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ค�าปรารภ

นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

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

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

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



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

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

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

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

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

ศาสนา พระนิพนธ์เรื่องนี้ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ และพิมพ์ครั้งที่ ๒  

(ฉบบัปรบัปรงุเพิม่เตมิ) เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ความเป็นมาของพระนิพนธ์เรือ่งนีป้รากฏ

อยู่ในค�าชี้แจง (ในการพิมพ์ครั้งแรก) ซึ่งรวมพิมพ์ในเล่มนี้ด้วยแล้ว

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๓ ได้ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่ม

เน้ือหาข้ึนอีกเท่าตัว โดยประมวลจากพระนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีก ๑๗ เรื่อง  

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

มนษุยธรรม, จติศกึษา, พระพทุธศาสนากบัการนับถือพระพทุธศาสนา, พรหมวหิารธรรม, 

หลกัธรรมส�าหรับการปฏิบติัอบรมทางจติ, คูมื่อปัญญา, หายใจให้เป็นสุข, คู่มือกรรมฐาน, 

ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน, รวมธรรม, รวมบทความธรรม, โอวาทานุศาสน์ 

(นวกะ ๒๕๒๕), นวกภิกษุ พรรษกาล ๒๕๓๔ รวมพระนิพนธ์ที่ใช้เป็นต้นฉบับใน

การจัดท�าธรรมาภิธาน ทั้งหมด ๒๕ เรื่อง

เนื่องจาก ธรรมาภิธาน ที่พิมพ์ในคร้ังนี้ ได้เพ่ิมเนื้อหาขึ้นอีกมาก จึงแบ่ง 

เป็น ๓ เล่ม และเรยีกว่า ธรรมาภิธาน (ฉบบัแก้ไขเพิม่เติม) นบัเป็นการพมิพ์ครัง้ที ่๓

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



.



ค�ำชี้แจง 

(ในการพมิพ์ครัง้แรก)

ธรรมาภธิาน พจนานกุรมค�าสอนพระพทุธศาสนา ทีจ่ดัท�าขึน้ครัง้นี ้ประมวล

จากพระนพินธ์เรือ่งต่าง ๆ ของเจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๘ เรื่อง คือ

๑.  ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

๒.  ทศพลญาณ ธรรมเทศนา

๓.  ทศพิธราชธรรม และหลักพระพุทธศาสนา

๔.  ธรรโมวาท

๕.  แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗

๖.  ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า

๗.  ลักษณะพุทธศาสนา

๘.  สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ

วธิจีดัท�าธรรมาภธิาน คอื คดัค�าอธบิายข้อธรรมต่าง ๆ ทีป่รากฏในพระนพินธ์

เรือ่งนัน้ ๆ เท่าทีเ่หน็ว่าพอสมควรแก่ความรูใ้นข้อธรรมนัน้ ๆ สัน้บ้าง ยาวบ้าง สดุแต่

จะทรงอธิบายไว้ แล้วน�ามาเรียงล�าดับตามล�าดับอักษร เพื่อสะดวกในการค้นหา  

เหมือนการค้นหาค�าในพจนานุกรม ค�าอธิบายข้อธรรมบางข้อก็อาจคัดมาจากหลาย

แห่ง แล้วน�ามาเรยีบเรยีงให้เป็นเนือ้เดยีวกนั ค�าอธบิายข้อธรรมบางข้อกอ็าจจะปรากฏ

ในธรรมาภิธานนี้มากกว่า ๑ ครั้ง เพราะเป็นข้อธรรมที่เกี่ยวโยงกับข้อธรรมอื่น ๆ  

ที่ทรงอธิบายพาดพิงถึง ซ่ึงหากจะตัดออกเพ่ือไม่ให้ซ�้ากันก็จะท�าให้เนื้อความของ 

ค�าอธบิายในข้อธรรมน้ัน ๆ ไม่สมบรูณ์ ฉะนัน้ ค�าอธบิายข้อธรรมบางข้อจงึอาจปรากฏ

ซ�้าซ้อนกันบ้าง แต่มีไม่มากนัก



อกีประการหนึง่ เนือ่งจากพระนพินธ์บางเรือ่งทีน่�ามารวบรวมจดัเป็นธรรมาภธิาน

นี้ เป็นพระนิพนธ์ที่ถอดมาจากธรรมบรรยายที่ทรงบรรยายในโอกาสต่าง ๆ ถ้อยค�า

ส�านวนจึงอาจเป็นภาษาพดู ไม่ใช่ภาษาเขียน คอือาจมกีารกล่าวซ�า้หรอืกล่าวโยงถึงกัน

ไปมาอยู่บ้าง

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

หนงัสอืนี ้มเีป็นจ�านวนมากท่ีเป็นข้อธรรมท่ีไม่มคี�าอธบิายหรอืเน้ือหาโดยตรง เพราะเป็น

ข้อธรรมที่อ้างถึงหรือปรากฏอยู่ในค�าอธิบายเรื่องต่าง ๆ หากจะคัดเอาค�าอธิบาย 

ข้อธรรมนั้น ๆ มาลงไว้อีก ก็จะเป็นการซ�้าซ้อนกัน จึงใช้วิธีน�าเอาข้อธรรมนั้นมา 

ตัง้เป็นค�าศัพท์ แล้วบอกให้ดคู�าอธบิายหรอืเนือ้ความในเรือ่งอนัเป็นทีม่าหรอืทีข้่อธรรม

นั้น ๆ ปรากฏอยู่ ซึ่งอาจจะท�าให้ผู้ต้องการดูเสียเวลาค้นหาอยู่บ้าง แต่ก็ได้ประโยชน์

คุ้มเวลา เพราะนอกจากจะท�าให้รู้ค�าอธิบายของข้อธรรมนั้นแล้ว ยังท�าให้ได้รู้ด้วยว่า 

ข้อธรรมนั้นมีความเกี่ยวโยงกับข้อธรรมอื่นอย่างไร เพราะเหตุไร

ค�าที่น�ามาตั้งเป็นค�าศัพท์ในหนังสือนี้ ไม่จ�ากัดเฉพาะข้อธรรมหรือศัพท์ธรรม

เท่านั้น แม้ค�าที่ไม่ใช่ศัพท์ธรรมโดยตรง แต่เห็นว่าเป็นค�าที่เป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 

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

ก็น�ามาตั้งเป็นค�าศัพท์ไว้ด้วย เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจใคร่รู้

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

จิตตภาวนา จิตภาวนา, เบญจวัคคีย์ ปัญจวัคคีย์, มรรยาท มารยาท เพราะในการ

เขยีนค�าเหล่านีมี้ใช้กันท้ัง ๒ อย่าง ฉะน้ัน ในธรรมาภธิานนี ้ซึง่รวบรวมมาจากหนงัสือ

หลายเรือ่ง จงึอาจมอีกัขรวธิทีีล่กัลัน่กนัอยูบ้่างในการค้นหาค�าเหล่านี ้หากหาไม่พบใน

ค�าแบบหนึ่งก็ให้ดูที่ค�าอีกแบบหนึ่ง เช่น กรรมฐาน กัมมัฏฐาน

ธรรมาภธิาน พจนานกุรมค�าสอนพระพทุธศาสนา ท่ีจดัท�าข้ึนครัง้นี ้นบัเป็นการ

เร่ิมต้นของการน�าเสนอบทพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สู่สาธารณชน ในรูปแบบพจนานุกรม เนื้อหา

อาจจะยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ เพราะเป็นการรวบรวมจากพระนิพนธ์บางส่วนของเจ้า



พระคุณสมเดจ็ฯ ซึง่มอียูเ่ป็นจ�านวนมาก และยังมีพระนพินธ์อกีจ�านวนมากทียั่งไม่ได้

รวบรวมมาไว้ในธรรมาภธิานทีจ่ดัพมิพ์ครัง้นี ้เนือ่งจากธรรมาภธิานนี ้จัดท�าขึน้ในเวลา

อนัจ�ากดั แต่ก็หวงัว่าคงจะได้มีโอกาสพัฒนาธรรมาภธิานน้ีให้มเีนือ้หาครบถ้วนบรบูิรณ์

ในรูปของ สารานุกรมค�าสอนพระพุทธศาสนา ในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป

เน่ืองจากเวลาอันจ�ากัด การจดัพิมพ์ธรรมาภธิานครัง้นีค้งมข้ีอบกพร่องอยู่มาก 

หากท่านผู้อ่านจะได้กรุณาติชมและแนะน�าก็จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขใน

การจัดพิมพ์ครั้งต่อไป



.



อักษร น-ล



อักษรย่อ

ค.ก. = คู่มือกรรมฐาน

ค.ป. = คู่มือปัญญา

จิต. = จิตศึกษา

ต.พ. = ต�านานพุทธมนต์

ท.ท. = ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

ท.ธ. = ทศพลญาณ ธรรมเทศนา

ท.ห. = ทศพิธราชธรรม และหลักพระพุทธศาสนา

ธ. = ธรรโมวาท

ธ.อ. = ธรรมกถาในการอบรมกรรมฐาน

น.จ. = แนวปฏิบัติทางจิต

น.พ. = แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗

น.ภ. = นวกภิกษุ พรรษกาล ๒๕๓๔

นวก. = โอวาทานุศาสน์ (นวกะ ๒๕๒๕)

ม.นุ. = มนุษยธรรม

พ.พ. = ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า

พ.ก. = พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนา

พ.วิ. = พรหมวิหารธรรม

ร. = รวมธรรม

ร.ธ. = รวมบทความธรรม

ล.พ. = ลักษณะพุทธศาสนา

ส.ท. = สมัมาทิฏฐ ิตามพระเถราธบิายของท่านพระสารบีตุร

ส.ป. = โสฬสปัญหา

ห.ก. = หลักธรรมส�าหรับการปฏิบัติอบรมทางจิต

ห.ส. = หายใจให้เป็นสุข



สำรบัญ

น   ๖๒๓

บ   ๗๑๕

ป   ๗๖๙

ผ   ๘๘๓

ฝ   ๘๘๕

พ   ๘๘๗

ฟ   ๑๐๔๑

ภ   ๑๐๔๓

ม   ๑๐๖๓

ย   ๑๑๘๙

ร   ๑๑๙๑

ฤ   ๑๒๒๕

ล   ๑๒๒๗
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เปล่งวาจานี้ขึ้นว่า นโม ตสฺส ภควโต  

อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ๓ ครั้ง  

ดัง่นี ้จงึเป็นอนัท�าให้สรปุว่า เป็นถ้อยค�า

ทีบ่งัเกดิข้ึนจากศรทัธาปสาทะในใจของ

บุคคลเอง จึงได้เปล่งออกมา แต่ก็ได้

แสดงว่า ผู ้ที่เปล่งวาจาออกมานี้ได้

ซาบซึง้ในพระพทุธคุณของพระพทุธเจ้า

เป็นอย่างด ีเพราะว่าบทนโมนีป้ระกอบ

ด้วยบทพระพทุธคณุส�าคญัอยู่ถึง ๓ บท

 บทที่ ๑ ก็คือ ภควโต แด่พระผู้มี

พระภาค แปลมาจากค�าว่า ภควา เป็น

ค�าเรยีก พระพทุธเจ้า ในอรรถคือความ

หมายยกย่องว่าเป็นผู้จ�าแนกแจกธรรม

บ้าง ว่าเป็นผู้มีโชคบ้าง ว่าเป็นผู้หัก

กิเลสกองราคะโทสะโมหะเป็นต้นบ้าง 

แต่ว่าในภาษาไทยเรานัน้ ค�านีน้ยิมแปล

ในความหมายว่า พระผู้จ�าแนกแจก

ธรรม หรือพระผู ้จ�าแนกแจกธรรม  

สั่งสอนประชุมชน

 ค�าว่า อรหโต มาจากค�าว่า อรห� 

หรือ อรหันต์ ที่มีความหมายว่า เป็น

ผูไ้กลกเิลส เป็นผูก้�าจัดข้าศกึคอืกเิลส 

เป็นผู้หักซี่แห่งสังสารจักร เป็นผู้ควร

ไหว้ควรบูชา เป็นผู้ไม่มีที่ลี้ลับในอันที่

จะกระท�าความช่ัวต่าง ๆ แต่ว่าในทาง

ไทยเรานั้นนิยมค�าแปลว่า เป็นผู้ไกล

กิเลส

นกคุ่มไฟ ดู วัฏฏกปริตร

นครไตรตรึงษ์ ดู ดาวดึงส์

นครโสเภณี ดู ชีวกโกมารภัจ

นทีกัสสปะ ดู ชฎิล

นโม บทสวดนโม ก็คือ นโม ตสฺส ภควโต 
อรหโต สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ ๓ ครัง้ ก่อน

ที่จะสวดนโม พระเถระก็จะกล่าวค�า

ชักชวนให้สวดด้วยบทว่า หนฺท มยํ 

พุทฺธสฺส ภควโต ปุพฺพภาคนมการํ  

กโรม เส ที่แปลความว่า “ขอชักชวน

ให้เราทัง้หลายกล่าวค�าแสดงการกระท�า

นอบน้อมอันเป็นบุพพภาคคอื เป็นส่วน

เบื้องต้นแด่พระพุทธเจ้า ผู้มีโชคหรือ 

ผูจ้�าแนกแจกธรรม″ ดัง่นีแ้ล้ว พระสงฆ์

ทั้งปวง ก็สวดนโม ๓ จบพร้อมกัน

 ค�าว่า นโม ตสฺส เป็นต้นนี้แปลว่า 

นโม ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจ  

ภควโต แด่พระผูมี้พระภาค คอืพระองค์

ผู้ซึ่งจ�าแนกแจกธรรม อรหโต ผู้เป็น 

พระอรหันต์ คือผู้ไกลกิเลส สมฺมา- 

สมฺพุทฺธสฺส ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ตสฺส 

พระองค์นั้น ถือว่าเป็นบทส�าคัญมา 

แต่โบราณกาล และกไ็ม่ปรากฏว่าใคร

เป็นผู้แต่งค�าว่า นโม นี้ขึ้น เป็นแต่มี

เล่าไว้ในพระคมัภร์ีพระสตูรต่าง ๆ ว่า  

ได้มีเทพบ้างมนุษย์บ้าง หลายท่านได้

เกิดศรัทธาปสาทะในพระพุทธเจ้า ได้
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 ค�าว่า สมมฺาสมพฺุทธฺสสฺ มาจากค�า

ว่า สมัมาสมัพทุโธ หรือสมัมาสมัพทุธะ

แปลว่า ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ สัมมา 

แปลว่าโดยชอบ สัม แปลว่าเอง พุทธ 

แปลว่าตรัสรู้ ซึ่งมีอธิบายโดยย่อว่า

ตรัสรู้น้ันกค็อื ตรสัรูอ้รยิสจัจ์ท้ัง ๔ อัน

ได้แก่ทกุข์ เหตเุกดิทุกข์ ความดับทุกข์ 

ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทุกข์ ค�าว่าเอง 

นัน้กค็อื พระญาณทีต่รสัรูใ้นอรยิสจัจ์ ๔ 

เหล่านีผ้ดุขึน้เอง คอืผดุขึน้ในสจัจธรรม

เหล่านีท้ีม่ไิด้เคยทรงสดับมาก่อน ค�าว่า 

โดยชอบ นั้นก็คือโดยสัมมัตตะ คือ

ความเป็นชอบ นบัตัง้แต่โดยมรรคมอีงค์ 

๘ อนัเป็นมชัฌมิาปฏปิทาข้อปฏบิตัอินั

เป็นหนทางกลางทีพ่ระองค์ได้ทรงค้นพบ

ตัง้แต่เป็นพระโพธสิตัว์ก่อนทีจ่ะได้ตรสัรู้ 

และก็ได้ทรงปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ 

นี้มาโดยสมบูรณ์ จึงได้ตรัสรู้อริยสัจจ์

ทั้ง ๔ เพราะฉะนั้น ความตรัสรู้เองนี้

จึงมาจากสัมมัตตะ คือความเป็นชอบ 

อนัได้แก่มรรคมอีงค์ ๘ น้ีทีท่รงปฏบิตัมิา 

และก็เป็นความตรัสรู้ที่ถูกต้องไม่ผิด 

จึงเรียกว่า สัมมา คือชอบ และก็มี

ความหมายว่า เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ได้

ทรงแสดงธรรมท่ีได้ตรัสรู้นี้สั่งสอนตั้ง

เป็นพุทธศาสนา ตั้งพุทธบริษัททั้ง ๔ 

ข้ึนอกีด้วย เพราะฉะนัน้ จงึได้พระนาม

ว่า สัมมาสัมพุทธะ และในข้อนี้ก็ได้มี

อธบิายประกอบอีกว่า ท่านผูต้รสัรูเ้อง

นัน้ ถ้าตรสัรูเ้องได้แล้วไม่ได้สัง่สอนใคร 

อันหมายความว่าไม่ได้ต้ังพุทธศาสนา 

ไม่ได้ต้ังพุทธบรษัิทขึน้ กเ็รยีกว่า พระ-

ปัจเจกพทุธะ แปลว่าพระพทุธะผูต้รัสรู้

จ�าเพาะพระองค์ ต่อเมื่อได้ส่ังสอน 

ผู ้อื่นตั้งพุทธศาสนาตั้งพุทธบริษัท 

ขึ้น จึงเรียกว่า พระสัมมาสัมพุทธะ 

พระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ฉะนั้น ค�าว่า 

สัมมาสัมพุทโธ นี้จึงมีความหมายว่า 

พระผูต้รสัรูเ้องโดยชอบดงักล่าวนีด้้วย 

และกม็คีวามหมายว่า เป็นพระผูท้ีต่รสัรู้

เองโดยชอบ แล้วได้ตั้งพุทธศาสนา 

และพุทธบริษัทขึ้นด้วย จึงมิใช่เป็น 

พระปัจเจกพุทธะ ดงักล่าว และบรรดา

หมู่ชนผู้ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

แล้วได้ตรสัรูต้าม ได้แก่หมูแ่ห่งพระสาวก

ซึง่ได้ตรสัรูต้ามเป็นพระอรหนัต์ท้ังหลาย

ก็เรียกว่า พระอนุพุทธะ แปลว่า  

พระผู้ตรัสรูต้าม จงึได้มพีระพทุธะเป็น 

๓ จ�าพวก คือ ๑. พระสัมมาสัมพุทธะ 

๒. พระปัจเจกพทุธะ ๓. พระอนพุทุธะ

ดั่งนี้

 บทสวด นโม ย่อมบรรจพุระพทุธคณุ

ส�าคญัทัง้ ๓ บทไว้ดัง่นี ้และพระพทุธ-

คุณทั้ง ๓ บท ก็ย่อมบรรจุอยู่ด้วย 

พระปัญญาคุณ คุณคือความรู้จริง  

พระวิสุทธิคุณ คุณคือ ความบริสุทธิ์

นโม
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จรงิ พระกรณุาคณุ คุณคือพระกรุณา

จริง อันเป็นบทสรุปของพระพุทธคุณ

ทัง้ปวง แต่แม้เช่นนัน้ ความหมายของ

บทพระพุทธคุณทั้ง ๓ บทในบทสวด

นโมนี ้ย่อมมพีระพทุธคณุบทใดบทหน่ึง

ที่เด่นอยู่กว่าพระพุทธคุณข้ออื่น ก็คือ 

บทว่า ภควโต แด่พระผู้มีพระภาค  

อันเป็นบทที่ ๑ นั้น เด่นอยู ่ด ้วย 

พระกรุณาคุณ ในความหมายที่ใช้กัน

ว่า พระผู ้จ�าแนกแจกธรรมสั่งสอน

ประชุมชน หมายถึงพระกรุณาคุณที่

ทรงจ�าแนกแจกธรรม คือทรงแสดง

ธรรมสั่งสอน บทว่า อรหโต เป็น 

พระอรหนัต์ เด่นอยูด้่วยพระวสิทุธคิณุ 

คณุคือความบริสทุธ์ิ ในความหมายว่า 

เป็นผูไ้กลกเิลส เพราะความเป็นผูไ้กล

กเิลสนัน้ แสดงถงึความบรสิทุธิ ์จงึเด่น

ด้วยพระวิสุทธิคุณ บทว่า สมฺมาสมฺ-

พทุธฺสสฺ ผูต้รสัรู้เองโดยชอบเป็นสมัมา-

สัมพุทธเจ้า เด่นด้วยพระปัญญาคุณ  

ดั่งนี้ เพราะฉะน้ัน บทสวดนโมน้ัน  

จึงเป็นบทที่ประกอบด้วยพระพุทธคุณ

ส�าคัญ ๓ บท สมบูรณ์ด้วยพระคุณ 

ทัง้ ๓ น�าหน้าด้วยพระกรณุาคณุ และ

ต่อไปด้วยพระวสิทุธคิณุ หนนุท้ายด้วย

พระปัญญาคุณ 

 ในข้อนี้ ก็น่าที่จะพจิารณาว่า ท�าไม

ท่านจึงเอาบท ภควโต น�าหน้า อรหโต 

มาเป็นที่ ๒ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เป็นที่ 

๓ เพราะเมื่อเรียงพระคุณโดยทั่วไป 

ย่อมเรียงพระปัญญาคุณไว้เป็นที่ ๑ 

พระวสิทุธคิณุเป็นที ่๒ พระกรณุาคณุ

เป็นที ่๓ ส�าหรบับทสวดทีแ่สดงพระคณุ

ทั้ง ๓ นี้ด้วยเรียงพระปัญญาไว้หน้าก็

มอียู่ แต่ว่าจะกล่าวต่อไป ส�าหรบัในที่

นี้กลับกัน เอาพระกรุณาคุณไว้หน้า 

เอาพระปัญญาคุณไว้หลัง ก็น่าคิดว่า 

เพราะเหตุว่าบทสวดนโมนี้บังเกิดขึ้น

จากจิตใจของเทพบ้างมนุษย์บ้าง ซึ่ง

เกิดศรัทธาปสาทะในพระพุทธเจ้า  

จึงได้เปล่งวาจานอบน้อมนมัสการขึ้น 

ซึง่ความรูสึ้กส�านกึประกอบด้วยศรทัธา

ปสาทะ จนถึงเปล ่งวาจานี้ขึ้นนั้น  

ก็น่าคิดว่าเพราะได้มีความส�านึกใน 

พระกรณุาคุณ คือได้รับพระกรณุาจาก

พระพุทธเจ้า ที่ทรงจ�าแนกแจกธรรม

ส่ังสอนจนได้ความรูค้วามเข้าใจ จนถึง

ได้ดวงตาเห็นธรรมก็มีเป็นอันมาก 

เพราะฉะนั้น จึงบังเกิดขึ้นจากความ

ส�านึกในพระกรุณาคุณที่ตนได้รับจาก

พระพุทธเจ้า ได้รับความรู้ความเห็น

ธรรม ความรู ้ความเข้าใจในธรรม  

จึงได้ยกเอาบทท่ีแสดงพระกรุณาคือ  

ภควโต พระผูม้พีระภาคคอืพระผูจ้�าแนก

แจกธรรมขึ้นเป็นบทที่ ๑ และก็มาถึง

บทที่ ๒ อันแสดงถึงพระวิสุทธิคุณ  

เด่นด้วยพระวิสุทธิคุณคือ อรหโต  

นโม
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ก็เป็นธรรมดา บทนีก้เ็ป็นที ่๒ อยูโ่ดย

ปกติ และก็เกิดจากจิตใจของผู้ที่เปล่ง

ถ้อยค�านี ้อนัประกอบด้วยความบรสิทุธิ์

ผ่องแผ้วทางจิตตลอดจนถึงทางกาย 

ทางวาจา แล้วจึงมาถึงพระปัญญาคุณ

หนนุท้าย อันส่องถงึว่าก็เพราะพระองค์

เป็นสัมมาสัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้เองโดย

ชอบเป็นหลักเป็นแกนส�าคัญ ดั่งนี้ 

พิจารณาดูจิตใจของผู้ท่ีเปล่งถ้อยค�านี้

ออกมากน่็าจะเป็นดัง่นี ้คอืบังเกดิด้วย

ความส�านกึรูอ้ย่างลกึซึง้ในพระกรณุาคณุ 

ที่ได้รับจากพระพุทธเจ้า จึงได้ยกเอา

พระพทุธคณุประกอบด้วยพระมหากรณุา

นีเ้ป็นบทท่ี ๑ คือ ภควโต ก็คือผูจ้�าแนก

แจกธรรม ดั่งนี้

 เพราะฉะน้ัน ผู้ท่ีเปล่งค�าว่า นโม  

นี้ขึ้นมา จะต้องมีความรู้ซาบซ้ึงใน

พระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าอย่าง 

ลึกซึ้ง แสดงว่าได้สดับตรับฟังธรรมท่ี

ทรงแสดง มีความรูค้วามเข้าใจ บงัเกดิ

ศรทัธาปสาทะคอืความรูค้วามเลือ่มใส 

ได้ปัญญา จึงได้เปล่งขึ้นมา จับเอา

พระพุทธคุณบทส�าคัญขึ้นมา เพราะ

ฉะนั้น จึงได้นับถือว่าเป็นบทส�าคัญ  

ซึ่งจะสวดมนต์อะไรก็จะต้องน�าด้วย 

นโม จะประกอบพิธีส�าคัญอะไร ก็จะ

ต้องต้ัง นโม ขึน้ก่อนอยูเ่ป็นปกต ิและ

ยังมีบทสวดท่ีสรุปพระพุทธคุณท้ัง ๓ 

ไว้อย่างสมบรูณ์ ท่ีเราทัง้หลายสวดอยู่ 

ในเวลาที่ท�าวัตรเช้าทุกวันก็คือ พุทฺโธ 

สุสุทฺโธ กรุณามหณฺณโว บรรทัดแรก

นีบ้รรทดัเดยีวกบ็รรจดุ้วยพระพทุธคณุ

ทั้ง ๓ จ�าไว้เพียงบรรทัดเดียวก็จ�า

พระพุทธคุณได้ทั้ง ๓ พุทฺโธ พระผู้

ตรัสรู้ แสดงถึงพระปัญญาคณุ สสุทุโฺธ 

พระผูบ้รสิทุธิด์ ีแสดงถึงพระวิสุทธิคุณ 

กรุณามหณฺณโว มีพระกรุณาดุจห้วง

ทะเลหลวง แสดงถึงพระกรุณาคุณ 

เพราะฉะนัน้ บรรทดัเดยีวเท่านี ้พทุโฺธ 

สุสุทฺโธ กรุณามหณฺณโว ประกอบ 

ด้วย พระพุทธคุณอย่างสมบูรณ์ คือ

พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระ-

กรุณาคุณ ฉะนั้น เมื่อเราทั้งหลายได้

สวดบทนโม ตั้ง นโม ก็ขอให้ตั้งใจ

ก�าหนดในพระพุทธคุณทั้ง ๓ ให้รู้ใน

พระพุทธคุณทั้ง ๓ ไปด้วย และเมื่อ

สวด พุทฺโธ สุสุทฺโธ กรุณามหณฺณโว 

ก็ขอให้ท�าความเข้าใจในพระพุทธคุณ

ทั้ง ๓ ไปด้วยจะเป็นประโยชน์มาก 

(ต.พ. ๖-๑๑) ดู ตัวจิต, นามรูป ด้วย

นรก เป็นค�าแปลของศัพท์ว่า นิรยะ ซึ่ง 

แปลว่า ภูมิคือภพที่ไร้ความสําราญ  

ไร้ความยินดี หรือไร้ความเจริญ ไร้

ความสุข ล�าพังค�าว่า นรก แปลว่า 

เหวเท่านั้น แต่ใช้เป็นค�าแปล นิรยะ  

ที่เข้าใจกันดี กล่าวโดยเนื้อความก็คือ 

ภูมิภพที่ไม่มีสิ่งอันเป็นที่น ่ารักใคร่

นรก
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ปรารถนาพอใจเสยีเลยทเีดยีว ถ้าเป็น

รูปก็เป็นรูปที่พึงเกลียดพึงชัง ถ้าเป็น

เสียงก็เป็นเสียงที่พึงกลัว ถ้าเป็นกลิ่น

ก็เป็นกลิน่ท่ีพงึรงัเกยีจ ถ้าเป็นรสกเ็ป็น

รสที่เป็นพิษแรงร้าย ถ้าเป็นสิ่งท่ีกาย

ถกูต้องกเ็ป็นสิง่ท่ีท�าให้เจบ็ปวดรวดร้าว 

รวมความว่าล้วนเป็นสิ่งที่ไม่พึงยินดี

พอใจ ไม่เป็นสิง่ท่ีส�าราญตา ห ูเป็นต้น  

ทั้งสิ้นเป็นสิ่งท่ีท�าให้เกิดความทุกข์แต่

ส่วนเดียว (ท.ธ. ๑๖) 

 ตามคติความคิดของอินเดียเก่าแก่

ทีต่ดิมากล่าวว่า ลกึลงไปภายใต้แผ่นดิน

ของจักรวาลโลกนี้ เป็นที่ตั้งของนรก

มากมาย เป็นสถานที่ทรมานสัตว์ผู้

ท�าบาปต่าง ๆ ซึ่งไปบังเกิดรับการ

ทรมานภายหลังจากที่ตายไปแล้ว ค�า

ว่า นรก แปลว่า เหว ในภาษาบาลมีกั

เรียกว่า นิรยะ แปลว่า สถานท่ีท่ี 

ไม่มีความเจริญ คือไม่มีสุข มีแต่ทุกข ์

ทรมาน ค�าว่า นิรยะ หรือ นรก ใช้

หมายถึงสถานที่ทรมานสัตว์ท�าบาป 

ดั่งกล่าวเช่นเดียวกัน 

 นรกที่ เป ็นขุมใหญ่มีกล ่าวไว ้ใน  

สังกิจจชาดก เป็นต้น ว่ามี ๘ คือ 

 ๑. สัญชีวะ แปลว่า คืนชีวิตขึ้นเอง 

คอืสตัว์นรกในขมุน้ีถกูตดัเป็นท่อนเล็ก

ท่อนใหญ่แล้วก็กลับคืนชีวิตขึ้นมาเอง

อีก รับการทรมานอยู่ร�่าไป ในคัมภีร์

มหายานของทิเบตแสดงว่านรกขุมนี้

ส�าหรับบาปที่ท�าฆาตกรรมตนเอง ท�า

ฆาตกรรมผูอื้น่ หมอท่ีทอดท้ิงฆ่าคนไข้

ของตน ผู้จัดการทรัพย์มรดกที่คดโกง 

และผู้ปกครองที่โหดร้ายเบียดเบียน

ประชาชน

 ๒. กาฬสุตตะ แปลว่า เส้นดํา คือ

สัตว์นรกในขุมนี้ถูกขีดเป็นเส้นด�าที่

ร่างกาย เหมอืนอย่างตีเส้นทีต้่นซงุเพ่ือ

จะเลื่อย แล้วถูกผ่าด้วยขวานเป็น ๘ 

เสี่ยง ๑๖ เสี่ยง แต่ตามคัมภีร์ทิเบต

กล่าวว่าถูกเล่ือยด้วยเล่ือย และกล่าว

การลงโทษอีกอย่างหนึ่ง คือลากลิ้น

ออกมาตอกและไถด้วยไถเหล็กแหลม

เป็นจัก ๆ ส�าหรับบาปท่ีพูดส่อเสียด 

ยุยงให้เขาแตกกัน และเข้าไปยุ่งเกี่ยว

ขดัขวางกจิการของผูอ่ื้น และแสดงโดย

ทั่วไปว่า นรกขุมนี้ส�าหรับบาปที่แสดง

ความไม่นบัถอืลบหลูด่หูมิน่มารดา บิดา 

พระรัตนตรัย หรือพระศาสนา

 ๓. สงัฆาฏะ แปลว่า กระทบกัน คือ

มีภูเขาเหล็กคราวละ ๒ ลูกจากทิศที่

ตรงกันข้ามเลื่อนเข้ามากระทบกันเอง 

บดสัตว์นรกในระหว่างแหลกละเอียด 

จาก ๔ ทศิกเ็ป็นภเูขา ๔ ลกูเลือ่นเข้า

มากระทบกันตลอดเวลา ในคัมภีร์

มหายานของทเิบตกล่าวว่า ภเูขามศีรีษะ

เป็นสัตว์หรือเป็นเหล็กใหญ่รูปอย่าง

นรก
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หนังสือ เลื่อนเข้ามาบดขย้ีสัตว์เช่น

เดยีวกนั และกล่าวว่านรกขมุน้ีส�าหรบั

พวกพระ คฤหัสถ์ และคนที่ไม่เชื่อใน

ศาสนา ซ่ึงลบหลู่ดูหม่ินหรือท�าลาย

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์ และ

ส�าหรับพวกพระที่สะสมเงินเป็นก้อน 

ซึง่พวกตนไม่ได้ประกอบการงาน และ

แสดงการทรมานอีกอย่างหนึ่งคือบด

ต�าในครกเหลก็ ตบีนท่ังเหลก็ ส�าหรบั

ทรมานผู้ท�าโจรกรรม ผู้ที่มีสันดาน

ร้ายกาจด้วยความโกรธรษิยา โลภอยาก

ได้ ผู้ที่ใช้เครื่องชั่งตวงวัดโกงและผู้ที่

ทิง้ขยะมลูฝอยหรอืสตัว์ตายลงในถนน

หนทางสาธารณะ

 ๔. โรรุวะ แปลว่า ร้องครวญคราง 

คือมเีปลวไฟเข้าไปทางทวารท้ัง ๙ เผา

ไหม้ในสรีระจึงร้องครวญครางเพราะ

เปลวไฟ (ชาลโรรุวะ) บางพวกถูก

หมอกควันด่าง (กรด) เข้าไปละลาย

สรีระจนละเอียดเหมือนแป้ง จึงร้อง

ครวญครางเพราะหมอกควนั (ธูมโรรวุะ) 

ในคมัภร์ีทิเบตกล่าวว่า กรอกน�า้เหล็ก

แดงอันร้อนแรงทางปากผ่านล�าคอลง

ไป ส�าหรับบาปที่กั้นปิดทางน�้าเพื่อ

ประโยชน์ของตน แช่งด่าดนิฟ้าอากาศ 

ท�าลายพืชพันธุ์ธัญญาหารให้เสียหาย

 ๕. มหาโรรุวะ แปลว่า ร้องครวญ-

ครางมาก คอืเป็นทีท่กุข์ทรมานย่ิงกว่า

ข้อ ๔ ในคัมภีร์ทิเบตกล่าวว่าส�าหรับ

พาหิรชนคนบาปหนา

 ๖. ตาปนะ แปลว่า ร้อน ได้แก่ให้

นัง่เสยีบตรงึไว้ด้วยหลาวเหลก็บนแผ่นดนิ 

เหล็กแดงลุกเป็นไฟร้อนแรง บ้างก็ถูก

ต้อนขึน้ไปบนภเูขาเหล็กแดงเป็นไฟลกุ

โพลง ถูกพลัดตกลงมาถูกเสียบด้วย

หลาวเหล็กที่โผล่ขึ้นมาจากแผ่นดิน 

เหล็กแดง ในคัมภีร์ทิเบตกล่าวว่าถูก

ขังอยู่ในห้องเหล็กแดงเป็นไฟร้อนแรง 

ส�าหรบับาปท่ีป้ิงทอดหรอืเสยีบสตัว์ป้ิง

เป็นอาหาร

 ๗. ปตาปนะ แปลว่า ร้อนสูงมาก 

คือเป็นที่ทุกข์ทรมานยิ่งกว่าข้อ ๖ ใน

คัมภีร์ทิเบตกล่าวว่า ถูกทิ่มแทงด้วย

หอกสามง่ามล้มกลิง้ลงไปบนพืน้เหลก็

แดงอันร้อนแรง ส�าหรับบาปที่ละทิ้ง

พระศาสนา (เลิกนับถือ) หรือปฏิเสธ

ความจริง

 ๘. อวจี ิแปลว่า ไม่มรีะหว่าง คอืไม่ 

เว้นว่าง บางทีเรียก มหาอวีจิ แปลว่า 

อเวจีใหญ่ ภาษาไทยมักเรียกว่า อเวจี 

เปลวไฟนรก ในนรกขมุนีล้กุโพลงเตม็

ทั่วไปหมด ไม่มีระหว่างหรือเว้นว่าง 

สัตว์นรกในขุมนี้ก็แน่นขนัดเหมือนยัด

ทะนาน ไม่มีระหว่างหรือเว้นว่าง แต่

ก็ไม่เบียดเสียดกันอย่างวัตถุ ต่างถูก

ไฟไหม้อยู่ที่เฉพาะตน ๆ และความ

ทกุข์ทรมานของสัตว์นรกขมุนีก้บ็งัเกดิ
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ขึ้นสืบเนื่องกันไป ไม่มีระหว่างหรือ 

เว้นว่าง ฉะนั้น จึงเรียกว่า อวีจิ หรือ 

อเวจี ซึ่งมีค�าแปลดังกล่าว ในคัมภีร์

ทางทิเบตกล่าวว่า ส�าหรับบาปที่ถือว่า

เป็นอุกฤษฏ์โทษตามลัทธิลามะ แต่ 

ฝ่ายเถรวาทแสดงว่าส�าหรบับาปทีเ่ป็น

อนันตริยกรรม

 นรกใหญ่ทัง้ ๘ ขุมนี ้ในสงักจิจชาดก

เป็นต้น เรยีง อวจี ิไว้หน้า ตาปนะ แต่

ในที่อื่น เช่นในไตรภูมิพระร่วง แสดง 

อวีจิ ไว้เป็นที่สุด และกล่าวว่าอยู่ซ้อน

ไปตามล�าดบั สญัชวีะ อยูเ่บือ้งบนทีส่ดุ 

และอยู่ใต้กันลงไปจนถึง อเวจี อยู่ใต้

ที่สุด

 เครือ่งทรมานในนรกใหญ่ทัง้ ๘ ขมุ

ดังกล่าวมเีหลก็ เช่น พ้ืนแผ่นดนิเหลก็

และเครือ่งอาวธุเหลก็ต่าง ๆ มไีฟ คอื 

เหล็กนั่นแหละลุกเป็นไฟร้อนแรง มี

ภูเขาเหล็กท่ีกลิ้งมาบด และมีหมอก

ควันชนิดเป็นกรดหรือด่าง ในขุมนรก

ที่ ๑ และที่ ๒ มีนายนิรยบาล แปล

ว่า ผู้รักษานรก ไทยเรียกว่า ยมบาล 

เป็นผู้ท�าการทรมานสัตว์นรก แต่นรก

ขุมที่ลึกลงไปกว่านั้น ในอรรถกถา- 

สงักจิจชาดกไม่ได้กล่าวถึงนายนริยบาล  

กล่าวถึงไฟ เหล็ก เช่น เครื่องอาวุธ

ต่าง ๆ เป็นต้น บังเกดิขึน้ทรมานสตัว์

นรกเอง

 อนึง่ มีแสดงไว้ว่า นรกใหญ่ท้ัง ๘ ขมุ 

มีนรกเล็กบริวารใน ๔ ด้าน ด้านละ 

๔ ขุม รวม ๑๖ ขุม รวมนรกบริวาร

ของนรกใหญ่ทั้ง ๘ ขุมได้ ๑๒๘ ขุม 

รวมนรกใหญ่อีก๘ ขุมเป็น ๑๓๖ ขุม 

นรกบรวิาร ในไตรภมูิพระรว่งเรยีกวา่

ฝูงนรกบ่าว

 ใน เนมิราชชาดก กล่าวว่า พระ- 

มาตลีเทพสารถีน�าพระเจ้าเนมิราช  

พระราชาครองนครมิถิลา ในแคว้น 

วิเทหรัฐไปเที่ยวดูนรกบริวาร ๑๖ ขุม 

ซึง่อยูล้่อมรอบสัญชวีนรก อนัเป็นนรก

ใหญ่ขุมที่ ๑ มีชื่อดั่งต่อไปนี้

 ๑. เวตรณนีรก แปลว่า แม่น้ําเวตรณ ี

แปลว่า ข้ามยาก คือแม่น�้าด่างที่ร้อน

เดือดพล่าน เรียกว่า เวตรณี บัวและ

สิ่งต่าง ๆ ในแม่น�้านั้นเป็นอาวุธทั้งสิ้น 

นายนิรยบาลตกเบ็ดสัตว์นรกอีกด้วย 

ส�าหรับบาปที่ประกอบกรรมหยาบช้า

เบียดเบียนผู้ที่อ่อนก�าลังกว่า

 ๒. สนุขนรก แปลว่า นรกสนุขั คอื

ฝูงสุนัขขาว แดง ด�า เหลือง และฝูง

แร้งกากลุม้รมุกดั ตี จกิทรมาน ส�าหรบั

บาปทีก่ล่าวค�าร้ายด่าว่าสมณพราหมณ์

และท่านผู้มีคุณ

 ๓. สัญโชตินรก แปลว่า นรกไฟ

โพลง คือ สัตว์นรกในขุมนี้มีสรีระลุก

เป็นไฟโพลงแผดเผา ท้ังถูกทรมาน 

ต่าง ๆ ส�าหรับบาปท่ีประกอบกรรม

หยาบช้าเบยีดเบยีนบรุษุสตรีทีเ่ป็นคน

ดีมีศีลธรรมไม่มีความผิด
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 ๔. อังคารกาสุนรก แปลว่า นรก

หลมุถ่านเพลงิ คือตกลงไปไหม้ทรมาน

ในหลมุถ่านเพลงิ ส�าหรับบาปท่ีฉ้อโกง 

เบยีดบงั ถอืเอาทรัพย์ท่ีเขาบริจาคเพ่ือ

การกุศล หรอืชกัชวนให้เขาบรจิาคอ้าง

ว่าเพื่อเป็นการกุศล ได้ทรัพย์มาแล้ว

ถือเอาเสียเอง และส�าหรับบาปท่ีเป็น

หนี้ทรัพย์ผู้อื่นแล้วโกงหนี้นั้น

 ๕. โลหกมุภนีรก แปลว่า นรกหม้อ

โลหะ ไทยเราเรยีกว่า นรกหม้อทองแดง 

เป็นทีต่กลงไปไหม้ทรมาน ส�าหรบับาป

ทีท่บุตเีบยีดเบยีนสมณพราหมณ์ผูมี้ศีล

 ๖. คีวลุญจนรก แปลว่า นรกที่ดึง

คอ ให้หลุด คือเอาเชือกพันคอจุ่มลง

ไปในน�า้ร้อนในหม้อทองแดงให้คอหลดุ

ทรมาน ส�าหรับบาปที่ประกอบกรรม

หยาบช้า เบียดเบียน ท�าลายหมู่เน้ือ

นก (นรกขุมนี้ในไตรภูมิพระร่วงเรียก

โลหกุมภีเหมือนกัน)

 ๗. ถุสปลาสนรก แปลว่า นรกข้าว

ลีบและแกลบ คือสัตว์นรกขุมนี้ลงไป

วกัน�า้ในแม่น�า้นรกดืม่ด้วยความกระหาย 

น�้าที่ดื่มเข้าไปก็เป็นข้าวลีบและแกลบ

ไฟ ไหม้ร่างกายทัง้หมดเป็นการทรมาน 

ส�าหรับบาปทีเ่อาข้าวลบีแกลบหรอืฟาง

ปนข้าวเปลือกลวงขายว่าข้าวดี (เอา

ข้าวสารไม่ดีปนข้าวดีลวงขายว่าข้าวดี 

ก็น่าจะอยู่ในนรกขุมนี้)

 ๘. สัตติหตสยนรก แปลว่า นรกที่

แทงด้วยหอกจนล้มลง คือ สัตว์นรก

ในขมุนีถ้กูแทงด้วยอาวธุต่าง ๆ จนตวั

พรุนอย่างใบไม้เก่า ส�าหรับบาปที่

ประกอบกรรมมิชอบ เลี้ยงชีวิตด้วย

อทนินาทานต่าง ๆ มปีล้นสะดม ขโมย 

ฉ้อโกง ทุจริต เบียดบัง เป็นต้น

 ๙. วิลกตนรก แปลว่า นรกแล่เนื้อ  

คอืแล่เน้ือสัตว์นรกออกเป็นชิน้ ๆ ส�าหรบั 

บาปทีป่ระกอบกรรมหยาบช้า ฆ่าสตัว์

ตัดชีวิต

 ๑๐. ปรุาณมฬิหนรก แปลว่า นรก

มตูรคถูหรอืนรกอาจมเก่า คอืสตัว์นรก

ในขมุนีก้นิอาจมเก่าทีเ่หมน็นกัหนาและ

ลกุเป็นควนัหรอืเป็นไฟร้อนแรง ส�าหรับ

บาปทีป่ระทษุร้ายเบยีดเบยีนมติรสหาย 

หรอือาศยักนิข้าวเขาแล้วยงัขู่เอาทรพัย์

ของเขา หรือเจ้าหน้าที่ขูดรีด

 ๑๑. โลหติปพุพนรก แปลว่า นรก

นํ้าเลือดนํ้าหนอง คือสัตว์นรกในขุมนี้

อยู่ในแม่น�้าแห่งเลือดและหนอง หิว

กระหาย กินน�้าเลือดน�้าหนองซึ่งร้อน

เป็นไฟเข้าไปลวกไหม้ทรมาน ส�าหรับ

บาปที่ท�าร้ายมารดาบิดาและท่านที่มี

คุณควรกราบไหว้บูชาทั้งหลาย

 ๑๒. อยพลสินรก แปลว่า นรกเบด็

เหลก็ (หรอืเรยีกว่าโลหพลสินรก) คอื

สัตว์นรกในขุมนี้ถูกเบ็ดเหล็กร้อนแดง

เกี่ยวล้ินลากออกมา ให้ล้มไปทรมาน
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บนพื้นเหล็กแดงแรงร้อน ส�าหรับบาป

ที่กดราคาของซื้อ โก่งราคาของขาย 

เกนิควร และใช้วธิชีัง่ตวงวดัคดโกงด้วย

โลภเจตนา

 ๑๓. อุทธังปาทนรก แปลว่า นรก

ทีจ่บัเท้ายกขึน้เบ้ืองบน ท้ิงลงไปให้จม

ฝังลงไปแค่สะเอวแล้วยงัมีภูเขากล้ิงจาก

ทศิทัง้ ๔ มาบดทรมาน เป็นนรกส�าหรบั

สตรีที่นอกใจสามี เป็นชู้ด้วยชายอ่ืน 

(นรกแยกเพศเฉพาะหญิง)

 ๑๔. อวงัสรินรก แปลว่า นรกทีจ่บั

ศีรษะห้อยลงเบื้องตํ่า ทิ้งลงไปให้ไหม้ 

ทรมานเช่นเดียวกัน เป็นนรกส�าหรับ

บรุษุทีเ่ป็นชู้ด้วยภรรยาของคนอืน่ (นรก

แยกเพศเฉพาะชาย)

 ๑๕. โลหสมิพลีนรก แปลว่า นรก

ต้นงิ้วเหล็ก คือ สัตว์นรกในขุมนี้ต้อง

ปีนต้นงิว้เหล็ก มีหนามเหล็กแหลมแดง

เป็นเปลวไฟร้อนแรง ส�าหรบับาปผดิศลี

ข้อ ๓ ทั้งชายและหญิง (นรกสหเพศ 

หรือสหนรก)

 ๑๖. ปจนนรก แปลว่า นรกหมก

ไหม้ (หรอืเรยีกว่ามจิฉาทิฏฐนิรก) คอื

สัตว์นรกในขุมนี้ต้องถูกหมกไหม้และ

ถูกทิ่มแทงทรมาน ส�าหรับบาปท่ีเป็น

มจิฉาทฏิฐิ คอืเหน็ผดิว่า ผลทาน ผลศีล

ไม่ม ีผลกรรมดกีรรมช่ัวไม่มี คณุมารดา

บดิาไม่ม ีคณุสมณพราหมณ์ไม่มี เป็นต้น

 นรก ๑๖ ขุมนี้มีในไตรภูมิพระร่วง  

ส่วนในเนมิราชชาดกมีเพียง ๑๕ ขุม 

เว้นนรกสหเพศ (ขมุที ่๑๕) ขาดไปก็

ดูไม่เป็นไร เพราะมีนรกแยกเพศอยู่

แล้ว จงึยงัมทีีส่�าหรบัผูผ้ดิศลีข้อ ๓ ไป

ได้อยู ่เป็นแต่ต้องแยกกนัอยู่คนละแห่ง

 นรกทั้ง ๑๖ ขุมนี้ ท่านว่ายัดเยียด

เบียดเสียด เต็มไปด้วยสัตว์นรก จึง

เรียกว่า อุสสทนรก แปลว่า นรก

ยัดเยียดเบียดเสียด เป็นนรกบริวาร 

ซึ่งอยู่ ๔ ด้านของสัญชีวนรก ซึ่งเป็น

นรกใหญ่ขุมที่ ๑ มีนายนิรยบาลเป็น

ผูท้�าหน้าทีท่รมานประจ�าอยูทุ่กขมุ เป็น

จ�าพวกนรกร้อนเช่นเดยีวกนั ส่วนนรก

บริวารของนรกใหญ่อีก ๗ ขุม ยังไม่

พบแสดงไว้ นอกจากน้ี ยังกล่าวว่ามี 

นรกอนุบริวารถัดออกไปอยู่รอบนอก

ของนรกบริวารท้ัง ๑๖ นัน้อกีมากมาย 

และเป็นธรรมดาของสัตว์นรกท้ังปวงท่ี

ถกูทรมานอยูใ่นนรกจะไม่ตาย รบัการ

ทรมานต่อไปจนกว่าจะส้ินกรรม ดัง่ค�า

ท่ีเรียกว่า สัญชีวะ (แต่พระอาจารย์

อธิบายว่าตายแล้วเป็นขึ้นทันที ส่วน 

ชั้นบาลีว่าไม่ตายจนกว่าจะสิ้นกรรม)

 อนึ่ง ในที่อื่นจากที่อ้างและน�ามา

กล่าวแล้ว ได้มแีสดงถงึวธินี�าตัวคนบาป

ไปสูก่ารพจิารณาของ ยมราช (พญายม) 

แล้วถูกน�าตัวไปสู่นรก พรรณนานรก

เพีย้นกนัไป เช่น ใน เทวทตูสตูร เล่า
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ไว้โดยความว่า สตัว์ (คน) ผูป้ระกอบ

ด้วยทุจริตทางกาย วาจา และใจ  

ติเตียนด่าว่าคนดีคนประเสริฐ เป็น

มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือกรรมของคนมิจฉา-

ทิฏฐิ ครั้นกายแตกสลายตายลง  

นายนิรยบาล จับไปแสดงแก่ยมราช

ขอให้ลงโทษ ยมราชซักถามว่า เคย

เห็น เทวทูต ๕ คือ เด็กแรกคลอด 

คนแก่ คนเจ็บ คนถูกราชทัณฑ์ คน

ตาย บ้างหรือไม่ เมื่อผู้นั้นตอบว่าเคย

เหน็ กซ็กัต่อไปว่าได้เคยคิดบ้างหรอืไม่

ว่า เรามคีวามเกดิเป็นธรรมดา มีความ

แก่เป็นธรรมดา มคีวามเจบ็เป็นธรรมดา 

ผู้ท�ากรรมชั่วก็จะต้องถูกลงราชทัณฑ์

ต่าง ๆ ในปัจจุบนั และเรามคีวามตาย

เป็นธรรมดา เอาละ เราจะท�ากรรมที่

ดีงาม ทางกาย วาจา ใจ ต่อไป เมื่อ

ผูน้ัน้กล่าวว่าไม่ได้คิดมัวประมาทไปเสยี 

ยมราชจงึกล่าวว่า เจ้ามคีวามประมาท 

จึงไม่ท�ากรรมงามทางกาย วาจา ใจ  

กจ็กัท�าเจ้าให้สาสมกับท่ีประมาทไปแล้ว 

บาปกรรมนัน้ มารดาบดิาเป็นต้นไม่ได้

ท�าให้เจ้า เจ้าท�าเอง ก็จักเสวยวิบาก

ของกรรมน้ันเอง เมื่อยมราชว่าดั่งนี้

แล้วก็นิ่งอยู่ นายนิรยบาลทั้งหลายท�า

กรรมกรณ์ มีพนัธนะ (การผกูตรงึหรอื

จองจ�า) ๕ อย่าง ได้แก่ ตรงึดุน้เหลก็

อันร้อนที่มือ ๒ ข้าง ที่เท้า ๒ ข้าง 

และทีก่ลางอก เขาเสวยเวทนาเผด็ร้อน 

แต่ไม่ท�ากาลกิรยิาจนกว่าบาปกรรมนัน้

จะสิน้ไป ต่อจากนีแ้สดงวธิทีรมานทีย่ิง่

ขึ้นไป คือ

 ๑. นายนิรยบาลถากด้วยผึ่ง

 ๒. จับตัวให้หัวห้อยเท้าชี้ฟ้า ถาก

ด้วยพร้า

 ๓. เอาตัวเทียมรถให้ว่ิงไปว่ิงมาบน

พื้นอันร้อนโชน

 ๔. ให้ขึน้ภเูขาถ่านเพลงิอนัร้อนโชน

 ๕. จับตัวเอาหัวห้อยเท้าชี้ฟ้า ทิ้งลง

ในโลหกมุภ ี(หม้อเหลก็) อนัร้อนโชน 

ถูกเคี่ยวอยู่ในนั้นผุดเป็นฟอง ผุดขึ้น

ข้างบนบ้าง จมลงข้างล่างบ้าง รี ๆ 

ขวาง ๆ บ้าง แต่ก็ไม่ตาย

 ต่อจากนีแ้สดงถึงมหานริยะว่า นาย 

นิรยบาลใส่ลงไปในมหานิรยะ (นรก

ใหญ่ พระอาจารย์อธิบายว่า ได้แก่ 

อเวจีนรก ซึ่งเป็นนรกใหญ่ขุมที่ ๘ ที่

กล่าวแล้ว) นรกใหญ่นัน้มสีณัฐานเป็น 

๔ เหลี่ยม มี ๔ ประตู (ด้านละ ๑ 

ประต)ู ภายในจดัเป็นส่วน ๆ มกี�าแพง

เหล็กล้อมครอบข้างบนด้วยเหล็ก พื้น

เป็นเหลก็ร้อนโชนเป็นเปลวแผ่ไป ๑๐๐ 

โยชน์โดยรอบ เปลวไฟเกิดจากฝาทั้ง 

๔ ทศิพุง่ไปกระทบฝาด้านตรงกนัข้าม 

สัตว์นรกถูกเผาไหม้ดั่งนั้นก็ไม่ตาย  

บางคราวเหน็ประตดู้านใดด้านหนึง่เปิด  

ว่ิงไปเพือ่จะหน ีผวิหนงั เนือ้ เอ็นไหม้  

กระดูกร้อนเป็นควัน ไปยังไม่ทันถึง 

ประตูปิดเสีย
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 พระอาจารย์ผูอ้ธบิายมฆเทวสตูร ได้ 

กล่าวอธิบายค�าไว้ว่า เทวทูต แปลว่า 

ทตูของเทวะ อะไรคอืเทวะ ยกตวัอย่าง

ว่า มจัจ ุ(ความตาย) ชือ่ว่าเทวทูตของ

มัจจุ ชื่อว่าเทวทูตอย่างหนึ่งได้แก่ ทุก

สิง่ทีเ่ตอืนว่าใกล้ความตายเข้าทุกที เช่น 

เมือ่เส้นผมบนศีรษะหงอก กเ็ป็นเครือ่ง

เตือนใจว่าใกล้ความตายเข้าแล้ว ผม

หงอกจึงเป็นเทวทูตอย่างหนึ่ง ทุก ๆ 

สิง่ทีเ่ป็นลกัษณะแห่งเกดิ แก่ เจบ็ ตาย 

และราชทณัฑ์ ชือ่ว่าเทวะ ทัง้นัน้ และ

เพราะเป็นเคร่ืองเตือนใจเหมือนอย่าง

ทตูมาบอกข่าว จงึเรยีกว่า เทวทูต อีก

อย่างหน่ึง เทวทตู แปลว่า ทตูเหมอืน

เทพยดา คล้ายค�าว่า ทูตสวรรค์ คือ 

เหมอืนเทวดามาบอกเตอืนให้ไม่ประมาท 

อีกอย่างหนึ่ง เทวทูต แปลว่า ทูตของ 

วิสุทธิเทพ หมายถึงพระอรหันต์ มี

พระพุทธเจ้าเป็นต้น เพราะได้สอนให้

พจิารณาเนอืง ๆ เพือ่ความไม่ประมาท 

ฉะน้ัน เม่ือเห็นเทวทูต ก็ย่อมจะไม่

ประมาทและเว้นทุจรติต่าง ๆ ได้ ส่วน

คนทีป่ระพฤตทุิจริตต่าง ๆ นัน้ กเ็พราะ

ไม่เห็นเทวทูตมาตักเตือนใจ จึงเป็นผู้

ประมาทมวัเมาต่าง ๆ แม้จะได้พบเหน็

คนเกิด แก่ เจ็บ ตาย และคนถูกลง

ราชทัณฑ์ แต ่ก็ไม ่ได ้ข ้อเตือนใจ  

เทวทตูก็ไม่ปรากฏเรยีกว่าไม่เหน็เทวทตู

นั่นเอง ฉะนั้น คนท่ีท�าบาปทุจริต 

ทั้งปวง เรียกว่าไม่เห็นเทวทูตทั้งน้ัน 

ตามที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า เทวทูต

ไม่อาจจะเห็นได้ด้วยตาธรรมดา จะเห็น

ได้ด้วยตาปัญญา เช่นเดียวกับเทวดา 

(ตามที่เชื่อถือกัน) ตาธรรมดามองไม่

เห็น น่าจะเรียกว่าเทวทูต เพราะมี

แยบยลดั่งกล่าวนี้ด้วย

 คร้ันยมราชซกัแล้ว ปรากฏผูน้ัน้ไม่

เห็นเทวทูต คือได้ท�าบาปทุจริตแล้วก็

นิง่อยู ่หาได้สัง่ให้ลงโทษอย่างไรไม่ การ

ทีซ่กัถามนัน้กเ็ป็นเงือ่นให้คิดว่า เตอืน

ให้ระลึกถึงบุญกุศลคือความดีที่ได้ท�า

มาแล้วด้วยความไม่ประมาท เพราะได้

เห็นเทวทูตในบางครั้งบางคราว ถ้าไม่

ได้ท�าบญุกศุลไว้บ้างเลยกเ็ป็นการจนใจ

ช่วยไม่ได้ ดูยมราชกจ็ะช่วยอยู ่เท่ากบั

เป็นตวัสตนิัน้เอง แต่เมือ่ช่วยไม่ได้ ไม่

ได้สตทิีร่ะลกึถงึคตธิรรมดาและบญุกศุล

บ้างเลยแล้ว ก็จ�าต้องนิ่งอยู่ เหมือน

อย่างวางอุเบกขาปล่อยให้เป็นไปตาม

ยถากรรม ยมราชจึงไม่ต้องสั่งลงโทษ

สัตว์ผู้ท�าบาป ต้องเป็นตามกรรมของ

ตนเองตามหลกักรรมในพระพทุธศาสนา 

 เทวทูตสูตรนี้จึงแฝงคติธรรมที่สุขุม

อยู่มาก แต่แสดงเป็นบุคคลาธิษฐาน 

คือตั้งเรื่องขึ้นเป็นบุคคลมีตัวตนและ

แสดงนรกตามเค้าคติความคดิเรือ่งนรก

ในชาดกดัง่กล่าวนัน่แหละ แต่ปรบัปรงุ
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รวบรดัเข้า แต่พระอาจารย์ก็ยงัอธบิาย

ให้เข้ากนักบันรกในชาดก คอือธิบายว่า 

มหานิรยะท่ีกล่าวในเทวทูตสูตรก็คือ 

อวีจินิรยะ หรือ อเวจีนรก อเวจีใน

ชาดกส�าหรับบาปหนัก แต่มหานิรยะ

ในพระสูตรเป็นนรกกลางส�าหรับบาป

ทัว่ไป เพราะมิได้ระบุประเภทหรอืชนดิ

ของบาปไว้ ทั้งในพระสูตรนี้ยังเอ้ือถึง

กฎหมายบ้านเมอืง แสดงราชทณัฑ์เป็น

เทวทูตอย่างหนึ่ง เพราะแม้จะไม ่

ค�านึงถึงคติธรรมดา นึกถึงกฎหมาย

บ้านเมือง เกรงราชทัณฑ์ ก็ยังช่วยให้

ละเว้นทุจริตต่าง ๆ ตามกฎหมายได้ 

เป็นเค้าเงื่อนให้เห็นความสัมพันธ์แห่ง

ชาติและศาสนาเหมาะดีอยู่ และใน

เทวทูตสูตรนั้นไม่ได้กล่าวว่านรกอยู่

ทีไ่หน ต่างจากคตทิีก่ล่าวว่านรกอยูใ่ต้

แผ่นดินนี้ลงไป ซ่ึงพระอาจารย์น�ามา

อธิบายนรกที่กล่าวในชาดก พิจารณา

ดจูะเหน็ได้ว่าคตคิวามคิดว่านรกอยู่ใต้

พ้ืนแผ่นดินน่าจะเป็นของเก่ากว่า คือ

เก่ากว่ามาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล เช่น 

เดยีวกบัคตเิรือ่งกปั กลัป์ และ ๔ ทวปี  

แล้วจงึเปล่ียนแปลงมาเป็นคตท่ีิไม่แสดง 

ว่าอยูท่ีไ่หน ทัง้ในพระสตูรนัน้กล่าวว่า 

สตัว์นรกไม่ตายจนกว่าจะสิน้กรรม ต่าง

จากท่ีพระอาจารย์อธิบายในชาดกว่า

ตายแต่เกิดอีกทันที

 ยังมี นรกอีก ๑๐ ชื่อ ต่างจากชื่อ

นรกที่กล่าวแล้ว แสดงไว้ในคัมภีร์ชั้น

บาลเีหมอืนกนั ไม่ได้กล่าวถงึวธิทีรมาน 

แสดงแต่ระยะกาลที่สัตว์นรกจะต้อง

เสวยทกุข์ ตัง้แต่นรกท่ี ๑ จนถึงที ่๑๐ 

ยืดยาวกว่ากันขึ้นไปโดยล�าดับ อย่าง

ก�าหนดการจ�าคุกในกฎหมาย คือ 

 ๑. อพัพทุะ มเีกณฑ์นบัด่ังนี ้เมลด็ 

งาโกศลเต็มเกวยีน อนับรรทกุน�า้หนกั

ได้ ๒๐ ขารี (๔ ปัตถะมคธ เป็น ๑ 

ปัตถะโกศล ๔ ปัตถะนั้น เป็น ๑ 

อาฬหกะ ๔ อาฬหกะเป็น ๑ โทณะ 

๔ โทณะ เป็น ๑ มานิกะ ๔ มานิกะ

เป็น ๑ ขารี) ล่วงแสนปีหยิบเอาออก

เสียเมล็ดหนึง่ เมล็ดงานัน้จะหมดก่อน 

อัพพุทะหนึ่ง

 ๒. นิรัพพุทะ หนึ่ง เท่ากับ ๒๐  

อัพพุทะ

 ๓. อพัพพะ หนึ่ง เท่ากับ ๒๐  

นิรัพพุทะ

 ๔. อหหะ หนึง่ เท่ากบั ๒๐ อพพัพะ

 ๕. อฏฏะ หนึง่ เท่ากบั ๒๐ อหหะ

 ๖. กมุทุะ หนึง่ เท่ากบั ๒๐ อฏฏะ

 ๗. โสคันธิกะ หนึ่ง เท่ากับ ๒๐  

กุมุทะ

 ๘. อุปปละ หนึ่ง เท ่ากับ ๒๐  

โสคันธิกะ

 ๙. ปุณฑริกะ หนึ่ง เท่ากับ ๒๐  

อุปปละ
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 ๑๐. ปทุมะ หนึ่ง เท่ากับ ๒๐  

ปุณฑริกะ

 พระอาจารย์แสดงการค�านวณปีไว้

ดั่งนี้ ร้อยแสนเป็นโกฏิ ร้อยแสนโกฏิ

เป็นปโกฏ ิร้อยแสนปโกฏิเป็นโกฏิปโกฏิ 

ร้อยแสนโกฏิปโกฏเิป็นนหตุ ร้อยแสน

นหุตเป็นนินนหุต ร้อยแสนนินนหุต

เป็นหนึ่งอัพพุทะ ๒๐ อัพพุทะเป็น ๑ 

นิรัพพุทะ ต่อจากนั้นก็คูณด้วย ๒๐ 

โดยล�าดับและท่านอธิบายว่า อัพพุทะ

เป็นต้น ไม่ใช่เป็นนรกแผนกหนึ่ง แต่

หมายถึงเกณฑ์ค�านวณระยะกาลท่ีจะ

ต้องไหม้ทรมานอยูใ่นอวจิีนริยะนัน้เอง 

เมื่อมีระยะกาลยืดยาวที่จะพึงค�านวณ

ด้วยอัพพุทะคณนา ก็เรียกว่าอัพพุทะ 

นิรัพพุทะ เป็นต้น กเ็ช่นเดยีวกนั ตาม

อธิบายของท่านนี้ ชื่อทั้งสิ้นนี้จึงเป็น 

ชือ่สงัขยา เหมอืนอย่างค�าว่า โกฏ ินหตุ 

เป็นต้น

 บางคราวสตัว์นรกหนอีอกไปได้ทาง

ประตใูดประตหูนึง่ แต่กไ็ปตกนรกใหญ่  

ซึง่มอียูห่ลายนรกด้วยกนั ตัง้อยู่ถดักนั

ออกไปโดยล�าดับ คือ

 ๑. คถูนริยะ แปลว่า นรกคถู มสีตัว์

ปากแหลมเหมอืนอย่างเข็มพากนับ่อน 

ผวิหนงั เนือ้ เอน็ กระดกู เย่ือกระดกู 

เจ็บปวดรวดร้าวยิ่งนัก แต่ก็ไม่ตาย

 ๒. กกุกลุนริยะ แปลว่า นรกเถ้ารงึ 

อยู่ถัดจากนรกคูถไป เต็มไปด้วยถ่าน

เพลงิ มเีปลวแรงร้อน สุมเผาให้เร่าร้อน 

แต่ก็ไม่ตาย

 ๓. สมิพลวินนริยะ แปลว่า นรกป่า 

ไม้งิ้ว อยู่ถัดจากนรกเถ้ารึงไป มีป่างิ้ว

ใหญ่ แต่ละต้นสูงต้ังโยชน์ มีหนามยาว 

๑๖ นิ้ว ร้อนโชน ถูกให้ปีนขึ้นปีนลง

ต ้นงิ้ ว ถูกหนามท่ิมแทงเจ็บปวด 

ร้อนแรง แต่ก็ไม่ตาย

 ๔. อสิปัตตวนนิรยะ แปลว่า นรก

ป่าไม้มีใบคมดุจดาบ เม่ือถูกลมพัดก็

บาดมือ เท้า ใบหู และจมูก ให้เกิด

ทุกขเวทนาเผ็ดร้อน แต่ก็ไม่ตาย

 ๕. ขาโรทกนทีนิรยะ แปลว่า นรก

น้ําด่างหรือน้ํากรด อยู่ถัดไปจากนรก

ป่าไม้มีใบคมดุจดาบ เป็นที่ตกลงลอย

ไปตามกระแสบ้าง ทวนกระแสบ้าง  

รี ๆ ขวาง ๆ บ้าง เสวยทุกขเวทนา

เผด็ร้อน แต่กไ็ม่ตาย นายนริยบาลเอา

เบ็ดเก่ียวขึ้นมาบนบก ถามว่าอยาก

อะไร เขาบอกว่าหิว นายนิรยบาลเอา

ขอเหลก็แดงงดัปาก ยดัก้อนเหลก็แดง

เข้าไปไหม้ริมฝีปาก ไหม้ปาก คอ อก 

พาเอาไส้ใหญ่น้อยออกมาทางเบือ้งล่าง 

แต่ถ้าเขาบอกว่ากระหาย นายนริยบาล

งัดปากเอาทองแดงละลายคว้างกรอก

เข้าไปในปาก เผาอวัยวะทีก่ล่าวแล้วน�า

ออกมาเบื้องล่าง เสวยทุกขเวทนา  

เผด็ร้อน แต่ไม่ตาย (นรกแม่น�า้ด่างนี้  

พระอาจารย์อธิบายว่า เรียกว่านรก 
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แม่น�้าเวตรณี ชื่อเดียวกับนรกบริวาร

ในชาดกทีก่ล่าวแล้ว) นายนริยบาลเอา

ตัวใส่เข้าไปในมหานิรยะอีก เขาเสวย

ทกุขเวทนาแรงกล้าถงึเพียงนัน้กไ็ม่ตาย

จนกว่าจะสิ้นกรรม

 ในท้ายพระสูตร พระอาจารย์ได้

อธิบายเพิ่มเติมว่า ยมราช เป็นราชา

แห่งเปรตที่มีวิมาน ในคราวหนึ่งเสวย

ทิพยสมบัติ ในคราวหนึ่งเป็นธรรมิก-

ราชเสวยกรรมวิบาก และกล่าวถึง 

พระเทวทตัต์ว่าบังเกดิในมหานริยะหรือ

อวจิีนิรยะนัน้ ยนืถกูทรมานอยู ่เท้าทัง้ 

๒ จมพื้นโลหะถึงข้อเท้า มือทั้ง ๒  

จมฝาโลหะถึงข้อมือ ศีรษะเข้าไปใน

เพดานโลหะถงึคิว้ หลาวโลหะอนัหนึง่

ออกจากพื้นเบ้ืองล่างแทงร่างกายทะลุ

ขึ้นไปในเพดาน หอกอันหนึ่งออกจาก

ฝาทศิตะวนัออกแทงทะลหุทัยไปเข้าฝา

ทศิตะวนัตก หอกอกีเล่มหนึง่ออกจาก

ฝาทิศเหนือแทงทะลุซี่โครงไปเข้าฝา 

ทิศใต้ ถูกตรึงแน่นไม่หวั่นไหวไหม้อยู่  

(มีรูปเขียนในโบสถ์แห่งหนึ่ง)

 คติเรือ่งนรกในพระสตูรทีก่ล่าวมาดู

กค็ล้ายคลึงกนักบัในชาดก แต่มเีพีย้น

กนั ดูน่าจะมีคตคิวามคิดในสายเดยีวกัน 

แต่ปรับปรุงแก้ไขให้เข้าหลักธรรมใน

พระพทุธศาสนามากขึน้ และให้มีความ

กว้างขวางขึ้น นรกในเนมิราชชาดก

กล่าวถงึนรก ๑๕ ขมุ ซึง่พระเจ้าเนมริาช

เสด็จไปเที่ยวดู ส่วนในสังกิจจชาดก

กล่าวถึง ๘ ขมุ ดกูน่็าจะมาจากคติความ

คดิ ๒ ฝ่าย แต่พระอาจารย์อธบิายให้

เกีย่วกนัว่า นรก ๘ ขมุนัน้มนีรกบรวิาร

อีกขุมละ ๑๖ ทั้งยังมีนรกอนุบริวาร

อกีมากมาย และนรกทีพ่ระเจ้าเนมริาช

เสดจ็ไปเทีย่วดนูัน้ เป็นนรกบรวิารของ

นรกที ่ ๑ ทีก่ล่าวในสงักจิจชาดก จึง

ต้องเพิม่เข้าอกีขมุหนึง่ให้ครบ ๑๖ คอื

นรกไม้งิ้ว ดังกล่าวในไตรภูมิพระร่วง 

และยังได้อธิบายถึงบาปประเภทชนิด

ต่าง ๆ ทีท่�าให้ไปตกนรกต่าง ๆ เหล่านัน้ 

แต่เมือ่พจิารณาดแูล้ว กย็งัไม่ได้เหตผุล

และหลกัเกณฑ์เพยีงพอ ทัง้บาปต่าง ๆ 

ที่ไม่ได้ระบุไว้ก็มีอีกมาก ครั้นมาถึง

เทวทูตสูตร ไม่ได้ระบุประเภทชนิด 

ของบาปโดยเฉพาะไว้ แต่ระบุรวมกัน

ไปว่าประพฤติทุจริตต่าง ๆ เป็นต้น 

เท่ากบัวางแม่บทใหญ่ไว้ว่า เมือ่ประพฤติ

ทจุรติกจ็ะต้องไปอบายภมูมินีรกเป็นต้น 

เป็นการแสดงเข้าหลักใหญ่เหมือนอย่าง

ค�าว่า ท�าชั่วได้ชั่ว เม่ือกล่าวถึงนรก 

ก็แสดงนรกเป็นหลักไว้เพียงหนึ่ง คือ

มหานริยะ นอกจากนัน้เป็นนรกประกอบ 

ทัง้ได้กล่าวถึง เจ้านรก คอื ยมราช มี 

นายนริยบาล ทัง้หลายเป็นลกูมอื ส่วน

ในชาดกไม่ได้กล่าวถงึยมราช กล่าวถงึ

แต่นายนิรยบาลซึ่งมีอยู ่ในนรกขุม 

ต้ืน ๆ หน้าทีข่องยมราช คือ ผูซ้กัถาม 
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ผูท้�าบาปทีถ่กูน�าตวัเข้าไป หลกัซกัถาม

คือเทวทูต ๕ ถ้าพิจารณาดูตรง ๆ ก็

ยากที่จะเข้าใจว่าจะใช้เป็นกฎเกณฑ์

ส�าหรับวินิจฉัยได้อย่างไร แต่เม่ือ

พิจารณาโดยหลักธรรม ก็อาจจะเห็น

ความมุ่งหมายว่าคนที่ท�าบาปทุจริต 

ต่าง ๆ นั้น ก็เพราะมีความประมาท 

ไม่ได้พิจารณาว่าเกิดมาแล้วจะต้องแก่ 

เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา ไม่ได้คิดถึง

ราชทณัฑ์ คอืไม่เกรงกฎหมายบ้านเมือง 

เรียกว่าไม่เห็นเทวทูต

 นรกทั้ง ๑๐ ตามที่กล่าวมานี้ ท่าน

ใช้ค�าว่า นิรยะ ประจ�าอยู่ทุก ๆ ค�า  

ดูเค้าเงื่อนจะเป็นนรกอีกแผนกหนึ่ง  

ได้พบในหนังสือกล่าวถึงนรกตาม 

ลทัธิลามะของทเิบต กล่าวว่านรกม ี๒ 

ส่วน คือ นรกร้อน และ นรกเย็น ผู้

เรียบเรียงสนันษิฐานว่า น่าจะเป็นเพราะ

พระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือแผ่ไปตั้งอยู่

ในท้องถิน่ท่ีหนาวเย็น จงึมีนรกเย็นขึน้

อีกส่วนหนึ่ง แต่พระพุทธศาสนาฝ่าย

ใต้แผ่ไปตั้งอยู่ในท้องถิ่นมีอากาศร้อน 

ไม่มีอากาศหนาวเย็นร้ายกาจ จึงมีแต่

นรกร้อนเท่านั้น นรกร้อน ๘ ขุมตาม

ลัทธิลามะนั้น มีชื่อเหมือนกันกับนรก

ใหญ่ ๘ ขมุทางฝ่ายใต้ และตัง้อยูก้่นบึง้

ของแผ่นดนิเช่นเดยีวกัน ส่วนนรกเย็น

อีก ๘ ขุมตั้งอยู่ภายใต้ของก�าแพงที่ 

วงรอบโลก (จักรวาล) มีภูเขาน�้าแข็ง

ล้อมรอบ และมนีายนริยบาลทีน่่ากลวั

เหมือนในนรกร้อน มีช่ือเป็นภาษา

สันสกฤตดั่งต่อไปนี้

 ๑. อรพุทะ แปลว่า บวม เจ็บปวด 

คือสัตว์นรกที่นี่ถูกใส่ลงไปแช่น�้าแข็ง 

ที่เลื่อนไหลไป มีร่างกายเช่นมือเท้า 

บวมเป่ง เจ็บปวดด้วยความหนาวเย็น 

(ภาษาบาลีว่าอัพพุทะ เป็นชือ่นรก ๑๐ 

ขุมที่ ๑)

 ๒. นริพทุะ ร่างกายเช่นมอืเท้าบวม

เป่งยิ่งขึ้น เป็นเม็ดเจ็บปวด มีโลหิต

ไหลออกซิบ ๆ เจ็บปวดรวดร้าวด้วย

ความหนาว (ภาษาบาลีว่า นิรัพพุทะ 

เป็นชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๒)

 ๓. อตตะ คือร้องไม่เป็นภาษาด้วย 

ความทกุข์ทรมาน (ภาษาบาลว่ีา อฏฏะ  

เป็นชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๕)

 ๔. หหวะ คอืหนาวเย็นย่ิงขึน้จนลิน้ 

แขง็ ร้องได้แต่ว่า ฮะ ๆ เท่านัน้ (คล้าย  

อพัพพะ ซึ่งเป็นชื่อภาษาบาลีของนรก 

๑๐ ขุมที่ ๓)

 ๕. อหหะ ขากรรไกรและฟันกระทบ 

กนัเพราะความหนาว (ภาษาบาลอีย่าง

เดียวกันเป็นชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๔)

 ๖. อตุปละ อาการบวมเป่งเจบ็ปวด 

ของร่างกาย บวมเป่งมากจนเหมือน

ดอกบัวเขียว (ภาษาบาลีว่า อุปปละ 

เป็นชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๘)
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 ๗. ปทมะ อาการบวมเป่งที่มีโลหิต 

ไหลซิบ ๆ พุพองมากขึ้น จนเหมือน

ดอกบัวแดง (ภาษาบาลีว่า ปทุมะ เป็น

ชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๙)

 ๘. ปุณฑรีกะ อาการบวมเป่งที่มี

โลหิตไหลซิบ ๆ นั้น บวมเป่งมากขึ้น

จนเนื้อหลุดออกจากกระดูก เหมือน

กลบีดอกบวัใหญ่หลุดออกไป มีนกและ

แมลงปากเหลก็จกิกัด ได้รบัทุกข์ทรมาน

แสนสาหัส (ภาษาบาลีก็ว่า ปุณฺฑริก 

เป็นชื่อนรก ๑๐ ขุมที่ ๑๐)

 นรกเยน็ ๘ ขมุดงักล่าวนี ้ได้เทยีบ

กบันรก ๑๐ ไว้ด้วยแล้ว มีชือ่เดยีวกัน

เกือบทั้งหมดต่างแต่ใช้ภาษาบาลีหรือ

มคธฝ่ายหนึ่ง ใช้ภาษาสันสกฤตฝ่าย

หนึ่ง นรก ๑๐ มีเพิ่ม กุมุทะ (ที่ ๖) 

และ โสคันธิกะ (ที่ ๗) นรก ๘ ก็

ขาด ๒ ชื่อนี้ แม้จะชื่อเดียวกัน แต่ก็

เรียงล�าดับสับกันดังที่เทียบไว้แล้ว น่า 

ตั้งข้อสังเกตว่ามาจากเค้าคติเดียวกัน 

ฝ่ายไหนจะได้จากฝ่ายไหนไม่อาจทราบ

ได้ ส่วนค�าอธบิายต่างกันไปคนละอย่าง

 ทางลทัธลิามะของทเิบตนัน้ มกีล่าว

ต่อไปว่า ยังมีนรกท่ีเป็นด้านหน้าท่ี

ทางออกจากนรกใหญ่อีก ๔ ส่วน คือ

 ๑. อคันินรก แปลว่า ขมุไฟ เตม็ไป 

ด้วยเถ้าถ่านทีร้่อนแรง ท�าให้หายใจไม่

ออก เป็นเถ้าถ่านของซากศพและสิ่ง

ปฏิกูลทุกชนิด

 ๒. กุณปังกะ แปลว่า สถานแห่ง 

ซากศพ อยู่ถัดไปจากอัคนินรก

 ๓. ขุรธาราวนะ แปลว่า ป่าไม้คม 

มีดโกน คือป่าไม้แห่งหอกและจักรอัน

คมเหมอืนใบมดีโกน อยูถ่ดัไปจากนรก

ที่ ๒

 ๔. อสิธาราวนะ แปลว่า ป่าไม้คม

ดาบ คือป่าไม้ใบเป็นดาบ อยู่ถัดนรก

ที่ ๓ แต่มีแม่น�้าแข็งคั่นอยู่ สัตว์นรก

หนจีากนรกที ่๓ ข้ามแม่น�า้นัน้ได้แล้ว 

ขึ้นฝั่งเป็นนรกที่ ๔ ต้องถูกใบไม้คม

ดาบบาดเจ็บทรมาน มีพิธีสวดส�าหรับ

ผู้ตายขอให้แม่น�้าแข็งซึ่งใหญ่โตปาน

มหาสมุทรเป็นล�าธารเล็ก ๆ และขอ 

ให้ต้นไม้คมดาบกลายเป็นต้นกลัปพฤกษ์ 

อ�านวยให้ส�าเร็จปรารถนาสิ่งต่าง ๆ

 นรกรอบนอกเหล่านี ้ดเูค้าเดยีวกนั

กบันรกรอบนอกของนรกใหญ่ในเทวทตู

สูตร น่าจะมาจากคตเิดมิเดยีวกนั และ

นรกเย็นขุมที่ ๑ คือ อรพุทะ หรือ

อัพพุทะ ใช้ชื่อเดียวกันกับก�าเนิดรูป

ภายในครรภ์มารดาท่ีแสดงไว้ใน อนิทก-

สูตร สังยุตตนิกาย ว่าสัปดาห์ที่ ๑ 

เป็นกลละ สัปดาห์ที่ ๒ เป็นอัพพุทะ

หรืออัมพุทะ คือเริ่มมีสีเรื่อ ๆ เป็น 

น�า้ล้างเน้ือ แต่ยงัเหลวเหมอืนดบีกุเหลว  

ในลัทธลิามะนัน้ยังกล่าวว่ามนีรกภายนอก

อีกมากมายจ�านวนถึง ๘๔,๐๐๐ โดย 

มากตัง้อยูบ่นพืน้โลก ในภเูขาในทีร่กร้าง  

ในที่ร้อน ในทะเลสาบ
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 นรกอกีชนดิหนึง่รูจ้กักนัในภาษาไทย 

โดยมากว่า โลกนัต์ แต่ชือ่ทีถ่กูต้องว่า  

โลกันตริกะ แปลว่า ตั้งอยู่ในระหว่าง

แห่งโลก ท่านอธิบายว่าอยู่นอกขอบ

ก�าแพงวงกลมรอบโลก (จกัรวาล) คอื

อยู่ในระหว่าง ๓ จกัรวาล หรือระหว่าง

โลก ๓ โลกท่ีอยู่ใกล้กัน ดังเกวียน  

๓ เกวียน หรือบาตร ๓ บาตรที่ 

วางไว้ใกล้กัน (เป็น ๓ มุมกระมัง) 

โลกนัตรกิะอยูใ่นระหว่างนัน้ เป็นนรก

ทีม่ดืมดิอยู่นิรนัดร ต่อพระพุทธเจ้าเกิด

ข้ึนจึงมแีสงสว่างคราวหนึง่ แต่ไม่สว่าง 

อยู่นาน แวบเดียวเท่านั้นแล้วก็มืดไป

ตามเดิม สัตว์บาปในนรกแห่งนี้เกาะ

โหนห้อยก�าแพงจกัรวาล อย่างค้างคาว

จบัตะครบุกนิกันเอง พากนัตกลงไปใน

แม่น�้าที่เย็นนักหนา ร่างกายก็เปื่อย

แหลก แล้วก็กลับเป็นรูปร่างปีนขึ้นไป

เกาะโหนอยูใ่หม่ ส�าหรบับาปทีเ่ป็นพาล

หลง (เรียกในไตรภูมิพระร่วง) คือที่

เป็น นิยตมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดที่

ดิ่งลง ๓ อย่าง คือ

 ๑. อกิริยทิฏฐิ เห็นว่าไม่เป็นอันทํา 

คอืท�าบาปไม่เป็นบาป ท�าบุญไม่เป็นบุญ

 ๒. อเหตกุทฏิฐ ิเหน็ว่าไม่มีเหต ุเช่น 

เห็นว่าสุขทุกข์ไม่มีเหตุ เกิดขึ้นเอง

 ๓. นตัถิกทฏิฐ ิเหน็ว่าไม่มี เช่น เหน็

ว่าทาน ศลี เป็นต้น ไม่มผีล วบิากของ

กรรมดีกรรมช่ัวไม่มี มารดาบิดาไม่มี

คุณ เป็นต้น

 นอกจากนี้ ส�าหรับบาปที่ท�าหนัก

หนาทารณุต่อมารดาบดิา สมณพราหมณ์

ผูท้รงธรรม และท�ากรรมทีส่าหสัอย่าง

อื่นมีฆ่าสัตว์ทุก ๆ วันเป็นต้น

 ในภาษาไทยมักเรยีกว่า โลกันตนรก 

แต่ค�าว่า โลกนัต แปลว่า ทีส่ดุแห่งโลก 

(โลก + อันตะ) ในที่บางแห่งใช้เป็น

ชื่อแห่งพระนิพพาน ดั่งแสดงไว้ใน  

โรหิตัสสสูตร ว่า ที่สุดแห่งโลกไม่พึง

ถึงด้วยการไปในเวลาไหน ๆ จึงต่าง

จากค�าว่า โลกันตริกะ ดั่งกล่าวแล้ว 

(โลก + อันตริกะ ตั้งอยู่ในระหว่าง 

แห่งโลก)

 ตามคติความคิดเรื่องโลกประลัย  

แสดงว่านรกสรรค์ทัง้ปวงพลอยประลยั

ไปด้วยกับโลกจนถึงพรหมโลก (มรีะบุ

ไว้ว่าประลัยขึ้นไปถึงชั้นไหน) เหมือน

อย่างล้างกันเสียคราวหนึ่ง สัตวโลก

ตลอดถงึพวกนรกกข้ึ็นไปเกดิในพรหม-

โลกที่ยังเหลืออยู่ พวกนรกที่ยังไม่สิ้น

กรรมกต้็องอพยพไปในนรกของจกัรวาล

อื่น (ท่านว่าไว้อย่างน้ีเพื่อแก้ปัญหา

เกีย่วแก่ทีอ่ยู่ของสัตวโลกทกุประเภท) 

แต่สาํหรบัโลกนัตรกินรกไม่ต้องประลยั

ไปพร้อมโลก เพราะอยู่ในระหว่างโลก

จึงยังเหลือที่อยู่ส�าหรับพวกบาปที่เป็น

มิจฉาทิฏฐิดิ่งลง และพวกบาปหนัก

อย่างอื่น ดูท่านท่ีเป็นต้นคติความคิด

เรือ่งนีจ้ะมุ่งให้มีนรกสักแห่งหนึง่ทีย่ั่งยืน  
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ไม่ต้องประลัยไปพร้อมกับโลก จึงตั้ง

นรกน้ีไว้ในระหว่างโลกหรือจักรวาล 

ทั้งหลาย เพื่อเป็นท่ีทรมานสัตว์บาป

ประเภทที่ท่านไม่ยอมให้เลิกแล้วกัน

เสียทีในคราวโลกวินาศนั้น

 เรื่องนรกมีลักษณะต่าง ๆ ตามที่

กล่าวมานี ้น่าจะเป็นทีเ่ชือ่ถอืกนัตลอด

เวลาช้านาน ใน มิลนิทปัญหา ก็ยังได้

กล่าวถึงว่า ไฟนรกร้อนยิง่กว่าไฟปกติ

มากมาย ก้อนหินเล็ก ๆ ที่ใส่เผาใน

ไฟปกตติลอดวนัก็ยังไม่ย่อยละลาย แต่

ถ้าใส่ในไฟนรกแม้จะใหญ่โตเท่าเรือน-

ยอดกย่็อยละลายลงไปทนัท ีแต่ว่าสตัว์

นรกบังเกิดอยู่ได้นาน ไม่ย่อยละลาย

ไป พระเจ้ามิลินท์ไม่ทรงเชื่อในเรื่องนี้ 

พระนาคเสนทูลแถลงว่าอยู่ได้เพราะ

กรรม ตามมิลินทปัญหาน้ีไม่ได้ค้าน

ว่านรกไม่ม ีแต่ค้านในลกัษณะบางอย่าง 

เท่าน้ัน แสดงว่าในสมัยนั้นยังเชื่อถือ

กันอยู่ ในเมืองไทยก็คงได้เชื่อกันมา

นานเหมือนกัน แม้ท่านจะแสดงนรก

ไว้น่ากลัวมาก เพื่อให้คนกลัวจะได้ไม่

ท�าบาป ถงึดัง่นัน้คนกยั็งท�าบาปกนัอยู่

เร่ือยมา แม้ในสมัยท่ีมีความเชื่อกัน

สนิทก็ยังท�าบาปกันอยู่นั่นแหละ แต่ก็

มีคนไม่น้อยที่ไม่ท�าบาปเพราะกลัวไป

นรก เพราะแสดงไว้ล้วนแต่น่ากลวั ใน

ทีบ่างแห่งยงัได้กล่าวว่าทกุข์ในนรกนัน้

ร้ายกาจนัก นักโทษที่ถูกทรมาน แทง

ด้วยหอก ๑๐๐ เล่มในเวลาเช้า ยังไม่

ตายก็แทงด้วยหอกอีก ๑๐๐ เล่มใน

เวลากลางวนั ยงัไม่ตายกแ็ทงด้วยหอก

อีก ๑๐๐ เล่มในเวลาเย็น ความทุกข์

ของนกัโทษนี ้เมือ่เทยีบกับทกุข์ในนรก

แล้วก็เล็กน้อยเหมือนหินก้อนเล็ก ๆ 

ส่วนทุกข์ในนรกเหมือนอย่างพญาเขา

หิมวันต์ เรื่องคนไม่กลัวนรกท้ังท่ีเชื่อ

ว่านรกมอียูแ่ละเป็นทุกข์มากมายไม่ใช่

เป็นของแปลก เพราะมองไม่เห็น แม้

คุกตะรางและการลงราชทัณฑ์ต่าง ๆ 

มองเห็นอยูด้่วยตากย็งัไม่กลวั ยงัมคีน

เข้าไปอยู่เตม็ โดยมากเวลาทีจ่ะท�าผดิ

กไ็ม่ได้คดิกลวักนั เช่น พวกปล้น เวลา

ปล้นดจูะกลวัไม่ได้ทรพัย์มากกว่า โลภ 

โกรธ หลงนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ท�าให้ไม่

ค่อยกลัวอะไร ใกล้ตายังไม่กลัว ไกล

ตาก็ยิ่งลืมกลัวไปเลย

 เรือ่งนรกมีลักษณะส่วนใหญ่คล้ายคลึง

กบัคกุตะราง และการลงทณัฑ์นกัโทษ

สมยัโบราณอันเรยีกว่า กัมมกรณ์ แปล

ว่า การกระทํา หมายถึงการลงทัณฑ์ 

ท่านแสดงว่ามี ๓๒ อย่าง เรียกว่า  

ทวตัตงิสกมัมกรณ์ แปลว่า กมัมกรณ์  

๓๒ มีกล่าวถึงในหลายพระสูตร จะ 

ได้น�ามากล่าวโดยคัดจากค�าแปล และ

อธบิายตามนยัอรรถกถาของท่านผูห้น่ึง

ดังต่อไปนี้ คือ
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 ๑. กสาหิปิ ตาเฬนฺเต โบยด้วยแส้

 ๒. เวตฺเตหิปิ ตาเฬนฺเต โบยด้วย

หวาย

 ๓. อทฺธทณฺฑเกหิป ิ ตาเฬนฺเต  

ตีด้วยตะบองสั้น

 ๔. หตฺถมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดมือ

 ๕. ปาทมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดเท้า

 ๖. หตฺถปาทมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดทั้ง

มือทั้งเท้า

 ๗. กณฺณมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดหู

 ๘. นาสมฺปิ ฉินฺทนฺเต ตัดจมูก

 ๙. กณณฺนาสมปิฺ ฉนิทฺนเฺต ตดัทัง้

หูทั้งจมูก

 ๑๐. พิลงฺคถาลิกมฺปิ กโรนฺเต ลง

กมัมกรณ์วธิหีม้อเค่ียวน�า้ส้ม (คือต่อย

ขมองออก แล้วเอาคีมคีบก้อนเหล็ก

แดงใส่ลงไปให้มันสมองเดือดพลุ่งขึ้น 

เหมือนน�้าส้มเดือดล้นหม้อ)

 ๑๑. สงฺขมุณฺฑิกมฺปิ ลงกัมมกรณ์

วิธีขอดสังข์ (คือกรีดหนังตัด ก�าหนด

ตรงจอนหูทั้งสองและหลุมคอโดยรอบ 

รวบผมทั้งหมดขมวดรวมกันเข้า พัน

กับท่อนไม้ ถลกขึ้นให้หนังหลุดขึ้นไป

พร้อมกับผม แล้วขัดกะโหลกศีรษะ

ด้วยก้อนกรวดหยาบ ๆ ล้างท�าให้มีสี

เหมือนสังข์)

 ๑๒. ราหุมขุมฺปิ กโรนเฺต ลงกมัม-

กรณ์วิธีปากราหู (คือเอาขอเกี่ยวปาก

ให้อ้าแล้วจุดไฟในปากนั้น หรือเอาสิ่ว

ตอกแต่จอนหูเข้าไปทะลุปาก โลหิต

ไหลออกมาเต็มปาก ดูปากอ้าแดงดัง

ปากราหู)

 ๑๓. โชติมาลิกมฺปิ กโรนฺเต ลง 

กมัมกรณ์มาลัยไฟ (คือเอาผ้าชบุน�า้มัน

พันทั่วตัวแล้วเอาไฟจุด)

 ๑๔. หตฺถปฺปชฺโชติกมฺปิ กโรนฺเต 

ลงกัมมกรณ์วิธีคบมือ (คือเอาผ้าชุบ

น�้ามันพันนิ้วทั้ง ๑๐ แล้วเอาไฟจุด)

 ๑๕. เอรกวตฺติกมฺปิ กโรนฺเต ลง

กมัมกรณ์วธิรีิว้ส่าย (คอืเชอืดหนังออก

ลอกเป็นริ้ว ๆ ตั้งแต่ใต้คอลงไปจนถึง

ข้อเท้า แล้วเอาเชือกผูกฉุดให้เดิน 

นกัโทษเดนิเหยยีบริว้หนงัของตัวกล้็มลกุ

คลุกคลานไปจนกว่าจะตาย)

 ๑๖. จีรกวาสิกมฺปิ กโรนฺเต ลง 

กมัมกรณ์วิธีนุ่งเปลือกไม้ (คือเชือด

หนงัเป็นริว้ ๆ อย่างข้อ ๑๕ แต่ท�าเป็น 

๒ ตอน ตั้งแต่ใต้คอถึงเอวตอนหนึ่ง 

ตั้งแต่เอวถึงข้อเท้าตอนหนึ่ง ริ้วหนัง

ตอนบนห้อยคลุมลงมาปิดกายตอนใต้

เอวดูดั่งนุ่งเปลือกไม้)

 ๑๗. เอเณยฺยกมฺปิ กโรนฺเต ลง 

กมัมกรณ์วธิยีนืกวาง (คอืเอาห่วงเหลก็

สวมข้อศอกทั้งสองและเข่าทั้งสองให้

โก้งโค้งลงกับดิน เอาหลักเหล็กสอด

ตอกตรึงไว้เป็นกิริยาว่าสัตว์ ๔ เท้า 

แล้วก่อไฟล้อมลนไปจนตาย)
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 ๑๘. พลิสมํสิกมฺปิ กโรนฺเต ลง 

กมัมกรณ์วิธีเกี่ยวเหย่ือเบ็ด (คือเอา

เบด็มเีงีย่งสองข้างเกีย่วตวั ดงึเอาหนงั

เนื้อและเอ็นออกมาให้หมด)

 ๑๙. กหาปณกมฺปิ กโรนฺเต ลง 

กมัมกรณ์วิธีเหรียญกษาปณ์ (คือเอา

มีดคมค่อยเฉือนเนื้อออกเป็นแว่น ๆ 

ขนาดเท่าเงินเหรียญ จนกว่าจะตาย)

 ๒๐. ขาราปตจฺฉิกมฺปิ กโรนเฺต ลง

กมัมกรณ์วธิแีปรงแสบ (คอืสบัฟันเสยี

ให้ยบัทัว่กาย แล้วเอาแปรงหรือหวแีขง็

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

ขดูถูไปให้หนงัเนือ้เอ็นขาดหลดุออกมา

หมด เหลือแต่กระดูก)

 ๒๑. ปลีฆปริวตฺติกมฺปิ กโรนฺเต 

ลงกัมมกรณ์วิธีการเวียน (คือให้นอน

ตะแคง แล้วเอาหลาวเหล็กตอกตรง

ช่องหูทะลลุงไปตรงึแน่นอยูกั่บดิน แล้ว

จับเท้าทั้งสองยกเดินเวียนไป)

 ๒๒. ปลาลปีกมฺปิ กโรนฺเต ลง

กมัมกรณ์วธิตีัง่ฟาง (คือเอาลูกบดศิลา

กลิ้งทับตัว บดให้กระดูกแตกป่น แต่

ระวงัไม่ให้หนงัขาด แล้วจบัผมรวบยก

ขย่อน ๆ ให้เน้ือรวมกันเข้าเป็นกอง  

จงึเอาผมน่ันแหละพนัตะล่อมเข้าวางไว้

เหมือนตั่งท�าด้วยฟางส�าหรับเช็ดเท้า)

 ๒๓. ตตฺเตนปิ เตเลน โอสญฺิจนเฺต 

ราดด้วยน�้ามันเดือด ๆ

 ๒๔. สุนเขหิปิ ขาทาเปนฺเต ให้

สนุขัทึง้ (คอืขงัฝงูสนุขัไว้ให้อดหวิหลาย

วันแล้วปล่อยให้ออกมารุมกัดท้ึงพัก

เดียวเหลือแต่กระดูก)

 ๒๕. ชีวนฺตมฺปิ สูเล อุตฺตาเสนฺเต 

ให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็น ๆ (คือ

ตรงกับที่กฎหมายเก่าเรียกว่า เสียบ

เป็น)

 ๒๖. อสินาปิ สีสํ ฉินฺทนฺเต ตัด

ศีรษะด้วยดาบ

 วิธีลงกัมมกรณ์ต้ังแต่ข้อ ๑-๒๖  

เหล่านี้ในกฎหมายเก่าได้น�าไปตราไว้

เป็นบทลงโทษเหมือนกัน ขึ้นต้นม ี

พระบาลีด่ังที่ยกมาไว้แล้ว ก�าหนด 

ความผิดต่าง ๆ มีขบถต่อราชบัลลังก์

เป็นต้น แล้วจึงกล่าวบทลงโทษตาม 

พระบาลนีัน้ วธิลีงกมัมกรณ์ทีก่ล่าวถงึ

ในพระสูตรมีเพียง ๒๖ แต่อ้างกัน 

ในที่โดยมากว่ามี ๓๒ จึงเรียกว่า  

ทวัตติงสกัมมกรณ์ ท่านผู้แปลนั้นได้

รวบรวมมาอีก ๖ อย่างนี้

 ๒๗. เอาขวานผ่าออก

 ๒๘. แทงด้วยหอกทลีะน้อยกว่าจะ

ตาย

 ๒๙. ขดุหลมุฝังเพยีงเอว เอาฟาง

สมุ คลอกด้วยไฟ พอหนังไหม้เอาไถ

เหล็กไถ

 ๓๐. เชอืดเนือ้ออกมาทอดให้กนิเอง

 ๓๑. ตัด หรือแหวะปาก

 ๓๒. จํา ๕ ประการไว้ในคุก
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 คุกตะรางและกมัมกรณ์ต่าง ๆ เช่น

ที่กล่าวมาน้ี เป็นนรกในโลกน้ีส�าหรับ

คนประพฤติผิดกฎหมาย มีวิธีและ

เคร่ืองมอืทรมานเค้าเดยีวกบันรกทีก่ล่าว

มาโดยมาก อาจจะเป็นต้นแบบของนรก

ทั้งหลายก็ได้

 ทางพระพทุธศาสนารบัรองเรือ่งนรก

ทัง้หลายเพียงไร? การท่ีจะตอบปัญหา

น้ี ต้องอาศยัหลักฐานและเหตผุล ตาม

หลกัชัน้บาลทีีอ้่างว่าเป็นพระพทุธวจนะ 

กก็ล่าวในทีท่ัว่ไปถึง นริยะ หรอื นรก 

ในฐานะเป็นคติท่ีไปภายหลังตายของ

คนท�าบาปอกุศลทุจริต แต่โดยมาก 

มิได้กล่าวถึงลักษณะและรายละเอียด 

ต่าง ๆ มีเฉพาะบางพระสตูรและชาดก

เท่าน้ันแสดงลักษณะและรายละเอียด

ไว้ ดั่งได้ยกมากล่าวไว้แล้ว ลักษณะ

และรายละเอียดเหล่านั้น น่าจะเป็น

เรื่องแทรกเข้ามาตามคติเก่าแก่ซึ่งเชื่อ

กันต่อ ๆ มาจากต้นเดมิหลายทางด้วย

กนั จนถงึพระอาจารย์จดเข้าไว้ในบาลี

พระสูตร พระอาจารย์ต่อมาผู้อธิบาย

บาลีได้ปรับปรุงจัดให้อยู่ในแนวทาง

เดียวกัน ซ่ึงก็ไม่สนิทนักดั่งกล่าวแล้ว 

และในนรกก็ใช้เครื่องเหล็กตลอดถึง

อาวธุ เป็นต้นว่าหอกดาบ เช่นเดยีวกบั

ในมนุษยโลก จึงน่าจะมีแสดงขึ้นใน

สมัยที่มนุษย์รู้จักใช้เหล็กและรู้จักท�า

หอกดาบเป็นต้นใช้แล้ว ฉะนั้น น่าจะ

ยตุไิด้โดยไม่ผดิว่า ทางพระพทุธศาสนา

น�าชื่อว่า นิรยะ หรือ นรก มาใช้เช่น

เดียวกับค�าอื่น ๆ เช่น อรหันต์ ภควา 

พรหม ภิกขุ นิพพาน เป็นต้น แต่ค�า

เหล่านี้ เดิมมีความหมายอย่างหนึ่ง 

ทางพระพุทธศาสนาน�ามาใช้ในความ

หมายอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกัน ค�าว่า  

นิรยะ ก็เช่นเดียวกัน

 เมือ่เป็นเช่นนีจ้ะมคีวามหมายอย่างไร?  

ในเบื้องต้นควรจะหาความหมายตาม  

หลักฐานท่ียุติไว ้ด ้วยเหตุผลก ่อน  

ได้พบบาลีอธิบายเร่ืองนิรยะไว ้ใน 

สฬายตนวรรค ในรูปความเป็นพระ-

พุทธด�ารัสตรัสไว้ว่า

 ภิกษุท้ังหลาย เราได้เห็นนิรยะชื่อ

ว่าผัสสายตนิกะ (เกิดทางอายตนะที่

เป็นทางผัสสะ คือสัมผัสถูกต้อง) ๖ 

แล้ว คือในนิรยะนั้น ๑. เห็นรูปด้วย

จกัษ ุ๒. ได้ยนิเสยีงด้วยห ู๓. ดมกลิน่

ด้วยจมกู ๔. ลิม้รสด้วยลิน้ ๕. ถกูต้อง

โผฏฐัพพะด้วยกาย ๖. รู้เรื่องด้วยใจ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ได้เห็น ได้ยิน  

ได้ดม ได้ลิ้ม ได้ถูกต้อง ได้รู้ ซึ่งรูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเรื่อง

ล้วนแต่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่ารักใคร่ 

ไม่น่าชอบใจ

 ตามอธบิายนีค้วรฟังได้ว่า เป็นอธบิาย 

นิรยะในพระพุทธศาสนา เป็นอธิบาย

ทีไ่ม่มผีดิ คลมุไปได้ในนรกทัง้หมด และ

นรก
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ครอบได้ทุกกาลเวลา แม้ในปัจจุบัน

เดี๋ยวนี้เองก็ตกนรกได้ ในเมื่อเครื่อง

แวดล้อมทัง้ปวงมแีต่ทกุข์ซึง่ตนเองต้อง

รับเสวย ถึงนรกในภายหลังตายจะมี 

กร็วมลงเป็นเครือ่งแวดล้อมให้เป็นทกุข์ 

ซึ่งบังเกิดขึ้นทางผัสสายตนะทั้ง ๖  

นี้เช่นเดียวกัน เว้นผัสสายตนะทั้ง ๖ 

นีเ้สยีแล้ว ทกุข์หรือสขุอะไรกบั็งเกดิขึน้

ไม่ได้ ฉะนัน้ จงึยตุไิด้ว่า พระพทุธภาษติ

นี้เป็นอธิบายแรกในพระพุทธศาสนา

โดยตรง การอธบิายให้ต้องด้วยหลกัฐาน

เหตผุลใช้ได้ทุกกาลสมัย ดัง่น้ี พึงเห็น

ว่าเป็นลกัษณะอธบิายพระพุทธศาสนา

โดยทั่ว ๆ ไป

 อนึง่ มแีสดงถงึ อายสุตัว์นรก เทยีบ 

กบัอายขุองสวรรค์ไว้ว่า ห้าร้อยปีทิพย์

ในสวรรค์ชัน้จาตมุมหาราชกิา เป็นคนื

วันหนึ่งใน สัญชีวนรก สัตว์นรกขุมนี้

อายุห้าร้อยปีนรกนั้น

 พันปีทพิย์ในสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ เป็น 

คนืวนัหนึง่ใน กาฬสตุตนรก สตัว์นรก

ขุมนี้มีอายุหนึ่งพันปีนรกนั้น

 สองพันปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นมายา 

เป็นคืนวันหน่ึงใน สังฆาตนรก สัตว์

นรกขุมนี้มีอายุสองพันปีนรกนั้น

 สี่พันปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นดุสิต เป็น

คืนวันหนึ่งใน โรรุวนรก สัตว์นรกขุม

นี้มีอายุสี่พันปีนรกนั้น

 แปดพนัปีทพิย์ในสวรรค์ชัน้นมิมานรดี  

เป็นคนืวันหนึง่ใน มหาโรรุวนรก สัตว์

นรกขุมนี้มีอายุแปดพันปีทิพย์นั้น

 หนึง่หมืน่หกพนัปีทพิย์ในสวรรค์ชัน้ 

ปรนิมมิตวสวัตตี เป็นคืนวันหนึ่งใน  

ตาปนนรก สัตว์นรกขุมนี้มีอายุหนึ่ง

หมื่นหกพันปีทิพย์นั้น

 มหาตาปนนรก มีอายุก่ึงอันตรกัป 

อเวจีนรก มีอายุหนึ่งอันตรกัป

 ก�าหนดอายุที่ท่านแสดงนี้โดยการ

เทียบ คือ เทียบอายุของมนุษย์กับ

สวรรค์ เทียบอายุของสวรรค์กับนรก 

แสดงว่าอายุของเทพมากกว่าของมนษุย์

มาก และอายุของสัตว์นรกยังมากกว่า

อายุของเทพไปอีก ส่วนเทพที่เป็นชั้น

พรหมก็นับเทียบด้วยกัปกัลป์ของโลก

มนุษย์เหมือนกัน อายุของมนุษย์จึง

น้อยมาก พิจารณาดูตามวิทยาการใน

ปัจจบุนั วันเดอืนปีของดาวพระเคราะห์

ต่าง ๆ เมือ่เทียบกบัโลกมนษุย์นีไ้ม่เท่า

กัน ยาวกว่าของโลกนี้มากก็มี พูดกัน

ว่ายาวหรือส้ันก็ด้วยเทียบกับเวลาของ

โลก ถ้าในดาวนัน้ ๆ มคีน เขากค็งไม่

พูดว่าเวลาของเขายาวหรือสั้น เพราะ

เป็นก�าหนดทีพ่อเหมาะ หรอืทีเ่รยีกว่า

เป็นธรรมชาติของท่ีนั้น เว้นไว้แต่เขา

จะมารูเ้ทียบกบัของโลกนีเ้ข้า และเวลา

ดั่งกล่าวย่อมมีขึ้นเพราะมีเหตุให้เกิด

เวลาท่ีนักเรียนได้เรียนกันอยู่ ถ้าเหตุ

นรก



น

645

ที่ให้เกิดเวลาแตกต่างกัน เวลาก็ย่อม

แตกต่างกนัไป (แม้ในโลกนีเ้อง) ในท่ี 

ซึ่งไม่มีเหตุให้เกิดเวลา ก็ย่อมจะไม่มี

เวลาเลย ในโลกท้ังปวงย่อมมีเวลาเสมอ 

มพีระพทุธภาษติแสดงว่า กาลคอืเวลา

ย่อมกนิสรรพสัตว์พร้อมทัง้ตวัเอง ฉะน้ัน

จะเกิดเป็นเทพชั้นไหนก็ต้องถูกเวลา

กลืนกิน คือต้องดับ ไม่มีที่จะสถิตอยู่

เป็นนิรนัดร แต่อาจจะมีอายนุานนกัหนา

ได้โดยเทียบกับเวลาของมนุษย์นี้ ซ่ึง

ความจรงิหาใช่เรว็หรอืช้าไม่ เป็นเวลา

ที่พอเหมาะตามก�าหนดส�าหรับชั้น 

นั้น ๆ ต่างหาก

 ทางพระพุทธศาสนาแสดงท่ีซ่ึงไม่มี 

กาลเวลา คือท่ีซ่ึงไม่มีตัณหา (ความ

ดิ้นรนทะยานอยาก) อันเป็นเหมือน 

ลกูศรทีเ่สยีบจติใจ แสดงตามเค้าความว่า 

ใครก็ตามอยู่ในโลกหรือภูมิไหนก็ตาม 

เมื่อถอนลูกศรที่เสียบใจนี้ออกเสียได้ 

ก็ย่อมบรรลุถึงที่ซึ่งไม่มีกาลเวลา ที่นี้

จะพงึบรรลดุ้วยจติใจเท่านัน้ ส่วนร่างกาย

เป็นโลกต้องตกอยู่ในอํานาจของเวลา 

คราวนีน้กึเดาดเูฉพาะทางจติใจว่า จติใจ

ที่ไม่ดิ้นรน ย่อมไม่เกี่ยวกับเวลาเลย 

คอืไม่เกีย่วกบัอดตีอนาคตปัจจบัุนอะไร

ทัง้สิน้ เพราะไม่มีหวงัอะไรท่ีจะฝากไว้

กบัเวลา พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม

ปฏิบัติที่เม่ือบุคคลปฏิบัติเข้าทางแล้ว 

ธรรมย่อมอบรมกนัเองขึน้ไปโดยล�าดบั

ดัง่นี ้ศลีอบรมสมาธ ิสมาธอิบรมปัญญา 

ปัญญาอบรมจิตให้วิมุตติ คือหลุดพ้น

จากอาสวะท้ังหลาย จติทีปั่ญญาอบรม

แล้วด้วยได้รับการอบรมมาโดยล�าดับ

ดัง่กล่าว ย่อมเป็นจติทีรู่บ้รบิรูณ์บรสิทุธิ์ 

ปราศจากศรเสียบ หมดความดิ้นรน 

สงบ พ้นจากอ�านาจโลกทีม่เีวลาทัง้สิน้ 

ถึงธรรมที่เป็น อกาลิกธรรม โดยแท้ 

(พ.พ. ๑๗๒-๑๘๙, ๒๖๙-๒๗๐)

นรกรอบนอก ดู นรก

นวังคสัตถุศาสน์ ดู ชาดก

นัตถิกทิฏฐิ ดู อุปาทาน ๔

นันทนวัน ดู ดาวดึงส์, ดุสิต

นันทะ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์

ครั้งแรก ท่ีท่านกล่าวว่าหน้าพรรษาท่ี 

๒ ได้โปรดให้ พระนันทะ ซึ่งเป็น

พระพุทธอนชุาอุปสมบทเป็นภกิษุ การ

อปุสมบทของท่านนัน้ ได้มีในวันประกอบ

พิธีอาวาหวิวาหมงคลของท่านเองกับ

นางชนบทกัลยาณี ซึ่งแปลว่าเจ้าหญิง

ผูง้ดงามในชนบท พระพทุธเจ้าได้เสดจ็

เข้าไปทรงรับบาตรในพิธีนั้น และก็ได้

ทรงส่งบาตรให้นันทราชกุมารถือตาม

เสด็จไปจนถึงอารามที่ประทับ และได้

ตรสัถามว่าจะบวชหรอื นนัทราชกมุาร

ทูลตอบว่าจะบวช ด้วยความเคารพใน

พระพุทธเจ้า ก็ได้โปรดให้อุปสมบท 

ต่อจากนั้น ก็ได้โปรดให้พระราหุลซึ่ง

เป็นโอรสบรรพชาเป็นสามเณรอีกด้วย 

นันทะ
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แล้วก็ได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ ์

ไป ในคัมภร์ีชัน้บาลว่ีา เสดจ็ไปยงักรงุ

สาวตัถ ีแต่ในคมัภร์ีชัน้อรรถกถาแสดง

ว่า ได้เสด็จไปกรุงราชคฤห์ก่อน ต่อ

จากน้ันจงึได้เสด็จไปยงักรงุสาวตัถ ีถ้า

เสด็จกรุงราชคฤห์ก่อน ก็จะต้องทรง

จ�าพรรษาอยู่ทีเ่วฬวุนัในกรุงราชคฤห์นัน้ 

ออกพรรษาแล้วจึงได้เสด็จไปยังกรุง 

สาวตัถี แต่ว่าถ้าเสดจ็ไปยงักรงุสาวตัถี

ก่อน กค็งเพยีงไปประทบัไม่นานเท่าไร 

แล้วกเ็สด็จไปทรงจ�าพรรษายงัพระเวฬวุนั

ในกรุงราชคฤห์ รวมความเข้าแล้วก็

เสดจ็กรงุสาวตัถีครัง้หนึง่จากตอนเสดจ็

กลับจากกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงแวะเม่ือ

ผ่านหรือว่าเมือ่ออกพรรษาแล้วจงึเสดจ็

กต็าม ทัง้นีก้เ็พราะได้ทรงรบัปฏญิญา

ของอนาถปิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถ ี

ว่า จะเสดจ็ไปประทับในพระเชตวนัซ่ึง

อนาถปิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย

 อนาถปิณฑิกเศรษฐี นั้นเป็นบุตร

ของเศรษฐชีือ่ว่า สมุนะ ในกรงุสาวตัถี 

เดิมชือ่ว่า สทุตัตะ แต่ว่าเป็นผูท่ี้พอใจ

บริจาคแก่คนก�าพร้า คนเข็ญใจทั่ว ๆ 

ไป จึงมีชื่อเรียกอีกว่า อนาถปิณฑิกะ 

ที่แปลว่าผู ้ให้ก้อนข้าวแก่คนอนาถา  

และชือ่หลงันีเ้ป็นชือ่ทีใ่ช้เรยีกกนั เป็น

ที่รู้จักทั่วไป ในขณะที่พระพุทธเจ้าได้

ประทบัอยู่ทีพ่ระเวฬวุนัในกรุงราชคฤห์ 

อนาถปิณฑิกเศรษฐีได้มีกิจไปยังกรุง-

ราชคฤห์ ได้มีโอกาสไปเฝ้าฟังธรรม

ของพระพทุธเจ้า ท่านแสดงว่าได้บรรลุ

มรรคผลคือเป็นโสดาบันบุคคล ได้ทูล

แสดงเจตนาจะสร้างวัดถวายพระพทุธเจ้า

ในกรงุสาวัตถี และทูลขอให้พระพทุธเจ้า

ทรงรบัปฏญิญาว่าจะเสด็จไป พระพทุธเจ้า

ได้ทรงรับ การรับของพระพุทธเจ้านั้น

กด้็วยวธินีิง่ทีห่มายความว่ารบั อนาถ-

ปิณฑกิเศรษฐกีลับไปยังกรงุสาวัตถีแล้ว

กไ็ด้สร้างวดัถวาย ซึง่เรยีกว่าพระเชตวนั 

เพราะได้ไปซื้อสวนของเจ้าเชตสร้าง

ถวาย ท่านกล่าวว่าได้สร้างเสร็จภายใน

เวลา ๙ เดือนบ้าง ๕ เดือนบ้าง

 เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับ

ยังพระเชตวันตามท่ีทรงรบัปฏิญญาแล้ว  

พระนันทะก็ได้ตามเสด็จไปอยู่ด้วย มี

เรื่องที่เล่าว่า ท่านคิดแต่จะลาสิกขา 

เพราะว่าคิดถึงนางชนบทกัลยาณีซึ่ง 

ได้ท�าพิธีอาวาหวิวาหมงคลกันแล้ว  

ท่านก็มาบวชเสียด้วยความเคารพใน

พระพุทธเจ้า แต่ไม่ใช่บวชด้วยศรัทธา 

เพราะฉะนั้น เมื่อบวชแล้วจิตใจก็ 

กระหวดัถงึนางชนบทกลัยาณอียูเ่สมอ

และคิดว่าจะลาสิกขา ข่าวทราบถึง

พระพุทธเจ้า ได้ทรงเรียกไปไต่ถาม 

ท่านกท็ลูรบัตามเป็นจรงิ พระพทุธเจ้า

ได้ทรงน�าท่านไปยังดาวดึงสพิภพด้วย

ฤทธิ ์ได้เห็นนางเทพอปัสรซึง่มรีปูงดงาม

เป็นอันมาก ตรสัถามว่า นางอปัสรสวรรค์

นันทะ
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เหล่าน้ีกับนางชนบทกัลยาณีของท่าน

ใครจะงามกว่ากนั ท่านพระนันทะกทู็ล

ว่านางอัปสรสวรรค์งามกว่ามากมาย

นักอย่างเทียบกันไม่ได้ พระพุทธเจ้า 

ก็ตรัสว่าให้พระนันทะยินดีประพฤติ

พรหมจรรย์ต่อไป ทรงรบัประกันว่าจะ

ให้ได้นางอัปสรสวรรค์เหล่าน้ี แล้วก็

ทรงน�าพระนนัทะกลบั พระนนัทะเมือ่

เห็นนางอัปสรสวรรค์ จิตก็ค่อยคลาย

ไปจากความคิดถึงนางชนบทกัลยาณี 

ไปมุง่อยูท่ีน่างอปัสรสวรรค์ และกต็ัง้ใจ

ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป ด้วยคิดเพ่ือ

ที่จะได้นางฟ้า พวกภิกษุเม่ือได้ทราบ

ก็พากันกล่าวว่า ท่านเป็นลูกจ้างของ

พระพุทธเจ้า เป็นผู ้ท่ีพระพุทธเจ้า 

ได้ทรงซื้อไถ่เอาไว้เพื่อค่าจ้างคือนาง

อปัสรสวรรค์ ท่านพระนันทะเมือ่ได้ยนิ

เข้าดัง่นัน้บ่อย ๆ กเ็กดิความละอายใจ 

จิตกห็น่ายจากนางอปัสรสวรรค์ ตัง้ใจ

ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป คร้ันมีจิต

หน่ายแล้ว ประพฤติพรหมจรรย์ก็ 

ได้ประสบวิมุติคือ ความหลุดพ้นจาก

กิเลสอาสวะ วันรุ่งขึ้นก็ได้ไปกราบทูล

พระพทุธเจ้าว่า พระพทุธเจ้าได้ทรงเป็น

ผูพ้้นจากความรบัประกนัเพ่ือท่ีจะให้ได้

นางอัปสรสวรรค์แล้ว พระพุทธเจ้า  

ได้ทรงเปล่งอทุานขึน้ ดัง่ทีแ่ปลความว่า

 เปือกตมคอืกามอนับุคคลใดข้ามได้

แล้ว หนามคอืกามอันบุคคลใดย่ํายีเสยี

ได้แล้ว บคุคลนัน้บรรลคุวามสิน้ไปแห่ง

โมหะ ย่อมไม่หวัน่ไหวในเพราะสขุและ

ทุกข์ (พ.พ. ๑๔๔-๑๔๕) ดู กบิลพัสดุ์, 

พระพุทธเจ้า, รูปนันทาเถรี ด้วย

นันทา ดู ดาวดึงส์

นันทิยะ ดู สังฆเภท

นันโทปนันทะ ดู พุทธชัยมงคลคาถา

นัมมทานที ดู ลอยกระทง

นาค เรื่องนาคและครุฑ คนไทยโดยมากคง

เคยได้อ่านหนังสือเก่าต่าง ๆ ที่แต่ง

ตามความเชื่อ อันน่าจะได้มาจากคติ

ความเชื่อเก่าแก่ของอินเดียว่าได้มีอยู่

ในโลกนี ้ความเชือ่นีน่้าจะมมีาเก่าก่อน

พุทธกาล จึงได้ติดมาในคัมภีร์พระ- 

พทุธศาสนาชัน้บาลด้ีวยเหมอืนกนั จน 

ถงึจดัไว้เป็นหมวดหนึง่ ดัง่ทีก่ล่าวไว้ใน 

นาคสังยุต ว่า ก�าเนิดนาคมี ๔ คือ 

นาคเกดิจากฟองไข่ นาคเกดิจากครรภ์  

นาคเกิดจากเถ้าไคล นาคเกิดผุดขึ้น 

(อย่างเทพหรือสัตว์นรก) นาคเหล่านี้

ประณีตกว่ากันขึ้นไปโดยล�าดับ นาค

โดยมากกลัวหมองูและครุฑ ต้องคอย

ซ่อนกายซ่อนตัวอยู่เสมอ แต่นาคบาง

พวกคิดว่าตนเกิดมาเป็นนาค เพราะ

เมื่อชาติก่อนมีความประพฤติดีบ้าง 

ชั่วบ้างทั้ง ๒ อย่าง ถ้าบัดนี้ประพฤติ

สจุรติกพ็งึไปเกดิในสวรรค์ได้ในชาตต่ิอไป 

จงึต้ังใจประพฤติสุจรติกายวาจาใจ รกัษา

นาค
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อุโบสถศีล นาคผู้รักษาอุโบสถนี้ย่อม

ปล่อยกายตามสบาย ไม่กลัวหมองูหรอื

ครุฑจะจับ เหตุที่ให้ไปเกิดเป็นนาค

เพราะกรรมสองอย่าง ดีบ้างชั่วบ้าง 

และเพราะปรารถนาไปเกิดในก�าเนิด

เช่นนั้นด้วยชอบใจว่า นาคมีอายุยืน  

มีวรรณะงาม มีสุขมาก บางทีชอบใจ

ต้ังใจปรารถนาไว้ดั่งนั้นแล้วก็ให้ทาน

ต่าง ๆ เพือ่ให้ไปเกดิเป็นนาคสมความ

ปรารถนา

 สุบรรณ หรือที่เรียกว่า ครุฑ ก็มี

ติดมาเป ็นคู ่กัน ดั่ งที่กล ่าวไว ้ ใน  

สุปัณณสังยุต ว่ามีก�าเนิด ๔ และ

ประณีตกว่ากันโดยล�าดับเช่นเดียวกัน 

เหตุทีจ่ะให้ไปเกดิเป็นครุฑกเ็ช่นเดยีวกนั 

ข้อทีก่ล่าวไว้เป็นพเิศษกคื็อ อ�านาจจับ

นาค ครุฑย่อมมีอ�านาจจับนาคที่มี

ก�าเนิดเดียวกับตน และที่มีก�าเนิดต�่า

กว่าได้ จะจับนาคที่มีก�าเนิดสูงกว่าหา

ได้ไม่ มอีธิบายว่า นาคท่ีครฑุจับไม่ได้

นั้นมี ๗ จ�าพวก คือ ๑. นาคที่มีชาติ

ก�าเนิดประณีตกว่า ๒. นาคประเภท

กมัพลสัสดร คอืนาคเสนาบด ีหรอืนาค

แม่ทพั ๓. นาคผูเ้ป็นราชาชือ่ว่าธตรฐั 

๔. นาคผู้อยู่ในสีทันดรสมุทรท้ังเจ็ด  

๕. นาคผู้เร้นอยู่ในแผ่นดิน ๖. นาค 

ผูเ้ร้นอยูใ่นภเูขา ๗. นาคผูอ้ยูใ่นวมิาน 

ไม่ได้กล่าวว่าครุฑรักษาอุโบสถ

 เรื่องนาคได้มีกล่าวเกี่ยวข้องกับ 

พระพุทธเจ้าหลายแห่ง ใน บาลีวินัย

มหาวรรค ได้เล่าถึงพญานาคมาแผ่

พงัพานเป็นร่มกนัฝนถวายพระพทุธเจ้า

ในปฐมโพธิกาล ความย่อว่า เมื่อ

พระพุทธเจ้าประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข 

ณ ควงไม้มุจจลินท์ (ไม้จกิ) ๗ วัน ใน

สมยันัน้มหาเมฆทีไ่ม่ใช่กาลตัง้ขึน้ ฝน

ตกพร�า เจือด้วยลมหนาวทั้ง ๗ วัน 

นาคราชชื่อว่า มุจจลินท์ ออกจากภพ

ของตนเข้ามาวงพระกายของพระองค์

ด้วยขนด ๗ รอบ แผ่พังพานปกเบื้อง

บนเพื่อป้องกันฝนและลมมิให้ถูกพระ

กาย คร้ันฝนหายแล้วกค็ลายขนดออก 

จ�าแลงเพศเป็นมาณพมายืนเฝ้า ณ  

ทีเ่ฉพาะพระพกัตร์ พระองค์ทรงทราบ

แล้วได้ทรงเปล่งอทุานมคีวามว่า ความ

สงัดเป็นสุขของบุคคลผู ้พอใจแล้ว  

ได้ประสบธรรมแล้วเหน็แจ้งอยู ่ความ

ไม่เบียดเบียนคือความสํารวมในสัตว์

ทัง้หลายเป็นสขุในโลก ความปราศจาก

กําหนัดคือความล่วงกามทั้งหลายเสีย

ได้เป็นสุข ความกําจัดอัสมิมานะคือ

ความถือว่าตัวตนให้หมดได้เป็นสุข 

อย่างยิ่ง

 ในอรรถกถาและปฐมสมโพธิกถา 

ยงัได้กล่าวถึงพระโพธสัิตว์ ลอยถาดทอง 

คือ ท่านเล่าไว้ว่าในเช้าวันที่จะตรัสรู้ 

ได้ทรงรับข้าวมธุปายาสพร้อมทั้งถาด
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ทองจากนางสุชาดา เสวยแล้วได้ทรง

ลอยถาดทองไปในแม่น�า้เนรญัชรา ถาด

ทองได้ลอยทวนน�้าไปจมลง ณ ท่ีวน

ตรงภพของ กาฬนาคราช ผูก้�าลังหลับ

อยู ่ถาดทองได้ลงไปซ้อนอยูภ่ายใต้ถาด 

๓ ถาดทีต่ัง้ซ้อนกนัอยู่แล้ว จึงนบัเป็น

ถาดที่ ๔ (หมายความว่าในภัทรกัลป์

นี ้ได้มพีระพุทธเจ้ามาตรสัแล้ว ๓ องค์ 

ปัจจุบนัอกี ๑ พระองค์รวมเป็น ๔ และ

จะตรสัในอนาคตอกี ๑ พระองค์) เสยีง

ถาดใหม่กระทบถาดเก่าได้ปลกุพญานาค

ให้ตืน่ขึน้อทุานว่า วนัวานนีพ้ระชนิสห์ี

อบุตัใินโลกพระองค์หนึง่แล้ว ซํา้บงัเกดิ

อีกพระองค์หนึ่งเล ่า (ค�าพูดจาก

ปฐมสมโพธิกถา) ครั้นแล้วก็หลับไป

อีก ท่านว่า พญานาค นี้มีปกติหลับ

อยูก่ปักลัป์ พระพทุธเจ้าจะตรสัพระองค์

หนึง่จงึตืน่ขึน้ ครัง้หนึง่ด้วยเสยีงก๊ิกของ

ถาดที่ลอยมาจมใหม่ และตื่นอยู่เพียง

ครู่เดียวแล้วก็หลับต่อไป ระยะเวลาที่

พระพุทธเจ้ามาตรัสแต่ละพระองค์น้ัน

นานมาก แต่ดูเหมอืนว่าพญานาคนีจ้ะ

รูส้กึว่ามาตรสัวนัละพระองค์ คล้ายกบั

ว่าเดีย๋วมาตรสั ๆ ดเูรว็มาก ดกูน่็าคดิ

ว่าความหลับท�าให้ไม่รู้กาลเวลา หลับ

ไปก่ีช่ัวโมงตื่นขึ้นมาก็เหมือนครู่เดียว 

ไม่มีความรู้ว่านานเท่าไรในความหลับ 

ไม่มคีวามรูอ้ะไร ๆ เพิม่ขึน้ทัง้สิน้ ความ

หลับโดยปกติเป็นการพักผ่อน แต่ถ้า

หลับมากเกินสมควรก็เป็นความโง่  

ท�าชีวิตให้เป็นหมันคือเปล่าประโยชน์ 

ท่านจงึใช้ความหลบัให้เป็นชือ่ของความ

หลงหรือความประมาท ฉะนั้น เมื่อรู้

ว่าหลับหรือหลับใหล ก็หมายความว่า

หลงประมาท ดูตามคติธรรม โลกน้ี

หลับอยู่เป็นนิตย์ พระพุทธเจ้ามาตรัส

ทีหนึ่งก็ทรงปลุกให้ตื่นขึ้นทีหนึ่ง ครั้น

ส้ินอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็หลับไป

ชั่วกัปกัลป์

 ในบาลีพระสูตร จตุกกนิบาต ได้

กล่าวถงึเรือ่งทีต่รสัสอนให้แผ่เมตตาไป

ในตระกลูพญางทูัง้ ๔ ปรารภเรือ่งภกิษุ

รปูหนึง่ถกูงกัูดถงึมรณภาพ ภกิษท้ัุงหลาย

กราบทลูพระผูม้พีระภาคเจ้า พระองค์

ตรสัว่าภิกษรุปูนัน้ไม่ได้แผ่เมตตาจิตไป

ยังพญางูทั้ง ๔ เป็นแน่ ถ้าเราพึงแผ่

เมตตาจติไป กจ็ะไม่ถูกงกูดัถึงมรณภาพ 

ตระกูลพญางู ท้ัง ๔ คือ วิรูปักข์  

เอราบถ ฉัพยาบุตร กัณหาโคตมกะ 

จึงตรัสอนุญาตให้แผ่เมตตาจิตไปยัง

พญางูท้ัง ๔ ตระกูลนี้ เพื่อคุ้มครอง

รักษาป้องกันตน

 ในชาดกเรือ่ง ภูรทิตั เล่าถึงภรูทัิตต์

ผูเ้ป็นโอรสของพญานาค ชือ่ว่า ธตรัฏฐ์ 

ขึ้นมารักษาอุโบสถในแดนมนุษย์ ถูก

หมองผููรู้ม้นต์จบังชูือ่ว่า อาลมัพายนะ 

(เป็นชื่อของมนต์และชื่อของหมองูนั้น

ด้วย) จับไปแสดงให้คนดู จนถึงให้ไป
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แสดงหน้าพระท่ีนัง่พระเจ้ากรงุพาราณสี 

พ่ีชายช่ือว่า สทุสัสนะ จงึได้ขึน้มาช่วย

แก้ไขให้หมองนูัน้ยอมปล่อยตวั ประวตัิ

ของภรูทิตัต์เกีย่วดองอยู่กบัมนษุย์ส่วน

หนึ่ง คือ มารดาของภูริทัตต์ ช่ือว่า 

สมุททชา เป็นธิดาของพระเจ้ากรุง- 

พาราณสีองค์ก่อนกับนางนาค ตั้งแต่

ยงัเป็นพระราชโอรส และพระราชบดิา

ทรงสั่งให้ไปอยู่ป่าเพราะเกรงจะชิง 

พระราชสมบติั พระราชโอรสไปทรงได้ 

นางนาคเป็นพระชายา มโีอรสองค์หนึง่

เรียกว่า สาครพรหมทัตต์ ธิดาองค์

หนึง่ชือ่ว่า สมทุทชา ต่อมาพระราชโอรส

ได้เสดจ็กลบัไปครองพระราชสมบัตเิป็น

พระเจ้ากรงุพาราณส ีเม่ือพระราชบดิา

สิน้พระชนม์แล้ว ส่วนนางสมทุทชาได้

ไปเป็นอคัรมเหสขีองราชาแห่งนาคนาม

ว่า ธตรัฏฐ์ มีโอรส ๔ องค์ ภูริทัตต์

เป็นโอรสองค์ที ่๔ พระเจ้ากรงุพาราณสี

ที่หมองูอาลัมพายนะน�าภูริทัตต์ไปให้

แสดงถวายนัน้ คือ พระเจ้าสาครพรหม-

ทัตต์ผู ้เป็นเชฏฐะของนางสมุททชา 

มารดาของภรูทิตัต์ จงึเป็นพระมาตลุะ  

(ลงุ) ของภรูทิตัต์นัน้เอง ตอนท่ีพญา- 

ธตรัฏฐ์นาคราชจะได้นางสมุททชา มี 

เล่าว่า เมื่อส่งทูตไปขอทีแรก พระเจ้า

กรงุพาราณสผีูเ้ป็นพระราชบดิาไม่ยอม

ยกให้ พญานาคนั้นต้องส่งกองบริวาร

นาคมาขู่ด้วยวิธีให้มาปรากฏตัวเป็นงู

เตม็บ้านเตม็เมอืง พาดห้อยย้อยอยู่ใน

พระราชนเิวศน์ ตัง้แต่เบือ้งบนลงมาถงึ

ภายใต้ในที่ทั้งปวง พาดห้อยย้อยอยู่ 

ในบ้านของชาวบ้านชาวเมืองท้ังหลาย 

ขดหรอืเลือ้ยอยู่ตามถนนหนทางทัว่ไป 

พระราชาจึงทรงจ�ายอมยกพระธิดาให้

แก่พญานาค

 เรือ่งชาดกเป็นเรือ่งเก่าก่อนพทุธกาล 

แสดงว่าเร่ืองนาคกับมนษุย์สมัพนัธ์เกีย่ว

ดองกันได้มีเล่ามาแต่ดึกด�าบรรพ์ ติด

เข้ามาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และ

ยังติดเข้ามาในต�านานโบราณของไทย

ตลอดถงึประเทศใกล้เคยีง ประวตัขิอง

พระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์มีเล่าว่า

มีพระมารดาเป็นนางนาค ท�านองเดยีว

กบัเร่ืองในชาดกนี ้(ในอนิเดยีบัดนีก้ย็งั

มีคนเผ่านาค มักเข้าใจกันในบัดนี้ว่า

เรือ่งนาคทีม่าเกีย่วข้องกบัคน ดัง่เรือ่ง

นาคท่ีว่าจ�าแลงมาบวช ก็น่าจะเป็น 

คนเผ่านี้เพราะยังมีความเป็นอยู่แบบ

คนป่าผดิจากมนษุย์ท่ีเจรญิท่ัวไป จงึยัง

ไม่ยอมรับให้เป็นมนษุย์) นอกจากน้ียงั

มีข้อน่าคิดว่า ศิลปวัตถุของไทยบน

หลังคาและที่ส่วนต่าง ๆ ของโบสถ์

วิหารเป็นต้น เช่น ช่อฟ้าใบระกา  

ก็ท�าเป็นรูปนาคหรืองู ดัดแปลงให้มี

ศลิปะงดงาม เหมาะทีจ่ะประดบัในส่วน

ที่ต้องการนั้น ๆ จะได้เค้านิยมมาจาก

เรื่องนาคท่ีมาพาดห้อยย้อยอยู่ย้ัวเย้ีย
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ตามปราสาทราชมนเทียรเป็นต้นใน

ชาดกน้ีหรือไม่ กองทัพนาคพากันมา

ท�าอย่างนัน้เพือ่ขูใ่ห้กลวัเพือ่จะได้ยอม

ยกพระธิดาให้ นึกดูภาพไปตรง ๆ  

ก็น่ากลัว แต่เม่ือดูอีกทางหนึ่งก็เป็น

ทศันยีภาพคอืน่าด ูข้อยนืยนักค็อืโบสถ์

แบบไทย ถ้าไม่มีช่อฟ้าใบระกาเป็นต้น

กดู็ไม่งาม เพราะไม่มงีเูล้ือยขึน้ไปพาด

อยู่ จะน่าดูน่าชมก็ต่อเมื่อได้ประกอบ

สิง่เหล่านัน้แล้ว อาจจะเป็นเพราะความ

เคยชนิกไ็ด้ เรือ่งนาคเรือ่งงยูงัแถมตดิ

เข้ามาในต�าราท�านายฝันอกีด้วย เกีย่ว

ด้วยเรื่องคู่ ก็เค้าเดียวกับชาดกนี้

 ในบาลวีนิยั มหาวรรค เล่าถงึเร่ือง

นาคจ�าแลงมาบวชมคีวามว่า นาคหนึง่ 

อดึอดัรังเกียจในชาติก�าเนิดนาคของตน  

คิดว่าไฉนจะพ้นไปเกิดเป็นมนุษย์โดย

เรว็ได้ เหน็ว่าพระสมณศากยบตุรเหล่า

นี้ประพฤติธรรมอันสมควรสม�่าเสมอ 

เป็นพรหมจารี มีวาจาสัจ มีศีลธรรม 

ถ้าได้บวชในพระเหล่านีก้จ็ะมผีลานสิงส์

ให้พ้นชาตกิ�าเนดินาคไปเกดิเป็นมนุษย์

เร็วดัง่ปรารถนาเป็นแน่แท้ ครัน้คดิเหน็

ดั่งนี้แล้วจึงจ�าแลงเพศเป็นมาณพคือ

ชายหนุ่มน้อย เข้าไปหาภิกษุทั้งหลาย

ขอบวช ภกิษทุัง้หลายกใ็ห้มาณพจ�าแลง

นั้นบรรพชาอุปสมบท 

 นาคนัน้อยู่กฏิุท้ายวัดกบัภกิษุรปูหนึง่  

ตกถึงเวลาใกล้รุ่ง ภิกษุรูปนั้นลงจาก

กฏุไิปเดนิจงกรมในท่ีแจ้ง ฝ่ายนาคเมือ่

ภกิษอุอกไปแล้วกป็ล่อยใจม่อยหลบัไป 

ร่างจ�าแลงกก็ลับเป็นงใูหญ่เตม็กฏิุขนาด

ล้นออกไปทางหน้าต่าง ภิกษุร่วมกุฏิ

เดนิจงกรมพอแล้วกลบัขึน้กฏุ ิผลกับาน

ประตูจะเข้าไป มองเห็นงูใหญ่นอนขด

อยู่เต็มห้องขดล้นออกไปทางหน้าต่าง

ก็ตกใจร้องลั่นขึ้น ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่

ใกล้เคียงก็พากันวิ่งมาไต่ถามว่ามีเหตุ

อะไร ภิกษุนั้นได้เล่าให้ฟัง ขณะนั้น

นาคตืน่ขึน้เพราะเสยีงเอะอะ กจ็�าแลง

เพศเป็นคนครองกาสาวพสัตร์นัง่อยูบ่น

อาสนะของตน พวกภิกษุถามว่าเป็น

ใครกต็อบตามจรงิว่าเป็นนาค และเล่า

เหตุที่จ�าแลงเพศมาบวชโดยตลอด  

 พวกภิกษุได้น�าความกราบทูลพระผู้- 

มพีระภาคเจ้า พระองค์ตรสัให้ประชมุ

ภิกษุสงฆ์แล้วตรัสถามแก่นาคว่า เกิด

เป็นนาคไม่มโีอกาสท่ีจะงอกงามในพระ-

ธรรมวนิยันีไ้ด้แล้ว จงไปรกัษาอโุบสถ

ในวนั ๑๔-๑๕ ค่ําและในวนั ๘ ค่ําแห่ง

ปักษ์นั้นเถิด ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ก็

จักพ้นจากชาติกําเนิดนาคและจะได้

เป็นมนุษย์โดยเร็ว นาคได้ฟังดั่งนั้น 

มีทุกข์เสียใจว่าตนหมดโอกาสที่จะ

งอกงามในพระธรรมวินยันี ้น�า้ตาไหล

ร้องไห้หลกีออกไป พระผูมี้พระภาคเจ้า

ได้ตรัสแก่ภกิษทุัง้หลายว่า มเีหตปัุจจยั 

๒ ประการที่ท�าให้นาคปรากฏภาวะ
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ของตน คอื อยู่ร่วมกบันางนาคผูม้ชีาติ

เสมอกัน และปล่อยใจสู่ความหลับ 

พระองค์ทรงถือเรื่องนี้เป็นเหตุ ทรง

บัญญัติห้ามอุปสมบทสัตว์ดิรัจฉาน  

ถ้าอุปสมบทแล้วให้นาสนะเสีย

 เรื่องนาคจ�าแลงมาบวชนี้ ท่านว่า 

เป็นต้นเหตใุห้ต้องถามในพธิอีปุสมบท

ว่า เป็นมนษุย์หรอื มนสฺุโสส ิมีอธบิาย

ว่าเหต ุ๒ ประการท่ีท�าให้นาคปรากฏ

ภาวะของตนดัง่กล่าวนัน้ หมายถงึนาค

จะต้องปรากฏตวัเป็นงอูยูเ่สมอ แต่เมือ่

กล่าวถงึ กาลเวลาทัง้หมดทีน่าคจะต้อง

ปรากฏตัว ก็มีอยู่ ๕ ประการ คือ  

๑. เวลาปฏิสนธิ ๒. เวลาลอกคราบ 

๓. เวลาอยูก่บันางนาคผูมี้ชาตเิสมอกนั 

๔. เวลาปล่อยใจเข้าสู่ความหลับ ๕. 

เวลาตาย

 ในเมอืงไทยเรยีกผูท่ี้จะบวชว่า นาค  

กันทั่วไป การท�าขวัญเมื่อก่อนบวชก็

เรียกว่า ทําขวัญนาค ผู้ที่จะบวชมีค�า

เดิมเรียกว่า อุปสัมปทาเปกขะ แปล

ว่าผูเ้พ่งหรอืผูมุ้ง่หรอืประสงค์อุปสมบท 

แต่เป็นค�ายาว คงเรยีกกนัไม่ถนดั เรยีก

ว่า นาค ง่ายกว่าและเม่ือเข้าพธิอุีปสมบท

แต่ก่อนมาก็เคยใช้ค�าว่า นาค หรือ  

นาโค เป็นชื่อของผู้บวชในกรรมวาจา

ด้วยเลย สวดกรรมวาจาในพธิอีปุสมบท

ก็เรียกว่า สวดนาค กันมาจนถึงบัดนี้ 

ชือ่ผูบ้วชว่า นาโค น้ีคงเอาอย่างมาจาก

อนฎุกีาช่ือ วมิตวิโินทน ี(อนฎีุกาเป็น

คมัภร์ีชัน้ ๔ รองมาจากฎกีา อรรถกถา

และบาลีโดยล�าดับขึ้นไป) ในอนุฎีกา 

นีว้างอุทาหรณ์ไว้ว่า ต่างว่าอปุสมัปทา-

เปกขะชื่อนาคะ อุปัชฌายะชื่อติสสะ

ให้สวดว่าอย่างนัน้ ๆ อาจารย์ในปนูหลงั

จึงวางแบบกรรมวาจาอุปสมบท ให้ใช้

ชือ่ยนืทีข่นานชือ่ผูบ้วชว่านาคะทกุครัง้

ไป ทเีดียว อปัุชฌายะมชีือ่มคธมาก่อน

แล้วว่าอย่างไรกต็ามแต่ในพธิอุีปสมบท

ใช้ว่าติสสะ ผู้บวชที่ใช้ชื่อว่านาคะใน 

พิธีอุปสมบทนั้น ครั้นอุปสมบทเสร็จ

แล้วจึงเปลี่ยนช่ือมคธของนวกภิกษ ุ

เป็นอย่างอืน่ไป วธินีีไ้ด้ใช้มาก่อนสมยั

ปัจจุบนั ซึง่เหมาะในสมยัทีค่วามรูภ้าษา

บาลียังไม่มีแพร่หลาย ต่อมาเมื่อม ี

การศึกษาภาษาบาลีแพร่หลายจึงเลิก

ใช้ เปล่ียนมาใช้ต้ังชื่อมคธของผู้บวช

เฉพาะคนไป ท่ีเรียกว่าฉายา และใช้

ชือ่มคธของอปัุชฌายะเฉพาะรปูเหมอืน

กนั เพราะเม่ือมีความรูภ้าษาบาลหีรอื

ที่เรียกว่าภาษามคธ ก็สามารถผูกค�า

ขึน้ใช้สวดให้ถกูต้องเฉพาะรายรปูไปได้ 

ดังที่ใช้อยู ่ในปัจจุบันนี้ ได้ทราบว่า 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

เม่ือทรงผนวชอยู่ได้ทรงใช้ในคณะธรรม-

ยตุขึน้ก่อน ต่อมาในสมยั สมเดจ็พระ-

มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ- 

วโรรส ทรงบริหารการคณะสงฆ์ การ

ใช้วิธปัีจจบุนัจงึได้แพร่หลายออกไปใน

คณะสงฆ์ทั้งหมด
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 ในครัง้พทุธกาล ผูบ้วชมชีือ่เป็นภาษา

มคธหรือภาษาสายเดียวกันอยู่แล้ว ก็

ใช้ชือ่เดมิของตนได้ทีเดยีว ดัง่เช่นเม่ือ

ท่านราธะมาขอบวชกใ็ช้ชือ่ของท่านนัน้

แหละไม่ต้องตัง้ให้ใหม่ ท่านพระสารบุีตร 

(เดมิชือ่อปุตสิสะ) เป็นอปัุชฌายะของ

ท่านราธะ ก็ใช้ชื่อของท่านนั้นเหมือน

กัน การใช้ชื่อในครั้งพุทธกาลจึงใช้ชื่อ

เฉพาะของแต่ละบคุคล ไม่มปัีญหาเรือ่ง

ชือ่ ต่อเมือ่พระพุทธศาสนาแผ่ออกจาก

ชมพูทวีป (อินเดียในปัจจุบัน) มาสู่

ประเทศอืน่ ซึง่ใช้ภาษาต่างออกไป เช่น 

ไทย พม่า มอญ จึงเกิดมีปัญหาเรื่อง

ชือ่ขึน้ ต้องตัง้ขึน้ใหม่ในเวลาอุปสมบท 

เพราะจะต้องสวดด้วยภาษาบาลี หรือ

มคธ แต่ไฉนชื่ออุปัชฌายะจึงใช้ชื่อว่า

ติสสะ คล้ายช่ือเดมิของท่านพระสารบีตุร

ผูเ้ป็นอปัุชฌายะองค์แรก ส่วนช่ือผูบ้วช

ไม่ใช้ราธะ ซ่ึงเป็นผู้บวชด้วยวิธีสวด

กรรมวาจา ไปใช้ว่านาค ปัญหานีถ้้าคดิ

ว่าท่านผูแ้ต่งวมิตวิโินทน ียกค�าขึน้เป็น

ตวัอย่างเท่านัน้กห็มดปัญหา แต่อย่างไร

ก็ตาม ค�าว่านาคได้เก่ียวเข้ามาในพิธี

อปุสมบทในคัมภีร์และในเมืองไทย เป็น

อันว่านาคได้ฝากชื่อไว้มาก คนไทยผู้

ที่ได้เคยบวชเรียนมาแล้ว ย่อมได้เคย

เป็นนาคมาก่อนด้วยกนั (พ.พ. ๒๕๖-๒๖๑) 

ด ูภาณยกัข์, ดาวดงึส์ พทุธชยัมงคล-

คาถา ด้วย

นาค (ผู้ที่จะบวช) ดู นาค

นาครธรรม ดู ระเบียบ

นางพญาเปรต ดู เปรต 

นานาธาตุญาณ ดู ทศพลญาณ

นานาธิมุตติกญาณ ดู ทศพลญาณ

นานาสังวาสกะ ดู สังฆเภท

นาม ดู ขันธ์ ๕, จิต, ตัวจิต, นามรูป

นามกาย ดู กาย, รูปกายนามกาย, วิธีท�า 

  สมาธิ

นามธรรม ดู จิต, ธรรมทั้งปวง, นามรูป

นามรูป นาม ก็คือเวทนา สัญญา เจตนา 

ผสัสะ มนสกิาร นาม นีท้ีคู่ก่บัรปู อนั

เรียกว่า นามรูป เป็นศัพท์ธรรมท่ีผู้

ศึกษาธรรมย่อมได้ทราบกันอยู่และได้

ฟังกนัอยู่ในเทศนาท้ังหลายเป็นอนัมาก 

และโดยทัว่ไปกเ็ป็นค�าย่อมาจาก ขนัธ์ ๕ 

อนัขนัธ์ ๕ กค็อืกองหรือประชมุทัง้ ๕ 

อันได้แก่ รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ 

กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา 

สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ 

กองวิญญาณ

 พระพุทธเจ้าได้แสดงถึงขันธ์ ๕ ตั้ง 

แต่ใน ปฐมเทศนา ซึ่งเป็นเทศนา 

ครั้งแรกของพระองค์ ซึ่งได้ตรัสโปรด

พระปัญจวัคคีย์ ทรงแสดงขันธ์ ๕ ไว้

ในข้อทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ 

ซึ่งได้ตรัสแสดงทุกขสัจจะไว้ เริ่มแต่

ชาตทิกุข์ ทกุข์คือชาตคิวามเกดิเป็นต้น 

และได้ทรงแสดงอธบิายชีส้ิง่ทีเ่ป็นทุกข์
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ไปแต่ละข้อ ๆ จนถึงตรัสสรุปโดยย่อ

ว่าขนัธ์เป็นทีย่ดึถอืทัง้ ๕ ประการกค็อื 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

แต่ว่าในปฐมเทศนานั้นได้ตรัสยกขึ้น

แสดงชี้ว ่า ขันธ์เป็นท่ียึดถือท้ัง ๕ 

ประการเป็นทุกข์

 มาถึงเทศนาครั้งที่ ๒ จึงได้ตรัสยก

เอาขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการนี้

มาตรัสอธิบายว่า รูป เวทนา สัญญา 

สงัขาร วญิญาณ เป็นอนตัตามใิช่ตวัตน 

เพราะบงัคับให้เป็นไปตามปรารถนามไิด้ 

และก็ได้ตรัสแสดงอธบิายทางไตรลกัษณ์

ด้วยวิธทีีไ่ด้ตรสัถามพระปัญจวคัคีย์ทัง้ 

๕ ว่าขันธ์ ๕ ดงักล่าวเทีย่งหรอืไม่เทีย่ง 

ท่านทั้ง ๕ ก็กราบทูลว่าไม่เที่ยง ก็ได้

ตรสัถามต่อไปว่า กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง สิง่นัน้

เป็นทกุข์หรอืเป็นสขุ กก็ราบทลูว่าเป็น

ทกุข์ จงึได้ตรสัถามต่อไปว่า ก็สิง่ใดไม่

เทีย่งเป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวนไปเป็น

ธรรมดา ควรหรอืท่ีจะเหน็ยึดถือสิง่น้ัน

ว่าเป็นของเรา ว่าเราเป็นสิ่งนั้น ว่าสิ่ง

น้ันเป็นอตัตาตวัตนของเรา ท่านท้ัง ๕ 

ก็ได้กราบทูลว่าไม่ควรท่ีจะเห็นยึดถือ

อย่างนัน้ พระพทุธองค์จงึได้ตรสัอธบิาย

เป็นข้อ ๆ ไปว่า

 ขนัธ์ทัง้ ๕ เหล่าน้ีท่ีเป็นอดตีล่วงไป

แล้ว ทีเ่ป็นอนาคตยงัไม่มาถึง ท้ังทีเ่ป็น

ปัจจบุนั ทีเ่ป็นภายใน ทีเ่ป็นภายนอก  

ที่หยาบ ที่ละเอียด ที่เลว ที่ประณีต 

ที่ไกล หรือที่อยู่ใกล้ทั้งหมด ล้วนควร

พจิารณาให้เหน็ด้วยสมัมปัปัญญา คอื

ปัญญาชอบตามเป็นจรงิ ว่าไม่ใช่ของเรา 

เราไม่ใช่เป็นขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ไม่ใช่เป็น

อัตตาตัวตนของเรา

 อรยิสาวกได้สดบัแล้วอย่างนีย่้อมได้  

นิพพิทา คือความหน่ายในขันธ์ ๕  

เมื่อได้ความหน่าย ก็สิ้นความติดใจ

ยินดี เมื่อสิ้นความติดใจยินดี จิตก็ 

วิมุตติ หลุดพ้นจากอาสวะคือกิเลสที่

ดองจิตสันดานทั้งหลาย ขันธ์ ๕ จึง

เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงถึง

ตั้งแต่ในปฐมเทศนา (เทศน์ครั้งแรก) 

และมาตรัสอธิบายโดยไตรลักษณ์ใน

เทศนาครั้งที่ ๒ แก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ 

ท่านทั้ง ๕ เมื่อได้ฟังเทศนาครั้งที่ ๒ 

จบแล้ว ท่านแสดงไว้ว่า จิตของท่าน 

ทั้ง ๕ ก็พ้นจากอาสวกิเลสที่ดองจิต

สันดานทั้งหลาย

 เพราะฉะนัน้ ขนัธ์ ๕ จงึเป็นข้อทีผู่้ 

ศกึษาปฏบิติัพทุธศาสนาพงึศกึษาให้มี 

ความรูค้วามเข้าใจ และท่านกย่็อ ขันธ์ 

๕ นี้เป็น ๒ คือรูปก็เป็น รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็น นาม 

แต่เรยีกกลบักนัว่านามรปู เพราะฉะนัน้

ขันธ์ ๕ กับ นามรูปนี้จึงเป็นหลักเป็น

ภูมิเป็นกรรมฐาน ส�าหรับพิจารณา

ปฏบิตัทิางปัญญาหรอืทางวิปัสสนา และ

ก็ควรที่จะได้ท�าความเข้าใจว่าท�าไมจึง

เรยีกว่านามรปู ส�าหรบัรูปนัน้กค็งเรยีก
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ว่ารปูตามเดมิ แต่ส�าหรบัเวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ ท�าไมจงึเรยีกว่านาม

 อันค�าว่า นาม นี้ใช้เรียกกันหมาย

ถึงว่าเป็น ชื่อ เช่นผู้ที่มีชื่ออย่างนี้ ๆ 

กเ็รยีกว่ามีนามอย่างนี ้ๆ เพราะฉะนัน้

จึงใช้ท�าความเข้าใจกนัง่าย ๆ ว่าท่ีเรยีก

ว่านามนัน้ก็คือมีแต่ช่ือส�าหรบัเรยีก คือ

สกัแต่ว่ามแีต่ชือ่ แต่ไม่มรีปูร่างหน้าตา

ที่จะให้มองเห็นได้ด้วยตา หรือได้ยิน

ได้ด้วยหู หรือท่ีจะทราบได้ด้วยกล่ิน 

ด้วยรส ด้วยการถูกต้องทางกาย ตรง

กันข้ามกับรูปซึ่งเป็นวัตถุอันจะพึงเห็น

ได้ด้วยตาเป็นต้นดงักล่าว แต่ว่าเวทนา 

สญัญา สังขาร วิญญาณนัน้ไม่มีรปูร่าง

หน้าตาที่จะเห็นได้ด้วยตาเป็นต้นดัง

กล่าว มีแต่นามที่เป็นชื่อส�าหรับเรียก

เท่านัน้ แต่โดยอธิบายน้ีก็ใช้เป็นอธิบาย

ส�าหรบัท�าความเข้าใจ รูปธรรมนามธรรม

ที่พูดกัน คือ

 รปูธรรม กมี็รปูร่างท่ีจะเหน็ได้ด้วย 

ตาเป็นต้น

 นามธรรม นั้นก็ไม่มีรูปร่าง มีแต่ 

ชื่อเรียกเท่านั้น

 นี้เป็นทางอธิบายที่เข้าใจกันทั่ว ๆ 

ไป แต่ว่าถ้าอธิบายเพียงเท่าน้ีก็ยังไม่

เข้าใจอกีเหมอืนกนั ว่าทีเ่ป็นชือ่ส�าหรบั

เรยีกเท่านัน้ไม่มรีปูร่าง มแีต่นามหรอื

ชือ่ แต่ว่าเป็นนามของอะไร ในข้อนีจ้งึ

ต้องท�าความเข้าใจต่อไปว่าเป็นนามของ

ภาวะอาการทีบั่งเกดิขึน้ทางร่างกายทาง

จติใจ ภาวะอาการทีบ่งัเกดิขึน้ดัง่กล่าว

ไม่มรีปูร่าง ดัง่เช่นเวทนา ความรูเ้ป็นสขุ

เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่

สุข ที่บังเกิดขึ้นทางกายก็ดี ทางจิตใจ

ก็ดี เป็นส่ิงที่ไม่มีรูปร่าง มีอาการ มี

ภาวะท่ีเป็นสขุเป็นทกุข์หรอืเป็นกลาง ๆ  

ไม่ทกุข์ไม่สขุ เหมอืนอย่างเมือ่ถกูแดด

ก็ร้อนเป็นทุกข์ เมื่อได้รับลมก็เย็น  

เป็นสุข 

 อาการทีเ่ป็นสขุเป็นทกุข์ทางร่างกาย

นีไ้ม่มีรูปร่าง แต่ว่ามีภาวะมีอาการ ทาง 

จติใจกเ็ช่นเดยีวกนั สญัญาความจ�าได้ 

หมายรู้ต่าง ๆ จ�ารูป จ�าเสียง เป็นต้น 

ก็เป็นอาการหรือเป็นภาวะทางจิตใจ 

สังขารความคิดปรุงหรือความปรุงคิด 

ก็เป็นภาวะอาการทางจิตใจ วิญญาณ

ความรู้รูปทางตาที่เรียกว่าเห็น รู้เสียง

ทางหูที่เรียกว่าได้ยิน รู้กลิ่นทางจมูก 

รูร้สทางลิน้ รูส้ิง่ถกูต้องทางกายทีเ่รยีก

ว่าทราบกลิน่ ทราบรส ทราบโผฏฐพัพะ 

รูเ้รือ่งราวทางใจทีคิ่ดทีรู่ต่้าง ๆ ทีเ่รยีก

ว่ารู้เร่ือง ก็เป็นภาวะอาการทางจิตใจ 

เพราะฉะนัน้ นามจงึเป็นชือ่ของอาการ

หรอืภาวะทางจติใจและร่างกายดงักล่าว

 กเ็ป็นอนัว่าได้ท�าความเข้าใจถงึเรือ่ง

นามธรรมทั้ง ๔ นี้ ก็เข้าไปถึงตัว

นามธรรมทั้ง ๔ นี้ แต่ก็ควรจะทราบ

ให้ยิง่ขึน้ไปอกีว่า ภาวะอาการของจติใจ
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ทัง้ ๔ ดงักล่าวมาน้ีเป็นไปอย่างไร และ

ค�าว่านามจะมีความหมายที่ยิ่งไปกว่า

ชื่อดังท่ีกล่าวมาแล้วหรือไม่ ในข้อนี ้

กต็อบได้ว่า ยงัมีความหมายทีย่ิง่ไปกว่า

เพียงค�าว่าชื่อดังกล่าว คือค�าว่า นาม 

น้ีตามรูปศัพท์ก็เป็นอันเดียวกันกับ 

ค�าว่า นมะ หรือ นโม ที่เราทั้งหลาย

สวดกนัอยู ่สวดน�าในการสวดมนต์ไหว้

พระ และสวดน�าว่าน�าการท่ีจะกล่าว

ถึงสรณคมน์และศีล คือ

 นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา- 

สมฺพุทฺธสฺส ที่แปลว่า ขอนอบน้อม 

พระผูม้พีระภาคอรหนัตสัมมาสัมพทุธเจ้า

พระองค์นั้น

 ค�าว่า นาม ก็มีมูลศัพท์เป็นอัน

เดยีวกนั คอืแปลว่า น้อม แต่ว่ามีความ

หมายว่าเป็นอาการของจติใจท่ีน้อมออก

ไปรู้อารมณ์ คือเรื่องท้ังหลาย คือว่า

จติใจนีเ้มือ่แสดงตามอภธิรรม เมือ่ไม่มี

อารมณ์ย่อมเป็น ภวงัคจติ จติทีอ่ยู่ใน

ภวังค์ ตามศัพท์ก็แปลว่าองค์ของภพ 

ซึ่งท่านเปรียบเหมือนอย่างน�้าในทะเล

มหาสมทุรทีส่งบอยู่ในขณะทีย่งัไม่มีลม

ไม่มคีลืน่ คือเมือ่ไม่มลีมน�า้กไ็ม่มคีล่ืน 

สงบเรียบอยู่ จิตโดยปกติเมื่อยังไม่มี

อารมณ์กเ็ป็นภวงัคจติ แต่เมือ่มีอารมณ์

มากระทบทวารคอืประตทูัง้ ๖ ดงัทีไ่ด้

เคยอธิบายแล้ว มีอารมณ์มากระทบ

ประตูตาหูจมูกลิ้นกาย และกระทบ 

มโนทวารคือประตูใจ จิตจึงออกจาก

ภวังค์น้อมออกรับอารมณ์

 อาการที่จิตน้อมออกรับอารมณ์นี ้

ก็รับด้วยวิธีรู้ คือรู้อารมณ์ ซึ่งทีแรก 

ก็รู ้ในเม่ืออายตนะภายในอายตนะ

ภายนอกมาประจวบกัน ก็รู้รูปที่เรียก

ว่าเห็นรูป รู้เสียงที่เรียกว่าได้ยินเสียง 

รูก้ลิน่รูร้ส รูโ้ผฏฐพัพะทีเ่รยีกว่าทราบ

กลิ่นทราบรสทราบโผฏฐัพพะ รู้ธรรม

คือเรื่องราวที่เรียกว่ารู้เรื่องราว ก็ตั้ง

ศัพท์เรียกว่า วิญญาณ

 และเมือ่อายตนะภายนอกภายในกบั

วิญญาณทั้ง ๓ นี้ประชุมกัน ก็เป็น

ความรู้ที่แรงขึ้นเรียกว่า สัมผัส

 เม่ือเป็นสัมผสัความรูก้แ็รงขึน้ เป็นรู้ 

เป็นสุข รู้เป็นทุกข์ รู้เป็นกลาง ๆ ไม่

ทุกข์ไม่สุข ที่เรียกว่า เวทนา

 แล้วก็รู้จ�าที่เรียกว่า สัญญา

 แล้วกร็ูค้ดิปรงุหรือปรงุคดิต่าง ๆ ที ่

เรียกว่า สังขาร

 แล้วจิตก็ตกภวังค์ กลับไปสู่ภาวะที่

เป็นพื้น ครั้นเม่ืออารมณ์มากระทบ

ทวารทั้ง ๖ นี้อีก จิตก็ออกจากภวังค์

มารบัอารมณ์ด้วยวธิทีีรู่ดั้งกล่าวนี ้เป็น

อารมณ์ ๆ ไป แต่ว่าเพราะเป็นสิ่ง

ละเอียดและรวดเร็วมาก จึงยากที่จะ 

รู้แยกได้ อันนี้เป็น วิถีจิต ซึ่งเป็น

ธรรมชาติธรรมดา อาการที่จิตออกรู้

อารมณ์ดังกล่าวนี้แหละเรียกว่า นาม 

คือว่าจิตน้อมออกไปรู้ เหมือนอย่าง 
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ยื่นมือออกไปจับส่ิงนั้นสิ่งนี้ และเมื่อ

จับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็กลับมาตามเดิม  

มีอะไรมาก็จับใหม่ เพราะฉะนั้น จึง

เรียกว่านาม

 แต่ว่านามในพระเถราธิบายน้ีท่าน 

แสดงว่าได้แก่

 เวทนา คือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์

หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข

 สัญญา ความรู้จ�า จ�าได้หมายรู้

 เจตนา ความจงใจ

 ผัสสะ คือความกระทบ

 มนสิการ การกระท�าไว้ในใจ

 ก็ขันธ์ ๕ นั่นแหละ แต่ว่าแสดงใน

ทีน่ีซ้�า้กบัขนัธ์ ๕ ก็คือเวทนากับสญัญา 

ส่วนอกี ๓ คือ เจตนา ผสัสะ มนสกิาร 

ไม่ซ�้ากับขันธ์ ๕ แต่ก็สรุปเข้าได้ใน

สังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุง

คิด คือเจตนากับมนสิการ ผัสสะนั้น

เมือ่เป็นสมัผัสกเ็ป็นเบือ้งต้นของเวทนา 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันว่าสรุปเข้าได้

ในเวทนา สญัญา สงัขาร ส่วนวญิญาณ

นั้นไม่ได้แสดงอธิบายไว้ในที่นี้ เพราะ

ว่าได้มีแยกออกไปในข้อ ๒ ที่ว ่า  

เพราะวญิญาณเกิด นามรปูจงึเกิด คือ

น�าวิญญาณไปแสดงไว้ในเหตุเกิดของ

นามรูป กว็ญิญาณเป็นเหตเุกิดของนาม

รปู เพราะวญิญาณเกดิ นามรูปจงึเกดิ 

เพราะฉะนัน้ จงึไม่แสดงวญิญาณไว้ใน

ที่นี้ ส่วนรูปน้ันก็ได้แสดงแยกออกไป

เป็นมหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป  

รูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง ๔

 อันรูปนั้นก็ได้น�ามาใช้กันในภาษา

ไทยเป็นที่รู้จักกัน เช่น รูปร่างหน้าตา 

รปูกาย ตามศัพท์ ค�าว่า รปู นัน้ แปล

ว่า ช�ารุด สิ่งใดย่อมช�ารุดสิ่งนั้นชื่อว่า

รูป ตามความหมายก็หมายถึงรูปที ่

เป็นรูปขันธ์หรือที่เป็นรูปกาย และได้

มีแสดงอธิบายไว้เป็น ๒ อย่างตาม 

พระเถราธบิายนัน้เอง ก็คอื มหาภตูรปู 

กับ อุปาทายรูป

 มหาภูตรูป รปูท่ีเป็นภตูะใหญ่ ภตูะ

ก็แปลว่า ส่ิงที่เป็น ส่ิงที่มี รูปที่เป็น 

ส่ิงที่มี ส่ิงที่เป็นส่วนใหญ่ เรียกว่า 

มหาภูตรูป ก็ได้แก่ ธาตุทั้ง ๔ ที่

ประกอบอยู่ในกายคอืในรปูกายนี ้ได้แก่

 ส่วนที่แข้นแข็ง บรรดาที่มีอยู ่ใน 

กายนี้ ก็เรียกว่า ปฐวีธาตุ ธาตุดิน

 ส่วนทีเ่อบิอาบเหลวไหล บรรดาทีม่ี

อยู่ในกายนีก้เ็รยีกว่า อาโปธาต ุธาตนุ�า้

 สิง่ทีอ่บอุน่ บรรดาท่ีมีอยูใ่นกายนีก้ ็

เรียกว่า เตโชธาตุ ธาตุไฟ

 สิ่งที่พัดไหว บรรดาที่มีอยู่ในกายนี้

ก็เรียกว่า วาโยธาตุ ธาตุลม

 ธาตุทั้ง ๔ บรรดาที่มีอยู่ในกายนี ้

นีแ่หละคอืมหาภตูรปูทัง้ ๔ อนัแปลว่า 

รูปท่ีเป็นมหาภูตะ คือท่ีเป็นธาตุส่วน

ใหญ่ ประกอบเข้าเป็นกาย เมือ่ธาตุทัง้ 

๔ นีย้งัคมุกนัอยู ่กายนีก้ย่็อมด�ารงอยู่
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มตฺถลุงฺคํ ขมองในขมองศีรษะ ก็รวม

เป็น ๒๐ 

 นี้เป็นส่วนปฐวีธาตุ ธาตุดิน คือ 

เป็นส่วนที่แข้นแข็ง

 ส่วนทีเ่ป็น อาโปธาต ุธาตนุ�า้ ตรสั 

แสดงเอาไว้ส�าหรบัพจิารณากค็อื ปิตฺตํ  

น�า้ด ีเสมหํฺ น�า้เสลด ปพฺุโพ น�า้หนอง  

น�้าเหลือง โลหิตํ น�้าเลือด เสโท  

น�า้เหงือ่ เมโท มันข้น อสสฺ ุน�า้ตา วสา 

มันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฺฆานิกา 

น�้ามูก ลสิกา ไขข้อ มุตฺตํ มูตร รวม

เป็น ๑๒

 ส่วนท่ีเป็นปฐวีธาตเุตมิขมองในขมอง 

ศรีษะเป็น ๒๐ กบัส่วนทีเ่ป็นอาโปธาตุ  

๑๒ ก็รวมเป็นอาการ ๓๒ ดังท่ีรู้จัก

กนั แต่ทีต่รสัแสดงไว้โดยมากนัน้เพียง

อาการ ๓๑ คือไม่มีข้อขมองในขมอง

ศีรษะ พระอาจารย์แสดงว่ารวมอยู่ใน

ข้อเยื่อในกระดูก อฏฺมิิญฺช� เยื่อใน

กระดกู หรอืว่าอกีนยัหน่ึงรวมอยูใ่นข้อ 

หทย� หัวใจ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันในครั้ง

ก่อนว่าเป็นส่ิงที่ให้ส�าเร็จความคิดนึก

ด้วย เม่ือเติมขมองในขมองศีรษะ 

เข้า จึงเป็นอาการ ๓๒ แม้ส่วนที่เป็น

เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม 

ก็ได้มีตรัสจ�าแนกเอาไว้

 ส�าหรับที่เป็น เตโชธาตุ ธาตุไฟ  

กค็อืไฟทีท่�าให้ร่างกายอบอุน่ ไฟทีท่�าให้

ร่างกายช�ารุดทรุดโทรม ไฟที่ท�าให้

ร่างกายเร่าร้อน ไฟที่ย่อยอาหารคือที่

คือเป็นกายมีชีวิต เมื่อธาตุท้ัง ๔ นี้

แตกสลาย ความด�ารงอยู่แห่งกายนี้ก็

สิ้นไป ชีวิตก็สิ้นไป

 ทางพระพทุธศาสนา พระบรมศาสดา

ได้ทรงแสดงธาตุท้ัง ๔ นี้ อันเป็น 

ส่วนมหาภูตรูปดังกล่าวเป็นกรรมฐาน 

ดังเช่นที่เรียกว่า ธาตุกรรมฐาน หรือ 

จตุธาตุววัฏฐานะ ก�าหนดธาตุทั้ง ๔ 

และก็ยังได ้ตรัสแสดงวิ ธีพิจารณา 

ธาตุกรรมฐานนี้จ�าแนกออกไปเป็น

อาการต่าง ๆ ส�าหรับผู้ปฏิบัติจะได้

หยิบยกขึ้นมาพิจารณา แม้ในทางที ่

เป็นปฏิกูละ คือเป็นปฏิกูล เป็นของ 

ไม่สะอาดไม่งดงาม และส�าหรับใน 

ด้านพจิารณาให้เห็นว่าปฏิกลูไม่สะอาด 

ไม่งดงามนี้ ก็มักยกขึ้นจ�าแนกในข้อ

ปฐวธีาต ุธาตุดนิ และอาโปธาตุ ธาตุน�า้ 

เพราะเป็นสิ่งที่พิจารณาเห็นเป็นของ

ปฏิกลูไม่สะอาดได้ง่าย ดงัทีต่รสัจ�าแนก

เอาไว้อันเรียกว่า อาการ ๓๒

 ส�าหรับที่เป็นส่วน ปฐวีธาตุ ธาตุ

ดนิน้ัน ท่ีตรัสจ�าแนกไว้กคื็อ เกสา ผม 

โลมา ขน นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน ตโจ 

หนัง มสํ ํเนือ้ นหาร ูเอ็น อฏฺิ กระดูก 

อฏฺิมญิชฺ ํเย่ือในกระดกู วกกฺ ํไต หทยํ 

หัวใจ ยกนํ ตับ กิโลมกํ พังผืด ปิหกํ 

ม้าม ปปฺผาสํ ปอด อนฺตํ ไส้ใหญ่  

อนตฺคณุ ํไส้เลก็หรือว่าสายรดัไส้ อทุริย ํ

อาหารใหม่ กรสี ํอาหารเก่า เป็น ๑๙ 

แต่ได้ตรสัเตมิในทีบ่างแห่งคอื มตถฺเก 
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ช่วยย่อยอาหารในล�าไส้ นีก้เ็ป็นเตโชธาตุ 

ธาตุไฟ

 ส่วนทีเ่ป็น วาโยธาต ุธาตลุม ท่ีตรสั 

แสดงไว้ส�าหรับพิจารณา ก็ได้แก่ลมที่

พดัข้ึนเบือ้งบน ลมทีพ่ดัลงเบ้ืองต�า่ ลม

ในท้อง ลมในไส้หรือในกระเพาะ ลม

ที่ซัดไปพัดไปตลอดอวัยวะน้อยใหญ ่

ทั้งหลาย ลมอัสสาสะ ลมหายใจเข้า 

ลมปัสสาสะ ลมหายใจออก

 ส�าหรับที่ตรัสสอนให้พิจารณาทาง 

ปฏิกูล ไม่สะอาดไม่งดงาม ก็ยกเอา

ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า 

จ�าแนกออกไปเป็นส่วน ๆ เป็นอาการ 

๓๑ หรอื ๓๒ ดงักล่าว ส�าหรบัทีต่รสั

จ�าแนกไว้ครบทกุธาต ุกเ็พือ่ให้พิจารณา

ให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ ไม่ควรที่จะ

ยดึถอืว่าเป็นของเรา เราเป็นสิง่เหล่านี้ 

หรือสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาตัวตนของเรา 

ก็เป็นอันว่ามหาภูตรูปทั้ง ๔ หรือว่า

ธาตุทั้ง ๔ น้ี ได้ตรัสสอนให้ใช้เป็น

กรรมฐานได้ทัง้ทางสมถกรรมฐานและ

วิปัสสนากรรมฐาน และในการแสดง

รูป ก็จ�าแนกรูปออกเป็นมหาภูตรูป 

ทัง้ ๔ คอืธาตุทัง้ ๔ ดงักล่าว ซึง่กล่าว 

เป็นส่วนรวม อันได้แก่

 ส่วนที่แข้นแข็งก็เป็นมหาภูตรูป  

ส่วนที่เป็นดิน

 ส่วนท่ีเหลวไหลก็เป็นมหาภูตรูป 

ส่วนที่เป็นนํ้า

 ส่วนที่อบอุ่นก็เป็นมหาภูตรูป ส่วน

ที่เป็นไฟ

 ส่วนทีพ่ดัไหวก็เป็นมหาภตูรปู ส่วน

ที่เป็นลม

 กล่าวรวม ๆ นี้หมวดหนึ่งของรูป

 อกีหมวดหนึง่ของรปูกค็อื อปุาทาย-

รูป ที่แปลว่า รูปอาศัย คือเป็นรูปที่

อาศัยอยู่แห่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ เหล่านี้ 

อันได้แก่

 ประสาททั้ง ๕ คือ

 ส่ิงที่ให้ส�าเร็จการเห็น เรียกว่า  

จักขุประสาท

 ส่ิงท่ีให้ส�าเร็จการได้ยิน เรียกว่า  

โสตประสาท

 สิง่ทีใ่ห้ส�าเรจ็การทราบกลิน่ เรยีกว่า 

ฆานประสาท

 สิ่งที่ให้ส�าเร็จการทราบรส เรียกว่า  

ชิวหาประสาท

 สิ่งที่ให้ส�าเร็จการถูกต้อง เรียกว่า  

กายประสาท

 โคจร คืออารมณ์อันเป็นท่ีเท่ียวไป

ของประสาททั้ง ๕ นั้น ก็คือ

 รูป ที่เป็นวิสัยของจักขุประสาท

 เสียง ที่เป็นวิสัยของโสตประสาท

 กลิ่น ที่เป็นวิสัยของฆานประสาท

 รส ที่เป็นวิสัยของชิวหาประสาท

 โผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องที่เป็นวิสัย 

ของกายประสาท

 ภาวะ คือเพศ ๒ ได้แก่
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 อิตถีภาวะ ภาวะเป็นหญิงหรือเพศ

หญิง

 ปุริสภาวะ ภาวะเป็นชายหรือเพศ

ชาย

 ปกณิณกะ ข้อเบด็เตลด็ ๔ อันได้แก่

 หทัย หมายถึงสิ่งที่ให้ส�าเร็จความ

คิดนึก

 ชีวิตินทรีย์ อินทรีย์คือชีวิต ได้แก่

ความเป็นอยู่ของรูปกาย หรือส่ิงท่ีให้

รูปกายเป็นอยู่ ด�ารงชีวิตอยู่

 อาหาร หมายถึงโอชะของอาหารที่ 

บรโิภคเข้าไป เป็นโอชะซึมซาบไปเล้ียง

ร่างกาย

 อากาศ ช่องว่าง อนัเรยีกว่าปรจิเฉท-

รปู คอืเป็นรปูท่ีส�าหรับก�าหนดขอบเขต

หรือปันขอบเขต เป็นต้นว่า นิ้วทั้ง ๕ 

ของบุคคลไม่ติดเป็นพืดเดียวกัน แบ่ง

ออกเป็น ๕ นิ้ว มีช่องว่างในระหว่าง

ทั้ง ๕ นิ้ว สิ่งที่ท�าให้นิ้วทั้ง ๕ นิ้วนี้

แยกกันออกเป็น ๕ น้ิวได้ก็เพราะมี

อากาศคือช่องว่างในระหว่าง ถ้าไม่มี

อากาศ คอืช่องว่างในระหว่างนิว้ทัง้ ๕ 

นี้ก็จะติดเป็นพืดอันเดียวกันทั้งหมด 

แต่เพราะมอีากาศคือช่องว่างในระหว่าง 

จึงได้แบ่งเป็น ๕ น้ิวแยกกันไปได้  

เพราะฉะน้ัน อากาศจงึเรียกว่าปรจิเฉท-

รูป รูปที่ก�าหนดตัดเป็นส่วนเป็นชิ้น 

เป็นอันให้มีขอบเขตของส่วนนั้น ๆ  

ของร่างกาย

 วิญญัตติ ๒ อันได้แก่

 กายวิญญัตต ิความเคลือ่นไหวทาง

กาย

 วจีวิญญัตติ ความเคลื่อนไหวทาง

วาจา

 ท่ีเรยีกว่าวิญญตัตนิัน้ เพราะว่าความ

เคล่ือนไหวดังกล่าวท�าให้เกิดความรู้ 

กันได้ โดยใช้กายเคลื่อนไหว ก็เรียก

ว่า กายวิญญัตติ เช่น ท�ามือแสดง 

ความหมายให้เข้าใจกัน และเมื่อใช้ 

วาจาพดูส�าหรบัทีจ่ะให้เข้าใจกนักเ็รียก

ว่า วจีวิญญัตติ

 วิการ คืออาการที่ต่าง ๆ กัน ๓ 

ได้แก่

 ความเบาของร่างกาย ร่างกายที่ยัง

มีชวิีตอยู่นีเ้บากว่าร่างกายทีส้ิ่นชวิีตแล้ว

 ความอ่อนของร่างกาย คือร่างกาย

ที่มีชีวิตนี้อ่อน เช่น แขนจะยกขึ้น 

ยกลง จะงอแขน จะกางแขนก็ท�าได้ 

ขาก็เหมือนกัน จะยืนจะนั่งจะพับขา 

จะเหยยีดขา กย่็อมท�าได้ มคีวามอ่อน 

ไม่แข็งกระด้างเหมือนอย่างศพ คือ

ร่างกายของคนตาย

 ความควรแก่การงาน คอืใช้ร่างกาย

ประกอบการงานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ 

ใช้มือใช้เท้าเป็นต้นได้ต่าง ๆ ต่างจาก

ร่างกายของคนที่ตายแล้ว เป็นศพ  

ไม่ควรแก่การงาน ใช้ท�าการงานอะไร 

ไม่ได้

นามรูป
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 ลักษณะ ๔ ก็คือ

 ความทีเ่ตบิโตได้ เติบใหญ่ได้ ดัง่เมือ่

แรกเกิดมาก็เป็นเด็กเล็ก ก็เติบโตขึ้น

เป็นเด็กใหญ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา เป็นต้น

 ความสืบต่อ ก็เช่น ผมเก่าหลุดไป 

ผมใหม่ก็งอกขึ้นมาแทน เล็บเก่าหมด

ไป เล็บใหม่ก็งอกขึ้นมาแทน เหมือน

อย่างเมื่อโกนผม ผมก็งอกขึ้นมาแทน

ได้ ตัดเล็บ เล็บก็งอกยาวออกมาได้ 

เป็นความสืบต่อ

 ความชรา คอืความช�ารดุทรดุโทรม 

กับ

 อนิจจตา ความไม่เที่ยง ก็คือต้องมี

เกดิต้องมดีบัในท่ีสดุ เกิด ก็คือธาตมุา

ประชุมกัน ดับ ก็คือว่าธาตุทั้งหลาย

แตกสลาย เป็นอนจิจตา ความไม่เทีย่ง

 ทั้งหมดนี้เรียกว่า อุปาทายรูป รูป 

อาศัย อาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ ซึ่ง

กร็วมเป็น ๒๕ มหาภตูรปู ๔ อุปาทาย-

รปู ๒๕ กร็วมเป็น ๒๙ แต่ว่าท่านมกั

จะตดัโคจร ๕ เหลอื ๔ ในอปุาทายรปู 

ซึง่โคจร ๕ นัน้กด็งัท่ีได้กล่าวแล้ว ได้แก่ 

รูปอันเป็นวิสัยของจักษุ เสียงอันเป็น

วิสัยของโสตะคือหู กล่ินอันเป็นวิสัย

ของฆานะคือจมูก รสอันเป็นวิสัยของ

ชวิหาคอืลิน้ และโผฏฐพัพะอนัเป็นวสิยั

ของกายะคือกาย ท่านมักจะตัดข้อ

โผฏฐัพพะน้ีออกเสีย โดยเอาไปรวม

เข้าในข้อทีห่น่ึงคือรูปท่ีเป็นวสิยัของจกัษุ 

เพราะว่าโผฏฐพัพะนัน้กเ็ป็นรปูเหมอืน

กัน เพราะฉะนั้น เมื่อเอาไปรวมกัน 

เข้ากบัข้อรปู รปูข้อที ่๑ นัน้จงึเป็นวิสัย 

ของจักษุด้วยเป็นวิสัยของกายด้วย 

เพราะฉะนัน้ โคจร ๕ จงึเหลอื ๔ เมือ่

โคจร ๕ เหลือ ๔ อุปาทายรูปที่มี

ทั้งหมด ๒๕ จึงเหลือ ๒๔ ฉะนั้น  

เมือ่รวมเข้ากับมหาภตูรูปอกี ๔ กเ็ป็น 

๒๘ เพราะฉะนัน้ ในอภธิรรมจงึมกัจะ

แสดงว่ารูปทั้งหมด ทั้งมหาภูตรูป ทั้ง

อุปาทายรูปมี ๒๘ เหล่านี้คือรูป (ส.ท. 

๑๔๑-๑๕๒) ดู ธรรมทั้งปวง, ปฏิสนธิ

วิญญาณ ด้วย

นามรูปววัตถานญาณ ดู ญาณ ๑๖

นายนิรยบาล ดู นรก

นารทชาดก ดู อุเบกขาบารมี

นารทดาบส ดู ดาวดึงส์ 

นารินิคม ดู มหากัจจายนะ

นาฬาคีรี ดู พุทธชัยมงคลคาถา

น�้าประลัยกัลป์ ดู กัป

นิกันติ ดู วิปัสสนูปกิเลส

นิคมคาถา ดู ธชัคคสูตร

นิโครธ, เจ้าสักกะ ดู กบิลพัสดุ์

นิโครธะ, ไม้ ดู โพธิพฤกษ์

นิโครธาราม ดู กบิลพัสดุ์

นิชชีวะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

นิทาน ดู อภิธรรมปิฎก

นินทา ค�าพังเพย อันนินทากาเลเหมือน 

นินทา
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เทน�้า ไม่ชอกช�้าเหมือนเอามีดไปกรีด

หิน นี้ มักจะมีบุคคล ๒ ฝ่ายน�าไปใช้ 

ฝ่ายหนึ่งน�าไปใช้ถูก คือ ใช้ช่วยใจ

ตนเองไม่ให้เดือดร้อนเมื่อถูกนินทา 

เพราะตนมไิด้เป็นจรงิตามค�านนิทานัน้ 

อีกฝ่ายหนึ่งน�าไปใช้ผิด คือใช้ช่วยใจ

ตนเองให้ไม่แยแสเสียงนินทา โดยท่ี

ตนเป็นไปจริงตามค�านินทานั้น เช่นนี้

นับว่าเป็นการน�าค�าพังเพย อันนินทา

กาเลเหมือนเทน�้า ไม่ชอกช�้าเหมือน

เอามีดไปกรีดหิน ไปใช้ผิดอย่างยิ่ง 

นอกจากจะไม่เป็นการช่วยใจตนเองให้

ดขีึน้แล้ว ยงัเป็นการซ�า้ให้ไม่ดหีนกัข้ึน

อกีด้วย ผูจ้ะน�าค�าพงัเพยดงักล่าวไปใช้ 

จงึควรพจิารณาให้ดอีย่าให้เป็นการก่อ

โทษแก่ตนเอง แต่จงให้เป็นการให้คณุ

เท่านั้น

 วิธีพิจารณาก่อนจะน�าค�าพังเพยดัง

กล่าวไปใช้มีอยู่ว่า เมื่อถูกนินทาอย่าง

ใด ให้คิดดวู่าเราเป็นจรงิตามทีเ่ขานนิทา

หรอืไม่ ให้ยอมรบักับตนเองตามความ

เป็นจริง อย่าหลอกตัวเอง ถ้าเราเป็น

จริงตามท่ีเขานนิทา กอ็ย่าน�าค�าพงัเพย

ดังกล่าวมาช่วยใจตนเองเป็นอันขาด 

แต่ควรจะคดิว่าเขาพดูความจรงิ ไม่ควร

จะโกรธเขา แต่ควรจะท�าให้เขาเลกิพดู

เช่นน้ันเกีย่วกบัเราเสยี ด้วยการปฏิบตัิ

เสียใหม่ไม่ให้เป็นไปตามท่ีเขานินทา 

ยอมรบัค�านนิทามาเป็นค�าเตอืน ให้พ้น

จากการปฏบิตัไิม่เหมาะไม่ควร แต่ถ้า

เมือ่ถูกนนิทาแล้ว พจิารณาการปฏบิติั

ของตนแล้วเห็นว่า มิได้เป็นจริงตาม 

ค�านนิทา กส็ามารถจะช่วยใจตนเองให้

พ้นจากความเดือดร้อนด้วยอารมณ์

โกรธ หรอืเสียใจน้อยใจได้ด้วยการยก

ค�าพงัเพยดังกล่าวมาบรกิรรมจนใจสงบ 

หรือจนเกิดปัญญาลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 ค�าพงัเพยนัน้ยงัมต่ีอไปอกี ซึง่จะขอ

น�ามากล่าวไว้ให้ติดต่อกันไปเสียก่อน

จะกล่าวถงึวธิคีดิอย่างอืน่ต่อไป บทต่อ

ค�าพงัเพยข้างต้น คอื แม้แต่พระปฏมิา

ยงัราคนิ คนเดนิดนิหรอืจะสิน้คนนนิทา 

ค�าพังเพยนี้ส�าหรับพุทธศาสนิกชนผู้

ซาบซึง้ในพระคณุของพระพทุธองค์แม้

เพียงพอสมควร ย่อมจะคลายความ

รูส้กึกระทบกระเทอืนใจได้ไม่มากกน้็อย 

ในทันทีเมื่อถูกนินทาและเมื่อนึกได้ใน

ค�าพังเพยนี ้พระพทุธองค์ทรงเป็นผูเ้ลศิ

แล้วเพียงไหน พระคณุบรสิทุธิบ์รบิรูณ์

เพียงใด แต่แม้กระนั้นก็ยังหาได้ทรง

พ้นจากคนนินทาไม่ สมัยพุทธกาลก็

ทรงได้พบ สมัยนี้ก็ยังมีอยู่เป็นเรื่อง 

ของโลกธรรมที่ไม่มีผู้ใดจะหลีกพ้นได้ 

แม้พระพทุธองค์กย็งัไม่พ้น แล้วเราคน

ธรรมดาที่หาได้มีคุณบริสุทธิ์บริบูรณ์

เช่นพระพุทธองค์ไม่ จะพ้นคนนินทา

เสียเลยจะเป็นไปได้อย่างไร 

 ท่ีจริงค�าพังเพยท้ังหมดดังยกมา 

กล่าวคือ อันนินทากาเลเหมือนเทน�้า 

ไม่ชอกช�้าเหมือนเอามีดไปกรีดหิน 

นินทา
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แม้แต่พระปฏิมายังราคิน คนเดินดิน

หรอืจะสิน้คนนนิทา นัน้ มผีูพ้ดูคยุกนั

อยู่จนติดปากอยู่เสมอ แต่ถ้าไม่คิดให้

ถึงใจ กเ็ป็นประโยชน์น้อย หรอืไม่เป็น

ประโยชน์เลย ดังนั้น ที่ถูกจึงควรคิด

ให้ถึงใจ คือให้เข้าใจอย่างซาบซึ้งพอ

สมควรว่า ค�านนิทาทัง้หลายนัน้ไม่อาจ

ท�าให้ผูม้ไิด้มีการประพฤติปฏิบัตเิหมือน

ค�านินทาให้ชอกช�้าได้ เหมือนเอามีด

ไปกรีดหิน ก็มีดนั้นแหละท่ีบ่ินกร่อน 

ไม่ใช่หินที่จะชอกช�้า ใครอยากนินทา

กใ็ห้เขานินทาไป เขานินทาเราก็เหมือน

เทน�้าออกจากภาชนะ ขณะหนึ่งก็ต้อง

หมดภาชนะ เช่นเดียวกับการนินทา  

กต้็องมเีวลาจบสิน้ โดยท่ีเราไม่ได้เป็น

ไปตามค�านินทา แล้วเราก็ไม่ชอกช�้า

เลย ผู้นินทาเท่านั้นเมื่อยปากเปล่า  

เสียความคิดท่ีสรรหาค�านินทาเปล่า  

ทัง้ยงัจะท�าให้ผูรู้้ความจรงิเหน็ผูน้นิทา

เป็นคนเสียไปอีกด้วย ในขณะท่ีจะต้อง

เห็นผู้ถูกนินทาเป็นผู้ท่ีควรได้รับความ

เห็นใจ 

 ถ้ายงัไม่หายเดอืดร้อนใจกใ็ห้คดิต่อ

ไปว่า พระพทุธเจ้าเมือ่ด�ารงพระชนมายุ

อยู่ ก็ทรงถูกนินทาเมื่อเสด็จดับขันธ-

ปรนิิพพานแล้ว กย็งัทรงถูกนนิทา แม้แต่

พระพทุธปฏมิากย็งัถกูคนนัน้ต ิคนนีต้ ิ

แล้วเราเป็นใคร เลศิล�า้เสมอพระพทุธองค์

หรอื กเ็ปล่า แล้วเราจะไม่ให้ถกูต ิถกู

นนิทาได้อย่างไร ถ้าคิดว่าเราไม่ควรจะ

ถูกนนิทา เพราะเราดเีหลอืเกนิแล้ว ก็

เป็นการที่คิดไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง ไม่ว่า

จะเป็นคนดีเพียงไหน คิดเช่นนี้ก็ไม่ 

ถูกต้องและถ้าเกดิทุกข์ร้อนขึน้มาเพราะ

ถกูนนิทา กเ็ป็นเพราะเราเองท�าตวัเอง

ให้เป็นทุกข์ด้วยการคิดไม่ถูกวิธี จะไป

โทษคนอื่นไม่ได้

 พึงทาํเสยีงสรรเสรญิให้ดังกว่าเสยีง

นินทา มีคนเป็นจ�านวนมากที่ถือว่าค�า

นินทาเป็นค�าส�าคัญ จนกระทั่งถือว่า 

ค�านินทา อาจท�าให้ถึงเสียผู้เสียคนได้ 

และกระทัง่ถงึกลบักล่าวว่าคนนัน้คนนี้

เสียผู ้เสียคนไปแล้วเพราะค�านินทา  

ก็มีอยู่มิใช่น้อย คิดอย่างผิวเผินมิได้

พจิารณาให้ลกึซึง้พอสมควร กเ็หมือน

จะเป็นเช่นนั้นจริง เพราะค�านินทาที่

เริ่มข้ึนแล้ว มักจะมีผู้สนใจน�าไปพูด 

ต่อ ๆ กันไป ยืดยาวขึ้นทุกที รุนแรง

ขึน้ทกุท ีตามแบบทีมี่ค�ากล่าวว่า ปาก

คนยาวกว่าปากกา แต่ค�านินทาก็ต้อง

ไม่ส�าคัญเหนือกว่าความจริง แต่ค�า

นินทาเริ่มแต่มีความจริงเป็นมูล การ

เสียผูเ้สียคนของผูถู้กนนิทากห็าได้เกดิ

จากค�านนิทาไม่ หากแต่เกดิจากความ

จริงนั่นเอง พูดอีกอย่างก็คือเกิดจาก

การกระท�าหรอืกรรมของตนเองนัน่แหละ 

ท�ากรรมไม่ดีอันเป็นเหตุให้ถูกนินทา  

ก็ต้องได้รับผลเสียอันเกิดจากกรรม 

ไม่ดีนั้น มากน้อยหนักเบาเพียงเท่า

ความมากน้อยหนักเบาของกรรมไม่ดี
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เท่าน้ัน ท่ีกล่าวกันว่าท�าไม่ดีนิดเดียว

ลือกันหรือนินทากันเสียเกินเหตุ จน

ท�าให้เสยีหายเกินเหตนุัน้ กเ็ช่นทีก่ล่าว

แล้ว แม้ไม่คิดให้ลึกก็เหมือนเป็นเช่น

นั้นจริง แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ 

ความเสียหายอันเป็นผล จะไม่มาก

น้อยหรอืหนกัเบาเกนิกว่ามลูความจริง 

อนัเป็นเหตไุปได้เลยเป็นอันขาด จะเล่า

ลอืกนัไปอย่างไร ความจรงิมอียูอ่ย่างไร 

ก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นเท่านั้น เหมือนคน

ขโมยเงนิเขาไป  ๒๐๐ บาท ผูถู้กขโมย

เทีย่วเล่าไปว่าถกูขโมยเงนิไปกว่า ๒,๐๐๐ 

บาท คนอืน่กเ็ล่าตามเจ้าของ หรอืขยาย

ให้ยิ่งไปกว่าความจริงก็หาอาจเปล่ียน

ไปได้ไม่ เงนิทีถ่กูขโมยคงต้องมจี�านวน 

๒๐๐ ผูข้โมยคงขโมยเพยีง ๒๐๐ และ

หากถูกจบัได้ ความจรงิปรากฏผูข้โมย

ก็จะต้องได้รับโทษสมควรกับจ�านวน

เงินที่เขาขโมยเท่านั้น ไม่มากไปกว่า

นัน้ ส่วนท่ีผูใ้ดจะเชือ่กนัอย่างใดกเ็ป็น

เรื่องที่มิใช่ความจริง ไม่อาจท�าให้ผู้ 

ขโมยเงนิจ�านวน ๒๐๐ บาท ต้องกลาย

เป็นผูข้โมยเงนิ ๒,๐๐๐ บาท ไปได้เลย 

ผู้ถูกนินทาที่มิได้เป็นจริงดังค�านินทา 

กจ็ะกลายเป็นผูไ้ม่ดไีปตามค�านนิทาหา

ได้ไม่ แม้จะมีผู้เชื่อว่าไม่ดีสักกี่ร้อย 

กี่พันคน ก็จะเป็นเพียงเรื่องของความ

เชื่อของคนเหล่านั้นเท่านั้น หาใช่เป็น

เร่ืองไม่ดขีองผูถ้กูนนิทาไม่ส�าหรบัผูม้ไิด้

ท�าเรื่องไม่ดีให้ควรถูกนินทา แต่ก็ยัง

ถกูนนิทานัน้มอียูม่ากมายเป็นธรรมดา 

เพราะนินทาเป็นเร่ืองของโลกธรรม  

ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น ความ

ส�าคัญอยู่ท่ีว่าความจริงต้องเป็นความ

จริงเสมอ เราไม่ได้ท�าไม่ดี ค�านินทา 

ใด ๆ มากมายหนักหนาเพียงใด ก็จะ

ไม่อาจท�าให้เราไม่ดีไปได้เลย เม่ือถูก

นินทาทั้ง ๆ ที่มิได้ท�าอะไรควรให้ถูก

นินทา ก็จงมั่นใจในตนเองให้เต็มที่  

อย่าหว่ันไหวในค�านนิทา อย่าคดิว่าจะ

เสียหายเพราะเสียงนินทา

 เมื่อฝ่ายหนึ่งนินทาเราได้ ฝ่ายที่จะ

สรรเสริญเราก็มีได้ และถ้าเราเป็นผู้

กระท�ากรรมควรแก่การสรรเสรญิ กเ็ป็น

อันเชื่อแน่ได้ว่าจะต้องมีผู ้สรรเสริญ

พร้อม ๆ กนัไปกับผูท้ีม่ผีูน้นิทานัน้เอง 

ฉะนั้น เมื่อรู้ว่าถูกนินทาแล้วเมื่อใด  

ก็ควรจะยิ่งท�าสิ่งอันควรสรรเสริญให้

มากเท่าที่จะสามารถท�าได้ให้มากกว่า

เดิม เช่นนี้จึงจะควร จึงจะเป็นการแก้

ทีถู่กต้อง และแทนทีจ่ะคดิให้เดอืดร้อน

ให้เป็นความโกรธ ความน้อยใจเสียใจ 

กค็วรจะคิดกลบักนัเสยี คอืคดิว่าท�าให้

ได้มีโอกาสเร่งท�าความดีอย่างเต็มที่ 

เพือ่ว่าเสยีงสรรเสรญิจะได้ดังกลบเสยีง

นนิทา จนสามารถท�าให้เสียงนนิทาพ่าย

แพ้ไป ผู้มีโอกาสท�าความดีนั้นไม่ว่า 

โอกาสจะเกดิขึน้จากเหตใุดกต็าม จาก
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ผูใ้ดก็ตาม ควรถอืว่าเหตน้ัุน ผูน้ั้น ช่วย

เสริมสร้างคุณงามความดีหรือบารมี  

ไม่ควรคดิผดิวธิจีนท�าให้กลายเป็นความ

เศร้าหมองของจิตใจ ซ่ึงมิใช่เป็นการ

ท�าความดีอย่างใด ตรงกันข้ามกลับ

เป็นการท�าไม่ดีให้โทษอย่างแท้จริงแก่

เจ้าตัวเองยิ่งกว่าโทษท่ีจะเกิดจากค�า

นินทาใด ๆ ทั้งนั้น

 ผู้ถูกนินทาพึงมีเหตุผล ค�านินทา 

ใด ๆ ไม่อาจท�าคนดีให้เป็นคนไม่ดีไป

ได้ คนจะดีก็เพราะกรรม คนจะเลว 

กเ็พราะกรรม หาใช่จะดเีพราะสรรเสริญ 

หรือจะเลวเพราะนนิทาไม่ ควรถือความ

จรงิน้ีเป็นส�าคัญ และอย่าท�าอะไรหรอื

ไม่ท�าอะไรเพราะกลวันนิทาหรอืเพราะ

ปรารถนาสรรเสรญิ อย่าท�าอะไรกต็าม

ทุกอย่างที่แม้เพียงสงสัยว่าเป็นกรรม

ไม่ดี แต่จงท�าอะไรก็ตามทุกอย่างท่ี

พิจารณาแล้วตระหนักแน่ชัดว่าเป็น

กรรมดีเท่านั้น แม้ว่าการท�าดีจะมีผู้

นินทาเพราะไปขัดความพอใจของเขา

เข้า ก็ไม่ใช่สิง่ท่ีผูท้�าควรหวัน่ไหว ส่วน

เสยีงสรรเสรญิน้ันแม้จะไม่มี ผูท้�ากรรม

ดีก็ไม่ควรท้อแท้ ถ้าจะมีก็ให้ถือเพียง

เสมือนเป็นผลพลอยได้จากการท�าดี

เท่านัน้ ผลทีแ่ท้จรงิจากการท�ากรรมดี

อยู่ที่ได้ท�ากรรมดีนั่นแหละเป็นส�าคัญ 

การได้ท�ากรรมดีก็เท่ากับได้รับผลดี

นัน่เอง เพราะกรรมดจัีกให้ผลดแีน่นอน  

ไม่เป็นอื่น

 คนท�าดถีกูนินทาจะท�าใจรับได้ดีกว่า

คนท�าไม่ดถีกูนนิทา แต่เท่าทีป่รากฏดู

เหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้น คนท�าดีถูก

นนิทามกัจะหวัน่ไหวท้อแท้ ถงึกบับางที

ไม่อยากจะท�าดีต่อไป ซึ่งไม่ถูก ส่วน

คนทีท่�าไม่ดถูีกนนิทามกัจะไม่รูไ้ม่ชีเ้สยี

แล้วก็ยังคงท�าเหมือนเดิมต่อไป ซึ่งก็

ไม่ถูกอย่างยิ่ง นินทาที่คนท�าดีได้รับ

ควรจะเป็นเครือ่งเสรมิส่งให้ท�าดย่ิีงขึน้ 

เพราะเมือ่เชือ่ในกรรมก็ต้องเชือ่ว่านนิทา

ที่ได้รับทั้งที่ก�าลังท�ากรรมดีในปัจจุบัน 

นนิทานัน้กต้็องเป็นผลของกรรมไม่ดท่ีี

ต้องได้ท�าไว้ในอดีตแน่นอน อันกรรม

ท่ีท�าไว้นัน้ ไม่ว่าจะในอดตีนานไกลเพยีง

ไหน ก็จะต้องให้ผลไม่วันใดก็วันหนึ่ง 

อาจจะช้า อาจจะเร็ว แล้วแต่กรรมใด

แรงกว่ากจ็ะให้ผลก่อน ก็ให้เร่งท�าความ

ดใีห้ยิง่ขึน้เมือ่ถกูนนิทา กเ็พือ่ให้กรรม

ไม่ดทีีท่�าไว้ในอดตีอ่อนแรงกว่ากรรมดี

ที่ท�าอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นการเพิ่มพูน

กรรมดีที่ท�าไว้แล้วในอดีต ขอเน้นว่า 

คนใดทีท่�าความดีแล้วถกูนนิทา จงอย่า

ปล่อยใจให้เป็นทาสของความเศร้าหมอง 

จนเกิดโกรธเคืองพยาบาทหรือน้อยใจ

เสียใจ แต่จงเร่งท�าความดีให้ยิ่งขึ้นต่อ

ไปเท่านั้น

 ส่วนผู้ท�ากรรมไม่ดีที่ถูกนินทานั้น 

การไม่แยแสเสยีงนนิทานัน้ไม่ถกูอย่าง

ยิง่ ต้องแยแส ต้องให้ความสนใจ ต้อง
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พยายามยอมรับว่าค�านินทาเป็นค�าชี้

โทษของเราว่ามีอยูอ่ย่างไร ถ้าไม่แก้ไข

โทษนั้น ก็จะไม่มีวันหมดสิ้นไป มีแต่

จะพอกพูนขึ้น เป็นโทษที่หนักขึ้น ซึ่ง

นับวันก็จะมีเสียงนินทามากขึ้น และ

เสยีงนนิทานีเ้ป็นเพียงผลไม่ดีท่ีเล็กน้อย

เหลือเกินของกรรมไม่ดี ผลไม่ดีของ

กรรมไม่ดียังมีที่หนักกว่านั้นอีกมาก  

ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาควรจะเชือ่เรือ่ง

กรรม คอืเช่ือว่ากรรมมผีลจรงิ กรรมดี

ให้ผลดีจรงิ กรรมชัว่ให้ผลชัว่จรงิ ผูใ้ด

ท�ากรรมใดไว้จกัได้รบัผลของกรรมนัน้

 อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้ที่ท�าดีถูกนินทา 

และผู้ท�าไม่ดีถูกนินทาควรจะรับอย่าง

มีเหตุผล คืออย่างมีปัญญา ไม่ควรจะ

รับอย่างขาดเหตผุลคืออย่างขาดปัญญา 

เหตุผลที่ส�าคัญที่สุดคือต้องรับรู้การ

นนิทาอย่างรู้ตวัว่าจะไม่น�าค�านินทานัน้ ๆ 

มาเป็นโทษแก่จติใจตน จะน�ามาแต่เป็น

คุณเท่านั้น ถึงเราจะไม่ดีจริงอย่างถูก

นินทา เรากจ็ะไม่น�าค�านนิทามาซ�า้เตมิ

ให้จติใจเราเศร้าหมองด้วยความส�านกึ

ผิด แต่เราจะรู้ผิดอย่างผู้มีปัญญา คือ

รู้ผิดเพ่ือแก้ไขความผิดที่ท�าแล้ว และ

เพือ่ป้องกนัเพือ่มิให้ท�าความผดิเช่นนัน้

อีก ถ้าเราดี เราไม่เป็นเช่นถูกนินทา 

เรากจ็ะไม่น�าค�านนิทามาซ�า้เตมิให้จติใจ

เศร้าหมองด้วยความโกรธแค้นขุน่เคอืง 

หรอืน้อยใจเสยีใจ เราจะรับรู้ว่าเป็นเรือ่ง

ของผลกรรมท่ีเราต้องได้เคยท�าไว้ใน

อดีตแน่นอน แล้วก็เร่งรีบท�าความดี

เพ่ือให้ผลดีส่ง จนผลกรรมไม่ดีต้อง

ถอยห่างไป เช่นนี้จึงควร

 ผูน้นิทาคอืผูทํ้ากรรมไม่ดี จะขอน�า

พระสูตรมาเล่าประกอบเพ่ือให้ทราบว่า

พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีปฏิบัติเกี่ยว

กบัจติใจเมือ่ถกูนนิทาหรอืด่าว่าไว้อย่างไร

 สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับ

อยู่ในพระเวฬุวัน ใกล้กรุงราชคฤห์ 

พราหมณ์ชือ่ภารทวาชะได้ยนิว่าพราหมณ์

สกุลเดียวกันบวชในส�านักพระองค์ มี

ความโกรธขดัใจ จงึไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค

ด่าว่าพระองค์ด้วยวาจาหยาบคายต่าง ๆ 

พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า มีแขกที่

เป็นมติรอมาตย์ญาตสิาโลหติมาหาท่าน

บ้างหรือไม่ พราหมณ์กราบทูลว่าบาง

คราวก็มีแขกมาหา ตรัสถามว่า ท่าน

จัดของควรเค้ียว ของควรบริโภคหรือ

ว่าน�้าดื่ม ให้แก่แขกเหล่านั้นบ้างหรือ

ไม่ พราหมณ์กราบทลูตอบว่าบางคราว

ก็จัดให้ ตรัสถามว่า ถ้าแขกเหล่านั้น

ไม่รับ ส่ิงเหล่านั้นจะตกเป็นของใคร 

พราหมณ์กราบทูลตอบว่า ถ้าเขาไม ่

รับก็ตกเป็นของเราท้ังหลาย ตรัสว่า  

ก็อย่างเดียวกันนั่นแหละพราหมณ์  

ท่านด่าเราผูไ้ม่ด่า ขูเ่ราผูไ้ม่ขู ่ชวนวิวาท
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เราผู้ไม่วิวาท เราไม่รับค�าด่า ค�าขู่ ค�า

ชวนววิาทของท่าน ค�านัน้จงึตกแก่ท่าน 

นั้นแหละ ผู้ใดด่าตอบผู้ด่า ขู่ตอบผู้ขู่ 

ววิาทตอบผูช้วนววิาท ผูน้ัน้เรยีกว่าร่วม

บริโภคด้วยกัน ตอบแทนกัน ส่วนเรา

ไม่ร่วมบริโภค ไม่ตอบแทนกับท่าน  

ค�าด่านั้นของท่านจึงตกเป็นของท่าน 

นั้นแหละ

 เมือ่พระผูมี้พระภาคตรสัดงันี ้พราหมณ์

กราบทูลว่า บรษิทัมพีระราชาเป็นประธาน 

พากนัรูจั้กพระองค์ว่า พระสมณโคดม

เป็นพระอรหันต์ แต่ว่าไฉนพระองค ์

จึงทรงยังโกรธอยู่เล่า พระองค์ตรัสว่า 

ผูท้ีฝึ่กแล้วมคีวามเป็นอยูส่มควร หลดุพ้น

แล้วเพราะรู้โดยชอบ เป็นผู้หมดโกรธ 

สงบระงบั คงทีแ่ล้ว จะมคีวามโกรธมา

จากไหน ผู้ใดโกรธตอบผู้โกรธ ผู้นั้น

พลอยทรามไปเพราะความโกรธนัน้ ผู้

ทีไ่ม่โกรธตอบผูโ้กรธ ชือ่ว่าชนะสงคราม

ที่ชนะได้ด้วยยาก ผู้ซ่ึงรู้ว่าผู้อ่ืนโกรธ

แล้วมสีตสิงบระงบัได้ ชือ่ว่าย่อมประพฤติ

ประโยชน์แก่ตนเองด้วย แก่ผู้อื่นด้วย

ทัง้ ๒ ฝ่าย พวกคนทีไ่ม่ฉลาดในธรรม

ย่อมเข้าใจผู้ท่ีรักษาประโยชน์ตนและ 

ผู้อื่นทั้ง ๒ ฝ่ายว่าเป็นคนโง่

 สดับพระพุทธด�ารัสในพระสูตรดัง

ยกมากล่าวข้างต้นนี้แล้ว ย่อมปรากฏ

ชัดว่า นินทานั้นจะไม่มีโทษแก่ผู้ถูก

นินทาเลย ถ้าผู้ถูกนินทาไม่รับ คือไม่

ตอบ เช่นเดียวกับผู้ถูกด่าไม่ด่าตอบ  

ผูถู้กขูไ่ม่ขูต่อบ ผูถู้กชวนวิวาทไม่วิวาท

ตอบ แต่ค�านนิทาว่าร้ายนัน้ จะตกเป็น

ของผูน้นิทาทัง้หมด ผูน้นิทาคือผูท้�ากรรม 

ซึ่งเป็นกรรมไม่ดี ไม่ว่าผู้ถูกนินทาจะ

รับหรือไม่รับก็ตาม ผู้นินทาย่อมต้อง

ได้รบัผลไม่ดแีห่งกรรมไม่ดีของเขาอย่าง

แน่นอน ดังนั้น เมื่อถูกนินทาแล้ว ก็

ให้คิดว่าผูน้นิทาเรานัน้ได้รบัการตอบแทน

แล้ว คือได้รับผลของกรรมไม่ดี ซึ่งจะ

ส่งผลให้ปรากฏช้าหรือเร็วเท่านั้น ผล

ของกรรมไม่ดนีัน้แหละได้ตอบแทนเขา

ผู้นินทาแล้ว เราไม่มีความจ�าเป็นต้อง

ตอบแทนแต่อย่างใด ความเชือ่ในเรือ่ง

กรรมและผลของกรรมมคีณุอย่างทีส่ดุ 

ผูใ้ดท�ากรรมใดไว้จกัได้รบัผลของกรรม

นั้น ความเชื่อเช่นนี้จักท�าให้ไม่คิดร้าย

ตอบผู้คิดร้าย เป็นการระงับเวรภัยไม่

ให้เกิดแก่ตน เป็นการปกป้องตนมิให้

ท�ากรรมไม่ดีท้ังกายวาจาและใจ โดย

มุ่งให้เป็นการแก้แค้นตอบแทน ผลจกั

เป็นความสงบสุขแก่ตนและผู้อื่นด้วย 

(ก.จ. ๖๐-๖๘)

นิปกปัญญา ดู อุดมศึกษา

นิปผันนรูป ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

นพิพาน ค�าว่า นพิพาน นี ้เป็นค�าทีผู่นั้บถือ

พระพทุธศาสนาได้ยินได้ฟังกนัอยู่เสมอ 

และกเ็ป็นทีป่รารถนาต้องการของผูมุ้ง่

จะพ้นทุกข์ตามค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า 
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จนถึงเมื่อได้บ�าเพ็ญบุญกุศลอย่างใด

อย่างหนึ่ง ก็มีนิยมอธิษฐานใจกันมา

ตั้งแต่โบราณกาลว่า นิพฺพานปจฺจโย 

โหต ุจงเป็นปัจจยัคอืเป็นเหตแุห่งนพิพาน 

คือเป็นปัจจัยให้บรรลุถึงนิพพานดั่งนี้ 

ความอธิษฐานจิตดั่งน้ีถือว่าเป็นการ

อธษิฐานจิตท่ีสงูย่ิงกว่าอธษิฐานให้เป็น

เหตุแห่งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ

ต่าง ๆ เพราะว่าสมบัติอ่ืนท้ังปวงนั้น

ให้ถึงความพ้นทุกข์ไม่ได้ แต่นิพพาน-

สมบัติ สมบัติคือนิพพานให้ถึงความ

พ้นทุกข์ได้ดัง่นี ้และนิพพานน้ีเป็นท่ีพึง

บรรลุสูงสุดในพระพุทธศาสนา ดังที่มี

แสดงไว้ว่า มรรค ผล นิพพาน มรรค 

๔ ผล ๔ นพิพาน ๑ เป็น ๙ เรยีกว่า 

นวโลกุตตรธรรม ธรรมที่ข้ามขึ้นจาก

โลก คือพ้นโลก ๙ ประการ เมื่อเป็น

ดัง่นี ้จงึเป็นท่ีเข้าใจกันว่า นิพพานเป็น

ธรรมสุดเอื้อมกันอยู ่โดยมาก คือ

หมายความว่า ไม่อาจจะบรรลุถึงได้ 

แต่ว่าความเข้าใจดัง่นีย้งัไม่ถูกตรงตาม

ที่ควรจะเข้าใจ เพราะว่าตามท่ีควรจะ

เข้าใจนั้น ผลที่พึงบรรลุทุกอย่างไม่ว่า

จะเป็นขั้นไหน เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะพึง

บรรลุก็เป็นการสุดเอ้ือมทั้งนั้น บรรลุ

ไม่ได้ทัง้นัน้ แต่ว่าเมือ่ถงึขัน้แล้ว กเ็ป็น

สิง่ทีจ่ะพงึบรรลไุด้ และนพิพานนีต้าม 

หลักธรรมที่ท่านแสดงไว้ก็เป็นธรรมที่

พึงบรรลุได้ ไม่ใช่บรรลุไม่ได้ จึงมีค�า

กล่าวว่า บรรลุนิพพาน ถึงนิพพาน 

ดังนี้

 นพิพานเป็นอายตนะ มคี�ากล่าวว่า 

นพิพานเป็นอายตนะ คือเป็นทีต่่อหรอื

ว่าต่อได้ คอืบรรลไุด้เหมอืนอย่างทีเ่รยีก

อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก 

๖ อายตนะภายใน ๖ กค็อื ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย และมนะคือใจ อายตนะ

ภายนอก ๖ กค็อื รปู เสียง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ และธรรมคอืเร่ืองราว อายตนะ

ภายในภายนอกนีเ้ป็นคูก่นั ตาคูก่บัรปู 

หคููก่บัเสยีง จมกูคู่กบักลิน่ ลิน้คูกั่บรส 

กายคู่กับโผฏฐัพพะ มนะคือใจคู่กับ

ธรรมคือเรื่องราว และเมื่อต่อให้ถูกคู่

กันแล้วก็ต่อกันได้ เม่ือตาต่อกับรูป  

กต่็อกนัได้คอืเหน็รปูได้ แต่ว่าถ้าต่อกนั

ไม่ถูกคู่ก็ต่อกันไม่ได้ เช่นว่าจะใช้หูดู

รูป ใช้ตาฟังเสียง ก็ไม่ได้ แต่เมื่อ 

ต่อกันถูกคู่แล้วก็ต่อกันได้คือบรรลุได้ 

บรรลุการเห็นรูป การได้ยินเสียงได้ 

ดั่งนี้ เป็นต้น

 นพิพานกเ็ป็นอายตนะอย่างหนึง่ซึง่

ต่อได้กับจิตโดยตรง จิตที่อบรมแล้ว

ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา โดยล�าดับเป็น

สุภาวิตจิตตะ คือจิตที่อบรมดีแล้วจน

บรรลุมรรค บรรลุผล จิตนี้ก็บรรลุ

นพิพาน ดงัทีม่แีสดงว่า จติถงึวสิงัขาร

หรือนิพพานอันเป็นธรรมที่ปราศจาก

สังขาร ความปรุงแต่ง เครื่องปรุงแต่ง
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ทัง้ปวง บรรลถุงึความสิน้ตณัหาทัง้หลาย

แล้วดั่งนี้

 นพิพานเป็นความสิน้กเิลส เพราะ

ฉะนั้น เมื่อการปฏิบัติถึงขั้นแล้ว จิตที่

อบรมดแีล้วด้วยการปฏิบตัจิงึต่อนพิพาน

ได้ คือบรรลุนิพพานได้ด่ังน้ี จึงได้มี 

การแสดงลักษณะของนิพพานอันพอ

เป็นเครือ่งชีใ้ห้เข้าใจด้วยพระพุทธภาษิต

ต่าง ๆ อีกหลายแห่งว่า ธรรมเป็นที่

สิ้นราคะ โทสะ โมหะ ชื่อว่านิพพาน 

ดงันีก้ม็อีนัหมายถงึว่า นพิพานนัน้กค็อื

ธรรมเป็นทีส่ิน้กเิลสนีเ้อง ปฏบิตัใิห้สิน้

กิเลสได้เมื่อใดก็บรรลุนิพพานเมื่อนั้น 

หรือว่ากล่าวให้เข้าใจว่า นิพพานนั้นก็

อยูต่รงทีส่ิน้กเิลสนัน้เอง อีกอย่างหนึง่

ก็ยกกรรมขึ้นเป็นท่ีต้ัง เพราะเม่ือสิ้น

กิเลสก็สิ้นกรรม ตรงท่ีสิ้นกรรมน้ันก็

คอืนพิพาน อีกอย่างหนึง่กย็กเอาวบิาก

คอืผลขึน้เป็นท่ีต้ัง ส้ินวบิากคือนบัตัง้แต่

สิน้เกิด ส้ินแก่ สิน้ตาย ตรงทีส่ิน้วบิาก

นับตั้งแต่เกิดแก่ตายนี้ก็คือนิพพาน

 คราวน้ีเม่ือมาพิจารณาดูอีกว่า อัน

กิเลสก็มีมากมายยากท่ีจะสิ้นได้ เม่ือ

ใดจะสิ้นกิเลส หรือไม่อาจจะท�าให้สิ้น

กิเลสได้ ถ้าคิดดั่งนี้ก็ไม่ตรงกับหลัก 

ธรรมทางพระพทุธศาสนาอีกเช่นเดยีวกนั 

เพราะว่าตามหลักธรรมในพระพุทธ-

ศาสนานั้น แสดงว่าจิตนี้อันจะเป็นที่ 

ต่อนิพพานบรรลุนิพพานได้นั้น เป็น

ธรรมชาตปิระภสัสร คอืผดุผ่อง แต่ว่า

เศร้าหมองไปเพราะกิเลสที่่จรเข้ามา 

อนัเรียกในทีน่ีว่้าอปุกเิลส จงึเป็นเหมือน

อย่างแขกที่จรเข้ามาอาศัย ไม่ใช่เป็น

เนือ้แท้ของจิต ถ้ากเิลสเป็นเนือ้แท้ของ

จิตแล้วก็ไม่สามารถจะละได้ แต่ว่า

เพราะกิเลสไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิต  

แต่ว่าเป็นเคร่ืองท่ีจรเข้ามาท�าให้เศร้า

หมอง จึงเรียกว่าอุปกิเลส อุปแปลว่า 

เข้ามาหรอืเข้าไป กเิลสก็เศร้าหมองคือ

ส่ิงที่เข้ามาท�าให้เศร้าหมอง หรือเข้า 

ไปท�าให้เศร้าหมอง ก็ท�าจิตน้ีเองให ้

เศร้าหมอง เพราะฉะนัน้ จงึสามารถที่

จะช�าระได้ จึงได้มีแสดงว่า จิตนีห้ลดุพ้น

แล้วจากเครือ่งทีจ่รเข้ามาท�าให้เศร้าหมอง

ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ จงึสามารถทีจ่ะช�าระ

จิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลสบรรลุถึง

นิพพานได้ ไม่ใช่ว่าท�าไม่ได้ แต่ว่าจะ

ท�าได้ยากหรอืง่าย จะบรรลไุด้เร็วหรอื

ช้าอย่างไรนั้นก็สุดแต่การปฏิบัติ เมื่อ

การปฏบิติันัน้เป็นการปฏบัิตดิ ีเป็นการ

ปฏบิติัตรง เป็นการปฏบัิติถูก เป็นการ

ปฏบิตัชิอบ ตามหลักสังฆคุณท้ัง ๔ ว่า 

สปุฏปินโฺน อชุปุฏปินโฺน ญายปฏิปนโฺน 

สามีจิปฏิปนฺโน แล้ว การปฏิบัติที่ด ี

ทีต่รง ทีถู่กทีช่อบนี ้กจ็ะน�าไปให้บรรลุ

ถึงได้เร็วกว่าการปฏิบัติที่ตรงกันข้าม 

แต่ว่าการปฏิบตัน้ัินกพึ็งเป็นไปโดยล�าดบั 
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ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องเร่งรดัด้วยตณัหาอนั

เป็นความด้ินรนทะยานอยาก ถ้าเป็น 

การปฏิบัติด้วยตัณหาแล้ว ตัณหานี้ 

ก็เป็นเครื่องกั้นอีกไม่ให้บรรลุถึงได้ 

 เหมือนอย่างท่านพระอานนท์เถระ

ที่มีแสดงไว้ว่า แรกเม่ือพระพุทธเจ้า

นิพพานนัน้ ท่านยังเป็นพระเสขบคุคล 

ที่ท่านแสดงว่า เป็นพระโสดาบัน ยัง

มไิด้เป็นพระอรหนัต์ แต่ว่าพระเถระที่

พระมหากสัสปได้เลอืกท�าปฐมสงัคายนา

นั้น องค์อื่น ๆ ล้วนเป็นพระอรหันต์

ทั้งนั้น แต่ท่านเลือกท่านพระอานนท์ 

ทีเ่ข้าร่วมด้วย กเ็พราะเป็นผูท้รงพระธรรม

อันจะขาดเสียมิได้ ก่อนท่ีจะถึงวันท�า

สงัคายนาคร้ังแรก ท่านพระมหากสัสป

จึงได้เตือนพระอานนท์ให้มีความไม่

ประมาท กระท�าความเพียร ท่าน 

พระอานนท์จงึได้กระท�าความเพยีรเป็น

อย่างยิง่ แต่ก็ยงัไม่ได้ไม่ถงึ คราวน้ีท่าน

จึงปรารภว่าจะพัก ก็เริ่มเอนกายลงที่

จะพกั ในประวตัแิสดงว่าท่านได้บรรลุ

อรหัตตมรรคอรหัตตผลในอิริยาบถที่

ก�าลังเอนกายนั้น อันเรียกว่าอยู่ใน

ระหว่าง อิรยิาบถท้ังสี ่ไม่ใช่นอน ไม่ใช่

นั่ง ไม่ใช่ยืน ไม่ใช่เดิน ผู้ปฏิบัติธรรม

ได้พิจารณาเห็นว่า ในขณะที่ท่านเร่ง

ความเพยีร กแ็สดงว่ายงัประกอบด้วย

ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก 

ตัณหาน้ีเองจึงยังก้ันเอาไว้ ยังไม่ให้

บรรล ุแต่ครัน้วางใจลงว่าจะพกัจงึบรรลุ

ขณะที่ปล่อยวางนั้นเองดั่งนี้

 เพราะฉะนัน้ แม้จะมคี�าแสดงว่า ให้

อาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาเสีย แต่ก ็

จะต้องละตัณหาจึงจะบรรลุได้ ฉะนั้น 

จึงควรปฏิบัติไปโดยล�าดับ และเมื่อได้

บ่ายหน้าไปสู่นิพพาน แม้จะยังห่าง

นิพพานเพียงใดก็ตาม ก็ชื่อว่าได้บ่าย

หน้าไปถูกทางแล้ว การเดนิไปทลีะก้าว 

ก็ช่ือว่าได้เป็นการปฏิบัติใกล้นิพพาน

เข้าไปทกุท ีแต่ว่าถ้าบ่ายหน้าไปคนละ

ทางกับนิพพาน การปฏิบัติก็ชื่อว่า

เป็นการปฏิบัติไม่ตรงต่อทางนิพพาน  

ก็จะห่างนิพพานไปทุกทีเช่นเดียวกัน 

และทุก ๆ คน ผู้ปฏิบัติธรรมในพระ-

พทุธศาสนา แม้จะยังไม่ประสงค์นพิพาน

อันเป็นที่สุด แต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะรีบ

บรรลนุพิพานเสีย เพราะว่าอนักเิลสที่

มีอยู่อันเป็นส่วนอาสวะอนุสัยนอนจม

หมักหมมอยู ่ในจิตสันดานของคน 

ทั้งปวงนั้น กล่าวได้ว่ามีอยู่มากมาย

นักหนา จึงได้เรียกว่า ปุถุชนะ หรือ

ปุถุชน คือคนที่มีกิเลสหนาแน่น ถ้า

หากว่าจะเปรียบเทียบก็เหมือนอย่าง

กองใหญ่โตเป็นภูเขาเลากา การปฏบิติั

ธรรมแต่ละครั้ง แม้จะปฏิบัติในระดับ

ทีเ่รยีกว่าเป็นธรรมขัน้สงู สมถะวปัิสสนา 

ก็คล้าย ๆ กับว่าเอาผ้าไปปัดภูเขานั้น

ครัง้หนึง่ ๆ จะท�าให้ภเูขาหนินัน้กร่อน
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ลงไปได้สักเพียงเท่าใด จะปัดสักกี่ที

ภเูขานัน้จะหมด แต่ว่าควรจะกลวักเิลส

จะเพิ่มขึ้น กิเลสจะมากขึ้นมากกว่า 

และทุกคนก็ควรจะปฏิบัติมุ่งนิพพาน 

ดังคติโบราณที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า  

นพิพฺานปจจฺโย โหต ุเมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว

กช็ือ่ว่า ได้ปฏบิตับ่ิายหน้าไปสูน่พิพาน 

เป็นการหันหน้าไปถูกทิศทาง เมื่อหัน

หน้าไปถูกทิศทางแล้ว แม้จะอยู่ห่าง

ไกลเท่าใด การที่ก้าวเดินไปทีละก้าว 

ก็ชื่อว่าใกล้นิพพานดังกล่าวมาข้างต้น

นั้น 

 นกึดถูงึว่าการเดนิทาง เช่นว่าจะมา

วดันี ้กจ็ะต้องบ่ายหน้ามาสูว่ดันี ้ตัง้แต่

ออกจากบ้านจึงจะถึงวัดนี้ได้ จึงจะมา

ประชุมกันอยู่ในที่นี้ได้ ถ้าหากว่าบ่าย

หน้าไปเสยีทางอืน่แล้ว กจ็ะมาถงึวดันี้ 

มาประชุมในท่ีนี่ไม่ได้ ใครท่ีอยู่ใกล้ก็

จะถึงเร็วกว่า ใครที่อยู่ไกลก็จะถึงช้า

กว่า แต่ว่าแม้อยูใ่กล้ ถ้าไม่มาหรอืบ่าย

หน้าไปเสียทางอ่ืน ก็ย่อมมาไม่ถึงอยู่

น้ันเอง แม้จะอยู่ไกลเท่าไร อยู่เมือง

นอกเมืองนาห่างไกลกันเท่าไร เมื่อจะ

มาก็ต้องบ่ายหน้ามาถูกทิศทางแล้ว  

จึงจะมาถึงได้ และก็ต้องถึงได้ในที่สุด 

ฉะนัน้ การตัง้ความปรารถนาเพือ่บรรลุ

นพิพาน ปฏิบัตธิรรมของพระพทุธเจ้า 

จึงเป็นการตัง้ความปรารถนาทีถ่กู แล้ว

ไม่ต้องกลัวว่าจะรีบบรรลุนิพพาน

 ความระลกึถงึนพิพาน อกีอย่างหนึง่ 

การบ่ายหน้าสู่นพิพานนัน้เท่ากบัเป็นการ

หันหลังให้กิเลส คือหันหลังให้ราคะ 

โทสะ โมหะ ให้ตัณหาคือความดิ้นรน

ทะยานอยาก เป็นต้น แต่ถ้าหากว่า

บ่ายหน้าไปในทางตรงกันข้าม ก็ชื่อว่า

บ่ายหน้าไปสูก่เิลสแต่หนัหลงัให้นพิพาน 

เมื่อบ่ายหน้าไปสู่กิเลส ด�าเนินไปตาม

ทางของกิเลส ไปหากิเลส ก็ย่อมจะ

ร้อน ใกล้กิเลสเท่าไหร่ก็ร้อนเท่านั้น 

แต่หากว่าถ้าบ่ายหน้าไปสู ่นิพพาน

เป็นการบ่ายหน้าไปสู่ความเย็น หันหลัง

ให้กิเลส และเมื่อด�าเนินปฏิบัติไปก็จะ

ห่างกิเลสเข้าทุกที ใกล้นิพพานเข้าไป

เท่านัน้ กจ็ะพบความเยน็ยิง่ขึน้ เพราะ

ฉะนั้น การปฏิบัติท่ีหันหลังให้กิเลส  

แต่บ่ายหน้าไปสู่นิพพานอันเป็นความ

เยน็นี ้จึงเป็นไปเพือ่ความสงบระงบัเพือ่

ความสุขเพียงส่วนเดียว แม้จะยังไกล

อยู่ก็ตาม ก็เป็นอันว่าได้มองเห็นแสง

ของความสงบ ความเยน็ ของความสขุ

ขึน้ไปโดยล�าดบั ฉะนัน้ ความระลกึถงึ

นิพพานแม้โดยปริยายดังกล่าวมานี้ก็

จะท�าให้จติใจพบกบัความสงบ ความสขุ 

จะท�าให้เกิดความอุตสาหะ ขวนขวาย

ในการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบยิ่ง ๆ ขึ้น

 ความระลึกถึงนิพพานนับเข้าใน 

อนสุสตข้ิอว่า อปุสมานสุสต ิแม้ว่าจะ

ยงัไม่บรรลุถงึนพิพาน ยงัไม่พบนพิพาน
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ด้วยตนเองว่าเป็นอย่างไร กอ็าจจะระลกึ

ถึงได้ ฉะน้ัน ท่านจึงสอนให้ระลึกถึง 

ถ้าระลึกถึงไม่ได้ ท่านก็จะไม่สอนให้

ระลึกถึง แต่ว่าการระลึกถึงในสิ่งที่

ตนเองยงัไม่ได้ไปถงึ ยงัไม่รู้ไม่เหน็แจ้ง

จริงด้วยตนเองนัน้ กอ็าจท�าได้ด้วยอาศัย

ความรู้ของท่านผู้ที่รู้ที่ได้แสดงสั่งสอน

ไว้ คอืได้อาศัยค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า

ทีเ่ป็นเครือ่งแสดงชีเ้อาไว้ และกพ็จิารณา

ตรองไปตามเหตแุละผล กจ็ะท�าให้พอ

สงัเกตลกัษณะแห่งนพิพานตามท่ีตรสั

แสดงไว้ได้

 อนัการระลกึถงึเรือ่งท่ีตนยงัไม่ได้ไม่

ถึง ไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเองน้ัน ย่อมมี

อยู่เป็นอันมากแก่ทุก ๆ คน ฉะนั้น 

ทกุคนจงึต้องมกีารเรยีนวชิา ตัง้ต้นแต่

เรียนจากมารดาบิดาในฐานะเป็น

บูรพาจารย์ เรียนจากครูอาจารย์สืบ 

ต่อมา ในทางพระศาสนาก็เรียนจาก

พระพุทธเจ้าซ่ึงเป็นผู้ตรัสรู้สิ่งที่เรียน

เหล่านี ้มเีป็นอันมากท่ีนักเรยีนนักศึกษา

ไม่ได้ไม่ถึง ไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเอง แต่

ก็อาจจะพิจารณาตรึกตรองไปตาม

อาการตามลักษณะ ก็จะพอให้บังเกิด

ความเข้าใจได้บ้าง เรือ่งนพิพานท่ีแสดง

มาก็เป็นเช่นนั้น แสดงตามพระธรรม

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ประกอบ

การตรกึตรองพจิารณาไปตามลักษณะ

อาการ อันท�าให้เข้าใจได้โดยลักษณะ

อาการเป็นต้นดังกล่าว

 โมกขธรรม – นิพพาน – วิมุตติ 

อีกอย่างหนึ่ง ท�าให้เข้าใจได้โดยเทียบ

เคยีงกับส่ิงทีม่อียูอ่นัเป็นด้านหน่ึง และ

เทียบเคียงถึงนิพพานอันมีลักษณะอีก

ด้านหนึ่งอันตรงกันข้าม ในข้อนี้พระ-

สมัมาสมัพทุธเจ้าเมือ่เป็นพระโพธสิตัว์

ก็ได้ทรงพิจารณาเทียบเคียงดูแล้ว ดัง

ที่ท่านแสดงว่า พระสิทธัตถราชกุมาร

ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ 

คนตาย และสมณะ ท่ีท่านเรียกว่า 

เทวทูต แสดงโดยบุคลาธิษฐาน ท่าน

ก็แสดงกันว่า เทพยดามาเนรมิตไว้ให้

ทรงเหน็ แต่ว่าจะเป็นเทพยดามาเนรมติ

หรอืว่าจะเป็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย 

เป็นสมณะ ที่เป็นมนุษย์นี่แหละ ได้

ทรงเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และ

สมณะจรงิ ๆ กต็าม ความส�าคญัย่อม

อยู่ที่ว่า เมื่อได้ทรงเห็นแล้ว ได้ทรง

พิจารณาน้อมเข้ามาว่า บุคคลเกิดมา 

ก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ไม่มีใคร

จะพ้นไปได้ แม้พระองค์เองก็ต้องเป็น

เช่นนี ้จะทรงด�ารงอยูใ่นฐานะใดกต็าม 

คอืในฐานะเป็นองค์รชัทายาท หรอืต่อ

ไปจะทรงเป็นพระราชาผูป้กครอง หรอื

แม้จะทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิตาม 

ค�าท�านายที่พราหมณ์ผู้ดูลักษณะได้

ท�านายไว้เมื่อแรกประสูติก็ตาม ก็จะ

ต้องทรงแก่ ทรงเจ็บ ทรงตาย ไม่พ้น

ไปได้ ฉะนั้น จึงได้ทรงเห็นทุกข์ และ
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ทรงปรารถนาที่จะพ้นทุกข์อันเรียกว่า

โมกขธรรม คือทรงปรารถนาโมกขธรรม 

ธรรมเป็นเครือ่งหลดุพ้น โดยตรงกค็อื

ทรงปรารถนาทีจ่ะพ้นทุกข์ พ้นชราทกุข์ 

พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ นั้นเอง และก็

ทรงพิจารณาเห็นว่า เมื่อมีแก่ มีเจ็บ 

มตีาย กจ็ะต้องมไีม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย 

อันตรงกันข้าม ความไม่แก่ ไม่เจ็บ  

ไม่ตาย หรอืธรรมท่ีท�าให้ไม่แก่ ไม่เจบ็ 

ไม่ตายน้ีแหละคอืโมกขธรรม ทรงเหน็

ว่า ธรรมดาของโลกคือของธรรมชาติ 

เมื่อมีมืดก็มีสว่าง มีร้อนก็มีเย็นเป็น

เครื่องแก้กันฉันใด เมื่อมีแก่ มีเจ็บ  

มีตาย ก็ต้องมีไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 

ฉันนั้น นี่แหละคือโมกขธรรม

 ทรงสันนิษฐานโดยเทียบเคียงดังน้ี 

ความระลึกของพระองค์ดั่งนี้ก็เรียกว่า

เป็นอุปสมานสุสต ิระลกึถงึนพิพานอนั

เป็นที่เข้าไปสงบทุกข์ทั้งปวงอย่างหนึ่ง 

แม้จะยงัไม่ได้ไม่ถึง ไม่รูไ้ม่เหน็นิพพาน

อันเรียกว่าโมกขธรรมนั้นก็ตาม แต่ก็

พึงระลึกถึงโดยเทียบเคียงกับสิ่งที่ตรง

กันข้าม แก่ เจ็บ ตายน้ัน ก็รู ้อยู่  

กเ็หน็อยู ่ทรงเหน็แก่ เห็นเจ็บ เหน็ตาย 

นี่แหละคือทรงเห็นเทวทูต แม้จะเคย

เหน็คนแก่ คนเจบ็ คนตายมาก่อนสกั

กี่ครั้งกี่คราวก็ตาม แต่ว่าไม่เห็นด้วย

ตาปัญญาเหมอืนอย่างทีท่รงเหน็ในคราว

ทีจ่ะเสดจ็ออกทรงผนวชนัน้ กย็งัไม่ชือ่

ว่าเหน็เทวทตู แต่เมือ่เหน็แก่ เหน็เจบ็ 

เห็นตาย ด้วยตาปัญญาคอืน้อมเข้ามา

รู้ด้วยปัญญาที่ใจจนเกิดความสังเวช  

นี่แหละคือเห็นเทวทูต จะเป็นเทวดา

เนรมติไว้ข้างนอก หรอืว่าจะเป็นคนแก่ 

คนเจ็บ คนตาย จริง ๆ นั้นไม่ส�าคัญ 

ส�าคญัอยู่ทีว่่าเหน็ทีใ่จด้วยปัญญา เรยีก

ว่าเห็นทกุข์ จงึได้เทยีบเคยีงไปถึงด้าน

ที่ตรงกันข้าม คือ ที่ไม่แก่ ไม่เจ็บ  

ไม่ตายดังกล่าว

 ฉะนั้น แม้ความระลึกถึงได้ดั่งนี้ก็

เป็นอปุสมานสุสตย่ิอมจะเป็นประโยชน์ 

และก็เป็นประโยชน์จริง ๆ เพราะว่า

เป็นเหตุให้พระองค์ทรงละฆราวาส

สมบัติ แม้แต่จักรพรรดิสมบัติทั้งสิ้น 

เสด็จออกทรงผนวช และทรงแสวงหา

โมกขธรรมคอืนพิพานนัน้ จนทรงบรรลุ

ถึงโมกขธรรมในที่สุด ซึ่งโมกขธรรม

นัน้เป็นอมตะ คอืธรรมทีไ่ม่ตาย กล่าว

รวมกันว่า ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย นั้น

เอง แม้ว่าเมือ่ทรงบรรลเุข้าจรงิ ๆ ธรรม

ข้อนี้จะมีลักษณะพิเศษลึกซ้ึงประการ

ใดก็ตาม แต่ว่าก็ย่อมอยู่ในลักษณะท่ี

จะพึงพูดหมายให้เข้าใจกันได้ ก็คือว่า 

ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย หรือที่เรียกว่า

อมตธรรม หรือโมกขธรรมนั่นแหละ 

ถ้าหากว่าไม่ได้ทรงมีอุปสมานุสสติใน

ข้อนี้แล้วก็จะไม่ทรงผนวช เพราะไม่มี

อะไรจะชกัจงูให้เสดจ็ออกทรงผนวชได้ 
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ฉะน้ัน จะว่ายงัไม่ได้ ไม่ถึงแล้วนกึไม่ได้ 

อาจจะนึกได้แม้อาศัยความเทียบเคียง

กับสิ่งที่มีอยู่ไปถึงส่ิงที่ตรงข้าม ดังที่

พระโพธิสัตว์ได้ทรงระลกึถึงนี ้ และใน

ธรรมค�าสั่งสอนของพระองค์ที่แสดง

ลักษณะต่าง ๆ อันจะพึงระลึกตามไป

ได้นั้นก็มีอยู่เป็นอันมาก เป็นต้นว่า  

ได้ทรงแสดงไว้ว่า น�า้ทัง้สิน้ในมหาสมทุร

มีรสเป็นอันเดียวกัน คือมีความเค็ม

เป็นรสฉันใด ธรรมคือค�าสั่งสอนของ

พระองค์ทกุข้อทกุบทกม็รีสเป็นอนัเดยีว 

กนัฉนันัน้ คอืว่ามีวมิตุต ิความหลดุพ้น

เป็นรส ในที่นี้ก็หมายถึงนิพพานนี้เอง

 ฉะนั้น ธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ทุกข้อ

ทกุบท ไม่ว่าจะเป็นขัน้ศลี หรือขัน้สมาธิ 

หรือข้ันปัญญา ขั้นใดขั้นหนึ่งทุกข้อ  

ทกุบท ย่อมมุง่วมิตุตคิอืความหลดุพ้น

จากกิเลสและกองทุกข์ มุ ่งนิพพาน 

ทัง้นัน้ ฉะนัน้ เมือ่ปฏบิตัติามพระธรรม

ค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์ ไม่ว่าจะ

ข้อใดก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพ่ือวิมุตติ 

หรือว่าเพื่อนิพพาน คือเพื่อดับกิเลส

และกองทุกข์ ไม่มีธรรมสักข้อหนึ่งที่

พระพุทธเจ้าจะทรงส่ังสอนให้ปฏิบัติ

เพื่อเพิ่มกิเลสเพิ่มกองทุกข์ มีแต่ตรัส

สอนให้ลดให้ละกเิลสและกองทกุข์ทัง้นัน้ 

เพราะฉะนัน้ ธรรมทกุข้อทกุบทจงึเป็น

ไปเพือ่นพิพาน และผูป้ฏบิตัธิรรมทกุข้อ

ทกุบทกเ็ป็นไปเพ่ือนิพพานเช่นเดยีวกัน 

นี้ในด้านค�าสั่งสอน

 โลกกับทุกข์ ในด้านเทียบเคียง 

ดังกล่าวมาถึงตัวอย่างพระโพธิสัตว์  

ก็อาจที่จะกล่าวเทียบเคียงได้อีกอย่าง

หนึง่ว่า ด้านโลก ด้านทกุข์หรือว่าด้าน

กิเลสนั้น ทุกคนก็อยู่กับโลก อยู่กับ

ทกุข์ อยูก่บักเิลสกย่็อมจะพจิารณารูจ้กั

ว่าโลกเป็นอย่างไร ทุกข์เป็นอย่างไร 

กิเลสเป็นอย่างไร 

 อันโลกนั้น ตามศัพท์แปลว่า สิ่งท่ี

ช�ารุดทรุดโทรม สิ่งใดช�ารุดทรุดโทรม 

สิ่งนั้นเป็นโลก และอีกอย่างหนึ่งค�าว่า

โลกอาจจะแปลว่า ปรากฏหรือสว่าง 

อนัหมายความว่า ความช�ารดุทรดุโทรม

ที่เป็นโลกนั้นไม่ใช่ว่าซ่อนเร้น แต่ว่า

ปรากฏ ไม่ใช่ว่าไม่ปรากฏ มองเห็นได้

แม้ด้วยตา เพราะฉะนัน้ ท่านจงึมีแสดง

ไว้ว่า สิ่งใดเป็นโลก สิ่งนั้นเป็นทุกข์ 

และทุกข์นั้นก็ไม่ใช่มีความหมายแคบ 

คือหมายเฉพาะท่ีเป็นทุกขเวทนา แต่

ว่าหมายถึงทุกข์ทุกอย่าง ทุกข์ทุกสิ่ง  

ท่ีด�ารงอยู่คงท่ีไม่ได้ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไป สิง่ใดทีด่�ารงอยู่ตัง้อยูค่ง

ที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป 

สิ่งนั้นเรียกว่าเป็นทุกข์ 

 เพราะฉะนัน้ โลกกบัทกุข์มลีกัษณะ

เป็นอย่างเดียวกัน และทุก ๆ คนอยู่

ในโลกอยู่กบัทุกข์กย่็อมจะพจิารณามอง

เหน็โลกว่าเป็นอย่างไร เหน็ทกุข์ว่าเป็น

อย่างไร อาจจะมองเหน็ทกุข์เป็นต้นว่า 

ชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ ก็มอง
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เห็นกัน หรือว่าทุกข์ทางใจ จะเป็น 

โสกะปริเทวะ เป็นต้น ก็รู้กันพบกัน 

ความประจวบกบัสิง่ท่ีไม่เป็นทีร่กั หรอื

ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก ก็รู้

กันพบกัน ความปรารถนาไม่ได้สมหวงั 

ต่าง ๆ กพ็บกนั เคยพบความไม่เทีย่ง 

ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ความที่

บงัคบัให้เป็นไปไม่ได้ตามปรารถนา ต้อง

ละสิ่งทั้งปวงอยู่ด้วยกัน เพราะฉะน้ัน

จึงเรียกว่าได้เคยพบเคยประสบโลก 

ประสบทุกข์อยู่ด้วยกัน 

 กเิลสกเ็หมอืนกนั ทกุคนมกีเิลสกร็ู้

กันอยู่ว่า โลภะเป็นอย่างไร โทสะเป็น

อย่างไร โมหะเป็นอย่างไร หรือว่า

ตณัหาความดิน้รนทะยานอยากบงัเกิด

ขึ้นแล้วเป็นอย่างไร เดือดร้อนอย่างไร

ดั่งน้ีเป็นต้นก็รู ้กันอยู่ เพราะฉะนั้น  

ก็พิจารณาโดยเทียบเคียงว่าโลกเป็น

อย่างน้ี ทุกข์เป็นอย่างน้ี กิเลสเป็น 

อย่างนี้ อีกด้านหนึ่งที่ตรงกันข้าม ที่ที่

ไม่มทีกุข์ ไม่มโีลกทีม่ลีกัษณะดัง่กล่าว 

ไม่มกิีเลส ด้วยประการทัง้ปวง นัน่แหละ

คือนิพพาน และมาพิจารณาดูอีกว่า 

ใครคือผู้ที่ประสบโลก ประสบทุกข์  

ใครเป็นผูท้ีม่กีเิลส พจิารณาดตูามความ

จริงและตามค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 

กจ็ะพบว่า จตินีเ้องเป็นสิง่ทีป่ระสบโลก 

ประสบทุกข์ เป็นสิ่งที่เป็นที่อาศัยของ

กิเลสหรือว่ามีกิเลสที่ที่มีโลก มีทุกข์  

มกีเิลส กคื็อจตินีเ้อง และทีท่ีไ่ม่มโีลก 

ไม่มีทุกข์ ไม่มีกิเลส ก็ไม่ใช่ส่ิงอื่นใด  

กค็อืจตินีเ้อง เพราะฉะนัน้ จึงมผีูบ้รรลุ

นพิพานได้คอืจติ เช่นเดียวกบัผู้ทีบ่รรลุ

ทกุข์บรรลุโลก บรรลกุเิลสหรือมกีเิลส

คือจิตนี้เอง และทุกคนก็มีจิตอยู่ด้วย

กนั และจติน้ีตามทีไ่ด้แสดงแล้วว่าตาม

หลักพระพุทธศาสนา สมเดจ็พระบรม-

ศาสดาตรสัว่าจตินีมี้ธรรมชาตปิภสัสร

คือ ผุดผ่อง แต่ว่าเศร้าหมองเพราะ

กิเลสที่จรเข้ามา จึงเรียกว่าอุปกิเลส 

ซึง่ต้องการจะแสดงความหมายว่า กเิลส

นั้นเป็นตัวจรเข้ามา ไม่ใช่เป็นเนื้อหา

ของจิต ดังที่แสดงแล้ว เพราะฉะนั้น 

จึงสามารถปฏิบัติให้วิมุตติ คือให้จิต

พ้นกิเลสได้ จิตท่ีพ้นกิเลสนี่แหละคือ

จติทีบ่รรลนุพิพาน ส้ินกเิลส สิน้ราคะ 

โทสะ โมหะ สิ้นตัณหา นี้แหละคือ

บรรลุนิพพาน

 วัฏฏะ ความวน เม่ือส้ินกเิลสกส้ิ็น

กรรม เม่ือส้ินกรรมกส้ิ็นวบิาก เพราะ

เหตท่ีุยงัมีกเิลสจึงต้องกระท�ากรรมต้อง

ประสบวิบาก นีเ้รยีกว่าวัฏฏะคอืความ

วน เพราะฉะนัน้ ทางพระพทุธศาสนา

จึงได้แสดงถึงสัจจะคือความจริงข้อนี้

 สรุปรวมเข้ามาว่า ทุกคนวนอยู่ใน

วฏัฏะคอืความวน ๓ อย่าง กเิลสวฏัฏะ  

วนคือกิเลส กรรมวัฏฏะ วนคือกรรม 

วปิากวฏัฏะ วนคือวบิาก และความวน
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นีย่้อมมอียูอ่ย่างเดยีวกนั ในอดตีก็เป็น

อย่างนี ้ในปัจจบัุนกเ็ป็นอย่างนี ้ต่อไป

ในอนาคตกจ็ะเป็นอย่างนี ้เหมอืนอย่าง

ล้อรถที่วิ่งไป ล้อรถที่วิ่งไปก็คือหมุน

เป็นวงกลม หมุนไปรอบหน่ึงก็คือว่า 

คบืไปได้ตอนหน่ึงเท่ากับระยะรอบหน่ึง

ของล้อนั้น หมุนไปรอบที่ ๒ ก็ล้ออัน

นั้น รอบที่ ๓ ก็ล้ออันนั้น รอบที่ ๔ 

ก็ล้ออันน้ัน ฉันใดก็ดี ในอดีตจะเกิด

มาสกัก่ีร้อยกีพ่นักีแ่สนกีโ่กฏกิีอ่สงไขย

ชาติก็ตาม ก็วัฏฏะ ๓ กิเลส กรรม 

วิบาก นั่นแหละหมุนไปทีละรอบ ใน

ชีวิตปัจจุบันนี้ ชีวิตอันนี้สมมติว่ารอบ

หนึง่ กว็ฏัฏะ ๓ นี ้ในอนาคตกว็ฏัฏะ 

๓ อันเดียวกันนี้นั้นเอง

 อนมตคัคะ ได้มีพระพทุธภาษติตรสั

ไว้ว่า วัฏฏะหรือสังสารวัฏอันนี้เป็น  

อนมตัคคะ ที่แปลว่า มียอดคือปลาย

ที่ไม่จ�าเป็นจะต้องตามไปรู้ ค�าว่ายอด

หรือปลายนี้ก็หมายความว่า ตั้งต้นมา

เมือ่ไร ทีสั่ตว์บุคคลน้ีเริม่เกดิมาหรอืว่า

เร่ิมวนมา และจะไปลงท้ายเม่ือไรคือ

จะจบสิ้นสุดลงเม่ือใด ไม่จ�าเป็นท่ีจะ

ต้องตามไปรู้ เพราะว่าจะย้อนหลังไป

ในอดตีนานสกัเท่าใด จะคืบไปในอนาคต

นานเท่าใดก็ตาม หลักก็คือว่า วัฏฏะ

ทั้ง ๓ กิเลส กรรม วิบาก อันนี้นี่เอง 

ไม่ใช่อืน่ไกลทีไ่หน จงึไม่จ�าเป็นจะต้อง

ตามไปรูว่้าเกิดมาก่ีชาตแิล้ว และจะไป

เกดิอกีกีช่าต ิรูแ้ล้วกไ็ม่บงัเกดิประโยชน์

อะไร ไม่ท�าให้ส้ินกเิลสและสิน้กองทุกข์

ได้อย่างไร เหมอืนอย่างว่าฝนตกตัง้แต่

ต้นมากีค่รัง้ทีไ่หนบ้าง ในอนาคตข้างหน้า 

ฝนจะตกอกีกีค่รัง้ทีไ่หนบ้าง ไม่จ�าเป็น

ที่จะต้องไปรู้ แต่ข้อที่ควรรู้นั้นก็คือรู้

เหตุและผล รู้เหตุและผลว่า ฝนตก

เพราะอะไร ดงัทีเ่มือ่ครัง้โบราณกแ็สดง

ว่าเทวดาให้ฝน ในปัจจุบันผู ้รู ้ทาง

วิทยาการรู้เหตุที่ฝนตกว่าเป็นอย่าง 

นั้น ๆ และเมื่อจับเหตุและผลแล้ว  

ฝนจะตกมาในอดีตนานเท่าใดก็ตาม 

จะตกในอนาคตอีกเท่าใดก็ตาม ก็อยู่

ในเหตุผลอันเดียวกันนี้ และเม่ือจับ

เหตุผลอันนี้ได้แล้ว สมมติว่าต้องการ

จะให้ฝนตก ถ้าท�าได้ กส็ร้างเหตขุึน้ให้

ฝนตก ก็อาจจะท�าให้ฝนตกได้ด่ังนี้ 

เพราะฉะน้ัน จงึไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องตาม

ไปรูร้ายละเอียดต่าง ๆ แต่ว่าให้รูห้ลกั

ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ได้พบหลัก

สัจจะคอืความจรงิ สรปุเข้าในหลกัของ

วัฏฏะทั้ง ๓ กิเลสวัฏฏะ กรรมวัฏฏะ 

และวิปากวัฏฏะดังกล่าว

 เมือ่มกีเิลส กเิลสก็เป็นเหตใุห้ท�ากรรม 

กรรมก็เป็นผลของกิเลส และกรรม 

กเ็ป็นเหต ุส่งวบิากคือผล วบิากคอืผล

นั้นเล่าก็เป็นผลของกรรม และวิบาก 

ก็เป็นเหตุก่อกิเลสอีก เพราะฉะนั้น 

กเิลส กรรม วิบาก จงึวนกันเป็นวงกลม 
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เหมอืนอย่างล้อท่ีมีอยู ่๓ ซ่ี กห็มุนไป

อย่างนี้นี่แหละ ทั้งในอดีต ในอนาคต 

ในปัจจุบันดงักล่าวมาแล้ว เมือ่พระพุทธเจ้า

ได้ตรสัรูพ้บหลักอันนีแ้ล้ว ความตรสัรู้

ของพระองค์เป็นรู้แจ่มแจ้งสว่างโพลง

ข้ึน ซึง่ตามหลกัพระพทุธศาสนาแสดง

ว่า อวชิชาคอืความไม่รูเ้ป็นต้นเหตุของ

กิเลสทัง้หมด ส่วนวชิชา คือความรูน้ัน้

เมื่อบังเกิดขึ้น อวิชชาคือความไม่รู ้

ก็ดับหายไป เหมือนเม่ือความสว่าง

บังเกิดขึ้น ความมืดก็ดับหายไป 

 เพราะฉะนัน้ กิเลสทัง้ปวงจึงดบั โลภ 

โกรธ หลง หรอืโลภะ โทสะ โมหะดบั 

ตัณหาดับ กิเลสดับก็เป็นอันหักวัฏฏะ 

คือหกัซ่ีของวฏัฏะอนัเป็นซีส่�าคญั เมือ่

หักซี่ของวัฏฏะคือกิเลสเสียได้ กรรม 

ก็ดับ วิบากก็ดับ น่ีแหละคือนิพพาน 

หรอืว่าโมกขธรรม หรอืวมิตุตท่ีิได้ทรง

พบและกท็รงแสดงธรรมนีส้ัง่สอนชีแ้จง

ทีจ่ะให้เข้าใจถงึสจัจะคอืความจรงิอนันี้ 

วางหลักอริยสัจจ์ ๔ วางหลักปฏิจจ- 

สมปุบาท วางหลักวัฏฏะ ๓ และหลัก 

อืน่ ๆ รวมความว่า ธรรมปฏบัิตทิัง้สิน้

นั้น เป็นไปเพื่อปฏิบัติหักวัฏฏะทั้ง ๓  

น้ีทัง้น้ัน ตัง้แต่ในเบือ้งต้น และเป็นไป

เพื่อหักตั้งแต่อย่างหยาบ จนถึงอย่าง

ละเอียด และเมื่อหักได้สิ้นเชิงแล้ว  

กเ็ป็นอนัว่าจตินีบ้รรลถุงึความสิน้กเิลส 

สิ้นกรรม สิ้นวิบาก เป็นภูมิชั้นแห่ง

นพิพานอนัเป็นทีส่ดุแห่งพระพทุธศาสนา

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

 โลกุตตระ จิตทุกคนสามารถจะ 

บรรลุถึงภาวะดังกล่าวได้เมื่อปฏิบัติใน

มรรคมอีงค์ ๘ หรือศลี สมาธ ิปัญญา

ถงึที ่และเมือ่ปฏิบัตไิป ๆ กใ็กล้นพิพาน

เข้าไปเอง ใครจะอยากถงึนพิพานหรือ

ไม่อยากถึงนิพพานก็จะต้องถึง แต่ว่า

ถ้าขัน้ของการปฏิบตัยิงัไม่เข้าไปถึงฐานะ

ถงึขัน้ จะอยากเท่าไรกถึ็งไม่ได้ ไม่อยาก

ก็ไม่ถึง อยากก็ไม่ถึง เพราะฉะนั้น  

ความบรรลุนิพพานนั้นจึงมิได้เกิดจาก

ความอยากหรือความไม่อยาก แต่เกดิ

จากการปฏิบัติไปโดยล�าดับ และเม่ือ

เข้าขัน้แล้วกบ็รรลเุอง เป็นสถานทีเ่ป็น

สภาพธรรมทีต่รงกนัข้ามกบัภาวะทีเ่ป็น

โลก ที่เป็นทุกข์ ที่เป็นกิเลสดังกล่าว 

จิตอันนี้ของทุก ๆ คนสามารถบรรล ุ

ถึงได้ เม่ือจิตอันนี้มีกิเลส ก็สามารถ

ท�าให้กิเลสสิ้นไปได้ เมื่อจิตอันนี้อยู่ 

กบัทุกข์ กส็ามารถท�าให้ส้ินทุกข์ได้ เม่ือ

จติอนันีเ้กีย่วกบัโลก กส็ามารถให้บรรลุ 

โลกุตตระคือพ้นโลกได้

 นพิพานแม้ว่าจะหมายถึงธรรมทีพ่งึ

บรรลสูุงสุดในพระพุทธศาสนา อนัอาจ

จะเข้าใจว่าเป็นธรรมสุดเอื้อม แต่เมื่อ

พิจารณาดูให้ดีแล้วก็เห็นว่า จ�าเป็นที่

จะต้องมจีดุมุง่หมายในการปฏบิตัธิรรม 

และจดุมุง่หมายสูงสุดในพระพทุธศาสนา
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นัน้กค็อื นพิพาน อันเป็นธรรมสิน้กเิลส 

สิ้นกองทุกข์ท้ังสิ้น เม่ือมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อบรรลุถึงภูมิธรรมอันสูงสุดนี้ การ

ปฏิบัติแม้จะเป็นข้ันเบ้ืองต้นเบื้องต�่า 

ก็เป็นการปฏิบตัท่ีิบ่ายหน้าไปสูน่พิพาน

นั้น ดังที่เรียกว่า เอียงเทลุ่มลาดไปสู่

นพิพานนัน้เป็นอย่างเดยีวกนั และแม้ว่า

จะยังไม่ได้ไม่ถึงก็พึงระลึกถึงได้ และ

ตั้งอธิษฐานจิตเพื่อบรรลุได้ ดังที่ได้

กล่าวแล้วว่า แม้แต่โบราณกาลมาท่าน

กน็ยิมอธษิฐานในใจเมือ่ได้บ�าเพญ็กศุล 

หรอืปฏบิติัธรรมว่า นพิพฺานปจฺจโย โหตุ  

จงเป็นปัจจัยเพื่อบรรลุนิพพานหรือจง

เป็นปัจจัยแห่งนิพพาน ดังนี้ และแม้

บรรดาท่านที่ได้บรรลุถึงนิพพานแล้ว 

ก่อนแต่บรรลุก็จะต้องตั้งอธิษฐานจิต

เพื่อนิพพานด้วยกันท้ังน้ัน จึงจะเป็น

เหตุให้ปฏิบัติในปฏิปทา คือข้อปฏิบัติ

หรอืทางปฏบิตัเิพ่ือบรรลถุงึนพิพานดงั

ที่ได้มีแสดงถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่า 

เป็นผูท้ีใ่คร ๆ ไม่พงึต�าหนติเิตยีนโจท

ประท้วงได้ ๓ ประการ คือ

 ๑. พระตถาคตพทุธเจ้าทรงเป็นผูมี้

ธรรมอนักล่าวดแีล้ว อนัสมณพราหมณ์

หรอืเทพยดา มาร พรหม ไม่พึงทกัท้วง

โดยธรรมได้ว่า พระองค์มไิด้มธีรรมอนั

กล่าวดีแล้ว

 ๒. พระตถาคตพุทธเจ้าทรงบญัญัติ

แสดงปฏิปทา ทางปฏบิตัหิรอืข้อปฏบิตัิ

ให้ถึงนพิพานแก่สาวกท้ังหลายแล้วโดย

ประการทีส่าวกทัง้หลายปฏบิตัแิล้ว กจ็ะ

พงึกระท�าให้แจ้ง เพราะรูย้ิง่เองแล้วใน

ทิฏฐธรรม คอืในปัจจบุนั ซึง่เจโตวิมุตติ 

ความหลดุพ้นด้วยใจ ปัญญาวมิตุตคิวาม

หลดุพ้นด้วยปัญญา อนัไม่มอีาสวะคอื

กิเลสซึง่นอนจมหมกัหมมอยู ่เพราะสิน้

อาสวะท้ังหลายยบัยัง้อยู ่สมณพราหมณ์

หรอืเทพยดา มาร พรหม ไม่พึงต�าหนิ

โจทประท้วงโดยธรรมในปฏิปทาให้ถึง

นิพพานที่ทรงบัญญัติแสดงดีแล้วนั้น 

 และ ๓. พระตถาคตพทุธเจ้าได้ทรง

มีบริษัทแห่งสาวกมิใช่ร้อยเดียว คือ

จ�านวนมาก ซึ่งปฏิบัติตามปฏิปทาให้

บรรลุถึงนิพพานนั้น ก็กระท�าให้แจ้ง

วิมุตติ ความหลุดพ้นเพราะสิ้นอาสวะ

ท้ังหลาย ไม่มีสมณพราหมณ์หรือ

เทพยดา มาร พรหม จะพงึต�าหนโิจท

ประท้วงได้แม้ในข้อนี้

 ฉะนั้น พระองค์จึงไม่ทรงมองเห็น

เครือ่งกาหมายอนัแสดงว่าบกพร่องผดิ

พลาด ซึง่เมือ่พระองค์ไม่ทรงเหน็เครือ่ง

กาหมายนี้ก็ทรงบรรลุถึงความเกษม 

ความไม่กลวั และความกล้าหาญ ดงันี้

นีเ้ป็นพระพทุธคณุ คอืคณุของพระพทุธเจ้า

อันแสดงว่า ได้ทรงแสดงปฏิปทาให้

บรรลถึุงนพิพาน และกไ็ด้มบีรษิทัแห่ง

สาวกปฏิบัติแล้วบรรลุถึงนิพพานมิใช่
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ร้อยเดียว หมายความว่า มีจ�านวนมาก

ดัง่นี ้ฉะนัน้ แม้ว่าจะยงัไม่ได้ไปถงึ แต่

เมื่อตั้งอธิษฐานจิตไว้และปฏิบัติธรรม

กชื็อ่ว่าเป็นการปฏิบตัติรงต่อธรรมเป็น

ที่พ้นกิเลสและกองทุกข์ คือนิพพาน 

อันเป็นธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

และดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า แม้แต่

ท่านที่บรรลุแล้ว ก่อนที่จะบรรลุก็จะ

ต้องอธษิฐานจติให้บรรลทุัง้นัน้ กแ็ปล

ว่า มอีนสุสต ิคือความระลกึถงึนพิพาน

เป็นเบื้องหน้า เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงน้อม 

น�าให้มีการปฏิบัติ และก็ได้กล่าวแล้ว

เช่นเดยีวกนัว่า ไม่ต้องกลวัว่าจะบรรลุ

ถึงนิพพานเร็ว เพราะว่าอันอาสวกิเลส 

กเิลสทีน่อนจมหมกัหมมอยูใ่นจติสนัดาน

นี้มากมายนักอย่างเป็นกองโต อย่าง

ภูเขาใหญ่ การปฏิบตัธิรรมครัง้หนึง่ ๆ 

ก็คล้าย ๆ กับน�าผ้าไปปัดภูเขาใหญ่นี ้

ทีหน่ึง ๆ จะท�าให้ภูเขาสึกกร่อนไป 

สักเท่าใด ฉะนั้น แม้จะมีจิตอธิษฐาน

ให้บรรลนุพิพาน ปฏบิตัธิรรมกไ็ม่ต้อง

กลัวว่า จะบรรลุนิพพานเร็ว ข้อที่ควร

กลวันัน้กค็อืจะบรรลชุ้า ต้องท่องเทีย่ว

วนเวียนไปในสังสารวัฏตลอดกาล 

ยืดยาวนาน

 สัลเลขปฏิบัต ิในต่อไปนีจ้ะได้แสดง

ถึงข้ันธรรม เพื่อท่ีจะให้มีความเข้าใจ

ถึงภูมิธรรมที่พึงบรรลุในการปฏิบัติ

ธรรมตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

อนัผูป้ฏบิตัพิงึบรรลไุด้ การปฏบิตัธิรรม

นัน้เบือ้งต้น ต้องท�าความเข้าใจไว้ก่อน

ว่า โดยตรงเพื่อขัดเกลากิเลสในจิต 

อันเรียกว่า สัลเลขธรรม ธรรมเป็น

เครือ่งขดัเกลากเิลสในจติ หรือสัลเลข-

ปฏิบัติ การปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส 

ในจติ จตินีส้ามารถปฏบิตัขิดัเกลากเิลส

ออกได้ เพราะว่าจติเป็นธรรมชาตปิภสัสร

คือผุดผ่อง จิตเป็นวิญญาณธาตุ คือ 

ธาตุรู ้คือรูอ้ะไรได้ แต่ว่าจิตนีถู้กอุปกเิลส 

คอืเครือ่งเศร้าหมองท่ีจรเข้ามา มาท�าให้

เศร้าหมองไป เครือ่งเศร้าหมองของจติ

นีเ้รยีกกนัเป็นค�ากลาง ๆ ทัว่ไปว่า กิเลส

ที่แปลว่าเครื่องเศร้าหมอง หมายถึง

เครื่องเศร้าหมองของจิตทุกอย่าง จะ

เป็นราคะ โทสะ โมหะ จะเป็นอวิชชา 

ตัณหา อุปาทาน หรือจะเป็นกิเลสข้อ

ใดข้อหนึ่งที่แสดงไว้ ก็รวมอยู่ในค�าว่า

กเิลส คอืเครือ่งเศร้าหมองทัง้นัน้ และ

ส�าหรบัในทีน่ีมี้ค�าว่าอปุเตมิหน้าเข้าไป

ว่า อุปกิเลสนั้น ก็เพื่อที่จะชี้แจงแสดง

ว่า กเิลสนัน้เป็นเครือ่งทีจ่รเข้ามาสู่จติ 

หรือจรเข้าไปในจิต อุปแปลว่าเข้ามา

หรือแปลว่าเข้าไป 

 ค�านีจ้งึบ่งความว่ากิเลสนัน้ไม่ใช่เป็น

เนื้อแท้ของจิต แต่เป็นส่ิงที่จรเข้ามา

หรือเข้าไปสู ่จิต เหมือนอย่างเป็น

อาคันตุกะ คือเป็นแขกผู้จรมาอาศัย

ไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้าน ถ้าหากว่ากิเลส
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เป็นเนือ้แท้ของจิต หรอืเป็นตวัเจ้าของ

บ้านก็ไม่อาจจะขัดเกลาหรือช�าระล้าง

ได้ แต่เพราะเป็นอุปกิเลส เป็นเครื่อง

ทีจ่รเข้ามาดัง่น้ัน จงึช�าระล้างได้ ขดัเกลา

ได้ ต้องการแสดงความหมายดั่งนี้ จึง

เตมิค�าว่าอุปเข้าไป ส�าหรบัในพระพุทธ-

ภาษติซึง่แสดงถงึความทีก่เิลสเป็นเคร่ือง

จรเข้ามานั้น และกิเลสที่จรเข้ามานี้ 

เมื่อมานอนจมหมักหมมอยู่ในจิต จน

เรียกว่าเป็นเครื่องหมักหมมมีชื่อว่า 

อาสวะ เป็นเครือ่งนอนจมมีชือ่ว่าอนสุยั 

เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงคล้าย ๆ กับว่า เป็น

ตัวประจ�าอยู่ในจิตอย่างถาวร เป็นตัว

ทีย่ดึครองอยู่ในจิตอย่างถาวร อันท่ีจรงิ 

อาสวานสัุยกค็ล้าย ๆ อย่างน้ัน อยู่กับ

จิตมานาน ไม่รู้ว่านานเท่าใด และก็

พอกพนูให้มากขึน้ได้ ในเมือ่ไม่มปีฏบิตัิ

ธรรมเป็นเครื่องขัดเกลา แต่ว่าปฏิบัติ

ในทางพอกพนูส่งเสรมิอาสวกเิลส หรอื

อนสุยักเิลสนี ้กเ็พิม่พนูมากขึน้ได้ แต่

ในทางตรงกันข้าม เม่ือปฏิบัติในด้าน

ขดัเกลากท็�าให้อาสวานสุยันีน้้อยลงไป

ได้ และการปฏิบัติเป็นเครื่องขัดเกลา

นัน้กค็อืค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าทุก

ข้อทุกบท อันรวมเข้าคือศีล สมาธิ 

ปัญญา

 ธรรมแม้ว่าจะแสดงในชื่ออย่างอ่ืน 

ก็รวมเข้าใน ๓ ข้อนี้ คือ ศีล สมาธิ 

ปัญญาทั้งหมดหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง

รวมเข้าในพระโอวาทท่ีเป็นตวัปาติโมกข์ 

คอืเป็นหวัข้อเป็นประธาน ๓ ประการ 

คือ ละบาปทั้งปวง ๑ ท�ากุศลให้ถึง

พร้อม ๑ ช�าระจิตของตนให้ผ่องใส  

๑ ดั่งนี้ธรรมค�าส่ังสอนทั้งปวงนี้ย่อม

เป็นไปเพื่อขัดเกลาอาสวกิเลสทั้งนั้น 

เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธภาษิต

ตรัสไว้ดังที่ได้เคยกล่าวแล้วว่า ธรรม

ทั้งปวงนั้นมีวิมุตติ คือความหลุดพ้น

เป็นรสเหมอืนกนัหมด เหมอืนอย่างน�า้

ในมหาสมุทรทั้งหมดมีรสเค็มเป็นรส

เหมือนกันหมดฉะนั้น เพราะฉะนั้น 

เมือ่ปฏบิตัขิดัเกลาไป ในทีส่ดุจตินีก้จ็ะ

วมิตุตหิลดุพ้นจากอาสวกเิลสทัง้หลาย 

เม่ือวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวกิเลสท้ัง

หลาย กบ็รรลุนพิพานอันเป็นธรรมเป็น

ที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น ดังนี้

 เพราะฉะนั้น ตามหลักพระพุทธ-

ศาสนาดังกล่าวมานี ้บคุคลจงึสามารถ

ขัดเกลาจิตใจของตนให้วิมุตติหลุดพ้น

จากกเิลสทัง้หมด บรรลถุงึนพิพานอนั

เป็นธรรมทีส้ิ่นกเิลสและกองทกุข์ทัง้ส้ิน

ได้ และเมื่อจิตมีกิเลสได้ จิตนี้ก็พ้น

กิเลสได้ อันนี้ย่อมเป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้ 

เมื่อมีความเข้าใจให้ถูกต้องตามหลัก

พระพทุธศาสนาดงันีแ้ล้ว กจ็ะเข้าใจว่า

สามารถปฏบิตัใิห้บรรลนุพิพานได้ มิใช่

ว่าไม่สามารถจะปฏบิตัไิด้ เท่ากบัอาการ

ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้ ๓ อย่าง 

คือ
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 ๑. ทรงสั่งสอนเพื่อรู้ยิ่งเห็นจริงใน

ธรรมที่ควรรู้ควรเห็น

 ๒. ทรงสั่งสอนมีเหตุอันอาจตรอง

ตามให้เห็นจริงได้ และ

 ๓. ทรงสัง่สอนมีปาฏิหาริย์ ผูป้ฏิบตัิ

ย่อมได้รบัผลตามสมควรแก่ความปฏิบตัิ

 เพราะฉะนัน้ เมือ่ทรงบญัญตัแิสดง

ปฏปิทาให้ถงึนพิพานไว้ ปฏปิทาทีท่รง

บัญญัติแสดงนั้น จึงรู้ได้เข้าใจได้ และ

มีเหตุที่จะตรองตามให้เห็นจริงได้ ทั้ง

เม่ือปฏิบัติแล้วก็บรรลุได้ตามสมควร

แก่ความปฏิบัติ น้ีคือปาฏิหาริย์ของ

ธรรม อันหมายความว่าบรรลุผลได้

ตามสมควรแก่ความปฏิบัติจริง ไม่ใช่

บรรลไุม่ได้ ดงัท่ีปรากฏว่ามีผูบ้รรลุมิใช่

ร้อยเดียว คือเป็นจ�านวนมากดังแสดง

ในพระพทุธคณุดงักล่าวข้างต้นนัน้ และ

ในการปฏิบัติขัดเกลาเพื่อบรรลุวิมุตติ

คือความหลดุพ้นดงักล่าวนัน้ กพ็งึเข้าใจ

ขัน้อันเป็นตวัเหตุตวัผลของการปฏิบัติ

โดยสังเขปดังนี้ว่า ในการปฏิบัติตั้งแต่

ขั้นเบ้ืองต้นดังท่ีเราท้ังหลายได้ปฏิบัติ

กนัอยูเ่รยีกว่า เป็นการปฏบิตัขิดัเกลา

ไปโดยล�าดับ และขัดเกลาได้ คราวนี้

ตามหลักทีม่แีสดงไว้ทางพระพทุธศาสนา 

เมื่อยังละกิเลสไม่ได้เด็ดขาดบางส่วน

หรือสิ้นเชิง ก็ชื่อว่ายังอยู่ในภูมิของ

ปุถุชนหรือกัลยาณชน อันเรียกว่า

เป็นการปฏิบัติเข้าขั้นอริยภูมิ ภูมิของ

พระอริยะหรอือรยิชน ชนหรือบุคคลผู้

เป็นอริยะ ดั่งนี้

 มรรค ผล นิพพาน ในขั้นที่จะละ

กิเลสได้เด็ดขาดบางส่วนหรือส้ินเชิงนี้ 

ตามหลักทางพระพุทธศาสนาแบ่งชั้น

ไว้เป็น มรรค ผล นิพพาน 

 มรรคนัน้ตามศัพท์แปลว่า ทาง หมาย

ถึงเหตุคือธรรมปฏิบัติที่เป็นส่วนเหตุ 

อนัเป็นเหตลุะกเิลสได้เดด็ขาดบางส่วน

หรือสิ้นเชิง เรียกว่า มรรค

 ความละกิเลสได้เด็ดขาดบางส่วน

หรือส้ินเชิงอันเป็นผลของมรรคนั้น 

เรียกว่า ผล

 ภูมิธรรมอันสูงกว่ามรรคผลขึ้นไป

อีกขั้นหน่ึงอันเป็นขั้นที่ สุดเรียกว่า 

นิพพาน

 รวมเป็นมรรค ผล นิพพาน

 สังขตธรรม อสังขตธรรม คราวนี้

ท่านมีอปุมาแสดงไว้ว่า กเิลสนัน้เปรยีบ

เหมอืนโรค มรรคนัน้เปรยีบเหมอืนยา

ส�าหรับแก้โรค เยียวยาโรค ผลนั้น

เหมอืนอย่างความหายโรค เพราะเหตุ

ทีใ่ช้ยาบ�าบดัโรคได้ นพิพานนัน้เหมอืน

อย่างภาวะของร่างกายทีก่ลบัมอีนามยั 

คอืมคีวามไม่มโีรค มสุีขภาพอนัด ีและ

ตามหลักพระพุทธศาสนาแสดงว่า

มรรคผลนั้นเป็นสังขตธรรม คือธรรม

ทีป่ฏบิตัปิรงุแต่งให้บงัเกดิมข้ึีน นพิพาน

เป็นอสงัขตธรรม ธรรมทีไ่ม่ต้องปฏบิตัิ
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ปรุงแต่งให้มีขึ้น ฉะน้ัน มรรคผลจึง

ต้องปฏิบัติ คือปฏิบัติในมรรค ปฏิบัติ

ในศลี ปฏบัิตใินสมาธ ิปฏิบตัใินปัญญา 

ไม่ปฏบิตัจิะให้เป็นศีล เป็นสมาธ ิเป็น

ปัญญาข้ึนมานัน้ไม่ได้ ต้องมีการปฏิบตัิ

ให้เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญาขึ้น 

และเมื่อปฏิบัติให้เป็นมรรคขึ้นมา ผล

ของมรรคนับว่าเป็นสังขตธรรมด้วย 

เพราะย่อมรวมอยู่ในเรื่องของการปรุง

แต่งเหมือนกัน ก็เหมือนอย่างการใช้

ยาเยียวยาโรค ก็ต้องมีการท�ายาต้อง

มกีารบริโภคยา และยากก็�าจดัโรค โรค

กห็าย กลายเป็นไม่มโีรค การเยียวยา

เทียบกับมรรค และความหายโรคก็

เทยีบกบัผล ฉะน้ัน จงึเป็นสงัขตธรรม 

เพราะต้องปรุงแต่งคือต้องท�า แต่ว่า

ความที่ร่างกายมีสุขภาพอนามัยไม่มี

โรคนัน้ ไม่ใช่เป็นเรือ่งของการปรงุแต่ง

ดงักล่าว เพราะไม่มโีรคจะต้องเยียวยา 

เมือ่ไม่มโีรคจะต้องเยยีวยา กไ็ม่ต้องมี

ความหายโรค ฉะน้ัน ความไม่มีโรค

จงึเทยีบกับนิพพาน ซึง่เป็นอสงัขตธรรม 

ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุง

 ยงัมอุีปมาอีกอย่างหนึง่ซึง่จะพงึเหน็

ได้ชัด เหมือนอย่างว่าการมาสู ่ที่นี ้ 

การมานั้นก็ต้องอาศัยพาหนะหรือว่า

เดนิมาจึงมาถงึ การมาโดยอาศยัพาหนะ

หรือว่าเดินมาน้ันก็เหมือนอย่างเป็น

มรรค การถงึทีน่ีก้เ็หมอืนอย่างเป็นผล 

ส่วนทีน่ีเ้องนัน้เป็นท่ีถึง เปรยีบเสมอืน

อย่างว่าเป็นนิพพาน ฉะนั้น การมา

และการถงึจงึเป็นสงัขตธรรมซึง่ผูป้ฏบิตัิ

ต้องปรุงแต่ง แต่ว่าที่นี้ซ่ึงเป็นที่มาถึง

นัน้ผูป้ฏบิตัไิม่ได้ปรงุไม่ได้แต่ง จะกล่าว

ว่าเป็นท่ีมีอยู่ก็ได้ เหมือนอย่างเป็น

นพิพาน เพราะฉะนัน้ มรรคผลจงึเป็น

สงัขตธรรม มเีกดิมดีบั แต่นพิพานนัน้

เป็นอสังขตธรรม ไม่เกดิไม่ดบัเหมือน

อย่างการมาถึงท่ีนี้ การมานั้นเม่ือมา

จนถึง มาถึงกริยิาท่ีมากเ็ป็นอนัว่าดบัไป 

หายไปและเมื่อมาถึงแล้ว การถึงนั้น 

กเ็ป็นอนัว่าดบัไปหายไปเหมอืนกนั จงึ

ด�ารงอยู่ แต่ความที่ตั้งอยู่ด�ารงอยู่ที่ที ่

ถงึนี ้คอืด�ารงอยูห่รอืต้ังอยูใ่นทีท่ีถ่งึเช่น

ในทีน่ี ้กเ็หมอืนอย่างการบรรลนุพิพาน 

หรอืตัง้อยูใ่นทีท่ีเ่รยีกว่านพิพาน อนัเป็น

ธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์นั้น

 เพราะฉะนัน้ จงึพงึเข้าใจเรือ่งมรรค 

ผล นิพพาน ดั่งนี้ และเมื่อแสดงให้

พิสดารออกไป ท่านก็แยกออกเป็น

มรรค ๔ หมวดผล ๔ และนิพพานก็

อาจจะเป็น ๔ แต่ท่านนบัเป็นหนึง่รวม

เรียกว่า โลกุตตรธรรม ๙ คือธรรมที่

เหนือโลก ๙ ประการ ดังนี้

 นพิพาน วิราคะ ศัพท์ธรรมทีห่มาย

ถึงความหลุดพ้นจากกเิลสและกองทุกข์

หรือกล่าวรวม ๆ ว่า หมายถึง มรรค 

ผล นพิพานนี ้ย่อมมใีช้อยู่เป็นอนัมาก 
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เช่นค�าว่า วิมุตติ วิราคะ นิพพาน  

ค�าว่าวมิตุตแิละนพิพานนัน้เรยีกถงึอยู ่

บ่อย ๆ และก็ใช้ปนกันไปอยู่ ค�าว่า

วริาคะนัน้ในภาษาไทยไม่ค่อยได้ใช้เรยีก

กันนัก แต่ว่าในพระสูตรทั้งหลายใช้ 

ค�าว่า วิราคะ อันหมายถึงมรรค ผล 

นิพพาน อยู่เป็นอันมาก และค�าว่า

วิราคะนี้ก็ใช้หมายถึงธรรมขั้นนี้ใน 

พระสูตรอันส�าคัญหรือในท่ีอันส�าคัญ

อยู่เนือง ๆ เพราะฉะนั้น จึงควรท�า 

ความรู้เรื่องศัพท์แสงที่ใช้ตามสมควร

 ในเบื้องต้นก็พึงเข้าใจธรรมอันเป็น

โลกุตตรธรรม ซ่ึงแปลว่าธรรมท่ีอยู่

เหนือโลกหรือพ้นโลก อันหมายถึงที่

พ้นทกุข์ คือ มรรค ผล นิพพาน เป็น

หลักส�าคัญไว้ก่อน 

 ค�าว่า วิราคะ แปลว่าสิ้นกิเลสเป็น

เครื่องย้อมใจ หรือว่าสิ้นความติดใจ

ยินดี สิ้นความก�าหนัดพอใจ ส�าหรับ

ค�าแปลท่ีอิงพยัญชนะคือถ้อยค�า ก็ได้

แก่สิ้นกิเลสเป็นเครื่องย้อมใจ เพราะ

ค�าว่าราคะนั้นมาจากธาตุศัพท์ที่ใช้

ส�าหรับวัตถุว่า ย้อม หรือเคร่ืองย้อม 

หมายถึงสีส�าหรับย้อมผ้า หรือเป็น

เครื่องย้อมผ้า เมื่อมาใช้ทางจิตใจ จึง

น�าค�านีม้าใช้เรยีกถงึเครือ่งย้อมใจ คอื

ย้อมใจให้ยินดีให้ติด ฉะนั้น นอกจาก

จะแปลว่าเคร่ืองย้อมใจ ก็อาจจะแปล

ว่าตดิใจได้ด้วย เหมือนอย่างสท่ีีใช้ย้อม

ผ้า สีนัน้กต็ดิผ้าท�าให้ผ้ามสีีเป็นต่าง ๆ 

เครื่องย้อมใจก็เช่นเดียวกันก็ท�าให้ใจ

เป็นสี และสีที่ส�าคัญก็คือความยินดี 

นั้นเอง ฉะนั้น จึงแปลว่าติดใจได้ด้วย 

คือเป็นเครื่องติด เป็นเครื่องย้อมหรือ

เป็นเครื่องท�าให้ติดใจ คราวนี้ วิราคะ 

กห็มายถึง ส้ินเครือ่งย้อมใจ ส้ินเครือ่ง

ติดใจดังกล่าวนั้น

 วิราคะนี้อาจจะหมายถึงมรรคก็ได ้

หมายถงึผลกไ็ด้ หมายถงึนพิพานกไ็ด้  

ถ้าหมายถึงมรรค แปลว่าเป็นเครื่อง

ท�าให้ส้ินกิเลสเป็นเครื่องย้อมใจ หรือ

เป็นเครื่องท�าให้สิ้นกิเลสที่ท�าให้ติดใจ

ยินดี หมายถึงผลก็แปลว่า ความส้ิน

กเิลสเป็นเคร่ืองย้อมใจ ความส้ินกเิลส

เป็นเครื่องติดใจ ถ้าหมายถึงนิพพาน 

ก็แปลว่า เป็นที่สิ้นกิเลสเป็นเครื่อง

ย้อมใจ เป็นทีส่ิน้กเิลสเป็นเครือ่งตดิใจ 

ท่านสอนให้แปลดั่งนี้ส�าหรับธรรมที่ใช้

หมายถึงมรรค ผล นิพพาน คือถ้า

หมายถงึมรรค แปลว่าเป็นเครือ่ง หรอื

เป็นเหต ุเพราะมรรคเป็นเหต ุถ้าหมาย

ถึงผลแปลว่า ความ ถ้าหมายถึงนพิพาน

แปลว่าเป็นท่ี ฉะนั้น เมื่อแปลว่าเป็น

เครื่องหรือเป็นเหตุก็เป็นมรรค เป็น

ความสิน้กเิลสกเ็ป็นผล เป็นทีส่ิน้กเิลส

ก็เป็นนิพพาน ดั่งนี้ 

 ในทีบ่างแห่ง วริาคะ หมายถึง มรรค 

ดังที่แสดงว่า เห็นด้วยสัมมัปปัญญา 
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คอืปัญญาชอบตามเป็นจริง ย่อมหน่าย 

เพราะหน่าย ย่อมเป็นวิราคะ คือสิ้น

ตดิสิน้ยนิด ีเพราะวริาคะสิน้ตดิสิน้ยนิดี

ย่อมวิมุตติ คือหลุดพ้น วิราคะที่ใช้ใน

ทีน่ีห้มายถงึมรรค และ วมิตุตกิห็มาย

ถึงผล คือเป็นความหลุดพ้น 

 ในทีบ่างแห่งวริาคะหมายถึงนพิพาน 

ดงัทีม่แีสดงไว้ในพระสตูรหนึง่ว่า ธรรม

ทัง้หลายทีเ่ป็นสงัขตะ คือทีถ่กูปรงุแต่ง

หรือที่มีการปรุงแต่ง มีมรรคมีองค์ ๘ 

ประการเป็นยอดหรอืเป็นเลศิ ธรรมที่

เป็นอสงัขตะคอืทีไ่ม่ถกูปรุงแต่ง มีวริาคะ

เป็นยอดหรอืเป็นเลศิ ดงันี ้ในทีน้ี่วริาคะ

ก็หมายถึงนิพพาน 

 ส่วนนิพพานนั้นโดยตรงก็หมายถึง

นพิพานดังท่ีแสดงอธบิายกนัท่ัวไป ซ่ึง

อยูใ่นอนัดบัต่อจากมรรคผล ดังทีก่ล่าว

ว่ามรรค ผล นิพพาน แต่ว่าก็มีแสดง

ย่อมลงมาถึงนิพพานขั้นต�่า ๆ อีกบ้าง 

ส�าหรับในทีน่ีจ้ะกล่าวถงึจ�าเพาะนพิพาน

ทีอ่ยู่ในอนัดบัสงูจากมรรคอันนบัว่าเป็น

ยอดธรรมท้ังปวง ดงัท่ีเรยีกว่าบรมธรรม

ก่อน

 บรมธรรม ค�าว่า นิพพานน้ีประกอบ

ขึน้ด้วยศพัท์คอื น ิกบั วาน ภาษาบาลี

หรือมคธว่า นิพพาน ภาษาสันสกฤต

ว่า นริวาณ แปลว่า ออกจากวาน หรือ

ไม่มวีาน ค�าว่า วาน นัน้อย่างหนึง่แปล

ว่าเครื่องเสียบแทง ใช้หมายถึงลูกศร 

ก็มี อย่างหนึ่งแปลว่าเครื่องร้อยรัด ที่

แปลว่าเครื่องเสียบแทง ในท่ีนี้ก็คือ

เครื่องเสียบแทงจิตใจ ถ้าหมายถึง 

ลูกศร ก็หมายถึงลูกศรที่เสียบแทง 

จิตใจไว้ ส่วนที่แปลว่าเครื่องร้อยรัด  

ก็หมายถึงเครื่องร้อยรัดจิตใจนี้เอง

 อันเครื่องเสียบแทงร้อยรัดจิตใจ  

กห็มายถงึบรรดากเิลสเครือ่งเศร้าหมอง

ทัง้หมดดังทีแ่สดงไว้ทางพระพทุธศาสนา 

กเ็ป็นต้นว่า ตัณหา ความดิน้รนทะยาน-

อยาก อุปาทาน ความยึดถือหรือว่า 

ราคะ โทสะ โมหะ ในการยกกเิลสขึน้

แสดงมักจะยกตัณหาขึ้นแสดง เพราะ

อาจจะชี้ให้เห็นลักษณะได้ง่าย หรือว่า

ยก ราคะ โทสะ โมหะ ขึ้นแสดง  

กเ็พราะอาจจะชีใ้ห้เหน็ลักษณะโดยง่าย

เช่นเดยีวกนั และกม็แีสดงถึงสายกเิลส

ทั้งหมดก็ยกเอาอวิชชา คือความไม่รู้

ในสัจจะขึน้เป็นข้อส�าคญั ดงัทีแ่สดงไว้

ในปฏจิจสมปุบาท แต่ว่าการชีล้กัษณะ

อวิชชานั้น ก็เป็นการแสดงชี้ส�าหรับ

หมวดธรรมที่แสดงเหตุผลโยงกันไป 

ซึง่มอีวชิชาเป็นหวัหน้า แต่ในการแสดง

สั่งสอนทั่วไปนั้น ท่านมิได้ยกอวิชชา

ขึน้แสดงเพราะเห็นได้ยาก จงึมักจะยก

เอาตัณหาหรือว่า ราคะ โทสะ โมหะ 

เป็นต้นดังกล่าวแล้วขึ้นแสดงสั่งสอน 

 ก็แหละ นิพพานน้ัน ตามศัพท์ ก็คอื 

ธรรมซึง่เป็นท่ีออกจากกเิลสท่ีเสียบแทง

หรือร้อยรัดจิตเอาไว้ หรือว่าธรรมซึ่ง
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ไม่มีกิเลสที่เสียบแทง หรือร้อยรัดจิต

เอาไว้ ค�านี้ก็เป็นค�าเก่า ใช้มาก่อน

พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น และก็มี

ความหมายถึงผลที่สุดในด้านใดด้าน

หนึ่ง และมีแสดงไว้ในบางพระสูตรว่า 

พราหมณ์บางคนได้กราบทูลพระพทุธเจ้า

ถึงนิพพานตามความเข้าใจของเขา  

คือว่าเขาเอามือลูบกายของเขาซ่ึงเป็น 

กายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ว่า นี้คือนิพพาน เขาเข้าใจถึงร่างกาย

ที่มีความสุขสมบูรณ์ว ่าคือนิพพาน 

ดั่งนี้ และยังมีผู้อ่ืนเข้าใจนิพพานเป็น

อย่างอื่นไปอีก เช่นความสุขสมบูรณ์

ด้วยกามคณุารมณ์ทัง้ปวงเป็นนพิพาน  

ฉะนั้น นิพพานที่เข้าใจกันภายนอก

พระพุทธศาสนาจึงมีต่าง ๆ แต่ก็รวม

อยูว่่าหมายถงึสุดยอดในทางใดทางหนึง่

 ในทางพระพทุธศาสนา สมเดจ็พระ-

บรมศาสดาผู้ตรัสรู้พระธรรม ได้ทรง

พิจารณาเห็นว่า อันความสุขทางกาย

ที่เข้าใจว่าเป็นความสุขสมบูรณ์นั้น  

ความจรงิเป็นความเข้าใจผดิ เพราะว่า

ร่างกายนั้นมีทุกข์อยู่เสมอ แต่อาศัย

การเลี้ยงดูอุปการะอยู่ ทุกข์ท่ีเกิดขึ้น

จงึหายไปหรอืว่าไม่ปรากฏเช่นหวิขึน้มา

กบ็รโิภคอาหาร ความหวิกส็งบ เมือ่ยขบ

ก็ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ เมื่อยขบก็สงบ

ดั่งน้ี ก็เพราะแก้กันอยู่เสมอดั่งนี้ จึง

เป็นการแก้ทุกข์ไปคราวหนึ่ง ๆ แต่ก็

ต้องแก้กนัอยู่เสมอหยดุไม่ได้ ร่างกาย

นี้จึงกล่าวได้ว่า มีโรคเป็นเครื่องเสียบ

แทงกัน จะต้องเยียวยาแก้ไขกันอยู่

เสมอไม่ว่างเว้น เพราะฉะนัน้ แม้ความ

เข้าใจว่าร่างกายสขุสมบรูณ์มอีนามยัดี 

กเ็ป็นความทีเ่ข้าใจไปตามผลทีป่รากฏ

ชัว่ขณะหนึง่ ๆ ดงักล่าว จงึไม่ใช่นพิพาน 

เพราะโดยที่แท้เป็นตัวทุกข์ แม้ความ

อิ่มเอิบด้วยกามคุณารมณ์ที่ไม่ใช่เป็น

นิพพาน เพราะว่าอันกามคุณารมณ ์

ทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่มีอัสสาทะ คือ 

ความเอร็ดอร่อย มคีวามสขุโสมนสัน้อย 

แต่ว่ามีทุกข์มาก และความสุขโสมนัส

ท่ีมีน้อยนั้น ก็เป็นความสุขโสมนัสใน

ขัน้ผวิเผนิในขัน้ภายนอก เหมอืนอย่าง

การบรโิภคอาหารอร่อย กอ็ร่อยแค่ลิน้ 

พ้นลิน้ไปแล้วความอร่อยกส็ิน้ไป เพราะ

ฉะนั้น ความสุขโสมนัสอันเกี่ยวด้วย 

กามคุณารมณ์ทั้งปวงนั้นจึงปรากฏให้

เป็นสุขเวทนาแค่จักขุประสาท โสต-

ประสาท ฆานประสาท ชวิหาประสาท 

กายประสาท ประกอบด้วยโมหะ คือ

ความหลง และตัณหาอุปาทานเข้า 

คลุกเคล้าเท่านั้น จึงไม่มีสุขโสมนัส 

อนัแท้จรงิย่ังยืนซึง่ลึกซึง้ไปกว่าประสาท

ท้ัง ๕ และเม่ือเพิกโมหะ ตัณหา 

อปุาทาน ออกเสียได้แล้วกจ็ะไม่รู้สึกมี

สุขโสมนัสอย่างนั้น หรือแม้ว่าในขณะ

ทีจ่ติใจไม่ม ีตณัหา อปุาทาน ไม่มโีมหะ 
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คอืในคราวสงบกจ็ะไม่รูส้กึเป็นสขุโสมนัส

อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ จงึเป็นเรือ่งของ

ความรูส้กึทางประสาทประกอบกับโมหะ

และตณัหา อปุาทาน มใิช่เป็นนพิพาน

 ขณีาสวะ พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้

ทรงบรรลุถึงธรรมเป็นที่ส้ินกิเลสและ

กองทกุข์ด้วยประการทัง้ปวง ทรงถอน

กิเลสที่เสียบแทงจิตที่ร้อยรัดจิต หรือ

จะกล่าวว่า ทรงถอนลกูศรทีเ่สยีบจติใจ

ออกเสียได้ คือ ถอนอวิชชา ตัณหา 

อปุาทาน ออกเสยีได้หรอืว่าถอน ราคะ 

โทสะ โมหะ ออกเสียได้ จึงทรงสิ้น

กเิลสและกองทกุข์ด้วยประการทัง้ปวง  

เพราะว่าได้ทรงปฏบิตัมิาในมรรคมอีงค์ 

๘ ประการ อนัเรยีกว่า มชัฌมิาปฏิปทา 

จนเป็นมรรค คือเป็นเคร่ืองก�าจัด 

อาสวกิเลสได้ทั้งหมด ทรงประสบผล 

คอืความสิน้กเิลส จงึเป็นอนัทรงบรรลุ

นิพพานอันเป็นธรรมที่ออกจาก วาน 

คอื กิเลสทีเ่สยีบแทงร้อยรดัจติใจทัง้ส้ิน

 ฉะนั้น จึงได้ทรงแสดงนิพพานตรง

นิพพานอย่างแท้จรงิ และเม่ือดบักเิลส

และกองทกุข์ได้สิน้แล้ว จึงได้ตรสัไว้ว่า 

นพิพฺาน ํปรม ํสขํุ นพิพานเป็นบรมสขุ

คือสุขอย่างย่ิง หรือว่าเป็นยอดสุข  

เพราะว่าสิ้นทุกข์ทุกอย่างทุกประการ 

และเพื่อที่จะชี้ให้ชัดว่าสิ้นกิเลสจนถึง

อย่างละเอยีด จงึเรยีกว่า ขณีาสวะ ที่

แปลว่า ผูม้อีาสวะสิน้แล้ว คอืส้ินกเิลส

ทีน่อนจมหมกัหมมในจติทัง้หมด แปล

ว่าจิตนี้วิมุตติ คือหลุดพ้นจากกิเลส

เครื่องเศร้าหมองท้ังหมด จนถึงข้ันที่

เป็นตะกอนนอนจมหมกัหมมในจติ เมือ่

เป็นดังนี้ จึงทรงเป็นพระอรหันต์ คือ

เป็นผูไ้กลกเิลสอย่างแท้จรงิ ไกลกเิลส

ด้วยประการทัง้ปวง ถ้ายงัไม่สิน้อาสวะ 

แม้ว่าจะไม่ปรากฏกเิลสอย่างหยาบหรือ

ว่าอย่างกลาง หรอืว่าอาสวกเิลสนัน่เอง

ยังไม่โผล่ขึน้มา เพราะมีธรรมกัน้ห้าม

เอาไว้ เช่นว่าปฏบิตัใินศลี ในสมาธ ิใน

ปัญญาอย่างแรงกล้า ศีล สมาธ ิปัญญา 

นี้กั้นกิเลสเอาไว้ไม่ให้โผล่หน้าขึ้นมา 

แต่อันที่จริงยังละไม่ได้ อาสวะยังหลบ

อยู่ดังนี้ ก็ยังไม่เป็นขีณาสวะ คือยัง 

ไม่สิน้อาสวะ ต่อเมือ่ละอาสวะได้หมด

จรงิ ๆ จงึจะเป็นขณีาสวะคือส้ินอาสวะ 

ท่านที่เป็นขีณาสวะนี้แหละคือท่าน 

ผู้บรรลุนิพพาน

 นพิพาน พทุธภาวะ ความระลกึถงึ

นพิพาน ย่อมท�าให้การถึงพระพทุธเจ้า

เป็นอนัชือ่ว่าถงึ และระลกึถงึพระธรรม 

พระสงฆ์ก็เป็นอันชื่อว่าถึง เพราะ

พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงขันธ์ ๕ 

ของพระองค์ อกีอย่างหนึง่ไม่ได้หมาย

ถึงรูปกาย นามกาย ของพระองค์ แต่

หมายถึงความเป็นพุทธะซึ่งอยู่เหนือ

ขนัธ์ ๕ เหนอืรปูนาม ความเป็นพทุธะ
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นัน้ กก็ล่าวได้ว่าภาวะซ่ึงบรรลุนิพพาน

น้ันเอง จะอาศัยพระพุทธภาษิตบาง

แห่งกล่าวว่า คอืพระจติทีบ่รรลวุสิงัขาร

หมายถึงนิพพานที่สิ้นสังขารเครื่อง 

ปรงุแต่งแล้วดัง่นีก้ค็วรจะได้ และทีก่ล่าว

ว่าความเป็นพระพทุธะอยูเ่หนอืขนัธ์ ๕ 

นั้น ก็เพราะได้มีพระพุทธภาษิตแสดง

ไว้ดัง่ทีม่เีรือ่งเล่าว่า ได้มีบางคนมีทิฏฐิ

คือความเห็นว่า พระตถาคตพุทธเจ้า

ตายเกิดหรือว่าตายสูญ พระพุทธองค์

จึงได้ตรัสว่าเข้าใจว่าอะไร พระตถาคต

นั้นเป็นผู้พ้นจากรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ หรือกล่าวย่อว่าเป็น

ผู้พ้นจากนามรูป เมื่อเป็นดังนี้การจะ

กล่าวว่า ตายเกิดหรือตายสูญ ก็ต้อง

หมายถึงนามรูปหรือว่าขันธ์ ๕ ขันธ์ 

๕ นัน้เองเป็นสิง่ทีเ่กิดตายหรอืเกิดดบั 

ฉะนั้น เมื่อพระพุทธะเป็นผู้พ้นจาก 

ขันธ์ ๕ หรือนามรูปแล้ว จึงไม่ควรที่

จะกล่าวว่าพระองค์เป็นผู้ตายเกิดหรือ

ตายสูญ หรือว่ากล่าวอย่างอื่นอันต้อง

หมายถึงขันธ์ ๕ หรือนามรูปนั้น

 ฉะน้ัน พระตถาคตพุทธเจ้าจึงทรง

เป็นผูพ้้นสมมตบิญัญตัท้ัิงหมด เพราะ

สมมติบัญญัติทั้งสิ้นนั้นย่อมต้ังอยู่ใน

ขันธ์ ๕ หรือนามรูป เมื่อพ้นจาก 

ขนัธ์ ๕ หรอืนามรปู กเ็ป็นอันพ้นจาก

สมมติบัญญัติทั้งหมด ไม่ควรจะกล่าว

ว่าเป็นอย่างไรอนัเกีย่วกบัขนัธ์ ๕ หรอื

นามรปูนัน้ ภาวะดงักล่าวนีก้มี็ลักษณะ

เป็นอย่างเดียวกับนิพพานตามที่มี

พระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ และแม้ว่า

ภาวะดังกล่าวนี้จะยังเข้าใจได้ยาก จะ

กล่าวตามท่ีท่านแสดงไว้อย่างท่ีเข้าใจ

ได้ง่าย ๆ ดังเช่นท่ีได้เคยยกมากล่าว

แล้วว่า ความส้ินราคะ โทสะ โมหะ 

หรือธรรมเป็นที่สิ้นราคะ โทสะ โมหะ 

ชื่อว่านิพพาน ดังนี้ก็ได้และก็หมายถึง

ภาวะดังกล่าวนั้น พระพุทธะจึงเป็นผู้

สิ้นราคะ โทสะ โมหะ ประกอบด้วย

ธรรมเป็นทีส่ิน้ราคะ โทสะ โมหะ ฉะน้ัน 

เมือ่ระลกึถงึพระพทุธเจ้าเป็นสรณะคอื

ที่พึ่ง หากยังระลึกถึงในฐานะใดฐานะ

หนึ่งซึ่งยังมีราคะ โทสะ โมหะอยู่ ยัง

มรีปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ

อยู่อันเรียกว่ายังเป็นโลกอยู่ ดั่งนี้ก็ยัง

ไม่ถึง ต่อเมื่อระลึกถึงพระองค์ซึ่งเป็น

ผู้ส้ินราคะ โทสะ โมหะ พ้นจากรูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณทัง้สิน้ 

จึงจะเป็นอันระลึกถึง 

 ฉะนัน้ จงึควรท�าความเข้าใจว่า ตาม

ทีม่ผีูเ้ชญิวิญญาณ บางทกีเ็ชญิวิญญาณ

พระพุทธเจ้าพระอรหันต์มานั้นไม่ถูก

หลกัพระพทุธศาสนา พระพุทธเจ้าและ

พระอรหันต์ท้ังหลายเป็นผู้พ้นจากรูป 

เวทนา สัญญา สงัขาร วญิญาณ ภาวะ

เป็นพระพทุธเจ้าเป็นพระอรหนัต์กพ้็น

จากรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

นิพพาน



688

ฉะนั้น จึงไม่มีอะไรที่จะเชิญมาได้ จะ

พงึเข้าถึงได้กด้็วยการปฏบิตัเิพือ่บรรลุ

ถงึธรรมเป็นท่ีสิน้ราคะ โทสะ โมหะ ก็

คอืภาวะทีเ่ป็นนพิพานนัน่แหละ จงึจะ

เป็นอันถึงได้

 ปฏิบัติถูกปฏิบัติตรง เมื่อเข้าใจให้

มีความถูกต้องดั่งนี้แล้ว การปฏิบัติก็

จะเข้าถงึพระพทุธศาสนาซึง่เอยีงเทลุม่

ลาดคือมุ่งไปสู่นิพพาน อันเป็นธรรม

เป็นทีส่ิน้กเิลสและกองทกุข์ทัง้สิน้ เมือ่

ยังเป็นไปอยู่เพื่อกิเลสและกองทุกข์  

ก็หาชื่อว่าได้เป็นพระพุทธศาสนาไม่ 

ฉะน้ัน เม่ือเข้าใจให้ถูกต้องดั่งนี้แล้ว 

การท่ีจะปฏิบัติให้ถูกให้ตรงก็เป็นการ

ไม่ยาก คอืเพยีงแค่ตรวจตราพจิารณา

ดูจิตใจของตนเองว่า ความปรารถนา

ต้องการกดี็ เจตนาความจงใจกด็ ีกรรม

ทีก่ระท�ากด็ ีเกดิจากอะไร เป็นไปเพือ่

อะไร ถ้าเกิดจากตัณหาเป็นไปเพื่อ

ตัณหา เกิดจากราคะ โทสะ โมหะ 

เป็นไปเพ่ือราคะ โทสะ โมหะแล้ว  

น่ันไม่ใช่เป็นการปฏบัิตพิระพทุธศาสนา 

แต่ถ้าเพื่อดับตัณหา เพื่อดับราคะ  

โทสะ โมหะ นั่นแหละเป็นการปฏิบัติ

พระพุทธศาสนา 

 เพราะฉะนัน้ เมือ่มีนพิพานเป็นหลกั

ของใจดัง่นีแ้ล้ว คือความดบัตณัหา ดบั

ราคะ โทสะ โมหะ เจตนากจ็ะตรงต่อ

พระพทุธศาสนา ความปรารถนาต้องการ

กจ็ะตรงต่อพระพทุธศาสนา การปฏบิตัิ

กจ็ะตรงต่อพระพทุธศาสนา และพระ-

พทุธเจ้าเมือ่ก่อนจะตรสัรูเ้ป็นพระโพธิสตัว์ 

กป็รากฏว่าได้ทรงมุ่งพระสัมมาสมัโพธ-ิ

ญาณ มุ่งเป็นพระพุทธเจ้า ก็คือมุ่ง

นิพพานนั่นเอง มุ่งความดับกิเลสและ

กองทุกข์ แต่ว่ายังไม่ทรงพบทาง จึง

ต้องทรงแสวงหาด้วยพระองค์เอง ทรง

ปฏิบตัไิปในทางโน้นบ้าง ทรงปฏบัิตไิป

ในทางนี้บ้าง เมื่อปรากฏว่าผิดพลาด

บกพร่องก็แก้ไขให้ถูกต้องย่ิงขึ้นโดย

ล�าดับ เพราะฉะนั้น ต้องใช้เวลามาก 

เพราะต้องค้นหาเอาเอง จนทรงพบทาง

อันเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติ

อันเป็นหนทางกลาง ไม่ข้องแวะด้วย

ความประกอบตนให้พวัพนัอยู่ด้วยความ

สุขสดชื่นทางกาม อันเป็นสุดโต่งข้าง

หนึง่ และการปฏบัิติทรมานตนให้ล�าบาก

ทีไ่ร้ประโยชน์อนัเป็นสดุโต่งอกีข้างหนึง่ 

ดังนี้แล้วจึงได้ทรงบรรลุนิพพาน คือ

ตรัสรู้พระธรรมเป็นพระพุทธเจ้า

 เพราะฉะนัน้ นพิพานกดี็ พทุธภาวะ

ก็ดี ธรรมที่เป็นบรมธรรมก็ดีจึงเป็น 

อันเดียวกัน และมัชฌิมาปฏิปทานั้น 

กไ็ด้ทรงแสดงส่ังสอนไว้ในปฐมเทศนา 

ก็คือมรรคมีองค์ ๘ และที่ย่นลงก็คือ

ศลี สมาธ ิปัญญา เราทัง้หลายในบดันี้ 

จึงไม่ต้องไปค้นทางให้เป็นการล�าบาก 

ปฏิบัติตามทางท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรง
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บญัญตัแิสดงไว้แล้วเท่านัน้กจ็ะเป็นการ

ปฏบิตัถิกู เป็นการปฏิบัติตรงได้ แม้ว่า

จะเป็นปุถุชน ที่แปลว่าคนที่ยังมีกิเลส

หนาแน่นอยู่ แต่เม่ือได้เข้าทางถูก  

ได้ปฏิบัติถูกตรง เพราะมีความเข้าใจ

ถูก เข้าใจตรงแล้ว การปฏิบัตินั้นก็จะ

เป็นการปฏิบัติที่ใกล้เข้าไปทุกที ไม่ใช่

เป็นการปฏบัิตท่ีิห่างออกไป นกึดถูงึว่า 

การเดินทางไปสู่จุดใดจุดหนึ่ง ทีแรก

น้ันก็อยู่ห่างไกลจากจุดที่จะเดินนั้นไป 

โดยมาก บางทีก็ต่างประเทศหรือว่า

ตรงกันข้ามที่เรียกว่าอยู่คนละขั้วโลก 

แต่เมื่อได้หันหน้าไปถูกทางแล้วว่าจะ

ไปทางไหนก็เริ่มเดินทาง ก็เป็นอันว่า

ได้ท�าตัวให้ใกล้เข้าไปโดยล�าดับ เมื่อ

เป็นดั่งนี้จะถึงได้ในที่สุด

 ดบัวติกจรติ แม้ว่าจะยังไม่ถงึนิพพาน 

พิจารณาดูว่าการปฏิบัติให้ถูกตรงต่อ

จุดดงักล่าวมานัน้ให้สขุความเยน็เพยีง

ใด คือว่าปฏิบัติดับตัณหา ปฏิบัติดับ

ราคะ โทสะ โมหะ ตัณหาหรือราคะ 

โทสะ โมหะ นั้นเป็นไฟที่เผาใจให้ 

เดอืดร้อน เพราะฉะนัน้ เมือ่ปฏบิตัดิบั

จึงเป็นการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสุข 

ความสุขที่ทุกคนได้รับในปัจจุบันนี้เอง 

แม้ว่ากิเลสจะยังไม่หมด แต่ว่ากิเลสที่

เกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจดิ้นรนปรารถนา

อย่างแรง ราคะอย่างแรง โทสะอย่าง

แรง โมหะอย่างแรง เผาใจให้เป็นทกุข์

หนัก กินไม่ได้นอนไม่หลับ และกิเลส

เหล่านี้เองเป็นเครื่องท�าใจให้ตรอง  

ให้คิดอนัเรยีกว่า วิตก ความตรกึ วิจาร 

ความตรอง เป็นวิตกจริตอย่างหนึ่ง  

ซึง่ปรงุใจให้คดิ คอืให้ตรกึ ให้ตรองไป

จนเกินพอดี เรื่องนิดหนึ่งก็คิดไปเป็น

เรื่องมาก ดังที่เรียกว่า เรื่องนิดหนึ่งก็

คิดไปศอกหนึ่ง วาหนึ่งหรือยิ่งกว่านั้น 

เรือ่งทีค่วรจะคดิเพยีง ๑๐ นาท ีกค็วร

จะเลกิคดิได้ กคิ็ดไปเป็นชัว่โมง ๆ ดงันี้

เป็นความปรุงด้วยอ�านาจของตัณหา 

หรือราคะ โทสะ โมหะ 

 การท่ีกล่าวทัง้นี ้มไิด้หมายความว่า

จะต�าหนคิวามตรกึตรองทัง้หมด เพราะ

ว่าความตรึกตรองบางอย่างก็เป็นทาง

ของปัญญา ท�าให้เกดิปัญญา ดงัท่ีเรยีก

ว่า จนิตามยปัญญา ความรู้ที่เกิดจาก

ความคิดความตรึกตรอง บางอย่างก็

ให้ได้สมาธิจนถึงฌานดังวิตก วิจารท่ี

เป็นองค์ของปฐมฌาน เพราะฉะน้ัน 

วิตก วิจาร ดั่งน้ีคือเป็นไปเพ่ือสมาธิ 

หรือเป็นไปเพื่อปัญญาหรือจะกล่าว 

รวมว่า ที่เป็นกุศลวิตกทั้งสิ้น ย่อมนับ

ว่าเป็นส่วนดี แต่ว่าแม้เป็นกุศลวิตก 

ตรกึไปในทางด ีแต่ถ้าตรกึเกนิไป ปรงุ

เกนิไป กเ็ป็นเครือ่งท�าลายสมาธทิ�าลาย

ปัญญาได้เหมอืนกัน

 เพราะฉะนัน้ เม่ือกล่าวโดยส่วนรวม

แล้ว กเิลสคอืตณัหา หรอืราคะ โทสะ 

โมหะ ย่อมเป็นเครื่องท�าจิตใจให้ปรุง
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ให้คิดไปในทางก่อความร้อนน้อยหรือ

มาก เหมือนอย่างไฟถ้าเป็นกองเล็ก 

ก็ร้อนน้อย กองโตก็ร้อนมาก เพราะ

ฉะนัน้ การปฏิบัตเิพือ่ดบัเสยีได้จงึท�าให้

มีความสุข ท�าให้มีความสบาย และ

ความดับเสียได้นี้ ก็ไม่ใช่หมายความ

ว่าจะเป็นการท�าให้อยู่เรื่อย ๆ เฉย ๆ 

ไม่เอาเรือ่งเอาราวอะไร ไม่ใส่ใจถงึอะไร 

ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น เม่ือมีเรื่องท่ี

ควรคดิอนัเป็นตวัจนิตาซึง่เป็นทางของ

ปัญญา หรือท่ีเป็นทางให้เกิดสมาธิก็

คิด กป็รงุให้เหมาะแก่เรือ่ง เหมาะแก่

กาลเวลา ในเวลาทีค่วรจะพกักพ็กั เรือ่ง

เล็กก็ปรุงให้เล็ก เรื่องโตก็ปรุงให้โต 

ตามควรแก่ขนาดของเรือ่ง เพือ่ทีจ่ะให้

บังเกิดผลอันถูกต้อง ดั่งนี้ย่อมเป็นสิ่ง

ทีค่วรกระท�า เพราะเหตวุ่าไม่ใช่เป็นการ

กระท�าไปด้วยอ�านาจของตัณหา หรือ

ราคะ โทสะ โมหะ ดังกล่าวนั้น แปล

ว่าท�าไปด้วยอ�านาจของปัญญาท่ีถกูต้อง 

ไม่ใช่เป็นตวัโมหะ แต่การปรงุทีใ่ห้เกดิ

โทษนัน้หมายถงึการปรงุท่ีเกดิจากโมหะ 

หรือราคะ โทสะ ตัณหาที่กล่าวมานั้น

เท่านั้น ฉะนั้น การปฏิบัติให้ถูกต้อง

แม้เพียงเท่านี้ก็ให้ความสุขในปัจจุบัน 

และกช็ือ่ว่าเป็นการปฏบิตัติรงทีถ่กูต้อง

ต่อทางนิพพานตามค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า 

 เพราะฉะนั้น เป็นอันว่านิพพานนั้น

ทิง้ไม่ได้ ถ้าทิง้นพิพานเสยีเมือ่ใด กยึ็ด

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็น

สรณะไม่ได้ ปฏิบัติให้ถูกให้ตรงต่อ

พระพุทธศาสนาไม่ได้ เมื่อมีนิพพาน

เป็นที่มุ่งหมาย เข้าใจในนิพพานโดย

ถูกต้อง ท�าให้เข้าใจในพระพทุธศาสนา 

จะเข้าถึงพระพทุธเจ้า พระธรรม พระ-

สงฆ์ก็ถึงได้ แม้จะปฏิบัติในเบ้ืองต้น 

เบื้องต�่า ทั้งที่ยังมีกิเลสอยู่นี้ ก็ปฏิบัติ

ในทางดับกิเลส ท�าจิตใจของตนให้

เป็นสุขได้ ให้พบกบัสุจรติธรรม ให้พบ

กบัความบรสุิทธิไ์ด้ นพิพานจงึเป็นเรือ่ง

ส�าคัญซึ่งจะต้องมีประจ�าอยู่ทุกเมื่อใน

พระธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า

ในพระพุทธศาสนาอันจะขาดเสียมิได้

 สอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิ- 

เสสนพิพาน นพิพานนัน้ตามหลกัแบ่ง

ชั้นธรรมดังที่กล่าวแล้วเมื่อคราวก่อน 

คือ มรรค ผล นิพพาน นิพพานใน

ระดับดังที่กล่าวนี้ ท่านแสดงว่ามีอยู่  

๒ อย่างคือ สอุปาทิเสสนิพพาน 

นพิพานทีม่อีปุาทยิงัเหลอื กบัอนปุาท-ิ

เสสนพิพาน นพิพานทีไ่ม่มอีปุาทเิหลอื 

มอีธิบายทีแ่ตกต่างกนัอยู ่๒ อย่าง คือ

 อย่างหนึง่ค�าว่าอปุาท ิหมายถงึขนัธ์ 

๕ ฉะนัน้ สอปุาทเิสสนพิพาน นพิพาน

ทีย่งัมอีปุาทคิอืขนัธ์ ๕ ยงัเหลอือยู ่จงึ

มอีธบิายว่า หมายถึงพระพทุธเจ้าและ

พระอรหันตสาวกทั้งหลาย ซึ่งบรรลุ 
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ถงึนพิพานอนัเป็นธรรมเป็นทีส่ิน้กเิลส 

ทั้งสิ้นแล้ว เป็นพระอรหันต์แล้ว เป็น

พระขณีาสพแล้ว แต่ยังมีขันธ์ ๕ เหลือ

อยู่ คือยังด�ารงชีวิตอยู่ ดังเช่นพระ- 

พทุธเจ้าเมือ่ได้ตรสัรูแ้ล้วกย็งัทรงด�ารง

พระชนมชพีอยู่ ยงัเสดจ็ประกาศพระ-

ศาสนาต่อไปอกีถงึ ๔๕ ปี เมือ่พระองค์

ได้ตรัสรู้พระธรรมเป็นพระอรหันต- 

สมัมาสมัพุทธเจ้าน้ัน ชือ่ว่าได้ทรงบรรลุ 

สอปุาทเิสสนพิพาน และแม้พระอรหนัต์

ทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เม่ือท่านได้

บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสคือนิพพาน

แล้วยงัด�ารงชวีติอยู ่ยงัมขีนัธ์ ๕ เหลอื

อยู ่กช่ื็อว่าได้บรรลสุอุปาทเิสสนิพพาน 

นิพพานทีย่งัมอีปุาทคืิอขนัธ์ ๕ ยงัเหลอื 

อนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานท่ีไม่มี 

อปุาทคิอืขนัธ์ ๕ เหลืออยู่ จงึหมายถงึ

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและ 

พระอรหันตขีณาสพสาวกท้ังหลายซ่ึง

ดบัขนัธ์แล้ว กช็ือ่ว่าบรรลุอนปุาทิเสส-

นิพพาน

 ได้มีอธิบายในพระสูตรบางแห่งที่

แสดงว่า พระสารีบุตรเถระแสดงไว้ว่า

นิพพานของท่านทีค่นอ่ืนยังมองเหน็ได้

ด้วยตา เรียกว่าสอุปาทิเสส เมื่อมอง

ไม่เห็นได้ด้วยตาเรียกว่า อนุปาทิเสส 

ดังนี้

 อีกอย่างหนึ่ง อุปาทิ หมายถึง 

อุปาทาน หมายถึงกิเลส ฉะนั้น  

สอุปาทิเสสนิพพาน นิพพานท่ียังมี 

อุปาทิ คือยังมีกิเลสยังเหลือจึงหมาย

ถึงท่านที่ละกิเลสได้เด็ดขาดบางส่วน

แล้ว แต่ยงัมกีเิลสยังเหลอื คอืยงัละได้

ไม่หมด จงึหมายถึง ท่านท่ีบรรลุโสดา-

ปัตติมรรค โสดาปัตติผลแล้ว ก็ชื่อ 

ว่าบรรลุนิพพานขั้นหนึ่ง ท่านที่บรรล ุ

สกทาคามิมรรค สกทาคามิผลแล้วก็

ชือ่ว่าได้บรรลนุพิพานอกีขัน้หนึง่ ท่าน

ทีบ่รรลุอนาคามมิรรค อนาคามผิลแล้ว 

ก็ชื่อว่าได้บรรลุนิพพานอีกขั้นหนึ่งคือ 

ละกเิลสได้เดด็ขาดบางส่วนแต่ยงัไม่หมด 

ยังมีกิเลสบางส่วนเหลืออยู่ ดังนี้เรียก

ว่า สอุปาทิเสสนิพพาน ส่วนนิพพาน

ของท่านท่ีละกเิลสได้เดด็ขาดไม่มีเหลือ 

เรยีกว่าอนปุาทิเสสนพิพาน นพิพานที่

ไม่มีอุปาทิ คืออุปาทานหมายถึงกิเลส

ทั้งหมดเหลืออยู่ คือละได้หมด ตาม

อธบิายหลงันีแ้ล้ว แม้ว่าจะยงัมองเห็น

ได้ด้วยตา คือมีขันธ์ ๕ เหลืออยู่  

ยังด�ารงชีวิตอยู่ ก็เรียกว่า บรรลุอนุ-

ปาทิเสสนิพพานได้ ในเมื่อละกิเลสได้

เด็ดขาดทั้งหมด 

 ตามอธิบายนี้ก็สักแต่ว่าเป็นอธิบาย

ท่ีแตกต่างกันไปเท่านั้น แต่ก็ไม่ท�าให้

ความส�าคญัของนพิพานลดลงหรอืแตก

ต่างกันออกไปแต่ประการใด เป็นแต่

เพยีงว่าแม้ละกเิลสได้เด็ดขาดบางส่วน 

ก็เป็นอันชื่อว่าบรรลุนิพพานได้ แต่

อธิบายนิพพานให้หย่อนลงมา ยังมี

อธิบายอย่างอื่นอีก
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 ปฏบิตัโิพชฌงค์ ๗ การแสดงธรรม

