ้ป็นกจิในอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ ควำมก�ำหนดรูใ้นข้อทีค่วรก�ำหนด

รู้นั้นเรียกว่ำปริญญำ ละในข้อที่ควรละนั้นเรียกว่ำปหำนะ กระท�ำให้แจ้งในข้อท่ีควร

กระท�ำให้แจ้งนั้นเรียกว่ำสัจฉิกรณะ ปฏิบัติอบรมในข้อที่ควรปฏิบัติอบรมนั้นเรียกว่ำ

ภำวนำ ปริญญำพึงปฏิบัติในข้อทุกข์ ปหำนะพึงปฏิบัติในข้อสมุทัย สัจฉิกรณะปฏิบัติ

ในข้อทกุขนิโรธ ภำวนำปฏิบตัใินข้อมรรค ได้มพีทุธภำษิตแสดงไว้ว่ำ กศุลกรรมทัง้หลาย 

สงเคราะห์เข้าในอริยสัจจ์ ๔ ทัง้หมด อริยสจัจ์ท้ัง ๔ เปรยีบเหมอืนอย่างว่ารอยเท้าช้าง 

กุศลกรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนอย่างรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในโลก รอยเท้าของ

สัตว์ท้ังหลายในโลกนั้นย่อมรวมเข้าได้ในรอยเท้าช้างฉันใดก็ดี บรรดากุศลธรรม 

ทั้งหลายก็รวมเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ฉันนั้น ค�ำนี้ต้องเข้ำใจว่ำ ที่เรียกว่ำกุศลธรรมก็

หมำยถงึว่ำตวัอรยิสจัจ์ทีเ่กดิจำกปัญญำ เกดิจำกญำณคอืควำมหย่ังรู้ควำมตรสัรู้ จึงจะ

เรียกว่ำอริยสจัจ์ เพรำะฉะนัน้ จงึมุง่ถงึตวัญำณและปัญญำ เมือ่เป็นตวัญำณและปัญญำ

กเ็ป็นกศุลธรรมทัง้หมด แต่ถ้ำหำกจะแยกจ�ำเพำะบท ทกุข์และสมทุยันัน้เป็นฝ่ำยทกุข์ 

นิโรธกับมรรคเป็นฝ่ำยดับทุกข์ ก็จะต้องใช้ค�ำให้เหมำะสมให้คลุมได้ทั้งหมด ว่ำค�ำ 

สั่งสอนของพระพุทธเจ้ำทั้งหมด ทั้งที่เป็นฝ่ำยกุศล ทั้งที่เป็นฝ่ำยอกุศล ทั้งที่เป็นฝ่ำย 

อพยำกตธรรม ธรรมท่ีเป็นกลำง ๆ กศุลกไ็ม่ใช่ อกศุลกไ็ม่ใช่ ดงัทีม่แีสดงไว้ในอภธิรรม
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ว่ำ กุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลำยเป็นกุศล อกุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลำยเป็นอกุศล  

อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมทั้งหลำยที่เป็นอพยำกฤต คือเป็นกลำง ๆ กุศลก็ไม่ใช่ อกุศล

ก็ไม่ใช่ ธรรมทั้งปวงที่พระพุทธเจ้ำตรัสสั่งสอนไว้ท้ังหมด ท้ังท่ีเป็นหมวดกุศลธรรม 

หมวดอกุศลธรรม หมวดอพยำกตธรรมดังกล่ำวนั้นก็สงเครำะห์เข้ำในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ 

นี้ทั้งสิ้น 

ดังจะพึงเห็นได้ว่ำ ข้อที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงถึงขันธ์ อำยตนะ ธำตุเป็นต้น 

โดยตรัสชี้ว่ำเป็น อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา ดังเช่นที่เรำสวดกันในกำรท�ำวัตรเช้ำ ที่

พระพุทธเจ้ำทรงสั่งสอนโดยมำกเป็นพหุลำนุสำสนี ย่อมเป็นไปมำกว่ำ รูปํ อนิจฺจ� รูป

ไม่เทีย่ง เวทนา อนิจฺจา เวทนำไม่เท่ียง สญญฺา อนจิจฺา สญัญำไม่เทีย่ง สงขฺารา อนจิจฺา 

สงัขำรทัง้หลำยไม่เทีย่ง วญิญฺาณ� อนจิจฺ� วญิญำณไม่เทีย่ง รปํู อนตฺตา รูปเป็นอนตัตำ 

เวทนา อนตตฺา เวทนำเป็นอนัตตำ สญญฺา อนตตฺา สญัญำเป็นอนัตตำ สงขฺารา อนตตฺา 

สังขำรทั้งหลำยเป็นอนัตตำ วิญฺญาณ� อนตฺตา วิญญำณเป็นอนัตตำ สพฺเพ สงฺขารา 

อนจิจฺา สังขำรท้ังปวงไม่เท่ียง สพเฺพ ธมฺมา อนตตฺา ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตำ เหล่ำนี้

เป็นข้อที่ตรัสสอนให้ก�ำหนดรู้ ก�ำหนดรู้ว่ำไม่เที่ยง ก�ำหนดรู้ว่ำเป็นทุกข์ ก�ำหนดรู้ว่ำ

เป็นอนัตตำ นี่เรียกว่ำ ปริญญา สรุปเข้ำในข้อทุกขสัจจะ สภำพที่จริงคือทุกข์

ค�ำสัง่สอนท่ีทรงแสดงถงึบรรดำกิเลสทัง้ปวง ยกเอำกศุลมลู ๓  คือรำคะ หรอื

โลภะ โทสะ โมหะก็ตำม ยกเอำตัณหำควำมดิ้นรนทะยำนอยำกก็ตำม หรือกิเลส  

ข้อใดข้อหนึ่งหมวดใดหมวดหน่ึง ตลอดจนบำปอกุศลทุจริตทั้งหลำยท่ีประพฤติด้วย

อ�ำนำจของกิเลส นี่เป็นข้อที่ควรละทั้งหมด รวมเข้ำในหมวดสมุทัย ปหานะ

ค�ำสัง่สอนของพระองค์ทีแ่สดงถงึผลของกำรปฏบิติัธรรม เป็นวิมุตติ เป็นวิสุทธิ 

เป็นนิพพำน เป็นสันติ ดังที่แสดงไว้ในหมวดอนุสสติ ๑๐ อุปสมำนุสติ ระลึกถึง 

ควำมสงบระงับหรือในข้อทุกขนิโรธ อริยสัจจ์ทั้ง ๔ น้ีเป็นหมวดธรรมที่ตรัสสอนให้

กระท�ำให้แจ้ง สัจฉิกรณะ
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ค�ำสัง่สอนของพระองค์ทีเ่ป็นธรรมปฏบิตัท้ัิงหมด อย่ำงในธรรมวิภำค นวโกวำท 

กต็ัง้ต้นด้วยทกุะหมวด ๒ ธรรมมีอุปกำระมำก ๒ อย่ำง สต ิควำมระลกึได้ สัมปชญัญะ 

ควำมรู้ตวั เป็นต้น อันรวมเข้ำในไตรสกิขำก็ด ีมรรคมอีงค์ ๘ กด็ ีเหล่ำนีเ้ป็นข้อทีค่วร

ปฏิบัติอบรมท�ำให้มีขึ้นท�ำให้เป็นขึ้น

เพรำะฉะนั้น จึงกล่ำวได้ว่ำ กิจที่พึงปฏิบัติในพระพุทธศำสนำนั้นก็มี ๔ ข้อ 

ถ้ำเกี่ยวแก่ทุกข์ก็ให้ก�ำหนดรู้ ถ้ำสมุทัยก็ให้ละ ถ้ำเกี่ยวกับนิโรธก็ให้กระท�ำให้แจ้ง  

ถ้ำเก่ียวกบัมรรคกใ็ห้ปฏบัิตอิบรม ท�ำให้มขีึน้ท�ำให้เป็นขึน้ เมือ่ปฏบัิตดิัง่นีก็้ชือ่ว่ำปฏบิตัิ

ให้เหมำะ เรียกว่ำปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในพระพุทธศำสนำ พระพุทธเจ้ำทรง

แสดงธรรมทรงบัญญัติวินัยทั้งหมดก็อนุวัตรตำมหลักปฏิบัติทั้ง ๔ ข้อนี้ทั้งนั้น แม้ใน

ข้อที่เรำไม่น่ำจะคิดว่ำมีควำมสัมพันธ์ถึง ดังเช่นว่ำในพระพุทธศำสนำนั้นไม่สอนให้

บุคคลท�ำอัตวินิบำตกรรม คือฆ่ำตัวตำย ก็เพรำะอะไร ก็เพรำะสิ่งที่ฆ่ำคือชีวิต ชีวิต

ร่ำงกำยน้ีก็คือขันธ์ ๕ ซึ่งขันธ์ ๕ นั้นก็รวมอยู่ในทุกขสัจจะ ภำพท่ีจริงคือทุกข์  

ดังที่ตรัสย่อไว้ในข้อสุดท้ำยของทุกข์ว่ำ กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ

เป็นทุกข์ เพรำะฉะนั้น ขันธ์ ๕ หรือว่ำชีวิตร่ำงกำยนี้ จึงเป็นข้อที่ควรท�ำปริญญำคือ

ก�ำหนดรู ้ก�ำหนดรู้ว่ำเป็นทกุข์เป็นอนจิจะ ไม่เทีย่ง เป็นอนตัตำ เป็นส่ิงทีเ่กดิมำกต้็อง

แก่ ต้องตำย ต้องเจ็บ ต้องเสวยเวทนำต่ำง ๆ อันเป็นตัวทุกข์ ให้ก�ำหนดรู้ดั่งนี้  

ไม่ใช่ให้ฆ่ำ ถ้ำอยำกจะฆ่ำก็ให้ฆ่ำควำมอยำก ควำมอยำกทีจ่ะฆ่ำตวัตำย ซึง่ควำมอยำก

ที่จะฆ่ำตัวตำยนั้นเป็นวิภวตัณหำ หรือเป็นตัณหำอย่ำงหนึ่ง ก็ต้องฆ่ำตัณหำเสีย 

ไม่ใช่ไปฆ่ำร่ำงกำย ตัณหำคือควำมอยำกตำย อยำกฆ่ำตัวตำยนั้นเป็นปหำนะคือ 

เป็นข้อท่ีควรละ คือให้ละเสียให้ฆ่ำเสีย แต่ว่ำร่ำงกำยชีวิตนี้เป็นข้อที่พึงก�ำหนดรู ้ 

ให้รู้จักว่ำเป็นอนิจจะ เป็นทุกขะ เป็นอนัตตำ ไม่ต้องไปฆ่ำเขำ เขำก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ 

ต้องตำยไปเอง ให้ก�ำหนดรู้ไว้อย่ำงนี้ อยำกจะฆ่ำให้ไปฆ่ำตัวตัณหำ ท�ำลำยตัวตัณหำ

ในใจ ครำวนี้เม่ือโกรธขึ้นมำ คิดจะไปท�ำร้ำยร่ำงกำยเขำ คิดที่จะฆ่ำเขำ นี่ก็ผิดศีล  

ก็เพรำะว่ำที่จะไปฆ่ำไปท�ำร้ำยร่ำงกำยเขำน้ัน ก็คือไปฆ่ำไปท�ำร้ำยขันธ์ ๕ ของเขำ  

ซึ่งทำงพระพุทธศำสนำไม่ได้สอนให้ไปฆ่ำขันธ์ ๕ หรือชีวิตร่ำงกำย แต่ให้ก�ำหนดรู้ว่ำ
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ขันธ์ ๕ หรือชีวิตร่ำงกำยนี้เป็นอนิจจะ ทุกขะ อนัตตำ ให้ฆ่ำควำมโกรธ ควำมโกรธ

เป็นกเิลสเป็นข้อทีค่วรละ เข้ำในข้อสมทุยัทีค่วรละ ต้องฆ่ำควำมโกรธ โลภขึน้มำจะไป

ลักของของเขำก็เหมือนกัน ให้ฆำ่ควำมโลภเสีย เพรำะควำมโลภเป็นตัวสมุทัยท่ีต้อง

ละ ให้ละเสยีให้ฆ่ำเสยี แต่ไม่ให้ไปลกัขโมยของของเขำ ของของเขำนัน้กเ็ป็นเรือ่งของ 

สงัขำรเหมอืนกัน ก็เป็นสิง่ท่ีอนิจจะ ทุกขะ อนตัตำ รวมเข้ำในหมวดทุกขสัจจะทัง้หมด

เพรำะฉะนัน้ เม่ือท�ำควำมเข้ำใจในหน้ำทีข่องธรรมตำมหลักอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นี้ 

และเข้ำใจว่ำพระพุทธศำสนำทัง้หมดสรปุเข้ำในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นี ้และข้อท�ำควำมเข้ำใจ

ว่ำข้อไหนจัดเข้ำในข้อไหน คือพระพุทธศำสนำที่เป็นค�ำสั่งสอนนั้น ข้อใดหมวดใด 

จัดเข้ำในทกุขสจัจะกใ็ห้ก�ำหนดรู ้จดัเข้ำในสมุทยักใ็ห้ละ จดัเข้ำในข้อนโิรธก็ให้กระท�ำ

ให้แจ้ง จัดเข้ำในข้อมรรคกใ็ห้อบรมให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ ดัง่นีแ้ล้วจึงจะปฏบิตัพิระพทุธศำสนำ

ได้ถูกต้อง และกำรปฏิบัตินั้นก็เรียกว่ำ ธัมมำนุธัมมปฏิบัติ คือปฏิบัติธรรมสมควร 

แก่ธรรม ย่อมจะได้รับผลอย่ำงเต็มที่.



นรกในค�ำสอนของพระพุทธศำสนำ





จักรวำล

เรือ่งจกัรวาลโลกตามท่ีปรากฏในคมัภร์ีของพระพทุธศาสนา เห็นได้ชดัว่าไม่ใช่

พทุธศาสน์ แต่เป็นภมิูศาสตร์เก่า จะเป็นเพราะมผีูเ้ช่ือถอือยูม่ากจงึตดิเข้ามาในคมัภร์ี

ทางพระพุทธศาสนาด้วย คัมภีร์ชั้นหลังยิ่งแสดงวิจิตรพิสดารมาก ถ้าพุทธศาสน์จะมุ่ง

แสดงอย่างนีก้ก็ลายเป็นภมูศิาสตร์ไป และท่านผูแ้สดงกจ็ะกลายเป็นอาจารย์ภมูศิาสตร์

ในยคุหน่ึง มใิช่เป็นศาสดาผูป้ระกาศศาสนาทีเ่ป็นสัจัจธรรมอยูท่กุยคุสมยั ด้วยเหตผุล

ทีเ่ป็นสามญัส�านกึเพยีงเท่านี ้ไม่ต้องอ้างหลกัฐานธรรมในพระพทุธศาสนา กเ็พยีงพอที่

จะกล่าวได้ว่าไม่ใช่พระพทุธศาสนา ได้มผีูแ้สดงประกาศลทัธิศาสนามากด้วยกนั ทัง้ที่

เกิดก่อน ท้ังท่ีเกิดหลังพระพุทธศาสนา ชอบแสดงตนเป็นอาจารย์ภูมิศาสตร์ (แม้ผู้

อธิบายพระพุทธศาสนาต่อ ๆ มา คือ พระอาจารย์ยุคต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน) แม้จะ

เป็นมูลฐานของปัจจุบัน แต่ก็ก้าวมาไม่ถึงยุคปัจจุบัน จึงกลายเป็นเร่ืองล้าหลัง  

เป็นนิยายหรอืวรรณคดีโบราณไป แต่กเ็ป็นเรือ่งน่ารู้อยู ่เพราะจะได้ทราบคตคิวามคดิ

ในชั้นเดิม เม่ืออ่านคัมภีร์หรือหนังสือวรรณคดีทางศาสนาเก่า ๆ ก็จะพอเข้าใจและ 

มองเห็นภูมิประเทศตามคติความคิดนี้ได้โดยตลอด

นรกใหญ่

ตามคติความคิดของอินเดยีเก่าแก่ทีต่ดิมากล่าวว่า ลึกลงไปภายใต้แผ่นดนิของ

จักรวาลโลกนี้ เป็นที่ตั้งของนรกมากมาย เป็นสถานที่ทรมานสััตว์ผู้ท�าบาปต่าง ๆ ซึ่ง

ไปบังเกิดรับการทรมานภายหลังจากที่ตายไปแล้ว ค�าว่า นรก แปลว่า เหว ในภาษา
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๑ ชาดก. ๘/๑๑๗-๘.
๒  เรื่องนรกในคัมภีร์ธิเบตที่อ้างถึงนี้ ดู Lamaism, pp. 93-98.

บาลีมักเรียกว่า นิรยะ แปลว่า สถานที่ไม่มีความเจริญ คือไม่มีสุข มีแต่ทุกข์ทรมาน 

ค�าว่า นิรยะ หรือ นรก ใช้หมายถึงสถานที่ทรมานสัตว์ท�าบาปดั่งกล่าวเช่นเดียวกัน

นรกที่เป็นขุมใหญ่มีกล่าวไว้ใน สังกิจจชาดก๑ เป็นต้น ว่ามี ๘ คือ

๑. สัญชีวะ แปลว่า คืนชีวิตขึ้นเอง คือสัตว์นรกในขุมนี้ถูกตัดเป็นท่อนเล็ก

ท่อนใหญ่ แล้วก็กลับคืนชีวิตขึ้นมาเองอีก รับการทรมานอยู่ร�่าไป ในคัมภีร์มหายาน

ของธิเบต๒ แสดงว่านรกขุมนี้ส�าหรับบาปที่ท�าฆาตกรรมตนเอง ท�าฆาตกรรมผู้อื่น  

หมอทีท่อดทิง้ฆ่าคนไข้ของตน ผูจ้ดัการทรพัย์มรดกทีค่ดโกง และผูป้กครองทีโ่หดร้าย

เบียดเบียนประชาชน

๒. กาฬสตุตะ แปลว่า เส้นด�า คือสตัว์นรกในขมุน้ีถูกขดีเป็นเส้นด�าทีร่่างกาย 

เหมือนอย่างตีเส้นที่ต้นซุงเพื่อจะเลื่อย แล้วถูกผ่าด้วยขวานเป็น ๘ เสี่ยง ๑๖ เสี่ยง 

แต่ตามคัมภีร์ธิเบตกล่าวว่าถูกเล่ือยด้วยเล่ือย และกล่าวการลงโทษอีกอย่างหนึ่ง  

คือลากลิ้นออกมาตอกและไถด้วยไถเหล็กแหลมเป็นจัก ๆ ส�าหรับบาปท่ีพูดส่อเสียด

ยุยงให้เขาแตกกัน และเข้าไปยุ่งเกี่ยวขัดขวางกิจการของผู้อื่น และแสดงโดยทั่วไปว่า 

นรกขุมน้ีส�าหรับบาปท่ีแสดงความไม่นับถือ ลบหลู่ดูหมิ่นมารดาบิดา พระรัตนตรัย 

หรือพระศาสนา

๓. สังฆาฏะ แปลว่า กระทบกัน คือมีภูเขาเหล็กคราวละ ๒ ลูกจากทิศที่

ตรงกนัข้ามเลือ่นเข้ามากระทบกนัเอง บดสตัว์นรกในระหว่างแหลกละเอยีด จาก ๔ ทศิ

กเ็ป็นภเูขา ๔ ลูกเล่ือนเข้ามากระทบกนัตลอดเวลา ในคมัภีร์มหายานของธเิบตกล่าวว่า 

ภูเขามีศีรษะเป็นสัตว์หรือเป็นเหล็กใหญ่รูปอย่างหนังสือ เลื่อนเข้ามาบดขยี้สัตว์เช่น

เดียวกัน และกล่าวว่านรกขุมนี้ส�าหรับพวกพระ คฤหัสถ์ และคนที่ไม่เชื่อในศาสนา  

ซึง่ลบหลูดู่หมิน่หรอืท�าลายความศกัดิส์ทิธิข์องพระคัมภีร์ และส�าหรบัพวกพระทีส่ะสม

เงินเป็นก้อน ซึ่งพวกตนไม่ได้ประกอบการงานและแสดงการทรมานอีกอย่างหนึ่ง คือ

บดต�าในครกเหล็ก ตีบนทั่งเหล็ก ส�าหรับทรมานผู้ท�าโจรกรรม ผู้ที่มีสันดานร้ายกาจ
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ด้วยความโกรธริษยา โลภอยากได้ ผู้ที่ใช้เครื่องชั่งตวงวัดโกง และผู้ที่ทิ้งขยะมูลฝอย

หรือสัตว์ตายลงในถนนหนทางสาธารณะ

๔. โรรุวะ แปลว่า ร้องครวญคราง คือมีเปลวไฟเข้าไปทางทวารทั้ง ๙  

เผาไหม้ในสรรีะ จงึร้องครวญครางเพราะเปลวไฟ (ชาลโรรวุะ) บางพวกถกูหมอกควนั

ด่าง (กรด) เข้าไปละลายสรีระจนละเอียดเหมือนแป้ง จึงร้องครวญครางเพราะ 

หมอกควนั (ธมูโรรุวะ) ในคมัภีร์ธเิบตกล่าวว่า กรอกน�า้เหลก็แดงอันร้อนแรงทางปาก

ผ่านล�าคอลงไป ส�าหรบับาปทีก่ัน้ปิดทางน�า้เพือ่ประโยชน์ของตน แช่งด่าดนิฟ้าอากาศ 

ท�าลายพืชพันธุ์ธัญญาหารให้เสียหาย

๕. มหาโรรุวะ แปลว่า ร้องครวญครางมาก คือเป็นที่ทุกข์ทรมานยิ่งกว่าข้อ 

๔ ในคัมภีร์ธิเบตกล่าวว่าส�าหรับพาหิรชน คนบาปหนา

๖. ตาปนะ แปลว่า ร้อน ได้แก่ ถูกให้นัง่เสียบตรึงไว้ด้วยหลาวเหลก็บนแผ่น

ดินเหล็กแดงลุกเป็นไฟร้อนแรง บ้างก็ถูกต้อนขึ้นไปบนภูเขาเหล็กแดงเป็นไฟลุกโพลง 

ถกูลมพดัตกลงมา ถกูเสยีบด้วยหลาวเหล็กทีโ่ผล่ขึน้มาจากแผ่นดนิเหล็กแดง ในคมัภร์ี

ธเิบตกล่าวว่าถูกขังอยูใ่นห้องเหล็กแดงเป็นไฟร้อนแรง ส�าหรบับาปทีป้ิ่งทอดหรอืเสียบ

สัตว์ปิ้งเป็นอาหาร

๗. ปตาปนะ แปลว่า ร้อนสงูมาก คือเป็นท่ีทกุข์ทรมานย่ิงกว่าข้อ ๖ ในคมัภร์ี

ธิเบตกล่าวว่า ถูกท่ิมแทงด้วยหอกสามง่ามล้มกล้ิงลงไปบนพื้นเหล็กแดงอันร้อนแรง 

ส�าหรับบาปที่ละทิ้งพระศาสนา (เลิกนับถือ) หรือปฏิเสธความจริง

๘. อวีจิ แปลว่า ไม่มีระหว่าง คือไม่เว้นว่าง บางทีเรียก มหาอวีจิ แปลว่า 

อเวจีใหญ่ ภาษาไทยมักเรยีกว่า อเวจี เปลวไฟนรก ในนรกขมุนีล้กุโพลงเตม็ทัว่ไปหมด 

ไม่มีระหว่างหรือเว้นว่าง สัตว์นรกในขุมนี้ก็แน่นขนัดเหมือนยัดทะนาน ไม่มีระหว่าง

หรือเว้นว่าง แต่ก็ไม่เบียดเสียดกันอย่างวัตถุ ต่างถูกไฟไหม้อยู่ในที่เฉพาะตน ๆ และ

ความทุกข์ทรมานของสัตว์นรกในขุมนี้ ก็บังเกิดขึ้นสืบเนื่องกันไป ไม่มีระหว่างหรือ 

เว้นว่าง ฉะนั้น จึงเรียกว่า อวีจิ หรือ อเวจี ซึ่งมีค�าแปลดั่งกล่าว ในคัมภีร์ทางธิเบต

กล่าวว่า ส�าหรับบาปที่ถือว่าเป็นอุกฤษฏ์โทษตามลัทธิลามะ แต่ฝ่ายเถรวาทแสดงว่า 

ส�าหรับบาปที่เป็นอนันตริยกรรม
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๑ ชาดก. ๙/๑๗๘-๒๐๐.

นรกใหญ่ทั้ง ๘ ขุมนี้ ใน สังกิจจชาดก เป็นต้น เรียง อวีจิ ไว้หน้า ตาปนะ 

แต่ในที่อื่น เช่น ใน ไตรภูมิพระร่วง แสดง อวีจิ ไว้เป็นที่สุด และกล่าวว่าอยู่ซ้อนไป

ตามล�าดับ สัญชีวะ อยู่เบื้องบนที่สุด และอยู่ใต้กันลงไปจนถึง อเวจี อยู่ใต้ที่สุด

เครือ่งทรมานในนรกใหญ่ทัง้ ๘ ขมุดัง่กล่าว มีเหลก็ เช่น  พืน้แผ่นดินเหลก็

และเคร่ืองอาวธุเหลก็ต่าง ๆ มไีฟ คอื เหลก็นัน่แหละลกุเป็นไฟร้อนแรง มีภเูขาเหลก็

ที่กลิ้งมาบด และมีหมอกควันชนิดเป็นกรดหรือด่าง ในขุมนรกที่ ๑ และที่ ๒  

มีนาย นิรยบาล แปลว่า ผู้รักษานรก ไทยเราเรียกว่า ยมบาล เป็นผู้ท�าการทรมาน

สตัว์นรก แต่นรกขมุทีล่กึลงไปกว่านัน้ ในอรรถกถาสังกิจจชาดกไม่ได้กล่าวถึงนายนริยบาล 

กล่าวถึงไฟ เหล็ก เช่น  เครื่องอาวุธต่าง ๆ เป็นต้น บังเกิดขึ้นทรมานสัตว์นรกเอง

นรกน้อย

อนึ่ง มีแสดงไว้ว่า นรกใหญ่ท้ัง ๘ ขุม มีนรกเล็กเป็นบริวารใน ๔ ด้าน  

ด้านละ ๔ ขุม รวม ๑๖ ขุม รวมนรกบริวารของนรกใหญ่ทั้ง ๘ ขุม ได้ ๑๒๘ ขุม 

รวมนรกใหญ่อกี ๘ ขมุ เป็น ๑๓๖ ขุม นรกบรวิารในไตรภมิูพระร่วงเรยีกว่าฝงูนรกบ่าว

ใน เนมิราชชาดก
๑ กล่าวว่า พระมาตลีเทพสารถีน�า พระเจ้าเนมิราช  

พระราชาครองนครมิถลิา ในแคว้นวเิทหรัฐไปเทีย่วดูนรกบรวิาร ๑๖ ขมุ ซึง่อยูล้่อมรอบ

สัญชีวนรก อันเป็นนรกใหญ่ขุมที่ ๑ มีชื่อดั่งต่อไปนี้

๑.  เวตรณีนรก แปลว่า นรกแม่น�้าเวตรณี แปลว่า ข้ามยาก คือเป็นแม่น�้า

ด่างที่ร้อนเดือดพล่าน เรียกว่า เวตรณี บัวและสิ่งต่าง ๆ ในแม่น�้านั้นเป็นอาวุธทั้งสิ้น 

นายนริยบาลตกเบ็ดสตัว์นรกอกีด้วย ส�าหรบับาปทีป่ระกอบกรรมหยาบช้าเบยีดเบยีน

ผู้ที่อ่อนก�าลังกว่า
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๒.  สุนขนรก แปลว่า นรกสุนัข คือมีฝูง สุนัขขาว แดง ด�า เหลือง และ 
ฝูงแร้งกากลุ้มรุมกัดตีจิกทรมาน ส�าหรับบาปที่กล่าวค�าร้ายด่าว่าสมณพราหมณ์และ
ท่านผู้มีคุณ

๓.  สญัโชตนิรก แปลว่า นรกไฟโพลง คอื สัตว์นรกในขมุนีม้สีรรีะลกุเป็นไฟโพลง
แผดเผา ทั้งถูกทรมานต่าง ๆ ส�าหรับบาปที่ประกอบกรรมหยาบช้าเบียดเบียนบุรุษ 
สตรีที่เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่มีความผิด

๔.  อังคารกาสุนรก แปลว่า นรกหลุมถ่านเพลิง คือตกลงไปไหม้ทรมานใน
หลุมถ่านเพลิง ส�าหรับบาปที่ฉ้อโกง เบียดบัง ถือเอาทรัพย์ที่เขาบริจาคเพื่อการกุศล 
หรอืชกัชวนให้เขาบรจิาคอ้างว่าเพือ่การกศุล ได้ทรพัย์มาแล้วถือเอาเสียเอง แลส�าหรับ
บาปที่เป็นหนี้ทรัพย์ผู้อื่นแล้วโกงหนี้นั้น

๕.  โลหกมุภนีรก แปลว่า นรกหม้อโลหะ ไทยเราเรียกว่า นรกหม้อทองแดง 
เป็นที่ตกลงไปไหม้ทรมาน ส�าหรับบาปที่ทุบตีเบียดเบียนสมณพราหมณ์ผู้มีศีล

๖.  คีวลุญจนรก แปลว่า นรกที่ดึงคอให้หลุด คือถูกเอาเชือกพันคอดึงจุ่มลง
ไปในน�้าร้อนในหม้อทองแดงให้คอหลุดทรมาน ส�าหรับบาปท่ีประกอบกรรมหยาบช้า 
เบียดเบียน ท�าลายหมู่เนื้อนก (นรกขุมนี้ในไตรภูมิพระร่วงเรียกโลหกุมภีเหมือนกัน)

๗.  ถุสปลาสนรก แปลว่า นรกข้าวลีบและแกลบ คือสัตว์นรกขุมนี้ลงไปวัก
น�า้ในแม่น�า้นรกดืม่ด้วยความกระหาย น�า้ท่ีดืม่เข้าไปนัน้ก็กลายเป็นข้าวลีบและแกลบไฟ 
ไหม้ร่างกายท้ังหมด เป็นการทรมานส�าหรับบาปที่เอาข้าวลีบแกลบหรือฟางปน 
ข้าวเปลือกลวงขายว่าข้าวดี (เอาข้าวสารไม่ดีปนข้าวดีลวงขายว่าข้าวดี ก็น่าจะอยู่ใน
นรกขุมนี้)

๘.  สัตติหตสยนรก แปลว่า นรกที่แทงด้วยหอกจนล้มลง คือ สัตว์นรกใน 
ขุมนี้ถูกแทงด้วยอาวุธต่าง ๆ จนตัวพรุนอย่างใบไม้เก่า ส�าหรับบาปที่ประกอบกรรม 
มิชอบ เลี้ยงชีวิตด้วยอทินนาทานต่าง ๆ มีปล้นสะดม ขโมย ฉ้อโกง ทุจริต เบียดบัง 
เป็นต้น

๙.  วลิกตนรก แปลว่า นรกแล่เน้ือ คอืแล่เนือ้สัตว์นรกออกเป็นชิน้ ๆ ส�าหรบั
บาปที่ประกอบกรรมหยาบช้า ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
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๑๐.  ปรุาณมิฬหนรก แปลว่า นรกมตูรคถูหรอืนรกอาจมเก่า คอืสตัว์นรกใน

ขุมน้ีกินอาจมเก่าท่ีเหม็นนักหนาและลุกเป็นควันหรือเป็นไฟร้อนแรง ส�าหรับบาป 

ที่ประทุษร้ายเบียดเบียนมิตรสหาย หรืออาศัยกินข้าวเขาแล้วยังขู่เอาทรัพย์ของเขา  

หรือเจ้าหน้าที่ผู้ขูดรีด

๑๑.  โลหิตปุพพนรก แปลว่า นรกน�้าเลือดน�้าหนอง คือสัตว์นรกในขุมนี้อยู่

ในแม่น�า้แห่งเลือดและหนอง หวิกระหาย กนิน�า้เลอืดน�า้หนองซึง่ร้อนเป็นไฟเข้าไปลวก

ไหม้ทรมาน ส�าหรับบาปทีท่�าร้ายมารดาบิดาและท่านทีม่คุีณควรกราบไหว้บชูาทัง้หลาย

๑๒.  อยพลิสนรก แปลว่า นรกเบ็ดเหล็ก (หรือเรียกว่าโลหพลิสนรก) คือ

สตัว์นรกในขุมนีถ้กูเบด็เหล็กร้อนแดงเก่ียวลิน้ลากออกมา ให้ล้มไปทรมานบนพืน้เหลก็

แดงแรงร้อน ส�าหรบับาปทีก่ดราคาของซือ้ โก่งราคาของขายเกนิควร และใช้วธิชีัง่ตวง

วัดคดโกงด้วยโลภเจตนา

๑๓.  อุทธังปาทนรก แปลว่า นรกที่จับเท้ายกขึ้นเบื้องบน  ทิ้งลงไปให้จมฝัง

ลงไปแค่สะเอวแล้วยังมีภูเขากลิ้งจากทิศทั้ง ๔ มาบดทรมาน เป็นนรกส�าหรับสตรี 

ที่นอกใจสามี เป็นชู้ด้วยชายอื่น (นรกแยกเพศเฉพาะหญิง)

๑๔.  อวังสิรนรก แปลว่า นรกที่จับศีรษะห้อยลงเบื้องต�่า ทิ้งลงไปให้ไหม้

ทรมานเช่นเดยีวกนั เป็นนรกส�าหรบับรุษุทีเ่ป็นชูด้้วยภรรยาของคนอืน่ (นรกแยกเพศ

เฉพาะชาย)

๑๕.  โลหสิิมพลีนรก แปลว่า นรกต้นงิ้วเหล็ก คือ สัตว์นรกในขุมนี้ต้องปีน

ต้นงิ้วเหล็กมีหนามเหล็กแหลมแดงเป็นเปลวไฟร้อนแรง ส�าหรับบาปผิดศีลข้อ ๓  

ทั้งชายและหญิง (นรกสหเพศ หรือสหนรก)

๑๖.  ปจนนรก แปลว่า นรกหมกไหม้ (หรือเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินรก) คือ 

สัตว์นรกในขุมน้ีต้องถูกหมกไหม้และถูกท่ิมแทงทรมาน ส�าหรับบาปท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิ

คือเห็นผิด ว่าผลทานผลศีลไม่มี ผลกรรมดีกรรมชั่วไม่มี คุณมารดาบิดาไม่มี  

คุณสมณพราหมณ์ไม่มี เป็นต้น
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นรก ๑๖ ขุมนี้มีในไตรภูมิพระร่วง ส่วนในเนมิราชชาดกมีเพียง ๑๕ ขุม  

เว้นนรกสหเพศ (ขุมที่ ๑๕) ขาดไปก็ดูไม่เป็นไร เพราะมีนรกแยกเพศอยู่แล้ว จึงยัง

มีที่ส�าหรับผู้ผิดศีลข้อ ๓ ไปได้อยู่ เป็นแต่ต้องแยกกันอยู่คนละแห่ง

นรกทัง้ ๑๖ ขมุนี ้ท่านว่ายดัเยยีดเบยีดเสียดเตม็ไปด้วยสัตว์นรก จงึเรยีกว่า 

อุสสทนรก แปลว่า นรกยัดเยียดเบียดเสียด เป็นนรกบริวาร ซึ่งอยู่ ๔ ด้านของ 

สัญชีวนรก ซึ่งเป็นนรกใหญ่ขุมที่ ๑ มีนายนิรยบาลเป็นผู้ท�าหน้าที่ทรมานประจ�าอยู่

ทุกขุม เป็นจ�าพวกนรกร้อนเช่นเดียวกัน ส่วนนรกบริวารของนรกใหญ่อีก ๗ ขุม  

ยงัไม่พบแสดงไว้ นอกจากน้ียังกล่าวว่ามีนรกอนบุรวิารถัดออกไป อยูร่อบนอกของนรก

บรวิารทัง้ ๑๖ นัน้อีกมากมาย และเป็นธรรมดาของสตัว์นรกทัง้ปวงทีถ่กูทรมานอยูใ่น

นรกจะไม่ตาย รับการทรมานต่อไปจนกว่าจะสิ้นกรรม ดั่งค�าที่เรียกว่าสัญชีวะ  

(แต่พระอาจารย์อธบิายว่าตายแล้วเป็นขึน้อีกทันที ส่วนชัน้บาลว่ีาไม่ตายจนกว่าจะส้ินกรรม)

อนึ่ง ในที่อื่นจากที่อ้างและน�ามากล่าวแล้ว ได้มีการแสดงถึงวิธีน�าตัวคนบาป

ไปสู่การพิจารณาของยมราช (พญายม) แล้วถูกน�าตัว ไปสู่นรก พรรณนานรกเพี้ยน

กนัไป เช่น ใน เทวทตูสตูร๑
 เล่าไว้โดยความว่า สตัว์ (คน) ผูป้ระกอบด้วยทจุรติทาง

กาย วาจา และใจ ติเตียน ด่าว่าคนดีประเสริฐ เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือกรรมของคน

มจิฉาทฏิฐ ิครัน้กายแตกสลายตายลง นายนริยบาลจับไปแสดงแก่ยมราชขอให้ลงโทษ 

ยมราชซกัถามว่า เคยเหน็เทวทูต ๕ คือ เดก็แรกคลอด คนแก่ คนเจบ็ คนถกูราชทัณฑ์ 

คนตาย บ้างหรือไม่ เมื่อผู้นั้นตอบว่าเคยเห็น ก็ซักต่อไปว่าไม่เคยคิดบ้างหรือไม่ว่า  

เรามคีวามเกดิเป็นธรรมดา มีความแก่เป็นธรรมดา  มคีวามเจบ็เป็นธรรมดา ผูท้�ากรรมช่ัว

ก็จะต้องถูกลงราชทัณฑ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน และเรามีความตายเป็นธรรมดา เอาละ  

เราจะท�ากรรมท่ีดงีาม ทางกาย วาจา ใจ ต่อไป เมือ่ผูน้ัน้กล่าวว่าไม่ได้คดิมวัประมาท

ไปเสีย ยมราชจึงกล่าวว่า เจ้ามีความประมาท จึงไม่ท�ากรรมงามทางกาย วาจา ใจ  

กจ็กัท�าเจ้าให้สาสมกบัทีป่ระมาทไปแล้ว บาปกรรมนัน้ มารดาบดิาเป็นต้น ไม่ได้ท�าให้ 

เจ้าท�าเอง กจ็กัเสวยวบิากของกรรมน้ันเอง เมือ่ยมราชว่าดัง่นีแ้ล้วกน็ิง่อยู ่นายนริยบาล

๑ ม. อุ. ๑๔/๓๓๔/๕๐๔-๕๒๕.



232 รู้จักพระพุทธศาสนา

ทัง้หลายท�ากรรมกรณ์ มพีนัธนะ (การผูกตรึง หรอื จองจ�า) ๕ อย่าง ได้แก่  ตรงึดุ้นเหลก็

อันร้อนที่มือ ๒ ข้าง ที่เท้า ๒ ข้าง และที่กลางอก เขาเสวยเวทนาเผ็ดร้อน แต่ไม่ท�า

กาลกิริยา จนกว่าบาปกรรมนั้นจะสิ้นไป  ต่อจากนี้แสดงวิธีทรมานที่ยิ่งขึ้นไป  คือ

๑.  นายนิรยบาลถากด้วยผึ่ง

๒.  จับตัวให้หัวห้อยเท้าชี้ฟ้า ถากด้วยพร้า

๓.  เอาตัวเทียมรถให้วิ่งไปวิ่งมาบนพื้นอันร้อนโชน

๔.  ให้ขึ้นภูเขาถ่านเพลิงอันร้อนโชน

๕. จับตัวเอาหัวห้อยเท้าชี้ฟ้า ท้ิงลงในโลหกุมภี (หม้อเหล็ก) อันร้อนโชน  

ถูกเคี่ยวอยู่ในนั้นผุดเป็นฟอง ผุดขึ้นข้างบนบ้าง จมลงข้างล่างบ้าง รี ๆ ขวาง ๆ บ้าง 

แต่ก็ไม่ตาย

ต่อจากนี้แสดงถึงมหานิรยะ ว่านายนิรยบาลใส่ลงไปในมหานิรยะ (นรกใหญ่ 

พระอาจารย์อธิบายว่า ได้แก่ อเวจีนรก ซึ่งเป็นนรกใหญ่ขุมที่ ๘ ที่กล่าวแล้ว)  

นรกใหญ่นัน้มสีณัฐานเป็น ๔ เหลีย่ม ม ี๔ ประต ู(ด้านละ ๑ ประตู) ภายในจดัเป็น

ส่วน ๆ มกี�าแพงเหลก็ล้อมครอบข้างบนด้วยเหล็ก พ้ืนเป็นเหล็กร้อนโชนเป็นเปลวแผ่ไป 

๑๐๐ โยชน์โดยรอบ เปลวไฟเกิดจากฝาทั้ง ๔ ทิศ พุ่งไปกระทบฝาด้านตรงกันข้าม 

สตัว์นรกถกูเผาไหม้ดัง่นัน้กไ็ม่ตาย  บางคราวเห็นประตดู้านใดด้านหนึง่เปิด ว่ิงไปเพือ่

จะหนี ผิวหนัง เนื้อ เอ็นไหม้ กระดูกร้อนเป็นควัน ไปยังไม่ทันถึง ประตูปิดเสีย

เทวทูต

พระอาจารย์ผู้อธิบาย มฆเทวสูตร
๑
 ได้กล่าวอธิบายค�าไว้ว่า เทวทูต แปลว่า 

ทูตของเทวะ อะไรคือเทวะ ยกตัวอย่างว่า มัจจุ (ความตาย) ชื่อว่าเทวทูตของมัจจุ  

ชือ่ว่าเทวทตูอย่างหนึง่ได้แก่  ทกุสิง่ทีเ่ตือนว่าใกล้ความตายเข้าทกุท ีเช่น เม่ือเส้นผม

บนศีรษะหงอก ก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าใกล้ความตายเข้าแล้ว ผมหงอกจึงเป็นเทวทูต

๑ ม.ม. ๑๓/๔๑๕/๔๕๒-๔๖๓.
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อย่างหนึ่ง ทุก ๆ สิ่งที่เป็นลักษณะแห่งเกิด แก่ เจ็บ ตาย และราชทัณฑ์ ชื่อว่าเทวะ

ทั้งน้ัน และเพราะเป็นเครื่องเตือนใจเหมือนอย่างทูตมาบอกข่าว จึงเรียกว่า เทวทูต 

อกีอย่างหน่ึง เทวทูต แปลว่า ทตูเหมือนเทพยดา คล้ายค�าว่า ทตูสวรรค์ คอื เหมอืนเทวดา

มาบอกเตอืนให้ไม่ประมาท อีกอย่างหนึง่ เทวทตู แปลว่า ทตูของวสิุทุธิเทพ หมายถงึ

พระอรหันต์ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น เพราะได้สอนให้พิจารณาเนือง ๆ เพื่อความไม่

ประมาท ฉะนั้น เมื่อเห็นเทวทูต ก็ย่อมจะไม่ประมาทและเว้นทุจริตต่าง ๆ ได้  

ส่วนคนที่ประพฤติทุจริตต่าง ๆ นั้น ก็เพราะไม่เห็นเทวทูตมาตักเตือนใจ จึงเป็น 

ผูป้ระมาทมวัเมาต่าง ๆ แม้จะได้พบเหน็คนเกดิ แก่ เจบ็ ตาย และคนถกูลงราชทณัฑ์ 

แต่ก็ไม่ได้ข้อเตอืนใจ เทวทตูกไ็ม่ปรากฏ เรยีกว่าไม่เหน็เทวทตูนัน่เอง ฉะนัน้ คนทีท่�า 

บาปทุจริตทั้งปวงเรียกว่าไม่เห็นเทวทูตทั้งนั้น ตามที่กล่าวมานี้  จะเห็นได้ว่า เทวทูต

ไม่อาจจะเห็นได้ด้วยตาธรรมดา จะเห็นได้ด้วยตาปัญญา เช่นเดียวกับเทวดา (ตามที่

เชือ่ถือกนั) ตาธรรมดามองไม่เหน็ น่าจะเรียกว่าเทวทตู เพราะมแียบยลดัง่กล่าวนีด้้วย

ครั้นยมราชซักแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่เห็นเทวทูต คือได้ท�า บาปทุจริตแล้ว  

ก็น่ิงอยู่หาได้สั่งให้ลงโทษอย่างไรไม่ การที่ซักถามนั้น ก็เป็นเงื่อนให้คิดว่า เตือนให้

ระลึกถึงบุญกุศล คือความดีที่ได้ท�ามาแล้วด้วยความไม่ประมาท เพราะได้เห็นเทวทูต

ในบางครัง้บางคราว ถ้าไม่ได้ท�าบญุกศุลไว้บ้างเลย กเ็ป็นการจนใจช่วยไม่ได้  ดยูมราช

ก็จะช่วยอยู ่ เท่ากบัเป็นตวัสตนิัน่เอง แต่เมือ่ช่วยไม่ได้  ไม่ได้สตท่ีิจะระลกึถึงคตธิรรมดา

และบุญกุศลบ้างเลยแล้ว ก็จ�าต้องนิ่งอยู่ เหมือนอย่างวางอุเบกขาปล่อยให้เป็นไป 

ตามยถากรรม ยมราชจงึไม่ต้องสัง่ลงโทษ สตัว์ผูท้�าบาปต้องเป็นตามกรรมของตนเอง 

ตามหลักกรรมในพระพุทธศาสนา เทวทูตสูตร นี้จึงแฝงคติธรรมที่สุขุมอยู่มาก  

แต่แสดงเป็นปุคคลาธิษฐาน คือ ตั้งเรื่องขึ้นเป็นบุคคลมีตัวตนและแสดงนรกตามเค้า

คติความคดิเรือ่งนรกในชาดกดัง่กล่าวน่ันแหละ แต่ปรับปรงุรวบรดัเข้า แต่พระอาจารย์

ก็ยังอธิบายให้เข้ากันกับนรกในชาดก คืออธิบายว่า มหานิรยะท่ีกล่าวในเทวทูตสูตร 

กค็อื อวจีนิรียะ หรอื อเวจนีรก อเวจใีนชาดกส�าหรบับาปหนกั แต่มหานริยะในพระสูตร

เป็นนรกกลางส�าหรบับาปทัว่ไป เพราะมไิด้ระบุประเภทชนดิของบาปไว้ ทัง้ในพระสตูร

นี้ยังเอื้อถึงกฎหมายบ้านเมือง แสดงราชทัณฑ์เป็นเทวทูตอย่างหนึ่ง เพราะแม้จะไม่

ค�านงึถงึคตธิรรมดา นกึถงึกฎหมายบ้านเมอืง เกรงราชทณัฑ์ กยั็งช่วยให้ละเว้นทจุรติ

ต่าง ๆ ตามกฎหมายได้ เป็นเค้าเงื่อนให้เห็นความสัมพันธ์แห่งชาติและศาสนา 
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เหมาะดอียู ่และในเทวทูตสตูรน้ันไม่ได้กล่าวว่านรกอยูท่ี่ไหน ต่างจากคตทิีก่ล่าวว่านรก

อยู่ใต้แผ่นดินนี้ลงไป ซึ่งพระอาจารย์น�ามาอธิบายนรกที่กล่าวในชาดก พิจารณาดูจะ

เห็นได้ว่า คติความคิดว่านรกอยู่ใต้พื้นแผ่นดิน น่าจะเป็นของเก่ากว่า คือ เก่าแก่มา

ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล เช่นเดียวกับคติเรื่องกัปกัลป์ และ ๔ ทวีป แล้วจึงเปลี่ยนแปลง 

มาเป็นคติความคิดที่ไม่แสดงว่าอยู่ที่ไหน ทั้งในพระสูตรนั้นกล่าวว่า สัตว์นรกไม่ตาย

จนกว่าจะสิ้นกรรม ต่างจากที่พระอาจารย์อธิบายในชาดก ว่าตายแต่เกิดอีกทันที

ยังมีนรกอีก ๑๐ ชื่อต่างจากชื่อนรกที่กล่าวแล้ว แสดงไว้ในคัมภีร์ช้ันบาลี

เหมือนกัน ไม่ได้กล่าวถึงวิธีทรมาน แสดงแต่ระยะกาลที่สัตว์นรกจะต้องเสวยทุกข์ 

ตั้งแต่นรกที่ ๑ จนถึงที่ ๑๐ ยืดยาวกว่ากันขึ้นไปโดยล�าดับ อย่างก�าหนดการจ�าคุก 

ในกฎหมาย คือ

๑. อพัพทุะ มีเกณฑ์นบัดัง่นี ้เมลด็งาโกศลเตม็เกวยีน อนับรรทกุน�า้หนกัได้ 

๒๐ ขารี (๔ ปัตถะมคธ เป็น ๑ ปัตถะโกศล ๔ ปัตถะนั้น เป็น ๑ อาฬหกะ ๔ 

อาฬหกะเป็น ๑ โทณะ ๔ โทณะ เป็น ๑ มานกิะ ๔ มานกิะเป็น ๑ ขาร)ี ล่วงแสนปี

หยิบเอาออกเสียเมล็ดหนึ่ง เมล็ดงานั้นจะหมดก่อนอัพพุทะหนึ่ง

๒.  นิรัพพุทะ  หนึ่ง      เท่ากับ     ๒๐  อัพพุทะ

๓.  อพัพพะ  หนึ่ง      เท่ากับ     ๒๐  นิรัพพุทะ

๔.  อหหะ   หนึ่ง      เท่ากับ     ๒๐  อพัพพะ

๕.  อฏฏะ     หนึ่ง      เท่ากับ     ๒๐  อหหะ

๖. กุมุทะ      หนึ่ง      เท่ากับ     ๒๐ อฏฏะ

๗.  โสคันธิกะ    หนึ่ง      เท่ากับ     ๒๐  กุมุทะ

๘.  อุปปละ      หนึ่ง      เท่ากับ     ๒๐  โสคันธิกะ

๙.  ปุณฑริกะ  หนึ่ง      เท่ากับ     ๒๐ อุปปละ

๑๐.  ปมทุะ         หนึง่      เท่ากับ     ๒๐  ปณุฑริกะ๑

๑ องฺ. ทสก. ๒๔/๑๘๔-๕/๘๙; ดู โมคฺคลฺลาน. อ้างในชินกาล. น. ๑๗๒.
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พระอาจารย์แสดงการค�านวณปีไว้ด่ังนี ้ร้อยแสนเป็นโกฏ ิ ร้อยแสนโกฏเิป็นปโกฏิ 

ร้อยแสนปโกฏิเป็นโกฏิปโกฏิ ร้อยแสนโกฏปิโกฏเิป็นนหุตะ ร้อยแสนนหุตเป็นนนินหุต 

ร้อยแสนนินนหุต เป็นหนึ่งอัพพุทะ ๒๐ อัพพุทะเป็น ๑ นิรัพพุทะ ต่อจากนั้นก็คูณ

ด้วย ๒๐ โดยล�าดับและท่านอธิบายว่า อัพพุทะเป็นต้น ไม่ใช่เป็น นรกแผนกหนึ่ง  

แต่หมายถึงเกณฑ์ค�านวณระยะกาลที่จะต้องไหม้ทรมานอยู่ในอวีจินิรยะนั้นเอง เมื่อมี

ระยะกาลยืดยาวท่ีจะพงึค�านวณด้วยอัพพทุะคณนา กเ็รยีกว่าอัพพทุะ นริพัพทุะ เป็นต้น  

กเ็ช่นเดยีวกนั ตามอธบิายของท่านน้ี ชือ่ทัง้ส้ินนี ้ จงึเป็นชือ่สังขยา เหมอืนอย่างค�าว่า 

โกฏินหุต เป็นต้น๑

นรกรอบนอก

บางคราวสัตว์นรกหนีออกไปได้ทางประตูใดประตูหนึ่ง แต่ก็ไปตกนรกใหญ่ 

ซึ่งมีอยู่หลายนรกด้วยกัน ตั้งอยู่ถัดกันออกไปโดยล�าดับ คือ

๑. คูถนิรยะ แปลว่า นรกคูถ มีสัตว์ปากแหลมเหมือนอย่างเข็มพากันบ่อน

ผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อกระดูก เจ็บปวดรวดร้าวยิ่งนัก แต่ก็ไม่ตาย

๒.  กุกกุลนิรยะ แปลว่า นรกเถ้ารึง อยูถ่ดัจากนรกคถูไป เตม็ไปด้วยถ่านเพลิง 

มีเปลวแรงร้อน สุมเผาให้เร่าร้อน แต่ก็ไม่ตาย

๓.  สมิพลิวนนิรยะ แปลว่า นรกป่าไม้งิว้ อยูถั่ดจากนรกเถ้ารงึไป มีป่างิว้ใหญ่ 

แต่ละต้นสงูตัง้โยชน์ มหีนามยาว ๑๖ นิว้ ร้อนโชน ถกูให้ปีนขึน้ปีนลงต้นง้ิว ถกูหนาม

ทิ่มแทงเจ็บปวดร้อนแรง แต่ก็ไม่ตาย

๔. อสปัิตตวนนริยะ แปลว่า นรกป่าไม้มีใบคมดจุดาบ เมือ่ถกูลมพดักบ็าดมอื 

เท้า ใบหู และจมูก ให้เกิดทุกขเวทนาเผ็ดร้อน แต่ก็ไม่ตาย

๑ ดูวิธีนับอสงขัย ในชินกาล. น. ๑๗๒.
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๑ เทวทูตสุตฺต ม. อุ. ๑๔/๓๔๓-๔.
๒ เทวทตฺตวตฺถุ ธมฺมปท. ๑/๑๓๗-๘.