ชกัชวนให้เราท้ังหลายระลึกถงึนิพพาน

แม้ดังกล่าว สตทิีร่ะลกึไปพร้อมกบัการ

แสดงหรือว่าการฟัง ก็นับว่าเป็นสติ- 

สัมโพชฌงค์ 

 ความเลอืกเฟ้นธรรมคอืความเข้าใจ

ธรรมที่แสดง แม้ว่านิพพานมีความ

หมายอย่างไร ประกอบอยูใ่นพระพทุธ-

ศาสนาอย่างไร ราคะ โทสะ โมหะหรอื

ตัณหาเป็นไปเพ่ือความร้อนเพื่อความ

ทุกข์อย่างไร การดับเสียเป็นไปเพื่อ

ความสงบความสุขอย่างไร เลือกเฟ้น

ธรรมลงไปอย่างน้ีตามสจัจะคอืความจรงิ 

ก็นับว่าเป็นธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ 

 ความเพยีรคือความทีม่จีติใจไม่เบ่ือ-

หน่ายเกียจคร้าน แต่มีพลังอุตสาหะ 

น้อมไปเพ่ือท่ีปฏิบัติดับตัณหา ราคะ 

โทสะ โมหะ อันเป็นทางนพิพาน กนั็บ

ว่าเป็นวิริยสัมโพชฌงค์ 

 ความอ่ิมใจ อ่ิมกายซึ่งมีลักษณะ 

เป็นความเย็น เป็นความสบาย ไม่ร้อน 

เพราะว่ามฉีนัทะอธัยาศยัถอยออกจาก

ตัณหา ราคะ โทสะ โมหะ ซ่ึงเป็น

เคร่ืองร้อน แต่ว่าน้อมไปสูค่วามดบัอัน

เป็นความเยน็ นบัว่าได้เข้าไปสูเ่ขตของ

ความเยน็ อันท�าให้กายเยน็ ใจเย็นและ

เมือ่มฉีนัทะ วริยิะ แรงขึน้ ย่อมมีความ

ดูดดื่มในธรรมมากขึ้น สนุกในธรรม

มากขึ้นไม่เบื่อหน่าย เห็นงามในธรรม

มากขึน้ สบายใจในธรรมมากขึน้ และ

โดยเฉพาะจิตใจท่ีมีตัณหาเป็นจิตใจท่ี

บกพร่อง ไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอ แต่ว่า

จติใจท่ีสงบตัณหาเป็นจติใจท่ีอิม่ ท่ีเต็ม 

ทีพ่อ ดงันี ้กน็บัว่าเป็นปีตสัิมโพชฌงค์ 

 เมือ่เป็นดัง่นีก้บ็งัเกิดความสงบกาย

สงบใจ มคีวามสขุทีเ่กดิจากความสงบ 

ดังค�าที่ว่า สุขท่ียิ่งไปกว่า หรือที่อื่น

นอกจากสงบไม่ม ีดัง่นี ้กเ็ป็นปัสสทัธ-ิ

สัมโพชฌงค์ 

 จิตใจก็ตั้งมั่นแน่วแน่ตรงต่อทาง

นิพพานมากขึ้น ความท่ีมีจิตใจตั้งม่ัน

แน่วแน่ดงันีก็้นบัว่าเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ 

 และเมือ่เป็นดัง่นีก้ม็คีวามเข้าไปเพ่ง

เฉยอยู่อันเรียกว่าวางเฉย วางก็คือว่า

ไม่ยึดถือ เฉยก็คือว่าไม่วุ่นวาย แต่

ปล่อยและสงบ ค�าว่าปล่อยนัน้กห็มาย

ถงึปล่อยใจให้สงบตัง้มัน่อยู่ในทางทีถ่กู

นั้น คือเมื่อใจตั้งอยู่ในทางที่ถูกแล้ว  

กป็ล่อยให้ต้ังอยู่ในทางท่ีถูกนัน้ แม้อาจ

จะมคีวามสงสัยขึน้ว่าจะมากไปเสียแล้ว 

หรือจะด่วนทิ้งโลกไปเสียแล้ว ดังนี้  

ก็อาจจะตกใจขึ้นมา ท�าให้เลิกปฏิบัติ 

กจ็ะท�าให้ยดึถอืขึน้มาอกี ท�าให้วุน่วาย

ขึ้นมาอีก ถ้าจะมีความคิดขึ้นอย่างนี้  

ก็ต้องคิดไปอีกทางหนึ่งว่าความคิด 

เช่นนี้ไม่ถูก ไม่ต้องกลัวว่าจะทิ้งโลก 

ไม่ต้องกลัวว่าจะส�าเร็จเพราะว่าไม่ใช่

ของง่าย ตามที่เปรียบแล้วว่ากิเลสนั้น
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กองเป็นภเูขาเลากาใหญ่โต ปฏบัิตคิรัง้

หนึง่กค็ล้าย ๆ กับว่าเอาผ้าไปปัดภูเขา

ครั้งหนึ่ง ไม่ท�าให้สึกกร่อนไปเท่าไหร่ 

ไม่ต้องกลัว ควรจะกลัวว่าไม่ส�าเร็จ 

นั่นแหละมากกว่า ไม่ควรกลัวว่าจะ

ส�าเรจ็เรว็ดงันี ้ปล่อยให้จิตตัง้มัน่อยูใ่น

ความสงบมากขึ้น ไม่ไปขัดขวางและ

ไม่เข้าไปวุ่นวาย เมื่อเดินทางถูกแล้วก็

ปล่อยให้ได้เดนิไปในทางทีถ่กูนัน้ ดงันี้

คืออุเบกขามีลักษณะเป็นตัวควบคุม 

ให้ด�ารงอยู่ในความสงบตั้งมั่นยิ่งขึ้น  

ก็นับว่าเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 

 ฉะนั้น แม้การฟังธรรมก็ได้ชื่อว่า  

ได้ปฏิบัติตามโพชฌงค์ทั้งเจ็ดประการ

ด้วยประการฉะนั้น

 ได้แสดงนพิพานโดยอาศัยพระพทุธ-

ภาษิตและอธบิายมาแล้วหลายครัง้ แต่

ก็ยังไม่จบเพราะได้มีพระพุทธภาษิต

แสดงไว้โดยปรยิาย คอืแนวทางต่าง ๆ 

อกีหลายประการ แต่ว่ากร็วมเข้าสงูสดุ

ในอันเดียวกันและในการแสดงน้ีก็ได้

กล่าวแล้วว่าได้อาศัยพระพุทธภาษิต

และอธิบายในที่นั้น ๆ ซึ่งอาจที่จะ 

แสดงได้ เหมือนอย่างอาจท่ีจะระลึกถึง

นพิพานได้ และก็เป็นความจ�าเป็นท่ีจะ

ต้องระลึกถึง และเช่นเดียวกันกับท่ี

สมควรจะแสดงเพื่อให้เกิดความสนใจ 

และให้เหน็ว่านพิพานนัน้เป็นธรรมท่ีพงึ

บรรลุถึงได้ เป็นอายตนะคือเป็นที่ต่อ

ได้ เหมือนอย่างตากับรูปต่อกันได้ หู

กับเสียงต่อกันได้ นิพพานกับผู้บรรลุ

คือจิตก็ต่อกันได้ บรรลุถึงได้ในเม่ือ

ปฏิบัติเข้าถึงขั้น จึงได้เรียกว่าเป็น

อายตนะคือเป็นท่ีต่อได้ คือบรรลุได้ 

และแม้ยังไม่บรรลุ คือยังไม่ได้ ยังไม่

ถงึ เม่ือระลกึถงึก็จะท�าให้เกิดฉนัทะ วิรยิะ 

ในอันที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงต่อไป

 ได้กล่าวแล้วว่า ทุก ๆ ท่านที่บรรลุ

นิพพานแล้วก่อนจะบรรลุท่านก็ระลึก

ถึงท้ังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ

เป็นพระโพธิสัตว์ ก็ได้ทรงระลึกถึง 

พระสัมมาสัมโพธญิาณ คือความตรสัรู้

เองโดยชอบ ทรงปรารถนาพุทธภูมิก็

คอืปรารถนานพิพานนัน้เอง จงึได้ทรง

บ�าเพ็ญพระบารมีเพื่อบรรลุนิพพาน 

พระอรหันตสาวกทั้งหลายก่อนท่ีจะ

บรรลุอรหัตตมรรค อรหัตตผล เป็น

พระอรหันต์กร็ะลกึถึงนพิพาน อธษิฐาน

คือตัง้จติปรารถนาต้องการนพิพานและ

ปฏบัิตเิพ่ือบรรลุนพิพาน และถ้าหากไม่

ระลกึถงึกจ็ะไม่เกดิฉนัทะวริยิะอตุสาหะ

ในอนัท่ีจะปฏบิตั ิมีการปฏบิตัเิพือ่บรรลุ

ถึงได้ และการทีร่ะลกึถึงได้กเ็พราะได้

ฟังธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดง

แก่ผู้ท่ียังไม่บรรลุยังไม่ได้ไม่ถึงนั่นเอง 

ถ้าหากว่าเป็นผู้ได้เป็นผู้ถึงแล้ว ก็ไม่

จ�าเป็นที่จะต้องแสดงสั่งสอน 
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 เพราะฉะนัน้ ธรรมท่ีเป็นโลกตุตรธรรม

ทัง้สิน้ ก็ทรงสัง่สอนแก่ผูท้ีย่งัไม่ได้บรรลุ 

ยังไม่ได้ ยังไม่ถึงเป็นประการส�าคัญ 

การแสดงบอกกล่าวกนัต่อมา กเ็ป็นการ

แสดงพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า 

เมือ่ได้เข้าใจถงึคลองธรรมหรอืกระแส

ธรรมที่ด�าเนินไปตามสมควรแล้ว ก็

ย่อมจะเข้าใจถึงพระนิพพานได้ ระลึก

ถึงพระนิพพานให้ตรงได้ และความ

เข้าใจถึงคลองธรรมถงึกระแสธรรมน้ัน 

กล่าวโดยย่อก็เป็นของไม่ยาก เพราะ

อยูต่รงกนัข้ามกบักระแสโลกหรือกระแส

กเิลสน้ีเอง กล่าวคือจติท่ีมีกเิลสท่ีมีทุกข์ 

ทุกคนก็ย่อมรู้ เพราะกิเลสกับทุกข์

ประกอบกนัอยู่กบัจติใจของทุก ๆ คน 

นิพพานนัน้เป็นธรรมเป็นทีส่ิน้กิเลสและ

กองทุกข์ท้ังสิ้น ซึ่งเป็นความบริสุทธิ์

อย่างยิ่ง อันตรงกันข้ามกับจิตที่ยังมี

กิเลสและกองทุกข์ซึ่งเป็นจิตท่ีเศร้า

หมอง จิตทีพ้่นกเิลสและกองทกุข์เป็น

จิตท่ีบริสทุธิผ่์องใส กจ็ติอันนีเ้อง เพราะ

ฉะนัน้ เมือ่เข้าใจถงึว่านพิพานกค็อืสิน้

กิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นดังนี้แล้ว ก็

เข้าใจไม่ยาก คือภาวะอันนั้นเอง ภูมิ

อันนั้นเอง ฉะนั้น ธรรมคือค�าสั่งสอน

ของพระพทุธเจ้าจงึเป็นธรรมทีรู่ไ้ด้เหน็

ได้ ถ้าท�าใจให้รูใ้ห้เหน็แล้ว กไ็ม่เป็นการ

ยากเกินวิสัย

 สงัขตธรรมหรอืสงัขาร ธรรมทีท่รง

ส่ังสอนถึงนพิพานนัน้โดยปรยิายคอืทาง

อย่างหนึง่ รวมอยูใ่นข้อทีเ่รียกว่าอสงัขต-

ธรรม ธรรมทีไ่ม่ถกูปรงุแต่ง หรือเรยีก

อีกอย่างหนึ่งว่า วิสังขาร คือสภาพที่

ไม่ปรงุไม่แต่ง ซึง่ปราศจากการปรงุแต่ง

ทั้งสิ้น ได้มีแสดงธรรมไว้ ๒ อย่างคือ 

สังขตธรรมกบัอสังขตธรรม หรือสงัขาร

และวิสังขาร สังขตธรรมนัน้คอืธรรมที่

ถกูปรงุแต่ง สงัขารกค็อืสภาพทีป่รงุแต่ง 

โดยเรียกว่าสังขตธรรมหรือสังขารก็มี

ความหมายเป็นอย่างเดยีวกนั สงัขตธรรม

คือธรรมที่ถูกปรุงแต่งนั้นโดยปริยาย

หนึ่งแสดงไว้ว่า ปุญญาภิสังขาร ปรุง

แต่งบุญ นี้เป็นสังขตธรรมอย่างหนึ่ง  

อปญุญาภสิงัขาร ปรงุแต่งส่ิงท่ีไม่ใช่บญุ

หรือบาป เป็นสังขตธรรมอย่างหนึ่ง 

อเนญชาภิสังขาร ปรุงแต่งส่ิงท่ีไม ่

หวั่นไหว หมายถึงปรุงแต่งสมาธิจน 

ถึงบรรลุฌานคือสมาธิที่แน่วแน่ไม่ 

หวั่นไหวก็เป็นสังขตธรรมอย่างหนึ่ง  

ที่เรียกว่าสังขตธรรมนั้นเพราะว่าต้อง

ปรุงแต่งคือต้องท�าจะเป็นบุญขึ้นมา 

ก็ต้องท�า จะเป็นบาปขึ้นมาก็ต้องท�า  

จะเป็นสมาธิขึน้มากต้็องท�า ถ้าไม่ท�าก็

เป็นบุญเป็นบาปเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ได้ 

เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า สังขตธรรม 

ธรรมทีถ่กูปรุงแต่ง ธรรมทีถ่กูปรงุแต่ง

นี้ตรัสแสดงไว้ว่า มรรคมีองค์ ๘ เป็น
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ยอด มรรคมอีงค์ ๘ นัน้กไ็ด้แก่ สมัมา-

ทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ 

ความด�าริชอบ สองน้ีจัดเป็นปัญญา 

สมัมาวาจา เจรจาชอบ สมัมากมัมันตะ 

การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพ

ชอบ สามนี้จัดเป็นศีล สัมมาวายามะ 

ความเพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ 

สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ สามนี้จัดเป็น

สมาธิ มรรคมีองค์ ๘ นี้ตรัสแสดงว่า

เป็นยอดสังขตธรรม คือธรรมที่ถูก 

ปรุงแต่งทั้งสิ้น ท�าไมมรรคมีองค์ ๘  

จึงเรียกว่า สังขตธรรม เพราะต้อง 

ปรุงแต่ง คอืต้องท�าต้องปฏิบัตจิงึจะเป็น

สมัมาทิฏฐเิป็นต้นขึน้มาได้ หรอืย่อลง

มา จงึจะเป็นศลี เป็นสมาธ ิเป็นปัญญา

ข้ึนมาได้ ถ้าหากว่าไม่ปรงุแต่งคอืไม่ท�า

ไม่ปฏบิติั กเ็ป็นศีลเป็นสมาธเิป็นปัญญา

ขึน้มาไม่ได้ เป็นมรรคมอีงค์ ๘ ขึน้มา

ไม่ได้ ท�าไมจงึเป็นยอดของสงัขตธรรม

ทัง้หลาย เพราะว่ามรรคมอีงค์ ๘ หรอื

ย่นย่อลงเป็น ศลี สมาธ ิปัญญา นีเ้ป็น

ทางปฏิบัติให้บรรลุถึงความดับทุกข์ได้ 

คอืดบัตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก

ได้ และเม่ือดบัทกุข์คอืดบัตณัหาได้แล้ว 

ก็เป็นอนัว่าเสรจ็กจิ คอืว่า เลกิท�า เลิก

ปฏิบตัต่ิอไปได้ ส่วนสงัขตธรรมประการ

อืน่นัน้ไม่ให้บรรลุถงึความสิน้ทกุข์ ความ

สิ้นกิเลสได้เหมือนอย่างน้ี และไม่

สามารถจะเสรจ็กจิได้ จะต้องปรงุแต่ง 

จะต้องท�า จะต้องปฏิบตัต่ิอไปไม่สิน้สดุ 

ไม่จบสิ้น และก็ก่อให้เกิดสุขบ้าง ก่อ

ให้เกิดทุกข์บ้าง แม้จะให้เกิดสุขเกิด

ทกุข์ กเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่แน่นอน เป็นสขุเป็น

ทกุข์ท่ีแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป เป็นสุข

ในบางคราว สุขนัน้กห็ายไป เป็นทกุข์

ในบางคราว ทุกข์นัน้กห็ายไป สลบักนั

ไป ทั้งต้องปรุงแต่ง ต้องปฏิบัติกันอยู่

ร�า่ไปไม่ส้ินสุด จงึไม่บรรลถึุงความเป็น

ยอดได้ แต่ว่ามรรคมอีงค์ ๘ นัน้บรรลุ

ถึงความเป็นยอดได้ดัง่กล่าวแล้ว จงึได้

จัดว่าเป็นยอดของสังขตธรรมทั้งสิ้น

 สังขตลักษณะ สังขตลักษณะดังที่

กล่าวมานีย่้นลงอกีอย่างหนึง่กค็อื เป็น

เหตุเป็นผล สิ่งที่เรียกว่าเหตุว่าผล 

ท้ังส้ินนั้นย่อมเป็นสังขตธรรมท้ังนั้น 

เพราะต้องปรุงแต่ง ต้องท�าเหตุนั้น  

ต้องปรุงแต่งท�าโดยตรง ผลนัน้เป็นผล

ของเหตุ แต่กน็บัว่าเป็นสงัขตธรรมด้วย 

เพราะเนือ่งกบัเหตทุีป่รงุแต่งหรอืธรรม

นั้น เพราะฉะนั้น สังขตธรรมทั้งหมด

จึงเป็นเหตุและผลซึ่งต้องเกิดต้องดับ 

เพราะเมือ่เป็นสงัขตธรรมหรอืเป็นสงัขาร

ต้องตกอยู่ในสามัญลักษณะคือลักษณะ

ที่เป็นสามัญทั่วไปของส่ิงที่ถูกปรุงแต่ง

ทั้งปวงอันได้แก่ อุปฺปาโท ปญฺญายติ 

ความเกิดขึ้นปรากฏ วโย ปญฺญายติ 

ความเสือ่มสิน้ไปปรากฏ ิตสสฺ อญญฺถตตฺํ 

ปญญฺายต ิเมือ่ยงัตัง้อยู ่ความปรวนแปร

เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่ปรากฏ เพราะ

ฉะนัน้ บรรดาสังขตธรรมทัง้ส้ินตลอด
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จนถึงมรรคมีองค์ ๘ จึงเป็นสิ่งที่ต้อง

ตกในสังขตลักษณะดังกล่าว หรือย่น

ลงก็คือ ต้องเกิดดับ

 ในข้อนีจ้ะพงึเหน็ได้ดงัตวัอย่างทีท่่าน

พระอานนท์ได้แสดงอิทธบิาท ๔ ขึน้มา 

อิทธิบาท ๔ นั้นก็ได้แก่ ธรรมท่ีให้

บรรลุถึงความส�าเร็จ ๔ ประการ

 ๑. ฉันทะ ความพอใจใคร่ที่จะท�า

 ๒. วิริยะ ความเพียร

 ๓. จิตตะ ความใส่ใจหรอืความเอา 

ใจใส่

 ๔. วิมังสา ความใคร่ครวญพจิารณา

 ท่านพระอานนท์แสดงว่า อิทธิบาท 

๔ นีเ้ป็นธรรมท่ีให้บรรลุถงึความส�าเร็จ  

เมือ่บรรลุถงึความส�าเร็จแล้วกด็บั ท่าน

ยกตัวอย่างว่า เหมือนอย่างว่าผู้ที่มาสู่

อารามน้ี ก่อนที่จะมาก็ต้องมีฉันทะที่

จะมา มีวิริยะที่จะมา มีจิตตะที่จะมา 

มีวิมังสาที่จะมา และก็อาศัยอิทธิบาท 

๔ นี้มา ครั้นมาถึงอารามแล้ว ฉันทะ 

วิริยะ จิตตะ วิมังสา นั้นก็ดับคือเสร็จ

กจิไป เป็นอันว่าดบัไปเลิกไปดงัน้ี ฉะน้ัน 

บรรดาสงัขตธรรมท้ังสิน้จงึมีเกิด มีดบั

ด้วยประการฉะนี้ และเมื่อเรียกว่า

เหตุผล เหตผุลทัง้ปวงกเ็ป็นสงัขตธรรม 

คือเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับ

 อสังขตธรรมหรือวิสังขาร ส่วน 

อสงัขตธรรม ธรรมทีไ่ม่ถกูปรงุแต่งนัน้ 

หมายถึงที่พ้นจากสังขตธรรมดังกล่าว 

หรือที่พ้นจากมรรคมีองค์ ๘ อันเป็น

ธรรมทีผู่ป้ฏบิตัไิม่ต้องปรงุแต่ง ไม่ต้อง

ท�า ไม่ต้องปฏบิตั ิธรรมทีเ่ป็นอสังขต-

ธรรมนีเ้ป็นสิง่ท่ีมอียูซ่ึง่เรยีกว่า นิพพาน 

ในที่นี้ 

 แต่ว่านักวิจารณ์ธรรมได้วิจารณ์ว่า 

จะไม่หมายถึงนิพพานอย่างเดียว ก็ 

เพราะว่าท่านใช้ค�าเป็นพหุวจนะ คอืใช้

ว่าอสังขตธรรมทัง้หลาย ซึง่หมายความ

ว่ามีมากกว่าหนึ่ง เพราะฉะนั้น ธรรม

ทีไ่ม่ถกูปรงุแต่งดงักล่าวนีจ้งึมมีาก และ

ธรรมเหล่าน้ีจะพึงเห็นได้ดังตัวอย่างที่

เคยแสดงในครัง้ก่อน ๆ แล้ว โดยเทียบ

กับภูมิประเทศเช่นว่า การมาสู่อาราม

นี้ การมานั้นเป็นสังขตธรรม คือผู้มา

นัน้ต้องท�าต้องปรงุต้องแต่ง ต้องอาศยั 

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ส่วน 

ตัวอารามซึ่งเป็นที่มาถึงนั้นผู้มาไม่ได้ 

ปรุงแต่ง เป็นส่ิงที่มีอยู ่เป็นที่มาถึง  

เป็นที่บรรลุ ฉะนั้น การมาก็เทียบกับ

สังขตธรรม อารามที่เป็นที่ถึงเป็นที่

บรรลกุเ็ทยีบกับอสงัขตธรรม เพราะผู้

มาไม่ได้ปรงุแต่งขึน้มา แต่ว่าเป็นทีบ่รรลุ 

เป็นที่มาถึง ตามตัวอย่างนี้ก็อาจจะ

เข้าใจได้อย่างคร่าว ๆ ว่า อสังขตธรรม

นัน้เป็นสิง่ทีม่จีรงิ ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอื

สังขตธรรมขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง หรือจะ

กล่าวว่า เป็นท่ีบรรลุเป็นท่ีถึงของสังขต-

ธรรมก็ได้ และเม่ือเป็นดั่งนี้ ท่านจึง 

แสดงว่าอสังขตธรรมนั้นเป็นสิ่งที่อยู่

เหนือเหตุผล เป็นธรรมที่อยู ่เหนือ

นิพพาน
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เหตุผลโดยอธิบายดังกล่าว คือส่วนที่

เป็นเหตผุลน้ันเป็นสิง่ท่ีต้องปรงุแต่ง คือ

ต้องท�าเหมือนอย่างเหตุ คือการมา  

คอืต้องปรงุแต่งการมาสูอ่าราม ผลคือ 

การถึง เหตุและผลคือการมาและ 

การถึง ส่วนตัวอารามเองเป็นที่ถึงที่

บรรลุนั้นอยู ่เหนือเหตุผลดังกล่าว  

เพราะฉะนัน้ ท่านผูว้จิารณ์ธรรมจงึได้

กล่าวว่า ธรรมนั้นเป็นธรรมที่เป็นเหตุ

เป็นผลขัน้หนึง่ และเป็นธรรมทีอ่ยูเ่หนอื

เหตุเหนือผลอีกขั้นหนึ่ง ก็โดยอธิบาย

ดงักล่าว และเม่ือทราบแล้วก็อาจจะพอ

เข้าใจเนื้อความที่กล่าวนี้ได้

 สอุปาทิเสสและอนุปาทิเสสโดย

ปรยิาย นิพพานอันเป็นธรรมทีบ่รรลุท่ี

ถึงนั้น ก็ได้กล่าวแสดงอธิบายแล้วถึง

สอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสส-

นิพพาน ในวนันีจ้ะได้น�าพระสตูรหนึง่

ที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกมาเล่ามีใจ 

ความว่า 

 ได้มเีทวดา ๒ องค์มาเฝ้าพระพทุธ-

เจ้าในเวลากลางคนื เทวดาองค์หนึง่ได้

กราบทลูว่า ภิกษุณีเหล่าน้ันวมุิตติแล้ว 

เทวดาอกีองค์หน่ึงได้กราบทูลว่า ภกิษุณี

เหล่านั้นวิมุตติดี เป็นอนุปาทิเสสคือ

ไม่มอีปุาทเิหลอืแล้ว พระพทุธเจ้ากไ็ด้

ทรงพอพระทัย วันรุ่งขึ้นก็ได้ตรัสเล่า

เรื่องนี้แก่พระภิกษุทั้งหลาย 

 พระมหาโมคคัลลานะ ได้ฟังตรัส 

เล่านั้นก็มีความนึกขึ้นว่า อันญาณคือ

ความรูใ้นเรือ่งนีไ้ด้มแีก่เทวดาทัง้หลาย

ทั้งหมด หรือว่ามีแก่เทวดาเฉพาะบาง

พวก ได้มภีกิษรุปูหนึง่ชือ่ว่าตสิสะ เพิง่

ถงึมรณภาพและได้บงัเกดิในพรหมโลก 

ปรากฏชือ่ว่าตสิสพรหม ซึง่มฤีทธิม์าก 

มอีานภุาพมาก พระมหาโมคคลัลานะ

ได้ขึน้ไปสูพ่รหมโลก สู่ส�านกัของตสิส-

พรหมนัน้ และได้กล่าวถามปัญหานีแ้ก่ 

ตสิสพรหมนัน้ว่า เทวดาซึง่ไปเกิดเป็น

พรหมทัง้หมดได้มญีาณคอืความรู ้ ใน

สอุปาทิเสสนั้นว่า สอุปาทิเสส ใน 

อนุปาทิเสสว่า อนุปาทิเสส ทั้งหมด 

หรือว่าพรหมพวกไหนรู้ได้ดั่งนี้ 

 ตสิสพรหมจงึได้กล่าวเฉลยว่า เทวดา

ที่เกิดเป็นพรหมทั้งหมดหาได้มีญาณ

คอืความรูด้งันัน้ทัง้หมดไม่ เทวดาทีไ่ป

เกิดเป็นพรหมจ�าพวกใดซ่ึงมสีนัโดษคอื

ความพอใจอยู่ในอายุ วรรณ สุข ยศ 

อธิปไตย ซึ่งเป็นของพรหม ไม่รู้ธรรม

เป็นเครื่องแล่นออกยิ่งขึ้นไป เทวดาที่

เกิดเป็นพรหมเหล่านั้นย่อมไม่รู้ คือ

ไม่มญีาณทีจ่ะรูใ้นสอปุาทิเสสว่าสอปุา-

ทิเสส ในอนุปาทิเสสว่าอนุปาทิเสส  

แต่ว่าเทวดาทีไ่ปเกดิเป็นพรหมเหล่าใด

ไม่สันโดษ คือไม่ยินดีพอใจอยู่ในอายุ 

วรรณ สุข ยศ อธิปไตย ที่เป็นของ

พรหมเท่านั้น แต่ว่าย่อมรู้ธรรมเป็น

เครื่องแล่นออกยิ่งขึ้นไปด้วย เทวดาผู้

เกดิเป็นพรหมเหล่านัน้ ย่อมมีญาณคือ

ความหยัง่รูใ้นสอปุาทเิสสว่าสอุปาทเิสส 

นิพพาน
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ในอนุปาทิเสสว่าอนุปาทิเสสดังน้ี ต่อ

จากนั้นแล้วติสสพรหมได้แสดงต่อไป

ว่า ภกิษผูุ้ท่ีได้อุภโตภาควมุิตติคือความ

หลุดพ้นโดยส่วน ๒ ได้แก่เจโตวิมุตติ 

ปัญญาวมิตุติ หลดุพ้นด้วยใจ หลุดพ้น

ด้วยปัญญา และภิกษุผู้ท่ีได้ปัญญาวมุิตติ 

หลดุพ้นด้วยปัญญา หมายถงึขณีาสวะ

คือเป็นผูม้อีาสวะสิน้แล้ว เทวดาผูเ้กดิ

เป็นพรหมดงักล่าวย่อมมญีาณรูว่้า ภกิษุ

ผูบ้รรลวุมิตุตดิงักล่าว เมือ่กายยงัด�ารง

อยู่เทวดามนุษย์ย่อมเห็นภิกษุน้ันได้  

เมือ่กายแตกท�าลาย เทวดามนษุย์ย่อม

ไม่มองเห็นภิกษุน้ันได้ ดังน้ีเรียกว่ามี

ญาณรูใ้นอนปุาทเิสส คอืนพิพานทีไ่ม่มี

อปุาท ิว่าอนปุาทเิสส คอืรู้ตามเป็นจรงิ 

ส่วนภกิษุผูท่ี้บรรลุมรรคผลต�า่ลงไปกว่า

นั้น ดังท่ีเรียกว่า กายสักขีเป็นต้น 

เทวดาผู้เกิดเป็นพรหมดังกล่าวย่อมมี

ญาณหย่ังรูว่้าภกิษุผูบ้รรลุมรรคผลท่ีต�า่

กว่านั้น อันเรียกว่า กายสักขีเป็นต้น  

เมื่อได้ลองเสพ คืออยู่ในเสนาสนะอัน

สมควร ได้คบหากัลยาณมิตรคือมิตร

ที่ดีงาม ได้อบรมบ่มอินทรีย์ท้ังหลาย

ยิ่งข้ึนไปก็ย่อมจะกระท�าให้แจ้งที่สุด

แห่งพรหมจรรย์ คืออรหัตตมรรค 

อรหัตตผลอยู ่ได ้ดังนี้ มีญาณรู ้ใน 

สอุปาทิเสส คือนิพพานที่ยังมีอุปาทิ

เหลืออยู่ ว่าสอุปาทิเสสตามความเป็น

จริง 

 ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กลับ

มากราบทลูพระพทุธเจ้า พระพทุธองค์

ได้ตรัสเพิ่มขึ้นมาอีกจ�าพวกหนึ่ง คือ

จ�าพวกที่เรียกว่าอนิมิตตวิหารี คือผู้ที่

ปฏิบัติบรรลุเจโตสมาธิ ไม่มีนิมิตคือ

เครื่องก�าหนดหมาย เพราะไม่ใส่ใจถึง

นิมิตท้ังส้ิน ว่าจะท�าให้แจ้งที่สุดแห่ง

พรหมจรรย์ เป็นสอปุาทเิสสอกีจ�าพวก

หนึง่ ดงันี ้ตามทีแ่สดงไว้ในพระสตูรที่

เล่ามานี้ก็เป็นการแสดงอธิบายอนุปา- 
ทิเสส และสอุปาทิเสสโดยปริยายคือ

ทางอันหนึ่ง ดังนี้

 ความระลกึถงึนิพพานแม้โดยปรยิาย 

คือทางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงแสดงไว้หลายอย่างหลายประการ 

แต่ก็รวมอยู่ที่ธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสและ

กองทกุข์ ฉะนัน้ เม่ือระลกึถงึธรรมเป็น

ทีส่ิน้กเิลสและกองทกุข์ กเ็ป็นอนัว่าได้

บรรลุถึงนิพพาน๑ ย่อมจะท�าให้จิตใจ

ได้บรรลุถึงความสงบ แม้การฟังธรรม

ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นบรรยายก็ตาม  

จะเป็นสวดก็ตาม ธรรมทั้งปวงนั้น 
ย่อมมวีมิตุตเิป็นรส เอยีงเทลุม่ลาดไป

สู่ความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น 

เพราะฉะนัน้ ก็ชือ่ว่าได้ระลกึถงึนพิพาน

นั้นเอง

 นพิพาน ตามความหมายท่ีใช้ซึง่เป็น

ท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไป ได้แสดงแล้วว่า

เป็นบรมธรรมยอดธรรม เป็นภูมิที่พึง

นิพพาน
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บรรลุซึ่งนับเป็นอสังขตธรรม ธรรมที่

ไม่ถูกปรุงแต่งหรือวิสังขาร ธรรมที่

ปราศจากความปรุงแต่งหรอืเครือ่งปรงุ

แต่ง เป็นธรรมท่ีอยูเ่หนือมรรคและผล 

ดังที่เรียกว่า มรรค ผล นิพพาน อัน

เป็นโลกตุตรธรรม ธรรมทีอ่ยูเ่หนอืโลก 

พ้นโลก พ้นความทุกข์ พ้นกเิลส ตลอด

จนถงึพ้นกรรมด้วยประการทัง้ปวง และ

ก็ได้กล่าวแล้วว่า ไม่ใช่เป็นธรรมท่ีสุด

เอือ้ม แต่ว่าจะต้องปฏบิตัไิปโดยล�าดับ 

ก็เหมือนอย่างว่าที่สูงซึ่งมีบันไดขึ้นไป

เป็นขั้น ๆ เมื่อยังอยู่ที่พื้นดิน ยังมิได้

ก้าวข้ึนบนัไดไปแต่ละขัน้ กย่็อมจะรู้สกึ

ว่า ท่ีสูงอันเป็นที่สุดบันไดนั้นอยู่สุด

เอื้อม แต่ว่าเมื่อขึ้นบันไดไปโดยล�าดับ

ทลีะขัน้จนถงึขัน้ท่ีสดุแล้ว ท่ีสงูน้ันก็จะ

อยูใ่นเอือ้มเช่นเดยีวกับบันไดข้ันท่ีหน่ึง 

ข้ันที่สอง เมื่อยืนมองอยู ่บนพื้นดิน  

ก็เป็นที่อยู่ในเอื้อม รู้สึกขึ้นไปได้และ

ข้ึนไปไม่ยาก การปฏิบัติเพื่อบรรลุถึง

นิพพานอันเป็นบรมธรรมก็ย่อมเป็น

เช่นนัน้ ซ่ึงเม่ือปฏิบัตไิปโดยล�าดบัแล้ว

ก็จะมาอยู่ในเอื้อม บรรลุถึงได้ และ

แม้ว่าจะก้าวขึน้ไปตัง้แต่บนัไดขัน้ต้น ก็

ย่อมได้รับรสของนพิพานแล้ว เช่นเดยีว

กบัทีม่อีปุมาเหมอืนอย่างน�า้ในมหาสมทุร 

มคีวามเค็มเป็นรสท้ังหมด แม้ว่าจะก้าว

ลงไปสูม่หาสมทุรรมิฝ่ังทีส่ดุ กย่็อมจะ

พบน�า้ในมหาสมทุรนัน้มคีวามเคม็เป็น

รสเดียวกัน ฉะนั้น จึงได้รับรสของ

นพิพาน คอืความดบักเิลสและกองทกุข์

ไปโดยล�าดับตั้งแต่ขั้นต้นท่ีก้าวขึ้นสู่

ธรรมปฏิบัติ ฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่อยู่ใน

วิสัยอนัจะพงึบรรลถึุงได้ และกจ็ะต้อง

บรรลุถึงตั้งแต่ในขั้นต้นดังกล่าวมานั้น 

โดยเหตุนี้ท่านจึงใช้ค�าว่านิพพานใน

ความหมายท่ีผ่อนลงมาดงัท่ีได้กล่าวมา

แล้ว ว่าผ่อนลงมาถงึความดบักเิลสของ

พระโสดาบนักเ็ป็นนพิพานขัน้หนึง่ ของ

พระสกทาคามีก็เป็นนิพพานขั้นหนึ่ง 

ของพระอนาคามกีเ็ป็นนพิพานขัน้หนึง่ 

ซึ่งยังเรียกว่าเป็นสอุปาทิเสส คือมี 

อุปาทิ ซึ่งหมายถึงอุปาทานหรือกิเลส

ยงัเหลืออยู ่จนถึงของพระอรหนัต์จงึเป็น

นพิพานขัน้ทีสุ่ด อนัเรยีกว่าอนปุาทเิสส 

ไม่มีอุปาทิหรืออุปาทานหรือกิเลสยัง

เหลืออยู่ดังที่กล่าวมาแล้วเป็นอันผ่อน

ลงมา

 นพิพานฌาน ท่านยงัแสดงนพิพาน

ผ่อนลงมาอกีถงึนิพพานฌาน นพิพาน

ปัญญา คือมีแสดงว่าผู้ปฏิบัติสมาธ ิ

จนบรรลฌุาน ตัง้แต่รปูฌานที ่๑ และ

ต่อขึ้นไปโดยล�าดับ คือรูปฌานท่ี ๒  

ที่ ๓ ที่ ๔ และต่อขึ้นไปอรูปฌานที่  

๑ ต่อข้ึนไปท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ และ 

จนถงึสัญญาเวทยตินโิรธ คอืดับสัญญา 

เวทนา ท่านเรียกว่าเป็นนิพพานแต่ละชัน้ 

นพิพานดงักล่าวนีเ้รยีกส้ันเพือ่เข้าใจว่า 

นิพพานฌาน

นิพพาน

๑ น่าจะเป็น “ได้ระลกึถึงนพิพาน”
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 นพิพานปัญญา นพิพานปัญญานัน้

มีแสดงไว้ถึงสันทิฏฐิกธรรม ธรรมท่ี

เห็นเอง สันทิฏฐิกนิพพาน นิพพานที่

เหน็เอง โดยอธบิาย ราคะ โทสะ โมหะ 

เมื่อบังเกิดขึ้นครอบง�าจิตใจย่อมเป็น

เครื่องดับปัญญา เป็นไปเพื่อความ

เบียดเบียน ทั้งเป็นไปเพื่อให้ประพฤติ

ก่อภัยเวรต่าง ๆ มีฆ่าเขาบ้าง ลักของ

เขาบ้าง เป็นต้น ส่วนความสงบราคะ 

โทสะโมหะ ความไม่มีราคะโทสะโมหะ 

ย่อมตรงกนัข้าม ไม่ดบัปัญญา ไม่เป็น

ไปเพ่ือเบียดเบียน ไม่เป็นเหตุก่อภัย

เวรดังกล่าว ความพิจารณาให้รู้ดังนี้

เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิกธรรม เป็นสัน-

ทิฏฐิกนิพพาน 

 พจิารณาดตูามอธบิายนีก้จ็ะพงึเหน็

ได้ว่า ทุก ๆ คนเม่ือหม่ันใช้ปัญญา

พิจารณาตรวจดูจิตใจของตนเอง เมื่อ

ราคะโทสะโมหะบงัเกดิขึน้กใ็ห้รู ้พร้อม

ทัง้ให้รู้ถึงโทษแม้ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว ราคะ

โทสะโมหะจะสงบลงได้ด้วยอ�านาจของ

ปัญญาทีรู่น้ั้น และก็ให้รูว่้า ราคะโทสะ

โมหะสงบ พร้อมทัง้รูค้ณุของความสงบ

ราคะโทสะโมหะ แม้ปฏิบัตดิงัน้ีก็เรยีก

ว่าบรรลุถึงสันทิฏฐิกธรรม สันทิฏฐิก-

นิพพานได้ เพราะในพระพุทธาธิบาย

ดงัทีย่กมากล่าวข้างต้นนัน้มไิด้จ�ากดัว่า  

จะต้องสงบได้เด็ดขาดหรือว่าสงบได้

ช่ัวคราว เป็นพระพุทธาธิบายที่วางไว้

เป็นกลาง ๆ จึงกินความได้ถงึการปฏิบตัิ

ใช้ปัญญาท�าความสงบใจของตนได้ พระ-

พทุธาธบิายดัง่นีเ้ป็นอนัให้ก�าลงัใจแก่ผู้

ปฏิบัติธรรมทุกคนตั้งแต่ในเบื้องต้นว่า 

สามารถทีจ่ะใช้ปัญญาพจิารณาท�าความ

สงบใจของตน และก็เรียกว่าบรรลุ

นิพพานได้ บรรลุธรรมได้ อันเป็น 

สนัทฏิฐกิธรรม สนัทิฏฐกินพิพาน เข้าใน

พระธรรมคุณที่สวดกันว่า สันทิฏฐิโก

นัน่เอง ดงันัน้ธรรมทีจ่ะเป็นสันทฏิฐโิก

ได้ดงัทีส่วดกนั กจ็ะต้องปฏบิตัใิช้ปัญญา

ท�าความสงบใจของตนดังกล่าวมาแล้ว 

ซึ่งทุกคนสามารถจะปฏิบัติได้ทุกขณะ

 ตทังคนิพพาน นิพพานดังท่ีกล่าว

มาน่ี ท่านเรียกว่าตทังคนิพพาน คือ

เป็นนิพพานช่ัวคราวที่มีขึ้นด้วยองค-

สมบัตินั้น ๆ หรือด้วยองคคุณนั้น ๆ 

มีปัญญาเป็นต้นดังกล่าวแล้ว นิพพาน

นี้อันเป็นบรมธรรมซึ่งเป็นความหมาย

สูงสุดดังที่ได้กล่าวแล้วว่า เป็นธรรมที่

อยูเ่หนอืเหตเุหนอืผล กห็มายถงึว่าอยู่

เหนือเหตุผลที่เป็นฝ่ายเกิดทางหนึ่ง 

อยู่เหนือเหตุผลที่เป็นฝ่ายดับอีกทาง

หนึ่ง เหตุผลที่เป็นฝ่ายเกิดนั้นก็ได้แก่

ทุกข์และสมุทัย เหตุผลที่เป็นฝ่ายดับ

นัน้ก็ได้แก่ นโิรธและมรรค คอือริยสัจจ์ 

๔ นั้นเอง อริยสัจจ์ ๔ นั้นก็แบ่งเป็น 

สมุทัยวาร คือฝ่ายสมุทัย คือฝ่ายเกิด

ทุกข์ส่วนหนึ่ง ฝ่ายนิโรธวาร คือฝ่าย

ดบัทกุข์อกีส่วนหนึง่ ฝ่ายสมทุยัวารนัน้

ได้แก่ทุกข์และสมุทัย จะพึงเห็นได้ว่า

นิพพาน
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แสดงผลก่อนคอืทกุข์ แล้วจงึแสดงเหตุ

คือสมุทัย ฝ่ายนิโรธวารก็เหมือนกัน 

แสดงผลก่อนคอืนโิรธแล้วจึงแสดงเหตุ

คอืมรรค ท้ังน้ีเม่ือพจิารณาแล้วกจ็ะพงึ

เห็นว่า พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเม่ือก่อน

จะตรสัรู ้ได้ทรงจบัผลสาวเข้าไปหาเหตุ 

เพราะว่าผลทีไ่ด้บังเกิดปรากฏอยู่จ�าเพาะ

หน้าดงัทีไ่ด้มีแสดงว่า พระโพธสิตัว์อัน

เป็นค�าเรียกพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนแต่

ตรัสรู้ ได้ทรงเห็นคนแก่ คนเจ็บ คน 

ตาย ซึง่ท่านแสดงว่าเป็นเทวทตู จงึได้

ทรงปรารภว่า ทุกคนท่ีเกิดมาก็ต้องแก่ 

เจ็บ ตาย ไม่มีใครจะพ้นไปได้ จึงทรง

ปรารถนาโมกขธรรม ธรรมเป็นเครือ่ง

หลุดพ้นหรือความหลุดพ้นจากความ

แก่ ความเจบ็ ความตายนัน้ ข้อนีเ้ป็น

ปรารภเหตสุ�าคญัอนัท�าให้เสดจ็ออกทรง

ผนวชเพือ่แสวงหาโมกขธรรม ความแก่ 

ความเจบ็ ความตายนัน้เป็นผลซ่ึงทกุ ๆ 

คนเห็นได้โดยประจักษ์ เพราะฉะน้ัน 

จึงได้แสดงผลก่อน

 เมือ่กล่าวโดยสรปุแล้ว พระโพธสิตัว์

ได้ทรงเห็นทุกข์ก่อน คือเห็นความแก่ 

ความเจ็บ ความตายเป็นทุกข์ อนัเป็น

ผลทีป่รากฏ เมือ่เป็นดัง่นีจ้งึได้แสวงหา

ความพ้นทุกข์ และความส�าเร็จแห่ง

พระองค์อันเรียกว่า ความตรัสรู้น้ัน 

ท่านแสดงไว้ในปฐมเทศนาซ่ึงตรัสเล่า

ถึงความตรัสรู้ของพระองค์เอง ก็คือ

ทรงได้จักษุคือดวงตา ญาณคือความ

หย่ังรู ้ปัญญา ความรูท้ัว่ วิชชา ความ

รู้แจ่มแจ้ง อาโลกคือความสว่าง เห็น

ทุกข์ เห็นทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ 

เห็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ เห็น

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์หรือเรียกสั้น ๆ ว่า

มรรค และทุกข์นั้นก็ได้ทรงแสดงว่า

ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ 

ความตายเป็นทกุข์ ความโศกคอืความ

แห้งใจ ความคร�า่ครวญระทมใจ ความ

ไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความ

คับแค้นใจเป็นทุกข์ ความประจวบกับ

ส่ิงทีไ่ม่เป็นทีร่กัเป็นทกุข์ ความพลดัพราก

จากสิง่ทีเ่ป็นทีร่กัเป็นทกุข์ ความปรารถนา

ไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อขนัธ์

เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ เป็นทุกข์

 ในด้านทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

นั้น ได้ทรงแสดงชี้เอาตัณหาคือความ

ดิ้นรนทะยานอยากของใจที่ให้ถือภพ

ชาติใหม่ไปกับความเพลินและความ

ตดิใจ ประกอบด้วยความอภนินัท์ยนิดี

ยิ่งอยู่ในอารมณ์นั้น ๆ อันได้แก่กาม- 

ตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากไปใน

กาม คืออารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนา

น่าพอใจทัง้ปวง ภวตณัหา ความดิน้รน

ทะยานอยากไปในภพ คืออยากเป็นนัน่

เป็นนี ่วิภวตณัหา ความดิน้รนทะยาน

อยากไปในวภิพ คอือยากให้ไม่เป็นนัน่
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เป็นนี ่ได้แก่อยากให้สิง่ทีไ่ม่ชอบสิน้ไป

หมดไป ส�าหรบันโิรธ คือความดบัทุกข์

นั้น ได้ทรงช้ีเอาความดับตัณหาได้ 

สิ้นเชิง มรรค คือทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทุกข์ ได้ทรงชี้เอามรรค คือ

ทางปฏิบัติที่มีองค์ ๘ ประการ อัน

ได้แก่สมัมาทิฏฐ ิความเหน็ชอบ สัมมา-

สังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา 

เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงาน

ชอบ สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ  

สมัมาวายามะ ความเพยีรชอบ สมัมา-

สติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ความ 

ตั้งใจมั่นชอบ

 ตามพระพุทธาธิบายท่ีทรงเล่าถึง

ความตรัสรู้ของพระองค์แสดงว่า ทรง

ชีเ้อาทกุข์ซ่ึงเป็นส่วนผล ตัง้ต้นแต่ชาติ

ทกุข์ ต่อไปกช็ราทุกข์ มรณทุกข์ เป็นต้น 

รวมเข้าก็คือขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ 

ประการนี ้เหล่านีแ้หละเป็นทกุข์ทีเ่ป็น

ส่วนผล ซึ่งบังเกิดจากเหตุ ซึ่งทรงชี้

เอาตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก 

เพราะฉะนัน้ ทกุข์จึงเป็นผล ตณัหาจงึ

เป็นเหตท่ีุให้เกิดทุกข์ น้ีเป็นผลและเหตุ

ฝ่ายเกิดทุกข์ที่เรียกว่า สมุทัยวารนั้น 

เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลยังอยู่ในเหตุ

และผลฝ่ายเกดิทุกข์คอืยังปฏบัิตเิพิม่พนู

ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากอยู่  

ก็เรียกว่าท�าเหตุก่อทุกข์ จึงต้องรับผล

ซึ่งเป็นตัวทุกข์อยู่ต่อไป ตั้งต้นแต่ต้อง

มีชาติ คือความเกิดข้ึนใหม่อยู่ร�่าไป 

ฉะนั้น จึงมีแสดงลักษณะของตัณหา 

ไว้เป็นประการแรกว่า โปโนพฺภวิกา 

เป็นเหตุให้ถือภพชาติใหม่ คือให้เป็น

ใหม่ ๆ เกิดใหม่ เป็นใหม่อยู่ต่อไป  

และเมือ่ก่อเกดิภพชาต ิเป็นชาตคิวาม

เกิดขึ้นมาแล้ว ก็ต้องมีชรา มีมรณะ 

เป็นต้น ต้องมีโสกะ ปริเทวะ เป็นต้น 

และก็ประกอบตัณหา ความดิ้นรน

ทะยานอยากเพิ่มขึ้นไปอีก ก็ก่อทุกข์

ตั้งแต่ชาติทุกข์ต่อไปอีก เพราะฉะนั้น 

จงึต้องอยู่ในเหตผุลและฝ่ายสมทัุยวาร 

ก่อทกุข์อยู่ตลอดเวลาทียั่งประกอบก่อ

เพิม่เตมิตณัหาอนัเป็นตวัเหตอุยู ่นีเ้ป็น

ผลและเหตุส่วนก่อให้เกิดทุกข์ เม่ือ

ปฏบัิตก่ิอเพิม่เตมิตณัหาอยู่แล้ว กเ็ป็น

อันว่าก็จะต้องประสบทุกข์ ตั้งต้นแต่

ชาติทุกข์เป็นต้น เป็นอันว่าไม่จบ

 ดับตัณหา ดับมรรค คราวนี้ผู ้ที่

ปฏบิตัใินมรรคมอีงค์ ๘ ตามพระธรรม

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นการ

ปฏิบัติเพื่อดับตัณหาอันเป็นความดับ

ทุกข์นัน้ แต่เม่ือยงัดบัตณัหาไม่ได้ส้ินเชิง

ก็ต้องปฏิบัติกันต่อไป คือปฏิบัติใน 

มรรคมีองค์ ๘ ย่อลงก็คือศีล สมาธิ 

ปัญญา กต้็องท�ากนัร�า่ไปอกีเหมอืนกนั 

เป็นอนัว่าเมือ่ยงัดบัตณัหาไม่ได้สิน้เชงิ 

ดับไม่ได้หมด ก็ต้องปฏิบัติในมรรคมี

องค์ ๘ ต่อไป ไม่หมดอีกเหมือนกัน 
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ก็เป็นอันว่าไม่เสร็จกิจ ส�าหรับในสาย

สมุทัยวาร คือสายก่อให้เกิดทุกข์นั้น 

ไม่มเีสรจ็โดยแท้ ต้องก่อให้เกดิทุกข์ มี

ชาติทกุข์อยูร่�า่ไปไม่สิน้สุด ส่วนในสาย

นิโรธวารนั้น เมื่อยังปฏิบัติดับตัณหา 

ไม่ได้ กยั็งไม่เสรจ็กจิ กต้็องท�าอยูเ่รือ่ย

ไปอีกเหมือนกัน จนกว่าจะปฏิบัติใน

มรรคมีองค์ ๘ นั้น จนเป็นมรรคเป็น

ผลซึ่งเป็นโลกุตตรธรรมขึ้น คือก�าจัด

กเิลสได้บางส่วนจนถงึสิน้เชงิ เมือ่ก�าจดั

กิเลสได้สิ้นเชิง ซึ่งในที่นี้ยกเอาตัณหา

ขึ้นเป็นที่ตั้ง ก�าจัดได้สิ้นเชิงแล้วจึงจะ

เสรจ็กจิ แปลว่าดบัตณัหาได้ กด็บัทกุข์

ได้ ความดับทุกข์ได้นั้นก็ดับชาติทุกข์

เป็นต้นได้ ไม่ต้องก่อเกดิอกีต่อไป และ

การปฏบิตัดิบัตณัหาได้สิน้เชงินัน้กดั็บ

มรรคได้ด้วย เพราะว่าไม่ต้องปฏิบัติ

มรรคอีกต่อไปเพื่อดับตัณหา เพราะ

ดับตัณหาได้สิ้นเชิงแล้ว 

 เพราะฉะนั้น จึงกล่าวอีกอย่างหนึ่ง

ว่าเมื่อสุดชั่วก็สุดดี หรือว่าเม่ือสุดดีก็

สุดชั่วพร้อมกัน ทุกข์และสมุทัยน้ัน 

ถ้าจะกล่าวว่าเป็นฝ่ายช่ัว และนิโรธและ

มรรคถ้าจะกล่าวว่าเป็นฝ่ายดเีป็นคูก่นั 

ก็จะต้องกล่าวได้อีกว่า เพราะมีชั่วจึง

ต้องมีดีส�าหรับเป็นเครื่องช�าระล้างช่ัว 

และเมื่อมีดีก็ต้องมีชั่ว เพราะฉะนั้น 

เมือ่ปฏบิตัดัิบตณัหาได้สิน้เชงิ ดบัทกุข์

ได้หมด ก็แปลว่าสุดช่ัวแค่น้ัน การ

ปฏบิตัเิพ่ือดบัตณัหากส็ดุสิน้แค่นัน้เป็น

อันว่าสุดดีแค่นั้น จึงบรรลุถึงความสุด

ชัว่สดุดีเช่นเดยีวกนั และข้ันนีแ้หละที่

เป็นขัน้เสรจ็กจิซึง่เป็นขัน้ทีบ่รรลนุพิพาน

อนัเรยีกว่า เหนือเหตแุละผล คอืเหนอื

เหตุและผลทั้งฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งฝ่ายดับ

ทุกข์ อันแสดงถึงความเสร็จกิจโดย

ประการทั้งปวง

 เพราะฉะนัน้ ธรรมในพระพทุธศาสนา

จงึมคีวามส้ินสุดได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องปฏิบัติ

กนัไปไม่ส้ินสุด ส้ินสุดได้ในเมือ่ได้ปฏบิติั

ดบัตณัหาได้สิน้เชิง อันเป็นวาระท่ีสดุช่ัว

สุดดีดังกล่าว จึงได้มีพุทธภาษิตแสดง

ถงึธรรมทีเ่ป็นขัน้นพิพานนีว่้า ลอยบญุ

และบาป ละบญุและบาปทัง้หมด กถึ็ง

ขั้นสุดชั่วสุดดี บรรลุนิพพานอันเป็น

บรมธรรมนั้นเอง แต่เมื่อยังไม่ถึงขั้นนี้ 

ยังไม่ถึงสุดชั่วสุดดี จะไปลอยบุญลอย 

บาป จะไปละบุญละบาปเอาเองไม่ได้ 

จะต้องปฏิบัติอยู่ในบุญ จะต้องกระท�า

ความดเีพือ่ทีจ่ะล้างความชัว่หรอืฝ่ายที่

เป็นสมุทัยวารต่อไป จะไปลอยบุญ

ลอยบาปทิง้เอาเองไม่ได้ (ธ.อ. ๑๖๙-๒๐๓) 

นิพพาน ๒ ดู นิพพาน, โอวาทปาติโมกข์

นิพพานฌาน ดู นิพพาน

นิพพานในมหายาน ดู วิชชา ๓

นิพพานปัญญา ดู นิพพาน

นิพพิทา ดู ปัญจวัคคีย์

นิพพิทานุปัสสนาญาณ ดู วิสุทธิ ๗

นมิมานรต ีสวรรค์ชัน้ ๕ ชือ่ว่า นมิมานรตี 

นิมมานรตี
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ศลีนัน้คอืวิรตัเิจตนา ความตัง้ใจงดเว้น

ตัณหาอุปาทานจะสั่งให้ท�าอะไร ศีลก็

ต้านทานเอาไว้งดเว้นไม่ท�าดงันี ้เม่ือได้

ม่ันคงอยู่ในศีล ไม่ยอมประพฤติชั่ว

ประพฤติผิดไปตามตัณหาอุปาทาน 

ที่ส่ัง ก็ย่อมจะพบความดับภัยดับเวร

ซึ่งเป็นตัวนิโรธ อันเป็นผลของศีล  

เพราะฉะนั้น ก็คอยก�าหนดดูให้รู้จัก

ความดับภัยดับเวร ความดับตัณหา

อปุาทานอย่างหยาบ ทีท่�าให้ละเมดิศลี 

ดังนี้ น่ีแหละ เป็นตัวนิโรธข้ันศีลให้

คอยท�าความรู้จัก นิโรธขั้นศีล นี้ไว้ 

แล้วจักได้ความตระหนักแน่ชัดเจนใน

ตัวความดับนี้ยิ่งข้ึน และจะรู้ว่า ตัว

นิโรธคือความดับ แม้ดับภัยดับเวร 

ดบัอกศุลทัง้หลาย ดบัตณัหาอปุาทาน

อย่างหยาบทั้งหลาย ด้วยศีลนี้แหละ 

เป็น ตัวความสุข เป็นตัวความสุขที่ 

สงบที่ประณีตยิ่งกว่าความประพฤติ 

ล่วงละเมดิศลีไปตามอ�านาจของตณัหา

อุปาทาน

 คราวนี้ เมื่อปฏิบัติในสมาธิ สงบ

ตณัหา อปุาทาน ซึง่เป็นขัน้นวิรณ์ด้วย

ท�าจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ 

จิตสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรม 

ทัง้หลาย กแ็ปลว่า ดบัตณัหาอปุาทาน

ขัน้กลาง กเ็ป็นนโิรธ คอืความดบัตณัหา 

อุปาทาน อีกขั้นหนึ่ง ก็ให้สังเกตตัว

ความนิโรธนี้ ก็จะพบว่า เป็นความสุข

ที่ละเอียดประณีตขึ้นไปกว่าศีลอีก

แปลว่า อภิรมย์ยินดีในสิ่งท่ีนิรมิตขึ้น 

คือนอกจากทิพยารมณ์ท่ีได้รับอยู่โดย

ปกติแล้ว ในเวลาที่ปรารถนาต้องการ

สิ่งใด ก็นิรมิตสิ่งนั้นขึ้น อภิรมย์ยินดี

ได้เป็นส่วนอดิเรกหรือเป็นพิเศษ พูด

ง่าย ๆ ว่าอยากได้สิง่ใดกน็กึเอาได้ เกดิ

เป็นสิง่นัน้ขึน้ดัง่ใจนกึ แต่จะมขีอบเขต

เพียงไรท่านหาได้แสดงไว้ไม่ สวรรค์

ชั้นนี้สูงข้ึนไปจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาก 

เทพผูเ้ป็นราชาปกครองไม่ปรากฏว่ามี

นามพิเศษ ก็น่าจะเรียกเป็นกลาง ๆ 

ว่า นมิมานรตเีทวราช ไม่มีเรือ่งเกีย่วข้อง

เล่าถึงในคัมภีร์ท้ังหลายเช่นเดียวกับ

สวรรค์ชั้นยามา (พ.พ. ๒๔๕)

นิมิต ดู การท�าสมาธิ, การพิจารณานาม- 

  รูป, คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

นิมิตของกรรมฐาน ดู การอบรมจิต

นิมิตของสมาธิ ดู การท�าสมาธิ 

นิยตมิจฉาทิฏฐิ ดู นรก, อุปาทาน ๔

นิรมานกาย ดู พระพุทธเจ้าในมหายาน

นิรยบาล ดู นรก

นิรยะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ, นรก

นิรวาณะ ดู นิพพาน

นิรัคคฬะ ดู สังคหวัตถุ ๕

นิรัพพุทะ ดู นรก

นิโรธ ๓ ชั้น มรรคมีองค์ ๘ ย่นลงมาเป็น

ศลี สมาธ ิปัญญา ตามค�าสัง่สอนของ

พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติฝืน

กระแสของตัณหาอุปาทาน เพราะว่า 

นิมิต
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 และเมือ่ปฏบิตัอิบรมปัญญา ท�าความ

รู้ให้เข้าถึงสัจจะ คือความจริงดังกล่าว

มาข้างต้น ให้สัจจะปรากฏชัดขึ้น จน

ตัณหาอุปาทานอย่างละเอียดดับลงไป

ได้ตามล�าดบั กใ็ห้สงัเกตดตูวัความดบั 

ที่ปรากฏขึ้นในใจนี้แหละด้วยอ�านาจ

ของปัญญา คือความรู้ที่เข้าถึงสัจจะ  

ให้มคีวามรูจ้กัอยู่กับนิโรธน้ี ก็จะพบว่า

เป็นตัวความสุขท่ีละเอียดประณีตย่ิง

ขึ้นไปกว่านิโรธขั้นสมาธิ

 ดั่งน้ี ก็จะพึงเห็นได้ว่า นิโรธ คือ

ความดับกิเลสและดับทุกข์น้ี เป็นผล

ของการปฏิบัติธรรมที่มีอยู่ตั้งแต่ใน 

เบื้องต้น และเมื่อพิจารณาสรุปเข้ามา

แล้วกใ็ห้ก�าหนดดตูวันโิรธนี ้ทีก่ายและ

ใจน้ีเอง เม่ือนิโรธปรากฏขึ้นอายตนะ

ภายในภายนอกต้องประจวบกัน ก็คง

เป็นนิโรธอยู่นั่นเอง และ อาหารทาง

จติใจ ท่ีบังเกดิขึน้ สบืเนือ่งกนัไป เป็น

วิญญาณ ความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสยีง

ก็ดี เป็นสัมผัสท่ีถึงใจก็ดี เป็นอ่ืน ๆ  

ที่สืบเน่ืองกันไปก็ดี ก็เป็นนิโรธ คือ 

ดบัทัง้นัน้ ตณัหาอปุาทานจะไม่บงัเกดิ

วิ่ง ย้ัวเยี้ยเข้ามาจับ แต่ปรากฏเป็น 

ตัวนิโรธ คือตัวความดับ ความเย็น 

ตลอดสายไปหมด พยายามก�าหนดดู 

ท�าความรูจ้กัตวันโิรธดงัน้ีอยูเ่สมอ ย่อม

จะยิ่งเพิ่มศรัทธาปสาทะ เพิ่มปัญญา

ในศาสนธรรม ธรรมค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้ายิ่งขึ้น (น.จ. ๑๑๘-๑๒๐)

นิโรธวาร ดู อริยสัจจ์ ๔ โดยพิสดาร

นวิรณ์ ๕ ด ูปริยฏุฐานกเิลส, มธัยมศึกษา,  

  วิสุทธิ ๗, สิกขา ๓

นิวาส ดู วิชชา ๓

นิสสรณวิมุตติ ดู วิมุตติ ๕

นิสสัตตะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

นสิสยั ค�าว่า นสิสยั นัน้เป็น นสิสัยทางจติใจ 

อย่างหนึ่ง เป็น นิสสัยทางกาย อีก

อย่างหนึ่ง ทางจิตใจนั้นดังที่พูดกันว่า

มนีสิสัยด ีนสิสัยไม่ด ีส่วนทางกายนัน้

ก็หมายถึงเครื่องอาศัยด�ารงชีวิตของ

ร่างกาย อันชีวิตต้องอาศัยจึงด�ารงอยู่

ได้ และหมายเอาที่เป็นสิ่งจ�าเป็นอัน

ชีวิตต้องอาศัยจริง ๆ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่

ฟุ่มเฟือย ก็ได้แก่ ปัจจัย ๔ นั้นเอง 

 ค�าว่า ปัจจัย นั้นก็หมายถึงเครื่อง

อาศัยของชีวิตเหมือนกัน แต่ว่าเป็น 

ค�ากลาง ๆ จะเป็นสิ่งที่จ�าเป็นจริง ๆ 

กไ็ด้ จะเป็นส่ิงทีฟุ่ม่เฟือยอ�านวยความ

สะดวกสบายย่ิงขึน้กไ็ด้ กค็อืจวีรผ้านุง่

ห่ม บิณฑบาตอาหารส�าหรับบริโภค 

เสนาสนะที่อยู่อาศัย และยาแก้ไข้ นี้

คือ ปัจจัย ๔

 เมือ่มาเรยีกว่า นสิสยั ๔ กม็คีวาม

หมายถึงเครือ่งด�ารงชีวิตเหล่านีท่ี้จ�าเป็น

จริง ๆ และที่จะพึงแสวงหาได้ส�าหรับ

ผู้ที่ได้ออกบวช ออกจากเรือนมาเป็น 

ผูไ้ม่มบ้ีาน ไม่มเีรอืนแล้วจรงิ ๆ แต่ว่า

ยกเอาอาหารมาเป็นที่ ๑ คือ

นิสสัย
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 เที่ยวบิณฑบาต ก็หมายถึงว่าถือ

บาตรเดนิออกไปสูล่ะแวกบ้าน รบัอาหาร

ที่ชาวบ้านเขาใส่บาตรถวายในละแวก

บ้าน ฉะนั้น จึงมีค�าเรียกผู้ที่ถือบาตร 

เท่ียวรับอาหารที่เขาใส่บาตรถวายว่า

ภิกษุหรือภิกขุ ที่แปลว่าผู้ขอโดยปกติ 

อนัหมายความว่า เทีย่วขออาหารด้วย

วิธีที่ถือบาตรอุ้มบาตรเดินออกไปใน

ละแวกบ้าน ด้วยอาการทีม่คีวามส�ารวม 

มิได้ออกปากขอ เป็นแต่เพียงว่ากิริยา

ทีอุ่ม้บาตรเดนิออกไปในละแวกบ้านนัน้

ก็เป็นอาการท่ีแสดงว่ารับอาหารท่ีเขา

ถวายเท่านั้น จึงเรียกว่าขอโดยปกติ 

คือเป็นผู้ขอโดยที่อุ้มบาตรออกเดินไป

ในละแวกบ้านเท่านัน้ มิใช่แสดงอาการ

อย่างยาจกหรือวณพิก ยาจกหรอืวณพิก

กค็อืผูท้ีเ่ทีย่วขอทานดงัท่ีเรยีกกนั กล่าว

วาจาขอ หรือไม่กล่าววาจา แต่แสดง

อาการขออย่างคนขอทานทัว่ไปทัง้หลาย 

หรือบางทีก็ขอโดยวิธีที่ร้องร�าท�าเพลง 

เอาการร้องร�าท�าเพลงน้ันแลกกับสิ่งที่

เขาจะให้เป็นการตอบแทน แต่ว่าภกิษุ

ซึง่เป็นผูข้อโดยปกตนิัน้มไิด้ขออย่างนัน้ 

อุ้มบาตรด้วยกิริยาที่ส�ารวมระวังเดิน

ผ่านบ้านเขาไป เม่ือเขาจะถวายเขาก็

เอาอาหารออกมาใส่บาตรถวายให้ 

เพราะฉะนั้น จึงได้มีค�าเรียกส�าหรับผู้

นับถือพุทธศาสนาว่าอาการทีพ่ระพทุธเจ้า

และพระพทุธสาวกออกเท่ียวบิณฑบาต 

เป็นการเสดจ็ออก โปรดสตัว์ เป็นการ

เรียกด้วยความเคารพ แทนท่ีจะรู้สึก

ว่าผูท้ีใ่ส่บาตรเป็นผู้ทีส่งูกว่า กลับยกย่อง

พระพทุธเจ้าและพระพทุธสาวกทีเ่สดจ็

ออกบิณฑบาตว่าเป็นผู้ที่สูงกว่า คือ

เท่ากับว่าพระองค์และพระพุทธสาวก

ได้เสด็จออกไปโปรดพวกชาวบ้านชาว

เมือง

 นิสสัย ข้อที่ ๑ คือการเที่ยวออก

บณิฑบาต นีก้ส็บืเนือ่งมาจากการบวช 

คอืการออกจากเรือนมาเป็นผูไ้ม่มีเรอืน 

เม่ือมาเป็นอนาคาริยะคือผู้ท่ีไม่มีบ้าน

ไม่มเีรอืน จงึไม่มผีูท้ีจ่ะประกอบอาหาร

ให้ และก็ไม่มีการประกอบอาหารเอง 

เพราะเมื่อไม่มีบ้าน ไม่มีเรือนก็ต้อง

ไม่มคีรวั แต่ว่าร่างกายนีต้้องการอาหาร

ส�าหรับที่จะบ�ารุงเลี้ยงชีวิตจึงจะด�ารง

อยูไ่ด้ ฉะนัน้วธิทีีจ่ะได้อาหารมาส�าหรบั

บ�ารงุเลีย้งร่างกายกค็อื ออกบิณฑบาต

อุ ้มบาตรออกเดินไปในละแวกบ้าน  

ผู้มีศรัทธาเขาก็ใส่บาตรถวาย ได้มาก็

น�ามาฉัน น�ามาบริโภค ส�าหรับที่จะ

ด�ารงชวิีต การออกบิณฑบาตจงึเป็นวิธี

ด�ารงชีวิตของผู้ออกบวช แต่ว่าก็ทรง

อนุญาตอดิเรกลาภ คืออาหารที่ผู ้มี

ศรัทธาน�ามาถวายแก่สงฆ์แล้วแจกกัน

ไปก็ตาม หรือถวายส่วนบุคคลก็ตาม 

เมื่ออาหารที่เขาน�ามาถวายนั้นไม่ผิด

ด้วยวินัยข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็รับฉันได้  
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ก็นับเป็นอดิเรกลาภ คือเป็นการได้

อาหารทีเ่ป็นอดเิรก คือท่ีเกนิหรอืท่ียิง่

ไปกว่าอาหารท่ีจะพึงได้ด้วยการออก

บิณฑบาตดังกล่าวนั้น

 มาถึงนิสสัย ข้อที่ ๒ นุ่งห่มผ้า 

บังสุกุล ผ้าบังสุกุล นั้นแปลตามศัพท์

ว่า ผ้าเปื้อนฝุ่น หมายถึงผ้าเก่าที่เขา

ทิ้งไว้ในกองขยะก็ดี ในป่าก็ดี หรือแม้

เป็นผ้าห่อศพกด็ ีผูท้ีอ่อกบวชกจ็�าเป็น

ที่จะต้องมีผ้านุ ่งผ้าห่ม ดังที่ตรัสว่า  

ผู้ที่เข้ามาขอบวชน้ันจะต้องมีไตรจีวร 

และมบีาตรเอาไว้ส�าหรับออกบณิฑบาต 

ดังกล่าวในข้อ ๑ นั้น ไตรจีวร นั้นก็

คอื ผ้านุง่ เรียกว่าสบง หรอือนัตรวาสก 

ผ้าห่มเรียกกนัว่า จีวร หรืออุตตราสงค์ 

กบัอกีผนืหน่ึงเรยีกว่า ผ้าสงัฆาฏิ เป็น

ผ้าที่เย็บ ๒ ชั้น ส�าหรับเป็นผ้าห่มใน

ฤดหูนาว แต่ว่ามาในบดันีพ้ระสงฆ์ไทย

เรามาใช้เป็นผ้าพาดบ่า ส�าหรับใช้ใน

สังฆกรรมและในพิธีท�าบุญต่าง ๆ ใน

วัด

 เพราะฉะน้ัน เม่ือผ้าไตรจวีรชดุท่ีใช้

อยูเ่ก่าไปขาดไปกจ็ะได้มาจากไหน ภกิษุ

ไม่มทีรัพย์ทีจ่ะซือ้หาและจะซือ้หากไ็ม่

ได้ รับเงินทองกไ็ม่ได้ ซ้ือหากไ็ม่ได้ ขอ

เงินทองจากคนที่มิใช่ญาติหรือที่มิได้

ปวารณากไ็ม่ได้ เพราะฉะน้ัน กจ็�าเป็น

ทีจ่ะต้องไปเกบ็ผ้าเก่าท่ีเขาทิง้ไว้ในป่าช้า 

ทีโ่คนไม้ หรอืในกองขยะ หรือแม้เป็น

ผ้าห่อศพในป่าช้ามาซกั เยบ็ ย้อม เป็น

ผ้านุ่งผ้าห่ม พระพุทธเจ้าเองก็ได้มี

ประวัติเล่าไว้ว่าได้เคยทรงไปน�าผ้าห่อ

ศพทีเ่ขาทิง้ไว้ในป่าช้า ซึง่ในครัง้นัน้เมือ่

มีผู้ตายลงเขาก็น�าเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้า

และมผ้ีาห่อศพ พระพุทธเจ้ากเ็คยทรง

น�าเอาผ้าห่อศพมาซัก เย็บ ย้อม เป็น

ผ้าทีท่รงนุง่ทรงห่ม และกม็านยิมเรียก

กันว่าเป็นผ้ามหาบังสุกุล ซึ่งเป็น

ธรรมเนียมมาจนถึงในบัดนี้ เวลาจะ 

เผาศพเจ้าภาพกน็�าผ้ามาทอดทีห่บีศพ 

นิมนต์พระไปชัก เรียกว่า ชักมหาบัง- 

สกุลุ แต่ว่าในครัง้โบราณนัน้ท่านไปชกั 

จรงิ ๆ คอืไปเปลือ้งมาจากทีเ่ขาห่อศพ 

เอามาท�าเป็นผ้านุง่ผ้าห่มกันจรงิ ๆ แต่

กท็รงอนญุาตอดเิรกลาภ คอืการได้ผ้า

เป็นอดเิรก คอืทีย่ิง่ไปกว่าทีเ่กนิไปกว่า

ผ้าบังสุกุลนั้น คือผ้าที่เขาน�ามาถวาย 

จะเป็นผ้าที่ยังไม่ได้เย็บย้อมเป็นสบง

จวีรกต็าม หรอืจะเป็นผ้าทีเ่ย็บย้อมมา

แล้วก็ตาม ก็รับได้ ถ้าปฏิบัติตาม 

พระวินัยท่ีว่าด้วยการรับผ้าแล้วก็เป็น

อันว่าใช้ได้

 มาถึงนิสสัย ข้อที่ ๓ คืออยู่โคนไม้ 

นีก้ส็บืเนือ่งมาจากการบวชเช่นเดยีวกัน 

เพราะเม่ือการบวชเป็นการท่ีออกจาก

เรือนมาเป็นผู้ไม่มีเรือน เมื่อไม่มีบ้าน

ไม่มีเรือนจะอยู่ที่ไหน เพราะฉะนั้น  

กต้็องอาศยัอยูท่ีโ่คนไม้นัน่แหละ เพราะ

นิสสัย



708

ไม่มบ้ีานไม่มเีรอืน และเดมิกไ็ม่มวีดัวา

อาราม โคนไม้จึงเป็นนิสสัยข้อที่ ๓  

แต่กท็รงอนญุาตให้รบัทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ป็น

อดิเรกลาภได้ คือการได้ท่ีอยู่อาศัย 

ที่เกินหรือที่ยิ่งไปกว่านั้น เป็นต้น 

ว่ากุฏิวิหาร ที่เขาสร้างถวาย ซึ่งเมื่อ

พระพุทธศาสนาได้แผ่กว้างออกไป ผู้

มีศรัทธาก็ได้สร้างกุฏิวิหารให้พระอยู่

อาศัย ตลอดจนถึงสร้างวดัวาอารามให้

เป็นที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นฐาน หรือ

ว่าอาศัยอยู่ในถ�้า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยได้

โดยธรรมชาติก็ใช้ได้

 มาถงึนสิสยั ข้อที ่๔ คือฉนัยาดอง

ด้วยนํา้มตูรเน่า อนันีก็้สบืเนือ่งมาจาก

การบวชอีกเหมือนกนั เพราะเม่ือบวช

กอ็อกจากบ้านจากเรอืน เป็นผูไ้ม่มบ้ีาน

ไม่มเีรอืน ต้องเทีย่วบณิฑบาตรบัอาหาร

ทีเ่ขาใส่บาตรมาฉนัเพือ่ด�ารงชวีติ ต้อง

นุง่ห่มผ้าบังสุกลุ ต้องอยูโ่คนไม้ ฉะนัน้

เมือ่ร่างกายมีการเจบ็ป่วยลงจะได้หยูกยา

มาจากไหน กต้็องใช้ผลไม้ทีเ่ป็นยา เช่น 

ผลสมอ ผลมะขามป้อม มาดองด้วย

น�า้มตูรเน่าส�าหรบัฉนับ�าบดัอาพาธ คอื

ความป่วยไข้ และกท็รงอนญุาตอดเิรก-

ลาภคือการได้เภสชัคอืยาทีย่ิง่หรอืทีเ่กนิ

ไปกว่านัน้ ท่ีระบุไว้กคื็อเนยใส เนยข้น 

น�้ามัน น�้าผึ้ง น�้าอ้อย ซึ่งทั้ง ๕ อย่าง

น้ีไม่ใช่เป็นยาโดยตรง ไม่ใช่เป็นอาหาร

โดยตรง แต่เมือ่ร่างกายมคีวามอ่อนเพลยี 

เรียกว่ามีปัจจัย คือมีเหตุอันจะต้องใช้

ในเวลากาลกด็ ีในเวลาวิกาลกดี็ กใ็ช้ได้ 

แต่ว่าเนยใสเนยข้นนีต้้องเข้าใจว่าไม่ใช่

เนยอย่างท่ีเราเรยีกกนัในปัจจบุนั อย่าง

ทีฝ่รัง่ท�ามาจ�าหน่ายทีเ่รยีกว่าชสี (cheese) 

เป็นต้น เราเรียกกันว่าเนย แต่ความ

จริงแล้วเป็นอาหารชนิดหนึ่ง มีส่วน

ผสมเป็นอาหาร พวกชีสเหล่านี้ไม่ใช่

เนยใสเนยข้น ใช้ฉนัเวลาหลังเท่ียงไม่ได้ 

เนยใสเนยข้นนัน้ต้องเป็นเนยใสเนยข้น

ท่ีบริสุทธิ์ ไม่ใช่ชีสท่ีเป็นอาหารอย่าง

นัน้ ส่ิงทีใ่ช้ได้ทัง้ในกาลทัง้ในวกิาล คอื 

เนยใส เนยข้น น�้ามัน น�้าผึ้ง น�้าอ้อย 

และแม้ทีเ่ป็นยาโดยตรงแก้ไข้ได้โดยตรง

ก็ใช้ได้ 

 เพราะฉะนั้น ค�าว่า นิสสัย นี้จึง

หมายถงึ ปัจจยั ๔ นัน่แหละ แต่หมาย

เอาจ�าเพาะทีเ่ป็นส่ิงจ�าเป็นจริง ๆ หรอื

พดูอกีอย่างหนึง่ว่าอย่างแร้นแค้นจรงิ ๆ 

อาหารก็ต้องขอเขา ท่ีเขาใส่บาตรน�า

มาฉัน ไม่ว่าดีไม่ว่าเลว เลือกไม่ได้  

ผ้านุ่งห่มก็เป็นผ้าเก่า เอามาเย็บย้อม

ท�าเป็นผ้านุง่ผ้าห่มอนัเรยีกว่าผ้าบงัสกุลุ 

ท่ีอยู่อาศัยก็โคนไม้ ยาแก้ไข้ก็ยาดอง

ด้วยน�า้มตูรเน่า เพราะฉะนัน้ จงึเรยีก

ว่านิสสัย ให้ต่างกับค�าว่าปัจจัย และก็

มีความหมายท�านองเดียวกันกับนิสัย

ทางจิตใจ ดังท่ีเรียกว่านิสัยทางจิตใจ

นั้น ก็หมายถึงภาวะทางจิตใจท่ีเป็น
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พระเจ้ากาสกิราช ผูค้รองเมอืงพาราณสี 

พระองค์เป็นทีโ่ปรดปรานของพระราช-

บิดายิ่งนัก เวลาเสด็จออกว่าราชการ

งานเมือง พระราชบิดาก็ทรงพาพระ- 

เตมีย์เสด็จออกด้วยทุกครั้ง พระองค์

จึงได้เห็นราชการทุกอย่างกระทั่งการ

ลงอาญาอย่างโหดร้ายแก่คนผดิต่าง ๆ 

ท�าให้พระองค์คิดกลัวต่อการที่จะต้อง

เป็นผู้ปกครอง เพราะจะต้องท�ากรรม

อันทารุณต่าง ๆ เหล่านี้ พระองค์จึง

คิดหนีด้วยการท�าเป็นใบ้และง่อยเสีย 

พระราชบิดาจึงได้ทรงพยายามรักษา

จนสุดความสามารถ แต่ไม่อาจรักษา

ให้พระเตมีย์หายจากใบ้และง่อยได้ 

สุดท้ายกล็งความเหน็ว่า พระเตมย์ีเป็น

กาลกิณีแก่บ้านเมือง ให้เอาไปฝังเสีย

ในป่า เมือ่ถกูน�าไปฝังในป่า พระเตมีย์

กแ็สดงให้ผูท้ีน่�าไปฝังรูว่้าพระองค์มิได้

เป็นใบ้และง่อยเลย พระเตมีย์กอ็อกบวช

เป็นฤษีบ�าเพ็ญพรต และในท่ีสุดก็

สามารถท�าให้พระราชบดิามารดาซาบซ้ึง

ในความด ีเสด็จออกบวชตามพระองค์

ด้วย

 นอกจากเรื่องพระเตมีย์ใน เตมีย-

ชาดก ยังมีชาดกอื่นอีกหลายชาดก 

ที่แสดงว่าพระโพธิสัตว์ทรงบ�าเพ็ญ  

เนกขมัมบารมี ท่านได้แสดงภาษิตของ

พระโพธสิตัว์ในชาดกนัน้ ๆ ทีต่รสัแสดง

ความมุ่งหมายอันแน่วแน่ของพระองค์

อย่างละเอียด ที่ปรากฏอยู่ภายในเป็น

ตวันสิยั ซึง่กไ็ม่มใีครมองเหน็ แต่อาการ

ทีแ่สดงออกมาทางกายทางวาจานัน้ส่อง

ให้เห็นว่าภายในมีนิสัยอย่างไร นิสัยดี

นิสัยเลวอย่างไร มาถึงเป็นนิสัยที่เป็น

วัตถุบ�ารุงกาย ก็เอาอย่างท่ีแร้นแค้น

จ�าเป็นที่สุดที่ชีวิตจะพึงด�ารงอยู่ได้

 เพราะฉะนั้น นิสสัยทั้ง ๔ นี้พระ-

พทุธเจ้าจงึทรงส่ังว่าให้บอกเมือ่บวชแล้ว 

เพราะมีเรื่องว่ามีผู้เข้ามาขอบวช เมื่อ

ยงัไม่ได้บวชภกิษุผูเ้ป็นอุปัชฌาย์อาจารย์

กบ็อก เมือ่ผูม้าขอบวชรูว่้าบวชแล้วจะ

เป็นอย่างไรกต็กใจ ไม่บวช เพราะฉะนัน้ 

จึงได้ตรัสสอนว่า ให้บอกเมื่อบวชแล้ว 

ว่าบวชแล้วจะต้องเป็นอยูอ่ย่างไร (ล.พ. 

๖-๑๐) ดู บารมี, อัธยาศัย ด้วย

เนกขัมมะ

นิสสัย ๔ ดู การบวช, นิสสัย

เนกขมัมะ แปลว่า การออก เป็นคณุสมบัติ

เกี่ยวกับวิเวก คือความสงบสงัด ได้มี

ค�ากล่าวให้ความหมายอย่างกว้าง ๆ ว่า 

บรรพชา ปฐมฌาน นิพพาน วปัิสสนา 

ปัญญา และกุศลธรรมทั้งหมด เรียก

ว่า เนกขัมมะ โดยตรงหมายความ

ว่าการออกบวชหรือออกจากกาม ดัง

จะเห็นได้ในชาดกต่าง ๆ ที่แสดงว่า 

พระโพธิสัตว์ออกบวชหรือออกจาก 

บ้านเรือน ไปจ�าศีลในวันอุโบสถ ดัง

เรื่อง พระเตมีย์ ในทศชาติ มีความ

ย่อว่า พระเตมีย์เป็นพระโอรสของ
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ต่อพระโพธิญาณ ดังเช่นพระโสมทัต

โพธิสตัว์ตรสัว่า มิได้ทรงชงัราชสมบัติ

และกามโภคสมบตั ิแต่พระ สพัพัญญุต-

ญาณ เป็นท่ีรักของพระองค์ พระ- 

ยุธัญชยโพธิสัตว์ตรัสว่า มิได้ทรงชัง 

พระราชบิดามารดาและยศอันย่ิงใหญ่ 

แต่ทรงรักพระสัพพัญญุตญาณเช่น

เดียวกัน พระสุตโสมโพธิสัตว์ตรัส

ปรารภชราธรรมว่า ชีวิตท่ีถูกชราจับ

ไปเป็นของน้อย ดุจน�้าที่เทลงในโคลน 

จะประมาทดูเหมือนไม่แก่ไม่ตาย จม

อยู่ในโคลนคือกามคุณ ดุจสุกรจมอยู่

ในโคลนคือคูถ เมื่อประมาทจะบังเกิด

ในอบายภูมิ มีนรกเป็นต้น แต่ธรรม

ในพระพุทธศาสนาย่อมควรทีจ่ะปฏบัิติ 

ตัง้แต่ชัน้ต�า่จนถงึชัน้สงูสดุ เพราะธรรม

เป็น โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามาในตน 

หรือควรน้อมตนเข้าไปหาได้ แม้การ

ปฏิบัติในเนกขัมมะก็เช่นเดียวกัน

 ฉะนั้น จะได้อธิบายตั้งแต่ชั้นต�่าขึ้น

ไปเพื่อให้เข้าใจง่าย จะแปลเนกขัมมะ

ว่า การปลีกออก จ�าแนกเป็น ๒ คือ 

การปลีกออกทางกาย ๑ การปลีก

ออกทางจติ ๑ ในเบ้ืองต้นพงึเข้าใจว่า 

ธรรมข้อนีไ้ม่ได้มุง่สอนให้คนหลกีเลีย่ง

การงานอันเป็นหน้าที่ที่พึงกระท�า แต่

มุ่งให้รู้จักปฏิบัติเพื่อปลีกตนออกจาก

ทกุข์ซึง่แวดล้อมรดัรงึตัวอยู ่เพือ่จะได้

รบัความสงบสขุตามทางท่ีควร เหตแุห่ง

ทกุข์ดงักล่าวนีมี้เป็นอนัมาก จะยกกล่าว

ในที่นี้เพียงประการเดียว คือ ความ

กงัวล อันได้แก่ความพวัพนัห่วงใย เกดิ

จากความปรารถนายดึมัน่ เมือ่มคีวาม

ปรารถนาในสิ่งใด กังวลก็มีในสิ่งนั้น 

เมื่อมีความปรารถนาแรงมาก กังวลก็

เกิดแรงมากเป็นเงาตามตัว ดังเช่นมี

ความปรารถนาในลาภ ยศ สรรเสริญ 

สุข กังวลก็เกิดขึ้นว่า ท�าไฉนจึงจะได้

มา ท�าไฉนจึงจะรักษาไว้ได้ ท�าไฉนจึง

จะมียิ่ง ๆ ขึ้นไป ดั่งนี้เป็นต้น 

 กงัวลนีถ้้ามอียูพ่อประมาณกพ็อทน

ได้ แต่ถ้ามีมากเกนิไปกท็�าให้กนิไม่ได้

นอนไม่หลับ เป็นเหตุให้ร่างกายและ

จติใจเสือ่มโทรมปราศจากความสขุ แม้

ทีม่อียูพ่อประมาณ แต่ถ้ามอียูเ่รือ่ยไป

ไม่มีเวลาพักผ่อน บุคคลก็ทนไม่ไหว

เหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ จงึต้องมกีาร

พักผ่อน ดังเช่นบุคคลทั่วไปหาโอกาส

ไปพกัผ่อนในทีไ่กลหรอืไม่มกัีงวล หรอื

ไปหาความบนัเทิงรืน่เรงิต่าง ๆ เป็นต้น 

เพื่อผ่อนกังวลไป นี้เป็นลักษณะของ

เนกขัมมะคือการหลีกออกอย่างหนึ่ง 

ซึ่งทุก ๆ คนจ�าต้องประสงค์อยูท่กุวนั 

เพราะทุก ๆ คนจะเก็บกังวลไว้ตลอด

วันตลอดคืนไม่ได้ แต่ลักษณะท่ีปลีก

กายออกนี้ บางทีก็เป็นการออกจาก

กงัวลไปหากงัวลบ้าง ปลกีจากกงัวลไป

หาเรือ่งหลอกลวงต่าง ๆ ไม่ใช่ของจริง 

เนกขัมมะ
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อันเป็นอบายมุขทางเสื่อมเสียทรัพย์  

ซึ่งเป็นเหตุเพิ่มกังวลให้มากขึ้นอีกใน

ภายหลังบ้าง เพราะฉะนั้น จึงยังไม่

บรรลผุลแห่งการปลีกออกอย่างแท้จรงิ

 จึงควรพิจารณาสืบไปอีกว่า จะพึง

ปลีกออกด้วยวิธีไร ในข้อนี้จ�าต้อง

พิจารณาให้รู้เหตุผลว่า กังวลนั้นเป็น

ผลเกดิจากเหต ุคอืความปรารถนายดึ

มัน่อยูใ่นส่ิงต่าง ๆ ดังเช่นทีไ่ด้กล่าวมา

แล้ว เมือ่สิง่ต่าง ๆ เหล่านัน้ยงัมแีวดล้อม

ผกูมดัรดัรึงอยูโ่ดยรอบ กย็ากทีจ่ะห้าม

มใิห้กงัวลได้ ฉะนัน้ กจ็�าเป็นต้องหลกี

ออกจากที่ซ่ึงประกอบด้วยสิ่งเหล่านั้น 

ไปสู่ที่อันสงบสงัด เมื่อปลีกออกไปไม่

ได้นาน กห็ลีกออกไปชัว่ระยะเวลาเป็น

คราว ๆ  ดงัเช่นปฏปิทาของพุทธศาสนกิชน

ผู้ปลีกตนออกไปจ�าศีลฟังธรรมในวัน

อโุบสถเป็นต้น อย่างสงูกไ็ด้แก่การสละ

บ้านเรอืนออกบวช เป็นผูไ้ม่มีบ้านเรอืน 

นี้เป็นลักษณะเนกขัมมะ ปลีกออก 

 การปลีกออกให้ส�าเร็จผลคือความ

สงบกงัวลได้ส่วนหนึง่ แต่กยั็งเป็นการ

ปลีกออกทางกายหรอืการบวชกาย ซึง่

ยงัไม่บริบรูณ์ จ�าต้องมีเนกขมัมะ การ

ปลีกออกทางจิต หรือการบวชจิตอีก

ชัน้หน่ึง จงึจะได้ผลบรบูิรณ์ เพราะแม้

กายจะปลกีออกแล้ว ถ้าจติยงัน�ากงัวล

ติดไปด้วย กยั็งไม่ได้รบัความสงบ และ

ไม่อาจจะได้ปัญญารูส้จัจธรรมตามเป็น

จริง ท่านจึงแสดงเปรียบบุคคลผู้ปลีก

ออกทางกายแล้ว แต่จติยงัพวัพนัอยูว่่า 

เหมือนอย่างไม้สดชุ่มด้วยยาง ถึงจะ

ยกขึ้นจากน�้าวางไว้บนบก ก็ไม่อาจจะ

สีให้เกิดไฟขึ้นได้ โดยปกติจิตนี้ย่อมมี

ความปรารถนารักใคร่ในอารมณ์ คือ 

รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ  

ส่ิงทีก่ายถกูต้อง อนัน่ารกัใคร่ปรารถนา

พอใจที่เรียกว่า กามคุณารมณ์ จึง

ดิ้นรนกวัดแกว่งในทางที่ไม่ดีไม่ชอบ 

เป็นเหตุให้ประพฤติทุจริตมีประการ 

ต่าง ๆ จิตอันเป็นไปอย่างนี้จึงเป็นบ่อ

เกิดแห่งกังวลดังกล่าวมาแล้ว ฉะนั้น 

โดยตรงกงัวลทัง้ปวงจงึเกดิจากจติและ

อยู่ที่จิตนี้เอง เมื่อปลีกจิตออกได้แล้ว 

กเ็ป็นอันปลีกกงัวลท้ังปวงออกได้ เม่ือ

ปลีกจติออกไม่ได้ กไ็ม่สามารถจะระงบั

กังวลได้ แม้กายจะปลีกออกไปอยู่ที ่

ไหนก็ตาม พึงเห็นตัวอย่างบุคคลผู้มี

กงัวลหนกั และเทีย่วไปในทีต่่าง ๆ แต่

ก็ไม่สามารถระงับได้ จนถึงต้องใช้วิธี

ระงบัทางประสาทหรอืระงบัในทางท่ีผดิ 

ต่าง ๆ และเพราะเหตท่ีุบคุคลไม่พยายาม

หาวธิใีช้การปลกีออกทางจิตนีเ้อง ความ

ทุกข์ระทมจึงมีอยู่ในที่ทุก ๆ แห่ง ใน

ท่ีบางแห่งท่ีน่าจะมีสุขมาก แต่กลับมี

ทุกข์มาก เพราะฉะนั้น การปลีกออก

ทางจติจึงจ�าปรารถนาส�าหรบัผูมุ้ง่ความ

สงบสขุทัว่ไป ไม่เลอืกว่าบรรพชติหรอื

เนกขัมมะ
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คฤหสัถ์ เพราะความสงบกงัวลทีท่กุ ๆ 

คนได้รับอยูป่ระจ�าวนัน้ัน โดยท่ีแท้เป็น

ผลจากความปลีกออกทางจิตนั้นเอง 

ถ้าบุคคลสนใจขวนขวายปฏิบัติในการ

ปลีกจิตออกให้ถูกทางดียิ่งขึ้น ก็ยิ่งจะ

ได้ความสุขมาก

 ในข้อนี้ทางพระพุทธศาสนาสอนให้

ท�า สมาธิ คือท�าจิตให้ตั้งมั่นอยู่ใน

อารมณ์ทีด่ ีจนจติสงบสงดัจากกาม คือ

ความใคร่ความปรารถนาในสิง่ทีน่่าใคร่

น่าปรารถนาและจากอกุศลธรรม คือ 

เจตสกิธรรม ธรรมท่ีเกิดขึน้ในจิตส่วน

ชั่วอย่างอ่ืน น้ีชื่อว่าการปลีกออกทาง

จิต สมาธิ อธิบายเพื่อเข้าใจง่ายก็คือ 

ความหยดุใจให้ตัง้อยู่ในจดุอันเดียว ตรง

กนัข้ามกบัความปล่อยใจให้ล่องลอยไป

ตามใคร่ตามปรารถนา ความหยุดใจ

ดงักล่าวนี ้ทกุ ๆ คนย่อมเคยมใีนการ

ท�ากิจทุก ๆ อย่าง การที่ละเอียดอัน

จ�าต้องใช้ความเพ่งพนิจิมาก จ�าต้องใช้

สมาธมิาก เพราะต้องหยดุใจจากเรือ่ง

อื่น ๆ มาตั้งอยู่ในเรื่องที่เพ่งพินิจน้ัน

เพยีงเรือ่งเดยีว ดงัท่ีมีค�าเตอืนใจว่าให้ 

ตั้งใจ นี้ก็คือ สมาธินั้นเอง ทุก ๆ คน

จึงต้องใช้สมาธอิยู่เป็นประจ�า แต่กเ็ป็น

อย่างสามัญ ถ้าได้ศึกษาปฏิบัติให้ถูก

ทางดียิ่งขึ้น ก็จักมีก�าลังมากขึ้น

 ส่วนการปล่อยจติให้ล่องลอยฟุง้ซ่าน

ไปในอารมณ์ต่าง ๆ ตามใคร่ตาม

ปรารถนานั้น นอกจากท�าให้จิตไม่มี

ความสงบและอ่อนก�าลังแล้ว ยังเป็น

เหตุให้ไปติดกังวลในอารมณ์นั้น ๆ  

ด้วยอ�านาจความรกัใคร่ชอบใจ เป็นต้น 

ท่านจงึเปรยีบเหมอืนวานรตดิตงั ดงัมี

เรื่องเล่าว่า 

 นายพรานได้ลาดยางเหนียวท่ีเรียก

ว่าตัง ไว้ในที่สัญจรของหมู่วานรเพื่อ 

ให้วานรติด เหล่าวานรที่ไม่เขลาไม่

เลินเล่อ เห็นดังนั้นก็หลีกไปไกล ส่วน

วานรที่เขลาและเลินเล่อก็เข้าไปใกล ้

ดงันัน้ เอามือหนึง่ลองจบักต็ดิมอื เอา

มือที่ ๒ ยันเพื่อให้มือที่ ๑ หลุด ก็

ตดิมือที ่๒ เอาเท้าที ่๑ ยันเพือ่ให้มือ

ทั้ง ๒ หลุดก็ติดเท้า เอาเท้าที่ ๒ ถีบ

เพื่อให้มือทั้ง ๒ และเท้าที่ ๑ หลุดก็

ติดเท้าที่ ๒ เอาปากกัดเพื่อให้มือทั้ง 

๒ และเท้าทัง้ ๒ หลดุกต็ดิปาก วานร

นั้นจึงติดตังทั้ง ๕ ส่วน นอนรอความ

พินาศท่ีนายพรานจะพึงท�าตามปรารถนา 

 แม้บุคคลผู้ปล่อยจิตให้เที่ยวไปใน

อารมณ์ต่าง ๆ ตามความใคร่ความ

ปรารถนาก็ฉันนั้น เที่ยวไปในอารมณ์

ใดกต็ดิกงัวลในอารมณ์นัน้ ไม่อาจหลดุ

ไปได้ เพราะฉะนัน้ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า

จงึตรสัสอนมใิห้ปล่อยจติให้เทีย่วไปใน

อารมณ์เช่นนั้น อันเป็นอารมณ์ที่ไม่

เนกขัมมะ
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ควรเทีย่วไป เป็นวสิยัของปรปักษ์ เพราะ

เมื่อเที่ยวไปในอารมณ์เช่นน้ันย่อมติด

กังวล มารจึงได้ช่องเพ่ือท�าลายล้าง

เหมอืนอย่างนายพรานได้ช่องเพ่ือท�าลาย

ล้างวานรที่ติดตังอยู่ ฉะนั้น จึงมีค�า

เรียกว่าติดตัง

 ต่อแต่น้ีตรัสสอนให้ส่งจติให้เทีย่วไป

ในอารมณ์ท่ีควรเท่ียวไป อันเป็นวิสัย

ของพระพุทธบิดา คือ สติปัฏฐาน ที่

ตั้งปรากฏแห่งสติ ได้แก่ กาย เวทนา 

จิต ธรรม อธิบายสั้นคือ ให้หยุดจิต 

ให้ตั้งพิจารณาดูส่วนอันมีอยู่ เกิดดับ

อยู่ที่ตนตั้งแต่ส่วนหยาบเข้าไปหาส่วน

ละเอียด มีอยู่อย่างไร เป็นไปอย่างไร 

ก็ให้รู้ตามเป็นจริง ไม่ติด ไม่ยึดถือไว้ 

จิตจึงสงบสงดัจากกามและอกศุลธรรม

ทัง้หลาย ปราศจากกงัวล ตัง้ม่ันแน่วแน่

ขึน้ไปตามภมิูแห่งสมาธ ินีเ้ป็นเนกขมัมะ 

การปลีกออกทางจิต เป็นเหตุให้เกิด 

สันต ิอนัเป็นสขุอย่างแท้จรงิ จะอยูใ่น

ทีใ่ดกม็สีขุในทีน่ัน้ ไม่เลือกว่าเป็นบ้าน

หรือป่า

 เนกขัมมะ การปลีกออกทางกาย

และทางจิตดังแสดงมานี้ ย่อมอาศัย

การปฏบิตัด้ิวยมีสต ิส่งตนออกไปจาก

กังวลหรือจากกามและอกุศลธรรมอยู่

เสมอ ดังพระพุทธศาสนสุภาษิตว่า  

“อุยฺยุญฺชนฺติ สติมนฺโต ผู้มีสติย่อม 

ส่งตนออก ไม่มีกังวล” ดั่งนี้

 เนกขมัมบารมีท่านแบ่งออกเป็น ๓ 

ชั้น คือ 

 เนกขัมมบารมี ได้แก่การออกด้วย

ความรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าคนที่รัก

และทรัพย์สิน จึงตัดห่วงใย ปลีกตน

ออกบ�าเพญ็ กายวิเวก ความสงบสงดั

ทางกายจากกามและอกุศลธรรมทัง้หลาย

 เนกขัมมอุปบารมี ได้แก่การออก

ด้วยความรกัพระโพธญิาณยิง่กว่าอวยัวะ

ร่างกาย จงึตัดกังวลปลกีตนออกบ�าเพญ็ 

จติตวิเวก ความสงบสงดัทางจติจากกาม

และอกุศลธรรมท้ังหลาย ด้วยอ�านาจ

ฌานสมาธิ

 เนกขัมมปรมัตถบารมี ได้แก่การ

ออกด้วยความรกัพระโพธญิาณยิง่กว่า

ชีวิต จึงตัดห่วงใยในชีวิต ปลีกตน 

ออกบ�าเพ็ญ อปุธวิิเวก ความสงบสงดั

อปุธกิเิลส รวมทัง้กามและอกศุลธรรม

ทั้งสิ้น ด้วยอ�านาจ อริยมัคคญาณ

 พระสัมมาสัมพทุธเจ้าเม่ือยังทรงเป็น

พระโพธิสัตว์ ยังมิได้ตรัสรู้ ได้ทรง

ปฏบิติัในเนกขมัมะ ชือ่ว่าได้ทรงบ�าเพ็ญ

เนกขมัมบารมีมาโดยล�าดบั เป็นเคร่ือง

ก�าจัดกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย 

อดุหนนุพระหฤทยัให้ตัง้ม่ันแน่วแน่ ใน

พระชาตทิีสุ่ดเมือ่มพีระบารมนีีแ้ก่กล้า 

ก็เตือนพระหฤทัยให้หน่ายในกามสุข

สมบตั ิน้อมพระหฤทยัไปเพือ่บรรพชา 

จงึเสดจ็ออก มหาภิเนษกรมณ์ อนัเป็น 

เนกขัมมะ
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เนกขัมมะทางกาย หรือบวชกาย ต่อ

มาได้ทรงบ�าเพ็ญเพียรทางจิต จนจิต

เป็นสมาธิ ชื่อว่าเป็น เนกขัมมะทาง

จิต หรือบวชจิต แล้วทรงน้อมจิตน้ัน

ไปพิจารณาเพือ่รูต้ามเป็นจรงิ กไ็ด้ตรสัรู้

พระสัมมาสมัโพธญิาณ เป็น เนกขมัมะ

ทางปัญญา คอืพระสมัมาสมัโพธิญาณ 

เหตุฉะน้ี ท่านจึงกล่าวภาษิตแสดง

เนกขัมมะไว้ว่า นกิขฺมมฺปารม ีคนตฺฺวา 

ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํ แปลความว่า 

พระบรมโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติเนกขัมม

บารมี ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอนัอดุม 

(ท.ท. ๑๑๘-๑๒๓) ด ูอนปุุพพิกถา ด้วย

เนกขัมมบารมี

เนกขัมมบารมี ดู เนกขัมมะ

เนกขัมมานิสังสกถา ดู อนุปุพพิกถา

เนมิราช ดู อธิษฐานบารมี

เนยยะ ดู บุคคล ๔

เนรัญชรา ดู ปัญจวัคคีย์

เนื้อ ๑๐ จ�าพวก ดู ชีวกโกมารภัจ

เนื้อเจาะจง ดู ศีล

เนื้อที่ควรบริโภค ดู ชีวกโกมารภัจ

เนื้อสัตว์ที่ไม่ควรบริโภค ดู ชีวกโกมารภัจ
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บรมธรรม ดู นิพพาน

บรมอัตตา ดู โมกขธรรม

บรรพชิต ดู สามเณร, โอวาทปาติโมกข์

บริขารของพระพุทธเจ้า ดู ทุสสเจดีย์

บรโิภค ๔ ได้มกีารแสดงถงึการบรโิภคปัจจยั

ในขณะทีบ่รโิภคกด็ ีกช็ือ่ว่าบรโิภคโดย

ความเป็นหนี้ คือเหมือนอย่างว่ากู้ยืม

ทรัพย์สินเขามาบริโภค

 ๓. ทายชัชบรโิภค บริโภคโดยความ

เป็นทายาท ท่านแก้ไว้สูงว่าเป็นการ

บริโภคของพระเสขะทั้ง ๗ คือ พระ-

อริยบุคคล ๗ จ�าพวก ตั้งแต่พระผู้ตั้ง

อยู่ในโสดาปัตติมรรค จนถึงพระผู้ตั้ง

อยู่ในอรหัตตมรรค แต่เมื่อพิจารณา 

ดูแล้ว แม้ว่าจะยังมิใช่เป็นพระเสขะ 

แต่ว่าเป็นผูท้ีต่ัง้ใจปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ

ตามบทพระสังฆคุณ หรือปฏิบัติเพื่อ

บรรลุมรรคผลนิพพานเพ่ือท�าทุกข์ให้

สิน้ไป ดัง่นี ้กเ็ป็นทายชัชบรโิภค บรโิภค

โดยความเป็นทายาทได้ คือพระเสขะ 

ดังกล่าวก็ดี สรุปเอาท่านที่ปฏิบัติดี

ปฏบิตัชิอบ คอืบวชมาแล้วกต็ัง้ใจปฏิบตัิ

ดปีฏบิตัชิอบ ตัง้ใจศึกษาเล่าเรยีน ตัง้ใจ

ปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา หรือ

ไตรสิกขา อยู่เพื่อความสิ้นทุกข์ตาม

ก�าลังสามารถ ก็ชื่อว่าเป็นทายาทของ

พระพทุธเจ้า เมือ่เป็นทายาทของพระองค์

ที่เป็นสมณศากยบุตร เป็นบุตรของ

พระพทุธเจ้า กมี็สิทธิท่ี์จะบรโิภคใช้สอย

ทรัพย์สมบัติของบิดาได้

 ๔. สามิบริโภค บริโภคโดยความ

เป็นเจ้าของ ท่านแสดงไว้อย่างสงูกค็อื

ว่า การบรโิภคของพระอรหันตขณีาสพ

ทั้ง ๔ ไว้ว่ามี ๔ อย่าง คือ

 ๑. เถยยบรโิภค แปลว่าการบรโิภค

ของผูท้ีท่ศุลี ซึง่เป็นเหมอืนอย่างว่ามา

ขโมยของสงฆ์ไปบริโภค ก็เพราะว่า

วดัวาอารามทีส่ร้างขึน้ กฏุวิหิารทีส่ร้าง

ขึ้น ปัจจัยทั้งหลายมีอาหาร ผ้านุ่งห่ม 

ยาแก้ไข้ และอ่ืน ๆ ท่ีเขาถวายท้ังหมด

นั้น ผู้มีศรัทธาต้องการถวายผูท่ี้มีศีล

ตัง้ใจรกัษาศลี เพราะฉะนัน้ เมื่อเป็น

คนทุศีล คือศีลชั่ว ศีลขาด ศีลด่าง

พร้อย ไม่ตัง้ใจปฏิบัตศีิลให้ด ีมาครอง

ผ้าเหลอืงแล้วมาอยูกุ่ฏทิีเ่ขาถวาย ฉัน

อาหารทีเ่ขาถวาย อะไรเหล่านีเ้ป็นต้น 

ก็เท่ากับว่ามาขโมยของสงฆ์บริโภค  

จึงชือ่ว่าเถยยบรโิภค บรโิภคโดยความ

เป็นขโมย หมายความว่า ผู้ทุศีลมา 

บริโภคใช้สอยของสงฆ์ของวัดของที ่

เขาถวายด้วยศรัทธา

 ๒. อิณบริโภค บริโภคโดยเป็นหนี้ 

ก็หมายความว่าถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่

ทศุลีเหมือนอย่างนัน้ ปฏบัิตดีิอยูใ่นศลี 

แต่ว่าในขณะทีรั่บกด็ ีบรโิภคกด็ ีบรโิภค

แล้วมไิด้พิจารณาในสิง่ท่ีไม่ได้พจิารณา
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ผู้สิ้นอาสวะแล้ว การบริโภคปัจจัยท้ัง 

๔ ท่ีเขาน�ามาถวายนัน้ เป็นการบรโิภค

อย่างเป็นเจ้าของโดยแท้ เพราะท่าน

เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยประการทั้งปวง

 ท่านแสดงการบรโิภคไว้ ๔ ประการ 

ดั่งนี้ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจของพระ

เณรทัง้หลายให้มคีวามส�านกึรูอ้ยู่ เพือ่

จะได้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และใน

ขณะทีบ่รโิภคกใ็ห้พจิารณาตามทีพ่ระ-

พุทธเจ้าทรงสั่งสอน ไม่ได้พิจารณาใน

ขณะน้ันก็ให้พิจารณาย้อนหลัง คือ

พจิารณาถงึสิง่ทีไ่ด้บรโิภคไปแล้ว รวม

ความกเ็ป็นอย่างเดยีวกนั (ล.พ. ๑๔-๑๕)

ท้ังเป็นผู้ไม่ประมาท สามารถด�าเนิน

ไปถึงประโยชน์นั้นได้

 ผลทีต้่องการอยู่ในปัจจบุนั เรียกว่า 

ประโยชน์ปัจจุบัน เช่น ทรัพย์ ยศ 

ไมตร ีผาสกุ และสิง่ทีจ่�าต้องการอืน่ ๆ 

เพือ่บรรลถึุงประโยชน์ปัจจบุนั พระบรม-

ศาสดาตรัสสอนให้ปฏิบัติธรรมที่เป็น

ส่วนเหตุ เช่น อุฏฐานสัมปทา ถึง

พร้อมด้วยความขยนัหมัน่เพยีร แสวงหา

วิชาและทรัพย์ เป็นต้น อารกัขสมัปทา  

ถงึพร้อมด้วยอารักขาสิง่ท่ีแสวงหามาได้  

กัลยาณมิตตตา ความมีเพ่ือนมิตรที ่

ดีงาม สมชีวิตา ความเล้ียงชีวิตตาม

สมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หามาได้ มิให้

ฟูมฟายนัก มิให้เบียดกรอนัก

 อนึ่ง นอกจากปัจจุบัน ยังมีอนาคต 

และจ�าต้องการผลท่ีเกือ้กลูให้เกดิความ

สุขในอนาคต และนอกจากเฉพาะตน 

ยงัมผีูอ่ื้นทีจ่ะต้องเกือ้กลูตามความสมั-

พนัธ์เกีย่วข้องกนัด้วยส่ิงของทีต้่องการ

ต่าง ๆ เช่นเดียวกัน ผลที่ต้องการ

ส�าหรบัอนาคต และส�าหรบัเกือ้กลูผูอ้ืน่ 

เรยีกว่า ประโยชน์ภายหน้า มรีะยะเวลา

และขอบเขตยาวและกว้างขวางออกไป

กว่าปัจจบุนัเฉพาะตนอกีมาก เพ่ือบรรลุ

ถึงประโยชน์นี้ พระบรมศาสดาตรัส

สอนให้ปฏบิตัธิรรมทีเ่ป็นส่วนเหต ุ คอื 

สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา 

ความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ สีลสัมปทา 

ถงึพร้อมด้วยศลี ความประพฤตดิ ีเว้น

บวงสรวง ดู รัตนสูตร

บวช ดู การบวช, ประโยชน์ของการบวช

บวชทางกาย ดู การบวช

บวชทางใจ ดู การบวช

บังสุกุล ดู ทักษิณานุปทาน

บัญญัติ ดู เทศนา ๒, สมมติบัญญัติ,  

  อุปาทาน ๔

บัญญัติ ๒ ดู สมมติบัญญัติ

บัญญัติโลก ดู มนุษยโลก, อุปาทาน ๔

บัญญัติสัจจะ ดู อุปาทาน ๔

บัณฑิต ตามรูปศัพท์ คือ ผู้ด�าเนินไปด้วย

ปัญญา ตามอรรถ คือ ความหมายตาม 

พระพทุธภาษตินี ้ได้แก่ บรรลปุระโยชน์ 

คือผลท่ีต้องการทั้งในปัจจุบัน ทั้งใน

ภายหน้า ด้วยอาศัยความไม่ประมาท 

และปัญญา บัณฑิตจึงย่อมเป็นผู้รู้จัก

ประโยชน์และทางด�าเนนิไปสูป่ระโยชน์ 

บวงสรวง
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จากประพฤติผดิ จาคสมัปทา ถงึพร้อม

ด้วยการสละบริจาค ปัญญาสัมปทา  

ถงึพร้อมด้วยปัญญาความรู้ชอบ

 อนักาลเวลาย่อมมต่ีอเนือ่งกนัไปไม่

ขาดสาย เวลาท่ีล่วงไปแล้วเรยีกว่า อดีต 

เวลาที่ก�าลังถึงเข้า เรียกว่า ปัจจุบัน 

เวลาที่ยังไม่มาถึง เรียกว่า อนาคต  

จะปันเป็นส่วนเป็นตอน เร็วหรือช้า

เท่าไรก็เก่ียวกบัความก�าหนดท่ีเกีย่วแก่

เหตุการณ์ต่าง ๆ แต่เม่ือแสดงโดย

ปริยายสามัญ ความรู้ความเห็นของ

บคุคลโดยทัว่ไปย่อมเป็นไปอยู่ในวงแคบ 

คือ มกัรู้เหน็ประโยชน์ปัจจบุนัทีค่บัแคบ 

คือเฉพาะหน้าและเฉพาะตน เว้นไว้แต่

จะมคีวามไม่ประมาทและปัญญา จงึจะ

มองเห็นประโยชน์ยาวและกว้างขวาง

ในกาลทั้ง ๓

 ประโยชน์ทั้ง ๒ นี้ แม้จะแบ่งเรียก

ปัจจุบันและภายหน้า แต่เป็นข้อที่พึง

ต้องการเป็นคู่กัน เพราะทุก ๆ คน  

จ�าต้องเผชญิอยูก่บัปัจจบุนั และจะต้อง

พบอนาคต จึงต้องการปัจจุบันและ

อนาคตท่ีดี ท่ีมีความสุขความเจริญ 

ความต้องการนี้มิใช่ส�าเร็จด้วยเพียง

ความปรารถนา แต่ส�าเร็จได้ด้วยการ

ท�าคือปฏบิตัใิห้ถงึพร้อมในธรรมที่เ่ป็น

ส่วนเหตุแห่งผลที่ประสงค์ เพราะมีผู้

ปฏิบัติในธรรมที่เป็นส่วนเหตุนั้น เช่น 

มคีวามหมัน่ขยันท�าการงานทางกสกิรรม 

จึงเกิดมีพืชผลส�าหรับบริโภคเป็นต้น 

 อาจมีผู ้เห็นว่า มีธรรมเพื่อผลที่

ต้องการ ปัจจบุนักน่็าจะพอ ไม่จ�าต้อง

มีธรรมเพื่อผลภายหน้า มีศรัทธา ศีล 

เป็นต้น ซึ่งน่าจะท�าให้เกิดความเจริญ

ก้าวหน้าช้าไป เพราะเป็นเหตุให้ท�า

อะไรไม่สะดวกต้องมขีอบเขตจ�ากดั แต่

ความเจรญิธรรมเพื่อผลภายหน้า เป็น

หลักของจิตใจท่ีส�าคัญทุกข้อ ศรัทธา

เป็นหลักของจิตใจ เพราะเป็นเหตุให้

เกดิการถือปฏบัิติ ฉะนัน้ จงึมีการชวน

ให้เชื่อในทางต่าง ๆ เมื่อท�าให้เชื่อได้

แล้วก็ชักน�าให้ท�าการต่าง ๆ ต่อไปได้ 

ความเชื่อจึงเป็นส่ิงส�าคัญข้อแรกที่จ�า

ต้องการทีจ่ะให้ถงึพร้อม คอื อบรมให้

เป็นความเชือ่ในสิง่ทีค่วรเชือ่ หรอืเป็น

ความเชื่อที่มีเหตุผลด้วยความหยั่งรู ้ 

เช่น เชือ่ในกรรมและผลของกรรม ศลี

เป็นหลักของจิตใจ เพราะเป็นความ

ประพฤตดิงีดเว้นได้จากความประพฤติ

ผดิ กรรมทัง้ปวงย่อมเกดิจากจติเจตนา 

ถ้าปราศจากศลีเป็นหลกักท็�าไปได้ตาม

อ�านาจจติ ต่อเมือ่มศีลีเป็นหลัก จงึจะ

เว้นได้ที่จะไม่ท�าไปตามอ�านาจฝ่ายต�่า  

จาคะเป็นหลักของจิตใจ เพราะท�าให้

สละออกไปได้ เพื่อเกื้อกูลผู้อื่น ถ้า

ปราศจากจาคะ ก็กลายเป็นคับแคบ 

ไม่มีที่จะเกื้อกูลใคร ปัญญาเป็นหลัก

ของจติใจ เพราะท�าให้มคีวามรู้เหตผุล

ตามเป็นจริงท�าให้เห็นทางด�าเนินโดย

ถกูต้อง ถ้าปราศจากปัญญา กเ็หมอืน

บัณฑิต
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เดินอยู่ในความมืด มองไม่เห็นทาง 

ฉะนัน้ ผลดต่ีาง ๆ ท่ีได้รบัอยูใ่นปัจจุบัน 

จึงเนื่องมาจากศรัทธา ศีล เป็นต้น  

ในอดีต และศรัทธา ศีล เป็นต้น  

ในปัจจุบันก็จะเป็นเหตุให้ประสบผลดี

ต่อไปในอนาคต ซ่ึงอนาคตก็จะเล่ือน

มาเป็นในปัจจุบันเข้าโดยล�าดับ และ

เมื่อปฏิบัติธรรมท่ีเป็นเหตุแห่งผลดี

ปัจจุบันโดยตรง มีความถึงพร้อมด้วย

ขยนัหมัน่เพยีรเข้ามาอกีด้วย กย่ิ็งเป็น

เหตุให้เจริญผลที่ดีเกื้อกูลให้เกิดความ

สขุความเจรญิมากขึน้เข้าในมงคลข้อว่า 

ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีบุญ 

อนัได้ท�าไว้แล้วในกาลก่อน อตัตสมัมา-

ปณิธิ ความตั้งตนไว้ชอบในปัจจุบัน  

แต่ทั้งน้ี ต้องอาศัยความไม่ประมาท 

คอื ความไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน 

เพราะปราศจากสติ ได้แก่ มสีตคิุม้ครอง

รกัษาใจรักษาตนอยูเ่สมอ สตนิีจ้ะช่วย

อุปการะให้เกิดปัญญา คือ ความรู้จัก

ประโยชน์มใิช่ประโยชน์โดยแท้จริง ทัง้

จะช่วยอปุการะให้เกดิความเพยีรด�าเนนิ

ไปจนบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสอง

 ความไม่ประมาท เป็นธรรมท่ีพึง

อบรมให้เกดิมขีึน้ได้ด้วยความปลกูสติ 

ความระลึกได้พร้อมท้ังสัมปชัญญะ 

ความรู้ตัวในการที่ท�า ในค�าพูดทั้งปวง 

เพือ่ให้มโีอกาสใช้ปัญญาและความเพยีร

เป็นต้นได้โดยถกูต้อง ถ้ายงัขาดปัญญา

ในการใด ก็จักแสวงหาปัญญาในกาล

นั้นให้เพียงพอ ขาดความเพียร ก็จัก

ได้เริ่มหรือเพิ่มความเพียรให้เพียงพอ

ความต้องการ ขาดสติ จะท�าให้เผลอ

ปัญญา กลายเป็นความหลง 

 เครื่องท�าให้ขาดสติ ย่อมมีอยู่มาก 

และไม่ใช่เป็นส่ิงอื่นที่อยู่ไกลคือ ส่ิงที่

เข้าใจว่าเป็นประโยชน์นั้นแหละ เช่น 

ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ต่าง ๆ เมื่อ

เกดิความมวัเมาขึน้ เพราะขาดสตท่ีิจะ

ระลึกให้ได้ว่าผิดชอบ จึงท�าให้ท�าผิด 

พูดผิด คิดผิด เพราะเหตุแห่งลาภยศ 

เป็นต้น เพราะเหตุแห่งตนบ้าง ผู้อื่น

บ้าง ส่ิงทีน่่าจะเป็นประโยชน์นัน้ กลับ

กลายเป็นโทษไป นี้คือความประมาท 

ต่อเมือ่ไม่เกดิความมวัเมา เพราะมสีติ

ระลกึได้ถงึผดิชอบ จงึท�าให้ท�าด ีพดูดี 

คดิด ีทีต่รงกนัข้าม สิง่เหล่านัน้จึงเป็น

ประโยชน์ขึ้น นี้คือความไม่ประมาท 

บณัฑติผูไ้ม่ประมาท จงึถือเอาประโยชน์

ได้ท้ังสอง คือ ประโยชน์ปัจจุบัน 

ประโยชน์ภายหน้า และเพราะบรรลุ 

ถึงประโยชน์จึงเรียกผู้ทรงท้ังปัญญา 

ทั้งสติว่า บัณฑิต ดังนี้ (ร.ธ. ๕๐-๕๒)

บัณฑุกัมพล ดู ดาวดึงส์

บันลือสีหนาท ดู ทศพลญาณ

บาตรดิน ดู ทุสสเจดีย์

บาตรศิลา ดู ทุสสเจดีย์

บาป  ในช้ันสามัญพระพุทธศาสนาสอนว่า  

บัณฑุกัมพล
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ผลที่ไม่ดีต่าง ๆ เกิดจากเหตุที่ไม่ดี  

อันเรียกว่า บาป ทุจริต หรือ อกุศล-

กรรม ส่วนผลท่ีดต่ีาง ๆ ก็เกิดจากเหตุ

ทีด่ ีอนัเรียกว่า บญุ สจุรติ กศุลกรรม 

คาถาของพระอัสสชนิัน้ บาทท่ี ๑ ท่ีว่า 

ธรรมเหล่าใดเกดิแต่เหต ุ น่ีกห็มายถงึ 

ผล ทั้งที่เป็นส่วนดี ทั้งที่เป็นส่วนไม่ดี 

ที่บุคคลได้รับอยู่ในชีวิต บาทที่ ๒ ว่า 

พระตถาคตตรสัเหตขุองธรรมเหล่านัน้ 

ก็คือทรงชี้ว่า บุญ สุจริต กุศล นี่เป็น

เหตขุองผลทีด่ต่ีาง ๆ ส่วน บาป ทจุรติ 

อกุศล นี่เป็นเหตุของผลที่ไม่ดีต่าง ๆ 

นี่เข้าได้ในสองบาทต้น แต่ว่าในบาทที่ 

๓ ว่า ตรสัความดบัของธรรมเหล่านัน้ 

อนัน้ีกอ็าจจะมาสรปุเข้าได้ด้วยอธบิายว่า 

ตรัสสอนให้ดับความชั่ว เพื่อจะได้ดับ

ผลทีช่ัว่ ดงัทีส่อนให้ละความชัว่ทัง้ปวง

เสีย แต่ว่าถ้าในด้านของความดีแล้ว 

ท่านสอนให้ก่อคือให้ท�า ยังไม่ได้สอน

ให้ตัด แต่คราวนีใ้นการทีจ่ะแสดงศาสนา

ให้บริบูรณ์นั้น จ�าจะต้องมีที่สุด ถ้าจะ

สอนให้ท�าความดีกันเรื่อยไป ก็จะมี

ปัญหาว่าเมื่อไรจะสิ้นสุดกันเสียสักที

หนึ่ง ถ้าหากว่าไม่มีที่สิ้นสุดยังท�ากัน

เร่ือยไป กต้็องแปลว่าศาสนานัน้ยงัสอน

ไม่จบ เพราะว่าสิ่งทั้งหลายจะต้องมี 

ที่สิ้นสุด ชีวิตของบุคคลก็มีที่สิ้นสุด  

การเรยีนของบคุคลทีจ่ดัเป็นชัน้ต่าง ๆ  

ก็มีที่สุด การงานก็มีที่สุด คือว่าทุก ๆ 

อย่างนั้นต้องมีขอบเขตที่สุดของตน 

เพราะฉะนัน้ ศาสนาใดกต็าม ถ้าหาก

สอนให้ท�าดีกันเรื่อยไป โดยที่ไม่มี

ขอบเขตว่าจะสิน้สดุกนัเมือ่ไร กแ็ปลว่า 

ไม่จบ

 คราวนี ้ตามหลกัของพระพทุธศาสนา

นัน้ ท่านมจีบเหมอืนกนั คอืว่ามจีดุเป็น 

ที่สุดดี คนเรายังต้องท�าความดีกันอยู่

นั้นก็เพราะยังไม่ถึงจุดอันนั้น คือจุด

ทีสุ่ด จงึยังต้องการดี หรอืว่าหวังด ีแปล

ว่าความดยีงัไม่พอ จงึต้องหวงั จงึต้อง

มคีวามต้องการ ถ้าความดเีพยีงพอแล้ว 

คอืว่าถงึจุดท่ีเป็นทีส่ดุแล้ว กไ็ม่ต้องหวงั

ดีหรือไม่ต้องหวังความดีอะไรต่อไป

 จุดที่จะเป็นที่สุดดีดั่งกล่าวนี้จะมีได้

เมื่อใด มติทางพระพุทธศาสนาแสดง

ไว้โดยความว่า จะมไีด้เมือ่สิน้อาสวกิเลส 

เม่ืออาสวกิเลสหมดส้ินแล้ว ก็แปลว่า

หมดความชั่ว และหมดสมุฏฐานของ

ความชั่วทั้งหลาย เมื่อความชั่วพร้อม

ทัง้สมฏุฐานความชัว่หมดไปแล้ว กเ็สรจ็

กจิท่ีจะต้องท�าความดเีพือ่ฟอกล้างความ

ชัว่อกีต่อไป อนันีท่ี้ทางพระพทุธศาสนา

เอาส�านวนพราหมณ์มาใช้ว่าเป็น ผูล้อย

บุญลอยบาป แล้ว เพราะฉะนั้น เมื่อ

ถึงจุดอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นจุดท่ีสุดดี คือ  

สุดสิ้นความดี ความดีขึ้นถึงขีดสูงสุด

เพียงเท่านั้นแล้วก็เสร็จกิจ นี้เรียกว่า

เป็นจดุดบั กแ็ปลว่า ดบัทัง้ความดดีบั

บาป



720

ใคร่ สิ่งที่ปรารถนา สิ่งที่ต้องการ มี 

ภวาสวะ อาสวะคอืภพ ความเป็น คอื

เป็นเรา เป็นของเรา เป็นนัน่เป็นนี ่เกบ็

อยูใ่นจติส่วนลกึ มีอวชิชาสวะ อาสวะ

คืออวิชชา ซึ่งเป็นตัวไม่รู้ อันหมาย

ถึงว่ารู้ที่เป็นรู้หลงรู้ผิด ก็เหมือนอย่าง

ไม่รู้ ก็คือไม่รู้ในทุกข์ ในเหตุเกิดทุกข์  

ในความดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทุกข์ เป็นต้น เป็นตัวอวิชชา

เกบ็อยูใ่นจิตส่วนลกึ นีเ้ป็นส่วนอาสวะ 

(ส.ท. ๒๓๔-๒๓๕) 

 ค�าว่า บารมี มาจากค�าบาลว่ีา ปารมี 

มคี�าแปลทีน่กัภาษาศาสตร์ได้ให้ไว้หลาย

อย่าง จะแสดงแต่บางอย่าง คอืแปลว่า

อย่างยิ่ง มาจากค�าว่า ปรมะ ที่ภาษา

ไทยเรามาใช้ว่า บรม และค�าว่าบรมที่

แปลว่าอย่างยิ่งนี้ก็มีใช้ทั้ง ๒ ทาง  

ดอีย่างย่ิงกบ็รม หรอืไม่ดอีย่างย่ิงกบ็รม 

เช่นค�าว่า นิพฺพาน� ปรม� สุข� นิพพาน

เป็นบรมสุข สุขอย่างยิ่ง สงฺขารา  

ปรมา ทุกฺขา สังขารทั้งหลายเป็น 

บรมทุกข์ คือทุกข์อย่างยิ่ง จึงเป็นค�า

กลาง ๆ ใช้ได้ทั้ง ๒ ทางคล้ายกับค�า

บางค�า เช่นแม้ค�าว่า ธมัมะ หรอื ธรรม 

ที่ใช้เป็นกลาง ๆ เช่นในอภิธรรม  

กุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นกุศล 

อกสุลา ธมมฺา ธรรมทัง้หลายเป็นอกศุล 

อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็น

อพัยากฤต อนัหมายความว่าไม่พยากรณ์ 

ทั้งความชั่ว เพราะว่าดับอาสวกิเลส 

หมดสิน้ พระพทุธศาสนาจงึได้สอนถงึ

จุดของความดบัอนันี ้กเ็ป็นอนัว่า เมือ่

สอนถงึจุดอนันีแ้ล้ว กเ็ป็นอนัว่าได้แสดง

ธรรมจบ ไม่เช่นนัน้กไ็ม่จบ จะต้องท�า

กันเรื่อยไป (พ.พ. ๕๗-๕๘)

บาปกรรม ดู กรรม, บารมี

บารมี เมื่อท�าดี กิริยาที่ท�านั้นท�าแล้วก็เสร็จ

กนัไปเป็นคราว ๆ แต่ว่าความดทีีท่�าไว้

นั้นก็ยังเก็บอยู่ในจิตส่วนลึก เรียกว่า 

บารม ีเกบ็ดี ความดท่ีีท�าไว้นัน้ไม่หาย

ไปไหน แม้ว่ากิริยาที่ท�าเสร็จไปเป็น

คราว ๆ แต่ว่าความดีท่ีท�านัน้กยั็งเกบ็

ไว้ในจิตส่วนลึก

 ท�าชัว่กเ็หมอืนกนั เมือ่ท�าชัว่ทางกาย 

ทางวาจา ทางใจอะไรไว้ ท�าไปแล้ว 

ความชั่วก็ยังเก็บเอาไว้ในจิตส่วนลึก  

ก็เป็น อาสวะ ดองจิตสันดาน

 เพราะฉะนั้น จิตนี้จึงมีทั้งส่วนดีที่

เป็นบารมี ทั้งส่วนชั่วที่เรียกว่าอาสวะ 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ลึกเข้าที่จิตของ

พระองค์เอง จนทรงพบอาสวะ จึงได้

ตรัสรู้และก็ได้ตรัสแสดงสั่งสอนเอา 

ไว้เป็น

 กามาสวะ อาสวะคือกาม

 ภวาสวะ อาสวะคือภพ

 อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา

 ก็เป็นอันว่าในจิตของบุคคลท่ัวไปมี

กามเกบ็อยูใ่นจติส่วนลกึ คอืความใคร่ 

ความปรารถนาต้องการพร้อมกับสิ่งที ่

บาปกรรม
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คือกล่าวออกไปว่าเป็นกุศล หรือเป็น

อกศุลหรอืเป็นกลาง ๆ แต่ในพระสตูร

ทั้งหลายมักใช้ความหมายถึงธรรมที่

เป็นส่วนดีคือกุศลเรียกว่าธรรมหรือ

ธัมมะ ถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีเรียกว่าอธรรม

เช่นพระพุทธภาษิตท่ีตรัสไว้ว่า น หิ 

ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน  

ธรรมและอธรรมทัง้สอง หามวีบิากคอื

ผลเสมอกันไม่ อธมฺโม นิรย� เนติ 

อธรรมน�าไปสูนิ่รยะ คตภิพไร้ความเจริญ 

ทีม่าแปลกนัว่านรก ธมฺโม ปาเปต ิสคุตึ 

ธรรมให้ถึงสุคติ คือคติการไปหรือที ่

ไปที่ดี ดั่งนี้ ค�าว่า บารมีมาจากค�าว่า 

ปรมะ แล้วมาเป็น ปารม ีไทยเรยีกว่า 

บารมี แต่ว่ามีความหมายถึงส่วนทีด่ี

เท่านัน้ ไม่หมายเป็นกลาง ๆ เหมือน

อย่างค�าว่า ปรมะ

 เพราะฉะนัน้ ค�าว่าบารมีจงึมีความ-

หมายทีแ่ปลอกีอย่างหนึง่ว่า เลศิ อย่าง

ยิง่ กค็อืเลศิหรอืประเสรฐิ อีกอย่างหนึง่ 

บารมีแปลว่าถึงฝั่ง อันหมายความว่า

น�าให้ถึงฝั่ง คือจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น  

อันหมายความว่าน�าจากฝั่งนี้คือโลก  

ไปสู่ฝั่งโน้น คือ โลกุตตระ เหนือโลก 

พ้นโลก อันหมายถึงนิพพาน และค�า

ว่าบารมนีีท่้านแสดงว่าพระโพธสิตัว์ได้

บ�าเพ็ญบารมีมาโดยล�าดับตลอดเวลา

ช้านาน และบารมีท่ีพระโพธิสัตว์ทรง

บ�าเพ็ญนั้น เมื่อบ�าเพ็ญมาก ๆ เข้าก็

เป็นบารมีที่สูงขึ้น ๆ หรือบริบูรณ์ขึ้น 

เพราะฉะนั้น จึงจัดเป็น ๓ ชั้น เรียก

ว่า บารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี ที่

เรยีกว่าบารมใีนเมือ่แบ่งเป็น ๓ ชัน้ดัง่

นี ้กห็มายถึงเป็นบารมีสามัญ อปุบารมี 

กห็มายถึงบารมทีีม่ากยิง่ขึน้ จนถึงใกล้

ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ปรมัตถ-

บารมี บารมีที่เป็นปรมัตถ์ คือให้เป็น

ประโยชน์อย่างย่ิง ก็หมายถึงบารมีท่ี

สมบูรณ์ น�าให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

 ค�าว่า บารม ีทีแ่ปลว่า อย่างยิง่ หรอื

ที่มีความหมายว่า เลิศ ประเสริฐ ก็

หมายถึงธรรม หรือภูมิชั้นของธรรมที่

เป็นคุณธรรม ที่เป็นความดีในจิตใจ  

ซึ่งได้สั่งสมเพิ่มเติมให้ยิ่งขึ้น ๆ คือให้

เป็นอย่างยิง่ คอืให้ยิง่ขึน้อยูเ่สมอ จนถงึ

บรบิรูณ์เตม็ที ่ในทีส่ดุอย่างยิง่ กค็อืว่า

คุณธรรมที่สั่งสมอบรมให้เป็นอย่างยิ่ง 

คอืยิง่ขึน้ ๆ ดงักล่าว และท่ีหมายถึงว่า

เลิศหรือประเสริฐ ก็โดยที่คุณธรรมที่

เป็นอย่างยิ่งนั้นเป็นของเลิศ เป็นของ

ประเสริฐ เป็นของดีที่สุด และที่แปล

ว่าให้ถึงฝั่งนั้น ก็หมายถึงคุณธรรมท่ี

น�าผูป้ฏบัิตใิห้ออกจากฝ่ังนี ้จนพ้นจาก

ฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้น เป็นความหมายทาง

รปูธรรมหมายถงึฝ่ัง ๒ ฝ่ังทีม่มีหาสมทุร 

มีห้วงน�้าลึก มีทะเลหลวงคั่นอยู่กลาง 

แล้วก็เปรียบสัตวโลกว่าเหมือนอย่างผู้

ทีข้่ามจากฝ่ังนีค้อืโลก หรอืว่าความทกุข์ 

บารมี
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หรอืว่ากเิลส ซ่ึงนบัว่าเป็นฝ่ังนี ้เพราะว่า 

ที่ชื่อว่าโลกโลกน้ี ตามความหมายใน

ทางธรรม ก็หมายถึงว่าท่ีที่เป็นทุกข์  

มีกิเลส มีทุกข์ สัตวโลกอยู่ฝั่งนี้ก็ต้อง

ประกอบด้วยกเิลส ประกอบด้วยความ

ทุกข์ จะพ้นจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น อัน

หมายถงึ โลกตุตระ พ้นโลกคอื นพิพาน 

ก็ต้องอาศัยคุณธรรมที่ได้สั่งสมอบรม

ยิ่งข้ึน ๆ ที่เป็นอย่างยิ่งนั้น เหมือน

อย่างเป็นเรือส�าหรับโดยสารข้ามไป 

จากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น แล้วก็คุณธรรมที่

เหมอืนอย่างเรอืทีท่�าให้ข้ามฟากได้นัน้

ก็คือบารมี ที่แปลว่าให้ถึงฝั่งโน้น ให้

ถึงฝั่งก็หมายถึงคุณธรรมนั่นเอง

 และบารมีนี้ ก็มาจาก กรรม คือ

การงานที่บุคคลกระท�าทางกาย ทาง

วาจา ทางใจ ประกอบด้วยเจตนาคือ

ความจงใจ กรรมท่ีบุคคลกระท�านั้น 

กรรมดีก็มี กรรมชั่วก็มี กรรมดีก็ให้

ผลดี กรรมชั่วก็ให้ผลชั่ว ดังที่มีพระ-

พุทธภาษติตรสัสอนไว้ใน อภณิหปัจจ- 

เวกขณะ ท่ีเราท้ังหลายได้สวดกันอยู่

ทุกเวลาเช้าว่า กมฺมสฺสโกมฺหิ เรามี

กรรมเป็นของของตน กมฺมทายาโท 

เป็นทายาทรับผลของกรรม กมฺมโยนิ 

มกีรรมเป็นก�าเนดิ กมมฺพนธฺ ุมีกรรม

เป็นเผ่าพันธุ์ กมฺมปฏิสรโณ มีกรรม

เป็นที่อาศัย ย� กมฺม� กริสฺสามิ จัก

กระท�ากรรมอนัใดไว้ กลฺยาณ� วา ปาปก� 

วา ดหีรอืชัว่ ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ 

จักเป็นทายาทรับผลของกรรมนัน้ ดัง่นี้

 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เจตนาห� 

ภกิขฺเว กมฺม� วทาม ิดกู่อนภกิษทุัง้หลาย 

เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม เพราะว่า

บุคคลมีเจตนาคือความจงใจแล้วจึง

กระท�ากรรมทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง 

ทางใจบ้าง ดั่งนี้

 เพราะฉะนั้น กรรมที่บุคคลกระท�า

นี้เอง ถ้าเป็นกรรมดีก็เป็น บุญกรรม 

กุศลกรรม ถ้าเป็นกรรมช่ัวก็เป็น 

บาปกรรม อกศุลกรรม สุจริตกจ็ดัเข้า

ในกรรมดี ทุจริตก็จัดเข้าในกรรมชั่ว 

กรรมที่ทุกคนได้กระท�านี้ ย่อมให้ผล

ในปัจจบุนักมี็ ในภายหน้ากมี็ ในเวลา

ทีถ่ดัไปจากภายหน้านัน้ไปกม็ ีเหมอืน

อย่างว่าให้ผลในวันนี ้ให้ผลในวันพรุ่งนี้ 

ให้ผลในวนัทีถ่ดัจากวนัพรุง่นีไ้ป ให้ผล

ในภพนี ้ให้ผลในภพหน้า ให้ผลในภพ

ที่ถัดไปจากภพหน้า กรรมย่อมให้ผล

ต่าง ๆ กันดั่งนี้ แต่ว่าเมื่อกรรมให้ผล

แล้วก็เป็น อโหสิกรรม คือว่ากรรม 

ที่ได้ให้ผลเสร็จไปแล้ว เพราะฉะนั้น 

กรรมซึง่เป็นตวัเหต ุและผลของกรรม

ซึง่เป็นตวัผลจงึมเีวลาทีเ่สรจ็ส้ิน แต่ว่า

ท�ากรรมดีไว้บ่อย ๆ ก็ย่อมมีความคุ้น

เคยอยู่ในความดี มีความดียังติดอยู่  

ดงัท่ีเรยีกว่าเป็น นสิสยั เป็น อปุนสิสยั 

เป็น วาสนา ยงัไม่หมดไป ความคุน้เคย

บารมี
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ในทางดี ความดีที่ยังเหลือติดอยู่ ไม่

หมดสิน้ไปได้ เหมือนอย่างกรรมน่ีแหละ 

เรียกว่าบารม ีเป็นความคุน้เคยในทางดี 

อนัมาจากกรรมดทีีป่ระกอบกระท�า และ

ความดีท่ีเหลือติดอยู่เป็นความคุ้นเคย

ในทางดดีงักล่าวน้ี ก็เป็นสิง่ท่ีสัง่สมเพ่ิม

เติมขึ้นได้อยู่เสมอ คือยิ่ง ๆ ขึ้นไปอยู่

เสมอ เพราะฉะน้ัน บารมจีะหมายถงึว่า

เก็บดี หรือเก็บถูกไว้ก็ได้ เก็บดี เก็บ

ถูกไว้ในจิตใจ ไม่หมดสิ้นไป

 อกีอย่างหนึง่ ทีต่รงกนัข้ามกบับารมี 

ก็คือ อาสวะ ท่ีแปลว่าภาวะที่ดอง

สันดาน อันเป็นฝ่ายชั่ว แม้อาสวะนี้ก็

มลีกัษณะเกบ็ แต่ตรงกันข้ามกบับารมี 

คือเป็นความเก็บชั่ว เก็บผิดเอาไว้ใน

จิตใจ และกม็าจากกรรมอกีเหมอืนกนั

ทีเ่ป็นกรรมฝ่ายชัว่ เมือ่กระท�ากรรมที่

ชัว่ทีผ่ดิ เป็นอกศุลกรรม เป็นบาปกรรม 

เป็นทจุรติกรรม กรรมทีช่ั่วนัน้กใ็ห้ผล 

ชัว่ ในปัจจบุนับ้าง ในภายหน้าบ้าง ใน

เวลาทีถ่ดัไปจากภายหน้าน้ันบ้าง เหมือน

ดั่งที่ได้กล่าวแล้วในเรื่องของกรรมดี  

และเมื่อกรรมชั่วให้ผลแล้วก็เป็นอัน 

ว่าเป็นอโหสิกรรม คือว่าแล้วกันไป 

เพราะฉะนั้น แม้กรรมชั่วอันเป็นส่วน

เหตุ และกรรมชั่วซึ่งเป็นส่วนผล จึงมี

เวลาทีแ่ล้วกนัไป จบเสรจ็สิน้กนัไป แต่

ว่ากรรมชั่วที่กระท�านั้น ก็ท�าให้เกิด

ความคุน้เคยในกรรมชัว่ในความช่ัว เป็น

ความชั่วที่เก็บส่ังสมอยู่เช่นเดียวกัน 

เรยีกว่า อาสวะ ทีแ่ปลว่า ดองสนัดาน 

หรือว่า หมักหมมอยู่ในสันดาน อีก

อย่างหนึ่งเรียกว่า อนุสัย แปลว่า  

นอนเนือ่ง นอนจมอยูใ่นจติ หรือว่าใน 

จิตสันดาน 

 ค�าว่า สนัดาน นัน้ หมายถงึภมูพิืน้

ของจิตใจทีมี่ขึน้อยู ่และมสีบืเนือ่งกนัไป  

ในส่วนกรรมดีนั้น ก็เพิ่มเติมบารมี  

เกบ็ดเีกบ็ถกู เป็นสนัดานอยูใ่นจติใจที่

เรยีกว่าจติสันดาน หรอืว่า ธรรมสันดาน 

บารมีจึงเป็นสิ่งที่ประกอบอยู ่ในจิต

สันดาน เป็นจิตสันดานฝ่ายดี ส่วน 

อาสวะนั้น ก็ก่อให้เกิดสันดานซึ่งเป็น

ฝ่ายชั่วติดต่อกันไปได้เช่นเดียวกัน  

ก็เป็นจิตสันดานฝ่ายชั่ว ซึ่งประกอบ

ด้วยอาสวะ แต่เมือ่พดูเป็นกลาง ๆ ว่า

จติสนัดาน ความสบืต่อไปของจติ บารมี

กส่ั็งสมเพ่ิมเติมอยู่ในจติสันดานส่วนหนึง่ 

อาสวะกส่ั็งสมเพ่ิมเติมอยู่ในจติสันดาน

อีกส่วนหนึ่ง และบารมีนั้นก็มาจาก

กรรมดี อาสวะนั้นก็มาจากกรรมชั่ว

 และนอกจากน้ี ยังมีค�าที่เกี่ยวกับ

จติใจดงักล่าวนีอ้กี ๒-๓ ค�า คอื นสิสัย 

อุปนิสสัย วาสนา ค�าว่า นิสสัย นั้น

แปลว่าทีอ่าศยั อปุนสิสยั นัน้กแ็ปลว่า

สิ่งที่เข้ามาอาศัย หรือว่าที่ที่อาศัยนั้น

เองที่แรงขึ้น ส่วน วาสนา นั้นแปลว่า

ความอยู่ตวั บคุคลทีไ่ด้ประกอบกรรม
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ดีอยู่บ่อย ๆ กรรมดีน้ันก็เข้ามาเป็น

บารมีอยู่ในจิตใจ บารมีบางอย่างมา

จากศีล มาจากทาน เมื่อมาเป็นบารมี

อยูใ่นจิตใจ กป็รากฏออกมาแสดงออก

มาเป็นนสิสยั สลีนสิสยั ท่ีแปลว่า อาศัย

ศีล หรือมีศีลเป็นที่อาศัย จิตใจที่มีศีล

เป็นที่อาศัย ก็ท�าให้มีความเอนเอียง

ของใจ มคีวามพอใจชอบรกัษาศลี บารมี

ทีม่าจากทานกท็�าให้จติใจประกอบด้วย 

ทานนสิสยั คอืมทีานเป็นทีอ่าศยั หรอื

อาศัยทาน ก็ท�าให้มีจิตใจเอนเอียง

ชอบพอใจไปในทางท�าทาน ชอบเอือ้เฟ้ือ

เผื่อแผ่เจือจาน อาการที่เอนเอียงไป

ของใจดงักล่าวนีเ้รยีกว่า อธัยาศยั คน

ที่มีอัธยาศัยชอบรักษาศีล ก็เรียกว่า 

มีจิตที่เป็นสีลนิสสัย คนท่ีมีอัธยาศัย

ชอบให้ทาน ก็เรียกว่ามีจิตเป็นทาน-

นสิสยัดังกล่าว กค็อืมนีสิสยัอยูใ่นทาน 

มนีสิสยัอยู่ในศลี กท็�าให้มีอธัยาศยัชอบ

ให้ทาน ชอบรกัษาศลี 

 ในทางตรงกันข้าม คนท่ีประกอบ

กรรมชัว่อนัท�าให้บังเกดิเป็นอาสวะอยู่

ในจิตใจ ดองจิตสันดานเป็นฝ่ายชั่ว 

เกบ็ชัว่เกบ็ผดิ ก็ท�าให้มีนิสสยัไปในทาง

ต่าง ๆ เช่นอาสวะทีม่าจากฆ่าสตัว์ตดั

ชวิีต กท็�าให้มนีสิสยัร้าย เรยีก ปาณา-

ติบาตนิสสัย นิสสัยชอบฆ่าสัตว์ ถ้า

เป็นอาสวะทีม่าจากกรรมชัว่ทีเ่กดิจาก

การลกัทรพัย์ กเ็ข้าไปดองสนัดาน เป็น

อาสวะทีท่�าให้มีนสิสยัเป็น อทนินาทาน-

นสิสยั นสิสยัทีช่อบลกัทรพัย์ มกีารลกั

ทรัพย์เป็นนิสสัย ก็ท�าให้มีอัธยาศัยท่ี 

ชอบไปในทางฆ่าสัตว์บ้าง ชอบไปใน

การลกัทรพัย์บ้างเป็นต้น ตามประเภท

ของความชั่วที่เข้าไปท�าให้เกิดอาสวะ 

แล้วกส็ร้างนสิสยัตามประเภทของความ

ชั่วนั้น ๆ เช่นเดียวกับในทางดี เมื่อ

ประกอบกรรมท่ีดีก็เข้าไปเป็นบารมี 

สร้างนสิสัยในทางดต่ีาง ๆ ตามประเภท

ของความดีที่กระท�า 

 เพราะฉะนั้น คนเราจึงปรากฏว่ามี

นสิสยัดบ้ีาง มนีสิสยัชัว่บ้าง และนสิสยั

ดีนั้นก็มีต่าง ๆ กัน นิสสัยชั่วนั้นก็มี

ต่าง ๆ กนั และบางคนกม็ท้ัีง ๒ อย่าง 

ดีบางอย่างชั่วบางอย่าง และโดยมาก 

ก็เป็นเช่นนั้น เพราะว่าบุคคลที่เป็น 

สามัญชนทุกคนนัน้ กไ็ด้ประกอบกรรม

ที่ดีกันมาบ้าง ที่ชั่วกันมาบ้าง ก็เข้า 

ไปสร้างบารมีไว้บ้าง สร้างอาสวะไว้บ้าง

ในจิตใจ เข้าไปเป็นสันดานอยู่ในจิตใจ 

เป็นสันดานทางดีกเ็รยีกว่า ธรรมสนัดาน 

หรือจะเรียกว่า บารมีสันดาน ก็ได้  

ถ้าเป็นทางชัว่ก็เป็น อาสวสนัดาน หรอื

เรียกว่า อธรรมสันดาน ก็ได้ ก็ท�าให้

ปรากฏเป็นนสิสยัท่ีดีอย่างนัน้อย่างนีบ้้าง 

นิสสัยที่ชั่วอย่างนั้นอย่างนี้บ้าง แล้วก็

ปรากฏเป็นอธัยาศยัคอืความทีเ่อนเอยีง

ไปของใจ ไปในทางดีอย่างนั้น ๆ บ้าง 

ไปในทางชั่วอย่างนั้น ๆ บ้าง ดังที่

ปรากฏกันอยู่ในทุก ๆ คน
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 และที่เรียกว่า วาสนา นั้น มักจะ

พูดกันในภาษาไทยว่ามีวาสนาบารมี 

หรือมีบารมีวาสนาดี มีวาสนาไม่ดี  

ถ้าไม่ดลีะก็ไม่ใช้ค�าว่าบารมี ถ้าดก็ีอาจ

จะใช้รวมกันว่าวาสนาบารมีดี ถ้าไม่ดี

ก็ไม่ใช้บารมี ว่าวาสนาไม่ดี 

 ค�าว่าวาสนาน้ันแปลว่าความอยู่ตัว 

มไีด้ทัง้ทางกายทัง้ทางใจ คอือาการทาง

กายที่ท�าอะไรบ่อย ๆ จนอยู่ตัวก็เป็น

วาสนาทางกาย เช่นว่าเราหัดเขียน 

หนงัสอืด้วยมอืขวา มอืขวาเขยีนหนงัสอื

ได้ แต่มือซ้ายนั้นไม่ได้หัดให้เขียน

หนังสือ เขียนไม่ได้ เราจะใช้มือซ้าย

เขียนหนังสือใช้ไม่ได้ เขียนไม่ได้ ไม่

สะดวก ความเขยีนหนงัสอืได้ของมอืขวา

จึงอยู่ตัว ดั่งนี้เรียกว่าเป็นวาสนาของ

มอืขวา มอืซ้ายไม่มีวาสนาในการเขยีน

หนังสือ เพราะว่าไม่ได้หัด ไม่ได้หัด

เขียนบ่อย ๆ จนเขียนได้ วานรเป็น

สตัว์ทีม่ลีกัษณะกระโดดโลดเต้น ไต่ไป

ตามต้นไม้ กเ็รยีกว่าวานรนัน้มวีาสนา

ในการกระโดดโลดเต้น ในการไต่เต้น

ไปตามต้นไม้ เป็นกริยิาทางกาย ส่วน

ทางจิตใจนัน้กเ็ช่นเดยีวกนั จติใจทีห่ดั

ปฏบิติัฝึกใจไปในทางใดจนอยู่ตวัในทาง

นั้น ก็แปลว่ามีวาสนาในทางนั้น แต่

หมายถงึว่าต้องเป็นสิง่ทีท่�าบ่อย ๆ จน

อยู่ตัว เช่นจิตใจที่ปฏิบัติศีลได้บ่อย ๆ 

คือตั้งใจปฏิบัติอยู่บ่อย ๆ จนศีลนั้น

ถึงใจ เป็นปกตขิองใจ ใจไม่มเีดอืดร้อน

ในการที่จะต้องมีศลี ศลีตัง้อยูใ่นจติใจ

เป็นปกติ แปลว่าอยู่ตัว ก็แปลว่า มี

วาสนาในศีล ท�าสมาธไิด้บ่อย ๆ อยาก

จะให้จิตสงบเมื่อไรก็ปฏิบัติได้สะดวก 

แปลว่าจิตอยู่ตัวในสมาธิได้ ก็แปลว่า 

มีวาสนาในทางสมาธิ นี่เป็นตัวอย่าง

ของวาสนาทางจิตใจ

 ในการปฏิบัติความดีทุกอย่างต้อง

เริ่มตั้งแต่การหัดท�า ที่ยังไม่สะดวกยัง

ไม่คล่อง กยั็งไม่มีวาสนาคือยังไม่อยู่ตัว 

จนถึงเมื่อสะดวกเมื่อคล่อง และการ

ท�าความดีนั้น ๆ ยังไม่ขัดข้อง ก็ม ี

วาสนาในการท�าความดนีัน้ ๆ ท�าชัว่ก็

เหมอืนกนั ต้องหัดต้องท�า จะเป็นการ

ฆ่าก็ตาม การลักก็ตาม ต้องมีการหัด 

มกีารต้องท�าบ่อย ๆ โกหกกเ็หมอืนกนั 

ต้องหัดโกหกบ่อย ๆ มีความถนัดใน

ทางทีจ่ะโกหกคน สรุากเ็หมอืนกนั ต้อง

มีการหัดดื่มมาตั้งแต่ต้น ทุกคนทีแรก

ก็ดื่มสุราไม่เป็น เมื่อหัดไป ๆ แล้วก็

ดืม่ได้ และเมือ่เกดิตดิสรุาขึน้แล้ว กเ็ป็น

อนัว่าอยู่ตวัทีเดยีว ต้องดืม่สุราอยู่เสมอ 

นีก่เ็ป็นวาสนาในทางดืม่สุราเหล่าน้ีเป็น

วาสนาที่ไม่ดี 

 ส่วนท่ีพดูกนัในภาษาไทยว่ามีวาสนา 

ไม่มวีาสนานัน้ กอ็าจจะหมายความว่า

มุ่งถึงในทางด ีคือว่าไม่ได้ท�าความดไีว้

อย่างเพียงพอ ไม่ได้ท�าความดีไว้มาก
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ในอดีตปางก่อน มาในปัจจุบันจึงมี

วาสนาคือหมายถึงว่ามีความเจริญ 

ต่าง ๆ น้อย เรียกว่าไม่มีวาสนา และ

เมือ่ท�าความดต่ีาง ๆ ไว้มาก ในปัจจบัุน

ก็มีความเจริญ ก็เรียกว่ามีวาสนาดี ก็

ไปได้เหมือนกันแต่ยังไม่สมบูรณ์ ถ้า

สมบูรณ์ก็เป็นได้ทั้ง ๒ ทางดังที่กล่าว

มาแล้ว เพราะวาสนานั้นมีได้ท้ังทาง

กายทั้งทางใจ

 ท่านแสดงว่าพระพทุธเจ้าน้ันทรงละ

ได้ทั้งกิเลสทั้งวาสนา แต่พระอรหันต-

สาวกน้ัน ละกเิลสได้ แต่ละวาสนาไม่ได้ 

ท่านยกตวัอย่างเช่นว่าท่านพระสารบีตุร

ซึง่เป็นพระอัครสาวกเบือ้งขวาละกเิลสได้ 

แต่ว่าละวาสนาทางกายไม่ได้ เช่นว่า

เมื่อท่านเดินไปที่ไหน พบหลุมพบบ่อ 

ท่านมักจะชอบกระโดดข้าม ก็มีแสดง

ว่าในอดีตชาติท่านเคยเป็นวานร ท่าน

มีลักษณะชอบกระโดดโลดเต้น มาใน

ปัจจุบัน วาสนาท่ีเคยกระโดดน้ันก็ยัง

ติดมา หรือว่าพระเถระบางองค์ที่เป็น

พระอรหนัต์แล้ว ละกเิลสได้แล้วแต่ว่า

ปากร้าย เป็นคนที่ชอบพูดจาใช้ค�า 

ร้าย ๆ แรง ๆ อย่างคนที่ชอบพูดใน

ภาษาชาวบ้านเรียกไอ้ เรียกอีอะไร 

ต่าง ๆ แม้ว่าท่านส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์

แล้ว วาสนาที่มีวาจาร้ายดังที่กล่าวนั้น

ก็ยังไม่หมด เรียกว่ายังติดมาอยู่ แต่

ใจไม่ได้ร้ายไปตามทีพ่ดู นีเ่ป็นวาสนา 

ทีเ่คยท�ามาบ่อย ๆ มันอยู่ตัว ก็เลย 

ละยาก นี่เป็นเรื่องของทางกาย แต่ว่า

กิเลสทางจิตใจนั้น ละได้หมด นี่คือ

วาสนา

 นิสสัย อุปนิสสัย วาสนา บารมี 

อาสวะ ก็มีความหมายถึงภาวะที่เป็น

พืน้ฐานของจติใจ อนัเนือ่งมาจากกรรม

ดีกรรมชั่วที่ตนกระท�านั้นเอง เมื่อ

ท�ากรรมดกีเ็หลอืเป็นบารมเีกบ็สะสมไว้ 

เมื่อท�ากรรมชั่วก็เหลือเป็นอาสวะเก็บ

สะสมไว้ บารมีก็เก็บดีเก็บถูก อาสวะ

ก็เก็บชั่วเก็บผิด ที่ไม่หมดสิ้นเพิ่มเติม

ขึน้อยูเ่สมอ และกท็�าให้มาปรากฏเป็น

นิสสัย อุปนิสสัยต่าง ๆ เป็นอัธยาศัย 

ต่าง ๆ ดบ้ีางชัว่บ้าง และทัง้ดท้ัีงชัว่นัน้ 

สิ่งที่ได้ประกอบกระท�าบ่อย ๆ จนอยู่

ตวักเ็รยีกว่าเป็นวาสนาทีล่ะยาก ถ้าไม่

อยู่ตัวแล้วละง่ายกว่า ถ้าอยู่ตัวละยาก 

ความที่เป็นวาสนาคืออยู่ตัวนั้นก็เกิด

จากท�าบ่อย ๆ 

 เพราะฉะนัน้ เม่ือสรปุเข้าแล้ว เหตุ

เบ้ืองต้นของทัง้หมดนี ้จงึอยู่ที ่เสวนา 

คอืการส้องเสพ การทีก่ระท�าอะไรทาง

กายทางวาจาทางใจ เรยีกว่า การเสวนา

คือการส้องเสพทั้งนั้น ท�ากรรมดีก็ 

ส้องเสพกรรมด ีท�ากรรมชั่วก็ส้องเสพ

กรรมชั่ว เพราะฉะนั้น เสวนาคือการ

ส้องเสพนีจ้งึเป็นส่ิงส�าคัญ พระพทุธเจ้า

จงึได้ตรสัเป็นมงคลคาถาที ่๑ ข้อที ่๑ 

และท่ี ๒ ทีเดียวว่า อเสวนา จ พาลาน� 

ไม่ส้องเสพคนพาลทั้งหลาย 
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 ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ส้องเสพ

บัณฑิตคือคนดีทั้งหลาย เพราะว่าคน

พาลคือคนชัว่คนเขลา 

 ค�าว่า พาละ นั้นแปลว่าเขลา ไม่

ฉลาด หมายถงึคนชัว่ เพราะการทีค่น

ท�าชัว่นัน้ ก็เพราะว่ามีความเขลาความ

ไม่ฉลาดจึงท�า เพราะฉะนั้น คนพาล

จึงแปลว่าคนชั่ว ตามศัพท์แปลว่าคน

เขลา ถ้าแปลรวมกันก็คือว่าคนเขลา 

คนโง่คนชัว่ และก็หมายถึงตนเองด้วย

ผู ้อื่นด้วย ตนเองเม่ือเป็นคนเขลา  

ไม่ฉลาด เป็นคนท�าช่ัว ก็ชื่อว่าพาล 

คนอ่ืนก็เหมือนกัน ถ้าเป็นคนที่ท�าชั่ว 

ไม่ฉลาด กเ็ป็นคนพาล ไม่ส้องเสพคน

พาลกคื็อ ไม่ส้องเสพคนอ่ืนทีเ่ป็นคนชัว่ 

คนไม่ฉลาด คอืต้องปฏิบตัลิะความชัว่

ความไม่ฉลาดในตัวเองออกไป 

 บณัฑติ นัน้กห็มายถงึคนดมีปัีญญา 

คือคนที่ดีด้วย คนที่ฉลาดด้วย คนดีมี

ปัญญา ตนเองเม่ือเป็นคนดีมีปัญญา 

ก็เป็นบณัฑติ คนอืน่ทีเ่ป็นคนดมีปัีญญา

ก็เป็นบัณฑิต ให้ส้องเสพคนอื่นที่เป็น

คนดมีปัีญญา และส้องเสพตนเองท่ีเป็น

คนดีมีปัญญา คือต้องสร้างตนเองให้

เป็นคนดีมีปัญญาขึ้นมาด้วย และก ็

ส้องเสพท่านที่เป็นคนดีมีปัญญาด้วย 

เม่ือเป็นเช่นน้ี เม่ือส้องเสพคนท่ีดีก็

ท�าให้ท�ากรรมด ีท�าให้เจรญิบารมี สร้าง

นิสสัยอุปนิสสัยวาสนาในทางดี เมื่อ

ส้องเสพคนชั่วคือคนพาล ก็ท�าให้ท�า 

กรรมชั่ว เพิ่มเติมอาสวะ สร้างนิสสัย 

อปุนสิสยั อธัยาศัย ตลอดจนถึงวาสนา

ในทางชั่ว

 ค�าว่า บารมี ที่พบในบางพระสูตร

ในมัชฌิมนิกาย คือ

 มหาสกุลุทายิสูตร เล่ม ๑๓ ว่า  

อภิญฺญาโวสานปารมิปฺปตฺตา บรรลุ

บารมีที่สุดอภิญญา 

 สคารวสตูร เล่ม ๑๓ ว่า ทฏฺิธมมฺา-

ภญฺิญาโวสานปารมปิปฺตตฺา บรรลบุารมี

ทีส่ดุอภญิญาในธรรมทีเ่หน็แล้ว (ปัจจบุนั)

 อนุปทสูตรเล่ม ๑๔ ว่า วสิปฺปตฺโต

ปารมิปฺปตฺโต อรรถกถาอธิบายว่า  

วสปิปฺตโฺต คอื จณฺิณวสติปตโฺต บรรลุ

ความมีวสี (ช�านาญ) ที่ประพฤติแล้ว 

ปารมปิปฺตโฺต คอื นปิผฺตตฺปิตโฺต บรรลุ

ความส�าเร็จ

 นิธิกัณฑสูตร ขุททกนิกาย เล่ม  

๒๕ ว่า ปฏิสมฺภิทา วิโมกฺขา จ ยา จ 

สาวกปารม ีปจเฺจกโพธิ พทฺุธภมู ิสพพฺ-

เมเตน ลพฺภติ ปฏิสัมภิทา วิโมกข์ 

สาวกบารมี ปัจเจกโพธิ พุทธภมิู ทัง้หมด

ได้ด้วยบุญนิธินี้ 

 ในบุคคลบัญญัติ ในอภิธรรมพบใช้

ค�าว่า สาวกปารมี

 และเม่ือ สุเมธดาบส ได้รับพุทธ-

พยากรณ์จากพระพทุธเจ้าทีปังกรว่าจะ

ได้ตรสัเป็นพระพทุธเจ้าต่อไปในอนาคต 

ได้เริม่ชือ่ว่าเป็นพระโพธสัิตว์ตัง้แต่นัน้
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มาแล้ว ก็ได้นั่งขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิ 

ในเมือ่พระพทุธเจ้า พระสาวกทัง้หลาย 

และประชาชนท้ังหลายได้ผ่านไปหมด

แล้ว เหลือท่านสุเมธดาบสอยู่เพียงผู้

เดียว ได้พินิจพิจารณา ว่าเมื่อได้ตั้ง

ความปรารถนาเป็นพระพทุธเจ้า และได้

รบัพทุธพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพทุธเจ้า

แล้ว จะปฏิบตัอิย่างไร จะมีธรรมะอะไร

ที่จะปฏิบัติเป็นเครื่องกระท�าให้เป็น

พระพทุธเจ้าได้ อันเรยีกว่า พุทธการก-

ธรรม คือธรรมะซ่ึงเป็นผู้ท�าให้เป็น

พระพุทธเจ้าซ่ึงจะต้องบ�าเพ็ญสั่งสม 

ไปโดยล�าดับ จนกว่าคุณธรรมที่เป็น

พุทธการกธรรมนี้จะสมบูรณ์ อันท�า 

ให้ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า จึงได้เรียก

พุทธการกธรรมที่ท่านสุเมธดาบสด�าริ

ว่าคืออะไรบ้าง ทีเ่มือ่ปรารถนาจะเป็น

พระพทุธเจ้าแล้วจะพงึปฏบิตัว่ิา บารมี 

ค�าว่า บารมี จึงบังเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ 

ในความหมายน้ีคือเป็นคุณธรรมท่ี 

มิใช่ว่าจะปฏิบัติให้ส�าเร็จได้ในเวลาอัน

รวดเร็ว แต่จะต้องปฏิบัติสืบต่อกันไป

ตลอดกาลนาน ธรรมท่ีจะต้องปฏิบัต ิ

ให้สืบเนื่องกันได้ดั่งนี้เรียกว่าบารมี ที่

ให้ค�าแปลไว้ว่า อย่างยิง่ อันหมายความ

ว่าปฏิบัติ ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยล�าดับ

จนถึงบริบูรณ์

 เพราะฉะนั้น จึงได้มีการแบ่งบารมี

ไว้เป็น ๓ ขั้น คือ ขั้น บารมีธรรมดา 

ขั้น อุปบารมี ขั้น ปรมัตถบารมี ขั้น

บารมีธรรมดานั้นก็คือขั้นท่ีเริ่มปฏิบัติ 

ทีม่ผีดิบ้าง ถูกบ้าง บกพร่องบ้าง แล้ว

กแ็ก้ไขกนัไป จนการปฏบิติันัน้ถกูต้อง

มากขึน้ เข้าทางมากขึน้ กเ็ป็นอปุบารมี 

และเม่ือปฏิบัติจนถึงสมบูรณ์ คือเต็ม

ทีสุ่ด เป่ียมทีสุ่ด เป็นปรมะคอือย่างยิง่

จรงิ ๆ กเ็ป็นปรมตัถบารมี ค�าว่าบารมี

นีจ้งึบงัเกดิขึน้จากความหมายดงัทีก่ล่าว

มานี้ 

 และกม็คีวามหมายอืน่ทีท่่านเพ่งเอา

ศพัท์นีอ้าจจะแปลออกไปได้เช่นว่า บรรลุ

ถงึฝ่ัง อนัหมายความว่า เมือ่ยังไม่ส�าเรจ็

ก็ยังอยู่ในฝั่งนี้ เมื่อส�าเร็จก็แปลว่าถึง

ฝ่ังโน้น คือฝ่ังทีป่รารถนาเอาไว้ ดงัท่าน

สุเมธดาบสนั้น เมื่อปรารถนาพุทธภูมิ

ก็ยังอยู ่ในฝั ่งนี้ คือยังไม่ส�าเร็จเป็น

พระพุทธเจ้า และก็ปฏิบัติไป ๆ ซึ่ง

คณุธรรมทีจ่ะท�าให้เป็นพระพทุธเจ้าดงั

ท่ีกล่าวมานัน้ ถ้าส�าเรจ็เป็นพระพทุธเจ้า 

กแ็ปลว่าถึงฝ่ังโน้นคอืฝ่ังทีป่รารถนาเอาไว้ 

แปลว่าบรรลถึุงความส�าเรจ็ในทีส่ดุ และ

กม็คี�าแปลอย่างอืน่อกีทีเ่พ่งเอาค�าหรอื

ศัพท์แสง แล้วก็แปลกันไป แต่ความ

หมายก็เป็นอย่างท่ีว่ามานี้ และค�านี้ก็

บังเกิดขึ้นอย่างนี้

 ท่านสุเมธดาบสกไ็ด้ด�ารว่ิาจะมีอะไร

บ้างทีเ่ป็นคณุสมบตัอินัเป็นพทุธการก-

ธรรม คอืธรรมะทีท่�าให้เป็นพระพทุธเจ้า
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ได้ เพราะว่าเมือ่ปรารถนาจะเป็นพระ-

พทุธเจ้า ได้รับพทุธพยากรณ์แล้วกไ็ม่ใช่

ว่าจะเป็นข้ึนมาเองเฉย ๆ จะต้องปฏิบัติ

ในคุณธรรมท่ีจะท�าให้บังเกิดความส�าเรจ็

ดั่งปรารถนาได้

 ประการแรกท่านก็นึกถึง ทาน ว่า

จะต้องปฏิบัติในทานคือการให้ การ

สละให้ จะต้องปฏิบัติในทานน้ีด้วยการ

สละให้ จนถึงให้ได้ทุกอย่าง ให้ได้

ทัง้หมด เหมือนอย่างเทหม้อน�า้คว�า่ลง 

น�้าที่อยู่ในหม้อน�้านั้นเมื่อตักให้ ตักให้

น้อยบ้างมากบ้างกแ็ปลว่าตกัให้จนหมด 

เบือ้งต้นกหั็ดให้ ตกัให้ แบ่งให้ดงักล่าว

นั้น เหมือนอย่างตักน�้าจากหม้อน�้าให้  

หัดท�าการให้นี้ ปฏิบัติในทานข้อนี้ให้

ได้เร่ือย ๆ ไป จนถงึสามารถให้ได้ทุก

อย่าง เหมือนอย่างเทหม้อน�้าคว�่าให้

หมดกันทีเดียว

 เมื่อท่านพบเห็นว่าทานนี้จะเป็น 

คณุธรรมข้อหนึง่ทีท่่านจะพงึปฏบิตั ิท่าน

กด็�ารต่ิอไปถึงข้ออืน่ ยงัมข้ีออืน่อกีไหม 

กม็าพบถงึข้อ ๒ คอื ศลี จะต้องรักษา

ศีล ตั้งแต่ศีลที่เป็นอย่างต�่า จนถึงศีล

ทีเ่ป็นอย่างสงู คอืเป็นผูท้ีส่ามารถมีวริตัิ 

คือความงดเว้นจากความประพฤตทิาง

กาย ทางวาจา ทางใจท่ีผิดได้ไปโดย

ล�าดบั และมีความรกัศีล ไม่ต้องการที่

จะละเมดิศลี เหมอืนอย่างจามรรีกัษาขน 

 ต่อไปท่านก็นึกถึงข ้อ ๓ ก็พบ  

เนกขมัมะ คอืการออก ได้แก่การออก

จากกาม ไม่ติดอยู่ในกาม จนถึงการ

ออกทีเ่ป็นการออกบวช มองเหน็เครือ่ง

ผูกพันท้ังหลายอันเกิดจากกามนั้น

เหมือนอย่างเรือนจ�า นักโทษที่อยู่ใน

เรือนจ�าก็ย่อมไม่ต้องการที่จะอยู่ใน 

เรอืนจ�า กย่็อมปรารถนาท่ีจะออกจาก

เรอืนจ�า ฉนัใดก็ด ีเมือ่ยังอยูใ่นกามโลก

ทัง้หลาย ก็ปรารถนาทีจ่ะออกจากกาม- 

โลกเหมือนอย่างอยากออกจากเรอืนจ�า

 ต่อไปท่านกน็กึถงึข้อ ๔ กพ็บ ปัญญา 

คือความรู ้ที่เป็นปัญญา คือความรู ้

ทั่วถึงเหตุผลตามเป็นจริง หรือรู้ความ

จริงตามเหตุและผล ศึกษาค้นคว้า

ไต่ถามผู้ท่ีคิดว่าจะให้ความรู้ได้ทั่วไป 

ไม่มีเว้น เหมอืนอย่างภกิษทุีถ่อืธดุงค์

ข้อ สปทานจารกิ คอืเทีย่วรับบาตรไป

โดยล�าดับ ไม่มีข้าม

 ต่อไปท่านกน็กึถงึข้อต่อไป กพ็บข้อ 

๕ วิริยะ ความเพียร คือมีความเพียร

พยายามไม่ท้อถอย มเีริม่ต้นด�าเนนิไป

ก้าวหน้า ไม่มถีอยหลงั มคีวามกล้าหาญ

ในการประกอบกระท�า เหมือนอย่าง

สีหราชทุกอิริยาบถ

 ท่านกน็กึถึงข้อต่อไป ก็พบข้อ ๖ คือ 

ขันติ ความอดทน คือปฏิบัติท�าความ

อดทนให้สามารถอดทนคอืรบัทีต่ัง้ของ

ความทกุข์ เป็นต้นได้ทุกอย่าง เหมอืน

อย่างแผ่นดินรับรองของท่ีเขาท้ิงลงไป

ได้ทกุอย่าง ไม่ว่าของสะอาด ไม่สะอาด
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 ท่านก็คิดข้อต่อไปว่าจะมีอะไรอีก  

ก็พบข้อ ๗ คือ สัจจะ คือความจริง 

เช่นจริงวาจา ไม่พดูมสุา แม้จะถกูฟ้าผ่า

ขมองเพราะพดูจรงิ ท่านกย็อมทีจ่ะไม่

พูดเท็จ ต้องพูดจริง เหมือนอย่างดาว

โอสธี คือดาวประจ�ารุ่งที่ไม่ละวิถี

 ท่านกค็ดิต่อไปว่าจะมอีะไรอีก กม็า

พบข้อ ๘ คอื อธษิฐาน อนัได้แก่ความ

ทีต่ัง้จติมัน่ในความปรารถนาทีต่ัง้ไว้ ไม่

คลอนแคลน กลับกลอกเปลี่ยนแปลง 

เหมอืนอย่างภเูขาทีไ่ม่หวัน่ไหวด้วยลม

ที่พัดมาแต่ทิศทั้ง ๔

 ท่านก็คิดต่อไปอีกว่าจะมีอะไรอีก  

ก็พบข้อ ๙ คือ เมตตา คือความที่มี

จิตมีเมตตาปรารถนาสุข ดับโทสะ

พยาบาท เหมือนอย่างน�้าที่แผ่ความ

เย็นให้แก่คนทั้งหมด ไม่ว่าดี ไม่ว่าชั่ว 

แผ่ความเย็นให้เหมือนกันหมด

 ท่านกน็กึต่อไปว่าจะมีอะไรอีก กพ็บ

ข้อ ๑๐ คือ อุเบกขา อันได้แก่ความ

ที่มีจิตมัธยัสถ์เป็นกลาง ไม่ล�าเอียงไป

เพราะอคติต่าง ๆ ตั้งมั่นอยู่ในความ

มธัยสัถ์เป็นกลาง เหมอืนอย่างแผ่นดนิ

ทีต่ัง้อยูใ่นความเป็นกลาง ในเมือ่ใคร ๆ 

เขาทิง้ของท่ีสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้าง

ลงไป แผ่นดนิกไ็ม่ว่ากระไร มคีวามเป็น 

กลางในทุกสิ่งท่ีเขาท้ิงลงไปในแผ่นดิน

นั้น

 เมื่อท่านพบถึง ๑๐ ข้อดั่งนี้ ท่านก็

รู้สึกว่ามีเพียง ๑๐ ข้อนี้เป็นคุณธรรม

ที่ท่านผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะ

ต้องปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ธรรมะทั้ง 

๑๐ ข้อนีจ้งึได้เรียกว่า พทุธการกธรรม 

ธรรมะที่ท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า และ

เรียกว่า บารมี

 ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า ค�าว่าบารมี  

นี้ไม่มีในสูตรใหญ่ ๆ ในพระสุตตันต-

ปิฎก แต่กไ็ด้มีในบางพระสตูรซึง่ใช้ใน

ความหมายว่าเลิศ ก็อย่างย่ิงนี้แหละ 

แต่ว่าอย่างยิ่งชนิดที่เป็นอย่างย่ิงที่สุด 

และได้พบใน นธิกัิณฑสูตร แสดงถงึ 

อานสิงสผลของ บญุนิธ ิคอืบญุทีบ่คุคล

ผูก้ระท�าได้กระท�าเหมอืนอย่างฝังเอาไว้ 

ซึ่งมีสรุปอานิสงส์ของบุญซึ่งใช้ศัพท ์

ว่า ให้ส�าเรจ็สาวกภมู ิแต่ว่าไม่ใช้ค�าว่า 

สาวกภูม ิใช้ค�าว่า สาวกปารม ีปัจเจกภมูิ 

และ พทุธภูมิ เพราะฉะนัน้ เม่ือพจิารณา

ดูความหมายของค�านี้ก็กล่าวได้ว ่า  

ได้มีความหมายที่ใช้ในพระสูตรบาง 

พระสูตร ที่เป็น มัชฌิมนิกาย คือที่

เป็นพระสูตรอย่างกลาง ใช้ค�าท่ีมีความ

หมายว่า เลิศ คือท่ีสุด คือเมือ่ได้แสดง

ธรรมปฏบิตัมิาโดยล�าดบั ผู้ปฏบัิตเิมือ่

ปฏิบัติมาโดยล�าดับดังที่แสดงไว้แล้ว  

กจ็ะได้บรรลถุงึบารมคีอืทีส่ดุ เมือ่เป็น

ที่สุดจริง ๆ ก็ย่อมจะเป็นมรรคผล

นิพพาน และมรรคผลนิพพานนั้นก็มี
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เป็นชั้น ๆ ถ้าเป็นที่สุดจริง ๆ ก็ต้อง

เป็นมรรคผลนิพพานช้ันอรหัตตมรรค 

อรหัตตผล นิพพาน เพราะฉะนั้น  

จึงไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อปฏิบัติที่

ด�าเนินมาโดยล�าดับตั้งแต่เบ้ืองต้น  

เมื่อปฏิบัติมาจนถึงผลท่ีสุดแล้ว ผล

ที่สุดนั่นแหละจึงเรียกว่าบารมี 

 แม้ค�าว่า สาวกบารมี ในนิธิกัณฑ-

สตูรนัน้ กแ็สดงไปด้วยกนักับปัจเจกภมูิ 

พุทธภูมิ อันมีความหมายว่าเป็นข้อ

ปฏบิติัทีใ่ห้บรรลถุงึความเป็นสาวก คอื

พระอรหนัตสาวก ให้บรรลุถงึความเป็น

พระปัจเจกพทุธเจ้า ให้บรรลุถงึความเป็น

พระพุทธเจ้า ซึ่งในพระสูตรดังกล่าวนี้ 

ค�าว่า บารม ีกบั ภมู ิใช้มคีวามหมาย

เสมอกัน ถ้าหมายถึงภูมิท่ีเป็นพระ- 

พุทธเจ้า ให้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า 

เป็นพระอรหันตสาวก ก็ย่อมมีความ

หมายถึงทีเ่ป็นอย่างสงูสดุ คอืเป็นท่ีสดุ

ดังที่กล่าวนั้น

 เพราะฉะน้ัน เม่ือสรุปความหมาย

ของบารมตีามทีใ่ช้ กส็รปุลงได้เป็น ๒ 

คือ บารมี ที่มีความหมายว่าเลิศคือ

ที่สุด อันหมายความว่าผลที่สุด และ

แปลว่าอย่างยิ่งก็ได้ คือเป็นอย่างยิ่ง 

จริง ๆ เป็นอย่างยิ่งท่ีเป็นยิ่งท่ีสุด ท่ี

เป็นเลศิกเ็ป็นเลิศท่ีสดุ ความหมายดงั

กล่าวน้ีได้พบใช้ในบางพระสตูร ไม่พบ

ใช้มากแห่งนัก และก็ใช้หมายถึงเป็น

เลศิทีส่ดุส�าหรบัเป็นพระสาวกด้วย ใช้

อย่างเดยีวกบัภูมดัิงทีอ้่างมานัน้ สาวก-

ปารมี ปัจเจกภูมิ พุทธภูมิ แต่ท�าไม 

จึงใช้ปารมี ไม่ใช้สาวกภูมิ ก็เพราะว่า 

พระสูตรที่กล่าวมานี้เป็นคาถา ถ้าใช้

สาวกภมูก็ิไม่เป็นคาถาทีถ่กูต้อง คือไม่

เป็นฉันทคาถาทีถู่กต้องส�าหรบัตรงนัน้ 

เมื่อใช้ปารมีจึงจะถูกต้อง ลงได้พอดี 

ส่วนค�าว่าปัจเจกภมิู พทุธภมูนิัน้เหมาะ

ที่จะใช้ภูมิ เพราะรวมเข้าในบาทเดียว 

ซึ่งท�าให้เห็นว่ามีความหมายเสมอกัน 

และท�าให้สันนิษฐานว่า มีความหมาย

ถึงท่ีเป็นอย่างยิ่งที่สุด เรียกว่าเลิศ  

หรือประเสริฐที่สุด ส�าหรับที่จะเป็น

พระปัจเจกพุทธเจ้า ท่ีจะเป็นพระพุทธเจ้า 

ทีจ่ะเป็นพระสาวกของพระพทุธเจ้า และ

กเ็มือ่ใช้ส�าหรบัพระสาวกดัง่นัน้ กแ็สดง

ว่าได้มีใช้ส�าหรับพระสาวก ติดอยู่ใน

พระไตรปิฎกนั้นแล้ว

 และโดยที่ ค�าว่าบารมี มีที่ใช้น้อย

ในพระสูตร ในพระไตรปิฎกดังกล่าว 

และพบทีใ่ช้กม็คีวามหมายถงึว่า อย่าง

ยิง่ทีส่ดุ เลศิหรอืประเสริฐทีส่ดุ จงึท�าให้

เข้าใจว่า ค�าว่าบารมนีีไ้ด้มมีาเริม่ใช้แม้

ในครัง้พทุธกาลนัน้เองกใ็นช่วงหลงั และ

ก็ในความหมายว่าเลิศที่สุด อย่างยิ่ง

ที่สุด ดังกล่าวนั้นก่อน และต่อมาเมื่อ

มีแสดงถึง พุทธวงศ์ จึงได้ใช้ในความ

หมายเป็น บารมี ๑๐ ท่ีได้แสดงมา

แล้ว และกไ็ม่ได้มคีวามหมายว่า อย่าง

บารมี
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ยิ่งที่สุด เลิศที่สุด แต่มีความหมายว่า 

เป็นคุณธรรมท่ีได้ปฏิบัติสั่งสมมาโดย

ล�าดับตั้งแต่เบื้องต้น ก็เรียกว่าบารมี

ข้ึนมาโดยล�าดับ จึงเป็นค�ากลาง ที่

หมายถึงคณุธรรมทีป่ฏบัิตสิัง่สมขึน้มา 

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายตามที่ตั้งใจ 

เพราะฉะนั้น จึงต้องแบ่งบารมีเป็น ๓ 

ชัน้ เป็นชัน้บารมธีรรมดา ชัน้อปุบารมี 

บารมีที่สูงขึ้น ใกล้จะถึงอย่างยิ่งที่สุด 

กับปรมัตถบารมี บารมีที่เป็นอย่างยิ่ง

ทีส่ดุ เพราะฉะน้ัน ค�าว่า ปรมัตถบารมี

น้ี กม็คีวามหมายได้กนักบัค�าว่าบารมี

ทีใ่ช้ในตอนต้น ในบางพระสตูรดงักล่าว

ที่มีความหมายว่าเลิศท่ีสุด อย่างย่ิง

ที่สุดแต่อย่างเดียว แต่ครั้นมาใช้ใน

ความหมายเป็นคุณธรรมท่ีปฏิบัติต้ังแต่

เบื้องต้นขึ้นมา เพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมาย

อย่างสูง เรียกว่าบารมีมาตั้งแต่ขั้นต้น 

จงึต้องแบ่งเป็น ๓ ชัน้ดงัท่ีกล่าวมาน้ัน 

ความหมายจึงต้องต่างกันออกไป

 และเกณฑ์ในการแบ่งนัน้ ทีม่แีสดง

ไว้ ก็มุง่ถงึข้อทีท่�านัน้ เป็นการเสยีสละ

อย่างธรรมดา หรืออย่างพิเศษขึ้นไป 

หรือว่าอย่างย่ิงท่ีสุด คือตั้งเกณฑ ์

เอาไว้ว่า อย่างเช่นทานบารมี หรือแม้

บารมข้ีออืน่ก็เช่นเดยีวกัน ต้องเสยีสละ 

ทั้งน้ัน ในการปฏิบัตินั้นเม่ือต้องเสีย

สละแค่ทรพัย์สมบตั ิกเ็ป็นบารมธีรรมดา 

เม่ือต้องเสยีสละอวยัวะ ร่างกายกเ็ป็น

อุปบารมี เมื่อต้องเสียสละชีวิตก็เป็น 

ปรมตัถบารม ีการปฏิบตัขิองบคุคลกดี็ 

ของสตัว์เดรจัฉานกด็ ีซ่ึงเล่าไว้ในชาดก

นั้น ๆ ซึ่งมีตั้ง ๕๐๐ กว่าเรื่อง เมื่อ

ต้องเสียสละอย่างไหนแห่ง ๓ อย่างนัน้ 

ก็เรียกว่าบุคคลหรือสัตว์ในเร่ืองนั้นได้

บ�าเพญ็บารมใีนขัน้นัน้ ๆ เช่นเสยีสละ

เพียงทรัพย์ก็เป็นบารมีธรรมดา เสีย

สละอวยัวะร่างกายกเ็ป็นอปุบารม ีเมือ่

เสยีสละถงึชวิีตกเ็ป็นปรมตัถบารม ีแม้

แสดงถึงชาตท่ีิเป็นกระต่าย ซึง่ในชาดก

เรื่องนี้กระต่ายได้สละชีวิตให้ร่างกาย

เป็นอาหาร ก็เรียกว่าปฏบิตัใินปรมตัถ-

บารม ีถอืเอาส่ิงทีเ่สียสละเป็นประมาณ 

ไม่ได้ถอืเอาคณุธรรมทีป่ฏบิตัใิกล้พระ-

โพธิญาณเป็นเกณฑ์ เพราะว่าการ 

ปฏิบัติบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นเพื่อ

พระโพธิญาณ เพื่อท่ีจะตรัสเป็นพระ-

พุทธเจ้า ดังที่ได้เล่ามาแล้วในเรื่อง 

สุเมธดาบสซ่ึงเป็นชาติแรกแห่งพระ-

โพธสิตัว์ คอืทีจ่ะตรสัเป็นพระพทุธเจ้า 

ผู้พระบรมศาสดาของเราท้ังหลายใน

บัดนี้ ตามที่แสดงเอาไว้

 ท่านสุเมธดาบสนัน้ เมือ่ได้ตัง้ปรารถนา 

พุทธภูมิต่อพระพุทธเจ้าทรงพระนาม

ว่าทปัีงกรแล้ว กเ็ริม่พจิารณาหาธรรม

ปฏิบัติที่จะท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า อัน

เรียกว่าพุทธการกธรรมดังที่เล่าแล้ว 

ท่านกพ็จิารณาเห็นตัง้แต่ข้อทานขึน้ไป
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จนถงึข้ออเุบกขาเป็นทีส่ดุ รวมเป็น ๑๐ 

ข้อ ว่า ๑๐ ข้อนี่แหละจะเป็นพุทธ- 

การกธรรม ท่านพจิารณาค้นหาขึน้เอง 

แล้วก็ปรากฏแก่ใจของท่านเองด้วย

อภญิญาของท่าน พระพทุธเจ้าทีปังกร 

ไม่ได้ตรสัสัง่สอนอย่างไรไว้ จดุมุง่กค็อื

พระโพธิญาณหรือพุทธภูมิที่จะเป็น

พระพุทธเจ้า เพราะฉะนัน้ ท่านจงึเริม่

ปฏิบัติในธรรมปฏิบัติ ๑๐ ข้อนี้เรื่อย

มา สืบชาติกันมาโดยล�าดับ และชาติ

ต่าง ๆ ที่มาเล่าเอาไว้กว่า ๕๐๐ ชาติ

นัน้ กด็งัท่ีได้กล่าวแล้วว่า จะเป็นบารมี

ประเภทไหน ก็มุ่งเอาข้อที่สละได้ใน

ชาตนิัน้ ๆ เป็นเกณฑ์ แม้เป็นกระต่าย 

เมื่อสละชีวิต ให้ร่างกายเป็นอาหาร 

เขาได้ กเ็ป็นปรมตัถบารมไีด้ ไม่ได้มุง่ 

เอาว่าข้อปฏิบัตินั้นจะสูง ใกล้ที่จะเป็น

พระพุทธเจ้าแล้วหรือยัง และแม้ที ่

แสดงว่าในพระชาตทิีเ่ป็นพระเวสสนัดร  

อันเป็นพระชาติสุดท้ายในเมืองมนุษย์ 

เมื่อพระเวสสันดร สิ้นพระชนม์แล้ว 

ก็ไปเกิดเป็นเทพในชั้นดุสิต จุติใน 

ชั้นดุสิตนั้น แล้วจึงมาบังเกิดเป็น 

สิทธัตถราชกุมารตามท่ีแสดงไว้ แม้

ทานทีพ่ระเวสสนัดรให้เป็นอนัมาก จน

นับถือว่าพระเวสสันดรเป็นชาดกแห่ง

ทานบารม ีทานทีพ่ระเวสสนัดรได้บริจาค

ทัง้ปวง นัน้กไ็ม่นบัว่าเป็นปรมตัถบารมี 

เพราะไม่ได้สละชีวิต กระต่ายเสียอีก

ซึง่บงัเกดิในชาตทิีห่่างไกล แต่ว่าได้สละ

ชีวิตให้ร่างกายเป็นอาหารเขา ก็ยังได้

รับยกย่องว่าเป็นปรมัตถบารมี เพราะ

ถือเกณฑ์ดังที่กล่าวมานั้น

 คราวนีเ้มือ่มาพิจารณาดแูล้ว กค็วร

จะเหน็ว่า เมือ่แบ่งบารมเีป็น ๓ ขัน้ดัง่

นีแ้ล้วเกณฑ์ท่ีจะนบัว่าเป็นบารมขีัน้ไหน

นั้น ควรจะมุ่งเอาคุณธรรมที่ได้ปฏิบัติ

สั่งสมมาเพื่อพุทธภูมิได้สูงขึ้น ๆ ใกล้

ความเป็นพระพทุธเจ้าเข้ามาจนถงึเป็น

พระพุทธเจ้า คุณธรรมซึ่งได้ปฏิบัติมา

ในชาติท่ีห่างไกลยังไม่สูงมาก ยังไกล

ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นบารมี

ธรรมดาเรื่อยมา จะสละอะไรก็ตาม 

และเมื่อภูมิสูงขึ้น ๆ จนใกล้ที่จะเป็น

พระพุทธเจ้า ก็เป็นอุปบารมี คือเข้า

พรมแดนของพทุธภมู ิและเมือ่ถงึขัน้ที่

จะให้ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ทันท ี

นั่นก็เป็นปรมัตถบารมี ถ้าจัดอย่างนี้

แล้วกจ็ะเข้าล�าดับของธรรมปฏบิตัท่ีิสงู

ขึ้นโดยล�าดับ 

 คราวนีห้ากจะเทยีบกบัในพทุธประวติั 

เอาปัจจุบันชาติของพระพุทธเจ้าเม่ือ

เป็นพระพุทธเจ้านั้น เม่ือได้ทรงทอด

พระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔ ทรงเริ่ม

ปรารถนา โมกขธรรม นั่นก็เริ่มว่า 

เป็นพระโพธิสัตว์ และก็เริ่มเป็นบารมี

ที่ได้ทรงขวนขวายที่จะสละออก เป็น 

เนกขัมมะ จนถึงได้สละออก แล้วก็
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แสวงหาทางปฏบิตั ิเข้าศกึษาในส�านกั

ของดาบสทัง้ ๒ เมือ่เหน็ว่าไม่ใช่ทางก็

ออกมาทรงท�าทุกรกิริยา เม่ือเห็นว่า

ไม่ใช่ทางก็ทรงเลิก แล้วก็มาระลึกถึง

ได้ถึง อานาปานสติ ที่ทรงได้เมื่อเป็น

พระกมุารตามเสดจ็พระราชบดิา และ

พระกุมารน้อยก็ประทับนั่งใต้ต้นหว้า 

ในขณะท่ีพระราชบิดาคือพระเจ ้า 

สทุโธทนะทรงท�าพธิแีรกนาขวญั กท็รง

ก�าหนดลมหายใจเข้าออก ทรงบรรลถุงึ

ปฐมฌาน แต่เมือ่เสร็จจากพระราชพธิี

นัน้แล้ว ปฐมฌานทีท่รงได้นัน้ก็เสือ่มไป 

ก็ทรงระลกึได้ถงึเรือ่งราวท่ีเล่ามานี ้จงึ

ได้เคยเทศน์เคยแสดงมาแล้วว่า ในท่ีสดุ

พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงพบพระองค์เอง

เป็นพระอาจารย์ คือพระองค์เองซ่ึงเป็น 

พระกุมารนัง่ประทบัใต้ร่มหว้าได้ปฐมฌาน

นั้น ก็ทรงพิจารณาเห็นว่า การปฏิบัติ

ให้จิตได้ความสงบอย่างบริสุทธิ์ดั่งนั้น 

จะพงึเป็นทางแห่งความตรัสรูไ้ด้ จงึได้

เริ่มทรงจับปฏิบัติทางสมาธิอันบริสุทธิ์

ดังกล่าว นี่ก็เป็นอุปบารมีเรื่อยขึ้นมา 

แปลว่าเข้าทางทีถ่กู เข้าทางมรรคมอีงค์ 

๘ จนได้พระญาณท้ัง ๓ ในราตรีที่

ตรัสรู ้จนถงึ อาสวกัขยญาณ ญาณที่

ท�าอาสวะให้สิน้ไป นีแ่หละเป็นปรมัตถ-

บารมี มาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้น นี่จัด

เทียบเป็นนิทัสสนอุทาหรณ์ ว่าเกณฑ์

จัดของบารมีน่าจะเป็นดั่งนี้ คือถือเอา

ภมูธิรรมปฏบิตัทิีสู่งขึน้ ๆ และถ้าหาก 

ว่าจะถือตามท่ีพระอาจารย์ท่านได้เล่า

เรือ่ง และเป็นมาในคัมภร์ีพระไตรปิฎก

ก็มี คืออย่างในจริยาปิฎกในพุทธวงศ์

ดังกล่าวนั้น ย้อนไปจนถึงพระชาติที่

เป็นสุเมธดาบสก็ได้ ก็เริ่มจากนั้นมา 

กเ็ป็นอนัว่าได้ส่ังสม สละโน่นบ้าง สละ

นีบ้่าง สละทรพัย์บ้าง สละร่างกายบ้าง 

สละชีวิตบ้าง สละลูกสละเมียบ้าง  

เรือ่ยมา เร่ือยมา เร่ือยมา จนถงึตรสัรู้  

นัน่แหละกเ็ป็นบารม ีอปุบารม ีปรมตัถ-

บารมมีาโดยล�าดบั จนถงึท่ีสดุจะตรสัรู้ 

นั่นแหละจึงเป็นปรมัตถบารมี แล้วก็

ตรัสรู้

 และหากว่าจะสรุปเข้าใน มัชฌิมา-

ปฏิปทา มรรคมีองค์ ๘ ก็สรุปเข้าได้ 

ก ็มรรคมอีงค์ ๘ นัน่เองคอื บารม ีที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาจนถึงได้

ตรสัรู ้ปฏบิตัทิแีรกก็เป็นบารม ียิง่ขึน้ ๆ 

ก็เป็นอุปบารมี จนถึงยิ่งที่สุดก็เป็น 

ปรมตัถบารม ีกไ็ด้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า

 บารม ี๑๐ นีท่้านแบ่งออกเป็น บารมี  

อุปบารมี ปรมัตถบารมี ซึ่งมีความ

หมายว่า บารมีทีเ่ป็นปกตสิามัญ และ

บารมท่ีียิง่ไปกว่าปกตสิามัญ และบารมี

ที่อย่างยิ่งหรือว่าสูงสุด อย่างละ ๑๐ 

ข้อ จงึเป็นบารม ี๓๐ และหลกัในการ

แบ่งนัน้ ตามท่ีพระอาจารย์ได้แสดงแบ่ง

กันมา ก็มักแสดงแบ่งโดยถือเอาส่ิงที่
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สละเพือ่พระโพธญิาณเป็นหลักในการ

แบ่ง คือสามารถสละทรพัย์และคนทีร่กั 

สิง่ทีร่กั เพือ่พระโพธญิาณได้กเ็รยีกว่า

บารมสีามญั ปกติสามัญ สามารถสละ

อวัยวะร่างกายเพื่อพระโพธิญาณได้ก็

เป็นอปุบารมี สามารถสละชวีติได้เพือ่

พระโพธญิาณกเ็ป็นปรมัตถบารมี ตาม

หลักทั่วไปที่ท่านแสดงนี้ก็เป็นหลักอัน

หนึง่ ซ่ึงก�าหนดเอาสิง่ท่ีสละน้ีเป็นหลัก 

เพราะฉะนั้น แม้เป็นชาดกเรื่องสัตว์

ดรัิจฉาน เมือ่สละชีวติเพือ่พระโพธญิาณ

ได้ ก็ช่ือว่าบ�าเพ็ญปรมัตถบารมีได้ใน

ชาตินั้น แต่ทว่ามิได้สละถึงชีวิตแล้ว  

กไ็ม่ชือ่ว่าเป็นปรมตัถบารม ีแม้ในชาดก

เร่ืองพระเวสสนัดรซึง่มุง่แสดงทาน แต่

ว่าพระเวสสนัดรนัน้ไม่ได้สละชวีติเพือ่

พระโพธิญาณ จงึไม่จดัว่าพระเวสสนัดร

ได้บ�าเพญ็ทานปรมตัถบารม ีแต่ว่าใน

ชาดกทีเ่กดิเป็นสตัว์ดริจัฉานท่ีสละชวีติ

ได้ดงัทีไ่ด้แสดงเล่ามาแล้ว กช็ือ่ว่าเป็น 

การบ�าเพ็ญทานปรมัตถบารมี

 และกน่็าวจิารณ์ในสิง่ทีส่ละดงัทีก่ล่าว

มานัน้ ใน ปัญจมหาปรจิจาคะ คือการ

บริจาคใหญ่ของพระพุทธเจ้าเม่ือเป็น

พระโพธิสัตว์นั้น ท่านแสดงไว้ว่ามี ๕ 

คือ

 ๑. ธนปริจจาคะ สละทรัพย์

 ๒. อังคปริจจาคะ สละอวัยวะ

 ๓. ชีวิตปริจจาคะ สละชีวิต 

 ๔. ปุตตปริจจาคะ สละบุตร

 ๕. ทารปริจจาคะ สละภริยา

 ในปริจจาคะทั้ง ๕ นี้จะเรียงตาม

ล�าดบัอะไร ถ้าเรยีงตามล�าดบัข้อท่ีสละ

ง่ายไปหายาก การสละชวีติกม็าเป็นที ่๓ 

การสละบุตรมาเป็นที่ ๔ การสละ

ภรรยามาเป็นที่ ๕ ดูคล้ายกับว่าสละ

บุตรยากกว่าสละชีวิต และสละภริยา

ก็ยิ่งยากไปกว่าสละบุตร 

 ในข้อสละภริยาซึ่งเป็นข้อยากนี้ ได้

มีธรรมเนียมที่ถือกันมาตั้งแต่เก่าก่อน

พุทธกาลหรือในครั้งพุทธกาลว่าภริยา

นั้นเป็นภัณฑะที่ไม่พึงแจก ไม่พึงแบ่ง

ให้ใคร ก็รวมถึงว่า ไม่พึงสละด้วย 

เพราะฉะนั้น ก็มักจะขออะไร ๆ กัน

ซึง่เป็นอย่างอืน่ แต่ว่าไม่มกีารขอภริยา

ของใคร เช่นดงัทีม่เีรือ่งเล่าว่า มพีราหมณ์

ผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้รู ้ลักษณะของสิริ คือ

มิง่ขวญั จงึเรยีกว่า สริลิกัขณพราหมณ์ 

อนัสรินิัน้อาจารย์ไทยเรามกัแปลกนัว่า

ม่ิงขวัญ แต่ว่าอาจารย์อรรถกถาท่าน

อธบิายว่า อสิสริยะ คอืความเป็นใหญ่

เป็นส่ิงที่ไม่มีตัวตน แต่เป็นส่ิงที่มีอยู่ 

มีความหมายเหมือนอย่างค�าท่ีเราพูด

กันว่าโชคดี ความมีโชค ดังได้มีพระ-

พทุธภาษติท่ีตรสัไว้ว่า สริโิภคานมาสโย 

สิริเป็นท่ีมานอน คือเป็นที่บังเกิดข้ึน

และด�ารงอยู่ของโภคทรัพย์ทั้งหลาย 

ทางพุทธศาสนาแสดงว่าสิริดังกล่าวนี้
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เป็นวบิาก คือเป็นผลของบญุ หรอืของ

บารมีที่บุคคลได้ท�าแล้ว บุญหรือบุญ

บารมีนี้เป็นเหตุให้ผู้ท�าบุญ ผู้บ�าเพ็ญ

บารมี มี สิริ หรือ ศรี ที่เราแปลว่า

มิ่งขวัญหรือความเป็นใหญ่ประจ�าตน 

และทางพุทธศาสนาก็แสดงว่า เป็น 

สิ่งที่โจรก็ลักไม่ได้ น�้าไฟเป็นต้นก็ท�า

อนัตรายไม่ได้ 

 เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระสูตรหนึ่ง

เรียกว่า บุญนิธิ หรือ ปุญญนิธิ แปล

ว่า ขุมทรพัย์คอืบุญ อนัหมายถงึวบิาก

คอืผลของบญุ ท่ีจะอ�านวยสมบัตต่ิาง ๆ 

ให้ตามควรแก่ประเภทของบญุทีบ่คุคล

ได้ท�าไว้แล้ว เช่น คนที่ท�าทานไว้แล้ว 

ทานทีท่�านีย่้อมเป็นบญุ เป็นบญุบารมี

ทีจ่ะให้เกดิผล เป็นการได้สมบตัต่ิาง ๆ 

การได้สิ่งต่าง ๆ เมื่อส่ิงที่ให้นั้นเป็น

โภคทรัพย์ เช่น ให้อาหาร ให้เสื้อผ้า 

ให้ทีอ่ยูอ่าศยั ให้ยาแก้ไข้ และสิง่อืน่ ๆ 

ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับ ตามที่ผู ้รับ

ต้องการ กเ็ป็นบญุทีใ่ห้เกดิผลเป็นความ

ที่เป็นผู้ไม่ขัดข้อง ขาดแคลน หรือว่า

เพียบพร้อมด้วยโภคทรัพย์ มีอาหาร 

ผ้านุ่งห่มเป็นต้น ดั่งที่ได้ให้เขาไว้แล้ว

น้ัน ซึ่งผลของบุญอันนี้ย่อมจะบังเกิด

ขึ้นแก่ผู้ท�าบุญไว้แล้วในโอกาสนั้น ๆ 

ผลดีดังทีก่ล่าวมานีแ้หละ เรยีกว่า สริิ 

หรือ ศรี มิ่งขวัญ หรือความเป็นใหญ่ 

อันท�าให้ผู้ท่ีมีอยู่ย่อมได้ทรัพย์ต่าง ๆ 

มา และเมื่อได้มาแล้วก็ย่อมด�ารงอยู่ 

ไม่วิบัติเสียหายไปโดยง่าย หรือแม้ว่า

วิบตัเิสียหายไปแล้ว กย่็อมจะได้มาอกี 

บุคคลเช่นนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสิริ

หรอืมศีร ีดังทีเ่ราเรยีกว่า มโีชค หรอื 

มีโชคดี นั้น 

 พราหมณ์ท่ีเรียกช่ือว่า สิริลักขณ-

พราหมณ์ นั้น ได้คิดถึงเศรษฐีผู้บ�ารุง

พุทธศาสนาในคร้ังพุทธกาลที่ชื่อว่า 

อนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่านเศรษฐีผู้น้ี 

ได้สร้างพระเชตวันถวายพระพุทธเจ้า 

ในกรงุสาวัตถีแห่งแคว้นโกศล และได้

บ�ารงุภิกษสุงฆ์ด้วยอาหารเป็นต้นต่าง ๆ 

ได้บ�ารุงพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดี และ

ท่านเศรษฐีผู้นี้เกรงใจพระพุทธเจ้าว่า 

ถ้าตนไปถามปัญหาธรรม หรือขอให้

พระพทุธเจ้าแสดงธรรมโปรด พระพทุธเจ้า

จะทรงล�าบาก กไ็ม่อยากให้พระพทุธเจ้า

ทรงล�าบากเหนด็เหนือ่ย ท่านกไ็ม่ถาม

อะไร แต่พระพุทธเจ้ากท็รงทราบความ

ด�ารขิองท่าน กโ็ปรดแสดงธรรมแก่ท่าน

เศรษฐใีนคราวทีส่มควรแสดงทกุคราว 

ท่านเศรษฐีนี้ได้บ�าเพ็ญทานจนทรัพย์

หมดไปคราวหนึ่ง และท่านก็พยายาม

บ�าเพ็ญต่อไปด้วยส่ิงท่ีมีอยู่ อนัเป็นของ

ท่ีไม่ประณีต เช่นท่ีเรยีกกนัว่าข้าวปลาย

เกรยีนถวายพระพทุธเจ้าและพระสงฆ์ 

ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า บัดนี้ทรัพย์

หมด ไม่สามารถจะถวายของดี ๆ ได้ 

กถ็วายได้แต่ของทีไ่ม่ด ีเท่าทีจ่ะสามารถ

ถวายได้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า เมื่อ
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เจตนาประณตี สิง่ทีบ่รจิาคนัน้กป็ระณตี 

ถ้าเจตนาไม่ประณตี สิง่ท่ีบริจาคน้ันแม้

จะดอีย่างไรก็ไม่ประณตี เพราะฉะนัน้ 

เมื่อท่านเศรษฐีมีเจตนาประณีต สิ่งที่

ถวายนัน้แม้จะเป็นของเลวไม่ดกีป็ระณีต

ตามเจตนา และต่อมาก็บังเอิญท�าให้

ท่านได้ทรพัย์จากแผ่นดนิท่ีเกดิพงัทลาย

ขึ้นในที่ของท่าน มีทรัพย์ใต้ดินอยู ่

เป็นอันมาก ท�าให้ท่านได้ทรัพย์นั้นมา 

กลับเป็นเศรษฐีข้ึนอีก แล้วก็ท�าบุญ 

ต่อไปอีก 

 สิริลักขณพราหมณ์นั้นได้คิดถึง 

ประวัติของท่านเศรษฐีดั่งนี้ จึงคิดว่า

ท่านเศรษฐีนี้จะต้องมีสิริอยู่ในบ้าน  

เราควรจะไปหาท่านเศรษฐ ีคดิหาทาง 

ขโมยสิริของท่านเศรษฐีมา เราจะได้

มั่งมีบ้าง เป็นเศรษฐีบ้าง จึงได้ไปหา

ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่านเศรษฐี

ก็ต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วกถ็ามถงึความ

ประสงค์ที่ท่านพราหมณ์ผู้นี้มา ท่าน

พราหมณ์กต็อบว่า ท่ีบ้านท่านพราหมณ์

นั้นมีไก่อยู่ตัวหนึ่ง ขันไม่เป็นเวลา ท�า 

ให้ท่านพราหมณ์และพวกศิษย์ล�าบาก 

จึงใคร่ทีจ่ะขอไก่ของท่านเศรษฐ ีโดยที่

เมื่อพราหมณ์เข้าไปในบ้านของท่าน

เศรษฐีนั้นแล้ว ก็ได้น่ังพิจารณาว่าสิริ

ของท่านเศรษฐีน้ันอยู่ท่ีไหน ก็เห็นว่า

อยู่ท่ีหงอนของไก่ของท่านเศรษฐี ท่ีมี

สขีาวปลอดเหมือนอย่างสงัข์ขดั จบัอยู่

ที่สุวรรณบัญชร เป็นหน้าต่างทองของ

ท่านเศรษฐี ท่านเศรษฐีเม่ือได้ถูกขอ

ไก่ ท่านกบ็อกว่าท่านให้ เมือ่ท่านหลดุ

ปากออกไปว่าให้ ศรีก็ออกจากหงอน

ไก่ไปอยู่ที่แก้วมณี ซึ่งต้ังอยู่บนที่สูง

เหนอืศรีษะ พราหมณ์นัน้กท็ราบว่าศรี

ออกจากหงอนไก่ไปอยู่ที่แก้วมณีนั้น

แล้ว กอ็อกปากขอแก้วมณ ีท่านเศรษฐี

ก็บอกว่าให้ ครั้นท่านเศรษฐีออกปาก

ว่าให้อีก ศรีก็ออกจากแก้วมณีนั้นไป

อยู ่ที่ไม้เท้าอารักษ์ซึ่งตั้งอยู ่บนที่สูง  

ท่านพราหมณ์ก็ทราบก็ออกปากขอไม้

เท้าอารักษ์ซึ่งตั้งอยู่บนที่สูงนั้น ท่าน

เศรษฐกีอ็อกปากยกให้ เมือ่ท่านเศรษฐี

ออกปากว่าให้ ศรีก็ออกจากไม้เท้า

อารกัษ์นัน้ไปอยูบ่นศรีษะของนางปญุ-

ลกัขณาเทวซีึง่เป็นภริยาของท่านเศรษฐี 

พราหมณ์นัน้กส็�านกึขึน้มาว่า อนัภรยิา

นัน้เป็นภัณฑะที่ไม่พึงแจก ไม่พึงสละ

ยกใหใ้คร ๆ กเ็ป็นอนัว่าหยุดขอ แล้ว

กบ็อกความจรงิแก่ท่านเศรษฐนีัน้ แล้ว

ก็ลากลับไป 

 คือท่านแสดงเร่ืองนีข้ึน้มาเป็นเคร่ือง

สาธกว่า อนัสริหิรอืศรนีัน้ เป็นสิง่ทีย่ก

ให้ใครไม่ได้ ใครก็ขโมยไม่ได้ อยากที่

จะยกให้ใครกย็กไม่ได้ ใครจะมาต้องการ

ขโมยไปก็ขโมยไม่ได้ ไม่เป็นอันตราย 

หรอือะไร ๆ ทัง้หมด และกใ็ห้คตปิฏบิตัิ

อันหนึ่งว่า ภริยานั้นถือว่าเป็นสิ่งที ่

ไม่พึงแบ่งสละให้ใคร เป็นท่ีนับถือกัน

ตั้งแต่ในครั้งก่อนพุทธกาลมาจนถึงใน
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ครัง้พทุธกาลนัน้ แม้นกัขอท้ังหลายขอ

สิ่งอื่น แต่ว่าเมื่อถึงภริยาแล้วก็ไม่ขอ 

เพราะถอืเป็นธรรมเนียมกันมา พราหมณ์

ก็ถือธรรมเนียมนี้

 ในเรื่อง พระเวสสันดร นั้นก็มี 

เล่าถึงพราหมณ์มาขอ จนถึงชูชกขอ

พระโอรสธิดาของพระเวสสันดร คือ 

พระชาลี พระกัณหาชินา แต่ว่าก็ไม่

ปรากฏว่ามใีครมาขอพระนางมทัร ีแต่ก็

มแีสดงว่าพระอนิทร์ได้แปลงเป็นพราหมณ์

มาขอพระนางมัทรี พระเวสสันดรก็

ประทานถวายพระอนิทร์ พระอนิทร์ก็

ถวายคืนและกส็ัง่ว่าอย่าไปให้ใครต่อไป 

ในเรือ่งนีพ้ระอนิทร์มาขอพระนางมทัรี

เพือ่ป้องกนัไม่ให้ใครมาขอต่อไป ดงัเรือ่ง

ที่เล่าไว้นั้นก็ได้ หรือว่าอาจจะตีความ

อกีอย่างหนึง่ว่า ถ้ายงัมิได้บรจิาคภรยิา

กเ็ป็นอันว่ายงัไม่ได้บ�าเพญ็มหาปรจิจาคะ

ครบทัง้ ๕ บรจิาคทรพัย์ก็แล้ว อวยัวะ

กแ็ล้ว ชวีติกแ็ล้ว บตุรกแ็ล้ว แต่ภรยิา

ยังไม่เคยบริจาค เป็นอันว่าไม่ครบ ๕ 

และถ้าพระอินทร์ไม่มาขอ ก็อาจจะ 

ไม่มีพราหมณ์คนไหนมาขอ เพราะว่า

พราหมณ์เขาถือคติอันน้ีเหมือนกัน 

เพราะเป็นภริยาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่พึง

บริจาคสละให้แก่ใคร พราหมณ์ก็ถือ

กันอย่างนี้ 

 ดังเร่ืองที่เล่าเมื่อกี้นี้ ศรีออกจาก

อะไรต่ออะไรมาอยูบ่นศีรษะของภรยิา

ของท่านเศรษฐ ีแล้วพราหมณ์นัน้กเ็ลย

หยดุขอ เพราะถอืว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่พึงสละ

บริจาคแก่ใคร ไม่ควรจะขอ เพราะ 

อาจจะถือคตินี้ และถ้าไม่มีใครมาขอ  

พระโพธิสัตว์ก็ยังบ�าเพ็ญมหาบริจาค 

ไม่ครบ ๕ พระอินทร์จึงได้มาขอพระ-

นางมัทรี เพื่อท�าให้พระโพธิสัตว์ได้

บ�าเพ็ญมหาบริจาคได้ครบทั้ง ๕ ดังที่

กล่าวมานั้น 

 เพราะฉะนั้น การเรียงล�าดับของ 

มหาปรจิจาคะทัง้ ๕ นัน้ ทรพัย์ อวยัวะ 

ชวีติ บตุร ภรยิา น่าจะเห็นว่าท่านเรยีง

มาตามล�าดบัทีบ่ริจาคง่ายขึน้ไปหายาก

โดยล�าดับ เพราะว่าทรัพย์ก็เป็นของ 

ตัวเอง อวัยวะก็ของตัวเอง ชีวิตก็ของ

ตวัเอง เมือ่ปลงใจได้แล้วกย่็อมจะสละ

ได้ แต่ว่าบุตรนัน้เป็นอีกคนหนึง่ ภรยิา

นั้นเป็นอีกคนหนึ่งข้างนอก และก็เป็น

ที่รักอย่างยิ่งด้วยกัน เพราะฉะนั้น 

บรจิาคบตุรจงึน่าจะยากกว่า และบรจิาค

ภริยานั้นนอกจากมีธรรมเนียมว่าห้าม

ไม่ให้บรจิาค สละให้ใครแล้ว กยั็งเป็น

ที่รัก แล้วก็บริจาคยากอีกเหมือนกัน 

จึงได้เรียงไว้เป็นที่สุด 

 ฉะนั้น หากว่าตามนัยมหาบริจาค

ทั้ง ๕ นี้ ก็น่าจะเป็นการจัดบารมี  

อปุบารมี ปรมัตถบารมีได้อกีอย่างหน่ึง 

คอื ปรมตัถบารมนีัน้น่าจะเป็นขัน้บรจิาค

บุตร บริจาคภรรยา ถ้าหากว่าถือเอา

สิ่งที่สละเป็นเกณฑ์ แต่นี่ก็เป็นข้อที่

วิจารณ์ไป
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 แต่ว่าการจดัแบ่งชัน้บารมตีามทีก่ล่าว

มาน้ี ถ้าพจิารณาดแูล้ว กน่็าจะมหีลกั

ที่แบ่งได้อีกอย่างหนึ่ง คือแบ่งตาม

ภูมิธรรม บารมีปกติสามัญนั้น คือ

บารมีที่บ�าเพ็ญอย่างปกติสามัญ เป็น 

ปกติบารมี บารมีที่บ�าเพ็ญได้อย่างยิ่ง

ขึน้ไป เป็น วเิสสบารมี หรอื อปุบารม ี

บารมีที่บ�าเพ็ญอย่างยวดยิ่งท่ีสุดเป็น 

ปรมตัถบารมี หรอื อตวิเิสสบารม ีคอื

ว่านอกจากค�าว่าบารมี อุปบารมี ปรมัตถ-

บารมแีล้ว ยงัอาจใช้ได้อกีว่า ปกตบิารมี 

วิเสสบารมี อติวิเสสบารมี ดังที่แบ่ง

คุณนามออกเป็น ๓ ปกติ วิเสส  

อติวเิสส เช่นว่าดี นี่เป็นปกติ ดีกว่า

เป็นวิเสส ดีที่สุดอติวิเสส 

 เพราะฉะนั้น บารมีที่พระโพธิสัตว์

ได้ทรงบ�าเพ็ญมาน้ัน ท่ีบ�าเพ็ญมาใน

ชาติที่ห่างไกล ทรงเวียนว่ายตายเกิด

เป็นมนุษย์บ้าง เป็นสัตว์ดิรัจฉานบ้าง 

แม้เกดิเป็นมนุษย์ก็เกิดในวรรณต่าง ๆ 

เป็นวรรณต�า่กม็ ีเป็นวรรณสงูหรอืเป็น

ขัตติยะก็มี เป็นพราหมณ์ก็มี และ

บ�าเพ็ญมาต่าง ๆ ซึ่งวิธีที่บ�าเพ็ญนั้น 

กม็ยีิง่บ้างมีหย่อนบ้าง อย่างท่ีคนปกติ

ทัว่ไปท�าความดี มเีหมาะบ้าง ไม่เหมาะ

บ้าง เพราะท่ีช่ือว่าดีน้ัน จะต้องเป็น

อย่างสังฆคุณที่ว่าดี แล้วก็ตรง และก็

เป็นธรรม และก็ชอบยิ่ง แต่ว่าการ

บ�าเพ็ญบารมีของพระโพธสิตัว์ในขัน้ต้น

นัน้ กย็งัไม่ครบลักษณะเหล่านีท้ั้งหมด 

กเ็ป็น ปกตบิารม ีและเมือ่ทรงบ�าเพ็ญ

ดยีิง่ขึน้ ๆ เป็นบารมทีีส่มบรูณ์มากขึน้ 

ปรากฏเป็นพระนสัิย อธัยาศัย สันดาน

ที่ดีมากขึ้น ๆ ไปโดยล�าดับจนใกล้จะ

เต็มที่ ก็เป็น อุปบารมี และเมือ่เต็มที่

ได้ตรัสรู ้นัน่เป็น ปรมตัถบารมี 

 ดังจะพึงเห็นได้ในพระชาติสุดท้าย

เมือ่ทรงเป็นพระสทิธตัถราชกมุาร โอรส

พระเจ้าสุทโธทนะน้ัน ก็เรยีกได้ว่าทรง

เริ่มจับบ�าเพ็ญบารมี ในเมื่อทรงเห็น

เทวทูต ท�าให้มุ่งพระโพธิญาณ แต่ว่า

ความดีที่ทรงบ�าเพ็ญมาตั้งแต่ประสูติ

นั้น ก็จัดว่าเป็นบารมีได้ แต่ที่ชัดว่า 

เพื่อพระโพธิญาณนั้นก็ตอนที่ทรงเห็น

เทวทูต แล้วก็ทรงมุ่งพระโพธิญาณ

แสวงหา โมกขธรรม ก็คือมุ่งพระ-

โพธิญาณ ออกทรงผนวช แล้วก็ทรง

แสวงหาทาง ทรงศึกษาในส�านักท่าน

ดาบสทั้งสอง ทรงออกไปบ�าเพ็ญ 

ทกุรกริยิา กย็งัควรนบัว่าเป็นบารมปีกติ

เรือ่ยไป จนถงึเมือ่ทรงเหน็ว่าทางทัง้หมด

ทีท่รงท�ามานัน้ ทรงด�าเนนิมานัน้ไม่ถกู 

แล้วก็ทรงหวนระลึกถึงสมาธิจิตท่ีทรง

ได้ คือสมาธิจิตท่ีทรงได้เม่ือเป็นพระ-

ราชกุมาร ก็ทรงเริ่มจับบ�าเพ็ญสมาธิ

จติอนับรสุิทธิน์ัน้ กท็รงได้สมาธทิีเ่ป็น 

เอกัคคตา มาถึงขัน้น้ีควรจะเป็นบารมี

เรื่อยมาก่อน จนมาถึงข้ันสมาธิที่เป็น

เอกัคคตา จึงเริ่มเข้าอุปบารมี ไปจน

ทรงชนะมาร ทรงได้พระญาณที ่๑ คือ 
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ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ พระญาณ 

ที่ระลึกถึงขันธ์เป็นท่ีอาศัยอยู่ในปาง

ก่อนได้ ทีเ่รยีกว่าระลกึชาตไิด้ ทรงได้ 

จตุปูปาตญาณ ความระลกึถงึความจตุิ

คอืเคลือ่น อุปบัตคืิอเข้าถึงชาติน้ัน ๆ 

ของสัตว์ท้ังหลายว่าเป็นไปตามกรรม 

ดังน้ีก็เป็นท่ีสุดของภูมิบารมี ทรงได้ 

อาสวักขยญาณ ความรู้เป็นเหตุสิ้น 

อาสวะทัง้หลาย ได้ตรสัรู้ นีเ้ป็นปรมตัถ-

บารม ีและเมือ่ทรงได้ปรมตัถบารม ีคอื

ทรงได้อาสวกัขยญาณ จงึได้ตรสัรูเ้ป็น

พระพทุธเจ้า ถ้าแบ่งด่ังน้ีกเ็ป็นอันว่าได้

แบ่งตามหลักภูมิธรรมที่หย่อนและยิ่ง

ขึ้นไปโดยล�าดับ

 และในพระชาตสิดุท้ายนัน้ การแสดง

ถึงทางปฏิบัติที่ทรงปฏิบัติมา ไม่ใช้ค�า

ว่าบารม ีและเมือ่ทรงพบทางตัง้แต่ทรง

เร่ิมจับสมาธจิติอันถกูต้อง และกไ็ด้ทรง

ม ีสมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมา-

อาชวีะ อยูแ่ล้ว ทรงได้ สมัมาวายามะ 

สัมมาสติ สัมมาสมาธิ อันเป็นส่วนที่

เพิ่มขึ้น จึงทรงได้ สัมมาทิฏฐิ สัมมา-

สังกัปปะ เป็นตัวปัญญา ก็เป็นอันว่า

ทรงได้ มรรคมีองค์ ๘ ที่ตรัสแสดงไว้

ในปฐมเทศนา เพราะฉะนัน้ จงึมแีสดง

แต่มรรคมีองค์ ๘ ที่เป็น มัชฌิมา-

ปฏิปทา นี้ไม่ใช้ค�าว่าบารมี แต่ว่าผู้

ปฏิบัติผู้ศึกษาธรรมก็พึงต้องเข้าใจเอา

ว่า บารมน้ัีนเองมาเป็นมรรคมีองค์ ๘ 

มรรคมีองค์ ๘ นั้น ก็มาจากบารมี 

ต่าง ๆ ที่ทรงบ�าเพ็ญมานั่นเอง มา

ประกอบกันเข้าเป็นมรรคมีองค์ ๘ 

ฉะน้ัน เมือ่มาเป็นมรรคมอีงค์ ๘ แล้ว 

ทรงปฏบิตัใินมรรคมอีงค์ ๘ นีบ้รบิรูณ์ 

จงึได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า นีเ่ป็นอนัว่า 

มรรคมอีงค์ ๘ น้ันเองเป็นข้อสรปุของ

บารมีทั้ง ๑๐ นั้น มาเป็นมรรคมีองค์ 

๘ เพราะฉะนั้น เมื่อจัดตามภูมิธรรม

ที่ปฏิบัติ พึงเห็นได้ดั่งเช่นที่แสดงมานี้ 

ข้อสรปุนีก้เ็ป็นไปตามการวจิารณ์ธรรม 

(ท.ท. ๒๘-๒๙, ๓๓-๓๙, ๕๑, ๕๕-๖๓, ๒๕๓-

๒๕๙) ดู ชาดก, พระพุทธเจ้า ๒๘ 

พระองค์ ด้วย

บารมี ๑๐ ดู บารมี 

บารมีสันดาน ดู บารมี 

บาลี ดู คัมภีร์, พุทธศาสนา

บิณฑบาต ดู นิสสัย ๔

บิดร ดู เปรต

บคุคล ๔ ในการปฏบิตันิัน้ ผูท้ีเ่ป็น อคุฆฏ-ิ

ตัญญู คือรู้เร็ว เมื่อฟังค�าสอนเรื่อง 

อริยสัจจ์เพียงหัวข้อก็เข้าใจได้ทันที ผู้

ทีเ่ป็น วิปจติญัญ ูคอืมีความรู้ทีช้่าเข้า

อีกหน่อยหนึ่ง เมื่อฟังอริยสัจจ์เพียง

หวัข้อและฟังอธบิายในหวัข้อ กม็คีวาม

รูค้วามเข้าใจ บคุคลทีเ่ป็น เนยยะ คอื

พึงแนะน�าได้ เมื่อฟังหัวข้อฟังอธิบาย

แล้ว หนหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจได้ ท่ี

เรยีกว่า เนยยะ คอืพึงแนะน�าได้ ต้อง

บารมี
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แนะน�าอบรมพร�า่สอนอยู่บ่อย ๆ บคุคล

ส่วนใหญ่น้ันมักจะเป็นพวกท่ี ๓ น้ี คือ

เป็นพวกทีเ่รยีกว่าเนยยะ คอืพงึแนะน�า

อบรมได้ และค�าว่าเนยยะนีเ้องกใ็ช้อยู่

ในค�าว่า เวไนยนิกร ดังที่ได้กล่าวกัน

ว่าพระพทุธเจ้าได้อบรมสัง่สอนเวไนย-

นกิรซึง่แปลว่า หมูแ่ห่งชนทีพ่งึแนะน�า

ได้ที่พึงสอนได้ และยังมีอีกค�าหน่ึงใน

บทพระพุทธคุณว่า

 ปุริสทัมมสารถิ พระพุทธเจ้าทรง

เป็นเหมอืนอย่างสารถ ีฝึกบุรษุบคุคล

ที่ควรฝึก ก็คือฝึกบุรุษบุคคลที่ฝึกได้

 ซึ่งค�านี้ว่า ปุริสทัมมะ บุรุษบุคคล

ที่ฝึกได้ หรือ เวไนยนิกร หมู่แห่งชน

ที่พึงแนะน�าได้ อบรมได้ ก็หมายถึง

บุคคล ๓ จ�าพวกดังกล่าวมา คือ

 อุคฆฏิตัญญู บุคคลที่รู้ได้เร็ว

 วปิจติญัญ ูบคุคลทีรู่ไ้ด้ช้าเข้าหน่อย

หน่ึง คือเมื่อยกหัวข้อขึ้นแล้วก็ต้อง

อธิบาย

 เนยยะ บุคคลทีพ่งึแนะน�าได้อบรม

ได้ คือต้องพร�า่สอนกนัอยู่บ่อย ๆ หลาย

ครั้งหลายหน

 ๓ จ�าพวกนี้เป็นปุริสทัมมะ บุรุษ-

บุคคลที่พึงฝึกได้ เป็นเวเนยยะหรือ

เวไนยนิกร หมู ่แห่งชนที่พึงฝึกได้  

แนะน�าได้อบรมได้ พระพุทธเจ้าย่อม

ทรงสั่งสอนได้แก่บุคคลทั้ง ๓ พวกดัง

กล่าวนี ้และค�าน้ีเองกบ่็งว่าจะต้องมีอีก

พวกหนึ่งคือจ�าพวกที่ฝึกไม่ได้ คือมิใช่

เป็นปุริสทัมมะ บุรุษบุคคลที่พึงฝึกได้ 

แต่ว่าเป็นบุรุษบุคคลที่ฝึกไม่ได้ ดั่งนี ้

ก็มีอยู่ บุคคลจ�าพวกที่ฝึกไม่ได้นี้เอง  

กเ็ช่นเป็นผูที้ม่ทีฏิฐมิานะมาก ไม่ยอม 

รับค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือที่

เรยีกว่า ปทปรมะ มบีทอย่างยิง่ กค็อื

หมายความว่าเป็นผู้ที่โง่เง่ามาก ไม่

สามารถที่จะรู้ธรรมะที่ทรงสั่งสอนได้ 

และก็หมายรวมไปถึงผู้ที่มีทิฏฐิมานะ

มากดังกล่าวนั้นด้วย

 จ�าพวกที่มีทิฏฐิมานะมากนั้น ก็ยก

ตัวอย่างเช่น อาจารย์สัญชัยของท่าน

พระสารบีตุร พระโมคคลัลานะ ทีเ่มือ่

ท่านพระอัครสาวกทั้ง ๒ ก่อนที่ท่าน

จะเข้าบวช ท่านได้พบพระอัสสชิเถระ

แล้วท่านกลับไปชักชวนท่านอาจารย์

ของท่านคอือาจารย์สญัชยั ท่านอาจารย์ 

สัญชัยนั้น ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่มีผู้

นับถือมาก ก็ไม่ยอมที่จะลดตัวไปเป็น

ลกูศษิย์ของใครอกี มทีฏิฐมิานะอยู ่จงึ

ไม่ยอมไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทั้งที่ท่าน 

ก็รู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นน่าจะ

ต้องดี จึงได้จูงใจเอาศิษย์ส�าคัญของ

ท่านไปนบัถอืได้ ท่านจงึถามว่า ในโลก

นี้คนฉลาดมากหรือคนโง่มาก ท่าน 

พระอคัรสาวกทัง้สองเมือ่ยงัเป็นปรพิาชก 

ท่านก็ตอบว่าคนโง่มาก ท่านอาจารย ์

สญัชยัจึงได้บอกว่า ถ้าอย่างนัน้กใ็ห้คน

ฉลาดไปหาพระพทุธเจ้า ให้คนโง่มาหา

บุคคล ๔
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 ๑. ทานมัย บุญส�าเร็จด้วยการบริ- 

จาคทาน

 ๒. สลีมยั บญุส�าเรจ็ด้วยการรกัษา

ศีล

 ๓. ภาวนามัย บุญส�าเร็จด้วยการ

เจริญภาวนา

 บุญคือความดีทั้ง ๓ ข้อนี้ เรียกว่า

เป็นบุญ เพราะเป็นเครื่องช�าระล้าง

ความชั่ว ตลอดถึงรากเหง้าของความ

ชั่ว รากเหง้าของความชั่วนั้นเรียกว่า 

อกุศลมลู (รากเหง้าของอกุศล) มี ๓ 

อย่าง คือ โลภะ อยากได้ ๑ โทสะ 

คิดประทุษร้ายเขา ๑ โมหะ หลงไม่รู้

จริง ๑ ช�าระล้างได้อย่างไร จักแสดง

ต่อไปโดยย่อ

 ทาน แปลว่า เจตนาเป็นเหตใุห้กไ็ด้ 

การให้กไ็ด้ ส่ิงของท่ีให้กไ็ด้ การให้ทาน

ทางพระพุทธศาสนาประสงค์ให้รู้จัก

เลือกให้ คือเลือกบุคคลผู้รับว่าเป็นผู้

สมควร เลือกวัตถุสิ่งของให้เหมาะสม 

และตั้งเจตนาให้ดีว่าเพื่อบูชาหรือเพื่อ

สงเคราะห์อนุเคราะห์ และให้รู ้จัก

ประมาณให้เกิดความสุขทั้งแก่ผู้ให้ทั้ง

แก่ผู้รับ มิใช่ว่าเม่ือให้ไปแล้วผู้ให้เอง

กลบัขาดแคลนเป็นทกุข์ หรอืให้สิง่ทีม่ี

โทษไปผู้รับไปใช้เป็นทุกข์ เดี๋ยวนี้เมื่อ

พดูกนัว่าให้ทานมกัเข้าใจกนัว่าคอืให้แก่

คนขอทานต่าง ๆ เมื่อให้แก่พระหรือ

แก่ทางศาสนาหรือแก่วดัเรยีกว่าท�าบญุ 

ความจริงก็เป็นการให้ทานทั้งนั้น 

ท่านก็แล้วกัน ด่ังน้ีก็คือเป็นจ�าพวก 

ที่เรียกว่าเป็นบุรุษบุคคลที่ฝึกไม่ได้ 

เพราะมทีฏิฐมิานะมาก และตลอดจนถึง

ผู้ที่โง่เง่าจนเกินไป ก็รวมอยู่ในค�าว่า  

ปทปรมะ อันเป็นจ�าพวกท่ี ๔ (ส.ท. 

๒๓-๒๕) 

บุคคล ๔ เทียบด้วยวลาหก ดู วลาหก

บุคคล ๘ ดู รัตนสูตร

บุคคล ๑๐๘ ดู รัตนสูตร

บุคคลสัปปายะ ดู สัปปายะ

บุคลาธิษฐาน ดู พุทธชัยมงคลคาถา 

บุญ แปลตามศพัท์ว่า ช�าระ ฟอก ล้าง ท่าน

แสดงว่าแบ่งเป็น ๒ ก่อน คอืบญุทีเ่ป็น

ส่วนเหตไุด้แก่ ความดีต่าง ๆ เรยีกว่า

เป็นบุญ เพราะเป็นเครื่องช�าระฟอก

ล้างความชั่ว ๑ บุญที่เป็นส่วนผล คือ

ความสขุ ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสไว้แปล

ความว่า ท่านทัง้หลายอย่ากลวัต่อบญุ

เลย เพราะค�าว่าบญุนีเ้ป็นช่ือของความ

สุข ดังนี้ ๑ 

 บุญที่เป็นส่วนเหตุคือความดีนั้น  

เกิดจากการกระท�า ถ้าอยู่เฉย ๆ ไม่

ท�ากไ็ม่เกดิเป็นบุญขึน้ การกระท�าบุญ

เรียกว่า บุญกิริยา จ�าต้องมีวัตถุ คือ

สิ่งเป็นที่ตั้ง หรือเร่ืองของการกระท�า 

ซึ่งเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ แปลว่า สิ่ง

เป็นทีต่ัง้แห่งการกระท�าบญุ หรือเรือ่ง

แห่งการกระท�าบุญ ทางพระพทุธศาสนา

ท่านแสดงไว้โดยย่อ ๓ อย่างคือ

บุคคล ๔ เทียบด้วยวลาหก
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ชาติ พุทธศาสนิกชนก็บริจาคอุปถัมภ์

พระพุทธศาสนาและปฏิบัติพระพุทธ-

ศาสนาตามสามารถ เม่ือทุกฝ่ายต่าง

ให้แก่กันและกันในทางที่ชอบจึงเกิด

ความสุขความเจริญ 

 การให้ทานนีข้ดักบัโลภะความอยากได้

และมัจฉริยะความตระหนี่เหนียวแน่น 

เพราะความโลภเป็นเหตใุห้รวบรวมเข้า

มา ความตระหนีเ่ป็นเหตใุห้หวงแหนไว้ 

ถ้าทกุ ๆ ฝ่ายต่างรวบรวมเข้ามาและ

หวงแหนไว้แต่อย่างเดยีว กจ็ะเกดิความ

ขาดแคลนอย่างยิง่แก่ผูท้ีไ่ม่สามารถซึง่

มอียูเ่ป็นอนัมาก แต่การขาดแคลนนัน้ 

จักหายไปในเม่ือทุก ๆ ฝ่าย ต่างให้

ทานแก่กนัและกนัตามฐานะ และการ

ให้ทานนัน้กแ็สดงว่าเป็นการชนะใจ คือ

ชนะความโลภ ความตระหนี่ ให้ทาน

ออกไปคราวหนึ่งก็ช�าระล้างความโลภ

ความตระหนีใ่นสิง่ทีใ่ห้นัน้ได้คราวหนึง่

 ศีล เป็นความดีที่สูงกว่าทานขึ้นมา

อีกชั้นหนึ่ง มีความหมายกว้าง ๆ ว่า 

ความประพฤติงดเว้นจากการเบียด- 

เบียนกันและกันให้เดือดร้อน เรียกว่า 

อภัยทาน แปลว่าให้อภัย คือให้ความ

ไม่มเีวรมภียัแก่ใคร ๆ เรยีกว่าเป็นบญุ 

เพราะเป็นเครือ่งช�าระล้างโทสะคอืความ

คิดประทุษร้าย เพราะศีลคือความเว้น

จากความประทษุร้ายเขา เมือ่รักษาศีล

ไว้ได้ก็เป็นอันช�าระใจในข้อนี้

 การให้ทานมีความหมายกว้าง ๆ 

ว่าการสละบริจาคสิ่งอะไรแก่ใคร ๆ 

หรือแก่องค์การอะไร ๆ ด้วยการให้

เปล่า มิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน

หรอืให้เช่า และมคีวามหมายตลอดถงึ

การให้ก�าลังกาย ก�าลังวาจา ก�าลังใจ 

ก�าลงัความคดิความรู้ ช่วยในทางต่าง ๆ 

สรุปลงแล้วก็มี ๒ อย่าง คือ อามิส-

ทาน ให้พสัดุสิง่ของอันเป็นก�าลงัทรพัย์

และก�าลังภายนอกต่าง ๆ ๑ ธรรมทาน 

ให้ธรรมอย่างบอกศิลปวิทยาให้ บอก

ทางของความดีความชั่วต่าง ๆ ให้ ๑ 

 ตามความหมายน้ีทานจงึมีครอบคลุม

อยูโ่ดยทัว่ ๆ ไป มารดาบดิาได้ให้ชวีติ

เลือดเน้ือและการอุปการะเลี้ยงดูบุตร

ธิดามาโดยล�าดับ ครูอาจารย์ได้ให้

ศิลปวิทยาแก่ศิษย์ พระมหากษัตริย์

พร้อมทัง้รฐับาลได้ให้การปกครองบ�าบดั

ทุกข์บ�ารุงสุขแก่ประชาราษฎร์ พระ-

พทุธเจ้าได้ให้พระธรรมแก่โลก และใน

ทางตอบสนอง บุตรธดิาก็ให้แก่มารดา

บิดาด้วยการปฏิบัติตอบแทนพระคุณ

ท่านต่าง ๆ ศิษย์ให้แก่ครูอาจารย์ด้วย

การตัง้ใจเรยีนดปีระพฤตดีิและตอบแทน

อย่างอืน่ ๆ ตามโอกาส ประชาราษฎร์

ก็ให้ภาษีอากรถวายเป็นราชพลีและ

ประพฤติตนให้ชอบด้วยหน้าที่ของ 

พลเมืองดี มีความซื่อสัตย์สุจริตจงรัก

ภักดีในพระมหากษัตริย์ และประเทศ

บุญ
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 ค�าว่า ภาวนา ไม่ใช่หมายถึงการ

ท่องบ่นอะไรเบา ๆ ในใจอย่างไม่รูเ้รือ่ง

ดังที่เข้าใจกันอยู่โดยมาก ตามศัพท์

แปลว่า การท�าให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น จึง

มคีวามหมายถงึการปฏบิตัใิห้บังเกดิผล

ได้อย่างจริงจัง เหมือนอย่างเรียนมา

แล้วท�าไม่ได้ ไม่เรยีกว่าภาวนา ต่อเมือ่

มาปฏิบัติหรือท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นจึง

เรยีกว่าภาวนา ค�าว่าภาวนาจงึมคีวาม

หมายแขง็แรง เป็นภาคปฏบิติัโดยตรง 

ในทีน้ี่หมายถงึการอบรมจติใจให้ตัง้มัน่ 

จัดเป็นจิตตสิกขาหรือสมาธิ ตามที่

แสดงแล้ว ๑ อบรมความรู ้ความเหน็

ที่ถูกชอบให้มีขึ้น จัดเป็นปัญญาสิกขา 

ตามที่แสดงแล้ว ๑ รวมความแล้วว่า 

อบรมใจให้บริสุทธิ์สะอาดให้สว่างไสว

ด้วยสมาธิและปัญญาเรียกว่าเป็นบุญ

คือความดีท่ีสงูกว่าศีลขึน้มา เพราะเป็น

เครือ่งช�าระล้างโมหะคือความหลงไม่รู้

จริงให้หมดไป

 บุญคือความดี อันได้แก่ทาน ศีล 

และภาวนาดงักล่าวมานีเ้ป็น บญุส่วน

เหตุ ให้บังเกดิผล คือความสขุ ซ่ึงท่าน

จดัเป็นบญุอกีเหมอืนกนั เรยีกว่า บญุ

ส่วนผล ซ่ึงเกิดจากความบริสุทธิ์ใจ 

จิตใจที่กลุ ้มรุมอยู ่ด้วยอกุศลมูลคือ  

โลภะ โทสะ โมหะ เป็นจติใจบาป เมือ่

จิตใจบาปไปเสียแล้ว ก็เป็นเหตุให้

ท�าบาปต่าง ๆ ส่วนจิตใจที่ช�าระโลภะ 

โทสะ โมหะ ออกเสียได้ หรือจะพดูว่า

เป็นจิตใจที่ประกอบด้วยอโลภะ ไม่

อยากได้  อโทสะ ไม่คดิประทุษร้ายเขา 

อโมหะ ไม่หลง กไ็ด้เป็นจิตใจบญุ เมือ่

มีจิตใจเป็นบุญ ก็เป็นเหตุให้ท�าบุญ 

ต่าง ๆ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ท้ัง ๓ นี้ 

ท่านเรยีกว่า กศุลมลู แปลว่ารากเหง้า

ของกศุล ตรงกนัข้ามกบัอกศุลมลู โดย

ความคอืจติใจบาปและจติใจบญุนัน้เอง 

กศุล แปลว่ากจิของคนฉลาด หมายถงึ

ความดเีช่นเดยีวกบับญุ อกศุล แปลว่า

กิจของคนไม่ฉลาด หมายถึงความชั่ว

เช่นเดียวกับบาป 

 สรุปความว่า ผลของบุญคือความดี

นัน้ คือความสุขท่ีเกดิจากความบรสุิทธิ์

ใจเพราะการท�าบุญคือความดีโดยตรง 

มุง่ช�าระฟอกล้างจติใจให้บรสุิทธิส์ะอาด

จากโลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นอกุศล

ดังกล่าวมาแล้ว นี้เรียกว่า ท�าบุญเพื่อ

บญุ หรอื ท�าความดีเพ่ือความด ีแต่ละ

คนถ้าลองหัดท�าบุญเพื่อบุญดังกล่าว 

จะได้ความสขุอนัเกดิจากความบรสิทุธิ์

ใจ ซึ่งเป็นความสุขอย่างบริสุทธิ์ใน

ปัจจบุนัทีท่�านีเ้อง ทางพระพทุธศาสนา

มุ่งผลดีที่เป็นปัจจุบันเช่นนี้ มิใช่มุ่งผล

แก่คนท่ีตายไปแล้วคือผลในโลกหน้า 

แต่ความดทีัง้หลายนัน้ย่อมให้ผลยัง่ยนื 

ดังเช่นความดีที่บรรพบุรุษบรรพสตรี

ของชาตไิด้บ�าเพญ็มาแล้วในอดตี กย็งั

บุญ
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อ�านวยผลแก่คนรุน่เราในปัจจบุนัน้ี ถ้า

คนรุน่เราในปัจจบุนันีไ้ม่ช่วยกนัท�าลาย

ความดี ที่ท่านสร้างไว้ ช่วยกันสร้าง

ความดีสืบต่อไป ไม่เอาแต่โลภโกรธ

หลงซึ่งเป็นอกุศลมูลขึ้นหน้า ก็จะได้

สร้างความสขุแต่ละคน และจะสบืความ

สขุต่อไปถึงอนุชนภายหน้า ไม่ต้องเสยี

ชื่อว่าเสื่อมสิ้นดี ยังมีความดีให้คนรุ่น

ต่อไประลึกและนับถือ (ท.ห. ๒๐๙-๒๑๑) 

ดู ทานมัยบุญกิริยา, บาป ด้วย

จ ปชูนยีาน� บชูาท่านผูค้วรบชูาท้ังหลาย 

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� นี้เป็นมงคลอัน 

อุดมสูงสุด 

 บูชาน้ันก็คือการแสดงความนับถือ

และแบ่งเป็นสอง บูชาด้วยอามิสอัน

เรยีกว่า อามิสบชูา อามิสนัน้หมายเอา

สิ่งของเช่น ดอกไม้ ธูปเทียน และ

ส่ิงของอืน่ ๆ การทีน่�าดอกไม้ธปูเทยีน

ไปจดุและวางเป็นการแสดงความนบัถอื

กับทั้งแสดงกิริยาเคารพเช่นกราบไหว้

หรอืแม้เดนิประทักษิณคือเดนิเวียนขวา 

ดังที่เดินประทักษิณโบสถ์เจดีย์ในวัน

วิสาขบูชาเป็นต้น เรียกว่าอามิสบูชา

 บูชาด้วยปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิบัติ

บชูาหมายถึงปฏบิติัตามค�าสอนเช่นบชูา

พระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามค�าสั่ง

สอนของพระองค์ พระองค์ตรสัสอนไม่

ให้ท�าบาปท้ังปวง ให้ท�ากศุลให้ถึงพร้อม

ให้ช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็

ปฏบิตัติามคอืงดเว้นไม่ท�าบาป ประกอบ

แต่การบญุการกุศลและปฏบิตัชิ�าระจติ

ให้ผ่องใส ด้วยสมถภาวนาหรือวิปัสสนา-

ภาวนา หรือว่าปฏิบัติตามพระวินัยท่ี

ทรงบญัญตัไิว้ หรอืว่าปฏิบตัติามธรรม

ทีท่รงสอนไว้เป็นการบชูาดงันี ้เรยีกว่า

ปฏิบัติบูชา

 การบูชานี้กระท�าในบางโอกาสก็มี

กระท�าอยู่เสมอก็มี ที่กระท�าในบาง

โอกาสนั้นเช่นวันบูชาท่ีก�าหนดไว้เช่น

บุญกรรม ดู กรรม, บารมี

บุญกิริยา ดู บุญ

บุญกิริยาวัตถุ ๓ ดู บุญ

บุญเขต ดู พระรัตนตรัย

บุญนิธิ ดู บารมี 

บุญส่วนผล ดู ทานมัยบุญกิริยา, บุญ

บุญส่วนเหตุ ดู ทานมัยบุญกิริยา, บุญ

บุพนิมิต ๕ ดู ดุสิต

บุพพเปตพลี ดู ทาน, เปรต

บุพพวิเทหะ ดู มนุษยโลก

บุพพศาสนา ดู ศาสนา

บุพเพนิวาส ดู โฆสกเศรษฐี

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ดู จิตศึกษา,  

  วิชชา ๓

บุรพบิดร ดู ทักษิณานุปทาน, เปรต

บุรินททะ ดู ดาวดึงส์ 

บชูา ๒ อามสิบชูา บชูาด้วยอามสิคอืสิง่ของ

ปฏิบัติบูชา บูชาด้วยปฏิบัติตาม ใน

มงคลสตูรพระพทุธเจ้าได้ตรสัว่า ปชูา 

บูชา ๒
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เมือ่ถงึวนัทีท่รงประสตู ิตรสัรู้ ปรนิพิพาน

ของพระพุทธเจ้าก็ท�าการบูชาเรียกว่า

วสิาขบชูา วนัถวายพระเพลงิพระสรรีะ

ก็ท�าการบูชาเรียกว่าวิสาขอัฏฐมีบูชา 

วนัท่ีพระภกิษ ุ๑,๒๕๐ รูปเข้าเฝ้าพระ- 

พุทธเจ้าขณะที่ประทับอยู่ ณ เวฬุวัน 

กรุงราชคฤห์เม่ือตรสัรูแ้ล้วไม่นานปี ซ่ึง

พระอรหันต์ล้วนเป็นเอหภิกิขุ คอื เป็น

ภิกษทุีไ่ด้อปุสมบทมาด้วยพระวาจาว่า 

จงเป็นภิกษมุาเถดิ และล้วนมไิด้มใีคร

นัดหมายเชื้อเชิญ ต่างเกิดความคิดที่

จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันและก็มากัน

แต่ละองค์และวนัน้ันก็เป็นวนัเพ็ญเดอืน

มาฆะซึง่ตรงกบัไทยกลางเดือน ๓ โดย

มากท�าการบชูาเรยีกว่ามาฆบูชา และ

วนัทีพ่ระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ในวันเพ็ญเดือน ๘ โดยมากก็ท�า

อาสาฬหบชูาทีท่�าในคราวทีก่�าหนดขึน้ 

 การบูชาที่ท�าเป็นนิจนั้น เช่น การ

ลงท�าวตัรเช้า ท�าวตัรค�า่หรอืว่าการบชูา

ในทีอ่ยูข่องตนประจ�าวนั จติใจก็มุ่งบูชา 

และเม่ือได้วางดอกไม้จุดเทียนบชูากราบ

ไหว้กเ็ป็นอามสิบชูาและตัง้ใจบชูาด้วย

การปฏิบัติเช่นฟังธรรมศึกษาธรรม 

ปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิ

ปฏบัิตปัิญญาดงันีก็้เป็นปฏบิตับิชูา และ

ในพิธบีชูาท่ีก�าหนดขึน้ เช่น วนัวสิาขบูชา

เป็นต้นก็ก�าหนดให้มีการบูชาทั้งสอง

อย่างประกอบกันไป เช่น การจัดให้มี

การวางดอกไม้จดุธปูเทยีนบูชา ตลอด

จนเดินเวียนเทียนก็เป็นอามิส การที่

กล่าววาจาบชูาประกอบด้วยความตัง้ใจ

การสวดมนต์ประกอบด้วยการตัง้ใจให้

เป็นสมาธิในการสวด การฟังธรรมตัง้ใจ

ฟังธรรมก็เป็นการปฏิบัติศีล สมาธิ 

ปัญญาในการปฏิบัติธรรมนั้น เหล่านี้

ก็เป็นปฏิบัติบูชา กล่าวค�าบูชาและ 

การสวดมนต์ ถ้าเพยีงแต่ว่ากล่าวด้วย

วาจาไม่ได้ตั้งใจเท่าไร คือใจไม่เป็น 

สมาธ ิกย็งัไม่ปฏบิตับิชูาโดยตรงไปข้าง

อามสิบชูาเหมอืนกนั แต่ว่าเมือ่ตัง้ใจดี

ส�ารวมกายวาจาดีก็เป็นอันว่าปฏิบัต ิ

ในศลี สมาธ ิปัญญา กเ็ป็นปฏบิตับิชูา

 ในการที่ลงท�าวัตรสวดมนต์เช้าท�า-

วัตรสวดมนต์เย็นก็เป็นการบูชา และ

ก็เป็นการบูชาท้ัง ๒ เหมือนกัน ใช้

ดอกไม้ธูปเทียนก็เป็นอามิสบูชากราบ

ไหว้ แต่ว่าตัง้ใจท�า ตัง้ใจกราบไหว้ ตัง้ใจ

สวด ส�ารวมกายวาจาใจให้เป็นศีลใน

การสวด ท�าสมาธิในการสวดให้ได้

ปัญญาในการสวดตามควรไปด้วย ก็ 

เป็นอันปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญาไป 

ด้วยก็เป็นปฏิบัติบูชา 

 การบูชาทั้งสองนี้พระพุทธเจ้าทรง

สรรเสรญิปฏบิตับิชูาว่าเป็นยอด เพราะ

ว่าเป็นเหตดุ�ารงพระพทุธศาสนาสืบต่อ

พระพุทธศาสนาไว้ได้ (นวก. ๖๒-๖๓)

บูชา ๒
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บูชาข้าวพระ ดู รัตนสูตร

บูชายัญ ดู รัตนสูตร

บูชาศพ ดู รัตนสูตร

เบญจขันธ์ ดู ปัญจวัคคีย์, วิชชา ๓

เบญจธรรม แปลว่า ธรรม ๕ ประการ  

 ๒. สัมมาอาชีวะ คู่กับศีลสิกขาบท

ที่ ๒

 ๓. ความส�ารวมในกาม คู ่กับศีล

สิกขาบทที่ ๓

 ๔. ความมีสัจจะ คู่กับศีลสิกขาบท

ที่ ๔

 ๕. ความมีสติรอบคอบ คู ่กับศีล

สิกขาบทที่ ๕

 เบญจธรรมนี ้ไม่ต้องขออย่างขอศลี 

ให้ปฏิบัติอบรมบ่มเพาะปลูกให้มีขึ้น

ประจ�าจติใจด้วยตนเอง ได้มพีทุธภาษติ

ตรัสไว้ว่า

 ธมมฺญจฺเร สจุรติ� พงึประพฤตสิจุรติ

ธรรม

 น ต� ทจฺุจริต� จเร ไม่ประพฤติทจุริต

ธรรม

 ธมมฺจาร ีสขุ� เสต ิผู้ประพฤตธิรรม

โดยปกติย่อมอยู่เป็นสุข

 อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ ทั้งในโลกนี้ 

ทั้งในโลกอื่น

 เมตตา กรุณา เป็นกัลยาณธรรม 

ธรรมที่งาม หรือธรรมที่ท�าให้เป็น 

กัลยาณชน คนงาม เมตตา กรุณานี้

เป็นมลูฐานให้เกดิศลีข้อที ่๑ และท�าให้

จติใจงาม เป็นเหตกุ่อการกระท�าเกือ้กลู

ขึน้อกี ดงัเช่นไม่ฆ่าสตัว์ด้วยมศีลี และ

เก้ือกลูสตัว์ด้วยมธีรรมคอืความเมตตา

กรุณา การไม่เกื้อกูลใครไม่ท�าให้เสีย

ศลีเพราะไม่ได้ฆ่าใคร แต่ขาดธรรมคอื

ค�าว่า ธรรม แปลว่าทรงไว้หรือด�ารง

รักษาไว้ ในที่นี้หมายถึงส่วนที่ดี จึงมี

ความหมายว่า ทรงคือรักษาไว้ หรือ

ด�ารงรกัษาไว้ ๕ ประการ ในท่ีนีห้มาย

ถึงธรรมที่คู ่กันกับศีล ๕ เรียกว่า 

กลัยาณธรรม แปลว่า ธรรมงาม เป็น

เคร่ืองบ�ารงุจติใจให้งดงาม สร้างอธัยาศยั

นิสัยที่ดี ศีลเป็นเหตุให้งดเว้นไม่ท�า 

สิ่งท่ีเป็นโทษ ถ้ามีเพียงศีล ก็มีเพียง 

งดเว้นได้จากโทษ แต่ก็ยังมิได้ท�าคุณ

ความดี ต่อเมื่อมีธรรมอยู่ด้วย จึงจะ

เป็นเหตุให้ท�าคุณความดี ยกตัวอย่าง

เช่น รักษาศีล ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  

เดนิไปพบคนนอนหลบัอยูใ่นทางรถไฟ 

มรีถไฟแล่นมาแต่ไกล ควรจะปลกุบอก

เขาได้ แต่ไม่ปลุกบอก อย่างนี้ศีลไม่

ขาดเพราะมิได้ไปฆ่าเขา แต่ขาดธรรม

คือเมตตา ต่อเม่ือปลุกให้เขารีบหลีก

ออกเสียจากรางด้วยเมตตาจิต จึงจะ

ชื่อว่ามีธรรม ฉะนั้น พระพุทธเจ้า  

จงึตรสัทัง้ศลีทัง้ธรรมคูก่นัไว้ในท่ีหลาย

แห่งว่า สีลวา กลฺยาณธมฺโม มีศีลมี

กัลยาณธรรม ดังนี้

 ๑. เมตตากรุณา คู่กับศีลสิกขาบท

ที่ ๑
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กรุณา ฉะนัน้ จงึควรปลกูเมตตากรณุา

ให้มีคู่ไปกับศีล

 เมตตา คือความคิดปรารถนาให้ผู้

อืน่เป็นสขุ ค�าว่าไมตรจิีต หรือมติรจิต 

ก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตา คนที่

มมีติรจติ เรยีกว่ามิตร ตรงกนัข้ามกับ

ศัตรูหรือไพรี ซึ่งมีจิตพยาบาทมุ่งร้าย 

เมตตาจึงตรงข้ามกับโทสะพยาบาท 

เมตตาเป็นเครือ่งอปุถมัภ์ โทสะพยาบาท

เป็นเครื่องท�าลายล้าง ฉะนั้น เมื่อมี

เมตตาต่อกนัย่อมคดิจะเกือ้กลูกนัให้มี

ความสขุ ถึงจะประพฤตผิิดพล้ังพลาด

ต่อกนับ้างกใ็ห้อภยักนัไม่ถอืโทษ เหมือน

อย่างมารดาบิดาผูเ้ป่ียมด้วยเมตตา ไม่

ถือโทษด้วยโทสะพยาบาทในบุตรธิดา 

แต่ถ้าขาดเมตตาต่อกันแล้วก็ตรงกัน

ข้าม สถานท่ีและส่ิงของเป็นเครื่อง

เกื้อกูลที่มีอยู่ทั่วไป เช่น วัด โรงเรียน 

และทีศ่กึษาอบรมต่าง ๆ เป็นต้น ล้วน

ประกาศเมตตาจิตของผู ้จัดตั้งหรือ 

จัดท�าเพื่อให้เกิดสุขประโยชน์แก่คน 

ทั้งหลาย

 กรุณา คือความคิดปรารถนาให้ผู้

อืน่สตัว์อืน่ปราศจากทุกข์ เม่ือเหน็ทุกข์

เกดิแก่ผูอื้น่ก็พลอยหวัน่ใจสงสาร เป็น

เหตุให้คิดช่วยทุกข์ภัยของกันและกัน 

กรุณาน้ีตรงกันข้ามกับวิหิงสาความ

เบยีดเบยีน สิง่ทีเ่ป็นเครือ่งช่วยเปลือ้ง

ช่วยบ�าบัดทุกข์ภัยทั้งหลาย เช่น โรง-

พยาบาล เป็นต้น ล้วนประกาศกรุณา

ของท่านผู้สร้าง

 ชวิีตของทกุคนด�ารงอยู่ได้กด้็วยอาศยั

ความเมตตากรุณาของผู้อ่ืนมาตั้งแต่

เบือ้งต้น คอื ตัง้ต้นแต่บดิามารดา ครู

อาจารย์ พระมหากษตัรย์ิ และรัฐบาล 

ญาติมิตรสหาย เป็นต้น ไม่เช่นนั้นถึง

ไม่ถูกใครฆ่า ก็ไม่อาจจะด�ารงชีวิตอยู่

ได้เลย เหมือนอย่างมารดาบดิาท้ิงทารก

ไว้เฉย ๆ ไม่ถนอมเลี้ยงดู ไม่ต้องท�า

อะไรทารกก็จะสิ้นชีวิตไปเอง ฉะนั้น 

เมือ่ทกุ ๆ คนมชีีวติเจรญิมาด้วยความ

เมตตากรณุาของท่าน กค็วรปลกูเมตตา

กรุณาในชีวิตอื่นสืบต่อไป

 วธิปีลกูเมตตา คอื คดิตัง้ใจปรารถนา 

ให้เขาเป็นสุข น้ีเป็นเมตตา และคิด

ต้ังใจปรารถนาให้เขาปราศจากทุกข ์

นี้เป็นกรุณา ทีแรกท่านแนะน�าให้คิด

ไปในตนเองก่อน แล้วให้คิดเจาะจงไป

ในคนที่รักนับถือซ่ึงเป็นที่ใกล้ชิดสนิท

ใจ อนัจะหดัให้เกดิเมตตากรณุาได้ง่าย 

ครั้นแล้วก็หัดคิดไปในคนที่ห่างใจออก

ไปโดยล�าดับ จนในคนทีไ่ม่ชอบกนั เม่ือ

หัดคิดโดยเจาะจงได้สะดวก ก็หัดคิด

แผ่ใจออกไปด้วยเมตตากรุณาในสรรพ-

สัตว์ไม่มีประมาณ ทุกถ้วนหน้า เมื่อ

หัดคิดต้ังใจดังกล่าวบ่อย ๆ เมตตา 

กรุณาจะเกิดขึ้นในจิตใจ เหมือนอย่าง

หว่านพืชลงไปแล้วหมั่นปฏิบัติตามวิธี
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เพาะปลูก เช่น รดน�้าเป็นต้นเนือง ๆ 

พืชก็งอกข้ึนฉันนั้น ฉะนั้น ควรเริ่ม

เพาะปลกูเมตตากรณุาในพีใ่นน้อง ใน

มารดาบดิา ตลอดถงึในเพือ่นทีไ่ม่ค่อย

ชอบ เป็นต้น เม่ือพืชคอืเมตตากรุณา

งอกขึ้นแล้ว ตัวเรานี้แหละจะเป็นสุข

ก่อนใครหมด

 สมัมาอาชวีะ ความเลีย้งชพีในทาง

ที่ชอบ เป็นข้อท่ีควรมีให้คู่ไปกับศีล 

ข้อนี้ คนมีศีลที่ยากจนขัดสน และคน

ทีเ่ป็นโจรเป็นขโมย กเ็พราะขาดสมัมา-

อาชวีะ ถ้ามสีมัมาอาชีวะก็จะไม่ยากจน 

จะไม่เป็นขโมย การอาชพีเป็นกจิจ�าเป็น

ของทุก ๆ คน เพราะทุก ๆ คนต้อง

บริโภคที่แปลว่ากิน เครื่องบริโภคที่

จ�าเป็นกไ็ด้แก่ปัจจยั (เครือ่งอาศัย) ๔ 

คือผ้านุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และ

บางทีแยกเรียกของกินคืออาหารว่า

เครื่องบริโภค ของใช้นอกจากนี้ว่า 

เครื่องอุปโภค กิจการเพื่อให้มีของกิน

ของใช้มาเคยเรยีกว่าโภคกจิ แล้วเปล่ียน

เรยีกว่าเศรษฐกจิ เป็นเรือ่งปากท้อง หรอื

เป็นเรือ่งยงัชีวติเล้ียงชีวติ คือการอาชีพ 

ทุกคนต้องหาปัจจัยมาบริโภคเล้ียงตน

และผูอ้ืน่ทีจ่ะต้องเลีย้ง พระพทุธเจ้าจึง

ตรัสสอนให้ท�างานหาเลี้ยงชีพด้วย 

สมัมาอาชวีะ เพือ่ให้ได้ทรัพย์มาในทาง

ที่ชอบให้พอเพียง เมื่อหาเลี้ยงชีพเอง

ยงัไม่ได้ เช่น ยงัเป็นเดก็ก�าลงัเล่าเรยีน

ศกึษา ต้องอาศยัมารดาบดิา หรอืผูอ้ืน่

ทีม่เีมตตากรณุาเลีย้งด ูกค็วรประพฤติ

อนุโลมสัมมาอาชีวะ เช่น ช่วยมารดา

บดิาหรอืผูท้ีต่นอาศยัอยูท่�าการงานทีพ่อ 

ควรแก่ก�าลังและเวลาของตน ไม่ใช้

ทรพัย์ท่ีท่านให้ในทางทีผ่ดิ เช่น ไปเล่น

การพนนั ใช้แต่ในทางท่ีเป็นประโยชน์ 

ให้รูจ้กัค่าของทรพัย์ ให้รูว่้าท่านได้ทรพัย์

มาด้วยความเหนือ่ยยาก รูจ้กัประหยดั

ออมทรพัย์ ไม่หลอกลวงขอทรพัย์ท่าน 

เช่น ขอด้วยอ้างว่าจะไปช�าระค่าเล่าเรียน 

แต่ไปใช้ดภูาพยนตร์เสยี และเมือ่ท่าน

อุปการะเพื่อให้เรียน ก็ตั้งใจเรียนให้ดี

ทีส่ดุ ให้สมกบัความเมตตากรณุาของ

ท่านแล

 กามสงัวร ความส�ารวมในกาม สังวร

แปลว่า ส�ารวม คอืระวังควบคมุตนไม่

ให้ประพฤติผิด แต่ให้ประพฤติในทาง

ที่ชอบ เมื่อเป็นเยาวชนก็ระวังควบคุม

ใจ ระวังควบคุมกายไม่ให้ออกไปนอก

ทาง เว้นเหตชุกัจูงต่าง ๆ เช่น หนังสือ

และภาพยนตร์ เป็นต้นที่เป็นเหตุยั่วยุ 

รกัษาประเพณีอันดงีามของไทยตามที่

ผู้ปกครองของตนได้อบรมแนะน�าอยู่

โดยมากแล้ว การป้องกนัเป็นการดกีว่า

แน่นอน และต้องป้องกันไว้แต่ต้น 

เหมือนอย่างป้องกันไฟไม่ให้เกิดขึ้น 

ย่อมดีกว่าดับไฟ และดับไฟกองน้อย

ย่อมดกีว่าดบัไฟกองโตซึง่อาจจะดบัไม่
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ได้ ต้องปล่อยให้โทรมไปเอง และไฟ

อย่างน้ีเป็นไฟละเอียดอย่างไฟฟ้า ซึ่ง

เมือ่ถูกไฟฟ้าอย่างแรงดดูแล้วอาจท�าให้

หวัใจหยดุได้ พระพทุธเจ้าจงึตรสัเปรียบ

ไว้ว่า เหมอืนอย่างศรสลักมีพิษท่ีรกัษา

ได้ยาก เมือ่ยงัไม่ถงึวยัถงึเวลาจงึควรที่

จะป้องกันไว้ก่อน ส่วนในระหว่างสามี

ภรรยา ทางพระพุทธศาสนาสอนให้

สามีสันโดษ คือยินดีพอใจอยู่แต่ใน

ภรรยาของตน ส่วนภรรยาให้มีความ

ซื่อตรงในสามีของตน เพื่อให้อยู่ครอง

กันเป็นสุขตลอดไป เม่ือเป็นเช่นน้ีแม้

จะเกิดอันตรายขึ้น ก็อาจช่วยกันได้ 

และเป็นตัวอย่างเป็นท่ีควรสรรเสริญ 

ดังเร่ืองของกินนรและกินนรีในจันท-

กินนรชาดกท่ีจะน�ามาเล่าในสุดท้ายนี้ 

มีความว่า 

 ในสมยัดกึด�าบรรพ์โน้น เมือ่พระเจ้า 

พรหมทัตครอบครองราชันยสมบัติใน

กรุงพาราณส ีมีหมู่กนินรเกดิอยูใ่นป่า

หิมพานต์ (ป่ามีหิมะ) อาศัยอยู่บน

ภูเขาเงินชื่อว่าจันทบรรพต ครั้งหนึ่ง

พระเจ้ากรงุพาราณสเีสดจ็ประพาสป่า

หมิพานต์แต่พระองค์เดยีว ทรงล่าเนือ้

เสวยไปโดยล�าดบั จนถงึแม่น�า้เล็กสาย

หนึ่งก็เสด็จขึ้นไปทางต้นน�้า โดยปกติ

หมู่กินนร ไม่ลงจากเขาในฤดูฝน เมื่อ

ถึงฤดแูล้งจงึพากนัลงมา ครัง้นัน้กนินร

และกนินร ีสามภีรรยาคูห่น่ึงพากนัลง

มาจากภเูขา เกลอืกเคล้าของหอมในที ่

นั้น ๆ เคี้ยวกินเกสรดอกไม้ นุ่งห่ม

ใบไม้เล่นพลางขับร้องพลาง จนถึงแม่น�า้

เล็กนั้นก็ร่อนลงเกลี่ยดอกไม้ลงในน�้า 

ลงเล่นน�า้เป็นทีส่นุกสบาย แล้วกพ็ากนั

ขึ้นนั่งบนกองดอกไม้ ฝ่ายจันทกินนร 

(เรยีกชือ่ตามภูเขาท่ีอยู่นัน้) กด็ดีไม้ไผ่

ขับร้อง จันทกินนรีได้ฟ้อนร�าขับร้อง

ประสานเสยีง ฝ่ายพระเจ้ากรงุพาราณสี

ทรงได้สดบัเสยีงกแ็อบเสดจ็เร้นพระองค์

เข้าไป ทรงเหน็กนินรทีัง้สองกม็พีระหฤทยั

ปฏิพัทธ์ในนางกินนรี ทรงปรารถนา 

จะได้นางกินนรี จึงทรงยิงธนูศรไปต้อง

จันทกินนรล้มลง 

 จันทกินนรต้องศรเป็นบาดแผลเจ็บ

ปวดรวดร้าว โลหิตไหลพรั่ง ก็ร้อง 

คร�า่ครวญขึน้ว่า จนัทาเราจะตาย เมา

เลือดเต็มที จะหมดลมบัดนี้ เจ็บปวด

เหลอืเกนิ เมือ่เราตายแล้วเจ้ากจ็ะต้อง

เศร้าโศก เรากย่ิ็งเศร้าใจเพราะสงสาร

เจ้ายิง่กว่าทกุข์กายในบดันี ้จนัทกนินร

พร�่าเพ้อไปจนถึงวิสัญญีภาพสลบลง 

 ฝ่ายจนัทกนิรกี�าลังเพลดิเพลนิ ทแีรก

จงึยงัไม่รูว่้าจนัทกินนรถูกยงิ ครัน้เหน็

จันทกินนรล้มสลบลงจึงเข้าไปดู เห็น

โลหิตไหลโชกจากบาดแผลก็ร้องข้ึน 

พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงคิดว่ากินนร

คงตายแล้ว จงึเสดจ็ออกแสดงพระองค์ 

จันทกินนรีเห็นพระเจ้ากรุงพาราณสี 

จงึคดิว่ามนษุย์ผูน้ีแ้น่ละยิงสามขีองเรา 

มคีวามกลัวกบ็นิหนขีึน้ไปจบับนยอดเขา 
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แล้วร้องบริภาษพระเจ้ากรุงพาราณสี

โดยความว่า โจรใจร้ายฆ่าสามีของเรา 

เราโศกใจนัก ขอให้มารดาของท่าน 

ชายาของท่านจงได้โศกเหมือนเช่นนี้ 

และจงอย่าเห็นบุตรเห็นสามี ท่านได้

ท�าร้ายสามขีองเราซึง่ไม่ได้ท�าร้ายอะไร

ท่านเลย 

 พระเจ้ากรงุพาราณสไีด้ตรสัปลอบ-

โยน ทรงรบัรองว่าจะยกย่องนางกนินรี

ให้เป็นพระราชชายา นางจันทกินนรี

ได้กล่าวบันลอืเสยีงอย่างองอาจหนกัแน่น

ว่า ถึงเราจักตายก็จักไม่ยอมเป็นของ

ท่านซึ่งได้ฆ่าสามีของเราผูไ้ม่ได้ท�าอะไร

ให้ท่านอย่างแน่นอน 

 พระเจ้ากรงุพาราณสทีรงได้สดบัดงั

นัน้กส็ิน้ปฏพิทัธ์ ตรสัว่า เจ้านางกนินรี

ชอบอยูกิ่นกฤษณาและของหอมอยู่กับ

หมู่กินนร ไม่ชอบอยู่ในบ้านในเมืองก็

แล้วไป ทรงสิ้นอาลัย เสด็จหลีกไป 

 จันทกนินรีครัน้เหน็พระเจ้ากรงุพา- 

ราณสีเสด็จไปแล้ว ก็บินลงมาน�าร่าง

กินนรข้ึนไปบนยอดเขาคร�่าครวญอยู่

ช้านาน ในที่สุดได้ลองคล�าดูตัวของ 

จันทกินนร รู้สึกว่ายังอุ่นอยู่ก็คิดว่ายัง

มชีีวติอยู ่จงึร้องฟ้องเทวดาขึน้ว่า ท้าว

โลกบาลไม่มีหรอื หายไปไหน หรอืตาย

ไปหมดแล้ว จงึไม่มาช่วยรักษาสามีของ

เรา จึงร้อนถึงท้าวสักกเทวราช ต้อง

เสด็จจ�าแลงเป็นพราหมณ์ลงมา ถือ

กุณฑี (คนโท) น�้ามารดจันทกินนร 

พิษศรก็สิ้นไปในขณะนั้น จันทกินนร 

กลับฟื้นขึ้น หายเป็นปกติ ต่างยินดี 

ไหว้ท้าวสกักเทวราช ท้าวสกักเทวราช

กใ็ห้โอวาทสัง่สอนมใิห้ลงจากภเูขาจนัท- 

บรรพตล่วงล�้าไปในทางของมนุษย์อีก 

กินนรกินนรีท้ังสองก็รับโอวาทและอยู่

ด้วยกันเป็นสุขสวัสดีสืบไปแล

 ความมีสัตย์ ได้แก่ มีความจริง 

ความตรง คนทีม่คีวามจรงิ จะเป็นเดก็

กต็าม ผูใ้หญ่กต็าม ย่อมเป็นคนซือ่ตรง

ต่อมติรสหาย สวามภิกัดิ ์คอื จงรักภกัดี

ในเจ้าของตน มคีวามกตญัญกูตเวทใีน

ท่านผูม้คีณุ มคีวามยตุธิรรมหรอืเทีย่ง

ธรรม รู้จักผิดรู้จักถูก และว่าไปตาม

ผดิตามถกูในบุคคลในเรือ่งทัว่ไป กล่าว

โดยเฉพาะกเ็ป็นคนมีวาจาสัตย์ พดูเป็น

ที่เชื่อถือได้

 ศีล คือ มุสาวาทา เวรมณี (เว้น

จากกล่าวเทจ็) และ ธรรม คอื ความ

มีสัตย์นี้ จ�าเป็นแก่สังคมมนุษย์ทุก 

สังคม เป็นต้นว่าในระหว่างเพื่อน ใน

ระหว่างสามีภรรยาหรอืครอบครวั ขึน้

ไปจนถึงในระหว่างประเทศ เมื่อต่างมี

ศีลและธรรมคู่นี ้จงึอยูด้่วยกนัเป็นปกติ

เรยีบร้อย เชือ่ถอืกนัได้ ไว้วางใจกนัได้ 

ผูป้กครองประชาชนตัง้แต่อดีตกาลมา

จนถงึปัจจบุนันี ้เมือ่รักษาศลีและธรรม

คู่นี้อยู่เป็นที่เชื่อถือได้ทั้งในประเทศทั้ง

ต่างประเทศ คือภายในประเทศกไ็ม่พดู

หลอกลวงประชาชน รักษาสัตย์ต่อ
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ประชาชน ส�าหรับที่เกี่ยวกับต่างประ-

เทศกร็กัษาสญัญาท่ีท�าไว้ต่อกนัเป็นต้น 

พระมหากษัตริย์ตั้งแต่โบราณกาลมา

ปรากฏในเรือ่งต่าง ๆ ว่า ได้ทรงรกัษา

วาจาสัตย์อย่างกวดขัน บางพระองค์

แม้จะรับสั่งพลั้งพระโอษฐ์ออกไปก็ไม่

ทรงคนืค�า ด้วยทรงถอืเป็นพระราชธรรม

ว่า เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนค�า ดัง

นิทานชาดกเรื่องหนึ่งว่า 

 พระราชาองค์หนึ่งมีพระราชโอรส

ประสูติแต่พระอัครมเหสี ๒ พระองค์ 

มีพระนามว่า มหิสสาสกุมารองค์หนึ่ง 

จันทกุมารองค์หน่ึง พระอัครมเหสี

สิ้นพระชนม์ พระราชาทรงตั้งพระ- 

อัครมเหสีขึ้นใหม่ พระนางประสูติ 

พระราชโอรสองค์หนึง่พระนามว่า สรุยิ-

กมุาร พระราชาทอดพระเนตรเหน็สรุยิ-

กุมารซึ่งประสูติใหม่ มีพระราชหฤทัย

โสมนัสยนิด ีตรสัแก่พระอัครมเหสอีงค์

ใหม่ว่า พระองค์พระราชทานพรแก ่

พระราชโอรสท่ีประสตูแิต่พระนาง คอื

พระราชทานให้พระนางทูลขออะไรให้

แก่พระราชโอรสของพระนางได้ตาม

ปรารถนา พระนางจงึทูลขอราชสมบตัิ

ให้แก่พระราชโอรสของพระนาง ใน

เวลาเมือ่พระราชโอรสคือสรุยิกมุารน้ัน

ทรงเจริญวัยข้ึนแล้ว พระราชาไม่อาจ

ทรงปฏิเสธเพราะได้ตรัสพระราชทาน

พรไว้แล้ว จงึทรงส่งมหิสสาสกมุารและ

จนัทกมุารซ่ึงประสตูแิต่พระอัครมเหสี

องค์แรกให้ออกไปประทับอยู่ในป่า ทรง

สัง่ให้กลบัมาถอืเอาราชสมบตั ิต่อเมือ่

พระองค์ทรงล่วงลับไปแล้ว พระกุมาร

ทัง้สองกราบถวายบงัคมลาพระราชบดิา

ลงจากปราสาทเสด็จด�าเนินออกไป  

สรุยิกมุารซึง่พระราชมารดาทลูขอราช-

สมบัติให้ ทรงเห็น ทรงทราบเรื่องนั้น

แล้ว เสดจ็ออกไปกับพระเชษฐาทัง้สอง  

พระกมุารทัง้สามได้เสดจ็เข้าป่าหมิพานต์ 

(ป่ามหิีมะ) ได้หยุดพกัในทีไ่ม่ไกลจาก

สระบัวแห่งหนึ่ง มหิสสาสกุมารสั่ง 

สรุยิกุมารให้ไปที่สระ อาบ ดื่ม แล้ว

ให้ใช้ใบบัวท�ากรวยใส่น�า้มา สระนัน้มี 

ผเีส้ือน�า้ ตนหนึง่รกัษาอยู่ ผเีส้ือน�า้นัน้

ได้รบัอนญุาตจากท้าวเวสสุวรรณให้จบั

คนที่ลงไปในสระกินได้ เว้นแต่คนที่รู้

เทวธรรม

 ผีเสื้อน�้าได้จับคนที่ไม่รู้กินเสียเรื่อย

มา สุริยกุมารก็ถูกจับและถูกถามถึง

เทวธรรมเช่นเดียวกัน จึงตอบว่าพระ-

จันทร์และพระอาทิตย์ชื่อว่าเทวธรรม 

ผีเส้ือน�้ากล่าวว่า ท่านไม่รู้เทวธรรม 

แล้วจับไปขังไว้ในที่อยู่ของตน มหิส- 

สาสกุมารเห็นสุริยกุมารชักช้า ก็ส่ง 

จนัทกุมารไปอีก จันทกุมารได้ถูกจับ

ถามเช่นเดยีวกัน ตอบว่าทศิทัง้ ๔ ชือ่

เทวธรรม จึงถูกขังไว้อีก ฝ่ายมหิส- 

สาสกุมารเหน็จนัทกมุารยงัชกัช้าอยูอี่ก 

ก็คิดว่าน่าจะมีอันตราย จึงไปยังสระ

นั้นเอง ทรงตรวจดูเห็นแต่รอยลงไม่
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เห็นรอยขึ้น ก็ทรงทราบว่ามีผีเสื้อน�้า

รักษา จึงทรงผูกสอดพระขรรค์ถือธนู

ยืนระวงัอยู่ ผเีสือ้น�า้เหน็มหสิสาสกมุาร

ไม่ลงสระ จงึจ�าแลงเพศเป็นคนท�างาน

ป่ามาชกัชวนให้ลง มหสิสาสกมุารเห็น

แล้วก็รู้ว่าเป็นยักษ์ จึงถามว่าท่านจับ

น้องชายของเราไปหรือ จับไปเพราะ

เหตุอะไร จับทั้งหมดหรือเว้นใครบ้าง 

ยักษ์ก็ทูลรับว่าได้จับกุมารท้ังสองไป 

เพราะได้รับอนุญาตให้จับคนท่ีลงสระ

นีท้กุคน เว้นไว้แต่ผูรู้เ้ทวธรรมและตน

ต้องการเทวธรรม

 มหิสสาสกุมารก็รับว่าจะกล่าวเทว-

ธรรมให้ฟัง แต่จะต้องช�าระกายให้

สะอาดก่อน ยักษ์ได้ปฏิบัติพระราช-

กุมารให้สรงสนานเสวยน�า้เรยีบร้อยแล้ว 

ได้นั่งเพื่อจะฟังเทวธรรมใกล้พระบาท

กุมาร 

 มหิสสาสกุมารตรัสเตือนให้ฟังโดย

เคารพแล้ว จึงกล่าวเทวธรรมดังมีค�า

แปลว่า “คนดท้ัีงหลายถงึพร้อมด้วยหริิ 

(ความละอายใจต่อความชั่ว) และ

โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อความ

ชั่ว) ตั้งอยู่ดีในธรรมอันขาว สงบแล้ว 

เรียกว่า ผู้มีเทวธรรมในโลก ยักษ์ได้

สดับแล้วเลือ่มใสกก็ล่าวว่าจะคนือนชุา

ให้องค์หนึ่ง และจะให้น�าองค์ไหนมา 

มหิสสาสกุมารตรัสให้น�าองค์เล็กมา 

ยักษ์จึงกล่าวติเตียนว่าพระกุมารรู้แต่

เทวธรรมเท่าน้ัน แต่ไม่ประพฤติใน

เทวธรรม เพราะควรที่จะให้น�าอนุชา

องค์โตมา จึงจะชื่อว่าท�าความนับถือ

คนทีเ่จรญิ มหสิสาสกมุารตรสัว่า ทรง

รูเ้ทวธรรมและประพฤตด้ิวย แล้วกต็รสั

เล่าเรื่องให้ยักษ์ฟังมีความว่า

 พระองค์ ๒ พีน้่องต้องเข้าป่ากเ็พราะ

อนุชาองค์เล็ก พระราชบิดาประทาน

พรแก่อนชุาองค์เล็กแต่มิได้ประทานพร

แก่พระองค์ทัง้สอง เมือ่พระมารดาเลีย้ง

ทลูขอราชสมบตัใิห้แก่อนชุาองค์เลก็ซึง่

เป็นโอรสของพระนาง พระราชบิดาก็

จ�าต้องทรงอนุญาต เพราะได้ทรงลั่น

พระวาจาไว้แล้ว และกต้็องทรงอนุญาต

อรัญญวาส (การอยู่ป่า) แก่พระองค์

ทัง้สอง ฝ่ายอนชุาองค์เลก็ไม่ยอม กลบั

ขอมาด้วย ฉะนั้น เมื่อพระองค์กล่าว

ว่าอนชุาองค์เลก็ถกูยกัษ์ตนหนึง่กนิเสีย

ในป่าแล้ว ใครเล่าจักเชื่อถือ ฉะนั้น

พระองค์จึงให้น�าอนุชาองค์เล็กมาเพื่อ

มิให้เป็นที่พึงต�าหนิติเตียนได้ 

 ยักษ์ได้ฟังเหตุผล มีความเล่ือมใส 

จึงคืนอนุชาให้ท้ังสององค์ ต่อมาเม่ือ

พระราชบิดาสิ้นพระชนม์ มหิสสาส-

กมุารจึงกลบัมาทรงรบัราชสมบตัใินกรงุ

พาราณส ีประทานต�าแหน่งอปุราชแก่

จันทกุมาร ประทานต�าแหน่งเสนาบดี

แก่สรุยิกมุาร และได้ทรงน�ายกัษ์ซึง่ได้

กลับตัวเป็นผู้มีศีลไม่ดุร้ายเยี่ยงยักษ์ 

ทัง้หลายแล้วมาบ�ารงุไว้ในบ้านเมอืงให้

เป็นสุขสืบไป
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 ความมีสติรอบคอบ ตรงกันข้ามกับ

ความประมาท สตคิอืความระลกึนกึคดิ

ขึน้ได้ ประกอบกบัสมัปชญัญะ ความ

รู้ตัว สติต้องมีสัมปชัญญะอยู่ด้วยจึง

เป็นสตทิีถ่กูต้อง เช่นเมือ่ก�าลงัเดนิอยู่

ในถนน นกึถงึบทเรยีนจนลมืตวัว่าก�าลงั

เดนิอยูใ่นถนน ถงึจะนกึถงึบทเรยีนได้

ก็ไม่ใช่สติ เม่ือรู้ตัวอยู่ว่าก�าลังเดินอยู่

ในถนน และระลึกได้ว่าจะเดนิอย่างไร

จะหลีกหลบรถอย่างไรจึงเป็นสติ คน

เราทัง้เด็กและผู้ใหญ่ต้องท�าต้องพูดอยู่

ทุก ๆ วัน เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีสติ เมื่อ

ท�าอะไรพูดอะไรไปแล้ว ก็ระลึกได้ว่า

ได้ท�าหรือพดูอะไร ผดิหรอืถกู เรยีบร้อย 

หรือไม่เรยีบร้อย เป็นต้น จะท�าจะพดู

อะไรกม็คีวามระลึกนึกคิดก่อนว่าดหีรอื

ไม่ดี อย่างทีโ่บราณสอนให้นบัสบิก่อน 

คือให้นึกให้รอบคอบก่อนนั่นเอง ใน

ขณะทีก่�าลงัท�าก�าลงัพดูกร็ูตั้วอยูเ่สมอ 

ไม่ลืมหลงในเร่ืองท่ีท�าท่ีพูด ไม่ลืมตัว 

ไม่เผลอตัว บางคนมีปัญญาความรู้ดี

แต่ขาดสติ ท�าพูดอะไรผิดพลาดได้ 

อย่างที่กล่าวกันว่า ฉลาดแต่ไม่เฉลียว 

จึงสมควรหัดให้มีสติรอบคอบ เพราะ

ทุก ๆ คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่อาจท�าสติ

ได้ วิธีหัด เช่น

 ๑. หดันกึย้อนหลัง เป็นการฝึกความ

ก�าหนดจดจ�า

 ๒. หดันกึให้ได้ก่อนทีจ่ะท�าจะพดูอะไร

 ๓. หัดนึกให้ได้ก่อนท่ีจะโกรธใคร 

มใิช่โกรธเสยีก่อน จนหายโกรธแล้วจงึ

นึกได้

 ๔. หัดให้มีความรู ้ตัวอยู่ในเร่ืองที่

ก�าลังท�า ก�าลังพูด ตลอดถึงก�าลังคิด

อยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้ลืมตัว เผลอตัว

 ๕. หัดให้มีความยับย้ังในการที่ไม่

ควรท�า ไม่ควรพูด ไม่ควรคิด ให้มี

อุตสาหะในการที่ควรอันตรงกันข้าม

 การหัดท�าสติ เมื่อหัดอยู่เสมอ สติ

จักเกิดมีทวีขึ้นตามล�าดับ จนถึงเป็น 

สติรอบคอบ ถ้าไม่หัดท�า จะให้มีสติ

ขึ้นเองน้ันเป็นการยากที่จะมีสติพอใช้ 

เหมือนอย่างเม่ือประสงค์ให้ร่างกายมี

อนามัยดี ก็ต้องท�ากายบริหารให้ควร

กนั (ท.ห. ๑๐๕, ๑๑๐, ๑๑๓-๑๑๕, ๑๑๙-๑๒๓, 

๑๒๗-๑๒๙, ๑๓๓-๑๓๔)

เบญจศลี แปลว่า ศลี ๕ ตามประเพณนียิม

ของพทุธศาสนกิชนทัว่ไป เมือ่จะบ�าเพญ็

กศุลหรอืประกอบพธิกีารอย่างใดอย่าง

หนึ่งท่ีเกี่ยวแก่พระภิกษุสงฆ์ นิยมขอ

สรณะและศีล โดยปกติเบญจศีลก่อน 

พระภิกษุหรือแม้สามเณร ก็ว ่าค�า

นมัสการ คือ นโมฯ ๓ จบ ต่อไปก็

สรณะ ต่อไปก็ศีล เป็นการให้สรณะ

และศีล คฤหัสถ์ผูข้อกว่็ารับหรอืก�าหนด

ใจรบัตามไป จบแล้วพระบอกอานสิงส์

ศีลต่อท้าย

เบญจธรรม



บ

755

 เบญจศีล คือ

 ๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต

 ๒. เว้นจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้า 

ของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดลัก

 ๓. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

 ๔. เว้นจากการกล่าวเท็จ

 ๕. เว้นจากการดืม่น�า้เมาคอืสรุาเมรัย 

อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

 ศีลข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี 

เว้นจากฆ่าสตัว์มชีีวติ ค�าว่าสตัว์มชีีวติ 

แปลจากค�าว่าปาณาติปาตา ค�าว่าปาณะ

คืออินทรีย์ที่หายใจ ที่มีชีวิตเป็นอยู่ 

หมายถึงมนุษย์และดิรัจฉานทั่วไปทุก

ชนิด เพราะเม่ือมีชีวิตเป็นอยู่ก็ต้อง

หายใจเหมอืนกนัหมด การหายใจหมาย

ถึงความมชีวีติ หรอืความมชีวีติกห็มาย

ถึงการหายใจ ค�าว่าปาณา จึงแปลฟัง

ง่าย ๆ ว่าสัตว์มีชีวิต ซ่ึงหมายถึงท้ัง

มนุษย์และดิรัจฉานท่ียังหายใจได้อยู ่

ดังกล่าวนั้น การฆ่าคือการท�าให้ตาย

ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม ตลอดถึงการ

ท�าให้แท้งลกูกช็ือ่ว่าเป็นการฆ่าเหมอืน

กนั เว้นจากการฆ่าสตัว์มชีวีติ คอืความ

ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิด 

 ความตั้งใจงดเว้นหรือความงดเว้น

ได้ ไม่ฆ่านี้ ถ้าไม่ได้รับศีลไว้ก่อน แต่

เมื่อพบสัตว์มีชีวิตพอจะฆ่าได้ ก็คิด 

งดเว้นขึ้นได้ เช่น เมื่อยุงกัดจะตบให้

ตายก็ได้ แต่ไม่ตบ เพียงแต่ปัดให้ไป 

อย่างน้ีเป็นสมัปัตตวริตั ิ(ความเว้นจาก

วตัถท่ีุจะพงึล่วงได้อนัมาถงึเฉพาะหน้า) 

ถ้างดเว้นได้ด้วยรบัศลีไว้ก่อนหรอืตัง้ใจ

ถือศลีไว้ก่อนเป็นสมาทานวิรตั ิ(ความ

เว้นด้วยการถือเป็นกิจวัตร) ถ้างดเว้น

ได้เป็นปกตินิสัยของตนจริง ๆ ก็เป็น 

สมจุเฉทวริตั ิ(ความเว้นด้วยการตดัขาด

มีอันไม่ท�าอย่างนั้นเป็นปกติ) ความ

ตั้งใจงดเว้นดังกล่าวมีเมื่อใด ศีลข้อนี ้

ก็มเีมือ่นัน้ 

 มปัีญหาว่าเดก็ ๆ ไม่รูเ้ดยีงสาไม่ได้

ฆ่าสัตว์อะไรจะชื่อว่ามีศีลหรือไม่ คน

ท่ียังไม่ฆ่าสัตว์เพราะยังไม่มีโอกาสจะ

ฆ่าจะชื่อว่ามีศีลหรือไม่ ก็อาจตอบ 

ได้ด้วยอาศัยหลักวิรัติ ไม่ชื่อว่ามีศีล 

เพราะไม่มีวิรัติเจตนา คือความตั้งใจ

งดเว้น เช่น เดก็ไม่รูเ้ดยีงสานัน้ยงัไม่รู้

จักตั้งใจงดเว้น คนที่ยังไม่มีโอกาสจะ

ฆ่าก็ไม่มีความตั้งใจงดเว้น

 การล่วงศีลข้อนี้มีขึ้นในเมื่อสิ่งที่จะ

ฆ่าเป็นสตัว์มชีวีติ ตนกร็ูอ้ยูว่่าเป็นสตัว์

มีชีวิต มีเจตนาคิดจะฆ่า พยายามฆ่า

ด้วยเจตนานั้น ด้วยการท�าเองก็ตาม 

สัง่ใช้ให้คนอืน่ท�ากต็าม และสตัว์กต็าย

ด้วยความพยายามนั้น เมื่อประกอบ

ด้วยองค์ลักษณะดังกล่าว ศีลก็ขาด 

 มีปัญหาว่าไม่ได้เจตนาเหยียบมด

ตาย ศลีขาดหรอืไม่ กต็อบได้ว่าไม่ขาด 

เพราะไม่รู้ว่าสัตว์มีชีวิต ยุงกัดตบยุง 

แต่ยุงบินหนีไปก่อน ศีลขาดหรือไม่  

กต็อบได้ว่าไม่ขาด เพราะว่าสตัว์ไม่ตาย
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 การฆ่าสัตว์ท่านแสดงว่ามีโทษมาก

และน้อยต่าง ๆ กัน คือ ถ้าฆ่าผู้ที่มี

คุณมาก มีเจตนาฆ่าแรงมาก มีความ

พยายามมาก ก็มีโทษมาก ถ้าฆ่าผู ้

ที่มีคุณน้อย มีเจตนาอ่อน มีความ

พยายามน้อย ก็มีโทษน้อยลงมาตาม

ส่วน

 ผูท้�าศลีข้อนีข้าดแล้ว เมือ่รบัศลีใหม่ 

หรือไม่รับจากใคร แต่ตั้งใจถือศีลขึ้น

ใหม่ด้วยตนเอง ศีลก็กลับมีขึ้นใหม่ 

เพราะหลกัอยูท่ี ่วริตัเิจตนา คอืความ

ตั้งใจงดเว้นดังกล่าวแล้ว ตั้งใจงดเว้น

ขึ้นเมื่อใด ศีลก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น ฉะนั้น

ถึงจะรับศีลจากพระ แต่รับเพียงด้วย

ปาก ใจไม่ได้คิดงดเว้นอะไรก็ไม่เกิด

เป็นศลีขึน้ ถงึไม่ได้รบัศลีจากพระ แต่

มีใจงดเว้นก็เกิดเป็นศีลขึ้นได้ มีข้อท่ี

ต่างกันอยู่ว่าการรับจากพระเป็นการ

แสดงตน และเป็นการกล่าวค�าสัตย์

ปฏิญาณ ซึ่งท�าให้ต้องส�านึกตนในค�า

สตัย์ปฏญิาณนัน้ เป็นเครือ่งช่วยท�าให้

ศลีมัน่เข้า และการรบัศีลเม่ือไม่ได้ต้ังใจ

รับเป็นนิจ ถึงจะไปล่วงศีลเข้าในภาย

หลงัเพราะความพลัง้เผลอ หรอืเพราะ

เหตุจ�าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่เสีย

สัตย์ปฏิญาณอะไร ทั้งนี้ก็สุดแต่จะตั้ง

เจตนาไว้อย่างไร

 หลกัแห่งการบญัญติัศลีข้อ ๑ พระ-

พุทธเจ้าตรัสไว้มีความว่า ตนรักชีวิต

ของตน สะดุง้กลวัความตายฉนัใด สตัว์

อื่นก็รักชีวิตของตน และสะดุ้งกลัว 

ความตายฉันนั้น ฉะนั้น จึงไม่ควร 

ฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่า อนึ่ง  

คนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด สัตว์อื่นก็

รกัสุขเกลียดทุกข์ฉันนัน้ จงึไม่ควรสร้าง

ความสุขให้แก่ตนด้วยการก่อทุกข์ให้

แก่คนอ่ืน อาศัยหลักพระพุทธภาษิต

ดงักล่าวนีจ้งึเหน็ได้ว่า พระพทุธเจ้าทรง

บัญญัติศีลข้อที่ ๑ ด้วยอาศัยหลัก

ยุติธรรมและหลักเมตตากรุณา 

 หลกัยตุธิรรม คอืหลกัการให้ความ

ยุติธรรมคุ ้มครองชีวิตสัตว์ทั้งหลาย  

โดยเทีย่งธรรมเสมอหน้ากนัทัง้หมด ทัง้

มนษุย์ทัง้ดริจัฉานทกุชนดิ มใิช่บญัญตัิ

ด้วยล�าเอยีงเข้ากบัมนษุย์ว่ามนษุย์ควร

จะฆ่าดิรัจฉานกินได้ หรือล�าเอียงเข้า 

กับสัตว์ดิรัจฉาน เพราะทั้งมนุษย์ท้ัง

ดริจัฉาน เมือ่ยงัมีชวีติอยูก่ต้็องหายใจ

อยู่เหมือนกัน และต่างรักชีวิต รักสุข

เกลียดทุกข์อยู่เหมือน ๆ กัน ฉะนั้น 

การให้ความคุม้ครองชวีติโดยเสมอหน้า

กันหมดไม่เลือกว่าเราว่าเขา ไม่เลือก

ว่าตนว่าผู ้อื่น ไม่เลือกว่ามนุษย์ว่า

ดริจัฉานชนดิไหน จงึเป็นการยตุธิรรม

ปราศจากความล�าเอียงอย่างแท้จริง  

แต่มนษุย์เรามปีกตนิสิยัเข้ากบัตวัด้วย

อ�านาจความโลภโกรธหลง จึงพอใจ

บัญญัติอะไรให้อนุโลมกับปกตินิสัย 

และอ้างปกตนิสิยัอนัมกีเิลสนีแ้หละให้

เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่บัญญัติให้มนุษย์มี
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สิทธิ์ตัดชีวิตดิรัจฉาน เพื่อใช้เน้ือท�า

อาหารได้โดยไม่ผิด ทั้งเป็นการชอบ

ธรรมด้วย ลองนึกดูว่าถ้าเสอือ้างว่าคน

เกิดมาเป็นอาหารของเสือ คนก็คงไม่

ยอมเป็นแน่ โดยท�านองเดียวกัน ถ้า

ปลาเน้ือพดูได้กค็งไม่ยอมให้ถอืว่าเกดิ

มาเป็นอาหารของคนเหมือนกัน ข้อที่

คนเราล�าเอยีงเข้ากบัตวันีม้ตีวัอย่างให้

เห็นได้อีกมากมาย เช่น ในบางคราว 

สัตว์ดิรัจฉานท�าร้ายคน คนก็พูดกัน

เป็นข่าวว่าสตัว์นัน้ ๆ ด ุแต่คนท�าร้าย

สัตว์ดิรัจฉานท่ัว ๆ ไปไม่พูดกันว่า 

คนดุ ในคราวหนึ่งเม่ือหลายปีมาแล้ว 

ปลาฉลามกินคนที่ลงเล่นน�้าที่ศรีราชา 

เกิดเป็นข่าวเกรียวกราว สมเด็จพระ-

สังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 

รบัสัง่เป็นเชงิประทานแง่คิดว่า ปลากิน

คนเป็นข่าวกนัใหญ่ แต่คนกนิปลาเงยีบ 

ไม่มใีครพดู เมือ่พจิารณาดใูห้ดีแล้วจะ

เห็นว่า คนเรามคีวามล�าเอยีงเข้ากบัตวั

อยู่มากมายนักดังกล่าวมานี้ 

 พระพทุธเจ้าได้ทรงตดัความล�าเอียง

ได้หมด ประทานความยุตธิรรมแก่ทกุ ๆ 

ชวีติสตัว์เสมอเหมอืนกนั อกีอย่างหนึง่ 

พระพทุธเจ้าทรงมีพระเมตตากรุณาแก่

สัตว์ทุกถ้วนหน้า เหมือนอย่างมารดา

บดิามเีมตตากรณุาแก่บุตรธดิา มารดา

บิดาผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาไม่อาจ 

จะฆ่าเอง หรือยอมให้ใครฆ่าบุตรธิดา

ของตนได้ฉันใด พระพุทธเจ้าก็ฉันนั้น 

เพราะทรงเป่ียมด้วยพระเมตตากรณุา

ในสรรพสัตว์

 เพราะเหตทุีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัิ

ศลีข้อ ๑ เพือ่มิให้เบยีดเบยีนชวิีตของ

กนัและกันด้วยเมตตากรณุา ฉะนัน้จงึ

มใิช่ควรเว้นจากการฆ่าสตัว์เพยีงอย่าง

เดยีว ควรเว้นจากการท�าร้ายร่างกายกัน 

และการทรมานสตัว์ให้ล�าบากด้วย แม้

การท�าร้ายร่างกายอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ 

ก็ควรเว้น เช่น คนที่โตกว่าชกต่อย

ข่มเหงคนที่เล็กกว่า พี่รังแกน้อง 

 การทรกรรม คือการท�าสัตว์ให ้

ล�าบาก แม้เพือ่เล่นสนกุกค็วรเว้น เช่น 

การเผาหนูท้ังเป็น ใช้น�้ามันราดตัว 

ให้ชุ่ม จุดไฟปล่อยให้วิ่งไฟติดโพลงไป 

เป็นการเล่นสนกุ ตลอดถงึการเล่นกดั

จิ้งหรีดเป็นต้น ส�าหรับผู้ใหญ่บางทีก็

เล่นทรกรรมสัตว์ เช่น ชนวัว ชนไก่ 

เป็นการสนุกบ้าง เป็นการพนันบ้าง 

เป็นส่ิงที่ไม่ควรท�าทั้งส้ิน การใช้งาน

สัตว์จนเกินก�าลังเป็นส่ิงที่ไม่ควรท�า

เหมือนกัน การท�าเหล่านี้เป็นการก่อ

ทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น แสดงว่าผู้ท�ามี

ใจปราศจากเมตตากรุณา ไม่ได้คดิย้อน

มาดูตัวว่าถ้าถูกท�าเช่นนั้นบ้างจะเป็น

อย่างไร

 การเล่นสนุกอีกอย่างหนึ่งของคน 

คือการ ล่าสัตว์ ในป่า บางคนถือว่า

เป็นการฝึกผจญภัยท�าให้ใจกล้า แต่ก็
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ผจญอย่างเอาเปรียบ เพราะใช้อาวุธ

และหลบอยู่บนห้างต้นไม้หรอืในทีก่�าบงั 

และสตัว์มากชนดิไม่มทีางจะต่อสูด้้วย

เลย สัตว์บางชนิดยังไม่คุ้นกับความมี

ใจด�าอ�ามหติของคน เหน็คนเข้ากค็งไม่

คิดว่าเป็นเพชฌฆาต รีรอมองดูอย่าง

ทึ่ง สงสัยว่าคนคงเป็นเพื่อนสัตว์ชนิด

หนึง่ ซึง่ความจรงิกเ็ป็นอย่างนัน้ จงึถกู

ยิงอย่างสะดวก บางสัตว์ที่ถูกยิงเป็น

แม่มีลูกอ่อนติดตาม คร้ันถูกยิงแล้ว 

ก็พยายามปิดบาดแผล อดกลั้นความ

เจบ็ปวดมใิห้ลกูเหน็ แสดงอาการเศร้าโศก 

และแสดงความรกัอาลัยลูกอย่างสดุซ้ึง 

แล้วก็ตกลงมาตาย คนที่ยิงแม้ทีแรก

จะไม่คิดอะไร ครั้นเห็นเหตุการณ์ดัง

กล่าว เห็นสายตาสัตว์ผู้แม่ท่ีมองตน

อย่างละห้อยเหมือนจะถามสาเหต ุเกดิ

สงสารสังเวชจนเลิกการล่าสัตว์ตั้งแต่

บัดน้ันก็มี บางทีในฤดูแล้งสัตว์ป่าจ�า

ต้องกระเสือกกระสนมาดื่มน�้าในสระ

ทีม่คีนมาคอยดกัยิงอยู ่แม้น่าจะรูว่้ามี

ภัยก็ต้องมา เพราะความกระหายน�้า 

แล้วถูกยิงอย่างยอมให้ยิง 

 การยงิสตัว์เป็นการกฬีาในคราวสตัว์

เผชิญทุกข์เช่นน้ีเป็นการแสดงความ

โหดร้ายย่ิงนกั ผูท่ี้มใีจอ�ามหติโหดร้าย

น้ีแหละคือยักษ์ในหมู ่มนุษย์และใน 

หมู่ดิรัจฉาน ผู้ที่ใช้ความคิดให้ถูกต้อง

สักหน่อยจักท�าอย่างน้ันไม่ได้เลย ใน

ฐานะนบัถอืพระพทุธเจ้ากย็ิง่ไม่ควรท�า 

พระพทุธเจ้าทรงสอนให้นกึเปรยีบเทียบ

ระหว่างตัวเรากับผู้อื่นสัตว์อื่น ว่าต่าง

กร็กัชวีติ กลวัตายเหมอืนกนั แล้วควร

เว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน ควร

ปลูกเมตตากรุณาในสรรพสัตว์

 มิใช่แต่การฆ่าสัตว์มีชีวิตอื่นเท่านั้น 

ถึงการฆ่าตัวเองตาย ที่เรียกว่า อัตวิ-

นิบาตกรรม พระพุทธเจ้าก็ทรงห้าม 

มิให้ท�า การฆ่าตัวเป็นการแสดงความ

อับจน พ่ายแพ้หมดทางแก้ไข หมด

ทางออกอย่างอืน่ สิน้หนทางแล้ว เมือ่

ฆ่าตัวก็เป็นการท�าลายตัว เมื่อท�าลาย

ตัวก็เป็นการท�าลายประโยชน์ทุก ๆ 

อย่างที่จะพึงได้ในชีวิต ในบางหมู่เห็น

ว่าการฆ่าตัวในบางกรณีเป็นเกียรติสูง 

แต่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็น

โมฆกรรม คือกรรมท่ีเปล่าประโยชน์ 

เรียกผู้ที่ท�าว่าโมฆบุคคล คือคนเปล่า 

เท่ากับตายไปเปล่า ๆ ควรจะอยู่ท�า

อะไรให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ก็หมด

โอกาสเสียแล้ว ตรงกับค�าท่ีพูดกันว่า

เสียไปเสียแล้ว พระพุทธเจ้าทรงสอน

ให้สงวนรกัษาตนให้ดตีลอดเวลาทัง้ปวง 

ทรงห้ามมิให้มอบตนให้แก่ใครและ 

ไม่ให้ฆ่าตนเอง เช่นเดียวกับมิให้ฆ่า

สัตว์อื่น โดยปกติคนทุกคนรักชีวิต  

รกัตนกลวัตาย แต่เพราะเหตบุางอย่าง

บางครัง้อาจเกดิการคดิสละชวีติ กเ็มือ่
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เกดิความคิดเช่นน้ันขึน้ได้ ไฉนจะท�าให้

เกดิความคดิอกีอย่างหนึง่ข้ึนไม่ได้ คอื

คิดอยู่ต่อไป เว้นไว้แต่จะแพ้แก่ความ

คิด แพ้แก่ใจตนเอง ฉะนั้น เมื่อมีสติ

ระวงัมใิห้เป็นผูพ่้ายแพ้อย่างหมดประตู

เช่นนั้น แต่ให้เป็นผู้ชนะตนเอง ชนะ

ใจตนเองได้แล้วจะไม่ก่อกรรมน้ันให้แก่

ตนได้เลย

 ศีลข้อที่ ๒ อทินฺนาทานา เวรมณี 

เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่

ได้ให้ด้วยจติคดิลกั ค�าว่าสิง่ของทีเ่จ้าของ

ไม่ได้ให้ หมายถึงของทุก ๆ อย่างที่มี

เจ้าของยงัหวงแหนยดึถอืกรรมสทิธิอ์ยู่ 

สิง่ของหรือวตัถทุุกอย่างท่ีบุคคลสามารถ

เข้ายึดถือเป็นกรรมสิทธิ์ได้ เรียกรวม

ว่าทรัพย์ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 

ได้ ๒ คือ

 สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์ท่ี

เคลือ่นทีไ่ด้ ไม่ว่าตวัทรัพย์น้ันเคล่ือนท่ี

ได้เองเพราะเป็นสิ่งมีวิญญาณ (สวิญ-

ญาณกทรพัย์) เช่น ช้าง ม้า ววั ควาย 

หรือเป็นสิ่งที่คนท�าให้เคลื่อนที่ เพราะ

เป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณ (อวิญญาณก-

ทรพัย์) เช่น สมดุ ดนิสอ ปากกา เงนิ 

ทอง เป็นต้น

 อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์ที่

เคลื่อนที่ไม่ได้ ได้แก่ ที่ดิน และบ้าน

เรือนที่ปลูกอย่างถาวรบนที่ดิน ถ้า 

แบ่งทรัพย์ออกเป็นสวิญญาณกทรพัย์ 

(ทรัพย์ที่มีวิญญาณ) และอวิญญาณก-

ทรพัย์ (ทรพัย์ท่ีไม่มีวิญญาณ) อสังหา-

ริมทรัพย์ก็จัดเข้าในอวิญญาณกทรัพย์ 

(สัตว์บางชนิดได้ยินว่าเกิดติดท่ี เช่น 

หอยนางรม ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็น 

สวิญญาณกะ ที่เป็นอสังหาริมะ)

 ทรพัย์เหล่านีท้ีม่เีจ้าของถอืกรรมสทิธิ์

อยู่เรียกว่าอทินนะ ส่ิงของที่เจ้าของ 

ไม่ได้ให้ ค�าว่าไม่ได้ให้ก็หมายความว่า 

ยังถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของอยู่ ยังไม่

สละกรรมสิทธ์ิเป็นเจ้าของ และค�าว่า

เจ้าของ หมายถึงคนใดคนหนึ่งก็ได้ 

หมายถึงส่วนกลางก็ได้ เช่น ถ้าเป็น

ของของใครคนไหน คนนัน้กเ็ป็นเจ้าของ 

ถ้าเป็นของสมาคมไหนองค์การไหน 

สมาคมนั้นองค์การนั้นก็เป็นเจ้าของ  

ถ้าเป็นของหลวง หลวงก็เป็นเจ้าของ 

ถ้าเป็นของสงฆ์ของศาสนา สงฆ์และ

ศาสนาก็เป็นเจ้าของ เป็นต้น

 การถอืเอา (สิง่ของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้) 

ด้วยจติคดิลกั มาจากศพัท์ว่า อาทานะ 

 ในค�าว่า อทินนาทานา (อทินฺน + 

อาทาน) หมายความว่าถือเอาทรพัย์ซึง่

เป็นของผู้อื่นไปจากความครอบครอง

ของเขาด้วยเจตนาทจุริต คอืด้วย เถยยฺ-

เจตนา (เจตนาลักขโมย) เรียกสั้น ๆ 

ว่าลัก

 การลักทุกอย่างที่ผิดศีลข้อที่ ๒ นี้ 

มโีทษน้อยและมากตามวตัถุท่ีลกั เจตนา
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ที่ลัก และกิริยาที่ประกอบโจรกรรม 

ถ้าวตัถุทีล่กัเล็กน้อย เจตนาอ่อน กริิยา

ที่ท�าการลักไม่ร้ายแรง ก็มีโทษน้อย  

ถ้าวัตถุที่ลักมาก เจตนาแรง กิริยา

ที่ท�าการลักร้ายแรง ก็มีโทษมากขึ้น 

คือเป็นบาปมากขึ้นตามส่วนกัน และ

จะลักเองหรอืสัง่ใช้ให้ผูอ่ื้นลกั เป็นการ

ลักอันผิดศีลข้อนี้เหมือนกัน

 ถ้าจะถามว่าอทินนาทานเป็นศีลข้อ

ที่ ๒ ใช่ไหม ตอบว่าไม่ใช่ เพราะ

อทนินาทาน แปลว่า การถอืเอาสิง่ของ 

ที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดลัก อทิน- 

นาทานจึงไม่ใช่ศีล แต่เป็นการท�าที ่

ผิดศีล ถ้าถามว่าอะไรเป็นศีลข้อที่ ๒ 

ตอบว่าเวรมณี คือความเว้นจากอทิน- 

นาทาน หรอืวริตัเิจตนางดเว้นนีแ้หละ

เป็นศีล ถ้าตัง้ใจไว้ว่าจะไม่ลกัของของใคร 

ด้วยรบัศีลไว้หรอืด้วยตัง้ใจเอาเอง กเ็ป็น

สมาทานวิรัติ ถ้าไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนไป

พบของของใครวางเผลอไว้ จะลักก็ได้ 

แต่กเ็กดิตัง้ใจขึน้เดีย๋วนัน้ว่าไม่ลกั เป็น

สัมปัตตวิรัติ ถ้าเว้นได้เป็นปกติวิสัย 

ไม่มีเกิดความคิดจะลักขึ้นเลยทุกสิ่ง 

ทกุโอกาส กเ็ป็นสมจุเฉทวริตั ิเช่นเดยีว

กับที่ได้แสดงแล้วในศีลข้อที่ ๑ 

 การล่วงศลีข้อนีม้ขีึน้ในเมือ่ของทีจ่ะ

ลกัเป็นของทีม่เีจ้าของหวงแหน ตนกร็ู้

อยู่ว่าเป็นของที่มีเจ้าของหวงแหน มี

เจตนาลัก ท�าการลักเองหรือสั่งใช้ให้

คนอืน่ลกั และได้ของนัน้มา ใครมอืไว

ใจเรว็ประพฤตผิดิศลีข้อนี ้เม่ือต้ังใจงด

เว้นขึ้นใหม่เมื่อใด ก็เกิดเป็นศีลขึ้นอีก

เมื่อนั้น เพราะศีลมีขึ้นด้วยวิรัติเจตนา 

ดังแสดงแล้วในกัณฑ์ก่อน

 อนึง่ ควรเว้นจากลกัทรพัย์โดยอ้อม 

คอืไม่ใช่โจรกรรมหรอือทนินาทานโดย 

ตรง แต่ว่าอนุโลมโจรกรรม เช่น

 สมโจร คือ เป็นโจรรับซื้อของโจร

ของขโมย

 ปอกลอก คอื คบคนด้วยอาการไม่

ซือ่สตัย์ มุง่หมายจะเอาทรพัย์ถ่ายเดียว 

หาวิธีให้เขาจ่ายทรัพย์ให้ บางทีจนถึง

เขาต้องสิ้นตัว ต้องตกยาก

 รบัสนิบน คอื ถอืเอาทรพัย์ทีเ่ขาให้ 

เพื่อช่วยท�าธุระให้แก่เขาในทางที่ผิด

 อีกอย่างหนึ่ง ควรเว้นจากการท�า

ทรัพย์ของผู้อื่นให้สูญท่ีตนจะต้องรับ 

ใช้ อนันบัว่าเป็นฉายาโจรกรรม ฉายา

แปลว่าเงา ฉายาโจรกรรมก็ได้แก่เงา

ของโจรกรรม คือใกล้จะเป็นโจรกรรม

ทีเดียว เช่น

 ผลาญ คือ ท�าอันตรายแก่ทรัพย์

ของผู้อื่นด้วยโทสะพยาบาท เช่น ผูก

โกรธเขาจึงลอบฟันต้นผลไม้ของเขา 

ลอบท�าของอะไรของเขาให้เสีย

 หยิบฉวย คือ ถือเอาทรัพย์ของ 

ผูอ่ื้นด้วยความมกัง่าย เช่น บตุรหลาน

ผู้ประพฤติมักง่ายไม่บอกขออนุญาต

ก่อน หยิบฉวยสิ่งของมารดาบิดาปู่ย่า
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ตายายไปใช้ ด้วยถอืว่าเป็นของมารดา

บิดาและญาติ มิตรสหายหยิบฉวย

สิง่ของของมติรไปใช้ไม่บอกให้เจ้าของรู้

 อันคนที่คุ้นเคยไว้วางใจ เช่น เป็น

ญาติกันเป็นมิตรสหายกัน เรียกว่า 

คนวิสาสะกัน ค�าว่า วิสาสะ แปลว่า

คุ้นเคยกัน ไว้วางใจกัน คนที่มีวิสาสะ

กนัน้ีอาจ ถอืวสิาสะ คอืถือเอาสิง่ของ

ของกนัไปใช้ มไิด้บอกให้เจ้าของรูก่้อน 

แต่การถือวิสาสะนี้มีโทษถ้าถือไม่ถูก

ลกัษณะ เมือ่ถอืให้ถกูต้องตามลกัษณะ

ของการถือวสิาสะจงึจะไม่มโีทษ ลกัษณะ

ของการถือวิสาสะที่ถูกต้อง คือ

 เจ้าของเป็นผู้สนิทกับตน เมื่อถือ

วิสาสะแล้วจะไม่มีใครสนเท่ห์

 เจ้าของได้สัง่อนญุาตไว้ หรอืเป็นสิง่

ที่เขาไม่หวง หรือพอให้แก่ตนได้

 เมือ่ถือเอาแล้ว เขารูเ้ข้า เขาจะพอใจ 

หรือไม่ว่าอะไร

 การถอืวสิาสะไม่ถกูลกัษณะ มโีทษ

ท�าความไม่พอใจแก่เจ้าของ ท�าให้เขา

สิ้นรักสิ้นไว้วางใจในตนและท�าให้เป็น

สิง่ท่ีสงสยัของคนอ่ืน ว่าตนเป็นโจรเป็น

ขโมย ฉะนั้น ยิ่งคุ้นเคยกันมากก็ควร

จะยิง่ระวงั เพือ่มใิห้เกดิความประมาท 

ถือเสียว่าคุ้นเคยกันพาให้ประพฤติผิด

ต่อกนั เช่น ถอืวิสาสะกนัอย่างมักง่าย 

เมื่อเป็นเช่นนี้ความคุ้นเคยก็จะกลาย

เป็นเหตุก่อความกินแหนงแตกร้าว  

ถ้าไม่คุ้นเคยกันยังดีกว่า

 หลักแห่งการบัญญัติศีลข้อที่ ๒ 

พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติศีลข้อนี้ต่อ

จากข้อท่ี ๑ พิจารณาดูเห็นว่าทรง

บัญญัติขึ้นด้วยอาศัยหลักยุติธรรม 

และเมตตากรุณาเช่นเดียวกัน เพราะ

ทุก ๆ คนต่างต้องมีทรัพย์ไว้ส�าหรับ

บรโิภคใช้สอย และไม่ปรารถนาให้ใคร

ลักขโมยช่วงชิงไป บางคนต่อสู้เพื่อ

ป้องกนัทรพัย์จนถึงต้องบาดเจบ็ล้มตาย 

เมื่อตนไม่ชอบให้ใครมาลักทรัพย์ของ

ตน ก็ไม่ควรลกัทรพัย์ของคนอืน่ ฉะนัน้ 

การไม่ลักทรัพย์ของกัน จึงเป็นการ

ละเว้นที่ยุติธรรมในทรัพย์ เพราะเป็น 

การละเว้นความล�าเอยีงเหน็แก่ตัวเสยีได้ 

ด้วยนกึเหน็ใจคนอืน่ทีม่คีวามหวงแหน

รกัษาทรพัย์เหมือนกบัตน และคนเราจะ

อยูด้่วยกนัเป็นสขุกเ็พราะไม่เบยีดเบยีน

ในทางต่าง ๆ ในทางหนึง่คอืไม่เบียดเบียน

ทรพัย์ของกนั ละเว้นจากการเบยีดเบยีน

กันได้ก็ด้วยปลูกเมตตากรุณาในกัน 

คอยยับยัง้หกัห้ามใจทีอ่ยากได้หรอืโกรธ

เกลยีด เมือ่มเีมตตาหวงัด ีมกีรณุาหวงั

ช่วยกนัอย่างจรงิใจแล้ว กจ็ะไม่คดิขโมย

ของกัน 

 ฉะนั้น ศีลข้อนี้จึงเป็นศีลโดยปกติ

ของคนทีม่เีมตตากรณุาต่อกนั ไม่ต้อง

ไปรับมาจากท่ีไหนเลย แต่เกิดจากใจ

เมตตากรุณาเอง ดังเช่นมารดาบิดา

และผูท้ีม่เีมตตาทัง้หลายไม่ได้ไปรบัศลี
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จากที่ไหน แต่ก็มีในบุตรธิดาและในผู้

ทีต่นเมตตา ไม่มคิีดเลยทีจ่ะเบยีดเบียน

ทรพัย์ของบตุรธดิาและในผูท้ีต่นเมตตา 

มแีต่คดิให้ อาศยัหลักเมตตากรณุาดงั

กล่าว พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลข้อนี้ 

และด้วยศีลข้อน้ีเป็นอันรับรองความมี

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของเจ้าของทรัพย์

ทุกคน 

 มบีางคนกล่าวอ้างว่าพระพทุธศาสนา

สอนไม่ให้ยึดถือทรัพย์ ถ้ามีก็ให้รวม

เป็นกองกลางคือเป็นของสงฆ์ ค�าอ้าง

น้ีผิดหลักศีลข้อนี้ เป็นอันทรงรับรอง

ความมีทรัพย์ยึดครองอยู่ จึงห้ามมิให้

ลักทรัพย์ของกัน และทรงสอนให้

ประกอบอาชีพแสวงหาทรัพย์ในทาง 

ทีช่อบ เมือ่ได้มากใ็ห้รกัษาไว้ให้ด ีและ

ใช้จ่ายให้พอสมควรแก่ก�าลัง ส่วนของ

สงฆ์นั้นเกี่ยวแก่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อมี

วดัข้ึนกต้็องมีของกลางส�าหรบัวดั เรยีก

ว่าเป็นของสงฆ์ส�าหรบัวดัเป็นวดั ๆ ไป 

 เช่นเดียวกับในฝ่ายอาณาจักรก็มี 

ของหลวง ขององค์การ ของสมาคม

น้ัน ๆ พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติ

ให้ต้องรวมของบุคคลเข้าเป็นของสงฆ์ 

และในค�าสอนที่ให้สละบริจาค ก็สอน

ให้รู้จักเลือกให้ มิได้สอนให้สละเรื่อย

ไป แต่เมื่อจะออกบวชต้องสละสมบัติ

ฆราวาสอยู่เอง และต้องปฏิบัติตาม 

พระธรรมวินัยของผู้บวช เป็นคฤหัสถ์

กค็วรปฏบิติัตามฆราวาสธรรม (ธรรม

ของคฤหัสถ์) เป็นพระจะปฏิบัติอย่าง

ชาวบ้านหรือชาวบ้านจะปฏิบัติอย่าง

พระหาได้ไม่ ในธรรมข้อเดียวกันบาง

ข้อก็มีวิธีปฏิบัติต่างกัน เช่น สัมมา-

อาชีวะ เป็นพระเที่ยวบิณฑบาตเป็น

สมัมาอาชวีะ ไปประกอบการค้าไม่เป็น

สัมมาอาชีวะ เป็นคฤหัสถ์ ประกอบ

การค้าในทางชอบเป็นสัมมาอาชีวะ  

แต่จะเท่ียวบณิฑบาตไม่ได้ ฉะนัน้ การ

อ้างเอาพระพุทธศาสนาต่าง ๆ นั้น 

บางทเีป็นการอ้างเอาประโยชน์อย่างใด

อย่างหนึ่ง นอกพระพุทธศาสนา

 ศีลข้อที่ ๓ กาเมสุ มิจฺฉาจารา 

เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม 

ศีลข้อนี้บัญญัติห้ามมิให้ประพฤติผิด 

ในกาม แต่ไม่ห้ามประพฤตชิอบในกาม 

ค�าว่าในกามนัน้หมายถึง ในเรือ่งเกีย่ว

กับความใคร่ระหว่างชายกับหญิง ที่

เรียกในบัดนี้ว่าความรักเกี่ยวกับเพศ 

ทุก ๆ คนเม่ือเป็นเด็กพอใจในการ 

เล่นต่าง ๆ อย่างเด็ก แต่เมื่อร่างกาย

เติบโตขึ้น ก็เกิดมีความรู้สึกเป็นอย่าง

ชายหญงิแรกรุน่หนุม่สาว และโดยปกติ

ก็มีคู่เป็นสามีภริยาเกิดบุตรหลานสืบ

ตระกลูกนัต่อ ๆ มาและจกัสบืกนัต่อ ๆ 

ไป เชือ้สายของมนษุย์และสตัวโลกทกุ

ชนดิจงึไม่สิน้สูญ แต่ในการครองคูข่อง

คนนั้นยังต้องการเหตุอุปถัมภ์ต่าง ๆ  
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ทั้งภายในท้ังภายนอก เพ่ือให้อยู่ด้วย

กันยั่งยืนตลอด และมีความสุขความ

เจริญ จะเกิดผลเป็นไปดังกล่าวได้ก็

ต้องมีการปฏิบัติในเรื่องน้ีในทางชอบ 

ในเมื่อถึงวัยถึงเวลาอันสมควร เมื่อไป

ประพฤติยุ่งเกี่ยวก่อนถึงวัยถึงเวลาอัน

สมควรก็ดี ประพฤติในทางที่ผิดก็ดี 

หรือเมื่อมีคู่ครองแต่งงานแต่งการแล้ว

ยงัประพฤตินอกใจกันอยู่ก็ด ีรวมเรียก

ว่าประพฤติผิดในกามอย่างกว้าง ๆ 

 ประพฤติยุ่งเกี่ยวก่อนถึงวัยถึงเวลา

อันสมควรน้ัน เช่น ในเวลาเล่าเรียน

ศกึษา ซึง่เป็นเวลาหาวชิาความรูใ้ส่ตน 

ไม่ใช่เป็นเวลาหาคูค่รอง ถ้าจะต้องการ

มคีวามรกักต้็องทุม่เทความรกัไปในการ

ศึกษาเล่าเรียน คือให้รักเรียน แต่ถ้า

ปล่อยใจปล่อยกายเคลบิเคลิม้หลงใหล

ไปในเรื่องเพศ ก็เรียกว่าประพฤติผิด 

จะประพฤติผิดน้อยหรือมากเพียงไร 

ก็สุดแต่จะปล่อยใจปล่อยกายให้ผิดไป

เท่าไร ความประพฤติยุ่งเกี่ยวก่อนถึง

วยัเวลาอนัสมควรเช่นนี ้โดยปกตเิกีย่ว

แก่เยาวชน มีโทษท�าให้เรียนไม่ส�าเร็จ

หรอืเสยีหายไปมใิช่น้อย และเป็นจารกึ

เศร้าหมองติดอยู่กับตนเอง เยาวชน

ทั่วไปจึงสมควรงดเว้นและป้องกันตน 

มิให้ท�าผิดไปในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น

 อน่ึง ประพฤติในทางที่ผิดนั้น คือ

เมือ่ไม่ถึงเวลาอันสมควร แต่ประพฤติ

ในทางลักลอบ หรือละเมิดล่วงล�้าใน

เขตทีไ่ม่ควรละเมดิ คอืถ้าเป็นฝ่ายชาย

ละเมดิในภรรยาท่าน (เขา) หรอืหญงิ

ผู ้อยู ่ในพิทักษ์รักษาของท่าน หรือ 

ในหญิงที่จารีตห้าม เช่น หญิงที่เป็น 

เทอืกเถาของตนดงัทีร่ะบไุว้ในกฎหมาย  

ซึง่รวมเรียกว่าหญงิซึง่อยูใ่นพทิกัษ์รกัษา

ของตระกลู หรอืในหญงิผูอ้ยู่ใต้บญัญติั

ในพระพทุธศาสนา ซึง่รวมเรยีกว่าหญงิ

ซึ่งอยู่ในพิทักษ์รักษาของธรรมเนียม 

หรือในหญิงท่ีกฎหมายบ้านเมืองห้าม 

ถ้าเป็นหญิงประพฤติละเมิดหรือร่วม

ประพฤตลิะเมดิในชายทีไ่ม่ควรกล�า้กราย 

เช่น ผู้อยู่ภายใต้บัญญัติห้าม เป็นต้น 

หญิงหรือชายผู้ประพฤติละเมิดล่วงล�้า

ในเขตที่ไม่ควรละเมิดล่วงล�้าดังกล่าว 

เรียกว่าประพฤติผิดในกาม 

 เขตที่ไม่ควรละเมิดอันเป็นเหตุให้

บังเกิดความประพฤติผิดเช่นนี้ ถึงไม่

จ�าแนกไว้ก็เป็นที่เข้าใจกันได้ เพราะ

รวมลงว่าเป็นเขตท่ีหวงห้าม คือนอก 

จากเจ้าตัวท้ังสองแล้ว ยังมีบุคคลท่ี 

สามรักษาหวงห้าม หรือเจ้าตัวนั่นเอง

อยู่ใต้ธรรมเนียมหรือบัญญัติที่ห้ามไว้ 

ฉะนั้น ต้องมีการลักลอบเหมือนอย่าง

ทรัพย์ที่มีเจ้าของหวงต้องลักขโมยจึง 

จะได้ แม้แมวเมื่อเข้าไปลักปลาย่างใน

ครวักแ็สดงว่ารูต้วัว่าเป็นแมวขโมย จงึ

ลอบเข้าไปและลอบวิ่งออกหรือเมื่อมี

คนเห็นก็รีบวิ่งหนีออกไปโดยเร็ว และ

เบญจศีล



764

ถ้าการประพฤตผิดิน้ันเป็นการใช้ก�าลัง

บงัคบั กย่ิ็งเป็นการประพฤตผิดิโดยแท้

 อนึง่ แม้ผูม้คีูค่รองแต่งงานแต่งการ

แล้วยังประพฤตินอกจิตนอกใจกันอยู ่

ก็เป็นประพฤติผิดในกาม เพราะเป็น

ความประพฤติผิดในกันและกัน และ

ยงัเป็นการประพฤตผิดิในเมือ่ไปละเมดิ

ในภรรยาท่านดังกล่าวแล้ว

 ลักษณะส�าหรับก�าหนดว่าเป็นการ

ประพฤติผิดในกาม ซึ่งเป็นการผิดศีล

น้ัน คือเป็นวัตถุหรือเป็นเขตที่ไม่ควร

ละเมิดล่วงล�้ากล�้ากราย ไม่ควรได้ไม่

ควรถึง มีจิตประสงค์จ�านงจะได้วัตถุ

หรอืเขตน้ัน ปฏิบัติส�าเรจ็ได้ดงัประสงค์ 

ความประพฤติผิดดังกล่าวนี้มีโทษเบา 

ปานกลาง และหนัก ตามระดับแห่ง

เขตทีล่ะเมดิกบัทัง้เจตนาและการกระท�า 

ดังมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทุกกาลสมัย 

ความงดเว้นจากประพฤติผิดในกาม 

ดังกล่าวได้เป็นศีล งดเว้นได้ด้วยตั้งใจ

ถือศีลเป็นสมาทานวิรัติ ไม่ได้ตั้งใจงด

เว้นก่อน พบโอกาสที่จะประพฤติผิด

ได้แต่งดเว้นได้เป็นสมัปัตตวรัิต ิงดเว้น

ได้เป็นปกตนิสิยัทเีดยีวจดัเป็นสมุจเฉท-

วริตั ิเทยีบอย่างวริตัริะหว่างมารดาบดิา

กับบุตรธิดาทั่วไป 

 หลักแห่งการบัญญัติศีลข้อที่ ๓ 

พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัศีิลข้อท่ี ๑ เพือ่

ป้องกันชีวิต ข้อท่ี ๒ ป้องกันทรัพย์

สมบัติท่ีจะต้องใช้ด�ารงชีวิต และข้อท่ี 

๓ นีเ้พือ่ความสงบสุขในครอบครวั ด้วย

อาศัยหลักยุติธรรมและเมตตากรุณา

เช่นเดียวกัน 

 อาศยัหลกัยตุธิรรมนัน้คือ เมือ่ตนเอง

มีความรักและหวงแหนในส่ิงซึ่งเป็นท่ี 

รักของตนฉันใด คนอื่นก็มีความรู้สึก

ฉนันัน้เหมอืนกนั ฉะนัน้ เมือ่ไม่ปรารถนา

ให้ใครมาละเมิดล่วงล�้าในสิ่งที่รักที่

หวงแหนของตน ก็ไม่ควรละเมิดล่วง

ล�้าในของของคนอื่น เหมือนอย่างทุก

คนก็ย่อมมีญาติพี่น้องต่างเพศของตน 

และไม่ปรารถนาให้ใครมาประพฤติ

ละเมดิล่วงล�า้ เมือ่เป็นเช่นนีไ้ฉนจงึจัก

ไปประพฤติอย่างที่ตนไม่ชอบในญาต ิ

พีน้่องของคนอืน่ ฉะนัน้ เมือ่พจิารณา

โดยยตุธิรรมแล้วจงึไม่ควรประพฤตผิดิ

ในเรื่องนี้ในทางใดทางหนึ่งเลยทีเดียว 

 อาศยัหลกัเมตตากรณุานัน้ คอืเมือ่

มีเมตตากรุณาต่อกันโดยจริงใจแล้ว 

กไ็ม่ประพฤตผิดิต่อกนัเลย เพราะการ

ประพฤตผิดิเช่นนัน้เป็นการท�าลายด้วย

อ�านาจความใคร่ความปรารถนา มิใช่

วสัิยของคนทีม่เีมตตากรณุากนัจะท�าได้ 

ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลข้อนี้ 

การปฏิบัติตามศีลข้อนี้จะส�าเร็จได้ดี 

กต้็องมีธรรมท่ีคู่กนั คือความส�ารวมใน

กาม 
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 ศลีข้อที ่๔ มสุาวาทา เวรมณ ีเว้น

จากกล่าวเท็จ เท็จหรอืมุสา คอืไม่เป็น

ความจริง กล่าวเทจ็กค็อืพดูไม่จรงิ หรอื

พดูปด เพือ่ให้ผูอ้ืน่เข้าใจผดิ เช่น ไม่รู้

ไม่เห็นพดูว่ารูว่้าเหน็ ไม่ได้ท�าพูดว่าท�า 

หรอืได้รูเ้หน็ได้ท�าพดูปฏเิสธเสยี ไม่ใช่

แต่พูดด้วยปากเท่านั้น เขียนหนังสือ

เทจ็ปดเขา หรอืแสดงอาการให้เขาเข้าใจ

ผดิ เช่น เม่ือเขาถามว่าเหน็สิง่นัน้สิง่นี้

ไหม ความจรงิกเ็หน็ แต่สัน่ศีรษะเพือ่

ให้เข้าใจว่าไม่เห็น เรียกว่ากล่าวเท็จ 

หรือมุสาวาทเหมือนกัน การแสดง 

ความเท็จน้ันมักใช้กันเป็นส่วนมาก  

จงึเรียกว่ามสุาวาท แต่กห็มายถึงทกุ ๆ 

วธิทีีท่�าให้คนอ่ืนเข้าใจผดิจากความจรงิ 

เช่นที่เรียกว่า

 ปด ได้แก่ มุสาจัง ๆ เพื่อให้แตก

กนั เพือ่หลอก เพ่ือยอยก เพือ่ประจบ

สอพลอ เป็นต้น

 ทนสบถสาบาน เพื่อให้เขาเชื่อใน

ค�าเท็จ ท�ามารยา เช่น ไม่เป็นอะไร

แกล้งท�าเป็นไข้ ท�าเลศนยั เช่น ท�ากล

อุบายลวงหลอกหรือล่อให้เขาตายใจ 

ให้เชื่อผิด ๆ หรือท�าแย้มพรายให้เขา

คิดต่อไปผิด ๆ 

 เสริมความ คอื ขยายให้มากไปกว่า

ความเป็นจริง เช่น คนที่ ๑ พูดเพียง

ว่าไปเยี่ยมเพื่อนป่วย คนที่ ๒ พูดต่อ

ไปว่าเพื่อนคนนั้นป่วยมาก คนท่ี ๓ 

พดูต่อไปอกีว่าเพ่ือนคนนัน้ป่วยอาการ

ร่อแร่

 อ�าความ คือพูดไม่หมด เว้นความ

บางตอนไว้เสียเพื่อปกปิด เช่น กลับ

บ้านผิดเวลา ผู้ปกครองถามว่าไปไหน

มา กต็อบว่าไปบ้านเพือ่น ไปบ้านเพือ่น

จริงเหมือนกัน แต่ก็ได้พากันไปเที่ยว 

ที่อื่น ๆ อีกด้วย

 มุสาวาททุกวิธีเช่นท่ีกล่าวนี้มีโทษ

น้อย ปานกลาง หรือมากตามระดับแห่ง

เรื่องที่มุสาจะก่อให้เกิดขึ้นได้เพียงไร 

และเจตนา (ความจงใจ) แรงเท่าไร กิรยิา

ที่ประกอบมุสาวาทใช้ความพยายาม

เท่าไร เวรมณี คือความเว้นจากมุสา

ทกุอย่างเป็นศลีข้อที ่๔ นี ้ถ้าเว้นด้วย

ต้ังใจรบัศีลไว้ก่อนเป็นสมาทานวรัิติ ถ้า

เว้นด้วยต้ังใจขึ้นเดี๋ยวนั้นเองในขณะท่ี

พบโอกาสจะพูดเท็จได้เป็นสมัปัตตวรัิติ 

ถ้าเว้นได้จนเป็นปกตนิสัิยจรงิ ๆ กเ็ป็น

สมุจเฉทวิรัติ 

 เมือ่รบัศลีข้อนีไ้ว้แล้ว ท�าอย่างไรศลี

จงึจะขาด ให้ก�าหนดมองดลูกัษณะดงันี้ 

คอื จติคดิจะพดูให้ผดิไปจากความจรงิ

ทัง้รูอ้ยู ่มคีวามพยายามเกดิจากจตินัน้ 

และคนอื่นรู้เข้าใจความ เช่น พูดกัน

ด้วยภาษาไทยแก่คนทีรู่ภ้าษาไทย เขา

ฟังออกว่าพูดว่าอย่างไร หรือใช้กิริยา

สั่นศีรษะ เขาเห็นแล้วเข้าใจความ

ประสงค์ว่าปฏิเสธ ใช้กิริยาพยักหน้า 
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เขากเ็ข้าใจว่ารบัรอง ถ้าคนอ่ืนไม่รูเ้ข้าใจ

ความ เหมือนอย่างพูดปดด้วยภาษา

ไทยแก่คนที่ไม่รู้ภาษาไทย เขาฟังไม่รู้

ว่าอะไร ศีลก็ยังไม่ขาด

 หลักแห่งการบัญญัติศีลข้อที่ ๔ 

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๔ 

อาศัยหลักยุติธรรมและเมตตากรุณา 

เช่นเดียวกับข้ออื่น ๆ คือทุก ๆ คน

ปรารถนาจะได้รบัความจรงิ ไม่ต้องการ

ถูกหลอกลวงด้วยความเท็จ จึงไม่ควร

จะกล่าวเท็จหลอกลวงคนอื่นให้เข้าใจ

ผิด เมื่อพูดอย่างยุติธรรม ไม่ล�าเอียง

ไปทางตนและทางผูอ่ื้น ก็ต้องพูดอย่าง

นี้ แต่เมื่อพูดอย่างล�าเอียงเข้ากับตน  

กต้็องพูดอกีอย่างหนึง่ว่าหลอกลวงเขา

ได้เป็นดี แต่ถูกเขาหลอกลวงไม่ดี 

 อนึ่ง ทุก ๆ คนถ้ารักเมตตากรุณา

กันก็หลอกกันไม่ลง แต่ทุก ๆ คน 

ก็ควรจะรักเมตตากรุณาปรารถนาสุข

ต่อกนั กรณุาปรารถนาจะช่วยกนัจาก

ความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ มิใช่หรือ 

ตวัเราเองก็ปรารถนาให้คนอืน่ให้ความ

ปรารถนาดีด้วยเมตตา ไม่ต้องการให้

ใครมุง่ร้าย ปรารถนาให้คนอืน่ให้ความ

ช่วยเหลือเม่ือทุกข์ ไม่ต้องการให้ใคร

ก่อทุกข์เพ่ิมทุกข์ให้มิใช่หรือ จึงไม่

เป็นการสมควรหรือท่ีจะท�าจิตใจให้มี

เมตตากรณุาแก่คนอ่ืน เหมือนอย่างท่ี

ตนต้องการให้คนอื่นมีแก่ตน และคน

ที่มีจิตเมตตากรุณาต่อกันจะพูดมุสา

หลอกท�าลายกันได้หรือ นอกจากจะ

พูดความจริงที่ควรพูดแก่กัน 

 พระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาเที่ยง

ธรรมในสรรพสัตว์ จึงทรงบัญญัติศีล

ข้อนี้เพื่อให้เว้นจากมุสาวาท ผู้ท่ีตั้งใจ

รักษาวาจาตามศีลข้อนี้ควรเว้นจาก 

มุสาวาทโดยตรงดังเช่นที่กล่าวแล้ว  

ควรเว้นจากมสุาวาทโดยอ้อมด้วย เช่น 

พูดส่อเสียด พูดเสียดแทง ประชด 

หรือด่า พูดสับปลับเหลวไหล เมื่อท�า

สัญญากันไว้แล้วก็รักษาสัญญา ไม่

บิดพลิ้วท�าให้ผิดสัญญา เมื่อให้สัตย์ 

แก่กนัไว้แล้วกร็กัษาสตัย์ ไม่กลบัสตัย์

หรือเสียสัตย์ เมื่อรับค�าแล้วไม่คืนค�า 

รวมความว่าให้รักษาสัจจวาจา คือให้

พูดจริงและให้ท�าจริงดังพูด 

 การพดูจรงินัน้ง่ายกว่าพูดเทจ็ เพราะ

ไม่ต้องคิดประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงเรื่อง 

พูดตรงไปตามเรื่องเท่านั้น แต่การพูด

เทจ็ต้องคดิประดษิฐ์เปลีย่นแปลง ยาก

ที่จะโกหกได้สนิท มักมีพิรุธให้จับได ้

ไม่เร็วก็ช้า แต่การท�าจริงดังพูดอาจ 

ยากส�าหรบัคนทีช่อบพูดอะไรพล่อย ๆ 

แต่ไม่ยากส�าหรับคนท่ีตริตรองแล้วจึง

พดู ใครกต็ามจะรักษาสัจจวาจาได้ต้อง

มีธรรมที่คู่กันกับศีลข้อนี้ในจิตใจ คือ

ความมีสัตย์
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 ศลีข้อท่ี ๕ สรุาเมรยมชชฺปมาทฏฺ-

านา เวรมณี เว้นจากการดื่มน�้าเมา 

คอืสรุาและเมรยัอนัเป็นทีต้ั่งแห่งความ

ประมาท น�้าเมาเป็นของดอง เช่น 

น�า้ตาลเมาต่าง ๆ ชือ่ เมรยั เมรยันัน้

กลัน่อกีชัน้หนึง่ เพือ่ให้เข้มข้นขึน้ เช่น

เหล้าต่าง ๆ ชือ่ สรุา สรุาเมรัยน้ี เป็น

ของท�าให้ผู้ด่ืมแล้วเมาเสียสติอารมณ์ 

แปรปกติของคนท่ีเป็นคนดีให้ชั่วไปได้ 

จนถึงกิริยาอาการทีไ่ม่ด ีซึง่ในเวลาปกติ

ท�าไม่ได้ แต่คร้ันเมาแล้วก็ท�าแทบจะ

ทกุอย่าง น�า้เมาจงึได้ช่ือว่าเป็นท่ีต้ังแห่ง

ความประมาท ความเว้นจากดืม่น�า้เมา

เรียกว่าเวรมณี หรือวิรัติเป็นตัวศีลใน

ข้อน้ี วรัิตมีิ ๓ เหมือนกบัข้ออ่ืน ๆ คอื

เว้นด้วยตั้งใจว่าจะเว้นมาก่อน ด้วยวิธี

รบัศลี หรือคดิตัง้ใจด้วยตนเอง เรยีกว่า

สมาทานวิรัติ (เว้นด้วยการสมาทาน) 

ไม่ได้ตัง้ใจว่าจะเว้นมาก่อน เมือ่ไปพบ

น�้าเมาที่อาจจะดื่มได้ แต่งดได้ ไม่ดื่ม

เรียกว่าสัมปัตตวิรัติ (เว้นจากวัตถุอัน

ถึงเข้า) ถ้าเว้นได้เด็ดขาดจริง ๆ จัด

เป็นสมุจเฉทวิรัติ (เว้นด้วยตัดขาด) 

วิรัติข้อใดข้อหนึ่งมีข้ึนเมื่อใด ศีลก็มี 

ข้ึนเมื่อน้ัน วิรัติขาดเม่ือใด ศีลก็ขาด

เมื่อนั้น ลักษณะส�าหรับตัดสินว่าศีล

ขาดนัน้ คือ ๑. เป็นน�า้เมามีสรุาเป็นต้น 

๒. จิตใคร่จะดื่ม ๓. พยายามคือท�า 

การด่ืม ๔. ดื่มน�้าเมานั้นให้ไหลล่วง 

ล�าคอเข้าไป

 อนึ่ง ห้ามน�้าเมาเพราะเป็นของท�า 

ให้เมา ประมาท จึงห้ามตลอดถึงของ

ท�าให้เมา เช่นเดียวกันชนิดอื่น มีฝิ่น 

กัญชา เป็นต้นด้วย

 หลักแห่งการบัญญัติศีลข้อที่ ๕ 

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๕ นี้

โดยตรงเพื่อมิให้มัวเมาประมาทเป็น

หลัก คนเราที่เป็นคนธรรมดาสามัญ 

โดยปกติก็ประมาทกันอยู่แล้ว เพราะ

มักขาดสติมากบ้าง น้อยบ้าง ต้อง

ระมดัระวังกนัอยูเ่สมอ จนถงึ มภีาษติ

เป็นต้นว่า ส่ีเท้ายังรูพ้ลาด นกัปราชญ์

ยังรู้พลั้ง ความผิดพลาดเป็นเรื่องของ

มนุษย์ คนท่ีไม่เคยท�าอะไรผิด คือ 

คนที่ไม่เคยท�าอะไรเลย ฉะนั้น เมื่อ

เพิ่มเติมน�้าเมาประมาทยิ่งขึ้น ก็ยิ่งท�า 

ให้ผดิมากขึน้ เพราะคนทีเ่มาประมาท 

เป็นคนขาดสติ (ความระลึกได้) ขาด

สัมปชัญญะ (ความรู้ตัว) อาจผิดศีล

ได้ทุกข้อ อาจท�าชั่วท�าผิดได้ทุกอย่าง 

และเมือ่ประมาทเสยีแล้วกเ็ป็นคนหลง

อย่างเต็มที่ ไม่รู้จักเหตุผลควรไม่ควร 

ไม่รู้จกัดช่ัีวผดิถกู จะพดูชีแ้จงอะไรกับ

คนก�าลังเมาหาได้ไม่ 

 คนเมาประมาทจงึเป็นผูท้ีค่วรเมตตา

กรุณาหรือควรสงสาร เหมือนคนตก

น�้าที่ทิ้งตัวเองลงไป ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ 

ใครช่วยก็ไม่ได้ หรือเหมือนคนดื่มยา

พษิฆ่าตนเอง ทัง้ทีไ่ม่เหน็ว่าเป็นยาพษิ 

เบญจศีล
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จึงดื่มอย่างสนุกสนานรื่นเริง ใครบอก

ว่ายาพิษก็ไม่เช่ือ แต่เห็นเหมือนน�้า

อมฤตของเทวดา เพราะดื่มแล้วท�าให้

อุกอาจ ให้ร่าเริง ไม่มีทุกข์ ไม่มีกลัว 

แต่หาจริงไม่ เพราะสิง่ทีท่�าให้ฤทธิส์รุา

ของคนเมาเสื่อมได้ดีนั้นคือความกลัว 

คนเมาอาละวาดเมือ่ประสบเหตทุีท่�าให้

เกดิรูส้กึกลัวขึน้ได้แล้ว ความเมากเ็สือ่ม 

เว้นแต่จะเมาจนสลบไสล ซึง่กห็มดฤทธิ์

ทีจ่ะอาละวาดอะไรได้ คนเมาอาละวาด

เมื่อไปท�าร้ายใครเข้ามักรู้จักหลบหนี 

เพราะเกิดรู้สึกกลัวผิดข้ึนแล้ว ความ

เมาจึงแพ้ความกลัว มิใช่ชนะความกลัว 

ที่ว่าท�าให้กล้านั้นไม่ใช่ความกล้า เป็น

ความเมาต่างหาก เหมือนอย่างท่ีพูด

กันว่า เห็นช้างเท่าหมู ก็เป็นเรื่องของ

ความเมาที่แก่กล้าอันจะพาให้พินาศ 

เว้นไว้แต่ช้างจะเล็กลงมาเท่าหมูได ้

จรงิ ๆ โดยมากความรูส้กึกลวัทีท่�าลาย

ฤทธิเ์มาให้เสือ่มมักมาช้าเกินไป เพราะ

มักมาในเมื่อคนเมาไปท�าผิดเสียแล้ว 

ต่างจากคนไม่เมาเพราะความรูส้กึกลัว

ผิดเกิดได้ง่ายกว่ามากนัก คนไม่เมา 

จึงรักษาตัวได้ดีกว่ามาก

 อกีอย่างหนึง่ ทีเ่รยีกศลีนัน้โดยตรง 

คือ ปกติกาย ปกติวาจา ปกติใจ คือ

ความท่ีมีกาย วาจา ใจ เป็นปกต ิได้แก่

เรียบร้อย ดีงาม เมื่อดื่มน�้าเมาเข้าไป

เมาประมาทขึ้นเมื่อใดก็เสียปกติกาย 

วาจา ใจเมือ่นัน้ เพราะน�า้เมาท�าให้กาย

ของคนเมา วาจาของคนเมา ใจของ 

คนเมา เสียปกติ ถึงจะยังมิได้ผิดศีล

ข้ออื่น ๆ แต่ศีลทางใจ คือความมีใจ

เป็นปกติเรียบร้อยก็เสียไป คนเมาที่

พดูว่าใจยังดไีม่เมานัน้ ถ้าเป็นความจรงิ

ก็ไม่ใช่คนเมา ถ้าเป็นคนเมา ค�าที่พูด

เช่นนั้นก็พูดไปตามความเมาเท่านั้น 
(ท.ห. ๑๐๑, ๑๐๔-๑๑๐, ๑๑๓-๑๑๖, ๑๑๙-๑๒๑, 

๑๒๕-๑๒๗, ๑๓๒-๑๓๓)

เบญจศีล

แบบฝึกสติ ดู สติ
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ปกติบารมี ดู บารมี 

ปกติภาพ ศีลคือปกติภาพ ความเป็นปกติ

ป

 ๒. สมาทานวิรัติ ความเว้นได้ด้วย 

ตั้งใจถือศีลไว้ 

 ๓. สมุจเฉทวิรัติ ความเว้นได้เด็ด 

ขาดทีเดียว 

 เมื่อใจมีวิรัติ ข้ึน ก็มีศีลข้ึนทันที  

ค�าว ่าใจมีวิรัติ มิได้หมายความว่า  

ต้องคิดว่าเราจะเว้น ๆ อยู่ทุกวินาที แต่

หมายความว่าคิดตั้งใจไว้ จะรับจาก

พระมาตัง้ใจไว้กไ็ด้ จะตัง้ใจด้วยตนเอง

ก็ได้ ในเวลาไหนก็ได้ เมื่อคิดตั้งใจไว้

แล้ว จะท�าพูดคิดอะไรที่ไม่ผิดข้อห้าม

ที่ให้เว้นนั้นแล้วก็ได้ทั้งนั้น และจะตื่น

อยู่หรือหลับไป ศีลก็มีอยู่ทุกเวลา 

 ส่วนท่ีว่าเป็นข้อห้ามท่ีผิดปกติวิสัย

นั้น เป็นการว่าที่ผิด เพราะศีลเป็น 

ข้อห้าม เพื่อรักษาปกติภาพของคน 

ดังกล่าวแล้ว จึงถูกต้องกับปกติวิสัย

อย่างทีส่ดุ ถ้าจะแย้งว่าคนสามญัทกุคน

ก็ต้องมีโลภ โกรธ หลงอยู่ด้วยกันจึง

ไม่อาจปฏิบัติได้ 

 ข้อแย้งนี้ถ้าคิดสักหน่อยก็จะเห็นว่า

แย้งไม่ถูก พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัศิลี

กเ็พือ่ให้คนสามญันีแ้หละรกัษา ถ้าไม่มี

คนสามัญดังกล่าวแล้วพระพุทธเจ้า  

ก็ไม่ต้องทรงบัญญัติศีลข้อไหน ๆ ขึ้น

เลย และเมื่อใครอยากได้ขึ้นมา โกรธ

ขึน้มา กท็�าร้ายเขา ลักของเขา เป็นต้น 

ของคน คือโดยปกติคนเราก็ไม่ได ้

ฆ่าใคร ไม่ลกัของใคร จนถงึดืม่น�า้เมา 

ก็ยังไม่เป็น ต่อเม่ือเกิดโลภอยากได้ 

ข้ึนมา บันดาลโทสะขึ้นมา มัวเมา

หลงใหลขึ้นมา จนถึงยั้งใจไว้ไม่อยู่จึง

ท�าลงไป บางอย่างก็ต้องหัด เหมือน

อย่างดื่มน�้าเมา เม่ือจิตใจยังเป็นปกติ

ดอียู ่ยงัไม่โลภโกรธหลง หรอืเม่ือโลภ

โกรธหลงสงบลงแล้ว ก็ไม่มีใครท�าลง

ไปได้ ฉะนั้น ศีลจึงเป็นตัวปกติภาพ

ของคนโดยแท้ แต่คนโดยมากมัก 

ควบคุมตนเองไว้ไม่ได้ ย้ังใจไว้ไม่อยู ่

จึงรักษาปกติภาพของตนไว ้ไม ่ได ้ 

พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีล เป็น

ขอบเขตของความประพฤติไว้ เพื่อ 

ช่วยให้คนรักษาปกติภาพของตนไว้ 

นั้นเอง ส่วนท่ีต้องรับจากพระน้ัน ก็

เป็นเพียงวิธีชักน�าอย่างหนึ่ง เพราะ

โดยตรงศีลนัน้ต้องรับจากใจของตนเอง 

คือ ใจของตนเอง ต้องเกิดวิรัติทั้ง ๓ 

ข้อใดข้อหนึง่ขึน้ จงึจะเกดิเป็นศลี เพือ่

ทบทวนความจ�า จะน�าวิรัติทั้ง ๓ มา 

กล่าวไว้อีกครั้งหนึ่ง คือ 

 ๑. สมัปัตตวริตั ิความเว้นได้ในทนัที

ที่เผชิญหน้ากับวัตถุ 
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จะอยูก่นัได้อย่างไร ฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

จึงทรงบัญญัติศีลขึ้นไว้ควบคุมความ

ประพฤติของตน ให้อยู่ในขอบเขตที่ดี 

มิให้เบียดเบียนกันให้เดือดร้อน เป็น 

การคุ้มครองปกติภาพของทุก ๆ คน 

เพื่อได้อยู่ด้วยกันเป็นปกติสุข เมื่อคน

รักษาศีลตลอดไปถึงสัตว์ดิรัจฉาน คือ

เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ตลอดถึง

ในสตัว์ดิรัจฉาน กช็ือ่ว่าได้แผ่ความปกติ

สุข ให้กว้างออกไปถึงในสัตว์ดิรัจฉาน

ทัว่ไปด้วย เรยีกว่าเป็นการให้อภยัทาน

แก่สัตว์ทั่วไป 

 มปัีญหาทีถ่กเถยีงกนัอยูม่ใิช่น้อยว่า 

พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ แต่

ท�าไม จงึไม่ทรงห้ามการบริโภคเนือ้สตัว์ 

เมื่อบริโภคเนื้อสัตว์ได้ก็ต้องมีการฆ่า

สัตว์ ไม่เป็นอันอ�านวยให้ฆ่าสัตว์โดย

อ้อมหรือ ในการเฉลยปัญหานี้ ควร

แสดงข้อท่ีเป็นมูลฐานก่อนว่า การท�า

อะไรแก่สัตว์ที่ตายแล้ว จะบริโภคก็ 

ตามจะน�าไปเผาไปฝังก็ตาม ไม่เป็น

ปาณาติบาตคือฆ่าสัตว์ เพราะไม่เป็น 

การท�าร้ายแก่ร่างท่ีปราศจากชีวิตแล้ว 

ไม่มีภาวะเป็นสัตว์มีชีวิตเหลืออยู่ 

 เมือ่ได้ความจรงิชดัเจนดงันีแ้ล้ว จงึ

มาถึงปัญหาว่า ถึงไม่เป็นปาณาติบาต 

แต่ก็ควรบริโภคหรือไม่ ปัญหาน้ีตอบ

ตามพระวนิยัว่า พระพทุธเจ้าทรงห้าม

มิให้ภิกษุบริโภคอุทิสสมังสะ แปลว่า 

เนือ้เจาะจง คอืเนือ้ท่ีเขาฆ่าเจาะจงเพือ่

ปรงุอาหารถวายพระภกิษุ เมือ่ภกิษไุด้

เห็น ได้ยิน หรือรังเกียจสงสัยว่าเป็น

เนื้อเช่นนั้น ห้ามมิให้ฉัน ทรงอนุญาต

ให้ฉันได้แต่ปวัตตมังสะ แปลว่าเนื้อที่

เป็นไปทัว่ไป คือเนือ้ทีเ่ขาท�าไว้ส�าหรับ

คนทั่วไปบริโภค ถึงภิกษุจะฉันหรือ 

ไม่ฉันเขาก็ท�าบริโภคกัน แม้เช่นนั้น 

ก็ทรงอนุญาตให้ฉันได้แต่เนื้อสุก ไม ่

ให้ฉันเนื้อดิบ เป็นอันห้ามตลอดถึง 

กะปิดบิ น�า้ปลาดบิ (ผูรู้พ้ระวนิยั เมือ่

จะใช้กะปิหรือ น�้าปลาดิบประกอบ

อาหารเพือ่พระภกิษุ จงึท�าให้สุกก่อน) 

และทรงห้ามมิให้ฉันเนื้อ ๑๐ จ�าพวก

ทีช่าวโลกเขารงัเกยีจกนั คอื เนือ้มนษุย์ 

เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้อสุนัข เนื้องู  

เนือ้สหีะ เนือ้เสอืโคร่ง เนือ้เสอืเหลอืง 

เนื้อหมี เนื้อเสือดาว การที่ทรงห้าม 

อทุสิสมงัสะ เป็นอนัตดัทางมใิห้อ�านวย

ปาณาติบาต 

 ถ้ามีปัญหาต่อไปว่า ถ้าห้ามปาณา- 

ติบาตไม่ส�าเร็จ จะบัญญัติศีลห้ามไว้

ท�าไม จะไม่เหมอืนบญัญตัห้ิามไว้เล่น ๆ 

และผู้รับก็รับกันเล่น ๆ ไปหรือ จะ

บัญญัติไว้อย่างในศาสนาอื่นคือห้าม 

บ้าง อนุญาตบ้าง เช่น ห้ามฆ่าคน 

อนญุาตให้ฆ่าสัตว์ดริจัฉานได้ ข้อนีต้อบ

ได้ง่ายว่า พระพุทธเจ้าทรงเปี่ยมด้วย

พระกรณุาในสตัวโลกเสมอกนั จะทรง

บัญญัติดังนั้นไม่ได้ นึกดูถึงคนเรา

ธรรมดาทุกคน เมื่อมีสัตว์เลี้ยงก็ฆ่า 

ปกติภาพ
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ไม่ได้ เพราะอ�านาจเมตตากรณุานัน่เอง 

ฉะนั้น เมื่อเมตตากรุณาแผ่ออกไปยัง

สัตว์ใด ๆ ก็ฆ่าสัตว์นั้น ๆ ไม่ได้ เมื่อ

แผ่ออกไปในสัตว์ทั้งปวงทั่วโลกก็ฆ่า 

ไม่ได้ทัว่โลก ไม่ต้องมใีครห้าม คนทีม่ี

เมตตา กรุณานั้นท�าไม่ได้เอง เหมือน

อย่างพ่อแม่ผูเ้ป่ียมด้วยเมตตากรณุาใน

ลูก ๆ ไม่อาจท�าร้ายลูกได้ ไม่มีใคร

ห้าม แต่ท�าไม่ได้เอง ซ�้าคอยป้องกัน

อันตรายมิให้เกิดแก่ลูกด้วยประการ 

ทั้งปวง 

 พระพทุธเจ้า ทรงมพีระเมตตากรณุา

ในสัตว์ท่ัวหน้า เสมอกนั เหมอืนอย่าง

พ่อแม่ของโลก จึงไม่ทรงเบียดเบียน 

แม้ด้วยความคิดแก่สตัวโลกไหน ๆ เลย 

และประทานความคุม้ครองท่ัวหน้าเสมอ

กันหมด ปราศจากอคติในทุก ๆ ชีวิต 

จึงไม่มีข้ออ้างเพื่อประโยชน์ตน อย่าง

เร่ืองหมาป่าอ้างเพื่อจะกินลูกแกะใน

นิทานอีสป อยู่ในพระพุทธศาสนาเลย 

 ส่วนท่ีว่าจะเป็นการบัญญตัไิว้เล่น ๆ 

เพราะห้ามไม่ส�าเรจ็นัน้ กไ็ม่เป็นดงันัน้ 

เพราะผู้ที่ถือศีลข้อนี้และข้ออื่น ๆ ทั้ง 

๕ ข้อหรอืยิง่กว่า ชัว่ระยะกาลบ้าง เป็น

นติย์บ้าง กม็อียู่มใิช่น้อย แม้ผูท้ีน่บัถอื

ลัทธิศาสนาอื่นบางลัทธิศาสนา ถือไม่

ฆ่าสัตว์ท้ังปวงก็มี ฉะน้ัน ถ้าไม่มีศีล

ข้อน้ีหรือมอีย่างยกเว้น ศีลในพระพทุธ-

ศาสนาก็จักขาดตกบกพร่อง แสดงว่า

ด้อยด้วยคณุธรรม และแม้มข้ีอยกเว้น

กย็ิง่ไม่จ�าเป็น เพราะไม่ยิง่ไปกว่ากฎหมาย

ของบ้านเมืองซึ่งบัญญัติในแบบยกเว้น

อยู่แล้ว ส่วนผู้ท่ีไม่ถือปฏิบัติก็ต้องมี

ตามกระแสโลกมิใช่เฉพาะศีลเท่านั้น 

แม้หลกัธรรมอืน่ ๆ กเ็ช่นเดยีวกนั มใิช่

เฉพาะพระพทุธศาสนาเท่านัน้ ศาสนา

อื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน มีคนปฏิบัติบ้าง 

ไม่ปฏิบัติบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้ จะหาว่า

มคีนปฏบิตัไิด้น้อยแล้ว เลกิเสยีหาควร

ไม่ เหมือนอย่างการตั้งโรงเรียนชั้นสูง

จนถงึมหาวิทยาลยั มชีัน้ของการศกึษา

ตลอดถงึปริญญา ต่าง ๆ จะหาว่ามคีน

เข้าเรียนส�าเร็จได้น้อยแล้วเลิกล้มเสีย

ก็หาควรไม่เช่นเดียวกัน เพราะคนที่

สามารถปฏบิติั สามารถเรยีนส�าเรจ็ได้

มีอยู่ ถึงจะน้อยคนก็เป็นประโยชน์แก่

หมูช่นเป็นอนัมาก เพราะโลกยงัต้องการ

คนดี ต้องการคนฉลาดทีเ่รยีกว่าคนชัน้

มันสมองอยู่ทุกเมื่อ 

 ส่วนที่มีบางคนกลัวว่า ถ้ารักษาศีล

กันเสียหมดประเทศชาติจะไปไม่รอด

นั้น ข้อนี้ไม่ต้องกลัว ควรจะกลัวว่า 

จะไปไม่รอดถ้าไม่รักษาศีลกันให้มาก 

กว่านี้ คิดดูง่าย ๆ ถ้าต่างท�าร้ายชีวิต

ร่างกายกนั อย่างลกัขโมยฉ้อโกงกนัไป

หมด เพยีงเท่านีก้ไ็ปไม่รอดแล้ว ถงึใน

หมู่โจรที่ไม่มีศีลแก่คนอื่น ก็ต้องมีศีล

ในพวกของตน ถ้าไม่มีศีลในพวกของ
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ตน คอืฆ่ากนัเองโกงกนัเองกค็มุกันอยู่

ไม่ได้ เป็นโจรไปไม่รอดเหมือนกัน 

ฉะนัน้ คนตัง้แต่สองคนขึน้ไปจะอยู่ด้วย

กันได้เป็นปกติสุข ก็เพราะมีศีลในกัน

และกัน เม่ืออยู่รวมกันเป็นบ้านเป็น

เมืองก็เหมือนกัน ความเดือดร้อนไม่

เป็นปกติสุข เกิดจากคนไม่มีศีลหรือ

คนทุศีล (ศีลทราม) ท้ังน้ัน จึงต้อง 

มีการปราบปรามป้องกันตามควรแก่

เหตุ บ้านก็ต้องมีรั้วรอบขอบชิด และ

เครื่องป้องกันอื่น ๆ เมืองก็มีต�ารวจ

ทหารเป็นต้น มีชาดกเป็นอันมากทาง

พระพุทธศาสนาเล่าถึงความฉลาดใน

การรักษาตนให้ปลอดภัย เช่น เล่าถึง

วานรโพธิสัตว์ในชาดกหนึ่งว่า 

 มีนางจระเข้ตัวหน่ึงแพ้ท้อง อยาก

จะกินเนื้อหัวใจของวานรตัวหนึ่งที่อยู่

ใกล้ฝั่งแม่น�้า จึงบอกแก่จระเข้ผู้สามี 

จระเข้น้ันจึงคิดอุบายเชื้อเชิญวานรให้

ข้ึนหลงัของตน เพือ่จะน�าไปยงัเกาะใน

ระหว่างแม่น�า้ ให้บรโิภคผลมะม่วงบน

เกาะน้ัน วานรเชือ่กข็ึน้หลงัจระเข้ ครัน้

จระเข้ออกไปไกลตลิ่งแล้วก็เริ่มจมลง

วานรถามว่าจมลงท�าไม จระเข้กแ็จ้งว่า

จะฆ่าวานรแหวะเน้ือหัวใจให้แก่ภริยา

ของตน วานรระงบัความกลวั คดิอุบาย

ช่วยตัวได้ทันที จึงถามว่า ท่านคิดว่า

เนื้อหัวใจของเราอยู่ทรวงอกหรือ เรา

กระโดดโลดเต้นอยูเ่สมอ หวัใจเราต้อง

แตกเสียเป็นแน่ เราจึงต้องถอดเก็บไว้

นอกตัว จระเข้ถามว่าเก็บไว้ที่ไหนเล่า 

วานรตอบว่าห้อยอยู่บนต้นมะเดื่อนั้น 

ไม่เห็นหรือ จระเข้หน้าโง่มองข้ึนไป 

เห็นผลมะเดื่อ ก็เชื่อว่าเป็นหัวใจวานร 

จงึให้วานรสญัญาว่าจะปลดิหวัใจนัน้ให้ 

แล้วน�าวานรไปส่งท่ีฝ่ังข้างโคนต้นมะเดือ่ 

วานรข้ึนฝ่ังได้แล้วกก็ระโดดขึน้ต้นมะเดือ่ 

ปลิดผลมะเดื่อโยนไปให้จระเข้

 คนท่ีมีศีลและฉลาด ดังเช่นวานร

โพธิสัตว์ในชาดกนี้ไฉนจะไปไม่รอด 

เมื่อเป็นหัวหน้าหมู่ ก็น�าหมู่ให้ไปรอด

ได้ด้วย ส่วนคนไม่มีศีล เป็นผู้ท�าลาย

ท้ังศีลของตนท้ังศีลของผู้อื่นเพราะท�า 

ให้ผู้อื่นต้องลุกขึ้นป้องกันต่อสู้ เสีย 

ปกตภิาพและปกตสิขุไปด้วยกนั อย่าง

วานรต้องท�ากลอุบายลวงจระเข้ เพ่ือ

ป้องกันตนตามความจ�าเป็น 

 เรื่องตามความจ�าเป็นน้ี ควรกล่าว

ย�้าอีกสักหน่อย ว่าตามความจ�าเป็น 

จรงิ ๆ อย่าให้เป็นการตามใจ หรอืตาม

ความโลภ โกรธ หลง ของตนในฐาน

เป็นฝ่ายก่อเหตุ เพราะที่มักจะอ้างว่า

จ�าเป็นอย่างพร�า่เพรือ่นัน้ เป็นการตาม 

ใจมากกว่า คนที่ประพฤติผิดศีลโดย

มาก มักประพฤติโดยไม่จ�าเป็น เช่น 

ฆ่าสตัว์โดยไม่จ�าเป็น ลกัทรพัย์โดยไม่

จ�าเป็น เพราะไม่ท�าก็ได้ ดังนี้เป็นการ

ปล่อยตนไปตามใจที่ต�่าทรามนั้นเอง 
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 พระพทุธเจ้า ได้ประทานหลกัธรรม

ส�าหรบัคุม้ครองใจมิให้ต�า่ทรามดงักล่าว 

คือ หิริ ความละอายใจต่อความ 

ประพฤตชิัว่ รงัเกยีจความช่ัว โอตตปัปะ 

ความเกรงกลัวต่อความประพฤติชั่ว 

โดยปกตเิรากร็งัเกยีจเกลียดกลัวคนชัว่

อืน่ ๆ อยูแ่ล้ว เช่น รงัเกยีจเกลยีดกลวั

คนโหดร้ายและโจร เป็นต้น แต่มกัลมื

รังเกียจเกลียดกลัวตนเอง ที่จะเป็น 

คนชัว่อย่างนัน้บ้าง ฉะนัน้ กใ็ห้ย้อนมา

นึกถึงตนให้ด ีจะมหีริโิอตตปัปะขึน้ไม่

ยากนัก และธรรมคู่นี้แหละ จักเป็น

ต�ารวจประจ�าใจท่ีดนัีก 

 อนึ่ง เม่ือพระให้ศีลแล้ว ก็บอก

อานิสงส์คอืผลทีดี่ของศลีว่า สเีลน สคุตึ 

ยนตฺ ิสีเลน โภคสมปฺทา สเีลน นพิพฺตุึ 

ยนฺติ แปลว่า ไปสู่สุคติ (การไป ทาง

ไปที่ดี) ด้วยศีล ความถึงพร้อมด้วย

โภคทรัพย์มีด้วยศีล ถึงความดับทุกข์

ด้วยศีล อานิงส์ศีลนี้ คิดดูง่าย ๆ ว่า 

ทกุ ๆ คนไปไหน ๆ ไปโรงเรยีน มาทีน่ี่ 

ไปบ้านเป็นต้น โดยสวัสดีเพราะไม่มี

ใครท�าร้าย ทรพัย์สิง่ของจะเกบ็ไว้หรอื

จะน�าไปไหนกป็ลอดภยั เพราะไม่มีใคร

ลกัขโมย อยู่เยน็เป็นสขุเพราะไม่มีใคร

ท�าร้ายลักขโมย เป็นต้น นี่แหละเป็น

อานิสงส์ของศีลท่ีเห็นได้ง่าย ๆ และ

ทุก ๆ คนต้องการศีล คนไม่มีศีลแก่

คนอ่ืน เช่น ท�าร้ายเขา ลักของเขา  

กยั็งปรารถนาให้คนอืน่มศีลีแก่ตน คอื 

ปรารถนาไม่ให้ใครท�าร้ายตน ลักของ

ของตน เป็นต้น 

 ส่วนข้อวิตกว่าถือศีลไม่ร�่ารวยนั้น  

ไม่ร�า่รวยในทางทจุรติจรงิ ถ้าคดิดโูดย

รอบคอบจักเห็นว่า ศีลเป็นข้อเว้นจาก

การถอืเอาในทางทจุรติ จึงไม่ได้ในทาง

นัน้ตรงตวัอยูแ่ล้ว แต่กไ็ม่ท�าให้ใครต้อง

เสีย ต้องยากจน เพราะทุจริตของตน 

ทั้งส่วนตัวทั้งส่วนรวม และเมื่อตั้งใจ

ประกอบอาชีพโดยชอบด้วยความไม่

ประมาท ก็จักตั้งตนได้โดยล�าดับ 

 อันโภคทรัพย์นั้น เกิดจากอาชีพ 

ในทางชอบของคน เช่น ข้าวที่บริโภค

ก็เกิดจากการกสิกรรมของชาวนาจึงมี

ข้าวให้บรโิภคตลอดถงึให้ขโมย ถ้าไม่มี

ใครท�านา มีแต่คอยจะขโมยข้าวเท่านัน้ 

กค็งไม่มข้ีาวจะขโมย ฉะนัน้ ผูท้ีถ่อืเอา

ในทางทุจริตถึงจะร�่ารวยขึ้น ก็เหมือน

ปลวกอ้วน เพราะกัดเสากัดฝาเรือน 

ปลวกกัดเรือนยิ่งมากยิ่งอ้วนขึ้นเท่าไร 

เรอืนกใ็กล้พงัเข้าไปเท่านัน้ จนอาจพงั

ครนืลงไป ฉะนัน้ โภคทรพัย์จะสมบรูณ์

พูนเพิ่มก็เพราะพากันประกอบกระท�า

ในทางทีช่อบทีส่จุรติ และไม่ท�าตนเป็น

ปลวกอ้วนดังกล่าว 

 พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแนะน�าให้

รักษาศีล แต่ไม่ทรงบังคับใคร เพราะ

เกีย่วแก่จติใจ เมือ่ใครมใีจศรัทธากต้็อง
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คิดเว้นให้เป็นวิรัติด้วยตนเอง จึงมี

ธรรมเนียมต้องขอศีลก่อน พระจึง 

ให้ศีลแก่ผู้ขอ ตลอดถึงผู้ท่ีจะนับถือ

พระพุทธศาสนาก็ต้องแสดงประกาศ

ตนเอง ตามจติใจศรทัธาของตน นอก 

จากนีพ้ระพุทธเจ้า ยังไม่ทรงให้ปฏิบัติ

ขัดขวางกับทางบ้านเมือง เช่น ผู้ที่มา

บวชกต้็องได้รบัอนญุาตจากมารดาบดิา 

ถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องได้รับอนุญาต

ให้ลาบวชได้ เพราะทุก ๆ คนต่างต้อง

มีสังกัดอยู่กับบ้านบ้าง กับเมืองบ้าง 

แปลว่าคนหนึ่ง ๆ มีหน้าที่หลายอย่าง 

เมือ่รูจั้กหน้าทีข่องตนดอียู ่และปฏบิตัิ

ให้เหมาะแก่หน้าที่ ก็จะรักษาไว้ได้ 

ทัง้บ้าน ทัง้เมอืง ทัง้ศาสนา ทัง้ตนเอง 

ทั้งผู้อื่น สามารถรักษาปกติภาพ ซึ่ง

เป็นศีลตามวัตถุประสงค์ และรักษา

ปกติสุข ซ่ึงเป็นอานิสงส์ของศีลโดย

สรปุ และ ศีลนีแ้หละเป็นมนษุยธรรม 

เพราะท�าให้ผูท้ีมี่ศลีได้ชือ่ว่า เป็นมนษุย์

โดยธรรม คิดดูว่าคนไม่มีหริโิอตตัปปะ 

ไม่รู ้จักผิดชอบประพฤติตนต�่าทราม 

จะควรเรียกว่ามนุษย์ได้อย่างไร 

 การท�าตนให้อยู ่ในระเบียบ อาจ

อดึอดัล�าบากในขัน้แรก เม่ือท�าจนเป็น

ปกติแล้วจักมีความสุข ท�าตนให้อยู ่

ในศีลก็เหมือนกัน อาจอึดอัดทีแรก  

เมื่อเป็นปกติแล้วจักมีสุข ความเป็น

ปกติน้ีแหละเป็นตัวศีล ท�าจนเป็น 

ปกตนิสิยัได้กย็ิง่ด ีเป็นสลีนสิยัไปทีเดยีว 

พระพทุธเจ้าทรงสอนให้แผ่เมตตาความ

ปรารถนาสุขให้กว้างออกไป คนมีใจ

เมตตาจกัไม่อดึอัดเพราะศลีเลย เพราะ

ใจย่อมวิรตังิดเว้นด้วยอ�านาจเมตตาเป็น

ปกติภาพเป็นปกติสุข (มนุ. ๕๙-๖๙)

ปกติราชธรรม ดู ทศพิธราชธรรม

ปกรณ์ ดู อภิธรรมปิฎก

ปกรณ์พิเศษ ดู คัมภีร์, พุทธศาสนา

ปกาสนียกรรม ดู พุทธชัยมงคลคาถา

ปจนนรก ดู นรก

ปชาบดี ดู เทวาสุรสงคราม

ปฏคิาหกสมบตั ิด ูทานบารม,ี อนปุพุพกิถา

ปฏิฆนิมิต ดู การอบรมจิต

ปฏิฆะ ดู อักโกธะ 

ปฏิฆานุสัย ดู อาสวะ, อายตนะ

ปฏิจจสมปุบาท ด ูอรยิสจัจ์ ๔ โดยพสิดาร

ปฏิจฉันนชรา ดู ชรามรณะ

ปฏิจฉันนมรณะ ดู ชรามรณะ

ปฏิจฉันนะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ด ูสมัมาทฏิฐิ

ปฏิบัติบูชา ดู บูชา ๒

ปฏิบัติปัญญา ดู สิกขา ๓

ปฏิบัติศาสนา ดู พุทธศาสนา

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ดู ญาณ ๑๖,  

  วิสุทธิ ๗

ปฏิปัตติอันตรธาน ดู วัชชี, อันตรธาน ๕ 

ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ดู วิมุตติ ๕

ปฏิเวธปัญญา ดู สิกขา ๓

ปฏิเวธศาสนา ดู พุทธศาสนา

ปฏิเวธสัทธรรม ดู วัชชี

ปกติราชธรรม
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เคล่ือนไป นามรูปจักยังเกิดเจริญขึ้น

ต่อไปได้หรอืไม่ ภกิษทุัง้หลายกก็ราบทลู

ว่าไม่ได้ รวมพระพุทธปุจฉาและค�า

กราบทูลตอบเข้าก็ได้ความว่า แม ้

วิญญาณจะปฏสินธใินครรภ์ของมารดา 

เร่ิมก่อตัวเป็นนามรูปข้ึนแล้ว แต่ถ้า

หากว่าวิญญาณที่เข้าถือปฏิสนธินั้น 

จุติคือเคลื่อนออกไปดับไป นามรูปแม้

จะก่อตัวขึ้นก็จะไม่บังเกิดเจริญเติบโต

ขึ้นต่อไป

 ได้มีพระพุทธปุจฉาต่อไปอีกว่า แม้

เมือ่เดก็คลอดออกจากครรภ์ของมารดา

แล้ว เป็นเด็กหญิงเป็นเด็กชายท่ีเป็น

หนุม่เป็นสาวข้ึนแล้ว หากวญิญาณดบั

ไปขาดไป นามรปูจกัด�ารงต่อไปได้หรอื

ไม่ ภกิษุท้ังหลายกก็ราบทูลว่า นามรปู

ก็จักด�ารงต่อไปไม่ได้ ก็จะต้องดับต้อง

แตกสลาย รวมความเข้าแล้วก็ได้ว่า 

แม้เมื่อคลอดออกมาเป็นเด็กชายหญิง 

แม้เตบิโตเป็นหนุม่เป็นสาว หากวญิญาณ

ขาดไปดบัไปเสียเม่ือใด นามรปูกแ็ตก

สลายเมื่อนั้น หากวิญญาณยังอยู ่  

นามรูปก็ด�ารงอยู่

 กไ็ด้มีพระพทุธาธบิายโดยตรงต้ังเป็น 

พระพทุธปจุฉาขึน้เพยีงเท่านี ้แม้เพยีง

เท่านีก้ย่็อมท�าให้เข้าใจต่อไปได้ทัง้หมด

ว่า แม้เมือ่เดก็ชายหญงิทีเ่ป็นหนุม่เป็น

สาวเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนแก่ 

เมือ่วญิญาณยงัเป็นไปอยู ่นามรปูก็เป็น

ไปอยู ่เมือ่วิญญาณนีด้บัหรอืเคลือ่นไป

ปฏิเวธอริยะ ดู อุดมศึกษา

ปฏิสนธิ ๔ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ปฏิสนธิจิต ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ,  

  จิตศึกษา, วิญญาณ ๖

ปฏิสนธิวิญญาณ ในมหานิทานสูตร พระ-
พทุธเจ้าได้ทรงแสดงถงึปฏิสนธวิญิญาณ 

ว่าเมือ่วญิญาณเกดิ นามรปูกเ็กดิอย่างไร 

โดยที่ได้ตรัสแสดงแก่ภิกษุท้ังหลาย 

โดยทรงตัง้เป็นพระพทุธปจุฉา คอืเป็น

ค�าถามภิกษุทั้งหลายว่า เมื่อวิญญาณ

ไม่หยั่งลงคือไม่เป็นไป ไม่ปฏิสนธิใน

ครรภ์ของมารดา นามรปู จะก่อตัวขึน้ใน

ครรภ์ของมารดาได้หรอืไม่ ภิกษทุัง้หลาย

กไ็ด้กราบทูลว่า ไม่ได้ และกไ็ด้มีอธบิาย

ในค�าที่ว ่าจะก่อตัวขึ้นได้หรือไม่ ก ็

หมายถึงว่าจะก่อตัวขึ้นโดยเป็นกลละ

เป็นต้นนัน้เอง เม่ือรวมพระพุทธปุจฉา

และค�ากราบทูลตอบของภกิษทุัง้หลาย

เข้าด้วยกันก็รวมความเข้าว่า

 ในการถอืก�าเนดิเกดิก่อของเด็กชาย

หญิงต้ังต้นขึ้นในครรภ์ของมารดานั้น 

ถ้าหากว่าวิญญาณไม่ก้าวลงคือไม่เป็น

ไปดังที่เรียกว่าไม่ถือปฏิสนธิ หรือ

ปฏสินธวิญิญาณไม่เข้ามา นามรปูกจ็ะ

ก่อตัวขึ้นโดยเป็นรูปตั้งต้นแต่กลละ 

และเป็นนามตัง้ต้นแต่วญิญาณประกอบ

กันเป็นธาตุ ๖ หาได้ไม่

 ได้มพีระพุทธปุจฉาต่อไปอีกว่า เม่ือ

วญิญาณหยัง่ลงดงัท่ีเรยีกว่าถอืปฏิสนธิ

ในครรภ์ของมารดาแล้ว หากว่าดับไป

ปฏิสนธิวิญญาณ
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ทีเ่รียกว่าจุติ นามรูปนี้ก็จักขาดดับ ก็

เป็นไปตามพระพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้น

แล้วว่า

 กายน้ีไม่นานหนอจักนอนทบัแผ่นดิน 

มวีญิญาณไปปราศ คือปราศจากวญิญาณ 

ถกูทอดทิง้เหมือนอย่างท่อนฟืนท่อนไม้ 

ไม่มีประโยชน์

 เพราะฉะน้ัน วญิญาณตามพระพทุธา- 

ธิบายนี้ จึงเป็นวิญญาณที่มักจะเรียก

กันว่า ปฏิสนธิวิญญาณ แต่ว่ามักจะ

เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็จ�าเพาะเมื่อ

แรกปฏิสนธิ ต่อจากปฏิสนธิคือทีแรก

น้ันแล้ว วญิญาณนัน้กย็งัด�ารงอยู ่และ

ท่านยงัมคี�าเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า ภวงัค-

จติ พระอาจารย์ผูแ้สดงอธบิายพระสตูร

ท่านใช้ค�าเรียกอย่างนั้น และก็ได้ 

อธบิายถงึนามรปู เช่น อธบิายรูปเป็น 

กัมมชรูป รูปที่เกิดจากกรรม เป็นต้น 

ตามนัยในอภิธรรม

 เมือ่รวมความเข้าแล้วกค็อืว่า นาม- 

รูป น้ีที่ยังด�ารงชีวิตอยู ่ จะต้องมี  

วญิญาณ หรือมจีติ หรอืม ีวญิญาณ-

ธาต ุคือธาตรุูต้ัง้อยู ่เมือ่วญิญาณธาตุ

หรอืจติหรอืวญิญาณดงักล่าวจตุ ิคอืว่า

เคลื่อนไปดับไป นามรูปนี้ก็แตกสลาย 

เพราะฉะนั้น เม่ือวิญญาณเกิดขึ้น 

นามรปูจงึเกดิ หรอืเพราะวิญญาณเป็น

ปัจจัย นามรูปจึงบังเกิดขึ้น ดังนี้ตาม 

พระพุทธาธิบาย

 อนึ่ง อธิบายได้โดยทางวิถีวิญญาณ  

คอืวญิญาณทีบ่งัเกิดขึน้ตามวถิ ีคอืตาม 

ทางของอายตนะภายในภายนอกท้ัง ๖  

ที่มาประจวบกัน เป็น 

 จักขุวิญญาณ รู ้รูปทางจักษุก็คือ 

เห็นรูป

 โสตวิญญาณ รู้เสียงทางหูก็คือได้ 

ยินเสียง

 ฆานวิญญาณ รู้กลิ่นทางจมูกคือ

ทราบกลิ่น

 ชวิหาวิญญาณ รูร้สทางลิน้คือทราบ

รส

 กายวญิญาณ รู้โผฏฐพัพะสิง่ทีก่าย

ถกูต้องทางกายคอืทราบสิง่ถกูต้อง และ

 มโนวญิญาณ คอืรูเ้รือ่งราวทางมโน 

คือใจ

 ต้องมีวิญญาณน้ีบังเกิดข้ึนก่อน 

นามรูปจงึบงัเกดิขึน้ อนัหมายความว่า

ส่วนท่ีเป็นรูปกป็ฏบิตัหิน้าท่ีของรปู ส่วน

ที่เป็นนามคือเวทนา สัญญา สังขาร  

กบ็งัเกดิขึน้สืบต่อจากวิญญาณ เป็นไป

ตามพระเถราธิบายนั้น เพราะฉะนั้น 

จึงต ้องมีวิญญาณบังเกิดขึ้นก ่อน  

นามรูปจึงบังเกิดขึ้น

 ในข้อนีก้พ็งึท�าความเข้าใจง่าย ๆ ว่า 

ในเบ้ืองต้นนัน้ทกุคนจะต้องเกดิวญิญาณ

ขึ้นก่อนตามวิถี เช่น จะต้องเห็นรูป 

ต้องได้ยินเสียง ต้องได้ทราบกลิ่น  

ทราบรส ทราบโผฏฐัพพะ และได้คิด

ได้รู้เรื่องทางมโนคือใจ และเมื่อเป็น 

ปฏิสนธิวิญญาณ
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ดั่งนี้ นามคือเวทนาสัญญาสังขาร 

ทัง้หลายจงึบงัเกิดสบืต่อกันไป และรปู

จึงปฏบิติัหน้าทีเ่ป็นไปตามนาม เวทนา

สัญญาสังขารนั้นสืบต่อไป ถ้าหากว่า

ไม่มีวิญญาณ คือไม่เห็นรูป ไม่ได้ยิน

เสยีงเป็นต้น นามรปูกไ็ม่ปฏิบัตหิน้าท่ี

คือไม่บังเกิดเป็นนามรูปขึ้น

 และข้อที่พึงหยิบยกขึ้นมาพิจารณา

ให้เห็นชัดข้ึนไปอีกก็คือ ตัว จิต กับ 

อารมณ์ จิตท่ีคิดไปในอารมณ์ต่าง ๆ 

ด�าริไปในอารมณ์ต่าง ๆ ครุ่นคิดไปใน

อารมณ์ต่าง ๆ ก็ต้องอาศัยวิญญาณ

บังเกิดข้ึนก่อน และการที่จะท�าความ

เข้าใจในข้อนีก้จ็ะต้องท�าความเข้าใจใน

ข้อ นามรูป อีกสักหน่อยหนึ่ง

 ค�าว่า นาม นั้นเข้าใจกันง่าย ๆ  

กค็อื มใิช่รปู สกัแต่ว่าเป็นชือ่เรยีกขึน้

ในสิ่งที่ไม่มีรูป คือมีแต่นามไม่มีรูป

 ส่วนที่เป็น รูป นัน้ก็คอื ที่เป็นวัตถุ

อันเป็นรูปอย่างหยาบ และ ที่เป็นตัว

ที่ตั้งของจิตแม้ไม่ใช่รูป

 ที่ก�าหนดของจิตแม้ไม่ใช่รูป ก็ขอ 

ยืมค�าว่ารูปมาเรียกด้วย เช่น ค�าว่า  

ปิยรปูสาตรปู รปูทีเ่ป็นทีร่กั รปูทีเ่ป็น

ที่พอใจส�าราญใจ อันหมายถึงทุก ๆ 

สิ่งที่จิตก�าหนดถึง ก็คือตัวอารมณ์ 

น้ันเอง ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทีเ่ป็นส่วน

รูป หรือเป็นอารมณ์ท่ีเป็นส่วนธรรม

คอืเป็นเรือ่งเป็นราวไม่ใช่รูป แต่ว่าเป็น

สิ่งที่จิตก�าหนดถึงจิตคิดถึง อันเป็น 

ส่วนที่รักใคร่เป็นส่วนที่ชอบใจส�าราญ

ใจก็เรียกว่าปิยรูปสาตรูปได้ ขอยืมค�า

ว่ารปูมาใช้เรยีกครอบไปได้ท้ังหมด และ

โดยเฉพาะส่วนทีเ่ป็นอารมณ์ของจตินัน้

คอืเป็นตวัเรือ่งไม่ใช่เป็นตวัวัตถโุดยตรง 

เป็นตวัเรือ่ง เป็นเรือ่งของวตัถุกไ็ด้ เป็น

เรื่องของสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุก็ได้ คือเรื่องที่

จติคดิ เรือ่งทีจ่ติด�าร ิเรือ่งทีจ่ติครุน่คดิ

ถึงหรือหมกมุ่นถึงอันเรียกว่าอารมณ์ 

อารมณ์น่ีแหละซึ่งเป็นที่รักใคร่ที่พอใจ

ส�าราญใจกเ็รยีกว่าปิยรูปสาตรปูได้ คอื

เป็นสิง่ รปูกค็อืเป็นสิง่ สิง่ทีจ่ติคดิด�าริ

หมกมุ่นถึงอันเป็นที่ชอบใจส�าราญใจ

พอใจ ก็เป็นปิยรูปสาตรูป

 ค�าว่า รูป จึงมีความหมายถึง สิ่งที่

เป็นวัตถุโดยตรง หรือหมายถึง สิ่งที่

จิตก�าหนดคิดถึงหมกมุ่นถึง อันเรียก

ว่าอารมณ์ ดังกล่าวนี้เป็น ตัวอารมณ์

 และเมือ่อายตนะภายในภายนอกมา

ประจวบกัน จิตก็ออกจากภวังค์น้อม

ออกไปรับอารมณ์ คือไปรับเรื่องของ

รูป ของเสียง ของกลิ่น ของรส ของ

โผฏฐัพพะ ของธรรมะคือเรื่องราวนั้น

เข้ามา ตัวรูปจริง ๆ เสียงกลิ่นรส

โผฏฐัพพะจริง ๆ เป็นวัตถุย่อมเข้ามา

สู่จิตซึ่งมิใช่วัตถุไม่ได้ เพราะจิตไม่มี

สรีระรูปร่างสัณฐาน ดังที่มีพระพุทธ-

ภาษิตตรสัไว้ว่า อสรีร� ไม่มสีรรีะรปูร่าง

สัณฐาน แต่มีกายนี้เป็นที่อาศัย
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 วัตถุเข้ามาสู่จิตไม่ได้ สิ่งท่ีเข้ามาสู่

จติได้กค็อืตวัอารมณ์ คอืเป็นเรือ่ง เรือ่ง

ของสิ่งเหล่านั้น ธรรมารมณ์ อารมณ์

คอืเรือ่งราวของรปูเสยีงเป็นต้น ท่ีประสบ

พบผ่านมาแล้วเป็นต้นกเ็หมือนกนั ไม่ใช่

วตัถกุเ็ข้าสูจ่ติได้ เข้าสูจิ่ตในฐานะเป็น

อารมณ์คือเป็นเรือ่งเช่นเดยีวกนั อารมณ์

คือเรือ่งทีจ่ะเข้าสูจ่ติได้นีก้จ็ะต้องเริม่ต้น

ตัง้แต่วญิญาณเช่นเดยีวกนั คอื จะต้อง

เกดิวญิญาณขึน้ก่อน อารมณ์ทัง้หลาย

จึงจะเข้าสู่จิตได้

 และจตินีท่้านได้มแีสดงอธบิายไว้ใน 

อภิธรรมว่า จิตท่ีเป็นตัวจิตซ่ึงยังไม่มี

อารมณ์ เรยีกว่า ภวงัคจติ ค�าว่า ภวงัค์ 

น้ันแปลว่า องค์ของภวะ คือองค์ของ

ภพ คือความเป็น พิจารณาดูในทาง

หนึ่งก็น่าเข้าใจว่า นามรูปนี้เมื่อมีจิตที่

เร่ิมแต่ปฏสินธิจติหรือปฏสินธวิญิญาณ

ดังที่กล่าวมาแล้วตามพระพุทธาธิบาย

ทีอ้่างมาข้างต้นนัน้ จงึมตีวัภพคือความ

เป็น ในทีน่ีมุ้ง่ถงึ ความมีชวีติ นามรปู

นีก้ด็�ารงอยู ่และเมือ่มปีฏสินธจิติปฏิสนธิ

วิญญาณตั้งแต่เบื้องต้นก็ก่อตั้งนามรูป

น้ีมาในเบื้องต้น เติบใหญ่ขึ้นเจริญขึ้น

มาโดยล�าดับ ดังที่ปรากฏอยู่แก่ทุก ๆ 

คนในบัดน้ี เพราะยังมีตัวจิตท่ีเป็น

ปฏิสนธิจิตที่ เป ็นปฏิสนธิวิญญาณ 

ในเบื้องต้น และดังที่ได้กล่าวแล้วว่า 

พระอาจารย์ท่านเรียกว่าภวงัคจติอกีค�า

หนึ่งด้วย คือจิตที่เป็นองค์ของภพ คือ

เป็นองคสมบตัหิรอืองคคณุแห่งภพคือ

ความเป็น ในทีน่ีค้อืชวีติความด�ารงอยู่ 

ความเป็นอยู ่ความมชีวีติอยู ่ชวีติกค็อื

ความเป็น ไม่ตาย ยังเป็นอยู่

 เพราะฉะนั้น ตัวจิตที่ท�าให้ชีวิตนี้

ด�ารงอยู ่ท�าให้นามรปูนีด้�ารงอยู ่จงึเรยีก

อีกค�าหนึ่งว่า ภวังคะ องค์ของภพ  

องค์ของความเป็น เป็นอยู่ ด�ารงอยู่ไม่

ตาย ยังมีจิตนี้อยู่ก็แปลว่ายังไม่ตาย  

ยงัด�ารงอยู ่ยงัเป็นอยู ่พจิารณาดคูวาม

กเ็ป็นดงันีไ้ด้จงึเรียกว่า ภวงัคจิต ท่าน

อาจารย์ท่านก็เรียกดังนั้นว่าภวังคจิต 

อันท�าให้ยังด�ารงอยู่ยังเป็นอยู่ไม่ตาย

 และความหมายของภวงัคจติอกีอย่าง

หนึง่ก็คอืว่า ตัวภวงัคจติทีแ่ท้ ๆ นัน้ยงั

ไม่มีอารมณ์ คือ จิตที่ยังไม่มีอารมณ์ 

เรียกว่า ภวังคจิต ต่อเมื่อมีอารมณ ์ 

จงึเป็น วถิจีติ วถิวีญิญาณ จติทีบ่งัเกดิ

ขึ้นเป็นไปตามทาง ในเมื่ออายตนะ

ภายในภายนอกมาประจวบกนัเป็นต้น 

จติท่ีเป็นไปตามทางนีก้คื็อว่าจติเดนิทาง 

จติเคลือ่นไหว จติทีน้่อมไป ไม่ใช่จติที่

อยู่ตัวคือนิ่งอยู่เฉย ๆ เพราะฉะนั้น 

ท่านจงึมีค�าเปรยีบเอาไว้ว่าเหมือนอย่าง

คนทีน่อนหลบัอยู่ใต้ต้นมะม่วง เมือ่ผล

มะม่วงหล่นลงมา เสยีงผลมะม่วงหล่น

ลงมากระทบแผ่นดิน เสียงนั้นก็มา 

กระทบโสตประสาทของคนทีน่อนหลับ
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กต็ืน่ขึน้มา ตืน่ขึน้มากเ็อือ้มมอืไปหยบิ

เอาผลมะม่วงมาบริโภค เสร็จแล้วก็

หลับไปใหม่ นี้เป็นอุปมา

 มีข้ออุปมัยว่าจิตท่ีอยู่ในภวังค์นั้นก็

เหมือนอย่างคนนอนหลับ และจิตที่

ออกรับอารมณ์นั้นก็เหมือนอย่างคน

นอนหลับที่ตื่นขึ้น เอ้ือมมือออกไป 

หยบิผลมะม่วงบริโภคแล้วกห็ลบัไปใหม่ 

ก็คือเมื่ออายตนะภายในภายนอกมา

ประจวบกนั กเ็หมอืนอย่างเป็นส่ิงทีม่า

กระทบเข้ากับภวังคจิต ภวังคจิตก็ตื่น

ข้ึนมาน้อมออกรับอารมณ์ เมื่อรับ 

อารมณ์แล้วก็กลับเข้าภวังค์ใหม่คือ

เหมอืนอย่างหลบัไปใหม่ เม่ืออายตนะ

ภายในภายนอกมาประจวบกนัใหม่ จติ

ก็ออกจากภวังค์น้อมออกรับอารมณ์ 

เสร็จแล้วกห็ลบัไปใหม่คอืเข้าภวงัค์ใหม่ 

ท่านแสดงธรรมชาติของจิตไว้ดังนี้

 จิตที่ไม ่รับอารมณ์นั้น เรียกว่า 

ภวังคจิต

 และจิตท่ีออกรับอารมณ์น้ัน เรียก

ว่า วิถีจิต

 วิถี ก็คือ ทาง ก็หมายความว่าจิต 

น้อมออกไปเหมอืนอย่างเดินทาง และ

ในการที่น้อมออกรับอารมณ์นี้ เม่ือ

แสดงตามขันธ์ ๕ รูปเวทนาสัญญา

สงัขารวญิญาณ กเ็ป็นวญิญาณข้ึนก่อน 

คือเริ่มแต่จักขุวิญญาณ คือเมื่อตากับ

รูปมาประจวบกันกระทบถึงจิต จิตก็

ออกจากภวังค์ มาเป็นวิถีจิต ทีแรกก็

เป็นจกัขวิุญญาณ รู้รปูทางจกัษคุอืเห็น

รูป ในข้ออื่นก็เช่นเดียวกัน และเมื่อ

เป็นจักขุวิญญาณเห็นรูปขึ้นแล้วก็เกิด

สัมผัส เกิดเวทนา เกิดสัญญา เกิด

สังขาร ก็โดยอาศัยรูปนั้นเอง เป็น 

นามรปูคอืต้องมรีปูเป็นทีอ่าศยัอยูด้่วย 

จงึจะเกดิเป็นสมัผสัเป็นเวทนาทางกาย 

ทางใจ หรอืทางรปูกายและทางใจ เกดิ

สัญญาเกดิสังขารคอืคดิปรงุหรอืปรงุคดิ 

เสรจ็แล้วกเ็ข้าสู่ภวังค์ใหม่ในอารมณ์นัน้ 

ครัน้เม่ืออายตนะภายในภายนอกประจวบ

กนัใหม่อกี จติกอ็อกจากภวงัค์น้อมออก 

รบัอารมณ์ใหม่ ก็เป็นวญิญาณขึน้ก่อน 

แล้วกเ็ป็นสมัผสัเป็นเวทนาเป็นสญัญา

สงัขาร โดยมรีปูเป็นทีอ่าศยัไปด้วยกนั 

เสร็จแล้วก็กลับสู่ภวงัค์ใหม่ เป็นไปดัง่นี้

ทุกอารมณ์ แต่ว่าเป็นไปรวดเร็วมาก 

และจตินีก้ม็ปีกติรบัอารมณ์ได้คราวละ

หนึ่งเท่านั้น จะรับพร้อมกันสองไม่ได้ 

คราวละหนึ่ง และเมื่ออารมณ์ที่หนึ่ง

เกิดดับไปแล้วจึงรับอารมณ์ที่สองได้ 

อารมณ์ที่สองเกิดดับไปแล้วจึงรับ 

อารมณ์ที่สามได้ต่อ ๆ ไปดั่งนี้ที่ว่า

 เกิด นั้นก็คือว่า ออกจากภวังค์

 ดบั นัน้กค็อืว่า เข้าสูภ่วงัค์ตามเดมิ

เป็นธรรมชาตเิป็นธรรมดาของจติดัง่นี้

 เพราะฉะนัน้ อารมณ์ทกุอารมณ์นัน้

ก็เป็นนามรูปนั่นเองรวมกันอยู่ ซึ่งตั้ง
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ต้นแต่วญิญาณ เมือ่มวีญิญาณข้ึนก่อน

แล้วจึงจะออกรับอารมณ์ บังเกิดเป็น

เวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขาร คือเป็น

ความรู้สกึเป็นสขุเป็นทุกข์ เป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข เป็นความจ�าได้หมายรู ้

เป็นความคิดปรุงเป็นความปรุงคิดใน

เรือ่งน้ันไปทลีะอารมณ์ดัง่นี ้แต่ว่าเพราะ

รวดเร็วมากจึงได้ไม่รู้สึกว่าหรือไม่รู้ว่า

เป็นทีละอารมณ์ ๆ เกิดดับอยู่ทีละ

อารมณ์ ๆ และจติกอ็อกจากภวงัค์เข้า

สู่ภวังค์อยู่ทีละอารมณ์ ๆ ดั่งน้ี เป็น

ธรรมชาตเิป็นธรรมดาของจติเป็นไปอยู่

ดั่งนี้

 เพราะฉะน้ัน ภวังคจิต ซึ่งเป็นตัว

จติต้นเดมิ รบัอารมณ์ก็ออกจากภวงัค์

มาเป็นวิถีจิต วิถีจิตนั้นทีแรกก็เป็น

วิญญาณ แล้วจึงจะเป็นนาม เป็นรูป 

เป็นตัวอารมณ์ดังท่ีปรากฏอยู่ในจิตใจ

ของทุก ๆ คนอย่างเต็มที่ ทุกคนก็มี

สุขมีทุกข์มีเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

มีความจ�าได้หมายรู้ มีความคิดปรุงมี

ความปรุงคิด ทั้งหมดนี้ก็เป็นนามรูป 

นี่แหละรวมกันอยู่ เป็นตัวอารมณ์ซึ่ง

จะต้องมีวิญญาณเป็นเบื้องต้น เพราะ

ฉะนัน้ เมือ่วญิญาณเกดินามรปูจงึเกดิ 

น้ีเป็นอธิบายตามวิถีวิญญาณหรือวิถี

จติ (ส.ท. ๒๖๐-๒๖๗) ด ูชาต,ิ วญิญาณ 

๖, อาหาร ด้วย

ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ดู วิสุทธิ ๗

ปฏิสันถาร ๒ อามิสปฏิสันถาร ปฏิสันถาร

ด้วยอามิสคือส่ิงของ ธัมมปฏิสันถาร  

ปฏิสันถารโดยธรรม

 ปฏิสันถาร ได้แก่การต้อนรับแขก 

ผูม้าถงึถิน่ อามสิปฏสินัถารได้แก่การ

ต้อนรับด้วยให้สิ่งของเช่นให้น�้าร้อน 

หมากพลู อาหารเป็นต้น ธมัมปฏสินัถาร 

ได้แก่การกล่าวธรรมให้ฟังหรอืแนะน�า

ในทางธรรม สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระยาวชริญาณวโรรสได้ทรงแสดง

พระทัศนะไว้ว่า การกล่าวธรรมให้ฟัง

ทรงเหน็ว่าไม่ใช่อาการรบัแขก มตขิอง

พระองค์ท่านว่าได้แก่การต้อนรับตาม

ควรตามฐานะของแขกผูม้า ควรลกุรับ

กราบไหว้กท็�า ไม่ควรท�าอย่างนัน้กท็�า 

ความเอื้อเฟื้อด้วยประการอ่ืน แม้เจ้า

ถิ่นมีปรารถนาดีแต่ท�าไม่ควรแก่ฐานะ

ของแขก การปฏิสันถารนั้นอาจเสีย 

เช่นแขกเป็นคนชั้นสูงเจ้าถิ่นต้อนรับ

อย่างคนสามญั ดเูป็นไม่ส�าคญัในแขก

ผูน้ัน้เลย อีกฝ่ายหนึง่แขกเป็นคนสามญั

เจ้าถิ่นต้อนรับแข็งแรงอย่างท�าแก่แขก

ชนชัน้สงู เป็นตืน่เซอะไป ธมัมปฏิสนัถาร

หมายเอาการต้อนรับที่ท�าพอดีสมแก่

ฐานะของแขก

 ปฏิสันถาร ๒ นี้แสดงว่าทางพระ-

พุทธศาสนาก็สอนให้ท�าปฏิสันถาร 

ปฏิสันถารตามศัพท์แปลว่าการปกปิด 

ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ
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กน่็าคดิเหมือนกนัว่าท�าไมจงึมาใช้ศัพท์

ทีแ่ปลว่าปกปิดในความหมายว่าต้อนรบั 

พิจารณาดูก็จะเห็นเค้าความ คือการ

ต้อนรับนั้นผู้ต้อนรับเม่ือมีแขกมาจะ

ต้องแสดงหน้าตากริยิาวาจาทีส่ภุาพแก่

แขกแม้ว่าก�าลังหงุดหงิด ไม่สบายใจ

ก�าลังเกิดความไม่พอใจกันอยู่ภายใน

บ้านก็ด ีเม่ือมีแขกมากจ็ะต้องหยดุการ

แสดงความไม่พอใจ คอืความทีม่หีน้าตา

หงุดหงิดเรียกว่าต้องย้ิมรับแขก ท่าน

ทีก่�าลงัเรียกว่าทะเลาะกนัอยูภ่ายในบ้าน

และทกุ ๆ คนกจ็ะต้องหยดุท�ากริยิาที่

ไม่เรียบร้อยและเม่ือรู้ก�าหนดล่วงหน้า

ในเรื่องอื่นว่าแขกจะมาจะต้องรับแขก  

กต้็องจดับ้านเรอืนอะไรไม่น่าชมกป็กปิด

เสยี กัน้เสียแม้บ้านท่ีอยูอ่าศัยก็จะต้อง

มีการกั้นห้อง ห้องอะไรท่ีส�าหรับเก็บ

ของรงุรงักเ็กบ็เอาไว้ส่วนหน่ึงไม่ให้ปรากฏ

ออกมา ส่วนห้องที่จะต้องรับแขกก็จะ

ต้องตกแต่งรกัษาความสะอาด เรยีกว่า

จะต้องปกปิดสิง่ทีไ่ม่เรียบร้อยทกุอย่าง

ทั้งที่เป็นกิริยาอาการจิตใจของตัวเอง 

และที่เป็นถิ่นรับแขกเช่นบ้านเรือนจัด

ให้เรียบร้อยแสดงออกแต่สิง่ท่ีเรยีบร้อย

งดงามพอเหมาะพอสมส�าหรับที่จะ 

ต้อนรับและกิริยาอาการท่ีจะรับแขก 

ก็ต้องสุภาพเรียบร้อย ดังนี้เรียกว่า

เป็นการปฏิสันถาร 

 ปฏิสนัถารแปลว่าปกปิด ต้องปกปิด

แขกไม่ให้เขารู้ไม่ให้เขาเห็นความไม่

เรียบร้อยต่าง ๆ แสดงออกแต่ส่ิงที่

เรียบร้อยและความสุภาพต่าง ๆ และ

เม่ือเป็นการต้อนรับด้วยอามิสคือส่ิง 

ของ เช่น น�า้ร้อน น�า้ดืม่ อาหาร เป็นต้น

ตามสมควร ถ้ามีแขกมาพักก็ต้อนรับ

เพือ่ให้ทีอ่ยู่อาศยัตามควรอันเกีย่วด้วย

วัตถุ ดังนี้เรียกว่าอามิสปฏิสันถาร

ต้อนรับด้วยอามิสคือสิ่งของ 

 ธมัมปฏสินัถารนัน้ต้อนรบัด้วยธรรม

คอืแสดงธรรมหรอืกล่าวธรรมและแนะน�า 

ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงเห็น

ว่าการสอนธรรมนั้นไม่ใช่การต้อนรับ 

ควรจะหมายว่าต้อนรับตามสมควรแก่

ฐานะของแขกคือความเหมาะสมเป็น

ธัมมปฏิสันถาร นั้นก็เป็นพระมติอัน

หน่ึง และหากจะอธบิายกนัมาว่าต้อนรบั

ด้วยแสดงธรรมให้ฟังหรอืกล่าวค�าแนะน�า 

กอ็าจเป็นได้ในเมือ่แขกผูน้ัน้เขาต้องการ

ธรรมะ ดังเช่นผู้ที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

ต้องการธรรมค�าสั่งสอนจากพระองค์

บางทีก็มากราบทูลถามธรรม บางที 

ก็มาขอฟังธรรมสุดแต่พระองค์จะทรง

ส่ังสอน ถ้าเขาถามปัญหาพระพุทธเจ้า

ตรัสตอบปัญหาตามควรที่เขาถาม  

เมือ่เขามาฟังพระองค์กท็รงแสดงธรรม

ให้ฟัง ดังนี้ตามความหมายก็เป็น 

ธมัมปฏสินัถารได้ และแม้บคุคลทัว่ ๆ 

ไป บางทีแขกที่มาหานั้นต้องการ 

ความรู้ในวิชาการก็ดี ในธรรมปฏิบัติ

ปฏิสันถาร ๒
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หรือในธรรมข้อใดข้อหน่ึงก็ดี เม่ือเขา

ต้องการธรรมก็แสดงธรรมให้เขาฟัง 

แสดงศลิปวชิาการให้เขาฟัง แสดงธรรม

ข้อปฏบิตัต่ิาง ๆ ทีเ่ขาต้องการจะทราบ

ให้เขาฟังดังนี้ก็เป็นธัมมปฏิสันถารได้ 

กเ็หมอืนอย่างเม่ืออยู่ร่วมวดักันก็ไปมา

หาสู่กัน ก็สนทนากันด้วยเรื่องนั้นบ้าง

เรือ่งนีบ้้าง บางทกีว็กเข้าหาเรือ่งธรรม

เร่ืองวินัย ดังนี้ก็เป็นธัมมปฏิสันถาร

เหมือนกัน ธัมมปฏิสันถารนี้ก็เป็น 

สิ่งส�าคัญถึงกับมีพระพุทธภาษิตตรัส

สอนให้ประพฤติปฏิสันถารให้ฉลาด

 อกีปรยิายคอืทางหนึง่ นกึถงึผูม้าหา

ทีเ่รยีกว่าแขกหรอือาคนัตกุะ ย่อมจะต้อง

มีความประสงค์ในการมาหาอย่างใด

อย่างหนึง่ และธรรมเนยีมการต้อนรบั

น้ัน ส�าหรับทางพระพุทธศาสนาก็มี

แสดงว่า เมื่อมีผู้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า  

ถ้าเป็นภิกษุซึ่งเดินทางมาจากที่ต่าง ๆ 

ก็จะทักทาย ถ้าเป็นภาษาไทยก็เช่น

ทักทายว่า อยู่ที่ไหน เป็นสุขดีหรือ  

เดินทางมาสะดวกดีหรือ ดังนี้เป็นต้น 

ถ้าเป็นภาคภาษาบาลทีีท่่านเขยีนเอาไว้

พระพุทธเจ้าก็จะตรัสถามว่า ขมนีย�  

ที่แปลตามศัพท์ว่า พออดทนได้หรือ  

และท่านสอนให้นักเรียนแปลกันว่า  

ขันธปัญจกัง หมวด ๕ แห่งขันธ์  

จตจุกักงั มจีกัร ๔ นวทวารัง มทีวาร ๙ 

ขมนยี� อันเธอหรืออันท่านพึงอดทนได้

หรอื พงึขาดได้หรอื ค�าว่าขนัธปัญจกงั 

หมวด ๕ แห่งขนัธ์กค็อืขนัธ์ ๕ ย่อลง

กเ็ป็นนามรปูคอืกายใจอนันี ้ม ีจกัร ๔ 

กค็อืว่าประกอบขึน้ในธาตทุัง้ ๔ ธาตดิุน 

ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม นวทวารัง 

มีทวาร ๙ ก็คือมีประตูของร่างกาย 

อันนี้ ๙ ช่องด้วยกัน รวมเข้าทั้งหมด 

 ที่ว่า ขมนีย� อดทนได้หรือ ถ้าเป็น

ภาษาไทยก็สบายดีหรือ ถ้าเป็นภาษา

บาลีก็อดทนได้หรือ เพราะว่ากายใจ

หรอืว่าร่างกายอนันีจ้ะต้องอดทนได้คอื

หมายความว่าจะต้องทะนุบ�ารุงด้วย

ปัจจยัทัง้ ๔ ให้มคีวามผาสกุ และไม่มี

โรคมีภัยไข้เจ็บ จึงเรียกว่าอดทนได้ 

ถ้าว่ามีโรคภัยไข้เจ็บ คือเจ็บป่วยหรือ

ว่าอดอยาก ดังนี้ก็เรียกว่าทนยากคือ

เป็นทกุข์ ถ้าพอทนได้กค็อืว่าพอแก้ทกุข์

ไปได้ ถ้าแก้ได้อย่างดีก็คือทนง่าย คือ 

สุข ทุกข์นั้นแปลว่าทนยาก สุขแปล 

ว่าทนง่าย ถ้าหากว่าบ�าบัดทุกข์ได้เป็น

ครัง้เป็นคราวเรือ่ย ๆ ไปกเ็รยีกว่า พอ

ทนได้ ถ้าบ�าบัดทุกข์ไม่ได้เช่นว่าเจ็บ

ป่วยขึน้มารกัษาไม่หายหรอืว่าอดอยาก

มาก ร่างกายกผ่็ายผอมไม่มกี�าลงัเหล่านี้

มันก็ทนไม่ได้ ทนไม่ไหว ถ้าทนได้ 

ก็แปลว่ามีสิ่งทะนุบ�ารุงอาหารเป็นต้น 

พอควร และกไ็ม่เจบ็ไม่ไข้ได้ป่วย ตลอด

จนถงึการเดินทางเข้าไปเฝ้านัน้ก็ไม่เป็น

อะไร ขมนีย� ทนได้หรือ ภาษาไทย 

ปฏิสันถาร ๒
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ก็คือสบายดีหรือ บางทีก็ทรงทักว่า 

โคจรคาม การบิณฑบาตในท้องถิ่น 

ที่เธออยู่นั้นสะดวกหรืออะไรเหล่านี้ 

เป็นต้น เป็นค�าทักทาย เม่ือทักทาย

แล้วจึงจะถงึเรือ่งท่ีผูม้าเฝ้าประสงค์เช่น

ว่ามากราบทลูถามปัญหาธรรม หรอืว่า

ไม่กราบทูลถาม พระองค์ก็ทรงแสดง

ธรรมโปรด 

 คราวนีถ้้าเป็นฆราวาส มาเฝ้า ท่าน

ก็ใช้ค�าต้อนรับทีแรกว่าพระพุทธเจ้า 

จะทรงแสดงถ้อยค�าต้อนรับเรียกว่า 

สัมโมทนียกถา ถ้อยค�าที่ท�าให้เกิด 

ความชืน่บาน สาราณยีกถา ถ้อยค�าที่

ท�าให้เกดิความระลกึถงึกนัและกนัด้วย

ความเคารพรกั เป็นค�าทักทายเบือ้งต้น

ทีจ่ะให้เกดิความชืน่บานและเกดิความ

ระลึกถึงกัน และเมื่อได้ทักทายกันให้

เกดิความชืน่บานให้เกดิความระลกึรกั

กัน แล้วจงึจะถงึการว่ากนัตามประสงค์

ของผู้มา เช่น มากราบทูลถามปัญหา

กดี็ มากราบทูลนมินต์กดี็ หรอืพระองค์

จะทรงแสดงธรรมโปรดก็ดี 

 เพราะฉะน้ัน จงึเหน็ว่าถ้อยค�าโอภา 

ปราศรัยท่ีทักทายกันในชั้นแรกน้ัน 

เป็น อามิสปฏิสันถาร แม้ว่าจะไม่ได้

ต้อนรับด้วยข้าวด้วยน�้าอะไรเป็นต้น

กต็าม เรยีกว่า อามิสปฏิสนัถาร และ

เมื่อถึงตอนท่ีพูดธุระกัน ถ้าเป็นภิกษุ

มาเฝ้าพระพุทธเจ้ากก็ราบทูลถามปัญหา

หรอืไม่กราบทลูถามปัญหา พระพทุธเจ้า

แสดงธรรมโปรด ดงันีเ้ป็น ธมัมปฏิสนัถาร 

โดยตรง หรอืว่าพูดกนัถึงเรือ่งอืน่ท่ีเป็น

ธรุะการงาน ดงันีก้ต้็อนรบัไปโดยธรรม

คือโดยเหมาะโดยควรสุดแต่ว่าจะเป็น

เรือ่งอะไรกใ็ห้ถอืธรรม คอืความถกูต้อง

เหมาะควรเป็นหลัก กว่็ากนัไปตามเหมาะ

ตามควรดงันีก้จ็ดัว่าเป็น ธมัมปฏสินัถาร 

ได้ 

 และแม้ฝ่ายคฤหัสถ์ต่อคฤหัสถ์ด้วย

กนัท่ีไปมาหาสู่กนักต้็องมีธรุะอีกเหมือน

กัน เพราะฉะนั้น เมื่อพบกันทีแรกก็

ทักทาย โอภาปราศรัยกันท�านองว่า

สบายดหีรอือะไรเป็นต้น แล้วกใ็ห้ความ

รืน่เรงิ ผกูไมตรีจติกนัทางใจและมีอะไร

ก็ต้อนรับกันทางกายเช่นว่า กระหาย

น�้ามาก็ให้น�้าดื่ม, หิวมาก็เลี้ยงอาหาร

และแล้วกพ็ดูจาธรุะกนัท่ีมา เม่ือถึงการ

ทีจ่ะพดูจากนัด้วยธรุะทีม่ากต้็อนรบัไป

โดยธรรม คือตามเหมาะตามควรตาม

ที่ถูกต้อง ดังนี้ก็เป็น ธัมมปฏิสันถาร 

(นวก. ๑๓-๑๖)

ปฏิโสตคามี ดู ความดี

ปฐมกัลป์ ดู ดาวดึงส์

ปฐมจิต ดู ชาติ, วิญญาณ ๖

ปฐมเจดีย์ ดู อภยปริตร

ปฐมเทศนา คอืเทศนาครัง้แรกของพระพทุธ-

ปฐมเทศนา

องค์อันเรียกว่าธรรมจักร หรือ ธัมม- 

จักกัปปวัตตนสูตร พระสูตรที่ว่าด้วย
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การยังจักรคือธรรมให้เป็นไปนั้น ได้

ทรงแสดงถึงความตรัสรู้ของพระองค์

เองพร้อมทั้งทางที่ทรงปฏิบัติมา และ

ทรงแสดงถึงว่าได้ทรงตรัสรู้อะไรและ

ตรสัรูอ้ย่างไร ผูศึ้กษาพระพุทธศาสนา

จึงสมควรที่จะทราบ 

 ประการแรก เมื่อก่อนจะตรัสรู ้

พระองค์ได้ทรงปฏิบติัมาอย่างไร ตาม

ปฐมเทศนาน้ีกล่าวไว้ว่าอันบรรพชติคือ

ผู้บวชผู้มุ่งนิพพาน อันเป็นธรรมที่ดับ

กเิลสและกองทกุข์ด้วยประการทัง้ปวง 

พึงเว้นจากความประกอบตนไว้ด้วย

ความสุขสดชื่นในกามท้ังหลาย และ 

พึงเว้นจากความประกอบตนในการ

ทรมานตนให้ล�าบาก เพราะว่าเป็นทาง

สุดโต่ง ๒ ข้างที่ไม่ให้บังเกิดผลตาม 

ที่มุ่งหมายนั้น แต่พึงปฏิบัติตนในทาง

ที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติ

อันเป็นหนทางกลาง ไม่ข้องเกี่ยวด้วย

ทางสดุโต่งทัง้ ๒ นัน้ อนัได้แก่ มรรค-

มีองค์ ๘ ประการ คือ

 ๑. สัมมาทิฏฐิ  ความเหน็ชอบ

 ๒. สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ

 ๓. สัมมาวาจา  เจรจาชอบ

 ๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ

 ๕. สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีวิตชอบ

 ๖. สัมมาวายามะ  เพียรชอบ

 ๗. สัมมาสติ  ระลึกชอบ

 ๘. สัมมาสมาธิ  ตั้งใจชอบ

 ทางทัง้ ๘ ประการนีท้�าให้เกดิจกัษุ

คือดวงตา ท�าให้เกิดญาณคือความ 

หย่ังรู้เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็น

ไปเพ่ือความรู ้พร ้อม เป ็นไปเพื่อ 

พระนิพพาน เป็นอันว่าทรงแสดงว่า 

ได้ทรงเว้นจากทางกาม และเว้นจาก

ทางทรมานตนให้ล�าบาก แต่ว่าทรง

ปฏบัิตใินทางอนัเรยีกว่ามัชฌมิาปฏปิทา 

ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง ซึ่ง

หมายความว่าอยูใ่นระหว่างทางทัง้สอง

นั้น ไม่ข้องเกี่ยวด้วยทางทั้งสองนั้น  

อันเป็นเหตุให้ทรงได้จักษุดวงตาเห็น

ธรรม ได้ญาณคือความหย่ังรู ้ จึงมี

ปัญหาว่าจกัษดุวงตา ทีม่องเหน็ ญาณ

คือความหยั่งรู้นั้น รู้เห็นในอะไร 

 จึงมาถึงตอนที่สองของปฐมเทศนา

ที่แสดงว่า อริยสัจจะ คือความจริง 

ที่พระอริยะคือผู้เจริญประเสริฐพึงรู ้ 

ความจริงที่ท�าผู้รู้ให้เป็นพระอริยะคือ 

ว่าความจริงอย่างประเสริฐ ความจริง

อย่างยิ่ง ๔ ประการได้แก่

 ๑. ทุกข์

 ๒. ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

 ๓. ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์

 ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา ข้อปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์ หรือเรียกสั้นว่า 

มรรค

 ทุกข์ นั้นก็ได้แกค่วามเกิดเป็นทุกข์ 

ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ 

ปฐมเทศนา
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หลายอย่าง ฉะนัน้ ความรูข้องพระองค์

ทีเ่รยีกว่าเป็นความตรสัรูน้ัน้มลีกัษณะ

อย่างไร จึงได้ทรงแสดงว่า จักษุคือ

ดวงตา ญาณคือความหยั่งรู้ ปัญญา

คอืความรูท้ัว่ วชิชาคอืความรูแ้จ่มแจ้ง  

อาโลกะคือความสว่าง ได้บงัเกดิผดุขึน้

แก่พระองค์ในธรรมทั้งหลาย ที่ไม่เคย

ทรงสดับมาก่อนว่า

 นี้ทุกข์ ทุกข์นี้ควรก�าหนดรู้ ทุกข์นี้

ได้ก�าหนดรู้แล้ว

 นีส้มทุยัคอืเหตุให้เกดิทุกข์ สมทุยันี้  

พึงละ สมุทัยนี้ละได้แล้ว

 นี้นิโรธคือความดับทุกข์ นิโรธนี้พึง

กระท�าให้แจ้ง นโิรธนีไ้ด้กระท�าให้แจ้ง

แล้ว

 นีม้รรคคอืทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบั

ทุกข์ มรรคนี้ควรอบรมท�าให้มีให้เป็น

ขึน้ มรรคนีไ้ด้อบรมและท�าให้มใีห้เป็น

ขึ้นแล้ว

 ญาณ คือความหยั่งรู้ของพระองค์ 

ได้ผุดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้เคย

ทรงสดบัมาก่อน กค็อืในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ 

นีเ้อง โดยอาการทีเ่รยีกว่ามวีนรอบ ๓ 

มอีาการ ๑๒ ญาณคอืความหยัง่รูข้อง

พระองค์ในสัจจะทั้ง ๔ วนไปในสัจจะ

ทั้ง ๔ สามรอบจึงมีอาการเป็น ๑๒

 ในข้อนีข้อให้ท�าความเข้าใจว่า วนไป

ในสจัจะทัง้ ๔ สามรอบนัน้คอืวนไปใน

ทุกขสัจจะ สัจจะคือทุกข์ โดยเป็น  

ความโศกคือความแห้งใจ ความคร�่า- 

ครวญใจ ความไม่สบายกาย ความไม่

สบายใจ ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์ 

ความประจวบกับสิ่งท่ีไม่เป็นท่ีรักเป็น

ทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็น

ทุกข์ ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์ 

กล่าวโดยย่อแล้ว ขันธ์เป็นที่ยึดถือ ๕ 

ประการเป็นทุกข์

 ทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์นัน้ได้แก่ 

ตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก

ของใจอันน�าไปสู่ภพใหม่ ประกอบกับ

นันทิ คือความเพลิน ราคะ คือความ

ติดใจยินดี มีความบันเทิงยินดียิ่งใน

อารมณ์นั้น ได้แก่กามตัณหา ความ

ดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม คือใน 

สิง่ทีน่่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทัง้หลาย 

ภวตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากไป

ในภพคอืความเป็นนัน่เป็นนี ่วภิวตณัหา 

คือความทะยานอยากไปในวิภพ คือ

ความไม่เป็นนั่นเป็นนี่

 ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ก็ได้แก่

ความดับตณัหา คอืความดิน้รนทะยาน-

อยากได้สิ้นเชิง ทุกข์จะดับไปหมด

 มรรค ข้อที่ ๔ ก็ได้แก่มรรคมีองค์ 

๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นดังกล่าวแล้ว

 อริยสัจจ์ ๔ นี้เองเป็นธรรมที่พระ-

พุทธเจ้าได้ตรัสรู้ คือได้ทรงรู้ทรงเห็น 

 ในตอนที่ ๓ แสดงว่าตรัสรู้อย่างไร 

เพราะทีเ่รยีกว่ารู ้ๆ นัน้กย็งัมีลกัษณะ

ปฐมเทศนา
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สจัจญาณ คอืความหยัง่รูใ้นสจัจะความ

จริงว่า นี้เป็นทุกข์จริง ในสมุทัยโดย

เป็นสจัจญาณว่านีเ้ป็นสมุทัยเหตใุห้เกดิ

ทุกข์จริง ในนิโรธคือความดับทุกข์ว่า

ดับทุกข์ได้จริง ในมรรคคือทางปฏิบัติ

ให้ถึงความดับทุกข์ว่านี้เป็นมรรคคือ 

ทางดับทกุข์ได้จริง วนไปในสจัจะท้ัง ๔ 

โดยเป็นสัจจญาณ ความรู ้ในสัจจะ 

ความจริง ดัง่นีร้อบหนึง่

 วนไปในสัจจะทั้ง ๔ โดยเป็น กิจจ-

ญาณ คือความรู้ในกิจหน้าท่ีท่ีพึงท�า

หรอืข้อท่ีพึงปฏิบัตว่ิา ทุกข์ควรก�าหนด

รู้หรือว่าควรรู้ให้รอบคอบ สมุทัยคือ

เหตุให้เกิดทุกข์ควรละ นิโรธความดับ

ทุกข์ควรกระท�าให้แจ้ง มรรคคือทาง

ปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ควรอบรมให้

มีให้เป็นขึ้น วนไปในสัจจะทั้ง ๔ โดย

เป็นกิจจญาณความรูใ้นกจิ คอืว่าหน้าท่ี

ที่ควรท�า หน้าที่ที่พึงปฏิบัติ ดั่งนี้รอบ

หนึ่ง 

 วนไปในสัจจะทั้ง ๔ โดยเป็น กต-

ญาณ คอืความหยัง่รู้ในกจินัน้แหละว่า

ได้กระท�าส�าเร็จแล้วว่า ทุกข์ได้ก�าหนด

รูแ้ล้ว สมทัุยเหตใุห้เกดิทุกข์ละได้แล้ว 

นิโรธความดบัทกุข์ได้กระท�าให้แจ้งแล้ว 

มรรคคือทางปฏบัิตใิห้ถงึความดับทกุข์

ได้อบรมให้มีให้เป็นขึ้นแล้ว วนไปโดย

เป็นกตญาณ คือความหย่ังรู้ในกิจน่ัน

แหละซึ่งได้กระท�าส�าเร็จแล้วในสัจจะ

ทัง้ ๔ นีร้อบหนึง่ จงึเรยีกว่าเป็นญาณ 

คือความหยั่งรู้ที่มีวนรอบ ๓ ในสัจจะ

ทั้ง ๔ สามสี่จึงเป็นสิบสอง เรียกว่า 

มีอาการ ๑๒ ญาณคือความหยั่งรู้ใน

สัจจะทั้ง ๔ ที่มีวนรอบ ๓ มีอาการ 

๑๒ ดั่งนี้คือความตรัสรู้

 เพราะฉะนัน้ ถ้าจะมปัีญหาว่า พระ- 

พุทธเจ้าได้ตรัสรู ้อะไร ก็ตอบได้ว่า  

ตรัสรู้อรยิสัจจญาณทัง้ ๔ ถามว่า ตรัสรู้

อย่างไร ก็ตอบได้ว่าตรัสรู้ด้วยญาณ 

คือความหยั่งรู้ที่วนรอบ ๓ มีอาการ 

๑๒ ในสัจจะทั้ง ๔ นั้น ที่มีวนรอบ 

๓ นั้นก็คือ โดยสัจจญาณความหยั่งรู้

ในสัจจะคือความจริง โดยกิจจญาณ

ความหย่ังรู้ในกิจคือหน้าท่ีท่ีพึงกระท�า

ท่ีพึงปฏบิติั โดยกตญาณความหย่ังรู้ใน

กิจนั้นแหละ ว่าได้กระท�าส�าเร็จแล้ว

 ฉะนั้น พระสูตรนี้จึงเป็นพระสูตร 

ทีส่�าคญั แสดงถงึความตรสัรูข้องพระ-

พุทธเจ้าพร้อมทั้งทางที่ทรงปฏิบัติมา 

และพงึอธบิายได้ในพระนามว่า สมัมา-

สัมพุทโธ สัมมาก็แปลว่าชอบ สัมก็

แปลว่าเอง พทุโธแปลว่ารูห้รือว่าตรสัรู้ 

รวมกันเป็นสัมมาสัมพุทโธ แปลว่าผู้รู้

เองโดยชอบ หรือว่ารู้ชอบเอง รู้ก็คือ

ตรัสรู้ในสัจจะทั้ง ๔ ด้วยญาณ คือ 

ความหยัง่รู้ที่วนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ 

ในสัจจะทั้ง ๔ เอง

 ท่ีอธบิายกนัมาว่าตรสัรูด้้วยพระองค์

เองก็เพราะว่า ญาณคือความหยั่งรู ้

ปฐมเทศนา
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ดงักล่าวได้บังเกดิผดุขึน้ในธรรมท่ีมิได้

ทรงสดับมาก่อน เมื่อเป็นดั่งนี้ความ

ตรสัรูใ้นสจัจะทัง้ ๔ ของพระองค์จงึเป็น

ความตรัสรูข้ึน้เองโดยไม่ได้ทรงฟังจาก

ใครมาก่อน และโดยชอบก็เพราะว่า

ทรงปฏบิตัมิาในมัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ 

มรรคมีองค์ ๘ มีสมัมาทฏิฐ ิความเหน็

ชอบเป็นต้นจงึได้ตรสัรูข้ึน้ ความตรัสรู้

นัน้เล่ากเ็ป็นความตรสัรูท้ีถู่กต้อง เป็น

ความตรัสรู้ที่ชอบ ไม่มีความผิดความ

บกพร่อง แม้แต่ประการใดประการหน่ึง 

เพราะฉะนัน้ จึงได้พระนามว่า สมัมา- 

สัมพุทโธผู้ตรัสรู้ชอบเอง หรือผู้ตรัสรู้

เองโดยชอบ (ธ. ๒๖-๓๒) ด ูปัญจวัคคย์ี, 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ด้วย

ปโยควิบัติ ดู กรรมสมานทาน, ปโยค

ปโยคสมบัติ ดู กรรมสมาทาน, ปโยค

ปรทัตตูปชีวี ดู เปรต

ปรนิมมิตวสวัตตี สวรรค์ชั้นที่ ๖ ชื่อว่า  

ปฐมวิญญาณ ดู ชาติ, วิญญาณ ๖

ปฐมศึกษา ดู วินัย, ศึกษา

ปฐมอุบาสก ดู ไตรสรณคมน์

ปด ดู เบญจศีล

ปตาปนะ ดู นรก 

ปทปรมะ ดู บุคคล ๔

ปทุมะ ดู นรก

ปธานวจนะ ดู ปาพจน์ ๒

ปธานะ ดู โพธิปักขิยธรรม, วิริยบารมี

ปโยค คือ การประกอบกระท�าในปัจจุบัน, 

การประกอบถกู ชอบ เป็น ปโยคสมบัต ิ

การประกอบผิด เป็น ปโยควิบัต ิ 

(ท.ธ. ๑๐) ดู กรรม ด้วย

ปรนมิมติวสวตัต ีเสยีงไทยว่า ปรนมิ-

มติวสวตัด ีแปลว่าท�าอ�านาจของตนให้

เป็นไปในโภคะทั้งหลายที่ผู้อื่นรู้ความ

คิดของจิตแล้วนิรมิตให้ ผู้ที่มาคอย

นิรมิตให้นั้นไม่มีกล่าวว่าเป็นเทพพวก

ไหนชั้นไหน คิดดูตามเค้าความน่าจะ

เห็นว่าต้องการแสดงความสุขสูงขึ้น 

ไปอีกขั้นหนึ่ง มีผู้คอยนิรมิตส่ิงที่ใจ

ปรารถนาให้ ไม่ต้องนิรมิตเอาเอง 

เหมอืนอย่างชัน้ที ่๕ อีกนยัหน่ึง ค�าว่า

ท�าอ�านาจให้เป็นไป ดูมีความว่าแผ่

อ�านาจไปครอบง�าสิ่งที่ผู้อ่ืนเขานิรมิต 

ไว้ คือใช้อ�านาจไปครอบครองเหมือน

อย่างค�าว่า จกักวตัต ิหรอื จกัรพรรด ิ

แปลว่ายังจักรให้เป็นไป คือใช้จักรแผ่

อ�านาจไปครอบครองโลก นยันีด้กูเ็หมาะ

กับเรื่องพญามารที่จะกล่าวต่อไป 

 สวรรค์ชั้นนี้ยิ่งสูงขึ้นไปจากสวรรค์

ชั้นนิมมานรดีอีกมาก ท่านว่ามีเทพ 

เป็นราชาผู้ปกครองอยู่ ๒ ฝ่าย คือ 

เทวราชเรยีกนามตามชือ่ของชัน้สวรรค์

ว่า ปรนิมมิตวสวัตตีเทวราช ปกครอง

อยู่ฝ่ายหนึ่ง พญามารเป็นเทวราช 

ปกครองอยู ่อีกฝ่ายหนึ่ง เทวราชผู ้

ปกครองสวรรค์ชัน้นีจ้งึมี ๒ องค์ แบ่ง

ปรนิมมิตวสวัตตี
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เป็น ๒ ก๊ก เรียกนามว่าปรนิมมิต-

วสวัตตีเทวราชเหมือนกัน องค์หน่ึง 

ไม่เป็นมาร ปกครองเทพที่ไม่เป็น 

มารด้วยกัน แต่อีกองค์หน่ึงเป็นมาร 

ปกครองเทพที่เป็นมารด้วยกัน ฝ่ายที่

ไม่เป็นมารไม่ค่อยมีเรื่องกล่าวถึงใน

คัมภีร์ทั้งหลาย ส่วนฝ่ายที่เป็นมารมี

เร่ืองกล่าวถึงอยู่มาก องค์เทวราชเอง

เรยีกโดยเฉพาะว่า ปรนมิมิตวสวตัต-ี 

มาราธิราช หรือค�าไทยว่าพญามารา- 

ธริาช แม้จะแบ่งเป็น ๒ ก๊กกไ็ม่มเีรือ่ง

ปรากฏในคัมภีร์ทั้งหลายว่าทั้ง ๒ ก๊ก

น้ีได้ท�าสงครามกนัเหมอืนอย่างเทพและ

อสรุะแห่งสวรรค์ชัน้ไตรตรึงษ์ มแีต่เรือ่ง

พญามารลงมาป้องกนัรังควานความตรัสรู้

ของพระโพธสิตัว์และพระสาวกทัง้หลาย 

เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วมารก็ยัง

มาเกีย่วข้องอกีหลายคราวจนถงึมาทลู

อาราธนาให้ปรินิพพาน

 สังเกตตามที่ท่านเล่าไว้ในคัมภีร์ทั้ง

หลายว่า เทวราชผู้เป็นมารนี้มีความ

กลัวเป็นข้อส�าคัญอยู่ข้อหนึ่งว่าตนจะ

สิน้อ�านาจครอบครองโลก ไม่ประสงค์

ให้ใครทัง้นัน้บรรลมุรรคผลนพิพานหรอื

จะเรยีกว่า วมิตุติ หรอืโมกขธรรมกไ็ด้ 

พูดง่าย ๆ ก็คือ ไม่ประสงค์ให้ใคร

ประสบความหลดุพ้นจากกองกิเลส เช่น 

ตัณหา อุปาทาน หรือราคะ โทสะ 

โมหะ และหลดุพ้นจากกองทกุข์มเีกดิ 

แก่ ตายเป็นต้น พูดอีกอย่างหนึ่งว่า 

ไม่ประสงค์ให้ใครหลุดพ้นไปจากโลก

เป็นโลกตุตระทีแ่ปลว่าเหนอืโลก กค็อื

พ้นโลกนั้นเอง เพราะเมื่อผู้ใดพ้นโลก

หมายถึงว่ามีจิตใจพ้นกิเลสด่ังกล่าว  

ผู้นั้นก็พ้นอ�านาจของมาร ซึ่งมารจะ 

ใช้อ�านาจให้เป็นไปในผู้นั้นอีกไม่ได้ 

ความเป็น สวสวรรด ิ(เทยีบกบัจกัรวรรด)ิ 

ของมารก็หมดสิ้นไป 

 ฉะน้ัน เมือ่พระโพธสัิตว์ทรงแสวงหา

โมกขธรรม ทรงได้พบทาง ทรงด�าเนนิ

ไปในทางจนถึงในราตรทีีจ่ะตรสัรู ้ท่าน

เล่าว่าพญามารได้มาป้องกันรังควาน

อย่างสดุก�าลัง พระโพธสิตัว์กท็รงผจญ

สูอ้ย่างเตม็ทีอ่ย่างทีเ่รยีกว่าเสีย่งบารมี 

พูดอย่างสามัญว่าสู้ตายไม่ยอมถอย 

เช่น ทรงอธษิฐานพระหทยัตัง้ความเพยีร

แน่วแน่ว่าจะไม่ยอมลุกขึน้จากท่ีประทับ

จนกว่าจะได้บรรลุผล แม้ว่าเนื้อเลือด

ท้ังหมดจะเหือดแห้งไป เหลือแต่หนัง

เอ็นกระดูกก็ตาม อาศัยพระบารมีที่

ทรงบ�าเพญ็มาเตม็เป่ียมแล้วจงึทรงชนะ

มาร ทรงบ�าเพญ็เพยีรต่อไปจนได้ตรสัรู้ 

 แม้ต่อมาท่านก็เล่าว่ามารได้มา 

เกี่ยวข้องอีกมากครั้ง แสดงว่ายังคอย

ตดิตามหาช่องโอกาสอยู่เรือ่ย ๆ เพราะ

พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเวไนยนิกรให้

พ้นอ�านาจของตนมากขึ้นทุกที จึงไม่

ปรารถนาจะให้พระองค์ด�ารงพระชนม์

อยู ่นาน และในที่ สุดท่านก็เล ่าว ่า 

ปรนิมมิตวสวัตตี
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พระพทุธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสงัขาร

ตามค�าอาราธนาของมารนั้นเอง แต่ก็

ทรงปลงในเม่ือได้ทรงบ�าเพ็ญพุทธกิจ

ส�าเร็จตามที่ได้ทรงตั้งพระหทัยไว้แล้ว

 พญามาราธริาชเป็นเจ้าก๊กหนึง่แห่ง 

สวรรค์ชั้นที่ ๖ ก็จะต้องท�าบุญไว้มาก 

ไม่เช่นนัน้กจ็ะไม่บงัเกดิในสวรรค์ชัน้สงู

น้ีได้ แต่ก็จะต้องเข้าใจว่าท�าบุญเพียง

เพือ่สวรรค์เท่านัน้ ดกูช็อบกลอยู ่ท่าน

ไม่กล่าวว่าพญามารได้มาขัดขวางใคร

ที่ท�าบุญเช่น ทาน ศีล เป็นต้นเพื่อ

สวรรค์หรือที่เป็นภูมิเพียงเพื่อสวรรค์ 

มาขัดขวางแต่ผู ้ปฏิบัติเพ่ือมรรคผล

นพิพาน เช่นพวกท�ากรรมฐานเพือ่สิน้

กิเลส

 เรื่องของมารยังมีอีกมาก แต่จะงด

ไว้ก่อน เป็นอันว่าสวรรค์ชั้นน้ีแบ่ง 

เป็น ๒ ก๊ก เหมือนอย่างขาวกับด�า  

และมเีจ้าครองอยู่ ๒ องค์ องค์ท่ีลงมา

เกี่ยวข้องในประวัติพระพุทธศาสนา 

มากก็คือ พญามาร เรียกเต็มว่า  

ปรนิมมิตวสวัตตีเทวราช ฝ่ายท่ีเป็น

มารแห่งโลกุตตรธรรม (พ.พ. ๒๔๕-๒๔๖)

ประทักษิณ ดู ดาวดึงส์

ประโยชน์ ดู ประโยชน์ปัจจุบัน

ประโยชน์ของการบวช ประโยชน์ของการ

บวชนั้น ลงสันนิษฐานได้ว่าต้องมีอยู่ 

เพราะเหตผุลหลายประการดงัจะเลอืก

หยบิยกมากล่าว ข้อจะพงึเหน็ได้อย่าง

ผิวเผินก็คือการไม่บวชเป็นพื้นของคน

ทั่วไปอยู่แล้ว ส่วนการบวชเป็นการ

ประพฤติที่สูงพิเศษกว่าพื้นเดิมขึ้นมา 

และคนเป็นอันมากก็ได้นิยมการบวช

มาตัง้แต่ดกึด�าบรรพ์จนถึงบดันี ้ในคติ

ทางพระพุทธศาสนาก็มีแสดงว่า การ

บวชเป็นข้อทีบ่ณัฑติหรอืสัตบรุษุบัญญตัิ

ไว้ และสรรเสริญไว้ในที่ทั้งหลายเป็น

อันมาก เช่นว่า สาธุ โข ปพฺพชฺชา 

นาม แปลสั้น ๆ ว่า บวชดีแล

 คราวนี้มาค้นเหตุให้ลึกซึ้งเข้าไปอีก

ว่า การบวชดีอย่างไร คนเป็นอันมาก

จงึนยิมจนถึงเป็นข้อบญัญติัของบณัฑิต 

ความดใีนการบวชนัน้ กล่าวโดยประการ

ทีจ่ะพงึเห็นได้ง่าย ๆ กคื็อ เป็นโอกาส

คือช่องให้ได้บ�าเพ็ญบุญกุศลอย่างสูง

เพื่อบรรลุถึงความบริสุทธิ์ ความสุข 

ความสงบอย่างประณีต เม่ือยังไม่ได้

บวชไม่มีโอกาสคือช่องที่จะประพฤติ

บญุกศุลเช่นนัน้ได้ เพราะยังพวัพนัอยู่

ด้วยการบ้าน การเรอืน บตุรภรยิา การ

งานต่าง ๆ จะประพฤติได้แต่บุญกุศล

อย่างของผูค้รองเรอืน ผูท้ีป่ระสงค์บญุ

ประโยชน์ของการบวช

ปรมัตถบารมี ดู บารมี, พระพุทธเจ้า ๒๘ 

  พระองค์

ปรมตัถสจัจะ ด ูสมมตบิญัญตั,ิ อุปาทาน ๔

ปรมัตถะ ดู ประโยชน์ยิ่งใหญ่

ประฌาม ดู สหัมบดีพรหม

ประตูของจิต ดู อายตนะ
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กศุลทีส่งูขึน้ไปจงึได้ออกจากบ้านเรอืน 

ท�าตนเป็นอนาคาริยะ แปลว่า ผู้ไม ่

มีเรือน ประพฤติตนเป็นผู ้มักน้อย  

สนัโดษ กินอยู ่นุ่งห่มง่าย ๆ กล่าวสัน้

ว่า บวชนัน่เอง แล้วกบ็�าเพญ็พรตของ

ผู้บวชไปตามลัทธิวิธี ผู้บวชแต่เดิมจึง

อยูป่่าเป็นพืน้ มาอยูล่ะแวกบ้านต่อเมือ่

ได้กลายเป็นลัทธิศาสนา ต้องสั่งสอน

เขา มชีาวบ้านศรทัธาเลือ่มใสจนถงึต้อง

เป็นบุญเขตของเขา แต่หลักของการ

บวช คือความออกจากเรือนมาเป็นผู้

ไม่มเีรอืน หมายความว่า ไม่ครองเรอืน

อย่างคฤหัสถ์นั้น ก็คงเป็นไปตามเดิม 

และหลักนี้เป็นหลักของการบวชท่ัวไป

ตั้งแต่สมัยดึกด�าบรรพ์มาจนถึงบัดนี้

 กล่าวเฉพาะการบวชในพระธรรม-

วินัยน้ี ซึ่งเป็นการบวชตามพระบรม-

ศาสดา ซึง่ว่าเป็นการเข้ามาสูพ่ทุธจกัร

แห่งความบริสทุธิแ์ละความสงบ เพราะ

พระธรรมวนัิยน้ีเป็นเครือ่งห้ามป้องกัน

บาปอกุศลทั้งปวง เป็นไปเพื่อบุญกุศล

ทั้งปวงตั้งแต่เบื้องต้นเบ้ืองต�า่จนถึงชั้น

สูงที่สุด

 ในพุทธจักร คือพระธรรมวินัยนี้ มี

ของดอียูเ่ป็นอันมาก เป็นอศัจรรย์ทีไ่ม่มี

หรอืหาไม่ได้ในท่ีอ่ืน เทียบกับมหาสมุทร 

ฉะนัน้ การเข้ามาบวชในพระธรรมวนิยั

นี้จึงเป็นการดี เพราะเป็นโอกาสที่จะ

ถือเอาความดีได้ทุก ๆ อย่าง เทียบ

เหมอืนอย่างการเข้าไปสูบ่่อรตัน์ กเ็ป็น

โอกาสดทีีจ่ะถอืเอารตัน์ทัง้หลายได้ตาม

ต้องการ แต่ก็พึงทราบว่าเฉพาะการ

เข้ามาบวชก็เป็นเพียงโอกาสเท่านั้น  

ถ้าผู้บวชไม่ใช้โอกาสนี้เพื่อประพฤติ

ปฏิบัติให้ดีตามพระธรรมวินัย ก็จะไม่

ได้รับความดีท่ีมีอยู่ในพระธรรมวินัย 

ถ้ายิง่ประพฤติชัว่เสียหายผดิพระธรรม-

วินยั กก็ลายเป็นได้รบัโทษท�าการบวช

ที่เป็นการดีให้กลายเป็นไม่ดี เข้าใน 

ค�าว่า บวชไม่ดีที่ตรงกันข้ามกับบวชดี 

การบวชจะดกีว่าไม่บวชก็เพราะการบวช

ดีอันตรงกันข้ามกับบวชไม่ดีเท่านั้น  

ถ้าบวชไม่ดีแล้วสู้ไม่บวชไม่ได้ แต่ก็มี

ผู้บวชที่ดีและผู้บวชที่ไม่ดีคู่กันอยู่

 อนึ่ง แม้ตั้งใจบวชดีตั้งแต่แรก แต่

เมื่อบวชแล้วก็ยังถือเอาประโยชน์ของ

การบวชได้ต่าง ๆ กัน ดังที่มีแสดงไว้

คือ

 บวชได้กิ่งใบของต้นไม้พรหมจรรย์ 

คือบวชแล้วได้ลาภสักการะและความ

สรรเสริญก็ดีใจเต็มด�าริเท่านั้น ไม่คิด

จะท�าดีอะไร ยกตนข่มท่าน มัวเมา

ประมาทอยู่ด้วยลาภสักการะและความ

สรรเสริญนั้น จึงไม่พ้นทุกข์ เหมือน

บุรุษต้องการแก่นไม้ พบต้นไม้มีแก่น

แล้ว ส�าคัญกิ่งใบว่าแก่น ตัดเอากิ่งใบ

ไป ไม่ส�าเร็จกรณียะที่ใช้แก่นฉะนั้น 

บวชได้อย่างนีเ้รยีกว่า บวชได้กิง่ใบคอื

ลาภไป

ประโยชน์ของการบวช



ป

791

 บวชได้กะเทาะเปลือก คือการบวช

แล้วไม่ประมาทท�าสลีสมัปทา ความถงึ

พร้อมด้วยศีลให้ส�าเร็จ ก็ดีใจเต็มด�าริ

เพียงเท่านั้น ยกตนข่มท่าน มัวเมา

ประมาทอยูด้่วยสลีสมัปทาของตน จงึ

ไม่พ้นทกุข์ เหมอืนส�าคญักะเทาะเปลอืก

ว่าแก่น ตัดเอากะเทาะเปลือกไป ไม่

ส�าเรจ็กรณียะท่ีใช้แก่น ฉะน้ัน บวชได้

เท่านีจ้งึช่ือว่าได้กะเทาะเปลือกคือศีลไป

 บวชได้เปลอืก บวชแล้วไม่ประมาท 

ท�าสีลสัมปทาให้ส�าเร็จก็ดีใจ แต่ยังไม่

เต็มด�าริเป็นผู้ไม่ประมาท ท�าสมาธิ-

สัมปทา ถึงพร้อมด้วยสมาธิให้ส�าเร็จ 

ต่อไป กด็ใีจเตม็ด�ารเิพยีงเท่านัน้ ยกตน

ข่มท่าน มัวเมาประมาทอยูด้่วยสมาธ-ิ

สมัปทาของตน จงึไม่พ้นทกุข์ เหมอืน

ส�าคญัเปลือกว่าแก่น ตดัเอาเปลอืกไป 

ไม่ส�าเร็จประโยชน์ที่ใช้แก่น ฉะนั้น 

บวชได้เท่านีจึ้งชือ่ว่า บวชได้เปลอืกคอื

สมาธิไป

 บวชได้กะพี ้คอืบวชแล้วไม่ประมาท 

ท�าสีลสัมปทา สมาธิสัมปทาให้ส�าเร็จ

ก็ยนิดีแต่ยงัไม่เตม็ด�าร ิเป็นผูไ้ม่ประมาท 

ท�าญาณทศันะความรูเ้หน็ตามเป็นจรงิ

ทีต่วัปัญญาให้ส�าเรจ็ต่อไปกดี็ใจเตม็ด�าริ

เพียงเท่านั้น ยกตนข่มท่าน มัวเมา

ประมาทอยู่ด้วยญาณทัศนะของตน 

เหมอืนส�าคญักะพ้ีว่าแก่น ตัดเอากะพี้ 

ไป ไม่ส�าเร็จกรณียะที่ใช้แก่น ฉะนั้น 

บวชได้แม้ถึงเท่านีก้ช็ือ่ว่า บวชได้กะพี้

คือญาณทัศนะไป

 บวชได้แก่น คือบวชแล้วไม่เป็นผู้

ประมาท ท�าสีลสัมปทาได้ตลอดถึง 

ญาณทัศนะให้ส�าเร็จก็ยินดี แต่ยังไม่

เต็มด�าริ ท�าวิมุตติ คือความหลุดพ้น

ให้ส�าเรจ็ เหมอืนพบต้นไม้ทีม่แีก่นแล้ว

รูจั้กแก่น ตดัเอาแก่นไป ส�าเรจ็กรณียะ

ท่ีต้องใช้แก่น ฉะนั้น บวชได้ผลท่ีสุด

อย่างนี ้จงึช่ือว่า บวชได้แก่นคือ วมิตุติ

 ผู้บวช ๕ จ�าพวกนี้ ต้ังแต่จ�าพวก 

ที่ ๒ ข้ึนไป ชื่อว่าบวชดีตามล�าดับ 

เพราะอย่างน้อยก็เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย

ศีล แต่ไม่ได้คุณที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะ

ประมาทหยดุเสยีเพยีงน้ัน ไม่พยายาม

สืบต่อไปจนถึงที่สุด ถึงอย่างนั้น เมื่อ

บวชแล้ว ท�าดีได้เท่าใด กไ็ด้ประโยชน์

มีอานิสงส์เป็นต้นของการบวชเท่านั้น

 รวมความว่า การบวชทีไ่ด้ช่ือว่าการ

บวชดีนั้น เมื่อจะกล่าวตั้งแต่ต้นก็ต้อง

กล่าวจ�าเดมิตัง้แต่มาบวช คอืตัง้เจตนา

มาดี มุ่งบุญกุศล เข้ามาบวชถูกวิธี  

บวชเป็นอุปสัมบัน อุปสมบทส�าเร็จ 

(หรือบรรพชาเป็นสามเณรได้ส�าเร็จ) 

ไม่ใช่บวชแล้วเป็นอนุปสัมบัน เพราะ

บวชผดิวธิ ีดงัทีแ่สดงไว้ในบางสกิขาบท

ในพระปาตโิมกข์ ครัน้บวชแล้วกต็ัง้ใจ

ศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยของผู้บวช 

ตั้งใจถือเอาอานิสงส์ของการบวชให้ได้
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ตามสามารถ อย่างน้ีจงึจะเป็นการบวช

ดีตามภูมิตามชั้น

 บวชดนีีด้อีย่างไร ? พงึเหน็ความที่

กล่าวว่าดีดังต่อไปนี้:

 ๑. ได้ประพฤตคิวามดอีย่างสงู อย่าง

น้อยก็สงูกว่าภมูคิฤหสัถ์ ฉะนัน้ เขาจงึ

ไหว้กราบเคารพบูชา ถ้าประพฤตเิสมอ ๆ 

เขาก็ไม่จ�าเป็นต้องไหว้กราบ ผู้หลัก

ผู้ใหญ่ เช่น มารดาบิดาเป็นต้น ไหว้

กราบบุตรของตนผู้บวชแล้ว ก็เพราะ

นบัถอืว่าทรงเพศและทรงความประพฤติ

ดีอย่างสูง

 ๒. ได้ท�าสิง่ทีไ่ด้รบันยิมยกย่องว่าดี 

สิง่ทัง้หลายท่ีนยิมว่าดีนัน้ ถ้าได้ประสบ

พบผ่านก็เป็นลาภของตนแต่ละอย่าง

 ๓. ได้เข้าใกล้ชดิพระธรรมวนัิย ได้

เข้าเนือ่งในพระสงัฆรตัน์ ได้เป็นพุทธ-

ศาสนกิจรงิ ๆ ได้สบือายพุระพทุธศาสนา 

เพราะเมือ่เป็นคฤหสัถ์กย่็อมไม่มโีอกาส

ประพฤตใิกล้พระธรรมวนัิยเหมือนเม่ือ

บวช จะประพฤติได้ก็แต่ท่ีสมควรแก่

ภูมิคฤหัสถ์ เม่ือบวชแล้วก็มีโอกาส 

ที่จะประพฤติได้เต็มท่ี เพราะฉะนั้น  

จึงชื่อว่าได้เข้าใกล้ชิดพระธรรมวินัย 

และเมื่อได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็น 

สุปฏิปนฺโน ปฏิบัติดี อุชุปฏิปนฺโน 

ปฏิบัติตรง ญายปฏิปนฺโน ปฏิบัติเป็น

ธรรม สามีจิปฏิปนฺโน ปฏิบัติชอบยิ่ง 

ก็ช่ือว่าได้เข้าเนื่องในพระสังฆรัตน์ ผู้

ทีป่ฏบิตัเินือ่งในพระสงัฆรตัน์เช่นนี ้จงึ

ชือ่ว่าเป็นพทุธศาสนกิทีแ่ท้จรงิ เพราะ

นับถือพระพุทธศาสนาสักแต่ว่า ไม่ได้

ปฏิบัติธรรมในศาสนาอย่างใด หรือ

ปฏบิตัธิรรมทีเ่ป็นสามญั ทีศ่าสนาอืน่ ๆ 

กม็อียู ่กยั็งไม่ชือ่ว่าเป็นพทุธศาสนิกจรงิ 

โดยเฉพาะ ต่อเมือ่ได้ปฏบิตัธิรรมทีเ่ป็น

ส่วนพิเศษ อันมีเฉพาะในพระพุทธ-

ศาสนา จึงชื่อว่าได้เป็นพุทธศาสนิก 

จริงโดยเฉพาะ และช่ือว่าได้สืบอายุ

พระพทุธศาสนา เพราะพระพทุธศาสนา

สืบมาได้กมี็ผูอ้อกบวชปฏิบตัสืิบ ๆ กนั

มา ถ้าไม่มีผูอ้อกบวช พระพทุธศาสนา

กเ็หมอืนไม่ม ีถ้าจะแย้งว่าเพยีงเรยีนรู้ 

และปฏบิตัทิัง้เป็นคฤหัสถ์กไ็ด้มใิช่หรอื 

ไฉนจะต้องบวช กพ็งึตอบว่ากไ็ด้อย่าง

คฤหสัถ์แต่ไม่ได้อย่างผูบ้วช เป็นเหมอืน

ท้ิงล�าต้นเกบ็แต่กิง่ใบหรอืสะเกด็เล็ก ๆ 

น้อย ๆ เมื่อทิ้งล�าต้นเสียแล้ว ในที่ 

สุดก็จะไม่มีกิ่งใบ ฉะนั้น การบวชแม้

ชั่วคราว จึงชื่อว่าได้ช่วยสืบอายุพระ-

พุทธศาสนา เพราะได้เข้ามาสืบรักษา

ล�าต้น เป็นอนัได้รักษากิง่ใบไว้ให้คฤหัสถ์ 

ทั้งหลายด้วย

 ๔. ได้ท�าความปลืม้ปิติและเพ่ิมพูน

บญุกศุลให้แก่มารดาบิิดาญาตมิติรสหาย 

มารดาบดิาทีเ่ป็นพทุธศาสนกิโดยมาก 

เมือ่มบีตุรกม็กัปรารถนาให้ได้บวชหรือ

อย่างน้อยกร็ูว่้าอาจจะได้บวชบุตร และ

ประโยชน์ของการบวช



ป

793

เมือ่ได้บวชกมี็ความปล้ืมปิต ิเพราะได้

ส�าเรจ็สมประสงค์ในการท่ีเรยีกว่าเป็น

บุญอย่างสูง และเพราะได้ท�าอุปการะ

ทีส่�าคญัแก่บตุรด้วยให้อรยิทรพัย์ (ทรพัย์

ที่ประเสริฐ) ดังเช่นพระบรมศาสดา

ประทานอริยทรัพย์ให้แก่พระราหุล

 และเม่ือมีโอกาสได้แสดงธรรมท่ีตน

ได้บวชเรียนมาแก่ท่านในกาลอันควร 

ชักน�าให้ท่านเจริญด้วยคุณทั้งหลาย  

ก็ชื่อว่าได้ปฏิการท่านโดยธรรม ท่าน

แสดงว่าการตอบแทนด้วยประการอื่น 

เช่น อามิส คือพัสดุต่าง ๆ ก็เป็นการ

ตอบแทนแต่ละอย่าง แต่เป็นการ

ตอบแทนทียั่งไม่เสรจ็ ส่วนการตอบแทน

ด้วยท�าให้ตัง้อยูใ่นคณุมศีรทัธาเป็นต้น 

เป็นการตอบแทนเสรจ็ น้ีก็คือตอบแทน

ด้วยอริยทรัพย์ ไม่มีโอกาสอื่นจะยิ่ง 

ไปกว่าการให้บตุรได้บวช โอกาสทีบ่ตุร 

จะปฏิการตอบแทนมารดาบิดาด้วย 

อริยทรัพย์ ก็ไม่ม่ีโอกาสอ่ืนยิ่งไปกว่า

โอกาสบวช บวชท�าความปลื้มปิติและ

เจรญิบญุกุศลอย่างน้ี จึงช่ือว่าได้ท�าการ

ทดแทนคุณของมารดาบิดาอย่างหนึ่ง

 ๕. ได้ปาฏิโภค คอืความรบัประกนั

ตนเองว่าสามารถประพฤติความดีได้ 

เพราะเป็นการบวชทีเ่ป็นการบวชดต้ีอง

ประพฤติพระธรรมวินัยอย่างประณีต 

เมื่อบวชแล้วประพฤติดีได้แม้ชั่วกาล

เวลาที่ก�าหนด ก็ชื่อว่าเป็นผู้อันพระ-

พุทธเจ้าได้ทรงให้ความรับประกันแล้ว 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ไฉนจะไม่อาจประพฤติ

ตนเป็นคนดีในภูมิคฤหัสถ์ได้ ฉะนั้น 

การเข้ามาบวชจึงชื่อว่าได้เข้ามาสอบ

ความประพฤต ิเมือ่บวชดจีนถึงสกึออก

ไปด้วยดี ก็ชื่อว่าเป็นผู้สอบไล่ได้ตาม

หลกัสูตรของคนด ีได้รบัความรบัประกนั

ไป โบราณจึงเรียกผู้สึกออกไปว่าฑิต 

ที่มาจากค�าว่าบัณฑิต และให้ความไว้

เนื้อเชื่อใจว่าสามารถเป็นผู้ครองเรือน

ได้ดี

 ๖. ได้เข้ามาสร้างนิสัยอุปนิสัยใน 

ทางดี เพราะการบวชเป็นการอบรม 

บ่มนิสัย อุปนิสัยดีให้เกิดขึ้นด้วยม ี

พระธรรมวินัยเป ็นเครื่องอบรม มี 

พระอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ช่วยอบรม 

และต้องอยู ่ในขอบเขตแวดล้อมอยู ่ 

ด้วยพรหมจารีทั้งหลาย ถูกกีดกันให้

ห่างไกลจากเครือ่งอบรมในทางอืน่ จงึ

เป็นโอกาสให้เกดินสัิยอปุนสัิยในทางดี

เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อย

 ๗. ได้ปฏบิตักิจิของลกูผูช้าย เพราะ

เกดิมาเป็นลกูผูช้ายนัน้โดยปกตทิีน่ยิม

กันอย่างโลก ๆ ว่าดีนั้น ก็ต้องเป็น

ทหารหรือเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็น

โอกาสให้ได้ท�าประโยชน์แก่ชาต ิศาสนา 

พระมหากษัตริย์ของตน เป็นบิดา 

สืบเชื้อวงศ์สกุล เป็นผู้ท่ีได้บวชเรียน 

เพราะฉะนัน้ เม่ือได้เข้ามาบวชเรยีนก็
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(เครือ่งอาศัย) เกือ้กลูทะนบุ�ารงุ ของกนิ

ของใช้เหล่านี้รวมเรียกว่าโภคทรัพย ์

(ทรัพย์ แปลตามศัพท์ว่าของที่ใช้ได้ 

โภคทรพัย์ คอืของทีใ่ช้ส�าหรบักนิ) เป็น

ประโยชน์ที่ต้องการอย่างหนึ่ง จ�าเป็น

แก่ชวิีตต้ังแต่เกดิจนกระท่ังตาย เครือ่ง

ประดับตกแต่งเรียกว่าอติเรกทรัพย์ 

แต่ท่ีเกนิต้องการไม่จดัว่าเป็นประโยชน์ 

ทองเงินตราหรือสิ่งที่ใช้แทนเรียกว่า 

ธนทรัพย์ มีไว้ส�าหรับใช้ซื้อหาของกิน

ของใช้เป็นต้น จึงกลายเป็นประโยชน์ข้ึน 

ทรัพย์เหล่านี้โภคทรัพย์เป็นส่ิงจ�าเป็น

โดยตรง ทุกอย่างเป็นของต้องกินต้อง

ใช้จึงหมดสิ้นไปได้ จึงต้องแสวงหาอยู่

เสมอ การแสวงหาเป็นการงานอย่าง

หนึ่งเรียกว่าอาชีพ เพราะเป็นวิธีเลี้ยง

ชีวิต การอาชีพก็มีหลายอย่าง เป็น

อาชีพในทางผิดอันเรียกว่ามิจฉาชีพ 

ก็มี เป็นอาชีพในทางชอบท่ีเรียกว่า

สัมมาชีพก็มี พระพุทธเจ้าทรงสอนให้

แสวงหาทรัพย์ด้วยสัมมาชีพ

 ๒. ศิลปวิทยา การแสวงหาทรัพย์ 

โดยปกติต้องอาศัยศิลปวิทยาอย่างใด

อย่างหนึ่ง จึงจ�าต้องศึกษาเล่าเรียนให้

มีความรู้ในศิลปวิทยาต่าง ๆ ความรู้ 

ในศิลปวิทยาเป็นเหตใุห้เกดิสมรรถภาพ

ในธรุกจิ เป็นแสงสว่างให้รูท้างของธรุกจิ

นั้น ๆ เมื่อรู้ช�่าชองแม้อย่างหนึ่งก็ให้

ส�าเร็จประโยชน์ได้ สมด้วยภาษิตใน

เป็นอันได้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในข้อน้ี

ให้ส�าเร็จไป

 การบวชดคีวรกล่าวว่าดอีย่างนี ้และ

ก็น่าจะยกมากล่าวยังไม่หมด เพราะ

ฉะนัน้ เม่ือเราได้ตรวจดูการบวชของเรา 

เห็นว่าบวชดี เพราะได้บวชถูก บวช

ศึกษาปฏิบัติดี ทั้งได้ตั้งอธิษฐานเพื่อ

ความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็พึงยินดีโมทนา

ในการบวชของเรา และการบวชดนีีแ้ม้

ชั่วคราวก็เป็นบุญเป็นนิสัย อุปนิสัย 

ในทางดี เป็นอนสุสรณยีะทีป่ระทับอยู่

กับใจ เป็นเครื่องน�าความสุขบริสุทธิ์ 

ความสงบร่มเย็นมาให้เราเนือง ๆ ทุก

เวลาที่เราได้ระลึกถึง (ร.ธ.๑๙-๒๒)

ประโยชน์ของสมาธิ ดู กรรมฐาน

ประโยชน์ปัจจุบนั สิง่ทีต้่องการได้มาเกือ้กลู

ให้เกดิสขุ เรยีกว่า ประโยชน์ ประโยชน์

ส�าหรับเวลาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเรียก

ว่าประโยชน์ปัจจบุนั (จากศัพท์ ทฏิฐ-

ธัมมิกัตถะ อัตถะที่เป็นไปในปัจจุบัน 

ค�าว่า อัตถะ แปลว่า สิ่งที่จ�าต้องการ

เพราะเป็นสิ่งจ�าเป็น แต่นิยมแปลกัน

ว่าประโยชน์) คนจ�าต้องการสิ่งใด ๆ 

มาเกื้อกูลจึงอาจด�ารงชีวิตให้เป็นสุข 

และตั้งตนได้โดยชอบ สิ่งนั้น ๆ เป็น

ประโยชน์ทุกอย่าง มีเป็นต้นว่า

 ๑. ทรัพย์ ชีวิตร่างกายของทุกคน

ด�ารงอยู่ได้ด้วยอาศัยได้เคร่ืองอุปโภค

บรโิภค หรอืของกนิของใช้มาเป็นปัจจยั 

ประโยชน์ของสมาธิ



ป

795

ชาดกบทหน่ึงว่า ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้

เช่นใดเช่นหนึง่กยั็งประโยชน์ให้ส�าเรจ็

ได้

 ๓. ยศ ผู้มีศิลปวิทยาอันศึกษาดี 

แล้ว ท�าการงานอันเป็นหน้าที่ดี ย่อม

เลือ่นฐานะให้สงูขึน้โดยล�าดบั ย่อมได้

ความเป็นใหญ่ในการงาน บริวารคือ 

ผู้นิยมนับถือและเกียรติคือชื่อเสียงก็ 

ตามมา เหล่านีเ้ป็นยศแต่ละอย่าง ยศ

นีท้ีเ่ป็นภายนอกเนือ่งจากได้รบัแต่งตัง้

ยกย่อง แต่ก็ต้องสืบเนื่องมาจากหลัก

ภายในของตน พระพุทธเจ้าทรงนิยม 

ให้มยีศคอืความเป็นใหญ่เหนอืความชัว่ 

สามารถบังคับตนให้ดีได้

 ๔. ไมตร ีการประกอบอาชพีเป็นต้น 

โดยปกติย่อมเนื่องด้วยหมู่คณะและ

ถ้อยทีอาศัยซึ่งกันและกัน จึงจ�าต้องมี

การปลกูไมตรผีกูมติรไว้ในคนด ีๆ ด้วย

กันทั้งหลาย เมื่อมีไมตรีมีมิตรก็ชื่อว่า

มผีูส้นบัสนนุ ท�าให้ได้รบัความสะดวก

ในกิจท่ีพึงท�า ผู้ขาดไมตรีขาดมิตรก็

เท่ากับขาดผู้สนับสนุน แม้จะมีทรัพย์

มีความรู ้ความสามารถแต่ก็คับแคบ

เหมือนอย่างมีแต่ตนผู้เดียว ยากท่ีจะ

ได้รับความสะดวกในกจิการ อย่าว่าแต่

บุคคลต่อบุคคลเลย แม้ประเทศต่อ

ประเทศก็จ�าต้องมีไมตรีต่อกัน

 ๕. ผาสกุ แต่การประกอบการงาน

ทุกอย่าง แม้ในการศึกษาเล่าเรียน  

ต้องอาศัยร่างกาย ถ้าร่างกายมีความ

ผาสุก คือแข็งแรงไม่มีโรค ก็สามารถ

ประกอบการกระท�าหรือศกึษาเล่าเรียน

ให้ส�าเร็จได้ด้วยดี แต่ถ้าอ่อนแอมีโรค

กไ็ม่สามารถ เป็นอันตดัประโยชน์ต่าง ๆ 

ท่ีจะพึงได้ เหตุฉะนี้ความมีร่างกาย 

แข็งแรงมีความผาสุกไม่มีโรคจึงเป็น

อปุการะให้ได้ประโยชน์ทีจ่ะพงึได้ทกุอย่าง 

ชื่อว่าเป็นยอดลาภ ดังที่พระพุทธเจ้า

ได้ตรัสไว้แปลความว่า ความไม่มีโรค

เป็นลาภอย่างยิ่ง

 ทรัพย์ ศิลปวิทยา ยศ ไมตรี และ

ความผาสุกดังกล่าวมาเหล่านั้นชื่อว่า

ประโยชน์ปัจจบุนัแต่ละอย่าง นอกจาก

นี้ในการด�ารงชีวิตปัจจุบันจ�าเป็นต้อง 

การส่ิงใด ๆ อีก ส่ิงนั้น ๆ ก็เป็น

ประโยชน์ในที่นี้

 ประโยชน์ท้ังปวงเหล่านีเ้ป็นผลท่ีเกดิ

จากการประกอบเหตุให้ถูกทางของ

ประโยชน์แต่ละอย่าง พระพุทธเจ้า 

ได้ทรงวางหลักทั่วไปแห่งทางประกอบ

ประโยชน์ไว้ ๔ ประการ คือ

 ๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วย

ความหมั่น คือหมั่นศึกษาเล่าเรียน 

หมัน่ท�าการงานเลีย้งชวีติ หมัน่ท�าธรุะ

หน้าทีข่องตน ทีเ่รยีกว่าหมัน่หรอืหมัน่

ขยันหมายความว่า เพียรจัดท�าตั้งแต่

เริ่มต้นและด�าเนินให้ก้าวหน้าเรื่อยไป

ให้ส�าเรจ็ ไม่ย่อท้อถอยหลงั ไม่ยอมให้

ประโยชน์ปัจจุบัน
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รักษาการงานและหน้าที่ของตนไม่ 

ให้เส่ือมเสีย ถ้าขาดการรักษา เช่น 

เล่าเรยีนมากล็มืไป ท�าการงานได้ทรพัย์

มาก็หมดไป ก็เป็นวิทยสมบัติทรัพย์

สมบัติขึ้นไม่ได้ เพราะไม่รวมพอกพูน 

ต่อเมื่อรักษาไว้ได้จึงจะเกิดความรวม

พอกพนูทีเ่รยีกว่าสมบตั ิแปลว่าความ

ถึงพร้อม

 ๓. กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อน

เป็นคนดี ไม่คบคนชั่ว คือเมื่ออยู่ในที่

ใดก็สมาคมคบหากับคนดี ๆ ในที่นั้น 

คอยศึกษาส�าเหนยีก ท�าความดเีหมือน

อย่างคนดีทั้งหลาย ไม่คบคนชั่วและ

เอาอย่างคนชั่ว

 ๔. สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตตาม

สมควรแก่ก�าลงัทรพัย์ทีห่ามาได้ ไม่ให้

ฝืดเคืองนกั ไม่ให้ฟมูฟายนกั ซึง่เรยีก

ว่ามัธยัสถ์ แปลว่าความเป็นกลาง ๆ 

และมีความประหยัด คอืแบ่งเกบ็ไว้ใน

ส่วนที่ควรแบ่งเก็บไว้เผื่อเวลาข้างหน้า 

บางคนเข้าใจค�าว่ามัธยัสถ์เป็นความ

เหนยีวแน่น แต่ความจรงิแปลว่าความ

เป็นกลาง ๆ ระหว่างความฝืดเคือง 

และฟมูฟาย คอืไม่ใช่ฝืดเคอืงนกัไม่ใช่

ฟูมฟายนักดังกล่าวแล้ว ท้ังนี้ก็ต้องรู้

จ�านวนรับจ�านวนจ่ายหรือทางได้ทาง

เสีย แล้วก�าหนดให้พอเหมาะ ไม่ให้

จ่ายท่วมรายรับ

เกียจคร้านเสียการงาน เมื่อหมั่นขยัน

ประกอบกระท�าให้เหมาะประโยชน์ที่

ต้องการต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วจักเห็นมี

อยูใ่กล้ภายในเอือ้มแขนนีเ้อง ค�าเก่ามี

กล่าวไว้ว่า ทรพัย์นีม้ไิกล ใครมปัีญญา

ไว หาได้บ่นาน แว่นแคว้นแดนดิน มี

สิน้ทกุสถาน ถ้าใครเกยีจคร้าน บ่พาน

พบเลย แม้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว ้

แปลความว่า ผู้ประกอบธุรกิจขยัน 

หมั่นเพียร ท�าให้เหมาะย่อมได้ทรัพย์ 

 อาจกล่าวได้ว่าร่างกายนี้ก่อก�าเนิด

มาเพือ่ท�าการงาน อวยัวะ บางส่วนเช่น

หัวใจปอดท�างานภายใน บางส่วนเช่น

มอืเท้าส�าหรบัท�างานภายนอก ถ้ามใิช่

เพือ่ท�าการงานแล้วกไ็ม่จ�าเป็นต้องมีรูป

สณัฐานเหมอืนอย่างทีเ่ป็นกนัอยูน่ี ้เป็น 

ก้อนกลมเหมือนอย่างลูกฟักก็พอแล้ว 

แม้ที่เป็นคนดีคนชั่วก็เพราะท�า กล่าว

คอืเพราะท�าดีจงึเป็นคนด ีและท�าชัว่จงึ

เป็นคนชัว่ ถ้าไม่ท�าการงานหยดุเฉย ๆ 

ร่างกายก็จักเกิดความติดขัดและเกิด

โรค เหมือนเครื่องจักรที่เก็บจนเกิด

สนิม แต่ถ้าท�าการงานร่างกายก็จัก

คล่องแคล่ว สละสลวย เป็นการออก

ก�าลังตามหลักอนามัยอยู่ในตัว

 ๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วย

การรกัษา คือรกัษาความรู้ท่ีได้เล่าเรยีน

ศึกษามา รักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้

ด้วยความหมั่นขยันไม่ให้เป็นอันตราย 

ประโยชน์ปัจจุบัน
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 อนึง่ พึงเว้น อบายมขุ คือทางท่ีเป็น

เหตุแห่งความฉิบหาย ๔ อย่าง คือ  

๑. ความเป็นนกัเลงหญงิหรอืความเป็น

ผูม้กัมากปล่อยตนในทางกาม ๒. ความ

เป็นนักเลงสุราหรือยาเสพติดต่าง ๆ 

๓. ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน  

๔. ความคบคนชั่วเป็นมิตร โทษ ๔ 

ประการนี้ไม่ควรประกอบ เป็นทางให้

เกิดฉิบหายได้จริง ๆ 

 ประโยชน์ดังกล่าวมาล้วนเป็นสิ่ง

จ�าเป็นแก่ความครองชีวิตในปัจจุบัน 

พระพุทธเจ้า ทรงสอนให้แสวงหามา

เป็นอนัดบัแรก ด้วยทรงแสดงทางเป็น

หลกัปฏบิตัทิัว่ไปไว้ ๔ ประการดงักล่าว

แล้ว คนโดยปกติถ้าบกพร่องด้วย

ประโยชน์ปัจจุบันจะบ�าเพ็ญประโยชน์

ให้ยิง่ข้ึนไปกเ็ป็นการยาก เพราะตนเอง

จะต้องอิม่ปากอิม่ท้องของตนก่อนแล้ว

จึงสามารถจะเฉลี่ยไปถึงผู้อ่ืน ฉะนั้น 

จึงน่ากล่าวย�้าในที่นี้อีกว่า เรื่องการ 

กินเป็นเร่ืองส�าคัญอันดับหนึ่งตั้งแต่

ดกึด�าบรรพ์มาจนถงึบัดนี ้และจกัส�าคัญ

ต่อไปตลอดเวลาที่คนยังกินอยู่ ดังม ี

ค�าเรยีกว่าโภคะหรือโภคทรพัย์ กแ็ปล

ว่ากิน ของกิน และการท�ามาหากิน 

ก็เรียกว่าโภคกิจ ซ่ึงบัดน้ีเรียกกันว่า

เศรษฐกจิ โภคะนีเ้มือ่ได้มาเสนอสนอง

ตามทีจ่�าต้องการของแต่ละคนหรือของ

ส่วนรวม ชีวิตของแต่ละคนและของ

ส่วนรวมจงึจะด�าเนนิไปด้วยผาสุก การ

ปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิผลดงักล่าวในทางโลก

ได้มีวิธีจัดกันต่าง ๆ จนถึงเกิดระบอบ

การปกครองแบบต่าง ๆ ซึง่มปีฐมเหตุ

ส�าคญัมาจากเรือ่งปากท้องหรอืเรือ่งกนิ

อยู่เป็นประจ�าของทกุ ๆ คน พระพทุธเจ้า

ก็ได้ทรงวางวิธีจัดไว้ ด้วยทรงวางหลัก

สัน้ ๆ ง่าย ๆ ๔ ประการดงักล่าวแล้ว 

แต่ทกุ ๆ คนต้องรับปฏบิตัด้ิวยตนเอง

และชักน�าให้คนอื่นปฏิบัติ จนถึงเมื่อ

ปฏบิตักินัทัว่ ๆ ไปจงึจะเห็นผลได้โดย

ประจักษ์ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เอง มีเรื่อง

ตัวอย่างอยู่มากเรื่องดังเช่นเรื่องของ

ศิษย์รับใช้เศรษฐีผู้หนึ่ง มีว่า

 ในอดีตกาล ศิษย์รับใช้ของเศรษฐี

คนหนึง่เป็นคนขยนัหมัน่เพยีร มคีวาม

คิดท�าสิ่งที่ดูไม่น่าจะเป็นประโยชน์ให้

เป็นประโยชน์ขึน้ วันหนึง่พบหนตูายตวั

หนึ่งจึงไปจ�าหน่ายให้แก่คนเลี้ยงแมว 

ได้มาหนึ่งสตางค์แล้วไปซื้อน�้าตาล  

น�าน�้าตาลกับน�้าดื่มไปแลกดอกไม้กับ

คนเกบ็ดอกไม้ ได้ดอกไม้มาก�ามอืหนึง่

แล้วขายดอกไม้นั้นมาซื้อน�้าตาล น�า

น�า้ตาลกบัน�า้ดืม่ไปแลกดอกไม้มาขาย 

เกบ็ทรพัย์รวมไว้โดยล�าดบั แล้วไปเกบ็

กิง่ใบไม้แห้งในสวนหลวงทีค่นรกัษาไม่

ต้องการน�าไปขายทีโ่รงหม้อ น�าน�า้ดืม่

ไปเลีย้งคนตดัหญ้าขายผกูไมตรไีว้ และ

ผกูไมตรไีว้กบัพวกพ่อค้าทัง้ทางน�า้และ

ทางบก ต่อมาได้ข่าวว่าจะมีพ่อค้าม้า
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น�าม้ามาขาย จงึไปซ้ือผูกขาดหญ้าจาก

คนตัดหญ้าขาย พ่อค้าม้าก็ต้องมาซื้อ

หญ้าจากเขาเพียงแห่งเดียว ต่อมาได้

ทราบว่าได้มีเรือเข้ามาสู่ท่า จึงเช่ารถ

พร้อมกบับริวารไปยงัเรอื วางมัดจ�าซือ้

เหมาสินค้ามาจ�าหน่ายแต่ผู้เดียว จึง

มั่งมีทรัพย์ขึ้นจนเป็นเศรษฐีในที่สุด

 อกีเร่ืองหนึง่มีเล่าไว้ในเรือ่งราชาธริาช

ว่า มะกะโท บุตรพ่อค้าบ้านเกาะวาน

แขวงเมอืงเมาะตะมะ เมือ่อาย ุ๑๔-๑๕ 

ปีเข้ามาค้าขายยงักรงุสโุขทยัสมยัสมเด็จ

พระร่วงเจ้า แล้วฝากตัวอาศัยอยู่กับ

นายช้างสมเด็จพระร่วงเจ้า มะกะโท

อตุสาหะมิได้เกยีจคร้าน ช่วยช�าระมูล

ช้างและท�าการงานต่าง ๆ นายช้างเกิด

กรุณาจึงอุปการะไว้ วันหนึ่งสมเด็จ-

พระร่วงเจ้าเสด็จไป ณ โรงช้าง ทอด

พระเนตรเห็นมะกะโทกวาดหญ้าช้าง

อยู ่ได้ทรงคายพระสลาบ้วนพระโอษฐ์ 

ทอดพระเนตรเหน็เบ้ียเบ้ียหนึง่จงึตรสั

ว่า ลูกรามัญน้อยจงเก็บเอาเบ้ียไว้  

มะกะโทได้เบีย้พระราชทานมคีวามยนิดี 

จึงน�าไปซื้อพันธุ์ผักกาดมาปลูก แล้ว

เลือกเก็บถวายสมเด็จพระร่วงเจ้าเมื่อ

เสดจ็มาทอดพระเนตรช้างอีกคร้ังหนึง่ 

สมเด็จพระร่วงเจ้าทรงโปรดปรานทรง

รับมาชุบเล้ียงแต่งตั้งขึ้นจนเป็นขุนวัง 

มะกะโทก็ตั้งใจรับราชการเป็นอย่างดี 

ต่อมาได้หนีกลับไปเมืองวาน รวบรวม

สมัครพรรคพวกจนต้ังตัวเป็นใหญ่ขึ้น

ในเมืองเมาะตะมะ แล้วส่งทูตคุมเครือ่ง

ราชบรรณาการมาเฝ้าสมเดจ็พระร่วงเจ้า

ขอพระราชทานนามและเครื่องราช

กกุธภัณฑ์ สมเด็จพระร่วงเจ้าก็ได้

พระราชทานนามว่าพระเจ้าฟ้าร่ัว และ

พระราชทานเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 

พระราชทานพรแก่พระเจ้าฟ้ารั่วและ

พระราชธิดาของพระองค์ซึ่งได้ไปกับ 

พระเจ้าฟ้ารัว่ ให้มีความสุขสถาพรสืบไป 

(ท.ห. ๒๑๓-๒๑๘)

ประโยชน์ภายหน้า คนที่ฉลาดย่อมมีความ

คิดยาวออกไปถึงกาลข้างหน้า และ 

ท�าส่ิงที่ให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวสืบไป

ถึงกาลข้างหน้า ส�าหรับเด็ก ๆ โดย

ปกติย่อมมีอนาคตของชีวิตอยู่อีกมาก 

การศึกษาเล่าเรียนในบัดนี้ก็เพื่อสร้าง

อนาคตของชวีติให้มคีวามสขุความเจรญิ 

อันความสุขความเจริญในอนาคตคือ 

ในกาลข้างหน้าของชีวิตนี้แหละ เป็น 

ความหมายประการที่ ๑ ของค�าว่า

ประโยชน์ภายหน้า (คือสมัปรายกิตัถะ) 

ถ้าทุก ๆ คนไม่มีอนาคตภายหน้า ก็

ไม่จ�าเป็นจะต้องศกึษาเล่าเรยีนหรอืท�า

อะไรไปวุน่วายเหมือนอย่างนี ้แต่เพราะ

ทกุคนต่างมอีนาคต จึงต้องพากนัศกึษา

เล่าเรยีนและท�ากจิต่าง ๆ เพือ่ให้มีความ

สุขความเจริญในอนาคต โดยเฉพาะก็

อนาคตของชีวิตนี้นั่นแหละ

ประโยชน์ภายหน้า
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 อีกอย่างหน่ึง อนาคตของเด็กก็คือ

ความตัง้ตนได้เป็นหลกัฐาน มคีวามสขุ

ความเจรญิเมือ่เติบโตเป็นผูใ้หญ่ คราว

นี้เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว อนาคตของชีวิต

นีก้น้็อยเข้าสัน้เข้า หน้าท่ีในการเตรยีม

สร้างตนเองส�าหรับโลกนี้ก็จะน้อยลง 

แต่ก็ช่วยอุปการะผู้อ่ืนตามที่เกี่ยวข้อง 

เช่น เมื่อเป็นมารดาบิดา เป็นพี่ลุงป้า

น้าอา เป็นปู่ย่าตายาย หรือเป็นญาติ

เป็นมติร เป็นผูอ้ปุการะ กต้็องท�าการ

สงเคราะห์บุตรหลานญาติมิตรและผู้

อยูใ่นอุปการะต่าง ๆ บางทถีงึมิใช่เป็น

ญาตมิติรแต่เมือ่มจีติเป็นกศุลกท็�าการ

สงเคราะห์อนุเคราะห์ผูอ่ื้นด้วยวธิต่ีาง ๆ 

จนถึงต้ังเป็นสมาคมหรือองค์การก็มี

เป็นอนัมาก ทัง้นีเ้พราะคนย่อมอยูร่่วม

กันเป็นครอบครวัเป็นกลุม่เป็นหมู ่ตลอด

จนถึงเป็นประเทศชาติ แต่ละประเทศ

ก็ยังรวมกันเป็นฝ่าย จึงต่างต้องอาศัย

กนัและกนั คนทีมุ่ง่ประโยชน์สขุเฉพาะ

ตนเท่านั้นไม่เกื้อกูลใครโดยที่สุด เป็น

พ่อแม่ไม่อปุการะลกู ซึง่เป็นจ�าพวกคน

ที่เห็นแก่ตนโดยส่วนเดียว เป็นคน 

คับแคบ ไม่ประพฤตกิารเป็นคณุประโยชน์

แก่ใคร อาจเจรญิด้วยประโยชน์ปัจจบุนั

มทีรพัย์เป็นต้นเฉพาะตน แต่กเ็ป็นคน

ไม่มปีระโยชน์แก่คนอ่ืนหรอืแก่หมู่คณะ 

เรียกว่าเป็นคนมคีวามคดิแคบสัน้ เพราะ

หลักของการอยู่ร่วมกัน เมื่อคนอื่นพา

กนัเป็นทุกข์เดอืดร้อน จะเป็นสุขอยู่คน

เดียวได้อย่างไร ฉะนั้น คนฉลาดจึง 

มีความคิดยาวและกว้างออกไป เมื่อ

ตนเองได้รบัประโยชน์มคีวามสขุความ

เจรญิ กท็�าการทีเ่ป็นประโยชน์แผ่ความ

สขุความเจรญิให้แก่ผูอ้ืน่ตามทีเ่กีย่วข้อง

และตามสามารถ ประโยชน์ที่แผ่ออก

ไปถึงคนอื่นดังกล่าวมานี้เป็น ความ

หมายประการที ่๒ ของค�าว่าประโยชน์

ภายหน้า เพราะประโยชน์ปัจจบุนัเท่ากบั

เป็นประโยชน์ตน ซึง่ต้องท�าก่อน เมือ่

ตนมปีระโยชน์ขึน้แล้ว จงึสามารถเผือ่แผ่

ประโยชน์ไปถงึคนอืน่ได้ ประโยชน์ผูอ้ืน่

จงึนบัเป็นประโยชน์ภายหน้า ซึง่ถดัไป

จากประโยชน์ตน เหมือนอย่างใครที่

จะบรจิาคทรพัย์ให้แก่คนอืน่ ตนกต้็อง

มีทรัพย์ขึ้นก่อน ถ้าตนไม่มีทรัพย์จะ

บรจิาคได้อย่างไร ใครจะเป็นครอูาจารย์

สัง่สอนศลิปวทิยาให้แก่คนอืน่ ตนก็ต้อง

ศึกษา เล่าเรียนมีความรู้ในศิลปวิทยา

นั้นก่อน ถ้าไม่มีความรู้จะสอนเขาได้

อย่างไร

 อกีอย่างหนึง่ เม่ือกล่าวถึงประโยชน์

ปัจจบุนั มทีรพัย์เป็นต้น คนย่อมต้องการ

อยู่ด้วยกัน เพราะจ�าเป็นแก่การครอง

ชีวิตประจ�าวัน และอาจใช้จ่ายอ�านวย

ความสขุต่าง ๆ แต่การแสวงหาของคน

นัน้ต่าง ๆ กนั บางคนพากเพยีรประกอบ

อาชีพเพื่อให้ได้ทรัพย์มาในทางที่ชอบ
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เป็นชาวนาชาวสวนก็ท�านาท�าสวน เป็น

พ่อค้ากท็�าการค้า เป็นข้าราชการกต้ั็งใจ

รับราชการด้วยความซือ่สตัย์สจุริต แต่

บางคนไม่เป็นเช่นนั้น ท�าการแสวงหา

ในทางไม่ชอบ เช่น ลกัขโมยปล้นสะดม

และท�าทจุรติต่าง ๆ กอ็าจได้ทรพัย์มา

เหมือนกัน และบางทีก็ได้มาก ท้ังนี้

เพราะความคิดเหน็ตลอดถงึนิสยัสนัดาน

ของคนต่าง ๆ กนั คนท่ีแสวงหาในทาง

สุจริตไม่ยอมท�าในทางทุจริตก็เพราะ

เหน็ว่าทางสจุรติด ีทางทุจรติไม่ดี ส่วน

คนที่แสวงหาในทางทุจริตก็เพราะเห็น

ว่าทางทุจริตดี ทางสุจริตไม่ดี 

 ฉะนั้น ความเห็นท่ีเป็นพื้นฐานว่า

อะไรไม่ดีจึงเป็นข้อส�าคัญ เพราะคน

โดยปกติย่อมท�าไปในสิ่งที่ตนเห็นว่าดี 

ไม่ท�าในส่ิงท่ีตนเห็นว่าไม่ดี คนท่ีท�า

ทุจริตก็เพราะเห็นว่าทุจริตดี ด้วยอาจ

ได้ทรัพย์มาโดยง่าย ไปขโมยเขาเพียง

ครู่เดียวก็อาจได้มาแล้ว ในเวลาเขียน

บันทึกหรือสอบ คอยลอกเขาถามเขา

สบายกว่า ส่วนท่ีท�าสจุรติกเ็พราะเหน็

ว่าสุจริตดีอย่างตรงกันข้าม ถึงจะได้

ทรัพย์ได้วชิามาทีละเล็กละน้อยในทาง

สุจริตก็มีความเย็นใจสบายใจ 

 บคุคลท้ัง ๒ จ�าพวกนีเ้ม่ือพจิารณา

ดูแล้วก็เห็นว่า ผู้ท่ีเห็นว่าทางทุจริตดี

นัน้ยงัเป็นผูต้ดิแน่นในวัตถ ุคอืเหน็แก่

จะได้เป็นประมาณ ให้ได้มาก็แล้วกัน 

ไม่ค�านงึถงึทางทีจ่ะได้ ไม่ยอมรบันบัถือ

ความดีชั่วตามหลักกรรม แต่ถือหลัก

ของวัตถุทีจ่ะพงึรวบรวมได้มาเป็นใหญ่ 

จะเรียกว่าเป็นคนไม่มีศาสนาก็ได้ คน

ทีน่บัถอืวตัถเุป็นใหญ่ จะท�าอะไรกต้็อง

มุ่งจะได้วัตถุ เพื่อวัตถุ ชื่อว่าเป็นทาส

ของวัตถุ 

 ส่วนผู ้ที่นับถือหลักกรรมย่อมม ี

เลือกเฟ้นว่าอะไรดีอะไรชั่ว ไม่ยอมตี

ราคาวัตถุสูงกว่าความดี ยอมเสียสละ

วัตถุเพื่อประพฤติความดี ดังเช่นผู ้

บริจาคทรัพย์อุปการะคนอื่น หรือผู้ที่

บ�าเพ็ญประโยชน์แก่คนอื่นในทางใด

ทางหนึ่งดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งไม่มีวัตถุ

อะไรตอบแทน ท้ังนี้ก็เพราะเห็นว่า 

การบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ผู ้อื่นนี้เป็น

ความดี อันความดีดังกล่าวมานี้เป็น 

ความหมายประการที่ ๓ ของค�าว่า

ประโยชน์ภายหน้า อันที่จริงก็เป็น

ประโยชน์ปัจจบุนั คอืท�าความดเีมือ่ใด

กเ็กดิความสุขเมือ่นัน้ คือเป็นสุขใจขึน้

ก่อน ส่วนผลสะท้อนของความดีนั้น 

ซึ่งเป็นผลทางกายหรือทางวัตถุอาจ 

เกิดตามมาภายหลัง จึงเรียกว่าเป็น

ประโยชน์ภายหน้า

 รวมความว่าค�าว่า ประโยชน์ภาย

หน้า มีความหมายถึงประโยชน์จะพึง

ได้ในอนาคตก็ได้ ประโยชน์แผ่ไปถึง

คนอื่นก็ได้ หมายถึงความดีก็ได้ แต่ก็
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มีความหมายรวม ๆ กันทั้งสามอย่าง 

คือความดีที่ให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่

ตนเองและแก่คนอืน่ ตัง้แต่บดันีส้บืไป

จนถึงภายหน้า ประโยชน์ภายหน้า 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางเกิดไว้ ๔ 

อย่าง คือ

 ๑. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วย

ศรทัธา คอืเชือ่สิง่ทีค่วรเชือ่ คอืเชือ่ใน

เร่ืองความดี ความชั่ว ส�าหรับทาง

พระพุทธศาสนาคอืเชือ่ความตรสัรูข้อง

พระพทุธจ้า และเชือ่หลักกรรมตามค�า

สั่งสอนของพระองค์ เช่น ตรัสว่าท�าดี

ได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว เป็นต้น เพราะใคร

กต็ามทีน่บัถอืความดกีต้็องมีความเชือ่

ในหลักของกรรมตามพระพุทธเจ้าได้

ทรงสั่งสอนไว้ และเชื่อพระพุทธเจ้า

ด้วย คือเชื่อว่าพระองค์ได้ตรัสรู้จริง  

ค�าของพระองค์ต้องจริงแท้แน่นอน

 ๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล  

คือรักษากายวาจาเรยีบร้อยดไีม่มโีทษ 

เพราะงดเว้นจากโทษน้ัน ๆ เมือ่มศีรัทธา

ในหลักของกรรมดังกล่าวแล้ว ก็ย่อม

เว้นจากความชั่วได้ตามความเชื่อของ

ตน

 ๓. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการ

บรจิาคคอืสละให้ปัน เป็นการเฉลีย่สขุ

ให้แก่ผูอ้ืน่ ได้แก่การบ�าเพ็ญประโยชน์

แก่ผูอ่ื้น ซึง่เป็นการท�าความดอีย่างหน่ึง

ดังกล่าวแล้ว

 ๔. ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วย

ปัญญา รูจ้กับาปบญุคณุโทษหรอืความ

ดีความช่ัว มีประโยชน์มิใช่ประโยชน์ 

เป็นต้น ปัญญาท�าให้รู้จักเปรียบเทียบ

ว่าอะไรเป็นอะไรดงักล่าวและให้รูจั้กค่า

ของบญุหรอืคณุความด ีท�าให้รูจ้กัเลอืก

เชือ่ในส่ิงท่ีควรเชือ่ และท�าให้รูจ้กัเลือก

เว้นการท่ีควรเว้น เลือกประพฤติการ

ที่ควรประพฤติ

 ทางเกดิประโยชน์ภายหน้า ๔ อย่าง

นี ้เป็นบญุกศุลคอื ความดโีดยตรง เป็น

เหตสุนบัสนนุประโยชน์ปัจจุบนัให้ม่ันคง

ถาวรและความดท่ีีแต่ละคนได้ท�าไว้แล้ว

คราวหนึ่ง ๆ เรียกว่าเป็น ปุพเพกต-

ปญุญตา (ความมบีญุทีท่�าไว้ก่อน) ย่อม

เป็นคุณสมบัติประจ�าตน ดังท่ีเมื่อจะ

ติดต่อการงานกับใครเป็นต้น ก็ต้อง

พจิารณาถงึคณุสมบตัปิระการหนึง่ จึง

เป็นตัวโชควาสนาอ�านวยประโยชน์ให้

ตามที่ต้องการ ในปัจจุบันนี้คนบรรลุ 

ถึงฐานะแห่งประโยชน์ต่าง ๆ กัน  

เพราะอ�านาจความดีท่ีท�าไว้แต่ก่อน 

ต่างกัน เม่ือความดีก�าลังให้ผลก็เป็น

สิริที่หลั่งไหลมาแห่งสมบัติท้ังหลาย 

เมื่อสิ้นดีดังที่เรียกว่าสิ้นบุญ สมบัต ิ

ทั้งปวงย่อมพินาศ

 ประโยชน์ภายหน้าดังกล่าวยังเป็น

เหตุท�าให้ประชาชนที่อยู่ร่วมกันเป็น 

สุข เพราะเมื่อต่างเว้นจากการท�าร้าย

ประโยชน์ภายหน้า
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เบียดเบียนกัน ต่างช่วยเหลือเกื้อกูล

กนั จงึเป็นหลกัส�าคญัแห่งการปกครอง

ด้วย ดังมีเรื่องเล่าใน กุรุธัมมชาดกว่า 

 ในอินทปัฏนครในกุรุรัฐ พระเจ้า 

กุรุและประชาชนตั้งอยู่ในศีลธรรมจึง 

มีสุขสมบูรณ์ ส่วนในทันตปุระนครใน 

กาลิงครัฐ เกิดฝนแล้งจึงเกิดภัย ๓ 

ประการ คือความอดอยาก โรค และ

ความขาดแคลนอาหารขึ้นโดยทั่วไป 

ประชาชนจึงพากันร้องขอให้พระเจ้า 

กาลิงคะส่งทูตไปทูลขอช้างมงคลพระ-

เจ้ากรุ ุด้วยพากนัคดิว่าเมือ่ได้ช้างมงคล

มาฝนจะตก พระเจ้ากาลิงคะจึงทรง 

ส่งพราหมณ์ ๘ คนเป็นทูตไปสู่กุรุรัฐ 

เพื่อไปทูลขอช้างมงคล พราหมณ์ท้ัง 

๘ คนน้ันได้เดนิทางไปยังกรุรุฐั ได้คอย

ดกัขอพระราชทานช้างมงคล เม่ือพระ-

เจ้ากุรุทรงช้างมงคลเสด็จเที่ยวไปใน

เวลาเช้าวนัหนึง่ พระเจ้ากรุุเสดจ็ลงจาก

หลงัช้าง ทรงจบังวงวางไว้ในมอืของพวก

พราหมณ์แล้วทรงหลัง่น�า้พระราชทาน

ด้วยพระสวุรรณภงิคาร (พระเต้าทองค�า) 

พวกพราหมณ์กน็�าช้างไปสูก่รงุทันตปุระ

แคว้นกาลิงคะ เมื่อได้ช้างมาแล้วฝนก็

ยงัไม่ตกอยูน่ัน่เอง พระราชาทรงพระ-

ด�ารว่ิา ในแคว้นกรุพุระราชาทรงรกัษา

พระกุรุธรรมคือศีล ๕ ฝนจึงตกเสมอ

ด้วยอานภุาพของศลี จงึควรจะไปทลูขอ 

กรุุธรรมมาดกีว่า ครัน้ทรงพระด�ารดิงันี้ 

จงึโปรดให้น�าช้างมงคลไปถวายคนืแล้ว

ให้ทลูขอกรุธุรรม พระเจ้ากุรุก็โปรดให้

จารึก กุรุธรรมลงในพระสุพรรณบัฏ 

(แผ่นทอง) มอบแก่พราหมณ์ให้น�าไป

ถวาย พราหมณ์ก็น�าพระสุพรรณบัฏ

กลบัมาถวายพระเจ้ากาลงิคะ พระเจ้า

กาลงิคะพร้อมทัง้ประชาชนกพ็ากนัรบั

กุรุธรรมนั้นมาปฏิบัติ คือตั้งอยู่ในศีล 

๕ ฝนก็ตกบริบูรณ์ ภัยทั้งปวงก็สงบ 

บ้านเมืองก็เกิดความผาสุกสมบูรณ์ 

 ชาดกนี้แสดงอานุภาพของศีล แม้

ไม่เชือ่ในอานภุาพเหนอืธรรมดา คดิดู

ตามเหตุผลตามธรรมดานี้แหละก็จะ

เห็นได้ว่าเมื่อพากันมีศีล คือไม่ท�าร้าย

กนั ไม่ลกัขโมยฉ้อโกงกนัเป็นต้น และ

พากันมีธรรมคือประพฤติประโยชน์

เกือ้กลูกนัโดยทัว่ไป แล้วกจ็ะเกดิความ

สขุสมบรูณ์แน่นอน นีคื้ออานุภาพของ

ศีลหรือพูดรวม ๆ กันว่าศีลธรรม 

สามารถระงับภัยต่าง ๆ ได้แน่ โดย

เฉพาะคือภัยที่คนก่อให้แก่กันเอง ภัย

ที่คนก่อขึ้นนี้อาจท�าให้ดินฟ้าอากาศ

แปรปรวนไปได้ด้วย เช่น เมือ่ตดัท�าลาย

ป่าเสียโดยมาก ไม่ปลูกขึ้นทดแทนให้

พอกนั กท็�าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นต้น 

ฉะนั้น คนเรานี้เองเมื่อไม่มีศีลธรรม 

ก็เป็นผู้ก่อภัยให้เกิดขึ้นแก่กัน ตลอด

ถึงเป็นผู้ก่อความวิปริตแปรปรวนแห่ง

ธรรมชาติได้ด้วย ต่อเม่ือพากันตั้งอยู่

ประโยชน์ภายหน้า
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อนันบัว่าประโยชน์ภายหน้า เพราะทรง

ด�าเนินในทางของประโยชน์ทั้ง ๒ นั้น 

แต่กท็รงเห็นว่าประโยชน์ดงักล่าวเกีย่ว

กับกาลเวลาที่ล่วงไปอยู่เสมอ ปัจจุบัน

กจ็ะล่วงไปเป็นอดีต อนาคตกจ็ะเลือ่น

มาเป็นปัจจุบัน กาลเวลาย่อมล่วงและ

เลื่อนกันเรื่อย ๆ ไป ชีวิตพร้อมกับ

ประโยชน์ทั้งหลายก็ล่วงไปเรื่อย ๆ 

ฉะนัน้ จงึเสด็จออกทรงค้นหาประโยชน์

ที่ย่ิงใหญ่กว่านั้น ซึ่งพ้นจากปัจจุบัน 

และภายหน้า ไม่อยู่ในอ�านาจแห่งความ

หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะให้เกิด

ความสุขที่จริงแท้แน่นอน ในที่สุดก็ได้

ทรงพบประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้น คือ

พระองค์ได้ตรัสรู้พระธรรม ทรงถอน

พระองค์จากความทุกข์ของโลกได้หมด

ส้ิน ความตรสัรู้พระธรรมดงักล่าวเรยีก

ว่าวชิชา คือความรูแ้จ้งจรงิ ความถอน

พระองค์จากความทุกข์ของโลกได้ทั้ง 

หมดเรียกว่าวิมุตต ิ คือความหลุดพ้น

จากกเิลสและทกุข์ทัง้ส้ิน นีค้อืประโยชน์

ทีย่ิง่ใหญ่ ซึง่พระพทุธเจ้าได้ทรงประสบ 

สูงกว่าประโยชน์ปัจจุบันและภายหน้า

ท้ังหมด เพราะประโยชน์ท้ัง ๒ ดงักล่าว

นัน้ยงัเจอืด้วยความทกุข์ในโลก ถึงใคร

จะมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยอะไรสักเท่าไรก็

ยงัต้องมทีกุข์ ยงัไม่พ้นจากอ�านาจของ

ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง

ในศีลธรรม ความปกติสุขย่อมเกิดขึ้น

ตลอดถึงธรรมชาตดินิฟ้าอากาศกย่็อม

เป็นไปโดยปกติ ทั้งคนอาจปรับปรุง

ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ข้ึนไว้ด้วย 

แต่ทั้งนี้ต้องพากันนับถือความดี ประ-

พฤติความดีหรือศีลธรรม กล่าวโดย

เฉพาะคือทางเกิดประโยชน์ภายหน้า 

๔ อย่าง ซ่ึงโดยท่ีแท้ก็คือประโยชน์

ปัจจุบนันัน่เองแต่ยัง่ยืนไปนานดังกล่าว

แล้วแล (ท.ห. ๒๑๙-๒๒๓)

ประโยชน์ยิ่งใหญ่ หมายถึงประโยชน์ที่เป็น

ยอดของประโยชน์ทัง้ปวง จากศพัท์ว่า 

ปรมัตถะ (ปรม + อัตถะ) ค�าว่า  

ปรมะ ใช้ในภาษาไทยว่า บรม ดังค�า

ว่าพระบรมมหาราชวัง มีความหมาย

ว่าอย่างยิ่ง ยิ่งใหญ่ ประโยชน์ปัจจุบัน

และประโยชน์ภายหน้าตามที่แสดงมา

โดยล�าดับเป็นประโยชน์ที่จ�ากัดกาล

เวลา เทียบเหมือนอย่างว่าประโยชน์

ส�าหรบัใช้ในวนัน้ีเป็นประโยชน์ปัจจบุนั 

ประโยชน์ส�าหรับใช้ในวันหน้าเป็น

ประโยชน์ภายหน้า พระพุทธเจ้าเมื่อ

ยังมิได้เสด็จออกทรงผนวช ยังเป็น 

พระสทิธตัถราชกมุารประทบัอยูใ่นกรงุ

กบลิพสัดุ ์ได้ทรงบรบิรูณ์ด้วยประโยชน์

ปัจจบุนัและประโยชน์ภายหน้า คอืทรง

มทีรพัย์บรบิรูณ์ มวีชิาความรูเ้ป็นอย่าง

เยีย่มเป็นต้น อนันบัว่าประโยชน์ปัจจบุนั 

และทรงประกอบด้วยคุณงามความดี

ประโยชน์ย่ิงใหญ่
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 ปรากฏตามประวตัพิระพทุธศาสนา

ว่า ในข้ันแรก พระพุทธเจ้าทรงสอน

ประโยชน์ทียิ่ง่ใหญ่โดยมาก เพราะทรง

มุ่งจะประกาศก่อตั้งพระพุทธศาสนา

อนัเก่ียวแก่บรรพชติคือนกับวช เพราะ

โดยปกตินักบวชย่อมออกบวชด้วย 

มุ่งประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ แต่ต่อมาเมื่อ

พระพุทธศาสนาแผ่ถึงชาวบ้าน ก็ทรง

สอนผ่อนลงมาถึงประโยชน์ปัจจุบัน 

และภายหน้า เพราะชาวบ้านย่อมมุ่ง

ประโยชน์ท้ัง ๒ ดงักล่าวอนันบัว่าเป็น

ประโยชน์ทางโลก ฉะนั้น พระพุทธ-

ศาสนาจึงสอนประโยชน์ครบท้ัง ๓ 

เหมือนอย่างเป็นแหล่งศึกษาแห่งใหญ่ 

มีทั้งปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อดุมศกึษา ครบทุกคน ครบทุกสาขา

ทุกแผนก อาจท่ีจะปฏิบัติให้บังเกิด

ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์

 ประโยชน์ปัจจบุนัและภายหน้า เหน็

ได้ชัดว่าชาวโลกต้องใช้ เพราะจ�าต้อง

พึ่งทรัพย์เป็นต้น และจ�าต้องพึ่งคุณ

ความดี ส่วนประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่หรือ

ประโยชน์อย่างยิง่คอืวชิชาวมิตุตดัิงกล่าว

นัน้ดไูม่เกีย่วกบัชาวโลก ปัญหาตามที่

กล่าวนีโ้ดยตรงกน่็าเป็นเช่นนัน้ แต่ถ้า

พิจารณาอีกทางหนึ่งว่า ชาวโลกก็จ�า

ต้องมีความรู้จริงและความหลุดพ้น 

เป็นหลกัของใจในการเผชิญเหตกุารณ์ 

ทั้งหลายในโลกจึงจะน�าตนให้รอดพ้น

ทุกข์ต่าง ๆ ได้ ความรู้จริงและความ

หลุดพ้นนี้ก็เป็นวิชชาวิมุตติเหมือนกัน 

แต่ลดความหมายให้หย่อนลงมาตาม

ควรแก่คดีโลกแปล วิชชา ว่า ความรู้ 

แปล วิมุตติ ว่า ความรอด แปลรวม

กันอย่างสั้น ๆ ว่า ความรู้รอด ตาม

ความหมายนี้จึงอาจใช้ประโยชน์ที่ 

ยิ่งใหญ่ได้โดยทั่วไป ดังจะยกตัวอย่าง

ดังต่อไปนี้ 

 ความเผชิญความอยากได้ชอบใจ 

ทุก ๆ คนเมื่อไปเกิดความอยากได้

ชอบใจในสิง่ทีย่งัไม่ควรอยากได้ชอบใจ 

เช่น ไปพบเครื่องแต่งกายหรือเคร่ือง

ประดบัทีม่ค่ีาสวยงาม หรอืไปพบคนที่

พึงใจ ก็เกิดความอยากได้ชอบใจหรือ

ต้องใจขึ้น แต่ก็ยังไม่เป็นฐานะหรือ 

เวลาท่ีควรจะอยากได้ชอบใจหรือพึงใจ

เช่นน้ัน เมื่อเป็นเช่นนี้จะท�าอย่างไร  

จะปล่อยไปตามใจ หรอืจะห้ามปรามใจ 

ถ้าปล่อยไปตามใจกอ็าจจะตดัประโยชน์

ทั้งปัจจุบันทั้งภายหน้า เช่น เมื่อก�าลัง

ศึกษาเล่าเรียนอยู่ ก็จะไม่ส�าเร็จทั้งใน

ชั้นปัจจุบัน ทั้งในชั้นข้างหน้า ฉะนั้น 

ทางท่ีถูกจึงต้องห้ามปรามใจ จะห้าม

ปรามด้วยอะไร โดยตรงก็คือห้ามด้วย

ท�าความรู้สึกส�านึกในผิดชอบให้เป็น

ความรู้จริงขึ้น และเมื่อเกิดความรู้สึก

ขึ้นได้จริง ๆ แล้ว ใจก็จะพ้นได้จาก

ความอยากได้ชอบใจหรือพึงใจนั้น  

นี้คือความรู ้รอด ที่ทุกคนจ�าต้องมี

ส�าหรับใช้ผจญใจของตัวเองดังกล่าว 
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ส่วนคนอื่น ๆ เช่น มารดาบิดาครู

อาจารย์ก็อาจตักเตือนให้สติ แต่ตัว 

ของเราเองจ�าต้องรับเอาค�าตักเตือน 

ของท่านมาเตือนใจของตนเองให้เกิด

ความรู้รอดขึ้นเอง

 ความเผชิญความไม่ชอบใจ ในทาง

เกลยีดไม่ชอบกเ็หมอืนกนั เมือ่ไปเกดิ

ความเกลยีดไม่ชอบใจขึน้ในใครหรอืใน

สิ่งอะไรจะท�าอย่างไร ถ้าปล่อยตามใจ

ก็อาจจะมีเรื่อง เพราะอาจจะต้องเป็น

ปากเสยีงทะเลาะววิาทก่อให้โกรธเกลยีด

กันมากขึ้น จึงควรต้องระงับใจด้วยวิธี

ท�าความรู้สึกตัวว่า เราก�าลังโกรธเสีย

แล้ว ความโกรธไม่ดี และพยายามใช้

ความรู้สึกตัวนี้คอยป้องกันไม่ให้โกรธ

มากขึน้ และคอยระงบัผ่อนความโกรธ

ให้น้อยลง ใจกจ็ะพ้นจากความโกรธไป

ได้ น้ีก็คือความรูร้อดทีทุ่กคนจ�าต้องมี

ส�าหรบัใช้ผจญใจต่อความเกลยีดโกรธ 

คนที่ยับยั้งใจไว้ไม่ได้ ท�าไปตามโกรธ

อย่างผลุนผลัน เกิดเป็นเร่ืองราวขึ้น

อย่างที่ไม่น่าจะมีเรื่อง บางทีเป็นเรื่อง

ใหญ่โตก็เพราะไม่มีความรู้รอดอย่าง

สามญัธรรมดา นีแ่หละเป็นหลกัของใจ

 ความเผชิญความหลง เรื่องของ 

ความหลงนี้มีบ่อย ๆ บางทีเกิดจาก

ความเช่ือง่าย อย่างทีถ่กูเขาหลอกลวง

จนเชื่อ บางทีเกิดจากความสะเพร่า  

ไม่พจิารณาตรวจตราให้รอบคอบ อย่าง

นักเรียนที่ตอบข้อสอบผิดด้วยความ

สะเพร่า บางทเีกดิจากไว้วางใจในคนอืน่

หรือแม้ในตัวเองมากเกินไป ค�าท่ีพูด

กันว่าเข้าใจผดิ รูม้าผดิ เห็นผดิ เหล่านี ้

แสดงถงึความหลงทัง้นัน้ แต่ว่าในขณะ

ที่รู้ตัวว่าเข้าใจผิดก็หมายความว่าหาย

หลงแล้ว ในขณะท่ียังหลงอยู่นั้นย่อม

เข้าใจตนเองว่าเข้าใจถูก รู้ถูก เห็นถูก 

เพราะผู้หลงเองนั้นไม่รู้สึกตัว บางที

เม่ือรักในส่ิงท่ีไม่ควรรัก ชังในส่ิงท่ีไม่

ควรชังก็เรียกกันว่าหลงชังเหมือนกัน 

และทีก่�าลงัหลงอยูน่ัน้กเ็พราะขาดความ

รูจ้รงิในสิง่นัน้ ๆ ถ้ามคีวามรูจ้รงิอยูแ่ล้ว

จะไม่เกิดความหลงไปได้เลย 

 ฉะนัน้ คนทีม่ปีกตสิอบสวนพจิารณา

โดยรอบคอบเพื่อให้เกิดความรู้จริงใน

เร่ืองต่าง ๆ อย่างถ่องแท้จึงยากท่ีจะ

หลงเข้าใจผิดไปในเรื่องเหล่านั้น คนที่

มคีวามรูจ้รงิจึงเป็นคนพ้นหลงในสิง่ทีรู้่

จรงินัน้ วชิชาคอืความรูจ้รงิ และวมิตุติ

คอืความพ้นหลง หรอืรวมเรยีกว่าความ

รูร้อด จงึเป็นหลกัผจญใจต่อความหลง

ในสิ่งต่าง ๆ ที่จะต้องเผชิญอยู่ในชีวิต 

คนที่มีหลักดังกล่าวนี้อยู ่พอสมควร 

ย่อมสามารถน�าชีวิตให้ด�าเนินไปใน 

ทางทีถ่กู ยากทีใ่คร ๆ หรอืสิง่อะไรจะ 

หลอกลวงได้

 ท่านผู้ประสบความส�าเร็จในทุก ๆ 

ทางต้องมีความรู้รอดเป็นหลักประจ�า
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ใจจงึสามารถท�าการงานท่ีเป็นประโยชน์

ทั้งหลายให้ส�าเร็จไปได้ ยกตัวอย่างใน

ทางโลก เมื่อทุก ๆ คนผ่านไปที่ลาน

หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม จะได้

พบพระบรมรูปทรงม้าเป็นอนุสรณ์ถึง

สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า รัชกาล 

ที่ ๕ และเม่ือผ่านไปที่สวนลุมพินี  

จะได้พบพระบรมรปูรชักาลท่ี ๖ สมเด็จ

พระปิยมหาราชเจ้า รัชกาลที่ ๕ ได้

ทรงใช้พระปัญญาในการทรงด�าเนิน 

รฐัประศาสโนบายและได้ทรงหักห้าม 

พระราชหฤทัยเป็นอย่างมากในคราว 

ที่ทรงเผชิญเหตุการณ์อันร้ายแรงบาง

ครัง้ ถ้าจะทรงปล่อยให้เกดิความโกรธ

และท�าไปตามโกรธแล้วก็น่าที่จะทรง

รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้มิได้ 

และในรัชกาลท่ี ๖ พระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ทรงตดัสนิ

พระราชหฤทัยในราชการสงครามครั้ง

น้ันโดยถกูต้อง ทัง้ทีป่รากฏว่าคนส่วน

มากไม่เห็นด้วย ฉะนั้น ด้วยอาศัย 

พระปรชีาญาณอันถกูต้องของพระมหา-

กษัตริย์เจ้าท้ัง ๒ พระองค์น้ีประเทศ

ชาติจึงรอดพ้นมาได้โดยสวัสดี พระ-

ปรีชาญาณอันถูกต้องนี้นับว ่าเป ็น 

ความรู้ ความที่ประเทศชาติรอดพ้น

จากภัยพิบัตินับว่าเป็นความรอด ซ่ึง

เป็นความรอดท่ีคนไทยท้ังปวงมีส่วน 

ได้รับ ท่านผู้ท�าประโยชน์อันยิ่งใหญ่ 

อื่น ๆ นอกจากนี้ก็ต้องอาศัยหลักดัง

กล่าวมาเช่นเดียวกัน

 ส่วนในทางคดีธรรม พระพุทธเจ้า

เมือ่ยงัไม่ได้ตรสัรู้เรียกกนัว่าพระโพธสิตัว์ 

แปลว่า ผูข้้องตดิอยูใ่นความรู ้คอืเป็น

ผู้รู้รักความรู้ หรือรู้รักเพื่อจะรู้ จึงไม่

ยอมเชื่อถือติดอยู่ในลัทธิค�าสอนที่ม ี

อยูแ่ต่เดมิ ทรงค้นคว้าหาความรู้จรงิยิง่

ขึน้ไปอยู่เสมอ ฉะนัน้ พระองค์จงึทรง

เจรญิด้วยความรู ้และทรงหลดุพ้นจาก

ความหลงผิดอันนับว่าวิชชาวิมุตติยิ่ง

ขึ้นโดยล�าดับ จนได้ทรงประสบวิชชา

วิมุตติอย่างสูงสุดอันเป็นปรมัตถะ คือ

ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนา 

พระพุทธสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน 

แต่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

อบรมด้วยวิธต่ีาง ๆ บางทพีระพทุธเจ้า

ทรงอบรมด้วยวิธีที่เรียกว่าหนามยอก

เอาหนามบ่ง ดังเรื่องพระนันทะพุทธ-

อนุชา 

 พระนันทกุมารเป็นพระราชโอรส 

ของพระเจ้าสทุโธทนะและพระนางมหา- 

ปชาบดีโคตมี ซึ่งเป็นพระกนิษฐภคินี

ของพระพุทธมารดา พระนนัทะจงึเป็น

พระพุทธอนุชาต่างพระมารดาของ

พระพุทธเจ้า ในคราวที่พระพุทธเจ้า

เสด็จไปโปรดพระพุทธบิดา ณ กรุง

กบิลพัสดุ์ วันหนึ่งได้มีพิธีวิวาหมงคล

อภเิษกของนนัทกุมาร พระพทุธเจ้าได้
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เสด็จเข้าไปบณิฑบาต ได้ทรงมอบบาตร

ประทานให้พระนันทกุมารถอืตามเสดจ็

ส่ง ได้เสด็จกลับพระวิหารโดยไม่ทรง

รับบาตรคืนจากพระนันทกุมาร ฝ่าย

พระนันทกุมารก็ไม่กล้าจะกราบทูลให้

ทรงรับบาตรคืน ได้แต่คิดว่าจักทรง 

รับบาตรคนืทีห่วับนัไดท่ีพระลานหลวง 

แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับบาตรคืน  

พระนันทกุมารจึงจ�าต้องถือบาตรตาม

เสด็จออกไป ในขณะท่ีเสด็จออกจาก

ต�าหนัก นางสากยิานผีูง้ามเลศิคูอ่ภเิษก

ได้ทูลเตือนพระนันทกุมารให้รีบกลับ 

ค�าของนางได้เข้าไปฝังใจอย่างลึกซึ้ง 

แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับบาตรคืน 

เสด็จน�าไปจนถึงวิหารแล้วตรัสว่า จัก

บวชหรอื พระนนัทะไม่กล้าทลูปฏเิสธ 

ทูลรับว่าจักบวชด้วยความคารวะใน

พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสั่งให้

สงฆ์บวชพระนันทกุมารเป็นภิกษุรูป

หนึ่งแล้ว 

 ฝ่ายท่านพระนันทะครัน้บวชแล้วกไ็ด้

ตามเสด็จพระพุทธเจ้า จากกรุงกบิล-

พัสดุ์ไปกรุงสาวัตถีอยู่ในพระเชตวัน

วิหาร แต่ก็ไม่มีความผาสุก คิดจะลา

สิกขาอยู่ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าได้

ทรงทราบ ได้ตรัสเรียกไปถาม ท่าน

พระนนัทะกก็ราบทลูสารภาพว่ามจีติใจ

กระหวดัถงึสากยิานงีาม ไม่อาจประพฤติ

พรหมจรรย์อยู่ต่อไป พระพุทธเจ้าจึง

ทรงแสดงให้พระนนัทะเห็นว่านางท่ีงาม

ย่ิงกว่าสากยิานคู่ีอภเิษกของพระนนัทะ

มีอยู่ ในตอนนี้พระอาจารย์ได้แสดง

เรือ่งประกอบด้วยฤทธ์ิว่า พระพทุธเจ้า

ได้ทรงน�าพระนนัทะไปเท่ียวโลกสวรรค์

ชัน้ดาวดงึส์ ได้ทรงแสดงให้พระนนัทะ

เห็นนางลิงหูจมูกและหางขาดตัวหนึ่ง

ในระหว่างทาง และทรงแสดงให้เห็น

นางอัปสรเป็นอันมากในสวรรค์ชั้น

ดาวดงึส์ ตรสัถามว่าสากยิานคีูอ่ภเิษก

กับนางอัปสรเหล่าน้ีใครจะงามกว่ากัน 

พระนนัทะกราบทูลว่านางอปัสรเหล่านี้

งามกว่ามากนัก เทียบกันไม่ได้เลย 

พระพทุธเจ้าจงึตรัสว่า จงยนิดปีระพฤติ

พรหมจรรย์ต่อไปเถิด ทรงเป็นผู้รับ

ประกนัจะให้ได้นางอปัสรเหล่านี ้พระ-

นันทะก็ถอนใจได้จากความรักในสากิ- 

ยานีคู ่อภิเษก กลับตั้งใจประพฤติ

พรหมจรรย์ด้วยศรทัธาในพระพทุธเจ้า

องค์ประกัน แต่เมื่อตั้งใจประพฤติ

พรหมจรรย์อย่างเต็มที่ ในที่สุดก็ได้

ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์คือได้ประสบ

วิชชาและวิมตุตอิย่างสูงสุด จงึพ้นจาก

ความปรารถนาต้องการทกุอย่างตลอด

ถึงนางอัปสร พระพุทธเจ้าจึงทรงพ้น

จากความเป็นผูร้บัประกนัไปโดยธรรมดา

เอง เรื่องนี้ควรเป็นตัวอย่างส�าหรับ

ผูใ้หญ่ผูป้กครองในการท่ีจะฉลาดหาวิธี

แนะน�าเด็กให้ด�าเนินในทางท่ีถูกอย่าง

แยบยลนุ่มนวลแต่เข้มแข็ง
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 ทางปฏิบัติให้บรรลุประโยชน์ที่ยิ่ง

ใหญ่นีค้อื มรรคมอีงค์ ๘ อนัย่อลงใน 

ไตรสิกขา (ท.ห. ๒๒๔-๒๒๙)

 พระผูต้รสัรูธ้รรมจรงิ บรสิทุธิจ์รงิมี

กรุณาใหญ่จริง คือพระพุทธเจ้า

 ทางปฏิบัติ อย่างสูงคือ มรรค ๔ 

ผลของการปฏิบัติ อย่างสูงคือ ผล ๔ 

ภูมิที่บรรลุ อย่างสูงคือ นิพพาน และ

ปริยัติ คือค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 

อนัเรยีกว่าพระพทุธศาสนา เหล่านีค้อื

พระธรรม

 หมู่แห่งผู้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า

แล้วตรสัรูธ้รรมตาม เป็นชาวพทุธจกัร 

เป็นบุญเขตอันเยี่ยมของโลก คือพระ-

สงฆ์

 เม่ือมีสรณะแล้ว พงึปฏบิตัใินธรรม

ที่เป็นมูลของปริญญา คือ 

๑. ช�าระกายวาจาให้บริสุทธิ์ด้วยศีล  

ให้เป็นศีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล

๒. ช�าระจติให้บรสุิทธิด้์วยสมาธ ิให้เป็น

จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต

 ญาตปรญิญา เมือ่มธีรรมเป็นมลูราก

ของปรญิญาอยูใ่นตน ชือ่ว่ามกีายวาจา

จิตพร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อปริญญา พึง

น้อมจติท่ีบรสุิทธิด้์วยสมาธ ิเพือ่ก�าหนด

รูโ้ลก คอืนามรปูนี ้โดยปัจจตัตลกัษณะ 

(ลกัษณะเฉพาะตน) ว่านีร่ปู (กองธาตุ

ดิน น�้า ไฟ ลม อากาศ), นี่เวทนา 

(ความรูร้บัสมัผสัแห่งกองธาตเุหล่านัน้ 

เป็นสุข ทุกข์ หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุข)  

นี่สัญญา (ความจ�าหมายตามเวทนา) 

นี่สังขาร (ความรู้คิดปรุงตามสัญญา) 

ประวัติของอภิธรรม ดู อภิธรรมปิฎก

ประสาท ๕ ดู นามรูป

ปรัชญา ดู ศึกษา

ปรัตถกิจ ดู หน้าที่

ปรันตปะ ดู โฆสกเศรษฐี

ปราณ ดู เมตตาบารมี 

ปราสาท ดู เสนาสนะ

ปริจจาคะ ดู ทศพิธราชธรรม

ปริจเฉทรูป ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ปริจาริกา ดู เทวภูมิ

ปริญญา ปัญญาอันเปรียบด้วยดวงประทีป

อันสว่างโพลงในโลก เป็นเครื่องส่อง

โลกให้ปรากฏตัวข้ึนตามสภาพท�าให้

เห็นโลกตามลักษณะที่เป็นจริง เป็น

เหตุให้ละความหลงติดข้องในโลกเสีย 

นี้คือปริญญา มี ๓ คือ

๑. ญาตปริญญา ก�าหนดรู้ด้วยการรู้

๒. ตีรณปริญญา ก�าหนดรู ้ด้วยการ

พิจารณา

๓. ปหานปรญิญา ก�าหนดรูด้้วยการละ

 มูลปริญญา สิกขกามบุคคล ผู ้

ปรารถนาศึกษาเพื่อปริญญา พึงปลูก

ศรัทธาปสาทะ ปฏญิญาตนถงึพระพทุธ-

เจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ 

คือที่พึ่งของตน

ประวัติของอภิธรรม
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นี่วิญญาณ (ความรู้ดูเป็นต้น ทางตา 

หู จมูก ลิ้น กาย และมนะ)ก�าหนด

โดยสรปุ โดยเป็นนาม (เวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ) และรปูอาศัยกนัเป็น

ไป จนหย่ังเหน็ว่านีน่าม นีร่ปูเหน็มแีต่

นามและรูปเท่านั้น ไม่มีสัตว์ บุคคล 

ตวัตน เราเขา นีช้ือ่ว่า นามรปูววฏัฐาน-

ญาณ (รู ้ก�าหนดนามรูป) เรียกว่า  

ทฏิฐวิสิทุธ ิความหมดจดแห่งความเห็น 

เพราะเป็นความเหน็ตรงตามสภาวธรรม 

(สิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตน)  

เพกิความเหน็ตามสมมตว่ิาสตัว์บคุคล 

ซึ่งเป็นเครื่องปิดสภาวลักษณะเสีย

 เมือ่ก�าหนดช�าแรกสมมตลิงไป เห็น

นามรูปตามประเภท ตามสภาวธรรม

แล้ว กก็�าหนดอายตนะ ๑๒ ธาต ุ๑๘ 

ว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยแห่งนาม

 อายตนะ ๑๒ เป็นปัจจยัแห่งวญิญาณ 

ตากับรูปต่อกันเกิดความรู้ขึ้น เรียก

จักขุวิญญาณ

 หกูบัเสยีงต่อกันเกดิความรู้ขึน้ เรยีก

โสตวิญญาณ

 จมูกกับกลิ่นต่อกันเกิดความรู้ขึ้น  

เรียกฆานวิญญาณ

 ลิน้กบัรสต่อกนัเกดิความรูข้ึน้ เรยีก

ชิวหาวิญญาณ

 กายกบัโผฏฐพัพะต่อกนัเกดิความรู้

ขึน้เรียกกายวิญญาณ

 มนะกับเรื่องต่อกันเกิดความรู้ข้ึน  

เรียกมโนวิญญาณ

 ธาตุ ๑๘ เป็นปัจจัยแห่งนามนอก

นั้น อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ 

วิญญาณ ๖ เรียกว่าธาตุ แต่ละข้อ 

ความประชมุกนัของส่วนท้ัง ๓ น้ี เรยีก

สัมผัสตามประเภท คือ ตา รูป กับ

จักขุวิญญาณเป็นจักขุสัมผัสเป็นต้น 

เป็นปัจจัยแห่งเวทนา สัญญา สังขาร 

โดยล�าดับ

 รวมความว่า นามเป็นความรู้อย่าง

หนึ่ง ๆ ทุกข้อ แต่เป็นความรู้เกิดทาง

อายตนะ และธาตุ

 อาหารเป็นปัจจัยแห่งรปู อาหารหรอื

รวมปัจจัยทั้ง ๔ เป็นปัจจัยแห่งรูป

 อนึง่ ขนัธ์ (นามรปู) อายตนะ ธาตุ 

ทั้งหมดนี้เป็นวิบาก คือ ผลเกิดจาก

เหตุตามนัยปฏิจจสมุปบาท แต่ตามที่

ท่านยกแสดงไว้คือ อวิชชา ตัณหา 

อุปาทาน กรรม เมื่อมีอวิชชา ตัณหา 

อุปาทาน อันเป็นกิเลส ก็เกิดกรรม 

เม่ือมีกรรม ก็เกิดวิบาก เม่ือมีวิบาก 

ก็เกิดกิเลสที่อาศัยวิบากข้ึนอีก เป็น

วฏัฏะวนกนัไป ทัง้ในอดตี ทัง้ในปัจจบุนั 

ทั้งในอนาคต อัตตา คือตัวตนอันเป็น

อุปาทาน สมมติ จึงออก (จุติ) จาก

ขนัธ์หนึง่เข้า (อปุปัต)ิ สู่ขนัธ์หนึง่ ตาม

กรรมที่ก่อขึ้นด้วยกิเลส จนกว่าจะดับ

กเิลสได้สิน้เชงิ จงึจะดบักรรมดับวิบาก 

ปริญญา
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ดับจุติปฏิสนธิ ไม่เกิดมีภพชาติอีกต่อ

ไป วบิากขนัธ์ คอืนามรปูเก่า กอ็าศยั

อายตนะ ธาตุ และอาหาร เป็นไป  

แต่ไม่มีกิเลสกรรมเป็นเหตุหนุน และ

ไม่เป็นเหตุก่อกเิลสได้อีกต่อไป จนกว่า

จะดับในที่สุด 

 ความก�าหนดรู ้ปัจจัยแห่งนามรูป 

ดังกล่าวมาจนสิ้นสงสัยเพราะเห็นชัด

ว่า ยถาปจฺจย� ปวตฺตนฺติ นามรูปเป็น

ไปตามปัจจยั เม่ือมีปัจจยัก็เกิดขึน้ เม่ือ

สิ้นปัจจัยก็ดับไป ไม่มีสิ่งอะไร ไม่มี 

เหตุอะไรอย่างอื่น ทั้งในอดีต ปัจจุบัน 

ทัง้ในอนาคต ช่ือว่า ปัจจยปรคิคหญาณ  

(รูก้�าหนดปัจจยั) เรยีกว่า กงัขาวติรณ-

วิสุทธิ ความหมดจดแห่งความรู้เป็น

เครื่องข้ามพ้นความสงสัย

 ก�าหนดรูด้้วยการรูน้ามรปูโดยปัจจตัต-

ลักษณะ (ลักษณะเฉพาะตน) พร้อม

ทัง้เหตปัุจจยั เรยีกญาตปริญญา ก�าหนด

รู้ด้วยการรู้ เป็นเครื่องส่องโลก คือ 

นามรูปให้ปรากฏขึ้นตามสภาพแล

 ตีรณปริญญา-ปหานปริญญา โลก 

คือ นามรปู เม่ือปรากฏขึน้ตาม สภาพ 

ด้วยญาตปรญิญาว่า นีน่าม นีร่ปู นาม

รูปเกิดจากเหตุปัจจัยนี้ ๆ แล้ว ก็ควร

ก�าหนดพจิารณานามรปูนัน้สบืต่อไปว่า 

นามรูปํ อนิจจฺ� นามรปูไม่เท่ียง นามรูปํ 

ทกุขฺ� นามรปูเป็นทุกข์ นามรูปํ อนตตฺา 

นามรูปมิใช่ตน

 การพิจารณาให้รู ้แจ้งเห็นจริงดังน้ี  

เป็นวิปัสสนา

 นามรปู หรอืขนัธ์ ๕ กบัทัง้อายตนะ 

๑๒ ธาตุ ๑๘ ดังกล่าวแล้ว เป็น 

วิปัสสนาภูมิ ธรรมเป็นภูมิคืออารมณ์

ของวิปัสสนา

 อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง  

ทุกขตา ความเป็นทุกข์ อนัตตตา  

ความเป็นของมใิช่ตน เป็นธรรมนยิาม 

ความก�าหนดลงจริงแท้แน่นอนแห่ง

ธรรมที่พึงพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง

 ไตรลักขณ์ ลักษณะ ๓ อย่าง เป็น

เครือ่งก�าหนดให้เหน็ธรรมนยิามดงักล่าว 

คือ 

 อนิจจลักขณะ เครื่องก�าหนดว่าไม่

เทีย่ง เช่น ลกัษณะเกดิดบัของนามรูป 

เพราะมีแล้วกลับไม่มี เป็นเหมือนสิ่ง 

ของที่ขอยืมเขามา

 ทุกขลักขณะ เครื่องก�าหนดว่าเป็น

ทกุข์ เช่น ลักษณะกรอบเกรยีม (เผา

ไหม้) เพราะถกูความเกดิดบับบีคัน้อยู่

เสมอ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป

ไม่มีอาการหยุดคงที่อยู่ได้

 อนตัตลกัขณะ เครือ่งก�าหนดว่ามใิช่

ตน เช่นลักษณะที่บังคับให้เป็นไปใน

อ�านาจมไิด้ ไม่มแีก่นสารอยูโ่ดยแท้จรงิ 

เป็นสภาพว่างเปล่าจากตัวตน

 ไตรลักขณ์นี้ เป็นสามัญญลักขณ์ 

ลกัษณะทีท่ัว่ไปแห่งสงัขารทัง้ปวง บาง

ปริญญา
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แห่งแสดงไว้เพียง ๒ คือ อนิจจะ และ

อนัตตา เพราะรวมทุกขะไว้ในอนิจจะ

 ในส่วนที่เป็นปัจจุบันธรรม นามรูป

เกิดทางอายตนะ เป็นสายทุกขสัจจ์

โดยตรง เพราะเกดิตามสภาพ จงึเรยีก

ว่าสภาวธรรม นี้ก็คือสภาวทุกข์ใน 

ทุกขสัจจ์ แต่อาจเป็นท่ีอาศัยเกิดของ

สังโยชน์ (กิเลสเครื่องประกอบ) มี

ฉนัทราคะ (ความตดิด้วยพอใจ) หรอื

ตัณหา อุปาทาน เป็นต้น อันเป็น 

สมุทัยสัจจ์ถ้าเป็นเช่นนี้ พึงก�าหนดว่า

นีม้ใิช่ทาง และละเสยี พงึก�าหนดนาม

รปูทีด่�าเนนิไปตามสภาพนัน่แลให้เหน็

เกดิดับ ให้เหน็ความแปรปรวนเปล่ียน-

แปลง ให้เห็นความไม่มีแก่นสารว่าง

เปล่าจากตัวตน ตามลักษณะดังกล่าว 

ซึ่งเป็นทางวิปัสสนา เม่ือการก�าหนด

พจิารณาด�าเนนิไปถกูทางวปัิสสนาแล้ว 

ท่านแสดงว่าวิปัสสนาปัญญาอ่อน ๆ 

จกัเกดิขึน้ และจกัเกดิผลแห่งการปฏบิตัิ 

มีโอภาส ญาณ เป็นต้น ที่เกิดเพราะ

วิปัสสนาในขั้นนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ พึง

ก�าหนดพจิารณาให้รูว่้า โอภาส เป็นต้น

มิใช่ทาง จึงไม่หลงเข้าใจผิด หรือ 

ข้องแวะติดอยู่ ส่วนการพิจารณาโดย

สามัญญลักขณะนี้แหละเป็นทาง จึง

ปฏิบัติในทางวิปัสสนาสืบต่อไป นี้ชื่อ

ว่า สัมมสนญาณ รู ้พิจารณาด้วย 

สัมมสนะ (การพิจารณา) ๓ คือ ไม่

เที่ยง ๑ เป็นทุกข์ ๑ เป็นอนัตตา ๑ 

เรียกว่า มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 

ความหมดจดแห่งความรูเ้หน็ว่าทางหรอื

มิใช่ทาง

 เมื่อการปฏิบัติในวิปัสสนา ด�าเนิน

ก้าวหน้าไปถูกทางแน่นอน ปราศจาก

การแวะเวียนลังเล ท่านแสดงว่าจักเกิด

วิปัสสนาญาณแก่ผู้ปฏิบัติ โดยล�าดับ

ดังนี้

 ๑. อทุยพัพยานปัุสสนาญาณ รู้หยั่ง

เห็นความเกดิและความดบัส้ินแห่งสังขาร 

ท่านแสดงว่าสันตต ิ(ความสืบต่อกันไป) 

เป็นเครื่องปิดอนจิจตา อิรยิาบถ เป็น

เครือ่งปิดทกุขตา ความเป็นก้อน เป็น

เครือ่งปิดอนตัตตา ท�าให้ไม่เหน็เกดิดบั

คู่กันไป เมื่อเพิกเครื่องปิดได้ จึงเห็น

สงัขาร (หรอืนามรปู) เกดิแล้วดับ เกดิ

แล้วดับ

 ๒. ภงัคานปัุสสนาญาณ รูห้ย่ังเห็น

แต่ความดบั ท่านแสดงว่า เม่ือวิปัสสนา-

ญาณแก่กล้าขึ้น เห็นเกิดดับละเอียด

ขึ้น จนถึงเห็นแต่ดับ ๆ 

 ๓. ภยตุปัฏฐานญาณ รู้ (เห็น) 

สังขารปรากฏน่ากลัว คือเห็นเป็นตัว

ทกุข์ภยั เพราะถกูเกดิดบับบีคัน้ แต่ผู้

ปฏิบัติไม่กลัว เพราะเป็นผู้ดูเหมือน

อย่างยืนดูกองไฟในภายนอก

 ๔. อาทีนวานุปัสสนาญาณ รู้หยั่ง

เห็นโทษ เพราะประกอบด้วยทุกข์ภัย 

จึงเต็มด้วยโทษ ปราศจากส่วนที่น่า 

ยินดีพอใจ
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 ๕. นิพพิทานุปัสสนาญาณ รู้หย่ัง

เห็นเป็นที่หน่าย เพราะเห็นประกอบ

ด้วยโทษ จึงไม่ยินดี

 ๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ รู้เป็นเหตุ

ใคร่จะพ้นไปเสีย เพราะเมื่อหน่าย ไม่

ยินดี ก็ใคร่จะพ้นไป

 ๗. ปฏสิงัขานุปัสสนาญาณ รู้หยั่ง

เห็นด้วยการพิจารณา เพราะเม่ือใคร่

จะพ้น กพ็จิารณาหาทางพ้น ทางพ้นนัน้ 

ไม่มทีางอืน่นอกจากทางวปัิสสนาปัญญา

อันยิ่งขึ้นไป จึงยังไม่ทิ้งสังขารอันเป็น

วิปัสสนาภูมิเสีย ยกสังขารนั่นแหละ

ข้ึนเป็นนิมติคอืท่ีหมายแห่งการพจิารณา 

(สังขารนิมิต) และพิจารณาให้เห็น

ความเป็นไปแห่งสังขาร (สังขารปวัต) 

โดยวิปัสสนานัยว่าสูญเปล่าจากตัวตน 

หรือจากภาวะอันพึงเห็นว่าตัวตน

 ๘. สังขารุเบกขาญาณ รู้เป็นเหตุ

วางเฉยในสังขาร เพราะเมื่อพิจารณา

เหน็สังขารเป็นของสญูเปล่าจากตวัตน 

ก็วางเฉยในสังขาร ไม่กลัว ไม่ยินดี  

มีความมัธยัสถ์เป็นกลางในสังขาร ไม่

ถือว่าเรา ของเรา

 ๙. สจัจานโุลมกิญาณ รูเ้ป็นไปโดย

อนุโลมแก่สัจจะ ท่านแสดงว่าอนุโลม

แก่ส่วนเบื้องต้นคือ วิปัสสนาญาณ ๘ 

ข้อข้างต้น และแก่ส่วนเบ้ืองปลาย คือ

โพธิปักขิยธรรมสูงขึ้นไป เพราะเม่ือ 

ได้อุเบกขาญาณแล้ว ก็เลื่อนขึ้นเป็น 

อนุโลมญาณ ก่อนแต่จะเลื่อนขึ้นเป็น 

อรยิสจัจญาณต่อไป ทัง้อนโุลมญาณนี้ 

ก็สอดคล้องต้องกันกับญาณข้างหน้า

ข้างหลังท้ังหมด ท่านแสดงว่าญาณนี้

เป็นทีส่ดุแห่งวิปัสสนา อนัเป็นวฏุฐาน-

คามินี (ท�าให้ถึงการออกจากกิเลส)  

มีสังขารเป็นอารมณ์และเกิดขึ้นใน 

ขณะจิตท่ีอริยมรรคจักเกิดในท่ีสุดแห่ง

สังขารุเบกขาญาณ

 วปัิสสนาญาณท้ัง ๙ มอีทุยัพพยญาณ

เป็นต้น มอีนโุลมญาณเป็นทีส่ดุ เรียกว่า

ปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธ ิความหมดจด

แห่งความรู้เห็นในปฏิปทาปฏิบัติ

 ต่อจากนี ้ท่านแสดงว่า จักเกดิญาณ

สืบขึ้นไปคือ

 โคตรภูญาณ รู้ครอบโคตร คือรู้ที่

ออกจากภมูปิถุุชนย่างเข้าสู่อรยิภมู ิยงั

อยู่ในระหว่างภูมิทั้ง ๒ ท่านนับเป็น

วิปัสสนาปัญญาด้วย

 มัคคญาณ รู้ในมรรค คือเลื่อนจาก

รูโ้ดยอนโุลมแก่สจัจะ ผ่านโคตรภญูาณ

ขึน้เป็นสจัจญาณ รูส้จัจะโดยตรง รู้ชัน้

นี้ท�าให้ถึงทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์) 

จงึเรยีกว่ามคัคญาณ ท่านแสดงว่าญาณ

นีท้�ากจิในสจัจะ ๔ ส�าเร็จในขณะเดยีว 

กนั คอืก�าหนดรู้ทกุข์ ละสมทุยั ท�าให้

แจ้งนิโรธ อบรมมรรค เหมือนอย่าง

ประทปีท�ากจิ ๔ อย่างในขณะเดยีวกนั 

คอืเผาไส้ ก�าจดัมดื กนิน�า้มนั ส่องแสง

สว่าง
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 ผลญาณ รูใ้นผล คอืในนโิรธอนัเป็น

ผลแห่งมรรค

 ปัจจเวกขณญาณ รู ้ปัจจเวกขณ์ 

(พิจารณา) มรรคผลที่บรรลุ

 มคัคญาณ รวมท้ังผลญาณ ปัจจเวก-

ขณญาณ เรียกว่า ญาณทัสสนวิสุทธิ 

ความหมดจดแห่งความรู้ ความเห็น

 ปัจจเวกขณญาณ ท่านกล่าวไว้เพื่อ

แสดงว่า พระอรยิบุคคล ผูบ้รรลมุรรคผล

แล้ว ย่อมปัจจเวกขณ์รู้เองได้ สมด้วย

บาลท้ีายพระสตูรโดยมากว่า วมิตุตฺสฺมึ

วิมุตฺตมิติ ญาณ� โหติ เมื่อพ้นแล้ว  

ก็รู้ว่าพ้นแล้ว เป็นต้น และสมด้วยพระ

ธรรมคุณว่า สนฺทิฏฺิโก เป็นธรรมที่ผู้

ปฏบิตับิรรลุเหน็เอง ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ 

วิญฺญูหิ อันผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน

 สัมมสนญาณ และอุทยัพพยญาณ 

ท่านเรียกว่า ตีรณปริญญา ก�าหนดรู้

ด้วยการพิจารณา นับตั้งแต่ภังคญาณ

เป็นต้นข้ึนไป จนถงึอนโุลมญาณ และ

จนถึงมัคคญาณ ท่านเรียกว่า ปหาน-

ปริญญา ก�าหนดรู้ด้วยการละ เพราะ

มกี�าลงัให้ละนจิจสญัญา (ความส�าคัญ

หมายว่าเท่ียง) ด้วยอนิจจานุปัสสนา 

(ความพจิารณาเหน็ว่าไม่เทีย่ง) ละสขุ

สญัญา (ความส�าคญัหมายว่าเป็นสขุ) 

ด้วยทุกขานุปัสสนา (ความพิจารณา

เห็นว่าเป็นทกุข์) ละอตัตสญัญา (ความ

ส�าคญัหมายว่าตน) ด้วยอนตัตานปัุสสนา 

(ความพจิารณาเหน็ว่ามใิช่ตน) ละความ

เพลินด้วยนิพพิทา (ความหน่าย) ละ

ราคะ (กเิลสเครือ่งย้อมใจ) ด้วยวิราคะ 

(ความส้ินราคะ) ละสมุทัยด้วยนิโรธ 

ละความยึดถือ ด้วยความสละคืน

 ตีรณปริญญา ปหานปริญญา เป็น

ปัญญาเครือ่งส่องให้เห็นโลกตามลกัษณะ 

ทีเ่ป็นจรงิ เป็นเหตลุะความหลงตดิข้อง

ในโลกแล

 วิโมกข์ มรรค ผล ดังกล่าวใน 

ญาณทสัสนวสิทุธ ิท่านเรยีกว่า วโิมกข์ 

แปลว่าเครื่องพ้น หรือความพ้น มี ๓ 

คือ

 สุญญตวิโมกข์ ความพ้นว่างเปล่า

จากตัวตน

 อนมิิตตวิโมกข์ ความพ้นไม่มีนมิิต

แห่งกิเลส

 อัปปณิหิตวิโมกข์ ความพ้นไม่มีที่

ตั้งแห่งตัณหา

 อนึง่ ท่านแสดง วิโมกขมุข ทางแห่ง

วิโมกข์ไว้ ๓ คือ

 สญุญตานปัุสสนา พจิารณาสงัขาร

ว่ามใิช่ตนจนเหน็ว่าว่างเปล่าจากตวัตน  

ด้วยอนัตตานุปัสสนา เป็นทางแห่ง 

สุญญตวิโมกข์

 อนมิิตตานปัุสสนา พิจารณาสังขาร

ว่าไม่เทีย่งจนเห็นว่าไม่มนีมิติ (เครือ่ง-

หมาย) ว่าเที่ยง ที่เป็นเหตุท�าสัญญา

เป็นต้นให้วปิลาสไป ด้วยอนจิจานปัุสสนา 

เป็นทางแห่งอนิมิตตวิโมกข์
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 อัปปณิหิตานุปัสสนา พิจารณา

สังขารว่าเป็นทุกข์จนเห็นว่าไม่มีที่ตั้ง 

คือที่ปรารถนาแห่งตัณหาว่าของเราว่า

สุข ด้วยทุกขานุปัสสนา เป็นทางแห่ง 

อัปปณิหิตวิโมกข์

 วิโมกขมุขเหล่านี้ โดยความ คือ

วิปัสสนาญาณ ที่แสดงมาโดยล�าดับ

 อานิสงส์ปริญญา ความร�างับกิเลส

และทกุข์ได้จริง เป็นผลทีเ่กดิจากปรญิญา 

น้ีคืออริยผลหรือวิโมกข์ดังท่ีกล่าวมา

แล้ว แม้ยงัไม่ถงึอรยิผล ปรญิญากอ็าจ

บรรเทากิเลสและทุกข์ได้ตามภูมิชั้น

แห่งการปฏิบัติ คนมีศีล แม้สงบทุกข์

เวรได้ ก็ยังมีทุกข์โศก แม้มีสมาธิอาจ

หลบทกุข์โศกได้เม่ือเข้าสมาธ ิออกจาก

สมาธิแล้ว ก็ต้องมีทุกข์โศกอีก และ

สมาธแิม้ถงึฌาน ท่านกย็งัไม่จดัว่าเป็น

สัลเลขธรรม (ธรรมเครื่องขัดเกลา) 

ส่วนปัญญาเท่านั้นเป็นสัลเลขธรรม 

เพราะอาจขัดเกลากิเลสได้ โดยนัย

สัลเลขสูตร จึงอาจระงับทุกข์ได้จริง 

ฉะน้ัน ผู ้ปรารถนาสันติอันเป็นสุข 

จริง พึงอบรมปัญญา คือปริญญาของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล

 อน่ึง ผูป้ระสบผลแห่งปรญิญาชัน้สงู

คอือรยิผล ท่านแสดงว่ายงัได้อานสิงส์

พเิศษ เป็นต้นว่าได้เสวยรสแห่งอรยิผล

ในเวลาทีด่�าเนนิไปในวถิแีห่งมรรค และ

ในผลสมาบัติ วิถีแห่งมรรคนั้น คือใน

ขณะแห่งผลญาณ อันเป็นล�าดับแห่ง

มรรคญาณ ส่วนผลสมาบัตินั้น ท่าน

อธิบายว่า ผล ก็ได้แก่อริยผลสมาบัติ 

ได้แก่ความแอบแนบในนโิรธ ผลสมาบตัิ 

ก็ได้แก่ความแอบแนบในนิโรธแห่ง

อรยิผล ท่านแสดงว่า ปถุชุนทัง้ปวงไม่

เข้าผลสมาบัติ เพราะยังมิได้บรรลุ

อริยผล ส่วนพระอริยบุคคลย่อมเข้า 

ผลสมาบัติได้เพราะได้บรรลุอริยผล 

แล้ว ท่านแสดงว่าการเข้าผลสมาบตัมีิ

ได้เพราะไม่มนสิการอารมณ์อื่นจาก

นิพพาน และเพราะมนสิการนิพพาน

 ความตั้งอยู ่แห่งผลสมาบัติ มีได้

เพราะอาการทั้ง ๒ นั้น และเพราะ

ความก�าหนดเวลาไว้ก่อน คือก�าหนด

ไว้ก่อนว่า จักออกในเวลาโน้น จึงเข้า

ผลสมาบัติ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็อยู ่ใน 

ผลสมาบัติได้ตลอดเวลาที่ยังไม่ถึง 

ก�าหนดออก 

 ส่วนการออกแห่งผลสมาบัติ มี 

ได้เพราะอาการ ๒ ตรงกันข้ามกับ 

การเข้า ท่านสาธกมหาเวทัลลสูตร 

(ม.มู. ๑๒/๕๔๓) แปลความว่า ปัจจัย

แห่งอนมิติตเจโตวมิตุติสมาบตั ิ(ความ 

เข้าเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิต) ๒ คือ  

ไม่มนสิการนิมิตทั้งปวง ๑ มนสิการ- 

อนิมิตตธาตุ ๑ ปัจจัยแห่งความตั้งอยู่
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แห่งเจโตวมุิตต ิ๓ คอื ๒ ข้อนัน้ และ

ความก�าหนดกาลไว้ก่อน ปัจจัยแห่ง

ความออกแห่งอนิมิตตเจโตวิมุตติ ๒ 

คอื มนสกิารนมิิตท้ังปวง ๑ ไม่มนสกิาร- 

อนิมิตตธาตุ ๑ ตามมติของท่านนี้  

ผลสมาบัติ ก็คืออนิมิตตเจโตวิมุตติ-

สมาบัติ 

 และพจิารณาตามอาการเข้าออก ผล-

สมาบตัน่ิาจะมลีกัษณะเป็น อนารมมฺณ� 

ไม่มีอารมณ์ เพราะไม่มนสิการนิมิต 

ทัง้ปวง และแม้มนสกิารนพิพาน ทีก่ล่าว

ตามโวหารว่า มีนิพพานเป็นอารมณ์ 

แต่นพิพานท่านแสดงว่าเป็น อนารมมฺณ� 

เพราะเป็นอนมิิตตธาต ุฉะนัน้ เม่ือไม่

มนสิการนิมิต มนสิการอนิมิตตธาตุ 

จิตก็พ้นจากอารมณ์ทั้งปวง เป็นอนิมิตต- 

เจโตวิมุตติ (ความพ้นแห่งใจอันไม่มี

นิมิต) เป็น อนารมฺมณ� ไม่มีอารมณ์ 

นี้น่าจะชื่อว่านิโรธ ความดับในที่นี้ 

 อาการทีจ่ติแอบแนบเป็นอัปปนาอยู่

ในนิโรธดังกล่าว ชื่อว่า สมาบัติในที่นี้  

และสมาบัตินี้เป็นของอริยผล เพราะ

เหตทุีผู่บ้รรลุอรยิผลแล้วเท่านัน้พงึเข้า

ได้ จึงเรียกว่า ผลสมาบัติ ท่านแสดง

ว่า พระอรยิสาวกผูต้้องการผลสมาบัติ 

ไปสูท่ีห่ลกีเร้นแล้ว พงึพนิจิสงัขารด้วย

วิปัสสนาจิต ต้ังต้นแต่เกิดดับ (อุท-

ยัพพยญาณ) เม่ือวิปัสสนาด�าเนินไป

โดยล�าดับจนถงึโคตรภญูาณ ในล�าดบั

นัน้ จติจะแอบแนบในนโิรธด้วยสามารถ

ผลสมาบตั ิการพนิจิสังขารด้วยวิปัสสนา

ของพระอริยะ คงสงเคราะห์เป็นปัจจ-

เวกขณญาณ เพราะเป็นมรรควิถีท่ี 

ท่านได้ปฏิบัติผ่านมาแล้ว ท่านแสดง

ว่า การเข้าผลสมาบัติ หรือที่เรียกใน

พระสูตรว่า อนิมิตตเจโตวิมุตติ เป็น 

การเสวยรสแห่งอริยผล ตามความใน

ปฐมสมโพธิ พระพุทธเจ้าทรงเสวย

วิมุตติสุข เมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ ก็คือ

ทรงเข้าผลสมาบัติ

 สามัญญชนหัดท�าใจให้มีอารมณ์น้อย

ด้วยสมาธิ และหัดท�าให้ไม่มีอารมณ์  

ให้รู้อยู่กับรู้แม้ในบางครั้งบางคราว ก็

จะเป็นผู้ไกลกังวล จนถึงไม่มีกังวล  

เป็นเหตุให้เกิดสุขได้ตามควร

 ค�าส่ง ปรญิญา วปัิสสนาญาณ วสิทุธิ 

วโิมกข์ ผลสมาบตั ิตามทีก่ล่าวมา เก็บ

ความจากวสิทุธมิรรค อภธิมัมตัถสงัคหะ 

ปฐมสมโพธิ เป็นต้น และโดยเฉพาะ

จากหนังสือธรรมวิภาคปริจเฉทที่ ๒ 

หนังสือวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตร

นักธรรมและธรรมศึกษาโท-เอกของ

ประเทศไทย ซึง่ได้มพีระภกิษสุามเณร 

กุลบุตรกุลธิดา เล่าเรียนศึกษา และ 

สอบส�าเรจ็เป็นนักธรรมและธรรมศกึษา

โท-เอกมาแล้วเป็นอนัมากแล (ห.ก. ๑๐๕-

๑๒๓) ดู ธรรมหมวดใหญ่, สิกขา ๓ 

ด้วย

ปริญญา
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บังเกิดขึ้นในจิตใจ ไม่ถึงให้ละเมิดล่วง

ออกไปทางไตรทวารเป็นกรรมดงักล่าว 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนิวรณ์เอาไว้

ก็คือ

 กามฉนัท์ ความพอใจรกัใคร่ในกาม 

คือ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่า 

รกัใคร่ปรารถนาพอใจทัง้หลาย หรอืว่า

ความพอใจรักใคร่ด้วยอ�านาจของกาม 

คือความใคร่ความปรารถนาทั้งหลาย

 พยาบาท ความโกรธแค้นขัดเคือง

 ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม

 อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ ้งซ่าน 

ร�าคาญใจ และ

 วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย

 ก็ย่อลงในกิเลสกองโลภโกรธหลง

หรอืราคะโทสะโมหะนัน่แหละ ท่ีนบัว่า

เป็นอย่างกลางก็คือ บังเกิดขึ้นในจิต 

ใจ เป็นนิวรณ์อยู่ในจิตใจ ท�าจิตใจให้

กลัดกลุ้ม ท�าให้ไม่ได้สมาธิ ท�าให้ไม่

ได้ปัญญา การปฏิบตัทิางกรรมฐานแต่

ว่าไม่ค่อยได้สมาธิไม่ค่อยได้ปัญญาก็

เพราะนวิรณ์นีเ้องหรอืปริยฏุฐานะ กเิลส

เหล่านีเ้องไม่สงบไปจากจติใจ ยงับงัเกดิ

ขึ้นอยู ่ในจิตใจ เป็นนิวรณ์อยู ่ในจิต 

ใจ เป็นปริยุฏฐานะ คือปล้นจิตใจอยู่  

เพราะฉะนั้น จิตใจจึงไม่ได้สมาธิ ไม่

ได้ปัญญา แต่เมื่อสงบนิวรณ์เสียได้ 

หรอืว่าสงบปรยิฏุฐานะ คอืกเิลสทีป่ล้น

จติ ท�าจติใจทีก่ลดักลุม้วุน่วายนีเ้สยีได้ 

ปริญเญยยธรรม ดู อริยสัจจ์ ๔

ปริตตสุภา ดู พรหมโลก

ปริตตาภา ดู พรหมโลก

ปริตร ดู เจ็ดต�านาน

ปริพาชก ดู พุทธชัยมงคลคาถา, มหาวัน

ปริพาชิกา ดู พุทธชัยมงคลคาถา

ปริยัติ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ปริยัติปัญญา ดู สิกขา ๓

ปริยัติศาสนา ดู พุทธศาสนา

ปริยัติสัทธรรม ดู วัชชี

ปริยัติอันตรธาน ดู วัชชี, อันตรธาน ๕

ปริยุฏฐานกิเลส กิเลสอย่างกลาง คือกิเลส

ที่บังเกิดขึ้นเป็นนิวรณ์อยู่ในจิตใจ คือ

ท�าจิตใจไม่ให้พบกับความสงบ และ 

ท�าปัญญาให้เสียให้ทรามคือไม่ให้เกิด

ปัญญา ที่เรียกว่า นิวรณ์ หรือที่เรียก

ว่า ปริยุฏฐานะ คือกิเลสที่บังเกิดขึ้น

ท�าจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ ่นวายกระสับ- 

กระส่าย จึงใช้ค�าว่าปริยุฏฐานะ ที่มา

จากค�าว่าปล้นสะดม โจรที่เข้าปล้น

สะดมในบ้านเรือนของผูใ้ด กท็�าให้เกดิ

ความโกลาหลอลหม่าน เดือดร้อน

วุ่นวาย ทรัพย์สินเสียหายหรือตลอด

ถงึเสยีชวีติเลอืดเนือ้ กเิลสทีบั่งเกดิข้ึน

ในจติใจกป็ล้นจติใจ ท�าจติใจให้วุน่วาย

กระสบักระส่ายเดอืดร้อน ท�าลายธรรมะ

ในจิตทีเ่ป็นส่วนดส่ีวนชอบต่าง ๆ เหมือน

อย่างโจรเข้าปล้นท�าลายทรัพย์สนิต่าง ๆ 

ทีเ่รียกว่าเป็นกเิลสอย่างกลางนัน้กเ็พราะ

ปริญเญยยธรรม
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มรณะยังต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย  

ยงัไม่พ้นไปได้กย็งัไม่เป็นอรยิปรเิยสนา 

คอืเป็นอนรยิปรเิยสนา ต่อเมือ่แสวงหา

สิ่งที่จะไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้อง

ตาย เมือ่แสวงหาคณุธรรมมพีระนพิพาน

เป็นอย่างสูงคอืมาปฏบิตัแิสวงหาให้พบ

โมกขธรรมหรอืนยิยานกิธรรม ธรรมเป็น

เครือ่งออกจากทุกข์อย่างพระโพธิสัตว์

คอืพระพทุธเจ้าเมือ่ก่อนตรสัรูท้รงแสวง

หาโมกขธรรมน้ัน จงึจะเป็นอรยิปรเิยสนา

นี้เป็นการแสดงอย่างสูง (นวก. ๖๔)

นั่นแหละจึงจะได้สมาธิจึงจะได้ปัญญา 

การปฏิบัติกรรมฐานจึงจะส�าเร็จเป็น

ขั้นตอนขึ้นไปได ้(ส.ท. ๒๐๒-๒๐๓) 

ปริเยสนา ๒ อริยปริเยสนา แสวงหาอย่าง

ประเสริฐ อนริยปริเยสนา แสวงหา

อย่างไม่ประเสริฐ สัมมาอาชีวะเลี้ยง

ชี วิต โดยชอบเป ็นอริยปริ เยสนา  

มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดเป็น

อนริยปริเยสนา 

 ในพระสูตรแสดงว่าแสวงหาสภาพ

อันมิใช่ของมีชรา พยาธิ มรณะ เป็น

ธรรมดาคือคุณธรรมมีพระนิพพาน 

เป็นอย่างสูงเป็นอริยปริเยสนา แสวง 

หาของมชีรา พยาธ ิมรณะ เป็นธรรม

คือธรรมดา เช่น หาของเล่นเป็นอนรยิ- 

ปรเิยสนา จงึมีอธบิายได้ ๒ นัย

 นัยสามัญทั่วไป สัมมาอาชีวะเป็น

อริยปริเยสนาแสวงหาอย่างประเสริฐ 

มิจฉาอาชีวะเป็นอนริยปริเยสนาแสวง 

หาอย่างไม่ประเสรฐิ เพราะฉะนัน้ เม่ือ

เลีย้งชีวติโดยชอบจะเป็นพ่อค้า จะเป็น

ชาวสวน จะเป็นข้าราชการ  หรอือาชพี

ใดอาชีพหนึ่งก็ตามท่ีเป็นสัมมาอาชีวะ 

เลีย้งชีวติโดยชอบกนั เป็นอรยิปรเิยสนา 

แสวงหาอย่างประเสริฐได้ แต่ว่าเป็น

มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตทางที่ผิดต่าง ๆ 

จึงจะเป็นอนริยปริเยสนา

 แต่เมื่อแสดงโดยนัยอย่างสูง การ

แสวงหาทั้งปวงท่ียังต้องมีชรา พยาธิ 

ปลาใหญ่ ๗ ดู เดรัจฉาน

ปวัตตมังสะ ดู ศีล

ปวิเวกกถา ดู ปุณณะ

ปสาทรูป ด ูคมัภร์ีอภธัิมมัตถสังคหะ, นามรูป

ปเสนทิ ดู กาสี, มคธรัฐ

ปหาตัพพธรรม ดู อริยสัจจ์ ๔

ปหานปริญญา ดู ปริญญา, สิกขา ๓

ปหานะ ดู ธรรมหมวดใหญ่

ปหาราธะ ดู อสุรเทพ

ปอกลอก ดู เบญจศีล

ปัคคหนิมิต ดู สมาธิ 

ปัคคาหะ ดู วิปัสสนูปกิเลส

ปัจจยปริคคหญาณ ดู ญาณ ๑๖

ปัจจยปัจเวกขณศลี ด ูปารสิทุธศิลี, สกิขา ๓

ปัจจเวกขณ์ ดู ราหุล

ปัจจเวกขณญาณ ดู ญาณ ๑๖

ปัจจยสนันสิติศลี ด ูปารสิทุธศีิล ๔, สกิขา ๓

ปัจจยสันนิสิตศีล 



818

ปัจจัย ๔ ดู นิสัย

ปัจเจกพทุธะ ด ูพระพทุธเจ้า ๒๘ พระองค์

ปัจฉิมทิศ ดู สิงคาลกะ

ปัชโชต ดู โฆสกเศรษฐี, มหากัจจายนะ

ปัญจขันธ์ ดู ปัญจวัคคีย์

ปัญจทวาร ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ปัญจธารา ดู หิมพานต์

ปัญจมหาปริจจาคะ ดู บารมี

ปัญจวคัคีย์ เมือ่ก่อนพุทธปรนิพิพาน ๔๕ ปี 

นั้นอยู ่หลายสัปดาห์ ได้ทรงด�าริถึง 

พระธรรมที่ตรัสรู้ว่าเป็นของที่ลุ ่มลึก  

ในชั้นแรกก็ทรงมีความขวนขวายน้อย

ว่าจะไม่ทรงแสดงธรรมนัน้ เพราะเห็น

ว่าคนเป็นอันมากจะไม่เข้าใจ แต่ก็ได้

ทรงพิจารณาดูหมู่สัตว์เห็นว่าหมู่สัตว์

นั้นมีต่าง ๆ กัน ผู้ที่จะตรัสรู้ได้ก็มีอยู่ 

เทยีบด้วยดอกบวั ๓ เหล่าทีจ่ะบานได้ 

ผูท้ีต่รสัรูไ้ม่ได้กม็ ีอนัเทยีบด้วยดอกบวั

อีกชนิดหนึ่งท่ีจมอยู่ก้นสระไม่มีหวัง 

จะบาน และท่านแสดงว่าท้าวสหัมบดี

ได้มากราบทลูอาราธนา ทรงพจิารณา

เห็นหมู ่สัตว์ดั่งกล่าวน้ัน ก็ทรงรับ

อาราธนาของพรหม เรือ่งนีก้ถ็อดความ

ว่า ได้เกิดพระกรุณาขึ้นแก่สัตวโลก 

พระกรุณานั้นเองท�าให้ทรงตกลงพระ-

หฤทัยว่าจะทรงแสดงธรรมสอน

 เมื่อได้ตกลงพระหฤทัยดั่งนี้ ก็ได้

ทรงท�า สังขาราธษิฐาน คือต้ังพระหฤทัย

ว่าจะทรงด�ารงพระชนมชีพอยู่จนกว่า

จะประกาศพระพทุธศาสนาตัง้ลงได้โดย

ม่ันคง มีพุทธบริษัทบริบูรณ์ และได้

ทรงพิจารณาถึงบุคคลที่จะทรงแสดง

ธรรมส่ังสอนเป็นครัง้แรก ได้ทรงระลกึ

ถึงอาฬารดาบส และอุททกดาบส ซึ่ง 

ได้เคยเข้าไปทรงศึกษาอยู่ในชั้นแรก 

แต่ก็ได้ทรงทราบว่าท่านท้ังสองนั้นถึง

มรณภาพไปเสียแล้ว ต่อจากนั้นจึงได้

ทรงระลึกถึงภิกษุ ๕ รูปอันเรียกว่า 

ในวันเพ็ญพระจันทร์เสวยดาวฤกษ์ชื่อ

ว่าวิสาขา คือวันเพ็ญเดือนวิสาขะเป็น

เวสาขะ ในราตรวีนัพญ็นัน้ พระพทุธเจ้า

ได้ตรสัรูพ้ระธรรม ก่อนแต่ตรสัรูเ้รยีก

ว่า พระโพธิสัตว์ แปลว่าผู้ข้องอยู่ใน

ความรู้ อันหมายความว่าไม่ทรงข้อง

อยู่ในสิ่งอ่ืน ข้องอยู่แต่ในความรู้ จึง

ทรงแสวงหาความรู ้จงึเรยีกว่า พทุธะ 

ทีแ่ปลว่าผูรู้ ้หรอืตรสัรู้ เราเรยีกกนัว่า

พระพุทธเจ้า พระองค์ได้ตรัสรู้ท่ีภาย

ใต้ต้นไม้ชือ่ว่า อสัสตัถะ ต่อมากเ็รยีก

ว่า ต้นโพธิ ์ค�าว่า โพธ ิแปลว่า ตรสัรู้ 

เพราะพระพทุธเจ้าไปประทบันัง่ใต้ต้นไม้

นั้นตรัสรู้ จึงได้เรียกว่า ต้นไม้ตรัสรู้ 

เรียกเป็นศัพท์ว่า โพธิพฤกษ์ แต่ชื่อ

ของต้นไม้ชนิดนี้ว่าอัสสัตถะ ที่ตรัสรู้

น้ันอยู่ใกล้ฝ่ังแม่น�า้เนรญัชรา ในต�าบล 

อุรุเวลา ใน มคธรัฐ

 เม่ือตรัสรู้แล้วก็ได้ประทับนั่งเสวย

วมิตุตสิขุในทีต่่าง ๆ ใกล้กบัโพธพิฤกษ์

ปัจจัย ๔
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ปัญจวัคคีย์ แปลว่า มีพวก ๕ ซึ่งได้

มาคอยเฝ้าปฏบิตัพิระองค์อยูใ่นเวลาที่

ทรงบ�าเพ็ญทุกรกิรยิา แต่ได้ท้ิงพระองค์

ไปเสียเม่ือทรงเลิกทุกรกิริยามาทรง

บ�าเพญ็เพยีรทางจติ ทรงทราบว่าภกิษุ

ปัญจวัคคีย์เหล่าน้ันได้ไปพักอยู่ท่ี ป่า

อิสปิตนมฤคทายวนั แขวงกรงุพาราณส ี

จึงได้เสด็จออกจากบริเวณโพธิพฤกษ์

ที่ตรัสรู ้ในต�าบลอุรุเวลา เสด็จบ่าย 

พระพกัตร์ไปสูก่รงุพาราณสเีพือ่จะเสดจ็

ไปยังต�าบลท่ีภิกษุทั้ง ๕ นั้นพักอยู่  

ในตอนนี้พระอรรถกถาจารย์ได้แสดง

ว่า ได้เสด็จออกจากต�าบลอุรุเวลาที่

ตรัสรู้ในตอนเช้าของวันข้ึน ๑๔ ค�่า

เดอืน ๘ หน้าวนัเข้าพรรษา คอืได้เสด็จ

ไปตอนเช้าของวันโกน และก็ได้เสด็จ

ถึงต�าบลท่ีพระภิกษุปัญจวัคคีย์พักอยู่

คืออิสิปตนมฤคทายวันในตอนเย็นวัน

นั้น แต่ถ้าดูระยะทางตามแผนท่ีจาก

ต�าบลอรุุเวลาท่ีบดันีเ้รยีกว่า พุทธคยา 

ไปถึงป่า อิสปิตนมฤคทายวัน ทีบ่ัดนี้

เรยีกว่า สารนาถ ก็เป็นหนทางถงึร้อย

ไมล์เศษ ในคมัภร์ีชัน้บาลไีม่ได้ก�าหนด

วนั เป็นแต่เพยีงบอกว่าได้เสดจ็ไปโดย

ล�าดับเท่านั้น

 ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ นั้น มีชื่อว่า 

๑. โกณฑญัญะ ๒. วปัปะ ๓. ภทัทยิะ 

๔. มหานามะ และ ๕. อัสสชิ โกณ-

ฑัญญะเป็นหัวหน้า ท่านโกณฑัญญะ 

ผู้นี้ได้เป็นพราหมณ์คนหนึ่งในจ�านวน

พราหมณ์ ๑๐๘ คนท่ีมาประชมุท�านาย

พระลกัษณะเมือ่พระพุทธเจ้าได้ประสูติ

แล้ว ๕ วัน พราหมณ์เหล่านี้พากัน

ท�านายว่าพระองค์จะมีคติเป็น ๒ คือ 

ถ้าอยู่ครองฆราวาสจะได้เป็นพระเจ้า-

จักรพรรดิพระราชาเอกในโลก แต่ถ้า

ออกทรงผนวชจะได้เป็นศาสดาเอกใน

โลก ส่วนท่านโกณฑัญญะเป็นพราหมณ์

หนุม่ทีส่ดุในหมูพ่ราหมณ์นัน้ได้ท�านาย

ไว้คติเดียวว่าจะเสด็จออกทรงผนวช 

และจะได้เป็นศาสดาเอกในโลก เพราะ

ฉะนั้น จึงได้คอยฟังข่าวพระโพธิสัตว์

อยู่เสมอจนเมือ่พระโพธสัิตว์เสด็จออก

ทรงผนวช ท่านโกณฑญัญะกไ็ด้ชกัชวน

บุตรของพราหมณ์ที่มาประชุมท�านาย

พระลักษณะในคราวนั้นได้อีก ๔ คน 

รวมกนัเป็น ๕ คน ออกบวชคอยตดิตาม

พระพุทธเจ้า และเม่ือพระพุทธเจ้าได้

ไปทรงบ�าเพ็ญทุกรกิริยา ก็เป็นที่สบ

อัธยาศัยของท่านทั้ง ๕ นั้นซึ่งนิยม 

ในทางนั้น ก็พากันไปคอยเฝ้าปฏิบัติ 

คร้ันพระองค์ได้ทรงเลิกละเสียแล้ว  

ท่านทัง้ ๕ นัน้กเ็หน็ว่าพระองค์ได้ทรง

เวียนมาเป็นผู้มักมาก จะไม่สามารถ

ตรสัรู้พระธรรมได้ กพ็ากันหลกีไปพกั

อยู่ที่ต�าบลอิสิปตนมฤคทายวันนั้น

 เมือ่ภกิษปัุญจวคัคย์ีได้เหน็พระพทุธ- 

เจ้าเสดจ็มาแต่ไกลกน็ดัหมายกนัไม่ให้
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ลกุต้อนรบั ไม่ให้ท�าการอภวิาท แต่ให้

ปูอาสนะไว้ ถ้าทรงประสงค์จะนั่งก็นั่ง 

แต่ถ้าไม่ทรงประสงค์กแ็ล้วไป แต่ครัน้

พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเข้า ต่างก็ลืม

กติกาที่ตั้งกันไว้ พากันลุกขึ้นรับและ

อภิวาทกราบไหว้ และน�าน�า้ล้างพระบาท 

ตัง่รองพระบาท ผ้าเชด็พระบาทมาคอย

ปฏิบัติ พระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับ

อาสนะ ทรงล้างพระบาทแล้ว พวก

ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็พากันเรียกพระองค์

ด้วยถ้อยค�าตีเสมอ คือเรียกพระองค์

ว่า อาวโุส ทีแ่ปลว่า ผูม้อีาย ุหรอืแปล

กนัอย่างภาษาไทยว่า คุณ พระพทุธเจ้า

ทรงตรัสห้าม และได้ตรัสว่า ตถาคต

มาก็เพื่อจะแสดงอมตธรรมให้ท่านท้ัง

หลายฟัง เม่ือท่านทัง้หลายตัง้ใจฟังและ

ปฏิบัติโดยชอบก็จะเกิดความรู้จนถึง

ทีส่ดุทกุข์ได้ ภกิษปัุญจวคัคย์ีกราบทลู

คัดค้านว่า เม่ือทรงบ�าเพ็ญทุกรกิริยา

ยงัไม่ได้ตรสัรู้ เม่ือทรงเลิกเสยีจะตรสัรู้

ได้อย่างไร พระพุทธเจ้าก็ยังทรงตรัส

ยนืยนัเช่นน้ัน และพวกภิกษุปัญจวคัคีย์

ก็คงคัดค้านเช่นนั้นถึง ๓ ครั้ง พระ-

พุทธเจ้าจึงตรัสให้ระลึกว่า แต่ก่อนนี้

พระองค์ได้เคยตรสัพระวาจาเช่นนีห้รอื

ไม่ พวกภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ระลึกขึ้นได้

ว่าพระองค์ไม่เคยตรัสพระวาจาเช่นนี้ 

เม่ือเป็นเช่นนีจ้งึได้ยนิยอมเพ่ือทีจ่ะฟัง

ธรรม พระพุทธเจ้าเม่ือทรงเหน็ว่าพวก

ภกิษปัุญจวคัคย์ีพากนัตัง้ใจเพ่ือทีจ่ะฟัง

พระธรรมของพระองค์แล้ว จึงได้ทรง

แสดงปฐมเทศนา คอืเทศนาทแีรกโปรด

ภิกษุปัญจวัคคีย์ ท่านแสดงว่า พระ- 

พุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนานี้ใน

วันรุ่งขึน้จากทีไ่ด้เสด็จไปถึง คอืได้ทรง

แสดงในวันเพ็ญของเดือนอาสาฬหะ 

หรือเดือน ๘ หน้าวันเข้าพรรษาซึ่ง 

เป็นวันทีไ่ด้ประกอบพธิ ีอาสาฬหบชูา 

ดังที่ได้ก�าหนดตั้งขึ้นเป็นบูชาวันหนึ่ง

 เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐม- 

เทศนาแล้ว ท่านแสดงว่า ธรรมจักษุ 

คือ ดวงตาเห็นธรรม ได้เกิดแก่พระ-

โกณฑัญญะ ซึ่งเป็นหัวหน้าพวกภิกษุ

ปัญจวคัคย์ีว่า สิง่ใดสิง่หนึง่มีความเกดิ

ขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมดมคีวาม

ดับไปเป็นธรรมดา ค�านี้บ่งว่าท่านได้

เหน็ทกุขสจัจ์แจ้งขึน้ เพราะความหมาย

ของทุกข์ประการที่ ๑ คือ สิ่งที่ทนอยู่

ไม่ได้ อันหมายถึงว่าส่ิงทีต้่องเกดิ ต้อง

ดับ เมื่อท่านได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว 

ท่านกข็อบวชต่อพระพทุธเจ้า พระพทุธ-

เจ้าก็ได้ตรัสอนุญาตว่า เอหิ ภิกฺขุ จง

เป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดี 

แล้ว จงประพฤติปฏิบัติเพื่อสิ้นทุกข์

โดยชอบเถดิ ด้วยพระวาจาเพยีงเท่าน้ี

ก็เป็นอันว่าท่านได้รับอุปสมบทจาก

พระพุทธเจ้า และอุปสมบทอย่างนี ้

เรียกว่า เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา แปล

ปัญจวัคคีย์
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ว่าการอุปสมบทด้วยพระพุทธวาจาว่า

จงเป็นภิกษุมาเถิด

 พระสูตรนี้ท่านเรียกว่า ธัมมจักกัปป-

วัตตนสูตร แปลว่าพระสูตรท่ีแสดง 

ถึงเร่ืองการยังจักรคือธรรมให้เป็นไป 

เทียบกับจักรของพระเจ้าจักรพรรดิ 

พระเจ้าจักรพรรดินั้นท่านแสดงว่ามี 

รัตนะ ๗ ได้แก่ จักกรัตนะ จักรแก้ว 

หัตถริตันะ ช้างแก้ว อสัสรตันะ ม้าแก้ว 

มณริตันะ มณีแก้ว อติถรัีตนะ สตรีแก้ว 

คหปตริตันะ คฤหบดแีก้ว ปรณิายก-

รัตนะ นายกแก้ว เป็นเครื่องท�าให้ 

เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ คือเป็นเจ้าโลก 

เทยีบในปัจจบุนัก็หมายความว่า ถ้าจะ

มีอุปกรณ์และบุคคลอันใดที่จะท�าให้ 

ใคร ๆ มอี�านาจเหนอืบคุคลทัง้โลกจน

เป็นเจ้าโลกได้ ก็พอเรียกว่าเป็นรัตนะ

ได้ ความคดิว่าจะต้องมเีจ้าโลกได้มมีา

ตัง้แต่ดึกด�าบรรพ์ ในบดันีก้พ็ยายามที่

จะเป็นกันอยู่ ก็สุดแต่ว่าใครจะมีอะไร

เหนือคนทั้งโลก ในรัตนะ ๗ นั้น จักก-

รัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นตัว

อ�านาจส�าคัญที่ท�าให้เป็นเจ้าโลก ถ้า

เทียบกับในทางบ้านเมืองก็หมายถึงว่า

อาณาจักร คอืชาตไิหนจะเป็นประเทศ

ชาตขิองตวัขึน้กจ็ะต้องมอีาณาจกัรคอื

อ�านาจ พระพุทธเจ้าจะตั้งพระพุทธ-

ศาสนาข้ึนก็ทรงเริ่มด้วยการแสดง

ปฐมเทศนา เท่ากับทรงตั้ง พุทธจักร 

ขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย ปฐมเทศนา นี้ 

แต่ว่าจกัรของพระพทุธเจ้าไม่ใช่อ�านาจ

ทางโลก หมายถึงธรรม ทรงตัง้พทุธจกัร

ขึ้นด้วยธรรม เป็นอันเริ่มตั้งขึ้นด้วย

ปฐมเทศนานี้

 เมื่อท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้

เกิดดวงตาเห็นธรรม และได้เป็นพระ

ภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาแล้ว 

พระบรมศาสดาได้ตรสัอบรมอกี ๔ รปู

ด้วยธรรมเบด็เตลด็ต่าง ๆ ต่อมาท่าน

วัปปะ และท่านภัททิยะได้เกิดดวงตา

เหน็ธรรม และได้ทลูขออปุสมบท กไ็ด้

รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเช่น

เดียวกับท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ 

พระพทุธเจ้าได้อบรมอกี ๒ ท่าน ท่าน

ที่ได้อุปสมบทแล้ว ๓ ท่านก็เป็นผู้ไป

บณิฑบาตมาเลีย้งรวมกนัทัง้ ๖ ต่อมา

ท่านมหานามะกับท่านอัสสชิก็ได้เกิด

ดวงตาเห็นธรรม และได้ทลูขออปุสมบท 

ก็ได้รับการอุปสมบทเช่นเดียวกัน แต่

ในอรรถกถาได้กล่าวว่า ท่านวัปปะได้

ดวงตาเห็นธรรมและได้อุปสมบทใน 

วันแรม ๑ ค�า่ ท่านภทัทยิะในวนัแรม  

๒ ค�า่ ท่านมหานามะในวันแรม ๓ ค�า่ 

ท่านอัสสชิในวันแรม ๔ ค�่า ส่วนใน 

ชั้นบาลีได้กล่าวไว้เป็นคู่กันดั่งท่ีเล่ามา

ทีแรก 

 เมื่อท่านทั้ง ๕ ได้ดวงตาเห็นธรรม

และได้อุปสมบทเป็นภิกษุเรียบร้อย
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พร้อมกันแล้ว ในวันแรม ๕ ค�่าแห่ง

เดือนสาวนะ ที่ตรงกับวันแรม ๕ ค�่า 

เดือน ๘ ตามที่นับในประเทศไทย 

พระบรมศาสดา กไ็ด้ทรงแสดงพระสตูร

ที่ ๒ อันเรียกว่า อนัตตลักขณสูตร 

แปลว่า พระสูตรที่แสดงลักษณะคือ

เคร่ืองก�าหนดหมายว่าเป็นอนตัตา มใิช่

อัตตาตัวตน พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้

ลักษณะว่าเป็น อนัตตา คือไม่ใช่ตัว

ตนอย่างไรแล้ว ต่อจากน้ันกไ็ด้ตรสัถาม

ความรู้ความเข้าใจของท่านทั้ง ๕ นั้น

ว่า ปัญจขันธ์เท่ียงหรือไม่เท่ียง ท่าน

ทัง้ ๕ กก็ราบทลูตอบว่าไม่เทีย่ง ตรสั

ถามว่า สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์

หรือเป็นสุข ท่านทั้ง ๕ ก็กราบทูล 

ตอบว่า เป็นทุกข์ ก็ตรัสถามว่า สิ่งใด

เป็นทุกข์ มีการแปรปรวนไปเป็น 

ธรรมดา ควรหรือที่จะเห็นสิ่งน้ันว่า  

นี่เป็นของเรา เราเป็นน่ี น่ีเป็นอัตตา

ตวัตนของเรา ท่านท้ัง ๕ นัน้กก็ราบทลู

ว่า ไม่ควรเห็นอย่างนั้น

 ในตอนนีเ้รยีกว่าเป็น การสอบครัง้

แรก ในพระพทุธศาสนา คอืพระพทุธเจ้า

ได้ตรัสสอบถามท่านปัญจวคัคย์ีถงึความ

รูค้วามเห็นของท่านในเมือ่ฟังเทศน์แล้ว 

น้ีนับว่าเป็นการสอบไล่ครั้งแรก และ

ในข้อสอบท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งขึ้น

ถามน้ี ก็เป็นอันตรัสถามในหลักของ 

ไตรลกัษณ์ ลกัษณะเครือ่งก�าหนดหมาย 

๓ อย่าง อันได้แก่ อนิจฺจ� ไม่เที่ยง  

ทุกฺข� เป็นทุกข์ อนตฺตา ไม่ใช่อัตตา

ตวัตน ได้ทรงแสดงลกัษณะแห่งอนตัตา

ก่อนดัง่ทีก่ล่าวมาแล้ว จงึได้ตรสัสอบถาม

ว่าปัญจขนัธ์ทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ คอืว่าที่

เป็นไปเพ่ืออาพาธและท่ีใคร ๆ จะบงัคบั

ให้เป็นไปตามความปรารถนาไม่ได้นัน้ 

เป็น นิจฺจ� คือเป็นส่ิงเที่ยง หรือเป็น 

อนิจฺจ� คือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ท่านทั้ง ๕ 

ก็กราบทูลตอบว่าเป็น อนิจฺจ� คือเป็น

สิง่ท่ีไม่เทีย่ง เพราะว่าถ้าเป็นสิง่ทีเ่ทีย่ง

แล้วจะต้องเป็นสิง่ทีไ่ม่เป็นไปเพือ่อาพาธ

และบังคับได้ แต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้น จึง

เป็น อนิจฺจ� คือสิ่งที่ไม่เที่ยง และเมื่อ

ไม่เทีย่งกเ็ป็นทกุข์ ลกัษณะทีช่ือ่ว่าเป็น

ทุกข์ในที่นี้ท่านก็กล่าวไว้เองว่า คือมี

ความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา เพราะ

ค�าว่าทุกข์แปลว่า ส่ิงท่ีทนอยู ่ยาก 

หมายความว่าทนอยู่ไม่ได้  เพราะ

ฉะนั้น ลักษณะที่ชื่อว่าเป็นทุกข์นั้นก็

คือลักษณะท่ีทนอยู่ไม่ได้ คืออย่างไร 

กต้็องแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ความ

แปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้ เรียกตาม

ศัพท์ว่า วิปริณามธรรม นี้เป็นอีกค�า

หนึง่ท่ีจะได้เห็นในหนงัสือทางพระพทุธ-

ศาสนาหรือในทางเทศนาเป็นอันมาก 

วิปริณามธรรมแปลว่า แปรปรวนไป

เป็นธรรมดา สิง่ทีเ่ป็นอนจิจงัคอืไม่เทีย่ง 

สิ่งที่เป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็น
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ธรรมดา ก็เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน 

เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นว่า เอต� มม  

น่ีเป็นของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่  

เอโส เม อตฺตา นี่เป็นอัตตาคือตัวตน

ของเรา เพราะฉะนั้น ไตรลักษณ์นี้จึง

เป็นสิ่งที่เนื่องเป็นอันเดียวกัน อันจะ

พึงกล่าวได้ว่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็น

ทกุข์ สิง่ใดเป็นทกุข์สิง่นัน้กเ็ป็นอนตัตา 

หรอืจะกล่าวกลับกนัว่า สิง่ใดเป็นอนัตตา

สิ่งน้ันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ด่ังนี้ก็ได้ 

เพราะกอ็ยู่ในลกัษณะทีเ่นือ่งกนั ฉะนัน้

ในตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสสอบถามนี้

จึงเป ็นอันได้ตรัสสอบถามในหลัก

ไตรลักษณ์ เป็นอันได้ทรงแสดงหลัก

ไตรลกัษณ์ในพระพทุธศาสนาเป็นครัง้

แรกด้วย 

 เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอบถาม 

และพระปัญจวัคคีย์ก็ได้กราบทูลตอบ 

แสดงว่าได้มีความรู้ความเห็นถูกต้อง

แล้ว จึงได้ตรัสสรุปความว่าปัญจขันธ์ 

โดยกาลคือเป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ตาม 

เป็นอนาคตยงัไม่มาถงึกต็าม เป็นปัจจบุนั

กต็าม โดยท่ีตัง้ เป็นส่วนภายในก็ตาม 

เป็นส่วนภายนอกกต็าม โดยวตัถ ุเป็น

ของหยาบกต็าม เป็นของละเอยีดกต็าม 

โดยคุณภาพ เป็นของเลวก็ตาม เป็น

ของประณตีกต็าม โดยระยะไกล เช่น

ว่าล่วงมาแล้ว หรอืว่ายงัไม่มาถงึกต็าม 

หรอืว่าอยูใ่กล้ เช่นว่าเป็นปัจจบุนักต็าม 

ทั้งหมดก็สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นเวทนา 

เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ 

ควรที่จะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่

เป็นแล้วว่า นี่ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็น

นี่ นี่ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา

 เมื่อตรัสสรุปดังนี้แล้ว ก็ได้ตรัสผล

ทีสื่บเนือ่งจากความรูค้วามเห็นชอบดัง่

กล่าวมานั้นว่า อริยสาวกผู้สดับแล้ว

อย่างนี้ คือว่ามีปัญญาชอบตามที่เป็น

แล้วอย่างนี้ ย่อมมีความหน่ายในรูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อ

หน่ายก็ย่อมส้ินก�าหนัดคือว่าส้ินราคะ 

เมือ่ส้ินราคะกย่็อมวิมตุติหลดุพ้น เมือ่

วิมุตติหลุดพ้นก็ย่อมมีญาณ คือความ

รู้ท่ีว่าพ้นแล้ว เป็นอันว่าได้ทรงแสดง

ธรรมในส่วนโลกตุตรธรรม ได้ธรรมคอื 

สัมมัปปัญญา ความรู้ชอบ นิพพิทา 

ความหน่าย วิราคะ ความสิ้นราคะ 

วิมุตติ ความหลุดพ้น วิมุตติญาณ- 

ทสัสนะ ความรู้เห็นว่าหลุดพ้น

 ธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมที่เป็นหลัก

ทัง้นัน้ ต้องม ีสัมมปัปัญญา คอืมคีวาม

รู้ชอบตามที่เป็นแล้วในปัญจขันธ์ก่อน 

จึงจะเกิด นิพพิทา คือความหน่ายขึ้น 

เมื่อเกิดนิพพิทาคือความหน่ายจึงจะ

เกดิ วริาคะ คอืสิน้ราคะ สิน้ความตดิ 

สิ้นความยินดี สิ้นความก�าหนัด เมื่อ

เกิดวิราคะจงึจะเกดิ วิมุตติ ความหลุด

พ้นจากความยดึถอืว่า เป็นของเรา เป็น
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ตวัตนของเรา ดัง่กล่าวมาแล้ว เมือ่เกดิ

วิมุตติจึงจะเกิด วิมุตติญาณทัสสนะ 

ความรู้เห็นว่าพ้นแล้ว เม่ือถึงตอนนี้ 

จึงจะเป็นผู้เสร็จกิจ ล�าดับธรรมนี้ควร

ก�าหนดไว้โดยชื่อด้วย และท�าความ

เข้าใจด้วย จงึจะเข้าใจพระพุทธศาสนา

ได้ถงึปรมตัถธรรมทัว่ ๆ ไปในหนงัสอื

ทั้งปวงหรือในเทศนาทั้งปวง

 ฉะนั้น จะได้กล่าวสรุปในตอนนี้อีก

สักหนหนึ่งคือ เบื้องต้นต้องศึกษาให้

รู้จักปัญจขันธ์ว่า มีลักษณะหน้าตา 

เป็นอย่างไร ต่อไปก็ศึกษาให้รู้จักไตร- 

ลักษณะที่เป็นไปในปัญจขันธ์นั้น คือ 

อนิจจะ ทุกขะ อนตัตา เม่ือเกดิสมัมัป-

ปัญญา คือความรู้ชอบตามที่เป็นแล้ว

ในปัญจขันธ์ คือปัญจขันธ์เป็นอย่างไร

ก็ให้รู้อย่างนั้น ไม่ใช่ตามสัญญาหรือ 

ว่าแกล้งรู้ รู้ไปตามที่เป็นแล้วอย่างไร 

เมือ่เป็นเช่นนีจ้งึจะเกดินพิพทิา วริาคะ 

วมิตุต ิและวมุิตติญาณทัสสนะดัง่กล่าว

โดยล�าดับ อันนี้เป็นหลักธรรม เมื่อมี

ความเข้าใจตลอดสายอย่างนี ้กจ็ะเข้าใจ

พระพุทธศาสนาในส่วนปรมัตถธรรม

ทั่ว ๆ ไปด้วย

 ในท้ายพระสูตรแสดงว่า เมื่อพระ-

ปัญจวัคคีย์ได้สดับพระสูตรนี้แล้ว ก็มี

จิตปีตโิสมนสั จติของท่านท้ัง ๕ กพ้็น

จากอาสวะ คือกิเลสท่ีดองนอนจม

หมักหมมอยู่ในสันดาน จึงได้บังเกิด

เป็นพระอรหันต์ขึ้น ๖ รูปในโลก  

พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์รูปแรก 

ท่านพระปัญจวัคคย์ีทีฟั่งอนตัตลกัขณ-

สูตรจนจิตพ้นจากอาสวกิเลส ส�าเร็จ

เป็นพระอรหันต์อีก ๕ รูป ก็รวมเป็น 

๖ รปูด้วยกนั พระพทุธเจ้าได้ช่ือว่าเป็น 

พระพทุธรตันะ รตันะคอืพระพทุธเจ้า 

พระธรรมได้ช่ือว่า พระธรรมรัตนะ 

รตันะคอืพระธรรม พระปัญจวคัคีย์ซึง่

ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาน้ันได้ชื่อ

ว่า พระสังฆรัตนะ รัตนะคือพระสงฆ์ 

รตันะทัง้ ๓ จงึเกดิขึน้บรบิรูณ์ในวนันัน้ 

ท่านแสดงว่าวันนั้นเป็นวันแรม ๕ ค�่า

แห่งเดอืนสาวนะ ซ่ึงตรงกบัวันแรม ๕ 

ค�า่ เดอืน ๘ ตามทีน่บัในประเทศไทย 

ฉะนั้น ในวันแรม ๕ ค�่า เดือน ๘  

จงึเป็นวันท่ีรตันะทัง้ ๓ เกิดขึน้บรบิรูณ์

ในโลก

 ส่วนวันเพ็ญเดอืนอาสาฬหะ ซึง่เป็น

วันท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนา

นั้น ท่านพระโกณฑัญญะรูปเดียวได้

เกดิดวงตาเหน็ธรรมซึง่ท่านได้กล่าวไว้

ว่า ได้ส�าเร็จเป็นพระโสดาบัน ยัง 

ไม่ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ และก็ได ้

ขอบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา 

เพียงรปูเดียว กช็ือ่ว่าเป็นวนัทีเ่ริม่จะม ี

พระสงัฆรตันะในชัน้แรกเท่านัน้ ยังไม่

บรบิรูณ์ แต่กช็ือ่ว่าเป็นวันทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงเทศนาครั้งแรก เป็นวันที่
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ได้เริ่มตั้ง พุทธจักร ขึ้นในโลก ต่อมา

เมือ่ถงึวนัแรม ๕ ค�า่ เดือน ๘ จงึเป็น

วนัทีร่ตันะทัง้ ๓ เกดิขึน้บรบิรูณ์ในโลก

 พระสูตรนี้มีใจความโดยย่อ ดังต่อ

ไปนี้

 ตอนที่ ๑ พระบรมศาสดาได้ทรง

แสดง รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณว่าเป็นอนัตตา มใิช่อตัตาตัวตน 

ถ้าทั้ง ๕ นี้พึงเป็นอัตตาตัวตน ทั้ง ๕ 

นีก้พ็งึไม่เป็นไปเพือ่อาพาธ และบคุคล

กจ็ะพงึได้ในส่วนทัง้ ๕ นีว่้า ขอให้เป็น

อย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย  

แต่เพราะเหตุว่าทั้ง ๕ นี้มิใช่อัตตาตัว

ตน ฉะน้ัน ทัง้ ๕ นีจ้งึเป็นไปเพือ่อาพาธ 

และบุคคลก็ย่อมไม่ได้ในส่วนทั้ง ๕ นี้

ว่าขอให้เป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็น

อย่างนั้นเลย

 ตอนที่ ๒ พระผู้มีพระภาคได้ตรัส

สอบความรู้ความเห็นของท่านทั้ง ๕ 

นั้น ตรัสถามว่า รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ ทั้ง ๕ นี้เที่ยงหรือ 

ไม่เทีย่ง ท่านทัง้ ๕ ทลูตอบว่าไม่เทีย่ง 

ตรัสถามอีกว่า สิ่งใดไม่เท่ียง สิ่งนั้น

เป ็นทุกข ์หรือเป ็นสุข ท่านท้ัง ๕  

กราบทูลว่าเป็นทุกข์ ก็ตรัสถามต่อไป

ว่า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความ

แปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรือจะ

เห็นสิ่งน้ันว่านี่เป็นของเรา เราเป็นนี่  

นีเ่ป็นตวัตนของเรา ท่านท้ัง ๕ กราบทลู

ว่าไม่ควรเหน็อย่างนัน้

 ตอนที่ ๓ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุป
ลงว่า รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 
ทั้ง ๕ ที่เป็นส่วนอดีตก็ดี เป็นส่วน
อนาคตก็ดี เป็นส่วนปัจจุบันก็ดี เป็น
ส่วนภายในก็ดี เป็นส่วนภายนอกก็ดี 
เป็นส่วนหยาบก็ดี เป็นส่วนละเอียด 
ก็ดี เป็นส่วนเลวก็ดี เป็นส่วนประณีต
ก็ดี อยู่ในท่ีไกลก็ดี อยู่ในที่ใกล้ก็ดี 
ทั้งหมดก็สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นเวทนา 
เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ 
ควรเหน็ด้วยปัญญาชอบตามทีเ่ป็นแล้ว
ว่า นี่ไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่นี่ นี่ไม่ใช่
ตัวตนของเรา
 ตอนที ่๔ พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง 
ผลท่ีเกดิแก่ผูฟั้งและเกิดความรูเ้หน็ชอบ
ดัง่กล่าวมานัน้ต่อไปว่า อรยิสาวกคือผู้
ฟังผู้ประเสริฐ ซึ่งได้สดับแล้วอย่างนี้
ย่อมเกดินพิพทิา คอืความหน่ายในรูป 
หน่ายในเวทนา หน่ายในสัญญา หน่าย
ในสังขาร หน่ายในวิญญาณ เม่ือหน่าย
กย่็อมส้ินราคะ คอืส้ินความตดิ ความ
ยินด ีความก�าหนดั เมือ่ส้ินราคะ ก็ย่อม
วิมุตติคือหลุดพ้น เม่ือวิมุตติก็ย่อมมี
ญาณ คือความรู้ว่าวิมุตติหลุดพ้นแล้ว 
และย่อมรู้ว่าชาติคือความเกิดสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท�าได้
ท�าส�าเรจ็แล้ว ไม่มีกจิอืน่ท่ีจะพึงท�าเพ่ือ
ความเป็นเช่นนี้อีกต่อไป
 พระธรรมสังคาหกาจารย์ หรือ 
พระอาจารย์ผู้ท�าสังคายนาร้อยกรอง 

ตั้งเป็นพระบาลีไว้ ได้กล่าวไว้ในตอน
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ท้ายพระสูตรว่า เมื่อท่านท้ัง ๕ ได้ 
สดับสูตรนี้จบแล้วก็มีใจปีติโสมนัส 
แนบแน่น จติของท่านท้ัง ๕ กพ้็นจาก
อาสวกเิลส คือได้ส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์
ทั้ง ๕ รูป
 พระสูตรท่ี ๒ นี้มีใจความดังที่ย่อ
มากล่าวนั้น แต่ก็ควรท�าความเข้าใจ 
สืบต่อไป
 จุดมุ่งของพระสูตรนี้ ต้องการที่จะ
ชีอ้นัตตา เพราะได้มีความเข้าใจในเรือ่ง 
อัตตาท่ีแปลกันว่าตัวตน และมีความ
เชื่อมั่นกันอยู่หลายอย่าง แต่เมื่อสรุป
แล้วกม็กัจะมีทิฏฐ ิคือความเหน็กันอยู่ 
๒ อย่าง คือ สัสสตทิฏฐิ ความเห็น
ว่าเที่ยงอย่าง ๑ อุจเฉททิฏฐิ ความ
เห็นว่าขาดสูญอย่าง ๑ 
 สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยงนั้น 
คือเห็นว่าในปัจจุบันชาตินี้ก็มีอัตตา 
คือตัวตน เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วอัตตาคือ 
ตัวตนก็ยังไม่สิ้น ยังจะมีสืบภพชาต ิ
ต่อไป มีชาติหน้าต่อไปไม่มีขาดสูญ 
แปลว่ามีอัตตาคอืตวัตนยนืทีต่ลอดไป 
นีเ้รยีกว่า สสัสตทิฏฐิ คือความเห็นว่า
เที่ยง 
 ส่วนทีม่คีวามเหน็ว่าขาดสญูอนัเรยีก
ว่าอุจเฉททิฏฐินั้น คือเห็นว่ามีอัตตา 
ตัวตนอยู่แต่ในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้น 
เมือ่สิน้ชวีติไปแล้วอตัตาตวัตนกส็ิน้ไป 
ไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่จะให้ไปเกิด ดั่งที่
เห็นว่าตายสูญ นี่เรียกว่าอุจเฉททิฏฐิ 

ความเห็นว่าขาดสูญ 

 ในทางพระพทุธศาสนาแสดงว่าความ

เหน็ทัง้ ๒ นีเ้ป็น มจิฉาทิฏฐ ิคอืความ

เห็นผิดท้ัง ๒ อย่าง คือเห็นว่าเท่ียง 

ก็ผิด เห็นว่าขาดสูญก็ผิด เพราะทาง

พระพทุธศาสนาไม่ยอมชีว่้ามอีะไรเป็น

อัตตาคือตัวตน ที่จะให้เป็นที่ตั้งของ

อุปาทาน คือความยึดถืออยู่ในส่ิงนั้น 

เมื่อยังมีอุปาทานคือความยึดถืออยู ่  

ก็ยังไม่สิ้นกิเลสและสิ้นทุกข์ เพราะ

ความยึดถืออยู่นั้นเป็นตัวกิเลส แต่ว่า

ได้แสดงเป็นหลกัเหตผุลในปฏจิจสมุป-

บาท ยกมากล่าวเฉพาะที่เกี่ยวข้องว่า 

เมือ่ยงัมอีวชิชาเป็นต้น กย็งัต้องมชีาติ

คือความเกิด เมื่อสิ้นอวิชชาเป็นต้น 

ก็สิ้นชาติคือความเกิด ทางพระพุทธ-

ศาสนาแสดงเหตผุลดัง่นี ้และไม่ชีด้้วย

ว่าจะเป็นชาติอดีต ชาติอนาคต หรือ

ชาติปัจจุบัน สุดแต่ว่าจะยังมีเหตุมีผล

ดัง่กล่าวนีส้มัพันธ์กนัอยูอ่ย่างไรเท่านัน้ 

กาลเมื่อไรไม่เป็นข้อส�าคัญ ส�าคัญอยู่

แต่ว่าเมื่อยังมีเหตุก็มีผล เมื่อส้ินเหตุ 

ก็สิ้นผล

 คราวนีผู้ท้ีย่งัมคีวามเหน็ว่าม ีอตัตา 

คือมีตัวตนนั้น จะเป็นอัตตาคือตัวตน

เฉพาะในปัจจุบัน หรือจะสืบต่อไปใน

อนาคตกต็าม กจ็ะต้องมีความเห็นสืบ

ต่อไปว่าอะไรคอือตัตาตวัตน โดยมาก

นั้นย่อมมีความยึดถืออยู่ในรูปบ้าง ใน

เวทนาบ้าง ในสญัญาบ้าง ในสังขารบ้าง 

ในวิญญาณบ้าง ว่าเป็นอตัตาคอืตวัตน
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 รูป นั้นก็ได้แก่รูปกายทั้งหมด ที่

ประกอบด้วยอาการต่าง ๆ ท้ังภายนอก

ทัง้ภายในดัง่ท่ีเรยีกว่าอาการ ๓๑ หรอื 

๓๒ หรือจะแยกให้ละเอียดไปกว่านั้น

ในทางสรรีวทิยากต็าม หรอืว่าจะกล่าว

โดยสรุปก็ได้แก่ มหาภูตรูป รูปที่เป็น

ใหญ่ มุ่งถึงส่วนที่เป็นธาตุทั้ง ๔ และ 

อุปาทายรูป รูปอาศัย เช่น ประสาท 

ต่าง ๆ ทีอ่าศัยอยู่กบัรูปใหญ่นัน้กต็าม 

ทั้งหมดรวมเรียกว่ารูป เพราะฉะน้ัน 

จึงเรียกว่า รูปขันธ์ แปลว่า กองรูป 

หรือหมวดรปู เพราะว่ามีลกัษณะอาการ

มีส่วนประกอบมากมายด้วยกัน ตาม

ต�าราศพัท์เล่าว่า ครัง้เดมิทเีดยีว คนเรา

สังเกตเอาว่า เม่ือหัวใจยังเต้นตุ๊บ ๆ 

อยู่ กย็งัมชีวีะหรอืยงัมอีตัตาตวัตนอยู่ 

เม่ือดับลมหายใจเสียแล้ว ก็สิ้นชีวะ 

อตัตาตัวตนกด็บั จงึเรียกลมหายใจว่า 

อัตตา ในสันสกฤตเรียกว่า อาตมัน 

บาลกีเ็ป็นอตัตา อาตมนัน้ีกไ็ปตรงกบั

ศัพท์กิริยาในภาษาเยอรมันแปลว่า 

หายใจเหมือนกัน แล้วก็เขียนอ่านว่า

เป็นอาตมันเหมือนอย่างสันสกฤต นี่

แสดงว่าคนครั้งดั้งเดิมน้ัน เข้าใจว่า

อัตตาก็อยู ่ท่ีลมหายใจนี่แหละตั้งชื่อ

เรยีกว่าอาตมนั มาตรงกับบาลีว่า อตัตา 

นี่เข้าใจแต่รูปเท่านี้

 อนึ่ง ก็เข้าใจว่าอัตตาอยู่ที่ เวทนา 

เวทนาก็ได้แก่ความเสวยอารมณ์ เป็น 

สุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นกลาง ๆ  

ไม่ทกุข์ไม่สขุบ้าง เวทนามมีากด้วยกนั 

จงึเรยีกว่า เวทนาขนัธ์ กองเวทนา คือ

ว่าเม่ือรู้จักคิดเข้าก็คิดสืบไปว่า ล�าพัง

รูปแม้จะยังหายใจอยู่ ถ้าไม่มีเวทนา 

ก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขอย่างไร 

แต่ว่าเพราะมเีวทนานีแ่หละ จงึจะรูส้กึ

ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ ฉะนั้น จึงได้เลื่อน

ความเข้าใจว่า อัตตาคือตัวตนนั้นก็ได้

แก่เวทนานีเ่องเพราะว่าเป็นสภาพท่ีคอย

กนิสุขกนิทกุข์ และกแ็ปล อตัตา ว่าผู้

กิน อันหมายความว่า กินสุขกินทุกข์ 

ก็ได้แก่เวทนานี่เอง

 อนึง่ มคีวามเข้าใจเลือ่นไปถึง สญัญา 

สญัญากไ็ด้แก่ความจ�าหมาย คอืความ

จ�าได้หมายรู้ต่าง ๆ มีมากด้วยกัน จึง

เรยีกว่า สัญญาขนัธ์ แปลว่า กองสญัญา 

หรือว่า หมวดสัญญา เห็นว่าล�าพังแต่

กนิสุขกนิทกุข์ กินแล้วกล็มื จ�าอะไรไว้

ไม่ได้กไ็ม่ย่ังยนือะไร ความยัง่ยนืมาอยู่

ทีค่วามจ�าได้หมายรู้ ฉะนัน้ สญัญาคอื

ความจ�าได้หมายรู้จึงเป็นอัตตาตัวตน

 อนึง่ มคีวามคดิเลือ่นไปอกีว่า สงัขาร 

คอืความคิดปรงุหรอืความปรุงคดิ เป็น

อตัตาคอืตวัตน เพราะล�าพงัสัญญาคอื

ความจ�าได้หมายรู้นั้นก็สักแต่ว่าจ�า ๆ 

เท่านั้น ถ้าจ�าแล้วไม่เอาไปคิดอ่านให้

เป็นเรือ่งเป็นราวอะไรต่อไป กไ็ม่ได้เป็น

เรื่องเป็นราวอะไรติดต่อกัน แต่การที่
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จะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรติดต่อกันก็ 

ต้องมีความคิดปรุงหรือความปรุงคิด 

ตัวความคิดปรุงหรือความปรุงคิดน้ีจึง

เป็นอัตตาตัวตน และความคิดปรุง 

หรอืความปรงุคิดนีก้มี็มาก จงึเรยีกว่า 

สังขารขันธ์ กองสังขาร หรือหมวด

สังขาร

 อนึ่ง มีความคิดสืบเข้าไปอีกว่า  

วญิญาณ นีเ่ป็นอัตตาตวัตน วญิญาณ

น้ีหมายถึงใจหรือหมายถึงสิ่งที่จะไป

เวยีนเกดิกม็ ีหมายเพยีงความรูสึ้กเหน็

รปู รูส้กึได้ยนิเสยีงในเวลาทีต่าเหน็รปู 

หูได้ยนิเสยีง เป็นต้นกม็ ีฝ่ายทีม่คีวาม

เห็นว่าวิญญาณเป็นอัตตานั้น ก็ด้วย 

มีความเข้าใจว่าวิญญาณก็คือใจที่เป็น 

(ไม่ตาย) ล่องลอยไปไหนกไ็ปได้ เหมือน

อย่างเราอยู่ในที่นี้ แต่ว่าใจล่องลอยไป

อยูท่ีโ่น่นทีน่ี ่ไปไกลเท่าไรกไ็ด้ และไป

ได้อย่างรวดเร็ว และถ้ายิง่มคีวามเข้าใจ

ว่า เมือ่ตายไปแล้ว วญิญาณเป็นตวัไป

เกดิ กย็ิง่จะมคีวามเหน็กระชบัลงไปว่า  

นีเ่องเป็นอตัตาตวัตน และความเข้าใจ

ของคนโดยมากก็เข้าใจด่ังนี้ คือเมื่อ

เรียกว่าวิญญาณก็เข้าใจว่าได้แก่ใจที่

ล่องลอยไปไหนได้ หรือว่าเป็นตัวที่จะ

ไปเกิดต่อไป

 ในคนเราก็มีสิ่งทั้ง ๕ นี้ คือ มีรูป 

ได้แก่ มีรูปกายหรือ รูปขันธ์ กองรูป 

มเีวทนาขันธ์ กองเวทนา มสีญัญาขนัธ์ 

กองสัญญา มีสังขารขันธ์ กองสังขาร 

มีวิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ มีอยู ่

ด้วยกนัทัง้ ๕ และทีเ่ข้าใจกนัว่าเป็นตัว

เป็นตน ก็เข้าใจกันอยู่ท่ีสิ่งทั้ง ๕ นี้  

ในเวลาที่สิ่งทั้ง ๕ นี้ยังมีอยู่บริบูรณ์  

ก็เข้าใจว่ามีตัวตนบริบูรณ์ ถ้าพิการก็

เข้าใจว่าอัตตาพิการ เช่น ถ้ารูปขันธ์

พิการเสีย อยา่งเช่น ตาบอด หูหนวก 

จมูกไม่ได้กลิ่น ล้ินไม่ได้รส กายเป็น

อัมพาต ก็หมดเรื่องกันเท่านั้น ถ้ายิ่ง

สลบไสลไปด้วยเสียอีกก็ยิ่งไม่รู ้อะไร 

ฉะนัน้ เพยีงแต่รปูขนัธ์อย่างเดยีวเท่านัน้

ก็เป็นข้อส�าคัญ เม่ือยังมีอยู่บริบูรณ์  

ทุก ๆ คนจึงยังมีความรู้สึกอะไรต่อ 

มอิะไร คิดอะไรต่อมอิะไรอยูไ่ด้ อกี ๔ 

อย่างนั้นก็เหมือนกัน เพราะมีเวทนา

อยู่จงึมีความสุขทกุข์หรอืไม่สุขไม่ทกุข์

อะไรต่าง ๆ มีสัญญาอยู่จึงมีความจ�า

ได้หมายรู ้มีสังขารอยู่จงึมีความคิดปรงุ

หรือปรุงคิดไปได้ มีวิญญาณอยู่จึงมี

ความรู้สกึต่าง ๆ ถ้าอาการเหล่านีเ้สีย

ไปอย่างใดอย่างหน่ึงกเ็ป็นความบกพร่อง 

ถ้าขาดไปเสียทัง้หมดกเ็ลยเป็นผู้ทีไ่ม่มี

ความรู้สึกอะไรเลย เพราะฉะนั้น ที่

บคุคลยงัมคีวามรูส้กึเป็นตวัเป็นตนอยู่ 

มีชีวะอย่างบริบูรณ์ ก็เพราะมีอาการ

ทั้ง ๕ นี้ประกอบกันอยู่สมบูรณ์ และ

เป็นไปโดยสะดวกไม่ขัดข้อง ฉะนั้น  

จงึยดึถอือาการทัง้ ๕ เหล่านีน้ีเ่องเป็น

อตัตาตวัตน ถ้าหากว่าสิน้อาการทัง้ ๕ 
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เหล่านี้ ก็ไม่มีอะไรให้ยึดถือ และไม่มี

อะไรที่จะให้มีความคิดในการท่ีจะให้

ยดึถอื ในสมัยพทุธกาลหรอืสมัยไหน ๆ 

ก็คงเป็นเช่นน้ี ในปัจจุบันก็เป็นเช่นน้ี 

และพระปัญจวัคคีย์นั้นก็ย่อมมีความ

ยึดถืออยู่เช่นนี้อย่างมั่นคง 

 เพราะฉะนัน้ เมือ่ฟังธรรมจกัร ท่าน

พระอัญญาโกณฑัญญะจึงได้ดวงตา 

เห็นธรรมเพยีงรปูเดยีว เม่ือพระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงธรรมอบรมอีก จงึได้ดวงตา

เห็นธรรมจนครบท้ัง ๕ รูป แต่ก็ได้

เพียงดวงตาเห็นธรรมเท่ากับว่าเห็น 

ทุกขสัจจ์ ความจริงคือทุกข์ขึ้นเท่านั้น 

พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงแสดงพระสตูรที่ 

๒ ชี้ลักษณะของอาการทั้ง ๕ เหล่านี้

ว่าเป็นอนตัตา คอืมิใช่ตวัตนโดยชดัเจน

 ได้เล่าถงึเรือ่งพระผูม้พีระภาคเจ้าทรง

แสดง อนัตตลักขณสูตร ได้ย่อความ

ของพระสูตรน้ัน และได้อธิบายเรื่อง 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

ว่าแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไร จึง 

ขอสรุปความในตอนน้ันว่า สิ่งท้ัง ๕ 

เหล่าน้ันแต่ละสิง่มีมากด้วยกนั ฉะนัน้  

จึงเรียกว่า ขันธ์ ที่แปลว่า กอง หรือ 

หมวดหมู ่คอืเรยีกว่า รปูขนัธ์ กองรปู 

เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ 

กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร 

วญิญาณขนัธ์ กองวิญญาณ รวมเรยีก

ว่า ปัญจขันธ์ แปลว่ากองทั้ง ๕ หรือ

เรียกเป็นภาษาไทยว่า เบญจขันธ์ ค�าน้ี

จะได้พบในหนงัสือทางพระพทุธศาสนา

หรอืในเทศนาเป็นอนัมาก เพราะฉะนัน้ 

ก็ควรท่ีจะก�าหนดช่ือไว้และท�าความเข้าใจ

 ทุก ๆ คนเมื่อกล่าวถึงอัตตาตัวตน 

โดยปกติก็จะต้องมุ่งไปท่ีปัญจขันธ์นี้ 

เพราะเว้นจากปัญจขันธ์นี้แล้ว ก็ไม่มี

ส่ิงอะไรทีจ่ะสมมติบญัญตัว่ิาเป็นอัตตา

ตัวตน ฉะนั้น ความเข้าใจว่าอะไรเป็น

อัตตาตัวตนจึงเข้าใจกันที่ปัญจขันธ์นี้ 

และก็ยึดกันที่ปัญจขันธ์นี้ว่าเป็นอัตตา

ตวัตน ฉะนัน้ จงึมคี�าเรียกอกีค�าหนึง่ว่า 

ปัญจอปุาทานขนัธ์ ปัญจะกแ็ปลว่า ๕ 

อุปาทานก็แปลว่าเป็นที่ยึดถือ ขันธ์ก็

แปลว่าขันธ์ แปลรวมกันว่า ขันธ์เป็น

ที่ยึดถือ ๕ ประการ คือเป็นที่ยึดถือ

ว่าเป็นอตัตาตวัตนดัง่กล่าว ในพระสตูร

นี้พระพุทธเจ้าได้ทรงยกเอาปัญจขันธ์

นีข้ึน้ชีว่้า เป็นอนตัตา ไม่ใช่ตัวตน เป็น 

การค้านการยึดถอืของภกิษปัุญจวคัคีย์

และของคนทั่วไป ได้ทรงแสดงเหตุผล

ในข้อนีไ้ว้ว่า ถ้าปัญจขนัธ์จะพงึเป็นอตัตา

ตัวตนไซร้ ปัญจขันธ์ก็จะไม่พึงเป็นไป

เพื่ออาพาธ และใคร ๆ ก็จะพึงได้ 

ในปัญจขันธ์ว่า ขอให้เป็นอย่างนี้ ขอ

อย่าให้เป็นอย่างนั้น แต่เพราะเหตุท่ี

ปัญจขนัธ์เป็นไปเพือ่อาพาธ และใคร ๆ 

ก็ไม่ได้ในปัญจขันธ์ว่า ขอให้ปัญจขันธ์

เป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้น ฉะนั้น  
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จึงเป็นอนตัตาไม่ใช่ตวัตน นีเ้ป็นเหตผุล

ที่ทรงชี้ในพระสูตรนี้

 ค�าว่า เป็นไปเพือ่อาพาธ โดยทัว่ไป

หมายความว่า เป็นไปเพือ่ความเจบ็ไข้ 

เพราะอาพาธใช้ในความหมายว่าเจบ็ไข้ 

แต่ค�าว่า อาพาธ อาจอธิบายให้เห็น

ความหมายกว้างไปกว่านั้น คือค�าว่า 

อาพาธ แปลว่าเป็นที่ถูกเบียดเบียน 

เป็นที่ถูกท�าลายให้หมดสิ้น เมื่อให้ค�า

แปลอย่างนี้ก็อาจอธิบายให้กว้างออก

ไปอกีว่า ปัญจขนัธ์เมือ่เกดิขึน้กจ็ะต้อง

ถูกความแก่เบียดเบียน ถูกพยาธิคือ

ความป่วยไข้เบียดเบียน ตลอดจนถึง

ถูกความตายเบียดเบียน รวมความ 

ว่า เมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องมีแปรปรวน  

เปลีย่นแปลงไปจนถงึดบัในท่ีสดุ ฉะน้ัน 

จึงต้องถูกความแปรปรวนเปลีย่นแปลง 

และถกูความดบัเบยีดเบยีนท�าลายล้าง

ให้หมดสิ้น

 จะพึงเห็นได้ว่ารูปขันธ์ กองรูป ก็

เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ตั้งแต่เกิดมา

จนบดัน้ีกเ็ปลีย่นแปลงเรือ่ยมา แต่อาศัย

บุคคลบริโภคอาหารเข้าไปท�านุบ�ารุง 

คอยซ่อมส่วนทีส่กึหรออยูเ่สมอจึงรูส้กึ

มคีวามสบืต่อเรือ่ยมา แม้แต่ในทางการ

แพทย์ปัจจบัุนกรั็บรองว่า แม้ส่วนท่ีแขง็

ที่สุดในร่างกาย เช่น กระดูกก็เปลี่ยน

ไปอยู่ กระดูกเมื่อเกิดกับกระดูกใน

บัดนี้ก็เป็นคนละส่วนแล้ว ส่วนที่อ่อน

กว่านั้น เช่น เนื้อหนัง ก็ยิ่งจะเปลี่ยน

ไปได้เร็ว ฉะนั้น รูปขันธ์ก็มีความเกิด

ดับอยู่เร่ือย แต่อาศัยที่มีสันตติ คือ

ความสืบต่อ เพราะชีวิตยังด�ารงอยู่  

จงึยงัเป็นมาได้ เวทนาขนัธ์ กองเวทนา 

ปรากฏเกิดดับเห็นได้ชัด อย่างเช่น

ความสขุเกดิขึน้แล้วหายไป ความทกุข์

เกดิข้ึนแล้วกห็ายไป ความเป็นกลาง ๆ 

เกิดขึ้นแล้วก็หายไป เปล่ียนกันไปอยู่

เสมอ สัญญาขันธ์ กองสัญญา ความ

จ�าหมายกเ็กดิดบัอยู่เสมอ สังขารขันธ์ 

กองสงัขาร คอืความคดิปรงุหรอืความ

ปรุงคิดเป็นเรื่องต่าง ๆ ก็เกิดดับอยู่

เสมอ วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณก็

เกิดดับอยู่เสมอ

 คราวนี้ควรจะท�าความเข้าใจค�าว่า 

วิญญาณ ได้เคยให้ความหมายทั่ว ๆ 

ไปไว้แล้วว่าหมายถงึ ใจ หมายถึง สภาพ

ที่จะไปเกิดต่อไป หมายถึง ความรู้สึก

เหน็รปู ได้ยนิเสยีงเป็นต้น ท่ีหมายถึงใจ

หรือหมายถงึสภาพทีจ่ะเวยีนเกดิต่อไป

นั้น เป็นความหมายที่เข้าใจกันอยู ่  

ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป แม้ในเรื่องทาง

พระพุทธศาสนาเองทีเ่ป็นเรือ่งเล่า เมือ่เล่า

ถงึสิง่ทีจ่ะไปเวยีนเกดิใช้ค�าว่าวญิญาณ 

กม็ ีแต่ความหมายในปัญจขันธ์นีไ้ม่ใช่

หมายความถงึสภาพเช่นนัน้ แต่หมายถงึ

ความรูสึ้กเหน็รปู ในเมือ่ตากบัรปูกระทบ

กันอันเรียกว่า จักขุวิญญาณ ความ
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รู ้สึกได้ยินเสียงในเวลาที่หูกับเสียง

กระทบกนัเรียกว่า โสตวญิญาณ ความ

รูส้กึได้กลิน่ในเมือ่ฆานะกับกล่ินกระทบ

กันเรียกว่า ฆานวิญญาณ ความรู้สึก

ในรสเมื่อล้ินกับรสกระทบกันเรียกว่า 

ชวิหาวญิญาณ ความรู้สกึถกูต้องท่ีกาย

ถูกต้อง ในเวลาที่กายกับสิ่งที่ถูกต้อง

กายกระทบกันเรียกว่า กายวิญญาณ 

ความรู้สึกในเรื่องที่มโนหรือมนะรู้ ใน

เวลาที่มนะกับเรื่องกระทบกันเรียกว่า 

มโนวิญญาณ วิญญาณในปัญจขันธ์

หมายถึงวิญญาณ ๖ คือความรู้สึกที่

เกดิข้ึนทางอายตนะท้ัง ๖ ดัง่กล่าวแล้ว 

ฉะนั้น ความรู้สึกดั่งกล่าวน้ีจึงมีมาก 

เมื่อตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกเห็นรูปนี ้

ก็เป็นจักขุวิญญาณ คร้ันหูได้ยินเสียง 

ก็เกิดความรู้สึกได้ยินเสียงขึ้น ก็เป็น

โสตวิญญาณเป็นต้น เพราะฉะน้ัน  

จึงมิใช่มีหนึ่ง แต่ว่ามีมาก จึงเรียกว่า

เป็นวญิญาณขนัธ์ด่ังทีก่ล่าวมา วญิญาณ

ขนัธ์ทีม่อีธบิายอย่างนีก้เ็ป็นสิง่ทีเ่กดิดับ

อยู่เสมอ

 ฉะนั้น ปัญจขันธ์ จึงเป็นไปเพื่อ

อาพาธ คือต้องถกูเบยีดเบยีน คอืต้อง

ถกูท�าลายล้างให้สิน้ไป ด้วยอ�านาจของ

ความแก่ เจ็บ ตาย หรือว่า เกิด ดับ 

อยู่เสมอ ใคร ๆ จะบังคับให้เป็นไป

ตามปรารถนาไม่ได้ คือบังคับให้เป็น

อย่างน้ี อย่าให้เป็นอย่างนั้น ก็บังคับ

ไม่ได้ อย่างเช่นรปูขนัธ์ จะบังคับว่าจะ

ต้องคงอยูอ่ย่างนัน้ อย่าให้เปลีย่นแปลง

ไปเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ ดังที่จะพึงเห็น

ได้ว่า เมื่อเกิดมาก็เปล่ียนแปลงมา 

จนท่ีสุด ใครจะชอบใจในระยะไหน  

และปรารถนาจะให้คงอยูใ่นระยะนัน้ก็

ปรารถนาไม่ได้ กองเวทนากเ็หมอืนกนั 

ก็ย่อมปรารถนาสุข แต่จะบังคับให้

เป็นสขุอยูเ่สมอไม่ได้ ทกุข์กเ็หมอืนกนั 

เมือ่ทกุข์เกดิขึน้ โดยปกตกิไ็ม่ชอบ แต่

ทกุข์นัน้กต้็องถกูเบยีดเบยีนเหมอืนกนั 

คอืว่าเมือ่เกดิขึน้แล้วกต้็องหายไป แล้ว

เกิดอย่างอื่นขึ้นแทน กองสัญญาก็

เหมอืนกนั จะบงัคบัให้จ�าได้หมายรูอ้ยู่

ตลอดไปกไ็ม่ได้เหมอืนกนั กองสงัขาร

คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดก็ไม่

ได้เหมือนกัน และกองวิญญาณคือ 

ความรู้สึกทางอายตนะดั่งกล่าวมาน้ัน

กเ็หมอืนกนั บงัคบัให้เป็นไปตามความ

ปรารถนาไม่ได้ เพราะเหตุที่บังคับไม่

ได้ดั่งกล่าวมานี้ ปัญจขันธ์ต้องเป็นไป

เพือ่อาพาธ ต้องเป็นไปตามคตธิรรมดา 

ฉะนัน้ จงึเป็น อนตัตา ไม่ใช่อตัตาตวัตน

 ตามลักษณะนีพ้งึเห็นว่า ส่ิงท่ีจะเป็น

อตัตาตัวตนนัน้กค็วรจะเป็นส่ิงท่ีไม่เป็น

ไปเพือ่อาพาธ เป็นสิง่ทีบ่งัคบัให้เป็นไป

ตามปรารถนาได้ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็

ไม่ชือ่ว่าอตัตา ดัง่เช่นปัญจขนัธ์ ซึง่เป็น

ทีย่ดึถือว่าเป็นอตัตา เมือ่พจิารณาแล้ว
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ความรู้อาจเรียนทัน  กันหมด

เว้นแต่ชัว่ดีกระด้าง  อ่อนแก้ฤๅไหว

 ความรูใ้นโคลงพระราชนพินธ์นี ้คอื 

ปัญญา ทีท่กุคนอาจเรยีนให้มขีึน้ในตน

ได้ทนักนั ไม่ว่าชายหญงิ หรอืผวิเหลอืง 

ด�า ขาว เพราะมีก�าเนิดปัญญาอยู่ใน

ระดับคล้ายคลึงกันดังกล่าว นอกจาก

นี้ในร่างกายของคนเรายังมีเครื่องมือ

เป็นสื่อปัญญาอยู่พร้อมสรรพ คือ 

ประสาททัง้ ๕ ได้แก่ ตา ห ูจมกู ล้ิน 

กบักายประสาท พร้อมทัง้มันสมองซึง่

เป็นใจกลางของบรรดาสือ่ปัญญาทัง้หมด 

เดก็เกดิมากเ็ริม่ใช้ประสาททัง้ ๕ สมัผสั

กบัโลกภายนอก เริม่รูส้ิง่ต่าง ๆ มารดา

บดิาและคนเลีย้งกค่็อย ๆ สอนช่วยให้

เกิดความรู้ขึ้นทีละน้อย ส�าหรับความ

รูท้ีไ่ด้ทางประสาททัง้ ๕ น้ัน มกัจะได้

ทางหแูละทางตามากกว่าทางอืน่ เหมอืน

อย่างนกัเรียนนกัศกึษาหรอืคนทัว่ไปผู้

ใช้หฟัูงตาด ูในหมูค่นมสีือ่ส�าคญัส�าหรบั

แสดงความประสงค์หรือถ่ายทอดความ

รู้อย่างหนึ่งคือ ภาษา เป็นวาจาคือ 

ค�าพูดที่พูดด้วยปากมาก่อน แล้วจึงมี

อักษรหรือหนังสือแทนวาจาและเดิมก็

ใช้เขยีนกนัเท่านัน้ ต่อมาจงึมกีารพิมพ์ 

ตั้งแต่มีการพิมพ์หนังสือความรู้ต่าง ๆ 

แพร่หลายมากขึน้  และคนกอ่็านหนงัสอื

ในการเรียนการศึกษา เป็นเหตุให้ได้

ความรูท้างตามากขึน้ เท่าเทียมหรอืยิง่

กจ็ะพงึเหน็ว่าไม่ใช่ แต่เป็นอนตัตาไม่ใช่

ตวัตน ด้วยเหตผุลดัง่ท่ีกล่าวมานี ้(พ.พ. 