๕. ขาโรทกนทีนิรยะ แปลว่า นรกแม่น�้าด่างหรือน�้ากรด อยู่ถัดไปจากนรก

ป่าไม้มใีบคมดจุดาบ เป็นท่ีตกลงลอยไปตามกระแสบ้าง ทวนกระแสบ้าง ร ีๆ ขวาง ๆ บ้าง 

เสวยทุกขเวทนาเผ็ดร้อน แต่ก็ไม่ตาย นายนิรยบาลเอาเบ็ดเกี่ยวขึ้นมาบนบก ถามว่า

อยากอะไร เขาบอกว่าหวิ นายนริยบาลเอาขอเหล็กแดงงดัปาก ยัดก้อนเหล็กแดงเข้าไป 

ไหม้ริมฝีปาก ไหม้ปาก คอ อก พาเอาไส้ใหญ่ไส้น้อยออกมาทางเบื้องล่าง แต่ถ้าเขา

บอกว่าระหาย นายนริยบาลงดัปากเอาทองแดงละลายคว้างกรอกเข้าไปในปาก เผาอวัยวะ

ทีก่ล่าวแล้วน�าออกมาเบ้ืองล่าง เสวยทุกขเวทนาเผด็ร้อน แต่กไ็ม่ตาย (นรกแม่น�า้ด่างนี ้

พระอาจารย์อธิบายว่า เรียกว่า นรกแม่น�้าเวตรณี ชื่อเดียวกับนรกบริวารในชาดก 

ทีก่ล่าวแล้ว) นายนิรยบาลเอาตวัใส่เข้าไปในมหานริยะอกี เขาเสวยทกุขเวทนาแรงกล้า

ถึงเพียงนั้นก็ไม่ตายจนกว่าจะสิ้นกรรม๑

พระยำยม

ในท้ายพระสตูรกล่าวว่า ยมราชคิดถงึเหล่าสตัว์ผูท้�าบาปถกูท�ากรรมกรณ์ต่าง ๆ 

อย่างน้ัน ยมราชเองปรารถนาความเป็นมนุษย์และได้พบ ได้ฟังธรรม ได้รู้ธรรม  

ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งอุบัติขึ้นในโลก

พระอาจารย์ได้อธิบายเพิม่เตมิว่า ยมราชเป็นราชาแห่งเปรตทีม่วีมิาน ในคราวหนึง่

เสวยทพิยสมบตั ิในคราวหนึง่เป็นธรรมกิราชเสวยกรรมวิบาก และกล่าวถึงพระเทวทัตว่า

บงัเกดิในมหานริยะหรอือวจีนิริยะน้ัน ยนืถกูทรมานอยู ่เท้าทัง้ ๒ จมพืน้โลหะถึงข้อเท้า 

มือทั้ง ๒ จมฝาโลหะถึงข้อมือ ศีรษะเข้าไปในเพดานโลหะถึงคิ้ว หลาวโลหะอันหนึ่ง

ออกจากพืน้เบือ้งล่างแทงร่างกายทะลุขึน้ไปในเพดาน หอกอนัหนึง่ออกจากฝาทศิตะวันออก

แทงทะลหุทยัไปเข้าฝาทิศตะวนัตก หอกอีกเล่มหน่ึงออกจากฝาทิศเหนอืแทงทะลุซ่ีโครง

ไปเข้าฝาทิศใต้ ถูกตรึงแน่นไม่หวั่นไหวไหม้อยู่ (มีรูปเขียนในโบสถ์บางแห่ง)๒
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คตเิรือ่งนรก ในพระสตูรท่ีกล่าวมา ดกูค็ล้ายคลงึกนักับในชาดก แต่มเีพีย้นกนั 

ดนู่าจะมคีตคิวามคิดในสายเดยีวกัน แต่ปรับปรงุแก้ไขให้เข้าหลักธรรมในพระพทุธศาสนา

มากข้ึนและให้มีความกว้างขวางขึ้น นรกในเนมิราชชาดกกล่าวถึงนรก ๑๕ ขุม  

ซึ่งพระเจ้าเนมิราชเสด็จไปเที่ยวดู ส่วนในสังกิจจชาดกกล่าวถึงนรก ๘ ขุม ดูก็น่าจะ

มาจากคติความคิด ๒ ฝ่าย แต่พระอาจารย์อธิบายให้เกี่ยวกันว่า นรก ๘ ขุมนั้น 

มนีรกบริวารอกีขมุ ละ ๑๖ ทัง้ยงัมนีรกอนบุรวิารอกีมากมาย และนรกทีพ่ระเจ้าเนมริาช

เสด็จไปเที่ยวดูนั้น เป็นนรกบริวารของนรกที่ ๑ ที่กล่าวในสังกิจจชาดก จึงต้องเพิ่ม

เข้าอกีขุมหนึง่ให้ครบ ๑๖ (คอืนรกไม้งิว้) ดัง่กล่าวในไตรภมูพิระร่วง และยงัได้อธบิาย

ถึงบาปประเภทชนิดต่าง ๆ ที่ท�าให้ไปตกนรกต่าง ๆ เหล่านั้น แต่เมื่อพิจารณาดูแล้ว 

ก็ยังไม่ได้เหตุผลและหลักเกณฑ์เพียงพอ ทั้งบาปต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ก็มีอีกมาก  

ครั้นมาถึงเทวทูตสูตร ไม่ได้ระบุประเภท ชนิดของบาปโดยเฉพาะไว้ แต่ระบุรวมกัน

ไปว่าประพฤติทุจริตต่าง ๆ เป็นต้น เท่ากับวางแม่บทใหญ่ไว้ว่า เมื่อประพฤติทุจริต 

ก็จะต้องไปอบายภูมิ มีนรกเป็นต้น เป็นการแสดงเข้าหลักใหญ่ เหมือนอย่างค�าว่า  

ท�าช่ัวได้ชัว่ เมือ่กล่าวถงึนรก ก็แสดงนรกเป็นหลกัไว้เพยีงหนึง่ คอืมหานริยะ นอกจาก

นัน้เป็นนรกประกอบ ทัง้ได้กล่าวถงึเจ้านรกคือยมราช มีนายนริยบาลท้ังหลายเป็นลูกมือ 

ส่วนในชาดกไม่ได้กล่าวถึงยมราช กล่าวถึงแต่นายนิรยบาลซึ่งมีอยู่ในนรกขุมตื้น ๆ 

หน้าทีข่องยมราชคือเป็นผูซั้กถามผูท้�าบาปทีถู่กน�าตัวเข้าไป หลกัซกัถามคอืเทวทตู ๕ 

ถ้าพิจารณาดูตรง ๆ ก็ยากที่จะเข้าใจว่าจะใช้เป็นกฎเกณฑ์ส�าหรับวินิจฉัยได้อย่างไร 

แต่เมือ่พิจารณาโดยหลกัธรรม กอ็าจจะเหน็ความมุง่หมายว่า คนทีท่�าบาปทจุรติต่าง ๆ นัน้ 

กเ็พราะมคีวามประมาท ไม่ได้คิดพิจารณาว่าเกดิมาแล้วจะต้องแก่ เจบ็ ตาย เป็นธรรมดา 

ไม่ได้คิดถึงราชทัณฑ์ คือไม่เกรงกฎหมายบ้านเมือง เรียกว่าไม่เห็นเทวทูต

นรกในนกิำยลำมะ

นรกทั้ง ๑๐ ตามที่กล่าวมานี้ ทา่นใช้ค�าว่า นิรยะ ประจ�าอยูทุ่ก ๆ ค�า ดูเค้า

เงื่อนจะเป็นนรกอีกแผนกหนึ่ง ได้พบในหนังสือกล่าวถึงนรกตามลัทธิลามะของธิเบต๑ 

๑ Lamaism. pp. 92-96.
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กล่าวว่านรกมี ๒ ส่วนคือ นรกร้อน และนรกเย็น ผู้เรียบเรียงสันนิษฐานว่า น่าจะ

เป็นเพราะพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนอืแผ่ไปตัง้อยูใ่นท้องถิน่ทีห่นาวเยน็ จงึมนีรกเยน็ขึน้

อกีส่วนหน่ึง แต่พระพทุธศาสนาฝ่ายใต้แผ่ไปตัง้อยูใ่นท้องถิน่มอีากาศร้อน ไม่มอีากาศ

หนาวเย็นร้ายกาจ จึงมีแต่นรกร้อนเท่านั้น นรกร้อน ๘ ขุมตามลัทธิลามะนั้น มีชื่อ

เหมือนกันกับนรกใหญ่ ๘ ขุมทางฝ่ายใต้ และตั้งอยู่ก้นบ้ึงของแผ่นดินเช่นเดียวกัน 

ส่วนนรกเยน็อีก ๘ ขมุ ตัง้อยู่ภายใต้ของก�าแพงทีว่งรอบโลก (จกัรวาล) มภีเูขาน�า้แขง็

ล้อมรอบ และมีนายนิรยบาลท่ีน่ากลัวเหมือนในนรกร้อน มีชื่อเป็นภาษาสันสกฤต 

ดั่งต่อไปนี้

๑. อรพุทะ แปลว่า บวม เจ็บปวด คือ สัตว์นรกที่นี่ถูกใส่ลงไปแช่น�้าแข็งที่

เลือ่นไหลไป มร่ีางกายเช่นมอืเท้าบวมเบ่ง เจบ็ปวดด้วยความหนาวเยน็ (ภาษาบาลว่ีา

อัพพุทะ เป็นชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๑)

๒. นริรพทุะ ร่างกายเช่นมอืเท้าบวมเบ่งยิง่ข้ึน เป็นเมด็เจบ็ปวด มโีลหติไหล

ออกซิบ ๆ เจ็บปวดรวดร้าวด้วยความหนาว (ภาษาบาลีว่า นิรัพพุทะ เป็นชื่อนรก  

๑๐ ขุมที่ ๒)

๓. อตตะ คือร้องไม่เป็นภาษาด้วยความทุกข์ทรมาน (ภาษาบาลีว่า อฏฏะ 

เป็นชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๕)

๔. หหวะ คอืหนาวเยน็ยิง่ขึน้จนลิน้แข็ง ร้องได้แต่ว่า ฮะ ๆ เท่านัน้ (คล้ายอพพัพะ 

ซึ่งเป็นชื่อภาษาบาลีของนรก ๑๐ ขุมที่ ๓)

๕. อหหะ ขากรรไกรและฟันกระทบกันเพราะความหนาว (ภาษาบาลีอย่าง

เดียวกันเป็นชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๔)

๖. อุตปละ อาการบวมเบ่งเจ็บปวดของร่างกาย บวมเบ่งมากจนเหมือน 

ดอกบัวเขียว (ภาษาบาลีว่า อุปปละ เป็นชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๘)

๗. ปทมะ อาการบวมเบ่งที่มีโลหิตไหลซิบ ๆ พุพองมากขึ้น จนเหมือน 

ดอกบัวแดง (ภาษาบาลี ปทุมะ เป็นชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๙)
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๘. ปณุฑรกีะ อาการบวมเบ่งท่ีมีโลหติไหลซบิ ๆ นัน้ บวมเบ่งมากขึน้จนเนือ้

หลุดออกจากกระดูก เหมือนกลีบดอกบัวใหญ่หลุดออกไป มีนกและแมลงปากเหล็ก

จิกกัด ได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัส (ภาษาบาลีก็ว่า ปุณฺฑริก เป็นชื่อนรก ๑๐  

ขุมที่ ๑๐)

นรกเย็น ๘ ขุมดั่งกล่าวนี้ ได้เทียบกับนรก ๑๐ ไว้ด้วยแล้ว มีชื่อเดียวกัน

เกือบทั้งหมด ต่างแต่ใช้ภาษาบาลีหรือมคธฝ่ายหนึ่ง ใช้ภาษาสันสกฤตฝ่ายหนึ่ง  

นรก ๑๐ มีเพิ่ม กุมุทะ (ที่ ๖) และโสคันธิกะ (ที่ ๗) นรก ๘ ก็ขาด ๒ ชื่อนี้  

แม้จะชื่อเดียวกัน แต่ก็เรียงล�าดับสับกันดั่งท่ีเทียบไว้แล้ว น่าตั้งข้อสังเกตว่ามาจาก 

เค้าคติเดียวกัน ฝ่ายไหนจะได้จากฝ่ายไหนไม่อาจทราบได้ ส่วนค�าอธิบายต่างกันไป

คนละอย่าง

ทางลทัธลิามะของธเิบตนัน้ มกีล่าวต่อไปว่า ยงัมนีรกทีเ่ป็นด้านหน้าทีท่างออก

จากนรกใหญ่อีก ๔ ส่วน คือ

๑. อคันนิรก แปลว่า ขมุไฟ เตม็ไปด้วยเถ้าถ่านทีร้่อนแรง ท�าให้หายใจไม่ออก 

เป็นเถ้าถ่านของซากศพและสิ่งปฏิกูลทุกชนิด

๒.  กุณปังกะ แปลว่า  สถานแห่งซากศพ อยู่ถัดไปจากอัคนินรก

๓. ขุรธาราวนะ แปลว่า ป่าไม้คมมีดโกน คือป่าไม้แห่งหอกและจักรอันคม

เหมือนใบมีดโกน อยู่ถัดไปจากนรกที่ ๒

๔. อสิธาราวนะ แปลว่า ป่าไม้คมดาบ คือป่าไม้ใบเป็นดาบ อยู่ถัดนรกที่ ๓ 

แต่มแีม่น�า้แขง็คัน่อยู ่สตัว์นรกหนจีากนรกที ่๓  ข้ามแม่น�า้นัน้ได้แล้ว ขึน้ฝ่ังเป็นนรก

ที่ ๔ ต้องถูกใบไม้คมดาบบาดเจ็บทรมาน มีพิธีสวดส�าหรับผู้ตายขอให้แม่น�้าแข็ง 

ซึง่ใหญ่โตปานมหาสมุทรเป็นล�าธารเล็ก ๆ และขอให้ต้นไม้คมดาบกลายเป็น ต้นกลัปพฤกษ์ 

อ�านวยให้ส�าเร็จปรารถนาสิ่งต่าง ๆ๑ 

๑ Ibid. p. 96.
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นรกรอบนอกเหล่านี้ ดูเค้าเดียวกันกับนรกรอบนอกของนรกใหญ่ในเทวทูต-

สูตร น่าจะมาจากคติเดิมเดียวกัน และนรกเย็นขุมที่ ๑ คือ อรพุทะ หรืออัพพุทะ ใช้

ชื่อเดียวกันกับก�าเนิดรูปกาย ในครรภ์มารดาที่แสดงไว้ใน อินทกสูตร สังยุตตนิกาย๑  

ว่าสัปดาห์ที่ ๑ เป็นกลละ สัปดาห์ที่ ๒ เป็นอัพพุทะหรืออัมพุทะ คือเริ่มมีสีเรื่อ ๆ 

เป็นน�า้ล้างเนือ้ แต่ยงัเหลวเหมือนดบุีกเหลว ในลทัธลิามะนัน้ ยงักล่าวว่ามนีรกภายนอก

อกีมากมายจ�านวนถงึ ๘๔,๐๐๐ โดยมากตัง้อยู่บนพ้ืนโลก ในภเูขาในท่ีรกร้าง ในท่ีร้อน 

ในทะเลสาบ๒

นรกอีกชนิดหนึ่งรู้จักกันในภาษาไทยโดยมากว่า โลกันต์ แต่ชื่อท่ีถูกต้องว่า 

โลกนัตริกะ แปลว่า ตัง้อยูใ่นระหว่างแห่งโลก ท่านอธบิายว่าอยูน่อกขอบก�าแพงวงกลม

รอบโลก (จักรวาล) คืออยู่ในระหว่าง ๓ จักรวาล หรือระหว่างโลก ๓ โลกที่อยู่ใกล้

กัน ดังเกวียน ๓ เกวียน หรือบาตร ๓ บาตรที่วางไว้ใกล้กัน (เป็น ๓ มุม กระมัง) 

โลกันตริกะอยู่ในระหว่างนั้น เป็นนรกที่มืดมิดอยู่นิรันดร ต่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น  

จึงมีแสงสว่างคราวหนึ่ง แต่ไม่สว่างอยู่นาน แวบเดียวเท่านั้นแล้วก็มืดไปตามเดิม  

สัตว์บาปในนรกแห่งนี้เกาะโหนห้อยก�าแพงจักรวาลอย่างค้างคาวจับตะครุบกินกันเอง 

พากนัตกลงไปในน�า้ท่ีเย็นนกัหนา ร่างกายกเ็ป่ือยแหลก  แล้วกก็ลับเป็นรูปร่างปีนขึน้

ไปเกาะโหนอยู่ใหม่ ส�าหรับบาปที่เป็น พาลหลง (เรียกในไตรภูมิพระร่วง) คือ ที่เป็น 

นิยตมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดที่ดิ่งลง ๓ อย่าง คือ

๑.  อกิริยทิฏฐิ เห็นว่าไม่เป็นอันท�า คือท�าบาปไม่เป็นบาป ท�าบุญไม่เป็นบุญ

๒.  อเหตุกทิฏฐิ เห็นว่าไม่มีเหตุ เช่น เห็นว่าสุขทุกข์ไม่มีเหตุ เกิดขึ้นเอง

๓.  นัตถิกทิฏฐิ เห็นว่าไม่มี เช่น เห็นว่าทานศีลเป็นต้น ไม่มีผล วิบากของ

กรรมดีกรรมชั่วไม่มี มารดาบิดาไม่มีคุณ เป็นต้น

นอกจากน้ี ส�าหรับบาปท่ีท�าหนักหนา ทารุณต่อมารดาบิดาสมณพราหมณ์

ผู้ทรงธรรมและท�ากรรมที่สาหัสอย่างอื่นมีฆ่าสัตว์ทุก ๆ วัน เป็นต้น

๑  ส�. สคา. ๑๕/๓๐๓/๘๐๑-๓.
๒ Lamaism, p. 96.
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ในภาษาไทยมักเรยีกว่า โลกันตนรก แต่ค�าว่า โลกนัต แปลว่า ทีส่ดุแห่งโลก 

(โลก+อันตะ) ในที่บางแห่งใช้เป็นที่ชื่อแห่งพระนิพพาน ดั่งแสดงไว้ใน โรหิตัสสสูตร๑ 

ว่า ท่ีสุดแห่งโลกไม่พงึถงึด้วยการไปในเวลาไหน ๆ จงึต่างจากค�าว่า โลกันตรกิะ ดัง่กล่าว

แล้ว (โลก+อันตริกะ ตั้งอยู่ในระหว่างแห่งโลก)

ตามคติความคิดเรื่องโลกประลัย แสดงว่านรก สวรรค์ทั้งปวง พลอยประลัย

ไปด้วยกับโลกจนถึงพรหมโลก (มีระบุไว้ว่าประลัยขึ้นไปถึงชั้นไหน) เหมือนอย่างล้าง

กันเสียคราวหนึ่ง สัตวโลกตลอดถึงพวกนรก ก็ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกที่ยังเหลืออยู่ 

พวกนรกที่ยังไม่สิ้นกรรมก็ต้องอพยพไปในนรกของจักรวาลอื่น (ท่านว่าไว้อย่างนี้เพื่อ

แก้ปัญหาเกีย่วแก่ทีอ่ยู่ของสตัวโลกทกุประเภท) แต่ส�าหรับโลกนัตรกินรกไม่ต้องประลัย

ไปพร้อมกบัโลก เพราะอยูใ่นระหว่างโลกจึงยังเหลอืทีอ่ยู่ ส�าหรบัพวกบาปทีเ่ป็นมิจฉา

ทิฏฐิดิ่งลง และพวกบาปหนักอย่างอื่น ดูท่านที่เป็นต้นคติความคิดเรื่องนี้ จะมุ่งให้ม ี

นรกสักแห่งหนึ่งที่ยั่งยืน ไม่ต้องประลัยไปพร้อมกับโลก จึงตั้งนรกนี้ไว้ในระหว่างโลก

หรือจักรวาลทั้งหลาย เพือ่เป็นที่ทรมานสัตว์บาปประเภทท่ีท่านไม่ยอมให้เลิกแล้วกัน

เสียทีในคราวโลกวินาศนั้น

เรือ่งนรกมลีกัษณะต่าง ๆ ตามทีก่ล่าวมานี ้น่าจะเป็นทีเ่ชือ่ถือกนัตลอดเวลา

ช้านาน ใน มิลินทปัญหา ก็ยังได้กล่าวถึงว่า ไฟนรกร้อนยิ่งกว่าไฟปกติมากมาย  

ก้อนหินเล็ก ๆ ที่ใส่เผาในไฟปกติตลอดวันก็ยังไม่ย่อยละลาย แต่ถ้าใส่ในไฟนรกแม้

จะใหญ่โตเท่าเรือนยอดก็ย่อยละลายลงไปทันที แต่ว่าสัตว์นรกบังเกิดอยู่ได้นาน  

ไม่ย่อยละลายไป พระเจ้ามิลินทไม่ทรงเชื่อในเรื่องนี้ พระนาคเสนทูลแถลงว่าอยู่ได้

เพราะกรรม๒ ตามมิลินทปัญหานี้ไม่ได้ค้านว่านรกไม่มี แต่ค้านในลักษณะบางอย่าง

เท่าน้ัน แสดงว่าในสมัยนัน้ยังเชือ่ถอืกนัอยู่ ในเมอืงไทยกค็งได้เชือ่กนัมานานเหมอืนกนั 

แม้ท่านจะแสดงนรกไว้น่ากลัวมากเพือ่ให้คนกลวัจะได้ไม่ท�าบาป ถงึดัง่นัน้คนกย็งัท�าบาป

กันอยู่เรื่อยมา แม้ในสมัยที่มีความเชื่อกันสนิทก็ยังท�าบาปกันอยู่นั่นแหละ แต่ก็มีคน

ไม่น้อยทีไ่ม่ท�าบาปเพราะกลวัไปนรก เพราะท่านแสดงนรกไว้ล้วนแต่น่ากลวั ในทีบ่าง

๑ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘๗/๒๙๕-๘.
๒ ปกติอัคคินิรยัคคีอุณหาการปัญหา มิลินท. น. ๙๗.
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แห่งยงัได้กล่าวว่าทุกข์ในนรกนัน้ร้ายกาจนกั นักโทษทีถ่กูทรมาน แทงด้วยหอก ๑๐๐ 

เล่มในเวลาเช้า ยังไม่ตายก็แทงด้วยหอกถึง ๑๐๐ เล่มในเวลากลางวัน ยังไม่ตายก็

แทงด้วยหอกอีก ๑๐๐ เล่มในเวลาเย็น ความทุกข์ของนักโทษนี้ เมื่อเทียบกับทุกข์ใน

นรกแล้ว กเ็ล็กน้อยเหมือนอย่างหนิก้อนเล็ก ๆ ส่วนทกุข์ในนรกเหมอืนอย่างพญาเขา

หิมวันต์ เรื่องคนไม่กลัวนรกทั้งที่เชื่อว่านรกมีอยู่และเป็นทุกข์มากมาย ไม่ใช่เป็นของ

แปลก เพราะมองไม่เหน็ แม้คุกตะรางและการลงราชทณัฑ์ต่าง ๆ มองเหน็อยูด้่วยตา

กย็งัไม่กลวั ยังมีคนเข้าไปอยู่เตม็ โดยมากเวลาจะท�าผดิกไ็ม่ได้คดิกลวักนั เช่น พวกปล้น 

เวลาปล้นดูจะกลัวไม่ได้ทรัพย์มากกว่า โลภ โกรธ หลง นี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ท�าให้ไม่

ค่อยกลัวอะไร ใกล้ตายังไม่กลัว ไกลตาก็ยิ่งลืมกลัวไปเลย

กำรลงทัณฑ์

เรือ่งนรกมลีกัษณะส่วนใหญ่คล้ายคลงึกบัคกุตะราง และการลงทณัฑ์นกัโทษ 

สมัยโบราณอันเรียกว่า กัมมกรณ์ แปลว่า การกระท�ากรรม หมายถึงการลงทัณฑ์  

ท่านแสดงว่ามี ๓๒ อย่าง เรยีกว่า ทวตัตงิสกมัมกรณ์ แปลว่า กมัมกรณ์สามสิบสอง 

มีกล่าวถึงในหลายพระสูตร จะได้น�ามากล่าวโดยคัดจากค�าแปล และอธิบายตามนัย

อรรถกถาของท่านผู้หนึ่งดั่งต่อไปนี้ คือ

๑. กสาหิปิ ตาเฬนฺเต โบยด้วยแส้

๒.  เวตฺเตหิปิ ตาเฬนฺเต โบยด้วยหวาย

๓.  อทฺธทณฺฑเกหิปิ ตาเฬนฺเต ตีด้วยตะบองสั้น

๔.  หตฺถมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดมือ

๕.  ปาทมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดเท้า

๖.  หตฺถปาทมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดทั้งมือทั้งเท้า

๗.  กณฺณมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดหู

๘.  นาสมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดจมูก

๙.  กณฺณนาสมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดทั้งหูทั้งจมูก
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๑๐. พิลงฺคถาลิกมฺปิ ปโรนฺเต ลงกัมมกรณ์วิธีหม้อเคี่ยวน�้าส้ม (คือต่อย 

สมองออก แล้วเอาคีมคีบก้อนเหล็กแดงใส่ลงไปให้มนัสมองเดอืดพลุง่ขึน้ เหมอืนน�า้ส้ม

เดือดล้นหม้อ)

๑๑. สงฺขมุณฺฑิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์วิธีขอดสังข์ (คือกรีดหนังตัด  

ก�าหนดตรงจอนหท้ัูงสองและหลมุคอโดยรอบ รวบผมทัง้หมดขมวดรวมกนัเข้า พนักบั

ท่อนไม้ ถลกข้ึนให้หนงัหลดุขึน้ไปพร้อมกบัผม แล้วขดักระโหลกศรีษะด้วยก้อนกรวด

หยาบ ๆ ล้างท�าให้มีสีเหมือนสังข์)

๑๒. ราหมุุขมฺปิ กโรนฺเต ลงกมัมกรณ์วธิปีากราห ู(คอืเอาขอเกีย่วปากให้อ้า

แล้วจดุไฟในปากนัน้ หรอืเอาสิว่ตอกแต่จอนหูเข้าไปทะลุปาก โลหิตไหลออกมาเต็มปาก 

ดูปากอ้าแดงดั่งปากราหู)

๑๓. โชติมาลิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์มาลัยไฟ (คือเอาผ้าชุบน�้ามันพัน

ทั่วตัวแล้วเอาไฟจุด)

๑๔.  หตถฺปปฺชโฺชตกิมปิฺ กโรนเฺต ลงกมัมกรณ์วธิคีบมอื (คอืเอาผ้าชบุน�า้มนั

พันนิ้วทั้ง ๑๐ แล้วเอาไฟจุด)

๑๕.  เอรกวตตฺกิมปิฺ กโรนฺเต ลงกมัมกรณ์วิธีริว้ส่าย (คอืเชอืดหนงัออกลอก

เป็นร้ิว ๆ ตัง้แต่ใต้คอลงไปจนถงึข้อเท้า แล้วเอาเชอืกผกูฉดุให้เดนิ นกัโทษเดนิเหยยีบ

ริ้วหนังของตัวก็ล้มลุกคลุกคลานไปจนกว่าจะตาย)

๑๖.  จีรกวาสิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์วิธีนุ่งเปลือกไม้ (คือเชือดหนังเป็น

ริ้ว ๆ อย่างบทก่อน แต่ท�าเป็น ๒ ตอน ตั้งแต่ใต้คอถึงเอวตอนหนึ่ง ตั้งแต่เอวถึงข้อ

เท้าตอนหนึ่ง ริ้วหนังตอนบนห้อยคลุมลงมาปิดกายตอนใต้เอวดูดั่งนุ่งเปลือกไม้)

๑๗. เอเณยฺยกมฺปิ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์วิธียืนกวาง (คือเอาห่วงเหล็กสวม

ข้อศอกทั้งสองและเข่าทั้งสองให้โก้งโค้งลงกับดิน เอาหลักเหล็กสอดตอกตรึงไว้เป็น

กิริยาว่าสััตว์ ๔ เท้า แล้วก่อไฟล้อมลนไปจนตาย)

๑๘.  พลสิม�สิกิมฺปิ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์วิธเีกีย่วเหยือ่เบด็ (คอืเอาเบด็มเีงีย่ง 

สองข้างเกี่ยวตัว ดึงเอาหนังเนื้อและเอ็นออกมาให้หมด)
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๑๙.  กหาปณกมฺปิ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์วิธีเหรียญกษาปณ์ (คือเอามีดคม

ค่อยเฉือนเนื้อออกเป็นแว่น ๆ ขนาดเท่าเงินเหรียญ จนกว่าจะตาย)

๒๐.  ขาราปตจฺฉิกมฺปิ กโรนฺเต ลงกัมมกรณ์วิธีแปรงแสบ (คือสับฟันเสียให้

ยับทั่วกายแล้วเอาแปรงหรือหวีแข็งชุบน�้าแสบ (น�้าเกลือ น�้าด่าง น�้ากรด) ขูดถูไปให้

หนังเนื้อเอ็นขาดหลุดออกมาหมด เหลือแต่กระดูก)

๒๑.  ปลฆีปรวิตตฺกิมฺปิ กโรนเฺต ลงกมัมกรณ์วธิกีารเวยีน (คอืให้นอนตะแคง 

แล้วเอาหลาวเหล็กตอกตรงช่องหูทะลุลงไปตรึงแน่นอยู่กับดิน แล้วจับเท้าท้ังสองยก

เดินเวียนไป)

๒๒. ปลาลปีกมปิฺ กโรนเฺต ลงกมัมกรณ์วธิตีัง่ฟาง (คอื เอาลกูบดศลิากลิง้

ทับตัว บดให้กระดูกแตกป่น แต่ระวังไม่ให้หนังขาด แล้วจับผมรวบยกขย่อน ๆ  

ให้เนือ้รวมกันเข้าเป็นกอง จงึเอาผมน่ันแหละพนัตะล่อมเข้าวางไว้เหมือนตัง่ท�าด้วยฟาง

ส�าหรับเช็ดเท้า)

๒๓. ตตฺเตนปิ เตเลน โอสิญฺจนฺเต ราดด้วยน�้ามันเดือด ๆ 

๒๔. สนุเขหปิิ ขาทาเปนเฺต ให้สนัุขทึง้ (คอืขงัฝงูสนุขัไว้ให้อดหวิหลายวนัแล้ว 

ปล่อยให้ออกมารุมกัดทึ้งพักเดียวเหลือแต่กระดูก)

๒๕. ชีวนฺตมฺปิ สูเล อุตฺตาเสนฺเต ให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็น ๆ (คือตรง

กับที่กฎหมายเก่าเรียกว่า เสียบเป็น)

๒๖. อสินาปิสีส� ฉินฺทนฺเต ตัดศีรษะด้วยดาบ

วิธีลงกัมมกรณ์ตั้งแต่ข้อ ๑-๒๖ เหล่านี้ในกฎหมายเก่า๑ ได้น�าไปตราไว้เป็น

บทลงโทษเหมอืนกนั ขึน้ต้นมพีระบาลดีัง่ทีย่กมาไว้แล้ว ก�าหนดความผดิต่าง ๆ มขีบถ

ต่อราชบลัลงัก์ เป็นต้น แล้วจงึกล่าวบทลงโทษตามพระบาลนีัน้ วธิลีงกมัมกรณ์ทีก่ล่าว

ถงึในพระสตูร๒ มเีพยีง ๒๖ แต่อ้างกนัในทีโ่ดยมากว่าม ี๓๒ จงึเรยีกว่า ทวตัติงสกมั-

มกรณ์ ท่านผู้แปลนั้น ได้รวบรวมมาอีก ๖ อย่างคือ

๑ กฎหมายราชบุรี เล่ม ๒ ตอนลักษณะขบถศึก น. ๒๔๑-๒๔๖.
๒  เทวทูตสูตร ม. อุ. ๑๔/๓๓๘/๕๑๐.
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๒๗. เอาขวานผ่าอก

๒๘. แทงด้วยหอกทีละน้อยกว่าจะตาย

๒๙. ขดุหลุมฝังเพียงเอวเอาฟางสมุ คลอกด้วยไฟ พอหนังไหม้เอาไถเหลก็ไถ

๓๐. เชือดเนื้อออกมาทอดให้กินเอง

๓๑.  ตัด หรือแหวะปาก

๓๒. จ�า ๕ ประการไว้ในคุก
๑

คุกตะรางและกัมมกรณ์ต่าง ๆ เช่นที่กล่าวมานี้ เป็นนรกในโลกนี้ส�าหรับคน

ประพฤติผิดกฎหมาย มีวิธีและเครื่องมือทรมานเค้าเดียวกับนรกที่กล่าวมาโดยมาก 

อาจจะเป็นต้นแบบของนรกทั้งหลายก็ได้

พระพุทธศำสนำกับเรื่องนรก

ทางพระพทุธศาสนารบัรองเรือ่งนรกทัง้หลายเพยีงไร? การทีจ่ะตอบปัญหานี้ 

ต้องอาศยัหลกัฐานและเหตผุล ตามหลกัชัน้บาลทีีอ้่างว่าเป็นพระพทุธวจนะ กก็ล่าวใน

ทีท่ัว่ไปถึง นริยะ หรือ นรก ในฐานะเป็นคตท่ีิไปภายหลงัตายของคนท�าบาปอกศุลทุจรติ 

แต่โดยมากมไิด้กล่าวถงึลกัษณะและรายละเอยีดต่าง ๆ มีเฉพาะบางพระสูตรและชาดก

เท่านั้นแสดงลักษณะและรายละเอียดไว้ ดั่งได้ยกมากล่าวไว้แล้ว ลักษณะและราย

ละเอยีดเหล่านัน้ น่าจะเป็นเรือ่งแทรกเข้ามาตามคตเิก่าแก่ซึง่เชือ่กนัต่อ ๆ มาจากต้น

เดมิหลายทางด้วยกนั จนถงึพระอาจารย์จดเข้าไว้ในบาลพีระสตูร  พระอาจารย์ต่อมา

ผู้อธิบายบาลีได้ปรับปรุงจัดให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ซึ่งก็ไม่สนิทนักดั่งกล่าวแล้ว  

และในนรกก็ใช้เคร่ืองเหลก็ตลอดถงึอาวธุ เป็นต้นว่าหอกดาบ เช่นเดยีวกบัในมนษุยโลก  

จงึน่าจะมแีสดงขึน้ในสมยัทีม่นษุย์รูจั้กใช้เหล็กและรูจ้กัท�าหอกดาบเป็นต้นใช้แล้ว ฉะนัน้ 

น่าจะยุตไิด้โดยไม่ผดิว่า ทางพระพทุธศาสนาน�าชือ่ว่า นิรยะ หรอื นรก มาใช้เช่นเดยีว

๑ กฎหมายราชบุรี เล่ม ๒ ตอนลักษณะขบถศึก น. ๒๔๕.
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กับค�าอื่น ๆ เช่น อรหันต์ ภควา พรหม ภิกขุ นิพพาน เป็นต้น แต่ค�าเหล่านี้ เดิมมี

ความหมายอย่างหน่ึง ทางพระพุทธศาสนาน�ามาใช้ในความหมายอกีอย่างหนึง่ไม่ตรงกนั 

ค�าว่า นิรยะ ก็เช่นเดียวกัน

เมือ่เป็นเช่นนีจ้ะมีความหมายอย่างไร? ในเบือ้งต้นควรจะหาความหมายตาม

หลักฐานที่ยุติไว้ด้วยเหตุผลก่อน ได้พบบาลีอธิบายเร่ืองนิรยะไว้ในสฬายตนวรรค  

ในรูปความเป็นพระพุทธด�ารัสตรัสไว้ว่า

“ภกิษทุัง้หลาย เราได้เหน็นริยะชือ่ว่าผสัสายตนิกะ (เกดิทาง อายตนะทีเ่ป็น

ทางผัสะคือสัมผัสถูกต้อง) ๖ แล้ว คือในนิรยะนั้น (๑) เห็นรูปด้วยจักษุ (๒) ได้ยิน

เสียงด้วยหู (๓) ดมกลิ่นด้วยจมูก (๔) ลิ้มรสด้วยลิ้น (๕) ถูกต้องโผฏฐัพพะ 

ด้วยกาย (๖) รูเ้รือ่ง ด้วยใจ อย่างใดอย่างหน่ึง ก็ได้เห็น ได้ยนิ ได้ดม ได้ลิม้ ได้ถกูต้อง 

ได้รู ้ซึง่รูป เสยีง กลิน่ รส  โผฏฐพัพะ และเรือ่งล้วนแต่ ไม่น่าปรารถนา ไม่น่ารกัใคร่ 

ไม่น่าชอบใจ”
 ๑

ตามอธบิายนีค้วรฟังได้ว่า เป็นอธบิายนิรยะในพระพทุธศาสนา เป็นอธบิายที่

ไม่มีผิด คลุมไปได้ในนรกทั้งหมด และครอบได้ทุกกาลเวลา แม้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เอง 

ก็ตกนรกได้ ในเม่ือเครื่องแวดล้อมทั้งปวงมีแต่ทุกข์ซึ่งตนเองต้องรับเสวย ถึงนรกใน

ภายหลงัตายจะม ีกร็วมลงเป็นเคร่ืองแวดล้อมให้เป็นทกุข์ ซึง่บงัเกดิขึน้ทางผสัสายตนะ

ทั้ง ๖ นี้เช่นเดียวกัน เว้นผัสสายตนะทั้ง ๖ นี้เสียแล้ว ทุกข์หรือสุขอะไรก็บังเกิดขึ้น

ไม่ได้ ฉะนั้น จึงยุติได้ว่าพระพุทธภาษิตนี้อธิบายนรกในพระพุทธศาสนาโดยตรง  

การอธิบายให้ต้องด้วยหลักฐานเหตุผลใช้ได้ทุกกาลสมัยดั่งนี้ พึงเห็นว่าเป็นลักษณะ

อธิบายพระพุทธศาสนาโดยทั่ว ๆ ไป

๑ ส�. สฬา. ๑๘/๑๕๘/๒๑๔.
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ภูมดิริัจฉำน

ได้กล่าวถึงเรื่องนรกมาแล้ว จะได้กล่าวถึงดิรัจฉานต่อไป จ�าพวกนี้จัดเป็น 

อบายภูมิ หรือ ทุคติ ถัดจากนรก โดยมากอยู่ร่วมโลกกับมนุษย์ เห็นกันอยู่โดยปกติ 

ไม่เกดิปัญหาว่ามีหรอืไม่มีอย่างอบายภมิูจ�าพวกอืน่ แต่ในคมัภร์ีกยั็งมกีล่าวถึงดริจัฉาน

บางจ�าพวกในป่าหมิพานต์เป็นจ�าพวกพเิศษ เช่น นาค ครฑุ และ ในสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 

เช่น ช้างเอราวัณ คนธรรมดาในโลกไม่เคยพบเห็นตัวจริง พบแต่ที่พรรณนาลักษณะ

ต่าง ๆ ไว้ในหนังสือคัมภีร์ และภาพท่ีเขียนไว้ ตามท่ีคนเรานี่เองเขียนตามลักษณะ 

ทีพ่รรณนาไว้น้ัน และใช้ความคดิดดัแปลงให้เกดิความงดงามอ่อนโยนหรอืดรุ้ายเป็นต้น 

ตามทีต้่องการ กลายเป็นภาพจติรกรรม หรอืศลิปจติรกรรม ภาพของสตัว์บางชนดิลงตวั 

เพราะเป็นทีรู่จ้กัรบัรองกนัทัว่ไป เช่น ภาพครุฑ ภาพหงส์ เม่ือเขยีนให้มีลกัษณะอย่างนัน้ 

ก็รู้จักรับรองกันว่าครุฑ ว่าหงส์ ถ้าใครไปเขียนเป็นอย่างอื่น ก็ไม่ใช่ครุฑ ไม่ใช่หงส์ 

นึกถึงลายเครือวัลย์ท่ีเขียนหรือแกะสลัก อันที่จริงเป็นภาพศิลปประดิษฐ์ขึ้นจาก 

เครือเถาต้นไม้จริง ๆ แต่เมื่อประดิษฐ์ให้งดงามแล้ว ก็กลายเป็นประดิษฐ์ศิลป ไม่ใช่

ของจรงิ ถงึดัง่นัน้ก็มมีลูความจรงิคอืเครอืเถาต้นไม้นัน่เอง สตัว์พเิศษ เช่น ครฑุ หงส์ 

เป็นต้น ก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกัน ตัวจริงที่เป็นมูลเดิมน่าจะมี อาจสาบสูญไปแล้ว  

หรือมีซ่อนเร้นอยู่ก็ได้

ตามศพัท์เรยีกว่า ตริจัฉานโยน ิแปลว่า ก�าเนดิดิรจัฉาน (สัตว์ทีไ่ปตามขวาง

คือทอดกายไป ไม่ตั้งกายขึ้นตรงเหมือนอย่างมนุษย์) ในพาลบัณฑิตสูตร๑ แสดงไว้  

๕ ประเภท คือ

๑.  ติณภักขา จ�าพวกมีหญ้าเป็นภักษา ระบุชื่อ ม้า โค ลา แพะ เนื้อ

๒.  คูถภักขา จ�าพวกมีคูถเป็นภักษา ระบุชื่อ ไก่ สุกร สุนัข สุนัขจิ้งจอก

๓.  จ�าพวกเกิด แก่ ตายในที่มืด ระบุชื่อตั๊กแตน บุ้ง ไส้เดือน

๔.  จ�าพวกเกิด แก่ ตายในน�้า ระบุชื่อปลา เต่า ฉลาม

๑ ม. อุ. ๑๔/๓๑๗/๔๗๖-๔๘๐.
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๕. จ�าพวกเกิด แก่ ตายในของโสโครก เช่น เกิดในปลาเน่า ในศพเน่า  

 ในขนมบูด ในน�้าคร�า ในน�้าเน่า

อีกอย่างหนึ่ง ท่านจัดไว้ ๓ จ�าพวก คือ พวก กามสัญญา มุ่งหมายแต่กาม 

อาหารสัญญา มุ่งหมายแต่จะกิน มรณสัญญา ตายรวดเร็ว แต่จ�าพวก ธรรมสัญญา 

มุ่งหมายธรรม มีน้อยมาก๑

สัตว์พิเศษที่แสดงไว้มีในที่ต่าง ๆ น่าจะรวมกล่าวไว้ในที่นี้ มีดั่งต่อไปนี้

สีหะ มี ๔ จ�าพวก คือ

๑.  ติณสีหะ คือสีหะประเภทกินหญ้าเป็นอาหาร มีขนมันดังปีกนกเขา

๒.  กาฬสีหะ คือ สีหะมีสีด�าดังวัวด�า

๓.  ปัณฑรสีหะ คือ สีหะมีสีีเหลืองดังใบตอง กินเนื้อเป็นอาหาร

๔.  เกสรสีหีะ คอื สหีะมีเกสร (หรอืเรยีกว่าไกรสร) ได้แก่ ขนสร้อยอนัอ่อน

งามดังเอาผ้าแดงมีค่าสูงมาพาดไว้ และขนในตัวที่ขาวดังสัังข์ขัด สีปากและปลายเท้า

ทั้ง ๔ แดงดังทาด้วยน�้าคร่ังละลายด้วยชาดหรคุณ ปากและท้องก็แดงดั่งนั้น และ 

เป็นแนวแดงตั้งแต่ศีรษะไปตลอดหลังเลี้ยวลงไปถึงขา๒

ค�าว่า สหีะ ถ้าแปลว่า สิงิโต กม็ตีวัตนทีรู้่จกักนัในปัจจบุนั แต่ถ้าแปลว่า ราชสีห์ี 

ก็กลายเป็นสััตว์พิเศษ ดั่งที่เคยพบเห็นในภาพเขียน ซึ่งอาจจะแผดเสียงให้มนุษย์และ

สัตว์ดิรัจฉานอื่น ๆ หูแตกตายได้ หรือค�าว่า หงส์ ถ้าแปลว่า หงษ์ ก็เป็นสััตว์พิเศษ 

ถ้าแปลว่า ห่าน ก็เป็นสััตว์ธรรมดาไป

ตระกลูช้าง ๑๐ คอื ๑. กาฬาวกะ ๒. คงัเคยยะ ๓. ปัณฑระ ๔. ตมัพะ  

๕. ปิงคละ ๖. คันธะ ๗. มังคละ ๘. เหมะ ๙. อุโปสถะ ๑๐. ฉัททันตะ
๓

๑  ไตรภูมิ. น. ๒๑.
๒ ไตรภูมิ. น. ๒๒.
๓  มโน. มู. ๓/๓๖๘-๙
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ในมโนรถปูรณีกล่าวว่า ช้างตระกูลกาฬ่าวกะ ได้แก่ ตระกูล ช้างโดยปกติ 

(ท่านว่ามีก�าลังเท่ากับบุรุษ ๑๐ คนรวมกัน แต่น่าจะต้องเป็นบุรุษท่ีมีก�าลังมากเป็น

พเิศษทัง้ ๑๐ คน จงึจะรวมกนัเท่ากบัก�าลงัช้างเชอืกหนึง่) ตระกลูช้างถดัจากน้ีมกี�าลัง

มากกว่ากัน ๑๐ เท่า ๆ ขึน้ไปโดยล�าดบั และ ๑๐ เท่าของช้างตระกลูฉัททันต์  เรียกว่า 

ตถาคตพละ หรือก�าลังนารายณ์

ยังมีพวกปลาใหญ่ ๆ ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ อภิธานัปปทีปิกา ๗ จ�าพวก คือ

๑. ติมิ ๒. ติมิงคิละ (กลืนปลาติมิได้) ๓. ติมิรปิงคละ ๔. อานนท์   

๕. ติมินทะ ๖. อัชฌาโรหะ ๗. มหาติมิ

มกีล่าวถงึในไตรภมิูพระร่วง ๗ จ�าพวกเช่นเดยีวกัน ส่วนในคัมภร์ีอทุาน๑ กล่าวไว้ 

๓ จ�าพวก คอื ๑. ตมิ ิ ๒. ตมิงิคิละ  ๓. ตมิติมิงิคลิะ (กลนืปลาทัง้สองนัน้ได้) ปลาใหญ่ 

๓ จ�าพวกนี้ ดูกล่าวไว้เป็นกลาง ๆ โดยลักษณะที่ใหญ่โต จนถึงกลืนกันได้โดยล�าดับ 

แบบค�าว่า ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

นอกจากน้ี ยังกล่าวถึงครุฑ นาค และหงส์ เช่นที่กล่าวถึงในหนังสืือนิทาน

ชาดกหรือวรรณคดเีก่า ๆ ซ่ึงมีภาพเขยีนหรอืแกะสลกัเกีย่วกบัเรือ่งเทพนยิาย เป็นต้น

รวมความว่า สััตว์ดิรัจฉานทุกจ�าพวก จะเป็นชนิดสามัญ หรือชนิดพิเศษ  

โดยลักษณะธรรมชาติ หรือโดยอ�านาจบุญพิเศษ เช่น เป็นราชพาหนะ ได้ขึ้นระวาง

อย่างมียศก็ตาม ก็คงเป็นจ�าพวกอบายภูมิเหมือนกัน

เปรต

ค�าทีค่นไทยส่วนมากได้รูจ้กักนัค�าหนึง่ คอื เปรต และเป็นทีเ่ข้าใจกนัว่าหมาย

ถึงผีชนิดหนึ่ง ซ่ึงมักจะมีรูปร่างสูงอย่างต้นตาล จึงมักใช้เรียกล้อหรือกระทบคนท่ีมี 

รปูร่างสงู ตามทีเ่ล่าอ้างกนั เปรตปรากฏกายแก่บางคนในบางโอกาส แต่ใครเป็นผูเ้คย

๑ ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๔/๑๑๗.
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เห็นก็ยากที่จะอ้าง เพราะไม่ได้ลองประกาศหาตัว ทั้งถ้าจะมีใครมาเล่ายืนยันว่าเคย

เห็นก็อาจจะไม่เชื่อ เพราะไม่มีพยานหลักฐานยืนยัน แต่เรื่องเปรตนี้ ก็คงเป็นเรื่องที่

เล่าอ้างกันในหมูค่นไทยเรา ในลกัษณะบางอย่างทีค่ล้ายคลงึกนัมาช้านาน จนเม่ือกล่าวว่า

เปรตก็เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าเป็นผีชนิดไหน

เปรต เป็นภาษาสันสฤต ภาษาบาลีว่า เปต แปลว่า ผู้ละไปแล้ว หมายถึง 

คนทีต่ายไปแล้วทัว่ ๆ ไป อีกอย่างหนึง่แปลว่า บดิร คอืญาตร่ิวมโลหติผูใ้หญ่ผูส้บืสาย

ตรงลงมา แต่มุ่งถึงญาติดั่งกล่าว ผู้ละไปแล้ว ที่เรียกว่า บุรพบิดร การท�าบุญอุทิศให้

บุรพบิดรเรียกว่า บุพพเปตพลี ค�าว่าเปรต มีค�าแปลและความหมายดั่งกล่าวนี้ จึงไม่

ตรงกับเปรตตามที่เข้าใจกัน เพราะหมายถึงคนที่ตายไปแล้วทั่ว ๆ ไป และบุรพบิดร

คือญาติร่วมสายโลหิตชั้นผู ้ใหญ่ที่ตายไปก่อนแล้ว ค�านี้ในชั้นเดิมก็น่าจะใช้ใน 

ความหมายเป็นกลาง ๆ ทั่ว ๆ ไปอย่างนั้น และมักจะใช้ในเรื่องการท�าบุญอุทิศให ้

ผูต้ายไปแล้ว คือ กล่าวถงึผู้ตายไปแล้วว่า เปต ในพระสูตรหนึง่๑ ได้กล่าวไว้โดยความ

ว่า เปตชน คือคนที่ตายไปแล้ว ไม่อาจจะรับส่วนกุศลได้ทุกคน เฉพาะผู้ที่ไปเกิดเป็น 

ปรทตัตปูชวี ี(ผูม้ปีกติอาศัยส่วนบญุทีค่นอืน่ให้เป็นอยู)่ เท่าน้ันจึงอาจได้รบั ในเมือ่ได้

ทราบและได้อนโุมทนากศุลทีญ่าตใินปัจจบุนัได้ท�าและอุทศิให้ ในพระสูตรนัน้ได้กล่าวว่า 

ไม่เป็นฐานะที่จะว่างจากญาติร่วมสายโลหิตซึ่งได้ไปเกิดเป็นปรทัตตูปชีวี เพราะใช้ใน

ถ้อยค�าดั่งกล่าวบ่อย ๆ เมื่อได้ยินค�าว่า เปรต ก็ท�าให้นึกถึงผีจ�าพวกนั้นทันที ซ�้ายังมี

เร่ืองกล่าวถึง เปตญาต ิคือ ญาตผิูต้ายไปแล้วของพระเจ้าพมิพสิาร ซึง่ไปเกดิเป็นผจี�าพวก

น้ี มาขอรับส่วนพระราชกศุลของพระเจ้าพมิพสิาร กย็ิง่ท�าให้ความเข้าใจเอยีงไปถงึผีจ�าพวก

นัน้ และแม้เป็นผคีนอื่น ไม่ใช่ผญีาติของตน เมือ่อยูใ่นลักษณะเดยีวกนั กเ็ลยเรียกว่า

เปรตด้วยกันทั้งหมด เปรตคือ คนที่ตายไปแล้ว (ยังไม่ได้ กล่าวว่าตายไปเป็นอะไร) 

ก็เลยเปลีย่นความหมายว่าตายไปเป็นเปรต กลายเป็นภมูชิัน้อกีชนดิหนึง่ของอบายหรอืทคุติ 

เรียกว่า ปิตติวิสยะ แปลกันว่า วิสัย คือ แดนหรือถิ่นฐานของเปรต แต่ค�าว่า ปิตติ 

น่าจะแปลว่า ของบิดา (ปิตฤ ในภาษาสันสฤต มีค�าเทียบในภาษาบาลี คือ เปติก 

แปลว่า ของบดิา) ค�านีก้มี็ความหมายเปลีย่นแปลงไปจากในวงศ์ญาตจินหมายถงึเปรต

ทั่ว ๆ ไป

๑ มงฺคล. ๑/๓๔๐/๓๔๙.
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ในเรื่องพระเจ้าพิมพิสารแห่งมคธรัฐ ทรงบ�าเพ็ญกุศลอุทิศแก่เปรตที่เคยเป็น

ญาตแิต่ก่อนนัน้ พระอาจารย์ได้แสดงรปูลกัษณะของเปรตทีม่ายนืรบัส่วนบุญทีภ่ายนอก

ฝาต�าหนกัเป็นต้นว่า เปรตเหล่านัน้เสวยผลของความรษิยาและความตระหนี ่บางพวก

มหีนวด ผมยาว มีหน้าด�า บางพวกมีเส้นเอน็หย่อน มอีวัยวะใหญ่น้อยห้อยย้อย ผอมโซ

หยาบและด�า บางพวกยืนด�าเกรยีมเหมือนต้นตาลทีถ่กูไฟป่าไหม้ บางพวกกระหายจน

เป็นเปลวไฟในท้องแลบออกจากปาก บางพวกมีหลอดคอเล็กขนาดปลายรูเข็ม แต่มี

ท้องใหญ่อย่างภูเขา แม้จะได้ข้าวน�้าก็บริโภคไม่ได้ตามต้องการ ต้องรับแต่รสของ 

ความหิวกระหาย บางพวกตะกรุมตะกรามดื่มเลือดหนองและไขข้อเป็นต้นที่ไหลออก 

จากปากแผล ฝีและต่อมทีแ่ตกของกนัและกนัหรอืของสัตว์เหล่าอืน่ ท้ังหมดล้วนมีรปูร่าง

พิกลน่าเกลียดน่ากลัว๑

ในที่อื่น  ได้กล่าวถึงเปรตมีรูปร่างวิปริตต่าง ๆ ได้รับทุกข์ทรมาน ในอาการ

ต่าง ๆ กนั สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ได้ทรงประมวลชนดิ

เปรตไว้ ๔ ชนิดในหนังสือ ธรรมวิจารณ์ คือ

๑. รูปร่างไม่สมประกอบ ซูบผอม อดโซ ดั่งกล่าวแล้ว

๒.  ร่างกายพิการ เช่น ร่างกายเป็นอย่างของมนุษย์ แต่ศีรษะเป็นอย่างของ

สัตว์ดิรัจฉาน เช่น เป็นกาบ้าง เป็นสุกรบ้าง เป็นงูบ้าง

๓.  รูปร่างพิกล เสวยกัมมกรณ์อยู่ตามล�าพังด้วยอ�านาจบาปกรรม

๔.  รูปร่างอย่างมนุษย์ปกติ แม้เป็นผู้สวยก็มี มีวิมานอยู่ แต่ในราตรีต้อง 

ออกวิมานไปเสวยกัมมกรณ์กว่าจะรุ่ง เรียกว่า เวมานิกเปต๒

เร่ืองเปรตเหล่านี ้มกัเล่านยิายถงึคนท�าบาปตายไปตกนรกแล้วพ้นจากนัน้มา

เกิดเป็นเปรตก็มี

๑ มงฺคล. ๑/๓๒๘/๓๓๘.
๒ ธรรมวิจารณ์, น. ๙๗-๘.
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ในลัทธิลามะของธิเบตตามหนังสือเล่มหนึ่ง๑ ได้กล่าวถึงเร่ืองเปรตว่า เป็นผี

จ�าพวกอดอยากหวิกระหาย เพราะเมือ่มชีวีติอยู่ในโลกเป็นคนตระหนีโ่ลภจัด ไม่มกีาร 

ละบริจาคมีแต่มักได้ จึงมาเกิดเป็นเปรต มีปากไม่โตกว่ารูเข็ม หลอดคอไม่กว้างกว่า

เส้นผม แม้จะพบอาหารและเคร่ืองดื่มมากมาย ก็ไม่อาจจะบริโภคให้เพียงพอแก ่

ความต้องการของร่างกายทีใ่หญ่โต และอาหารอะไร ๆ ทีบ่รโิภคเข้าไปกก็ลายเป็นของ

ร้อนแผดเผาอยู่ในกระเพาะ เปลี่ยนไปเป็นมีด เลื่อย และอาวุธอื่น ๆ ทิ่มแทงล�าไส้

หล่นลงไปยงัภาคพืน้ ท�าให้เป็นบาดแผลเจบ็ปวดพากนัร้องคร�า่ครวญหาน�า้ หรอืขอน�า้

อยู่เนืองนิตย์ ความกระหายน�้ามีมาก ดั่งที่เขียนเป็นภาพมีเปลวเพลิง แลบออกมา 

จากปาก และเมื่อพยายามที่จะจับต้องน�้าที่ได้ ก็กลายเป็นไฟขึ้น และกล่าวว่า เปรต

ทัง้หมดม ี๓๖ ชนดิ แบ่งเป็นหมู ่ๆ คอืเป็นเปรตต่างศาสนาทีน่่าสยะแสยง เป็นเปรต

พุทธศาสนิกท่ีน่าสยะแสยง เป็นเปรตทีก่นิ ดืม่ น่าสยะแสยง เพราะสิง่ทีก่นิดืม่ เข้าไป

กลายเป็นอาวธุต่าง ๆ เป็นเปรตทีไ่ม่ถกูจ�ากดัท่ีอยู่ เท่ียวไปได้ในโลกมนษุย์ (อกีหมู่หนึง่ 

น่าจะเป็นเปรตท่ีถกูจ�ากดัท่ีอยู่ จงึรวมเป็น ๕ หมู ่ดัง่กล่าวในหนงัสือนัน้) เปรตเหล่าน้ี

มี ๓๖ ชนิด (ตามลัทธิลามะในหนังสือนั้น) คือ

๑. มีร่างกายแบน คือ แบนอย่างใบไม้ นอนหงายได้อย่างเดียว (มีค�าเรียก 

 การนอนอย่างนี้ว่าเปรตไสยา)

๒.  มปีากเลก็เท่าเขม็ มลี�าคอเลก็ แต่ท้องโต เพราะเมือ่มชีวิีตอยู่อยากแต่จะ 

 กินอย่างเดียว

๓. กินสิ่งที่อาเจียนออกมาของผู้อื่น

๔. กนิอจุจาระ ปัสสาวะ เปรตจ�าพวกนีเ้ห็นวัจจกฏุ ิ(ส้วม) เป็นทีป่รุงอาหาร 

 ที่ดีที่สุด (ผีกระสือกระมัง)

๕.  กินหมอก เพราะเห็นหมอกปรากฏดุจอาหาร

๖.  เลี้ยงตัวด้วยน�้าที่เขาให้

๗.  มองเห็นยาก เพราะมีรูปละเอียด

๑ Lamaism, pp. 96-7.
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๘.  เลี้ยงตัวด้วยเขฬะที่ผู้อื่นถ่มทิ้งไว้ (ผีกระโถนกระมัง)

๙.  กินผมขน เพราะเห็นอยู่แต่เฉพาะผมขนเท่านั้น

๑๐.  ดูดเลือดของผู้อื่น

๑๑.  เลี้ยงตัวด้วยความคิดอันเป็นบาปอันชั่วร้ายของผู้อื่น เพราะเป็นความคิด 

 ที่อยู่ในระดับเดียวกันกับของตน

๑๒.  กินเนื้อของตนเอง

๑๓.  เลี้ยงตัวด้วยควันธูปที่เขาบูชา

๑๔.  ท�าความไข้เจ็บ คือเป็นเหตุให้เกิดความไข้เจ็บ

๑๕. สอดส่ายเพื่อจะรู้เห็นความลับที่เขาปกปิด เช่นเดียวกับพวกจารบุรุษ  

 (ผีนักสืบกระมัง)

๑๖.  หลบซ่อนอยู่ตามแผ่นดิน ไม่กล้าแสดงตัวในประชุมชน

๑๗.  เป็นวิญญาณหรือผีเที่ยวท�าเสียงรบกวนในที่ต่าง ๆ (แสดงเสียงหลอก)

๑๘.  มเีปลวไฟออกมาจากข้างใน ไหม้ของกนิของดืม่เสียหมดในเวลาทีเ่ปิบเข้าปาก

๑๙.  ลักพาเด็กเพื่อกินเป็นอาหาร

๒๐.  อาศัยอยู่ในทะเล 

๒๑.  ......................

๒๒.  ถือตะบองของยมราชคือองครักษ์ หรือผู้รับใช้ของยมราช

๒๓.  อดอยากทนทุกข์ทรมาน

๒๔.  กินเด็ก

๒๕.  กนิอวยัวะภายในของสัตว์และคนอืน่ เช่น ตับ ไต ไส้พงุ (ผปีอบกระมงั)

๒๖.  รักขสะ หรือ รากษส มีร่างกายแข็งแรงน่ากลัว อยู่ตามป่าช้า มีซากศพ 

 เป็นอาหาร

๒๗.  กินควัน

๒๘.  อาศัยอยู่ในที่ลุ่มต�่าหรือที่น�้าขัง ที่ชื้นแฉะ ซึ่งไม่มีใครอาศัยอยู่

๒๙.  กินลม
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๓๐.  เลี้ยงตัวด้วยเถ้าถ่านที่ได้ในที่ต่าง ๆ

๓๑.  กินสิ่งเป็นพิษ

๓๒.  อาศัยอยู่ในทะเลทราย

๓๓.  เลี้ยงตัวอยู่ด้วยเปลวไฟแลบที่มีในที่ต่าง ๆ

๓๔.  อาศัยอยู่บนต้นไม้

๓๕. อาศัยอยู่ตามข้างถนน

๓๖.  ฆ่าผู้อื่นเพื่อเข้าสิงอยู่ในร่างกายเขาแทน

เปรต ๓๖ ชนิดตามที่แบ่งไว้นี้ ดูคล้ายเที่ยวเก็บอมนุษย์หรือผีที่กล่าวถึงในที่

ต่าง ๆ มารวมไว้เท่านัน้ ไม่ใช่จดัตามหลกัเกณฑ์ทีจ่ะท�าให้ได้ความเข้าใจและมองเห็น

ว่าประมวลมาไว้ทัง้หมด แต่กห็ลายจ�าพวกทีต่รงกบัคต ิในคมัภร์ีทางฝ่ายใต้ (หนียาน) 

เช่น ชนิดที่ ๒๒ ว่า ผู้ถือตะบองของยมราชเป็นเปรตชนิดหนึ่ง ใน อรรถกถาพาล-

ปัณฑติสตูร
๑ พระอาจารย์กล่าวว่า องค์ยมราชเองซึง่เป็นเจ้าแห่งนรกเป็นเปรตชนดิหน่ึง 

เรยีกว่า เวมานิกเปรต (แปลว่า เปรตมวีมิานอยู)่ ฉะนัน้ พวกยมบรุุษคอืคนของยมราช 

ก็น่าจะเป็นเปรตชนิดหนึ่งเช่นเดียวกัน

ส่วน รากษส หรือ รักขสะ นักเรียนบาลีในเมืองไทยแปลกันว่า ผีเส้ือน�้า  

พระอาจารย์ทางฝ่ายเราอธิบายว่า หน้าขาว ท้องเขียว มือเท้าแดง เขี้ยวใหญ่ เท้าเก

รูปพิกลน่ากลัว อาศัยอยู่ในน�้า (ไม่ใช่ในป่าช้า) ไม่ได้กล่าวว่าเป็นเปรตชนิดหนึ่ง  

ส่วนทางมหายานเก็บมารวมเป็นเปรตชนิดหนึ่งด้วย

วบิำกกรรมของเปรต

ใน ไตรภูมิพระร่วง ตอนเปรตภูมิ กล่าวถึงพวกเปรตมากมายหลายจ�าพวก 

มีถ่ินฐานอยู่รอบเมืองราชคฤห์ กลางสมุทรเหนือเขา กลางเขาท่ีมีปราสาทอยู่ก็มี  

ทีม่พีาหนะยวดยานเทีย่วไปในอากาศกม็ ีเมือ่เดอืนแรมเป็นเปรต เดอืนขึน้เป็นเทพยดา 

๑ ป. สู. ๓/๖๑๕.