๙-๓๐)

ปัญจอุปาทานขันธ์ ดู ปัญจวัคคีย์

ปัญญา สิ่งควรต้องการมากอย่างยิ่งส�าหรับ
คน คือ ปัญญา ทุกคนต้องเคยได ้

ยินค�าว่าปัญญามาต้ังแต่เป็นเด็กพอรู้

เดยีงสาซ่ึงยังไม่รูค้วามหมาย และต้อง

เคยได้รับอบรมให้เจรญิปัญญามาตัง้แต่

ยังไม่รู้เดียงสาเสียอีก เพราะถ้าไม่มี

ปัญญาทีเ่จรญิขึน้พอรูค้วามแล้วจะเรยีก

ว่ารู้เดียงสาหาได้ไม่ ท่ีเรียกว่ารูเ้ดยีงสา

ย่อมมีความหมายว่ามีปัญญารู้ความ

เริ่มต้นที่จะด�ารงตนอยู่ในโลกขึ้นด้วย

ตนเองแล้ว มนุษย์เราเกิดมามีสมบัติ

ประเสรฐิอย่างหนึง่ตดิตนมาแต่ก�าเนดิ

คือก�าเนดิปัญญา จะเรยีกว่าปัญญาโดย

ก�าเนิดก็ได้ เพราะมีจิตใจอยู่ในระดับ

สงู และมร่ีางกายประกอบด้วยมนัสมอง

ทีว่เิศษกว่าสตัว์จ�าพวกอ่ืนแม้จะมีร่างกาย

ใหญ่โตกว่า เรยีกว่ามีก�าเนดิปัญญาเกดิ

มาพร้อมกับชีวิตของทุกคน เว้นแต่ 

บางคนที่พิการทางมันสมอง จึงพร้อม

ที่จะเรียนศึกษาให้เกิดเจริญปัญญา 

ได้ด้วยกัน โคลงพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า มีอยู่ว่า

 ฝูงชนก�าเนิดคล้าย  คลึงกัน

ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ  แผกบ้าง

ปัญจอุปาทานขันธ์
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กว่าทางห ูซ่ึงให้มากกว่าในสมัยโบราณ

อีกทางหนึ่ง

 มรดกตกทอดที่ส�าคัญของคน คือ 

ความรู้ในทางต่าง ๆ ดังที่เรียกว่า 

ศาสตร์ คือ คัมภีร์ หรือ วิชา นานา

ชนิด ในโลกนี้มีคนที่เป็นนักปราชญ์

เกิดมามากในหลายยคุหลายสมยั จ�าพวก

หน่ึงเป็นพวกต้นคดิหรอืต้นของความรู้ 

ซึง่ได้พบความรู้ในสิง่ใดสิง่หนึง่ขึน้ใหม่ 

แล้วก็แสดงประกาศไว้แก่คนอ่ืนมีการ

ฟังจ�าสบืต่อกนัมาก่อนแล้ว เม่ือมีหนังสอื

จึงเขียนหรอืพมิพ์ขึน้เป็นหลกัฐานแพร่

หลาย ในสมัยที่ยังไม่มีหนังสือความรู้

ต่าง ๆ คงสญูหายไปเสยีมิใช่น้อย วชิา

ต่าง ๆ ท่ีเรยีนศกึษากนัตัง้แต่ช้ันอนุบาล

ล้วนมีคนเป็นต้นคิดทั้งนั้นและมีคนที่

คดิเสริมเพิม่เตมิต่อมา เช่น วชิาไฟฟ้า

มคีนทีเ่ป็นต้นคิด และมีคนท่ีคิดเพ่ิมเติม

ต่อมาเป็นต้น ในทางศาสนาพระพุทธเจ้า

เป็นต้นคิดวชิาธรรมในพระพทุธศาสนา 

และทรงประกาศแสดงแก่โลกกว่า 

๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว พระองค์ทรงได้รับ

ความเคารพนับถือว่าเป็น พระบรม-

ศาสดา หรือ พระศาสดาเอก ของ 

โลก เดิมพระสาวกท้ังหลายก็จ�าถ่าย 

ทอดกนัมา แล้วจึงเขยีนเป็นหนงัสือข้ึน 

ภายหลัง เป็นหลักฐานท่ีได้ฟังได้อ่าน

เรียนศึกษากันอยู่จนถึงทุกวันนี้

 ท�าไมจงึต้องเรยีนต้องศกึษา เพราะ

ล�าพังก�าเนิดปัญญาที่ทุกคนได้มาแต่

ก�าเนดิและความรู้ทีไ่ด้ทางประสาทต่าง ๆ 

อยู่โดยปรกติธรรมดาหาเป็นการเพียง

พอไม่ ต้องขวนขวายเล่าเรียนศึกษา 

ด้วยวธิเีข้าโรงเรยีนหรอืด้วยตนเองเพือ่

เจริญปัญญาของตนอยู่เสมอ ในวิชา

ความรูท้ีเ่หมาะแก่ความประสงค์ของตน 

วิชาความรู้ต่าง ๆ ในโลกนี้เป็นมรดก

ตกทอดมาก็มีอยู่เป็นอันมากแล้ว ทั้ง

เพิ่มเติมเปล่ียนแปลงก้าวหน้าไปอยู่

เสมอไม่หยุดยั้ง คนพากันคิดค้นคว้า

พากนัเรยีนศกึษาก้าวหน้าไปอยูท่กุเวลา 

ฉะนั้น  ถ้าหยุดเรียนศึกษาเสียเมื่อไร

ก็กลายเป็นคนหยุดอยู่กับที่และกลาย

เป็นคนอยู่หลังไปเม่ือนั้น แต่วิธีเรียน

ศึกษานั้นย่อมมีลักษณะต่าง ๆ กัน 

เช่นเมือ่เป็นเดก็ต้องเข้าโรงเรยีน บดันี้

แม้เป็นผูใ้หญ่แล้วกต้็องเข้าโรงเรยีนเป็น

คร้ังคราว เพื่อรับการศึกษาในระดับ

ต่าง ๆ และโดยเฉพาะทกุคนต้องศกึษา

ให้มีความรอบรูใ้นกจิการประจ�าวันของ

ตน ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตั้งแต่ในวงแคบจนถึงในวงกว้างดังท่ี

เรยีกว่าเหตกุารณ์ของโลก เพือ่ทีจ่ะได้

ปฏิบัติตนด�ารงตนอยู่ได้โดยเหมาะสม

และสวัสดี แม้การศึกษาให้รู ้จักวิธ ี

บริหารจติให้มสีมาธดิงักล่าวมาโดยล�าดบั

กเ็ป็นปัญญาอย่างหนึง่ ซึง่หากมปัีญญา

ปัญญา
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ในเร่ืองนีก้จ็กัสามารถฝึกจติของตนให้

มสีมาธ ิตัง้ม่ันในทางท่ีถกูทีช่อบได้อย่าง

แน่วแน่

 อะไรเป็นผลโดยตรงของการท�าจิต

ให้เป็นสมาธิ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้

ความว่า ผู้มีจิตตั้งม่ันแล้วย่อมรู้ตาม

เป็นจริง พระพุทธภาษิตนี้ ค�าว่า ผู้มี

จิตตั้งมั่น คือผู้ท่ีบริหารจิตให้มีสมาธิ

ได้นั่นเอง ค�าว่า ย่อมรู้ตามเป็นจริง  

คือได้ปัญญา หากจะถามว่าปัญญาคอื

อะไร ก็อาจตอบได้ตามค�าน้ีว่า คือ 

ความรู้ตามเป็นจริง เป็นทั้งค�าอธิบาย

ค�าจ�ากัดความที่เพียงพอของ ปัญญา 

ถ้าลองคิดทบทวนข้อความที่กล่าวมา

แล้วสักหน่อยก็จะพอเห็นความได้ชัด

จากตัวอย่างต่าง ๆ เช่นว่าเมื่ออ่าน

หนังสอื ฟังค�าบรรยายค�าสอน จะต้อง

ตั้งใจอ่าน ตั้งใจฟัง โดยการรวมใจเข้า

มาอยู ่ที่หนังสือที่อ่านหรือเรื่องที่ฟัง  

จงึจะรูเ้ร่ืองความตัง้ใจดงักล่าวคือความ

ท�าจิตให้เป็นสมาธิ ความรู้เรื่องเป็น

ปัญญาในขั้นนี้ 

 ตามตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าถ้าขาด

ความตั้งใจเสียแล้วจะไม่รู ้เรื่องเลยที

เดียว ความรู้ที่ได้จะต้องอาศัยความ

ตั้งใจทุกคราวไป ฉะนั้น จึงควรทราบ

ไว้ก่อนว่าผลโดยตรงของสมาธิ คือ 

ปัญญา และเป็นผลที่มุ่งหวังโดยตรง

ด้วย เรื่องน้ีได้กล่าวรวม ๆ มาโดย

ล�าดบัแล้ว เพยีงแต่ยงัมไิด้แยกออกมา

ต่างหากเท่านั้น เพราะการจะท�าอะไร

ให้ส�าเรจ็เป็นผลดีนัน้ ต้องท�าด้วยปัญญา

ที่ได้จากความตั้งใจให้เป็นสมาธิอยู่ใน

ส่ิงนั้น ถ้าล�าพังแต่สมาธิก็เหมือนคน 

มีเรี่ยวแรงท่ีจะว่ิงไปได้ไกลแต่ตาบอด 

มองไม่เห็นอะไร ปัญญาจึงเป็นจักษ ุ

คือดวงตาของตน ชนิดที่เป็นแก้วตา

สารพัดรู้ทีเดียว

 ความหมายของปัญญาในรายการนี้ 

ทแีรกต้องการให้รวมใจเข้ามาเพือ่ให้ได้

ความรูค้วามเข้าใจในหนงัสอืทีอ่่าน ใน

เรือ่งท่ีฟัง ต้องการให้รูเ้รว็มคีวามก�าหนด

จดจ�าดีในวิชาและการงานท่ีท�าต่าง ๆ 

สุดแต่ว่าใครจะเรียนและท�าอะไร กับ

ต้องการให้หัดใช้ความคิดให้รู้ถึงความ

จริงอย่างไร และควรท�าอย่างไรจึงจะ

เหมาะสม บังเกิดผลดีตามประสงค์

 วิธีฝึกปัญญาจะพึงท�าอย่างไร ก่อน

อืน่ขอย�า้ว่าการบรหิารจติให้มสีมาธซิึง่

เป็นการรวมใจเข้ามาเป็นวิธฝึีกปัญญา

ข้อส�าคัญ ดังที่ได้เปรียบเหมือนไฟที่มี

เครื่องรวมแสง ย่อมส่องให้เห็นส่ิงที่

ต้องการจะเหน็ได้ชดัเจนและไกล ใจที่

รวมเข้ามาเหมือนอย่างไฟท่ีมีเครือ่งรวม

แสง ความรู้สิ่งที่ต้องการจะรู้ เหมือน

อย่างการเห็นส่ิงที่ต้องการจะเห็น ถ้า

จะถามว่า ใจทีร่วมเข้ามานัน้จะรวมเข้า

มาในเรือ่งอะไร ตอบตามทีไ่ด้กล่าวมา

ปัญญา
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แล้วว่า ในวิชาที่เรียนหรือในเรื่องที่ฟัง

ที่อ่าน และในการงานที่ท�าต่าง ๆ แต่

ในตอนที่ว่าด้วยวิธีฝึกปัญญานี้จะได้

แยกแยะในทางที่จะใช้เป็นวิธีฝึก คือ 

รวมใจเข้ามาเพ่ือฟัง เพ่ือคิด เพ่ือท�า  

ในต่อไปเมือ่พดูถงึแต่การฟัง คดิ และ

ท�าเท่านัน้กใ็ห้ทราบว่าจะต้องมกีารรวม 

ใจอยูด้่วย จงึจะได้ปัญญาทีเ่กดิจากการ

ฟัง เป็นต้น ไม่เช่นนัน้กส็กัแต่ว่าฟัง ๆ 

คิด ๆ ท�า ๆ ไปเท่าน้ัน เม่ือได้ท�าความ

เข้าใจกนัก่อนดงันีแ้ล้ว ในค�าอธบิายต่อ

ไปกอ็าจจะพดูถึงแต่เร่ืองการฟังเป็นต้น 

ซึ่งเป็นวิธีฝึกปัญญาแต่ละข้อ ท้ิงเรื่อง

สมาธไิว้ให้เข้าใจเอาเองว่าต้องมีดงักล่าว 

วิธีฝึกปัญญานั้น พึงท�าด้วยการฟัง  

การคิด และการท�าให้มีให้เป็นขึ้น

 วธิฝึีกปัญญาด้วยการฟัง หมายรวม

ถงึการอ่านการเขยีนจดบนัทกึด้วย ใน

เรือ่งเรยีนทีค่วรรูท้ัง้ปวง อาจเรยีกรวม

ว่าการเรียน ซึ่งโดยปรกติใช้หูและตา

ทีท่กุ ๆ คนมอียูน่ีแ้หละและอาจใช้ทาง

ประสาทอ่ืนเช่นคนตาบอดเรียนอ่าน

หนังสือทางกายประสาท ถึงคนตาดี

กไ็ด้ความรูท้างประสาทอ่ืน ๆ เหมือน

กัน เมื่อว่าถึงส่วนใหญ่ก็ใช้ทางหูและ

ตาดังกล่าว 

 ทุก ๆ คนเกิดมาได้ร่างกายที่มีบ่อ

เกิดแห่งปัญญามาด้วยพร้อมสรรพ ก็

น่าจะใช้ก่อปัญญากนัให้เตม็ที ่คอืใช้หู

ตาเรียนศึกษาแสวงหาวิชา เช่นเป็น

นักเรียนนักศึกษา ตั้งใจฟังต้ังใจอ่าน

วิชาต่าง ๆ ไม่เกียจคร้านไม่ตามใจท่ี

ใฝ่สนกุเพลดิเพลนิจนเสยีการเล่าเรยีน

ศึกษา เพราะเร่ืองเสียหายต่าง ๆ ก็

เนือ่งจากตาหเูหล่านีอ้กีเหมอืนกนั คอื

ใช้ตาดูหูฟังสิ่งที่ผิดที่เสียต่าง ๆ น�าให้

ประพฤตเิสยีต่อไป ถ้าตาบอดหหูนวก

เสียคงไม่อาจจะประพฤติผิดต่าง ๆ  

ได้ง่าย ดังเช่นเด็กที่หนีโรงเรียนไปดู

ภาพยนตร์ กใ็ช้ตานีแ่หละดภูาพยนตร์ 

แทนทีจ่ะดหูนงัสอืในเวลาเรยีน เพราะ

ควบคุมใจที่อยากจะดูไว้ไม่ได้ การที่

ควบคมุใจไว้ไม่ได้กเ็พราะมไิด้หดัควบคุม

ใจ ซึ่งเป็นการบริหารจิตให้มีสมาธิดัง

ท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จิตใจจึงขาด

สมาธิในการเรียน ถ้าจิตใจมีสมาธิใน

การเรยีนอยูแ่ล้ว กจ็ะมโีอกาสรวบรวม

ความรูจ้ากหูและตาของตนได้มากมาย 

เมื่อได้ความรู้เพิ่มพูนข้ึนแล้ว จะช่วย

ให้เป็นคนมีหูตาสว่างโดยตรงคือ มี

จิตใจสว่างขึ้น ไม่ถูกหลอกลวงทางตา

หไูด้ง่าย เพราะเครือ่งหลอกลวงทัง้หลาย

นัน้เกดิทางตาหนูีแ่หละมาก ในสมยัที่

โลกเจริญดังในทุกวนันี ้เคร่ืองหลอกลวง

ต่าง ๆ ก็มีมากขึ้นด้วย ถ้าใครมีจิตใจ

ไม่มั่นคงเพียงพอก็จะพลอยเสียไปได้

ง่าย ซึ่งเกี่ยวกับทางตาหูนี้เอง ฉะนั้น 
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จึงสมควรที่จะหัดท�าการบริหารจิตฝึก

จิตให้ตัง้มัน่อยูใ่นทางทีช่อบและใช้หตูา

เป็นเครื่องมือที่ได้มาโดยธรรมชาตินี้

เล่าเรยีนศกึษาให้เจรญิปัญญาเพยีงพอ 

ปัญญานี้จะช่วยวินิจฉัยสิ่งท่ีได้ยินท่ีได้

เห็นว่าเป็นอย่างไร คือจริงหรือหลอก 

ดีหรือชั่ว ผิดหรือถูก ควรท�าหรือไม่

ควรท�า จะมีหูตาสว่างต่อโลก ไม่ถูก

เคร่ืองหลอกลวงทางหูทางตาชักพาไป

ในทางทีผ่ดิได้ แต่กลบัจะฉวยประโยชน์

ได้จากสิง่เหล่านี ้จะด�ารงตนอยูใ่นโลก

ได้โดยสวัสดี

 วิธีฝึกปัญญาด้วยการคิด คนเรามี

มันสมองเป็นใจกลางแห่งประสาทท้ัง

หลาย ส�าหรับใช้คิดให้ปัญญาเจริญ

เติบโต ดังที่ทางพระพุทธศาสนาเรียก

ว่า มโน หรือ มนะ ซึ่งเป็นอายตนะ

คอืทีต่่อที ่๖ อยู่ด้วยกัน จงึควรท่ีจะใช้

ขบคิดเรือ่งต่าง ๆ อยูเ่สมอ ไม่น่าทีจ่ะ

ท�าอะไรโดยไร้ความคิด ค�าว่า การคิด 

หรือ ความคิด ไม่ใช่หมายถึงคิดอะไร

เร่ือยเฉือ่ยไป หรอืคดิอย่างใดอย่างหนึง่

อย่างทีท่กุ ๆ คนต้องคดิกนัอยูท่กุขณะ

ทีไ่ม่หลบั แต่หมายถงึความคดิแสวงหา

เหตผุล คอืก่อนท่ีจะเชือ่อะไรจะท�าอะไร

ลงไปควรจะต้องมีเหตุผลอันสมควร

ด้วยใช้ความคิดเพ่งพินิจพิจารณาให ้

รู้ถึง ค�าว่า เหตุผล เป็นค�าที่มีความ

หมายกว้าง วธีิหดัใช้ความคดิอย่างง่าย ๆ 

คือวิธีตั้งปัญหาว่า อะไร ท�าไม ทุก ๆ 

คนคงเคยได้ยินค�าว่า ส่ิงนั้นส่ิงนี้ ซึ่ง

เป็นค�าตอบปัญหาว่าอะไร เพราะเหตุ

นั้นเพราะเหตุนี้ ซึ่งเป็นค�าตอบปัญหา

ว่าท�าไม เช่น ปัญหาเรือ่งเดก็ว่าเดก็คอื

ใคร ท�าไมจงึท�าอย่างนัน้อย่างนีเ้ป็นต้น 

จะลองตอบเป็นตัวอย่างในทางหัดใช้

ความคิดในเรือ่งเกีย่วกับปัญหาดงักล่าว

ดังต่อไปนี้

 เด็ก คือคนเล็ก ๆ เพราะเล็กกว่า

ผู้ใหญ่ แต่ก็จะเติบโตขึ้นทุกวันจนเท่า

ผูใ้หญ่ในเวลาต่อไปข้างหน้า ถงึจะมตีวั

เล็ก ๆ ก็มีตาส�าหรับดู มีหูส�าหรับฟัง  

มีใจส�าหรบัคดิเหมอืนกนั เดก็จงึมทีกุ ๆ 

อย่างพร้อมทีจ่ะเล่าเรยีนเขยีนอ่านเพือ่

ปลกูปัญญา และรูจั้กแสดงความอยาก

ต่าง ๆ เช่น อยากว่ิงอยากเล่นอยากมี

ของเล่นต่าง ๆ ถ้าไม่ได้ดังใจบางทีก็

อาละวาด ส่งเสียงร้องเอะอะ จนคน

ใหญ่ ๆ ต้องตามใจเอาใจ ใครตามใจ

มากก็ชอบ มักจะเป็นมารดา บางที

กลบัเป็นบดิา เดก็ ๆ ย่อมรูจ้กัฟังและ

จดจ�าถ้อยค�าของบดิามารดาของผูใ้หญ่

คนอื่น ๆ รู้จักจ�าตัวหนังสือ ค่อย ๆ 

อ่านหนังสือได้ขึ้นเรื่อย ๆ บางคนจ�า

ตวัหนงัสอือ่านผสมเป็นค�า ๆ ได้หลาย

ค�าตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน เมื่อเข้า

โรงเรียนก็รู้จักฟังค�าสอนของครู รู้จัก

ท�าตามระเบยีบต่าง ๆ รูจ้กัรกัษาความ
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สะอาด รกัษากริยิามรรยาท พวกผูใ้หญ่

ตลอดถึงครูที่โรงเรียนช่วยกันแนะน�า

ฝึกหัดอยู่เรือ่ย ๆ บางทเีด็กสงัเกตเหน็

ผู้ใหญ่ท�าอย่างไรก็ท�าตาม เพราะเด็ก

มักช่างสังเกต ช่างจดจ�าท�าตามอย่าง 

เด็กที่ฉลาดมักชอบคิด ความคิดของ

เดก็อย่างเดก็ บางทที�าให้ผูใ้หญ่สะดดุ

ใจอย่างแรงกมี็ ลองหดัใช้ความคิดเรือ่ง

ไม้บรรทัด โดยตั้งปัญหาข้ึนถามเอง

ตอบเองว่าไม้บรรทัดมีไว้ท�าไม มีไว้เพือ่

ตีเส้นบรรทัด หรือเพื่อวัดให้รู้ระยะว่า

เท่าไรเซนติเมตร เท่าไรนิ้ว เป็นต้น 

ตเีส้นบรรทัดท�าไม เพ่ือให้มีเส้นส�าหรบั

เขยีนหนงัสอืให้ตรงไม่เขยีนเป็นงเูลือ้ย 

วดัให้รูร้ะยะต่าง ๆ ท�าไม เพ่ือบอกระยะ

ถกูในเวลาคิดเลขเป็นต้น ลองคิดต่อไป

อกีว่า ในการเขียนหนงัสอื นอกจากมี

เส้นบรรทัดแล้วจะต้องมีอะไรอีก จะ

ต้องมีความตั้งใจ มีตาจับอยู่ตรงท่ีจะ

เขียน รวมใจเข้ามา ในขณะทีเ่ขียนจะ

ต้องใช้ความคิดว่า เขียนอย่างไรจึงจะ

ถกูจงึจะงาม เมือ่หดัใช้ความคดิอยูด่งันี้

เสมอ จะได้ปัญญา คอืความรูใ้นเหตผุล

ในการทีท่�าทัง้ปวง คอืจะรู้ว่านีอ่ะไร ท�าไม 

เป็นต้น

 ส่ิงท่ีช่วยคิดให้ ทุก ๆ คนท้ังเด็ก

และผู้ใหญ่จะใช้ความคิดดังกล่าวเพื่อ

แสวงหาความรู้ให้แก่ตนไปในทุกสิ่ง 

ทกุอย่างหาได้ไม่ ต้องอาศัยสิง่ช่วยคิด

ให้ บางทกีเ็ป็นบุคคล เช่น มารดาบดิา

ครอูาจารย์ช่วยบอก บางทกีเ็ป็นหนงัสอื

ค�าสอนต่าง ๆ เช่น หนังสือพระพุทธ-

ศาสนา ต�าราวิทยาการทั้งปวง ยกตัว 

อย่าง มารดาบิดาสั่งเด็ก ๆ ว่า อย่า

จับไฟ บางทีก็อธิบายให้เข้าใจว่า ไฟ 

คืออะไร เช่น ไฟเป็นของร้อนเผาไหม้ 

ท�าไมจึงมิให้จับ เช่นว่า เพราะไฟจะ

ไหม้มือ แต่บางทีก็ไม่ได้อธิบาย บอก

ส่ังเลยทีเดียวเพราะอาจยังเล็กเกินไป

ที่จะอธิบายให้เข้าใจได้หรือไม่อยาก

อธบิาย ค�าสอนในพระศาสนาก็มอียูไ่ม่

น้อยที่วางเป็นสูตรปฏิบัติเลยทีเดียว 

เช่น ศีล ๕ มีเว้นจากการฆ่า การลัก

ขโมย เป็นต้น แม้กฎหมายบ้านเมือง

กว็างเป็นบทไว้ทเีดยีวว่าให้ท�าอะไร ไม่

ให้ท�าอะไร เหล่านี้รวมเรียกว่าเป็นสิ่ง

ที่ช่วยคิดให้ คือใครไม่ต้องใช้ความคิด

ของตนเองก็ได้คอยฟังและท�าตามไป

เท่านั้น ลักษณะที่คอยฟังและท�าตาม

เรียกว่า ความเชื่อฟัง หรือเรียกว่า 

ศรัทธาความเชื่อ 

 ความคิดแย้ง เม่ือผู้ใหญ่หรือผู้มี

อ�านาจบอกสั่งห้ามมิให้ท�า ก็มักจะมี

ความคิดแย้งที่จะท�า เช่น ห้ามเด็กว่า

อย่าจับไฟ เด็กที่ไม่เคยรู้จักความร้อน

ของไฟ กม็กัจะเกดิความอยากทีจ่ะจบั

ไฟเพื่อพิสูจน์ว่าไฟเป็นอย่างไร เพราะ

ความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นปรกติ
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ธรรมดาของคนท่ีเกิดมามีมันสมองมีิ

จิตใจที่มีธาตุแห่งปัญญา ไม่ว่าจะเป็น

เด็กหรือผูใ้หญ่ ฉะนัน้ ทางทีด่ ีผูใ้หญ่

และผูรู้ค้วรอธบิายให้เดก็และแม้ผูใ้หญ่

เองทีย่งัไม่เข้าใจ ให้ได้เข้าใจในสิง่ทีห้่าม

ไม่ให้ท�า และในส่ิงท่ีแนะน�าให้ท�า ตาม

ประเด็นแห่งปัญหา เช่น อะไร ท�าไม 

อย่างไร ตามทีก่ล่าวแล้ว ดงัทีม่คี�าเรียก

ว่า ให้เข้าใจในเหตผุล เช่นเมือ่ห้ามว่า 

อย่าจับไฟ กค็วรบอกด้วยว่าท�าไมจงึไม่

ควรจับไฟเล่น เมื่อเด็กหรือใครก็ตาม 

ได้เข้าใจในเหตุผลแล้วก็จะเกิดศรัทธา

ข้ึนด้วยปัญญา มีความเชื่อฟังไม่ยอม

ทดลองในสิ่งที่ห้าม

 แต่ก็มีอยู่หลายอย่างท่ีน้อยคนจะ

อธิบายได้ หรืออธิบายได้ยาก คือ สิ่ง

ทีเ่ชือ่กนัโดยยาก เช่น เรือ่งผสีางเทวดา 

โลกนี้โลกหน้าตลอดถึงกฎของความดี

ความชั่วเป็นต้น คนที่เชื่อทีเดียวโดย

ไม่รอการพสิจูน์กม็ ีคนทีย่งัไม่เชือ่เพราะ

จะต้องพิสูจน์ได้ก่อนก็มี อันท่ีจริงถ้า

คิดดูให้ดีแล้ว จะรู้สึกว่าทุก ๆ คน 

ต้องมีความเชื่ออยู ่ในสิ่งที่ตนเองยัง 

ไม่รู้มากมาย เช่น การส่งจรวดไปยัง

ดวงจันทร์ คนโดยมากไม่รู้ด้วยตนเอง 

แต่กเ็ชือ่ไปตามทีน่กัวทิยาศาสตร์แถลง

และแสดงภาพออกมา ถงึสิง่ต่าง ๆ ท่ี

ประดิษฐ์ขึ้นใช้กันอยู่ เช่น รถยนต์ 

เครือ่งบนิ วทิย ุโทรทัศน์ เป็นต้น คน

โดยมากเป็นคนใช้สิ่งที่ส�าเร็จรูปแล้ว

เหล่านี้ แต่มิได้เป็นผู ้คิดว่า ท�าไม 

อย่างไร เป็นต้นในสิ่งเหล่านี้ เป็นแต่

เพียงใช้ให้เป็นเพือ่ให้เกดิประโยชน์ตาม

ที่ตนต้องการเท่านั้นทั้งไม่จ�าเป็นไม่

สามารถทีจ่ะไปใช้ความคดิให้รูไ้ปทกุสิง่

ทุกอย่างด้วย 

 ฉะนัน้ หากมีความคดิแย้งเพือ่พสูิจน์

ในส่ิงท่ีตนเองยังพิสูจน์ไม่ได้ ก็ควรมี

ความเชือ่ฟังผูใ้หญ่ผูรู้ ้เช่น มารดาบดิา 

ครอูาจารย์ ไว้ก่อนดีกว่า ความเชือ่ฟัง

หรือศรัทธาเป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีจะต้องมี

ควบคู่กันไปกับปัญญา

 ความคิดแผลง ค�าว่า แผลง ใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถานให้

ความหมายว่า ส�าแดง เช่น แผลงฤทธ์ิ 

ดัดแปลง เช่น แผลงอักษร ยิง เช่น 

แผลงศร ส่วนทีใ่ช้กบัความคดิว่า ความ

คดิแผลง หมายถึง ความคดิทีผ่ดิแผก

ไปจากแนวเดมิทีม่อียู ่ส�าแดงความคดิ

เช่นนั้นออกไปบางทีเพียงด้วยค�าพูด 

บางทด้ีวยการกระท�า ต่างจากความคดิ

แย้ง คอื ความคดิแย้ง หมายถึงความ

คดิขดัแย้งว่าจะไม่เป็นอย่างนัน้ อาจจะ

เสนอความคิดขึ้นใหม่ก็ได้แต่ก็ไม่ผิด 

แผกไปจากขอบเขตปรกตสิามญั ส่วน

ความคิดแผลงเป็นความคิดหรือวาง

แบบหรอืแนวหรอืทางขึน้ใหม่ซึง่ผดิแผก

แปลกไป แนวทางเกดิจากความคดิแย้ง

ขึ้นก่อนก็ได้ 
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 ความคิดแผลงอาจเป็นความคิดที่

น�าทางขึ้นใหม่ แต่เพราะเป็นของใหม่

แปลกก็กล่าวว่าแผลงไปก่อน ถ้าเป็น

ของถูกหรือเป็นที่นิยมขึ้นก็กลายเป็น

ความคดิท่ีได้รบัความรบัรอง ท่ีว่าแผลง

ก็หายไป แต่ถ้าไม่ถูกไม่เป็นที่นิยม ก็

เป็นความคดิทีแ่ผลงไปผดิ ๆ ความคดิ

แผลงของคนท้ังเด็กและผู้ใหญ่ได้มีมา

ทุกกาลสมัย แต่ในสมัยที่ความเคารพ

และความเชือ่ฟังกนัของหมูช่นยงัอยูใ่น

ระดับพอสมควร ยังไม่ถือและแสดง

เสรีกนัในทางผดิมากไป ความคดิแผลง

กจ็ะยงัไม่ปรากฏออกมามาก มกัจะถกู

ระงบัยบัยัง้เสยีต้ังแต่ต้นมือหรอืแต่น้อย

คน เช่น บางทีบุตรธดิาแสดงความคดิ

แผลงหรือท�าอะไรแผลง ๆ ออกไป  

กถ็กูมารดาบดิาหรือครอูาจารย์ตกัเตอืน

ว่ากล่าวหรอืท�าโทษเอาบ้าง กเ็ขด็หลาบ

ไม่กล้าท�าอะไรแผลง ๆ ผิด ๆ อีก 

เพราะบตุรธดิายังเคารพเชือ่ฟังมารดา

บิดาครูอาจารย์อยู่เป็นอันดี ไม่ได้ถือ

เสรใีนความคดิของตนเป็นใหญ่ คราวนี้

ถ้าบุตรธิดาของใครก็ตามถือเสรีใน 

ความคิดของตนเป็นใหญ่ เพราะเป็น

กาลเทศะท่ีให้เสรีกันเช่นน้ันหรืออะไร

ก็ตาม ไม่ต้องเคารพเชื่อฟังใครกันละ 

ผลจะเป็นอย่างไร ผลกค็อืจะท�าตามที่

ใจอยากจะท�าไม่ต้องค�านึงถึงศีลธรรม

ขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม ถ้าเป็นอย่าง

อ่อนก็อาจยังเกรงกฎหมาย เพราะมีผู้

จับตัวไปลงโทษได้ ถ้าเป็นอย่างแรง 

กไ็ม่ต้องย�าเกรงกฎหมาย เมือ่ใจอยาก

จะท�าก็ต้องท�า บางทเีกิดความคดิขึน้มา

แวบหนึง่อยากจะไปท�าร้ายใครอย่างไร

ก็ต้องไปท�าตามใจที่อยาก

 อาจรวมกล่าวได้อย่างสั้น ๆ ว่าตั้ง

ศีลหรือศาสนาขึ้นมาใหม่ว่าท�าอะไร

ตามใจ บางทกีแ็สดงเป็นเชงิปรชัญาว่า 

การไม่อยู่ในความผูกพันด้วยระบอบ

ศลีธรรมอะไรทกุอย่าง ท�าอะไรตามใจ

ที่อยากจะท�าให้เต็มที่ เป็นวิธีละกิเลส 

บางทีก็แสดงเป็นเชิงนักจิตวิทยาว่า 

ธรรมชาตขิองจติต้องคดิต้องมอีารมณ์

ต่าง ๆ การควบคมุความคดิหรอือารมณ์

เป็นผิดธรรมชาติ ต้องปล่อยให้คิดไป

และท�าไปตามทีค่ดิ จงึจะถกูกบัธรรมชาติ

ดังนี้เป็นต้น ความคิดและการท�าดัง

กล่าวนีเ้ป็นความคดิแผลงท�าแผลงทีผ่ดิ

โดยแท้ 

 ได้กล่าวมาตัง้แต่ตอนต้น ๆ แล้วว่า

จติใจของคนเรานีจ้ะตามใจเสมอไปหา

ได้ไม่ ผู้ที่ประพฤติไปตามอ�านาจจิต

ย่อมเดือดร้อน เพราะจิตใจนี้มีส่วนท่ี

ไม่ดีดังที่เรียกว่ากิเลสตัณหาผสมอยู่  

ผูท้ีค่ดิว่าเป็นเสรเีตม็ทีด่งัตัวอย่างทีก่ล่าว

มานัน้ความจรงิหาเป็นเช่นนัน้ไม่ หาก

แต่เป็นทาสของกิเลสตัณหาเต็มที่ต่าง

หาก ฉะนัน้ ท�าอะไรตามใจทีเ่ป็นทาส
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ของกิเลสตณัหาจงึหมายความว่า ตนเอง

ได้กลายเป็นทาสของกิเลสตัณหาไป 

เสียแล้ว โดยไม่มีเสรีเลยแม้แต่น้อย

 ข้อควรระวังในการใช้ความคิด วิธี

ต้ังปัญหาให้คิดเช่นว่า อะไร ท�าไม  

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อให้

เจริญปัญญา แต่มีข้อท่ีควรระวัง คือ

อย่าให้ความคิดแผลง ๆ ผิด ๆ มีขึ้น 

เพราะความคดิเช่นนัน้กเ็กดิขึน้จากการ

ตั้งปัญหาเช่นนี้ได้เหมือนกัน เช่น 

เมื่อต้องท�าตามระบอบหรือกรอบแห่ง 

ศีลธรรมหรือจารีตประเพณีที่ดีต่าง ๆ 

หรอืเมือ่ได้ฟังค�าแนะน�าอบรมตกัเตอืน 

บางคนอาจตั้งปัญหาขึ้นว่า อะไรกันนี่ 

หรือ ท�าไมจึงจะต้องท�า เด็กหนุ่มสาว

ที่อยู่ในวัยคะนอง หรืออยู่ในอารมณ์

คะนอง และแม้ผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่นเครือ่งล่อ

ใจทีท่�าให้เกดิความคะนองใจ กอ็าจจะ

เอาความคะนองท่ีเกิดจากเหตุต่าง ๆ 

นัน้มาเป็นค�าตอบวา่ ไม่จ�าเป็นต้องท�า

ต้องอยู่ในระบอบหรือในกรอบเช่นนั้น 

ซึง่เป็นการรดิรอนเสรีทีธ่รรมชาตใิห้ไว้ 

ซึ่งเป็นความคิดแผลงท�าแผลง อัน 

หมายถึงที่ผิดจากลู่ทางที่ควรจะคิดจะ

ท�า ความเข้าใจทีเ่กดิจากความคดิดังนี้

ไม่ใช่เป็นปัญญาหรอืปรชัญาอันใด แต่

เป็นความหลงใหลเข้าใจผิดจิตใจของ

เด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามท่ีก�าลังคะนอง

จะต้องคิดเข้ากับตนเพื่อตนอยู่เสมอ 

โดยตรง คอื เข้ากบัใจทีค่ะนองของตน 

ใจคะนองนี้ก็คือใจที่เป็นทาสดังกล่าว

มาแล้วนั่นแหละ ซึ่งจะต้องคิดไปตาม

อ�านาจของนายที่ครอบง�าอยู่

 ฉะนั้น จะต้องท�าใจให้สงบความ

คะนอง ด้วยวธิหีดับรหิารจติให้มสีมาธ ิ

เป็นดงันกัเรยีนท่ีต้ังใจฟังครอูธิบายเพ่ือ

ให้เข้าใจ และตัง้ใจคดิหาความเข้าใจใน

ส่ิงท่ียงัไม่เข้าใจ ในขณะทีค่ดิด้วยความ

ตั้งใจนั้นจะต้องมีจิตใจสงบแน่วแน่ไม่

คะนอง ทั้งต้องไม่ง่วงเหงาหาวนอน  

มีใจแจ่มใสปลอดโปร่ง 

 ในตอนนี้อยากจะย�้าอีกครั้งหนึ่งว่า 

ในขณะท่ีฟังหรอือ่าน ให้ตัง้ใจให้มีสมาธิ

ในการฟังการอ่าน ถ้าจะใช้ความคดิค้น

ในเวลานั้นอาจจะต้องทิ้งความตั้งใจที่

จะฟัง ฉะนั้น ก็ให้ใช้ความตั้งใจฟังไป

แต่อย่างเดียว และให้ก�าหนดไปด้วย 

ด้วยการจ�าหรอืจดกต็าม เสรจ็จากการ

ฟังแล้วจึงหาเวลาท�าความเข้าใจ ด้วย

การใช้ความคิดอาศัยการไต่ถามค้นคว้า 

พร้อมทัง้ความคดิตรติรองจะได้ปัญญา 

คอื ความรูค้วามเข้าใจดขีึน้อีกมาก ใน

ตอนนี้ก็ต้องมีสมาธิในการใช้ความคิด

เช่นเดยีวกนั คอืจะต้องพกัความคดิถงึ

เรื่องอื่น ๆ ทั้งหมด ท�าจิตใจให้มุ่งมั่น

อยูใ่นจติทีก่�าลงัคดิเท่านัน้ ถ้าใจซดัส่าย

ไปในเรือ่งอืน่ ๆ กไ็ม่อาจจะคดิอะไร ๆ 

ออกได้ 
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 พึงสังเกตว่าในการใช้ความคิดเพื่อ

ให้เจริญปัญญาดงักล่าวนี ้จะต้องมีหลกั

เกณฑ์ส�าหรับคิดทั้งนั้น ซึ่งนักเรียน

แต่ละคนได้มาจากครทูีส่อนให้หรอืจาก

ต�าราหรือจากค�าแนะน�า คือความคิด

ด�าเนนิไปในลูท่าง ไม่ใช่คดิออกไปนอก

ลูท่างแห่งวชิาทีเ่รียน ถ้าความคดิออก

ไปนอกลูท่างแล้วจะไม่เกดิปัญญาอะไร

ขึ้นเลย

 สรุปกล่าวว่า การใช้ความคิดอะไร

ต้องให้อยู่ในลู่ทาง อย่าคิดให้ออกไป

นอกลู่ทาง ถ้ามีปัญหาถามว่า จะได้

ลู่ทางจากที่ไหน ตอบได้ทันทีว่า จาก

ความรู้ท่ีได้เรียนเป็นพื้นมา จากครูที่

ได้สอนมาเป็นต้น เพราะทกุคนจะต้อง

อาศัยส่วนส�าคัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วย

คิดให้ ทกุคนจงึจะท้ิงระบอบหรอืกรอบ

ต่าง ๆ เสียมิได้ ศีลธรรมก็เป็นลู่ทาง

อย่างหนึง่ทีท่่านผูรู้ไ้ด้ให้ไว้ ซึง่จะทิง้เสยี

มไิด้ สมควรท่ีจะต้องเคารพเช่ือฟังและ

ประพฤติตนอยู่ในลู่ทางแห่งศีลธรรม 

พร้อมทั้งธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

ทั้งปวง การหัดใช้ความคิดไปในลู่ทาง

แห่งปัญญา จะเจริญปัญญาดียิ่งนัก

 ลู่ทางแห่งปัญญา ในชั้นนี้หมายถึง

ในทางการใช้ความคิด ซึ่งเป็นลู่ทาง

ธรรมดาสามัญ ใครไม่ต้องเกรงว่าจะ

ตั้งเกณฑ์อะไรใหม่ ๆ ส�าหรับให้คิด

เป็นข้อยากล�าบาก เพราะไม่มีเกณฑ์

อะไรใหม่ท่ีจะตัง้ให้ เพยีงแต่ว่าจะตกลง

ใจท�าอะไร ให้หยุดคิดเสียก่อน คนที่

เคยเป็นเดก็เรยีนหนงัสอืสภุาษติเก่า ๆ 

ในโรงเรียน ย่อมเคยได้อ่านเรื่องที่

แนะน�าให้หยุดนับสิบเสียก่อนก็คือให้

หยุดคิดก่อนนั่นเอง และเมื่อหยุดคิด

ดังนั้นก็ย่อมจะพบทางสองทางหรือ

หลายทาง ซึ่งจะต้องเลือกว่าจะไปทาง

ไหนอยู่เสมอ ดังเช่นนักเรียนบางคน

อาจจะถกูเพือ่นนกัเรยีนทีช่อบเล่นการ

พนันชักชวนให้เล่นการพนัน หรือถูก

เพือ่นนกัเรยีนทีช่อบเทีย่วท�าตนผดิแผก

แปลกเพ่ือน หรอืชอบเทีย่วเกะกะระราน

ชักชวนให้ไปเที่ยวท�าเช่นนั้น คนที่ถูก

ชกัชวนนัน้ถ้าไม่หยดุคดิเสียก่อน กอ็าจ

จะยอมตกลงใจไปด้วยกันทันที เช่น 

ไปเทีย่วเล่นการพนนั ไปเทีย่วท�าตนให้

ผิดแผกแปลกเพื่อน ไปเท่ียวเกะกะ

ระราน หรือไปเสพยาเสพติดต่าง ๆ 

เป็นต้น ส่วนผู้ที่หยุดคิดเสียก่อน จะ

ได้ความคดิว่าควรหรอืไม่ควร ถูกหรอื

ผดิแล้วกจ็ะไม่ยอมไปประพฤตตินเช่น

นั้น ดังนี้ เรียกว่าการใช้ความคิดใน

ลู่ทาง

 อนัทางแห่งความประพฤตขิองคนซึง่

เป็นทางที่ถูกและทางผิดต่าง ๆ น้ัน 

ย่อมเป็นท่ีรูก้นัอยู่ท้ังเด็กท้ังผูใ้หญ่ ไม่ใช่

เป็นข้อที่จะต้องบอกต้องสอนกันใหม่

ในท่ีนี ้เช่นเดยีวกบัทางเดนิเท้า ทางรถ 
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ทางเรือ ทางไหนจะไปท่ีไหนซ่ึงเป็นทาง

ไปโดยปรกตคินทัว่ไปย่อมรูแ้ละเดนิได้

ถูก แม้ในพระนครเองซ่ึงมีทางมากมาย 

เมื่ออยู่ประจ�าก็จะรู้ทางได้เองโดยไม่

ยาก คนต่างถิน่หรอืคนทีม่าอยูใ่หม่ ๆ 

อาจต้องมีมัคคุเทศก์ก็คือคนน�าทาง  

แต่เมื่อมาอยู่นานเข้าหน่อยก็จ�าได้เอง 

ทางของความประพฤติก็เช่นเดียวกัน 

ในชนบทอาจจะมน้ีอยทางเหมอืนอย่าง

ทางเดินเท้า ทางรถ แต่ในท้องถิ่น 

ที่เจริญ ทางต่าง ๆ ก็ยิ่งมากทั้งทางดี

ทั้งทางเสีย อะไรเป็นทางดีอะไรเป็น

ทางเสยี ทกุคนยิง่เติบโตขึน้กย็ิง่ทราบ 

โดยทราบได้จากค�าบอกเล่ากล่าวสอน

ต่าง ๆ บ้าง จากประสบการณ์ต่าง ๆ 

บ้างเป็นต้น น่าจะเรยีกว่ามีความรูท้าง

แห่งความประพฤติต่าง ๆ พอตัวอยู่

ด้วยกัน เช่นเดียวกับรู้ทางไปโรงเรียน

หรือที่ท�าการ แม้บางอย่างจะยังไม่รู้

บอกแนะน�ากันนดิหน่อยก็รู้หรอืน�าทาง

ไปเพียงครั้งสองครั้งเท่าน้ันก็รู้ได้จ�าได้ 

ฉะน้ัน ข้อส�าคญัจงึอยู่ทีว่่า วธิใีช้ความ

คดิทีจ่ะท�าให้เกดิสต ิคอืความระลกึส�านกึ

ตัวได้เองในทางผิดทางถูก จนถึงเป็น

เหตุให้เกดิความยบัยัง้ ไม่ปล่อยตนเอง

ให้เดินทางผิด แต่ส่งเสริมตนเองให้

เดินทางที่ถูกอยู่เสมอ กล่าวอีกอย่าง

หน่ึงว่า เพือ่ให้ประพฤตตินอย่างทีรู่ ้คอื

รูว่้านีเ่ป็นความผดิไม่ท�า รูว่้านีเ่ป็นความ

ถูกก็ท�า

 ทั้งเด็กทั้งผู ้ใหญ่มักจะท�าผิดหรือ

ประพฤติตนไปในทางที่ผิดทั้งรู้ว่าผิด 

คนท่ีท�าไปโดยไม่รูก้ม็แีต่น่าจะน้อยกว่า

หลกัฐานทียื่นยนัค�ากล่าวนีค้อืลกัษณะ

อาการของการท�าผิดม่ีอาการซ่อนท�า 

ลกัท�า แอบท�า หนที�า แสดงว่ารู้ว่าผดิ

ทั้งนั้น แต่เพราะมีความปรารถนา 

ของจิตใจอย่างแรงที่จะท�า ข่มความ

ปรารถนาไว้ไม่ได้ จึงต้องแอบซ่อนท�า 

เด็กบางคนออกจากบ้านหรือที่พักไป

โรงเรียนทุกวัน ถึงเวลาก็กลับบ้าน  

ผู้ปกครองทางบ้านก็เข้าใจว่าเด็กของ

ตนไปโรงเรียน แต่ที่โรงเรียนไม่มีเด็ก

คนนั้น บางทีตั้งหลายวันผู้ปกครอง 

จงึทราบ แต่ถ้าผูป้กครองและครตูดิต่อ

กันอยู่โดยใกล้ชิด ก็จะรู ้กันได้เร็ว 

สามารถจบัตวัเด็กให้เข้าลูท่างได้โดยเรว็ 

ถ้าผู้ปกครองและครูต่างพากันละเลย 

เด็กออกจากบ้านไปแล้วก็แล้วกันหรือ

เดก็ไม่มาโรงเรยีนกช่็างเถอะคือเฉยเมย 

เดก็ทีอ่่อนความคดิจะถูกชกัจงูไปในทาง

ท่ีผิดได้ง่าย เด็กนั้นยังอยู่ในวัยท่ีอ่อน

ความคดิ ต้องมผีูใ้หญ่ช่วยปกครองโดย

ใกล้ชดิ ส่วนผูใ้หญ่เองอยูใ่นภาวะทีต้่อง

ใช้ความคิดของตนเอง เพื่อให้เกิดสติ

ยบัยัง้ตนเองให้มาก และกล่าวได้ว่าเป็น

ผู้รู้ลู่ทางแห่งท้ังชีวิตทั้งความประพฤติ

มามากต่อมาก จึงจ�าต้องหยุดคิดเสีย

ให้ดก่ีอนทีจ่ะท�าอะไรลงไป ยิง่เป็นทาง

ท่ีเสียท่ีผดิกย่ิ็งจ�าต้องพยายามคิดยับย้ัง

ปัญญา



ป

843

ให้ได้ โดยหยุดคิดข่มใจยับยั้งความ

ปรารถนาที่ผิดเสีย

 ความหยดุใจสกัครูห่นึง่เพือ่คดิทบทวน 

ความหยุดใจหมายถึงความหยุดใจที่

ผลนุผลัน หนุหนั หรอืท่ีเรยีกว่า หนุหัน

พลันแล่น คือหยุดใจจากเรื่องที่มุ่งมั่น

ปรารถนาอย่างแรงกล้าสักครู่ แล้วใช้

ความคิดทบทวนเรือ่งทัง้ในด้านสนบัสนนุ

ทั้งในด้านค้าน ค�าแนะน�านี้ควรใช้ใน

เรือ่งทีค่วามปรารถนาจะท�าขดักับความ

รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก หรือขัดกันกับผู้ 

ใหญ่ เป็นต้น ท่ีคัดค้าน ความปรารถนา

ที่รุนแรงนั้นทุกคนต้องเคยมี บางที

เพราะยังอยู่ในวัยคะนอง บางท่ีเพราะ

เหตกุารณ์ทีเ่ร้าใจมาก คนทีท่�าไปตาม

ปรารถนาของใจเรียกว่า ลุอ�านาจแห่ง

ความปรารถนา มิใช่น้อยที่เกิดความ

เสยีใจในภายหลงั ในเมือ่ต้องพลาดพล้ัง

ไปเสียแล้ว ความรู้สึกส�านึกผิดชอบ

เกิดช้าไป นี่แหละเป็นเหตุผลว่าท�าไม

จงึสมควรสนใจหดับรหิารจิต คอื หัดฝึก

ข่มจิตใจไว้ให้ได้ เพราะผู้ที่หัดท�าใจให้

มีสมาธิ คือให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ใน

ทางที่ถูกได้และฝึกหัดทางปัญญาด้วย

การสดับศึกษาและการหัดใช้ความคิด

ดงักล่าวมาอยูเ่สมอจะสามารถเรยีกเอา 

ความรู้สึกส�านึกผิดชอบ มาใช้ทัน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตได้ จะไม่

ต้องเสียใจในภายหลังความหยุดใจสัก

ครูห่นึง่ดงักล่าวมากค็อืการท�าความสงบ

ใจเพ่ือจะได้มีสมาธิในการใช้ความคิด

นั้นเอง เพราะใจที่สงบเท่านั้นจึงจะใช้

คิดให้เข้าถึงเหตุผลตามที่เป็นจริงได้

 ความคดิทีเ่ข้าถงึเหตผุล ย่อมให้เกดิ 

ความรู้สึกส�านึกผิดชอบข้ึนทันที หรือ

จะเรยีกว่าให้เกดิสตปัิญญาขึน้กไ็ด้ ยก

ตัวอย่างท่ีน่าจะท�าส�าหรับผู้ใหญ่ เช่น 

เมื่อเกิดความปรารถนาจะท�าในสิ่งที่รู้

แล้วว่าผดิ กค็ดิตัง้ปัญหาถามตนเองว่า 

ก็รู้แล้วว่าสิ่งนี้ผิดมิใช่หรือ คงจะตอบ

ตนเองว่ารู ้ถามว่ารู้แล้วท�าไมจะท�าเล่า 

ตอบตนเองว่าเพราะอยากจะท�าใครจะ

ท�าไม จึงถามว่าความอยากจะท�าผิด

เป็นกิเลสมิใช่หรือ ตอบว่าเป็นกิเลส 

แต่ยังเป็นคนมีกเิลสอยู่นี ่ถามว่าไม่กลัว

ตกนรกหรอื ตอบว่าคกุตะรางยงัไม่กลวั 

ท�าไมจะไปกลัวนรกทีม่องไม่เห็น ถาม

ว่าถ้าจติใจไม่มคีวามปรารถนาจะท�าใน

ส่ิงน้ี จะท�าหรอืไม่ ตอบว่าไม่ปรารถนา 

ใครจะท�าเพื่ออะไร ถามว่าถ้าเช่นนั้น

ลองท�าจิตใจให้สงบความปรารถนาท่ี

เลว ๆ นั้นเสียไม่ดีกว่าหรือ เพราะ 

จะไม่ต้องไปหลบซ่อนท�าอะไรที่ผิด ๆ  

สงบใจได้อย่างเดยีวกส็งบกรรมทีผ่ดิได้

ทุกอย่าง ค�าตอบก็น่าท่ีจะต้องรับรอง

ว่าเป็นความจริง นี้เป็นตัวอย่างการใช้

ความคิดที่สอบสวนเข้าหาเหตุผล ซึ่ง

จะให้ได้สตปัิญญาส�าหรบัครองใจตนเอง
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 การใช้ความคดิเตอืนตน ความจ�าเป็น

จะใช้ความคดิเตอืนตนเองเป็นครัง้คราว 

เพราะน่าจะมอียูบ่่อย ๆ ทีต่นเองกลาย

เป็นเดก็ดือ้หรอืผู้ใหญ่ดือ้ บางครัง้จ�านน

ต่อเหตุผลแล้วก็ยังดึงดันที่จะฝืนท�าให้

ได้ ดังทีเ่รยีกว่าใช้ทฏิฐมิานะหรอืดือ้ดงึ 

จ�าต้องหดัใช้ความคดิเตอืนตนว่าตนให้

แรง ๆ หนัก ๆ เพื่อให้ละพยศร้ายที่

ไม่ถกูต้องเช่นนัน้ ลองหดัเตอืนตนเอง

ดู เตือนให้จริง ๆ จะกลับตนจากทาง

ที่ผิดได้ดีกว่าที่จะรอให้คนอื่นมาเตือน 

คนเรานั้น จะมีคนอื่นเตือนอยู่มากใน

เมือ่ยงัเป็นเดก็อยู ่ครัน้เป็นผูใ้หญ่มาก

ข้ึน ๆ คนอ่ืนที่จะเตือนก็น้อยเข้า ๆ 

ยิง่เป็นคนดงึดนัด้วยกเ็ลยไม่มใีครกล้า

เตือน ฉะน้ัน เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพียงใด 

กต้็องอาศยัวธิเีตอืนตนเองมากเข้าเพยีง

นั้น พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เตือนตน

ด้วยตน สอบสวนตนด้วยตน และตรสั

ถึงผลว่า ผู้ที่มีสติครองตน จักอยู่เป็น 

สุข

 วิธฝึีกปัญญาด้วยการปฏิบัต ิคอืเม่ือ

ลงมือปฏิบัติ จะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง

ขึน้อกีขัน้หน่ึง ดงัเช่นในรายการบรหิาร

จิตนี้ ใครท่ีได้ตั้งใจฟังก็น่าจะได้ความ

รูจ้ากการฟัง และถ้าได้ความคดิตรติรอง

กน่็าจะได้ความรูท้ีเ่กดิจากความคดิของ

ตนข้ึนอกี จะเกดิขึน้ในทางเหน็ด้วยหรอื

ไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่ผลที่แท้จริงนั้น

น่าจะเกิดในเมื่อได้ลงมือกระท�าการ

บริหารจิตคือหัดควบคุมจิตให้มีสมาธิ

ในการเรียน การงาน เป็นต้น ซึ่ง 

จะได้ปัญญา คือความรู้จากการเรียน 

การคิดตริตรอง ซึ่งนับว่าเป็นผลการ

ลงมือท�า คือการบริหารจิตให้มีก�าลัง

อ�านาจท่ีเกดิจากการรวมใจ อนัให้เจรญิ

ปัญญาไปด้วยในตัว และเมื่อได้น�าส่ิง

ที่เรียนที่คิดตริตรองดีแล้วไปท�าให้

เป็นการเป็นงานข้ึนกจ็ะส�าเรจ็ประโยชน์

ทั้งจะให้เกิดเป็นความรู ้ที่เชี่ยวชาญ 

ขึ้นด้วย

 อะไรเป็นหวัข้อส�าคญัของการลงมอื

ปฏบิตั ิในการลงมอืปฏบิตัติามทีก่ล่าว

มานี้ มีหัวข้อส�าคัญท่ีควรก�าหนดไว้ 

ก่อนเป็น ๒ อย่าง คือ ๑. การละ  

๒. การท�าให้มีให้เป็นขึ้น

 อาจเป็นที่เข้าใจกันโดยมากว่า ค�า

ว่าลงมอืปฏบิตัหิมายถงึลงมอืท�าเท่านัน้ 

ไม่เกีย่วแก่การละเว้นอะไร เพราะการ

ละเว้นอะไรนัน้ ไม่ใช่เป็นการท�า ความ

เข้าใจเช่นนีย่้อมท�าให้เข้าใจต่อไปอกีว่า 

จะต้องท�าเสียก่อนในสิ่งต่าง ๆ ถึงใน

ส่ิงที่ว่าไม่ดีก็ต้องลองท�าดู ไม่เช่นนั้น 

กไ็ม่รูแ้น่ว่าไม่ด ีจะต้องลองดืม่สรุาหรอื

ต้องลองเสพหรอืสูบยาเสพตดิ จะต้อง

ลองเล่นการพนัน จะต้องท�าสิ่งที่เรียก

ว่าความชัว่ร้ายต่าง ๆ เพือ่ศกึษาให้เกดิ

ความรู ้ใครท่ีมคีวามคิดเห็นเข้าใจดงันี้
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น่าจะคิดเห็นต่อไปว่าควรจะลองเป็น

โรคร้ายด ูลองตดิตะรางดดู้วย เพราะ

สิ่งต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะลองท�า

ดูทุกอย่าง สิ่งท่ีรู้แน่หรือท่ีควรเชื่อได้

ว่ามีโทษเป็นสิ่งที่ไม่ควรลองท�าดู เช่น 

งูพิษหรือสุนัขบ้าเป็นส่ิงที่ไม่ควรจะ

ทดลองให้ขบกัดด ูแม้สนุขัด ีๆ กดัคน

ยังกลัวต้องฉีดยาเพื่อป้องกัน ฉะนั้น 

จึงไม่มีใครเว้นแต่คนท่ีเสียจริตจะถือ

ทฏิฐหิรอืทฤษฎว่ีา จะต้องลองท�าดเูพือ่

ศึกษาให้รู้ด้วยตนเองทุกอย่าง

 อันที่จริงทุกคนต้องยอมเชื่อต�ารา 

หรือค�าแนะน�าสั่งสอนในสิ่งต่าง ๆ ถึง

คนที่แสดงว่าเป็นผู้รู้ ไม่ยอมเชื่ออะไร

ในสิ่งที่ไม่รู้ หากได้คิดค้นดูแล้วจะพบ

ว่าได้มีความเชื่อในสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเอง

ยังไม่รู้ ยังต้องเชื่อตามบอกของผู้อ่ืน

อยู่คนละไม่น้อย ยกตัวอย่างง่าย ๆ 

เช่นวันเวลาเกิดของทุก ๆ คน ความ

จริงตนเองหารู้ไม่ว่าตนเกิดมาเม่ือวัน

เวลาเท่าไร ต่อเมื่อโตรู้เดียงสาแล้วจึง

ได้ทราบจากมารดาบิดาเป็นต้นว่าตน

เกดิมาเมือ่วนัเวลานัน้ เพยีงเรือ่งเดยีว

เท่าน้ีกแ็สดงว่าต้องเชือ่อย่างเดยีวเท่านัน้

แม้ในวันเวลาเกิดของตน เมื่อเติบโต

ขึ้นแล้วก็หาใช่ว่าจะรู ้ไปในทุกสิ่งไม่  

น่าจะกล่าวได้ว่ายังไม่รู้เดียงสาอยู่ใน 

สิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย

 ฉะนัน้ ผูท้ีมี่ความคิดจงึยอมรบัเชือ่

ฟังค�าแนะน�าสั่งสอนอันมีเหตุผลควร

เชือ่ได้ของผูรู้ท้ัง้หลาย เมือ่ท่านแนะน�า

ว่าสิ่งนี้มีโทษอย่าท�าก็เชื่อฟัง คือเว้น 

ไม่ท�า เช่น ยอมรับเชื่อฟังข้อบัญญัติ

ของศาสนาที่นับถือ ยอมรับเชื่อฟัง

กฎหมายของบ้านเมอืง ยอมรบัเชือ่ฟัง

ค�าห้ามปรามของมารดาบดิาครอูาจารย์

และผู้รู้ที่พูดด้วยความใคร่ครวญแล้ว

ด้วยหวงัดี รวมความเข้าง่าย ๆ ว่ายอม

รับเชื่อฟังในส่ิงที่ควรเชื่อฟัง ซึ่งส่วน

ใหญ่ย่อมมีเหตุผลที่อาจตรองตามให้

เห็นจริงได้ หากมีจิตใจที่ไม่ล�าเอียง 

 ค�าจ�ากัดความของค�าว่า การละ  

ตามที่ได้กล่าวมาก่อนนั้นเพ่ือชี้เข้ามา

ว่า ไม่ควรจะต้องทดลองท�าในส่ิงทีห้่าม

ทั้งหลาย ควรจะมีความเช่ือฟัง คือ

ยอมรับไม่ท�าหรือละเว้น เช่น ละเว้น

ความประพฤตทิีเ่รยีกว่าชัว่ร้ายเสียหาย

ทัง้ปวง ส�าหรบัผูใ้หญ่ทีรู่จ้กัผดิชอบชัว่

ดตีามสมควร อาจให้ค�าจ�ากดัความของ

ค�าว่า การละ อย่างสั้นที่สุดว่า ละสิ่ง

ที่ควรละ หรือ ละการที่ควรละ จึงไม่

จ�าเป็นต้องมาจ�าแนกแจกแจงออกไป

อีกว่าคืออะไรบ้าง อะไรที่รู้อยู่แล้วว่า

ผิด ชั่ว ไม่ดี นั่นแหละเป็นส่ิงที่ควร

ละเว้น คือไม่ท�า

 ข้อยากของการละเว้น คือ ความ

อยากจะท�าส่ิงทีไ่ม่ควรท�า เพราะมเีครือ่ง
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ยัว่เย้าต่าง ๆ ให้อยาก เมือ่ความอยาก

แรง ก็ท�าให้ละเว้นไม่ได้ ผู้ที่มิได้หัด

บรหิารจิตให้มคีวามสงบตัง้มัน่อยูใ่นทาง

ทีถู่กต้อง มกัแพ้ใจตนเอง โดยตรงคอื

แพ้ความอยากแห่งใจของตน นอกจาก

น้ียงัแพ้ความโกรธ ความหลง ต้องเป็น

ทาสของความอยาก ดังท่ีได้กล่าว 

มาแล้ว 

 ฉะนั้น การละเว้นท่ีดูเหมือนจะไม่

ต้องท�าอะไรนั้น ความจริงต้องท�ามาก

ทเีดยีว คอื ต้องต่อสูค้วามอยากเป็นต้น

ในจติใจตนเอง ต้องมีสติ มีความอดทน 

มคีวามละอายแก่ใจเป็นต้น ผูท้ีมี่จติใจ

อ่อนแอ เพราะขาดสติเป็นต้น ยากที่

จะละเว้นได้ เพราะการละเว้นนัน้กคื็อ

ละเว้นความอยากของใจนัน้เอง ต้องมี

ความอดทนต่อความอยาก ถ้าเป็น 

การท�าง่ายแล้วคงจะเว้นความชั่วร้าย

กนัได้มากกว่านี ้ส่วนผูท้ีม่จีติใจเข้มแขง็ 

เพราะได้บรหิารจิตมาด้วยด ีจะละเว้น

การที่ควรละเว้นได้ไม่ยาก ด้วยเหตุ 

ดงัทีก่ล่าวมานี ้จะเหน็ได้ว่าการละเว้น

สิ่งที่ควรละเว้นเป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติ ซ่ึงต้องมีการปฏิบัติทางจิตใจ 

จึงจะละเว้นได้ เช่น ความอยากความ

โกรธเกิดข้ึน เป็นเหตุให้คิดท�าทุจริต 

ต้องบริหาร คอืฝึกจติให้สงบความอยาก 

ความโกรธ ให้ตั้งม่ันอยู่ในทางท่ีถูก 

แน่วแน่จึงจะเว้นการท�าทุจริตได้

 การละเว้นที่บ่งถึงการท�าอีกอย่าง

หนึ่ง การละเว้นอย่างหนึ่งย่อมบ่งถึง

การท�าอกีอย่างหนึง่ทีต่รงกนัข้าม เช่น 

นักเรียนที่เว้นความเกียจคร้านในการ

เรียน ย่อมบ่งถึงว่ามีความขยันในการ

เรยีนนัน่เอง โดยมากส่ิงทีค่วรเว้นย่อม

ตรงกนัข้ามกบัส่ิงทีค่วรท�าดังกล่าว ดงั

ทีก่ล่าวกันว่า ท่านสอนให้เว้นความชัว่

ท�าความดี แต่คนมักจะเว้นความดี

ท�าความชั่ว ฉะนั้น ผู้ใดที่เว้นความชั่ว

ได้ ผู้นั้นย่อมท�าความดีได้ อาจกล่าว

ได้โดยไม่ผิดว่า ถ้าละความชั่วไม่ได้ 

จะท�าความดทีีต่รงกนัข้ามหาได้ไม่ แม้

ด้วยเหตุนี้ การละเว้นจึงเป็นส่วนหนึ่ง

ของการปฏิบัติ ซึ่งต้องมีเป็นคู่กันกับ

การท�าให้มีให้เป็น ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติ

โดยตรง

 คนที่จะเป็นคนดีได้จะต้องมีการละ 

เว้นความชัว่ได้ ถึงคนทีมี่ความดอียู่ใน

ตนแม้แต่นิดหนึ่ง ก็หมายความว่าเขา

สามารถละความชั่วท่ีตรงกันข้ามกับ

ความดนีัน้ได้นดิหนึง่ กท็กุคนต้องการ

ความดีมิใช่หรือ ฉะนั้น ไม่เป็นการ

สมควรหรือที่จะบริหารจิตให้สามารถ

ละเว้นการทีค่วรละเว้นได้ ให้เป็นคนมี

ก�าลังใจเข้มแข็งที่จะเว้นได้ท�าได้ตามที่

ควรเว้นและควรท�า จติใจนีอ้าจบริหาร

ให้เข้มแข็งดังนี้ได้ด้วยกันทุกคน
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 อย่างไรเรียกว่าท�าให้มีให้เป็น นึก

เทยีบดูถงึการจะสร้างบ้านเรอืน ทีแรก

คิดวางรูปเขียนแบบแปลนขึ้นก่อนว่า 

จะสร้างให้มรีปูลกัษณะอย่างไร แล้วจงึ 

หาช่างมาสร้างขึน้ การสร้างบ้านเรอืน 

ขึ้นได้นี้แหละคือการท�าให้มีให้เป็นขึ้น  

ถ้าเพียงแต่คิดวางรูปหรือเขียนแบบ

แปลนไว้เท่านั้น ยังไม่ได้สร้างให้เป็น

บ้านเป็นเรือน ก็ยังไม่เรียกว่าท�าให้มี

ให้เป็น เพราะยงัไม่มเีป็นบ้านเป็นเรอืน 

ตามตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า การท�าให้

มีให้เป็นขึ้นเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด สิ่งทั้ง

หลายที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ที่มองเห็น

อยู่โดยรอบล้วนเกิดจากการท�าให้มีให้

เป็นขึ้นทั้งน้ัน บนพื้นแผ่นดินมีบ้าน

เรอืนถนนหนทางยวดยานพาหนะและ

สิง่ต่าง ๆ ในน�า้มีเรอืแพต่าง ๆ บนฟ้า

มีเรือเหาะต่าง ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิด

จากการท�าให้มีให้เป็น คือ ให้มีเป็น 

สิ่งน้ัน ๆ ถึงอาหารท่ีบริโภค เสื้อผ้า 

ที่สวมอยู่ก็เกิดจากการท�าให้มีให้เป็น 

ถ้าท�าให้มีขึ้นไม่ได้ หรือที่เรียกว่าท�า 

ไม่เป็น จะเกิดมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้น

แม้แต่สิ่งเดียวหาได้ไม่ แม้เรื่องสามัญ

ของแต่ละคนเช่นการเขยีนหนงัสือื จะ

เขียนหนังสอืให้เป็นตวัขึน้ได้กเ็กดิจาก

การท�าคอืเขยีนให้เป็น ทกุอย่างทีท่กุคน

ท�าได้แม้ในกจิประจ�าวนัท่ัวไป เกดิจาก

การท�าให้เป็นขึ้นทั้งนั้น การพูดก็เกิด

จากการท�าให้เป็น คอืหดัพูดให้เป็นข้ึน

มาต้ังแต่เลก็ ๆ เรือ่ยมา ทุกคนรูสึ้กว่า

พูดได้เป็นปรกติไม่รู้สึกล�าบากในการ

พดูแต่อย่างไร เพราะได้พดูเป็นมาแล้ว

 ในการบริหารจิตก็เช่นเดียวกัน ถ้า

ขาดการท�าให้มีให้เป็นขึ้นก็ไม่เกิด 

ประโยชน์ เช่น การท�าจติใจให้มสีมาธิ

ตัง้มัน่แน่วแน่ในทางทีถ่กู ถ้ามไิด้ท�าให้

จิตมีสมาธิหรือเป็นสมาธิขึ้น เพียงแต่

รูห้ลกัแต่อย่างเดยีวกไ็ม่บงัเกดิผล จติใจ

คงอ่อนแอขาดความมั่นคงแน่วแน่  

การฝึกทางปัญญากเ็หมอืนกนั ถ้ามิได้

ท�าความรู้ส�านึกหรือความรู้หยั่งถึงที่

เป็นตัวปัญญาให้เกิดมีข้ึน ก็คงขาด

ปัญญาอยู่นั่นเอง จึงต้องอาศัยการ 

ท�าให้มีให้เป็น คือ ท�าให้มีเป็นสมาธิ 

ให้มีเป็นปัญญาขึ้นจริง ๆ 

 ตามท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นได้ว่า การ

ท�าให้มีให้เป็น เป็นข้อส�าคัญที่สุดจริง 

ถึงการละเว้นตามที่กล่าวมาแล้ว ก็จะ

ต้องท�าให้มกีารละเว้นหรอืให้ละเว้นเป็น

ด้วย ละเว้นไม่เป็น ก็คือละเว้นไม่ได้ 

การท�ากต้็องท�าเป็น ถ้าท�าไม่เป็น กค็อื

ท�าไม่ได้ บดันี ้จงึมาถงึหวัใจของรายการ

นี้ คือมุ่งที่แสดงวิธีบริหารฝึกหัดท�าให้

มีให้เป็นขึ้น

 สรปุทางฝึกปัญญา อนัท่ีจรงิในตอน

นี้ได้แสดงถึงทางหรือวิธีบริหารจิตให้

เจริญปัญญา รวมความว่าปัญญานั้น
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เจริญเติบโตจากเหตุ ๓ อย่าง คือ  

๑. การฟังหรืออ่าน จะเรียกรวมว่า 

การเรียนทางตาหเูป็นต้นกไ็ด้ ๒. การ

คิดพินิจพิจารณาหรืิอเรียกว่าการใช้

ความคิด ๓. การท�าให้มีให้เป็นขึ้น 

ฉะนัน้ การท�าให้มใีห้เป็นขึน้ท่ีได้กล่าว

มาจึงรวมอยู่ในหมวดว่าด้วยการฝึก

ปัญญา

 สิ่งที่ไม่ควรประมาท อะไรที่ไม่ควร

ประมาท? คือปัญญา ดังที่พระพุทธ- 

เจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า ไม่ควรประมาท 

ปัญญา ค�าว่าประมาทในภาษาไทย 

บางทีพูดกันในความหมายดังค�าว่า 

หมิน่ประมาท แต่ในทีน่ีห้มายความว่า 

ความเลินเล่อเผลอเพลินปราศจากสติ 

กล่าวได้ว่าความขาดสติน่ันเองเป็น 

ความประมาท เพราะท�าให้เกิดความ

เผลอ ฉะนั้น ค�าว่าประมาทปัญญา  

จึงหมายความง่าย ๆ ว่า เผลอปัญญา 

อนัทีจ่รงิทกุ ๆ คนย่อมมปัีญญาตดิมา

แต่ก�าเนิดอยู่ด้วยกัน นับว่าเป็นพื้น

ปัญญาทีส่งูกว่าสตัว์ร่วมโลกชนิดอ่ืน ๆ 

ดงัทีไ่ด้เคยกล่าวมาแล้ว และยังสามารถ

ใช้พืน้ปัญญานีอ้บรมปัญญาให้งอกงาม

มากข้ึน ด้วยการเรยีนวชิาต่าง ๆ ให้เกดิ

ความรูท้ีเ่รยีกว่า สุตมยปัญญา ปัญญา

ที่เกิดจากสุตะ การฟัง คือการเรียน 

ด้วยการใช้ความคิดพจิารณาท่ีเรียกว่า 

จนิตามยปัญญา ปัญญาท่ีเกดิจากจนิตา  

คือ ความคิด ด้วยการท�าให้มขีึน้เป็น 

ขึน้ ท่ีเรียกว่า ภาวนามยปัญญา ปัญญา

ทีเ่กดิจากการท�าให้มใีห้เป็น ซึง่ได้กล่าว

มาแล้วเหมือนกัน กล่าวถึงอีกคราวนี้ 

จึงเป็นกล่าวทบทวน และพึงทบทวน 

อีกว่า ทางเกิดปัญญาทั้ง ๓ นี้ คือ  

การฟังหรือเรียน ความคิด และการ 

ท�าดงักล่าว ไม่ใช่เป็นตัวปัญญาแต่เป็น

ทางเกิดของปัญญาเท่านั้น ปัญญานั้น

คือความรู้ฉลาดหรือความฉลาดรู้ใน 

ทางเจรญิ ในทางเส่ือมและวิธทีีด่�าเนนิ

หลีกทางเสื่อมไปสู่ทางเจริญ อีกอย่าง

หนึ่งคือความรู้ที่เข้าถึงความจริงตาม

เหตุผล หรือความรู้เหตุผลตามเป็นจริง

 ฉะนั้น ปัญญาจึงเป็นเครื่องวินิจฉัย

ได้ว่าอะไรเป็นทางเจรญิ อะไรเป็นทาง

เส่ือม อะไรเป็นวิธีด�าเนินตนไปสู่ทาง

เจริญหรืออะไรจริงอะไรไม่จริง อย่าง

ประกอบด้วยเหตุผล ทุก ๆ คนย่อม 

มีปัญญาที่เป็นพ้ืนและที่อบรมขึ้นใหม่

อยู่ด้วยกัน พอที่จะด�ารงตนอยู่ได้ตาม

สมควรแก่ภูมิปัญญาของตน แต่มีอยู่

เป็นอนัมาก ท่ีไม่ใช้ปัญญา หรอืไม่ชอบ

ใช้ปัญญา แม้ที่มีอยู่ในเรื่องทั้งหลาย 

เช่น มักจะเชื่อเสียก่อนที่จะใช้ปัญญา

ก็มี เผลอสติไปจึงเลยขาดปัญญา 

ก็มี หรือเพราะโลภโกรธหลงมาก�าบัง 

ปัญญาเสียก็มีเป็นต้น จึงกลายเป็น

โมหะ ความหลง หรืออวิชชา ความ

ปัญญา
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ไม่รู้หรือรู้ผิดจากความจริง ซึ่งเท่ากับ

ไม่รู้นั่นเอง น่าแปลกที่ความเชื่ออย่าง

ไร้เหตุผลยังมีแก่คนที่มีวิชาความรู้อยู่

ไม่น้อย เพราะสมัครที่จะเชื่อของตน

อย่างน้ัน เมื่อปักใจเชื่อลงไปเสียแล้ว 

ก็ไม่ใช้ปัญญาที่มีอยู่ มีวิชาแม้ท่วมท้น

ก็เหมือนไม่มีวิชา จึงเป็นอวิชชากัน 

ตอนนี้ เผลอสติไป หรือเพราะโลภ 

โกรธหลงกเ็ช่นเดียวกนั ลกัษณะเหล่านี้ 

รวมเรยีกว่าเผลอปัญญาทัง้นัน้ สรปุลง

ไปว่า ขาดสตินั่นเอง

 ฉะนั้น การหม่ันบริหารจิตให้มีสติ

อยู่ คือให้ระลึกให้ได้อยู่เสมอในเรื่อง

ทั้งปวง จะท�าให้ไม่เผลอปัญญา คือ  

จะท�าให้เกิดความรูจ้รงิ เพราะจะท�าให้

เพ่งพินิจพิจารณาโดยรอบคอบ อย่าง

น้อยก็ใช้สติเพียงว่า ระลึกให้ได้ถึง

ปัญญาว่าจะใช้ปัญญาก่อน ไม่ยอมเชือ่

ไม่ยอมตัดสนิว่าอย่างไรไปโดยไม่รู ้เม่ือ

ได้ตั้งสติไว้ดังนี้ ก็จะท�าให้ใช้ปัญญา

พินิจพิจารณา ถ้าเป็นสิ่งที่ตนเองไม่มี

ปัญญา คือไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น ก็

ค้นคว้าไต่ถามผูรู้อ้ืน่ ๆ เพราะไม่มใีคร

จะรู้อะไรไปทุกอย่าง ปัญญาของตน

ไม่มี ก็อาจอาศัยปัญญาของคนอ่ืนได้ 

ถ้าต้องการที่จะใช้ปัญญา

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคุณสมบัติที่

จะท�าให้คนเป็นผู้บรรลุถึงความเจริญ

ในทางดีโดยเทยีบกับพ่อค้าไว้ว่า พ่อค้า

ทีจ่ะบรรลถุงึความเจรญิในการค้า ย่อม

ประกอบด้วยคณุสมบัต ิ๓ ข้อ คอื ข้อ 

๑. มีจักษุ คือมีตาแหลมรู้ต้นทุนและ

ก�าไรของสินค้าหรือของตลาด ข้อ ๒. 

มคีวามเพยีรฉลาดซือ้ฉลาดขาย ข้อ ๓. 

ถึงพร้อมด้วยท่ีอาศัยคือมีนายทุนช่วย

คนที่จะบรรลุถึงความเจริญในทางดีก็

เหมอืนกนั พงึประกอบด้วยคณุสมบตัิ 

๓ ข้อ คอื ข้อ ๑. มจีกัษ ุคือมปัีญญา

รู้จักเหตุผลทั้งทางเสื่อมทั้งทางเจริญ 

ข้อ ๒. มีความเพียรพยายามเพื่อละ

ความชั่วท�าความดี ข้อ ๓. ถึงพร้อม

ด้วยท่ีอาศัยคือกัลยาณมิตร ซึ่งเป็น 

ผูรู้ส้ามารถให้ค�าแนะน�าชีแ้จงแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ให้ได้ จะย�า้กล่าวเฉพาะข้อแรก

ท่ีว่ามีจกัษุ คือมีตา น่าคิดว่าทุก ๆ คน 

ต่างมีตาอยู่แล้ว เพียงแต่อย่าเผลอ 

ในการที่จะลืมตาขึ้นดูทุก ๆ อย่างที่ 

จะท�าให้ดีเสียก่อน ก็จะเห็นอะไรได ้

ถูกต้องดีขึ้นแน่นอน

 เรื่องปัญญาที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นว่า 

คนเรามกี�าเนดิปัญญา หรอืปัญญาโดย

ก�าเนดิและพงึอบรมให้เจรญิปัญญาและ

ในตอนท้ายนี ้ทีย่กพระพทุธภาษติตรสั

ถึงคุณสมบัติที่จะท�าให้บรรลุถึงความ

เจริญในทางดีว่ามีจักษุคือปัญญา กับ

นิสัยคือที่อาศัย ปัญญามีติดตัวมาแต่

ก�าเนดิแล้ว เช่นเดยีวกบัจกัษุคือดวงตา

ทีมี่ตดิตวัมา ทกุคนจงึต่างมีปัญญาอยู่

ปัญญา



850

ด้วยกันแล้วเช่นเดียวกับมีจักษุอยู่แล้ว 

ท่านจึงสอนให้ไม่ประมาทคอือย่าเผลอ

ปัญญา เหมือนอย่างอย่าเผลอในการ

ที่จะลืมตาขึ้นดู แต่บางแห่งก็ได้กล่าว

ว่าฝึกให้เกดิปัญญาคล้ายกบัเป็นของมี

ขึน้ใหม่ จงึน่าจะกล่าวสรุปเรือ่งปัญญา

และสบืไปถงึความไม่ดแีละความด ีชนดิ

ที่ติดตัวมาคือชนิดที่มีเป็นพ้ืนอันเรียก

ว่าเป็นนสิยัอย่างหนึง่แห่งจิตใจอกีด้วย

 อันที่จริง ปัญญามีติดตัวมาตั้งแต่

ก�าเนิด ดังที่เรียกในวิสุทธิมรรคว่า  

สชาติปัญญา ปัญญาที่มีติดมาพร้อม

กบัความเกดิ ปัญญานีจ้ะงอกงามเตบิโต

ขึน้ด้วยการศกึษา คอืการสดบัตรับฟัง

ว่าอะไรดไีม่ดีเป็นต้นจากพ่อแม่ครูอาจารย์ 

และความคดิตรกึตรองหาเหตผุลในสิง่

ต่าง ๆ อยูเ่สมอ กบัความลงมือปฏบัิติ 

(ตามทีก่ล่าวมาแล้ว) ปัญญาท่ีงอกงาม

เตบิโตขึน้ด้วยการศกึษาดงักล่าว ท่าน

แยกเรยีกว่า เป็น โยคปัญญา ปัญญา

ทีเ่กดิเพราะความประกอบ ดงัพระพทุธ-

ภาษิตที่แปลว่า ภูริ คือปัญญาเกิด

เพราะความประกอบ เม่ืือหมายถึง

ปัญญานี ้จึงกล่าวว่าเกดิปัญญาเป็นต้น 

ความจรงิกเ็ป็นปัญญาทีง่อกงามเตบิโต

เจรญิขึน้จากปัญญาท่ีมีติดตวัมาน้ันเอง 

ปัญญานีต้้องใช้อยูเ่สมอจงึจะคล่องแคล่ว

และคมขึน้ โดยใช้เพ่งพนิจิคดิพจิารณา

ตรกึตรองสิง่ต่าง ๆ กจ็ะมคีวามรูค้วาม

เข้าใจอย่างแท้จริงขึ้น ความรู้ที่แท้จริง

ในทางธรรมหรอืในทางโลก กเ็กดิจาก

พจิารณาสิง่ต่าง ๆ ด้วยปัญญานีแ้หละ

 นอกจากมปัีญญาทีเ่ป็นพืน้ตดิตวัมา 

ยังมีความดีความไม่ดีที่เป็นพื้นติดตัว

มาอีก และเมื่ออาศัยเสวนาคือความ

คบหาหรอืความอบรมในปัจจบุนั ท�าให้

คนปรากฏเป็นต่าง ๆ กัน

 คนที่มีปัญญาเท่ากัน แต่คนหนึ่งมี

ความดีติดตัวมาเป็นคนรักดี ถ้าไม่มี

ความอบรมดีถึงจะไม่ดีขึ้น ก็จะไม่ท�า

เลวลง ถ้ามีความอบรมด ีกจ็ะดข้ึีนมาก 

ส่วนคนอกีคนหนึง่มคีวามไม่ดตีดิตัวมา 

เป็นคนรกัชัว่ ถ้าไม่มคีวามอบรมดกีจ็ะ

ท�าเลวได้มาก ถ้ามีความอบรมดี ก็จะ

ท�าดเีป็นคนดข้ึีนได้บ้าง ฉะนัน้ ความดี

ความไม่ดีที่เป็นพื้นติดตัวมานี้แหละ  

จึงเป็นข้อส�าคัญดังที่เรียกว่า นิสัย  

คนเราเมื่อมีพื้นปัญญาดี มีพื้นนิสัยดี 

ท้ังมีความฉลาดพากเพียรก็ย่ิงเจริญ

มาก แต่เรือ่งเสวนาหรอืความอบรมยิง่

เป็นข้อส�าคัญ เพราะพื้นต่าง ๆ ดัง

กล่าวย่อมเกิดจากเสวนาหรือความ

อบรมบ่อย ๆ นัน้เองและอาจเปลีย่นไป

ได้เพราะอ�านาจเสวนาหรอืความอบรม 

พระพุทธเจ้าจงึตรสัสอนให้มเีสวนาทีดี่ 

หรือให้อบรมในทางดี (ค.ป.๑-๔๓,  ๑๑๑-

๑๑๗) ด ูโพธปัิกขยิธรรม, อนิทรย์ี ๕, 

วิชชา, สิกขา ๓ ด้วย

ปัญญา
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 มโหสถบัณฑิตได้แสดงความฉลาด

ในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นอันมากดังที่เล่า

ไว้ในชาดกนี้ เช่นมีเรื่องหนึ่งแสดงว่า 

ได้มหีญงิ ๒ คนน�าเดก็มาฟ้องกล่าวหา

กนัทัง้ ๒ ฝ่ายว่าเด็กคนน้ีเป็นลกูของตน

ทัง้ ๒ คน เมือ่เป็นเช่นนีม้โหสถบัณฑติ

จงึให้วางเดก็ลง และให้หญิงทัง้ ๒ นัน้

เข้าไปยืนท่ีศีรษะของเดก็คนหนึง่ ท่ีเท้า

ของเด็กคนหนึง่ และกใ็ห้ยกตวัเดก็ขึน้

ทางศรีษะและทางเท้า และส่ังว่าให้คน

ทั้ง ๒ ยื้อแย่งเด็กคนนี้ที่ต่างถือกันอยู่

คนละข้างนั้น ถ้าใครแย่งไปได้ส�าเร็จ 

เดก็นีก้เ็ป็นของคนนัน้ เมือ่มคี�าสัง่ดัง่นี ้

หญิงทั้ง ๒ ก็เข้าจับเด็กทางศีรษะคน

หนึ่ง ทางเท้าคนหนึ่ง ดึงกันไป ฝ่าย

เด็กก็ร้องขึ้น มารดาจริงของเด็กนั้น 

ก็สงสารลูกของตัว จึงได้ปล่อยตัวเด็ก 

ฝ่ายหญงิทีไ่ม่ใช่เป็นมารดากไ็ด้ตวัเดก็

ไป มโหสถบัณฑิตจึงเรียกเข้ามาท้ัง  

๒ คน และก็ตดัสนิว่าให้เดก็คนนัน้เป็น

ของหญิงที่เป็นมารดาจริง เพราะว่า

ธรรมดามารดานัน้ย่อมเป็นผูท้ีม่เีมตตา 

มใีจอ่อน เมือ่เหน็บตุรเป็นทกุข์ ร้องไห้

ขึน้จงึมีความสงสาร ไม่สามารถท่ีจะดงึ

เด็กต่อไปได้ ต้องปล่อยตัวเด็กออกไป 

จึงแสดงว่าหญิงคนที่ปล่อยตัวเด็กนั้น

เป็นมารดาของเด็กจริง จึงได้มอบเด็ก

นั้นให้แก่หญิงที่เป็นมารดาจริงไป

ปัญญา ๓ ดู ปัญญาบารมี, สิกขา ๓,  

  อุดมศึกษา

ปัญญากถา ดู ปุณณะ

ปัญญาคุณ ดู พระพุทธเจ้า

ปัญญาที่แท้จริง ดู ปัญญาบารมี

ปัญญาธุระ ดู รัตนสูตร

ปัญญานุสารี ดู สัทธานุสารี 

ปัญญาบารมี พระโพธิสัตว์ได้ทรงบ�าเพ็ญ 

พระปัญญาบารมี คืออบรมความรู ้

ทัว่ถึง เกบ็สัง่สมเพิม่เตมิมาโดยล�าดบั  

ดังเช่นที่แสดงไว้ใน มโหสถชาดก  

ในทศชาติมีความย่อว่า

 มโหสถ เป็นบุตรของเศรษฐสีริวิฒักะ 

และนางสมุนาเทว ีในปาจนียวมชัฌคาม 

เป็นผูม้ปัีญญาเฉลยีวฉลาดมาแต่เด็ก ๆ 

แม้จะยงัมอีายุน้อยกส็ามารถแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ทีม่ผีูถ้ามทัง้ยากและง่ายได้หมด 

จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่พระนคร แม้จะ

เป็นเดก็แต่กม็คีวามคิดเป็นผูใ้หญ่ เช่น 

คดิสร้างศาลาส�าหรบัพักของคนอนาถา 

คนเดินทางเป็นต้น เพราะความฉลาด

ของมโหสถ พระเจ้าวิเทหราชแห่ง 

มถิลิานครจึงให้เข้ารบัราชการในราชส�านัก

ของพระองค์ แม้จะถกูรษิยากลัน่แกล้ง

ต่าง ๆ ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยปัญญา

ความหลักแหลมของตน ครั้นพระเจ้า

วิเทหราชสวรรคตแล้ว พระเจ้าจุลนี-

พรหมทตัต์แห่งอตุรปัญจาลนครกไ็ด้ให้

เข้ารับราชการในราชส�านกัของพระองค์

ต่อไปอีกจนถึงอายุขัย 

ปัญญาบารมี
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 นี้เป็นตัวอย่าง และได้มีเรื่องอื่น ๆ 

ทีไ่ด้แสดงไว้อีกเป็นอันมาก เพราะฉะนัน้ 

จึงได้มโหสถบณัฑติว่าเป็นเรือ่งหนึง่ใน

ชาดกทีร่วมอยูใ่นทศชาต ิคือพระ ๑๐ 

ชาติ อันแสดงถึงปัญญาบารมี

 แม้ปัญญาบารมีท่ีพระโพธิสัตว์ทรง

บ�าเพญ็มา ท่านกแ็บ่งออกเป็น ๓ ชัน้ 

คือ

 ป ัญญาบารมีที่บ�าเพ็ญด้วยหวัง 

พระโพธญิาณเป็นเบือ้งหน้า รกัปัญญา

เพือ่พระโพธญิาณ ยิง่กว่าคนทีร่กัและ

ทรัพย์สิน เป็น ปัญญาบารมี

 ป ัญญาบารมีที่บ�าเพ็ญด้วยหวัง 

พระโพธญิาณเป็นเบือ้งหน้า รกัปัญญา

เพือ่พระโพธญิาณ ย่ิงกว่าอวยัวะร่างกาย

ของตน เป็น ปัญญาอุปบารมี

 ป ัญญาบารมีที่บ�าเพ็ญด้วยหวัง 

พระโพธญิาณเป็นเบือ้งหน้า รกัปัญญา

เพื่อพระโพธิญาณ ยิ่งกว่าชีวิต เป็น 

ปัญญาปรมัตถบารมี

 ในจริยาปิฎกท่านแสดงว่า ปัญญา 

ที่ทรงบ�าเพ็ญเมื่อเสวยพระชาติเป็น 

วธิรุบณัฑติเป็นปัญญาบารม ีเมือ่เสวย 

พระชาติเป ็นมโหสถบัณฑิต เป็น 

ปัญญาอปุบารม ีเมือ่เสวยพระชาตเิป็น

สัตตุภัสตะ เป็นปัญญาที่เป็นปรมัตถ-

บารมี เป็นต้น เพราะได้ทรงบ�าเพ็ญ

บารมมีาช้านาน ในท่ีสดุจงึทรงมีความ

รู้บริบูรณ์เต็มท่ี ท่ีเรียกว่าตรัสรู้ธรรม

คือความจรงิ ตามทีไ่ด้ตรสัไว้ใน ธมัม-

จกักปัปวัตตนสตูร ซึง่เป็นปฐมเทศนา

คือ อริยสัจจ์ ๔ ได้แก่ความจริงที่ถูก

แท้แน่นอน ๔ ประการ กล่าวคอื ทกุข์ 

เหตเุกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ ทางปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์ เหตุฉะนี้จึงได้

พระนามว่า ตถาคต แปลอย่างหนึง่ว่า 

ผูพ้บความจรงิท่ีถ่องแท้ และทรงใช้ค�า

นีเ้ป็นค�าเรยีกพระองค์เอง เหมอืนเป็น

ค�าแทนชื่อของพระองค์ในบางโอกาส 

ดังในพระสูตรนั้น

 ปัญญานี้เป็นธรรมข้อส�าคัญ แม้ใน

ทางปฏิบัติก็มุ่งปฏิบัติให้เกิดปัญญาใน

ธรรมเป็นข้อส�าคัญ เช่น ในสิกขา ๓ 

ก็มี ปัญญาสิกขา เป็นข้อสูงสุด ใน 

ธรุะ ๒ กม็ ีวปัิสสนาธรุะ เป็นข้อสงูสดุ 

เพราะการปฏิบัติทุกอย่างถ้าขาดการ

ปฏิบัติให้เกิดปัญญา ก็เหมือนอย่าง 

การเดินไปโดยไม่ลืมตาดู ไม่มีความรู้

ความเห็นอะไรเกดิขึน้ แต่ว่าค�าว่าปัญญา

นีไ้ด้มคีวามหมายทีใ่ช้กนัท้ังในทางรูผ้ดิ 

ทัง้ในทางรูถู้ก เมือ่เป็นความรู้ผดิเรยีก

ว่า มจิฉัปปัญญา คือมจิฉาปัญญา รูผิ้ด 

เมือ่เป็นความรูถ้กูเรยีกว่า สมัมาปัญญา 

หรือ สัมมัปปัญญา ความรู้ถูกต้อง  

ทางพระพทุธศาสนาต้องการให้ละมจิฉัป-

ปัญญา แต่ปฏิบัติให้ได้สัมมัปปัญญา 

ปัญญาคือความรู้ถูกต้อง 
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 ก็แหละความรู้นี้เป็นธรรมชาติของ

จติของทกุคน เพราะทกุคนนัน้มจีติซึง่

เป็น วิญญาณธาตุ คือธาตุรู้ คือย่อม

รูอ้ะไร ๆ ได้ แต่ว่าธาตรูุ้ของจิตน้ี เม่ือ

ยงัมอีวิชชาคอืความไม่รู ้อันหมายความ

ว่าความไม่รู้จรงิประกอบอยู่ กท็�าให้จติ

ซึ่งเป็นธาตุรู้นี้เป็นความรู้ผิด เพราะ

ฉะน้ัน จิตซ่ึงเป็นธาตุรูอั้นประกอบด้วย

อวิชชา และเม่ืออวิชชาแสดงออกมา 

จึงท�าให้เป็นความรู้ผดิ เป็นความรู้หลง

อนัเรยีกว่าโมหะ คอืความหลง เพราะ

ทีเ่รียกว่าโมหะคอืความหลงนัน้ กต้็อง

มีความรู้อยู่เหมือนกัน ไม่ใช่ไม่รู้ แต่

ว่าเป็นความรูผ้ดิ รูท่ี้ถอืเอาผดิ จงึเรยีก

ว่าเป็นความหลง ก็คือเป็นความรู้หลง

หรือความรู้ผิดนั่นเอง

 ความรู้ที่บุคคลและสัตว์ดิรัจฉานได้

รบักนัอยูเ่หมอืน ๆ กนักค็อืความรูท้าง

อายตนะ ส�าหรับคนนั้นมีอายตนะ 

ที่ เป ็นภายใน ส�าหรับต่อให้จิตซ่ึง 

เป็นธาตุรู้ออกมารู้อะไร ๆ ได้ ๖ ทาง  

จึงเรียกว่ามีทวารทั้ง ๖ อันได้แก่  

จกัขทุวาร ทวารตาคอืทางตา โสตทวาร 

ทวารหูคือทางหู ฆานทวาร คือทาง

จมกู ชวิหาทวาร คอืทางลิน้ กายทวาร 

คอืทางกาย และ มโนทวาร คอืทางใจ

อันได้แก่มโน ซึ่งมโนทวารคือทางใจนี้ 

ในบดันีบ้างท่านได้มคีวามเหน็ว่าได้แก่

มันสมอง แต่ในทางพระพุทธศาสนา

นัน้ได้แสดงไว้ในด้านของความรู้ซึง่เป็น

หลกัการ และกยั็งนับว่าต้ังอยู่ในระหว่าง 

รูป และ นาม เพราะว่าเป็นสื่อส�าคัญ

ท่ีจะให้รูปนั้นได้เกิดเป็นความรู้ซึ่งเป็น

นามธรรมข้ึนมา ถ้าไม่มีมโนเป็นส่ือ

กลางอยู ่รปูธรรมก็ไม่อาจจะก่อให้เกดิ

นามธรรมได้ ดังเช่น ตา หู จมูก ลิ้น 

และกาย ทั้ง ๕ นี้เป็นรูปทั้งหมด  

ส่วนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

ซึ่งแสดงไว้ในขันธ์ ๕ นี่เป็นนาม 

 คราวน้ีรูปกับนามน้ีจะมาต่อกันเข้าได้ 

สัมพันธ์กันได้ ก็ด้วยมีมโนเป็นสื่อ

ส�าหรับที่จะท�าให้จิตซึ่งเป็นธาตุรู้ออก

มาอาศัยมโนรับรู้เรื่องรูปทางตา เรื่อง

เสียงทางหู เรือ่งกลิน่ทางจมกู เรือ่งรส

ทางลิ้น เรื่องสิ่งถูกต้องทางกาย และ

เรื่องของเรื่องเหล่านี้ทางมโนคือใจเอง 

เพราะฉะนั้น จึงมีแสดงว่าในการที่ตา

จะมองเห็น หูจะได้ยิน และจมูกลิ้น

กายจะได้ทราบ ก็ต้องมีมโนคือใจนี้

เข้าไปประกอบอยู่ด้วยในขณะท่ีเห็น  

ในขณะท่ีได้ยิน ในขณะที่ได้ทราบนั้น 

หรอือกีอย่างหนึง่จะต้องเข้าไปประกอบ

ด้วยจักขุประสาท โสตประสาท ฆาน-

ประสาท ชิวหาประสาท และกาย-

ประสาท ซึ่งเป็นที่ ๕ นั้นด้วย จึงจะ

ท�าให้เกิดการมองเห็น เกิดการได้ยิน 

เกิดการได้ทราบ เป็นต้น ทางทวาร 

ทั้ง ๕ ข้างต้นนั้น และแม้ปราศจาก

ปัญญาบารมี
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ทวารทั้ง ๕ น้ัน ตัวมโนเองซึ่งเป็น 

ข้อที ่๖ น้ันก็คิดรูถ้งึเรือ่งอะไรต่ออะไร 

มีเรื่องรูปเป็นต้นที่ประสบพบผ่านมา

แล้วได้ เช่นว่าเมื่อไปเห็นรูปอะไรมา

เมื่อเช้านี้ มาบัดนี้ก็นึกถึงคิดถึงรูปท่ี

เห็นเมื่อเช้านั้นได้โดยไม่ต้องอาศัยตา

ในปัจจุบัน ดังนี้เป็นวิสัยของมโนเอง

 การที่มโนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

ทุกทางดั่งนี้ ก็ไปตรงกับแผนที่ของ 

มันสมอง ดังที่มีแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์

กรรมฐานท่ีตกึ ภปร ดงัทีมี่แสดงไว้ว่า 

รปูทีต่าเหน็นัน้กไ็ปกระทบประสาทตา 

แล้วก็ต้องเข้าไปกระทบประสาทอีก 

อันหนึ่งซึ่งเป็นมันสมองส่วนหนึ่งจึงจะ

ส�าเร็จเป็นการเห็นได้ เสียงเป็นต้น 

ก็เช่นเดียวกัน แปลว่าต้องมี ๒ อย่าง 

คอืจะต้องมปีระสาทตาส่วนหนึง่ และจะ

ต้องมปีระสาททีเ่ป็นมนัสมองส่วนหนึง่ 

ส�าหรับรับสิ่งท่ีเข้าไปทางประสาทตา

นั้น ต้องมี ๒ อย่าง และอันนี้แหละที่

ท่านผู้ศกึษาธรรมะบางท่านเหน็ว่า มโน

เป็นมนัสมอง กห็มายถงึมนัสมองส่วน

นัน้ แต่ว่าการจะเทยีบกบัอวยัวะร่างกาย

น้ัน จะเทียบอะไรกับอะไรก็สุดแต่ผู้รู้

จะเทยีบกนัไป แต่พระพทุธศาสนานัน้

ได้แสดงเอาสิง่ท่ีเป็นปรากฏการณ์ของ

จติใจเป็นส�าคัญ เม่ือปรากฏการณ์ทาง

จิตใจได้ปรากฏว่า มีมโนอีกอันหนึง่มา

ประกอบอยู่ดั่งนี้ จึงได้แสดงเอาไว้ 

 ก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้

เก่ียวกับเรื่องวิถีจิตใจไว้อย่างถูกต้อง 

และมาตรงกบัระบบมนัสมองในปัจจบุนั 

และวิถีจิตใจดังท่ีกล่าวมาถึงมโนนี ้ 

ดังที่ยกมาเทียบนี้ ทุกคนก็สามารถที่

จะพสิจูน์ได้ในบดันีว่้า ในเวลาทีป่ระสาท 

๕ ข้างต้นปฏิบัติหน้าที่อยู ่ จะต้อง 

มีมโนเข้าไปประกอบด้วย จึงจะท�าให้

การปฏบิติัหน้าทีข่องประสาทนัน้ส�าเรจ็ 

เช่น ตา ก็ส�าเร็จเป็นการเห็นรูปดังที่

กล่าวมาแล้ว ถ้าไม่มมีโนเข้าไปประกอบ

แล้ว ตาเหน็รปูจรงิ แต่กเ็หมอืนกบัไม่

เห็น ถ้าไม่มีมโนเข้าไปเกีย่ว เสียงท่ีพูด

นีก้เ็หมอืนกนั หฟัูงคอืประสาทหกูระทบ

เสียง แต่ว่าต้องมีมโนเข้าไปเกี่ยวด้วย

จงึจะได้ยนิเสยีง ดงัเช่นท่ีก�าลังพูดอยูน่ี ้

ถ้ามโนคอืใจของผูฟั้งไม่ตัง้ใจฟังไปพร้อม

กบัห ูคอืส่งใจไปคดิถงึเรือ่งอืน่ เมือ่ส่ง

ใจไปคดิถงึเรือ่งอืน่เมือ่ใด หกูด็บัเมือ่นัน้ 

คอืฟังไม่ได้ยนิ ต่อเมือ่ส่งใจมาฟังพร้อม

กบัหดู้วยจงึจะได้ยินทกุถ้อยค�า ถ้ามโน

คือใจของตนนั้นออกไปเมื่อใด หูก็ดับ

เมื่อนั้น ไม่ได้ยินเสียงที่พูดนี้ หากจะ

ถามว่าการที่ไม่ได้ยินนั้น เป็นเพราะหู

หนวกหรือไม่ ก็ตอบได้ว่าไม่ใช่เพราะ

หูหนวก ประสาทหูยังดี เสียงที่พูดอยู่

นี้กับหูก็ยังกระทบกัน ประสาทหูน้ัน

รับเสียงได้ แต่เพราะมโนคือใจ คือไม่

ได้ตั้งใจฟัง ใจไม่ฟังด้วย เพราะฉะนั้น
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หกูด็บั ต้องมโนคือใจ คือต้ังใจฟังด้วย 

หูจึงจะใช้ได้คือได้ยินเสียงและทราบ

เรือ่ง ทางตา ทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย

กเ็ช่นเดียวกัน ต้องมมีโนคอืใจ คอืต้อง

มคีวามตัง้ใจเข้าไปประกอบอยู่ ในการ

ดอูะไรถ้าไม่มีใจเข้าไปประกอบอยู ่ตา

แม้จะตาดีไม่บอด ก็เหมือนตาบอด  

ไม่เห็น จมกูกเ็หมอืนกนั ลิน้กเ็หมอืน

กัน กายก็เหมือนกัน ต้องมีมโนคือใจ

เข้าไปประกอบด้วย 

 เพราะฉะนัน้ ตัวมโนนีจ้งึเป็นตวัเช่ือม

ในระหว่างรูปและนาม ถ้าหากว่าไม่มี

มโนเป็นตัวเชื่อมแล้ว รูปกับนามก็ต่อ

กันไม่ได้ คือรูปเองน้ันท่ีเป็นประสาท

ต่าง ๆ กไ็ม่ส�าเรจ็ประโยชน์คอืใช้ไม่ได้ 

ต่อเมื่อมีมโนเข้าไปประกอบ ประสาท

ต่าง ๆ นั้นจึงใช้ได้ และก็ก่อให้เกิด

นามธรรม เป็นเวทนา เป็นสัญญา  

เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ ในอารมณ์

นั้น ๆ คือในเรื่องนั้น ๆ เพราะฉะนั้น 

จึงต้องมีมโนอยู่ดั่งนี้

 และจิตซึ่งเป็นธาตุรู้นี้ก็ออกรู้เรื่อง

ต่าง ๆ เรื่องรูป เรื่องเสียง เรื่องกลิ่น 

เรื่องรส เรื่องโผฏฐัพพะคือสิ่งท่ีกาย 

ถูกต้องอยู่โดยปกติ สัตว์ดิรัจฉานก็มี

อายตนะ มนุษย์ก็มีอายตนะ สัตว์ก็

มองเหน็อะไรได้ ได้ยนิอะไรได้ มนษุย์

ก็มีตามีหูที่เห็นที่ได้ยินอะไรได้ และ 

ก็มีความรู้ทางอายตนะดังกล่าวนี้ด้วย

กนั บางอย่างสตัว์มคีวามรูท้างอายตนะ

ย่ิงกว่าคนหรือดีกว่าคนในบางอย่าง  

ในบางอย่างคนก็มีอายตนะที่ให้รู้อะไร

ยิง่กว่าสัตว์ดริจัฉาน แต่ว่า ความรูท้าง

อายตนะ ดังที่กล่าวมานี้ เป็นความรู้

ที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา ยังไม่

เรียกว่าเป็นตัวปัญญา 

 มนษุย์น้ันเป็นสัตวโลกทีไ่ด้รับนบัถือ

ว่ามีพื้นปัญญามาแต่ก�าเนิด เรียกว่า  

สชาตปัิญญา ปัญญาทีเ่กดิมาพร้อมกบั

ชาติ เพราะว่าความเกิดมาเป็นมนุษย์

นี้เกิดมาได้ด้วยอ�านาจของกุศลกรรม 

กรรมท่ีเป็นกศุล คือเป็นกรรมทีก่ระท�า

ด้วยความฉลาด กุศลแปลว่า กิจของ

คนฉลาด แต่ก็แปลอย่างอื่นได้อีก  

เพราะฉะนัน้ เมือ่มกีศุลอนัเป็นกจิของ

คนฉลาดก็แปลว่าเป็นกรรมของคนมี

ปัญญา น�าให้เกิดมาเป็นมนุษย์ จึงได้

มีปัญญาท่ีเป็นตัวความฉลาดอันสูงย่ิง

กว่าความรูท้างอายตนะนีม้าแต่ก�าเนิด 

เพราะฉะนั้น มนุษย์เราจึงมีปัญญาท่ี

เป็นตวัความรูท้ัว่ถงึ ทีเ่ป็นตวัความฉลาด

ติดมาแต่ก�าเนิด มีความรู้ถึงสัจจะคือ

ความจริงของโลกในเรื่องต่าง ๆ และ

สามารถท่ีจะน�ามาพัฒนาให้เกิดความ

เจริญขึ้นท้ังทางร่างกาย ท้ังทางจิตใจ 

ต่างจากสัตว์ดิรัจฉานเป็นอันมาก ที่ก็

มีความรู้ทางอายตนะอยู่ด้วยกัน บาง

อย่างสัตว์มีความรูท้างอายตนะดย่ิีงกว่า
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คน สตัว์บางชนดิสามารถทีจ่ะเห็นอะไร

ในกลางคืนในความมืดได้ดีย่ิงกว่าคน 

สามารถทีจ่ะมสัีมผสัทางกายอะไรได้ดี

ยิง่กว่าคน ดัง่นีเ้ป็นต้น แต่ว่าท�าไมสตัว์

ดิรัจฉานจึงได้มีภาวะอยู่แค่นั้น ตั้งแต่

ดึกด�าบรรพ์มาอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็เป็น

อย่างนั้น ไม่มีความเจริญขึ้นในทาง

ร่างกายและในทางจิตใจแต่อย่างใด  

แต่ว่าคนเรานัน้มีความเจรญิทางร่างกาย

และทางจติใจขึน้มากมาย ทัง้น้ีกเ็พราะ

มีตัวปัญญาที่เป็นพื้นอยู ่ และก็มา

ประกอบสัง่สมปัญญาท่ีเป็นความรูเ้ข้า

ถงึสจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงินีใ้ห้มากข้ึน ๆ 

พฒันามาโดยล�าดบั และความรูท้ีเ่ป็น

ตัวปัญญาที่พัฒนามาโดยล�าดับนี้ ก็

อาศัยความรู้ทางอายตนะนี่แหละมา

ประกอบกระท�าการปฏบิตัปิลกูปัญญา

ต่าง ๆ ด้วยวิธีที่ทางพระพุทธศาสนา

ได้ย่อลงเป็น ๓ คือ

 ทาง สตุะ คอืการฟัง หมายรวมทัง้

การอ่าน และหมายรวมทัง้การทีท่ราบ

ทางอายตนะอย่างอืน่ อนัการฟังนัน้ได้

ทางหู อ่านได้ทางตา การทราบนอกจาก

นี้ก็ได้ทางจมูกทางล้ินทางกาย อาศัย

ทางทั้ง ๕ นี้เสริมความรู้ให้มากขึ้น  

แต่ว่าทางเสริมความรูเ้หล่าน้ีครัง้โบราณ

ไม่มตีวัหนงัสอื กต้็องอาศยัห ูอาศยัฟัง

ทางหูเป็นข้อส�าคัญ จึงได้ยกเอาสุตะ

คือการสดับฟังขึ้นมาเป็นทางให้เกิด

ปัญญา และปัญญาทีไ่ด้จากการฟังอนั

รวมทัง้การอ่าน และการทราบทางจมกู

ทางลิ้นทางกายเหล่านี้ ก็รวมเรียกว่า 

สุตมัยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการ

สดับ 

 และอาศยั จนิตา คอืความคดิ คดิ 

ค้นพิจารณาจับเหตุจับผลที่ถูกต้อง  

เรยีกว่าจนิตา กเ็ป็นทางให้เกดิปัญญา  

เรยีกว่า จนิตามัยปัญญา ปัญญาท่ีเกดิ

ทางจินตา คือ ความคิดพินิจพิจารณา

 และยงัต้องอาศยัการประกอบกระท�า 

ท�าให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ อนัเรยีกว่า ภาวนา 

ทีแ่ปลว่า การกระท�าให้มขีึน้ให้เป็นขึน้  

ได้แก่ภาคปฏบิตั ิปัญญาทีไ่ด้ทางนีเ้รยีก

ว่า ภาวนามัยปัญญา ปัญญาท่ีเกดิจาก

ภาวนา การปฏบิตัทิ�าให้มขีึน้ให้เป็นขึน้

 ทางพระพุทธศาสนาได้ตรัสแสดง 

ปัญญาไว้ ๓ ทาง ดัง่นี ้แต่กพ็งึทราบ

ว่าทั้ง ๓ ทางเหล่าน้ีนั้น คือตัวสุตะ 

การสดับฟัง จินตา ตัวความคิดพินิจ-

พจิารณา กับภาวนา การปฏบิตัอิบรม

ให้มีข้ึนให้เป็นขึ้นนั้น เป็นทางให้เกิด

ปัญญา แต่ไม่ใช่ตัวปัญญา

 ตวัปัญญาทีเ่ป็น ปัญญาทีแ่ท้จรงิ นัน้ 

จะต้องเป็นปัญญาทีรู่ท้ัว่ถึงสัจจะคอืความ

จรงิตามเหตแุละผล หรอืรูท่ั้วถึงเหตุผล

ตามความเป็นจริง คือว่าปัญญาต้อง

รวมกับสัจจะคือความจริง เป็นความรู้

จรงิ รูจ้รงิรูถ้กูต้อง จบัเหตุจบัผลได้จรงิ
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ได้ถูกต้องในสิ่งอันใด สิ่งอันนั้นเป็น

ปัญญา เพราะฉะนั้น ปัญญากับสัจจะ

จงึต้องประกอบกนัเป็นความรูท้ัว่ถงึจรงิ

หรือเป็นความรูจ้รงิ จงึจะเป็นตวัปัญญา 

ความรู้ทางอายตนะนัน้เหมือนดงัท่ีสตัว์

ดรัิจฉานมอียู ่และทีค่นกม็อียูด้่วยกนันัน้ 

เป็นความรูท่ี้ยงัไม่ให้ความจรงิโดยแท้จริง 

แต่เป็นทางให้เกิดปัญญาที่เป็นความรู้

จรงิได้ เช่นว่า เม่ือมองดดู้วยตาไปตาม

ถนน คือเม่ือยนืกลางถนนและเม่ือมอง

ดูไปสดุตา จะเหน็ว่าถนนนัน้เลก็เข้ามา

ทกุท ีจนถงึ ๒ ข้างถนนนัน้รวมเข้ามา

เป็นเส้นเดียว เมือ่เรามองสิง่ท่ีห่างออก

ไปจากสายตาจะเหน็ว่าเล็กเข้าทกุท ีเช่น

ว่าเห็นดวงจนัทร์ดวงอาทิตย์เป็นวงกลม

เล็กไม่โตนัก เห็นดวงดาวท่ีมีอยู่บน

ท้องฟ้ายิ่งเล็กเข้าไปอีก เพราะเหตุว่า

มีขอบเขตของตาและหู เช่นตาก็ดูได้

เหน็ชดัเจน และกเ็หน็ใกล้เคยีงกบัความ

เป็นจริง ในรปูร่างสณัฐานในเมือ่อยูใ่กล้ 

แต่เมื่อไกลออกไปแล้วจะเห็นไม่ชัด 

และสิ่งที่ใหญ่ก็จะเห็นเล็กเข้า ๆ จน

เห็นเล็กที่สุด แต่ความจริงนั้นถนนไม่

ได้เล็กเข้าอย่างนั้น ถนนก็ยังคงเป็น

ถนนอยู่ตามเดิมนั่นแหละ แต่ตาคน

เห็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้น จึงเชื่อตา

ไม่ได้ เมื่อตาเห็นอย่างนั้นจะบอกว่า

ถนนน้ีสายนี้ตรงที่ยืนอยู่นั้นโต แต่ว่า

ข้างหน้านัน้เลก็เข้า ๆ ทุกท ีจะไปเชือ่

ตาอย่างนี้ไม่ได้ หูก็เหมือนกัน จะไป

เชื่อหูก็ไม่ได้ ยิ่งไปมีความยึดถือ มี

สมมติมีบัญญัติเข้ามาอีก ก็ยิ่งท�าให้

เกดิความเข้าใจผดิในเรือ่งเสยีงอกีเป็น

อันมาก ดังคนเราได้ยินเสียงลมพัด  

ก็ไม่รู้สึกว่าอะไร เป็นลมพัดอู้ อู้ อู้มา 

แต่ว่าถ้าได้ยินเสียงคนพูด ถ้าเป็น 

เจ๊กพูด หรือว่าฝรั่งพูดที่เราไม่รู้ภาษา

ของเขา เรากไ็ม่รูอ้ะไร กเ็ฉย ๆ แต่ว่า

ถ้าได้ฟังคนไทยพูดที่รู้ภาษากัน หรือ

คนพดูภาษาอืน่ทีรู่ภ้าษากนัแล้ว กร็ูว่้า

เขาพูดนนิทาบ้าง เขาพดูสรรเสรญิบ้าง 

เขาพดูเรือ่งนัน้บ้างเรือ่งนีบ้้าง ใจกเ็ลย

ไปยึดถือในเสียงซึง่ปรากฏออกมาเป็น

ภาษา แล้วกม็สีมมติมบีญัญตัเิป็นโน่น

เป็นนีอ่ะไรต่าง ๆ ตามทีโ่ลกได้บญัญตัิ

กนัขึน้ จงึได้มคีวามเข้าใจผดิในเสยีงว่า

เป็นสรรเสริญบ้าง ว่าเป็นนินทาบ้าง 

ความยึดถือในเสียงนัน้ว่าเป็นอย่างนัน้ 

ก็เขายึดถือกันอย่างนั้น ก็ต้องยึดถือ 

ไปตามกัน แต่ว่าเมื่อไปยึดถือเป็นจริง 

กท็�าให้เกดิความสบายใจบ้างไม่สบายใจ

บ้าง เพราะว่าสิง่เหล่านัน้เป็นสิง่สมมติ

บัญญัติกันขึ้น ก็ไม่ต่างอะไรกับเสียง

ลมที่พัดอู้ ๆ มาที่ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็น

อะไร ก็ไม่เป็นอะไร

 และนอกจากนี้ยังมีอ่ืน ๆ อีกมาก 

ตลอดจนถึงความคดิทางใจท่ีเกดิขึน้จาก

การที่ได้เห็นได้ยินนั้น ก็เป็นไปต่าง ๆ 
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ซึ่งก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง หรือว่าผิดมาก

ถูกน้อย อะไรเหล่านี้เป็นต้น ก็ขาด

ปัญญาที่เป็นความรู้จริงดังที่กล่าวนี้ 

น้ันเอง เพราะฉะนั้น คนเราจึงได้มี

ความฉลาดทีรู่จ้กัใช้ความรูท้างตาทางหู

น้ีเอง มาพฒันาขึน้ให้เป็นความรูท้ีเ่ข้า

ถึงความจรงิขึน้ได้โดยล�าดบั คอืรูจ้กัว่า

อ�านาจของตาของหเูป็นต้นนีม้ขีอบเขต

อย่างไร และสิ่งที่ตาเห็นนั้น เช่นว่า 

เห็นถนนตรงที่ยืนอยู่ใหญ่ข้างหน้าเล็ก 

เห็นดวงเดอืนดวงตะวนัเล็ก ดาวยิง่เล็ก

ขึน้ไปอกีนัน้ ความจรงิน้ันไม่ใช่อย่างน้ัน 

ดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์บัดน้ีก็พบ

ว่าใหญ่ยิ่งกว่าโลก ดวงดาวต่าง ๆ ก็

ต่างว่าเป็นดวงอาทิตย์บ้าง เป็นดาว

บริวารต่าง ๆ บ้างเป็นต้น ซึ่งล้วนแต่

ใหญ่โตทั้งนั้น ไม่ใช่เล็กอย่างนั้น นี่

อาศัยความรู้ที่เกิดจากจินตา เอาการ

ดูการเหน็นัน่แหละมาคดิพนิจิพจิารณา 

และก็เอามาพิสูจน์ทดลองต่าง ๆ เป็น

ภาคปฏบัิตจินถงึกบัจบัได้ คอืจบัสจัจะ

คือความจริงได้เป็นขั้น ๆ เป็นตอน ๆ 

ขึน้มา จึงมคีวามรู้ทีพ่ฒันาข้ึนมาจนถงึ

ปัจจุบัน 

 พระพทุธเจ้าเองกท็รงพฒันาความรู้

ดังกล่าวนี้แหละข้ึนมาเป็นบารมี คือ

เป็นความรูท้ีถ่กูต้องขึน้โดยล�าดบั จนถงึ

ได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ ท�าทุกข์ให้สิ้นไป 

เป็นอนัว่าได้ทรงพฒันาความรูท้างจติใจ

ขึ้นมาจนถึงท่ีสุด ส่วนในทางโลกก็มี

การพัฒนาความรู้ขึ้นมาอีกมากมาย 

ดงัทีป่รากฏนี ้ท้ังในด้านสร้างท้ังในด้าน

ท�าลาย แต่ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่

เป็นปัญญาบารมนีัน้เป็นความรูท้ีย่ิ่งไป

กว่าความรู้ในทางโลกนี้ เพราะเหตุว่า

มีความรู้ในอริยสัจจ์ ๔ ซึ่งทรงรู้จัก

เหตุผลในด้านเป็นทุกข์ ทรงรู้เหตุผล

ในด้านความดับทุกข์ ส่วนในทางโลก

นั้นมีความรู้เหตุผลในด้านสร้าง ใน 

ด้านทุกข์ ไม่ได้มุ ่งถึงความดับทุกข์ 

เพราะฉะนั้น จึงได้มีการสร้างกันทั้ง 

ในด้านเกื้อกูล ทั้งในด้านท�าลายดังท่ี

ปรากฏอยู ่แต่พระพทุธเจ้านัน้ทรงตรสัรู้

ถงึว่า ความรูใ้นทางโลกน้ันจะมากเท่าไร

กต็าม แต่กย็งัเป็นไปในด้านก่อทกุข์อยู่

ร�า่ไป เพราะยังดบัตณัหาคือความด้ินรน

ทะยานอยากไม่ได้ เมือ่ดบัตณัหาได้จงึ

ดับทุกข์ได้ เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสรู้

ทั้งในด้านทุกข์ ทั้งในด้านดับทุกข์ ซึ่ง

เป็นปัญญาในอริยสัจจ์อันนับว่าเป็น

ปัญญาสงูสดุ อนันีก้เ็ป็นผลจากปัญญา

บารมีที่ทรงได้บ�าเพ็ญมาโดยล�าดับนั้น

เอง (ท.ท. ๑๓๘-๑๔๖)

ปัญญาพละ

ปัญญาพละ ดู พละ ๕

ปัญญารัตนะ ดู พระรัตนตรัย

ปัญญาสัมปทา ดู ประโยชน์ภายหน้า

ปัญญาวิมุตติ ดู วิมุตติ ๒

ปัญญาสิกขา ดู สิกขา ๓
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ปัญญาสูงสุด ดู ปัญญาบารมี

ปัญญากถา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ปัญญินทรีย์ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ปัฏฐาน ดู อภิธรรมปิฎก 

ปัฐยาวัตร ดู ชาดก 

ปัณฑรสีหะ ดู เดรัจฉาน

ปัณฑวะ ดู มคธรัฐ

ปัณฑุกัมพล ดู ดาวดึงส์

ปัพพัชชา ดู การบวช

ปัสสัทธิ ดู วิปัสสนูปกิเลส

ปาจีนวังสทายวัน ดู สังฆเภท

ปาฏลีบุตร ดู ทุสสเจดีย์

ปาฏิหาริย์ ๓ ดู วิธีอบรมของพระพุทธเจ้า

ปาณะ ดู รุกขเทวดา

ปาตลิ, ไม้ ดู โพธิพฤกษ์

ปาติโมกขสังวรศีล ดู ปาริสุทธิศีล ๔,  

  สิกขา ๓

ปาพจน์ ๒ ค�าว่าปาพจน์นั้นเป็นค�าย่อของ

 ธรรมวินัยทั้ง ๒ นี้ก็เป็นการแบ่ง

ศาสนาของพระพทุธเจ้าเป็น ๒ ทแีรก

พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นค�าสอน

อย่างเดียว

 ต่อมาภายหลังเมื่อมีผู ้เข้ามาบวช 

มากเข้า มีอัธยาศัยมีความประพฤติ

ความมุ่งหมายต่าง ๆ กันก็มี ผู้เข้ามา

บวชประพฤติเสื่อมเสียขึ้นต้องทรง

บัญญัติพระวินัย เป็น สิกขาบท หรือ 

อภิสมาจาร เป็นสิกขาบทนั้นเป็น 

มาตราหนึ่ง มาตราหนึ่งของสิกขาบท

ที่มาในพระปาติโมกข์ ๒๒๗ เป็น

อภสิมาจารนัน้กคื็อเป็นข้อท่ีแสดงเกีย่ว

แก่ความประพฤติต่าง ๆ ซึ่งต้องการ

ให้เป็นความประพฤติดีประพฤติชอบ

อยู่ในระเบียบอันเดียวกัน

 ส�าหรับที่เป็นสิกขาบทที่มาในพระ-

ปาติโมกข์นั้น สิกขาบท ๒๒๗ ซึ่งอยู่

ในนวโกวาทและทีอ่ธิบายในวนิยัมขุเล่ม 

๑ ส่วนทีเ่ป็น อภสิมาจาร นัน้นอกจาก 

๒๒๗ สิกขาบทนั้นเกี่ยวแก่ข้อวัตร

ปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งมีอธิบายในวินัยมุข

เล่ม ๒ ทรงตัง้ไว้ด้วย พทุธอาณา คอื

อาณาข้อบังคับของพระพุทธเจ้าอันจะ

ต้องปฏบิตั ิเมือ่เข้ามาบวชเป็นภกิษจุะ

เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในข้อท่ีทรง

บญัญตัไิว้นัน้กต็ามกต้็องปฏบิติั เหมือน 

อย่างรัฐอาณาคอืข้อบงัคับของบ้านเมือง

ซึง่เป็นกฎหมาย ประชาชนจะเห็นด้วย

ปาพจน์ ๒

ประธานพจน์ ปธานะกค็อืประธาน พจน์ 

กคื็อวจนะ คอืค�า ปธานวจนะ ย่อเข้า

เป็น ปาวจนะ เรียกเป็นภาษาไทย 

ว่าปาพจน์แปลว่าค�าท่ีเป็นประธานซ่ึง

แยกเป็นสองคือ ธรรม และ วินัย 

ความปฏบิตัไิม่ได้เนือ่งด้วยระเบยีบทรง

ตั้งไว้ด้วยพุทธอาณาเป็นสิกขาบทหรือ

อภิสมาจาร เป็นทางน�าความประพฤติ

และอธัยาศยั จดัเป็นธรรม ความปฏบิตัิ

เนื่องด้วยระเบียบอย่างนั้นเป็นทางน�า

ความประพฤตใิห้สม�า่เสมอกนัหรอืเป็น

เครื่องบริหารคณะ จัดเป็นพระวินัย
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หรอืไม่เห็นด้วยก็ตามก็ต้องปฏิบัตติาม

กฎหมาย เพราะฉะนัน้ พระวนิยัจงึชือ่

ว่าเป็นพทุธอาณาต้องการท่ีจะให้ความ

ปฏิบัติมีระเบียบอันเป็นทางน�าความ

ประพฤตใิห้สม�า่เสมอกนัทัง้เป็นเครือ่ง

บริหารคอืปกครองหมูค่ณะให้เรยีบร้อย

งามสม�า่เสมอกนั ส�าเรจ็เป็นสิง่ทีเ่รยีก

ว่า สีลสามัญญตา ความเป็นผู้มีศีลมี

ความประพฤติทีเ่ป็นปกตสิม�า่เสมอกนั 

ดังนี้เป็นวินัย

 แต่ว่าธรรมนัน้เป็นค�าสอนทีม่ไิด้บงัคบั

อย่างน้ัน ดงัเช่นสอนไม่ให้ท�าบาป สอน

ให้ท�ากศุลให้ถึงพร้อม สอนให้ช�าระจติ

ของตนให้บริสุทธ์ิผ่องใส แม้ว่าไม่มี

ศรัทธาจะปฏบิตักิไ็ม่ปฏบัิตไิด้หรอืว่ามี

ศรทัธาจะปฏิบติัแค่ไหนจะปฏิบัติแค่น้ัน

ก็ได้ ดังนี้คือธรรม 

 แต่แม้เช่นน้ัน ธรรมท่ีทรงสอนน้ัน

ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอน

ไปปฏบิตัติรงกนัข้ามกบัท่ีพระองค์ทรง 

สัง่สอน ก็จะต้องเป็นผูที้ร่บัผลของการ

ปฏิบัติด้วยตนเองตามกรรมที่กระท�า 

เช่น ไปประกอบอกศุลกรรม กจ็ะต้อง

รับผลของอกุศลกรรมด้วยตัวเอง ไป

ประกอบกศุลกรรมกย่็อมได้รบัผลของ

กศุลกรรมนัน้ด้วยตนเอง กล่าวคือเม่ือ

ไม่เช่ือและไม่ปฏิบัตติาม ไปปฏิบัตติรง

กันข้ามก็ต้องรับผิดชอบต่อความประ-

พฤติของตนเอง และความรับผิดชอบ

นัน้กต้็องเป็นไปตามทีท่รงสัง่สอนเอาไว้

นัน้เอง เช่น ทรงส่ังสอนว่า ประกอบ

บาปอกุศลกรรมต้องประสบผลช่ัว 

ต่าง ๆ ถ้าใครไปประกอบอกุศลกรรม

ก็ต้องประสบผลดังที่ทรงส่ังสอนไว้  

ทรงสัง่สอนว่าประกอบกุศลกรรมต่าง ๆ 

ได้ผลดต่ีาง ๆ เมือ่ประกอบกศุลกรรม 

ก็ย่อมจะได้รับผลดีตามที่ทรงส่ังสอน

นั้น ต้องรับผิดชอบต่อความประพฤติ

ของตัวด้วยตัวเอง ดังนี้คือพระธรรม  

ซึ่งในตอนแรกก็แบ่งศาสนาออกเป็น

สองดังนี้ คือเป็นธรรมส่วนหนึ่ง เป็น

วินัยส่วนหนึ่ง และแม้เมื่อจะเสด็จดับ

ขันธปรินิพพานก็ได้ทรงตั้งให้ธรรมที่

ทรงแสดงแล้วและวินัยที่ทรงบัญญัติ 

คือปาพจน์ท้ังสองน้ีเป็นศาสดาแทน

พระองค์ (นวก.๖๕-๖๖) ดู ธรรม๒,  

พุทธศาสนา ด้วย

ปารมี

ปารมี ดู บารมี 

ปารฉิตัตกะ ดู ดาวดงึส์, ปารชิาตก์สวรรค์

ปาริชาต ดู ปาริชาตก์สวรรค์ 

ปาริชาตกะ ดู ปาริชาตก์สวรรค์

ปาริชาตก์สวรรค์ ค�านี้ได้เคยแปลมาบ้างว่า 

ต้นทองหลางทพิย์ ตามค�าว่า โกวฬิาร 

ใน อภิธานัปปทีปิกา ให้ค�าแปลค�าว่า

โกวิฬาร ไว้ว่า ไม้ทรึก ไม้ทองกวาว 

ไม้ทองหลาง

 ในอดตีนทิานของพระอนิทร์เล่าไว้ว่า 

เม่ือพระอนิทร์เป็นมฆมาณพ ปลกูต้น
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ให้น�าใบกรรณิการ์นั้นมาช่อหนึ่ง ถาม

ชื่อจากท่านศาสตราจารย์ผู้น�าชมถ�้า 

ท่านตอบทันทีว่า ปาริชาต 

 ต่อมาวันหนึง่ได้มีการเลีย้งทูตอินเดยี

ทีว่งัแห่งหนึง่ในเมอืงไทยนี ้ใกล้ ๆ ศาลา

ทีเ่ลีย้งนัน้มต้ีนกรรณกิาร์ปลกูอยู ่ก�าลงั

มดีอกบานหล่นอยูเ่กลือ่นไป แขกทีไ่ด้

เหน็ก็พากนัชม จงึได้ถามสภุาพสตรผีู้

หนึ่งว่า ดอกไม้นี้เรียกปาริชาตใช่หรือ

ไม่ เขาตอบว่าเรยีกว่า กรรณกิาร์ และ

ไม่เคยทราบเร่ืองชื่อปาริชาตเลย แต่

จะเป็นในขณะนั้นเอง หรือต่อมาภาย

หลังจ�าไม่ได้เสียแล้ว มีปราชญ์ชาว

อินเดียอีกคนหนึ่งอธิบายตอบค�าถาม

นั้นที่ได้ถามเขาอีกว่า ตามที่เขาเรียก

กันนั้นก็ถูกต้องทั้ง ๒ ชื่อ คือดอกไม้

นี้ชาวอินเดียบางภาคเรียกปาริชาต  

บางภาคเรียกกรรณิการ์ ค�าอธิบายนี้

พอเข้าใจตามได้ เพราะเคยทราบมาว่า

ประเทศอินเดียมีภาษาพูดกันต่าง ๆ 

หลายอย่าง จนต้องใช้ภาษาอังกฤษ 

เป็นภาษากลาง ท้ังทีไ่ม่อยากจะใช้เลย 

ค�าชีแ้จงของท่านผูท้รงเมตตาข้างบนนี้

เป็นมติหนึ่งเรื่องต้น ปาริชาตก์ หรือ 

ปาริชาต ในเมืองมนุษย์ท่ีเรียกกันใน

ปัจจุบัน

 พระอินทร์หรือท้าวสักกเทวราชได้

เป็นทีน่บัถือในประเทศไทยมานาน ได้

มเีล่าในต�านานเก่าหลายเรือ่งว่า ได้ลง

โกวฬิารเพือ่ให้เกดิร่มเงาเป็นทาน เป็น

เหตุให้เกิดต้นปาริชาตก์ในสวรรค์ ใน

อภิธานัปปทีปิกาให้ค�าแปลของค�าว่า 

โกวิฬาระ ปาริจฉัตตกะ ปาริชาตกะ 

ทัง้ ๓ ค�าน้ีไว้อย่างเดยีวกันว่า ปารชิาต 

หรือต้นไม้สวรรค์ ท่านมิได้ให้ค�าแปล

ว่า ทองหลาง เหมือนค�าว่า โกวิฬาร 

ในเมืองมนุษย์ แต่จะตรงกับต้นไม ้

อะไรในเมืองมนุษย์ หรือมีต้นไม้อะไร

ในเมืองมนุษย์เรียกชื่อตรงกัน เป็น 

เรื่องที่ผู้ต้องการจะรู้พึงค้นคว้าต่อไป

 ท่านผู้ทรงเมตตาได้แจ้งมาว่า ท่าน

ได้สนใจในค�าว่า ปาริชาต ที่อ่านพบ

ในหนังสือต่าง ๆ เช่น เรื่องกามนิต 

เรือ่งเวสสนัดร ดอกของต้นไม้นีมี้ส่วน

ส�าคญัมาก ค้นหาทีไ่หน ๆ กไ็ม่ทราบ

ว่าตรงกบัดอกไม้อะไรในไทย ทราบแต่

ว่ากลบีดอกสขีาว ก้านสแีดงมกีลิน่หอม

จบัใจ ท�าให้ระลกึชาตไิด้ และบานร่วง

ลงจากกิ่งในเวลาพลบค�่าทีละดอกสอง

ดอกเร่ือย ๆ ไป ต่อมาได้ไปในงาน

พทุธชยนัตี ท่ีอินเดยีเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

ได้ไปชมถ�า้อชันตา ได้พบต้นกรรณิการ์

ย่อม ๆ ต้นหนึ่งที่เชิงเขาที่จะขึ้นไป 

ถ�้าอชันตา เกิดนึกอยากทราบว่าแขก

เขาเรียกว่าอะไร เพราะก�าลงัสนกุทีไ่ด้

ทราบชือ่ของสิง่ต่าง ๆ ทางโน้นท่ีเหมือน

กับของเรา หรืออีกนัยหนึ่งจะว่าที่ของ

เราเหมือนกับของเขาจะถูกกว่า จึงได้

ปาริชาตก์สวรรค์
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มาช่วยในกิจการต่าง ๆ ที่ส�าคัญ เช่น 

ได้ลงมาช่วยหล่อพระพุทธชินราช 

เป็นต้น เพราะกิจการที่มนุษย์ท�าไม่

ส�าเร็จ พระอินทร์ต้องลงมาช่วยจึง 

ส�าเร็จ จึงเป็นกิจการที่ส�าคัญอย่างยิ่ง 

แต่ในสมัยหลังจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่

ปรากฏข่าว พิจารณาดูถึงปัจจุบัน สิ่ง

ที่สร้างข้ึนอย่างวิจิตรประณีต เช่น  

วดัพระศรีรตันศาสดาราม พระอุโบสถ

วัดเบญจมบพิตร ส�าเร็จขึ้นได้ก็ด้วย

ราชานภุาพของสมเดจ็พระเจ้าแผ่นดนิ

ซึ่งเป็นพระอินทร์ คือเป็นจอมของ 

นรชนในประเทศ สิ่งที่เป็นของหลวง

สร้างขึ้นท�าขึ้นดีวิเศษกว่าสามัญทั่ว ๆ 

ไปจึงไม่พ้นพระอินทร์ ไม่ใช่พระอินทร์

เมืองฟ้าก็ต้องอาศัยพระอินทร์ในเมือง

มนุษย์ช่วย กิจการท่ีส�าคัญ สิ่งท่ีดี 

วเิศษต่าง ๆ จงึส�าเรจ็มีขึน้ น้ีเป็นเง่ือน

ที่น่าคิดว่าไฉนในต�านานเก่า ๆ จึงเล่า

ถึงพระอินทร์ลงมาช่วยในเม่ือจะท�าสิ่ง

ที่ส�าคัญอยู่เสมอ

 พระอินทร์เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ชั้น

ดาวดงึส์ และสวรรค์ชัน้จาตมุมหาราชกิา 

สวรรค์ทั้งสองชั้นนี้ตามภูมิศาสตร์โลก 

ระบบเขาพระสเุมรกุต็ัง้อยูใ่นโลกนีเ้อง 

เพราะเขาพระสเุมรุก็เป็นแกนกลางของ

โลก สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตั้งอยู่บนเขา

พระสเุมร ุกต็ัง้อยูก่ลางโลก ส่วนสวรรค์

ชัน้จาตมุมหาราชกิา ตัง้อยู่บนยอดเขา

สตัตบรภิณัฑ์ ๔ ทศิ กต็ัง้อยูร่องต�า่ลง

มารอบเขาพระสุเมรุนั้น ทั้ง ๒ ชั้นนี้

จึงอยู่ในโลกนี้ เท่ากับเป็นชาวโลกนี้

ด้วยกัน การไปมาหาสู ่กันจึงน่าจะ

สะดวกกว่าสวรรค์ชัน้อืน่ จึงปรากฏว่า

เทพของสวรรค์ ๒ ชั้นนี้ได้ลงมาเกี่ยว 

ข้องกับมนุษย์อยู ่เสมอ ตามคัมภีร์

โบราณทีม่คีตคิวามเชือ่ในทางเดยีวกนั 

และนาน ๆ จงึจะมมีนษุย์ขึน้ไปถึงคราว

หนึ่ง แต่ก็เป็นมนุษย์ที่กล่าวในนิทาน

ชาดก ใน สัตตกนิบาต ได้แสดงเป็น

ค�าท่ีพระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้มีความ

สังเขปว่า 

 ในสมัยที่ต ้นโกวิฬาระอันชื่อว ่า  

ปาริฉัตตกะ ผลัดใบและออกใบใหม่  

๗ วาระ พวกเทพชั้นดาวดึงส์ก็พากัน

ดีใจ เมื่อวาระที่ ๑ ก็พากันหวังให้ถึง

วาระท่ี ๒ ที ่๓ เรือ่ยไป จนถงึวาระที่ 

๗ ซึ่งมีดอกบานสะพรั่ง ก็พากันเริง

สนกุทีโ่คนต้นโกวิฬาระทพิย์ตลอดเวลา 

๔ เดือน ในตอนนี้แสดงอานุภาพของ

ต้นโกวิฬาระทิพย์ขณะที่มีดอกบาน

สะพรั่งว่า มีรัศมีสว่างกินเน้ือที่ ๕๐ 

โยชน์โดยรอบ และมีกลิ่นหอมโชยไป

ตามลมถึง ๑๐๐ โยชน์ ต่อไปก็แสดง

เปรียบกับ อริยสาวก ผู้ปฏิบัติธรรม

ตั้งแต่ออกบวช รวม ๗ วาระ คือ

 วาระท่ี ๑ ในสมัยท่ีต้นโกวฬิาระทิพย์

มใีบเหลอืงหล่นจากต้น กเ็หมอืนอย่าง

สมัยที่อริยสาวกคิดจะออกบวช

ปาริชาตก์สวรรค์
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 วาระที่ ๒ ในสมัยที่โกวิฬาระทิพย์

โกร๋นจะออกใบใหม่ กเ็หมอืนอย่างสมยั

ที่อริยสาวกปลงผมและหนวด นุ่งห่ม

ผ้าย้อมน�้าฝาดออกจากเรือนบวชเป็น

อนาคาริยะ (ผู้ไม่มีเรือน)

 วาระที ่๓ ในสมยัท่ีต้นโกวฬิาระทพิย์

ผลิใบและดอกขึ้นพร้อมกัน ก็เหมือน

อย่างสมัยที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิ

ได้ปฐมฌาน

 วาระที ่๔ ในสมยัท่ีต้นโกวฬิาระทิพย์

ผลิใบและดอกขึ้นเห็นเป็นรูปใบใหม่

ดอกใหม่ ก็เหมือนอย่างที่อริยสาวก

ปฏิบัติในสมาธิได้ทุติยฌาน

 วาระที่ ๕ ในสมัยที่ต้นโกวิฬาระมี 

ดอกตมู กเ็หมือนอย่างสมยัท่ีอรยิสาวก

ปฏิบัติในสมาธิได้ตติยฌาน

 วาระที ่๖ ในสมยัทีต้่นโกวฬิาระทพิย์

มีดอกแก่เปล่งจะบาน แต่ยังไม่บาน  

ก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกปฏิบัติ

ในสมาธิได้จตุตถฌาน

 วาระที ่๗ ในสมยัทีต้่นโกวฬิาระทพิย์

มดีอกบานเตม็ที ่กเ็หมือนอย่างสมัยที่

อริยสาวกได้ส�าเรจ็วมุิตต ิหลดุพ้นจาก

อาสวกิเลสทั้งหมด

 อกีตอนหนึง่ เล่าถึง เทวาสรุสงคราม 

เทียบการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกัน มี

ความสังเขปว่า

 เรื่องเคยมีมาแล้ว ได้เกิดสงคราม

เป็นศึกประชิดระหว่างเทพและอสุระ 

ในสงครามครั้งนั้นอสุระชนะ เทพแพ้ 

ล่าถอยขึ้นไป (ทางทิศเหนือซึ่งเป็นท่ี

ตัง้นครดาวดงึส์) พวกอสรุะกร็กุประชดิ

ขึน้ไป พวกเทพเหน็อสุระรกุกห็นักลบั

ไปต่อสู ้กแ็พ้อกี รกุและรับกนัอยูด่ัง่นี้

ถึง ๓ ครั้ง ในครั้งที่ ๓ เทพถอยเข้า

เทวนครกร็ูส้กึอุน่ใจหายกลวัว่าได้เข้าสู่

ท่ี่ปลอดภัย อสุระท�าอะไรไม่ได้แล้ว 

พวกอสรุะกค็ดิว่าพวกเทพได้เข้าไปสู่ที่

ซึง่ตนท�าอะไรไม่ได้แล้ว และในสงคราม

อกีครัง้หนึง่เทพชนะ อสรุะแพ้ ล่าถอย

ลงไป (ทางทิศใต้ซึ่งเป็นท่ีตั้งอสุรบุรี) 

พวกเทพก็รุกประชิดลงไป อสุระกลับ

รับแล้วก็ถอยแล้วก็กลับรับถึง ๓ ครั้ง 

ในครัง้ที ่๓ พวกอสุระถอยเข้าอสรุบรุี

ก็อุ่นใจหายกลัวว่าได้เข้าสู่ที่ปลอดภัย 

เทพท�าอะไรไม่ได้แล้ว พวกเทพกค็ดิว่า

พวกอสุระได้เข้าไปสู่ที่ซึ่งพวกตนท�า

อะไรไม่ได้แล้ว (เมืองทั้งสองจึงชื่อว่า 

อยุชฌบุรี คืออยุธยา แปลว่า เมืองที่

ข้าศกึรบไม่ชนะ) แม้ภกิษผุูป้ฏบิตัธิรรม

ก็จะต้องเข้าสู ่ ท่ีปลอดภัยจากกิเลส 

เช่นเดียวกัน คือเม่ือได้สมาธิจนถึง 

รูปฌานที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ต่อไป

ถึงอรปูฌานที ่๑ ที ่๒ ที ่๓ ท่ี ๔ ต่อ

ไปถงึขัน้ดบัสญัญาเวทนา ต่อไปถงึเกดิ

ปัญญาเห็นแจ้งส้ินอาสวกิเลสทั้งหมด 

ก็เหมือนอย่างได้เข้าที่ปลอดภัยโดย

ล�าดบั มารท�าอะไรไม่ได้ มารกค็ดิเช่น

ปาริชาตก์สวรรค์
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เดียวกันว่าตนท�าอะไรแก่ผู้ท่ีเข้าไปใน

ทีป่ลอดภัยเช่นนีห้าได้ไม่ (พ.พ. ๒๓๙-๒๔๒)

โดยชอบ โดยที่ไม่ได้ไปแสวงหาหรือ 

ได้มาโดยไม่สมควรต่าง ๆ

 ข้อที ่๔ ปัจจยปัจเวกขณศีล (ปัจจย-

สนันสิติศลี) ศลีคอืการพจิารณา ปัจจยั 

๔ แล้วจึงบริโภค ดังท่ีเราได้สวดบท 

ปฏสิงขฺาโย ในเวลาเช้า และอชชฺ มยา 

ในเวลาเย็นหรือค�่านั้น

 ศีลทั้ง ๔ ข้อนี้ ปาติโมกขสังวรศีล  

ศีลคือความส�ารวมในพระปาติโมกข์ 

ส�าเร็จได้ด้วยศรัทธาคือความเชื่อฟัง  

อนิทรยีสงัวร ความส�ารวมอนิทรย์ีส�าเรจ็

ได้ด้วยสติ คือความระลึกรู้ อาชีวปาริ-

สทุธ ิส�าเรจ็ได้ด้วยความเพยีร ส่วนข้อ 

๔ ปัจจยสันนิสิตศีล ศีลที่อาศัยปัจจัย 

ส�าเร็จได้ด้วยปัญญาพิจารณา 

 และส�าหรับปาติโมกขสังวรศีลนั้น 

หากว่าจะมีการล่วงละเมิด เมื่อแสดง

อาบติั กระท�าคนือาบตั ิหรือว่าอยูก่รรม 

ในเมื่ออาบัติที่ล่วงละเมิดนั้นไม่เป็น

อนัตมิะ ถงึทีสุ่ดแล้ว กก็ลบับรสิทุธิไ์ด้ 

เพราะฉะนัน้จงึเป็น เทสนาสุทธ ิบรสุิทธ์ิ

ได้ด้วยการแสดง ต้องอาบัติอะไรก็ไม่

ปกปิดเอาไว้ แสดงเสียตามพระวินัย

บัญญัติ 

 อินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์

นั้นก็อาจจะมีความบกพร่องบ้าง แต่ 

แม้เช่นนั้นก็ให้ตั้งสติส�ารวมขึ้นใหม่ 

เพราะฉะนัน้ จงึเป็นศลีทีบ่รสุิทธิไ์ด้ด้วย

สังวรคือความสงัวร เรยีกว่า สังวรสทุธ ิ

ปาริเลยยกะ ดู สังฆเภท

ปาริสัชชะ ดู เทวาสุรสงคราม

ปารสิทุธศิลี ๔ ข้อท่ี ๑ ปาตโิมกขสงัวรศลี 

ศลีคอืความส�ารวมระวงัในพระปาตโิมกข์ 

คอืพระบัญญตัทิีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัิ

ไว้ อนัเป็นหลักใหญ่ของความประพฤติ  

ดังที่เรียกกันว่าศีล ๒๒๗ นั้น และ

ตลอดถึงปฏิบัติในพระบัญญัติท่ีเกี่ยว

กบัอาจารมารยาทท้ังหลาย อันเรยีกว่า

อภิสมาจาร

 ข้อที่ ๒ อินทรียสังวรศีล ศีลคือ

ความส�ารวมอินทรีย์ อันได้แก่มีสติท่ี

จะส�ารวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจ 

ทกุขณะทีไ่ด้เหน็รปูอะไรทางตา ได้ยนิ

เสียงอะไรทางหู ได้ทราบกลิน่รสโผฏ-

ฐพัพะทางจมกูทางลิน้ทางกาย และได้

รูค้ดิเรือ่งอะไรทางใจ มสีตสิ�ารวมระวงั

จิตใจ ไม่ยดึถอืสิง่ท่ีตาเหน็สิง่ทีห่ไูด้ยิน

เหล่าน้ันเป็นต้น มาเป็นเครือ่งก่อกเิลส

กองราคะโทสะโมหะขึน้ในจติใจ ให้สิง่

ที่เห็นสิ่งที่ได้ยินนั้นตกอยู่แค่ตาแค่หู

เป็นต้นนั้น ไม่ให้เข้ามาก่อกิเลสในใจ 

นี้เรียกว่าอินทรียสังวร

 ข้อที่ ๓ อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือ

ความบริสุทธิ์แห่งอาชีพ คือการเลี้ยง

ชีวิต เช่นว่าปฏิบัติในนิสสัย ๔ และ 

รับอดิเรกลาภที่เขาถวาย หรือที่ได้มา

ปาริเลยยกะ
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 ส่วนอาชีวปาริสุทธิ การเลี้ยงชีพที่

บรสิทุธ์ิอนัเป็นข้อที ่๓ นัน้ บรสิทุธิไ์ด้

ด้วยการแสวงหา คือการแสวงหาทีเ่ป็น

ธรรม การแสวงหาที่เป็นไปโดยชอบ 

 ส่วนข้อที ่๔ ศลีข้อทีอ่าศยัปัจจยันัน้ 

บรสิทุธิไ์ด้ด้วยการพจิารณา เพราะฉะนัน้ 

เมือ่ได้ปฏบัิตติามหลักเหล่าน้ี เม่ือต้อง

อาบัติอะไรบ้างก็แสดงเสีย และเม่ือ

หย่อนสังวรอินทรีย์ไปบ้างก็ให้กลับตั้ง

สังวร คือตั้งสติส�ารวมระวังขึ้นใหม่  

และเกี่ยวแก่ปัจจัยทั้ง ๔ ก็ให้แสวงหา

ในทางที่ชอบ และปัจจัยท้ัง ๔ ก็ให้

พจิารณาตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน

ไว้ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็จะท�าให้การปฏิบัติ

ถูกต้อง เป็นปารสิทุธศีิล คอืศีลบรสิทุธิ์

ทัง้ ๔ ข้อ เมือ่ตัง้ใจปฏบิตัอิยูด่ัง่นีแ้ล้ว 

กไ็ด้ชือ่ว่าท�าการบวชให้เป็นบุญเป็นกศุล 

(ล.พ. ๑๐-๑๑, ๑๕-๑๖) ดู สิกขา ๓ ด้วย

ให้บรรลุถึงพระธรรม เพราะว่าพระ-

สาวกทั้งหมด หรือพระสาวกทั้งหลาย

ที่เข้าร่วมท�าอุโบสถอันบริสุทธิ์ด้วย

พระองค์นัน่ล้วนเป็นพระอรหันต์ทัง้นัน้ 

เป็นผูเ้สรจ็กจิแล้ว เพราะฉะนัน้ พระ-

โอวาทอันส�าคัญนี้จึงเป็นพระโอวาท 

ที่วางหลักถึงพระพุทธศาสนา ส�าหรับ

ทีพ่ระสาวกทัง้หลายจะได้น�าไปประกาศ

พระพุทธศาสนาสืบต่อไป ตามหลักที่

ตรัสไว้ในพระโอวาทนี้ จึงได้เรียกว่า 

โอวาทปาฏิโมกข์

 พระโบราณาจารย์ได้แสดงว่า พระ-

พุทธเจ้าได้ทรงท�าอุโบสถอันบริสุทธ์ิ 

ร่วมด้วยพระสงฆ์ต่อมา ในวันเพญ็และ

ในวนัดบั คอื ๑๕ วนัครัง้ดงัทีเ่ราท�าใน

บัดนี้

 แต่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงท�าอุโบสถ

ร่วมกับพระสาวกทั้งหลาย ก็ตลอด 

เวลาทีพ่ระสาวกทัง้หลายเป็นผูบ้รสิทุธิ์  

เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกว่า ปารสุิทธอิโุบสถ 

หรือ ปารสิทุธะอโุบสถ อโุบสถทีบ่รสิทุธิ์  

แต่ว่าต่อมาครัง้หนึง่พระพทุธเจ้าไม่เสดจ็

ลงท�าอโุบสถ พระสงฆ์ทัง้หลายกร็อกนั

ตั้งแต่หัวค�่าจนสว่าง พระอานนท์ได้

กราบทูลเตือนมาตามล�าดับยามของ

ราตรี ก็ไม่เสด็จลงจนถึงสว่าง จึงได้

ตรัสว่า เพราะมีผู้ทุศีลปนอยู่ในสงฆ์  

พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร จึงได้

จดัการน�าเอาผูท้ศุลีนัน้ออกจากหมู ่และ

ปาริสุทธิอุโบสถ

ปารสิทุธอิโุบสถ พระพุทธเจ้าทรงท�าปารสิทุธิ-

อุโบสถ หรืออุโบสถที่บริสุทธิ์ ร่วมกับ

พระสงฆ์ทัง้หลาย และทรงแสดงโอวาท-

ปาฏิโมกข์แก่พระสงฆ์ ท่านแสดงว่า

พระพุทธเจ้าได้ทรงท�าอุโบสถร่วมกับ

พระสงฆ์มาตัง้แต่ครัง้แรก คอืวนัมาฆ-

ปุณณมี และทรงสวดปาฏิโมกข์เอง 

ปาฏิโมกข์ที่ทรงสวดนั้นก็คือ โอวาท-

ปาฏิโมกข์ เป็นพระโอวาทที่มิใช่ทรง

แสดงเพ่ือโปรดหมู่แห่งพระสาวกเพื่อ
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ตัง้แต่น้ันมาพระพทุธเจ้ากไ็ม่ทรงลงท�า

อโุบสถกบัพระสาวกทัง้หลายอกีต่อไป 

โดยโปรดให้สวดวินัยปาติโมกข์ข้ึนเอง 

คอืให้พระภกิษุรูปหน่ึงเป็นผู ้สวดวนัิย-

ปาฏิโมกข์ สิกขาบทปาฏิโมกข์ ดังที่

เราทั้งหลายสวดกันอยู่นี้ 

 เพราะฉะนั้น ตั้งแต่นั้นมาสงฆ์คือ

หมูแ่ห่งสาวกท้ังหลาย จงึได้ท�าปาตโิมกข์

กันโดยล�าพังพระสงฆ์เอง โดยสวด- 

วินัยปาติโมกข์ติดต่อกันมาจนถึงเรา 

ทั้งหลายในบัดนี ้(น.ภ. ๘๙-๙๐)

ปารุสกวัน ดู ดาวดึงส์

ปาลิ ดู คัมภีร์

ป่าเลไลย ดู สังฆเภท

ปาวจนะ ดู ปาพจน์ ๒

ปาวาริกเศรษฐี ดู โฆสกเศรษฐี

ปาวาริการาม ดู โฆสกเศรษฐี

ป่าหิมพานต์ ดู หิมพานต์

ปิฎก ดู คัมภีร์, พุทธศาสนา

ปิณโฑลภารทวาชะ ดู โฆสกเศรษฐี

ปิตติวิสยะ ดู เปรต

ปิตติวิสัย แปลว่า วิสัยคือภูมิภพของเปรต 

ปิปผลิมาณพ ดู มหากัสสปะ

ปิยรูป ดู ปฏิสนธิวิญญาณ

ปิยวิปโยค ดู จิตตภาวนา

ปิยสัมปโยค ดู จิตตภาวนา

ปีต ิด ูการท�าสมาธิ, คมัภร์ีอภธัิมมัตถสังคหะ,  

  วิปัสสนูปกิเลส

ปีศาจ ดู เปรต

ปืนอาฏานา ดู สวดยักษ์

ปุกกุสาติ ดู มหากัสสปะ

ปุคคลบัญญัติ ดู อภิธรรมปิฎก

ปุคคลาธิฏฐาน ดู เทสนา ๒

ปุญญนิธิ ดู บารมี

ปุญญาภิสังขาร ดู สังขาร

ปุณฑริกวัน ดู ดาวดึงส์

ปุณฑริกะ, ไม้ ดู โพธิพฤกษ์

ปุณฑรีกะ ดู นรก

ปุณณมันตานีบุตร ดู ปุณณะ

ปณุณะ พระปณุณะเป็นบตุรของนางพราหม-

มณีชื่อว ่านางมันตานี จึงเรียกว ่า  

พระปุณณมันตานีบุตร ท่านเกิดใน

สกลุพราหมณ์มหาศาล ในบ้านพราหมณ์

ชื่อว่า โฑณวัตถุ ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ 

เป็นหลานของ พระอญัญาโกณฑัญญะ 

เมื่อท่านพระอัญญาโกณฑัญญะไป 

ประกาศพระศาสนากไ็ด้ไปบ้านโฑณวตัถุ

นี ้และได้ชกัน�าหลานของท่านผูน้ีบ้วช 

ครั้นท่านบวชให้หลานของท่านแล้ว 

กก็ลบั ส่วนพระปณุณะยงัคงพักอยูใ่น

ที่นั้น ได้บ�าเพ็ญเพียรจนบรรลุถึงผล

ปารุสกวัน

คอืสตัว์จ�าพวกหนึง่ ซึง่ละโลกไปเกดิเป็น

อัตตภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่สมประกอบ 

ต้องเป็นทุกข์ เดือดร้อน เพราะถูก 

ความอยากของตนเองแผดเผาบ้าง  

ต้องหวิกระหายอยูเ่สมอบ้าง ต้องอาศยั

สิ่งท่ีผู้อื่นให้เป็นอยู่บ้าง (ท.ธ. ๑๗) ดู 

เปรต ด้วย
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ยกย่องท่านให้เป็นเอตทัคคะในทางเป็น

พระธรรมกถึก (พ.พ. ๑๑๐-๑๑๑)

ที่สุดในพระพุทธศาสนาแล้วได้บวช

กลุบตุรในท่ีน้ันอีกประมาณ ๕๐๐ คน

 ในอรรถกถาท่ีแสดงประวัติท่านได้

เล่าว่า ท่านได้แสดง กถาวัตถุ คือ

ถ้อยค�าที่ควรพูด ๑๐ อย่าง ที่ปรากฏ

ขึ้นแก่ท่านเอง สั่งสอนศิษย์ คือ

 ๑. อัปปิจฉกถา ถ้อยค�าท่ีชักน�าให้

มีความปรารถนาน้อย

 ๒. สันตุฏฐิกถา ถ้อยค�าที่ชักน�าให้

มีความสันโดษ

 ๓. ปวิเวกกถา ถ้อยค�าที่ชักน�าให้

หลีกออกหาความสงบสงัด

 ๔. อสงัสคัคกถา ถ้อยค�าท่ีชกัน�าให้

ไม่ระคนด้วยหมู่คณะ

 ๕. วิริยารัมภกถา ถ้อยค�าที่ชักน�า

ให้ปรารภความเพียร

 ๖. สลีกถา ถ้อยค�าทีช่กัน�าให้ตัง้อยู่

ในศีล

 ๗. สมาธิกถา ถ้อยค�าที่ชักน�าให้

ปฏิบัติในสมาธิ

 ๘. ปัญญากถา ถ้อยค�าที่ชักน�าให้

อบรมปัญญา

 ๙. วิมุตติกถา ถ้อยค�าที่ชักน�าให้

ปฏิบัติเพื่อผลคือความหลุดพ้น

 ๑๐. วิมุตติญาณทัสสนกถา ถ้อย 

ค�าที่แสดงความรู้ความเห็นในวิมุตติ

 ในภายหลังท่านได้ไปเฝ้าพระพทุธเจ้า 

และได้สนทนาเรื่องวิสุทธิ ๗ กับท่าน

พระสารบีตุรเถระ พระพทุธเจ้าได้ทรง

ปุถุจิต เบื้องต้น จิตท่ียังปกคลุมอยู ่ด้วย 

อารมณ์และกเิลสเป็นอนัมาก ย่อมเป็น

จิตที่หนาแน่น หนาแน่นด้วยอารมณ์

และกเิลส ดงัจะเรียกว่า ปถุจิุต บุคคล

ผู้มีปุถุจิต คือจิตที่หนาแน่น ย่อมเป็น

ปุถุชนที่ยังหนาแน่น เมื่อเป็นดั่งนีี้ จิต

จงึยงัไม่ซาบซึง้ในธรรม และธรรมกย็งั

ไม่ซาบซึ้งเข้าถึงจิต แต่การท่ีได้ส่งจิต

ให้ด�าเนนิไปในกระแสธรรมแม้ด้วยการ

ตัง้ใจฟังธรรมทีแ่สดงย่อมเป็นการขดัสี

จติให้เบาบางเข้าโดยล�าดบั เพราะธรรม

แม้เป็นธรรมบรรยาย ก็เป็นเครื่อง 

ช�าระล้างจติใจได้เหมอืนกนั ความตัง้ใจ

ฟังให้กระแสของธรรมไหลเข้ามาสู่จิต 

จงึเป็นวธิหีน่ึง ซึง่ท�าให้จติใจก้าวลงลกึ

ลงสู่สัจจะคือความจริง

 อันสัจจะคือความจริงนี้ ย่อมเป็น 

สิ่งที่ปรากฏอยู่เสมอ

 ๑. ทุกขสัจจะ สัจจะ คือทุกข์ก ็

ปรากฏอยู่เสมอ

 ๒. สมุทัยสัจจะ สัจจะ คือสมุทัย 

เหตุให้เกิดทุกข์ก็ปรากฏอยู่เสมอ

 ๓. นิโรธสัจจะ และแม้นิโรธสัจจะ 

สจัจะคอืนโิรธ ความดบัทกุข์ เมือ่ปฏบิตัิ

ในทางให้ถงึความดบัทกุข์ นโิรธกย่็อม

ปรากฏน้อยหรือมากตามควรแก่การ

ปฏิบัติ

ปุถุจิต
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พระพุทธเจ้าแจ่มชัดขึ้น สัจจะทั้ง ๔  

มทีกุขสจัจะเป็นต้นปรากฏถนดัขึน้ แต่

ยังไม่ถึงขัน้มรรค ซึง่เป็นเหตลุะสังโยชน์

ได้ ความเป็นปุถุชนสามัญก็หายไป 

เลื่อนมาเป็นกัลยาณปุถุชนคือปุถุชน 

ผู ้ที่เป็นคนดีคนงาม มีความม่ันคง 

ในธรรมตามค�าส่ังสอนของสมเด็จ 

พระบรมศาสดา จิตใจของกลัยาณปุถุชน

ย่อมแจ่มแจ้งชัดขึ้นในสัจจะทั้ง ๔  

เพราะฉะนั้น สัจจะทั้ง ๔ นี้ตามที่

สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงสั่งสอน

ไว้ จงึเป็นข้อทีผู่ป้ฏบิตัพิระพทุธศาสนา

ทุกคนจะพึงตั้งใจฟัง ตั้งใจพิจารณาให้

ตระหนกัชดั (น.จ. ๗๑-๗๒) ด ูเครือ่งราง

ของขลัง, จติตภาวนา, โพธปัิกขิยธรรม, 

วิสุทธิ ๗ ด้วย

 ๔. มัคคสัจจะ และแม้มัคคสัจจะ 

สภาพที่แท้จริงคือ มรรค เม่ือปฏิบัติ

มรรคกย่็อมปรากฏแก่ผูป้ฏิบติัอยู่เสมอ

เช่นเดียวกัน

 เพราะฉะน้ัน สจัจะจงึเป็นสิง่ทีป่รากฏ

ตัวอยู่ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ซ่อนเร้น แต่ว่า

จิตใจนี้เองเมื่อยังเป็นปุถุจิต จิตที่หนา

แน่นอยู่ด้วยอารมณ์ คือ กิเลส ย่อม

มองไม่เห็น เหมือนอย่างตาบอดมืด

มองไม่เห็น (น.จ.๗๐-๗๑)

ปุถุชน ๓ ประเภท ๑. อันธพาลปุถุชน 

บุคคลท่ีเป ็นผู ้ ท่ี มีตาบอดมืดสนิท  

มองไม่เห็นสัจจะเอาเลย เรียกว่าเป็น

อันธพาลปุถุชน ปุถุชนผู้เป็นอันธพาล 

คอืเป็นผูเ้ขลาไม่รูเ้หมือนอย่างคนตาบอด

 ๒. ปถุชุนสามญั บคุคลเมือ่มคีวาม

รู้ขึ้นลาง ๆ เช่น เมื่อได้สดับฟังธรรม

ค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา

ที่ชี้ให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์

ให้รูจั้กความดับทุกข์ ให้รูจ้กัทางปฏิบัติ

ให้ถงึความดับทกุข์ ก็เกิดความรูค้วาม

เหน็ขึน้ลาง ๆ แม้จะไม่แจ่มชดันกัตาม

ค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

สามารถทีจ่ะละความชัว่กระท�าความดี

ได้ตามสมควร ความเป็นอันธพาลก็

ย่อมหายไป มาเป็นปุถุชนสามัญ

 ๓. กัลยาณปุถุชน บุคคลเม่ือได้

ปฏิบัติชอบยิ่งขึ้น มีดวงตาใจที่แจ่มใส

ข้ึน มองเห็นสัจจะตามค�าสั่งสอนของ

ปุพพเปตพลี ดู ทาน, ทักษิณานุปทาน

ปุพพันตะ ดู อวิชชา

ปุพเพกตปุญญตา ดู ประโยชน์ภายหน้า

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ดู ทศพลญาณ,  

  พุทธชัยมงคลคาถา, วิชชา ๓

ปุรัตถิมทิศ ดู สิงคาลกะ

ปุราณมิฬหนรก ดู นรก

ปุรินททะ ดู ดาวดึงส์

ปุริสทัมมสารถิ ดู บุคคล ๔

ปุริสเมธะ ดู สังคหวัตถุ ๕

เปต ดู ทักษิณานุปทาน, เปรต

เปตชน ดู เปรต

เปตญาติ ดู เปรต

ปุถุชน ๓



ป

869

เปตวิสยะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

เปรต ค�าทีค่นไทยส่วนมากได้รู้จกักันค�าหน่ึง 

ก็น่าจะใช้ในความหมายเป็นกลาง ๆ 

ท่ัว ๆ ไปอย่างนัน้ และมักจะใช้ในเรือ่ง

การท�าบุญอุทิศให้ผู ้ตายไปแล้ว คือ 

กล่าวถึงผู้ตายไปแล้วว่า เปต 

 ในพระสตูรหนึง่ ได้กล่าวไว้โดยความ

ว่า เปตชน คอืคนทีต่ายไปแล้ว ไม่อาจ

จะรับส่วนกุศลได้ทุกคน เฉพาะผู้ที่ไป

เกดิเป็น ปรทตัตปูชวี ี(ผูม้ปีกตอิาศยั

ส่วนบุญที่คนอ่ืนให้เป็นอยู่) เท่านั้น 

จึงอาจได้รับ ในเมื่อได้ทราบและได้

อนุโมทนากุศลท่ีญาติในปัจจุบันได้ท�า

และอทุศิให้ ในพระสตูรนัน้ได้กล่าวว่า 

ไม่เป็นฐานะทีจ่ะว่างจากญาตร่ิวมสาย

โลหิตซึ่งได้ไปเกิดเป็นปรทัตตูปชีวี  

เพราะใช้ในถ้อยค�าด่ังกล่าวบ่อย ๆ  

เมื่อได้ยินค�าว่า เปรต ก็ท�าให้นึกถึงผี

จ�าพวกนั้นทันที 

 ซ�้ายังมีเรื่องกล่าวถึง เปตญาติ คือ

ญาติผูต้ายไปแล้วของพระเจ้าพมิพสิาร 

ซึง่ไปเกดิเป็นผจี�าพวกนี ้มาขอรบัส่วน

พระราชกุศลของพระเจ้าพิมพิสาร ก็

ยิง่ท�าให้ความเข้าใจเอียงไปถึงผจี�าพวก

นั้น และแม้เป็นผีคนอื่น ไม่ใช่ผีญาติ

ของตน เมื่ออยู่ในลักษณะเดียวกัน  

ก็เลยเรียกว่าเปรตด้วยกันทั้งหมด 

 เปรต คอืคนท่ีตายไปแล้ว (ยงัไม่ได้

กล่าวว่าตายไปเป็นอะไร) กเ็ลยเปลีย่น

ความหมายว่าตายไปเป็นเปรต กลาย

เป็นภูมิชั้นอีกชนิดหนึ่งของอบายหรือ

คอื เปรต และเป็นทีเ่ข้าใจกนัว่าหมาย

ถึงผชีนิดหนึง่ ซึง่มักจะมีรปูร่างสงูอย่าง

ต้นตาล จงึมักใช้ล้อหรอืกระทบคนท่ีมี

รปูร่างสงู ตามท่ีเล่าอ้างกนั เปรตปรากฏ

กายแก่บางคนในบางโอกาส แต่ใคร

เป็นผู้เคยเหน็กย็ากท่ีจะอ้าง เพราะไม่

ได้ลองประกาศหาตวั ทัง้ถ้าจะมใีครมา

เล่ายืนยันว่าเคยเห็นก็อาจจะไม่เชื่อ 

เพราะไม่มีพยานหลักฐานยืนยัน แต่

เร่ืองเปรตนี้ก็คงเป็นเรื่องท่ีเล่าอ้างกัน

ในหมูค่นไทยเราในลักษณะบางอย่างท่ี

คล้ายคลึงกันมาช้านาน จนเมื่อกล่าว

ว่าเปรตก็เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าเป็นผี

ชนิดไหน

 เปรต เป็นภาษาสันสกฤต ภาษา

บาลว่ีา เปต แปลว่า ผูล้ะไปแล้ว หมาย

ถึงคนที่ตายไปแล้วทั่ว ๆ ไป อีกอย่าง

หนึ่งแปลว่า บิดร คือญาติร่วมโลหิต

ผู้ใหญ่ผู ้สืบสายตรงลงมา แต่มุ่งถึง 

ญาติดั่งกล่าวผู้ละไปแล้ว ที่เรียกว่า 

บุรพบิดร การท�าบุญอุทิศให้บุรพบิดร 

เรียกว่า บุพพเปตพลี ค�าว่าเปรต มี

ค�าแปลและความหมายดั่งกล่าวนี้ จึง

ไม่ตรงกบัเปรตตามทีเ่ข้าใจกนั เพราะ

หมายถงึคนทีต่ายไปแล้วทัว่ ๆ ไป และ

บุรพบิดรคือญาติร่วมสายโลหิตชั้น 

ผูใ้หญ่ทีต่ายไปก่อนแล้ว ค�านีใ้นชัน้เดมิ

เปรต
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ทุคติ เรียกว่า ปิตติวิสยะ แปลกัน 

ว่า วิสัยคือแดนหรือถิ่นฐานของเปรต 

แต่ค�าว่า ปิตต ิน่าจะแปลว่า ของบดิา 

(ปิตฤ ในภาษาสันสกฤต มีค�าเทียบ

ในภาษาบาลี คือ เปติก แปลว่า ของ

บดิา) ค�านีก้ม็คีวามหมายเปลีย่นแปลง

ไปจากในวงศ์ญาติจนหมายถึงเปรต 

ทั่ว ๆ ไป

 ในเรือ่งพระเจ้าพมิพสิารแห่งมคธรฐั  

ทรงบ�าเพญ็กศุลอทุศิแก่เปรตทีเ่คยเป็น

ญาตแิต่ก่อนนัน้ พระอาจารย์ได้แสดง  

รูปลักษณะของเปรต ที่มายืนรับส่วน

บญุทีภ่ายนอกฝาต�าหนกัเป็นต้น เปรต

เหล่าน้ันเสวยผลของความริษยาและ

ความตระหน่ี บางพวกมีหนวด ผมยาว 

มีหน้าด�า บางพวกมีเส้นเอ็นหย่อน มี

อวยัวะใหญ่น้อยห้อยย้อย ผอมโซหยาบ

และด�า บางพวกยืนด�าเกรียมเหมือน

ต้นตาลทีถู่กไฟป่าไหม้ บางพวกกระหาย

จนเป็นเปลวไฟในท้องแลบออกจากปาก 

บางพวกมีหลอดคอเล็กขนาดปลายรู

เข็ม แต่มท้ีองใหญ่อย่างภเูขา แม้จะได้

ข้าวน�า้ก็บริโภคไม่ได้ตามต้องการ ต้อง

รบัแต่รสของความหวิกระหาย บางพวก

ตะกรุมตะกรามดืม่เลอืดหนองและไขข้อ

เป็นต้นที่ไหลออกจากปากแผลฝีและ

ต่อมทีแ่ตกของกนัและกนัหรอืของสตัว์

เหล่าอื่น ทั้งหมดล้วนมีรูปร่างพิกลน่า

เกลียดน่ากลัว

 ในทีอ่ืน่ได้กล่าวถงึเปรตมรีปูร่างวปิรติ

ต่าง ๆ ได้รับทุกข์ทรมานในอาการ 

ต่าง ๆ กัน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรง

ประมวลชนดิเปรตไว้ ๔ ชนดิ ในหนงัสอื 

ธรรมวิจารณ์ คือ

 ๑. รูปร่างไม่สมประกอบ ซูบผอม 

อดโซ ดั่งกล่าวแล้ว

 ๒. ร่างกายพกิาร เช่น ร่างกายเป็น 

อย่างของมนุษย์ แต่ศีรษะเป็นอย่าง 

ของสัตว์ดิรัจฉาน เช่น เป็นกาบ้าง  

เป็นสุกรบ้าง เป็นงูบ้าง

 ๓. รูปร่างพิกล เสวยกัมมกรณ์อยู่

ตามล�าพัง ด้วยอ�านาจบาปกรรม

 ๔. รูปร่างอย่างมนุษย์ปกติ แม้เป็น 

ผู้สวยก็มี มีวิมานอยู่ แต่ในราตรีต้อง

ออกวิมานไปเสวยกัมมกรณ์กว่าจะรุ่ง  

เรียกว่า เวมานิกเปรต

 เรือ่งเปรตเหล่านีม้กัเล่านยิายถงึคน

ท�าบาปตายไปตกนรกแล้วพ้นจากนั้น

มาเกิดเป็นเปรตก็มี

 ใน ลทัธลิามะของทเิบต ตามหนงัสอื

เล่มหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องเปรตว่า เป็น

ผีจ�าพวกอดอยากหิวกระหาย เพราะ

เมื่อมีชีวิตอยู ่ในโลกเป็นคนตระหนี่  

โลภจดั ไม่มีการสละบรจิาค มีแต่มักได้ 

จงึมาเกดิเป็นเปรตมปีากไม่โตกว่ารเูขม็ 

หลอดคอไม่กว้างกว่าเส้นผม แม้จะพบ

อาหารและเคร่ืองดื่มมากมายก็ไม่อาจ

เปรต
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บริโภคให้เพยีงพอแก่ความต้องการของ

ร่างกายที่ใหญ่โต และอาหารอะไร ๆ 

ที่บริโภคเข้าไปก็กลายเป็นของร้อน 

แผดเผาอยูใ่นกระเพาะ เปลีย่นไปเป็น

มีด เลื่อย และอาวุธอ่ืน ๆ ท่ิมแทง

ล�าไส้หล่นลงไปยังภาคพื้นท�าให้เป็น

บาดแผลเจ็บปวดพากันร้องคร�่าครวญ 

หาน�้า หรือขอน�้าอยู่เนืองนิตย์ ความ

กระหายน�้ามีมาก ดั่งที่เขียนเป็นภาพ

มเีปลวเพลงิแลบออกมาจากปาก และ

เมือ่พยายามท่ีจะจบัต้องน�า้ท่ีได้กก็ลาย

เป็นไฟขึ้น และกล่าวว่า เปรตทั้งหมด

มี ๓๖ ชนิด แบ่งเป็นหมู่ ๆ คือ 

เป็นเปรตต่างศาสนาที่น่าสยะแสยง 

เป็นเปรตพุทธศาสนิกท่ีน่าสยะแสยง 

เป็นเปรตทีก่นิ ดืม่ น่าสยะแสยง เพราะ

สิง่ทีกิ่นดืม่เข้าไปกลายเป็นอาวธุต่าง ๆ  

เป็นเปรตท่ีไม่ถกูจ�ากดัท่ีอยู ่เท่ียวไปได้

ในโลกมนุษย์ (อีกหมู่หน่ึงน่าจะเป็น

เปรตที่ถูกจ�ากัดท่ีอยู่ จึงรวมเป็น ๕ 

หมูด่ัง่กล่าวในหนงัสอืนัน้) เปรตเหล่าน้ี

ม ี๓๖ ชนดิ (ตามลทัธลิามะในหนงัสอื

นั้น) คือ

 ๑. มีร่างกายแบน คือ แบนอย่าง

ใบไม้ นอนหงายได้อย่างเดียว (มีค�า

เรียกการนอนอย่างนี้ว่าเปรตไสยา)

 ๒. มีปากเล็กเท่าเข็ม มีล�าคอเล็ก 

แต่ท้องโต เพราะเม่ือมีชีวิตอยู่อยาก

แต่จะกินอย่างเดียว

 ๓. กินสิ่งที่อาเจียนออกมาของผู้อื่น

 ๔. กนิอุจจาระ ปัสสาวะ เปรตจ�าพวก

นีเ้ห็นวัจจกฏุ ิ(ส้วม) เป็นทีป่รงุอาหาร

ที่ดีที่สุด (ผีกระสือกระมัง)

 ๕. กนิหมอก เพราะเห็นหมอกปรากฏ

ดุจอาหาร

 ๖. เลี้ยงตัวด้วยน�้าที่เขาให้

 ๗. มองเหน็ยาก เพราะมรีปูละเอยีด

 ๘. เลีย้งตวัด้วยเขละทีผู่อ่ื้นถ่มทิง้ไว้  

(ผีกระโถนกระมัง)

 ๙. กนิผมขน เพราะเหน็อยูแ่ต่เฉพาะ

ผมขนเท่านั้น

 ๑๐. ดูดเลือดของผู้อื่น

 ๑๑. เลี้ยงตัวด้วยความคิดอันเป็น

บาปอนัชัว่ร้ายของผูอ้ืน่ เพราะเป็นความ

คิดที่อยู่ในระดับเดียวกันกับของตน

 ๑๒. กินเนื้อของตัวเอง

 ๑๓. เลี้ยงตัวด้วยควันธูปที่เขาบูชา

 ๑๔. ท�าความไข้เจบ็ คอืเป็นเหตใุห้

เกิดความไข้เจ็บ

 ๑๕. สอดส่ายเพือ่จะรูเ้หน็ความลบั

ทีเ่ขาปกปิด เช่นเดยีวกบัพวกจารบรุษุ  

(ผีนักสืบกระมัง)

 ๑๖. หลบซ่อนอยู่ตามแผ่นดิน ไม่

กล้าแสดงตัวในที่ประชุมชน

 ๑๗. เป็นวญิญาณหรอืผเีทีย่วท�าเสยีง

รบกวนในทีต่่าง ๆ (แสดงเสียงหลอก)

 ๑๘. มีเปลวไฟออกมาจากข้างใน 

ไหม้ของกินของดื่มเสียหมดในเวลาที่

เปิบเข้าปาก

เปรต
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 ๑๙. ลักพาเด็กเพื่อกินเป็นอาหาร

 ๒๐. อาศัยอยู่ในทะเล

 ๒๑. .......................

 ๒๒. ถือตะบองของยมราช คือ

องครักษ์ หรือผู้รับใช้ของยมราช

 ๒๓. อดอยากทนทุกข์ทรมาน

 ๒๔. กินเด็ก

 ๒๕. กนิอวยัวะภายในของสตัว์และ

คนอื่น เช่น ตับ ไต ไส้พุง (ผีปอบ

กระมัง)

 ๒๖. รกัขสะ หรอืรากษส มร่ีางกาย

แขง็แรง น่ากลัว อยูต่ามป่าช้า มีซากศพ

เป็นอาหาร

 ๒๗. กินควัน

 ๒๘. อาศัยอยูใ่นทีลุ่ม่ต�า่หรือท่ีน�า้ขงั 

ที่ชื้นแฉะ ซึ่งไม่มีใครอาศัยอยู่

 ๒๙. กินลม

 ๓๐. เลี้ยงตัวด้วยเถ้าถ่านที่ได้ในที่

ต่าง ๆ

 ๓๑. กินสิ่งเป็นพิษ

 ๓๒. อาศัยอยู่ในทะเลทราย

 ๓๓. เลีย้งตวัอยูด้่วยเปลวไฟแลบท่ี

มีในที่ต่าง ๆ

 ๓๔. อาศัยอยู่บนต้นไม้

 ๓๕. อาศัยอยู่ตามข้างถนน

 ๓๖. ฆ่าผูอ้ืน่เพือ่เข้าสงิอยูใ่นร่างกาย

เขาแทน

 เปรต ๓๖ ชนิดตามที่แบ่งไว้นี้ ดู

คล้ายเทีย่วเกบ็อมนษุย์หรอืผทีีก่ล่าวถงึ

ในที่ต่าง ๆ มารวมไว้เท่านั้น ไม่ใช่จัด

ตามหลกัเกณฑ์ทีจ่ะท�าให้ได้ความเข้าใจ

และมองเห็นว่าประมวลมาไว้ทั้งหมด 

แต่กห็ลายจ�าพวกทีต่รงกบัคตใินคมัภร์ี

ทางฝ่ายใต้ (หนียาน) เช่น ชนดิที ่๒๒ 

ว่า ผู้ถือตะบองของยมราชเป็นเปรต

ชนดิหนึง่ในอรรถกถาพาลปัณฑิตสตูร 

พระอาจารย์กล่าวว่าองค์ยมราชซึง่เป็น

เจ้าแห่งนรกเป็นเปรตชนิดหนึ่ง เรียก

ว่า เวมานิกเปรต (แปลว่า เปรตมี

วิมานอยู่) ฉะนั้น พวกยมบุรุษคือคน

ของยมราช กน่็าจะเป็นเปรตชนดิหนึง่

เช่นเดียวกัน

 ส่วน รากษส หรอื รกัขสะ นกัเรยีน

บาลีในเมืองไทยแปลกันว่า ผีเสื้อน�้า 

พระอาจารย์ทางฝ่ายเราอธบิายว่า หน้า

ขาว ท้องเขียว มือเท้าแดง เขี้ยวใหญ่ 

เท้าเก รูปพิกลน่ากลัว อาศัยอยู่ในน�้า 

(ไม่ใช่ในป่าช้า) ไม่ได้กล่าวว่าเป็นเปรต

ชนดิหนึง่ ส่วนทางมหายานเกบ็มารวม

เป็นเปรตชนิดหนึ่งด้วย

 ใน ไตรภูมิพระร่วง ตอนเปรตภูมิ 

กล่าวถงึพวกเปรตมากมายหลายจ�าพวก 

มีถิ่นฐานอยู่รอบเมืองราชคฤห์ กลาง

สมทุร เหนอืเขา กลางเขา ทีม่ปีราสาท

อยู่ก็มี ที่มีพาหนะยวดยานเที่ยวไปใน

อากาศก็มี เม่ือเดือนแรมเป็นเปรต 

เดอืนขึน้เป็นเทพยดา หรอืกลบักันกม็ี 

แฝงต้นไม้ใหญ่อยู่ หรืออยู่บนที่ราบ 
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กม็ ีเป็นพวกผเีสือ้ ผใีนต้นไม้กมี็ เป็น

พวกผีปีศาจซ่อนตนอยู่ในแผ่นดินก็มี 

มอีายยุนืต่าง ๆ กนั ๑๐๐ ปี ๑,๐๐๐ 

ปี ตลอดถึงกัปกัลป์พุทธันดร ต้องทน

อดอยากทุกข์ยากต่าง ๆ

 ลางจ�าพวกอายยุนืเท่าไรกไ็ม่ได้ข้าว

สักเมล็ดน�้าสักหยาดเข้าปากเข้าคอ

 ลางจ�าพวกตวัใหญ่ปากเลก็เท่ารเูขม็

 ลางจ�าพวกผอมนักหนา จะหาเลอืด

สักหยดก็ไม่ได้ หนังติดกระดูก ตา 

กลวงลกึ ผมยุง่รุ่ยร่าย ไม่มผ้ีาปกกาย 

เหม็นสาบ ร้องเพราะอยากอาหาร

นักหนา นอนสิ้นแรง ได้ยินเหมือน

เสียงร้องเรียกให้มากินข้าวกินน�้า ลุก

ล้มล้มลุกไปมา แต่ก็ไม่มีข้าวน�้าจะได้

แต่ที่ไหน

 เปรตเหล่านีเ้มือ่เป็นคนมกัรษิยาคน

มดีแูคลนคนยาก ท�ากลเอาสนิท่านมา

เป็นสนิตน ตระหนีไ่ม่ให้ทาน เหน็เขา

จะให้ก็ห้าม ฉ้อทรัพย์สินสงฆ์

 ลางจ�าพวกมีตัวงามดังมหาพรหม 

งามดั่งทอง มีปากดั่งหมู อดอยาก

นักหนา เพราะเม่ือก่อนได้บวชเป็นช ี

มีศีลบริสุทธิ์จึงงามดั่งทอง มีปากดั่ง

ปากหมูเพราะประมาทครูบาอาจารย์

เจ้ากูสงฆ์ผู้มีศีล

 จ�าพวกหนึ่ง ตัวงามดั่งทอง ปาก

เหมน็นักหนา หนอนเตม็ปาก บ่อนกนิ

ปากเจาะกนิหน้าตา เพราะได้รกัษาศลี

เมื่อก่อนจึงมีตัวงาม ปากเหม็นหนอน

บ่อนกินปากเพราะได้ติเตียนยุยงสงฆ์

ให้ผิดกัน

 จ�าพวกหนึ่ง เป็นหญิง (หรือชาย) 

มตีนเหมน็นกัหนา แมลงวันตอมอยูท่ัว่

เจาะกินตน ผอมนักหนา หาเนื้อมิได้

เลย เอน็หนงัพอกกระดกูอยู ่อดอยาก

นักหนา กินเนื้อลูกตนเอง เพราะเมื่อ

เป็นคนอยู่หลอกให้ยาแท้งแก่หญิงมี

ครรภ์ และสบถว่า ถ้าให้ยาลกูตกกใ็ห้

เป็นเปรตเหมือนอย่างนั้น

 จ�าพวกหนึ่ง เป็นหญิง (หรือชาย) 

อดอยากนกัหนา เห็นข้าวน�า้หยิบมาก็

เป็นก้อนอาจมเป็นเลือดเป็นหนอง เห็น

ผ้าเอามาห่มกก็ลายเป็นแผ่นเหลก็แดง

ไหม้ทัง้ตวั เพราะเมือ่อยูเ่ป็นคนขึง้เคยีด

ด่าทอสาม ี(หรอืภรรยา) ผูบ้ริจาคทาน 

ให้ไปกนิข้าวน�า้ทีก่ลายเป็นอาจมเลอืด

หนองให้ใช้ผ้าผ่อนท่ีกลายเป็นเหล็กแดง

 จ�าพวกหน่ึง ตนใหญ่สงูเพยีงล�าตาล 

ผมหยาบตัวเหม็น อดอยากไม่มีข้าว

สักเมล็ดน�้าสักหยาดเข้าท้อง เพราะ

เมื่อก�าเนิดก่อนตระหนี่นัก ไม่มักท�า 

บุญทาน ทั้งห้ามปรามผู้อื่นมิให้ท�า

 จ�าพวกหนึง่ สองมือกอบเอาข้าวลบี

ลุกเป็นไฟมาใส่บนหัวตวัเอง เพราะเม่ือ

ก�าเนิดก่อนเอาข้าวลีบปนข้าวดีไปลวง

ขาย

เปรต
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 จ�าพวกหนึง่ เอาค้อนเหลก็แดงตหีวั

ตนเอง เพราะเมือ่ก�าเนดิก่อนได้ตศีรีษะ 

พ่อแม่ด้วยมือไม้หรือด้วยเชือก

 จ�าพวกหนึ่ง อดอยาก ครั้นกินข้าว

น�า้ทีเ่หน็ว่ามีรสอร่อย กก็ลายเป็นอาจม

เน่าเป็นหนอนเหม็น เพราะเหตุที่เมื่อ

ก�าเนิดก่อนได้สบถให้เป็นดั่งนั้น เพื่อ

พรางว่าไม่มีข้าวน�้าที่จะบริจาค

 จ�าพวกหนึง่ เป็นหญงิมเีลบ็มอืใหญ่

ยาวและคมดั่งมีดคมกริบ ขูดเนื้อหนัง

ของตัวเองกิน เพราะลักเนื้อของผู้อื่น

แล้วปฏเิสธ ด้วยสบถให้ไปเป็นอย่างนัน้

 จ�าพวกหน่ึง กลางวนัถกูยิงแทงตด่ีา 

มีสุนัขใหญ่ไล่ขบกัดกินเนื้อ กลางคืน

เป็นเทพยดาเสวยทิพยสมบัติเพราะ 

เมือ่ก�าเนดิก่อน กลางวันเข้าป่าล่าเนือ้ 

กลางคืนจ�าศีล

 จ�าพวกหนึ่ง มีวิมานดั่งเทพยดา  

แต่อดอยากนกัหนา เอามอืคมกรบิขดู

เน้ือหนังของตนออกมากนิ เพราะเมือ่

ก�าเนิดก่อนเป็นนายเมืองบังคับความ

ราษฎร มักกินสินจ้าง ท่ีชอบว่าผิด  

ทีผ่ดิว่าชอบ จงึสนองให้ขดูเนือ้หนงัของ

ตนกิน แต่เพราะได้จ�าศีลจงึมีวมิานอยู่

 จ�าพวกหนึง่ กนิเสลดอาเจยีนน�า้ลาย

เหงือ่ไคล น�า้เน่าน�า้หนองและของเหมน็

อืน่ ๆ เพราะเม่ือก�าเนดิก่อนให้ของเดน 

ของเสียแก่พระสงฆ์ผู้มีศีล

 จ�าพวกหนึ่ง กินน�้าหนองและซาก

สุนัขเน่า เพราะเหตุที่เมื่อชาติก่อนน�า

เนือ้ต้องห้ามมาอ�าพรางให้พระสงฆ์ฉนั

 จ�าพวกหนึ่ง เปลวไฟพุ่งออกแต่อก 

ลิ้นปากลามไหม้ทั้งตัว เพราะเมื่อชาติ

ก่อนได้ด่าสบประมาท กล่าวมุสาวาท

ต่อพระสงฆ์และผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีศีล

 จ�าพวกหนึ่ง อยากน�้าดั่งใจจะขาด 

เห็นน�้าใสเอามือกอบมากินน�้าก็กลาย

เป็นไฟไหม้ทั้งตัว เพราะเมื่อชาติก่อน

ข่มเหงคนเขญ็ใจ ไม่มกีรณุาปราน ีเหน็

ของท่านก็ใคร่จะได้ เห็นสินท่านก็ใคร่

จะเบียดบังเอา ใส่ความผิดท่าน

 จ�าพวกหนึง่ มีตวัเป่ือยเน่า ผอมหลัง

ขด มือเน่า เท้าเปื่อย เอาไฟมาคลอก

ตัวเอง กล้ิงอยู่ดั่งขอนไม้ เพราะเม่ือ

ชาติก่อนคลอก เผาป่า (ท�าลายไม้ 

ท�าลายสัตว์ป่า)

 จ�าพวกหนึ่ง มีตนใหญ่เท่าภูเขา มี

เส้นขนรียาวเสียบแหลม เล็บตีนเล็บ

มือใหญ่คมกริบดั่งมีดหอกดาบ เล็บ

และขนกระทบกนัดัง่ลัน่ ลกุเป็นไฟไหม้

ทั้งตัว บาดตัวดั่งขวานฟ้าผ่า เพราะ

เมื่อชาติก่อนเป็นนายเมือง แต่งความ

มิชอบธรรม เห็นแก่สินจ้าง ไม่เป็น 

กลาง ที่ชอบว่าผิด ที่ผิดว่าชอบ

 เปรตจ�าพวกต่าง ๆ ในไตรภมิูพระร่วง 

ดรูายชือ่คมัภร์ีทีค้่นมาเรยีบเรยีงกเ็หน็

ได้ว่าเก็บจากคัมภีร์สายเถรวาท หรือ
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พระพุทธศาสนานิกายสายใต้ แสดง

ลักษณะทรมานต่าง ๆ และแสดง 

กรรมที่กระท�าในชาติก่อนด้วย แต่ 

ของบางจ�าพวกดูก็ไม่ค่อยเหมาะสม 

พระอาจารย์น่าจะเก็บเปรตมาจากที่

ต่าง ๆ และแสดงกรรมก�ากับไว้ แต่ก็

มีลักษณะเป็นเปรตมากกว่าเปรตทาง

สายทิเบต เพราะทางนิกายสายใต้นี ้

มีลักษณะตรงกันอยู่อย่างหนึ่งว่า ทน

ทุกข์ทรมานด้วยตนเอง ตนเองเป็น 

ผูห้วิกระหาย ถกูไฟไหม้ ถกูสตัว์บ่อน

กัดกินเป็นต้น มิได้เที่ยวไปท�าร้ายใคร 

ส่วนเปรตทางนกิายสายเหนอืมลีกัษณะ

เป็น ปีศาจ หรอืผท่ีีเท่ียวไปท�าร้ายคน

หรือสัตว์ดิรัจฉานอ่ืน ๆ ด้วย แต่ทั้ง 

๒ สายก็มีลักษณะตรงกันอยู่ข้อหนึ่ง

ว่าเปรตต่างจากสตัว์นรก นรกนัน้เป็น

สถานทรมานที่มีอยู่ส่วนหนึ่ง เทียบ

อย่างคุกตะราง สัตว์นรกรวมอยู่ใน 

คุกนรกนั้น ส่วนเปรตอยู่ในที่ต่าง ๆ 

บนโลกเป็นที่จ�ากัดบ้าง ไม่จ�ากัดบ้าง 

เป็นพวกมร่ีางกายพกิลพิการ อดอยาก

ยากแค้น ทนทุกข์ทรมานในลักษณะ

ต่าง ๆ เทยีบด้วยคนอดอยากยากแค้น

ไม่สมประกอบ พกิลพกิาร มทีีอ่ยูเ่ป็น

หลักเป็นแหล่งในที่ต่าง ๆ หรือเที่ยว

เร่ร่อนไปไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

 เร่ือง ผีบรุพบิดร และวธิที�าทกัษณิา

คือท�าบุญอุทิศให้ ได้มีแสดงไว้แล้วใน

ลทัธพิราหมณ์ก่อนแต่พระพทุธศาสนา

ได้มาบังเกิดขึ้น ดั่งที่ได้กล่าวมาแล้ว  

คิดดูถึงจิตใจของคนที่เป็นญาติกันเมื่อ

เชือ่ว่าญาตทิีต่ายไปแล้วของตนไปเกิด

ตกทกุข์ได้ยาก กย่็อมจะมคีวามสงสาร

และคดิช่วยด้วยประกอบพธิตีามทีเ่ชือ่

ถอื ศราทธพรต (วตัรวิธตีามทีเ่ชือ่) ขึน้ 

 เมื่อพระพุทธศาสนาได้บังเกิดขึ้น 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงบุพพเปตพลีใน

พระพุทธศาสนา แต่ในชั้นหลังได้แยก

ออกเป็น ๒ สาย คือมหายานและ

เถรวาท 

 ฝ่ายเถรวาทได้นบัถอืพระพทุธวจนะ 

ทีพ่ระเถระทัง้หลายมีพระมหากสัสปะ

เป็นประธาน ได้ท�าสังคายนาไว้ (ครั้ง

หนึ่ง) และได้รักษาสืบต่อมาจนถึงได้

จารึกเป็นตัวอักษรในลังกา การแสดง

พระพุทธศาสนาของสายนี้ ตลอดจน

การอ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้น

ตรสัอย่างนี ้กอ้็างจากพระไตรปิฎกซึง่

ได้จดจารึกตั้งแต่ครั้งนั้น และคัดลอก

สืบกันมา 

 ส่วนฝ่ายมหายานได้มแีสดงผดิแผก

ออกไป ดัง่เช่นเปรตประเภทต่าง ๆ ที่

อ้างมาแล้ว แม้วิธีช่วยก็เช่นเดียวกัน 

ดัง่ในหนงัสือเล่มหนึง่ ได้กล่าวถึงเรือ่ง 

พระโมคคัลลานะ ไปช่วยมารดา มี

ความว่า

 สมัยหนึง่ พระพทุธเจ้าประทบัอยู ่ณ 

พระเชตวัน ใกล้กรุงสาวัตถี ครั้งนั้น 

เปรต
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พระโมคคลัลานะ ซึง่เป็นพระอคัรสาวก

เบื้องขวา (ได้ทราบว่าทางจีนถือเบ้ือง

ซ้ายเป็นส�าคัญ เบ้ืองขวาเป็นรอง ทาง

ทเิบตจะถอืเช่นเดยีวกนักระมงั) ได้คดิ

จะช่วยมารดาบิดาผูล้ะไปแล้ว จงึตรวจ

ดูไปทั่วโลกว่า ท่านท้ังสองน้ันไปอยู่

ที่ไหน ก็ได้เห็นมารดาไปเกิดอยู่ใน 

เปตโลก ไม่มีความสขุ ปราศจากอาหาร

และน�้าดื่ม มีร่างกายผ่ายผอมเหลือ 

แต่หนังหุ้มกระดูก มีความสงสารเป็น

อย่างยิง่ จงึได้ไปหามารดา ได้ยืน่บาตร

ที่เต็มด้วยข้าวให้ มารดาของท่านรับ

บาตรมาถือไว้ในมือซ้าย พยายามทีจ่ะ

หยิบข้าวเปิบเข้าปากด้วยมือขวา แต่

ก่อนที่จะถึงริมฝีปาก ข้าวก็กลายเป็น

เถ้าถ่านไฟ นางไม่อาจท่ีจะบริโภคได้ 

เมื่อได้เห็นเช่นนี้ พระโมคคัลลานะก ็

มีความสังเวชสลดใจ ได้กลับไปเฝ้า

พระพุทธเจ้า ณ ที่ประทับ กราบทูล

เร่ืองที่เกิดขึ้นและรอฟังค�าสั่งสอนของ

พระองค์ พระบรมครูได้ตรัสว่า บาป 

ที่ผูกมัดมารดาของพระโมคคัลลานะ 

ไปสู่ฐานะที่ไม่เป็นสุขนี้เป็นบาปหนัก 

พระโมคคัลลานะหรือใครในโลก หรือ

เทวดาโลกท้ังหมดไม่อาจจะช่วยให ้

หลุดพ้นได้ด้วยล�าพังก�าลังของตนเอง 

แต่ความหลุดพ้นอาจจะมีได้ด้วยสงฆ์

คือภิกษุในสิบทิศมาประชุมกัน ด้วย

ก�าลงัทางจติใจของสงฆ์ดัง่กล่าว ความ

หลดุพ้นอาจมไีด้ จงึทรงแนะน�าวิธทีีจ่ะ

ช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้และ

ความทุกข์ที่คล้ายกันทั้งหมด คือ ใน

วันที่ ๑๕ ของเดือนที่ ๗ ภิกษุใน 

สบิทศิมาประชมุร่วมกนัแล้วกพ็งึถวาย

ทานเพือ่ทีจ่ะช่วยบพุชนด้วยวิธนีี ้บุพชน

ท้ังหลายจะหลุดพ้นจากความทุกข์  

และเกิดขึน้ทนัทใีนภมูทิีม่สีขุในสวรรค์  

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนค�าที่สวด

ในขณะทีม่กีารถวายทาน ซึง่จะให้บงัเกดิ

คุณอย่างแน่นอน พระโมคคัลลานะมี

ความชืน่ชมยนิด ีและด้วยวธิทีีท่รงสอน

นี้ก็ได้ช่วยมารดาให้พ้นจากทุกข์ได้

 อีกเรื่องหนึ่ง เล่าถึงพระพุทธเจ้า 

เสดจ็ไปโปรด นางพญาเปรต มคีวามว่า

 นางพญาเปรตมนีามว่า หาริติ ปาก

เป็นไฟ มีลูกถึง ๕๐๐ นางเท่ียวจับ 

เด็กท่ีมีชีวิตมาเลี้ยงพวกลูกของนาง 

พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาได้

เสด็จมายังที่พ�านักของนาง ได้ทรง 

ซ่อนบุตรคนเล็กสุดที่รักของนางชื่อ 

ปิงคละ ไว้ในบาตรของพระองค์ เมื่อ

นางกลับมาไม่พบบตุรกมี็ความเศร้าโศก 

และได้ทลูให้พระพทุธเจ้าทรงช่วยตดิตาม

น�ากลับมา พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง

ให้นางได้ทราบว่า ปิงคละของนางอยู่

ในบาตรของพระองค์ นางและพวก 

บรวิารได้ช่วยกันพยายามทีจ่ะน�าปิงคละ

ออกมาจากบาตร แต่ไม่ส�าเร็จ จึงได้
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ทลูขอให้พระพทุธเจ้าทรงช่วยอีก พระ-

พุทธเจ้าได้ตรัสว่า นางเที่ยวกินเด็กที่

เป็นบุตรของมนษุย์ ซ่ึงมีบุตรคนละสอง

สามคนเท่านัน้ ส่วนนางสมิลีกูถงึ ๕๐๐ 

คน ถึงอย่างนัน้กย็งัเศร้าโศกเพราะเสยี

ลูกไปเพียงคนเดียว นางพญาเปรต

กราบทลูว่า บตุรคนนีเ้ป็นสดุทีร่กั และ

ได้ถวายปฏิญญาว่า จกัไม่กนิเดก็มนุษย์

อีกต่อไป พระพทุธเจ้าได้ทรงคนืปิงคละ 

ให้แก่นาง นางได้ถึงสรณะ ๓ และ

สมาทานศีล ๕ เรื่องน้ีมีอ้างว่ามีใน  

รตนกฏูสตูร และทางลทัธลิามะได้กล่าว

ต่อไปว่า พระพทุธเจ้าได้ทรงสญัญาว่า 

ในอนาคตภิกษุในพระพุทธศาสนาจัก

ให้ข้าวประจ�าวนั ก�ามือหน่ึง ๆ แก่นาง

 ทั้งสองเรื่องนี้ เล่าแทรกเข้ามาเพื่อ

ให้เป็นเรือ่งแปลกห ูเรือ่งแรกกพ็อเป็น

เร่ืองเปรตได้ ส่วนเรื่องหลังเป็นเรื่อง

ยักษิณีมากกว่า แต่วิธีช่วยในเรื่องที่

หนึ่ง และตามท่ีลัทธิลามะเพ่ิมเติมไว้

ท้ายเรื่องท่ีสองก็มีเค้าเป็นพิธีทักษิณา  

แต่ไม่ตรงกับวิธีบ�าเพ็ญทักษิณา

 ลักขณสังยุต ใน นิทานวัคค์ ท่าน

ว่าไปเกดิเป็นเปรตชนดิต่าง ๆ เช่นนัน้

เพราะเศษกรรม คือเม่ือเป็นมนุษย์

ท�าบาปหยาบช้าไว้ ตายไปเกิดในนรก 

ครัน้พ้นจากนรกแล้วยงัไม่สิน้บาปกรรม

ทั้งหมด จึงต้องไปเป็นเปรตเสวยทุกข์

ต่อไปอีกเพราะกรรมที่ยังเหลืออยู่นั้น 

 ค�าว่า เศษกรรม ก็คือ บาปกรรม

ทีย่งัเหลืออยู ่หมายถึงเศษบาปนัน้เอง 

ท่านเล่าว่า เมือ่ท่านพระลกัขณะ (องค์

หนึ่งในชฎิลพันองค์) และท่าน มหา-

โมคคัลลานะ พักอยู่บนภูเขาคิชฌกูฏ

ใกล้พระนครราชคฤห์ เวลาเช้าท่าน 

ทั้งสองออกบิณฑบาต ขณะที่เดินลง

จากภูเขา ท่านพระมหาโมคคัลลานะ

ได้แย้มโอษฐ์ (อาการบันเทิงของพระ-

อรหันต์ไม่ถึงยิ้ม) ท่านพระลักขณะ 

ได้ถามถึงเหตุของอาการแย้ม ท่าน 

พระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า ไม่ 

ใช่เวลาของปัญหา ให้ถามในส�านัก 

พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด เมื่อท่านทั้ง 

๒ เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ 

ท�าภัตตกิจเสร็จแล้ว ขากลับได้ไป 

เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ พระเวฬุวัน  

ท่านพระลกัขณะได้กล่าวถามขึน้ ท่าน

พระมหาโมคคัลลานะจึงได้เล่าว่า ได้

เหน็ร่างสตัว์อย่างหนึง่ลอยไปในอากาศ 

มีลักษณะอาการตามที่ท ่านได้เห็น  

พระผูมี้พระภาคเจ้าได้ตรสัรบัรอง และ

ได้ทรงพยากรณ์บาปที่สัตว์นั้นได้ท�า

ขณะเมื่อเป็นมนุษย์ ท่านพระมหา- 

โมคคลัลานะได้เหน็บ่อย ๆ ขณะทีเ่ดนิ

ลงเขาคิชฌกูฏ และได้เล่าในที่เฉพาะ 

พระพักตร์ทุกครั้ง ได้มีพระพุทธ- 

พยากรณ์ทุกคราวว่า เป็นสัตว์ท่ีเสวย

เศษบาปดังกล่าวข้างต้น 
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 ร่างสัตว์ที่พระมหาโมคคัลลานะได้

เห็นเหล่านี้ในอรรถกถาเรียกว่า เปตะ

คือเปรต ทัง้หมด ท่านพระมหาโมคคลั-

ลานะเห็นแล้ว เพราะท่านด�าริว่าท่าน

เองพ้นแล้วจากอัตภาพเช่นน้ัน ต่างจาก

ผูท้ียั่งไม่เหน็สจัจะ ยงัมชีาตภิพไม่แน่นอน 

ซึ่งอาจไปเกิดเป็นเปรตเช่นน้ันอีกก็ได้ 

ท่านจงึบันเทงิใจ พระอาจารย์ท่านอธบิาย

อย่างนีท้ีจ่ะป้องกนัว่ามิใช่แย้มหยนั แต่

ก็อาจอธิบายว่าแย้มโอษฐ์แสดงว่าได้

เห็นสิง่ทีแ่ปลกแสดงอาการคล้ายจะพดู

ก็ได้ 

 ประมวลกล่าวเปรตท่ีท่านได้เหน็และ

พยากรณ์บาปโดยย่อดั่งต่อไปนี้

 ตนหนึ่งเป็นแต่โครงกระดูก ถูกฝูง

แร้ง กา นกตะกรมุรมุเจาะจกิทึง้ ลอย

ร้องครวญครางไปในเวหาส เพราะเศษ

กรรมที่ฆ่าโค ด้วยเคยเป็นคนฆ่าโค

ช�าแหละเนือ้ให้เหลอืแต่กระดกูขายใน

พระนครราชคฤห์นั้น

 ตนหนึ่งเป็นชิ้นเนื้อ ถูกฝูงแร้ง กา 

นก ตะกรุมรุมเจาะจิกท้ึง ลอยร้อง 

ครวญครางไปในเวหาส เพราะเศษกรรม

ทีฆ่่าโค ด้วยเคยเป็นคนฆ่าโคช�าแหละ

เน้ืออยูใ่นพระนครนัน้เช่นเดียวกนั ต่าง

แต่ตนหนึ่งเป็นโครงกระดูก ตนหนึ่ง

เป็นชิ้นเนื้อ ท่านว่าเพราะนิมิตท่ีสัตว์

น้ันเห็นในเวลาท่ีไปเกิดต่างกัน จึงไป

เกดิมรีปูลกัษณะทีต่่างกัน คอื เมือ่เหน็

นมิิตเป็นโครงกระดกูกไ็ปเกดิเป็นเปรต

โครงกระดกู เหน็นมิติเป็นชิน้เนือ้กไ็ป

เกิดเป็นเปรตชิ้นเนื้อ

 ตนหนึ่งเป็นบุรุษไม่มีผิวหนัง ถูก 

แร้ง กา นก ตะกรุมเจาะจิกทึ้ง ลอย

ร้องครวญครางไปในเวหาส เพราะเศษ

กรรมท่ีฆ่าแกะ ด้วยเคยเป็นคนฆ่า 

ถลกหนังแกะขายอยู่ในพระนครนั้น

 ตนหนึ่งเป็นก้อนเนื้อ ถูกแร้ง กา 

นก ตะกรมุเจาะจกิทึง้ ลอยร้องครวญ

ครางไปในเวหาสเพราะเศษกรรมทีฆ่่า

นกในพระนครนั้น

 ตนหนึง่มขีนทัว่สรรพางค์กาย กลาย

เป็นดาบที่หลุดกระเด็นออกไป แล้ว 

กลับมาทิ่มแทงกายตนเอง ลอยร้อง

ครวญครางไปในเวหาส เพราะเศษกรรม

ที่ฆ่าสุกร ด้วยเคยเป็นคนฆ่าสุกรขาย

ด้วยอาวุธชนิดนั้นอยู่ในพระนครนั้น

 ตนหนึง่เป็นบรุุษ มขีนท่ัวสรรพางค์

กาย กลายเป็นหอกทีห่ลดุกระเดน็ออก

ไป แล้วกลบัตกลงมาท่ิมแทงกาย ลอย

ร้องครวญครางไปในเวหาส เพราะเศษ

กรรมทีฆ่่าเนือ้ ด้วยเคยเป็นคนใช้หอก

ฆ่าเนื้อขายอยู่ในพระนครนั้น

 ตนหนึ่งเป็นบุรุษมีขนทั่วสรรพางค์

กาย กลายเป็นดอกธนูที่หลุดกระเด็น

ออกไป แล้วกลับตกลงมาทิ่มแทงกาย 

ลอยร้องครวญครางไปในเวหาส เพราะ

เศษกรรมทีห่าเหตทุรมานจนถึงฆ่าคน 
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ด้วยเหตุท่ีได้เคยเป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ี

ผูค้อยหาเรือ่งหาราวฆ่าคนโดยใช้ยงิให้

ตายด้วยธนูอยู่ในพระนครนั้น

 ตนหน่ึงเป็นบุรุษมีขนทั่วสรรพางค์

กาย กลายเป็นปฏกัทีห่ลดุลอยออกไป 

แล้วกลับมาทิ่มแทงกาย ลอยร้อง 

ครวญครางไปในเวหาส เพราะเศษ

กรรมที่ฝึกม้าอย่างโหดร้ายทารุณด้วย

ได้เคยเป็นคนฝึกม้าด้วยวิธีโหดร้าย

ทารุณ ใช้ปฏักแทงม้าถึงพิการหรือ 

ตายอยู่ในพระนครนั้น

 ตนหน่ึงเป็นบุรุษมีขนทั่วสรรพางค์

กาย กลายเป็นเข็มทิ่มเข้าไปในศีรษะ

ออกทางปาก ท่ิมเข้าไปในปากออก 

ทางอก ท่ิมเข้าไปในอกออกทางท้อง 

ทิม่เข้าไปในท้องออกทางขา ท่ิมเข้าไป

ในขาออกทางแข้ง ทิ่มเข้าไปทางแข้ง

ออกทางเท้า ลอยร้องครวญครางไป 

ในเวหาส เพราะเศษกรรมทีม่ปีากเป็น

เข็ม ด้วยได้เคยเป็นคนปากเข็มอยู่ใน

พระนครนั้น ท่านอธิบายว่า คนปาก

เขม็ คอื เป็นคนพดูส่อเสียดยยุงให้เขา

แตกร้าวกนั จะอธบิายว่า คอื คนท่ีพดู

ทิม่แทงให้เขาเจบ็ใจเป็นทกุข์อย่างหนกั

ก็น่าจะได้

 ตนหนึ่งเป็นบุรุษกุมภัณฑ์ คือมี

อวัยวะรหัสโตอย่างหม้อน�้าขนาดใหญ่ 

ต้องเดินแบกขึ้นคอไป หรือต้องนั่งทับ 

ถูกฝูงแร้ง กา นก ตะกรุมเจาะจิกทึ้ง 

ลอยร้องครวญครางไปในเวหาส เพราะ

เศษกรรมที่ฉ้อโกงชาวบ้านชาวเมือง 

ด้วยได้เคยเป็นอมาตย์ฉ้อโกงอยู่ใน

พระนครนั้น ท่านอธิบายว่า อมาตย์ผู้

วินิจฉัยซึ่งรับสินบนในรโหฐานแล้วส่ัง

ให้วินิจฉัยบิดเบือนให้ผู้ที่ควรได้กลับ 

ไม่ได้ ท�าให้ชาวบ้านชาวเมอืงต้องแบก

ภาระเป็นทกุข์โทษอย่างหลกีเลีย่งฝ่าฝืน

ไม่ได้ เศษกรรมทีร่บัสนิบนในรโหฐาน 

(ท่ีลับ) จงึส่งให้อวยัวะรหสัปรากฏอย่าง

หลกีเลีย่งไม่ได้ต้องแบกทกุข์ทรมานไป

 ตนหนึง่เป็นบรุษุจมหลมุคถูมดิศรีษะ 

เพราะเศษกรรมที่เป็นชู้กับภริยาของ 

ผู้อื่น ด้วยได้เคยเป็นชายชู้ดั่งกล่าวอยู่

ในพระนครนั้น

 ตนหนึ่งเป็นบุรุษจมอยู่ในหลุมคูถ 

กอบคูถด้วยมือท้ังสองเข้าปากเค้ียว 

เพราะเศษกรรมที่เอาคูถใส่บาตรพระ 

ด้วยได้เคยเป็นพราหมณ์ผู้เกลียดและ

ท�าการแกล้งพระในพระพุทธศาสนา 

ดั่งกล่าวในพระนครนั้น

 ตนหนึ่งเป็นสตรีไม่มีหนัง ถูกฝูง 

แร้ง กา นก ตะกรุมเจาะจิกทึ้ง ลอย

ร้องครวญครางไปในเวหาส เพราะเศษ

กรรมท่ีประพฤตนิอกใจ ด้วยได้เคยเป็น

สตรีประพฤตินอกใจสามี เป็นชู้ด้วย

ชายอื่นอยู่ในพระนครนั้น

 ตนหนึง่เป็นสตรมีกีลิน่เหมน็ รูปร่าง

น่าเกลียด ถูกฝูงแร้ง กา นก ตะกรุม
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เจาะจิกท้ึง ลอยร้องครวญครางไปใน

เวหาส เพราะเศษกรรมที่เป็นแม่มด

หลอกลวงคน ด้วยได้เคยเป็นผู้หลอก

ลวงแสดงตนเป็นยกัขทาส ีคอืเป็นผูร้บั

ใช้ เป็นสือ่ทรงของยักษ์ หรอืภูตผปีีศาจ 

รบับูชาพลีกรรมของคนผูห้ลงเชือ่อยูใ่น

พระนครนั้น

 ตนหนึง่เป็นสตรี ถกูไฟไหม้สกุเกรยีม

ด�าคล�า้ไปท้ังตวั เยิม้เกรอะกรงัไปด้วย

น�า้เลอืดน�า้หนอง ลอยร้องครวญคราง

ไปในเวหาส เพราะเศษกรรมทีโ่รยถ่าน

เพลิงบนศีรษะหญิงอีกคนหนึ่งด้วย 

แรงริษยา ด้วยสตรีคนนั้นได้เคยเป็น 

อคัรมเหสีของพระราชากลิงคะ มคีวาม

ริษยาในสตรร่ีวมพระราชสวามคีนหนึง่ 

ถงึกบัใช้กระทะเหลก็ตกัถ่านเพลงิโปรย

ลงบนศีรษะของนางนั้น

 คนหน่ึงเป็นกพนัธะ คอืผไีม่มศีรีษะ 

มีตาและปากอยู่ท่ีอก ถูกฝูงแร้ง นก

ตะกรุมเจาะจิกท้ึงลอยร้องครวญคราง

ไปในเวหาส เพราะเศษกรรมท่ีฆ่าตัด

ศีรษะคน ด้วยได้เคยเป็นเพชฌฆาต 

ช่ือว่า หารกิะ ตดัศีรษะโจรเป็นอันมาก

อยู่ในพระนครนั้น

 ตนหนึง่เป็นภกิษ ุตนหน่ึงเป็นภกิษณุ ี

ตนหนึ่งเป็นสิกขมานา (สามเณรีผู้จะ

อุปสมบทเป็นภิกษุณี ต้องรักษาศีล

พิเศษอยู่สองปีก่อน ระหว่างนี้เรียกว่า

สิกขมานา) ตนหนึ่งเป็นสามเณร ตน

หนึ่งเป็นสามเณรี ทุกตนทรงสังฆาฏิ-

บาตร ประคด เป็นไฟลุกโชนตลอดทัง้

ร่างกาย ลอยร้องครวญครางไปในเวหาส 

เพราะเศษกรรมที่เป็นผู้บวชแล้วท�าชั่ว 

ด้วยได้เคยเป็นภกิษุ ภกิษณุ ีสิกขมานา 

สามเณร สามเณรี ผู้ประพฤติไม่ดี 

บรโิภคปัจจยัลาภทีเ่ขาถวายด้วยศรทัธา

แล้วไม่ส�ารวมกายวาจา หาเลี้ยงชีพ 

ผิดทางสมณะ คะนอง ระเริงใจจนถึง

วิบัติต่าง ๆ

 เปรตเหล่านี้เป็นเปรตในพระนคร

ราชคฤห์ ท่านว่าท่านพระมหาโมคคลั-

ลานะได้เห็นด้วยทิพยจักษุ ได้มีผู้เคย

ไม่เชื่อมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้ว

เหมอืนกนั ดัง่ท่ีมเีล่าไว้ในบาลพีระวินยั

ว่า พวกภิกษุเม่ือได้ฟังท่านพระมหา-

โมคคัลลานะเล่าเรื่องนี้ ก็ยกโทษท่าน

ว่าท่านพูดอวดอุตริมนุสสธรรม (คือ

ธรรมที่ยิ่งของมนุษย์ หรือธรรมของ

มนษุย์ผูย่ิ้ง) พระพทุธเจ้าตรัสว่าสาวก

ทั้งหลาย ผู้มีดวงตาญาณจักรู้จักเห็น

ได้ และท่านว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเห็น

สัตว์นัน้ก่อนแล้วแต่ไม่ได้ทรงพยากรณ์ 

เพราะถ้าทรงพยากรณ์ แม้ว่าคนอืน่ไม่

เชือ่กไ็ม่เป็นประโยชน์ ไมเ่ป็นคณุเป็น

โทษเป็นทุกข์แก่คนเหล่านั้น ท่านว่า 

ครั้นทรงได้พระมหาโมคคัลลานะเป็น

พยานจึงทรงพยากรณ์ (พ.พ ๑๙๑-๑๙๙, 

๒๕๓-๒๕๖) ดู ทักษิณานุปทาน ด้วย

เปรต
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แนะน�าอบรม ก็เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้า

โปรดไม่ได้ เทยีบกบัดอกบวัทีเ่ป็นอาหาร

ปลาอาหารเต่าในสระเสียแล้ว ไม่มี

โอกาสจะบานได้เลย หรอืเทยีบกบัคน 

ไข้ที่ไม่รับการรักษาของหมอ

 ครั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงตกลงพระ- 

หฤทยัจะทรงแสดงพระธรรมโปรด และ

ได้ตั้งพระหฤทัยจะครองพระชนมชีพ

อยูเ่พือ่สตัวโลกแล้ว กไ็ด้ทรงพจิารณา

หาคนฟังเทศน์ซึ่งมีลักษณะเป็นเวไนย

ดงักล่าวแล้ว เมือ่ทรงเหน็ว่าคนเช่นนัน้

มีอยู่ในถิ่นที่ใดก็เสด็จไปในถ่ินที่นั้น  

ทรงเทศน์โปรดไปโดยล�าดับ ในตอน

แรกต้องเสด็จไปเองโดยมาก เพราะ 

คนยงัไม่รูจ้กัพระองค์ บางทเีขารูจ้กัแต่

เพียงว่าพระองค์คือเจ้าชายสิทธัตถะ

เสดจ็ออกทรงผนวช ยงัไม่รูจ้กัพระองค์

และยังไม่เกดิศรัทธา (เชือ่) ว่าพระองค์

เป ็นพระพุทธเจ ้า ซึ่งเป ็นผู ้ตรัสรู ้

พระธรรมแล้ว หรือจะเรียกว่าเป็นผู้

ส�าเร็จวิชาแล้วก็ได้ เม่ือเขายังไม่รู้จัก

ยังไม่เชื่อเช่นนั้นจึงต้องเสด็จไปเทศน์

ให้เขาฟังจนเขาเห็นจริงในพระธรรม 

ดงัทีเ่รยีกว่าได้ ธรรมจกัษ ุดวงตาเหน็

ธรรม เขาจึงเริ่มรู้จักว่าพระองค์เป็น

พระพุทธเจ้า บางทีเขาถึงกับพูดออก

มา โอ พระพุทธเจ้าจริง! ถ้าจะพูด 

อย่างไทย ๆ ก็ว่า โอ รู้วิเศษจริง เมื่อ

เป็นเช่นนี ้เขาจงึมศีรทัธา (ความเชือ่) 

ปสาทะ (ความเลื่อมใส) ในพระองค์

เปรียง ดู ลอยกระทง

เปสิ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

โปรดโลก ค�าว่า โปรดโลก หมายความว่า

ช่วยโลกพ้นจากความทุกข์เดือดร้อน

ต่าง ๆ ค�าว่า โลก หมายความว่า 

สตัวโลก คือหมู่สตัว์ตามท่ีนยิมพดูกนั 

เมื่อพูดกันว่าสัตว์มักหมายถึงสัตว์

ดิรัจฉานต่าง ๆ ไม่หมายถึงคน แต ่

ในทางพระธรรมท้ังคนท้ังดิรัจฉาน 

รวมเรียกว่าหมู่สัตว์หรือรวมเรียกว่า 

สัตวโลก เรียกสั้น ๆ ว่าโลก เพราะ

ทั้งหมดต่างก็เกี่ยวข้องพัวพันยุ่งเหยิง

อยู ่กับโลก หรือถ้าพูดให้ทันสมัยก็ 

ว่าทั้งหมดต่างก็ตกอยู่ในความดึงดูด

ของโลก ทั้งทางกาย ทั้งทางใจอย่าง

เดยีวกนั ฉะนัน้ เมือ่ได้ฟังเทศน์ว่าหมู่

สัตว์ ก็ให้เข้าใจว่าหมายถึงทั้งมนุษย์

และดรัิจฉานซ่ึงรวมตวัเราเองอยู่ด้วยผู้

หนึ่ง เมื่อได้ฟังเทศน์ว่าพระพุทธเจ้า

โปรดสัตว์ ก็ให้เข้าใจว่าโปรดตลอดถึง

ตัวเราเองด้วยผู้หน่ึง แต่ใครจะเป็นผู้ 

ทีพ่ระพทุธเจ้าโปรดได้หรอืไม่ได้กส็ดุแต่

ว่าตัวเองจะเป็นเวไนยหรือไม่เป็นเวไนย 

ถ้าตัวเองเป็นเวไนย คือรับแนะน�า 

อบรม ก็เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าโปรดได้ 

เทียบกับดอกบัว ๓ เหล่าท่ีมีหวัง 

จะบานได้แน่ ไม่เร็วก็ช้าดังกล่าวแล้ว 

หรือเทียบกับคนไข้ที่รับการรักษาของ

หมอ ถ้าตัวเองไม่เป็นเวไนยคือไม่รับ

โปรดโลก
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นับถือพระองค์เป็นพระศาสดา คอืเป็น

ยอดครูยอดอาจารย์ของคน และพา 

กนับอกกล่าวเล่าลอืกนัจนข่าวกระฉ่อน

ออกไปว่าพระองค์เสด็จออกบวชจาก

ศากยราชตระกูล เป็นพระอรหันต- 

สัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วแต่ใครเห็น 

อย่างใด เชื่อ เลื่อมใสอย่างใด ก็พูด

อย่างนั้น

 บทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ  

พระสงัฆคณุ ทีส่วดกนัอยูท่กุวนันี ้กเ็ป็น

ค�าบอกกล่าวเล่าลือกันนั้นเอง จึงไม่มี

ใครเป็นผูแ้ต่งขึน้อย่างบทสดุดท่ัีว ๆ ไป

 เมื่อคนพากันรู้จักพระองค์ตามข่าว

ที่ลือกันกระฉ่อนไปเช่นนี้ จะเสด็จไป

ประทับพักในท่ีใด เขาก็ทราบกันและ

พากันมาเฝ้าฟังเทศน์ของพระองค์ถึง

ในทีป่ระทบัพกั เหมอืนอย่างคนพากนั

ไปฟังเทศน์ในวัดในวันพระ หรือในวัน

ส�าคัญในศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา 

และกมี็ไม่น้อยทีไ่ปเฝ้าเพือ่สังเกตหรือ

เพือ่ไล่เลยีงประลองภมู ิแต่พระพทุธเจ้า

กไ็ด้ทรงแสดงพระธรรมโต้ตอบ จนคน

เหล่านั้นเห็นจริงหรือต้องนิ่งอั้นไป ใน

ตอนหลังมีคนนับถือพระพุทธเจ้ามาก 

พระองค์จะประทับอยู่ในที่ไหน คนที่

ประสงค์พระธรรมกจ็ะพากันมาเฝ้าเอง 

ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงหยุด

ประทบัอยูป่ระจ�าทีเ่ดยีว คงเสด็จเทีย่ว

เทศน์โปรดเร่ือยไปจนกระทั่งในวันสุด 

ท้ายของพระชนมชีพ (ท.ห. ๕๐-๕๑)

โปรดโลก
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ผจญมาร ดู ชยปริตร

ผลญาณ ดู ญาณ ๑๖

ผลาญ ดู เบญจศีล

ผสัสะ ด ูคมัภร์ีอภธัิมมตัถสงัคหะ, ตวัจิต,  

  สัมผัส ๖

ผัสสาหาร ดู อาหาร

ผ้าบังสุกุล ดู นิสสัย

ผ้ามหาบังสุกุล ดู นิสสัย

ผ

ผ้าสิเวยยกะ ดู ชีวโกมารภัจ

ผาสุก ดู ประโยชน์ปัจจุบัน

ผี ดู รัตนสูตร

ผีบุรพบิดร ดู เปรต

ผีเสื้อน�้า ดู เบญจธรรม, เปรต 

ผุสดี, พระนาง ดู กบิลพัสดุ์

ผุสนศึกษา ดู อุดมศึกษา

ผุสนะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

โผฏฐัพพารมณ์ ดู อายตนะ



.
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ฝ

ฝนตกด้วยเหตุ ๘ ดู วลาหก

ฝนโบกขรพรรษ ดู กบิลพัสดุ์

ฝัน ดู มโน, สังขตธรรม



.
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พ

พกาพรหม ดู พุทธชัยมงคลคาถา

พงศาวดารลังกา ดู กรรม

พญานาค ดู นาค, พุทธชัยมงคลคาถา

พญามาร ด ูชยปรติร, พทุธชยัมงคลคาถา,  

  ปรนิมมิตวสวัตตี

พญามาราธิราช ดู ปรนิมมิตวสวัตตี

พญายม ดู นรก

พ้นทุกข์ที่ถูกวิธี ดู พรหมวิหารธรรม

พยาบาท ดู ปริยุฏฐานกิเลส, สิกขา ๓,  

  อักโกธะ

พรต ดู อุปาทาน ๔

พรหม ดู ทศพลญาณ, พรหมโลก

พรหมจรรย์ ดู มงคลสูตร

พรหมจรรย์ตั้งอยู่นาน ดู วัชชี

พรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่นาน ดู วัชชี

พรหมจักร ดู ทศพลญาณ

พรหมทัต ดู กาสี

พรหมนอกพระพุทธศาสนา ดู พรหมโลก

พรหมปาริสัชชา ดู พรหมโลก

พรหมปุโรหิต ดู พรหมโลก

พรหมลูกฟัก ดู พรหมโลก

พรหมโลก สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นที่ ๖ อีก

นัน้ย่อมมีวิบากให้ไปเกดิเป็นรปูพรหม  

ผู้ท่ีท�าสมาธิสูงขึ้นไปกว่ารูปฌาน คือ

ท้ิงรูปนิมิต ก�าหนดอรูปนิมิตคือนิมิต 

ที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ จนได้บรรลุ  

อรูปฌาน คือฌานที่มีอรูปนิมิตเป็น

อารมณ์ ฌานนัน้กม็วีบิากให้ไปเกดิเป็น

อรูปพรหม ค�าว่า พรหม ท่านแปลว่า 

เจริญ รุ่งเรือง หมายความว่า เจริญ

รุ่งเรืองด้วยคุณวิเศษมีฌานเป็นต้น

 รปูพรหมนัน้มสีงูขึน้เป็นชัน้ ๆ ตาม

ภูมิฌานดั่งต่อไปนี้

 ชั้นปฐมรูปฌาน

 ๑.	พรหมปาริสัชชา แปลว่า เป็น 

บริษัทของพรหม ท่านอธิบายว่า เกิด

ในบริษัทของมหาพรหม เป็นผู้บ�ารุง

มหาพรหม ที่จะกล่าวในชั้นที่ ๓

 ๒. พรหมปุโรหิตา แปลว่า เป็น 

ปุโรหิตของพรหม ท่านอธิบายว่า คือ 

ปุโรหิตของพวกมหาพรหมดังกล่าว

 ๓.	มหาพรหม แปลว่า พรหมผูใ้หญ่ 

ท่านอธบิายว่าใหญ่กว่าพวกพรหมปาร-ิ 

สัชชาเป็นต้น เช่น มีวรรณะย่ิงกว่า 

มีอายุยืนกว่า

 พรหม ๓ พวกนี ้ท่านว่าสถติอยูใ่น

ชัน้เสมอกนั แต่มีความรุง่เรอืงกว่ากนั 

เป็นท่ีเกิดของผู้ท่ีได้ปฐมรูปฌาน คือ

รปูฌานทีห่นึง่ ถ้าได้อย่างอ่อนกใ็ห้เกดิ

ในพวกพรหมปาริสัชชา ถ้าได้อย่าง

มากจึงถึงพรหมโลก ซึ่งก็มีอยู่มากชั้น

ซ้อน ๆ กันขึ้นไป แบ่งเป็น ๒ พวก

ใหญ่ ๆ คือ รปูพรหม และ อรปูพรหม 

อธิบายตามคติทางพระพุทธศาสนาว่า 

ผู้ที่ท�าสมาธิจนบรรลุถึง รูปฌาน คือ 

ฌานที่มีรูปนิมิตเป็นอารมณ์ รูปฌาน
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กลางก็ให้เกิดในพวกพรหมปุโรหิตา  

ถ้าได้อย่างกล้าแข็งก็ให้เกิดในพวก

มหาพรหม 

 พิจารณาดูพรหม ๒ พวกข้างต้น

ตามอธบิายของท่าน คล้ายกบัมหีน้าที่

เป็นบริวารของพวกมหาพรหม ดูไม่ 

น่าจะต้องมีหน้าที่เช่นนั้น น่าจะเข้าใจ 

ความว่า พวกพรหมปาริสัชชา ก็คือ

นับเข้าเป็นพรหมบริษัท เช่นเดียวกับ

เมื่อนับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา ก็

นบัเป็นพทุธบรษิทั เมือ่ยังไม่ได้ปฏบิตัิ

อะไรให้พิเศษย่ิงขึ้น อันควรจะเรียก

ด้วยค�าอืน่ เช่น อบุาสก อบุาสกิา ภกิษุ 

สามเณร ก็คงเรียกว่าเป็นพุทธบริษัท 

และพวกพรหมปุโรหติา กน่็าจะหมาย

สงูขึน้ไปอีกช้ันหนึง่ โดยความกคื็อเป็น

พวกพรหมชั้นต้น ๆ แต่ก็นับว่าเป็น

พรหมแล้ว

 ชั้นทุติยรูปฌาน

 ๔. ปริตตาภา	 แปลว่า มีรัศมีน้อย 

คือ มแีสงสว่างน้อยกว่าพรหมชัน้สูง ๆ 

ขึ้นไป

 ๕. อัปปมาณาภา แปลว่า มีรัศมี

ไม่มปีระมาณ คือ มีแสงสว่างมากเกิน

ที่จะประมาณ

 ๖. อาภัสสรา	 แปลว่า มีรัศมีซ่าน

ไป คือแผ่ออกไปแต่ทีน่ัน้ทีน่ีด้จุสายฟ้า

แลบออกจากกลีบเมฆ เพราะมีขันธ-

สนัดานเกดิจากฌานท่ีมีปีติ อีกนัยหนึง่ 

อาภัสสรา แปลว่า มีรัศมีพวยพุ่ง คือ

หยดย้อยออกเหมอืนย้อยหยดออกจาก

สรรีะ หรอืดจุเปลวไฟแห่งโคมประทปี 

อีกอย่างหนึ่ง อาภัสสรา แปลว่า มี

ปกติสว่างไสวด้วยรัศมี

 พรหม ๓ จ�าพวกนี้สถิตอยู ่ ใน 

ชั้นเดียวกัน แต่มีรัศมีรุ่งเรืองกว่ากัน  

เป็นท่ีเกิดของผู้ท่ีได้ทุติยรูปฌาน คือ 

รูปฌานที่สอง ถ้าได้อย่างอ่อนก็ให ้

เกิดเป็นพวกพรหมปริตตาภา ถ้าได้

อย่างกลางก็ให้เกิดเป็นพวกพรหม- 

อปัปมาณาภา ถ้าได้อย่างแขง็กล้ากใ็ห้

เกิดเป็นพวกพรหมอาภัสสรา

 ชั้นตติยรูปฌาน

 ๗. ปริตตสุภา	 แปลว่า รัศมีแห่ง 

สรีระสวยงามน้อย คือ น้อยกว่าพวก

พรหมชั้นสูงขึ้นไป

 ๘. อัปปมาณสุภา แปลว่า มีรัศมี

แห่งสรีระสวยงามไม่มีประมาณ คือ 

มากเกินที่จะประมาณได้

 ๙. สุภกิณหา แปลว่า มากมายไป

ด้วยรศัมทีีส่วยงาม คอื มรีศัมผีดุสว่าง

ทั่วไป แผ่ซ่านออกจากสรีระเป็นอัน

เดียวกัน มีสิริเหมือนอย่างแท่งทองที่

โรจน์รุ่งอยู่ในหีบทอง

 พรหม ๓ จ�าพวกนี้สถิตอยู ่ ใน 

ชั้นเดียวกัน แต่มีรัศมีรุ่งเรืองกว่ากัน 

เป็นทีเ่กดิของผูไ้ด้ตตยิฌานคอืรูปฌาน

ที ่๓ ถ้าได้อย่างอ่อนกใ็ห้เกดิเป็นพวก

พรหมปรติตสภุา ถ้าได้อย่างปานกลาง

พรหมโลก
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ก็ให้เกิดเป็นพวกพรหมอัปปมาณสุภา  

ถ้าได้อย่างแขง็กล้าหรือประณตีกใ็ห้เกดิ

เป็นพวกพรหมสุภกิณหา

 ชั้นจตุตถรูปฌาน

 ๑๐.	 เวหปัผลา แปลว่า มผีลไพบลูย์ 

ซึ่งเกิดขึ้นด้วยอ�านาจของฌาน ชั้นนี้

เป็นที่เกิดของผู้ได้จตุตถฌานคือฌาน

ที่ ๔ ไม่ได้มีแบ่งเป็น ๓ ชื่อส�าหรับ 

ผู้ได้อย่างอ่อน อย่างปานกลาง และ

อย่างประณีต กล่าวไว้ชือ่เดียวรวม ๆ 

กนัไป

 อีกนัยหนึ่ง ถ้าแบ่งรูปฌานออก 

เป็น ๕ ชั้น ชั้นของพรหมปาริสัชชา 

พรหมปุโรหิตา และมหาพรหม ส�าหรบั

ผูไ้ด้ปฐมฌานอย่างอ่อน อย่างปานกลาง 

และอย่างประณีต ชั้นของพรหมปริต- 

ตาภา อัปปมาณาภา และอาภัสสรา 

ส�าหรับผู้ได้ทุติยฌานและตติยฌาน

อย่างอ่อน อย่างปานกลาง และอย่าง

ประณีต ชั้นของพรหมปริตตสุภา  

อปัปมาณสภุา และสภุกณิหา ส�าหรบั

ผู้ได้จตุตถฌานอย่างอ่อน อย่างปาน

กลาง และอย่างประณีต ช้ันของ 

พรหมเวหปัผลา ส�าหรบัผูไ้ด้ปัญจมฌาน

คือฌานที่ ๕

 ๑๑.	 อสัญญี แปลว่า ไม่มีสัญญา

เสียเลย พรหมชั้นนี้เป็นที่เกิดของผู้ที่

ได้ฌานสมาบตั ิเพราะเพ่งอยูเ่ป็นนติย์

ว่าจิตไม่ม ีท่านยกตวัอย่างนกับวชภาย 

นอกพระพุทธศาสนาบางพวกผู้เห็น 

โทษในจติว่า ราคะ โทสะ โมหะ ล้วน

อาศัยจิตเกิดขึ้น มีความเห็นว่า ความ

ไม่มีจิตเป็นของดี เป็น นิพพานใน

ปัจจบุนั จงึเพ่งอยูเ่ป็นนติย์ว่าจติไม่ม ีๆ 

ส�ารอก ดับนามขันธ์ ได้แก่ เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณไปโดยล�าดับ 

ยกตัวอย่าง สัญญาคือความจ�าหมาย 

ก็ท�าให้เลือนลืม ไม่ก�าหนดไว้ทุกสิ่ง 

ทุกอย่าง น่าจะเป็นอย่างที่เรียกว่าท�า 

ให้ดับไป เม่ือปฏิบัติอย่างนี้จนได้ถึง

จตุตถฌาน ก็ให้ไปเกิดเป็นพรหมชั้น

อสัญญสัีตว์ มีแต่รปู ไม่มีเวทนา ไม่มี

สัญญา ไม่มีสังขาร (ความปรุงคิด) 

ไม่มวิีญญาณอะไร ๆ ทัง้ส้ิน และเวลา

ตายจากมนุษย์ ถ้ายืนตายก็ไปเกิด 

เป็น พรหมยืน ถ้านัง่ตายไปเกดิเป็น 

พรหมนั่ง ถ้านอนตายก็ไปเกิดเป็น 

พรหมนอน คือ ตายในอิริยาบถใดก็

ไปเกิดเป็นพรหมมีอิริยาบถนั้น และก็

อยูใ่นอริยิาบถนัน้จนถงึจติุ ท่านอธบิาย

ว่า ในเวลาจุติ พอเกิดสัญญาขึ้นก็จุติ

จากกายนั้น 

 ท่านอธบิายไว้ในทีบ่างแห่งอกีว่า ใน

เวลาว่างพระพุทธศาสนา มีนักบวชใน

ลัทธิเดียรถีย์ บางพวกเจริญวาโยกสิณ

ได้ถงึจตตุถฌาน เหน็โทษในจติดัง่กล่าว 

จึงเพ่งความไม่มีจิตเป็นอารมณ์ ครั้น

ตายก็ไปเกิดเป็น อสัญญีพรหม การ

ท�าสมาธิไม่ให้มีสัญญาเสียเลยนี้ ลอง

พจิารณาด ูเมือ่ท�าได้กจ็ะมอีาการดบัจติ 

พรหมโลก
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(ดับจิตสงัขาร) หมดความรูส้กึอะไร ๆ 

ทุกอย่าง อย่างอ่อนก็เหมือนหลับหรือ

สลบไป อย่างแรงกเ็หมือนตาย (แต่ไม่

ตาย) ไม่มีเวทนา สัญญา สังขาร 

วญิญาณอะไรในเวลานัน้ทกุอย่าง ท�าให้

ดับลงไปได้ ในขณะที่อยู่อิริยาบถใดก็

จะอยู่ในอิริยาบถนั้น เช่นเดียวกับที่

ท่านว่าไปเกิดเป็นอสัญญีสัตว์ อยู่ใน

อิริยาบถอย่างเดียวกับเม่ือเวลาตาย  

น่าจะตรงกบัทีไ่ทยเราเรยีกว่า พรหม-

ลูกฟัก ซึ่งมีเพียงขันธ์หนึ่ง ได้แก่  

รูปขันธ์ เท่านั้น ไม่มีนามขันธ์ เป็น

พรหมภายนอกพระพทุธศาสนา	เพราะ

พระพทุธศาสนาไม่ได้สอนให้ปฏิบตัเิพ่ือ

ไปเกิดเป็นพรหมพวกนี้ วิธีปฏิบัติทุก

อย่างท�านองนีจ้งึไม่ใช่พระพทุธศาสนา 

ในท่ีบางแห่งจัดช้ันอสัญญีน้ีไว้หน้าช้ัน 

เวหัปผลา และท้ัง ๒ ชั้นน้ีอยู่ในพื้น 

ชั้นเดียวกัน

 พรหมชั้นสุทธาวาส ๕

 ต่อจาก พรหมชั้นเวหัปผลา หรือ

ต่อจาก พรหมอสญัญสีตัว์ ซ่ึงนบัเป็น

พรหมชัน้ที ่๑๑ กถ็งึ พรหมชัน้สทุธาวาส 

ค�าว่า สุทธาวาส แปลว่า อาวาส คือ

ทีอ่ยูข่องผูบ้รสิทุธิ ์หรือ ทีอ่ยู่อนับรสิทุธิ์ 

หมายถึง นิวาสภูมิของท่านผู้บริสุทธิ์

เหล่าน้ัน ค�าว่า ผูบ้รสิทุธิ ์ในทีน่ีห้มาย

เฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์ 

คือ พระอริยบุคคลชั้นอนาคามีในโลก

น้ีสิ้นชีวิตแล้ว ท่านว่าไปเกิดอยู่ในชั้น

สุทธาวาส และจะส�าเรจ็เป็นพระอรหันต์ 

นิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้น ไม่มีกลับ

ลงมาอีก ท่านจึงว่า สุทธาวาสเป็นที่ 

อยู่ของพระอนาคามีและพระอรหันต์ 

หมายถึง พระอนาคามีดั่งกล่าว และ

พระอรหันต์ที่ส�าเร็จภายหลังจากที่ขึ้น

มาเกิดในสวรรค์แล้ว สุทธาวาสนี้มีอยู่ 

๕ ชั้น นับต่อจากชั้น ๑๑ เป็นล�าดับ

ไปดั่งนี้

 ๑๒.	อวิหา	แปลว่า ไม่ละฐานของ

ตนโดยกาลอันน้อย หรือไม่เสื่อมจาก

สมบตัขิองตน เป็นภมูสิทุธาวาสช้ันต้น

 ๑๓.	อตปัปา	แปลว่า ไม่สะดุง้กลัว

อะไร หรอืไม่ท�าผูใ้ดผูห้นึง่ให้เดอืดร้อน 

เป็นภูมิสุทธาวาสชั้น ๒

 ๑๔.	 สุทัสสา แปลว่า ดูงาม คือมี

รูปงามน่าดู เป็นภูมิสุทธาวาสชั้น ๓

 ๑๕.	 สทุสัส ีแปลว่า มทีสัสนะ คอื 

ความเห็นดีบริสุทธิ์ เป็นภูมิสุทธาวาส

ชั้น ๔

 ๑๖.	 อกนิฏฐา	 แปลว่า ไม่มีเป็น

รอง เพราะมีสมบัติอุกกฤษฏ์ เป็นภูมิ

สุทธาวาสชั้น ๕

 สุทธาวาสท้ัง ๕ ชั้นนี้นับเข้าใน 

พรหมชั้นจตุตถรูปฌาน คือ ฌานที่มี

รูปกัมมัฏฐานเป็นอารมณ์ชั้นที่ ๔

 ชั้นอรูปฌาน ๔

 ต่อจากนี้ถึงภูมิชั้นของพรหมผู้ที่มา

เกิดเพราะได้อรูปฌาน จัดเป็น ๔ ชั้น 

ตามภูมิฌาน ดั่งนี้

พรหมโลก
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 ๑. อากาสานัญจายตนะ คือ ชั้น

ของพรหมผูไ้ด้อรปูฌานเพราะได้เจรญิ

อรูปกัมมัฏฐานว่า อากาศไม่มีท่ีสุด  

ซึ่งเป็นอรูปที่ ๑

 ๒. วญิญาณัญจายตนะ คือ ช้ันของ

พรหมผู้ได้อรูปฌานเพราะได้เจริญ 

อรูปกัมมัฏฐานว่า วิญญาณไม่มีท่ีสุด 

ซึ่งเป็นอรูปที่ ๒

 ๓.	อากญิจญัญายตนะ	คอื ชัน้ของ

พรหมผู้ได้อรูปฌานเพราะได้เจริญ 

อรูปกัมมัฏฐานว่า น้อยหนึ่งนิดหนึ่ง 

ก็ไม่มี ซึ่งเป็นอรูปที่ ๓

 ๔. เนวสญัญานาสญัญายตนะ คอื 

ชั้นของพรหมผู้ได้อรูปฌานเพราะได้ 

เจรญิอรูปกัมมัฏฐานที่ละเอียดยิ่งขึ้น 

ไปอีก จนดับสัญญาอย่างหยาบเหลือ

แต่สัญญาอย่างละเอียด จึงเรียกว่ามี

สญัญากไ็ม่ใช่ (เพราะวถิจีติละเอยีดมาก 

คล้ายจะเป็นอสัญญี คือ ไม่มีสัญญา

เสียเลย อย่างคนสลบไสลสิ้นสัญญา

หรือคนหลับสนิทจริง ๆ) ไม่มีสัญญา

ก็ไม่ใช่ เพราะยังมีสัญญาละเอียดอยู่ 

ไม่ใช่สิ้นสัญญาเสียหมดเลย ซ่ึงเป็น

อรูปที่ ๔

 อรปูทัง้ ๔ ชัน้นี ้ละเอยีดกว่ากนัขึน้

ไปโดยล�าดับ รวมพรหมทั้งรูปทั้งอรูป

เป็น ๒๐ ชั้น ถ้ายกอสัญญีพรหมเสีย

กม็ ี๑๙ ชัน้ (พ.พ. ๒๔๖-๒๕๑) ด ูทสุสเจดย์ี, 

สวรรค์ ด้วย

พรหมวิหาร ๔ ด ูพรหมวิหารธรรม, อเุบกขา 

  บารมี

พรหมวหิารธรรม ธรรมเครือ่งอยูข่องผูใ้หญ่

ผู้ไม่มัวหมอง ในศีล ในธรรม ในวินัย 

คือ พรหมวิหารธรรม เมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา ซึ่งเป็นที่คุ้นหูคุ้นปาก

กันมานักต่อนักแล้ว แต่จะให้เกิดผล

เป็นประโยชน์ได้จรงิจะต้องท�าให้คุน้ใจ 

คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจด้วย

 เมตตา คือปรารถนาให้เป็นสุข กรุณา 

คือช่วยให้พ้นทุกข์ มุทิตา พลอยยินดี

เมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุข และอุเบกขา คือ

วางใจเฉย วางใจเป็นกลาง ไม่ยินดี

ยินร้าย

 เมตตา ปรารถนาให้เป็นสุข ส่วน

มากเข้าใจว่าเมตตาคือปรารถนาให้ผู้

อื่นเท่านั้นเป็นสุข ไม่ได้รวมถึงตัวเอง

ด้วย ทัง้บางทยัีงเข้าใจเลยไปถึงว่าการ

ปรารถนาให้ตัวเองเป็นสุขเป็นความเห็น

แก่ตัว ความเข้าใจเช่นนี้ไม่ถูก ควร 

ต้องแก้ไข คนอื่นก็มีชีวิต ตนเองก็มี

ชวีติ ปรารถนาให้คนอืน่เป็นสขุ กต้็อง

ปรารถนาให้ตนเองเป็นสุขด้วย จึงจะ

ถกูต้อง ไม่มอีะไรแตกต่างกนัในความ

เป็นชีวิต ทั้งผู้อื่น สัตว์อื่นและตนเอง

 พระพุทธศาสนาสอนให้แผ่เมตตา

ปรารถนาให้เป็นสุข และให้แผ่ให้ตนเอง

ก่อน ผู้อื่นท้ังหลายเป็นอันดับต่อไป  

ก็เป็นไปตามเหตุผลธรรมดาที่ถูกต้อง 

คือผู้ใดจะให้อะไรใคร ผู้นั้นจะต้องมี
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เสียก่อน ผู้ไม่มีอะไรจะให้ได้อย่างไร 

ผูไ้ม่มอีะไรกใ็ห้ไม่ได้ จะปรารถนาให้ผู้

อืน่เป็นสขุกเ็ช่นกนั ถ้าตนเองไม่เป็นสขุ

จะมคีวามสุขทีไ่หนไปแผ่ให้ผูอ้ืน่ ตนเอง

ต้องมีสุขเสียก่อน จึงจะสามารถแผ่

เมตตาปรารถนาให้ผูอ่ื้นเป็นสขุได้ ฉะน้ัน 

จึงต้องปรารถนาให้ตนเองเป็นสุขก่อน 

ต้องท�าให้ตนเองเป็นสขุก่อน ให้ตนเอง

มคีวามสขุก่อน เมตตาทีแ่ท้จรงิถกูต้อง

จึงเป็นเช่นน้ี คือเมตตาตน ท�าตนให้

เป็นสขุ แล้วจงึแผ่เมตตาให้คนอ่ืนเป็น 

สุขต่อไป ไม่ใช่เมตตาแต่ผู้อื่นและก็

ไม่ใช่เมตตาแต่ตนเอง

 การแผ่เมตตาที่ถูกต้องเพ่ือให้เกิด

ผลจริงต้องแผ่ออกจากใจที่อ่อนละมุน 

และใจที่อ่อนละมุนสามารถแผ่เมตตา

ออกไปเพื่อผู้อื่นได้ ต้องเป็นใจที่สงบ

จากความทกุข์ความร้อน สงบจากความ

โลภความโกรธความหลง อย่างน้อย 

ก็ในชั่วระยะเวลาที่แผ่เมตตาออกไป  

ใจทีก่�าลงัทุกข์ก�าลังร้อนด้วยความโลภ

ความโกรธความหลง จะไม่มีพลังแผ่

เมตตาออกไปได้เลย ตรงกนัข้ามกลบั

มีแต่ความไม่เมตตาแม้แต่กับตนเอง 

เพราะท�าให้ตนเองร้อน ไม่มีความสุข 

เข้าท�านองพุทธภาษิตบทอุเทศท่ีว่า 

บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควร 

ก่อน สอนผูอ้ืน่ภายหลงัจงึไม่มวัหมอง 

ผูม้เีมตตาตนเองก่อน ท�าตนให้มีความ

สขุสงบเยน็ ด้วยมีเมตตาอยู่ในใจตนเอง

ก่อน แล้วแผ่เมตตาออกไปถึงผู ้อื่น 

ภายหลังจึงไม่มัวหมอง ย่อมสงบเย็น

เป็นสขุยิง่ขึน้ด้วยผลของเมตตาแท้จรงิ

ในใจตนที่แผ่ขยายใหญ่ยิ่งขึ้น ผู้ไม่มี

เมตตาตนเองก่อน ไม่ท�าตนให้มคีวาม

สขุสงบเยน็ด้วยมเีมตตาอยูใ่นใจตนเอง

ก่อน แล้วจกักล่าวว่ามีเมตตาแผ่ไปยัง

ผูน้ัน้ผูน้ีน้อกตนออกไป ย่อมไม่เกดิผล 

ยกตัวอย่างง่าย ๆ ผู้ที่ก�าลังโกรธ ใจ

เร่าร้อนด้วยอ�านาจความโกรธ เมือ่แสดง

ความเมตตาปลอบโยนใคร เสียงท่ีเปล่ง

ออกไปนัน้ ย่อมไม่เป็นเสียงแห่งเมตตา 

ย่อมเป็นทีป่รากฏถึงความร้อนในใจได้

อย่างชัดแจ้ง

 การแผ่เมตตาให้ตนเอง ด้วยการท�า

ตนเองให้เป็นสุขด้วยมีใจสงบเย็น จะ

กล่าวได้ว่าเป็นการเห็นแก่ตวัไม่ได้เลย 

เพราะไม่ม่ีผู้ใดต้องเสียประโยชน์จาก

เหตนุี ้การเมตตาตนเองท่ีถูกต้องนีเ้ป็น

ความดีไม่มีจุดด่างพร้อย ไม่เป็นการ

เสียหายแก่ผู ้ใดทั้งสิ้น ตรงกันข้าม  

จักเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้คนท้ังหลาย

อย่างกว้างขวางสบืไป คนใจดคีนเดยีว

สามารถท�าให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข

ได้มากมายนกั เช่นเดยีวกบัคนใจไม่ดี

คนเดยีว กส็ามารถท�าให้เกดิความทุกข์

ความร้อนได้มากมายนกั เมตตาตนเอง

ก็คือท�าตนเองให้มีใจที่ดีนั้นเอง ท�าให้
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ได้เสียก่อน ท�าใจตนเองให้เยือกเย็น

เป็นสุขมีเมตตาเสียก่อน แล้วเมตตา

น้ันจึงจะแผ่ไปถงึคนอ่ืนได้ ไม่ว่าคนใกล้

คนไกลก็จะรับได้ แต่เมตตาที่แท้จริง

นั่นจะมีอยู่ก็แต่ในใจผู ้ให้ท่ีสงบเย็น

บรรเทาเบาบางแล้วจากความโลภความ

โกรธความหลงเท่านั้น

 ใจที่เบาบางจากกิเลส คือโลภโกรธ

หลง มคีวามสงบ เป็นใจท่ีไม่มืด มีแสง

สว่าง คือมีปัญญาจะรู้ได้ถูกต้องพอ

สมควร ว่าเม่ือใดควรจะแสดงเมตตา

ต่อใครอย่างไร นี้ส�าคัญอย่างย่ิงด้วย

เหมือนกัน สักแต่ว่าเมตตาเรื่อยไป 

ก็ถูกต้องอยู่ ถ้าหากว่าเป็นเร่ืองของ

เมตตาที่ปรากฏอยู่ในใจเท่านั้น แต่ถ้า

แสดงออกทางกายทางวาจาแล้ว เมตตา

ต้องอาศัยปัญญา เพราะปัญญาเท่าน้ัน

ที่จะช่วยพิจารณาให้ถูกต้อง ว่าควร

แสดงเมตตาต่อผู้ใดอย่างไร เมื่อใดจึง

จะเป็นคณุไม่เป็นโทษ การลงโทษบตุร

ธิดาผู้กระท�าผิดเพื่อให้ส�านึก ก็เป็น

เมตตากรุณาของมารดาบิดา การไม่

ลงโทษกลับเป็นการไม่เมตตากรุณา 

การแสดงเมตตากรุณาจึงต้องอาศัย

ปัญญาประกอบ

 กรุณาในพรหมวหิาร คอืช่วยให้พ้น

ทุกข์ พิจารณาความหมายของค�าแล้ว 

จะรู้สึกว่าเมตตาเป็นเร่ืองของจิตใจ 

เพราะเป็นความปรารถนา กรุณาเป็น

เรือ่งทางกาย เพราะเป็นการช่วยเหลอื 

แต่ทีจ่รงิเมตตาและกรณุาแยกจากกนั

ไม่ออก เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การ

ช่วยให้พ้นทุกข์คือกรุณานี้มีท้ังช่วยให้

พ้นทุกข์กายและทุกข์ใจ ท่ีเป็นธรรม 

เป็นพรหมวิหารอย่างยิ่ง คือช่วยให ้

พ้นทุกข์ทางใจ ให้ใจพ้นทุกข์ ไม่ว่าจะ

ทกุข์เพราะเรือ่งอะไรกต็าม ถ้าสามารถ

ท�าใจให้พ้นทุกข์ได้ นับว่าเป็นการช่วย

ให้พ้นทุกข์ที่ถูกวิธี

 พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีพระกรุณา

สูงสุด เพราะทรงช่วยให้พ้นทุกข์ได้อย่าง

ไม่มีผูเ้ปรยีบเสมอ ทรงช่วยท้ังพระองค์

เองให้พ้นทุกข์ได้ก่อน และทรงช่วยผู้

อืน่อกีมากมายให้พ้นทกุข์ตามพระองค์

ไปด้วยได้ เป็นการทรงช่วยให้พ้นทกุข์

ทั้งอย่างเด็ดขาดไม่ย้อนกลับเกิดได้ 

อีกเลย และทั้งอย่างช่ัวครั้งชั่วคราว 

ตามก�าลังของการปฏิบัติตามที่โปรด

ประทานความช่วยเหลือและชี้ไว้ด้วย

วิธีต่าง ๆ เป็นอันมาก องค์พระบรม-

ศาสดาเอง และพระอรหันตสาวกทั้ง

หลายเป็นผู้พ้นจากทุกข์อย่างส้ินเชิง 

ตลอดกาล ทั้งทางพระกายและทาง

พระหฤทยั ไม่ทรงต้องกลบัพบทกุข์อกี 

ทัง้ทางพระกายและพระหฤทัย เพราะ

ทรงไม่กลับเกิดอีก ไม่ทรงมีพระกาย

พระหฤทัยอกี จงึไม่มีทุกข์ท่ีจะต้องทรง

พบอีก พระอรหันตสาวกทั้งหลายก ็
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เช่นเดียวกันความพ้นทุกข์นี้เกิดจาก

พระมหากรุณาช่วยให้พ้นทุกข์ของ 

พระพุทธองค์โดยแท้ และยังมีผู้อ่ืน 

อีกมากมายประมาณมิได้ท่ีมีความสุข 

พ้นจากความทุกข์ แม้จะยงัไม่แน่นอน

ยั่งยืนตลอดไป ด้วยอานุภาพแห่ง 

พระมหากรุณาของพระพทุธองค์ท่ีทรง

สั่งสอนไว้ ด้วยทรงมุ่งช่วยให้สัตวโลก

ทั้งหลายได้พ้นทุกข์ 

 ส�าหรับเราท่านท้ังหลายท่ีมุ่งหมาย

จะอบรมกรุณาให้เกิดขึ้น พึงด�าเนิน

ตามพระพุทธองค์ และพึงถือว่าถ้า

สามารถช่วยให้ตนเองและผูอ้ืน่พ้นทกุข์

ทางใจได้ ส�าคัญยิ่งกว่าให้พ้นทุกข์ทาง

กาย ช่วยให้พ้นทกุข์ทางกายคงจะเหน็

และเข้าใจกันได้ ท้ังยังคงพอสามารถ

ปฏิบัติกันได้แม้พอสมควร เห็นใครมี

ทกุข์อย่านิง่ดดูาย ท�าสิง่ใดสิง่หนึง่เพือ่

ช่วย นัน่คอื กรุณาช่วยให้พ้นทกุข์ และ

ต้องช่วยให้ถูก อย่าให้ผิดศีล อย่าให้

เป็นการเบียดเบียนใคร

 กรุณาช่วยให้พ้นทุกข์ทางใจนี้ควร

พยายามท�าให้ได้ทกุคน จะเป็นการพ้น

ทุกข์มีสุขอย่างยิ่ง พระพุทธองค์ทรง

กล่าวไว้ว่า การให้ธรรมทานช�านะการ

ให้ทั้งปวง ก็มีความหมายเดียวกันกับ

การช่วยให้พ้นทกุข์ทางใจ เป็นการช่วย

ที่เหนือการช่วยทั้งปวงนั่นเอง ทั้งนี ้

กเ็พราะ การให้ธรรมทานนัน่แหละคอื

การช่วยให้พ้นทุกข์ทางใจ ใจที่มีธรรม

เพยีงไรจะพ้นจากความทกุข์มคีวามสขุ

สงบเยือกเย็นเพียงนั้น ผู้ที่ใช้ธรรมคือ

ปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้เห็น บอกเล่า  

สั่งสอน อบรม ให้เกิดธรรม กล่าวได้

ว่าเป็นผู้ช่วยให้ความทุกข์ลดน้อยถอย

ไป ศึกษาธรรม อบรมธรรม ปฏิบัติ

ธรรม ให้ตนเองพ้นจากความทุกข์ให้

ได้เสียก่อนแม้เพียงประมาณ ก็จะ

สามารถช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ทางใจได ้

 มีคนเป็นจ�านวนไม่น้อยท่ีไม่รู ้จัก 

พระธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 

คนพวกนีแ้หละท่ีไม่รูวิ้ธท่ีีจะช่วยตนเอง

ให้พ้นทุกข์ทางใจ ผู้มีเมตตากรุณาพึง

สอนธรรมแก่ตนเองก่อน แล้วน�าไป

สอนผู้ท่ีมีทุกข์ทั้งหลายต่อไปให้คลาย

ทุกข์ ให้พ้นทุกข์ ท�าได้เช่นนี้เรียกว่า 

มีกรุณาในพรหมวิหารที่ถูกต้อง ไม่มี

ทางผิด แต่ความส�าคัญอยู่ที่ว่าตนเอง

ต้องรูธ้รรมก่อน ต้องปฏบิตัธิรรมก่อน

ต้องช่วยใจตนเองให้พ้นทุกข์ได้ก่อน  

จงึจะสามารถน�าผูอ้ืน่ไปได้ถูกต้องตาม

ทางที่ตนด�าเนินมาแล้ว ไม่เช่นนั้น 

ก็เหมือนคนไม่รู้ทาง จะน�าคนอ่ืนให้

เดินถูกทางได้อย่างไร

 ความคิดเป็นเหตุแห่งความทุกข์ 

ความจรงิมอียูเ่ช่นนี ้ถ้าคดิให้เป็นทกุข์

กต้็องเป็นทกุข์แน่ ถ้าคดิไม่ให้เป็นทกุข์

ก็จะพ้นจากความทุกข์แน่ ไม่ว่าใน 

เรื่องอะไรทั้งสิ้น คนเราจะคิดให้ถูกได้

จ�าเป็นต้องเรียนรู้วิธี และวิธีที่ดีที่สุด
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นัน้พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนไว้มากมาย 

พึงเลือกน�ามาปฏิบัติให้เหมาะสมยก

ตัวอย่างเช่น ทรงสอนไตรลักษณ์ คือ

ลักษณะ ๓ มีอนิจจังไม่เท่ียง ทุกขัง

เป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ อนัตตาไม่ใช่ 

ตัวตน คือไม่เป็นไปตามอ�านาจความ

ปรารถนาต้องการของผู้ใดทั้งสิ้น เมื่อ

พบสิง่ทีเ่ป็นเหตใุห้เกดิทุกข์ กใ็ห้นกึถงึ

ไตรลกัษณ์ท่ีทรงสอนไว้นี ้พจิารณาให้

เห็นว่าตนก�าลังเป็นทุกข์เพราะอะไร 

เพราะเป็นเช่นไร อะไรนั้น สิ่งนั้น  

ทีเ่ป็นเช่นนัน้ มหีรอืทีจ่ะพ้นจากสภาพ

หรือลกัษณะของอนิจจงั ทุกขัง อนัตตา 

ทกุข์ไปท�าไม ในเมือ่สิง่ทีเ่ป็นทกุข์ก�าลงั

จะเปลี่ยนไปแล้ว ไม่ทุกข์เสียดีกว่า  

ช่วยตนเองให้พ้นทุกข์เช่นน้ี และช่วย

ผูอ้ืน่ให้พ้นทุกข์เช่นนี ้นีแ้หละคือกรณุา

ในพรหมวิหาร ท้ังกรุณาตัวเองและ

กรุณาผู้อื่น 

 แต่ก็มีกรณีท่ีผู้มีเมตตาไม่สามารถ

กรณุาได้ เพระผูร้บัไม่อยูใ่นสภาพทีจ่ะ

รบัได้ นีส้�าคัญมาก ไม่ใช่ว่าผูมี้เมตตา

มกีรณุา จะสามารถให้ได้ท้ังเมตตาและ

กรณุา เรือ่งของการรบัเมตตากรุณาไม่

ได้น้ัน เป็นเรือ่งน่าพจิารณา พระพทุธ-

องค์ได้ทรงรับว่าทรงเป็นเพียงผู้ชี้ทาง

ให้เท่านั้น ผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์

ต้องเดินไปด้วยตนเอง  ทุกคนมีหน้า

ที่ต้องปฏิบัติเพื่อรับเมตตากรุณาให้ได้ 

ไม่เช่นนั้นแล้วจะถือว่า เป็นความไม่

เมตตากรุณาของผู้อื่นหาถูกไม่ และผู้

มีเมตตากรณุาจะหลงผดิต�าหนตินเอง

ว่าบกพร่องหย่อนในเรือ่งเมตตากรณุา

กห็าถกูไม่ เป็นเรือ่งเก่ียวเน่ืองกัน แยก

จากกันไม่ได้ ไม่เกิดผลให้แล้วไม่รับ  

ผูไ้ม่รบัจะได้รบัผลอย่างไร การให้เมตตา

กรณุาทีถู่กต้อง และการรบัเมตตากรณุา

อย่างถูกต้องเป็นความส�าคัญ ผู้ท�าให้

ถูกต้องไม่ได้ จะเป็นผู้ให้ก็ไม่เกิดผลดี 

จะเป็นผู้รับก็ไม่เกิดผลดี โดยเฉพาะ 

ก็แก่ตนเอง ฉะนั้น จึงควรสังวรระวัง

ปฏบิตัใิห้ถกู เมตตาให้ถกูกรณุาให้ถกู 

ในฐานะผูใ้ห้ รบัเมตตาให้ถกู รบักรณุา

ให้ถูก ในฐานะผู้รับ

 มุทิตา คือพลอยยินดีด้วยเมื่อผู้อื่น

ได้ดมีีสุข ความหมายของมุทิตานีก้เ็ป็น 

๒ เช่นเดียวกัน คือพลอยยินดีด้วย 

กับตนเองเมื่อได้ดีมีสุข เช่นเดียวกับ

เมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุขนั้นเอง เพราะความ

พลอยยินดีด้วยนี้แหละที่จะน�าไปสู ่

ความดีอีกชั้นหนึ่งถ้ารู้จักคิดให้ถูก 

 เม่ือตนได้ดีมีสุข อย่าปล่อยให้การ

ได้ดมีีสุขนัน้ผ่านไปเฉย ๆ แต่ให้พลอย

ยนิดกัีบตนเอง ให้รูจ้กัตัง้ใจสงวนรกัษา

ความยนิดคีวามสุขทีไ่ด้นัน้ไว้และเพิม่พนู

ให้ยิ่งข้ึน นี้หมายถึงบุคคลผู้ยังเป็น

สามัญชน หรือปุถุชนที่ยังไม่หลุดพ้น

จากกิเลสและกองทุกข์ ซึ่งจ�าเป็นต้อง

อาศัยความดเีป็นขัน้บนัไดก้าวไปสู่ความ

พ้นทุกข์ ส่วนผู้ท่ีศึกษาปฏิบัติธรรม 
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จนล่วงทุกข์แล้วย่อมไม่มีความยินดี

ยินร้าย ความยินดีกับความได้ดีมีสุข

แม้ของตนก็ย่อมไม่มีด้วยเช่นกัน การ

ยนิดกีบัการได้ดมีีสขุของตนจกัท�าให้ใจ

สงบสบายได้พอสมควร ไม่ทะเยอทะยาน

ให้ยิ่งขึ้นจนเกินไป เช่นได้ดีเพียงน้ัน

แล้วกย็นิดกีบัการได้ดเีพยีงนัน้ของตน 

อย่าไม่พอใจเพราะต้องการให้ยิง่ขึน้ไป

กว่าน้ัน ส่วนการปฏบิติัขยันหมัน่เพียร

ให้ยิง่ขึน้อย่างถกูต้องเหมาะสมเป็นอกี

เรื่องหนึ่ง ซ่ึงอาจเกิดได้จากการท่ีตน

ยินดีในความได้ดมีสุีขของตนเหมอืนกนั

 การพลอยยินดีเมื่อผู ้อื่นได้ดีมีสุข  

ผลดีที่จะเกิดขึ้นนั้นเราเองจะเป็นผู้ได้

รับก่อนใครทั้งหมด ความพลอยยินดี

ด้วยกับความริษยาให้ความร้อนเย็น 

ผดิกนั ขณะท่ีใจเกดิความยินด ีเราเอง 

นั้นแหละจะสบาย ขณะที่ใจเกิดความ

ยนิร้ายริษยา เราเองนัน่แหละทกุข์ร้อน 

ฉะน้ัน การพลอยยินดีด้วยเมื่อผู้อื่น 

ได้ดีมสีขุจึงเป็นสิง่ควรอบรมให้เกดิขึน้ 

จะว่าเพื่อตัวเองก็ไม่ผิด มุทิตาความ

พลอยยินดีด้วยเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุขเป็น

สิ่งท่ีอาจเกิดขึ้นเองได้ เมื่อมีเมตตา

กรณุาพร้อมอย่างถกูต้องจรงิ และอาจ

อบรมให้เกิดขึ้นได้ส�าหรับในกรณีไม่

เกิดเองดังกล่าว คือในขณะที่เมตตา

กรุณายังมีไม่ถึง คือในขณะที่เมตตา

กรณุายังมีไม่ถงึขนาดพร้อมเพยีงแต่มี

แล้วบ้างเท่านัน้ การอบรมให้คณุธรรม

ความดีใด ๆ เกิดขึ้นในจิตใจนั้นท�าได้

ด้วยใช้ปัญญาใคร่ครวญปลกูฝัง เหมอืน

เพาะต้นไม้ตั้งแต่เมล็ดให้งอกงามเติบ

ใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าได้

 ขอให้มสีตริะลกึไว้เสมอ ว่าเราสามารถ

ได้ดีมีสุขทุกเวลา เพียงแต่พลอยยินดี

ด้วยกับการได้ดีมีสุขของผู้อื่นเสมอ ๆ 

เท่านั้น วันหนึ่ง ๆ มีข่าวคนนั้นคนนี้

ได้ดมีสีขุมาถึงหขูองเราทกุคนไม่ว่างเว้น 

ตัง้สตริะวงัใจอย่าให้เกดิอิจฉาริษยา แต่

ตั้งสติท�าใจให้พลอยยินดีด้วย เราก็

เหมอืนได้ดมีสีขุไปกบัเขาด้วยไม่ว่างเว้น 

ตรงกันข้าม ถ้าไม่ตั้งสติ ไม่คิดให้ถูก

เหตุผล พอได้รูไ้ด้เห็นการได้ดมีีสุขของ

ใครก็อจิฉาไม่ชอบใจ เราก็จะเหมอืนมี

ความทุกข์เกิดขึ้นในขณะที่เขามีความ

สุข ไม่ว่างเว้นแต่ละวันเหมือนกัน

 เมตตาปรารถนาให้เป็นสุขก็ตาม 

กรณุาช่วยให้พ้นทุกข์กต็าม มทุติาพลอย

ยินดีด้วยเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุขก็ตาม ทั้ง 

๓ ประการนีจ้ะสมบรูณ์ไม่ได้ถ้าผู้ปฏบิตัิ

ธรรมทั้ง ๓ นี้ขาดธรรมส�าคัญข้อหนึ่ง

ในพรหมวิหาร คอื อเุบกขา วางใจเฉย 

วางใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อ

สุดวิสัยจะเมตตากรุณาได้แล้ว เม่ือ

เมตตาแล้ว กรุณาแล้ว แสดงออกซึ่ง

เมตตากรณุาเต็มทีแ่ล้ว กยั็งไม่เกดิผล 

ยงัช่วยให้เขาเป็นสขุพ้นจากความทกุข์
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ไม่ได้ จึงใช้อุเบกขาคือพยายามวางใจ

เฉย ปลงใจลงให้ได้ ว่าได้ท�าสุดความ

สามารถแล้ว ได้เมตตากรุณาถูกต้อง

แล้ว ผลเป็นเช่นไรก็จ�าต้องอุเบกขา  

ถ้าไม่อเุบกขา ปล่อยใจให้ดิน้รนร้อนเร่า

เพราะปรารถนาจะช่วยเขาให้ได้ผล เช่น

นีเ้ป็นการผดิ เป็นการขาดเมตตากรณุา

ในตนเอง

 การอบรมเมตตา กรุณา มุทิตา 

อเุบกขา ให้เกดิขึน้ด้วยการใช้ความคดิ

ที่เป็นปัญญาเป็นเหตุผล ให้เห็นชัดว่า

ทุกคนควรมีเมตตา กรุณา มุทิตา 

อเุบกขา นัน้ แม้กระท�าจนเป็นปกตจิน

เคยชิน ก็จะไม่จ�าเป็นต้องใช้ความคิด

เช่นนั้นอีก เมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขาจะเกิดขึ้นเองในใจ แม้จะอาจ

ไม่เกิดข้ึนพร้อมบรบิรูณ์ท้ัง ๓ ประการ

ในเวลาเดยีวกนั หรอืในระยะเดยีวกนั 

แต่เมตตากรุณาก็จะต้องเกิดได้แน ่

ถ้าเมตตากรุณาเกิดขึ้นสมบูรณ์เต็มที่ 

จนท�าให้จิตใจอ่อนละมุนกว้างขวาง 

อย่างยากอธิบายให้ถูกตรงได้ เมื่อนั้น

มุทิตาก็ตาม อุเบกขาก็ตาม จะเกิด

ตามมาเอง 

 อุเบกขาน้ันคือความไม่ยินดียินร้าย 

ความหมายขั้นแรกก็คือไม่ยินดีเมื่อ 

ผู้อ่ืนเป็นทุกข์และไม่ยินร้ายเมื่อผู้อื่น

เป็นสขุ ส่วนความหมายทีแ่ท้จรงิลกึซึง้

ของอุเบกขานั้นมีว่า ไม่ว่าใครจะเป็น

ทุกข์เป็นสุขวางใจเป็นกลางได้ ไม่พลอย

ยินดียินร้ายจนเป็นความวุ่นวายใน 

หัวใจไปด้วย รวมทั้งเมื่อตนเองต้อง

ประสบโลกธรรมฝ่ายดีกไ็ม่ยินด ีประสบ

โลกธรรมฝ่ายร้ายก็ไม่ยินร้าย วางใจ

เป็นกลางสงบอยู ่ความยนิดยีนิร้ายหรอื

ความไม่ม่ีอุเบกขาเป็นความกระเพื่อม

ของใจไม่ว่าจะยินดหีรอืไม่ว่าจะยินร้าย

กเ็ป็นความกระเพือ่มของใจทัง้นัน้ เมือ่

ใจกระเพื่อมก็ไม่สงบ ความสุขย่อม 

แตกต่างกนัระหว่างใจกระเพือ่มแม้ด้วย

ความยินดีกับใจที่สงบอยู่ด้วยอุเบกขา 

ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงส่ังสอนให้มี

อุเบกขาให้ท�าใจให้เป็นอุเบกขา

 ใจท่ีมีพรหมวิหารธรรมไม่บริสุทธิ์ 

เช่นมีเพียงเมตตากรุณา ก็ยังเป็นใจ 

ที่ร้อนอยู่ได้ เพราะการขาดมุทิตาและ

อุเบกขาก็เป็นเหตุให้ร้อนได้ ขาดมาก

เพียงไรก็ยิ่งร้อนเพียงนั้น แต่อย่างไร

ก็ตามเมตตากรุณาทั้ง ๒ ประการนี้  

ผูใ้ดมอียูใ่นใจกย็งัช่วยให้เยน็ใจเป็นสขุ

ได้มากแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาที่จ�าเป็น 

ต้องใช้มทุติาและอเุบกขาถ้าไม่มมีทุติา

อุเบกขา ตามล�าพังเมตตากรุณาก็จะ

ช่วยให้คงมีความเย็นความสุขไม่ได ้

ต่อไป ความร้อนจะต้องเกิดขึ้นจนได้ 

ผู ้ที่เคยประสบความรู ้สึกเช่นนี้ด้วย

ตนเอง และพิจารณาจนเข้าใจว่าตนมี

ทกุข์มร้ีอนในบางครัง้บางคราวกเ็พราะ

พรหมวิหารธรรม
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มีแต่เมตตากรุณาเท่านั้นที่จ�าเป็น 

ส�าหรับช่วยให้เป็นสขุเยน็ใจ มุทิตาและ

อุเบกขาก็จ�าเป็นอย่างย่ิงเช่นกันเพียง

แต่เมตตากรุณาต้องน�าหน้ามาก่อน

เสมอ ต้องมีเมตตากรณุาก่อน แล้วจงึ

ใช้มุทิตาอุเบกขาตามมา

 สรุปลงได้ว่า คุณลักษณะของผู้มี

พรหมวิหารทีถู่กต้องแท้จริง คอืมเีมตตา

ประกอบด้วยอุเบกขามีกรณุาประกอบ

ด้วยอุเบกขา มีมุทิตาประกอบด้วย

อุเบกขา และมีอุเบกขาท่ีพร้อมด้วย

เมตตากรุณามุทิตา ผู้มีพรหมวิหาร

ธรรมทีแ่ท้จรงิต้องมีธรรมทัง้ ๔ ประการ

พร้อมบริบูรณ์ ไม่ขาดตกบกพร่องทุก

เวลาไม่อย่างใดอย่างหนึ่งตามล�าพัง 

โดดเดี่ยว เพราะถ้ามีธรรมประการใด

ประการหนึง่ตามล�าพงักจ็ะมทีางผดิไป

จากทางของธรรมที่ถูกต้องแท้จริงได้

เช่น ถ้าใช้แต่อุเบกขาก็จะเป็นความ

ใจจดืใจด�าได้อย่างแน่นอน ถ้ามอีเุบกขา

ประกอบพร้อมด้วยเมตตากรณุามุทิตา

ก็จะเป็นธรรมท่ีแท้จริง ไม่ผิดไปจาก

ธรรม หรอืถ้ามีแต่เมตตากรุณามทิุตา

ไม่มีอุเบกขาประกอบไปพร้อมกันก็จะ

เป็นการเห็นแก่ตัว เห็นแก่พวกพ้อง 

พี่น้องของตัว จะให้โทษไม่น้อยกว่า 

ให้คณุ คอืเม่ือเมตตากรณุาแล้วไม่เกิด

ผลดังปรารถนาต้องการก็ย่อมร้อนรน

ถ้าปราศจากอุเบกขา 

 ดงันัน้อย่าเห็นว่าเมตตากรณุาเท่านัน้

ส�าคัญ มุทิตาและอุเบกขาก็ส�าคัญ 

อย่างยิ่ง ไม่มีเมตตากรุณาก็จะมีใจ 

โหดเห้ียม ไม่มีมทุติากจ็ะมอิีจฉารษิยา 

ไม่มีอุเบกขาก็จะไม่รู้จักวางเฉย ไม่รู้

จกัปล่อยวางยึดมัน่อยู ่ความโหดเหีย้ม 

อิจฉาริษยา ยึดมั่นไม่ปล่อยวาง ย่อม

เป็นความไม่สวยงามของจิตใจไม่เป็น 

ทีพ่ึงปรารถนา ผูป้รารถนาให้ตนเองมี

จิตใจดี มีจิตใจสูง มีจิตใจเย็นสบาย 

ควรอบรมพรหมวหิารธรรมให้สมบรูณ์

บรบิรูณ์ อย่าได้ว่างเว้น โอกาสทีจ่ะแผ่

เมตตามีอยู่ทุกเวลา ที่จะใช้กรุณาก็มี

อยู่ทุกเวลา ที่แสดงมุทิตาก็มีอยู่ทุก 

เวลา มีสติระวังให้มีอุเบกขาไปพร้อม

กนัด้วยกจ็ะเป็นพรหมวหิารธรรมทีถู่ก

แท้สมบรูณ์บรบิรูณ์ทีจ่ะให้คณุอย่างเตม็

ที่แก่ส่วนตนและส่วนรวม และจะให้

คุณแก่เจ้าตัวเต็มที่ก่อนผู้อื่น

 ธรรมของพระพุทธเจ้านั้นล้วนแต่

สอนให้ได้ดทีัง้ทางกาย ทางวาจา และ

ทางใจ ธรรมของพระพทุธเจ้าไม่มข้ีอใด

หมวดใดเลยท่ีไม่สอนให้ด ีและคุณของ

การศึกษาปฏบิติัธรรมของพระพุทธเจ้า

กก็ว้างขวางนกั ผูไ้ม่พจิารณาให้รอบคอบ

ด้วยดีอาจจะไม่ประจักษ์ เช่นพรหม-

วิหารธรรมนี้เป็นตัวอย่าง (พ.วิ.๔-๒๔)  

ดู เมตตาบารมี, อุเบกขา ด้วย

พรหมวิหารธรรม
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พรหมอสัญญีสัตว์ ดู พรหมโลก

พระกริ่ง ดู พระพุทธเจ้าในมหายาน

พระเขี้ยวแก้ว ดู ทุสสเจดีย์

พระเจ้า ๕ พระองค์ ดู พระพุทธเจ้า ๒๘

  พระองค์ 

พระเจ้าฟ้ารั่ว ดู ประโยชน์ปัจจุบัน 

พระธยานพิทุธเจ้า ด ูพระพทุธเจ้าในมหายาน

พระธรณี ดู ชยปริตร

พระธรรม ทีแรกเป็นเสียงท่ีออกมาจาก

 เพือ่ก�าหนดง่าย จกัได้แสดงพระธรรม

เป็นข้อ ๆ ไปตามปัญหาว่า	 อะไร	

อย่างไร	ท�าไม	เพื่ออะไร	เป็นต้น

 ๑. ค�าว่า ธรรม แปลว่าอะไร และ

พระธรรม คืออะไร? ค�าว่า ธรรม แปล

ว่า ทรงไว้ หมายถึงทรงตัวเองคือคง 

ตวัอยูเ่สมอ และหมายถงึทรงคอืรักษา 

คนทีม่ธีรรมไว้ให้เป็นตามธรรม ฉะนัน้ 

ธรรมจงึเป็นกฎธรรมดาทีค่งตวัอยูเ่สมอ 

ใครจะค้นพบหรอืไม่ ธรรมกค็งเป็นธรรม 

คือเป็นกฎธรรมดาอยู่นั่นเองตลอดไป 

เทียบอย่างกฎธรรมชาติต่าง ๆ ท่ี 

นกัวทิยาศาสตร์ทัง้หลายได้ค้นพบ กฎ

ธรรมชาติเหล่านี้คงมีอยู่คู่กับโลก ใคร

จะค้นพบหรอืไม่กค็งมอียูอ่ย่างนัน้นัน่เอง

 พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม ก็คือ

ทรงค้นพบกฎธรรมดาของโลกที่น�าให้

ออกไป หรือให้พ้นไปจากความทุกข์ 

ทั้งปวงได้ กล่าวแต่เพียงส่วนหนึ่ง คือ

ทรงค้นพบกฎธรรมดาที่เป็นไปในชีวิต

ของคนว่า คนประสบผลต่าง ๆ ในชวิีต

อย่างนี้เพราะเหตุอย่างน้ี หรือเพราะ

ท�าเหตุนี้จึงได้รับผลอย่างนี้ เหมือน

อย่างสอบไล่ได้เพราะตัง้ใจเรียนด ีหรอื

เพราะท�าดีจึงได้รับชมว่าเป็นคนดี 

 ปรากฏการณ์หรือทุก ๆ สิ่งทุก ๆ 

อย่างท่ีปรากฏในโลก ดังเช่น ตะวัน 

เดือน ดาว ที่มองเห็นเมื่อแหงนขึ้นไป

ดูบนฟ้า พื้นแผ่นดินที่มองเห็นเมื่อ

พระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า เป็นเสียง

ที่ประกาศความจริงให้บุคคลทราบ 

ธรรมทีพ่ระองค์ได้ตรสัรู ้เพราะฉะนัน้

เสียงที่ประกาศความจริงแก่โลกนี้ก็ 

เรียกว่าพระธรรมส่วนหนึ่ง หรือเรียก

ว่าพระพทุธศาสนา คอืเป็นค�าทีอ่อกมา

จากพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้า เป็นค�า

สัง่ เป็นค�าสอน ข้อปฏบิตัทิีค่�าสัง่สอน

นั้นแสดงช้ี ก็เป็นพระธรรมส่วนหนึ่ง 

ผลของการปฏบิตักิเ็ป็นพระธรรมส่วน

หนึง่ เหล่านีเ้รยีกว่า พระธรรม (พ.พ. ๘)

 พระธรรมป็นสมบัติส�าหรับประดับ

ใจให้งดงาม บ�ารงุใจให้วฒันะ (เจรญิ) 

ท�าให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ ให้เป็น

กลัยาณชน (คนงาม) ให้เป็นอารยชน 

(คนเจริญ คนประเสริฐ) และให้อยู่

เป็นสุขสงบ ถ้าเทียบอย่างสมบัติภาย 

นอกก็เทียบได้กับโภคสมบัติ เคร่ือง

บ�ารุงร่างกายและชีวิตให้เจริญเติบโต 

ให้ด�ารงอยู ่และอาภรณ์สมบตั ิเครือ่ง

ประดับตบแต่งร่างกายให้งดงาม

พระธรรม
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ทอดตาดู พืชพันธุ์ ผู้คน สัตว์นานา

ชนิด อาคารบ้านเรือน และสิ่งต่าง ๆ 

ที่มองเห็นเมื่อเหลียวดูรอบ ๆ ตลอด

ทั้งความสว่าง ความมืด ความหนาว 

ความร้อน เป็นต้น ทีห่มุนเวยีนเปลีย่น- 

แปลงไปอยู ่ล้วนมเีหตผุล มกีฎเกณฑ์ 

คือเป็นไปตามกฎธรรมชาติธรรมดาที่

แน่นอนฉันใด ความเป็นไปแห่งชีวิต

ของคน หรือที่เรียกวิถีชีวิตก็มีเหตุผล

มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ฉันนั้น

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้กฎธรรมดา

เหล่านีท้ัง้หมด จงึมคี�าเรียกพระนามว่า 

พระสพัพัญญ ูแปลว่า พระผูรู้ส้ิง่ทัง้ปวง 

แต่ถึงแม้จะทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ก็

ทรงเลือกแสดงสั่งสอนแก่โลกเฉพาะ 

ที่จะให้ส�าเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่านั้น 

ฉะนั้น พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง

แสดงสัง่สอน จงึจ�ากัดเฉพาะข้อทีอ่าจ

น�าไปปฏบัิตใิห้เกดิเป็นประโยชน์ขึน้ได้

เท่านั้น

 ถ้าจะตัง้ปัญหาว่า พระธรรม หมาย

ถงึเฉพาะธรรมท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดง

สัง่สอนคอือะไร กพ็งึตอบได้โดยย่อว่า 

คอืกฎธรรมดา หรอืธรรมดา คอืความ

จริงที่ประกอบด้วยประโยชน์ต่าง ๆ 

ความจริงเหล่านี้ ที่พระพุทธเจ้าทรง

แสดงส่ังสอนเองก็ตาม ทีท่่านผูรู้้อ่ืน ๆ 

แสดงตามพระพุทธเจ้าก็ตาม เรียกว่า

พระธรรมทั้งนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงพระธรรมดังกล่าวในรูปของศาสนา

ที่แปลว่า ค�าสั่งสอน คือวางเป็นสูตร

ส�าหรับปฏิบัติได้ทีเดียว ดังเช่น ทรง

แสดงว่า “ไม่ท�าบาปทัง้ปวง ท�ากศุลให้

ถงึพร้อม ช�าระจติใจของตนให้บรสิทุธิ์

ผ่องแผ้ว” นี้เป็นรูปศาสนา คือค�าสั่ง

สอนที่วางรูปเป็นสูตรปฏิบัติไว้เลย

 ใครมเีพยีงศรทัธา คอืความเชือ่เพยีง

อย่างเดียว ก็สามารถปฏิบัติให้ส�าเร็จ

ประโยชน์ของตนได้ และถ้าประสงค์ 

จะใช้ปัญญา คือพิสจูน์เหตุผลต้นปลาย 

ของสตูรส�าเร็จนี ้กท็�าได้ แต่ต้องตัง้ใจ

ศกึษาพระพุทธศาสนาทัง้ด้านพระปรยัิติ 

คอืแบบแผนต�ารบัต�ารา ทัง้ด้านปฏบิตัิ

ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็จะได้ข้อพิสูจน์ ได้

ความเข้าใจชัดเจนขึ้นทุกที จนหมด

สงสัย ตัวศาสนา คือค�าส่ังสอนนี้ท้ัง 

หมดก็เรียกว่า พระธรรม

 อนัทีจ่รงิตัว ธรรม คือธรรมดา คอื

ความจริง กับ ศาสนา คือค�าสั่งสอน 

ต้องประกอบกันกลมกลืน รับรอง 

กัน จึงจะจริงแท้ถูกต้อง เหมือนอย่าง

ธรรมชาตหิรอืกฎธรรมชาต ิและทฤษฎี

ว่าด้วยธรรมชาติ ถ้าทฤษฎีนั้นยังผิด

พลาดบกพร่องจากธรรมชาตทิีป่รากฏ

เป็นไปจรงิ กย็งัไม่เป็นทฤษฎท่ีีบรสุิทธิ์

สมบูรณ์ ยังไม่อยู่ตัว ต้องแก้ไขกัน 

ต่อไป แต่ถ้าทฤษฎนีัน้ไม่มผิีดทีจ่ะต้อง

แก้ ไม่บกพร่องที่จะต้องเพิ่มเติม จึง

พระธรรม
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เป็นทฤษฎีท่ีบรสิทุธิส์มบรูณ์ เป็นทฤษฎี

ทีอ่ยูต่วั ไม่ต้องแก้ไขเพิม่เตมิกนัต่อไป

ฉันใด ในเรื่องของความจริงและค�า 

สั่งสอนก็ฉันนั้น ถ้าค�าสั่งสอนยังผิด

พลาดบกพร่องจากความจริง กยั็งเป็น

ค�าสั่งสอนที่ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ ยังไม่

อยู่ตัว ต้องแก้ไขกันต่อไป แต่ถ้าค�า 

สั่งสอนนั้นไม่มีผิดที่จะต้องแก้ ไม่

บกพร่องทีจ่ะเพิม่เติม ถกูต้องกบัความ

จริงตลอดไปหมด จึงเป็นค�าสั่งสอนที่

อยู่ตัว ไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไป

 ค�าสัง่สอนท่ีอยู่ตวับรบิรูณ์ดงักล่าวนี้

แหละคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

เรยีกว่า พระพทุธศาสนา แปลว่าศาสนา

คอืค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า (พระผู้

รูแ้ล้วบรบิรูณ์) พระพทุธศาสนาจงึเป็น

ศาสนาทีบ่รสิทุธิบ์รบูิรณ์ ดงัมคี�ากล่าว

ไว้แปลความว่า พระธรรมงามในเบ้ืองต้น 

งามในท่ามกลาง งามในที่สุด (คือ 

ถูกต้องกับความจริงตลอดไปทั้งหมด) 

กล่าวแสดงข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติ

อย่างประเสรฐิ พร้อมทัง้อรรถ (ความ) 

พร้อมท้ังพยญัชนะ (ถ้อยค�า) บรบิรูณ์ 

(ไม่มข้ีอบกพร่องท่ีจะเพิม่เตมิ) บริสทุธิ์ 

(ไม่มข้ีอผดิพลาดทีจ่ะต้องแก้ไข) สิน้เชงิ 

เพราะเหตุนี้ จึงมีบทสวดสรรเสริญ 

พระธรรมว่า สวฺากขฺาโต ภควตา ธมโฺม 

ธรรมอนัพระผูมี้พระภาคเจ้ากล่าวดแีล้ว 

ดังนี้

 ๒. พระธรรมดงักล่าวนัน้เป็นอย่างไร  

พระธรรมดังกล่าวนั้นเป็นความจริงใน 

ตนเองของทุก ๆ คน ซึ่งพระพุทธเจ้า

ทรงส่ังสอนว่าควรจะท�าอย่างไรกบัความ

จริงนั้น

 ความจริงตรงกันข้ามกับความเท็จ

เหมอืนอย่างสจัจวาจา (วาจาจรงิ) ตรง

กนัข้ามกบัมสุาวาจา (วาจาเทจ็) อย่างไร

เรียกว่าวาจาจริงหรือพูดจริง อย่างไร

เรียกว่ามุสาหรือพูดเท็จคงเข้าใจกัน

ดีแล้ว แต่เพ่ือทบทวน และกระชับ 

ความเข้าใจเข้าอกี จกักล่าวโดยสมมติ

ให้เป็นคน ๒ คน ชือ่นายกศุลกบันาย

อกศุล วันหนึง่เวลาเย็น บดิาถามบตุร

ทัง้ ๒ ว่า วันนีไ้ด้ไปโรงเรียนหรือเปล่า 

นายกุศลได้ไปโรงเรียนจึงตอบว่าไป 

ส่วนนายอกุศลไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ก็

ตอบว่าไป ถ้าตั้งปัญหาว่า ทั้ง ๒ คน

นีใ้ครพดูจริง ใครพดูเทจ็ ทกุคนคงตอบ

ได้ทันทีว่า นายกศุลพูดจรงิ นายอกศุล

พูดเท็จ คราวนี้ตั้งปัญหาต่อไปว่า พูด

จริงเพราะอะไร พูดเท็จเพราะอะไร 

ปัญหานี้อาจต้องคิดสักหน่อยหนึ่ง ก็

คงตอบได้ว่า พูดจริงเพราะพูดถูกกับ

เรื่องที่เป็นจริง พูดเท็จเพราะพูดผิด 

จากเรื่องที่เป็นจริง

 คราวนีจ้ะย้อนมากล่าวถึงพระธรรม 

ความจริงในตนเอง กค็อืเรือ่งทีเ่ป็นจรงิ

ในตัวเอง เกี่ยวแก่ที่ตัวเราเองท�าอะไร

พระธรรม
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บ้าง พดูอะไรบ้าง คดิอะไรบ้าง ซึง่บางที

ตวัเราเองต้องการปกปิด จึงปฏเิสธคนอ่ืน 

แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธตนเองได้ เรื่องของ

ตัวเราเองนี้แหละท่ีพระพุทธเจ้าแสดง

เป็นธรรมสัง่สอนว่าควรท�าอย่างไร โดย

ครบถ้วนทกุเรือ่ง ยกตวัอย่างง่าย ๆ เช่น

 ในเวลาเช้า ถงึเวลาควรจะออกจาก

ที่นอน ก็ยังนอนซบเซาต่อไป ควรจะ

ช่วยกันท�าอะไรบ้าง ก็ไม่ช่วย ควรจะ

รบีท�ากจิต่าง ๆ ให้ส�าเรจ็ทนัเวลา กไ็ม่

รบีท�า พระธรรมจกัสอนว่า อถ ปจฉฺา 

กุรุเต โยค� กิจฺเจ อาวาสุ สีทติ ถ้า

ท�าความเพียรในกิจการล้าหลัง จะจม

อยู่ในวิบัติ

 เมื่อจะไปโรงเรียน ไปท�างาน เกิด

คร้านที่จะไป คิดจะหนีจะเลี่ยงหลบ 

หรอืในเวลาเรยีนเวลาท�างานคิดท้อแท้ 

คดิมกัง่าย สกัแต่ว่าเรยีน สกัแต่ว่าท�า

ไปหยุดไป พอให้สิ้นเวลา หมดความ

ต้ังใจให้ก้าวหน้าในการเรยีนในการงาน 

พระธรรมจักสอนว่า วายเมเถว ปุริโส 

ยาว อตถฺสสฺ นปิปฺทา คนพงึพยายาม

ไปกว่าส�าเร็จประโยชน์

 เมือ่เกดิความรกัต้องการในวตัถุ (ที่

ตัง้ของความรกั เป็นบคุคลหรอืสิง่ของ

ก็ได้) ที่ไม่สมควร ในกาลสมัยที่ไม่

สมควร พระธรรมจักสอนว่า เปมโต 

ชายเต ภย� ภัยเกิดจากรัก

 เมื่อเกิดความชิงชัง โกรธแค้น ขัด 

เคือง พระธรรมจักสอนว่า ทุกฺข� สยติ 

โกธโน คนโกรธนอนจมทุกข์

 เม่ือควรจะให้การศึกษา แต่ก็กลัว

จะสิ้นเปลืองทรัพย์ พระธรรมจักสอน

ว่า ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญา 

เทียวประเสริฐกว่าทรัพย์

 เมื่อปล่อยตัวไปตามใจ พระธรรม

จักสอนว่า วิหญฺญติ จิตฺตวสานุวตฺตี  

ผู้ประพฤติตามอ�านาจจิตย่อมล�าบาก 

และสอนให้ห้ามใจด้วยสติ ให้หักใจ 

ด้วยปัญญา

 รวมความว่า พระธรรมจักสั่งสอน

ในเรื่องตัวเราทุกเรื่องทุกราวไป ว่าข้อ

นี้ ๆ เป็นอกุศลไม่ดีอย่าท�า ข้อนี้ ๆ 

เป็นกุศลดีงามควรท�า ใจของตนนี้ให้

หม่ันช�าระให้สะอาด อย่าเท่ียวพล่าน

ไปเพราะรักชงัและหลงจนเสียหาย และ

พระธรรมสอนให้หมัน่ศกึษาให้เป็นคน

สมบูรณ์ ให้มีความเพียรพยายาม ให้

มคีวามอดทน เป็นต้น พระธรรมทีย่ก

มานี้เพียงเล็กน้อย เป็นตัวอย่างพอ

สาธกให้เห็นว่าพระธรรมเป็นอย่างไร

 ฉะนั้น เมื่อพิจารณาโดยรอบคอบ

แล้วจึงอาจกล่าวได้ว่า พระธรรมที่ 

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพียงพอกับ

เรื่องของตนทุกแง่ทุกมุมโดยครบถ้วน 

พระธรรมจงึเป็นประมวลระบบของชวีติ

ท้ังหมด เป็นประทีปส่องให้เห็นความจรงิ

พระธรรม
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ของชีวิต ให้เห็นความจริงของตนเอง 

ตลอดของโลกทั้งหมด

 ๓. ท�าไมพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดง 

พระธรรม และทรงแสดงเพื่ออะไร? 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมมิใช่

ด้วยทรงมุ่งหมายให้เขาชอบให้เขาชม

แล้วจักได้บูชาพระองค์ต่าง ๆ คือ 

มิได้ทรงมุ่งผลตอบแทนอะไรส�าหรับ

พระองค์เองเลย

 แต่ท�าไมจงึทรงแสดงพระธรรม? ทรง

แสดงกเ็พราะทรงมพีระกรุณาอนเุคราะห์

จ�าแนกแจกพระธรรมให้แก่โลก

 เพือ่อะไร? กเ็พือ่ให้โลกหรอืสตัวโลก

ทุก ๆ ผู้ ทุก ๆ คนประสบประโยชน์

ประสบสันติสุขถ้วนท่ัวหน้า เหมือน 

พ่อแม่มเีมตตากรณุาอนเุคราะห์ลกู ๆ 

อย่างบริสุทธิ์ จึงทนยากล�าบากถนอม

เลี้ยงส่งเสริมลูก ๆ มิได้มุ่งผลอะไร

ตอบแทนจากลูก เพียงแต่หวังจะได ้

เห็นความส�าเรจ็ ความสขุ ความเจรญิ

ของลกู แล้วพลอยปีตยินิดด้ีวยเท่านัน้ 

บางทเีมือ่พระพทุธเจ้าทรงแสดงพระธรรม 

ผู้ฟังไม่ชอบใจ หาว่าทรงสาปแช่งเขา 

กม็ ีแต่พระพุทธเจ้ากไ็ม่ทรงยบัยัง้ทีจ่ะ

แสดงในเม่ือทรงเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ 

เหมือนอย่างผู้พยาบาลไข้ที่ดีพยายาม

ให้ยาแก่คนไข้แม้ว่าคนไข้ไม่ชอบ ท้ัง

ไม่ยอมตามใจให้ของแสลงแม้คนไข้จะ

เรียกร้อง บางทีถูกคนไข้บริภาษด่าว่า

ต่าง ๆ ก็ทนได้ด้วยเมตตากรุณา คิด

ปลงใจว่า ถ้าเป็นคนดี ไม่เป็นคนไข ้

ก็คงไม่เป็นอย่างนี้ ไฉนคนดีจะไปถือ

คนไข้

 มีเรื่องในสมัยพระพุทธเจ้าที่เล่าไว้

ในพระสูตรหนึ่งว่า พระราชโอรสองค์

หนึง่ของพระเจ้าพมิพสิาร กรงุราชคฤห์ 

มคธรัฐ มีพระนามว่า อภัยราชกุมาร 

กราบทูลถามพระพุทธเจ ้าว ่าตรัส 

พระวาจาเช่นไร พระพทุธเจ้าทรงตอบ

ว่าพระองค์ตรัสวาจาแต่ที่ทรงทราบว่า

จรงิแท้และประกอบด้วยประโยชน์ และ

ทรงรู้กาลเวลาเพือ่ทีจ่ะตรสัวาจาดงักล่าว 

จะเป็นที่ชอบใจหรือไม่ก็ตาม เพราะ

ทรงอนุเคราะห์เท่านั้น ในขณะนั้น 

พระราชกุมารก�าลังทรงประคองกุมาร

น้อยให้นอนอยู่บนพระเพลา พระพทุธเจ้า

จงึตรสัถามว่า ถ้ากมุารน้อยนัน้อมเส้ียน

ไม้หรอืเศษกระเบ้ืองในปากเพราะพีเ่ลีย้ง

หรือพระราชกมุารเองเผลอไป จะทรง

ท�าอย่างไร พระราชกุมารกราบทูลว่า 

จะต้องทรงบีบศรีษะกมุารน้อยให้อ้าปาก 

ล้วงเสี้ยนไม้หรือเศษกระเบื้องออกให้

จงได้ แม้จะต้องถึงเลือดออก เพราะ

เป็นวธิเีดยีวทีเ่ป็นการอนเุคราะห์ ฉะนัน้ 

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจึง

เต็มเปี่ยมด้วยพระกรุณาอนุเคราะห์ 

ทุกบท ได้ฟังพระธรรมเมื่อใดก็ได้รับ

พระกรุณาของพระองค์ทีป่ระทบัอยูใ่น

พระธรรมเมื่อนั้นทุกครั้งทุกคราวไป

พระธรรม
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 ๔. พระธรรมเกีย่วข้องอะไรกับคน? 

คนควรจะท�าอย่างไรกับพระธรรม? 

เพราะพระธรรมเป็นความจริงของคน 
ที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงสั่งสอน
ชี้ทางปฏิบัติของคน เพื่อให้บรรล ุ
ถึงประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว 
พระธรรมจึงเกี่ยวข้องกับคนโดยตรง
 กล่าวให้ใกล้ที่สุด พระธรรมนั้น
เกีย่วข้องกับตวัเราทุก ๆ คน จะกล่าวว่า 
พระธรรมคอืตวัเราเอง ท่ีพระพุทธเจ้า
ยกขึ้นแสดงก็ได้ และทรงแสดงแก ่
ใคร ทรงแสดงแก่ตัวเราเองน้ีแหละ  
ข้อส�าคัญให้ตัวเราเองนี้
 ๑. เงี่ยหูให้ได้ยินพระธรรมท่ีพระ-
พุทธเจ้าทรงแสดง อันเรียกว่าพระ- 
ปริยัติธรรม คือค�าสั่งสอนที่ควรเรียน
ควรฟังทั้งหมด
 ๒. เดินเข้าไปหาพระธรรม เหมือน 
อย่างพระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า “จงมาน่ี” 
แล้วกเ็ดนิเข้าไปเฝ้าพระองค์ นีเ้ป็นภาค
ปฏบิตั ิคูก่บัปริยัตเิทยีบดงัภาคทฤษฎี 
การเดนิเข้าไปหาพระธรรมเรยีกว่าปฏิบตัิ
ธรรม กล่าวโดยสรุป คือ
 ก. ศีล ประพฤติดีงาม เว้นจาก 
ประพฤติเสียหายต่าง ๆ เป็นต้นว่า  
ศีล ๕
 ข. สมาธิ ตั้งใจมั่นคงดี
 ค. ปัญญา รอบรู้ดีในเหตุผล บาป
บญุคณุโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ 
และในวธินี�าตนให้พ้นจากทกุข์ภยัพบัิติ 

บรรลุถึงความสวัสดี

 ทกุ ๆ คนไม่ว่าเดก็หรอืผูใ้หญ่ ชาย

หรือหญงิ ประพฤตดิ ีต้ังใจมัน่คงด ีรูจ้กั

เหตุผล และรู้จักช่วยตนได้ดีเมื่อใด  

ก็ชื่อว่าเดินเข้าไปหาพระธรรมเม่ือนั้น 

นี้ก็คือเดินเข้าไปหาทางที่ถูก หรือเดิน

ไปในทางที่ถูกนั้นเอง

 การฟังพระธรรม และการปฏิบัติ

พระธรรมดังกล่าวมานี้แหละ เป็นกิจ

อันทุก ๆ คนควรท�ากับพระธรรม แต่

ก็ควรน้อมมาปฏิบัติให้พอเหมาะแก่

ภาวะของตน ดังพระธรรมคุณบทว่า 

โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามา ดังที่เรียก

ว่าประยุกต์กบัตน แต่ให้รกัษาแนวของ

พระธรรม คอืให้ด�าเนนิไปในทางทีช่อบ 

การน้อมพระธรรมมาประยุกต์กับตน

โดยชอบนั้น เช่น

 ส�าหรบันักเรยีน ศีล คอืประพฤตดีิ 

เพราะเว้นการท่ีควรเว้น ประพฤตกิาร

ทีค่วรประพฤต ิสมาธ ิคอืตัง้ใจเรยีนดี 

ปัญญา คอืจ�าได้ เข้าใจด ีมคีวามรอบรู้

 ส�าหรับผู้ประกอบการงาน ศีล คือ

ประพฤตดิ ีเว้นอบายมขุต่าง ๆ เป็นต้น 

สมาธิ คือตั้งใจท�าดี ปัญญา คือรอบรู้

ฉลาดสามารถในการงาน

 ส�าหรบัคนวยัรุน่ ศลี คอืระมดัระวงั

ตนให้ประพฤติอยูใ่นขอบเขตท่ีชอบ ไม่

ปล่อยตนให้เหลวแหลก สมาธ ิคือตัง้ใจ

มั่นคงดี ไม่ให้ตกจมลงไปในห้วงรัก 

ห้วงชัง ห้วงหลง ที่มีเหตุชักจูงยั่วเย้า

พระธรรม
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อยู่มากมาย ปัญญา คือคิดให้รู้ตลอด

เหตผุล ตลอดปัจจบัุน ตลอดภายหน้า 

คิดให้กว้างให้ยืดยาว ไม่คิดแคบ ๆ  

สั้น ๆ

 คนวยัรุน่ก�าลงัเจรญิด้วยพลงั ก�าลงั

ทะยานกายทะยานใจ เหมอืนน�า้ตกแรง 

เม่ือไม่สมหวังก็มักจะท�าอะไรแรง ๆ 

จึงมักพลาดง่าย และถ้าพลาดลงไปใน

ห้วงอะไรที่แรง ๆ แล้วก็อันตรายมาก 

เหมอืนอย่างไปเล่นสนกุกบัน�า้ตก เผลอ

พลาดตกลงไปกบัน�า้ตกทีโ่จนลงไปจาก

หน้าผาสูงชัน ฉะน้ัน ถ้าหันมาสนใจ

พระธรรมบ้างก็จะมีพระธรรมคุ้มครอง

รักษา เป็นเครื่องป้องกัน แก้ไขมิให้

เป็นอันตรายดังกล่าว ข้อส�าคัญควร

ป้องกันไว้ก่อนดกีว่าแก้ หรอืถ้าจะต้อง

แก้ก็แก้เมือ่ยงัเล็กน้อย ง่ายกว่าแก้เมือ่

โตใหญ่ เหมอืนอย่างดบัไฟกองเลก็ง่าย

กว่าดับไฟกองโต และไม่ควรเชื่อใจ

ตนเองเกินไป เพราะอาจไม่มีเหตุผล

ถ้าใจน้ันถูกบังหรือท่วมทับเสียแล้ว  

จึงควรหารือกับท่านผู้ที่สามารถจะให้

เหตุผลท่ีถูกต้องได้ ท้ังเม่ือสนใจใน 

พระธรรมอยู่ พระธรรมอาจให้เหตผุล

แก่ตนได้กระจ่าง พร้อมกบัชีท้างปฏบิตัิ

ได้ถกูต้อง พระธรรมจงึเป็นกัลยาณมติร 

(มิตรดี) ของใจ เทียบอย่างบุคคลท่ี

เป็นกัลยาณมิตรซึ่งเป็นผู้ชี้เหตุผลให้

แก่ตนดังกล่าวนั้น

 อกีอย่างหนึง่ พระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงแสดงเปรียบเหมือนกระจกเงา

ส�าหรับส่องดูตัว หรือภาพยนตร์ฉาย

เร่ืองของตน โดยปกติตัวเราเห็นหน้า

ของคนอื่นยิ้มย่องบ้าง มึนตึงเกรี้ยว-

กราดบ้าง เห็นแล้วก็ชอบใจบ้าง ไม่

ชอบใจบ้าง แต่ไม่เห็นหน้าของตนเอง 

ครั้นเมื่อยืนอยู่หน้ากระจกเงา จึงอาจ

เห็นหน้าของตนเองว่าเป็นอย่างไร น่า

เกลยีดหรอืไม่น่าเกลยีดอย่างไร บางที

ก็อาจรู้สึกไม่ชอบหน้าของตนเอง จึง

ต้องตกแต่งแก้ไขให้งดงาม ฉันใด โดย

ปกตคินเรากม็องไม่เห็นตนเอง ฉันนัน้ 

ต่อมาได้ศกึษาพระธรรมทีส่่องย้อนเข้า

มาหาตนเอง จึงจักมองเห็นตนเองว่า

เป็นอย่างไร ดีไม่ดี ถูกผิดตามเหตุผล

ที่เป็นจริงอย่างไร เมื่อมองเห็นตนเอง 

รูจ้กัตนเองตามเป็นจรงิแล้วจงึสามารถ

แก้ไขตนให้ดีได้ ดูภาพยนตร์ก็เหมือน

กัน เห็นตัวแสดงเป็นคนร้ายคนดี 

ต่าง ๆ เมื่อน�าพระธรรมมาฉายดูก็จัก

เห็นตนว่าเป็นเช่นไร

 ฉะนัน้ ศกึษาพระธรรม (อนัหมาย

ถงึปรยิติัคอืเรยีน กบัปฏบิตัพิระธรรม) 

จึงเป็น การศึกษาตนเอง ข้อเตือนใจ

สั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องน้ี คือ นึกถึง 

อะไร ๆ กใ็ห้หวนนกึถึงพระธรรม มอง

อะไร ๆ ภายนอกก็ให้มองย้อนดูตน 

ก�าหนดนิ่งดูที่ใจ ดูให้ดี จักเห็นทาง

สว่าง

พระธรรม
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 ๕. เม่ือศึกษาพระธรรมอย่างน้ีแล้ว  

จะรบัผลอย่างไร? กล่าวอย่างสัน้จะได้

รับผลคือความไม่ตกต�่า เพราะเมื่อ

รกัษาพระธรรม พระธรรมกย่็อมรกัษา 

สมดังพระพุทธภาษิตว่า ธมฺโม หเว 

รกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมย่อมรักษาผู้

ประพฤติธรรม คือรักษาไว้มิให้ตกต�่า 

ดังบทสวดพระราชนิพนธ์ในพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัว่า ธมโฺม 

กโุลกปตนา ตทธารธิาร ีพระธรรมทรง

ผู้ทรงธรรมไว้มิให้ตกไปอยู่โลกที่ช่ัว 

ด้วยประการฉะนี้

 ความท่ีควรก�าหนดโดยย่อแล้ว 

ประมวลลงในบทพระธรรมคุณว่า  

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง 

สั่งสอน เปรียบเหมือนกระจกส�าหรับ

ส่องดูตน เปรียบเหมือนภาพยนตร์ที่

ฉายเรือ่งของตน เปรยีบเหมอืนไฟฉาย

ที่ฉายแสงย้อนมาที่ตน เพื่อให้เห็น

ตนเองตามเป็นจริง หรือให้เห็นความ

จรงิทกุ ๆ อย่างทีต่นแล้ว พระธรรมก็

เป็นดงัประทปีส่องทางให้ตนทกุ ๆ คน

ด�าเนินไปในทางที่ถูก

 สวฺากขฺาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรม

อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว

 สนทฺฏฺิิโก อันผู้ได้บรรลพุงึเหน็เอง

 อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาล

 เอหิปสฺสิโก ควรเรียกให้มาดู

 โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามา

 ปจจฺตฺต� เวทติพโฺพ วญิญฺหู ิอนัวญิญ ู

(ผูรู้)้ พึงรู้เฉพาะตน (ท.ห. ๔๐-๔๗)

พระธรรมรัตนะ ด ูปัญจวัคคีย์, พระรัตนตรัย

พระธรรมสงัคาหกาจารย์ พระอาจารย์ผูท้�า

สังคายนาร้อยกรองตั้งเป็นพระบาลีไว้ 

ด ูปัญจวัคคีย์, อนตัตลักขณสตูร ด้วย

พระธิดาทั้ง ๔ ของพระอินทร์ ดู ดาวดึงส์

พระบัญญัติ ดู วิสุทธิ ๗

พระบัวเข็ม ดู มหากัจจายนะ

พระปริตรหลวง ดู เจ็ดต�านาน

พระปัจเจกพุทธะ ดู พระพุทธเจ้า ๒๘  

  พระองค์, โอวาทปาติโมกข์

พระปาริเลยยกะ ดู สังฆเภท

พระพุทธเจ้า ในชมพูทวีปซึ่งเป็นประเทศ

อนิเดยี ปากสีถาน และเนปาลในบดันี้ 

ในมัชฌิมชนบท คือในภูมิประเทศ 

ส่วนกลางของชมพูทวีปนั้น เมื่อก่อน

พทุธศก ๘๐ ปี ศาสดาเอกของโลกได้

ประสตูแิล้ว ทีอ่ทุยานลมุพนิวีนั ตัง้อยู่

ในกึง่กลางแห่งนครกบิลพสัดุแ์ละนคร

เทวทหะ เมือ่ ณ วนับรุณม ี(วนัเพญ็) 

เดอืนเวสาขะ (ตรงกับวันเพญ็เดอืน ๖ 

ในปีปกต ิเดอืน ๗ ในปีมีอธกิมาส ตรง

กบัเดอืนพฤษภาคมเป็นพ้ืน) เป็นโอรส

แห่ง พระเจ้าสุทโธทนะ ศากยะ กับ 

พระนางมายา	กรุงกบิลพัสดุ์	 แคว้น

สกักะ เป็นพระราชกมุารในศากยราช-

ตระกูล โคตมโคตร อยู่ในฐานะเป็น

องค์รัชทายาทแห่งพระราชบิดา

พระธรรมรัตนะ
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 พระราชกมุารทรงมีพระรปูลกัษณะ

งามสง่า ต้องด้วยมหาบรุษุลกัษณะตาม

ต�ารับของพราหมณ์ ซึ่งมีท�านายไว้ว่า 

มหาบรุษุผูป้ระกอบด้วยลกัษณะเหล่านี้

จักมคีตเิป็น ๒ คือถ้าอยู่ครองฆราวาส

จักได้เป็นจกัรพรรดริาช พระราชาเอก

ในโลก ถ้าออกทรงผนวชจักได้ตรัส 

เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  

พระศาสดาเอกในโลก ดังกล่าวว่า  

เมือ่พระราชกุมารประสตูใิหม่ มีดาบส

องค์หนึ่งชื่ออสิตะ ผู้อาศัยอยู่ข้างเขา

หิมพานต์ ผู้คุ้นเคยและเป็นท่ีนับถือ

ของราชตระกูล ได้เข้าไปเฝ้าเย่ียม  

ได้เห็นพระลักษณะนั้นแล้วไม่อาจ 

ยอมให้พระราชกมุารนมัสการตน กลบั

กราบลงทีพ่ระบาท ของพระราชกมุาร

เอง แล้วกล่าวท�านายลักษณะของ 

พระราชกุมารดังกล่าวนั้น

 เมือ่ประสตูแิล้วได้ ๕ วนั พระราชบดิา

ได้ประกอบพระราชพิธขีนานพระนาม 

พระราชกุมารว่า สิทธัตถะ แปลว่า  

ผูส้�าเรจ็ประโยชน์ท่ีประสงค์ เมือ่ประสตูิ

แล้วได้ ๗ วนั พระนางมายา พระมารดา

สิน้พระชนม์ พระเจ้าสทุโธทนะจงึทรง

มอบพระราชโอรสแก่ พระนางมหา- 

ปชาบดโีคตม ีพระมาตจุฉา (น้า เป็น

พระน้องนางของพระนางมายา) บ�ารงุ

เลีย้งต่อมา พระนางได้ทรงรบัท�านุบ�ารงุ

เลี้ยงเป็นอย่างดี แม้ในต่อมาทรงม ี

พระราชบุตร ทรงพระนามว่า นันทะ 

และพระราชบุตรีทรงพระนามว ่า  

รูปนันทา ก็ทรงท�านุบ�ารุงไม่ยิ่งกว่า 

พระสิทธตัถกมุารจงึทรงได้รบัทะนถุนอม

บ�ารุงเลี้ยงอย่างยิ่งมาโดยล�าดับ 

 เมือ่มพีระชนมายไุด้ ๗ ปี พระราช

บิดาตรัสให้ขุดสระโบกขรณี ๓ สระ 

ปลูกบัว ๓ อย่าง ๆ ละสระ ใน 

พระราชนิเวศน์ตกแต่งให้เป็นที่เล่น

ส�าราญพระหฤทัย และจัดประทาน

เครื่องเล่น เคร่ืองทรง เครื่องประดับ

ตกแต่ง ล้วนเป็นของประณตี มคีนคอย

ปฏิบัติทะนุถนอมระแวดระวังทุกเวลา 

 ครัน้มีพระชนมายุเจรญิควรจะศึกษา

ศิลปวิทยาได้ พระราชบิดาจึงทรง 

มอบให้ศึกษาในส�านักครูวิศวามิตร  

พระสิทธัตถกุมารทรงเรียนได้ว่องไว 

จนสิ้นความรู้อาจารย์แล้ว ได้แสดงให้

ปรากฏในทีป่ระชมุเป็นทีรั่บรองว่าทรง

มคีวามรูค้วามสามารถเป็นอย่างยอดเยีย่ม 

 ครัน้มพีระชนม์ได้ ๑๖ ปี พระราชบิดา

โปรดให้สร้างปราสาท ๓ หลงั เพือ่เป็น

ที่เสด็จอยู่แห่งพระราชโอรสใน ๓ ฤดู 

ตรัสขอพระราชบุตรีแห่ง พระเจ้า 

สปุปพทุธะ ในเทวทหนคร มพีระนาม

ว่า ยโสธรา หรือ พิมพา อันประสูติ

แต่พระนางอมิตาพระกนิษฐภคินีของ

พระองค์ มาอภิเษกเป็นพระชายา  

พระราชกุมารทรงเสวยสุขสมบัติตาม

พระพุทธเจ้า
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ฆราวาสวิสัยบริบูรณ์ตลอดมาจนม ี

พระชนมายุได้ ๒๙ ปี มีพระโอรส

ประสูติแต่พระนางยโสธราองค์หน่ึง 

ทรงพระนามว่า ราหลุ

 พระสิทธตัถกมุารแม้จะทรงถูกผกูพนั

ด้วยอภริมย์สมบตัต่ิาง ๆ เพือ่ให้เสดจ็

อยู่ครองฆราวาส มิให้เสด็จออกทรง

ผนวช แต่พระองค์ทรงเป็นมหาบรุษุคือ

บุคคลชั้นยอด เป็น โพธิสัตว์ คือผู้

พอใจรักในการแสวงหาความรู้ความ

จริง พร้อมทั้งพอใจรักในความดีความ

บริสุทธิ์และในสรรพสัตว์ด้วยเมตตา

กรุณา ทรงมีพระปัญญา มีความดี 

ความบริสุทธิ์ และมีพระกรุณาสูงกว่า

สามญัชน จะกล่าวว่าทรงเป็นผูม้กี�าหนด

จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จึงไม่

ทรงลุ่มหลงไปในเครื่องอภิรมย์ต่าง ๆ 

อย่างงมงาย ทรงเห็นประโยชน์ที่ควร

ท�าว่าค่าสงูกว่า ท้ังทรงเข้มแขง็สามารถ

เพื่อที่จะสละอภิรมย์สุขต่าง ๆ เพื่อ

ประกอบประโยชนกิจ แม้จะท�าได้ยาก

สกัเพียงไรกต็าม พระคณุสมบตัดิงักล่าว

นี้พึงเห็นได้จากพระประวัติตั้งแต่ต้น

 เมือ่ทรงอยู่ในวยัศกึษาศิลปวทิยา ก็

ทรงบากบัน่ศกึษาจนส�าเรจ็เป็นอย่างดี

เย่ียม เพราะทรงสละความเกยีจคร้าน

และการเล่นการสนุกตลอดถึงอภิรมย์

สุขต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคอันตรายต่อ

การศึกษาอันมีอยู่อย่างฟุ่มเฟือย มี

พระหฤทยัรักในการศกึษา และพากเพยีร

แสวงหาความรู้เพียงอย่างเดียว ไม่

พะวักพะวนแวะเวียนไปเสียในเรือ่งอ่ืน 

ข้อนี้จึงควรเป็นตัวอย่างของผู้ที่ก�าลัง 

อยู่ในวัยหรือสมัยศึกษาทั่วไป ที่จะมี

แต่ความพอใจรักเรียนรกัศกึษา แสวงหา

ความรู้จนส�าเร็จ

 เมือ่ทรงเจริญพระวยัขึน้เป็นพระดรณุ 

ถงึคราวควรอภเิษก จงึทรงอภเิษกด้วย 

พระราชกุมารีที่คู ่ควรกัน ประกอบ

พิธีการตามพระราชประเพณี ไม่มี 

ข้อพึงครหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อนี ้

ควรเป็นตัวอย่างของผู้ประสงค์จะมีคู่-

ครองทัว่ไป ในอนัทีจ่ะรอให้ถงึกาลเวลา

อนัสมควร และปฏบิตัใินทางทีถู่กทีค่วร 

ยอมให้มกีารพนิจิพจิารณาโดยรอบคอบ 

ทั้งทางฝ่ายตนเอง ทั้งทางฝ่ายผู้ใหญ ่

ทีเ่กีย่วข้อง ไม่ท�าผลนุผลนัไปตามล�าพงั

ใจท่ีวิ่งเร็วแรงของคนดรุณวัย ซึ่งจะ 

เป็นเหตุให้เสียใจภายหลัง

 เม่ือทรงอภิเษกมีพระชายาแล้ว  

ก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ระหว่างกันด้วยดี  

ไม่ปรากฏว่ามีการร้าวฉาน มีความ

สมัครสามัคคี มีความสุขสมบูรณ์ใน

ฆราวาส ข้อนี้ควรเป็นตัวอย่างของผู้

ครองเรอืนทัว่ไป ในอนัทีจ่ะครองเรอืน

ให้ดี ให้มีความเรียบร้อยสงบสุขใน

ครอบครัว ด้วยทุกฝ่ายต่างปฏิบัติ 

ชอบในหน้าที่ต่อกัน ไม่นอกใจกัน 

อะลุ้มอล่วยสมัครสมานกัน
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 พระสทิธตัถกมุารแม้จะไม่มแีสดงไว้

โดยตรงว่าได้ทรงปกครองแว่นแคว้น 

แต่กพ็งึเหน็ว่าได้ทรงช่วยพระราชบดิา

ในการปกครองเป็นแน่ เพราะทรง 

เป็นเจ้านายในราชตระกูล ซึ่งมีหน้าที ่

ปกครองประชาชน ทรงตัง้อยู่ในฐานะ

เป็นทายาทของพระราชบิดา เหตุอีก

ประการหนึ่งที่ส�าคัญคือทรงเป็นมหา

บรุุษโพธสัิตว์ผูมี้พืน้เพฉลาดหลกัแหลม 

มีพระอัธยาศัยดีบริสุทธิ์เต็มไปด้วย

เมตตากรุณา จึงท�าให้อยู่มืด ๆ มิได้ 

ต้องคดิให้เหน็เหตุผลจนสว่างกระจ่างแจ้ง 

และเมื่อเห็นใครเป็นทุกข์เดือดร้อน 

อย่างน้อยในท่ีเฉพาะตาแล้วก็ทนเฉย

อยู่มิได้ ต้องขวนขวายช่วยอย่างใด 

อย่างหนึ่ง อันอัธยาศัยที่ทนอยู่จะไม่

ช่วยทุกข์ใครมิได้นี้เป็นลักษณะของ 

มหาบรุษุโดยแท้ ข้อนีค้วรเป็นตัวอย่าง

ของผู้มีหน้าท่ีปกครองตั้งแต่ส่วนน้อย 

เช่นภายในครอบครัว ภายในวงธุรกิจ 

ย่อย ๆ ต่าง ๆ จนถงึในส่วนใหญ่ข้ึนไป

โดยล�าดับ ในอันที่จะส�าเหนียกให้มี

ความรอบรูเ้พยีงพอ ท�าความด ีมคีวาม

บริสุทธ์ิสะอาด ประกอบด้วยเมตตา

กรุณา น�าผู้อยู่ในปกครองไปสู่ความ

สว่าง ความสุข ความเจริญ ท�าให้อยู่

ด้วยกันเป็นสุข ไม่ขาดแคลนคับแค้น 

ไม่หวาดระแวงนอนสะดุง้ เหมอืนอย่าง

อยูด้่วยกนัในระหว่างญาติมติรเป็นทีร่กั

 พระราชกุมารได้ประทับเสวยสุข

ส�าราญในท่ามกลางสุขสมบัติอันถึง

อภิรมย์ต่าง ๆ ล่วงปีมาโดยล�าดับ  

ความบริบูรณ์ต่าง ๆ มิได้บกพร่อง  

คงมีบ�ารุงบ�าเรออยู่อย่างพรักพร้อม  

แม้อย่างนั้นทุกอย่างก็ไม่อาจผูกพัน 

กั้นกางบุคคลผู้เป็นมหาบุรุษโพธิสัตว์

ไว้ได้ เวลาดังกล่าวได้มาถึงเข้าแล้ว  

เมือ่พระสทิธตัถกมุารได้ทอดพระเนตร

เห็น เทวทูต ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ 

คนตาย และสมณะ ในระหว่างทางเม่ือ

เสดจ็ประพาสพระราชอทุยาน ๔ วาระ

โดยล�าดับกัน พระโพธิสัตว์ทรงสังเวช

พระหฤทยัเพราะได้ทอดพระเนตรเหน็ 

๓ เทวทตูข้างต้น ทรงพอพระหฤทยัใน

บรรพชาเพราะได้ทอดพระเนตรเห็น

สมณะ จนถึงน้อมพระหฤทัยจะเสด็จ

ออกไปบรรพชา

 เทวทตู แปลว่า ทตูเทพยดา อย่าง

ทีพ่ดูกนัว่าทตูสวรรค์ ท่านจงึแสดงตาม

ศพัท์ว่าทตูท่ีเทพยดาสร้างนิมติไว้ เพือ่

ให้พระราชกมุารทอดพระเนตรเหน็ แต่

ท่านกแ็สดงไว้โดยความว่า พระโพธสิตัว์

ทรงปรารภถึงความแก่ เจ็บ ตาย อัน

ครอบง�ามหาชนทกุคน ทรงด�ารแิสวงหา

ทางพ้น อนัเรยีกว่าโมกขธรรม (ธรรม

เป็นเคร่ืองพ้น) ทรงเหน็ว่าสภาพทัง้ปวง

ย่อมมีของแก้กัน เช่น มีร้อนแล้วก็มี 

เยน็แก้ มมีดืแล้วกม็สีว่างแก้ บางทีจะ
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มีทางแก้ทุกข์ ๓ อย่าง คือ แก่ เจ็บ 

ตาย น้ีได้ แต่ถ้ายงัอยู่ในฆราวาสกไ็ม่มี

โอกาสปฏิบัติแสวงหา ส่วนบรรพชา

เป็นโอกาสแสวงหาได้ จงึมพีระด�ารจิะ

เสด็จออกบรรพชา ไม่ใยดีในฆราวาส

สมบัติ ในเวลาอื่นเมื่อทรงเห็นคนแก่ 

เจบ็ ตาย และสมณะ กม็ไิด้ทรงปรารภ

จนเห็นจริง ส่วนในเวลาสุดท้ายนี้ทรง

ปรารภจนเห็นความจริง จึงเรียกว่าได้

ทรงเห็นเทวทูต

 เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงปรารภเห็น

ประโยชน์ของการบรรพชา กต็ดัพระหฤทยั

รกัในพระชายา และพระโอรสซ่ึงประสตูิ

ใหม่ กับทั้งบุคคลและวัตถุที่รักทั้งปวง 

แล้วเสด็จออกผนวช เที่ยวจาริกไปแต่

พระองค์เดียวเมื่อมีพระชนมายุได้  

๒๙ ปี ด้วยพระหฤทัยมุ่งมั่นจะได ้

โมกขธรรม อันเป็นประโยชน์ย่ิงใหญ่

แก่โลก ไม่ใยดสีิง่อืน่ทัง้หมด ตามวสัิย

ของมหาบุรุษโพธิสัตว์ ได้เคยประทับ

อยู่บนปราสาท แวดล้อมด้วยบุคคล 

และวตัถทุีพ่งึอภริมย์ กต้็องมาประทบั

อยู่องค์เดียว แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ 

ภเูขา และสตัว์ป่านานาชนดิ เคยเสดจ็

ด้วยพระราชยานต่าง ๆ ก็ต้องเสด็จ

ด้วยพระบาท บนภาคพ้ืนตามธรรมชาติ 

เคยมีผู ้ตั้งเครื่องเสวยถวายบริบูรณ์  

กต้็องเสดจ็ภิกขาจาร ได้อาหารพอเสวย

บ้าง ไม่พอบ้าง ตามแต่เขาจะถวาย  

แต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ทรงย่อท้อ ทรง

ปฏิบัติแสวงหาทางโมกขธรรมเรื่อยไป 

 ในขั้นแรกได้เสด็จไปสู่ส�านักของ

ดาบส ๒ ท่าน คือ อาฬารดาบส  

กาลามโคตร และ อทุทกดาบส รามบตุร 

ทรงศกึษาจนส้ินความรูข้องอาจารย์ทัง้ 

๒ โดยล�าดบัแล้ว ทรงเหน็ว่าไม่ใช่ทาง

ตรัสรู้ จึงเสด็จหลีกออกไปปฏิบัติใน

ทางทรมานพระกายให้ล�าบาก อนัเรยีก

ว่าทุกรกริยิา (การท�าท่ีท�าได้ยาก) โดย

ล�าพังพระองค์ ทรงทดลองเปล่ียนไป

ให้ล�าบากยิ่งยวดเข้าทุกที จนถึงขั้น

ย่ิงยวดอย่างทีสุ่ด ไม่มีโยคีอืน่จะท�าให้

เกินขึ้นไปกว่าได้แล้ว ทรงเห็นว่าไม่ใช่

ทางตรสัรูจ้งึทรงเลิก ทรงบ�ารงุพระกาย

ให้กลับมีพระก�าลังขึ้น แล้วทรงเริ่ม

ปฏิบัติทางจิต ซึ่งเรียกในภายหลังว่า

อริยมรรคมีองค์ ๘ จึงได้ตรัสรู้ธรรม 

หรือเรียกว่าตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ ณ ควง

โพธิพฤกษ์ ในต�าบลอรุุเวลาเสนานคิม 

แคว้นมคธ ในราตรีวันบุรณมี เดือน 

เวสาขะ เช่นเดียวกับเมื่อประสูติ เมื่อ

มีพระชนมายุ ๓๕ ปี เมื่อตรัสรู้แล้ว

ได้พระนามว่า พุทธะ ผู้ตรัสรู้ เรียก

กันว่า พระพุทธเจ้า ทรงได้โมกขธรรม

เมื่อได้ตรัสรู้นั้นแล

 พระสทิธตัถกมุารทรงเป็นมหาบรุษุ

โพธิสัตว์ จึงทรงมีความคิดสูงก้าวล่วง

สามัญชน ส่ิงท่ีคนธรรมดาได้ยินได้เห็น
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แล้วไม่คิด ก็ทรงคิด และคิดจนพบ

เหตุผล คิดจนไม่ติดในเหตุผล ถ้าไม่

เช่นนัน้พระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา

ก็คงไม่เกิดขึ้นในโลก ข้อนี้ควรเป็น

ตัวอย่างของบุคคลทั่วไป ในอันที่จะใช้

ความสังเกตและคิดหาเหตุผลในสิ่งที่

ประสบพบผ่าน ให้เหมือนอย่างคนตา

ดดูีรปู มใิช่เหมือนคนตาบอดดูรปู และ

เมือ่มองเห็นทุกข์หรอือปุสรรคอนัตราย

ต่าง ๆ กไ็ม่ยอมอับจนพ่ายแพ้ เพราะ

ต้องมีสิ่งที่แก้กันได้อย่างแน่นอน จึง

ต้องพยายามหาสิ่งที่อาจแก้กันได้น้ัน

ให้ได้ 

 ผูป้ระสบความส�าเรจ็ทกุคนในกจิการ

ทกุอย่างไม่ว่าเลก็หรือใหญ่ กเ็พราะมอง

เห็นเหตุผล เมื่อพบอุปสรรคก็ไม่ยอม

แพ้ พยายามแก้ไขจนส�าเร็จ ในการ

แก้ไขหรือในการปฏิบัติเพื่อให้ส�าเร็จ

ประโยชน์จ�าต้องมกีารเสยีสละ แต่การ

เสียสละที่ถูกต้องนั้นหมายถึงเสียสละ

สขุส่วนน้อยเพือ่สขุท่ีไพบูลย์ เช่น สละ

สขุเฉพาะตนเพือ่สขุส่วนรวม หรอืสละ

ดังที่ท่านแนะน�าไว้ว่า พึงสละทรัพย์

เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะเพื่อ

รักษาชีวิต พึงสละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะ

ตลอดถงึชวีติเพือ่รกัษาธรรม ในประการ

สุดท้ายน้ี พึงเห็นพระโพธิสัตว์เป็น

ตัวอย่าง เพราะในเย็นวันที่ตรัสรู้ เมื่อ

ประทบัน่ังลงบนฟ่อนหญ้าคาท่ีทรงเกล่ีย

เป็นทีป่ระทบันัง่ ณ ภายใต้โพธพิฤกษ์

แล้ว ก็ได้ทรงตั้งพระหฤทัยเด็ดเดี่ยว 

ความว่า เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไป 

เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที 

ยงัไม่บรรลถุงึธรรมเพียงใด กจั็กไม่ลกุ

ขึ้นเพียงนั้น จึงช่ือว่าได้ทรงยอมสละ

ทกุอย่างเพือ่ธรรม ข้อนีค้วรเป็นตวัอย่าง

ของบุคคลผู้มุ ่งบ�าเพ็ญคุณประโยชน์

ทัว่ไป ในอนัทีไ่ม่มุง่สขุประโยชน์เฉพาะ

ตนเท่านั้น แต่ให้มุ่งกว้างออกไป และ

ยอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนน้อยนัน้

เพื่อส่วนใหญ่ 

 คนท่ีสามารถท�าคุณประโยชน์แก่ 

หมู่ชนกเ็พราะสามารถสละเพื่อหมู่ชน 

ถ้าไม่สามารถสละก็ไม่สามารถสร้าง

คุณประโยชน์อะไรได้เลย แต่ทั้งนี้ก็ 

ต้องยึดธรรมเป็นหลัก ไม่เช่นนั้นก็จะ

กลายเป็นสละทางถูกไปถือเอาทางท่ีผดิ 

ตรงกันข้ามกับพระพุทธจรรยา

 พระพทุธเจ้าเมือ่ก่อนแต่ตรัสรูเ้รียก

ว่า พระโพธิสตัว์ ผูใ้ฝ่แสวงรู ้ครัน้ตรสัรู้

แล้วจึงเรียกว่า พระพุทธะ ผู้รู ้แล้ว

บรบิรูณ์ พระพทุธเจ้าทรงรูแ้ล้วบรบิรูณ์

ด้วย บรสุิทธ์ิบริบูรณ์ด้วย มพีระกรณุา

บรบิรูณ์ด้วย ฉะนัน้ เพราะพระกรณุา

จึงทรงด�าริเพื่อแสดงธรรมโปรดโลก 

ทรงอธิษฐานพระหฤทยัจะด�ารงพระชนม์

อยู่จนกว่าจะตั้งพระพุทธศาสนาและ 

มบีรษิทั ๔ คอื ภกิษ ุภกิษณีุ อบุาสก 

พระพุทธเจ้า
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อุบาสิกา ลงมั่นคงส�าเร็จประโยชน์แก่

หมู่ชนทุกเหล่า ครั้นทรงด�าริอธิษฐาน

พระหฤทยัจะทรงด�ารงอยูก่่อนเพือ่โปรด

โลกดังนี้แล้ว จึงเสด็จเที่ยวจาริกไปใน

แว่นแคว้น จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล 

หมู่บ้านนั้น ๆ ทรงแสดงธรรมสั่งสอน

คนทีค่วรสัง่สอนแนะน�าทีเ่รยีกว่าเวไนย 

ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงบ้าง อย่าง

กลางบ้าง อย่างต�่าบ้าง ไม่เลือกชาติ 

ชั้น วรรณะ ยากดีมีจน ทรงสามารถ

ประกาศพระศาสนาให้คณาจารย์เจ้าลทัธิ

ผู้มีชื่อเสียงมีศิษย์มาก ให้คนชั้นสูงผู้ 

มีก�าลังอ�านาจ คือกษัตริย์ อ�ามาตย์ 

มนตรี เป็นต้น ให้คนคงแก่เรียนคน

ฉลาด เช่น พราหมณ์ผู ้มีชื่อเสียง 

ต่าง ๆ ตลอดถึงเศรษฐีคฤหบดี มี

ศรัทธาเลือ่มใสยอมรบันบัถอื เมือ่เป็น

เช่นนีก้เ็ป็นเคร่ืองชักจงูคนอ่ืน ๆ ให้เข้า

นบัถือได้ง่าย อย่างน้อยกท็�าให้เกดิสนใจ 

และเป็นวิธีให้เกิดความสวัสดีจากภัย

ทางการเมืองเป็นต้นทั่วกัน เพราะผู้

ปกครองบ้านเมืองก็ได้นับถือแล้ว 

 กล่าวโดยสรปุ ได้ทรงบ�าเพ็ญ พุทธ-

จริยา	บรบิรูณ์ คอื โลกตัถจริยา ทรง

ประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลก ได้แก่

ทรงประพฤตเิป็นประโยชน์แก่มหาชน

ทีน่บัว่าเป็นสตัวโลกท่ัวไป เช่น ทรงแผ่

พระญาณเลง็ดสูตัวโลกทกุเช้าค�า่ ผูใ้ด

ปรากฏในข่ายพระญาณก็ได้เสด็จไป

โปรดผู้นั้น 

 ญาตัตถจริยา ทรงประพฤติเป็น

ประโยชน์แก่พระญาต ิหรือโดยฐานะเป็น

พระญาต ิเช่น เสดจ็ไปโปรดพระญาติ 

ณ นครกบลิพสัดุ ์เสดจ็ไปห้ามพระญาติ

ฝ่ายศากยะและโกลยิะผูวิ้วาทถึงกบัจะ

รบกันด้วยเหตุแห่งน�้าเข้านา 

 พทุธตัถจรยิา ทรงประพฤตปิระโยชน์

โดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้า เช่น ทรง

แสดงธรรม ทรงบัญญัติพระวินัย 

ประดษิฐานพระพทุธศาสนาและบริษัท 

๔ ให้ยัง่ยนืสบืมา กล่าวสัน้ ๆ ว่า ทรง

ท�าหน้าทีข่องพระพทุธเจ้า เหตฉุะนีจ้งึ

ทรงได้รับยกย่องเป็นพระศาสดาเอก

ของโลก

 พระพทุธเจ้าเสดจ็จารกิไปด้วยพระบาท

เปล่า โปรดมหาชนในแว่นแคว้นต่าง ๆ 

ประดิษฐานพระพทุธศาสนาและบรษิทั 

๔ ให้ตัง้มัน่แพร่หลายส�าเรจ็ดงัท่ีได้ทรง

อธษิฐานพระหฤทยัไว้แล้ว จงึทรงปลง

อายุสังขาร ก�าหนดพระหฤทัยว่าจะ

ปรินิพพาน แม้เช่นนั้นก็ได้เสด็จจาริก

ไปโปรดมหาชนต่อไปจนถึงวันบรุณมี 

เดือนเวสาขะ ก่อนพุทธศก ๑ ปี  

แม้ก�าลังประชวรลงพระโลหิตก็ได้ 

เสด็จด�าเนินด้วยพระบาทต่อไปจนถึง 

สาลวโนทยาน เมอืงกสุนิารา ทีไ่ด้ทรง

ก�าหนดพระหฤทยัว่าจะเป็นท่ีปรนิพิพาน 

ได้เสด็จผทมตะแคงเบื้องขวาอันเรียก

สหีไสยา บนพระแท่นระหว่างไม้สาละ

พระพุทธเจ้า



พ

913

ทัง้คู่ ประทานโอวาทอนุศาสน์ภิกษุสงฆ์

จนสิน้สงสยัทัง้ปวงแล้ว ได้ตรสัปัจฉมิพจน์ 

(ค�าสดุท้าย) ความว่า บดันีเ้ราขอกล่าว

เตือนท่านทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมี

ความเส่ือมไปเป็นธรรมดา ท่านทัง้หลาย

จงท�าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด 

ดังน้ีแล้วไม่ตรสัอีกต่อไป ทรงผทมเพ่ง

พระหฤทัยนิ่งสงบแล้วเสด็จดับขันธ-

ปรินิพพานในราตรีวันบุรณมี เดือน 

เวสาขะนั้น นับพระชนมายุได้ ๘๐ ปี 

ทรงประกาศพระศาสนาได้ ๔๕ ปี  

นับรัฐใหญ่ท่ีเสด็จจาริกไปประกาศ 

พระศาสนาได้ ๗ รัฐ ตรงกับที่กล่าว

ว่า เมื่อประสูติเสด็จด�าเนินไปด้วย

พระบาท ๗ ก้าว

 ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าแม้ต้ังแต่

ตรัสรู้จนถึงนิพพาน เป็นเนติที่พึงน�า 

ไปปฏิบัติตามได้เป็นอันมาก เป็นต้น

ว่า ควรมีกรุณาช่วยเปล้ืองทุกข์แก่ผูอ่ื้น

ตามทีส่ามารถ ควรฉลาดในอบุาย คอื

วธิกีารทีจ่ะท�าให้ส�าเรจ็ประโยชน์ ควร

ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ ควรตั้งใจว่า

จะท�าอะไรให้ได้สกัเท่าไรในวิสัยของตน

แล้วท�าให้ส�าเร็จ ข้อส�าคัญคือควรท�า 

ความไม่ประมาทอยู่เสมอ

 สรปุกล่าวโดยพระคณุ พระพทุธเจ้า

ทรงบริบูรณ์ด้วย พระปัญญาคุณ  

(พระคุณคือปัญญา) พระวิสุทธิคุณ 

(พระคุณคือความบริสุทธิ์) พระ- 

กรณุาคณุ	(พระคณุคอืกรณุา) ดงับท

สวดพระราชนพินธ์ในพระบาทสมเด็จ-

พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วว่า พุทฺโธ ผู้รู้จริง 

สุสุทฺโธ บริสุทธิ์จริง กรุณามหณฺณโว 

มีกรุณาจริงดังห้วงทะเลหลวง

 เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนพึงตั้งใจ

นอบน้อมพระพุทธเจ้าตามบทนโมว่า 

นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมมฺาสม-ฺ

พทุธฺสสฺ ขอนอบน้อมแด่พระผูม้พีระภาค 

(คือพระผู ้จ�าแนกแจกธรรมสั่งสอน

ประชมุชน - กรณุาคณุ) พระอรหันต์ 

(คือพระผู้ควรบูชาสักการะเป็นต้น- 

วิสุทธิคุณ) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

(คอืพระผูต้รสัรูช้อบเอง - ปัญญาคณุ) 

พระองค์นัน้ด้วยประการฉะนี ้(ท.ห. ๓๓-

๔๐)

พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ ดู ภาณยักข์

พระพทุธเจ้า ๒๘ พระองค์ เรือ่งพระพทุธเจ้า

หลายพระองค์ มใีนพระพทุธศาสนาที่

แสดงเป็นกลาง ๆ เช่น ในพระโอวาท 

๓ ทีแ่ปลความว่า การไม่ท�าบาปทัง้ปวง 

การท�ากุศลให้ถงึพร้อม การท�าจิตใจให้

ผ่องแผ้ว นี้เป็นค�าสอนของพระพุทธะ

ทั้งหลาย 

 ค�าว่า พุทธะ นี้ ใช้เป็นพหูพจน์  

มีความหมายทั่วไปว่า ผู้รู ้ ท้ังหลาย 

พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดาก็เรียก

ว่า พุทธะ พระอรหันตสาวกก็เรียกว่า 

พุทธะ แต่มักเติมค�าว่าอนุข้างหน้า  

พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์
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เป็น อนุพุทธะ แปลว่า ผู้รู้ตามหรือ 

ผู้รู้ในภายหลัง เรียกรวมกันว่า พุทธา- 

นุพุทธะ แปลว่า พระพุทธะและ 

พระอนพุทุธะ พระพทุธะนัน้มพีระองค์

เดียว ส่วนพระอนุพุทธะนั้นมีมากเท่า

จ�านวนพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย เมือ่

ถือว่าเป็นพระพุทธะด้วยกัน ก็กล่าว 

ได้ว่าพระพุทธะมีจ�านวนมาก

 ในบางพระสตูร ได้แสดงพระพทุธะ

อีกจ�าพวกหนึ่ง เรียกว่า พระปัจเจก-

พทุธะ แปลว่า ผูต้รสัรู้เฉพาะตนผูเ้ดียว 

ไทยเราเรียกพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือ

พระปัจเจกโพธ	ิท่านอธิบายว่า เป็นผู้

ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกับ

พระพุทธเจ้า ซ่ึงเป็นพระบรมศาสดา

ของเราทั้งหลายในบัดนี้ แต่ไม่สอน 

ผูอ้ืน่ น่าพจิารณาว่า คงหมายความว่า 

ไม่สอนผู้อ่ืนให้ตรัสรู้ตาม หรือไม่ตั้ง

ศาสนาข้ึน และเมือ่มพีระปัจเจกพุทธเจ้า 

ก็เรียกพระพุทธเจ้าซ่ึงสอนผู้อ่ืนเช่น

พระบรมศาสดาของเราท้ังหลายว่า  

พระสัมมาสมัพุทธเจ้า แปลว่า ผูต้รสัรู้

เอง หรือ พระสัพพัญญูพุทธเจ้า  

แปลว่า พระพทุธะผูต้รสัรูธ้รรมทัง้ปวง 

พระปัจเจกพทุธะท่านแสดงว่ามจี�านวน

มาก อยูด้่วยกนัในท่ีแห่งหนึง่ ๆ จ�านวน

หลายร้อยก็มี

 เมื่อแสดงถึงพระปัจเจกพุทธะ ก็

แสดงต่อไปว่า มีข้ึนในกาลสมัยที่ว่าง

พระพุทธศาสนา ในสมัยที่พระพุทธ-

ศาสนายังด�ารงอยู่ไม่อันตรธานไปจาก

โลก พระปัจเจกพุทธะก็ยังไม่บังเกิด 

ต่อเมื่อพระพุทธศาสนาอันตรธานไป

หมดสิ้นแล้ว ทั้งปฏิเวธ ปฏิบัติ และ

ปรยิตั ิส้ินบรรพชติในพระพทุธศาสนา 

สิ้นพุทธบริษัททุกจ�าพวก ตั้งแต่สมัย

ดัง่กล่าวจนถงึเกดิมีพระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้

พระธรรม และตั้งพระพุทธศาสนาขึ้น

ใหม่อกีพระองค์หนึง่ เรยีกว่า พทุธนัดร 

แปลว่า ระหว่างแห่งพระพทุธเจ้า พระ-

ปัจเจกพทุธะทัง้หลายบงัเกดิขึน้ในกาล

สมัยที่เป็นพุทธันดรเช่นนี้ ตามคตินี ้

พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของเรา

ทั้งหลาย เมื่อตรัสรู้แล้ว ถ้าไม่สั่งสอน

ใคร ไม่ได้ตั้งพระพุทธศาสนา ไม่ได้

ประดิษฐานพุทธบริษัทขึ้น ก็คงเป็น

พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง

 เม่ือคติแห่งพระพุทธศาสนาขยาย

ออกไปถึงพระปัจเจกพทุธะ และขยาย

ออกไปถงึกาลเวลาอันเรยีกว่าพทุธนัดร 

ก็จะต้องขยายออกไปถึงพระพุทธเจ้า

อีกพระองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นขีดคั่นส้ินสุด

แห่งพทุธนัดร เพราะจะต้องมอีงค์หนึง่

อยูท่ีส่ดุทางนี ้และอกีองค์หนึง่อยูท่ีส่ดุ

ทางโน้น จงึเกดิมีคตเิร่ืองพระพทุธเจ้า

หลายพระองค์ข้ึน และมีคตินับเวลา

ของโลกอันยืดยาวท่ีสุด เรียกว่ากัป 

หรือกัลป์
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 ในคมัภร์ีแสดงพระนามพระพทุธเจ้า

ซึง่บังเกิดขึน้ในกปัต่าง ๆ หลายจ�านวน 

เช่น ในภาณยักข์ภาณพระ แสดงไว้  

๗ พระองค์ ในท่ีอ่ืน เช่น ในคัมภีร์ชัน้ 

อรรถกถา แสดงย้อนหลังไปอีกมาก 

รวมกนัถงึ ๒๘ พระองค์กมี็ หรอืทีร่ะบุ

จ�านวนไว้มากยิง่กว่านัน้อกีมาก ดัง่ใน

บทสวด สมัพุทเธ ต้นเจด็ต�านาน ซ่ึง

เข้าใจว่าแต่งในลังกาก็มี จะกล่าวแต่

เฉพาะ ๒๘ พระองค์ ซ่ึงมักอ้างในบท

สวดหรือในการประกอบพธีิหลายอย่าง

มดีัง่นี้

 ๑. พระตัณหงักร

 ๒. พระเมธงักร

 ๓. พระสรณงักร

 ๔. พระทปัีงกร (รวม ๔ พระองค์

อบุติัในกปัหน่ึง)

 ๕. พระโกณฑญัญะ (เพยีงพระองค์

เดยีวอบุตัใินกปัหนึง่)

 ๖. พระมังคละ

 ๗. พระสุมนะ

 ๘. พระเรวตะ

 ๙. พระโสภติะ (รวม ๔ พระองค์

อบุติัในกปัหนึง่)

 ๑๐. พระอโนมทสัสี

 ๑๑. พระปทมุะ

 ๑๒. พระนารทะ (รวม ๓ พระองค์

อบุติัในกปัหนึง่)

 ๑๓. พระปทมุตุตระ (เพยีงพระองค์

เดยีวอบุตัใินกัปหนึง่)

 ๑๔. พระสุเมธะ

 ๑๕. พระสชุาตะ (รวม ๒ พระองค์

อุบัติในกัปหนึ่ง)

 ๑๖. พระปิยทัสสี

 ๑๗. พระอัตถทัสสี

 ๑๘. พระธรรมทสัส ี(รวม ๓ พระ-

องค์อุบัติในกัปหนึ่ง)

 ๑๙. พระสทิธัตถะ (เพยีงพระองค์

เดียวอุบัติในกัปหนึ่ง)

 ๒๐. พระติสสะ

 ๒๑. พระปสุสะ (รวม ๒ พระองค์

อุบัติในกัปหนึ่ง)

 ๒๒. พระวิปัสสี (เพียงพระองค์

เดียวอุบัติในกัปหนึ่ง)

 ๒๓. พระสิขี

 ๒๔. พระเวสสภ ู(รวม ๒ พระองค์

อุบัติในกัปหนึ่ง)

 ๒๕. พระกกุสันธะ

 ๒๖. พระโกนาคมนะ

 ๒๗. พระกัสสปะ

 ๒๘.	พระสมัมาสมัพทุธเจ้าของเรา

ทั้งหลาย (รวม ๔ พระองค์อุบัติแล้ว

ในกัปนี้)

 อนึง่ ในกปันีเ้อง จักอบุตัข้ึินในอนาคต

อีกหนึ่งพระองค์ คือ พระเมตเตยยะ 

ไทยเราเรียกว่า พระเมตไตรย หรือ 

พระศรอีารยเมตไตรย แต่มักเรียกกัน

ว่า พระศรีอารย์
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 เพราะในกปัปัจจุบนันีจ้ะมพีระพทุธเจ้า

อุบัติ ข้ึนถึง ๕ พระองค ์ รวมท้ัง 

พระศรอีารย์ จงึเรียกว่า ภัททกปั หรือ 

ภัทรกัป แปลว่า กัปเจริญ

 นับรวมพระพุทธเจ้าท่ีระบุพระนาม

อนัเป็นส่วนอดตีได้ ๒๘ พระองค์ นบั

ตั้งแต่พระวิปัสสีได้ ๗ พระองค์ นับ 

เฉพาะในภทัทกปันี ้ทัง้อดตีและอนาคต

ได้ ๕ พระองค์ บทนมัสการว่า นโม 

พุทฺธาย แปลตามศัพท์ว่า นอบน้อม 

แด่พระพุทธเจ้า เป็นค�ากลาง ๆ แต่ 

ก็นับถือกันว่าเป็นบทไหว้ พระเจ้า	๕	

พระองค์	น่าจะเพราะนบัได้ ๕ อกัษร 

และพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์นั้น ก็

หมายถึง พระพุทธเจ้าซึ่งได้อุบัติแล้ว

และจักอุบัติในภัททกัปนี้

 จ�านวนพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ 

นบัตัง้ต้นในกปัของพระทปัีงกรพทุธเจ้า 

ซึง่ได้ทรงพยากรณ์พระบรมศาสดาของ

เราทัง้หลายว่าจะได้ตรสัเป็นพระพทุธเจ้า 

ตามที่ท่านเล่าไว้ว่า

 ในทีส่ดุแห่ง ๔ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ 

กัปจากภัททกัปน้ี มีนครหน่ึงช่ือว่า  

อมรวตี ได้มีพราหมณ์ผู ้หน่ึงชื่อว่า  

สเุมธ อาศยัอยู่ในนครนัน้ เป็นพราหมณ์

คฤหบดบัีณฑติ ม่ังคัง่ด้วยทรพัย์ต่าง ๆ 

ต่อมาสเุมธบัณฑติได้ปรารภถงึความทกุข์

ในโลกอนัเนือ่งมาจากชาตภิพ ปรารถนา

จะพ้นจากชาติภพ ได้พิจารณาเห็นว่า 

เมื่อมีทุกข์ก็ย่อมมีสุข มีภพก็ย่อมม ี

วิภพ (ปราศจากภพ) มีร้อนก็ย่อมมี

เย็น มีกองไฟ ๓ กอง (ราคะ โทสะ 

โมหะ) กย่็อมมนิีพพาน (ดบัไฟกเิลส) 

มบีาปกย่็อมมบุีญ มชีาติกย่็อมมอีชาต ิ

(ไม่เกิด) เป็นคู่กัน จึงสละทุก ๆ สิ่ง

ออกบวชเป็นดาบส ประพฤติพรต

พรหมจรรย์ในป่าส�าเร็จสมาบตั ิ๘ และ

อภญิญา ๕ ใช้เวลาให้ล่วงไปด้วยความ

สุขอันเกิดจากสมาบัติ

 สมัยนั้น พระพุทธเจ้าทรงพระนาม

ว่า ทปัีงกร อบุติัขึน้ในโลก เสด็จจารกิ

ประกาศพระพทุธศาสนา จนใกล้จะถึง

รัมมกนคร ประทับพักอยู่ในสุทัศน- 

มหาวิหาร ประชาชนชาวรัมมกนคร  

ได้ออกไปเฝ้าทลูเชญิเสดจ็เข้าสูพ่ระนคร

เพ่ือรับบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้น แล้วพา

กนัตกแต่งทางทีเ่ป็นเปือกตม หลมุบ่อ 

ต้นไม้ขึ้นรกรุงรัง ช่วยกันถมแผ้วถาง

เกลี่ยท�าให้เรียบร้อย โปรยข้าวตอก

ดอกไม้ ยกธงชัย ธงผืนผ้า ต้นกล้วย 

เป็นต้น

 ในกาลนั้น สุเมธดาบส ได้ผ่านมา

พบเข้า ถามทราบความแล้วจึงขอแบ่ง

ที่ตกแต่งทางตอนหนึ่ง ไม่ยอมใช้ฤทธิ์ 

ลงมือขนดินถมทางด้วยตนเอง ครั้น

พระพทุธเจ้าทปัีงกรเสดจ็ผ่านมากท็อด

ตนลงนอนถวายหลังให้เป็นทางเสด็จ 

และเมือ่ได้พนิจิพจิารณาเหน็พระพทุธ-
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สริิของพระพทุธเจ้าทปัีงกร มคีวามเลือ่ม-

ใสจนถึงตัง้จติปรารถนาเป็นพระพทุธเจ้า

ในอนาคต ท่านแสดงว่า ถ้าแม้สุเมธ

ดาบสขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุ

พุทธสาวกของพระทีปังกรพุทธเจ้า ก็

จะพึงบรรลุนิพพานได้ในชาตินั้น แต่

สเุมธดาบสปรารถนาท่ีจะบรรลุสมัโพธิ-

ญาณเหมือนพระทีปังกรทศพล ช่วย

ยกมหาชนขึ้นสู่ธรรมนาวา พาให้ข้าม

จากสังสารสาครแล้วจึงจะปรินิพพาน

ในภายหลงั ฝ่ายพระทีปังกรทศพลเม่ือ

เสด็จถึงองค์สุเมธดาบส ประทับยืน  

ณ ที่เบื้องศีรษะก็ได้ตรัสพยากรณ์ว่า  

ดาบสนี้ท�าอภินิหารปรารถนาเพ่ือเป็น

พระพุทธะ ความปรารถนาของดาบส

นี้จักส�าเร็จในอนาคตเบื้องหน้าโน้น 

สเุมธดาบสคร้ันได้รบัพทุธพยากรณ์ กไ็ด้

ชื่อว่าเป็น โพธิสัตว์ จ�าเดิมแต่นั้นมา

 ท่านแสดงว่า อภินิหาร ความ

ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งนั้น จักส�าเร็จเพราะผู้ตั้ง

ความปรารถนาประกอบด้วย	 ธรรม-

สโมธาน	๘	ประการ (ความประชุม

แห่งธรรม คือคุณสมบัติรวมกันครบ) 

ได้แก่

 ๑. เป็นมนุษย์

 ๒. เป็นบุรุษเพศสมบูรณ์

 ๓. มเีหตสุมบรูณ์ คอื มีนสิสยับารมี

พร้อมทั้งการปฏิบัติประมวลกัน เป็น

เหตทุีจ่ะให้บรรลพุระอรหนัต์ในอตัภาพ

นั้นก็ได้แล้ว แต่เพราะปรารถนาเป็น

พระพุทธเจ้าจึงยังไม่ส�าเร็จก่อน

 ๔. ได้เห็นพระศาสดา คือ ได้เกิด

ทนัและได้เข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าพระองค์

ใดพระองค์หนึ่ง

 ๕. บรรพชา คอื ถอืบวชเป็นนกับวช 

เช่น ฤษี ดาบส ไม่ใช่เป็นคฤหัสถ์

 ๖. ถงึพร้อมด้วยคณุ คอื ได้อภญิญา 

๕ สมาบัติ ๘ หมายถึงได้สมาธิจิต

อย่างสงู จนจติบงัเกดิความรูค้วามเหน็ 

อย่างมีตา มีหูเกินมนุษย์สามัญ

 ๗. ถึงพร้อมด้วยอธิการ คือ การ 

กระท�าอนัยิง่จนถงึอาจบรจิาคชวีติของ

ตนเพื่อพระพุทธเจ้าได้

 ๘. มีฉันทะ คือ มีความพอใจ มี

อุตสาหะพยายามย่ิงใหญ่จนถึงเปรียบ

เหมือนว่ายอมแบกโลกทั้งโลกเพื่อน�า

ไปสู่แดนเกษมได้ หรือเปรียบเหมือน

ว่ายอมเหยียบย�่าโลกทั้งโลกที่เต็มไป

ด้วยขวากหนามหอกดาบและถ่านเพลิง

ไปได้

 ท่านผู้ประกอบด้วยธรรมสโมธาน 

๘ นี้ ท�าอภินิหารปรารถนาเป ็น 

พระพุทธเจ้าในส�านักของพระพุทธเจ้า

พระองค์ใดพระองค์หนึง่ ความปรารถนา

ของท่านย่อมส�าเร็จได้

 สุเมธดาบสมีธรรมสโมธาน ๘ ข้อ

เหล่านีบ้ริบรูณ์ จงึมีอภนิหิารปรารถนา
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พุทธภูมิได้และเรียกว่า พระโพธิสัตว์ 

จ�าเดมิแต่ได้รบัพยากรณ์จากพระทีปัง- 

กรทศพล ต่อจากนัน้พระโพธสัิตว์กไ็ด้

บ�าเพญ็ พทุธการกธรรม (ธรรมท่ีท�าให้

เป็นพระพุทธเจ้า) ๑๐ ประการ ได้แก่

 ๑. บ�าเพญ็ทาน สละบริจาคสิง่ทัง้ปวง

จนถงึร่างกายชวีติให้ได้หมดสิน้ เหมอืน

อย่างเทภาชนะน�า้คว�า่จนหมดน�า้

 ๒. บ�าเพญ็ศลี รักษาศลียิง่กว่าชวีติ

เหมือนอย่างเนื้อทรายรักษาขนยิ่งกว่า

ชีวิต

 ๓. บ�าเพ็ญเนกขัมม์ ออกจากกาม

จากบ้านเรอืน เหมอืนอย่างมุง่ออกจาก

พันธนาคาร

 ๔. บ�าเพ็ญปัญญา เข้าหาศึกษาไต่ 

ถามบณัฑิต โดยไม่เว้นว่าจะเป็นบคุคล

มชีาติช้ันวรรณะต�า่ ปานกลาง หรอืสงู 

เหมอืนอย่างภิกษเุทีย่วบิณฑบาตรบัไป

โดยล�าดับ ไม่เว้นแม้ที่ตระกูลต�่า

 ๕. บ�าเพญ็วริิยะ มคีวามเพยีรมัน่คง

ไม่ย่อหย่อนทุกอิริยาบถ เหมือนอย่าง

สีหราชมีความเพียรม่ันคงในอิริยาบถ

ทั้งปวง

 ๖. บ�าเพ็ญขนัต ิอดทนท้ังในการได้

รับการยกย่อง ท้ังในการถกูหม่ินแคลน 

เหมอืนอย่างแผ่นดนิ ใครทิง้ของสะอาด

ไม่สะอาดก็รองรับได้ทั้งนั้น

 ๗. บ�าเพญ็สจัจะ รกัษาความจรงิไม่

พูดเท็จท้ังรู้ แม้ฟ้าจะผ่าเพราะเหตุไม่

พูดเท็จ ก็ไม่ยอมพูดเท็จ หรือแม้เมื่อ

พูดเท็จจะได้ทรัพย์เป็นต้น ก็ไม่ยอม

พูดเท็จ เหมือนอย่างดาวโอสธีด�าเนิน

ไปในวิถีของตนเที่ยงตรงทุกฤดู

 ๘. บ�าเพญ็อธษิฐาน ตัง้ใจมุง่มัน่ไม่ 

หว่ันไหว คอื เดด็เดีย่วแน่นอนในส่ิงที่

อธิษฐานใจไว้เหมือนอย่างภูเขาหินไม่

หวั่นไหวในเมื่อถูกลมกระทบทุกทิศ

 ๙. บ�าเพ็ญเมตตา แผ่มิตรภาพ

ไมตรีจิต ไม่คิดโกรธอาฆาต มีจิต 

สม�่าเสมอเป็นอันเดียวทั้งในผู้ที่ให้คุณ 

ทัง้ในผูท้ีไ่ม่ให้คุณหรอืโทษ เหมอืนอย่าง

น�้าแผ่ความเย็นไปให้อย่างเดียวกันแก่

ทั้งคนชั่วทั้งคนดี

 ๑๐. บ�าเพ็ญอเุบกขา วางจติมัธยัสถ์

เป็นกลาง ท้ังในคราวสุข ท้ังในคราว

ทกุข์ เหมอืนอย่างแผ่นดนิ เมือ่ใครทิง้

ของสะอาดไม่สะอาดลงไปก็มัธยัสถ์

เป็นกลาง

 พทุธการกธรรม ๑๐ ประการเหล่านี้

เรยีกว่า บารม ีตรงกบัค�าว่า ปรมะ ที่

แปลว่าอย่างยิง่ หมายถึงว่าเตม็บรบิรูณ์ 

แต่ก็มิใช่ว่าจะเต็มบริบูรณ์ได้เอง ต้อง

ปฏิบัติบ�าเพ็ญเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ ไป 

คอืต้องท�าให้เตม็บรบิรูณ์ เหมอืนอย่าง

ตกัน�า้เทใส่ตุม่ใหญ่อยู่เรือ่ย ๆ จนกว่า

จะเต็ม บ�าเพ็ญจนเต็มบริบูรณ์เมื่อใด

ก็ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้น 

พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์
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 พระโพธสิตัว์ได้บ�าเพญ็บารมนีบัตัง้แต่

ได้รบัพยากรณ์จากพระทปัีงกรพทุธเจ้า

ตลอดเวลา ๔ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ กปั 

ผ่านพระพทุธเจ้าท่ีได้ตรสัรูใ้นกปันัน้ ๆ 

นับแต่พระทีปังกรเป็นต้นมาถึง ๒๔ 

พระองค์ (ดพูระพทุธเจ้า ๒๘ พระองค์) 

จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

 บารมีทีบ่�าเพ็ญมาโดยล�าดบัดัง่กล่าว 

แบ่งเป็น ๓ ขัน้ ขัน้สามญัเรยีกว่า บารม ี

เฉย ๆ ขัน้กลางเรยีกว่า อปุบารม ีขัน้

สงูสดุเรยีกว่า ปรมัตถบารม ีเช่น การ

บรจิาคพสัดภุายนอก เรยีกว่า ทานบารมี 

บริจาคอวัยวะเรียกว่า ทานอุปบารมี 

บรจิาคชวีติเรียกว่า ทานปรมตัถบารมี

 คติเรื่องพระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญบารมี 

เกีย่วเนือ่งจากคตเิร่ืองพระพทุธเจ้าหลาย

พระองค์ เพราะจะต้องมีท่านผู้เตรียม

พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละ 

พระองค ์ในคมัภีร์ชาดก เป็นเรือ่งเล่า

ถึงพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อ 

เป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติต่าง ๆ 

จนถึงเป็นพระเวสสันดร นับได้ ๕๔๗ 

ชาดก (ไม่นับสุเมธดาบสซึ่งเป็นชาติ

เริ่มต้น) ในบัดน้ีก็มีพระศรีอารย์เป็น 

พระโพธิสัตว์ สถิตอยู่ในดุสิตสวรรค์ 

ซึง่จะได้จตุมิาตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้าใน

เวลาอสงไขยปีในอนาคต

 ในกัปของพระทีปังกรพุทธเจ้า มี

พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๔ พระองค์  

พระทปัีงกรเป็นองค์ที ่๔ ฉะนัน้ พระ-

พทุธเจ้าจ�านวน ๒๘ พระองค์จงึนบัแต่

พระตัณหังกรซ่ึงเป็นองค์ ๑ ในกัปนั้น 

ส่วนในภาณยักข์ ภาณพระ เป็นต้น 

แสดงไว้เพยีง ๗ พระองค์ (พ.พ. ๑๕๑-๑๕๖)

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษา ได้มีหนังสือ

หลายเล่มเขียนแสดงเร่ืองนี้ เฉพาะ 

บางเล่มเช่นพุทธประวัติเล่ม ๑ ตอน 

พระพทุธเจ้าตรสัรู้ พระนพินธ์ สมเดจ็ 

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณ- 

วโรรส พระราชนพินธ์เรือ่ง พระพทุธเจ้า

ตรัสรู ้อะไร ของ พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนิพนธ์ 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง 

วชิรญาณวงศ์ เรื่อง พระพุทธศาสนา

และพระรัตนตรัย ส่วนที่เป็นหนังสือ

ส�านวนเก่าเช ่น ปฐมสมโพธิกถา  

พระนิพนธ์ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ฉบับหนึ่ง  

พระนิพนธ ์ สมเด็จพระสังฆราช	 

(ปสุสฺเทว	สา) ฉบบัหนึง่ ส่วนพระสตูร  

(คือเรื่องพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม 

ที่พระอาจารย์ดั้งเดิมได้ร้อยกรองไว้ 

อ้างว่าได้สดับฟังมาจากพระพุทธเจ้า

โดยตรง) เล่าถึงพระพุทธเจ้าได้ตรัส

เล่าเรือ่งความตรสัรูข้องพระองค์เอง ได้

มหีลายพระสูตร พระสูตรแรกทีสุ่ดคอื 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้
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ธมัมจกักัปปวตัตนสตูร [พระสตูรแสดง

เรือ่งพระพทุธเจ้าหมนุจกัรคอืพระธรรม  

(ล้อธรรม) ให้แล่นไป] พระสตูรนีเ้ป็น

ปฐมเทศนา คอืเทศน์ครัง้แรกของพระ-

พทุธเจ้า ทีท่รงแสดงแก่พระปัญจวคัคย์ี 

(พวกพระ ๕ รูป) ซึ่งจะถือเป็นหลัก

แสดงในที่นี้

	 พระพทุธเจ้าตรัสรูอ้ะไร	มคี�าทีเ่ป็น

เหมือนค�าตอบหลายค�า เช่น พระ- 

พุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม พระพุทธเจ้า

ตรัสรู้อริยสจัจ์ พระพทุธเจ้าตรสัรูพ้ระ-

โพธิญาณ หรือค�าเต็มว่า ตรัสรู้พระ- 

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ค�าเหล่านี้

ถูกต้องทั้งนั้น แต่เป็นค�าตอบที่กว้าง

อย่างไม่ผดิ เหมอืนอย่างถามว่ารูอ้ะไร 

ก็ตอบว่ารู้วิชา ยังมีปัญหาต่อไปอีกว่า 

วิชาอะไร และค�าตอบนั้นก็ยังเป็นค�า

ศัพท์อยู่ แปลไม่ออก ไม่รู้ความหมาย 

ก็ยังไม่รู้อยู่นั้นเอง ฉะนั้น จะอธิบาย

ความหมายของค�าศพัท์ในค�าตอบสัน้ ๆ 

น้ันก่อน เพราะเป็นค�าท่ีจะต้องพบเสมอ

ในหนังสือพระพุทธศาสนา

 ค�าว่า ธรรม แปลตามศพัท์ว่า ทรง

ไว้ คือด�ารงอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลง ค�านี้

ใช้ในความหมายมากมาย เฉพาะในที่

นี้ ท่านว่าหมายถึงสัจจะ คือความจริง 

เพราะความจริงท่ีเป็นความจริง มิใช่

เป็นของเท็จของปลอม ย่อมทรงหรือ

ด�ารงความจรงิอยู่เสมอ ความจรงิท่ีแน่ 

แท้จงึมีลกัษณะของธรรม คอืทรงหรอื

ด�ารงอยูน่ัน้เอง และค�าว่าสจัจะ	ทีแ่ปล

ว่าความจริง ก็แปลตามศัพท์ว่าสภาพ

ที่มีอยู่เป็นอยู่ อันสิ่งท่ีมีอยู่เป็นอยู่ได้ 

ก็ต้องเป็นสิ่งที่ทรงตัวหรือด�ารงตัวอยู่

ได้เหมือนอย่างชีวิต ทรงชีวิตหรือมี 

ชีวิตก็หมายถึงยังเป็นอยู ่ยังไม่ตาย 

เช่นเดยีวกนั ฉะนัน้ ธรรม จงึได้แก่  

ความจริง เรียกควบกันเป็นศัพท์ว่า  

สจัจธรรม	พระพทุธเจ้าตรสัรู้พระธรรม 

คือ ตรัสรู้ความจริง

 ค�าว่า อริยะ ตรงกับค�าว่า อารยะ	 

แปลกันว่า ประเสริฐ อริยสัจจ์ แปล

ว่า ความจริงอย่างประเสริฐ (คือจริง

อย่างแน่แท้หรือแน่นอน) ความจริงที่

ท�าให้ผู้รู้เป็นพระอริยะ (ผู้ประเสริฐ) 

ความจริงท่ีพระอริยะพึงรู้ ความจริง

ของพระพุทธเจ้าผู้อริยะ ข้อนี้เท่ากับ

เป็นข้ออธิบายของข้อก่อน คือข้อก่อน

ว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมคือ

ความจริง ข้อนี้ชี้ลงไปชัดว่าธรรมคือ

ความจรงิ (สัจจธรรม) ทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสรู้นั้น คือ อริยสัจจะ ไม่ใช่สัจจะ

ทั่ว ๆ ไปของปุถุชน (คนที่ยังหนา)

 ค�าว่า โพธิ แปลว่า ตรัสรู้ ญาณ 

แปลว่า หยั่งรู ้ ทั้ง ๒ ค�าแปลว่ารู ้ 

ด้วยกัน แต่โพธิมีความหมายสูงกว่า 

รวมกันว่า โพธิญาณ แปลว่า ญาณ 

คือความตรัสรู ้ พระพุทธเจ้าตรัสรู ้

พระพุทธเจ้าตรัสรู้
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พระโพธิญาณ เมื่อแปลเข้าก็คงซ�้า ๆ 

กันว่า ตรัสรู้พระญาณคือความตรัสรู้ 

มีความหมายว่ารู ้จนตรัสรู้ความจริง 

แจ่มแจ้งหมดทุกอย่าง สัจจธรรมหรือ

อรยิสจัจ์แจ่มแจ้งอยูใ่นความรูอ้นัเรยีก

ว ่าพระโพธิญาณของพระพุทธเจ ้า 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระโพธิญาณจึงมี

ความหมายง่าย ๆ ว่า ตรัสรู้ความรู้

ในสัจจธรรม

 ค�าว่า อนุตตระ แปลว่า อย่างย่ิง 

ไม่มียิ่งกว่า สัมมา แปลว่า โดยชอบ 

สัม แปลว่า เอง โพธิ ก็ตรัสรู้ ญาณ 

กห็ยัง่รู ้รวมกนัว่า อนตุตรสมัมาสัมโพธ-ิ

ญาณ	ญาณคอืความตรสัรูเ้องโดยชอบ

ไม่มีย่ิงกว่า เป็นค�าขยายออกไปจาก

บทก่อนว่าพระโพธญิาณนัน้ พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสรู้แล้วด้วยพระองค์เอง ตรัสรูแ้ล้ว

โดยชอบ ไม่มีอะไรจะยิง่ไปกว่าอีกแล้ว 

คือรู้ถึงที่สุดแล้ว ไม่มีใครจะรู้ยิ่งขึ้นไป

กว่า ไม่มีอะไรจะพึงรู้ยิ่งขึ้นไปอีกแล้ว

 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ได้ยกค�าที่

พบกันอยู่เสมอมาแสดง เหมือนอย่าง

ค�าตอบอย่างสัน้ ๆ ดงักล่าวมาน้ัน แต่

ความรูข้องพระพทุธเจ้านัน้เป็นอนตุตระ 

ไม่มีที่ย่ิงไปกว่าดังบทท่ีแสดงแล้ว จึง

เป็นความรูส้ิง่ท้ังหมดเรยีกว่า สพัพัญ-

ญตุญาณ (สพัพญั ทัง้หมด ญตุ ความ

รู ้ญาณ กค็วามหยัง่รู ้รวมกนัว่า ญาณ

คือความรู้สิ่งทั้งหมด) พระพุทธเจ้าจึง

เป็นพระสพัพญัญผููรู้้ส่ิงทัง้หมด แต่มใิช่

ว่าทรงรู้เท่าไรทรงแสดงทั้งหมด ทรง

แสดงตามควรแก่ภมิูชัน้ของผูฟั้งเท่านัน้ 

เพราะทรงมุ่งสอนให้ผู้ฟังรู้เข้าใจ ถ้า

สอนเกนิภูมไิปกไ็ม่ส�าเรจ็ประโยชน์เหมอืน

อย่างมีภูมิรู้ขนาดชั้นมัธยม ๓ ก็ทรง

สอนขนาดทีน่กัเรียนชัน้นัน้จะเข้าใจได้ 

แต่เมือ่ทรงสอนแก่คนทีม่ภีมูรู้ิชัน้สงู ๆ 

ขึน้ไปกท็รงสอนสงูขึน้ตามช้ัน ข้อส�าคญั

ท่ีเป็นพิเศษนัน้คือได้ทรงศึกษารู้จบทาง

คดโีลกเหมอืนอย่างเป็นดษุฎบีณัฑติมา

ก่อนแล้ว และมาทรงค้นคว้าจนรู้จบ

ทางคดีธรรม จึงทรงรูโ้ลกรูธ้รรมแจ้งชดั

หมด อาจสัง่สอนคนได้ทุกชั้น อาจโต้

วาทะกับใคร ๆ ที่เลื่องลือว่าเป็นนัก

ปราชญ์ได้ท้ังนัน้ พระธรรมท่ีทรงแสดง

ไว้จึงมีหลากหลาย ซึ่งพระสาวกได้ฟัง

จ�ากันไว้ต่อ ๆ มาจนถึงจดเป็นอักษร 

แล้วพมิพ์เป็นหนงัสอืพระไตรปิฎกจ�านวน

หลายสบิเล่มเหมอืนอย่างรวมหลักสตูร

ตัง้แต่ชัน้อนบุาล ชัน้ประถม ช้ันมธัยม 

จนถึงชั้นอุดมไว้พร้อมเสร็จ 

 ฉะนัน้ เมือ่ศกึษาพระพทุธศาสนาไป

โดยล�าดบัย่อมจะเข้าใจได้ด ีและจะยิง่

รูค้วามจรงิยิง่ขึน้ทกุท ีแต่ถ้าเริม่ศกึษา

ผิดช้ันจะเข้าใจยากหรืออาจไม่เข้าใจ 

เหมอืนอย่างยังไม่รูเ้ลขชัน้ประถมไปจบั

เรยีนเลขชัน้มธัยมสงู ๆ ทเีดียวจะเข้าใจ

ได้อย่างไร และพระธรรมของพระพทุธเจ้า
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ทกุข้อทกุบทมเีหตผุลท่ีผูศ้กึษาอาจตรอง

ตามให้เหน็จรงิได้ เพราะทรงแสดงส่อง

เข้ามาที่ตัวของเราเองทุก ๆ คน มิได้

ทรงแสดงไกลออกไป ๆ จนมองไม่เหน็ 

ฉะนัน้ เม่ือมีใครมาถามพระองค์ถงึเรือ่ง

ที่ไกลออกไปเช่นนั้น เช่นเรื่องโลกมี

ทีส่ดุหรือไม่มีท่ีสดุ เป็นต้น กไ็ม่ได้ตรัส

ตอบ เพราะตรัสตอบไปก็ไม่ส�าเร็จ

ประโยชน์อะไร ผูถ้ามเองกม็องไม่เหน็ 

คนอื่นก็มองไม่เห็น ได้แต่เช่ือหรือไม่

เชื่อเท่านั้น ถึงจะเชื่อก็เป็นเรื่องอย่าง

หลับตาเช่ือ ไม่มีทางจะเกิดปัญญา 

รู้เห็นได้เอง ทางท่ีถูกควรจะไม่เชื่อ

มากกว่า 

 พระพุทธเจ้าทรงมุ่งให้คนเชื่อด้วย

ความรู้ จึงทรงงดแสดงเรือ่งท่ีคนไม่อาจ

จะรูจ้ะเหน็ ทรงแสดงแต่เรือ่งทีค่นอาจ

จะรู้จะเห็นได้ คือเรื่องส่องเข้ามาที่ตัว

ของเราเองดังกล่าวแล้ว ใคร ๆ ที่มี

จติใจมสีติปัญญาอย่างสามญัอาจรูเ้ข้าใจ

พระธรรมของพระองค์ได้ทั้งนั้น และ

ไม่ต้องไปรูไ้กลออกไปทีไ่หน รูท้ีต่วัของ

ตัวเองนี้แหละอย่างมีเหตุผลตามเป็น

จริง ทัง้สามารถจะปฏบิติัได้ท�าได้ตาม

ที่ทรงสั่งสอนด้วย เมื่อท�าได้แล้วก็ได้

รับผลดีจริง เช่น ทรงสอนไม่ให้ท�า 

ความชั่ว ให้ท�าความดี ให้ช�าระจิตใจ

ของตนให้บริสุทธิ์สะอาด น้ีก็คือทรง

สอนแก่ตวัของเราทุก ๆ คน เราทุก ๆ 

คนสามารถไม่ท�าความชั่ว สามารถ

ท�าความดี สามารถช�าระจิตใจของตน

ให้บรสิทุธิส์ะอาด ไม่ใช่ไม่สามารถ แต่

บางอย่างไม่สามารถจรงิ ๆ เช่น ถ้าจะ

มีใครสอนให้กลั้นลมหายใจเรื่อยไป 

สอนไม่ให้กิน สอนไม่ให้นอน เช่นนี้

ไม่มใีครสามารถปฏบิตัติามได้แน่ ใคร

ขืนปฏิบัติตามเป็นตายแน่ ส่วนค�าส่ัง

สอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้น 

ไม่มีใครต้องตายต้องเสียหายเพราะ

ปฏิบัติตาม มีแต่จะดีขึ้น มีสุขมีเจริญ

ขึ้นไปทุกที และยิ่งจะรู้จักความจริงที่

ตัวเราเองของตัวเราเองมากขึ้นทุกที 

เพราะดีชั่วของตัวเราเอง ใครเล่าจะ

ท�าให้ได้ ตัวของเราเองนั่นแหละท�าให้

แก่ตวัเราเอง และตวัเราเองเป็นอย่างไร

เราก็รู้ ถึงจะปกปิดคนอื่นได้ก็ปกปิด 

ตัวเราเองไม่ได้ ปกปิดพระพุทธเจ้าก็

ไม่ได้ เพราะเข้าอยู่ในพระธรรมของ

พระพทุธเจ้าทีท่รงส่ังสอนไว้ทัง้นัน้ แต่

พระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณายิ่งใหญ่ 

ใครท�าอะไรไม่ดน้ีอย หรอืมากอย่างไร 

ใครเสยีใจว่าไม่มใีครคบใครรกั ใครคดิ

ว่าถูกใคร ๆ พากนัเกลยีดหรอืรงัเกยีจ 

หรือเกิดเกลียดตน รังเกียจตนขึ้นเอง 

ใครมีทุกข์ร้อนน้อยหรือมากต่าง ๆ  

ขอให้รู้สึกส�านึกตน รับรองความจริง

ของตน และระลึกถึงพระพุทธเจ้าเถิด 

พระพุทธเจ้าไม่ทรงเกลียดรังเกียจใคร 
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ไม่ทรงสาปแช่งใคร มีแต่พระกรุณา

เป่ียมอยูเ่สมอ แลได้ประทานทางออก

ให้แก่ทุก ๆ คนไว้แล้ว คือละชั่ว ท�าดี 

ท�าจิตใจให้บรสิทุธิ ์เดิมท�ามาไม่ดกีต้ั็งต้น

ใหม่ตามทางออกนั้น พระพุทธเจ้าไม่

ทรงทิ้งผู้ที่ตั้งต้นท�าความดี ขอให้ตั้ง 

ต้นเถดิ ขอให้ตัง้ใจพึง่พระพทุธเจ้าเป็น

ก�าลังใจเถิด พระพุทธเจ้าไม่ทรงทอด

ทิง้ผูท้ีต่ัง้ใจพึง่พระองค์จรงิ ๆ เลย และ

ผูท้ีด่�าเนนิชวีติไปในทางแห่งพระธรรม

ที่ทรงสั่งสอนตามภูมิชั้นของตนก็ไม่มี

พลาดผิดไปจากผลดีต่าง ๆ เลย 

 ตามที่กล่าวเยิ่นเย้อออกมานี้ เพื่อ

จะชี้ให้เห็นชัดใน หลักเกณฑ์ที่พระ-

พุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมสั่งสอน 

ซึ่งสรุปลงอย่างย่นย่อส�าหรับเป็นข้อ

ก�าหนด ๓ ประการ

 ๑. ทรงสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้ย่ิงเห็น

จริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น

 ๒. ทรงสัง่สอนมีเหตท่ีุผูฟั้งอาจตรอง

ตามให้เห็นจริงได้

 ๓. ทรงส่ังสอนธรรมที่ปฏิบัติได้ผล

สมจริง เรียกว่ามีปาฏิหาริย์ คือเป็น

จรงิทัง้เหตุผลอย่างเหน็ ๆ ตลอดหมด 

เป็นอศัจรรย์ท่ีผูป้ฏิบติัย่อมได้ประโยชน์

โดยสมควรแก่ความปฏิบัติจริง

 ฉะนัน้ พระธรรมท่ีทรงแสดงสัง่สอน

จึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงเสี้ยวหน่ึงแห่ง 

ความตรัสรู้ พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้

เช่นนัน้ ดงัทีพ่ระอาจารย์เล่าไว้ว่า สมยั

เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่าไม้ 

สเีสยีดใกล้กรงุโกสมัพ ีได้ทรงก�าใบไม้

สีเสียดทีห่ล่นเรีย่รายอยู่เพยีงเลก็น้อย

ด้วยพระหัตถ์ตรสัถามภกิษทัุง้หลายว่า 

ใบไม้สีเสียดทีท่รงก�าไว้ กบัใบไม้สีเสียด

ในป่าสีเสียดทั้งหมด ส่วนไหนจะมาก 

กว่ากนั ภกิษุท้ังหลายกราบทูลว่า ใบไม้

สีเสียดในป่าสีเสียดทั้งหมดมากกว่า 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ส่ิงที่ทรงรู้ยิ่งแล้ว

มไิด้บอกแสดงกม็ากกว่าฉันนัน้ เพราะ

เหตุอะไรจึงไม่ทรงบอกแสดง เพราะ

เหตุว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่

เป็นข้อปฏบิตัดิชีอบ ฉะนัน้ จงึไม่ตรสั

บอก ส่วนทีต่รสับอกนัน้คืออรยิสัจจ์ ๔ 

เพราะประกอบด้วยประโยชน์ 

 ตามพระพุทธด�ารัสท่ีเล่ามานี้ จึง

แสดงว่านอกจากทีท่รงบอกแสดงไว้แล้ว 

ยงัมเีรือ่งทีท่รงรูแ้ล้วมไิด้บอกอีกมากมาย 

แต่ก็เป็นที่พึงยินดีว่า สิ่งที่มีประโยชน์

อนัเป็นข้อควรรูค้วรเหน็ตามหลกัเกณฑ์

ทีก่ล่าวแล้วได้ทรงแสดงไว้แล้วทัง้หมด 

ไม่มีข้ออะไรที่ทรงซ่อนเร้นไว้ สมดัง 

ที่ตรัสไว้ในที่แห่งหนึ่งว่า พระองค์ไม่

ทรงมีก�ามือของอาจารย์ คือซ่อนเร้น

ศิลปวิทยาไม่บอกแก่ศิษย์ ข้อที่ควรรู้

ควรเห็นอันเป็นประโยชน์ได้ทรงบอก

แสดงแล้วทั้งหมด
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	 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร อาจตอบ

ได้ด้วยค�าตอบกว้าง ๆ ดงักล่าวมาแล้ว 

ซึ่งเมื่อจะตอบอย่างกว้างขวางท่ีสุด ก็

ตอบว่า ตรสัรูท้ัง้หมด เพราะพระพุทธเจ้า

ทรงเป็นพระสัพพัญญู แต่เม่ือตอบใน

ฐานะเป็นผู้ศึกษาพระพุทธศาสนา ก็

พึงตอบได้ตามพระพุทธศาสนาคือค�า

สั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งท่านก็ได้

กล่าวแล้วว่าเป็นเพยีงเส้ียวหน่ึงนดิหนึง่

ของความตรสัรูเ้ท่านัน้ แม้ในพระพทุธ-

ศาสนาก็มีพระสูตรต่าง ๆ แสดงเรื่อง

น้ีไว้มากหลายเหมือนกัน จะเลือกมา

แสดงเป็นหลักแต่เพียงพระสูตรเดียว 

ซึ่งเป็นเทศน์ครั้งแรกของพระพุทธเจ้า 

ซึง่ได้ตรสัแสดงถงึพระองค์เองว่า พระองค์

ได้ตรสัรูอ้ะไรจงึพอพระหฤทยัว่าตรสัรู้

แล้ว

 ณ วันจันทร์เพ็ญแห่งเดือนอาสาฬหะ 

ซึ่งโดยปกติตรงกับวันเพ็ญเดือน ๘ 

หน้าวนัเข้าพรรษา พระพทุธเจ้าได้ทรง

แสดงเทศนาคร้ังแรกโปรดพระปัญจ-

วัคคีย์ ณ สวนเลีย้งกวาง กรงุพาราณส ี

พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศความตรสัรู้

ของพระองค์ พร้อมทั้งทางแห่งความ

ตรสัรู ้พระพทุธองค์ได้ทรงประกาศว่า

ได้ทรงตรัสรูจ้ตรุารยิสจัจ์ (จตรุ+อรยิสจัจ์ 

แปลว่า อรยิสจัจ์ ๔) พระปฐมเทศนา

นี้นับถือกันท่ัวไปว่าเป็นเทศนาท่ีแสดง

หลักส�าคัญเป็นการเริ่มต้นพระพุทธ-

ศาสนา ซึง่ผูศึ้กษาพระพทุธศาสนาควร

ทราบ ฉะนั้น จะย่อความของ ปฐม-

เทศนา นีเ้พือ่เป็นทีก่�าหนดง่าย ดังต่อ

ไปนี้

 ตอนที่ ๑ พระพุทธเจ้าทรงแสดง

หนทาง ๒ ทาง ท่ีนักบวชผู้มุ่งความ

ตรัสรู้ไม่ควรด�าเนิน คือ

 ๑. ความประกอบพัวพันอยู ่ด ้วย 

ความสุขสดชื่นในทางกาม

 ๓. ความประกอบการทรมานตนให้

ล�าบากเดือดร้อน (เช่น วิธีทรมานตน

ของพวกโยคีต่าง ๆ)

 หนทางทัง้สองนีเ้รยีกว่า หนทางสดุ

โต่ง ๒ ข้าง ครัน้แล้ว พระพทุธเจ้าทรง

แสดงหนทางที่ควรด�าเนินเพื่อความ

ตรัสรู้ คือ

 ๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

 ๒. สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ

 ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ

 ๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ

 ๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ

 ๖. สมัมาวายามะ เพยีรพยายามชอบ

 ๗. สัมมาสติ ความระลึกชอบ

 ๘. สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบ

 หนทางนีเ้รยีกว่าเป็นทางกลาง เรยีก

เป็นศัพท์ว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า 

ข้อปฏิบัติหรือทางปฏิบัติ หรือทาง 

ด�าเนินสายกลาง 
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 มข้ีอทีค่วรซ้อมความเข้าใจไว้ก่อนคอื 

หนทางนีเ้รยีกว่าสายกลาง หมายความ

ว่าอยูใ่นระหว่างหนทางทัง้ ๒ ดงักล่าว

แล้ว คอืเมือ่รวมกนัเข้าทัง้หมดกเ็หมอืน

เป็นทาง ๓ สาย หนทางทัง้ ๒ ดงักล่าว

แล้วอยู่สุดโต่งสองข้าง ส่วนทางนี้อยู่

ตรงกลาง ขาดตอนกันไม่เก่ียวกันกับ

ทางทั้ง ๒ นั้น ไม่มีทางซอยหรือทาง

เล็กอะไรที่สัมพันธ์กันได้เลย มิใช่เป็น

ทางกลางชนดิท่ีจะสมัพนัธ์กบัทางโน้น

กไ็ด้ทางนีก้ไ็ด้อย่างทางการเมอืง เพราะ

ทางในทางธรรมเม่ือเป็นทางไหนกเ็ป็น

ทางนั้นแยกกันคนละทางทีเดียว และ

ค�าว่าหนทางสุดโต่งทั้งสอง ข้างก็ดี ค�า

ว่า ทางสายกลาง ก็ดี ต้องมีความ

หมายดังทีก่ล่าวแล้ว มิใช่เอาชือ่ไปอ้าง

ว่าทางสายกลางแล้วตั้งข้ออธิบายเอา

เอง ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ทางสายกลาง

ของพระพุทธเจ้าหรือทางสายกลางใน

พระพุทธศาสนา แต่เป็นทางสายนอก

พระพุทธศาสนา ทางสายกลางของ

พระพุทธเจ้าต้องมีองค์ประกอบ ๘ 

ประการดังกล่าวแล้ว 

 อีกอย่างหนึ่ง ทางสายกลางของ

พระพุทธเจ้าเป็นทางอันเดียวมิใช่ ๘ 

ทาง แต่มอีงค์ประกอบกันอยู ่๘ ประการ

เท่าน้ัน เหมือนอย่างถนนราชด�าเนิน

ซึ่งเป็นถนนสายหน่ึงสร้างขึ้นด้วยสิ่ง 

ต่าง ๆ เช่น เหล็ก กรวด ปูน ทราย 

มาเทเป็นถนนคอนกรตีและประดบัด้วย

สิ่งต่าง ๆ เช่น เสาโคมไฟฟ้า ต้นไม้ 

เป็นต้น ถ้าจ�าแนกออกไปก็มากมาย

หลายอย่างแต่รวมเป็นถนนสายเดียว

 อนึ่ง เมื่อเทียบกับถนนหนทางเช่น

นี้ ก็อาจจะน�าองค์ประกอบทั้ง ๘ นั้น

ไปเทียบความยาวของถนนว่าเหมือน

ถนนยาว ๘ กม. สัมมาทฏิฐเิป็น กม. ที่ 

๑ จนถึงสัมมาสมาธิเป็น กม. ที่ ๘ 

ถ้าเทียบเช่นนี้ก็ไม่ตรงกับความหมาย 

เพราะองค์เหล่านีต้้องประกอบรวมกนั

อยู่ตั้งแต่ต้น เหมือนอย่าง เหล็ก ปูน 

กรวด ทราย ก็ต้องรวมเป็นคอนกรีต

ตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ กม. ที่ ๑ เป็นเหล็ก

โครงใน กม. ที ่๒ เป็นทราย กม. ที ่๓ 

เป็นกรวด กม. ที ่๔ เป็นปนู กม. ที ่๕ 

เป็นน�า้ เป็นต้น ทกุส่ิงต้องรวมกนัหล่อ

เป็นคอนกรตีตัง้แต่ต้นทเีดยีว ทางสาย

กลางก็เหมือนเช่นนั้น ต้องประกอบ

ด้วยองค์ทั้ง ๘ รวมกันเป็นทางเดียว

และเป็นอันเดียวกันทุกระยะ

 อนัส่ิงต่าง ๆ โดยมาก เรยีกว่าเป็น

สิ่งอันหนึ่ง ๆ แต่ประกอบด้วยเครื่อง

ประกอบหลายอย่าง เช่น คนคนหนึ่ง

กม็ร่ีางกายประกอบด้วยอวยัวะภายนอก

ภายในเป็นอันมาก รถคันหนึ่ง ๆ ก็มี

เครือ่งประกอบมาก แต่กเ็รยีกเป็นคน

คนเดียว เป็นรถคันเดียว เม่ือคนจะ

เดนิไปไหน รถจะวิง่ไปไหน ร่างกายของ
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คนทกุส่วนกต้็องไปพร้อมกนั รถกต้็อง

ไปทั้งคัน ทางสายกลางก็เช่นเดียวกัน 

องค์ประกอบทั้ง ๘ อย่างนั้นต้องรวม

กันไป ถ้าแยกกันก็เป็นทางแตก ให้

เกิดความตรัสรู ้ไม่ได้ เหมือนอย่าง 

รถทีแ่ยกเครือ่งประกอบออก เช่น ถอด

ล้อถอดเครื่องออก ก็วิ่งไปไม่ได้ 

 ตอนที ่๒ พระพทุธเจ้าทรงประกาศ 

อริยสัจจ์ ๔ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว

ในเมื่อทรงเว้นทางสุดโต่งท้ัง ๒ ทรง

ด�าเนินไปในทางสายกลางนั้น คือ

 ๑. ทุกข์

 ๒. ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

 ๓. ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์

 ๔. มรรค ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบั

ทกุข์ คอืทางมอีงค์ ๘ ได้แก่ ทางสาย

กลางดังกล่าวแล้ว อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ 

พระพุทธเจ ้าได ้ตรัสอธิบายไว ้ ใน 

พระปฐมเทศนาน้ันด้วย แต่ในที่นี้จะ

งดไว้ก่อน

 ตอนที่ ๓ พระพุทธเจ้าได้ตรัส 

ลักษณะของความตรัสรู้ของพระองค ์

ดังต่อไปนี้

 ๑. รู ้ ในความจริง โดยตลอดใน 

อริยสจัจ์ทัง้ ๔ ตามเป็นจรงิอย่างชดัเจน 

ไม่คลุมเครือว่า นี่เป็นทุกข์ นี่เป็นเหตุ

ให้เกดิทกุข์ นีเ่ป็นความดบัทกุข์ นีเ่ป็น

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียก

เป็นศัพท์ว่า สัจจญาณ แปลว่า รู้ใน

ความจริง

 ๒. รู้ในกิจ คือหน้าท่ีซึ่งควรกระท�า

โดยตลอดในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ น้ัน คือ

ควรท�าอย่างไรกบัทกุข์ ควรท�าอย่างไร

กับเหตุให้เกิดทุกข์ ควรท�าอย่างไรกับ

ความดับทุกข์ ควรท�าอย่างไรกับทาง

ปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทุกข์ ได้ตรสัแสดง

ไว้ว่าหน้าที่ซึ่งควรท�ากับทุกข์ก็คือการ

ก�าหนดให้รู้จัก กับเหตุให้เกิดทุกข์ก็ 

คือการละเสีย กับความดับทุกข์ก็คือ 

การท�าให้ปรากฏแจ่มแจ้งขึ้น กับทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คืออบรม 

ให้มขีึน้โดยบรบิรูณ์ รู้ดังนีเ้รียกว่ารูก้จิ

คือหน้าที่เรียกเป็นศัพท์ว่า กิจจญาณ 

แปลว่า รู้ในกิจ

 ๓. รู้ในความท�ากิจส�าเร็จโดยตลอด

ในอรยิสัจจ์ท้ัง ๔ คอืเมือ่รูห้น้าท่ีแล้วก็

ปฏบิตัใินหน้าทีน่ัน้จนส�าเรจ็โดยตลอด

ในอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ คอืก�าหนดรูท้กุข์แล้ว 

ละเหตใุห้เกดิทกุข์แล้ว ท�าความดับทกุข์

ให้ปรากฏแจ่มแจ้งแล้ว อบรมทางปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์บริบูรณ์แล้ว ครั้น

ท�าหน้าทีส่�าเรจ็แล้วกร็ูว่้าได้ท�าแล้ว เสรจ็

กิจที่จะท�าต่อไป เรียกเป็นศัพท์ว่า  

กตญาณ แปลว่า รูใ้นความท�ากจิส�าเรจ็

 พระพทุธเจ้าได้ทรงมีพระญาณหย่ัง

รู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ แต่ละข้อด้วยพระ- 

ญาณทั้ง ๓ นั้นโดยตลอดครบทุกข้อ 

ในอรยิสัจจ์ข้อหน่ึง ๆ จงึต้องรู้ ๓ อย่าง 

คอืรูใ้นความจรงิ รูใ้นกจิคอืหน้าที ่รูใ้น

ความท�ากิจส�าเร็จ เรียกว่ารู้ ๓ รอบ 
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รวมอาการทีรู่ใ้นอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ ท้ังหมด

จึงเป็น ๑๒ (๓ x ๔ = ๑๒)

 ความรู้ ๓ รอบ รวมอาการ ๑๒ 

เรยีกทางเทศนาโวหาร (ถ้อยค�าส�านวน

เทศน์) ว่า พระญาณมปีรวิฏั (วนรอบ) 

๓ มีอาการ ๑๒ ของพระพุทธเจ้า ได้

เกิดผุดขึ้นในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ โดยที่ไม่

ได้เคยทรงสดับตรับฟังมาก่อน ดังท่ี 

ได้ตรัสไว้ว่า จกฺขุ� อุทปาทิ จักษุเกิด 

ผดุข้ึน ญาณ� อทุปาท ิญาณเกดิผดุขึน้ 

ปญฺญา อุทปาทิ ปัญญาเกิดผุดขึ้น  

วชิชฺา อทุปาท ิวชิชาเกดิผดุข้ึน อาโลโก 

อทุปาท ิความสว่างเกดิผดุขึน้ ในธรรม

ทัง้หลายทีพ่ระองค์มไิด้เคยทรงสดบัมา

แต่ก่อนว่า นีเ้ป็นทกุข์ ทกุข์ควรก�าหนด

รู้ ทุกข์ได้ก�าหนดรู้แล้ว น้ีเป็นเหตุให้

เกิดทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ควรละ เหตุ

ให้เกิดทุกข์ละได้แล้ว นี้เป็นความดับ

ทุกข์ ความดับทุกข์ควรท�าให้ปรากฏ

แจ่มแจ้ง ความดบัทุกข์ได้ท�าให้ปรากฏ

แจ่มแจ้งแล้ว นี้เป็นทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความ

ดับทุกข์ควรอบรมให้มี ทางปฏิบัติให้

ถึงความดบัทกุข์ได้อบรมให้มแีล้ว และ

ในตอนท้ายได้ตรัสว่า เมื่อพระญาณ 

ดังกล่าวยังไม่บริสุทธิ์พระองค์ก็ไม่พอ

พระหฤทยัว่าได้ตรสัรู ้ต่อเม่ือพระญาณ

ดังกล่าวบริสุทธิ์จึงพอพระหฤทัยว่าได้

ตรสัรูแ้ล้ว ผู้ทีเ่รียนรู้เร่ืองอริยสจัจ์จ�าได้ 

เรยีกว่ารูจ้�ามใิช่รูจ้ริง ต่อเมือ่เกิดญาณ

ในอริยสัจจ์ดังกล่าว จึงชื่อว่ารู้จริง

 โดยมากคงเคยได้ยินว่า พระพทุธเจ้า 

ได้ตรสัรูเ้อง ไม่มีครอูาจารย์ แต่กอ็าจ

ไม่ทราบจะอธบิายว่าตรสัรูเ้องได้อย่างไร

หรอือาจสงสยัว่า ในเบือ้งต้นกไ็ด้ศึกษา

เป็นอย่างดีมาก่อน จนเมื่อทรงออก

ผนวชแล้ว ทแีรกกไ็ด้ทรงศกึษาในส�านกั

ของ ๒ ดาบส ซึง่น่าจะทรงมคีรอูาจารย์

เหมอืนกนั การแสดงลกัษณะของความ

ตรสัรูใ้นพระปฐมเทศนานีเ้ป็นการอธบิาย

และเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว คือที่

เรยีกว่าตรสัรูเ้อง เพราะได้ทรงพบทาง

สายกลางนั้นเอง ได้ทรงด�าเนินไปจน

ความรู้ในอริยสัจจ์ดังกล่าวแล้วได้เกิด

ผุดข้ึนแก่พระองค์เอง โดยท่ีมิได้ทรง

เคยสดับตรับฟังมาก่อน อย่างท่ีเรียก

ว่าต้นคดิ จงึได้พระนามว่า พระสมัมา-

สัมพุทธะ แปลว่าพระผู้ตรัสรู้เองโดย

ชอบ เรียกสั้น ๆ ว่าพระพุทธเจ้า 

 วิชาที่เคยทรงเรียนมามิใช่วิชาทาง

สายกลาง มิใช่วิชาอรยิสัจจ์ และลักษณะ

ความรู้ก็ไม่เหมือนกัน ยังไม่เรียกว่า 

ตรัสรู้ (ตรัส แปลว่า แจ้ง สว่าง รวม

กับรู้ ก็คือรู้แจ้ง รู้สว่าง) เทียบอย่าง

ในปัจจุบัน คนท่ีค้นพบวิชาอะไรข้ึน 

ก่อน เช่น ค้นพบวิชาไฟฟ้า ประดิษฐ์

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขึ้นใช้ได้ เรียกว่า

เป็นต้นคิด 
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 ต่อมา มีเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกปางหนึ่ง 

เรียกว่า พระไภษัชคุรุ ท�าพระหัตถ์

อย่างปางสมาธิถือวชิระ ดูเป็นหม้อ

น�า้มนต์หรอืผลสมอไปบ้าง เป็นต้นแบบ

พระกริ่ง	ทั้งปวง

 พระพุทธเจ้าเหล่านี้ เป็นผู้บันดาล

ให้ พระโพธิสัตว์ จุติลงมาเกิดเป็น 

พระมนุษยพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าของ

เราทัง้หลาย หรอืแม้พระพทุธเจ้า ๒๘ 

พระองค์ ตลอดจนถึงพระศรอีารย์ทีจ่ะ

ตรัสรู้ข้างหน้าเป็นพระมนุษยพุทธเจ้า

ทัง้นัน้ พระมนษุยพทุธเจ้าม ีพระกาย	

๓ อย่าง คือ

 ๑.	ธรรมกาย ได้แก่ กายธรรมคือ

ตัวพระธรรมที่ตรัสรู้

 ๒. สัมโภคกาย ได้แก่ กายเนือ้หรอื 

รูปนามเกิดแก่ตาย

 ๓.	นริมานกาย ได้แก่ กายทีบ่รสิทุธิ ์

ตั้งแต่ได้ตรัสรู้

 พระไภษัชคุรุ บางพวกถือว่าเป็น 

พระมนุษยพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งด้วย

 ส่วนพระโพธิสัตว์มีมาก ได้แก่ท่าน

ผู้ที่จะส�าเร็จก็ได้แต่ไม่ยอมส�าเร็จเป็น

พระอรหันต์ มุ่งจะช่วยโลกต่อไปก่อน 

แบ่งเป็น ธยานิโพธิสัตว์ พวกหนึ่ง 

มนษุยโพธสิตัว์ จ�าพวกหนึง่ มจี�านวน

มาก แต่พระธยานิโพธิสัตว์ท่ีส�าคัญมี 

๕ พระองค์ คือ

 อาจกล่าวเพื่อเข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า 

พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นต้นคิดวิชาทาง

สายกลาง วิชาอริยสัจจ์ ทรงรอบรู้ใน

ความจริง ในกิจ ในความท�ากิจส�าเร็จ 

ในอริยสัจจ์ทุกข้อโดยครบถ้วนบริสุทธิ์

บริบูรณ์ วิชาและความรู้นี้เกิดขึ้นเอง

แก่พระพทุธเจ้า ไม่มีใครเป็นครอูาจารย์ 

มีเป็นพิเศษเฉพาะในพระพุทธศาสนา

แล (ท.ห. ๒๒๙-๒๓๘)

พระพุทธเจ้าในมหายาน ในฝ่ายมหายาน 

แสดงว่ามพีระพทุธเจ้าพระองค์หนึง่สถติ

อยูเ่ป็นนรินัดรในสรวงสวรรค์ คือ พระ-

สยมัภูพทุธเจ้า หรอื พระอาทพิทุธเจ้า 

และมพีระพทุธเจ้าอกี ๕ พระองค์ เกดิ

ด้วยอ�านาจฌานสมาบัติท้ัง ๕ ของ 

พระอาทิพุทธเจ้า สถิตอยู่ในสวรรค ์

เช่นเดยีวกัน เรยีกว่า พระธยานพุิทธเจ้า 

๕ พระองค์

 ๑.	พระไวโรจนะ ท�าหตัถ์อย่างปาง

ปฐมเทศนา

 ๒.	พระอกัโษภยะ ท�าหัตถ์อย่างปาง

มารวิชัย

 ๓.	พระรัตนสัมภวะ ท�าหัตถ์อย่าง

ปางประทานพร

 ๔. พระอมิตาภะ	ท�าหตัถ์อย่างปาง

สมาธิ 

 ๕. พระอโมฆสิทธะ ท�าหัตถ์อย่าง

ปางประทานอภัย

พระพุทธเจ้าในมหายาน
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 ๑.	 สมันตภัทรโพธิสัตว์ ผู้รักษา 

พระศาสนาของพระกกุสันธะพุทธเจ้า

 ๒.	 วัชรปาณีโพธิสัตว์	 ผู ้รักษา 

พระศาสนาของพระโกนาคมพุทธเจ้า

 ๓.	 รัตนปาณีโพธิสัตว์ ผู ้รักษา 

พระศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้า

 ๔.	 อวโลกเิตศวรโพธิสตัว์ ผูร้กัษา

พระศาสนาของพระโคดมศากยมุนี- 

พุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

 ๕.	 วิศวปาณีโพธิสัตว์ จะเป็นผู้

รกัษาพระศาสนาของพระศรอีารยเมต-

ไตรยพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต

 เฉพาะในสายเถรวาทนั้น คติเร่ือง

พระพุทธเจ้าหลายพระองค์และพระ-

โพธิสัตว์จะเกิดข้ึนตั้งแต่เมื่อไรยากที ่

จะทราบได้ แต่ถ้าสมมติว่าเกดิขึน้ภาย

หลังเพื่อมิให้ด้อยน้อยหน้ากว่าฝ่าย

มหายาน แต่ก็ยังรักษาหลักเดิม คือ 

แสดงพระพทุธเจ้าในมนษุย์ซึง่อบุตัขิึน้

ในกัปต่าง ๆ แต่ไม่บังเกิดขึ้นในคราว

เดียวกัน ๒ พระองค์ เมื่อศาสนาของ

พระองค์หนึง่เสือ่มสญูไปสิน้แล้วถงึยุค

สมยัจงึจะเกิดขึน้อีกพระองค์หน่ึง และ

ธรรมของพระพทุธเจ้าทุกพระองค์แสดง

สั่งสอน เช่น อริยสัจจ์ ก็เป็นอย่าง

เดียวกัน ไม่มีแตกต่างกัน ส่วนพระ-

โพธิสัตว์ก็ใช้จ�ากัดเฉพาะผู้ที่จะตรัสรู้

เป็นพระพทุธเจ้าพระองค์หนึง่ ๆ เท่านัน้ 

และมีหลักเกณฑ์ดั่งกล่าวแล้วในเรื่อง

สุเมธดาบส แต่ก็มีแสดงว่าอาจส�าเร็จ

ได้ หากไม่ยอมส�าเรจ็เพราะปรารถนา

พุทธภมิูเพ่ือจะช่วยโลก คล้ายกบัความ

ต้องการเป็นพระโพธสิตัว์ในฝ่ายมหายาน

 พิจารณาดูตามเหตุผล อัน ความ

จรงิ ในโลกหรอื กฎความจรงิ ของสิง่

ทั้งหลายย่อมมีอยู่เป็นอย่างเดียวกัน 

ทุกกาลสมัย ยกตัวอย่างในทางโลก 

เช่น สิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้า กฎความจริง

ในเรื่องนี้ก็มีอยู่ประจ�าโลก เม่ือใคร 

ค้นพบก็ประดิษฐ์ไฟฟ้าขึ้นใช้ได้ ถ้า 

วชิาในเรือ่งนีต้้องสาบสญูไปเพราะเหตุ

อะไรก็ตาม ก็มิใช่ว่ากฎความจริงใน

เร่ืองนี้จะต้องสาบสูญไปด้วย เมื่อใคร

ค้นพบเข้าอีกก็อาจประดิษฐ์ใช้ได้อีก

 ธรรมคือความจริงท่ีสถิตอยู่เป็น 

อกาลโิก (ไม่มกีาล) ได้มีพระสูตรหนึง่

แสดงโดยความว่า พระตถาคต (พระ-

พุทธเจ้า) ทั้งหลาย จะอุบัติขึ้นหรือไม่

ก็ตาม ธาตุนั้นก็คงตั้งอยู่เป็นธรรมฐิติ 

(ความตัง้อยูแ่ห่งธรรม) เป็นธรรมนยิาม 

(ความก�าหนดแน่แท้แห่งธรรม) คือ

สังขารท้ังปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวง

เป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา

 พิจารณาดู หลักพระพุทธศาสนา

ทีแ่ท้จรงิ นัน้ มุง่แสดงธรรมเพือ่ให้เกดิ

ความรูเ้ข้าใจปฏบิตัใิห้ส�าเรจ็ประโยชน์

ได้ในปัจจุบัน เช่น หลักอริยสัจจ์ ไม่

ได้มุ่งสืบความยาวสาวความยืดให้เนิ่น

พระพุทธเจ้าในมหายาน
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พระพทุธเจ้าเป็นผูต้รสัรู้พระธรรมด้วย

พระองค์เอง แล้วทรงแสดงพระธรรม

ส่ังสอน พระธรรมอันพระสงฆ์ได้ฟัง 

ได้ปฏิบัติแล้วด�ารงรักษาไว้ พระสงฆ ์

ก็เป็นสาวกหรือศิษย์ของพระพุทธเจ้า 

ทั้ง ๓ นี้จึงต่างอิงอาศัยกัน เหมือน

อย่างไม้ ๓ อันต้ังพิงกันอยู่ จะขาด 

เสียสักอันหนึ่งหาได้ไม่ พระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง ๓ นี้ จึงรวม

เรียกว่า พระรัตนตรัย แปลว่า หมวด 

๓ แห่งพระรัตนะ เรียกว่าพระไตรรัตน์

ก็ได้ แปลว่า พระรัตนะ ๓ 

 พระพทุธเจ้าเมือ่ยงัไม่ตรสัรูพ้ระธรรม 

ได้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ผู้รักความรู้ 

ใฝ่หาความรู ้แม้จะได้ทรงรบัค�าท�านาย

ว่า ถ้าอยูค่รองฆราวาสจกัได้เป็นพระเจ้า

จักรพรรดิ และทรงบริบูรณ์ด้วยรตันะ

ของฆราวาส กท็รงมพีระปัญญาเหน็ว่า 

ยงัมรีตันะทีด่วีเิศษกว่า คอื พระธรรม 

ซึง่เป็นเครือ่งปลดเปลือ้งทกุข์ของพระ-

องค์เองและของโลก อันจะให้ประสบ

สุขอย่างย่ิง จึงทรงสละรัตนะอื่น ๆ 

ทัง้หมด ตลอดถงึจกัรพรรดริตันะทีจ่ะ

ทรงได้รบั ทรงแสวงหาพระธรรมรตันะ

จนทรงได้พบด้วยพระปัญญา แล้วทรง

จ�าแนกธรรมรัตนะแก่โลกด้วยมีพระ-

กรณุา เพือ่ให้โลกได้พลอยหลุดพ้นจาก

ทุกข์ ประสบสุขอย่างย่ิงอย่างท่ีพระองค์

ได้ประสบนั้น ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึง

ทรงเป็นรัตนะ คือแก้วดวงท่ี ๑ ของโลก

ช้า ไม่มปีระโยชน์ และค�าท่ีเป็นพหพูจน์ 

เช่น พระพุทธเจ้าท้ังหลาย พระตถาคต

ทั้งหลาย ก็เป็นส�านวนของภาษา แม้

คนเดยีวกม็สี�านวนนยิมพดูเป็นพหพูจน์ 

เช่น เมื่อพูดกับผู้ใหญ่แม้คนเดียว ใช้

สรรพนามแทนท่านด้วยพหพูจน์ หรอื

ต้องการจะพดูให้ฟังรวม ๆ กนัให้หมาย

คลมุถึงในวงเดยีวกนัทัง้หมดกใ็ช้พหพูจน์ 

และในปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าตรสั

เรียกพระองค์เองว่า ตถาคต แทนค�า

สรรพนาม เมือ่กล่าวถงึพระองค์ในเวลา

ก่อนตรัสรู้ เรียกว่า โพธิสัตว์ เป็นค�า

ที่ใช้เรียกเพื่อให้เข้าใจกันเท่าน้ัน แต่

เมื่อได้มีคติความคิดสืบสาวออกไปก็

กลายเป็นเรือ่งยดืยาวใหญ่โต ถงึดัง่น้ัน

ก็เป็นเรื่องที่นับถือกันอยู่เป็นอันมาก 

และเป็นวรรณคดทีางศาสนาอันมีค่าท่ี

พงึรักษาไว้ ประกอบด้วยคตธิรรมเป็น

อันมาก (พ.พ. ๑๕๘-๑๖๒)

พระพุทธบาท ดู ลอยกระทง

พระพทุธรตันะ ด ูปัญจวคัคย์ี, พระรตันตรยั

พระโพธิสัตว์ ดู ดุสิต, พระพุทธเจ้า,

  พระพทุธเจ้า ๒๘ พระองค์, โมกขธรรม

พระยอดธง ดู เทวาสุรสงคราม

พระไภษัชคุรุ ดู พระพุทธเจ้าในมหายาน

พระยากง พระยาพาน ดู อภยปริตร

พระรัตนตรัย พระพุทธเจ้า พระธรรม  

พระสงฆ์ แม้มี ๓ แต่ก็เนื่องเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกันโดยเน้ือความ คือ

พระพุทธบาท
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 ชาวโลกซ่ึงมส่ีวนได้รับพระธรรมรัตนะ 

พากนันยิมนบัถอืพระองค์ว่าเป็นรตันะ 

ทั้งในส่วนพระกาย ทั้งในส่วนพระจิต 

ในส่วนพระกายนัน้ ปรากฏว่ามคีนเป็น

อนัมากนิยมในพระรปูลกัษณะมหาบรุษุ

ของพระองค์จนถึงกล่าวท�านายไว้ บาง

คนหลงใหลจนถึงออกบวช เพ่ือจะได้

ติดตามไปคอยเฝ้าดูอยู่อย่างใกล้ชิด

เสมอ จนถงึพระพทุธเจ้าต้องตรสัอบรม

ว่า ประโยชน์อะไรด้วยกายอันเน่าน้ี  

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา แม้เมื่อ 

เสดจ็ปรนิพิพานแล้ว พระบรมสารรีกิธาตุ 

(กระดูก) พระสรรีงัคาร (ถ่านเถ้าแห่ง

พระสรีรกาย) ก็เป็นพระธาตุเจดีย์ที่

เคารพบูชาอย่างสงู สถานทีซ่ึง่เกีย่วข้อง

กบัพระองค์เป็นต้นว่า ทีป่ระสตู ิทีต่รสัรู้ 

ที่ทรงแสดงเทศนาคร้ังแรก ท่ีเสด็จ

ปรินิพพาน ตลอดถึงบริขารที่เคยทรง

ใช้สอย กเ็ป็นบริโภคเจดย์ีทีเ่คารพบชูา

อย่างสงูเหมอืนกนั และยงัพากนัสร้าง

พระพุทธปฏมิาเป็นอทุเทสกิเจดย์ี (เจดย์ี

ที่สร้างอุทิศเฉพาะ) เป็นที่เคารพบูชา

กันอีกมากมาย ด้วยเหตุแม้เช่นนี ้

พระกายจึงเป็นรัตนะ แต่เหตุที่ส�าคัญ

ก็คือ เพราะพระกายเป ็นท่ีอาศัย 

ของพระจิตอันบริบูรณ์ด้วยพระคุณ 

ทัง้ปวง กล่าวโดยย่อคือ พระปัญญาคณุ 

พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณ ด้วย 

เหตุแม้เช่นนี้ พระจิตจึงเป็นรัตนะ 

พระพทุธเจ้าทรงมพีระกายและพระจติ

บริบูรณ์ด้วยพระคุณทั้งปวง ในส่วน

พระองค์เองแล้ว ทรงแผ่พระคุณเหล่าน้ี

ออกไปแก่โลก พร้อมด้วยพระธรรมที่

ทรงสัง่สอน ยงัโลกทีเ่ป็นเวไนยนกิรให้

ยนิดปีลาบปลืม้ในพระธรรมและพากนั

ได้รบัสุขประโยชน์ จงึทรงเป็นพระพทุธ-

รัตนะของโลกดวงที่ ๑

 แท้ทีจ่รงิ พระธรรมควรจะเป็นรตันะ

ดวงที ่๑ เพราะพระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรสัรูเ้ป็นกฎธรรมดาท่ีคงตวัอยู่เสมอ 

ใครจะค้นพบหรือไม่ ธรรมก็คงมีเป็น

ธรรม คือเป็นกฎธรรมดาอยู่น่ันเอง  

ดังที่ได้แสดงแล้ว (ดู พระธรรม) แต่

เพราะเหตทุีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงค้นพบ 

พระธรรมก่อนใคร ๆ แล้วทรงน�าพระ- 

ธรรมออกแสดงเปิดเผย ชาวโลกจงึได้

พลอยรูพ้ระธรรมตามพระพทุธเจ้า จงึนบั 

พระธรรมเป็นรัตนะดวงที่ ๒ ของโลก

 พระธรรมเป็นรัตนะ เพราะมีสาระ 

(แก่นสาร) ล้วน ๆ ไม่มสีกัหน่อยหนึง่

ในพระธรรมทีไ่ร้สาระ พระพทุธเจ้าทรง

แสดงพระธรรมดังกล่าวในรูปศาสนา 

คือค�าส่ังสอน เป็นสูตรปฏิบัติอย่างมี

ระเบียบ เป็นประมวลระบบของชีวิต

ทั้งหมด เป็นประทีปส่องให้เห็นความ

จริงทุกแง่ทุกมุมของชีวิตของตนเอง 

เป็นค�าส่ังสอนที่เพียงพอกับเรื่องของ

ชีวิตของคนทุก ๆ คนอย่างครบถ้วน

พระรัตนตรัย
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ถกูต้อง และทุก ๆ บทของตวัพระธรรม

เป่ียมไปด้วยพระกรณุาของพระพทุธเจ้า 

ได้ฟังพระธรรมเมื่อใด ก็ได้รับพระ-

กรุณาของพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ใน

พระธรรมเมื่อนั้นทุกครั้งทุกคราวไป 

 เพราะเหตุดังกล่าวนี้ พระธรรมจึง

เกี่ยวข้องกับตัวเราเองโดยตรง เพราะ

เรือ่งของตวัเราเองนีแ้หละทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงยกข้ึนแสดงเป็นพระธรรมสั่งสอน

กลบัไปให้แก่ตวัเราทกุ ๆ คน เหมอืน

อย่างประทานกระจกเงาให้ส่องดตัูวเพือ่

จะได้เห็นภาพตัวแล้วแก้ไขตกแต่งตัว 

หรือเหมือนอย่างประทานประทีปโคม

ไฟส�าหรับส่องให้มองเห็นทาง ดังที่ได้

แสดงแล้ว (ด ูพระธรรม) จงึอาจกล่าว

ได้ว่า พระพุทธเจ้าเหมือนได้ทรงมี 

พระเนตรมองเห็นตลอดหมด ใครจะ 

ท�า พูด คิดอย่างไร ทรงเห็นตลอด 

และทรงสัง่สอนว่า อย่างนีไ้ม่ดอีย่าท�านะ 

อย่างนี้ดีให้ท�าเถิด ดังน้ีเป็นต้น เหตุ

ฉะนี้ใครประพฤติตามพระธรรมที่ทรง

สั่งสอนจึงไม่มีท่ีจะเสีย ไม่มีจะตกต�่า  

มีแต่จะดีขึ้นเจริญขึ้นโดยส่วนเดียว  

พระธรรมล้วนมสีาระ (แก่นสาร) อย่าง

บรสิทุธิบ์ริบูรณ์ทุก ๆ ด้าน ไม่มีเลยท่ี

จะไร้สาระ จึงเป็นที่ยินดีปลาบปลื้มใจ

ของคนท่ีได้ฟังพระธรรม ได้ปฏิบัต ิ

พระธรรม ได้ประสบสาระในพระธรรม 

พระธรรมจงึเป็นรตันะของโลกดวงที ่๒ 

 พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เป็น

หมู่ของคนที่เบิกบานแล้วเพราะได้รับ

แสงพระธรรมของพระพทุธเจ้า เหมอืน

อย่างดอกบวัทีบ่านแล้วเพราะต้องแสง

อาทิตย์ เป็นรัตนะดวงที่ ๓ ของโลก 

เพราะเป็นหมูข่องผูบ้รบิรูณ์ด้วยคณุสม-

บตัอัินดงีาม มศีลี คอืความประพฤตดิ ี

มทิีฏฐ ิคือความเหน็ด ีเหน็ชอบ ถูกต้อง

ตามพระธรรมเฉพาะตน แล้วยังแสดง 

ออกซึ่งความประพฤติและความเห็นดี

ตามพระธรรม เพือ่ประโยชน์สุขแก่โลก

อีกด้วย จงึมีบทสรรเสรญิว่า สปุฏิปนโฺน 

ปฏิบัติดีแล้ว เป็นต้น ดังแสดงแล้ว  

(ดู พระสงฆ์) เพราะเหตุดังกล่าวมา 

พระสงฆ์จงึเป็น ธรรมเขต (นาธรรม) 

เพราะเป็นผูส้บืรกัษาพระธรรมของพระ-

พทุธเจ้า เป็น บญุเขต (นาบญุ) เพราะ

เป็นที่เพาะปลูกบุญ คือความดีต่าง ๆ 

ของโลก ดังเช่นพระภิกษุสงฆ์ แม้จะ

เป็นเพียงพระสมมติสงฆ์ดังกล่าวแล้ว 

(ดู พระสงฆ์) ก็ยังเป็นธรรมเขตเป็น

บุญเขตของโลก ใครจะขอศีลฟังธรรม 

โดยปกติก็ขอก็ฟังในส�านักพระภิกษุ

สงฆ์ เพราะเปน็ผูม้ีศีลที่จะให้ มธีรรม

ที่จะจ�าแนกแจกแสดง ถ้ามาขอบาป

ทศุลี มาอาราธนาให้แสดงอธรรม (ไม่ 

ใช่ธรรม) พระภิกษุสงฆ์จักไม่ให้ จัก

ไม่แสดงแน่นอน เพราะไม่ใช่เขตของ 

พระภิกษุสงฆ์ เขตพระภิกษุสงฆ์มีแต่

พระรัตนตรัย
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พระธรรม มีแต่บุญคือคุณงามความดี

เท่านั้น ส่วนพระอริยสงฆ์ซ่ึงเป็นหมู่

ของคนดอกบัวบานแล้วไม่จ�าเป็นต้อง

กล่าวถึง เป็นธรรมเขตเป็นบุญเขตโดย

แท้ คนที่ไม่ต้องการพระธรรม ไม่ต้อง 

การบุญ จึงไม่เข้าหาพระสงฆ์ แต่ไป

เข้าหาตามทีต้่องการ ส่วนคนท่ีต้องการ

พระธรรม ต้องการบุญ ย่อมเข้าหา 

พระสงฆ์ เมื่อเข้าหาแล้วขอศีลก็ได้ศีล 

ขอฟังธรรมก็ได้พระธรรม หรือไม่ขอ

กไ็ด้ปฏสินัถารต้อนรบัด้วยศลีธรรม ได้

ความนยิมในคณุงามความด ีพระสงฆ์

จึงเป็นเครื่องท�าให้ยินดีปลาบปล้ืมใจ

ของผู้จ�านงพระธรรมจ�านงบุญทั่วไป  

จึงเป็นพระสังฆรัตนะของโลกดวงที ่

ครบ ๓

 พระพุทธรัตนะ	 พระธรรมรัตนะ	

พระสังฆรัตนะ ทั้ง ๓ นี้เป็นที่นิยม

นบัถอืบชูาเป็นอุดมรตันะ (รัตนะสงูสดุ) 

ในโลก ข้อทีท่�าให้เหน็ได้ว่าสงูสดุ ก็เช่น

เป็นที่นิยมนับถืออย่างสูงสุด ที่นิยม

นับถือน้ันย่อมมีกนัอยูค่นละหลายอย่าง 

แต่กย็กพระรตันตรยัเป็นท่ีนับถอือย่าง

สงูสดุเพราะนิยมนับถอือย่างสงูสดุ เพราะ

นยิมนบัถอืมากจงึเหน็ว่ามีค่ามากหรอื

หาค่ามิได้ จงึไม่ยอมก�าหนดราคาอย่าง

รัตนะอื่น ๆ ไม่ยอมพูดว่าซ้ือขายกัน

ด้วย จึงหารัตนะอื่นที่พึงนับถือเสมอ

เหมือนมิได้ รัตนะอ่ืนเป็นของเฉพาะ

บคุคลเป็นพ้ืน ไม่เป็นประโยชน์แก่โลก

ทั่วไป ไม่มีใครครอบครองเป็นเจ้าของ

อยู่ตลอดเวลานานเป็นพัน ๆ ปี ส่วน

พระรตันตรัยเป็นประโยชน์แก่โลกทัว่ไป 

และด�ารงอยู่ยั่งยืนเป็นพัน ๆ ปี ผู้ที่

นบัถอืย่อมน�ารตันะอืน่ ๆ มาเป็นเครือ่ง

บชูาพระรตันตรยั แม้เช่นนี ้ผูท้ีไ่ม่เหน็

คุณค่าก็ยากที่จะได้พบเห็น ส่วนผู้ที่

เห็นคุณค่าว่าไม่ต�่าต้อยเท่านั้นจึงได้พบ 

เห็นว่าเป็นอุดมรัตนะโดยแท้

 ฉะนั้น จึงมาถึงรัตนะท่ีส�าคัญท่ีสุด 

คือ ปัญญารัตนะ ดวงแก้วคือปัญญา

ของเราเองทุก ๆ คนที่เราเองทุก ๆ 

คนก็มอียูแ่ละก�าลงัฝึกฝนอบรมดวงแก้ว

ของเรานีอ้ยูด้่วยการศกึษาต่าง ๆ ปัญญา

ของเรานี้เองเป็นเครื่องชี้บอกว่าอะไร

เป็นรตันะ คอืเป็นสิง่ทีค่วรยนิดปีลาบ-

ปล้ืมใจ ควรนยิมชมช่ืน ควรเหน็ดเีหน็

งาม อะไรไม่ใช่ ถ้าขาดปัญญาเสยีแล้ว

กจ็ะเป็นเหมอืนไก่ทีเ่ลอืกเอาข้าวเปลอืก

ไม่เอาพลอย ย่ิงในโลกปัจจุบันนี้มีสิ่ง 

ต่าง ๆ หลัง่ไหลไปมาถึงกนัอยู่เป็นอนั

มาก เป็นของจริงก็มี ของเทียมก็มี มี

ประโยชน์กม็ ีมโีทษกม็ ีมใิช่แต่บนพืน้

ดิน แม้บนท้องฟ้าก็ยังมีของเทียม จึง

จ�าต้องศึกษาอบรมปัญญาให้เพียงพอ

เพ่ือมิให้เห็นดีเห็นงามนิยมชมชื่นใน

วัตถุหรือในบุคคลที่ชั่วทราม เหมือน

อย่างเห็นกงจักรเป็นดอกบัว แต่ให้คง

พระรัตนตรัย
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งามความสดชื่นอย่างเต็มท่ี ส่ิงท่ีเผย

นั้นล้วนเป็นสิ่งที่น่าดูน่าชม คนที่บาน

แล้วเพราะต้องแสงธรรมของพระพทุธเจ้า

ก็พอเทียบกันได้ คือเป็นผู้ที่เผยออก

แต่ความประพฤติปฏิบัติที่น่าดูน่าชม

น่าเลื่อมใส เป็นต้นว่า เผยกลีบ คือ

ปฏิบัติดี เผยเกสรคือปฏิบัติตรง เผย

กลิน่คอืปฏบิตัถิกู เผยความงามสดชืน่ 

คือปฏิบัติชอบเหมาะ

 หมู่ของคนท่ีเหมือนอย่างดอกบวับาน

เหล่านีล้้วนเป็นสาวก คอืผู้ฟัง โดยความ

คือเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น  

ดังบทสังฆคุณว่า ภควโต สาวกสงฺโฆ 

หมูแ่ห่งสาวกของพระผูม้พีระภาคพระ- 

พุทธเจ้า และ บทแสดงข้อปฏิบัติว่า  

สุปฏิปนฺโน ปฏิบัติดีแล้ว อชุปุฏปินฺโน 

ปฏบิตัติรงแล้ว ญายปฏปินฺโน ปฏิบัติ

ถูกแล้ว สามีจิปฏิปนฺโน ปฏบัิตชิอบ

เหมาะแล้ว นี้แลคือ	 พระสงฆ์	 หมู ่

ของคนผูบ้านแล้ว เหมอืนอย่างดอกบวั

บานเพราะได้รับแสงพระธรรมของ

พระพุทธเจ้า

 ในชั้นแรก เมื่อยังไม่มีใครรู ้จัก 

พระพุทธเจ้าหรือรู้จักแต่น้อย เว้น

พระพุทธเจ้าเสียแล้ว กไ็ม่มีดอกบวับาน

ในหมู่ชน หรอืจะมีกยั็งน้อย แต่ในกาล

ต่อมาดอกบัวบานในหมูช่นได้มมีากขึน้

โดยล�าดับ เพราะได้รับแสงพระธรรม

ของพระพุทธเจ้าท่ีเสด็จไปเที่ยวเทศน์

เหน็คณุค่าในรตันะของตน ให้รูจ้กัรกัษา

ไว้ และรูจ้กัถอืเอาประโยชน์จากรตันะ

ของตน โดยเฉพาะคือให้มีความยินดี

ปลาบปลืม้ใจในพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ นบัถือเป็นรตันะ คอืแก้ว ๓ 

ดวงของชีวิต (ท.ห. ๕๔, ๕๖-๕๙)

พระรตันสมัภวะ ด ูพระพทุธเจ้าในมหายาน

พระรากขวัญ ดู ทุสสเจดีย์

พระราชพิธีจองเปรียง ดู ลอยกระทง

พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ ดู ภาณยักข์,  

  สวดยักษ์

พระราชสมภารเจ้า ดู สมภาร

พระวินัย ดู พุทธศาสนา

พระไวโรจนะ ดู พระพุทธเจ้าในมหายาน

พระศรีอารย์, พระศรีอารยเมตไตรย ดู  

  ดุสิต, พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์,  

  มหากัจจายนะ

พระสงฆ์ เมือ่พระพทุธเจ้าเสดจ็เทีย่วไปเทศน์

โปรด ก็เท่ากับทรงฉายแสงพระธรรม

ไปยังคนฟัง เม่ือคนฟังเป็นเวไนยซ่ึง

อาจโปรดได้กจ็ะบานเพราะแสงพระธรรม 

ถ้าพระพุทธเจ้าไม่เสด็จเที่ยวไปเทศน์

โปรด ประชมุชนกไ็ม่อาจบานขึน้ได้เอง 

เหมอืนอย่างถ้าอาทติย์ไม่อทุยั ดอกบวั

ชนิดที่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ก็ไม่อาจ 

จะบานขึ้นได้เอง ฉะนั้น

 ลองนกึดถูงึดอกไม้บานว่ามลีกัษณะ

เป็นอย่างไร? อนัดอกไม้บานย่อมเผย

กลีบ เผยเกสร เผยกล่ิน เผยความ

พระรัตนสัมภวะ
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โปรดอย่างไม่หยุดยั้ง ฉะนั้น จึงเรียก

ว่า สงฆ์ ที่แปลว่าหมู่ หมายความว่า

มรีวมกนัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก ท้ังโดยชัน้ 

ทั้งโดยจ�านวน อย่างหมู่นักเรียน หมู่

นักศึกษา ก็หมายความถึงนักเรียน 

นักศึกษามากชั้นมากจ�านวนรวมกัน 

ดอกบวับานในหมู่ชน คือคนผูบ้านแล้ว

เพราะต้องแสงธรรมดังกล่าว เรียกว่า

อรยิะ	หรอือารยะ ทีแ่ปลว่าคนประเสรฐิ 

คนเจริญ เรยีกกนัในค�าไทยว่าพระอรยิะ 

เรยีกรวมกนัทัง้หมดว่าพระสงฆ์ เรยีก

ในฐานะเป็นหมู ่ของคนประเสริฐว่า  

พระอริยสงฆ์ เรียกในฐานะเป็นสาวก 

(คนฟังเทศน์) หรอืศษิย์ของพระพทุธเจ้า

ว่าพระสาวกสงฆ์หรือพระสงฆ์สาวก 

ของพระพุทธเจ้า

 อนึ่ง คนที่รับแสงพระธรรมของ 

พระพทุธเจ้าแม้แต่น้อย ถงึจะยังไม่บาน 

ก็ย่อมจะเกิดความเชื่อความเลื่อมใส 

ในพระพุทธเจ้า และแสดงตนนับถือ

พระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดายอดครู

ยอดอาจารย์ของตน บางพวกสละ

ออกบวชเป็นพระภกิษหุรือพระภกิษณุี 

ถ้าเป็นเด็กก็บวชเป็นสามเณรหรือ 

สามเณร ีบางพวกแสดงตนเป็นอุบาสก

หรืออุบาสิกา ผู้มีใจใกล้ชิดพระ หรือ

แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือพุทธ- 

มามิกา ผู้นับถือเฉพาะพระพุทธเจ้า

เป็นของตน ในฝ่ายฆราวาส ถ้าเทียบ

อุบาสกอุบาสิกากับภิกษุภิกษุณี ก็พอ

เทียบพุทธมามกะพุทธมามิกากับ 

สามเณรสามเณรี

 รวม พทุธบรษิทั (บรษิทัคอืหมูข่อง

ผูแ้สดงตนนบัถอืพระพทุธเจ้า) เป็น ๔ 

คือ ภิกษุบริษัท ๑ ภิกษุณีบริษัท ๑ 

อุบาสกบริษัท ๑ อุบาสิกาบริษัท ๑ 

(บัดนี้ภิกษุณีบริษัทตลอดถึงสามเณรี

ไม่มีแล้ว)

 ในบริษัท ๔ นี้ ภิกษุบริษัทย่อมจะ

เป็นหลักเป็นประธานในการสืบธ�ารง

รกัษาพระธรรม พระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่

ไว้ (ในพระวนิยัฯ) ให้พระภกิษปุระชมุ

โดยพร้อมเพรยีงกนัตัง้แต่ ๔ รปูขึน้ไป

ท�าการงานของหมูท่ีเ่รยีกว่า สังฆกรรม 

ความประชมุแห่งพระภกิษุตัง้แต่ ๔ รูป

ขึน้ไปนี ้เรยีกว่าพระภิกษสุงฆ์	แปลว่า

หมู ่แห่งพระภิกษุ เรียกสั้น ๆ ว่า 

พระสงฆ์เหมือนกัน พระภิกษุสงฆ์นี้ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งไว้ว่าให้ประชุม

กันเป็นสงฆ์ จึงมีค�าเรียกกันว่า พระ-

สมมติสงฆ์ พระสงฆ์โดยสมมติ คือ

โดยพระบญัญตัส่ัิงไว้ว่าให้เป็นสงฆ์ของ

พระพุทธเจ้าและก็นับว่าเป็นพระสงฆ์

สาวกของพระพทุธเจ้าเหมอืนกนั (ท.ห. 

๕๒-๕๓)

พระสมมติสงฆ์ ดู พระสงฆ์

พระสงัฆรตันะ ด ูปัญจวคัคย์ี, พระรตันตรยั

พระสัพพัญญู ดู พระธรรม

พระสพัพญัญพูทุธเจ้า ด ูพระพทุธเจ้า ๒๘ 

  พระองค์, โอวาทปาติโมกข์

พระสัพพัญญูพุทธเจ้า
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พระสมัมาสมัพุทุธเจ้า ด ูพระพทุธเจ้า ๒๘ 

  พระองค์, โอวาทปาติโมกข์

พระสยมัภพูทุธเจ้า ด ูพระพทุธเจ้าในมหายาน

พระเสขะ ดู อริยบุคคล ๒

พระองคุลิมาล ดู อังคุลิมาลปริตร

พระอนุพทุธะ ด ูพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์,  

  โอวาทปาติโมกข์

พระอมิตาภะ ดู พระพุทธเจ้าในมหายาน

พระอโมฆสทิธะ ด ูพระพุทธเจ้าในมหายาน

พระอรหันต์ตายแล้วไปไหน ดู วิชชา ๓,  

  สารีบุตร

พระอริยะ ดู โพธิปักขิยธรรม

พระอริยสงฆ์ ดู พระสงฆ์

พระอเสขะ ดู อริยบุคคล ๒

พระอรรถกถาจารย์ ดู โพธิสัตว์

พระอกัโษภยะ ด ูพระพุทธเจ้าในมหายาน

พระอาทพิทุธเจ้า ด ูพระพุทธเจ้าในมหายาน,   

  โมกขธรรม, วิชชา ๓

พระอานนท์ ดู อานนท์, อานันทะ

พระอินทร์ ดู ดาวดึงส์, เทวาสุรสงคราม

พระอุณหิส ดู ทุสสเจดีย์

พระอุปคุต ดู มหากัจจายนะ

พราหมณสมัย ดู ตบะ

พฤกษธรรม ดู รุกขเทวดา

พละ ๕ ก�าลงัของพระมหากษตัรยิาธริาชเจ้า  

  ๕ ประการคือ 

ทรงเป็นจอมทัพ ทั้งต้องทรงปฏิบัต ิ

พระราชกรณียะต่าง ๆ จ�าต้องทรง 

พละก�าลังเข้มแข็ง ถ้าขาดสมบัติข้อนี้ 

แม้แต่จะทรงราชการกค็งไม่สะดวกได้ดี 

จงึควรบริหารพระองค์ให้ทรงพระก�าลงั

ประกอบด้วยพระอนามัยเป็นนิตย์

 ข้อ ๒. โภคพล� ก�าลงัคอืโภคสมบตัิ 

อันพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ามีพระ- 

ราชกิจที่พึงทรงจัดทรงท�า และพึง 

มีบุคคลที่พึงบ�ารุงเลี้ยงเป็นอันมาก  

จึงควรทรงขวนขวายบ�ารุงกสิกรรม 

พาณชิยกรรม เป็นต้น อนัเป็นทางเกดิ

แห่งพระราชทรัพย์ให้ไพศาล

 ข้อ ๓. อมจฺจพล� ก�าลังคืออมาตย์ 

อนัพระมหากษตัรยิาธริาชเจ้ามรีาชการ

ทีจ่ะทรงท�ามากกว่ามาก จงึต้องมอีมาตย์

ผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นก�าลังทางนิติบัญญัติ 

ทางบริหารและทางตุลาการ จึงควร 

ทรงสอดส่องวุฒิของหมู่อมาตย์ แล้ว

ยกย่องและบ�าราบตามควรแก่เหตุ

 ข้อ ๔. อภชิจฺจพล� ก�าลังคือพระชาติ

สูง สมบัติข้อนี้เป็นที่นิยมของมหาชน 

เป็นผลที่มีมาเพราะปุพเพกตปุญญตา 

คือได้เคยทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 

อบรมมาแต่ในกาลก่อน เป็นเหตุให้

ประพฤติดีประพฤติชอบได้โดยง่าย 

โบราณบัณฑิตก็ได้แสดงไว้ว ่า แม ้

สนังกุมารพรหมได้กล่าวคาถาสรร- 

เสริญธรรมข้อนี้ไว้ว่า ขตฺติโย เสฏฺโ  

 ข้อต้น กายพล� ก�าลงัพระกาย สม-

บัตินี้เกิดแต่ทรงผาสุกสบายปราศจาก 

พระโรค เพราะพระมหากษัตริย์ย่อม

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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ดั่งที่เราท้ังหลายสวดกันอยู่ ก็ดั่งที่ได้

ตรัสสอนไว้ว่า

 รปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

ไม่เที่ยง 

 รปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

เป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน

 สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง

 ธรรมทัง้ปวง คอืทัง้ทีเ่ป็นสงัขารและ

ทัง้ทีเ่ป็นวิสังขาร เป็นอนตัตามใิช่อตัตา

ตัวตน

 เป็น ทไวลักษณะ ลักษณะ ๒

 อกีนยัหนึง่ทีต่รสัแสดงไว้กเ็ป็น ไตร-

ลักษณ์ อนิจจะ ไม่เที่ยง ทุกขะ เป็น

ทุกข์ อนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน ก็เพื่อ

ที่จะให้รู้จักทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือ

ทุกข์น่ันเอง อนิจจะคือไม่เที่ยง ก็คือ

ต้องเกดิต้องดบัไม่ยัง่ยนื อนตัตา มใิช่

อัตตาตัวตน ก็เพราะบังคับให้เป็นไป

ตามปรารถนาไม่ได้ และหากว่าจะเตมิ

ทุกขะให้เป็นไตรลักษณ์ก็เพราะตั้งอยู ่

คงท่ีมิได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลง

ไป เมื่อพิจารณาขันธ์ ๕ ซึ่งย่อลงเป็น

นามรปูให้เหน็ไตรลกัษณ์หรอื ทไวลกัษณ์ 

ลักษณะ ๒ อนิจจะ อนัตตา บังเกิด

ขึ้น จึงจะเห็นทุกขสัจจะ สภาพที่จริง

คือทุกข์ แต่ว่าท่านแสดงไว้ว่า

 เครือ่งก�าบงัอนจิจตา ความไม่เทีย่ง  

ก็คือสันตติความสืบต่อ

ชเนตสมฺ ึเย โคตตฺปฏสิารโิน ความว่า 

กษตัริย์เป็นผูป้ระเสรฐิในหมูช่นผูร้งัเกยีจ

ด้วยโคตร ดังนี้ เพราะชนมีชาติสูง 

อบรมมาในธรรมทีด่ ีย่อมมหีริโิอตตปัปะ 

รู้จักละอายแก่ใจ และกล้าหาญในการ

ไม่ท�าช่ัว มุ่งท�าแต่การที่ดี ดังคชสาร  

อัสดร อุสภะ ผู ้อาชาไนย จึงควร 

ตั้งพระราชประสงค์สมบัตินี้ให้มีสืบ

พระองค์ต่อไป จะได้เป็นศรีสวัสดิ์แก่

พระราชอาณาจักรสืบไป

 ข้อครบ	 ๕	 ปญฺญาพล� ก�าลังคือ

ปัญญา พระมหากษตัริยาธริาชเจ้าผูท้รง

ประกอบพระราโชบายให้ลุล่วงอุปสรรค

ทั้งหลาย ต้องทรงมีพระปรีชาญาณ

รอบคอบและสามารถ จึงควรทรง

แสวงหาทางมาแห่งปัญญา ด้วยทรง

วิจารณ์เหตุการณ์ภายในภายนอกอัน

เป็นไปในสมยั เพือ่จะได้พระญาณแจ้ง

เหตุผลประจักษ์ชัด

 พละ ๕ ของพระมหากษัตริย์ อัน

เป็นพระราชจรรยานุวตัรท่ีเป็นอาภรณ์

ของพระมหากษัตริยาธิราช ซึ่งมาใน

คัมภีร์พทุธศาสน์ เป็นค�าสอนของสมเดจ็

พระโลกกุตตมาจารย ์(ท.ห. ๒๘-๒๙) ดู 

โพธิปักขิยธรรม ด้วย

พลิ ดู ทักษิณานุปทาน, อสุรเทพ

พลี ๕ ดู ทาน

พหลคงคา ดู หิมพานต์

พหุลานุสาสนี คือค�าสั่งสอนเป็นอันมาก  

พหุลานุสาสนี
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 เครื่องก�าบังทุกขตา ความเป็นทุกข์  

ก็คือความสขุ ความผลดัเปลีย่นอริยิาบถ

 เครื่องก�าบังอนัตตตา ความเป็น

อนัตตา ก็คือความเป็นก้อนเป็นแท่ง

 เครือ่งก�าบงัเหล่านีท้�าให้มองไม่เหน็

อนิจจะ ทุกขะ อนัตตา

 จะยกตัวอย่างข้ออนิจจะไม่เที่ยง 

เครื่องก�าบังก็คือสันตติ ความสืบต่อ 

ดังเช่นหายใจเข้าหายใจออกสืบต่อกัน

อยูเ่สมอ ชวีติจงึด�ารงสบืต่อกนัอยู่เสมอ 

จึงท�าให้ไม่เหน็ความดับ เหน็ความเกดิ

และความด�ารงอยู่ความตั้งอยู่ ไม่เห็น

ความดับ สนัตตคืิอความสบืต่อนี ้กค็อื

ความสบืต่อของอดตีปัจจบุนัและอนาคต

ด้วย คือมองไม่เห็นอดีตมองไม่เห็น

อนาคต และกม็องไม่เหน็ปัจจุบนั เมือ่

เป็นดั่งนี้ จึงรู้สึกเหมือนอย่างว่าเที่ยง 

รู้สึกเหมือนอย่างว่าขันธ์ ๕ นี้เที่ยง 

ชีวิตนี้เที่ยง เกิดตั้งอยู่แต่ไม่ดับ หรือ

ว่าตัง้อยู่แต่ไม่ดบั เม่ือเท่ียงตัง้อยูไ่ม่ดบั 

ก็คือไม่มีอดีต และเมื่อไม่มีอดีตก็ไม่

ต้องมอีนาคต มปัีจจบุนัคอืตัง้อยู ่มอง

ไม่เห็นอดตีคอืส่วนทีด่บั และกม็องไม่

เหน็อนาคตคือส่วนท่ีเข้ามาสบืต่อ และ

กไ็ม่รู้จกัปัจจบัุน เพราะมองเหน็เหมือน

อย่างว่าเป็นปัจจบุนัคอืตัง้อยูอ่ย่างไม่ดบั 

และไม่ดบักไ็ม่ต้องเกดิ กเ็หมือนอย่าง

ไม่เหน็เกดิ เหมือนอย่างคนเราท้ังหลาย

ที่มีความรู้สึกกันอยู่ในชีวิต ในนามรูป

ทีด่�ารงกนัอยูน่ี ้ว่ารู้สกึว่าเป็นอยูต่ัง้อยู่

ด�ารงอยู ่เป็นความเทีย่งอยู ่ไม่ดบั เมือ่

ไม่ดบักไ็ม่ต้องเกดิและไม่ต้องมอีนาคต 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันชื่อว่าไม่รู้จัก

อดีต ไม่รู้จักอนาคต ไม่รู้จักทั้งอดีต 

ทั้งอนาคต

 เพราะอันท่ีจริงนั้นความเป็นไปของ

นามรูปของชีวิตนี้ มีเกิดดับอยู่ตลอด

เวลา เหมอืนอย่างมหีายใจเข้ากม็หีายใจ

ออกอยู่ตลอดเวลา มีเกิดดับอยู่ตลอด

เวลา รปูกเ็กดิดบัอยู่ตลอดเวลา เวทนา

สัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดดับอยู ่

ตลอดเวลา ดับก็เป็นอดีตไป และเมื่อ

เป็นอดตีไป อนาคตกเ็ข้ามาเป็นปัจจบุนั 

เมือ่เป็นปัจจบุนั ปัจจบัุนกเ็ป็นอดีตดบั

ไป อนาคตกเ็ข้ามาเป็นปัจจบุนั เพราะ

มีอนาคตเข้ามานีแ้หละ จงึมีสันตตคิอื

ความสืบต่อ เหมือนอย่างว่ากลางวัน

กลางคืน กลางวันล่วงไป กลางคืนกม็า 

ขณะที่ยังเป็นกลางวันอยู่ กลางคืนก็

เป็นอนาคต และเมื่อกลางวันหมดไป

กลางคืนมา กลางคืนก็มาเป็นปัจจุบัน 

และเมื่อกลางคืนหมดไป กลางวันซึ่ง

เป็นอนาคต รุ ่งขึ้นก็มาเป็นปัจจุบัน 

เพราะฉะนั้น เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้ 

จงึวนเวยีนสบืต่อกนัอยูด่ัง่นี ้แต่ว่าเมือ่

ไม่คดิกไ็ม่รูว่้าเป็นอดตีเป็นอนาคตเป็น

ปัจจุบันกันอยู่ดั่งนี้ และเมื่อคิดจึงจะรู้ 

และเมือ่รูจ้งึจะรูว่้านีแ่หละคอืตวัไม่เทีย่ง 

พหุลานุสาสนี
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เพราะอดีตนั้นก็คือที่ดับไป อนาคตก็

คือว่าทีม่าแทนส่วนทีด่บัไปนัน้ มาเป็น

ปัจจบัุน ปัจจบัุนกเ็ป็นอดตีดบัไป อนาคต

ก็เข้ามาแทน จึงมีสันตติคือความสืบ

ต่อ ถ้าความสบืต่อนีส้ิน้สดุเมือ่ใด ความ

ดบัในทีสุ่ดก็สิน้สดุเมือ่น้ัน ความดับใน

ที่สุดก็ปรากฏเมื่อนั้น ดังจะพึงเห็นได้

ว่า ลมหายใจเข้าล่วงไปกเ็ป็นอดตี ลม

หายใจเข้าใหม่กม็าแทนซึง่เป็นอนาคต

ก็เข้ามาแทนเป็นปัจจุบัน เม่ืออดีต

อนาคตปัจจุบันยังมาสืบต่อกันอยู่ดังนี้ 

ชวีติกย็งัด�ารงอยู ่แต่เมือ่ลมหายใจเข้า

หรือลมหายใจออกซ่ึงเป็นปัจจุบันแล้ว

กเ็ป็นอดตี แต่ไม่มอีนาคตเข้ามาทดแทน

สืบต่อ คือหยุดหายใจ ในที่สุดชีวิตก็

สิน้สดุ นัน่คอืว่า สนัตตขิาด แต่คนเรา

ที่ยังมีสันตติความสืบต่อกันอยู่ดั่งนี้ ก็

เพราะว่ามอีดตีมีอนาคตมปัีจจบุนันีแ่หละ

สืบต่อกันอยู่กาลเวลานี้เอง

 เพราะฉะนัน้ เมือ่รูจ้กัอดตีรู้จกัอนาคต

รู้จักปัจจุบนั จงึจะมองเหน็ความไม่เทีย่ง 

คอืเหน็ว่าเกดิดับอยูต่ลอดเวลา แต่เมือ่

ดบัแล้วกมี็อนาคตเข้ามาทดแทน ไม่มี

อนาคตเข้ามาทดแทนเม่ือใดก็สิ้นสุด

เมื่อนั้น หากไม่รู้จักกาลเวลา ไม่รู้จัก

อดตี ไม่รู้จกัอนาคต ไม่รูจ้กัท้ังอดตีท้ัง

อนาคต ก็เป็นอันว่าไม่รู้จักทุกขสัจจะ 

สภาพทีจ่รงิคือทุกข์ มองไม่เหน็อนจิจะ 

ไม่เทีย่ง ทุกขะ อนตัตา ไม่ใช่อัตตาตวั

ตน ต่อเมื่อรู้จักกาลเวลาดังที่กล่าวมา

นีจ้งึจะมองเหน็ว่าไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็น

อนตัตา เกดิดบัอยูต่ลอดเวลา เป็นอดีต

เป็นอนาคตเป็นปัจจบัุนกันอยูต่ลอดเวลา 

แต่ว่ามอีนาคตมาทดแทนมาเป็นปัจจบัุน 

ปัจจบุนัเป็นอดตีไปแล้ว มอีนาคตมาเป็น

ปัจจุบันแทน จึงไม่สิ้นสุดยังสืบต่อกัน

อยู่ แต่อันท่ีจรงินัน้หาใช่ว่าเท่ียงคือหยุด

อยูเ่ฉย ๆ ไม่ เกดิดบัเกดิดบัอยู่ตลอด

เวลา จึงเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่

ตลอดเวลา ปัจจบุนักเ็ป็นอดตี อนาคต

ก็เข้ามาเป็นปัจจุบัน แล้วเป็นอดีต  

เพราะฉะนั้น เมื่อรู้จักอดีต อนาคต 

รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตดั่งนี้ จึงเป็นอัน

มองเห็นอนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา 

มองเหน็ทกุขสัจจะ สภาพทีจ่รงิคอืทกุข์ 

เป็นวิชชาขึ้นได้

 ฉะนัน้ เม่ือยังมีอวิชชาอยู่จงึยังมอง

ไม่เห็นอนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา  

ยังยึดถือว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขและ

เป็นอัตตาตัวตน เป็นเราเป็นของเรา 

เม่ือเป็นดัง่นีจ้งึได้ก่ออาสวะขึน้ เม่ือเห็น

อะไรทางตา ได้ยินอะไรทางหูเป็นต้น 

จึงยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเรา เกิด

ยินดียินร้าย เกิดอกุศล บาปธรรม 

ทัง้หลายไหลเข้ามาดองจติสนัดานเป็น 

อาสวะ หรือว่าประสบเวทนาทั้งหลาย

ก็ยินดียินร้าย ไม่รู้ ก็เป็นอนุสัยนอน

พหุลานุสาสนี
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พุทธจักร ดู ทศพลญาณ, ปัญจวัคคีย์

พุทธจาริก โดยปกติเม่ือออกพรรษาแล้ว 

เนื่องอยู่ในจิต ก็เพราะอวิชชาคือไม่รู้

ดั่งน้ี เม่ือไม่รู้ดั่งนี้ จึงยึดถือและก่อ 

อาสวอนุสัยขึ้นในจิตใจ เพราะฉะนั้น 

อวิชชานี้เองจึงเป็นต้นเหตุส�าคัญที่ให้

เกิดอาสวะ (ส.ท. ๒๒๗-๒๓๐)

พัลลิกะ ดู กาสี 

พาราณส ีค�าว่า พาราณส ีบางคนว่ามาจาก

ค�าว่า พรณา กบั อสี ต่อกนั คอืทีต่รง

นั้นมีแม่น�้าพรณาอยู่ทางเหนือ แม่น�้า

อสอียูท่างใต้ แต่อีกแบบหน่ึงก็กล่าวว่า 

แม่น�้าคงคาและแม่น�้าชื่อว่าวรุณมา

บรรจบกัน และมีความเชื่อถือของคน

ว่า มีแม่น�้าอีกสายหน่ึงลอดมาข้างใต้ 

มาบรรจบกนัทีต่รงนัน้ แต่ทีเ่หน็กนัอยู่

ก็เป็นแม่น�้า ๒ สายมาบรรจบกัน ว่า

รวมชือ่ของแม่น�า้นีเ้ข้ากเ็ป็น พาราณส ี 

(พ.พ. ๑๔) ดู กาสี, ปัญจวัคคีย์ ด้วย

พาหิรลัทธิ ดู พุทธชัยมงคลคาถา

พิธีจองเปรียง ดู ลอยกระทง

พิธีต่าง ๆ ดู รัตนสูตร

พิมพา ดู พระพุทธเจ้า

พมิพสิาร ด ูกาส,ี มคธรัฐ, ทกัษิณานุปทาน,  

  กรวดน�้า

พทุธการกธรรม ด ูบารมี, พระพุทธเจ้า ๒๘ 

  พระองค์, โพธิสัตว์ 

พุทธกิจ ๕ ดู พุทธจาริก, สวดมนต์  

พุทธคยา ดู ปัญจวัคคีย์

พุทธคุณ ๓ ดู นโม, พระพุทธเจ้า

พุทธจริยา ดู พระพุทธเจ้า

พัลลิกะ

พระพทุธเจ้าเสดจ็จารกิในชนบทมณฑล

ต่าง ๆ ได้ทรงปฏบิตัเิป็นอาจณิกจิ คอื

กิจที่ท�าอยู่เสมอตั้งแต่ต้นมา ท่านได้

เล่าถึง พุทธจาริก คือการเสด็จเที่ยว

พุทธด�าเนินไปของพระพุทธเจ้าไว้ ๓ 

อย่าง คือ

 ๑. เมือ่จะเสด็จจารกิไปในมหามณฑล

คือ ในชนบทมณฑลใหญ่ ต้องใช้เวลา

มาก เม่ือออกพรรษาแล้วได้วันหนึ่ง 

ตรงกบัการนบัของไทยคอืวันแรมค�า่ ๑ 

เดอืน ๑๑ กเ็สดจ็ออกจากทีจ่�าพรรษา

ในพรรษาที่ผ่านไปใหม่ ๆ นั้น แล้วก็

เสด็จจารกิเรือ่ยไปใช้เวลา ๙ เดอืน ถึง

วันเข้าพรรษาใหม่ก็หยุดอยู่ประทับจ�า

พรรษา

 ๒. เม่ือจะเสด็จจาริกไปในมัชฌิม- 

มณฑล คอืในชนบททีเ่ป็นมณฑลขนาด

กลาง ๆ เมื่อออกพรรษาในวันกลาง

เดือน ๑๑ แล้ว ก็ประทับอยู่ที่นั้นอีก 

๑ เดอืน หรือบางทกีเ็ลือ่นออกพรรษา

ไปอีก ๑ เดือน คือไปออกพรรษาท�า

ปวารณาในวันกลางเดือน ๑๒ วันรุ่ง

ขึน้ซึง่ตรงกบัวันแรมค�า่ ๑ ของไทย จงึ

เสดจ็เทีย่วจารกิไปใช้เวลา ๘ เดือนจงึ

หยุดจ�าพรรษา

 ๓. เม่ือจะเสดจ็จารกิไปในอนัตมิณฑล 

มณฑลทีเ่ลก็ไปกว่าหรือใช้เวลาน้อยกว่า 

ก็ยังประทับอยู่ ณ ท่ีจ�าพรรษาจนถึง
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กลางเดือนอ้าย รุง่ขึน้ตรงกบัวันแรมค�า่ 

๑ เดือนอ้าย จึงเสด็จจาริกไปใช้เวลา 

๗ เดือนก็ประทับจ�าพรรษา

 และข้อท่ีทรงปฏิบัติเป็นอาจิณกิจ

ทัว่ไปน้ันกค็อื ทรงท�าปฏสินัถารต้อนรับ

อาคันตุกะ เช่น ภิกษุที่มาเฝ้าจากทิศ

ต่าง ๆ ทรงแสดงธรรมตามเรือ่งท่ีเกดิ

ข้ึน และทรงบัญญตัสิกิขาบทตามเรือ่ง

อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น 

 ในขณะท่ีเสด็จจาริกไปนั้น ถ้าบาง

คราวต้องการจะเสด็จจาริกไปด่วน ๆ 

ก็ทรงด�าเนินด้วยพระบาทวันหนึ่งเป็น

เวลามาก ๆ เช่น มีพระพุทธประสงค์

จะเสด็จไปโปรดผูท้ีม่อุีปนสิยัจะได้ตรสัรู้

พระธรรมโดยรีบด่วน แต่ถ้าโดยปกติ

กเ็สด็จไปโดยไม่รบีด่วน วนัหนึง่ ๆ เสดจ็

ด้วยพระบาทหน่ึงในสี่ของโยชน์ หรือ

ว่ากึง่โยชน์ หรอืว่าหนึง่ในสามของโยชน์ 

หรือว่าโยชน์หนึ่ง

 พระพุทธกิจ ที่ได้ทรงปฏิบัติเป็น

ประจ�าวันนั้นมี ๕ ประการ คือ

 ๑. ปเุรภตัตกิจ กิจในเวลาก่อนภตัต์ 

ได้แก่ เสด็จออกแต่เช้าทรงท�าสรีรกิจ 

เสดจ็ออกบณิฑบาต ตลอดจนถึงเสวย

ภัตตาหาร ทรงท�าอนุโมทนาแสดง 

ธรรม แล้วเสดจ็ขึน้พระคนัธกฎีุ คือกฎุี

ที่ประทับ แต่ยังไม่เข้าไปข้างใน ในค�า

บอกวตัรแสดงไว้ว่า ปพุพฺณเฺห ปิณฑฺ-

ปาตญจฺ เสดจ็ออกบณิฑบาตในเวลาเช้า

 ๒. ปัจฉาภัตตกิจ กิจในเวลาภาย

หลงัภตัต์ คือ เม่ือเสดจ็ขึน้พระคันธกฎุี

ดั่งกล่าวแล้ว ก็ประทับเบื้องหน้าพระ-

คันธกุฎี ให้โอวาทภิกษุสงฆ์ที่มาเฝ้า 

เสด็จเข้าพระคันธกุฎีประทับตามพระ-

ประสงค์ ทรงใช้พระญาณตรวจดูโลก

ในทุติยภาคคือส่วนท่ี ๒ ของวัน จนถึง

ในตติยภาคคือส่วนที่ ๓ ของวัน คือ

เวลาเย็น เสด็จไปยังธรรมสภา ซึ่งมี

มหาชนมารอเฝ้าอยู ่กท็รงแสดงธรรม

โปรดเป็นกาลยุตต์ คือเหมาะแก่กาล 

หรือสมัยยุตต์ เหมาะแก่สมัย เมื่อยุติ

ด้วยกาลกส่็งบรษัิทกลับ ในค�าบอกวตัร

ได้ผูกเป็นบาทคาถาไว้ว่า สายณฺเห 

ธมมฺเทสน� ทรงแสดงธรรมในเวลาเยน็

 ๓. ปุริมยามกิจ กิจในยามต้นของ

ราตรี คือแบ่งกลางคืนออกไปเป็น ๓ 

ยาม  ยามละ ๔ ชั่วโมง ในยามต้น

ของราตรีน้ี ทรงสรง ถ้ามีพระพุทธ-

ประสงค์จะทรงสรง ประทับท่ีบริเวณ

พระคนัธกฎุ ีภกิษท้ัุงหลายกเ็ข้าเฝ้าทลู

ถามปัญหาต่าง ๆ บ้าง ขอกรรมฐาน

บ้าง ขอให้ทรงแสดงธรรมบ้าง ได้

ประทานพระโอวาทต่าง ๆ ตามควรจน

สมควรแก่เวลา ภกิษทุัง้หลายกก็ราบทลู

ลากลบั ในตอนนีม้คี�าบอกวตัรกล่าวไว้

ว่า ปโทเส ภิกฺขุโอวาท� ให้โอวาทแก่

ภิกษุในเวลาหัวค�่า

พุทธจาริก
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 ๔. มชัฌมิยามกจิ กจิในเวลามชัฌมิ-

ยาม คือยามกลางของราตร ีได้แก่ แก้

ปัญหาของเทพดาท่ีแสดงว่า เทพดา 

มาเฝ้าและกราบทลูถามปัญหาในตอน

มัชฌิมยาม ในค�าบอกวัตรกล่าวไว้ว่า 

อฑฒฺรตเฺต	เทวปญหฺน� แก้ปัญหาของ

เทวดาในเวลาครึ่งคืน

 ๕. ปัจฉมิยามกิจ กจิในยามท้ายของ

ราตร ีแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนท่ี ๑ 

เสด็จจงกรม คือ ทรงด�าเนินไปและ

กลับเป็นการผลัดเปล่ียนพระอิริยาบถ 

ส่วนที่ ๒ ทรงบรรทม ส่วนที่ ๓  

คือเวลาใกล้รุ่ง ก็ทรงตรวจดูโลกด้วย

พระญาณ ในค�าบอกวัตรได้ว่าไว้ว่า  

ปจฺจูเส ว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ  

วโิลกน� ตรวจดสูตัว์ผูท่ี้สมควรจะโปรด 

และผูท้ีไ่ม่สมควรจะโปรดในเวลาใกล้รุง่

 พระพุทธกิจทั้ง ๕ ประการนี้ ท่าน

กล่าวว่า พระพทุธเจ้าได้ทรงปฏบิตัอิยู่

เป็นกิจประจ�าวัน

 ส่วนพระสาวกท้ังหลายนั้น ได้ถือ

เป็นอาจิณกิจคือกิจที่ประพฤติเป็น 

ประจ�าอยู ่คอืได้พากนัมาเฝ้าพระพทุธเจ้า

จากชนบทต่าง ๆ ปีหนึ่ง ๒ ครั้ง คือ 

ก่อนเข้าพรรษาคร้ังหนึ่ง เพื่อเรียน 

กัมมัฏฐาน และออกพรรษาครั้งหน่ึง 

เพ่ือกราบทูลคุณท่ีได้บรรลุ และเพื่อ

เรียนกัมมัฏฐานให้ยิ่งขึ้นไป เพราะใน

ตอนนัน้ได้มพีระสาวกมากขึน้ และได้

จ�าพรรษาอยูใ่นชนบทต่าง ๆ มากด้วย

กัน จึงได้มีนิยมถือเป็นอาจิณวัตรว่า 

ในปีหนึง่กห็าโอกาสมาเฝ้าพระพทุธเจ้า

โดยปกติก็ ๒ ครั้ง และถ้ามาไม่ได้ก็

ส่งศษิย์เข้ามาและส่ังศษิย์ให้ถวายบงัคม

พระพุทธเจ้าแทนตน การเข้ามาเฝ้า

พระพทุธเจ้าด้วยตนเองปีหนึง่ ๒ ครัง้

ดั่งกล่าวนี้ หรือว่าแม้เพียงครั้งเดียว 

เป็นการจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัในเวลานัน้ 

เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม 

และได้ทรงบัญญัติพระวินัยอยู่เรื่อย  

เมือ่ได้เข้ามาประชมุกนัเฝ้าพระพทุธเจ้า 

ก็จะได้ทราบว่าพระองค์ได้ทรงแสดง

ธรรมอะไรไปแล้วบ้าง ได้ทรงบัญญัติ

พระวินยัอะไรไปแล้วบ้าง เม่ือเป็นเช่น

นีก้จ็ะได้ปฏบิตัใิห้ถูกต้องกบัพระธรรม 

พระวินัย ถ้าละเลยไม่เข้ามาประชุมกนั

เฝ้ากจ็ะไม่ทราบ และเมือ่ไม่ทราบกป็ฏบิตัิ

ไม่ถูก ท�าให้การปฏบัิตไิม่สม�า่เสมอกนั

 เป็นธรรมเนยีมทีพ่ระพทุธเจ้าได้จารกิ

ในชนบทต่าง ๆ เมื่อออกพรรษาแล้ว

ตามที่กล่าวมา ฉะนั้น เมื่อตรวจดูใน

หลักฐานจึงปรากฏว่าเม่ือออกพรรษา

ที ่๘ แล้ว กม็ไิด้เสด็จไปยงักรงุโกสัมพี

ทเีดยีว คงเสด็จจารกิไปในชนบทมณฑล

ต่าง ๆ และก่อนที่จะเสด็จไปประทับ

จ�าพรรษาที่กรุงโกสัมพี ได้เสด็จไป

ประทับอยู่ที่พระเชตวัน กรุงสาวัตถี 

(พ.พ. ๓๓๙-๓๔๑)

พุทธจาริก
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พทุธชยัมงคลคาถา พทุธชยัมงคลคาถาที ่๑ พระพุทธเจ้าทรงชนะมารนี้ได้มีแสดง

ไว้ในพทุธประวตัโิดยบคุลาธษิฐาน คอื

ยกขึน้ให้เป็นบคุคลว่า ในวนัทีพ่ระพทุธ-

เจ้าได้ตรสัรูน้ัน้ ตอนบ่ายได้ทรงพบกบั

นายโสตถิยะซึ่งได้ถวายฟ่อนหญ้าคา 

คอืหญ้ากสุะ ท่ีแปลกนัว่า หญ้าคา แต่

ว่าหญ้ากสุะนีก้ยั็งมีปัญหาเหมือนกนัว่า

จะแปลว่าหญ้าคาจริงหรือไม่ นายโสตถิยะ

ได้ถวายหญ้ากสุะแก่พระโพธสิตัว์ (ค�านี้

เป็นค�าเรยีกพระพทุธเจ้าก่อนจะตรสัรู)้ 

ในวันนั้นและพระองค์ก็ได้ทรงน�าไปท่ี

โคนต้นอัสสัตถะ ที่ภายหลังมาเรียก

กันว่า ต้นโพธิ์ ได้ทรงวางหญ้าลงโดย

วิธทีีท่รงเอาโคนหญ้าลงเอาปลายหญ้า

ขึ้นสุมทับกันขึ้นไป ฟ่อนหญ้าท่ีทรง 

วางนี้มีสัณฐานเหมือนดอกบัว และได ้

ทรงวางฟ่อนหญ้าทั้งหมดนี้ ที่โคนต้น 

อัสสัตถะทางด้านตะวันออก ครั้นทรง

วางหญ้าส�าหรับทีจ่ะประทบันัง่เสร็จแล้ว

ก่อนทีจ่ะประทบันัง่ ได้ทรงตัง้พระปณธิาน

อย่างแน่วแน่ว่า เลือดเนื้อในสรีระทั้ง

สิน้นีจ้ะเหอืดแห้งไป เหลอืแต่หนงัเอน็

และกระดูกเท่านั้นก็ตามที เรายังไม่

บรรลสัุมมาสัมโพธญิาณ กจ็ะไม่ลกุขึน้

จากที่นี้ดั่งนี้

 การท่ีทรงตั้งพระปณิธานดั่งนี้ จึง

เรียกว่า จาตุรงคมหาปธานะ หรือ 

จาตรุงคมหาปธาน การตัง้ความเพยีร

ทีเ่รยีกสัน้ว่า ถวายพรพระคาถาที ่๑ ว่า 

 พาห�ุ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺต�

 คฺรีเมขล� อุทิตโฆรสเสนมาร�

 ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

 ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ 

 ซึ่งมีค�าแปลว่า พาห�ุ แขน สหสฺสม  

ต้ังพัน อภินิมฺมิต ที่นิรมิตขึ้นแล้ว  

สาวุธนฺ พร้อมกับอาวุธ ต� นั้น คฺรี- 

เมขล� ขี่ช้างพลายชื่อครีเมขละ อุทิต- 

โฆระ มีเสียงดังกึกก้อง สเสนมาร�  

มารพร้อมทัง้เสนา ซึง่มคี�าแปลรวมกนั

ว่า มารพร้อมทั้งเสนานิรมิตแขน ตั้ง

พนัแขน พร้อมทัง้อาวธุ ขีช้่างครเีมขละ

ส่งเสียงกึกก้องนั้น

 ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

พระจอมมุนี คือพระพุทธเจ้า ชิตวา  

ทรงชนะแล้ว ทานาทิธมฺมวิธินา ด้วย

ธรรมวิธีคือวิธีแห่งธรรมมีทานเป็นต้น

 ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ 

ด้วยเดชแห่งพระจอมมนุผีูท้รงชนะมาร

นั้น ภวตุ จงมี เต แก่ท่าน ชยมงฺคลาน ิ

ชยัมงคลทัง้หลาย แปลรวมกนัว่า ด้วย

เดชแห่งพระจอมมนุพีทุธเจ้าผูท้รงชนะ

มารน้ัน ชยัมงคลทัง้หลายจงมแีก่ท่าน

 บทนีเ้ป็นบทท่ี ๑ ซ่ึงอ้างพระพทุธเจ้า

ทรงชนะมารพร้อมทัง้เสนามาประสทิธ์ิ

ประสาทชยัมงคลท้ังหลายให้เกิดมี เรือ่ง

พุทธชัยมงคลคาถา
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ครั้งใหญ่อันประกอบด้วยองค์ ๔ องค์ 

๔ นั้นก็คือ เลือดเนื้อ นับเป็นองค์อัน

หนึง่ หนงัเป็นองค์อันหน่ึง เอ็นเป็นองค์

อนัหน่ึง กระดกูเป็นองค์อนัหนึง่ คอืที่

ทรงอ้างว่าถึงแม้เลือดเนือ้จะเหอืดแห้ง

ไปหมด เหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก ็

ตามท ีจงึรวมเรยีกว่า จาตรุงคมหาปธาน 

อันแสดงถึงความเพียรแน่วแน่ และ 

เมือ่ได้ประทบันัง่ กท็รงเริม่บ�าเพ็ญเพยีร

ทางจิต ในขณะนั้นเป็นเวลาก่อนพระ-

อาทิตย์ตก 

 พญามาร ทีแ่สดงว่าเป็นเทวบตุรซึง่

สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นที่ ๖ อันเรียกว่า 

ปรนิมมิตวสวัตตี เป็นหัวหน้าก๊กหนึ่ง

ซึ่งสถิตบนสวรรค์ ชั้นที่ ๖ นั้น มีชื่อ

ว่า วสวตัต ีในสวรรค์ช้ันท่ี ๖ น้ัน แสดง

ว่ามี ๒ ก๊ก ก๊กท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิก๊ก

หนึ่ง และก๊กท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิก๊กหน่ึง 

คอืก๊กพญามารซ่ึงมีพญามารชือ่ วสวตัตี

นี้เป็นหัวหน้า และเทวบุตรก๊กนี้ได้ชื่อ

ว่าเป็นมาร เพราะเป็นผูที้ข่ดัขวางท่าน

ผู้บ�าเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้นจาก

กเิลสและกองทกุข์ทัง้หลาย โดยทีบ่รรดา

สตัว์ทัง้หลายในโลกไม่ว่าจะเป็นมนษุย์

หรอืเป็นเทพหรือเป็นจ�าพวกใดจ�าพวก

หนึง่ เมือ่ยงัมกิีเลสยงัไม่สิน้กเิลสกย่็อม

อยูใ่นอ�านาจของพญามาร หรอืของมาร 

แต่เมื่อสิ้นกิเลสก็พ้นจากอ�านาจของ

มาร เพราะฉะนั้น วสวัตตีมารนี้ จึง

ต้องการท่ีจะปราบปรามพระโพธิสัตว์

มิให้บรรลุความสิ้นกิเลสและกองทุกข์

ได้ เพราะเมือ่พระองค์ทรงบรรลสัุมมา-

สัมโพธิญาณก็จะพ้นอ�านาจของตัวไป 

และก็จะส่ังสอนเทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย

อกีเป็นอนัมากให้พ้นจากอ�านาจของตน 

จึงได้ระดมเสนามารทั้งหลายมาผจญ

พระพทุธเจ้าด้วยวิธต่ีาง ๆ คือมาแสดง

การขัดขวางที่จะให้พระพุทธเจ้า ทรง

ลกุหนไีปเสยีจากทีป่ระทบันัน้ เป็นต้น

ว่าแสดงให้เกดิพายตุ่าง ๆ แสดงให้เกดิ

ฝนต่าง ๆ แสดงให้ปรากฏเป็นอาวุธ

ต่าง ๆ เหมอืนอย่างมาตกต้องพระองค์ 

 แต่ว่าพระโพธิสัตว์ได้ทรงระลึกถึง

พระบารมีทั้งสิบที่ได้ทรงบ�าเพ็ญ และ

ก็อาจจ�าแนกออก เป็น ๓๐ คือเป็น

บารม ี๑๐ อปุบารม ี๑๐ ปรมตัถบารมี 

๑๐ ก็เป็น ๓๐ เพราะได้ทรงบ�าเพ็ญ

พระบารมีทั้งปวงนี้มาอย่างสมบูรณ์ 

เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระหฤทัยมั่นคง 

ไม่หวาดกลัวต่ออ�านาจของมารที่มา

แสดงต่าง ๆ นัน้ เพราะฉะนัน้ บรรดา

พายุบ้าง ฝนบ้าง สิ่งต่าง ๆ บ้างที่ 

พญามารมาแสดงเพื่อท่ีจะให้พระองค์

ทรงเลิกความเพยีร จงึได้มาปรากฏเป็น

เครือ่งสักการะบูชาต่าง ๆ และพญามาร

กไ็ด้แสดงวาจาขบัไล่ให้พระองค์ลกุหนี

ออกไปเสยี โดยแสดงว่าบลัลังก์ทีป่ระทบั

นัน้ควรเป็นของพญามาร เพราะพญามาร

พุทธชัยมงคลคาถา
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กไ็ด้บ�าเพญ็บารมต่ีาง ๆ มามากมทีาน

เป็นต้น และก็อ้างพวกเสนามารทั้ง

หลายเป็นพยาน พระพุทธเจ้าเองก็ได้

ทรงระลกึถงึพระบารมีทีไ่ด้ทรงบ�าเพญ็

มาเองอย่างแท้จรงิ และในเมือ่พญามาร

อ้างเอาพวกเสนาของตนเป็นพยาน พวก

เสนาเหล่านัน้กร้็องสนบัสนนุเป็นเสยีง

เดยีวกนัว่า พญามารได้ท�าทานเป็นต้น

มาจริง แต่พระพุทธเจ้าไม่มีเสนาหรือ

ไม่มีใครอ่ืนมาเป็นพยาน จึงได้ทรง

เหยยีดพระหตัถ์เบือ้งขวาชีล้งไปที ่แม่

พระธรณ ีและทรงอ้างเอาแม่พระธรณี

เป็นพยาน โดยที่ได้ทรงบ�าเพ็ญทาน

ต่าง ๆ มาเป็นอันมาก ทรงบรจิาคชวีติ

เป็นทานมาก็มากครัง้ ทรงบริจาคอวยัวะ

เป็นทานมากม็ากครัง้ ทรงบรจิาคบตุร

ภริยาเป็นทานมากม็ากครัง้ ทรงบรจิาค

ทรัพย์ต่าง ๆ เป็นทานมาก็มากครั้ง 

และในการบ�าเพญ็ทานเหล่านี ้กไ็ด้ทรง

หลั่งน�้าทักษิโณทกลงบนพื้นดินเพราะ

มีธรรมเนียมการแสดงการให้ทานคือ

เทน�้าลงบนแผ่นดิน และการเทน�้าลง

บนแผ่นดินนี้ก็ใช้ส�าหรับการให้ของที่

ใหญ่อนัไม่อาจจะยกให้ได้ หรอืให้ส่ิงท่ี

อนัไม่พงึจะยกให้ด้วยมือ กเ็ทน�า้ลงไป

บนแผ่นดินอย่างท่ีมีแสดงไว้ว่า พระ-

เวสสนัดรพระราชทานช้างแก่พราหมณ์

ที่มาขอ ก็ทรงหลั่งน�้าลงจากพระเต้า

ทักษิโณทก เทลงไปบนแผ่นดินเป็น 

การแสดงว่าให้ เพราะฉะนัน้ น�า้ทีท่รง

เทลงแผ่นดนิอนัแสดงว่า ได้ทรงบริจาค

ทานนี้มากมาย ซึ่งโดยบุคลาธิษฐาน 

ก็เหมือนดังว่าตกลงไปบนมวยผมของ

แม่พระธรณ ีเพราะฉะนัน้ แม่พระธรณี

นีจ้งึเท่ากบัเป็นพยานในการทีท่รงบรจิาค

ทาน จึงได้มาปรากฏเป็นนางธรณีบดิ

มวยผมกค็อืมาบดิมวยผมที่ชุ่มด้วยน�้า 

ซึง่พระพทุธเจ้าเมือ่ยงัเป็นพระโพธสัิตว์

ได้ทรงเทลงไปบนแผ่นดินนั้นเป็นการ

ทรงบริจาคทาน น�้าที่แม่ธรณีบิดมวย

ผมออกนีจ้งึเป็นทะเลใหญ่ท่วมพญามาร

พร้อมทัง้เสนา ช้างครเีมขละของพญามาร

ก็ฟุบเท้าหน้าทั้งสองลง เป็นการถวาย

นมสัการพระพุทธเจ้า พญามารพร้อม

ทั้งเสนาก็แตกพ่ายไป ถูกน�้าพัดพาไป

หมดสิ้นจึงได้ทรงชนะมารตั้งแต่ก่อน

พระอาทิตย์ตก 

 เมื่อทรงชนะมารนั้นก็พอดีเวลา 

พลบค�า่ จงึได้ทรงเร่ิมบ�าเพญ็ความเพยีร 

ต่อไป และกท็รงบรรลญุาณทัง้ ๓ โดย

ล�าดับ คือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

ญาณคือความหยั่งรู ้ระลึกขันธ์เป็นที่

อาศัยอยู่แต่ก่อนได้ ก็เท่ากับเป็นบ้าน

จงึเรยีกว่า นวิาสะ หรือนวิาสน์ ซึง่แปล

ว่าบ้าน ดงัทีม่าใช้เรยีกกนัในภาษาไทย

เช่น สวางคนิวาส นิวาสะก็คือบ้าน 

ตามศพัท์แปลว่าทีอ่าศยัอยู ่กท็รงระลกึ

ถึงบ้านเก่าในปางก่อนที่อาศัยได้ ก็คือ
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ระลึกถงึขนัธ์เป็นทีอ่าศยัอยู่ในปางก่อน

ได้ ที่แปลว่าระลึกชาติได้ในปฐมยาม 

 ในมชัฌมิยามกท็รงบรรล ุจตุปูปาต-

ญาณ คือความหยั่งรู้ถึงจุติ คือความ

เคลื่อน อุปบัติคือความเข้าถึง นิวาส

คือขันธ์ เป็นที่อาศัยอยู่คือบ้านเก่าใน

ปางก่อน ท้ังปวงน้ันว่าเป็นไปตามกรรม 

เมื่อท�ากรรมดี ก็เข้าถึงบ้านที่ดีมีสุข 

ท�ากรรมชั่วก็เข้าถึงบ้านที่ชั่วมีทุกข์ 

 ในปัจฉมิยามกท็รงได้ อาสวกัขยญาณ 

ญาณเป็นเหตุท�าอาสวะ คือกิเลสท่ี 

ดองสนัดานให้สิน้ไปหรอืหมดสิน้ โดย

ได้ตรัสรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือในทุกข์ 

เหตุเกิดทุกข์ ความดบัทุกข์ ทางปฏบิตัิ

ให้ถงึความดบัทกุข์ ในอาสวะ เหตเุกดิ

อาสวะ ความดับอาสวะ และทางปฏบัิติ

ให้ถึงความดับอาสวะ จึงได้ทรงพอ 

พระทัยว่าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมา-

สัมโพธิญาณ ดังที่ได้ปรากฏพระนาม

ว่าสัมมาสัมพุทโธ เป็นต้น ดังท่ีเรา 

ทั้งหลายได้สวดกันอยู่ ในปัจฉิมยาม

แห่งราตรีนั้น 

 และเมื่อได้ตรัสรู ้แล้วก็ได้ประทับ

เสวยวิมุตติสุขที่โคนต้นอัสสัตถะ ที่

เรียกกันว่า ต้นโพธิ์นั้น ๑ สัปดาห์  

และได้เสดจ็ไปประทับเสวยวมุิตตสิขุที่

โคนต้นไม้อื่น ๆ อีกแห่งละสัปดาห์ 

 และโดยเฉพาะเม่ือไปประทับเสวย

วมิตุติสขุทีโ่คนต้น อชัปาลนโิครธ กไ็ด้

มเีรือ่งเล่าว่า พญามารได้มคีวามเสียใจ

ที่ไม่สามารถจะเอาชนะพระพุทธเจ้า 

ได้ ได้นั่งเป็นทุกข์อยู่ ธิดามาร ทั้ง ๓ 

ที่มีชื่อว่า ตัณหา ราคา อรดี จึงได้มา

อาสาเพือ่ทีจ่ะน�าพระพทุธเจ้ามาสูอ่�านาจ 

แล้วก็ได้เข้าไปที่โคนต้นอัชปาลนิโครธ 

ทีเ่ป็นทีป่ระทบันัน้ทัง้ ๓ นาง และกไ็ด้

แสดงเป็นสตรีเพศอยู่ในวัยต่าง ๆ คือ

ในปฐมวัยที่ยังไม่มีบุตรบ้าง ที่มีบุตร

คนหนึ่ง สองคน สามคนบ้าง เป็นคน

แก่บ้าง เพราะมคีวามคดิว่าบรุษุนัน้ย่อม

พอใจในสตรีเพศต่าง ๆ กัน บางคนก็

ชอบเด็กวัยรุ่น บางคนก็ชอบสาวใหญ่ 

บางคนกช็อบผูท้ีม่บีตุรแล้วคนหนึง่บ้าง 

สองคนบ้าง สามคนบ้างเป็นต้น จึงได้

มาแสดงเป็นสตรเีพศในลกัษณะต่าง ๆ 

ดงักล่าว เพ่ือทีจ่ะได้น�าพระพุทธเจ้ามา

สู่อ�านาจของตัณหา ราคา อรดี แต่

พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงพระวาจา

ประกาศความเป็นผู้ส้ินกิเลส ไม่ข้อง

แวะด้วยตัณหา ราคะ อรติท้ังหมด  

ไม่ทรงสนพระทัย ธิดามารทั้ง ๓ นั้น  

ก็พ่ายแพ้ไปอีก ท่านแสดงไว้ดังนี้

 ส�าหรบัเรือ่งมารนี ้ทางพทุธศาสนา

ได้แสดงไว้ว่ามี ๕ คือ 

 ๑. ขันธมาร มารคือขันธ์ ๕ นี้  

นามรปูนีห้รอืกายใจนี ้ได้ชือ่ว่าเป็นมาร 

ก็เพราะว่าเมื่อติดอยู่ในขันธ์ ๕ นี้ ติด

อยูใ่นนามรปูนี ้ตดิอยูใ่นกายใจนี ้ขันธ์
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นี้ก็ขัดขวางไม่ให้บรรลุถึงสุขประโยชน์

ที่พึงจะได้ ตลอดจนถึงขัดขวางมิให้

ปฏิบัติธรรมบรรลุถึงความสิ้นกิเลสได้ 

 ๒. กเิลสมาร มารคอืกเิลส กไ็ด้แก่

บรรดากิเลสต่าง ๆ มีตัณหา ราคะ 

โทสะ โมหะ หรือตัณหา ราคะ อรติ 

คือสมมติว่าเป็นธิดามารดังกล่าวนั้น  

ก็เป็นเคร่ืองขัดขวาง มิให้บรรลุถึงสุข

ประโยชน์ท่ีพงึจะได้ ตลอดจนถงึไม่ให้

ปฏิบัติธรรมบรรลุถึงความสิ้นกิเลสได้

 ๓. อภิสังขารมาร มารคือกรรม 

ก็ได้แก่กรรมท่ีได้กระท�า กรรมดีบ้าง  

กรรมชั่วบ้าง หากยังติดอยู่ในกรรม 

กรรมก็เป็นเครื่องตัดรอน มิให้บรรลุ

สุขประโยชน์ ตลอดจนถึงไม่ให้ปฏิบัติ

ธรรมบรรลุความสิ้นกิเลสได้

 ๔. มจัจุมาร มารคือความตาย เม่ือ

ความตายมาถึงก็เป็นอันตัดชีวิต เม่ือ

ตัดชีวิตก็เป็นอันตัดประโยชน์สุขที่จะ

พงึได้ต่อไป ตลอดจนถงึตดัการปฏบิตัิ

เพื่อบรรลุความสิ้นกิเลสที่จะพึงได้ต่อ

ไปด้วย และ

 ๕. เทวบุตรมาร มารคือเทวบุตร  

กด็งัเร่ืองพญามารทีเ่ล่าน้ี และตวัหวัหน้า

ใหญ่ ก็เป็นเทพผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้น

ที่ ๖ ซึ่งแสดงว่าเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุด 

ซึ่งมี ๒ ก๊ก ดังกล่าวนั้น และหัวหน้า

ของก๊กมารนีก้ช็ือ่ว่า วสวตัต ีซ่ึงมักจะ

เรียกกันในภาษาไทยว่า พญามาร ก็

คือพญาวสวัตตีมาร และพญามารนี้

กไ็ด้มาขดัขวางพระโพธิสัตว์ หลายครัง้

หลายหน 

 ดังที่มีเล่าเมื่อเสด็จออกทรงผนวช 

กม็าขดัขวางว่าอย่าให้ออกบวช อกีเพยีง

ไม่กีว่นัพระองค์กจ็ะได้จักรวรรดสิมบตั ิ

คือสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว  

ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงฟัง ก็ได้เสด็จ

ออกบวชจนได้ ตลอดจนถงึเมือ่จะตรสัรู้

ก็ได้ยกกองทัพมารมาผจญยกใหญ่  

แปลว่ามาผจญอย่างสุดก�าลังของมาร

ที่จะปราบพระพุทธเจ้าลงให้ได้ ให้ลุก

ออกจากบัลลงัก์ทีป่ระทบันัง่จะตรสัรู้ลง

ให้ได้ ก็ไม่ส�าเร็จ และเม่ือตรัสรู้แล้ว

ขณะที่ประทับเสวยวิมุตติสุขที่โคนต้น

อัชปาลนิโครธ ธิดาพญามาร ท้ัง ๓ 

กไ็ด้มาผจญอกี และต่อจากนัน้กป็รากฏ

ว่า ได้มารบกวนอยูห่ลายครัง้หลายหน 

แทรกแซงอยู่หลายครั้งหลายหน ใน

เรื่องต่าง ๆ ท่ีแสดงตลอดจนถึงเมื่อ

พระพทุธเจ้า ได้ทรงท�าโอภาส คอืตรสั

แย้มเพือ่จะให้พระอานนท์ทลูอาราธนา

ให้เสด็จประทับอยูใ่นโลก ไม่ด่วนเสดจ็

ดับขันธปรินิพพาน โดยท่ีได้ตรัสว่า 

หากทรงบ�าเพ็ญอิทธิบาทภาวนาก็จะ 

ต่อพระชนมายอุอกไปได้กลัป์หนึง่หรอื

เกินกัลป์ ซึ่งกัลป์หนึ่งหรือเกินกัลป์นี้

หมายความว่า อายกุปัปะ ก�าหนดแห่ง

อายขุองคนในสมยัปัจจบุนับดัน้ัน กค็อื

ว่าอย่างมากก ็๑๐๐ ปี หรือเกนิ ๑๐๐ 

ปีไปก็ได้แต่มีน้อย เพราะฉะนั้น หาก
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เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตต่อ

ไป ท่านกมี็แสดงไว้อย่างนี ้นีแ้สดงโดย

บุคลาธิษฐาน 

 ส่วนโดยธรรมาธิษฐานนั้น ท่านก็

ถอดความมาเป็นพระพทุธเจ้าทรงชนะ

กเิลสทัง้หลายทีบ่งัเกดิขึน้กลุ้มรมุจติใน

ขณะนั้น ทรงชนะกิเลสทั้งหมด สงบ

กเิลสทัง้หมดได้ จงึได้ทรงบ�าเพญ็ความ

เพยีรทางจิตต่อไปจนได้ตรสัรู ้และกไ็ด้

อ้างเอาพระพุทธเจ้าทรงชนะมารตาม

คาถาทีผ่กูขึน้นีม้าเป็นสัจจวาจาอ�านวย

พร ให้บงัเกดิชยัมงคล ในการสวดเป็น

แบบท�านองมคธ มกีารแก้บาทที ่๔ คอื

บาทท่ี ๔ ท่ีว่า ตนฺเตชสา ภวตุ เต 

ชยมงคฺลานิ ได้แก้เป็น ตนฺเตชสา ภวตุ 

เต ชยมงฺคลคฺค� ค�าว่า ชยมงฺคลคฺค� 

(ชยมงฺคล + อคฺค�) แปลว่าชัยมงคล

อันเลิศ แต่ก็สุดแต่ผู้สวดเอง และใน

บทนี ้พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า-

เจ้าอยู่หัวได้ทรงไปใช้เป็นบทสวดน�าใน

บทสวดมนต์ และกไ็ด้ทรงแก้คาถาที ่๔ 

นีเ้หมอืนกนั เป็น ตนเฺตชสา ภวต ุเต 

ชยสิทฺธิ นิจฺจ�

 พาห�ุ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺต�

 คฺรีเมขล� อุทิตโฆรสเสนมาร� 

 ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

 ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยสิทฺธิ นิจฺจ�

 ที่ค�าท้ายนี้ก็แปลว่า ชยสิทฺธิ ความ

ส�าเร็จแห่งความชนะ นิจฺจ� เป็นนิจคือ

พระองค์จะเจริญอิทธบิาทภาวนา ก็จะ

ทรงต่อพระชนมายไุปได้ ๑๐๐ ปี หรือ

กว่า ๑๐๐ ปี แต่มารกม็าดลใจให้ระลกึ

ไม่ได้ แม้พระองค์ได้แย้มนัยให้รู้เพื่อ

จะอาราธนา พระอานนท์จงึไม่กราบทลู

อาราธนา พระพทุธเจ้าจงึส่งพระอานนท์

ออกไป มารก็เข้ามาอาราธนาให้พระ-

พทุธเจ้านพิพาน พระพุทธเจ้ากไ็ด้ทรง

ปลงอายุสังขารว่าอีก ๓ เดือนต่อนี้ไป 

พระองค์ก็จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

ดั่งนี้ ก็มีเรื่องแสดงว่าเทวบุตรมารได้

มาแทรกแซงรบกวนอยูเ่สมอ จนถงึใน

ครั้งที่สุดก็มาอาราธนาให้พระพุทธเจ้า

นิพพาน ดลใจให้พระอานนท์ไม่อาราธนา

ต่อพระชนมายุ ตนเองจะได้มีโอกาส

มาอาราธนาให้นิพพาน พระพุทธเจ้า

จึงได้ทรงปลงอายุสังขาร ก็มีเรื่องเล่า

กันมาดั่งนี้ แสดงไว้ดังนี้ 

 และก็มีแสดงไว้ว่า เมื่อพญามารได้

ยกกองทัพใหญ่มาผจญพระพุทธเจ้า 

ในตอนเย็นวันที่จะตรัสรู ้นั้น และ 

ได้พ่ายแพ้ไปนัน้ พญามารตอนทีจ่ะล่า

กองทัพไป ก็ได้กล่าววาจานมัสการ 

พระโพธิสัตว ์ ซ่ึงจะได ้ตรัสรู ้ เป ็น

พระพุทธเจ้าในวันน้ัน และท่านแสดง

ว่าด้วยอานิสงส์แห่งการท่ีพญามารได้

มคีวามส�านกึนมสัการและกล่าวสรรเสรญิ

พระพทุธเจ้า เมือ่ก่อนทีต่รสัรู้ในวนันัน้ 

จะเป็นกุศลน�าให้พญามารจะได้ตรัสรู้
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เสมอ จงมดีัง่นี ้และได้พระราชนพินธ์

บทสวดเป็นค�าฉันท์ แบบเดียวกับค�า

ฉนัท์ภาษาบาลี พาห� ุนัน้ซ่ึงเราท้ังหลาย

เมือ่เป็นเดก็นัน้กค็งจะสวดกนัอยู ่หรือ

ในบัดนี้ก็คงจะสวดกันอยู่คือ

ปางเมือ่พระองค์ปรมพทุ- 

ธ วสิทุธศาสดา

ตรัสรู้อนุตตรสมา- 

ธิ ณ โพธิบัลลังก์

ขุนมารสหัสสพหุพา- 

หุวิชาวิชิตขลัง

ขี่คีริเมขละประทัง  

คชเหี้ยมกระเหิมหาญ

แสร้งเสกสราวุธประดิษฐ์ 

กลคิดจะรอนราญ

รมุพลพหลพยหุปาน 

พระสมทุทนองมา

   หวังเพื่อผจญวรมุนิน- 

ท สุชินราชา

พระปราบพหลพยหุมา- 

ร เมลืองมลายสญู

ด้วยเดชะองค์พระทศพล 

สุวิมลไพบูลย์

ทานาทิธรรมวิธิกูล 

ชนะน้อมมโนตาม

ด้วยเดชะสัจวจนา 

และนมามิองค์สาม

ขอจงนิกรพลสยาม 

ชยสิทธิทุกวาร

ถึงแม้จะมีอริวิเศษ 

พลเดชะเทียมมาร

ขอไทยผจญพิชิตผลาญ 

อริแม้นมุนินทร

พุทธชัยมงคลคาถาที่ ๒ มีบทสวดว่า

 มาราติเรกมภิยุชฺฌิตสพฺพรตฺตึ 

 โฆรมฺปนาฬวกมกฺขมถทฺธยกฺข� 

 ขนฺตีสุทนฺตวิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

 ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ 

ซึ่งมีค�าแปลว่า มุนินฺโท พระจอมมุนี 

ชิตวา ได้ทรงชนะ อาฬวก� อกฺขมถทธฺ-

ยกฺข� ซึ่งยักษ์ อาฬวก� ชื่อว่าอาฬวกะ 

ถทฺธ ผู้กระด้าง อกฺขม ปราศจาก 

ความอดทน โฆร� ร้ายกาจ มาราตเิรก� 

อภิยุชฺฌิต ต่อสู ้ทรหดยิ่งกว ่ามาร  

สพฺพรตฺตึ จนตลอดรุง่ ขนตีฺสทุนตฺวธิิ- 

นา ด้วยวิธทีรมานเป็นอนัดคืีอพระขนัติ  

ชยมงฺคลานิ ชัยมงคลท้ังหลาย ภวตุ 

จงมี เต แก่ท่าน ตนฺเตชสา ด้วยเดช

แห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น

 ได้มีเรื่องแสดงไว้ใน อาฬวกสูตร 

ในพระไตรปิฎกเล่ม ๑๕ ซึง่แปลความ

ว่า 

 ข้าพเจ้าได้สดบัมาแล้วอย่างนี ้สมัย

หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ใน

ภพคอืท่ีอยูข่องยกัษ์ช่ือว่า อาฬวกะ ใกล้

เมืองอาฬวี ครั้งนั้น อาฬวกยักษ์ ได้

เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจ้า ซึง่ประทบั

อยู่ในภวนะ คือที่อยู่ของตน และได้
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กล่าววาจาขับให้พระองค์ออกไปว่า ดู

ก่อนสมณะ ออกไป พระผูม้พีระภาคเจ้า

ก็ตรัสว่า ไปก็ไป ก็เสด็จออก ยักษ ์

ก็ทูลอีกว ่า ดูก ่อนสมณะ เข ้ามา  

พระผูม้พีระภาคเจ้ากต็รสัว่า เข้ากเ็ข้า 

กเ็สดจ็เข้ามา อาฬวกยักษ์ กไ็ด้ทูลขบั

พระองค์และทูลให้พระองค์เข้ามาเป็น

ครั้งที่ ๒ พระองค์ก็เสด็จออกไปแล้ว 

กเ็สดจ็เข้ามาเป็นครัง้ท่ี ๒ ในครัง้ที ่๓ 

อาฬวกยกัษ์กท็ลูให้พระองค์เสดจ็ออก

ไปแล้วก็ทูลให้พระองค์เสด็จเข้ามา 

พระองค์กเ็สดจ็ออกไปแล้วเสดจ็เข้ามา

เป็นครัง้ที ่๓ ในครัง้ที ่๔ อาฬวกยกัษ์

ก็กราบทูลขับพระองค์อีกว่า ออกไป 

พระผูม้พีระภาคเจ้ากต็รสัว่า เราจะไม่

ออกละ ท่านควรกระท�าอะไรกท็�าไปเถดิ 

 ยกัษ์กก็ราบทูลพระผูมี้พระภาคเจ้า

ว่าเราจักถามปัญหาพระองค์ ถ้าพระองค์

ไม่พยากรณ์คอืไม่ตรสัแก้ปัญหาแก่เรา 

เราจกัขว้างจติของพระองค์ออกไป จกั

ผ่าหทัย จักจับที่เท้าทั้ง ๒ ขว้างออก

ไปท่ีฝ่ังแม่น�า้ฝ่ังโน้น พระผูม้พีระภาคเจ้า

กต็รสัว่า เรายงัไม่เหน็ใครในโลกพร้อม

ทั้งเทวโลก พร้อมทั้งมาร พร้อมทั้ง

พรหมพร้อมทั้งหมู่สัตว์ ประกอบด้วย

สมณพราหมณ์ เทวดา มนุษย์ที่จะ

เหวี่ยงจิตของเราได้ ท่ีจักผ่าหทัยของ

เราได้ ที่จักจับเท้าทั้ง ๒ ขว้างออกไป

ทีฝ่ั่งแม่น�า้ข้างโน้นได้ ก็ท่านจงถามตาม

ที่ต้องการมา

 อาฬวกยกัษ์กท็ลูถามปัญหาว่า อะไร

เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐ

ของคนในโลกนี ้อะไรทีป่ระพฤตดิแีล้ว

น�าสขุมาให้ อะไรเป็นรสทีด่กีว่าแห่งรส

ทั้งหลาย บัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคล

ผู้เป็นอยู่อย่างไรว่าเป็นชวีติท่ีประเสริฐสุด 

พระผูมี้พระภาคเจ้ากต็รสัตอบว่า ศรทัธา

เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐ

ของคนในโลกนี ้ธรรมท่ีประพฤติดแีล้ว

น�าสุขมาให้ สัจจะแลมีรสหรือเป็นรส

ทีด่กีว่าแห่งรสทัง้หลาย บณัฑิตทัง้หลาย

กล่าวบคุคลผูเ้ป็นอยูด้่วยปัญญาว่าเป็น

ชีวิตที่ประเสริฐสุด 

 อาฬวกยกัษ์กท็ลูถามต่อไปว่า จะข้าม

โอฆะคอืห้วงทุกข์ห้วงกเิลส ได้อย่างไร 

จะข้ามอรรณพคือทะเลลึกคือทะเลแห่ง

ทุกข์ทะเลแห่งกิเลสได้อย่างไร จะล่วง

ทุกข์ได้อย่างไร จะบริสุทธิ์ได้อย่างไร 

พระผูม้พีระภาคเจ้าก็ตรสัตอบว่าจะข้าม

ห้วงน�้าแห่งทุกข์หรือแห่งกิเลสได้ด้วย

ศรัทธา จะข้ามทะเลลึกแห่งทุกข์หรือ

แห่งกิเลสได้ด้วยอัปมาทคือความไม่

ประมาท จะล่วงทุกข์ได้ด้วยวิริยะ คือ

ความเพียร จะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา 

 อาฬวกยักษ์ก็ทูลถามต่อไปว่าจะได้

ปัญญาอย่างไร จะได้ทรัพย์อย่างไร  

จะบรรลถุงึเกยีรตไิด้อย่างไร จะผกูมติร

ได้อย่างไร ละจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น 

จะไม่ต้องทกุข์โศกได้อย่างไร พระผู้ม-ี
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พระภาคเจ้าก็ได้ตรัสตอบว่า ผู ้ที่มี 

ศรทัธา ตัง้ใจฟังธรรมทีส่อนเพือ่บรรลุ

นพิพานของพระอรหนัต์ท้ังหลาย เป็น

ผูไ้ม่ประมาท มีปัญญาใคร่ครวญ เป็น

ผูไ้ม่ประมาท พจิารณาใคร่ครวญ ย่อม

ได้ปัญญา ผูที้ห่มัน่ประกอบธรุกจิท�าให้

เหมาะ ย่อมได้ทรัพย์ จะบรรลุเกียรติ

ได้ด้วยความสัตย์ เมื่อให้อยู่ ย่อมผูก

มติรได้ ผูท้ีม่ศีรทัธาครองเรอืนมธีรรมะ 

๔ ข้อนี้ คือ สัจจะ ความจริง ทมะ 

ความข่มใจ ขันติ ความอดทน จาคะ 

การสละ ละไปย่อมไม่ทุกข์โศก ก็ขอ

ให้ถามสมณพราหมณ์แม้พวกอื่นอีก

เป็นอันมาก ผิว่าจะมีอะไรที่ยิ่งไปกว่า

ธรรม ๔ ข้อนี้ คือ สัจจะ ทมะ จาคะ 

และขันติ 

 อาฬวกยักษ์ก็กราบทูลว่า ไฉนจะ

ต้องถามสมณพราหมณ์เป็นอนัมากใน 

บัดน้ีเล่า เพราะว่าประโยชน์อันใดที่

ข้าพเจ้ารู้ได้ในวันนี้ และประโยชน์อัน

ใดที่เป็นไปในภายหน้า พระพุทธเจ้า

เสด็จมาสู่กรุงอาฬวีประทับอยู่ ก็เพ่ือ

โปรดข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์นั้น ๆ นั่น

แหละหนอ วันนี้ข้าพเจ้ารู้จักท่ีซ่ึงให้

ทานแล้วได้ผลมาก ข้าพเจ้านัน้จกัเท่ียว

ไปสู่บ้านจากบ้าน สู่เมืองจากเมือง 

นมัสการพระสัมพุทธะ และความที่

ธรรมเป็นธรรมอันดี ดั่งนี้ 

 นี้เป็นค�าแปลอาฬวกสูตรที่แสดงถึง

พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะอาฬวกยักษ์

ด้วยอ้างขนัต ิกโ็ดยทีห่มายว่าพระองค์

ได้ทรงมีขันติ จึงได้ทรงอดทนต่อการ

ขับออกไปและการเรียกเข้ามาของ 

อาฬวกยักษ์ ได้ทรงเป็นผู้ปฏิบัติตาม

ถงึ ๓ ครัง้ และในครัง้สดุท้ายไม่เสดจ็

ออก ตรัสว่ายักษ์จะท�าอะไรก็ท�าไป 

ยกัษ์จงึบอกว่า จะถามปัญหา แต่ว่าถ้า

แก้ไม่ได้หรือไม่แก้ก็จักควักจิตเหวี่ยง

ออกไป หรอืผ่าหทยัหรอืว่าจบัเท้าขว้าง

ออกไป พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่มีใคร

จะท�าพระองค์ได้อย่างนัน้ แล้วกอ็นญุาต

ให้ยักษ์ถามปัญหา ยักษ์ก็ถามปัญหา

ธรรมและพระองค์กต็รสัตอบ ดังค�าถาม 

ค�าตอบที่ได้แปลให้ฟังนั้น 

 ค�าถามกเ็ป็นค�าถามทีน่่าฟัง มสีาระ

แก่นสาร ก็แสดงถึงว่ายักษ์นั้นก็เป็น

ผูท้รงภมูปัิญญา และค�าตอบของพระ-

พทุธเจ้ากเ็ป็นค�าตอบทีน่่าฟัง ประกอบ

ด้วยสัจจะคือความจริงอันเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ภายหน้า 

และประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างสมบูรณ์ 

เพราะฉะนั้น ในตอนท้ายจึงได้ตรัสว่า

ให้ไปถามสมณพราหมณ์พวกอื่นดูว่า

จะมอีะไรทีย่ิง่ไปกว่าธรรมทีไ่ด้ตรสัตอบ

นัน้ ซึง่พวกอาฬวกยกัษ์กก็ราบทลูรับรอง

ว่า ท�าไมจะต้องไปถามสมณพราหมณ์

ผู้อ่ืนอีก ก็เพราะว่าพระพุทธองค์ได้
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เสด็จมาโปรดเขาแล้ว ให้บรรลุถึง 

ประโยชน์ทีเ่ป็นปัจจุบันด้วย ประโยชน์

ภายหน้าด้วย และบัดน้ีเขาก็ได้รู้จักท่ี

ซึง่ให้ทานแล้วมผีลมาก ซึง่เป็นค�าแสดง

ถึงพระพุทธเจ้านัน้เอง ว่าทรงประกอบ

ด้วยพระคุณ ซึ่งเมื่อได้ถวายทานใน

พระองค์แล้วกจ็ะให้บงัเกดิผลมาก และ

การถวายทานในพระองค์นั้นก็เป็นต้น

ว่าได้ถวายท่ีให้พระองค์ได้ทรงพักอยู่ 

คอืพระองค์ได้เสดจ็เข้ามาประทับอยู่ใน

ภวนะคอืทีอ่ยูข่องเขา เขาได้ถวายทีอ่ยู่

ของเขาให้พระองค์ทรงพัก แม้เพียง 

เท่านี้ ก็ชื่อว่าเป็นการถวายท่ีพักซ่ึง 

ให้เกิดผลมาก เขาจึงได้มีปสาทะ คือ

ความเลื่อมใสในพระองค์ พร้อมทั้งใน

พระธรรม ซ่ึงเขาประกาศว่า ขณะท่ีเขา

จะท่องเท่ียวไป ในทีต่่าง ๆ กจ็กันมสัการ

พระองค์และความที่ธรรมเป็นธรรม 

อันดี ข้อที่ว่าธรรมเป็นธรรมอันดีนี้ก็

ปรากฏแก่เขาเอง โดยทีเ่มือ่เขากราบทลู

ถาม พระองค์ก็ตรัสตอบ ค�าตอบของ

พระองค์นั้นเป็นสัจจะคือความจริง  

แสดงถงึว่าเป็นธรรมอันดีทุกข้อทุกบท

ดงัเช่นทีเ่ขากราบทลูถามเป็นข้อแรกว่า 

อะไรเป็นทรพัย์เครือ่งปล้ืมใจอนัประเสริฐ

ของคนในโลกนี ้พระองค์ก็ตรสัตอบว่า

ศรัทธา แม้เพียงข้อเดียวเท่านี้ก็เป็น

ธรรมทีดี่ เพราะเป็นสจัจะคอืความจรงิ 

เพราะฉะนัน้ ธรรมทกุข้อทกุบทจงึเป็น

ธรรมท่ีดี นี้แหละคือธรรมคุณ เขา 

จงึนมสัการพระพทุธองค์และนมสัการ 

พระธรรมในข้อที่เขาได้ซาบซึ้งในค�า

ตอบซึ่งเป็นค�าสั่งสอนให้เขาได้มีความ

เลื่อมใสเข้าใจซาบซึ้ง ว่าข้อที่ทรงตอบ

นั้นเป็นธรรมที่ดี คือเป็นความจริงที่

อ�านวยประโยชน์ให้บงัเกดิขึน้ตามท่ีตรสั

นัน้จรงิ ๆ ดงันี ้เพราะฉะนัน้ พระองค์

จึงได้ทรงชนะอาฬวกยักษ์นั้น ด้วย 

พระปัญญาและพระกรุณาในส่วนที่ได้

ตรสัตอบปัญหาแก่เขา ส่วนในตอนนัน้

ยกเอาขันติและในบทสวดก็ได้ยกเอา

ขันติขึ้นเป็นที่ตั้ง

 ส�าหรบัพระสตูรเรือ่งนีไ้ด้มอีรรถกถา

แสดงเล่าไว้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งมีความย่อ

ว่า เมืองที่เป็นที่อยู่ของอาฬวกยักษ์นี้

ชื่อว่า เมืองอาฬวี และยักษ์ที่ชื่อว่า 

อาฬวกะก็คือเป็นยักษ์ท่ีอาศัยอยู่ใน 

เมอืงอาฬวนีัน่เอง หรอืจะเรยีกว่ายกัษ์

ท่ีเป็นชาวเมืองอาฬวีกไ็ด้ และยักษ์ตาม

ทีค่นไทยเราเข้าใจกม็กัจะมรูีปร่างแบบ

ยกัษ์ทีส่ร้างไว้ในวดัพระแก้ว มร่ีางกาย

ใหญ่ มเีขีย้ว และมลีกัษณะอืน่ ๆ อนั

แสดงถึงความดุร้าย และที่มีลักษณะ

อย่างหนึง่กค็อืกนิคน เพราะฉะนัน้ จงึ

ได้มผีูสั้นนษิฐานว่าส�าหรบัยักษ์ทีอ่ยู่ใน

บ้านในเมอืงดงันี ้กเ็ป็นจ�าพวก มนษุย์

กินคน นั่นเอง และมนุษย์กินคนนี ้

ก็คงจะเป็นผู้ที่มีก�าลังมากมาย ผู้คน
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พากนักลวั ไม่กล้าทีจ่ะไปขบัไล่ แต่ว่า

ในอรรถกถานั้นได้แสดงว่าไม่ใช่เป็น

มนุษย์ แต่ว่าเป็นพวกเทพชนดิหนึง่ซึง่

อยู่ในจ�าพวกท่ีเรียกว่าเป็นบริวารของ  

ท้าวเวสวณั	ผูเ้ป็นโลกบาลทศิอดุร แต่

ว่ามภีวนะ คอืทีอ่ยูใ่กล้บ้านเมอืงอาฬวี

ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่เป็นที่ตั้งและคราวหนึ่ง

ได้จับพระราชาผู้ครองแคว้นอาฬวีไป 

โดยทีพ่ระราชาแห่งแคว้นอาฬวซีึง่โปรด

ล่าเน้ือได้เข้าไปบรรทมพักในเขตของ

ยักษ์ ยักษ์ก็จับเพื่อที่จะได้บริโภคเนื้อ

ของพระองค์ พระราชาก็ขอชีวิตและ

ขอแลกชวีติด้วยการรบัรองว่าจะส่งคน

มาให้ยักษ์กินเป็นประจ�าวัน ยักษ์จึง 

ได้ให้พระราชาแห่งแคว้นอาฬวีน้ันท�า

ปฏิญาณแล้วก็ปล่อยไป พระราชาก ็

รกัษาสจัจวาจา จึงได้ส่งนักโทษไปให้

ยักษ์กิน เมื่อหมดนักโทษแล้วก็หาวิธี

ส่งคนไปให้ยกัษ์กนิจนผูค้นพากนัหลบ

หนี ในที่สุดก็ต้องส่งลูกคือพระโอรส 

ซึ่งเป็นที่รักออกไป 

 ในวาระที่จะส่งพระโอรสออกไปนั้น 

พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรด และใน 

ทีแรกพระองค ์ก็ต ้องทรงผจญกับ 

อาฬวกยกัษ์นัน้ด้วยฤทธิต่์าง ๆ ท�านอง

เดียวกับที่ทรงผจญมารดังท่ีเล่าโดย 

บคุลาธิษฐานนั้น จนได้ทรงชนะฤทธิ์

ของยักษ์ทุกอย่างแล้ว ยักษ์จึงได้อ่อน

ลงไป และได้ทลูขบัให้พระองค์ออกไป

และให้พระองค์เข้ามาดงัทีเ่ล่าไว้ในพระ- 

สูตรโดยตรง จนถึงกบัทีไ่ด้ทลูถามปัญหา

และพระองค์ได้ตรัสตอบนัน้ ก็เป็นอนั 

ว่าได้ทรงทรมานยกัษ์ได้ส�าเรจ็ และเมือ่

ทรงทรมานยกัษ์ได้ส�าเรจ็แล้วกถึ็งวาระ

ทีร่าชบรุษุได้น�าราชโอรสของพระราชา

แคว้นอาฬวีมามอบให้ยักษ์ ยักษ์นั้น

เมื่อรับพระโอรสจากมือราชบุรุษแล้ว 

กถ็วายพระพทุธเจ้า และพระพทุธองค์

ก็ได้ทรงมอบคืนไป ซึ่งพระโอรสนั้นมี

พระนามว่า หัตถกอาฬวกะ ต่อมา 

กไ็ด้เป็นผูน้บัถอืพระพุทธศาสนา และ

พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็นยอด

ของอบุาสกทีส่งเคราะห์คนด้วยสังคห-

วตัถทุัง้ ๔ นีเ้ป็นเรือ่งตามทีค่วรเล่าใน

คาถาที่ ๒

 พุทธชัยมงคลคาถาที่ ๓ ซึ่งสวดว่า 

 นาฬาคิรึ คชวร� อติมตฺตภูต�

 ทาวคฺคิจกฺกมสนีว สุทารุณนฺต�

 เมตฺตมฺพุเสกวิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

 ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ 

ที่แปลว่า มุนินฺโท พระจอมมุนี ชิตวา 

ได้ทรงชนะ คชวร� ช้างประเสริฐ  

นาฬาคิรึ ชื่อว่า นาฬาคีรี อติมตฺตภูต� 

เป็นช้างเมามันยิ่งนัก สุทารุณนฺต� สุด

แสนที่จะทารุณ ทาวคฺคิจกฺกมสนีว 

ประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า 

เมตฺตมฺพุเสกวิธินา ด้วยวิธีรดลงด้วย

น�้าคือพระเมตตา ตนฺเตชสา ภวตุ เต 
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ชยมงฺคลานิ ขอชัยมงคลท้ังหลาย  

จงมีแด่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัย-

มงคลนั้น

 ในคาถาที ่๓ นีไ้ด้อ้างชยัมงคลของ

พระพุทธเจ้าด้วยอ�านาจพระเมตตาที่ 

แผ่ออกไป ใน ช้างนาฬาคีรี ฉะนั้น  

ก็ควรจะทราบเรื่องของช้างนาฬาคีรีนี้

และเร่ืองท่ีเกี่ยวข้อง เพราะว่าล�าพัง 

ช้างนาฬาครีถ้ีาไม่มเีรือ่งทีเ่กีย่วข้อง คอื

ไม่มีบุคคลที่จะปล่อยช้างนาฬาคีรีนี้ 

ให้วิง่เข้าไปเพือ่ท่ีจะท�าลายพระพทุธเจ้า 

ช้างนาฬาครีเีองกจ็ะไม่ได้ออกไปอย่างนัน้ 

และการที่เจ้าหน้าที่เลี้ยงช้างนาฬาคีรี

ปล่อยช้างออกไปกต้็องมคีนสัง่ เพราะ

ฉะนัน้ เร่ืองจึงโยงถงึคนสัง่ ซึง่คนสัง่น้ัน

กค็อืภกิษรุปูหน่ึงท่ีบวชกบัพระพทุธเจ้า

เอง และก็กล่าวว่าเป็นเชื้อเจ้าศากยะ

องค์หนึ่งซึ่งนับว่าเป็นพระญาติ และ

ภกิษรุปูน้ันกคื็อ พระเทวทตั ซ่ึงเป็นผู้

รูจ้กักนัในบรรดาผูน้บัถือพระพทุธศาสนา

ทัง้หลาย โดยทีพ่ระเทวทตันัน้ได้ปฏบัิติ

เป็นศัตรูต่อพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธ-

ศาสนาหลายอย่างหลายประการ ดังที่

มีเร่ืองเล่าไว้ในขันธกะหนึ่งอันชื่อว่า 

สังฆเภทขันธกะ ในวินัยปิฎก กับใน

อรรถกถาธรรมบท ซึ่งสรุปโดยย่อว่า 

 เม่ือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ได้

เสดจ็ไปโปรดพระญาตทีิก่รุงกบิลพสัดุ์ 

หลงัจากนัน้กไ็ด้มเีจ้าในตระกลูศากยะ

ทั้งหลายออกบวชกันหลายท่านหลาย

องค์ และมีกล่าวว่าในตระกูลหนึ่ง ๆ 

ซึ่งรวมอยู่ในพระราชวงศ์ศากยะนั้น 

กไ็ด้มเีจ้าศากยะออกบวชกนัตระกลูละ 

๑ องค์ อันแสดงว่าได้มีเจ้าศากยะ

ออกบวชกันเป็นอันมาก และส�าหรับ

ชุดที่ออกบวชพร้อมกันคราวหนึ่งนั้นมี 

๖ องค์ คอื ภัททยิราชา	เจ้าอนรุุทธะ		

และเจ้าเทวทัต	 เจ้าภคัค	ุ เจ้ากมิพลิะ 

เจ้าอานนัทะ	 กับนายภูษามาลาอีกคน

หนึ่งชื่อว่า อุบาลี	

 ในพรรษาทีอ่อกบวชนัน้เองพระภทั- 

ทิยะและพระอนุรุทธะได้บรรลุธรรม

เป็นพระอรหันต์ พระอานันทะหรือ 

พระอานนท์ได้บรรลุธรรมเป็นพระ-

โสดาบนั ส่วนพระเทวทตัได้สมาบตั ิ๘ 

และส�าเร็จโลกิยอภิญญาอันยังนับว่า

เป็นของปุถุชน แต่ก็แสดงฤทธิ์ได ้

หลายอย่าง ส่วนพระภคัค ุพระกมิพลิะ 

ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในปี 

ต่อมา ส�าหรับพระอุบาลีซ่ึงเคยเป็น 

นายภูษามาลานั้น ก็ได้บรรลุธรรม 

เป็นพระอรหันต์ในปีต่อมา ส่วนพระ-

อานนทเถระซึ่งได้เป็นพระโสดาบัน 

ในพรรษาแรกนั้น มาบรรลุธรรมเป็น

พระอรหันต์ในราตรีก่อนที่จะท�าปฐม-

สังคายนาหลังพุทธปรินิพพาน 
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 พระเทวทตันัน้ ก็ปรากฏว่าเม่ือส�าเร็จ

ได้สมาบัติทางสมาธิได้โลกิยอภิญญา

อันหมายความว่าได้ฤทธ์ิเดชบางอย่าง

อันเป็นของปุถุชน ก็มีความมักใหญ่

ใฝ่สงูต้องการแสดงตนให้คนนบัถอืบชูา 

จนถึงได้ไปแสดงฤทธิ์แก่ อชาตศัตรู

กุมาร ซึ่งเป็นพระโอรสของ พระเจ้า

พมิพสิาร ให้พระราชกมุารนบัถอื และ

เมื่อได้พระราชกุมารนับถือขึ้นแล้ว  

พระราชกมุารกไ็ด้ถวายการทะนบุ�ารงุ

ต่าง ๆ และได้เสด็จไปหาพระเทวทัต

เนือง ๆ พระเทวทตักม็คีวามปรารถนา

ใหญ่ยิ่งขึ้นจนถึงกับได้ยุยงให้พระราช

กุมารท�าปิตฆุาต และพระเทวทตัเองก็

จะได้ท�าลายพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้

เป็นผู้ปกครองสงฆ์ เท่ากับว่าจะได้เป็น

พระบรมศาสดาเอง แทนพระพุทธเจ้า

ต่อไป

 ฝ่ายอชาตศัตรูกุมารนั้นก็ได้ปฏิบัติ

ตามที่พระเทวทัตแนะน�า คราวหนึ่ง 

กเ็หน็บกฤชเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพมิพิสาร 

แต่ว่าถูกจับได้เสียก่อน พวกอ�ามาตย์

ทั้งหลายจึงได้ประชุมกันหารือโทษ  

พวกหนึ่งก็มีความเห็นว่าควรที่จะต้อง

ประหารชีวิตพระราชกุมาร ประหาร

ชีวิตพระเทวทัตและประหารชีวิตภิกษุ

สงฆ์ทัง้หมด ส่วนอกีพวกหนึง่กม็คีวาม

เหน็ว่าควรจะประหารชวีติพระราชกมุาร 

แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็จะต้องกราบทูลพระ- 

เจ้าพมิพสิารสุดแต่จะโปรดอย่างไร จงึ

ได้เข้าเฝ้ากราบทลูพระเจ้าพมิพสิารซึง่

เป็นพระราชบิดา พระเจ้าพิมพิสารก ็

มีรับสั่งถามอชาตศัตรูกุมารว่า ที่คิด 

จะปลงประชนม์พระองค์นั้นเพ่ืออะไร 

พระราชกมุารกก็ราบทลูว่าเพือ่ประสงค์

จะได้ราชสมบติั พระเจ้าพิมพสิารกต็รสั

ว่า ราชสมบัตินี้ก็จะเป็นของพระราช

กุมารอยู่แล้ว เมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้ทรง

พระราชทานโทษให้ทัง้หมดและกพ็ระ-

ราชทานสมบัติให้

 ฝ่ายพระเจ้าอชาตศัตรูนั้น เมื่อได้

เป็นกษัตริย์ขึ้นแล้วก็จับพระเจ้าพิม- 

พิสารขัง และก็ได้ใช้วิธีที่ลดอาหารที ่

จะถวายจนถงึไม่ส่งอาหารไปถวาย ใน

ทีส่ดุพระเจ้าพมิพสิารกส็ิน้พระชนม์ใน

ที่คุมขัง 

 ฝ่ายพระเทวทตันัน้กไ็ด้เข้าเฝ้าพระ-

พทุธเจ้าและกไ็ด้กราบทลูว่าพระพทุธเจ้า

นัน้มพีระชนมายสุงูขึน้แล้ว เพราะฉะนัน้ 

ก็ขอให้ทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อย ทรง

อยู่เป็นสุขไม่ต้องท�าอะไรในปัจจุบัน  

ขอให้ทรงมอบการบริหารสงฆ์ให้แก่ 

พระเทวทัตเสีย พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรง

มอบ ทรงห้ามว่าอย่าให้เทวทัตพอใจ 

ที่จะบริหารภิกษุสงฆ์เลย พระเทวทัต

ก็ได้กราบทูลขออยู่ดั่งนั้น เป็นครั้งท่ี  

๒ ที่ ๓ พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงห้าม  

พระเทวทตักยั็งขออกี กต็รสัตเิตยีนว่า
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 เพราะฉะนัน้ ในวาระแรก พระเทวทตั

ได้ส่งคนแม่นธน ูให้ไปยิงพระพทุธเจ้า 

ก็ท�านองว่าส่งมือปืนไปยิงน่ันเองใน

ปัจจบัุน และกไ็ด้จดับคุคล อีก ๒ คน 

ให้ไปคอยดักในทางที่คนแม่นธนูท่ี 

ก�าหนดให้ไปยิงพระพทุธเจ้านัน้จะเดิน

ทางกลับ ให้คนทั้ง ๒ นั้น ไปฆ่าคน

ยิงนั้นเสีย แล้วส่งคนไปอีก ๔ คนให้

ไปดักฆ่าคนทั้ง ๒ คนนั้น แล้วส่งคน

ไปอีก ๘ คนให้ไปฆ่าคนทั้ง ๔ ที่ไป

ดกัฆ่าคน ๒ คน แล้วส่งคนไปอกี ๑๖ 

คน ให้ไปดักฆ่าคน ๘ คน ที่ส่งไป

ส�าหรับที่จะดักฆ่าคน ๔ คน เพื่อ 

ที่จะท�าลายหลักฐาน ต่าง ๆ แต่ว่า 

คนแม่นธนูท่ีไปดักยิงพระพุทธเจ้านั้น 

ครัน้ไปถึงพระพุทธเจ้าแล้ว กเ็กดิความ

ครัน่คร้ามไม่กล้าทีจ่ะยงิพระองค์ และ

พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมโปรดให้

ได้ดวงตาเห็นธรรม และกร็บัส่ังว่าเวลา

กลับละก็อย่ากลับในทางนั้นท่ีคน ๒ 

คนไปดักอยู่ 

 คน ๒ คนที่ไปดักอยู่ คน ๔ คนที่

ไปดักอยู่ คน ๘ คนที่ไปดักอยู่ และ

คนอีก ๑๖ คนที่ไปดักอยู่โดยล�าดับ 

เม่ือไม่เห็นคนท่ีตัวไปดักเดินทางกลับ

ก็พากันไปตามทาง ก็พากันไปเฝ้า 

พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดง

ธรรมให้ได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมด ก็

เป็นอันว่า การที่ส่งคนแม่นธนูไปยิง

พระพุทธเจ้านั้นไม่ส�าเร็จ

แม้แต่พระสารบุีตรพระโมคคัลลานะก็

ยงัไม่ทรงมอบภกิษสุงฆ์ให้บรหิาร ไฉน

จึงจะไปมอบให้เทวทัตซ่ึงเหมือนอย่าง

ภูตบริโภคก้อนเขฬะเล่าดงันี ้พระเทวทตั 

ก็มีความอาฆาตในพระพุทธเจ้าตั้งแต่

นัน้ เพราะได้ถกูทรงประณามดงักล่าว 

 พระพุทธเจ้าได้ตรสัเรยีกประชมุสงฆ์

และโปรดให้พระสงฆ์ท�าปกาสนยีกรรม

แก่พระเทวทัต ก็คือให้ประกาศให้คน

ทัง้หมดทราบกนัว่า ปกตขิองพระเทวทตั

ในเวลาก่อนนัน้เป็นอย่างหนึง่ แต่บดันี้

เป็นอีกอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น พระ-

เทวทัตประกอบกรรมใด ๆ ทางกาย

ทางวาจา ก็อย่าให้เข้าใจว่าเป็นพระ- 

พุทธเจ้า เป็นพระธรรม เป็นพระสงฆ์

ประกอบกรรมนั้น ๆ เป็นกรรมคือ

การกระท�าของพระเทวทตัเอง ไม่เกีย่ว

กับพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

 เม่ือเหตกุารณ์มาถงึขัน้นี ้พระเทวทตั

กไ็ด้ไปเฝ้าพระเจ้าอชาตศัตร ูซ่ึงในขณะ

นั้นได้เป็นกษัตริย์ขึ้นแล้ว ขอให้พระ- 

เจ้าอชาตศัตรูนั้นด�าเนินการที่จะปลง

พระชนม์พระพทุธเจ้า พระเจ้าอชาตศตัรู

ก็ได้มีรับสั่งให้พระเทวทัตไปติดต่อกบั

เจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ กบัคนต่าง ๆ เอาเอง 

และกรั็บส่ังกบัคนต่าง ๆ ว่า เม่ือพระ-

เทวทัตสัง่อย่างไรกใ็ห้ไปท�า แต่พระองค์

ไม่ทรงสั่งเอง 
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 เมือ่ไม่ส�าเรจ็ในครัง้แรกนัน้ พระเทว-

ทัตก็คิดจะปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า

เป็นคร้ังทีส่อง โดยทีพ่ระพทุธเจ้าประทบั

อยูบ่นเขาคชิฌกฏู และโดยปกตกิเ็สดจ็

มาเดินจงกรมในตอนล่างของหุบเขา 

พระเทวทัตจึงขึ้นไปข้างบนแล้วก็กลิ้ง

หินลงมาเพือ่ท่ีจะให้ทับพระพทุธเจ้าใน

ขณะที่ทรงเดินจงกรมอยู่ในตอนล่าง 

ก้อนหนิทีพ่ระเทวทตัผลกัให้กลิง้ลงมา

นั้นก็มาติดอยู่ที่ยอดเขา ๒ ยอดตอน

ล่าง ไม่ตกลงไปยังที่ ๆ พระพุทธเจ้า 

ทรงเดินจงกรม แต่ว่าก็มีสะเก็ดหินที่

แตกหล่นลงไปต้องพระบาทห้อเลือด

ขึ้นมา เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันว่าพระ-

เทวทัตได้ท�าอนันตริยกรรมเป็นครั้งท่ี 

๑ ก็คือกระท�าพระโลหิตให้ห้อขึ้นแก่

พระพทุธเจ้า กเ็ป็นอนัว่าการปลงพระ-

ชนม์เป็นครั้งที่ ๒ ไม่ส�าเร็จ

 จนมาถงึครัง้ที ่๓ กไ็ด้แก่การปล่อย

ช้างนาฬาคีรี ช้างนาฬาคีรีน้ีเป็นช้าง

หลวง เป็นช้างที่ดุร้าย เจ้าหน้าที่ก็ 

ขังเอาไว้ ในขณะท่ีตกมัน เคยฆ่าคน 

พระเทวทตัจงึไปหาเจ้าหน้าท่ีและสัง่ให้

น�าช้างไปปล่อยในทางท่ีพระพุทธเจ้า

เสด็จออกบิณฑบาตในเวลาเช้า เจ้า

หน้าที่จึงน�าช้างไปแล้วก็ปล่อยในขณะ

ที่พระพุทธเจ้ามาถึงถนนสายนั้น ช้าง

นาฬาคีรีก็วิ่งตรงเข้าไปสู่พระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงประทับยืนและ

ทรงแผ่เมตตาจิตไปยังช้างนาฬาคีรี  

ช้างนาฬาคีรีนั้นได้รับเมตตาจิตจาก

พระพุทธเจ้าก็ยืนชะงักงันอยู่กับที่ไม่

เข้าประทุษร้ายพระพทุธเจ้า ลดงวงลง

ยืนนิ่งอยู่ ณ เบื้องพระพักตร์ พระ- 

พุทธเจ้าก็ยื่นพระหัตถ์เบื้องขวาไปลูบ

ตะพองของช้างน้ัน แล้วก็มีพระด�ารัส

เหมือนอย่างตรัสกับช้าง ในท�านอง 

สอนคนในที่นั้นว่า เจ้าอย่าได้เข้ามา

ประทุษร้ายพระพุทธเจ้าผู้เป็นดุจช้าง

อนัประเสรฐิ เพราะการเข้ามาประทษุร้าย

พระพุทธเจ้าผู้เป็นดุจช้างอันประเสริฐ

นั้นเป็นการท�าที่น�าทุกข์มาให้ดังนี้เป็น 

ต้น ช้างนัน้กเ็อาปลายงวงปัดฝุน่ทีข้่าง

พระบาทของพระพุทธเจ้าขึ้นมาโปรย

ลงบนเศียรของตน แล้วโค้งตัวถอย 

ออกมา เจ้าหน้าที่ก็น�าช้างกลับไปสู่ที่

อยู่ และต่อจากนั้นช้างนาฬาคีรีนั้นก็

กลายเป็นช้างสงบ ประชาชนก็พากัน

ไปโยนเงนิทองเป็นต้นทีต่วัช้าง ช้างนัน้

ก็เลยได้ชื่อใหม่ว่า ธนบาล ท่ีแปลว่า 

ช้างผู้รักษาทรัพย์ คือกลายเป็นช้างท่ี

เชือ่งเป็นช้างท่ีดไีม่ดรุ้ายเหมอืนแต่ก่อน 

 ฝ่ายประชาชนกพ็ากนัเล่าลอืถงึความ

ประพฤตอินัชัว่ร้ายของพระเทวทตัและ

กพ็ากนัโพนทะนาถงึพระเจ้าอชาตศตัรู

ว่าไปทะนุบ�ารุงพระที่ทุศีล พระที่ไม่ 

ดี พระเจ้าอชาตศัตรูทรงเห็นว่าจะฝืน 

มติมหาชนไปไม่รอด จึงได้เลิกคบหา

พระเทวทัต และก็เลิกการที่ได้ทรง
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อปุการะพระเทวทัตท้ังหมด พระเทวทตั

จึงได้ตกล�าบาก ต้องเที่ยวขอเขา ต้อง

เที่ยวเรี่ยไรเขามาส�าหรับขบฉัน พระ-

พุทธเจ้า ได้ทรงทราบจึงได้ทรงเรียก

พระเทวทัตมาสอบถาม พระเทวทัต 

ก็ยอมรับ จึงได้ทรงติเตียนและทรง 

แสดงธรรมสัง่สอน

 ต่อจากนั้นพระเทวทัตก็คิดท�าการ 

ชั่วร้ายท่ีย่ิงขึ้นไปกว่าน้ัน คือคิดท�า 

สังฆเภท หรือคิดท่ีจะ ท�าลายสงฆ์  

คือคิดที่จะยุยงชักชวนพระสงฆ์กลุ่ม

หน่ึงไปเป็นบรวิารของตน และกต็ัง้ตวั

ขึ้นเป็นศาสดาเสียเอง ดั่งนี้เรียกว่า 

คิดท�าสังฆเภท ก็ท�านองคิดขบถต่อ

พระพุทธเจ้านั่นเอง จึงได้หารือกับ 

พวกบรวิารทีโ่ปรดปรานหรอืทีเ่ป็นพวก

เดยีวกนั ร่วมคอกนัทัง้หลาย ซึง่กล่าว

ว่ามีอยู่ ๔ ม ีพระโกกาลกิะ เป็นต้น 

ฝ่ายพระโกกาลิกะ เป็นต้นนั้นก็เห็น

ชอบในการที่จะแยกเป็นคณะต่างหาก 

แต่กไ็ด้ตงิว่า พระพทุธเจ้านัน้ทรงมฤีทธิ์

มอีานุภาพมาก เพราะฉะนัน้ การทีจ่ะ

แยกหมู่และเอาพระภิกษุไปตั้งเป็นหมู่ 

เป็นคณะนั้นจะท�าได้ยาก พระเทวทัต

กบ็อกว่าจะมทีางท�าได้ส�าเรจ็โดยไม่ยาก 

คือจะใช้วิธีที่จะกราบทูลเสนอให้ทรง

บญัญติัให้พระภกิษุสงฆ์ท้ังหลายปฏิบัติ

ในข้อปฏิบัติ ๕ ข้อด้วยกัน 

 เพราะฉะนัน้ ในวนัหนึง่พระเทวทตั

พร้อมกบับริวารจงึได้ไปเฝ้าพระพทุธเจ้า 

ทลูเสนอให้พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัแิก่

ภิกษุสงฆ์ให้ปฏิบัติใน ๕ ข้อด้วยกัน 

โดยอ้างว่าพระพทุธเจ้านัน้ทรงสรรเสรญิ

คุณแห่งภกิษุอนัมีความมักน้อยสันโดษ 

ผู้ขัดเกลาช�าระล้างกิเลส ผู้ประพฤติ

ธุดงควัตรเป็นเครื่องก�าจัดกิเลส เป็น 

ผูม้คีวามส�ารวมระวงัอนัน�ามาซึง่ความ

เล่ือมใสแก่ผู้ที่ได้พบเห็น และแก่ผู้ที่

เริ่มบ�าเพ็ญเพียรอยู่ตามปกติ ได้ทรง

สรรเสริญแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้ท่ีมีความ

ประพฤตปิฏบิติัดัง่นีเ้ป็นอันมาก เพราะ

ฉะนั้น จึงขอเสนอให้ทรงบัญญัติให้ 

ภิกษุท้ังหลายปฏิบัติในข้อปฏิบัติ ๕  

ข้อด้วยกัน คือ 

 ๑. ภิกษุทั้งหลายต้องถือการอยู่ใน

ป่าเป็นวัตรจนตลอดชวิีต ภกิษใุดเข้าสู่

ย่านแห่งบ้าน ภิกษุนั้นต้องมีโทษ

 ๒. ภิกษุทั้งหลายต้องถือฉันอาหาร

เฉพาะทีเ่ทีย่วบณิฑบาตได้มาจนตลอด

ชีวิต ภิกษุใดฉันในที่ ๆ นิมนต์ ภิกษุ

นั้นต้องมีโทษ

 ๓. ภิกษุท้ังหลายต้องถือนุ่งห่มผ้า

บังสุกุลเป็นวัตรจนตลอดชีวิต ภิกษุใด

ใช้สอยผ้าท่ีชาวบ้านถวาย ภกิษุน้ันต้อง

มีโทษ

 ๔. ภิกษุทั้งหลายต้องถืออยู่โคนไม้

เป็นวตัรจนตลอดชวีติ ภกิษใุดเข้าไปสู่ 

สถานทีม่สีิง่ปิดบงัในเบือ้งบน ภกิษนุัน้

ต้องมีโทษ
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 ๕. ภิกษุท้ังหลายต้องไม่ฉันเน้ือสตัว์

ทุก ๆ ชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น�้า สัตว์

บก สัตว์อากาศ จนตลอดชีวิต ภิกษุ

ใดฉันเนื้อสัตว์ ภิกษุนั้นต้องมีโทษ

 พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ข้อเสนอ

ของเทวทตันีร้บัไว้ไม่ได้ ภิกษุใดปรารถนา

จะอยู่ในป่าเป็นวัตร ก็จงถือการอยู่ใน

ป่าเป็นวตัรเถดิ ภกิษใุดปรารถนาจะอยู่

ในย่านแห่งบ้าน ก็จงอยูใ่นย่านแห่งบ้าน

เถิด ภกิษุใดปรารถนาจะฉนัเพียงอาหาร

ทีบ่ณิฑบาตได้เป็นวตัร กจ็งถอืการฉนั

อาหารทีบ่ณิฑบาตได้เป็นวตัรเถดิ ภกิษุ

ใดปรารถนาจะฉันในที่นิมนต์ ก็จงฉัน

ในทีน่มินต์เถดิ ภกิษใุดปรารถนาจะห่ม

เพียงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ก็จงถือการ 

นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตรเถิด ภิกษุใด

ปรารถนาจะนุ่งห่มผ้าที่ชาวบ้านถวาย

ก็จงนุ ่งห ่มผ้าที่ชาวบ้านถวายเถิด  

เสนาสนะคือโคนต้นไม้ เราตถาคต

อนุญาตเพียง ๘ เดอืน คอืนอกฤดฝูน

เท่านัน้ เนือ้สตัว์ทกุชนดินอกจากทีห้่าม

ไว้ในขันธกะ ทีบ่รสิทุธิโ์ดยส่วน ๓ คอื 

ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยินใครบอก ไม่ได้นึก

สงสัยว่าเขาฆ่ามันมาส�าหรับเลี้ยงตน

แล้ว เราตถาคตอนุญาตให้ภิกษุฉันได้

 เมื่อเหตุการณ์เป็นไปดั่งนี้ ก็เป็น

อันว่าได้เป็นไปสมปรารถนาของพระ-

เทวทัต เพราะพระเทวทัตก็คิดแล้วว่า

ไม่ทรงอนุญาต แต่ท่ีเสนอเข้าไปน้ันก็

เพือ่ว่าไม่ทรงอนญุาตแล้ว กจ็ะได้น�าไป

โฆษณาให้ประชาชน ว่าตนได้เสนอ 

ข้อปฏิบัติที่เป็นอย่างอุกฤษฏ์ ๕ ข้อ 

แต่พระพทุธเจ้ากไ็ม่ทรงรับ เพราะฉะน้ัน 

ฝ่ายตนซึ่งเป็นฝ่ายที่เสนอข้อปฏิบัติ  

ทั้ง ๕ ข้อน้ัน จึงเป็นฝ่ายท่ีปฏิบัติใน

ทางมกัน้อยสนัโดษ ปฏบิตัใินทางขดัเกลา

ช�าระล้างกิเลส เป็นต้น เพราะฉะนั้น 

จึงได้น�าไปโฆษณาให้ประชาชนฟัง 

 ประชาชนนั้น ที่โง่ก็มี ที่ฉลาดก็ม ี

ต่าง ๆ กนั ฝ่ายประชาชนท่ีไม่รูท้นัเล่ห์

เหล่ียมกโลบายหลอกลวงของบรรพชติ

อลัชชี ประกอบกับไม่มีความเลื่อมใส

ในพระรตันตรยั ไม่รูจ้กัคนดคีนเลวมุง่

ยกย่องแต่ผู้ที่ถูกใจตน ไม่เห็นความ

ส�าคญัในการยกย่องผูท้ีก่ระท�าถูกต้อง

ตามธรรม จงึต่างพากนัโพนทะนาตเิตียน

พระพุทธเจ้าพร้อมทัง้สาวกท้ังหลายว่า

ปฏิบัติในทางท่ีไม่เป็นไปเพื่อความ

ขดัเกลาเป็นต้น แต่ว่าฝ่ายประชาชนท่ี

ฉลาดก็พากนัติเตยีนพระเทวทตัยิง่ขึน้ 

ว่าไฉนพระเทวทตัจงึได้ตะเกียกตะกาย

เพือ่ทีจ่ะแยกสงฆ์ออกเป็นก๊กเป็นเหล่า 

ไฉนพระเทวทัตจงึตะเกยีกตะกายเพือ่

ท�าลายพระพทุธศาสนา พระธรรมวนิยั

ที่ดีที่ชอบ ดั่งนี้เป็นต้น 

 ฝ่ายพระพุทธเจ้ากยั็งมีพระมหากรณุา

ในพระเทวทัต เม่ือทรงทราบพฤตกิรรม

น้ัน ก็ได้ทรงเรียกพระเทวทัตมาตักเตอืน
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อกี ให้เลกิทีจ่ะพยายามท�าลายสงฆ์ให้

แตกกนัเสยี ฝ่ายพระเทวทตันัน้กไ็ม่ฟัง

ค�าที่ตักเตือน 

 ฉะนัน้ ในวนัต่อมาเช้าวนัหนึง่ซึง่เป็น

วันอุโบสถ พระเทวทัตได้บอกแก่ท่าน

พระอานนท์ในขณะท่ีก�าลังไปบิณฑบาต

ทีก่รงุราชคฤห์ว่า ตัง้แต่ในวนัน้ีไป พระ-

เทวทตัจะได้แยกท�าอุโบสถอีกต่างหาก

จากพระพทุธเจ้า แยกออกจากภกิษสุงฆ์ 

คอืว่าจะตัง้คณะของพระเทวทัตขึน้ใหม่

โดยเฉพาะ พระอานนท์ก็ได้กราบทูล

พระพุทธเจ้า พระเทวทัตนัน้กไ็ด้ปฏบิตัิ

ตามที่ตนได้บอกแก่ท่านพระอานนท์

นั้น ในขณะที่พระสงฆ์ประชุมกันใน 

วนัอโุบสถ พระเทวทัตจงึได้ยืนขึน้ กล่าว

ในทีป่ระชมุพระสงฆ์แสดงถงึเรือ่งทีไ่ด้

กราบทลูขอให้ทรงบัญญัตข้ิอปฏบัิต ิ๕ 

ประการ แต่พระพทุธเจ้าไม่ทรงรับ ฉะนัน้ 

ข้อปฏบิตั ิ๕ ประการ ท่ีกราบทลูนัน้ที่

พระพทุธเจ้าไม่ทรงรบันัน้ เป็นข้อปฏิบัติ

ที่ ดีท่ีชอบเป็นไปเพ่ือขัดเกลากิเลส 

เป็นต้น เพราะฉะนั้น ถ้าใครเห็นด้วย

กข็อให้จับสลากเห็นชอบกบัตน ก็ได้มี

พระใหม่ชาวเมอืงเวสาลปีระมาณ ๕๐๐ 

รปู ยงัใหม่อยูยั่งไม่รู้จกัพระธรรมวนิยั

ที่แท้ พากันคิดว่าข้อปฏิบัติของพระ- 

เทวทัตเป็นธรรมเป็นวินัย เป็นศาสนา

ของพระศาสดา จงึได้พากนัลงคะแนน

ประกาศการทีต่นเข้าเป็นพวกพระเทวทตั 

พระเทวทตักไ็ด้พาภกิษเุหล่านัน้ไปแยก

อยู่ที่ต�าบลคยาสีสะ ก็เป็นอันว่าพระ- 

เทวทตันัน้ได้ปฏบิตัเิป็นการท�าลายสงฆ์

โดยตรง

 ฝ่ายพระสารบีตุร พระโมคคลัลานะ

กไ็ด้ไปกราบทลูพระพทุธเจ้าให้ทรงทราบ 

พระพุทธเจ้ากไ็ด้ตรสัส่ังพระเถระท้ัง ๒ 

นั้น ให้ไปอนุเคราะห์ภิกษุ ๕๐๐ นั้น 

พระอคัรสาวกท้ัง ๒ กไ็ด้รบีไปยังต�าบล

คยาสีสะนั้น ไปสู่ที่ ๆ พระเทวทัตกับ

พระภกิษเุหล่าน้ันพกัอยู่ 

 ฝ่ายพระเทวทัตได้เหน็ท่านพระอัคร-

สาวกท้ัง ๒ มากมี็ความดใีจว่าคงจะมา

เข้าพวกด้วย กไ็ด้เรยีกให้พระอคัรสาวก

ทั้ง ๒ นั้นเข้ามานั่ง และพระเทวทัต

เองก็ได้แสดงท่าเป็นพระพทุธเจ้าสัง่สอน

ภิกษุเหล่านั้น ครั้นสอนไปจนถึงเวลา

ค�า่คนืกมี็ความเหนด็เหนือ่ย กไ็ด้มอบ

ให้พระอัครสาวกทั้ง ๒ ช่วยสอนแทน 

และตนเองก็ท�าท่านอนแบบสีหไสยา

ของพระพทุธเจ้า กห็ลับไปอย่างปราศจาก

สติ พระอัครสาวกทั้ง ๒ จึงได้อบรม

ภิกษุ ๕๐๐ นั้น จนภิกษุ ๕๐๐ รูป

นัน้ได้เกดิดวงตาเหน็ธรรม และก็ได้น�า

ภิกษุ ๕๐๐ รูปนั้นกลับ 

 ฝ่ายพระเทวทัตนัน้ได้ถูก	พระโกกา- 

ลิกะ สมุนบริวารของตนปลุกขึ้น แล้ว

ก็เล่าเร่ืองให้ฟัง และพระเทวทัตเองก็ถึง

กับอาเจียนเป็นโลหิต ซึ่งในอรรถกถา 
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มีเร่ืองเล่าแถมว่า เมื่อพระโกกาลิกะ

เล่าเร่ืองให้ฟังเสร็จแล้ว ก็เอาหัวเข่า

กระแทกเข้าที่ยอดอกของพระเทวทัต 

พระเทวทัตจึงได้กระอักเลือดออกมา

และต้ังแต่นั้นพระเทวทัตได้ล้มป่วยลง 

และเมือ่ป่วยหนกัลงกก็ลบัได้สต ิส�านกึ

ในความผดิของตวัขึน้มา จงึได้อ้อนวอน

ให้พวกศิษย์พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ 

พระเชตวัน พวกศิษย์ก็ให้พระเทวทัต

นอนบนเตียงแล้วก็หามไป เม่ือไปถึง

พระเชตวันแล้วก็พักอยู่ที่ภายนอกยัง

ไม่ได้เข้าไปเฝ้า ส่วนพระลกูศษิย์กพ็ากนั

ไปสรงน�้า 

 ฝ่ายพระเทวทัตเองนั้นจึงได้นั่งข้ึน 

แล้วกห็ย่อนเท้าลงไปยังพืน้ดินจากแคร่

ที่เขาหาม ก็มีแสดงไว้ในอรรถกถาว่า 

แผ่นดินกส็บูเอาพระเทวทัตลงไปจมดนิ

ลงไปตามล�าดบัจนถงึคาง เมือ่ถงึคางแล้ว

ตอนนี้จึงได้เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้า

เป็นสรณะ แสดงว่าได้มคีวามส�านกึผดิ 

และได้กลับถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

ในวาระที่สุด แผ่นดินก็สูบพระเทวทัต

ลงไป ท่านแสดงไว้ในอรรถกถาว่าอย่าง

นี้ และก็ยังแสดงต่อไปว่า ด้วยอ�านาจ

แห่งการทีพ่ระเทวทัตได้ส�านึกผดิ และ

ได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเมื่อแผ่น

ดินสูบไปถึงคาง ซึ่งเรียกกันในภาษา

ทางวัดว่า “พระเทวทัตถวายคาง″ คือ

เมื่อพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบจนถึง 

คาง กไ็ด้เปล่งวาจาว่า พระพุทธเจ้าเป็น

สรณะดัง่นี ้กเ็ป็นกศุล ซึง่ภายหลงัเมือ่ 

พระเทวทัตสิ้นผลของกรรมหนักแล้ว 

ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกโพธิต่อไป

ภายหน้า ท่านแสดงไว้อย่างนี้ 

 นี้เป็นเรื่องพระเทวทัตซึ่งผู ้นับถือ

พระพุทธศาสนาทั้งหลายก็มักจะรู้จัก 

ได้มพีฤตกิารณ์ดงัทีเ่ล่ามาโดยสงัเขปนี้ 

และเรือ่งท่ีปล่อยช้างนาฬาครีเีพือ่ท�าลาย

พระพทุธเจ้านัน้ พระพทุธเจ้าได้ทรงแผ่

เมตตาจติท�าให้ช้างนาฬาคีรนีัน้กลบัเชือ่ง

และยืนหยุดนิง่ไม่ท�าอนัตรายพระพทุธเจ้า

ได้เป็นเรือ่งท่ีท่านมาประพันธ์เป็นคาถา

ในพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง ๘ อันนับว่า

เป็นคาถาที ่๓ และขอให้การทีอ้่างสจัจะ

คือความจริง ก็ขอให้เกิดชัยมงคล

 พุทธชัยมงคลคาถาที่ ๔ ซึ่งสวดว่า 

 อุกฺขิตฺตขคฺคมติหตฺถสุทารุณนฺต�

 ธาวนฺติโยชนปถงฺคุลิมาลวนฺต� 

 อิทฺธีภิสงฺขตมโน ชิตวา มุนินฺโท 

 ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ

ซึ่งยกศัพท์แปลว่า มุนินฺโท พระจอม

มุนี อิทฺธีภิสงฺขตมโน ทรงมีพระมนัส  

มฤีทธิอ์นัปรงุแต่งแล้ว ชิตวา ทรงชนะ 

องฺคุลิมาลวนฺต� ซึ่งโจรผู้มีพวงแห่งนิ้ว

มือมนุษย์ ที่เรียกว่า องคุลิมาล สุทา-

รุณนฺต� สุดแสนร้ายกาจ อติหตฺถ มี

ฝีมือ อุกฺขิตฺตขคฺค� เงื้อดาบ ธาวนฺ  

ว่ิงไล่ ตโิยชนปถง ฺส้ินทางถึง ๓ โยชน์ 
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ชยมงฺคลานิ ชัยมงคลทั้งหลาย ภวต ุ

จงมี เต แก่ท่าน ตนฺเตชสา ด้วยเดช

แห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น

 คาถานีอ้้างเรือ่งทรงชนะ องคลิุมาล

โจร เรื่ององคุลิมาลโจรได้แสดงแล้ว 

ในต�านาน หรือพระปริตรที่ชื่อว ่า  

องัคุลิมาลปริตร ก็ได้อ้างเอาข้อที่ทรง

ชนะองคุลิมาลโจรน้ีเป็น สัจจวาจา 

อ�านวยชัยมงคลให้บังเกิดขึ้น

 ต่อไปคาถาที่ ๕ ซึ่งสวดว่า

 กตฺวาน กฏฺมุทร� อิว คพฺภินียา 

 จิญฺจาย ทุฏฺวจน� ชนกายมชฺเฌ 

 สนฺเตน โสมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

 ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ

 ยกศัพท์แปลว่า มุนินฺโท พระจอม

มุนี ชิตวา ทรงชนะ ทุฏฺวจน� ความ

กล่าวร้าย จิญฺจาย ของนางจิญจา  

คพฺภินียา อิว ท�าอาการประหนึ่งว่ามี

ครรภ์ กตวฺาน เพราะกระท�า กฏฺมทุร� 

ซึ่งท่อนไม้ให้เป็นอุทร โสมวิธินา ด้วย

วธิสีมาธอัินงาม สนฺเตน อันสงบร�างบั 

ชนกายมชเฺฌ ในท่ามกลางของหมูช่น 

ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ  

ชัยมงคลจงมีแด่ท่านด้วยเดชพระชัย-

มงคลนั้น

 คาถานี้แสดงข้อที่ได้ทรงชนะนาง- 

จิญจาผู้มากล่าวร้ายพระองค์ ว่านาง 

ต้ังครรภ์กับพระองค์ โดยที่มีเรื่องเล่า

ว่า นางจญิจาผูน้ีบ้วชเป็นปรพิาชกิา คอื

เป็นนกับวชจ�าพวกหนึง่ในลทัธภิายนอก

พระพุทธศาสนา บรรดานักบวชใน 

พาหริลัทธ ิทีแ่ปลว่าลทัธภิายนอก คอื

ภายนอกพระพุทธศาสนา เป็นพาหิร-

บรรพชิต คือเป็นผู้บวชภายนอก คือ

ภายนอกพระพุทธศาสนานี้ มีอยู่เป็น

อันมาก และจ�าพวกที่มีลัทธิปฏิบัต ิ

ต่างจากพุทธศาสนามาก เรียกกันว่า 

ตติถยิะ ทีเ่รามาเรียกกันเป็นภาษาไทย

ว่า เดียรถีย์ 

 ค�าว่า ติตถิยะ นี้มาจากค�าว่า ติตถ 

ทีแ่ปลว่า ท่า คอื ท่าน�า้ ท่าน�า้นัน้ย่อม

เป็นสถานที่ขึ้นเรือลงเรือ เป็นสถานที่

ลงอาบน�า้ จงึน�าค�านีม้าใช้หมายถึงลัทธิ

ท่ีส่ังสอน เพราะลัทธิท่ีส่ังสอนย่อม 

เป็นที่มาปฏิบัติของผู้นับถือทั้งหลาย 

เหมือนอย่างท่าน�้าซึ่งเป็นที่ไปขึ้นเรือ 

ลงเรือ หรือเป็นที่ไปอาบน�้า 

 ผูท่ี้ตัง้ลทัธอัินเหมอืนอย่างเป็นท่าน�า้ 

คือเป็นท่ีรับรองคนที่มานับถือปฏิบัติ 

ดังกล่าวนั้น เรียกว่า ติตถกร หรือ  

ดิตถกร แปลว่า ผู้สร้างติตถะ ท่าน�้า 

คือสร้างลัทธิขึ้นมา และได้มีเก่าก่อน

พุทธศาสนาบังเกิดขึ้น และก็มีต่าง ๆ 

กันออกไปมากตามทฏิฐ ิคอืความเหน็ 

ซึง่ความเหน็ต่าง ๆ อันเป็นความเห็น

ภายนอกพระพุทธศาสนาน้ันแสดงไว้

ในพระสูตรหนึ่ง ๖๒ ชนิด เรียกว่า

ทิฏฐิ ๖๒ ซึ่งเป็นทิฏฐิภายนอกพระ-

พุทธศาสนา ซึ่งทางพระพุทธศาสนา

เรยีกว่า เป็นมจิฉาทฏิฐ ิคอื ความเหน็
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ผิด บรรดาผู้ที่ถือบวชในลัทธิที่เป็น

เหมือนอย่างท่าน�้าเหล่านี้ เรียกว่า  

ตติถยิะ เดียรถย์ี ฉะน้ันค�าว่า เดยีรถย์ี

นัน้ จงึหมายถงึนกับวชในลทัธภิายนอก

พระพุทธศาสนา ซ่ึงมีทิฏฐิลัทธิความ

ประพฤติต่าง ๆ ต่างไปจากพระพุทธ-

ศาสนาเป็นอนัมาก บางจ�าพวกกน็ุง่ผ้า 

บางจ�าพวกไม่นุง่ผ้า จ�าพวกท่ีนุง่ผ้านัน้

บางพวกก็นุ ่งผ้าปิดจ�าเพาะข้างหน้า 

เปลอืยข้างหลงั บางจ�าพวกกน็ุง่ผ้าขาว

ห่มผ ้าขาว และจ�าพวกที่ เรียกว ่า  

ปริพาชก	 ปริพาชิกา	 ก็เป็นจ�าพวก 

นุง่ผ้า นางจิญจานีเ้ป็นปริพาชกิาผูห้น่ึง 

คือบวชในลัทธิที่นุ่งผ้า 

 และเมือ่พระพทุธเจ้าได้ทรงอบุติัขึน้ 

บรรดาพวกเดียรถีย์ทั้งหลายก็พากัน 

ต�่าต้อยลงไป ประชาชนก็พากันมา

นับถือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก  

ถวายความบ�ารงุพระพทุธเจ้าและพระ-

สงฆ์สาวก พากันเลิกนับถอื เลกิให้การ

ทะนุบ�ารุงพวกเดียรถีย์ทั้งหลาย เมื่อ

เป็นดั่งนี้ พวกเดียรถีย์ท้ังหลายจึงได้

หารือกนั ว่าจะท�าวธีิอย่างไรจงึจะท�าให้

พระพุทธเจ้าเสื่อมเสียชื่อเสียง คนจะ

ได้ไม่นับถือและกลับมานับถือฝ่ายตน  

 นางจิญจานี้เป็นปริพาชิกาสาวซึ่ง

แสดงว่ามีรูปงาม พวกเดียรถีย์ที่เป็น

อาจารย์จึงได้สอนแนะน�าให้นางจิญจา

มาแสดงความกล่าวหาพระพุทธเจ้า 

นางจิญจานั้นก็มีความภักดีในลัทธิ

เดียรถีย์เป็นสาวกอยู่ในลัทธินั้น จึงได้

รับมาปฏิบัติ ต้ังต้นแต่ได้เดินไปวัดที่

พระพุทธเจ้าประทับ ให้สวนกับคนที่

ไปฟังธรรมตอนเย็น และเมื่อขากลับ 

ก็พบนางจิญจาเดินไปสู่วัดและเมื่อถึง

วัดก็เดินเลี่ยงไปเสีย วันรุ่งขึ้นก็เดิน 

กลบัให้สวนกบัคนทีเ่ข้าวัดแสดงว่าออก

มาจากวัดและเม่ือหลาย ๆ หนเข้ามี

คนถามว่าไปไหนมา กบ็อกว่าไปอยูใ่น

พระคนัธกฎุกัีบพระพทุธเจ้า ครัน้เวลา

ล่วงมาประมาณ ๑๐ เดอืน กเ็อาท่อน

ไม้กลม ๆ ผกูท้องเข้า แสดงว่าท้องแก่

ก็เข้าไปในที่ประชุมฟังธรรม 

 ในวันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าก�าลัง

แสดงธรรมโปรดประชาชน นางจญิจา

ก็เข้าไปยืนในเบื้องหน้าพระพุทธเจ้า 

แล้วก็กล่าวขึ้นว่า อาศัยพระองค์จึง 

ตัง้ครรภ์ขึน้มา แต่พระองค์กไ็ม่เหลยีว

แลได้แต่อภิรมย์ แต่ไม่อุปการะ พระ-

พทุธเจ้ากต็รัสว่า นางกับพระองค์เท่านัน้

ซึ่งรู้ว่าข้อที่นางกล่าวนี้เป็นจริงหรือไม่

เป็นจริง นางก็กล่าวว่า ก็รู้ในความที่

ข้อที่พระองค์และนางรู้แล้วนั่นแหละ 

แต่ว่าในขณะนั้นก็มีลมพัดมาโดยแรง

ผ้าก็เปิดออก ท่อนไม้ที่ผูกกับท้องก็

หล่นลงถกูเท้าของนางแตก ปรากฏแก่

ประชาชนทีฟั่งธรรมอยู่ คนทัง้หลายก็

พากนัเอะอะว่ากล่าวนางจญิจาว่าใส่ร้าย
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พระพุทธเจ้า เพราะความจริงปรากฏ

ขึ้นดั่งน้ัน แล้วก็ฉุดนางออกจากที่ฟัง

ธรรมไปในภายนอก เม่ือพ้นพระพกัตร์

พระพุทธเจ้าออกไปแล้ว ท่านก็แสดง

ว่าแผ่นดินแยกออกก็สูบเอานางจิญจา

ลงไป

 เร่ืองทีเ่ล่ามาน้ี มีแสดงไว้ในอรรถกถา 

ท่านจึงน�ามาอ้างเป็นสัจจวาจาอ�านวย

ชัยมงคลให้บังเกิดขึ้นเป็นคาถาท่ี ๕  

วธิชีนะของพระพทุธเจ้านัน้ ส�าหรบัใน

เรื่องนี้เรียกว่า โสมวิธี โสมะนั้น เรา

มาเรียกกันในภาษาไทยกมี็ว่า โสม คือ

เป็นวธิทีีง่ดงาม และบางทโีสมะกแ็ปล

ว่าดวงจันทร์หรือพระจันทร์ เพราะว่า

อาการท่ีกล่าวใส่ร้ายพระพทุธเจ้าดัง่นัน้

ก็คล้าย ๆ กับว่าสาดน�้าโสโครกขึ้นไป

เพือ่จะให้เป้ือนพระจนัทร์ซ่ึงลอยอยู่ใน

ท้องฟ้าอนัเป็นสิง่ทีท่�าไม่ได้ น�า้โสโครก

ที่สาดข้ึนไปนั้นก็ต้องตกลงมาเปื้อนผู ้

ทีส่าดขึน้ไปเอง ดวงจนัทร์นัน้กค็งลอย

ตามปกตไิม่ต้องท�าอะไร พระพทุธเจ้า

นั้นก็ไม่ต้องทรงท�าอะไร ทรงสงบอยู่

เป็นปกติ และก็ใช้พระวาจาที่งดงาม

เหมาะสม คอืไม่ใช่เป็นค�าปฏเิสธไม่ใช่

เป็นค�ารบั แต่เป็นค�าท่ีชีใ้นแง่ของสจัจะ

คือความจริง ว่าเรื่องที่กล่าวหานั้นจะ

จรงิหรอืไม่จรงิ พระองค์กับนางเท่าน้ัน

ทีรู่ ้ซึง่ความจรงิกเ็ป็นเช่นน้ัน พระองค์

ก็ทรงทราบว่าจริงหรือไม่จริง นางก็รู้

ว่าจริงหรือไม่จริง แต่ว่าคนอื่นนั้นไม่

เหน็ ไม่รู ้เพราะฉะนัน้ ถ้าทรงปฏเิสธ 

คนทั้งหลายก็คงได้แต่เชื่อหรือไม่เชื่อ

เท่าน้ัน ซึง่คนไม่เชือ่กค็งจะมเีพราะว่า

เขาไม่รูไ้ม่เห็น พดูในส่ิงทีค่นอ่ืนไม่รูไ้ม่

เหน็นัน้กไ็ด้แต่ว่าเขาจะเชือ่หรือไม่เชือ่

เท่านัน้ เพราะฉะนัน้ จงึไม่ทรงใช้วาจา

เช่นนั้น ใช้วาจาที่เป็นโสมวิธี คือเป็น

วิธีท่ีละเมียดละไมท่ีสงบ คือตรัสว่า 

พระองค์กับนางเท่านั้นที่รู้ว่าจริงหรือ 

ไม่จริง ดั่งนี้ 

 และเพราะเหตุว่ากรรมที่นางท�านี้

หนักมาก กล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยสิ่ง

ที่เป็นเท็จอย่างร้ายแรง เทพดาฟ้าดิน

ทั้งหลายก็ทนไม่ได้ จึงได้แสดงอาการ

ท่อนไม้ที่ผูกอยู่ก็หล่นลงมาให้คนทั้ง

หลายเห็น ลมก็พัดมาเปิดให้เขาเห็น 

ว่าไม่ได้ท้องจริง ก็เป็นประจักษ์พยาน 

ขึ้นมาในปัจจุบัน แผ่นดินเองก็ไม่ 

สามารถจะรองรับคนท่ีท�าชั่วอย่างร้าย

แรงได้ เรียกว่า พระพุทธเจ้าก็ยังคง

ทรงลอยเด่นอยูอ่ย่างดวงจนัทร์ ไม่ต้อง

กระทบกระเทือนอะไร จากคนที่สาด

น�้าขึ้นไปจะให้กระทบกระเทือน วิธีดั่ง

นี้เรียกว่าโสมวิธี เป็นวิธีที่สงบ ก็เป็น

เนตอินัหนึง่ทีค่วรจะพิจารณาส�าหรบัท่ี

จะใช้ปฏิบัติได้ในกรณีที่ควรใช้ปฏิบัติ
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 พุทธชัยมงคลคาถาที่ ๖ ซึ่งสวดว่า 

 สจฺจ� วิหาย มติสจฺจกวาทเกต�ุ

 วาทาภิโรปิตมน� อติอนฺธภูต� 

 ปญฺญาปทีปชลิโต ชิตวา มุนินฺโท 

 ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ 

 แปลยกศัพท์ว่า มุนินฺโท พระจอม

มนุ ีปญญฺาปทปีชลโิต ทรงรุง่เรืองแล้ว

ด้วยประทปีคอืปัญญา ชติวา ทรงชนะ 

สจฺจก ซึ่งสัจจกนิครนถ์ มติ ผู้ถือตัว

ว่าฉลาด วาทเกต� ุเป็นเจ้าคารมผูม้ชีือ่

เสียงดุจธงท่ียกขึ้น วิหาย สละเสีย  

สจฺจ� ซึ่งความสัตย์หรือซึ่งสัจจธรรม  

วาทาภิโรปิตมน� มีใจมุ่งจะยกถ้อยค�า

ของตน อติอนฺธภูต� เป็นผู ้มืดมน  

ยิ่งนัก ชยมงฺคลานิ ชัยมงคลทั้งหลาย 

ภวต ุจงมี เต แก่ท่าน ตนฺเตชสา ด้วย

เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น

 ในคาถานีไ้ด้แสดงถงึความชนะของ

พระพุทธเจ้าต่อนิครนถบุตร คือบุตร

ของนิครนถ์อันเป็นเดียรถีย์พวกหนึ่ง 

สจฺจก ซึ่งชื่อว่าสัจจกะ 

	 สัจจกนิครนถ์นี้ได้เป็นที่นับถือของ

บรรดาเจ้าลิจฉวีในเมืองเวสาลี เป็นผู้

ทีค่ณะเจ้าลจิฉวไีด้สร้างอารามให้นคิรนถ์ 

ผู้เป็นบิดามารดาอยู่จนถึงมีบุตรหญิง

บตุรชายหลายคน ส�าหรบับุตรชายน้ัน

ก็คือ สัจจกนิครนถบุตร บรรดาคณะ

เจ้าลจิฉวแีละประชมุชนในเมืองเวสาลี

ได้นบัถอืนคิรนถ์ตระกูลนีแ้ละทะนบุ�ารงุ

มาโดยล�าดับ และโดยเฉพาะตระกูล

นคิรนถ์นีเ้ป็นผูท้ีศ่กึษาแตกฉานในลทัธิ

นิครนถ์ได้เป็นเจ้าวาทะ โต้วาทะกับ

บรรดาผูรู้ผู้ฉ้ลาดทัง้หลายได้ชยัชนะใน

การโต้วาทะเกีย่วแก่ลัทธต่ิาง ๆ เสมอ

มา และนคิรนถ์ผูบ้ดิากไ็ด้อบรมส่ังสอน

บุตรชายหญิงของตนให้มีความรู้ความ

ฉลาดในลัทธิและในวิธีโต้วาทะกับคน

ทั้งหลาย สัจจกะผู้นี้จึงได้มีชื่อเสียง 

สืบต่อจากบิดาว่าเป็นคนที่ฉลาดมาก 

เป็นนักโต้ตอบที่ได้รับความนิยมมาก 

จนถึงกับได้กล่าวท้าทายและได้กล่าว

แสดงตนไว้โดยเปิดเผยว่า สจัจกนคิรนถ์ 

ยังไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ที่เป็น

เจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์ แม้ท่ี

ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมา-

สัมพุทธะที่ปรารภจะโต้ตอบวาทะต่อ

ตน ที่จะไม่พึงประหม่าสะทกสะท้าน

หวัน่ไหวเหงือ่ไหลแม้แต่คนเดียว หาก

สัจจกนคิรนถ์จะปรารภโต้ตอบวาทะกบั

เสาทีไ่ม่มเีจตนา ถ้าหากเสานัน้ปรารภ

จะโต้ตอบวาทะกับตัวเขาแล้วก็จะต้อง

ประหม่า สะทกสะท้านหว่ันไหว จะ

ป่วยกล่าวไปใยถงึมนษุย์ เพราะฉะนัน้ 

ในกรุงเวสาลีในขณะนั้น จึงมีตระกูล

นคิรนถ์นีเ้อง ทีม่ชีือ่เสียงในการโต้ตอบ

วาทะและพอใจที่จะโต้ตอบวาทะกับ 

สมณพราหมณ์ทัง้หลายทีผ่่านมา และ

บรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลายท่ีผ่าน

มาก็ต้องพ่ายแพ้ในการโต้ตอบวาทะกบั

คณะนิครนถ์นี้มาโดยล�าดับ
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 ในคร้ังนัน้ท่าน พระอสัสชเิถระ ได้

เดนิเข้าไปบณิฑบาตในเมอืงเวสาล ีใน

เวลาเช้า สัจจกนิครนถ์ก็ออกเดินใน

เวลาเช้า เมื่อได้เห็นท่านพระอัสสชิจึง

ได้เข้าไปหาท่าน และกไ็ด้ตัง้ปัญหาถาม

ท่านข้ึนว่า พระสมณโคดมแนะน�าพวก

สาวกอย่างไร ค�าสัง่สอนของพระสมณ-

โคดมมส่ีวนอย่างไรทีเ่ป็นไปมากในพวก

สาวก ท่านพระอสัสชเิถระกไ็ด้ตอบว่า 

พระผู้มีพระภาคทรงแนะน�าสาวกท้ัง

หลายที่เป็นไปมากในสาวกท้ังหลาย  

ดังที่เราได้สวดกันในเวลาหลังท�าวัตร

เช้านั้น คือทรงสั่งสอนว่า ดูก่อนภิกษุ

ทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง 

สญัญาไม่เทีย่ง สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่ง 

วิญญาณไม่เที่ยง รูปเป็นอนัตตาไม่ใช่

ตน เวทนาไม่ใช่ตน สัญญาไม่ใช่ตน 

สงัขารทัง้หลายไม่ใช่ตน วญิญาณไม่ใช่

ตน สังขารท้ังหลายท้ังปวงไม่เท่ียง 

ธรรมทั้งหลายท้ังปวงไม่ใช่ตน ดั่งนี้  

สัจจกนิครนถ์ได้กล่าวว่า จะไปพบกับ

พระสมณโคดม จะได้สนทนากันบ้าง  

ถ้ากระไรตนกจ็ะได้ปลดเปลือ้งพระสมณ-

โคดมเสยีจากความเหน็ท่ีเลวทรามนัน้

 เมือ่สจัจกนคิรนถ์ได้กล่าวฝากไปดงันี้ 

กไ็ด้ชกัชวนเจ้าลิจฉวท้ัีงหลายประมาณ 

๕๐๐ องค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และก็ 

ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ทรงสอน 

พวกสาวกท้ังหลายมากอย่างไร หรอืว่า

อย่างไรเป็นส่วนมาก พระพทุธเจ้ากไ็ด้

ตรสัตอบเหมอืนอย่างทีท่่านพระอัสสชิ

ได้กล่าวตอบนั้น

 สัจจกนิครนถ์จึงได้กล่าวแย้งว่า 

เหมือนอย่างว่าพืชพันธุไม้ก็ดี บุคคล

จะท�าการงานอะไรกด็ ีกต้็องอาศัยแผ่น 

ดิน ต้องตั้งอยู่ในแผ่นดิน ต้นไม้จึงจะ

เกิดเจริญได้ การงานจึงจะท�าได้ฉันใด 

บุคคลก็ฉันนั้น มี รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณเป็นต้น ต้องตั้งอยู่ใน 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

จึ่งจะได้ประสบผลบุญผลบาปฉันนั้น 

 พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถามสัจจก- 

นคิรนถ์ให้ยืนยันถ้อยค�าของตนว่า ท่าน

กล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นของตน เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นของตน 

ดัง่นีใ้ช่หรอืไม่ สัจจกนคิรนถ์กก็ราบทูล

ว่าสัจจกนิครนถ์ได้กล่าวดั่งนั้น

 พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถามสัจจก- 

นิครนถ์ว่า พระองค์จะตรัสสอบถาม 

ขอให้แก้ตามทีเ่หน็สมควร ในอาณาเขต

ใดอาณาเขตหนึ่งของพระราชาองค์ใด

องค์หนึง่ พระราชาองค์ใดองค์หนึง่นัน้

ย่อมมีอ�านาจที่จะท�าอะไรได้ในอาณา 

เขตนั้นใช่หรือไม่ เช่นว่ามีอ�านาจที่ 

จะฆ่าคนที่ควรฆ่า ริบราชบาตรคน 

ที่ควรริบ เนรเทศคนที่ควรเนรเทศ  

สัจจกนิครนถ์ก็ได้ทูลว่า พระราชาผู้

ครองแคว้นใดแคว้นหนึง่เหล่านัน้ ย่อม
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ทรงมพีระราชอ�านาจทีจ่ะท�าเช่นนัน้ได้

ในแคว้นที่ทรงปกครองอยู่ 

 พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถามว่า ก็ข้อ

ทีท่่านกล่าวว่ารปูเป็นตนหรอืว่ารปูเป็น

ตนของเรา เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณเป็นตนของเรา อ�านาจของ

ท่านเป็นไปในรปู เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณน้ันว่า รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณของเราจงเป็นดั่งนั้น

เถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลย ดั่งนี้หรือ 

สัจจกนิครนถ์ก็นิ่งเสีย ๒ ครั้ง 

 พระพทุธเจ้ากต็รสัว่าเวลาบัดน้ี ไม่ใช่

เป็นเวลาที่จะน่ิง แต่จงแก้ ในท่ีสุด 

สจัจกนิครนถ์กต้็องทลูแก้ว่า ข้อนีเ้ป็น

ไปไม่ได้เลย คอืข้อทีว่่าจะมอี�านาจบงัคบั

ให้รูป เวทนา สญัญา สังขาร วญิญาณ

เป็นไปอย่างนี้ อย่าเป็นไปอย่างนั้น 

 พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสย�้าว่าให้คิดดู

เสียให้ดี ค�าท่ีพูดไว้ก่อนกับค�าท่ีพูด

ทหีลงัตรงกนัหรอืขดัแย้งกนั เพราะว่า

ทแีรกพดูว่า รปู เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ เป็นตนของตน เมือ่เป็นดัง่นี้

จงึต้องหมายความว่ามีอ�านาจเป็นไปใน 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

และขอให้เป็นดัง่นี ้อย่าให้เป็นอย่างนัน้ 

สัจจกนิครนถ์ก็ยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้ 

 พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถามต่อไปว่า 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

เท่ียงหรือไม่เท่ียง สัจจกนิครนถ์ก็ได้

ทลูตอบว่าไม่เท่ียง จึงได้ตรสัถามต่อไป

ว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือ

เป็นสุข ก็ทูลว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ ก็ตรัส

ถามต่อไปว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์  

มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควร 

หรือท่ีจะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรา เรา

เป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา  

สจัจกนคิรนถ์กท็ลูว่า ข้อนัน้ไม่ควรเลย 

 พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถามต่อไปว่า 

กผ็ูท่ี้ตดิทุกข์ เข้าถึงทุกข์ กล�า้กลืนทุกข์  

แล้วยังตามเห็นว่าทุกข์นั้นของเรา เรา

เป็นนั่น นั่นเป็นตนของเราดั่งนั้น จะ

ก�าหนดทุกข์ได้เอง หรือจะท�าทุกข์ให้ 

สิ้นไปได้อยู่ มีบ้างหรือ สัจจกนิครนถ์

ก็กราบทูลว่า จะพึงมีได้เพราะเหตุไร 

ข้อนี้มีไม่ได้ 

 พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสชี้เข้ามาท่ีตัว

ของสัจจกนิครนถ์นั้นว่า เม่ือเป็นดั่งนี้

ท่านติดทุกข์ เข้าถึงทุกข์ กล�้ากลืน 

ทุกข์แล้ว ยังตามเห็นทุกข์ว่า นั่นของ

เรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นตนของเรา  

ดั่งนี้มิใช่หรือ พระพุทธเจ้าตรัสถาม 

ดั่งนี้แล้ว สัจจกนิครนถ์ก็ยอมรับว่า 

ข้อนี้ต้องเป็นอย่างนั้น ก็เป็นอันว่า 

สัจจกนิครนถ์ต้องยอมรับในสัจจธรรม

ตามเหตแุละผลของพระพุทธเจ้า และ

ก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงชนะ 

สัจจกนิครนถ์ที่ยังไม่เคยแพ้ใครมา
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 และสัจจกนิครนถ์ก็กราบทูลถาม

พระพุทธเจ้าต่อไปว่า ด้วยเหตุเท่าไร 

สาวกของพระโคดมจึงชื่อว่าเป็นผู้ท�า

ตามค�าสัง่สอน ท�าถกูตามโอวาท ข้าม

ความสงสัยเสียได้ ปราศจากความ

แคลงใจอันเป็นเหตุให้กล่าวว่าข้อน้ี 

เป็นอย่างไร ถึงความแกล้วกล้าไม่ต้อง

เชื่อผู้อ่ืนอยู่ในค�าสอนของศาสดาตน 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าสาวกของ

เราในธรรมวนิยันี ้ย่อมเหน็เบญจขนัธ์

ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงดัง่นีว่้า 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

อันใดอันหน่ึงท้ังที่ล่วงไปแล้ว ทั้งที่ยัง

มาไม่ถึง ท้ังท่ีเกิดขึ้นในบัดนี้ ที่เป็น

ภายในก็ด ีทีเ่ป็นภายนอกกด็ ีหยาบกด็ี 

ละเอียดกด็ ีเลวกดี็ ประณีตกด็ ีตัง้อยู่

ในทีไ่กลกด็ ีในทีใ่กล้กดี็ ทัง้หมดกเ็ป็น

แต่ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่เป็นนั่น นั่น

ไม่ใช่ตนของเราด่ังน้ี ด้วยเหตุเท่าน้ี

แหละสาวกของเรา จึงชื่อว่าเป็นผู้ท�า

ตามค�าสัง่สอน ท�าถกูตามโอวาท ข้าม

ความสงสัยเสียได้ ปราศจากความ

แคลงใจอนัเป็นเหตใุห้กล่าวว่า ข้อนีเ้ป็น

อย่างไร ถงึความแกล้วกล้า ไม่ต้องเชือ่

ผู้อื่นอยู่ในค�าสั่งสอนของศาสดาตน 

 สจัจกนคิรนถ์ได้กราบทูลถามต่อไป

ว่า ด้วยเหตุเท่าไร ภิกษุชื่อว่าเป็น  

พระอรหันต์ มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบ

พรหมจรรย์ มีกิจท่ีควรท�าท�าส�าเรจ็แล้ว 

ปลงภาระเสียได้ มีประโยชน์ตนถึงแล้ว

โดยล�าดับ มีสังโยชน์อันจะน�าไปสู่ภพ

สิ้นแล้ว พ้นวิเศษแล้ว เพราะรู้ชอบ 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่า ภิกษุใน

ธรรมวินัยนี้เห็นเบญจขันธ์ด้วยปัญญา 

อนัชอบตามเป็นจรงิอย่างนีว่้า รปู เวทนา 

สัญญา สังขารและวิญญาณอันใดอัน

หนึ่ง ทั้งที่ล่วงไปแล้ว ทั้งที่ยังไม่มาถึง 

ท้ังท่ีเกดิขึน้เฉพาะในบดันี ้ท่ีเป็นภายใน

กดี็ ท่ีเป็นภายนอกกด็ ีหยาบกดี็ ละเอยีด

กดี็ เลวกด็ ีประณตีกด็ ีต้ังอยูใ่นทีไ่กล

ก็ดี ในที่ใกล้ก็ดี ทั้งหมด ก็เป็นแต่รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 

นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่เป็นนั่น นั่น

ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราดั่งนี้ จึ่งพ้น

แล้วเพราะไม่ถือมัน่ ด้วยเหตเุท่านีแ้หละ 

ภิกษุชื่อว่า เป็นพระอรหันต์ มีอาสวะ

ส้ินแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจ 

ทีค่วรท�าได้ท�าเสรจ็แล้ว ปลงภาระเสยี

ได้ มปีระโยชน์ตนถึงแล้วโดยล�าดบั มี 

สังโยชน์อนัน�าไปสูภ่พสิน้แล้ว พ้นวิเศษ

แล้วเพราะรูช้อบ ภกิษผุูท้ีพ้่นวเิศษแล้ว

อย่างนี้แหละประกอบด้วยคุณอันยอด

เยี่ยม ๓ ประการ คือ ความเห็นอัน

ยอดเยีย่ม ๑ ความปฏบิตัอินัยอดเยีย่ม 

๑ ความพ้นวเิศษอนัยอดเยีย่ม ๑ เรยีก

ตามศัพท์ธรรมว่า ทัสสนานุตตริยะ 

ความเห็นอันยอดเยี่ยม ปฏิปทา- 

นุตตริยะ	 ความปฏิบัติอันยอดเย่ียม
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วิมุตตานุตตริยะ	 ความพ้นวิเศษอัน

ยอดเยี่ยม เมื่อมีจิตพ้นกิเลสแล้วดั่งนี้ 

ย่อมสกัการะเคารพ นบัถอื บชูาตถาคต

ว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้

แล้ว ย่อมแสดงธรรมเพ่ือให้ตรัสรู้  

พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันทรงฝึก

พระองค์แล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเพือ่

ฝึก พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ทรงสงบแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเพือ่

ให้สงบ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น

ทรงพ้นแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรมเพ่ือ

ข้ามพ้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น

ทรงดับสนิทแล้ว ย่อมทรงแสดงธรรม

เพื่อความดับสนิท 

 สัจจกนิครนถ์ได้ทูลสารภาพตนเอง 

ยกย่องพระพุทธเจ้าว่าตนนั้นเป็นคน

คอยก�าจัดผู้อื่น เป็นคนคอยคะนอง

วาจา ได้ส�าคัญถ้อยค�าของพระโคดม

ว่าตนอาจรกุรานได้ด้วยถ้อยค�าของตน 

บุรุษมาปะทะช้างซับมันเข้าก็ดี เจอะ

กองไฟอันก�าลังลุกโพลงเข้าก็ดี เจอะ 

งูพิษที่มีพิษร้ายก็ดี ยังพอเอาตัวรอด 

ได้บ้าง แต่มาเจอะพระโคดมเข้าแล้ว  

ไม่มเีอาตวัรอดได้เลย ข้าแต่พระโคดม

ข้าพเจ้าเป็นคนคอยก�าจดัผูอ่ื้น เป็นคน

คอยคะนองวาจา ได้ส�าคญัถ้อยค�าของ

พระโคดมว่าตนอาจรกุรานได้ด้วยถ้อยค�า

ของตน ขอพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุ

สงฆ์จงรับนิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้

 เมื่อได้นิมนต์พระพุทธเจ้าเพื่อทรง

รับบิณฑบาตที่อารามของตนในวันรุ่ง- 

ขึ้นแล้ว ก็ได้กล่าวชักชวนเจ้าลิจฉวีทั้ง

หลายไปร่วมถวายอาหารพระพุทธเจ้า 

 วนัรุง่ขึน้พระพทุธเจ้าพร้อมกบัพระ-

สงฆ์สาวกก็ได้เสด็จไปยังอารามของ 

สจัจกนคิรนถ์ ทรงรบัอาหารบณิฑบาต

เสวยพร้อมกับพระสงฆ์เสร็จแล้ว  

สัจจกนิครนถ์จึงทูลขอให้บุญและผล 

บุญท่ีมีในทานนี้จงมีเพื่อความสุขแก่

ทายกทั้งหลาย 

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า บุญและผล

บญุในทานนีอ้าศยัทกัขไิณยบคุคลทียั่ง

ไม่ส้ินราคะ โทสะ โมหะเช่นกับท่าน 

จงมแีก่ทายกทัง้หลาย ส่วนบญุและผล

บุญอาศัยทักขิไณยบุคคลที่สิ้นราคะ 

โทสะ โมหะเช่นเรา จักมีแก่ท่าน คือ

จักมีแก่สัจจกนิครนถ์ ฉะนี้ 

 กเ็ป็นอนัว่าพระพทุธเจ้าได้ทรงชนะ

สัจจกนิครนถ์ ในการที่สัจจกนิครนถ์

มุ ่งมาทูลโต้วาทะกับพระองค์ และ 

สัจจกนิครนถ์ก็ได้ยอมรับธรรมท่ีพระ-

พทุธเจ้าทรงแสดงอย่างจรงิใจ และกไ็ด้

ถวายทานคอือาหารบณิฑบาตแก่พระ-

พุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก

 ฉะนัน้ เรือ่งสัจจกนคิรนถ์ท่ีมากราบ 

ทูลถามพระพุทธเจ้าเพื่อโต้วาทะและ 

ที่พระองค์ได้ตรัสตอบนี้ จึงมีข้อธรรม

ท่ีมีสารัตถะ คือเนื้อความท่ีเป็นสาระ
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แก่นสาร ตั้งแต่ต้นมาจนจบ และ 

โดยเฉพาะกเ็ป็นภมูปิฏบิตัใินวปัิสสนา- 

กรรมฐานโดยตรง อนัผูป้ฏบิติัทางสมถะ

และวิปัสสนาโดยเฉพาะทางวิปัสสนา 

จะพึงถือเป็นแนวปฏบิติัได้ และกแ็สดง

ถึงภูมิธรรมของท่านพระอัสสชิเถระท่ี

ท่านสามารถแสดงธรรมในพระพุทธ-

ศาสนา จบัเอาสาระส�าคญัขึน้แสดงโดย

ย่อ ซึง่ค�าตอบของท่านพระอัสสชเิถระ

ต่อค�าถามอันเป็นค�าตอบท่ีแสดงธรรม

ในพระพทุธศาสนาอย่างย่อทีส่ดุ แปล

ว่าเป็นค�าตอบแสดงธรรมถงึขัน้ท่ีเรยีก

ว่า เป็นหัวใจ ที่ปรากฏอยู่ในประวัต ิ

ก็ค�าตอบของท่านต่อค�าถามของพระ- 

สารีบุตรเถระเมื่อยังเป็นปริพาชก ยัง

ไม่รู้จกัพระพทุธศาสนา ได้เหน็พระอสัสชิ

เดินทางมาบิณฑบาต มีอาการส�ารวม

เป็นทีต่ัง้แห่งความเลือ่มใส จงึได้คดิว่า

ท่านบรรพชิตผู้น้ีจะต้องมีศาสดาท่ีดีมี

ธรรมที่ดี จึงมีอากัปกิริยาท่ีส�ารวมน่า

เลื่อมใส จึงได้ติดตามท่านอัสสชิไป 

เมือ่ได้โอกาสกไ็ด้ถามปัญหาท่าน ท่าน

ก็ตอบว่าท่านเพิ่งเข้ามาใหม่ ยังไม่มี

ความรูอ้ะไรกว้างขวาง จะตอบได้กแ็ต่

โดยย่อ ท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าขอ

ให้ตอบโดยย่อ เพราะก็พอใจท่ีจะได้

รับค�าตอบแต่โดยย่อ ท่านพระอัสสชิ

จงึได้ตอบทีท่่านมาผกูไว้เป็นคาถาอันเป็น

ทีนั่บถือว่าเป็นหัวใจอรยิสจัจ์ จารกึอยู่

ในศิลาจารึกท้ังหลายของพระเจ้าอโศก

เป็นอนัมาก ว่า

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา 

เตส� เหตุ� ตถาคโต

เตสญฺจ โย นิโรโธ จ  

เอว�วาที มหาสมโณ

ซึ่งแปลความว่า

 ธรรมเหล่าใดมเีหตเุป็นแดนเกดิหรอื

ว่าเกิดแต่เหตุ พระมหาสมณะ ตรัส

เหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับ

แห่งธรรมเหล่านัน้ พระมหาสมณะ มี

วาทะอย่างนี้ ดั่งนี้

 คาถานี้เป็นคาถาที่มีชื่อเสียง ถือว่า

เป็น หัวใจของอริยสัจจ์ หรือพระ- 

พทุธศาสนาดงักล่าว ก็เป็นค�าตอบของ 

พระอสัสช ิและในเร่ืองสจัจกนคิรนถ์นี้ 

ก็บังเอิญให้สัจจกนิครนถ์ได้ไปพบ 

พระอัสสชิอีกซึ่งท่านเดินบิณฑบาต ก็

ไปถามท่านอีกว่า พระพุทธเจ้านั้นตรัส

สอนสาวกทัง้หลายเป็นส่วนมากอย่างไร 

ถามเอาเฉพาะทีเ่ป็นส่วนมากด้วย คอื

ท่ีสอนมากสอนบ่อย ๆ นัน้สอนอย่างไร 

ซึง่ค�าตอบของท่านนีเ้รากไ็ด้น�ามาสวด

กนัอยูท่กุวนั ในบทสวดตอนท�าวตัรเช้า

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ก็เป็นถ้อยค�า

ตอบของท่านพระอสัสช ิอกีเหมอืนกนั 

และก็เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่

สอนสาวกมากจริง ๆ ให้ใช้ปัญญา 

พจิารณาว่ารปู เวทนา สัญญา สังขาร 
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วญิญาณเป็นอนจิจะ ไม่เทีย่ง รปู เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นอนัตตา 

ไม่ใช่อัตตาตัวตน สพฺเพ สงฺขารา  

อนิจฺจา สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง สพฺเพ 

ธมมฺา อนตตฺา ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา

มิใช่ตัวตน ดั่งนี้ 

 พุทธชัยมงคลคาถาที่ ๗ ที่สวดว่า 

 นนฺโทปนนฺทภุชค� วิพุธ� มหิทฺธึ 

 ปุตฺเตน เถรภุชเคน ทมาปยนฺโต 

 อิทฺธูปเทสวิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

 ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ 

แปลยกศัพท์ว่า มุนินฺโท พระจอมมุนี 

ปตุเฺตน ทรงโปรดให้พระโมคคลัลานเถระ 

พทุธชโินรส เถรภชุเคน ผูเ้ป็นพระเถระ

เหมอืนอย่างภุชงค์คือนาค ทมาปยนฺโต 

ไปทรมาน นนโฺทปนนทฺภุชค� ซึง่ภชุงค์ 

คอื นาคชือ่ว่านนัโทปนนัทะ วพิธุ� ผูมี้

ความรู้ผิด มหิทฺธึ มีฤทธิ์มาก อิทฺธูป-

เทสวิธินา ด้วยวิธีใช้ฤทธิ์ ชยมงฺคลาน ิ

ขอชัยมงคลทั้งหลาย ภวตุ จงมี เต  

แก่ท่าน ตนฺเตชสา ด้วยเดชแห่ง 

พระพุทธชัยมงคลนั้น

 เรื่องนี้ อ้างถึงพญานาคชื่อ นันโท-

ปนันทะ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้โปรดให้ 

พระโมคคัลลานเถระ ไปทรมานด้วย

วิธีใช้ฤทธิ์ 

 เร่ืองนาคนีต้ามท่ีแสดงไว้ในอรรถกถา

เป็นโอปปาติกะจ�าพวกหนึ่ง คือเป็น

จ�าพวกลอยเกิด ที่มีแสดงด้วยความ

เชือ่ถอืกนัมาต้ังแต่เก่าก่อนความบังเกิด

ขึ้นแห่งพระพุทธศาสนา ว่ามีลักษณะ

เป็นงูพิเศษมีหงอน หรือจะเรียกว่างู

หงอน และอนัทีจ่รงิค�าว่า นาคะ	หรอื

นาคนี ้พระอาจารย์ผูแ้สดงศพัท์ได้แสดง

ไว้ว่า มาจากค�าว่า นคะ	ทีแ่ปลว่าภเูขา 

มาเป็นนาคะ ก็แปลว่าชาวเขา ใช้เป็น

ชื่อของช้างก็ได้ ซึ่งอาจจะแปลว่าสัตว์

ที่มีร่างกายใหญ่ดุจภูเขา ใช้เป็นคุณ-

ศัพท์ส�าหรับแต่งนามให้ทราบลักษณะ

พิเศษก็ได้ แปลว่าผู้มีอาการดุจภูเขา 

ซึ่งถือเอาใจความว่าเป็นผู้ประเสริฐผู้

ยวดย่ิง ในอนิเดยีใช้เป็นชือ่ของมนษุย์

เผ่าหนึ่ง ในบัดนี้ส่วนมากอยู่ในแคว้น

อสัสัมของอนิเดยีและในบรเิวณหมู่ภเูขา

นาคะส�าหรบัทีใ่ช้เป็นชือ่ของงหูงอน ท่ี

เรยีกว่านาค หรอืท่ีเราเรียกว่า พญานาค 

และพวกนาคนี้กล่าวกันว่าเป็นบริวาร

ของ ท้าววิรูปักขะ ซึ่งเป็นมหาราชผู้

เป็นโลกบาลทศิตะวนัตก อนัเป็นทีเ่ชือ่

ถอืนบัถอืกนัมาตัง้แต่เก่าก่อนพทุธกาล 

และก็ติดมาเล่าในพระพุทธศาสนาที่

แสดงถึงว่า นาคท่ีมีฤทธิ์มากชื่อว่า 

นันโทปนันทะ วันหนึ่งได้เข้าไปอยู่ใน

ข่ายแห่งพระญาณของพระพุทธเจ้า 

ซึ่งทรงตรวจดูสัตวโลกผู้ซึ่งมีอุปนิสัย 

ที่จะเสด็จไปโปรดได้

 ในวันนั้น นันโทปนันทนาคก็เข้าไป 

ในข่ายแห่งพระญาณซึ่งทรงทราบว่า 

นาคนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่เล่ือมใสใน 

พระรัตนตรัย และพระโมคคัลลานะ
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สามารถท่ีจะปลดเปลื้องเขาออกจาก

มจิฉาทฏิฐไิด้ จงึได้เสด็จไปด้วยฤทธิ์สู่

ทีอ่ยูข่องนนัโทปนนัทนาคนัน้พร้อมกบั

พระสาวกทั้งหลาย และเมื่อพญานาค

ได้เห็นพระพุทธเจ้าและหมู่พระสาวก

เสด็จไปผ่านที่อยู่ของตนก็แสดงฤทธิ์  

ก็โปรดให้พระโมคคัลลานเถระแสดง

ฤทธ์ิปราบ พญานาคก็แพ้ฤทธิ์ของ 

พระโมคคัลลานะ และก็ได้ขอถึงท่าน

พระโมคคัลลานะเป็นสรณะ ท่าน 

พระโมคคัลลานะก็บอกว่าขอให้ไปเฝ้า

พระพทุธเจ้าซึง่เสดจ็มาด้วย แล้วกไ็ด้พา

นาคไปเฝ้าพระพทุธเจ้า พญานาคกก็ล่าว

ถงึพระพทุธเจ้าเป็นสรณะ พระพทุธเจ้า

ก็ตรัสอวยพรให้นาคราชมีความสุข

 เรือ่งนีเ้ป็นเร่ืองเล่าในคมัภร์ีอรรถกถา 

ฉะน้ัน จะได้มาอย่างไรกย็ากท่ีจะทราบ

ได้ แต่ว่าเกีย่วกบัเรือ่งแสดงฤทธิน์ีก้ไ็ด้

มีแสดงไว้ในหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา 

คอื ในหมวดวชิชา	๓ หรอืว่าญาณ	๓

 ๑. ปพุเพนวิาสญาณ รูร้ะลึกบพุเพ-

นวิาส คอื นวิาสท่ีอาศัยในปางก่อนได้  

ค�าว่านิวาสน้ี แปลว่าท่ีอาศัย บ้านก็

เรียกว่า นิวาส ดังค�าว่าสวางคนิวาส 

เพราะฉะนั้น ปุพเพนิวาสญาณ ญาณ

ทีเ่ป็นเหตใุห้ระลกึถึงนิวาสในปางกอ่น

ได้ ก็คือระลึกถึงบ้านเก่าได้ ซึ่งหมาย

ถึงขันธ์อันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อน 

ซึ่งกล่าวสั้นเพื่อเข้าใจง่ายก็คือรู้ระลึก

ชาตไิด้ เรียกให้เตม็ทีว่่า ปพุเพนวิาสา-

นุสสติญาณ คือรู้ระลึกชาติหนหลังได้ 

 ๒. จตุปูปาตญาณ รูจ้กัจติุคอืความ

เคล่ือนจากชาติหน่ึง ๆ อุปปาตะคือ 

ความเข้าถงึชาตหินึง่ ๆ ว่าเป็นไปตาม

กรรม และ

 ๓. อาสวักขยญาณ รู้จักท�าอาสวะ

ให้สิน้ ทัง้ ๓ นีเ้รยีกว่า วิชชา ๓ หรอื  

ญาณ ๓

 อกีหมวดหนึง่ อภิญญา	๖ อภญิญา 

แปลว่า รู้ยิ่ง คือ 

 อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได้ ทิพพโสต  

หทูพิย์ เจโตปรยิญาณ รูจ้กัก�าหนดใจ

ผูอ้ืน่ ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ ระลกึ

ชาตไิด้ ทิพพจักข ุตาทพิย์ อกีชือ่หนึง่

ก็เรียกว่า จุตูปปาตญาณ ดังกล่าวใน

ข้อวชิชา ๓ และ อาสวักขยญาณ รูจ้กั

ท�าอาสวะให้สิ้น

 ส�าหรบัท่านผูป้ฏบิตัธิรรมในพระพทุธ- 

ศาสนา ซึง่ได้ปฏบิตัทิางสมาธมิาจนได้ 

อปัปนาสมาธ ิบรรลถึุงฌาน คอืรปูฌาน 

อรปูฌาน หรอืรปูสมาบัติ อรปูสมาบัติ  

และบ�าเพ็ญวิปัสสนาต่อได้บรรลุมรรค 

ผลจนถึงเป็นพระอรหันต์ในที่สุด บาง

พวกกไ็ด้วชิชา ๓ บางพวกกไ็ด้อภญิญา 

๖ บางพวกก็ได้ท้ัง ๒ อย่าง คือได้

อภิญญา ๖ ก็เท่ากับ ได้ทั้ง ๒ อย่าง 

เพราะว่าวชิชา ๓ นัน้กร็วมอยู่ในอภญิญา 

๖ ด้วย อภิญญา ๖ นั้นก็เพิ่มเข้าอีก 
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๓ ข้อ คือมีวิชชา ๓ เป็นหลัก และ

เพิม่อกี ๓ คือ อิทธวิธิิ ทิพพโสต และ 

เจโตปริยญาณ ก็เป็นอภิญญา ๖

 อกีอย่างหนึง่แสดงไว้	วชิชา	๘ คอื 

๑. วิปัสสนาญาณ ญาณอันนับเข้าใน

วิปัสสนา ๒. มโนมยิทธิ ฤทธิ์แห่ง 

มโนมัยกาย คอื ถอดมโนมยักายออก

จากกายน้ีได้ ๓. อทิธวิิธ ิแสดงฤทธ์ิได้ 

๔. ทพิพโสต หทูพิย์ ๕. เจโตปรยิญาณ 

รู้จักก�าหนดใจผูอ้ืน่ ๖. ปพุเพนวิาสา-

นสุสตญิาณ ระลึกชาติได้ ๗. ทิพพจกัขุ 

ตาทิพย์ ๘. อาสวักขยญาณ	รู้จักท�า

อาสวะให้สิ้น

 วชิชา ๘ นีก้ค็อือภญิญา ๖ นัน่แหละ 

เตมิเข้าอกี ๒ ข้อ คือเติมข้อ วปัิสสนา-

ญาณ และมโนมยทิธ ิมโนมยทิธินีค้วร

จะอธบิายให้ทราบอกีสกัหน่อยหนึง่ ที่

แปลว่า ฤทธิ์แห่งมโนมัยกาย คือฤทธิ์

โดยการใช้มโนมัยกาย พระพุทธเจ้าที่

เสด็จไปโปรดพระสาวกก็ดี ที่เสด็จไป

ในทีใ่ดทีห่นึง่กด็ ีท่านแสดงว่าเสดจ็ไป

ด้วยกายเน้ือน้ีบ้าง เสดจ็ไปด้วยมโนมยั-

กายบ้าง เสดจ็ไปด้วยกายเน้ือนัน้กคื็อ

เสด็จไปอย่างปกติธรรมดาด้วยกายนี้ 

ดังที่เสด็จไปนั่นไปนี่อยู่โดยปกติ ส่วน

ข้อทีว่่าเสดจ็ไปด้วยมโนมยักายน้ัน คอื

เสดจ็ไปด้วยกายซึง่ส�าเรจ็หรอืเกดิจาก

มโนคือใจ ค�าว่ามโนมัยแปลว่าส�าเร็จ

ด้วยใจ หรือเกิดจากใจ เกิดด้วยใจ

	 มโนมยักาย	ก็คอืกายท่ีส�าเร็จด้วยใจ 

เกดิด้วยใจหรอืเกดิจากใจ มโนมยักาย

นี้ไม่ใช่เป็นกายเนื้อ แต่เป็นกายที่ไม่

ปรากฏสรรีะคือรปูร่างเช่นเดยีวกบัมโน

คอืใจหรอืจติซึง่ไม่มสีรรีะคือรปูร่างปรากฏ 

แต่ท่านแสดงว่าเป็นกายท่ีมีอินทรีย์

สมบรูณ์ไม่บกพร่อง อนัหมายความว่า 

มีตา มีหู มีจมูก มีลิ้น มีกาย มีมนะ

คือใจอันเรียกว่า อินทรีย์ ๖ คือเมื่อ

มโนมัยกายนี้ออกไป ก็เหมือนอย่างมี

ตาที่เห็นอะไรได้ มีหูที่ได้ยินอะไรได้  

มีจมูกท่ีได้กล่ินอะไรได้ มีล้ินท่ีรูร้สอะไร

ได้ มีกายที่ถูกต้องอะไรได้ มีมโน คือ

ใจทีรู่เ้รือ่งอะไรได้เหมอืนอย่างน้ัน และ

กายเนื้อก็คงอยู่ท่ีเดิมนั้นเอง เหมือน

อย่างว่า ประทับอยู่ในพระคันธกุฎีที่

พระเชตวัน กายเนื้อก็คงอยู่ที่นั้น แต่

มโนมัยกายนี้ออกไป ดังเช่นที่มีแสดง

ว่าพระเถระบางรปูนัง่ท�าวปัิสสนาจนใกล้

ที่จะบรรลุมรรคผล พระพุทธเจ้าทรง

ทราบและก็ได้ทรงทราบว่าถ้าได้เสด็จ

ไปโปรดแสดงธรรมแนะน�าอีกเพียง 

เลก็น้อย พระสาวกรปูนัน้กจ็ะได้ปัญญา

บรรลมุรรคผลได้โดยสะดวกทีเดยีว จงึ

ได้เสดจ็ไปโปรดเหมอืนอย่างทีเ่สด็จไป

ประทบัจ�าเพาะหน้าของพระสาวกรปูนัน้ 

และพระสาวกรปูนัน้กเ็หน็พระพทุธเจ้า

เสด็จไปและทรงแสดงธรรมส่ังสอน  

ก็เหมือนอย่างว่าแสดงด้วยพระโอษฐ์ 
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น่ีแหละ และพระสาวกรปูนัน้กไ็ด้ยนิที่

ทรงสัง่สอนกเ็หมอืนกบัได้ยินทีส่ัง่สอน

ด้วยหนูีแ่หละ แต่อนัทีจ่รงิพระพทุธเจ้า

ทีเ่ห็นน้ันเป็นมโนมัยกายของพระพทุธเจ้า

ทีเ่สดจ็ไป และเมือ่ตรสัสอนด้วยข้อความ

สั้น ๆ แล้วก็เสด็จกลับ คือเสด็จออก

ไปหายไปจากทีน่ัน้ มโนมยักายนัน้กก็ลบั

มาสู่กายเนื้อ 

 ในบางคราวที่มีเล่าว่า พระพุทธเจ้า

เสดจ็ไปในเทวโลก ท่านกแ็สดงว่าเสดจ็

ไปด้วยมโนมัยกายดังกล่าว และเรื่อง

มโนมัยกายนี้ ส�าหรับท่านผู้ที่ได้มโน- 

มยทิธย่ิอมสามารถทีจ่ะท�าได้ คอืถอด

มโนมยักายออกไปสูท่ี่น่ัน สูท่ี่น่ีได้ แล้ว

กก็ลบัเข้ามา ในขณะท่ีมโนมัยกายออก

ไปน้ัน กายเนือ้อันนีก้ไ็ม่ตายกค็งมีชวีติ

อยู่ แต่เหมือนอย่างว่าไม่มีใจครองอยู่

เพราะว่าใจนัน้ออกไป และเม่ือมโนมัย-

กายกลับเข้ามา ใจก็กลับมาครองกาย

เนื้อนี้อยู่ตามเดิม 

 ในสมยัปัจจบัุนนีเ้จ้านายพระองค์หนึง่

ท่านปฏิบัติทางกรรมฐานมาก และได้

ทรงเรียกมโนมัยกายนี้ว่า กายทิพย์	 

คู่กับกายเนื้อ บุคคลท่ีท�าสมาธิได้ด ี

และได้เคยอบรมมาในทางนี้ในอดีต  

ก็สามารถที่จะถอดกายทิพย์ออกจาก

กายเน้ือน้ีไปในท่ีใดท่ีหนึง่ได้ ก็คือว่าได้

มโนมยทิธข้ิอนี ้และบางคนแม้ในบัดนี้

ที่เคยมีอุปนิสัยเคยอบรมมาก็ปรากฏ

ว่าท�าได้ก็มีอยู่ 

 เท่าที่ได้รู้จักเร็ว ๆ นี้ก็ยังมีคนหนึ่ง

ก�าลงัเป็นนกัเรียนนายทหารอากาศ ก็

บอกว่ากายทพิย์ชอบออกไปในบางครัง้

บางคราว เช่น ในครั้งหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ 

นี้ก็เข้านอน และเม่ือนอนก็รู้สึกว่าตัว

เองลุกขึน้นัง่ แต่ว่าตวัเองทีลุ่กขึน้นัง่นัน้

มองไปกไ็ด้เหน็กายเนือ้ของตนเองนอน

อยู ่จนรูส้กึว่าตวัเองท่ีลกุขึน้น่ังน้ัน ก็คือ

กายทพิย์ทีอ่อกไป และกไ็ด้พยายามที่

จะให้กายทิพย์ทีอ่อกไปน้ันเข้าสูก่ายเนือ้

ตามเดิม ก็กลับลงนอนใหม่ นอนทับ

ลงไปในกายเนื้อของตัวเอง ก็เข้าใจว่า

เข้าแล้วก็ลองลุกขึ้นมาใหม่ ก็ยังเห็น

กายเนื้อของตนเองนอนอยู่อีก ก็แปล

ว่ายงัไม่เข้า กต้็องพยายามอยูเ่ป็นเวลา

พักหนึ่งจึงเข้าได้ เม่ือลองลุกขึ้นนั่งจึง

ได้รู้สึกว่ากายเนื้อของตนเองลุกขึ้นนั่ง  

กแ็ปลว่าเข้าไปแล้ว ส�าหรบัรายทีเ่ล่านี้

ก็ไม่ได้มีความประสงค์จะให้เป็นอย่างน้ัน 

แต่กเ็ป็นอย่างนัน้ และกเ็ป็นมาเป็นบาง

คร้ังบางคราว ก็แสดงว่าได้เคยมอีปุนสิยั

ในทางนีม้าแล้ว น่ีเป็นเรือ่งของมโนมยทิธิ

 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง

วชิรญาณวงศ์ ก็ได้ทรงพระนิพนธ์ไว้

เรือ่งหนึง่ เรือ่งตายเกดิ ตายสญู ท่าน

ก็ตรัสเล่าถึงเรื่องเหล่านี้ไว้หลายเรื่อง

เหมือนกนัอันเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ แม้ในปัจจบุนั 

บางคนกย็งัเป็นไปได้ และเรือ่งนนัโทป-

นันทนาคนี้ ก็เป็นเรื่องที่เล่าติดเข้ามา
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ในอรรถกถาอันท่านแสดงอ้างเป็นข้อที่

พระพทุธเจ้าได้ทรงชนะ มาประพนัธ์เป็น

บทสวดมนต์ส�าหรบัท่ีจะให้บังเกดิความ

ชนะเป็นชยัมงคลอันเป็นคาถาที ่๗ 

 ต่อไปพุทธชัยมงคลคาถาที่ ๘ ซ่ึง 

สวดว่า 

 ทุคฺคาหทิฏฺิภุชเคน สุทฏฺหตฺถ�

 พฺรหฺม� วิสุทฺธิชุติมิทฺธิพกาภิธาน�

 ญาณาคเทน วิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

 ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ 

 ซึง่แปลยกศัพท์ว่า มุนินฺโท พระจอม

มนีุ ชติวา ได้ทรงชนะ พรฺหมฺ� ซึง่พรหม 

พกาภธิาน� ผูมี้อภิธานชือ่ว่า พกะ อทิธฺิ 

ผู้มีฤทธิ์ ชุติ รุ่งเรือง วิสุทฺธิ สว่างไสว 

ทคุคฺาหทฏฺิิภชุเคน สทุฏฺหตถฺ� มมีอื

อนัภชุงค์คอืงพูษิ อนัได้แก่ทฏิฐคิอืความ

เห็นที่เป็นเหตุถือผิดขบเอาแล้ว วิธินา 

ด้วยวิธี ญาณาคเทน วางยาอันวิเศษ

คือเทศนาญาณ ชยมงคฺลาน ิขอชยัมงคล

ทั้งหลาย ภวตุ จงมี เต แก่ท่าน  

ตนเฺตชสา ด้วยเดชแห่งพระพุทธชยัมงคล

นั้น

 แม้ในเรื่องของ พกาพรหม หรือ 

พกพรหม ท่ีอ้างในคาถาสดุท้ายนี ้กไ็ด้

มีแสดงติดมาในคัมภีร์พระไตรปิฎก

เหมือนกัน ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้

ประทับอยู่ในพระเชตวนารามอันเป็น

อารามท่ีอนาถปิณฑิกะสร้างถวายใน

กรุงสาวตัถ ีสมัยน้ัน พรหมช่ือพกะ ได้

มีความเห็นทีผ่ดิอันเป็นบาปบงัเกดิขึน้

ว่า ที่นี้เที่ยงยั่งยืน แน่นอน เป็นอย่าง

เดียว ไม่มีที่จะเคลื่อน คือไม่ต้องจุติ

เคลื่อนไปเป็นธรรมดา เป็นที่ที่ไม่เกิด 

ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จตุ ิไม่อปุบัต ิไม่มีที่

แล่นออกอืน่ทีจ่ะยิง่ไปกว่านี ้คอืหมาย 

ความว่า พรหมโลกท่ีพกพรหมอบุติัขึน้

นี ้เป็นทีท่ีไ่ม่เกดิ ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จตุิ 

ไม่อุปบัติอีกต่อไป เป็นที่ที่เที่ยงเป็นที่ 

ที่ยั่งยืน แล้วก็ไม่มีที่จะแล่นออกที่ยิ่ง

ไปกว่านี้ คือที่สุดเพียงเท่านี้

 พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จขึ้นไปโปรด 

และก็ได้รับการต้อนรับจากพกพรหม 

พกพรหมก็ได้กราบทูลแสดงทิฏฐิคือ

ความเหน็ดงักล่าวของตน พระพทุธเจ้า

จึงได้ตรัสว่า พกพรหมนั้นยังมีอวิชชา 

ยังอยู่กับอวิชชา มากล่าวท่ีที่ไม่เท่ียง 

ไม่แน่นอน ยั่งยืน เป็นอย่างเดียวที่ยัง

มีจุติ คือความเคลื่อนไปเป็นธรรมดา 

ว่าเป็นทีท่ีเ่ทีย่ง ทีย่ัง่ยนื ทีแ่น่นอน เป็น

อย่างเดียว ที่ไม่จุติเป็นธรรมดา มา

กล่าวทีท่ีย่งัมีเกดิแก่ ตาย มจุีต ิมอีปุบตัิ 

ว่าไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม ่

อุปบัติ มากล่าวที่ซึ่งยังมีที่ที่จะแล่น 

ออกยิ่งขึ้นไปกว่าอีกว่าไม่มีเสียแล้ว 

ดั่งนี้ 

 พกพรหม จึง่ได้กราบทูลว่า ตนและ

สหายรวมกัน ๗๒ ต่างได้ท�ากรรมที่

เป็นบญุไว้ จงึมาเกิดในพรหมโลกนี ้ซึง่
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ไม่ต้องเป็นไปในอ�านาจของใครอกี ล่วง

ชาติ ล่วงชราเสียได้ รู้จบเวท บรรลุ

ถึงที่สุด ชนทั้งหลายเป็นอันมากต่างก็

พากันกระซิบกระซาบต้องการท่ีจะมา

สู่ภพเช่นนี้ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า 

พระองค์ได้ทรงทราบว่าอายขุองพกพรหม

และสหายท่ีว่าอยู่ยัง่ยนืตลอดไปน้ัน อัน

ทีจ่รงิมอีายุเพยีงแสนนรัิพพทุะ (สงัขยา

มจี�านวนศนูย์ ๖๘ ศนูย์) เท่านัน้ ซึง่ก็

นับว่าเป็นอายุที่น้อยไม่ยืนยาว 

 พกพรหมจงึได้กราบทูล พระพทุธเจ้า

ว่า กเ็มึอ่พระองค์ได้ทรงรูท้รงเหน็ไม่มี

ทีส่ดุ ทรงก้าวล่วงชาตชิราได้กข็อให้ตรัส

บอกศลีและวตัร คอืกรรมเก่าของพก-

พรหมเองว่าได้ท�าอะไรมาบ้างซึ่ง พก-

พรหมจะพงึรูไ้ด้ พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสั

บอกว่า พกพรหมได้ประกอบกศุลกรรม

มาหลายอย่าง ได้ทรงระลึกได้เหมือน

อย่างหลับแล้วตื่นขึ้น ก็เป็นต้นว่า  

พกพรหมได้เคยช่วยมนุษย์ซึ่งหิวกระ-

หายไม่มนี�า้จะด่ืมให้มนี�า้ดืม่เป็นอนัมาก 

ได้ช่วยมนุษย์ที่ถูกโจรจับไป แก้ไขให้

หลุดออกมาได้ ได้ช่วยมนุษย์ที่เดิน

ทางในทะเลถูกนาคท่ีชั่วร ้ายจะล่ม 

เรอืให้พ้นจากอนัตรายได้ ตลอดจนถงึ

พระพุทธเจ้าเองเมื่อคร้ังหนึ่งได้เป็น

บุคคลชื่อว่ากัปปะ ก็ได้เคยเป็นศิษย์

ของพกพรหมและก็ได้ส�าคัญว่าพก- 

พรหมเป็นผู้ที่มีความรู้เหล่านี้เป็นต้น 

 พกพรหมกไ็ด้กล่าวรับรองว่าพระองค์

ได้ทรงทราบจรงิ พระองค์เป็นพระพทุธ-

เจ้า ผูไ้ด้ตรสัรูจ้รงิ แล้วกท็รงทราบคน

อืน่ตามเป็นจรงิด้วย และพระองค์กไ็ด้

ทรงมพีระอานภุาพทีรุ่ง่เรอืง ส่องพรหม-

โลกให้สว่างดั่งนี้ ก็เป็นว่าพกพรหมนี้

กลับได้ความเหน็ท่ีถูกต้อง ละความคิด

ท่ีว่าตนได้บรรลุถึงภมิูภพท่ีเท่ียงท่ีย่ังยืน

เสียได้ ดังนี้

 แม้ในเรือ่งนีก้เ็ป็นเรือ่งทีแ่สดงไว้อนั

ได้สาระคือแก่นสารในส่วนหลักของ

พระพุทธศาสนา ในข้อที่ว่าตามหลัก

พระพุทธศาสนานั้น เมื่อยังมีชาติ คือ

ความเกดิ จะเกิดในทีใ่ดกต็าม แม้เกดิ

ในพรหมโลกซึ่งมีอายุยืนมาก แต่ว่า 

ก็จะต้องมีจุติคือความเคลื่อน คือต้อง  

มีเกิด มีดับ เพราะฉะนั้น ที่ซึ่งไม่แก่ 

ไม่ตายนั้นก็ต ้องเป็นที่ที่ไม ่เกิดคือ 

นพิพานในพระพทุธศาสนา เมือ่ได้บรรลุ

ถึงนิพพานอันดับกิเลสและกองทุกข ์

ทัง้ส้ิน ไม่เกดิอกี จึงเป็นอนัว่าได้บรรลุ

อมตธรรม ธรรมท่ีไม่ตาย กค็อืไม่เกดิ 

ไม่แก่ ไม่ตาย เพราะฉะนั้น ท่านจึงมี

แสดงไว้ว่า สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา ธรรม

ทั้งปวงเป็นอนัตตา คือไม่พึงยึดถือว่า

เป็นตัวเราของเรา 

 แม้ว่าจะบรรลุถึงนิพพานไม่เกิดอีก 

แต่ก็ไม่สูญ เป็นสิ่งที่มีอยู่ แต่ว่าเมื่อ

ถอนธรรมทั้งปวงเสียได้หมด ก็เป็น

พุทธชัยมงคลคาถา
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อนัว่าถอนวาทะทีจ่ะพดูเสยีทกุทาง จงึ

ไม่มทีางทีจ่ะบญัญตัถ้ิอยค�าขึน้พดูถงึว่า

อะไรต่อไปเป็นอันยุต ิเพราะเม่ือยงัไม่

ยุติ ยังพูดถึงกันอยู่ว่าเป็นน่ันเป็นน่ี  

กแ็ปลว่า ยงัไม่จบยังไม่สิน้ เม่ือจบสิน้

ก็แปลว่า ยุติที่จะพูดถึงกันต่อไป ไม่มี

ทีจ่ะยกขึน้มาเป็นนัน่เป็นนีอ่ะไรอกีต่อไป 

ท่านจึงเปรียบเหมือนดังว่า ไฟสิ้นเชื้อ

ดบัไป ไม่ถงึความนบัว่า ไฟไปข้างไหน

อย่างไร แต่ว่า ไฟก็ไม่สูญ ฉันใดก็ดี 

ท่านผูท้ีบ่รรลนุพิพานสิน้กเิลสและกอง

ทุกข์ทั้งหมดแล้ว ดับขันธ์ไม่เกิดอีก 

ก็เป็นผู้ที่ไม่สูญ แต่ก็พ้นจากทางของ

ถ้อยค�าทีจ่ะกล่าวถงึว่าอะไร เป็นอันยุติ

กนัเสยีทหีนึง่ จะพดูว่าจติ ว่าวญิญาณ

หรืออะไรกไ็ม่ได้ท้ังนัน้ จะพดูว่าตวัตน

ก็ไม่ได้ทั้งนั้น จะพูดว่า เป็นรูป เป็น

เวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขารอะไร 

กไ็ม่ได้ทัง้นัน้ กเ็ป็นยุตกินัท้ังหมด จบ

กันเสียทีหน่ึง ดั่งน้ีเป็นหลักในพระ- 

พุทธศาสนา

 และก็ได้มีคาถาปิดท้าย ซึ่งสวดว่า

 เอตาปิ พุทฺธชยมงฺคลอฏฺคาถา 

 โย วาจโน ทินทิเน สรเต มตนฺที 

 หิตฺวานเนกวิวิธานิ จุปทฺทวานิ 

 โมกขฺ� สขุ� อธคิเมยยฺ นโร สปญโฺญ

 ซึ่งแปลยกศัพท์ว่า โย นรชนใด 

สปญฺโญ มีปัญญา มตนฺที ไม่เกียจ-

คร้าน วาจโน สวดก็ดี สรเต ระลึก 

ก็ดี พุทฺธชยมงฺคลอฏฺคาถา ซึ่งพระ-

พุทธชัยมงคล ๘ คาถา เอตาปิ แม้

เหล่าน้ี ทนิทเิน ทุก ๆ วนั นโร นรชน 

หิตฺวาน ละเสียได้ จุปทฺทวานิ ซึ่ง 

อุปัทวอันตรายท้ังหลาย อเนกวิวิธานิ 

เป็นอเนกคอืมใิช่อย่างเดียว อธคิเมยยฺ 

พงึบรรลถุงึ สขุ� ซึง่สขุ โมกฺข� คอืความ

พ้น หรอืความพ้นซึง่เป็นสุข ดัง่นี้

 ได้แสดงมาในพุทธชัยมงคลคาถา  

ซึ่งเป็นบทสวดที่นิยมสวดกันอยู่ทั้งใน 

หมู่ภิกษุ และหมู่คฤหัสถ์ฆราวาสผู้มุ่ง

ชัยมงคลทั้งหลาย ฉะนั้น ก็พึงทราบ

ว่า การสวดเมื่อระลึก ท�าความเข้าใจ

ไปตามใจความของบททีส่วด อนัแสดง

ถงึชยัมงคลของพระพทุธเจ้า ซึง่ได้ทรง

ชนะมาทุก ๆ ครัง้ ล้วนด้วยธรรมท้ังนัน้ 

เช่นด้วยบารมีธรรมทั้ง ๑๐ มีทาน 

เป็นต้น และท่ีแสดงไว้เป็นข้อ ๆ ใน

แต่ละคาถา ฉะนัน้ กพ็งึท�าความเข้าใจ

ว่าชัยมงคลนั้น จะพึงส�าเร็จได้ ก็ต้อง

ปฏิบัติให้มีธรรมเหล่านี้ขึ้นในตน เช่น 

ทานเป็นต้น หรือเช่นขันติ และข้อ 

อืน่ ๆ ที่แสดงไว้ในแต่ละคาถา และ

เมื่อใช้ธรรมมาเป็นเครื่องชนะดั่งนี้ ได้

ชื่อว่า ได้ปฏิบัติเพื่อชัยมงคลตามทาง

พระพุทธศาสนาย่อมจะชนะได้ และสิง่

ที่ชนะนั้นก็พึงเข้าใจว่า ก็ชนะกิเลสใน

ใจของตนเอง หรือว่าชนะจิตใจก็คือ

ชนะกเิลสทีใ่นจติใจของตนเอง เมือ่ชนะ

กิเลสในจิตใจของตนเองได้ ก็ชื่อว่า 

พุทธชัยมงคลคาถา
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ได้ชนะด้วยความชนะอันเลิศตามทาง

พระพุทธศาสนา ดั่งน้ีเป็นเน้ือหาของ

พุทธชยัมงคลคาถาเหล่านี ้ซ่ึงเม่ือสวด

เมื่อระลึกและปฏิบัติตามไปก็จะบรรลุ

ถึงโมกขสุข สุขคือความพ้นอันแท้จริง

คอืความพ้นกเิลสนัน่เอง แม้ว่าจะเป็น

ความพ้นช่ัวคราว พ้นเฉพาะอย่างกต็าม 

พ้นได้เมื่อใดก็ไดโ้มกขสุขเมื่อนั้น เมื่อ

ความโลภเกิดขึ้น ความโกรธเกิดข้ึน 

ความหลงเกิดข้ึน ใช้บารมีหรือในข้อ

อื่น ใช้ขันติใช้เมตตาเป็นต้นเอาชนะ 

เมือ่โลภ โกรธ หลง สงบลงไปได้ กเ็ป็น

อนัว่าได้โมกขสุข กันครั้งหนึ่ง ๆ ดั่งนี้

ก็เป็นชัยมงคลตรงตามทางพระพุทธ-

ศาสนา (ต.พ.๒๔๙-๓๐๐)

พุทธบริษัท ๔ ดู พระสงฆ์

พุทธบิดา ดู วัชชี  

พุทธประวัติ ดู พุทธศาสนา

พุทธมามกะ ดู พุทธศาสนา, พุทธศาสนิก

พุทธมามิกา ดู พุทธศาสนา, พุทธศาสนิก 

พุทธรัตนะ ดู ปัญจวัคคีย์, พระรัตนตรัย

พุทธวงศ์ ดู กัป

พทุธศาสนา ค�าว่า พระพทุธศาสนา ประกอบ

ปฏิบัติในลัทธิปฏิบัตินั้น ไม่ใช่มีความ

หมายแต่เพียงค�าสั่งสอน ซึ่งเป็นเสียง

หรือเป็นหนังสือ หรือเป็นเพียงต�ารับ

ต�าราเท่านั้น 

 พระพุทธศาสนาที่เราทั้งหลายใน

บดันีไ้ด้รบันบัถอืและปฏบิตัเินือ่งมาจาก

อะไร คือเราได้อะไรจากส่ิงท่ีเรียกว่า 

พระพุทธศาสนา นั้นมานับถือปฏิบัติ

ในบดันี ้เมือ่พจิารณาดแูล้วกเ็หน็ว่าเรา

ได้หนังสืออย่างหน่ึง บุคคลอย่างหนึ่ง 

หนงัสอืนัน้กค็อืต�าราทีแ่สดงพระพทุธ-

ศาสนา บุคคลนั้นก็คือ พุทธศาสนิก 

ท่ีแปลว่าผูน้บัถือพระพทุธศาสนา พทุธ-

ศาสนกินีม้ใิช่หมายความแต่เพยีงคฤหสัถ์ 

หมายความถึงทั้งบรรพชิตคือนักบวช 

และคฤหัสถ์ซึ่งเป็นผู้นับถือพระพุทธ-

ศาสนา พดูอกีอย่างหนึง่กไ็ด้แก่ พทุธ-

บริษัทคือหมู่ของผู้นับถือพระพุทธเจ้า 

ดังที่เรียกว่า ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 

อุบาสิกา แต่ในบัดนี้ ภิกษุณีไม่มีแล้ว 

ก็มีภิกษุกับสามเณร และอุบาสก 

อุบาสิกา หรือบุคคลที่เรียกว่า พุทธ- 

มามกะ	 พุทธมามิกา	 ก็รวมเรียกว่า 

พุทธบริษัทหรือ พุทธศาสนิกทั้งหมด 

คือในบัดนี้มีหนังสือซึ่งเป็นต�าราพระ-

พุทธศาสนา และมีบุคคลซึ่งเป็นพุทธ-

ศาสนกิหรอืเป็นพทุธบริษัท ทัง้ ๒ อย่าง

นี้ หนังสือก็มาจากบุคคลนั่นเอง คือ

บคุคลทีเ่ป็นพทุธศาสนกิหรอืเป็นพุทธ-

พุทธบริษัท ๔

ด้วยค�าว่า พุทธะ ซึ่งแปลว่า ผู้รู้ กับ

ค�าว่า ศาสนา ที่แปลว่า ค�าสั่งสอน 

รวมกันเข้าเป็น พุทธศาสนา แปลว่า

ค�าสัง่สอนของผูรู้ ้เมือ่พดูว่าพระพทุธ-

ศาสนา ความเข้าใจก็ต้องแล่นเข้าไปถงึ

ลัทธิปฏิบัติ และคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้
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บรษิทัได้เป็นผูท้�าหนังสอืขึน้ และบุคคล

ดงักล่าวนีก้ไ็ด้มสืีบต่อกนัเรือ่ยมาตัง้แต่

สมยัพทุธกาล และสืบต่อมาตัง้แต่จาก

ทีเ่กดิของพระพทุธศาสนา มาจนถงึใน

ต่างประเทศของประเทศนั้น ดังเช่น 

ในประเทศไทยในบัดนี้ คือว ่าได้มี 

พุทธศาสนิกหรือพุทธบริษัทสืบต่อกัน

เร่ือยมา จึงมาถึงเราทั้งหลายในบัดน้ี 

และเราทั้งหลายในบัดนี้ก็ได้เป็นพุทธ-

ศาสนกิหรอืพทุธบรษิทัในปัจจุบนั และ

คนรุ่นต่อ ๆ ไปก็สืบต่อไปอีก

 หนังสือคือ ต�าราพระพุทธศาสนา 

น้ัน ได้กล่าวแล้วว่ากอ็อกมาจากบุคคล 

คือบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาใน

สมยัน้ัน ๆ ได้ท�าเอาไว้ และเมือ่เราได้

ศกึษาในหนงัสอืต�าราพระพทุธศาสนา

แล้ว เราจงึทราบประวตัขิองพระพทุธ-

ศาสนาตัง้แต่ต้นมา เพราะฉะนัน้ การ

ทราบเรื่องพระพุทธศาสนาในบัดนี้  

จึงทราบได้จากหนังสือซ่ึงเป็นต�ารา 

บุคคลซึ่งเป็นผู ้รู ้พระพุทธศาสนาใน 

บัดนี้ ก็รู้จากหนังสือหรือต�ารา และก็

บอกอธบิายกนัต่อ ๆ มา เพราะฉะนัน้ 

ก็ควรจะทราบหนังสือที่เป็นต�าราใน

พระพุทธศาสนานี้ว่ามีขึ้นอย่างไร

 หนังสอืทีเ่ป็นต�าราในพระพทุธศาสนา

นี้มีเล่าว่า ได้มีขึ้นเป็นครั้งแรกอย่าง

สมบรูณ์เม่ือพระพุทธศาสนาล่วงไปแล้ว 

๔๐๐ ปีเศษ คอืหลงัจากพทุธปรนิพิพาน

แล้วได้ ๔๐๐ ปีเศษ ภกิษุซึง่เป็นพหูสูต

ในประเทศลงักาได้ปรารภความทรงจ�า

ของบุคคลว่าเสื่อมทรามลง ต่อไปก ็

คงไม่มีใครสามารถจะจ�าทรงพระ- 

พทุธวจนะไว้ได้ทัง้หมด จงึได้ประชุมกัน

ท�าสังคายนา คือสอบสวนร้อยกรอง

พระพุทธวจนะตามที่ต่างคนได้จ�ากัน 

ไว้ได้ รบัรองต้องกนัแล้วกเ็ขยีนลงเป็น

ตวัหนงัสอื ต�าราทีเ่ขียนข้ึนเป็นคร้ังแรก

ทีเ่ล่าถึงว่าพระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงค�า

สัง่สอนไว้อย่างไร เรยีกว่าเป็น ปกรณ์ 

คือเป็นหนังสือชั้น บาลี เป็นหลักฐาน

ชั้นที่หนึ่ง 

 และต่อมากมี็อาจารย์ได้แต่งค�าอธิบาย

บาลีนัน้ ค�าอธบิายบาลีของพระอาจารย์

นั้นเรียกว่า อรรถกถา แปลว่ากล่าว

เนื้อความ เป็นต�าราชั้นที่ ๒ ต่อมาก็

มีอาจารย์แต่งอธิบายอรรถกถานั้นอีก

เรียกว่า ฎีกา เป็นต�าราชั้นที่ ๓ ต่อ

มาก็มีพระอาจารย์แต่งอธิบายออกไป

อีกเรียกว่า อนุฎีกา เป็นต�าราชั้นที ่

๔ และก็ยังมีพระอาจารย์แต่งอธิบาย 

เบด็เตลด็เป็นเรือ่งส�าคญับ้าง เป็นเรือ่ง

ย่อย ๆ บ้างอกีมากมาย กเ็รียกว่าเป็น 

ปกรณ์พิเศษ คือเป็นหนังสือพิเศษ 

ต่าง ๆ แต่ว่าต�าราท่ีเป็นหลักกค็อื บาลี 

อรรถกถา ฎกีา อนฎุกีา ด่ังกล่าวมานัน้ 

หนงัสือเหล่านีไ้ด้มใีนประเทศลงักาและ

ตามประวัติก็เล่าว่า เดิมก็เขียนเป็น

ภาษาลังกาหรือภาษาสีหลอยู่เป็นอัน

พุทธศาสนา
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มาก และต่อมาก็ได้มีพระเถระ เช่น 

พระพุทธโฆษาจารย์มาแปลเป็นภาษา

บาลี ที่ในบัดนี้นับถือว่าเป็นภาษา

พระพุทธศาสนาจนถงึในบดันี ้หนงัสอื

ต�าราเหล่าน้ีก็ได้แปลเป็นภาษาบาลีใน

ลังกาทั้งหมด 

 ในประเทศไทยเราก็ได้ต�าราเหล่านี้

มา เช่น ในบัดนี้ที่เป็นชั้นบาลีก็ได้มา 

บริบูรณ์ ชั้นอรรถกถาก็ได้มาบริบูรณ์ 

ฎีกา อนุฎีกา ก็มีโดยมาก แต่ที่พิมพ์

แล้วด้วยอักษรไทยส�าหรับที่เป็นบาลี 

เรียกว่าพระไตรปิฎก พิมพ์ท้ังหมด 

พิมพ์เมื่อรัชกาลที่ ๕ ครั้งหนึ่ง พิมพ์

เมื่อรัชกาลท่ี ๗ คือพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ ให้พมิพ์ในงานถวายพระ-

เพลงิพระบรมศพรชักาลที ่๖ เป็นครัง้

ที่ ๒ และในเวลาต่อ ๆ มาก็เพียงแต่

พิมพ์ซ่อม ส�าหรับที่เป็นชั้นบาลีอัน 

เรียกว่าพระไตรปิฎกนี้ ทางคณะสงฆ์

ได้แปลเป็นภาษาไทย และได้พิมพ์เสรจ็

แล้วเป็นจ�านวนมากเล่ม เป็นฉบบัแปล

ของกรมการศาสนา ส่วนที่เป็นชั้น 

อรรถกถาได้พิมพ์ไว้ด้วยอักษรไทยเป็น

ส่วนมาก ชัน้ฎกีากไ็ด้พมิพ์บ้างแต่เป็น

ส่วนน้อย แต่หนงัสอืเหล่านีโ้ดยมากก็

เป็นภาษาบาลี เมือ่เป็นเช่นนี ้เมือ่จะรู้

พระพุทธศาสนาด้วยตนเองจากต�ารา

เดมิ จงึต้องศกึษาภาษาบาลหีรอืภาษา

มคธ พระภิกษุที่บวชมีหน้าที่จะต้อง

ศึกษาสืบต่อพระพุทธศาสนาก็ต้อง 

เรยีนบาลกีนั และกน็�าเอาพระธรรมวนิยั

จากบาลีนั้นมาแสดงแก่ผู้ที่ไม่ได้เรียน 

ภาษาบาลี

 เมื่อทราบว่าเราในบัดนี้ได้ทราบ 

พระพุทธศาสนาจากหนังสือ และ 

จากคณะบุคคลซึ่งเป็นพุทธศาสนิก 

ดั่งที่กล่าวมาโดยย่อนี้แล้ว ก็ควรจะ

ทราบต่อไปว่า เม่ือศึกษาจากหนังสือ

และบุคคลที่เป็นพุทธศาสนิกที่เป็น 

ครูบาอาจารย์ต่อ ๆ กนัมา จงึได้ทราบ

ว่าต้นเดิมของพระพุทธศาสนานั้น ก็

คือพระพุทธเจ้า (พ.พ. ๕-๗)

 พระพทุธศาสนานัน้ ตามศพัท์ พทุธะ	

ก็แปลว่าผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ศาสนา แปลว่า 

ค�าสอนหรือว่าค�าสั่งสอน รวมเข้า 

เป็นพุทธศาสนา แปลว่าค�าสอนของ 

พระพทุธะ คือค�าสอนของพระผูรู้ ้หรอื

ว่าค�าส่ังสอนของพระผู้รู ้ พระพุทธะ  

พระผู้รู้ในค�านี้ก็หมายถึงท่านผู้ตรัสรู้

พระธรรม แล้วแสดงพระธรรมสัง่สอน

ตั้งเป็นพระพุทธศาสนาขึ้น ท่านผู้นี้ 

เป็นพระศาสดา ผู้ส่ังสอนพระพุทธ-

ศาสนา เป็นผู้ต้ังพระพุทธศาสนาขึ้น  

ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรม-

ศาสดาของเราทัง้หลายซึง่มพีระประวตัิ

ปรากฏอยู่ใน พุทธประวัติ นั้น

พุทธศาสนา



พ

981

 พระองค์ประสูติในชมพูทวีป บัดนี ้

เข้าใจกนัว่าอยู่ในแคว้นเนปาล เม่ือก่อน

พุทธศักราช ๘๐ ปี ทรงเป็นโอรส 

ของกษตัริย์ผูป้กครองแคว้นสกักชนบท 

ได้ทรงปรารภความแก่ ความเจบ็ ความ

ตาย ที่มีประจ�าแก่ทุกชีวิตท่ีเกิดมา  

จงึพอพระหฤทัยในบรรพชาคือการบวช 

ดังที่ท่านได้แสดงว่าได้ทอดพระเนตร

เหน็ เทวทตู ทัง้ ๔ คอื คนแก่ คนเจ็บ 

คนตาย และสมณะ ทรงสลดพระหฤทยั

ในเมื่อทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คน

เจบ็ คนตาย ทรงน้อมเข้ามาว่า ทุกคน

ผู้เกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตาย ไม่มีใครที่

จะพ้นไปได้ จงึทรงปรารถนาโมกขธรรม 

ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น หรือความ

หลดุพ้นจากความแก่ ความเจบ็ ความ

ตาย ได้ทรงพิจารณาเหน็ว่า ธรรมเช่น

นี้ย่อมมีอยู ่คู ่กัน เพราะว่าเมื่อมีแก่  

มเีจ็บ มตีาย กต้็องมีไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่

ตายเป็นคู่กัน และทรงเข้าพระหฤทัย

ว่า ธรรมที่ท�าให้พ้นจากความแก ่

ความเจ็บความตาย บรรลุถึงความไม่

แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย นั่นแหละเรียกว่า 

โมกขธรรม ซึง่ทรงเข้าพระหฤทยัว่าจะ

ต้องมีอยู่ จึงได้ทรงปรารถนา และได้

ทรงเห็นว่าการบวชนั้นมีโอกาสที่จะ

ปฏบิตัเิพือ่ประสบโมกขธรรมนีไ้ด้ อนั

เป็นธรรมที่ลุ่มลึก

 ทรงปรารภเหตุดังกล่าวนี้ จึงเสด็จ

ออกทรงผนวช โดยทรงสละเครื่อง

ผูกพันของฆราวาสหมดทุกอย่าง ทรง

สละทั้งพระชายา พระโอรส สละ 

ปราสาททีเ่ป็นทีป่ระทับอยูใ่นฤดทูัง้สาม 

๓ ปราสาท สละต�าแหน่งรัชทายาท 

สละพระประยูรญาติ มิตรสหายท้ังหมด 

แปลว่าสละโลกออกทรงผนวช เสด็จ

จาริกท่องเท่ียวไปล�าพังพระองค์เดียว

โดยทีไ่ด้ทรงตดัพระเมาฬีคอืพระเกศา

ที่มุ่นเป็นมวยด้วยพระขรรค์ และทรง

เปลือ้งเคร่ืองขตัตยิาภรณ์ทัง้หมด ทรง

นุ่งห่มด้วยผ้ากาสายะ หรือกาสาวะ	

คอืผ้าย้อมน�า้ฝาด ดัง่ทีเ่รยีกกนัในบดันี้

ว่าน�้ากรัก ผ้าย้อมกรัก แล้วก็เสด็จ

จาริกท่องเที่ยวไปโดยล�าพังพระองค์

เดียว อาศัยอาหารด้วยการบิณฑบาต

คือเท่ียวขอเขามาเสวย ต้องทรงด�าเนนิ

ไปด้วยพระบาทบนแผ่นดิน บรรทม

กลางดินกลางทราย นึกถึงภาพแล้ว 

ก็จะรู้สึกว่า ต้องมีพระหฤทัยที่มั่นคง

เด็ดเดี่ยวมากจึงได้ทรงสละได้ เพราะ

ว่าก่อนท่ีจะเสด็จออกทรงผนวชนั้น

ประทับอยู่ในปราสาท ๓ ฤด ูแวดล้อม

ไปด้วยบุคคลและวัตถุเป็นเครื่องบ�ารุง

ทุกอย่าง ได้เสวยอาหารท่ีปรุงมาเป็น

อย่างดี ที่มีผู้น�ามาทุกเวลาที่ต้องการ 

ทรงเครือ่งขตัติยาภรณ์ท่ีสวยงามประณีต 

บรรทมบนพระแท่นและเคร่ืองลาดท่ี

งดงามและอ�านวยความสุขทุกอย่าง 

แวดล้อมไปด้วยบรวิาร จะเสดจ็ไปข้าง

พุทธศาสนา
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ความสดชืน่ ความสมบูรณ์บรบูิรณ์ทกุ

อย่าง แต่ว่าอาศัยตาปัญญาซึ่งเป็นตา

ใน จงึได้ทรงมองเห็นความทกุข์ท้ังหลาย

ที่ซ่อนอยู่ในเครื่องปกคลุมคือความสุข

นั้น อันได้แก่ ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ 

มรณทกุข์ เป็นสจัจะ คอืความจรงิของ

ชีวิต ที่โผล่ขึ้นมาปรากฏในพระหฤทัย

อย่างแจ่มชัด 

 เข้าใจว่าอาศยัเหตนุีท่้านจงึได้ยกแสดง

เป็นปุคลาธิษฐานว่า ทรงเห็น เทวทูต 

คือคนแก่ คนเจ็บ คนตาย กับสมณะ 

เพราะว่าเทวดานัน้ปกตมิองไม่เหน็ด้วย

ตาเนื้อตามที่เชื่อถือกัน เว้นไว้แต่ว่า

ต้องการจะมาแสดงกายให้ปรากฏ เพราะ

ว่ากายของเทวดานั้นเป็นกายทิพย์  

จะเห็นก็เห็นด้วยตาทิพย์ อันเรียกว่า

ทิพยจักษุ สัจจะคือความจริงของชีวิต

ท้ัง ๓ ก็เหมือนเช่นนัน้ ในขณะท่ีก�าลัง

อยู่ในวัยที่สมบูรณ์วัยท่ีสมบูรณ์นี้ย่อม

ปกปิดไม่ให้มองเห็น แปลว่าตาเนือ้มอง

ไม่เหน็ มองเหน็แต่ความสวยงาม และ

สิ่งที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม แต่ว่าตา

ใจคือปัญญามองเห็น ก็เท่ากับว่าเป็น

ตาทพิย์นัน่เองมองลอดเข้าไปเห็นสัจจะ 

คอืความจรงิทีซ่่อนอยู ่ท่านจงึได้ผกูขึน้

เป็นปุคลาธิษฐานว่าได้ทรงเห็นเทวทูต 

แม้สมณะก็เช่นเดียวกัน จะมองเห็น

คณุของสมณะกด้็วยตาปัญญา ตาเนือ้

แล้วก็มองไม่เห็น เพราะว่าการเป็น

ไหนกม็ยีานพาหนะทีส่วยงาม หรอืจะ

ทรงม้าทรงช้าง ก็มีอยู่พร้อมสรรพทุก 

อย่าง ด�ารงอยูใ่นฐานะเป็นองค์รชัทายาท  

พระชายาก็ทรงพระสิริโฉม พระโอรส

ก็เพิ่งจะประสูติ ตามที่แสดงไว้ใน 

พระประวัติ พิจารณาดูแล้วก็น่าที่จะ 

สละออกได้ยาก เพราะการทีส่ละออก

น้ันก็ไม่ได้หมายความว่า สละออก

ชั่วคราวอย่างสละมาบวช ๓ เดือน  

แต่ว่าเป็นการสละออกตลอดไป ด้วย

มุง่ทีจ่ะได้โมกขธรรม คือความหลดุพ้น 

ดังกล่าวนั้น

 อาศัยท่ีได้ทรงมีพระปัญญาที่มอง 

เห็นสัจจะ คือความจริงของชีวิตอย่าง

แท้จริง เรียกว่า มองเห็นทุกข์ที่อยู่ใน

ความสขุอนัใคร ๆ มองไม่เหน็ เพราะ

นึกดูว่าผู้ท่ีอยู่ในภาวะท่ีเป็นสุขเช่นน้ัน 

แวดล้อมไปด้วยอ�านาจวาสนา เคร่ือง

บ�ารุงความสุขทุกอย่าง พระชนม์ก็ยัง

น้อย พระเกศาก็ยังด�าสนิท พระชายา

ก็อยู่ในพระวัยที่สวยงาม พระโอรสก็

เพิง่ประสติู ทกุอย่างอยูใ่นความสดชืน่

เหมือนอย่างดอกไม้ที่เพิ่งบาน ก�าลัง

งอกงาม ยังไม่แสดงอาการของความ

ร่วงโรยอะไร สิง่เหล่านีค้วรจะเป็นเครือ่ง

ปกปิดไม่ให้มองเหน็ความทกุข์ คอื แก่ 

เจ็บ ตาย ซึง่กเ็ป็นเครือ่งปกปิดได้จรงิ

ส�าหรับคนท่ัว ๆ ไป ใครจะมองเห็น 

ถ้าว่ากันด้วยตาเนื้อแล้วก็มองเห็นแต่
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สมณะนั้น เศร้าหมองในสายตาเนื้อ 

แต่ว่าผ่องใสในสายตาของปัญญา อาศัย

ปัญญาและอาศยัพระปณธิาน คอืความ

ตั้งพระหฤทัยมุ่งม่ันจริง ๆ จึงได้ทรง

สละได้

 เมื่อทรงสละแล้ว ก็ทรงด�ารงความ

เป็นอยูอ่ย่างตรงกนัข้ามทนัท ีดงัทีก่ล่าว

มาข้างต้น อาหารท่ีมีผู้จัดถวายอย่าง

ประณีตก็เท่ียวขอเขามาเสวย สุดแต่

เขาจะให้ เหมอืนอย่างทีพ่ระไปบิณฑบาต

แล้วก็ได้อาหารจากชาวบ้านนั่นเอง ดี

บ้างเลวบ้าง เคยทรงเครือ่งขตัตยิาภรณ์ 

ก็มาทรงผ้ากาสายะ หรือผ้ากาสาวะ 

คอืผ้ากรกั ผ้าย้อมน�า้ฝาด ต้องบรรทม

กลางดินกลางทราย ใต้ต้นไม้ สุดแต่

ว่าจะไปรอนแรมลงทีไ่หน จะต้องเสด็จ

ไปด้วยพระบาทเปล่า ต้องช่วยพระองค์

เองทกุอย่าง ไม่มีข้าทาสบรวิารมาคอย

ช่วยเหลืออะไรท้ังนั้น แปลว่าอยู่ใน

สภาพที่กลับตรงกันข้ามทุกอย่าง

 ในครั้งแรกได้ทรงศึกษาและปฏิบัติ

กบัอาจารย์อาฬารดาบส และ อุททก-

ดาบส ได้ทรงปฏบิตัไิด้เสมอกบัอาจารย์

ทัง้ ๒ กท็รงเหน็ว่ายงัไม่ใช่ทางหลุดพ้น 

จึงเสด็จออกไปท�าทุกรกริยิา คือการท�า

ตนให้ล�าบากหลายประการ ดังที่ท่าน

แสดงว่ายังไม่มีใครท�าได้เสมอเหมือน

มาก่อน แล้วก็ทรงเหน็ว่า แม้การกระท�า

ทกุรกิริยาคอืการทรมานกายให้ล�าบาก

นีเ้ป็นสิง่ทีไ่ร้ประโยชน์ ไม่ให้เกดิปัญญา

แต่อย่างไร ไม่ใช่ทางของความหลดุพ้น 

จึงได้ทรงเลิก แล้วก็ทรงหวนระลึกถึง

ปฐมฌานคือความเพ่งที่หนึ่งอันหมาย

ถึงสมาธิอันแน่วแน่เคยทรงได้เมื่อทรง

พระเยาว์ ได้ตามเสดจ็พระราชบดิาไป

ในพิธีแรกนาขวัญ ในขณะท่ีพระราช-

บิดาทรงประกอบพิธีแรกนาขวัญนั้น 

พระองค์ประทบัอยู่ ณ ภายใต้ต้นหว้า 

ก็ทรงก�าหนดลมหายใจเข้าออก จิตก็

เป็นสมาธิจนถึงขั้นปฐมฌาน ทรงได้

ปฐมฌานในครัง้นัน้ แต่ว่าต่อมาสมาธิ

นัน้กเ็สือ่มไป ได้ทรงระลกึถงึสมาธจิติ

ทีท่รงได้ กไ็ด้ทรงคดิว่าการปฏบิตัทิาง

สมาธนิัน้จะพึงน�าไปสู่ความหลดุพ้นได้ 

จึงได้ทรงเริ่มจับปฏิบัติทางสมาธิ

 เป็นอนัว่าได้ทรงเริม่เข้าทางถูก ทรง

ปฏบิตัทิางสมาธิจนได้อปัปนาสมาธ ิคอื

สมาธทิีแ่น่วแน่จนถึงขัน้ฌานแล้วกท็รง 

น้อมจติท่ีเป็นสมาธไิปเพือ่รู ้กไ็ด้บงัเกดิ 

พระญาณ คอืความหยัง่รูข้ึ้นได้โดยล�าดบั

 พระญาณแรก คือพระญาณท่ีหย่ัง

รูข้นัธ์ อนัเป็นทีอ่าศยัอยูใ่นปางก่อนได้ 

เรยีกง่าย ๆ ว่าระลึกชาตหินหลังได้ระลึก

ย้อนถึงชาตหินหลังตัง้แต่หนึง่ชาต ิสอง

ชาติ ออกไปจนถึงนับไม่ถ้วนชาติ ต่อ

จากนัน้กท็รงได้พระญาณ คอืความหยัง่

รู้จุติ คือความเคลื่อนออกไป อุปบัติ 

คือความเข้าถึงชาตินั้น ๆ ของสัตว ์
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ทั้งหลาย ว่าเป็นไปตามกรรม คือการ

ที่จงใจกระท�าทางกาย ทางวาจา ทาง

ใจของตนเอง ท�ากรรมดก็ีไปเกดิในชาติ

ที่ดีมีความสุข ท�ากรรมชั่วก็ไปเกิดใน

ชาตทิีช่ัว่มคีวามทกุข์ ต่อจากนัน้กท็รง

ได้พระญาณคือความหยั่งรู้ที่ ๓ คือ

ความหยัง่รูเ้ป็นเหตสุิน้อาสวะ คอืกเิลส

ทีน่อนจมหมกัหมมอยู่ในใจท้ังหมด อัน

ได้แก่พระญาณทีห่ยัง่รูใ้นทกุข์ รูใ้นเหตุ

เกิดทุกข์ รู้ในความดับทุกข์ รู้ในทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ พระญาณ 

ที่หยั่งรู้ในอาสวะ คือกิเลสที่นอนจม

หมักหมมอยู่ในจิต พระญาณท่ีหย่ังรู้

ในเหตุเกิดอาสวะ พระญาณที่หยั่งรู้ 

ในความดับอาสวะ พระญาณที่หยั่งรู้

ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ

 ครัน้ทรงได้พระญาณท่ี ๓ น้ี จงึเป็น

วิชชาความรู้แจ่มแจ้งสว่างโพลงขึ้นใน

สัจจะทั้งหลาย เมื่อวิชชาปรากฏขึ้น 

วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและ

กองทุกข์ท้ังปวงก็ปรากฏขึ้น เม่ือทรง

ได้วชิชาวมิตุติดัง่นีจ้งึทรงเป็นพทุโฺธ คอื

เป็นผู้ที่ตรัสรู ้แล้ว วิสุทฺโธ เป็นผู้ที่

บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้ว กรุณามหณฺณโว 

ต่อจากน้ันกไ็ด้มีพระกรณุาดัง่ห้วงทะเล 

หลวงเพราะได้เสด็จจาริกไปประกาศ

พระพุทธศาสนา ตั้งพระพุทธศาสนา

และพุทธบริษัทขึ้นในโลก

 ในตอนนี ้พงึพจิารณาท�าความเข้าใจ

ประกอบอกีเลก็น้อยว่า พระญาณที ่๑ 

คอืพระญาณทีรู้่ระลกึถงึชาตหินหลงัได้ 

ทีเ่รยีกว่าระลกึชาตไิด้ดงักล่าวนัน้ เป็น

เครือ่งเปิดโมหะคือความหลง เข้าใจผดิ

เห็นผดิในเรือ่งตายเกดิ ตายสูญ เพราะ

ได้ทรงมองเหน็ว่ามชีาตคิอืความเกดิมา

แล้วติดต่อกันมาโดยล�าดับ นับย้อน

หลงัขึน้ไปต้ังแต่หน่ึงชาตจินถงึนบัชาติ

ไม่ถ้วน และพระญาณทีห่ยัง่รูน้ีไ้ด้รูถ้งึ

รายละเอียดของชาตินั้น ๆ ด้วยว่ามี 

ชือ่ว่าอย่างไร มีอายุอย่างไร มีสุขมีทุกข์

อย่างไรดั่งนี้เป็นต้น

 พระญาณที่ ๒ คือความหยั่งรู้ถึง

การจตุ ิคอืความเคลือ่นออกไป อปุบตัิ 

คือความเข้าถึงชาตินั้น ๆ ของสัตว ์

ทัง้หลายว่าเป็นไปตามกรรม เป็นเครือ่ง

เปิดโมหะคือความหลงในเรื่องว่าอะไร

เป็นเหตุ เพราะว่าเหตุปรากฏแก่พระญาณ

ว่าเป็นไปตามกรรม คือความเคลื่อน

ออกไปจากชาตหินึง่ แล้วเข้าถึงคอืเกดิ

ขึ้นอีกชาติหนึ่งนั้นเป็นไปตามกรรม  

คอืการทีจ่งใจกระท�าทางกาย ทางวาจา 

ทางใจของตนเอง กรรมชั่วก็น�าให้ไป

เกิดขึ้นในชาติที่ชั่วมีทุกข์ กรรมดีก็น�า

ให้ไปเกิดในชาติที่ดีมีสุข ท�าให้เกิด 

ความหยั่งรู้แน่นอนลงไปในกรรมและ

ผลของกรรมอย่างไม่สงสัย เพราะว่า

ได้มองเหน็เหมอืนอย่างเป็นสถติปิรากฏ

อยู่ทุกชาติ 
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 ในตอนน้ีพึงท�าความเข้าใจเพ่ิมเติม

ว่า จะท�ากรรมดีหรอืกรรมชัว่กต็ามกต้็อง

ท�าให้เคลื่อนออกจากชาติหนึ่ง และก็

เข้าถึงอีกชาติหนึ่ง คือตาย-เกิด ตาย-

เกดิ อยูเ่รือ่ยไปตลอดเวลาทียั่งกระท�า

กรรมอยู่ และท�าไมจึงยังต้องท�ากรรม

อยู ่ทัง้กรรมดบ้ีางกรรมช่ัวบ้าง กเ็พราะ

ยังมีกิเลสอันเป็นเหตุให้กระท�ากรรม 

ฉะน้ัน เมื่อยังมีกิเลสอันเป็นเหตุให้

ท�ากรรมอยูต่ราบใด กต้็องกระท�ากรรม

และก็ต้องตาย ต้องจุติแล้วก็ต้องเกิด 

ต้องอุปบัติ คือเคล่ือนและเข้าถึงชาติ

หนึ่ง ๆ อยู่เรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นกิเลส

 เพราะฉะนั้น เมื่อทรงได้พระญาณ

ที ่๓ คอืว่า ได้หยัง่รูล้งในทกุข์ ในเหตุ

เกดิทกุข์ ในความดบัทกุข์ ในทางปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์ ในอาสวะ ในเหตุ