255นรก ในค�ำสอนของพระพุทธศำสนำ

หรือกลับกันก็มี แฝงต้นไม้ใหญ่อยู่ หรืออยู่บนที่ราบก็มี เป็นพวกผีเสื้อ ผีในต้นไม้ก็มี 

เป็นพวกผีปีศาจซ่อนตนอยู่ในแผ่นดินก็มี มีอายุยืนต่าง ๆ กัน ๑๐๐ ปี ๑,๐๐๐ ปี 

ตลอดถึงกัปกัลป์พุทธันดร ต้องทนอดอยากทุกข์ยากต่าง ๆ   

ลางจ�าพวกอายุยืนเท่าไรก็ไม่ได้ข้าวสักเมล็ดน�้าสักหยาดเข้าปากเข้าคอ

ลางจ�าพวกตัวใหญ่ปากเล็กเท่ารูเข็ม

ลางจ�าพวกผอมนกัหนา จะหาเลือดสักหยดกไ็ม่ได้ หนงัตดิกระดกู ตากลวงลกึ 

ผมยุ่งรุ่ยร่าย ไม่มีผ้าปกกาย เหม็นสาบ ร้องเพราะอยากอาหารนักหนา นอนสิ้นแรง 

ได้ยินเหมือนเสียงร้องเรียกให้มากินข้าวกินน�้า ลุกล้มล้มลุกไปมา แต่ก็ไม่มีข้าวน�้า 

จะได้แต่ที่ไหน

เปรตเหล่านี้ เมื่อเป็นคนมักริษยาคนมี ดูแคลนคนยาก ท�ากลเอาสินท่านมา

เป็นสินตน ตระหนี่ไม่ให้ทาน เห็นเขาจะให้ก็ห้าม ฉ้อทรัพย์สินสงฆ์

ลางจ�าพวก มีตัวงามดังมหาพรหมงามดั่งทอง มีปากดั่งหมู อดอยากนักหนา 

เพราะเม่ือก่อนได้บวชเป็นชมีศีีลบรสิทุธิจ์งึงามดัง่ทอง มปีากดัง่ปากหมเูพราะประมาท

ครูบาอาจารย์ เจ้ากูสงฆ์ผู้มีศีล

จ�าพวกหนึ่ง ตัวงามดั่งทอง ปากเหม็นนักหนา หนอนเต็มปาก บ่อนกินปาก

เจาะกินหน้าตา เพราะได้รักษาศีลเมื่อก่อนจึงมีตัวงาม ปากเหม็นหนอนบ่อนกินปาก

เพราะได้ติเตียนยุยงสงฆ์ให้ผิดกัน

จ�าพวกหน่ึง เป็นหญิง (หรือชาย) มีตนเหม็นนักหนา แมลงวันตอมอยู่ทั่ว 

เจาะกินตน ผอมนักหนา หาเนื้อมิได้เลย เอ็นหนังพอกกระดูกอยู่ อดอยากนักหนา 

กินเนื้อลูกตนเอง เพราะเมื่อเป็นคนอยู่ หลอกให้ยาแท้งแก่หญิงมีครรภ์ และ สบถว่า 

ถ้าให้ยาลูกตกก็ให้เป็นเปรตเหมือนอย่างนั้น

จ�าพวกหนึง่ เป็นหญงิ (หรอืชาย) อดอยากนกัหนา เหน็ข้าวน�า้หยิบมากเ็ป็น

ก้อนอาจมเป็นเลือดเป็นหนอง เห็นผ้าเอามาห่มก็กลายเป็นแผ่นเหล็กแดงไหม้ทั้งตัว 

เพราะเมื่ออยู่เป็นคนขึ้งเคียดด่าทอสามี (หรือภรรยา) ผู้บริจาคทาน ให้ไปกินข้าวน�้า

ที่กลายเป็นอาจมเลือดหนอง ให้ใช้ผ้าผ่อนที่กลายเป็นเหล็กแดง
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จ�าพวกหนึง่ ตนใหญ่สงูเพยีงล�าตาล ผมหยาบตวัเหมน็ อดอยากไม่มีข้าวสกัเมล็ด

น�า้สกัหยาดเข้าท้อง เพราะเมือ่ก�าเนดิก่อนตระหนีน่กั ไม่มกัท�าบญุทาน ทัง้ห้ามปราม

ผู้อื่นมิให้ท�า

จ�าพวกหน่ึง สองมือกอบเอาข้าวลีบลุกเป็นไฟมาใส่บนหัวตัวเอง เพราะเมื่อ

ก�าเนิดก่อนเอาข้าวลีบปนข้าวดีไปลวงขาย

จ�าพวกหนึง่ เอาฆ้อนเหลก็แดงตหีวัตนเอง เพราะเม่ือก�าเนดิก่อน ได้ตศีีรษะ

พ่อแม่ด้วยมือไม้หรือด้วยเชือก

จ�าพวกหนึง่อดอยาก ครัน้กนิข้าวน�า้ทีเ่หน็ว่ามีรสอร่อย กก็ลายเป็นอาจมเน่า

เป็นหนอนเหมน็ เพราะเหตทุีเ่มือ่ก�าเนดิก่อนได้สบถให้เป็นดัง่น้ัน เพือ่พรางว่าไม่มีข้าวน�า้

ที่จะบริจาค

จ�าพวกหนึง่ เป็นหญงิมเีลบ็มอืใหญ่ยาวและคมดัง่มดีคมกริบ ขดูเนือ้หนงัของ

ตัวเองกิน เพราะลักเนื้อของผู้อื่นแล้วปฏิเสธ ด้วยสบถให้ไปเป็นอย่างนั้น

จ�าพวกหนึง่ กลางวนัถกูยิงแทงตด่ีา มสีนุขัใหญ่ไล่ขบกดักนิเนือ้ กลางคนืเป็น

เทพยดาเสวยทพิยสมบตั ิเพราะเมือ่ก�าเนดิก่อน กลางวนัเข้าป่าล่าเนือ้ กลางคนืจ�าศลี

จ�าพวกหนึ่ง มีวิมานดั่งเทพยดา แต่อดอยากนักหนา เอามือคมกริบขูดเนื้อ

หนังของตนออกมากนิ เพราะเมือ่ก�าเนดิก่อนเป็นนายเมอืงบงัคบัความราษฎร มักกนิ 

สินจ้าง ที่ชอบว่าผิดที่ผิดว่าชอบ จึงสนองให้ขูดเนื้อหนังของตนกิน แต่เพราะได้จ�าศีล

จึงมีวิมานอยู่

จ�าพวกหน่ึง กนิเสลดอาเจยีนน�า้ลายเหงือ่ไคล น�า้เน่าน�า้หนอง และของเหมน็

อื่น ๆ เพราะเมื่อก�าเนิดก่อนให้ของเดนของเสียแก่พระสงฆ์ผู้มีศีล

จ�าพวกหนึ่ง กินน�้าหนองและซากสุนัขเน่า เพราะเหตุที่เม่ือชาติก่อนน�าเนื้อ

ต้องห้ามมาอ�าพรางให้พระสงฆ์ฉัน

จ�าพวกหนึง่ เปลวไฟพุ่งออกแต่อก ล้ินปากลามไหม้ทัง้ตวั เพราะเมือ่ชาตก่ิอน

ได้ด่าสบประมาทกล่าวมุสาวาทต่อพระสงฆ์และผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีศีล
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จ�าพวกหนึง่ อยากน�า้ดัง่ใจจะขาด เหน็น�า้ใสเอามอืกอบมากนิ น�า้ก็กลายเป็น

ไฟไหม้ทัง้ตวั เพราะเม่ือชาตก่ิอนข่มเหงคนเขญ็ใจ ไม่มกีรุณาปราน ีเหน็ของท่านกใ็คร่

จะได้ เห็นสินท่านก็ใคร่จะเบียดบังเอา ใส่ความผิดท่าน

จ�าพวกหนึ่ง มีตัวเปื่อยเน่า ผอมหลังขด มือเน่า เท้าเปื่อย เอาไฟมาครอก 

ตวัเอง กลิง้อยูด่ัง่ขอนไม้ เพราะเมือ่ชาตก่ิอนครอกเผาป่า (ท�าลายไม้ ท�าลายสตัว์ป่า)

จ�าพวกหนึง่ มตีนใหญ่เท่าภเูขา มเีส้นขนรยีาวเสยีบแหลม เลบ็ตีนเลบ็มอืใหญ่

คมกริบ ด่ังมีดหอกดาบ เล็บและขนกระทบกันดังลั่น ลุกเป็นไฟไหม้ท้ังตัว บาดตัว 

ด่ังขวานฟ้าผ่า เพราะเมือ่ชาตก่ิอนเป็นนายเมือง แต่งความมชิอบธรรม เห็นแก่สินจ้าง 

ไม่เป็นกลาง ที่ชอบว่าผิดที่ผิดว่าชอบ

เปรตจ�าพวกต่าง ๆ ในไตรภมูพิระร่วง ดรูายชือ่คมัภร์ีทีค้่นมาเรียบเรยีงกเ็ห็น

ได้ว่าเก็บจากคัมภีร์สายเถรวาท หรือพระพุทธศาสนา นิกายสายใต้ แสดงลักษณะ

ทรมานตา่ง ๆ และแสดงกรรมที่กระท�าในชาติกอ่นด้วย แตข่องบางจ�าพวกดกู็ไม่ค่อย

เหมาะสม พระอาจารย์น่าจะเก็บเปรตมาจากที่ต่าง ๆ และแสดงกรรมก�ากับไว้ แต่ก็

มีลักษณะเป็นเปรตมากกว่าเปรตทางสายธิเบต เพราะทางนิกายสายใต้นี้มีลักษณะ 

ตรงกันอยูอ่ย่างหนึง่ว่า ทนทุกข์ทรมานด้วยตนเอง ตนเองเป็นผูห้วิกระหาย ถกูไฟไหม้ 

ถูกสัตว์บ่อนกัดกิน เป็นต้น มิได้เที่ยวไปท�าร้ายใคร ส่วนเปรตทางนิกายสายเหนือมี

ลกัษณะเป็นปีศาจ หรอืผทีีเ่ทีย่วไปท�าร้ายคนหรอืสัตว์ดริจัฉานอืน่ ๆ ด้วย แต่ทัง้สองสาย

ก็มีลักษณะตรงกันอยู่ข้อหนึ่งว่า เปรตต่างจากสัตว์นรก นรกนั้นเป็นสถานทรมานที่มี

อยูส่่วนหน่ึง เทยีบอย่างคกุตะราง สตัว์นรกรวมอยู่ในคกุนรกนัน้ ส่วนเปรตอยู่ในทีต่่าง ๆ 

บนโลก เป็นที่จ�ากัดบ้าง ไม่จ�ากัดบ้าง เป็นพวกมีร่างกายพิกลพิการอดอยากยากแค้น 

ทนทุกข์ทรมานในลักษณะต่าง ๆ เทียบด้วยคนอดอยากยากแค้นไม่สมประกอบ พกิลพกิาร 

มทีี่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งในที่ต่าง ๆ หรือเที่ยวเร่ร่อนไป ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

กำรท�ำบุญอุทศิกุศลให้

เรื่อง ผีบุพบิดร และวิธีท�าทักษิณาคือท�าบุญอุทิศให้ ได้มีแสดงไว้แล้วใน 

ลัทธิพราหมณ์ก่อนแต่พระพุทธศาสนาได้มาบังเกิดขึ้น ดั่งท่ีได้กล่าวมาแล้ว คิดดูถึง



258 รู้จักพระพุทธศาสนา

จิตใจของคนที่เป็นญาติกันเมื่อเชื่อว่าญาติที่ตายไปแล้วของตนไปเกิดตกทุกข์ได้ยาก  

กย่็อมจะมคีวามสงสาร และคดิช่วยด้วยประกอบพธิตีามทีเ่ชือ่ถือ จงึเกดิพธิ ี“ศราทธพรต” 

(วัตรวิธีตามที่เชื่อ) ขึ้น เมื่อพระพุทธศาสนาได้บังเกิดข้ึน พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง 

บุพพเปตพลีในพระพุทธศาสนา แต่ในชั้นหลังได้แยกออกเป็น ๒ สาย คือมหายาน

และเถรวาท ฝ่ายเถรวาทได้นบัถอืพระพทุธวจนะ ทีพ่ระเถระท้ังหลายมพีระมหากสัสป

เป็นประธาน ได้ท�าสงัคายนาไว้ (ครัง้ทีห่นึง่) และได้รกัษาสืืบต่อมาจนถึงได้จารกึเป็น

ตวัอกัษรในลงักา การแสดงพระพทุธศาสนาของสายนี ้ตลอดจนการอ้างว่าพระพทุธเจ้า

ตรัสอย่างน้ันตรสัอย่างนี ้กอ้็างจากพระไตรปิฎก ซึง่ได้จดจารกึตัง้แต่ครัง้นัน้ และคดัลอก

สืืบกันมา ส่วนฝ่ายมหายาน ได้มีแสดงผิดแผกออกไป ดั่งเช่นเปรตประเภทต่าง ๆ  

ที่อ้างมาแล้ว แม้วิธีช่วยก็เช่นเดียวกัน ดั่งในหนังสืือเล่มหนึ่ง ได้กล่าวถึงเรื่อง 

พระโมคคัลลานะไปช่วยมารดา มีความว่า

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน ใกล้กรุงสาวัตถี ครั้งนั้น 

พระโมคคัลลานะซ่ึงเป็นพระอัครสาวกเบ้ืองขวา (ได้ทราบว่าทางจีนถือเบื้องซ้ายเป็น 

ส�าคญั เบือ้งขวาเป็นรอง ทางธเิบตจะถือเช่นเดียวกนักระมงั) ได้คดิจะช่วยมารดาบดิา

ผู้ละไปแล้ว จึงตรวจดูไปทั่วโลกว่า ท่านทั้งสองนั้นไปอยู่ที่ไหน ก็ได้เห็นมารดาไปเกิด

อยู่ในเปตโลก ไม่มีความสุุข ปราศจากอาหารและน�้าดื่ม มีร่างกายผ่ายผอมเหลือแต่

หนังหุ้มกระดกู มคีวามสงสารเป็นอย่างยิง่ จึงได้ไปหามารดา ได้ย่ืนบาตรท่ีเตม็ด้วยข้าวให้ 

มารดาของท่านรบับาตรมาถอืไว้ในมือซ้าย พยายามทีจ่ะหยบิข้าวเปิบเข้าปากด้วยมอืขวา 

แต่ก่อนที่จะถึงริมฝีปาก ข้าวก็กลายเป็นเถ้าถ่านไฟ นางไม่อาจที่จะบริโภคได้ เมื่อได้

เหน็เช่นนี ้พระโมคคัลลานะก็มีความสังัเวชสลดใจ ได้กลบัไปเฝ้าพระพทุธเจ้า ณ ทีป่ระทบั 

กราบทลูเร่ืองทีเ่กดิขึน้และรอฟังค�าสั่ัง่สอนของพระองค์ พระบรมครูได้ตรสัว่า บาปทีผ่กูมดั

มารดาของพระโมคคัลลานะไปสูู่ฐานะที่ไม่เป็นสุุขนี้เป็นบาปหนัก พระโมคคัลลานะ

หรอืใครในโลก หรอืเทวโลกท้ังหมดไม่อาจจะช่วยให้หลดุพ้นได้ด้วยล�าพงัก�าลงัของตนเอง 

แต่ความหลุดพ้นอาจจะมไีด้โดยสงฆ์คือภกิษใุนสิบิทศิมาประชมุกนั ด้วยก�าลงัทางจติใจ

ของสงฆ์ด่ังกล่าว ความหลดุพ้นจงึอาจมไีด้ จึงทรงแนะน�าวิธจีะช่วยให้พ้นจากความทุกข์นี้
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และความทุกข์ที่คล้ายกันทั้งหมด คือ ในวันที่ ๑๕ ของเดือนที่ ๗ ภิกษุในสิิบทิศมา

ประชมุรวมกนัแล้วกพ็งึถวายทานเพ่ือท่ีจะช่วยบพุชน ด้วยวิธนีี ้บพุชนท้ังหลายจะหลดุพ้น

จากความทกุข์ และเกดิขึน้ทันทีในภมิูท่ีมีสุขุในสวรรค์ พระผูม้พีระภาคได้ตรสัสอนค�า

ที่จะสวดในขณะที่มีการถวายทาน ซึ่งจะให้บังเกิดคุณอย่างแน่นอน พระโมคคัลลานะ

มีความชื่นชมยินดี และด้วยวิธีที่ทรงสอนนี้ก็ได้ช่วยมารดาให้พ้นจากความทุกข์ได้

อีกเรื่องหนึ่ง เล่าถึงพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดนางพญาเปรต มีความว่า

นางพญาเปรตมีนามว่า หาริติ ปากเป็นไฟ มีลูกถึง ๕๐๐ นาง เที่ยวจับเด็ก

ทีม่ชีวีติมาเลีย้งเป็นลกูของนาง พระพทุธเจ้าผูท้รงพระมหากรณุาได้เสดจ็มายงัทีพ่�านกั

ของนาง ได้ทรงซ่อนบุตรคนเล็ก สุดที่รักของนางชื่อ ปิงคละ ไว้ในบาตรของพระองค์ 

เม่ือนางกลับมาไม่พบบุตรก็มีความเศร้าโศก และได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงช่วย

ตดิตามน�ากลบัมา พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงให้นางทราบว่า ปิงคละของนางอยูใ่นบาตร

ของพระองค์ นางและพวกบริวารได้ช่วยกันพยายามที่จะน�าปิงคละออกมาจากบาตร 

แต่ไม่ส�าเร็จ จึงได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงช่วยอีก พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า นางเที่ยว

กินเด็กที่เป็นบุตรของมนุษย์ ซึ่งมีบุตรกันคนละสองสามคนเท่านั้น ส่วนนางสิิมีลูกถึง 

๕๐๐ คน ถงึอย่างนัน้กย็งัเศร้าโศกเพราะเสยีลกูไปเพยีงคนเดยีว นางพญาเปรตกราบทลูว่า 

บตุรคนน้ีเป็นสุดุทีร่กั และได้ถวายปฏญิญาว่า จกัไม่กนิเดก็มนษุย์อกีต่อไป พระพทุธเจ้า

ได้ทรงคืนปิงคละให้แก่นาง ๆ ได้ถึงสรณะ ๓ และสมาทานศีล ๕ เรื่องนี้อ้างว่ามีใน 

รตนะกฏูสููตร และทางลทัธลิามะได้กล่าวต่อไปว่าพระพทุธเจ้าได้ทรงสััญญาว่า ในอนาคต

ภิกษุในพระพุทธศาสนาทั้งหมดจักให้ข้าวประจ�าวันก�ามือหนึ่ง ๆ แก่นาง๑

ทัง้สองเรือ่งนี ้เล่าแทรกเข้ามาเพ่ือให้เป็นเรือ่งแปลกหู เรือ่งแรกก็พอเป็นเรือ่ง

เปรตได้ ส่วนเรื่องหลังเป็นเร่ืองยักษิณีมากกว่า แต่วิธีช่วยในเรื่องท่ีหนึ่ง และตามท่ี

ลัทธิลามะเพิ่มเติมไว้ท้ายเรื่องที่สองก็มีเค้าเป็นพิธีทักษิณา 

๑ อภิ. ฎีกา. ปริจเฉทที่ ๕ น. ๒๓๙.
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ภูมอิสุรกำย

อบายภูมิอีกประเภทหนึ่ง คือ อสุรกาย แปลว่า หมู่อสุุระ หรือ กายที่มิใช่

ของสุุระ ค�าว่า อสุรุะ หรอื อสูรู ไทยเรามักเข้าใจว่า ได้แก่พวกยกัษ์ตามเรือ่งรามเกยีรติ์

หรอืในเรือ่งอืน่ ซ่ึงมลีกัษณะดรุ้าย กนิคน และไม่ใช่คน ดัง่ทีเ่รียกว่า อมนษุย์ แต่ตาม

ฎีกาอภิธรรม๑ อมนุษย์ท่านอธิบายว่า อสุระมี ๒ จ�าพวก คือ อสุุรเปรต และอสุุระที่

เป็นข้าศึกของเทพ และท่านแปลค�าว่า อสุุระ ไว้ ๒ อย่าง คือ มิใช่สุุระอันหมายถึง

เทพ ได้แก่ ไม่ใช่เทพ ค�าว่า สุุระ ท่านแปลว่า เล่น หมายถึงเสวยสุุข พวกเทวดา 

เสวยสุขุด้วยทพิยสมบัต ิจงึเรยีกว่าสุุระ อสุรุะมีภาวะตรงกนัข้าม คือ เสวยทุกข์ เท่ากบั

เป็นเปรตชนิดหนึ่ง จึงเรียกว่า อสุุรเปรต อีกจ�าพวกหนึ่งไม่ได้หมายถึงอสุุระท่ีเสวย

ทุกข์อย่างนั้น แต่หมายถึงจ�าพวกท่ีเป็นข้าศึกของเทพ เดิมเกิดอยู่ในชั้นดาวดึงส์  

เมื่อพวกเทพเกิดขึ้นก็ถูกก�าจัดตกสมุทรลงไป ต้องตั้งถิ่นฐานอยู่ใหม่ในที่ต�่าต้อย  

ไดท้�าสงครามกับพวกเทพหลายครั้ง ผลัดกนัแพผ้ลัดกันชนะ จ�าพวกนี้ มถีิ่นฐานที่อยู่

เสวยทิพยสมบัติเหมือนกัน แต่ด้อยกว่าพวกเทวดา และไม่ยอมเป็นบริษัทบริวารของ

เทวดา จึงเรียกว่า อสุุระ เหมือนกัน แปลว่ามิใช่สุุระหรือเทพ มีความหมายว่ามิใช่

พวกเทพเท่านัน้ ในอบายภมูนิีท่้านแสดงว่า หมายถึงพวกอสุุรเปรตจ�าพวกเดยีว น่าจะ

มุ่งให้มีความหมายเฉพาะดั่งกล่าว จึงไม่เรียกว่าอสุุระเฉย ๆ แต่ เรียกว่า อสุุรกาย 

อาจแปลว่ามีกายไม่เหมือนอย่างสุระหรือเทพ หมายถึงพวกผียักษ์เลว ๆ ที่หลอกคน 

เข้า (สิิง) คนก็ได้

ในไตรภูมิพระร่วง๒ กล่าวว่า อสุุรกายมี ๒ คือ กาลกญฺชกาสุรกาย และ  

ทพิยอสุรุกาย ประเภทแรก บางจ�าพวกมีตวัผอมนกัหนาดัง่ใบไม้แห้ง ไม่มีเนือ้เลอืดเลย 

มีลักษณะพิกลพิการมากมาย ไม่มีความสุุข ยากเย็นเข็ญใจนักหนา บางจ�าพวกมีรูป

ร่างต่าง ๆ กัน แต่กพ็กิลพกิารต่าง ๆ กนั จ�าพวกนีก้ด็จูะตรงกบัอสุรุเปรตทีน่บัเข้าใน

อบายภูมิด่ังกล่าวแล้ว ส่วนพวกทิพยอสุุรกาย ในไตรภูมิพระร่วงพรรณนาไว้มาก  

ตลอดจนถึงพวกที่เป็นข้าศึกของเทพ

๑ อภิ.ฎีกา. ปริจเฉทที่ ๕ น. ๒๓๙.
๒ ไตรภูมิ. น. ๓๔-๗.
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รวมอบายภูมิ ๔ คือ ๑. นิรยะ (นรก) ๒. ติรัจฉานโยนิ (ก�าเนิดดิรัจฉาน) 

๓. ปิตติวิยะ (แดนเปรต) ๔. อสุรกาย (กาย-อสุุระ) เป็นทุคติ (คติที่ชั่วเลว) อกุศล

กรรมน�าให้เกิดในทุคติเหล่านี้ ก�าเนิดดิรัจฉานเห็นกันอยู่ด้วยตา ส่วนอีก ๓ ภูมิจะมี

จรงิหรอืไม่เพยีงไร ในพระพทุธศาสนาชัน้บาลโีดยมากแสดงแต่ชือ่ ในชัน้อรรถกถาลง

ไปมแีสดงโดยละเอยีด อาจอธบิายตามความเชือ่เก่า (ของพราหมณ์) หรอือาจปรบัปรงุ

ขึน้ให้มคีวามกลมกลนืกบัแนวพระพทุธศาสนา แต่บางเร่ืองยิง่อธบิายมากไปกยิ็ง่ท�าให้

ไม่น่าเชือ่ สูค้งไว้แต่ชือ่หรอืมีค�าอธบิายย่อ ๆ ให้มคีวามกว้างไม่ได้ เพราะชือ่อบายภมูิ

เหล่านี้ล้วนส่อคติที่ไม่ดีทั้งนั้น ทั้งค�าและความ จึงอาจสรุปได้ว่า ทางพระพุทธศาสนา

แสดงอบายภูมิ ๔ ว่าเป็นผลของอกุศลกรรม ดั่งท่ีปรากฏอยู่ในพระสููตรต่าง ๆ  

ใช้ชื่อเก่าซึ่งคนเข้าใจกันอยู่แล้วในความหมายรวม ๆ ว่าเป็นคติที่ไม่ดี แต่โดยมาก 

มิได้รับรองค�าอธิบายเก่า ๆ ของชื่อเหล่านั้น เลือกรับรองหรืออธิบายใหม่ตามหลัก 

พระพทุธศาสนา หรอือ้างแต่ชือ่ขึน้มา ปล่อยให้ค�าและความของชือ่นัน้ ๆ อธิบายตัวเอง 

เพราะคนก็เข้าใจได้ทันทีแล้ว ว่าไม่ดี ยิ่งอธิบายก็ย่ิงเข้าใจช้า หรือไม่เข้าใจ เพราะ 

พระพุทธศาสนามุ่งอธิบายปฏิบัติธรรมแก่คนฟังในปัจจุบัน อ้างถึงอบายภูมิก็เพ่ือให้

คนละกรรมชัว่ในเวลาเดีย๋วนี ้การละกรรมชัว่จงึเป็นข้อส�าคญั ไม่ต้องเสียเวลาเถียงกนั

ว่านรกมจีรงิหรอืไม่มจีริง นกึดวู่าความชัว่ในตนมจีริงหรอืไม่มจีรงิดกีว่า ถ้าพบว่ามจีรงิ

ก็ควรเข้าใจว่านี่แหละอบายภูมิ และพยายามละเสียไม่ท�าอีกต่อไป.
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เทวดำ

เรื่อง เทวดา นี้ มีเล่าไว้ในที่ต่าง ๆ มากแห่งด้วยกัน มีที่อยู่และชั้นต่าง ๆ 

กนัมาก น่าจะเกบ็มาจากคตคิวามเชือ่เก่าก่อน พระพทุธศาสนาเกบ็มาเล่าโดยตรงบ้าง 

ดัดแปลงแก้ไขให้เข้าหลักเกณฑ์ในพระพุทธศานาบ้าง ดั่งเรื่องสวรรค์ ๖ ชั้นที่จะ 

กล่าวต่อไป คือ ช้ันจาตุมหาราชิก ช้ันดาวดึงส์ ชั้นยามะ ชั้นดุสิิต ชั้นนิมมานรดี  

ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี

ค�าว่า เทวะ แปลว่า ผูเ้ล่น หมายถงึ เล่นทพิยกีฬาต่าง ๆ เป็นสุุขเพลดิเพลนิ

อยูโ่ดยไม่บกพร่อง อีกอย่างหนึง่แปลว่าสว่าง ในอบายภมูจิ�าพวกสัตัว์นรกมีความทกุข์

อยู่ตลอดเวลา ส่วนอบายภูมิจ�าพวกอ่ืนมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็มี มีความสุุขบ้าง 

ในบางคร้ังก็มี แต่ก็เป็นจ�าพวกที่ปราศจากความเจริญ เช่น สััตว์ดิรัจฉาน ถึงจะมี 

ความสุขุบ้าง กย็งัเป็น อบาย ซ่ึงแปลว่า ปราศจากความเจรญิ ไม่มจิีตใจประกอบด้วย

ปัญญาทีจ่ะท�าความเจรญิให้สูงูขึน้กว่าพืน้เพเดิมได้เลย เดมิเป็นอย่างไรกค็งเป็นอย่างนัน้ 

เช่น ไม่รู้จักสร้างบ้านเมืองและท�าสิ่งิต่าง ๆ ต่างจากมนษุย์ซึง่มจีติใจประกอบด้วยปัญญา 

ท�าความเจรญิต่าง ๆ ให้เกดิข้ึน แต่ในมนษุยภมูนิีม้ทีัง้สขุและทกุข์ปนกนัไป จะเอาแต่

เล่นเพลดิเพลนิอย่างเดยีวไม่ได้ และร่างกายมนษุย์ก็เป็นของหยาบปฏกิลู และเป็นของมดื

ไม่มีแสงสว่างในตัว เป็นภูมิที่อาจพิจารณาเห็นทุกข์ได้ง่าย เพราะมีอายุไม่ยืนยาวนัก  

ความแก่ความเจ็บของร่างกาย ตลอดถงึความตายปรากฏให้เหน็ได้เรว็ ทัง้เป็นเจ้าปัญญา 

ความคิดรู้ต่าง ๆ ท่านจึงแสดงว่าพระพุทธเจ้าเกิดในมนุษยภูมินี้เท่านั้น นับเป็นภูมิ

กลางของภมูทัิง้ปวง ไม่ใช่เป็นทกุข์โดยส่วนเดยีวอย่างภมูนิรก ทัง้ไม่ใช่เป็นสขุโดยส่วน

เดียวเหมือนอย่างเทวภูมิซึ่งมีภาวะผิดกันอย่างตรงกันข้าม
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กายของเทพ เรยีกว่าเป็น กายทพิย์ เป็นกายสว่าง ละเอยีด ไม่ปฏกิลู เกดิเป็น 

อปุปาตกิะ ซึง่แปลว่า ลอยเกดิ คอืผดุเกดิขึน้ มตีวัตนใหญ่โตทเีดยีว แต่เป็น อทสิสมานกาย 

คือ กายท่ีไม่ปรากฏแก่ตาคน สตัว์นรกและเปรตอสุรกายโดยมากกเ็ป็นจ�าพวกอปุปาตกิะ

เหมือนกัน ในเทวภูมิบริบูรณ์ด้วยความสุข อายุก็ยืนยาว แก่ เจ็บ ไม่ปรากฏ ตายก็

ไม่ปรากฏซาก จงึเหน็ทกุข์ได้ยาก ผูท้ีเ่กดิเป็นเทพมกัเสวยความสขุเพลดิเพลินอยูต่ลอดเวลา 

แต่กม็แีสดงไว้ว่า ได้เคยมาเฝ้าพระพทุธเจ้า ฟังธรรมในบางครัง้บางคราว มกัจะมาเฝ้า

ในเวลากลางคืนดึก ๆ

สวรรค์ชั้นจำตุมหำรำชกิ

ก่อนท่ีจะกล่าวถงึสวรรค์ ๖ ชัน้น้ี น่าจะนกึถึงลกัษณะของจกัรวาล คือ โลกที่

มีเขาสิิเนรุเป็นแกนกลาง มี เขาสััตตบริภัณฑ์ คือเขาล้อมรอบ ๗ ชั้น ซึ่งมี สีีทันดร-

มหาสมุทร ค่ันอยู่ในระหว่างตั้งเป็นรูปร่างขึ้นไว้ก่อน ภูมิสวรรค์อยู่พ้นทวีปท้ังหลาย 

ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องมนษุย์ เช่น ชมพทูวปีซ่ึงมีอนิเดยีเป็นศนูย์กลาง จงึอยู่พ้นป่าหมิพานต์ 

พ้นภเูขาหมิวนัตะหรือหมิาลยั พ้นมหาสมทุรแห่งทวปีทัง้ปวง แล้วถึงภเูขาสัตัตบรภิณัฑ์ 

ตัง้ต้นแต่ภเูขาสุุทัสสนะ จนถงึภเูขาอัสสกณัณะ จึงเป็นอนัถึงสวรรค์ชัน้ที ่๑ เพราะยอด

เขาสัตัตบรภิณัฑ์เหล่าน้ีเองเป็นท่ีอยู่ของท้าวมหาราช ๔ องค์กับบรวิาร นับเป็นสวรรค์

ชัน้ที ่๑ เรียกว่า จาตุมหาราชิก

ท้าวมหาราช ๔ องค์นี้ แบ่งกันครอบครองดั่งนี้

ด้านทิศตะวันออกของเขาสิเนรุเป็นที่อยู่ของ ท้าวธตรัฏฐะ มีพวกคนธรรพ ์

เป็นบริวาร (ถัดออกไปเป็นปุพพวิเทหทวีป)

ด้านทิศใต้เป็นที่อยู่ของ ท้าววิรุฬหก มีพวกกุมภัณฑ์เป็นบริวาร (ถัดออกไป

เป็นชมพูทวีป) พวกกุมภัณฑ์นี้ ท่านอธิบายว่าได้แก่ทานพ รากษส 

ด้านทิศตะวนัตกของเขาสิเินรเุป็นทีอ่ยู่ของ ท้าววริปัูกข์ มพีวกนาคเป็นบรวิาร 

(ถัดออกไปเป็นอมรโคยานทวีป)

ด้านทิศเหนือของเขาสิิเนรุเป็นที่อยู่ของ ท้าวกุเวร มีพวกยักษ์เป็นบริวาร  

(ถัดออกไปเป็นอุตตรกุรุทวีป)
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ท้าวมหาราชทัง้ ๔ ครองอยู ่๔ ทศิของเขาสิเนร ุมีกล่าวถึงใน อาฏานาฏยิสตูร 

หน้าที่ของท้าวมหาราชทั้ง ๔ และบริวารตามที่กล่าวไว้ คือ เป็นผู้รักษาด่านหน้า 

ของ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อป้องกันพวกอสููรซึ่งเป็นศัตรูของเทพชั้นดาวดึงส์จะยกขึ้น

มาตเีอาถิน่สวรรค์ชัน้นัน้ แต่ใน สุตุตันตปิฎก ติกนบิาต ได้มแีสดงหน้าทีใ่ห้เป็นผูต้รวจ

ดูโลกซึ่งเป็นที่อยู่ของหมู่มนุษย์อีกด้วย แสดงเป็นพระพุทธภาษิตมีความว่า ในวัน ๘ 

ค�่าแห่งปักษ์ อมาตย์บริษัท ของท้าวมหาราชทั้ง ๔ เที่ยวตรวจดูโลก ในวัน ๑๔ ค�่า

แห่งปักษ์ บตุรท้ังหลายของท้าวมหาราชท้ัง ๔ เทีย่วตรวจดโูลก ในวัน ๑๕ ค�า่แห่งปักษ์ 

ท้าวมหาราชทั้ง ๔ เที่ยวตรวจดูโลกเองว่า พวกมนุษย์ พากันบ�ารุงมารดาบิดา บ�ารุง 

สมณพราหมณ์ เคารพนอบน้อมผู ้ใหญ่ในตระกูล รักษาอุโบสถ ท�าบุญกุศล  

มจี�านวนมากด้วยกนัอยูห่รอื เม่ือตรวจดูแล้ว ถ้าเห็นว่ามจี�านวนน้อย กไ็ปบอกแก่พวก

เทพชัน้ดาวดงึส์ซึง่ประชุมกนัใน สุธุมัสภา พวกเทพชัน้ดาวดงึส์ เมือ่ได้ฟังดัง่นัน้กมี็ใจ

หดหู่ว่า ทิพยกายจักลดถอย อสุรกายจักเพิ่มพูน แต่ถ้าเห็นว่าพวกมนุษย์พากันท�าดี 

มีบ�ารุงมารดาบิดาเป็นต้น เป็นจ�านวนมาก ก็ไปบอกแก่พวกเทพชั้นดาวดึงส์เหมือน

อย่างนัน้ พวกเทพช้ันดาวดึงส์กพ็ากนัมีใจชืน่บานว่า ทพิยกายจกัเพ่ิมพนู อสรุกายจัก

ลดถอย๑

เร่ืองนีแ้สดงสอดคล้องกบัลัทธท่ีิว่า ท้าวมหาราชทัง้ ๔ มหีน้าทีเ่ป็น จตโุลกบาล 

คอื เป็นผูคุ้ม้ครองโลกท้ัง ๔ ทิศ ตามท่ีเชือ่ถอืกนัมาเก่าก่อนพระพทุธศาสนา แต่เมือ่

พระพุทธศาสนาเกดิขึน้แล้ว พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง ธรรมเป็นโลกบาล คือ คุม้ครอง

โลกไว้ ๒ ข้อ คือ หริิ ความละอายใจท่ีจะท�าชัว่ โอตตปัปะ ความเกรงกลวัต่อความช่ัว 

เพราะเหตนุีจ้งึไม่กล่าวให้ท้าวมหาราชทัง้ ๔ ท�าหน้าทีคุ่ม้ครองโลกโดยตรง จะไม่กล่าว

ถงึเลยกจ็ะขดัขวางต่อความเชือ่ของคนทัง้หลายจนเกนิไป จึงกล่าวเปลีย่นไป ให้มหีน้า

ที่เที่ยวตรวจดูโลกมนุษย์ ว่าได้พากันท�าดีมากน้อยอย่างไร แล้วก็น�าไปรายงานพวก

เทพชัน้ดาวดงึส์ พวกเทพชัน้นัน้ได้รบัรายงานแล้วกเ็พยีงแต่มีใจชืน่บานหรอืไม่เท่านัน้  

เห็นได้ว่าท่านผู้รวบรวมร้อยกรองเรื่องนี้ไว้ในพระสุุตตันตปิฎก ต้องการจะรักษา 

เรื่องเก่าที่คนส่วนมากเชื่อถือ ด้วยวิธีน�ามาเล่าให้เป็นประโยชน์ ในทางตักเตือนให้ท�า

๑ องฺ. ติก. ๒๐/๑๘๐/๔๗๖.
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ดี เหมอืนอย่างท่ีมคี�าเก่ากล่าวไว้ว่า ถงึคนไม่เหน็ เทวดากย่็อมเหน็ คอืแสดงจตุโลกบาล

ที่เขาเชื่อกันอยู่แล้วในทางท่ีอาจเข้าใจเป็นธรรมาธิษฐาน ซึ่งเป็นข้อมุ่งหมายโดยตรง 

ถึงจะเช่ือว่ามีตัวตนอยู่จริงและมาคอยตรวจดูโลกว่าใครท�าดีไม่ดีอย่างไรก็ไม่เสียหาย 

กลับจะดีเพราะจะได้เกิดความละอาย กลัวเกรงว่า จตุโลกบาลจะรู้จะเห็นว่าท�าดีหรือ

ไม่ท�าดี เป็นอันหนุน ให้เกิดหิริโอตตัปปะขึ้นได้ ผู้ที่ไม่ยอมเชื่อเสียอีกอาจจะร้ายกว่า 

เพราะไม่มีที่ละอายย�าเกรง เว้นไว้แต่จะมีภูมิธรรมในจิตใจดีอยู่แล้ว หรือมีท่ีละอาย

ย�าเกรงอย่างอ่ืนแทนอยู่ วนัท่ีท่านกล่าวว่าจตโุลกบาลมาตรวจดโูลก เดอืนหน่ึงมไีม่กีวั่น 

ดูเหมือนจะน้อยไป แต่คงไม่หมายความว่าตรวจกรรมของคนเฉพาะวันนั้น วันอื่นไม่

เกีย่วข้องด้วย ควรเข้าใจว่าตรวจดรููย้้อนไปถงึวนัอืน่ ๆ ในระหว่างทีไ่ม่ได้ลงมานัน้ด้วย 

ตวัของเราเองทุก ๆ คนนกึย้อนตรวจดกูรรมของตนภายใน ๗ วันยังจ�าได้ ไฉนโลกบาล

จะไม่รู้กรรมที่ตนเองท�า แม้จะลืมไปแล้วโลกบาลก็ต้องรู้ เมื่อเชื่อว่าโลกบาลมีจริง  

ก็ควรจะเชื่ออย่างนี้ด้วย จึงจะเป็นโลกบาลที่สมบูรณ์ สรุปลงแล้วท�าความเข้าใจว่า 

โลกบาลมาตรวจตราดูที่จิตใจนี้เอง จะเกิดประโยชน์มาก

ตามหลกัในการจดัภูมต่ิาง ๆ สตัว์ดรัิจฉานเป็นอบายภมูติ�า่กว่าภมูมินษุย์และ

สวรรค์ พระอาจารย์จงึกล่าวว่าในสวรรค์ไม่มสีัตัว์ดริจัฉาน การเกดิในสวรรค์ เกดิโดย

อุปปาติกก�าเนิดอย่างเดียว จึงน่ามีปัญหาว่า พวกนาคซึ่งเป็นบริวารของท้าวมหาราช

จะจดัว่าเป็นภูมิอะไร นอกจากน้ี บรวิารของท้าวมหาราชจ�าพวกอืน่ เช่น พวกกมุภณัฑ์ 

กม็ลีกัษณะพกิล ยกัษ์บางพวกกดุ็ร้าย เป็นผเีท่ียวสิงิมนษุย์กม็ ีดตู�า่ต้อยกว่าภมูมินษุย์ 

แต่ก็อยู่ในสวรรค์ชั้นหนึ่งนี้ด้วย ตามที่กล่าวมานี้ น่าเห็นว่าเก็บเอามาจากเรื่องเก่า ๆ 

จึงฟังไม่สนิทตามหลักการจัดภูมิต่าง ๆ ดังกล่าว

สวรรค์ชั้นดำวดงึส์

 สวรรค์ชั้นที่สองชื่อว่า ตาวติงสภวนะ แปลว่า ภพดาวดึงส์ เรียกกันว่า  

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตั้งอยู่บนพื้นเบื้องบนของเขาสิิเนรุ ซึ่งอยู่กลางภูเขาบริภัณฑ์ทั้ง ๗ 

เป็นแกนกลางของโลกดั่งกล่าวมาแล้ว นครดาวดึงส์นี้ท่านกล่าวในคัมภีร์ว่าตั้งอยู่ในที่

หมืน่โยชน์ (น่าจะนบัผ่าศนูย์กลาง) เพราะมกีล่าวว่า ระหว่างทวารของปราการ (ประตู
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ก�าแพงเมือง) อันเป็นทวารกลางทั้ง ๔ ด้าน นับได้ด้านละหมื่นโยชน์ เป็นนครคีรีที่มี

ปราการโดยรอบเหมือนอย่างเมืองโบราณทั้งปวง มีทวารทั้งหมดพันทวาร ประดับไป

ด้วยสวนและสระโบกขรณท้ัีงหลาย ท่ามกลางนครมปีราสาทชือ่ เวชยนัต์ เป็นทีป่ระทบั

ของท้าว สกักเทวราช ผูเ้ป็นจอมเทพท่ีไทยเราเรยีกกนัว่า พระอนิทร์ เวชยนัต์ปราสาท

น้ีแพรวพราวไปด้วยรตันะทัง้ ๗ (ใน อภธิานปัปทปิีกา๑ กล่าวรตันะท้ัง ๗ ไว้ว่า ทอง เงนิ 

มกุดา มณ ีไพฑูรย์ วชริะ (เพชร) ประพาฬ แต่ในทีอ่ืน่ว่า คอื มณ ีไพฑรูย์ ประพาฬ 

มุกดา วชิระ แก้วผลึก แก้วหุง) ประดับไปด้วยธงรัตนะต่าง ๆ คือ ธงแก้วมณี มีคัน

เป็นทอง ธงแก้วมุกดา มีคันเป็นแก้วประพาฬ ธงแก้วประพาฬ มีคันเป็นแก้วมุกดา  

ธงรัตนะทั้ง ๗ มีคันเป็นรัตนะทั้ง ๗ มีต้น ปาริฉัตตกะสููงใหญ่ ภายใต้ต้นไม้นี้มีแท่น

ศิลาชื่อว่า บัณฑุกัมพล (เหมือนผ้าขนสัตว์สีเหลือง) มีสีเหมือนดอกชัยพฤกษ์ สีครั่ง

และสีบีวัโรย เป็นพระแท่นทีป่ระทบัของพระอนิทร์ ในเวลาประทบันัง่อ่อนยวบลงไปกึง่กาย 

ในเวลาลกุข้ึนกก็ลบัเตม็ขึน้มาเหมือนเตยีงสปริง มช้ีางชือ่ เอราวณั เป็นพาหนะส�าหรับทรง 

แต่ท่านว่าในเทวโลกไม่มีสตัว์ดริจัฉาน ฉะนัน้ ช้างนีจึ้งเป็นเทวบุตรชือ่ว่าเอราวัณ มหีน้า

ที่คอยเนรมิตตนเป็นช้างส�าหรับทรงของพระอินทร์ ในเวลาที่มีพระประสงค์จะเสด็จ

ออกเพือ่อทุยานกีฬา พรรณนาถงึช้างเทวบตุรจ�าแลงนีว่้า มตีะพอง ๓๓ ตะพอง ส�าหรับ

เทวบุตร ๓๓ พระองค์ รวมทั้งพระอินทร์ซึ่งเป็นสหายบ�าเพ็ญกุศลร่วมกันมาในสมัย

เป็นมนุษย์ ตะพองกลางชือ่ว่า สทุสัสนะ เป็นทีป่ระทบัของพระอนิทร์ มีมณฑปรตันะ  

(จะตรงกับค�าว่ากูบกระมัง) มีธงรัตนะในระหว่าง ๆ ปลายสุดห้อยข่ายพรวนกระดึง 

หรือกระดิ่ง เมื่อต้องลมอ่อน ๆ โชยพัด ก็ดังปานเสียงทิพย์สัังคีตอันเสนาะประสาน

กบัเสยีงดนตรีมอีงค์ ๕ กลางมณฑป มบีลัลงัก์มณ ีเป็นท่ีประทับของพระอินทร์ ตะพอง

บริวารนอกนี้เป็นที่ประทับของเทพบุตรทั้งหลายผู้บ�าเพ็ญกุศลร่วมกันมาแต่ปางบรรพ์ 

ตะพองทัง้ ๓๓ น้ัน แต่ละตะพองมี ๗ งา มคี�าพรรณนา ถงึสิ่งิทีม่อียูใ่นงาแต่ละงายิง่

วจิติรพสิดาร ว่ามีสระโบกขรณแีห่งปทมุชาตชูิสล้างไปด้วยดอกและใบ ซึง่แต่ละใบเป็น

ลานฟ้อนร�าของเทพธดิา ท่านนบัรกัษาจ�านวนอย่างละเจด็ ๆ อย่างเคร่งครดั นายช่าง

แกะสลักงาผู้สามารถก็น่าจะแกะสลักงาให้เหมือนอย่างท่ีพรรณนาไว้ได้โดยยาก  

๑ อภิธาน. ๑๓๙/๔๙๐.
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ช้างเอราวัณ ๓๓ ตะพอง น่าจะเขียนภาพได้ยาก และดูจะรุงรังไม่งดงาม จึงมักเขียน

ย่อลงมาเป็นช้าง ๓ เศียร เศียรละ ๒ งา ซึ่งดูงดงามและเป็นสััญลักษณ์พิเศษว่าเป็น

ช้างทรงของพระอินทร์ โดยเฉพาะเห็นภาพก็รู้กันได้โดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีรถช่ือ 

เวชยนัต์ เทยีมม้าอาชาไนยทีแ่อกข้างละพนัม้า มบีลัลงัก์ทีป่ระทบัปักเศวตฉัตรกางกัน้ 

พร้อมทั้งธงติดประดับอยู่ตามท่ี (ม้าอาชาไนยนั้น แม้ไม่ได้กล่าวว่าเทพบุตรจ�าแลง  

แต่เมื่อวางกฎเกณฑ์ลงไปว่า ในเทวโลกไม่มีสััตว์ดิรัจฉาน และเมื่อต้องการจะให้มีม้า

เทียมรถ ก็ต้องกล่าวว่าเป็นเทวบุตรจ�าแลงเช่นเดียวกัน และในคัมภีร์รุ่นเก่ากล่าวว่า

เทียมม้าหนึ่งพัน ส่วนในคัมภีร์รุ่นหลังกล่าวขยายออกว่าเทียมแอกข้างละพัน จึงรวม

เป็นสองพัน)

เมอืง นครไตรตรึงษ์ (เรียกในไตรภมูพิระร่วง) นี ้เบือ้งบูรพทศิมีอทุยานช่ือว่า 

นันทนวัน และ จุลนันทนวัน มีสระโปกขรณีชื่อ นันทา และ จุลนันทา แทบฝั่ง  

สระโบกขรณีนั้นมีแผ่นหินดาดชื่อว่า นันทา และ จุลนันทา

เบ้ืองทกัษิณทศิ มีอทุยานชือ่ ปารสุกวนั ม ีภทัราโปกขรณ ี(สุภุทัราโปกขรณ)ี 

มีแผ่นหินดาดชื่อว่า ภัทรา (และสุุภัทรา)

เบือ้งปัจฉิมทศิ มอุีทยานชือ่ จติรลดาวนั (จลุจติรลดาวัน) มี สระจิตราโปกขรณ ี

(จุลจิตราโปกขรณี) หินดาด จิตรา (จุลจิตรา)

เบือ้งอุตรทิศ มีอุทยานชือ่ มิสสกวนั สระธมัมาโปกขรณ ี(สระสุธุมัมาโปกขรณ)ี 

มีแผ่นหินดาด ธัมมา (สุุธัมมา)

เบือ้งอสีานทศิ มอีทุยานชือ่ มหาวนั และ ปณุฑรกิวนั ในปณุฑรกิวโนทยาน

นัน้มต้ีนปารฉิตัตกะ ซ่ึงภายใต้มีแท่นปัณฑกุมัพลศิลาดัง่กล่าวแล้ว ถดัต้นปารฉิตัตกะ

นั้นออกไป มีศาลาใหญ่ชื่อ สุธัมมา เป็น เทวสภา ที่ประชุมสภาเทวดา

เบื้องทิศอาคเนย์ มีพระเจดีย์ทองชื่อ จุฬามณี งามรุ่งเรืองด้วยแก้วอินทนิล 

กลางองค์เป็นทองจนถึงยอด ประดบัด้วยแก้ว ๗ ประการ มกี�าแพงประดบัด้วยธงล้อมรอบ

วนะ (ป่า) หรอือทุยาน (สวน) พระอนิทร์นครดาวดงึส์ ใน อภธิานปัปทีปิกา 

ว่ามี ๔ คือ นันทนวัน มิสสกวัน จิตตลดาวัน (หรือจิตรลดาวัน) ผารุสกวัน แต่ในที่
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อื่นเรียก ปารุสกวัน แทน ผารุสกวัน ก็มี ใน ไตรภูมิพระร่วง เพิ่ม มหาวัน และ 

ปุณฑริกวัน ในทิศอาคเนย์๑

ต้นไม้ที่ใหญ่ มีอายุยืนนานตลอดกัปกัลป์ ตามคติโบราณว่ามีอยู่ ๗ ต้น คือ 

๑. ชมพ ู(ไม้หว้า) ประจ�าชมพทูวปี ๒. สิมิพล ี(ไม้งิว้) ของพวกครฑุ  ๓. กะทมัพะ 

(ไม้กะทุม่) ประจ�าอมรโคยานทวปี  ๔. กัปปรกุขะ (กัลปพฤกษ์) ประจ�าอุตรกรุทุวปี  

๕. สิรีสะ (ไม้ทรึก) ประจ�าปุพพวิเทหทวีป ๖. ปาริฉัตตกะ หรือ ปาริชาตก์  

(ไม้ปารชิาตก์ทพิย์) ประจ�าภพดาวดงึส์  ๗. จติรปาฏล ี(ไม้แคฝอยทพิย์) ประจ�าภพ

อสูร ซึ่งเป็นบุพพเทพของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์๒

บุพพกรรมของพระอนิทร์

พระอินทร์ซึ่งเป็นพระราชาของเทพชั้นดาวดึงส์ มีประวัติเล่าไว้ในอรรถกถา 

ทัง้หลายว่าก่อนแต่ไปเกิดเป็นเทวราช ได้เกิดเป็นมนุษย์ในหมู่บ้าน มจลคาม ใน มคธรฐั 

เป็นบุตรของสกลุใหญ่ ได้นามในวนัขนานนามว่า มฆกมุาร แต่เรยีกกนัเมือ่เตบิโตขึน้ว่า 

มฆมาณพ มีภริยาและบุตรธิดาหลายคน มฆมาณพให้ทาน รักษาศีลอยู่เป็นนิตย์  

และพอใจแผ้วถางภูมิประเทศปราบเกลี่ยพื้นที่ สร้างศาลา ปลูกต้นไม้ ขุดสระน�้า  

ท�าถนนหนทาง ท�าสะพาน จัดท�า จัดหาตุ่มน�้าและส่ิงท้ังหลายเพื่อประโยชน์แก ่

ประชาชน (ถ้าในบัดนี้ ก็น่าจะตรงกับท่ีเรียกว่าเป็นนักพัฒนาท้องถิ่น) มีปกติชอบ

สะอาดเรยีบร้อยร่มรืน่ท่ีเรยีกว่า รมณยีะ ต้องการให้ท้องถ่ินทัง้หลายเป็นรมณยีสถาน

ทั่ว ๆ ไป

ดั่งที่เล่าไว้ในอรรถกถาเริ่มเรื่องว่า๓

๑ ไตรภูมิ. น. ๑๐๐-๑๑๐; อภิธาน. ๘/๒๓.
๒ มโน. ปู. ๑/๕๓๐; อภิธาน. ๙/อ.
๓ กุลาวกชาดก ชาตก. ๑/๒๙๗-๓๐๘.
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มฆมาณพไปท�างานในหมู่บ้าน ก็ใช้เท้าเกลี่ยฝุ่นในที่ซึ่งยืนอยู่ให้เรียบ คนอื่น

เข้ามาแย่งที่ก็ไม่โกรธ ถอยไปท�าที่อื่นให้เรียบต่อไป คนท้ังหลายก็มักพากันยึดที่ซึ่ง 

มฆมาณพเกลีย่เรยีบไว้แล้ว มฆมาณพเหน็ว่าคนทัง้ปวงมคีวามสุขด้วยกรรมคือการงาน

ของตน ฉะนั้น กรรมนี้พึงเป็นบุญกรรมที่ให้สุขแก่ตนแน่ ก็ยิ่งมีจิตขะมักเขม้นที่จะท�า

พืน้ทีใ่ห้เป็นรมณยีะมากขึน้ จงึใช้จอบขดุปราบพืน้ทีใ่ห้เรยีบเป็นลานให้แก่คนทัง้หลาย 

เอาใจใส่ให้ไฟให้น�า้ในเวลาทีต้่องการ ต่อไปกแ็ผ้วถางสร้างทางส�าหรบัประชาชน ชายหนุม่

อื่นได้เห็นก็มีใจนิยม ก็มาสมัครเป็นสหายร่วมกันท�าทางเพ่ิมขึ้น จนมีจ�านวนนับได้  

๓๓ คน ทัง้หมดช่วยกนัขดุก่นถมท�าถนนยาวออกไปจนถึงประมาณโยชน์หนึง่สองโยชน์

ฝ่ายนายบ้านเหน็ว่าสหาย ๓๓ คนเหล่านัน้ ประกอบการงานท่ีไม่เหมาะไม่ควร 

จึงเรียกมาสอบถามและสั่งให้เลิก แต่ ๓๓ สหายกล่าวว่า พวกตนท�าทางสวรรค์  

จงึไม่ฟังค�าห้ามของนายบ้าน พากนัสร้างทางต่อไป นายบ้านมคีวามโกรธ จงึไปทลูฟ้อง 

พระราชา ว่ามโีจรคมุกนัมาเป็นพวก พระราชามิได้ทรงพจิารณาไต่สวน มีรับส่ังให้จบั

มาทั้ง ๓๓ คน แล้วรับสั่งให้ปล่อยช้างให้เหยียบเสียให้ตายทั้งหมด มฆมาณพได้ให้

โอวาทสหายท้ังหลายให้พร้อมกันไม่ท�าความโกรธ แผ่เมตตาจิตไปยังพระราชา ๑  

นายบ้าน ๑ ช้าง ๑  ให้ตนเอง ๑  ให้เสมอเท่ากันทั้ง ๔ ฝ่าย ชนทั้งหมดได้ปฏิบัติ

อย่างนัน้ ช้างไม่อาจจะเข้าไปใกล้ด้วยเมตตานภุาพของชนเหล่าน้ัน พระราชาทรงทราบ 

มีพระด�าริว่า ช้างน่าจะเห็นคนมาก จึงไม่อาจเข้าไปเหยียบ จึงรับสั่ังให้ใช้เสื่อล�าแพน

ปูปิดพวกเขาเสีย แล้วปล่อยให้ช้างเหยียบ แต่ช้างก็ถอยกลับแต่ไกล พระราชาทรง

กลับได้พระด�าริขึ้นว่า น่าจะมีเหตุการณ์ในเรื่องนี้ จึงรับสั่งให้น�าคนเหล่านั้นเข้าเฝ้า

เฉพาะพระพกัตร์ ตรสัสอบถาม มฆมาณพและสหายได้กราบทูลให้ทรงทราบโดยตลอด 

พระราชาทรง สดับแล้วทรงโสมนัส ทรงขอโทษมฆมาณพและสหายแล้วทรงปลด 

นายบ้านออกจากต�าแหน่ง ทรงลงโทษให้เป็นทาสของพวกเขา และได้พระราชทาน 

ช้างน้ันให้เป็นพาหนะ พร้อมกับบ้านหมู่นั้นให้เก็บส่วย บริโภคตามความสุุข คือ 

ทรงตั้งให้เป็นนายบ้านแทน ค�าว่า นายบ้าน เรียกว่า คามโภชกะ แปลว่า ผู้กินบ้าน 

ตรงกบัค�าเก่าว่า กนิบ้านกนิเมอืง เพราะตามธรรมเนยีมในครัง้นัน้ ผูท้ีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้

เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองย่อมเรียกเก็บ ส่วยในบ้านเมืองนั้นบริโภค
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สหายท้ัง ๓๓ เม่ือพ้นโทษออกมา ทัง้ได้รบัพระราชทานก�าลงัสนบัสนนุ กย็ิง่

เหน็อานสิงส์ของบุญ มใีจผ่องใสคดิอ่านท�าบุญให้ยิง่ขึน้ไปอกี ได้วางก�าหนดการสร้างศาลา

เป็นทีพ่กัของมหาชนเป็นถาวรวตัถท่ีุหนทางใหญ่ส่ีแพร่ง ได้เรียกนายช่างมามอบหมาย

ให้ท�าการสร้าง แต่ห้ามมาตุคามคือผู้หญิงเข้ามามีส่วนสร้างศาลานั้น

มฆมาณพมภีรรยา ๔ คน คอื นางสนุนัทา นางสจิุตรา นางสธัุมมา นางสชุาดา 

นางสุธัมมาได้ให้สินบนนายช่างขอให้ช่วยให้ตนเป็น เชฏฐะ คือให้ออกหน้าในศาลานี้ 

นายช่างรับรอง และแนะน�าให้จัดหาไม้มาตากให้แห้ง ให้ถากแกะเป็นช่อฟ้าซ่อนไว้  

ต่อมาเมือ่การสร้างศาลาเสรจ็ เว้นแต่ช่อฟ้า ในวนัยกช่อฟ้า นายช่างแจ้งว่าลมืท�าช่อฟ้า