เกดิอาสวะ ในความดบัอาสวะ ในทาง

ปฏบิตัใิห้ถงึความดบัอาสวะ จงึทรงดับ

กิเลสได้สิ้นเชิง ความตรัสรู้และความ

หยั่งรู้ของพระองค์นั้นก็เป็นความหย่ัง

รู้ที่ถึงที่สุด ไม่มีความหยั่งรู้ที่จะยิ่งขึ้น

ไปอีก ความหย่ังรู้ในทุกข์น้ันก็ตั้งต้น

แต่เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทกุข์ ตายเป็น

ทกุข์ เป็นต้น ดังท่ีเราท้ังหลายสวดมนต์

กนัอยูใ่นเวลาเช้า คอืได้ทรงเหน็ประจกัษ์

ชัดว่า ไม่ใช่แก่ เจ็บ ตายเท่านั้นเป็น

ทุกข์ เหมือนอย่างที่ทรงเห็นเมื่อครั้ง

ก่อนที่จะเสด็จออกทรงผนวชท่ีว่าทรง

เห็นเทวทูตนั้น คือเห็นคนแก่ คนเจ็บ 

คนตาย แต่ว่ายังไม่เห็นเกดิ แต่ในความ

ตรัสรู้ของพระองค์นี้ได้ทรงเห็นเพิ่มว่า 

แม้เกดิกเ็ป็นทกุข์ และเกดินีแ่หละเป็น

ความทุกข์ที่เป็นต้นของทุกข์ทั้งหลาย

ในปัจจุบันชาติ เพราะว่ามีเกิดจึงมีแก่ 

มีเจ็บ มีตาย แก่เจ็บตายนั้นเนื่องมา

จากเกิด เมื่อเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตาย

เสมอ จะเกิดข้ึนมาโดยไม่แก่ไม่เจ็บ 

ไม่ตายไม่ได้ เมือ่มชีาตแิล้วต้องแก่เจบ็

ตายเสมอ เพราะฉะนั้น โดยที่แท้แล้ว 

ชาตคิอืความเกดินีเ้ป็นตวัทกุข์ เป็นต้น

ของทกุข์ทัง้หลายในชีวิตปัจจบุนั อนันี้

เป็นความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้าทีเ่ป็น

พระญาณที่ ๓ และหยั่งรู้ในเหตุเกิด

ทุกข์ว่า ตัณหาคือความดิ้นรนทะยาน

อยากนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ดับ

ตัณหาเสียได้คือความดับทุกข์ ทางที่

ทรงปฏบัิติมาโดยล�าดับจนได้ปัญญาได้

ญาณที่หยั่งรู ้นี้เป็นทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทุกข์ และเป็นญาณที่หยั่งลง

ไปจนถึงอาสวะคือกิเลสที่นอนจม

หมักหมมอยู่ในจิต เหตุเกิดอาสวะ 

ความดบัอาสวะ ทางปฏบิตัใิห้ถงึความ

ดับอาสวะ เพราะตัณหาก็เนื่องมาจาก

อาสวะมีอวิชชาสวะเป็นต้น

 เป็นอนัว่าได้ทรงปฏบิตัดิ�าเนนิมาโดย

สมบูรณ์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับ

ทุกข์ ดับอาสวะ จึงได้ความดับทุกข์ 
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ดับอาสวะสิ้นเชิง พระญาณคือความ

หยั่งรู้น้ีเป็นวิชชาความรู้แจ่มแจ้งสว่าง

โพลงขึ้น กิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง 

กดั็บไปหมด เป็นวมุิตติ ความหลุดพ้น 

เหมอืนอย่างว่าเมือ่แสงสว่างปรากฏขึน้ 

ความมืดก็หายไป สิ่งท้ังหลายท่ีถูก

ความมดืปกคลุมหุม้ห่อเอาไว้ จงึปรากฏ

อย่างชดัแจ้งสมบรูณ์ทกุประการจงึทรง

เป็นพุทโธ ผู้รู้ผู้เห็น รู้เห็นทุกอย่าง  

รูเ้หน็สมบรูณ์ นีแ่หละเรยีกว่า ผูต้รสัรู้  

วสิทุโธ เป็นผูบ้รสิทุธิห์ลดุพ้นดงัทีก่ล่าว

มาแล้วข้างต้น จึงเป็นอันว่าได้ทรง 

ประสบโมกขธรรม ธรรมเป็นเครื่อง

หลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวงตามท่ีได้ทรง

ตั้งพระหฤทัยไว้

 จะกล่าวถงึค�าว่าศาสนา ค�าว่า ศาสนา 

แปลว่าค�าสอน หรอืค�าสัง่สอน รวมเข้า

กับค�าว่าพุทธะเป็นพุทธศาสนา แปล

ว่าค�าสอนของพระพทุธะ หรือว่าค�าสัง่

สอนของพระพุทธะ ค�านี้พระพุทธเจ้า

ได้ทรงใช้ขึ้นเองเป็นครั้งแรกเมื่อทรง

แสดงพระโอวาทปาติโมกข์ คือแสดง

พระโอวาทที่เป็นปาติโมกข์ คือเป็น

หัวข้อใหญ่ เม่ือตรัสรู้แล้วได้ ๒-๓ 

พรรษา กเ็รยีกว่าเมือ่ต้นพุทธกาลทเีดยีว 

ปรากฏในพระคาถาหนึ่งของโอวาท

ปาติโมกข์นั้นว่า

 สพพฺปาปสสฺ อกรณ� การไม่ท�าบาป 

ทั้งปวง

 กุสลสสฺปูสมฺปทา การยังกศุลให้ถึง

พร้อม คือการท�ากุศลให้สมบูรณ์

 สจิตฺตปริโยทปน� การท�าจิตของตน

ให้ผ่องแผ้ว

 เอต� พุทฺธาน สาสน� นี้เป็นศาสนา 

คอืค�าสอนของพระพทุธะทัง้หลาย ดัง่นี้

 ค�าว่า พุทฺธาน สาสน� ก็คือพุทธ-

ศาสนานั่นเอง ต่อมาก็ได้ใช้ค�านี้เป็น 

ชื่อแห่งศาสนาของพระพุทธเจ้าว ่า  

“พุทธศาสนา” ตามพระประวัติเดิม 

พระพุทธเจ้าแสดงแต่ค�าสอน คือเป็น

ค�าสอนส�าหรบัอบรมจติใจ ยงัไม่ได้ทรง

แสดงค�าส่ังคอืพระวนิยั แต่ว่าต่อมาเมือ่

ภิกษุทั้งหลายมีมากขึ้น ผู้มาบวชก็มา

จากตระกลูต่าง ๆ กัน มอีธัยาศยัและ

มีความมุ่งหมายต่าง ๆ กัน และมี

จ�านวนมากขึ้น มีลาภสักการะต่าง ๆ 

เกดิมากขึน้ เป็นต้น จงึท�าให้ภกิษบุาง

รปูประพฤตไิม่เรยีบร้อยเสียหายจนถึง

มีค�าติฉินบังเกิดข้ึน พระพุทธเจ้าทรง

ทราบจึงทรงบัญญัติพระวินัย ห้าม 

ความประพฤตเิช่นนัน้เป็นคราว ๆ มา 

พระวนิยันีเ้ป็นค�าสัง่ ฉะนัน้ แต่เดิมมา

ในขั้นแรกมีแต่ค�าสอนยังไม่มีค�าสั่ง  

ค�าว่าศาสนาจงึแปลว่าค�าสอนอย่างเดยีว 

แต่เมือ่พระพทุธจ้าทรงบญัญัตพิระวนิยั

ขึ้น ค�าว่าศาสนาจึงแปลว่าค�าส่ังสอน 

ค�าส่ังนั้นหมายถึง พระวินัย ค�าสอน

นั้นหมายถึง พระธรรม อันหมายถึง

ค�าสอนเป็นเครื่องอบรมจิตใจดังกล่าว
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 ขอให้ท่านท้ังหลายท�าความเข้าใจ 

ว่า ค�าว่า ธรรม นั้นใช้ในความหมาย 

หลายอย่าง ใช้ในความหมายท่ีกว้าง

ครอบคลุมไปทั้งหมดก็ได้ ใช้ในความ

หมายที่แคบเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง

ก็ได้ ค�าว่าธรรมที่ใช้ในค�าว่าตรัสรู ้

พระธรรม หรอืว่าแสดงพระธรรมสัง่สอน

ทีใ่ช้ทัว่ ๆ ไปย่อมหมายความครอบคลุม

ทั้งหมด แต่ว่าเมื่อแยกออกเป็นค�าส่ัง

และค�าสอน ค�าสัง่นัน้เรยีกว่าพระวินยั 

ค�าสอนก็คงเรียกว่าธรรม หรือธรรมะ

ซึง่ในทีน่ีเ้มือ่มาคูก่นักับวินยัว่า ธรรมวินยั 

ค�าว่าธรรมกมี็ความหมายจ�ากดั จ�าเพาะ

ทีเ่ป็นค�าสอน อนัไม่ใช่เป็นค�าสัง่คอืวนิยั

เท่านั้น โดยแยกค�าสั่งออกไปอีกพวก

หนึง่เรียกว่า วนิยั จงึขอให้ท่านทัง้หลาย

ได้ท�าความเข้าใจถ้อยค�าที่ใช้ดั่งนี้

 พระพทุธศาสนานัน้จงึแยกออกเป็น

ธรรมทีเ่ป็นค�าสอนส่วนหนึง่ วนิยัท่ีเป็น

ค�าสั่งส่วนหนึ่ง ในสมัยพุทธกาลก็น่า

จะแยกออกเป็น ๒ ส่วนดั่งนี้ ฉะนั้น

ในสมยัทีใ่กล้จะเสด็จดบัขันธปรนิิพพาน 

ได้ทรงตัง้ให้ พระธรรมวนิยั เป็นศาสดา

แทนพระองค์ในเมื่อพระองค์เสด็จดับ

ขนัธปรนิิพพานล่วงไป ดงัท่ีตรสัไว้แปล

ความว่า ธรรมและวนิยัอนัใดทีเ่ราแสดง

แล้วบญัญตัแิล้วแก่ท่านท้ังหลาย ธรรม

และวินยัน้ันเป็นศาสดาของท่านทัง้หลาย

โดยกาลล่วงไปแห่งเรา ดั่งนี้

 ตามพระพุทธภาษิตนีก้แ็สดงว่า พระ-

พุทธศาสนานัน้แยกเป็นสอง คอื เป็น

ธรรมส่วนหนึง่ เป็นวนิยัส่วนหนึง่ หรอื

เรยีกว่าแยกออกเป็น ๒ ปิฎก ในต�านาน

สังคายนาครั้งที่ ๑ เมื่อพระพุทธเจ้า

เสด็จดับขันธปรินิพพานล่วงไปได้ ๓ 

เดือน และในต�านานสังคายนาครั้งท่ี 

๒ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปริ-

นิพพานล่วงไปได้ประมาณ ๑๐๐ ปี  

ก็ปรากฏว่าพระพุทธศาสนายังคงแยก 

ออกเป็น ๒ ปิฎก คือพระธรรมวินัย 

หรอืว่าวนิยัและธรรม แต่ต่อมาในสมยั

สังคายนาครั้งที่ ๓ ตามที่แสดงไว้ใน

ต�านานจึงได้แยกออกเป็น ๓ ปิฎก  

ดั่งที่ไทยเราเรียกว่า ไตรปิฎก คือมา

จากค�าบาลีว่า ติปิฏก คือวินัยปิฎก  

สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก

 ค�าว่า ปิฎก น้ันแปลว่าตะกร้า ท่ี

เป็นวัตถุก็หมายถึงตะกร้าส�าหรับใส่ 

ผลไม้หรือสิ่งของทั้งหลายนี้แหละ มา

ใช้เป็นช่ือของการจ�าแนกหมวดหมูแ่ห่ง

พระศาสนาคือค�าสั่งสอน คือว่าแยก

ออกเป็น ๓ ตะกร้า คือว่าแยกออก

เป็น ๓ หมวดใหญ่ ๆ นัน่เอง วนิยันัน้

กค็งรวมเข้าเป็นหมวดหนึง่ หรือว่ารวม

ใส่ไว้ในตะกร้าใบหนึง่เรียกว่า วินยัปิฎก 

ธรรมคือค�าสอนนั้นแยกออกเป็น ๒ 

หมวดหรือว่าแยกใส่ไว้ใน ๒ ตะกร้า

คือว่าบรรดาค�าสอนที่ได้ทรงสอนแก่
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บุคคลนั้น ๆ ในโอกาสนั้น ๆ เป็นค�า

สอนที่มีบุคคลเป็นต้นเป็นผู้รับเทศนา 

รวมใส่เข้าในตะกร้าหน่ึง หรอืรวมใส่เข้า 

ไปในหมวดหนึง่เรยีกว่า สตุตนัตปิฎก 

หมวดพระสตูร ส่วนค�าสอนทีแ่สดงแต่

ข้อธรรมไม่กล่าวว่าแสดงแก่ใคร ทีไ่หน 

โดยยกหัวข้อขึ้นเป็น ๔ หัวข้อคือ จิต 

เจตสิก รูป และนิพพาน แล้วก็แสดง

อธิบายแสดงไปตามหัวข้อทั้ง ๔ นี้  

กร็วมใส่ไปในตะกร้าใบหนึง่ คือไว้หมวด

หนึ่งเรียกว่า อภิธรรมปิฎก

 ในข้ันอรรถกถา ท่านพระอาจารย์ผู้

แต่งอธบิายพระคัมภีร์จงึได้กล่าวอธบิาย

ว่าพระพุทธเจ้าได้เสดจ็ขึน้ไปแสดงโปรด

พระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

ค�าแสดงในชั้นอรรถกถาซึ่งแต่งเมื่อ

พระพุทธศาสนาล่วงไปหลายร้อยปีหรอื

ว่าตั้งพันปี ส่วนในเนื้อหาของพระ-

อภิธรรมปิฎกเองนั้นไม่มีบอกว่าแสดง

แก่ใครท่ีไหน และค�าว่าอภิธรรมนั้น

แปลว่าธรรมท่ีย่ิง อันหมายถึงว่าเป็น

ธรรมทีย่ิง่ใหญ่กว่าธรรมอ่ืน ๆ หมายความ

ว่าเฉพาะธรรมคือแสดงจ�าเพาะธรรม

เท่าน้ัน ไม่กล่าวถงึเรือ่งประกอบท้ังหลาย

ดั่งนี้ก็ได้ หมายความว่าเป็นอธิบาย

ธรรม เท่ากบัว่าเป็นอรรถกถา คือเป็น

ถ้อยค�าที่อธิบายเน้ือความอย่างหนึ่ง 

ดัง่นีก้ไ็ด้ บรรดาผูท่ี้นบัถือพระอภธิรรม- 

ปิฎกเป็นอันมาก มักจะพอใจในค�า

อธบิายว่าอภธิรรมคอืธรรมท่ียิง่ใหญ่ยิง่

กว่าธรรมทัง้หลาย แต่ว่าผูท้ีใ่คร่ครวญ

เป็นส่วนมากที่วางใจเป็นกลาง มักจะ

พอใจในค�าอธบิายว่าอภธิรรมหมายถงึ

เฉพาะธรรม หรือว่าหมายถึงอธิบาย

ธรรม หรอืเท่ากบัว่าเป็นอรรถกถา เป็น

ถ้อยค�าที่อธิบายเนื้อความของธรรม

อย่างหนึ่งดั่งนี้

 ค�าว่า วินัย นั้น แปลว่า แนะน�า 

แปลว่า ก�าจัด ที่แปลว่าแนะน�าก็คือ 

แนะน�าความประพฤติทางกายทางวาจา

ให้เรยีบร้อยดงีาม ทีแ่ปลว่าก�าจดักค็อื 

ก�าจัดโทษ อันเกิดจากความประพฤติ

ชั่วประพฤติผิดทางกายทางวาจา

 ค�าว่า สุตตันตะ มีค�าแปลหลาย

อย่าง เช่นแปลว่า เป็นเหมือนอย่าง 

เส้นด้ายที่ร้อยดอกไม้ กล่าวคือเป็น

เครือ่งรวบรวมประมวลเข้ามาซึง่ข้อธรรม

ทั้งหลาย จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ดีงาม และยังมีค�าแปลอย่างอื่นอีก

 ค�าว่า อภิธรรม นั้นก็ดังที่ได้กล่าว

แล้ว แปลว่า ธรรมที่ยิ่งใหญ่ แปลว่า 

เฉพาะธรรม แปลว่า อธิบายธรรม  

 พระพุทธศาสนาจึงได้แยกออกเป็น 

๓ หมวด ๓ ตะกร้า คือวินัยปิฎก  

สุตตันตปิฎก อภธิรรมปิฎก ดัง่นี ้ท่าน

แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม 

สัง่สอนด้วยภาษาของชาวมคธ ซึง่เป็น

ภาษาพืน้เมอืงทีค่นพดูกันเข้าใจกนัง่าย 
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ในท้องถ่ินนัน้ในเวลานัน้ เพราะฉะนัน้

จึงได้ใช้ภาษามคธเป็นภาษาของพระ-

พุทธศาสนา หลักฐานที่รับนับถือกัน

มาจนถงึบัดน้ีนัน้เป็นหลกัฐานทีไ่ด้จาก

ลงักาทวีปหรอืประเทศศรลีงักา ดังท่ีมี

เล่าในประวัติพระพุทธศาสนาว่า

 ในสมยัสงัคายนาครัง้ท่ี ๓ พระเจ้า

อโศกมหาราช แห่ง ชมพูทวีป คือ

อินเดีย ได้ทรงส่งพระมหินทเถระซึ่ง

เป็นพระราชโอรสพร้อมทัง้คณะสงฆ์ไป

เผยแผ่พระพุทธศาสนาในลังกาทวีป 

พระเจ้าแผ่นดนิลงักาพร้อมทัง้ประชาชน

กไ็ด้รบันบัถอืพระพุทธศาสนามาตัง้แต่

ในครัง้นัน้ พระพทุธศาสนาจงึได้ตัง้มัน่

ลงใน ลงักาทวีป และได้กระท�าสงัคายนา

คร้ังแรกในลงักาทวปี เป็นการแสดงว่า

พระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นในลังกาทวีป

ลงแล้วนับต่อจากที่ท�าลงในชมพูทวีป

เป็นครัง้ที ่๔ และต่อมาในพทุธศตวรรษ

ที่ ๕ พระสงฆ์ในลังกาทวีปได้ปรารภ

กนัข้ึนว่าความทรงจ�าของบคุคลได้เสือ่ม

ลง การทีจ่ะทรงจ�า ปาพจน์ คอืถ้อยค�า

ที่เป็นประธานคือพระธรรมวินัยหรือ

พระไตรปิฎก พทุธวจนะ เป็นการยาก 

จึงได้ประชุมกันท�าสังคายนานับเป็น

ครั้งที่ ๕ จารึกพระไตรปิฎกเป็นตัว

อกัษร พระไตรปิฎกจงึได้เป็นตวัอักษร

ขึน้ตัง้แต่ในพุทธศตวรรษท่ี ๕ ในลังกา

ทวปี และได้จารกึด้วย ภาษามคธ ซึง่

นบัถอืว่าเป็นภาษาทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรง

ใช้ส่ังสอน และพระไตรปิฎกทีจ่ารกึเป็น

ตวัอกัษรนัน้ ได้เรยีกอกีค�าหนึง่ว่า บาลี

 ค�าว่า บาล ีนัน้แปลว่า เป็นต้นแบบ 

หรือเป็นแบบอย่าง ค�านี้ใช้เรียกเป็น 

ชื่อของคันนาของชาวนา ชาวนาเม่ือ 

ท�านากต้็องท�าคนันา การท�าคนันานัน้

เป็นแนวบอกเขตของนาด้วย เป็นเครือ่ง

กัน้น�า้หรอืขงัน�า้ส�าหรบัใช้ในนาด้วย จงึ

น�าเอาค�านีม้าใช้เรยีกพระไตรปิฎกหรอื

พระธรรมวินยัท่ีจารึกขึน้ไว้เป็นต้นแบบ

นั้นว่า “บาลี” คือเป็นแนวเป็นเขต

ส�าหรบัทีจ่ะแสดงว่านีเ้ป็นพทุธวจนะ นี้

เป็นพระธรรมวินัย เป็นพระไตรปิฎก 

เป็นปาพจน์ (พทุธวจนะ) คอืค�าทีเ่ป็น

ประธานของพระพุทธเจ้า แสดงแนว

แสดงเขต และในขณะเดียวกันก็เป็น

เครื่องก้ัน เป็นเครื่องป้องกันเพื่อมิให้ 

สัทธรรมปฏิรูป คือค�าสั่งสอนที่เป็น 

ของปลอมแปลงปลอมเข้ามา คอืว่าถ้า

นอกจากนี้แล้วไม่ใช่ ถ้าเป็นในนี้แล้ว 

จงึจะใช่ เพราะฉะนัน้ จงึได้เรยีกว่าเป็น 

ภาษาบาลี อีกอย่างหนึ่ง 

 แต่ก็พึงทราบว่าค�าว่าภาษาบาลีนั้น

ไม่ใช่เป็นชือ่ของภาษาโดยตรง ชือ่ของ

ภาษาโดยตรงนั้นคือภาษามคธ หรือ

เรยีกว่า มาคธ ีภาษามาคธ ีภาษาของ

ชาวมคธ

พุทธศาสนา
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 เพราะฉะน้ัน ภาษามคธจงึเป็นภาษา

ที่จารึกพระพุทธวจนะ ได้ใช้ศึกษาสืบ

ต่อมาจนถึงบัดน้ี และก็ได้มีบัญญัต ิ

ที่นับถือกันว่าเป็นพระพุทธบัญญัติว่า 

ในสงัฆกรรมท้ังปวงน้ันให้ใช้ภาษามคธ 

ดังที่เราทั้งหลายก็ใช้ในพิธีอุปสมบท 

ตลอดจนถึงในการท่องบ่นสวดมนต ์

ทั้งหลายก็ใช้ภาษามคธเป็นหลักอยู ่  

และภาษาไทยเราก็ได้รับเอาภาษามคธ

มาใช้เป็นอันมาก เช่นค�าว่าพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ ก็เป็นภาษามคธ

ทั้งนั้น เอามาใช้เป็นค�าไทย เพราะว่า

จะเอาค�าไทยแท้ ๆ มาใช้นั้นก็หายาก

มากหรือว่าหาไม่ได้ ที่จะให้มีความ

หมายครอบคลมุความหมายเดมิทัง้หมด

ได้ เช่นค�าว่า พระพุทธ จะใช้ค�าไทย

ว่าอะไรครอบคลุมไปท้ังหมดก็ยาก  

ค�าว่าพระธรรม พระสงฆ์กเ็ช่นเดยีวกนั 

เพราะฉะนั้น จึงต้องน�าภาษามคธมา

ใช้กัน

 ตามท่ีกล่าวมานี้ ศาสนาก็คือค�า 

สั่งสอนได้แก่ พระธรรมวินัย ซ่ึงเดิม

แยกออกเป็น ๒ คือธรรมส่วนหนึ่ง 

วนิยัส่วนหนึง่ และต่อมาก็แยกออกเป็น 

๓ เรยีกว่า พระไตรปิฎก และใช้ภาษา

มคธหรอืท่ีเรยีกต่อมาว่าภาษาบาลีเป็น

หลกั ได้มาจากลงักาทวปีตัง้แต่สงัคายนา

คร้ังที ่๕ พระพุทธศาสนาสายเถรวาท

ได้ใช้คมัภร์ีพระไตรปิฎกทีจ่ารกึในลงักา

ดงักล่าวนีเ้หมือนกันหมดในทุกประเทศ

มาจนบัดนี้ ค�าว่าศาสนานั้น จึงหมาย

ถงึดงักล่าวมานีส่้วนหนึง่ อนัจะพงึเรยีก

ว่า ปรยิตัศิาสนา ศาสนาคอืพระปรยิตัิ 

อันหมายถึงพระธรรมวินัยหรือพระ- 

ไตรปิฎกที่พึงเล่าเรียนศึกษากัน

 เมื่อกล่าวให้สมบูรณ์แล้ว ยังมีอีก  

๒ คือ ปฏิบัติศาสนา ศาสนาได้แก่

การปฏบัิต ิคือการปฏบิตัพิระธรรมวนิยั 

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ และ ปฏเิวธ-

ศาสนา ศาสนาคือการรูแ้จ้งแทงตลอด 

อนัหมายถงึผลการปฏบัิตติามพระธรรม-

วินัยตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความรู้แจ้ง 

แทงตลอดในมรรคผลนิพพาน จึงรวม

ศาสนาเบ็ดเสร็จเป็น ๓

 ๑. ปริยัติศาสนา

 ๒. ปฏิบัติศาสนา

 ๓. ปฏิเวธศาสนา

 นีค้อืพระพทุธศาสนา หากจะเทยีบ

ด้วยต้นไม้ พระพทุธศาสนานัน้กเ็ปรยีบ

เหมือนอย่างต้นไม้ท้ังต้น ปริยัติศาสนา

นั้นเปรียบเหมือนราก ปฏิบัติศาสนา

นัน้เปรยีบเหมอืนต้น พร้อมทัง้แก่นกิง่

ใบทั้งหมด ปฏิเวธศาสนานั้นเปรียบ

เหมือนผลของต้นไม้ รวมท้ังหมดก็

เป็นต้นไม้ท้ังต้น คือ ปริยัติศาสนา 

ปฏบิตัศิาสนา และปฏเิวธศาสนา นีค้อื

พระพทุธศาสนา (ธ. ๘-๒๔) ด ูพระธรรม 

ด้วย

พุทธศาสนา
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ผูกเรียกกันขึ้น แปลว่า ผู้นับถือด้วย

วิธีใดก็ตาม คือเป็นพุทธบริษัทจ�าพวก

ไหน หรอืเป็น	พทุธมามกะ	พทุธมามกิา 

ก็ตาม ก็รวมเรียกว่าพุทธศาสนิกหรือ 

พุทธศาสนิกชน ทั้งหมด

 ทางพระพุทธศาสนา ค�าว่า พุทธ- 

ศาสนกิ เป็นค�าท่ีผกูเรยีกกันขึน้ แปล

ว่า ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนา ใครกต็าม

ทีน่บัถอืพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้า

ทรงประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนเชื่อถือ

ตามเหตุผลด้วยปัญญาของตน ทรง

แนะน�าให้พากันมาดูให้เห็นประจักษ์

ด้วยตนเอง ดังบทพระธรรมคุณว่า 

เอหิปสฺสิโก ควรเรียกให้มาดู เมื่อจะ

ทรงแสดงปฐมเทศนาในวันอาสาฬห-

บูชาบุรณมี ก็มิได้ทรงขอให้ฤษีทั้ง ๕ 

เชือ่ก่อน เพยีงแต่ตรสัให้ตัง้ใจฟัง เมือ่

ทรงแสดงปฐมเทศนาจบลงแล้ว พระ-

โกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมคือ

เห็นจริงขึ้น พระพุทธเจ้าตรัสอุทานว่า 

โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ (จึงเกิดม ี

ค�าเรียกท่านว่าพระอัญญาโกณฑญัญะ

สบืมา) มไิด้ตรสัว่าโกณฑญัญะได้เชือ่

พระองค์แล้วเลย พระโกณฑัญญะน้ีเอง

ได้เป็นปฐมอรยิพุทธศาสนกิในโลกต้ังแต่

เมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรมคือปัญญา 

พระพทุธเจ้าได้ทรงอบรมฤษอีีก ๔ รปู

ให้ได้ดวงตาเหน็ธรรม ในต่อมาได้ทรง

อบรมฤษีทั้ง ๕ ให้ได้ปัญญาเป็นเหตุ

ให้พ้นทกุข์ทัง้หมดเหมือนพระองค์ ได้

เสด็จจาริกประกาศพระพุทธศาสนา

แสดงหนทางที่ชอบแก่โลกโดยล�าดับ 

จึงมี พุทธศาสนิก	 คือพระสงฆ์สาวก 

หรอื พทุธบรษิทั	พทุธมามกะ	พทุธ-

มามิกา ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ (ท.ห. ๖๖, 

๗๑-๗๒) ดู พุทธศาสนา ด้วย

พุทธศาสนิกชน ดู พุทธศาสนิก

พุทธอาณา ดู ปาพจน์ ๒

พุทธะ ค�าว่า พระพุทธะ แปลว่า พระผู้รู้  

ในภาษาไทยเราเตมิค�าว่า เจ้า เรยีกว่า 

พระพทุธเจ้า คอืเอาความรูข้องท่านมา

เป็นชื่อ ตามพุทธประวัติที่ทราบจาก

หนงัสือทางพระพทุธศาสนาดัง่กล่าวนัน้ 

พระพทุธเจ้าก็เป็นบคุคลคอืเป็นมนษุย์

เราน่ีเอง ซึ่งมีประวัติด่ังที่แสดงไว้ใน

พระพุทธประวัติแล้ว แต่ว่าท่านได้

ค้นคว้าหาความรู้จนประสบความรู้ที่

เป็นโลกุตตระ คือความรู้ท่ีเป็นส่วน

เหนือโลก หมายความง่าย ๆ ว่า 

 ความรู้ท่ีเป็นส่วนโลกิยะหรือเป็น 

ส่วนโลกนั้น เม่ือประมวลเข้าแล้วก็ 

เป็นความรู้ในด้านสร้างบ้าง ในด้าน

ธ�ารงรักษาบ้าง ในด้านท�าลายล้างบ้าง 

ผูรู้เ้องและความรูน้ัน้เองกเ็ป็นไปในทาง

คดโีลก ซึง่ต้องเป็นไปตามคตธิรรมดา

ของโลก ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย 

เพราะต้องเกีย่วข้องอยู่กบัโลก นอกจาก

พุทธะ

พุทธศาสนิก ค�าว่า พุทธศาสนิก เป็นค�าที่
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พุทธะ ๓ ดู โอวาทปาติโมกข์

พุทธัตถจริยา ดู พระพุทธเจ้า

พุทธันดร ดู พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

พุทธาธิษฐาน ดู อธิษฐานบารมี 

พทุธานพุทุธะ ด ูพระพทุธเจ้า ๒๘ พระองค์

พุทธิจริต ดู วิสุทธิ ๗

เพศ ดู การพิจารณานามรูป

โพชฌงค์ ๗ โพชฌงค์นัน้เรียกกนัสัน้ ๆ ว่า 

นี้ ยังต้องเป็นทาสของตัณหาคือความ

ดิ้นรนทะยานอยากของใจ ถึงจะเป็น

เจ้าโลก แต่ไม่เป็นเจ้าตณัหา ต้องเป็น

ทาสของตณัหาในใจของตวัเอง เพราะ

ฉะน้ัน ความรู้ท่ียังต้องแก่ ต้องเจ็บ 

ต้องตาย และยังต้องเป็นทาสของตณัหา

ด่ังกล่าวนี ้จงึเรยีกว่ายังเป็นโลกยิะ ยัง

ไม่เป็นโลกุตตระคืออยู่เหนือโลก 

 แต่ความรู้ที่จะเป็นโลกุตตระคืออยู่

เหนือโลกได้นั้น จะต้องเป็นความรู้ที่

ท�าให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ 

ดั่งกล่าวได้ พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ 

คนแรกท่ีได้ปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นผู้

ตรสัรูพ้ระธรรม ซึง่ท�าให้เป็นโลกตุตระ

คืออยู่เหนือโลก คือท�าให้ท่านผู้รู้นั้น

เป็นผูพ้้นจากกเิลสและกองทกุข์ดัง่กล่าว

น้ัน ท่านผูป้ระกอบด้วยความรูด้ัง่กล่าว

มาน้ี และประกาศความรู้นั้นสั่งสอน 

ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้า	 ซึ่งเป็นต้น

เดิมของพระพุทธศาสนา (พ.พ. ๗) ดู 

พระพุทธเจ้า	๒๘	พระองค์ ด้วย 

โพชฌงค์กไ็ด้ สัมโพชฌงค์กไ็ด้ มาจาก

ค�าว่า สัมโพชฌ และอังค หรือองค์ 

แปลรวมกันว่า องค์แห่งความตรัสรู้

พร้อม เพราะค�าว่าโพชฌนัน้กมี็มูลธาตุ

เป็นอันเดยีวกับค�าว่า พุทธ หรอื โพธิ 

 ค�าว่า โพธิ และค�าว่า โพชฌ เป็น

ค�านามด้วยกนัแปลว่า ความรูห้รือความ

ตรสัรู้ ถ้าเป็นบคุคลกเ็ป็นพทุธะ ทีแ่ปล

ว่า ผูรู้ห้รอืผูต้รสัรู ้ค�าแปลนีว่้ารูก้ต็าม  

ว่าตรัสรู้ก็ตาม ก็เพื่อให้เข้าใจ ถ้าแปล

ว่ารูเ้ฉย ๆ กด็วู่าจะเป็นความรูธ้รรมดา

ก็ได้ แต่ว่ารู้ที่เป็นโพธิหรือเป็นโพชฌ 

ไม่ใช่เป็นธรรมดาหรือรู ้อย่างสามัญ 

ฉะนั้น จึงใช้ค�าแปลอีกอย่างหนึ่งว่า 

ตรสัรู้ เมือ่ใช้ค�าว่าตรสัรู ้กท็�าให้เข้าใจ

ว่าเป็นรู้ที่พิเศษที่เป็นอย่างยิ่ง 

 ก็เคยมีปัญหาว่า รู้ท่ีเป็นสามัญนั้น

เป็นอย่างไร รู้ที่เป็นพิเศษที่เป็นอย่าง

ยิ่งนั้นรู้อย่างไรทางที่จะตอบปัญหานี้ก็

มหีลายทาง แต่ทางหนึง่ทีค่ดิว่าส้ันทีสุ่ด

ก็คือ รู้สามัญธรรมดาน้ันเป็น รู้ติด	 

แต่รู้ที่เป็นโพธิเป็นโพชฌนั้นเป็น รู้พ้น 

 รู้ติดนั้นก็คือ รู้สิ่งใดก็ติดสิ่งนั้น ถ้า

ไม่รู้เสียอีกก็จะไม่ติด ดังเช่นรู้รูปก็ติด

รูป รู้เสียงก็ติดเสียง รู้กลิ่น รู้รส รู้

โผฏฐพัพะ ส่ิงทีก่ายถูกต้อง รูเ้รือ่งราว

ท้ังหลาย กต็ดิกล่ิน ติดรส ตดิโผฏฐพัพะ 

และตดิเร่ืองราวทัง้หลาย และเม่ือรูต้ดิ

ขึน้มาแล้วกม็กีเิลสเป็นต้นว่า โลภ โกรธ 
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หลง บังเกิดขึ้นตามความติดน้ัน ยก

ตวัอย่างเช่น สมมติว่าบคุคลท่ีมีมรดก

ทีบิ่ดามารดาหรอืใครยกให้กต็าม เมือ่

ยงัไม่รูว่้าได้มรดกกย็งัไม่ตดิ แต่ครัน้รูว่้า

ได้มรดกกต็ดิในมรดกนัน้ และกจ็ะต้อง

มกีารขวนขวายหวงแหนเป็นต้นในมรดก

น้ัน เดินไปในทีใ่ดในเวลาค�า่คืน สมมติ

ว่าเดินไปในป่าช้า ไม่รู้ว่านี่เป็นป่าช้าก็

ไม่ตดิกไ็ม่กลวั แต่ครัน้รูว่้าน่ีเป็นป่าช้า 

ก็ติดก็กลัว ดังท่ีเรียกว่ากลัวขึ้นมา  

แต่อันที่จริงนั้นความกลัวเนื่องมาจาก

ความตดิ ตดิว่านีเ่ป็นป่าช้าว่ามผี ีและ

เมื่อติดขึ้นมาดั่งน้ีก็กลัว ถ้าไม่รู้ก็ไม ่

กลัว ฉะนั้น รู้ที่เป็นสามัญทั้งหลาย 

จึงเป็นความรู้ติด รู้ติดดังนี้ไม่ใช่เป็น

โพธิ ไม่ใช่เป็นโพชฌ 

 แต่ว่าความรู้ท่ีเป็นรู้พ้น คือรู้สิ่งใด 

ก็พรากจิตออกจากสิ่งนั้นได้ ไม่ติดสิ่ง

นัน้ รูร้ปูกไ็ม่ตดิรูป รูเ้สยีงกไ็ม่ตดิเสียง

ดงันีเ้ป็นต้น จงึเป็นโพธหิรอืเป็นโพชฌ

 ฉะน้ัน รู้ท่ีเป็นโพธิหรือโพชฌ จะ

ต้องมี ๒ อย่างประกอบกันอยู่ คือ 

วชิชาหนึง่ วมุิตตหินึง่ วชิชาคือรู ้วมุิตติ

ก็คือพ้น รวมกันเป็นรู้พ้นรู้ที่ประกอบ

ด้วยวิชชาและวิมุตติดั่งนี้เป็นโพธิหรือ

เป็นโพชฌ 

 ทางพระพทุธศาสนาแสดงสตปัิฏฐาน

โพชฌงค์เป็นต้น อันรวมเข้าในหมวด

โพธปัิกขิยธรรม ธรรมท่ีเป็นไปในฝ่าย

โพธิ ย่อมต้องการปฏิบัติให้บรรลุถึง

ความรูพ้้นดงักล่าวซึง่เป็นความรูท้ีเ่ป็น

โพธิหรือเป็นโพชฌ 

 องค์แห่งความรู้ดังกล่าวก็คือ ข้อ

ปฏบัิตหิลายข้อทีน่�าไปสู่ความรูดั้งกล่าว

นัน้โดยทีส่มัพนัธ์กนัไปเหมอืนอย่างเป็น

ลกูโซ่ เรยีกว่า โพชฌงัค หรอืโพชฌงค์	

แปลว่าองค์แห่งโพธิหรือโพชฌ และก็

เรียกว่า สัมโพชฌงัค หรอืสัมโพชฌงค์

ได้ด้วย เติมสัมเข้ามาข้างหน้าอีกค�า

หนึง่เสรมิความว่า พร้อมกไ็ด้ ด้วยกนั

ก็ได้ เองก็ได้ ที่แปลว่าพร้อมนั้นก็คือ

สมบรูณ์ท่ีแปลว่าด้วยกนันัน้กค็อืทกุ ๆ 

องค์ ทกุ ๆ ข้อย่อมเนือ่งกนัไปด้วยกนั

ไม่ใช่เฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง เองนั้นก็คือ

ว่าจะต้องเป็นสันทฏิฐโิก คือว่ารูเ้องเห็น

เอง คนอืน่จะมาเห็นให้แทน รูใ้ห้ไม่ได้ 

เม่ือเสริมความเข้ามาดังนั้น หรือจะ

ไม่มกีไ็ด้ เรยีกส้ัน ๆ ว่าโพชฌงัค หรอื

โพชฌงค์ แต่ก็ย่อมจะมีความหมาย 

ดังกล่าวนั้น

 มพีระพทุธาธบิายสัน้ ๆ ว่า ท่ีเรียกว่า 

โพชฌังคหรือโพชฌงค์นั้น ก็คือธรรม

ท้ังหลายท่ีเป็นไปเพ่ือโพธิ คือความรู้ 

หมายถึงตรัสรู้หรือรู้พ้นดังกล่าว ซึ่ง

ตรสัอธบิายแสดงเอาไว้เป็น ๗ ประการ

 สตสิมัโพชฌงค์ ประการแรก กคื็อ

สติสัมโพชฌงค์ สัมโพชฌงค์ก็คือสติ 

สตินั้นก็คือสติปัฏฐาน สติปัฏฐานนั้น
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ก็ได้แก่สตทิีต้ั่งก�าหนดกาย เวทนา จิต 

ธรรม จึงมีปัญหาว่าถ้าเช่นนั้นจะต่าง

กนัอย่างไร พิจารณาดแูล้วกต็อบได้ว่า 

ทางทีต่่างกนัน้ันกคื็อว่า สตปัิฏฐานมุ่ง

สติที่ก�าหนดกาย เวทนา จิต ธรรม 

จนกาย เวทนา จิต ธรรมปรากฏแก่

สต ิสตสิมัโพชฌงค์นัน้มุ่งสติท่ีก�าหนด

ในสตปัิฏฐานคือกาย เวทนา จติ ธรรม

ทีป่รากฏ แต่ว่าส่งไปให้แก่ปัญญาพจิารณา

เพื่อความรู้พ้นยิ่งข้ึนไป นี้เป็นทางที ่

ต่างกัน 

 แต่ว่าอกีอย่างหนึง่ในมหาสตปัิฏฐาน

สตูร โพชฌงค์ทัง้ ๗ กร็วมอยูใ่นหมวด

ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อเป็น 

ดั่งนี้ จึงได้มีค�าอธิบายอีกอย่างหนึ่งว่า 

สติปัฏฐานนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่คลุมไป

ได้ทัง้หมด ตัง้แต่เบือ้งต้นจนถงึโพชฌงค์

ทั้ง ๗ มรรคมีองค์ ๘ ก็รวมอยู่ใน 

สตปัิฏฐานทัง้หมด และข้ันของสติปัฏฐาน

นีเ้มือ่เพยีงขัน้สตกิ�าหนดในกาย เวทนา 

จติ ธรรม แจ่มชดัเท่านัน้ กเ็ป็นสตปัิฏ-

ฐานที่ต�่ากว่าโพชฌงค์ แต่เม่ือสตินั้น

เสมอปัญญาพจิารณาเพือ่ทราบความรู้

พ้นอันยิ่งขึ้นไป ก็เลื่อนขึ้นเป็นสติปัฏ-

ฐานข้ันโพชฌงค์ ย่ิงข้ึนไปกว่าน้ันกเ็ลือ่น

ขึ้นเป็นสติปัฏฐานขั้นมรรคมีองค์ ๘

 แต่ข้อนีก้พ็งึเข้าใจว่า เป็นเพียงสมมต-ิ

ธรรม	 บัญญัติธรรม	 ผู้ปฏิบัติน้ันไม่

ต้องค�านงึถงึสมมตธิรรม บัญญติัธรรม

ใด ๆ ท้ังส้ิน แต่ว่าจับปฏิบัติต้ังสติ

ก�าหนดกายเวทนาจิตธรรมให้เป็น เอโก 

ธมฺโม หรือ เอกายโน มคฺโค ธรรมที่

เป็นเอกหรอือนัหนึง่อนัเดียว หรอืทาง

ที่เป็นเอกหรืออันหนึ่งอันเดียว จะจับ

ก�าหนดลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็

ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ไปตามที่ทรงสั่ง

สอนตัง้ไว้เป็นหลกั แล้วก�าหนดเวทนา

ในลมหายใจเข้าออก ก�าหนดจติในลม

หายใจเข้าออก ก�าหนดธรรมในลม

หายใจเข้าออก คอืให้ลมหายใจเข้าออก

เป็นธรรมในจติ เป็นตวัจติเอง เป็นตัว

เวทนาเอง และเป็นตัวลมหายใจเข้า

ออกเองรวมกันอยู่ ดังจะพึงเห็นได้ว่า

เมือ่ทกุคนก�าหนดลมหายใจเข้าออกใน

บดันีล้องด ูหายใจเข้ากใ็ห้รู ้หายใจออก

ก็ให้รู้ ก็จะเห็นว่าลมหายใจเข้าที่เป็น

กายก็อยู่ที่นี่ เวทนา สุข ทุกข์ก็อยู่ที่นี่ 

จิตก็อยู่ที่นี่ ธรรมในจิตก็อยู่ที่นี่ ลม

หายใจเข้าออกก็เป็นธรรมในจิต รวม

อยู่ที่น่ีทั้งหมดไม่ได้แยกกันไปที่ไหน 

ก�าหนดจับเข้ามารวมเข้ามาให้เป็นอัน

หนึง่อนัเดยีวกนั ธรรมกไ็ม่แตกออกไป 

จิตก็ไม่แตกออกไป เวทนาก็ไม่แตก

ออกไป ลมหายใจกไ็ม่หายไปไหนปรากฏ

อยู ่ลมหายใจปรากฏ เวทนากป็รากฏ 

จติใจกป็รากฏ ธรรมกป็รากฏ รวมกนั

อยู่เป็นอันเดียว ดั่งนี้ก็เป็นสติปัฏฐาน
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 ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ คราวนี้ก็

ก�าหนดส่งเข้าสู่ปัญญาท่ีวจิยั คือไม่หยุด

ก�าหนดอยู่เฉย ๆ เท่านั้น ส่งขึ้นสู่

ปัญญาวิจัย สติตอนน้ีคือตอนท่ีส่งขึ้น

สู ่ป ัญญาวิจัยก็เป็นสติสัมโพชฌงค ์

ข้ึนมา ปัญญาที่วิจัยก็เป็นธรรมวิจย 

สัมโพชฌงค์ขึ้นมา 

 ปัญญาท่ีวิจัยน้ันก็คือให้คอยรู้อยู่ท่ี

ภายในนี้แหละ ในกาย เวทนา จิต 

ธรรม ว่าถ้าเม่ือกาย เวทนา จติ ธรรม

รวมกันอยู่ดังนี้ ตัวกาย เวทนา จิต 

ธรรมนี้เป็นอะไร ตัวกาย เวทนา จิต 

ธรรมน้ีก็เป็นกลาง ๆ ก่อน เรียกว่า

เป็น อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมท่ีเป็น 

อพัยากฤต คือเป็นกลาง ๆ ไม่ใช่กศุล 

ไม่ใช่เป็นอกุศล แต่ว่าเป็นที่ตั้งของสติ

ที่ก�าหนด สติตั้งอยู่ที่ไหน วจิยัดลูงไป  

ถ้าสตติัง้อยูท่ีก่าย เวทนา จติ ธรรมไม่

ไปไหน ก็เป็นกุสลา ธมฺมา ไป ธรรมที่

เป็นกศุลคอืตวัสตนิีเ้อง สตทิีต่ัง้ก�าหนด 

คราวนีถ้้าสตติกลงไป นวิรณ์เข้ามาเป็น

กามฉันท์ก็ตาม เป็นพยาบาทก็ตาม 

พร้อมทัง้อารมณ์ท่ีน�านวิรณ์เข้ามา คือ

ว่าจติพลดัตกจากกาย เวทนา จติ ธรรม 

วิง่ไปในอารมณ์ รปูบ้าง เสยีงบ้างเป็นต้น 

และกน็�าเอานวิรณ์เข้ามา เป็นกามฉนัท์

บ้าง เป็นพยาบาทบ้าง เป็นต้น ก็ให้

วจิยัลงไปว่าน่ีเป็นอกุศล อกุสลา ธมฺมา 

ธรรมที่เป็นอกุศล ปัญญาที่วิจัยเข้ามา

ดอูยูด่งันี ้ให้รูว่้ากาย เวทนา จติ ธรรม

เองนี่เป็นอัพยากฤตเป็นกลาง ๆ เมื่อ

จิตต้ังอยู่ สติต้ังอยู่ตัวต้ังอยู่นั้นก็เป็น

สมาธเิป็นสติ สต ิสมาธนิีก้เ็ป็น กุสลา 

ธมมฺา ธรรมทีเ่ป็นกุศล แต่ว่าถ้าสตพิลัด

ตกลงไป จิตพลัดตกลงไป คว้าเอา

อารมณ์อืน่เข้ามา น�านวิรณ์เข้ามา นัน่

กเ็ป็น อกสุลา ธมมฺา ธรรมทีเ่ป็นอกศุล 

ให้คอยรู้อยู่ดังนี้ 

 ปัญญาที่รู ้คือตัวรู ้ที่รู ้อยู ่ดังนี้เป็น 

โพชฌงค์ข้อท่ี ๒ หรือธรรมวิจยสัม-

โพชฌงค์ สัมโพชฌงค์คือธรรมวิจัย 

เลือกเฟ้นธรรม ไม่ใช่เลือกเฟ้นธรรม

ที่ไหน เลือกเฟ้นธรรมในใจนี้แหละ  

ถ้าไปเลือกเฟ้นธรรมท่ีอื่น ก็ไม่ใช่

โพชฌงค์ข้อนี้ ต้องเลือกเฟ้นธรรม 

ในใจ กาย เวทนา จิต ธรรมในใจ  

สติ สมาธิ ในใจ นิวรณ์ อารมณ์ในใจ 

แต่ว่าความรู้วิจัยดังนี้ ต้องการให้รู้ทัน

ทนัท ีไม่ใช่ให้รูช้้าไป ในเบือ้งต้นกจ็ะรู้

ช ้าไป เมื่อท�าบ่อย ๆ แล้วจะรู ้ไว  

รู้ทันที วิจัยได้ทันที วิจัยธรรมในใจนี้ 

ได้ทันที รู้จักตัวอพยากฤตที่เป็นที่ตั้ง 

รู้จักตัวกุศลที่เข้ามา รู้จักตัวอกุศลท่ี 

เข้ามา รูจั้กทนัทรู้ีทนัท ีดัง่นี ้จงึจะเป็น

ธรรมวิจัย เป็นธรรมวิจยสัมโพชฌงค์

 วริยิสมัโพชฌงค์ เมือ่ได้ธรรมวจิย-

สัมโพชฌงค์ขึ้นมาดังนี้ ก็ย่อมจะได้

โพชฌงค์ข้อต่อไปสืบต่อกันไป ก็คือ 

วริยิสมัโพชฌงค์ สมัโพชฌงค์คอืวริยิะ 

โพชฌงค์ ๗
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ความเพียรอันเป็นข้อที่ ๓ ได้อย่างไร 

ก็คือว่า เมือ่รูท้นัทว่ีานีเ่ป็นอกศุล อกศุล

น้ันก็จะละไป รูทั้นทีว่านีเ่ป็นกศุล กศุล

ก็จะต้ังอยู่ ก็เพราะว่าเม่ือรู้แล้วดั่งนี ้

ไฉนจึงจะรักษาอกุศลไว้ ไฉนจึงจะท้ิง

กศุลเสยี คล้ายกบัรูว่้าคนนีเ้ป็นคนโกง 

เมือ่รูว่้าเขาโกงอย่างนีแ้ล้วกต้็องทิง้คน

โกงอยูเ่อง ไม่มใีครจะคบคนโกงเอาไว้ 

เมื่อรู้ว่าคนนี้เป็นคนดีคนซื่อตรงเป็น

มติรแท้ กจ็ะคบเอามติรแท้เอาไว้ ท่ีไหน

จะทิ้งมิตรแท้ ฉะนั้น เมื่อรู้แท้ลงไปว่า

นี่เป็นอกุศล ปหานะการละอกุศลก็

บงัเกิดข้ึน ไม่มใีครท่ีจะรกัษาเอาไว้ เมือ่

รู้ว่านี่เป็นกุศล การรักษากุศลเอาไว้ก็

จะบงัเกดิขึน้เรยีกว่าภาวนา การอบรม

กศุลให้บงัเกดิ รกัษากศุลไว้กจ็ะบังเกดิ

ขึ้น ปหานะและภาวนานี่แหละ เรียก

ว่าวิริยะ คือความเพียร จิตใจมีก�าลัง

กล้าข้ึนเองในตวัเอง ละอกศุลไปได้ทนัที 

จะอบรมกศุลรกัษากศุลเอาไว้ทันที คือ

จะละนิวรณ์ ทิ้งอารมณ์อันนั้นไปทันที 

แต่ว่าจะรักษาสติรักษาจิตให้ตั้งอยู่ใน

กาย เวทนา จติ ธรรมอันเป็นทีต้ั่งของ

สติของจิตนั้นไว้อย่างมั่นคงขึ้น ดั่งนี้ก็

เป็นอนัได้วริยิสมัโพชฌงค์ สมัโพชฌงค์

คือวิริยะ ความเพียรข้อที่สาม

 ปีติสัมโพชฌงค์ เม่ือเป็นดั่งนี้ก็จะ

ได้ข้อที ่๔ ต่อไป คอื ปีตสิมัโพชฌงค์ 

สัมโพชฌงค์คือปีติ แปลกันว่าความ

อิม่ใจ แต่อนัทีจ่รงินัน้เป็นศพัท์ทีม่าจาก

ธาตุท่ีแปลว่าดื่ม คือจะมีการดูดดื่ม

ธรรมทีเ่ป็นกศุลดืม่เอาธรรมทีเ่ป็นกศุล

นีเ้ข้าไว้ในใจด้วยภาวนา คายเอาอกศุล

ออกด้วยปหานะ ด่ืมเอากุศลเข้าด้วย

ภาวนาทีเ่ป็นวิรยิะนัน้ เม่ือดืม่กศุลเข้า

มา กุศลนี้เป็นส่ิงที่บริสุทธิ์เป็นส่ิงที่ดี

เหมือนอย่างน�้าที่บริสุทธิ์ อาหารที่

บรสิทุธิ ์ธรรมทีเ่ป็นกศุลอนัเป็นอาหาร

ที่บริสุทธ์ินี้จึงบ�ารุงเลี้ยงจิตใจพร้อมทั้ง

กายให้อิม่เอบิส�าราญ ปรากฏเป็นความ

อิม่กายอ่ิมใจสบายเป็นสขุดงัน้ี เป็นผล

ท่ีเกดิข้ึนเองกเ็ป็นอนัได้ปีติสัมโพชฌงค์ 

องค์แห่งสัมโพชฌงค์ คือปีติ

 ปัสสัทธสัิมโพชฌงค์ เม่ือได้ปีติกจ็ะ

ได้โพชฌงค์ข้อต่อไป คือ ปัสสัทธิสัม-

โพชฌงค์ สัมโพชฌงค์คือปัสสัทธิความ

สงบ สงบกายสงบใจอย่างที่ไม่เคยได้

มาก่อน ใจสงบกายสงบ ปราศจาก

เครื่องเร่าร้อนเดือดร้อนทั้งหลาย เป็น

ความสงบท่ีปราศจากอามิส คือกิเลส

เป็นเครื่องล่อใจทั้งหลายอันนับว่าเป็น

โพชฌงค์ข้อที่ ๕

 สมาธิสัมโพชฌงค์ เมื่อได้ปัสสัทธิ-

สมัโพชฌงค์กย่็อมจะได้โพชฌงค์ข้อต่อ

ไป คอืสมาธสิมัโพชฌงค์ สมัโพชฌงค์

คอืสมาธ ิเพราะว่าเมือ่กายสงบใจสงบ

กย่็อมจะมีสุขท่ีปราศจากอามิส ท้ังกาย

ทั้งใจสบาย จิตจึงเป็นสมาธิตั้งมั่นใน

โพชฌงค์ ๗
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กาย เวทนา จิต ธรรมที่ก�าหนดนี้ยิ่ง

ข้ึน เพราะว่าสมาธินั้นเม่ือมีสุขเป็นท่ี

รองรบั คอืสขุท่ีปราศจากอามิสย่อมตัง้

มั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้นไม่ซัดส่าย เพราะว่า

ตั้งอยู่บนความสุขที่ปราศจากอามิส

 อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เมื่อได้สมาธิ

ดัง่น้ีกย่็อมจะได้โพชฌงค์ข้อต่อไป อนั

เป็นข้อครบเจด็คอือเุบกขาสมัโพชฌงค์

องค์แห่งความรูค้อือเุบกขา อเุบกขาใน

ที่น้ีท่านอธิบายว่า ได้แก่ความเข้าไป

เพ่งจิตที่เป็นสมาธิน้ันไว้ด้วยดี ความ

เข้าไปเพ่งจติทีเ่ป็นสมาธนิัน้ไว้ด้วยดีอนั

มีลักษณะเป็นการดู ดูจิตที่เป็นสมาธิ

ของตนเอง ดูอยู่เฉย ๆ คือไม่เข้าไป

จดัการปรุงแต่งวุน่วาย ดอูย่างชนิดวาง

คือไม่ยึดถือ อุเบกขาที่มีลักษณะเป็น

ความเข้าไปดชูนดิทีไ่ม่วุ่นวายชนดิท่ีไม่

ยดึถือดังท่ีมกัจะเรียกกนัว่าวางเฉย แต่

ไม่ใช่หมายความว่าทิ้ง ไม่ทิ้ง แต่ว่าเข้า 

ไปเพ่งดูเข้าไปก�าหนดดู ดูอย่างวางดู

อยู่เฉย ๆ ดูจิตที่เป็นสมาธิคือตั้งมั่น

นัน้ด้วยด ีดัง่น้ี ก็เป็นอุเบกขาสมัโพชฌงค์ 

สัมโพชฌงค์คืออุเบกขา อันเป็นข้อที่

ครบเจ็ด ซ่ึงท่านแสดงต่อไปว่า เม่ือถงึ

ขัน้น้ีกจ็ะได้วชิชา วมิตุติต่อไป หรอืว่า

จะเลือ่นขึน้เป็นมรรคมอีงค์ ๘ หรอืว่า

เลื่อนขึ้นเป็นอริยสัจจ์ต่อไป

 ฉะนั้น โพชฌงค์ทั้ง ๗ ประการจึง

เป็นธรรมหมวดส�าคญัท่ีแสดงคูก่บัสต-ิ

ปัฏฐานอยู่เสมอ ซึ่งมีอธิบายแยกกัน

เป็นคนละหมวดบ้าง รวมกนัอยูใ่นหมวด

สติปัฏฐานทั้งหมดบ้าง แต่นั้นก็เป็น

ธรรมบญัญตัดัิงทีก่ล่าวมาข้างต้น เป็น

สิ่งที่ควรรู้ตามพระบัญญัติหรือที่ทรง

แสดงเท่านั้น แต่ผู้ปฏิบัติไม่ควรค�านึง

ถึงธรรมบัญญัติ แต่ให้ปฏิบัติเข้ามา

ภายใน แล้วสตนิีเ้องจะได้น�าขึน้ไปเอง

โดยล�าดับ (ธ.อ. ๑๑๒-๑๑๖)

โพชฌังคปริตร พระปริตรที่เกี่ยวแก่เรื่อง

โพชฌงค์ทีม่แีสดงว่า พระสาวกอาพาธ 

พระพุทธเจ้าได้แสดงโพชฌงค์ ๗  

ท่านฟังเรือ่งโพชฌงค์แล้วกห็ายอาพาธ 

และพระพทุธเจ้าเองประชวรคราวหนึง่ 

โปรดให้พระจุนทะแสดงโพชฌงค์ ทรง

สดับโพชฌงค์แล้วกห็ายประชวร จงึได้

มีการประพันธ์โพชฌงค์ ๗ เป็นคาถา

แสดงเรื่องดังกล่าวมา และก็ใช้สวด 

เป็นพระปริตร พระสาวกท่ีอาพาธซึ่ง

พระพุทธเจ้าได้แสดงโพชฌงค์ ท่านฟัง

แล้วหายอาพาธนัน้กค็อื ท่านพระมหา-

โมคคัลลานะและท่านพระกัสสปะ 

 เมือ่ท่านพระโมคคลัลานะอาพาธใน

คราวหนึง่ พระพทุธเจ้ากแ็สดงโพชฌงค์

ให้ท่านฟัง อกีคราวหน่ึง ท่านพระกสัสปะ

อาพาธ พระพุทธเจ้าก็แสดงโพชฌงค์

ให้ท่านฟัง ท่านฟังแล้วก็หายอาพาธ  

ที่มีระบุไว้ก็มี ๒ ท่าน พระพุทธเจ้า 

เองประชวรก็โปรดให้พระจุนทะแสดง

โพชฌังคปริตร
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โพชฌงค์ถวาย พระจนุทะแสดงโพชฌงค์

ถวาย ทรงสดับแล้วก็หายประชวร มี

ต�านานเล่าไว้ดั่งนี้ และคาถาประพันธ์

ไว้ ส�าหรบัสวดทีแ่สดงเรือ่งดงักล่าวขึน้

ต้นว่า โพชฺฌงฺโค สติสงฺขาโต เป็นต้น 

ซึ่งมีค�าแปลว่า 

 โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติสัม- 

 โพชฌงค์ ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์  

 วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์  

 ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัม- 

 โพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์  

 เหล่านี้ อันพระมุนีเจ้าผู้เห็นธรรม 

 ท้ังส้ินตรัสไว้ ชอบแล้ว อันบุคคล 

 มาเจริญท�าให้มากแล้ว ย่อมเป็น 

 ไปเพือ่ความรูย้ิง่  เพือ่นพิพาน เพือ่ 

 ความตรัสรู้ ด้วยความกล่าวสัจจะ 

 นี้ ขอความสวัสดี  จงมีแก่ท่านทุก 

 เมื่อ ในสมัยหน่ึงพระโลกนาถเจ้า 

 ทอดพระเนตรเหน็พระโมคคลัลานะ 

 และพระกสัสปะเป็นไข้ถงึทกุขเวทนา  

 ทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ ประการ  

 ท่านทั้งสองก็เพลิดเพลินภาษิตนั้น  

 หายโรคในขณะนัน้ ด้วยความกล่าว 

 สัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน 

 ทกุเมือ่ ครัง้หนึง่แม้พระธรรมราชา 

 อันความประชวรเบียดเบียนแล้ว  

 รับส่ังให้พระจนุทเถระแสดงโพชฌงค์ 

 นั้นโดยเอื้อเฟื้อ ก็ทรงบันเทิงพระ- 

 ราชหฤทยัหายประชวรไปโดยฐานะ  

 ด้วยความกล่าวสัจจะนี้ ขอความ 

 สวสัด ีจงมแีก่ท่านทกุเมือ่ กอ็าพาธ 

 ทั้งหลายนั้นอันพระมหาฤษีหรือ 

 พระมเหษีคือผู้แสวงหาคุณอันยิ่ง 

 ใหญ่ท้ัง ๓ องค์ ละได้แล้วถงึความ 

 ไม่บังเกิดเป็นธรรมดาดุจกิเลสอัน 

 มรรคก�าจัดแล้ว ด้วยความกล่าว 

 สัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน 

 ทุกเมื่อ

 นี้เป็นคาถาท่ีประพันธ์ส�าหรับสวด

แสดงโพชฌงค์ ท้ัง ๗ อันจัดเป ็น 

พระปริตรหนึ่ง และรวมกันเข้า ๒  

พระปริตร คืออังคุลิมาลปริตรกับ

โพชฌังคปริตร นับเป็นต�านานที่ ๗

 ว่าถึงการใช้ธรรมส�าหรบัรกัษาอาพาธ

คอืรกัษาผูป่้วยให้หายอาพาธแสดงตาม 

ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า

ประชวรบางคร้ังทรงใช้ธรรมเยียวยา

รักษา บางครั้งก็โปรดให้นายแพทย์

รักษาคือนายแพทย์โกมารภัจ ซึ่งได้

ถวายการรักษาพระพุทธเจ้าและพระ

ภกิษผุูอ้าพาธ การให้นายแพทย์รกัษา

หรือให้หมอรักษาก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติ

กันทั่วไป 

 ส่วนการใช้ธรรมรักษานั้นท่ีมีแสดง

ไว้ บางแห่งแสดงว่าทรงระงับอาพาธ

ด้วยอธวิาสนขนัต ิอนัแปลว่าด้วยขนัติ 

ความอดทน คืออธิวาสนะ ความอด-

กลั้นยับยั้งไว้ได้ ก็ทรงใช้โพชฌงค ์

โพชฌังคปริตร
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ทัง้ ๗ สดบัโพชฌงค์ทัง้ ๗ จติบนัเทงิ

อาพาธกร็ะงบั อาพาธบางอย่างก็โปรด

ให้หมอรักษา 

 ในข้อนี้จึงแบ่งอาพาธได้ ๒ อย่าง 

อาพาธที่ควรให้หมอรักษาก็ให้หมอ

รักษา แต่อาพาธที่ไม่จ�าเป็นจะต้องให้

หมอรักษา ใช้ธรรมรกัษากท็รงใช้ธรรม

รกัษา กเ็พราะว่าอันอาพาธทางร่างกาย

นี้ แม้บังเกิดขึ้นทางร่างกายแต่ก็เกี่ยว

แก่จิตใจ ถ้าจิตใจมีความอดทนพอดัง

ที่เรียกว่า อธิวาสนขันติ คือทนไป 

อาพาธก็หายไปเอง นั่นอย่างหนึ่ง

 อีกอย่างหน่ึง จิตใจมีความบันเทิง

ในธรรม ปีติในธรรม สุขในธรรม ก็

เป็นเครื่องระงับอาพาธทางกายได้ 

ส�าหรบัอาพาธทีเ่ป็นวสิยัจะพงึระงบัไป

ได้ดั่งนี้ ก็ใช้ธรรมดังกล่าว 

 แม้บุคคลสามัญท่ัวไปในบัดนี้ บาง

คน ก็ปฏิบัติดั่งนี้ เจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ  

อะไรบางอย่างก็ไม่ยอมรับประทานยา 

ใช้ความอดทนเอา กห็ายไปเอง ในบาง

อย่างก็ใช้ความเพลิดเพลินในธรรม

อาพาธก็หายไปเองได้ แต่ว่าบางอย่าง

ก็ไม่ได้ ส�าหรับคนสามัญทั่วไปจะเป็น

เพราะว่าก�าลังจิตไม่พอก็ได้ ต้องให้

หมอรักษาต้องฉีดยาเป็นต้น 

 แต่พระพทุธเจ้าเองกใ็ช้ทัง้ ๒ อย่าง

ดงักล่าว จะเป็นเพราะประทานโอกาส

ให้หมอรกัษาและเพือ่ประทานเนตกิไ็ด้ 

 แล้วส�าหรบัเรือ่งโพชฌงค์นี ้คนไทย

เราก็นับถือ เวลาเจ็บป่วยเป็นไข้โดย

เฉพาะมักจะต้องเป็นไข้หนกัใกล้จะตาย 

แต่ก่อนนีก้น็มินต์พระไปสวดโพชฌงค์

ให้ฟัง แต่ว่าโดยมากคนไข้ทีน่มินต์พระ

ไปสวดโพชฌงค์ให้ฟังนั้นมักจะเป็นไข้

ที่เพียบหนักแล้ว ก็มักจะไม่หาย สวด

โพชฌงค์ให้ฟังไม่ช้าเท่าไรกถ็งึแก่กรรม 

กด็เูหมอืนว่าไม่ได้มุง่นมินต์พระไปสวด

โพชฌงค์ให้หาย แต่เพื่อให้จิตใจของ

คนไข้เข้าถงึพระรตันตรยั ท�านองบอก 

อรห� ที่โบราณใช้กันมา ใกล้จะตายก็

บอก อรห� ครัน้คนไข้ได้ฟังได้ยิน จติใจ

จะได้มาตั้งอยู่ในพุทธานุสสติให้จิตใจ

ผ่องใส ซึ่งจะหวังสุคติได้ดังพระพุทธ-

ภาษติทีต่รสัไว้ว่า เมือ่จิตไม่เศร้าหมอง

คือจิตบริสุทธิิ์ก็หวังสุคติได้ ดั่งนี้ เมื่อ

ก่อนนี้เคยใช้กันอย่างนี้ 

 บดันีบ้างคนไปเยีย่มไข้ เขากใ็ห้สวด

โพชฌงค์ให้เขาฟัง แม้ไข้ไม่มากนักก็มี 

แบบไข้ไม่มากนี้สวดโพชฌงค์ให้ฟังก็

มักจะหาย ไม่ใช่เป็นไข้ถึงตาย ถ้าไข้

ถงึตายแล้วกไ็ม่รอด แต่ว่าจติใจอาจจะ

ได้สรณะคอืทีพ่ึง่ ได้ความบรสิทุธิด์ขีึน้ 

 แต่ตามเรือ่งทีเ่ล่าในต�านานพระปรติร

นี้เป็นไข้ที่จะพึงหายได้ แปลว่าเป็นไข้

ที่ไม่ต้องกินยาก็หาย ก็สวดโพชฌงค์

ให้ฟังให้จิตใจบันเทิง เมื่อจิตใจบันเทิง

แล้วร่างกายกส็บายกห็ายจากอาพาธนัน้ 

(ต.พ.๑๙๑-๑๙๔) ด ูโพธปัิกขยิธรรม ด้วย

โพชฌังคปริตร
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ของจติ คอืไม่ได้เป็นพืน้คอืเนือ้แท้ของ

จิต เป็นแต่สิ่งที่เข้ามาอาศัยเกาะเกี่ยว

อยู่กับจิต และทุก ๆ คนสามารถที่จะ

ปฏบิตัขิดัเกลาจติใจให้ถงึความบรสิทุธิ์

สะอาดได้ และก็พึงทราบต่อไปว่า จิต

ที่ประกอบด้วยเครื่องเศร้าหมองดังนี้ 

ย่อมมลีกัษณะคือดิน้รนกวดัแกว่ง รกัษา

ยาก ห้ามยาก ดิ้นรนกวัดแกว่งก็คือ

ดิ้นรนกวัดแกว่งไปในอารมณ์ทั้งหลาย 

รกัษายากห้ามยาก กค็อืจะรกัษาจติให้

ตัง้มัน่ จะห้ามจติไม่ให้ดิน้รนกวดัแกว่ง

ดังนั้นเป็นการท�ายาก แต่ก็ไม่ใช่ว่า 

ท�าไม่ได้ ผู้มีความตั้งใจมั่น มีปัญญา 

รู ้ทางปฏิบัติย่อมสามารถที่จะท�าจิต 

นี้ให้ตรงได้ คือให้ตรงต่อธรรมที่ชอบ 

แต่ทัง้นีก้ต้็องอาศยัการปฏบิตัอิบรมจติ

อยู่ในทางของสมถะและวิปัสสนา อัน

เรียกว่า	กรรมฐาน

	 กรรมฐาน นัน้กคื็อการปฏบิตัอิบรม

จิตนั่นเอง ในทางที่ให้จิตสงบก็เป็น 

สมถะ ในทางทีใ่ห้จติมปัีญญารูแ้จ้งเหน็

จริงก็เป็นวิปัสสนา	

 ในการปฏิบัติให้จิตสงบนั้นก็หมาย

ถึงให้สงบจากความดิน้รนกวัดแกว่ง จติ

ดิ้นรนกวัดแกว่งไปในอารมณ์ที่น่าใคร่

น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหลาย การที่

จะปฏบิติัท�าจติให้สงบกต้็องมสีต ิความ

ระลกึ สมัปชานะ ความรู ้และมคีวาม

เพียรท่ีจะน�าจิตเข้ามาตั้งไว้ในอารมณ์

โพธิ ดู พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 

โพธิ์ ดู ปัญจวัคคีย์ 

โพธิญาณ ดู พระพุทธเจ้าตรัสรู้, โพธิสัตว์

โพธปัิกขยิธรรม ธรรมะเป็นฝ่ายปัญญาเครือ่ง

ตรัสรู้ คอื สตปัิฏฐาน	๔	สมัมปัปธาน	

๔	อิทธิบาท	๔	อินทรีย์	๕	พละ	๕	

โพชฌงค์	๗	และ	มรรค	๘	ซึ่งธรรม

แต่ละหมวดน้ี แม้จะมีข้อธรรมท่ีซ�า้กัน

บ้าง แต่ก็มีความลุ่มลึกยิ่งขึ้นไปเป็น

ล�าดับ เหมือนเด็กเรียนเลขชั้นมัธยม 

๑ พอข้ึนมัธยม ๒ ก็ต้องเรียนเลข 

ซ�้าอีก และก็ต้องเรียนซ�้าอีกในชั้นสูง

ข้ึนไป แต่ความง่ายยากก็เพิ่มขึ้น ใน 

ธรรมปฏิบัติก็เช่นกัน แม้ข้อธรรมจะ 

ซ�า้กนั แต่กม็คีวามลุ่มลึก ความละเอียด-

อ่อน เพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ

 จตินีเ้ป็นส�าคญัในการปฏบิตัทิัง้ปวง 

และจิตเป็นธรรมชาติประภัสสร คือ

ผดุผ่อง แต่ทีเ่ศร้าหมองกเ็พราะอปุกเิลส 

คือเคร่ืองเศร้าหมองท่ีจรมา แต่ก็อาจ

ทีจ่ะปฏบิตัชิ�าระจติให้บรสิทุธิไ์ด้ เครือ่ง

เศร้าหมองท่ีจรเข้ามานั้น ก็จรเข้ามา

ทางอายตนะ มาเป็นอารมณ์คือเรือ่งที่

ใจยดึถอืไว้ผกูพันใจ จงึบงัเกดิเป็นความ

เศร้าหมองของใจ และกต็กเป็นตะกอน 

คือเป็นอนุสัยกิเลส เพราะฉะนั้น จึง

สรปุความว่า ประการหนึง่ กเิลสทีเ่ป็น

เครื่องเศร้าหมอง แม้เป็นชั้นอนุสัย 

กเิลสอย่างละเอียด กไ็ม่ได้เป็นธรรมชาติ

โพธิ
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ของกรรมฐาน เช่น ในสติปัฏฐาน ที่

ตั้งของสติ ๔ ประการ กล่าวคือ น�า

จิตเข้ามาตั้งอยู่ในกายอันนี้ ซ่ึงเป็น 

กายประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน น�้า ลม 

ไฟ กบัอากาศ เป็นก้อนกายอันนี ้แบ่ง

ออกเป็น อวัยวะ อาการ มีผม ขน 

เล็บ ฟัน หนังเป็นต้น มีหน้าที่ต่าง ๆ 

กัน แต่ก็รวมเข้าเป็นกายอันนี้ และมี

อิริยาบถใหญ่น้อย ยืน เดิน นั่ง นอน 

แลเหลยีวเป็นต้น หายใจเข้าหายใจออก

อยู่ตลอดเวลาท่ียังมีชีวิต เมื่อสิ้นชีวิต

กลายเป็นศพ ธาตทุัง้หลายทีป่ระกอบ

เข้าก็แตกสลาย ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุ

น�้า ก็สลายไปโดยล�าดับ ธาตุดินส่วน

ที่อ่อนก็เน่าเปื่อยผุพังไป ธาตุดินส่วน

ทีแ่ข้นแขง็คอืโครงกระดกูกจ็ะยงัเหลืออยู่ 

เมื่อไม่น�าไปเผาเสียให้สิ้น ก็ค่อย ๆ 

ท�าลายไปจนถึงกระดูกผุป่นในที่สุด

 สรุปลงว่า กายนี้ทั้งที่เป็นส่วนภาย 

นอก ทั้งที่เป็นส่วนภายใน ทั้งที่เป็น

ส่วนทัง้ ๒ คือ ท้ังภายในและภายนอก 

เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับเป็นธรรมดา ไม่ใช่

เป็นสิ่งที่จะพึงยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคล

ตัวตน สติที่ก�าหนดลงในกายนี้เพียง

เพื่อรู้ว่ากายมีอยู่ แต่ว่าไม่ยึดถืออยู่ใน

กายอนันี ้ไม่ยนิดไีม่ยนิร้าย ดงันีก้เ็ป็น

สตทิีก่�าหนดกาย เป็นเหตบุรรเทาหรอื

ก�าจดัตณัหาจริตอย่างหยาบซ่ึงท�าให้ติด

กาย และเมื่อได้ก�าหนดพิจารณากาย

ลงไปละเอียดเข้าก็จะพบเวทนา คือ 

ความเป็นสุข หรือเป็นทุกข์ หรือไม่

ทุกข์ไม่สุข อันมีอยู่แก่กายและใจอัน

ประกอบกัน เพราะว่ากายน้ีเมือ่ยงัมชีีวิต

ครองอยู่ มีจิตใจที่รับอารมณ์ทั้งหลาย

ได้โดยปกติ กายและใจอันนี้ก็เต็มไป

ด้วยเวทนา คอืความสุขบ้าง ความทกุข์

บ้าง ความเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข

บ้าง ดังกล่าวนั้น ฉะนั้น สติที่ก�าหนด

ละเอียดเข้าก็จะพบเวทนาที่มีอยู่เต็ม

กายอันนี้

 การก�าหนดพจิารณาเวทนาให้พบว่า

เวทนามีอยู่ และไม่ยึดถืออยู่ในเวทนา 

ไม่ยินดียินร้ายในเวทนา ก็เป็นสติท่ี

ก�าหนดพิจารณาเวทนา เป็นเหตุละ

ตัณหาจริตอย่างละเอียด ซึ่งท�าให้ติด

เวทนา และเมือ่ได้ก�าหนดเวทนาละเอยีด

เข้า ก็จะพบจิตที่ถูกเวทนานี้เองเป็นผู้

ปรุงแต่งให้เป็นจิตท่ีมีความยินดีบ้าง  

มคีวามยินร้ายบ้าง มคีวามหลงอยู่บ้าง 

กล่าวคอื สขุเวทนากป็รงุจติให้เกดิความ

ยนิด ีทกุขเวทนากป็รงุจติให้เกดิความ

ยินร้าย เวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์

ไม่สุขก็ปรุงจิตให้หลง

 เป็นอันว่าเวทนานี้เองปรุงจิตให้มี

ราคะอนัเป็นฝ่ายยนิดบ้ีาง โทสะอนัเป็น

ฝ่ายยนิร้ายบ้าง โมหะอันเป็นฝ่ายหลง

บ้าง กก็�าหนดให้รูจิ้ตทีเ่ป็นไปตามเวทนา 

ก�าหนดให้รู้ว่า จิตมีอยู่ จิตเป็นอย่าง

โพธิปักขิยธรรม
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ใดก็ให้รู้อย่างนั้น แต่ว่าไม่ให้ยึดถือใน

จิต ไม่ยนิดยีนิร้ายอยูใ่นจตินี ้เป็นเหตุ

ละทิฏฐิจริตอย่างหยาบซึ่งท�าให้ติดจิต

 เมื่อก�าหนดดูจิตละเอียดเข้า ก็จะ

พบธรรมในจติ กล่าวคอื พบราคะโทสะ

โมหะที่เวทนาปรุงให้เกิดนั้น ก�าหนด

ลงไปท่ีราคะโทสะโมหะในจิตว่าเป็น

อกุศลธรรม ธรรมท่ีเป็นอกุศล และ

อกุศลธรรมนี้ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิต 

แต่ว่าเป็นสิ่งที่อาศัยอยู่กับจิตท่ีเวทนา

ปรุงขึ้น และเม่ือเป็นดังน้ีก็จะได้เห็น

กระแสของกิเลส คือกระแสของราคะ

โทสะโมหะนัน้ว่าอาศยักายและใจอันนี้

เองบังเกิดขึ้น ตัวกายและใจอันน้ีเป็น

สิง่ทีม่อียู่บงัเกดิขึน้อยูจ่ากชาตคิอืความ

เกดิ เป็นสงัขารคือสิง่ผสมปรงุแต่ง ซ่ึง

เมื่อมีชาติคือความเกิด ก็มีแก่และมี 

ดับสลายในที่สุด แต่ว่าสังขารคือกาย

และใจอันน้ีไม่ใช่เป็นกุศลธรรม ไม่ใช่

เป็นอกศุลธรรม แต่ว่าเป็นอพัยากตธรรม

แปลว่าธรรมที่เป็นกลาง ๆ

 คนเราจะท�าดีก็อาศัยกาย ความ 

ดูดดื่มอันหมายถึงดูดดื่มสัจจะ คือตัว

ความจรงิทีป่รากฏขึน้ ความจรงิทีป่รากฏ

ขึน้กจ็ะซมึซาบเข้าไปในดวงปัญญา หรอื

ปัญญานัน้กจ็ะซมึซาบเข้าไปในความจรงิ 

ความบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ปกคลุมจิตใจ

พร้อมทั้งกาย เป็นปีติคือความเอิบอิ่ม

แช่มชืน่ท้ังกายและใจ กเ็ป็นปีตโิพชฌงค์ 

เมื่อมีความดูดดื่มซาบซ่าน ปัสสัทธิ

ความสงบกายสงบใจก็จะปรากฏขึ้น 

เป็นปัสสัทธิโพชฌงค์ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็มี

ความสขุ เพราะว่าจติใจสงบจากความ

ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยาก ก็

ตัง้ม่ันเป็นสมาธ ิไม่ดิน้รนไม่กวดัแกว่ง

รักษาได้ห้ามได้ เป็นจิตที่ตรง สมาธิ

โพชฌงค์ก็ปรากฏขึ้น และเมื่อสมาธิ

โพชฌงค์ด�าเนินไป ความเพ่งดูสมาธิ

จตินัน้สงบเฉยอยู่ ก็เป็นอเุบกขาโพชฌงค์ 

ดังนี้ก็เป็นกุศลธรรม ธรรมที่เป็นกุศล 

เม่ือเป็นกุศลธรรม ธรรมที่เป็นกุศล

ปรากฏขึน้ มรรคธรรม ธรรมคอืมรรค 

ทางปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นส�าหรับที่จะ

ด�าเนิน ทางปฏิบัติเลื่อนข้ึนไปเป็น 

ความเห็นชอบ เป็นความด�าริชอบ 

เป็นต้น เหล่านีก้เ็ป็นกศุลธรรม ธรรม

ที่เป็นกุศล สติที่พิจารณาธรรมเหล่านี้ 

ทั้งที่เป็นอกุศลธรรม ทั้งที่เป็นอัพยา- 

กตธรรมพจิารณาว่าธรรมนีม้อียู ่แต่ว่า

ไม่ยึดถือในธรรมเหล่านี้ ไม่ยินดีไม่

ยนิร้ายในธรรมเหล่านี ้เป็นเหตลุะทฏิฐิ

จริตอย่างละเอียดซึ่งท�าให้ติดธรรม  

การปฏิบัติทางสติปัฏฐานดั่งนี้ จึงเป็น 

เอกายโนมคโฺค คอืทางปฏบิตัอินัเดยีว

ให้เกดิความบรสุิทธิ ์ดบัความโศกความ

ระทมทุกข์ ดบัทุกข์โทมนสั น�าให้บรรลุ

ธรรมท่ีพงึบรรลุจนถงึธรรมอย่างยิง่แล
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 ๑.	สติปัฏฐาน	๔

 ขอให้ทุกท่านประมวลใจก�าหนดฟัง 

และพิจารณาธรรมที่เป็นตัวความจริง 

และให้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณของ

พระพทุธเจ้า ซ่ึงเป็นผูส้ัง่สอนทางปฏิบตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์ ในการประมวลใจ

เข้ามาน้ี กใ็ห้ทิง้อารมณ์ภายนอกไว้เสยี

ข้างนอก ไม่ประมวลอารมณ์เข้ามาด้วย 

เพราะเมื่อจิตใจนี้มีอารมณ์ภายนอก

เป็นกงัวลอยู่ ธรรมกเ็ข้ามาไม่ได้ ฉะน้ัน 

ก็ให้ทิ้งอารมณ์ข้างนอกไว้ข้างนอก  

ดูธรรมที่แสดงให้เป็นอารมณ์ปัจจุบัน 

และพิจารณาตามกระแสธรรม

 ในการพิจารณานี้ด�าเนินตามทาง 

สติปัฏฐานย่อมเป็นทางท่ีตรง คือใน

บัดน้ีก็ก�าหนดดูกาย ดูเวทนา ดูจิต 

และดูธรรม การก�าหนดกายนั้นก็คือ 

ในปัจจุบันก�าลังฟัง ก็ก�าหนดเสียง  

ก�าหนดโสตะคือหู หูกับเสียงประจวบ

กนัอนันีก้เ็ป็นกาย และกต็รวจดเูวทนา

คือความสขุหรอืทกุข์ หรอืเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข เพราะกายคือเสียงกับหู

ที่กระทบกันนั้น เมื่อมีทุกข์ คือยังไม่

สบายเพราะฟังธรรม ก็ก�าหนดให้รู ้

ว่านี้เป็นทุกขเวทนา ถ้ามีความสบาย 

เพราะฟังธรรม ก็ก�าหนดให้รู้ว่านี้เป็น 

สขุเวทนา ถ้ายังเฉย ๆ ไม่ใช่ทกุข์ไม่ใช่

สขุ กก็�าหนดให้รูว่้าเป็นอุเบกขาเวทนา 

เวทนานี้ก็แล่นถึงจิต ก็ก�าหนดดูจิตใจ

ว่า มีชอบในธรรมหรอืไม่ชอบในธรรม

ทีฟั่ง และต่อจากนัน้กก็�าหนดตวัความ

ชอบหรือความไม่ชอบ ว่าบัดนี้เป็น 

ความชอบ บัดนี้เป็นความไม่ชอบ นี่ก็

เป็นธรรม อันนี้เป็นสติปัฏฐานในการ

ฟัง คอื เสียงกับหกูเ็ป็นกาย ก่อเวทนา

ก็เป็นเวทนาส่งถึงจิตก็เป็นจิต และจิต

กป็ระกอบด้วยเรือ่งคือธรรมในจิต เป็น

ตัวความชอบหรือไม่ชอบก็เป็นธรรม 

และพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง เสียงกับหูที่

ประจวบกันนั้น เสียงก็เป็นเสียงธรรม 

หูก็ฟังธรรม จติใจกแ็ล่นไปถึงเนือ้ความ

ของธรรม ตัวธรรมที่ฟังอันเป็นเสียง

แสดงก็นับว่าเป็นกาย และเมื่อจิตใจ 

อนันีซ้มึซาบในเนือ้ความของธรรม ได้

ความสงบก็เป็นเวทนา ส่งจิตใจให้

ประกอบด้วยศรทัธา และปัญญาเป็นต้น 

ซึง่ส่วนกศุลกเ็ป็นจติ และเป็นตวัธรรม 

คือศรัทธาและปัญญาเป็นต้นในจิตที่

บงัเกดิข้ึนโดยล�าดับเป็นสตปัิฏฐานชัน้

ในเข้าไปอกีขัน้หนึง่ และเม่ือได้ก�าหนด

ดสูตปัิฏฐาน คอื กาย เวทนา จติ ธรรม 

ในปัจจบัุนดงักล่าวด้วยฝึกหดัดอูารมณ์

ทีเ่ป็นปัจจบุนัในบดันีใ้ห้เป็นสตปัิฏฐาน 

และเมื่อออกรับอารมณ์ภายนอกใน 

เวลาที่ออกจากการปฏิบัติไปประกอบ

ธรุกจิต่าง ๆ กฝึ็กหดัดอูารมณ์ทีป่ระสบ

นั้นให้เป็นสติปัฏฐาน เช่นว่าโดยปกติ

เม่ือตาเห็นรูป หูได้ยินเสียงเป็นต้น  
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รปูและเสยีงเป็นต้นนัน้กม็าเป็นอารมณ์

ท�าให้ชอบบ้างไม่ชอบบ้าง ถ้าเป็นรูป

เสยีงทีน่่าปรารถนาพอใจกม็าเป็นอารมณ์

ให้เกิดความชอบ ถ้าเป็นรูปเสียงที่ไม่

ปรารถนาพอใจกม็าเป็นอารมณ์ให้เกดิ

เป็นความไม่ชอบ โดยปกติก็ย่อมเป็น

อย่างนี้

 เพราะฉะน้ัน ก็ใช้สติปัฏฐานน้ีแหละ

ส�าหรับดอูารมณ์ท้ังหลาย กล่าวคือเม่ือ

ประสบอารมณ์ก็คิดพิจารณาว่า อัน

ไหนเป็นกาย อันไหนเป็นเวทนา อัน

ไหนเป็นจติ อนัไหนเป็นธรรม พจิารณา

เข้ามาดูท่ีจิตของตนเอง หยุดดูท่ีจิต 

ของตนเอง รูปกับตาที่ประจวบกัน หู

กบัเสยีงทีป่ระจวบกนั กเ็ป็นกาย เมือ่

ประจวบกนัอย่างนัน้กเ็กดิเวทนาคอืสุข

หรือทุกข์ และเวทนานี้ก็ปรุงจิต ถ้า

เป็นสุขเวทนาก็ปรุงจิตให้ยินดี ถ้าเป็น

ทุกขเวทนาก็ปรุงจิตให้ยินร้าย เพราะ

ฉะนั้น ก็จับพิจารณาดูเวทนาในขณะ 

ที่รับอารมณ์ ดูจิตขณะท่ีรับอารมณ์  

ดูธรรมคือตัวความยินดีหรือความยิน 

ร้ายในขณะที่รับอารมณ์ 

 ถ้าหัดใช้สตปัิฏฐานรบัอารมณ์ดงักล่าว

น้ี ถ้าสติบังเกิดช้า คือพอรับอารมณ ์

กบ็งัเกดิความยนิดหีรอืความยนิร้ายขึน้ 

กแ็ปลว่าสตกิ�าหนดมาโดยล�าดบัไม่ทนั 

กเิลสบงัเกิดขึน้เสยีก่อน แต่ก็ไม่ปล่อย 

แต่จบัดูตวัธรรมคือตวัยนิดหีรอืยนิร้าย

ในจติ ให้รูว่้าบดันีจ้ติยินดบีดันีจิ้ตยนิร้าย 

เม่ือก�าหนดดเูช่นนีก้จ็ะสงบความยินดี

หรือความยินร้ายไว้เพียงเท่านั้นได้ 

 แต่ถ้ามีสติก�าหนดได้เร็วกว่านั้นจน

จับจิตทัน ในขณะที่เวทนาเข้ามาปรุง

จติ จับจติท่ีไหว ๆ ในเวทนา จะมียินดี

ยินร้ายก็ชั่วแวบหนึ่ง แต่เม่ือได้จับจิต

ด้วยสติทันแล้ว ก็จะหยุดอยู่เท่านั้น 

 แต่ถ้าจับจิตได้เร็วกว่านั้น ก�าหนด

จบัเวทนาทนัในขณะทีร่บัอารมณ์ ก�าหนด

ทนัว่าเป็นสขุหรือเป็นทกุข์เพราะอารมณ์

ท่ีรบันัน้ กจ็ะหยุดอยู่ได้เพยีงนัน้ เวทนา

ก็จะไม่ปรุงจิต 

 แต่ถ้ามสีตไิด้เรว็ยิง่กว่านัน้ ก�าหนด

จับอารมณ์ที่รับนั้นไว้ทัน คือในขณะที่

รปูกบัตาประจวบกนั หกูบัเสยีงประจวบ

กนั กม็สีตกิ�าหนดได้ทนัว่า สกัแต่เป็น

อารมณ์ คือเป็นตากับรูปประจวบกัน 

สักแต่ว่าเป็นเสียงกับหูประจวบกัน 

ประจวบกันแล้วก็ผ่านไปแล้วไป ถ้ามี

สติก�าหนดได้ต้ังแต่ต้น ก็เป็นอันดับ

เรื่องได้ตั้งแต่ต้น

 การหัดท�าสติปัฏฐานส�าหรับเป็น

เครื่องรับอารมณ์ดังกล่าวนี้ จึงเป็นวิธี

ปฏิบัติส�าหรับที่จะรักษาตนให้มีความ

เกษมสวัสดีจากอารมณ์โลกทั้งหลาย 

ทั้งยังเป็นเครื่องสกัดกั้นกิเลสและกอง

ทกุข์ในโลก เพราะฉะนัน้ จึงเป็น สติ-

อารักขา สติเป็นเครื่องรักษาตน และ
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ในเบื้องต้นการฝึกหัดใช้สติดังกล่าวนี้ 

อาจจะขลุกขลักไม่สะดวก แต่ถ้าหัด

ปฏิบัติอยู่เสมอ ก็จักสามารถควบคุม

อารมณ์ ควบคุมจิตใจ และควบคุม

กรรมของตนได้โดยล�าดับ สามารถที่

จะรับอารมณ์ทั้งหลายได้อย่างสบาย 

ไม่บงัเกดิความทกุข์เดอืดร้อน ในข้อนี้

ก็อาศัยค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่ง

พระองค์เป็น สตถฺา เทวมนสุสฺาน� เป็น

ศาสดา คือเป็นครูผู้สั่งสอนของเทพ

และมนุษย์ทั้งหลาย

 ในการที่จะเข้าถึงพระคุณในข้อนี้ก็

ให้พิจารณาดูพระศาสดา ดูเทพ และ

มนุษย์ ประมวลเข้ามาที่ตนเอง เทพ

นัน้ตามอธิบายเป็นอุปปาติกก�าเนิด คือ

เป็นกายทิพย์จ�าพวกลอยเกิด เกิดขึ้น

มาก็เป็นตัวเป็นตนโตใหญ่ทีเดียว ไม่

ได้ถือก�าเนิดเหมือนอย่างมนุษย์ ตาม

ศัพท์แปลว่าสว่างก็ได้ แปลว่าเล่นก็ได้ 

ที่แปลว่าสว่างนั้นก็คือ รัศมีสว่างไสว

ในตน ทีแ่ปลว่าเล่นนัน้กคื็อมีความสขุ

อยู ่ด้วยทิพยสมบัติ สมบัติทิพย์ซ่ึง 

บังเกิดข้ึนด้วยบุญตลอดเวลา ไม่ต้อง

ท�าการงาน เสวยสขุสบายเหมอืนอย่าง

เล่นสนุกอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่ต้อง

ประกอบการงานแสวงหาสมบัต ิสมบตัิ

ทีเ่ป็นทพิย์นัน้มาบังเกดิขึน้ด้วยอ�านาจ

ของบุญที่ได้ท�าไว้ จัดเป็นสุคติ นับว่า

เป็นสคุตภิมิูอนัหนึง่ มนษุย์นัน้กไ็ด้แก่

บุคคลท่ัวไปนี้ ซึ่งมีก�าเนิดเกิดมาเป็น

มนุษย์นี้เป็นอธิบายโดยทั่วไป 

 แต่ในทางพระพุทธศาสนานัน้ ส�าหรบั 

เทพ ได้จัดเป็น ๓ อย่าง คือ สมมติ-

เทพ เทพโดยสมมต ิหมายถึงพระราชา

ซึง่ครองแผ่นดนิครอบครองราชสมบตัิ 

ซึ่งนับว่าเป็นเทวดาในมนุษย์ อุปปัติ-

เทพ เทพโดยอปุบตั ิกคื็อเทพผูก้�าเนดิ

เป็นเทวดาดงักล่าวแล้ว วสิทุธเิทพ เทพ

ผู้บริสุทธิ์ ซึ่งหมายถึงพระอรหันต์ 

 ส่วนมนษุย์นัน้ คือบคุคลผูเ้ป็นสามัญ- 

ชนทัว่ไปนี ้เป็นจ�าพวกทีเ่รียกว่า ปถุชุน 

คนกิเลสหนา ชนิดที่เป็นอันธพาลคือ

ใจบาปหยาบช้า เรยีกว่า อนัธพาลปถุชุน 

ก็มี เป็นปุถุชนผู ้ตั้งอยู ่ในศีลธรรม  

เรียกว่า กัลยาณปุถุชน ก็มี และเป็น 

พระอริยะ คือผู้บรรลุมรรคผลในทาง

พระพุทธศาสนาตั้งแต่ข้ันต้นขั้นต�่าก็ม ี

นี้เป็นอธิบายมนุษย์และเทวดาตาม 

สมมติธรรมหรือบัญญัติธรรม 

 แต่เมื่อจะน้อมเข้ามาในทางปฏิบัติ

เทวะและมนษุย์นีก้ป็ระมวลอยูใ่นจิตใจ

อนันี ้ซึง่อาศยัอยูใ่นกายอนันี ้ไม่ใช่แต่

เทวะและมนุษย์เท่านั้น แม้อบายภูมิ 

ภูมิที่ไม่เจริญประกอบด้วยความทุกข์

ต่าง ๆ ก็ประมวลอยู่ในจิตใจอันนี้เช่น

เดยีวกนั เมือ่ไม่ได้พบธรรมในพระพทุธ-

ศาสนา เช่น สติปัฏฐานหรือไม่ได้พบ

ธรรมทีเ่ป็นส่วนดีส่วนชอบ จติประกอบ
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ด้วยยินดียินร้าย ประกอบด้วยความ

โลภโกรธหลงแผดเผาอยูเ่ป็นส่วนมาก 

ก็ตกอยู่ในภาวะของอบายภูมิ เป็น

อบายภูมิในปัจจุบัน เมื่อจิตหมกไหม้

อยู่ในกิเลสในใจของตนเช่นนี้ ก็มอง 

ไม่เห็นพระศาสดาเพราะมีกิเลสและ 

อารมณ์ที่หุ้มห่อและปกปิดไม่ให้มอง

เหน็ ต่อเมือ่ได้พบธรรมค�าส่ังสอนของ

พระศาสดา และด�าเนินปฏิบัติในแนว

สติปัฏฐาน สงบอารมณ์สงบกเิลสทีหุ่ม้

ห่อจิตและแผดเผาจิตให้รุ่มร้อน จน 

มีจิตใจสูงขึ้น ยินดีอยู่ในทานในศีล ม ี

หิริโอตตัปปะ มีธรรมหรือเรียกว่าศีล

ธรรม ตามภมูติามช้ัน ภาวะกเ็ล่ือนขึน้

ไปสูม่นุษยภมู ิคือ ภมิูมนษุย์ เมือ่ภาวะ

เลือ่นขึน้ถงึภมิูมนุษย์เช่นน้ีก็ได้มองเหน็

พระศาสดาว่าเป็นผูส้อนมนษุย์ท้ังหลาย 

คือสอนคนให้เป็นคน โดยเฉพาะกเ็ป็น

พระศาสดาผูส้ัง่สอนตนเองให้เป็นมนษุย์ 

คือเป็นคนโดยธรรมขึ้น และเม่ือได้

ปฏิบตัใินสตปัิฏฐานเป็นต้น จนมจิีตใจ

สงบยิง่ขึน้ สะอาดบรสิทุธิย่ิ์งข้ึน มจีติใจ

บริสุทธิ์สว่างไสวแจ่มใสมีความสุขขึ้น 

ก่อนแต่นั้นอยู่ในที่เดียวกันรับอารมณ์

เดียวกัน มีความทุกข์ร้อน แต่เมื่อได้

ปฏบิตัเิข้าตามภมิูชัน้ของจติใจทีบ่รสิทุธิ์ 

มีความแจ่มใสหรือสว่างไสวขึ้น ก็อยู่

ในที่เดียวกัน รับอารมณ์เดียวกัน แต่

ก็มีความสุขไม่เป็นความทุกข์ ภูมิชั้น 

ก็เลื่อนขึ้นเป็นเทวะ และก็ได้เห็น 

พระศาสดาว่าเป็นผู้สอนของเทวะ โดย 

ตรงกส่ั็งสอนตนเองให้เป็นเทวะขึน้ และ

เม่ือได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงความบริสุทธิ์

บริบรูณ์ยิง่ กจ็ะเลือ่นภมิูชัน้ของตนให้

เป็นเทวะท่ีบรสุิทธิต์ามภมิูชัน้โดยล�าดบั 

และเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะปรากฏพระคุณ

ของพระพุทธเจ้าว่าเป็น สตฺถา เทว- 

มนุสฺสาน� เป็นศาสดาของเทพและ 

มนุษยท์ั้งหลาย

 การเหน็พระคณุในข้อนีด้้วยการปฏบิตัิ 

เป็นการเห็นท่ีใกล้ชดิพระศาสดา เพียง

แต่เห็นด้วยปริยัติ ยังไม่ปฏิบัติ ยังเป็น 

การเหน็ห่าง ความเชือ่และความรูข้อง

ตนก็ไม่แน่นอน ต่อเมื่อมาปฏิบัติก็มา

ได้เห็นพระคุณในข้อนี้ได้ชัดขึ้น และ

เมื่อได้รับผลของการปฏิบัติสูง ๆ ขึ้น

ไป กจ็กัประจกัษ์ในพระคณุข้อนีก้ระชบั

ย่ิงข้ึนไปโดยล�าดับ ศรัทธา คอืความเชือ่ 

ปสาทะความเลื่อมใสอันประกอบด้วย

ความรู้เกิดจากการปฏิบัติซึ่งเป็นตัว

ปัญญา ก็จะตั้งมั่นแน่นอนและมั่นคง

 ในการปฏบิตันิีเ้มือ่ได้อาศยัพระคุณ

ดังกล่าวเป็นสรณะ คือเป็นที่พึ่ง คอย

เตือนใจอยู่เสมอว่า บัดนี้ได้พบพระ-

ศาสดาผูอ้ดุมเอกในโลกแล้ว ทรงสัง่สอน

เทพและมนษุย์กท็รงสัง่สอนตนนีเ้องให้

ปฏบิตัใิห้เป็นเทพขึน้ เป็นมนษุย์ขึน้โดย

ล�าดับ และก็ขอให้มีพระศาสดาเป็นผู้
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เตอืนตนสัง่สอนตนประจ�าในจติใจเสมอ 

เมือ่ประสบอารมณ์และสตยิงัไม่บงัเกดิ

ข้ึนทันต่ออารมณ์ บังเกิดความยินดี

ยนิร้ายจนถงึก่อเจตนากรรมขึน้ กฉ็วย

พระคุณข้อท่ีให้มีพระศาสดาในจตินีเ้อง

ออกมาเป็นผู้เตือนตนว่าทรงสอนให้ 

ละความชั่ว ให้กระท�าความดี ฉะนั้น 

เม่ือจะมีเจตนาที่จะท�าไม่ดีก็ให้มีวิรัติ

ความงดเว้นจากการกระท�านัน้เสยีและ

เตอืนตนให้กระท�าความดสีบืต่อไป ดงันี้

กไ็ด้ชือ่ว่า ได้มพีระศาสดาเป็นทีพ่ึง่คอย

เตอืนตนอยู่ในด้านของกรรม และเมือ่

ได้ปฏบัิตลิะเอยีดยิง่ขึน้ กใ็ห้มพีระศาสดา

ออกมาเป็นผู้ให้สติเตือนตนในขณะที่

รับอารมณ์ เพ่ือที่จะได้ใช้สติปัฏฐาน

หยุดพิจารณาอารมณ์เข้ามาที่ภายใน

ให้เป็นกายเวทนาจิตธรรม ระงับบาป

อกุศลธรรมในจิตเสียได้ พระศาสดา 

กจ็ะประทับอยูก่บัตน และจะเป็นพุทธะ 

คือผู้รู้ที่คอยเตือนตนอยู่ พระศาสดา

ซึ่งเป็นผู้รู้น้ี ทุก ๆ ผู้ปฏิบัติธรรมก็ 

ย่อมมอียู ่หากแต่ไม่เข้าไปหาท่าน ไม่

ให้ท่านออกมาเป็นผู้เตือนและไม่รับ 

ค�าเตอืน ถ้าคิดถงึท่านและให้ท่านออก

มาเป็นผู้เตือนหรือผู้ส่ังสอน รับค�าสั่ง

สอนของท่าน เม่ือเป็นเช่นนี้แล้วก็จะ

เป็น สตถฺา เทวมนุสฺสาน� แผ่พระคุณ

ช่วยให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ พ้น

จากบาปอกุศลธรรมท้ังหลายละเอียด

ยิ่งขึ้นไปได้โดยล�าดับ

 หลกัปฏบัิตใินกรรมฐานได้แสดงตาม

หลกัสตปัิฏฐานตัง้สตกิ�าหนดพจิารณา

กาย เวทนา จิต และธรรม ดังท่ีได้

กล่าวมาโดยล�าดับ จิตมีปกติคิดไปใน

อารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย เมื่อผูกใจอยู่

ในอารมณ์อันใดท่ีชอบก็ตาม ไม่ชอบ

กต็าม ใจกย่็อมท่องเทีย่วไปในอารมณ์

อนันัน้ เพราะฉะนัน้ จงึดิน้รนกวดัแกว่ง

กระสับกระส่าย ไม่ควรแก่การงานที่

จะพงึท�า ท่านจงึสอนให้หดัอบรมจติให้

เป็นสมาธด้ิวยก�าหนดสตใิห้รูร้ะลกึเข้า

มาในกาย เวทนา จติ ธรรม เป็นทีต่ัง้

ของสติทั้ง ๔ นี้ ในขั้นปฏิบัติจะหัด

ก�าหนดจติในท่ีตัง้อนัใดอนัหนึง่กไ็ด้ แต่

เมือ่ก�าหนดทีต่ัง้อนัใดออกหน้า อีก ๓ 

ข้อกย่็อมประมวลเข้ามาอยู่ด้วยกนั เม่ือ

ก�าหนดสตใินกาย คอื ก�าหนดลมหายใจ

เข้าออกหรอืก�าหนดอาการของกาย ผม 

ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก 

อันใดอันหนึ่งก็ให้รู้กายที่ก�าหนด คือรู้

ระลกึไปในลมหายใจ หรอืในอาการของ

กายดังกล่าว ให้รู้เวทนาในขณะปฏิบัติ

นี้ ให้รู้จิตในขณะปฏิบัตินี้ ให้รู้ธรรม

คือตัวสติที่รู้ระลึกในขณะปฏิบัตินี้ ก็

เป็นอันได้ด�าเนินในสติปัฏฐานทั้ง ๔ 

ให้เป็น เอกายโน มคโฺค คอืทางปฏบิตัิ

อนัเดยีวกนั และเมือ่มีทีต้ั่งอนัอืน่แทรก

เข้ามา เพราะจิตท่องเที่ยวออกไปใน

อารมณ์ภายนอกที่คอยดึงใจออกไปก็

ให้รู้ มีเวทนาภายนอกที่ไม่ใช่เกิดขึ้น

โพธิปักขิยธรรม



1008

จากการปฏิบัติก็ให้รู ้ จิตที่มีอาการ 

เกดิจากอารมณ์ภายนอกอย่างไรกใ็ห้รู้  

ธรรมในจติทีเ่กดิจากอารมณ์ภายนอก

เป็นตัวนิวรณ์ท่ีเกิดแทรกเข้ามาก็ให้รู้ 

น่ันกเ็ป็นกาย เวทนา จิต ธรรมภายนอก 

นอกกรรมฐาน กใ็ห้รูแ้ละก็จะระงบัไป

ด้วยความรู ้กลบัน�าจติมาตัง้อยูใ่นทีต่ัง้

คือในกายซึ่งตั้งจิตก�าหนด เม่ือการ

ก�าหนดแนบแน่นเข้ากจ็ะได้สขุจากการ

ปฏิบัติ เป็นเวทนาเกิดจากการปฏิบัติ

ก็ให้รู้ จิตที่รวมสงบเข้าแจ่มใสเอิบอิ่ม

เข้าเกดิจากการปฏบัิตกิใ็ห้รู ้ธรรมคอืตวั

สตทิีรู้่ระลกึตัง้มัน่แนบแน่นเข้าปรากฏ

ชัดเจนเข้าก็ให้รู ้ และเม่ือเป็นเช่นน้ี 

ธรรมคือตวัสตทิีร่ะลกึรูก้จ็ะรูก้าย เวทนา 

จติ ธรรม ตลอดถึงกันท้ังหมดเป็นอัน

เดียว เป็นตัวอปัุฏฐาน	ตวัความปรากฏ

แจ่มแจ้ง

 ๒.	สัมมัปปธาน	๔	

 ในการปฏบิตัทิ�าใจให้เป็นสมาธดิ�าเนนิ

ทางกาย เวทนา จิต ธรรมซ่ึงเป็น 

สตปัิฏฐานน้ี จงึต้องอาศัยมีปธานะ อัน

ได้แก่ความเพียร ตั้งความเพียรท่ีจะ

ระวงัไม่ให้กาย เวทนา จติ ธรรมภายนอก

บังเกิดขึ้น กายภายนอกก็คือที่ตั้ง

ภายนอก อันได้แก่อารมณ์ท่ีดงึใจออก

ไป เวทนาภายนอกกค็อืสขุหรอืทกุข์ไป

ตามอารมณ์นัน้ จติภายนอกกค็อืจติที่

ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์นั้น ธรรม

ภายนอกก็คือตัวนิวรณ์ท่ีเกิดแทรกขึ้น

ไปตามอารมณ์นั้น ก็จะต้องตั้งความ

เพยีรระมดัระวงัไม่ให้ส่วนเหล่านีอ้นัเป็น

ส่วนอกุศลของสมาธิบังเกิดขึ้น และ

เมื่ออกุศลของสมาธิบังเกิดขึ้นก็ให้ละ

ด้วยสตินี้แหละที่ระลึกรู้ไว้ ระลึกรู้ขึ้น

ได้เมือ่ใดอกศุลกล็ะได้เมือ่นัน้ กน็�าจติ

กลบัเข้ามาตัง้อยู ่ในการปฏบิตัก็ิจะต้อง

ตัง้ความเพยีรรกัษาทางปฏบิตันิีไ้ว้ ตัง้

ความเพยีรปฏบิตัใินทางปฏบิตัอัินเรียก

ว่าเป็นกุศลของสมาธิ และรักษาทาง

ปฏิบัติอันเป็นตัวกุศลของสมาธินี้ไว้  

ส่งเสริมให้มากขึ้น

 ๓.	อิทธิบาท	๔	

 เมื่อได้อาศัยปธานะ คือตั้งความ

เพียรดังนี้ ก็ย่อมประสบความส�าเร็จ

ในการปฏบิตัไิปทลีะขัน้ ความส�าเรจ็นี้

เรียกว่า อิทธิ แปลว่า ฤทธิ์ ในภาษา

ไทย แต่ความเข้าใจโดยมากว่าฤทธิเ์ดช

ท่ีเกินวิสัยสามัญชนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

แต่ความหมายในทางปฏบิตั ิฤทธิห์รอื

อทิธคิอืความส�าเรจ็นีห้มายถงึความส�าเรจ็

ในการละอกศุล และในการอบรมกศุล

ทางจติ เมือ่ละอกศุลได้ส�าเรจ็อย่างหนึง่ 

อบรมกุศลได้ส�าเร็จอย่างหนึ่ง ก็เป็น

อทิธหิรอืฤทธิข์องจติอย่างหนึง่ดงัจะพงึ

เห็นได้ว่า เมื่อปฏิบัติในสมาธิ จิตมัก

จะท่องเที่ยวออกไปในอารมณ์ที่ใคร่ 

ที่ปรารถนาพอใจอันเรียกว่ากามคุณ 
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ไม่ยอมทีจ่ะเข้ามาตัง้อยูใ่นอารมณ์ของ

สมาธิโดยง่าย มักจะเป็นเช่นนี้ เรียก

ว่าไม่มอีทิธขิองจติ ต่อเมือ่สงบอารมณ์

ภายนอก สงบนิวรณ์ลงได้ เรียกว่า 

ละอกศุลได้กเ็ป็นอิทธขิองจติอย่างหนึง่ 

เมื่อมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้ก็

เป็นอิทธิอย่างหนึ่ง กล่าวอย่างสามัญ 

เมื่อจิตบังเกิดโลภโกรธหลง เพราะ

กระทบอารมณ์ทั้งหลาย ก็ไม่สามารถ

ทีจ่ะระงบัโลภโกรธหลงได้ ไม่สามารถ

ที่จะระงับอารมณ์อันเป็นท่ีตั้งของโลภ

โกรธหลงได้ จติกท่็องเทีย่วอยูใ่นอกศุล 

อารมณ์ก็เป็นอกุศล นิวรณ์หรือกิเลส

ทีบ่งัเกดิขึน้นีก้เ็ป็นอกศุล จติกไ็ม่มอีทิธิ 

และกไ็ม่สามารถทีจ่ะน้อมจติเข้ามาใน

ทางกุศลที่ตรงกันข้าม

 ในการปฏบิตัทิีจ่ะบงัเกดิผลจงึจะต้อง

มีอิทธิของจิต คือความส�าเร็จไปทีละ

ข้ัน เพราะฉะนัน้ กใ็ห้ก�าหนดพจิารณา

ดอูทิธแิห่งจติของตนว่าเป็นอย่างไร เม่ือ

สามารถสงบอารมณ์ สงบกเิลสนวิรณ์

ภายนอกเสียได้ สามารถท่ีจะน�าจิต 

เข้ามาต้ังอยูใ่นทีต่ัง้ทางสตปัิฏฐานนีไ้ด้ 

ก็เรียกว่ามีอิทธิของจิต

 อทิธขิองจตินี ้ท่านแสดงทางปฏบิตัิ

ให้บรรลุถงึ เรยีกว่า อทิธบิาท หมายถงึ

ทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอิทธิ คือความ

ส�าเร็จดังกล่าวนัน้ กไ็ด้แก่ธรรม ๔ ข้อ

คือ ฉันทะ ความพอใจ หมายถงึความ

ใคร่ความปรารถนาที่จะปฏิบัติ วิริยะ 

ความเพียรปฏิบัติ จิตตะ ความตั้ง 

จิตในการปฏิบัติ ไม่ทอดใจ วิมังสา 

ความคอยสอบสวนใคร่ครวญด�าเนิน

การปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 ธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้แยกกันแต่ละข้อ

กไ็ด้ รวมกนัเข้ากไ็ด้ แต่แม้จะแยกกนั

แต่ละข้อ เม่ือตั้งข้อใดข้อหนึ่งขึ้นเป็น

หัวหน้า ก็ย่อมจะชักจูงอีก ๓ ข้อเข้า

มา เช่น ต้ังฉันทะ ความพอใจ คือ

ความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตัเิป็นหัวหน้า 

มีฉันทะขึ้นก็ชักจูงวิริยะ จิตตะ และ

วิมงัสาเข้ามา เมือ่ตัง้ความเพยีรขึน้เป็น

หวัหน้า กจ็ะชักจงูฉนัทะ จติตะ วิมงัสา

เข้ามา เมื่อตั้งจิตตะ คือความที่ตั้งจิต

เป็นหัวหน้า ก็จะชักจูงฉันทะ วิริยะ 

และวิมงัสาเข้ามา เมือ่ตัง้วมิงัสาขึน้เป็น

หวัหน้า กจ็ะชกัจงูฉนัทะ วริยิะ จติตะ

เข้ามา เพราะฉะนั้น ท้ัง ๔ ข้อนี้จึง

บงัเกิดขึน้เนือ่งกนั แต่กม็ลีกัษณะของ

ธรรมต่างกัน กล่าวได้ว่าต้องอาศัยกัน 

คอืจะต้องมท้ัีง ๔ ข้อประมวลกันเข้ามา 

เพราะฉะนัน้ ท่านจงึสอนให้อบรมฉนัทะ 

วิริยะ จิตตะ วิมังสาให้บังเกิดขึ้น

 ข้อแรก ฉันทะ ความพอใจ หมาย

ถงึความใคร่ ความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตัิ 

เป็นข้อส�าคัญที่จะชักน�าใจ ชักน�าการ

ปฏบิตั ิถ้าขาดฉนัทะกเ็รยีกว่าขาดความ

พอใจ ความชอบ แต่ว่าโดยปกตินั้น
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เมือ่ยงัไม่ได้รบัผลของการปฏบิตักิย่็อม

จะไม่เกิดฉันทะ เพราะฉะนั้น ท่าน 

จึงสอนให้อบรมฉันทะให้บังเกิดข้ึน  

การอบรมฉันทะนี้เป็นของที่ท�าได้ คือ

พิจารณาประโยชน์ของการปฏิบัติให้

เห็นประโยชน์ และเมื่อเห็นประโยชน์

กย่็อมจะเกดิฉนัทะขึน้ อาจจะต้องอาศยั

ศรทัธาปสาทะเป็นเครือ่งชกัน�า เหมอืน

ในเรื่องทั่วไป เมื่อใครต้องการจะปลูก

ฉนัทะของใครในสิง่อะไรกจ็ะต้องชีแ้จง

ชกัจูงใจของผูน้ัน้ให้เกดิศรทัธาปสาทะ

ในส่ิงน้ัน ให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์

เป็นที่ต้องการ ฉันทะก็จะบังเกิดขึ้น 

เพราะฉะนัน้ ท่านจงึสอนให้อบรมฉนัทะ

ให้เกิดขึ้น

 วิริยะ ความเพียร ท่านก็สอนให้

อบรมด้วยการพิจารณาว่าสมควรที่จะ

พากเพยีรปฏบิตั ิเพราะเมือ่มคีวามเพยีร

กย่็อมจะประสบความส�าเรจ็ และความ

พากเพียรนีก้จ็ะยากในเบือ้งต้น แต่จะ

ง่ายข้ึนไปโดยล�าดบั เมือ่ได้จบัท�าความ

เพยีรให้กจิทีพ่งึท�าด�าเนนิไปได้แล้ว ความ

ง่ายก็จะบังเกิดขึ้นทุกที และเวลาของ

ชวิีตกม็น้ีอยมีจ�ากดั เพราะฉะนัน้ ควร

ทีจ่ะต้ังความเพยีร ไม่ปล่อยให้เวลาล่วง

ไปเสยีเปล่า เม่ือพจิารณากย่็อมจะปลกุ

จิตใจให้เกิดความเพียรขึ้นได้

 จติตะ คอืความต้ังจติไม่ทอดธรุะ ก็

อบรมได้ คอืเอาใจใส่ในการปฏบิตั ิไม่ 

ทอดใจ ไม่ทอดธรุะในการปฏิบตั ิเหลยีว

แลในการปฏิบัติอยู่

 วิมังสา ความสอบสวนพิจารณา

ใคร่ครวญให้การปฏบิติัด�าเนนิไปถูกต้อง 

กเ็ป็นสิง่ทีอ่บรมได้ อาศยัปัญญาทีค่อย

สอดส่อง พจิารณาดกูารปฏบัิตขิองตน 

ไม่ประมาทปัญญาของตน ไม่ทอดท้ิง

ละเลยปัญญาของตน แต่ว่าใช้สอบสวน

พจิารณาใคร่ครวญการปฏบิตัอิยูเ่สมอ

 ท่านแสดงหลักในการอบรมธรรม 

ทัง้ ๔ ข้อนีใ้นการปฏบิตัไิว้ดงันี ้อบรม

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ไม่ปล่อย

ให้ย่อหย่อนไปด้วยความเกียจคร้าน 

เพราะเมื่อเกิดความเกียจคร้านขึ้น ก็

จะปล่อยให้ธรรมทั้ง ๔ นี้ย่อหย่อน

เสื่อมไป อนึ่ง ไม่ยกธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้

ให้จัดเกินไปด้วยความฟุ้งซ่าน คือไม่

คิดฟุ้งซ่านหวังผลของการปฏิบัติจน 

เกนิไป ซึง่เป็นต้นเหตใุห้ท�าฉนัทะความ

พอใจ ท�าความเอาใจใส่และท�าการ

พิจารณาใคร่ครวญจนเกินไป

 อนึง่ ให้ท�าสญัญา คอืความก�าหนด

ในการปฏิบัติ ก�าหนดที่ตนเอง ท�า

สัญญาก�าหนดข้างหน้าข้างหลัง ให้รู้

ข้างหน้าเหมอืนรูข้้างหลงั ให้รู้ข้างหลงั

เหมือนรู้ข้างหน้า ก�าหนดให้รู้ข้างบน

ข้างล่าง ให้รู้ข้างล่างเหมือนรู้ข้างบน 

ให้รูข้้างบนเหมอืนรูข้้างล่าง ก�าหนดให้

มคีวามรูส้ว่าง กลางคนืเหมอืนกลางวนั 
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กลางวันเหมือนกลางคืน มีใจเปิดเผย

ไม่ปกปิด มีความสว่างใจ สัญญาคือ

การก�าหนดดงักล่าวนี ้ใช้สัญญาก�าหนด 

เพราะเม่ือนั่งอยู่เหมือนดังที่นั่งอยู่นี้  

จะเห็นข้างหลังเหมือนข้างหน้า เห็น

ข้างหน้าเหมือนข้างหลังด้วยตาไม่ได้ 

และเมือ่หลับตากม็องไม่เหน็อะไรด้วย

ตา เพราะฉะนัน้ กใ็ห้ใช้สญัญาก�าหนด 

ก�าหนดดูข้างหลังดูข้างหน้าโดยรอบ  

ให้เห็นข้างหลังเหมือนข้างหน้า ข้าง

หน้าเหมือนข้างหลัง คือให้มีความรู้

ก�าหนดบรเิวณโดยรอบตน และก�าหนด

ข้างล่างข้างบน โดยเฉพาะก็ก�าหนดที่

ตนเอง ตามเห็นร่างกายของตนเอง 

เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าแต่

ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่เป็นท่ีสุด

รอบ ให้มสีญัญาก�าหนดให้รูโ้ดยตลอด 

และก�าหนดใจให้สว่างไสวไม่ให้มเีครือ่ง

ปิดบงั เครือ่งปิดบงัจติใจนัน้กค็อืนวิรณ์ 

เมือ่สงบนวิรณ์ลงได้ จติใจกส็ว่าง และ

กต้็องก�าหนดแสงสว่างของกลางวนัหรอื

แสงสว่างของดวงไฟ ก�าหนดจ�าเอา

ความสว่างนัน้ ความจ�าเอาความสว่าง

นั้นนั่นแหละเป็นตัวสัญญา คือเป็นตัว

จ�าได้หมายรู้ และเอาตัวจ�าได้หมายรู้

อนันีม้าก�าหนดท�าความสว่าง กลางคนื

เหมอืนกลางวนั กลางวนัเหมอืนกลาง

คืน ให้จิตใจมีความสว่างอยู่โดยรอบ 

และระมัดระวังจิตใจไม่ให้ท่องเที่ยวไป

ในกามคณุภายนอก คอื รปู เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐัพพะที่น่าใคร่ น่าปรารถนา 

น่าพอใจ ซึง่เป็นเครือ่งปกปิดก�าบงัจติใจ

ไม่ให้สว่าง นิวรณ์เกิดขึ้นเมื่อใดความ

มืดก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้น เพราะฉะนั้น  

กใ็ห้ระวังจติใจไม่ให้มีนวิรณ์เข้ามา ไม่

ให้ออกไปสู่อารมณ์ภายนอก ก�าหนด

สัญญาคอืความสว่างให้เกิดขึน้โดยรอบ 

 นีเ้ป็น วิธอีบรมธรรม ฉันทะ ความ

พอใจ ความเพียร ความตั้งจิตหรือ

เอาใจตัง้ และความใคร่ครวญพจิารณา

ให้การปฏิบัติด�าเนินไปถูกต้อง และ 

เมื่ออาศัยฉันทะ ความพอใจ อาศัย

ความเพยีร อาศัยจติทีต่ัง้ อาศัยความ 

ใคร่ครวญพิจารณาด้วยวธิอีบรมดงักล่าว

ก็จะได้สมาธิ และเมื่อได้สมาธิก็อาศัย

สมาธิคอยป้องกันก�าจัดอกุศลของการ

ปฏิบัติ คอยด�าเนินไปในทางปฏิบัติ 

รกัษาทางปฏบิตั ิคอืสตปัิฏฐานทีต่ัง้ไว้ 

เมือ่เป็นดงันีก้จ็ะได้อทิธคืิอความส�าเรจ็

ในการปฏิบัติไปทีละขั้น

 ๔.	อินทรีย์	๕	

 หลักในการปฏิบัตินั้นด�าเนินตาม

หลกัสตปัิฏฐานประมวลในกาย เวทนา 

จติ ธรรม มีสัมมัปปธาน (ความเพียร-

ชอบ) มีอิทธิบาท (ธรรมที่ให้ประสบ

ความส�าเรจ็) เป็นอปุการะอุดหนนุการ

ปฏบิตั ิและจะมอีปุการะแก่การปฏบิตัิ

ดงักล่าวได้ กต้็องอาศยัมอีนิทรย์ี (คอื
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ธรรมทีเ่ป็นใหญ่) ส�าหรับเป็นท่ีอุดหนุน

การปฏิบัติ ท่านแสดงอินทรีย์ไว้ ๕ 

ประการ คือ ศรัทธา ความเชื่อหย่ัง 

ลงในพระรัตนตรัย วิริยะ ความเพียร 

สต ิความระลกึ สมาธ ิความตัง้ใจมัน่ 

และ ปัญญา ความรู้ อันอาศัยวิเวก 

ความสงบสงดั วริาคะ ความคลายจน

สิ้นความยินดี นิโรธ ความดับ และ

ความทีด่�าเนนิแปรไปเพือ่ความสละคนื 

 ด้วยว่าจติใจนีโ้ดยปกตย่ิอมคลกุคลี

อยู่กับอารมณ์ทั้งหลายซึ่งผ่านเข้ามา

ทางช่องตา ช่องห ูเป็นต้น จงึเป็นจติใจ

ทีไ่ม่สงบสงดั และนอกจากนียั้งมคีวาม

ติดความยินดีอยู่ในอารมณ์ท้ังหลายที่

จิตใจคลุกคลีอยู่น้ี และเม่ือเป็นดังน้ีก็

ก่อความทุกข์ให้บังเกิดขึ้น ตั้งต้นแต่

เป็นทกุข์อย่างละเอียด จนถงึเป็นทุกข์

อย่างหยาบ เป็นต้นว่าความแห้งใจ 

ความคร�า่ครวญใจ ความไม่สบายกาย

ไม่สบายใจ เพราะอารมณ์ท่ีจิตคลุกคลี

อยู่เป็นสิ่งที่ชอบก็เกิดดับ สิ่งที่ไม่ชอบ

ก็เกิดดับ แต่ว่าจิตท่ีเกิดความชอบ 

ความยินดีอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายย่อม

มีความคิดหน่วงเหนี่ยวอารมณ์ท่ีชอบ

เพ่ือให้คงอยู่ไม่ให้ดับไป และคิดหวัง

อารมณ์ข้างหน้าทีย่งัไม่มาให้เป็นอารมณ์

ทีช่อบ เมือ่ความคิดหน่วงเหนีย่วนัน้ไม่

ส�าเร็จ ความแห้งใจ ความระทมใจ 

เป็นต้น ก็บังเกิดขึ้น

 เพราะฉะนัน้ จติใจโดยปกติจงึปรากฏ 

แก่ตนเองว่า บางคราวก็แจ่มใส บาง

คราวก็ขุ่นมัว และความแจ่มใสนั้นมัก

จะเกิดขึน้ในวาระแรกทีป่ระสบอารมณ์

อันสมปรารถนา ที่น่าปรารถนา แต ่

ก็ตั้งอยู่ชั่วครู่ชั่วคราว ความแจ่มใสก ็

หายไปเป็นความเฉย ๆ ปกต ิและเมือ่

ประสบความแปรปรวนเป็นที่ไม่ชอบ

อย่างใดอย่างหนึง่กบ็งัเกดิความขุน่มวัขึน้ 

และโดยมากเมือ่แจ่มใสมาก สนุกสนาน

มาก กม็กัจะประสบภาวะขุน่มวัทกุข์ร้อน

ทีต่รงกนัข้ามในภายหลงั ปกตขิองจติใจ

ย่อมเป็นดังนี้ ก็เพราะคลุกคลีอยู่กับ

อารมณ์ทัง้หลาย ขึน้ลงไปตาม เมือ่ยนิดี

ก็ฟูขึ้นไป เมื่อยินร้ายก็ฟุบแฟบลงมา 

เป็นอย่างคล่ืนในมหาสมุทร และถ้าเป็น

คลืน่อย่างปกตแิล้ว ก็ย่อมมีขึน้ ๆ ลง ๆ 

อยู่โดยปกติ แม้ทะเลจะเรียกว่าทะเล

เรียบ แต่ก็มีคลื่นอยู่เสมอ จิตใจก็มัก

จะเป็นเช่นนั้น มักจะขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่

เสมอ พจิารณาดูจงึจะรูสึ้ก และในขณะ

เกดิลมมรสมุกย่็อมจะเกดิคลืน่ใหญ่ อาจ

ท�าลายเรือแพบ้านเรือนให้อับปางพัง

ทลาย ท�าชวีติของบุคคลผูอ้ยูใ่นเรอืหรอื

ในบ้านใกล้ทะเลให้เป็นอันตราย จติใจ

กเ็ป็นเช่นนัน้ เมือ่ประสบอารมณ์รุนแรง 

กจ็ะเกดิคลืน่แรงขึน้ในใจ กจ็ะท�าอนัตราย

แก่ตนเอง ตลอดจนถึงบงัเกดิอนัตราย

แก่ชวีติได้ ท้ังนีก็้เพราะจติใจไม่สงบสงัด 
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มรีาคะความตดิยนิดเีป็นต้นในอารมณ์ 

และก่อทุกข์อยู่ในจิตเป็นอาจิณ เมื่อ

จิตใจกระสับกระส่ายดิ้นรนอยู่เสมอ 

เหมือนทะเลในฤดูมรสุม ก็ยิ่งจะเกิด

คลื่นใหญ่ให้บังเกิดอันตรายดังกล่าว 

มาแล้ว เม่ือภาวะจิตใจเป็นอยู่ดังน้ีก็ 

จะหย่อนด้วยศรัทธาความเชื่อ หย่อน

ความเพยีร หย่อนสต ิหย่อนสมาธ ิและ

หย่อนปัญญา ศรัทธาคือความเชื่อใน

พระรัตนตรัยก็ไม่ตั้งมั่น ความเพียรก็

ไม่ตั้งมั่น สติก็ไม่ตั้งมั่น สมาธิปัญญา

ก็เช่นเดียวกัน

 ดังจะพงึเหน็ได้ว่า จติใจทีม่คีลืน่ หรอื

เป็นคลืน่น้อย หรอืมากดงัทีก่ล่าวมาแล้ว 

ศรัทธาคือความเช่ือในพระรัตนตรัยก็

จะคลอนแคลนด้วยอ�านาจของอารมณ์

มาคอยฉุดชักใจให้ด�าเนินไป ขึ้นบ้าง

ลงบ้าง คือยินดีบ้าง ยินร้ายบ้าง ไม่

ด�าเนนิไปตามคลองธรรมท่ีชอบ ความ

เชือ่กง่็อนแง่นสดุแต่ว่าอารมณ์จะชกัน�า

จิตไป 

 ความเพยีรกเ็ช่นเดยีวกนั และแทนท่ี

จะเพยีรละชัว่ท�าความด ีกก็ลับไปเป็น

เพียรท�าความชั่วละความดี

 สติกย่็อมจะเพลดิเพลนิไปตามอารมณ์ 

อารมณ์ดงึใจออกไป จะน�าสตเิข้ามาตัง้

อยูใ่นธรรมกไ็ม่สะดวก ดงัจะพงึเหน็ได้

ว่า ในขณะทีจ่ติมคีลืน่ ถ้าเป็นคลืน่โดย

ปกต ิขึน้ลงอยูกั่บอ�านาจของความยินดี

ความยินร้ายโดยปกติ จะน�าสติเข้า

มาระลกึถงึธรรม จะอ่านหนงัสอืธรรม 

จะฟังธรรม กยั็งพอเป็นไปได้ แต่ว่าจะ

ขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ในอารมณ์นอกจาก

ธรรมเสมอ จะต้องคอยน�าสติกลับมา 

แต่ถ้าในขณะทีจ่ติบงัเกดิคลืน่จติขนาด

ปานกลางจนถึงรุนแรง บังเกิดความ

ทุกข์ใจ ความกลัดกลุ้มกระสับกระส่าย

ขึ้นอย่างปานกลางหรือรุนแรง การท่ี

จะน�าสตเิข้ามาตัง้อยูใ่นธรรมกเ็ป็นของ

ยาก ดังจะพึงเห็นบุคคลเป็นอันมาก

เมือ่บงัเกดิความกลุม้ใจ บงัเกดิทกุข์ใจ 

ก็จะดับกลุ้มด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งจะ

บังคับประสาทให้ชาหรือว่าจะดึงใจให้

เมาเป็นเคร่ืองแก้ ก็เพราะก�าลังสติมี

ไม่เพียงพอ 

 เมือ่สตหิย่อนลงไป ใจทีจ่ะตัง้มัน่ใน

ทางท่ีชอบ ปัญญาท่ีจะรู้ในทางท่ีชอบ 

กจ็ะไม่บงัเกดิขึน้ เพราะฉะนัน้ กสุ็ดแต่

อารมณ์ที่ขึ้น ๆ ลง ๆ นั้นจะดึงใจของ

บุคคลให้ขึ้นไปบ้าง แล้วโยนลงมาบ้าง 

โยนขึ้นไปบ้าง เหมือนอย่างคล่ืนใหญ่

ในมหาสมทุร เมือ่เป็นเช่นนีจ้ะมคีวาม

สขุทีไ่หน และการท่ีจะคดิแก้ความทกุข์

กลัดกลุ้มเพราะเหตุดังกล่าวด้วยวิธีที่

ท�าให้หลงใหลมึนเมาก็จะเป็นการแก้

ทุกข์ด้วยการเพิ่มทุกข์ยิ่งขึ้น ในที่สุดก็

จะประสบความเสื่อมทั้งทางกายและ

ทั้งทางใจ ไม่พบทางที่ถูกต้อง 
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 ทัง้นีเ้ป็นเพราะจติใจขาดธรรมทีเ่ป็น

ใหญ่ คือขาดศรัทธาความเชื่อมั่นใน

พระรัตนตรยั ขาดความเพยีร ขาดสติ 

ขาดสมาธิ และขาดปัญญา หรือจะ

กล่าวว่าธรรมเหล่านี้มีอ�านาจ มีความ

เป็นใหญ่น้อยกว่าอ�านาจของอารมณ์

และอ�านาจของกิเลส เม่ือเป็นดังนี้ 

จะปฏิบัติในอิทธิบาท ในสัมมัปปธาน  

ในสติปัฏฐาน ก็เป็นไปไม่ได้

 เพราะฉะนั้น ผู้ที่มุ่งจะเจริญสัมมา-

ปฏบัิต ิท่านจงึสอนให้อบรมธรรมเหล่านี ้

คือ ศรัทธา ความเชื่อที่ตั้งมั่นใน 

พระรตันตรยั ๑ วริยิะ ความเพยีร ๑ 

สติ ความระลึกได้ ๑ สมาธิ ความ

ตั้งใจมั่น ๑ และ ปัญญา คือความรู้

ตามเป็นจรงิ ๑ ให้เป็นธรรมทีเ่ป็นใหญ่

เหนืออารมณ์และเหนอืกเิลส มอี�านาจ

ทีจ่ะน�าจติใจไปสูว่เิวก คอืความสงบสงดั

จากอารมณ์ท้ังหลาย และน�าให้เกิด

วิราคะ คือความสิ้นติด สิ้นยินดีใน

อารมณ์ น�าให้บังเกิดนิโรธ คือความ

ดับทุกข์ และน�าให้ด�าเนินไปสู่ความ

สละคืนสิ่งที่ยึดมั่นทั้งหลาย เมื่อคอย

อาศัยธรรมเหล่านี้อยู่ มีธรรมเหล่านี้

เป็นใหญ่เหนืออารมณ์และเหนือกิเลส

ดังกล่าว จึงจะสามารถด�าเนินเข้าสู่

สมัมาปฏิบัต ิด�าเนินเข้าสูเ่อกายนมรรค 

คือทางทีไ่ปอนัเดยีว คอืทางสตปัิฏฐานได้ 

 ประการส�าคัญข้อแรกนั้นคือ การ

อาศัยธรรมนีท้�าให้สงบสงดัจากอารมณ์

ท้ังหลาย เม่ือจิตใจสงบสงดัจากอารมณ์

ทัง้หลายได้ ความตดิ ความยินด ีตลอด

ถงึความยนิร้ายซ่ึงเป็นผลเนือ่งกนักไ็ม่

บงัเกดิขึน้ ความก่อทกุข์สืบทุกข์ต่อไป

ก็ไม่บังเกิดขึ้น เพราะว่าความก่อทุกข์

กนัต่อไปนัน้ย่อมเนือ่งมาจากความตดิ

หรอืว่าความยนิดียินร้ายในอารมณ์ คอื

จิตใจจะต้องมีความคลุกคลีคลุกเคล้า

อยู่ในอารมณ์ แต่เมื่อสามารถท�าใจให้

สงบสงัดจากอารมณ์ท้ังหลายได้แล้วก็

เป็นจติทีว่่างและวาง กเ็ป็นโอกาสทีจ่ะ

ปฏิบัติในสัมมาปฏิบัติ ก็เหมือนคล่ืน

ในทะเล มีคลื่นก็เพราะมีลม เม่ือ

ปราศจากลมทะเลก็สงบ จิตใจก็เป็น

ฉันนั้น เมื่อปราศจากอารมณ์ คือท�า

จิตใจให้สงบจากอารมณ์ได้ ก็ย่อมจะ

สงดัจากราคะและจากความทกุข์ซึง่ก่อ

ขึน้สืบ ๆ ไป ทัง้นีก้จ็ะต้องอาศยัทีค่อย

ใช้ธรรมที่เป็นใหญ่ท้ัง ๕ ประการนี้

ส�าหรับที่จะครอบง�าอารมณ์และกิเลส

ไว้แต่ในเบื้องต้น ไม่ปล่อยให้อารมณ์

และกิเลสลุกลามขึ้นเป็นคลื่นใหญ่ ซึ่ง

ยากแก่การสงบระงับในเมื่อก�าลังของ

ธรรมไม่เพียงพอ แต่หากอาศัยความ

ไม่ประมาทคอยอาศัยใช้ธรรมปัดเป่า

อยู่เสมอแล้วกจ็ะสามารถรกัษาจติใจให้

บงัเกดิความสงบสงดัได้ และกส็ามารถ

ที่จะปฏิบัติในเอกายนมรรคนี้ จะฟัง

ธรรมและจะนั่งกรรมฐานพิจารณาบท

ใดบทหนึง่เป็นอารมณ์กต็าม อิทธบิาท
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กจ็ะบังเกดิขึน้ สมัมัปปธานก็จะบังเกดิ

ขึน้ และจิตกจ็ะด�าเนินไปในสติปัฏฐาน

ด้วยล�าพังตนเองแล

 จิตใจนีเ้ป็นสิง่ท่ีพงึรักษาควบคุมด้วย

สติและปัญญา และเป็นสิ่งท่ีไม่พึงไว้

วางใจ เพราะเม่ือมีอารมณ์ก็ย่อมจะ

กระสบักระส่ายฟุง้ซ่านไปตามอารมณ์ 

ก�าหนดัยนิดอียู่ในอารมณ์ ขดัเคืองอยู่

ในอารมณ์ หลงอยู่ในอารมณ์ มัวเมา

อยูใ่นอารมณ์ ในบางคราวกเ็ป็นอย่างน้ี 

ในบางคราวก็เป็นอย่างนั้น เพราะใน

จติใจย่อมมอีาสวะทีเ่ป็นส่วนชัว่เกบ็อยู่

ส่วนหนึ่ง มีบารมีที่เป็นส่วนดีเก็บอยู่

อกีส่วนหนึง่ เม่ือมีอารมณ์มาย่ัวอาสวะ

ส่วนชั่วท่ีเก็บไว้ อาสวะก็ฟุ้งขึ้น และ

เมื่อมีธรรมท่ีเป็นส่วนดีมาสนับสนุน 

บารม ีบารมกีป็รากฏขึน้ เพราะฉะนัน้ 

ในบางคราวจติใจก็ขุน่มัวไม่สงบ ในบาง

คราวกแ็จ่มใส และโดยเฉพาะในคราว

ทีขุ่น่มวัน้ันก็ด�าเนินไปในทางท่ีไม่เหมาะ

ไม่ควรตามอ�านาจของราคะ โทสะ โมหะ 

หรือความมัวเมา แต่ในคราวที่แจ่มใส

กด็�าเนินไปในทางเหมาะในทางควรด้วย

อ�านาจของสติปัญญา เพราะฉะนั้น  

จึงสมควรที่จะปลูกสติและปัญญาที่จะ

คุ้มครองจิตใจ ห้ามกันอารมณ์ท่ีจะ

ด�าเนนิไปในทางทีผ่ดิ เสรมิสร้างธรรม

ทีจ่ะประคับประคองสนบัสนนุให้ด�าเนิน

ไปในทางดี 

 ก็แหละ วิธีที่จะควบคุมรักษาจิตใจ

ดังกล่าวนี้ ก็เรียกว่าเป็น กรรมฐาน 

คือเป็นการงานของจิตใจอย่างหนึ่งซึ่ง

จะต้องมีการจัดการท�าเหมือนอย่าง 

การงานที่เป็นภายนอก 

 การงานทีเ่ป็นภายนอกนัน้เมือ่บงัเกดิ

ขึน้จะต้องมีการจดัการท�าเพ่ือให้บงัเกดิ

ความเรยีบร้อย แก้ไขเหตขุดัข้อง ป้อง 

กันอันตราย ก�าจัดสิ่งที่เป็นอันตราย 

ซึง่เข้ามาขดัขวางต่าง ๆ การงานจงึจะ

ส�าเร็จไปได้โดยเรียบร้อย 

 การงานของจติใจก็เป็นเช่นนัน้ กจ็ะ

ต้องพิจารณาจัดท�า ป้องกันอุปสรรค

อันตรายของจิตใจ บ�าบัดอุปสรรค

อนัตรายของจติใจ เพือ่ทีจ่ะส่งจติใจให้

ด�าเนนิไปในทางทีถู่กทีช่อบ ซึง่จะต้อง

อาศัยสติปัญญาพิจารณาจัดการงาน

ของจติใจนี ้กน็บัว่าเป็นการงานทีห่นกั

อย่างหนึ่งทางจิตใจ ในเมื่อได้สั่งสม

อุปสรรคอันตรายหรือภาระของจิตใจ

ไว้มาก เช่นเดียวกับการงานภายนอก

ทีป่ล่อยให้คัง่ค้างอากลูไว้มากกจ็ะต้อง

เป็นภาระที่หนักต้องแก้ไขกันมาก แต่

หากว่าถ้าได้พิจารณาป้องกันและแบ่ง

เบาออกไปเสียโดยล�าดับแล้วก็จะไม่

เป็นภาระที่หนักมาก 

 เพราะฉะนัน้ การท่ีไม่ปล่อยให้อะไร

คั่งค้างอยู่ในจิตใจยุ่งเหยิงอยู่ในจิตใจ

มากไป คอยพจิารณาทีจ่ะปัดเป่าบรรเทา

ออกไปเสยีโดยล�าดบักย่็อมจะเป็นทาง
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ปฏิบตัใิห้บงัเกดิความสวสัดขีึน้แก่จติใจ 

และแก่กรรมของตนเองทีจ่ะบงัเกดิขึน้

ด้วยความบงการของจิตใจนั้น 

 กแ็หละอุบายอย่างหน่ึงท่ีจะเป็นเครือ่ง

ป้องกันแก้ไขจิตใจในทางที่จะบังเกิด

ความมัวเมาในอารมณ์ขึ้นนั้น ก็คือ

พิจารณาเข้ามาถึงคติธรรมว่า ชีวิต

ร่างกายอันนี้ได้เกิดขึ้นมาเป็นชาติ  

ความเกิด และก็ได้ผ่านวัน เดือน ปี 

ผ่านวัยมาเป็นล�าดับ ก็ถึงวัยชราที่เก่า

มาโดยล�าดับ แก่มาโดยล�าดับ และ 

ในทีส่ดุจะเข้าถงึมรณะ คอื ความตาย

 ชวีติร่างกายในอดตีกผ่็านมาล่วงมา 

ชวีติในปัจจบุนักก็�าลงัจะล่วงไป ๆ ชวิีต

ข้างหน้าก็เหลือน้อยเข้าทุกที เพราะ

ฉะนั้น ที่ว่าอายุมากขึ้น ๆ นั้น เมื่อดู

อีกด้านหนึ่งในอนาคต ก็คืออายุน้อย

ลง ๆ อายุมากขึ้น ๑ ปี ก็คือว่าเหลือ

น้อยลง ๑ ปี เพราะฉะนั้น ดูอีกด้าน

หนึง่อายกุน้็อยลงไป ๆ โดยล�าดบั กาล

ที่ล่วงมาในอดีตต้ังแต่ต้นจนถึงบัดนี ้

เมื่อระลึกดูแล้วก็เหมือนอย่างชั่วครู ่ 

ชัว่ขณะเท่าน้ัน เพราะตัง้แต่จ�าความได้

มาจนถึงบัดนี้ ในชีวิตของทุก ๆ คนก็

เหมือนอย่างผ่านมาแวบเดียวไม่ช้าไม่

นาน และก็นึกคาดไปข้างหน้าถึงเวลา

จะดับขันธ์ ในขณะนั้นถ้าคิดดูชีวิตที่

ล่วงมาในอดีตก็น่าจะรู้สึกว่าผ่านมา 

แวบเดียวเท่านั้น 

 ท่านแสดงว่าในวาระท่ีสุดเช่นนั้น 

เมื่อร่างกายอ่อนก�าลัง จิตก็ย่อมจะมี

ก�าลัง อาจที่จะระลึกเห็นกรรมในอดีต

ของตนทีท่�ามาในชวีตินี ้เป็นกรรมดบ้ีาง 

ชัว่บ้าง และอาจจะเศร้าหมองใจในกรรม

ชัว่ทีท่�าไว้ อาจจะดใีจผ่องใสใจในกรรม

ดีที่กระท�าไว้ แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะ

แก้ไขได้ ถ้าหากว่ากรรมชัว่ทีก่ระท�าไว้

มมีากมายมาปรากฏเป็นกรรมนมิติขึน้

แก่จติใจ เป็นความชัว่ต่าง ๆ ทีก่ระท�า

โดยปรากฏเป็นเร่ืองราวว่าได้ไปท�าส่ิง

นั้นท�าส่ิงนี้ เบียดเบียนเขาอย่างนั้น 

อย่างนี้ ใช้เครื่องมืออย่างนั้นอย่างนี้ 

เขามีความทุกข์ร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ 

จิตใจก็จะเศร้าหมองกระสับกระส่าย  

ก็เป็นกรรมนิมิตไม่ดี เม่ือกรรมนิมิต 

ไม่ดี คตินิมิต คือ นิมิตแห่งคติที่จะ

ด�าเนนิไปในสัมปรายภพก็ย่อมจะมืดมัว

ไม่แจ่มใส ก็มีหวังในทุคติคือคติที่ชั่ว 

แต่หากว่าได้กระท�ากรรมดไีว้มาก เป็น

ทานบ้าง เป็นศีลบ้าง เป็นภาวนาบ้าง 

เรื่องราวของความดีต่าง ๆ ท่ีกระท�า 

ไว้กป็รากฏส่งเสรมิใจให้มคีวามผ่องใส

ชุ่มชื่น ก็เป็นกรรมนิมิตท่ีดี คตินิมิต 

นิมิตแห่งคติท่ีจะด�าเนินไปภายหน้าก็

เป็นสุคติ คติที่ดีที่ชอบที่พึงจะหวังได้ 

 แต่ว่าเมือ่ถงึเวลาเช่นนัน้กไ็ม่อาจจะ

แก้ไขอะไรได้ ก็อาจจะเสียใจว่าไม่ได้

ใช้ชีวิตประกอบกรรมท่ีดีที่ชอบไว้ตาม

สมควร สิง่อะไรกไ็ม่สามารถจะมาช่วย
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ได้ จะเป็นญาตมิติร จะเป็นทรพัย์สมบตัิ 

แม้จะมัง่ค่ังมหาศาลกไ็ม่สามารถจะช่วย

ได้ ทัง้ถ้าหากว่าสิง่เหล่านัน้จะบงัเกดิขึน้

จากกรรมทีช่ัว่ทีผ่ดิ ก็ย่ิงจะเป็นกรรมนมิติ

ที่ชั่วที่ผิดให้เกิดแก่จิตใจอย่างเต็มที่

 เพราะฉะน้ัน เมือ่พิจารณาให้ตลอด

เช่นน้ีแล้ว กก็ลบัมาถงึปัจจบุนัคอืบดันี้ 

ซึ่งเรียกว่ายังมีขณะยังมีเวลาท่ีจะละ

ความชั่วกระท�าความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ได้ เมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้วกจ็ะบังเกดิความ

ไม่ประมาทในอนัทีจ่ะละความชัว่กระท�า

ความดี จิตใจที่เคยมัวเมาก�าหนัดอยู่

และเมือ่พิจารณาถงึความจรงิท่ีจะบงัเกดิ

ขึน้แก่ตนเช่นน้ีแล้ว หากว่าบงัเกิดความ

กลัวขึ้น แม้จะเป็นความกลัวต่อทุคติ 

คือคติที่ชั่วที่ผิด ความกลัวนั้นเองจะ

เป็นเคร่ืองก�าจัดความมัวเมาประมาท

ในอารมณ์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นกอง

ราคะ โทสะ โมหะ หรือว่าเป็นกอง 

ความมวัเมาโดยตรง จะท�าให้จติใจอนั

น้ีหยั่งลงสู่กระแสธรรมส�านึกบาปบุญ

คุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ และ

จะรับฉวยโอกาสท่ีจะประคับประคอง

จติใจของตนให้เป็นไปในทางท่ีชอบ และ

การพจิารณาดังนี ้กจ็ะเป็นวธิทีีท่�าจิตใจ

ที่มัวเมาฟุ้งซ่านให้สังเวชสลด ให้สยบ

ลงสูก่ระแสของธรรม เหมอืนอย่างเป็น

วิธีแก้ด้วยความกลัว

 อนัความกลวัเมือ่บงัเกดิขึน้ กเ็หมอืน

อย่างกลัวในภัยอันตรายต่าง ๆ ความ

ชอบความชังความหลงในสิ่งทั้งหลาย 

กย่็อมจะสงบ เพราะว่ามุ่งทีจ่ะช่วยตน

ให้สวสัดีเท่าน้ัน และเมือ่เป็นเช่นน้ีก็เป็น

วาระที่จะปฏิบัติน�าจิตเข้าสู่กรรมฐาน 

อันเป็นทางที่มุ่งประสงค์ คือน�ากลับ 

เข้ามาพิจารณากาย เวทนา จติ ธรรม 

ให้จิตต้ังมั่นอยู่ในปัฏฐานะคือที่ตั้งของ

สตอัินนี ้ให้ท่ีตัง้อนันีเ้ป็นอปัุฏฐานะ คอื

ปรากฏแก่สติอย่างเต็มที่ และทั้งนี้ก็

ต้องอาศยัการตัง้อารมณ์ของสตปัิฏฐาน

นี้ให้เป็นประธานของจิต คือเป็นที่ตั้ง

ของจติใจ ถ้าหากว่าจติใจยังแย้งประธาน

กนัอยู ่คดิไปถงึสิง่นัน้บ้าง คดิไปถงึสิง่

นีบ้้าง คือส่ิงนัน้ออกหน้าบ้าง ส่ิงนีอ้อก

หน้าบ้าง เมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้วสตปัิฏฐาน

กแ็ทรกเข้าไปไม่ได้ เพราะว่ามอีารมณ์

อืน่เป็นประธานนัง่อยู่เต็มจติใจเสียแล้ว 

เพราะฉะนั้น จึงจะต้องให้สติปัฏฐาน

มาเป็นประธานของจติ อนันีแ้หละเป็น

ความหมายของปธานะโดยย่อ

 แต่ว่าปธานะ คือ ประธาน หรือว่า

สตปัิฏฐานจะมาเป็นประธานของจติใจ

ได้กจ็ะต้องเป็นอทิธบิาท คอืว่าประธาน

นีจ้ะต้องมฤีทธิม์อี�านาจ หมายความว่า

มีความส�าเร็จในอันที่จะท�าหน้าที่ของ

ประธานได้ อันนีแ้หละเป็นตัวอิทธบิาท 

จะเป็นอิทธิบาทขึ้นได้ก็จะต้องเป็น

อินทรีย์ คือมีความเป็นใหญ่ เพราะ

บคุคลทีจ่ะมาเป็นประธาน จะมีอ�านาจ

ได้กจ็ะต้องมคีวามเป็นใหญ่  อนันีแ้หละ
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เป็นอนิทรย์ี และจะเป็นอินทรย์ีคอืเป็น

ใหญ่ได้จะต้องมพีละ คอืมกี�าลงั มกี�าลงั

สนับสนุน เหมือนบุคคลผู้เป็นใหญ่ทั้ง

หลายก็จะต้องมกี�าลงัต่าง ๆ สนบัสนนุ 

จิตใจก็เป็นเช่นน้ีเหมือนกัน ก็จะต้อง 

มีก�าลังสนับสนุนจึงเป็นใหญ่ และเมื่อ

เป็นใหญ่จึงจะเป็นผูม้อี�านาจมฤีทธิ ์และ

เมื่อเป็นดังน้ีจึงจะเป็นประธานได้ คือ

เป็นประธานของจิตใจ

 เพราะฉะนั้น หน้าท่ีของผู้ปฏิบัติ 

กพ็งึบ�าเพญ็พลธรรมก�าลงัให้บงัเกิดแก่

จิตใจ ให้เป็นศรทัธาทีเ่ป็นก�าลงั วริยิะ

คือความเพียรที่เป็นก�าลัง สติที่เป็น

ก�าลัง สมาธิที่เป็นก�าลัง และปัญญา 

ที่เป็นก�าลัง และเม่ือเป็นเช่นน้ีก็เรียก

ว่าเป็นก�าลังใจหรือใจมีก�าลัง สามารถ

ที่จะด�าเนินการปฏิบัติสติปัฏฐานให้

ก้าวหน้าไปได้ด้วยดี

 ๕. พละ	๕	

 ได้แสดงทางปฏิบัติตามแนวสติปัฏ-

ฐาน พิจารณากาย เวทนา จิต และ

ธรรม ซึง่ท้ังหมดนีมี้อยู่ในตนเอง การ

พจิารณากพ็จิารณาเข้ามาดใูห้รูใ้ห้เหน็

ที่ตนเอง อาศัยปธานะคือความเพียร 

ในอนัทีจ่ะตัง้สตปัิฏฐานไว้ให้เป็นประธาน

ของจติใจ อาศัยมีอิทธบิาท ซ่ึงจะท�าให้

บังเกิดความส�าเร็จ อาศัยธรรมที่เป็น

อินทรีย์คือเป็นใหญ่ คอยก�าจัดข้าศึก

ซึ่งจะมาท�าลายล้าง และธรรมจะเป็น

อินทรีย์ คือเป็นใหญ่ขึ้นได้ก็จะต้อง 

อาศัยอบรมธรรมเหล่านี้ให้เป็นก�าลัง

เข้มแข็ง ไม่อ่อนแอย่อท้อ

 เพราะฉะนัน้ ต่อไปนีจ้ะแสดงธรรม

ที่เป็นพละ คือก�าลังอันพึงอบรมให้

บังเกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติเมื่อได้สดับหมวด

ธรรมต่าง ๆ ก็อาจที่จะมีความคิดขึ้น

ว่า มธีรรมหลายหมวดยากทีจ่ะก�าหนด 

และเมื่อตั้งใจก�าหนดหมวดธรรมก็จะ

เป็นปรยิตั ิคอืเป็นการเรยีน ไม่ใช่เป็น 

การปฏิบัติ และธรรมเหล่านี้ก็ซ�้า ๆ 

ซาก ๆ กัน ดังพลธรรม (ธรรมที่เป็น

ก�าลัง) ก็มีอยู่ ๕ ข้อ ได้แก่ ศรัทธา	

วิรยิะ	สต	ิสมาธ	ิและ	ปัญญา	เหมอืน

กนักบัธรรมทีเ่ป็นอนิทรย์ีดงัทีก่ล่าวนัน้ 

และวิริยะคือความเพียร สติ สมาธ ิ

ก็ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่สติปัฏฐาน ก็

เป็นตวัสต ิและท�าสติปัฏฐานกม็ุง่จะให้

เป็นสมาธิ ก็เป็นอันได้กล่าวถึงสมาธิ

มาแล้ว วิริยะคือความเพียร ก็ไปตรง

กับปธานะ กับอิทธิบาท ก็มุ่งถึงความ

เพียรเหมือนกัน ครั้นมาถึงอินทรีย์ก็ 

มีซ�้าเข้าอีก มาถึงพละก็มีซ�้าเข้าอีก 

เพราะฉะนัน้ กค็วรท�าความเข้าใจ เพ่ือ

มิให้บังเกิดเป็นนิวรณ์ในการปฏิบัติ

 หมวดธรรมเหล่านีก้เ็หมือนอย่างเป็น

ลกูโซ่ทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืว่าเป็นขัน้บนัได

ที่สืบต่อกันขึ้นไปอาศัยกัน ผู้ขึ้นบันได

ความจริงก็ไม่ต้องนับขั้นบันไดว่ากี่ขั้น 

และโดยปกติก็ไม่มีการนับอยู่แล้วว่ากี่

ขั้น เหมือนดังจะถามว่าบันไดบ้านที่ผู้
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อยู่อาศัยขึ้นอยู่ทุกวันมีกี่ขั้น ก็คงจะ

ตอบไม่ได้เป็นส่วนมากเพราะไม่ได้นับ 

แต่ว่าก็ขึ้นกันได้ เพราะฉะนั้น ในการ

ฟัง ถ้ามุ่งปริยัติก็ก�าหนดจดจ�าเหมือน

อย่างนับขั้นบันได แต่ถ้ามุ่งปฏิบัติ ก็

ไม่ต้องคอยก�าหนดจ�า เป็นแต่เพยีงท�า 

ความเข้าใจน้อมเข้ามาที่ตน พิจารณา

ดทูีต่น ก�าหนดอบรมธรรมเหล่านีใ้ห้มี

ขึน้ทีต่น เหมอืนอย่างขึน้บนัได หน้าที่

กม็ว่ีาเดนิขึน้ไปโดยล�าดบั และเม่ือขึน้

ไปโดยล�าดับ การขึ้นก็สะดวก บันได

นั้นบางทีก็ต้องมีราวบันไดส�าหรับท่ีจะ

ยึดเหน่ียว และต้องมีเครื่องประกอบ

อื่น ๆ อีก หมวดธรรมเหล่านี้ก็เป็น

เช่นนั้น ส�าหรับจะเป็นเครื่องอุปการะ

ในการปฏบิตัใิห้ด�าเนนิข้ึนไปโดยสะดวก 

และเนือ้หาของธรรมแต่ละหมวดก็ซ�า้ ๆ 

อยูน่ัน่แหละ กเ็หมอืนอย่างตวัข้ันบนัได 

แต่ละข้ันกป็ระกอบด้วยไม้ หรอืว่าปนู 

หรือว่าโลหะเหมือน ๆ กัน ขั้นที่ ๑ 

ขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๓... ก็ท�าด้วยวัตถุ 

เหมอืน ๆ กนั เพยีงแต่ว่าสบืต่อกนัไป

แต่ละขั้นเท่าน้ัน เพราะฉะนั้น จึงมี

ธรรมที่ซ�้า ๆ อยู่ แต่ว่ามีภูมิชั้นเป็น 

ข้ัน ๆ ข้ึนไป และบางอย่างเป็นเหมอืน

ราวบนัไดทีจ่ะอปุการะ ทีย่ดึเหนีย่วใน

การขึ้นให้สะดวก 

 ฉะนัน้ การมุง่อบรมปฏบัิตกิคื็อการ

พจิารณาเข้ามาจ�าเพาะธรรมท่ีสดบั เช่น

ธรรมท่ีเป็นก�าลัง ก็พิจารณาเข้ามาดู

ถึงก�าลังในจติใจของตนเองตามข้อธรรม

เหล่านี ้เพราะจติใจอนัน้ีย่อมประสบกับ

อารมณ์อันท�าให้ยินดีบ้าง ยินร้ายบ้าง 

ท�าให้เกิดแห้งใจบ้าง ท�าให้เกิดความ

คร�า่ครวญในใจบ้างอยูเ่สมอ เพราะฉะนัน้ 

อารมณ์และกเิลสเหล่านีถ้้ามกี�าลงักจ็ะ

น�าจติใจให้ขึน้ ๆ ลง ๆ และน�าให้ประ-

กอบกรรมหยาบต่าง ๆ ออกไป การที่

อารมณ์และกเิลสจะไม่มกี�าลงัครอบง�า

จิตใจได้ก็เพราะธรรมท่ีเป็นส่วนดีส่วน

ชอบนี้มีก�าลังสูงกว่าอารมณ์ สูงกว่า

กเิลส แล้วกจ็ะครอบง�าอารมณ์ครอบง�า

กิเลสให้พ่ายแพ้ไปได้ ก็เหมือนอย่าง

เกดิสงครามต่อสูก้นั ฝ่ายทีม่กี�าลงักว่า

ก็ย่อมจะชนะ อารมณ์และธรรมก็ฉนันัน้ 

ถ้าอารมณ์มีก�าลังกว่าธรรม อารมณ์ก็

ชนะ ก็จะเป็นไปตามอารมณ์ แต่ถ้า

ธรรมมีก�าลังกว่า ธรรมก็จะชนะ ใจก็

เป็นสนามรบ เพราะฉะนั้น ในขณะที่

ก�าลังต่อสู้กัน จิตใจเองก็ต้องมีความ

กระสับกระส่ายเดือดร้อน แต่ถ้าอารมณ์

เป็นฝ่ายชนะ กย่็อมจะมคีวามเดอืดร้อน

มากขึ้น ถ้าธรรมเป็นฝ่ายชนะ ก็จะ

เดือดร้อนอยู่ในขณะที่ก�าลังต่อสู้กับ

อารมณ์ ครั้นชนะใจของตัวเองได้แล้ว 

คอืชนะอารมณ์ได้แล้ว กจ็ะมคีวามโล่ง

ใจและความสขุ จติใจทีจ่ะชนะอารมณ์

ได้นี้ก็จะต้องมีธรรมที่เป็นก�าลัง คือมี
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 ศรัทธา ความเชื่อความตรัสรู้ของ

พระพทุธเจ้า โดยตรงกคื็อ เชือ่ในความ

ผดิชอบชัว่ด ีควรไม่ควร พระพทุธเจ้า

ทรงส่ังสอนก็สั่งสอนให้รู ้จักผิดชอบ 

ชัว่ด ีควรไม่ควรดงักล่าว และโดยปกติ

เมื่อยังไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามา บุคคล

กจ็ะมคีวามเหน็ผดิชอบชัว่ดคีวรไม่ควร

ดังกล่าวนี้คล้ายคลึงกัน มีเหตุผลใน

เร่ืองนี้คล้ายคลึงกัน และเม่ือได้สดับ

ธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าทีช่ีใ้ห้

รู้จักลักษณะดังกล่าว ก็ยิ่งจะมีแนว

ความคดิเหน็คล้ายคลงึกนั นอกจากนี้

ความรู้ส�านึกของตนเองยังบอกตนเอง

ได้ว่าอะไรเป็นความผิดชอบชั่วดีควร 

ไม่ควร 

 แต่ว่าเมื่ออารมณ์มาครอบง�าใจที่

ท�าให้ชอบบ้างชังบ้าง ถ้าอารมณ์มกี�าลงั 

ความรู้ส�านึกดังกล่าวน้ันก็จะหายไป  

กจ็ะกลายเป็นเกดิความคดิเหน็ไปตาม

อารมณ์ ชอบไปตามอารมณ์ที่ชอบ  

ชังไปตามอารมณ์ที่ชัง ความเชื่อถือ 

ทีเ่คยถกูต้องกห็ายไป กก็ลายเป็นความ

เชื่อถือไปตามอารมณ์ อีกอย่างหนึ่ง 

จะเรียกว่าความเชื่อต่อพระพุทธเจ้า 

หายไป กลายเป็นความเชือ่ต่อมาร คอื

กิเลสในใจของตนเอง เมื่อเป็นดังนี้ 

กเ็ป็นผูแ้พ้มาร เป็นผูแ้พ้อารมณ์ เป็น

ผู้แพ้ใจของตนเอง ต่อเมื่อศรัทธาคือ

ความเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

มั่นคงอยู่ อารมณ์ก็ไม่อาจจะครอบง�า

ได้ จงึท�าให้เป็นผูม้ศีรทัธาคอืความเชือ่

นี้ รักษาทางที่ดีที่ชอบไว้ได้ ไม่ด�าเนิน

ไปในทางที่ผิด เพราะฉะนั้น ศรัทธา

เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ท่าน

แสดงว่าผดิชอบชัว่ดคีวรไม่ควรอย่างไร

ก็เชื่อฟัง ก็เป็นก�าลังใจอันหน่ึง เป็น

ก�าลังธรรมอันหนึ่ง

 อนึ่ง ความเพียร ที่ส�าหรับจะพยุง 

จติใจให้กล้าหาญทีจ่ะปฏบิตั ิด�าเนนิไป

ในทางกุศล คือทางที่ชอบ ก็เป็นข้อ

ส�าคัญ เพราะโดยปกติก็มักจะมีความ

เกยีจคร้าน บางทกีเ็ชือ่ความตรสัรูข้อง

พระพทุธเจ้า เชือ่ค�าสัง่สอนของพระองค์ 

แต่ว่าเกยีจคร้านทีจ่ะปฏบิตัทิีจ่ะกระท�า 

เพราะติดในความสุขหรือในสิ่งต่าง ๆ 

ที่น่าเพลิดเพลิน ก็ท�าให้เกิดความ 

ย่อหย่อน ความผัดเพี้ยนกาลเวลาท่ี 

จะท�าไปต่าง ๆ ถ้าความเกียจคร้านนี้

มกี�าลงัทีจ่ะครอบง�าได้ ความเพยีรกจ็ะ

หายไป เพราะฉะนั้น ก็จะต้องมีความ

เพียรเพียงพอที่จะข่มที่จะปราบความ

เกียจคร้านในใจของตนไปได้ เพราะ

ฉะนั้น วิริยะคือความเพียรนี้จึงเป็น

ก�าลงัธรรมหรอืก�าลังใจอีกประการหนึง่

 อนึ่ง สติความระลึกได้ ก็เป็นข้อ

ส�าคัญ เพราะถ้าหลงลืมเผลอไผลไป

เสีย กไ็ม่สามารถทีจ่ะด�าเนนิการปฏบิติั

ได้ ความหลงลมืเผลอไผลนีม้ไีด้ตัง้แต่

หลงลืมในทางปฏิบัติ เช่นว่าจะปฏิบัติ

ในทางกรรมฐาน กจ็ะต้องมกีารศกึษา
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ทางปฏบิตั ิจะปฏบิติัในทางสตปัิฏฐาน

ทัง้ ๔ กจ็ะต้องทราบวธิปีฏบิตัพิจิารณา

กาย เวทนา จติ ธรรม และโดยเฉพาะ

ข้อ เช่นว่า ข้อกาย จะปฏิบัติในทาง 

อานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจ 

เข้าออก กจ็ะต้องก�าหนดจดจ�าวธิทีีจ่ะ

ก�าหนดลมหายใจเข้าออกได้เป็นอุเทศ 

คือหัวข้อในการที่จะปฏิบัติ ถ้าหลงลืม

เสยีหมด จ�าอะไรไม่ได้เสยีหมด การที่

จะมาปรารภปฏบิตักิท็�าไม่ถกู กเ็หมือน

อย่างการที่จะท�าโน่นท�านี่ ก็จะต้องมี

ความก�าหนดจดจ�าให้ได้ จะพดูจาทกัทาย

ใครจะต้องจ�าชื่อเขาให้ได้ จะไปไหนก็

จะต้องจ�าทางได้ ถ้าหลงลืมเสียหมด

แล้ว พบใครกทั็กไม่ถกู จะไปทางไหน

ก็ไปไม่ถูก เพราะฉะนั้น ความมีสติที่

ระลกึได้ คอืว่าก�าหนดจดจ�าได้นีจ้งึเป็น

ข้อส�าคญั และในเวลาท่ีปฏิบัตกิย่ิ็งต้อง

ใช้สติก�าหนดเข้ามาในกรรมฐานที่ตน

ปฏิบัติ ถ้าปล่อยสติให้ฟุ้งออกไป ล่อง

ลอยออกไป การปฏบัิตกิท็�าไม่ได้ และ

ยิ่งจะเป็นโทษ เพราะส่งเสริมให้จิตใจ

ล่องลอยฟุง้ซ่าน กลายเป็นคนคดิเพลนิ

ไป หรอืว่าเผลอไผลไป เพราะว่าไม่ได้

รวมสติเข้ามาก�าหนดพจิารณาอยู ่เพราะ

ฉะน้ัน สติคือความก�าหนดระลึกนี้จึง

เป็นการส�าคัญในทางปฏิบัต ิซ่ึงจะต้อง

อบรมให้มเีป็นก�าลงัเหนอืความหลงลมื 

ถ้ามสีตเิป็นก�าลังอยู่จะท�าให้การปฏิบัติ

ด�าเนินไปได้

 อนึ่ง ก็จะต้องมี สมาธิ คือความ

ตั้งใจมั่น ซึ่งเป็นความรวมจิตใจเป็น

ก�าลงั คอื สมาธคิวามรวมใจทีเ่ป็นก�าลงั

นีก้ห็มายถงึสมาธทิีป่ฏบิตัมิานัน่แหละ 

และมีอยู ่เป็นภาคพื้นส�าหรับที่จะได้

ปฏิบัติน�าสมาธิให้ย่ิงขึ้นไป ถ้าหากว่า

รวมเป็นสมาธไิม่ได้ จะฟังธรรมใจกเ็ทีย่ว

ไปที่โน่นที่นี่ ก็ฟังไม่รู้เรื่อง จะท�าการ

งานอะไรใจกอ็อกไปทีน่ัน้ทีน่ี ้กท็�าการ

งานให้ดีไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงจะต้อง

มีสมาธิ คือความตั้งใจมั่น อันหมาย

ถงึว่า จะท�ากรรมฐานกต็ัง้ใจมัน่คงรวม

อยูใ่นกรรมฐานทีก่ระท�า ถ้าจิตฟุง้ซ่าน

มีก�าลังมากกว่าสมาธิ สมาธิก็ไม่เกิด 

แต่ถ้าสมาธิมีก�าลังมากกว่า จติกต้ั็งม่ัน

เป็นสมาธ ิเพราะฉะนัน้ จะต้องมีสมาธิ

คอืความตัง้ใจมัน่นีเ้ป็นก�าลงัทีจ่ะปฏบิตัิ

สมาธิให้ยิ่งขึ้นไป

 นอกจากนี้จะต้องมี ปัญญา คือตัว

ความรู้ ปัญญาคือตัวความรู ้นี้เป็น

ประการส�าคญั บางทกีพ็ดูคูก่นักบัความ

เห็นว่าความรู้ความเห็น ถ้ามีความรู้ 

ถูกต้อง ความเห็นถูก การปฏิบัติก ็

ถูกต้อง ศรัทธาคือความเชื่อก็ถูกต้อง 

ความเพียรก็ถูกต้อง ถูกต้องกันมา 

โดยล�าดบั แต่ถ้าความรูผ้ดิ ความเหน็

ผิด ความเชื่อก็ผิด ความเพียรก็ผิด 

เพราะฉะนั้น ปัญญานี้ จึงเท่ากับเป็น 

ต้นหนเรอื หรอืเป็นบคุคลผูน้�าเรอืเป็น

นายเรือที่จะท�าให้เรือวิ่งไปในทิศทางที่
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ถกูต้อง ปัญญากเ็ป็นผูน้�าตนให้ด�าเนนิ

ไปในทางท่ีถูกต้องเหมือนอย่างนั้น 

เพราะฉะนั้น จึงควรอบรมปัญญา คือ

ความรู้ความเห็นท่ีถูกต้องน้ีให้บังเกิด

ขึ้น ให้มีก�าลังเหนือความรู้ผิดเห็นผิด 

 กแ็หละความรูเ้หน็ท่ีถกูต้องน้ีมีโมหะ 

คอืความหลงเป็นเคร่ืองก�าบังเป็นประการ

ส�าคัญ ความหลงนีก้เ็นือ่งมาจากอารมณ์

และเนื่องมาจากกิเลส ในขณะที่จิตใจ

ปลอดโปร่งจากอารมณ์จากกเิลส ความ

รู้ความเห็นก็มักจะถูกต้องว่าอะไรผิด

อะไรถกู อะไรช่ัวอะไรด ีอะไรควรอะไร

ไม่ควร แต่ครั้นถูกอารมณ์และกิเลส

เข้าครอบง�า จติใจบงัเกดิความล�าเอียง 

กก็ลบัเห็นชอบเป็นผดิ เหน็ผดิเป็นชอบ 

เหน็ควรเป็นไม่ควร เหน็ไม่ควรเป็นควร 

กค็วามหลงอนันีเ้อง เพราะฉะนัน้ ในการ

ทีจ่ะลงความเหน็ความรูข้องตนลงไปว่า 

อะไรเป็นอะไร จงึต้องมกีารช�าระใจให้

สงบสงดัจากอารมณ์ จากกเิลสเสยีก่อน 

 แต่ส�าหรบัในเบือ้งต้นกต้็องอาศยัการ

ฟังค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า พจิารณา

ตามค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะ

ได้ปัญญา คือความเห็นที่ถูกต้องข้ึน

ตามคลองธรรม เพราะฉะนัน้ ในเบือ้งต้น

กต้็องอาศยัศรทัธาในพระพุทธเจ้า มา

เป็นทางปัญญาของตน และเมือ่ได้ปฏบิตัิ

ไปตามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ช�าระ

จิตใจของตนให้สงบสงัดจากกามและ

อกศุลธรรมท้ังหลาย ใช้ปัญญาพจิารณา 

ก็จะได้ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตาม

ความเป็นจริงด้วยล�าพังตนเองขึ้นโดย

ล�าดับ

 เพราะฉะนัน้ ในภมูสิาวกนี ้ศรทัธา

กบัปัญญาจงึต้องด�าเนนิคู่กนัไป ถ้าเอา 

แต่ศรัทธา แรงปัญญาก็จะอ่อน หรือ

ว่าไม่เอาศรัทธาเสียเลยมุ่งแต่ปัญญา

เท่านัน้ ก็จะกลายเป็นความรู้ผดิเหน็ผดิ 

เพราะฉะนัน้ ศรัทธาและปัญญาจงึควร

มีให้สมควรแก่กันไป

 ความเพียรกบัสมาธกิเ็หมอืนกันควร

มีคู่กนัไปสมควรแก่กนั ถ้าเพียรจดัเกนิ

ไป สมาธิก็บังเกิดยาก เพราะชักที่จะ

ให้ฟุ้งซ่าน หรือว่ามุ่งสมาธิรวมใจเข้า

มาเป็นหนึ่งเท่านั้นเกินไป ความเพียร

กจ็ะอ่อนลงชกัให้เกยีจคร้าน เพราะว่า

เมื่อท�าใจให้เป็นสมาธิ ได้ความสุขใน

สมาธ ิกจ็ะตดิอยูใ่นความสุขของสมาธิ 

หรอืตดิในสมาธ ิไม่อยากท่ีจะพากเพยีร

อบรมธรรมทีส่งูขึน้ไป ฉะนัน้ ความเพยีร

และสมาธกิค็วรอบรมให้พอสมควรแก่

กนั ถ้าเพยีรชกัจะจดัมากไป กม็าท�าให้

หนักในสมาธิมากข้ึน หรือว่าถ้าจะท�า

สมาธิมากเกินไปจะชักให้เกียจคร้าน  

กม็าท�าความเพยีรในอนัทีจ่ะอบรมธรรม

ให้สูงขึ้นให้ยิ่งขึ้น ส่วนสตินั้นควรจะ

ต้องมีประจ�าอยู่ทุกกาละและทุกเทศะ 

เป็นสิ่งที่ควรอบรมให้มีมากยิ่งขึ้นไป 

อยู่เสมอ
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 เพราะฉะนัน้ ธรรมท้ัง ๕ ประการนี้ 

จงึควรอบรมให้มอียู ่ให้เป็นธรรมทีเ่ป็น

ก�าลังประจ�าใจ ใจที่มีธรรมเป็นก�าลัง

ประจ�า สามารถท่ีจะต่อสูก้บัข้าศกึของใจ 

อนัได้แก่อารมณ์และกเิลสท้ังหลาย และ

เมือ่พละคอืธรรมทีเ่ป็นก�าลงันี ้ต่อสูก้บั

ข้าศกึปราบข้าศกึได้เดด็ขาด เป็นผูช้นะ

ใจเป็นผู้ชนะตนเองได้แล้ว ธรรมทั้ง  

๕ ประการนี้แล เป็นอินทรีย์ คือเป็น

ใหญ่ และเมือ่เป็นใหญ่ขึน้กร็วมกนัเป็น 

อิทธิบาท คือเป็นทางของความส�าเร็จ  

สามารถทีจ่ะรวมกนัขึน้เป็นปธานะ คอื

ความเพียรท่ีตั้งขึ้น หรือว่าเป็นตัว

ประธานในอันทีจ่ะปฏิบัตใินสตปัิฏฐาน

ทั้ง ๔ นี้ให้ด�าเนินไปด้วยดี

 ๖.	โพชฌงค์	

 การฟงัธรรมเพื่อปฏบิตันิัน้ไม่พงึท�า 

ความกงัวลในข้อความในศัพท์แสง และ

ในความคดิกงัวลทีจ่ะจดจ�าทบทวนล�าดบั

ธรรม พงึมุง่ทีจ่ะท�าความเข้าใจให้ถงึตวั

จรงิของธรรม ทัง้ส่วนดทีัง้ส่วนชัว่ทีต่น 

เอง ธรรมทัง้ปวงทีส่ดบัฟังน�ามาปฏบัิติ

นั้นก็เหมือนอย่างเป็นสบู่ เครื่องช�าระ

ล้างมลทินของจิตใจให้สิ้นไป จะเป็น

เครื่องช�าระล้างชนิดไหนก็ตาม ก็ด้วย

มุ่งผลคือการช�าระล้างจิตใจเป็นอย่าง

เดียวกัน เพราะฉะนั้น การปฏิบัติ 

ดงักล่าวจงึเรยีกว่า สลัเลขปฏบัิต ิแปล

ว่า การปฏบิตัเิป็นเครือ่งขดัเกลากเิลส

 จติใจนีม้อีารมณ์และกเิลสสะสมอยู่
มาก เพราะอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย
ย่อมผ่านเข้าทางทวารทัง้ ๖ คอื ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจอยู่เป็น
อาจณิ และกก่็อให้เกดิกเิลสใหม่ทบัถม
กเิลสเก่าอยูเ่สมอ กล่าวคอืปรากฏเป็น
ความติดความยินดีบ้าง เป็นความยิน 
ร้ายบ้าง และกน็�าความโศก ความแห้งใจ 
ปริเทวะความคร�่าครวญใจ และความ
ทุกข์กายทุกข์ใจให้บังเกิดขึ้นอยู่เสมอ
 เพราะฉะนัน้ ในการปฏบัิตเิป็นเครือ่ง
ขดัเกลา จงึอาศัยความตัง้จิตไว้ในอารมณ์
ของกรรมฐาน น�าจิตเข้ามาก�าหนด
พิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม 
ให้เป็นที่ต้ังของสติพิจารณาก�าหนด
อารมณ์ของกรรมฐานเหล่านีก้จ็ะมาขบั
ไล่อารมณ์ภายนอกซึ่งก่อกิเลสให้ห่าง
ไกลไป กจ็ะส่งจิตใจให้บงัเกดิความสงบ
สงดัและมคีวามผ่องใสบรสุิทธิข้ึ์น ทัง้นี้
ก็ต้องอาศัยปธานะหรือประธาน คือ
การทีพ่ากเพยีรท�าสติปัฏฐาน ให้ตัง้อยู่
ในจติใจ เป็นประธานอยูใ่นจติใจ ขบัไล่
อารมณ์ของกเิลสให้ถอยหลงัลงไป ถ้า
ยังมีอารมณ์ของกิเลสตั้งอยู่ในจิตใจ 
ออกหน้าอยู่ในจิตใจแล้ว อารมณ์ของ
กรรมฐานกเ็ข้ามาไม่ได้ หรอืถ้าเข้ามา
ได้ก็ต้องอยู่ในอันดับท่ีไม่มีก�าลังไม่มี
อ�านาจ เพราะฉะนั้น ปธานะเมื่อรวม
เข้ากค็อืตวัทีจ่ะพากเพยีรตัง้อารมณ์ของ

กรรมฐานโดยเฉพาะสติปัฏฐานนี้ให้

เป็นประธานในจิตใจ 
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 สตปัิฏฐานจะตัง้เป็นประธานในจติใจ

ได้กเ็พราะตวัประธานนัน้จะต้องมฤีทธิ์

มีอ�านาจ กล่าวคือเป็นอิทธิบาท ถ้ามี

ฤทธิ์มีอ�านาจได้แก่มีความส�าเร็จน้อย

ไม่พอเพียงก็ตั้งเป็นประธานไม่ได้ จะ

ต้องตกลงไป และอารมณ์ของกิเลส 

ก็จะขึ้นมาเป็นประธานของจิตใจแทน 

เพราะฉะน้ัน จงึต้องตัง้เป็นประธานให้

ส�าเร็จ ความส�าเร็จนี้เองเป็นตัวอิทธิ-

บาท ซึง่ต้องมีอินทรีย์ (ความเป็นใหญ่) 

คือเป็นใหญ่กว่ากิเลสและอารมณ์ของ

กิเลสทั้งหลาย และจะเป็นอินทรีย์คือ

ครองความเป็นใหญ่อยู่ได้จะต้องมีก�าลัง 

ถ้าขาดก�าลังก็ครองความเป็นใหญ่อยู่

ไม่ได้ จะต้องพ่ายแพ้แก่กิเลสและ 

อารมณ์กเิลสทีบั่งเกดิขึน้ เพราะฉะน้ัน 

จึงจะต้องมีพละ (ก�าลัง) ในที่นี้เป็น

ก�าลังของจิตใจ เรียกสั้น ๆ ว่า ก�าลัง

ใจ ดังที่ได้ประชุมกันอบรมธรรมอยู่นี้

ก็แสดงว่าต้องมีพละคือก�าลังใจที่ท�า 

ให้มาได้ ไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้ เพราะ 

จะต้องมีธุระน่ันธุระนี่มาเป็นอารมณ์ 

ท�าให้ไม่ว่างท่ีจะมาได้ ฉะนัน้ การทีม่า

ได้นี้ก็ต้องมีก�าลังใจ

 และในก�าลังนี้ เม่ือพิจารณาดูก็ได้

แก่ก�าลังศรัทธา มีความเชื่อในความ

ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า น�าให้เชื่อใน 

พระธรรมค�าสัง่สอนว่าจะเป็นแสงสว่าง

น�าทางปฏิบัติของตนได้ และก�าลัง 

วริยิะ ก�าลงัความเพยีรทีจ่ะท�าให้ฟันฝ่า

อุปสรรคอันเป็นอารมณ์หน่วงเหน่ียว

ต่าง ๆ ท�าให้บังเกิดความกล้าที่จะมา

ได้ ก�าลงัสตคิอืความระลกึรู ้ก�าลังสมาธิ

คือความตั้งใจมั่น เร่ิมแต่ความตั้งใจ 

มุ่งม่ันท่ีจะมา และก�าลังปัญญาคอืความ

รู้ที่สูงกว่าความรู้ในทางหน่วงเหนี่ยว

อย่างอื่น ๆ ฉะนั้น รวมกันเข้าเป็น 

ก�าลังใจ ท�าให้บังเกิดเป็นอินทรีย์ คือ

ความเป็นใหญ่ของใจเหนอือารมณ์ทีจ่ะ

เหนี่ยวรั้ง และเป็นอิทธิบาท คือเป็น

ตัวอ�านาจหรือว่าอานุภาพของจิตใจ 

ท�าให้ยดึเหนีย่วในกรรมฐานทีจ่ะปฏบิตัิ

เป็นประธานของจิตใจ และเม่ือเป็น 

เช่นนี้ ประธานจึงเป็นผู้สั่งให้มา และ

สั่งให้ปฏิบัติ คือปฏิบัติในสติปัฏฐาน 

คือ กาย เวทนา จิต และธรรม

 แม้ในขณะท่ีฟังการอบรมก็ด ีฟังสวด

กด็ ีนัง่สงบก�าหนดอารมณ์ของกรรมฐาน

กด็ ีกต้็องอาศยัธรรม มปีระธานเป็นต้น

ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว ประคบัประคองจติใจ

ให้แน่วแน่อยู่ในการปฏิบัติเหล่านี้ 

 ก็แหละเมื่อมีเครื่องสนับสนุนพรั่ง-

พร้อมดังกล่าวนี้ ก็พึงประมวลกันเข้า

ตัง้สตกิ�าหนดในอารมณ์ของกรรมฐาน 

โดยนัยท่ีแสดงไว้ในสติปัฏฐานข้อใด 

ข้อหนึ่ง และในบัดนี้จะได้ประมวลน�า

เข้ามาในกาย ตั้งสติก�าหนดดูกายนี้ 

เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าแต่

ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุด

รอบ มีสัญญา มีใจซึ่งเป็นทวารที่จะ 
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รับรู้อารมณ์ท้ังหลาย กายน้ีก็หายใจ

เข้าออกอยู่ ก็ก�าหนดสติเข้ามาที่กาย

ทีห่ายใจ เข้ามาทีเ่วทนา คอืความรูส้กึ

เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือไม่ทุกข์ไม่สุข  

เข้ามาทีจ่ติ คอืจติทีเ่ป็นตวัเสวยเวทนา

อยู ่และเข้ามาทีธ่รรมอนัปรากฏอยูใ่น

จิต ที่เป็นฝ่ายกิเลสก็ได้แก่ราคะโทสะ

โมหะ ท่ีเป็นฝ่ายบารมีก็ได้แก่ธรรมท่ี

มอียูเ่ป็นภาคพ้ืนส่วนด ีเช่น อิทธบิาท 

อินทรีย์ และพละดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 เมือ่พจิารณาตรวจดธูรรมอันปรากฏ

อยู่ในจิต พิจารณาดูจิตซ่ึงเป็นผู้เสวย

เวทนา พจิารณาดเูวทนาซ่ึงมีอยูใ่นกาย

และใจทัง้สิน้ และพจิารณาดกูายซึง่เป็น

ทีต่ัง้ของเวทนา กจ็ะพบว่าในสิง่ทีส่มมติ

เป็นตวัตนท่ีเรยีกว่าเราเขาน้ี เม่ือตรวจ

ดูแล้วจะพบเวทนา กาย จิต ธรรม 

 คราวนี้ เมื่อก�าหนดให้เป็นกายเป็น

เวทนาเป็นจติเป็นธรรม ในสายปฏิบัติ

กก็�าหนดกายอนันีแ้หละขึน้ก่อน ก�าหนด

ลมหายใจหรอืการหายใจเข้าออก หรือ

ก�าหนดอาการของกาย ผม ขน เล็บ 

ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก รวมกัน

เข้าเป็นโครงกระดูกอันนี ้หรอืก�าหนด

ธาตุ ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม ซึ่งประกอบ

กันเข้าเป็นกายส่วนใหญ่ ก�าหนดแต่

เพียงข้อเดียว ให้กายส่วนที่ก�าหนดนี้

ปรากฏเป็นประธานของจิตใจ มนะ 

ซึ่งเป็นทวารชั้นในเปิดรับอารมณ์ของ

กรรมฐานท่ีก�าหนดน้ี ไม่เปิดรบัอารมณ์

อื่น ๆ มีสติก�าหนดให้รู้อยู่เสมอ เมื่อ

มีอารมณ์อื่นเข้ามาก็ให้ก�าหนดรู้ จิต 

กจ็ะไม่ว่ิงออกรับอารมณ์ทางอืน่ แต่จะ

อยู่กับอารมณ์ที่ก�าหนด และเมื่อจิต

แนบแน่นอยู่กับอารมณ์ท่ีก�าหนดตาม

สมควร อารมณ์หยาบสงบไป กิเลส

หยาบท่ีเป็นชั้นนิวรณ์ก็สงบ จิตใจท่ี

พวัพนัอยูกั่บอารมณ์และกเิลสดงักล่าว

อันเคยมีความกระสับกระส่ายทุรน- 

ทุราย มีโศกมีความโทมนัสก็สงบหาย 

ปรากฏเป็นจติใจทีโ่ปร่งบริสทุธิข์ึน้ เกดิ

ปีติความอิ่มเอิบ ชุ่มชื่นซาบซ่าน เกิด 

สุขคือความสบายที่เป็นอย่างละเอียด

กว่าความสุขท่ีเกดิจากอารมณ์ท่ีปนร้อน 

ปีติและสุขดังกล่าวที่บังเกิดข้ึนน้ีเป็น 

ตัวเวทนา 

 ในการปฏบิตักิก็�าหนดเวทนาคอืปีติ

สุขทีบ่งัเกดิขึน้และก�าหนดท�าความสงบ

ปีติและสุขไม่ให้ฟุ้งซ่านขึ้น เมื่อเป็น 

เช่นนี้ จิตก็ได้รับความสงบมากข้ึน 

บริสุทธิ์ผ่องใสมากขึ้น คือบริสุทธิ์จาก

ปีติและสุข ก็ก�าหนดจิตท่ีเปลื้องออก

จากปีติสุขนี้เป็นจิตที่ปราศจากราคะ

โทสะโมหะ และเมื่อเป็นเช่นนี้ ตัวสติ

ที่ก�าหนดอยู่ในกรรมฐานก็จะปรากฏ

เป็นตัวระลึกเป็นตัวรู ้ที่แนบแน่นขึ้น

ชัดเจนขึ้น และอารมณ์ของกรรมฐาน

ทีป่รากฏด้วยสตกิจ็ะปรากฏแก่จติชดัเจน

ขึ้น ก็เล่ือนมาก�าหนดตัวสติท่ีระลึกรู้

และอารมณ์ของกรรมฐานท่ีระลึกรูเ้ป็น
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อนัหนึง่อนัเดยีวกนั ธรรมก็ปรากฏขึน้

เป็นธรรมานปัุสสนา กายเวทนาจติธรรม

ดังกล่าวมานี้เป็นไปในทางปฏิบัติที่ส่ง

ต่อกันขึ้นโดยล�าดับ และธรรมที่เป็น 

ตวัอปุการะอยู ่คอื ประธาน อทิธบิาท 

อนิทรย์ี และพละ กจ็ะเพิม่เสรมิสนับ-

สนุนกระชับแน่นขึ้น 

 เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็แสดงธรรมอีก

หมวดหนึ่งอันเรียกว่า โพชฌงค์ องค์

ของความรูเ้ข้าในอนัดบัของสตปัิฏฐาน

 ข้อที่ ๑. ก็คือ สติ นี้แหละ ซึ่งมี

ก�าลงัในอนัระลึกรู้ชัดเจนย่ิงขึน้ ปรากฏ

ตั้งมั่นย่ิงขึ้นในธรรมของกรรมฐานที่

ก�าหนด

 ข้อที ่๒. เม่ือมีสตริะลึกรูใ้นอารมณ์

ของกรรมฐานกระชับแน่นมากข้ึนดัง

กล่าวมานี ้กจ็ะปรากฏการจ�าแนกธรรม

ให้รู้ได้ชัดเจนว่า อันน้ีเป็นกาย อันน้ี

เป็นเวทนา จิต ธรรม และอารมณ์

ภายนอก กับกิเลสภายนอกซึ่งบังเกิด

จากอารมณ์นัน้ แม้ในขณะปฏิบัติกจ็ะ

แทรกเข้ามาหรือจิตแล่นออกไป เม่ือ

เป็นเช่นนีก้ห็ยัง่รูล้งไปได้ทันทีว่านีเ้ป็น

อกุศล น้ีมโีทษ นีเ้ป็นฝ่ายด�า ไม่ใช่เป็น

ฝ่ายขาว ส่วนขัน้ของธรรมท่ีปฏิบติัเป็น

ฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายที่ไม่มีโทษ และเป็น

ฝ่ายขาว ทั้งข้ันของธรรมที่ปฏิบัติมา

โดยล�าดับนั้นก็หยาบและละเอียดขึ้น

มาโดยล�าดับ จิตที่ยังคลุกเคล้าอยู่กับ

อารมณ์และกเิลสภายนอกกห็ยาบ ครัน้

ได้ความสงบสงัดก็ละเอียด แต่แม้ได้

ความสงบแล้วยงักระฉอกอยูด้่วยปีตสิขุ

ก็ยังหยาบ ครั้นสงบจากปีติสุขได้ก็

ละเอียด แต่แม้สงบจากปีติสุขได้ก็ยัง

บันเทิงและติดอยู่กับความบันเทิงใจ 

ชักช้าอยู่กับความบันเทิงใจก็ยังหยาบ 

ครั้นสงบความบันเทิงใจได้แล้ว ไม่ติด

อยู่ในความบันเทิงใจ วางใจลงได้จาก

ส่ิงท่ียึดเหนี่ยวทั้งหลาย ก็เป็นความ

ละเอียดขึ้น อันนี้ก็เป็นข้อที่ ๒ เรียก

ว่า ธรรมวิจัย

 ข้อที่ ๓. เมื่อวิจัยธรรมออกไปได้

ชดัเจน ความเพยีรกบ็งัเกดิขึน้ในอนัที่

จะละส่วนอกุศล ส่วนเป็นโทษ ส่วนที่

หยาบ ส่วนที่ด�า อบรมรักษาส่งเสริม

ส่วนทีเ่ป็นกศุล ส่วนทีไ่ม่มโีทษ ส่วนท่ี

ขาว ไว้โดยล�าดบั ก็เป็น วิรยิโพชฌงค์

 ข้อที่ ๔. ปีติ ความอิ่มใจที่ละเอียด

ขึ้น อันเป็นผลของวิริยะชั้นหนึ่ง ๆ  

ก็จะเกิดเป็น ปีติโพชฌงค์

 ข้อที่ ๕. ครั้นปรากฏปีตินี้ ปรากฏ

เป็นความสงบกายสงบใจมากข้ึนกเ็ป็น 

ปัสสัทธิโพชฌงค์

 ข้อที่ ๖. เมื่อได้ความสงบกายสงบ

ใจ จติใจกต็ัง้มัน่อยูใ่นอารมณ์กรรมฐาน

มากขึ้น ก็เป็น สมาธิโพชฌงค์

 ข้อที่ ๗. ความสงบเป็นปัสสัทธิ

โพชฌงค์ ความตั้งใจมั่นเป็นสมาธิ

โพชฌงค์ ในตวัสมาธคิอืในจติใจอนัตัง้

ม่ันแน่วแน่นี้ เป็นความตั้งม่ันแน่วแน่
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ในอารมณ์ของสมาธแิต่ไม่ยดึและไม่ยุง่ 

คือมีลักษณะที่ปล่อยวาง แต่มีสติ  

คือ ความระลกึรูท้ีส่มบรูณ์แจ่มแจ้งไม่

คลอนแคลน กเ็ป็น อเุบกขาโพชฌงค์ 

เป็นอาการของจติทีค่รองอยูด้่วยความรู้ 

รู้อยู่ในตัวจิตเองที่ตั้งมั่นแน่วแน่

 เพราะฉะน้ัน โพชฌงค์คือองค์ของ 

ความรู้น้ี จึงเป็นธรรมปฏิบัติที่สืบต่อ

จากสติปัฏฐานแล

 ๗.	มรรคมีองค์	๘	

 จติใจน้ีเป็นธาตรุู ้มีธรรมชาตริู ้เพราะ

ความรู้สิ่งต่าง ๆ ก็เนื่องมาจากจิตใจ 

แต่ความรูข้องจติใจน้ีโดยปกตก็ิออกมา

รูอ้ารมณ์ อาศัยอายตนะเป็นทวาร คือ

เป็นทางจติใจออกมารูเ้ร่ืองท้ังหลาย โดย

ปกติก็เรียกกันว่ารู้โลก คือรู้รูปต่าง ๆ 

ที่ตาเห็น รู ้เสียงต่าง ๆ ที่หูได้ยิน  

รู้กลิ่นต่าง ๆ ท่ีจมูกได้สูดดม รู้รส 

ต่าง ๆ ที่ลิ้นได้ลิ้ม รู้สิ่งถูกต้องต่าง ๆ 

ทีก่ายได้ถกูต้อง และรูรู้ปเสยีงเหล่านัน้

ที่พบผ่านมาแล้วที่ใจได้รู้ ได้คิด สิ่ง 

ต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นรูปเสียงเป็นต้น

ก็ตาม เรียกว่าเป็นโลกอันคู่กับธรรม 

เพราะอะไรจงึเรียกว่าเป็นโลก ก็เพราะ

เป็นสิ่งที่ช�ารุดทรุดโทรม 

 ค�าว่า โลก แปลว่าสิง่ช�ารุดทรดุโทรม 

เพราะฉะนัน้ รปูเสยีงเป็นต้นกด็ ีตาหู

เป็นต้นซึ่งเป็นทวารส�าหรับจิตใจออก

มาอาศัยรู้รูปเสียงก็ดี ก็รวมเรียกว่า 

เป็นโลกทั้งหมด นี้ประการหนึ่ง

 อีกประการหนึ่ง รูปเสียงเป็นต้น

เหล่านี้ เป็นที่ตั้งของราคะความติด 

ความยินดี หรือโลภะความโลภ เป็น 

ที่ตั้งของโทสะความขัดเคือง เป็นที่ตั้ง

ของโมหะความลุ่มหลง ภาวะเหล่านี้

บงัเกดิขึน้ทีจ่ติใจซึง่ออกไปรูโ้ลกและตดิ

ข้องอยู่กับโลก จึงเกิดราคะหรือโลภะ

โทสะโมหะในโลก คือรูปเสียงเป็นต้น 

เพราะฉะนั้น กิเลสเหล่าน้ีก็เรียกว่า 

เป็นโลก	 เพราะบังเกิดขึ้นสืบเนื่องมา

จากโลกภายนอกมาเป็นโลกภายในคอื

ในจิตใจ เพราะจิตใจเมื่อข้องติดอยู่ใน

โลกภายนอกกห็อบเอาโลกภายนอกมา

เป็นโลกในจิตใจ 

 พิจารณาดูก็จะพึงเห็นได้ว่า กิเลส

ในใจหรือราคะโลภะและโทสะโมหะน้ัน

ไม่ใช่มอียูใ่นจติใจเฉพาะตวักเิลสเท่านัน้ 

แต่ว่ามีตัวรูปตัวเสียงเป็นต้นเกาะอยู่

ข้องอยู่ในจิตด้วย อย่างเช่นความติด

ความยนิด ีกย่็อมจะต้องมสีิง่ตดิสิง่ยนิดี 

สิง่นัน้คอือะไร กค็อืรปูทีต่าเหน็เสยีงที่

หูได้ยนิเป็นต้น แต่ว่าไม่ใช่เป็นรปูเสียง

จริง ๆ เพราะรูปเสียงจริง ๆ นั้นอยู่

ข้างนอก จะจับมาใส่ไว้ในจิตใจไม่ได้ 

ส่วนท่ียังอยู่ในจิตใจนั้นเป็นตัวรูปตัว

เสียงท่ีเป็นตัวแทน เพราะฉะนั้น จึง

เรียกว่าเป็นอารมณ์	เพราะเป็นเครื่อง

ยดึเคร่ืองเหน่ียวเป็นเครือ่งหน่วงอยูใ่น

จติใจ เป็นตวัภาวะหรือเป็นตวัภพ ไม่มี

ตัวจริงเพราะตัวจริงนั้นน�าเข้ามาไว้ไม่
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ได้ในจติใจ จงึเป็นตวัภพ หรอืตวัภาวะ

ที่ถอดมาจากรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยิน

เท่านัน้ จงึเรยีกว่าเป็นอารมณ์ตามท่ีได้

กล่าวมาแล้ว ความติดความยินดีซึ่ง

เป็นตัวราคะ ความอยากได้ที่เป็นตัว

โลภะก็ประกอบอยูก่บัภาวะหรอือารมณ์

ดังที่กล่าวมานี้ แม้โทสะคือความไม่

ชอบ โมหะคอืความลุม่หลงกเ็ช่นเดยีว 

กนั กป็ระกอบอยูก่บัภาวะหรอืทีเ่รยีก

ว่าอารมณ์ของรปูเสยีงเป็นต้นดังท่ีกล่าว

มานี้ 

 เพราะฉะนัน้ทีเ่รยีกว่าโลกเมือ่กล่าว

ให้เป็นชั้นในเข้ามา ก็ได้แก่ตัวกิเลส 

ในจิตใจ อันประกอบอยู่ในอารมณ์  

ซึ่งถอดมาจากรูปเสียงเป็นต้น ซึ่งเป็น

โลกภายนอก แม้กิเลสและอารมณ์ 

ที่ประกอบกันอยู่นี้ก็เรียกว่าโลก

 อีกประการหน่ึง ผลท่ีพึงได้รับอัน

สบืเน่ืองมาจากกิเลสอนัประกอบอยูก่บั

อารมณ์ ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียก

ว่าทุกข์ คืออาการที่จิตใจน้ีมีความ 

แห้งผาก มีความระทม และมีอาการ

กระฉอกอยูด้่วยโสมนสัโทมนสั (ยนิดี

ยินร้าย) เป็นตัวทุกข์ท่ีเป็นพื้นประจ�า

อยู ่ดงัจะเหน็ได้จากสงัเกตดภูาวะของ

จติใจของบคุคล ในเมือ่เป็นเดก็จะรูส้กึ

ว่าไม่ค่อยเป็นทุกข์ เล่นสนุกอยู่ตลอด

เวลา ไม่ได้ค�านึงถึงสิ่งที่เป็นภาวะอัน

ใดอันหนึ่ง แต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ก็

จะรูส้กึว่าทกุ ๆ คนมคีวามคิดมากขึน้ 

และมภีาระจะต้องแบกจะต้องจดัท�าเพือ่

ตนเองและเพ่ือผูอ้ืน่มากขึน้ ความสนุก

เพลดิเพลนิกน้็อยลงไป แต่ความหนกัใจ

ทีบ่รรทกุ บางทกีเ็ป็นวติก บางทกีเ็ป็น

เรื่องที่เกิดขึ้นมากขึ้น 

 เพราะฉะนั้น เมื่อก�าหนดดูจิตใจที่

เป็นพื้นของแต่ละคนแล้ว ก็จะเห็นว่า

มีอาการที่แห้งผาก มีอาการที่ระทม 

เพราะวิตกถึงเรื่องนั้น วิตกถึงเรื่องนี้ 

และกระฉอกอยูด้่วยโสมนสัหรอืโทมนัส

คือยินดียินร้ายอยู่เสมอ เหล่านี้เรียก

ว่าเป็นอาการเป็นทุกข์ของจิตใจของ

บุคคลแต่ละคนซึ่งมีเป็นประจ�า ก็เช่น

เดียวกับต้นไม้ท่ีแห้งผากเพราะไม่มี 

ฝนจะโปรย แต่เมื่อได้ประสบอารมณ์

ทัง้หลายทีน่่ายนิดอีนัมเีป็นครัง้เป็นคราว 

กม็าท�าให้จติใจชุม่ชืน่เสียคราวหนึง่ แต่

ครั้นอารมณ์นั้นผ่านไปแล้วก็กลับแห้ง

ผาก เหมอืนอย่างต้นไม้ท่ีแห้งผาก เมือ่

มีฝนโปรยเสียคราวหนึ่งก็กลับชุ่มชื้น 

แล้วกก็ลบัแห้งผากไปอกีเพราะมีพ้ืนที่

แห้งผากอยู่ เพราะฉะนัน้ บคุคลจงึได้

ขวนขวายหาทางแก้ทุกข์ให้แก่ตนมี

ประการต่าง ๆ เช่นไปดนูัน่ดนูี ่ฟังนัน่

ฟังนี ่ซึง่เป็นเครือ่งท�าให้เพลดิเพลนิใจ

เป็นคร้ังเป็นคราว หรือไปท�าอะไรที่

เพลิดเพลินเพื่อให้ลืมเรื่องท่ีทุกข์ร้อน

อยูน่ัน้ หรอืโดยวธิทีีด่ืม่น�า้เมาเพือ่ท�าให้

ลมืไปเสยีครัง้หนึง่คราวหนึง่ แต่เครือ่ง

แก้ทัง้หลายกเ็หมอืนแก้ด้วยวิธนี�าน�า้มา
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รดต้นไม้ท่ีแห้งผากจอกหรือขันหน่ึง

คราวหนึ่ง ซึ่งก็ท�าให้เกิดผลคือท�าให้

จิตใจเบิกบานได้คราวหนึง่ ๆ ไม่สามารถ

ที่จะแก้ตัวทุกข์ให้ตกไปได้จริง ๆ และ

เมื่อยังเป็นตัวทุกข์ที่มีเป็นปกติเหมือน

ไม่มากนักก็คุ้นอยู่กับทุกข์ เช่นน้ีแล้ว

ก็ไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนเท่าไร แต่เมื่อได้

ประสบความแห้งผาก ความระทมและ

ความหวั่นไหวของจิตใจอย่างรุนแรงก็

ท�าให้รูส้กึเสวยทกุข์ จนถงึกับบางคราว

กจ็ะรู้สกึว่าทนเกอืบไม่ได้ ท�าให้หาทาง

หนีทุกข์ด้วยวิธีท�าลายตนเอง หรือแม้

ไม่คิดท�าลายตนเองก็ท�าให้ต้องระทม

ทกุข์อยู่เป็นเวลานานและเป็นอย่างมาก 

เพราะฉะนั้น ทุกข์ที่มีดังกล่าวมานี้  

ซึง่มเีครือ่งแก้อันเรยีกว่าสขุผ่านมาเป็น

คราว ๆ จึงเรียกว่าเป็นโลก

 เพราะฉะนั้น ที่เรียกว่าโลกโลกนี้ 

เมือ่ดจูากภายนอกมาถงึข้างในกไ็ด้แก่

สิ่งที่จิตใจน้ีเองออกไปรู้ทางทวาร คือ

ตาหูเป็นต้น อันได้แก่รูปเสียงเป็นต้น 

นั่นก็ได้แก่โลกและจิตใจนี้เองถอดเอา

โลกที่เห็นที่ได้ยินนั้นมาเป็นโลกในใจ 

คือประกอบอยู่กบัอารมณ์ หรอือารมณ์

ที่ประกอบอยู่กับกิเลสแล้วแปรมาเป็น

ตวัทกุข์ ซึง่มอีาการเป็นความแห้งผาก

เป็นความระทมเป็นความกระฉอกของ

จิตใจอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็น

โลก

 ทีเ่รยีกว่าโลกโลกนัน้ก็ได้แก่สิง่เหล่า

นี้ และจิตใจนี้เองไปเห็นโลกและก็น�า

โลกเข้ามาเป็นโลกในใจ จนถึงเป็นตัว

ทกุข์ประกอบอยูใ่นจติใจของตนเอง ทาง

พระพทุธศาสนาสอนให้พจิารณาก�าหนด

รู้ความจริงของโลกในเบื้องต้น ก็ให้

ก�าหนดรูอ้าการของจติใจทีอ่อกไปรู้โลก 

โดยให้มสีตติัง้อยูเ่ป็นนายทวารบาล คอื 

เป็นผูร้กัษาประต ูเมือ่เหน็รปูเมือ่ได้ยนิ

เสียง กใ็ห้ก�าหนดรูว่้านัน่เป็นสักแต่ว่า

รปูทีต่าได้เหน็ นัน่เป็นสกัแต่ว่าเสยีงที่

หไูด้ยนิ และเมือ่มสีตเิป็นนายทวารบาล

ก�าหนดรู้อยู่ว่า สักแต่ว่ารูป สักแต่ว่า

เสียงดังกล่าวมานี้ เมื่อสติเป็นตัว 

สติปัฏฐานคือสติที่ตั้งมั่น รูปที่เห็น 

เห็นแล้วก็จะผ่านไป ไม่เข้ามาข้องอยู่

ในใจ เสยีงทีไ่ด้ยนิ ได้ยนิแล้วกจ็ะผ่าน

ไป ไม่เข้ามาข้องอยู่ในใจ

 สตทิีก่�าหนดรูร้ปูเสียงทีเ่หน็ทีไ่ด้ยนิ 

เป็นนายทวารบาลนี้ ท�าให้จิตท่ีรู้โลก

กลายเป็นธรรม โลกท่ีปรากฏเป็นรูป

เสียง เป็นบุคคลนั้นเป็นบุคคลนี้ เป็น

ส่ิงนั้นเป็นส่ิงนี้ ที่น่ายินดีที่น่ายินร้าย 

ก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่า สักแต่

ว่ารปูสักแต่ว่าเสียงทีผ่่านมาแล้วกผ่็าน

ไป ไม่มีความจริงอะไรจะตั้งมั่นอยู่ ที่

จะเป็นนัน่เป็นนีอ่ะไรตามความเป็นจรงิ 

อันนี้เรียกว่ารู้ธรรม โลกก็กลายเป็น

ธรรม นี้เป็นชั้นหนึ่ง 
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 และตัวสติที่เป็นนายทวารนั้นนั่น

แหละเป็นสติปัฏฐาน	 แปลว่าสติที่ตั้ง

มั่น สติที่ปรากฏ และตัวรู้ที่รู้รูปเสียง

เป็นต้นตามเป็นจริงว่าสักแต่ว่ารูปสัก

แต่ว่าเสียงนั่นเป็นโพชฌงค์	 เป็นองค์

ของความรู ้หรอืว่าองค์ของปัญญา ซ่ึง

ธรรมคูน้ี่เม่ือมีนายทวารบาลประจ�าอยู่

ตรงทีส่�าหรบัจติจะออกไปรูห้รอืโลกจะ

เข้ามา ก็เป็นตัวสติปัฏฐานและตัว

โพชฌงค์ที่เป็นด่านหน้า 

 แต่ถ้าหากว่าสติปัฏฐานคือสติที่ตั้ง

มั่น โพชฌงค์ที่เป็นตัวปัญญาที่ประจ�า

อยู่ด่านหน้านี้ไม่เป็นประธาน โลกก็

เป็นประธานกว่า สติและปัญญาคู่นี ้

ไม่เป็นประธาน เพราะไม่เป็นอิทธิบาท 

คือไม่มีอ�านาจ ไม่เป็นใหญ่ ไม่มีก�าลัง 

เมื่อรูปที่ตาเห็นเสียงท่ีหูได้ยินเป็น

ประธานกว่า เป็นอทิธบิาทมอี�านาจกว่า 

เป็นใหญ่กว่า และมีก�าลงักว่า กบ่็าเข้า

มาเป็นน�้าท่วม สติและปัญญาก็พังลง 

ก็เข้ามาเป็นโลกอยู่ในใจ มาเป็นกิเลส

เป็นอารมณ์อยูใ่นใจ ข้องพวัพนัอยูใ่นใจ 

 และเมือ่เป็นเช่นนีก้ใ็ห้ตัง้สตปัิฏฐาน

และตั้งโพชฌงค์ก�าหนดดูจิตใจ ให้รู ้

ว่าน่ีเป็นตัวกิเลส น่ีเป็นตัวอารมณ์ท่ี

ผูกพันอยู่ ที่ข้องกันอยู่ ดูที่ตัวอารมณ์

ว่า สกัแต่ว่าอารมณ์ คอืเป็นภาวะเท่านัน้

ไม่ใช่เป็นตัวจริง และเป็นตัวโลก คือ

เป็นสิง่ทีต้่องช�ารดุทรดุโทรม คอืไม่เป็น

ตัวจริงตัวจัง ก�าหนดแยกออกให้เห็น

ตวัอารมณ์และให้เหน็ตวักเิลสทีป่รากฏ

ขึ้นในจิตใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้าสติปัฏ-

ฐานคือตัวสติตั้งมั่น และโพชฌงค์คือ

ตวัปัญญาปรากฏแจ่มแจ้งขึน้ กิเลสและ

อารมณ์ทีผ่กูพันกันอยูก็่จะสงบหายไปได้

 แต่สตปัิญญานีจ้ะต้องเป็นตวัประธาน 

จะต้องเป็นตวัมีอ�านาจ มีความเป็นใหญ่ 

และมกี�าลงักว่า เพ่งดจูงึจะท�าให้อารมณ์

และกเิลสในใจสงบไปได้ และถ้าตวักเิลส

และอารมณ์เป็นตวัประธานกว่าเป็นต้น 

สติปัญญาก็จะต้องพังหายไปอีก ตัว

กเิลสและอารมณ์กจ็ะเป็นตวัโอฆะ คอื

เป็นห้วงน�้าที่ท่วมใจ ส่งผลให้เป็นตัว

ความทุกข์ คือเป็นตัวความแห้งผาก 

เป ็นตัวความระทม เป็นตัวความ 

กระฉอกหว่ันไหวอยู่เสมอ ซึ่งจะต้อง

คอยแก้กันด้วยวิธีต่าง ๆ ดังกล่าวมา

 เพราะฉะนั้น ก็ให้ก�าหนดพิจารณา

ดูที่ตัวทุกข์ คือให้รู้ถึงภาวะของจิตใจ

ตามเป็นจรงิ ว่าจติใจเป็นอย่างไร จติใจ

มีความแห้งผาก มีความระทม มีความ

กระฉอกหว่ันไหวอยู่ และเมือ่พจิารณา

ดูเช่นนี้แล้วก็ให้ก�าหนดว่าอันนี้เป็นตัว

ทุกข์ ไม่ใช่เป็นตวัสุข และตวัทุกข์ท่ีเกดิ

นี้ก็บังเกิดข้ึนเพราะเหตุที่จิตใจอันนี้มี

อารมณ์และกิเลสเป็นศรท่ีเสียบใจอยู่ 

หรือเป็นโอฆะ คือห้วงน�้าท่ีท่วมจิตใจ

อยู่ และเม่ือกิเลสและอารมณ์รัดรึง

จติใจขึน้มากเท่าไร ทกุข์กม็ากขึน้เท่านัน้ 

เป็นความทุกข์ระทมหวั่นไหวมากเข้า
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เท่าน้ัน และเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ก�าหนดดู

ที่ตัวทุกข์ และตัวกิเลสและอารมณ์ 

ซึ่งเป็นตัวให้เกิดทุกข์นั้นซ่ึงเป็นสมุทัย 

เม่ือก�าหนดพจิารณาจนเป็นสตปัิฏฐาน 

คือสติตั้งมั่นขึ้น ปัญญาคือความรู ้  

รูแ้จ่มชดัขึน้ กเิลสและอารมณ์ทีค่รอบ-

ง�าจิตใจอยู่ ที่ท่วมจิตใจอยู่ก็จะผ่อน

คลาย ความทุกข์ก็จะผ่อนคลายลงไป 

 แต่ทั้งนี้ สติปัญญาจะต้องเป็นตัว

ประธาน และเป็นอิทธบิาท คือมอี�านาจ

และความส�าเร็จ เป็นอินทรีย์ คือเป็น

ใหญ่และมีก�าลังกว่า และเมื่อเป็นเช่น

นีค้วามดับทุกข์ก็จะมีปรากฏขึน้ ในเม่ือ

กเิลสและอารมณ์ได้ผ่อนคลายออกไป

จากจิต และเม่ืออบรมสติและปัญญา

มากขึน้เท่าใด ความผ่อนคลายกจ็ะมาก

ข้ึนเท่าน้ัน ความดับทุกข์ก็จะมากขึ้น

เท่านั้น และความดับทุกข์นี้มีอาการที่

เป็นความเกษม เป็นความผ่องแผ้ว 

เป็นความบรสิทุธิผ์ดุผ่องของจติใจ ซึง่

เป็นตามธรรมชาต ิตรงกนัข้ามกบัความ

แห้งผาก ความระทม และความกระฉอก

หวั่นไหว คือจิตใจที่เคยแห้งผากก็จะ

กลบัผ่องใส ท่ีเคยระทมกจ็ะกลับเกษม 

ที่เคยกระฉอกหวั่นไหวก็จะกลับสงบ

สงัด มีอาการที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็น

ความสุขที่ต่างจากเมื่อความดับทุกข์ 

ไม่ปรากฏขึ้น 

 และสติปัญญานี้แหละเรียกว่าเป็น

ทางปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทกุข์ หรือเรยีก

ว่าเป็นมรรค ซึ่งเม่ืออบรมอยู่เสมอก็

จะยิ่งเป็นประธาน ยิ่งเป็นอิทธิบาท มี

อ�านาจเป็นอินทรีย์ เป็นใหญ่ และมี

ก�าลังเหนือกิเลสและอารมณ์มากข้ึน

ทุกที จนก�าจัดกิเลสและอารมณ์ได้ 

เรียกว่าถอนลูกศรท่ีเสียบจิตใจออก 

เปิดส่ิงท่ีหุ้มห่อจิตใจออก และท�าห้วง

น�้าที่ท่วมจิตใจให้แห้งหาย ท�าจิตใจให้

เป็นเสรี ไม่เป็นทาสของกิเลสอารมณ์ 

ไม่เป็นทาสของกิเลสตัณหา

 เพราะฉะนั้น ความเห็นที่ก�าหนด

จิตใจ อาศัยก�าหนดพิจารณาให้เห็น

ทุกข์ปรากฏขึ้น เห็นเหตุเกิดทุกข ์

ปรากฏขึน้ เหน็ความดบัทกุข์ปรากฏขึน้ 

เหน็ทางปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทกุข์ปรากฏ

ขึ้น จึงเป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 

ความด�าริท่ีประกอบกันไปก็เป็นความ

ด�าริชอบ วาจาที่เจรจาอันหมายถึงตัว

งดเว้นจากเจรจาชั่ว ก็เป็นสัมมาวาจา 

วาจาชอบ การงานทีท่�าอนัหมายถงึตวั

วิรัต ิงดเว้นการงานชัว่กเ็ป็นสัมมากัม-

มันตะ การงานชอบ อาชีพเป็นสัมมา

อาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ความเพียร 

ก็เป็นสัมมาวายามะ ความเพียรชอบ 

สติตั้งแต่สติปัฏฐานเริ่มปฏิบัติก็เป็น

สัมมาสต ิความระลกึชอบ ความตัง้ใจ

ให้เป็นสมาธิ ซึ่งด�าเนินมาโดยล�าดับก็

เป็นสัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ ประกอบ

กันอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียว จึงปรากฏ

เป็นมรรค ๘ ขึน้ เมือ่เป็นเช่นนี ้จติใจ

โพธิปักขิยธรรม
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อันนี้ที่ออกไปรู้โลกและข้องติดอยู่ใน
โลกก็เป็นจิตใจที่รู้ธรรม กลับโลกให้
เป็นธรรม และเม่ือเป็นเช่นน้ีก็จะ 
ประสบผลของการปฏบิตั ิในสตปัิฏฐาน
ในโพชฌงค์ จนถึงในมรรค โดยล�าดบั 
(น.พ. ๑-๖๘)

โพธิพฤกษ์

โพธิพฤกษ์ หรือไม้โพธิ์ คือต้นไม้ตรัสรู้ของ
พระพทุธเจ้าทัง้หลายตัง้แต่พระทปัีงกร
เป็นต้นไป พบในพทุธวงศ์เป็นต้น ส่วน
องค์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ พบในชินกาลมาลี 
ดั่งต่อไปนี้
 ๑. พระตัณหังกร ไม้สัตตปัณณะ  
(ตีนเป็ดขาว)
 ๒. พระเมธงักร ไม้กงิสกุะ(ทองกวาว)
 ๓. พระสรณังกร ไม้ปาตลิ (แคฝอย)
 ๔. พระทีปังกร ไม้ปิปผลิ (เลียบ)
 ๕. พระโกณฑญัญะ ไม้สาลกลัยาณี 
(ขานาง)
 ๖. พระมังคละ ไม้นาคะ (กากะทิง)
 ๗. พระสมุนะ ไม้นาคะ (กากะทิง)
 ๘. พระเรวตะ ไม้นาคะ (กากะทงิ)
 ๙. พระโสภติะ ไม้นาคะ (กากะทงิ)
 ๑๐. พระอโนมทัสสี ไม้อัชชุนะ 
(รกฟ้าขาว)
 ๑๑. พระปทมุะ ไม้มหาโสณะ (อ้อย
ช้าง, ค�ามอก)
 ๑๒. พระนารทะ ไม้มหาโสณะ (อ้อย
ช้าง, ค�ามอก)
 ๑๓. พระปทมุตุตระ ไม้สลฬะ (สน)
 ๑๔. พระสเุมธะ ไม้มหานพิพะ (สะเดา
ป่า)

 ๑๕. พระสุชาตะ ไม้มหาเวฬุ (ไผ่

ใหญ่)

 ๑๖. พระปิยทัสสี ไม้กกุธะ (กุ่ม)

 ๑๗. พระอัตถทัสสี ไม ้จัมปกะ 

(จ�าปาป่า)

 ๑๘. พระธรรมทสัส ีไม้พมิพชาละ 

หรือ กุรวกะ (มะพลับ, ซ้องแมว)

 ๑๙. พระสิทธัตถะ ไม้กัณณิการะ 

(กรรณิการ์)

 ๒๐. พระติสสะ ไม้อสนะ (ประดู่ 

ลาย)

 ๒๑. พระปสุสะ ไม้อาลมกะ (มะขาม

ป้อม)

 ๒๒. พระวิปัสสี ไม้ปาตล ิ(แคฝอย)

 ๒๓. พระสิข ีไม้ปณุฑรกิะ (มะม่วง

ป่า)

 ๒๔. พระเวสสภ ูไม้มหาสาละ (สาละ

ใหญ่, ส้านหลวง หรอืมะตาดทางภาค

เหนือ)

 ๒๕. พระกกุสันธะ ไม้มหาสิริสะ 

(ซึกใหญ่)

 ๒๖. พระโกนาคมนะ ไม้อุทุมพระ  

(มะเดื่อ)

 ๒๗. พระกสัสปะ ไม้นโิครธะ (ไทร, 

กร่าง)

 ๒๘. พระโคตมะ คอื พระพทุธเจ้า

พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ไม้ 

อัสสัตถะ (โพธิ์, ป่าแป้ง, ไม้อัสสัตถะ 

ไทยเราทั่วไปเรียกกันว่าโพธิ์ หรือโพ 

หรอืโพใบ (ยังมโีพทะเลอกีอย่างหนึง่) 



พ

1033

ลังกาก็เรียกว่าโพ จะเป็นค�าเดิมหรือ

อาจจะมาจากโพกไ็ด้ ได้ทราบว่าทางภาค

อีสานเรียกว่าไม้ป่าแป้ง)

 ๒๙. พระเมตไตรย ในอนาคต ไม้

นาคะ (กากะทิง)

 ไม้โพธ์ิของพระพทุธเจ้าท้ังหลาย และ

ไม้ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าดั่งกล่าวใน

พุทธประวัติหรือที่เกี่ยวแก่พระพุทธ-

ศาสนประวตั ิแม้ภายหลังพทุธปรนิพิ-

พานได้มีนิยมปลูกในวัดท้ังหลายน้อย

บ้างมากบ้าง แต่ไม้อัสสตัถะทีเ่ราเรยีก

กนัว่า ต้นโพธิ ์ได้นิยมปลูกในวดัท่ัวไป  

มหีลายวดัได้หน่อหรอืพนัธุม์าจากโพธิ์

ที่พุทธคยาอันเป็นที่ตรัสรู้ (พ.พ. ๑๕๗-

๑๕๘) ดู ปัญจวัคคีย์ ด้วย

โพธิราชกุมาร ดู ไตรสรณคมน์

โพธิสมภาร ดู สมภาร

โพธิสัตว์ ค�าว่า โพธิสัตว์ ที่เราเรียกว่า 

โพธิสัตว์

ในนรก ในก�าเนดิเปรต อสรุกาย และ 

ก็หมายถึงตลอดทั้งเทวดามารพรหม

ท้ังหมด และท่ีเรียกว่า	ภตูะ	สัมภเวสี 

ภูตะ ก็คือผู้ที่เกิดแล้ว เป็นแล้ว เป็น

นั่นเป็นนี่แล้ว สัมภเวสี ก็แปลว่าผู้ท่ี

แสวงหาภพเกิดดังเช่นเรียกวิญญาณ

ของผูท่ี้ตายไปแล้วซึง่ยังท่องเท่ียวเร่ร่อน 

ยังไม่ไปเกิดในภพชาติที่แน่นอน รวม

ความว่าทัง้หมดนีเ้รยีกว่าสตัวโลกหรือ

สัตว์ทั้งนั้น อันมีความหมายว่าผู้ที่ยัง

ข้องติดอยู่ จึงยังซัดส่ายไปในภพชาติ

นั้น ๆ ท่องเท่ียวไปในภพชาติน้ัน ๆ 

กระเสือกกระสนไปในภพชาตินั้น ๆ 

จะเป็นมนุษย์ เดรัจฉาน นรก เปรต 

อสรุกาย หรอืเทวดา มาร พรหมกต็าม 

เมื่อยังมีความข้องติดอยู่ในโลก คือยัง

มกีเิลส เป็นต้นว่ามตีณัหา ความดิน้รน

ทะยานอยาก ก็จะต้องมกีารท่องเทีย่ว

ระเหระหนซัดส่ายไปเกดิตายในภพชาติ

นั้น ๆ เหล่านี้เรียกว่าสัตว์ทั้งนั้น 

 และส�าหรับสัตว์เดรัจฉานนั้น คือ

เฉพาะ ก็คือ เดรัจฉาน ท่ีตามศัพท์

แปลว่าไปขวาง ดังเช่นสัตว์ ๔ เท้าทั้ง

หลาย เวลาเดินไปวิ่งไปก็ไปตามขวาง 

ไม่ได้ตั้งตัวขึ้นตรงเดินไป ๒ ขาอย่าง

มนุษย์ แม้วานรท่ีดูใกล้มนุษย์ก็จัดว่า 

๔ ขาอยู่นั่นเอง เพราะก็ยังไป ๔ ขา

ไปตามขวาง ไม่ได้ตัง้ตวัไปอยูโ่ดยปกติ 

ยืน ๒ ขาในบางครั้งบางคราว แม้ที่มี 

๒ ขา เช่น นก เป็ด ไก่ ก็มีขาออก

พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสถึง

พระองค์เองในธรรมะท่ีทรงสั่งสอน  

กท็รงใช้ค�าเรยีกพระองค์เองว่าโพธสิตัว์ 

เช่นดังที่ตรัสไว้มีค�าแปลว่า เรา คือ

พระองค์เอง เมื่อเป็นโพธิสัตว์ยังมิได้

ตรสัรู ้ได้ปฏบิตัอิย่างนัน้อย่างนัน้ และ

ค�าว่าโพธิสัตว์นี้มาจากค�าว่า โพธิ ที่

แปลว่าความตรัสรู้ กับ สัตตะ ก็แปล

ว่า สตัว์ ในค�าท่ีเรยีกว่า สตัวโลก และ

สตัว์ในค�าท่ีเรยีกว่าสตัวโลกนีห้มายถงึ

ทัง้หมด ทัง้มนษุย์เดรจัฉานในโลกมนุษย์

เรานี ้และท้ังผูท่ี้เกดิในอบายโลก เช่น 
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จากกลางล�าตัว เราเรียกกันว่าสัตว์

เดรัจฉาน และเรียกสั้นกันว่าสัตว์ ซึ่ง

คล้าย ๆ กบัหมายความว่าจะต้องเป็น

เดรัจฉานเท่านั้นจึงเป็นสัตว์ แต่อันท่ี

จรงินัน้ แม้มนุษย์ทกุคนท่ียงัมีกเิลสอยู่

กเ็รยีกว่าสตัว์ คือเป็นผูข้้องผูต้ดิอยูใ่น

โลก ซึ่งยังซัดส่ายท่องเท่ียวกระเสือก

กระสนไปอยู่ในภพชาติต่าง ๆ

 และบรรดาสัตวโลกดังที่กล่าวมานี้ 

ท่านผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์

โลกชนิดที่มีปัญญา และนับว่าเป็นภูมิ

ชัน้ทีส่งูอยู่ในจ�าพวกท่ีเรยีกว่า สคุติ ที่

แปลว่าคตทิีด่ ีต่างจากสตัว์เดรจัฉานที่

เกิดร่วมโลกกบัมนษุย์เหมือนกนั แต่ก็

ยังเรียกว่าเป็น ทุคติ เป็นคติที่ไม่ดี 

และจัดอยู่ในจ�าพวกท่ีเรียกว่าอบาย 

อบายภมูท่ีิแปลว่าภูมิของสตัว์จ�าพวกท่ี

ปราศจากความเจริญ ซึ่งได้แก่นรก 

สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย จัดว่า

เป็นอบายภูมิท้ังหมด แล้วก็เป็นทุคติ

หรือทุคติภูมิ ส่วนมนุษย์น้ันจัดเข้าใน

จ�าพวกทีเ่ป็นสคุต ิเทพพรหมทัง้หลาย

ก็เป็นพวกสุคติคือเป็นคติที่ดี 

 และตามคตทิางพระพทุธศาสนานัน้ 

ก�าเนิดของสัตว์น้ันก็ได้มีแสดงไว้ว่ามี

ก�าเนดิหลายอย่าง ท่ีเกดิจากครรภ์ของ

มารดาเช่นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน 

บางจ�าพวก ทีเ่กดิจากไข่กเ็ช่นพวกสัตว์

มีปีกเช่นไก่ ท่ีเกิดจากเถ้าไคลก็เช่น

พวกแมลงต่าง ๆ บางจ�าพวกหรอืสตัว์

แบบนัน้บางจ�าพวก และอีกจ�าพวกหน่ึง

เรียกว่าลอยเกิด คือไม่มีมารดาบิดา

เป็นแดนเกิด ไม่มีไข่เป็นที่เกิด และ

ไม่มีเถ้าไคลเป็นที่เกิด ได้แก่จ�าพวกที่

เรียกว่า	 อทิสสมานกาย มีกายไม่

ปรากฏทั้งหลาย ดั่งที่เราเรียกกันว่า

วิญญาณหรือผี เช่นคนตาย เมื่อยังมี

กิเลสอยู่ วิญญาณก็ออกจากร่างเป็น

อทิสสมานกาย มีกายไม่ปรากฏ เมื่อ

ยงัท่องเทีย่วอยูก่เ็รยีกว่าสมัภเวส	ีเช่น 

ยังมห่ีวงมกีงัวลในญาตใินทรพัย์สมบัติ

เป็นต้น ความห่วงกังวลน้ันก็เป็นตวักรรม

ทีน่�าให้ยงัท่องเทีย่ววนเวยีนหาภพชาติ

เกิดอยู่ หรือว่าไปถือภพชาติเกิดทันที 

แต่ว่าเป็นภพชาติท่ีมีระยะส้ัน และ

จ�าพวกที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรก เปรต 

อสุรกาย เป็นเทพเป็นพรหมทั้งหลาย 

ก็เป็นพวกอทิสสมานกาย มีกายไม่

ปรากฏแก่ตามนษุย์เท่าน้ัน พวกนีเ้รยีก

ว่าลอยเกดิ ตามศพัท์กว่็า โอปปาตกิะ 

อันหมายความว่า ผุดเกิดขึ้นมาทันที

เป็นภพชาตินั้น ๆ 

 แม้สัมภเวสีท่ีว่าแสวงหาภพเกิดนั้น 

กมี็ความหมายอกีอย่างหนึง่ว่า เป็นภพ

ชาติอย่างหนึ่งเหมือนกัน แต่เป็นภพ

ชาติระยะสั้น ที่ยังเนื่องอยู่ด้วยความ

กังวลอาลัยห่วงใย คือเป็นตัวกรรม 

ผูกพันอยู่กับทรัพย์สมบัติครอบครัว

เป็นต้น เหล่านี้ก็เป็นอีกก�าเนิดหนึ่ง 

เป็นโอปปาติกะลอยเกิด
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 การเกดิกม็หีลายชนดิดงัทีม่แีสดงไว้ 

ดั่งน้ี และก็เป็นไปตามกรรมคือการ 

งานทีไ่ด้กระท�าเอาไว้ กรรมดกีใ็ห้ไปดี 

กรรมชั่วก็ให้ไปชั่ว ดังพระพุทธภาษิต

ที่ได้ยกมาแล้วข้างต้น

 พระโพธิสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ยังข้องติด

อยู่ในโลก คือยังเป็นสัตวโลก และ 

เมือ่เกดิมาเป็นมนษุย์ เรยีกว่าเป็นสตัว์

มนุษย์ซึง่เป็นจ�าพวกทีม่ปัีญญาสงู เป็น 

สชาติปัญญา ที่นับเป็นสุคติคือคติที่ดี 

เป็นผลของกุศลคือกรรมท่ีเป็นส่วนดี 

อันประกอบด้วยปัญญาที่ฉลาด กุศล

น้ันก็แปลอย่างหนึ่งว่าฉลาด แต่ก็มี 

ค�าแปลหลายอย่างเหมือนกัน แปลว่า 

ตัดชั่วก็ได้ แต่มุ่งถึงมีปัญญาท่ีฉลาด 

เพราะฉะนั้น เกิดมาเป็นมนุษย์นี้จึงมี

ปัญญาตดิตวัมาอนัเรยีกว่า สชาตปัิญญา 

ปัญญาท่ีมากับชาติคือความเกิด สูง 

กว่าสตัว์เดรจัฉานทัง้หลาย สามารถที่

จะใช้ปัญญาท่ีมากับความเกิดน้ีอบรม

ทวีปัญญาให้มากขึ้น สร้างความเจริญ 

ต่าง ๆ ให้บังเกิดขึ้นทั้งในภายนอกทั้ง

ในภายใน ในภายนอกกคื็อว่าสร้างบ้าน

เมืองเป็นต้น ในภายในก็คือว่าอบรม

ปัญญาในจิตใจท่ีมีอยู่เป็นพ้ืนให้เจริญ

ยิง่ขึน้ ๆ จนถึงเจริญทีส่ดุ ดงัพระพทุธเจ้า

ผูพ้ระบรมศาสดาของเราทัง้หลาย กไ็ด้

ทรงพัฒนาคณุธรรมทางจิตใจ ซึง่มปัีญญา

เป็นยอดเป็นส่วนส�าคัญนีใ้ห้เจรญิย่ิงขึน้

โดยล�าดบั จนถึงได้ตรสัรูพ้ระธรรม เป็น 

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ	

	 สัมมาสัมโพธิญาณ	ก็แปลว่าความ

ตรัสรู้เองชอบ เป็น สัมมาสัมพุทธะ 

ทีแ่ปลว่าผูต้รสัรูเ้องชอบ สมัมา กแ็ปล

ว่าชอบ สมั หรอื สงั กแ็ปลว่าเอง โพธ ิ

กต็รสัรู ้สมัมา-ชอบ สงั-เอง โพธ-ิตรสัรู้ 

รวมเป็น สัมมาสัมโพธิญาณ แปลว่า 

ญาณคอืความตรสัรูเ้องชอบ อนตุตระ	

ก็แปลว่า ยอดเยี่ยม ตามศัพท์แปลว่า

ไม่มีความรู้อื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่า

 อนัค�าว่า ยอดเย่ียม คอืไม่มีความรู้

อื่นจะยิ่งไปกว่า หรือจะเป็นบุคคล ก็

จะไม่มีบุคคลอื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่า ไม่ใช่

เป็นค�าโอ้อวด แต่ว่าเป็นค�าจ�ากดัความ 

จ�ากัดความว่ารู้ถึงท่ีสุด จบ เสร็จส้ิน 

บรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ บรสิทุธิก็์คอืว่าถกูต้อง 

ไม่มผีดิพลาดทีจ่ะต้องแก้ไข บรบิรูณ์ก็

คือว่าเต็มที่ไม่มีบกพร่องที่จะต้องเพิ่ม

เตมิ อนตุตระจงึมคีวามหมายว่าบรสิทุธิ์

บรบิรูณ์ดัง่นี ้ถ้าหากว่าไม่เป็นอนุตตระ 

คอืไม่มคีวามรูอ้ืน่ทีจ่ะยิง่ข้ึนไปกว่า อนั

หมายความว่ายังมีความรู้อื่นที่ยิ่งข้ึน 

ไปอกี กแ็ปลว่ายังไม่จบ จะต้องศึกษา

ปฏบิตัต่ิอไปเพือ่ให้จบ ให้รูจ้บ ให้รูเ้สรจ็ 

กย็งัเป็นพทุธะไม่ได้ ต่อเมือ่ความรูน้ัน้

จบเสรจ็ บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ทัง้หมด ซึง่มี

อกีค�าหนึง่เรยีกว่า สัพพญัญ ูรูท้ัง้หมด 

กห็มายความว่า รู้ครบถ้วนถกูต้องทัง้หมด
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ดั่งที่กล่าวมานั้นนั่นแหละ จึงจะเป็น 

อนตุตรสัมมาสมัโพธญิาณ คอืเป็นญาณ 

ความหยั่งรู้ ความตรัสรู้เองชอบที่เป็น

อนุตตระ ไม่มีท่ีจะยิ่งขึ้นไปอีก ก็คือ

เป็นสัพพัญญู รู้หมด จบถ้วนเสร็จกิจ 

นี่ก็เป็นเพราะกุศลท่ีน�าให้มาเกิดเป็น

มนุษย์ และมนุษย์ก็ใช้กุศลคือความ

ฉลาดน้ีเองสะสมเพิ่มเติมให้ความรู ้

มากขึน้ ๆ และพฒันาย่ิงขึน้ ๆ จนจบ

เสร็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรง

พัฒนากุศลท่ีมีมาเป็นก�าเนิดดังกล่าว

น้ันเองในเบ้ืองต้นขึน้มาโดยล�าดบั และ

เมือ่พระองค์ได้ปรารถนา พทุธภมู ิได้ 

ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีเพื่อให้บรรลุถึง    

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ดังกล่าว

มานี้ จึงได้เรียกว่า โพธิสัตว์ หรือ 

พระโพธิสัตว์ คือสัตว์ที่บ�าเพ็ญเพื่อ 

โพธิ ความตรัสรู้ หรือเป็นสัตว์ที่จะ

ตรัสรู ้ หรือว่าเป็นสัตตะ คือผู้ข้อง 

นั่นแหละ แต่ข้องอยู่เพื่อโพธิคือความ

ตรัสรู้ ข้องอยู่ในโพธิคือความตรัสรู้

 ใน ภยเภรวสตูร แสดงว่า พระบรม-

ศาสดาตรสัว่า เมือ่ทรงเป็นโพธสิตัว์ยงั

มไิด้ตรสัรู ้ทรงมกีายกมัมนัตะเป็นต้น

บรสุิทธ์ิ อรยิะเหล่าใด มกีายกมัมนัตะ

เป็นต้นบรสิทุธิ ์เสพเสนาสนะป่า ทรง

เป็นผู้หน่ึงแห่งอริยะเหล่าน้ัน พระสูตร

นี้แสดงว่า ทรงเรียกว่าอริยะส�าหรับ

พระโพธิสัตว์ได้

 พระอรรถกถาจารย์ คือพระอาจารย์

ผู ้แต่งถ้อยค�าอธิบายเนื้อความของ 

พระไตรปิฎก ได้แสดงไว้ถึงพระชาติ

ของพระพุทธเจ้า ย้อนหลังกลับไปใน

อดีตชาตินานไกล ถึงพระชาติแรกที่

ทรงได้ชือ่ว่า พระโพธสิตัว์ มคีวามย่อว่า 

 ในนครหนึ่งชื่อว่าอมรวตีนครหรือ

อมรนคร ได้มีกุลบุตรผู ้หนึ่งเกิดใน

ตระกูลพราหมณ์ที่มั่งคั่ง ชื่อว่าสุเมธ

หรอืสุเมธะ เป็นผู้มีความฉลาด รปูร่าง

งดงาม และเป็นบุตรคนเดียวของ

พราหมณ์ที่เป็นเศรษฐีมีทรัพย์มาก  

เม่ือมารดาบิดาล่วงลับไปแล้ว จึงได้

ครอบครองทรพัย์สมบตัขิองมารดาบดิา

ที่สืบมรดกกันมาหลายช่ัวคนมากมาย 

แต่สุเมธบัณฑิตนั้น เมื่อได้เป็นผู้รับ 

มรดกครอบครองทรัพย์สมบตัมิากมาย

ดั่งนั้นแล้ว แทนท่ีจะมีความยินดีและ

เสวยสุขอยู่ในฆราวาสวิสัย กลับมีความ

เบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงของชีวิต ที่

ทกุชวิีตเมือ่มเีกดิกต้็องมแีก่มเีจบ็มตีาย 

จงึปรารถนาทีจ่ะพบความสขุทีย่ิง่ไปกว่า

ความสุขอันเกิดจากความไม่เที่ยง ได้

มีด�าริว่าทุกอย่างย่อมมีคู่กันอยู่ คือมี

ทุกข์ก็มีสุข มีภพชาติก็ย่อมไม่มีภพ 

ชาต ิมร้ีอนกม็เียน็ มไีฟทีเ่ผาใจ ไฟคือ

ราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ ก็ย่อม

มธีรรมะทีด่บัไฟทัง้ ๓ กองนีค้อื นพิพาน 

มีบาปก็ย่อมมีบุญ มี กัลยาณธรรม 
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หรือ กัลยาณกรรม กรรมงาม มีชาติ

คือความเกิด ก็ย่อมมีอชาติคือไม่เกิด

 และได้มองเห็นความสุขของสมณะ

อันเรียกว่า สมณสุข ความสุขของ

สมณะ คอืผูท้ีอ่อกบวชเป็นสมณะ คอื

ผู้สงบ ว่าย่อมมีความสุข ๘ ประการ 

คือ

 ๑. ไม่มกีารต้องหวงแหนรกัษาทรพัย์

สมบัติ

 ๒. ออกเท่ียวบิณฑบาต รบัข้าวท่ีเขา

ใส่บาตรมาบรโิภคด�ารงชวีติได้อย่างไม่ 

มีโทษ

 ๓. ฉนับณิฑบาต บรโิภคบณิฑบาต

ที่ได้มาอย่างมีความสุขเย็น

 ๔. ไม่ต้องรับการเบียดเบียนต่าง ๆ 

จากรัฐ คือบ้านเมือง

 ๕. ไม่ต้องมีฉนัทราคะ คือความตดิ 

ใจพอใจในพัสดทุีเ่ป็นอปุกรณ์ทัง้หลาย

 ๖. ไม่ต้องถูกปล้นสะดม

 ๗. ไม่ต้องสังสัคคะ คือเกี่ยวข้อง

วุ่นวายกับใคร

 ๘. ไม่ต้องถูกกระทบกระทั่งในทิศ   

ทั้ง ๔

 เพราะฉะนัน้ สเุมธบณัฑติจงึได้บรจิาค

ทรัพย์สมบัติท้ังหมดท่ีได้รับเป็นมรดก

ตกทอดมาหลายชัว่คนน้ันแก่คนขดัสน

ยากจนทั้งหลาย แล้วก็ออกบวชเป็น

ดาบสได้ชือ่ว่าสเุมธดาบส อยูใ่นอาศรม

ในป่า ด�ารงชีวิตเป็นสมณะคือผู้สงบ 

ปฏิบัติบ�าเพ็ญตบะอบรมจิตใจ จนได้

บรรลถึุงสมาธอิย่างสงู ถงึฌาน อภญิญา 

และเมื่อสุเมธดาบสนั้นก�าลังบ�าเพ็ญ

พรตอยู่ในป่า เมื่อได้ออกมาพบกับ

ประชาชนในวนัหนึง่ คอืได้มปีระชาชน

เป็นอันมากก�าลังประชุมกันท�าทาง ก็

ไต่ถาม ประชาชนก็ได้แจ้งแก่ท่านว่า

พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ทีปังกร 

จะเสดจ็มาถงึเมอืงอมรวด ีจะเสดจ็เข้า

สู ่รัมมกนครที่ประชาชนเหล่านั้นได้ 

อาศยัอยู ่จงึได้พากนัออกมาท�าทางเพือ่ 

ให้พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก

ทั้งหลายได้เดินทางเข้าสู่รัมมกนคร  

และก็ได้ปันกันท�าทาง 

 ฝ่ายท่านสุเมธดาบสครั้นได้ยิน 

พระนามว่าพระพุทธเจ้า กเ็กดิปีติโสมนสั

ว่าพระพุทธเจ้าได้บงัเกดิขึน้แล้วในโลก 

จงึได้ขออาสาท�าทางด้วย ฝ่ายชาวเมอืง

รมัมกนครกไ็ด้แบ่งทีใ่ห้ท่านสุเมธดาบส

ท�าทางตอนหนึ่ง อันเป็นทางที่ยาก

ล�าบาก เพราะมลี�าธารน�า้ไหลผ่าน จะ

ต้องมกีารถมดนิน�าหนิออกเป็นต้น ท่าน

สุเมธดาบสก็รับท�าทางตอนนั้น และ

ท่านก็ลงมือท�าทางด้วยก�าลังร่างกาย

ของท่านเอง ไม่ใช้ฤทธิ์ทางใจ ท่านขน

ดนิเองมาถมท่ีนัน้ จนใกล้จะเสรจ็เหลอื

ทางทีเ่ป็นร่องน�า้อยูอ่กีแห่งเดยีวชัว่ขนาด

ตวัคน กพ็อดพีระพทุธเจ้าทปัีงกรเสดจ็

มาถงึพร้อมกบัพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย 
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ท่านจึงได้นอนลงไปตามร่องทางทีย่งัขาด 

โดยนอนคว�่าหน้าลง เพ่ือเป็นทางให้

พระพทุธเจ้าทรงพระนามว่าทปัีงกรและ

พระอรหันต์ทัง้หลายเสด็จด�าเนนิผ่านไป 

 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า 

ทปัีงกรได้เสดจ็มาถงึทีท่ีท่่านสเุมธดาบส

นอนคว�า่หน้าทอดกายเป็นทางถวายน้ัน 

ท่านสุเมธดาบสได้มองเห็นพระรัศมี 

ที่เปล่งปล่ังของพระพุทธเจ้าก็เปิดปีติ

โสมนสั และกไ็ด้มคีวามด�ารว่ิา หากว่า

ตนจะบวชเป็นพระสาวกของพระพทุธเจ้า

ทปัีงกร กอ็าจจะส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์

ได้ แต่ว่าท่านได้เล่ือมใสในความเป็น

พระพุทธเจ้า จึงได้ต้ังความปรารถนา

ทีจ่ะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เหมอืน

อย่างพระพุทธเจ้าทีปังกรนั้น

 พระพทุธเจ้าทรงพระนามว่าทปัีงกร 

ได้ทรงทราบถงึความปรารถนาของท่าน

สุเมธดาบส จึงได้ทรงเล็งพระญาณไป

ในอนาคต กไ็ด้ทรงทราบด้วยพระญาณ

ว่า ท่านผูน้ีป้รารถนาเป็นพระพทุธเจ้า

ในอนาคต ก็จะส�าเรจ็เป็นพระพทุธเจ้า

ได้ตามความประสงค์ ท่านจะมาเป็น

พระพุทธเจ้าคือพระโคดมพุทธเจ้า ผู้

พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายใน 

ศาสนาน้ี ก็ได้มีพระพุทธท�านายขึ้น 

โดยมีพระวาจาตรัสข้ึน ว่าท่านผู้น้ีจะ

ได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต  

พระอรหนัตสาวกทัง้หลายและประชาชน

ทั้งปวงก็ได้ยินพระพุทธพยากรณ์นี ้

ทัว่กนั ครัน้ทรงตรสัเป็นพทุธพยากรณ์

แล้ว ก็ทรงย่างพระบาทขวาเสด็จผ่าน

ไป พระอรหันตสาวกท้ังหลายกไ็ด้ปฏบิติั

เช่นเดยีวกนั และอาการทีย่่างพระบาท

ขวาเสด็จผ่านไปนั้น พร้อมทั้งพระ-

อรหนัตสาวกทัง้หลาย กไ็ด้ชือ่ว่าได้ท�า

ประทักษิณ เป็นการที่พระพุทธเจ้า 

ทีปังกรได้ทรงแสดงยกย่องท่านสุเมธ-

ดาบส 

 ท่านสุเมธดาบสเมื่อได้รับพุทธ- 

พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรดั่ง

นั้น ก็เริ่มได้ชื่อว่า พระโพธิสัตว์ คือ

เป็นสัตว์โลก เป็นสัตตะ ผู้ข้อง เป็น

สัตตะผู้กระเสือกกระสนแสวงหาโพธิ 

คอืความตรสัรู ้หรอืพระโพธญิาณเป็น

พระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมา

 และท่านแสดงสรปุว่า บคุคลทีจ่ะได้

รับพุทธพยากรณ์ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ 

ท่ีจะตรัสรู ้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปใน

อนาคตนัน้ ย่อมประกอบด้วยอภินหิาร 

คือคุณสมบัติท่ีจะเป็นเหตุให้ประสบ

ความส�าเร็จเป็นพระพทุธเจ้า ๘ ประการ 

คือ

 ๑. เป็นมนุษย์

 ๒. ประกอบด้วยเพศ คือเป็นบุรษุเพศ

 ๓. ประกอบด้วยเหตุ คือคุณสมบัติ

ที่เป็นส่วนเหตุ อาจที่จะบรรลุอรหัต 

คือความเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นได้

โพธิสัตว์
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 ๔. ได้เฝ้าพระศาสดา คอืได้เฝ้าได้พบ 

พระพทุธเจ้า ได้รบัพระพทุธพยากรณ์

จากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง

 ๕. ได้บรรพชา คือได้ออกบวช ดัง

ท่านสเุมธดาบสกไ็ด้ออกบวชเป็นดาบส

 ๖. ได้ประกอบด้วยคุณสมบัติคือ 

อภิญญาสมาบตั ิอนัเป็นสมาธอิย่างสงู

 ๗. ได้ม ีอธกิาร คอืการกระท�าทีเ่ป็น 

การท�าอย่างยิ่งถวายพระพุทธเจ้า ซ่ึง

ได้เฝ้าได้เหน็ ได้ประทานพทุธพยากรณ์

น้ัน คือได้สละชีวิตถวายพระพุทธเจ้า

พระองค์น้ันได้ ดังท่านสุเมธดาบสได้

นอนทอดกายถวายให้เป็นถนน เพื่อ

พระพุทธเจ้าและพระสาวกจะได้ทรง

พระพุทธด�าเนิน ด�าเนินผ่านไป

 ๘. ได้มี ฉันทะ คือความพอใจที่จะ

เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

 คุณสมบัติเหล่าน้ีเรียก อภินิหาร  

ที่ได้แก่คุณสมบัติที่จะน�าให้ประสบ 

ความส�าเรจ็ตามทีต่ัง้ใจปรารถนา ม ี๘ 

ประการดังกล่าว

 ค�าว่า โพธิสัตว์ นี้ ออกมาจาก 

พระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้าผูพ้ระบรม-

ศาสดาของเราทัง้หลายเอง ว่าเมือ่ทรง

เล่าถึงเร่ืองของพระองค์เมื่อก่อนแต่

ตรัสรู ้ ก็ทรงใช้ค�าว่า เมื่อทรงเป็น

โพธสิตัว์ก่อนตรสัรู ้ได้ทรงปฏบิตัอิย่าง

นั้น ๆ แต่ก็ทรงแสดงถึงข้อปฏิบัติของ

พระองค์เมื่อเป็นโพธิสัตว์ดังกล่าวใน

พระชาตนิัน้เอง เช่นเมือ่ทรงเล่าถึงทรง

ปรารถนา โมกขธรรม เม่ือได้ทรงทอด

พระเนตรเห็นเทวทูตท้ัง ๔ ทรงมุ่งที่

จะได้พบโมกขธรรม จึงได้เสด็จออก

ทรงผนวช แล้วทรงแสวงหาโมกขธรรม

ด้วยวิธต่ีาง ๆ ดังที่เล่ามาแล้ว 

 แต่ก็ได้มีคัมภีร์ชาดกที่อยู่ในพระ-

ไตรปิฎกน้ันเอง ได้เล่าถงึอดตีชาตขิอง

พระองค์ ส�าหรับชาดกนี ้ประพนัธ์เป็น

คาถาฉันท์ปัฐยาวัตร และชาดกที่มีค�า

สรุปธัมมีกถาท่ีเราเรียกว่า สุภาษิต 

อย่างนิทานอีสปท่ีลงท้ายว่าเป็นภาษิต 

ค�าสอน ในชาดกส้ัน ๆ โดยมากก็มี

เพยีงธมัมกีถา คอืภาษติหรอืสุภาษติท่ี

เป็นค�าสอนดงักล่าวเท่านัน้ ในเมือ่เป็น

ชาดกยาว ๆ จงึได้มกีารเล่าเรือ่งประกอบ

ด้วย แต่พระอรรถกถาจารย์ก็ได้มา

อธบิายเพิม่เตมิทัง้หมดด้วยค�าร้อยแก้ว

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และก็อ้างว่าเป็นเรื่อง

ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัเล่าเองถึงอดตีชาติ

ของพระองค์เอง จบัตัง้แต่เม่ือเป็นสุเมธ

ดาบสหรอืสุเมธะดาบส ได้ทรงปรารถนา

พุทธภูมิ ในที่จ�าเพาะพระพักตร์แห่ง

พระพทุธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรตาม

ที่เล่ามาแล้ว และต่อจากนั้นมาได้ม ี

พระชาตเิป็นมนษุย์กม็ ีเป็นสตัว์เดรจั-

ฉานก็มี เป็นเทพก็มี ซึ่งทุก ๆ ชาต ิ

ก็บ�าเพ็ญบารมีเพื่อโพธิญาณ คือเพื่อ

ความตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้าต่อเนือ่งกนั

มา โดยปฏิบัติอยู่ในพุทธการกธรรม 

โพธิสัตว์
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ธรรมะทีท่�าให้เป็นพระพทุธเจ้า ซึง่สุเมธ

ดาบสได้พิจารณาว่า ถ้าปรารถนาพุทธ- 

ภมูแิล้วจะต้องปฏิบติัอย่างไรจึงจะส�าเร็จ

เป็นพระพุทธเจ้าได้ ก็ได้พิจารณาเห็น

ข้อปฏบิติั ๑๐ ประการทีเ่รยีกว่า บารมี 

หรือเรียกว่า พุทธการกธรรม ก็ได้มา

ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงเป็นสุเมธดาบสนั้น

 เพราะฉะนั้น ในการแสดงบารมีทุก 

ข้อ กจ็ะมกีารเล่าเรือ่งชาดกนัน้ ๆ มา

ประกอบ อันเป็นเร่ืองทีท่่านเล่าไว้แสดง

ไว้ ว่าทรงแสดงบารมข้ีอนัน้ ๆ และได้

บ�าเพ็ญบารมีข้อนั้น ๆ อย่างธรรมดา

บ้าง อย่างยิง่ขึน้ไปบ้าง อย่างยิง่ทีส่ดุบ้าง 

อนัจ�าแนกว่า บารมธีรรมดา อปุบารม ี

และ ปรมัตถบารมี ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

และธรรมะทั้ง ๑๐ ข้อที่พระโพธิสัตว์

ในชาตินั้น ๆ ได้บ�าเพ็ญนั้น ก็เป็นข้อ

ทีเ่มือ่มองดตูามเหตผุล คอืด้วยสายตา

อย่างสามัญ ก็อาจจะเห็นว่าดูจะเป็น 

สิ่งที่ท�าได้ยาก และเมื่อได้ตรัสเป็น

พระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทรงสอนธรรมะ

เหล่านี้ในหมวดธรรมทั้งหลายเป็นอัน

มาก และก็ทรงอธิบายตามเหตุผลอัน

พอเหมาะพอควรท่ีบุคคลท่ัวไปปฏิบัติ

ได้ แต่ว่าทีพ่ระโพธสิตัว์ทรงปฏบิตัเิอง

นัน้บางทกีร็ูสึ้กว่าได้ท�าหนกัไปหรอืเกนิ

ไปเป็นอย่างยิ่ง 

 เพราะฉะนัน้ เมือ่ฟังเรือ่งชาดกเกีย่ว

กับบารมีดังนี้ ก็พึงเข้าใจว่าเมื่อพระ-

โพธสิตัว์ได้ทรงบ�าเพญ็ธรรมะเหล่าน้ีมา 

ทีเ่ล่าไว้ในชาดกนัน้ ๆ กเ็ป็นข้อปฏบิตัิ

ที่ผู้มุ่งโพธิญาณเพ่ือเป็นพระพุทธเจ้า

เท่านัน้จะพงึกระท�าได้ อนัแสดงถึงความ

ที่มีน�้าใจที่เด็ดเดี่ยว เพราะว่ามีความ

มุ่งหมายพระโพธิญาณ คือมุ่งหมาย 

ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 

 ส่วนบคุคลทัว่ไปมไิด้มคีวามมุง่หมาย

ดั่งนั้น เพราะแม้ผู ้ที่มุ ่งหมายเป็น 

พระสาวกก็บ�าเพ็ญ สาวกการกธรรม 

คือธรรมะที่ท�าให้เป็นพระสาวก ซึ่งใน

บางพระสตูรกเ็รยีกว่าบารมเีหมอืนกนั 

ก็เรียกว่า สาวกบารมี ดังที่ได้เล่ามา

แล้ว การบ�าเพ็ญธรรมะเหล่านีก็้หย่อน

ลงมา แต่ก็มีความมุ่งหมายที่จะเป็น

พระพทุธสาวกต่อไปข้างหน้า (ท.ท. ๒๙-

๓๒, ๕๒-๕๕, ๖๔-๖๕) ดู ดุสิต, เถรวาท, 

พระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้า ๒๘ 

พระองค์, พระพทุธเจ้าในมหายาน ด้วย

โพธิสัตว์
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ไฟประลัยกัลป์ ดู กัป

ไฟคือโทสะ ดู ชฎิล

ฟ

ไฟคือโมหะ ดู ชฎิล

ไฟคือราคะ ดู ชฎิล
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ภพ	 คอืความเป็นความมี	อันได้แก่	กามภพ  	 เม่ือมีชาติคือความเกิดก็มีชรามรณะ	

หากไม่มีชาติคือความเกิดก็ไม่มีชรา

มรณะ

	 ดังทีไ่ด้ตรสัถามพระอานนท์ว่า	ชาติ

คือความเกิด	 ความเกิดของเทพโดย

ความเป็นเทพ	ความเกิดของคนธรรพ์

โดยความเป็นคนธรรพ์	ความเกิดของ

ยกัษ์โดยความเป็นยกัษ์	ความเกดิของ

ภูตโดยความเป็นภูต	 ความเกิดของ

มนุษย์โดยความเป็นมนุษย์	ความเกิด

ของสัตว์	๔	เท้าโดยความเป็นสัตว์	๔	

เท้า	ความเกดิของนกโดยความเป็นนก	

ความเกดิของงสัูตว์เลือ้ยคลานโดยความ

เป็นงูเป็นสัตว์เลื้อยคลาน	หากว่าไม่มี

ความเกิดแห่งเทพเป็นต้นเหล่านี้ขึ้น	 

จะมชีรามรณะหรอืไม่	ท่านพระอานนท์

ก็กราบทูลว่าไม่มี	 ในเมื่อมีความเกิด

แห่งเทพเป็นต้นดังกล่าวจงึมชีรามรณะ

ใช่หรือไม่	พระอานนท์กก็ราบทลูว่าใช่	

ดงันี	้(ส.ท.	๒๙๕-๒๙๖)	ด ูอายตนะ	ด้วย

รูปภพ อรูปภพ	 เพราะมีความยึดถือ

ซึง่เป็นอปุาทาน	จงึมภีพความเป็นความ

มี	 ภพอย่างละเอียดก็คืออัสมิมานะ	

ความส�าคัญหมายว่า	 เรามี	 เราเป็น	

ยึดถือในสิ่งใดก็เกิดเป็นความมีความ 

เป็น	คอืเป็นเราสบืมาถงึเป็นของเราขึน้

ในสิ่งนั้น

	 ยึดอยู ่ในกามก็เป็นเราขึ้นในกาม	 

ก็เป็น	กามภพ

	 ยึดในรูปก็เป็นเราขึ้นในรูป	 เป็น	 

รูปภพ

	 ยึดในอรูปก็เป็นเราขึ้นในอรูป	 เป็น	

อรูปภพ

	 เพราะฉะนัน้	เมือ่มอีปุาทานคอืความ

ยึดถือจึงมีภพ	 และเม่ือมีภพจึงมีชาติ

คือความเกิด	 เพราะว่าเม่ือมีเรา	 ใน

กามก็ดี	ในรูปก็ดี	ในอรูปก็ดี	ก็มีชาติ

คือความเกิดขึ้นแห่งเรา

	 อันชาติคือความเกิดขึ้นน้ัน	 เม่ือมี

เป็นชาติขึ้นแล้ว	ก็ต้องมีชรา	มีมรณะ	

มีโสกะ	 ความโศก	 ปริเทวะ	 ความ

รัญจวนคร�่าครวญใจ	 เป็นต้น	 เป็นอัน 

ว่าทุกข์ทั้งหมดก็เกิดขึ้น	 ตรงนี้ได้มี 

พระพุทธาธิบายขยายชาติคือความ 

เกิดลงไป	ตรงที่ทรงต้องการที่จะชี้ว่า

ภพ ๒	 ในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเป็น
ลูกโซ่โยงกันไปอันเรียกตามศัพท์ว่า	 

ปฏิจจสมุปบาท	 ธรรมะที่อาศัยกัน

บังเกิดขึ้น	 ที่ท่านพระสารีบุตรมาจับ

อธิบายแสดงสัมมาทิฏฐิคือความเห็น

ชอบ	 ก็คือความที่รู้จักธรรมะที่อาศัย

กันบังเกิดขึ้นอันโยงกันไปเป็นลูกโซ่นี้	
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ท่านจบัแต่ชรามรณะว่ามีเพราะชาตคืิอ

ความเกิด	ชาติคือความเกิดก็มีเพราะ

ภพ	 และในตอนนี้ท่านก็แสดงว่าภพก็

มีเพราะอุปาทาน	 แต่ในข้อแรกท่ีท่าน

ตั้งขึ้นเป็นหัวข้อ	 ท่านก็จับเอาภพข้ึน

เป็นทีต่ัง้	ว่าสมัมาทฏิฐนิัน้คอืความรูจ้กั

ภพ	รู้จักภพสมุทัย	 เหตุเกิดภพ	รู้จัก

ภพนิโรธ	ความดับภพ	รู้จักภพนิโรธ- 

คามนิปีฏปิทา	หรือภวนโิรธคามนิปีฏปิทา 

ข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัภพ	ดงัทีก่ล่าว	

เมือ่เป็นดัง่น้ี	ภพกบัชาตจิงึต่างกัน	และ

ชาตมิเีพราะภพ	ความเกดิขึน้แห่งชาติ

ก็มีเพราะความเกิดขึ้นแห่งภพ

	 เมื่อเป็นดังนี้	 ค�าว่าภพในที่นี้จึงมี

อธิบายต่างออกไปจากภพ	 ๓	 เป็น

อธิบายจ�าเพาะในหมวดธรรมท่ีอาศัย

กนับงัเกดิขึน้โยงกนัไปเหมอืนดงัลกูโซ่

ดังกล่าวนั้น	และท่านก็ได้อธิบายไว้ว่า	

ภพ	หรอืภวะ	ในทีน้ี่มี	๒	คอื	กรรมภพ 

ภพคอืกรรม	และ	อปุปัตตภิพ	ภพคือ

อุปบัติคือความเข้าถึง

	 ค�าว่า	กรรม	นั้นก็ได้แก่	การงานที่

กระท�า	ท�าทางกายทีเ่รยีกว่ากายกรรม	

ท�าทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรม	ท�าทาง

ใจกเ็รยีกว่ามโนกรรม	หมายถงึการงาน

ทีก่ระท�าด้วยความจงใจอันเรยีกว่าเจตนา	

เมือ่เจตนาคอืจงใจท�า	การทีก่ระท�านัน้

จงึเป็นกรรมอนัให้บงัเกดิผล	กรรมดกี็

ให้ผลดี	 กรรมชั่วก็ให้ผลชั่ว	 นี้เป็น 

อธิบายธรรมทั่วไป	 ดังได้มีพระพุทธ-

ภาษิตที่ตรัสเอาไว้แปลความว่า

	 เราตถาคตกล่าวเจตนาคอืความจงใจ 

ว่าเป็นกรรม	เพราะบคุคลจงใจแล้วจึง

ท�าทางกายบ้าง	ทางวาจาบ้าง	ทางใจบ้าง 

ดั่งนี้

	 แต่แม้เช่นน้ัน	 ในการแสดงกรรม

โดยพสิดาร	ท่านก็ยงัจดักรรมท่ีท�าโดย

มิได้มีเจตนา	 คือไม่ได้จงใจไว้ว่าเป็น 

กรรมประเภทหนึง่เหมือนกนั	เรยีกว่า	

กตัตตากรรม	 กรรมที่สักแต่ว่าท�า	

พจิารณาดแูล้วกจ็ะเหน็ได้ว่า	การกระท�า

บางอย่างท่ีกระท�าไปแม้มิได้เจตนา	 

แต่อาศัยความประมาทเลินเล่อเผลอ

เพลนิพลาดพลัง้	กม็โีทษได้เหมอืนกนั	

เพราะฉะนั้น	 ท่านจึงจัดเอาไว้ว่าเป็น

กรรมประเภทหนึ่งด้วย	 ก็มีเหตุผลอยู่	

แต่ว่ากล่าวโดยทัว่ไปแล้ว	เมือ่มเีจตนา

คือจงใจท�า	 ท่านจึงเรียกว่าเป็นกรรม

ดั่งพระพุทธภาษิตที่ได้ยกมาแปลไว้ 

ข้างต้นนั้น

	 เพราะฉะนัน้	กรรมจงึเกดิจากใจ	ใจ

ทีจ่งใจอย่างใดอย่างหนึง่กเ็ป็นกรรมขึน้

มาทางใจก่อน	 อันเรียกว่ามโนกรรม 

และเมื่อได้พูดออกไปด้วยใจที่มีความ

จงใจนัน้กเ็ป็นวจกีรรม	เมือ่ท�าทางกาย

ออกไปกเ็ป็นกายกรรม	เม่ือบงัเกดิขึน้

อยูใ่นใจ	จงใจอยูใ่นใจอย่างใดอย่างหนึง่	

ด้วยคดิไป	กเ็ป็นมโนกรรม	เพราะฉะนัน้	

ภพ ๒
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กรรมจงึเกดิจากใจ	และล�าพงัคดิไปใน

ใจก็เป็นมโนกรรมได้	

	 ฉะนัน้	การท่ีท่านจดัว่ากรรมก็ชือ่ว่า

เป็นภพอย่างหนึ่ง	คือ	กรรมภพ	ภพ

คือกรรม	 ก็มีเหตุผลอยู่	 เพราะค�าว่า	

ภพ	 น้ันมาจากค�าว่า	 ภว	 ที่แปลว่า	 

เป็น	หรือ	ความเป็นความมี	มีอีกค�า

หนึง่คอืค�าว่า	ภาวะ	กแ็ปลว่า	ความเป็น

ความมี	 เป็นค�าเดียวกันกับค�าว่าภว 

หรอืภพ	ความเป็นความมี	เพราะฉะนัน้	

ทีช่ือ่ว่าภพกค็อืความเป็นความมทีีเ่กดิ

ตั้งขึ้นในจิตใจนี้ก่อน

	 ความเป็นความมีอะไรที่บังเกิดขึ้น

ตัง้ขึน้ในจติใจนีก่้อนกค็อื	ความเป็นเรา	

ความมีเรา	 อันเรียกชื่ออีกค�าหนึ่งว่า	

อัสมิ อัสมิมานะ ความส�าคัญว่าเรามี

เราเป็น	ฉะนั้น	ความมีเรา	ความเป็น

เราอันเป็นตัวอัสมิคืออัสมิมานะนี้	 จึง

บังเกิดขึ้นในจิตใจน้ี	 มีอยู่เป็นไปอยู	่

และเมื่อมีเราเป็นเรา	หรือเรามีขึ้นเรา

เป็นขึน้	จงึมอีย่างอืน่ต่อ	ๆ	ไป	เช่นว่า	

มีของเรา	 คือจะต้องมีเราขึ้นมาก่อน 

จงึจะมขีองเรา	ถ้าไม่มเีรา	ของเรากไ็ม่ม ี

ฉะนัน้	ความมีเราเป็นเราขึน้	ตัง้ขึน้ใน

จิตใจนี้	 ก็เรียกได้ว่าเป็นมโนกรรมอัน

ละเอยีด	ซึง่มอียูใ่นบคุคลสามญัทกุ	ๆ	

คน	ตรงกบัค�าว่า	ภวาสวะ	อาสวะ	คอื

ภพ	นอนจมดองจิตสันดานของทุก	ๆ	

คนอยู่	 ก็คือความที่มีเราเป็นเรา	 เป็น

ตัวภวาสวะ	อันนี้แหละกล่าวได้ว่าเป็น

ตัวมโนกรรมอันละเอียดที่ทุก	 ๆ	 คน

มีอยู่

	 ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่า	จะต้องมีเราเป็น

เราขึ้นก่อน	 จึงจะมีของเรา	 และไม่ใช่

ว่าจะมเีพยีงของเราเท่านัน้	แต่กห็มาย 

ความว่า	 ย่อมมีสิ่งอื่นทุก	 ๆ	 อย่างที่

เกี่ยวกับตัวเรานี้	 และข้อท่ีเกี่ยวเนื่อง

เป็นประการแรกกค็อืว่า	ชาต	ิความเกดิ	

ต้องมีตัวเราและตัวเรานี้เกิด	 ถ้าหาก 

ว่าไม่มตีวัเรากไ็ม่มอีะไรเกดิ	แต่เพราะ

มีตัวเราจึงมีชาติคือความเกิด	 คือตัว

เราเกิด	 เช่นเดียวกับว่าของเราดังที่

กล่าวแล้ว	 ต้องมีตัวเราจึงมีของเรา	 

ถ้าไม่มีตัวเรา	ของเราก็ไม่มี	ฉันใดก็ดี	

เมื่อมีตัวเรา	 ตัวเรานี้เองที่มีอยู่จึงเกิด	

เพราะฉะนั้น	 ชาติคือความเกิดจึงมี

เพราะภพ	กค็อืความทีม่เีราเป็นเราคอื

ตัวเรา	 และตัวเราท่ีมีที่เป็นอยู่อันเป็น

มโนกรรมอย่างละเอยีดนีเ้องเกดิ	เพราะ

ฉะนัน้	ท่านจงึกล่าวว่า	ภพในท่ีนีห้มาย

ถึงกรรมภพ	 ภพคือกรรม	 ก็ดังที่ได้

อธบิายแล้วว่า	หมายถงึมโนกรรมอย่าง

ละเอียด	 ที่เรามีเราเป็น	 เป็นเรามีเรา	

เป็นตวัเราขึน้มานีแ่หละคอื	ตวัภพ	และ

ตัวภพนี้เองก็เป็นตัวกรรม	 คือจิตใจ 

นี้เองปรุงแต่งขึ้นท�าขึ้นมา	สร้างตัวเรา

ขึ้นมา	 ท�าขึ้นมา	 เป็นมโนกรรมอย่าง

ภพ ๒
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ละเอียด	 และเมื่อสร้างตัวเราขึ้นมา	 

ก็ตัวเรานี้เองจึงเกิด

 เพราะฉะนัน้	เพราะมกีรรมภพดัง่นี้

จงึมชีาติคอืความเกดิ	ถ้าไม่มกีรรมภพ

ดังนี้ก็ไม่มีอะไรเกิด	เพราะไม่มีตัวเรา	

เมื่อไม่มีตัวเราก็ไม่มีอะไรเกิด	 เมื่อมี

ตัวเราขึ้นจึงมี	ชาติ	คือความเกิด	คือ

ตวัเราเกดิ	และตวัเราน้ีเองก็คอื	กรรม

ภพ

	 และอธิบายของภพประการท่ี	๒	ว่า

ได้แก่	 อุปปัตติภพ	 ภพคือความเข้า 

ถึงกส็บืเนือ่งมาจากกรรมภพนัน่เอง	คอื

เมื่อเรามีเราเป็น	มีเราเป็นเรา	ตัวเรา

นี้เองจึงเข้าถึงชาติคือความเกิด	คือตัว

เรานี้เองมีอาการไปมีอาการมา	 และ

ประการแรกก็คือไปสูช่าตคืิอความเกิด	

เข้าถึงชาติคือความเกิด	 ตัวเราน้ีเอง 

เข้าถึงชาติคือความเกิด	 ดังที่เรียกใน 

ทีอ่ื่นว่า	ปฏสินธิวญิญาณ	หรือปฏสินธ-ิ

จิต หรือปฏิสนธิ	 และอันนี้เองท่ีเป็น

อุปปัตติภพ	 ถ้าหากว่ามีตัวเรา	 แต่ว่า

ถ้าตัวเราไม่มีอาการไปไม่มีอาการมา 

ก็ไม่มีอาการเข้าถึงชาติคือความเกิด	

แต่ข้อนีเ้ป็นไปไม่ได้	เม่ือมีตวัเรา	ตวัเรา

ก็ต้องมีอาการไปอาการมา	 จึงต้องมี

อาการเข้าถงึชาตคิอืความเกดิ	อาการ

ของตวัเราทีเ่ข้าถงึ	คอืทีไ่ปทีม่านีแ่หละ

เป็น อุปปัตติภพ

	 เพราะฉะนัน้	ท่านพระสารบีตุรท่าน

จงึได้แสดงว่า	สัมมาทฏิฐิคอืความเหน็-

ชอบนั้นก็คือ	 รู้จักภพว่าภพคืออะไร 

เป็นประการแรก	 และเมื่อรู้จักภพว่า

ภพคือกรรมภพและอุปปัตติภพ	 อัน

ได้แก่ภาวะทีเ่ป็นเรา	ทีม่เีรา	เป็นตวัเรา 

ซึ่งมีอาการเคลื่อนไหวไปมาได้	 เข้าถึง

โน่นเข้าถึงนี่ได้	 นี่แหละคือตัวภพ	 ซึ่ง

เมื่อมีภพดังนี้ก็มีชาติคือความเกิด	 ให้

รูจ้กัภพดงันีก้ช็ือ่ว่าเป็นสัมมาทฏิฐ	ิคอื	

ความเห็นชอบ	 ความเห็นตรง	 ต่อไป

ท่านก็แสดงว่า

 รู้จักภวสมุทัยหรือภพสมุทัย	 เหตุ

เกิดแห่งภพ	ก็ได้แก่อุปาทานคือความ

ยึดถือ

 รู้จักภวนิโรธหรือภพนิโรธ	 ความ 

ดับภพ	 ก็คือความดับอุปาทานความ

ยึดถือ

 รูจ้กัภวนโิรธคามนิปีฏปิทา	ข้อปฏบิตัิ

ให้ถงึความดบัภพ	กค็อืดบัอุปาทานเสยี	

(ส.ท.	๔๙-๕๒)

ภพ ๓	คอื กามภพ รปูภพ อรปูภพ อนัค�า
ว่า	ภพ	นัน้มักจะพดูกนัคูกั่บ	ชาติ	ว่า	

ภพชาติ	 ซึ่งดูเหมือนจะคล้าย	 ๆ	 กัน

หรอืเป็นอนัเดยีวกนั	และกไ็ด้มอีธบิาย

ภพทัง้	๓	นีไ้ว้ด้วยว่าได้แก่โลกอนัเป็น

ที่บังเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลาย

	 และโลกที่บังเกิดขึ้นของผู้ที่ยังท่อง

เที่ยวไปในกาม	ก็เรียกว่า	กามภพ

ภพ ๓
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	 ส่วนโลกท่ีบงัเกิดขึน้ของผูท่ี้ท่องเท่ียว

ไปในรูป	 อันหมายถึงได้รูปฌาน	 ได ้

รูปสมาบัติ	 อันเป็นชั้นพรหม	 คือชั้น 

รูปพรหม	ก็เรียกว่า	รูปภพ

	 ส่วนโลกอันเป็นที่บังเกิดข้ึนของผู้ที่

ท่องเที่ยวไปในอรูป	 คือได้อรูปฌาน	

อรูปสมาบัติ	 คือเกิดเป็นอรูปพรหม	 

ก็เรียกว่า	อรูปภพ

	 น้ีเป็นอธิบายทั่วไป	 และก็อธิบาย

ทัว่ไปน้ีเองทีไ่ด้เป็นทีเ่ข้าใจกนัทัว่ไปดงันี้	

และกพ็ดูควบคู่กนัไปกบัชาตว่ิา	ชาตภิพ 

ดังกล่าว

	 ข้อแรก	กามภพ	ภพทีเ่ป็นกามหรอื

ที่ประกอบด้วยกาม	ก็คือความที่มีเรา

เป็นเราอันประกอบด้วยกาม	จะกล่าว

ว่าคือจิตใจนี้เองที่เป็นที่ตั้งของตัวเรา 

ดังกล่าวท่องเที่ยวไปในกาม	ประกอบ

ด้วยกาม	หยั่งลงไปในกาม	เป็นภาวะ

จิตใจ	 หรือเป็นภว	 เป็นภพแห่งจิตใจ

ของสามัญชนทั้งปวงที่เป็นกามาพจร	 

ประกอบด้วยกาม	อนั	กาม	นัน้แปลว่า	

ใคร่	แปลว่า	ปรารถนา	ม	ี๒	อย่าง	คอื

 กเิลสกาม	กามทีเ่ป็นกเิลส	อนัได้แก่ 

ตัวความใคร่ตัวความปรารถนา

	 อีกอย่างหนึง่	วตัถกุาม	กามคอืพสัด	ุ

โดยมากแสดงไว้	 ๕	 คือ	 รูปที่ตาเห็น	

เสียงที่หูได้ยิน	 กล่ินท่ีจมูกได้ทราบ	 

รสที่ลิ้นได้ทราบ	และโผฏฐัพพะสิ่งถูก

ต้องท่ีกายได้ทราบ	 รูปเสียงกลิ่นรส

โผฏฐัพพะท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ

ทั้งหลาย	ดั่งนี้เรียกว่าวัตถุกาม

	 อกีอย่างหนึง่เรยีกว่า	กามคณุ	ค�านี้

แม้คนไทยก็พูดรู้จักกันมาก	 กามคุณ 

ก็คือ	 รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะท่ีน่า

รักใคร่พอใจทั้งหลาย	ท�าไมจึงเรียกว่า

กามคุณ	 ก็เพราะวัตถุกามที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจท้ังปวงเหล่านีก็้มคุีณอยู่	

คือท�าให้เกิดความสุขโสมนัสได้อยู ่	

เพราะว่าส่วนที่น่ารักใคร่น่าปรารถนา

น่าพอใจมีอยู ่	 เป็นที่ตั้งของสุขของ 

โสมนัส	ท�าให้เกิดสุขท�าให้เกิดโสมนัส

มีอยู่	คือแปลว่ามีคุณอยู่	 เพราะมีคุณ

อยู่ดังนี้	 จึงท�าให้รัก	 ท�าให้ใคร่	 ท�าให้

ปรารถนา	 ท�าให้ต้องการ	 ถ้าไม่มีคุณ 

ก็จะไม่ท�าให้รักใคร่ปรารถนาต้องการ	

เพราะฉะนั้น	 จึงเรียกส่วนที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจเหล่านี้ว่า	 กามคุณ	 ก็

คอืวัตถกุามทัง้	๕	นัน้เอง	อนัเป็นส่วน

ทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจ	เป็นกามคณุ	

และเพราะกามมีคุณเป็นที่ตั้งของสุข

โสมนสัดงักล่าว	สามญัชนทัง้ปวงจงึได้

หลงติดอยู่	ยากทีจ่ะหลดุพ้น	ยากทีจ่ะ

ปล่อยได้	และจงึท่องเทีย่วไปในกามคณุ	

แสวงหากามคณุเหล่านีก้นัอยูเ่ป็นประจ�า

	 และโดยเฉพาะกามคณุนี	้อันเป็นที่

ตัง้ของกามทีเ่ป็นกเิลส	กามทีเ่ป็นกเิลส

นั้นเล่าก็ตั้งอยู ่ในตัวเราที่เป็นตัวภพ 

ดังกล่าวแล้ว	 และตัวเราที่เป็นตัวภพ 
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ดังกล่าวนั้นก็ได้กล่าวแล้วว่า	 ก็เป็น

กรรมชนิดท่ีละเอียดเป็นตัวมโนกรรม	

คอืทีจ่ตินีเ้องสร้างขึน้มา	กระท�าข้ึนมา

ด้วยอ�านาจของอปุาทานคือความยดึถอื	

เพราะฉะนัน้	จงึเรยีกว่าอหงัการ	กค็อื

ว่ากรรมนี้เองกระท�าให้เป็นเราขึ้นมา

	 การกระท�าให้เป็นเราขึ้นมานี้เรียก

ว่า	อหงัการ	ค�านีบ้างทเีราพดูถงึกนัว่า

คนนั้นมีอหังการมาก	 คนน้ีมีอหังการ

มาก	ทีม่คีวามหมายถงึความทีท่ะนงตวั

ยกตัวถือตัว	เป็นต้น	แต่ตามศัพท์นั้น

แปลว่า	การท�าให้เป็นเรา การสร้างให้

เป็นเรา	ซึ่งการท�าให้เป็นเรา	การสร้าง

ให้เป็นเรานีค้อืตวักรรมนัน้เอง	และตวั

กรรมนี้เองก็เป็นกรรมภพดังกล่าวมา

แล้ว	มอียู่ในจติใจท่ีเป็นปัจจบัุนน้ีแหละ	

สร้างให้เป็นอหังการขึ้นมา	 ท�าให้เป็น

เราข้ึนมา	และเม่ือสร้างให้เป็นอหังการ

ให้เป็นเราข้ึนมาแล้วดั่งนี้ก็มีมมังการ

ตามมา

	 ค�าว่า	 มมังการ	 นั้นแปลว่า	 ท�าให้

เป็นของเรา	 สืบเนื่องมาจากอหังการ	

เมื่อมีการท�าให้เป็นเราข้ึนมา	 ก็มีการ

ท�าให้เป็นของเราขึ้นมา	 เพราะเมื่อมี

เรากต้็องมขีองเรา	ดัง่น้ีก็เป็นกรรมภพ

ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน

	 การท�าให้เป็นเรา	 สร้างเรา	 สร้าง

ของเราข้ึนมา	เรยีกควบกนัว่า	อหงัการ

มมังการ

	 อะไรเป็นของเรา	ของเราที่เป็นของ

เรา	ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า

 กมฺมสฺสโกมฺหิ	 เรามีกรรมเป็นของ 

ของเรา

 กมมฺทายาโท	เรามีกรรมเป็นทายาท	

คือต้องรับผลของกรรม	เป็นต้น

	 ก็คือกรรมนี้เองเป็นของเรา	 การ 

สร้างให้เป็นเราขึ้นมา	 เป็นมโนกรรม

อนัละเอยีด	และเมือ่เป็นมโนกรรมคอื

เป็นกรรมขึ้นมา	 กรรมอันนี้เองก็เป็น

ของเรา	 ซึ่งจะต่ออุปบัติคือเข้าถึงชาติ

ต่อไป	และนอกจากนี้เมื่อสร้างให้เป็น

เราขึน้มา	เรากไ็ปประกอบกรรมต่าง	ๆ 

ทางกายทางวาจาทางใจ	 ดีบ้างชั่วบ้าง	

กรรมที่ประกอบต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ก็เป็น

ของของเราอีกนั่นแหละ	 ซึ่งจะต้องไป

เสวยผลต่อไป	 จึงได้มีพระพุทธภาษิต

ตรัสเอาไว้ว่า

	 ย�	กมมฺ�	กรสิสฺาม	ิกลยฺาณ�	วา	ปาปก� 

วา	เราจักท�ากรรมอันใดไว้	ดีหรือชั่ว

	 ตสสฺ	ทายาโท	ภวสิสฺาม	ิเราจกัต้อง

เป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น	ดั่งนี้

	 และเม่ือสร้างเราขึน้มาและเราท่ีสร้าง

ขึ้นมานี้ก็ท่องเที่ยวไปในกามดังกล่าว

ติดอยู ่ในกามดังกล่าว	 ก็ชื่อว่าเป็น 

กามภพ

	 แต่ว่าพงึเข้าใจว่า	ทีก่ล่าวว่ากามคณุ	

กามก็มีคุณเป็นที่ตั้งของปีติโสมนัส 

ดังกล่าวนั้น	 หาใช่มีคุณอย่างเดียวไม	่
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ยังมีโทษอันเรียกว่า	กามาทีนพ	 โทษ

ของกาม	ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดง

ชี้แจงอาทีนพคือโทษของกามไว้เป็น 

อันมาก	และตรัสไว้ด้วยว่า

 กามนี้ท�าให้เกิดสุขโสมนัสอันเป็น

ส่วนคุณน้ันน้อย	 แต่ว่ามีอาทีนพคือ

โทษนั้นมาก

	 พิจารณาดกูจ็ะเหน็ได้ว่า	ทกุ	ๆ	คน

นัน้ต้องมทีัง้ราคะ	มทีัง้โทสะ	มทีัง้โมหะ	

ถ้าว่ากามมีคุณโดยส่วนเดียวแล้ว	ก็มี

แต่ที่จะยินดีเพลิดเพลินสนุกสนานกัน

ไปโดยส่วนเดียว	แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่	

บางทีก็สมปรารถนาได้ตามต้องการ 

บางทีก็ไม ่สมปรารถนาและมีเหต ุ

ขัดข้องต่าง	ๆ	จึงต้องมีโทสะคือความ

โกรธแค้นขัดเคืองในเมื่อไม่ได้ตามที่

ต้องการตามที่รักใคร่ปรารถนา	 แต่ 

ไปได้สิ่งที่ไม่ต้องการ	 ไม่รักใคร่	 ไม่

ปรารถนา	และยังมีความหลงติดอยู่

	 ทั้งข้อท่ีว่ามีสุขโสมนัสน้อยแต่ว่ามี

ทุกข์โทษมากนั้น	 พิจารณาดูแล้วก็จะ

พึงเห็นได้ว่าความสุขโสมนัสท่ีได้จาก

กามน้ันเป็นการได้อย่างผวิเผนิ	ยกตัว 

อย่างที่เห็นง่ายเช่นว่ารสที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจ	เช่น	รสอาหารอนัท�าให้

บคุคลตดิในรสอาหาร	ต้องการอาหาร

ที่มีรสที่ต้องการ	 แต่ว่าความอร่อยที่ 

ได้จากรสอาหารนั้นก็อร่อยอยู่แค่ลิ้น	

เมื่อน�าเข้าปาก	ลิ้นก็ได้ทราบรส	รสที่

อร่อย	 รสที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ 

แต่คร้ันล่วงล�าคอลงไปแล้วรสท่ีอร่อย

นัน้กห็มดไปทนัท	ีเรยีกว่าอร่อยอยูแ่ค่ลิน้ 

รสที่ว่าอร่อยนักหนาอยู่แค่ลิ้นเท่านั้น	

หาได้อร่อยลงไปลึกซึ้งไม่

	 พิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่า	 แม้

รปูทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจท่ีเหน็ทาง

ตากแ็ค่ตา	เสยีงทีว่่าไพเราะเพราะพริง้

กแ็ค่หู	กล่ินกเ็ช่นเดยีวกนั	ส่ิงท่ีถูกต้อง

ทางกายก็เช่นเดียวกัน	 เพราะฉะนั้น

ความสุขโสมนสัท้ังปวงท่ีได้จากกามคุณ

นัน้	จงึได้ในข้ันผวิเผนิ	เช่น	ได้รสอร่อย

แค่ลิน้แล้วกห็ายไปหมดไป	กไ็ด้เท่านัน้	

แต่ว่าทกุข์โทษทีต่ามมานัน้มมีาก	ยิง่มี

ความหลงติดอยู ่ในส่วนที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจกต้็องมีทกุข์มโีทษมาก

	 บุคคลท่ีต้องประกอบอกุศลกรรม 

ทั้งหลาย	 ต้องละเมิดศีลท้ังหลาย	 ก็

เพราะเหตุที่หลงติดอยู่ในรสของกาม	

หรอืในสุขโสมนสัของกามในขัน้ผวิเผนิ

ดงักล่าวมานีท้ัง้นัน้	ท�าให้ต้องแสวงหา

ต่าง	ๆ	แสวงหารปูเสียงกลิน่รสโผฏฐพัพะ

ต่าง	ๆ	อนัปรากฏเป็นทรพัย์สินเงนิทอง

อะไรต่าง	ๆ	เป็นสิ่งต่าง	ๆ	เป็นบุคคล

ต่าง	 ๆ	 เพราะหลงอยู่ในส่วนสุขของ

โสมนัสเพียงชั่วแล่นแค่ผิวเผิน	 และ

เพราะเหตุที่สุขโสมนัสนั้นตั้งอยู่เพียง

แค่ผิวเผินชั่วแล่น	 จึงต้องบริโภคส่ิงท่ี

เรียกกันว่ากามกันบ่อย	ๆ	เพราะเมื่อ
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บริโภคแล้ว	 สุขโสมนัสนั้นชั่วแล่นก็ 

หายไป	 ก็ต้องบริโภคกันใหม่	 แล้วก็

หายไปต้องบริโภคกันใหม่	 ดังนี้ไม่สิ้น

สดุ	ท้ังยังหาอาจท่ีจะได้สมประสงค์ไป

ทกุสิง่ทกุประการไม่	ท้ังจะต้องมีความ

พลัดพรากสิ่งที่เป็นผู้บริโภค	 คือตาหู

จมูกลิน้กายของตนเองกต้็องเสือ่มต้อง

ช�ารุดทรุดโทรม	เพราะอันที่จริงนั้นสิ่ง

ทีเ่ป็นผูบ้รโิภคนัน้ก็คอืตานีเ้อง	หนูีเ้อง	

จมูกนี้เอง	ลิ้นนี้เอง	กายนี้เอง	เช่นว่า

อร่อยก็แค่ลิ้น	 ลิ้นนั้นเองอร่อย	 แต่

เพราะใจไปหลง	หลงรบัเอาความทราบ

ในรสของรูปของเสียงของกลิ่นของรส

ของโผฏฐัพพะมาเป็นของจิตใจ	 จิตใจ

หลงติดรับเอาไปอร่อยอยู่ในใจ	 ท่ีจริง

อร่อยอยูแ่ค่ล้ิน	ไม่ใช่อร่อยท่ีจิตใจ	แต่

ว่าจิตใจไปหลงยึดเอาความอร่อยของ

ลิ้นมาเป็นความอร่อยที่จิตใจ	จึงท�าให้

จิตใจนี้เพิ่มตัวกามที่เป็นกิเลส	 ความ

ใคร่ความปรารถนาต้องการมากขึ้น 

ต้องการพัสดุกาม	 ต้องการกามคุณ 

ต่าง	ๆ	มากขึ้น	ท่านจึงว่า

	 ความอิ่มด้วยตัณหานั้นไม่มี	 หรือ	

ความอิ่มด้วยกามนั้นไม่มี

	 เพราะว่าจิตใจนี้เองไม่มีอ่ิมไม่มีพอ	

ในส่วนของตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมีอ่ิม 

มีพอ	 เช่นว่าตาต้องการให้ดูรูปที่น่า 

รักใคร่ปรารถนาพอใจ	ตากด็อูยูไ่ด้เท่า

ที่สามารถจะดูได้	 นานเกินไปตาก็ไม่

สามารถจะดูได้	แต่ใจก็ยังไม่อิ่มไม่พอ

ขืนให้ดูอยู ่นั่นแหละ	 จนถึงตาเองก็ 

บอบช�า้ล�าบาก	หกูเ็หมอืนกนั	ฟังเสยีง

ทีน่่าไพเราะน่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจทัง้

หลาย	 หูเองฟังนาน	 ๆ	 ไปก็ไม่ไหว

เหมือนกัน	 จมูกต้องการกลิ่นที่น่ารัก

ใคร่ปรารถนาพอใจ	ใช้อยู่บ่อย	ๆ	กไ็ม่

ไหวเหมือนกัน	ลิ้นก็เหมือนกัน	อร่อย

ลิ้นแล้วก็ให้อร่อยอยู่เรื่อย	ๆ	ไป	ลิ้นก็

ทนไม่ไหวเหมือนกัน	 ท้องก็ทนไม่ไหว	

กายกเ็หมอืนกนั	ถกูต้องสิง่ทีน่่ารกัใคร่

ปรารถนาพอใจ	เกนิไปก็ไม่ไหวเหมอืนกนั

	 แปลว่าตวัของตาหูจมกูลิน้กายนีเ้อง		 

มีพอ	 อย่างอาหารที่บริโภคแล้วก็อิ่ม 

มีอิ่ม	เรียกว่าตาก็มีอิ่ม	หูก็มีอิ่ม	จมูก

ก็มีอิ่ม	 ลิ้นก็มีอิ่ม	 กายก็มีอิ่มคือมีพอ	

แต่ใจนีเ่องทีเ่ป็นตวัไม่พอไม่มอ่ิีมไม่มเีต็ม 

คนจึงต้องประพฤตทิจุริตต่าง	ๆ	เพราะ

กามนีแ่หละ	ผดิศลีกนัได้ต่าง	ๆ	เพราะ

กามนีแ่หละ	ต้องสร้างบาปสร้างอกศุล

กรรมกนัต่าง	ๆ	ฆ่าฟันกนัอะไรเป็นต้น	

เบียดเบียนกันต่าง	 ๆ	 ก็เพราะกาม 

นีแ่หละ	วุ่นวายกนักเ็พราะกามนีแ่หละ	

กเ็พราะใจนีแ่หละทีเ่ป็นตวักามภพสร้าง

ตวัเราขึน้มา	แล้วตวัเรานีเ่องกท่็องเท่ียว

ไปในกาม	แล้วก็ใจนีเ้องไม่อิม่ไม่พอใน

กาม	เพราะฉะนัน้	พระพุทธเจ้าจงึตรสั

ว่า	มีคุณน้อย	 ให้สุขโสมนัสน้อย	แต่

มีโทษมาก	 จึงได้ทรงแสดงกามาทีนพ	
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โทษของกาม	แต่กย็ากทีบุ่คคลจะเข้าใจ

จะมองเหน็ได้	เพราะว่ามคีวามตดิอยู่มาก 

มีโมหะคือความหลงอยู่มาก

	 น่ีแหละเป็น	 กามภพ	 ซ่ึงเม่ือเป็น

กามภพแล้วก็เป็น	 อุปปัตติภพ	 คือ 

ให้เข้าถึงชาติที่เป็นกามาพจรทั้งหลาย

ตามกรรมท่ีกระท�าไว้	เม่ือเป็นบาปกรรม

ก็เข้าถึงชาติของสัตว์เดรัจฉาน	 ชาติ 

ของสัตว์นรก	ของเปรต	ของอสุรกาย	

ถ้าเป็นกรรมดีก็เข้าถึงชาติของมนุษย	์

ของเทพท่ีเป็นชั้นกามาพจร	 ยังท่อง

เทีย่วอยูใ่นกามด้วยกนั	แต่ว่าเป็นฝ่าย

กุศล	 ถ้าฝ่ายอกุศลก็ไปในทางทุคต	ิ 

ถ้าฝ่ายดก็ีไปสคุต	ิเพราะตัวกามภพใน

ปัจจุบันคือใจของเรานี่แหละท่ีเป็นตัว

กาม	ใจของเราท่ีสร้างตัวเราขึน้มา	แล้ว

ตวัเรากท่็องเทีย่วอยูใ่นกาม	ซึง่เป็นตวั

มโนกรรม	 ซ่ึงเป็นของเรา	 แล้วยังไป

สร้างกรรมต่าง	 ๆ	 ทางกายทางวาจา

ทางใจ	ถ้าดีก็ดีไป	ถ้าชั่วก็ชั่วไป	จะดี

หรือชั่ว	 ไปสุคติไปทุคติ	 คือ	 เข้าถึง 

ชาติที่เป็นสุคติ	 หรือเข้าถึงชาติท่ีเป็น

ทคุต	ิตามกรรมท่ีดีหรอืชัว่ท่ีได้กระท�า

เอาไว้อันเป็นขั้นกามาพจรด้วยกัน	 นี้

แหละคือ	กามภพ อปุปัตตภิพ	ท่ีเป็น

ชั้นกาม	

	 คราวนี้ผู ้ที่ได้เห็นโทษของกามดัง

กล่าวน้ี	 จึงได้บ�าเพ็ญเนกขัมมะ	 คือ 

ออกจากกาม	 ตั้งต้นแต่การปฏิบัติใน

ศีล	 ปฏิบัติในสมาธิ	 จิตสงบจากกาม

และอกศุลธรรมทัง้หลาย	ด้วยการทีต่ัง้

จติไว้ในรปูกรรมฐาน	กรรมฐานทีม่รีปู

เป็นอารมณ์	 ก็เป็นจิตท่ีละเอียดขึ้น 

ไปอีกชั้นหนึ่ง	 และเป็นภพคือเป็น 

ตัวเราที่ท่องเท่ียวไปในรูปสมาธิในรูป

กรรมฐาน	เป็นรปูาพจร	กเ็ป็นกรรมภพ

ขึ้นในจิตใจ	ก็เป็นอุปปัติภพ	ให้เข้าถึง

ชาติที่เป็นรูปพรหม	เป็นรูปภพ

	 และเมื่อได้ปฏิบัติในศีลในสมาธิที ่

สูงขึ้นไปกว่ารูปกรรมฐาน	 ปฏิบัติใน 

อรูปกรรมฐาน	 ไม่มีรูป	 ภพของจิตก็

เลือ่นข้ึนอกีชัน้หน่ึงเป็น	อรปูภพ	ก็เป็น

กรรมภพเป็นอุปปัตติภพที่เป็นอรูป	 

ทีท่่องเทีย่วไปในอรปู	กใ็ห้เข้าถงึชาติที่

เป็นอรูปพรหม	 แต่ว่าก็ยังเป็นภพอยู่

นั่นเอง	 คือยังมีตัวเรา	 มีของเรา	 มี

อหังการมมังการ

	 ที่เป็น	 กามภพ	 นั้น	 ก็มีอหังการ-

มมังการท่ีท่องเท่ียวไปในกาม	ท้ังท่ีเป็น

ฝ่ายสุคติ	ทั้งที่เป็นฝ่ายทุคติ

	 ท่ีเป็น	 รูปภพ	 นั้น	 ก็มีอหังการ-

มมังการที่ท่องเที่ยวไปในรูปสมาธิ	รูป

สมาบัติ

	 ท่ีเป็น	อรปูภพ	กม็อีหงัการมมงัการ

ที่ท่องเที่ยวไปในอรูปกรรมฐาน	 อรูป-

สมาบัติ

	 ก็แปลว่ายังมีตัวเราของเรา	 เพราะ

แม้ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นกรรม	 บาปหรือ
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บญุทีก่ระท�าในขัน้กามาพจรกเ็ป็นกรรม	

รูปสมาธ	ิ รปูสมาบัตกิเ็ป็นกรรม	 อรปู-

สมาธ	ิอรูปสมาบัตกิย็งัเป็นกรรม	จงึยงั

เป็นกรรมภพเป็นอุปปัตติภพ	 เข้าถึง

ชาติคือความเกิด	 ยังไม่พ้นชาติคือ 

ความเกิดเพราะยังมีภพดังกล่าว

	 ภพและชาติดงักล่าวมานีอ้าจพจิารณา

เห็นได้ในปัจจุบัน	 ว่ามีภพมีชาติใน

ปัจจุบันทันทีต่อเนื่องกันไป	 เมื่อสร้าง

ตัวเราของเราขึน้อันเป็นมโนกรรม	เป็น

กรรมภพ	ตวัเรานีก้เ็ข้าถึงชาตคิอืความ

เกิด	เกิดเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาทันทีตาม

ทีส่ร้าง	เป็นต้นว่าเป็นมนุษย์	เป็นหญงิ

เป็นชาย	 เป็นคนดีเป็นคนชั่ว	 เม่ือตัว

เราทีส่ร้างขึน้เป็นอหงัการนีเ้ป็นกรรมภพ 

ก็เป็นอุปปัตติภพเข้าถึง	 คือเกิดเป็น 

ตวัเราขึน้ทันที	คือสร้างตัวเราก็เกิดเป็น

ตัวเราขึ้นทันที	 เปรียบเหมือนอย่างว่า

เอาทัพพสัมภาระต่าง	ๆ	มาสร้างบ้าน	 

น่ีเป็นการที่เรียกว่าสร้างบ้าน	 เปรียบ

เหมือนอย่างว่าเป็นกรรมภพ	 ก็เป็น 

อุปปัตติภพ	 คือเกิดเป็นบ้านขึ้นเม่ือ

สร้างเสร็จ	 เกิดนั้นคือชาติ	 เม่ือสร้าง

บ้านก็เกิดเป็นบ้านขึ้น	 เมื่อสร้างโต๊ะ

เก้าอ้ีกเ็กดิเป็นโต๊ะเก้าอีข้ึน้		ทแีรกเมือ่

สร้างเรากเ็กดิเป็นเราขึน้	สร้างนัน้เป็น

ตัวภพ	 เกิดก็เป็นชาติ	 และเมื่อตัวเรา

น้ีสร้างกุศลกรรมกเ็กดิเป็นคนดีขึน้ทนัที	

สร้างอกุศลกรรมก็เกิดเป็นคนชั่วขึ้น

ทนัท	ีเพราะฉะน้ัน	ในปัจจบัุนน้ีภพกับ

ชาติก็คู่กันอยู่ดังนี้ตลอดเวลา	 ความ

เป็นคนดีความเป็นคนชั่วนั้นมีทันทีใน

เมื่อสร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้น	 คือเมื่อ

ตัวเรานี้สร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้น

	 คราวนี	้ถ้าไม่มกีารสร้างกรรมดกีรรม

ช่ัวขึ้น	 ที่จะเกิดเป็นคนดีคนช่ัวก็ไม่มี	

และหากว่าถ้าไม่มีตัวเราก็ไม่มีใครจะ

เป็นผู้สร้างกรรมดีกรรมชั่ว	 จึงต้องมี

ตัวเรา	ตัวเราจะมข้ึีนได้กต้็องมกีารสร้าง

ข้ึนมาด้วยอุปาทาน	เป็นอหังการข้ึนมา

กเ็ป็นมมงัการดงัทีก่ล่าวมาแล้ว	กเ็กดิ

เป็นตัวเราขึ้นมา	 แล้วเมื่อเกิดเป็นตัว

เราข้ึนมา	 ตัวเราท�าดีก็มีความดีเป็น

ของเราก็เกิดเป็นคนดีข้ึนมาทันที	 ท�า

ช่ัวก็มีความช่ัวเป็นของเราก็เกิดเป็น 

คนชั่วขึ้นมาทันที	 ความจริงเป็นดังนี	้

เพราะฉะน้ัน	 เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้ว	

จะเห็นว่าชาติภพนั้นหรือภพชาตินั้นมี

อยู่ในปัจจุบันนี้ทุกขณะ	 เป็นสัจจะคือ

ความจริง	(ส.ท.	๔๘,	๕๕-๖๒)

ภพใหม่ ดู วิชชา ๓

ภพอย่างละเอียด ดู ภพ

ภยตูปัฏฐานญาณ ดู วิสุทธิ ๗

ภยาคติ ดู อคติ ๔

ภราดรภาพ ดู กรรม

ภวตณัหา ด ูหลกัธรรมส�าคญัในพระพทุธ- 

  ศาสนา

ภวงัค์ ดู คัมภีร์อภิธมัมตัถสงัคหะ, ตัวจติ,   

  ปฏิสนธิวิญญาณ

ภวังคจลนะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ 
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ภวงัคจติ ด ูคัมภร์ีอภธิมัมัตถสงัคหะ, ตวัจติ,  

  นามรูป, ปฏิสนธิวิญญาณ 

ภวงัคอปัุจเฉทะ ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ

ภวาสวะ ดู วิชชา ๓, อาสวะ

ภัคคะ ดู สารีบุตร

ภัคคุ ดู ศากยราชกุมาร ๖

ภังคานุปัสสนาญาณ ดู วิสุทธิ ๗

ภัททกัป ด ูกัป, พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

ภัททกาปิลานี ดู มหากัสสปะ

ภัททวตี ดู โฆสกเศรษฐี

ภัททวัคคิยกุมาร	 พระบรมศาสดาได้ทรง 

จ�าพรรษา	ณ	ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

นัน้	ครัน้ออกพรรษาแล้ว	ในอรรถกถา

แห่งหนึ่งแสดงว่า	 ได้เสด็จจาริกจาก 

อิสิปตนมฤคทายวันในวันปาฏิบท	คือ	

วันแรม	๑	 ค�่า	 เสด็จย้อนไปยังต�าบล

อรุเุวลาเสนานคิม	ซึง่เป็นต�าบลทีต่รสัรู้	

มุ่งจะเสด็จไปโปรดชฎิล	 ๑,๐๐๐	 คน	

ซึง่ตัง้ส�านกัอยูใ่นต�าบลนัน้	ในระหว่าง

ทีเ่สดจ็ออกจากอิสปิตนมฤคทายวนัได้

ประทบัพกัทีร่่มไม้ในแถวไร่ฝ้ายแห่งหนึง่ 

ก็ได้ทรงพบกับ	 ภัททวัคคิยกุมาร	 มี

จ�านวน	๓๐	คน	ซ่ึงมาเท่ียวเล่นกันอยู่

พร้อมกับภริยาของตน	 แต่สหายคน

หน่ึงไม่มภีริยา	กน็�าเอาหญงิโสเภณมีา	

เมื่อเผลอหญิงโสเภณีก็ลักเอาสิ่งของ

หนีไป	 ก็พากันเท่ียวตามหา	 มาพบ 

พระศาสดา	กราบทลูถามว่าได้พบหญงิ

นั้นบ้างหรือไม่	พระองค์ตรัสถามเรื่อง	

กมุารเหล่านัน้กก็ราบทลูเล่าถวายจนถงึ

เที่ยวตามหา	พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า	

จะแสวงหาสตรดี	ีหรือจะแสวงหาตนด	ี

กมุารเหล่านัน้กราบทลูว่า	แสวงหาตน

ดกีว่า	พระพทุธเจ้าทรงแสดง อนปุพุ- 

พิกถา	และ	อริยสัจจ์	กุมารเหล่านั้น

ฟังแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรม	 แล้วทูล

ขออปุสมบท	พระพทุธเจ้ากท็รงประทาน

อนญุาตให้อปุสมบท	แล้วส่งไปประกาศ

ศาสนา	ส่วนพระองค์เองก็เสด็จต่อไป

จนถึงต�าบลอุรุเวลาที่ชฎิลทั้ง	 ๑,๐๐๐	

คนนั้นอาศัยอยู่	(พ.พ.	๓๘-๓๙)

ภัททิยราชา ดู ศากยราชกุมาร ๖

ภัททิยะ ดู ปัญจวัคคีย์

ภทัรกปั ด ูกปั, พระพทุธเจ้า ๒๘ พระองค์

ภัทราโบกขรณี ดู ดาวดึงส์

ภัลลิกะ ดู ไตรสรณคมน์, ทุสสเจดีย์

ภาณพระ ดู ภาณยักข์

ภาณยักข์ ภาณพระ ท่ีมีประวัติเล่าว่าเกิด

ขึน้เมือ่พระพทุธเจ้าประทบัอยูบ่น	เขา

คิชฌกูฏ	แคว้นมคธนั้น	ไม่ปรากฏว่า

ในพรรษาที่เท่าไร

	 ภาณยักข์	 ภาณพระนี้ใช้สวดใน 

พระราชพธิเีดอืน	๔	เรยีกว่า	พระราช-

พิธีสัมพัจฉรฉินท์	 (ตัดปี	 หรือสิ้นป	ี

เพราะเป็นพระราชพิธีในปลายเดือน	 

๔	 ขึ้นเดือน	 ๕	 ซึ่งนับว่าเป็นต้นปี)	 

พระราชพิธีนี้เพิ่งมาเลิกในตอนหลัง
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	 ภาณยกัข์	ภาณพระนีไ้ด้แก่	อาฏานา- 

ฏยิสูตร	ซ่ึงตดัมาสวดในเจด็ต�านานขึน้

ต้นว่า	วิปสฺสิสฺส	นมตฺถุ	มีความย่อว่า	

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่บน

เขาคิชฌกูฏใกล้กรงุราชคฤห์	สมยัหนึง่	

เมื่อล่วงปฐมยามแห่งราตรีแล้ว	 ท้าว

มหาราช ๔ องค์	 พร้อมกับเสนาหมู่

ใหญ่มาเฝ้าพระพทุธองค์	ภเูขาคชิฌกฏู

สว่างไสวไปทั่ว

	 ท้าวมหาราชท้ัง	 ๔	 มีหน้าท่ีเป็น 

โลกบาล	(ปกครองรักษาโลก)	ทั้ง	๔	

ทิศ	คือ

 ๑. ท้าวเวสสวัณณ์	หรอื	กเุวร	กม็ี	

ยักข์	 เป็นเสนาบริวาร	 เป็นโลกบาล

ประจ�าทิศเหนือ

 ๒. ท้าวธตรฏัฐ์ ม	ีคนธรรพ์	(หรือ

ภูต)	 เป็นเสนาบริวาร	 เป็นโลกบาล

ประจ�าทิศตะวันออก

 ๓.	ท้าววิรฬุหก มี	กุมภณัฑ์	(หรอื

เทวะ)	 เป็นเสนาบริวาร	 เป็นโลกบาล

ประจ�าทิศใต้

 ๔.	ท้าววิรูปักข์ มี	นาค	เป็นเสนา-

บรวิาร	เป็นโลกบาลประจ�าทิศตะวนัตก

	 ท้าวเวสสวณัณ์ได้กราบทลูพระพทุธ-

เจ้าว่า	 ยักข์ทั้งหลายที่มีอ�านาจมาก	 

มอี�านาจปานกลาง	มีอ�านาจน้อย	บาง

พวกไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า	 บาง

พวกก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า	แต่โดย

มากไม่เล่ือมใส	เพราะพระพทุธเจ้าทรง

แสดงธรรมเพื่อเว้นจากการฆ่าท�าลาย

ชีวิต	 เว้นการลักทรัพย์	 เว้นประพฤติ

ผดิในทางกาม	เว้นพดูเทจ็	เว้นด่ืมน�า้เมา

คอืสุราและเมรยัอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความ

ประมาท	 ส่วนยักข์โดยมากไม่งดเว้น

ดัง่กล่าว	จงึไม่รกัไม่ชอบธรรมของพระ-

พุทธเจ้า	 และสาวกของพระพุทธเจ้า 

ผู้อยู่ป่าอันสงัดเงียบก็มีอยู่มาก	 พวก

ยักข์ก็มักอยู่ในป่าเช่นนั้น	ฉะนั้น	เพื่อ

ให้พวกยกัข์ทีไ่ม่เลือ่มใสธรรมของพระ-

พุทธเจ้าบังเกิดความเลื่อมใสขึ้น	 ก็ขอ

ให้พระพทุธเจ้าได้โปรดรบัอาฏานาฏิย-

รักขา	 เพื่อคุ้มครองรักษาพุทธบริษัท 

ทั้งหลายให้พ้นจากการถูกเบียดเบียน

เพื่ออยู่ผาสุก	 พระพุทธเจ้าได้ประทับ

โดยดุษณีภาพ	 ท้าวเวสสวัณณ์จึงได้

กล่าวบทอาฏานาฏิยรักขานีว่้า	วปิสสฺสิสฺ 

นมตฺถุ	เป็นต้น

	 ใจความของบทรักขานี้ขึ้นต้นด้วย

นมสัการ พระพทุธเจ้า ๗ พระองค์ คือ

 ๑. พระวิปัสสี

	 ๒.	พระสิขี

 ๓. พระเวสสภู

 ๔. พระกกุสันธะ

 ๕. พระโกนาคมนะ

 ๖. พระกัสสปะ

 ๗.	พระศากยะบุตร (คือพระบรม-

ศาสดาของเราทั้งหลายในบัดนี้)
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	 ต่อจากน้ันกล่าวถงึเรือ่งโลกอันประ- 

กอบด้วยดวงอาทติย์	กลางคนื	กลางวนั 

และสมุทร	กล่าวถึง	ท้าวจตุโลกบาล 

ทศิตะวนัออก	ทศิตะวนัตก	ทศิใต้	และ

ทศิเหนอื	ตามล�าดับ	ท้าวโลกบาลแต่ละ

องค์มีโอรสองค์ละ	๙๑	 เท่ากัน	 ล้วน

มช่ืีอว่า	อนิท	เหมือนกนัทัง้หมด	ต่างก็

เคารพกราบไหว้พระโคตมพทุธเจ้า	และ

ได้กล่าวถึงทศิเหนอืเป็นพเิศษ	คอืกล่าว

ถึง	 อุตตรกุรุทวีป	 มีภูเขา	 มหาเนร ุ

หรือ	สิเนรุ	 (ไทยเรามักเรียกว่า	 เขา

พระสเุมรุ)	เป็นทีซ่ึง่มนษุย์จ�าพวกหนึง่

เกดิอยู	่ไม่มกีารถอืสทิธหิวงแหนสิง่ใด

สิ่งหนึ่งแก่กันและกันทัง้สิน้	 ไม่ต้องไถ	

ไม่ต้องหว่าน	 มีข้าวสาลีเกิดขึ้นเอง	 

เวลาจะหงุต้มกไ็ม่ต้องใช้ไฟฟืนไฟถ่าน	

ใช้หม้อข้าววางบนก้อนหินสามก้อนที่

เกิดไฟขึน้เองเป็นต้น	และกล่าวถงึท้าว

โลกบาลผู้ครองทศินีค้อืท้าวเวสสวณัณ์

หรือท้าวกุเวรว่า	 มีนครอยู่หลายนคร	

มีชื่อว่า	อาฏานาฏา	กุสินาฏา	ปรกุสิ-

นาฏา	เป็นต้น	และท้าวกเุวรนีก้ล่าวว่า	

แต่ก่อนเป็นพราหมณ์ชื่อว่า	 กุเวร	 ได้

บ�าเพญ็กศุลไว้	จงึมาเกดิเป็นท้าวโลก-

บาลประจ�าทศิเหนอืมีชือ่ว่า	กเุวร	และ

เพราะมรีาชธานีอันวิสาณ	(กว้างใหญ่)	

จึงเรียกว่า	เวสสวัณณ์

	 ต่อจากนีก้ล่าวถงึยกัข์เสนาช้ันหวัหน้า	

ซึ่งเป็นเสนาผู้น�าข่าวสาส์น	 ๑๒	 คน	

ชือ่ว่า	ตโตลา	ตดัตลา	ตโตตลา	เป็นต้น	

กล่าวถึงสระโบกขรณีและยักขสภาชื่อ

ว่า	 ภคลวตี	 กล่าวถึง	 ต้นไม้และสัตว์ 

ต่าง	ๆ

	 ต่อจากนีก้ล่าวว่า	อาฏานาฏยิรกัขา 

นี	้เพือ่คุม้ครองรกัษาพทุธบรษิทัทัง้หลาย 

ถ้าพวกอมนุษย์ที่เป็นเสนาบริวารของ

ท้าวจตุโลกบาล	 จะเป็นชายหรือหญิง

กต็าม	ลกูชายหรือลกูหญงิกต็าม	เป็น

มหาอ�ามาตย์	 เป็นบริษัทบริวารก็ตาม	

จะพึงมีจิตคิดร้ายยืนเดินนั่งนอนเฉียด

กรายพุทธบริษัทผู้ใดผู้หนึ่ง	อมนุษย์ผู้

นัน้กจ็ะต้องถกูตัดลาภ	ถกูไล่ที	่ถกูตดั

สมาคม	 ถูกห้ามอาวาหะวิวาหะ	 ถูก

ต�าหนิ	 ถูกครอบศีรษะด้วยหม้อเหล็ก

เปล่า	 ตลอดจนถึงถูกผ่าขมองศีรษะ

ออกเป็น	๗	เสี่ยง

	 แต่ก็มีพวกอมนุษย์ผู้ดุร้ายหยาบช้า	

ไม่เชื่อฟังท้าวมหาราช	(โลกบาล)	ไม่

เชือ่ฟังราชบรุษุของท้าวมหาราช	ไม่เชือ่

ฟังคนของราชบุรุษของท้าวมหาราช	 

เรยีกว่าเป็นศตัรขูองท้าวมหาราชเหมอืน

อย่างพวกโจรในแว่นแคว้นของพระเจ้า

กรุงมคธ	 ไม่เชื่อฟังพระราชโองการ 

และเจ้าหน้าทีผู่ใ้ดผูห้นึง่	กเ็รยีกว่าเป็น

ศัตรูของพระมหาราช	 พวกอมนุษย์ผู้

ประพฤตลิะเมดิดัง่กล่าวกเ็ช่นเดียวกนั	

เรยีกว่าเป็นศัตรผููท้�าผดิ	ขดัเทพอาณัติ
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ของท้าวจตุโลกบาล	 ถ้าจะพึงมีขึ้นไซร้

กใ็ห้ร้องกล่าวโทษแก่มหาเสนาบดยัีกข์

ว่า	ยกัข์ตนน้ี	ๆ	เข้ามาจบั	มาสิงเบียน

ให้เกิดโรค	เบียนให้เกิดอาพาธ	เบียน

ให้ผ่ายผอม	เบียนให้เหีย่วแห้ง	ไม่ยอม

ปล่อย	มหาเสนาบดียักข์	ซึ่งมีหน้าที่

เป็นผู้รับค�าร้องกล่าวโทษมี	 ๒๘	 ตน	

ชื่อว่า	อินทะ	โสมะ	วรุณะ	เป็นต้น

	 ครั้นท้าวเวสสวัณณ์ได้แสดงอาฏา-

นาฏิยรักขาน้ีถวายพระพุทธเจ้าแล้ว 

ได้กราบทูลลากลับ	 วันรุ่งขึ้นพระผู้มี- 

พระภาคเจ้าได้ตรสัเล่าแก่ภกิษทุัง้หลาย

มีถ้อยค�าและข้อความอย่างเดียวกัน

	 ความย่อของ	อาฏานาฏยิสตูร	มด่ัีง

กล่าวมานีแ้บ่งออกเป็น	๒	ตอน	ตอนต้น

ที่ท้าวเวสสวัณณ์มาเฝ้ากราบทูลแสดง

อาฏานาฏยิรักขาของตน	เรยีกว่า	ภาณ-

ยักข์	(บทกล่าวของยักข์)	ตอนหลังที่

พระพทุธเจ้าตรัสเล่าเรยีกว่า	ภาณพระ 

(บทกล่าวของพระ)

	 สตูรภาณยักข์	ภาณพระน้ี	ตอนต้น

เป็นบทนมสัการพระพุทธเจ้า	๗	พระองค์	

ต่อไปกล่าวถงึท้าวจตโุลกบาลและเสนา-

บรวิาร	ทัง้สองเร่ืองนีน่้าวิจารณ์ว่าจะเป็น

พระพทุธศาสนาโดยแท้จรงิเพียงไร	(พ.พ.	

๑๔๘-๑๕๑)

ภาวนา ๓	คือ	๑.	ภาวนาในศีล	ภาวนาใน

ภาพจริง ดู การท�าสมาธิ

ภาพอุปาทาน ดู การท�าสมาธิ

ภาพจริง

ศีล	 ก็มิได้หมายความว่า	 ภาวนาว่า  

สีล�	 สีล�	 จะหมายถึงการปฏิบัติ	 ท�า  

วิรัติเจตนา ความต้ังใจงดเว้นจากภัย

เวรอนันัน้	ต้ังต้นแต่ภยัเวร	๕	ประการ

ให้บงัเกดิขึน้	ให้มวีริตัเิจตนาประจ�าอยู่

ในใจ	 โดยตั้งใจไว้ด้วยการรับจากพระ

กด็	ีด้วยความตัง้ใจไว้เอาเองกด็	ีกส็�าเร็จ

เป็นวริตัเิจตนา	เป็นศลีได้ทัง้นัน้	ตัง้ใจ

ขึ้นเมื่อใดก็เป็นศีลขึ้้นเมื่อนั้น	 ดั่งนี	้

เป็นการภาวนาในศลี	ปหานะ	คอื	การ

ละภยัเวรอนัเป็นเครือ่งเดอืดร้อนต่าง	ๆ 

ก็บังเกิดตามขึ้นมาทันที	ภาวนาในศีล

นี้ต้องมีเป็นภาคพื้น

	 ๒.	 ภาวนาในสมาธิ	 และก็ต้อง 

ภาวนาในสมาธิ	คือท�าจิตให้สงบระงับ

จากนวิรณ์ทัง้หลาย	ด้วยเปลือ้งจติจาก

อารมณ์อนัเป็นเครือ่งก่อนวิรณ์ด้วยน�า

จิตให้เข้ามาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธ	ิ

จะตัง้สตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออก	หรอื

จะบรกิรรมว่า	พทุโธ	ธมัโม	สงัโฆ	แม้

โดยพยัญชนะหรือถ้อยค�าดังกล่าวมา

ข้างต้นกไ็ด้	เพยีงเพือ่เป็นอบุายให้เกดิ

ความรวมใจ	ให้ใจสงบจากอารมณ์และ

กิเลส	 คือนิวรณ์ทั้งหลาย	 ด้วยการ

บรกิรรมว่า	พทุโธ	ธัมโม	สังโฆ	ส�าหรับ

ผู้ที่ได้ศึกษาปฏิบัติ	รู้เรื่องรู้ราวมาแล้ว	

แม้จะบริกรรมว่า	พุทโธ	ค�าเดียว	แต่

ความรูเ้ร่ืองพระพทุโธกย่็อมแล่นเข้ามา
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ด้วย	 เมื่อบริกรรมว่า	 ธัมโม	 สังโฆ	

ความรูเ้รือ่งพระธรรม	พระสงฆ์	กย่็อม

แล่นเข้ามาด้วย

	 ๓.	ภาวนาในปัญญา	และเม่ือความ

รูเ้รือ่งนี	้ได้เล่ือนขึน้เป็นความรูอ้งค์จริง	

อันเกิดจากความปฏิบัติให้เข้าถึง	 เมื่อ

บรกิรรมว่า	พทุโธ	ธมัโม	สงัโฆ	ความ

รูด่ั้งนีก้ย่็อมแล่นตามเข้ามาด้วย	ท�าให้

เกิดศรัทธาปสาทะและปัญญาตั้งมั่น

แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น	และเมื่อเป็นดั่งนี้	จิตก็

สงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย	

ชือ่ว่าได้ภาวนาในสมาธแิละกย่็อมจะมี

ปหานะคอืการละกามและอกศุลธรรม

ทั้งหลาย	 เมื่อจิตใจสงบจากกามและ

อกุศลธรรมท้ังหลาย	 ธาตุรู้ของจิตก็

แจ่มแจ้งยิง่ขึน้	เพราะว่า	เครือ่งปิดคอื

กามและอกุศลธรรมทั้งหลายสงบไป	

ธาตุรู้ก็แจ่มแจ้งย่ิงขึ้น	 ก็เป็นโอกาสท่ี

จะพิจารณาในนามรูปให้เห็นสัจจะคือ

ความจริง

	 สัจจะคือความจริงของนามรูปนั้น	 

ก็คือ

	 ๑.	 อนิจจตา	ความเป็นของไม่เท่ียง

	 ๒.	 ทุกขตา	 ความเป็นทุกข์

	 ๓.	 อนัตตตา	ความเป็นของไม่ใช่ตน

	 สภาพทัง้	๓	นีมี้อยูแ่ก่นามรปูลกัษณะ	

คือืเคร่ืองก�าหนดหมายให้เหน็ว่าไม่เท่ียง	

เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	 ก็มีอยู่และก็มี

อยูอ่ย่างไม่ปิดบัง	เป็นสิง่ท่ีมีอยู่ปรากฏ

ชดัแจ้ง	พระพทุธเจ้าได้ทรงรูท้รงเหน็และ

ตรสับอกแสดงเอาไว้น�าทางให้ผูป้ฏบิติั

พจิารณา	กล่าวคอื	ให้พจิารณาถงึความ

เกิด	ความดับ	ที่ปรากฏอยู่แก่นามรูป	

ทัง้ระยะยาวและทัง้ระยะส้ัน	เกดิดบัที่

ปรากฏแก่นามรูปน้ี	พจิารณาอย่างสามญั

กคื็อ	เกดิ	แก่	เจบ็	ตาย	ท่ีมีอยู่แก่นาม

รูปนี้	 เกิด	 แก่	 ตายนี้	 เป็นสัจจะของ

นามรูปของชีวิตนี้	 ซึ่งเมื่อย่นเข้ามาใน

ระยะสั้นแล้ว	 ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกลม

หายใจเข้าออก	ทุกขณะจิตในปัจจุบัน

	 การพิจารณาทีแรก	 จะมองไม่เห็น

ความดบั	จะเห็นแต่ความเกดิและความ

เกิดท่ีมองเห็นจะปรากฏเป็น	 ตัวชีวะ 

คอืความเป็นอยูเ่หมอืนอย่างไม่ดบั	แต่

เมือ่หมัน่พจิารณาบ่อย	ๆ	ด้วยจติทีส่งบ

จากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย	จะเหน็

ความดบัขึน้มาคูก่บัความเกดิ	และเมือ่

สติปัญญาท่ีพิจารณาฉับไวย่ิงขึน้	ความ

ดบัปรากฏเตม็ทีเ่หมอืนอย่างมแีต่ความ

ดับอย่างเดียว	

	 และเม่ือเป็นดัง่นี	้นโิรธ	คือความดบั

ทกุข์	กจ็ะปรากฏชดัเตม็ที	่เมือ่ปรากฏ

แต่ความเกิด	 เป็นตัวชีวะ	 คือเป็นตัว

ความด�ารงอยู่	สมทุยัย่อมปรากฏเตม็ที ่

คอืตณัหา	อปุาทาน	วิง่เข้าจบัชวีะทีเ่ป็น

ตวัความด�ารงอยูน้ั่นทนัที	ตวัเรา	ของเรา 

ก็ปรากฏขึ้นทันที
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	 และเมื่อเป็นดั่งนี้	 ทุกข์ต่าง	 ๆ	 มี 

โสกะ	 ปริเทวะเป็นต้น	 ก็ปรากฏขึ้น

ทันที	มิใช่แต่เท่านี้	แม้เกิด	แก่	ตาย

ซึ่งเป็นธรรมดา	 ก็ปรากฏเป็นตัวทุกข์

ขึ้น	 และก็จะต้องมีความประจวบต้อง

มีความพลัดพราก	 ต้องมีปรารถนา 

ต่าง	ๆ	เพราะอ�านาจของตวัสมุทัย	คือ

ตัณหา	อุปาทาน	ท่ีเข้าจบัอยู่กบัตวัชวีะ	

	 ความเป็นอยู่หรอืความด�ารงอยูแ่ละ

ตัวชีวะดังกล่าวนี้เอง	เป็นตัว	อัตตานุ-

ทิฏฐ	ิความตามเหน็ว่าเป็นอัตตาตวัตน	

ประกอบด้วย	ตณัหา	อปุาทาน	อวชิชา	

รวมอยู่ด้วยกันหมด	เกิด	แก่	ตาย	ที่

เป็นตวัธรรมดา	กก็ลายเป็นตวัทกุข์ขึน้	

เพราะว่าเกดิ	แก่	ตาย	ทีเ่ป็นตวัธรรมดา

นั้น	 ไม่มีสัตว์	 บุคคลเกิดแก่ตาย	 แต่

เมื่อมีอัตตานุทิฏฐิ	 ความตามเห็นว่า

อัตตาตัวตนขึ้น	 ก็เกิดมีตัวเราเกิดแก่

ตาย	 ชาติจึงเป็นทุกข์ขึ้น	 ชราจึงเป็น

ทุกข์ขึ้น	 มรณะจึงเป็นทุกข์ขึ้น	 และ 

โสกะปริเทวะเป็นต้นก็เกิดข้ึน	 ความ

ประจวบกบัสิง่ท่ีไม่เป็นท่ีรกั	ความพลดั-

พรากจากสิ่งท่ีเป็นที่รักก็มีขึ้น	 ความ

ปรารถนาไม่ได้สมหวงักม็ขีึน้	กเ็ป็นทกุข์

ตามกนัขึน้ไปหมด	เพราะนามรปูอนันี	้

ซึ่งเป็นธรรมดาอันหนึ่งก็เป็นทุกข์ขึ้น

และเป็นที่รองรับทุกข์ทั้งหมด	 เพราะ

เม่ือชัน้ต้นเป็นทกุข์	นามรปูซึง่เป็นทีร่อง 

รับก็พลอยเป็นทุกข์ขึ้นท้ังหมด	 ความ

ปรารถนาทีเ่ป็นความปรารถนาฝืนธรรมดา

ย่อมมข้ึีน	เพราะว่าเมือ่มสีมทุยัอยู่	ทกุข์

ต่าง	 ๆ	ก็ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่	 ชาติทุกข์	

เป็นต้น	แต่เมือ่เป็นทกุข์กย่็อมปรารถนา

ทีจ่ะให้ทกุข์นัน้หายไป	แต่เมือ่มอีตัตา-

นทิุฏฐหิรอืตณัหาอปุาทานอยู	่กไ็ม่อาจ

ที่จะพ้นจากทุกข์ได้	 ก็ต้องเป็นทุกข	์

เหมอืนอย่างเอามอืจบัไฟ	เกิดความร้อน 

ก็ปรารถนาที่จะให้ไม่ร้อน	 แต่ว่าไม่

ปล่อยไฟ	ดัง่นีก็้เป็นไปไม่ได้	เป็นความ

ปรารถนาไม่สมหวงัจนกว่าจะปล่อยไฟ	

เมือ่ปล่อยไฟ	กไ็ม่ต้องปรารถนา	ความ

ร้อนก็หายไป

	 เพราะฉะนัน้	เม่ือยังปรากฏแต่ความ

เกดิเป็นตวัชีวะ	เป็นทีว่ิ่งเข้ามาจบัแห่ง

อวิชชา	ตัณหา	อุปาทาน	เป็นอัตตาน-ุ

ทฏิฐ	ิสมทุยัย่อมปรากฏเตม็ที	่สิง่ต่าง	ๆ	

กเ็ป็นทุกข์ขึน้หมด	ต่อเมือ่ได้ภาวนาใน	

พุทโธ	 ธัมโม	 สังโฆ	 จนถึงขั้นปัญญา

พจิารณาให้เหน็ความดับขึน้มาคูกั่บความ

เกิด	 คือเห็นเกิดดับทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้ว

กด็บัไป	เกดิขึน้แล้วกด็บัไป	ต่อเม่ือเห็น

ความดบัปรากฏเตม็ท่ี	ตณัหา	อปุาทาน	

ไม่มทีีเ่กาะ	อตัตานทุฏิฐิตกลงไป	ทกุข์

กต็กลงไปหมด	นโิรธคอืความดบัทกุข์

ก็ปรากฏเต็มที่	

	 การภาวนาใน	พุทโธ	ธัมโม	สังโฆ	 

ขัน้ปัญญา	ย่อมน�าไปสูว่มิตุต	ินพิพาน	

ให้ส�าเร็จเป็นปหานะ	 การละอวิชชา	

ตัณหา	อุปาทาน	ละอัตตานุทิฏฐิ	
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ท่ีสุดก็คือนรก	 ก�าเนิดดิรัจฉานและ 

ปิตติวิสัย	 เป็นภูมิภพที่เป็นทุกข์โดย

มาก	แต่ค่อยยงัช่ัวกว่านรก	มนษุยโลก

เป็นภูมิภพชั้นกลาง	มีสุขบ้างทุกข์บ้าง	

แต่ก็อาจท�าความสุขอย่างย่ิงได้	 ส่วน

เทวโลกเป็นภูมิภพที่มีสุขทางโลกท่ีสุด	

ตรงกันข้ามกับนรก	 แต่ทางพระพุทธ-

ศาสนาพระบรมศาสดาไม่ได้ทรงแสดง

เพยีงเทวโลกเท่านัน้	เพราะแม้เทวโลก

ก็เป็นภพที่ไม่เที่ยงถาวร	 เพราะเป็น 

ภูมิภพอะไรก็ตาม	 เมื่อมีเกิดก็ต้องมี

ดบั	ฉะนัน้	แม้เกดิในเทวโลกด้วยกรรม

อนัใด	เมือ่สิน้กรรมนัน้แล้วกต้็องจตุไิป

เกดิในทีอ่ืน่ตามกรรม	จงึต้องเวยีนเกดิ

เวียนตายจนกว่าจะสิน้กรรม	แต่เมือ่มี

กเิลสกต้็องท�ากรรมและต้องรับวิบากคอื

ผลของกรรมซึ่งเป็นท่ีตั้งให้เกิดกิเลส 

ขึน้อกี	วนเวยีนไปเป็นสงัสารวัฏ	ฉะนัน้	

จะเกิดในภมูภิพใด	ๆ	เป็นทกุข์ทีส่ดุคอื

นรก	เป็นสขุทีส่ดุคอืเทวโลกหรอืสวรรค์	

กช็ือ่ว่าเกีย่วอยูใ่นโลก	เกีย่วอยูใ่นทกุข์

คอืความเกิดดับดังกล่าว	ยังไม่บรรลุถึง 

ท่ีสุดโลก	 หรือท่ีสุดทุกข์ซึ่งเป็นโลกุต-

ตระอยู่เหนือโลกจนกว่าจะสิ้นกิเลส	

	 ภูมิธรรมของผู้สิ้นกิเลสนั้นแหละ

เรียกว่า	 นิพพาน	 แปลตามศัพท์ว่า	

ธรรมะที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัด	

ธรรมะทีอ่อกจากกิเลสเป็นเคร่ืองร้อยรัด 

หรือธรรมะที่ไม่มีกิเลสเหมือนลูกศร

	 ฉะนั้น	การภาวนาใน	พุทโธ	ธัมโม	

สงัโฆ	ในขัน้ของศลี	สมาธ	ิปัญญา	อัน

เป็นไปเพือ่ปหานะการละไปโดยล�าดบั	

จงึเป็นข้อปฏบิตัขิองผูป้ฏิบตัธิรรมทัง้ปวง 

(น.จ.๗๗-๘๐)	ด ูธรรมหมวดใหญ่, บญุ, 

สติปัฏฐาน ๔, อุดมศึกษา ด้วย
ภาวนามยปัญญา, ภาวนามัยปัญญา ดู  

  ปัญญาบารม,ี สกิขา ๓, สมัมาทฏิฐ,ิ

  อุดมศึกษา

ภาวนามัย ดู บุญ

ภาวรปู ดู คมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ, นามรปู

ภาวะ ๒ ดู นามรูป

ภาเวตัพพธรรม ดู อริยสัจจ์ ๔

ภาษาธรรม ดู การนับถือพระพุทธศาสนา

ภาษาบาลี ดู พุทธศาสนา

ภาษามคธ ดู พุทธศาสนา

ภาษามาคธี ดู พุทธศาสนา

ภูเขาทั้ง ๕ ดู หิมพานต์

ภูเขาทั้ง ๗ ดู มนุษยโลก 

ภูเขาหิมาลัย ดู หิมพานต์

ภูต ดู โพธิสัตว์, ภาณยักข์, เมตตาบารมี,  

  รุกขเทวดา, รัตนสูตร

ภูตคาม ดู รุกขเทวดา

ภูตผี ดู รัตนสูตร

ภูตาธิป ดู ดาวดึงส์

ภูมิของวิปัสสนา ดู วิปัสสนาปัญญา

ภูมิปุถุชน ดู ญาณ ๑๖

ภูมภิพ	ท่านแสดงสงูขึน้ไปโดยล�าดบั	ก�าหนด

ด้วยทกุข์สุขเป็นท่ีตัง้	ภมิูภพท่ีเป็นทุกข์

ภูมิภพ
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เป็นเครือ่งเสยีบแทง	มพีระพุทธภาษติ

อธิบายอย่างเข้าใจง่าย	 แปลความ 

ว่า	ธรรมะเป็นที่สิ้นราคะโทสะ	ชื่อว่า 

นิพพาน	

	 ตามพระพุทธาธิบายน้ีจึงอาจเข้าใจ

ได้ว่า	 สิ้นกิเลสเมื่อไรก็บรรลุนิพพาน

เมื่อนั้น	รู้จักพระนิพพานเมื่อนั้น	เมื่อ

ยงัไม่สิน้กิเลสก็แสดงกันไปต่าง	ๆ	ตาม

ตักกะ	 (ความตรึกนึกคาดคะเนเอา)	

เหมอืนอย่างไม่เคยไปในทีใ่ดกแ็สดงถึง 

ท่ีนัน้ได้แต่โดยแบบ	ถ้าทิง้แบบกโ็ดยเดา 

ท่านแสดงว่า	พระนพิพานเป็นภูมอิย่าง

หนึง่	แต่ไม่ใช่ภพหรือโลก	เป็นภมิูธรรม	

พระบรมศาสดาทรงทราบปฏิปทาทาง

ด�าเนินไปสู่ภูมิเหล่านี้	 และทรงแสดง

สั่งสอนไว้โดยปริยายเป็นอันมาก	 ดัง

จะเก็บประมวลความมากล่าวโดยย่อ

คือ

 นริยะ ก�าเนิดดริจัฉาน และปิตตวิสิยั 

ทัง้	๓	น้ีเป็นภมิูภพท่ีเรยีกว่าอบายภมู ิ

ปฏปิทาทีใ่ห้ไปสูอ่บายภูมเิหล่าน้ีคือกรรม

ที่เป็นบาปอกุศลทุจริตต่าง	 ๆ	 ซึ่งเป็น

อกรณียกจิ	คือกิจท่ีไม่ควรท�า	เป็นต้น

ว่า	ผูท้ีโ่ลภจดั	โกรธจดั	หลงจดั	จงึฆ่า

เขาบ้าง	 ลักของเขาบ้าง	 ประพฤติผิด

ในกามบ้าง	 พูดเท็จหลอกลวงเขาบ้าง	

ดื่มน�้าเมาประมาทไปบ้าง	 แลชักชวน

คนอืน่ให้ประกอบกรรมเหล่าน้ีด้วย	กรรม

ของผูน้ั้นเป็นปฏปิทาไปสูอ่บายภมิูอย่าง

ใดอย่างหนึ่งตามควรแก่การประกอบ	

เพราะในการประกอบกรรมนัน้	บคุคล

มจีติเจตสกิไม่เสมอเหมอืนกนั	บางคน

เกดิฉันทะขึน้อย่างแรงกล้าเอง	บางคน

ท�าเพราะถูกชักชวนบีบบังคับ	บางคน

มฉีนัทะเหมอืนกนั	ชอบใจอยูเ่หมอืนกนั 

แต่ไม่รนุแรง	และไม่มใีครห้ามจงึพลอย

ท�ากับเขาด้วยดังนี้เป็นต้น	 เม่ือการ

ประกอบต่าง	 ๆ	 กันเช่นนี้แม้จะร่วม

ประกอบในวตัถเุดยีวกัน	กเ็ป็นปฏปิทา

ให้ไปสู่ภูมิต่าง	ๆ	กันได้

 ส่วนกรรมท่ีเป็นบญุ	เป็นกศุลสจุรติ	

เป็นปฏปิทาให้ไปสูภู่มหิรอืภพทีเ่ป็นสคุติ 

คือมนุษยโลก และเทวโลก	 เป็นต้น

ว่า	บุคคลที่ไม่โลภจัด	ไม่โกรธจัด	ไม่

หลงจัด	 มีจิตใจประกอบด้วยเมตตา

กรณุาบ�าเพญ็ทานรกัษาศลี	อบรมจติใจ

และปัญญาอันเรียกว่าภาวนาตามภูมิ

ตามช้ัน	และชกัชวนผูอ้ืน่ให้ปฏบิตัเิช่น

นัน้ด้วย	กรรมของผูน้ัน้เป็นปฏปิทาให้

ไปเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพตามควรแก่

การประกอบโดยนยัท่ีกล่าวแล้วข้างต้น

	 อนึ่ง	ผู้ที่ประกอบทุจริตกรรม	หรือ

ประกอบสุจริตกรรมมาแล้ว	 เม่ือมา 

เป็นมนุษย์ก็ยังเป็นต่าง	 ๆ	 กัน	 ดังท่ี

ตรัสแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งว่า

 มอีายนุ้อยเพราะปาณาตบิาต	มอีายุ

ยนืเพราะเว้นจากปาณาตบิาต	อนเุคราะห์

เกื้อกูลสัตว์

ภูมิภพ
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	 มโีรคมากเพราะเบยีดเบยีนสตัว์	มี

โรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์

	 มผีวิพรรณคล�า้หมองเพราะมักโกรธ	

มีผิวพรรณผ่องใสเพราะไม่มักโกรธ

 มศัีกดิน้์อยเพราะใจรษิยา	มศีกัดิใ์หญ่

เพราะใจไม่ริษยา

	 มีโภคะน้อยเพราะไม่ให้ปัน	มโีภคะ

มากเพราะให้ปัน

	 เกิดในสกุลต�า่เพราะกระด้างดหูม่ิน

ผู้อื่น	 เกิดในสกุลสูงเพราะไม่กระด้าง

ดูหมิน่ผู้อืน่	เคารพนบัถือผูท้ีค่วรนบัถือ

เป็นเหตุ

	 ทรามปัญญา	เพราะไม่เข้าไปไต่ถาม

ผู้รู้	 มีปัญญามากเพราะเข้าไปไต่ถาม 

ผู้รู้

	 ส่วนปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานนั้น	

ได้แก่มัชฌมิาปฏิปทา	คือหนทางกลาง	

ไม่ข้องแวะด้วยความสขุทางโลก	คอืสุข

ในมนุษย์ในสวรรค์เป็นต้น	 ไม่ข้องแวะ

ด้วยทุกข์ในโลก	 แม้ด้วยการทรมาน

ตนเองให้เป็นทุกข์	ได้แก่ทางมีองค์	๘	

คอืเห็นชอบ	๑	ด�ารชิอบ	๑	เจรจาชอบ	

๑	 การงานชอบ	 ๑	 อาชีพชอบ	 ๑	 

พยายามชอบ	๑	ระลึกชอบ	๑	ต้ังใจชอบ 

๑	 มรรคมีองค์	 ๘	 เป็นเอกมรรคคือ

หนทางอนัเดยีว	มใิช่	๘	ทาง	แต่มอีงค์

หรืออาการเป็น	๘	เท่านั้นเป็นไปเพื่อ

ดับกิเลส	ดับกรรม	ดับวิบาก	จึงเป็น

ปฏิปทาให้ถึงพระนิพพาน

	 อนึ่ง	ภูมิภพเหล่านี้	ท่านแสดงอีก

นัยหนึ่งว่ามีอยู่ในหมู่มนุษย์นี้ทั้งนั้น	คือ 

	 ผู้ทีร้่อนรนอยูเ่สมอเพราะ	โลภ	โกรธ	

หลง	 ประกอบกรรมบาปอกุศลทุจริต

ต่าง	 ๆ	 ต้องเป็นทุกข์กระวนกระวาย

เพราะถกูไฟกเิลสไฟบาปทุจรติแผดเผา	

เมื่อยังเป็นไฟเย็นเผาอยู่ภายใน	บางที

ก็ดูเหมือนเป็นสุขเพราะสมบูรณ์ด้วย

สิ่งต่าง	 ๆ	 แต่ความจริงถูกเผาอยู ่ 

แล้ว	ครั้นไฟนั้นปรากฏผลเป็นไฟร้อน

ก็เป็นทุกข์วิบัติอย่างที่เห็น	 ๆ	 เรียกว่า	

มนุสสเนรยิโก แปลว่า	คนนรก

	 ผู้ท่ีไม่ละอาย	 คิดจะท�าจะพูดอะไร 

กท็�าและพดูสดุแต่ใจ	ไม่ใช้ความคดิว่า

น่าอับอาย	 เพราะเป็นการที่ไม่เหมาะ

ไม่ควร	เรียกว่า	มนสุสตริจัฉาโน	แปล

ว่า	คนดิรัจฉาน

	 ผูท้ีอ่ยากได้อยู่เสมอเพราะโลภตัณหา	 

หวิกระหายในสิง่ต่าง	ๆ	อยูอ่ย่างไม่รูอ้ิม่ 

ไม่รู้พอ	 และมุ่งที่จะอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่

เท่านั้น	เรียกว่า	มนุสสเปโต	แปลว่า	

คนเปรต

	 ผู้ที่รู ้จักการควรการไม่ควร	 รู ้จัก

ละอายใจ	ในเมือ่จะท�าการทีไ่ม่ควรรู้จกั

ยับย้ัง	 เลือกท�าแต่การที่ควร	 ศึกษา

ส�าเหนียกปรับปรุงตนให้วัฒนะ	 ให้มี

ศีลธรรมตามฐานะ	 เรียกว่า	 มนุสส- 

มนุสโส	แปลว่า	คนมนุษย์

ภูมิภพ
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	 ผูท้ีถ่งึพร้อมด้วยหริ	ิ(ละอายรงัเกยีจ

ความชั่ว)	โอตตัปปะ	(เกรงความชั่ว)	

มีความประพฤติสะอาด	 มีความสงบ	

เรียกว่า	มนสุสเทโว	แปลว่า	คนเทวดา

	 ผู้ทีป่ฏิบตัใินมรรคมีองค์	๘	จนบรรลุ

พระนิพพาน	ควรเรยีกว่า	มนสุสวิสทุโธ 

แปลว่า	คนผู้บริสุทธิ์แล้ว	(ท.ธ.	๑๗-๒๒)

ภูมิสุคติ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ 

ภูมิอริยชน ดู ญาณ ๑๖

ภูริทัต ดู นาค, สีลบารมี

เภทกรณวัตถุ ๑๘ ดู สังฆเภท

โภคพละ ดู พละ ๕

โภคสัมปทา ดู สีลบารมี

ภูมิสุคติ
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มกุลบรรพต ดู เคารพธรรม

มคธ ดู มคธรัฐ

มคธ, ภาษา ดู พุทธศาสนา

มคธรัฐ	ปรากฏตามหลักฐานต่าง	ๆ	ว่า	ใน

จึงได้ไปสร้างเมืองใหม่อีกเมืองหนึ่ง	

ภายนอกจากวงล้อมของเขาทั้ง	๕	ลูก

นัน้ทางด้านทศิเหนอื	กรงุราชคฤห์เจรญิ

มีคนมาก	 คณาจารย์เจ้าลัทธิไปอาศัย

อยูม่าก	และกป็รากฏว่าพระเจ้าแผ่นดิน

ก็ได้ทรงอุปถัมภ์ลัทธิต่าง	 ๆ	ตามควร	

หรือไม่อุปถัมภ์ก็ไม่ทรงเบียดเบียน	

ปล่อยให้มคีวามสะดวกในการทีจ่ะแสดง

ลัทธิของตน	 ๆ	 ในสมัยนั้น	 พระเจ้า

พมิพสิารทรงได้แคว้น	กาสกิคาม	เป็น

ของขวัญจากแคว้นโกศล	ในคราวทรง

อภิเษกกับพระราชกนิษฐภคินีของ 

พระเจ้า	ปเสนทิ	แห่งแคว้น	โกศล 

	 พระพุทธเจ้าได้เสดจ็มุ่งไปสูก่รงุราช-

คฤห์ก่อน	อย่างหนึ่งว่าเพื่อทรงเปลื้อง

ปฏญิญาทีไ่ด้ทรงให้ไว้แก่พระเจ้าพมิพ-ิ

สาร	อกีอย่างหนึง่ว่าเพือ่ทรงประดษิฐาน

พระพุทธศาสนาในที่ที่เจริญก่อน

	 ข้อที่ทรงเปลื้องปฏิญญานั้น	 ดั่งที่มี

เรือ่งเล่าว่า	เมือ่ได้เสดจ็ออกทรงผนวช

ทีแรกในขณะท่ีเสด็จไปลองทรงศึกษา

บ้าง	 ทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองบ้าง	

เพื่อประสบโมกขธรรมคือธรรมเป็น

เครือ่งพ้นทกุข์นัน้	ก่อนทีจ่ะเสดจ็ไปถึง

ต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม	ซึ่งเป็นสถาน

ที่ทรงท�าความเพียรจนตรัสรู้	ก็ได้ทรง

ผ่านกรงุราชคฤห์	และประทบัอยู่ท่ีเขา	

ม

เวลานัน้เป็นอาณาจกัรท่ีเจรญิรุง่เรอืงมี

อ�านาจมาก	 เมืองหลวงเรียกกันโดย

มากว่า	ราชคหะ	แต่ในภาษาไทยเรยีก

ว่า	ราชคฤห์	ในสมัยท่ีพระพทุธเจ้าได้

ทรงอุบัติขึ้นนั้น	 พระเจ้าแผ่นดินทรง

พระนามว่า	 พิมพิสาร	 ในบาลีใช้ค�า

เรียกว่า ราชา มาคโธ	เป็นค�ายกย่อง	

เท่ากับเป็นมหาราชแห่ง	 แคว้นมคธ 

และใช้ค�าน�าพระนามว่า	เสนิโย	คือมี

ค�าต่อไปว่า เสนโิย พิมพิฺสาโร	เป็นค�า

ไทยว่า	พระเจ้าพิมพิสารผูเ้ป็นจอมทพั 

ปรากฏเรื่องว่า	 กรุงราชคฤห์ซึ่งเป็น

นครหลวงน้ัน	ตัง้อยู่ในระหว่างภูเขา	๕	

ลกู	คอื	เขาคชิฌกฏู เขาเวภาระ เขา

เวปุลละ เขาอิสิคิลิ และ เขากาลกูฏ 

ล้อมรอบคล้ายเป็นคอก	 เพราะฉะนั้น	

จึงมีค�าเรียกอีกค�าหนึ่งว่า	 คิริพพชะ

แปลว่าคอกเขา	 เมืองหลวงเดิมว่าตั้ง

อยูบ่นเนนิเขา	แต่ว่าถกูไฟไหม้บ่อย	ๆ	

พระเจ้าพิมพิสารจึงย้ายลงมาตั้งที่เชิง

เขาข้างล่างซึ่งเป็นที่ราบ	 แต่ก็ยังอยู่ 

ในระหว่างแห่งภูเขาทั้ง	๕	นั้น	ต่อมา 

ปลายสมยัพทุธกาล	พระเจ้าอชาตศตัร ู
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ปัณฑวะ	พระเจ้าพมิพสิารได้ทรงทราบ	

กไ็ด้เสดจ็ไปเพือ่ทรงพบ	และตามเร่ือง

เล่าว่า	พระเจ้าพมิพสิารได้ตรสัถามถงึ

เหตุที่ทรงออกผนวช	 เม่ือได้ทรงตอบ

แล้ว	 พระเจ้าพิมพิสารก็ได้รับสั่งชวน

ให้ทรงลาผนวช	จะทรงแบ่งราชสมบติั

ให้ครอบครองครึ่งหนึ่ง	พระพุทธเจ้าก็

ไม่ทรงรับ	เม่ือเป็นเช่นนี	้พระเจ้าพมิพ-ิ

สารจึงทรงขอให้เสดจ็กลบัมาแสดงธรรม	

ในเมื่อได้ทรงประสบพบธรรมนั้นแล้ว	

ฉะนัน้	เมือ่ได้ตรัสรูพ้ระสมัมาสมัโพธ-ิ

ญาณแล้ว	จงึได้เสดจ็มายงักรงุราชคฤห์

ก่อนประเทศหรือนครอื่น

	 อกีอย่างหนึง่	ทรงมุง่จะมาประดษิฐาน

พระพทุธศาสนาในท่ีท่ีมีความเจรญิก่อน	

เพราะวธิปีระกาศพระพทุธศาสนาของ

พระพุทธเจ้านั้น	 จะเห็นได้ว่าได้ทรง

ประกาศแก่นักบวช	 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบมา	 มุ่งดีมา	 และเป็นผู้คง

แก่เรียนมาแล้ว	 ในฝ่ายคฤหัสถ์ก็ทรง

มุ่งประกาศแก่บุคคลท่ีเป็นหัวหน้าคน	

เช่น	 พระเจ้าแผ่นดิน	 มหาอ�ามาตย	์

และแก่พราหมณ์คฤหัสถ์	 ซึ่งเป็นผู้คง

แก่เรียนต่าง	 ๆ	 เม่ือบุคคลเหล่านี้ได้

ดวงตาเห็นธรรม	 รับนับถือพระพุทธ-

ศาสนาแล้ว	คนอื่น	ๆ	ก็นับถือตามไป

ด้วยเป็นอันมาก	 หรือไม่เช่นนั้นก็เกิด

ความสนใจ	ตัง้ใจทีจ่ะส�าเหนยีกศกึษา

ปฏบิตั	ิเพราะบุคคลท่ีได้ทรงแสดงธรรม

โปรดก่อนเหล่านั้นก็ล้วนเป็นที่เคารพ

นับถือของเหล่าประชาชน	 ด้วยเหตุนี้

พระพทุธศาสนาจงึได้แพร่ออกไปอย่าง

รวดเร็ว	 และพระพุทธเจ้าเองก็ทรง

ปลอดภัยจากบรรดาผู้มีอ�านาจในบ้าน

เมอืงเป็นต้น	เพราะว่าได้ทรงให้บรรดา

ผูม้อี�านาจเหล่านัน้ยอมรับนบัถอื	ทัง้ได้

ทรงปฏบิตัพิระองค์เอง	ไม่ทรงข้องแวะ

กับการบ้านการเมืองทกุ	ๆ	อย่าง	ทรงมุ่ง

ประกาศพระพทุธศาสนาไปโดยส่วนเดยีว 

ดั่งจะพึงเห็นได้จากพระพุทธประวัติที่

จะกล่าวในอันดับต่อไป

	 เม่ือเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์นั้น	 ไม่

ได้เสด็จเข้าไปทีเดียว	 ได้ประทับพักท่ี	

ลฏัฐิวัน	อนัแปลว่า	สวนตาลหนุ่ม	น่า

จะเป็นสถานทีส่�าหรบัปลกูเพาะต้นตาล	

พระเจ้าพมิพสิารได้ทรงทราบกติตศิพัท์	

คือเสียงที่พูดเล่าลือกันว่า	 พระสมณ- 

โคดมผู ้ศากยบุตร	 ออกผนวชจาก 

ศากยตระกลู	ได้เสดจ็มายงักรงุราชคฤห์	

เวลานีไ้ด้พกัอยูท่ีลั่ฏฐวินัสวนตาลหนุม่

กิตติศัพท์คือเสียงที่พูดกันระบือถึง 

พระเจ้าพมิพสิาร	ได้ฟุง้ขจรไปว่า	พระองค์

เป็นพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองต้น	ท่ามกลาง	

ทีสุ่ด	ประกาศพรหมจรรย์ศาสนา	พร้อม

ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธ์ิ

ทั้งหมด	ฉะนั้น	การที่จะได้พบได้เห็น

พระอรหันต์เห็นปานนั้นเป็นกิจที่ดีที่

มคธรัฐ
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ชอบ	พระเจ้าพมิพสิารพร้อมท้ังบรวิาร	

๑๒	นหุต	เป็นพวกพราหมณ์คฤหบดี

ชาวกรุงมคธ	 ก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า

ถึงที่ประทับน้ัน	 องค์พระมหากษัตริย์

เองได้ทรงอภิวาทพระพุทธเจ้าแล้ว

ประทบันัง่	ณ	ทีส่่วนข้างหนึง่	ฝ่ายพวก

พราหมณ์คฤหบดีชาวมคธ	๑๒	นหุต

นัน้ได้แสดงกริยิาต่าง	ๆ	กนั	บางพวก

ก็ถวายอภิวาท	 บางพวกก็กล่าววาจา

ปราศรัยชื่นชมยินดี	 บางพวกก็เพียง

พนมมือไปทางพระพุทธเจ้า	 บางพวก

กร้็องประกาศชือ่โคตรของตน	บางพวก

กเ็พียงเฉย	ๆ	อยู่	ทัง้หมดกน็ัง่อยู่ตาม

ที่อันควรแก่ตน	 ท่านแสดงว่าบริษัท

เหล่านัน้โดยมากสงสยัว่า	พระพทุธเจ้า

ได้ทรงประพฤติพรหมจรรย์ในส�านัก

ของท่านอุรุเวลกัสสปะ	 หรือว่าท่าน 

อรุุเวลกัสสปะนัน้ประพฤตพิรหมจรรย์

ในส�านักของพระพุทธเจ้า

 พระพุทธเจ้าได้ทรงทอดพระเนตร

เหน็อาการของบรษัิทท่ียงัมีความเคลือบ

แคลงอยู่ด่ังกล่าว	 ก็ได้ตรัสถามท่าน  

อรุเุวลกสัสปะ ขึน้	โดยความว่า	ท่าน

ได้เห็นอะไรจงึได้ละทิง้ลทัธบิชูายญัเดมิ

ของตนเสีย

	 ท่านอรุเุวลกสัสปะกก็ราบทลูว่า	ลทัธิ

บูชายัญนั้นสรรเสริญกาม	 คือสิ่งที่น่า

ปรารถนาพอใจ	เช่น	รูป	เสียง	กลิ่น	

รส	และสรรเสรญิสตร	ีท่านได้รู้ว่านัน่

เป็นมลทนิ	จงึไม่ยินด	ีพระพทุธเจ้าได้

ตรสัถามว่า	เมือ่เป็นเช่นนัน้	ท่านยินดี

อะไร?	

	 ท่านอรุเุวลกสัสปะกก็ราบทูลว่า	ท่าน

เห็นธรรมที่สงบไม่มีกิเลสที่เป็นเครื่อง

ข้องเกีย่ว	เป็นธรรมท่ีไม่แปรปรวนเป็น

อย่างอื่น	 เป็นธรรมที่ไม่มีผู้อื่นจะพึง

แนะน�าได้นอกจากจะพึงรู้ด้วยตนเอง	

ท่านได้ประสบพบเห็นธรรมนั้นแล้ว	 

จึงไม่ยินดีในลัทธิวิธีบูชายัญ

	 ครัน้ท่านกราบทลูแล้ว	ท่านกไ็ด้ซบ

ศีรษะลงท่ีพระบาทของพระพุทธเจ้า	

แล้วก็กราบทลูขึน้ว่า	พระองค์เป็นศาสดา

ของตน	ตนเป็นสาวก

	 บริษัทท้ังหมดนั้นครั้นได้ฟังจึงเกิด

เลื่อมใส	 ส้ินความเคลือบแคลงสงสัย	

พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงแสดงอนปุุพพิกถา 

และ	อรยิสจัจ์	๔	ซึง่ท่านแสดงว่า	บรษิทั

ทัง้หมดเมือ่ได้ฟังแล้ว	๑๑	ส่วนได้เกดิ

ดวงตาเห็นธรรม	 และอีกส่วนหนึ่งได้

ตั้งอยู่ในสรณคมน์

	 ครัน้แล้ว	พระเจ้าพิมพสิารกไ็ด้แสดง

ว่า	ความปรารถนาของพระองค์ได้ตัง้ไว้ 

๕	ข้อ	ได้ส�าเรจ็บริบรูณ์ในบดันีแ้ล้ว	คอื

	 ข้อที่	 ๑.	 ได้ทรงตั้งความปรารถนา

ไว้ว่า	ขอให้ได้ทรงอภเิษกเป็นพระราชา

แห่งมคธรัฐ

	 ข้อที่	 ๒.	 ขอให้พระอรหันต์ได้มาสู่

แว่นแคว้นของพระองค์

มคธรัฐ
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	 ข้อที	่๓.	ขอให้พระองค์ได้เข้าไปนัง่

ใกล้พระอรหันต์

	 ข้อที	่๔.	ขอให้พระอรหนัต์ได้แสดง

ธรรมแก่พระองค์	และ

	 ข้อที่	 ๕.	 ขอให้พระองค์ได้รู้ธรรม

ของพระอรหันต์ทั่วถึง

	 ได้ทรงสรรเสริญธรรมของพระพุทธ-

เจ้า	และได้ทลูอาราธนาพระพทุธเจ้ากบั

พระสงฆ์สาวกให้เสดจ็เข้าไปรบัภตัตาหาร

ในพระราชนเิวศน์ในวนัรุง่ข้ึน	พระพทุธเจ้า

ก็ได้ทรงรับด้วยอาการดุษณีภาพ	 คือ	

อาการนัง่นิง่	ซ่ึงเป็นวธีิรบัของพระพทุธเจ้า

และของพระสาวก	นิ่ง	หมายความว่า	

รับ	 อย่างมานิมนต์พระ	 นิมนต์แล้ว	 

ถ้าพระนิ่ง	หมายความว่ารับ	บางทีถ้า

ไม่ทราบธรรมเนยีมนี	้กม็กัจะต้องถาม

ต่อไปอีก	ให้ตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง

	 รุ่งขึ้น	 พระพุทธเจ้าและพระสาวก

กไ็ด้เสดจ็เข้าไปเสวยและฉนัภัตตาหาร

ในพระราชนิเวศน์	 เสร็จแล้วพระเจ้า-

พมิพสิารกไ็ด้ทรงมพีระราชด�ารว่ิา	จะ

ควรถวายท่ีท่ีไหนให้เป็นท่ีประทับของ

พระพุทธเจ้าและพระสาวก	ได้ทรงเหน็

ว่าที่อันควรจะเป็นที่ประทับนั้น	

	 ๑.	ควรจะเป็นที่ไม่ไกลหรือไม่ใกล ้

นักจากบ้าน

	 ๒.	ควรจะเป็นท่ีมีทางสัญจรไปมา 

บริบูรณ์	 สะดวกแก่ผู้ที่ต้องการจะไป

มาได้

	 ๓.	กลางวนักไ็ม่เป็นทีพ่ลกุพล่านด้วย

ผูค้น	กลางคนืกม็คีวามสงดั	ไม่มเีสยีง

อือ้องึ	ปราศจากลมทีเ่กดิจากผูค้นเดนิ

ไปมาพลุกพล่าน

	 ๔.	ควรจะเป็นท่ีประกอบกิจของผู้

บ�าเพ็ญพรต	และเป็นทีห่ลกีเร้นในการ

บ�าเพ็ญพรต

	 ๕.	ควรทีพ่ระบรมศาสดาจะประทบั

ได้

	 ได้ทรงเห็นพระเวฬุวัน	 คือสวนไผ	่

ซึง่เป็นสวนหลวง	อนัอยูภ่ายนอกพระ-

นครในทางด้านทิศเหนือ	 ไม่สู้ไกลนัก	

กไ็ด้ทรงหลัง่น�า้จากพระเต้าทอง	กราบ 

ทูลถวายพระเวฬุวันนั้น	 โดยความว่า	 

ข้าพระพทุธเจ้าขอถวายพระเวฬวุนันัน้	

แก่ภกิษสุงฆ์มพีระพทุธเจ้าเป็นประมขุ	

ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับอารามคือ

พระเวฬวุนันัน้	พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง

ธรรมให้พระราชาทรงเห็นแจ่มแจ้ง	ให้

ทรงสมาทาน	ให้ทรงอาจหาญ	และให้

ทรงร่าเรงิแล้ว	ได้ทรงปรารภเรือ่งนีเ้ป็น

เหตุตรัสอนุญาตให้ภิกษุรับอารามอัน

หมายความว่าวัดเป็นที่อาศัยอยู่ได้

	 ตามต�านานปรากฏว่า	พระพุทธเจ้า

ได้เสดจ็ประทบัจ�าพรรษาที	่๒	ที	่๓	และ

ที่	๔	รวม	๓	พรรษาที่เวฬุวันนี้	และ

ได้มีเหตุการณ์ต่าง	ๆ	เกิดขึ้นระหว่าง

นีห้ลายเรือ่ง	(พ.พ.	๔๗-๕๐) ด ูกาสี	ด้วย

มคธรัฐ
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เป็นมงคล	 นี้เรียกว่า	 มุตมงคล	 โดย

มากก็ทุ่มเถียงกันอยู่ในระหว่างผู้ท่ีถือ

มงคลเหล่านี้	 ใครเชื่อถืออย่างไร	 ก ็

ยืนยันตามความเชื่อถือของตน	ก็เป็น

อันว่าไม่ยุติลง	

	 เทพดาตนหนึง่จงึได้มาเฝ้าพระพทุธ-

เจ้าขณะเม่ือประทับอยู่ท่ีพระเชตวันใกล้

กรงุสาวตัถี	เมือ่เวลายามหน่ึงล่วงไปแล้ว 

กไ็ด้มาเฝ้าพระพทุธเจ้าและกก็ราบทลู

ถามว่า	 เทพและมนุษย์ทั้งหลายเป็น 

อนัมาก	ได้พากนัคดิถึงมงคลทัง้หลาย	

จงึขอให้พระพทุธองค์ได้ตรสับอกมงคล

อันอุดมแก่เทพและมนุษย์ทั้งหลายผู้

ปรารถนาความสวัสดีดั่งนี้	

	 พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงมงคล	

ตอบปัญหาของเทวดา	ดังที่ได้สวดกัน

ว่า	อเสวนา	จ	พาลาน�	 เป็นต้น	รวม

เป็นพระคาถาทีแ่สดงมงคล	๑๐	คาถา	

และเป็นคาถาที่ตรัสสรุปอีกคาถาหนึ่ง

กเ็ป็น	๑๑	คาถา	ชือ่ว่าเป็น	มงคลสูตร	

พระสูตรที่แสดงมงคล	พระสูตรนี้เป็น

พระสูตรหลักส�าคัญพระสูตรหนึ่ง	อัน

แสดงถงึมงคลทางพระพทุธศาสนา	และ

แสดงถงึหลกัพระพทุธศาสนาทีมุ่ง่สอน

อย่างไร	

	 ค�าว่า	มงคล	นีท่้านแสดงศพัท์ไว้ว่า	

เหตทุีใ่ห้บรรลถึุงความเจรญิ	อนัความ

เจรญิ	รวมทัง้ความสวสัดต่ีาง	ๆ	ความ

เกษมสุขต่าง	 ๆ	 เข้าด้วย	 ย่อมเป็นท่ี

มฆกุมาร ดู ดาวดึงส์ 

มฆมาณพ ดู ดาวดึงส์ 

มฆวาน ดู ดาวดึงส์ 

มงคล ดู มงคลสูตร

มงคล ๓๘ ดู มงคลสูตร

มงคลสูตร พระปริตรที่	๑	หรือว่าต�านานที่	

๑	 (ในเจ็ดต�านาน)	 ก็คือต�านานแห่ง

มงคลสตูรหรอืพระปรติรคอืมงคลสตูร	

	 มงคลสตูรกค็อืพระสตูรอนัได้แก่ค�า

สอนของพระพุทธเจ้าท่ีท่านร้อยกรอง

เอาไว้	 โดยท่ีนับถือว่าเป็นค�าตรัสของ

พระพทุธเจ้าเกีย่วกบัเรือ่งมงคล	จงึเรยีก

ว่ามงคลสูตร	 โดยท่ีมีเรื่องแสดงเป็น

ต�านานหรอืเป็นประวัติว่า	ได้มหีมูเ่ทพ

และมนุษย์พากนัคดิถงึว่าอะไรเป็นมงคล	

บางพวกกถ็อืทฏิฐมงคล	คอืถอืว่าสิง่ที่

เห็นด้วยตาเป็นรปูต่าง	ๆ	รปูทีเ่ห็นด้วย

ตานี้ถ้าเป็นรูปเช่นนั้น	 ๆ	 ก็เป็นมงคล	

จ�าพวกนี	้เรยีกว่า	ทฏิฐมงคล	กแ็สดง

ยืนยันว่า	 ทิฏฐะ	คือว่ารูปที่ตาเห็นซึ่ง

เป็นรูปอย่างนั้น	 ๆ	 ก็เป็นมงคล	 การ

เห็นรูปเช่นนัน้	ๆ	เป็นมงคล	อีกจ�าพวก

หนึ่งก็แสดงว่าเสียงที่ได้ยิน	 ว่าถ้าเป็น

เสยีงอย่างนัน้	ๆ	เป็นมงคล	กเ็รียกว่า

สุตมงคล	บางพวกก็ยึดถือกลิ่นที่จมูก

ได้ทราบ	รสที่ลิ้นได้ทราบ	โผฏฐัพพะ

คอืสิง่ทีถู่กต้องทางกาย	ท่ีกายได้ทราบ

ว่า	เมือ่เป็นกลิน่เช่นนัน้	ๆ	เป็นรสเช่น

นั้น	ๆ	เป็นสิ่งที่กายถูกต้องเช่นนั้น	ๆ	

มงคลสูตร
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มุง่มาดปรารถนาของเทพและมนษุย์ทัง้

หลายร่วมกนัทัว่ไป	เพราะต่างกต้็องการ

ความเกษมสวสัดคีวามสขุ	ความเจรญิ

อยู่ด้วยกันทั้งนั้น	 และเมื่อเป็นดั่งนี้ 

จึงพากันแสวงหาสิ่งที่จะเป็นเหตุน�าให้	

บงัเกดิความเกษมสวสัดีความสขุความ

เจรญิต่าง	ๆ	ดังกล่าว	และเมือ่มีความ

เชือ่ถอืว่า	ส่ิงอนัใดจะน�าให้บังเกดิผลที่

ต้องการนัน้	ๆ	กยึ็ดถอืว่าสิง่อันน้ันเป็น

มงคล	และโดยมาก	ก็มักจะไปยึดถือ

ในสิง่ภายนอก	เป็นรปูต่าง	ๆ	ทีต่าเหน็

บ้าง	 เป็นเสียงต่าง	 ๆ	 ท่ีหูได้ยินบ้าง	

เป็นกลิน่เป็นรส	เป็นสิง่ถกูต้องทางกาย

ต่าง	ๆ	บ้าง	ว่าต้องเป็นรปูเช่นนัน้	เป็น

เสียงเช่นนั้น	 เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสิ่ง

ถูกต้องเช่นนั้นจึงจะเป็นมงคล	 ฉะนั้น	

ก็จ�าเป็นจะต้องเห็นรูป	 เช่นนั้น	 ต้อง

ได้ยินเสียงเช่นนั้น	 ต้องได้กลิ่นได้รส 

ได้ถูกต้องสิ่งเช่นนั้น	ๆ	จึงจะเป็นเหตุ

ให้เกดิมงคล	คอืความเกษมสวสัดคีวาม

สขุความเจรญิต่าง	ๆ	กม็กัจะไปยึดถอื

กันในมงคลภายนอก	

	 แต่ในพระพุทธศาสนาแสดงมงคล

ภายในคือความประพฤตปิฏิบัตน้ีิเองของ

แต่ละบุคคล	 เมื่อเป็นความประพฤติ

ปฏบัิตทิีด่ท่ีีชอบท่ีถูกต้องอันเกีย่วแก่ผู้

อื่นบ้างเกี่ยวแก่ตนเองบ้าง	 เกี่ยวแก่ผู้

อื่นก็ได้แก่เป็นการเกี่ยวแก่สังคม	 ท่ี

เกี่ยวแก่ตนเองก็คือว่าเกี่ยวแก่ความ

ประพฤติปฏบิติัของตนเอง	อนัเป็นการ

ปฏิบัติที่ถูกต้องดีชอบ	 ทั้งท่ีเกี่ยวแก่ผู้

อื่นทั้งที่เกี่ยวแก่ตนเอง	 ดังนี้จึงจะเป็น

มงคล	คอืเหตท่ีุจะให้บรรลถึุงความเจรญิ 

เป็นมงคลส่วนเหต	ุ และเม่ือปฏิบัติใน

มงคลส่วนเหตดุัง่น้ี	จงึจะบรรลุถงึมงคล

ทีเ่ป็นผล	มคีวามสขุความเจรญิ	ความ

เกษมสวัสดต่ีาง	ๆ	ตามท่ีต้องการ	และ

ในข้อนีพ้ระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงชีไ้ว้ชัดเจน

ว่า	ปฏบิตัอิย่างไรบ้างท�าอย่างไรบ้างจงึ

จะเป็นมงคล	และก็เป็นมงคลอันอุดม

คือสูงสุด

	 ในคาถาที่	๑	ได้ตรัสไว้ว่า อเสวนา	

จ	พาลาน�	การไม่เสพคือคบหาคนพาล

ทัง้หลาย	๑ ปณฑฺติานญจฺ	เสวนา การ

เสพคือคบหาบัณฑิตทั้งหลาย	๑	ปูชา	

จ	ปูชนียาน� การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา

ทั้งหลาย	 ๑	 เอตมฺมงฺคลมุตฺตม�	 สาม

ข้อนี้เป็นมงคลอันอุดมคือสูงสุด

	 เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง

ถึงเรื่องการเสวนาและการบูชาไว้เป็น

อันดับแรก	 อันแสดงว่าการเสวนากับ

การบูชานั้นเป็นสิ่งส�าคัญ	 ซึ่งทุกคนผู้

มุ่งมงคลอันอุดม	ควรจะต้องไม่เสวนา

คบหาคนพาลทั้งหลาย	 ควรจะเสวนา

คบหาบัณฑิต	 ควรจะบูชาผู้ที่ควรบูชา

ทั้งหลายเท่านั้น	อธิบายโดยสังเขปว่า	

	 คนพาลทั้งหลายนั้น	 ก็คือ	 คนท่ี

ประพฤติชั่วประพฤติผิดทางกายทาง

มงคลสูตร
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วาจาทางใจ	ได้ชือ่ว่าเป็นพาลทีแ่ปลตาม

ศัพท์ว่า	 ผู้ตัดประโยชน์ทั้ง	 ๒	 คือตัด

ประโยชน์ปัจจบุนั	ตดัประโยชน์ภายหน้า 

หรือว่าผู้ท่ีโง่เขลา	 โดยท่ีถือว่า	 ผู้ท่ี 

ประพฤตชิัว่ทางกายทางวาจาทางใจน้ัน	

ได้ชื่อว่าเป็นคนเขลาไม่ฉลาด	 เพราะ

ว่าความประพฤติชั่วนั้นเป็นเหตุให้ 

บงัเกดิความทกุข์วบิตัต่ิาง	ๆ	เป็นบาป

เป็นอกุศล	 เป็นโทษทั้งปัจจุบันทั้งภาย

หน้าไม่เป็นประโยชน์	เพราะฉะนั้น	ผู้

ที่ประพฤติเช่นนั้น	 จึงไม่ชื่อว่าเป็นคน

ฉลาด	 แต่ชื่อว่าเป็นคนเขลา	 เป็นคน

อ่อนปัญญา	ทรามปัญญา	มคีวามเหน็

ผิด	 แม้จะร�่าเรียนมาเท่าใดก็ตาม	 จะ

มีตระกูลสูงต�่าอย่างไรก็ตาม	 จะมั่งมี

ยากจน	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อประพฤติ

ชั่วทางกายทางวาจาทางใจ	 ก็ได้ชื่อว่า

เป็นคนพาลท้ังน้ัน	 ชื่อว่าเป็นคนเขลา

ทัง้นัน้	ชือ่ว่าเป็นคนปฏิบตัติดัประโยชน์

ปัจจุบันด้วย	 ประโยชน์ภายหน้าด้วย

ทั้งนั้น	 ผู้ท่ีมุ่งมงคลอันอุดมจึงไม่ควร

คบคนชั่วเป็นมิตรสหาย	 ตลอดจนถึง

ไม่ควรจะคบให้เป็นครบูาอาจารย์เป็นต้น	

จึงได้ตรสัให้ไม่เสวนาคอืไม่ให้ส้องเสพ

คบหากับคนพาลเป็นอันดับที่หนึ่ง

	 จากน้ันก็ตรสัสอนให้เสวนาส้องเสพ

คบหากับบัณฑิตทั้งหลาย	 บัณฑิตนั้น	 

ตรงกันข้าม	 ตามศัพท์ก็แปลว่า	 ผู้มุ่ง

ประโยชน์กิจด้วยปัญญา	 หมายถึงคน

ที่มีความประพฤติดีทางกายทางวาจา

ทางใจ	 คนที่ประพฤติดีทางกายทาง

วาจาทางใจนี้ได้ชื่อว่าบัณฑิต	 ด�าเนิน

ประโยชน์กจิด้วยปัญญา	เพราะสามารถ

ถือเอาประโยชน์ปัจจุบัน	 ประโยชน ์

ภายหน้าไว้ได้	 และได้ชื่อว่าเป็นคนมี

ปัญญาเป็นคนใช้ปัญญา	 ท�าอะไรด้วย

ปัญญา	

	 ฉะนั้น	 ให้เข้าใจไว้ในขั้นนี้อีกอย่าง

หนึ่งว่า	 จะชื่อว่าเป็นบัณฑิตนั้นตัดสิน

ด้วยผล	 คือเมื่อท�าอะไรให้เกิดผลเป็น

ประโยชน์ปัจจุบัน	 เป็นประโยชน์ภาย

หน้าได้	ถอืเอาประโยชน์ปัจจบุนัประโยชน์

ภายหน้าไว้ได้	 ก็ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต	

ชื่อว่าเป็นบัณฑิตนั้นจึงตัดสิน	ด้วยผล

คือที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์

ภายหน้า	และจะบรรลปุระโยชน์ปัจจบุนั	

ประโยชน์ภายหน้าได้กจ็ะต้องมปัีญญา

ด้วย	จะต้องมีความประพฤติดีถูกต้อง

ด้วย	 คือประพฤติดีทางกายทางวาจา

ทางใจ	 และถูกต้องเหมาะสมต่อประ-

โยชน์ทีจ่ะพงึได้	ในปัจจบุนัและในภาย

หน้า	จงึจะชือ่ว่าเป็นบณัฑติ	ก็ให้ส้องเสพ

สมาคมคบหากับบัณฑิต	 ตลอดจน 

ถึงคบหาบัณฑิตเป็นครูบาอาจารย์

	 มาถึงข้อที่	๓	บูชาผู้ที่ควรบูชา	คือ

ผู้ท่ีควรบูชาไหว้กราบสักการะต่าง	 ๆ	 

ในทางพระพทุธศาสนากเ็ช่นพระพทุธเจ้า	

พระสงฆ์สาวกของพระพทุธเจ้า	ท่านผู้

มงคลสูตร
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ที่ปฏิบัติดี	 ปฏิบัติชอบตามพระธรรม

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย	

และในทางครอบครวั	กเ็ช่นมารดาบดิา

ครูบาอาจารย์ผูป้ระสาทวทิยาทางโรงเรยีน 

ทางประเทศชาตกิค็อืองค์พระมหากษตัรย์ิ

ผูท้รงตัง้อยูใ่นทศพธิราชธรรม	และผูท้ี่

ต้ังอยู่ในคณุงามความดีทัง้หลาย	เหล่านี้

เป็นผูท้ีค่วรบชูา	รวมจนถงึผูท่ี้ตนจะพงึ

นิยมชมชอบ	 น�าให้เชื่อถือปฏิบัติเอา

อย่างอกีด้วย	ซึง่ในข้อนีก้เ็ป็นข้อส�าคญั	

เพราะถ้าไปนิยมคนผิด	ไปบูชาคนผิด

ไปยกย่องคนผดิ	ไปนบัถอืคนผดิ	กจ็ะ

ท�าให้เกิดโทษ	 เพราะการบูชายกย่อง

เคารพนับถือนั้นย่อมน�าให้เกิดความ

เชื่อถือ	 คือปฏิบัติตามที่ผู้นั้น	 ๆ	 ได้ 

สั่งสอนแนะน�าอีกด้วย	หรืออย่างน้อย

กเ็อาเป็นตวัอย่าง	ในอันทีจ่ะปฏิบัตติาม	

เพราะฉะนั้น	ถ้าไปบูชาคนผิดนิยมคน

ผดิแล้วกจ็ะเกดิโทษมาก	แต่ถ้าบชูาคน

ดีนิยมคนดีอันเป็นบุคคลท่ีควรบูชา

เคารพนับถือยกย่องก็ให้คุณ	 เพราะ

ฉะน้ัน	การบชูาผูค้วรบชูาจงึเป็นมงคล

อันสูงสุด	เป็นข้อที่	๓

	 อีกอันหนึ่ง	ท่านสอนให้น้อมเข้ามา

ในตัวเอง	 คือว่าให้ดูตัวเองว่าเป็นพาล

หรือเป็นบัณฑิต	 และท�าตัวเองให้เป็น

บัณฑิต	 เมื่อตัวเองเป็นบัณฑิตก็ชื่อว่า

คบตัวเองท่ีเป็นบณัฑติและกด็ตูวัเองว่า

ได้ประกอบด้วยคุณงามความดีต่าง	ๆ	

ควรแก่สรรเสริญ	 ควรแก่เคารพบูชา

หรือไม่	 ถึงแม้ว่าจะยังไม่อยู่ในฐานะที่

เป็นผูไ้ด้รับการเคารพบชูาของใครมาก

นกั	กเ็อาแต่เพียงว่าควรสรรเสรญิหรอื

ควรติ	 ควรนิยมหรือไม่ควรนิยม	 ถ้า

หากว่าตัวเองนั้น	 ท�าตัวไม่ควรนิยม	

ท�าตวัควรต	ิกอ็ย่ามาหลงนบัถอืตวัเอง	

ต้องหมิน่ตวัเองว่าตวัเองนัน้ยงัไม่ด	ีต้อง

ตัง้ใจละส่วนทียั่งไม่ดนีัน้	ปฏบิตัติวัเอง

ให้ดีขึ้นให้น่านิยมให้น่าสรรเสริญขึ้น 

เพือ่ทีจ่ะได้นบัถือตวัเองได้	อนันีส้�าคญั	

อย่ามัวไปนับถือคนอื่นเท่านั้น	 ต้องดู

ตัวเองว่านบัถือตัวเองได้ไหม	ถ้าหากว่า

นบัถอืตวัเองไม่ได้แล้วใครจะมานบัถือได้ 

ต้องให้ตัวเองนับถือตัวเองได้ด้วย	 ก็

โดยทีป่ฏบัิตลิะความเป็นพาลในตวัเอง

ลงไป	ปฏิบัติตัวเองให้เป็นบัณฑิต	คือ

เป็นคนดมีปัีญญาขึน้มา	ท่านสอนอย่าง

นี้อีกด้วย	 เมื่อเป็นดั่งนี้	 ก็เป็นเหตุให้

บรรลุถึงมงคลอันอุดมคือสูงสุด

	 เพราะฉะนั้น	 คาถาทีแรกนี้จึงเป็น

คาถาส�าคญัมาก	แม้เพยีงคาถาเดยีวก็

น�าไปปฏบิตัใิห้เกดิเป็นมงคล	เป็นเหตุ

ให้บรรลถึุงความเจรญิอย่างสงูสดุได้เป็น

อย่างดี

	 พระพุทธเจ้าได้ตรสัแสดงมงคลคาถา

ที	่๒	ต่อไปว่า	ปฏิรปูเทสวาโส	จ	ความ

อยู่ในประเทศอันสมควร	๑	ปุพฺเพ	จ	

กตปุญฺญตา	 ความเป็นผู้มีบุญอันท�า

มงคลสูตร
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แล้วในก่อน	๑	อตตฺสมฺมาปณิธ	ิจ	ความ

ตั้งตนไว้ชอบ	 ๑	 เอตมฺมงฺคลมุตฺตม�  

ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

	 อธิบายสังเขป	 ประเทศอันสมควร

หมายถงึถิน่ท่ีอยู่อันสมควร	โดยความ

ทั่วไป	 ก็ได้แก่อยู่ในถิ่นอันใดให้ส�าเร็จ

ประโยชน์ตามทีต้่องการ	ถิน่อนันัน้กไ็ด้

ชือ่ว่าประเทศอนัสมควร	ถิน่อนัสมควร

ส�าหรบัประโยชน์ทีมุ่ง่หมายนัน้	เช่นต้อง 

การศกึษา	มโีรงเรยีน	มคีรบูาอาจารย์	

จะให้การศึกษาได้ในถ่ินอันใด	 ถิ่นอัน

นัน้กเ็ป็นถ่ินอนัสมควร	เป็นปฏิรปูเทส

ส�าหรับการศกึษา	การประกอบการงาน

ก็เช่นเดียวกัน	 อยู่ในท่ีใดจะได้การได้

งาน	ให้ส�าเรจ็ประโยชน์ตามทีต้่องการ	

ถิน่หรือท่ีนัน้ก็เป็นปฏริปูเทสส�าหรบัการ

งานที่จะประกอบกระท�านั้น	อยู่ในถิ่น

อนัใดให้บงัเกิดความสขุความเจรญิต่อ

ตน	ถิน่อันนัน้กไ็ด้ชือ่ว่าเป็นปฏริปูเทส

	 อีกอย่างหนึ่ง	เมื่อแสดงเชื่อมความ

กบัมงคลทีต่รสัไว้ในคาถาที	่๑	ประเทศ

ถ่ิน	 ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของบัณฑิตท้ังหลาย	

ของสัตบุรุษคือคนดีท้ังหลาย	 เป็น

ประเทศถิ่นที่มีความร่มเย็นเป็นสุข	 มี

ผู้ปกครองที่ตั้งอยู่ในธรรม	มีศาสนาที่

ดีเช่นพระพุทธศาสนาที่นับถือ	 และมี

ทีป่ระกอบอาชพีการงานให้ได้รบัประโยชน์

ส�าหรับด�ารงชีวิต	 มีเครื่องแวดล้อมที่

ท�าให้เกิดความสุขความสงบ	 เหล่านี้

เป็นต้น	 ก็รวมเรียกว่าเป็นปฏิรูปเทส 

ถิ่นอันสมควร

	 ความเป็นผู้มีบุญอันท�าแล้วในก่อน	

ก็หมายถึงว่าบุญคือความดีต่าง	ๆ	ซึ่ง

ได้กระท�าแล้วในกาลก่อน	 ย่อมเป็น

เครือ่งอปุถัมภ์ให้บงัเกดิความสุขความ

เจริญในปัจจุบัน	 และในข้อนี้ก็ต้องท�า 

ความเข้าใจว่า	แม้บญุคอืความดต่ีาง	ๆ	

ท่ีได้กระท�าไว้แล้วในวันนี	้กย่็อมจะเป็น	

ปุพฺเพ	จ	กตปุญฺญตา	ส�าหรับวันพรุ่งนี ้

เหมือนอย่างความดีท่ีได้กระท�าไว้แล้ว

เม่ือวานนี	้กเ็ป็น	ปพฺุเพ	จ	กตปุญฺญตา	

ส�าหรับวนันี	้ความดทีีไ่ด้กระท�าไว้แล้ว

ในปีนี้	 ก็เป็น	 ปุพฺเพ	 จ	 กตปุญฺญตา	

ส�าหรับในปีหน้า	 หรือว่าความดีที่ได้

กระท�าไว้แล้วในปีทีแ่ล้ว	กไ็ด้เป็น ปพุเฺพ 

จ	 กตปุญฺญตา	 ส�าหรับในปีนี้	 เพราะ

ฉะนั้น	 ในข้อนี้จึงมิได้หมายความว่า	 

ให้พึ่งบุญเก่าก็แล้วกัน	 ถ้าบุญเก่าไม่มี

กเ็ป็นอนัว่าไม่มโีอกาสทีจ่ะได้ความสุข

ความเจริญ	ไม่ใช่หมายความอย่างนั้น		

หมายความว่าในวนันีก้ใ็ห้ท�าความดซีึง่

เป็นความดีในปัจจุบัน	 และความดีใน

ปัจจุบันนี้เองก็จะเป็นปัจจัยอุดหนุน 

ให้เกิดความสุขความเจริญในวันพรุ่งนี้	 

วันมะรืนนี้	 ดังนี้เป็นต้น	 เพราะว่าเรา 

ก็จะต้องถึงวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ในเม่ือ

ชีวิตยังด�ารงอยู่	 และแม้วันนี้เองก็เป็น

วันพรุง่นีวั้นมะรนืนีส้�าหรบัวันทีล่่วงมา
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แล้ว	เพราะฉะนัน้	จงึต้องท�าความดใีน

วันนี้	 และท�าความดีอยู่เสมอ	 ๆ	 อยู่

เรื่อย	ๆ	ไป	

	 และในข้อนี้จะเห็นได้ว่าทุก	 ๆ	 คน

นัน้ต้องอาศัยความดีเก่ากนัอยู่ด้วยกนั

ทัง้น้ัน	เช่นว่าการสอบไล่ในปลายปี	เมือ่

เรยีนมาครบปีหนึง่ก็มกีารสอบไล่เลือ่น

ชั้น	 การสอบไล่เล่ือนชั้นน้ันก็เป็นผล

ของความด	ีคอืการศกึษาเล่าเรยีนทีไ่ด้

กระท�ามาแล้วตัง้แต่ต้นปีโดยล�าดบั	และ

เมื่อมาถงึปลายปีถงึคราวสอบไล่กเ็ปน็

ความดีเก่า	คอืเป็น	ปุพเฺพ	จ	กตปุญญฺตา 

ใครที่มี ปุพฺเพ	จ	กตปุญฺญตา	ดี	คือ

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาดี	 การสอบไล่

ในปลายปีกย่็อมจะได้ผลตามทีต้่องการ

มากกว่าคนทีเ่กยีจคร้าน	เพราะฉะนัน้	

แม้ในปัจจุบันนี้เอง	ทุกคนก็ต้องอาศัย

ความดเีก่า	คอืต้องท�าความดกีนัเรือ่ย	ๆ 

มา	แล้วจึงจะให้ผลกันคราวหน่ึง	ๆ	ใน

การเลือ่นขัน้ของการงาน	กเ็ช่นเดยีวกนั	

กต้็องอาศยัความดเีก่าทีไ่ด้ปฏบิติักระท�า

มาในปีหนึง่	ๆ	แล้วกเ็ลือ่นขัน้กนั	ครัง้

หนึ่ง	ๆ	เหล่านี้เป็นต้น

	 ความตัง้ตนไว้ชอบ	ก็หมายความว่า

ความต้ังตนไว้ในทางทีถู่กทีค่วร	ท�าตน

ที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาขึ้น	ที่ไม่มีศีล

ให้มีศีลขึ้น	 ที่ไม่มีจาคะไม่มีปัญญาให้

มจีาคะมปัีญญาขึน้เหล่าน้ีเป็นต้น	เรยีก

ว่าเป็นความตั้งตนไว้ชอบ	ทั้ง	๓	นี้ก็

เป็นมงคลอันสูงสุด	

	 และต่อจากนัน้	พระบรมศาสดากไ็ด้

ตรัสมงคลเป็นคาถาที่	 ๓	 ว่า	 พาหุ

สจฺจญฺจ	 ความได้สดับแล้วมาก	 ๑	

สิปฺปญฺจ	 ศิลปศาสตร์	 ๑	 วินโย	 จ	 

สสุกิขฺโิต	วนิยัอนัศกึษาดแีล้ว	๑	สภุา-

สติา	จ	ยา	วาจา วาจาใดท่ีกล่าวดแีล้ว	

๑	 เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� ข้อนี้เป็นมงคล

อันสูงสุด

	 อธบิายสงัเขป	ความได้สดบัแล้วมาก

ก็หมายความว่า	ความที่ได้สดับศึกษา

ทรงจ�าวทิยาการต่าง	ๆ	ไว้ได้มาก	ส�าหรับ

ในทางพระพทุธศาสนากค็อืจ�าทรงพระ-

พุทธวจนะไว้ได้มาก	เรียนมากจ�าไว้ได้มาก

 สปิปฺญฺจ	ศลิปะนัน้ความหมาย	หมาย

ถงึความฉลาดในหตัถกรรมหรอืหตัถกจิ	

คอืกจิทีจ่ะพงึกระท�าด้วยมอื	ได้แก่การ

ช่างต่าง	ๆ	หรือแม้ที่เรียกว่าศิลปะใน

ความหมายปัจจุบัน

 วินัยที่ศึกษาดีแล้ว	ก็หมายถึงว่าได้

ปฏิบตัศิกึษาวนิยั	ท�าตนให้เป็นผูม้วีนิยั	 

คือปฏิบัติหัดกายหัดวาจาด้วยความ

ตั้งใจให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม	

ปฏิบัติตนอยู่ในวินัย	ของหมู่ของคณะ	

เช่นเป็นภกิษกุป็ฏบิตัติามวินยัของภกิษุ	

เป็นสามเณรกป็ฏบิตัติามวนิยัของสาม-

เณร	 ในฝ่ายคฤหัสถ์	 เมื่อเป็นทหารก็

ปฏบิตัติามวนิยัของทหาร	เป็นข้าราชการ

ก็ปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการ	 แม้

เป็นประชาชนทั่วไปก็ปฏิบัติตามวินัย
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ของบ้านเมืองคือกฎหมายและระเบียบ

จารีตประเพณีที่ดีงามต่าง	 ๆ	 อันเป็น

ความประพฤต	ิทางกายทางวาจา	รวม

ความก็คือการที่ปฏิบัติฝึกหัดดัดกาย

ดัดวาจาให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อยดงีาม

 วาจาทีเ่ป็นสภุาษติ	คอืวาจาทีก่ล่าวดี 

หมายความว่าให้พูดดี	 ที่เรียกว่าวาจา

เป็นสุภาษิตคือพูดดีนั้น	 ก็คือพูดถูก 

กาละพูดถูกกาลเวลา	 พูดวาจาที่เป็น

ความจรงิ	พดูวาจาทีอ่่อนหวานทีส่ภุาพ	

พดูวาจาทีป่ระกอบด้วยประโยชน์	และ

พูดวาจาประกอบด้วยจิตมีเมตตาคือ 

มุ่งดีปรารถนาดี

	 ทั้งหมดนี้เป็นมงคลอันสูงสุด	 เมื่อ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลด้วยคาถานี้

แล้ว	กไ็ด้ตรสัมงคลเป็นคาถาที	่๔	ต่อ

ไปว่า	มาตาปิตุอปุฏฺาน�	ความบ�ารงุซึง่

มารดาและบิดา	๑	ปุตตฺทารสสฺ	สงคฺโห 

ความสงเคราะห์บุตรและภรรยา	 ๑	 

อนากลุา	จ	กมมฺนตฺา	การงานไม่อากลู	

๑	 เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� ข้อน้ีเป็นมงคล

อันสูงสุด

	 อธบิายสงัเขป	ความบ�ารุงบิดามารดา

กค็อื	ความทีบ่�ารงุมารดาบดิาด้วยการ

ทีเ่อาใจใส่ดูแลท่าน	ปฏบิตัใินสิง่ทีท่่าน

ต้องการให้ช่วยเหลือต่าง	 ๆ	 เหล่าน้ี

เป็นต้น	 ตามหน้าที่ที่บุตรธิดาที่ดีพึง

ปฏบิตัต่ิอมารดาบิดาดงัทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงไว้แล้วในทิศ	 ๖	 และอีก

อย่างหนึง่	คอืการทีม่าปฏบิตัรัิกษาจติใจ

ของท่านให้มีความสุข	และส่งเสริมให้

ท่านเจรญิในธรรมปฏบิตั	ิส่งเสรมิให้ท่าน

ปฏิบัติในการที่เพิ่มพูนความดีต่าง	 ๆ	

ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน	เช่น	

ท�าให้ท่านเจรญิด้วยศรทัธา	เจรญิด้วย

ศีล	เจริญด้วยจาคะ	เจริญด้วยปัญญา	

ดัง่น้ีเป็นต้น	รวมความว่าปฏบัิตใิห้ท่าน

ได้มคีวามสขุท้ังทางกายทัง้ทางใจ	และ

ให้ท่านเจริญด้วยสัมมาปฏิบัติต่าง	 ๆ	

ดัง่นีเ้รยีกว่าเป็นการบ�ารงุซึง่มารดาบดิา

 การสงเคราะห์บุตรและภรรยา	 ถ้า

เป็นสตรีก็เป็นการสงเคราะห์บุตรและ

สามี	 ก็หมายความว่าการที่ปฏิบัติต่อ

บตุรภริยาหรอืบตุรและสามด้ีวยดีตาม

ที่พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนไว้ในทิศ	 ๖	

และรวมความก็คือปฏิบัติอันประกอบ

ด้วยทาน	 คือการสละให้แก่กันได้	 

ปิยวาจา	 เจรจาถ้อยค�าอันเป็นที่รัก	 

อัตถจริยา	 ประพฤติประโยชน์ต่อกัน	

และสมานัตตตา	 คือความที่วางตน

สม�่าเสมอ	 เพื่อที่จะให้มีความสุขและ 

มีความเจริญ	 ข้อนี้	 จึงแยกได้	 เป็น	 

๒	 คือ	 สงเคราะห์บุตรธิดา	 ข้อหนึ่ง	

สงเคราะห์ภริยาข้อหนึ่ง	

 ข้อว่าการงานทั้งหลายไม่อากูล	 ค�า

ว่าไม่อากูลนั้นก็คือว่าการงานท่ีไม่ล่วง

เวลา	หมายความว่าการงานอันใดควร

จะกระท�าเวลาไหนกก็ระท�าในเวลานัน้
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ให้เสร็จสิ้น	 ไม่ท�าให้ล่วงกาลล่วงเวลา

ทีเ่รยีกว่าสายเสยีแล้ว	กระท�าการงาน

ที่สมควร	 คือมิใช่การงานที่ไม่สมควร	

และการงานอันใดที่ควรกระท�าก็ต้อง

กระท�า	ไม่ใช่ทอดท้ิงเสยีไม่กระท�า	และ

เมื่อจับกระท�าแล้ว	ก็ท�าให้จริงจังไม่ใช่

กระท�าให้ย่อหย่อน	เหล่านีร้วมเรยีกว่า	 

การงานที่ไม่อากูล

	 ทั้งหมดน้ีเป็นมงคลอันสูงสุด	 ครั้น

พระพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลด้วยคาถานี้

แล้ว	 ก็ได้ตรัสมงคลด้วยคาถาที่	 ๕	 

ต่อไปว่า	ทานญจฺ การให้	๑	ธมมฺจริยา	

จ ความประพฤตซิึง่ธรรม	๑	ญาตกา-

นญจฺ	สงคฺโห	ความสงเคราะห์ซึง่ญาติ

ทัง้หลาย	๑	อนวชชฺาน	ิกมมฺาน	ิกรรม

ทัง้หลายไม่มโีทษ	๑	เอตมมฺงคฺลมตุตฺม� 

ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

	 อธบิายสงัเขป	ทาน	การให้กห็มาย

ถึงว่า	การให้แก่บุคคลที่ควรให้	 ให้สิ่ง

ทีค่วรให้	เพ่ือสงเคราะห์อนุเคราะห์บชูา

ต่าง	ๆ	เป็นการเฉลี่ยความสุขของตน

ให้แก่ผู้อื่น

 ธมมฺจรยิา	จ ความประพฤตซ่ึิงธรรม	

กห็มายถงึความประพฤตทิางกาย	ทาง

วาจา	 ทางใจ	 ตามคลองธรรม	 ความ

ประพฤติที่เป็นธรรมจริยาคือความ 

ประพฤติตามคลองธรรมนี้	

	 ทางกายก็คอืความประพฤตเิว้นจาก

การฆ่า	แต่ประพฤติประกอบด้วยความ

เกื้อกูลแก่ชีวิตและร่างกายของผู้อื่น	

ความประพฤติเว้นจากการลักทรัพย์	

แต่ว่าประพฤติประกอบสัมมาอาชีวะ

คอืเลีย้งชวีติในทางทีช่อบต่าง	ๆ	ความ

ประพฤติเว้นจากประพฤติผิดในกาม 

ทั้งหลาย	 แต่ว่าประพฤติชอบในกาม 

ทัง้หลาย	มคีวามสนัโดษยนิดด้ีวยคูค่รอง

ของตัว	 ไม่นอกใจ	 นี้เป็นธรรมจริยา	

ความประพฤติธรรมทางกาย	

	 ความประพฤตธิรรมทางวาจานัน้	ก็

คือไม่พูดเท็จแต่พูดถ้อยค�าที่เป็นจริง	

ประกอบด้วยประโยชน์และถูกกาลเวลา	

ไม่พดูส่อเสียดยุแยงให้เขาแตกกนั	แต่

พดูประสานสามคัค	ีไม่พดูค�าหยาบ	แต่

พูดค�าที่สุภาพอ่อนโยน	ไม่พูดเพ้อเจ้อ

เหลวไหล	แต่พดูถ้อยค�าทีป่ระกอบด้วย

ธรรม	ประกอบด้วยวนัิย	ยตุด้ิวยหลักฐาน 

ทั้ง	๔	นี้เป็นความประพฤติธรรมทาง

วาจา	

	 ประพฤติธรรมทางใจนั้น	 ก็คือไม่

โลภเพ่งเลง็ทรพัย์สมบตัขิองผูอ้ืน่มาเป็น

ของตน	แต่ประกอบด้วยความสนัโดษ

คือความยินดีด้วยสิ่งของของตน	 ไม่

พยาบาทปองร้าย	 แต่ว่าประกอบด้วย

ความเมตตาความกรุณา	 แผ่ออกไป	

ไม่มีความเห็นผดิจากท�านองคลองธรรม	

แต่มีความเห็นชอบ	 เช่น	 เห็นว่าบาป

บญุม	ีและท�าบญุได้บญุท�าบาปได้บาป	

มารดาบิดาเป็นผู ้มีพระคุณ	 ครูบา- 
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อาจารย์มพีระคณุ	ทานศลีเป็นต้นทีไ่ด้

ปฏบิตักิระท�าเป็นสิง่มีผล	เหล่านีเ้ป็นต้น	

เป็นความประพฤติธรรมทางใจ

 สงเคราะห์ซึ่งญาติทั้งหลาย	 ก็คือ

ความสงเคราะห์ญาตทิัง้หลายตามสมควร 

ไม่ดูหมิน่ญาตขิองตนเอง	และให้ความ

เอื้อเฟื้อเกื้อกูลตามที่จะพึงกระท�าได้

 กรรมทัง้หลายทีไ่ม่มโีทษ	หมายความ

ว่ากรรมคือการงานท้ังหมดท่ีไม่มีโทษ	

กเ็ป็นสิง่ท่ีควรกระท�า	เช่นว่าการสมาทาน

องค์ของศีลอุโบสถ	 การกระท�าเป็น 

การช่วยขวนขวายในกจิการทีค่วรท�าทัง้

หลายของหมู่คณะและของบุคคลอื่น	

และแม้การอื่นเช่นว่าการปลูกต้นไม	้

การสร้างสะพาน	 หรือการสร้างสิ่งท่ี

เป็นสาธารณประโยชน์ต่าง	ๆ	เหล่านี้	

เรยีกว่าเป็นการงานทีไ่ม่มโีทษ	เป็นสิง่

ทีค่วรกระท�า	ท้ังหมดนีก้เ็ป็นมงคลอัน

สูงสุด	

	 พระบรมศาสดาได้ตรัสมงคลใน 

คาถาที	่๖	ต่อไปว่า	อารต	ีวริต	ีปาปา	

ความงดเว้นจากบาป	 ๑	 มชฺชปานา	 

จ	 สญฺญโม	 ความส�ารวมจากการดื่ม 

ซึ่งน�้าเมา	 ๑	 อปฺปมาโท	 จ	 ธมฺเมส	ุ

ความไม่ประมาทในธรรมท้ังหลาย	 ๑ 

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม�	 ข้อน้ีเป็นมงคลอัน

สูงสุด

	 ข้อว่า อารตี	วิรตี	ปาปา	ความงด

เว้นจากบาป	คอืความงดจากบาปและ 

ความเว้นจากบาป	โดยอธิบายแยกว่า

	 ความงดจากบาปนัน้	กคื็อความท่ีงด

ด้วยใจ	อนัหมายความว่า	ความไม่ยินดี

ที่จะกระท�าบาปด้วยใจ	 จึงมีความงด

ด้วยใจได้จากเจตนาที่จะกระท�าบาป	

โดยที่มีความเห็นโทษในบาป	 เรียกว่า

ความงดจากบาป	

	 ความเว้นจากบาป	 ก็คือความเว้น 

ได้ทางกายทางวาจาใจ

 มชฺชปานา	จ	สญฺญโม	ความส�ารวม

จากการดืม่ซึง่น�า้เมา	ไม่ได้หมายความ

ว่าดื่มได้บ้าง	 คือให้ส�ารวมดื่ม	 ไม่ได้

หมายความว่าให้ส�ารวมด่ืมพอดบิพอด	ี

ไม่ใช่อย่างน้ัน	ความส�ารวมจากการดืม่

ในท่ีนีห้มายความว่า	ความเว้นจากการ

ดื่มซึ่งน�้าเมา	 ชื่อว่าความส�ารวมจาก

การดื่มซึ่งน�้าเมา	 อันรวมถึงเครื่องมึน 

เมาต่าง	 ๆ	 ซึ่งมีในสมัยก่อนกับทั้งใน

สมัยปัจจุบันทั้งหมด

	 ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย	

กค็อืมคีวามไม่ประมาทในการทีจ่ะเว้น

จากอกศุลธรรมทัง้หลาย	และทีจ่ะอบรม

กศุลธรรมท้ังหลายให้เกดิขึน้	รวมความ

ว่าไม่ประมาท	ทัง้ในการเว้นในการละทัง้

ในการกระท�า	เพราะถ้ามคีวามประมาท

เสียแล้ว	ก็จะท�าให้เว้นไม่ได้และท�าให้

กระท�าไม่ได้	เมือ่มคีวามไม่ประมาทคอื	

มคีวามไม่มวัเมาเลนิเล่อเผลอเพลนิ	มี

สตริกัษาตนรกัษาจติใจอยู	่จงึจะท�าให้

ละอกุศลธรรมทั้งหลาย	และประกอบ

มงคลสูตร
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ทะนงตนก็ดี	 ย่อมท�าให้ไม่เป็นมงคล 

ต่อตนเอง	ท�าให้เป็นทีต่�าหนติิเตยีนแก่

ผู้ที่เห็นทั้งหลาย	 แม้เขาจะไม่พูดเขา 

ก็ต้องนึกอยู่ในใจว่าบุคคลคนนี้ไม่ดี	

เพราะฉะนั้น	 ก็ต้องระมัดระวังที่จะ

ปฏิบัติตนไม่เป็นคนเบ่งหรือทะนงตน

 สันโดษ	 คือความยินดีด้วยของอัน

มีอยู ่	 ก็รวมถึงความยินดีตามก�าลัง	

ความยนิดตีามสมควรด้วย	อนัเป็นเหต ุ

ให้จิตใจมีความอิ่มมีความเต็มมีความ 

พอ	 ท่ีท่านแสดงว่าเป็นทรัพย์อย่างย่ิง	

เพราะว่าไม่ว่าจะมทีรพัย์เท่าใด	ถ้าไม่มี

สนัโดษแล้วกยั็งจนอยูร่�า่ไป	ไม่รูจ้กัพอ	

แต่ว่าถ้ามีสันโดษแล้ว	 แม้จะมีทรัพย์ 

ท่ีเป็นวัตถุอยู่ไม่มากนัก	 ก็มักว่าม่ังมี	

อิ่มเต็มพอ	 เพราะฉะนั้น	 ก็ต้องรู้จัก

ปฏิบัติให้มีสันโดษอยู่ตามสมควร

 กตญฺญุตา	 หรือความกตัญญู	 รู ้

อปุการะอันคนอืน่ท�าแล้ว	เป็นสิง่ทีเ่ป็น

ประโยชน์	และเป็นสิง่ทีม่อีปุการะมาก	

เพราะความกตัญญูจะท�าให้เป็นผู้รู้จัก

คุณคน	 และรู้จักที่จะปฏิบัติตอบแทน

คณุของท่านในทางทีช่อบ	ไม่ลบหลูค่ณุ

ท่าน	ท�าให้บงัเกดิความเจรญิแก่ตนเอง	

เพราะจะท�าให้ตนเองปฏิบัติตนอยู่ใน

ทางทีด่ทีีช่อบ	รกัษาความดคีวามชอบ

ยิ่ง	ๆ	ขึ้นไปได้ด้วย

 ความฟังธรรมโดยกาลนั้น	 ก็คือ 

ความฟังหรอือ่านธรรม	ดงัธรรมทีเ่ป็น

กระท�ากศุลธรรมทัง้หลายให้บงัเกิดขึน้

ได้อย่างด	ีด่ังนีช้ือ่ว่าไม่ประมาทในธรรม

ทั้งหลายทั้งหมดนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

	 ครัน้แล้วพระพทุธเจ้าได้ตรสัคาถาที่	

๗	ต่อไปว่า	คารโว	จ ความเคารพต่อ

บคุคลทีค่วรเคารพ	๑	นวิาโต	จ ความ

ไม่จองหอง	๑	สนฺตุฏฺี	จ	ความยินดี

ด้วยของอันมีอยู่	๑	กตญฺญุตา ความ

เป็นผูรู้้อุปการะอันชนอ่ืนท�าแล้วแก่ตน	

๑	กาเลน	ธมฺมสฺสวน�	ความฟังธรรม

โดยกาล	 ๑	 เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� ข้อนี้

เป็นมงคลอันสูงสุด	

	 อธบิายสงัเขป	ความเคารพ รวมทัง้

ความแสดงความกราบไหว้บชูา	ความ

แสดงความนบัถอือนัทกุ	ๆ	คนพงึกระท�า

ต่อบคุคลท่ีควรเคารพ	ควรแสดงความ

นับถือทั้งหลาย	 อันหมายความว่าไม่

เป็นคนทีก่ระด้างถอืตวั	เม่ือเหน็บุคคล

ทีค่วรเคารพกใ็ห้แสดงความเคารพ	เช่น

มีความเคารพต่อพระรัตนตรัย	 ต่อ

พระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	ตลอด

จนถึงวัตถุที่นับเนื่องในพระรัตนตรัย	

เช่น	พระพทุธปฏมิา	มคีวามเคารพต่อ	

มารดาบิดา	ต่อครูบาอาจารย์	เหล่านี้

เป็นต้น

 ความไม่จองหอง ก็คือความที่ไม่

ทะนงตน	ความทะนงตนคอืความพอง

ตน	ดังที่ในบัดนี้เรียกว่า	 เบ่ง	 เป็นสิ่ง

ที่ไม่ดี	 เพราะว่าความเบ่งก็ดี	 ความ

มงคลสูตร
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ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า	 ตามกาล

เวลาอันสมควร	 ก็จะเป็นการเพิ่มพูน

สติปัญญาและสัมมาปฏิบัติให้แก่ตน	

เหล่านี้เป็นมงคลอันสูงสุด

	 คร้ันแล้วพระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัมงคล

เป็นคาถาท่ี	๘	ต่อไปว่า	ขนฺต	ีจ ความ

อดทน	๑	 โสวจสฺสตา ความเป็นผู้ว่า

ง่าย	๑	สมณานญจฺ	ทสสฺน�	ความเหน็

ท่านผู้ระงับบาปท้ังหลาย	 ๑	 กาเลน	

ธมมฺสากจฉฺา	ความเจรจาซึง่ธรรมโดย

กาล	 ๑	 เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� ข้อนี้เป็น

มงคลอันสูงสุด

	 อธิบายสังเขป	 ขนฺติ	 ความอดทน	

หมายความว่าอดทนต่อความตรากตร�า	 

เช่น	อดทนต่อหนาวร้อน	หิวกระหาย	

ท�าการท�างาน	 อดทนต่อความล�าบาก	 

เช่น	อดทนต่อทุกขเวทนาท่ีเกิดในเวลา

ป่วยไข้	และอดทนต่อความเจ็บใจ	อัน

หมายความว่าอดทนต่อถ้อยค�าอันมีผู้

กล่าวจาบจ้วงอันท�าให้เกิดโทสะ	 ก็ท�า 

ความอดทนไว้	รวมความกค็อืว่า	อดทน

ต่อรูป	 ต่อเสียง	 ต่อกลิ่น	 ต่อรส	 ต่อ

โผฏฐัพพะ	 และต่อธรรมคือเรื่องราว

ทางใจอันเป็นที่ตั้งแห่งโลภโกรธหลง 

ทัง้หลาย	หรอืเป็นทีต่ัง้แห่งราคะโทสะ

โมหะนัน้เอง	เหล่านีเ้ป็น	ขนัต	ิคอืความ

อดทน

 โสวจสสฺตา	ความเป็นผูว่้าง่าย	หมาย 

ความว่าเป็นผู้ไม่ดื้อดึงถือร้ัน	 เมื่อมีผู้

ว่ากล่าวอนัถกูต้อง	พจิารณาเหน็ว่าถกู

ต้องก็ยอมรับและยอมปฏิบัติ	 แต่ทว่า

ถ้าไม่ถูกต้อง	กไ็ม่รบัไม่ปฏบัิต	ิแต่กไ็ม่

ควรจะโกรธต่อผูท่ี้ว่ากล่าว	เป็นแต่เพียง

ว่าเมือ่ถกูเมือ่ชอบ	กร็บัปฏิบตั	ิเมือ่ไม่

ถูกไม่ชอบก็ไม่รับไม่ปฏิบัติ	 ไม่ดื้อดึง

ถือรั้นต่อส่ิงท่ีถูกต่อสิ่งท่ีชอบ	 มีความ

รู้สึกในผู้ที่กล่าวแนะน�าตักเตือนในส่ิง

ที่ถูกท่ีชอบเหมือนอย่างผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์

ให้	บรรดาผูท้ีต้่องการทรพัย์เมือ่มผีูม้า

ชีขุ้มทรพัย์ให้	กย่็อมมคีวามยินดฉีนัใด	

ผู้ท่ีมุง่ถูกต้อง	เมือ่มผู้ีมาว่ากล่าวตักเตอืน

ในทางท่ีถูกท่ีชอบก็มีความยินดีรับฟัง	

เหมอืนอย่างเขามาชีข้มุทรัพย์ให้ฉะนัน้

 ความเหน็สมณะ คอืผู้ระงบับาปทัง้

หลายย่อมจะท�าให้มจีติใจสงบระงบั	และ

จะน�าให้เกิดศรัทธาความเชื่อ	 ปสาทะ

ความเล่ือมใสในท่านผู้ท่ีสงบระงับนั้น	

น�าให้เข้านั่งใกล้	 และให้สดับฟังค�าส่ัง

สอน	และจะได้สตปัิญญา	ได้ทางปฏบิตัิ

ที่ถูกต้อง	น�าไปปฏิบัติให้เกิดความสุข

ความเจริญแก่ตน

 การเจรจาธรรมโดยกาล	 ก็คือว่า

สนทนาธรรมกนัโดยกาล	อนัหมายความ

ว่าให้สนทนาธรรมกนัโดยกาลเวลาอนั

สมควรด้วย	 ไม่ควรจะสนทนากันใน

เรือ่งอืน่	ๆ	แต่เพยีงอย่างเดยีว	ควรจะ

นึกถึงธรรมและสนทนาธรรมกันบ้าง	

มงคลสูตร
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เพราะการสนทนาธรรมกนับ้างนัน้ก็จะ

ท�าให้ได้ปัญญาในธรรม	 ได้สติปัญญา

ในธรรมกันย่ิงขึ้น	 น�าให้มีความเจริญ

ด้วยสมัมาปฏิบตั	ิคอืปฏิบตัดิปีฏิบตัชิอบ

	 ในคาถาที	่๙	ได้ทรงแสดงมงคลอนั

เป็นข้อปฏบิตัเิป็นไปเพือ่ความหลดุพ้น	 

อันจะกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติทางศีล	

สมาธิ	 ปัญญา	 ก็ได้	 แต่ก็เป็นไปเพื่อ

ความหลุดพ้น	 ในคาถาท่ี	 ๙	 ได้ตรัส 

ว่า ตโป	 จ ความเพียรเผากิเลส	 ๑	 

พฺรหฺมจริยญฺจ	 ความประพฤติอย่าง

พรหมหรอืความประพฤตอินัประเสรฐิ	

๑	 อริยสจฺจาน	 ทสฺสน�	 ความเห็นซ่ึง

อริยสจัจ์ทัง้หลาย	๑ นพิพฺานสจฉฺกิริยิา	

จ	 ความท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน	 ๑	 

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม�	 ข้อน้ีเป็นมงคลอัน

อุดมคือสูงสุด	

	 อธบิายสงัเขป	ตโป	แปลทบัศพัท์ว่า	

ตบะ	ค�าว่า	ตบะ	น้ันแปลว่า	เคร่ืองเผา

หรอืการเผาให้เร่าร้อน	ในทางลทัธปิฏบิตัิ

ก่อนแต่พทุธกาลบังเกดิขึน้	ฤๅษบี�าเพญ็

ตบะ	 บางลัทธิก็คือน�าไม้มากองและ 

จดุไฟเผาและกเ็พ่งดูไฟ	ถอืว่าเป็นการ

บ�าเพญ็ตบะ	และยงัมลีทัธปิฏบิตัเิกีย่ว

กบัการเผาท่ียิง่ขึน้ไปกว่าน้ี	ตลอดจนถงึ

น�าเอาสตัว์เดยีรจัฉาน	จนถงึมนษุย์มา

เผากม็	ีต้องการท่ีจะให้เป็นท่ีโปรดปราน

ของพระเป็นเจ้าหรือสิง่ศักดิส์ทิธิต์ามท่ี

เชื่อถือ	

	 แต่ว่าในทางพระพทุธศาสนานัน้	น�า

เอาค�าว่าตบะมาใช้ให้หมายถงึวริยิะคอื

ความเพยีร	ซึง่หมายความว่าเพยีรเผา

กิเลสให้เร่าร้อน	 เพราะโดยปกตินั้น

กิเลสท่ีบังเกิดขึ้นก็เผาใจของบุคคลให้

เร่าร้อน	 ดังที่เทียบกิเลสกับไฟ	 อัคคิ	

คือไฟ	 ๓	 กอง	 ได้แก่ราคัคคิ	 ไฟคือ

ราคะ	โทสัคค	ิไฟคอืโทสะ	โมหคัค	ิไฟ

คือโมหะ	บังเกิดขึ้นก็เผาใจของบุคคล	

เพราะฉะนัน้	จงึได้ตรสัสอนให้บ�าเพญ็

เพยีรเผากเิลสเสยี	ให้กเิลสร้อนไปเอง

ส้ินไปเอง	เพราะถ้าไม่เผากเิลส	กเิลส

กเ็ผาใจของบคุคลให้ร้อน	เพราะฉะนัน้	

ให้เพียรเผากิเลสเสีย	 ให้กิเลสร้อนให้

หมดสิ้นไป	 เพราะฉะนั้น	 จึงหมายถึง

ความเพียรเผากิเลส

	 อีกอย่างหนึง่	หมายถึงอนิทรยีสังวร	

คือความส�ารวมอินทรีย์	 ได้แก่ความ

ส�ารวมตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจ	

โดยทีม่สีตคิวามระลกึได้	พร้อมทัง้ญาณ

คือความหยั่งรู้	 หรือปัญญา	 ป้องกัน 

ปิดกัน้มใิห้เกดิความยนิดคีวามยนิร้าย

ในขณะทีต่าเห็นรปู	หูได้ยนิเสียง	จมกู

ได้ดมกลิน่	ลิน้ได้ล้ิมรส	กายได้ถกูต้อง

โผฏฐพัพะคอืสิง่ทีก่ายถกูต้อง	และมนะ

คอืใจ	ได้รูธ้รรมคือเรือ่งราวท่ีบังเกดิขึน้

ทางมโนคอืใจ	ความทีม่สีตกิบัทัง้ญาณ

คอื	ปัญญาคอยป้องกันปิดกัน้มิให้เกดิ

ความยินดคีวามยินร้ายในรปูเสียงเป็นต้น	
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ทีป่ระสบพบพาน	คือโดยท่ีมิให้บังเกดิ

เป็นกระแสกิเลสคือกระแสของความ

ยินดียินร้าย	 หรือเรียกว่ากระแสของ

ตณัหาบงัเกิดขึน้	อาศัยอายตนะภายใน

ภายนอกทีม่าประจวบกันนัน้ไหลเข้ามา

สูใ่จ	ท่วมทบัใจ	คอยระงับเสยีดัง่นีเ้รียก

ว่าอินทรียสังวร	 ความส�ารวมอินทรีย์	

กเ็ป็นตบะอย่างหนึง่ทางพระพทุธศาสนา 

และก็มีความหมายถึงธรรมปฏิบัติข้อ

อื่นอีกได้	เพราะธรรมปฏิบัติแม้ข้ออื่น	

กเ็ป็นเครือ่งเผากเิลสด้วยกนัทัง้นัน้	แต่

ว่ากย็กเอาความเพยีรเผากเิลสนีแ่หละ

ขึ้นมาเป็นที่ตั้งอธิบายตบะ

 พรฺหมฺจรยิญจฺ	ความประพฤติอย่าง

พรหมหรือความประพฤติประเสริฐ	

พรหมจริยา	หรือพรหมจรรย์	ที่เรียก

กันในภาษาไทยก็มักจะใช้หมายถึง	

เมถนุวริตั	ิความงดเว้นจากเมถุนธรรม	

ธรรมของคนคู่บ้าง	 ใช้หมายคลุมถึง

สมณธรรม	คอืธรรมทีเ่ป็นเหตทุ�าใจให้

สงบระงบั	หรอืว่าคลมุถงึศาสนาคอืค�า

สั่งสอนโดยส่วนรวมบ้าง	 ใช้หมายถึง

มรรคมีองค์	๘	มีสมัมาทฏิฐ	ิความเหน็

ชอบเป็นต้น	มสีมัมาสมาธ	ิความตัง้ใจ

ชอบเป็นทีส่ดุบ้าง	ก็รวมความว่าบรรดา

ความประพฤติที่ประเสริฐก็เรียกว่า

พรหมจรรย์ได้

 อริยสจฺจาน	 ทสฺสน�	 ความเห็นซึ่ง

อริยสัจจ์ทั้งหลาย	 อริยสัจจ์ก็คือสัจจะ	

ความจริงหรือของจริงของแท้ที่ท�าให ้

ผู้เห็นเป็นอริยะคือผู้ประเสริฐ	ผู้เจริญ	

หรือว่าสัจจะท่ีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ

ได้ทรงเห็นและทรงแสดง	 อันได้แก	่

ทุกข์	 ๑	 ทุกขสมุทัย	 เหตุให้เกิดทุกข์	

๑	ทุกขนโิรธ	ความดบัทุกข์	๑	ทุกขนโิรธ-

คามนีิปฏปิทา	ข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบั

ทุกข์	 ๑	 เรียกว่าอริยสัจจ์	๔	อันเป็น

สัจจะที่เป็นหลักในพระพุทธศาสนา	

	 พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม	 คือ 

ค�าว่า	พุทธะ	พระผู้ตรัสรู้	หรือสัมมา-

สัมพทุธะ	พระผูต้รสัรูเ้องโดยชอบ	หาก

จะถามว่า	ตรัสรูอ้ะไร	ก็ตอบกันกว้าง	ๆ 

ว่าก็ตรัสรู ้พระธรรม	 หากจะถามว่า	 

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นคือ

อะไร	 ก็ตอบตามปฐมเทศนาของ

พระพุทธเจ้าเองว่าคืออริยสัจจ์ทั้ง	 ๔	

ดังกล่าว	เพราะฉะนั้น	จึงมีค�าอธิบาย

ค�าว่าธรรมหรือธรรมะอย่างหนึ่งว่า	

ได้แก่	สัจจธรรม	ธรรมคือสัจจะ	และ

ศาสนธรรม	ธรรมคือค�าสั่งสอน	

	 ส�าหรบัธรรมคอืสจัจะ	ทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรัสรู้ก็คืออริยสัจจ์ท้ัง	 ๔	 ฉะนั้น	 

กต็อบได้ว่า	หากจะถามว่าพระพุทธเจ้า	

ตรสัรูอ้ะไร	กต็รสัรูอ้รยิสัจจ์ท้ัง	๔	และ

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร	 ก็กล่าว

ได้อีกว่า	 ก็ทรงสั่งสอนอริยสัจจ์ทั้ง	 ๔	

นี้นั้นเอง	ทรงน�าเอาอริยสัจจ์ทั้ง	๔	ที่

ได้ตรัสรู้มาทรงแสดง	 ส่ังสอน	 แม้จะ
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ทรงยกเอาข้อธรรมท่ีมชีือ่อย่างใดอย่าง

หนึง่มาทรงแสดง	และตรสัแสดงธรรม

นั้นโดยปริยายคือทางแสดงอันใดอัน

หนึง่ก็ตาม	กส็งเคราะห์เข้าในอริยสจัจ์

ทั้ง	๔	นี้	ทั้งนั้น	เพราะฉะนั้น	อริยสัจจ์

ทั้ง	 ๔	 จึงเป็นที่สรุปรวมของธรรมที่ 

เป็นพระพุทธศาสนาท้ังหมด	 ดังท่ีได้

ตรสัแสดงไว้	ได้ตรัสอปุมาไว้ว่า	เหมอืน

อย่างรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในโลก	

รอยเท้าช้างนัน้ใหญ่กว่ารอยเท้าของสตัว์

ทัง้หลายทีเ่ดินดนิด้วยกนัทัง้หมด	รอย

เท้าของสัตว์ท้ังหลายท่ีเดินดินด้วยกัน

ทัง้หมดน้ันก็รวมได้ในรอยเท้าช้าง	ฉนัใด

ก็ดี	 ธรรมท่ีทรงสั่งสอนก็รวมเข้าใน 

อริยสัจจท์ั้ง	๔	ดั่งนี้	เพราะฉะนั้น	จึง

เป็นหลกัธรรมส�าคัญในพระพทุธศาสนา

	 การเหน็อรยิสจัจ์กค็อืความทีไ่ด้ศกึษา

ปฏบิตัธิรรมจนรูเ้หน็ในอรยิสจัจ์ทัง้	๔	นี ้

ด้วยปัญญาของตน	 เป็นเครื่องก�าจัด

กิเลสและกองทุกข์ในสันดานให้สิ้นไป

บางส่วนบ้าง	 สิ้นเชิงบ้าง	 แต่แม้ว่ายัง

ไม่รูเ้หน็ด้วยปัญญาของตน	แต่ว่าศึกษา

ให้มีความรู้จ�าได้แม้ด้วยสัญญา	 และ

พยายามทีจ่ะท�าความเข้าใจในอรยิสจัจ์

ทั้ง	๔	นี้	และก็ปฏิบัติละสมุทัย	เหตุ

ให้เกดิทกุข์	และปฏบิตัมิรรคมอีงค์	๘	

รวมเข้าในศีล	 สมาธิ	 ปัญญาให้ยิ่งขึ้น

ไปโดยล�าดับ	ก็ย่อมจะท�าให้ได้ปัญญา

รู้เห็นในอริยสัจจ์ทั้ง	 ๔	 นี้โดยล�าดับ	

แม้แต่ในขั้นตั้งแต่เห็นราง	 ๆ	 แล้วก็

จะแจ่มแจ้งขึ้นมาเรื่อย	ๆ

 นิพฺพานสจฺฉิกิริยา	ความกระท�าให้

แจ้งซึ่งนิพพาน	 เป็นอันว่าได้แสดงถึง 

เป้าหมายท่ีพึงบรรลุในพระพุทธศาสนา

คือนิพพาน	 และธรรมที่แสดงในพระ-

พุทธศาสนานั้นก็สรุปลงได้ว่า	 เป็น

ทิฏฐธัมมิกัตถะ	 คือประโยชน์ปัจจุบัน	

๑	เป็นสมัปรายกิตัถะ	ประโยชน์ภาย-

หน้า	๑	ปรมตัถะ	ประโยชน์อย่างยิง่	๑ 

	 ส�าหรับที่เป็นทิฏฐธัมมิกัตถะและ 

สมัปรายกิตัถะนัน้เป็นโลกียะ	เกีย่วด้วย

โลก	 คือยังเกี่ยวแก่ความที่อยู่ในโลก	

ครองตวัอยูใ่นโลกอนัหมายถงึจติใจ	จติใจ

ที่ยังข้องติดอยู่ในโลก	โดยตรงก็คือยัง

มีกิเลสอันเป็นเหตุให้ยึดถือและยังมี

ความทุกข์ต่าง	 ๆ	 อันเป็นความทุกข์

ของโลก	รวมเข้าในความเกิดแก่เจ็บตาย 

แต่ว่ากเ็กดิมาดมีคีวามสุขท้ังในปัจจบุนั

และทั้งในภายหน้า	 แก่ก็แก่ดี	 เจ็บก ็

เจบ็ด	ีตายกต็ายด	ีคอืว่าไปดีเป็นสคุติ	

ดั่งนี้ก็เรียกว่าเป็น	 ทิฏฐธัมมิกัตถะ	

ประโยชน์ปัจจุบัน	สัมปรายกัิตถะ	ประโยชน์ 

ภายหน้า	กเ็ป็นโลกยีะ	เกีย่วอยู่กบัโลก	

คือจิตใจยังมีผูกพันเป็นไปอยู่ในโลก	

ต้องแก่เจ็บตาย	อยู่ในโลก	ก็เป็นสุคติ

คอืไปด	ีค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้านัน้

กเ็ป็นไปเพือ่ประโยชน์อนัเป็นโลกยีะคอื

เกี่ยวกับโลก	ส�าหรับจิตใจที่ยังมีกิเลส
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ผูกพนัอยูก่บัโลก	ยงัละกเิลสไม่ได้	ดัง่นี้

ส่วนหนึ่ง	

	 และทีเ่ป็นปรมัตถะ	ประโยชน์อย่างย่ิง

คือนิพพาน	กเ็ป็นค�าสัง่สอนทีป่ฏบิตัใิห้

พ้นโลก	อนัหมายความว่าจิตใจนัน้พ้นจาก

ความติดความผกูยดึถอืตดิพนัอยูใ่นโลก 

กค็อืละกเิลสอันเป็นเหตใุห้ตดิพนัยดึถอื

อยู่กับโลกนี้เสียได้บางส่วนบ้างสิ้นเชิง

บ้าง	คือว่าละสังโยชน์	๑๐	นั่นแหละ

ได้บางส่วนบ้างสิ้นเชิงบ้าง	 โดยท่ีการ

ปฏิบตันิัน้เข้าขัน้	ตดักเิลสได้	เป็นมรรค

เป็นผล	และเมือ่เป็นมรรคเป็นผลกเ็ป็น

นพิพาน	เพราะฉะนัน้	จงึได้มีแสดงว่า	

มรรค	๔	ผล	๔	นิพพาน	๑	เป็นโลกุต- 

ตรธรรม	 ธรรมที่อยู่เหนือโลกพ้นโลก	

ก็คือพ้นกิเลสตามทางแห่งพระพุทธ-

ศาสนา	และมรรค	๔	ผล	๔	นั้นได้มี

แสดงไว้ในวนัิยมุข	เล่ม	๑	ในสิกขาบท

ที	่๔	ทีว่่าด้วยการอวดอตุรมินสุสธรรม	

โดยทีม่รรคผลนีเ้ป็นอตุตรมินสุสธรรม	

ธรรมท่ีย่ิงของมนษุย์หรอืธรรมของมนษุย์

ผูย้ิง่	และนพิพานน้ันกบ็รรลุสบืต่อจาก

มรรคและผล	โดยทีม่เีปรยีบไว้เหมอืน

อย่างคนท่ีมีโรค	 จึงบริโภคยาแก้โรค	

ยาน้ันทีเ่ป็นเครือ่งก�าจัดโรคระงบัโรคก็

เหมือนอย่างมรรค	 โรคที่หายไประงับ

ไปกเ็ปรยีบกบัผล	และความทีร่่างกาย

หายโรคกเ็ป็นร่างกายทีม่สีขุภาพอนามยั	

มอี�านาจมเีสรใีนอันท่ีจะประกอบกจิการ

งานต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 ดั่งนี้ก็เทียบกับ

นพิพาน	จติใจกเ็หมอืนกนั	จติใจมโีรค

กค็อืมกีเิลส	กเิลสต่าง	ๆ	เหมอืนอย่าง

โรคของร่างกายจงึต้องบรโิภคยา	กค็อื

ปฏบิตัธิรรม	และเมือ่ปฏบิตัธิรรมจนถงึ

ธรรมที่ปฏิบัตินั้นก�าจัดกิเลสได้	 นั่นก็

เป็นมรรค	 การก�าจัดกิเลสได้คือกิเลส

หายไป	กเ็ป็นผล	จติใจกส็ูส่ภาพทีไ่ม่มี

โรคไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหมด	ก็

เป็นนิพพาน	 เพราะฉะนั้น	 มรรคผล

นิพพานนั้นจึงเนื่องกัน	 แต่ก็แจกเป็น

มรรค	๔	ผล	๔	นิพพาน	๑

	 การกระท�าให้แจ้งนิพพานก็คือการ

ปฏิบัติจนถึงละกิเลสได้บางส่วนหรือ 

สิ้นเชิง	 เป็นมรรคเป็นผล	 จิตใจก็สู่

สภาพที่ไม่มีกิเลสบางส่วนหรือส้ินเชิง

ก็เป็นนิพพานไปโดยล�าดับ	 ดั่งนี้ชื่อว่า

กระท�าให้แจ้งนพิพาน	และแม้นิพพาน

จะมคีวามหมายทีส่งูดัง่นัน้	แต่กม็กีาร

แสดงนพิพานทีเ่รียกว่า	ตทงัคนพิพาน

คอืนพิพานด้วยองค์นัน้	หมายความว่า	

การปฏบิตัใินขัน้ธรรมดาสามญันีแ้หละ	

เม่ือปฏบิตัธิรรมทหีนึง่กร็ะงบักเิลสกนั

ได้ทหีนึง่	กเ็ป็นนพิพานกนัทหีนึง่	เช่น

ว่าความโกรธบังเกิดขึ้น	 ก็ท�าเมตตา

ภาวนาหรือว่าอบรมปัญญา	เมือ่เมตตา

ภาวนาและปัญญาแรงกร็ะงบัความโกรธ

ได้	 ก็เป็นมรรคเป็นผลกันทีหนึ่งและ

จติใจทีห่ายโกรธกเ็ป็นนพิพานกันทหีนึง่	
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แม้เมื่อราคะบังเกิดขึ้นโมหะบังเกิดขึ้น	

ก็เช่นเดียวกัน	 เม่ือปฏิบัติธรรมระงับ	

ก็เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานกันที

หนึ่ง	ๆ	ดั่งนี้	 เรียกว่า	ตทังคนิพพาน	

เป็นนิพพานทีไ่ด้ด้วยการปฏบิตัใินเมตตา	

ในปัญญา	หรือในธรรมข้อนั้น	 ๆ	กัน

คราวหนึ่ง	ๆ	ดังนี้ก็เป็นตทังคนิพพาน	

กน็พิพานได้ดัง่น้ี	และเม่ือได้ปฏิบติั	จน

ได้ดับกิเลสกันคราวหนึ่ง	ๆ	จิตใจก็ได้

พบกับภาวะที่สงบจากกิเลสกันคราว

หน่ึง	ๆ	กใ็ห้สงบดใูจท่ีสงบนีใ้ห้แจ่มแจ้ง	

ว่าใจทีส่งบกิเลสนีด้อีย่างน้ี	ๆ	สงบอย่าง

นี้	 ๆ	 ให้เข้าใจแล้ว	 ก็จะท�าให้บังเกิด

ฉนัทะคือความพอใจ	ใคร่ทีจ่ะปฏบิติัให้

พบกับภาวะในจิตของตนที่สงบ	ระงับ

ดังกล่าวนั้นยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป

	 ต่อจากนัน้พระพทุธเจ้ากต็รสัมงคล

เป็นคาถาสุดท้าย	อันเป็นคาถาที่	๑๐	 

ที่แสดงมงคลว่า	ผุฏฺสฺส	โลกธมฺเมหิ	

จิตฺต�	 ยสฺส	น	กมฺปติ	จิตของผู้ใดอัน

โลกธรรมท้ังหลายถกูต้องแล้ว	ย่อมไม่

หวั่นไหว	 อโสก�	 ไม่มีโศก	 วิรช�	 มีธุลี 

ไปปราศแล้ว	 เขม�	 เกษม	 เอตมฺมงฺ- 

คลมุตฺตม� ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

	 มงคลทีต่รสัแสดงในคาถานีเ้ป็นการ

ตรัสแสดงถึงจิตที่ได้อบรมปฏิบัติใน

มงคลต่าง	ๆ	ท่ีตรสัแสดงมาข้างต้นโดย

ล�าดับว่า	 จิตที่ไม่หวั่นไหวในเมื่อได้

กระทบถูกโลกธรรม	และกว็างเป็นหลกั

ส�าหรับปฏิบัติท่ัวไปด้วยว่า	 จิตท่ีไม่ 

หวั่นไหวได้เช่นนี้เป็นมงคลอันสูงสุด	

	 โลกธรรมนั้นแปลว่าธรรมของโลก

หรือธรรมส�าหรับโลก	 ได้แก่	 ลาโภ  

ลาภ	อลาโภ	ไม่ได้ลาภหรือเสื่อมลาภ	

ยโส	ยศ	อยโส	ไม่ได้ยศหรือเสื่อมยศ	

นินฺทา	 ความถูกนินทา	ปส�สา	 ความ

ได้รับการสรรเสริญ	 สุข�	 คือความสุข	

ทุกฺข�	 คือความทุกข์ต่าง	 ๆ	 ทางกาย 

ทางใจ	ทั้ง	๘	ประการชื่อว่าโลกธรรม	

เพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นแก่ 

บุคคลทั้งหลายในโลกไม่มียกเว ้น	 

เกิดขึ้นท้ังแก่สามัญชนท่ัวไป	 ท้ังแก่

อริยบุคคล	 เกิดขึ้นทั้งแก่พระพุทธเจ้า

เองและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย	

	 แต่ว่าส�าหรับสามัญชนท่ัวไปนั้น	 มี

ความยินดีในเม่ือได้ลาภได้ยศได้สรร- 

เสรญิได้สขุ	ย่อมมคีวามยนิร้ายในเมือ่

พบกับ	 ความไม่ได้ลาภหรือเสื่อมลาภ	

ความไม่ได้ยศหรอืเสือ่มยศ	ความทีต้่อง

ถูกนนิทา	และความทุกข์ทางกายทางใจ

ต่าง	ๆ	ทัง้นีก้เ็พราะว่าสามญัชนทัว่ไปนัน้

เม่ือได้รบัโลกธรรมแล้ว	ไม่ได้พจิารณา

ให้เห็นว่าโลกธรรมนี้เป็นส่ิงที่ไม่เที่ยง

เป็นทกุข์ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป

เป็นธรรมดา	

	 แต่อรยิบคุคลทัง้หลายนัน้เม่ือได้รบั

โลกธรรม	กย่็อมพิจารณาให้เห็นว่า	สิง่
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เหล่าน้ีไม่เทีย่งเป็นทกุข์ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา	 เพราะ

ฉะนัน้	โลกธรรมเหล่านีจ้งึครอบง�าจติใจ

ของปุถุชนหรือสามัญชนท้ังหลายได	้

แต่ว่าไม่ครอบง�าจติใจของพระอรยิบคุคล

ทั้งหลายได้	

	 ส�าหรับบุคคลท่ีมีโลกธรรมครอบง�า

จิตใจได้	 เพราะมิได้มีปัญญาพิจารณา

ให้เห็นตามเป็นจริง	 ย่อมมีความยินดี

ความยนิร้าย	ดัง่น้ีชือ่ว่า	มีจิตใจท่ีหวัน่-

ไหว	แต่ว่าพระอรยิบคุคลน้ันย่อมเป็นผู้

ที่มีจิตใจไม่ยินดียินร้ายหรือวางใจเป็น 

กลางไม่สะดุ้งสะเทือนหวั่นไหว	 ชื่อว่า

ไม่หวั่นไหว	 เพราะฉะน้ัน	 การท่ีมีจิต

ยงัหวัน่ไหวอยู่	กช็ือ่ว่าเสยีมงคลไปหรือ

ไม่ได้มงคล	 แต่ว่าถ้ามีจิตไม่หวั่นไหว	

พยายามรกัษาจิตให้คงทีไ่ด้	กไ็ด้ชือ่ว่า

พยายามรักษามงคลไว้ได้หรือมีมงคล

อันสูงสุดส�าหรับตัวเอง	

 ได้ตรสัแสดงต่อไปว่า	จติทีไ่ม่หวัน่ไหว

นี้ย่อมเป็นจิตที่	อโสก�	 คือว่าไม่มีโศก	

คือไม่มีทุกข์ที่จะท�าให้จิตใจเหือดแห้ง	

ไม่สบายปั่นป่วนเดือดร้อน	 วิรช�	 เป็น

จิตใจที่ไม่มีธุลีละอองมาจับต้อง	 ธุลี

ละอองก็คือกิเลส	 ไม่มีกิเลสคือความ

ยินดีความยินร้ายเข้ามาจับต้อง	 เขม� 

เป็นจิตใจที่เกษมคือปลอดโปร่งสวัสด	ี

ความเกษมกค็อืความปลอดโปร่งสวสัด	ี

ยอดของความสวัสดีก็คือจิตใจที่ไม่มี

โศก	 ไม่มีผงธุลีคือกิเลสเข้าจับต้อง	ก็

คอืจติใจทีไ่ม่หวัน่ไหว	ในเมือ่กระทบกบั

โลกธรรมทั้งหลาย	

	 แต่ว่าการที่จะมีจิตใจบรรลุถึงความ

ไม่กระทบหว่ันไหวดังท่ีได้กล่าวแล้ว	 

ถ้าว่าอย่างอุกฤษฏ์ก็คือสูงสุดก็ต้อง

ปฏบัิตจินเหน็อรยิสจัจ์ท�าให้เหน็นพิพาน 

แจ่มแจ้งดังกล่าว	

	 แต่ว่าแม้ว่าจะปฏิบัติในศีล	 สมาธ	ิ

ปัญญา	มาโดยล�าดับในขัน้ท่ีเป็นสามัญ	

เมือ่ได้ปัญญาพิจารณาเหน็เกดิดบั	เหน็

ทุกข์คือความที่ตั้งอยู่ไม่ได้	 ต้องแปร- 

ปรวนเปลี่ยนแปลงไปของส่ิงทั้งหลาย

ตามสมควร	กย่็อมจะไม่หลงตดิ	ยินดี

ยินร้ายในโลกธรรมทั้งหลายจนเกินไป 

จะมคีวามหลงตดิอยูบ้่างกเ็ป็นธรรมดา

ของผูท้ีย่งัละไม่ได้หมด	แต่ไม่ถงึกับหลง

กนัอยูจ่นถงึกบัล่มจมหมดเนือ้หมดตวั	

เพราะยงัตัง้ตัวไว้ได้ในธรรมตามสมควร	

แม้ดัง่นีก้ไ็ด้ชือ่ว่าได้ประคองจติไว้คอืไม่

หวัน่ไหวตามสมควร	และโดยเฉพาะก็

คือว่า	 ไม่หวั่นไหวไปจนถึงกับท�าชั่ว	

รักษาตนรักษาจิตไว้ได้	 ยั้งตนไว้ได้ยั้ง

จติไว้ได้	ห้ามตนไว้ได้ห้ามจติไว้ได้จาก

การกระท�าชัว่ท้ังหลาย	แม้ว่าจะประสบ

โลกธรรมทั้งหลายที่ไม่ปรารถนา	และ

แม้ปรารถนาและได้มากต็าม	กไ็ม่หลง	

ไปจนถงึหมดเนือ้หมดตวัหลงไปจนหมด

ส้ิน	 จะท�าให้เกิดความล�าพอง	 ชักน�า
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ให้ท�าความชั่ว	 เพื่อจะให้ได้มายิ่งขึ้น	

เพราะจะยังมสีตปัิญญาทีจ่ะยบัย้ังชัง่ใจ

ห้ามปรามตวัเองจากการทีจ่ะปฏิบตัไิป

ในทางที่ชั่ว	 ประคองให้ไปในทางที่ดี	

อนัเป็นไปในทางท่ีเรยีกว่า	อตัตสมัมา-

ปณิธิ	ตั้งตนไว้โดยชอบเป็นต้น	ท�าให้

สามารถปฏบิตัใินข้อปฏิบตัทิีเ่ป็นมงคล

ทัง้หลายแม้ทีต่รสัไว้อย่างสามญัส�าหรบั

คนทั่วไปได้โดยล�าดับ	แม้ดั่งนี้ก็ยังเป็น 

การดี	กช็ือ่ว่าเป็นการรกัษาจติใจไม่ให้

หวั่นไหวได้ตามสมควร

	 ส�าหรบัในคาถาที	่๑๐	นีก้แ็ยกออก

เป็นมงคลได้	 คือ	 ข้อที่จิตไม่หวั่นไหว

ในเมือ่ถกูโลกธรรมทัง้หลายถกูต้อง	ก็

นับเป็นมงคลข้อหนึ่ง	อโสก�	 ไม่มีโศก	

ความทีรั่กษาจติไม่ให้มีความโศกก็เป็น

มงคลข้อหนึ่ง	 วิรช�	 ความรักษาจิตไว้

ไม่ให้มีกิเลสธุลีเข้ามาจับ	 บังเกิดขึ้น

แปดเป้ือน	คอยปัดเป่าผงกเิลสธลุอีอก

ไปจากจิตใจอยู่เสมอ	เหมอืนดงัท�าความ

สะอาดปัดกวาดห้องของเราเอง	 คอย

กวาดคอยถูให้มีความสะอาดอยู่ก็เป็น

มงคลข้อหนึ่ง	 เขม�	 เกษมคือปลอด- 

โปร่งสวัสดีก็เป็นมงคลอีกข้อหนึ่ง	 ก็ 

นับเป็นมงคลในคาถานี้ได้	๔	ข้อ

	 รวมเข้าก็เป็นมงคล	 ๓๘	 ประการ	

ซึง่ท่านพระสริิมงัคลาจารย์ผูแ้ต่งคัมภร์ี

อธิบายมงคลสูตรช่ือว่ามังคลัตถทีปนี	

ได้กล่าวระบไุว้ว่า	มงคล	๓๘	ประการ

นั้นแสดงไว้ในคาถา	ที่	๑	ที่	๒	และ 

ที่	๖	สามมงคล	แสดงไว้ในคาถาที	่๓	

ที่	๔	ที่	๕	ที่	๘	ที่	๙	ที่	๑๐	คาถา

ละ	 ๔	 มงคล	 แสดงไว้ในคาถาที่	 ๗	 

ห้ามงคล	 ก็รวมเป็น	 ๓๘	 ประการ	

ส�าหรับในคาถา	ที่	๔	นั้น	คือ	มาตา-

ปิตุอุปฏฺาน�	 ความบ�ารุงซึ่งบิดาและ

มารดา	ปตฺุตทารสสฺ	สงคฺโห สงเคราะห์

บุตรและภริยา	อนากุลา	จ	กมฺมนฺตา	

การงานทั้งหลายไม่อากูล	 ดูก็มีเพียง	

๓	ข้อ	แต่พระอาจารย์ท่านแสดงไว้ว่า	

ในคาถานี้มี	๔	ข้อ	จึงจ�าเป็นที่จะต้อง

แยก	 มาตาปิตุอุปฏฺาน� ความบ�ารุง 

ซึ่งมารดาและบิดา	 เป็น	๒	ข้อ	หรือ

ว่า	ปุตฺตทารสฺส	สงฺคโห	 เป็น	๒	ข้อ	

ท่านกไ็ม่ได้แสดงไว้ชดัว่าให้แยกข้อไหน	

แต่เมื่อพิจารณาดูแล้ว	 ควรจะแยกข้อ 

ปุตฺตทารสฺส	สงฺคโห	ความสงเคราะห์

ซึ่งบุตรและภริยา	 เพราะว่าได้มีแสดง

ถึงหน้าที่	ซึ่งสามีพึงปฏิบัติต่อภริยาไว้

ส่วนหนึง่	หน้าทีท่ีบ่ดิามารดาพึงปฏบิตัิ

ต่อบุตรธิดาไว้ส่วนหนึ่ง	 ฉะนั้น	 จึงน่า

จะแยกข้อนี้ออกเป็น	๒	ได้	คือความ

สงเคราะห์บุตร	๑	ความสงเคราะห์ภริยา 

หรือสามี	 ๑	 ส่วนข้อบ�ารุงมารดาบิดา

นัน้ควรรวมเป็นข้อเดียวกนั	มีแสดงถึง

หน้าที่	 ที่บุตรธิดาพึงปฏิบัติต่อบิดา

มารดาอันเดียวกัน	เมื่อแยกดั่งนี้จึงได้

มงคลในคาถานี้เป็น	๔
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	 มงคล	 ๓๘	 ประการน้ันก็อาจที่จะ

เรียงล�าดับข้อได้ดังนี้	

๑.	 อเสวนา	จ	พาลาน�	

	 	 ความไม่เสพซึ่งคนพาลทั้งหลาย

๒.		 ปณฺฑิตานญฺจ	เสวนา

	 		 ความเสพซึ่งบัณฑิตทั้งหลาย

๓.	 ปูชา	จ	ปูชนียาน�	

	 	 ความบชูาซึง่ชนควรบชูาทัง้หลาย

๔.	 ปฏิรูปเทสวาโส	จ	

	 	 ความอยู่ในประเทศคือถิ่นอัน 

	 	 สมควร

๕. 	 ปุพฺเพ	จ	กตปุญฺญตา

	 		 ความเป็นผู ้มีบุญอันได้ท�าแล้ว 

	 	 ในก่อน

๖.		 อตฺตสมฺมาปณิธิ	จ	

	 	 ความได้ตั้งตนไว้ชอบ

๗.	 พาหุสจฺจญฺจ 

	 	 ความได้สดับแล้วมาก

๘.		 สิปฺปญฺจ	

	 	 ศิลปศาสตร์

๙.	 วินโย	จ	สุสิกฺขิโต	

	 	 วินัยอันศึกษาดีแล้ว

๑๐. สุภาสิตา	จ	ยา	วาจา

	 	 วาจาเป็นสุภาษิตคือกล่าวดี

๑๑.	 มาตาปิตุอุปฏฺาน�

	 	 ความบ�ารุงซึ่งมารดาและบิดา

๑๒,	๑๓.	ปุตฺตทารสฺส	สงฺคโห	

  ความสงเคราะห์ซ่ึงบุตรและภรรยา

๑๔.	 อนากุลา	จ	กมฺมนฺตา

	 	 การงานทั้งหลายไม่อากูล

๑๕.		ทานญฺจ 

	 	 การให้หรือความให้

๑๖.	 ธมฺมจริยา	จ 

	 	 ความประพฤติซึ่งธรรม

๑๗.		ญาตกานญฺจ	สงฺคโห 

	 	 ความสงเคราะห์ซึง่ญาตทิัง้หลาย

๑๘.	อนวชฺชานิ	กมฺมานิ

	 	 กรรมทั้งหลายไม่มีโทษ

๑๙. อารตี	วิรตี	ปาปา

	 	 ความงดเว้นจากบาป

๒๐. มชฺชปานา	จ	สญฺญโม

	 	 ความส�ารวมจากการดื่มน�้าเมา

๒๑.	 อปฺปมาโท	จ	ธมฺเมสุ

	 	 ความไม่ประมาทในธรรมทัง้หลาย

๒๒.		คารโว	จ 

	 	 ความเคารพต่อบุคคลควรเคารพ

๒๓.  นิวาโต	จ	

	 	 ความไม่จองหอง

๒๔.	สนฺตุฏฺี	

	 	 ความยินดีด้วยของอันมีอยู่

๒๕.	กตญฺญุตา

	 	 ความเป็นผู้รู ้อุปการะอันชนอื่น 

	 	 ท�าแล้ว

๒๖.	กาเลน	ธมฺมสฺสวน�

	 	 ความฟังธรรมโดยกาล

๒๗. ขนฺตี	จ 

	 	 ความอดทน

๒๘.		โสวจสฺสตา

	 	 ความเป็นผู้ว่าง่าย
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ผูค้วรบชูาท้ังหลาย	เป็นผูท่ี้อนัความอยู่

ในประเทศคอืถิน่อนัสมควร	และความ

เป็นผู้มีบุญที่ได้กระท�าไว้แล้วในกาล

ก่อน	 ตักเตือนในอันปฏิบัติท�ากุศลให้

บงัเกดิขึน้	มอีตัภาพทีไ่ด้ประดบัตกแต่ง

ไว้ดี	ด้วยความตั้งตนไว้โดยชอบ	และ

ด้วยพาหสุจัจะ	คอืความทีไ่ด้สดบัตรบั

ฟังมาก	 และศิลปะคือความฉลาดใน

หัตถกิจกับวินัย	 กล่าวถ้อยค�าที่เป็น

สุภาษิตตามสมควรแก่วินัย	 เมื่อยังไม่

ละความเป็นคฤหสัถ์อยูเ่พยีงไร	กป็ฏบิตัิ

ช�าระมลูหนีเ้ก่าด้วยการอุปัฏฐากบ�ารงุ	

มารดาบิดา	 ประกอบมูลหนี้ใหม่ด้วย

การสงเคราะห์บุตรภรรยาบรรลถึุงความ

ส�าเรจ็แห่งธนทรพัย์เป็นต้น	ด้วยความ

ที่มีการงานไม่อากูล	 ถือเอาสาระแห่ง

โภคทรัพย์ด้วยทาน	คือการให้การบรจิาค	

และสาระแห่งชวีติด้วยการประพฤตธิรรม 

กระท�าการสงเคราะห์	 บุคคลของตน

หรอืทีเ่กีย่วข้องกบัตนด้วยญาตสิงัคหะ	

สงเคราะห์ญาติ	 สงเคราะห์บุคคลอื่น	

ด้วยความท่ีประกอบการงานไม่มีโทษ	

งดเว้นจากการปฏิบัติเบียดเบียนตน	

และงดเว้นจากการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ด้วย

ความงดเว้นจากบาป	 งดเว้นจากการ

เบียดเบียนตนด้วยความส�ารวม	 จาก

การดื่มน�้าเมา	 เจริญธรรมที่เป็นฝ่าย

กุศลทั้งหลายด้วยความไม่ประมาทอยู่

ตราบนั้น	

๒๙.		สมณานญฺจ	ทสฺสน�

	 	 ความเห็นท่านผูร้ะงบับาปทัง้หลาย

๓๐.		กาเลน	ธมฺมสากจฺฉา

	 	 ความเจรจาซึ่งธรรมโดยกาล

๓๑.  ตโป	จ	

	 	 ความเพียรเผากิเลส

๓๒.		พฺรหฺมจริยญฺจ

	 	 ความประพฤติอย่างพรหม

๓๓.		อริยสจฺจาน	ทสฺสน�

	 	 ความเห็นซึ่งอริยสัจจ์ทั้งหลาย

๓๔.		นิพฺพานสจฺฉิกิริยา	จ

	 	 ความท�าให้แจ้งซึ่งนิพพาน

๓๕.		ผุฏฺสฺส	โลกธมฺเมหิ 

  จิตฺต�	ยสฺส	น	กมฺปติ

	 	 จติของผูใ้ดอันโลกธรรมท้ังหลาย 

	 	 ถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหว

๓๖.		อโสก�	  ไม่มีโศก

๓๗. วิรช� มีธุลีไปปราศแล้ว

๓๘.		เขม�	 เกษม

	 ดังนี้	ก็เป็นมงคล	๓๘	ประการ

	 ท่านพระสริิมังคลาจารย์ได้มีอธิบาย

สรุปมงคลทั้ง	 ๓๘	 ประการนี้ไว้อย่าง

น่าฟัง	 ซึ่งแปลความว่า	 สัตว์บุคคล 

ทั้งหลายท่ีใคร่หรือปรารถนาต้องการ

ความสุขในโลกนี้	 ความสุขในโลกอื่น

และความสขุทีเ่ป็นโลกตุตระ	อยูเ่หนอื

โลก	 ก็พึงปฏิบัติในมงคล	 ท้ัง	 ๓๘	

ประการนี้	 โดยละการเสวนาส้องเสพ

คบหาคนพาล	อาศยับณัฑติ	บชูาท่าน
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ม

1087

	 และเมื่อละเพศของคฤหัสถ์	เพราะ

ความทีเ่ป็นผูม้กุีศลเจรญิขึน้	โดยตัง้อยู่

ในความเป็นบรรพชติ	หรอืว่าแม้ไม่ละ

เพศคฤหัสถ์	 ยังต้ังอยู่ในเพศคฤหัสถ์

นัน่แหละ	เมือ่ต้องการเจรญิกุศลต่อไป

ก็ให้ปฏิบัติให้ส�าเร็จวัตตสัมปทา	 คือ	

ความถึงพร้อมด้วยวัตรปฏิบัติให้ดีขึ้น	

ด้วยความเคารพและด้วยความถ่อมตน

ในท่านผู้ที่ควรเคารพ	 และนอบน้อม

ถ่อมตนในท่านทัง้หลาย	มพีระพุทธเจ้า	

สาวกพระพุทธเจ้า	 อุปัชฌาย์อาจารย	์

เป็นต้น	 หรือแม้ในท่านที่ควรเคารพ

บูชาอื่น	 ๆ	 เช่น	 บรรดาผู้ที่มีพระคุณ	

มท่ีานบดิามารดา	เป็นต้น	ละความติด

ในปัจจัยลาภทัง้หลายด้วยความสนัโดษ	

ตัง้อยู่ในภูมิของสปัปุรสิชนคือคนดด้ีวย

ความเป็นผู้ที่มีกตัญญู	 ละความเป็นผู้

มจีติย่อหย่อนด้วยการฟังธรรม	ครอบง�า

อนัตรายทัง้ปวง	ด้วยความอดทน	กระท�า

ตนให้เป็นผูมี้นาถะ	คือท่ีพ่ึง	ด้วยความ

เป็นผูว่้าง่าย	เหน็ความประกอบในการ

ปฏบิตัด้ิวยการเห็นสมณะคอืท่านผูร้ะงบั

บาป	 บรรเทาความสงสัยในข้อที่เป็น 

ทีต่ัง้ของความสงสยัทัง้หลาย	ด้วยการ

สนทนาธรรม	 ยังวิสุทธิกล่าวคือสีล- 

วิสุทธิ	 ความหมดจดแห่งศีลให้ถึง 

พร้อมด้วย	 อนิทรยีสงัวรหรอืตบะ	 ยงั

จติตวสิุทธิ	ความหมดจดแห่งจิตให้ถึง

พร้อมด้วยสมณธรรม	พรหมจรรย์	และ

ท�าวิสุทธิอีก	 ๔	 ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นให้

สมบูรณ	์ ก็บรรลุถึงญาณทัสสนวิสุทธ	ิ

ความหมดจดแห่งความรู้ความเหน็	โดย

ปรยิายคอืความเหน็อรยิสจัจ์ด้วยปฏปิทา

คือทางปฏิบัตินี้	 ย่อมกระท�าให้แจ้ง

นพิพานอนันบัว่าเป็นโลกตุตรธรรม	คอื

มรรค	ผล	นพิพาน	ไปโดยล�าดับ	ฉะน้ัน	

เมือ่โลกธรรมท้ัง	๘	ถูกต้อง	จงึมีจติไม่

หว่ันไหวเหมือนเขาสุเมรุ	ซึง่ไม่หว่ันไหว

ด้วยลมและฝน	จงึเป็นผูม้จีติไม่โศก	มี

จติปราศจากธลุกีเิลส	มีจติเกษม	ด่ังน้ี	

	 และเมือ่เป็นผูป้ฏบิตัใินมงคลเหล่านี้

มาโดยล�าดบั	จนเป็นผูม้จีติเกษม	ก็ย่อม

จะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในท่ีท้ังปวง	 บรรลุ

ถงึความสวสัดใีนทีท่ัง้ปวงดงัทีพ่ระพทุธ-

เจ้าได้ตรสัแสดงอานสิงสผลของผูป้ฏบิตัิ

ในมงคลทัง้	๓๘	ประการนีไ้ว้ด้วยคาถา

ที	่๑๑	ว่า	เอตาทสิาน	ิกตวฺาน	บคุคล

ทัง้หลายปฏบิตักิระท�ากจิทัง้หลายเช่นนี้

แล้ว	สพฺพตฺถมปราชิตา	เป็นผู้ไม่พ่าย

แพ้ในที่ทั้งปวง	สพฺพตฺถ	โสตฺถึ	คจฺฉนฺต ิ

ย่อมถงึซึง่ความสวสัดใีนทีท่ัง้ปวง ตนฺเตส� 

มงฺคลมุตฺตมนฺติ	 ข้อนี้เป็นมงคลอัน 

สูงสุดของเขาทั้งหลาย	ดั่งนี้

	 มงคลสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรส�าคัญ

ซึ่งเป็นมงคลในพระพุทธศาสนา	 และ

กเ็ป็นมงคลจรงิ	ๆ	เพราะเมือ่ปฏบิตัใิน

มงคลทั้ง	๓๘	ประการนี้	ก็ย่อมจะได้

ประสบความสุขที่เป็นความสุขในโลก

มงคลสูตร



1088

นี้	 ความสุขท่ีเป็นความสุขในโลกหน้า

หรือโลกอื่น	และความสุขที่เป็นโลกุต- 

ตรสขุ	คือสขุทีพ้่นโลกพ้นกเิลส	เหนอื

โลกเหนือกเิลส	ตามควรแก่ขัน้ของการ

ปฏบิตั	ิและข้อปฏบิตัใินมงคลเหล่านีก้็

แสดงถงึข้อปฏิบติัต้ังแต่เบือ้งต้นส�าหรบั

ปุถชุนหรอืสามญัชนทัว่ไปจะพงึปฏบิตัิ	

และกไ็ด้เลือ่นขึน้มาโดยล�าดบัจนถงึการ

ปฏบิตัทิีล่ะเอยีดประณตี	จนถงึโลกตุตร-

ธรรม	อนัรวมความว่าเป็นข้อปฏบิตัทิีพ่งึ

ปฏิบัติได้	 ทั้งเพื่อสุขในโลกนี้	 ทั้งเพื่อ

สุขในโลกอื่นคือโลกหน้า	 ทั้งเพื่อสุขที่

เป็นโลกุตตระและก็เป็นข้อปฏิบัติที่มี

เหตุผล	 อันจะพึงตรองให้เห็นได้โดย

ง่ายว่าเป็นสิ่งดีจริง	ให้ผลดีจริง

	 อนึง่	มงคลสตูรนีเ้ป็นเครือ่งแสดงว่า

ในพระพทุธศาสนาน้ันแสดงมงคล	ต้อง 

การมงคลท่ีเป็นธรรมปฏิบตัอัินเป็นการ

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังกล่าว	 ไม่ได้มุ่ง

ให้แสวงมงคลภายนอก	 หรือว่าเห็น

มงคลภายนอกเป็นใหญ่	เพราะฉะนั้น	

จึงแสดงไว้ในที่นี้ว่าเป็นมงคลอันอุดม

คือสงูสดุ	ซึง่กม็คีวามหมายด้วยว่า	แม้

จะยงัยดึถือในมงคลภายนอกนัน้อยู	่ก็

มิได้ปฏิเสธทีเดียวว่า	 สิ่งที่ยึดถือเป็น

มงคลภายนอกนั้นจะไม่เป็นมงคลเลย	

อาจจะเป็นมงคลได้	แต่ว่าไม่เป็นมงคล

อันอุดมคือว่าไม่เป็นมงคลอันสูงสุด	ที่

จะเป็นมงคลอนัอดุมคอืมงคลอนัสงูสดุ

นั้น	 ก็จะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่

แสดงไว้ในพระสูตรน้ี	และเมือ่เป็นด่ังน้ี

จงึจะได้รับมงคลทีเ่รียกว่าเป็นมงคลอนั

อุดมคือมงคลอันสูงสุด

	 เพราะฉะน้ัน	 พระสูตรนี้	 จึงแสดง

หลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาและ 

กเ็ป็นเครือ่งแสดงด้วยว่า	แม้พระพทุธ-

ศาสนาจะไม่ยกย่องมงคลอย่างอื่นว่า

สูงสุดนอกจากธรรมปฏิบัติอันถูกต้อง

ดัง่นี	้แต่กมิ็ได้กล่าวว่า	มงคลอย่างอืน่

น้ันไม่ม	ีมงคลอย่างอ่ืนน้ันกมี็เหมอืนกนั 

แต่ว่าไม่สูงสุด	 และมงคลที่ไม่สูงสุดนี้	

เช่นที่เกี่ยวกับวัตถุ	 เช่น	 รูปที่ตาเห็น	

เสียงท่ีหูได้ยิน	 เป็นต้น	 ดังท่ีเรียกว่า	

ทิฏฐมงคล	สุตมงคล	มุตมงคล	ตาม

ที่กล่าวแล้ว	 ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ร่างกาย

ต้องอาศัยหรือต้องใช้สอยเหมือนกัน	

คือวัตถุซึ่งท�าให้เกิดความสุขทางกาย

อันเนื่องมาถึงทางใจอันเป็นสิ่งที่ไม่มี

โทษ	ก็เป็นมงคลได้ตามควร	แต่ว่าไม่

เป็นมงคลอันอุดม	 เพราะฉะนั้น	 ทาง

พระพุทธศาสนาจึงแสดงธรรมที่เป็น

สจัจะคอืเป็นความจรงิ	อะไรเป็นมงคล

กบ็อกว่าเป็นมงคล	อะไรทีเ่ป็นมงคลท่ี

ไม่สงูสดุ	กบ็อกว่าไม่สงูสดุ	แล้วมงคล

ที่เป็นสูงสุดคืออะไรก็ได้ตรัสชี้เอาไว้	

	 เพราะฉะนั้น	 ผู้ท่ีปฏิบัติพระพุทธ-

ศาสนาแม้จะยังถือมงคลภายนอกเช่น

วัตถุต่าง	 ๆ	 ก็ไม่พึงหลงถือ	 แต่ว่าให ้

มงคลสูตร
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ถือในทางท่ีเป็นประโยชน์	 เช่น	 เป็น

ประโยชน์ในทางใช้สอยให้ส�าเร็จประ-

โยชน์แก่ทางร่างกาย	 หรือให้ส�าเร็จ

ประโยชน์แก่จติใจตามสมควร	แต่แล้ว

กค็วรจะมาระลึกถงึมงคลทางพระพุทธ-

ศาสนาซึง่เป็นมงคลอันอุดมเหล่านี	้และ

ก็ต้ังใจปฏิบัติในมงคลเหล่านี้ให้มากท่ี 

สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้	 และก็ควรค�านึง

ถึงด้วยว่า	 ข้อที่ตรัสสอนไว้ให้ปฏิบัติ

เหล่าน้ี	กเ็ป็นสิง่จ�าเป็นซ่ึงจะต้องปฏิบตัิ	

ถ้าหากว่าไม่ปฏบัิตกิจ็ะท�าให้เกดิความ

ทกุข์เดอืดร้อนในโลกนีด้้วย	ในโลกอืน่

คือโลกหน้าด้วย	 และจะตัดทางที่จะ

บรรลุถึงความสิ้นกิเลสและกองทุกข์	

 เพราะฉะนัน้	หากจะไม่ปฏิบตัใินมงคล

เหล่านี้	 นอกจากจะไม่ได้รับความสุข

แล้ว	ไปปฏิบติัตรงกันข้ามก็จะยิง่ได้รบั

ความทุกข์เดือดร้อนดังกล่าว	 ฉะนั้น	 

ผู้ที่ฉลาดใช้ปัญญาพิจารณาพึงตั้งใจ

ปฏบัิติในมงคลเหล่านีต้ามสมควร	และ

พยายามส่งเสริมให้ปฏิบัติในมงคล 

เหล่าน้ีมากขึ้นเพื่อบรรลุถึงความสุข 

ดงัทีก่ล่าวมา	และจะเป็นผูท่ี้ไม่พ่ายแพ้

ในที่ท้ังปวง	 บรรลุถึงความสวัสดีในที่ 

ทั้งปวงตามที่ตรัสเอาไว	้(ต.พ.	๔๕-๘๑)

ว่ามีภูมิจิตใจและปัญญาสูง	 สามารถ

ศกึษา	อบรมสร้างความเจรญิให้เกดิขึน้ 

สามารถรูจ้กับาปบญุคณุโทษ	ประโยชน์	

และมิใช่ประโยชน์	สามารถเข้าถึงภมิู-

ธรรมอนัประเสรฐิได้	(ท.ธ.	๑๒) ด ูภมูภิพ 

ด้วย.

มนุษยธรรม

มนต์ ดู สวดมนต์

มนสกิาร ดู คัมภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ, จติ,  

  วิธีปฏิบัติกรรมฐาน

มนะ ดู จิต, วิญญาณ ๖, มโน

มนินทรีย์ ดู อินทรีย์ ๖

มนษุย์ แปลอย่างหนึง่ว่า	ผูท้ีม่ใีจสูง	หมายความ

มนุษย์กินคน ดู พุทธชัยมงคลคาถา

มนษุยธรรม	ในโลกนี	้มมีนษุย์และดริจัฉาน

นานาชนดิสบืต่อกนัมาอยู	่อาศยัความ

ไม่ล้างผลาญชวิีตกนัและความมีเมตตา

ต่อกัน	 ส่วนสัตว์บางชนิดที่ดุร้ายและ

อยู่รวมกันเป็นหมู่ใหญ่ไม่ได้เพราะความ

ดุร้าย	ปรากฏว่าได้สูญพันธุ์ไปแล้วก็มี	

เช่นสัตว์ไดโนเสาร์	 และที่เห็นกันว่า

ก�าลงัจะสญูพนัธุไ์ปกม็	ีเช่น	เสอื	มคี�า

กล่าวยกเสือเป็นข้อเปรยีบเทียบว่า	เสือ	

๒	 ตัวอยู่ถ�้าเดียวกันไม่ได้	 ก็แสดงถึง

ความดุร้ายของเสือที่ท�าร้ายแม้พวก

เดยีวกนั	มีบางคนเหน็ว่า	สัตว์ท่ีมกี�าลัง

มากจะคงอยู่ได้ในโลก	 ส่วนสัตว์ที่มี

ก�าลังน้อยจะหมดไป	 เพราะสัตว์ที่มี

ก�าลังมากเบยีดเบยีนสัตว์ทีม่กี�าลงัน้อย	

เหมอืนอย่างปลาใหญ่กินปลาเลก็	ฉะนัน้	

เมื่อต้องการด�ารงอยู่ก็ต้องท�าให้ตนมี

ก�าลงัมาก	ความเห็นนีย้กเหตผุลคดัค้าน

ได้ว่า	มกี�าลงัมากอย่างเดยีวไม่อาจด�ารง

อยูไ่ด้	ดงัสตัว์บางจ�าพวกทีก่ล่าวมานัน้	
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ส่วนสัตว์มีก�าลังน้อยแต่อยู่รวมกันได้

เป็นหมู่ใหญ่	ไม่เบียดเบียนท�าร้ายล้าง

ชวีติกนั	มีเมตตาต่อกัน	สามารถด�ารง

อยูไ่ด้	พงึเหน็หมูม่นษุย์ตลอดจนถึงใน

หมู่สัตว์ดิรัจฉาน	แม้ชนิดเล็ก	ๆ	เช่น	

มด	 ปลวก	 เป็นต้น	 ฉะนั้น	 ความไม่

ท�าลายล้างชวีติกนัตามศีลของพระพทุธ-

เจ้า	และความมีเมตตากรณุาตามธรรม

ของพระพุทธเจ้า	จงึเป็นเหตเุพือ่ความ

ด�ารงอยู่ของชีวิตทั้งหลายในโลก

	 เรือ่งศลีจงึเป็นข้อปฏบัิตขิัน้แรกของ

พระพุทธศาสนาหรือจะกล่าวอีกอย่าง

หน่ึงว่า	เป็นข้อปฏบิตัขิองความเป็นคน

ก็ได้	 เพราะฉะน้ัน	 ศีล	 โดยเฉพาะ 

ศีล	 ๕	 จึงเป็น มนุษยธรรม	 คือเป็น

ธรรมของมนษุย์	แปลว่า	คนเราจะเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์น้ัน	 มิใช่ว่าจะเกิดมา

เป็นมนษุย์เท่านัน้	จะต้องมธีรรมส�าหรบั

มนุษย์อกีด้วย	จนถงึมภีาษติหโิตปเทศ	

ที่กล่าวไว้โดยความว่า	 คนและสัตว์

เดรัจฉานนั้น	ย่อมมีการกิน	การนอน	

การสืบพนัธุเ์สมอกัน	แต่สิง่ทีท่�าให้คน

ต่างกับสัตว์เดรัจฉานนั้น	 ก็คือธรรม	

และธรรมทีเ่ป็นเครือ่งสนบัสนนุให้มศีีล	

๕	 ที่เรียกว่าเป็นเหตุอันใกล้ก็คือ	 หิริ 

ความละอายแก่ใจ โอตตัปปะ ความ

เกรงกลัวต่อความชั่ว	 หิริโอตตัปปะน้ี

เป็นเหตุใกล้ของศีล

	 การนับถือศีลนั้น	 อาจจะปฏิบัติใน

วงกว้างก็ได้	 ในวงแคบก็ได้	 เช่น	ชาว

ประมงกอ็าจรกัษาศีลข้อ	๑	คือ	ปาณา-

ตปิาตา	เวรมณ	ีได้ในวงจ�ากดั	ยกเว้น

สัตว์ทีเ่ป็นอาชพีของตน	หรอืว่างดเว้น

โดยไม่จ�ากัดในวันใดวันหนึ่ง	 เช่น	 ใน

ธรรมเนยีมเก่าของไทยเรา	เว้นการฆ่า

สัตว์ในวันพระ	 ในเวลานี้ชนบทหลาย

แห่งก็ยังปฏิบัติกันอยู่

 มนุษยธรรมที่ ๑ 

 ปาณาติปาตา	 เวรมณี	 เว้นจากฆ่า

สัตว์มีชีวิต	ค�าว่าสัตว์มีชีวิต	แปลจาก

ค�าว่า	ปาณาตปิาตา	ค�าว่า	ปาณะ	คอื

อนิทรย์ีท่ีหายใจ	ท่ีมีชวีติเป็นอยู่	หมาย

ถึงมนุษย์และดิรัจฉานทั่วไปทุกชนิด	

เพราะเมื่อมีชีวิตเป็นอยู่	 ก็ต้องหายใจ

เหมือนกันหมด	 การหายใจหมายถึง

ความมีชีวิต	 หรือความมีชีวิตก็หมาย

ถงึการหายใจ	ค�าว่า	ปาณา	จงึแปลฟัง

ง่าย	 ๆ	 ว่า	 สัตว์มีชีวิต	 ซึ่งหมายถึง 

ทัง้มนษุย์	ทัง้ดรัิจฉานทีย่งัหายใจได้อยู่

ดังกล่าวนั้น	

	 การฆ่าคือการท�าให้ตายด้วยวิธีใด 

วิธีหนึ่งก็ตาม	 ตลอดจนถึงการท�าให้

แท้งลูก	 ก็ชื่อว่าเป็นการฆ่าเหมือนกัน	

เว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตคือความ

ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิด	

	 ความตั้งใจงดเว้นหรือความงดเว้น

ได้ไม่ฆ่านี้	 ถ้าไม่ได้รับศีลไว้ก่อน	 แต่

มนุษยธรรม



ม

1091

เมื่อพบสัตว์มีชีวิตพอจะฆ่าได้	 ก็คิด 

งดเว้นขึ้นได้	 เช่น	 เมื่อยุงกัดจะตบให้

ตายก็ได้แต่ไม่ตบ	 เพียงแต่ปัดให้ไป	

อย่างน้ีเป็น	 สัมปัตตวิรัติ	 ความเว้น

จากวตัถุทีจ่ะพงึล่วงได้	อันมาถงึเฉพาะ

หน้า	

	 ถ้างดเว้นได้ด้วยรับศีลไว้ก่อน	หรือ

ตั้งใจถือศีลไว้ก่อนเป็น	 สมาทานวิรัต ิ

ความเว้นด้วยการถือเป็นกิจวัตร 

	 ถ้างดเว้นได้เป็นปกตินิสัยของตน 

จริง	ๆ	กเ็ป็น	สมจุเฉทวริตั ิความเว้น

ด้วยการตดัขาดมอีนัไม่ท�าอย่างนัน้เป็น

ปกติ 

 ความตั้งใจงดเว้นดังกล่าวมีเม่ือใด	 

ศีลข้อนี้ก็มีเมื่อนั้น	

	 มปัีญหาว่า	เดก็	ๆ	ไม่รูเ้ดยีงสา	ไม่

ได้ฆ่าสัตว์อะไร	 จะชื่อว่ามีศีลหรือไม่	

คนทีย่งัไม่ฆ่าสตัว์	เพราะยงัไม่มีโอกาส

จะฆ่าจะชื่อว่ามีศีลหรือไม่	 ก็อาจตอบ

ได้ด้วยอาศยัหลกัวริตัว่ิา	ไม่ชือ่ว่ามศีลี	

เพราะไม่มีวิรัติเจตนาคือความตั้งใจ 

งดเว้น	เช่น	เดก็ไม่รูเ้ดยีงสานัน้ยังไม่รู้

จักตั้งใจงดเว้น	 คนที่ยังไม่มีโอกาสจะ

ฆ่าก็ไม่มีความตั้งใจงดเว้น	

	 การล่วงศีลข้อนี	้มีขึน้ในเม่ือสิง่ท่ีจะ

ฆ่าเป็นสตัว์มชีวีติ	ตนกร็ูอ้ยูว่่าเป็นสตัว์

มีชีวิต	มีเจตนาคิดจะฆ่า	พยายามฆ่า

ด้วยเจตนานั้น	 ด้วยการท�าเองก็ตาม	

สัง่ใช้ให้คนอืน่ท�ากต็าม	และสตัว์กต็าย

ด้วยความพยายามนั้น	 เมื่อประกอบ

ด้วยองค์ลักษณะดังกล่าว	ศีลก็ขาด	

 มปัีญหาว่าไม่ได้เจตนาเหยยีบมดตาย 

ศลีขาดหรอืไม่	กต็อบได้ว่าไม่ขาด	เพราะ

ไม่รู้ว่าสัตว์มีชีวิต	 ยุงกัดตบยุง	 แต่ยุง

บินหนีไปเสียก่อน	 ศีลขาดหรือไม่	 ก็

ตอบได้ว่าไม่ขาดเพราะว่าสัตว์ไม่ตาย	

	 การฆ่าสตัว์	ท่านแสดงว่ามีโทษมาก

และน้อยต่าง	 ๆ	 กันคือถ้าฆ่าผู ้ที่มี 

คุณมาก	มีเจตนาฆ่าแรงมาก	มีความ

พยายามมากก็มีโทษมาก	 ถ้าฆ่าผู้ที่มี

คณุน้อย	มเีจตนาอ่อน	มีความพยายาม

น้อย	ก็มีโทษน้อยลงมาตามส่วน	

	 ผู้ที่ศีลข้อนี้ขาดแล้ว	 เมื่อรับศีลใหม่	

หรอืไม่รบัจากใครแต่ตัง้ใจถอืศลีขึน้ใหม่

ด้วยตนเอง	ศลีกก็ลบัมขีึน้ใหม่	เพราะ

หลักอยู่ที่วิรัติเจตนา	คือความตั้งใจงด

เว้นดงักล่าวแล้ว	ตัง้ใจงดเว้นขึน้เมือ่ใด	

ศลีกเ็กดิขึน้เมือ่นัน้	ฉะนัน้	ถงึจะรบัศลี

จากพระ	แต่รบัเพยีงด้วยปาก	ใจไม่ได้

คดิงดเว้นอะไร	กไ็ม่เกดิเป็นศลีขึน้	ถงึ

ไม่ได้รับศีลจากพระ	แต่มีใจงดเว้น	ก็

เกิดเป็นศีลขึ้นได้	 มีข้อที่ต่างกันอยู่ว่า	

การรบัจากพระเป็นการแสดงตน	และ

เป็นการกล่าวค�าสัตย์ปฏญิาณ	ซึง่ท�าให้

ต้องส�านึกตนในค�าสัตย์ปฏิญาณนั้น	

เป็นเครือ่งช่วยท�าให้ศีลม่ันเข้า	และการ

รับศีลเมื่อไม่ได้ต้ังใจรับเป็นนิจ	 ถึงจะ

ไปล่วงศีลเข้าในภายหลัง	เพราะความ

มนุษยธรรม
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พลัง้เผลอ	หรอืเพราะเหตจุ�าเป็นอย่าง

ใดอย่างหนึง่	กไ็ม่เสยีสตัย์ปฏญิาณอะไร	

ทั้งนี้ก็สุดแต่จะตั้งเจตนาไว้อย่างไร	

	 พระพทุธเจ้าตรัสไว้มคีวามว่า	ตนรัก

ชวีติของตน	สะดุง้กลัวความตายฉนัใด	

สตัว์อ่ืนกรั็กชีวติของตนสะดุง้กลัวความ

ตายฉนันัน้	ฉะนัน้	จงึไม่ควรฆ่าเอง	ไม่

ควรใช้ให้คนอ่ืนฆ่า	อนึง่ตนรกัสขุเกลียด

ทกุข์ฉนัใด	สตัว์อ่ืนกร็กัสขุเกลยีดทกุข์

ฉนันัน้	จงึไม่ควรสร้างความสขุให้แก่ตน 

ด้วยการก่อทุกข์ให้แก่คนอ่ืน	อาศัยหลัก

พระพทุธภาษติ	ดงักล่าวนีจ้งึเหน็ได้ว่า	

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อท่ี	 ๑	 

ด้วยอาศยัหลักยุตธิรรมและหลักเมตตา

กรุณา	

 หลกัยตุธิรรม	คอืหลักการให้ความ

ยุติธรรม	 คุ้มครองชีวิตสัตว์ท้ังหลาย	

โดยเที่ยงธรรมเสมอหน้ากันทั้งหมด	

ทั้งมนุษย์ท้ังเดรัจฉานทุกชนิด	 มิใช่

บัญญัติด้วยล�าเอียงเข้ากับมนุษย์	 ว่า

มนุษย์ควรจะฆ่าดิรัจฉานกินได้	 หรือ

ล�าเอียงเข้ากับสัตว์ดิรัจฉาน	เพราะทั้ง

มนุษย์ทั้งดิรัจฉาน	 เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็

ต้องหายใจอยู่เหมือนกนั	และต่างกร็กั

ชวีติรกัสขุเกลยีดทกุข์อยู่เหมอืน	ๆ	กนั	

ฉะน้ัน	 การให้ความคุ้มครองชีวิตโดย

เสมอหน้ากนัหมด	ไม่เลอืกว่าเราว่าเขา	

ไม่เลอืกว่าตนว่าผูอ้ืน่	ไม่เลอืกว่ามนษุย์

ว่าดิรัจฉานชนดิไหน	จงึเป็นการยตุธิรรม	

ปราศจากความล�าเอียงอย่างแท้จริง	

	 แต่มนุษย์เรา	มีปกตินิสัยเข้ากับตัว

ด้วยอ�านาจความโลภ	 โกรธ	หลง	 จึง

พอใจบญัญตัอิะไรให้อนโุลมกบัปกตนิสิยั 

และอ้างปกตนิสัิยอนัมีกเิลสนีแ้หละ	ให้

เป็นผูศ้กัดิสิ์ทธิท์ีบ่ญัญตัใิห้มนษุย์มสิีทธิ์

ตัดชีวิตดิรัจฉาน	เพื่อใช้เนื้อท�าอาหาร

ได้โดยไม่ผดิ	ทัง้เป็นการชอบธรรมด้วย	

ลองนกึดูว่าถ้าเสอือ้างว่า	คนเกดิมาเป็น

อาหารของเสือ	คนกค็งไม่ยอมเป็นแน่	

โดยท�านองเดยีวกนั	ถ้าปลา	เนือ้	พดูได้ 

ก็คงไม่ยอมให้ถือว่าเกิดมาเป็นอาหาร

ของคนเหมือนกัน	

	 ข้อที่คนเราล�าเอียงเข้ากับตัวนี้	 มี

ตวัอย่างให้เห็นได้อกีมากมาย	เช่น	ใน

บางคราวสตัว์ดริจัฉานท�าร้ายคน	คนก็

พูดกันเป็นข่าวว่าสัตว์นั้น	ๆ	ดุ	แต่คน

ท�าร้ายสัตว์ดริจัฉานทัว่	ๆ	ไปไม่พดูกนั

ว่าคนด	ุในคราวหนึง่เม่ือหลายปีมาแล้ว	

ปลาฉลามกินคนท่ีลงเล่นน�้าท่ีศรีราชา	

เกิดเป็นข่าวเกรียวกราว	 สมเด็จพระ-

สังฆราชเจ้า	 กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

รับสั่งเป็นเชิงประทานแง่คิดว่า	 ปลา 

กินคน	เป็นข่าวเอะอะกันใหญ่	แต่คน

กินปลาเงียบไม่มีใครพูด	

	 เมือ่พจิารณาดใูห้ดแีล้วจะเหน็ว่า	คน

เรามีความล�าเอียงเข้ากับตัวอยู่มาก 

มายนัก	ดังกล่าวมานี้	พระพุทธเจ้าได้

ทรงตดัความล�าเอยีงได้หมด	ประทาน 

ความยตุธิรรมแก่ทุก	ๆ	ชวีติสัตว์เสมอ

เหมือนกัน	
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	 อีกอย่างหนึ่ง	 พระพุทธเจ้าทรงมี 

พระเมตตากรุณาแก่สัตว์ทุกถ้วนหน้า	

เหมอืนอย่างมารดาบดิา	มีเมตตากรณุา

แก่บุตรธิดา	 มารดาบิดาผู้เปี่ยมด้วย

เมตตากรุณาไม่อาจจะฆ่าเองหรอืยอม

ให้ใครฆ่าบุตรธิดาของตนได้ฉันใด	 

พระพทุธเจ้ากฉ็นันัน้	เพราะทรงเป่ียม

ด้วยพระเมตตากรุณาในสรรพสัตว์	

	 เพราะเหตทุีพ่ระพทุธเจ้า	ทรงบญัญัติ

ศลีข้อ	๑	เพือ่มใิห้เบยีดเบยีนชวีติของ

กันและกัน	 ด้วยเมตตากรุณา	 ฉะนั้น	

จึงมิใช่ควรเว้นจากการฆ่าสัตว์เพียง

อย่างเดียว	 ควรเว้นจากการท�าร้าย

ร่างกายกัน	 และการทรมานสัตว์ให้

ล�าบากด้วย	แม้การท�าร้ายร่างกายอย่าง

เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ก็ควรเว้น	เช่น	คนที่

โตกว่าชกต่อยข่มเหงคนท่ีเล็กกว่า	 

พี่รังแกน้อง	 การทรกรรม	 คือการท�า

สัตว์ให้ล�าบาก	 แม้เพื่อเล่นสนุกก็ควร

เว้น	เช่น	เล่นเผาหนูทั้งเป็น	ใช้น�้ามัน

ราดตัวให้ชุ่ม	 จุดไฟ	 ปล่อยวิ่ง	 ไฟติด

โพลงไปเป็นการเล่นสนกุ	ตลอดถงึการ

เล่นกัดจิ้งหรีดเป็นต้น	 ส�าหรับผู้ใหญ่

บางทีก็เล่นทรกรรมสัตว์	 เช่น	 ชนวัว	

ชนไก่	 เป็นการสนุกบ้าง	 เป็นส่ิงท่ีไม่

ควรท�าทั้งสิ้น	 การใช้งานสัตว์จนเกิน

ก�าลงั	เป็นสิง่ทีไ่ม่ควรท�าทัง้สิน้	การท�า

เหล่าน้ีเป็นการก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้

อืน่	แสดงว่าผูท้�ามใีจขาดเมตตากรณุา	

ไม่ได้คิดย้อนมาดูตัวว่า	 ถ้าถูกท�าเช่น

นั้นบ้างจะเป็นอย่างไร	

	 การเล่นสนุกอีกอย่างหนึ่งของคน	

คือการล่าสัตว์ในป่า	บางคนถือว่าเป็น 

การฝึกผจญภยั	ท�าให้ใจกล้า	แต่กผ็จญ

อย่างเอาเปรียบ	 เพราะใช้อาวุธ	 และ

หลบอยู่บนต้นไม้หรือในที่ก�าบัง	 และ

สัตว์มากชนิดไม่มีทางจะต่อสู้ด้วยเลย	 

สัตว์บางชนิดยังไม่คุ้นกับความมีใจด�า

อ�ามหิตของคน	 เห็นคนเข้าก็คงไม่คิด

ว่าเป็นเพชฌฆาต	 รีรอมองดูอย่างทึ่ง	

สงสัยว่าคนคงเป็นเพื่อนสัตว์ชนิดหนึ่ง	

ซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้น	 จึงถูกยิง

อย่างสะดวก	บางสตัว์ทีถู่กยิงเป็นแม่มี

ลกูอ่อนตดิตาม	คร้ันถกูยิงแล้วกพ็ยายาม

ปิดบาดแผล	 อดกลั้นความเจ็บปวดมิ

ให้ลกูเห็น	แสดงอาการเศร้าโศก	และ

แสดงความรกัอาลยัลกูอย่างสุดซึง้	แล้ว

ก็ตกลงมาตาย	คนที่ยิงแม่ทีแรกจะไม่

คิดอะไร	 ครั้นเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว	

เห็นสายตาสัตว์ผู ้แม่ที่มองตนอย่าง

ละห้อยเหมอืนจะถามสาเหต	ุเกดิสงสาร

สังเวชจนเลิกการล่าสัตว์ตั้งแต่บัดนั้น 

ก็มี	

	 บางทีในฤดูแล้ง	 สัตว์ป่าจ�าต้อง 

กระเสือกกระสนมาดื่มน�้าในสระ	 ที่มี

คนไปคอยดักยิงอยู่	แม้น่าจะรู้ว่ามีภัย
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ก็ต้องมาเพราะความระหายน�้า	 แล้ว 

ถูกยิงอย่างยอมให้ยิง	การยิงสัตว์เป็น 

การกีฬาในคราวสัตว์เผชิญทุกข์เช่นนี	้

เป็นการแสดงความโหดร้ายยิ่งนัก	

	 ผู้ที่มีใจอ�ามหิตโหดร้ายนี้แหละ	คือ

ยักษ์ในหมู่มนุษย์และในหมู่ดิรัจฉาน	 

ผู้ใช้ความคิดให้ถูกต้องสักหน่อย	 จัก

ท�าอย่างนั้นไม่ได้เลย	 ในฐานะนับถือ

พระพุทธเจ้ากย็ิง่ไม่ควรท�า	พระพทุธเจ้า

ทรงสอน	 ให้นึกเปรียบเทียบระหว่าง 

ตัวเรา	กับผู้อื่นสัตว์อื่นว่า	ต่างรักชีวิต

กลัวตายเหมือนกัน	 แล้วควรเว้นจาก

การฆ่า	การเบยีดเบียน	ควรปลกูเมตตา

กรุณาในสรรพสัตว์	

	 มิใช่แต่การฆ่าสัตว์มีชีวิตอ่ืนเท่าน้ัน	

ถึงการฆ่าตัวเองตายที่เรียกว่าอัตวิ- 

นิบาตกรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามมิ

ให้ท�า	 การฆ่าตัวเป็นการแสดงความ

อับจน	พ่ายแพ้	หมดทางแก้ไข	หมด

ทางออกอย่างอ่ืน	สิน้หนทางแล้ว	เม่ือ

ฆ่าตัวก็เป็นการท�าลายตัว	เมื่อท�าลาย

ตัว	 ก็เป็นการท�าลายประโยชน์ทุก	 ๆ	

อย่างที่จะพึงได้ในชีวิต	 ในบางหมู่เห็น

ว่า	การฆ่าตวัในบางกรณเีป็นเกยีรตสิงู	

แต่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่า	 เป็น

โมฆกรรม	คือกรรมที่เปล่าประโยชน์	

เรยีกผูท้ีท่�าว่า	โมฆบคุคล	คอื	คนเปล่า	

เท่ากบัว่าตายไปเปล่า	ๆ	ควรจะอยูท่�า

อะไรให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้	ก็หมด

โอกาสเสียแล้ว	 ตรงกับค�าท่ีพูดกันว่า

เสียไปเสียแล้ว	

	 พระพทุธเจ้าทรงสอน	ให้สงวนรกัษา

ตนให้ดตีลอดเวลาทัง้ปวงทรงห้ามมใิห้

มอบตนให้แก่ใคร	และไม่ให้ฆ่าตัวเอง	

เช่นเดียวกับมิให้ฆ่าสัตว์อื่น	 โดยปกติ

คนทุกคนรักชีวิต	 รักตนกลัวตาย	แต่

เพราะเหตุบางอย่างบางครั้ง	 อาจเกิด

การคิดสละชีวิต	 ก็เม่ือเกิดความคิด 

เช่นนัน้ขึน้ได้	ไฉนจะท�าให้เกดิความคดิ

อีกอย่างหนึ่งขึ้นไม่ได้	 คือคิดอยู่ต่อไป	

เว้นไว้แต่จะแพ้แก่ความคิด	 แพ้แก่ใจ

ตนเอง	ฉะนั้น	เมื่อมีสติระวังมิให้เป็น

ผู้พ่ายแพ้อย่างหมดประตูเช่นนั้น	 แต่

ให้เป็นผู้ชนะตนเอง	 ชนะใจตนเองได้

แล้ว	จะไม่ก่อกรรมนัน้ให้แก่ตนได้เลย	

 ธรรมคู่กับศีลข้อ ๑	 คือ	 เมตตา	

กรุณา	เป็นกัลยาณธรรม	ธรรมที่งาม	

หรอืธรรมทีท่�าให้เป็นกลัยาณชนคนงาม	

เมตตากรุณานี้	 เป็นมูลฐานให้เกิดศีล

ข้อที่	 ๑	 และท�าให้จิตใจงามเป็นเหตุ

ก่อการกระท�าเกื้อกูลขึ้นอีก	 ดังเช่น	 

ไม่ฆ่าสัตว์ด้วยมีศีล	 และเกื้อกูลสัตว์

ด้วยมีธรรม	 คือ	 ความเมตตากรุณา	

การไม่เกื้อกูลใคร	 ไม่ท�าให้เสียศีล	 

เพราะไม่ได้ฆ่าใคร	 แต่ขาดธรรมคือ

กรณุา	ฉะนัน้	จงึควรปลกูเมตตากรณุา	

ให้มีคู่ไปกับศีล	
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 เมตตา คือความคิดปรารถนาให้ผู้

อืน่เป็นสขุ	ค�าว่าไมตรจีติ	หรอืมติรจติ 

ก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตา	คนที่

มมีติรจติ	เรยีกว่ามิตร	ตรงกนัข้ามกับ

ศัตรูหรือไพรี	 ซึ่งมีจิตพยาบาทมุ่งร้าย	

เมตตาจึงตรงข้ามกับโทสะพยาบาท	

เมตตาเป็นเครือ่งอปุถมัภ์	โทสะพยาบาท

เป็นเครื่องท�าลายล้าง	 ฉะนั้น	 เมื่อมี

เมตตาต่อกัน	ย่อมคิดจะเกื้อกูลกันให้

มคีวามสขุ	ถงึจะประพฤตผิดิพล้ังพลาด

ต่อกันบ้าง	 ก็ให้อภัยกันไม่ถือโทษ	

เหมือนอย่างมารดาบิดาผู้เปี่ยมด้วย

เมตตา	 ไม่ถือโทษด้วยโทสะพยาบาท

ในบุตรธิดา	 แต่ถ้าขาดเมตตาต่อกัน

แล้ว	กต็รงกนัข้าม	สถานท่ีและสิง่ของ

เป็นเคร่ืองเกือ้กลูทีมี่อยูท่ั่วไป	เช่น	วดั	

โรงเรยีน	และสถานทีศ่กึษาอบรมต่าง	ๆ 

เป็นต้น	 ล้วนประกาศเมตตาจิตของผู้

จดัตัง้หรอืจดัท�า	เพือ่ให้เกดิสขุประโยชน์

แก่คนทั้งหลาย	

 กรุณา คือความคิดปรารถนาให้ผู้

อ่ืนสัตว์อืน่ปราศจากทกุข์	เม่ือเหน็ทุกข์

เกิดแก่ผู้อ่ืน	 ก็พลอยหวั่นใจสงสาร	 

เป็นเหตุให้คิดช่วยทุกข์ภัยของกัน 

และกนั	กรณุานีต้รงกนัข้ามกบัวหิงิสา	

ความเบียดเบียน	 สิ่งที่เป็นเคร่ืองช่วย

เปลื้อง	 ช่วยบ�าบัดทุกข์ภัยทั้งหลาย	 

เช่น	โรงพยาบาลเป็นต้น	ล้วนประกาศ

กรุณาของท่านผู้สร้าง	

	 ชีวิตของทุกคนด�ารงอยู่ได้	 ก็ด้วย

อาศัยความเมตตากรุณาของผู้อื่นมา	

ตัง้แต่เบือ้งต้น	คอืตัง้ต้นแต่บดิา	มารดา	

ญาตมิติรสหาย	ครอูาจารย์	พระมหา-

กษัตริย์	 และรัฐบาล	 เป็นต้น	 ไม่เช่น

นั้น	ถึงไม่ถูกใครฆ่า	ก็ไม่อาจจะด�ารง

ชวิีตอยูไ่ด้เลย	เหมือนอย่างมารดาบดิา	

ทิง้ทารกไว้เฉย	ๆ	ไม่ถนอมเลีย้งด	ูไม่

ต้องท�าอะไร	 ทารกก็จะส้ินชีวิตไปเอง	

ฉะนั้น	เมื่อทุก	ๆ	คน	มีชีวิตเจริญมา

ด้วยความเมตตากรณุาของท่าน	กค็วร

ปลูกเมตตากรุณาในชีวิตอื่นสืบต่อไป	

 วธิปีลกูเมตตา	คอื	คดิตัง้ใจปรารถนา

ให้เขาเป็นสุข	 นี้เป็นเมตตา	 และคิด

ตัง้ใจปรารถนาให้เขาปราศจากทกุข์	นี้

เป็นกรุณา	ทีแรกท่านแนะน�าให้คิดไป

ในตนเองก่อน	แล้วให้คิดเจาะจงไปใน

คนทีร่กันบัถือ	ซึง่เป็นทีใ่กล้ชดิสนทิใจ	

อันจะหัดให้เกิดเมตตากรุณาได้ง่าย	

ครัน้แล้ว	กห็ดัคดิไปในคนทีห่่างใจออก

ไปโดยล�าดบั	จนในคนท่ีไม่ชอบกนั	เม่ือ

หดัคิดโดยเจาะจงได้สะดวกกหั็ดคดิแผ่

ใจออกไป	ด้วยเมตตากรุณาในสรรพสัตว์

ไม่มีประมาณทุกถ้วนหน้า	 เมื่อหัดคิด

ตั้งใจดังกล่าวบ่อย	ๆ	เมตตากรุณาจะ

เกิดขึ้นในจิตใจ	เหมือนอย่างหว่านพืช

ลงไปแล้ว	หมัน่ปฏบิตัติามวิธเีพาะปลกู	

เช่น	 รดน�้าเป็นต้นเนือง	 ๆ	 พืชก็งอก

ขึ้นฉะนั้น	 ฉะนั้น	 ควรเริ่มเพาะปลูก
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เมตตากรณุาในพีใ่นน้อง	ในมารดาบิดา	

ตลอดถึงในเพือ่นท่ีไม่ค่อยชอบเป็นต้น	

เมือ่พชืคอืเมตตากรณุางอกขึน้แล้ว	ตวั

เรานี้แหละ	จะเป็นสุขก่อนใครหมด

 มนุษยธรรมที่ ๒ 

	 ในสมัยหนึ่งในครั้งพุทธกาล	 พระ-

พทุธเจ้าประทบัอยู่ในเชตวนาราม	ใกล้

กรุงสาวัตถี	โกศลรัฐ	มีพราหมณ์ผู้คง

แก่เรียนคนหนึง่	เป็นผูท้ีพ่ระราชาแห่ง

รฐันัน้ทรงยกย่องนับถอืยิง่กว่าพราหมณ์

คนอื่น	 ๆ	 จึงคิดว่า	 ในหลวงทรงเห็น

เราว่าเป็นผู้มีศีลหรือมีสุตะ	(คือมีวิชา

ความรู้เพราะได้เรียนมาแล้ว)	 จึงทรง

นับถือเป็นราชครู	 เราจะทดลองดูให้รู้

แน่ว่า	ศลีหรอืวชิาความรูจ้กัส�าคัญกว่า

กัน	 วันหน่ึง	 เม่ือเข้าไปเฝ้าพระราชา 

ในพระราชวัง	 จึงลองหยิบเอาเงิน	 ๑	

กหาปณะ	จากทีเ่กบ็ของราชเหรญัญกิ	

(ผูร้กัษาเงนิหลวง)	ราชเหรญัญกิ	กน็ิง่

ไม่พูดว่ากระไรเพราะเคารพ	 ในครั้ง 

ที่	 ๒	 พราหมณ์ก็ลองท�าอย่างนั้นอีก	 

ราชเหรัญญิกก็ยังนิ่ง	 ครั้นพราหมณ ์

นักทดลองน้ัน	 ลองหยิบเอาอีกเป็น 

คร้ังที่	 ๓	 ราชเหรัญญิกจึงร้องขึ้นว่า 

โจรลักพระราชทรพัย์	จบัตวัพราหมณ์

ผูกพันธนาการไปแสดงต่อพระราชา

กราบทูลให้ทรงทราบ	

	 พระราชาได้ทรงสดับแล้ว	ไม่สบาย

พระราชหฤทัย	ได้ตรัสสอบถามความ

จรงิแก่พราหมณ์	พราหมณ์ได้กราบทลู

ว่าข้าแต่มหาราชเจ้า	ข้าพระองค์มไิด้มี

เจตนาลักพระราชทรพัย์	มเีจตนาเพียง

เพื่อจะทดลองดูให้หายสงสัยเท่านั้น	 

เพราะข้าพระองค์สงสัยอยู่ว่า	 ศีลกับ

วิชาความรู้	 ๒	 อย่างนี้	 อย่างไหนจะ

ส�าคัญกว่ากัน	จึงลองท�าเหมือนผิดศีล	

คอืท�าแกล้งหยบิฉวยทรพัย์หลวง	ดงัที่

ราชเหรัญญิกได้กราบทูลนั้น	 บัดนี	้ 

ข้าพระองค์สิ้นสงสัยแล้ว	 เห็นชัดแล้ว

ว่าศีลส�าคัญ	เม่ือพระราชาได้ทรงทราบ

เรือ่งการทดลองศลี	ของพราหมณ์แล้ว	

ก็ไม่ทรงถือว่าเป็นความผิด	พราหมณ์

ได้กราบทูลขอพระราชานุญาตบวชใน

ส�านักพระพุทธเจ้า	 พระราชาได้พระ-

ราชทานอนญุาต	พราหมณ์นัน้จงึได้เข้า

บรรพชาอปุสมบทอยูใ่นพระพทุธศาสนา

สืบมา	

	 เรื่องนี้พระอาจารย์ได้เขียนเล่าไว	้ 

ตั้งชื่อว่า	 เรื่องทดลองศีล	 เพื่อเป็น

ตัวอย่างว่าศีลนั้นเป็นข้อส�าคัญในทาง

ความประพฤติตัว	 คู่กับวิชาความรู้	 ที่

เป็นข้อส�าคัญในการเลี้ยงชีวิตเป็นต้น	

จะหม่ินศลีเสยีว่ามวีชิาความรูอ้ย่างเดยีว

ก็พอ	ดังนี้หาชอบไม่	จ�าต้องมีศีลด้วย

จงึจะได้รบัความยกย่องนบัถอื	ให้ด�ารง

ฐานะต�าแหน่งต่าง	ๆ	แม้จะด�ารงฐานะ

ต�าแหน่งสูง	มีวิชาสามารถ	ถ้าประพฤติ

เป็นการผดิศลีเป็นทีป่รากฏ	ดงัพราหมณ์

ราชครหูยิบทรพัย์หลวง	กจ็ะต้องเส่ือม
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เสีย	 และต้องได้รับโทษตามความผิด	

และตามกฎหมายในเวลานัน้	ลกัทรพัย์

เพยีง	๑	บาท	กม็โีทษถงึประหารชวีติ	

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัย	

ได้ปรบัโทษการลกัทรพัย์ตัง้แต่	๑	บาท

ขึ้นไป	 เป็นปาราชิก	 คือขาดจากเป็น

ภกิษ	ุจะอุปสมบทอีกไม่ได้	เท่ากบัเป็น

โทษประหารในทางศาสนา	อนโุลมตาม

กฎหมายบ้านเมือง	และตามมาตราเงิน

ในเวลานั้น	 ๕	 มาสก	 เป็น	 ๑	 บาท	 

๕	บาท	เป็น	๑	กหาปณะ	พราหมณ์

นักทดลองศีลได้หยิบทรัพย์หลวงเกิน	

๑	บาทมากมาย	ฉะนัน้	แม้จะเป็นการ

ท�าเพื่อทดลองดู	 แต่ถ้าพระราชาไม ่

ทรงเช่ืออย่างนั้น	 ก็มีหวังว่าจะได้รับ

มหันตโทษ	 ใคร	 ๆ	 จึงไม่ควรทดลอง

ศีลอย่างพราหมณ์ตามที่เล่า	 และใคร

จะเช่ือเมื่อไปหยิบของอะไรของใคร	

เจ้าของเอะอะขึน้	จงึพดูแก้ว่าลองหยบิ

ดูเล่น	ๆ	เท่านั้น	ไม่ใช่หยิบเอาจริง	ๆ	

เพ่ือให้ทราบหลักเกณฑ์ของศีลข้อท่ี

กล่าวนี้	 จะได้แสดงเรื่องศีลข้อนี้	 โดย

เฉพาะต่อไป	

 อทนินฺาทานา	เวรมณี	เว้นจากการ

ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิต

คิดลัก	 ค�าว่าสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให	้

หมายถึงของทุก	ๆ	อย่าง	ที่มีเจ้าของ

ยงัหวงแหนยดึถอืกรรมสทิธิอ์ยู่	สิง่ของ

หรือวตัถุทกุอย่าง	ท่ีบุคคลสามารถเข้า

ยึดถือเป็นกรรมสิทธิ์ได้	 เรียกรวมว่า

ทรัพย์	 แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่	 ๆ	

ได้	๒	คือ	

 สงัหารมิทรพัย์ ได้แก่	ทรัพย์ท่ีเคล่ือน 

ที่ได้	ไม่ว่าตัวทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ได้เอง

เพราะเป็นสิ่งมีวิญญาณ	 (สวิญญาณก-

ทรัพย์)	เช่น	ช้าง	ม้า	วัว	ควาย	หรือ

เป็นสิ่งท่ีคนท�าให้เคลื่อนเพราะเป็นสิ่ง

ไม่มีวญิญาณ	(อวิญญาณกทรพัย์)	เช่น	

สมุด	ดนิสอ	ปากกา	เงนิ	ทอง	เป็นต้น	

 อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่	 ทรัพย์ที่

เคลื่อนท่ีไม่ได้	 ได้แก่	 ที่ดินและบ้าน

เรอืน	ทีป่ลกูอย่างถาวรบนทีด่นิ	ถ้าแบ่ง

ทรพัย์ออกเป็นสวิญญาณกทรัพย์	(ทรพัย์

ที่มีวิญญาณ)	 และอวิญญาณกทรัพย	์

(ทรพัย์ทีไ่ม่มวีญิญาณ)	อสงัหารมิทรพัย์

กจั็ดเข้าในอวิญญาณกทรพัย์	(สัตว์บาง

ชนดิได้ยินว่าเกิดตดิท่ี	เช่น	หอยนางรม	

กเ็ป็น	สวญิญาณกะทีเ่ป็นอสงัหารมิะ)	

	 ทรัพย์เหล่านี้	 ที่มีเจ้าของถือกรรม-

สิทธิ์อยู่	 เรียกว่า	 อทินนะ สิ่งของ 

ที่เจ้าของไม่ได้ให้	 ค�าว่า	 ไม่ได้ให้	 ก็

หมายความว่ายังถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้า 

ของอยู่	ยังไม่สละกรรมสิทธิเ์ป็นเจ้าของ	

และค�าว่า	 เจ้าของ	 หมายถึงคนใดคน

หนึ่งก็ได้	หมายถึงส่วนกลางก็ได้	เช่น	

ถ้าเป็นของของใครคนไหน	คนนัน้กเ็ป็น

เจ้าของ	ถ้าเป็นของสมาคมไหนองค์การ

ไหน	สมาคมนัน้องค์การนัน้กเ็ป็นเจ้าของ	
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ถ้าเป็นของหลวง	 หลวงก็เป็นเจ้าของ 

ถ้าเป็นของสงฆ์ของศาสนา	 สงฆ์และ

ศาสนาก็เป็นเจ้าของ	เป็นต้น	

	 การถือเอา	 (สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้

ให้)	 ด้วยจิตคิดลัก	 มาจากศัพท์ว่า	 

อาทานะ	 ในค�าว ่า	 อทินฺนาทานา	 

(อทินฺน+อาทาน)	 หมายความว่า	 ถือ

เอาทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นไปจากความ 

ครอบครองของเขา	 ด้วยเจตนาทุจริต

คือด้วย	 เถยฺยเจตนา	 เจตนาลักขโมย 

เรียกสั้น	ๆ	ว่า	ลัก	

	 การลักทุกอย่างที่ผิดศีลข้อที่	 ๒	 นี้	 

มโีทษน้อยและมากตามวตัถท่ีุลัก	เจตนา

ที่ลักและกิริยาที่ประกอบโจรกรรม	 

ถ้าวตัถุทีล่กัเล็กน้อย	เจตนาอ่อน	กริิยา

ทีท่�าการลกัไม่ร้ายแรงกมี็โทษน้อย	ถ้า

วตัถุทีล่กัมาก	เจตนาแรง	กริยิาทีท่�าการ

ลกัร้ายแรงกมี็โทษมากขึน้	คือเป็นบาป

มากขึน้ตามส่วนกนั	และจะลักเอง	หรอื

สัง่ใช้ให้ผู้อ่ืนลัก	กเ็ป็นการลักอันผดิศีล

ข้อนี้เหมือนกัน	

	 ถ้าจะถามว่า	 อทินนาทาน	 เป็น 

ศีลข้อที่	 ๒	 ใช่ไหม	 ตอบว่าไม่ใช่	 

เพราะอทินนาทานแปลว่า	 การถือเอา

สิง่ของทีเ่จ้าของไม่ได้ให้	ด้วยจติคดิลกั	

อทินนาทานจึงไม่ใช่ศีล	 แต่เป็นการ 

ท�าที่ผิดศีล	

	 ถ้าถามว่าอะไรเป็นศลีข้อที	่๒	ตอบ

ว่า	เวรมณ	ีคือความเว้นจากอทินนาทาน	

หรือวิรัติเจตนางดเว้นนี้แหละเป็นศีล	

ถ้าต้ังใจไว้ว่าจะไม่ลกัของของใคร	ด้วย

รับศีลไว้หรือด้วยตั้งใจเอาเอง	 ก็เป็น

สมาทานวริตั ิถ้าไม่ได้ตัง้ใจไว้ก่อน	ไป

พบของใครวางเผลอไว้	จะลักก็ได้	แต่

ก็เกิดตั้งใจขึ้นเดี๋ยวนั้นว่าไม่ลัก	 เป็น	

สัมปัตตวิรัติ ถ้าเว้นได้เป็นปกตินิสัย	

ไม่มีเกิดความคิดจะลักข้ึนเลย	 ทุกสิ่ง

ทุกโอกาส	ก็เป็น	สมุจเฉทวิรัติ	 เช่น

เดียวกับที่ได้แสดงแล้วในศีลข้อที่	๑	

	 การล่วงศีลข้อนี้	 มีขึ้นในเมื่อของที่

จะลกั	เป็นของท่ีมเีจ้าของหวงแหน	ตน

ก็รู้อยู่ว่าเป็นของที่มีเจ้าของหวงแหน	 

มเีจตนาลัก	ท�าการลกัเองหรอืสัง่ใช้ให้

คนอืน่ลกั	และได้ของนัน้มา	ใครมอืไว

ใจเรว็ประพฤตผิดิศลีข้อนี	้เมือ่ตัง้ใจงด

เว้นขึ้นใหม่เมื่อใด	ก็เกิดเป็นศีลขึ้นอีก

เมื่อนั้น	เพราะศีลมีขึ้นด้วยวิรัติเจตนา

ดังแสดงแล้ว	

	 อนึง่	ควรเว้นจากลกัทรพัย์โดยอ้อม	

คอืไม่ใช่โจรกรรมหรอือทนินาทานโดย 

ตรง	แต่ว่าอนุโลมโจรกรรม	เช่น	

 สมโจร	 คือ	 เป็นใจรับซื้อของโจร 

ของขโมย	

 ปอกลอก	คอื	คบคนด้วยอาการไม่

ซือ่สตัย์	มุง่หมายจะเอาทรพัย์ถ่ายเดยีว	

หาวิธีให้เขาจ่ายทรัพย์ให้	 บางทีจนถึง

เขาต้องสิ้นตัว	ต้องตกยาก	
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 รบัสนิบน	คอื	ถอืเอาทรพัย์ทีเ่ขาให้	

เพื่อช่วยท�าธุระให้แก่เขาในทางที่ผิด	

	 อีกอย่างหนึ่ง	 ควรเว้นจากการท�า

ทรัพย์ของผู้อื่นให้สูญที่ตนจะต้องรับ 

ใช้	อนันบัว่าเป็น	ฉายาโจรกรรม	ฉายา

แปลว่าเงา	 ฉายาโจรกรรมก็ได้แก่เงา

ของโจรกรรม	คอืใกล้จะเป็นโจรกรรม

ทีเดียว	เช่น

 ผลาญ	 คือ	 ท�าอันตรายแก่ทรัพย์

ของผู้อื่นด้วยโทสะพยาบาท	 เช่น	ผูก

โกรธเขาจึงลอบฟันต้นผลไม้ของเขา	

ลอบท�าของอะไรของเขาให้เสีย	

 หยิบฉวย	 คือ	 ถือเอาทรัพย์ของ 

ผูอ้ืน่ด้วยความมกัง่าย	เช่น	บตุรหลาน

ผู้ประพฤติมักง่าย	 ไม่บอกขออนุญาต

ก่อนหยิบฉวยสิ่งของของมารดาบิดา

ปู่ย่าตายายไปใช้	 ด้วยถือว่าเป็นของ

มารดาบิดาและญาติ	 มิตรสหายหยิบ

ฉวยสิ่งของของมิตรไปใช้ไม่ได้บอกให้

เจ้าของรู้	

	 อันคนทีคุ้่นเคยไว้วางใจกนั	เช่น	เป็น

ญาติกัน	 เป็นมิตรสหายกัน	 เรียกว่า

คนวสิาสะกนั	ค�าว่าวสิาสะแปลว่า	คุน้

เคยกันไว้วางใจกนั	คนทีม่วีสิาสะกนันี้	

อาจถอืวสิาสะคือถือเอาสิง่ของของกนั

ไปใช้	มไิด้บอกให้เจ้าของรูก่้อน	แต่การ

ถือวิสาสะนี	้มโีทษถ้าถือไม่ถกูลกัษณะ	

เมือ่ถือให้ถกูต้องตามลกัษณะของการ

ถอืวสิาสะ	จงึจะไม่มโีทษ	ลกัษณะของ

การถือวิสาสะที่ถูกต้อง	คือ	

	 เจ้าของเป็นผู้สนิทกับตน	 เมื่อถือ

วิสาสะแล้วจะไม่มีใครสนเท่ห์	

	 เจ้าของได้สั่งอนุญาตไว้	 หรือเป็น 

สิ่งที่เขาไม่หวงหรือพอให้แก่ตนได้	

	 เมือ่ถอืเอาแล้วเขารูเ้ข้า	เขาจะพอใจ

หรือไม่ว่าอะไร	

	 การถือวิสาสะไม่ถูกลกัษณะ	มีโทษ	

ท�าความไม่พอใจแก่เจ้าของ	 ท�าให้เขา

สิน้รกัสิน้ไว้วางใจในตน	และท�าให้เป็น

ท่ีสงสัยของคนอื่นว่าตนเป็นโจรเป็น

ขโมย	ฉะนั้น	ยิ่งคุ้นเคยกันมากก็ควร

จะย่ิงระวัง	เพือ่มใิห้เกดิความประมาท

ถือเสียว่าคุ้นเคยกันพาให้ประพฤติผิด

ต่อกนั	เช่น	ถือวิสาสะกนัอย่างมกัง่าย	

เมื่อเป็นเช่นนี้ความคุ้นเคย	ก็จะกลาย

เป็นเหตกุ่อความกนิแหนงแตกร้าว	ถ้า

ไม่คุ้นเคยกันยังดีกว่า	

	 พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อนี้	 

ต่อจากข้อที	่๑	พจิารณาดเูห็นว่า	ทรง

บัญญัติขึ้นด้วยอาศัยหลักยุติธรรม 

และเมตตากรุณาเช่นเดียวกัน	 เพราะ

ทุก	ๆ	คน	ต่างต้องมีทรัพย์ไว้ส�าหรับ

บรโิภคใช้สอย	และไม่ปรารถนาให้ใคร

ลักขโมยช่วงชิงไป	 บางคนต่อสู้เพื่อ

ป้องกันทรัพย์	 จนถึงต้องบาดเจ็บล้ม

ตาย	เมือ่ตนไม่ชอบให้ใครมาลกัทรพัย์

ของตน	 ก็ไม่ควรลักทรัพย์ของคนอื่น	
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ฉะนัน้	การไม่ลักทรพัย์ของกัน	จงึเป็น 

การละเว้นที่ยุติธรรมในทรัพย์	 เพราะ

เป็นการละเว้นความล�าเอียง	 เห็นแก่

ตวัเสยีได้ด้วยนกึเหน็ใจคนอืน่	ทีม่คีวาม

หวงแหนรกัษาทรพัย์เหมือนกับตน	และ

คนเราจะอยู่ด้วยกนัเป็นสขุ	กเ็พราะไม่

เบียดเบียนในทางต่าง	 ๆ	 ในทางหน่ึง	

คอืไม่เบยีดเบยีนทรพัย์ของกนั	ละเว้น 

จากการเบียดเบียนกันได้	 ก็ด้วยปลูก

เมตตากรณุาในกนั	คอยยบัย้ังหกัห้าม

ใจที่อยากได้	 หรือโกรธเกลียด	 เมื่อมี

เมตตาหวงัด	ีมกีรณุาหวงัช่วยกันอย่าง

จริงใจแล้ว	ก็จะไม่คิดขโมยของกัน	

	 ฉะนั้น	ศีลข้อนี้	จึงเป็นศีลโดยปกติ

ของคนทีม่เีมตตากรณุาต่อกนั	ไม่ต้อง

ไปรับมาจากที่ไหนเลย	 แต่เกิดจากใจ

เมตตากรุณาเอง	 ดังเช่น	มารดาบิดา

และผู้ที่มีเมตตาทั้งหลายไม่ได้ไปรับ 

ศีลจากที่ไหน	 แต่ก็มีศีลในบุตรธิดา 

และในผู้ท่ีตนเมตตา	 ไม่มีคิดเลยท่ีจะ

เบียดเบียนทรัพย์ของบุตรธิดาและใน

ผู้ที่ตนเมตตา	 มีแต่คิดให้	 อาศัยหลัก

เมตตากรุณาดังกล่าว	 พระพุทธเจ้าจึง

ทรงบัญญัติศีลข้อนี้	 และด้วยศีลข้อนี้

เป็นอันรับรองความมี	กรรมสิทธิ์ ใน

ทรัพย์ของเจ้าของทรัพย์ทุกคน	

	 มบีางคนกล่าวอ้างว่า	พระพทุธศาสนา

ไม่ให้ยึดถือทรัพย์	 ถ้ามีก็ให้รวมเป็น 

กองกลางคอืเป็นของสงฆ์	ค�าอ้างนีผ้ดิ

หลักศีลข้อนี้และผิดหลักสัมมาอาชีวะ	

(เลีย้งชวิีตในทางทีช่อบ)	ในพระพทุธ-

ศาสนา	เพราะพระพทุธเจ้าทรงบญัญตัิ

ศลีข้อนี	้เป็นอนัทรงรบัรองความมทีรพัย์

ยึดครองอยู่	 จึงห้ามมิให้ลักทรัพย์ของ

กัน	 และทรงสอนให้ประกอบอาชีพ

แสวงหาทรัพย์ในทางที่ชอบ	 เม่ือได ้

มาก็ให้รักษาไว้ให้ดี	 และใช้จ่ายให้พอ

สมควรแก่ก�าลัง	

 ส่วน	ของสงฆ์ นัน้	เกีย่วแก่พระภกิษุ

สงฆ์เมื่อมีวัดขึ้น	 ก็ต้องมีของกลาง

ส�าหรบัวดั	เรยีกว่าเป็นของสงฆ์	ส�าหรับ

วัดเป็นวัด	ๆ	 ไป	 เช่นเดียวกับในฝ่าย

อาณาจักรก็มีของหลวง	 ขององค์การ

ของสมาคมนั้น	 ๆ	 พระพุทธเจ้าไม่ได้

ทรงบัญญัติให้ต้องรวมของบุคคลเข้า

เป็นของสงฆ์	 และในค�าสอนที่ให้สละ

บรจิาค	กส็อนให้รูจั้กเลอืกให้	มไิด้สอน

ให้สละเร่ือยไป	แต่เมือ่จะออกบวชต้อง

สละสมบัติฆราวาสอยู่เอง	 และต้อง

ปฏิบตัติามพระธรรมวินยัของผูบ้วชเป็น

คฤหัสถ์กค็วรปฏบัิตติามฆราวาสธรรม	

(ธรรมของคฤหัสถ์)	เป็นพระจะปฏบิตัิ

อย่างชาวบ้าน	 หรือชาวบ้านจะปฏิบัติ

อย่างพระหาได้ไม่	

	 ในธรรมข้อเดียวกัน	 บางข้อก็มีวิธี

ปฏบิตัต่ิางกนั	เช่น	สมัมาอาชวีะ	เป็น

พระเทีย่วบณิฑบาต	เป็นสัมมาอาชวีะ	

ไปประกอบการค้าไม่เป็นสมัมาอาชวีะ	
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เป็นคฤหสัถ์ประกอบการค้าในทางชอบ

เป็นสมัมาอาชีวะ	แต่จะเท่ียวบณิฑบาต

ไม่ได้	

	 ฉะนัน้	การอ้างเอาพระพทุธศาสนา 

ต่าง	 ๆ	 นั้น	 บางทีเป็นการอ้างเอา 

ประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงนอกพระ-

พุทธศาสนา	

 ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๒ คือ	สัมมา-

อาชวีะ	ความเลีย้งชพีในทางทีช่อบ	เป็น

ข้อที่ควรมีให้คู่ไปกับศีลข้อน้ี	 คนมีศีล

ที่ยากจนขัดสนและคนท่ีเป็นโจรเป็น

ขโมย	ก็เพราะขาดสัมมาอาชีวะ	ถ้ามี

สัมมาอาชีวะก็จะไม่ยากจน	จะไม่เป็น

ขโมย	

	 การอาชีพเป็นกิจจ�าเป็นของทุก	 ๆ	

คน	เพราะทกุ	ๆ	คนต้องบรโิภคทีแ่ปล

ว่ากิน	 เครื่องบริโภคที่จ�าเป็นก็ได้แก่

ปัจจยั	(เครือ่งอาศยั)	๔	คอื	ผ้านุง่ห่ม	

อาหาร	ทีอ่ยูอ่าศยั	และยาแก้ไข้	บางที

แยกเรียกของกินคืออาหารว่า	 เครื่อง

บริโภค	 ของใช้นอกจากนี้ว่า	 เคร่ือง

อุปโภค	กจิการเพือ่ให้มขีองกนิของใช้มา 

เคยเรียกว่าโภคกจิ	แล้วเปลีย่นเรยีกว่า

เศรษฐกจิ	เป็นเรือ่งปากท้อง	หรอืเป็น

เรื่องยังชีวิต	เลี้ยงชีวิต	คือการอาชีพ	

	 ทกุคน	ต้องหาปัจจัยมาบรโิภคเล้ียง

ตน	และผูอ้ืน่ทีจ่ะต้องเล้ียง	พระพทุธเจ้า	

จึงตรัสสอนให้ท�างานหาเล้ียงชีพด้วย

สมัมาอาชวีะ	เพือ่ให้ได้ทรัพย์มาในทาง

ที่ชอบให้พอเพียง	 เม่ือหาเลี้ยงชีพเอง

ยังไม่ได้	เช่น	ยังเป็นเดก็ก�าลังเล่าเรยีน

ศึกษา	ต้องอาศัยมารดาบิดาหรือผู้อื่น

ทีม่เีมตตากรุณาเลีย้งด	ูกค็วรประพฤติ

อนุโลมสัมมาอาชีวะ	เช่น	ช่วยมารดา

บิดาหรือผู้ที่ตนอาศัยอยู่	ท�าการงานที่

พอควรแก่ก�าลงัและเวลาของตน	ไม่ใช้

ทรพัย์ทีท่่านให้ในทางท่ีผดิ	เช่น	ไปเล่น

การพนนั	ใช้แต่ในทางท่ีเป็นประโยชน์	

ให้รูจ้กัค่าของทรพัย์	ให้รูว่้าท่านได้ทรพัย์

มาด้วยความเหนือ่ยยาก	รูจ้กัประหยดั	

ออมทรพัย์	ไม่หลอกลวงขอทรพัย์ท่าน	

เช่น	ขอด้วยอ้างว่าจะไปช�าระค่าเล่าเรียน 

แต่ไปใช้ดภูาพยนตร์เสยี	และเมือ่ท่าน

อุปการะเพื่อให้เรียน	ก็ตั้งใจเรียนให้ดี

ทีส่ดุ	ให้สมกบัความเมตตากรณุาของ

ท่านแล

 มนุษยธรรมที่ ๓ 

	 ในอดีตล่วงมาแล้ว	 ได้มีมาณพชาว

เมอืงพาราณสีคนหนึง่เรยีนศลิปะท้ังปวง

ในเมอืงตกักศลิา	ส�าเรจ็วชิาธน	ูได้มชีือ่

ปรากฏว่า	จลุลธนคุคหบัณฑติ	คอืเป็น

บัณฑิตเรียนส�าเร็จวิชาธนู	 แต่ยังเป็น

หนุม่น้อย	(อย่างได้ปริญญาเป็นบณัฑติ

ในบัดนี้)	 อาจารย์ของ	 ธนุคคหะน้ัน	

พอใจ	ว่าธนคุคหะเรยีนศลิปะได้เหมอืน

ตน	จึงยกธิดาของตนให้เป็นภริยา	

 ธนุคคหะ	 พาภริยาเดินทางกลับ 

เมืองพาราณสี	 เมื่อเดินทางไปถึงทาง
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ป่าชัฏต�าบลหนึ่ง	ที่ไม่มีใครกล้าจะเดิน

ผ่านไป เพราะมีช้างดุร้ายคอยท�าร้าย

คนเดนิทาง	ธนคุคหะผูแ้ม่นธนไูม่กลัว

จึงพาภริยาเดินทางผ่านเข้าไป	 ก็พบ

ช้างดุวิ่งเข้ามาจึงยิงลูกศรไปดอกหนึ่ง	

ต้องตระพองช้างดุร้ายทะลุหลัง	 ช้าง

ร้ายก็ล้มลงในที่นั้น	ต�าบลนั้น	จึงเป็น

ที่ปลอดภัยของคนเดินทางทั้งปวง	

	 ธนุคคหะ	พาภรยิาเดนิทางต่อไป	ถงึ

ทางป่าชัฏอีกต�าบลหนึ่ง	อันเป็นแหล่ง

โจร	๕๐	คนซ่องสุมอยู่	 คอยฆ่าปล้น

คนเดนิทาง	ธนคุคหะผูแ้ม่นธนไูม่กลวั

ได้เดินทางเข้าไป	พบพวกโจรก�าลังนั่ง

ปิ้งเนื้อเสียบไม้บริโภคกันอยู่	พวกโจร

เหน็ธนคุคหะเดนิมากบัภรยิาผูป้ระดบั

ตกแต่งกาย	 จึงจะพากันลุกขึ้นจับตัว	

แต่นายโจรเป็นผู้ฉลาดดูลักษณะคน	

สงัเกตรู้ว่าชายนีเ้ป็นคนเอกอุ	(ดม)	จงึ

ห้ามโจรบรวิารทัง้ปวงมใิห้ลกุขึน้สกัคน

หนึ่ง	 ธนุคคหะส่งภริยาเข้าไปหาพวก

โจร	 ให้ขอเนื้อมาบริโภคสักเสียบไม้

หนึง่	นายโจรจงึสัง่ให้บรวิารให้	พวกโจร

ได้ให้เสยีบไม้เนือ้ดบิท่ียงัมิได้ป้ิง	เพราะ

คิดว่าพวกเราก็ต้องปิ้งกินกันเอง	ฝ่าย

ธนคุคหะเป็นผูย้กตน	จึงโกรธพวกโจร

ว่าให้เนื้อดิบ	 พวกโจรก็โกรธว่าบุรุษน้ี

คนเดียวเท่านั้น	มาแสดงหมิ่นเหมือน

พวกเราเป็นสตร	ีจงึลกุฮอืขึน้พากนัวิง่

เข้าไป	 ธนุคคหะจึงยิงพวกโจรล้มลง	

๔๙	คน	ด้วยเกาทัณฑ์	๔๙	ดอก	ก็

หมดเกาทณัฑ์เพราะรางเกาทณัฑ์บรรจุ

เกาทณัฑ์หรอืลกูศรทัง้หมด	๕๐	ดอก	

ธนคุคหะได้ยงิช้างเสียดอกหนึง่จงึเหลอื	

๔๙	 ดอก	 เมื่อยิงโจรอีก	 ๔๙	 ดอก	 

ฆ่าโจร	๔๙	คนกห็มดลกู	ยงัเหลือนาย

โจรอกี	๑	คน	ธนคุคหะจึงผลักนายโจร

ให้ล้มลงแล้วทับอยู่บนอกของนายโจร	

ร้องบอกภรยิาให้ส่งดาบให้เพือ่ตดัศรีษะ

ของนายโจร	

	 ฝ่ายภริยาของธนุคคหะ	 ซึ่งถือดาบ

อยู่ในขณะนั้น	 ได้เกิดสิเนหานายโจร

โดยฉบัพลัน	จึงย่ืนด้ามดาบให้ในมอืของ

นายโจร	นายโจรกจ็บัด้ามดาบกระชาก

ออก	 ตัดศีรษะของธนุคคหะ	 ครั้นฆ่า

ธนุคคหะแล้วก็พาหญิงนั้นไป	 พลาง

ถามถึงชาตติระกลูเรือ่งราว	นางกบ็อก

เล่าโดยตลอด	จนถึงว่านางได้เกดิสิเนหา

นายโจรจึงให้ฆ่าสามีของตนเสีย	 นาย

โจรเมือ่ได้ฟังเรือ่งตลอดแล้วคิดรังเกยีจ	

ว่าหญงินีใ้ห้ฆ่าสามขีองตนเสยีได้	เหน็

ชายอืน่เข้ากจ็กัท�าเราอย่างนัน้อกี	เราควร

ทิ้งเสียเถิด	ครั้นพานางไปจนถึงแม่น�้า

สายหนึ่งขวางทางอยู่	จึงหลอกว่าน�้านี้

มจีระเข้ดจุะท�าอย่างไร	นางกล่าวขอให้

นายโจร	ห่อเครือ่งประดบัของนาง	น�า

ข้ามฟากไปไว้ที่ฝั่งโน้นก่อน	 แล้วกลับ

มารับนางข้ามฟากไป	นายโจรรับค�าฉวย

ห่อเครื่องประดับทั้งหมด	 ข้ามฟากไป
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ถงึฝ่ังแล้วเดนิไป	นางเหน็อาการดงันัน้	

จงึร้องคร�า่ครวญขอให้นายโจรกลบัมารับ 

ฝ่ายนายโจรกร้็องตอบมาว่า	หญงิเช่น

น้ีจะไปให้ไกลสดุไกล	แล้วถอืห่อเครือ่ง

ประดับหนีไป	 นางจึงถูกทอดท้ิงอยู่ 

เดียวดายในกลางป่า	 ลงนั่งร้องไห้อยู่

ใกล้กอตะไคร้น�้ากอหนึ่ง	ณ	ที่นั้น	

	 ในขณะนั้น	 นางได้เห็นสุนัขจิ้งจอก

ตวัหน่ึงคาบก้อนเนือ้วิง่มาในเบือ้งหน้า	

ทันใดนั้น	 ก็ได้มีปลาตัวหนึ่งกระโดด

ขึ้นจากน�้าตกอยู่ข้างหน้าสุนัขจิ้งจอก	

สนุขัจิง้จอกท้ิงก้อนเนือ้ท่ีคาบไว้แล้ววิง่

ไปเพื่อจะได้ปลา	 ฝ่ายปลาก็ดิ้นตกลง

ไปในน�้า	 ในขณะนั้นมีนกตัวหนึ่งโฉบ

ลงมาจิกคาบก้อนเนื้อนั้นบินไป	 สุนัข

จิง้จอกจงึไม่ได้ท้ังเน้ือท้ังปลาลงน่ังหน้า

เศร้า	ฝ่ายนางเห็นเหตุการณ์ที่ท่านว่า

เทพดาอาเพศโดยตลอด	 จึงหัวเราะ

เยาะข้ึนด้วยเสียงอันดังว่า	 ปรารถนา

เกินส่วน	 จึงพลาดหมดทั้งเนื้อท้ังปลา	

ต้องจับเจ่าซบเซา	

	 ฝ่ายสนุขัจิง้จอกซ่ึงเทพดาอาเพศ	ได้

กล่าวเย้ยหยันว่า	 โทษของคนอ่ืนเห็น

ง่าย	ส่วนโทษของตนนัน้เหน็ยาก	นาง

เองก็เสื่อมสิ้นทั้งสามีทั้งชายชู้	 ซบเซา

มากกว่า	

	 นางได้ยินดังนั้นกลับย้อนคิดได้ถึง

กรรมของตนก็ยิ่งเสียใจ	 กล่าวว่า	 ถ้า

เรารอดพ้นไปได้จากทีน่ีแ้ล้ว	และถ้าได้

สามีอีก	ก็จะซื่อตรงต่อสามีแน่นอน	

 สุนัขจิ้งจอกเทพดาอาเพศ	ได้กล่าว

ส�าทับในที่สุดว่า	 คนท�าบาปครั้งหนึ่ง

แล้วก็จักท�าบาปอีกได้	 แล้วก็หายไป	 

ทิ้งนางนั้นซัดเซไปตามยถากรรม	

	 เรื่องท่ีเล่ามานี้	 เก็บความมาจาก

นิทานชาดกชื่อว่า	 จุลลธนุคคหชาดก	

เป็นเค้าของบทละครไทยเรือ่ง	จนัทโครพ 

แสดงให้เห็นโทษของหญิงผู้ประพฤติ

ผิดในทางกาม	

	 ส่วนเรื่องแสดงโทษของผู้ชายประ-

พฤตผิดิ	ก็มีอีกมากดงัเรือ่ง	รามเกยีรติ์	 

ทศกณัฐ์เจ้ากรงุลงกาได้ไปลกัพานางสดีา 

พระชายาของพระรามไปไว้ยังกรงุลงกา	

เป็นเหตใุห้พระรามยกทัพวานรไปตดิพนั

กรงุลงกา	ฆ่าญาตวิงศ์ยกัษ์ของทศกณัฐ์

ตายไปโดยล�าดบั	จนถงึองค์ทศกณัฐ์เอง 

ตลอดถึงพลยักษ์และชาวเมือง	 ก็ต้อง

พลอยพินาศไปทั้งสิ้น	 เพราะความ 

ประพฤตผิดิในกาม	ของทศกณัฐ์ผูเ้ดยีว 

เป็นเหตุ	

	 ความประพฤติผิดในกาม	 เป็นเหตุ

ให้เกิดโทษ	มีตัวอย่างให้เห็นได้อยู่ทุก

กาลสมัย	ในปัจจุบันนี้	ก็มีตัวอย่างให้

เห็นอยูไ่ม่น้อย	สามภีรรยาแตกร้าวกนั

เพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ประพฤตินอกใจกัน 

บ้างก็เพียงแตกแยกกัน	 บ้างก็ท�าลาย

กนั	ฝ่ายหญงิท�าลายฝ่ายชายกมี็	ฝ่าย

ชายท�าลายฝ่ายหญงิกมี็	เป็นอันว่า	เม่ือ

ความประพฤติเช่นนี้เกิดขึ้นในท่ีใด	 ก็
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เป็นเหตุเปลี่ยนรักให้เป็นความชิงชัง	

เปลี่ยนมิตรสหายให้เป็นศัตรู	 เปล่ียน

ความไว้วางใจให้เป็นความกนิแหนงแคลง 

ใจ	 ให้ร้าวฉานแตกแยกให้ท�าลายล้าง	

ท�าสุขให้เป็นทุกข์	 โดยเฉพาะ	 ท�าให้

เกิดความทุกข์ใจอย่างย่ิงแก่ผูท่ี้เป็นฝ่าย

เสยี	ฉะนัน้	พระพทุธเจ้าจงึทรงบัญญติั

ศีลข้อ	๓	คือ	

 กาเมส	ุมจิฉฺาจารา	เวรมณ	ีเว้นจาก

ประพฤติผิดในกาม	 ศีลข้อนี้บัญญัติ

ห้ามมใิห้ประพฤตผิดิในกาม	แต่ไม่ห้าม

ความประพฤติชอบในกาม	 ค�าว่าใน

กามน้ัน	หมายถงึในเรือ่งเกีย่วกบัความ

ใคร่ระหว่างชายกับหญงิ	ท่ีเรยีกในบดัน้ี

ว่าความรักเกี่ยวกับเพศ	

	 ทุก	ๆ	คนเม่ือเป็นเดก็ย่อมพอใจใน

การเล่นต่าง	ๆ	อย่างเดก็	แต่เม่ือร่างกาย

เติบโตขึ้น	ก็เกิดมีความรู้สึกเป็นอย่าง

ชายหญงิแรกรุน่หนุม่สาว	และโดยปกติ

ก็มีการครองคู่เป็นสามีภริยาเกิดบุตร

หลานสบืตระกลูกนัต่อ	ๆ	มา	และจกั

สืบกันต่อ	 ๆ	 ไป	 เชื้อสายของมนุษย์

และสัตวโลกทุกชนิด	จึงไม่สิ้นสูญ	

	 แต่ในการครองคูข่องคนนัน้	ยงัต้อง 

การเหตุอุปถัมภ์ต่าง	 ๆ	 ทั้งภายในทั้ง

ภายนอก	เพือ่ให้อยูด้่วยกนัย่ังยืนตลอด

และมคีวามสขุ	ความเจรญิ	จะเกดิผล

เป็นไปดังกล่าวได้	 ก็ต้องมีการปฏิบัติ

ในเรื่องนี้ในทางชอบ	 ในเมื่อถึงวัยถึง

เวลาอนัสมควร	เม่ือไปประพฤตยุ่ิงเกีย่ว

ก่อนถงึวัยเวลาอนัสมควรกด็	ีประพฤติ

ในทางที่ผิดก็ดี	 หรือเมื่อมีคู่ครองแต่ง 

งานแต่งการแล้วยงัประพฤตนิอกใจกัน

อยูก่ด็	ีรวมเรยีกว่าประพฤตผิดิในกาม

อย่างกว้าง	ๆ	

	 ประพฤติยุ่งเกี่ยวก่อนถึงวัยถึงเวลา

อันสมควรนั้น	 เช่น	 ในเวลาเล่าเรียน

ศกึษา	ซึง่เป็นเวลาหาวชิาความรูใ้ส่ตน	

ไม่ใช่เป็นเวลาหาคูค่รอง	ถ้าจะต้องการ

มีความรัก	 ก็ต้องทุ่มเทความรักไปใน

การศกึษาเล่าเรยีน	คอืให้รกัเรยีน	แต่ถ้า

ปล่อยใจ	ปล่อยกายเคลบิเคลิม้หลงใหล

ไปในเรื่องเพศ	 ก็เรียกว่าประพฤติผิด	

จะประพฤติผิดน้อยหรือมากเพียงไร	 ก็

สุดแต่จะปล่อยใจปล่อยกายให้ผิดไป

เท่าไร	 ความประพฤติยุ่งเกี่ยวก่อนถึง

วัยเวลาอนัสมควรเช่นนี	้โดยปกติเกีย่ว

แก่เยาวชน	มีโทษท�าให้เรียนไม่ส�าเร็จ

หรอืเสยีหายไปมิใช่น้อย	และเป็นจารกึ

เศร้าหมองติดอยู่กับตนเอง	 เยาวชน

ทั่วไปจึงสมควรงดเว้นและป้องกันตน 

มิให้ท�าผิดไปในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น	

	 อนึ่ง	 ประพฤติในทางท่ีผิดนั้น	 คือ

เมื่อไม่ถึงเวลาอันสมควรแต่ประพฤติ

ในทางลักลอบ	 หรือละเมิดล่วงล�้าใน

เขตทีไ่ม่ควรละเมดิ	คอืถ้าเป็นฝ่ายชาย

ละเมดิในภรรยาท่าน	(เขา)	หรอืหญงิ

ผู้อยู่ในพิทักษ์รักษาของท่าน	 หรือใน
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หญงิทีจ่ารีตห้าม	เช่น	หญงิทีเ่ป็นเทอืก

เถาของตนดังที่ระบุไว้ในกฎหมาย	ซึ่ง

รวมเรียกว่าหญิงซ่ึงอยู่ในพิทักษ์รักษา

ของตระกลู	หรอืในหญงิผูอ้ยูใ่ต้บัญญตัิ

ในพระพทุธศาสนา	ซึง่รวมเรียกว่าหญงิ

ผู ้อยู ่ในพิทักษ์รักษาของธรรมเนียม	

หรือในหญิงที่กฎหมายบ้านเมืองห้าม	

ถ้าเป็นหญิงประพฤติละเมิดหรือร่วม

ประพฤติละเมิดในชายที่ไม่ควรกล�้า-

กราย	 เช่น	 ผู้อยู่ภายใต้บัญญัติห้าม	

เป็นต้น	หญิงหรอืชายผูป้ระพฤตลิะเมิด

ล่วงล�้า	 ในเขตที่ไม่ควรละเมิดล่วงล�้า 

ดังกล่าว	เรียกว่าประพฤติผิดในกาม	

	 เขตที่ไม่ควรละเมิดอันเป็นเหตุให้

บังเกิดความประพฤติผิดเช่นนี้	 ถึงไม่

จ�าแนกไว้ก็เป็นที่เข้าใจกันได้	 เพราะ

รวมลงว่าเป็นเขตท่ีหวงห้าม	หรือเจ้าตวั

นั่นเองอยู่ใต้ธรรมเนียมหรือบัญญัติที่

ห้ามไว้	ฉะนัน้	ต้องมีการลักลอบ	เหมือน

อย่างทรพัย์ทีม่เีจ้าของหวง	ต้องลกัขโมย

จึงจะได้	แม้แมวเมื่อเข้าไปลักปลาย่าง

ในครวั	กแ็สดงว่ารูต้วัว่าเป็นแมวขโมย	

จงึลอบเข้าไปและลอบวิง่ออก	หรอืเม่ือ

มคีนเหน็ก็รีบวิง่หนีออกไปโดยเรว็	และ

ถ้าการประพฤตผิดิน้ันเป็นการใช้ก�าลัง

บงัคบั	กย่ิ็งเป็นการประพฤตผิดิโดยแท้

	 อนึง่	แม้ผูม้คู่ีครองแต่งงานแต่งการ

แล้ว	ยงัประพฤตนิอกจตินอกใจกนัอยู	่

ก็เป็นประพฤติผิดในกาม	 เพราะเป็น

ความประพฤติผิดในกันและกัน	 และ

ยังเป็นการประพฤตผิดิในเม่ือไปละเมิด

ในภรรยาท่านดังกล่าวแล้ว	

	 ลกัษณะส�าหรับก�าหนดว่า	เป็นการ

ประพฤติผดิในกามซึง่เป็นการผดิศลีนัน้ 

คอืเป็นวัตถหุรือเป็นเขตทีไ่ม่ควรละเมดิ

ล่วงล�า้กล�า้กราย	ไม่ควรได้ไม่ควรถงึมี

จติประสงค์จ�านงจะได้วตัถหุรอืเขตนัน้	

ปฏบิตัสิ�าเร็จได้ดงัประสงค์	ความประ-

พฤตผิดิดังกล่าวนีมี้โทษเบา	ปานกลาง	

และหนัก	 ตามระดับแห่งเขตที่ละเมิด	

กับทั้งเจตนาและการกระท�า	 ดังมีตัว 

อย่างให้เห็นอยู่ทุกกาลสมัย	

	 ความงดเว้นจากประพฤตผิดิในกาม

ดังกล่าวได้เป็นศีล	งดเว้นได้ด้วยตั้งใจ

ถือศีล	 เป็นสมาทานวิรัติ	 ไม่ได้ตั้งใจ

งดเว้นก่อน	 พบโอกาสที่จะประพฤติ 

ผิดได้	 แต่งดเว้นได้	 เป็นสัมปัตตวิรัติ 

งดเว้นได้เป็นปกตินิสัยทีเดียว	จัดเป็น	

สมุจเฉทวิรัติ	 เทียบอย่างวิรัติระหว่าง

มารดาบิดากับบุตรธิดาทั่วไป	

	 พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่	 ๑	

เพือ่ป้องกนัชวีติ	ข้อที	่๒	ป้องกนัทรพัย์

สมบัติท่ีจะต้องใช้ด�ารงชีวิต	 และข้อท่ี	

๓	นีเ้พือ่ความสงบสุขในครอบครวั	ด้วย

อาศัยหลัก	ยตุิธรรมและเมตตากรุณา

เช่นเดียวกัน	

	 อาศัยหลักยุติธรรมนั้น	 คือ	 เมื่อ

ตนเองมีความรัก	 และหวงแหนในส่ิง
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ซึ่งเป็นท่ีรักของตนฉันใด	 คนอ่ืนก็มี

ความรู้สกึฉนันัน้เหมอืนกนั	ฉะนัน้	เมือ่

ไม่ปรารถนาให้ใครมาละเมิดล่วงล�้าใน

สิ่งที่รักที่หวงแหนของตน	 ก็ไม่ควร

ละเมดิล่วงล�า้ในของคนอืน่	เหมอืนอย่าง

ทกุคน	กย่็อมมญีาตพิีน้่องต่างเพศของ

ตน	และไม่ปรารถนาให้ใครมาประพฤติ

ละเมิดล่วงล�้า	 เม่ือเป็นเช่นนี้	 ไฉนจึง

จักไปประพฤติอย่างท่ีตนไม่ชอบ	 ใน

ญาติพ่ีน้องของคนอื่น	 ฉะนั้น	 เม่ือ

พิจารณาโดยยุติธรรมแล้ว	 จึงไม่ควร

ประพฤตผิดิในเรือ่งนีใ้นทางใดทางหนึง่

เลยทีเดียว	

	 อาศยัหลกัเมตตากรณุานัน้	คอื	เม่ือ

มีเมตตากรุณาต่อกัน	 โดยจริงใจแล้ว	

กไ็ม่ประพฤตผิดิต่อกนัเลย	เพราะการ

ประพฤติผิดเช่นน้ัน	 เป็นการท�าลาย

ด้วยอ�านาจความใคร่	 ความปรารถนา	

มใิช่วสิยัของคนทีม่เีมตตากรณุากนัจะ

ท�าได้	 ฉะนั้น	 พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติ

ศีลข้อน้ี	 การปฏิบัติตามศีลข้อนี้	 จะ

ส�าเรจ็ได้ดีกต้็องมีธรรมท่ีคู่กัน	คือความ

ส�ารวมในกาม	

 ธรรมคูก่บัศลีข้อท่ี ๓ คอื กามสงัวร 

ความส�ารวมในกาม	สงัวรแปลว่า	ส�ารวม	

คือระวังควบคุมตนไม่ให้ประพฤติผิด	

แต่ให้ประพฤติในทางที่ชอบ	

	 เมื่อเป็นเยาวชน	 ก็ระวังควบคุมใจ

ระวงัควบคมุกาย	ไม่ให้ออกไปนอกทาง	

เว้นเหตชุกัจงูต่าง	ๆ	เช่น	หนงัสอืและ

ภาพยนตร์	 เป็นต้น	 ท่ีเป็นเหตุย่ัวยุ	

รักษาประเพณีอันดีงามของไทย	 ตาม

ทีผู่ป้กครองของตนได้อบรมแนะน�าอยู่

โดยมากแล้ว	การป้องกนัเป็นการดกีว่า

แน่นอน	 และต้องป้องกันไว้แต่ต้น	

เหมือนอย่างป้องกันไฟไม่ให้เกิดขึ้น	

ย่อมดีกว่าดับไฟ	 และดับไฟกองน้อย

ย่อมดีกว่าดับไฟกองโต	 ซึ่งอาจจะดับ

ไม่ได้ต้องปล่อยให้โทรมไปเอง	และไฟ

อย่างนี้เป็นไฟละเอียดอย่างไฟฟ้า	 ซึ่ง

เมื่อถูกไฟฟ้าอย่างแรงดูดแล้ว	 อาจท�า 

ให้หัวใจหยุดได้	 พระพุทธเจ้าจึงตรัส

เปรยีบไว้ว่า	เหมอืนอย่างศรสลกัมพีษิ

ที่รักษาได้ยาก	เมื่อยังไม่ถึงวัยถึงเวลา	

จึงควรที่จะป้องกันไว้ก่อน	

	 ส่วนในระหว่างสามภีรรยา	ทางพระ-

พุทธศาสนาสอนให้สามีสันโดษ	 คือ

ยนิดพีอใจอยูแ่ต่ในภรรยาของตน	ส่วน

ภรรยาให้มคีวามซือ่ตรงในสามขีองตน	

เพือ่ให้อยู่ครองกนัเป็นสุขตลอดไป	เม่ือ

เป็นเช่นนี	้แม้จะเกดิอนัตรายขึน้กอ็าจ

ช่วยกันได้	และเป็นตัวอย่างเป็นที่ควร

สรรเสริญ	ดังเรื่องของกินนรและกินรี	

ในจันทกินนรชาดก	 ที่จะน�ามาเล่าใน

สุดท้ายนี้	มีความว่า	

	 ในสมัยดกึด�าบรรพ์โน้น	เม่ือพระเจ้า

พรหมทัตครอบครองราชสมบตัใินกรงุ

พาราณสี	มหีมูก่นินรเกิดอยูใ่นป่าหมิ-
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พานต์	 (ป่ามีหิมะ)	อาศัยอยู่บนภูเขา

เงนิชือ่ว่าจนัทบรรพต	ครัง้หนึง่พระเจ้า

กรงุพาราณส	ีเสดจ็ประพาสป่าหมิพานต์

แต่พระองค์เดียว	 ทรงล่าเนื้อเสวยไป

โดยล�าดับ	 จนถึงแม่น�้าเล็กสายหนึ่ง 

ก็เสด็จขึ้นไปทางต้นน�้า	 โดยปกติหมู่

กนินรไม่ลงจากเขาในฤดฝูน	เมือ่ถงึฤดู

แล้งจึงพากนัลงมา	ครัง้นัน้	กนินรและ

กนิรีสามภีรรยาคูห่นึง่	พากนัลงมาจาก

ภูเขา	เกลือกเคล้าของหอมในที่นั้น	ๆ	

เคี้ยวกินเกสรดอกไม้	นุ่งห่มใบไม้เล่น

พลางขบัร้องพลาง	จนถึงแม่น�า้เล็กนัน้

ก็ร่อนลงเกลี่ยดอกไม้ลงในน�้า	 ลงเล่น

น�า้เป็นทีส่นกุสบาย	แล้วก็พากนัข้ึนนัง่

บนกองดอกไม้	ฝ่ายจนัทกินนร	(เรยีก

ช่ือตามภเูขาทีอ่ยูน่ัน้)	กด็ดีไม้ไผ่ขบัร้อง 

จนัทกนิรไีด้ฟ้อนร�าขบัร้องประสานเสยีง	

	 ฝ่ายพระเจ้ากรงุพาราณส	ีทรงได้สดับ

เสียง	 ก็แอบเสด็จเร้นพระองค์เข้าไป	

ทรงเหน็กนินรกนิรทีัง้สอง	กม็พีระหฤทยั

ปฏิพัทธ์ในนางกินรี	 ทรงปรารถนาจะ 

ได้นางกินรี	 จึงทรงยิงธนูศรไปต้อง 

จันทกินนรล้มลง	

	 จันทกินนร	 ต้องศรเป็นบาดแผล 

เจบ็ปวดรวดร้าว	โลหติไหลพรัง่	กร้็อง 

คร�่าครวญขึ้นว่า	จันทา	เราจะตายเมา

เลือดเต็มที	จะหมดลมบัดนี้	 เจ็บปวด

เหลือเกนิ	เม่ือเราตายแล้ว	เจ้าก็จะต้อง 

เศร้าโศก	เรากย็ิง่เศร้าใจ	เพราะสงสาร

เจ้ายิ่งกว่าทุกข์กายในบัดนี้	จันทกินนร 

พร�่าเพ้อไปจนถึงวิสัญญีภาพสลบลง	

ฝ่ายจันทกินรีก�าลังเพลิดเพลิน	ทีแรก

จงึยงัไม่รูว่้าจนัทกนินรถูกยงิ	ครัน้เหน็

จันทกินนรล้มสลบลง	 จึงเข้าไปดูเห็น

โลหิตไหลโชกจากบาดแผลก็ร้องข้ึน	

พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงคิดว่ากินนร

คงตายแล้ว	จงึเสดจ็ออกแสดงพระองค์	

	 จันทกนิรี	เหน็พระเจ้ากรงุพาราณสี	

จงึคดิว่ามนุษย์ผูน้ีแ้น่ละ	ยงิสามขีองเรา 

มีความกลัวก็บินหนีขึ้นไปจับบนยอด

เขาแล้วร้องบรภิาษพระเจ้ากรงุพาราณสี

โดยความว่า	โจรใจร้าย	ฆ่าสามีของเรา	

เราโศกใจนกั	ขอให้มารดาของท่าน	ชายา

ของท่านจงได้โศกเหมอืนเช่นนี	้และจง

อย่าเห็นบุตรเห็นสามี	 ท่านได้ท�าร้าย

สามีของเรา	ซึง่ไม่ได้ท�าร้ายอะไรท่านเลย 

	 พระเจ้ากรงุพาราณส	ีได้ตรสัปลอบ 

โยน	 ทรงรับว่าจะยกย่องนางกินรีให้

เป็นพระราชชายา	

	 นางจันทกินรี	 ได้กล่าวบันลือเสียง

อย่างองอาจหนกัแน่นว่า	ถึงเราจักตาย

กจ็กัไม่ยอมเป็นของท่าน	ซึง่ได้ฆ่าสามี

ของเรา	 ผู้ไม่ได้ท�าอะไรให้ท่านอย่าง

แน่นอน	

	 พระเจ้ากรุงพาราณสี	 ทรงได้สดับ

ดงันัน้ก็ส้ินปฏพิทัธ์ตรัสว่า	เจ้านางกนิรี

ชอบอยู่กินกฤษณาและของหอม	 อยู่

กบัหมูกิ่นนร	ไม่ชอบอยูใ่นบ้านในเมอืง
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ก็แล้วไป	ทรงสิ้นอาลัยเสด็จหลีกไป	

	 จันทกินรี	 ครั้นเห็นพระเจ้ากรุง- 

พาราณสเีสดจ็ไปแล้ว	ก็บินลงมาน�าร่าง

กินนรขึ้นไปบนยอดเขา	คร�่าครวญอยู่

ช้านาน	 ในที่สุดได้ลองคล�าดูตัวของ 

จันทกินนร	รู้สึกว่ายังอุ่นอยู่ก็คิดว่ายัง

มชีีวติอยู	่จงึร้องฟ้องเทวดาขึน้ว่า	ท้าว

โลกบาลไม่มีหรอื	หายไปไหน	หรอืตาย

ไปหมดแล้ว	จงึไม่มาช่วยรักษาสามีของ

เรา	 จึงร้อนถึงท้าวสักกเทวราช	 ต้อง

เสดจ็จ�าแลงเป็นพราหมณ์ลงมาถอืกณุฑ	ี

(คนโท)	น�้ามารดจันทกินนร	พิษศรก็

สิน้ไป	ในขณะนัน้	จันทกนินรกลบัฟ้ืนขึน้ 

หายเป็นปกติ	ต่างยินดี	ไหว้ท้าวสักก-

เทวราช	 ท้าวสักกเทวราชก็ให้โอวาท 

สั่งสอน	 มิให้ลงจากภูเขาจันทบรรพต 

ล่วงล�้าไปในทางของมนุษย์อีก	 กินนร

กนิรทีัง้สองก็รบัโอวาท	และอยู่ด้วยกัน

เป็นสุขสวัสดีสืบไปแล	 (ได้ทราบว่า 

จันทกินนรชาดกนี้	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้า

จุฑาธชุฯ	อินทราชยั	ได้ทรงนพินธ์เป็น

ละครแบบดึกด�าบรรพ์)

 มนุษยธรรมที่ ๔ 

	 อันแก้วแหวนเงินทองสิ่งของต่าง	ๆ	

ทุก	 ๆ	 คนคงต้องการของจริงของแท้	

ไม่ต้องการของเทียมของปลอม	 แม้

ถ้อยค�าทีพ่ดูกนักเ็ป็นเช่นเดียวกนั	คอื

ต้องการถ้อยค�าท่ีจริงไม่ต้องการฟังค�า

เทจ็	เว้นไว้แต่จะพดูฟังกนัเล่น	เช่น	เล่า

นิทานเรื่องเท็จแข่งกัน	 ถ้าเป็นถ้อยค�า

ท่ีพดูกนัโดยปกตแิล้ว	กต้็องการถ้อยค�า

ทีพ่ดูกนัตามความจรงิทัง้นัน้	ถ้าใครพดู

เทจ็อยูเ่นือง	ๆ	จนเป็นทีจ่บัได้แล้ว	ถงึ

จะพดูจรงิสักครัง้กไ็ม่มใีครเชือ่	เหมอืน

นิทานเร่ืองเด็กเล้ียงแกะ	 ซึ่งชอบพูด

หลอกคนว่าหมาป่ามากนิลกูแกะ	เพือ่

ให้คนแตกตืน่ไปช่วย	เห็นเป็นสนกุ	เม่ือ

พูดหลอกเขาอยู่อย่างนี้บ่อย	ๆ	ครั้นมี

หมาป่ามากินลูกแกะจริง	 ๆ	 จึงวิ่งมา 

บอกเพื่อให้คนไปช่วยก็ไม่มีใครเชื่อ	 

ต้องเสียลูกแกะไปเพราะโทษของมุสา	

	 เร่ืองเช่นนี้	 มีเล่าไว้ในนิทานชาดก

ทางพระพทุธศาสนามากเรือ่ง	เช่น	เรือ่ง

หนึง่เล่าว่า	มหีมอรกัษาพษิงผููข้าดแคลน

คนหนึง่	ไม่ได้การรกัษาอะไรในละแวก

บ้าน	จึงออกเดินเรื่อยไปถึงต้นไทรต้น

หนึง่ใกล้ประตบู้าน	เหน็งตูวัหนึง่ก�าลงั

นอนหลับโผล่ศีรษะออกมาทางคาคบไม้ 

	 ในขณะนั้น	 มีเด็กกลุ่มหนึ่งก�าลัง 

เล่นกันอยู่ในท่ีน้ัน	 หมองูจึงคิดจะลวง

เด็กให้จับงูเพื่อให้งูกัด	 แล้วรักษาเอา 

ค่าจ้าง	จงึพูดแก่เดก็ว่า	เหน็ลกูนกสาลกิา

นั่นไหมจับเอาซิ	

	 เด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กฉลาด	 มอง

ไปเห็นศีรษะท่ีคาคบไม้ยังไม่รู้ว่าเป็นง	ู

จึงปีนต้นไม้ขึ้นไปจับเข้าที่คอจึงรู้ว่างู	

แต่กจ็บัให้แน่นไม่ให้งกูลับศรีษะมากดั

ได้	 แล้วเหวี่ยงไปโดยเร็ว	 งูนั้นปลิวไป
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(อยูด่)ี	แต่คนเดยีว	ชนนัน้ควรประดบั

ดอกแตงทิพย์	

	 เทพบุตรองค์ที่	 ๔	 กล่าวว่า	 ชนใด

ไม่บริภาษด่าว่าคนดี	 คนสงบ	 ทั้งต่อ

หน้าท้ังลับหลัง	 มีปกติพูดอย่างใดท�า

อย่างนั้น	 ชนนั้นควรประดับดอกแตง

ทิพย์	

	 ฝ่ายปุโรหิตในนครนัน้ได้ยินแล้วคดิ

ว่า	 คุณเหล่านี้แม้สักข้อหนึ่งไม่มีอยู ่

ในตน	 แต่ว่าจักพูดประกาศว่ามี	 เพื่อ

ว่าจกัได้รบัดอกไม้ทพิย์เหล่านีม้าประดบั	

แล้วมหาชนจักได้นับถือยกย่อง	 จึงได้

กล่าวแก่เทพบตุรทัง้	๔	องค์โดยล�าดบั

ว่า	ตนประกอบด้วยคณุเหล่านี	้ๆ	เทพ-

บุตรเหล่าน้ันถอดเทริดดอกแตงทิพย์

ออกให้แก่ปุโรหิต	ปุโรหิตก็รับมาสวม

ประดับทีต่นทลีะเทริดโดยล�าดบั	เทพบตุร

ท้ัง	 ๔	 ครั้นให้ดอกไม้ทิพย์แก่ปุโรหิต

แล้วก็กลับไปสู่เทวโลก	

	 ครั้นเทพบุตรพากันไปแล้ว	 ก็เกิด

ความเจบ็ปวดอย่างยิง่ทีศ่รีษะของปุโรหติ	

เหมอืนอย่างถกูบดด้วยหนิอันคม	เหมอืน

อย่างถูกบบีด้วยแผ่นเหลก็	ปโุรหตินัน้

เจ็บปวดรวดร้าวกลิ้งเกลือกไปมา	ร้อง

ครวญครางด้วยเสยีงอนัดงั	เมือ่มหาชน

พากนัถามว่าเป็นอะไรกบ็อกว่า	ข้าพเจ้า

พูดเท็จแก่เทพบุตรว่ามีคุณต่าง	ๆ	ขอ

เทริดดอกไม้นี้มาสวม	 ช่วยถอดออก

จากศีรษะที	ชนท้ังหลายพากนัพยายาม

ตกที่คอของหมอเข้าพอดี	 พันคอของ

หมอนั้น	 กัดให้ล้มลงสิ้นชีวิตในที่นั้น	

เข้าภาษิตท่ีว่า	 หมองูตายเพราะงู	 ให้

ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว	

	 อีกชาดกหนึ่งเล่าว่า	 คร้ังหนึ่งได้มี

การมหรสพครั้งใหญ่ในกรุงพาราณสี	

เป็นทีน่่าตืน่เต้นยนิดใีนหมู่มนษุย์	ตลอด

ถึงเทพก็พากันมาดู	 ได้มีเทพบุตร	 ๔	

องค์ประดับเทริดดอกไม้แตงทิพย์มา

ชมมหรสพ	หมู่มนุษย์เห็นเทริดนั้นซึ่ง

สวยสดงดงามและมีกลิ่นหอมตลบ	 ก็

พากันร้องขอ	 เทพบุตรตอบว่าดอกไม้

ทพิย์เหล่าน้ีมีอานภุาพมาก	ควรเฉพาะ

แก่ทวยเทพ	ไม่ควรแก่คนประพฤติชั่ว

ในหมู่มนุษย์	แต่ว่าก็สมควรแก่มนุษย์

ที่ประกอบด้วยคุณงามความดีเหมือน

กัน	ครั้นกล่าวน�าร่วมกันอย่างนี้แล้ว	

	 เทพบุตรองค์ที่	 ๑	 กล่าวว่า	 คนใด

ไม่ลักของเขาด้วยกาย	 ทางวาจาก็ไม่ 

พูดเท็จ	 ได้ยศก็ไม่มัวเมา	 คนนั้นควร

ประดับดอกแตงทิพย์	

	 เทพบุตรองค์ที่	 ๒	กล่าวว่า	 คนใด

แสวงหาทรพัย์โดยชอบธรรม	ไม่ตกัตวง

ทรพัย์ด้วยวธีิหลอกลวง	ได้บรโิภคทรัพย์

แล้วกไ็ม่มวัเมา	คนนัน้ควรประดบัดอก

แตงทิพย์	

	 เทพบตุรองค์ที	่๓	กล่าวว่า	ชนใดมี

จิตไม่เหลืองเร่ือดังขม้ินด้วยกามราคะ	

มคีวามเชือ่ตัง้มัน่ไม่หน่ายง่าย	ไม่กนิดี 
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ถอดก็ถอดออกไม่ได้	 เหมือนอย่างถูก

ผกูไว้แน่นด้วยแผ่นเหล็ก	จึงน�าไปบ้าน	

	 ปุโรหติร้องครวญครางอยูถ่งึ	๗	วนั	

พระราชาจงึทรงปรกึษากบัหมูอ่�ามาตย์	

แล้วให้มมีหรสพขึน้ใหม่	เพือ่ให้เทพบุตร

มาอีก	 เทพบุตรทั้งหลายก็พากันมา	

มหาชนกน็�าพราหมณ์ทศุลีมา	พราหมณ์

นัน้กอ้็อนวอนขอชวีติ	เทพบตุรเหล่านัน้

ก็กล่าวว่า	 ดอกไม้ทิพย์เหล่านี้ไม่ควร

แก่ท่าน	 ซึ่งเป็นคนไม่ดี	 ท่านเข้าใจว่า

จกัลวงเทพดาฟ้าดนิได้	จงึได้รบัผลของ

มุสาวาทของตน	 แล้วได้กล่าวต�าหนิ

ปโุรหตินัน้ต่าง	ๆ	ในท่ามกลางมหาชน

แล้วก็ถอดเทริดออก	 กลับไปสู่สถาน

ของตน	

	 ฝ่ายปโุรหติก็หายจากความเจบ็ปวด	

แต่ก็ได้รับความอัปยศเป็นอย่างมาก	

เพราะโทษของการอาศัยยศต�าแหน่ง

หน้าทีท่�าชัว่	แล้วยงัมสุาว่าท�าดเีพือ่จะ

ได้ทิพยบุปผาภรณ์	 (เครื่องประดับ

ดอกไม้ทิพย์)	 จากฟากฟ้า	 ซึ่งไม่ควร

แก่คนชั่ว	

	 การพูดเท็จมีโทษดังเช่นเรื่องท่ีเล่า

เป็นนิทานสภุาษติสอนใจดงักล่าว	พระ-

พุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลข้อที่	๔	ว่า	

 มุสาวาทา	เวรมณ ีเว้นจากกล่าวเท็จ 

เทจ็หรอืมสุาคือไม่เป็นความจรงิ	กล่าว

เท็จก็คือพูดไม่จริง	 หรือพูดปดเพ่ือให้

ผู้อื่นเข้าใจผิด	เช่น	ไม่รู้ไม่เห็นพูดว่ารู้

ว่าเหน็	ไม่ได้ท�าพดูว่าท�า	หรอืได้รูเ้หน็

ได้ท�าพูดปฏิเสธเสีย	 ไม่ใช่แต่พูดด้วย

ปากเท่าน้ัน	 เขียนหนังสือเท็จปดเขา	

หรือแสดงอาการให้เขาเข้าใจผิด	 เช่น	

เม่ือเขาถามว่าเห็นส่ิงนัน้ส่ิงนีไ้หม	ความ

จริงก็เห็น	 แต่ส่ันศีรษะ	 เพื่อให้เข้าใจ

ว่าไม่เห็น	 เรียกว่ากล่าวเท็จหรือมุสา

วาทเหมือนกัน	

	 การแสดงความเทจ็นัน้	มกัใช้กนัเป็น

ส่วนมาก	จงึเรยีกว่ามสุาวาท	แต่กห็มาย

ถงึทุก	ๆ	วิธทีีท่�าให้คนอืน่เข้าใจผดิจาก

ความจริงเช่น	ที่เรียกว่า	

 ปด	ได้แก่มสุาจงั	ๆ	เพือ่ให้แตกกนั	

เพื่อหลอก	เพื่อยอยก	เพื่อประจบสอ-

พลอ	เป็นต้น	

 ทนสบถสาบาน	 เพื่อให้เขาเชื่อใน

ค�าเท็จ	

 ท�ามารยา	 เช่น	 ไม่เป็นอะไรแกล้ง

ท�าเป็นไข้	

 ท�าเลศนัย	 เช่น	 ท�ากลอุบายลวง

หลอก	หรือล่อให้เขาตายใจให้เชือ่ผิด	ๆ 

หรอืท�าแย้มพรายให้เขาคดิต่อไปผดิ	ๆ	

 เสรมิความ	คอื	ขยายให้มากไปกว่า

ความจริง	 เช่น	 คนที่	 ๑	 พูดเพียงว่า	

ไปเยี่ยมเพื่อนป่วย	คนที่	๒	พูดต่อไป

ว่า	เพือ่นคนนัน้ป่วยมาก	คนที	่๓	พดู

ต่อไปอีกว่า	 เพื่อนคนนั้นป่วยมีอาการ

ร่อแร่	
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 อ�าความ	คือ	พูดไม่หมด	เว้นความ

บางตอนไว้เสียเพ่ือปกปิด	 เช่น	 กลับ

บ้านผิดเวลา	ผู้ปกครองถามว่าไปไหน

มา	กต็อบว่าไปบ้านเพือ่น	ไปบ้านเพือ่น

จรงิเหมอืนกัน	แต่ก็ได้พากันไปเท่ียวท่ี

อื่น	ๆ	อีกด้วย	

	 มุสาวาททุกวิธีเช่นที่กล่าวนี้	 มีโทษ

น้อย	 ปานกลางหรือมาก	 ตามระดับ

แห่งเร่ืองทีมุ่สาจะก่อให้เกดิขึน้ได้เพยีง

ไรและเจตนา	(ความจงใจ)	แรงเท่าไร	

กิริยาที่ประกอบมุสาวาท	 ใช้ความ

พยายามเท่าไร	

 เวรมณี	 คือความเว้นจากมุสาทุก

อย่าง	 เป็นศีลข้อที่	 ๔	 นี้	 ถ้าเว้นด้วย

ตั้งใจรับศีลไว้ก่อนเป็น	 สมาทานวิรัติ 

ถ้าเว้นด้วยตัง้ใจขึน้เดีย๋วนัน้เอง	ในขณะ

ทีพ่บโอกาสจะพดูเทจ็ได้	เป็น	สมัปัตต-

วิรัติ ถ้าเว้นได้จนเป็นปกตินิสัยจริง	ๆ	

ก็เป็น	สมุจเฉทวิรัติ 

	 เมือ่รบัศีลข้อน้ีไว้แล้ว	ท�าอย่างไรศีล

จงึจะขาด	ให้ก�าหนดมองดลูกัษณะดังนี้	

คอื	จติคดิจะพดูให้ผดิไปจากความจรงิ

ทัง้รูอ้ยู	่มีความพยายามเกดิจากจิตน้ัน	

และคนอื่นรู้เข้าใจความ	 เช่น	 พูดกัน

ด้วยภาษาไทยแก่คนทีรู่ภ้าษาไทย	เขา

ฟังออกว่าพูดว่าอย่างไร	 หรือใช้กิริยา

สั่นศีรษะ	 เขาเห็นแล้วเข้าใจความ

ประสงค์ว่าปฏิเสธ	 ใช้กิริยาพยักหน้า	

เขากเ็ข้าใจว่ารบัรอง	ถ้าคนอ่ืนไม่รูเ้ข้าใจ

ความ	 เหมือนอย่างพูดปดด้วยภาษา

ไทยแก่คนที่ไม่รู้ภาษาไทย	 เขาฟังไม่รู้

ว่าอะไร	ศีลก็ยังไม่ขาด	

	 พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่	๔	

อาศัยหลักยุติธรรมและเมตตากรุณา

เช่นเดียวกับข้ออื่น	 ๆ	 คือทุก	 ๆ	 คน

ปรารถนาจะได้รบัความจรงิ	ไม่ต้องการ

ถูกหลอกลวงด้วยความเท็จ	จึงไม่ควร

จะกล่าวเท็จหลอกลวงคนอื่นให้เข้าใจ

ผดิ	เมือ่พดูอย่างยติุธรรมไม่ล�าเอยีงไป

ทางตนและทางผู้อื่นก็ต้องพูดอย่างนี	้

แต่เมื่อพูดอย่างล�าเอียงเข้ากับตน	 ก็

ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งว่า	หลอกลวงเขา

ได้เป็นดี	แต่ถูกเขาหลอกลวงไม่ดี	

	 อนึ่ง	ทุก	ๆ	คนถ้ารักเมตตากรุณา

กนักห็ลอกลวงกนัไม่ลง	แต่ทกุ	ๆ	คน

ก็ควรจะรักเมตตาปรารถนาสุขต่อกัน	

กรณุาปรารถนาจะช่วยกนัจากความทกุข์

เดือดร้อนต่าง	ๆ	มิใช่หรือ	ตัวเราเอง

กป็รารถนาให้คนอืน่ให้ความปรารถนา

ดด้ีวยเมตตา	ไม่ต้องการให้ใครมุง่ร้าย	

ปรารถนาให้คนอื่นให้ความช่วยเหลือ

เมือ่ทกุข์	ไม่ต้องการให้ใครก่อทุกข์เพ่ิม

ทุกข์	 มิใช่หรือ	 จึงไม่เป็นการสมควร

หรือท่ีจะท�าจิตใจให้มีเมตตากรุณาแก่

คนอืน่	เหมอืนอย่างทีต่นต้องการให้คน

อืน่มีแก่ตน	และคนท่ีมีจิตเมตตากรณุา

ต่อกัน	 จะพูดมุสาหลอกท�าลายกันได้

หรอื	นอกจากจะพดูความจรงิทีค่วรพดู
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แก่กัน	 พระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณา

เทีย่งธรรมในสรรพสตัว์	จงึทรงบญัญตัิ

ศีลข้อนี้	เพื่อให้เว้นจากมุสาวาท	

	 ผูท่ี้ตัง้ใจรกัษาวาจาตามศลีข้อนี	้ควร

เว้นจากมุสาวาทโดยตรง	ดังเช่นท่ีกล่าว

แล้ว	ควรเว้นจากมุสาวาทโดยอ้อมด้วย	

เช่น	พดูส่อเสยีด	พดูเสยีดแทง	ประชด

หรือด่า	พูดสับปลับเหลวไหล	 เมื่อท�า

สญัญากนัไว้แล้วกร็กัษาสญัญา	ไม่บดิ 

พลิว้ท�าให้ผดิสญัญา	เมือ่ให้สตัย์แก่กนั

ไว้แล้วก็รักษาสัตย์	 ไม่กลับสัตย์หรือ

เสียสัตย์	เมื่อรับค�าแล้วไม่คืนค�า	รวม

ความว่าให้รกัษาสจัจวาจา	คอืให้พดูจรงิ

และให้ท�าจริงดังพูด	

	 การพดูจรงินัน้ง่ายกว่าพดูเทจ็	เพราะ

ไม่ต้องคิดประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงเรื่อง	

พดูตรงไปตามเรือ่งเท่านัน้	แตก่ารพูด

เท็จต้องคิดประดิษฐ์เปล่ียนแปลงยาก

ทีจ่ะโกหกได้สนิท	มักมีพริธุให้จับได้ไม่

เร็วก็ช้า	 แต่การท�าจริงดังพูดอาจยาก

ส�าหรบัคนทีช่อบพดูอะไรพล่อย	ๆ	แต่

ไม่ยากส�าหรับคนท่ีตริตรองแล้วจึงพูด	

ใครกต็ามจะรักษาสจัจวาจาได้ต้องมธีรรม

ที่คู่กันกับศีลข้อนี้ในจิตใจ	 คือความมี

สัตย์	

 ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๔	คือ	ความมี

สตัย์	ได้แก่มคีวามจรงิ	ความตรง	คน

ทีม่คีวามจรงิ	จะเป็นเดก็กต็าม	ผู้ใหญ่

ก็ตามย่อมเป็นคนซือ่ตรงต่อมติรสหาย	

สวามิภักดิ์คือจงรักภักดีในเจ้าของตน	

มีความกตัญญูกตเวทีในท่านผู้มีคุณ	 

มีความยุติธรรมหรือเที่ยงธรรม	 รู้จัก

ผดิรู้จกัถูก	และว่าไปตามผดิตามถูกใน

บุคคลในเรื่องทั่วไป	 กล่าวโดยเฉพาะ	

กเ็ป็นคนมวีาจาสตัย์พดูเป็นทีเ่ชือ่ถอืได้	

	 ศีลคอื	มสุาวาทา	เวรมณ	ี(เว้นจาก

กล่าวเท็จ)	และธรรมคอืความมสัีตย์นี้	

จ�าเป็นแก่สงัคมมนษุย์ทกุสงัคม	เป็นต้น

ว่าในระหว่างเพ่ือน	ในระหว่างสามภีรรยา

หรือครอบครัว	ขึ้นไปจนถึงในระหว่าง

ประเทศ	เมือ่ต่างมศีลีและธรรมคูน่ี	้จงึ

อยู่ด้วยกันเป็นปกติเรียบร้อย	 เชื่อถือ

กนัได้	ไว้วางใจกนัได้	ผูป้กครองประชาชน

ตั้งแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้	เมื่อ

รกัษาศลีและธรรมคูน่ีอ้ยู	่เป็นทีเ่ชือ่ถอื

ได้ทัง้ในประเทศทัง้ต่างประเทศ	คอืภาย 

ในประเทศ	กไ็ม่พดูหลอกลวงประชาชน	

รกัษาสัตย์ต่อประชาชน	ส�าหรบัท่ีเกีย่ว

กับต่างประเทศ	ก็รักษาสัญญาที่ท�าไว้

ต่อกัน	เป็นต้น	

	 พระมหากษัตรย์ิต้ังแต่โบราณกาลมา 

ปรากฏในเรื่องต่าง	ๆ	ว่าได้ทรงรักษา

วาจาสัตย์อย่างกวดขัน	 บางพระองค์

แม้จะรับส่ังพลั้งพระโอษฐ์ออกไปก็ไม่

ทรงคนืค�า	ด้วยทรงถือเป็นพระราชธรรม

ว่า	 เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนค�า	 ดัง

นิทานชาดกเรื่องหนึ่งว่า	
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	 พระราชาองค์หนึ่ง	มีพระราชโอรส

ประสูติแต่พระอัครมเหสี	๒	พระองค์	

มีพระนามว่า	มหิสสาสกุมารองค์หนึ่ง	

จันทกุมารองค์หน่ึง	 พระอัครมเหสี

สิน้พระชนม์	พระราชาทรงต้ังพระอัคร-

มเหสข้ึีนใหม่	พระนางประสติูพระราช-

โอรสองค์หนึ่งพระนามว่า	 สุริยกุมาร	

พระราชาทอดพระเนตรเหน็สรุยิกมุาร

ซึง่ประสติูใหม่	มีพระราชหฤทัยโสมนัส

ยนิด	ีตรัสแก่พระอัครมเหสอีงค์ใหม่ว่า	

พระองค์พระราชทานพรแก่พระราชโอรส

ที่ประสูติแต่พระนาง	คือพระราชทาน

ให้พระนางทลูขออะไรให้แก่พระราชโอรส

ของพระนางได้ตามปรารถนา	พระนาง

จงึทลูขอราชสมบตัใิห้แก่พระราชโอรส

ของพระนาง	ในเวลาเมือ่พระราชโอรส

คือสุริยกุมารนั้นทรงเจริญวัยขึ้นแล้ว	

	 พระราชาไม่อาจทรงปฏเิสธ	เพราะ

ได้ตรัสพระราชทานพรไว้แล้ว	 จึงทรง

ส่งมหิสสาสกุมารและจันทกุมาร	 ซึ่ง

ประสูติแต่พระอัครมเหสีองค์แรก	 ให้

ออกไปประทบัอยู่ในป่า	ทรงสัง่ให้กลบั

มาถือเอาราชสมบัติต่อเม่ือพระองค ์

ทรงล่วงลับไปแล้ว	 พระกุมารทั้งสอง	

กราบถวายบงัคมลาพระราชบดิาลงจาก

ปราสาทเสดจ็ด�าเนนิออกไป	สรุยิกมุาร

ซึ่งพระราชมารดาทูลขอราชสมบัติให	้

ทรงเห็นทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว	 เสด็จ

ออกไปกับพระเชษฐาทั้งสอง	พระกุมาร

ทั้งสามได้เสด็จเข้าป่าหิมพานต์	 (ป่ามี

หมิะ)	ได้หยุดพกัในทีไ่ม่ไกลจากสระบัว

แห่งหนึ่ง	มหิสสาสกุมารสั่งสุริยกุมาร

ให้ไปที่สระ	อาบ	ดื่ม	แล้วให้ใช้ใบบัว

ท�ากรวยใส่น�้ามา	

	 สระนั้นมีผีเสื้อน�้าตนหนึ่งรักษาอยู	่

ผีเ ส้ือน�้านั้นได้รับอนุญาตจากท้าว 

เวสสวุรรณ	ให้จับคนทีล่งไปในสระกนิ

ได้	เว้นแต่คนทีรู้่เทวธรรม	ผเีสือ้น�า้ได้

จบัคนทีไ่ม่รูก้นิเสยีเรือ่ยมา	สรุยิกมุาร	 

ก็ถูกจับและถูกถามถึงเทวธรรม	 เช่น

เดียวกัน	 จึงตอบว่าพระจันทร์และ

พระอาทิตย์ชื่อว่าเทวธรรม	 ผีเสื้อน�้า

กล่าวว่าท่านไม่รูเ้ทวธรรม	แล้วจบัไปขงั

ไว้ในท่ีอยู่ของตน	มหสิสาสกมุาร	เห็น

สุริยกุมารชักช้า	 ก็ส่งจันทกุมารไปอีก	

จันทกุมารได้ถูกจับถามเช่นเดียวกัน	

ตอบว่าทศิทัง้	๔	ชือ่ว่าเทวธรรม	จงึถกู

ขังไว้อีก	

	 ฝ่ายมหิสสาสกุมาร	เห็นจันทกุมาร

ยงัชกัช้าอยู่อกี	กคิ็ดว่าน่าจะมอีนัตราย	

จงึไปยังสระนัน้เอง	ทรงตรวจดเูห็นแต่

รอยลงไม่เห็นรอยขึ้น	ก็ทรงทราบว่ามี

ผเีสือ้น�า้รกัษา	จงึทรงผกูสอดพระขรรค์

ถือธนูยืนระวังอยู่	

	 ผเีส้ือน�า้เห็นมหิสสาสกมุารไม่ลงสระ

จงึจ�าแลงเพศเป็นคนท�างานป่ามาชกัชวน

ให้ลง	มหิสสาสกมุารเห็นแล้วกร็ูว่้าเป็น
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ยกัษ์	จึงถามว่าท่านจบัน้องชายของเรา

ไปหรอื	จบัไปเพราะเหตอุะไร	จับทัง้หมด

หรือเว้นใครบ้าง	ยักษ์ก็ทูลรับว่าได้จับ

กุมารทั้งสองไป	 เพราะได้รับอนุญาต

ให้จับคนที่ลงสระนี้ทุกคน	 เว้นไว้แต่ผู้

รู้เทวธรรม	 และตนต้องการเทวธรรม	

มหิสสาสกุมารก็รบัว่าจะกล่าวเทวธรรม	

ให้ฟัง	 แต่จะต้องช�าระกายให้สะอาด

ก่อน	

	 ยกัษ์ได้ปฏบัิตพิระราชกมุาร	ให้สรง

สนานเสวยน�้าเรียบร้อยแล้ว	 ได้นั่ง 

เพือ่จะฟังเทวธรรม	ใกล้พระบาทกมุาร	

มหิสสาสกุมารตรัสเตือนให้ฟังโดย

เคารพแล้ว	จึงกล่าวเทวธรรม	ดังมีค�า

แปลว่า	คนดทีัง้หลายถึงพร้อมด้วยหิริ	

(ความละอายใจต่อความชัว่)	และโอต-

ตัปปะ	 (ความเกรงกลัวต่อความชั่ว)	

ตัง้อยูด่ใีนธรรมอันขาว	สงบแล้ว	เรียก

ว่า	 ผู้มีเทวธรรมในโลก	 ยักษ์ได้สดับ

แล้วเลื่อมใส	 ก็กล่าวว่าจะคืนอนุชาให้

องค์หน่ึง	จะให้น�าองค์ไหนมา	มหสิสาส-

กมุารตรสัให้น�าองค์เลก็มา	ยักษ์จงึกล่าว

ติเตียนว่า	 พระกุมารรู้แต่	 เทวธรรม

เท่านั้น	 แต่ไม่ประพฤติใน	 เทวธรรม	

เพราะควรท่ีจะให้น�าอนุชาองค์โตมา	 

จึงจะช่ือว่าท�าความนับถือคนที่เจริญ	

มหิสสาสกุมารตรัสว่า	ทรงรู้เทวธรรม

และประพฤติด้วย	แล้วก็ตรัสเล่าเรื่อง

ให้ยักษ์ฟังมีความว่า	

	 พระองค์	 ๒	 พี่น้อง	 ต้องเข้าป่า 

ก็เพราะอนุชาองค์เล็ก	 พระราชบิดา

ประทานพรแก่อนุชาองค์เล็ก	 แต่มิได้

ประทานพรแก่พระองค์ทั้งสอง	 เมื่อ

พระมารดาเลีย้งทลูขอราชสมบตัใิห้แก่

อนชุาองค์เล็กซึง่เป็นโอรสของพระนาง	

พระราชบดิากจ็�าต้องทรงอนญุาตเพราะ

ได้ทรงลั่นพระวาจาไว้แล้ว	 และก็ต้อง

ทรงอนญุาตอรญัวาส	(การอยู่ป่า)	แก่

พระองค์ทั้งสอง	ฝ่ายอนุชาองค์เล็กไม่

ยอมกลบัขอมาด้วย	ฉะนัน้	เมือ่พระองค์

กล่าวว่า	อนชุาองค์เลก็ถกูยกัษ์ตนหนึง่

กินเสียในป่าแล้ว	 ใครเล่าจักเช่ือถือ	

ฉะนัน้	พระองค์จงึให้น�าอนชุาองค์เลก็

มา	เพื่อมิให้เป็นที่พึงต�าหนิติเตียนได้	

	 ยักษ์ได้ฟังเหตุผลมีความเลื่อมใส	 

จึงคืนอนุชาให้ท้ังสององค์	 ต่อมาเม่ือ

พระราชบดิาสิน้พระชนม์	มหสิสาสกมุาร

จึงกลับมาทรงรับราชสมบัติในกรุง- 

พาราณส	ีประทานต�าแหน่งอปุราชแก่

จันทกุมาร	ประทานต�าแหน่งเสนาบดี

แก่สรุยิกมุาร	และได้ทรงน�ายักษ์ซึง่ได้

กลับตัวเป็นผู้มีศีล	 ไม่ดุร้ายเยี่ยงยักษ์

ทั้งหลายแล้ว	 มาบ�ารุงไว้ในบ้านเมือง

ให้เป็นสุขสืบไป

 มนุษยธรรมที่ ๕ 

	 อันน�้าดื่มธรรมดาเพื่อแก้กระหาย	

เป็นสิ่งจ�าเป็นแก่ร่างกาย	แต่น�้าดื่มอีก

ชนดิหนึง่ไม่ใช่เพือ่แก้กระหาย	ไม่เป็น
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สิ่งจ�าเป็นต้องหัดดื่ม	 เม่ือดื่มติด	 ๆ	 

เร่ือย	 ๆ	 ไปจนติดเข้าแล้ว	 ก็ท�าให้

กระหาย	ท�าให้เหมือนเป็นของจ�าเป็น	

ทแีรกคนด่ืมน�า้คร้ันหนกั	ๆ	เข้า	น�า้นัน้

กลับดื่มคน	พูดอย่างสามัญฟังง่าย	 ๆ	

ว่าทีต้นคนกินน�้า	ทีหลังน�้ากินคน	อัน

น�้ากินคนนี้ก็คือน�้าเมา	 เป็นของกลั่น

เรยีกว่า	สรุา	เป็นของดองเรยีกว่า	เมรยั	

มีชนิดต่าง	ๆ	คนรู้จักดื่มน�้าเมามาแต่

สมยัดกึด�าบรรพ์	จะกล่าวว่าตัง้แต่ก่อน

พระอนิทร์เกิดกไ็ด้	ท่ีกล่าวดงันี	้เพราะ

มีเรื่องที่ท่านแต่งแสดงไว้ว่า	

	 เมื่อมฆมาณพ	 ท�ากรรมดีงามใน

มนุษยโลก	 ไปเกิดในเทวโลกเป็นท้าว

สกักเทวราชคอืพระอนิทร์นัน้	เทวโลก

ที่พระอินทร์ไปเกิด	มีเทพจ�าพวกหนึ่ง	

ครอบครองเป็นเจ้าถิน่อยูก่่อน	เทพเจ้า

ถิน่เหน็พระอนิทร์กบับรวิารเป็นอาคัน-

ตกุะมา	ก็เตรยีมน�า้ดืม่มีกล่ินหอมเพ่ือ

เลี้ยงต้อนรับ	 ในขณะท่ีประชุมเล้ียง

ต้อนรับ	 พระอินทร์ได้ให้สัญญาณแก่

บริษัทของตนไม่ให้ด่ืม	 ให้แสดงเพียง

อาการเหมือนดืม่	เทพเจ้าถิน่จงึพากนั

ดื่มฝ่ายเดียว	 พากันเมานอนหมดสต	ิ

พระอินทร์และเทพบริวารก็ช่วยจับ 

เทพเจ้าถิ่นเหวี่ยงทิ้งไปยังเชิงเขาสิเนรุ	

	 พวกเทพเจ้าถิน่เมือ่ถกูจบัเหวีย่งตกลง

ไปสร่างเมากลับฟื้นคืนสติข้ึนแล้ว	 ก็

กล่าวแก่กนัว่าพวกเราไม่ดืม่สรุาอกีแล้ว	

จึงเกิดเป็นชื่อขึ้นว่าอสุระ	เพราะกล่าว

ว่าไม่ดื่มสุรา	 แต่ช้าไป	 เพราะเมาจน

เสียเมืองไป	ต้องสร้างอสุรภพขึ้นใหม่	

	 นับแต่นั้นมา	 หมู่เทพบนยอดเขา

สิเนรุมีพระอินทร์เป็นประมุข	และหมู่

อสุรเทพที่เชิงเขาสิเนรุ	 ได้ท�าสงคราม

ขับเคี่ยวกันอยู่เนือง	ๆ	แต่เมื่อฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งถอยเข้าเมืองของตน	อีกฝ่าย

หนึ่งก็ตามเข้าไปไม่ได้	เมืองทั้งสองจึง

เรยีกว่า	อยชุฌบรู	คอื	อยธุยา	ใครรบ

ไม่ได้	ตีไม่แตก	

	 เรื่องนี้บางท่านเห็นว่า	 มีเค้าทาง

ต�านานของอนิเดยีโบราณอยูบ้่าง	(ไม่ใช่

พระพุทธศาสนา)	 น�ามาเล่าเพียงเพื่อ

ให้ทราบเรือ่งเก่า	ๆ	มคีตเิกีย่วกบัน�า้เมา

อยูบ้่างว่า	เรือ่งน�า้เมามมีาเก่าแก่	และ

เมามายกนัจนเสยีบ้านเสยีเมอืงมาแล้ว	

 เรือ่งเช่นนีใ้นศาสนาอืน่กม็เีล่าไว้	เช่น 

คัมภีร์หนึ่งเล่าว่าโนอาห์ท�าไร่องุ่นและ

ดื่มสุราองุ่น	 เมาตั้งแต่สมัยหลังจาก 

น�้าท่วมโลกไม่กี่ร้อยปี	

	 อีกคัมภีร์หนึ่ง	 เมื่อเทวดาพากัน 

เส่ือมฤทธิ	์เพราะถูกพระฤษผีูม้นีามว่า	

ทุรวาสสาป	 ก็ดื่มน�้าอมฤต	 เรื่องมีว่า	

พระอินทร์ทรงช้างไอยราพตไปในวิถี

อากาศ	พบฤษทีรุวาส	ซึง่ถือพวงมาลยั

ดอกไม้สวรรค์อนันางฟ้าองค์หนึง่ถวาย	

พระฤษยีืน่ถวายพระอนิทร์	ท้าวเธอรบั

มาพาดบนศรีษะช้าง	ช้างสดูกลิน่ดอกไม้
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ซึง่อวลอบแรงหนกัหนาท�าให้เป็นบ้าคลัง่ 

จงึฟาดงวงเอือ้มจบัพวงดอกไม้จากตระ-

พองขว้างลงเหยียบย�่า	พระฤษีทุรวาส

โกรธว่าพระอินทร์ดูหมิ่น	 จึงสาปให้

เสื่อมฤทธิ์	และให้พ่ายแพ้แก่หมู่อสูร

	 นับแต่น้ันมา	 พระอินทร์และเทพ

บรวิาร	กอ่็อนฤทธ์ิรบมิใคร่ชนะหมูอ่สรู	

พากันอยู ่ไม่เป็นสุข	 ก็พากันไปเฝ้า 

พระนารายณ์ขอให้ช่วย	พระนารายณ์

กแ็นะอบุาย	ให้ทวยเทพไปชวนเลกิยทุธ

สงครามกบัหมูอ่สรู	ผกูพนัธไมตรร่ีวม

กันต้ังพิธีกวนสมุทร	 หมู่เทพก็ปฏิบัติ

ตาม	ไปชวนอสรูเลกิรบและชวนไปเกบ็

โอสถโยนลงไปในเกษยีรสมทุร	(ทะเล

น�้านม)	 เอาภูเขามาเป็นไม้กวน	 เอา

พญานาคมาเป็นเชือก	 พระนารายณ์

มาช่วยพธิ	ีปันหน้าทีใ่ห้หมูอ่สรูถือทาง

ศีรษะนาค	 ให้หมู่เทพถือทางหางนาค	

พระนารายณ์เองอวตาร	(แบ่งภาคลงมา) 

เป็นเต่าลงไปรองรบัภเูขาทีเ่ป็นไม้กวน	

เมื่อช่วยกันกวน	หมู่อสูรอยู่ทางศีรษะ

นาค	ก็ถูกไฟที่พุ่งจากนาคแผดเผาจน

อ่อนฤทธิล์งไป	หมูเ่ทพอยูท่างหางนาค	

กถ็อือย่างสบาย	ครัน้กวนสมุทรได้ท่ีก็

เกิดสิ่งต่าง	 ๆ	 รวมทั้งสุราและอมฤต	

(น�า้ทีก่นิแล้วไม่ตาย)	ในท่ีสดุ	ทวยเทพ

ชิงดื่มน�้าอมฤตได้ก่อนจนหมดจึงกลับ

คืนฤทธิ	์และได้ชือ่ว่า	อมร	(ผูไ้ม่ตาย)	

	 เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่พระพุทธศาสนา	

เหน็มเีรือ่งเกีย่วกบัน�า้เมา	จงึน�ามาเล่า

ไว้เพ่ือแสดงว่าคนในทุก	 ๆ	 ส่วนของ

โลกเชื่อว่าสุราได้เกิดมีมานานตั้งแต่

สมัยนิยาย	

	 ในชาดกก็มีเล่าไว้ด้วยเหมือนกันว่า	

ในอดีตกาลนานนกัแล้ว	มพีรานป่าคน

หนึ่งชื่อสุระ	 ได้เข้าป่าหิมพานต์มาถึง

ต้นไม้ต้นหนึง่	ต้นไม้นัน้คาคบแยกออก

เป็น	๓	ในทีส่งูขนาดชัว่บรุษุ	ในระหว่าง

คาคบทั้ง	๓	มีเป็นบ่อขนาดตุ่ม	ในฤดู

ฝนมีน�้าขังเต็ม	และมีผลสมอ	มะขาม

ป้อม	และพรกิตกลงไป	รวมอยู่จากต้น

ที่เกิดอยู่โดยรอบ	 มีหมู่นกแขกเต้า	 

จกิข้าวสาลทีีเ่กดิเองในทีไ่ม่ไกลกนั	มา

ท�าตกลงไปผสมอยู่ด้วย	 เมื่อถูกแดด

เผาน�้านั้นก็แปรรส	มีสีแดง	หมู่สัตว์มี

นกเป็นต้นดื่มเข้าไปแล้ว	 ก็พากันเมา

ตกอยู่ที่โคนต้นไม้	สร่างเมาแล้วจึงพา

กันบินไปได้	นายพรานสุระเห็นดังนั้น	

เห็นว่าไม่เป็นพิษจึงลองดื่มดูบ้าง	 ดื่ม

เข้าไปแล้วก็เมาและอยากบริโภคเนื้อ	

จึงฆ่าสัตว์มีนกเป็นต้นที่เมาตกลง	 ปิ้ง

บรโิภคกบัน�า้เมา	ครัน้เมาแล้วกฟ้็อนร�า

ขับร้องชวนดาบสรูปหนึ่งชื่อว่า	 วรุณะ	

ให้ลองดืม่ดบู้าง	กพ็ากนัดืม่จนเมามาย

ไปท้ังคู่	 แล้วน�ามาแพร่หลายในบ้าน

เมือง	ต่อมาก็คิดวิธีท�าน�้าเมาขึ้น	และ

ได้เริ่มเรียกชื่อว่าสุรา	 หรือวรุณี	 ตาม

ชื่อของนายพรานสุระและดาบสวรุณะ	
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	 แต่เมื่อดูตามศัพท์สุรา	แปลว่ากล้า	

อาจหมายความว่า	เพราะดืม่แล้วท�าให้

ใจกล้ามุทะลุก็ได้	 และวรุณีอาจหมาย

ถงึวรณุคอืฝน	เพราะตามเรือ่งนัน้	เกดิ

จากน�า้ฝนตกลงขงัหมกัดองกบัสิง่ต่าง	ๆ 

ในคาคบไม้ก็ได้	

	 น�้าเมานี้	 เป็นสิ่งที่ชาวโลกมิใช่น้อย	

มกัจะโปรดปราน	เมือ่มงีานรืน่เรงิอะไร

กม็กัจะทิง้ไม่ได้	ถ้าขาดไปมักจะบ่นว่า

แห้งแล้งเงียบเหงา	 บางแห่งมีจัดงาน

เทศกาลดืม่สรุากนั	แต่บณัฑติทัง้หลาย

ในโลก	ตัง้แต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจบุนั	

ไม่สรรเสริญยกย่องการดื่มสุราว่าเป็น

ของดี	 มีแต่แสดงโทษไว้ต่าง	 ๆ	 โดย 

ตรงบ้าง	ทางอ้อมบ้าง	

	 โดยตรงนั้น	 เช่น	 แสดงว่าการดื่ม

น�้าเมาเป็นอบายมุข	 และชี้โทษไว้	 ๖	

สถาน	คือ	เสียทรัพย์	ก่อการทะเลาะ

ววิาท	เกดิโรค	ต้องตเิตยีน	ไม่รูจ้กัอาย	

ทอนก�าลังปัญญา	

	 ส่วนโดยอ้อมน้ัน	เช่นท่ีผกูเป็นนิทาน

ไว้ต่าง	 ๆ	 ดังเรื่องก�าเนิดสุราในทาง

ตะวนัตก	ว่าได้มเีทวดาองค์หนึง่ไปพบ

ต้นองุน่เข้ากม็คีวามพอใจจงึน�ามา	ทแีรก

เมือ่น�ามานัน้	ปลกูมาในหวักะโหลกนก	

ต้นองุ่นโตเร็วเต็มหัวกะโหลกนก	ต้อง

เปลี่ยนไปปลูกในหัวกะโหลกลา	 แล้ว

ต้องเปลี่ยนไปปลูกในหัวกะโหลกเสือ	

ตามนิทานนี้	เข้าใจความหมายว่า	ดื่ม

เหล้า	 (องุ่น)	 ทีแรกรื่นเริงอย่างนก	 

มากเข้าอกีกโ็ง่ซมึเซาอย่างลา	มากเข้า

อีกก็ดุร้ายอย่างเสือ	

	 ส่วนอกีเรือ่งหนึง่แสดงกนัมาว่า	สุรา

ผสมด้วยเลือดของสัตว์หลายชนิด	คือ	

เลือดนก	เลือดสุนัข	เลือดเสือ	เลือดงู	

เลอืดหม	ูและเมือ่ดืม่เข้าไปแล้ว	ท�าให้

พูดมาก	 คะนองสนุกอย่างนก	 ท�าให้

เอะอะอย่างสนุขั	ท�าให้ดรุ้ายอาละวาด

อย่างเสือ	ท�าให้เดนิเปะปะไม่ตรงอย่าง

งูเลื้อย	ท�าให้หมดสตินอนซมอย่างหมู	

	 ในทางพระพทุธศาสนา	พระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงโทษของสุราโดยตรงดัง

กล่าวแล้ว	เพราะการดืม่สรุากบัทัง้เมรยั

อันรวมเรียกว่าน�้าเมา	 เป็นฐานะคือที่

ตั้งของความประมาท	 ฉะนั้น	 จึงทรง

บัญญัติศีลข้อที่	๕	ว่า	

 สรุาเมรยมชชฺปมาทฏฺานา	เวรมณ	ี

เว้นจากการดืม่น�า้เมา	คอื	สรุาและเมรยั

อนัเป็นทีต่ัง้แห่งความประมาท	น�า้เมา

เป็นของดอง	 เช่น	 น�้าตาลเมาต่าง	 ๆ	

ชื่อเมรัย	 เมรัยนั้นกลั่นอีกชั้นหนึ่งเพื่อ

ให้เข้มข้นข้ึน	เช่น	เหล้าต่าง	ๆ	ชือ่สุรา	

สุราเมรัยนี้เป็นของท�าให้ผู้ดื่มแล้วเมา

เสียสตอิารมณ์	แปรปกตขิองคนทีเ่ป็น

คนดีให้ชั่วไปได้	 จนถึงกิริยาอาการที่ 

ไม่ดี	 ซึ่งในเวลาปกติท�าไม่ได้แต่ครั้น

เมาแล้วท�าแทบจะทุกอย่าง	 น�้าเมาจึง

ได้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท	
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 ความเว้นจากดืม่น�า้เมาเรียกว่า	เวร-

มณี	 หรือ	 วิรัติ	 เป็นตัวศีลในข้อนี	้ 

วิรัติมี	 ๓	 เหมือนกับข้ออื่น	 ๆ	 คือ	 

เว้นด้วยตั้งใจว่าจะเว้นมาก่อน	ด้วยวิธี

รับศีล	หรือคิดตั้งใจด้วยตนเอง	 เรียก

ว่า	สมาทานวริตั	ิ(เว้นด้วยการสมาทาน)	

ไม่ได้ตัง้ใจว่าจะเว้นมาก่อน	เมือ่ไปพบ

น�้าเมาที่อาจจะดื่มได้	 แต่งดได้ไม่ดื่ม	

เรียกว่า	 สัมปัตตวิรัติ	 (เว้นจากวัตถุ

อนัถึงเข้า)	ถ้าเว้นได้เดด็ขาดจรงิ	ๆ	จดั

เป็น	สมุจเฉทวิรัติ	(เว้นด้วยตัดขาด)	

วิรัติข้อใดข้อหนึ่งมีข้ึนเมื่อใด	 ศีลก็มี 

ข้ึนเมื่อน้ัน	 วิรัติขาดเม่ือใด	 ศีลก็ขาด

เมื่อนั้น	 ลักษณะส�าหรับตัดสินว่าศีล

ขาดนั้น	คือ	

	 ๑.	เป็นน�้าเมามีสุรา	เป็นต้น	

	 ๒.	จิตใคร่จะดื่ม	

	 ๓.	พยายามคือท�าการดื่ม	

	 ๔.	ด่ืมน�้าเมานั้นให้ไหลล่วงล�าคอ

เข้าไป	

	 อนึง่	ห้ามน�า้เมาเพราะเป็นของท�าให้

เมาประมาท	จงึห้ามตลอดถงึของท�าให้

เมาเช่นเดียวกันชนิดอื่นมี	ฝิ่น	กัญชา

เป็นต้นด้วย	

	 พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่	๕	

นี	้โดยตรง	เพือ่มใิห้มวัเมาประมาทเป็น

หลัก	 คนเราที่เป็นคนธรรมดาสามัญ	

โดยปกติก็ประมาทกันอยู่แล้ว	 เพราะ

มกัขาดสตมิากบ้างน้อยบ้างต้องระมดั-

ระวงักันอยู่เสมอ	จงึถงึมีภาษติเป็นต้น

ว่า	สีเ่ท้ายงัรู้พลาด	นกัปราชญ์ยงัรู้พลัง้	

ความผดิพลาดเป็นเรือ่งของมนษุย์	คน

ทีไ่ม่เคยท�าอะไรผิด	คอืคนทีไ่ม่เคยท�า

อะไรเลย	 ฉะนั้น	 เมื่อเพ่ิมเติมน�้าเมา

ให้เมาประมาทยิง่ขึน้	กย็ิง่ท�าให้ผดิมาก

ขึน้	เพราะคนทีเ่มาประมาทเป็นคนขาด

สติ	(ความระลึกได้)	ขาดสัมปชัญญะ	

(ความรู้ตัว)	อาจผิดศีลได้ทุกข้อ	อาจ

ท�าชัว่ท�าผดิได้ทกุอย่าง	และเมือ่ประมาท

เสียแล้ว	ก็เป็นคนหลงอย่างเต็มที่ไม่รู้

จักเหตุผลควรไม่ควร	 ไม่รู้จักดีจักช่ัว

ผิดถูก	 จะพูดชี้แจงอะไรกับคนก�าลัง

เมาหาได้ไม่	

	 คนเมาประมาท	จงึเป็นผูท้ีค่วรเมตตา

กรุณาหรือควรสงสาร	 เหมือนคนตก

น�้าที่ทิ้งตัวเองลงไป	ช่วยตัวเองก็ไม่ได้	

ใครช่วยก็ไม่ได้	 หรือเหมือนดื่มยาพิษ

ฆ่าตนเอง	 ทั้งที่ไม่เห็นว่าเป็นยาพิษ	 

จึงดื่มอย่างสนุกสนานรื่นเริง	ใครบอก

ว่ายาพิษก็ไม่เชื่อ	 แต่เห็นเหมือนน�้า

อมฤตของเทวดาเพราะดื่มแล้วท�าให้

อุกอาจให้ร่าเริง	 ไม่มีทุกข์	 ไม่มีกลัว	 

แต่หาจรงิไม่	เพราะสิง่ทีท่�าให้ฤทธิส์รุา

ของคนเมาเส่ือมได้ดีนั้นคือความกลัว	

คนเมาอาละวาด	เมือ่ประสบเหตอุะไร

ท่ีท�าให้เกดิรูสึ้กกลัวขึน้ได้แล้วความเมา

ก็เสื่อม	 เว้นแต่จะเมาจนสลบไสลซึ่งก็

หมดฤทธิท์ีจ่ะอาละวาดอะไรได้	คนเมา

อาละวาดเม่ือไปท�าร้ายใครเข้ามักรู้จัก
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หลบหน	ีเพราะเกดิรู้สกึกลวัผดิขึน้แล้ว	

ความเมาจึงแพ้ความกลัว	 มิใช่ชนะ 

ความกลวั	ทีว่่าท�าให้กล้านัน้ไม่ใช่ความ

กล้า	 เป็นความเมาต่างหาก	 เหมือน

อย่างทีพ่ดูกนัว่า	เหน็ช้างเท่าหม	ูกเ็ป็น

เร่ืองของความเมาท่ีแก่กล้า	 อันจะพา

ให้พนิาศ	เว้นไว้แต่ช้างจะเล็กลงมาเท่า

หมูได้จริง	ๆ	

	 โดยมากความรู้สึกกลัวท�าลายฤทธิ์

เมาให้เสือ่มมกัมาช้าเกนิไป	เพราะมกั

มาในเมือ่คนเมาไปท�าผดิเสยีแล้ว	ต่าง

จากคนไม่เมา	เพราะความรูส้กึกลัวผดิ

เกิดได้ง่ายกว่ามากนัก	 คนไม่เมาจึง

รักษาตัวได้ดีกว่ามาก	

	 อกีอย่างหนึง่	ทีเ่รยีกว่าศลีนัน้	โดย 

ตรงคือปกติกาย	 ปกติวาจา	 ปกติใจ	

คือความที่มีกาย	 วาจา	 ใจ	 เป็นปกติ	

ได้แก่เรียบร้อยดีงาม	 เมื่อดื่มน�้าเมา

เข้าไป	 เมาประมาทขึ้นเมื่อใด	 ก็เสีย

ปกติกาย	 วาจา	 ใจ	 เมื่อนั้น	 เพราะ

น�้าเมาท�าให้กายของคนเมา	วาจาของ

คนเมา	 ใจของคนเมา	 เสียปกติ	 ถึง 

จะยังมิได้ไปประพฤติผิดศีลข้ออ่ืน	 ๆ	

แต่ศีลทางใจคือความมีใจเป็นปกติ

เรยีบร้อยกเ็สยีไป	คนเมาทีพ่ดูว่าใจยงั

ดีไม่เมานั้น	 ถ้าเป็นความจริงก็ไม่ใช่ 

คนเมา	ถ้าเป็นคนเมา	ค�าทีพ่ดูเช่นนัน้

ก็พูดไปตามความเมาเท่านั้น	

 ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๕	 คือ	 ความ 

มีสติรอบคอบ	 ตรงกันข้ามกับความ 

ประมาท	สต	ิคอื	ความระลกึนกึคดิขึน้

ได้	ประกอบกบัสมัปชญัญะ	ความรูต้วั	

สตต้ิองมสีมัปชญัญะอยูด้่วยจึงเป็นสติ

ทีถ่กูต้อง	เช่น	เมือ่ก�าลงัเดินอยูใ่นถนน	

นกึถงึบทเรยีนจนลมืตวัว่าก�าลงัเดนิอยู่

ในถนน	ถงึจะนกึถงึบทเรยีนได้	กไ็ม่ใช่

สต	ิเมือ่รูต้วัอยูว่่า	ก�าลงัเดนิอยูใ่นถนน

และระลกึได้ว่า	จะเดนิอย่างไรจะหลกี

หลบรถอย่างไร	จึงเป็นสติ	

	 คนเราทั้งเด็กและผู้ใหญ่	 ต้องท�า	 

ต้องพูด	อยู่ทุก	ๆ	วัน	เด็กหรือผู้ใหญ่

ที่มีสติเมื่อท�าอะไร	 พูดอะไร	 ไปแล้ว	 

ก็ระลึกได้ว่า	ได้ท�า	หรือพูดอะไร	ผิด

หรือถูก	 เรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อย	

เป็นต้น	จะท�าจะพดูอะไรกม็คีวามระลกึ

นกึคดิก่อนว่าดหีรือไม่ด	ีอย่างทีโ่บราณ

สอนให้นบัสบิก่อน	คอืให้นกึให้รอบคอบ

ก่อนนัน่เอง	ในขณะท่ีก�าลงัท�าก�าลงัพูด

ก็รู้ตัวอยู่เสมอ	 ไม่ลืมหลงในเรื่องที่ท�า

ที่พูด	 ไม่ลืมตัวไม่เผลอตัว	 บางคนมี

ปัญญาความรูด้	ีแต่ขาดสต	ิท�าพดูอะไร

ผดิพลาดได้	อย่างทีก่ล่าวกนัว่า	ฉลาด

แต่ไม่เฉลียว	 จึงสมควรหัดให้มีสติ 

รอบคอบ	เพราะทกุ	ๆ	คนทัง้เดก็และ

ผู้ใหญ่	อาจท�าสติได้	วิธีหัด	เช่น	

	 ๑.	 หัดนึกย้อนหลัง	 เป็นการฝึก 

ความก�าหนดจดจ�า	

มนุษยธรรม
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	 ๒.	 หัดนึกให้ได้ก่อนที่จะท�าจะพูด

อะไร	

	 ๓.	 หัดนึกให้ได้ก่อนท่ีจะโกรธใคร	

มิใช่โกรธเสียก่อนจนหายโกรธแล้วจึง

นึกได้	

	 ๔.	 หัดให้มีความรู้ตัวอยู่ในเรื่องท่ี

ก�าลงัท�าก�าลงัพดู	ตลอดถงึก�าลงัคดิอยู่

เสมอ	ไม่ปล่อยให้ลืมตัว	เผลอตัว	

	 ๕.	 หัดให้มีความยับยั้งในการที่ไม่

ควรท�า	 ไม่ควรพูด	 ไม่ควรคิด	 ให้มี

อุตสาหะในการที่ควร	อันตรงกันข้าม	

	 การหัดท�าสติ	เมื่อหัดอยู่เสมอ	สติ

จักเกิดมทีวขีึน้ตามล�าดบั	จนถงึเป็นสติ

รอบคอบ	ถ้าไม่หดัท�าจะให้มสีตขิึน้เอง

น้ันเป็นการยากท่ีจะมีสตพิอใช้	เหมือน

อย่างเม่ือประสงค์ให้ร่างกายมอีนามยัด ี

กต้็องท�ากายบรหิารให้ควรกนั	(มนุ.๑-๕๗)
มนษุยพทุธเจ้า ด ูพระพทุธเจ้าในมหายาน,  

  โมกขธรรม

มนษุยโพธสิตัว์ ด ูพระพุทธเจ้าในมหายาน

มนุษยโลก	 โลกที่คนเราอาศัยอยู่นี้	 มีสัตว์

เดยีรจัฉานอาศัยอยู่ด้วยกจ็รงิ	แต่มนษุย์

เรากเ็รยีกยดึถอืเอาว่า	มนษุยโลก	ถ้า

จะพดูเป็นกลาง	ๆ	กว่็าโลกนี	้ตามคติ

ความคิดโบราณว่า	 กลมอย่างล้อรถ

หรือล้อเกวียน	 ตั้งอยู่ในน�้าในอากาศ	

และมีขอบเหล็กเป็นเหมือนก�าแพงกั้น

ข้างนอกอยูโ่ดยรอบอย่างกงล้อ	จงึเรียก

ว่า	จักกวาฬะ	หรือ	จักรวาละ	แปล

มนุษยพุทธเจ้า

ว่า	สิง่ทีม่ขีอบกัน้ล้อมเป็นวงกลมเหมอืน

อย่างล้อ	ค�าว่าจกัรวาลจงึหมายถงึโลก

นี้เอง	

	 คตคิวามคิดโบราณกล่าวว่ามจีกัรวาล

ลักษณะดั่งกล่าวนี้อยู่เป็นอันมากถึง

แสนโกฏิจักรวาล	จะเรียกว่าแสนโกฏิ

โลกก็ได้	คติดั่งกล่าวนี้แสดงว่า	ความ

คิดเรื่องโลกกลมได้มีมานานแล้ว	 แต่

กลมอย่างล้อรถหรือล้อเกวียน	 น่าจะ

เพราะมองด้วยตา	 เห็นดวงจันทร์ดวง

อาทิตย์	 มีลักษณะกลมเช่นนั้น	 และ 

ก็จ�าจะต้องมีขอบกั้นข้างนอกโดยรอบ	

ไม่เช่นนั้นก็จะพังทลายลง	เป็นเหตุให้

เกิดค�าว่า	จักรวาล	ที่แปลว่ามีขอบกั้น

เป็นวงล้อ	เหมอืนอย่างวงเกวยีน	ส่วน

ทีว่่าตัง้อยูใ่นน�า้ในอากาศนัน้	พจิารณา

ดถูงึความรูใ้นปัจจบุนั	ซึง่ทราบแน่แล้ว

ว่าโลกกลม	(แต่ไม่ใช่อย่างล้อรถ)	และ

พืน้โลกเป็นน�า้โดยมาก	ฉะนัน้	ถ้ามใีคร

ซึ่งอยู่ในภาคพื้นส่วนใดส่วนหนึ่งของ

โลก	ถ้าสามารถมองทะลโุลกลงไปจนถงึ

อกีด้านหนึง่	คงจะพบน�า้เป็นส่วนมาก	

พ้นน�า้ไปกเ็ป็นอากาศ	และคตคิวามคดิ

นัน้ยงัมว่ีา	เมือ่ไม่มดีวงอาทติย์กค็งจะ

มแีต่ความมดืมดิทัว่ไป	ก็น่าจะต้องกบั

ความรู้ในปัจจุบัน

	 เม่ือวางรปูโลกให้กลมแบบล้อรถและ

มีก�าแพงเหล็กเป็นขอบวงรอบอย่าง

กงล้อ	จึงเรียกว่าจักรวาล	(แปลสั้นว่า	
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มขีอบก�าแพงเป็นวงกลม)	เช่นนัน้แล้ว	

ก็ได้มีคติความคิดวางแผนผังโลกไว้

อย่างมรีะเบียบ	คือ	ตรงใจกลางโลกมี

ภเูขาสงูใหญ่ชือ่ว่า	สเุมรุ	(มกัเรยีกใน

ภาษาสนัสกฤต)	หรอื	สิเนร	ุ(มักเรยีก

ในภาษามคธ)	เหมอืนอย่างเพลารถอยู่

กลางล้อรถ	 เขาสุเมรุจึงเท่ากับเป็น 

เพลาโลกหรือจักรวาลนี้

	 เขาสเุมรมีุภเูขาแวดล้อมเป็นวงรอบ

อีก	๗	ชั้น	และมีมหาสมุทรคั่นอยู่ใน

ระหว่าง	 ๗	 มหาสมุทร	 ภูเขาทั้ง ๗ 

มีชื่อนับจากข้างในออกมาข้างนอกดั่ง

ต่อไปนี้	๑. อัสสกัณณะ ๒. วินตกะ 

๓. เนมินธร ๔. ยุคันธร ๕. อิสินธร 

๖. กรวิกะ และ ๗. สุทัสสนะ ชื่อ

เหล่าน้ีกล่าวเรียงล�าดับตามเนมิราช-

ชาดก	ในชาดกนัน้กล่าวว่า	เขาเหล่านี้

สูงกว่ากันขึ้นไปโดยล�าดับ	นับจากเขา

สทุสัสนะซึง่อยูข้่างนอกต�า่กว่าทัง้หมด	

จนถงึเขาอสัสกณัณะ	ซึง่อยูข้่างใน	ซึง่

สูงถัดจากเขาสุเมรุ	รวมเรียกว่า	สัตต-

ปรภัิณฑบรรพต	หรอืเขาสัตตบรภิณัฑ์ 

(สัตต	 แปลว่า	 ๗	 บริภัณฑ์	 แปลว่า

วงล้อม)

	 ส่วนสมทุรซึง่คัน่อยู่ระหว่าง	นับจาก

ระหว่างเขาสเุมร	ุเขาอัสสกัณณะ	รวม	

๗	สมทุร	เรยีกว่า	สทีนัดรมหาสมทุร 

แปลว่า	มหาสมทุรทีอ่ยูใ่นระหว่าง	ซึง่มี

น�า้สขุมุละเอยีดย่ิงนกั	ถงึกบัท�าให้ทุก	ๆ 

สิง่แม้เบาทีส่ดุ	เช่น	แววหางนกยงู	เมือ่

ตกลงก็จมทันที	 ค�าว่า	 สีทะ	 แปลว่า	

ท�าให้ทุก	 ๆ	 สิ่งจมลง	 บวกกับค�าว่า	

อันตร	 แปลว่า	 ระหว่าง	หมายถึงคั่น

อยู่ระหว่างภูเขาดั่งกล่าว	 จึงรวมเรียก

ว่า	สีทนัตระ	ไทยเราเรียกว่า	สทีนัดร

	 ส่วนใน	 ไตรภูมิพระร่วง	 ล�าดับชื่อ

ภูเขานับจากข้างในออกไปข้างนอก	 

แตกต่างออกไปบ้าง	 คือ ๑. ยุคันธร  

๒. อิสินธร ๓. กรวิก ๔. สุทัสสนะ 

๕. เนมินธร ๖. วินตกะ ๗. อัสส-

กัณณะ

	 ใน	คมัภร์ีมหายานของทเิบต	เรยีง

ล�าดับชื่อต่างออกไปอีกบ้าง	และให้ค�า 

แปลดั่งนี้	๑. ยุคันธร	(ทรงแอก) ๒.	

อสินัธร (ทรงคันไถ	ตามเนมิราชชาดก

เรียก	 อิสินธร	 แปลว่าทรงฤษี)	 ๓.  

กรวิกะ	(เขียงเท้า	หรือไม้จันทน์	แต่

ทัว่ไปแปลว่านกชือ่นี)้ ๔. สทุศันะ (มี

ทัศนะที่ดี	 คือน่าดู)	๕. อัสสกัณณะ 

(หูม้า)	๖. วินายกะ	(มารร้าย	หรือที่

ประชุม)	 ๗. เนมินธร	 (ทรงวงกลม	

หรือกง)

	 ใน	 อภิธานัปปทีปิกา	 เรียงล�าดับ 

ดัง่นี	้๑. ยคุนัธร ๒. อสินิธร ๓.	กรวกิะ 

๔. สุทัสนะ ๕. เนมินธร ๖. วินตกะ 

๗.	อัสสกัณณะ 

 และกล่าวว่า	 เขาสุเมรุนั้นเรียก	 ๕	

ชื่อ	 คือ สิเนรุ เมรุ ติทิวาธาร มรุ 

สุเมรุ
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	 เขาสตัตบรภิณัฑ์	คอืเขาบรวิารของ

เขาสเุมรุทัง้	๗	ถงึจะเรียกชือ่สบักนับ้าง 

แต่ก็รวมลงว่าทั้งหมดมี	๗	เทือกเขา	

	 และในฉบับมหายานของทิเบตยัง

กล่าวถงึน�า้ในสทัีนดรมหาสมุทรท้ัง	๗	

พิสดารออกไปอีกว่า	เป็นน�า้ต่าง	ๆ	กนั	

นับจากข้างในออกไปโดยล�าดับ	 ดั่งนี้	

๑.	มหาสมุทรแห่งน�้านมที่มีกลิ่นหอม	

๒.	แห่งน�า้นมส้ม	๓.	แห่งเนย	๔.	แห่ง

น�้าโลหิต	หรือน�้าอ้อย	๕.	แห่งน�้ายา-

พษิ	หรอืเหล้า	๖.	แห่งน�า้จดื	๗.	แห่ง

น�า้เค็ม	และกล่าวว่ามหาสมทุรเหล่านี้

กว้างลกึมากและน้อยลงโดยล�าดบัจาก

ข้างในออกมาข้างนอก	เช่นเดยีวกับเขา

สตัตบรภิณัฑ์	ครัน้พ้นเทอืกที	่๗	ออก

มาแล้วกเ็ป็นมหาสมทุรน�า้เคม็	มเีกาะ

ใหญ่ที่เรียกว่า	 ทวีป	 อยู่ใน	 ๔	 ทิศ	 

ทิศละ	๑	ทวีป	คือ

	 ๑.	 ทางทิศตะวันออก	 มีทวีปชื่อว่า	

วิเทหะ	 (กายใหญ่)	 หรือเรียกว่า	 

บพุพวเิทหะ	ฉบับทิเบตกล่าวว่า	มีรูป

เหมือนพระจันทร์ครึ่งซีก	 เป็นถิ่นผิว

ขาว	ชาวทวปีนีม้จีติใจสงบ	และมคีวาม

ประพฤติดี	 มีรูปหน้าเหมือนอย่างรูป

ของทวีป

	 ๒.	ทางทิศใต้	มีทวปีชือ่ว่า	ชมพู	(ชือ่

ต้นไม้)	ดัง่ทีเ่รยีกว่า	ชมพูทวปี	คัมภีร์

ทิเบตเรียกชื่อว่า	 ชมุ	 และกล่าวว่าม ี

รูปเหมือนสะบักแกะ	 (สามเหล่ียม)	

ศูนย์กลางของทวีปนี้อยู ่ที่โพธิพฤกษ์	 

พทุธคยา	(เห็นได้ว่ารปูคาบสมุทรอนิเดยี

นั่นเอง)	 เป็นถ่ินผิวสีน�้าเงิน	 มีความ

สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน	 มีทั้งความชั่ว

และความดี	 ชาวทวีปนี้มีรูปหน้าเป็น

สามเหลี่ยมเหมือนอย่างรูปทวีป

	 ๓.	 ทางทิศตะวันตก	 มีทวีปชื่อ 

ว่า	 อมรโคยาน	 คัมภีร์ทิเบตเรียกว่า	 

โคธนัยะ	(สมบตัแิห่งโค	ค�าว่า	โค	แปล

ว่าสตัว์ชนดิหนึง่กไ็ด้	แปลว่าพระอาทติย์

ก็ได้)	 และกล่าวว่ามีรูปเหมือนอย่าง

ดวงอาทติย์	คอื	กลม	เป็นถ่ินผวิสีแดง	

ชาวทวีปนี้มีอ�านาจมาก	 ชอบบริโภค

เนือ้ปศสัุตว์	มรีปูหน้ากลมเหมอืนอย่าง

รูปทวีป

	 ๔.	ทางทศิเหนอื	มทีวีปชือ่	อตุตร-

กุรุ	 (ชาวกุรุภาคเหนือ)	 คัมภีร์ทิเบต

กล่าวว่า	มีรปู	๔	เหลีย่ม	เป็นถ่ินผวิสี

เขียว	 ชาวทวีปนี้เข้มแข็ง	 มีเสียงดัง	 

มีรูปหน้าส่ีเหล่ียมเหมือนม้า	 มีต้นไม้

ซึง่อ�านวยความส�าเรจ็สิง่ทีต้่องการเป็น

ที่อยู่อาศัย

	 ทวีปใหญ่ท้ัง	๔	นี	้คัมภร์ีทิเบตกล่าว

ว่า	 มีทวีปน้อยเป็นบริวารทวีปละ	 ๒	

ต้ังอยู่สองข้างของทวีปใหญ่	 รวมเป็น	

๑๒	ทวีป	

	 ส่วนในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่า	 มี

ทวปีเลก็	ๆ	เป็นบรวิารมาก	นบัรวมถงึ

สองพัน	 และได้กล่าวรูปหน้าของชาว
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ทวีปทั้ง	๔	นี้ว่า	 คนในชมพูทวีปหน้า

ดั่งดุมเกวียน	 คนในบุพพวิเทหะหน้า 

ดั่งเดือนเพ็ญและกลมดั่งหน้าแว่น	 

คนในอุตตรกุรุหน้าเป็นสี่มุม	 คนใน 

อมรโคยานหน้าดั่งเดือนแรม	 ๘	 ค�่า	

ไตรภูมิพระร่วงแต่งจากคัมภีร์ทาง 

หินยาน	 หรือทักษิณนิกาย	 คัมภีร์ 

ฝ่ายนีพ้รรณนาอุตตรกรุทุวปีไว้ดวีเิศษ	

ดัง่ทีไ่ด้กล่าวมาแล้วโดยย่อในตอนท่ีว่า

ด้วยภาณยักข์	ภาณพระ

	 ทวปีทัง้หมดเหล่านีต้ัง้อยูใ่นมหาสมุทร

น�้าเคม็ใน	๔	ทิศของเขาสัตตบริภัณฑ์	

ซึ่งมีเขาสุเมรุเป็นศูนย์กลาง	 ถัดจาก

ทวีปเหล่านี้ออกไปก็ถึงที่สุดโลกโดย

รอบ	ซึ่งมีก�าแพงเหล็กเป็นขอบกั้นอยู่

รอบเหมือนอย่างกงแห่งล้อ	 รวมเป็น

จักรวาล	 โลกของเรานี้ก็เป็นจักรวาล

อันหน่ึงในจักรวาลทั้งหลายที่มีอยู่เป็น

อันมาก	

	 คัมภีร์ฝ่ายมหายานของทิเบตกล่าว

ไว้ว่า	 ทุก	 ๆ	 จักรวาลตั้งอยู่ในอากาศ 

ว่างเปล่า	 (Space)	 อันไม่อาจหยั่ง	 

อาศัยอยู่บนผืนลมเหมือนอย่าง	วัชระ	

คอืศรพระอินทร์	(อสนีบาตรปูกากบาท)	

แข็งทนทานเหมือนวัชระคือเพชร	บน

ลมน้ันมีห้วงน�้าตั้งอยู่	 บนห้วงน�้ามี 

รากฐานเป็นทองค�า	 โลกตั้งอยู ่บน

รากฐานทองค�านั้น	มีเขาพระสุเมรุพุ่ง

ขึ้นไปเป็นแกนกลาง

	 แผนผังโลกตามความคิดเก่าของ

อนิเดยีดัง่ท่ีกล่าวมานี	้ถ้าลองเขยีนเป็น

แผนที่ย่อดูจะเห็นว่าวางเป็นระเบียบ

เรียบร้อยน่าดู	 คือจะเห็นโลกท้ังหมด

เป็นรูปจักรวาลคือวงกลมชนิดมีขอบ

อย่างล้อรถซึง่ใหญ่โตมหมึา	มีเขาสเุมรุ

สูงใหญ่เป็นศนูย์กลาง	มเีขาสูงลดหลัน่

ลงไป	 ล้อมเป็นบริวารอยู่อีก	 ๗	 ชั้น	

และมมีหาสมทุรคัน่อยูใ่นระหว่างทกุชัน้ 

พ้นออกไปก็เป็นมหาสมุทร	มีทวีปทั้ง 

๔ ตัง้อยูใ่น	๔	ทศิ	ดอูย่างแผนผงัเมอืง

ที่มีระเบียบ	 แต่อย่าเพ่งคาดคั้นเอา 

ความจริง	 เพราะเป็นต�าราภูมิศาสตร์

โลกในสมัยหลายพันปีมาแล้ว	

	 ทวีปทั้ง	๔	นั้น	ชมพูทวีปก็คือโลก

ในความจริงของผู้เป็นต้นคติความคิด

เรือ่งนี	้โดยเฉพาะกค็อือนิเดยีเอง	ส่วน

อกี	๓	ทวปีแม้จะกล่าวว่ามอียูใ่นจักรวาล

นี้	 แต่ก็น่าจะเป็นโลกในความคิดนึก 

ในใจ	 หรือก�าหนดเอาด้วยภาพทางใจ	

ซึง่จะปรากฏขึน้ด้วยเหตไุรกต็าม	เพราะ

ในสมัยโบราณนานไกล	น่าจะไปเที่ยว

ส�ารวจให้รอบโลกได้ยาก	แต่เมือ่ก�าหนด

ลงเป็นแน่ว่ามีทวีปใน	๔	ทิศ	ทวีปใน

ทิศที่ตนอาศัยอยู่ก็ได้เห็นอยู่แน่แล้ว	 

จึงต้องค้นคิดหาทวีปในอีก	๓	ทิศ	ตั้ง

เขาสุเมรุเป็นศูนย์กลาง

	 ได้มีบคุคลบางพวกในปัจจบัุนแสดง

ความเห็นว่า	 อีก	๓	ทวีปนั้นไม่ได้ตั้ง
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อยูใ่นโลกนี	้แต่ในคมัภร์ีทีก่ล่าวถงึทวปี

เหล่าน้ีได้กล่าวว่า	 มีอยู่ในจักรวาลนี ้

นั่นแหละ	พิเคราะห์ดูตามแผนผังโลก

ของท่านกจ็ะต้องมี	ไม่เช่นนัน้กข็าดไป	

๓	 ทิศ	 และยังได้แสดงเวลาของดวง

อาทิตย์ไว้ว่า	 เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นใน

ชมพูทวีปนี้	 เป็นเวลาเที่ยงวันในบุพพ- 

วิเทหะ	เป็นเวลาอาทติย์ตก	ในอตุตรกรุ ุ

เป็นเวลาเท่ียงคืนในอมรโคยาน	 เวลา

อาทติย์ขึน้ในบพุพวเิทหะ	เป็นเวลาเทีย่ง

วันในอุตตรกุรุ	เป็นเวลาอาทิตย์ตกใน	

อมรโคยาน	 เป็นเวลาเที่ยงคืนในชมพู

ทวีป	เวลาอาทิตย์ขึ้นในอุตตรกุรุ	เป็น

เวลาเที่ยงวันในอมรโคยาน	 เป็นเวลา

อาทติย์ตกในชมพทูวปี	เป็นเวลาเทีย่ง

คืนในบุพพวิเทหะ	 เวลาอาทิตย์ขึ้นใน

อมรโคยาน	 เป็นเวลาเที่ยงวันในชมพู

ทวปี	เป็นเวลาอาทติย์ตกในบพุพวเิทหะ 

เป็นเวลาเที่ยงคืนในอุตตรกุรุ	ตามคติ

ความคิดนี	้ดวงอาทติย์เดนิโคจรไปตาม

วงกลมของจักรวาลผ่านทวีปทั้ง	๔

	 ได้ขอให้ผูท้รงภมูริูใ้นปัจจบุนัช่วยค้น 

เวลาเทียบเคียงดูว่า	 เวลา	 ๖.๐๐	 น.	 

ที่อินเดีย	 อันเป็นชมพูทวีปในเวลานั้น	

โดยเฉพาะท่ีพาราณส	ีซ่ึงเป็นทีต่ัง้แห่ง

พุทธคยา	 จะเป็นเวลาเที่ยงวันเป็นต้น	

ที่ประเทศไหนบ้าง	 ท่านผู้นั้นได้จดให้

ดั่งต่อไปนี้

	 เวลา	 ๖.๐๐	 น.	 พาราณสี	 Lat.	 

๒๖	�N.	Long.	๘๓	�E.

	 เวลา	๑๒.๐๐	น.	นิวซีแลนด์	Lat.	

๒๖	�N.	Long.	๑๗๓	�E.

	 เวลา	 ๑๘.๐๐	 น.	 นิวออร์ลีนส์,	

ชิคาโก	Lat.	๒๖	�N.	Long.	๙๗	�W.

	 เวลา	 ๒๔.๐๐	 น.	 อิงแลนด์	 Lat.	

๒๖	�N.	Long.	๗	�W.

	 ตามที่เทียบกันนี้	 ชมพูทวีปอยู ่ที	่

อนิเดีย	บพุพวเิทหะอยูท่ีแ่ถบ	นวิซแีลนด์ 

อตุตรกรุอุยูท่ีแ่ถบ	นวิออร์ลนีส์, ชคิาโก 

(นับกว้าง	ๆ	ว่าอเมริกา)	อมรโคยาน

อยู่ท่ีแถบ	 อังกฤษ	 (นับกว้าง	 ๆ	 ว่า

ยุโรป)	 แต่ตามคติความคิดเรื่อง	 ๔	

ทวีป	 น่าจะมิได้มุ่งหมายถึงประเทศ

ปัจจุบันเหล่านี้	 เพราะมีแนวความคิด

เรือ่งโลกกลมคนละอย่าง	ทัง้พรรณนา

ถึงลกัษณะภมิูประเทศ	และบุคคลคล้าย

กับเรื่องในนิยาย	 (หรือจะเป็นอย่าง

เดียวกัน	แต่มองคนละทัศนะ	เหมือน

อย่างดวงอาทิตย์โคจรกับดวงอาทิตย์

อยู่กับที่	 ใช้อันไหนเป็นเกณฑ์ค�านวณ

เวลาก็ได้ผลอย่างเดียวกัน)	 แต่เม่ือ

แสดงเวลาอาทติย์โคจรผ่านทวปีทัง้	๔	

ไว้ด้วย	จงึลองค้นหาด	ูกไ็ด้พบประเทศ

ต่าง	ๆ	ดั่งกล่าวนั้น

	 เรือ่งจกัรวาลโลกตามคตคิวามคดิที่

เล่ามานี้	 เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่พุทธศาสน์	

แต่เป็นภูมิศาสตร์เก่า	 จะเป็นเพราะมี
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ผู้เชื่อถืออยู่มากจึงติดเข้ามาในคัมภีร์

ทางพระพทุธศาสนา	ด้วยคมัภร์ีชัน้หลงั

ยิง่แสดงวจิติรพสิดารมาก	ถ้าพทุธศาสน์

จะมุง่แสดงอย่างนีก้ก็ลายเป็นภมูศิาสตร์

ไป	 และท่านผู ้แสดงก็จะกลายเป็น

อาจารย์ภมูศิาสตร์ในยคุหนึง่	มใิช่เป็น

ศาสดาผูป้ระกาศศาสนาทีเ่ป็นสจัจธรรม

อยูท่กุยคุสมยั	ด้วยเหตผุลทีเ่ป็นสามญั 

ส�านึกเพียงเท่านี้	ไม่ต้องอ้างหลักฐาน

ธรรมในพระพุทธศาสนาก็เพียงพอท่ี 

จะกล่าวได้ว่าไม่ใช่พระพทุธศาสนา	ได้

มผีูแ้สดงประกาศลทัธศิาสนามากด้วย

กนัทัง้ทีเ่กดิก่อน	ท้ังทีเ่กดิหลังพระพทุธ-

ศาสนา	 ชอบแสดงตนเป็นอาจารย์

ภูมิศาสตร์	 (แม้ผู ้อธิบายพระพุทธ- 

ศาสนาต่อ	 ๆ	 มาคือพระอาจารย์ยุค 

ต่าง	 ๆ	 ก็เช่นเดียวกัน)	 แม้จะเป็น

มูลฐานของปัจจุบัน	 แต่ก็ก้าวมาไม่ถึง

ยุคปัจจุบัน	 จึงกลายเป็นเรื่องล้าหลัง	

เป็นนิยายหรือวรรณคดีโบราณไป	แต่

ก็เป็นเรื่องน่ารู้อยู่	 เพราะจะได้ทราบ

คติความคิดในชั้นเดิม	 เมื่ออ่านคัมภีร์

หรอืหนงัสอืวรรณคดทีางศาสนาเก่า	ๆ	

ก็จะพอเข้าใจและมองเห็นภูมิประเทศ

ตามคติความคิดนี้ได้โดยตลอด	 (พ.พ.	