ไว้เสียแล้ว และไม้ที่ตัดในบัดนี้ก็ใช้ท�าไม่ได้ ต้องตัดตากไว้ให้แห้งก่อนจึงท�าได้ แต่ถ้า

จะมีช่อฟ้าท่ีท�าไว้ขายที่ไหน ก็ควรหาซื้อมา ชนเหล่านั้นพากันเท่ียวหา พบช่อฟ้าใน

เรือนของนางสุธัมมาก็ขอซื้อ นางสุธัมมาไม่ยอมขาย แต่จักให้เพื่อให้ตนมีส่วนร่วมใน

การสร้างศาลาด้วย ชนเหล่าน้ันก็ไม่ยอม นายช่างกล่าวว่า ไม่มีที่ไหนจะเว้นเสียได ้

จากผู้หญิง นอกจากพรหมโลกเท่านั้น ขอให้ยอมรับช่อฟ้าของนางสุธัมมาเพื่อให้การ

งานส�าเร็จ พวกเขาไม่มีทางจะหลีกเลี่ยง จึงยอมรับช่อฟ้าของนางสุธัมมา

เมือ่ยกช่อฟ้าข้ึนตดิแล้ว ศาลาก็เป็นอนัเสรจ็บริบรูณ์ คนทัง้ปวงกพ็ากนัเรียกว่า 

ศาลาสธุมัมา ชือ่ของนางสธุมัมาคนเดยีวปรากฏ ชือ่ของชนทัง้ ๓๓ ไม่ปรากฏ ฉะนัน้ 

นางสธุมัมากก็ลายเป็นผูม้ส่ีวนส�าคญัของศาลา เพราะท�าให้บงัเกดิความส�าเร็จบรบิรูณ์ 

ทัง้เหมอืนเป็นเจ้าของศาลาทัง้หมด เพราะเรยีกกันว่าศาลาสุธมัมา จงึได้เป็นเชฏฐะคอื

เป็นผูอ้อกหน้ากว่าใครทัง้หมด มฆมาณพและสหายปรารถนาจะไม่ให้ผูห้ญงิเข้าเกีย่วข้อง

ในการท�าบญุสร้างศาลากเ็ป็นอันไม่สมประสงค์ แต่ศาลากส็�าเรจ็เรียบร้อยบรบิรูณ์ตาม

ประสงค์ แสดงว่าอันการจะห้ามใครจากการท�าบุญนั้นเป็นการยาก ไม่เลือกว่าหญิง

หรือชาย ถ้าเขาปรารถนาจะมีส่วนท�าบุญด้วยแล้ว ก็ต้องหาวิธีท�าด้วยจนได้

มฆมาณพได้แบ่งศาลาออกเป็น ๓ ส่วน คอื ท�าเป็นทีอ่ยู่ทีพ่กัส�าหรบัอสิรชน 

ส่วนหนึ่ง ส�าหรับคนเข็ญใจสว่นหนึง่ ส�าหรับคนไข้ส่วนหนึ่ง และทัง้ ๓๓ คนได้ปลูาด

แผ่นอาสนะไว้ทัง้ ๓๓ ที ่โดยตกลงกนัไว้ว่า อาคันตุกะเข้าไปพักบนแผ่นอาสนะของผูใ้ด 

ก็เป็นภาระของผู้นั้นจะรับรองเลี้ยงดู มฆมาณพปลูกต้นทองหลาง (โกวิฬาระ) ไว้ต้น

หนึ่งในที่ไม่ไกลศาลา ภายใต้ต้นทองหลางได้วางแผ่นหินไว้
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ฝ่ายนางสุนันทาคิดว่า ผู้ชายเหล่านั้นห้ามพวกเราผู้หญิงเข้ามามีส่วนสร้าง

ศาลาด้วย แต่นางสธุมัมาฉลาดจงึได้มส่ีวนท�าช่อฟ้า ปรารถนาจะท�าอะไรสกัอย่างหนึง่

ร่วมด้วย คดิเห็นว่าควรให้ขดุสระโบกขรณเีพือ่ผูม้าอาศยัศาลาจะได้ใช้ดืม่ใช้อาบ จงึให้

ขุดสระโบกขรณี

นางสจิุตราเหน็นางสธุมัมาและนางสุนนัทาได้ท�ากศุลคนละอย่างแล้วปรารถนา

จะท�าบ้าง คดิเหน็ว่า คนทีม่าอาศยัศาลาได้ดืม่และอาบน�า้แล้ว ก็ควรจะได้ประดบัมาลยั

ดอกไม้ จงึให้สร้างสวนดอกไม้เป็นท่ีรืน่รมย์ ได้จดัหาไม้ดอกและไม้ผลต่าง ๆ มาปลกู

ไว้โดยมาก จนถึงกล่าวกันว่า ไม้ดอกและไม้ผลชื่อโน้นจะไม่มีในสวนนั้นเป็นไม่มี คือ

ว่ามีเป็นส่วนมาก

ส่วนนางสชุาดาคิดว่า ตนเป็นธดิาของลงุของมฆมาณพ และ เป็นภรรยาด้วย 

ฉะนั้น กรรมที่มฆะท�าก็เหมือนเป็นของนาง หรือกรรมที่นางท�าก็เป็นเหมือนของมฆะ 

จึงไม่ท�ากุศลอะไร เอาแต่ใช้เวลาตบแต่งร่างกายให้งดงามอยู่เสมอเท่านั้น เพื่อให้เป็น

ทีร่กัของมฆมาณพอย่างไม่จดืจาง และกป็รากฏในเรือ่งต่อไปว่า นางสชุาดาได้เป็นทีร่กั

มากของท้าวสัักกเทวราช จนถึงชื่อของนางได้ไปเป็นพระนามของท้าวสักกเทวราช

พระนามหนึ่งว่า สุชัมบดี แปลว่า สามีของสุชาคือสุชาดา

มฆมาณพกบัสหายบ�าเพญ็กศุล สาธารณประโยชน์ดัง่กล่าว อกีนยัหนึง่กล่าวว่า 

บ�าเพญ็ วตัตบท ๗ ประการ (จะกล่าวถงึข้างหน้า) ตลอดมาสิน้ชวีติแล้วจงึเกดิในภพ

ดาวดึงส์ (ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสิเนรุ) มฆมาณพเป็นท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์ 

เมื่อพระอินทร์และสหายขึ้นไปบังเกิดนั้น พื้นที่ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นนี้หาได้ว่างเปล่าอยู่ไม่ 

เพราะได้มเีทพพวกหนึง่มาบังเกดิอยูก่่อนแล้ว พวกบพุพเทพ (เทพผูเ้กดิอยู่ก่อน) เหล่านี้ 

ม ีท้าวเวปจติต ิเป็นหวัหน้า จะเรยีกชือ่สวรรค์ชัน้นีใ้นสมยัทีพ่วกบพุพเทพเหล่านัน้อยู่

ว่าอย่างไรไม่ปรากฏ แต่คงจะยังไม่เรยีกว่าดาวดงึส์ ซึง่มคีวามหมายเฉพาะถงึเทพพวก

หลัง หรืออาจจะยังไม่เป็นสวรรค์ก็ได้ เพราะยังไม่มีทิพยสมบัติต่าง ๆ เช่น  

เวชยันตปราสาท เป็นต้น เทียบเหมือนอย่างว่ายังเป็นเมืองป่าอยู่ เม่ือเทพพวกหลัง

บงัเกดิขึน้ ๓๓ องค์แล้ว เทพพวกก่อนได้ท�าสกัการะต้อนรบัเทพผูม้าใหม่ พธีิท�าสกัการะ

ต้อนรับ คือแจกดอกปทุมทิพย์ให้ แบ่งความเป็นราชาให้กึ่งหนึ่ง น่าจะหมายความว่า

แบ่งบ้านเมืองให้ครอบครองครึ่งหนึ่ง และเชิญประชุมเลี้ยง คัณฑุบาน ร่วมกันอย่าง
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เต็มที่ ดูจะเป็นพิธีต้อนรับเข้าเป็นพวกเดียวกัน ท้าวสักกเทวราชยังไม่พอใจท่ีจะเป็น

พระราชาครอบครองเพยีงกึง่สวรรค์ ได้นัดหมายบรษิทัของตนมใิห้ดืม่ ทพิยสุรา แต่ให้

แสดงเหมือนอย่างดืม่ เมือ่เทพสองพวกมาประชมุเล้ียงกนัในครัง้น้ัน เทพเจ้าถ่ินพากนั

ดื่มทิพยสุราจนเมาล้มกลิ้งเกลือกอยู่ ฝ่ายเทพผู้มาใหม่ไม่ดื่ม ครั้นเห็นเทพเจ้าถิ่นเดิม

พากันเมาสิ้นสติไปทั้งหมดแล้ว ท้าวสักกเทวราชก็สั่งให้ช่วยกันจับพวกเทพเจ้าถิ่นเดิม

เหวีย่งลงไปจากยอดเขาสเินร ุเทพเจ้าถิน่เดมิมีบญุท่ีได้ท�าไว้น้อยจงึตกลงไปยังเชงิเขาสิเนรุ 

เกิดเป็นเมืองขึ้นภายใต้เขาสิเนรุมีขนาดเดียวกับดาวดึงส์ มีสิ่งต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน 

เช่น ดาวดงึส์มต้ีนปารฉิตัตกะ ภพใหม่นีม้ต้ีน จติตปาฏล ีพวกบพุพเทพเมือ่ถกูเหวีย่ง

ตกลงมาอยู่เมืองใต้เขาสิเนรุ ก็ได้ชื่อว่า อสุระ ภพที่อยู่ก็ชื่อว่า ภพอสุระ ค�าว่า อสุระ 

แปลว่า ไม่เป็นใหญ่รุ่งเรืองเหมือนสุระคือเทพ หรือเป็นข้าศึกต่อสุระคือเทพ ดั่งที่ได้

แปลมาแล้วข้างต้น โดยที่แท้ก็คือเทพพวกหนึ่ง แต่มีบุญต�่าต้อยกว่าเทพพวกหลัง  

ท้าวสักกเทวราชกับสหายก็ได้ครอบครองสวรรค์ชั้นนั้นทั้งหมด ส่วนพวกบุพพเทพ  

หรืออสุระ เมื่อต้องไปอยู่เมืองใต้เขาสิเนรุก็ผูกใจเจ็บแค้น ยกทัพขึ้นไปท�าสงครามกับ

เทพบนเขา เพื่อยึดเอาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์คืนเนือง ๆ

ฤดขูองสงครามระหว่างเทพกบัอสรุะโดยปกต ิคอืฤดตู้นไม้ประจ�าเมอืงทัง้สอง

ออกดอก พระอาจารย์ยังพรรณนาไว้อีกว่า ภพทั้งสองนี้เสวยทิพยสมบัติเช่นเดียวกัน 

มีขอบเขตและสิ่งต่าง ๆ คล้ายกัน จนถึงพวกอสุระเองก็เข้าใจว่า อสุรบุรีเป็นเมืองเก่า

ของตน คือดาวดึงส์ ครั้นต้นจิตตปาฏลีออกดอก ได้เห็นดอกของต้นไม้นี้ จึงทราบว่า

ไม่ใช่ชั้นดาวดึงส์เสียแล้ว จึงยกทัพขึ้นไป ส่วนท้าวสักกเทวราชก็ได้ตระเตรียม 

เมอืงดาวดงึส์ไว้รบัเทพอสรุะ ได้วางอารกัขาทีด่่านเฉลยีงไว้ถงึ ๕ ด่าน นบัแต่ด่านนอก

เข้ามา คือด่านชัน้ทีห่นึง่ นาค รกัษา ด่านช้ันทีส่อง ครฑุ รกัษา ด่านชัน้ทีส่าม กมุภณัฑ์ 

คือทานพ รากษส รักษา ด่านชั้นที่สี่พวก ยักษ์ ทหารรักษา ด่านชั้นท่ีห้า  

ท้าวมหาราชทั้งสี่องค์ รักษา พ้นด่านเหล่านี้จึงถึงนครดาวดึงส์ซึ่งสร้าง อินทปฏิมา  

(รูปเหมือนพระอินทร์) ไว้ที่ประตูเมืองทั้ง ๔

ครั้น เทวาสุรสงคราม เกิดขึ้นแล้ว ในบางคราวอสุรเทพมีก�าลังก็ตีพวกเทพ

บนยอดเขาให้ถอยร่นขึ้นไปโดยล�าดับ พวกอสุรเทพตีหักด่านทั้งห้าขึ้นไปได้แล้ว  

คร้ันไปถึงเทพนครดาวดึงส์ ก็หยุดยั้งอยู่เพียงนั้น ไม่อาจจะเข้าไปได้ หรือได้เห็นรูป



276 รู้จักพระพุทธศาสนา

เหมือนพระอินทร์ คิดว่าพระอินทร์เสด็จออกมาก็ตกใจ ยกถอยกลับลงไปยังเมืองใต้

เขาตามเดิม แต่บางคราวพวกเทพบนเขามีก�าลังก็ตีพวกอสุรเทพถอยลงไปจนถึง 

อสุรนครใต้เขา พวกเทพบนเขาติดตาม ลงไปได้แค่นั้นไม่อาจจะตีเอาอสุรบุรีได้ต้อง

ถอยกลับขึ้นมา ฉะนั้น เทพนครดาวดึงส์และอสุรนคร จึงได้ชื่อว่า อยุชฌบุรี แปลว่า 

เมืองที่รบไม่ได้ (ตรงกับค�าว่าอยุธยา)

ในเทวาสรุสงครามครัง้หนึง่ เมือ่อสรุเทพยกขึน้มา พระอนิทร์ได้ทรงเวชยนัต-

เทพรถลงไปรบกับอสุระบนหลังมหาสมุทร สู้อสุระไม่ได้ ก็ทรงเทพรถหนีขึ้นมาจาก

ทีส่ดุมหาสมทุรด้านทกัษณิผ่านป่าไม้งิว้ ด้วยอ�านาจแรงกระเทือนของเทพรถ พวกลกูครฑุ

พากันตกมหาสมุทรร้องระงม พระอินทร์ทรงเกิดกรุณา จึงสั่งมาตลีเทพสารถีให้กลับ

เทพรถเพือ่มใิห้สตัว์เป็นอันตราย ฝ่ายอสรุะซ่ึงไล่ตามกระชัน้ชิด เหน็พระอินทร์กลบัเทพรถ  

คิดว่าคงได้ก�าลังหนุนเกิดความกลัวก็ถอยหนีลงไปสู่อสุรภพ

ฝ่ายพระอินทร์ เมื่อเข้าสู่เทพนคร แวดล้อมไปด้วยหมู่เทพในเทวโลกทั้งสอง 

คือ ชั้นจาตุมหาราชและชั้นดาวดึงส์ ประทับยืนในท่ามกลางนคร จึงเกิดปราสาทขึ้น 

(ในบาลใีช้ค�าว่าสร้างปราสาท ในอรรถกถาใช้ค�าว่า ผดุขึน้) ได้นามว่า เวชยนัต์ เพราะเกดิ

ขึ้นในที่สุดแห่งชัยชนะ คือชนะอสุระแล้วจึงสร้างหรือเกิดขึ้น

 สงครามทีเ่ล่านีน่้าจะเป็นคร้ังแรก ครัน้ได้ชยัชนะบังเกดิเวชยันตปราสาทขึน้แล้ว 

จงึได้วางอารกัขาไว้ทีด่่านเฉลียง ๕ ชัน้ดัง่กล่าวแล้ว พระอนิทร์จงึได้เป็นเทวราชครอบครอง

สวรรค์ชั้นนี้ และชั้นจาตุมหาราช ดั่งที่กล่าวว่าเป็นเทวราชในเทวโลกทั้งสอง แต่พวก

เทพชัน้ดาวดงึส์กอ็ยูไ่ม่เป็นปกตสิขุนกั ต้องท�าสงครามกบัพวกอสุระซึง่เป็นเจ้าถ่ินเดมิ

อยูเ่นือง ๆ แต่ทัง้สองฝ่ายกไ็ม่อาจจะเอาชนะกนัได้ เพราะต่างกไ็ด้บ�าเพญ็บญุมาด้วยกนั

จะกล่าวถงึสตร ี๔ นางในเรอืนของมฆมาณพ นางสุธมัมาส้ินชวิีตแล้วไปเกดิใน 

สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ เทวสภาช่ือสธุมัมา ก็เกดิขึน้ส�าหรบับญุของนางสธุมัมา ท่านว่าไม่มี

ทีอ่ืน่จะน่าชืน่ชมยิง่ไปกว่า จนถึงกล่าวกนัว่า น่าชืน่ชมเหมือนสุธมัมาเทวสภา นางสุนนัทา

ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดียวกัน สระโบกขรณีช่ือว่านันทา ก็เกิดขึ้นส�าหรับบุญของ 

นางสุนันทา แม้นางสุจิตราก็เหมือนกัน ไปเกิดร่วมสวรรค์ชั้นเดียวกันนั้น อุทยานชื่อ

ว่าจิตรลดาวัน ก็เกิดขึ้นส�าหรับบุญของนางสุจิตรา เป็นที่ซึ่งพวกเทพน�าเทพบุตร 
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ผู้เกิดบุพนิมิตไปเท่ียวชมให้เพลิดเพลิน ฝ่ายนางสุชาดาแปลกกว่าเพื่อน ไปเกิดเป็น  

นางนกยางที่ล�าธารภูเขาแห่งหนึ่ง

พระอนิทร์ทรงส่องทพิยเนตรดบูรจิารกิาของพระองค์ ทรงทราบว่าทัง้ ๓ นาง

ได้มาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยกันแล้ว ขาดแต่นางสุชาดา ทรงจินตนาว่าไปเกิด

ในทีไ่หน กไ็ด้ทรงเหน็ว่าไปเกดิในทีน่ัน้ ทรงด�าริว่า นางสชุาดาเป็นผู้เขลาไม่ท�าบุญกุศลอะไร 

จงึไปเกดิในก�าเนดิดรัิจฉาน ทรงคิดช่วยให้นางได้ท�าบุญกศุลเพือ่เป็นเหตุน�านางมาเกดิ

ในเทวโลก จึงทรงจ�าแลงพระองค์เสด็จไปหานางนกยางสุชาดา บันดาลให้นางระลึก

ชาติได้ และให้ทราบว่าพระองค์กับอีกสามนางไปเกิดในดาวดึงสเทวโลกแล้ว  

ทรงท�าให้นางปรารถนาจะเห็นหญิงสหายในเทวโลก จึงทรงน�านางไปปล่อยไว้ที่  

สระโบกขรณีนันทา แล้วตรัสบอกสามนางให้ไปเยี่ยม นางสวรรค์ทั้งสามได้พากันไป

ยงัฝ่ังสระโบกขรณนีนัทา ได้เหน็นางนกยางสชุาดาจบัอยูใ่นทีน่ัน้กพ็ากนัหวัเราะเยาะเย้ย 

ชวนกันให้ดูรูปร่างว่าช่างสมเป็นผลของการเอาแต่แต่งตัว ชวนกันให้ดูจะงอยปาก  

ชวนกันให้ดแูข้งและเท้า ชวนกนัให้ดอูตัภาพร่างกายว่าช่างโสภา ฝ่ายนางนกยางสชุาดา

มคีวามละอาย ขอให้พระอนิทร์น�ากลบัลงไป ฝ่ายพระอนิทร์ก็ได้ทรงน�านางลงไปปล่อย

ในทีธ่ารน�า้ตามประสงค์ ทรงบนัดาลให้นางได้รูค้ดิและปรารถนาทพิยสมบตั ิทรงสอน

ให้นางรักษาศีล ๕ ทรงเตือนให้ไม่ประมาทแล้วเสด็จกลับ นางนกยางก็ตั้งใจรักษาศีล

เว้นจากการเสพปลาเป็น เท่ียวหาเสพแต่ปลาตาย พระอินทร์ได้เสด็จไปทรงทดลอง

เป็นปลานอนหงายเหมือนตายอยู่บนทราย นางนกยางเหน็เข้า เข้าใจว่าปลาตายกต็รง

เข้าจิกจะกลนื ปลากระดกิหาง กร็ูว่้าปลาเป็น กค็าบไปปล่อยในน�า้ พระอนิทร์ได้เสด็จ

มาทรงทดลองหลายครั้ง จนแน่พระหฤทัยว่านางรักษาศีลมั่นคงก็ทรงยินดี ทรงเตือน

ให้ไม่ประมาท

นางนกยางไม่ได้ปลาตาย ขาดอาหาร ก็ผ่ายผอมไปโดยล�าดับ จนสิ้นชีวิต  

ไปเกิดเป็นธิดาของนายช่างหม้อด้วยผลของศีล นางได้ตั้งใจรักษาศีล พระอินทร์ได ้

สอดส่องทิพยเนตรทรงทราบ ได้ทรงน�ารัตนะไปประทานให้ในเวลาที่นางมีชีวิตอยู่ใน

วัยรุ่น ส�าหรับเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต เพื่อจะได้ไม่เดือดร้อน ทรงก�าชับให้รักษาศีล ๕  

ไม่ให้ขาด นางได้รักษาศีล ๕ อย่างม่ันคงจนตลอดชีวิต ก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาของ  

ท้าวเวปจิตติอสุรินทร์ ซึ่งเป็นหัวหน้าพวกอสุระในอสุรภพภายใต้เขาสิเนรุ ผู้เป็นศัตรู

ของพระอินทร์
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อสุรกญัญาสชุาดาได้มีรปูร่างประกอบด้วยรูปสิรเิป็นพเิศษกว่าเทวกญัญาอ่ืน ๆ 

เพราะเหตุที่ได้รักษาศีลเป็นอย่างดี ท้าวเวปจิตติอสุรินทร์มีความหวงแหนยิ่งนัก  

ไม่ยอมยกให้แก่ใครผูม้าขอทัง้หมด แต่ประสงค์จะให้ธดิาเลอืกคูด้่วยตนเอง จงึประกอบ 

พธิสียมุพร ให้ประชมุพลเมอืงอสรุะเพือ่ให้ธดิาเลอืกสามีตามแต่จะพงึใจ ประทานพวง

ดอกไม้แก่ธดิาเพือ่ทีจ่ะเสีย่งเลอืกคูค่รอง ในขณะประชมุท�าการสยมุพรนัน้ พระอนิทร์

ได้ทรงทราบโดยทิพยเนตร จึงทรงเนรมิตพระองค์เป็นอสุระแก่ เสด็จไปยืนในที่สุด

บรษิทั ฝ่ายนางอสรุกญัญาสชุาดามองตรวจดูอสุระผูม้าประชมุกนัทางโน้นทางนีท้ั้งหมด 

พอมองเหน็อสรุะแก่จ�าแลง กบ็งัเกดิความรกัขึน้ท่วมหฤทยั เหมอืนห้วงน�า้ใหญ่ไหลมา

ท่วมทบัด้วยอ�านาจบพุเพสนันวิาส จงึเสีย่งพวงดอกไม้ไปยงัอสรุะแก่จ�าแลง พวกอสรุะ

ทัง้หลายพากนัละอายว่า ราชาของพวกตนเลอืกคูใ่ห้ธดิามานานจนมาได้อสุระแก่คราวปู่

ฝ่ายพระอินทร์ทรงประกาศพระองค์ว่าเป็นท้าวสกักเทวราช ทรงน�าอสรุกญัญา 

สุชาดาหนีไปทันที พวกอสุระพอรู ้ว ่าท้าวสักกเทวราชจ�าแลงมาก็พากันไล่ตาม  

มาตลเีทพสารถนี�าเวชยันตรถไปรบัในระหว่างทาง พระอินทร์ขึน้ประทบัเวชยนัตรถกบั

นางสุชาดา มุ่งพระพักตร์ไปสู่เทพนคร เมื่อถึงป่าไม้งิ้ว พวกลูกครุฑก็พากันตกใจร้อง

เซ็งแซ่ พระอินทร์ก็มีรับสั่งให้กลับรถพระที่นั่ง เพื่อช่วยลูกครุฑไม่ให้เป็นอันตราย  

พวกอสุระซึ่งไล่ตามคิดว่าพระอินทร์จักได้ก�าลังหนุน มีความกลัวไม่กล้าไล่ตามต่อไป 

กก็ลบัหลงัหนลีงไปอสรุบรุ ีท้าวสกักะน�าอสรุกญัญาสุชาดาเข้าสู่เทพนคร นางได้ขอพร

ให้ได้เสด็จตามไปในที่ทุกแห่งที่ท้าวสักกเทวราชเสด็จไป เพราะไม่มีมารดาบิดาหรือ 

พีน้่องชายหญงิในเทวโลกนี ้พระอนิทร์ได้ประทานปฏญิญาให้แก่นาง ตัง้แต่นัน้มาพวก

อสุระก็เรียกพระอินทร์ว่า ชรสักกะ แปลว่า ท้าวสักกะแก่

พระเจดยี์จุฬำมณี

พระเจดีย์จุฬามณี ท่านเล่าไว้ว่าเป็นที่บรรจุ จุฬา คือ ส่วนของพระเกศาบน

กระหม่อมแห่งศรีษะ พร้อมกับ โมฬี คอื มุ่นหรอืมวยผมทัง้หมด และ มณ ีคือ ป่ินมณี 

หรือ ปิ่นแก้ว ส�าหรับปักมวยผม กับ เวฐนะ คือ เครื่องรัดมวยผม หรือที่เรียกว่า 

รัดเกล้า ของพระโพธิสัตว์ ค�าว่า จุฬา แปลอีกอย่างหนึ่งว่า ปิ่น แต่ในที่นี้ จุฬามณี 
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น่าจะแปลว่า จฬุา (มวยผม) และ ป่ินมณแีห่งจุฬา ค�าว่า โมฬี แปลว่า มวยผม หมายถึง

มวยผมบนจอม (กระหม่อม) แห่งศีรษะก็ได้ มวยผมในส่วนนอกจากนั้นก็ได้ คือ 

หมายคลุมถึงมวยผมท้ังหมด ส่วนจุฬาหมายเฉพาะส่วนของผมบนจอมศีรษะ คือ 

เฉพาะส่วนยอด

มเีล่าไว้ใน อวทูิเรนิทาน๑ ใน อรรถกถาชาดก ว่า เมือ่พระโพธิสัตว์เสด็จออก 

มหาภเินษกรมณ์ ทรงม้ากณัฐกะ เสดจ็ข้ามแม่น�า้อโนมา เสด็จลงจากหลงัม้า ประทบั

ยนืบนลานทรายทรงเปลือ้งอาภรณ์ประทานแก่นายฉันนะ และประทานม้ากณัฐกะแก่เขา 

แล้วทรงจบัพระขรรค์แสงดาบด้วยพระหตัถ์ขวา จบัพระจฬุา (ยอดพระเกศา) กบัพระโมฬี 

(มุน่พระเกศาท้ังหมด) ด้วยพระหตัถ์ซ้าย ทรงตดัด้วยพระขรรค์แสงดาบ พระเกศายัง

เหลือแนบพระเศียร ประมาณสององคุลีม้วนกลับมาทางเบื้องขวาเป็นทักษิณาวัฏ 

คงอยู่ขนาดนั้นตลอดพระชนมชีพ พระมัสสุก็มีสมควรกันแก่พระเกศาไม่ต้องปลง 

พระเกศาและพระมสัสอุกี พระโพธสิตัว์ทรงโยนพระจฬุา กบัพระโมฬีขึน้ไปในอากาศ  

ท้าวสกักเทวราชทอดพระเนตรเหน็ด้วยทพิยจกัษ ุทรงรบัด้วยผอบรตันะ ทรงน�าขึน้ไป

ประดิษฐานไว้ในเทวสถูปชื่อจุฬามณีเจดีย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พร้อมกับอีกสองสิ่ง  

คอื ป่ินมณแีละเครือ่งรดัเกล้าดัง่กล่าวแล้ว รวมเป็น ๔ สิง่ คือ ๑. พระจุฬา  ๒. พระโมฬี  

๓. ปิ่นมณี ๔. เคร่ืองรัดเกล้า นอกจากนี้ยังเป็นที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาใน 

คราวแบ่งพระธาตุ ดั่งที่มีเล่าไว้ใน พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์สมเด็จพระมหา

สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีความว่า

เมื่อโทณพราหมณ์แบ่งพระธาตุ แอบหยิบเอาพระทาฐธาตุ คือเขี้ยวแก้ว 

เบื้องขวา ขึ้นซ่อนไว้ ณ ภายใต้ผ้าโพกศีรษะ พระอินทร์ ทอดพระเนตรเห็นด้วย

ทิพยจักษุ ทรงด�าริว่า โทณพราหมณ์ไม่อาจท�าสักการะให้สมควรแก่พระทาฐธาตุ  

ควรจะน�ามาบูชาในเทวโลก จงึทรงอัญเชญิพระทาฐธาตนุัน้จากผ้าโพกของโทณพราหมณ์ 

ประดษิฐานในสวุรรณโกศ ทรงน�าขึน้ไปบรรจไุว้ในพระเจดย์ีจฬุามณี ในดาวดงึส์เทวโลก 

ฉะนั้น ในพระเจดีย์นี้จึงมีสิ่งบรรจุหลายอย่าง แต่ก็เรียกว่า จุฬามณีเจดีย์๑

๑ ชาตก. ๑/๑๐๒-๓.
๑ ปฐม. ๕๑๕-๖.
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ขตัตยิะในชมพทูวปีสมัยพทุธกาล น่าจะไว้พระเกศายาวมุน่เป็นโมฬี (มวยผม) 

มีปิ่นเสียบที่จุฬา (ผมส่วนยอด) และมีเครื่องรัดเกล้า พระพุทธรูปสมัยแรก มีท�า 

พระเศยีรแบบขัตตยิะดัง่กล่าว ในเวสสนัดรชาดกมแีสดงไว้ตอนหนึง่ว่า พระเวสสนัดร

ประทานทุกสิ่งแก่ผู้ขอจนกระทั่ง สุวรรณสูจิ ดั่งกล่าวในมหาชาติค�าหลวงว่า ธ ก็ถอด

พระอินท์ปิ่นมาศ ประสาทแก่นายพเนจรนั้น

เทวสภำสุธัมมำ

เรื่องสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ตลอดถึงประวัติของท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์

ตามที่เล่ามาแล้ว โดยมากเก็บความมาจากคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา ในคัมภีร์ฎีกาซึ่ง

แต่งภายหลังอรรถกถาย่ิงพรรณนาไว้พิสดารกว่าคัมภีร์อรรถกถา เช่น พรรณนาถึง 

รายละเอยีดของเครือ่งประดบัต่าง ๆ จะเกบ็ความในฎกีาเล่าต่อไปถึง เทวสภาสธุมัมา  

เทวสภาน้ี พื้นเป็นแก้วผลึก ที่เสาข่ือและคอรับขื่อ (สังฆาฏะ) เป็นต้น ลิ่มสลัก 

ตรงทีต่่อเป็นรปูสตัว์ร้าย เป็นต้น ส�าเร็จด้วยแก้วมณี เสา ส�าเร็จด้วยทอง บาทเสา  

(ถัมภฆฏกะ) และคอรับขื่อ ส�าเร็จด้วยเงิน รูปสัตว์ร้าย ส�าเร็จด้วยแก้วประพาฬ  

นางตรัน (โคปานสี ไม้ค�้าโครงหลังคา) คันทวย (ปักขปาสะ) ขอบมุข ส�าเร็จด้วย

รัตนะ ๗ หลังคามุงด้วยกระเบื้องอินทนิลโบกด้วยทอง โดมยอดส�าเร็จด้วยรัตนะ  

ตรงกลางเทวสภามีธรรมาสน์ มีรัตนบัลลังก์กางกั้นเศวตฉัตร เป็นที่พระพรหมชั้นสูง

ลงมาแสดงธรรม หรือพระอินทร์หรือเทพผู้รู้ธรรม แสดงธรรม ถัดมาเป็นท่ีประทับ 

ของพระอินทร์ แล้วเป็นท่ีนั่งของเทวบุตร ผู้เป็นสหายท�ากุศลร่วมกันมา ๓๓ องค์  

แล้วเป็นที่นั่งของเทพผู้มีศักดาใหญ่น้อยถัดกันไปโดยล�าดับ แต่บางคัมภีร์เล่าว่า๑  

ตรงกลางเทวสภาเป็นทีป่ระทบัของพระอนิทร์ น่าจะถอืเอาความว่าในวนัทีม่แีสดงธรรม 

ก็ตั้งธรรมาสน์ไว้ตรงกลาง ส่วนเวลาปกติตั้งที่ประทับของพระอินทร์มีทิพยลดา  

(ไม้เครือเถา) ชื่ออาสาวดี ส่วนต้นปาริฉัตตกะ หรือปาริชาตก์ เมื่อออกดอกส่งกลิ่น 

๑ สา. ป. ๑/๓๙๗-๙.
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หอมขจร ก็จะมีลมทิพย์โชยพัดมาเด็ดดอกปริชาตก์ แล้วมีลมรับดอกให้ปลิวเข้าไป 

ในเทวสภา มีลมกวาดดอกเก่าออก มีลมเกล่ียดอกใหม่ มีลมบรรจงจัดช่อกลีบ 

และเกษรให้งดงามชวนชม พวกเทพพากนัคอยฤดผูลดัใบของต้นปาริชาตก์ เพือ่จะได้

ประชุมรื่นเริงในคราวต้นปาริชาตก์ออกดอกบานสะพรั่งเต็มที่

คมัภร์ีต่าง ๆ ชัน้อรรถกถาฎกีาทีพ่รรณนาเรือ่งสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ เป็นคมัภร์ี

ทีเ่ขยีนขึน้ภายหลังพทุธกาลมานาน เช่น อรรถกถาธรรมบท กเ็ขยีนขึน้ภายหลงัพทุธกาล

ประมาณ ๑,๐๐๐ ปี คัมภีร์ฎีกาต่าง ๆ เขียนขึ้นภายหลังจากนั้น และส่วนใหญ่เขียน

ในลังกา เมื่ออ่านดูหลายคัมภีร์สอบกัน ก็พบข้อที่กล่าวไม่ตรงกันหลายแห่ง และ 

ความบางเรือ่งดจูะขดักันในตวัก็มี เช่น บ้านเกดิของมฆมาณพ ว่ามจคามกม็ ีอจลคาม

ก็มี ต้นไม้ประจ�า สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ คือต้นปารชิาตก์ บางคัมภร์ีแสดงว่าเกดิขึน้เมือ่ 

มฆมาณพ ไปเกิดเป็นพระอินทร์ เพราะเหตุที่เมื่อเป็นมนุษย์ได้ปลูกต้นโกวิฬาระ 

(ทองหลาง) เพือ่เป็นร่มเงาแก่ประชาชน จงึไม่ใช่เป็นต้นไม้ท่ีมอียูก่่อนเมือ่คร้ังบพุพเทพ

คืออสุระครอบครองอยู่

แต่บางคัมภีร์เล่าว่า๑ ภพดาวดึงส์บนยอดเขาสิเนรุและภพอสุระใต้เขาสิเนรุ  

มีทิพยสมบัติต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน ตลอดถึงต้นไม้ประจ�าภพทั้งสองนี้ก็คล้ายคลึงกัน 

จนถึงพวกอสุระ เมื่อถอยลงไปตั้งเมืองอยู่ใต้เขาสิเนรุแล้ว ก็ยังเคลิบเคลิ้มไปว่ายังอยู่

ที่เมืองเก่าของตนบนยอดเขาสิเนรุ ครั้นถึงฤดูต้นจิตตปาฏลีออกดอก ได้เห็นดอกต้น

จิตตปาฏลีแล้ว จึงรู้สึกขึ้นว่าไม่ใช่ต้นปาริชาตก์ เกิดความเสียดายเมืองเก่าของตน  

จงึยกกนัขึน้ไปเพือ่จะชงิเอาเมอืงเก่าซึง่ได้ชือ่ว่าดาวดงึส์นัน้คนื ตามเรือ่งทีพ่รรณนามา

นีแ้สดงว่าต้นปารชิาตก์มีประจ�าอยู่ในท่ีนัน้ก่อนแล้ว ไม่ใช่มาเกดิขึน้ภายหลงั และสงคราม

ระหว่างเทพกบัอสรุะกจ็ะต้องมีทุกคราวท่ีต้นจติตปาฏลอีอกดอก แม้ในบดันีก้น่็าจะยงั

ท�าสงครามกนัอยูท่กุฤดทูีต้่นจติตปาฏลอีอกดอกดัง่กล่าว ในการท�าสงครามกันท่านยัง

พรรณนาไว้ว่าไม่มีฝ่ายไหนบาดเจ็บล้มตาย ทั้งชิงเอาเมืองของกันและกันก็ไม่ได้ดั่งที่

กล่าวมาแล้ว

๑ สา. ป. ๑/๓๙๗-๙.
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น่าคดิอีกว่าพวกอสรุะเป็นพวกบพุพเทพคอืพวกเทพทีอ่ยูใ่นถิน่สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์

มาก่อนไฉนจึงไม่จัดเข้าพวกเทวดาด้วย และไฉนจึงไม่จัดอสุรภพเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่ง 

และเมือ่ไม่จดัเป็นพวกเทวดา จะจดัเป็นพวกอะไร เป็นสุคต ิหรอืทคุต ิและเมือ่ทัง้สอง

ฝ่ายต้องท�าสงครามกันอยู่ทุกฤดูออกดอกของต้นจิตตปาฏลี ดูก็จะไม่ค่อยมีความสุข

เทา่ไรนกั ไมค่อ่ยสมกบัเปน็สวรรคซ์ึง่เปน็ผลของทาน ศลี เพราะพวกเทวดาชาวเมือง

ดาวดึงส์ ต้องเป็นทหารออกสงครามกันเกือบจะเป็นงานประจ�าปี และที่กล่าวว่าฤดู

รื่นเริงของพวกเทวดาคือฤดูท่ีต้นปาริชาตก์ออกดอก ก็น่าจะรื่นเริงกันไม่ได้เต็มที่  

เพราะจะต้องออกสงครามรบกับอสุระ ฉะนั้น ฤดูท่ีต้นไม้ประจ�าภพท้ังสองออกดอก 

ก็กลายเป็นฤดูสงคราม แทนที่จะเป็นฤดูรื่นเริงของเมืองทั้งสอง

ใน อรรถกถากลุาวกชาดก๑ ยงัได้น�าเอาเรือ่งมฆมาณพไปเกดิเป็นพระอนิทร์

มากล่าวว่าเป็นชาตอิดตีของพระพทุธเจ้าชาตหินึง่ เรือ่งพระอนิทร์ตามทีเ่ล่านี ้จงึกลาย

เป็นไม่ใช่พระอินทร์องค์ปัจจุบัน แต่กลายเป็นพระอินทร์ในอดีตกาลนานไกล แต่ท่าน

ก็ได้กล่าวไว้ว่าเม่ือพระอินทร์องค์หนึง่สิน้บุญจติุไป ก็มพีระอนิทร์อกีองค์หนึง่เกดิสืบแทน

กันไป บางคัมภีร์ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ด้วยว่า ผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระอินทร์ทุกคนต้องเป็นคน

ชาวบ้านอจลคามในแคว้นมคธ และท�าบุญเช่นเดียวกับมฆมาณพ

คราวนี ้กลบัมาย้อนพจิารณาดูถงึความประพฤตขิองมฆมาณพ ท่านพรรณนา

ถึงมฆมาณพว่าแผ้วถางที่ดินสร้างถนนหนทาง เป็นต้น เมื่อมีใครมาแย่งที่ก็ไม่หวง  

ย้ายไปแผ้วถางทีอ่ื่นต่อไป ทัง้หมดเข้าลกัษณะผูท้ีส่ร้างความสุขให้แก่ประชาชนสมเหตุ 

สมผล แต่เมื่อไปเกิดเป็นพระอินทร์ ดูมีความประพฤติเปลี่ยนไป ท�านองหัวหน้าหมู่ 

หรอืราชาในสมัยโบราณซ่ึงเจรญิและฉลาดกว่า อพยพหรอืยกกองทพัไปยดึถ่ินของหมู่

ชนที่ยังไม่เจริญไม่ฉลาด จะพึงเห็นได้ตามเรื่องที่ท่านเล่าเอง พวกอสุระซึ่งเป็นเจ้าถิ่น

ช้ันดาวดึงส์แต่เดิมดูก็ตั้งใจต้อนรับคณะของพระอินทร์ซึ่งมาใหม่อย่างซื่อ ๆ ทั้งม ี

น�้าใจเอื้อเฟื้อจนถึงแบ่งเมืองให้ครอบครองถึงกึ่งหนึ่ง และจัดให้มีการเลี้ยงต้อนรับ  

แต่พระอินทร์ต้องการจะครอบครองแต่ฝ่ายเดียวท้ังหมด จึงออกอุบายให้พวกอสุระ 

ดื่มสุราจนเมาหมดความรู้สึกแล้วช่วยกันจับทุ่มลงไป ในอรรถกถาสังยุตยังเล่าว่า  

๑ ชาตก. ๑/๓๐๘.
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เมื่อพวกอสุระฟื้นคืนสติขึ้นแล้ว รู้ตัวว่าเสียเมืองไปเพราะสุรา จึงตั้งกติกากันไว้ว่าจะ

ไม่ดืม่สรุากนัอีกต่อไป แต่กเ็สยีเมืองไปเสยีแล้ว และเพราะเหตนุัน้ จงึได้นามว่า อสรุะ 

ไม่ดื่มสุรา ถอดเอาความก็คือ พระอินทร์ออกอุบายขับอสุระออกไปได้หมด เรื่องของ

พระอินทร์ดั่งกล่าวนี้ดูตรงข้ามกับเรื่องของมฆมาณพ ฉะนั้น จึงเห็นได้ชัดว่าเรื่องของ

พระอนิทร์คงเป็นเร่ืองของกษตัริย์หรือราชาเก่าแก่ดกึด�าบรรพ์ ตัง้แต่ก่อนพทุธกาลซึง่

มีช่ือเสียงทรงจ�ากันมาเป็นพิเศษ จนถึงภายหลังยกขึ้นเป็นเทวราชครอบครองสวรรค์ 

ชัน้หนึง่ ครั้นตกมาถึงยุคพุทธกาล เรื่องพระอินทร์หรือท้าวสักกเทวราชก็ได้ติดเข้ามา

ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นจอมทัพชั้นดาวดึงส์

ในคัมภร์ีชัน้บาลมีกีล่าวถงึหลายแห่ง แต่มาเล่าให้พสิดารมากในชัน้อรรถกถาฎกีา 

ด้วยเกบ็เอาเรือ่งพระอินทร์ของเก่ามาเล่าผสมกบัเรือ่งของมฆมาณพให้เป็นคนเดยีวกนั 

คือมฆมาณพไปเกิดเป็นพระอินทร์ แต่ประวัติของมฆมาณพด�าเนินเรื่องไปตามหลัก

ทานศีล ซ่ึงเป็นเหตุแห่งสวรรค์ตามหลักพระพุทธศาสนาโดยตรง ส่วนประวัติของ

พระอินทร์ด�าเนินไปตามหลักของวีรบุรุษหรือมหาราชทางคดีโลก ไม่ค�านึงถึงทานศีล

เป็นใหญ่ แต่มุง่ชยัชนะเป็นทีต่ัง้ ฉะนัน้ เมือ่เทียบดกูนัแล้วจะเห็นว่าเป็นเรือ่งมาคนละทาง 

คนละคติ เมื่อจับมาผสมกันก็คงยันกันอยู่คนละแนวนั่นเอง หรือจะแก้ว่าเม่ือมาเกิด

เป็นเทพผูห้วัหน้า ได้เสวยทิพยสมบัต ิกเ็ลยเกดิความตดิความเพลนิ เปล่ียนปฏปิทาไป 

ข้อแก้น้ีอาจเป็นไปได้ เทยีบในเมอืงมนษุย์นีเ้อง คนทีเ่คยประพฤตดิเีม่ือเป็นคนสามัญ 

คร้ันได้ยศได้ลาภมากขึน้ เปลีย่นความประพฤติไปกมี็ สวรรค์จงึอาจกลายเป็นโทษแก่

คนที่หลงติดมัวเมาอยู่ได้ เพราะเป็นผลที่น่าติดน่าเพลิดเพลินอย่างยิ่ง เมื่อเมาสวรรค์

จนลืมตัวเสียแล้วก็ย่อมจะลืมความดีได้ ฉะนั้น เทวดาจึงมีเวลาสิ้นบุญต้องจุติ บางที 

จุติก่อนก�าหนดก็มี ท่านว่าเหตุอย่างหนึ่งได้แก่เพราะมัวเล่นเพลินจนลืมบริโภค คือ

เพราะเมาสวรรค์เกินไปนั่นเอง

วัตตบท ๗ ประกำร

เร่ืองพระอินทร์ท่ีกล่าวถงึในคมัภร์ีชัน้บาลกีม็เีค้าเรือ่งเช่นเดยีวกบัในอรรถกถา

ฎีกา ท่านรวบรวมไว้ สักกสังยุต ดั่งจะเลือกเก็บความมาเล่าต่อไป
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ครั้งหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในศาลาประชุมท่ีสร้างเป็นเรือน

ยอดในป่ามหาวนัใกล้กรุงเวสาล ีเจ้าลจิฉวชีือ่ มหาล ิเข้าไปเฝ้ากราบทูลว่า พระพทุธองค์

ได้ทรงเคยเห็นท้าวสักกะจอมเทพแล้วหรือ พระองค์ตรัสตอบว่าได้ทรงเห็น เจ้ามหาลิ

ก็ยังสงสัย กราบทูลว่าท้าวสักกะจอมเทพที่ทรงเห็นนั้นน่าจะเป็นท้าวสักกะปลอม  

เพราะท้าวสักกะจอมเทพเห็นได้ยาก พระองค์ตรัสตอบว่า ทรงรู้จักท้าวสักกะ ทั้งทรง

ทราบธรรมที่ท้าวสักกะประพฤติ แล้วจึงเกิดเป็นท้าวสักกะ

พระพทุธเจ้าได้ตรสัเล่าต่อไปว่า ท้าวสกักะจอมเทพเมือ่เป็นมนษุย์ในกาลก่อน

ได้เป็นมาณพชื่อว่า มฆะ ฉะนั้น จึงเรียกว่า ท้าวมฆวา หรือ มฆวาน

เมือ่เป็นมนุษย์ในกาลก่อนได้ให้ทานในเมอืง ฉะนัน้ จงึเรยีกว่า ท้าวปรุนิททะ

เมือ่เป็นมนษุย์ในกาลก่อนได้ให้ทานโดยสกัการะเคารพ ฉะนัน้ จงึเรยีกว่า ท้าวสกักะ

เมือ่เป็นมนุษย์ในกาลก่อนได้ให้ทีพ่กั ฉะนัน้ จึงเรียกว่า ท้าววาสะ หรือ วาสพ

ทรงคิดรู้ความทั้งพันชั่วเวลาครู่เดียว ฉะนั้น จึงเรียกว่า ท้าวสหัสสักขะ หรือ

ว่า สหัสสเนตร แปลเหมือนกันว่า ท้าวพันตา

ท้าวสักกะมีอสุรกัญญาชื่อสุชา เป็นปชาบดี (ชายา) ฉะนั้น จึงเรียกว่า  

ท้าวสุชัมบดี

ท้าวสักกะครอบครองราชสมบัติ เป็นอิสริยาธิบดีแห่งทวยเทพชั้นดาวดึงส์

ฉะนั้น จึงเรียกว่า ท้าวเทวานมินทะ (จอมเทพ เรียกสั้นว่า พระอินทร์)

ท้าวสกักะจอมเทพ เม่ือเป็นมนษุย์ในกาลก่อน ได้สมาทานประพฤตปิฏบัิตวิตัตบท 

๗ ประการ จึงเกิดเป็นท้าวสักกะ คือ

๑.  เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต

๒.  ประพฤตอ่ิอนน้อมถ่อมตนต่อผูเ้ป็นเชฏฐะ (ผูเ้จรญิคอืผูใ้หญ่) ในตระกลู 

 ตลอดชีวิต

๓.  มีวาจานุ่มนวลสุภาพตลอดชีวิต

๔.  มีวาจาไม่ส่อเสียดตลอดชีวิต

๕.  มีใจปราศจากความตระหน่ี ยินดีในการแจกจ่ายทาน ครอบครองเรือน 

 ตลอดชีวิต
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๖.  มีวาจาสัตย์จริงตลอดชีวิต

๗. ไม่โกรธแม้ว่าถ้าเกิดโกรธขึ้นก็ระงับได้ทันทีตลอดชีวิต๑

ธชัคคสูตร - ธรรมเครื่องขจัดควำมกลัว

เร่ือง เทวาสุรสงคราม ได้มีเล่าไว้ในคมัภร์ีชัน้บาลหีลายแห่ง เรือ่งมชีือ่เสยีงที่

ใช้สวดเป็นพระปริตคือ ธชัคคสูตร๒ (สูตรที่แสดงถึงยอดธง) มีความว่า

 สมัยเม่ือ พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในเชตวนารามของอนาถบิณฑิกะ

ใกล้กรงุสาวตัถ ีได้ตรสัเรือ่งเทวาสรุสงครามแก่ภกิษทุัง้หลาย มคีวามว่า เรือ่งเคยมมีา

แล้ว สงครามระหว่างเทพและอสรูได้เกดิประชดิตดิพนักนัขึน้ ท้าวสกักะจอมเทพเรยีก

ประชมุเทพช้ันดาวดึงส์ตรสัสัง่ว่า ถ้าเทพผูเ้ข้าสงครามพงึเกดิความกลัวความหวาดเสียว 

หรือความสะดุ้งขนพองสยองเกล้า ก็ให้มองดูยอดธงของพระองค์ ไม่เช่นนั้นก็ให้มอง

ดูยอดธงของเทวราชชื่อ ปชาบดี ไม่เช่นนั้นก็ให้มองดูยอดธงของเทวราชชื่อ วรุณ ไม่

เช่นน้ันก็ให้มองดูยอดธงของเทวราชชื่อ อีสาน ความกลัวความหวาดเสียวหรอืความ

ขนพองสยองเกล้ากจ็กัหายไป เม่ือพระพทุธองค์ได้ตรสัเล่าเร่ืองเทวาสุรสงครามในอดีต

ดัง่น้ีแล้ว กไ็ด้ตรสัน้อมเข้ามาทางพระพทุธศาสนาว่า เม่ือพวกเทพทีเ่ข้าสงครามมองดู

ยอดธงของท้าวสกักะจอมเทพ หรือของเทวราชอีกสามองค์นัน้ ความกลัว ความหวาดเสยีว

หรือความขนพองสยองเกล้าจักหายไปก็ได้ ไม่หายไปก็ได้ เพราะเหตุที่ท้าวสักกะ 

จอมเทพเองยังมิใช่ผู้ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ยังมีความกลัว ความหวาดเสียว 

ความสะดุ้ง ยังต้องพ่ายหนี ส่วนพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่า ถ้าท่านทั้งหลายไปอยู่ป่า  

ไปอยูโ่คนไม้ หรอือยูใ่นเรอืนว่าง จักพงึเกดิความกลัวความหวาดเสยีวหรือความขนพอง

สยองเกล้าขึน้ กพ็งึระลกึถงึพระองค์ หรอืระลกึถงึธรรม หรอืระลกึถงึสงฆ์ เมือ่ระลกึถงึ

อยู่ดั่งนี้ ความกลัวความหวาดเสียวหรือความขนพองสยองเกล้าจักหายไป เพราะเหตุ

ทีพ่ระตถาคตเป็นผูป้ราศจากราคะ โทสะ โมหะ เป็นผูไ้ม่กลวั ไม่หวาดเสยีว ไม่สะดุง้ 

ไม่พ่ายหนี

๑ ส�. สคา. ๑๕/๓๓๗/๙๑๒-๕.
๒ ส�. สคา. ๑๕/๓๒๐/๘๖๓-๖.
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พระสูตรนีม้ขีอ้น่าสงัเกตว่า มคี�าขึน้ตน้ว่า เรือ่งเคยมมีาแล้ว ใชข้ึน้ต้นเมือ่จะ

เล่าเรื่องแต่อดีตที่ล่วงมาแล้วนาน แสดงว่าเป็นเรื่องที่เล่ากันมานาน และการน�าเรื่อง

เก่ามาเล่าในคัมภีร์ชั้นบาลีทุกแห่ง จะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นก็ตาม ก็เพื่อสาธกธรรม 

ดัง่ทีเ่รยีกว่า นทิานสภุาษติ ในเรือ่งนีก้เ็ช่นเดยีวกนั น�าเรือ่งเทวาสรุสงครามตอนนีม้า

เล่าก็เพื่อสอนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า เป็นต้น ในเมื่อเกิดความกลัวขึ้น เช่นเดียวกับ

พวกเทพเมื่อเข้าสงครามกับอสูร เกิดความกลัวขึ้นก็ดูยอดธงของพระอินทร์ หรือของ

เทวราชรองลงมาทั้งหลาย (พระยอดธง น่าจะสร้างขึ้นตามนัยพระสูตรนี้)

ขันตธิรรม

ในสงครามคราวหนึง่ เวปจติตอิสรุนิทร์ สัง่พวกอสรูให้พยายามจบัพระอนิทร์

พนัธนาการมาอสรุบุร ีฝ่ายพระอินทร์กส็ัง่ให้ พวกเทพจบัเวปจติตอิสรุนิทร์พนัธนาการ

มาสธุมัมสภาเช่นเดียวกนั ในสงครามคร้ังนัน้ พวกเทพชนะอสรู จงึจบัเวปจติติอสรุนิทร์

พันธนาการมาสุธัมมสภา เวปจิตติอสุรินทร์เมื่อถูกพันธนาการ ๕ ต�าแหน่ง (มือสอง 

เท้าสอง และคอเป็นที่ห้า) ถูกน�าเข้ามายังสุธัมมสภา ก็บริภาษด่าพระอินทร์ด้วยถ้อย 

ค�าหยาบช้าต่าง ๆ ทั้งในขณะที่เข้าไปและออกมา

พระมาตลีเทพสารถีทูลถามพระอินทร์ว่า ทรงอดกลั้นได้เพราะกลัวหรือว่า

เพราะอ่อนแอ

พระอนิทร์ตรสัตอบว่า ทรงทนได้ไม่ใช่เพราะกลวั ไม่ใช่เพราะอ่อนแอ แต่วญิญู

เช่นพระองค์จะตอบโต้กับผู้พาลได้อย่างไร

พระมาตลีทูลว่า ผูพ้าลจะได้ก�าเริบถ้าไม่ก�าหราบเสีย เพราะฉะนัน้ ผูม้ปัีญญา

พึงก�าหราบผู้พาลเสียด้วยอาชญาอย่างแรง

พระอินทร์ตรัสว่า ทรงเห็นว่ารู้ว่าเขาโกรธแล้วมีสติสงบได้ นี่แหละเป็นวิธี 

ก�าหราบพาล

พระมาตลไีด้ทลูแย้งว่า ความอดกลัน้ดัง่นัน้มโีทษ คือ พาลเข้าใจว่าผูน้ีอ้ดกลัน้

เพราะกลัวเรา ก็ยิ่งข่ม เหมือนโคยิ่งหนีก็ยิ่งไล่
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พระอินทร์ก็คงตรัสยืนยันว่า พาลจะส�าคัญอย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของตน

ส�าคญัยิง่และไม่มีอะไรจะยิง่ไปกว่าขันต ิผูท้ีม่กี�าลงัอดกลัน้ต่อผูท้ีอ่่อนแอเรยีกว่ามขีนัติ

อย่างยิ่ง เพราะผู้ที่อ่อนแอ ต้องอดทนอยู่เองเสมอไป ผู้ที่มีก�าลังซึ่งใช้ก�าลังพาล  

(เช่นพาลตอบ) ไม่เรยีกว่ามกี�าลงั ส่วนผูท้ีมี่ก�าลงัซึง่มีธรรมคุม้ครอง ย่อมไม่มีกล่าวตอบ  

ผู้โกรธตอบผู้โกรธ หยาบมากไปกว่าผู้โกรธทีแรก ส่วนผู้ที่ไม่โกรธตอบผู้โกรธ ชื่อว่า

ชนะสงครามท่ีชนะได้ยาก ผู้ท่ีรู้ว่าเขาโกรธแต่มีสติสงบได้ ชื่อว่าประพฤติประโยชน์ 

ทัง้แก่ตนทัง้แก่ผูอ้ืน่ทัง้สองฝ่าย แต่ผู้ทีไ่ม่ฉลาดไม่รูธ้รรมกย่็อมจะเหน็ผูท่ี้รักษาประโยชน์

ตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายดั่งกล่าว ว่าเป็นคนโง่ไปเสีย

ในคัมภีร์เล่าเรื่องพระอินทร์และพระมาตลีโต้ตอบกันดั่งนี้แล้ว ก็กล่าวเป็น 

พุทธโอวาทต่อไปว่า ท้าวสักกะจอมเทพยังกล่าวสรรเสริญ ขันติ (ความอดทน) และ 

โสรัจจะ (ความเสงี่ยม) ภิกษุทั้งหลายก็พึงมีขันติโสรัจจะจึงจะงดงาม๑

เรื่องนี้สรรเสริญคุณของขันติ ในค�าโต้ตอบกันแฝงคติธรรมที่น่าพิจารณา คือ 

ถ้าดูอย่างผิวเผินก็รู้สึกเพียงว่าพระอินทร์ทรงมีขันติเป็นอย่างดี และทรงสรรเสริญคุณ

ของขันติต่าง ๆ แต่ก็ควรพิจารณาต่อไปว่า พระอินทร์ทรงใช้ขันติดั่งที่ตรัสสรรเสริญ

น้ันตอนไหน กจ็ะเหน็ได้ว่าทรงใช้ในตอนทีเ่ป็นผูช้นะแล้ว และเวปจติตอิสุรนิทร์ถูกจบั

มัดเข้ามาเฝ้าหมดก�าลังอ�านาจที่จะท�าอะไรได้ ได้แต่เพียงด่าอย่างคนแพ้หมดทางสู ้

ด้วยประการท้ังปวงเท่านัน้ พระอนิทร์ทรงใช้ขนัตใินตอนนีจ้งึเหมาะด้วยประการทัง้ปวง  

แต่ในตอนที่ท�าสงครามกันไม่ได้แสดงว่าพระอินทร์ตรัสสั่งให้ใช้ขันติ แต่ทรงสั่งให้รบ 

ให้ชนะและให้จบัเวปจติตอิสรุนิทร์พนัธนาการน�าเข้ามา ทัง้ทรงอบรมให้ใช้ความพยายาม

ดัง่จะเล่าต่อไป เร่ืองน้ีจงึมีคตแิฝงอยูถึ่งระยะเวลาทีค่วรจะใช้ธรรมข้อไหน ในเวลาไหน 

ส�าหรับในคดีโลก ถ้าใช้ธรรมไม่ถูกเวลาแล้วก็จะเสียประโยชน์

ในเทวาสรุสงครามครัง้หนึง่ เวปจิตตอิสรุนิทร์ชกัชวนท้าวสกักะให้เอาชนะกนั

ด้วยสุภาษิต (ธรรมยุทธ) ทั้งสองฝ่ายตกลงกันตั้ง ปาริสัชชะ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน 

(ท�านองอนญุาโตตุลาการกระมัง) เวปจติติอสุรนิทร์เสนอให้ท้าวสักกะทรงกล่าวข้ึนก่อน 

๑ ส�. สคา. ๑๕/๓๒๓/๘๖๗-๘๗๖.



288 รู้จักพระพุทธศาสนา

ฝ่ายท้าวสกักะทรงเสนอให้เวปจติตอิสรุนิทร์กล่าวขึน้ก่อน เพราะเป็นบพุพเทพ (เทพอยู่

มาก่อน)

เวปจิตติอสุรินทร์ได้กล่าวว่า พวกพาลพึงก�าเริบอย่างยิ่งถ้าไม่มีผู้ก�าหราบเสีย 

เพราะฉะนั้น ผู้ทรงปัญญาก็พึงก�าหราบพาลด้วยอาชญาอย่างแรง

ท้าวสกักะได้ตรสัว่า พระองค์ทรงเหน็ว่า รูว่้าเขาก�าเรบิ มสีตสิงบได้ นี่แหละ

เป็นวิธีก�าหราบพาล

เวปจิตติอสุรินทร์กล่าวว่า ตนเห็นว่าความอดกลั้นดั่งนั้นมีโทษ คือพาลเข้าใจ

ว่าผู้นี้อดกลั้นเพราะกลัวเราก็ยิ่งข่ม เหมือนโคยิ่งหนีก็ยิ่งไล่

ท้าวสกักะตรสัว่า พาลจะส�าคัญอย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของตนส�าคญัยิง่กว่า 

และไม่มอีะไรจะยิง่ไปกว่าขนัตเิป็นต้น เหมือนอย่างทีต่รสัตอบแก่พระมาตลเีทพสารถี

เมือ่เวปจติติอสุรนิทร์กล่าวจบคร้ังหนึง่ ๆ พวกอสรุะพากนัอนโุมทนา ฝ่ายพวก

เทพนิ่ง เมื่อท้าวสักกะตรัสจบคร้ังหนึ่ง ๆ พวกเทพพากันอนุโมทนา พวกอสุระนิ่ง  

ครั้นทั้งสองฝ่ายได้กล่าวจบแล้ว พวกปาริสัชชะของเทพและอสุระได้ลงความเห็นว่า  

ค�าของเวปจิตติอสุรินทร์เป็น ทุพภาษิต เพราะแนะน�าให้ลงทัณฑ์ให้ลงศาสตราวุธ 

ให้ทะเลาะวิวาทบาดหมาง ส่วนค�าของท้าวสักกะเป็น สุภาษิต เพราะแนะน�าให้ไม่ลง

ทัณฑ์ไม่ลงศาสตราวุธ ไม่ทะเลาะวิวาทบาดหมาง จึงตัดสินให้ท้าวสักกะชนะ๑

ควำมเพยีร

ในเทวาสรุสงครามคร้ังหนึง่ ท้าวสกักะตรสัอบรม สวุรีเทวบตุร ซึง่รบัเทวโองการ

ให้ยกไปรบอสรุะ แล้วประมาทละเลยเสยีถงึสามครัง้ว่า ผูท้ีไ่ม่มคีวามพากเพยีรพยายาม 

จะบรรลถึุงความสขุได้ในทีใ่ดกข็อให้ไปในทีน่ัน้เถิด และช่วยบอกให้พระองค์ไปในท่ีนัน้ด้วย

๑ ส�. สคา. ๑๕/๓๒๖/๘๗๗-๘๘๓.
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สุวีรเทวบุตรกราบทูลว่า ผู้ที่เกียจคร้านไม่ขยันหม่ันเพียร ไม่ท�ากิจท่ีควรท�า 

แต่ก็ได้รับความส�าเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนา ขอประทานพรอย่างนี้แก่ตน

ท้าวสกักะตอบว่า คนเกยีจคร้านบรรลถุงึความสขุอย่างยิง่ในทีใ่ด กใ็ห้สวุรีเทวบตุร

ไปในที่นั้นเอง และช่วยบอกให้พระองค์ได้ไปในที่นั้นด้วย

สวุรีเทวบุตรกย็งักราบทูลขอประทานพรเพือ่ให้ได้รบัความสขุ ชนดิทีไ่ม่มทีกุข์

โศกโดยไม่ต้องท�าอะไร

ฝ่ายท้าวสกักะตรสัว่า ถ้าจะมใีครด�ารงชวิีตอยู่โดยไม่ต้องท�าอะไรในทิศทางไหน 

นั่นเป็นทางนิพพานแน่ ให้สุวีรเทวบุตรไปและช่วยบอกพระองค์ให้ไปด้วย

อกีเรือ่งหนึง่ ท้าวสกักะทรงอบรมสรุมิเทวบตุร เพราะปรารภเหตเุช่นเดียวกนั 

พระพทุธเจ้าได้ทรงเล่าเรือ่งท้าวสักกะเป็นอดีตนทิานสาธกยกขึน้เตอืนภกิษุทัง้หลายว่า 

บวชแล้วกพ็ากเพยีรพยายามเพือ่ถงึธรรมทีย่งัไม่ถึง บรรลธุรรมทีย่งัไม่บรรล ุท�าให้แจ้ง 

ซึ่งธรรมที่ยังไม่ท�าให้แจ้งเถิด๑

ในสงครามระหว่างเทพและอสุระ ครัง้หนึง่หมู่ฤษีผูมี้ศลีมีกัลยาณธรรมคดิเห็นว่า 

พวกเทพตั้งอยู่ในธรรม ส่วนพวกอสูรไม่ตั้งอยู่ในธรรม จะพึงมีภัยจากอสุระ จึงพากัน

ไปหา สมัพรอสรุนิทร์ ขออภยัทักษิณาทาน (อภยัทาน) ฝ่ายสัมพรอสุรินทร์ได้กล่าวว่า 

ไม่ให้อภัยแก่พวกฤษีชั่วร้ายซึ่งคบท้าวสักกะ พากันมาขออภัยก็ดีแล้ว จะให้ภัยแก่ฤษี

พวกน้ีสกัท ี พวกฤษไีด้กล่าวสาปสมัพรอสรุนิทร์ว่า ภยัจงมแีก่ผูใ้ห้ภยั หว่านพชืเช่นใด 

ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ท�าดีย่อมได้ดี ท�าชั่วย่อมได้ชั่ว หว่านพืชแล้วก็จักเสวยผล  

ของพืชที่หว่านเอง ในราตรีนั้น สัมพรอสุรินทร์นอนผวาตื่นสะดุ้งหวาดเสียวขึ้น 

สามครั้ง พระอาจารย์กล่าวอธิบายว่า เพราะเหตุที่ถูกสาปจนนอนสะดุ้งดั่งนั้น จึงได้

ชื่อว่า เวปจิตติ สืบมา๒

๑ ส�. สคา. ๑๕/๓๑๗/๘๔๗-๘๕๔.
๒ ส�. สคา. ๑๕/๓๓๒/๘๙๙-๙๐๔.
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ในบางคราว ทั้งสองฝ่ายก็สงบสงครามกันและไปด้วยกัน แต่ก็ยังคงมีความ

คิดเห็นและความประพฤติต่างกัน

ครัง้หนึง่ท้าวสกักะทรงด�ารว่ิาไม่ควรประทษุร้ายศตัร ู เวปจติติอสุรนิทร์ทราบ

พระด�ารินั้นด้วยใจ จึงเข้าไปหาท้าวสักกะ ณ ที่ประทับท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็น

แต่ไกล ตรัสสั่งให้เวปจิตติอสุรินทร์หยุด ตรัสว่าทรงจับได้ (ว่าลอบเข้ามา) แล้ว  

เวปจิตติอสุรินทร์จึงถามว่า ท้าวสักกะทรงละความคิดเดิมว่าจะไม่ท�าร้ายศัตรูเสียหรือ 

ท้าวสักกะตรัสให้เวปจิตติอสุรินทร์สบถก่อนว่าจะไม่ท�าร้าย เวปจิตติอสุรินทร์จึงสบถ

ว่าบาปของผู้กล่าวเท็จ บาปของผู้กล่าวร้ายพระอริยเจ้า บาปของผู้ประทุษร้ายมิตร  

บาปของผู้อกตัญญู ขอให้บาปนั้นทั้งหมดจงตกต้องผู้ประทุษร้ายต่อท้าวสักกะ๑

ในบางครัง้ ท้าวสกักะและเวปจติตอิสรุนิทร์ไปเฝ้าพระพทุธเจ้าด้วยกนัในวหิาร 

ส�าหรบัประทบัพักกลางวนั ต่างยืนพิงพาหาประตอูงค์ละข้าง ทัง้สองต่างได้กล่าวภาษติถวาย 

พระพทุธเจ้าสรรเสรญิความเพยีรพยายามจนกว่าจะส�าเรจ็ประโยชน์ แต่ค�าของพระอนิทร์ 

กล่าวแกมสรรเสริญขันติ๒

ครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารส�าหรับประทับพักกลางวัน 

ท้าวสกักะและสหมับดพีรหมเข้าไปเฝ้า ยนืพงิพาหาประตอูงค์ละข้าง ท้าวสักกะกราบทลู

ขอให้ทรงหม่ันจาริกเท่ียวไปในโลก เพราะทรงมีจิตวิมุตติดีแล้ว เหมือนดวงจันทร์ 

วนั ๑๕ ค�า่ ส่วน สหัมบดพีรหมกราบทูลขอให้ทรงหมัน่จารกิเทีย่วไปแสดงธรรมในโลก 

เพราะผู้รู้ธรรมจักมี๓

ในบางครัง้ ท้าวสกักะและเวปจติตอิสริุนทร์ไปหาฤษผีูม้ศีลีมกีลัยาณธรรมด้วยกนั 

เวปจติติอสรุนิทร์สวมรองเท้า คาดขรรค์กัน้ร่ม เข้าสู่อาศรมทางยอดประตดูนิเฉียดหมู่

ฤษโีดยไม่เคารพ ฝ่ายท้าวสกักะถอดฉลองพระบาท ประทานพระขรรค์แก่เทพอืน่ลดฉัตร 

๑ ส�. สคา. ๑๕/๓๒๙/๘๘๗-๙.
๒ ส�. สคา. ๑๕/๓๒๙/๘๘๗-๘๙๔.
๓ ส�. สคา. ๑๕/๓๔๒/๙๒๕-๗.
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เข้าไปสู่อาศรมทางประตู ยืนประคองอัญชลีไปทางหมู่ฤษีในท่ีใต้ลม หมู่ฤษีได้ขอให้ 

ท้าวสกักะถอยออกไปจากทศิทางท่ีลมจะโชยกลิน่กายของพวกฤษีไป ท้าวสักกะตรสัว่า 

ทรงประสงค์กลิน่ท่ีลมโชยไปจากกายของฤษเีหมอืนอย่างทรงประสงค์มาลาดอกไม้งาม

บนศีรษะ พวกเทพไม่เห็นว่าปฏิกูลในกลิ่นกายฤษี๑

ครั้งหน่ึง เวปจิตติอสุรินทร์ป่วยหนัก ท้าวสักกะเสด็จไปเยี่ยมถามอาการไข้ 

เวปจติติอสรุนิทร์ขอให้ท้าวสกักะทรงช่วยเยยีวยารกัษา ฝ่ายท้าวสกักะกท็รงขอให้เวป-

จติตอิสรุนิทร์บอก สมัพริมายา (มายามนต์ชือ่ว่าสมัพร ิเป็นมายามนต์ของอสรุะกระมงั) 

ท้าวเวปจติตอิสรุนิทร์ขออนุญาตพวกอสรุะ แต่พวกอสรุะห้ามไม่ให้บอก เวปจติตอิสรุนิทร์

จึงกล่าวผรุสวาทให้ท้าวสักกะไปนรก๒

ยังมีเรื่องเบ็ดเตล็ด เช่นครั้งหนึ่ง ท้าวสักกะเตรียมจะทรงเทพรถเสด็จทอด

พระเนตรอุทยาน เมือ่เสดจ็ลงจากเวชยนัตปราสาท ทรงประคองอญัชลนีอบน้อมไปใน

ทศิทัง้ปวง เม่ือพระมาตลีเทพสารถทูีลถาม ตรสัตอบว่า ทรงนอบน้อมบรรพชติผูม้ศีลี

บริสุทธิ์ มีจิตตั้งมั่นประพฤติพรหมจรรย์ และทรงนอบน้อมคฤหัสถ์ที่ท�าบุญ มีศีล  

เลีย้งดภูรรยาโดยธรรม บางครัง้เม่ือเสด็จลงจากเวชยันตปราสาท ทรงนมสัการพระพทุธเจ้า 

บางครั้งทรงนมัสการพระสงฆ์๓

ควำมไม่โกรธ

เร่ืองเกี่ยวกับความไม่โกรธ ได้มีเล่าไว้หลายเรื่อง เช่น ครั้งหนึ่งท้าวสักกะ

เข้าไปเฝ้าพระพทุธเจ้า กราบทลูถามว่า ฆ่าอะไรได้อยู่เป็นสุข ฆ่าอะไรได้ไม่โศก พระองค์

โปรดให้ฆ่าอะไรเพียงข้อเดียว ตรัสตอบว่า ฆ่าความโกรธ

๑ ส�. สคา. ๑๕/๓๓๑/๘๙๕-๘.
๒ ส�. สคา. ๑๕/๓๕๐/๙๕๐-๑.
๓ ส�. สคา. ๑๕/๓๔๓/๙๒๘-๙๓๒.
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ครัง้หนึง่ มยีกัษ์ตนหนึง่ผวิพรรณเศร้าหมอง รปูร่างน่าเกลยีด ขึน้ไปนัง่บนอาสนะ

ของท้าวสักกะ พวกเทพชั้นดาวดึงส์พากันโพนทนาติเตียน แต่ย่ิงโพนทนาติเตียน  

ยักษ์นั้นก็ยิ่งงามยิ่งผ่องใส จนพวกเทพพากันประหลาดใจว่าจะเป็น ยักษ์กินโกรธ  

ท้าวสักกะทรงทราบแล้วได้เสด็จเข้าไป ทรงท�าผ้าเฉวียงพระอังสะข้างซ้าย ทรงคุก 

พระชาณมุณฑลเบือ้งขวาลงบนพืน้ดนิ (พรหมชาณกุะ คกุเข่าท่าพรหม) ทรงประคองอญัชลี 

(เหนอืพระเศยีร) ประกาศพระนามของพระองค์ข้ึน ๓ ครัง้ ว่าพระองค์คอืท้าวสกักะจอมเทพ 

ยักษ์น้ันก็มีผิวพรรณเศร้าหมอง รูปร่างน่าเกลียดย่ิงขึ้นจนหายไปในท่ีนั้น ท้าวสักกะ

ข้ึนประทบับนอาสนะของพระองค์แล้วตรัสอบรมพวกเทพ สาธกพระองค์เองว่า พระองค์

ไม่ทรงโกรธมาช้านาน ความโกรธไม่ตัง้ติดในพระองค์ แม้จะโกรธชัว่วบูเดยีวกไ็ม่กล่าว

ผรุสวาจา พระองค์ทรงข่มตนได้

ครั้งหนึ่ง ท้าวสักกะได้กล่าวอบรมเทพชั้นดาวดึงส์ว่า ให้มีอ�านาจเหนือ 

ความโกรธ อย่าจดืจางในมติร อย่าต�าหนผิูไ้ม่ควรต�าหน ิอย่ากล่าวส่อเสียด ความโกรธทบั

บดคนบาปเหมือนภูเขา

อกีครัง้หนึง่ ท้าวสกักะได้ตรสัอบรมพวกเทพชัน้ดาวดงึส์ว่า อย่าให้ความโกรธ

ครอบง�า อย่าโกรธตอบผู้โกรธ ความไม่โกรธและความไม่เบยีดเบยีนมอียูใ่นพระอรยิะ

ทั้งหลายทุกเมื่อ ส่วนความโกรธทับบดคนบาปเหมือนภูเขา

อดตีชำตขิองเทวดำ

ยังมีเร่ืองที่เกี่ยวกับพระอินทร์ที่น่าน�ามาเล่ารวมไว้ด้วย เรื่องแรกเล่าไว้ใน 

สักกสงัยตุและในบาลอีทุาน มีเค้าเป็นเรือ่งเดียวกนั จะเกบ็เรือ่งในบาลอีทุาน๑ มาเล่าก่อน 

มีความย่อว่า 

๑ ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๕/๑๑๒-๔.
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 สมยัเมือ่พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยู่ทีพ่ระเวฬวัุนใกล้กรงุราชคฤห์ มีชาย

คนหนึ่งเป็นโรคเรื้อน เป็นคนยากจนแร้นแค้นแสนเข็ญ ช่ือว่า สุปปพุทธะ ชื่อนี้ก็ 

ฟังดีอยู่ แปลว่าตื่นแล้วด้วยดี แต่อรรถกถาไขความว่า ในคราวท่ีก�าลังเป็นโรคเรื้อน

อย่างแรงจนถึงเน้ือหลุด นอนร้องครวญครางอยู่ตามถนนตลอดคืน ท�าให้คนไม่เป็น 

อันหลับอันนอน เสียงร้องครวญครางนั้นปลุกคนให้ต่ืนอยู่ไม่ได้หลับสบาย จึงได้ชื่อ

อย่างน้ัน ในความหมายว่า ปลุกคนอื่นให้ตื่นจากการหลับสบาย วันหนึ่งพระผู้มี 

พระภาคเจ้าประทับนั่งแสดงธรรมแก่หมู่ชนกลุ่มใหญ่ สุปปพุทธะมองเห็นแต่ไกล  

คดิว่าคนประชมุกันอยู่เป็นอันมาก จะมีอาหารอะไรแบ่งให้บ้างเป็นแน่ จะต้องได้อาหาร

อะไรในที่นั้นบ้าง จึงเดินตรงเข้าไป ก็ได้เห็นว่าเขาก�าลังฟังธรรมกัน และพระพุทธเจ้า

ก�าลงัทรงแสดงธรรมกห็มดหวงัในอาหาร แต่กเ็กดิอยากจะฟังธรรมบ้าง จงึนัง่ลงฟังใน

ที่ส่วนข้างหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูบริษัททั้งหมดในพระหฤทัย ทรงทราบด้วย 

พระญาณว่า ชายโรคเรื้อนผู้นี้เป็นภัพพบุคคล คือผู้ที่สมควรจะรู้ธรรมได้ จึงทรงมุ่ง

สปุปพทุธะชายโรคเรือ้น ทรงแสดงอนปุพุพกิถาต่อด้วยอรยิสจัจ์ ๔ จบแล้ว สปุปพทุธะ 

ได้ดวงตาเห็นธรรม กราบทูลสรรเสริญพระธรรมและแสดงตนเป็นอุบาสก ถึงพระผู้มี

พระภาคเจ้า พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ เป็นสรณะตลอดชีวิต ได้ถวายอภิวาทท�า

ประทักษิณคือเวียนขวาหลีกออกไป สุปปพุทธะออกไปไม่นานนักก็ถูกแม่โคลูกอ่อน 

ขวิดตาย

พวกภิกษุได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลถามคติเบื้องหน้าของสุปปพุทธะ 

ตรัสตอบว่า สุปปพุทธะเป็นโสดาบัน มีสัมโพธิ (ความตรัสรู้) เป็นเบื้องหน้า ภิกษุรูป

หน่ึงกราบทูลถามอีกว่า เหตุใดสุปปพุทธะจึงเป็นคนยากจนแร้นแค้นแสนเข็ญ ตรัส

ตอบว่า สุปปพุทธะได้เคยเป็นลูกเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นี้ วันหนึ่งออกไปชมสวน  

ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า ตครสิขี เดินบิณฑบาตอยู่ในนคร ได้เกิด 

ความคิดหมิ่นขึ้นว่า คนขี้เรื้อนนี้เป็นใครเที่ยวเพ่นพ่านอยู่ ได้ถ่มน�้าลาย เดินหลีก 

หันซ้ายให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าไป ซ่ึงเป็นการจงใจแสดงกิริยาหมิ่นไม่เคารพ (เป็น

ธรรมเนียมว่า ท�าประทักษิณเป็นกิริยาเคารพ คือ เวียนขวาในโอกาสที่ลากลับ หรือ 

ให้เบือ้งขวาของตนในโอกาสทีเ่ดนิหลกีกนั คอืตนเองถอืเอาทางซ้าย ให้ทางขวาแก่ท่าน

ที่เคารพ แต่ถ้าตนเองถือเอาทางขวามือของตนให้ทางซ้ายของตนแก่ท่าน ก็เป็นกิริยา
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หมิ่นไม่เคารพ บาลีว่า อปพฺยามโต กริตฺวา) สุปปพุทธะไหม้อยู่ในนิรยะช้านาน  

เพราะวิบากที่เหลือของกรรมนั้น จึงได้เป็นมนุษย์ยากจนแร้นแค้นแสนเข็ญในกรุง

ราชคฤห์นี ้สุปปพุทธะอาศัยธรรมวนัิยท่ีพระตถาคตทรงประกาศ มศีรัทธา สมาทาน ศลี 

สุตะ จาคะ ปัญญาแล้ว จึงไปเกิด เป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงส์ รุ่งเรืองด้วยวรรณะ

และยศ ยิง่กว่าเทพอืน่ ๆ ในดาวดงึส์นัน้ พระพทุธเจ้าได้ทรงเปล่งพระอทุานนีใ้นเวลานัน้ 

มคีวามว่า บัณฑติ เม่ือมีเพียรบากบ่ัน ก็ควรเว้นบาปทัง้หลายในชีวโลกเสยี เหมอืนคน

มีจักษุเว้นทางที่ขรุขระเสียฉะนั้น

ใน สกักสังยตุ๑ เล่าต่อไปในภาคสวรรค์ แต่มไิด้ระบชุือ่ว่า ได้เคยมบีรุษุผูห้นึง่

ในกรุงราชคฤห์นี้ เป็นมนุษย์ยากจนแร้นแค้นแสนเข็ญ ได้มีศรัทธา ศีล เป็นต้น  

ตายแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ รุ่งเรืองย่ิงกว่าเทพอื่น ๆ เหมือนดั่งกล่าวไว้ใน

บาลีอุทานนั้น ฝ่ายเทพชั้นดาวดึงส์ก็พากันพูดค่อนขอดแคะไค้ ล�าเลิกภาวะเมื่อครั้ง

เป็นมนุษย์ยากจน แต่มาเกิดเป็นเทพรุ่งเรืองเกินเทพอื่น ๆ ท้าวสักกเทวราชได้ทรง

เรยีกเทพชัน้ดาวดงึส์มาทรงชีแ้จงว่า อย่าได้ค่อนขอดเทวบตุรนีเ้ลย เพราะเมือ่เธอเป็น

มนุษย์ในชาติก่อนได้สร้างสมศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ในพระธรรมวินัยท่ี 

พระตถาคตพระพุทธเจ้าประกาศ แล้วจึงมาบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายของ 

ทวยเทพชั้นดาวดึงส์ รุ่งเรืองด้วยวรรณะและยศยิ่งกว่าเทพอื่น ๆ ท้าวสักกเทวราชได ้

ตรัสธรรมภาษิตอบรมเทพชั้นดาวดึงส์ต่อไปว่า ผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นดีไม่หวั่นไหวใน 

พระตถาคตเจ้า มีศีลงดงามซึง่พระอรยิเจ้าประสงค์ยกย่อง มคีวามเลือ่มใสในพระสงฆ์ 

และมีทัสสนะคือความเห็นท่ีตรง หมู่บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่า ไม่ยากจน ชีวิตของผู้นั้น 

ไม่เปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้น ผู้ทรงปัญญาเม่ือระลึกถึงค�าสั่งสอนของพระพุทธะ 

ทัง้หลาย ก็ควรหมั่นประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใสความเห็นธรรมกันเถิด

ในอรรถกถา๒ แห่งสังยุตน้ีเล่าอดีตชาติของเทวบุตรนั้นก่อนแต่มาเกิดเป็น 

เทวบตุรว่าเป็นคนเขญ็ใจชือ่ว่าสปุปพุทธะ ด�าเนนิเนือ้เรือ่งเหมอืนในบาลอีทุาน แต่เล่า

แปลกไปว่า ชาวเมืองสร้างมณฑปใหญ่ในที่กลางนคร นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้า

๑ ส�. สคา. ๑๕/๓๓๙/๙๑๗-๙.
๒ สา. ป. ๑/๔๑๑.
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เป็นประมขุไปเสวย และได้ให้อาหารแก่สปุปพทุธะบริโภคจนหายหวิโหย อิม่หน�าส�าราญ

รวมจิตแน่วแน่ได้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจจ์ อนุโมทนาภัตตทานของชาวเมือง 

คร้ังน้ัน สปุปพทุธะฟังแล้วได้โสดาปัตตผิล และได้เล่าบพุพกรรมของสุปปพทุธะผดิไป

จากบาลีอุทานว่า เมื่อครั้งเป็นราชาครองกรุงพาราณสี แห่งกาสิการัฐ เสด็จเลียบท�า

ประทกัษณิพระนคร ทรงประมาทหมิน่พระปัจเจกพทุธเจ้า คล้ายกบัท่ีเล่าในบาลอีทุาน 

(แต่ในบาลีอุทานว่าเป็นบุตรเศรษฐี)

ในอรรถกถาอทุาน๑ เล่าเรือ่งพสิดารออกไปอีกว่า เม่ือสุปปพทุธะฟังเทศน์จบ 

ได้บรรลุคุณพิเศษแล้ว ปรารถนาจะกราบทูลแด่พระศาสดา แต่ก็ไม่อาจจะฝ่าฝูงชน

เข้าไปได้ ครั้นมหาชนพากันตามส่งเสด็จพระศาสดากลับไปวัดแล้ว ก็ได้ตรงไปวัด  

ในขณะนั้นท้าวสักกเทวราชทรงทราบ ทรงใคร่จะทดลองสอบสวน จึงเสด็จไปปรากฏ

พระองค์ในอากาศ ตรัสว่า สุปปพุทธะเป็นคนยากจนแร้นแค้นแสนเข็ญ พระองค์ 

จักประทานทรัพย์นับไม่ถ้วน ขอแต่เพียงว่าให้สุปปพุทธะจงพูดว่า พระพุทธเจ้าไม่ใช่

พระพุทธเจ้า พระธรรมไม่ใช่พระธรรม พระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ เราเลกิกนัทกีบัพระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ ฝ่ายสุปปพุทธะได้ถามว่า ผู้ที่ลอยพูดอยู่นั่นเป็นใคร เมื่อได้ฟัง 

ค�าตอบว่า คือท้าวสักกเทวราช จึงกล่าวว่า ท้าวสักกเทวราชเป็นอันธพาลไม่มีละอาย 

ซึ่งมากล่าวค�าที่ไม่ควรกล่าวอย่างนี้ ไม่ใช่ผู้ท่ีควรจะกล่าวกับตน เหตุไฉนท้าวสักกะ 

จึงกล่าวว่า ตนเป็นทคุคตะเขญ็ใจไร้มติรญาต ิกต็นเป็นบตุรโอรส พระพทุธเจ้า ผูเ้ป็น

นาถะของโลก จงึไม่เป็นทุคคตะเขญ็ใจไร้มิตรญาต ิโดยทีแ่ท้ ตนบรรลุความสุขอย่างยิง่

แล้ว ทั้งตนเป็นคนม่ังมีทรัพย์มาก ยกพระพุทธภาษิตขึ้นกล่าวว่า ทรัพย์คือศรัทธา 

ทรัพย์คือศีล ทรัพย์คือหิริ (ความละอายหรือรังเกียจบาป) ทรัพย์คือโอตตัปปะ  

(ความกลัวเกรงบาป) ทรัพย์คือสุตะ (ความสดับศึกษา) ทรัพย์คือจาคะ (การสละ) 

ทรพัย์คอืปัญญา เป็นท่ีครบเจด็ ทรพัย์เหล่านีม้แีก่ผูใ้ด เป็นสตรหีรอืบรุษุกต็าม บณัฑติ

ทั้งหลายกล่าวว่าผู้นั้นไม่ยากจน ชีวิตของผู้นั้นไม่เป็นโมฆะ (เปล่าประโยชน์)

๑ สุปฺปพุทฺธกุฏฺ ิวตฺถุ ธมฺมปท. ๓/๑๒๘-๙.
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ท้าวสกักะล่วงหน้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทลูค�าทีโ่ต้ตอบกนัทัง้หมดพระพุทธเจ้า

ตรัสว่า ท้าวสักกะตั้งร้อยตั้งพันองค์ก็ไม่อาจจะท�าสุปปพุทธะให้พูดปฏิเสธ พระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ได้ ฝ่ายสปุปพทุธะไปถึงวิหารแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบทลู 

คุณวิเศษที่ตนได้บรรลุ ออกจากที่เฝ้ากลับไปก็ถูกแม่โคขวิดสิ้นชีวิต

เรือ่งพระอินทร์มาทดลองน�า้ใจนีใ้ห้คตว่ิา ผูท้ีเ่หน็ธรรมในพระพทุธศาสนาแล้ว 

ย่อมมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยไม่มีเปล่ียนแปลง อย่างท่ีพูดกันในค�าไทยเก่า ๆ  

ว่าถึงจะมพีระอินทร์มาเขยีว ๆ กไ็ม่เปล่ียนใจ ไม่ต้องกล่าวถงึเทวดามนษุย์อืน่ ๆ ทัง้นี้ 

เพราะมีอริยทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์ทางใจบริบูรณ์แล้ว และได้มองเห็นแล้วว่าเป็นสิ่ง

ประเสรฐิกว่าทรพัย์ภายนอกท้ังหมด แม้จะเป็นสมบตัจิกัรพรรด ิอรยิทรพัย์นีไ้ด้มาจาก

พระพทุธเจ้า หรอืได้เนือ่งมาจากพระพทุธเจ้า ซึง่ทรงเป็นผูค้้นพบและได้ประทานไว้แก่โลก 

ฉะนั้น จึงไม่ใช่วิสัยของผู้เห็นธรรมจะปฏิเสธพระรัตนตรัยได้เลย ใคร ๆ ก็ไม่อาจจะ

มาเปลีย่นใจให้ออกห่างไปจากพระรตันตรยัได้ ถึงแม้จะยากจนทีสุ่ด และมีผูน้�าทรพัย์

นับไม่ถ้วนมาล่อ ดั่งเรื่องสุปปพุทธะนี้

พระเจ้ำมันธำตุรำช

ค�าว่า สักกะ เป็นต้น ที่เรียกกันเป็นพื้นว่า พระอินทร์ นั้นเป็นชื่อ ต�าแหน่ง 

ของเทวราชผูค้รองสวรรค์ช้ันดาวดงึส์ ซ่ึงองค์หนึง่จตุไิปแล้วกม็อีกีองค์หนึง่เกดิขึน้มาแทน 

สืบต่อกันไปดั่งนี้ไม่ขาดสาย ดั่งมีเรื่องเล่าใน มันธาตุราชชาดก๑
 ว่า ในครั้งปฐมกัลป์ 

เมื่อมนุษย์มีอายุยืนนานนับไม่ถ้วน (อสงไขย) พระเจ้ามันธาตุ ซึ่งสืบต่อพระวงศ์ตรง

มาจาก พระเจ้ามหาสมมตราช ผู้ทรงเป็นพระราชาองค์แรกของโลก ได้เป็นพระเจ้า

จกัรพรรดิครองโลกนับเป็นองค์ท่ี ๘ พระเจ้ามนัธาตมุฤีทธานภุาพมาก ครองโลกมนษุย์

อยูน่านจนเบือ่แล้วกข็ึน้ไปครองสวรรค์ชัน้จาตมุหาราช ท้าวมหาราชทัง้ ๔ องค์กต้็อนรับ

ยอมให้ครอบครอง พระเจ้ามันธาตุครองสวรรค์ชั้นแรกนี้ นานเข้าก็เบื่ออีก จึงขึ้นไป

๑ ชาตก. ๔/๔๗-๕๒.
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สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ท้าวสักกะก็ทรงต้อนรบัแบ่งดาวดงึส์ให้ครองกึง่หนึง่ พระเจ้ามนัธาตุ

ครองดาวดงึส์อยูน่าน ท้าวสกักะจตุไิปและเกดิขึน้ใหม่องค์แล้วองค์เล่าถึงสามสิบหกองค์  

ก็เกิดเบือ่ทีจ่ะครองเพยีงกึง่เดยีว คิดจะปลงพระชนม์ท้าวสกักะ เพ่ือจะครองสวรรค์ชัน้

ดาวดงึส์ทัง้หมด แต่ธรรมดาว่าท้าวสกักะไม่มใีครจะปลงพระชนม์ได้ ความคดิปรารถนา

ของพระเจ้ามนัธาตเุป็น ตณัหา (ความทะยานอยากดิน้รน) เป็นมูลแห่งวิบัติท�าให้อายุสัน้ 

ท�าให้แก่ แต่เป็นธรรมดาว่าสรีระมนุษย์ไม่แตกท�าลายในเทวโลก คือไม่ตายทิ้งซากไว้

บนสวรรค์ พระเจ้ามันธาตุจึงตกจากสวรรค์ ลงมาผทมเป็นวาระสุดท้ายในพระราช

อุทยาน เมือ่ราชตระกลูได้ทราบพากนัมาเฝ้าแวดล้อม มรีบัส่ังให้ประกาศแก่มหาชนว่า 

พระองค์คือมันธาตุมหาราช พระจักรพรรดิราชของโลก พระราชาในสวรรค์ชั้น 

จาตุมหาราชิกา พระราชาในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ ครองสวรรค์ชั้นนั้นอยู่สามสิบหกชั่ว

อายทุ้าวสกักะ กท็�าตณัหาให้เตม็ไม่ได้ ต้องตกลงมาจากสวรรค์สิน้พระชนม์ ครัน้รับสัง่

ไว้ให้ประกาศดั่งนี้แล้ว ก็สิ้นพระชนม์ไปตามกรรม

ชาดกเรือ่งนี ้ท่านเล่าไว้เพ่ือแสดงโทษของ ตณัหา ว่าไม่มใีครท�าให้อิม่ให้เตม็ได้ 

เหมือนอย่างมหาสมุทรไม่มีอิ่มน�้า ไฟไม่มีอิ่มเชื้อ เมื่อท่านเล่าชาดกนี้แล้ว ก็ได้แสดง

เป็นพระพุทธภาษิตความว่า จันทร์และอาทิตย์ส่องสว่างไปตลอดทิศเพียงใด หมู่สัตว์

ที่อาศัยแผ่นดินตลอดทิศเพียงน้ัน ล้วนเป็นข้าแผ่นดินของพระเจ้ามันธาตุทั้งหมด 

(พระองค์มบีญุญานภุาพ ปรบพระหัตถ์ให้ฝนกหาปณะตกลงได้) ความอิม่ในกามทัง้หลาย 

ด้วยฝนคือกหาปณะ ย่อมไม่มี (จึงทะยานขึ้นไปครองสวรรค์สองชั้น เมื่อคิดทะยาน

เกินวิสัยขึ้นไปอีกจึงร่วงลงมา) บัณฑิตรู้อย่างนี้ว่า กามทั้งหลายมีความน่ายินดีน้อย  

มทีกุข์มาก จึงไม่ตดิใจยินดีในกามท้ังหลาย แม้ทีเ่ป็นทพิย์ สาวกของพระสมัมาสมัพทุธะ

ย่อมยินดีในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา นอกจากได้คติธรรมดั่งกล่าว ยังได้คติความเชื่อว่า

ค�าว่า สักกะ เป็น ต�าแหน่ง ผู้ครองสวรรค์ชั้นนี้ทุกกาลสมัย ใครมีบุญขึ้นไปครอง 

กเ็รยีกว่าสกักะทุกองค์ ตัง้แต่ปฐมกลัป์ของโลกกเ็รยีกอย่างนี ้ ส่วนท้าวสักกะทีก่ล่าวถงึ 

ว่าเสด็จมาเก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย เป็นองค์ที่มฆมาณพไปเกิด  

ดั่งเล่าในบาลีสักกสังยุตที่เก็บมาเล่าไว้แล้ว
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ต�ำแหน่งท้ำวสักกะ - พระอนิทร์

เรือ่งต�าแหน่งท้าวสกักะหรอืพระอินทร์ เป็นต�าแหน่งราชาแห่งสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์

นั้น ยังได้อ้างใน วิสัยหชาดกอรรถกถา๑ เล่าเรื่องท้าวสักกะในสมัยดึกด�าบรรพ์ก่อน

พุทธกาลนานไกล แต่ท้าวสักกะองค์น้ีดูจะหวงต�าแหน่งอยู่มาก จนถึงเกรงว่ามนุษย์ 

ผู้ตั้งหน้าท�าความดีจะคิดแย่งต�าแหน่ง ความย่อมีว่า

มีเศรษฐีผู้หนึ่งในกรุงพาราณสี ชื่อว่า วิสัยหะ เป็นคนใจบุญ ถือศีล ๕  

มีอัธยาศัยยินดีในทานการบริจาค ตั้งโรงทานที่ประตูเมืองทั้ง ๔ ที่กลางเมืองและ 

ทีนิ่เวศน์ของตน  ละทรพัย์บรจิาคทานมีจ�านวนมากมายทกุ ๆ วนั ร้อนถงึท้าวสกักเทวราช 

(น้ีเป็นส�านวนไทย ส่วนส�านวนมคธว่าภพของท้าวสักกะหวั่นไหวด้วยอานุภาพทาน 

แท่นปัณฑกุมัพลศิลาอาสน์ของเทวราชแสดงอาการร้อน) ท้าวเธอทรงสอดส่องค้นหาว่า 

ใครหนอคดิจะท�าพระองค์ให้เคล่ือนจากฐานะ (ต�าแหน่ง) กไ็ด้ทรงเห็นเศรษฐผีูบ้รจิาคทาน

เป็นการใหญ่ ซึ่งชะรอยว่าจะหวังให้ทานนี้ส่งผลให้พระองค์หลุดจากต�าแหน่ง แล้วขึ้น

มาเป็นท้าวสกักะเสยีเอง จ�าทีพ่ระองค์จะบนัดาลให้ทรพัย์สนิของเศรษฐนีัน้หายไปให้หมด 

ให้เศรษฐีกลายเป็นทุคคตะเข็ญใจ ไม่มีอะไรจะท�าทานต่อไปได้ ท้าวเธอทรงด�าริอย่าง

นี้แล้ว ก็ทรงบันดาลให้ทรัพย์ทุกอย่างตลอดถึงทาส กรรมกรผู้คนทั้งปวงของเศรษฐี

อนัตรธานไปท้ังสิน้ ไม่มีเหลือสกัสิง่หน่ึงสกัคนหนึง่ ผูจ้ดัการทานจงึมาแจ้งให้เศรษฐทีราบ 

ฝ่ายเศรษฐเีมือ่ได้ทราบดัง่นัน้ กส่ั็งให้ภรยิาค้นหาสิง่อะไรท่ีจะท�าทานท่ัวบ้าน กไ็ม่มอีะไร 

ให้เปิดคลงัค้นหากไ็ม่พบอะไร ว่างเปล่าไปทัง้นัน้ เศรษฐกีไ็ม่ย่อท้อ คดิจะท�าทานให้จงได้ 

จึงชวนภริยาคว้าเคียว ตะกร้า และเชือก ที่เผอิญมีคนตัดหญ้าขายคนหนึ่งมาทิ้งไว้  

ตรงไปที่ดงหญ้าช่วยกันเกี่ยวหญ้าไปขาย ได้ทรัพย์มาแล้วก็ท�าทานแก่ยาจก วณิพกผู้

มาขอจนหมดทรัพย์ที่ได้จากการขายหญ้าเรื่อยมาเป็นเวลาหลายวัน เศรษฐีเป็นคน

สุขุมาลชาติ เคยสุขสบาย เมื่อมาต้องตรากตร�าท�างานเป็นกรรมกรและอดอยาก  

ก็หมดก�าลังลงทุกที แต่ก็ใจแข็ง มีความตั้งใจแรง อดทนเกี่ยวหญ้าขายท�าทานติดต่อ

กันไปได้จนถึงวันที่ ๗ ก็เป็นลมล้มฟุบลงบนกองหญ้า

๑ ชาตก. ๔/๓๘๘-๓๙๒.



299สวรรค์ ในค�ำสอนของพระพุทธศำสนำ

ฝ่ายท้าวสักกะได้ทรงเฝ้าติดตามสังเกตดูอยู่ ทรงเห็นว่าเศรษฐีไม่ยอมเลิก 

ท�าทานด้วยวิธีที่ทรงบันดาลให้ทรัพย์หายไปนั้นแน่ จึงทรงบันดาลให้เศรษฐีได้เห็น

พระองค์ลอยอยู่ในอากาศในขณะนั้น ตรัสขึ้นว่า ก่อนแต่นี้ เศรษฐีได้ให้ทานจึงได้สิ้น

เนื้อประดาตัว ถ้าว่าต่อแต่นี้ไปจะไม่ให้ทาน เก็บรวบรวมไว้ก็จะต้ังโภคสมบัติขึ้นได้ 

เศรษฐถีามทราบว่าเป็นท้าวสกักะ แทนท่ีจะตืน่เต้นเชือ่ฟังกลบัคดิหมิน่ว่า ไฉนท้าวสกักะ

ซึ่งขึ้นไปเกิดเป็นท้าวสักกะได้เพราะความดีจึงมาห้ามไม่ให้ท�าความดี จึงได้กล่าวตอบ

ยนืยนัว่า ปวงบณัฑติกล่าวว่า อารยชนคนเจริญแม้ยากแค้นแสนเขญ็ กไ็ม่ท�าอนารยกรรม 

(กรรมท่ีมิใช่ของคนเจริญ คือกรรมท่ีไม่ดี เช่น ท้าวสักกะมาห้ามความดีของเขา  

กเ็ป็นการท�าไม่ดเีหมอืนกนั) อย่าให้มทีรพัย์ท่ีเป็นเหตุให้สละศรทัธาบรจิาคขึน้เลยทีเดยีว 

ทางที่รถคันหน่ึงแล่นไปได้ ก็เป็นทางท่ีรถอีกคันหนึ่งแล่นไปได้เหมือนกัน (ทาน ศีล 

เป็นทางไปสวรรค์ ท้าวสักกะไปได้ เศรษฐีก็ไปได้เหมือนกัน) ขอให้วัตร (ข้อปฏิบัติ) 

เก่าแก่ที่ฝังลง (เป็นรากฐานของแผ่นดินแล้วคือทานวัตรนี้) จงสถิตเป็นวัตรต่อไปเถิด 

(อย่าถอนรากฐานของแผ่นดินออกเสียเลย แผ่นดินจะถล่ม ฟ้าก็จะถล่มลงด้วย)  

ผิว่ามีทรัพย์ก็จักให้ต่อไป เมื่อไม่มี ก็จะให้อะไร ๆ แม้เป็น (ทุคคตะ) อย่างนี้ก็จักให้  

อย่าประมาททานเลย

ท้าวสักกะเม่ือไม่อาจห้ามได้ จึงตรัสถามความประสงค์ที่ให้ทานนั้น เศรษฐี

น้ันเป็นพระโพธิสัตว์จึงตอบว่า ตนมิได้ปรารถนาจะเป็นท้าวสักกะ มิได้ปรารถนาจะ

เป็นพรหม แต่ปรารถนาจะเป็นองค์พระสัพพัญญูพุทธเจ้าในอนาคต ท้าวสักกะได้ทรง 

สดบัแล้วพอพระหฤทัย ทรงลบูหลงัของเศรษฐด้ีวยพระหตัถ์ เศรษฐกีก็ลบัมสีกนธ์กาย

บริบูรณ์ อิ่มเอิบแข็งแรง ในขณะนั้น ทรัพย์สมบัติทั้งปวงที่อันตรธานไปก็กลับปรากฏ

ขึ้นเหมือนอย่างเดิมด้วยสักกานุภาพ ท้าวสักกะได้ประทานทรัพย์นับไม่สิ้นสุดให้  

เพื่อเศรษฐีจะได้บริจาคทานต่อไป นานเท่าไรก็ไม่หมดตามอัธยาศัย

เรือ่งน้ี เม่ือดูไปตามท้องนิทานก็เกดิจากท้าวสักกะระแวงว่าจะถูกแย่งต�าแหน่ง 

หรือที่เรียกในบัดนี้ว่ากลัวถูกแย่งเก้าอี้ แต่เมื่อพิจารณาเข้าไปในท้องนิทาน ก็น่าจะได้  

สารคติ แฝงอยู่หลายประการ สารคติที่ส�าคัญนั้น คือ การที่จะท�าทานนั้น ทีแรกต้อง

มีทรัพย์สิ่งของที่จะให้ก่อน ฉะนั้น ก็ต้องท�าทรัพย์ให้มีขึ้นก่อนจึงท�าทานได้ เมื่อมีที่จะ

ให้ไม่สิ้นสุด จึงอาจให้ได้ไม่สิ้นสุด การให้จึงมีขอบเขตจ�ากัดอยู่กับการมี ผู้มีอัธยาศัย
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ในทานจึงต้องมีอัธยาศัยในการหาทรัพย์ให้เกิดงอกงามเจริญด้วย คือ ต้องมีปัญญา 

หาทรัพย์ และมีปัญญาทีจ่ะเลอืกให้ เมือ่ให้ทรพัย์กไ็ม่หมดส้ิน และการให้กไ็ม่หมดส้ิน 

ทัง้เป็นการให้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ เมือ่ให้ในทางทีเ่ป็นประโยชน์ทีถ่าวรเท่าใด กเ็ป็น 

การให้ที่ไม่หมดสิ้นเท่านั้น ในบัดนี้ เช่น ตั้งเป็นนิธิ หรือสร้างสิ่งที่เป็นถาวรประโยชน์

ต่าง ๆ แม้ทรัพย์หรือวัตถุที่ให้จะเป็นส่วนน้อย แต่ก็เป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุด แม้การให้

เพ่ืออุปการะเกื้อกูลบุคคล เกื้อกูลสัตว์ก็เช่นเดียวกัน เพราะช่วยให้เกิดความสุข 

ความเจรญิสบืต่อไป แต่การท�าความดีเด่นนั้นก็อาจถูกคนดีด้วยกันที่เขาคิดว่าจะเอาดี

ไปเสียคนเดียวหรือคิดว่าจะแย่งดีแย่งชื่อเสียง ริษยาขัดขวางเอาได้ จึงอาจต้องผจญ 

คนดีด้วยกันอีกก็ได้ ถ้าไม่ย่อท้อถอยหลังเสีย รักษาแนวดีของตนไว้ให้มั่น ไม่หุนหัน

พลันแล่นว่าเขาเป็นศัตรู ไม่ด่วนเร่งท่ีจะให้ผลิตผลก่อนฤดูกาล ก็จะเป็นผู้ชนะชนิด 

ทีไ่ม่มใีครแพ้ ในเมือ่ความดีนัน้ปรากฏว่าไม่เป็นอนัตรายแก่ใคร ไม่เป็นของจ�าเพาะใคร 

แต่เป็นความดท่ีีเป็นประโยชน์แก่ทุกคน เป็นสาธารณ์แก่ทกุคน ไม่มใีครต้องเสยีต�าแหน่ง

ความดีไป

ใน สธุาโภชนชาดก๑ ได้เล่าถงึพระอนิทร์อีกองค์หนึง่ ในสมยัเก่าก่อนพระอนิทร์

ในสมัยพุทธกาล ซึ่งได้เคยเป็นมฆมาณพในชาติก่อนแต่ไปเกิดเป็นพระอินทร์  

พระอาจารย์เล่าว่าพระอินทร์องค์อดตีนี ้ชาตก่ิอนเป็นเศรษฐชีาวเมืองพาราณส ีได้ท�าทาน 

รักษาศีล โดยเฉพาะได้ให้ทานอย่างมากมาย ท�ากาลกิริยา (ตาย) แล้วไปเกิดเป็น

พระอินทร์หรือท้าวสักกเทวราชครองสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ท้าวเธอมีพระธิดา ๔ องค์  

มีพระนามตามล�าดับว่า อาสา สัทธา สิรี หิรี วันหนึ่ง พระธิดาทั้ง ๔ องค์ได้ชวนกัน

เกบ็ดอกไม้ทพิย์มกีลิน่หอมร้อยเป็นมาลาประดบัองค์พากนัไปยังสระอโนดาตเพ่ือเล่นน�า้ 

นัง่พักอยูบ่นแผ่นมโนศลิา ในขณะนัน้ พระนารทดาบส ได้ถอืดอกปารชิาตก์แห่งสวรรค์

ชัน้ดาวดงึส์ผ่านมา โดยถอืกัน้เป็นอย่างร่ม พระดาบสองค์นีอ้อกบวชจากสกลุพราหมณ์ 

บ�าเพญ็พรต ในป่าหมิวนัต์จนมีมหทิธอิ�านาจข้ึนไปพกับนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ได้ เทพธดิา

ทัง้ ๔ องค์มองเหน็ดอกปารชิาตก์ท่ีพระดาบสถอืมา กร้็องขอจากพระดาบส เหมอืนอย่าง

๑ ชาตก. ๘/๒๘๔-๓๒๙.
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ขอจากเทพบิดาของตน พระดาบสตอบว่าองค์ดาบสเองไม่มีความต้องการหวงแหน

ดอกไม้ทิพย์น้ี แต่กจ็ะให้แก่เทพธิดาองค์ท่ีประเสรฐิท่ีสดุ ฉะนัน้ องค์ใดประเสรฐิทีสุ่ด 

กข็อให้องค์นัน้มารบัดอกไม้ทิพย์นีไ้ด้ เทพธดิาท้ัง ๔ ขอให้ พระดาบส เป็นผูเ้ลือกให้เอง 

พวกตนไม่สามารถจะเลือกกันเองได้ พระดาบสกล่าวว่า ไม่ใช่กิจของสมณะบรรพชิต

จะเป็นผูเ้ลือกอย่างนัน้ จะเลือกองค์หนึง่ องค์อืน่ ๆ กจ็ะน้อยใจข้ึงเคยีด จะเกิดวิวาท

บาดหมาง จงึขอให้ไปทลูถาม พระภูตาธปิะ (ผูเ้ป็นใหญ่แห่งภตูท้ังหลาย) ซึง่เป็นพระบดิา

ของตนเองเถิด เทพธิดาท้ัง ๔ ไม่ได้ดอกไม้ ไม่ได้คะแนนว่าเลิศจากพระดาบส 

ก็โทมนัส ต่างองค์ก็คิดว่าตนนั่นแหละเลิศ ก็พากันไปเฝ้าพระอินทร์ ขอให้ทรงชี้ขาด 

พระอนิทร์กไ็ม่ยอมชี ้ตรสัไกล่เกลีย่ว่าคล้าย ๆ กนัทัง้ ๔ องค์ ทีน่ี ่จะว่าใครดกีว่าใคร

ให้ทะเลาะกันอย่างไรได้

ยงัมพีระดาบส รปูหนึง่ ชือ่ โกสิยะ ตัง้อาศรมอยู่ท่ีฝ่ังแม่น�า้คงคาด้านทิศทักษิณ 

ข้างหิมวันตประเทศ ถือวัตรอยู่ข้อหนึ่งโดยเคร่งครัดว่า เม่ือยังไม่แบ่งภัตให้แก ่

ผู้อื่นก่อน ก็จะไม่ฉันเอง และเมื่อให้ก็จะเลือกให้ ฉะน้ัน ให้พระธิดาทั้ง ๔ องค์  

ไปหาโกสิยดาบสนั้น ครั้นพระอินทร์ได้ตรัสแนะน�าให้พระธิดาพากันไปหาพระดาบส 

ด่ังน้ีแล้ว ก็ได้ตรัสสั่งพระมาตลีเทพสารถีให้น�าสุธาโภชนทิพย์ไปถวายพระดาบส  

พระมาตลีได้น�าถาดสุธาโภชน์ไปวางในมือของโกสิยดาบส ในเวลารุ่งอรุณ พระดาบส

มองเห็นสุธาโภชน์สวรรค์ มีสีขาวเหมือนสังข์ สะอาด มีกลิ่นหอม ไม่มีอาหารอะไรที่

เคยเห็นจะเปรียบเทียบได้ คิดสงสัยว่าบางทีพระอินทร์ จะประทานลงมากระมัง  

แต่ว่าใครเป็นผูน้�ามา พระมาตลจึีงได้ปรากฏทิพยกาย กล่าวแก่ดาบสว่า องค์สักรินทร

เทวราชได้มีเทพบัญชาให้ตนน�าสุธาโภชน์มาถวาย ขอให้พระดาบสฉันสุธาโภชน์นี้  

ซึง่เลศิกว่าภตัทกุอย่างอย่าได้ห้ามเสยี สธุาโภชน์นีมี้คณุก�าจัดโทษได้ถงึ ๑๒ ประการ 

คือ ๑. ความหิว ๒. ความกระหาย ๓. ความไม่ยินดี ๔. ความกระวนกระวาย  

๕. ความเหนด็เหนือ่ย ๖. ความโกรธ ๗. ความผกูใจโกรธ ๘. ความววิาท  ๙. ความ

ส่อเสียด ๑๐. ความหนาว ๑๑. ความร้อน ๑๒. ความเกียจคร้าน

โกสิยดาบส ได้กล่าวแก่พระมาตลีว่า ท่านได้ถือเคร่งในวัตรอยู่ข้อหนึ่งว่า  

จะไม่ฉันเองก่อนที่จะแบ่งให้แก่ใคร เพราะท่านได้เห็นว่ามีความเลวอยู่ ๕ ประการ  

ตามสภุาษติทีร่ะบถุงึความเลวในตวัพฤติกรรมหรอืผูป้ระกอบพฤตกิรรมนัน้เอง ด่ังต่อไปนี้
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๑.  การกินผู้เดียว พระอริยเจ้าไม่นับถือบูชา

๒.  คนไม่แบ่งภัตให้แก่ผู้อื่น ย่อมไม่ได้ความสุข

๓.  คนเป็นชู้ด้วยภริยาของผู้อื่น ชื่อว่าเป็นคนฆ่าหญิง

๔.  คนด่าสมณะชีพราหมณ์ผู้มีศีลวัตรอันดี ชื่อว่าเป็นคนประทุษร้ายมิตร

๕. คนตระหนี่เหนียวไม่เฉลี่ยเผื่อแผ่คนอื่นบ้างเลย เลวเป็นข้อที่ ๕

ฉะนัน้ ท่านจะต้องแบ่งให้แก่ใครอืน่ จะเป็นหญิงหรือชายกต็ามก่อนแล้วจงึจะฉัน

ในทันใดนั้น พระธิดาทั้ง ๔ องค์ ของพระอินทร์ ก็ได้พากันมาถึง องค์สิรีได้

ยนืทางทศิบรูพา องค์อาสาได้ยืนทางทิศทักษณิ องค์สัทธาได้ยนืทางทศิปัจฉิมองค์หริไีด้

ยืนทางทิศอุดร

โกสิยดาบสได้ทักถามองค์ท่ียืนทางทิศบูรพาก่อน องค์สิรีผู้ยืนทางทิศนั้นได้

ตอบแนะน�าตน พระดาบสก็ได้วิจารณ์ แล้วก็ได้ทักถามองค์อื่นต่อไปโดยวิธีนี้จนครบ

ทั้ง ๔ องค์ สรุปค�าวิจารณ์ของโกสิยดาบส ในธิดาพระอินทร์ ๔ องค์ ดังต่อไปนี้

องค์สิรีนั้น คือ สิริ คบหาคนดี ๆ เมื่อปรารถนาสุขแก่ใครคนใด ใครคนนั้น

ก็บันเทิงด้วยสุข สมปรารถนาทุกอย่าง แต่สิริไม่เลือกอนุกูลคน บางคนมีศิลปวิทยาดี  

มีความประพฤติดี พากเพียรท�าการงานของตนอย่างเหงื่อไหลไคลย้อย แต่สิริก็ไม่ 

อนกุลูเขา เขาก็ต้องขดัสนจนยาก แต่บางคนไม่มศีลิปวิทยาอะไรด ีรปูร่างวิปรติชัว่ชาติ 

เกยีจคร้านกนิจ ุสิรกิไ็ปอนกุลูเขาให้ม่ังมีศรสีขุ เขากใ็ช้คนทีม่ชีาต ิสกลุได้เหมอืนทาส 

เรือนเบี้ย สิริจึงไม่รู้จักเลือกคนที่ควรและไม่ควรจะคบเลย ที่ว่าสิริคบหาคนดี ๆ นั้น 

จึงหาได้หมายความว่าคนดีจริง ๆ ไม่ โดยที่แท้ไปดูกันที่ทรัพย์ รวยทรัพย์ก็ว่าดีแล้ว 

เป็นการทับถมไม่ให้คนมองเห็นคุณของสุจริตธรรมในโลก สิรินี่เองมีส่วนให้เป็นด่ังนี้ 

ไปได้ จงึไม่เป็นทีช่อบใจแก่โกสยิดาบส ไม่ควรจะได้สธุาโภชน์ เมือ่สริถีกูวจิารณ์ในทาง

เสียและถูกปฏิเสธก็อันตรธานวับไปในที่นั้น

องค์อาสานั้น อาสา ก็คือ ความหวัง ท�าให้คนผู้หวังในความหวังล�าบากมา

มากมายนกัแล้ว ท�าให้รบราฆ่าฟันกันด้วยความหวังจะเป็นเจ้าเป็นใหญ่ ชนะแล้วกก็ลบั

แพ้แย่ไปด้วยความหวงั ท�าให้ฤษชีไีพรบ�าเพ็ญตบะทรมานกายแรมเดอืนแรมปี ด้วยหมาย 
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สวรรค์ แต่ถ้าเข้าทางผิดก็ไพล่ไปในนรก หวังอย่างหนึ่ง ผลไพล่ไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง 

จงึเป็นอย่างทีเ่รยีกว่าหวงัลมหวงัแล้ง โกสยิดาบส จงึเรยีกอาสาว่าตวัโกหกพกลม ฉะนัน้ 

กข็อให้เลกิหวงัในสธุาโภชน์ หาสมควรจะได้สุธาโภชน์ไม่ ไม่ยนิดีจะให้ ขอให้ไปเสียเถดิ 

เมื่ออาสาถูกวิจารณ์อย่างเสียหายทั้งถูกขับไล่ก็อันตรธานวับไปในที่นั้น

องค์สัทธานั้น สัทธา ก็คือ ศรัทธา ความเชื่อ ท�าให้คนพากันบริจาคทาน 

รักษาศีล ส�ารวมอินทรีย์ แต่บางทีก็ท�าให้คนพากันลักขโมย พูดเท็จ พูดส่อเสียด คือ 

เมื่อเชื่อถูกก็ชักให้ท�าถูก เมื่อเชื่อผิดก็ชักให้ท�าผิด เพราะใครจะท�าอะไรก็มีความเชื่อ 

นี่แหละ ชักไปทั้งนั้น เชื่อว่าท�าอย่างนั้นดีจึงท�า ความเชื่อนี้ท�าให้ยุ่งในครอบครัวก็ได้ 

ภริยาเป็นคนดี แต่สามีไปเชื่อในหญิงถ่อยอื่น ก็สิ้นปฏิพัทธ์ในภริยาของตน ซึ่งความ

จริงเป็นคนดี สัทธาเป็นผู้ท�าให้เชื่อ แต่บางครั้งก็ท�าให้เชื่อหลง ๆ ผิด ๆ เป็นแหล่ง 

ก่อให้เกดิวิธีการชวนเชือ่ต่าง ๆ ท่ีเป็นความเชือ่อย่างหลงงมงาย เพราะผูเ้ชือ่เองโง่เขลา

เบาปัญญาหรือถูกหลอกให้เชื่อจึงชื่อว่าเป็นผู้ท�าบาปห้ามการกุศล โกสิยดาบส จึงยัง

ไม่ชอบใจจะให้สุธาโภชน์อยู่นั่นเอง เม่ือสัทธาถูกวิจารณ์ว่าไม่ดีและถูกปฏิเสธเสียอีก 

ก็อันตรธานวับไปในที่นั้น

พระธดิาองค์ท่ีสดุคอื หริ ีนัน้ โกสยิดาบสทกัถามทราบแล้วก็พอใจในคณุของเธอ 

เพราะหิรี ก็คือ หิริ ความละอายบาป รังเกียจบาป เหมือนอย่างคนสะอาดรังเกียจ  

สิ่งสกปรก พระดาบส พอใจตั้งแต่เมื่อถึงวาระที่หันไปทักถาม องค์หิรีก็ไม่ร้องขอสุธา

โภชน์เหมือนอย่างอีกสามองค์แรก จึงสมควรจะได้สุธาโภชน์ เพราะว่าสุธาโภชน์นี้หา

ใช่เป็นสิ่งที่ใคร ๆ จะได้ด้วยการขอไม่ ข้อนี้เป็นธรรมเกี่ยวกับสุธาโภชน์ พระดาบส 

ได้กล่าวแก่องค์หิรีว่า ขอบูชาเธอด้วยสุธาโภชน์ท้ังหมดแล้ว จึงจะฉันส่วนท่ีเหลือใน 

ภายหลัง กล่าวแล้วได้ให้สุธาโภชน์แก่องค์หิรี เมื่อองค์หิรีได้รับสุธาโภชน์แล้วก็รีบไป

เฝ้าพระเทพบิดากราบทูลให้ทรงทราบ ท้าวสักรินทรเทวราชทรงโสมนัส เทพท้ังปวง 

ก็พากันยินดี ตั้งแต่นั้นมา เทพและมนุษย์ทั้งหลายก็พากันนับถือบูชาหิรีเทวี (ในฐาน

ที่หิริ และโอตตัปปะ เป็นโลกบาล คือธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลก)

ฝ่ายพระอินทร์ได้ทรงส่งพระมาตลีไปหาพระดาบส ให้ถามว่าท่านเลือกให้แก่

เทพกัญญาหิรีเพราะเหตุใด พระมาตลีได้ไปถาม พระดาบสได้ตอบว่า ท่านเห็นว่า 

สิรีเหลาะแหละสัทธาไม่แน่ อาสายิ่งโกหกพกลม ส่วนหิรีมีคุณอันประเสริฐ เช่นว่า  
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สตรภีาพเมื่อทราบว่าตนมีจิตปฏิพัทธ์ในบุรุษ ย่อมห้ามจิตของตนไว้ได้ด้วยหิริ หมู่ชน 

ผู้มีหน้าที่รบป้องกันรักษาประเทศชาติออกไปในสนามรบสัประยุทธ์กับข้าศึกด้วยศร

หอกดาบและอาวุธต่าง ๆ จะถอยหนีหรือยอมแพ้ แต่ด้วยมหีริใินใจ จงึเกิดละอายอดสู 

ยอมสละชีวติ ต่อสู ้ไม่ยอมถอย จงึชนะข้าศกึษา รักษาประเทศชาตไิว้ได้ หริิเป็นเครือ่ง

ห้ามคนชัว่เหมอืนอย่างฝ่ังเป็นเครือ่งห้ามก�าลงัแห่งสาคร พระอรยิะทัง้หลายจงึบชูาหิริ

ในโลก ขณะนัน้กไ็ด้ถงึกาละสิน้อายขุองโกสยิดาบ พระมาตลีได้ชกัชวนให้ท้ิงกายมนษุย์  

ไปเกดิเป็นสหายพระอินทร์ โกสยิดาบสได้เคลือ่นจากกายมนษุย์ เกดิเป็นเทพบตุรโดย

อุปปาติกก�าเนิด ในทันใดนั้น พระมาตลีได้น�าเทพบุตรเกิดใหม่ไปเฝ้าพระอินทร์  

ท้าวเธอได้ทอดพระเนตรเห็น ก็มีพระหทัยยินดี ประทานหิรีเทวีแก่เทพบุตรนั้น

โกสยิดาบสนี ้ท่านได้เล่าไว้ว่า ก่อนบวชเป็นเศรษฐผีูต้ระหนี ่ถ่ีเหนยีวนกัหนา 

เป็นทายาทสืบตระกูลมาจากพระอินทร์เมื่อยังเป็นมนุษย์นั้นเอง แต่ท้าวเธอเมื่อเป็น

มนุษย์ใจบุญสุนทานยิ่งนัก จึงได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ ครั้นล่วงมาหลายชั่วคน จึงถึง

เศรษฐีเหนยีวผูน้ี ้พระอนิทร์สอดส่องดสูายตระกลูของพระองค์ ได้ทรงทราบจนกระทัง่

ว่าเศรษฐน้ีีอยากบรโิภคข้าวปายาส แต่เกรงคนอืน่จะมาบริโภคด้วย จงึให้ภรยิาไปหลบ

หุงอยู่ในป่า ไม่ให้ใครเห็น พระอินทร์ได้ไปทรมานด้วยพูดสะกิดใจให้ได้คิด จนเศรษฐี

ละความตระหนี ่ท�าทานและออกบวชเป็นดาบส ในทีส่ดุค�าสะกดิใจของพระอนิทร์และ

เทพบรวิารรวมอยู่ในหวัข้อว่า กนิคนเดียวไม่ได้สขุ กล่าวเป็นโอวาทบ้าง เปรยีบเทียบบ้าง 

เช่นว่า มน้ีอยควรให้น้อย มีปานกลางให้ปานกลาง มมีากให้มาก จะไม่ให้เลยไม่สมควร 

ผู้ที่มีแขกนั่งอยู่ด้วย แต่ก็บริโภคคนเดียว จะท�าการบูชาบ�าบวงอะไร ก็ไม่มีผลทัง้นัน้ 

การทีบ่รโิภคคนเดยีวทัง้ทีมี่แขกน่ังอยูด้่วยนัน้ กเ็หมอืนอย่างกลืนเบด็นัน่แหละ จึงควร

ที่จะให้ทานด้วย บริโภคด้วย กินคนเดียวจึงไม่ได้สุข เศรษฐีฟังไป ๆ ก็เกิดความเห็น

ตามไปว่า กินคนเดียวไม่เป็นสุขแน่ เพราะคณะพระอินทร์มานั่งพูดจ้ีใจอยู่ ทีแรกก็

แสนร�าคาญ แต่เมือ่ฟังไปคดิไปกเ็หน็จรงิ จงึเริม่แบ่งข้าวปายาส ให้แก่คณะพระอินทร์ 

ท้าวเธอจงึแสดงพระองค์ว่าคอืท้าวสักกเทวราช และประทานโอวาทแก่เศรษฐใีห้บรจิาคทาน

เป็นการท�าทางสวรรค์ เหมือนดั่งบรรพบุรุษในตระกูลของพระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้ว 

จิตใจของเศรษฐีเมื่อได้เริ่มเปลี่ยนแล้ว ก็เปลี่ยนไปตรงกันข้ามทีเดียว เหมือนอย่างที่

เรียกว่า จากหลังมือเป็นหน้ามือ คือ จากตระหนี่ที่สุด เป็นกว้างที่สุด แต่ก็ยังไม่ทิ้ง

ลกัษณะของเศรษฐี คอื การเลอืกเฟ้นทีจ่ะให้ ซึง่เป็นลกัษณะ สปัปรุสิทาน ในพระพทุธศาสนา
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เรื่องท้าวสักกะในชาดกนี้ เห็นได้ชัดว่าเป็นเทพนิยายเปรียบเทียบธรรม  

การเปรียบเทียบมีเหตุผลน่าฟัง และมีเค้าเรื่องท้าวสักกะตามคติความเชื่อเก่าแก่  

ซึง่แสดงว่าผู้ท่ีจะไปเกิดเป็นท้าวสกักะน้ัน ไม่จ�าต้องไปเกดิจากมจลคาม มคธรฐั เป็นการ

ผกูขาดแต่แห่งเดยีว (เหมอืนอย่างมตขิองอรรถกถาบางคัมภร์ี) ไปเกดิจากรฐัไหนกไ็ด้ 

ในเมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนในคุณสมบัติแห่งผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระอินทร์ และค�าว่า 

พระอินทร์ เป็นต�าแหน่ง ซ่ึงมีจุติมีอุปบัติมาตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาล เฉพาะในสมัย

พุทธกาลนั้น พระอินทร์ไปเกิดจากมฆมาณพ ชาวบ้านมจลคาม มคธรัฐ เห็นจะพอ

เรียกว่าพระอินทร์ รัชกาลปัจจุบัน (ในสมัยพุทธกาล) ได้

พระอินทร์ในสมัยพุทธกาล ซ่ึงข้ึนไปเกิดจากชาติเป็นมฆมาณพนั้น จะเป็น

องค์ที่ขึ้นไปเกิดยึดถิ่นอสุระ สร้างสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขึ้นใช่หรือไม่ ถ้าใช่ก็น่าจะเป็น

พระอินทร์องค์ปฐม เทียบพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปราบดาภิเษกเป็นองค์ปฐมกษัตริย ์

ถ้าใช่ดั่งนั้น ตั้งแต่สร้างสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาจนถึงสมัยพุทธกาล ก็มีพระอินทร์เพียง

องค์เดยีว เรือ่งพระอินทร์ในคตนิี ้จงึคล้ายกบัเร่ืองการตัง้วงศ์กษตัรย์ิ ดัง่จะผกูเรือ่งขึน้

เทยีบว่า มคีนผูห้นึง่เป็นคนฉลาดกล้าหาญ มอีธัยาศยัด ีชกัชวนเพือ่นร่วมใจได้จ�านวน

หนึง่แล้ว กอ็พยพเดนิทางไปหาถิน่ทีอ่ยูใ่หม่ ซึง่เป็นทีอุ่ดมสมบรูณ์ เมือ่ได้พากนัไปพบ

ถิ่นท่ีพอใจ กเ็ข้ายดึขับไล่เจ้าถ่ินเดมิออกไป ต่อมากต็ัง้ตนเป็นกษตัริย์สืบพระวงศ์ต่อมา

ท่านจงึสันนษิฐานว่า เร่ือง พระอนิทร์ มเีค้ามาจากกษตัรย์ิอนิทวงศ์สมยัโบราณ 

ซึง่ยกเข้ามายดึชมพทูวปี ขบัไล่เจ้าถิน่เดมิให้ถอยร่นไป และเม่ือสังเกตดใูนสักกสังยุต

ทีไ่ด้น�ามาเล่าไว้ข้างต้นแล้ว ก็จะเหน็ว่า พระอนิทร์นบัว่าเป็นนกัปกครองชัน้ยอดกล้าหาญ 

และฉลาดในการปกครอง ในคราวสงครามกฉ็ลาดเลือกธรรมมาอบรมปลกุใจเทพบรษัิท

ให้กล้าหาญ ให้เพยีรพยายามรบเอาชนะให้จงได้ แต่ครัน้ได้ชัยชนะแล้ว พระอินทร์ได้

อบรมให้มีขันติ อดทนต่อผรุสวาจาของเชลย ไม่โกรธตอบ และตอบโต้ ในคราวสงบ

ก็ผูกมิตรกับศัตรูเก่า แต่ก็ไม่ไว้วางใจทีเดียว พอใจเสด็จไปสนทนาไต่ถามธรรมกับ

พระพุทธเจ้าบ้าง พระสาวกบ้าง ฤษีบ้าง ในบางครั้งบางคราว บางทีก็ชวนศัตรูเก่าซึ่ง

เป็นพ่อตาไปด้วยกนั ในคราวปกตกิพ็อใจอบรมเทพบรษิทัด้วยธรรม เช่น อบรมไม่ให้โกรธ 

นอกจากนี ้พระอินทร์ยงัมีหน้าท่ีเกีย่วกบัมนษุยโลกอกีมาก ดัง่ทีก่ล่าวไว้ในคมัภีร์ต่าง ๆ 

เช่น ได้มาดีดพิณ ๓ สายแก่พระโพธิสัตว์ เพื่อให้ทรงปฏิบัติในทางสายกลาง ต่อมา
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กไ็ด้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าอกีหลายคราว เมือ่นพิพานกไ็ด้มากล่าวคาถาแสดงธรรมสังเวช

ด้วยผู้หนึ่ง และได้มาอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากมวยผมของโทณพราหมณ์ขึ้นไปบรรจุ

ไว้ในพระเจดีย์จุฬามณี (เรื่อง พระเจดีย์นี้ได้เล่ามาแล้วว่า เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงตดั

พระเมาฬีด้วยพระขรรค์ขณะจะทรงผนวชนัน้ พระอนิทร์ได้มารบัขึน้ไปสร้างพระเจดีย์

บรรจุไว้ มทีัง้ป่ินปักพระจฬุาและเคร่ืองรัด จงึเรยีกว่า พระเจดีย์จุฬามณ)ี นอกจากนียั้งได้

มาช่วยคนทีต่ัง้อยูใ่นธรรมให้พ้นภัยจากฝ่ายอธรรมอยูบ่่อย ๆ ได้มาช่วยยนืเฝ้าประตกูฏุิ

ของพระเณรผู้ก�าลังบ�าเพ็ญสมณธรรมใกล้จะส�าเร็จ เพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปท�า

อันตรายแก่ความส�าเร็จ (น่าสังเกตว่า เทวดาชอบมาช่วยคนมีเพียรในเวลาที่ใกล้จะ

ส�าเร็จผล) หน้าที่ของพระอินทร์ดูคล้ายเป็น โลกบาล ได้อ่านหนังสือเรื่องเทวดาของ

พราหมณ์เล่มหนึ่งกล่าวว่า พระอินทร์เป็นโลกบาลทิศบูรพา เป็นเจ้าของพวกภูต  

ตามทีก่ล่าวนีก้ไ็ปตรงในสธุาโภชนชาดกท่ีเล่ามาแล้ว ซึง่กล่าวถงึพระอนิทร์ว่า ภตูาธปิ 

แปลว่า เป็นใหญ่แห่งพวกภูต (ทิศตะวันออกนี้ ท้าวโลกบาลมีชื่อว่า ธตรัฏฐ ท่านว่า

เป็นชื่อหน่ึงของพระอินทร์ด้วย เป็นเจ้าของคนธรรพ์ก็ว่า เป็นเจ้าของพวกภูตก็ว่า)  

เรื่องพระอินทร์มีอยู่ท้ังในคติพราหมณ์ ท้ังในคติพุทธ จึงน่าจะมีเล่าปะปนกันอยู่มาก 

บางทีศัพท์เดียวกันแต่ให้ความหมายต่างกัน เช่น ปุรินททะ ซึ่งเป็นชื่อของพระอินทร์

ชื่อหนึ่ง ใน สักกสังยุต ในพระไตรปิฎกให้ความหมายว่า ผู้ให้ทานในกาลก่อน แต่ใน

คัมภีร์พระเวทของพราหมณ์แปลว่า ผู้ทลายเมืองป้อม หรือทลายป้อม จับได้ว่า เรื่อง

พระอินทร์เป็นเรื่องเก่าแก่ ทางพราหมณ์ก็จับมาเล่าพรรณนาไปตามลัทธิพราหมณ์  

ทางพทุธกจ็บัมาเล่าพรรณนาไปตามหลกัธรรม ของพระพทุธศาสนา ใช้ค�าเดยีวกนัแต่

ให้ความหมายไปคนละอย่าง

ปำรชิำตก์สวรรค์

จะเพิ่มเติมเรื่อง ปาริชาตก์ ในสวรรค์ชั้นนี้ ค�านี้ได้เคยแปลมาบ้างว่า  

ต้นทองหลางทพิย์ ตามค�าว่า โกวฬิาร ใน อภธิานปัปทปิีกา ให้ค�าแปลค�าว่า โกวฬิาร

ไว้ว่า ไม้ทรึก ไม้ทองกวาว ไม้ทองหลาง

ในอดีตนิทานของพระอินทร์เล่าไว้ว่า เมื่อพระอินทร์เป็นมฆมาณพ ปลูกต้น

โกวิฬารเพื่อให้เกิดร่มเงาเป็นทาน เป็นเหตุให้เกิดต้นปาริชาตก์ในสวรรค์ ในอภิธา- 
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นัปปทีปิกาให้ค�าแปลของค�าว่า โกวิฬาระ ปาริจฉัตตกะ ปาริชาตกะ ทั้ง ๓ ค�านี้ไว้

อย่างเดียวกันว่า ปาริชาต หรือ ต้นไม้สวรรค์ ท่านมิได้ให้ค�าแปลว่า ทองหลาง  

เหมอืนค�าว่า โกวิฬาร ในเมืองมนุษย์ แต่จะตรงกับต้นไม้อะไรในเมืองมนุษย์ หรือมี

ต้นไม้อะไรในเมืองมนุษย์เรียกชื่อตรงกัน เป็นเรื่องที่ผู้ต้องการจะรู้พึงค้นคว้าต่อไป

ท่านผู้ทรงเมตตาได้แจ้งมาว่า ท่านได้สนใจในค�าว่า ปาริชาต ท่านอ่านพบใน

หนังสือต่าง ๆ เช่น เรื่องกามนิต เรื่องเวสสันดร ดอกของต้นไม้นี้มีส่วนส�าคัญมาก 

ค้นหาที่ไหน ๆ ก็ไม่ทราบว่าตรงกับดอกไม้อะไรในเมืองไทย ทราบแต่ว่ากลีบสีขาว 

ก้านสแีดง มกีลิน่หอมจับใจ ท�าให้ระลกึชาตไิด้ และบานร่วงลงจากกิง่ในเวลา พลบค�า่

ทลีะดอกสองดอกเรือ่ย ๆ ไป  ต่อมาได้ไปในงานพทุธชยนัต ีทีอ่นิเดียเมือ่ พ.ศ.๒๔๙๙ 

ได้ไปชมถ�า้อชนัตา ได้พบต้นกรรณิการ์ ย่อม ๆ ต้นหนึง่ทีเ่ชงิเขาทีจ่ะข้ึนไปยังถ�า้อชนัตา 

เกิดนึกอยากทราบ ว่าแขกเขาจะเรียกว่าอะไร เพราะก�าลังสนุกที่ได้ทราบชื่อของ  

สิง่ต่าง ๆ ทางโน้นทีเ่หมือนกบัของเรา หรอือกีนยัหนึง่จะว่าทีข่องเราเหมอืนกบัของเขา

จะถูกกว่า จงึได้ให้น�าใบกรรณกิาร์นัน้มาช่อหนึง่ ถามชือ่จากท่านศาสตราจารย์ผูน้�าชมถ�า้ 

ท่านตอบทันทีว่า ปาริชาต ต่อมาวันหนึ่งได้มีการเลี้ยงทูตอินเดียที่วังแห่งหนึ่งในเมือง

ไทยนี ้ใกล้ ๆ ศาลาทีเ่ลีย้งนัน้มต้ีนกรรณกิาร์ปลูกอยู่ ก�าลังมีดอกบานหล่นอยู่เกล่ือนไป 

แขกทีไ่ด้เหน็ก็พากนัชม จงึได้ถามสภุาพสตรผีูห้นึง่ว่า ดอกไม้นีเ้รยีกปารชิาตใช่หรอืไม่ 

เขาตอบว่า เรยีกว่า กรรณิการ์ และไม่เคยทราบเรือ่งช่ือปารชิาตเลย แต่จะเป็นในขณะ

นัน้เอง หรอืต่อมาภายหลังจ�าไม่ได้เสยีแล้ว มปีราชญ์ชาวอนิเดยีอกีคนหนึง่อธบิายตอบ

ค�าถามน้ันที่ได้ถามเขาอีกว่า ตามท่ีเขาเรียกกันนั้นถูกต้องทั้งสองชื่อ คือ ดอกไม้นี้ 

ชาวอนิเดียบางภาคเรยีก ปารชิาต บางภาคเรยีก กรรณกิาร์ ค�าอธบิายนีพ้อเข้าใจตามได้ 

เพราะเคยทราบมาว่า ประเทศอนิเดยีมภีาษาพดูกนัต่าง ๆ หลายอย่าง จนต้องใช้ภาษา

อังกฤษเป็นภาษากลาง ทั้งที่ไม่อยากจะใช้เลย ค�าชี้แจงของท่านผู้ทรงเมตตาข้างบนนี้

เป็นมติหนึ่งเรื่องต้น ปาริชาตก์ หรือ ปาริชาต ในเมืองมนุษย์ที่เรียกกันในปัจจุบัน

พระอนิทร์หรอืท้าวสกักเทวราชได้เป็นทีน่บัถือในประเทศไทยมานาน ได้มเีล่า

ในต�านานเก่าหลายเรื่องว่า ได้ลงมาช่วยในกิจการต่าง ๆ ที่ส�าคัญ เช่น ได้ลงมาช่วย

หล่อพระพุทธชินราช เป็นต้น เพราะกิจการที่มนุษย์ท�าไม่ส�าเร็จ พระอินทร์ต้องลงมา

ช่วยจงึส�าเรจ็ จงึเป็นกจิการทีส่�าคญัอย่างย่ิง แต่ในสมยัหลงัจนถงึปัจจบุนันียั้งไม่ปรากฏ
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เป็นข่าว พิจารณาดูถึงสมัยปัจจุบัน สิ่งท่ีสร้างขึ้นอย่างวิจิตรประณีต เช่น วัดพระ-

ศรีรัตนศาสดาราม พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร ส�าเร็จขึ้นได้ ก็ด้วยราชานุภาพของ

สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นพระอินทร์ คือเป็นจอมของนรชนในประเทศ สิ่งที่เป็น

ของหลวงสร้างขึน้ท�าขึน้ดวีเิศษกว่าสามญัทัว่ ๆ ไป จงึไม่พ้นพระอนิทร์ ไม่ใช่พระอนิทร์

เมอืงฟ้ากต้็องอาศัยพระอินทร์ในมนุษย์ช่วย กจิการทีส่�าคญัส่ิงทีด่วีเิศษต่าง ๆ จงึส�าเรจ็มขีึน้ 

นี้เป็นเค้าเงื่อนที่น่าคิดว่าไฉนในต�านานเก่า ๆ จึงเล่าถึงพระอินทร์ลงมาช่วยในเมื่อจะ

ท�าสิ่งที่ส�าคัญอยู่เสมอ

พระอนิทร์เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ และสวรรค์ชัน้จาตมุหาราชกิา สวรรค์

ทัง้สองช้ันนีต้ามภมูศิาสตร์โลก ระบบเขาพระสเุมรกุต็ัง้อยูใ่นโลกนีเ้อง เพราะเขาพระสเุมรุ

ก็เป็นแกนกลางของโลก สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรุ ก็ตั้งอยู่ยอดกลาง

ของโลก ส่วนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ตั้งอยู่บนยอดเขาสัตตบริภัณฑ์ ๔ ทิศ ก็ตั้ง

อยู่รองต�่าลงมารอบเขาพระสุเมรุนั้น ทั้งสองชั้นนี้จึงอยู่ในโลกนี้ เท่ากับเป็นชาวโลกนี ้

ด้วยกนั การไปมาหาสูก่นัจงึน่าจะสะดวกกว่าสวรรค์ชัน้อืน่ จงึปรากฏว่าเทพของ สวรรค์

สองชั้นนี้ได้ลงมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่เสมอ ตามคัมภีร์โบราณที่มีคติความเชื่อใน 

ทางเดียวกัน และนาน ๆ จึงจะมีมนุษย์ขึ้นไปถึงคราวหนึ่ง แต่ก็เป็นมนุษย์ที่กล่าวใน

นิทานชาดก

จะได้เล่าเรื่อง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จากคัมภีร์ชั้นบาลีอีกสักตอนหนึ่ง ก่อนที่

จะได้สรุปเรื่องเล่าถึงสวรรค์ชั้นต่อไป

ใน สัตตกนิบาต
๑ ได้แสดงเป็นค�าที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้มีความสังเขปว่า  

ในสมัยท่ีต้นโกวิฬาระอันช่ือว่า ปาริฉัตตกะ ผลัดใบ และออกใบใหม่ ๗ วาระ  

พวกเทพชั้นดาวดึงส์ก็พากันดีใจ เม่ือวาระที่หนึ่งก็พากันหวังให้ถึงวาระที่สอง ที่สาม

เรือ่ยไป จนถงึวาระทีเ่จด็ ซึง่มดีอกบานสะพรัง่ ก็พากนัเริงสนกุทีโ่คนต้นโกวฬิาระทพิย์ 

ตลอดเวลา ๔ เดือน ในตอนนี้แสดงอานุภาพของต้นโกวิฬาระทิพย์ ในขณะที่ม ี

๑ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๑๑๘/๖๖.
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ดอกบานสะพรั่งว่า มีรัศมีสว่างกินเนื้อที่ ๕๐ โยชน์โดยรอบ และมีกลิ่นหอมโชย 

ไปตามลมถงึ ๑๐๐ โยชน์ ต่อไปกแ็สดงเปรียบกบัอรยิสาวกผูป้ฏบิตัธิรรมตัง้แต่ออกบวช  

รวม ๗ วาระ คือ

วาระที ่๑ ในสมยัทีโ่กวฬิาระทพิย์มใีบเหลอืงหล่นจากต้น กเ็หมอืนอย่างสมยั

ที่อริยสาวกคิดจะออกบวช

วาระที่ ๒ ในสมัยที่โกวิฬาระทิพย์โกร๋นจะออกใบใหม่ ก็เหมือนอย่างสมัยที่

อริยสาวกปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้าย้อมน�้าฝาดออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริยะ 

(ผู้ไม่มีเรือน)

วาระที ่๓ ในสมยัทีโ่กวฬิาระทพิย์ผลใิบและดอกขึน้พร้อมกนั ก็เหมอืนอย่าง 

สมัยที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิได้ปฐมฌาน

วาระท่ี ๔ ในสมัยท่ีโกวิฬาระทิพย์ผลใิบและดอกขึน้เหน็เป็นรปูใบใหม่ดอกใหม่ 

ก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิได้ทุติยฌาน

วาระที่ ๕ ในสมัยที่โกวิฬาระทิพย์มีดอกตูม ก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวก

ปฏิบัติในสมาธิได้ตติยฌาน

วาระที ่๖ ในสมยัทีโ่กวฬิาระทพิย์มีดอกแก่เปล่งจะบาน แต่ยังไม่บาน กเ็หมือน

อย่างสมัยที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิได้จตุตถฌาน

วาระท่ี ๗ ในสมัยที่โกวิฬาระทิพย์มีดอกบานเต็มที่ ก็เหมือนอย่างสมัยที่ 

อริยสาวกได้ส�าเร็จวิมุตติ หลุดพ้นจากอาสวกิเลสทั้งหมด

อีกตอนหนึ่ง๑ เล่าถึง เทวาสุรสงคราม เทียบการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกัน  

มีความสังเขปว่า เรื่องเคยมีมาแล้ว ได้เกิดสงครามเป็นศึกประชิดระหว่างเทพและ 

อสุระ ในสงครามครั้งนั้น อสุระชนะ เทพแพ้ ล่าถอยขึ้นไป (ทางทิศเหนือซึ่งเป็นที่ตั้ง

นครดาวดึงส์) พวกอสุระก็รุกประชิดขึ้นไป พวกเทพเห็นอสุระรุก ก็หันกลับไปต่อสู้  

๑ องฺ. นวก. ๒๓/๔๕๐/๒๔๓.
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ก็แพ้อีก รุกและรับกันอยู่ดั่งนี้ ถึงสามครั้ง ในครั้งที่สาม เทพถอยเข้าเทวนคร ก็รู้สึก

อุน่ใจหายกลัวว่าได้เข้าสูท่ี่ปลอดภยั อสรุะท�าอะไรไม่ได้แล้ว พวกอสุระก็คดิว่า พวกเทพ

ได้เข้าไปสูท่ีซ่ึ่งพวกตนท�าอะไรไม่ได้แล้ว และในสงครามอกีครัง้หนึง่ เทพชนะ อสุระแพ้ 

ล่าถอยลงไป (ทางทิศใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งอสุรบุรี) พวกเทพก็รุกประชิดลงไป อสุระก็กลับ

รับแล้วก็ถอยแล้วก็กลับรับถึงสามครั้ง ในครั้งที่สาม พวกอสุระถอยเข้าอสุรบุรีก็อุ่น

ใจหายกลัวว่า ได้เข้าสู่ที่ปลอดภัย เทพท�าอะไรไม่ได้แล้ว พวกเทพก็คิดว่า พวกอสุระ

ได้เข้าไปสู่ที่ซึ่งพวกตนท�าอะไรไม่ได้แล้ว (เมืองทั้งสองจึงชื่อว่า อยุชฌบุรี คือ อยุธยา 

แปลว่า เมืองที่ข้าศึกรบไม่ชนะ) แม้ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมก็จะต้องเข้าสู่ที่ปลอดภัยจาก 

กิเลสเช่นเดียวกัน คือ เมื่อได้สมาธิจนถึงรูปฌานที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ต่อไปถึงอรูป

ฌานที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ต่อไปถึงขั้นดับสัญญาเวทนา ต่อไปถึงเกิดปัญญาเห็นแจ้ง

สิ้นอาสวกิเลสทั้งหมด ก็เหมือนอย่างได้เข้าท่ีปลอดภัยโดยล�าดับ มารท�าอะไรไม่ได้  

มารก็คิดเช่นเดียวกันว่า ตนท�าอะไรแก่ผู้ที่เข้าไปในที่ปลอดภัยเช่นนี้หาได้ไม่

ในคมัภร์ีชัน้บาลีท่ีเล่ามานี ้และท่ีเคยเล่ามาแล้วจากสังยตุ เป็นต้น การเล่าเรือ่ง 

สวรรค์ช้ันดาวดงึส์  จับได้ว่าเพ่ือยกมาเปรยีบเทียบ หรอืสาธกธรรม อย่างนทิานชาดก 

ขึ้นต้นว่าเรื่องเคยมีมาแล้ว ที่เล่าเป็นเรื่องปัจจุบันก็มี แต่ก็มุ่งแสดงธรรมเป็นประการ

ส�าคัญ ในคัมภีร์ชั้นหลังลงมา จึงเล่ามุ่งในทางประวัติพรรณนาออกไปพิสดาร สวรรค์

หกชัน้มมีาในคมัภร์ีพระพทุธศาสนา แต่สองชัน้แรกจะมเีหมือนอย่างทีเ่ล่าไว้นีเ้พยีงไร 

เป็นวิสัยของผู้มีทัสนญาณจะทราบได้

เทพชัน้จาตมุหาราชกิา เทพชัน้ดาวดงึส์ ท่านว่ามท่ีีอยูบ่นภูเขาบ้าง ในอากาศบ้าง 

และมีที่อยู่สืบต่อกันไปจนถึง ภูเขาจักรวาล (ภูเขาที่เป็นขอบจักรวาลโดยรอบ น่าจะ

เปรยีบได้เหมือนอย่างขอบกระด้ง) ท่านว่าสวรรค์ช้ันสงูขึน้ไปกอ็ยูส่บืกนัไป จนถงึภเูขา

จกัรวาลเช่นเดยีวกัน ดูตามเค้าความเชือ่ของท่านว่า อยูส่งูตรงขึน้ไปจากยอดเขาสเินรุ 

หรือเขาสุเมรุในอากาศ มีเขตแผ่ออกไปจนถึงแนวภูเขาจักรวาล จึงมีเขตเป็นวงกลม 

ตัง้อยูซ้่อนกันขึน้ไปโดยล�าดบั ถ้านกึให้เป็นวตัถุ กน่็าจะคล้ายตกึ หรือเก๋งจนีหลาย ๆ ชัน้ 

ตัง้แต่ชัน้ทีส่ามขึน้ไปอยูใ่นอากาศสงูกว่ายอดเขาสเินรขุึน้ไปมาก ถึงอย่างนัน้กย็งัอยูใ่น

เขตของจักรวาลน้ี เกิดดับพร้อมกับจักรวาลนี้ ทุกชั้นจึงต้องก�าหนดเขตโดยรอบด้วย

ภูเขาจักรวาล ถึงจะอยู่ในอากาศสูงขึ้นไปเท่าไรก็ต้องอยู่ในเขตนี้
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สวรรค์ชั้นยำมำ

 สวรรค์ชัน้ที ่๓ ชือ่ว่า ยามา หรอื ยามะ แปลว่า สิน้ไปจากทกุข์ หรอื บรรลุ

ทิพยสุขพร้อมพรั่ง อยู่สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นไตรตรึงษ์หรือดาวดึงส์มาก เทพผู้เป็น

ราชาปกครองสวรรค์ชัน้น้ี มีพระนามว่า สยุามะ ในไตรภมูพิระร่วงกล่าวว่า๑ ในชัน้ฟ้านี้

ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยเพราะว่าอยู่สูงกว่าพระอาทิตย์มาก แต่เทพชั้นนี้เห็นกันได้ด้วย

รัศมีแก้วและด้วยรัศมีของเทพเอง และจะรู้ว่ารุ่งหรือค�่าด้วยอาศัยดอกไม้ทิพย์ คือ  

เมื่อเห็นดอกไม้บานจึงรู้ว่ารุ่ง เมื่อเห็นดอกไม้หุบจึงรู้ว่าค�่า เทพชั้นยามาไม่ปรากฏว่า

ได้ลงมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ไม่มีเรื่องอะไรเล่าไว้

สวรรค์ชั้นดุสิิต

สวรรค์ชั้นที่ ๔ ชื่อว่า ตุสิตา หรือ ตุสิตะ มักเรียกว่า ชั้นดุสิต แปลว่า ยินดี

ชืน่บาน คอื มปีีติอยูด้่วยสริสิมบตัขิองตน อยู่สูงขึน้ไปจากสวรรค์ช้ันยามามากเป็นทวีคูณ 

เทพผูเ้ป็นราชาปกครองสวรรค์ชัน้น้ี มีพระนามว่า สนัตสุติ ท่านว่า พระโพธิสัตว์ผูส้ร้าง

โพธิสมภารที่จะลงมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในมนุษย์ ย่อมสถิตอยู่ในช้ันฟ้านี้ เทพใน

ชัน้นีเ้ป็นผูรู้บุ้ญรูธ้รรม เพราะพระโพธสิตัว์ได้ทรงแสดงธรรมสัง่สอนเนอืง ๆ จะได้เล่า

เรื่องพระโพธิสัตว์ตามคติความเชื่อดั่งกล่าวแทรกเข้าตอนนี้ทีเดียว

ท่านว่าความโกลาหลอย่างขนานใหญ่ของพวกเทวดาทัง้ปวงมอียู่สามสมยั คอื 

สมัยเมื่อโลกจะวินาศ สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้น สมัยเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิจะ 

เกดิขึน้ พระพทุธเจ้าของเราท้ังหลายในบดันี ้ก่อนทีจ่ะได้ลงมาเกดิในโลกนี ้ได้ทรงเป็น 

พระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในสวรรค์ช้ันดุสิต เมื่อกาลใกล้ก�าหนดที่จะจุติลงมาตรัส 

เทวดาทั้งปวงก็เกิดโกลาหล พากันไปเฝ้าทูลอาราธนาพระโพธิสัตว์ให้จุติลงไปตรัส 

พระโพธสิตัว์ได้ทรงตรวจด ูสถานะ ๕ อย่าง คอื กาล ๑ ทวปี ๑ ประเทศ ๑  ตระกลู 

๑ มารดาและก�าหนดอายุ ๑

๑ ไตรภูมิ. น. ๑๑๑.
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กาล ข้อท่ี ๑ คือ กาลแห่งอายุของมนษุย์ ถ้ามนษุย์มีอายมุากเกินแสนปีข้ึนไป 

หรือต�่ากว่าร้อยปีลงมา ก็ไม่ใช่กาลท่ีจะลงมาตรัส เพราะยุคสมัยที่มนุษย์อายุมากไป 

ก็ไม่อาจเห็นไตรลักษณ์ น้อยไปก็มีกิเลสหนามากไม่อาจเห็นธรรม แต่ในปัจจุบันนั้น

เป็นยุคที่มนุษย์มีอายุร้อยปี จึงเป็นกาลที่จะลงมาตรัสได้

ทวีป ข้อที่ ๒ คือทรงเห็นชมพูทวีปเหมาะที่จะลงมาตรัส

ประเทศ ข้อที่ ๓ คือทรงเห็นมัชฌิมประเทศคือท้องถ่ินร่วมกลางชมพูทวีป 

(บดันีอ้ยูใ่นอนิเดีย ปากสีถานเป็นส่วนมาก เลยเข้าไปในเนปาลบ้าง เช่น สถานท่ีประสูติ

อยู่ในเนปาล) เป็นที่เหมาะ

ตระกูล ข้อที่ ๔ ทรงเห็นสักยราชตระกูล และพระเจ้าสุทโธทนะจะเป็น 

พระบิดาได้

พระมารดา ข้อที่ ๕ คือ ทรงเห็นพระนางสิริมหามายามีศีลและบารมีธรรม 

สมควรเป็นพระมารดาได้ ทัง้จะมพีระชนม์สบืไปจากเวลาทีพ่ระโอรสประสูตเิพยีงเจด็วนั 

สัตว์อื่นไม่อาจอาศัยคัพโภทรบังเกิดได้อีก

ครัน้พระโพธสิตัว์ทรงเห็นสถานะทัง้ ๕ มคีรบบรบิรูณ์แล้ว จงึทรงรบัอาราธนา

ของเทพทั้งปวง เหตุท่ีจะรู้ว่าพระโพธิสัตว์เทพใกล้จะจุตินั้น เพราะได้เกิด บุพนิมิต  

๕ ประการ แก่พระองค์ คือ

๑. ทิพยบุปผาที่ประดับพระกายเหี่ยวแห้ง

๒.  ทิพยภูษาทรงมีสีเศร้าหมอง

๓.  พระเสโทไหลจากพระกัจฉะ (รักแร้)

๔.  พระสรีรกายปรากฏอาการชรา

๕. มพีระหทยัเป็นทกุข์เหนือ่ยหน่ายจากเทวโลก ไม่ยินดท่ีีจะสถิตในทิพยอาสน์

พวกเทพจึงรู้ประจักษ์ว่า เทพองค์นี้คือองค์พระสัพพัญญูโพธิสัตว์ เพราะถึง

กาลจะจติุประจวบสมยัทีพ่ระพุทธเจ้าจะอบุตั ิและเมือ่พระโพธสิตัวเทพทรงรบัอาราธนาแล้ว 

พวกเทพก็พากันแวดล้อมน�าไปยัง นันทวัน แห่งสวรรค์ช้ันดุสิตนั้น เมื่อไปถึงสวน 

นันทวันแล้ว พวกเทพก็น�าเทพโพธิสัตว์ผู้จะจุติเที่ยวไปในนันทวัน กล่าวว่าจุติจากที่นี้ 
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แล้วก็ขอให้ไปจงดีเถิด และตักเตือนให้ระลึกถึงโอกาสแห่งกุศลกรรมที่ได้ท�าแล้วใน 

กาลก่อน เทพโพธิสตัว์ฟังค�าเตอืนของเทพผูแ้วดล้อม กร็ะลกึถงึกศุลกรรมไปในนันทวัน 

ก็จุติในขณะน้ัน ลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายา ท่านว่า  

สวนนันทวนั มีอยูใ่นสวรรค์ทุกชัน้ เป็นท่ีเทพผูจ้ะจุตไิปเทีย่วชมและระลกึถงึความดแีล้ว

ก็จุติไปในสวนนันทวัน นั้น เทพผู้สหายก็จะพาเทพผู้จะจุติไปกล่าวอวยพรตักเตือน 

ท�านองไปส่งในวาระสุดท้าย พระศรีอาริยเมตไตรย์โพธิสัตว ์ ซึ่งมีก�าหนดจะตรัสเป็น

พระพุทธเจ้า เป็นพระองค์ที่ครบห้าในภัทรกัลป์นี้ ท่าน (ตามคติความเชื่อนี้) ว่าบัดนี้

ประทับอยู่ใน สวรรค์ชั้นดุสิตนี้ รอเวลาที่จะลงมาตรัสในอนาคต

สวรรค์ชั้นนมิมำนรดี

 สวรรค์ชัน้ ๕ ชือ่ว่า นมิมานรต ีไทยเราเรยีกว่า นมิมานรด ีแปลว่า อภริมย์

ยินดีในส่ิงท่ีนิรมิตข้ึน คือนอกจากทิพยารมณ์ที่ได้รับอยู่โดยปกติแล้ว ในเวลาที่ 

ปรารถนาต้องการสิง่ใด กน็ริมติสิง่นัน้ขึน้อภริมย์ยนิดไีด้เป็นส่วนอดิเรกหรอืเป็นพเิศษ 

พูดง่าย ๆ ว่าอยากได้สิ่งใดก็นึกเอาได้ เกิดเป็นส่ิงนั้นขึ้นดั่งใจนึก แต่จะมีขอบเขต 

เพียงไรท่านหาได้แสดงไว้ไม่ สวรรค์ชั้นนี้สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาก เทพผู้เป็น

ราชาปกครองไม่ปรากฏว่ามีนามพเิศษ กน่็าจะเรยีกเป็นกลาง ๆ ว่า นมิมานรตเีทวราช 

ไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องเล่าถึงในคัมภีร์ทั้งหลายเช่นเดียวกับสวรรค์ชั้นยามา

สวรรค์ชั้นปรนมิมติวสวัตตี

 สวรรค์ชัน้ที ่๖ ชือ่ว่า ปรนมิมติวสวตัตี เสียงไทยว่า ปรนมิมิตวสวตัดี แปลว่า 

ท�าอ�านาจ ของตนให้เป็นไปในโภคะท้ังหลายที่ผู้อื่นรู้ความคิดของจิตแล้วนิรมิตให้  

ผู้ที่มาคอยนิรมิตให้นั้นไม่มีกล่าวว่าเป็นเทพพวกไหนชั้นไหน คิดดูตามเค้าความก็น่า

จะเหน็ว่าต้องการแสดงความสขุสงูขึน้ไปอีกชัน้หนึง่ มผีูม้าคอยนริมติสิง่ทีใ่จปรารถนาให้ 

ไม่ต้องนิรมิตเอาเองเหมือนอย่างช้ันท่ี ๕ แต่อีกนัยหนึ่ง ค�าว่าท�าอ�านาจให้เป็นไป  

ดูมีความว่าแผ่อ�านาจไปครอบง�า สิ่งท่ีผู้อื่นเขานิรมิตไว้ คือใช้อ�านาจไปครอบครอง
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เหมือนอย่างค�าว่า จักกวัตติ หรือ จักรพรรดิ แปลว่า ยังจักรให้เป็นไป คือใช้จักรแผ่

อ�านาจไปครอบครองโลก นัยนี้ดูก็เหมาะกับเรื่องพญามารที่จะกล่าวต่อไป สวรรค์ชั้น

น้ียิง่สงูข้ึนไปจาก สวรรค์ชัน้นมิมานรดอีีกมาก ท่านว่ามเีทพเป็นราชาผูป้กครองอยู ่๒ ฝ่าย

คือ เทวราชหรือเรยีกนามตามชือ่ของชัน้สวรรค์ว่า ปรนมิมิตวสวตัตีเทวราช ปกครอง

อยู่ฝ่ายหนึ่ง พญามารเป็นเทวราช ปกครองอยู่อีกฝ่ายหนึ่ง เทวราชผู้ปกครองสวรรค์

ชัน้น้ี จงึมอียู ่๒ องค์ แบ่งเป็น ๒ ก๊ก เรยีกนามว่าปรนมิมติวสวัตตีเทวราชเหมอืนกนั 

องค์หนึง่ไม่เป็นมาร ปกครองเทพท่ีไม่เป็นมารด้วยกนั แต่อีกองค์หนึง่เป็นมาร ปกครอง

เทพที่เป็นมารด้วยกัน ฝ่ายที่ไม่เป็นมารไม่ค่อยมีเรื่องกล่าวถึงในคัมภีร์ท้ังหลาย   

ส่วนฝ่ายที่เป็นมารมีเรื่องกล่าวถึงอยู ่มาก องค์เทวราชเองเรียกโดยเฉพาะว่า  

ปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช หรือค�าไทยว่า พญามาราธิราช แม้จะแบ่งเป็นสองก๊ก 

ก็ไม่มีเรื่องปรากฏในคัมภีร์ทั้งหลายว่าทั้งสองก๊กนี้ได้ท�าสงครามกันเหมือนอย่างเทพ

และอสุระแห่งสวรรค์ชัน้ไตรตรึงษ์ มแีต่เรือ่งพญามารลงมาป้องกนัรงัควานความตรสัรู้

ของพระโพธสิตัว์ และพระสาวกทั้งหลาย เม่ือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว มารก็ยังมา

เกี่ยวข้องอีกหลายคราวจนถึงมาทูลอาราธนาให้ปรินิพพาน

สังเกตตามท่ีท่านเล่าไว้ในคัมภีร์ทั้งหลายว่า เทวราชผู้เป็นมารนี้มีความกลัว

เป็นข้อส�าคัญอยู่ข้อหน่ึงว่าตนจะสิ้นอ�านาจครอบครองโลก ไม่ประสงค์ให้ใครทั้งนั้น

บรรลมุรรคผลนพิพานหรอื จะเรยีกว่า วมิตุต ิหรอื โมกขธรรม กไ็ด้ พดูง่าย ๆ กคื็อ 

ไม่ประสงค์ ให้ใครประสบความหลุดพ้นจากกองกิเลส เช่น ตัณหา อุปาทาน หรือ

ราคะ โทสะ โมหะ และหลุดพ้นจากกองทุกข์ มีเกิด แก่ ตาย เป็นต้น พูดอีกอย่าง

หนึง่ว่า ไม่ประสงค์ให้ใครหลดุพ้นไปจากโลกเป็นโลกตุตระทีแ่ปลว่าเหนอืโลก กค็อืพ้น

โลกนัน่เอง เพราะเมือ่ผู้ใดพ้นโลก หมายถงึว่ามีจติใจพ้นกเิลสดัง่กล่าวผูน้ัน้กพ้็นอ�านาจของ

มาร ซ่ึงมารจะใช้อ�านาจให้เป็นไปในผู้นั้นอีกไม่ได้ ความเป็น สวสวรรดิ (เทียบกับ

จักรวรรดิ) ของมารก็หมดสิ้นไป ฉะน้ัน เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงแสดงหาโมกขธรรม  

ทรงได้พบทาง ทรงด�าเนินไป ในทางจนถึงในราตรีที่จะตรัสรู้ ท่านเล่าว่าพญามารได้

มาป้องกันรังควานอย่างสุดก�าลัง พระโพธิสัตว์ก็ทรงผจญสู้อย่างเต็มท่ีอย่างท่ีเรียกว่า

เสี่ยงบารมี พูดอย่างสามัญว่าสู้ตายไม่ยอมถอย เช่น ทรงอธิษฐานพระหทัยตั้งความ

เพียรแน่วแน่ว่า จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่ประทับจนกว่าจะได้บรรลุผล แม้ว่าเนื้อเลือด

ทั้งหมดจะเหือดแห้งไป เหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตาม อาศัยพระบารมีที่ทรงบ�าเพ็ญ
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มาเต็มเปี่ยมแล้ว จึงทรงชนะมาร ทรงบ�าเพ็ญเพียรต่อไปจนได้ตรัสรู้ แม้ต่อมาท่านก็

เล่าว่ามารได้มาเกีย่วข้องอกีมากครัง้ แสดงว่า ยงัคอยตดิตามหาช่องโอกาสอยูเ่รือ่ย ๆ 

เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเวไนยนิกร ให้พ้นอ�านาจของตนมากขึ้นทุกที จึงไม่

ปรารถนาจะให้พระองค์ด�ารงพระชนม์อยู่นาน และในที่สุดท่านก็เล่าว่า พระพุทธเจ้า

ทรงปลงพระชนมายุสงัขารตามค�าอาราธนาของมารนัน่เอง แต่กท็รงปลงในเมือ่ได้ทรง

บ�าเพ็ญพุทธกิจส�าเร็จตามที่ได้ทรงตั้งพระทัยไว้แล้ว

พญามาราธิราชเป็นเจ้าก๊กหนึ่งแห่งสวรรค์ชั้นที่ ๖ ก็จะต้องท�าบุญไว้มาก  

ไม่เช่นนัน้กจ็ะไม่บงัเกิดในสวรรค์ชัน้สงูน้ีได้ แต่กจ็ะต้องเข้าใจว่า ท�าบญุเพยีงเพือ่สวรรค์

เท่าน้ัน ดูกช็อบกลอยู ่ท่านไม่กล่าวว่าพญามารได้มาขัดขวางใครทีท่�าบญุ เช่นทานศลี 

เป็นต้น เพือ่สวรรค์หรอืทีเ่ป็นภมิูเพยีงเพือ่สวรรค์ มาขัดขวางแต่ผูป้ฏบิตัเิพือ่มรรคผล

นิพพาน เช่นพวกท�ากรรมฐานเพื่อสิ้นกิเลส

เร่ืองของมารยังมีอีกมาก แต่จะงดไว้ก่อน เป็นอันว่าสวรรค์ช้ันนี้แบ่งเป็น  

๒ ก๊ก เหมือนอย่างขาวกับด�า และมีเจ้าครองอยู่ ๒ องค์ องค์ท่ีลงมาเกี่ยวข้องใน

ประวัติพระพุทธศาสนามากก็คือ พญามาร เรียกเต็มว่า ปรนิมมิตวสวัตตีเทวราช  

ฝ่ายที่เป็นมารแห่งโลกุตตรธรรม

พรหมโลก

ได้เล่าถงึสวรรค์ ๖ ชัน้แล้ว จะได้เล่าถึง พรหมโลก ต่อไป สูงขึน้ไปจากสวรรค์

ชั้นที่ ๖ อีกมากจึงถึงพรหมโลก ซึ่งก็มีอยู่มากชั้นซ้อน ๆ กันขึ้นไป แบ่งเป็น ๒ พวก

ใหญ่ ๆ คือ รปูพรหม และ อรปูพรหม อธบิายตามคตทิางพระพทุธศาสนาว่า ผูท้ีท่�า

สมาธจินบรรลุถงึรปูฌานคือฌานท่ีมีรปูนมิติเป็นอารมณ์ รูปฌานนัน้ย่อมมวีบิากให้ไป

เกิดเป็นรูปพรหม ผู้ที่ท�าสมาธิสูงขึ้นไปกว่ารูปฌาน คือทิ้งรูปนิมิต ก�าหนดอรูปนิมิต

คือนิมิตที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ จนได้บรรลุอรูปฌานคือฌานที่มีอรูปนิมิตเป็นอารมณ์  

ฌานนั้นก็มีวิบากให้ไปเกิดเป็นอรูปพรหม ค�าว่า พรหม ท่านแปลว่า เจริญ รุ่งเรือง 

หมายความว่า เจริญรุ่งเรืองด้วยคุณวิเศษมีฌาน เป็นต้น 

รูปพรหมนั้นมีสูงขึ้นไปเป็นชั้น ๆ ตามภูมิฌานดั่งต่อไปนี้
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ชั้นปฐมรูปฌำน

๑. พรหมปาริสัชชา แปลว่า เป็นบริษัทของพรหม ท่านอธิบายว่า เกิดใน

บริษัทของมหาพรหม เป็นผู้บ�ารุงมหาพรหม ที่จะกล่าวในชั้นที่ ๓

๒. พรหมปุโรหติา แปลว่า เป็นปโุรหติของพรหม ท่านอธิบายว่า คือปโุรหติ

ของพวกมหาพรหมดั่งกล่าว

๓. มหาพรหม แปลว่า พรหมผู้ใหญ่ ท่านอธิบายว่า ใหญ่กว่าพวกพรหม 

ปาริสัชชา เป็นต้น เช่น มีวรรณะยิ่งกว่า มีอายุยืนกว่า

พรหม ๓ พวกนี้ ท่านว่าสถิตอยู่ในช้ันเสมอกัน แต่มีความรุ่งเรืองกว่ากัน  

เป็นที่เกิดของผู้ที่ได้ปฐมรูปฌานคือรูปฌานที่หนึ่ง ถ้าได้อย่างอ่อนก็ให้เกิดในพวก 

พรหมปาริสัชชา ถ้าได้อย่างกลางก็ให้เกิดในพวกพรหมปุโรหิตา ถ้าได้อย่างกล้าแข็ง 

ก็ให้เกิดในพวกมหาพรหม พิจารณาดูพรหม ๒ พวกข้างต้น ตามอธิบายของท่าน 

คล้ายกับมีหน้าที่เป็นบริวารของพวกมหาพรหม ดูไม่น่าจะต้องมีหน้าที่เช่นนั้น น่าจะ

เข้าใจความว่าพวกพรหมปารสิชัชา กคื็อนบัเข้าเป็นพรหมบริษัท เช่นเดียวกบัเมือ่นบัถือ

พระพุทธเจ้าเป็นศาสดา ก็นับเป็นพุทธบริษัท เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรให้พิเศษย่ิงข้ึน 

อนัควรจะเรียกด้วยค�าอ่ืน เช่น อุบาสก อุบาสกิา ภกิษสุามเณร กค็งเรยีกว่าเป็นพุทธบริษัท 

และพวกพรหมปโุรหติา กน่็าจะหมายสงูขึน้ไปอีกชัน้หนึง่โดยความกค็อืเป็นพวกพรหม

ชั้นต้น ๆ แต่ก็นับว่าเป็นพรหมแล้ว

ชั้นทุตยิรูปฌำน

๔.  ปรติตาภา แปลว่า มรีศัมน้ีอย คอืมีแสงสว่างน้อยกว่าพรหมชัน้สูง ๆ ขึน้ไป

๕.  อัปปมาณาภา แปลว่า มีรัศมีไม่มีประมาณ คือมีแสงสว่างมากเกินที่จะ

ประมาณได้

๖.  อาภสัสรา แปลว่า มีรศัมซ่ีานไป คอืแผ่ออกไปแต่ทีน้ั่นทีน่ีด้จุสายฟ้าแลบ

ออกจากกลีบเมฆ เพราะมีขันธสันดานเกิดจากฌาน ที่มีปีติ อีกนัยหนึ่ง อาภัสสรา 
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แปลว่า มรีศัมีพวยพุง่ คือหยดย้อยออกเหมอืนย้อยหยดออกจากสรีระ หรือดจุเปลวไฟ

แห่งโคมประทีป อีกอย่างหน่ึง อาภัสสรา แปลว่า มปีกติสว่างไสวด้วยรศัมี

พรหม ๓ จ�าพวกนีส้ถติอยูใ่นช้ันเดยีวกนั แต่มีรศัมีรุง่เรอืงกว่ากนั เป็นทีเ่กดิ

ของผู้ที่ได้ทุติยรูปฌานคือรูปฌานท่ีสอง ถ้าได้อย่างอ่อนก็ให้เกิดเป็นพวกพรหม 

ปริตตาภา ถ้าได้อย่างกลางก็ให้เกิดเป็นพวกพรหมอัปปมาณาภา ถ้าได้อย่างแข็งกล้า

ก็ให้เกิดเป็นพวกพรหมอาภัสสรา

ชั้นตตยิำรูปฌำน

๗.  ปรติตสุภา แปลว่า มรีศัมแีห่งสรรีะสวยงามน้อย คอื น้อยกว่าพวกพรหม

ชั้นสูงขึ้นไป

๘.  อปัปมาณสภุา แปลว่า มีรศัมีแห่งสรรีะสวยงามไม่มปีระมาณ คอื มากเกนิ

ที่จะประมาณได้

๙.  สภุกณิหา แปลว่า มากมายไปด้วยรัศมีทีส่วยงาม คือ มีรศัมผีดุสว่างท่ัวไป 

แผ่ซ่านออกจากสรรีะเป็นอันเดยีวกนั มีสริเิหมอืนอย่างแท่งทองทีโ่รจน์รุง่อยู่ในหบีทอง

พรหม ๓ จ�าพวกนีส้ถติอยู่ในช้ันเดยีวกนั แต่มรัีศมรีุง่เรอืงกว่ากนั เป็นทีเ่กดิ

ของผู้ได้ตติยฌานคือรูปฌานท่ี ๓ ถ้าได้อย่างอ่อนก็ให้เกิดเป็นพวกพรหมปริตตสุภา 

ถ้าได้อย่างปานกลางก็ให้เกิดเป็นพวกพรหมอัปปมาณสุภา ถ้าได้อย่างแข็งกล้าหรือ

ประณีตก็ให้เกิดเป็นพวกพรหมสุภกิณหา

ชั้นจตุตถรูปฌำน

๑๐. เวหัปผลา แปลว่า มีผลไพบูลย์ ซึ่งเกิดขึ้นด้วยอ�านาจของฌาน ชั้นนี้

เป็นทีเ่กดิของผูไ้ด้จตตุถฌานคอืฌานที ่๔ ไม่ได้มแีบ่งเป็น ๓ ช่ือส�าหรบัผูไ้ด้อย่างอ่อน 

อย่างปานกลาง และอย่างประณีต กล่าวไว้ชื่อเดียวรวม ๆ กันไป
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อกีนยัหนึง่ ถ้าแบ่งรปูฌานออกเป็น ๕ ชัน้ ชัน้ของพรหมปารสิชัชา พรหมปโุรหติา

และมหาพรหม ส�าหรับผูไ้ด้ปฐมฌานอย่างอ่อน อย่างกลาง และอย่างประณตี ชัน้ของ

พรหมปริตตาภา อัปปมาณาภา และอาภัสสรา ส�าหรับผู้ได้ทุติยฌานและตติยฌาน 

อย่างอ่อน อย่างปานกลาง และอย่างประณตี ชัน้ของพรหมปรติตสภุา อปัปมาณสภุา 

และสุภกิณหา ส�าหรับผู้ได้จตุตถฌานอย่างอ่อน อย่างปานกลาง และอย่างประณีต 

ชั้นของพรหมเวหัปผลา ส�าหรับผู้ได้ปัญจมฌานคือฌานที่ ๕

๑๑. อสัญญี แปลว่า ไม่มีสัญญาเสียเลย พรหมชั้นนี้เป็นที่เกิดของผู้ได้ 

ฌานสมาบัติ เพราะเพ่งอยู่เป็นนิตย์ว่าจิตไม่มี ท่านยกตัวอย่างนักบวชภายนอก 

พระพุทธศาสนาบางพวกผู้เห็นโทษในจิตว่า ราคะ โทสะ โมหะ ล้วนอาศัยจิตเกิดขึ้น 

มีความเห็นว่า ความไม่มีจิตเป็นของดีเป็น นิพพานในปัจจุบัน จึงเพ่งอยู่เป็นนิตย ์

ว่าจติไม่ม ีๆ ส�ารอก ดบันามขนัธ์ ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไปโดยล�าดบั 

ยกตัวอย่าง สัญญาคือความจ�าหมาย ก็ท�าให้เลือนลืม ไม่ก�าหนดไว้ทุกส่ิงทุกอย่าง  

น่าจะเป็นอย่างทีเ่รยีกว่า ท�าให้ดบัไป เมือ่ปฏบิตัอิย่างนีจ้นได้ถึงจตตุถฌานกใ็ห้ไปเกดิ

เป็นพรหมชัน้อสัญญสีตัว์ มีแต่รูป ไม่มีเวทนา ไม่มสัีญญา ไม่มสัีงขาร (ความปรุงคดิ) 

ไม่มวีญิญาณอะไร ๆ ท้ังสิน้ และเวลาตายจากมนษุย์ ถ้ายืนตายกไ็ปเกดิเป็น พรหมยนื 

ถ้านั่งตายก็ไปเกิดเป็น พรหมนั่ง ถ้านอนตายก็ไปเกิดเป็น พรหมนอน คือ ตายใน

อิริยาบถใดก็ไปเกิดเป็นพรหมมีอิริยาบถนั้น และก็อยู ่ในอิริยาบถนั้นจนถึงจุติ  

ท่านอธบิายว่า ในเวลาจตุ ิพอเกดิสญัญาขึน้ กจ็ตุจิากกายนัน้  ท่านอธบิายไว้ในทีบ่าง

แห่งอกีว่า ในเวลาว่างพระพทุธศาสนามนีกับวชในลทัธเิดยีรถย์ีบางพวกเจรญิวาโยกสณิ 

ได้ถึงจตุตถฌาน เห็นโทษในจิตด่ังกล่าว จึงเพ่งความไม่มีจิตเป็นอารมณ์ ครั้นตาย 

ก็ไปเกิดเป็น อสัญญีพรหม การท�าสมาธิไม่ให้มีสัญญาเสียเลยนี้ ลองพิจารณาดู  

เมือ่ท�าได้กจ็ะมีอาการดบัจติ (ดบัจติสงัขาร) หมดความรู้สกึอะไร ๆ ทุกอย่าง อย่างอ่อน

ก็เหมือนหลับหรือสลบไป อย่างแรงก็เหมือนตาย (แต่ไม่ตาย) ไม่มีเวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ อะไรในเวลานั้นทุกอย่าง ท�าให้ดับลงไปได้ ในขณะที่อยู่ อิริยาบถใด

ก็จะอยู่ในอิริยาบถนั้น เช่นเดียวกับที่ท่านว่าไปเกิดเป็นอสัญญีสัตว์ อยู่ในอิริยาบถ 

อย่างเดียวกับเม่ือเวลาตาย น่าจะตรงกับที่ไทยเราเรียกว่า พรหมลูกฟัก ซึ่งมีเพียง 

ขันธ์หนึ่ง ได้แก่รูปขันธ์เท่านั้น ไม่มีนามขันธ์ เป็นพรหมภายนอกพระพุทธศาสนา 
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เพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ปฏิบัติเพื่อไปเกิดเป็นพรหมพวกนี้ วิธีปฏิบัต ิ

ทุกอย่างท�านองนี้ จึงไม่ใช่พระพุทธศาสนา ในที่บางแห่ง จัดชั้นอสัญญีน้ีไว้หน้าชั้น 

เวหัปผลาและทั้งสองชั้นนี้อยู่ในพื้นชั้นเดียวกัน

พรหมชั้นสุทธำวำส ๕

ต่อจาก พรหมช้ันเวหปัผลา หรอืต่อจาก พรหมอสญัญสีตัว์ ซึง่นบัเป็นพรหม

ชั้นที่ ๑๑ ก็ถึง พรหมชั้นสุทธาวาส ค�าว่า สุทธาวาส แปลว่า อาวาส คือที่อยู่ของ 

ผู้บริสุทธิ์ หรือ ที่อยู่อันบริสุทธ์ิ หมายถึงนิวาสภูมิของท่านผู้บริสุทธิ์เหล่านั้น ค�าว่า  

ผู้บริสุทธิ์ ในที่นี้หมายเฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์ คือ พระอริยบุคคล 

ชั้นอนาคามีในโลกน้ีสิ้นชีวิตแล้ว ท่านว่าไปเกิดอยู่ในชั้นสุทธาวาส และจะส�าเร็จ 

เป็นพระอรหันต์ นิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้น ไม่มีกลับลงมาอีก ท่านจึงว่า สุทธาวาส 

เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีและพระอรหันต์ หมายถึงพระอนาคามีด่ังกล่าว และ 

พระอรหันต์ที่ส�าเร็จภายหลังจากที่ขึ้นมาเกิดในสวรรค์แล้ว สุทธาวาส นี้มีอยู่ ๕ ชั้น 

นับต่อจากชั้น ๑๑ เป็นล�าดับไปดั่งนี้

๑๒. อวิหา แปลว่า ไม่ละฐานของตนโดยกาลอันน้อย หรือ ไม่เสื่อมจาก 

สมบัติของตน เป็นภูมิสุทธาวาส ชั้นต้น

๑๓. อตัปปา แปลว่า ไม่สะดุ้งกลัวอะไร หรือ ไม่ท�าผู้ใดผู้หนึ่งให้เดือดร้อน 

เป็นภูมิสุทธาวาส ชั้นสอง 

๑๔. สุทัสสา แปลว่า ดูงาม คือ มีรูปงามน่าดู เป็นภูมิสุทธาวาส ชั้นสาม

๑๕. สทุสัส ีแปลว่า มทีสัสนะ คอื ความเห็นดีบรสิทุธ์ิ เป็นภมิูสุทธาวาส ชัน้ส่ี

๑๖. อกนิฏฐา แปลว่า ไม่มเีป็นรอง เพราะมสีมบตัอิกุกฤษฎ์ เป็นภมูสิทุธาวาส

ชัน้ห้า

สทุธาวาส ทัง้ ๕ ชัน้นีน้บัเข้าในพรหมชัน้จตตุถรปูฌาน คือฌานทีม่รีปูกมัมฏัฐาน

เป็นอารมณ์ชั้นที่สี่
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ชั้นอรูปฌำน ๔

ต่อจากน้ีถึงภูมิชั้นของพรหมผู้ท่ีมาเกิดเพราะได้อรูปฌาน จัดเป็น ๔ ชั้น  

ตามภูมิฌานดั่งนี้

๑.  อากาสานญัจายตนะ คอื ชัน้ของพรหมผูไ้ด้อรูปฌาน เพราะได้เจริญอรูป

กรรมฐานว่าอากาศไม่มีที่สุด ซึ่งเป็นอรูปที่หนึ่ง

๒.  วิญญาณัญจายตนะ คือ ชั้นของพรหมผู้ได้อรูปฌานเพราะได้เจริญ 

อรูปกรรมฐานว่าวิญญาณไม่มีที่สุด ซึ่งเป็นอรูปที่สอง

๓.  อากิญจัญญายตนะ คือ ช้ันของพรหมผู้ได้อรูปฌานเพราะได้เจริญ 

อรูปกรรมฐานว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี ซึ่งเป็นอรูปที่สาม

๔.  เนวสัญญานาสัญญายตนะ คือ ชั้นของพรหมผู้ได้อรูปฌานเพราะได้ 

เจรญิอรปูกรรมฐานทีล่ะเอยีดย่ิงขึน้ไปอกี จนดบัสัญญาอย่างหยาบเหลือแต่สัญญาอย่าง

ละเอียด จึงเรียกว่า มีสัญญาก็ไม่ใช่ (เพราะวิถีจิตละเอียดมาก คล้ายจะเป็น 

อสัญญีคือไม่มีสัญญาเสียเลย อย่างคนสลบไสลส้ินสัญญาหรือคนหลับสนิทจริิง ๆ) 

ไม่มี สัญญาก็ไม่ใช่ (เพราะยังมีสัญญาละเอียดอยู่ ไม่ใช่ส้ินสัญญาเสียหมดเลย)  

ซึ่งเป็นอรูปที่สี่

อรูปทั้ง ๔ ชั้นนี้ ละเอียดกว่ากันขึ้นไปโดยล�าดับ รวมพรหม ทั้งรูปทั้งอรูป

เป็น ๒๐ ชั้น ถ้ายกพวกอสัญญีพรหมเสียก็มี ๑๙ ชั้น

ทุสสเจดยี์บนพรหมโลก

ใน ไตรภูมิพระร่วง และใน ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหา

สมณเจ้า กรมพระปรมานุชติชโินรส กล่าวไว้ตรงกนัว่า เมือ่พระพทุธเจ้าเสดจ็ออกทรงผนวช 

(ก่อนตรัสรู้เรยีกว่าพระโพธิสตัว์) พรหมน�าบรขิาร ๘ จากพรหมโลกมาถวายพระโพธสัิตว์ 

และรับพระภูษาคฤหัสถ์ทั้งคู่ขึ้นไปบรรจุไว้ใน ทุสสเจดีย์ ในพรหมโลก ในไตรภูมิ๑  

๑ ไตรภูมิ. น. ๑๑๗.
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ระบุว่าชั้นอกนิฏฐ์ ในปฐมสมโพธิ๑ ระบุชื่อพรหมว่าฆฏิการพรหม ซึ่งเป็นสหายกับ 

พระโพธิสัตว์ครั้งเสวยพระชาติเป็น โชติบาล ในศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้า ค�าว่า 

ทสุสเจดีย์ แปลว่า เจดย์ีผ้า คงหมายถึง เป็นทีบ่รรจผุ้าคอืพระภษูาดัง่กล่าว เป็นอนัว่า

พระพรหมได้พระภษูาคฤหสัถ์ขึน้ไปบรรจใุนทสุสเจดย์ี ส่วนพระอนิทร์ได้พระจฬุาโมลี

กบัผ้าพนัโพกพระเศียรขึน้ไปบรรจใุนจฬุามณเีจดย์ีในคราวท่ีทรงผนวชน้ัน บริขารทัง้ ๘ 

ทีฆ่ฏกิารพรหมถวาย ส�าหรบับาตรได้มเีหตพุเิศษทีท่่านกล่าวถงึอกี คอื เมือ่นางสชุาดา

น้อมถาดทองข้าวปายาส เข้าไปถวายพระโพธิสัตว์ในเช้าแห่งวันที่จะตรัสรู้ บาตรดินที่

ฆฏิการพรหมถวายมีบันดาลให้อันตรธานหายไป ไม่ทรงเห็นบาตรจึงทรงรับท้ังถาด 

คร้ันตรัสรู้แล้ว เมือ่พาณชิสองพีน้่องชือ่ ตปสุสะคนหนึง่ ภลัลกิะคนหนึง่ ได้น้อมข้าวสัตตุ

ก้อนสัตตุผงถวาย ไม่มีบาตรที่จะทรงรับเพราะบาตรดินก็ได้หายไปแล้วตั้งแต่เม่ือ 

นางสชุาดาถวายถาดปายาส ท้าวจตโุลกบาลทัง้สีน่�าบาตรศลิาจากทศิทัง้สีม่าถวายรวม

เป็นสีบ่าตร พระองค์ทรงรบัอธษิฐานให้เป็นบาตรเดยีวกนัแล้วทรงรับข้าวสตัตุของพาณชิ

สองคนน้ัน ต่อมาในคราวปรินิพพานก็ได้มีเรื่องเกี่ยวแก่ พระเจดีย์ทั้งสองนี้อีก  

ในปฐมสมโพธกิถานัน้กล่าวว่า พระเขีย้วแก้วเบือ้งบนซ้ายขวากบัพระรากขวญัเบือ้งบน

ขึ้นไปประดิษฐานอยู่ในจุฬามณีเจดีย์ พระรากขวัญเบื้องซ้ายกับพระอุณหิสขึ้นไป

ประดิษฐานอยู่บนทุสสเจดีย์

ในพทุธวงศ์๒ ได้กล่าวถงึทีป่ระดษิฐาน บรขิาร ทัง้หลายของพระพทุธเจ้าไว้ว่า 

บาตร ไม้เท้า จีวร อยู่ในเมือง วชิรา สบง อยู่ในเมือง กุลฆระ ผ้าปูบรรทม อยู่ใน

เมอืง สีหฬ กระบอกกรอง ประคตเอว อยูใ่นเมือง ปาฏลบีตุร ผ้าสรง อยู่ในเมือง จัมปา  

อุณาโลม อยู่ในแคว้น โกศล กาสาวพัสตร์ อยู่ใน พรหมโลก ผ้าโพก (กล่าวมาแล้ว) 

อยูใ่นเมอืง ไตรทส (ดาวดงึส์) นสิทีนะ อยู่ใน อวนัตีชนบท ผ้าลาด อยู่ใน เทอฐั ทีส่ไีฟ 

อยูใ่นเมอืง มถิลิา ผ้ากรอง อยูใ่น รฐัวเิทหะ มดีและกล่องเขม็ อยูใ่นเมอืง อนิทปัตถ์ 

เป็นอันว่าได้มีบางอย่างขึ้นไปอยู่ในโลกทั้งสอง ไม่ได้กล่าวว่าบรรจุอยู่ในอะไร ก็น่าจะ

ในเจดีย์ทั้งสองนั่นแหละ

๑ ปฐม. น. ๑๒๔-๕.
๒ ขุ. พุทธ. ๓๓/๕๔๙/๒๘.
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โลกวนิำศ

เร่ือง สิ้นกัป กัลป์ คือ ถึงกาลโลกวินาศ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า  

ตามคติความเชื่อโบราณของอินเดีย โลกก็มีอายุเหมือนบุคคลหรือสังขารทั้งหลาย 

ก�าหนดอายขุองโลกเรยีกว่า กปั หรอื กลัป์ และโลกกมี็เวียนเกดิตาย ความเกดิขึน้ใหม่

ของโลกเป็นการต้ังต้นกัปใหม่ ความตายของโลกเป็นการสิ้นกัปครั้งหนึ่ง ความตาย

ของโลกนี้หมายถึงโลกวินาศด้วยเหตุ ๓ อย่าง คือ ไฟ น�้า และ ลม ท่านว่า วินาศ

ด้วยไฟ ๗ ครัง้ตดิ ๆ กนั ถงึครัง้ที ่๘ วนิาศด้วยน�า้ แล้ววนมาวินาศด้วยไฟน�า้เหมอืน

ดั่งนั้นอีก ๘ หน จึงวินาศด้วยลมครั้งหนึ่ง ท่านว่าในคราวที่วินาศด้วยไฟเกิดไฟไหม้

โลกตัง้แต่อบายภมิูต�า่ท่ีสดุ ถงึมนษุย์ สวรรค์จดพรหมชัน้ปฐมฌาน เหลอือยูต่ัง้แต่ชัน้

นั้นขึ้นไป ในคราวที่วินาศด้วยน�้านั้น เกิดน�้าท่วมโลกเหมือนอย่างนั้น แต่สูงขึ้นไปจด

พรหมชั้นทุติยตติยฌาน เหลืออยู่ตั้งแต่ช้ันนั้นขึ้นไป ในคราวที่วินาศด้วยลมร้ายแรง

ที่สุด ลมท�าลายล้างโลกตั้งแต่ชั้นต�่าที่สุดไปจดพรหมชั้นจตุตถฌาน เหลืออยู่แต่ชั้น

จตตุถฌานนัน้ คอืตัง้แต่ชัน้เวหปัผลาท่ีนบัเป็นพรหมช้ันที ่๑๐ คตนิีแ้สดงว่าโลกทัง้หมด

ต้ังแต่อบายโลก จนถงึพรหมโลกตัง้อยูเ่นือ่งกนัอยู่ ในคราวเกดิทกุขภยัอย่างใหญ่กเ็นือ่ง

ถึงกัน แต่ก็ยังมีเหลือส�าหรับเป็นที่สัตว์ที่ถูกภัยได้ขึ้นไปเกิดอาศัย จึงยังมีเชื้อท่ีจะได้

มาเกิดในโลกท่ีจะกลับเกิดขึ้นมาอีก ไม่เช่นนั้น โลกที่กลับเกิดใหม่ก็จะเป็นโลกว่าง 

ไปเสยี คอื ยังมีท่ีเหลือให้อพยพไปเกดิกนัได้ทกุคราวทีเ่กดิโลกวนิาศ ฉะนัน้ สตัวโลก

จึงไม่วินาศไปจริงเลย อพยพไปเกิดกันในที่อันยังเหลืออยู่นั้นได้

เทพพวกคนธรรพ์

ยังมีพวกเทพหมู่ คันทัพพะ ที่เรียกว่า คนธรรพ หรือ คนธรรพ์ รวบรวมไว้

ใน คันธัพพสังยุต
๑ ว่า เทพที่เรียกว่าพวกคนธัพพกายมีหลายประเภท คือ เทพพวก

หนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีรากหอม เทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีแก่นหอม เทพพวก

๑ ส�. ขนฺธ. ๑๗/๓๐๙/๕๓๖-๕๔๑.
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หนึ่งเกิดอาศัยต้นไม่ท่ีมีกระพี้หอม เทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีเปลือกหอม  

เทพพวกหนึง่เกดิอาศยัต้นไม้ทีม่กีะเทาะเปลอืกหอม เทพพวกหนึง่เกดิอาศัยต้นไม้ทีมี่

ใบหอม เทพพวกหนึ่งเกิดอาศัยต้นไม้ที่มีดอกหอม เทพพวกหนึ่งเกิิดอาศัยต้นไม้ท่ีมี

ผลหอม เทพพวกหนึง่เกดิอาศยัต้นไม้ทีม่รีสหอม เทพพวกหนึง่เกดิอาศยัต้นไม้ท่ีมกีลิน่

หอมที่หอมทั้งต้น เหตุที่จะให้ไปเกิดในเทพพวกนี้ คือ ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต 

มโนสุจริต และตั้งความปรารถนาว่าตายไป ขอให้ไปเกิดร่วมกับเทพพวกคนธัพพกาย 

เพราะชอบใจว่าเทพพวกนี้มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีสุขมาก และเมื่อปรารถนาจะไป

เกดิโดยเฉพาะในเทพพวกไหน กท็�าทานสิง่นัน้ เช่น ปรารถนาทีจ่ะเป็นเทพทีเ่กดิอาศยั

ต้นไม่ที่มีรากหอม ก็ให้รากไม้ท่ีหอมเป็นทานหรือว่าให้เป็นวัตถุอื่น ๆ ที่เรียกว่า 

ทานวตัถุ เป็นต้นว่า ข้าว น�า้ ผ้า ยานพาหนะ ระเบียบดอกไม้ ของหอม เครือ่งลบูไล้ 

ที่นอน ที่อยู่ โคมไฟ โดยสรุป เหตุที่ให้ไปเกิดคือ ประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ 

และต้ังความปรารถนา กบัท�าทานอกี เทพเหล่านีเ้กดิอาศยัต้นไม้ ดเูป็นพวกรกุขเทวดา 

จะอยู่อย่างไร มีความสขุอย่างไร ยงัไม่พบอธบิาย จดัได้ว่าเป็น สุคติภูมิ เพราะเป็นผล

ของความดี

เร่ือง รุกขเทวดา ปรากฏว่าได้เป็นที่เชื่อกันมานาน จนถึงมีเล่าไว้ใน  

นิทานต้นบัญญัติ ที่ได้ตรัสห้ามพระภิกษุไม่ให้ตัดต้นไม้ ในบาลีวินัย๑ มีเร่ืองเล่าว่า 

ภิกษุชาวเมืองอาฬวีตัดต้นไม้เองบ้าง ให้ตัดบ้าง เพื่อน�าไม้ไปสร้างกุฏิ บังเอิญภิกษุรูป

หนึ่งจะตัดต้นไม้ที่มีเทวดาเกิดอาศัย เทวดานั้นได้ร้องห้ามขึ้นว่า ภิกษุประสงค์จะท�าที่

อยู่ของภิกษุก็ขออย่าตัดที่อยู่ของเทวดา ภิกษุน้ันไม่เอื้อเฟื้อตัดต้นไม้ ได้ถูกแขนของ

ทารกของเทวดา เทวดาคิดจะปลงชีวิตของภิกษุแต่กลับว่าจะท�าดั่งนั้นไม่ควร สมควร

จะไปเฝ้ากราบทูลฟ้องพระพุทธเจ้า จึงได้ไปเฝ้ากราบทูลเรื่องท้ังหมดแด่พระพุทธเจ้า

พระองค์ตรัสสาธุการแก่เทวดาในการท่ีไม่ปลงชีวิตภิกษุ ถ้าปลงชีวิตภิกษุก็จะประสบ

สิง่ทีไ่ม่เป็นบญุมาก ตรสัสัง่ให้เทวดาไปอยูใ่นต้นไม้ทีว่่างอยู่ในโอกาศแห่งหนึง่ ครัง้นัน้

พวกมนุษย์พากันติเตียนว่า พวกพระสมณะสากยะบุตรมาตัดต้นไม้เองบ้างให้ตัดบ้าง 

มาเบียดเบียนชีวะซ่ึงมีอินทรีย์เดียว พระพุทธเจ้าได้ทรงยกเรื่องนี้ขึ้นตรัสว่า พวกคน

ยังเข้าใจต้นไม้ว่ามีชีวะ จึงตรัสห้ามภิกษุพรากภูตคาม คือห้ามตัดต้นไม้ เป็นต้น

๑ วิ. มหา. ๒/๒๓๒/๓๕๔.
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ในนิทานต้นบัญญัตินี้ ได้ความส�าคัญอย่างหนึ่งว่า คนในสมัยนั้นมีมิใช่น้อยที่
เห็นว่าต้นไม้มชีวีะชนดิทีม่อีนิทรีย์เดยีว ตัดต้นไม้กเ็ท่ากบัฆ่าสัตว์ น่าสังเกตว่าข้างต้น
เล่าเรือ่งเทวดา ข้างปลายกล่าวถงึมนษุย์ตเิตยีน ด้วยเขาเชือ่ว่าต้นไม้มชีวีะ หาได้กล่าว
ว่าเขาเชือ่ว่ามเีทวดาไม่ อาจจะมคีนเข้าใจกนัอยู่ทัง้สองอย่างกไ็ด้ หรอือาจจะเข้าใจเป็น
อย่างเดียวกนักไ็ด้ คอืเทวดากบัสิง่ทีเ่รยีกว่ามชีวีะอยูใ่นต้นไม้ ต่างกนัหรอืเป็นอย่างเดยีว 
กนัแต่ทกุฝ่ายกค็งเชือ่ว่ามีชวีะอยู่ในต้นไม้ จะเป็นชวีะของเทวดาผูส้งิสูอ่ยู ่หรอืชวีะของ
ต้นไม้นั้นเองโดยตรงก็ตาม

อินทรีย์ท้ังหมดที่แสดงไว้ส�าหรับมนุษย์มี ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย  
และมนะทีแ่ปลกนัว่าใจ ส่วนต้นไม้ทีว่่ามอีนิทรย์ีเดยีวน้ัน มีค�าอธบิายว่าท่านกล่าวหมายเอา 
กายินทรีย์ (อินทรีย์คือกาย) และค�าในบาลีนิทานต้นบัญญัติเรื่องนี้ที่ว่า พวกมนุษย์มี

ความเข้าใจต้นไม้ว่ามีชีวะนั้น ท่านอธิบายว่าคือมีความเข้าใจต้นไม้ว่าเป็นสัตว์

ค�าว่าสัตว์ บาลีว่า สัตตะ สันสกฤตว่า สัตตวะ มักเข้าใจกันว่าหมายถึง ผู้ที่
มใีจครอง เม่ือมีอธบิายว่าต้นไม้มีชวีะคือเป็นสัตว์ จงึมท่ีีเข้าใจว่าต้นไม้มจีติใจ แต่ค�าว่า 
สัตว์ มีค�าแปลหลายอย่าง แปลว่า มี หรือ เป็น เท่านั้นก็ได้ เช่นเดียวกับค�าว่า ภูตะ 
แปลว่า มี ว่า เป็น เรียกคนหรือดิรัจฉานว่า ภูตะ แปลว่าผู้มีผู้เป็น เรียกต้นไม้ว่า 
ภตูคาม ท่านให้แปลว่า กองของภตูะ เหตทุีเ่รยีกต้นไม้ว่าภตูคาม หรอืแม้เรยีกว่าสตัว์
พึงเห็นได้ว่าเพราะมีกายินทรีย์ ซ่ึง มีเกิด มีแก่ มีตาย เช่นเดียวกับกายินทรีย์ของ
มนุษย์หรือสัตว์ดิรัจฉาน ต้องด้วยลักษณะของสัตว์หรือภูตะในความหมายว่ามีว่าเป็น 
อนัเป็นชวีะชนดิหนึง่ แต่ไม่พงึเหน็ว่าท่านประสงค์ให้เข้าใจว่าต้นไม้มีจิตใจ ฉะนัน้ ผูท้ี่
ถือศลี เว้นจากปาณาตบิาต (คอืปลงปาณะ) เช่น สามเณรอบุาสกอบุาสิกา ตลอดถึง
ผู้ที่ สมาทานศีลห้า จึงตัดต้นไม้ได้ศีลไม่ขาด ในวินัยของภิกษุเองก็มีพระบัญญัติห้าม
ปลงปาณะไว้สกิขาบทหน่ึง ห้ามตดัโค่นภูตคามไว้อกีสิกขาบทหนึง่ ถ้าประสงค์ให้ต้นไม้
เป็นปาณะด้วยแล้วก็ไม่จ�าต้องบัญญัติไว้สองสิกขาบท

ค�าว่า ปาณะ แปลทบัค�าลงไปในรปูสนัสกฤตว่า สตัว์มปีราณ หมายถงึ มลีมหายใจ 
ดัง่ทีเ่รยีกว่ามลีมปราณกไ็ด้ มชีวีติอนัหมายถึงชวิีตจติใจกไ็ด้ ท้ังในบาลีนทิานต้นบญัญติั
น้ันเองกอ้็างว่าพวกมนษุย์เขาเข้าใจว่า ต้นไม้มชีวีะมอีนิทรย์ีเดยีว ไม่ได้อ้างว่าพระพทุธเจ้า
ทรงรับรองหรอืทรงเหน็อย่างนัน้ จงึทรงบญัญตัห้ิามภกิษใุนส่ิงทีค่นส่วนมากเขาถือกนั

ว่าไม่ดีไม่งามไม่เหมาะสม
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แม้ไม่คิดวิจารณ์ไปถึงภาวะที่ลึกซึ้ง คิดแต่เพียงเหตุผลสามัญ สิ่งที่เขานับถือ

เป็นเจดย์ีคอืเป็นปชูนยีวตัถ ุแม้ตนจะไม่นบัถอืกไ็ม่ควรจะไปดหูมิน่ ไม่ต้องกล่าวถงึว่า

จะไปตัดท�าลาย ในครั้งพุทธกาลปรากฏในพระสูตรต่าง ๆ ว่าในเมืองต่าง ๆ มีเจดีย์ที่

เขานับถือกันมากแห่ง เจดีย์ที่กล่าวถึงเหล่านี้ หาใช่เป็นเจดีย์อย่างที่เรียกที่เห็นกันใน

เมืองไทยเราน้ีไม่ โดยมากเป็นต้นไม้ ถ้าภิกษุไปตัดต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ของเขาเข้า  

คงเกดิววิาทระหว่างลทัธศิาสนา ขึน้ได้แน่ พระบญัญัตห้ิามภกิษตุดัต้นไม้จงึเหมาะสม

ด้วยประการทั้งปวง

ใน คัมภร์ีสามนต์๑ เล่าว่า มีธรรมอยูข้่อหนึง่ ส�าหรบัพวกรกุขเทวดา เรยีกว่า 

รุกขธรรม หรือ พฤกษธรรม ธรรมข้อนี้ว่า เมื่อต้นไม้ถูกตัด รุกขเทวดาไม่ท�าประทุษ

จิตคือไม่คิดท�าร้ายผู้ตัด และรุกขเทวดาผู้ไม่รักษาธรรมข้อนี้ ย่อมถูกห้ามเข้าเทวดา

สนันบิาต รกุขธรรมข้อนีเ้ปิดโอกาสให้คนตัดต้นไม้ได้สะดวก คดิดวู่าถ้าไม่มรีกุขธรรม 

คนอาจตัดต้นไม้ล�าบากเพราะจะถกูเทวดาโกรธท�าร้ายเอา ความขดัข้องของมนษุย์ผูมี้

กิจต้องหักร้างถางป่าสร้างบ้านเมือง ท�าไร่นา และตัดใช้ไม้ท�าบ้านเรือนเครื่องใช้สอย

ต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้น เทวดาสนันบิาตน่าจะได้ระลกึถึงความจ�าเป็นท่ีมนษุย์จะต้องตดัใช้ไม้ 

จงึได้ตรารุกขธรรมข้อนีไ้ว้ส�าหรบัพวกรุกขเทวดาทัง้ปวง แต่เม่ือเทวดาพากนัรกัษารกุขธรรม 

พวกมนุษย์ก็พากันได้ใจตัดต้นไม้เสียหมดเป็นป่า ๆ ไป ไม่สงวนต้นไม้ที่ควรสงวน  

ไม่ปลูกทดแทนให้ควรกนั กเ็ป็นเหตใุห้ไม้หมดป่า ท�าให้มนษุย์เองเดอืดร้อนอกี มนษุย์

สันนิบาตจึงต้องตรารุกขธรรม (กฎหมายเกี่ยวข้องแก่ต้นไม้)ส�าหรับมนุษย์เพื่อสงวน

รักษาต้นไม้และป่า ก็พลอยช่วยให้รกุขเทวดาพากนัอยู่เป็นสุขขึน้ เป็นอนัว่าเทวดากบั

มนุษย์ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เทวดาสันนิบาตออกกฎห้ามรุกขเทวดา คิดท�าร้ายมนุษย์ 

ผู้ตัดต้นไม้ ฝ่ายมนุษย์สันนิบาตออกกฎห้ามมนุษย์ตัดต้นไม้ที่ได้ระบุห้ามไว้ เมื่อทั้ง

สองฝ่ายต่างเคารพปฏิบัติในรุกขธรรมดั่งกล่าวของตน ๆ อยู่ ก็จะอยู่เป็นสุขด้วยกัน

ทุกฝ่าย บ้านเมืองไร่นาสาโทก็จะมีเพราะจะหักร้างถางป่าสร้างท�าขึ้นได้ตามต้องการ 

ป่าต้นไม้ก็จะมีเพราะจะสงวนไว้และปลูกทดแทนไว้เพียงพอตามต้องการ

๑ สมนฺต. ๒/๓๑๕.



326 รู้จักพระพุทธศาสนา

ตามที่กล่าวมานี้ ได้ว่าไปตรง ๆ ตามที่ท่านเล่าไว้ แต่ได้กล่าว เกี่ยวโยงเข้า

มาถึงมนุษย์ ยังมิได้พูดถอดความส�าหรับผู้ที่ไม่เชื่อเทวดาว่ามีอยู่ตามต้นไม้ อันที่จริง

ก็ไม่จ�าเป็นจะต้องถอดความ เพราะความของเรื่องนี้ชัดเจน ปล่อยให้อิงอยู่กับเทวดา 

กใ็ช้ได้ส�าหรบัปัจจบุนัอยูแ่ล้วคอื ถ้าเทวดามจีรงิโดยเป็น อทสิสมานกาย (มกีายทีม่อง

ด้วยตาเนือ้ไม่เหน็)สงิอาศัยต้นไม้อยูก่มี็อยู่ได้ เพราะมรีกุขธรรมส�าหรับเทวดาปฏิบตัอิยู่ 

นกึดูอีกทางก็ดีเหมือนกัน เพราะจะได้เป็นท่ีย�าเกรงของมนุษย์บ้าง เพื่อจะได้ไม่ตัด

ต้นไม้กนัง่าย ๆ ถ้าเทวดาไม่มจีรงิ กไ็ม่มอีะไรจะต้องเปลีย่นไปจากทีเ่ล่าไว้ รกุขธรรม

กย็งัใช้ได้ส�าหรบัต้นไม้ คือต้นไม้ทุกต้นไม่มีจติใจทีค่ดิท�าร้ายคนตดั ใครจะตดักไ็ม่ว่าอะไร 

เท่ากับมีรุกขธรรมอยู่เหมือนกัน และมนุษย์ก็ต้องสร้างรุกขธรรมส�าหรับมนุษย์เพื่อ

รักษาป่าต้นไม้

เทพเจ้ำแห่งธรรมชำติ

ในอากาศซ่ึงประกอบด้วยเย็นร้อนหมอกลมฝน กไ็ด้มคีตเิชือ่ว่าสภาพธรรมชาติ

เหล่านีน้อกจากเกดิขึน้ตามฤดแูล้ว ยงัมเีกดิขึน้โดย เทพบนัดาล ได้อกีด้วย คตคิวาม

เชื่อนี้มีติดเข้ามาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา จนถึงมีรวมไว้หมวดหนึ่ง เรียกว่า วลาหก 

สังยุต
๑ มีความย่อว่า

เทพทั้งหลายนับเนื่องเข้าในพวกวลาหก มีหลายจ�าพวก คือ วลาหกเทพ  

แห่งความหนาวเย็น วลาหกเทพแห่งความร้อน วลาหกเทพแห่งหมอก วลาหกเทพ 

แห่งลม วลาหกเทพแห่งฝน เหตุที่จะให้ไปเกิดเป็นเทพเหล่านี้ คือ ประพฤติสุจริต 

ทางกาย วาจา ใจ ต้ังความปรารถนาจะไปเกิดเพราะชอบใจว่าพวกเทพเหล่านี้มี 

อายยุนื มวีรรณะงดงาม มสีขุมาก ตามทีไ่ด้ยนิมา ทัง้ได้ให้ทานต่าง ๆ และเหตทุีท่�าให้

มีหนาวเย็นในบางคราว มีร้อนในบางคราว มีหมอกในบางคราว มีลมในบางคราว  

มีฝนในบางคราว คือ พวกเทพเหล่านี้คิดว่า ไฉนเราพึงยินดีด้วยความยินดีของตน 

เพราะความตั้งใจของเทพเหล่านี้ ก็มีความหนาวเย็นเป็นต้นขึ้น

๑ ส�. ขนฺธ. ๑๗/๓๑๔/๕๔๒-๕๕๓.
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เรือ่งวลาหกเทพนี ้มเีค้ามาจากความเชือ่เก่าแก่ แต่ได้มาแก้ไขตามคตเิทวดา

ในพระพุทธศาสนา ดัง่จะพงึเหน็ได้ว่า เทพเหล่านีเ้ป็นอปุปาติกก�าเนดิ (ผดุเกดิขึน้เป็น

ตัวตนโตใหญ่ทีเดียว) จัดเป็นสุคติภูมิ จึงเป็นผลของกุศลกรรมและมีมากด้วยกัน  

บางเทพมอี�านาจบันดาลให้เกดิหนาวเยน็ บางเทพมอี�านาจบนัดาลให้เกดิร้อน บางเทพ

มีอ�านาจบันดาลให้เกิดหมอก บางเทพมีอ�านาจบันดาลให้เกิดลม บางเทพมีอ�านาจ

บนัดาลให้เกดิฝน จงึแบ่งออกตามอ�านาจบนัดาลเป็น ๕ จ�าพวก เทพองค์หนึง่มอี�านาจ

บันดาลเพียงอย่างเดียว หรืออาจบันดาลได้หลายอย่าง ไม่ได้แสดงไว้ชัด วิธีบันดาล 

คอื เพยีงคดิว่า “ไฉนเราพงึยินดด้ีวยความยนิดขีองตน” ถ้าวลาหกเทพแห่งฝนคดิดัง่นี้

ฝนกจ็ะตก วลาหกเทพประเภทอืน่กเ็ช่นเดียวกนั ความคดิดงักล่าวเรยีกว่า เจโตปณธิิ 

แปลว่า ความตั้งใจมีอ�านาจบันดาลให้เกิดผลขึ้นได้ตามอานุภาพของเทพผู้ตั้งใจ

มเีรือ่งเล่าในอรรถกถาว่า ได้มีวลาหกเทพบตุรองค์หนึง่ไปหาพระเถระผูข้ณีาสพ

องค์หน่ึง พระเถระถาม ทราบว่าเป็นวลาหกเทพแห่งฝนซึ่งคิดให้ฝนตกได้ จึงแสดง

ความประสงค์จะดฝูนตก เทวบตุรเตอืนพระเถระให้เข้าไปในศาลาเพราะจะเปียก ขณะนัน้

กไ็ม่ปรากฏว่ามีเมฆฝนหรอืฟ้าร้อง พระเถระล้างเท้าเข้าศาลายงัไม่ทนัหมดองค์ ฝนตก 

ซู่ลงมาเปียกท่านครึ่งองค์ มีอธิบายว่า เย็น ร้อน หมอก ลม ฝน เกิดข้ึนตามฤดู 

โดยปกติ แต่โดยพิเศษเกิดขึ้นโดยอานุภาพของเทพดา กล่าวโดยเฉพาะฝนว่าย่อมตก

ด้วยเหตุ ๘ อย่าง คือ อานุภาพนาค อานุภาพครุฑ อานุภาพเทพ ท�าสัจจะอธิษฐาน 

มีฤดูเป็นสมุฏฐานมารบันดาล ก�าลังฤทธิ์ และ เมฆฝนประลัยกัลป์

วลาหกเทพท่านว่า เป็นพวกเทพเที่ยวไปในอากาศ ค�าว่า วลาหก ในคัมภีร์

ศัพท์เล่มหนึ่ง แปลว่า สิ่งที่น�าหรือพาน�้าไป แปลกันโดยมากว่า เมฆ ใช้เป็นชื่อเรียก

รวมของเทพเหล่านี้ว่า วลาหกกาย (หมู่หรือกลุ่มวลาหก) น่าจะเป็นเพราะเป็น

ปรากฏการณ์ในอากาศด้วยกัน คตคิวามเชือ่ในปัจจบุนัไม่ใช่อย่างนีแ้ล้ว แต่กน่็าฟังคติ

ความเชื่อเก่า ๆ ไว้บ้าง และบางเรื่อง เช่น เรื่องฝนที่ปรากฏในบางคราวก็ดูแปลกอยู่ 

คล้ายมจิีตเจตนา ในสงัยุตนีท่้านกว่็าท่ีมโีดยความคดิของเทพกใ็นบางคราว ไม่ใช่เสมอ

ไปหรือโดยปกติ ซึ่งมีฤดูเป็นสมุฏฐาน
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ธรรมชำตกิับกรรมปัจจุบันของคน

ความแปรปรวน หรือความเป็นปกตขิองดิน ฟ้า อากาศ และพืช มคีติแสดงว่า 

เก่ียวแก่กรรมปัจจบัุนของคนเป็นเหตขุ้อส�าคญัอยูด้่วย ดัง่มกีล่าวไว้ใน จตกุกนบิาต๑ ว่า  

ในสมยัเมือ่ราชา (หมายถงึผูป้กครองของรัฐสูงสุด) ท้ังหลายไม่ตัง้อยู่ในธรรม ผูป้ระกอบ

ราชกิจทั้งหลาย พราหมณ์ผู้เป็นคฤหบดีทั้งหลาย ชาวนิคมชนบททั้งหลาย ก็ไม่ตั้งอยู่

ในธรรมตามกันไปโดยล�าดับ เมื่อหมู่มนุษย์ดั่งกล่าวไม่ตั้งอยู่ในธรรม จันทร์ อาทิตย์ 

ดาวนักษตัร คนื วนั เดอืน กึง่เดอืน ฤด ูปี ลม ต่าง ๆ กย็กัเยือ้งผดิปกตไิป ธรรมชาติ

จงึเกดิวิปรติผดิทางผดิปกต ิ(เช่น บังเกดิลมพดัผดิทาง ผดิฤดูกาล พดัต้นไม้หกัโค่น) 

เทวดาทัง้หลายเดอืดร้อน ฝนกไ็ม่ตกหลัง่ธารน�า้สม�า่เสมอ คอื เกดิแล้งฝน ข้าวกล้าก็

ออกเมลด็ผดิปกต ิหมูม่นษุย์บรโิภคข้าวไม่ดกีม็อีายุสัน้ ผวิพรรณเศร้าหมอง ถอยก�าลงั 

โรคมาก แต่ในสมัยเม่ือราชาท้ังหลายตัง้อยู่ในธรรม ผูป้ระกอบราชกจิทัง้หลาย พราหมณ์

ผูค้ฤหบดทีัง้หลาย ชาวนคิมชนบททัง้หลาย กต็ัง้อยูใ่นธรรมตามกนัไปโดยล�าดบั จนัทร์ 

อาทิตย์ คืน วัน เดือน ก่ึงเดือน ฤดู ปี ลม ต่าง ๆ ก็เป็นไปโดยปกติสม�า่เสมอ  

วิถีทางลมเป็นต้นก็เป็นไปสม�่าเสมอโดยปกติ เทวดาทั้งหลายก็ไม่เดือดร้อน ฝนก็ตก

หลัง่ธารน�า้สม�า่เสมอเป็นอันด ีข้าวกล้าก็ออกเมลด็สม�า่เสมอเป็นปกติ หมูม่นษุย์บริโภค

ข้าวท่ีดจีงึมอีายยืุน ผวิพรรณผ่องใส มีก�าลงั ไร้โรคาพาธ มฉัีนทคาถาลงท้าย ความว่า 

ถ้าเมือ่โคท้ังหลายข้ามไปอยู ่โคผูห้วัหน้าฝงูเดนิไปคด โคทัง้หมดกเ็ดนิคดในเมือ่โคน�า

ฝงูเดนิคด ในหมูม่นุษย์กฉ็นันัน้เหมอืนกนั ผูท่ี้ได้รบัยกย่องให้เป็นหวัหน้า ถ้าประพฤติ

อธรรม ประชานอกนี้ก็ประพฤติตาม รัฐทั้งหมดย่อมอยู่เป็นทุกข์ ถ้าผู้ปกครองไม่ตั้ง

อยู่ในธรรม ถ้าเม่ือโคทั้งหลายข้ามไปอยู่ โคผู้หัวหน้าฝูงเดินไปตรง โคทั้งหมดย่อม

เดินตรงในเม่ือโคน�าฝูงเดินตรง ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ผู้ที่ได้รับยกย่อง  

ให้เป็นหัวหน้า ถ้าประพฤติธรรม ประชานอกน้ีก็ประพฤติตาม รัฐทั้งหมดย่อมอยู่

เป็นสุข ถ้าผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรม

๑ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๗/๗๐.
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บาลใีนจตกุกนบิาตตามทีย่กข้อความมากล่าวนี ้ แสดงคติของพระพทุธศาสนาว่า 

ไม่ได้ค้านคตคิวามเชือ่เก่าตะบนัไปหมด คตทิีพ่อยกเข้ามาได้กย็กเข้ามาเป็นข้อปรารภ

เพือ่แสดงธรรมแทรกเข้า ผูท้ีป่ระสงค์จะสอนในภายหลงั เมือ่ไม่ประสงค์ข้อความปรารภ

ข้างต้นกตั็ดออกเสยี แสดงแต่ข้อธรรมตามความในฉันทคาถาข้างท้าย ซึง่เป็นลกัษณะ

ของพระพทุธศาสนาโดยตรง คอื มลัีกษณะท่ีเรยีกอย่างหนึง่ว่าเป็น วภิชัชวาทะ แปลว่า 

กล่าวแบ่งแยก คือแบ่งแยกไปตามเหตุผลตามเป็นจริง เช่น ที่กล่าวแบ่งไปตามกรรม

และผลของกรรมท่ีคนเรานีเ่องท�าในปัจจบุนันีแ้หละ ดัง่ความในฉนัทคาถานัน้ ในทีบ่าง

แห่งยกเรื่องเมฆเรื่องฟ้าฝนมาเป็นข้ออุปมาเท่านั้น ด่ังในจตุกกนิบาตนี้เอง กล่าวถึง

วลาหกคือเมฆหรือฟ้าฝน ๔ อย่าง เป็นข้อเทียบของบุคคล ๔ จ�าพวกว่า

๑.  วลาหกค�ารามแต่ไม่ตก (ฟ้าร้องฝนไม่ตก) เป็นข้อเปรยีบ ของบคุคลทีไ่ด้

แต่พูดแต่ไม่ท�า หรือเพียงแต่เรียนแต่ไม่ปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจจธรรม

๒.  วลาหกตกไม่ค�าราม (ฝนตกฟ้าไม่ร้อง) เป็นข้อเปรียบของบุคคลที่ท�าแต่

ไม่พูด หรือที่ไม่เรียนแต่ปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงได้

๓.  วลาหกไม่ค�ารามไม่ตก (ฟ้าไม่ร้องฝนไม่ตก) เป็นข้อเปรียบเทียบของ

บุคคลที่ทั้งไม่พูด ไม่ท�า หรือทั้งไม่เรียนไม่ปฏิบัติให้รู้

๔.  วลาหกค�ารามและตก (ฟ้าร้องฝนตก) เป็นข้อเปรยีบเทยีบบคุคลทีท่ัง้พดู

ทั้งท�า หรือทั้งเรียนทั้งปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริง๑

ค�าสอนเรื่องบุคคล ๔ จ�าพวกนี้ เป็นลักษณะของพระพุทธศาสนาโดยตรง 

เพราะแสดงเรื่องภายนอก เช่น เรื่องโลกธาตุ เพื่อเป็นข้ออุปมาเท่านั้น ไม่ได้มุ่งแสดง

เรื่องภายนอกนั้น แต่มุ่งแสดงเรื่องสัจจธรรมภายในเป็นข้อส�าคัญ

๑ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๓๕/๑๐๑.
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อำยุของชำวสวรรค์

จะกล่าวเพ่ิมเตมิถงึเรือ่ง อสรุเทพ ซึง่เป็นศตัรูของพระอนิทร์ เทวราชแห่งเทพ

ชั้นดาวดึงส์ ในที่มาโดยมากกล่าวว่า ท้าวเวปจิตติ เป็นราชาแห่งพวกอสุรเทพ แต่มี

ที่มาแห่งหนึ่งกล่าวว่า ได้มีเมืองอสุระอยู่ ๔ เมือง ตั้งอยู่ ๔ ทิศแห่งต้นจิตตปาตลี  

ซึ่งเป็นต้นไม้ประจ�าภพอสุระ ท้าวเวปจิตตะ หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่า ท้าวสุจิตตะ  

ครองเมอืงทศิตะวนัออก ท้าวสมัพร หรือเรยีกอีกนามหนึง่ว่า ท้าวสุจิ ครองเมอืงทิศใต้ 

ท้าวพลิ หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่า ท้าวสุโรชะ ครองเมืองทิศตะวันตก ท้าวปหาราธะ 

หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่า ท้าวราหู ครองเมืองทิศเหนือ

 สวรรค์ทกุชัน้ทีก่ล่าวมาแล้ว สรปุเป็นสามประเภท คอื กามาพจร ท่องเท่ียว

อยู่ในกาม ได้แก่สวรรค์ ๖ ชัน้ รปูาพจร ท่องเทีย่วอยูใ่นรปูฌาน ได้แก่รปูพรหม อรปูาพจร 

ท่องเที่ยวอยู่ในอรูปฌาน ได้แก่อรูปพรหม ฉะนั้น ในสวรรค์กามาพจร ๖ ชั้น จึงยัง

เกีย่วข้องกบักามคณุ ท่านแสดงว่า ชัน้จาตมุหาราชกิาและชัน้ดาวดึงส์มีเหมือนมนษุย์ 

ชั้นยามามีแต่กายสังสัคคะ ช้ันดุสิตมีเพียงจับมือกัน ชั้นนิมมานรตีมีเพียงย้ิมรับกัน 

ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีมีแต่มองดูกันเท่านั้น ส่วนในสวรรค์ชั้นรูปาพจรและอรูปาพจร  

ทีเ่รียกว่า พรหมโลก ทุกช้ันไม่เกีย่วข้องกบักาม ใน อรรถกถาวภิงัค์ กล่าวว่า ไม่มเีพศ

สตรีเพศบุรุษในพรหมโลก

ใน ตกินบิาต๑ แสดงอายสุวรรค์เทยีบอายุมนษุย์ไว้ว่า ห้าสิบปีมนษุย์เป็นหนึง่

คืนวันสวรรค์ ชั้นจาตุมหาราชิกา ๓๐ คืนวันเป็นหนึ่งเดือนสวรรค์นั้น ๑๒ เดือนเป็น

หน่ึงปีสวรรค์นัน้ ห้าร้อยปีทพิย์นีเ้ป็นประมาณอายุของเทพชัน้จาตมุหาราชกิา เท่ากบั

เก้าล้านปีมนุษย์

หนึ่งร้อยปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นับเดือนปีเช่นเดียวกัน 

พันปีทิพย์นี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นดาวดึงส์ เท่ากับสามโกฏิหกล้านปีมนุษย์

๑ องฺ. ติก. ๒๐/๒๗๓/๕๑๐; ไตรภูมิ. ฉัฏฐกัณฑ์.
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สองร้อยปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนวันสวรรค์ชั้นยามา นับเดือนปีเช่นเดียวกัน  

สองพันปีทิพย์นี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นยามา เท่ากับสิบสี่โกฏิสี่ล้านปีมนุษย์

สีร้่อยปีมนษุย์เป็นหน่ึงคืนวนัสวรรค์ชัน้ดสิุต นบัเดอืนปีเช่นเดยีวกนั ส่ีพันปีทิพย์

นี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นดุสิต เท่ากับห้าสิบเจ็ดโกฏิหกล้านปีมนุษย์

แปดร้อยปีมนษุย์เป็นหนึง่คนืวนัสวรรค์ชัน้นมิมานรต ีนบัเดอืนปีเช่นเดยีวกนั 

แปดพันปีทิพย์นี้เป็นประมาณอายุของเทพชั้นนิมมานรตี เท่ากับสองร้อยสามสิบโกฏิ

กับสี่ล้านปีของมนุษย์

หน่ึงพันหกร้อยปีมนุษย์เป็นหน่ึงคืนวันในสวรรค์ชัน้ปรนมิมติวสวัตต ีนับเดือน

ปีเช่นเดยีวกนั หนึง่หมืน่หกพนัปีทพิย์นีเ้ป็นประมาณอายุของเทพชัน้ปรนมิมิตวสวัตตี 

เท่ากับแปดร้อยย่ีสิบเอ็ดโกฏิกับหกล้านปีมนุษย์ (การคิดเทียบปีมนุษย์นี้คัดมาไม่ได้ 

สอบดูว่าจะถูกหรือผิดอย่างไร)

ส่วนเทพชั้นพรหมโลกยิ่งมีอายุมาก ท่านว่า

๑. พรหมปาริสชัชะ มีอายเุท่าส่วนทีส่ามของกปั คอืหนึง่ในสามของกปั

๒. พรหมปุโรหิต มีอายุกึ่งกัป

๓.  มหาพรหม มีอายุหนึ่งกัป

๔.  ปริตตาภะ มีอายุสองกัป

๕.  อัปปมาณาภะ มีอายุสี่กัป

๖.  อาภัสสระ มีอายุแปดกัป

๗.  ปริตตสุภะ มีอายุสิบหกกัป

๘.  อัปปมาณสุภะ มีอายุสามสิบสองกัป

๙.  สุภกิณหะ มีอายุหกสิบสี่กัป

๑๐.  เวหัปผละ และ อสัญญีสัตว์ มีอายุห้าร้อยกัป

๑๑.  อวิหะ มีอายุพันกัป
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๑๒.  อตัปปะ มีอายุสองพันกัป

๑๓. สุทัสสะ มีอายุสี่พันกัป

๑๔.  สุทัสสี มีอายุแปดพันกัป

๑๕.  อกนิฏฐะ มีอายุหนึ่งหมื่นหกพันกัป๑

พรหมเหล่าน้ี ๑ ถึง ๙ เป็นชั้นรูปฌานที่หนึ่งสองสาม ชั้นละสาม ๑๐  

ซึ่งแบ่งเป็นสอง ถึง ๑๕ เป็นชั้นรูปฌานที่สี่ รวมเป็น ๑๖ และ ๑๑ ถึง ๑๕ เป็นชั้น

สุทธาวาส ส�าหรับพระอนาคามีไปเกิด ปริตตาภะ เป็นต้น มักเรียกว่า ปริตตาภา  

ซึง่ตดิมาจากเป็นคณุบทของภมู ิทัง้ถนดัลิน้ไทยเรา เหมือนอย่างค�าว่า ศาสนา จากค�าว่า 

ศาสนะ ซึ่งเป็นค�าท่ีเรียกว่า อะการันต์ แต่เราถนัดเรียกเป็น อาการันต์ ว่าศาสนา 

กลายเป็นค�าไทยที่ถูกต้อง ถ้าพูดว่าศาสนะก็เป็นผิดแปลกไป พรหมทั้ง ๑๖ เหล่านี้

เป็นรูปพรหม

ส่วนอรปูพรหมอกี ๔ ชัน้ยิง่มอีายุมากขึน้ไปอกี อรปูทีห่นึง่มอีายุสองหมืน่กปั 

อรปูทีส่องมอีายสุีห่มืน่กปั อรปูทีส่ามมอีายหุกหม่ืนกปั อรปูท่ีส่ีมีอายุแปดหม่ืนส่ีพนักปั๒

อำยุของสัตว์ในนรก

อนึ่ง มีแสดงถึงอายุสัตว์นรกเทียบกับอายุของสวรรค์ไว้ว่า ห้าร้อยปีทิพย์ใน 

สวรรค์ชัน้จาตมุหาราชกิาเป็นคนืวนัหนึง่ใน สญัชวีนรก สตัว์นรกขุมนีอ้ายหุ้าร้อยปีนรกนัน้

พันปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นคืนวันหนึ่งใน กาฬสุตตนรก สัตว์นรก

ขุมนี้มีอายุหนึ่งพันปีนรกนั้น

 สองพันปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นยามา เป็นคืนวันหนึ่งใน สังฆาตนรก สัตว์นรก

ขุมนี้มีอายุสองพันปีนรกนั้น

๑ ไตรภูมิ. สัตตมกัณฑ์.
๒ ไตรภูมิ. อัฏฐมกัณฑ์.
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สีพ่นัปีทิพย์ในสวรรค์ชัน้ดสุติเป็นคนืวนัหนึง่ใน โรรวุนรก สตัว์นรกขมุนีม้อีายุ 
สี่พันปีนรกนั้น

แปดพันปีทิพย์ในสวรรค์ชัน้นิมมานรดเีป็นคนืวนัหนึง่ใน มหาโรรวุนรก สตัว์นรก
ขุมนี้มีอายุแปดพันปีทิพย์นั้น

หน่ึงหม่ืนหกพันปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี เป็นคืนวันหนึ่งใน  
ตาปนนรก สัตว์นรกขุมนี้มีอายุหนึ่งหมื่นหกพันปีทิพย์นั้น

มหาตาปนนรก มีอายุกึ่งอันตรากัป อเวจีนรก มีอายุหนึ่งอันตรากัป

ก�าหนดอายุท่ีท่านแสดงน้ีโดยการเทียบ คือ เทียบอายุของมนุษย์กับสวรรค์ 

เทียบอายุของสวรรค์กับนรก แสดงว่าอายุของเทพมากกว่าของมนุษย์มาก และอายุ

ของสตัว์นรกยงัมากกว่าอายขุองเทพไปอกี ส่วนเทพท่ีเป็นชัน้พรหมกน็บัเทียบด้วยกปักลัป์

ของโลกมนษุย์เหมือนกัน อายุของมนุษย์จงึน้อยมาก พจิารณาดตูามวทิยาการในปัจจุบัน 

วนัเดอืนปีของดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ เมือ่เทยีบกบัโลกมนษุย์นีไ้ม่เท่ากนั ยาวกว่าของ

โลกนี้มากก็มี พูดกันว่ายาวหรือสั้นก็ด้วยเทียบกับเวลาของโลก ถ้าในดาวนั้น ๆ มีคน 

เขากค็งไม่พดูว่าเวลาของเขายาวหรอืสัน้ เพราะเป็นก�าหนดทีพ่อเหมาะ หรือทีเ่รยีกว่า

เป็นธรรมชาติของที่นั้น เว้นไว้แต่เขาจะมารู้เทียบกับของโลกนี้เข้า และเวลาด่ังกล่าว

ย่อมมข้ึีนเพราะมเีหตใุห้เกดิเวลาทีน่กัเรยีนได้เรียนกนัอยู่ ถ้าเหตท่ีุให้เกดิเวลาแตกต่างกนั 

เวลากย่็อมแตกต่างกนัไป (แม้ในโลกนีเ้อง) ในทีซ่ึง่ไม่มเีหตใุห้เกดิเวลา กย่็อมจะไม่มี

เวลาเลย ในโลกทั้งปวงย่อมมีเวลาเสมอ มีพระพุทธภาษิตแสดงว่า กาลคือเวลาย่อม

กินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวเอง ฉะนั้น จะเกิดเป็นเทพชั้นไหนก็ต้องถูกเวลากลืนกินคือ

ต้องดบั ไม่มีท่ีจะสถติอยู่เป็นนรินัดร แต่อาจจะมอีายนุานนกัหนาได้โดยเทยีบกบัเวลา

ของมนุษย์นี้ ซึ่งความจริงหาใช่เร็วหรือช้าไม่ เป็นเวลาที่พอเหมาะตามก�าหนดส�าหรับ

ชั้นนั้น ๆ ต่างหาก

ทางพระพทุธศาสนาแสดงทีซ่ึ่งไม่มกีาลเวลา คอืทีซ่ึง่ไม่มตีณัหา (ความดิน้รน

ทะยานอยาก) อันเป็นเหมือนลูกศรที่เสียบจิตใจ แสดงตามเค้าความว่า ใครก็ตามอยู่

ในโลกหรอืภมูไิหนกต็าม เมือ่ถอนลกูศรทีเ่สยีบใจนีอ้อกเสยีได้ กย่็อมบรรลถุงึทีซ่ึ่งไม่มี

กาลเวลา ทีน่ีจ้ะพงึบรรลดุ้วยจติใจเท่านัน้ ส่วนร่างกายเป็นโลกต้องตกอยูใ่นอ�านาจของเวลา 
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คราวนีน้กึเดาดเูฉพาะทางจติใจว่า จติใจทีไ่ม่ดิน้รน ย่อมไม่เกีย่วกับเวลาเลย คือไม่เกีย่ว

กบัอดตีอนาคตปัจจบัุนอะไรท้ังสิน้ เพราะไม่มหีวังอะไรทีจ่ะฝากไว้กบัเวลา พระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงธรรมปฏิบัติท่ีเม่ือบุคคลปฏิบัติเข้าทางแล้ว ธรรมย่อมอบรมกันเองขึ้นไป

โดยล�าดับด่ังน้ี ศีลอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปัญญา ปัญญาอบรมจิตให้วิมุตติ คือ 

หลุดพ้นจากอาสวะทัง้หลาย จติทีปั่ญญาอบรมแล้ว ด้วยได้รบัการอบรมมาโดยล�าดบั 

ดั่งกล่าว ย่อมเป็นจิตท่ีรู้บริบูรณ์บริสุทธิ์ ปราศจากศรเสียบ หมดความดิ้นรนสงบ  

พ้นจากอ�านาจโลกที่มีเวลาทั้งสิ้น ถึงธรรมที่เป็น อกาลิกธรรม โดยแท้

ท�ำบุญแล้วอธษิฐำนให้เกดิในสวรรค์

ในอรรถกถาธรรมบท๑ เล่าเรื่องเวลาของสวรรค์เทียบกับมนุษย์ไว้ว่า ใน 

ดาวดงึสเทวโลก เทวบุตรองค์หน่ึงชือ่ว่า มาลาภาร ีไปเทีย่วชมอทุยานพร้อมกบัหมูเ่ทพ

อปัสรเทพธดิาองค์หน่ึงจตุใินขณะท่ีก�าลังน่ังอยูบ่นกิง่ต้นไม้ให้ดอกไม้หล่นจากต้น สรรีะ

ของนางดับหายไปเหมือนอย่างเปลวประทีปดับ นางถือปฏิสนธิในตระกูลหนึ่งใน 

กรุงสาวัตถี เมื่อเกิดขึ้นระลึกชาติได้ว่า เป็นภรรยาของมาลาภารีเทวบุตรจุติมาเกิด  

ได้ท�าการบูชาพระรัตนตรัย ตั้งความปรารถนาจะไปเกิดในส�านักของเทพสามีอีก  

ขณะนัน้พระพุทธเจ้าประทับอยู ่ณ กรงุสาวัตถี นางมีศรทัธาในพระพุทธศาสนา ท�าบญุ

กศุลต่าง ๆ และตัง้ความปรารถนาข้อเดยีวนัน้ตัง้แต่ยงัเยาว์วยั จนถงึได้นามว่า ปตปิชูกิา 

แปลว่า บชูาเพือ่สาม ีเมือ่เจริญวยัข้ึนได้สาม ีคนทัง้หลายก็เข้าใจว่าเป็นทีส่มปรารถนาแล้ว 

นางมีบุตรหลายคนโดยล�าดับ ได้ตั้งหน้าท�าบุญกุศลต่าง ๆ เป็นนิตย์มา ในวันสุดท้าย

ของชีวิต เมื่อฟังธรรมรักษาสิกขาบทแล้ว ได้ถึงแก่กรรม ด้วยโรคปัจจุบัน บังเกิดใน

ส�านักเทพสามีในสวนสวรรค์นัน้แหละ ขณะนัน้ มาลาภารเีทวบตุรกก็�าลงัอยูใ่นอทุยาน 

หมู่เทพอัปสรก�าลังเก็บร้อยดอกไม้กันอยู่ เทวบุตรได้ทักถามว่านางหายไปไหนแต่เช้า 

๑ ปฏิปูชิกาวตฺถุ ธมฺมปท. ๓/๒๖-๙.
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นางได้ตอบว่าจตุไิปเกดิในมนษุย์ ได้เล่าเรือ่งของนางในมนษุย์โดยตลอด และได้เล่าถงึ

ความต้ังใจของนางเพือ่ท่ีจะมาเกิดอีกในส�านกัของเทพสาม ีบดันีก้ไ็ด้มาเกดิสมปรารถนา

ด้วยอ�านาจบุญกุศลและความตั้งใจ เทวบุตรถามถึงก�าหนดอายุมนุษย์ เมื่อได้รับตอบ

ว่าประมาณร้อยปีเกินไปมีน้อย ได้ถามต่อไปว่าหมู่มนุษย์ มีอายุเพียงเท่านี้ พากัน

ประมาทเหมือนอย่างหลับ หรือพากันท�าบุญกุศลต่าง ๆ เทพธิดาตอบว่า พวกมนุษย์

โดยมากพากันประมาทเหมือนอย่างมีอายุตั้งอสงไขย เหมือนอย่างไม่แก่ ไม่ตาย  

เทวบุตรได้เกิดความสังเวชใจข้ึนมาก เรื่องนี้ท่านเขียนเล่าประกอบ พระพุทธภาษิต  

ในธรรมบทข้อหนึ่งที่แปลความว่า “ผู้ท�าที่สุด (แห่งชีวิตคือความตาย) ย่อมท�านรชน

ท่ีมใีจติดข้องในสิง่ต่าง ๆ ไม่อ่ิมอยูใ่นกามท้ังหลายเหมอืนเพลนิเกบ็ดอกไม้อยูสู่อ่�านาจ” 

ดูความแห่งพระธรรมบทข้อนี้เห็นได้ว่า มุ่งเตือนใจให้ไม่ประมาท เพราะทุก ๆ คนจะ

ต้องตาย ขณะท่ียังไม่อ่ิมยังเพลิดเพลินอยู่ในกาม เหมือนอย่างเพลินเก็บดอกไม้  

ท่านจึงเล่าเรื่องเทพธิดาเพลินเก็บดอกไม้ต้องจุติทันทีในสวนสวรรค์

เทวดามีอายยืุนนาน คติภายนอกพระพทุธศาสนาว่า เป็นผูไ้ม่ตาย  จงึเรยีกว่า 

อมร (ผูไ้ม่ตาย) กมี็ แต่คตทิางพระพทุธศาสนาว่า มอีายยุนืมากเท่านัน้ เพราะมหีลกั

ธรรมอยู่ว่า เมื่อมีเกิดก็ต้องมีตาย จึงไม่รับรองเทวดามารพรหมทั้งสิ้นว่าเป็นอมรคือผู้

ไม่ตาย เมื่อเทียบระยะเวลาของมนุษย์กับสวรรค์ ช่ัวชีวิตของมนุษย์ที่ก�าหนดร้อยปี 

เท่ากับครู่เดียวของสวรรค์เท่านั้น เร่ืองในอรรถกถานี้ ท่านเล่าให้มองเห็นว่าครู่เดียว

จริง ๆ ชาติหนึ่งของมนุษย์ยังไม่เท่าเวลาชมสวนของเทวดาครั้งหนึ่ง ท่านเล่าเรื่องใน

ตอนท้ายให้เทวดาสังเวชมนษุย์ว่าประมาท แม้จะไม่ตรงประเดน็กบัความในพระธรรมบทนกั 

ก็ชวนให้เห็นว่าประมาทกันอยู่จริง เพราะท�าให้เห็นชัดว่าชีวิตนี้น้อยนัก เหมือนอย่าง

ครู่เดียวจะแสดงอย่างไรให้เห็นชัด จึงเล่าเรื่องในสวรรค์ เป็นเรื่องเทียบที่ท�าให้เห็นชัด

ได้ทันทีว่าน้อยนิดเดียว น�าใจให้เกิดสังเวชเกิดความไม่ประมาทขึ้นได้เร็ว เป็นอันว่า

ท่านสอนได้ผล

อันที่จริงเม็ดยาที่เคลือบน�้าตาลเป็นของท่ีกลืนง่าย ถ้าคิดรังเกียจสงสัยอยู่ว่า

น�า้ตาลเคลอืบไม่ใช่น�า้ตาลจรงิ ไม่ยอมรบัยา โรคกไ็ม่หาย ถ้ารบัยาเคลอืบน�า้ตาลท่ีถูกโรค 

นอกจากโรคจะหายแล้วยังหวานลิ้นอีกด้วย
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ค�ำแปล  เทพ ๘

พระพุทธศาสนา โดยตรงกล่าวถึงเวลา เพื่อแสดงธรรม เช่น ที่สอนว่า  

พึงพิจารณาเนือง ๆ ว่า วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้ เราท�าอะไรอยู่ ขณะอย่าล่วงท่าน 

ทั้งหลายไปเสีย ควรรีบท�าความเพียรในวันนี้ทีเดียว ใครเล่าจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้ 

และแสดงความเนิ่นช้าของเวลาว่ามีแก่บุคคลด่ังต่อไปนี้ คนที่ต้องตื่นตลอดราตรี  

คนเดินทางท่ีเหน็ดเหน่ือย สัตว์ผู ้ท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏ ดั่ง 

พระธรรมบทหนึง่ว่า ราตรขีองคนทีต่ืน่อยูเ่ป็นของยาว โยชน์ของคนทีเ่มือ่ยล้าเป็นของ

ยาว สงสารของคนเขลาไม่รูสั้ทธรรมเป็นของยาว อนัท่ีจรงิเวลาราตรหีนึง่ ระยะทางโยชน์

หนึง่ ก็คงอยู่เท่านั้น คนที่นอนหลับสบายหรือคนที่ท�าอะไรเพลิดเพลินก็ไม่รู้สึกว่ายาว  

อาจรู้สึกว่าเหมือนเดี๋ยวเดียว แม้เวลาต้ังกัปกัลป์ก็เหมือนเดี๋ยวเดียวถ้าหลับเพลินอยู่ 

คนที่แข็งแรงเดินเก่ง และมีความเพลิดเพลินในการเดิน โยชน์หนึ่งก็จะไม่รู้สึกว่าไกล 

จะรู้สกึว่าถงึเร็ว แต่คนทีม่ีทกุข์นอนไมห่ลบัและคนที่เมือ่ยล้าจะรูส้กึว่าราตรีและโยชน์

ยาวมาก เป็นเครื่องแสดงเทียบกับสงสารของคนเขลา ซึ่งจะต้องท่องเที่ยวไปยืดยาว 

นานไกล ฉะนั้น เรื่องของเวลา หรือสถานที่จึงเกี่ยวแก่กายและใจของคน โดยเฉพาะ

กเ็กีย่วกบัใจ ถ้าคดิเร่งให้เรว็กเ็หมอืนช้าหรือยาว ถ้าคดิหน่วงให้ช้ากเ็หมอืนส้ันหรอืเรว็ 

ความจริงก็คงที่อยู่อย่างนั้น

อาการเกิดของเทวดา มีกล่าวไว้ในอรรถกถาบางแห่งเป็นพิเศษว่า บุรุษที่เกิด

บนตักของเทวดา เรียกว่า เทวบุตร สตรีที่เกิดบนตักของเทวดา เรียกว่า เทวธิดา 

เทวดาสตรีถ้าเกิดในท่ีนอนจัดเป็น ปริจาริกา (นางบ�าเรอ) ถ้าเกิดข้างที่นอนจัดเป็น

พนักงานเครือ่งส�าอาง ถ้าเกดิกลางวมิานจดัเป็นคนรบัใช้ เทวดาในคมัภร์ีพระพทุธศาสนา

จัดเป็นอุปปาติกก�าเนิดทั้งหมด

ค�าว่า เทวะ ในคัมภีร์ สัททนีติ ให้ค�าแปลไว้ ๘ อย่าง ดั่งต่อไปนี้

๑.  ผู้ที่เล่น (ด้วยกามคุณทั้ง ๕ น่าจะหมายถึงว่า มีสุขสนุกสบายอยู่ด้วย 

 ทิพยสมบัติทุกเวลา)

๒.  ผู้ที่ปรารถนา (จะชนะปฏิปักษ์ คือต้องการชนะข้าศึกไม่ยอมแพ้) 
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๓.  ผู้ที่กล่าว (ว่าควรไม่ควรของโลก คือมีวาจาที่โลกนับถือ บอกว่าควรหรือ 

 ไม่ควรอย่างไรก็เชื่อฟัง)

๔.  ผู้ที่รุ่งเรืองสว่าง (ด้วยแสงสว่างรุ่งเรืองแต่สรีระอย่างยิ่ง)

๕.  ผู้ที่ได้รับความชมเชย

๖.  ผู้ที่มีผู้ใคร่ (จะเห็นจะได้ยิน เพราะประกอบด้วยความงามเป็นพิเศษ)

๗.  ผู้ที่ไปได้ (โดยไม่ขัดข้องในที่ตามที่ปรารถนา)

๘.  ผู้ที่สามารถ (ยังกิจนั้น ๆ ให้ส�าเร็จด้วยอานุภาพสมบัติ)

ชุมนุมเทวดำ

ในอรรถกถาแห่ง ชนวสภสตูร๑ ได้กล่าวว่า เทวสนันบิาต มใีนสมยัเข้าพรรษา

ของพระสงฆ์ เพือ่พจิารณาสงเคราะห์พระสงฆ์เข้าพรรษา มีในสมยัปวารณาออกพรรษา

เพื่อสงเคราะห์ในคราวนั้น มีในสมัยที่จะฟังธรรม มีในสมัยท่ีจะเล่นกีฬาคราวต้นไม้

ทิพย์ปาริฉัตตกะออกดอก เทวสันนิบาตในสมัยเข้าพรรษานั้นตั้งแต่วันอาสาฬหบูชา

ส่วนเทวสนันบิาตเพือ่ฟังธรรมนัน้ คงสดุแต่ว่าจะมีการแสดงธรรมเม่ือไร ได้มีเล่าไว้ใน

ที่หลายแห่งว่า ในชุมนุมเทพ ณ เทวสภาสุธัมมาในบางคราว พระอินทร์ทรงแสดง

ธรรมแก่เทพทั้งปวง ในบางคราวพระพรหมลงมาแสดง และเทพผู้มาเข้าสันนิบาตนั้น

เป็นเทพในสวรรค์ ๒ ชั้น คือ ช้ันดาวดึงส์และชั้นจาตุมหาราชิกา ในเมืองไทยเรา  

เมือ่พระจะสวด พระปรติร ก็มีกล่าวบทสัคเค ชมุนมุเทวดา เพือ่มาฟังธรรม คอื มาฟัง

สวดมนต์ ซึง่เป็นการสวดบทพระธรรมนัน้เอง ใช้เป็นประเพณท้ัีงในงานหลวง งานราษฎร์ 

คุน้เคยจนถงึไม่คิดวจิารณ์กัน และก็ว่าเป็นภาษาบาลฟัีงกนัไม่ออก แต่เทวดาจะฟังออก

หรือไม่หาได้ค�านึงถึงกันไม่ หากรู้ถึงจิตใจได้โดยตรงก็ไม่ต้องค�านึงถึงภาษา

๑ สุ.วิ. ๒/๓๑๗.
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อำรำธนำธรรม

จะกล่าวถึงพระพรหมองค์หนึ่ง คือ สหัมบดีพรหม ได้มีเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้อง

กับพระพุทธเจ้าหลายเรื่อง ต้ังแต่ต้นพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ 

ทรงปรารภถึงธรรมท่ีตรัสรู้ว่าเป็นสภาพลุ่มลึก ยากที่คนอื่นจะรู้ตามได้ ทรงพระด�าริ

จะไม่ทรงขวนขวายเพ่ือสั่งสอน ท่านว่าสหัมบดีพรหมทราบพระด�าริ ได้เข้าไปเฝ้า

กราบทูลอาราธนาขอให้ทรงแสดงธรรม เพราะหมู่สัตว์ท่ีสามารถจะฟังรู ้ได้มีอยู่ 

พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงแสดงธรรม เป็นต้นเรือ่งของ บทอาราธนาธรรม ทีใ่ช้กนัในเมอืง

ไทยว่า พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ เป็นต้น ซึ่งมีค�าแปลว่า “สหัมบดีพรหมผู้เป็น

อธบิดีแห่งโลก พนมหัตถ์ทลูขอพรว่า หมู่สตัว์ในโลกนีท้ีม่ฝีุน่ธุลใีนดวงตาแต่น้อยยงัมอียู่ 

ขอพระสุคตได้โปรดอนุเคราะห์ประชานิกรนี้ แสดงธรรม” บทอาราธนาธรรมนี้ก็มี

ความเล่าถงึประวตัพิระพรหมมาทูลอาราธนาพระพทุธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมดัง่นีเ้ท่านัน้ 

แต่ก็ได้น�ามาใช้เป็นบทอาราธนาให้พระเทศน์ทั่วไป

ในเมืองไทยมีนยิมถอืเป็นประเพณว่ีาจะต้องอาราธนาก่อน พระจงึจะให้สรณคมน์

และศลี สวดพระปริตรแสดงพระธรรมเทศนา แสดงว่า พระพุทธศาสนาไม่บงัคบัฝืนใจ

ใครให้นับถือปฏิบัติ ใครมีศรัทธาเลื่อมใสประสงค์สรณคมน์และศีลก็ดี พระปริตรก็ดี 

ธรรมเทศนาก็ดี ก็ต้องมาอาราธนา ยังไม่อาราธนาพระก็ยังไม่ให้ไม่แสดง เวลาท�าพิธี

ก็เป็นการสะดวก เพราะการอาราธนาก็หมายความว่าเริ่มพิธีขึ้นแล้ว ได้เตรียมการ 

ต่าง ๆ เสรจ็พร้อมท่ีจะรบัศีลกันได้ และได้ถอืเป็นประเพณีอกีว่า ก่อนท่ีจะท�ากศุลอะไร 

ขอสรณคมน์และศลีกนัก่อนเสมอ เป็นประเพณดีอียู ่เพราะชักน�าให้เข้าหาพระรัตนตรยั

และศีลก่อน แต่ก็มักถือเป็นสักแต่ว่าท�าไปเป็นพิธีเสียโดยมาก คือไม่ได้คิดรับจริง  

ถ้าอย่างน้ีกไ็ด้เพยีงเปลอืกคอืพธิเีท่านัน้  ผูท้ีต่ัง้ใจรบัจรงินัน่แหละจงึจะเข้าถงึสาระของ

พธิไีด้ประโยชน์จากประเพณทีีด่อียู่แล้วนี ้เป็นอนัว่าคนไทยเราได้ออกชือ่ สหมับดพีรหม

กนัอยูบ่่อย ๆ  เป็นทีรู่จ้กักนัมากอย่างกว้างขวางคล้ายพระอนิทร์ ในหมูเ่ทวดา พระอนิทร์

รูจ้กักนัมากกว่าองค์อ่ืน ในหมู่พรหม ก็ท้าวสหมับดพีรหมองค์นี ้ทัง้ได้ออกชือ่ถงึมากกว่า

องค์อื่น ๆ ทั้งหมด
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ทรงขับภกิษุสงฆ์

สหมับดพีรหมยงัได้มาทลูพระพทุธเจ้าขอให้ทรงอนเุคราะห์สงฆ์ ดัง่ทีมี่เล่าใน 

ขันธสังยุต
๑ ว่าสมัยเม่ือพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นิโครธาราม ใกล้กรุงกบิลพัสดุ ์ 

ทรงประณามภกิษสุงฆ์เพราะเหตบุางอย่าง (เล่าไว้ในอรรถกถาว่า เม่ือเสดจ็จารกิจาก

นครสาวัตถี ถึงนครกบิลพัสดุ์ เจ้าสากยะท้ังหลายรับเสด็จและกราบทูลเชิญเสด็จไป

ประทับที่นิโครธาราม เมื่อเสด็จถึงอารามนั้นแล้ว ได้เสด็จเข้าสู่ที่ประทับ ทรงท�า

ปฏิสันถารกับเจ้าสากยะทั้งปวงที่ตามไปส่งถึงที่ประทับ ขณะนั้นพวกภิกษุที่ตามเสด็จ

พากันจัดที่พักและรับแจกทานวัตถุต่าง ๆ ที่เขาจัดถวายเป็นเครื่องต้อนรับ ก็มีเสียง

พูดเรียกพูดถามกันอยู่อื้ออึง พระพุทธเจ้าไม่โปรดเสียงดังอื้ออึง ตรัสถามทราบเรื่อง

แล้วจึงทรงประณามภิกษุสงฆ์ ประณาม ก็คือ ขับออกไป ตามเรื่องต่อไป กล่าวว่าได้

เสด็จในที่เร้น ทรงพระด�าริอยู่พระองค์เดียว ค�าว่า ประณาม ในที่นี้ สังเกตตามท้อง

เร่ืองว่าน่าจะเพียงรับสั่งให้ไปบอกท�านองว่าออกไปให้พ้น อย่ามาเอะอะอยู่ท่ีนี่เท่านั้น 

ไม่หมายถึงว่าขับไล่) เวลาเช้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์ เสด็จกลับจาก

บณิฑบาต หลงัจากเสวยแล้วได้เสดจ็ ไปยังป่ามหาวัน ประทบัพกักลางวันอยู่ทีโ่คนต้น

มะตมูหนุ่มต้นหนึง่ เกดิพระด�ารขิึน้ในพระหฤทยัว่า ทรงขบัภกิษสุงฆ์ แต่ในภกิษสุงฆ์

น้ียงัมพีวกภกิษใุหม่ทีห่วงัพึง่พระองค์ เม่ือไม่ได้เหน็พระองค์กจ็ะพงึรวนเรกระสับกระส่าย 

เหมือนอย่างลูกโคอ่อนไม่เห็นแม่โคก็วุ่นวาย กระสับกระส่าย หรือเหมือนอย่างพืชที่

งอกข้ึนใหม่ไม่ได้น�้าก็เหี่ยวแห้งหงอยเหงา จึงน่าท่ีจะทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้ 

เหมือนอย่างที่ได้ทรงอนุเคราะห์มาแล้วในกาลก่อน

 สหัมบดีพรหมได้ทราบพระด�าริในขณะนั้น ได้มาปรากฏเบื้องหน้าพระองค์ 

ห่มผ้าเฉวยีงบ่าประคองอัญชลีกราบทูลมีความว่า ขอให้ทรงอนเุคราะห์สงฆ์เหมอืนอย่างที่

ทรงพระด�ารใินตอนท้ายนัน้เถิด เพราะในสงฆ์นีก้ย็งัมภิีกษใุหม่ทีห่วงัพึง่พระองค์เตม็ที่ 

เหมือนอย่างลูกโคอ่อนหวังพึ่งแม่โค เหมือนพืชที่งอกขึ้นใหม่หวังพึ่งน�้า ฉะนั้น จึงขอ

ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอภินันท์ภิกษุสงฆ์ ทรงโอวาทอนุศาสน์ภิกษุสงฆ์ เหมือน

๑ ส�. ขนฺธ. ๑๗/๑๑๐/๑๖๕-๖.
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อย่างทีไ่ด้เคยทรงอนเุคราะห์มาแล้วในกาลก่อนเถิด พระพทุธเจ้าทรงรับอาราธนาด้วย 

พระอาการดษุณภีาพ สหมับดพีรหมทราบว่าพระองค์ทรงรบัอาราธนาว่าจะทรงอนเุคราะห์ 

สงฆ์ต่อไป ไม่ทรงทอดท้ิงแล้ว ก็ได้ถวายอภิวาทท�าประทกัษณิ (เดนิเวียนขวาพระพุทธองค์) 

แล้วอันตรธานไปในที่นั้น เป็นอันว่า พระพรหมองค์นี้ได้มากราบทูลอาราธนา ให้ทรง

แสดงธรรมโปรดโลกหนหนึง่เมือ่ต้นพทุธกาลแล้ว ครัง้นีย้งัได้มากราบทลู อาราธนาให้

ทรงโปรดสงฆ์ต่อไปอกี นบัว่าโลกและสงฆ์เป็นหนีบ้ญุคณุของสหมับดพีรหมอยูเ่ป็นอนัมาก

อีกคราวหนึ่ง๑ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่

ควงไม้อชปาลนโิครธ ใกล้ฝ่ังแม่น�า้เนรญัชรา ต�าบลอุรเุวลา ได้เกดิพระด�ารพิระหฤทยั

ข้ึนว่า ผูท้ีไ่ม่มีทีค่ารวะ ไม่มีทีพ่ึง่ย่อมอยู่เป็นทกุข์แท้ พระองค์จะพงึทรงอยูสั่กการะเคารพ 

พึ่งพาอาศัยสมณะหรือพราหมณ์ท่ีไหนได้หนอ ทรงพระด�าริเห็นในขณะนั้นว่า จะพึง

ทรงสกัการะเคารพพึง่พาอาศัยสมณะหรอืพราหมณ์อืน่กเ็พือ่ความบรบิรูณ์แห่งกองศลี 

สมาธ ิปัญญา วมุิตติ วมุิตตญิาณทัสสนะ ทีย่งัไม่บรบิรูณ์ แต่กไ็ม่ทรงเหน็สมณะหรอื

พราหมณ์อืน่ในโลก พร้อมทัง้เทวโลก พร้อมท้ังมารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมท้ัง 

สมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทพและมนุษย์ ที่จะถึงพร้อมด้วยศีลเป็นต้นยิ่งกว่าพระองค์ 

ซึง่พระองค์จะพงึทรงสกัการะ เคารพพึง่พาอาศยัได้ จงึน่าทีพ่ระองค์จะพงึทรงสักการะ

เคารพพึ่งพาอาศัยพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี่แหละ

ล�าดับนั้น สหัมบดีพรหมได้ทราบพระด�ารินี้ ได้มาปรากฏกราบทูลว่า ข้อนี้

เป็นอย่างนัน้ พระพทุธเจ้าทัง้หลายทีไ่ด้มมีาแล้วในอดตีกด็ ีท่ีจกัมีในอนาคตกด็ ีพระองค์

ปัจจุบันก็ดี ล้วนสักการะเคารพพึ่งพาอาศัยพระธรรมอยู่ด้วยกันทุกพระองค์ ครั้นแล้ว

ได้กราบทูลเป็นฉนัทคาถา ว่า เย จ อตตีา สมพฺทุธฺา เป็นต้น มคีวามว่า พระสมัพทุธะ

ที่ล่วงไปแล้ว พระสัมพุทธะที่ยังไม่มา พระสัมพุทธะในบัดนี้ ผู้ทรงยังโศกของคนเป็น

อันมากให้สิน้ไป ทกุพระองค์เคารพพระสทัธรรมอยูใ่นกาลทัง้สาม นีเ้ป็นธรรมดาของ 

พระสัมพุทธะท้ังหลาย เพราะฉะน้ัน ผู้ที่รักตนประสงค์ความเจริญใหญ่ ระลึกถึง 

ค�าสอนของพระสัมพุทธะทั้งหลาย ก็พึงเคารพพระสัทธรรมเถิด

๑ ส�. สคา. ๑๕/๒๐๓/๕๕๙-๕๖๒.
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เรื่องนี้ตามเรื่องที่อ้างว่าเมื่อตรัสรู้ใหม่ ๆ ประทับอยู่ที่ควงไม้นั้น ก็เป็นเรื่องที่

เข้าล�าดับพรรษาที่หนึ่งของพระพุทธเจ้า แต่เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ด จึงน�ามาเล่าในหมวด

เรื่องรวมของสหัมบดีพรหม

ทรงเคำรพธรรม

พระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมด้วยอาการอย่างไร มีแสดงไว้ใน ปัญจกนิบาต
๑ 

ความว่า สหีะผูเ้ป็นราชาแห่งเนือ้ออกจากทีอ่าศยัในเวลาเย็น บดิเย้ืองปรบัร่างกายแล้ว 

มองตรวจดูทั้งสี่ทิศโดยรอบ ค�ารามเสียงสีหะขึ้นสามครั้งออกหาอาหาร ถ้าจะตะครุบ

ฆ่าช้าง กระบือ โค เสือ ตลอดถึงสัตว์เล็ก ๆ โดยที่สุดแม้จะเป็นกระต่ายและแมว

ก็ตาม ก็ฆ่าโดยเคารพ คือด้วยความรอบคอบหนักแน่นแน่นอนเหมือนกันหมด  

เพราะเหตุที่มีความคิดมุ่งหมายมิให้เสียแรงตะครุบเปล่า ค�าว่า สีหะ เป็นชื่อของ 

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้อที่พระตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นการ 

บรรลอืสหีนาท ถ้าทรงแสดงธรรมแก่ ภกิษุ ภกิษณุ ีอบุาสก อุบาสกิา ตลอดถงึพวกปถุชุน 

โดยที่สุดแม้เป็นคนพวกแบกหามพวกพรานป่า ก็ทรงแสดงธรรมโดยเคารพ คือ  

ด้วยพระกรุณาแก่บุคคลเหล่านั้นทุกจ�าพวกเหมือนกันหมด หาได้ทรงแสดงธรรมโดย

ไม่เคารพไม่ เพราะเหตุที่พระตถาคตทรงเคารพคารวะธรรม

วธีิเคารพธรรมของพระพทุธเจ้าตามทีก่ล่าวไว้นี ้ให้ความเข้าใจได้อย่างชดัเจนว่า 

พระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมด้วยวิธีที่ทรงแสดงธรรมแก่คนทั้งปวงด้วยความเคารพ  

คอื ทรงมพีระกรณุาเพือ่ท่ีจะให้เขาได้รบัประโยชน์เสมอเหมอืนกนัหมด มใิช่ว่าถ้าเป็น 

สาวกของพระองค์ก็ทรงแสดงให้ดี ถ้าไม่ใช่สาวกของพระองค์ก็ทรงแสดงพอประมาณ 

หรอืถ้าเป็นพระราชาหรอืเป็นเศรษฐกีท็รงแสดงอย่างประณตีบรรจง ถ้าเป็นคนยากจน

ขัดสนกท็รงแสดงคล้ายกบัว่าอย่างเสยีไม่ได้ พระองค์ไม่ทรงปฏบิตัเิช่นนีเ้ลย พระองค์

มพีระกรณุาแผ่ไปในบคุคลทัง้ปวงเสมอเหมอืนกนัหมด จะเป็นสาวกหรอืมใิช่สาวกของ

๑ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๓๘/๙๙.
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พระองค์ก็ตาม จะเป็นเศรษฐหีรอืเป็นยาจกวณพิกกต็าม จะเป็นมิตรหรอืเป็นศัตรผููมุ่้งร้าย

พระองค์ก็ตาม ก็ทรงตั้งพระหฤทัยแสดงธรรมโปรดเขาทุกคนอย่างละเอียด ประณีต

ทกุครัง้ทกุคราว แต่ก็เป็นไปตามควรแก่อุปนสัิยของแต่ละคน ปรากฏว่ามคีนวรรณะต�า่ 

คนยากจนขัดสนเป็นอันมากได้รับประโยชน์จากธรรมที่ทรงแสดง ที่เข้ามาบวชปฏิบัติ 

ส�าเร็จเป็นพระอริยบุคคลจนถึงเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่น้อย และที่ได้รับยกย่องจาก

พระองค์ให้เป็นเอตทัคคะ คือเป็นเลิศในทางใดทางหนึ่งก็มีหลายท่าน แสดงว่ามิใช ่

ทรงเคารพธรรมเพียงแต่ที่ทรงแสดงธรรมโดยเคารพดั่งกล่าวเท่านั้น แต่ทรงเคารพ

ธรรมในทุก ๆ ทาง เช่น ทรงยกย่องบุคคลตามธรรมที่เขาปฏิบัติและบรรลุถึง มิใช่

ด้วยชาติสกุล ทรัพย์ ยศ หรือเหตุประการอื่น จะเป็นคนชาติชั้นวรรณะไหน จะมีจน

อย่างไร ถ้าท�าชัว่กต็รสัว่าเป็นคนชัว่ ถ้าท�าดกีต็รัสว่าเป็นคนด ีและตรสัว่าจะต้องได้รบั

ผลชั่วหรือดีตามกรรมที่ตนได้ท�าไว้ เมื่อศาสนธรรมของพระองค์ว่าไว้ดั่งนี้ พระองค์จึง

ไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะช่วยละบาปหรอืล้างบาปให้แก่ใคร เมือ่ผลกรรมจะถงึแก่ใครกต้็องถงึ 

ไม่มใีครห้ามได้ ถ้าจะทรงท�าพธิอีย่างสะเดาะเคราะห์ กผ็ดิจากหลกัธรรมทีท่รงวางไว้เอง 

ทั้งเป็นไปไม่ได้ ตามเป็นจริง แต่ก็มีพระกรุณาโปรดในทางที่ชอบ เช่น ทรงท�าให้เขา

เกิดศรัทธาปสาทะในพระรัตนตรัย อบรมให้เขาเกิดดวงตาเห็นธรรม แม้เขาจะต้อง

สิน้ชพีเพราะกรรมของเขาตามมาทนั กห็วงัไปสคุต ิหรอืทรงอบรมให้ละกรรมทีช่ัว่เสีย 

ด่ังที่มีตรัสไว้ในธรรมบทความว่า บาปกรรมที่ผู้ใดท�าไว้แล้ว แต่ละเสียได้ด้วยกุศล  

ผู้นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างได้ เหมือนอย่างดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉะนั้น

ตามพระพุทธภาษิตนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสาปคนชั่วคนผิดทุกคน  

เมื่อส�านึกผิดแล้วละความช่ัวเสีย ก็เป็นผู้ที่ชื่อว่าพ้นจากความมืดเข้าสู่ความสว่าง  

ทรงชี้ทางให้คนชั่วคนผิดทุกคนได้ส�านึกผิด แล้วละความชั่วผิดด้วยตนเอง ข้อนี้แหละ

ชื่อว่าทรงมีพระกรุณาโปรดเหมือนอย่างทรงด�าเนินน�าทางเขาไปในเบื้องหน้า แต่ท�า

ไฉนบรรดาคนชัว่คนผดิทัง้หลายจงึจะมองเหน็พระ คอืมองเห็นพระพทุธเจ้าเสดจ็น�าไป

ในเบื้องหน้า ซึ่งได้เสด็จน�าทางอยู่ทุกขณะทุกสถานตลอดมาจนถึงบัดนี้แล้ว

ย้อนกลับมากล่าวถึงเรื่องเคารพธรรม นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ยังมีเรื่องอีก

มากทีแ่สดงว่าทรงเคารพธรรม เช่น ทรงบญัญตัเิสขิยวตัร ให้ภกิษแุสดงธรรมแก่คนที่

ตั้งอยู่ในอาการที่เคารพ และเม่ือจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็ได้ทรงตั้งธรรมที่ทรง
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แสดงและวนิยัทีท่รงบญัญตัไิว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์ เพือ่มใิห้เข้าใจว่าพระศาสนา

ว่างศาสดาเสยีแล้ว ทัง้ได้ทรงบอกทางทีจ่ะเข้าถึงพระองค์ไว้อย่างชดัเจนว่า ผูใ้ดเห็นธรรม 

ผู้นั้นเห็นเรา ดั่งนั้น

วธิเีคารพธรรมตามท่ีกล่าวเทยีบด้วยสีหะจับสัตว์ คือทรงแสดงธรรมโดยเคารพ

ทั่วไปทั้งหมด เป็นเนตติปฏิบัติส�าหรับผู้ปฏิบัติกรณียะท้ังปวงได้ เช่นแพทย์ผู้ท่ีช่ือว่า

เคารพในจรรยาแพทย์ ย่อมท�าการเยยีวยารกัษาคนไข้ไม่เลอืกว่ายากดมีจีน ด้วยอาการ

ที่ละเอียดประณีต ด้วยจิตใจที่กรุณามุ่งจะให้หายโรคเหมือนกันหมด แต่ถ้าคนไข้เป็น

คนดีมีทรัพย์จึงต้ังใจรักษา ถ้าคนไข้จนยากก็ไม่ค่อยจะตั้งใจหรือรักษาอย่างเสียไม่ได้ 

ก็ชื่อว่าไม่เคารพในจรรยาแพทย์ หรอืในธรรมของแพทย์ ข้าราชการหรือบุคคลทั้งปวง

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติกรณียะเกี่ยวแก่ประชาชนทั้งปวงก็เช่นเดียวกัน เมื่อตั้งใจช่วยปฏิบัติ

ให้สม�่าเสมอ ก็ชื่อว่ามีความเคารพในธรรมตามหน้าท่ีของตน กล่าวให้กระชับเข้ามา

อย่างสั้นที่สุด เคารพธรรมก็คือเคารพความดี หนักอยู่ในความดี เห็นความดีเป็นข้อ 

ส�าคญัทีค่วรท�า ท�าให้เหน็ค่าของความดสีงูกว่าความชัว่และสูงกว่าผลต่าง ๆ  เป็นต้นว่า  

แก้วแหวนเงินทองที่อาจจะได้จากความชั่ว

หมู่ชนในสมัยที่ขาดความเคารพธรรม เมื่อหมิ่นธรรมคือความดี ก็จะพากัน

นิยมท�าความชั่ว บูชาคนชั่วผู้ซ่ึงประสบผลปัจจุบันจากการท�าชั่ว นับว่าเป็นสมัยมืด  

แต่ในสมัยที่กลับเกิดความเคารพธรรม จึงจะพากันนิยมท�าความดี บูชาคนที่ท�าด ี 

เป็นอันถึงสมัยสว่าง พระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมและทรงสอนให้คนเคารพธรรม  

ก็เพื่อให้เคารพความดีเป็นใจความส�าคัญ

สหมับดพีรหมได้มาเฝ้าพระพทุธเจ้ากราบทลูรบัรองยนืยันว่าพระพุทธะทกุกาล 

สมัยต่างทรงเคารพธรรม และแนะน�าโลกให้เคารพธรรม ทั้งได้มาเฝ้าอีกหลายครั้ง

หลายคราวด้วยเรื่องที่ส�าคัญ เกี่ยวกับโลกก็มี เกี่ยวกับธรรมก็มี แสดงว่าพระพรหม

องค์น้ีได้มคีวามเป็นห่วงเป็นใยโลกอยูม่าก มภีมูธิรรมสงู มคีวามเคารพในพระพทุธเจ้า

เป็นอย่างยิ่ง ประวัติเก่าของพระพรหมองค์นี้มีเล่าไว้ใน อรรถกถาปาสราสิสูตร
๑  

๑ ป.สู. ๒/๒๒๐.
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ว่าในศาสนาพระกัสสปะพุทธเจ้า มีพระเถระองค์หนึ่งชื่อ สหกะ ได้ปฐมฌาน จึงไป

บังเกิดเป็นพรหมมีอายุกัปหนึ่งในพรหมชั้นปฐมฌาน ชื่อว่า  สหกะ สหกะ นั้นกลาย

มาเป็น สหัมปติ ที่เรียกเป็นเสียงไทยว่า สหัมบดี

อนึ่ง ในคัมภีร์ชื่อ ญาโณทัย แต่งเป็นภาษาบาลีในชั้นหลัง ได้กล่าวว่า๑  

ในพรรษาที่ ๖ เมื่อพระพุทธเจ้าประทับจ�าพรรษาอยู่ท่ี มกุลบรรพต นั้น ได้มีชฎิล

ประมาณพันหนึ่งอาศัยที่ภูเขานั้นเหมือนกัน ในที่มีพื้นราบเป็นดินมาก หัวหน้าผู้บอก

มนต์แก่หมู่ชฎิล ชื่อว่า อินทกุล ได้พาพวกชฎิลไปเฝ้าพระองค์กราบทูลถามทางที่ให้

เกดิความสขุ พระองค์ได้ตรสัตอบมคีวามตามทีจ่บัได้จากคมัภร์ีน้ันว่า หิรโิอตตัปปะให้

เกิดความปฏิบัติชอบ ได้ทิฏฐิดีให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ในที่ใดมีสัทธรรม ในที่นั้นก็มีคนตั้ง

อยู่ในสัทธรรม ในทีใ่ดมีทางแห่งสนัตสิขุ ในทีน่ัน้กม็ผีูเ้ดนิทางแห่งสนัติสขุ ในทีใ่ดไม่มี

ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ไม่มีทุกข์ครอบง�า ในที่นั้นแหละมีธรรมที่ไม่มีทุกข์

ทัง้ปวง (คือนพิพาน) ฉะนัน้ คนมปัีญญามองเห็นสขุของตน จึงท�าความเคารพสทัธรรม 

มคีวามเคารพต้ังใจฟังธรรม อนิทกลุพร้อมด้วยพวกชฎลิฟังธรรมแล้วเกดิดวงตาเห็นธรรม 

กราบทลูขอบวช พระผูม้พีระภาคเจ้าโปรดให้อปุสมบทเป็นภกิษดุ้วยวิธเีอหิภกิขอุปุสัมปทา 

เมื่อภิกษุพวกปุราณชฎิลมีท่านอินทกุลเป็นหัวหน้าได้บ�าเพ็ญความเพียรบรรลุถึงผลที่ 

สุดแล้ว พระองค์ได้ทรงส่งไปประกาศพระศาสนาในทิศต่าง ๆ

สวดยักษ์

ข้างต้นได้เริม่ด้วยเล่าเรือ่งเกีย่วกบัยักษ์และเทวดาในอาฏานาฏยิสูตร ซึง่มบีท

นมัสการพระอดีตพุทธเจ้าท้ังหลาย จึงได้เล่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าในอดีตท้ังปวง  

เรือ่งอายกุปักลัป์ เรือ่งโลก จกัรวาล ตลอดถงึเรือ่งโลกวนิาศ เรือ่งอบาย ๔ ซึง่จดัเป็น

อบายภูมิหรือทุคติ เรื่องมนุษย์ และสวรรค์ ๖ ชั้น อันเป็นสุคติ รวม ๑๑ ประเภท 

เป็นกามาวจรภมูหิรอืภพ ถ้าอบายกเ็ป็นอกศุลวบิาก ตัง้แต่มนษุย์ขึน้ไปเป็นฝ่ายกศุลวบิาก 

๑ ญาโณทย. น. ๒-๓.



345สวรรค์ ในค�ำสอนของพระพุทธศำสนำ

ต่อจากนีเ้ร่ืองพรหมโลกอันแยกประเภทใหญ่ออกเป็นรปูาวจรภมูหิรอืภพ กบัอรปูาวจร

ภูมิหรือภพ ท้ังหมดน้ีโยงเป็นแถวมาจากเรื่องแรก คือ เรื่องในอาฏานาฏิยสูตรนั้น  

จึงจะกลับมาถึงพระสูตรนี้อีก

ดใูนอรรถกถาทีเ่ขยีนในลงักา และในบนัทกึเรือ่งเก่า ๆ ของไทยเราเอง มเีค้า

ว่าคนพากันกลัวยักษ์ว่าเป็นตัวน�าโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อเกิดโรคระบาด เช่น อหิวาตกโรค 

ก็เพราะหมู่ยักษ์ซึ่งเป็นบริวารท้าวกุเวร พากันมาจับมนุษย์ คงจะมีลัทธิความเชื่อเช่น

น้ีประจ�าท้องถิน่ก่อนทีพ่ระพทุธศาสนาจะเข้ามาถึง เม่ือพระพทุธศาสนาเข้ามาแล้วกมี็

พระสูตรนี้ที่เล่าว่า ท้าวกุเวรซึ่งเป็นเจ้าแห่งยักษ์ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลขอ

ประทานพระพุทธานญุาตให้พทุธบรษิทัสวดบทวปัิสสสิสฯ ซึง่เป็นบทนมสัการพระอดตี

พุทธเจ้าตั้งแต่พระวิปัสสี จนถึงพระพุทธเจ้าในปัจจุบันศาสนา รวม ๗ พระองค ์ 

เพื่อป้องกันอันตรายจากพวกยักษ์ที่พาลดุร้าย จึงมีเทศกาลนิมนต์พระสวดพระสูตรนี้ 

เพื่อป้องกันก�าจัดอันตรายจากพวกยักษ์ผีปีศาจต่าง ๆ คือโรคต่าง ๆ นั้นเอง ในทาง

ราชการมสีวดตลอดรุง่ใน พระราชพิธสีมัพจัฉรฉนิท์
๑ จะสิน้เดอืน ๔ มยีงิปืนอาฏานา

ในขณะที่พระสวดถึงตอนนั้น ๆ ท�านองสวดมีเสียงเอะอะดุดันในบางตอนคล้ายกับจะ

ขับไล่พวกนั้น นอกจากที่กรุงเทพฯ ทราบว่ายังมีพิธีสวดในวันตรุษนั้นที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช แต่พระราชพิธีนี้ได้เลิกมานานแล้ว บัดนี้ พระที่สวดพระสูตรนี้ได้  

อนัเรียกว่า “สวดยกัษ์” ด้วยท�านองสรภัญญะมีเหลือน้อย

เคยได้ยนิท่านผูใ้หญ่เล่าว่า การยิงปืนอาฏานานัน้เป็นการใช้ดนิปืนเก่าให้หมดไป 

เมือ่มาถึงสมัยท่ีจะเลิกสวดภาณยักษ์คือเลิกพระราชพธินีัน้ ถ้าคดิถงึว่าส้ินสมยัใช้ดนิปืน

เหมือนอย่างโบราณซึ่งจะต้องรุกันประจ�าปี จะเลิกยิงปืนอาฏานาก็ได้ และบัดนี้ได้พบ

เช้ือโรคแทนยักษ์ ยักษ์เป็นผู้น�าโรคที่มองไม่เห็นตัวในสมัยโบราณ บัดนี้ได้มีกล้อง  

ส่องมองเหน็ตวัโรคขึน้แล้ว แต่มองด้วยตากค็งไมเ่หน็เหมอืนกนั และได้พบวธิป้ีองกนั

รักษาท�าลายตัวเชื้อโรคได้มาก โรคบางอย่างท่ีกลัวกันมากในอดีต มาถึงปัจจุบัน  

กลายเป็นโรคที่ไม่น่ากลัว  ความคิดของคนที่จะยิงปืนขู่หรือไล่ยักษ์ก็เปลี่ยนไป

๑ ดูรายละเอียดใน พระราชพิธีสิบสองเดือน น. ๑๓๓-๒๑๐.



346 รู้จักพระพุทธศาสนา

ข้อที่ร้ายยิ่งขึ้นไปกว่านั้น คือ เปล่ียนไปเป็นมุ่งท่ีจะยิงปืนขู่ หรือไล่คนด้วย

กันเองหนักขึ้น ยักษ์ที่เคยเป็นตัวโรคทางกาย ก็กลับเข้าสิงใจมนุษย์ อย่างที่เรียกว่า  

มีใจเป็นยักษ์เป็นมาร หมายถึงกิเลส ในใจคนที่มากขึ้น อันเรียกกันว่า กิเลสมาร  

จะเรียกว่า กิเลสยักษ์ บ้างก็คงไม่ผิด ยักษ์สิงใจนี้จะแก้ได้ด้วยอะไร ก็ด้วยการปฏิบัติ

อบรมจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น ตามหลักพระโอวาท ๓ ข้อ ว่า ไม่ท�าบาป

ทัง้หมด ท�ากศุลให้ถงึพร้อม ช�าระจิตให้ผ่องแผ้ว นีเ้ป็นพระพทุธศาสนาโดยตรง ยกัษ์ใจ 

ชวนให้ท�าบาป เมือ่ไม่ตามใจกท็�าอะไรไม่ได้ ยกัษ์ใจทีห้่ามท�าบญุกเ็หมอืนกนั ไม่ตามใจ

ก็หมดอ�านาจ ยักษ์ใจที่กวนใจเอง เมื่อช�าระอยู่เนือง ๆ ก็ต้องออกไป

คนในปัจจุบันอาจเห็นว่าคนโบราณงมงาย ยิงปืนไล่ยักษ์ที่ไหน เพราะอาจนึก

ไม่ได้คดิว่าความรูข้องคนเปล่ียนไปเสมอตามการศกึษา ยคุไหนขึน้ถงึข้ันไหนกย่็อมจะ

รู้เห็นในขั้นนั้น แต่ถ้าไม่มีโบราณ ปัจจุบันก็มีไม่ได้ ถ้าจะเปรียบเหมือนขึ้นภูเขาสูง  

ข้ึนถึงระดับไหนกย่็อมจะเหน็ในระดบันัน้ จะให้ถงึยอดทเีดยีวโดยไม่ขึน้ไปตัง้แต่เชงิเขา

หาได้ไม่ เหน็ว่ายักษ์เป็นตวัโรค นับว่าใกล้ระดบัปัจจบุนัเข้ามาแล้ว คอื เหน็ว่ามีตวัโรค

ที่มองไม่เห็นตัวตน ในปัจจุบันสร้างเครื่องส่องให้มองเห็นตัวขึ้น ความเห็นว่ามีตัวเชื้อ

โรคจึงมีมานานแล้ว และควรจะแยกว่าเรื่องนี้เป็นทางแพทยศาสตร์ ไม่ใช่พุทธศาสน์ 

ถ้าเป็นเรือ่งยกัษ์ในใจคอืกเิลส และเครือ่งก�าจดักเิลสจงึจะเป็น พทุธศาสน์ แม้เรือ่งโลก

ก็มีเรื่องโลกทางภูมิศาสตร์สมัยโบราณปนเข้ามามากตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

เร่ืองโลกทีเ่ป็นพุทธศาสน์โดยตรงนัน้ มเีช่นทีแ่สดงไว้ใน สฬายตนวรรค๑ ความว่า 

เรียกว่าโลก ๆ เพราะเป็นสิ่งช�ารุด ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นโลกคือสิ่งที่ช�ารุด ก็ประมวล

ตอบได้ว่า อายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย มนะ, อายตนะภายนอก ๖ 

คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เรื่อง วิญญาณ คือความรู้ทางอายตนะ ๖  

(ความรู้สึกได้เห็น ได้ฟัง ได้ดม ได้ลิ้ม ได้ถูก ได้ทราบ), สัมผัส คือ ความประจวบ

กันเข้าแห่งอายตนะภายใน ภายนอก กบัวญิญาณ ๖, เวทนา ความรูเ้สวยเป็นสขุ ทกุข์ 

หรือ ไม่ทุกข์ไม่สุข เพราะสัมผัส ๖, เหล่านี้เป็นโลกทั้งหมด

๑ ส�. สฬา. ๑๘/๖๔/๙๘.
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อีกแห่งหนึ่งแสดงว่า๑ โลก หรือ บัญญัติว่า โลก มีอยู่ในอายตนะภายใน 
ภายนอกทัง้ ๖, ในวญิญาณท้ัง ๖, ในธรรมทีพ่งึรู้ด้วยวญิญาณทัง้ ๖, ทกุข์หรอืบญัญตัิ
ว่าทุกข์ มารหรือบัญญัติว่ามาร สัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์ ก็มีอยู่ในที่เช่นเดียวกันนี้, 
ฉะนั้น ภาวะเป็นโลก เป็นทุกข์ เป็นสัตว์ เป็นมาร จึงรวมกันอยู่ในตนเอง ของทุก ๆ 
คน, ได้มพีระพทุธภาษติในสงัยตุว่า “เรา (ตถาคต) บญัญตัโิลก เหตเุกดิโลก ความดบั

โลก ทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลก ในกเฬวระ (กายหรืออัตตภาพ) ยาววาหนึ่ง  

มีสัญญา มีมนะนี้แหละ”
 ๒

พระพุทธภาษิตน้ีตรสัแก่ โรหติสัสเทพ ผูม้าเฝ้ากราบทลูถามว่า ในทีใ่ดไม่เกดิ 
ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุปบัติ ที่นั้น คือที่สุดแห่งโลก จะอาจเพื่อรู้หรือเห็น
หรอืบรรลไุด้ด้วยการไปหรอืหาไม่ ตรัสตอบว่า ทีส่ดุแห่งโลกนัน้ ไม่ตรสัว่าจะพงึรูห้รอื
เห็นหรือบรรลุได้ด้วยการไป เทพกราบทูลรับรองว่า เมื่อครั้งตนเป็นฤษีในครั้งก่อน  
มฤีทธิเ์หาะเรว็มาก สามารถเหาะข้ามจกัรวาลโลก ๆ หนึง่ สิน้เวลาแวบเดยีว เหมอืนอย่าง
นายขมังธนูมือเยี่ยมยิงลูกธนูผ่านเงาตาลตามขวาง (เหาะผ่านโลก ๆ หนึ่ง ก็ขนาด
เวลาลกูธนวูิง่ผ่านเงาตาลตามขวางต้นหนึง่คอื เรว็ทีสุ่ด) หรอืเหมือนอย่างย่างเท้าครัง้
เดียวจากสมุทรทิศตะวันออกถึงสมุทรทิศตะวันตก (คือระยะจากขอบปากจักรวาล 
ตะวันออกถึงขอบปากจักรวาลตะวันตก ในบัดนี้ก็เท่ากับระยะรอบโลกไปเร็วเท่ากับ 
ย่างเท้าย่างเดียว) เกิดปรารถนาจะถงึทีส่ดุโลกจงึเหาะไปด้วยความเร็วขนาดนี ้เว้นการ
บริโภค การถ่าย การหลับ การพักผ่อน ติดต่อกันไปถึงร้อยปี ก็ไม่ถึงที่สุดโลก  
ถึงมรณภาพเสียก่อน พระพุทธเจ้าได้ตรัสยืนยันเหมือนอย่างข้างต้น และตรัสว่า 
พระองค์ไม่ถึงที่สุดโลกแล้วก็จะไม่ตรัสการท�าที่สุดทุกข์

ที่สุดโลกตำมคตพิระพุทธศำสนำ

เหน็ได้ตามเรือ่งท่ีเล่ามาน้ีว่า เรือ่งการคิดเทีย่วไปในจกัรวาลคอืโลกต่าง ๆ นัน้
ได้มีมาแต่ดึกด�าบรรพ์แล้ว และโลกต่าง ๆ มีมาก ดังกล่าวว่า แสนโกฏิจักรวาล  

การจะท่องเท่ียวไปให้จบท่ัวทั้งหมด แม้จะไปได้เร็วมากเหมือนฤษีนั้นก็เหลือวิสัย  

๑ ส�. สฬา. ๑๘/๔๗/๗๒-๖.
๒ ส�. สคา. ๑๕/๘๗/๒๙๕-๘
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ตามเร่ืองแสดงว่าฤษีนัน้ต้องการจะไปท่ีสดุโลก ซึง่ตนเข้าใจว่าเป็นทีไ่ม่เกดิ แก่ เจบ็ ตาย 
ไปได้เร็วขนาดย่างเท้าละโลก ๆ ตลอดเวลา ตั้งร้อยปีก็ไม่สิ้นสุดจักรวาล ชีวิตของฤษี
นัน้สิน้สดุไปก่อน นีเ้ป็นการแสวงหาทีส่ดุโลกภายนอกซึง่ไม่อาจถงึได้ด้วยการไป ทีส่ดุ
โลกภายนอกหรือจะเรียกเลียนในบัดนี้ว่าที่สุดอวกาศจะมีหรือไม่ ยังไม่พบท่ีแสดงไว้ 
หรือจะเป็นวัฏฏะ คือวนเวียนเป็นวงกลมก็ไม่อาจทราบ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองว่าที่สุดโลกซึ่งเป็นที่ไม่เกิดแก่เจ็บตาย ไม่พึงถึงได้
ด้วยการไป แต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่ถึงที่สุดทุกข์ ตามที่ตรัสนี้พึงเห็นว่า ที่สุดโลกของพระองค์

ก็คือที่สุดทุกข์ ผู้ถึงที่สุดทุกข์แล้ว เช่นพระองค์ก็ต้องถึงที่สุดโลกแล้ว ฉะนั้น ค�าว่า  
ที่สุดโลก ตามที่ตรัสก็จะต้องมีนัยต่างจากที่ฤษีนั้นเข้าใจและเที่ยวหา เพราะได้ตรัสไว้
อีกว่า ทรงบัญญัติโลกเป็นต้นในกเฬวระ (กายหรือ อัตภาพ) นี้แหละ โลกและที่สุด
โลกจึงมีอยู่ภายในนี้ ไม่ใช่มีอยู่ในภายนอก 

ฉะนัน้ ผูที้ป่ระสงค์จะเทีย่วดโูลกจนถึงท่ีสุดโลกในพระพุทธศาสนาจงึหยุดเท่ียว
ไปในโลกภายนอกได้ท้ังหมด กเฬวระของตนอยู่ที่ไหนก็ดูเข้ามาที่นั่น คือดูเข้ามาใน
กายของตนเอง ส่วนไหนเป็นโลก และเมื่อกล่าวรวมทั้งหมดโลกมีลักษณะอย่างไร 
กไ็ด้ตรสัชีไ้ว้แล้ว เม่ือจะอธิบายตามแนวอรยิสจัจ์กอ็ธบิายได้ว่า โลกคอืทกุข์ เหตเุกดิโลก
คือเหตุเกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา (ความดิ้นรนทะยานอยากของใจ) ความดับโลกคือ

ความดับทุกข์ ได้แก่ ดับตัณหาเสีย ทางปฏิบัติให้ถงึความดบัโลกคอืทางปฏบิตัใิห้ถงึ

ความดับทกุข์ ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ มีสมัมาทฏิฐิ ความเห็นชอบ เป็นต้น กล่าวสั้น 
เรื่องโลกก็คือเรื่องอริยสจัจ์นั้นเอง ซึ่งเป็นสัจจธรรมเกีย่วแก่ตนเอง จะพึงรูเ้ห็นหรือถึง
ได้ที่ตนเองด้วยตนเอง

ที่สุดโลกในพระพุทธศาสนาจึงถึงได้จริง และเม่ือถึงแล้วก็พ้นทุกข์ได้จริง  
เพราะโลกก็คือทุกข์ สุดโลกก็คือสุดทุกข์ ทั้งหมดมีอยู่ในกเฬวระนี้ ซึ่งมีความยาว
ประมาณวาหนึง่เท่านัน้ ไม่ต้องเทีย่วไปหาในทีอ่ืน่ พุทธศาสน์ทีแ่ท้จริง ย่อมแสดงเรือ่งโลก
ไว้เช่นนี้

เรือ่งโลกธาตทุัง้ปวง เรือ่งนรก มนษุย์ สวรรค์ ทีไ่ด้เล่ามานี ้ทัง้หมดกร็วมเข้า
ในค�าว่าโลกตามพทุธาธบิายค�าเดยีวว่า ลชุชฺตตี ิโลโก เรยีกว่า โลกเพราะเป็นสิง่ทีต้่อง

ช�ารุดสลาย รวมเข้าในทุกขสัจ เมื่อเป็นโลกก็ต้องเป็นทุกข์ จนกว่าจะถึงที่สุดโลก  
จึงจะสิ้นทุกข์
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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�าหนังสอืทีร่ะลกึและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 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