๑๖๘-๑๗๒)

	 เรื่องโลกท่ีเป็นพุทธศาสน์โดยตรง

นัน้	มเีช่นทีแ่สดงไว้ใน	สฬายตนวรรค 

ความว่า	 เรียกว่าโลก	 ๆ	 เพราะเป็น 

สิง่ช�ารดุ	ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นโลกคือ

สิง่ทีช่�ารดุ	กป็ระมวลตอบได้ว่าอายตนะ

ภายใน	๖	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	

มนะ	 อายตนะภายนอก	 ๖	 คือ	 รูป	

เสียง	กลิ่น	รส	 โผฏฐัพพะ	 เรื่องราว	

วิญญาณ	 คือความรู้ทางอายตนะ	 ๖	

(ความรูส้กึได้เหน็	ได้ฟัง	ได้ดม	ได้ลิม้	

ได้ถูก	 ได้ทราบ)	 สัมผัส	 คือ	 ความ

ประจวบกนัเข้าแห่งอายตนะภายในภาย 

นอก	กับวิญญาณ	๖	เวทนา	ความรู้

เสวยเป็นสุข	 ทุกข์	 หรือไม่ทุกข์ไม่สุข	

เพราะสัมผสั	๖	เหล่านีเ้ป็นโลกทัง้หมด

	 อีกแห่งหน่ึงแสดงว่า	โลก	หรอืบญัญตัิ

ว่าโลก	มอียูใ่นอายตนะภายใน	ภายนอก

ทั้ง	๖	ในวิญญาณทั้ง	๖	ในธรรมที่พึง

รู้ด้วยวิญญาณทั้ง	๖	ทุกข์หรือบัญญัติ

ว่าทุกข์	 มารหรือบัญญัติว่ามาร	 สัตว์

หรือบัญญัติว่าสัตว์	 ก็มีอยู ่ในท่ีเช่น

เดียวกันนี้	ฉะนั้น	ภาวะเป็นโลก	เป็น

ทกุข์	เป็นสตัว์		เป็นมาร	จงึรวมกนัอยู่

ในตนเองของทุก	ๆ	คน	ได้มพีระพทุธ-

ภาษติในสงัยตุว่า	เรา	(ตถาคต)	บัญญตั-ิ

โลก	 เหตุเกิดโลก	ความดับโลก	ทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับโลก	 ในกเฬวระ	

(กายหรอือตัภาพ)	ยาววาหน่ึง	มสีญัญา	

มีมนะนี้แหละ	

	 พระพทุธภาษตินีต้รสัแก่	โรหติสัส-

เทพ	ผู้มาเฝ้ากราบทูลถามว่า	ในที่ใด

ไม่เกิด	 ไม่แก่	 ไม่เจ็บ	 ไม่ตาย	 ไม่จุติ	

มนุษยโลก
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ไม่อปุบติั	ท่ีนัน้คอืท่ีสดุแห่งโลก	จะอาจ

เพื่อรู้หรือเห็นหรือบรรลุได้ด้วยการไป

หรือหาไม่	ตรัสตอบว่า	ที่สุดแห่งโลก

นัน้	ไม่ตรัสว่าจะพงึรูห้รอืเหน็หรอืบรรลุ

ได้ด้วยการไป	 เทพกราบทูลรับรองว่า	

เมื่อครั้งตนเป็นฤษีในครั้งก่อน	 มีฤทธิ์

เหาะเร็วมาก	สามารถเหาะข้ามจกัรวาล

โลกโลกหนึง่	สิน้เวลาแวบเดียว	เหมือน

อย่างนายขมงัธนมูอืเยีย่มยงิลกูธนผู่าน

เงาตาลตามขวาง	 (เหาะผ่านโลกโลก

หน่ึง	ก็ขนาดเวลาลกูธนวูิง่ผ่านเงาตาล

ตามขวางต้นหน่ึงคือเร็วท่ีสุด)	 หรือ

เหมอืนอย่างย่างเท้าครัง้เดยีวจากสมุทร

ทิศตะวันออกถึงสมุทรทิศตะวันตก	 

(คอืระยะจากขอบปากจกัรวาลตะวนัออก

ถึงขอบปากจักรวาลตะวันตก	ในบัดนี้

กเ็ท่ากบัระยะรอบโลกไปเรว็เท่ากบัย่าง

เท้าย่างเดยีว)	เกดิปรารถนาจะถึงท่ีสดุ

โลกจึงเหาะไปด้วยความเร็วขนาดนี้	 

เว้นการบรโิภค	การถ่าย	การหลบั	การ

พกัผ่อน	ตดิต่อกันไปถงึร้อยปีก็ไม่ถงึท่ี

สดุโลก	ถงึมรณภาพเสยีก่อน	พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสยนืยนัเหมือนอย่างข้างต้น	และ

ตรัสว่า	 พระองค์ไม่ถึงท่ีสุดโลกแล้วก็

จะไม่ตรัสการท�าที่สุดทุกข์

 ที่สุดโลกตามคติพระพุทธศาสนา 

เหน็ได้ตามเรือ่งท่ีเล่ามานีว่้า	เรือ่งการ

คดิเทีย่วไปในจกัรวาลคอืโลกต่าง	ๆ	นัน้

ได้มีมาแต่ดึกด�าบรรพ์แล้ว	 และโลก

ต่าง	 ๆ	 มีมาก	 ดั่งกล่าวว่าแสนโกฏิ

จักรวาล	 การจะท่องเท่ียวไปให้จบท่ัว

ทัง้หมด	แม้จะไปได้เร็วมากเหมอืนฤษี

นั้นก็เหลือวิสัย	 ตามเรื่องแสดงว่าฤษี

นัน้ต้องการจะไปทีสุ่ดโลก	ซึง่ตนเข้าใจ

ว่าเป็นทีไ่ม่เกดิแก่เจบ็ตายไปได้เรว็ขนาด

ย่างเท้าละโลก	ๆ	ตลอดเวลา	ตั้งร้อย

ปีก็ไม่สิ้นสุดจักรวาล	 ชีวิตของฤษีนั้น

สิ้นสุดไปก่อน	นี้เป็นการแสวงหาที่สุด

โลกภายนอกซึง่ไม่อาจถงึได้ด้วยการไป	

ทีส่ดุโลกภายนอกหรอืจะเรยีกเลยีนใน

บัดนี้ว่าที่สุดอวกาศจะมีหรือไม่	 ยังไม่

พบที่แสดงไว้	 หรือจะเป็นวัฏฏะ	 คือ 

วนเวียนเป็นวงกลมก็ไม่อาจทราบ	

	 พระพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองว่าที่สุด

โลกซึ่งเป็นท่ีไม่เกิดแก่เจ็บตาย	 ไม่พึง

ถึงได้ด้วยการไป	 แต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่ถึงที่

สุดทุกข์	 ตามที่ตรัสนี้พึงเห็นว่า	 ที่สุด

โลกของพระองค์กคื็อทีส่ดุทกุข์	ผูถึ้งที่

สุดทุกข์แล้วเช่นพระองค์ก็ต้องถึงที่สุด

โลกแล้ว	ฉะน้ัน	ค�าว่า	ทีส่ดุโลก	ตาม

ที่ตรัสก็จะต้องมีนัยต่างจากท่ีฤษีนั้น

เข้าใจและเทีย่วหา	เพราะได้ตรสัไว้อกี

ว่า	 ทรงบัญญัติโลกเป็นต้นในกเฬวระ	

(กายหรืออัตภาพ)	 นี้แหละ	 โลกและ

ท่ีสุดโลกจึงมีอยู่ภายในนี้ไม่ใช่มีอยู่ใน

ภายนอก	ฉะนั้น	ผู้ที่ประสงค์จะเที่ยว

ดโูลกจนถงึทีสุ่ดโลกในพระพทุธศาสนา

จงึหยดุเทีย่วไปในโลกภายนอกได้ทัง้หมด	

มนุษยโลก
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กเฬวระของตนอยู่ท่ีไหน	 ก็ดูเข้ามาท่ี

นั่น	คือดูเข้ามาในกายของตนเอง	

	 ส่วนไหนเป็นโลก	และเมือ่กล่าวรวม

ทัง้หมดโลกมีลักษณะอย่างไรกไ็ด้ตรสั

ชีไ้ว้แล้ว	เมือ่จะอธบิายตามแนวอรยิสจัจ์

ก็อธิบายได้ว่า	โลก	คือทุกข์	เหตุเกิด

โลก	 คือเหตุเกิดทุกข์	 ได้แก่	 ตัณหา	

(ความด้ินรนทะยานอยากของใจ)	ความ

ดับโลก	 คือความดับทุกข์	 ได้แก่	 ดับ

ตัณหาเสีย	 ทางปฏิบัติให้ถึงความดับ

โลก	คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	

ได้แก่	 มรรคมีองค์	 ๘	 มีสัมมาทิฏฐ	ิ

ความเห็นชอบเป็นต้น	 กล่าวสั้นเรื่อง

โลกก็คือเรื่องอริยสัจจ์นั้นเอง	 ซึ่งเป็น

สัจจธรรมเกี่ยวแก่ตนเอง	 จะพึงรู้เห็น

หรือถึงได้	ที่ตนเองด้วยตนเอง

	 ทีส่ดุโลกในพระพุทธศาสนาจงึถึงได้

จริง	 และเมื่อถึงแล้วก็พ้นทุกข์ได้จริง	

เพราะโลกก็คือทุกข์	 สุดโลกก็คือสุด

ทุกข์	 ทั้งหมดมีอยู่ในกเฬวระนี้	 ซึ่งมี

ความยาวประมาณวาหนึ่งเท่านั้น	 ไม่

ต้องเทีย่วไปหาในทีอ่ืน่	พทุธศาสน์ทีแ่ท้

จริงย่อมแสดงเรื่องโลกไว้เช่นนี้

	 เรือ่งโลกธาตท้ัุงปวง	เรือ่งนรก	มนุษย์	

สวรรค์ที่ได้เล่ามานี้	 ทั้งหมดก็รวมเข้า

ในค�าว่าโลกตามพทุธาธบิายค�าเดยีวว่า	

ลุชฺชตีติ	โลโก	เรียกว่าโลกเพราะเป็น

สิง่ท่ีต้องช�ารดุสลาย	รวมเข้าในทกุขสจัจ์ 

เมื่อเป็นโลกก็ต้องเป็นทุกข์	จนกว่าจะ

ถึงทีส่ดุโลกจึงจะส้ินทกุข์	(พ.พ.	๒๘๑-๒๘๒)

มนุสสติรัจฉาน ดู คน, ภูมิภพ

มนุสสเทโว ดู คน, ภูมิภพ

มนุสสเนรยิโก ดู คน, ภูมิภพ

มนุสสเปโต ดู คน, ภูมิภพ

มนุสสมนุสโส ดู คน, ภูมิภพ

มนุสสวิสุทโธ ดู คน, ภูมิภพ

มโน คือใจนี้อันเป็นอายตนะข้อที่	 ๖	 นั้น	 

ไม่ได้ท�าหน้าทีเ่พียงรบัอารมณ์	คอืเรือ่ง

ที่ใจคิดใจรู้เพียงอย่างเดียว

	 แต่ว่ามหีน้าทีป่ระกอบไปกบัตาด้วย	

ตาจงึจะรบัรปูให้เกดิ	จกัษวุญิญาณ	คอื

เห็นรูปได้

 มโนคือใจต้องประกอบไปกบัห	ูหจูงึ

จะรับเสียงให้เกิด	 โสตวิญญาณ	 คือ

ได้ยินเสียงได้

 มโนคือใจต้องประกอบไปกับฆานะ 

คอืจมกู	จมกูจงึจะรบักลิน่ให้เกดิ	ฆาน-

วิญญาณ	คือรู้กลิ่นได้

	 มโนคือใจจะต้องประกอบไปกับล้ิน	

ล้ินจึงจะรับรสให้เกิด	 ชิวหาวิญญาณ 

คือรู้รสได้

 มโนคอืใจจะต้องประกอบไปกบักาย 

กายจึงจะรับส่ิงถูกต้องให้เกิด	 กาย- 

วิญญาณ	คือรู้สิ่งถูกต้องทางกายได้

 และมโนคอืใจนีย้งัรบัธรรมะคอืเรือ่ง-

ราว	เช่นเรือ่งของรปูเสียงเป็นต้น	ทีไ่ด้

พบได้เห็นมาแล้ว	 เช่นว่าได้พบได้เห็น

มาแล้วเมื่อเช้านี้	 เย็นวันน้ีมโนคือใจก็

ยังเอามาคิดได้มานึกถึงได้	ก็เป็นเรื่อง

มโน
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เป็นราวทีบั่งเกดิขึน้ทางมโนคือใจซ่ึงเป็น

อายตนะข้อที่	๖

	 เพราะฉะนั้น	 มโนคือใจนี้จึงต้อง

ประกอบไปกับอายตนะ	๕	ข้อข้างต้น

น้ัน	 และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

ได้ด้วยจึงเป็นอายตนะข้อพิเศษ	ในข้อ

น้ีได้กล่าวมาหลายหนแล้วว่า	เช่น	ก�าลงั

ฟังอยู่นี้	มโนคือใจต้องฟังด้วยจึงจะได้ 

ยนิ	ถ้ามโนคือใจไม่ฟัง	เช่นว่าจติไปคิด 

ถึงเรื่องอื่นหูก็ดับทันที	 เสียงท่ีพูดนี้ก็

จะไม่ได้ยิน	 ต่อเมื่อจิตตั้งที่จะฟังดังที่

ได้เตือนตั้งแต่ข้างต้นแล้วว่าให้มีสมาธิ

ในการฟัง	มโนก็มาพร้อมกับจิตมาฟัง

เสยีง	เมือ่เป็นดังนีห้จูงึไม่ดบั	หกูไ็ด้ยิน	

จึงได้เกิดโสตวิญญาณคือได้ยินเสียง	 

รู้เสียงขึ้นมาได้	 เพราะฉะนั้น	มโนคือ

ใจน้ีจึงเป็นสิง่ส�าคญัซึง่เท่ากับเป็นทวาร

ของจติ	ส�าหรบัตาหจูมกูลิน้กายนัน้เป็น

ทวารนอก	ถ้าจะเปรียบก็เหมือนอย่าง

ว่าเป็นบ้านท่ีมีประตนูอกอยู	่๕	ประตู	

และยงัมปีระตใูนอีก	๑	ประตขูองห้อง

ช้ันใน	 ตัวจิตเองนั้นอยู่ในห้องชั้นใน

เหมือนอย่างว่านั่งอยู ่ในห้องชั้นใน	 

ทุก	 ๆ	 อย่างท่ีผ่านเข้ามาจะต้องผ่าน

ประตูนอก	 ๕	 ประตูนั้น	 และจะต้อง

ผ่านประตูในคือ	 มโนซึ่งเป็นตัวมโน

ทวารจึงจะมาถึงจิต	 จิตก็รับอารมณ์ 

ทางมโนทวาร	และกท็างทวารตาทวารหู 

เป็นต้น	ตามประเภทของรูปของเสียง

เป็นต้น	ฉะนั้น	มโนจึงเป็นสิ่งส�าคัญ

	 รวมความว่าอายตนะทั้ง	 ๖	 นี้	 ใน

เมื่อนามรูปบังเกิดขึ้น	 อายตนะทั้ง	 ๖	

นี้จึงปฏิบัติหน้าที่ได้	ถ้าหากว่านามรูป

ไม่บงัเกิดขึน้	อายตนะทัง้	๖	นีก้ป็ฏบิตัิ

หน้าท่ีไม่ได้	 แม้ว่าตาหูจมูกล้ินกายท่ี

เป็นส่วนเนือ้ทีเ่ป็นส่วนประสาทจะมอียู่

ก็ตาม	 แต่ก็เหมือนไม่มี	 ยกตัวอย่าง

เช่นว่าเมื่อนามรูปต้องสลบไสลไป	คือ

ในเวลาทีส่ลบ	หรอืว่าแม้ในเวลาทีห่ลบั

สนิท	อายตนะทั้ง	๖	คือตาหูจมูกลิ้น

กายและมนะคือใจ	 ก็ไม่บังเกิดข้ึนคือ

ไม่ปฏิบัติหน้าที่	

	 แต่ว่าถึงการหลับนั้นโดยมาก	หลับ

ไม่สนทิ	จงึมฝัีน	ซึง่กม็อีธบิายว่า	กาย

ส่วนที่เกี่ยวแก่ประสาททั้ง	 ๕	 ข้างต้น	

จกัขปุระสาท	โสตประสาท	ฆานประสาท	

ชิวหาประสาท	กายประสาทหลับ	แต่

ว่าข้อที่	 ๖	 คือตัวมโนทวารนี้ไม่หลับ	

เพราะฉะนั้น	จึงฝัน	ฝันถึงเรื่องนั้นถึง

เรื่องนี้	 โดยมากก็เป็นส่ิงท่ีได้เคยเห็น

มาแล้วเคยได้ยินมาแล้ว	 หรือเคยคิด

เคยนึกมาแล้วเก็บมาฝัน	 ก็คือมโนนี้

เองไม่หลับ	 แต่ถ้ามโนหลับก็แปลว่า

หลับสนิทไม่ฝัน	

	 ในปัจจุบนันีท่้านกยั็งแสดงกนัว่า	คน

เรานั้นหลับสนิทน้อย	 ฝันมาก	 แต่ว่า

ฝันท่ีจ�าไว้ได้ในเม่ือตื่นนั้นมีน้อย	 โดย

มากจ�าไม่ได้	 อันแสดงว่าหลับไม่สนิท

มโน
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จริง	ๆ	(ส.ท.	๒๗๓-๒๗๕) ดู คัมภีร์อภิ-

ธมัมตัถสงัคหะ, จิต, ตวัจติ, วิญญาณ 

๖	ด้วย

มโนกรรม ดู กรรม, กิเลสอย่างหยาบ

มโนทวาร ดู มโน

มโนปวิจาร ๑๘ ดู อุเบกขา

มโนภาพ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

มโนมยิทธิ ดู พุทธชัยมงคลคาถา

มโนมัยกาย ดู พุทธชัยมงคลคาถา

มโนสัญเจตนาหาร ดู อาหาร

มมังการ ดู จิตศึกษา, ภพ ๓

มรณะ ๔ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

มรณสัญญา ดู เดรัจฉาน

มรณาสันนวิถี ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

มรรค ดู อริยสัจจ์ ๔

มรรค ๘ ดู บารมี, ปฐมเทศนา, โพธิ- 

  ปักขิยธรรม, หลักธรรมส�าคัญใน 

  พระพุทธศาสนา

มรรคสัจจะ	 สภาพที่จริงคือมรรคอันเป็น 

	 สพพฺปาปสสฺ	อกรณ�	การไม่ท�าบาป

ทั้งปวง

 กสุลสสฺูปสมปฺทา	การท�ากศุลให้ถงึ

พร้อม

 สจิตฺตปริโยทปน�	 การช�าระจิตของ

ตนให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์

	 ไตรสิกขาก็ดี	 โอวาท	 ๓	 ข้อนี้ก็ดี	

ถือว่าเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนา

ในด้านปฏิบัติธรรม	 หรืออีกนัยหน่ึง	

เป็นหวัใจของกศุลธรรมทัง้สิน้ท่ีพงึปฏบิตั	ิ

และปฏบิตัธิรรมนีก้ด็งัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า	

รวมเข้าในอริยสัจจ์ข้อที่	๔	คือ	มรรค	

ซึง่เป็นภาเวตัพพธรรม	ธรรมท่ีพงึอบรม

ท�าให้มขีึน้ท�าให้เป็นข้ึน	อนัเรยีกว่าภาวนา 

หน้าทีซ่ึง่พงึกระท�าในมรรคหรอืในปฏบิตัิ

ธรรมก็คอืภาวนา	อนัแปลว่าการท�าให้

มีขึ้นให้เป็นขึ้น	 ท�าสัมมาทิฏฐิให้มีขึ้น

ให้เป็นขึ้นมา	 เป็นต้น	หรือเมื่อย่อเข้า

ในไตรสิกขา	 ก็ท�าศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	

ให้มีข้ึนให้เป็นข้ึน	 หรือเมื่อย่อเข้าใน

โอวาท	๓	 ก็คือท�าการละอกุศล	 การ

อบรมกุศล	และการช�าระจติของตนให้

บรสุิทธิผ่์องใส	ให้มขีึน้มาให้เป็นข้ึนมา	

และดงัท่ีได้กล่าวแล้วว่าพระพทุธศาสนา

ทั้งสิ้นนั้นประมวลเข้าในสัจจะทั้ง	 ๔	

ทกุขสจัจะนัน้เป็นปริญเญยยธรรม	คอื

ธรรมทีพ่งึก�าหนดรูใ้ห้รอบคอบ	สมทุยั	

นั้นเป็น	 ปหาตัพพธรรม	 คือธรรมที่ 

พึงละ	 นิโรธนั้นเป็นสัจฉิกาตัพพธรรม	

มรรคสัจจะ

ธรรมที่พึงปฏิบัติท�าให้มีขึ้นเป็นขึ้นใน

พระพุทธศาสนา	บรรดากุศลธรรมทั้ง

สิ้นอันเป็นปฏิบัติธรรม	 ย่อมประมวล

เข้าในมรรคมีองค์	 ๘	 นี้	 และมรรคมี

องค์	 ๘	 นี้ก็ประมวลเข้าในไตรสิกขา 

คือสีลสิกขา	 ศึกษาในศีล	 จิตตสิกขา	

ศึกษาในจิต	และปัญญาสิกขา	ศึกษา

ในปัญญา	 หรือว่าศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	

อีกนัยหนึ่ง	 ก็ประมวลเข้าตามโอวาท

ปาติโมกข์	๓	ข้อ	ว่า
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คือธรรมที่พึงกระท�าให้แจ้ง	 มรรคนั้น

เป็นภาเวตัพพธรรม	 คือธรรมท่ีพึง 

อบรม	 ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น	 ดั่งนี้เป็น

ประมวลพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น	 และ

ประมวลหน้าทีท่ีพ่งึกระท�าในพระพทุธ-

ศาสนาทัง้สิน้	จ�าเพาะข้อท่ี	๔	คอืมรรค

นัน้	กเ็ป็นประมวลของกศุลธรรมทัง้สิน้

ทีพ่งึปฏบิติั	อันเรยีกว่าภาเวตพัพธรรม	

ธรรมที่พึงให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทั้งนั้น

	 ศีล	สมาธิ	ปัญญา	หรือโอวาท	๓	

ทีเ่รียกว่าเป็นหวัใจพระพทุธศาสนากนั

นัน้	กห็มายถงึเป็นหวัใจของกุศลธรรม

ทั้งสิ้น	 อันเป็นปฏิบัติธรรมซ่ึงเป็นข้อ 

ที่	๔	ของอริยสัจจ์ทั้ง	๔	เพราะฉะนั้น	 

สจัจปัพพะนีจ้งึเป็นข้อส�าคญัของผูศ้กึษา

ปฏบิตัพิระพทุธศาสนา	และโดยเฉพาะ

มรรคอันเป็นข้อที่	 ๔	 ก็เป็นข้อส�าคัญ

ในปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น

 สมัมาทฏิฐิ	ผูป้ฏบิตัพิระพทุธศาสนา

พึงตั้งใจปฏิบัติท�าความเห็นของตนให้

เป็นสมัมาทฏิฐขิึน้	หดัพจิารณาให้เหน็

ทุกข์	 เห็นเหตุเกิดทุกข์	 เห็นความดับ

ทกุข์	เหน็ทางปฏิบัติให้ถึงความดบัทุกข์	

คือให้เห็นสัจจะทั้งสี่

 สมัมาสงักปัปะ	ปฏิบัติท�าความด�าริ

ของตนให้เป็นความด�ารชิอบขึน้	คอืให้

ด�าริออกจากกาม	ด�ารไิม่พยาบาทปอง

ร้าย	ด�าริไม่เบียดเบียน

 สัมมาวาจา	 ปฏิบัติท�าวาจาของตน

ให้เป็นสัมมาวาจา	 คือเว้นจากพูดเท็จ	

พูดแต่ค�าจริงท่ีเป็นประโยชน์ถูกกาละ	

เว้นจากพูดส่อเสียดให้แตกสามัคคีกัน	

แต่ว่าพูดค�าสมานสามัคคี	เว้นจากพูด

ค�าหยาบที่จะท�าให้เจ็บช�้าน�้าใจ	 แต่ว่า

พูดค�าท่ีสุภาพไพเราะจบัใจ	เว้นจากพูด

เพ้อเจ้อเหลวไหล	 แต่ว่าพูดถ้อยค�าที่

เป็นหลกัฐาน	รู้จกัประมาณในการพดู	

พูดเป็นธรรม	เป็นวินัย	พูดเหมาะสม

 สมัมากมัมนัตะ	ปฏบิตัทิ�าการกระท�า

ของตนทางกายให้เป็นสัมมากมัมันตะ	

การงานชอบขึ้นมา	คือเว้นจากการฆ่า	

แต่ว่าท�าการที่เกื้อกูลแก่ชีวิต	 เว้นจาก

การลัก	 แต่ว่าประกอบการงานที่เป็น

เหตุให้ได้ทรัพย์มาโดยชอบ	 เว้นจาก

ประพฤตผิดิในกาม	แต่ว่าประพฤตชิอบ

ในกามท้ังหลายหรือว่าเว้นจากอพรหม-

จริยกิจ	

 สัมมาอาชีวะ	 ปฏิบัติท�าอาชีพของ

ตนให้เป็นสัมมาอาชวีะ	เลีย้งชวิีตชอบ	

เว้นจากมจิฉาชพีต่าง	ๆ	ประกอบสัมมาชพี

ต่าง	ๆ

 สมัมาวายามะ	ปฏบิตัทิ�าความเพยีร

ของตน	ความพยายามของตน	ให้เป็น

สัมมาวายามะ	 เพียรชอบขึ้น	 โดยที่

เพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้

บงัเกดิขึน้	เพยีรละบาปอกุศลทีบ่งัเกดิ

ขึ้นแล้ว	 เพียรท�ากุศลท่ียังไม่เกิดให้

บงัเกิดขึน้	เพยีรรกัษากศุลทีเ่กดิขึน้แล้ว

ให้ตัง้อยู	่และเพิม่เตมิให้ถงึความบรบิรูณ์

มรรคสัจจะ
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 สัมมาสติ	 ปฏิบัติท�าสติของตนให้

เป็นสมัมาสต	ิระลกึชอบขึน้	คอื	ปฏบิตัิ

หัดระลึกตามดูไปในกาย	 ในเวทนา	 

ในจิต	 ในธรรม	 ตามหลักสติปัฏฐาน 

ทั้ง	๔	ที่แสดงโดยล�าดับนั้น

 สัมมาสมาธิ	 เพียรท�าใจของตนให้

เป็นสมัมาสมาธ	ิคือให้ตัง้ม่ันไว้โดยชอบ	

หรือให้ใจตัง้มัน่อยูใ่นกศุลธรรมท้ังหลาย	

ให้ต้ังมั่นอยู่ในทางแห่งความดับทุกข	์

โดยหัดท�าสมาธิห้ามใจมิให้กวัดแกว่ง

กระสับกระส่าย	 และให้สงบจากกาม

จากอกศุลธรรมทัง้หลาย	โดยหดัตัง้ใจ

ไว้ในทีต้ั่งของสมาธต่ิาง	ๆ	ทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงสัง่สอนไว้	อนัเรยีกว่ากรรมฐาน	

หัดท�าอยู่เนือง	ๆ	ใจก็จะสงบตั้งมั่นได้

แม้ชัว่ขณะ	ในช่ัวขณะนัน้เมือ่หดัท�าไป

เนือง	ๆ	ก็จะตั้งมั่นดีขึ้นแต่ยังไม่แนบ

แน่น	 เมื่อไม่ละการปฏิบัติก็จะท�าให้

แนบแน่นย่ิงขึ้น	 จนถึงสามารถเข้าข้ัน

ของฌาน	มีปฐมฌานเป็นต้น	ประกอบ

ด้วย	วติก	วิจาร	ปีติ	สขุ	และเอกคัคตา

แห่งจิต	คอืความทีจ่ติตัง้อยูใ่นอารมณ์

อันเดียว

 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า	 การหัด

ปฏิบัติตามหลักของมรรคมีองค์	๘	นี้	

เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์และทกุคนสามารถ

ทีจ่ะท�าได้	พระพทุธเจ้าได้ตรสัสัง่สอน

ไว้ในพระสตูรหนึง่ว่า	สมัมาสมาธ	ิความ

ตั้งใจมั่น	 ประกอบด้วยองค์มรรคอีก	 

๗	 ข้อเป็นเครื่องแวดล้อมเป็นบริวาร	

องค์มรรคอกี	๗	ข้อนัน้ก็คือ	สมัมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบ	สัมมาสังกัปปะ	ความ

ด�ารชิอบ	สมัมาวาจา	เจรจาชอบ	สัมมา-

กัมมันตะ	การงานชอบ	สัมมาอาชีวะ	

เลีย้งชวีติชอบ	สมัมาวายามะ	เพยีรชอบ 

สมัมาสต	ิระลึกชอบ	ดัง่นี	้และได้ตรสั

ต่อไปว่า	สัมมาทฏิฐ	ิคือความเหน็ชอบ

นัน้เป็นหวัหน้า	คอืเมือ่มสีมัมาทฏิฐคิอื

ความเห็นชอบ	สัมมาทิฏฐินั้นเองหรือ

ด้วยสัมมาทิฏฐินั้นเองย่อมรู้จักว่าเห็น

อย่างนีเ้ป็นมิจฉาทิฏฐเิห็นผดิ	เห็นอย่าง

นี้เป็นสัมมาทิฏฐิ	เห็นชอบ

	 เห็นผิดนั้นคืออย่างไร	 ก็คือเห็นว่า

ทานที่ให้ไม่มีผล	 การบูชาผู้ควรบูชา

ไม่มีผล	 การบ�ารุงผู้ควรบ�ารุงไม่มีผล	

ผลของกรรมท่ีท�าดีแล้วและท�าชั่วแล้ว

ไม่ม	ีมารดาไม่ม	ีบดิาไม่ม	ีโอปปาตกิะ 

คอืสตัว์ทีล่อยเกดิไม่ม	ีสมณพราหมณ์

ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติชอบซ่ึงกระท�าให้แจ้ง

เพราะรูย่ิ้งด้วยตนเอง	แล้วส่ังสอนให้ผู้

อื่นรู้จักโลกนี้โลกหน้าไม่มี	 ความเห็น

แม้ดั่งนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ	ความเห็นผิด

	 ส่วนความเหน็ทีเ่ป็นสัมมาทฏิฐ	ิความ

เห็นชอบก็มี	๒	อย่าง	คือยังมีอาสวะ	

ยังก่อภพชาติต่อไปอย่างหนึ่ง	 ไม่ม ี

อาสวะไม่ก่อภพชาตต่ิอไปอกีอย่างหนึง่	

ความเห็นท่ีเป็นความเห็นชอบซึ่งยังมี

อาสวะยังก่อภพชาติต่อไปนั้นก็คือ	 

มรรคสัจจะ
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ความเห็นที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมา

แล้ว	คอืเหน็ว่าทานท่ีให้แล้วมีผล	การ

บูชาผู้ที่ควรบูชามีผล	 การบ�ารุงผู้ควร

บ�ารุงมผีล	เป็นต้น	ส่วนความเหน็ชอบ

ที่เป็นอนาสวะคือไม่มีอาสวะ	 ไม่เป็น

เหตุให้มีภพมีชาติต่อไปน้ัน	 ก็ได้แก	่

ความเห็นชอบของผู้ที่มีจิตไม่มีอาสวะ

แล้ว	

	 สัมมาทิฏฐิ	ความเห็นชอบ	หรือว่า

ด้วยสมัมาทิฏฐ	ิความเหน็ชอบย่อมรูจ้กั	

ย่อมเห็นว่า	เหน็อย่างนีเ้ป็นมิจฉาทฏิฐ	ิ

เห็นอย่างนีเ้ป็นสมัมาทฏิฐมิอีาสวะ	เหน็

อย่างนีเ้ป็นสมัมาทฏิฐทิีไ่ม่มอีาสวะ	และ

กอ็าศยัสมัมาวายามะคอืเพยีรชอบ	อนั

ได้แก่เพยีรละมจิฉาทฏิฐิ	และเพยีรท�า

สัมมาทิฏฐิให้บังเกิดขึ้น	 กับทั้งอาศัย

สัมมาสติ	 ระลึกชอบ	 คือว่ามีสติละ

มจิฉาทิฏฐ	ิมสีตทิ�าสมัมาทฏิฐใิห้บงัเกดิ

ข้ึน	 เพราะฉะนั้น	 สัมมาทิฏฐิข้อหนึ่ง	

สมัมาวายามะข้อหนึง่	สมัมาสตข้ิอหนึง่

จึงเป็นไปตามกันอาศัยกัน

 สมัมาทฏิฐ ิ- สมัมาสังกปัปะ	สมัมา-

ทิฏฐิคือความเห็นชอบ	 หรือว่าด้วย

สมัมาทิฏฐคิอืความเหน็ชอบ	ย่อมรูจ้กั

ด�าริอย่างนีเ้ป็นมิจฉาสังกปัปะ	ด�ารผิดิ	

ด�าริอย่างนีเ้ป็นสมัมาสงักปัปะ	ด�ารชิอบ	

	 ด�าริผดิอันเป็นมจิฉาสงักปัปะน้ัน	คอื

ด�าริไปในกามท้ังหลาย	 ด�าริไปในทาง

ปองร้าย	ด�าริไปในทางเบียดเบียน	

	 ความด�ารชิอบอนัตรงกันข้ามกม็	ี๒	

คอืทีย่งัมอีาสวะยงัเป็นเหตใุห้บงัเกดิภพ

ชาตต่ิอไป	และทีไ่ม่มอีาสวะ	ความด�าริ

ชอบที่มีอาสวะนั้นก็คือด�าริออกจาก 

กาม	ด�าริไม่พยาบาทปองร้าย	ด�าริไม่

เบยีดเบียนส่วนด�ารทิีเ่ป็นอนาสวะไม่มี

อาสวะนั้น	 ก็คือความด�าริของผู ้ที่มี 

จติใจไม่มอีาสวะแล้ว	ความนกึคดิหรอื

ทีเ่รยีกว่าวติกหรอืตรกึ	อนัเป็นของผูม้ี

จิตไม่มีอาสวะแล้ว	

	 สัมมาทฏิฐิ	คอืความเห็นชอบ	ย่อม

รู ้จักย่อมเห็นว่าด�าริดั่งนี้เป็นมิจฉา-

สังกัปปะ	ด�าริผิด	ด�าริดั่งนี้เป็นสัมมา-

สังกัปปะ	 ด�าริชอบ	 และก็ต้องอาศัย

สัมมาวายามะ	เพียรชอบ	คือเพียรละ

มจิฉาสังกปัปะ	ความด�ารผิดิ	เพยีรท�า

สมัมาสงักปัปะ	ความด�าริชอบให้บงัเกดิ

ขึ้น	 กับทั้งต้องอาศัยสัมมาสติ	 ความ

ระลกึชอบ	มสีตลิะมจิฉาสงักปัปะ	ความ

ด�ารผิดิ	มีสตทิ�าสัมมาสังกปัปะ	ความ

ด�าริชอบให้เกิดขึ้นด้วย

 สัมมาทิฏฐิ - สัมมาวาจา	สัมมา-

ทิฏฐิ	ความเห็นชอบ	หรือด้วยสัมมา-

ทฏิฐ	ิความเหน็ชอบ	ย่อมรูจ้กัย่อมเหน็

ว่าพูดอย่างนี้เป็นมิจฉาวาจา	 วาจาผิด	

พูดอย่างนี้เป็นสัมมาวาจา	วาจาชอบ	

	 การพูดที่เป็น	มิจฉาวาจา	วาจาผิด

กค็อืพดูเทจ็	พดูส่อเสยีด	พดูค�าหยาบ	

พดูเพ้อเจ้อเหลวไหล	ส่วนการพดูทีเ่ป็น
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สัมมาวาจา	วาจาชอบก็มี	๒	อย่างคือ	

ทีม่อีาสวะยังเป็นไปเพือ่ให้เกดิภพชาติ

ต่อไป	 กับท่ีไม่มีอาสวะ	 สัมมาวาจา	

วาจาชอบทียั่งมอีาสวะนัน้	กค็อื	เว้นจาก

พูดเท็จ	 เว้นจากพูดส่อเสียด	 เว้นจาก

พดูค�าหยาบ	เว้นจากพดูเพ้อเจ้อเหลว- 

ไหล	 ส่วนสัมมาวาจาที่ไม่มีอาสวะนั้น

กค็อืวาจาหรือว่าวริตั	ิความเว้นของท่าน

ผู้มีจิตไม่มีอาสวะแล้ว	

	 สมัมาทฏิฐ	ิความเหน็ชอบ	หรอืด้วย

สัมมาทิฏฐิ	 ความเห็นชอบ	 ย่อมรู้จัก

ย่อมเห็นว่าพูดอย่างน้ีเป็นมิจฉาวาจา	

พูดอย่างน้ีเป็นสัมมาวาจา	 และก็ต้อง

อาศัยสัมมาวายามะ	 ความเพียรชอบ	

คอืเพยีรละมิจฉาวาจา	วาจาผดิ	เพยีร

ท�าสมัมาวาจา	วาจาชอบ	ให้บงัเกดิ	กับ

ทัง้ต้องอาศยัสมัมาสต	ิความระลกึชอบ	

ก็คือ	 มีสติละมิจฉาวาจา	 วาจาผิด	 มี

สติท�าสมัมาวาจา	วาจาชอบ	ให้บงัเกดิ

ขึ้นให้มีขึ้น	

 สมัมาทิฏฐ ิ- สมัมากมัมนัตะ สมัมา-

ทิฏฐิ	ความเห็นชอบ	หรือด้วยสัมมา-

ทฏิฐ	ิความเหน็ชอบ	ย่อมรูจ้กัย่อมเหน็

ว่าท�าอย่างนี้เป็นมิจฉากัมมันตะ	 การ

งานผดิ	ท�าอย่างนีเ้ป็นสมัมากมัมนัตะ	

การงานชอบ	

	 มจิฉากัมมันตะ	การงานผดิน้ันกคื็อ

ฆ่าเขาบ้าง	 ลักของเขาบ้าง	 ประพฤติ

ผดิในกามทัง้หลายบ้าง	สมัมากมัมนัตะ 

การงานชอบนัน้กม็	ี๒	คอืทีเ่ป็นสาสวะ

ยงัมอีาสวะ	ยงัเป็นไปเพือ่ชาติภพต่อไป 

และที่เป็นอนาสวะคือไม่มีอาสวะ	

	 สัมมากัมมันตะ	 การงานชอบท่ียัง

เป็นสาสวะ	คือที่ยังมีอาสวะนั้น	ก็คือ

เว้นจากฆ่าเขาบ้าง	เว้นจากลกัของเขา

บ้าง	เว้นจากประพฤตผิดิในกามทัง้หลาย

บ้าง	เว้นจากอพรหมจริยกิจบ้าง	ส่วน

สัมมากัมมันตะ	 การงานชอบที่เป็น 

อนาสวะท่ีไม่มีอาสวะนั้นก็ได้แก่	 การ

งานหรือว่าวิรัติของท่านผู ้มีจิตไม่ม ี

อาสวะแล้วทั้งหลาย	

	 สัมมาทฏิฐิ	ความเห็นชอบหรอืด้วย

สัมมาทิฏฐิ	 ความเห็นชอบ	 ย่อมรู้จัก

ย่อมเห็นว่าท�าอย่างนีเ้ป็นมิจฉากัมมันตะ 

การงานผดิ	ท�าอย่างนีเ้ป็นสมัมากัมมนัตะ 

การงานชอบ	 และก็ต้องอาศัยสัมมา-

วายามะ	เพยีรชอบ	คอืเพยีรละมจิฉา-

กมัมนัตะ	การงานผดิ	เพยีรท�าสมัมา-

กัมมันตะ	 การงานชอบให้บังเกิดขึ้น	

กับทั้งต้องอาศัยสัมมาสติ	 ระลึกชอบ	

คอืมสีตลิะมิจฉากมัมนัตะ	การงานผดิ	

มีสติท�าสัมมากัมมันตะ	 การงานชอบ

ให้บังเกิดขึ้นให้มีขึ้นมา

 สมัมาทฏิฐ ิ- สมัมาอาชวีะ	สมัมา-

ทิฏฐิ	ความเห็นชอบ	หรือด้วยสัมมา-

ทิฏฐิ	 ความเห็นชอบ	 ย่อมรู้จักย่อม 

เห็นว่าอาชีพอย่างนี้เป็นมิจฉาอาชีวะ	

อาชพีผิด	อาชีพอย่างนีเ้ป็นสมัมาอาชีวะ	

อาชีพชอบ	
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	 มิจฉาอาชวีะ	อาชพีท่ีผดินัน้กไ็ด้แก่

การทีห่าเลีย้งชพีด้วยวธิโีกหกตลบแตลง	

ด้วยวธิพีดูหลอกลวงโอ้อวดแบบโฆษณา

เกินความจริง	ท�าให้คนหลงนิยม	การ

พดูเลยีบเคยีงท�าให้คนหลงเชือ่หรือจงูใจ

ให้คนนยิมการปฏิบัติในทางมิจฉาอาชีวะ

อื่นต่าง	ๆ	

	 ส่วนสมัมาอาชวีะ	เลีย้งชวีติชอบนัน้

กม็	ี๒	อย่าง	คอืทีเ่ป็นสาสวะมอีาสวะ	

กับที่เป็นอนาสวะไม่มีอาสวะ	 สัมมา-

อาชวีะ	เลีย้งชวีติชอบทีเ่ป็นสาสวะ	คอื

ทีย่งัมอีาสวะน้ัน	กไ็ด้แก่เว้นจากมิจฉา-

อาชีวะ	 ประกอบสัมมาอาชีวะ	 ส่วน

สัมมาอาชีวะ	 อาชีพชอบที่ไม่มีอาสวะ

นั้น	ก็ได้แก่ของท่านผู้มีจิตไม่มีอาสวะ

ทั้งหลาย	

	 สัมมาทิฏฐ	ิคือความเหน็ชอบ	หรอื

ว่าด้วยสัมมาทิฏฐิ	 คือความเห็นชอบ	

ย่อมรู้จักย่อมเห็นว่าอย่างนี้เป็นมิจฉา-

อาชวีะ	เลีย้งชวีติผดิ	อย่างนีเ้ป็นสมัมา-

อาชวีะ	เลีย้งชีวติชอบ	และกต้็องอาศยั

สัมมาวายามะ	เพียรชอบ	คือเพียรละ

มิจฉาอาชีวะ	 เลี้ยงชีวิตผิด	 เพียรท�า

สมัมาอาชวีะ	เลีย้งชวีติชอบให้มขีึน้ให้

เป็นขึ้น	กับทั้งต้องอาศัยสัมมาสติ	คือ

ความระลกึชอบ	คอืมีสติละมิจฉาอาชวีะ	

เลีย้งชวีติผดิ	มีสตทิ�าสมัมาอาชวีะ	เลีย้ง

ชีวิตชอบให้บังเกิดขึ้นให้มีขึ้นดั่งนี้

 การตั้งจิตม่ันในทางที่ชอบ	 ตาม

พทุธภาษติในพระสตูรท่ีน�ามาแสดงโดย

ย่อนี้	 พระพุทธเจ้าทรงยกสัมมาสมาธิ	

คอื	ความตัง้จติมัน่โดยชอบเป็นข้อหลกั	

โดยมีองค์มรรคอีก	 ๗	 ข้อเป็นบริวาร	

พจิารณาดแูล้วกจ็ะเห็นได้ว่าจตินีส้�าคัญ

มาก	 จิตเมื่อตั้งมั่นอยู่ในทางท่ีชอบจึง

จะน�าให้ปฏบิตัไิปในทางท่ีชอบ	คอืเรยีก

ว่าตั้งจิตไว้ถูกก็จะปฏิบัติในทางที่ชอบ	

ถ้าตัง้มัน่อยูใ่นทางทีผ่ดิหรอืตัง้จติไว้ผดิ

กจ็ะน�าให้ปฏบิติัผดิ	ความส�าคญัจงึอยู่

ทีก่ารตัง้จติไว้ชอบหรอืการตัง้จติไว้ผดิ	

ซึง่ผูป้ฏบิตัจิะต้องตรวจตราดจูติของตน

อยูเ่สมอให้ตัง้จิตไว้ชอบ	ไม่ตัง้จติไว้ผดิ	

และให้มั่นอยู่ในความชอบนั้น	 ไม่ให้

ง่อนแง่นคลอนแคลน	 ดั่งนี้คือสัมมา-

สมาธิซึ่งเป็นหลักส�าคัญ	 เมื่อตั้งจิตไว้

ชอบและมั่นคงอยู่ในความชอบอยู่ใน

ทางที่ชอบแล้ว	 ก็จะน�าให้มรรคอื่น	 ๆ	

บังเกิดขึ้น	 และในบรรดามรรคอ่ืน	 ๆ	

เหล่านี	้สมัมาทฏิฐย่ิอมเป็นหวัหน้าคอื	

ความเห็นถูกต้อง	 ความเห็นชอบเป็น

ข้อส�าคัญ	 และก็ต้องอาศัยมีสัมมา-

วายามะ	เพยีรชอบ	และสัมมาสต	ิระลกึ

ชอบ	 ประกอบอยู่ด้วยกันเป็นหลักใน

การปฏิบัติ	 เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว	 สัมมา-

ทิฏฐคิวามเหน็ชอบ	สัมมาวายามะ	ความ

เพียรชอบ	 สัมมาสติ	 ความระลึกชอบ	

โดยมสัีมมาสมาธเิป็นหลักหนนุอยู่	เป็น
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ฐานรองรับ	ย่อมจะน�าให้เจริญเพิ่มพูน

สมัมาทฏิฐเิองด้วย	และให้เจรญิเพิม่พนู

สัมมาสังกัปปะความด�าริชอบ	 สัมมา- 

กัมมันตะ	 การงานชอบ	 สัมมาอาชีวะ	

เลี้ยงชีวิตชอบ	 ให้บังเกิดขึ้นตามกันไป	

น�าให้มรรคมีองค์	 ๘	 น้ีบรรลุถึงความ

งอกงามจนถึงบริบูรณ์ในที่สุด

 สัมมาสมาธใินพระพทุธศาสนา	ยัง

มีข้อที่ควรพิจารณาเกี่ยวแก่สมาธิอีก

อย่างหนึ่งว่า	 สมาธิที่มุ่งหมายในทาง

พระพทุธศาสนานัน้ต้องเป็นสมัมาสมาธิ	

ความตั้งใจชอบดังนี้เป็นข้อหลัก	 และ

ที่จะเป็นสัมมาสมาธิ	 ความตั้งใจชอบ

น้ัน	 ก็จะต้องประกอบด้วยองค์มรรค

ข้ออืน่	ๆ	คอืจะต้องประกอบด้วยความ

เห็นชอบ	ความด�ารชิอบ	เป็นตวัปัญญา	

จะต้องประกอบด้วยเจรจาชอบ	การงาน

ชอบ	อาชีพชอบ	ซึง่เป็นศลี	ท้ังจะต้อง

มคีวามเพียรพยายามชอบ	สติคือความ

ระลกึชอบ	ซึง่เป็นธรรมทีร่วมอยูใ่นข้อ

สมาธหิรอืในจติตสกิขา	ดงันี	้จงึจะเป็น

สัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนา	 เม่ือ

เป็นดังนี้	 จึงเป็นอันไม่นับถือสมาธิที่

นอกไปจากนีว่้า	เป็นสมาธทิีเ่ป็นมรรค-

สัจจะ	 สภาพที่จริงคือมรรค	 แม้ว่าจะ

เป็นสมาธท่ีิแนบแน่นบรรลุถงึญาณ	จน

เป็นเหตุให้ผู้ได้ผู้ถึงได้ญาณ	 คือความ

หยั่งรู้พิเศษ	 เห็นน่ันเห็นน่ี	 ได้ยินน่ัน

ได้ยินนี่	 ดังที่เรียกว่าหูทิพย์	 ตาทิพย	์

หรือแม้ว่าจะมีอ�านาจทางจิตอย่างอื่น	

นอกจากนี้ไปอีก	 ถ้าเพียงสมาธิอย่าง

เดียวเท่าน้ีก็ไม่นับว่าเป็นมรรคสัจจะ	

สภาพที่จริงคือมรรค	ทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทุกข์อันเป็นสัมมาสมาธิใน

พระพุทธศาสนา	 และเมื่อพิจารณาดู

ตามเรื่องราวก็จะเห็นได้ว่าสมาธิมิใช่

มรรคดังกล่าวนี้	 ก็มีผู้ได้ผู้ถึงมาตั้งแต่

ก่อนพระพทุธศาสนาบงัเกดิขึน้	และก็

ปรากฏท่ีแสดงไว้ว่า	ผูท้ีไ่ด้สมาธเิข้าขัน้

ฌานสมาบัติได้ไปบังเกิดในพรหมโลก

อยู่เป็นอนัมาก	เพราะฉะนัน้	บรรดาผู้

มีสมาธแิม้ทีเ่ป็นขัน้ฌาณสมาบตัอิย่าง

สูง	กมี็ผูไ้ด้ผูถึ้งมาแล้ว	ดงัทีมี่แสดงว่า	

ได้มีเทพดามารพรหมมนุษย์และสัตว์

ทุกจ�าพวกมามากมายแล้วตั้งแต่ก่อน

พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น	 ก่อนพระ-

พุทธเจ้าบังเกิดขึ้น	 เทวดามารพรหม 

ก็มีอยู่เต็มสวรรค์เต็มพรหมโลกแล้ว	

มนษุย์กม็อียูม่ากทัว่โลกแล้ว	สตัว์นรก

สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็มีอยู่เต็มนรก

เตม็โลกอยูแ่ล้ว	กแ็ปลว่าบรรดาภมูธิรรม

ทีใ่ห้ไปบงัเกดิเป็นมนษุย์กด็	ีเป็นเทวดา

มารพรหมก็ดี	 ตลอดจนถึงไปเกิดใน

อบายทั้งหลายก็ดี	 ก็มีอยู่บริบูรณ์แล้ว	

ยงัขาดแต่มรรคผลนพิพานเท่านัน้ทีย่งั

ไม่มี

	 พระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติข้ึนในโลก	

กโ็ดยทีไ่ด้ทรงบ�าเพญ็ธรรมขึน้โดยล�าดบั	
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บรบิรูณ์ด้วยมนษุยธรรม	บรบิรูณ์ด้วย

ธรรมแห่งเทพแห่งพรหมทัง้หมด	แปล

ว่าได้ทรงปฏิบัติธรรมให้พ้นจากโลกท่ี

ชั่วที่ต�่าที่ทราม	มาสู่โลกที่ดีที่ละเอียด

ทีป่ระณตีขึน้โดยล�าดบั	จนถงึทะลุโลก

คอืพ้นโลก	เป็นโลกตุตรธรรม	เป็นมรรค

เป็นผลเป็นนพิานขึน้มา	จงึได้ตรสัรูเ้ป็น

พระพุทธเจ้า	ทรงบรรลมุรรคผลนพิพาน	

เพราะฉะน้ัน	ความพิเศษของพระพุทธ-

ศาสนา	 จึงอยู่ที่มรรค	 ผล	 นิพพาน	 

อันเป็นโลกุตตรธรรม	 ธรรมท่ีให้พ้น

จากโลกคือพ้นจากทุกข์ได้โดยแท้จริง	

โดยปฏิบัติในมรรค	 คือปฏิบัติให้พบ

ความดับทุกข์นี้	

	 เพราะฉะนั้น	 สมาธิที่มุ่งหมายใน

พระพุทธศาสนา	 จึงมิได้มุ่งหมายถึง

สมาธิที่มุ่งหมายให้ได้หูทิพย์ตาทิพย	์

ให้ได้อ�านาจจิตต่าง	ๆ	แต่ว่ามุ่งหมาย

สมาธ	ิคอืความตัง้จติใจไว้ถกู	ม่ันคงอยู่

ในทางทีถ่กูนัน้	แม้ว่าจะไม่ถงึฌาณ	เอา

เพยีงว่าให้ได้พบความสงบจากกามและ

อกุศลธรรมท้ังหลายอันเป็นบาทของ

ปัญญา	คอื	ต้องการสมาธทิีจ่ะท�าให้ได้

สัมมาทิฏฐิ	 คือความเห็นชอบ	 ให้ได้

สมัมาสงักปัปะ	คอืความด�ารชิอบ	และ

ต่อไปทกุ	ๆ	ข้อ	สมาธท่ีิท�าให้ได้ปัญญา	

ให้ได้ศลี	และให้ได้สมาธิเองทีช่อบยิง่ขึน้ 

ดงันีจ้งึเป็นสมัมาสมาธิในทางพระพุทธ-

ศาสนา

	 เพราะฉะนั้น	 ทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

ทางพระพทุธศาสนานัน้	จงึต้องการให้

ได้สมาธิเพ่ือที่จะเห็นธรรมอันเป็นตัว

ปัญญา	ทีเ่ป็นสัมมาทฏิฐ	ิสัมมาสังกปัปะ	

ทีจ่ะท�าให้เป็นศลี	เป็นสมัมาวาจา	สมัมา-

กัมมันตะ	สัมมาอาชีวะ	และที่จะเป็น

สัมมาวายามะ	 สัมมาสติ	 ดังนี้จึงเป็น

สัมมาสมาธท่ีิถูกต้อง	และเม่ือพจิารณดู

แล้วกจ็ะเหน็ว่า	องค์มรรคท้ังปวงเหล่านี้

ตัง้อยูท่ีจ่ตินีแ้หละเป็นส่วนส�าคญั	เพราะ

ฉะนัน้	เมือ่จติดิน้รนกวัดแกว่งกระสับ-

กระส่าย	องค์มรรคทัง้ปวงกต็ัง้อยูไ่ม่ได้	

เหมอืนอย่างว่าสิง่อะไรทีห่มนุติว้อยู่จะ

เอาอะไรไปตั้งอยู่นั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได	้

คนจะไปยืนก็ยืนไม่ติด	 ต่อเมื่อจิตอัน 

นี้ไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย	

สมัมาทฏิฐจึิงจะตัง้ขึน้ได้	สัมมาสงักัปปะ

จงึจะตัง้ขึน้ได้เป็นต้น	เพราะฉะนัน้	จติ

นีจ้งึเป็นส่ิงส�าคัญท่ีจะต้องหัดท�าให้สงบ	

ให้ตัง้ไว้ถกู	และเมือ่จติสงบตัง้ไว้ถกูแล้ว	

จะตัง้อะไรลงไปทีเ่ป็นกุศลธรรมทัง้หลาย

กย่็อมตัง้อยูไ่ด้	อนันีก้ค็วรท�าความเข้าใจ

เกีย่วกบัสมัมาสมาธิในพระพทุธศาสนา

อีกประการหนึ่ง

 ได้สมัมาทฏิฐย่ิอมได้สมัมาสังกปัปะ

พระพทุธเจ้ายงัได้ตรสัต่อไปอกีในพระ-

สูตรนั้นว่า	 เมื่อได้สัมมาทิฏฐิคือความ

เห็นชอบ	 ก็ย่อมควรย่อมสามารถท่ี 

จะได้สัมมาสังกัปปะคือความด�าริชอบ	
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พจิารณาดูแล้วกจ็ะเหน็ว่า	เมือ่ได้ความ

เหน็ชอบ	คือเม่ือได้ความหย่ังรูใ้นทุกข์	

ในเหตุเกิดทุกข์	 ในความดับทุกข์	 ใน

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์	 ก็ย่อม

ท�าให้สามารถให้อาจเพียงพอท่ีจะด�าริ

ออกจากทุกข์อันเป็นเนกขมัมสงักปัปะ	

ที่จะด�าริไม่ปองร้ายทุกข์	 ที่จะด�าริไม่

เบียดเบียนทุกข์	เพราะว่าความเบียด-

เบียนความปองร้ายนั้น	ย่อมเกิดขึ้นที่

ขันธ์	 ๕	 น่ันเอง	 จะปองร้ายใคร	 จะ

เบียดเบียนใคร	 ก็ปองร้ายเบียดเบียน

ทีข่นัธ์	๕	เพราะฉะน้ัน	ถ้าเหน็ขนัธ์	๕	

เป็นตัวทุกข์เสียแล้ว	 ก็จะเกิดด�าริไม่

ปองร้ายตวัทุกข์	เพราะเป็นตวัทุกข์อยู่

แล้วจะต้องไปปองร้ายท�าไม	และตวัทกุข์

นั้นก็ไม่ได้ตรัสสอนให้ปองร้ายท�าลาย	

ตรสัสอนให้ก�าหนดรูใ้ห้รอบคอบว่าเป็น

ทุกข์จริง	ข้อที่ควรปองร้ายเบียดเบียน

ก็คือเหตุเกดิทุกข์ต่างหาก	ได้แก่ตณัหา

หรือโลภโกรธหลงท้ังหลาย	 ซ่ึงควรท่ี

จะปฏิบัติท�าลายเสียระงับเสีย	ดังนี้

 ได้สมัมาสงักปัปะย่อมได้สมัมาวาจา

เมือ่ได้สมัมาสังกปัปะคอืความด�ารชิอบ	

ก็ย่อมอาจย่อมควรย่อมสามารถที่จะ 

ได้สัมมาวาจา	 เจรจาชอบ	 เพราะว่า

ความด�าริชอบนั้นก็เป็นตัววิตกวิจาร	

คือความตรกึความตรองท่ีเป็นวจสีงัขาร	

เครื่องปรุงแต่งวาจา	 เพราะว่าจะเปล่ง

วาจาออกมาน้ันก็จะต้องมีวติกวจิารคือ

ความตรกึความตรองก่อน	แล้วจงึเปล่ง

วาจาออกมา	ความตรกึตรองหรือความ

ด�าริอันเป็นสังกัปปะนี้จึงเป็นวจีสังขาร	

เครือ่งปรงุวาจา	เพราะฉะนัน้	เม่ือความ

ด�าริหรือวิตกวิจารอันเป็นเครื่องปรุง

วาจาเป็นไปชอบ	 วาจาท่ีเปล่งออกมา 

ก็ย่อมจะชอบ	 เมื่อก�าหนดโดยข้อที ่

เว้นก็ย่อมจะเว้นจากวาจาเท็จ	 วาจา 

ส่อเสยีด	วาจาหยาบ	และวาจาเพ้อเจ้อ	

เหลวไหล	เม่ือก�าหนดในข้อท่ีเปล่งออก

มาก็จะเป็นวาจาที่จริง	 เป็นประโยชน์

ถกูกาละ	เป็นวาจาทีส่มานสามคัค	ีเป็น

วาจาที่สุภาพไพเราะจับใจ	 เป็นวาจาที่

มหีลกัฐานเป็นธรรม	เป็นวินยั	มขีอบเขต

 ได้สมัมาวาจาย่อมได้สมัมากมัมันตะ 

เมือ่ได้สมัมาวาจาคอืเจรจาชอบ	กย่็อม

ควรย่อมเพียงพอ	 ก็ย่อมอาจที่จะได ้

สมัมากมัมนัตะ	การงานชอบ	เมือ่แสดง

ในทางเว้นกจ็ะเว้นจากการฆ่า	เว้นจาก

การลัก	เว้นจากการประพฤตผิดิในกาม

ทั้งหลาย	 เมื่อจะแสดงในด้านกระท�า	 

ก็จะให้ท�าการงานที่เกื้อกูลแก่ชีวิตร่าง 

กาย	การงานท่ีจะท�าให้ได้ทรพัย์มาโดย

ชอบ	และเป็นความประพฤตชิอบในกาม

ทัง้หลาย	จนถงึเว้นจากอพรหมจรยิกจิ

 ได้สมัมากมัมนัตะย่อมได้สมัมาอาชวีะ

เม่ือได้สัมมากัมมันตะ	 การงานชอบ	 

ก็ย่อมอาจย่อมควรเพียงพอที่จะได้ 

สัมมาอาชีวะ	 เลี้ยงชีวิตชอบ	 เพราะ 
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จะท�าให้เว้นจากมิจฉาอาชีวะ	 ส�าเร็จ

สัมมาอาชีวะ

 ได้สัมมาอาชวีะย่อมได้สมัมาวายามะ

เมื่อได้สัมมาอาชีวะ	เลี้ยงชีวิตชอบ	ก็

ย่อมเพียงพอย่อมควรย่อมอาจที่จะได้

สัมมาวายามะ	 เพียรชอบ	 เพราะจะ

ท�าให้เพียรระวังบาปอกุศลท่ียังไม่เกิด

ไม่ให้เกดิขึน้	เพียรละบาปอกุศลท่ีบงัเกิด

ขึ้นแล้ว	 เพียรท�ากุศลท่ียังไม่เกิดให้ 

เกดิขึน้	เพยีรรกัษากศุลทีบั่งเกดิขึน้แล้ว

ให้ต้ังอยูแ่ละอบรมเพิม่เตมิให้บรรลุถงึ

ความบริบูรณ์

 ได้สัมมาวายามะย่อมได้สัมมาสติ

เมือ่ได้สมัมาวายามะ	เพยีรชอบ	กย่็อม

ควรย่อมเพยีงพอย่อมอาจสามารถทีจ่ะ

ได้สมัมาสต	ิระลกึชอบ	เพราะจะท�าให้

อบรมสติ	 ระลึกตามดูในกาย	 เวทนา	

จิต	ธรรม	อันเป็นสติปัฏฐานทั้ง	๔

 ได้สัมมาสตย่ิอมได้สมัมาสมาธ	ิเม่ือ

ได้สมัมาสต	ิระลึกชอบ	กย่็อมจะเพยีง

พอย่อมควรย่อมอาจสามารถท่ีจะได้

สมัมาสมาธ	ิความตัง้ใจชอบ	คอืท�าจติ

ให้สงบจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย	

ตัง้มัน่เป็นสมาธบิรรลถุงึเอกคัคตา	คอื

ความมีอารมณ์อันเดียวของจิต	ตั้งแต่

ขั้นธรรมดาจนถึงขั้นอัปปนา	คือแนบ-

แน่นแน่วแน่	จนถึงขั้นที่เป็นฌาน	คือ

ความเพ่งที่	๑	ที่	๒	ที่	๓	ที่	๔

 ได้สัมมาสมาธิย่อมได้สัมมาญาณ 

เมื่อได้สัมมาสมาธิ	 ความตั้งใจชอบ	 

ก็ย่อมควรย่อมเพียงพอย่อมอาจย่อม

สามารถท่ีจะได้สัมมาญาณ	 คือความ

หยั่งรู้ชอบอันเป็นตัวความรู้ความเห็น

ชอบ

 ได้สัมมาญาณย่อมได้สัมมาวิมุตติ 

เม่ือได้สัมมาญาณคือความหย่ังรู้ชอบ	

กย่็อมเพียงพอย่อมควรย่อมอาจสามารถ

ที่จะได้สัมมาวิมุติ	 คือความหลุดพ้น

ชอบตั้งแต่ในขั้นท่ีเป็นตทังควิมุตติ	 

ความหลดุพ้นด้วยองค์นัน้อนัเป็นความ

หลดุพ้นชัว่คราว	วกิขมัภนวมิตุติ	ความ

หลุดพ้นด้วยความสะกดไว้ด้วยอ�านาจ

ของสมาธิถึงชั้นฌาน	 สมุจเฉทวิมุตต	ิ

ความหลุดพ้นความตัดขาดด้วยมรรค	 

ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ	 ความหลุดพ้นด้วย

ความสงบระงับด้วยผล	 และนิสสรณ-

วมิตุต	ิความหลดุพ้นด้วยการแล่นออก

ด้วยนิพพาน

	 ตทังควิมุตติ	 และวิกขัมภนวิมุตติ	

เป็นกุปปวิมุตติคือวิมุตติที่ยังก�าเริบได้	

คือยังเส่ือมได้หรอืเป็นสมยวิมุตติ หลุด

พ้นชัว่สมยัหรอืช่ัวคราว	อนัเป็นวิมุตติ

ของสามัญชนทั่วไป	 ซึ่งเมื่อปฏิบัติใน

ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ก็ย่อมได้วิมุตติคือ

ความหลุดพ้นด้วยองค์คือศีล	 สมาธิ	

ปัญญา	 ตามภูมิตามชั้นเป็นครั้งเป็น

คราวได้แล้วก็เสื่อม	
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	 ส่วนสมุจเฉทวมุิตต	ิปฏิปัสสทัธวิมุิตต	ิ

และนิสสรณวมิตุต	ิเป็นความหลดุพ้น

ด้วยมรรคผลนิพพานเป็นอกุปปธรรม	

ธรรมทีไ่ม่ก�าเรบิ	คอืหลดุพ้นได้เดด็ขาด	

เป็นอสมยวิมุตติ คือความหลุดพ้น 

ไม่มีสมัยคือตลอดไป	 เป็นวิมุตติของ

พระอริยบุคคลทั้งหลาย	

	 ได้ตรสัไว้ว่า	ตัง้แต่สมัมาทฏิฐจินถึง

สมัมาสมาธิ	๘	องค์นีส้�าหรบัพระเสขะ	

แต่เมื่อเติมอีก	 ๒	 สัมมาญาณและ 

สมัมาวมิตุต	ิอนัหมายถงึวมิตุตเิดด็ขาด

ของพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นของ 

อเสขบุคคล

 ละอกศุลธรรมด้วยมรรค	๑๐ พระ-

พุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายไว้ต่อไปอีกว่า	

สัมมาทิฏฐิ	 ความเห็นชอบนั้นย่อมละ

มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด	 และเป็นเหตุ

ละบาปอกุศลทัง้หลายทีบ่งัเกดิขึน้เพราะ

มจิฉาทฏิฐิ	เป็นเหตุอบรมท�ากศุลทัง้หลาย

ให้บังเกิดขึ้นด้วยสัมมาทิฏฐินั้น	

	 สมัมาสงักปัปะความด�ารชิอบ	ย่อม

ละมิจฉาสังกัปปะ	 ความด�าริผิดและ

เป็นเหตุละอกุศลบาปกรรมทั้งหลายที่

บงัเกดิขึน้เพราะด�ารผิดิ	เป็นเหตอุบรม

กุศลธรรมทั้งหลายด้วยด�าริชอบนั้น	

	 สมัมาวาจา	เจรจาชอบ	ย่อมละการ

เจรจาผิด	เป็นเหตุละบาปอกุศลธรรม

ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นเพราะมิจฉาวาจา	

และเป็นเหตุอบรมเจริญกุศลธรรม 

ทั้งหลายด้วยสัมมาวาจานั้น	

	 สมัมากมัมนัตะ	การงานชอบ	ย่อม

ละมิจฉากัมมันตะการงานท่ีผิด	 และ

เป็นเหตลุะบาปอกศุลธรรมทัง้หลาย	ที่

บังเกิดขึ้นเพราะมิจฉากัมมันตะ	 เป็น

เหตุอบรมเจรญิกศุลธรรมท้ังหลายด้วย

สัมมากัมมันตะนั้น	

	 สัมมาอาชีวะ	 เลี้ยงชีวิตชอบ	 ละ

มิจฉาอาชีวะ	 เลี้ยงชีวิตผิด	 และเป็น

เหตุละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที ่

บงัเกดิขึน้เพราะมจิฉาอาชวีะ	เป็นเหตุ

อบรมเจริญกุศลธรรมทั้งหลายด้วย

สัมมาอาชีวะนั้น	

	 สัมมาวายามะ	เพียรชอบ	ละมิจฉา-

วายามะ	เพยีรผดิพยายามผดิ	และเป็น

เหตุละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที ่

บงัเกดิขึน้เพราะมิจฉาวายามะ	เป็นเหตุ

อบรมเจริญกุศลธรรมทั้งหลายด้วย

สัมมาวายามะนั้น	

	 สัมมาสติ	 ระลึกชอบ	 ละมิจฉาสติ	

และเป็นเหตุละบาปอกุศลธรรมทั้ง- 

หลายทีบั่งเกดิขึน้เพราะมิจฉาสต	ิเป็น

เหตอุบรมเจรญิกศุลธรรมทัง้หลายด้วย

สัมมาสตินั้น	

	 สัมมาสมาธิ	 ความตั้งใจชอบ	 ละ

มจิฉาสมาธ	ิและเป็นเหตลุะบาปอกศุล-

ธรรมทัง้หลายทีบ่งัเกดิขึน้เพราะมจิฉา-

สมาธิ	 เป็นเหตุอบรมเจริญกุศลธรรม

ทั้งหลายด้วยสัมมาสมาธินั้น	

มรรคสัจจะ
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	 สัมมาญาณ	 ความหยั่งรู้ชอบ	 ละ

มจิฉาญาณความหยัง่รูผ้ดิ	และเป็นเหตุ

ละบาปอกุศลธรรมท้ังหลายท่ีบังเกิดขึน้

เพราะมจิฉาญาณ	เป็นเหตอุบรมเจรญิ

กศุลธรรมทัง้หลายด้วยสมัมาญาณนัน้	

	 สมัมาวิมตุต	ิความหลดุพ้นชอบ	ละ

มิจฉาวิมุตติ	 ความหลุดพ้นผิด	 และ

เป็นเหตุละบาปอกุศลธรรมท้ังหลาย 

ทีบ่งัเกดิขึน้เพราะมจิฉาวมิตุตเิป็นเหตุ

อบรมเจริญกุศลธรรมทั้งหลายด้วย

สัมมาวิมุตตินั้น	ดังนี้

 มรรคสมังคี	 มรรคมีองค์	 ๘	 และ

เมื่อเพิ่มสัมมาญาณ	 สัมมาวิมุตติเป็น	

๑๐	ย่อมประกอบกนัเป็นไปเพือ่วมิตุต	ิ

คือความหลุดพ้นซ่ึงรวมอยู่ด้วยเป็น 

ข้อที่	๑๐	เป็นตัวนิโรธ	ความดับทุกข์	

ซึ่งเป็นนิโรธสัจจะด้วยประการฉะนี	้ 

ในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ก็กล่าวได้ว่า	

ได้ทรงยกสมัมาสตคิอืความระลกึชอบ

ข้ึนเป็นหลกั	และกแ็สดงธรรมทัง้หลาย

รวมเข้าเช่นเดยีวกบัในพระสตูรนัน้	ได้

ยกเอาสัมมาสมาธิเป็นหลัก	 และเอา

ข้ออื่น	 ๆ	ประกอบเข้า	ฉะนั้น	 จึงพึง

สันนิษฐานว่า	 ข้อที่ทรงแสดงเหล่านี้

เป็นปริยายธรรม	ธรรมท่ีทรงแสดงเป็น

ปริยาย	 คือนัยอันหนึ่ง	 ๆ	 แต่เม่ือ

พิจารณารวมกันทั้งหมดแล้ว	 ก็จะพึง

เห็นได้ว่าทุกข้อต่างมีความส�าคัญเป็น

หลักอยู่ด้วยกันทุก	 ๆ	 ข้อ	 ซึ่งจะต้อง

รวมกันเป็นมรรคสมังคี	 ความพร้อม

เพรียงกันแห่งองค์มรรค	เมื่อเป็นดั่งนี้	

จึงจะเป็นเพื่อผลของการปฏิบัติ	

	 และการปฏบิติัในสตปัิฏฐานนัน้	ได้

ตรัสยกย่องว่าให้บรรลุถึงอัญญา คือ

ความรู้ท่ัวถึงอันเป็นภูมิธรรมขั้นสูงสุด	

หรอืความเป็นอนาคาม	ีตามล�าดับการ

ที่ปฏิบัติ	ซึ่งยกเอาการที่ปฏิบัตินั้น	๗	

ปี	ถอยลงมาถึง	๗	วันหรือ	๗	วันถึง	

๗	 ปี	 แต่ก็พึงท�าความเข้าใจว่า	 ย่อม

หมายความถึงความปฏิบัตินั้นบรรลุ 

ถึงความบริบูรณ์	 คือบริสุทธิ์บริบูรณ์ 

สิ้นเชิง	 เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วจะช้าวันหรือ

เร็ววันก็ดี	ย่อมให้บรรลุผล	และถึงแม ้

ว่าจะไม่บรรลุผลถึงอัญญาหรือความ

เป็นอนาคามีดงันัน้	ย่อมท�าให้บรรลุผล

ที่หย่อนลงมาตามควรแก่การปฏิบัติ	 

ท่ีจะไม่บรรลุผลเลยน้ันหามิได้	 (ธ.อ.

๑๒๒-๑๓๓)

มรรคสมังคี ดู ขันติบารมี, มรรคสัจจะ

มหัตตา ดู โมกขธรรม

มหากัจจายนะ	พระเจ้าปัชโชต	กรุงอุชเชนี	

ซึ่งหมอชีวกโกมารภัจไปรักษาและได้

ทรงส่งผ้าสิเวยยกะมา	นอกจากเป็นผู้

ที่เกลียดสัปปิ	 (เนยใส)	 แล้วยังได้ชื่อ

ว่าเป็นผู้ดุร้าย	 จึงมีค�าเรียกอีกค�าหนึ่ง

ว่า	 พระเจ้าจัณฑปัชโชต	 เติมค�าว่า

จัณฑะไว้ข้างหน้า	 ซึ่งแปลว่าพระเจ้า 

ปัชโชตผูด้รุ้าย	และโปรดเสวยน�า้จณัฑ์	

มรรคสมังคี
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แต่ว่าเป็นผู้ที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนา	

เมื่อได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นใน

โลกกค็ดิทีจ่ะเชญิเสด็จพระพทุธเจ้ามา

สู่กรุงอุชเชนี	 เมื่อปรึกษาว่าจะส่งใคร

ไปเชิญเสด็จ	 ก็เห็นสมควรว่าปุโรหิต

ของกรุงนัน้ชือ่ว่า	กาญจนะ	เรยีกโดย

โคตรว่า	 กัจจายนะ	 เป็นผู้ท่ีควรเป็น

ทูตไปเชิญเสด็จได้	 จึงได้มอบหมาย 

ให้กาญจนะปุโรหิต	 หรือว่ากัจจายนะ

ปุโรหิตไปทูลเชิญเสด็จ	 กัจจายนะ- 

ปุโรหิตนั้นก็ทูลรับว่าจะไปเชิญเสด็จ	

แต่ว่าขอประทานอนุญาตบวชในส�านัก

พระพทุธเจ้า	พระเจ้าปัชโชตกป็ระทาน

อนุญาต	กัจจายนะปุโรหิตพร้อมกับผู้

ร่วมทางอีก	๗	คนรวมเป็น	๘	คนได้

เดนิทางไปยงักรงุราชคฤห์	แล้วขอบวช

ในส�านักพระพุทธเจ้า	 เมื่อบวชแล้วก็

บ�าเพญ็เพยีรจนส�าเรจ็พระอรหนัต์ด้วย

กันทั้ง	๘	รูป

	 กัจจายนะปุโรหิตผู้นี้	 มีเล่าไว้ใน

ประวัติของท่านว่า	 ท่านเป็นบุตรของ

สกุลพราหมณ์ปุโรหิตในกรุงอุชเชน	ี

เป็นผูม้วีรรณะงดงาม	(ใช้ค�าว่า	สวุณั-

ณวณัโณ	คือมีวรรณะเพียงวรรณะของ

ทอง	 ซึ่งค�านี้ก็เป็นค�าที่ใช้สรรเสริญ

วรรณะของพระพทุธเจ้า)	เพราะฉะน้ัน	

จึงได้ชือ่ว่ากาญจนะ	แต่มกัจะเรยีกโดย

โคตรว่ากจัจายนะ	เม่ือบดิาสิน้ชวีติกไ็ด้

สืบต�าแหน่งแทนบิดา	 ตั้งแต่มาบวช 

แล้วกเ็รยีกว่า	พระมหากจัจายนเถระ

	 เมื่อท่านได้บรรลุถึงผลอันสูงสุดใน

พระพทุธศาสนาแล้ว	ท่านกไ็ด้กราบทลู

เชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปกรุงอุชเชนี	

พระพุทธเจ้าตรัสว่า	ให้ท่านกัจจายนะ

ไปเองเถิด	 เพราะว่าเธอสามารถจะยัง

ราชตระกลูและประชาชนในกรงุอชุเชนี

ให้เลื่อมใสได้	เพราะฉะนั้น	พระมหา- 

กจัจายนะพร้อมด้วยพระผูร่้วมเดนิทาง

อีก	๗	รูปก็เดินทางไปกรุงอุชเชนี	ใน

ระหว่างทางก็ได้ไปถึงนิคมคืออ�าเภอ

แห่งหนึ่งชื่อว่า	นาริ	 ใน	นารินิคม	นี้

ได้มีธิดาของเศรษฐีที่ตกยาก	 คือเกิด

ในขณะท่ีก�าลงัตกยากแล้ว	แต่เป็นผูท้ี่

มผีมยาวและงดงาม	ธดิาของเศรษฐอีกี

สกลุหนึง่เป็นผูม้ัง่มแีต่ว่าขดัสนผม	ธดิา

เศรษฐีคนที่ขัดสนผมนี้ได้ส่งคนไปขอ

ซื้อผมของอีกคนหนึ่งให้ราคามากมาย	

ธิดาเศรษฐีผมดกแต่ว่าตกยากผู้นั้น 

ก็ไม่ยอมขายผมให้	 เมื่อพระมหากัจ- 

จายนเถระและพระผู้ร่วมทางได้ไปถึง

นิคมนั้น	 ได้ออกบิณฑบาตถือบาตร

เปล่าเดินไป	ธดิาของเศรษฐีตกยากให้

คนไปนิมนต์เข้ามาในเรือน	 แล้วก็ได้

เข้าไปในห้องตัดผมของตนบอกให้พี่

เลีย้งน�าผมไปขายให้แก่ธดิาของเศรษฐี

คนท่ีขัดสนผม	 ส่ังไว้ว่าเม่ือได้เท่าไรก็

ให้ซือ้อาหารมาเพือ่ใส่บาตร	พีเ่ลีย้งนัน้

มหากัจจายนะ
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ก็น�าผมไปขายให้แก่ธิดาเศรษฐีคนที่

ขัดสนผม	 ธิดาของเศรษฐีผู้นั้นก็บอก

ว่าไม่ควรจะให้ราคาสูงดั่งที่ติดต่อกัน

มาก่อน	 เพราะว่าน�ามาให้อย่างน้ีเป็น

ผมทีป่ราศจากค่าเหมอืนผมของคนตาย	

จึงให้ราคาเพียง	 ๘	 กหาปณะเท่านั้น	

พี่เลี้ยงก็น�าเงิน	 ๘	 กหาปณะไปซื้อ

อาหารแบ่งเป็น	 ๘	 ส่วนแล้วน�าไปให้

ธิดาของเศรษฐีใส่บาตรแก่พระภิกษุ 

ทั้ง	๘	รูปนั้น

 พระมหากจัจายนะพร้อมท้ังพระอนจุร 

ท�าภัตตกิจแล้วออกจากบ้านนั้นก็ตรง 

ไปยังกรุงอุชเชนี	 ไปพักอยู่ในอุทยาน	

กัญจนวัน	 ของพระเจ้าแผ่นดิน	 คน

รักษาอุทยานจ�าได้	 ก็เข้าไปกราบทูล

พระเจ้าปัชโชตให้ทรงทราบ	 พระเจ้า- 

ปัชโชตได้เสดจ็มาทรงพบแล้วตรสัถาม

ว่า	พระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีไหน	พระ-

มหากัจจายนะทูลตอบว่า	 ไม่ได้เสด็จ

มาเอง	โปรดให้ท่านมา	พระเจ้าแผ่นดนิ 

กต็รสัถามระยะทางทีม่า	กบัอาหารการ

ขบฉัน	 ท่านก็ได้เล่าถวายตามเร่ืองที่

เป็นมา	พระเจ้าปัชโชตทรงได้สดับ	ก็

ทรงนิยมชมชืน่โปรดให้ไปรบัธดิาเศรษฐี

ตกยากมาเป็นพระมเหสีอีกองค์หนึ่ง	

ต่อมาพระมเหสีองค์นี้ได้ประสูติพระ-

ราชกุมาร	พระราชบดิาทรงตัง้พระนาม

ตามชือ่ของเศรษฐผีูเ้ป็นตาว่า	โคปาล-

กุมาร	 และพระเทวีก็มีชื่อว่า	 โคปาล-

มาตาเทว	ีพระเทวีได้โปรดให้สร้างวิหาร

ถวายพระมหากจัจายนเถระในอทุยาน 

กัญจนวันนั้น

	 พระมหากจัจายนเถระเป็นผูส้ามารถ

ในการขยายความย่อให้พสิดาร	ต่อมา

ในภายหลงัเมือ่ท่านได้ไปเฝ้าพระพทุธ-

เจ้ายังพระเชตวัน	กรุงสาวัตถี	ท่านได้

แสดงขยายความภาษิตที่พระพุทธเจ้า

ตรัสไว้โดยย่อแบบแต่งกระทู้นี่แหละ	

ภาษิตของท่านนัน้พระอาจารย์ผูสั้งคายนา

พระธรรมวินัยได้รวบรวมไว้มาก	 เช่น	

มธุปิณฑิกสูตร	 พระพุทธเจ้าได้ทรง

ปรารภเหตุนี้	 จึงได้ทรงยกย่องให้ท่าน

เป็นเอตทัคคะในทางขยายความย่อให้

พิสดารโดยเฉพาะ	 ท่านได้ท�าให้เกิด

ความเล่ือมใสนบัถือพระพุทธศาสนาใน

กรงุอุชเชนเีป็นอันมาก	ได้มีกลุบตุรใน

กรุงอุชเชนีออกบวชกันมาก

	 ในเมืองไทยเรานี้ได้รู้จักท่านในรูป

นั่งที่เป็นพระอ้วน	 ๆ	 ท�าไมจึงได้สร้าง

รูปของท่านให้อ้วนนั่งพุงพลุ้ยอย่างนั้น	

ไม่พบหลักฐานในบาลีและอรรถกถา	

เป็นแต่เคยได้ยินมาว่า	 ท่านเป็นผู้มี

วรรณะงดงาม	 จนมีผู ้เข้าใจว่าเป็น 

พระพุทธเจ้าหลายครั้งหลายหน	 ท่าน

จึงอธิษฐานให้องค์อ้วนอย่างนั้น	 เราก็

มาสร้างรปูท่านเป็นพระอ้วน	พระอ้วน

นี้ของพม่ามอญก็มี	 คือ	 พระอุปคุต  

มหากัจจายนะ
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ที่เราเรียกว่า	พระบัวเข็ม	 ของจีนก็มี

คือ	 พระศรีอาริย์	 เป็นที่นิยมว่าเป็น

เคร่ืองหมายของความสขุสมบรูณ์	ไทย

เราอาจจะสร้างพระอ้วนขึน้เป็นเครือ่งหมาย

ของความสขุสมบูรณ์เหมือนอย่างพม่า	

มอญ	จีนดั่งกล่าวก็ได้	(พ.พ.	๑๒๒-๑๒๔)

ท่านยงัไม่รูว่้าท่านผูใ้ดเป็นพระผูม้พีระ-

ภาคอรหนัตสัมมาสัมพทุธเจ้า	แต่กเ็ชือ่

ว่าจะต้องมอียู	่ฉะนัน้	ท่านจงึบวชอุทศิ

ต่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น

	 เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งแสดงว่า	ค�าว่า	ภควา 

ทีเ่ราแปลว่า	พระผูม้พีระภาค	กด็	ีอรห� 

หรือ	 อรหันต์	 ก็ดี	 สัมมาสัมพุทธะ  

กด็	ีเป็นค�าทีม่อียูแ่ล้ว	และใช้เรียกท่าน

ที่นับถือว่าเป็นผู้วิเศษอย่างสูง	ปิปผลิ-

มาณพก็มีความเห็นดั่งนั้น	และเชื่อว่า

จะต้องมพีระอรหนัต์ในโลก	แต่ยงัไม่รู้

ว่าท่านเป็นผู้ใด	ก็ออกบวชอุทิศท่านผู้

นัน้	การออกบวชอทุศินัน้ยงัมสีาวกอืน่

อีกบางรูปในพระพุทธศาสนา	 แรกก็

บวชเป็นอุทิศบรรพชาเช่นนี้

	 ท่านได้จาริกไปพบพระพุทธเจ้าใน

ระหว่างกรุงราชคฤห์และนาลันทา	ใน

ขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ที่ 

โคนต้นไทรต้นหนึ่ง	 ซึ่งมีชื่อเรียกว่า	 

พหุปุตตนิโครธ	 แปลว่า	 ต้นไทรที่ม ี

ลูกมาก	 คงจะเป็นเพราะมีไทรย้อย 

อย่างใหญ่	เมือ่ท่านได้เหน็พระพทุธเจ้า

ประทับอยู่	 ท่านก็ลงสันนิษฐานแน่ว่า	

ท่านที่นั่งอยู่ที่นั่นเป็นพระพุทธเจ้า	 จึง

ได้เข้าไปหมอบท่ีพระบาทและได้กล่าว

ค�าประกาศตนว่า	พระผูม้พีระภาคเป็น

พระศาสดา	คอืเป็นครูของตน	เป็นครู

ของท่าน	ท่านเป็นสาวก

มหากัป ดู กัป

มหากัสสปะ	 ในสมัยท่ีพระพุทธเจ้าประทับ

อยู่ที่พระเวฬุวัน	กรุงราชคฤห์	ทรงได้

พระสาวกส�าคัญอีกรูปหนึ่ง	 เรียกใน

ทางพระพทุธศาสนาว่า	พระมหากสัสปะ 

ประวัติของท่านมีโดยสังเขปว่า	 ท่าน

เป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อว่า	 กปิละ-

กัสสปโคตร	 ในบ้านพราหมณ์ชื่อ 

มหาติฏฐะ	 ในมคธรัฐน้ัน	 ท่านได้รับ

ชือ่ว่า	ปิปผลิมาณพ	ตระกูลพราหมณ์

ทีท่่านถือก�าเนดินัน้	เป็นตระกลูทีม่ัง่คัง่	

ต่อมาเมื่อท่านได้บรรลุวัยอันสมควร	 

ก็มีภริยาชื่อว่า	ภัททกาปิลานี	ซึ่งเป็น

ธิดาของพราหมณ์	 โกสิยโคตร	 ใน	 

สาคลนคร	 ในมคธรัฐนั้นเหมือนกัน	

ต่อมาท่านได้เกดิหน่ายในทางฆราวาส	

ประสงค์จะประพฤติพรหมจรรย์	และ

เหน็ว่าถ้าจะอยูค่รองฆราวาสจะประพฤติ

ให้บริสุทธ์ิเหมือนอย่างสังข์ท่ีขัดไม่ได้	

จงึได้ปลงผมและหนวด	นุง่ห่มผ้ากาสายะ 

ออกจากเรอืนบวชอทุศิพระผู้มพีระภาค-

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น	

เรียกว่าบวช	 อุทิศบรรพชา	 เวลาน้ัน	

มหากัสสปะ
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 แต่ว่าท่านได้สงัเกตอะไรจึงลงสนันษิ-

ฐานว่าท่านทีป่ระทบันัง่นัน้เป็นพระพทุธ-

เจ้า	ในบาลไีม่ได้กล่าวไว้	ในอรรถกถา

ก็มีกล่าวไว้ในทางอภินิหาร	นี้ต่างจาก

เร่ืองของพระสาวกทีบ่วชอุทศิพระพทุธ-

เจ้าบางรปู	เช่น	พระปุกกุสาติน้ันก็บวช

อุทิศพระพุทธเจ้าเหมือนกัน	 แต่ก็ยัง

ไม่รู้ว่าองค์ไหน	 จนได้พบกันและพัก

แรมด้วยกนัในโรงงานของนายช่างหม้อ	

ท่านปกุกสุาตก็ิยงัไม่รูจ้กัอยูน่ัน่เอง	แต่

เมือ่ฟังธรรมของพระพทุธเจ้าแล้วจงึได้

รู้สึกข้ึนว่าท่านผู้แสดงธรรมให้ฟังนั้น

เป็นพระพุทธเจ้า	 แล้วก็แสดงตนเป็น

สาวก	ส่วนเรือ่งพระมหากัสสปะไม่ได้มี

เรือ่งเล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม	

พอท่านพระมหากัสสปะเห็นเข้า	 ก็ลง

สนันษิฐานว่าต้องเป็นพระพทุธเจ้า	และ

แสดงตนเป็นสาวกของพระองค์เลยทเีดียว	

อันนีก็้น่าจะต้องมลีกัษณะอย่างใดอย่าง

หน่ึงท�าให้ท่านสงัเกตและลงสนันษิฐาน

ได้เช่นนั้น	ไม่ได้แสดงธรรมก่อน	และ

ท่านเป็นผู้ที่ทรงธรรมปัญญาอาจจะดู

คนออกได้ง่าย	 อย่างพระสารีบุตรฟัง 

ธรรมย่อของพระอสัสชกิเ็ข้าใจพระพทุธ-

ศาสนาได้ทันที

	 พระพุทธเจ้าได้ตรัสประทานพระ-

โอวาท	แก่ท่านพระมหากสัสปะ	๓	ข้อ	

คือ

 ข้อ	๑.	ให้ศกึษาว่า	จกัตัง้หิร	ิความ

ละอาย	 โอตตัปปะ	 ความเกรงกลัว 

อย่างแรงกล้าในภกิษุท้ังหลาย	ทัง้ทีเ่ป็น 

พระเถระ	 ทั้งที่เป็นนวกะ	 ทั้งที่เป็น

มัชฌิมะ

	 ข้อ	 ๒.	 ให้ศึกษาว่า	 จักเงี่ยโสต	 

ประมวลใจ	 ฟังธรรมที่ประกอบด้วย

กุศลทุก	ๆ	อย่าง	และ

	 ข้อ	 ๓.	 ให้ศึกษาว่า	 จักไม่ละกาย- 

คตาสติ	 คือ	 สติท่ีเป็นไปในกาย	 อัน

ประกอบด้วยความส�าราญ	คอืให้พอใจ

เป็นสุขอยู่ในการเจริญสติที่ไปในกาย

	 ท่านกล่าวว่า	 พระมหากัสสปะเป็น

ผู้ท่ีพระพุทธเจ้าทรงรับให้ อุปสมบท

ด้วยพระโอวาท ๓ ข้อนี้	สันนิษฐาน

ว่าทรงอนุญาตให้อุปสมบทด้วยวิธี 

เอหิภิกขุอุปสัมปทานั้นเอง	 แต่ว่าใน

เรื่องไม่ได้กล่าวไว้

	 ท่านพระมหากัสสปะได้อุปสมบท

เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว	 ใน 

วันที่	๘	ท่านก็ได้บรรลุปัญญาความรู้

ทั่วถึง	 ที่หมายถึงพระอรหัต	 เป็นผู้มี 

จิตพ้นจากอาสวกิเลส	 ตามเรื่องก็ 

แสดงว่า	ภรยิาของท่านกอ็อกบวชอทุศิ

พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน	 และต่อมา

กไ็ด้บวชเป็นภกิษณีุในพระพทุธศาสนา

	 พระเถระที่เรียกว่า	 กัสสปะ	 ยังมี

อีก	 ๔	 องค์	 คือท่านที่เป็นหัวหน้า 

ปุราณชฎลิพนัหนึง่นัน้	ได้แก่	พระอุร-ุ

มหากัสสปะ
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เวลกัสสปะ พระนทีกสัสปะ พระคยา- 

กัสสปะ อีกองค์หนึง่คือ	พระกมุารกสัสปะ 

รวมเป็น	 ๕	 ทั้งท่านพระมหากัสสปะ	

ซึ่งเรียกตามชื่อโคตรและเติมมหาเข้า 

ข้างหน้า	 ท่านได้เป็นก�าลังส�าคัญใน

พระพุทธศาสนาองค์หน่ึงตลอดมาจน 

ถึงเวลาหลังพระพุทธปรินิพพาน

	 พระมหากสัสปะน้ันท่านได้รบัยกย่อง

ว่าเป็นผูเ้ลศิในด้านทีม่วีาทะก�าจดักเิลส	

พอใจน�าอบรมให้ภิกษุเป็นผู้มักน้อย

เสมอ	ยินดีในธุดงควัตร	พระพุทธเจ้า

ได้ทรงยกย่องท่านมากว่า	 เป็นผู้มี 

คุณธรรมเสมอด้วยพระองค์	 เป็นผู้มี

สันโดษด้วยปัจจัย	๔	 เป็นผู้ที่มักน้อย	

และเป็นท่ีสมควรท่ีจะเข้าสกุลได้	 ดั่ง

ตรัสโอวาทหมู่ภกิษใุห้ท�าตนให้มีอุปมา

เหมอืนอย่างดวงจนัทร์	คอยชกักายชกั

ใจออกห่างสกุลอยู่เสมอ	 ท�าตนให้เขา

เห็นอย่างเป็นคนใหม่อยู่เสมอ	 ไม่ให้ 

มีความคะนองในสกุลท้ังหลาย	 ท่าน 

พระมหากสัสปะกเ็ป็นผูมี้คุณอย่างน้ัน	

ควรเป็นตัวอย่างของภิกษุทั้งหลาย	

พระพุทธเจ้าทรงยกพระหัตถ์ขึ้นแกว่ง

ในอากาศ	 แล้วก็ตรัสว่า	 มือที่แกว่ง 

ในอากาศนี้ไม่ข้องอยู่ในอากาศฉันใด	

เมือ่ภิกษุจะเข้าไปในสกุลก็ฉนัน้ัน	อย่า

ให้จิตติดข้องอยู่	 ตั้งจิตเป็นกลาง	 ว่า

เขาปรารถนาลาภ	ปรารถนาบญุกจ็งได้

ลาภได้บญุเถดิ	และให้ท�าใจในเมือ่ผูอ้ืน่

ได้ลาภให้เหมอืนกบัตนได้เองเถดิ	พระ-

มหากสัสปะเป็นผูม้คีณุสมบัติดัง่กล่าว

มานี้	จึงเป็นผู้สมควรจะเข้าสกุลได้

	 และพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่า	

ธรรมเทศนาคือการเทศน์แสดงธรรม

ของท่านกบ็รสุิทธิ	์แล้วกต็รสัการแสดง

ธรรมท่ีไม่บริสุทธิ์	 คือถ้าภิกษุแสดง

ธรรมด้วยคิดว่า	 เขาจะเลื่อมใสในตน	

และจะท�าอาการของผู้เลื่อมใสในตน	

ธรรมเทศนากไ็ม่บรสุิทธิ	์แต่ว่าถ้าภกิษุ

แสดงธรรมด้วยคดิว่าจะแสดงธรรมให้

เขาฟังให้รูเ้รือ่ง	แจ่มแจ้ง	เห็นจริง	เมือ่

รู้แล้วจะได้ปฏิบัติ	 แสดงธรรมด้วยมุ่ง

ที่จะให้เขาเข้าใจธรรม	 มีความกรุณา	

มีความเอน็ด	ูอนเุคราะห์ต่อเขา	ไม่ได้

มุ่งย้อนเข้ามาเพื่อตน	 ธรรมเทศนา 

ดัง่นี	้จงึเรยีกว่าบรสิทุธิ	์ท่านมหากสัสปะ

ท่านเป็นผูท่ี้มีธรรมเทศนา	คอืการแสดง

ธรรมที่บริสุทธิ์ดังกล่าวมานี้

	 พระมหากสัสปะโดยปกตเิป็นผูท้ีถื่อ

ธดุงค์คืออยู่ป่าเป็นวัตร	เท่ียวบณิฑบาต

เป็นวตัร	นุง่ห่มผ้าบงัสกุลุเป็นวตัร	ทรง

จวีร	๓	ผืนเป็นวตัร	เป็นผูท้ีไ่ม่คลกุคล	ี

พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 ท่านมหากัสสปะ

เป็นผูช้ราแล้ว	ควรมาฉันอาหารท่ีทายก

เขาถวายอยู่ในวดั	ท่านพระมหากัสสปะ

กราบทูลว่า	 ท่านปฏิบัติด่ังนี้ก็เพราะ

ประโยชน์	๒	อย่าง	คอือย่างหนึง่ท่าน

เหน็ว่า	การปฏบิตัดิัง่นีเ้ป็นความสขุใน

มหากัสสปะ
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ปัจจุบันของท่าน	 อย่างที่สองท่านเห็น

ว่า	จะได้วางแบบให้เป็นตวัอย่างส�าหรบั

ภิกษทุัง้หลายในกาลต่อไปว่า	ได้มีพระ-

สาวกเป็นผู้ปฏิบัติเช่นนี้	 พระพุทธเจ้า

ก็ได้ทรงประทานสาธุการ	(พ.พ.	๖๑-๖๖)	

ดู	โพชฌังคปริตร	ด้วย

มหาราชปริตร ด ูเจ็ดต�านาน, ถวายพรพระ

มหาโรรุวะ ดู นรก.

มหาโลมหังสบัณฑิต ดู อุเบกขาบารมี

มหาวัน	 ในพรรษาที่	 ๕	 พระพุทธเจ้าได้ 

มหาโกศล ดู กาสี

มหาโควินทะ ดู ทานบารมี 

มหาชนก ดู วิริยบารมี

มหาชาติ ดู กบิลพัสดุ์

มหาตมัน ดู โมกขธรรม

มหาติมิ ดู เดรัจฉาน

มหาธรรมปาลชาดก ดู กบิลพัสดุ์

มหานาม ดู ปัญจวัคคีย์

มหานาม, เจ้าลิจฉวี ดู มหาวัน

มหานามะ ดู ศากยราชกุมาร ๖

มหาเนรุ ดู ภาณยักข์

มหาบังสุกุล ดู ทักษิณานุปทาน

มหาปชาบดโีคตม ีด ูกบลิพสัดุ,์ พระพทุธเจ้า,

  วัชชี

มหาปเสนทิ ดู กาสี

มหาปุริสวิตก ๘ ดู ศากยราชกุมาร ๖

มหาพรหม ดู พรหมโลก

มหาภูตรูป ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ,  

  นามรูป

มหาเมฆกัปวินาศ ดู กัป

มหาเมฆกัปสมบัติ ดู กัป

มหาโมคคัลลานะ ดู โพชฌังคปริตร

มหายาน ดู คัมภีร์, เถรวาท, โมกขธรรม, 

  วิชชา ๓

ประทบัอยูท่ี	่กฏูาคารศาลา	ป่ามหาวัน

ใกล้เมืองเวสาลี	แห่งแคว้นวัชชี	มหาวัน 

แปลว่า	 ป่าใหญ่	 อยู่ใกล้เมืองเวสาลี	 

ได้มกีารสร้างเรอืนชัน้ทีเ่รียกว่าปราสาท	

ซึง่ท�าเป็นแบบเรอืนยอดมช่ีอฟ้า	แต่ว่า

เรียกชือ่ว่ากฏูาคารศาลา	กฏูะ	แปลว่า 

ยอด	 อาคาร แปลว่า	 เรือน ศาลา  

ก็แปลว่า	 โรง	 รวมกันว่า	 โรงเรือน 

ยอด	 สร้างไว้ในป่ามหาวันนั้น	 และ 

เป็นสังฆารามส�าหรับพระภิกษุสงฆ์มี

พระพุทธเจ้าเป็นประมุข	 เมื่อพูดว่า 

กฏูาคารศาลา	กห็มายถึงว่าเป็นชือ่ของ

อารามในที่นั้น	 ท่านแสดงว่าตัวศาลา

หลังนี้ได้สร้างยาวไปตามทิศเหนือมา

ใต้	หันหน้าไปทางทิศตะวันออก	

	 ในระหว่างทีป่ระทบัอยูใ่นทีน่ี	้ได้เสดจ็

ไปกรงุกบลิพสัด์ุโปรดพระพทุธบดิาด่ัง

ทีเ่ล่าแล้ว	การเสดจ็ครัง้นีพ้ระอาจารย์

กล่าวว่าเสดจ็ไปทางอากาศ	น่าจะเข้าใจ

ว่าเสด็จโดยรีบด่วน	เพราะพระพทุธบิดา

ประชวรมาก	 เมื่อพระพุทธบิดาส้ิน 

พระชนม์แล้ว	 มหานามสักกะซึ่งเป็น

พระเชษฐาของพระอนุรุทธเถระก็ได้

ปกครองศากยวงศ์สืบต่อมา

มหาโกศล
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 ในปฐมสมโพธฉิบบั	กรมพระปรมา-

นุชิตชิโนรส	 และอรรถกถาได้เล่าว่า	

พระนางยโสธราพิมพา	ได้ทรงปรารภ

ถึงการเสด็จออกทรงผนวชของพระ- 

พทุธเจ้ากบัพระราหลุซึง่เป็นพระโอรส	

และเมือ่สิน้พระพทุธบิดาแล้วจงึได้ทรง

คิดจะออกผนวชเป็นภิกษุณี	 ได้เสด็จ

ไปยังกรุงสาวตัถซ่ึีงเป็นท่ีท่ีพระพทุธเจ้า

ประทบั	และกท็รงขอผนวชเป็นภิกษณุี	

ในระยะนีก็้ยังไม่ถงึวาระทีพ่ระพุทธเจ้า

เสด็จจ�าพรรษาที่กรุงสาวัตถี	 เพราะ

ฉะน้ัน	 ถ้าจะเป็นด่ังนั้นก็คงจะเป็นที่

เสด็จผ่าน	คือว่าจารกิผ่านไปและประทับ

ที่พระเชตวันก่อนเข้าพรรษา	 แล้วจึง

เสดจ็ต่อไปยังกรงุเวสาลปีระทบั	ณ	ป่า

มหาวันนั้น

	 ในระหว่างที่ประทับอยู่ที่ป่ามหาวัน

น้ัน	 จะเป็นในคร้ังนี้หรือในครั้งต่อมา

ไม่ปรากฏ	ได้มีลิจฉวีกุมารคือเจ้าชาย

หนุ่มราชตระกูลลิจฉวีจ�านวน ๕๐๐ 

ได้ออกมาล่าสัตว์ในป่ามหาวัน	 พร้อม

กบัพวกสนุขัส�าหรับล่าสตัว์เป็นจ�านวน

มาก	คร้ันมาพบพระพทุธเจ้ากไ็ด้พากนั

วางอาวธุและได้ต้อนสนุขัให้หลบไปใน

ที่อื่น	แล้วก็พากันประคองอัญชลี	เฝ้า

พระพทุธเจ้าอยูด้่วยอาการอนัสงบ	ใน

ครัง้นัน้เจ้าลิจฉวอีงค์หนึง่มพีระนามว่า	

มหานาม	 ทรงด�าเนินเล่นมาทางนั้น	

เมื่อได้มาเห็นลิจฉวีกุมารเหล่านั้นเฝ้า

พระพุทธเจ้าอยู่ด้วยอาการอันสงบ	จึง

ได้กล่าวอุทานขึ้นว่าวัชชีจักมี	 วัชชีจัก

ม	ีหมายความว่า	ประเทศวัชชจีกัเจรญิ	

ประเทศวัชชจีกัเจริญ	พระพทุธเจ้ากไ็ด้

ตรัสถามว่า	 ท่ีกล่าวอุทานขึ้นดั่งนั้น

หมายความว่าอย่างไร	 เจ้าลิจฉวีมหา-

นามกราบทูลว่า	 ลิจฉวีกุมารหนุ่ม	 ๆ	

เหล่านี้เป็นผู ้ดุร้ายหยาบคาย	 ชอบ 

ยื้อแย่งอ้อย	พุทรา	ขนม	หรือสิ่งของ 

ต่าง	 ๆ	 ซึ่งเป็นของขวัญส�าหรับส่งไป 

ยงัตระกลูน้ัน	ๆ	บางทกีช็อบรงัแกสตรี	

มอีาการคะนองดุร้ายต่าง	ๆ	แต่ว่าบดันี้

มาประคองอญัชลสีงบ	เฝ้าพระพทุธเจ้า

อยู่อย่างเรียบร้อย	 ฉะนั้น	 ก็เป็นอัน 

หวังว่าประเทศวัชชีจักเจริญ

	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 กุลบุตรผู้ใดผู้

หนึง่จะเป็นขัตตยิราชผูไ้ด้รบัมรุธาภเิษก

แล้วก็ดี	 เป็นผู้ครองรัฐก็ดี	 เป็นผู้สืบ

ทายาทของบิดาก็ดี	 เป็นเสนาบดีก็ด	ี

เป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านทั้งหลายก็ด	ี

เป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะก็ดี	 ซึ่ง 

ได้เป็นผู้ปกครอง	 เป็นใหญ่ในตระกูล 

นั้น	 ๆ	 ถ้าประกอบ	 ด้วยธรรมะ	 ๕	

ประการเหล่านี	้(ลจิฉวอีปริหานิยธรรม 

๕)	 ก็จักหวังความเจริญ	 ไม่ต้องหวัง

ความเสื่อม	คือ

	 ข้อ		 ๑.	 สักการะเคารพนับถือบูชา

มารดาบิดาด้วยโภคทรัพย์ที่แสวงหา 

มาได้โดยธรรม	มารดาบดิาผูไ้ด้รบัความ

มหาวัน
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สักการะเคารพนับถือบูชาก็ย่อมอนุ-

เคราะห์ด้วยใจอนังาม	ว่าให้เจ้าด�ารงชวิีต

อยู่	รักษาชีวิตอยู่ตลอดเวลานาน

	 ข้อ		 ๒.	 สักการะเคารพนับถือบูชา

บตุรภรรยา	ทาส	กรรมกร	และบุคคล

ผูเ้กีย่วข้องท้ังหลาย	ด้วยทรพัย์ท่ีแสวง-

หามาได้โดยธรรม	 ชนเหล่านั้นได้ 

รับสักการะเคารพนับถือบูชาก็ย่อม

อนุเคราะห์ด้วยใจอันงาม	 คือคิดตั้งใจ

ให้เจริญอายุเหมือนอย่างนั้น

	 ข้อ		 ๓.	 สักการะเคารพนับถือบูชา

บุคคลผู ้เป็นเจ้าของนาใกล้เคียงกัน	

ประกอบการงานในเขตนาทีใ่กล้เคยีงกนั 

และเจ้าหน้าท่ีรงัวดัท่ีนาทัง้หลาย	บคุคล

เหล่านัน้ได้รบัสกัการะเคารพนบัถอืบชูา	

ก็ย่อมอนเุคราะห์ด้วยใจอันงามเหมือน

อย่างนั้น

	 ข้อ		 ๔.	 สักการะเคารพนับถือบูชา

เทพยดาผู ้รับพลี	 ด้วยโภคทรัพย์ท่ี

แสวงหามาโดยธรรม	เทพยดาผูร้บัพลี

ได้รับสกัการะเคารพนบัถอืบชูา	กย่็อม

อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเหมือนอย่าง

นั้น

	 ข้อ		 ๕.	 สักการะเคารพนับถือบูชา	

สมณพราหมณ์	 ด้วยทรัพย์ท่ีแสวงหา

มาได้โดยธรรม	 สมณพราหมณ์ได้รับ

สักการะเคารพนับถือบูชา	 ก็ย ่อม

อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเหมือนอย่าง

นั้น

	 กุลบตุรใด	ๆ	เม่ือมีธรรมะ	๕	ประการ

นี้ครอบครองความเป็นใหญ่ในตระกูล

นัน้	ๆ	ในทีน่ัน้	ๆ	กย่็อมหวงัความเจรญิ

ได้ไม่ต้องหวังความเสื่อม

	 ในพระพุทธภาษิตนี้	 ใช้ศัพท์ว ่า 

สักการะเคารพนับถือบูชาเหมือนกัน

หมดทัง้	๕	จ�าพวก	กล่าวโดยส่วนรวม

ก็คือให้มีความนับถือตามฐานะ	 ไม่ดู

หม่ิน	และท�าความเกือ้กลูบคุคลทัง้	๕	

จ�าพวกนี้ตามฐานะ	จ�าพวกที่	๑	ก็ได้

แก่มารดาบิดา	 จ�าพวกที่	 ๒	 ก็ได้แก่

บุตรภริยา	ทาสกรรมกร	และบุคคลที่

เกีย่วข้อง	นีก้แ็สดงว่าไม่ดหูมิน่เหยยีด

หยาม	 แต่ว่าให้นับถือตลอดถึงทาส

กรรมกรด้วย	บคุคลจ�าพวกที	่๓	กค็อื

ผู้ที่ประกอบการงานในที่ใกล้เคียงกัน	

ในทีน่ีแ้สดงแต่บคุคลผูป้ระกอบกสกิรรม	

จึงได้ยกเอาเจ้าของนาที่ใกล้กัน	 กับ 

เจ้าหน้าท่ีรงัวัด	กห็มายความโดยท่ัว	ๆ	

ไปว่า	มีการนบัถือตลอดถึงบคุคลผูอ้ยู่

ใกล้เคยีงกนั	ผูป้ระกอบการงานร่วมกนั 

และเจ้าหน้าที่ต่าง	 ๆ	 ที่ตนจะต้อง

เกีย่วข้อง	จ�าพวกท่ี	๔	กคื็อพวกเทวดา

ทีร่บัพลี	อนันีก้ห็มายถงึเทวดาทีน่บัถอื

กนัมาตามตระกลู	กเ็ป็นว่าพระพทุธเจ้า

ก็ได้ทรงอนุวัตรให้มีการปฏิบัติต ่อ 

เทพยดาตามทีเ่ขานบัถือกนัด้วย	ไม่ใช่

ค้านไปเสียทีเดียว	 พวกท่ี	 ๕	 ก็คือ 

สมณพราหมณ์

มหาวัน
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	 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่

ในกูฏาคารศาลา	 ในป่ามหาวัน	 ใกล้

กรุงเวสาลีนั้น	 ปริพาชก	 คือนักบวช

จ�าพวกหนึง่	ซึง่นุง่ผ้าขาวอย่างเราเรยีก

ว่า	ชีปะขาว	อาศยัอยูใ่นอารามปรพิาชก 

ซึ่งเรียกว่า	 เอกปุณฑริกะ อาจจะมี 

ต้นมะม่วงผลเล็กอยู่ต้นหนึ่ง	 ก็เอาชื่อ

นั้นเป็นชื่อของอาราม

	 ในวนัหนึง่พระพทุธเจ้าได้ทรงนุง่และ

ถือบาตรจีวร	 เสด็จเข้าไปบิณฑบาต 

ในกรุงเวสาล	ีทรงด�ารว่ิาเวลายงัเช้านกั	

ทรงรูจั้กปริพาชกท่ีเรียกช่ือว่า	วัจฉโคตร 

อาศัยอยู่ในอารามเอกปุณฑริกะนั้น	 

จึงได้เสด็จเข้าไปเย่ียม	 วัจฉโคตรปริ- 

พาชก	 ได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมา 

ก็ต้อนรับเป็นอันดี	 เมื่อพระพุทธเจ้า

ประทบันัง่แล้ว	กไ็ด้ทลูถามว่า	ตนได้ยนิ

เขาพูดกันว่าพระสมณโคดม	 (หมาย

ถงึพระพทุธเจ้า	เป็นค�าท่ีพวกปริพาชก

เรียกพระองค์)	ทรงเป็นสัพพัญญู ผู้รู้

ทั้งหมด	 ทรงเป็นผู้เห็นท้ังหมด	 ทรง

ปฏิญาณทัศนะคือความรู ้ความเห็น	 

ว่าทรงมีอยู่อย่างบริบูรณ์ไม่มีตกเหลือ	

ว่าเมื่อพระองค์ทรงด�าเนินอยู่ก็ดี	 ยืน

อยูก็่ดี	หลับอยู่กด็	ีตืน่อยู่กด็	ีกมี็ญาณ-

ทัศนะคือความรู ้ความเห็นท่ีแจ่มแจ้ง

ปรากฏขึน้ตดิต่อกันไม่ขาดสาย	ตนได้ 

ยินเขาพูดกันดั่งนี้	 ค�าท่ีเขาพูดกันนั้น

เป็นความจรงิหรอืไม่	เป็นการพดูอย่าง

ที่เรียกว่ากล่าวตู่ด้วยค�าไม่จริงหรือไม่

	 พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่า	 ค�าที ่

วัจฉโคตรปริพาชกได้ยินมานั้นไม่เป็น

ความจรงิ	เขาไม่ได้พูดอย่างทีพ่ระองค์

รับสั่ง	เป็นการกล่าวตู่พระองค์ด้วยค�า

ที่ไม่เป็นความจริง

	 วัจฉโคตรปรพิาชกจงึได้กราบทลูถาม

ว่า	เมื่อเป็นดั่งนั้นจะพยากรณ์อย่างไร	

จงึจะเป็นการกล่าวค�าทีพ่ระองค์ได้ตรสั

ไว้	ไม่เป็นการกล่าวตูด้่วยค�าไม่จริง	เป็น 

การพยากรณ์ที่ถูกต้องไม่ควรต�าหนิ

	 พระพทุธเจ้าตรสัตอบว่า	เม่ือพยากรณ์

ว่าพระสมณโคดมมี วิชชา ๓	 จึงจะ

เป็นการกล่าวท่ีถกูต้อง	ไม่เป็นการกล่าว

ตู่ด้วยค�าที่ไม่เป็นจริง	 ต่อจากนั้นก็ได้

ทรงอธิบายวิชชา	๓	ว่า	ได้แก่

 ๑.	ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ รูร้ะลกึ

นิวาสคือที่อาศัยอยู่ในกาลก่อนได้

 ๒.	จุตูปปาตญาณ	 รู ้จุติคือความ

เคลื่อน	และอุปบัติคือความเข้าถึง

 ๓.	อาสวักขยญาณ รู้เป็นเหตุสิ้น 

อาสวะ

	 เมื่อบุคคลพยากรณ์ว่า	 พระสมณ- 

โคดมมวีชิชา	๓	คอืมญีาณ	๓	ดัง่กล่าว

มานี	้จงึชือ่ว่าพยากรณ์ถกูต้อง	ไม่เป็น 

การกล่าวตู่พระองค์

	 วัจฉโคตรปริพาชกได้กราบทูลถาม

ต่อไปว่า	คฤหสัถ์บางคนทีไ่ม่ละสงัโยชน์

คือเคร่ืองผูกของคฤหัสถ์	 กายแตก

ท�าลายตายไป	จะเป็นผูก้ระท�าทีส่ดุของ

ทุกข์ได้มีอยู่หรือไม่

มหาวัน
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	 พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า	 คฤหัสถ ์

ทีไ่ม่ละเครือ่งผกูของคฤหสัถ์	จะท�าท่ีสดุ

ของทุกข์ได้ไม่มี

	 วัจฉโคตรปริพาชกได้กราบทูลถาม

ต่อไปว่าคฤหัสถ์ที่ไม่ละเครื่องผูกของ

คฤหัสถ์	 กายแตกท�าลายตายไปแล้ว	

เข้าถึงสวรรค์มีอยู่หรือไม่

	 พระพทุธเจ้าตรสัตอบว่า	มอียู่	ไม่ใช่	

๑๐๐	เดียว	ไม่ใช่	๒๐๐	ไม่ใช่	๓๐๐	

ไม่ใช่	๔๐๐	ไม่ใช่	๕๐๐	แต่ว่ามมีากกว่า

นั้น

	 วัจฉโคตรได้กราบทูลถามต่อไปว่า	

ส่วน	 อาชีวก	 คือนักบวชท่ีมีลัทธิ 

ต่าง	ๆ	บวกพวกกายแตกท�าลายตาย

ไปแล้วน้ัน	 ท�าท่ีสุดของทุกข์ได้มีอยู ่

หรือไม่

	 พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า	ไม่มี

	 ปริพาชกได้กราบทูลถามต่อไปว่า	

อาชีวกบางคนที่กายแตกท�าลายไป	 

เข้าถึงสวรรค์	มีอยู่หรือไม่

	 พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า	เท่าที่ทรง

ระลึกได้	 ก็ยังไม่ทรงพบเห็น	 หรือว่า

ทราบว่าอาชีวกอะไร	 ๆ	 ท่ีจะเข้าถึง

สวรรค์ได้	นอกจากจ�าพวกเดียวที่เป็น	

กรรมวาที	 คือกล่าวกรรม	 กิริยวาท ี

กล่าวว่าท�ากรรม	ก็เป็นอันท�า

	 ปริพาชกก็ทูลถามว่า	 เม่ือเป็นเช่น

นั้น	 ลัทธิเดียรถีย์ก็เป็นของว่างโดยท่ี

สุดแม้การเข้าถึงสวรรค์

	 พระพทุธเจ้าตรสัตอบว่า	กเ็ป็นของ

ว่างเช่นนั้น

	 ใจความในค�าสนทนานีมี้ข้อทีพ่งึยก

ขึ้นกล่าวหลายประการ	 ข้อแรกก็คือ	

พระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปในอาราม

ของบคุคลต่างศาสนาต่างลทัธ	ิและได้

สนทนาธรรมในลทัธขิองกนัและกนั	เป็น

อนัแสดงว่าไม่ได้ทรงถอืบคุคลภายนอก

ศาสนาว่าเป็นศตัร	ูแต่ได้ทรงถอืว่าเป็น

บุคคลที่พึงพบปะและสนทนากันตาม

โอกาส	มีเรื่องที่ได้เสด็จเข้าไปสนทนา

ในวัดของบุคคลต่างลัทธินี้หลายครั้ง

หลายหน	(พ.พ.	๑๓๑-๑๓๕)	ดู ดาวดึงส์ 

ด้วย

มหาสติปัฏฐานสูตร ดู สติปัฏฐาน ๔

มหาสมมติราช ดู สมมติบัญญัติ

มหาสังเวควัตถุ ๘ ดู เมตตสูตร

มหาสันนิบาต ดู จาตุรงคสันนิบาต

มหาสาละ, ไม้ ดู โพธิพฤกษ์

มหาสุทัสสนะ ดู ทานบารมี

มหาอวีจิ ดู นรก

มหินทเถระ ดู พุทธศาสนา

มหิสราช ดู สีลบารมี

มหี ดู หิมพานต์

มโหสถ ดู ปัญญาบารมี

มักง่าย ดู สติ

มัคคญาณ ดู ญาณ ๑๖

มัคคามัคคญาณ ดู ญาณ ๑๖

มคัคามัคคญาณทสัสนวสิทุธ ิด ูญาณ ๑๖,

  วิสุทธิ ๗

มหาสติปัฏฐานสูตร
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มัจจุมาร ดู อริยสัจจ์ ๔ โดยพิสดาร

มัจฉริยะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

มัชฌิมาปฏิปทา ดู บารมี, ปฐมเทศนา,  

  พระพทุธเจ้าตรสัรู,้ อรยิสจัจ์ ๔ โดย 

  พิสดาร

มทัทวะ	แปลว่า	ความอ่อนโยน	อธบิายทัว่ไป

จรรยาของพระมหากษัตริย์	 ว่าทรง

ประกอบด้วยความอ่อนโยน	 ดั่งที่ได้

แสดงมานั้นเป็นการแสดงโดยทั่วไป	

นอกจากนี้ค�าว่าความอ่อนโยนนี้	 ยังมี

ข้อทีค่วรอธิบายเข้าหลกัธรรมปฏิบตัไิด้

อีกหลายประการ	คือความอ่อนโยนนี้

ย่อมเป็นไปทางจติใจและเป็นไปทางกาย 

ต่อความประพฤติ	 ต่อบุคคล	 และต่อ

การงานต่าง	 ๆ	 ที่เป็นไปทางจิตใจนั้น	

กคื็อมีจิตใจท่ีไม่ด้ือกระด้าง	ไม่ประกอบ

ด้วยความคดิหมิน่แคลน	มจีติใจทีรู้่สึก

ในบุคคลทั้งปวงเป็นไปโดยสม�่าเสมอ	

แต่ว่าเม่ือด�ารงต�าแหน่งฐานะอย่างใด	

กม็จีติใจรกัษาต�าแหน่งฐานะนัน้ไว้โดย

ชอบให้เหมาะให้ควร	 แต่ไม่ใช่มีความ

หมายไปในด้านดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นท่ี

ต�่ากว่า	 ทางพระพุทธศาสนานั้นสอน

ให้ม	ีสมานัตตตา	คอืความเป็นผูม้ตีน

เสมอ	ดงัทีแ่สดงไว้ใน	สงัคหวตัถ	ุธรรม

ท่ีเป็นท่ีตัง้แห่งความยึดเหนีย่วน�า้ใจของ

กนัและกนัไว้ด้วยความเคารพรกั	และ

พระพทุธศาสนานัน้ได้มุง่ถึงหลกัความ

ประพฤติเป็นข้อส�าคญั	เมือ่ประพฤตดิี	

ประกอบกรรมดี	กช่ื็อว่าเป็นคนด	ีเมือ่

ประพฤตชิัว่	ประกอบกรรมชัว่	กชื็อ่ว่า

เป็นคนชั่ว	 ความเป็นคนดีหรือความ

เป็นคนชัว่นัน้	ทางพระพทุธศาสนามไิด้

จ�าแนกไว้เพราะเหตุอื่น	 เช่น	 เพราะ

เหตวุ่ามทีรัพย์มากหรอืน้อย	มตีระกลู

ว่า	 คือความเป็นผู้มีอัธยาศัยอ่อนโยน	

ไม่ดึงดื้อถือตนด้วยอ�านาจ	ถัมภะ	คือ

ความดือ้ดุจเสา	มีความอ่อนโยนไปตาม

เหตุผล	 ตามความสมควร	 ดังท่ีเรียก

ว่า	การณวสกิะ	เป็นไปตามอ�านาจแห่ง

เหตุการณ์ที่ควรด�าเนิน	 และมีสัมมา-

คารวะต่อท่านผูใ้หญ่	ผูเ้จรญิ	อ่อนโยน

ต่อบคุคลทีเ่สมอกนัและต�า่กว่า	วางตน

สม�่าเสมอ	ไม่กระด้างดูหมิ่นผู้อื่นด้วย

อ�านาจมานะ	เพราะชาติ	เพราะโคตร	

เพราะยศ	เพราะทรัพย์	เป็นต้น

	 ข้อทีพ่ระมหากษตัรยิาธริาชเจ้าทรง

มีพระราชอัธยาศัยอ่อนโยน	 เม่ือมี 

ผู้มากราบทูลด้วยข้ออรรถข้อธรรม 

ที่กอปรด้วยเหตุผล	 ซึ่งเป็นวิสัยของ

บัณฑิตชน	 มิได้ทรงห้ามปราม	 ทรง

วิจารณ์โดยถ้วนถ่ี	 ถ้าดีชอบก็ทรง

อนุโมทนา	 อนุวัตรตาม	 ไม่ทรงถือ

พระองค์ด้วยอ�านาจมานะ	ทรงสัมมา-

คารวะอ่อนน้อมแก่ผูเ้จรญิโดยวยั	โดย

คณุ	ไม่ทรงดหูมิน่	จัดเป็นมทัทวะ	ความ

อ่อนโยน

	 อันค�าว่า	มัททวะ	ตามที่อธิบายมา

ข้างต้น	 และตามที่แสดงถึงพระราช-

มัททวะ
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สูงหรือตระกูลต�่าเป็นต้น	 แต่ว่ามุ่งถึง

กรรมคือการงานทีก่ระท�าทางกายทาง

วาจาทีด่หีรอืชัว่ของคนนีแ่หละเป็นทีต่ัง้	

เพราะฉะนัน้	เมือ่ผูใ้ดประกอบกรรมดี

ก็ชื่อว่าเป็นคนดี	แม้จะเป็นคนยากจน

ขัดสน	 เป็นคนที่เกิดในตระกูลสามัญ	

และเมื่อท�าชั่วก็ชื่อว่าเป็นคนชั่ว	แม้ว่า

จะเป็นผู้มีทรัพย์	 เป็นผู้ที่ได้รับนับถือ

ว่าเกิดในตระกูลดี	 ตระกูลสูง	 เพราะ

ฉะนัน้	จงึไม่ยกเอาทรพัย์	ชาติ	ตระกูล

เป็นต้นดังกล่าวเป็นหลักในการแบ่ง

ความเป็นคนด	ีความเป็นคนชัว่	เพราะ

ฉะนั้น	 หลักอันน้ีจึงเป็นหลักท่ีเป็น 

สามัญทัว่ไป	เพราะฉะนัน้	ทกุ	ๆ	บคุคล

เมื่อต่างถือหลักอันนี้เสมอกันว่า	 เป็น

คนดเีพราะท�ากรรมด	ีเป็นคนชัว่เพราะ

ท�ากรรมชั่ว	 ก็ต้ังใจประกอบกรรมท่ีดี

ต่อกัน	เกื้อกูลกัน	ดั่งนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่

ปฏิบัติตามหลัก	 สมานัตตตา ความ

เป็นผูท้ีเ่สมอกนัโดยกรรม	และกม็ุง่ที่

จะนับถือกรรมเสมอกันตามหลักของ

ศรัทธาคอืความเชือ่	และตามหลกัของ

การปฏบิติักม็ุง่ทีจ่ะละความชัว่	ประกอบ

กรรมดีเสมอกัน	 นี่ก็เป็นสมานัตตตา

อย่างหนึ่ง	

	 ความทีพ่ระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม

สอน	 ทรงบัญญัติพระวินัยสั่งเอาไว้

ส�าหรับที่จะเป็นข้อประพฤติปฏิบัต	ิ 

ทกุ	ๆ	บคุคลกเ็คารพนบัถอืปฏบิตัติาม 

พระธรรมวินัยเสมอกัน	 ให้เป็นผู้ท่ีมี

ทฏิฐคิอืความเหน็ชอบถกูต้อง	อนัเป็น

ความเหน็ทีป่ระเสรฐิทีน่�าออกจากทกุข์

ได้สม�่าเสมอกัน	 อันเรียกว่า	 ทิฏฐิ- 

สามัญญตา	และความเป็นผู้ที่มีความ

ประพฤตอินัเรยีกว่าศีล	ตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัิ

ตามพระบญัญตัขิองพระพทุธเจ้าสม�า่-

เสมอกัน	ละข้อที่ทรงห้าม	ท�าตามข้อ

ที่ทรงอนุญาตดั่งนี้	 อันเรียกว่า สีล- 

สามญัญตา กช็ือ่ว่าเป็นผูท้ีม่สีมานตัตตา 

ปฏิบัติตนให้เสมอกัน	และในทางบ้าน

เมอืงกม็กีฎหมาย	มกีฎระเบียบต่าง	ๆ	

ส�าหรบัปฏิบตั	ิกป็ฏบิตัใิห้สม�า่เสมอกนั	

ดั่งนี้ก็เป็นหลักสมานัตตตาอย่างหนึ่ง	

	 และที่แสดงถึงทิฏฐิสามัญญตาเมื่อ

กีน้ีว่้า	มคีวามเหน็ทีป่ระเสรฐิท่ีน�าออก

จากทุกข์	ก็เพราะว่าทุกคนนั้นมีความ

เสมอกนัในอรยิสัจจ์	คอืในทกุข์	ในเหตุ

เกดิทกุข์	ในความดบัทกุข์	ในทางปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์	ในทุกข์นั้นต่างก็มี

เกดิ	มแีก่	มตีาย	มโีศก	ทกุข์กายทกุข์

ใจ	ป่วยไข้เป็นต้น	เสมอกันอันเป็นตัว

ทกุข์	และต่างกม็เีหตเุกดิทกุข์คอืตณัหา

เสมอกัน	 เมื่อดับทุกข์ก็ต้องดับตัณหา

เสมอกัน	 จึงจะเป็นความดับทุกข์ได	้

และจะต้องปฏิบัติในทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทุกข์	 จึงจะดับทุกข์ได้	 เป็น

หลักสัจจธรรมที่เป็นไปเสมอกัน	 ไม่มี

ยกเว้นใคร	อนันีก้เ็ป็นหลกัสมานตัตตา

อย่างหนึ่ง	

มัททวะ
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	 เพราะฉะนั้น	 เม่ือได้ระลึกถึงหลัก

ของสมานัตตตาอย่างนี้แล้ว	 ก็ปฏิบัติ

อาศัยความอ่อนโยนของจติใจให้เป็นไป

ตามหลกัของสมานตัตตาเหล่านี	้นีเ่ป็น

สมานัตตตาในหลักธรรมเป็นต้นทาง

จติใจ	เป็นความอ่อนโยนทางจติใจ	อัน

ประกอบด้วยหลกัธรรมในสมานตัตตา	

เพราะว่าความทีจิ่ตใจจะยอมรับในหลกั

สมานตัตตาดงักล่าวมานี	้ต้องเป็นจติใจ

ทีป่ราศจากความดือ้ถอืรัน้ไปตามอ�านาจ

ของกิเลส	 คือโลภโกรธหลงเป็นต้นใน

จิตใจของตัวเอง	 ไม่ดื้อถือรั้นไปตาม

อ�านาจของตณัหา	คือความด้ินรนทะยาน

อยากในจิตใจของตนเอง	 ถ้าหากว่า 

ลุอ�านาจของกิเลสเป็นทาสของตัณหา

แล้ว	ใจกจ็ะแข็งกระด้าง	ไม่ยอมรับใน

หลักธรรมทั้งปวงเหล่านี้	จะปฏิบัติฝืน

หลักธรรมเหล่านี้ไปตามอ�านาจของ

กิเลส	 นี่ก็เพราะว่าจิตใจไม่อ่อนโยน	

เพราะกิเลสเป็นจติใจท่ีแขง็กระด้าง	ต่อ

เมื่อมีจิตใจที่ไม่ดื้อถือรั้นเพราะอ�านาจ

ของศรัทธาปัญญาเป็นต้น	จงึได้อ่อนโยน

ไปตามหลกัธรรม	ด้วยอ�านาจของศรัทธา

ปัญญาเป็นต้น	กจ็ะท�าให้ช่ือว่าเป็นผูท่ี้

มีความอ่อนโยนในหลักธรรม

	 ความอ่อนโยนทีเ่ป็นไปในบคุคลนัน้	

ก็คือมีจิตใจที่ไม่แข็งกระด้าง	 ดูหมิ่น

ดูแคลน	 ดังเช่นที่กล่าวนั้น	 ยอมรับ

นบัถอืว่าทกุคน	มสีมานตัตตาตามหลกั

ธรรมที่เสมอกัน	 ไม่แตกต่างกัน	ต้อง

เป็นเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วย

กนั	ท�ากรรมชัว่กไ็ด้ชัว่	ท�ากรรมดกีไ็ด้

ดีด้วยกัน	 เม่ือปฏิบัติในทุกขสมุทัยก็

ย่อมได้ทุกข์	 ปฏิบัติในมรรคก็ย่อมได้

ความดับทุกข์เสมอกัน	จิตใจก็มีความ

อ่อนโยนไปในคนทัง้ปวง	และเม่ือแถม

มาแผ่เมตตา	แผ่กรุณา	แผ่มุทิตา	แผ่

อุเบกขา	 อันเป็น	 พรหมวิหารธรรม  

ไปในกนัและกนัอกีด้วยแล้ว	กจ็ะท�าให้

จิตใจนี้อ่อนโยนมากย่ิงขึ้น	 เหมือนว่า

สัตว์บคุคลท้ังปวงในโลกนีเ้ป็นญาตเิป็น

มติรกนัทัง้หมด	เป็นผูท้ีค่วรเมตตาควร

กรุณาเป็นต้นต่อกันทั้งหมด	 ก็เป็น 

ความอ่อนโยนที่เป็นไปในบุคคล

	 และในส่วนการงานนั้นก็จะต้องมี

ความอ่อนโยน	 จึงจะปฏิบัติการงาน 

นัน้	ๆ	ได้	แม้ร่างกายทีป่ฏบิตักิารงาน

เอง	ร่างกายก็ต้องมคีวามอ่อนโยนเป็น

ธรรมชาตธิรรมดา	เช่นว่าคนเราจะเดนิ

จะยืนจะนั่งจะนอนได้ร่างกายนี้ก็ต้อง

อ่อนโยน	 สามารถที่จะพับขาเข้าได้	

เหยียดขาออกได้	 พับแขนได้	 เหยียด

แขนออกได้	ส�าหรับอาจที่จะก้มได้	ที่

จะเงยได้	ทีจ่ะอ้าปากพดูได้หรอืบรโิภค

อาหารได้	 แม้มือท่ีจะเขียนหนังสือจะ

เขียนหนังสือได้มือก็ต้องอ่อน	นิ้วที่จับ

ปากกาดินสอก็ต้องอ่อน	สามารถที่จะ

จับปากกาได้	 ท่ีจะเขียนได้	 เหล่านี ้

มัททวะ
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เป็นความอ่อนโยนของร่างกายทั้งนั้น	

เพราะฉะนั้น	 ความอ่อนโยนของร่าง 

กายนี้จึงชื่อว่าเป็น	 อุปาทายรูป	 รูป

อาศัยอย่างหนึง่	ดงัร่างกายของคนเป็น	

เป็นร่างกายท่ีมีความอ่อนโยน	 ส่วน

ร่างกายของคนตายนั้นแข็งกระด้าง	 

ไม่สามารถท่ีจะมีความอ่อนโยนเหมือน

อย่างร่างกายของคนเป็นดังท่ีกล่าวได	้

เพราะฉะน้ัน	แม้ธรรมชาติธรรมดาของ

ร่างกาย	กต้็องมคีวามอ่อนโยนทีเ่รยีก

ว่า	มัททวะ	ดั่งนี้

	 และความอ่อนโยนทางจติใจอนัสบื-

เนื่องมาถึงความอ่อนโยนทางร่างกาย

ทีแ่สดงต่อกนั	เพราะเมือ่มจีติใจอ่อนโยน 

ประกอบด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นดังที่

กล่าวมานั้น	ก็จะท�าให้ความประพฤติ

ทางกายทางวาจาทางใจต่อกันเป็นไป

ด้วยความอ่อนโยน	 ร่างกายท่ีแสดง 

ออกเป็นวาจาท่ีพดู	กจ็ะเป็นวาจาท่ีเรียก

ว่า	ปิยวาจา	 วาจาซึ่งเป็นที่รักอันเป็น

ทีจ่บัใจ	น�าให้เกดิความรกั	ไม่เป็นวาจา

ที่แข็งกระด้างหมิ่นแคลน	 อันน�าให ้

เกิดความเกลียดชัง	 อาการทางกายท่ี

แสดงออกกเ็ป็นอาการท่ีสภุาพนิม่นวล	

ชวนให้เคารพรกั	ไม่ขัดขวางลูกตาใคร	

เพราะเหตทุีแ่สดงท่าทางทีเ่รยีกว่าเป็น 

การเบ่งก็ดี	 เป็นการที่หมิ่นแคลนก็ดี	

เหล่าน้ีเป็นต้น	 เหล่านี้ก็รวมเป็นเรื่อง

ของความอ่อนโยนทางกาย	 อันหมาย

ถึงวาจาด้วย	เพราะฉะนั้น	คุณสมบัติ

ข้อนี้จึงเป็นข้อที่ส�าคัญมาก	 (ท.ท.	 ๑๖๐-

๑๖๓) ดู ทศพิธราชธรรม	ด้วย

เป็น	มัธยมศึกษา	ความมีระเบียบอัน

หมายถงึมศีลี	(คอืความประพฤตปิกติ

เรียบร้อยหรือประพฤติเรียบร้อยเป็น

ปกติ)	 เพราะรักษาวินัย	 (คือระเบียบ

ส�าหรับปฏิบัติให้เกิดเป็นศีลดังกล่าว)	

รวมถงึทัง้มวีฒันธรรมอารยธรรมประมวล

เป็น	 สมบัติผู้ดี	 คือสมบัติของคนด	ี 

ดงัแสดงแล้วในเร่ืองปฐมศกึษา	จ�าต้อง

เกี่ยวเนื่องกับจิตใจเป็นส่วนส�าคัญ	ถ้า

จิตใจไม่รักความมีระเบียบ	 และภาวะ

ของจติใจกย็งัไม่มรีะเบยีบ	อาการภาย 

นอกกต้็องยุง่ไม่มรีะเบยีบไปด้วย	ยาก

ที่จะปกปิดซ่อนเร้นได้	 ฉะนั้น	 จึงควร

ศึกษาเรื่องการอบรมจิตใจต่อไป	 พูด

ง่าย	 ๆ	 คือรักษาจิตใจอย่างไรไม่ให้ 

ยุ่งเหยิง	 แต่มีระเบียบเรียบร้อย	 ให้ 

สงบ	ให้ตัง้ม่ันในหน้าทีซ่ึง่จะต้องปฏบิตัิ 

ของตน	 อันนี้แหละเป็นหลักสูตรใหญ่

ของ	 จิตตสิกขา ศึกษาจิต	 อันเป็น

มธัยมศกึษา	แต่เพือ่เข้าใจง่าย	จะสมมติ

เป็นเรื่องครูสอนนักเรียน

	 ในห้องเรยีนแห่งหนึง่	ครกู�าลงัสอน

นักเรียนอยู่	 แต่สังเกตเห็นนักเรียน

มัทราช

มัทราช ดู ฉัททันตปริตร

มัทรี, พระนาง ดู กบิลพัสดุ์

มัธยมศึกษา	 อบรมจิตให้มีระเบียบงดงาม
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หลายคนขาดความตั้งใจฟัง	 เพราะมี

อาการตามที่ครูสังเกตเห็นต่าง	ๆ	กัน	

บางคนก�าลังน่ังเหม่อ	 บางคนน่ังหน้า

บึ้ง	 บางคนนั่งโงกหงุบหงับ	 บางคนดู

กระสบักระส่าย	บางคนดสูงสัยไม่เข้าใจ	

ครจึูงเรยีกนกัเรยีนเหล่านีอ้อกมาหน้า

ชั้น	 ถามว่ามีจิตใจเป็นอย่างไรไปหรือ	

สงัเกตดูว่าไม่ได้ตัง้ใจฟังครอูธบิาย	ขอ

ให้บอกตามเป็นจริง	 ครูจะได้ให้ค�า

แนะน�าไปทีละคน	 ค�าบอกเล่าของ

นักเรียนและค�ากล่าวอบรมของครูมี 

ดังต่อไปนี้

	 นักเรียนคนท่ี	 ๑	 ซ่ึงนั่งเหม่อบอก

เล่าว่า	 ก�าลังคิดเพลินไปถึงละครโทร-

ทัศน์ที่แสดงสนุกสนานเมื่อคืนนี้	และ

วันน้ีก็นัดจะไปดูภาพยนตร์เม่ือออก 

จากโรงเรียนแล้ว	

	 ครกูล่าวอบรมว่า	เวลานีก้�าลงัเรยีน

จะคิดอะไรเพลิดเพลินไปอย่างอ่ืนไม ่

ถูก	ต้องปล่อยความคดิอืน่	ๆ	ให้หมด	 

รวมใจมาตัง้ใจเรยีนเท่าน้ันจงึจะถกู	สิง่

สนุกสนานสวยงามต่าง	ๆ	ทุก	ๆ	คน

กย่็อมชอบใจ	แต่กต้็องเลือกเฉพาะสิง่

ที่เหมาะสมและให้รู้จักเวลา	เช่น	เล่น

ในเวลาทีค่วรเล่น	พักผ่อนในเวลาท่ีควร

พกัผ่อน	เรยีนในเวลาท่ีควรเรยีน	ท�าการ

บ้านทบทวนวชิาในเวลาท่ีควรท�า	ถ้าใช้

เวลาดโูทรทัศน์หรอืเล่นสนุกเพลิดเพลิน

อะไรเสียหมด	 ไม่ท�าการบ้านทบทวน

วิชาอะไรกัน	 ก็ท�าให้การเรียนอ่อนลง	

ยิ่งในเวลาเรียนยังติดใจมาคิดเพลินไป

เสียอีกก็ย่ิงเป็นโทษอันตรายต่อการ

เรยีน	นีแ่หละทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัเรยีก

ว่า	กามฉันท์	แปลว่า	ความพึงพอใจ

ในส่ิงปรารถนา	ส�าหรบัชัน้นีห้มายความ

ว่าพงึใจปรารถนา	หรอืในเวลาทีไ่ม่ควร

พงึใจปรารถนา	นีแ่หละเป็น	อสภุะ	คอื	

ไม่งาม	เพราะในเวลาที่ควรตั้งใจเรียน	

แต่กลับมานัง่เหม่อคิดถึงละครโทรทัศน์

เพลินไปอย่างนี้ก็ไม่งาม	 เหมือนอย่าง

เมื่อมาโรงเรียนก็ควรจะแต่งเครื่อง 

แต่งกายนักเรียน	 แต่กลับแต่งอย่าง 

อืน่มา	เป็นการไม่งาม	เพราะไม่ถกูต้อง	

แม้ในเวลาท่ีควรจะมีความเพลิดเพลิน 

พักผ่อน	กลับไปคิดจดจ่ออยู่กับต�ารับ

ต�าราปวดศรีษะกไ็ม่งามเหมอืนกนั	ฉะนัน้ 

ให้รู้จักควรไม่ควร	 ให้รู้จักเวลา	 อย่าง

ในเวลาเรียนเช่นนีอ้ย่าไปคดิอะไรอย่าง

อืน่เพลนิไป	จงข่มใจ	ท�าความตัง้ใจฟัง

ครูอธิบายวิชาแต่อย่างเดียว

	 นักเรียนคนที่	๒	บอกเล่าว่า	ก�าลัง

โกรธเพราะผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ไป

เที่ยว

	 ครูกล่าวอบรมว่า	 ไม่ได้ไปเท่ียวไม่

เห็นจะเสียหายอะไร	 ไปเที่ยวเสียอีก

อาจจะต้องเสียหาย	 ผู้ปกครองจึงไม่

อนญุาต	ผูป้กครองท่านมหีน้าทีป่กครอง

ดแูล	ท่านต้องรับผดิชอบในเรือ่งนี	้ส่วน

มัธยมศึกษา
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นักเรยีนมหีน้าทีค่วรจะต้องเชือ่ฟัง	ไม่

เช่นนั้นก็ไปเป็นผู้ปกครองเสียเอง	แต่

เป็นยังไม่ได้เพราะยังต้องพึ่งท่านอยู	่

ท่านต้องเลี้ยงดูส่งเสีย	 และข้อส�าคัญ

ต้องปกครองใจตนเองให้ได้	อย่าเอาแต่

โกรธ	พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า	โกธะ 

โทสะ บ้าง พยาบาท บ้าง	อยูด้่วยกนั

มากกต้็องกระทบกระท่ังกันบ้าง	ผิดใจ

กันบ้าง	เมื่อเขาไม่ท�าตามใจเรา	เราก็

โกรธ	 ท�าไมไม่คิดว่าเพราะเราไม่ท�า

ตามใจเขาต่างหาก	จะให้เขาเอาใจเรา

ข้างเดยีวอย่างน้ีไม่ยุติธรรม	ควรหาทาง

กลางเพื่อปรองดองกัน	 คือเขาหย่อน

ใจมาให้เราบ้าง	เรากห็ย่อนใจไปให้เขา

บ้าง	 ทุกฝ่ายไม่เอาแต่ใจของตนข้าง

เดียวก็จะไม่โกรธกัน		และควรคิดตั้ง

ปรารถนาดีต่อกันด้วยเมตตาจิต	 นี่

แหละเป็นวิธีผูกมิตรหรือผูกไมตรีจิต

ท�าให้เกิดมิตรภาพระหว่างกัน	 ท�าให้

เกิดความรักความเคารพนับถือกัน

	 พระพทุธเจ้าจงึตรสัสอนให้แผ่เมตตา

ต่อกนัเป็นเครือ่งป้องกนัความโกรธหรอื

ความพยาบาทเคียดแค้น	เฉพาะนกัเรยีน

ผู้นี้ซึ่งโกรธผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ไป

เทีย่ว	กเ็พราะท่านไม่ตามใจ	ท�าไมเรา

จงึไม่ตามใจท่านบ้างเล่า	อย่างนีแ้หละ

เรียกว่าคิดเอาแต่ใจตนเองข้างเดียวจึง

ไม่ยุติธรรม	 โกรธท่านไม่ถูก	 ท่านมี

เหตุผลของท่าน	 ซ่ึงเราควรจะเคารพ

เชื่อฟัง	 จงคิดให้เห็นเหตุผล	 ให้เห็น

ความรักความเมตตาของท่าน	ให้รู้สึก

ว่าโดยท่ีแท้ท่านรักเมตตาเราต่างหาก	

จงคิดระงบัโกรธเสยีอย่างนี	้มาต้ังใจฟัง

ครูอธิบายวิชาดีกว่า

	 นักเรยีนคนที	่๓	ซึง่นัง่โงกหงบุหงบั	

บอกเล่าว่า	เมื่อคืนดูโทรทัศน์จนดึก

	 ครูกล่าวอบรมว่า	 นี่เอาเวลาที่ควร

จะพักผ่อนไปเพลิดเพลินเสียนั่นเอง	

และคงจะใช้เวลาท่ีควรท�าการบ้าน

ทบทวนวิชาไปดูละครเสียอีกเป็นแน่	

ร่างกายจ�าต้องหลับนอนพักผ่อนให้ 

เพียงพอ	 จึงจะมีสุขภาพอนามัย	 ให้รู้ 

จักใช้เวลาให้ถูกต้อง	ดังที่ได้สอนคนที่

หนึ่งแล้ว	ความโงกง่วง	พระพุทธเจ้า

ตรัสเรียกว่า	 ถีนะ	 เป็นอาการซึมเซา

ของร่างกาย	บางทร่ีางกายไม่เป็นอะไร

นัก	 แต่จิตใจเคลิบเคล้ิมซึมเซาท้อแท้

เกียจคร้าน	 พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า	

มทิธะ	เรยีกรวมกนัว่า	ถนีมทิธะ	แปล

ว่า	ความง่วงงนุเคลบิเคลิม้ท�าให้ซึมทบึ

โง่	อย่าปล่อยให้ซึมเซาจะเคยตัว	ต้อง

หดัให้ร่างกายและจติใจกระปรีก้ระเปร่า

ว่องไวอยู่เสมอ	

	 พระพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีแก้ง่วงแก่

พระโมคคัลลานะ	สรปุว่า	ให้คิดถึงเรือ่ง

ทีจ่ะท�าให้หายง่วง	ให้ตรึกตรองถงึสิง่ที่

ได้ฟังได้เรียนมา	 ให้อ่านท่องทบทวน	

ให้ยอนหูทั้งสอง	ลูบตัวด้วยฝ่ามือ	 ให้
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ลุกข้ึนยืน	 ลูบตาด้วยน�้า	 เหลียวดูทิศ

ทั้งหลาย	 แหงนดูดาว	 ให้คิดท�าใจให้

สว่างก�าหนดให้ปรากฏเหมือนอย่าง

กลางวนัในจติใจ	ให้เดนิกลบัไปกลับมา

ส�ารวจใจ	 ในที่สุดก็ให้นอนพักผ่อน	 

และถ้าเกิดท้อแท้เกียจคร้านก็อย่ายอม	 

ต้องปลุกใจให้เข้มแข็งขะมักเขม้น	เรา

ทุกคนสามารถแก้ไขตนของตนเองได	้

เมื่อแก้โงกง่วงเคลิบเคลิ้มได้แล้วจึง 

จะมกี�าลงัตัง้ใจฟังครอูธบิายวชิาได้	ไม่ 

เช่นนั้นก็จะซึมเซาทึ่มโง่ไม่รู้เรื่องอะไร

	 นกัเรยีนคนที	่๔	นัง่กระสบักระส่าย	

บอกเล่าว่า	 มีเรื่องกลุ้มใจเพราะเรื่อง

ทางบ้าน	 ได้ไปเท่ียวเขาดินวนาเพื่อ

เปลี่ยนอารมณ์	 เที่ยวดูสัตว์ต่าง	ๆ	ก็

ตืน่เต้นใจด	ีแต่ครัน้นกึถึงเรือ่งทีข่ดัข้อง

ก็กลุ้มใจ

	 ครูกล่าวอบรมว่า	ครคูวรจะรูต้้นเหตุ

ทางบ้าน	 และบางทีจ�าจะต้องปรึกษา

กบัผูป้กครองเพ่ือแก้หรอืป้องกนัมใิห้มี

เหตุเช่นน้ัน	 เหตุทางบ้านท่ีท�าให้เด็ก

กลุ้มใจนั้นมีมาก	 บางทีมิใช่เป็นความ

ผดิหรอืบกพร่องของเด็ก	และเดก็กโ็ต

ขึ้นทุกวัน	รู้จักคิดขึ้นทุกวันเหมือนกัน	

เห็นพฤติการณ์อะไรบางอย่างที่สับสน

วุ่นวายเข้าก็กลุ้มใจ	 แต่บางทีก็เป็น

เพราะเด็กเองคิดระแวงมากเกินไป	 

เช่นระแวงไปว่าตนถูกดหูมิน่ว่าต�า่ต้อย

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 หรือน้อยหน้าใคร	

หรอืบางทกีต็รงกนัข้าม	ร่าเรงิใจมากที่

เรียกว่าเหลิง	 ท�าให้คิดฟุ้งซ่านอย่างท่ี

เรยีกว่าสร้างวมิานในอากาศ	นัง่ยิม้อยู่

คนเดียวก็มี	 ถ้าตรงกันข้ามก็นั่งหน้า

เศร้าหรือนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว

	 มีเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า	

สามเณรหนุม่หลานของพระเถระผูเ้ป็น

พระอรหันต์รูปหนึ่ง	มีความน้อยใจใน

พระเถระ	เพราะไม่รับผ้าสาฎกทีน่�าไป

ถวายด้วยความตั้งใจอย่างยิ่ง	 ในขณะ

ที่ก�าลังยืนพัดท่านอยู่ด้วยพัดใบตาล	 

ก็คิดว่าจะลาสิกขา	 และคิดต่อไปว่า	 

จะลาสิกขาไปท�าอะไร	จึงคิดว่าจะขาย

ผ้าสาฎกที่พระเถระไม่รับนั้น	 ซื้อแม่

แพะสักตวัหนึง่	แล้วขายลูกของแม่แพะ	

รวบรวมทรัพย์ไว้ให้มากพอแล้วก็จักมี

ภรยิา	ภรยิากจ็ะคลอดบตุรชายคนหนึง่	

ตนก็จักน�าภริยาและบุตรนั่งเกวียนมา

เพือ่ไหว้หลวงลงุ	ครัน้มาในระหว่างทาง

กจ็ะร้องบอกให้ภรยิาส่งบตุรน้อยมาให้

ตนอุ้ม	ภริยาก็ไม่ยอมส่งให้	อุ้มไปเอง	

แต่มีก�าลังไม่พอ	 บุตรน้อยก็ตกลงไป	

ถกูล้อเกวยีนทบั	ตนจงึเกดิความโกรธ	

ตหีลงัภรยิาด้วยด้ามปฏกั	สามเณรหนุม่

ก�าลงัยนืพดัพระเถระ	คดิปรงุเป็นเรือ่ง

ไปถึงตอนตีภริยา	 ก็ตีศีรษะพระเถระ

ด้วยพัดใบตาล	 ต่อมาความทราบถึง

พระพทุธเจ้าจงึตรสัเรยีกไปอบรม	และ

ตรัสเป็นพระคาถาแปลความว่า	 “จิต
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เป็นธรรมชาตไิปไกล	ไปดวงเดยีว	ไม่มี

สรีระ	 อาศัยอยู่ในถ�้ากาย	 ผู้ที่ส�ารวม

รักษาได้จะพ้นจากเครื่องผูกของมาร”	

 เร่ืองที่คิดไปคล้ายกับเป็นจริงเช่นนี้

โดยมากไม่มีเหตุผล	 หรือบางทีมีอยู่

บ้างกเ็พยีงเลก็น้อย	นีแ่หละทีพ่ระพทุธ-

เจ้าตรสัเรยีกว่า	อทุธจัจะ ความฟุง้ซ่าน 

กกุกจุจะ	ร�าคาญใจ	อย่าปล่อยให้เกาะ

กมุใจอยูไ่ด้	จะท�าให้เป็นคนใจลอยหรอื

ท�าให้คับใจไม่มีสุข	 ต้องพยายามสงบ

ใจให้ได้	ด้วยวธินัีบสบิ	หรอืก�าหนดลม

หายใจเข้าออก	หรอืใช้วธีิเปลีย่นอารมณ์

อย่างอื่น	 ๆ	นั่นก็ดีอยู่เหมือนกัน	 แต่

ต้องรูจ้กัเลอืกเปลีย่นให้ด	ีบางทเีปลีย่น

ไปหาอารมณ์ที่เลวกว่า	 เช่น	 ไปเที่ยว	

ดืม่สรุา	เล่นการพนนั	ซึง่เป็นอบายมขุ

ต�า่ลงไปอกี	มาโรงเรยีนนีก้เ็ปลีย่นอารมณ์

เหมอืนกนั	ไปเปล่ียนอารมณ์ท่ีเขาดนิวนา

ได้กม็าเปลีย่นอารมณ์ทีโ่รงเรยีนได้	คอื

มาตั้งใจฟังครูอธิบายวิชานี่แหละ	 พัก

ความคิดฟุ้งซ่านต่าง	ๆ	ไว้เสีย	มีเรื่อง

อะไรครจูะหารอืกบัผูป้กครองแก้ไขต่อไป

	 นกัเรียนคนที	่๕	ซึง่นัง่สงสยัไม่เข้าใจ	

บอกเล่าว่า	คิดสงสยัในวชิาท่ีเรยีนและ

คดิสงสยัไปว่าจะเรยีนจบหรอืไม่	จงึท�า 

ให้ลังเลใจ	

	 ครูกล่าวอบรมว่า	 อย่าปล่อยความ

สงสัยไว้	 ต้องคิดทบทวนไต่ถาม	 เป็น

นกัศกึษาต้องม	ีส.ุ	จิ.	ป.ุ	ล.ิ	ส.ุ	(สตุะ) 

คือฟัง	จิ.	(จินตา)	คือคดิ ป.ุ	(ปจุฉา)	

คือถาม	ล.ิ	(ลขิิต)	คอืเขียน	ต้องเรยีน

ให้เข้าใจตั้งแต่ต้นเพราะมาเรียนสม�่า-

เสมอ	ท�าความเข้าใจเพิม่เตมิตดิต่อกนั

ตามทีเ่รยีนถงึ	หรอืเตรยีมให้เข้าใจล่วง

หน้าไปจากที่สอนก็ยิ่งดี	

	 อันที่จริงมีความสงสัยยังแสดงว่ามี

ความรู้ในเรื่องนั้นอยู่บ้างจึงรู้จักสงสัย	

ถ้าไม่มคีวามรูอ้ยูเ่ลยในเรือ่งใด	กจ็ะไม่ 

รูจ้กัสงสยัในเรือ่งนัน้	ถ้าอย่างนีก้ไ็ม่ไหว

ต้องตั้งต้นเรียนกันใหม่เหมือนอย่าง

สอบไล่ตก	ฉะนัน้	ต้องคอยเร่งกวดวิชา

ทีเ่รยีน	สงสยั	ไม่เข้าใจท่ีไหนกต้็องคดิ

ทบทวนไต่ถามให้เข้าใจหายสงสัย	 ไม่

พอกความไม่เข้าใจไว้อย่างดนิพอกหาง

หม	ูหน้าทีข่องนกัเรยีนกค็อืตัง้ใจเรยีน

ให้ด	ีตัง้ใจประพฤตใิห้ดทีกุ	ๆ	วัน	อย่า

ไปท�าลงัเลรวนเรไม่แน่นอน	พระพทุธเจ้า

ตรัสเรียกว่า	วิจิกิจฉา	แปลว่า	ความ

ลงัเลใจไม่แน่นอน	เกดิจากความสงสยั

ต่าง	ๆ	ตรสัสอนให้แก้ด้วยความรู	้คอื

เมื่อสงสัยในเรื่องใดก็ต้องสืบสาวหา 

ความรูใ้นเรือ่งนัน้จนถงึต้นเหต	ุเรยีกว่า 

โยนิโสมนสิการ	แปลว่า	ใส่ใจคิดสาว

หาจนถึงต้นเหตุ	โดยความก็คือ	ท�าไว้

ในใจโดยแยบคาย	 ข้อส�าคัญให้รู้จริง	

ไม่ใช่หลงว่ารู้ดังคนท่ีเข้าใจผิดหรือถูก

ล่อลวงต่าง	 ๆ	 มีความสงสัยเสียยังดี

กว่าหลงว่ารูแ้ล้ว	เพราะยงัมทีางระมดั-
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ระวงัตัวและค้นคว้าหาความรูจ้รงิต่อไป	

ครูจะชี้แจงข้อสงสัยในวิชาต่าง	 ๆ	 ให้

และจะติดต่อให้ผูป้กครองทางบ้านช่วย

อกีทางหน่ึง	และจะหารือกบัผูป้กครอง

เพื่อท�าให้เด็กของตนมีความมั่นใจใน

การเรียน	 ไม่สงสัยรวนเรว่าจะไปไม่

ตลอด	 ซึ่งท�าให้ใจท้อ	 แต่ว่าเฉพาะใน

บัดนี้	 อย่าไปสงสัยลังเลอะไรอย่างอื่น	

ให้ตั้งใจฟังครูอธิบายให้เข้าใจในวิชา

เฉพาะหน้าในบัดนี้ก่อน	 สงสัยอะไร 

ก็ให้รีบถามทันที

	 ครกูล่าวสรปุว่า	เท่าทีค่รอูบรมมานี้

ก็เพื่อให้นักเรียนท�าความสงบใจจาก

อันตรายของความตั้งใจ	เพื่อให้รวมใจ

ตัง้ใจฟังครูอธบิาย	และขอชีแ้จงว่าความ

ตั้งใจนี้ต้องใช้ในกิจที่ท�าทุกอย่าง	 ใน

เวลาอ่านหรอืเขยีนหนงัสอืก็ต้องมคีวาม

ตัง้ใจอ่านตัง้ใจเขยีน	จะท�าการงานอะไร

ก็ต้องมีความตั้งใจท�า	 นี้แหละที่พระ-

พุทธเจ้าตรัสเรียกว่า	 สมาธิ	 แปลว่า	

ความตั้งม่ันใจ	 หรือเรียกว่า	 สมถะ 

ความสงบใจ	หมายถงึตัง้ใจไว้ให้มัน่ใน

เรือ่งทีท่�าทกุอย่าง	ด้วยความสงบใจจาก

ความคิดยุ่งยากสับสนต่าง	ๆ	ดังที่ครู

ได้ชี้แจงมาแล้ว	 ซ่ึงล้วนเป็นอันตราย

หรือเป็นโทษของความตั้งใจหรือความ

สงบใจทั้งนั้น	 เคร่ืองท�าให้ยุ ่งยากใจ 

เหล่าน้ี	พระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า	นวิรณ์ 

แปลว่า	เคร่ืองก้ันจติใจ	คือกัน้ไว้ไม่ให้

ตัง้มัน่	ไม่ให้สงบ	ไม่ให้บรรลคุณุความ

ด	ีนวิรณ์เหล่านีข้อกล่าวสรปุเพือ่จ�าง่าย	

พร้อมทั้งศัพท์ที่เป็นชื่อเรียก	คือ

 ๑. กามฉันท์	 ความพึงพอใจในสิ่ง

ปรารถนา	ต้องแก้ด้วยคดิเปลีย่นให้เหน็

ว่า	ไม่งาม	ไม่ด	ีไม่น่าปรารถนา	เพราะ

เป็นอนัตรายแก่ความต้ังใจเล่าเรยีนให้

ส�าเร็จ	เป็นต้น

 ๒.	พยาบาท ความโกรธแค้นขดัเคอืง	

แก้ด้วยคิดชโลมใจด้วยเมตตา	ไมตรจีติ

 ๓. ถนีมิทธะ	ความง่วงงนุเคลบิเคลิม้	

แก้ด้วยคดิท�าให้ตาสว่าง	ท�าใจให้สว่าง	

ให้ร่างกายและจิตใจกระปร้ีกระเปร่า

ว่องไวอยู่เสมอ	ไม่ยอมให้ทึมทื่อ

 ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ	 ความฟุ้งซ่าน

ร�าคาญใจ	แก้ด้วยวธิที�าให้ใจสงบ	ใช้การ

นับสิบหรือก�าหนดลมหายใจเข้าออก

เป็นการเปลี่ยนอารมณ์ที่ท�าให้ใจสงบ

	 ๕. วิจกิจิฉา	ความลังเลใจไม่แน่นอน	

ต้องแก้ด้วยศึกษาให้รู้ในเรื่องที่สงสัย	

ไม่พอกความสงสัยเอาไว้	ท�าความมัน่ใจ

ให้แก่ตัวเอง

	 วิธีอบรมจิตใจเหล่านี้	 ครูสอนตาม

หลักของพระพทุธเจ้า	ครกูไ็ด้แต่น�ามา

สอนเท่านั้น	นักเรียนทุกคนต้องรับไป

ใช้ด้วยตนเอง	 ถ้านักเรียนไม่รับไปใช้

เองแล้ว	 ครูก็ไม่สามารถจะบังคับให้

นกัเรียนตัง้ใจของนักเรยีนได้	ต้องตัง้ใจ

ของตนเอง	ต้องรวมใจของตนเอง	

มัธยมศึกษา
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	 บางคนมักเข้าใจว่า	สมาธิของพระ-

พุทธเจ้าใช้ได้เฉพาะผู้ใหญ่ที่ไม่ท�างาน

อะไร	นัง่หลบัตาภาวนาอยูเ่ท่านัน้	แต่

ทีจ่รงิเข้าใจผดิ	เพราะ	สมาธคิอืความ

ตัง้ใจ	ต้องใช้ในการท�าอะไรทุก	ๆ	อย่าง	

แต่จะต้องมีการฝึกหัดเหมือนอย่างการ

ลบัมดีทีห่นิลบัมดี	ไม่ใช่หมายความว่า

เมื่อลับมีดแล้วก็วางมีดทิ้งไว้บนหินลับ

มีดเท่านั้น	 ลับเพื่อให้มีดคมแล้วจะได้

ใช้มีดท�าประโยชน์ต่าง	 ๆ	 การหัดท�า

สมาธิคือหัดท�าความตั้งใจก็เหมือนกัน	

ก็เพื่อจะใช้จิตใจที่รวมเข้ามาจนมีพลัง

ดีแล้วไปใช้ในการท�าอะไรต่าง	ๆ

	 จติใจของเรานีก้เ็หมอืนอย่างดวงไฟ	

ถ้ามเีครือ่งหุม้ห่ออยูแ่ละไม่มเีคร่ืองรวม

แสงกจ็ะปรากฏแสงสว่างน้อยและพร่า

ไป	 ถ้าน�าเครื่องหุ้มห่อออกเสียและมี

เครือ่งรวมแสง	แสงสว่างกจ็ะมากและ

พุ่งไปทางเดียวกัน	 อันเทียบกันได้กับ

ความตัง้ใจทีแ่น่วแน่	ไม่มอีนัตรายของ

ใจต่าง	ๆ	มารบกวนดงัท่ีกล่าวแล้ว	คือ

ไม่เพลินคิด	 จิตไม่โกรธ	 ไม่โงกง่วง

ซึมเซา	 ไม่ฟุ้งซ่าน	 ไม่กลัดกลุ้ม	 ไม ่

ลงัเลใจ	เมือ่เป็นเช่นนี	้จติใจกม็ุง่จะไป

ทางเดียว	นี่แหละคือสมาธิความตั้งใจ

พร้อมที่จะใช้ให้ส�าเร็จประโยชน์ได้ทุก

อย่าง	 จะฟังจะอ่านจะเขียนเล่าเรียน

วชิาอะไรกไ็ด้ทัง้นัน้	จะท�างานอะไรกไ็ด้

ทั้งนั้น	แต่ขอให้ใช้ทางที่ดีก็แล้วกัน	

	 พระพุทธเจ้าทรงทราบจิตตานุภาพ

คอือ�านาจจติ	และทรงแสดงวชิาทางจติ

ไว้เป็นอันมาก	 ในบัดนี้ก็มีผู้สนใจมาก

ขึน้	ได้มนีายแพทย์หลายคนศกึษาวิชา

สะกดจิตตามต�าราต่างประเทศเพื่อ

บ�าบดัโรค	และมาทดลองผสมกับวธิที�า

สมาธิจนปรากฏอ�านาจพิเศษของจิต

บางอย่าง	เช่น	ผกูตาและปิดหน้าส่วน

ทีส่งสัยว่าจะใช้แทนประสาทตาได้	แล้ว

ให้อ่านหนังสือตามที่มีผู้มาส่งให้อ่าน	 

กป็รากฏว่าอ่านได้	เป็นเครือ่งสนบัสนนุ

ว่า	 อ�านาจจิตท่ีนอกเหนือไปจากมัน

สมองนั้นมีจริง

	 ในท่ีสดุครไูด้กล่าวว่า	เครือ่งแวดล้อม

ของนักเรียนต่าง	 ๆ	 นั้นส�าคัญมาก	 

ค�าทางศาสนาเรยีกว่าอารมณ์	ทางบ้าน

และทางโรงเรียนจะต้องร่วมมือกันจัด

ให้นักเรียนได้รับเครื่องแวดล้อมที่ดี	ที่

ถูกต้องเหมาะสม	และต้องร่วมกันอบรม

ดแูลอย่างใกล้ชดิ	เมือ่มอีะไรผดิสงัเกต

ต้องสอบสวนสอบถาม	กบัให้ค�าแนะน�า

ในทางทีถ่กู	ไม่ใช่บงัคบักนัเรือ่ยไป	ต้อง

ยกบ้าง	ข่มบ้าง	ปลอบโยนบ้าง	ปล่อย

บ้าง	 ตามแต่จะควรท�าอย่างไรให้พอ

เหมาะพอดี

	 เรือ่งทีแ่ต่งเล่ามานีท้ีจ่รงิเป็นเรือ่งของ

ทุก	 ๆ	 คน	 และเม่ือแต่ละคนเป็นท้ัง

นักเรียนเป็นทั้งครูด้วยตนเอง	 จึงจะ

แก้ไขภาวะแห่งใจของตนเองได้ด	ี (ท.ห.	

๑๗๙-๑๘๖) ดู ศึกษา	ด้วย

มัธยมศึกษา
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มนษุย์มใิช่ง่าย	จงไปรกัษาศลีฟังธรรม	

มิตตวินทุกะตอบว่า	 ไม่มีประโยชน์ 

อะไรในการรักษาศีลฟังธรรม	แม่อย่า

พูดอะไรอีกเลย	ผมจะไปตามกรรม	

	 ในวนัอโุบสถวนัหนึง่มารดาได้กล่าว

แก่บตุรว่า	วนันีเ้ป็นวนัอโุบสถเจ้าจงไป

ฟังธรรม	 กลับมาแล้วแม่จะให้ทรัพย์ 

แก่เจ้าพันหนึ่ง	มิตตวินทุกะรับค�า	จึง

สมาทานอุโบสถศีล	บริโภคอาหารเช้า

แล้วก็ไปวัด	 แต่ไปหลบนอนเสียในท่ี

แห่งหนึ่ง	 ไม่ได้ฟังธรรม	 กลับมาแล้ว 

กร็บัทรพัย์จากมารดา	ในวนัอโุบสถต่อ

มากไ็ด้ปฏบิตัอิย่างนี	้จนรวบรวมทรพัย์

ได้เป็นอนัมาก	จงึคิดจะโดยสารเรอืข้าม

ทะเลไปท�าการค้าขาย	ได้บอกลามารดา	

	 ฝ่ายมารดาก็ห้ามมิให้ไปเพราะว่ามี

บุตรอยู่คนเดียวและทรัพย์ก็มีอยู่มาก	

มติตวนิทกุะกไ็ม่ยอม	จะออกไป	มารดา

ก็จับมอืดงึไว้	มิตตวนิทกุะก็ท�าร้ายมารดา

ให้ล้มลงแล้วโดยสารเรือออกทะเลไป	

	 เม่ือเรอืออกทะเลไปได้	๗	วันกห็ยดุ

นิง่อยู	่ในสมยันัน้เชือ่กนัว่าเมือ่เกดิเหตุ

เช่นนีต้้องมคีนกาลกณิอียูบ่นเรอื	และ

ต้องจบัสลากกนัทกุคน	ใครจบัถกูสลาก

กาลกณิกีต้็องถกูปล่อยลงแพให้ลอยไป

ตามยถากรรม	ฉะนัน้	จงึมกีารจับสลาก

กนั	สลากกาลกณิไีด้ตกแก่มติตวนิทกุะ

ถงึ	๓	ครัง้	ชนทัง้หลายจงึกล่าวว่า	คน

คนเดียวอย่าท�าให้คนเป็นอันมากต้อง

มันธาตุ ดู ดาวดึงส์ 

มัลละ ดู ศากยราชกุมาร ๖

มาคธี ดู คัมภีร์, พุทธศาสนา

มาคันทิยา ดู โฆสกเศรษฐี

มาฆบูชา ดู บูชา๒

มาตลี ดู เทวาสุรสงคราม

มาติกา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

มานะ ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ, อปุาทาน ๔

มายา ดู การอบรมจิต, พระพุทธเจ้า

มาร ๕ ด ูพทุธชยัมงคลคาถา, อรยิสจัจ์ ๔  

  โดยพิสดาร

มิคทายะ ดู กาสี

มิคสัญญี ดู กัป, เมตตาบารมี

มิ่งขวัญ ดู วินัย

มิจฉัปปัญญา ดู สิกขา ๓

มิจฉาญาณะ ดู ไตรสรณคมน์

มิจฉาทิฏฐิ ๒ ดู ปัญจวัคคีย์

มิจฉาทิฏฐิ ๓ ดู อุปาทาน ๔

มิจฉาปวัตติ ดู ไตรสรณคมน์

มิจฉาปัญญา ดู สิกขา ๓

มิตตกุฎุมพี ดู โฆสกเศรษฐี

มิตตสัมปทา ดู สัมมาทิฏฐิ

มิตตวินทุกะ	ในกาลของพระกัสสปพุทธเจ้า	

บุตรของเศรษฐคีนหนึง่ในกรงุพาราณสี

ชือ่ว่า	มติตวนิทกุะ	เป็นเดก็ไม่มีศรทัธา	

ฝ่ายมารดาบิดาเป็นผู้มีศรัทธา	 เป็น 

พระโสดาบัน	 ต่อมาบิดาถึงแก่กรรม	

มารดาจึงเป็นผู ้จัดแจงทรัพย์สมบัติ	 

วนัหนึง่จงึแนะน�าบตุรว่า	เจ้าเกิดมาเป็น

มิตตวินทุกะ
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วนิาศเสยีเลย	จงึให้มติตวนิทกุะลงแพ

ปล่อยไปในทะเล	เรือกแ็ล่นต่อไปได้ใน

ขณะนั้น	

	 ฝ่ายแพท่ีมิตตวินทุกะลงไปอยู่ได ้

ลอยไปถึงเกาะแห่งหนึ่ง	 มิตตวินทุกะ

ข้ึนไปอยูบ่นเกาะนัน้	ปรารถนาจะเท่ียว

ต่อไปก็ลงแพต่อไปอีกจนถึงเกาะหนึ่ง	

ได้ขึ้นไปบนเกาะนั้นพบเมืองเข้าเมือง

หน่ึงม	ี๔	ทวาร	ได้ยนิว่าทีน่ัน้เป็นนรก

ของสตัว์นรกจ�าพวกหนึง่	แต่มติตวนิทุกะ

เห็นเป็นเมืองทีส่วยงามจงึเข้าไปในเมือง

นัน้	ได้เห็นสตัว์นรกตนหน่ึงสวมกงจกัร

คมกริบเหมือนมีดโกนหมุนบดอยู่บน

ศีรษะ	 มิตตวินทุกะได้เห็นกงจักรบน

ศรีษะของสตัว์นรกนัน้เหมอืนอย่างดอก 

บวั	ได้เหน็โซ่ตรวนท่ีรดัตรงึตัวสตัว์นรก

นั้นเหมือนอย่างเครื่องประดับ	ได้เห็น

โลหติทีไ่หลจากศีรษะของสตัว์นรกนัน้

เหมอืนอย่างแป้งลบูไล้สแีดง	ได้ยนิเสยีง

ร้องคร�า่ครวญเหมือนดงัเสยีงร้องเพลง

ที่ไพเราะ	 จึงเข้าไปหาสัตว์นรกนั้นพูด

ขอดอกบวัทีส่วมอยูบ่นศรีษะ	สัตว์นรก

นั้นจึงบอกว่า	 นี่ไม่ใช่ดอกบัวแต่เป็น

กงจักร	มติตวนิทกุะกไ็ม่เชือ่	ยงัยนืยนั

ขอให้ได้	สตัว์นรกจงึคดิว่าชะรอยบาป

ของเราจักสิน้แล้ว	ชายคนนีค้งจะทุบตี

มารดาเหมือนกับเรา	 มารับผลกรรม

ต่อไป	จึงถอดกงจักรจากศีรษะ	กล่าว

ว่า	อยากได้ดอกบัวนีก้จ็งรบัเอาไป	แล้ว

กส็วมกงจกัรบนศีรษะของมติตวนิทกุะ	

กงจักรนั้นก็หมุนบดกระหม่อมของ 

มิตตวินทุกะ	 ในขณะนั้นมิตตวินทุกะ 

ก็รู้ว่าเป็นกงจักรไม่ใช่ดอกบัว	 แต่ไม่

สามารถจะถอดออกได้	ต้องได้รบัทกุข์

ต่อไปบนเกาะนั้นจนสิ้นกรรม	

	 นิทานในชาดกตามที่เล่ามานี้เป็น

นิทานสุภาษิต	 แสดงให้เห็นโทษของ

ความไม่มีศรัทธาที่ถูกต้อง	มีความดื้อ

ถือรัน้ไม่อยู่ในโอวาทของท่านทีส่มควร

เชื่อฟัง	 ประพฤติดึงดันไปตามใจของ

ตนเอง	 หรือเรียกว่าเชื่อใจของตนเอง	

หรือเชื่อตนเองไปอย่างผิด	 ๆ	 ซ�้ายัง

ท�าร้ายผู้มีพระคุณที่ตนควรจะเชื่อฟัง

เคารพนบัถือ	จงึต้องประสบความทกุข์

เดือดร้อน	 และเม่ือ	 เห็นกงจักรเป็น

ดอกบวั	นัน้กเ็ชือ่ว่าเป็นดอกบวัจรงิ	ๆ	

ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างฉกรรจ์	 จึง

อ้อนวอนขอเอากงจักรมาสวมศีรษะ	

เป็นการอ้อนวอนขอเอาทุกข์มาให้แก่

ตนเอง	 คนที่มีความเช่ืออย่างผิด	 ๆ	

และมคีวามดือ้ถอืร้ันเอาแต่ใจของตนเอง

ต้องประสบความทุกข์วิบัติเหมือนเช่น

นี	้บางทไีด้คดิเมือ่สายไปเสยีแล้วกเ็หลือ

ทีแ่ก้ไข	อย่างมติตวินทกุะรูว่้ากงจกัรก็

ต่อเม่ือสวมอยู่บนศีรษะแล้ว	ไม่สามารถ

จะถอดออกได้

	 ส่วนผูท้ีอ่ยูใ่นโอวาท	แม้ทแีรกจะยงั

ไม่มีศรัทธา	 แต่ภายหลังอาจมีศรัทธา

มิตตวินทุกะ
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ได้	ดงัเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทว่า	ใน

สมยัพทุธกาล	เมือ่พระพทุธเจ้าประทบั

อยู่ในพระเชตวนารามใกล้กรุงสาวัตถี	

นายกาละ	 บุตรอนาถบิณฑิกเศรษฐี

ไม่มศีรทัธาจะฟังธรรม	บดิาจงึว่ากล่าว

ให้ไปฟังพระธรรม	อย่างเดยีวกับมารดา

ของมิตตวินทุกะ	 และให้เรียนจ�าพระ-

ธรรมให้ได้บทหนึ่ง	 นายกาละจึงตั้งใจ

ฟัง	 เมื่อจ�าได้ก็ได้ความรู้ความเข้าใจ

พระธรรม	จนได้ธรรมจกัษุดวงตาเห็น

ธรรม	ส�าเรจ็ประโยชน์ตามทีบ่ดิาประสงค์

	 ผู ้ท่ีเข้าใจพระธรรมซาบซึ้งดังนั้น	

ย่อมมีศรัทธาอย่างถูกต้องและตั้งมั่น

ดงับรุษุโรคเรือ้นผูย้ากจนชือ่	สปุปพทุธะ	

ท้าวสักกเทวราชคิดจะทดลองศรัทธา	

จึงมาตรัสว่า	เจ้าเป็นคนยากจนขดัสน	

เอาเถดิ	เราจกัให้ทรพัย์มหาศาลแก่เจ้า	

เจ้าจงกล่าวว่า	พระพทุธเจ้า	พระธรรม	

พระสงฆ์	ไม่ใช่พระพทุธเจ้า	พระธรรม	

พระสงฆ์	 เลิกกันที	 สุปปพุทธะกล่าว

ว่า	 ท้าวสักกะเป็นอันธพาล	 ตนมิใช ่

คนขัดสน	 แต่เป็นคนมีสุข	 มีทรัพย์มี

ศรัทธาเป็นต้น	ศรทัธาท่ีตัง้ม่ันให้ส�าเรจ็

ประโยชน์ดังเช่นที่กล่าว	พระพุทธเจ้า

จึงตรสัสอนไว้ว่า	สทฺธา	สาธ	ุปตฏฺิิตา 

ศรทัธาตัง้ม่ันแล้วยงัประโยชน์ให้ส�าเร็จ 

แลศรัทธาทีถ่กูต้องน�าให้ได้ไตรสรณคมน์	

ซึ่งน�าให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมในพระพุทธ-

ศาสนา	ดังได้แสดงแล้วว่า	ศรัทธาคือ

มิตรจิต ดู เบญจธรรม, มนุษยธรรม

มิตรแท้ ดู สิงคาลกะ

มิตรปฏิรูป ดู สิงคาลกะ

มิถิลา, เมือง ดู ทุสสเจดีย์

มิลักขะ ดู วิสุทธิ ๗

มิสสกวัน ดู ดาวดึงส์

มีโชค ดู บารมี

มุจจลินท์ ดู นาค

มุญจิตุกัมยตาญาณ ดู วิสุทธิ ๗

มุทิตา ดู พรหมวิหารธรรม, คัมภีร์อภิ- 

  ธัมมัตถสังคหะ, เมตตาบารมี

มูลปริญญา ดู ปริญญา

มูลเหตุแห่งวิวาทาธิกรณ์ ดู สังฆเภท

มูลเหตุให้เกิดศาสนา ดู ธรรม

เมตตสูตร มีต�านาน	 เรื่องราวเล่าว่า	 เมื่อ

พระพุทธเจ้าประทับอยู ่กรุงสาวัตถ	ี 

เวลาจะเข้าพรรษาใกล้เข้ามา	 ภิกษุทั้ง

หลายเป็นอันมากที่มาจากรัฐต่าง	 ๆ	

เมืองต่าง	ๆ	ได้มาเข้าเฝ้าเรยีนกรรมฐาน	

ในส�านักของพระผู้มีพระภาคเจ้า	

	 ได้ทราบมาว่าพระผูม้พีระภาคเจ้าได้

ทรงบอกกรรมฐาน	ที่อนุกูลแก่บุคคล

ผู้มีจริตต่าง	 ๆ	 ๘๔,๐๐๐ ประเภท 

โดยนัยนี้คือทรงบอกอสุภกรรมฐาน	

๑๑	 อย่าง	 ต่างโดยที่บางอย่างก็มี

เมตตสูตร

ความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริง	

และเชื่อในบุญบาป	 เป็นเหตุให้ถึง

พระพุทธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์เป็น

สรณะครบทั้ง	๓	(ท.ห.	๙๘-๑๐๐)
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วิญญาณ	 บางอย่างก็ไม่มีวิญญาณ	 

แก่บุคคลที่เป็นราคจริต	 กรรมฐานมี

เมตตาเป็นต้น	๔	อย่างแก่บคุคลทีเ่ป็น 

โทสจริต	 กรรมฐานมีมรณสติเป็นต้น	

แก่บุคคลที่เป็นโมหจริต	 กรรมฐานม ี

อานาปานสติและปฐวีกสิณเป็นต้น 

แก่บุคคลที่เป็นวิตกจริต	 กรรมฐานมี 

พุทธานุสสติเป็นต้นแก่บุคคลท่ีเป็น

ศรัทธาจริต	กรรมฐานมีธาตุววัฏฐานะ

หรือธาตุกรรมฐาน	๔	อย่างแก่บุคคล

ที่เป็นพุทธิจริต	

	 พวกภกิษเุมือ่เรยีนกรรมฐานในส�านกั

ของพระพุทธเจ้าแล้ว	กแ็ยกย้ายกนัไป

จ�าพรรษาในท่ีนัน้	ๆ	ตามแต่จะเหน็ว่า

มีสัปปายะ	คือเป็นที่สบายส�าหรับตน	

	 อนัสัปปายะคอืทีส่บายอนัเป็นท่ีเลือก

ที่จะจ�าพรรษานั้น	โดยทั่วไปก็แสดงไว้	

๔	คือ	อาหารสัปปายะ	มีอาหารเป็น

ทีส่บาย	เสนาสนสปัปายะ	มีเสนาสนะ	

ที่นอนที่นั่งที่อยู ่อาศัยเป ็นที่สบาย	

ปุคคลสัปปายะ	 มีบุคคลเป็นที่สบาย	

ธัมมสัปปายะ	มีธรรมเป็นที่สบาย	

	 ครัง้นัน้ภกิษปุระมาณ	๕๐๐	รปู	ได้

เลือกที่จ�าพรรษาไปโดยล�าดับจนถึง 

หมิวนัตประเทศ	คอืท้องถิน่ทีม่หีมิะอนั

อยูช่ายแดน	เหน็ว่าทีน่ัน้มภีเูขามพ้ืีนที่

อันเป็นที่รื่นรมย์	ประกอบด้วยน�้าที่ใส

สะอาดและมหีมูบ้่านอยูไ่ม่ไกล	พอเป็น

ที่อาศัยบิณฑบาต	 ด�ารงอยู่ได้	 จึงได้ 

พักอยู่ในป่านั้นคืนหนึ่ง	 รุ ่งขึ้นก็เข้า

บณิฑบาต	ชาวบ้านได้เห็นพระกมี็ความ

เลือ่มใสดีใจ	ถวายอาหารบณิฑบาตและ

นิมนต์ให้จ�าพรรษาในป่านั้น	 และได้

ช่วยกนัปลกูกระท่อมส�าหรบัพระแต่ละ

รูปได้อยู่จ�าพรรษา	 พระภิกษุเหล่านั้น

ก็ได้เข้าพักอยู่และได้เข้าบิณฑบาตอยู่

ในหมูบ้่านนัน้	วนัรุง่ขึน้ในวนัที	่๓	กไ็ด้

บิณฑบาตในหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง	ชาว

บ้านกไ็ด้นมินต์เช่นเดยีวกนั	กเ็ป็นอนัว่า	

ได้มโีคจรคามถงึ	๒-๓	แห่ง	พระภกิษุ

ทีพ่กัอยูจ่�านวนมากกพ็อทีจ่ะแบ่งกนัไป

บิณฑบาต	 อาศัยอยู่ได้	 จึงได้ก�าหนด

ใจว่าเมือ่ไม่มอัีนตรายกจ็ะอยูจ่�าพรรษา	

จงึตกลงใจว่าจะพกัจ�าพรรษาอยู่ในท่ีนัน้

	 คราวนีก้ล่าวถงึรกุขเทวดาทีแ่สดงว่า

เป็นโอปปาติกะจ�าพวกหนึ่ง	 ซึ่งอาศัย

อยู่ตามต้นไม้	 เรียกว่า	 รุกขเทวดา 

เทวดาต้นไม้	 พระภิกษุไปอาศัยอยู่ที่

โคนต้นไม้	พวกเทวดาที่อยู่บนต้นไม้ก็

ต้องลงจากต้นไม้หลบไปทีอ่ืน่	ทแีรกก็

นึกว่าพระพวกนี้จะมาพักอยู่	 ๒	 -	 ๓	

วันแล้วก็จะเดินทางไปที่อื่นก็จึงไม่ว่า

กระไร	 แต่ครั้นเห็นพระภิกษุพักอยู่

หลายคนื	กค็ดิว่าพระภกิษพุวกนีค้งจะ

จ�าพรรษาตลอด	๓	เดอืน	ถ้าเป็นดัง่นี้

พวกเรากจ็ะอยู่เป็นทุกข์	เพราะเม่ือพระ

มาพกัอยูท่ีโ่คนไม้	พวกรุกขเทวดาก็ไม่

กล้าอยู่บนต้นไม้ซึ่งสูงกว่าพระก็ต้อง 

เมตตสูตร
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ลงมา	ก็เป็นการล�าบาก	ฉะนั้น	จึงคิด

วิธีที่จะขับไล่ให้พระเหล่านี้ไปเสีย	 จึง

ได้แสดงรปูของเสยีงบ้าง	กลิน่บ้างทีน่่า

กลวัทีไ่ม่น่าปรารถนาแก่ภกิษเุหล่านัน้

ในเวลาค�่าคืน	คือเมื่อภิกษุเหล่านั้นนั่ง

ท�าความเพียรอยูใ่นเวลาค�า่คนื	กแ็สดง

รปูยกัษ์ผีปีศาจหลอกหลอนบ้าง	แสดง

เสียงที่น่ากลัวให้ได้ยินบ้าง	 ท�ากลิ่นที่

ไม่น่าพอใจให้ปรากฏบ้าง	

	 บรรดาภิกษุเหล่านั้นก็อยู่ไม่ผาสุก

จนถึงต้องพากันออกจากที่นั้นไปเฝ้า

พระพุทธเจ้า	ในเวลาที่เข้าพรรษาแล้ว	

การที่กลับออกไปนั้นในเบื้องต้นก็เล่า

ไว้ในเร่ืองแต่เพียงว่า	 ภิกษุเหล่านั้น 

ก็อธิษฐานใจไว้แต่เพียงว่า	 เมื่อไม่มี

อนัตรายกจ็ะอยูจ่�าพรรษาตลอดไป	แล้ว

ก็จะเดินทางไปในที่อื่น	แต่คราวนี้เมื่อ

มอีนัตรายขึน้มา	กต้็องเดนิทางทิง้ทีน่ัน้

ออกไป	ฉะนัน้	เมือ่เข้าเฝ้าพระพทุธเจ้า	

พระองค์ก็ตรัสถามว่าเข้าพรรษาแล้ว

ท�าไมจึงยงัเดนิทางมาอยู่	ภิกษุเหล่านัน้

ก็ได้กราบทูลเรื่องราวท่ีเป็นไปให้ทรง

ทราบ	

	 พระองค์ก็ตรัสว่า	 ให้กลับไปอยู่ใน 

ที่นั้นน่ันแหละใหม่	 เพราะไม่มีท่ีอ่ืนท่ี

จะเหมาะกว่าส�าหรับเธอทั้งหลาย	 แต่

ว่าภกิษท่ีุอยูป่่าน้ันควรจะรูก้ารปฏิบัตท่ีิ

เรียกว่าการบรหิารจติให้เหมาะท่ีจะอยู่

ป่า	 คือว่าสมควรที่จะเจริญเมตตา	 ๒	

ครัง้ในเวลาเย็นในเวลาเช้า	สมควรท่ีจะ

สาธยายพระปรติร	๒	ครัง้ในเวลาเยน็

ในเวลาเช้า	 สมควรท่ีจะเจริญอสุภ-

กรรมฐานและมรณสต	ิ๒	ครัง้ในเวลา

เย็นในเวลาเช้า	 สมควรที่จะพิจารณา

มหาสงัเวควตัถ	ุคอืทีต่ัง้แห่งความสงัเวช

ใหญ่ทั้งแปด	 ๒	 ครั้งในเวลาเย็นใน 

เวลาเช้าเช่นเดยีวกนั	ครัน้แล้วกไ็ด้ตรสั 

พระสูตรนี้ท่ีเรียกว่าเมตตสูตร	 เพื่อท่ี

จะเป็นวธิเีจรญิเมตตาด้วย	เพือ่ทีจ่ะเป็น

พระปรติร	ส�าหรับสวดเป็นเครือ่งป้องกนั

ด้วย	เพือ่ทีจ่ะได้เป็นวธิปีฏบิตัสิมาธจิน 

ถึงฌานอันเป็นบาทของวิปัสสนาด้วย	

พระสูตรนี้ก็เป็นบทสวดดังท่ีขึ้นต้นว่า	

กรณียมตฺถกุสเลน	อันแปลความว่า	

 อนักลุบตุรบคุคลผูฉ้ลาดในประโยชน์

พึงกระท�ากิจ	กล่าวคือไตรสิกขา	ที่จะ

ให้บรรลบุทอนัสงบระงบั	ซึง่อย่างสงูก็

คอืนพิพาน	กุลบตุรบคุคลนัน้	พึงเป็น

ผูอ้าจหาญ	พงึเป็นผูต้รง	พงึเป็นผู้ตรง

ดี	ผูว่้าง่าย	อ่อนโยน	ไม่มีอติมานะ	พึง

เป็นผู้สันโดษ	 เลี้ยงง่ายพึงเป็นผู้มีกิจ

ธุระอ่ืน	ๆ	น้อย	แต่มุง่ปฏบิติัในไตรสกิขา

มาก	พงึเป็นผูป้ระพฤตเิบาทัง้ทางกาย

ทัง้ทางจิต	เป็นผูมี้อินทรีย์อันสงบระงบั

แล้ว	มปัีญญารกัษาตน	เป็นผูไ้ม่คะนอง	

ไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย	 วิญญูชนติ-

เตยีนชนทัง้หลายอืน่ได้ด้วยกรรมอนัใด 

ไม่พึงประพฤติกรรมอันนัน้เลย	(พึงแผ่

เมตตาจติไปในหมูส่ตัว์ว่า)	ขอสตัว์ทัง้ปวง 

เมตตสูตร



1166

จงเป็นผู้มีสุข	 มีความเกษม	 มีตนถึง

ความสุขเถิด	

	 สตัว์มชีวีติทัง้หลายเหล่าใดเหล่าหน่ึง

มีอยู่	เป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ได้	หรือเป็น

สตัว์ทีอ่ยูก่บัที	่ทัง้หมดไม่มเีหลือ	เหล่าใด 

ยาวหรือใหญ่	หรือปานกลาง	หรือสั้น	

หรือผอม	พี	 เหล่าใด	ที่เห็นแล้วหรือ

มิได้เห็น	 เหล่าใด	อยู่ในที่ไกลหรือใน

ที่ไม่ไกล	ที่เกิดแล้วหรือก�าลังแสวงหา

ภพกด็	ีขอสตัว์ทัง้ปวงเหล่าน้ัน	จงเป็น

ผู้มตีนถงึความสขุเถดิ	สตัว์อืน่อย่าพงึ

ข่มเหงสัตว์อื่น	อย่าพึงดูหมิ่นอะไร	ๆ	

เขาในทีไ่ร	ๆ	เลย	ไม่ควรปรารถนาทุกข์

แก่กนัและกนัเพราะความกริว้โกรธและ

เพราะความคุมแค้น	มารดาถนอมลูก

คนเดยีว	ผูเ้กิดในตนด้วยยอมพร่าชีวติ

ได้	 ฉันใด	พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มี

ประมาณ	 ในสัตว์ทั้งปวง	 แม้ฉันนั้น	

บุคคลพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประ-

มาณไปในโลกท้ังสิน้	ทัง้เบ้ืองบนเบ้ืองต�า่

เบื้องเฉียง	 ไม่คับแคบ	 ไม่มีเวร	 ไม่มี

ศัตรู	 เจริญเมตตาจิต	ยืนอยู่ก็ดี	 เดิน

ไปกด็	ีนัง่กด็	ีนอนกดี็	พงึเป็นผู้ปราศจาก

ความง่วงนอน	 ตั้งสตินั้นคือสติระลึก

เจริญเมตตา	 บัณฑิตทั้งหลายกล่าว

กิริยาอันนี้	ว่าเป็นพรหมวิหารในพระ-

ศาสนานี้	 บุคคลผู้มีเมตตา	 ไม่เข้าถึง

ทิฏฐิ	 เป็นผู้มีศีล	 ถึงพร้อมแล้วด้วย 

ทสัสนะ	น�าความหมกมุน่ในกามท้ังหลาย

ออก	ย่อมไม่ถงึความนอนในครรภ์โดย

เกิดอีก	โดยแท้ทีเดียวแล

	 น้ีเป็นความแปลในพระสูตรนีอ้นัเรียก

ว่าเมตตสตูร	หรอืเรยีกว่ากรณยีเมตต-

สตูร เวลาพระสวดมนต์นัน้ในพธิต่ีาง	ๆ 

เมื่อเวลาน้อย	 ก็มักจะย่อสวดแต่ตอน

ท้ายตั้งแต่ เมตฺตญฺจ	 สพฺพโลกสฺมึ	 

มานสมฺภาวเย	 อปริมาณ�	 ท่ีแปลว่า	 

พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณ	 

ไปในโลกท้ังส้ิน	จนจบพระสูตรนี	้เนือ่ง

ด้วยนิพพานแห่งพระสูตรนี้มีข้อที่พึง

อธิบาย	 อันเป็นอุปการะในการปฏิบัติ

กรรมฐาน	และธรรมในพระสูตรน้ีหลาย

ข้อก็มีข้อที่พึงอธิบายเช่นเดียวกัน

	 ข้อทีน่่ากล่าวย�า้กเ็รือ่งทีว่่า	เมือ่ใกล้

ฤดฝูนเข้าพรรษาภกิษทุีม่าจากถ่ินต่าง	ๆ 

จะพากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าขอให้ทรง

บอกกรรมฐานส�าหรับทีจ่ะได้ไปปฏบิตัิ

ในฤดูกาลเข้าพรรษา	 ซึ่งแต่ละหมู่แต่ 

ละรูปจะได้เดินทางไปที่ที่จะจ�าพรรษา

ต่อไป	และได้มีแสดงไว้ในต�านานแห่ง

พระสตูรนีว่้า	พระพทุธเจ้าได้ทรงบอก

กรรมฐานอนกุลูแก่จรติของแต่ละบคุคล

หรอืของแต่ละหมู	่ซึง่พระอาจารย์ผูแ้ต่ง

ต�านานพระสตูรนีไ้ด้ใช้ค�าว่า	อนกุลูแก่

จริต	ถึง	๘๔,๐๐๐	ประเภท	

	 จ�านวน	 ๘๔,๐๐๐	 นี้ที่ได้ยินใช้ว่า	

๘๔,๐๐๐	 พระธรรมขันธ์	 คือ	 แบ่ง

ธรรมทีเ่ป็นค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า
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ออกเป็น	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขนัธ์	ค�า

ว่า	ธรรมขันธ์	แปลว่า	กองแห่งธรรม	

หมวดแห่งธรรม	 หมู่แห่งธรรม	 และ

เมื่อแบ่งพระพุทธพจน์ออกเป็น	 ๓	 

พระปิฎก	 คือพระวินัยปิฎก	 พระสุต- 

ตนัตปิฎก	และพระอภธิรรมปิฎก	ท่าน

แบ่งไว้ว่า	 ส�าหรับพระวินัยปิฎกนั้น	

๒๑,๐๐๐	พระธรรมขันธ์	พระสุตตันต-

ปิฎกก็	 ๒๑,๐๐๐	 พระธรรมขันธ์	 

ส่วนพระอภิธรรมปิฎกนั้น	 ๔๒,๐๐๐	

พระธรรมขันธ์	 คือว ่า	 ๘๔,๐๐๐	 

พระธรรมขันธ์น้ันเอา	 ๒	 หารก็ได้	

๔๒,๐๐๐	พระธรรมขนัธ์	และ	๔๒,๐๐๐	

พระธรรมขันธ์นั้นก็เป็นพระวินัยปิฎก

ส่วนหนึ่ง	 พระสุตตันตปิฎกส่วนหนึ่ง	

ส่วนอีก	๔๒,๐๐๐	พระธรรมขันธ์นั้น

กเ็ป็นพระอภธิรรมปิฎก	ท่านแบ่งอย่างนี้	

	 แต่พจิารณาดแูล้ว	การท่ีท่านแบ่งไว้

มากอย่างน้ี	จะมใีครนบัว่าส่วนไหน	ๆ	

เป็นพระธรรมขันธ์หนึ่ง	ๆ	รวมกันเข้า

กเ็ป็นเท่านัน้หรอืไม่	กย็งัไม่ปรากฏ	แต่

ว่าเกณฑ์ของการแบ่งก็มีผู ้พยายาม	

แสดงไว้เหมอืนกัน	แต่ว่าข้อนีก้รู้็สกึว่า

ยังไม่มีใครพยายามแบ่งนับกันจริงจัง	

และก็รู ้สึกว่า	 ไม่มีใครถือว่าเป็นข้อ

ส�าคัญ	โดยมากคิดว่าทีแ่บ่งพระธรรม-

ขนัธ์ให้มากอย่างน้ี	ก็น่าจะหมายความ

ว่า	 หมวดหมู่ของธรรมที่พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงนัน้มากมาย	เพราะว่าได้ทรง	

แสดงตามสมควรแก่จริตอัธยาศัยของ

ผู้ฟังแต่ละบุคคลและแต่ละหมู่	 จึงได้

ยักย้ายปรยิายคือทางท่ีทรงแสดงนัน้ไป

ต่าง	ๆ	ฉะนัน้	เมือ่หมวดหมูแ่ห่งธรรม

ทีท่รงแสดงมจี�านวนมาก	ไปตามสมควร

แก่จริตอัธยาศัยของบุคคลผู้ฟังคือผู้ 

รับเทศนา	 จึงต้องหมายความว่าจริต

อัธยาศัยของผู ้รับเทศนานั้นก็ต้องมี

มากมาย	 เม่ือแบ่งพระธรรมออกเป็น

ถึง	 ๘๔,๐๐๐	 พระธรรมขันธ์	 จริต

อธัยาศยัของบคุคลผูรั้บเทศนากจ็ะต้อง

มีถึง	๘๔,๐๐๐	เช่นเดียวกัน	

	 ฉะนั้น	 ที่พระอาจารย์ท่านแสดงไว้

ในต�านานของพระสูตรนี้ว่า	 ทรงบอก

กรรมฐานอนุกูลแก่จริตตั้ง	 ๘๔,๐๐๐	

ประเภทนัน้	จงึเหน็ว่าเป็นจ�านวนทีแ่สดง

อนโุลมแก่พระธรรมขันธ์ดังกล่าว	และ

แม้ว่าจรติอธัยาศยัของบคุคลจะแบ่งได้

มากมายเท่าไหร่กต็าม	แต่ทางหนึง่นัน้

ท่านกส็รปุลงเป็นจรติ ๖	คอื	ราคจรติ	

คนทีม่รีาคะเป็นเจ้าเรอืน	พระพทุธเจ้า

กท็รงบอกอสภุกรรมฐานให้	๑๑	อย่าง	

โทสจริต	 คนที่มีโทสะเป็นเจ้าเรือน	

พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกกรรมฐานมี

เมตตาเป็นต้นให้	 คนที่มีโมหจริต 

เป็นเจ้าเรือน	 พระพุทธเจ้าก็ทรงบอก

กรรมฐานมมีรณสต	ิระลกึถงึความตาย

เป็นต้นให้	คนท่ีมวีติกจรติ	เป็นเจ้าเรอืน 

พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกอานาปานสติ

เมตตสูตร



1168

กรรมฐานและปฐวกีสณิเป็นต้นให้	คน

ทีม่ศีรัทธาจรติเป็นเจ้าเรอืน	พระพทุธเจ้า

ก็ทรงบอกกรรมฐานมพีทุธานสุสตเิป็น 

ต้นให้	 คนที่มีพุทธิจริตเป็นเจ้าเรือน	

พระพทุธเจ้าก็ทรงบอกกรรมฐานมธีาตุ

กรรมฐาน	๔	เป็นต้นให้ดั่งนี้	

	 เพราะฉะนั้น	 ตามธรรมเนียมใน

พทุธกาลน้ันเม่ือภกิษอุยูจ่�าพรรษาในที่

ใดทีห่น่ึงแล้ว	จงึได้จบัปฏบิตักิรรมฐาน

ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกหรือที่

พระอาจารย์ได้บอกให้	 ก็เช่นเดียวกับ

ภิกษุที่บวชใหม่จ�าพรรษาในปัจจุบัน	 

ก็เล่าเรียน	 ศึกษาพระธรรมวินัยใน 

นวกภูมิและก็ได ้มีการสอนปฏิบัติ

กรรมฐานอยู่ด้วยในปัจจุบัน	 นี้เป็นสิ่ง

ที่ได้จากต�านานของพระสูตรนี้

	 อน่ึง	 ในต�านานของพระสูตรนี้ท่ีมี

เล่าถึงว่า	 เม่ือภิกษุท่ีต้องหนีออกจาก

ป่าในหมิวนัตประเทศชายแดน	เพราะ

ถูกผีหลอกให้ตกใจอยู่ไม่ได้	 ไปเฝ้า

พระพทุธเจ้า	พระองค์กไ็ด้ตรสัสอนว่า	

ภิกษุผู้อยู่ป่าควรรู้วิธีบริหารจิตคือวิธี

ปฏิบัติตนท�ากรรมฐาน	 ก็น่าฟัง	 คือ

ตรสัสอนไว้ว่า	ให้เจรญิเมตตา	๒	คร้ัง

ในเวลาเช้าในเวลาเย็น	ให้บรกิรรมหรือ 

สวดพระปริตร	 ๒	 ครั้งในเวลาเช้าใน

เวลาเย็น	 ให้เจริญอสุภกรรมฐานและ

มรณสติ	 ๒	 ครั้ง	 ในเวลาเช้าในเวลา

เยน็	ให้ระลึกถงึสงัเวควตัถคืุอท่ีตัง้แห่ง

ความสังเวชใหญ่	๘	ประการ	๒	ครั้ง

ในเวลาเช้าในเวลาเย็นเช่นเดียวกัน	

 มหาสังเวควัตถุแปลว่าท่ีตั้งของ 

ความสังเวชใหญ่	๘	ประการ	ก็คือ	๑	

ชาติ	ความเกิด	๒	ชรา	ความแก่	๓	

พยาธิ	ความป่วยไข้	๔	มรณะ	ความ

ตาย	จงึเป็น	๔	ข้อ	และอบายทุกข์	คอื

ทกุข์ในอบายทัง้	๔	อกี	๔	ข้อ	ทกุข์ใน

อบายท้ัง	 ๔	 นั้น	 ได้แก่ทุกข์ในนิรยะ	

คอืนรกทกุข์	ในเดยีรจัฉานโยน	ิก�าเนดิ

สัตว์	 เดียรัจฉาน	 ทุกข์ในเปรตวิสัย	 

วิสัยของเปรต	 คือภพชาติท่ีเป็นเปรต	

และ	 ๔	 ทุกข์ในความเป็นอสุรกาย	 คือ

ภูตผีต่าง	 ๆ	 รวมเป็นอบายทุกข์	 ๔	

ประการ	และอบายทกุข์	ทัง้	๔	ประการ

นี	้ท่านนบัรวมเป็นหนึง่	กน็บัเป็นข้อที่	

๕	ชาติ	๑	ชรา	๑	พยาธิ	๑	มรณะ	

๑	อบายทุกข์อีก	๑	ก็เป็น	๕	ข้อ	อีก	

๓	ข้อกค็อื	๖	ทกุข์ทีม่วีฏัฏะเป็นมลูใน

อดตี	๗	ทกุข์ทีมี่วัฏฏะเป็นมูลในอนาคต	

และ	๘	ทกุข์ทีม่กีารแสวงหาอาหารใน

ปัจจุบันเป็นมูล	 ก็รวมเป็น	 ๘	 ทั้ง	 ๘	

ข้อนี้รวมเรียกว่า	มหาสังเวควัตถุคือที่

ตั้งแห่งความสังเวชใหญ่	 ๘	 ประการ	

หมายความว่า	เมือ่หมัน่พจิารณาเนือง	ๆ 

ถือว่า	เราจะต้องมีชาติ	ความเกิดเป็น

ธรรมดา	มีชรา	ความแก่เป็นธรรมดา	

มีพยาธิ	 ความป่วยไข้เป็นธรรมดา	 มี

มรณะ	 ความตายเป็นธรรมดา	 ก็จะ
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ท�าให้เกิดความซาบซึ้งในคติธรรมดา	

เรยีกว่าเกดิความสงัเวช	และเม่ือพจิารณา

ว่า	เมื่อยังเป็นปุถุชนยังไม่เป็นอริยชน	

กเ็รยีกว่าเป็น	อนิยต	คือไม่แน่	อาจจะ

ต้องเกดิเป็นมนษุย์อย่างนีก้ไ็ด้	เม่ือท�า

ดหีรอืดย่ิีงขึน้เกดิในสวรรค์กไ็ด้	แต่ถ้า

ท�าชั่วก็จะต้องไปเกิดในอบาย	 ต้องไป

สู่นิรยะ	ต้องเป็นสัตว์เดียรัจฉาน	ต้อง

ไปเป็นเปรต	 ต้องเป็นอสุรกาย	 และ 

กต้็องประสบความทุกข์ในอบายนัน้	ๆ	

และความท่ีต้องเวยีนว่ายตายเกิดในภพ

ชาตทิัง้หลายทีไ่ม่แน่ขึน้	ๆ	ลง	ๆ	ด่ังนี้

เรียกว่าเป็นทกุข์ทีม่วีฏัฏะเป็นมลู	วฏัฏะ

กคื็อความวนเวยีน	เวยีนเกิดเวยีนตาย

อยูด่ัง่นี	้เวยีนเกดิเวยีนตายเป็นทกุข์มา

แล้วในอดีตมากมายเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้	

และจะต้องเป็นทกุข์เวยีนเกดิเวยีนตาย

ในภพชาตท่ีิสงู	ๆ	ต�า่	ๆ	ในอนาคตอีก

เท่าไรก็ไม่รู้	 ในปัจจุบันนี้เองแม้ว่าจะ

เกิดมาเป็นมนุษย์	 อันนับว่าเป็นสุคติ

ภูมิ	 แต่ก็ยังต้องเป็นทุกข์ต่าง	 ๆ	 เช่น

ว่าต้องแสวงหาอาหาร	 ต้องแสวงหา

ปัจจยัเครือ่งอาศยัของชวีติต่าง	ๆ	ของ

ตนบ้าง	ของครอบครัวบ้าง	อื่น	ๆ	อีก

บ้าง	 ในปัจจุบันนี้ก็เป็นทุกข์มีประการ

ต่าง	ๆ	

	 พจิารณาดัง่น้ีจติกจ็ะเกดิความสงัเวช

เพราะปรารภถึงธรรมดา	 เป็นทุกข์ที่

ต้องประสบ	กจ็ะท�าให้จติใจบงัเกดิความ

ไม่ประมาทไม่มวัเมา	เลนิเล่อเผลอเพลนิ 

จะท�าให้ปรารภปฏบิตัใินกรรมฐาน	เพือ่

ให้จติได้พบทีพ่ึง่เป็นศลี	สมาธ	ิปัญญา	

ตลอดจนถึงเป็นวิมุตติย่ิง	 ๆ	 ขึ้นไป	

เพราะฉะนัน้	สังเวควัตถใุหญ่ทัง้	๘	นี้	

จงึเป็นข้อทีต่รสัสอนให้พิจารณาทกุวนั

เหมือนกันในเวลาเช้าในเวลาเย็น	 ข้อ

เหล่านีก้เ็ป็นข้อท่ีควรก�าหนดและกเ็ป็น

ข้อที่ควรปฏิบัติ

	 เมือ่ภกิษไุด้ฟังพระพทุธเจ้าทรงแสดง

ธรรมส่ังสอน	ทรงแสดงเมตตสูตรเป็น

หลัก	 ดังกล่าวแล้ว	 ก็ได้เดินทางกลับ

ไปยังที่อยู่เดิมของตน	 และได้ปฏิบัติ

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน	ซึ่งเริ่ม

ต้นให้ปฏบัิตกิรณยีะคอืกจิทีค่วรท�า	สรปุ

เข้าในศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 ให้เป็นผู้ที่ 

กล้าหาญในการปฏบัิตเิป็นต้นในศลี	ใน

สมาธ	ิในปัญญา	และกใ็ห้เจรญิเมตตา	

แผ่ไปในโลกไม่มปีระมาณตามทีไ่ด้ตรสั

สอนไว้ในพระสูตรนัน้	และกไ็ด้สาธยาย

พระสูตรนั้นด้วย	 เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ท�าให้

จติของบรรดารกุขเทพทัง้หลายอ่อนลง

และเกิดความเคารพย�าเกรง	 ก็แสดง

การต้อนรับและปฏิบัติพระภิกษุผู  ้

จ�าพรรษาในทีน่ัน้ด้วยด	ีภกิษเุหล่านัน้	 

ก็ได้สัปปายะในการอยู่และสามารถ

ปฏิบัติในกรรมฐานบรรลุถึงผลตามที่

ต้องการ	(ต.พ.	๑๒๖-๑๓๕)

เมตตสูตร
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พากนัห้อมล้อมไปและกลบั	ทัง้	๓	คน

นัน้กไ็ด้อยูเ่ป็นผาสกุในป่า	จนถงึคราว

หนึง่พระราชาแห่งกรงุพาราณสไีด้เสดจ็

ออกมาล่าเนื้อ	 และได้แอบซ่อนมอง 

เห็นสุวรรณสามพร้อมทั้งหมู่เนื้อก�าลัง 

ออกไปตักน�้าเพ่ือจะไปให้มารดาบิดา	

จึงได้ยิงด้วยลูกธนูอาบยาพิษไปถูก

สุวรรณสามล้มลง	 ก่อนที่สุวรรณสาม

จะสลบไสลด้วยอ�านาจของศรอาบยาพษิ

นั้น	 ก็ได้กล่าวเรียกหาบุคคลผู้ยิงด้วย

วาจาอนัอ่อนหวาน	ไม่แสดงความโกรธ	

	 พระราชาพาราณสีได้ทรงฟังเรียก

เช่นนัน้	กม็พีระหฤทยัอ่อนและได้เสดจ็

เข้าไปหาสุวรรณสามซึ่งนอนกระวน-

กระวายคร�่าครวญอยู่ว่า	ต่อไปนี้จะได้

ใครเป็นผูเ้ลีย้งมารดาบดิา	ก็ได้ทรงถาม	

และครัน้ทรงทราบแล้วกท็รงรันทดเสีย

พระหฤทัยในการท่ีได้ท�าไป	 และก็รับ

จะทรงเป็นผู้อุปการะมารดาบิดาของ

สวุรรณสาม	สวุรรณสามกส็ลบไสลไป

ในขณะนัน้ด้วยอ�านาจของศรอาบยาพษิ	

	 พระราชาแห่งพาราณสกีไ็ด้เสดจ็ไป

ยังอาศรมซึ่งเป็นที่อยู่ของมารดาบิดา	

และกไ็ด้ทรงท�าการปฏบิติั	ฝ่ายมารดา

บิดาของสุวรรณสามสังเกตเห็นความ

ผิดปกติในกิริยาเป็นต้น	 ก�าหนดว่า 

คงจะไม่ใช่สุวรรณสามจึงได้ถามขึ้น	

พระราชาแห่งพาราณสีก็ทรงเล่าให้ 

ทราบตามเป็นจริง	

บารมีก็คือ	 สุวรรณสามชาดก	 ได้แก่

ชาดกเรือ่งพระสวุรรณสาม	มเีรือ่งโดย

ย่อว่า	

	 ได้มีบุตรและธิดาของเนสาท	 คือ 

นายพรานป่า	 ๒	 ตระกูล	 ซึ่งมารดา

บดิาได้ปรารถนาทีจ่ะให้ตบแต่งอยูค่รอง

เรือน	แต่บุคคลทัง้	๒	น้ันเป็นผูม้จีติใจ

ทีไ่ด้น้อมไปในการบรรพชา	คอืการบวช	

และเป็นผู้ท่ีไม่นิยมในการฆ่าสัตว์ซ่ึง

เป็นอาชพีของตระกลู	จงึได้พากนัออก

ไปบวชเป็นฤษีและฤษิณี	 ได้มีบุตรคน

หน่ึงชือ่ว่า	สามะ	ซึง่มกัเรยีกว่า	สวุรรณ-

สาม	ต่อมามารดาบดิาของสวุรรณสาม

ได้ถูกงพูษิพ่นพษิเข้านยัน์ตา	จงึตาบอด

หมดท้ัง	 ๒	 คน	 สุวรรณสามได้เลี้ยง

มารดาบดิาของตนอยูใ่นป่า	มารดาบดิา

และบตุรทัง้	๓	นีเ้จรญิ	เมตตาภาวนา 

อยู่เป็นประจ�า	 ด้วยอ�านาจของเมตตา	

สตัว์ป่าทัง้หลายทัง้ท่ีเป็นสตัว์ร้าย	และ

ทัง้ทีเ่ป็นสตัว์ไม่ร้าย	กพ็ากนัมจีติอ่อน	

ไม่ท�าอนัตรายและให้ความคุน้เคยสนทิ-

สนมดุจเป็นมิตรสหาย	

	 สุวรรณสามน้ันเม่ือได้ออกไปท�ากิจ

ต่าง	 ๆ	 เช่น	 ตักน�้าหาอาหารเป็นต้น	

เลีย้งมารดาบิดา	กไ็ด้มีสตัว์ป่าท้ังหลาย

เมตตา

เมตตา ดู พรหมวิหารธรรม, เบญจธรรม,  

  อักโกธะ, เมตตาบารมี

เมตตาเจโตวิมุตติ ดู เมตตาบารมี

เมตตาบารม ีชาดกท่ีท่านยกขึน้ส�าหรับเมตตา
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	 ทั้ง	 ๒	 ท่านนั้นครั้นได้สดับก็ขอให้

พระราชาแห่งกรุงพาราณสีช่วยน�าไป

ยังสุวรรณสาม	 ครั้นเมื่อไปถึงยังที่นั้น

แล้วทัง้	๒	ท่านน้ัน	ก็มีความโศกรนัทด	

และก็ได้ตั้งสัตยาธิษฐานขึ้นว่า	 สามะ

นีเ้ป็นผู้ประพฤตธิรรมประพฤตดิงัพรหม	

กล่าวแต่ค�าสัตย์จริง	 เลี้ยงมารดาบิดา	

ประพฤตอ่ิอนน้อมต่อผูใ้หญ่ในตระกลู	

รักสัตว์มีชีวิต	 ด้วยความสัตย์นี้ขอให้

พิษศรในกายของสามะเหือดหายเถิด	

และก็มีแสดงว่า	นางพสุนธรี	เทวธิดา

ซึ่งสถิตอยู่ที่เขาคันธมาส	 ซึ่งเคยเป็น

มารดาของสุวรรณสามมาในภพอดีต	

ก็ได้มาท�าสัจจกิริยาเช่นเดียวกันว่า	 

ไม่มีใครอื่นซึ่งจะเป็นที่รักของตนยิ่ง 

ไปกว่าสุวรรณสาม	 ด้วยอ�านาจของ 

สัจจกิริยาน้ัน	 สุวรรณสามก็ฟื ้นขึ้น	

มารดาบิดาก็หายจากความตาบอดใน

ขณะเดียวกนักบัอรุณขึน้	เพราะฉะนัน้	

บคุคลทัง้หมดนัน้จงึได้กลับมีความสวสัดี

และพระราชาแห่งกรุงพาราณสีก็ได้

กลับทรงตั้งอยู่ในธรรมของผู้ปกครอง

ประชาชน

	 ตามเรื่องในชาดกนี้	 แม้จะมีเล่าถึง

เหตุการณ์ท่ีบังเกดิเหมือนเป็นอภนิหิาร	

คือผลที่บังเกิดขึ้นด ้วยอ�านาจของ 

สจัจกิรยิา	ดังเล่าในเรือ่งนัน้	แต่สารตัถะ

คือความส�าคัญของเร่ืองก็มุ่งแสดงถึง

อ�านาจจิตใจ	

 อ�านาจจติใจ	ของบคุคลซึง่เก่ียวข้อง

ในเรื่องนี้เมื่อกล่าวโดยย่อแล้วก็มีเป็น	

๒	ฝ่าย	คือ	อ�านาจจิตใจอันประกอบ

ด้วยธรรม	 อย่างหนึ่ง	 อ�านาจจิตใจ 

อันประกอบด้วยอธรรม	อีกอย่างหนึ่ง	

อ�านาจจติใจประการแรกกไ็ด้แก่ทีป่ระ-

กอบด้วยเมตตา	 และความกตัญญู- 

กตเวทเีป็นต้น	กล่าวโดยเฉพาะบคุคล

ผู้ที่เล่าในเร่ืองเป็นผู้อบรมเมตตา	 มี

จิตใจประกอบด้วยเมตตาธรรม	 ส่วน

อกีฝ่ายหนึง่นัน้คอืทีป่ระกอบด้วยอธรรม	

กไ็ด้แก่โทสะ	วิหิงสาหรอืพยาบาท	ซึง่

เป็นฝ่ายกิเลส	 และบุคคลเมื่อมีโทสะ	

วิหิงสาหรอืพยาบาท	กย่็อมจะประกอบ

การเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อน	

เมือ่อ�านาจจติใจทัง้	๒	ฝ่ายนีม้าประจบ

กนัเข้าแล้ว	อ�านาจจติใจทีป่ระกอบด้วย

ธรรมคือเมตตา	กย่็อมชนะอ�านาจจติใจ

ที่ประกอบด้วยโทสะ	 วิหิงสาในท่ีสุด	

แต่ว่ากว่าทีจ่ะชนะได้น้ัน	กต้็องประสบ

ความทุกข์เดือดร้อน	 เมื่อมีสัจจกิริยา

คือการตั้งสัจจะเข้าช่วย	 ความชนะจึง

จะบังเกิดขึ้นได้ในที่สุด

	 ในเรื่องนี้	 เมื่อจะพิจารณาโดยนัย

ทางปฏบิตักิย่็อมจะเหน็ความได้ว่า	ใน

การทีธ่รรมจะต่อสูก้บัอธรรมน้ันกย่็อม

จะประสบความทุกข์เดอืดร้อน	ถ้าฝ่าย

ธรรมไม่มี		สัจจกริยิา	คือการต้ังสัจจะ

ให้แน่วแน่แล้ว	 ฝ่ายธรรมก็อาจจะแพ้

เมตตาบารมี
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ได้	 แต่หากว่าตั้งสัจจกิริยาให้แน่วแน่

จะไม่แพ้	 จะชนะด้วยความดีคือธรรม

นัน้ในทีส่ดุ	ทัง้อาจจะกลบัใจฝ่ายอธรรม

ให้กลบัมาประกอบด้วยธรรมได้ดังกล่าว

ในเรื่อง

	 พิจารณาดจูติใจของตนเองของแต่ละ

บคุคล	ในบางขณะกป็ระกอบด้วยธรรม

ดงัได้กล่าว	เช่นว่ามีเมตตา	ในบางขณะ

กป็ระกอบด้วยอธรรม	เช่นมีโทสะ	เมือ่

มีโทสะบังเกิดข้ึนก็ท�าให้จิตใจมุ่งร้าย	

เมื่อเมตตาบังเกิดขึ้นก็ท�าให้จิตใจมุ่งด	ี

คราวนี้เมื่อเกิดมีความมุ่งขึ้น	๒	อย่าง

ขัดกัน	 ก็ท�าให้จิตใจน้ันเองเดือดร้อน

ไม่เป็นสุข	 แต่เมื่อเมตตานั้นหากได้

ประกอบด้วยสัจจะคือความตั้งใจจริง	

กย่็อมจะสนบัสนนุให้เมตตานัน้มอี�านาจ

แรงขึ้น	 โทสะที่ไม่ได้สัจจะสนับสนุนก็

อ่อนก�าลังลง	ในที่สุดก็แพ้ต่อเมตตา	

	 เมื่อถอดความให้ชัดเข้าอีก	 เมตตา

ที่ประกอบด้วยสัจจะนั้น	 พูดสั้นก็คือ	

เมตตาจริง	 ๆ	 น่ันแหละเป็นตัวสัจจะ	

เมือ่มเีมตตาจรงิขึน้แล้ว	โทสะไม่จรงิก็

ย่อมแพ้	แต่ถ้าหากสจัจะไปอยูก่บัโทสะ

คือว่าโกรธจรงิ	แต่ว่าเมตตาปราศจาก

สัจจะ	 คือว่าเมตตาไม่จริง	 เมื่อเป็น 

ดั่งนี้แล้ว	เมตตาก็แพ้	

	 เพราะฉะนั้น	 สัจจกิริยาคือการตั้ง

สัจจะนั้น	 เป็นเรื่องส�าคัญในอันท่ีจะ

สนบัสนนุธรรมท้ังปวงให้มีก�าลังอ�านาจ

ขึน้จรงิ	ถ้าไปสนบัสนนุฝ่ายดเีช่นเมตตา	

ก็เป็นเมตตาจริง	ดั่งนี้เมตตาก็มีก�าลัง

อ�านาจ	แต่ว่าถ้าไปสนบัสนนุฝ่ายทีต่รง

กันข้าม	 เช่นว่าโกรธจริงขึ้นมาเหมือน

กัน	ดั่งนี้แล้ว	ความแผดเผาของโทสะ

นัน้กรุ็นแรงมากขึน้	จนกว่าจริงกบัจริง

จะมาพบกนั	จรงิฝ่ายธรรมย่อมสงูกว่า	

หนักแน่นกว่า	 จริงฝ่ายธรรมก็ย่อม 

จะชนะ	

	 ตามที่กล่าวมานี้จะพึงเห็นได้ว ่า	 

สัจจกิริยา	 คือการตั้งสัจจะนั้น	 เป็น

ประการส�าคัญในอันที่จะปฏิบัติธรรม

ทกุอย่าง	จะต้องมสัีจจะคอืว่าท�าให้จรงิ	

และเมื่อมีสัจจะคือท�าให้จริงขึ้นแล้ว	 

ก็จะได้รับผลของธรรมในที่สุดด้วยดี

 เมตตา	ซึง่เป็นธรรมส�าคญัในชาดก

ที่กล่าวมานี้	 พระพุทธเจ้าเมื่อเป็น 

พระโพธสิตัว์	ได้ทรงบ�าเพญ็มาจนเตม็

เปี่ยม	 ก็ได้ทรงน�ามาแสดงสั่งสอนให้

บุคคลอบรมเมตตาให้บังเกิดขึ้น	 และ

ได้แสดงถึงความส�าคัญของเมตตาไว้

เป็นอนัมาก	ในเบือ้งต้นกค็วรจะทราบ

ก่อนว่า	เมตตานั้นคืออะไร

 เมตตา	คอืภาวะของจติใจทีม่เียือ่ใย

ไมตรีจิต	 มิตรใจ	 คิดเกื้อกูลด้วยสุข

ประโยชน์	 ปราศจากอาฆาตพยาบาท

ขึง้เคยีดโกรธแค้น	แสดงออกทางสหีน้า

และสายตาท่ีสงบแช่มชื่น	 มองดูด้วย

สายตาอันแสดงถึงใจท่ีเอิบอาบด้วย

เมตตาบารมี
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ความปรารถนาดีให้มีความสุขปราศ- 

จากความพยาบาทมุง่ร้ายทีเ่ป็นภยัเวร 

ทัง้ปวง	เมตตาน้ีเป็น	พรหมวหิารธรรม 

ข้อหนึ่งที่พึงอบรมให้มีขึ้นในจิต	

 วิธีอบรมคือระวังใจมิให้โกรธแค้น

ขดัเคอืงอาฆาตพยาบาท	เมือ่ภาวะของ

จิตเช่นน้ันเกดิขึน้	กพ็ยายามสงบระงบั

เสีย	 โดยคิดว่าตนเองรักสุข	 ต้องการ

สขุฉนัใด	คนอืน่สตัว์อืน่ท้ังปวงกฉ็นันัน้	

และตนเองปรารถนาสุขแก่คนท่ีรักท่ี

พอใจฉนัใด	กค็วรปรารถนาสขุแก่คนอืน่

สัตว์อื่นด้วยฉันนั้น	เมื่อท�า	ความสงบ

อาฆาตพยาบาท	กระท�าไมตรีจิตมิตร

ใจให้เกิดขึ้นได้แล้ว	 ก็หัดแผ่จิตเช่นนี้

ออกไปแก่คนอืน่สตัว์อืน่โดยเจาะจง	หรอื

โดยไม่เจาะจงท่ัวไป	ด้วยใจคิดปรารถนา

สุขประโยชน์	 เช่นคิดว่า	 จงอย่ามีเวร	

อย่ามีเบียดเบียน	 อย่ามีทุกข์	 มีสุข	

รักษาตนให้สวัสดี	 อันท่ีจริงภาวะของ

จติทีม่คีวามรกัใคร่ปรารถนาให้เป็นสขุ	

ย่อมมีอยู่ในตนและในคนท่ีรักอยู่เป็น

ปกติ	 แต่ยังเจือด้วยราคะสิเนหาบ้าง	

เจือด้วยอาฆาตพยาบาทในสัตว์อ่ืนผู้ 

อื่นบ้าง	 นี้จึงนับว่าเป็นภาวะของจิตที่

เป็นธรรมชาติธรรมดา

	 พระบรมศาสดาทรงสัง่สอนธรรม	ก็

คอืทรงส่ังสอนให้ปรบัปรงุสิง่ท่ีมีอยู่เป็น

ธรรมชาติธรรมดาน้ีแหละ	ให้เป็นธรรม

คอืเป็นคณุเกือ้กลูขึน้มา	คอืให้ปรบัปรงุ

ความรักใคร่ปรารถนาสุขดังกล่าว	 ให้

เป็นคุณอันบริสุทธิ์ท่ีเกื้อกูลกว้างขวาง

ออกไป	 มิให้มีคับแคบเฉพาะตนและ

คนซึ่งเป็นท่ีรักใคร่ในวงแคบของตน	

หรือจ�าเพาะพวกของตน	 แต่ให้แผ ่

ออกไป	 ตลอดจนถึงไม่มีจ�ากัด	 ไม่มี

ประมาณ	 และให้ปราศจากอาฆาต

พยาบาท	ทัง้ให้บรสุิทธิจ์ากราคะสิเนหา

ด้วย	 เพราะว่าอาฆาตพยาบาทเป็น	

ศตัรทูีห่่างของเมตตา	ราคะสิเนหาเป็น	

ศัตรูที่ใกล้ของเมตตา	 ความรักใคร ่

ทีเ่ป็นธรรมชาตธิรรมดาของโลก	ย่อม

เจือด้วยสิ่งทั้ง	๒	นี้	ส่วนที่เป็นเมตตา

อนับรสิทุธิย่์อมปราศจากสิง่ทัง้	๒	นัน้	

ทางปฏบิตัอิบรมจงึต้องปฏบิตัอิบรมสิง่

ทีมี่อยูเ่ป็นธรรมชาตโิลกนีแ้หละให้เป็น

ธรรมะ	ให้เป็นธรรมขึน้มา	และกย่็อม

เป็นเครื่องคุ้มครองโลกดังภาษิตที่ว่า 

โลโกปตฺถมฺภิกา	 เมตฺตา	 เมตตาเป็น

ธรรม	เครื่องคุ้มครองโลก	ดั่งนี้	

	 ฉะนั้น	 จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัส

สอนไว้ให้ยกตนเป็นพยานหรือเป็น 

อุปมา	แปลความว่า	ตนเองคิดค้นหา

ด้วยใจไปทัว่ทกุทศิ	ไม่พบใครว่าจะเป็น

ที่รักไปกว่าตนในที่ไหน	ๆ	ตนของคน

อื่นทั้งหลายก็เป็นที่รักมากของเขา

เหมือนอย่างนั้น	เพราะฉะนั้น	ผู้ที่รัก

ตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อ่ืน	 และให้

ยกคนที่รักขึ้นเป็นอุปมาว่า	 พึงแผ่จิต

เมตตาบารมี
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ถงึสตัว์ทัง้ปวงด้วยเมตตา	เหมอืนอย่าง

เห็นคนผู้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจแล้ว 

เกิดไมตรีจิตมิตรใจรักใคร่	 ฉะน้ัน	 

พระอาจารย์จึงจับความมาสอนว่า	 ให้

หัดแผ่เมตตาเข้ามาในตนเองก่อนแล้ว

จึงแผ่ไปในคนอื่น	ตั้งแต่คนที่เป็นที่รัก	

เพราะจะแผ่ไปง่าย	แล้วจงึแผ่ไปในคน

ทีเ่ป็นกลาง	ๆ	แล้วจงึแผ่ไปในคนท่ีเป็น

ศัตรูไม่ชอบใจกัน	 และให้เว้นคนท่ีจะ

ก่อให้เกิดราคะ	 สิเนหา	 กับคนที่ตาย

ไปแล้ว	

	 การแผ่เข้ามาในตนเองท่านอธิบาย

ว่า	 ก็จะต้องมีตนเป็นพยานอ้างอิงดัง

กล่าวข้างต้น	พิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่า

ตนเองจะต้องมีสุขเพราะมีจิตใจสงบ

จากอาฆาต	พยาบาทเสยีก่อน	อาฆาต

พยาบาทนั้น	 เหมือนอย่างไฟที่เผาใจ

ตนเองให้ร้อน	 แล้วแผ่ความร้อนออก

ไปถึงผู้อื่นด้วย	 ฉะนั้น	 ตนเองจึงเป็น

บุคคลที่ควรเมตตา	และแผ่เมตตาเข้า

มาดบัไฟท่ีเผาใจนีล้งเสยีก่อน	ประพรม

ลงไปด้วยน�้าคือเมตตา	 ซึ่งจะเปลี่ยน

จติใจจากภาวะทีร้่อนมาเป็นภาวะทีเ่ยน็

สนทิด้วยมติรภาพไมตร	ีเมตตาจึงเป็น

ธรรมะเครือ่งท�าใจตนเองให้อยูเ่ยน็เป็น 

สุข	 และแผ่ความเย็นความสุขออกไป

ถึงผู้อื่นสัตว์อื่นด้วย

	 อันเมตตานีใ้นบารมทีัง้	๑๐	ได้เป็น

บารมีข้อ	๙	และบารมีข้อต่อไปคือข้อ	

๑๐	เป็นข้อครบนัน้กค็อื	อเุบกขา	และ

ในพรหมวิหารธรรมทั้ง	 ๔	 นั้นก็มี	 ๔	

คือ	 เมตตา	 กรุณา	 มุทิตา	 อุเบกขา	

ส�าหรับในทศบารมีนี้	 ยกขึ้นเพียงข้อ

เดียวเป็นข้อที่	 ๙	 คือเมตตา	 และ 

ข้อ	๑๐	เป็นอเุบกขา	จึงเว้นเสยี	๒	ข้อ

ได้แก่	กรุณา	และมุทิตา	

	 พจิารณาดแูล้วกจ็ะพงึเหน็ได้ว่า	อนั

กรุณาและมุทิตานั้นก็ย่อมเนื่องกันอยู่

กับเมตตานั้นเอง	เพราะฉะนั้น	แม้ว่า

จะไม่ยกมาแสดงเพราะจะเกนิ	๑๐	ข้อ

ไป	แต่ว่ากม็คีวามเนือ่งไปถงึกรณุาและ

มุทิตา	 ตลอดไปจนถึงอุเบกขาด้วย	

เพราะฉะนั้น	 จึงจะได้แสดงข้อกรุณา

และข้อมุทิตาอีก	 ๒	 ข้อ	 รวมเข้าใน 

ข้อเมตตานี้	 ส่วนข้ออุเบกขานั้นจะไป

แสดงในบารมีข้อที่ครบ	๑๐

 กรุณา	 คือภาวะของจิตที่หวั่นไหว 

ไปเพราะความทุกข์ของผู้อื่น	 เหมือน

อย่างถ้าซือ้ได้กจ็ะซือ้ความทกุข์ของเขา	

คือจะช่วยให้ความทุกข์ของเขาหมด 

สิ้นไป	 จึงมีอาการที่ทนเฉยอยู่ไม่ได	้

ต้องขวนขวายช่วยเหลอืเพือ่บ�าบดัทกุข์	

ปราศจากความคิดเบียดเบียนซ�้าเติม	

เห็นใครตกอยู่ในความทุกข์ไม่มีที่พึ่ง	 

ก็อดอยู่มิได้	 จะต้องคิดช่วย	 กรุณานี้

เป็นพรหมวิหารธรรมอีกข้อหนึ่งที่พึง

อบรมให้มีในจิต	

เมตตาบารมี
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 วิธีอบรมคือระวังใจไม่ให้คิดเบียด-

เบียนใคร	และหัดใจคิดว่า	เมื่อตนเอง

มีทุกข์	 ต้องการความช่วยเหลือฉันใด	

ผู้อื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้น	ดั่งนี้แล้วก็หัดใจ

ไม่ให้นิ่งดูดาย	 ให้ขวนขวายช่วยเหลือ

เปลือ้งทกุข์ของผูอ่ื้นตามความสามารถ

หรือตามท่ีควรจะท�าได้	 หัดแผ่จิตใจท่ี

กรณุานีอ้อกไปแก่คนและสตัว์ท้ังหลาย	

โดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงท่ัวไปด้วย

คิดว่าจงพ้นจากความทุกข์เดือดร้อน	

	 อันที่จริงภาวะของจิตใจที่ต้องการ

ความช่วยเหลอืในเมือ่มทีกุข์	ย่อมมอียู่

เป็นธรรมชาติธรรมดา	 แต่ยังเจือด้วย

วิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนผู ้ อ่ืน 

สัตว์อ่ืน	 เพื่อให้ตนพ้นทุกข์	 และยังมี

โศกโทมนัสในเม่ือได้เห็นทุกข์ของคน 

ผูเ้ป็นทีรั่ก	เพราะเป็นภาวะของจติท่ีคบั

แคบ	 ต้องการให้ตนเองและคนผู้เป็น

ที่รักของตนพ้นทุกข์เท่านั้น	พระบรม-

ครทูรงสัง่สอนให้ปฏบิตัอิบรมปรบัปรงุ

ภาวะทีม่อียูแ่ล้วนีแ้หละให้เป็นธรรมขึน้	

คอืให้เป็นคุณอันบรสุิทธิท่ี์เกือ้กูลกว้าง

ขวางออกไป	 มิให้มีคับแคบเฉพาะตน

หรือผูท้ีต่นรักหรอืจ�าเพาะพวกของตน	

แต่ให้แผ่กว้างออกไปตลอดจนถึงไม่มี

จ�ากัดไม่มีประมาณ	 และให้ปราศจาก

วหิงิสาความคดิเบยีดเบยีน	และให้สงบ

ความโศกโทมนัสในความทุกข์ของคน

ที่เป็นที่รักด้วย	 เพราะว่าวิหิงสาเป็น

ศัตรูที่ห่างของกรุณา	 ส่วนความโศก

โทมนสัเป็นศตัรทูีใ่กล้ของกรณุา	จงึได้

มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ให้ยกตน

เป็นพยานหรือเป็นอุปมาเช่นเดียวกับ

ในข้อเมตตา	และให้ยกคนตกยากเป็น

อุปมาว่า	 พึงแผ่จิตถึงคนทั้งปวงด้วย

กรุณา	 เหมือนอย่างเห็นคนตกยากมี

ความล�าบากก็เกิดกรุณาขึ้น	 ฉะนั้น	

และได้มีพระมหาสมณภาษิตแสดงไว้

ว่า มหาปุริสภาวสฺส	ลกฺขณ�	กรุณาสโห 

อธัยาศยัทีท่นอยูไ่ม่ได้เพราะกรณุาเป็น

ลักษณะของมหาบุรุษ	 ข้อนี้พึงเห็น 

ดังเช่นพระกรุณาที่แสดงเป็นพระคุณ-

ลกัษณะของพระพทุธเจ้าและพระมหา-

กษัตริย์เจ้า

 มทุติา	คอืภาวะของจติทีบ่นัเทงิยินด	ี

ในเมื่อผู้อื่นได้รับความสุขความเจริญ

ด้วยสมบตัต่ิาง	ๆ	ปราศจากความรษิยา	

เห็นใครพร่ังพร้อมด้วยสมบัติก็พลอย 

มีมุทติา	ตดัความยินร้าย	ไม่ยินดด้ีวย

เหตทุีร่ษิยาเสยีได้	มทุติานีเ้ป็นพรหม-

วิหารธรรมอีกข้อหนึ่งที่พึงอบรมให้มี

ขึ้นในจิต	

	 วิธอีบรมกค็อืระวงัใจมใิห้รษิยา	เม่ือ

ได้เห็นได้ทราบ	 สมบัติคือความพรั่ง

พร้อมต่าง	ๆ	ของผูอ้ืน่	เมือ่ความรษิยา

เกิดขึ้นก็พยายามระวังละเสีย	 หัดคิด

ว่าตนเองมีความยินดีเมื่อตนได้สมบัติ

ทีช่อบใจอย่างใดอย่างหนึง่	ไฉนเมือ่คน

เมตตาบารมี
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อืน่เขาได้จงึจะไปรษิยาเขา	ควรจะพลอย

ยินดีกับเขา	 พิจารณาให้เห็นโทษของ

ความริษยาเช่นว่า อรติ	 โลกนาสิกา	

ความรษิยาเป็นเหตทุ�าลายโลก	เมือ่ท�า

มุทิตาจิตให้เกิดขึ้นได้	 ก็หัดแผ่จิตเช่น

นีอ้อกไปแก่คนอืน่สตัว์อืน่	โดยเจาะจง

หรือโดยไม่เจาะจงท่ัวไป	โดยคดิว่า	จง

อย่าวิบัติจากสมบัติที่ได้แล้ว	

	 อันท่ีจริงภาวะของจิตท่ียินดีเวลาได้

สมบตัต่ิาง	ๆ	ย่อมมอียู	่ในเมือ่ตนหรอื

คนเป็นที่รักได้สมบัติเป็นธรรมชาติ

ธรรมดา	แต่ยงัเจือด้วยรษิยาในเมือ่เหน็

คนอืน่ได้สมบตั	ิและแม้ในสมบัตท่ีิตน

ได้ก็ยังมีโสมนัสที่เจือด้วยตัณหา	และ

บางทแีม้ว่าจะไม่รษิยาในสมบตัขิองเขา	

แต่กอ็าจจะมีโสมนสั	มีความกระหย่ิม	

กระหยิ่มที่จะได้บ้าง	 พระบรมครูทรง

สั่งสอนให้ปรับปรุงภาวะท่ีมีอยู่แล้ว 

นี้แหละให้เป็นธรรมขึ้น	คือให้เป็นคุณ

อันบริสุทธิ์	ที่เกื้อกูลกว้างขวางออกไป	

มิให้มีคับแคบเฉพาะตน	 และเฉพาะ 

ผู้ท่ีตนรักเท่านั้น	 แต่ให้กว้างออกไป

ตลอดถงึไม่มจี�ากดั	ไม่มปีระมาณ	โดย

ให้ปราศจากริษยา	ท้ังปราศจากโสมนัส

ที่เจือกิเลสอิจฉาคืออยากจะได้ด้วย	

เพราะว่ารษิยาเป็นศตัรทูีห่่างของมทุติา	

ส่วนความโสมนัสเป็นศัตรูที่ใกล้ของ

มทุติา	ฉะนัน้	กพ็งึยกตนขึน้เป็นพยาน	

หรือเป็นอุปมา	เช่นเดียวกับใน	๒	ข้อ

ข้างต้น	และให้ยกบุคคลผู้เป็นที่รักขึ้น

เป็นอุปมา	 ดังพระพุทธภาษิตท่ีตรัส

สอนไว้ว่า	พงึแผ่จติถงึสัตว์ทัง้ปวงด้วย

มุทิตา	 เหมือนอย่างเห็นบุคคลผู้เป็น

ทีร่กั	เป็นทีพ่อใจ	ก็บนัเทงิยนิดีฉะนัน้

	 อันการแผ่จิต	 ออกไปด้วยเมตตา	

กรณุา	มทุติา	และอุเบกขา	ทีไ่ด้แสดง

มาแล้วว่า	แผ่ไปโดยเจาะจงและโดยไม่

เจาะจงนัน้	การแผ่ไปโดยเจาะจงเรยีก

ว่า	 โอทิสผรณา	ส่วนการที่แผ่ไปโดย

ไม่เจาะจงเรียกว่า	อโนทิสผรณา 

	 อันการแผ่ไปโดยเจาะจงนั้น	 ก็เช่น

เจาะจงไปในบคุคลนัน้ในบคุคลนี	้หรือ

ในหมู่นั้นในหมู่นี้	ดังที่ใน	ปฏิสัมภิทา-

มรรค	 ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกเล่ม	 ๓๑	 

มีแสดงยกตัวอย่างของการแผ่ไปโดย

เจาะจงและโดยไม่เจาะจง	ส�าหรบัการ

แผ่ไปโดยเจาะจงนั้น	 ยกเอาคือแผ่ไป

ในบุคคลหรือในหมู่บุคคล	๗	 จ�าพวก	

คือแผ่ไปว่า	 ขอให้สตรีท้ังปวงมีความ

สขุ	ขอให้บรุษุทัง้ปวงมคีวามสขุ	ขอให้

อริยบุคคลทั้งปวงมีความสุข	 ขอให ้

บุคคลผู้ไม่เป็นอริยะทั้งปวงมีความสุข	

ขอให้เทพท้ังปวงมีความสุข	ขอให้มนษุย์

ท้ังปวงมีความสุข	 ขอให้สัตว์โลกท่ีต�่า

กว่ามนุษย์คือที่เป็นดิรัจฉาน	เป็นสัตว์

นรก	เป็นเปรต	เป็นอสรุกาย	อันเรยีก

ว่าพวกอบาย	หรือรวมเรียกว่าเป็นผู้ที่

ตกต�า่ท้ังปวงมีความสุข	การแผ่จิตออก

ไปดั่งนี้เรียกว่าแผ่โดยเจาะจง
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	 ส่วนการแผ่ไปโดยไม่เจาะจงนัน้	คือ

การแผ่ครอบไปทัง้หมด	ยกตวัอย่างไว้	

๕	 จ�าพวก	 คือ	 แผ่ไปว่าสัตว์ทั้งปวง 

มคีวามสขุ	ปราณ	คอืสัตว์มีชวีติทัง้ปวง

มคีวามสุข	ภตูะ	คือสตัว์ท่ีเป็นขึน้แล้ว

เกิดขึ้นแล้วทั้งปวงมีความสุข	 บุคคล 

ทัง้ปวงมคีวามสขุ	สตัว์ทัง้หลายทีเ่นือ่ง

โดยอัตภาพท้ังหมดมีความสุข	 ดั่งนี	้

การแผ่ไปโดยไม่เจาะจงเรียกว่า	อัปป-

มัญญาภาวนา คือการอบรมด้วยการ

แผ่ไปโดยไม่มีประมาณ	

	 และในวธิแีผ่นัน้ยังได้มแีสดงออกไป

อีกว่า	แผ่ไปในทิศทั้ง	๑๐	คือแผ่ไป

	 ในทิศตะวันออก	(บูรพา)

	 ในทิศตะวันตก	(ปัจฉิม)

	 ในทิศเหนือ	(อุดร)

	 ในทิศใต้	(ทักษิณ)

	 ในทิศน้อยตะวนัออก	คอืตะวนัออก-

เฉียงใต้	(อาคเนย์)

	 ในทิศน้อยตะวันตก	คือ	ตะวันตก- 

เฉียงเหนือ	(พายัพ)

	 ในทิศน้อยทิศเหนือ	คือตะวันออก- 

เฉียงเหนือ	(อีสาน)

	 ในทศิน้อยทศิใต้	คอืตะวนัตกเฉยีง-

ใต้	(หรดี)

	 ก็คือในทิศที่อยู่ในระหว่างทิศทั้ง	๔	

ก็เป็น	๘	ทิศ	และ

	 แผ่ไปในเบื้องล่าง

	 แผ่ไปในเบือ้งบน	กร็วมเป็น	๑๐	ทิศ

	 และแผ่ไปโดยที่ท�าจิตใจให้เป็นไป

โดยอาการทั้ง	๘	คือ

	 ๑.	เว้นความคดิบีฑาย�า่ยีข่มเหงสัตว์

ทั้งปวง	แต่แผ่ไปเพื่อความไม่บีฑา

	 ๒.	แผ่ไปเว้นความคดิอปุฆาตเข้าไป

ท�าร้ายสัตว์ทั้งปวง	 แผ่ไปโดยที่ไม่มี

ความคิดเข้าไปท�าร้าย

	 ๓.	แผ่ไปเว้นความคิดก่อความเดอืด-

ร้อนแก่สัตว์ท้ังปวง	 แผ่ไปโดยท่ีไม่คิด

ก่อให้เกิดความเดือดร้อน

	 ๔.	แผ่ไปโดยเว้นความคิดครอบง�า 

ยดึครองสตัว์ทัง้ปวง	แผ่ไปโดยทีไ่ม่คดิ

ครอบง�ายึดครอง

	 ๕.	แผ่ไปเว้นความคดิเบียดเบยีนสตัว์ 

ทั้งปวง	แผ่ไปโดยที่ไม่คิดเบียดเบียน

	 ๖.	แผ่ไปด้วยคิดว่า	ขอให้สัตว์ท้ังปวง

เป็นผู้ไม่มีเวร	อย่าเป็นผู้มีเวร

	 ๗.	แผ่ไปด้วยคิดว่า	ขอให้สัตว์ท้ังปวง

จงมีความสุข	อย่ามีความทุกข์

	 ๘.	แผ่ไปด้วยคิดว่า	ขอให้สัตว์ท้ังปวง

จงมีตนถึงความสุข	 อย่ามีตนถึงความ

ทุกข์

	 การแผ่ไปด้วยวิธดีงัทีก่ล่าวมานี	้ช่ือ

ว่าเป็นการแผ่ไปในทางท่ีถูก	 และเม่ือ

ยกเมตตาขึน้เป็นตวัอย่าง	การทีแ่ผ่ไป

ด้วยอาการดงัทีก่ล่าวมานี	้ชือ่ว่าเป็นการ

อบรมเมตตา	ใจท่ีคดิอย่างนีช้ือ่ว่าเป็นใจ

ที่มีเมตตา	 และความพ้นจากอาฆาต

พยาบาททั้งปวง	ไม่มีอาฆาตพยาบาท

เมตตาบารมี
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ทั้งปวงบังเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจ	บังเกิด

ขึน้ในจติใจ	เรยีกว่า	วมิตุต	ิความหลดุ

พ้น	 รวมเข้าก็เรียกว่า	 เมตตาเจโต-

วมิตุติ	คอืว่าใจท่ีคิดดัง่นัน้	ชือ่ว่าเป็นใจ

ทีม่เีมตตา	เป็นใจทีห่ลดุพ้นจากอาฆาต

พยาบาททั้งหลาย

	 การที่ปฏิบัติอบรมเมตตาดังที่พระ-

พุทธเจ้าตรัสสอนไว้นี้	 และแม้ในข้อ

กรณุาและมทุติาก็เช่นเดยีวกนั	ในบารมี

ข้อนี้ยกเอาเมตตาขึ้นเป็นท่ีต้ัง	 แต่ก็มี

กรณุาและมทุติาประกอบด้วย	เมือ่ยก

ข้ึนกล่าวจ�าเพาะข้อเมตตากจ็ะพงึกล่าว

ต่อไปได้ว่าเมตตาเป็นธรรมะส�าคัญท่ี

จะด�ารงโลก	ถ้าขาดเมตตาเสยีท้ังหมด

แล้ว	โลกกด็�ารงอยู่ไม่ได้	ดงัจะพงึเหน็

ได้ต้ังแต่ในส่วนแคบจนถึงส่วนกว้าง	

บุคคลผู้เกิดมา	 หากขาดเมตตาของ

มารดาบดิาเสยีแล้วก็ย่อมจะด�ารงชวีติ

อยูไ่ม่ได้	และไม่ใช่แต่เท่าน้ัน	หากขาด

เมตตากรณุาของครอูาจารย์	ของพระ-

มหากษัตรย์ิและรฐับาลซ่ึงเป็นผูป้กครอง	

ของมิตรสหาย	 ก็จะอยู่เป็นทุกข์หรือ

อยู่ไม่ได้	เพราะว่าความเป็นอยู่ของชวีติ

ของแต่ละบุคคลนัน้อาศัยความเกือ้กลู

ต่าง	 ๆ	 และความเกื้อกูลต่าง	 ๆ	 นั้น

ส่วนใหญ่กบั็งเกดิจากเมตตาของบุคคล

ที่เกี่ยวข้องนั้น	เมตตานี้เองท�าให้ประ-

พฤติเกื้อกูลต่อกัน	 แต่ถ้าตรงกันข้าม	

มารดาบิดาก็ขาดเมตตา	บุคคลอื่น	ๆ	

ดงัทีก่ล่าวมานัน้	ถ้าขาดเมตตาดัง่นีแ้ล้ว	

จะได้ความเกือ้กลูมาจากไหน	และไม่ใช่

แต่จะไม่เกือ้กลูเท่านัน้	เมือ่ขาดเมตตา

ต่อกันก็จะมีแต่โทสะวิหิงสา	 เป็นเหตุ

ให้ท�าร้ายเบียดเบียนกันอีกด้วย	 ก็จะ

พากันย่อยยับเข้าสมัย	มิคสัญญี

	 ความเป็นอยู่ของบุคคลที่อยู่เป็นสุข

นี้	ก็ย่อมมีความไว้วางใจว่า	ไม่มีผู้มุ่ง-

ร้ายไม่มอีนัตราย	และได้รบัความเกือ้กลู

ด้วยเมตตาจิตจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

ต่าง	 ๆ	 เพราะฉะนั้น	 เมตตาจึงเป็น

ธรรมส�าคญั	การอบรมเมตตาให้บังเกดิ

ขึ้นในจิตใจจึงเป็นความสมควรที่จะพึง

กระท�า	 และก็สามารถท่ีจะกระท�าได้

ด้วยการท�าใจให้มเีมตตา	คอืปรารถนา

ความสุขไปในบคุคลอืน่	โดยเจาะจงบ้าง	

โดยไม่เจาะจงบ้าง	ดงัทีไ่ด้กล่าวจ�าแนก

แจกแจงมาแล้ว	 เม่ือหัดท�าเมตตาจิต

อยู่บ่อย	 ๆ	 และอาศัยสัจจกิริยา	 คือ	

การตัง้เมตตาไว้ให้มัน่คงดัง่นีแ้ล้ว	เมตตา

กจ็ะสัง่สมตวัเองเป็นบารม	ีเป็นพรหม-

วหิารธรรมขึน้ในใจ	คอืเป็นธรรมทีเ่ป็น

เครื่องอยู่ของพรหม

	 เมตตาบารมีท่านแบ่งออกเป็น	 ๓	

ชั้น	 คือ	๑.	 เมตตาบารมี	คือเมตตา

ของผู้บ�าเพ็ญเพื่อประโยชน์แห่งพระ-

โพธิญาณ	 รักษาปฏิบัติในเมตตาย่ิง 

กว่ารักษาคนที่รักและทรัพย์สิน	 ๒.	

เมตตาอุปบารมี	 คือเมตตาของผู้บ�า-

เพญ็เพือ่พระโพธญิาณ	รกัษาปฏิบตัใิน

เมตตาบารมี
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เมตตายิ่งกว่ารักษาอวัยวะของตนเอง	

๓.	 เมตตาปรมัตถบารมี	 คือเมตตา

ของผูบ้�าเพญ็เพือ่พระโพธญิาณ	รกัษา

ปฏิบัติในเมตตายิ่งกว่าชีวิต	

	 เมตตาทุกชั้นที่อบรมนับตั้งแต่ใน

เบือ้งต้น	ย่อมจะท�าให้จติใจของผู้มเีมตตา

เองนั่นแหละมีความสุข	 มีความเย็น	

และเมือ่แผ่ใจเช่นนีอ้อกไป	กย่็อมจะมี

ความเยน็ออกไป	กระแสของความเยน็

ทีแ่ผ่ออกไปนี	้กย่็อมจะเข้าถงึจติใจของ

บคุคลอ่ืนสตัว์อ่ืนได้	และหากว่าเมตตา

เป็นธรรมท่ีมอี�านาจ	มีก�าลังใหญ่ขึน้ใน

จิตใจ	 กระแสของเมตตาก็ย่อมจะแผ่

ก�าลงัออกไปได้มาก	จนถงึกบัจะท�าให้

จติใจของบุคคลอืน่สตัว์อืน่แม้ท่ีเป็นศตัรู

รู้สึกบังเกิดความเป็นมิตรข้ึน	 เมตตา

จึงเป็นธรรมที่จะสร้างความสุขให้แก่ 

ทั้งตนเอง	ทั้งแก่บุคคลอื่น	

	 เพราะฉะนั้น	 พระพุทธเจ้าจึงตรัส

แสดง	อานิสงส์แห่งเมตตา	ไว้ว่า	“หลบั

เป็นสุข	 ตื่นเป็นสุข	 ไม่ฝันเห็นความ

ฝันทีไ่ม่ดี	เป็นทีรั่กของมนุษย์ท้ังหลาย	

เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย	 เทวดา

ย่อมรักษา	ไฟ	ยาพิษ	หรือว่าศัสตรา

ย่อมไม่กล�้ากราย	 จิตของบุคคลผู้มี

เมตตาย่อมตัง้ม่ันเป็นสมาธเิร็ว	ผวิหน้า

ย่อมผ่องใส	ไม่หลงท�ากาลกิริยา	และ

เมือ่ไม่ตรสัรูธ้รรมทีย่ิง่ขึน้	กย่็อมจะเข้า

ถึงพรหมโลก”	

	 พระพทุธด�ารสัทีต่รสัเล่าถงึอดตีจรยิา

ครั้งเป็นสุวรรณสามดาบสก็มีว่า	 “เรา

อยู่กับราชสีห์และเสือโคร่งในป่าใหญ่

ได้ด้วยเมตตา	ต่างน้อมเมตตาเข้าหากนั 

บรรดาสตัว์ใด	ๆ	คอืราชสห์ี	เสอืโคร่ง		

เสอืเหลอืง	หม	ีกระบอื	กวางดาว	และ

หม	ูอยูใ่นป่ามไิด้สะดุง้กลวัเรา	แม้เรา

กม็ไิด้สะดุง้หวาดกลัวสตัว์เหล่านัน้	เพราะ

ในกาลนั้นเรามีก�าลังเมตตาค�้าจุน	 จึง

ยินดีอยู่ในป่า”	 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จงึได้สอนไว้ใน เมตตสตูร ว่า เมตตฺญจฺ	

สพฺพโลกสมฺ	ึมานสมภฺาวเย	อปรมิาณ�	

บุคคลพึงอบรมใจให้มีเมตตา	 ไม่มี

ประมาณในโลกทั้งสิ้น

	 ใน	อปัปมัญญา ๔ พระพทุธเจ้าได้

ตรัสสอนให้แผ่ไปด้วยใจประกอบด้วย

เมตตา	กรณุา	มทุติา	อเุบกขา	ตลอด

ทศิที	่๑	ทศิที	่๒	ทศิที	่๓	ทศิที	่๔	แผ่

ไปอย่างนี้ในเบื้องต้น	 เบื้องล่าง	 เบื้อง

ขวาง	ตลอดโลกมทีัง้หมด	โดยมใีจแอบ

แนบทั้งหมด	 หรือโดยความเป็นตน	

(รกัเหมือนตน)	ท้ังหมดในท่ีท้ังปวง	ใน

พระพุทธพจน์นี้เบื้องขวางท่านอธิบาย

ว่า	ในทิศน้อยทั้ง	๔	(ท.ท.	๒๑๐-๒๒๐)

แม่พระธรณี

เมตเตยยะ, เมตไตรย ด ูพระพทุธเจ้า ๒๘  

  พระองค์

เมรัย ดู เบญจศีล

แม่น�้า ๕ ดู หิมพานต์

แม่พระธรณี ดู พุทธชัยมงคลคาถา
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อย่างไร	ข้อน้ีเป็นข้อท่ีผูศึ้กษาพระพุทธ-

ศาสนาสมควรที่จะใคร่ครวญพิจารณา

ให้ทราบแม้โดยทางปรยิติั	คอืทางต�ารา

ที่จะพึงอธิบายได้	 ขอให้สังเกตว่า	 ใน

ครั้งนั้นไม่ได้กล่าวถึงคนเกิด	กล่าวถึง

แต่คนแก่	 คนเจ็บ	 คนตาย	 ทรงเห็น 

คนแก่	 คนเจ็บ	 คนตาย	 ก็ทรงสลด

พระหฤทยั	แต่ว่าจะว่าไม่กล่าวถึงเรือ่ง

คนเกดิเลยกไ็ม่ได้	เพราะตอนทีจ่ะเสด็จ

ออกทรงผนวชจริงนั้น	 ก็เกี่ยวกับคน

เกดิเหมอืนกนั	ดัง่ทีม่เีล่าในพทุธประวตัิ

ว่า	พระนางพมิพาหรือยโสธรา	ซึง่เป็น

พระชายาแห่งพระราชกมุาร	ได้ประสตูิ

พระโอรสคอืพระราหลุ	เมือ่ได้ทรงทราบ

ข่าวประสูติพระราหุล	ก็ได้ทรงมีพระ-

ด�าริขึ้นอีกว่า	ห่วงเป็นเครื่องผูกพันได้

บงัเกดิขึน้อีกห่วงหนึง่แล้ว	และกไ็ด้ทรง

ตัดสินพระหฤทัยเด็ดขาดว่า	 จะต้อง

เสดจ็ออกทรงผนวชทีเดยีว	จงึได้เสดจ็

ออกทรงผนวชในวันนั้น	 ดังนี้	 แต่ว่า 

ไม่ได้แสดงคนเกิดในฐานะเป็นเทวทูต

เหมือนดัง	คนแก่	คนเจ็บ	คนตาย

	 และกก็ล่าวได้ว่า	เร่ืองคนเกดิกเ็ป็น

เหตุอันหน่ึงประกอบเข้าด้วยในอันท่ี

ท�าให้ทรงตดัสนิพระหฤทยัเดด็ขาดเพือ่

ที่จะทรงผนวช	แต่ว่าตามพุทธประวัติ

นั้นแสดงว่า	พระด�าริถึงเมื่อพระราหุล

ประสตูนิัน้เป็นคนละอย่างกบัพระด�าริ

ถึงเมื่อทรงพบคนแก่	คนเจ็บ	คนตาย	

อนัเรยีกว่า	เทวทตู	ทรงด�ารถิงึพระราหลุ

เม่ือประสูติในฐานะที่เป็นห่วงผูกพัน	

แต่ว่าทรงด�ารถิงึคนแก่	คนเจบ็	คนตาย	

ในฐานะที่เป็นทุกข์ท่ีไม่พึงปรารถนา 

จรงิ	ๆ	โดยทีท่รงน้อมเข้ามาว่า	ทกุคน

ต้องแก่	 ต้องเจ็บ	 ต้องตาย	 แต่หาได้

น้อมเข้ามาว่าต้องเกิดไม่	 ทุกคนต้อง

แก่	ต้องเจ็บ	ต้องตาย	ก็คล้าย	ๆ	กับ

ว่าในขณะนั้นทรงไม่ต้องการแก่	 เจ็บ	

ตาย	 แต่คล้าย	 ๆ	 กับว่าต้องการเกิด	

เกิดชนิดที่ด�ารงอยู่โดยไม่แก่	 ไม่เจ็บ	

ไม่ตาย	 ที่เรียกว่าด�ารงอยู่เป็นนิรันดร	

คือตลอดไป	 และความคิดอย่างนี้แม้

คนในปัจจุบันภายหลังนี้ก็มีเหมือนกัน	

แต่ว่าเดีย๋วนีอ้าจจะมน้ีอย	เมือ่ไม่สูน้าน

มานี้ก็ยังพบ	 คือคนที่เที่ยวแสวงหา

สมุนไพรอันเป็นยาอายุวัฒนะ	 ที่เมื่อ

เอามาผสมเป็นยาและบรโิภคใช้แล้วจะ

ไม่แก่และพดูอย่างเกรงใจหน่อยว่า	อายุ

ยนืมาก	ถ้าเป็นความต้องการอย่างเตม็

ที่แล้ว	ก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย	และลัทธิ

ภายนอกพระพทุธศาสนา	ทีเ่ป็นศาสนา

ก็ดี	หรือจะเป็นเพียงลัทธิปฏิบัติกันไม่

เป็นศาสนาก็ดี	 ก็มีแสดงอยู่ทั่วไปใน

แบบทีเ่รยีกว่าเกดิ	แต่ว่าไม่แก่	ไม่เจ็บ	

ไม่ตาย	 ด�ารงอยู่ชั่วนิรันดร	 อย่างใน

ศาสนาพราหมณ์ทีบ่งัเกดิขึน้ก่อนพระ-

พุทธศาสนา	 ถ้าเป็นลัทธิพราหมณ์ 

โมกขธรรม

โมกขธรรม ค�าว่าโมกขธรรมจะพึงหมาย
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ทัว่	ๆ	ไปท่ีนบัถอืพระพรหมเป็นสงูสดุ

มาก่อนกแ็สดงว่าพระพรหมเป็นอมตะ	

ไม่ตายเหมือนกนั	คือไปเกดิเป็นพรหม

แล้วกไ็ม่ตาย	จึงแสดงทางปฏิบัตต่ิาง	ๆ 

เพื่อที่จะให้บังเกิดเป็นพรหม

	 ใน	 ลัทธิศาสนาพราหมณ์	 ที่เป็น 

อุปนิษัท	 แสดงมาทางปรมัตถะทาง

ธรรมาธิษฐาน	 คือยกเอาธรรมเป็นที่

ตั้งก็ยังแสดงยืนยันว่า	 มีอัตตาหรือ

อาตมันในทุก	 ๆ	 คน	 อาตมัน	 หรือ	

อัตตา	 เป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่ไม่ตายตลอด

ไป	แต่ว่าเป็นชนดิทีเ่กดิอกีจนกว่าทีจ่ะ

อบรมอย่างเต็มที่แล้วก็เลื่อนขึ้นเป็น	

มหาตมัน	 หรือ	 มหัตตา	 ที่ไปเรียก 

ใช้ยกย่องบางคนว่ามหาตมะ	เช่น	มหา-

ตมะคานธี	 ก็มาจากมหาตมันหรือ 

มหัตตา	แปลว่า	อัตตาใหญ่	ครั้นเมื่อ

อตัตาใหญ่นีส้ิน้ชพีในชาตนิี	้อัตตาใหญ่

ก็ไปเข้ารูปในปรมาตมันหรือปรมัตตา	

บรมอตัตา	อตัตาอย่างยิง่ด�ารงอยูเ่ป็น

นิรันดร

	 ลัทธิปฏิบัติภายนอกอื่น	 ๆ	 ก็เป็น 

เค้านี้มีมากเหมือนกัน	 เช่น	 ลัทธิที่

ปฏิบัติทางฤษีโยคี	 หรือทางจีนก็เป็น

เซยีน	เป็นผูว้เิศษ	แปลว่าปฏิบตัสิ�าเรจ็

ไปได้ทั้งที่มีร่างกายเกิดมาเป็นมนุษย์

อย่างนี	้ปฏิบติัทางจติใจอย่างยิง่	ทางฤษี

โยคีหรือทางลัทธิเซียนของจีน	 จิตใจ

บรรลุธรรมในขัน้นัน้	ๆ	แล้ว	กก็ลายเป็น

ผู้วิเศษ	 ไปอยู่ในอีกส่วนหนึ่งและก็อยู่

เรือ่ยไป	ทัง้ทีมี่ร่างกายเป็นมนษุย์	กมี็

เชือ่กันมาอยู่อย่างนี	้จนถึงลัทธท่ีิบงัเกดิ

ขึ้นภายหลังพระพุทธศาสนา	 เช่นว่า	

ศาสนาคริสต์	 ศาสนามะหะหมัด	 ก็

แสดงถึงพระเป็นเจ้าที่ด�ารงอยู ่เป็น

นิรันดร	 ก็แปลว่ามีเกิด	 เกิดเป็นตัว 

เป็นตน	 และเมื่อเกิดแล้วก็ด�ารงอยู่ 

เป็นนิรันดร

	 ในลทัธพิระพทุธศาสนาเองเมือ่แยก

ออกเป็น	 มหายาน	 ดังที่ชาวทิเบต	 

ชาวจนี	ชาวญวน	นบัถอืกนัอยู	่มบีวช

เป็นพระจนี	พระญวน	ท�ากงเต๊กประกอบ

พิธีกรรมต่าง	 ๆ	 แม้ในลัทธิมหายาน

ของพระพทุธศาสนานีก้แ็สดงถึง	พระ-

อาทพิทุธเจ้า	คอืทีไ่ปเกดิเป็นพระพทุธ-

เจ้าประทับอยู่เป็นนิรันดร	อยู่ในสรวง

สวรรค์ชั้นหนึ่ง	อย่างเช่นที่แสดงว่าใน

สวรรค์ชัน้สขุาวดอีนัอยูท่างใต้	พระอาท-ิ

พุทธเจ้าประทับอยู่เป็นนิรันดร	พร้อม

ทั้งพระโพธิสัตว์	 พระอรหันตสาวก 

ทัง้หลายแล้วยังมพีระพทุธเจ้าทีร่อง	ๆ	

ลงมา	 ตลอดถึงที่ส่งลงมาคล้าย	 ๆ	

อวตารลงมาเป็น	พระมนุษยพุทธเจ้า 

และก็แสดงว่า	พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็น

พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย	 คือ

เจ้าชายสิทธตัถะท่ีเสดจ็ออกทรงผนวช

และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า	 ประกาศ

ตั้งเป็นพระพุทธศาสนาขึ้นนี้	 ก็เป็น 

พระมนุษยพุทธเจ้า	ดั่งนี้

โมกขธรรม
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	 ในศาสนาพราหมณ์เองนัน้ซ่ึงในตอน

ต้นก็นับถือพระพรหมเป็นใหญ่	 ใน 

คมัภร์ีพระพุทธศาสนาท่ีกล่าวถงึศาสนา

พราหมณ์ก็แสดงถึงพระพรหมอันเป็น

พระเจ้าที่นับถือของพวกพราหมณ์	 ก็

แสดงว่าในครัง้นัน้นบัถอืพระพรหมเป็น

ใหญ่	 แต่ต่อมาในภายหลังก็นับถือ 

พระนารายณ์ขึ้นมาอีกบ้าง	 พระศิวะ

ขึ้นมาอีกบ้าง	 และก็มีนับถือพระเป็น

เจ้าและเทวดาอ่ืน	ๆ	อีกมากมาย	กม็า

เป็นฮินดูจนถึงปัจจุบันนี้	

	 เมือ่กล่าวโดยสรปุของศาสนาพราหมณ์

แล้วก็นับถือพระเจ้าที่เป็นใหญ่อยู่	 ๓	

องค์	คือพระพรหม	พระนารายณ์	และ

พระศิวะ	บางหมู่ก็นับถือองค์หนึ่งเป็น

ใหญ่กว่า	 เป็นกลุ่ม	ๆ	กันไป	และยัง

นับถือสิ่งที่เนื่องด้วยพระเป็นเจ้าทั้ง	๓	

น้ีอีกมาก	 แต่ว่าก็ล้วนแต่เป็นที่เช่ือว่า

เป็นอมตะ	คือไม่ตายทั้งนั้น

	 ตามที่แสดงมานี้ก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็น

ว่า	แม้ความด�ารขิอง	พระโพธสิตัว์	คอื

พระพทุธเจ้าเมือ่ก่อนจะตรสัรูใ้นครัง้นัน้ 

ทรงปรารถนาไม่แก่	ไม่เจบ็	ไม่ตาย	แต่

ไม่ได้กล่าวถงึเกดิ	กพ็อจะเหน็ว่ายงัทรง

ปรารถนาความเกิด	 แต่ว่าเกิดชนิดที่

ไม่แก่	ไม่เจบ็	ไม่ตาย	เค้าเดยีวกับลทัธิ

ศาสนาทั้งหลายท้ังที่เกิดก่อนและเกิด

หลังพระพุทธศาสนาได้เชื่อถือปฏิบัติ

กันอยู ่	 ในข้อนี้ก็ขอให้ได้คิดว่าเป็น

สันดานธรรมดาของมนุษย์ที่กลัวตาย	

จนถงึกบัแสดงว่า	ความกลวัตายนีเ้ป็น

สญัชาตญาณอย่างหนึง่ของมนษุย์และ

สัตว์เดรจัฉานทัง้หลาย	และกต้็องการ

อายยุนื	เพราะกต้็องรูว่้าจะต้องตายแน่	

แม้เช่นนัน้กต้็องการอายุยืน	แต่โดยใจ

จริงแล้ว	 ถ้าไม่ตายได้ก็ดี	 คล้าย	 ๆ	

อย่างนั้น	เพราะฉะนั้น	เมื่อต้องการที่

จะไม่ตาย	 พร้อมท้ังไม่แก่ไม่เจ็บด้วย	

กจ็งึหาวิธีท่ีจะให้พ้นไปต่าง	ๆ	และส่วน

ใหญ่กค็ล้าย	ๆ	กบัยอมรบักนัว่าในชาติ

นี้เป็นไปไม่ได้	 ก็เป็นอันว่าในชาติอื่น

ก็ได้	 เมื่อตายจากชาตินี้แล้วไปเกิดใน

ชาตอ่ืินทีไ่ม่แก่	ไม่เจบ็	ไม่ตาย	อนัเตม็

ไปด้วยความสุขดังนี้	 ก็มักจะมีความ

ปรารถนาตรงกันเช่นนี้	 เป็นสันดาน

ธรรมดาของมนุษย์	 จึงได้บังเกิดเป็น

ลัทธิศาสนาขึ้นต่าง	 ๆ	 แสดงทางที่จะ

ปฏิบัติให้เป็นสมปรารถนา	ของบุคคล

ผู้มีความต้องการเช่นนี้

	 เพราะฉะนั้น	 พระปรารถนาของ

พระพทุธเจ้าทีเ่สดจ็ออกทรงผนวชกเ็ป็น

ไปในเค้านีน้ัน่เอง	คล้าย	ๆ	กบัต้องการ

เกิด	 แต่ว่าเกิดแล้วก็ไม่แก่	 ไม่เจ็บ	 

ไม่ตาย	ด�ารงอยู่เป็นนรินัดร	และกท็รง

เรียกภาวะเช่นน้ันว่า	 โมกขธรรม	 นี่

เป็นความด�าริที่บังเกิดขึ้นในระยะต้น

ก่อนที่จะตรัสรู้

โมกขธรรม
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	 เมื่อพระองค์ได้ทรงปฏิบัติค้นหา		 

โมกขธรรม	ดงัทีท่รงประสงค์นัน้	เมือ่

ทรงเข้าศึกษาในส�านกัของอาฬารดาบส-

กาลามโคตร	ผูส้อนในลัทธสิมาบตั	ิ๗	

และในส�านกัของอทุทกดาบสรามบตุร	 

ผู้สอนในลัทธิสมาบัติ	๘	ตามที่เล่าว่า

ได้ทรงศกึษาจบความรูข้องอาจารย์และ

ทรงปฏบิติัได้เสมอกับอาจารย์แล้ว	กไ็ด้

ทรงเหน็ว่ายงัไม่ใช่เป็นโมกขธรรม	ไม่ใช่

เป็นทางของความตรัสรู้	 จึงได้เสด็จ 

หลีกออก	 แล้วไปทรงท�าทุกรกิริยาคือ

ทรมานกายให้ล�าบากต่าง	ๆ	พจิารณา

ดูตามหลักฐานที่แสดงไว้ในคัมภีร ์

พระพทุธศาสนากแ็สดงว่า	ลทัธสิมาบตัิ

ของท่านดาบสท้ังสองนั้นน�าให้ไปเกิด

ในพรหมโลก	ซึ่งจะไปด�ารงอยู่ช้านาน

ในพรหมโลกนั้นแล้วก็จะต้องกลับลง

มาเกดิอกี	จงึได้ทรงเหน็ว่ายังไม่ใช่เป็น

โมกขธรรม	เพราะยงัจะต้องมาเกดิอีก	

คือแปลว่ายังจุติ	 คือเคล่ือนออกจาก

พรหมโลกนัน้แล้วกม็าเกดิอีก	กย็งัไม่ใช่

ด�ารงอยู่เป็นนิรันดร	การแสดงอย่างนี้

ก็เป็นการแสดงอธิบายตามลัทธิของ

ฌานสมาบัติที่ทางพระพุทธศาสนาก็

รบัรองไว้เหมอืนกนัว่า	ได้ฌานสมาบตัิ

กจ็ะไปเกดิในพรหมโลก	ตามลทัธขิอง

ท่านดาบสท้ังสองนั้นเอง	 ท่ีแสดงไว้ก็

อาจจะแสดงว่าไปเกิดอยู่เป็นนิรันดร	

	 แต่ว่าตามหลักพระพุทธศาสนาที่

แสดงเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้แล้ว 

แสดงว่าเมือ่มชีาตคิอืความเกดิแล้ว	ไม่

ว่าเกดิในทีไ่หนจะต้องมีตายทัง้นัน้	จะ

เป็นพรหมเป็นเทพกต้็องจติุหรอืเคลือ่น	

คราวนีต้ามประวตัทิีแ่สดงไว้ในหนงัสอื

อื่นนอกจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาก็มี

แสดงเป็นเค้าว่าท่านดาบสทั้ง	 ๒	 นั้น 

ก็ถือลัทธิว่ามีอัตตา	 คือตัวตนนั่นเอง	

ตามเค้าอุปนิษัทที่ได้กล่าวมาแล้วว่า 

ทแีรกกเ็ป็นอัตตาธรรมดา	อาตมนั	แล้ว

กเ็ป็นมหตัตา	หรอืมหาตมนั	แล้วกร็วม

เข้าเป็นปรมัตตาหรือปรมาตมัน	 แล้ว

ก็ด�ารงอยู่เป็นนิรันดร

	 แต่ในครัง้ทีพ่ระองค์เข้าไปศกึษานัน้	

ไม่ทรงเห็นด้วยว่าเป็นโมกขธรรมแล้ว	

จะเป็นเพราะยังทรงเหน็ว่ายงัถอือตัตา

หรืออาตมันอยู่	 และไม่ทรงเห็นด้วยที่

ว่าเม่ือยังมีอาตมันอยู่	 แม้ว่าจะเป็น 

ปรมาตมนั	กจ็ะด�ารงอยูเ่ป็นนรินัดรได้	

อีกอย่างหนึ่งเมื่อยังถือว่ามีอาตมันอยู่

ก็ต้องยังมีอุปาทานคือความยึดถืออยู	่

ยังไม่ปล่อยวางทั้งหมด	เมื่อยังมีความ

ยดึถอือยูใ่นสิง่ใดกย่็อมมคีวามทกุข์อยู่

ในสิง่นัน้	ยงัไม่พ้นทกุข์ได้ทัง้หมด	เมือ่

ยังไม่พ้นทุกข์ได้ท้ังหมดก็ยังเป็นโมกข-

ธรรมท่ีสมบูรณ์ไม่ได้	 ยังทรงเห็นว่ามี

อปุาทานอยู่	จงึได้เสดจ็หลกีออกไปทรง

แสวงหาหนทางใหม่	 ก็ได้ทรงบ�าเพ็ญ

โมกขธรรม
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ทกุรกริยิาแล้วกท็รงเลกิ	เหน็ว่าเป็นสิง่

ที่ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกัน

	 ตอนนี้ในพระประวัติแสดงไว้ว่า	ได้

ทรงย้อนระลึกถึงสมาธท่ีิทรงได้เมือ่เป็น

พระราชกุมารเล็ก	 ๆ	 และตามเสด็จ

พระราชบิดาไปในพระราชพิธีแรกนา- 

ขวัญ	 ในขณะท่ีพระราชบิดาประกอบ

พิธีแรกนาขวัญนั้นพระราชกุมารได้

ประทบัพกัอยูภ่ายใต้ร่มหว้า	และขณะ

น้ันจิตของพระองค์ได้รวมเข้ามา	 ได้

ทรงก�าหนดลมหายใจเข้าออก	 ก็ทรง

ได้สมาธิจิตถึงขั้นปฐมฌาน	 คือความ

เพ่งที่หนึ่งในขณะนั้น	แต่ว่าต่อมาภาย

หลงัฌานน้ีก็เสือ่มไป	ความระลึกได้ถงึ

สมาธิจิตที่เคยทรงได้นี้ท�าให้พระองค์

ทรงนกึขึน้ว่าทางแห่งสมาธอิย่างท่ีทรง

ได้น้ัน	จะพงึเป็นทางน�าไปสูค่วามบรรลุ

โมกขธรรมหรือว่าความตรัสรูไ้ด้กระมงั	

จงึได้ทรงตกลงพระหฤทัยท่ีจะจบัปฏิบตัิ

ไปตามทางนัน้	เมือ่ได้ทรงบ�ารุงพระกาย

ให้ดีขึ้นแล้ว	 จึงทรงปฏิบัติไปตามทาง

นั้น

	 ตามน้ีก็แสดงว่าได้ทรงปฏิบัติเริ่ม

จากสมาธ	ิคือก�าหนดลมหายใจเข้าออก

นั่นเอง	 ครั้นทรงได้สมาธิจิตอย่างสูง

จนถึงฌานแล้ว	ฌาน	ก็คือสมาธิจิตที่

แน่วแน่แนบแน่น	ที่แสดงว่าทรงบรรลุ

ถึงฌานคือความเพ่งที่	 ๑	 ความเพ่งที่	

๒	ความเพ่งที่	๓	ความเพ่งที่	๔	ซึ่ง

ความเพ่งที่	๔	นี้แน่วแน่มากจนถึงลม

อัสสาสะปัสสาสะไม่ปรากฏ	 คือว่า

ละเอียดที่สุด	 เรียกว่าหยุดลมหยุด

หายใจเข้าหายใจออก	แต่อันที่จริงนั้น

กค็อืว่าละเอยีดทีส่ดุ	ไม่ปรากฏอาการ

หายใจ	ที่เรียกว่าความเพ่งนั้นก็เพราะ

ว่า	 จิตเพ่งก�าหนดอารมณ์ของสมาธินี้

แน่วแน่	เรียกว่า	รูปฌาน	ความเพ่งที่

มีรูปเป็นอารมณ์	 คือหมายความว่า 

ต้องมีอันใดอันหนึ่งเป็นนิมิตคือเครื่อง

ก�าหนดทางใจทีเ่ป็นรปูนมิติ	นมิติทีเ่ป็น

ส่วนรูปขึ้นในจิตใจ	 แล้วก็ทรงน้อมจิต

ท่ีเป็นสมาธินี้ไปเพื่อรู ้	 จึงได้ปรากฏ 

ผุดบังเกิดพระญาณคือความหย่ังรู้ขึ้น

ในขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนเป็น

อันมากที่เรียกว่าระลึกชาติได้	 พร้อม

ทั้งระลึกได้ถึงชื่อ	 โคตร	 สุข	 ทุกข	์

เป็นต้น	ในชาตินั้น	ย้อนหลังไปตั้งแต่	

๑	 ชาติ	 ๒	 ชาติ	 ออกไปตลอดจนถึง

ไม่มีประมาณ

	 ต่อจากนัน้กบั็งเกดิ	จตุปูปาตญาณ 

เกิดพระญาณคือความหย่ังรูข้ึน้ในความ

เคลื่อนที่เรียกว่า	จุติ	ในความเข้าถึงที่

เรียกว่า	อุปบัติ	ชาตินั้น	ๆ	ของสัตว์

ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม	 กระท�า

กรรมชั่วก็เข้าถึงชาติท่ีชั่ว	 คือทุกข	์

กระท�ากรรมดกีเ็ข้าถงึชาตทิีด่	ีมสุีข	ใน

ตอนนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมว่า	 แม้ว่าจะ

ประกอบกรรมอย่างไรในส่วนดี	แม้ว่า

โมกขธรรม
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จะดีอย่างไรก็ยังต้องมี	 จุติ	 คือความ

เคลื่อนออกจากชาติหนึ่ง	และ	อุปบัติ	

คือความเข้าถึงอีกชาติหนึ่งอยู่เรื่อยไป

	 ต่อจากนั้นก็บังเกิดพระญาณที่	 ๓	

คอืความหย่ังรูท้ีบ่งัเกดิผดุข้ึนว่า	นีเ้ป็น

ทุกข์	 นี้เป็นเหตุเกิดทุกข์	 นี้เป็นความ

ดบัทกุข์	น้ีเป็นทางปฏิบัตแิห่งความดับ

ทุกข์	 นี้เป็นอาสวะคือกิเลสที่นอนจม

อยู่	นี้เป็นเหตุเกิดอาสวะ	นี้เป็นความ

ดบัอาสวะ	นีเ้ป็นทางปฏบิตัถิงึความดบั

อาสวะ	นีเ้ป็นทกุข์ก็มอีธบิายไว้ว่า	ชาติ

คือความเกิดเป็นทุกข์	ชราความแก่เป็น

ทุกข์	 มรณะความตายเป็นทุกข์	 และ

โสกะปริเทวะเป็นต้นเป็นทกุข์	ดังทีเ่รา

ทั้งหลายสวดกันอยู่ในเวลาเช้า	 กล่าว

โดยย่อขันธ์เป็นทียึ่ดถอืทัง้	๕	ประการ

เป็นทุกข์

	 ในข้อนี้ก็เป็นอันได้ตรัสรู้ว่า	 เมื่อยัง

มีชาติคือความเกิด	ก็ย่อมมีชราความ

แก่	มรณะความตาย	เพราะฉะน้ัน	เม่ือ

ยงัมชีาต	ิชรา	มรณะอยูต่ราบใด	กย็งั

มีทุกข์อยู่ตราบนั้น	 และก็ได้ตรัสรู้ว่า	 

ที่ยังมีชาติ	ชรา	มรณะอยู่	ก็เพราะมี

สมทุยั	คอืเหตุให้เกิดทุกข์	ได้แก่ตัณหา	

ดั่งที่ได้ปรารภกล่าวมาแล้ว	ดับตัณหา

เสียได้จึงจะเป็นความดับทุกข์	 ในทาง

ปฏิบัติที่จะดับตัณหาดับทุกข์ได้นั้นก็ 

คือ	มรรคมีองค์	๘	หรือว่าย่นย่อเข้า

คอื	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	อรยิสจัจ์	๔	นี้ 

ได้กล่าวโดยย่อในตอนแสดงธรรมจกัร

อันเป็นปฐมเทศนาแล้ว	 ต่อจากนั้นก็ 

ได้ตรัสรู้ถึงอาสวะคือกิเลสท่ีนอนจม

หมกัหมมอยูใ่นจติอนัเป็นกเิลสส่วนลกึ	

ได้ตรสัรูถึ้งเหตเุกดิอาสวะ	ท่านกแ็สดง

ว่าได้แก่ตัณหานั่นแหละ	 ถึงความดับ

อาสวะกค็อืดบัตณัหานีไ้ด้หมด	ถงึทาง

ปฏิบตัใิห้ถึงความดบัอาสวะกค็อืมรรค

มีองค์	 ๘	 รวมเข้าก็คือ	 ศีล	 สมาธิ	

ปัญญา	นั่นเอง

	 เป็นอันว่า	 พระญาณที่เป็นความ

ตรสัรูท้ี	่๓	นี	้เรยีกว่า	ตรสัรูใ้นอรยิสจัจ์ 

๒	 สาย	 คือสายทุกข์และสายอาสวะ	

พึงเห็นความว่าการจะเป็นความตรัสรู้

ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องเป็นความตรัสรู้ที่

เจาะแทง	 หรือแทงตลอดเข้าไปจนถึง	

อาสวะ	คือกเิลสท่ีนอนจมหมักหมมอยู่

ในจติ	หรือว่าถงึจติส่วนลกึทีส่ดุ	เพราะ

ว่ากิเลสท่ีเรียกว่าอาสวะนั้นเป็นกิเลส

ทีน่อนจมหมกัหมมอยูใ่นจติ	ได้แก่	กาม 

ภพ อวิชชา	 กามก็คือความใคร่หรือ

กิเลสเป็นเหตุใคร่	 ภพก็คือความเป็น

นัน่เป็นนีต่ัง้ต้นแต่เป็นเรา	อวชิชากค็อื

ความไม่รู้ในสัจจะท่ีเป็นตัวความจริงมี

อยู่อย่างลึกซึ้งในจิตใจ

	 ได้ตรัสรู ้เจาะแทงเข้าไปถึงจุดดับ 

อาสวะไปได้หมด	เพราะฉะนัน้	จงึเป็น

ผูส้ิ้นกเิลสส้ินเชงิ	คอืหมดกเิลสจรงิ	ๆ	

ไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่แม้แต่เป็นส่วน

โมกขธรรม
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ลึกของจิตใจ	และก็เรียกผู้มีกิเลสส่วน

ลกึสิน้แล้วว่า ขณีาสวะ หรอื ขีณาสพ 

ที่แปลว่า	 ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว	 เป็นค�า

เรียกพระอรหันต์ทั้งหลาย

	 อนึ่ง	 ตามความตรัสรู้ของพระองค์

ตามที่แสดงมานี้ก็พึงกล่าวได้ว่า	พระ-

ญาณที่	 ๓	 น้ันเป็นพระญาณส�าคัญ

เรียกชื่อว่า อาสวักขยญาณ	 ความ 

หยั่งรู ้เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ	 ที่เป็น

พระพุทธเจ้าก็เพราะทรงได้พระญาณ

ที่	๓	นี้	และโดยพระญาณที่	๓	นี้เอง

เป็นอนัได้ตรัสรูว่้าท่ีจะพ้นจากความแก่

ความเจบ็ความตาย	ดงัทีไ่ด้ทรงปรารถนา

มาเบือ้งต้นซึง่ทรงปรารถนาโมกขธรรม	

ธรรมคือความหลุดพ้นนั้น	 จะหาโมกข-

ธรรมคือความหลุดพ้น	 คือไม่แก่	 ไม่

เจ็บ	ไม่ตาย	ในสวรรค์ชั้นไหน	ๆ	จะ

ไม่พบทัง้นัน้	หรือว่าในท่ีไหน	ๆ	จะไม่

พบทั้งน้ัน	 ในเมื่อในที่อันนั้นยังมีชาติ

คือความเกดิอยู่	เม่ือมีชาตคิอืความเกดิ

จะเกิดเป็นมนษุย์เกดิเป็นเทวดาหรอืว่า

เกดิเป็นพรหมหรอืแม้ในทีไ่หน	ๆ	กต็าม	

เมือ่ยงัมชีาต	ิคอืความเกดิอยูแ่ล้วกจ็ะ

ต้องมคีวามตาย	ดงัท่ีเรยีกในพระญาณ

ที่	๒	ว่า จุติ	หรือความเคลื่อน	เมื่อมี	

อปุบตั	ิคือความเข้าถึงชาติหน่ึง	ๆ	แล้ว

กจ็ะต้องมจีตุ	ิคือความเคล่ือนจากชาติ

น้ัน	ๆ	คอืเมือ่มเีกดิกต้็องมดีบั	เกดิขึน้

แล้วจะไม่ดับหามีไม่

	 เพราะฉะนัน้	ในปฏจิจสมปุบาท	คอื

ธรรมท่ีอาศยักนัเกิดขึน้	ทีแ่สดงว่าทรง

พจิารณาถึงผลและเหตท่ีุสัมพนัธ์กนัไป

โดยล�าดบั	กไ็ด้ทรงเหน็ว่า	ชรา	มรณะ	

คือความแก่ความตายนั้น	 มีขึ้นเพราะ	

ชาต	ิเป็นปัจจยั	หรอืจะเรยีกว่าเป็นเหตุ

กไ็ด้	ชาต	ิคอืความเกดินัน้เล่ากม็	ีภพ	

ความเป็น	เป็นปัจจยั	และกท็รงสาวขึน้

ไปตามล�าดับจนถึง	อวิชชา คือความ

ไม่รู้สัจจะที่เป็นตัวความจริง	 จับเอา

เฉพาะใจความในอรยิสจัจ์ทัง้	๔	ทีท่รง

แสดงจากความตรสัรูข้องพระองค์และ

ในปฏิจจสมุปบาทนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่า	 

ม ีความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	นัน้	

ก็เพราะชาติคือความเกิด	 เมื่อมีชาต ิ

คือความเกิดแล้วก็ต้องมีแก่	 มีเจ็บ	 มี

ตายทัง้นัน้	นีเ่ป็นหลกัพระพทุธศาสนา

	 เพราะฉะนัน้	จึงได้ตรสัรูข้ึ้นว่า	ไม่ใช่

แต่แก่เจบ็ตายเท่านัน้เป็นทกุข์	ชาตคืิอ

ความเกิดนี้เป็นตัวทุกข์ด้วย	 และเป็น

ตัวทุกข์ที่เป็นต้นทีเดียว	 ดังที่เราทั้ง

หลายสวดกันอยู่เป็นประจ�า	 ขึ้นต้น 

ก็ชาติปิทุกขา	 แม้ความเกิดเป็นทุกข์	

หาได้สวดข้ามไปว่าชราปิทุกขา	ความ

แก่เป็นทุกข์เป็นต้นไม่

	 เพราะฉะนั้น	 หลักความตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้าในเรื่องทุกข์น้ีจึงต้ังต้นท่ี

ชาติทีเดียว	เมื่อมีความเกิดแล้วก็ต้อง

มีแก่มีเจ็บมีตายทั้งนั้น	 เพราะฉะนั้น

โมกขธรรม
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ความเกิดน้ีแหละจึงเป็นตัวทุกข์ด้วย

และเป็นตวัทกุข์ทีเ่ป็นต้นทเีดยีว	เพราะ

ฉะนั้น	 เม่ือจะดับทุกข์เสียได้ก็ต้อง

หมายความว่าดบัชาตคืิอความเกดิด้วย	

เมื่อดับชาติคือความเกิดได้แล้ว	 ก็ดับ

แก่ดับเจ็บดับตายได้ด้วย	 แต่ว่าจะดับ

ทุกข์คือว่าดับชาติเสียได้นั้น	 ก็จะต้อง

ดับตัวเองคือดับตัณหาคือความดิ้นรน

ทะยานอยากของใจ	 ตามหลักปฏิจจ- 

สมุปบาทไม่ใช่ตัณหาอย่างเดียว	 ยังมี

อย่างอ่ืนเป็นต้นว่าอวิชชาความไม่รู้ใน

สจัจะ	ตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก	

อุปาทานความยึดถือ	 และตามแนว 

ปฏิจจสมุปบาทนั้น	 อวิชชาเป็นปัจจัย

สบื	ๆ	มาจนถงึให้เกดิตัณหาและตณัหา

เป็นปัจจยัให้เกดิอปุาทานคือความยดึถอื	

เพราะฉะนั้น	 ความดับตัณหานั้นก็

หมายความถงึความดบัอวิชชาด้วย	และ

เมื่อดับตัณหาได้แล้วก็ดับอุปาทานคือ

ความยดึถอืได้	และเพราะอปุาทานคอื

ความยดึถอืน้ีเอง	เม่ือมีความยึดถอือยู่

ในสิ่งใดก็ย่อมมีความทุกข์อยู่ในสิ่งน้ัน	

เมือ่มคีวามยึดถอือยู่ในขนัธ์	๕	หรอืว่า

เรียกรวมเข้ามาว่านามรูป	 หรือกล่าว

สั้นอีกว่าชีวิตอันน้ี	 ว่าเป็นเรา	 เป็น 

ของเรา	เป็นตวัตนของเรา	เม่ือมีความ

ยึดถืออยู่ดั่งนี้	เมื่อขันธ์	๕	เกิดก็ย่อม

เห็นว่าเราเกิด	เมื่อขันธ์	๕	แก่ก็ย่อม

เห็นว่าเราแก่	เมื่อขันธ์	๕	ตายก็ย่อม

เหน็ว่าเราตาย	แต่ว่าเมือ่ดบัความยดึถอื

ได้เพราะว่าดบัตณัหาดบัอวิชชาได้	เป็น

วิมุตติ	 คือหลุดพ้นจากความยึดถือ 

ทัง้หลาย	ย่อมไม่ยึดถอืว่าขนัธ์	๕	เป็น

ของเรา	 เป็นเรา	 เป็นตัวตนของเรา	 

เมื่อเป็นเช่นนี้	 เมื่อขันธ์	 ๕	 เกิดก็ไม่

เห็นว่าเราเกิด	ขันธ์	๕	แก่ก็ไม่เห็นว่า

เราแก่	ขนัธ์	๕	ตายกไ็ม่เหน็ว่าเราตาย	

ดังนี้แหละคือ	 วิมุตติ	 ความหลุดพ้น	

หรอืเป็นโมกขธรรม ในพระพทุธศาสนา 

อันเป็นส่ิงท่ีบังเกิดขึ้นจากความตรัสรู้

ของพระพุทธเจ้า

	 เป็นอันว่าในความตรสัรูข้องพระองค์

นี	้ได้ตรสัรูว่้าชาตเิป็นตัวทกุข์และเป็น

ตัวต้นของทุกข์ทั้งปวง	 ตัณหาพร้อม 

ทัง้อปุาทานอนัเนือ่งมาจากอวิชชาเป็น

เหตุให้เกิดทุกข์	 ความตรัสรู้ที่เป็นตัว

ปัญญานั้นเม่ือได้ตรัสรู ้ท่ัวถึงขึ้นแล้ว

อวชิชากดั็บ	อวชิชาดบัตัณหาอปุาทาน

ก็ดับ

	 เพราะฉะนั้น	จึงทรงเป็นวิมุตติ	คือ

เป็นผู้หลุดพ้นด้วยประการทั้งปวง	 ไม่

ยึดถืออะไร	ๆ	ในโลกทั้งหมด	ไม่ทรง

เห็นว่าขันธ์	๕	 เป็นอัตตาตัวตน	 เป็น

เรา	 เป็นของเรา	 เป็นตัวตนของเรา	

ปล่อยวางได้ทั้งหมด	เพราะฉะนั้น	จึง

ไม่ทรงเห็นว่าเราเกิด	 เราแก่	 เราเจ็บ	

เราตาย	 เพราะไม่มีเราอยู่ในขันธ์	 ๕	

นั้น	 อันนี้แหละเป็นวิมุตติคือความ 

โมกขธรรม



1188

หลุดพ้น	 หรือเป็นโมกขธรรมในพระ-

พุทธศาสนา	เพราะฉะนั้น	ขันธ์	๕	นี้

ถือว่าเป็นวิบาก	 คือเป็นผลของกรรม

เก่าทีเ่กดิมา	ไม่ว่าจะเป็นขนัธ์ของใคร	ๆ 

ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป	แต่พระ-

พุทธะคือพระผู้รู้น้ันเป็นผู้รู้เห็นซ่ึงเป็น

ผู้รู้พ้น	 ไม่ยึดถือ	 เมื่อไม่ยึดถือจึงเป็น 

ผู้ที่ไม่แก่	 ไม่เจ็บ	 ไม่ตาย	 พร้อมทั้ง 

ไม่เกิดอีก	 เพราะว่าไม่มีกิเลส	 ไม่มี

กรรมอะไรที่จะน�าให้บังเกิดอีกต่อไป	

อันนี้เป็นความหมายของโมกขธรรม	

ในพระพุทธศาสนา	 และโมกขธรรมที่

ทรงบรรลุเม่ือตรัสรู้แล้วย่อมมีอธิบาย

ที่พิเศษแตกต่างจากความเข้าใจใน 

เบื้องต้น	 และในลัทธิศาสนาอ่ืน	 ๆ	 

ดงัทีก่ล่าวมา	(ธ.	๖๑-๗๕) ด ูพุทธศาสนา, 

โอวาทปาติโมกข์	ด้วย

โมคคัลลานะ

โมคคัลลานะ ดู เปรต, เวฬุวัน, สารีบุตร

โมคคัลลีบุตรติสสเถระ ดู อภิธรรมปิฎก

โมรนิวาปะ ดู เวฬุวัน

โมรปริตร ดู อหิราชสูตร

โมหจริต ดู วิสุทธิ ๗

โมหนิมิต ดู การอบรมจิต

โมหะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

โมหาคติ ดู อคติ ๔

โมฬี ดู จุฬามณีเจดีย์

ไมตรี ดู ประโยชน์ปัจจุบัน

ไมตรีจิต ดู เบญจธรรม, มนุษยธรรม

ไม่รู้จักอดีต ดู อวิชชา

ไม่รู้จักอนาคต ดู อวิชชา

ไม่ลงโบสถ์กัน ดู สังฆเภท

ไม้สะดึง ดู กฐิน

ไม้ใหญ่ ๗ ดู ดาวดึงส์
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ยกวัตร ดู สังฆเภท 

ยถาพลสันโดษ ดู หลักธรรมส�าคัญใน 

 พระพุทธศาสนา

ยถาภูต ดู สิกขา ๓

ยถาลาภสันโดษ ดู หลักธรรมส�าคัญใน 

 พระพุทธศาสนา

ยถาสารุปปสันโดษ ดู หลักธรรมส�าคัญ 

 ในพระพุทธศาสนา

ยมก ดู อภิธรรมปิฎก

ยมกะ ดู สารีบุตร

ยมราช ดู นรก

ยมุนา ดู หิมพานต์

ยศ ดู ประโยชน์ปัจจุบัน

ยโสธราพิมพา, พระนาง ดู กบิลพัสด์, 

 พระพทุธเจ้า, มหาวัน, ศากยราชกมุาร  

 ๖

ยอดของความรู้ ดู กุศล

ยอดของพระพุทธศาสนา ดู ธรรม

ยอดของสังขตธรรม ด ูจิตศึกษา, นิพพาน,  

 รัตนสูตร, สังขาร

ยอดของอสังขตธรรม ดู รัตนสูตร

ยักข์ ดู ภาณยักข์, ดาวดึงส์ 

ยามะ แปลว่า ส้ินไปจากทุกข์ หรือ 

บรรลทุพิยสขุพร้อมพรัง่ อยูท่ีสู่งขึน้ไป

จากสวรรค์ชั้นไตรตรึงษ์หรือดาวดึงส์

มาก เทพผู้เป็นราชาปกครองสวรรค์

ชั้นนี้มีพระนามว่า สุยามะ ในไตรภูมิ

พระร่วงกล่าวว่า ในช้ันฟ้านี้ไม่เห็น

พระอาทิตย์เลย เพราะว่าอยู่สูงกว่า

พระอาทิตย์มาก แต่เทพชั้นนี้เห็นกัน

ได้ด้วยรศัมแีก้วและด้วยรศัมขีองเทพเอง 

และจะรู้ว่ารุ่งหรือค�่าด้วยอาศัยดอกไม้

ทิพย์ คือ เม่ือเห็นดอกไม้บานจึงรู้ว่า

รุ่ง เมื่อเห็นดอกไม้หุบจึงรู้ว่าค�่า เทพ

ชัน้ยามาไม่ปรากฏว่าได้ลงมาเกีย่วข้อง

กับมนุษย์ ไม่มีเร่ืองอะไรเล่าไว้ (พ.พ. 

๒๔๓)

ยาดองด้วยน�้ามูตรเน่า ดู นิสสัย ๔

ยามา สวรรค์ชั้นที่ ๓ ชื่อว่า ยามา หรือ  

ยิงปืนอาฏานา ดู สวดยักษ์

โยนิ ๔ ดู รัตนสูตร

โยนิโส ดู วิธีปฏิบัติกรรมฐาน

โยนิโสมนสิการ ดู วิธีปฏิบัติกรรมฐาน‚  

 สัมมาทิฏฐิ
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แลดเูรียบร้อยงดงาม และให้เกดิความ

สุขร่วมกันโดยทั่ว ๆ ไป 

 แม้ส่ิงของของตนเองที่นอกจากนี้ 

เช่น หนงัสอืเรยีน สมดุ ดนิสอ กร็กัษา

ความสะอาดและทะนุถนอม เมื่อจะ

เขียนก็เขียนเฉพาะเร่ืองที่ควรเขียนลง

ไปในสมุด และเขียนให้เรียบร้อยให้มี

ระเบียบและถูกต้อง หนังสือนั้นเขียน

ส�าหรับอ่าน ก็ต้องเขียนให้อ่านออก 

และส�าเหนียกสังเกตวิธีใช้ตัวอักษร

สะกดการันต์เพื่อเขียนให้ถูก หนังสือ

เม่ือเปิดอ่านก็ไม่เปิดพลิกโดยแรงและ

ไม่เปิดแบะเกินไป จะเป็นเหตุให้ฉีก

ขาดเสียหาย บางทีหนังสือยับไปเสีย

ก่อน เหล่านี้เป็นต้น 

 แม้กริยิามารยาทกเ็ช่นเดยีวกนั การ

พดูจา การแสดงกริยิาทางกาย เมือ่ใช้

วาจาที่ถูกต้องเรียบร้อย จะยืนเดินนั่ง

นอนกเ็รยีบร้อย มมีารยาทดี รูจ้กัแสดง

ความเคารพในผูท้ีค่วรเคารพ ไม่แสดง

กิริยาชนิดไม่มีมารยาทหรือชนิดล่วง

เกินต่อผูห้ลกัผูใ้หญ่และบคุคลทัว่ ๆ ไป 

ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสมบัติของผู้ดีคือ

สมบัติของคนดี คนท่ีมีกิริยามารยาท

ดทีัง้ทางกายทัง้ทางวาจาเช่นกล่าวมานี้

ย่อมเป็นคนเรยีบร้อย น่านยิมชมชอบ 

นี้แหละคือ ความมีระเบียบ เมื่อมี

รถวินีตสูตร ดู วิสุทธิ ๗

รสารมณ์ ดู อายตนะ

รอยพระบาท ดู ลอยกระทง

รอยพระบาทเจดีย์ ดู ลอยกระทง

ระเบียบ ดอกไม้ที่จัดไว้ในพานและแจกัน
อย่างเป็นระเบียบงดงามบนโต๊ะบูชา

พระ เมื่อมองดูจะรู ้สึกว่าเรียบร้อย

งดงามน่าดูน่าชม ในห้องที่อยู่อาศัย 

เมื่อวางสิ่งของต่าง ๆ ไว้ตามที่โดย

เรียบร้อยก็จะดูเรียบร้อยงดงาม ได้

ประโยชน์ ดงัค�าว่าของใช้ไว้เป็นทีห่าย

กร็ู ้ดกูง็ามตา บ้านเรอืนเมือ่จดัวางสิง่

ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ รักษาความ

สะอาดให้ท่ัวถึงตลอดถึงบริเวณบ้าน  

ก็จะดูงดงามน่าอยู่น่าอาศัย อาหารที่

บริโภค ภาชนะส�าหรับใช้ ตลอดถึง

เครื่องปรุงอาหารต่าง ๆ เครื่องนุ่งห่ม

ต่าง ๆ ท่ีหลับที่นอน ตลอดถึงที่ 

ทิ้ง ที่ถ่ายสิ่งท่ีไม่สะอาด เม่ือจัดให้

เรียบร้อย ให้สะอาด และถูกต้องด้วย

หลักสุขลักษณะอนามัย ก็จะน่าด ู

น่าชมให้เกิดความสุข 

 แม้ภายนอกบ้านออกมา ถนนหน 

ทางบ้านเรอืนทัว่ไป ตลอดถงึโรงเรยีน

และสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน เมื่อ

ช่วยกันรักษาความเรียบร้อย ความ

สะอาด ไม่ท�าให้สกปรกรกรุงรัง ก็จะ
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ระเบียบเพราะจัดให้ถูกที่เหมาะสม  

ก็ย่อมเกิดความเรียบร้อยงดงาม

 ความมรีะเบยีบ นีย่้อมมอียูแ่ม้โดย

ธรรมชาติ ดังเช่นมีในต้นไม้และใน

ร่างกายของสัตว์ดิรัจฉาน ในต้นไม้มี

ล�าต้น กิ่งใบ ดอก มีรูปและสีต่าง ๆ 

ประกอบกันอยู่ ตามท่ีร่างกายของสตัว์

ดริจัฉานเล่า มีรูปพรรณสณัฐาน มีขน

สต่ีาง ๆ ประกอบกนัอยูอ่ย่างมรีะเบียบ 

เช่น นกต่างชนิด แม้ร่างกายของคน

เราเองอวัยวะต่าง ๆ กป็ระกอบกนัอยู่

อย่างมีระเบียบ เช่น ส่วนศีรษะ ส่วน

ล�าตัว ส่วนแขนขา อวัยวะภายใน 

ต่าง ๆ เช่น มนัสมอง ประสาทต่าง ๆ 

หัวใจ ปอด เป็นต้น ก็ปฏิบัติหน้าที่

อย่างมีระเบียบทั่วถึงกัน ถ้าร่างกาย

ประกอบกันไม่ถูกที่ เช่น หู ตา จมูก 

ปากของใครประกอบอยู่ผิดที่ ก็จะดู

พิกลพิการพิลึกพิลั่นแปลกผู้แปลกคน

ไป และเม่ือหวัใจปอดเป็นต้นไม่ปฏิบัติ

หน้าทีไ่ปอย่างมีระเบียบ ก็หมายความ

ว่าเกิดเป็นโรคขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง

จะต้องรีบแก้ไขรักษา แม้ธรรมชาติ 

ก็ยังมีความเป็นระเบียบเช่นนี้ 

 ถึงส่วนที่ใหญ่กว่านี้ก็มีความเป็น

ระเบียบเช่นเดียวกัน เช่น การหมุน

ของโลก ของดวงจันทร์ และของดาว

พระเคราะห์ทัง้หลายทีห่มนุไปรอบตวัเอง

และรอบดวงอาทิตย์ ก็หมุนไปอย่างมี

ระเบยีบเรยีบร้อยและมเีกณฑ์ทีแ่น่นอน 

ฉะนัน้ ก�าหนดวันเดอืนฤดแูละปีจงึเป็น

ไปสม�า่เสมอแน่นอน อาจค�านวณเวลา

ได้โดยถูกต้อง ถ้าไม่มีระเบียบ เวลา

ต่าง ๆ กจ็ะคลาดเคลื่อนไปหมด และ

จะเกิดอันตรายอย่างมหาศาล คิดดู 

ง่าย ๆ เฉพาะโลกนี้เท่านั้น ผู้ที่เรียน

ภมูศิาสตร์ย่อมจะทราบได้ว่าบนพืน้ผวิ

โลกกม็บีรเิวณทีเ่ป็นน�า้มากกว่าพืน้ดนิ 

ถ้าโลกหมุนผิดท่าไปอย่างไร คือเอียง

ผดิระเบยีบไป น�า้ในมหาสมทุรกจ็ะบ่า

พังลงมาท่วมโลกที่เป็นส่วนพ้ืนดิน 

ท�าลายชีวิตคนและสัตว์ดิรัจฉานที่ 

อาศัยอยู่บนพื้นดินให้หมดไปทั้งโลก 

ก็น่าจะได้ หรือหมุนเข้าไปใกล้ดวง

อาทิตย์จนเกินไปก็จะเกิดไฟไหม้โลก

ขึน้ได้ หรอืมฉิะนัน้ ถ้าหมนุเคว้งคว้าง

ไปอย่างไม่มีระเบียบก็จะไปชนกับดาว

ดวงอื่น ๆ ที่เป็นโลกแต่ละโลก จน

ท�าให้โลกแตกไปด้วยกนั แต่เหตกุารณ์

ดงักล่าวนีจ้ะไม่เกดิขึน้ในเมือ่โลกหมุน

ไปอย่างมรีะเบยีบ ด้วยอ�านาจของแรง

ถ่วงหรือแรงดูดดึง ซึ่งรักษาความเป็น

ระเบียบที่เป็นดุลยภาพไว้ได้

 มิใช่แต่ในธรรมชาติเท่านั้น แม้ใน

ธรรมดาก็มีความเป็นระเบียบเหมือน

กนั เป็นต้นว่า หลักของกรรม คือสัตว์

โลกทั้งปวงทั้งมนุษย์และดิรัจฉานย่อม

หมุนไปตามกรรม กรรมเป็นแรงถ่วง

ระเบียบ
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ระเบียบ

หรอืแรงดูดดึงให้สตัว์ท้ังหลายเป็นไปใน

ระเบยีบเดยีวกนั คอืท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้

ชัว่ อนันีแ้หละเป็น หลกัยตุธิรรม หรอื

ดลุยภาพของธรรมดา ท�าให้เกดิระเบียบ

เป็นอันเดียวขึ้น ถ้าไม่มีหลักกรรม 

ดงักล่าวกจ็ะไม่มดีลุยภาพหรอืยตุธิรรม

ในธรรมดา กจ็ะเกดิสบัสนวุน่วายดงัที่

เรียกว่า เป็นไปตามพระมโน (คือใจ) 

ของใครก็ได้ที่เข้าใจว่าเป็นผู้บันดาล 

ต่าง ๆ แต่ความสับสนวุน่วายอย่างนัน้

ไม่มีก็เพราะมีหลักกรรมท�าให้เกิด

ดุลยภาพดังกล่าวเช่นเดียวกับมีหลัก

แรงความถ่วงหรอืแรงดดูดงึ ท�าให้เกดิ

ดุลยภาพในการหมุนของโลกเป็นต้น 

ความเป็นระเบียบของสิ่งต่าง ๆ จึงมี

อยู่โดยทั่วไป

 คนเรามีสติปัญญาสูงกว่าสัตว์ดิรัจ-

ฉาน จงึรูจ้กัสร้างความเป็นระเบยีบให้

เกิดขึ้นแก่ตนและสังคมยิ่งกว่าพื้นเพ

เดิม พึงมองเทียบดูกับสัตว์ดิรัจฉาน 

สตัว์ดริจัฉานตัง้แต่สมยัดกึด�าบรรพ์มา

จนบัดนี้ ไม่มีปัญญาสร้างความเจริญ

ให้เกดิข้ึนแก่ตน การกิน การอยู่อาศัย 

และกิริยาอาการต่าง ๆ เป็นต้น เดิม

เป็นอย่างไร บัดนี้ก็เป็นอย่างน้ัน ท�า

อะไรได้เท่าที่ธรรมชาติอ�านวยให้มา

เท่านั้น ส่วนหมู่มนุษย์มีสติปัญญา

ปรับปรุงให้ดีขึ้นเจริญขึ้นโดยล�าดับ  

ดังจะเห็นได้ว่าอาหารก็ปรับปรุงให้ดี 

เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเป็นต้น ก็จัด

สร้างให้เพียงพอแก่ความต้องการและ

ให้วิจิตรสวยงามให้เป็นสุขสบาย และ

รวมกันเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นประเทศ

ชาติ มีพระเจ้าแผ่นดิน มีรัฐบาล มี

โรงเรียน โรงพยาบาล มีอาชีพต่าง ๆ 

มีเคร่ืองทะนุบ�ารุงความสุขต่าง ๆ มี

ทหารต�ารวจ ตลอดจนถึงมีศาสนา

ส�าหรบัเป็นทีพ่ึง่ทางจติใจ เหล่านีแ้หละ

รวมเรียกว่า วัฒนธรรม หมายถึง 

เพาะปลูกความเจริญให้เกิดขึ้น หรือ

เรียกว่า อารยธรรม หรอื นาครธรรม 

หมายถึงรู ้จักสร้างให้เป็นบ้านเป็น 

เมืองที่มีความเจริญเพียบพร้อมด้วย 

ส่ิงต่าง ๆ ตลอดถึงขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่ดีงาม

 วัฒนธรรมและอารยธรรมนี้ หาไม่

ได้หรือหาได้ยากในหมู่สัตว์ดิรัจฉาน 

และในพวกคนป่าทีย่งัประพฤตอิยูต่าม

เดมิอย่างสมยัดกึด�าบรรพ์ เมือ่มองหมู่

มนุษย์เทียบกับหมู่สัตว์ดิรัจฉานหรือ

คนป่าแล้ว ย่อมจะเข้าใจความหมาย

ของค�าว่าวัฒนธรรมและอารยธรรม 

เพราะคนเรามีวัฒนธรรมและอารย-

ธรรมอยู ่จงึเจรญิก้าวหน้าไปไกล ต่าง

จากสัตว์ดิรัจฉานมากมาย ดังที่เป็น 

ไปอยู่นี้ 

 แต่วัฒนธรรมและอารยธรรมโดย

มากมีอยู่เพียงผิวเผิน เหมือนอย่าง 
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เพยีงผวิหนงั พ้นผวิหนงัไปแล้วกไ็ม่พบ

วฒันธรรมหรืออารยธรรม หมายความ

ว่ามีแต่ภายนอกเท่านั้น ส่วนภายใน

เต็มไปด้วย หายนธรรม (เหตุของความ

เสือ่ม) หรอื อนารยธรรม (ความเป็น

ป่าเถื่อนไม่เจริญ) ฉะนั้น คนเราโดย

มากจงึมภีายนอกและภายในไม่ตรงกนั 

เช่น ภายนอกรักษามารยาทอนัดต่ีอกนั 

แต่ภายในคิดไม่ดต่ีอกนั เช่น คดิท�าร้าย

ประหัตประหารกนั คอืบางทีภายในใจ

ไม่มวีฒันธรรมเลยทัง้ท่ีภายนอกแสดง

ว่ามวีฒันธรรม ต่อกนั เป็นการตหีน้า

ซื่อแต่ใจคด เรื่องเช่นน้ีมีมานานแล้ว 

จนถงึมคี�ากล่าวมาตัง้แต่สมัยดกึด�าบรรพ์

ว่า สัตว์ดิรัจฉานอ่านง่าย ส่วนมนุษย์

อ่านยากเพราะมีชัน้เชงิมากนกั เหมือน

อย่างป่ารกชัฏ ไม่รู้ว่าสิงสาราสัตว์จะ

ซ่อนอยู ่ที่ไหนบ้าง แม้ค�ากลอนใน 

โลกนิติก็มี ว่า

 พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา

 สายดิ่งทิ้งทอดมา หยั่งได้

 เขาสูงอาจวัดวา ก�าหนด

 จิตมนุษย์นี้ไซร้ ยากแท้หยัง่ถงึ ฯ

 พระพทุธเจ้าทรงเสรมิความมีระเบยีบ

ให้เข้าถงึจติใจ เริม่ด้วยศลีและวนิยั ท่าน

ผู้ที่หย่ังจิตมนุษย์ได้โดยถูกต้องและ 

วางหลักการอบรมกาย วาจา พร้อม

ทัง้จิตใจไว้อย่างบริบรูณ์ก็คือพระพุทธเจ้า 

หลักแรกที่ทรงวางไว้ก็คือศีล 

 ค�าว่า ศีล แปลตามศัพท์ว่า ปกติ 

หมายความว่าความเป็นปกตเิรยีบร้อย

อย่างหนึ่ง ความเคยชิน ลงรูปลงตัว 

ติดอยู ่ประจ�าอยู ่เป็นปกติอย่างหนึ่ง 

ความปกติเรียบร้อยนั้นหมายถึงความ

ปกตเิรยีบร้อยของความประพฤต ิเพราะ

เว้นการที่ควรเว้น ประพฤติการที่ควร

ประพฤติ จะเว้นอะไรจะท�าอะไร เมื่อ

กล่าวโดยทั่วไปก็สุดแต่ระเบียบต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบของตระกูล 

ระเบยีบของโรงเรยีน ระเบยีบราชการ 

ระเบียบของทหาร ดังที่เรียกว่าวินัย

ข้าราชการ วินัยทหาร เป็นต้น เมื่อ

เป็นพทุธศาสนกิกต้็องถอืวินยัของพระ-

พุทธเจ้า คือเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรง

บญัญตัห้ิามไว้ ท�าตามข้อท่ีพระพทุธเจ้า

ทรงบญัญตัอินญุาตไว้ ข้อท่ีพระพทุธเจ้า

ทรงบญัญตัไิว้เหล่านีแ้หละเรยีกว่า วินยั 

ซึ่งเป็นค�าสั่ง คู่กับพระธรรมซึ่งเป็นค�า

สอน พระธรรมและพระวินยันีร้วมเป็น

พระพุทธศาสนา คือค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า (ท.ห. ๑๗๓-๑๗๖)

รักขิตวัน

รักขิตวัน ดู สังฆเภท

รัฏฐปาละ ดู การบวช

รัฐศาสนา ดู ศาสนา

รัตนฆรเจดีย์ ดู อภิธรรมปิฎก

รัตนจงกรมเจดีย์ ดู อภิธรรมปิฎก

รตันปาณโีพธสิตัว์ ด ูพระพทุธเจ้าในมหายาน

รัตนสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยรัตนะ ซึ่งได้มี
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รัตนสูตร

ต�านานเล่าว่า ได้เกดิทุพภกิขภยัข้ึนใน

เมือง เวสาลี ของ แคว้นวัชชี ซึ่งอยู่

ตดิต่อกับแคว้นมคธ ซ่ึงมีกรงุราชคฤห์

เป็นเมืองหลวง โดยที่รัฐทั้งสองนี้มีแม ่

น�้าคงคาค่ันอยู่ ฝั่งหน่ึงก็เป็นรัฐมคธ 

ซึ่งมีกรุงราชคฤห์เป็นเมืองหลวง ฝั่ง

หนึ่งก็เป็นแคว้นวัชชีซึ่งมีเมืองเวสาลี

เป็นเมืองหลวงท่ีไทยเราเรียกว่าเมือง

ไพสาลี 

 ทุพภิกขภัย แปลตามศัพท์ว่า หา

ภิกษาส�าหรับบริโภคได้ยาก ที่ไทยเรา

เรียกว่าข้าวยาก คือได้เกิดฝนแล้งติด 

ต่อกันเป็นเวลาหลายปี ท�านาไม่ได ้

ข้าวส�าหรับบริโภคเพียงพอ ท�าข้าวได้

น้อย ประชาชนจึงอดอยากจนถึงกับ

ล้มตาย พวกอมนุษย์ก็เข้ามา และก็

เกิดอหวิาตกโรค พลเมอืงกล้็มตายกนั

เป็นจ�านวนมาก 

 ในเมืองไทยน้ีเองครั้งรัชกาลต้น ๆ 

เกิดอหิวาตกโรคกนัเป็นคราว ๆ กเ็ป็น

ที่เชื่อถือกันว่าผีป่าเข้ามาเช่นเดียวกัน 

ที่เรียกว่าอมนุษย์ก็คือว่าภูตคือสัตว์ 

ทีไ่ม่ใช่มนุษย์ เม่ือเป็นภูตคือสัตว์ท่ีไม่ใช่

มนษุย์ เป็นพวกทีเ่ข้ามาท�าอนัตรายแก่

มนุษย์ดังที่มีเชื่อกันในเมืองไทยนี้เอง

ว่าผปีอบเข้ามากนิไส้ ดัง่นี ้และต่อมา

ในสมยัปัจจบุนักม็กีารพบเชือ้โรค เช่น 

อหิวาตกโรค ความเชื่อในเรื่องผีป่า 

เข้ามาก็สงบลงไป และก็สามารถที่จะ

ป้องกันรักษาอหิวาตกโรคได้ 

 แต่ในครั้งโบราณนั้น เครื่องมือที่ 

จะตรวจรักษาไม่ดีเหมือนอย่างเด๋ียวนี้  

กเ็ป็นทีเ่ชือ่ถอืกนัในเมือ่เกิดเหตเุภทภยั

จนหมู่คนต้องล้มตายกันเป็นอันมาก  

ก็จะต้องมีผีหรืออมนุษย์เข ้ามาท�า 

อันตรายร่วมด้วย

 เหตุที่เกิดขึ้นในเมืองเวสาลีนี้รวม 

ก็เป็นภัย ๓ ประการ ภัยแรกก็คือ 

ทุพภิกขภัย ข้าวยากมีไม่พอเพราะ 

ฝนแล้งติดต่อกันมาก ประชาชนก็

อดอยาก จนถงึล้มตายกนัเป็นอนัมาก

เพราะความอดอยาก ภยัที ่๒ อมนษุย์

คอืผ ีกเ็ข้ามา ภยัท่ี ๓ กคื็ออหิวาตกโรค

บังเกิดขึ้น ซึ่งท�าอันตรายแก่ชีวิต

ประชาชนพลเมืองกรุงเวสาลีมากมาย 

ประชาชนจงึเข้าเฝ้าพระราชาผูป้กครอง

ว่า ผู้ปกครองประเทศจะต้องปกครอง

ประเทศไม่เป็นธรรม จงึได้เกดิเภทภยั 

ต่าง ๆ ขึ้นดั่งนี้ 

 พระราชากใ็ห้ประชาชนพจิารณาดวู่า

พระองค์ทรงปกครองประเทศไม่เป็น

ธรรมอย่างไร ประชาชนพิจารณาแล้ว

ก็มองไม่เห็นว่าท่านปกครองไม่เป็น

ธรรมอย่างไร ก็จึงได้กราบทูลขอให ้

ทรงหาทางท่ีจะระงับภัยที่บังเกิดขึ้นนี้ 

กห็ารอืกนัว่าจะระงบัอย่างไร กมี็ผู้เสนอ

ขึน้ว่าให้อาราธนาศาสดาคณาจารย์เจ้า

ลัทธิต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้มาประกอบพิธี

ระงบับ้าง ให้เชิญเสดจ็พระพทุธเจ้ามา 

ทรงระงับบ้าง 
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 ขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่

กรงุราชคฤห์แห่งแคว้นมคธ ประชาชน

ส่วนใหญ่ ก็เห็นชอบท่ีจะให้อัญเชิญ

พระพุทธเจ้าเสด็จมา พระราชาแห่ง 

กรงุเวสาลกีท็รงส่งคณะทตูไปเฝ้าพระ-

เจ้าพมิพสิารซึง่เป็นพระเจ้าแผ่นดนิแห่ง

รัฐมคธที่กรุงราชคฤห์ ขออนุญาตที่ 

จะอัญเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมา

กรงุเวสาลี คณะทูตของกรงุเวสาลีก็ไป

เฝ้าพระเจ้าพมิพสิารท่ีกรุงราชคฤห์แห่ง

แคว้นมคธ ก็กราบทูลขออนุญาตที่จะ

เชญิเสด็จพระพทุธเจ้าไป พระเจ้าพมิ- 

พิสารก็ให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูล

อาราธนาเอาเอง คณะทตูกไ็ปเฝ้าพระ-

พุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่กรุง

ราชคฤห์น้ัน พระพุทธเจ้าก็ทรงรับ

อาราธนาโดยดุษณีภาพ ค�าว่าดุษณี

ภาพน้ันแปลว่า ทรงน่ิง เมื่อทรงนิ่ง 

ก็แปลว่า ทรงรับ 

 ครั้นทรงรับแล้ว พระเจ้าพิมพิสาร

แห่งกรุงราชคฤห์ก็ทรงอ�านวยการส่ง

เสด็จพระพุทธเจ้าไปสู่กรุงเวสาลี จาก

กรุงราชคฤห์ก็เสด็จโดยพระบาทไปสู่

แม่น�้าคงคา ก็เป็นอันว่าสิ้นเขตของ 

รัฐมคธแค่นั้น พระพุทธเจ้าก็เสด็จลง

ประทับเรือข้ามแม่น�้าคงคา ไปสู่อีก 

ฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นรัฐวัชชี พระราชาแห่ง 

วัชชี กรุงเวสาลีก็มารับเสด็จแล้วก็น�า

เสด็จ เข้าไปสู่กรุงเวสาลี 

 พระพทุธเจ้าได้เสดจ็จากกรงุราชคฤห์

ไปสู่กรุงเวสาลีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์คือ

หมู่แห่งภิกษุเป็นจ�านวนมาก และเมื่อ

เสด็จข้ามฝั่งไปถึงแคว้นวัชชี ก็มีเล่า 

ไว้ในคัมภีร์อรรถกถาท่ีพระอาจารย์ได้

แต่งอธิบายพระบาลีกล่าวไว้ว่า ฝนได้

ตกหนักตลอดกรุงเวสาลี จนถึงกับได้

พัดพาเอาซากศพต่าง ๆ ที่กองอยู่ใน 

ที่นั้น ๆ อันเป็นที่อากูลส่งกลิ่นตลบ

ทั่วไปหมด ฝนตกใหญ่ก็พัดพาเอาศพ

เหล่านัน้ไปหมด แผ่นดินกส็ะอาด บ้าน

เมอืงกส็ะอาดขึน้ ปรากฏว่าโรคภยัไข้เจบ็

ต่าง ๆ กห็ายไป และเมือ่พระพทุธเจ้า

ได้เสด็จไปถงึก�าแพงแห่งกรงุเวสาล ีคอื

ก�าแพงเมือง เหมือนอย่างกรุงเทพฯ 

เราก็มีก�าแพงเมืองเมื่อคร้ังรัชกาล 

ต้น ๆ ก็ทรงแสดงพระสูตรนี้อันชื่อว่า

พระรัตนสูตรแก่พระอานนท์ และก็

รับสั่งให้พระอานนท์จ�าพระสูตรนี้ไป

และให้สวดพระสตูรนีไ้ปทัว่เมอืงเวสาลี 

 พระอานนท์กอ็ุม้บาตรของพระพทุธ-

เจ้าซึ่งเต็มด้วยน�้า ท่านก็สวดพระสูตร

นี้และก็ประพรมน�้าในบาตรของพระ- 

พทุธเจ้าไปทัว่เมอืงเวสาลพีร้อมทัง้พวก

ขัตติยกษัตริย์แห่งเมืองเวสาลี 

 ฝ่ายพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสู่ที่ซึ่งได้

จดัไว้ให้เป็นทีป่ระทบั เมือ่พระอานนท์

ได้อุม้บาตรทีเ่ตม็ด้วยน�า้ของพระพทุธเจ้า 

ประพรมน�้าไปทั่วกรุงเวสาลีพร้อมทั้ง

รัตนสูตร
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รัตนสูตร

สวดพระสูตรไปแล้ว ก็กลับไปเฝ้า

พระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง

พระสตูรน้ีอีกแก่ท่ีประชมุซ่ึงมีพระราชา

ขัตติยแห่งกรุงเวสาลีแคว้นวัชชีเป็น

ประธาน กับทั้งหมู ่ข้าราชการและ 

ประชาชนทัง้หลาย ภัยท้ัง ๓ ประการ 

ก็ระงับลงตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้เสด็จ 

ถึงนั้น ท่านแสดงไว้เป็นต�านานดั่งนี้

 ในต�าราที่ เรียกว ่าอรรถกถา ที่ 

แปลว่าเป็นถ้อยค�าที่อธิบายเนื้อความ

พระบาลขีองพทุธวจนะต่าง ๆ ซึง่ท่าน 

พระพุทธโฆษาจารย์ได้แปลและเรียบ-

เรียงข้ึนในลังกาเม่ือพระพุทธศาสนา

ล่วงไปประมาณพนัปี เน่ืองด้วยต�านาน

นีท้ีแ่สดงอ้างว่า พระอานนท์ได้อุ้มบาตร

เต็มด้วยน�้าของพระพุทธเจ้าสวดรัตน-

สูตรน้ี แล้วก็ประพรมน�้าไปทั่วเมือง 

เวสาล ีกแ็สดงว่า ธรรมเนยีมประพรม

น�้า ดังที่เรียกว่าน�้ามนต์ในพระพุทธ-

ศาสนานัน้ได้มีมาช้านาน ถ้านับเอาแค่

สมัยที่แต่งคัมภีร์นี้ในลังกา เม่ือพระ-

พุทธศาสนาล่วงไปได้ประมาณพันปี  

ก็ต้องยืนยันว่า ได้มีมาในลังกาตั้งแต่

คร้ังนัน้ และหนงัสือทีแ่ต่งในลงักาทีไ่ด้

อ้างถึงว่า ได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล 

ดังที่เล่าในต�านานที่ ๒ นี้ จะเป็นจริง

หรอืไม่ หรอืว่าจะเป็นความเชือ่ถอื และ

ก็แต่งตามที่เชื่อถือและบอกเล่ากันมา

กเ็ป็นของยากทีจ่ะวินจิฉยั แต่ถ้าเป็นจริง 

ก็แสดงว่าได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล

ตามที่เล่านั้น 

 ฉะนั้น ข้อที่พระสงฆ์ในพระพุทธ-

ศาสนาได้มีพิธีประพรมน�้า ดังที่เรา

เรยีกกนัว่าน�า้พระพทุธมนต์ในปัจจบุนั 

ก็เป็นธรรมเนียมที่มีมานานเป็นพัน ๆ 

ปีดังกล่าว และอาจจะมีมาตั้งแต่สมัย

พทุธกาลแล้วก็ได้ หรอืว่าถ้าไม่มีในสมัย

พุทธกาล ก็มีต่อจากนั้นมาไม่นานนัก 

อาจจะก่อนพระพทุธศาสนาไปถึงลงักา 

หรือเมื่อไปถึงลังกาแล้วไปมีที่ลังกาก็ 

ได้ แต่หนงัสือนีแ้ต่งทีล่งักาในสมัยนัน้ 

กแ็สดงว่า ในสมยันัน้กต้็องมธีรรมเนยีม

ประพรมน�้าดังที่เรียกว่าน�้าพระพุทธ-

มนต์แล้ว แต่ว่าในการประพรมน�้านั้น 

น�้าที่มาประพรมประกอบพิธีเป็นน�้า

พระพุทธมนต์ที่ใช้กันในบัดนี้หรือไม่  

ก็ยากท่ีจะทราบได้ ในต�านานท่ีเล่านี ้

ก็เล่าแต่เพียงว่า พระอานนท์ถือบาตร

ของพระพทุธเจ้าเตม็ไปด้วยน�า้ ประพรม

น�้าไปแล้วท่านก็สวดรัตนสูตรนี้ไป  

เล่าไว้เท่านัน้ และกไ็ม่ได้เล่าว่าได้มีการ

ประกอบพิธีสวดมนต์หยดเทียนลง 

ไปในน�้า เป็นพิธีท�าน�้าพระพุทธมนต์  

ดั่งที่ท�ากันอยู่ในเมืองไทยปัจจุบัน แต่

ว่าอย่างน้อยนั้นก็เป็นเครื่องแสดงว่า 

ธรรมเนยีมประพรมน�า้นัน้ได้มมีาช้านาน

 แต่ว่าการนบัถือพระพทุธศาสนานัน้ 

ได้มีการนับถือปฏิบัติที่ผ่อนคลายมา
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ตามควรแก่สังคมมนุษย์ตั้งแต่ในครั้ง

พุทธกาล และเมื่อพระพุทธศาสนามา

เป็นศาสนาประจ�าชาติ บ้านเมืองต่าง ๆ 

นอกอนิเดีย อย่างทีลั่งกา อย่างท่ีเมือง

ไทยเรา เป็นต้น ซึ่งประเทศถิ่นนั้น ๆ 

ได้รบัพทุธศาสนาด้วย รับศาสนาอืน่ ๆ 

ด้วยมานับถือปฏิบัติ และได้มีลัทธิ 

ประเพณีปฏิบัติประจ�าชาติของตัวมา

ตัง้แต่โบราณอกีส่วนหนึง่ เพราะฉะนัน้ 

แม้ว่าจะรบันบัถอืศาสนาใดศาสนาหนึง่

ออกหน้า แต่กย็งัรับปฏบัิตใินพธิต่ีาง ๆ 

ตามลัทธิศาสนาอื่นกับทั้งประสมกับ

ขนบธรรมเนียมประเพณีประจ�าชาติ

ของตนบางอย่าง 

 ฉะนั้น รูปของการปฏิบัติศาสนาที่

เป็นพธีิต่าง ๆ จงึเป็นแบบผสมซ่ึงไม่ใช่

เป็นทางพระพุทธศาสนาล้วน ๆ และ

ไม่ใช่เป็นศาสนาอื่นล้วน ๆ ไม่ใช่

ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมล้วน ๆ 

เป็นแต่ว่าหากนบัถอืศาสนาใดออกหน้า

เป็นใหญ่ ก็ปฏิบัติในสาระแก่นสาร 

ของศาสนานั้นตามที่ตัวต้องการ หรือ

ตามระดับที่ต้องการตามควรแก่ฐานะ

ภาวะของตน และกใ็ช้ขนบธรรมเนยีม

ประเพณี ของศาสนาอ่ืนเข้ามาประกอบ

ตามที่ชอบใจอยากจะใช้ และก็รักษา

ขนบธรรมเนยีมประเพณเีก่า ๆ ไว้ตาม

ที่สันดานยังนับถืออยู่ ก็เป็นไปกันอยู่

ดัง่นี ้และโดยเฉพาะในพระพทุธศาสนา

นัน้ ทีเ่ป็นพระพทุธศาสนาล้วน ๆ ไม่มี

พิธี พิธีต่าง ๆ นั้นได้มาจากศาสนา

พราหมณ์ และพวกการปฏบิตับิางอย่าง

เกีย่วแก่วญิญาณของบรรพบรุษุ เป็นต้น 

กม็าจากขนบธรรมเนยีมเก่า ๆ ท่ีนบัถือ

กนัมาแต่ดกึด�าบรรพ์ กส็บืเป็นสนัดาน

มา และมีอย่างอื่นผสมเข้ามาบ้าง 

 เพราะฉะนั้น การปฏิบัติพระพุทธ-

ศาสนาในเมืองไทยบัดนี้โดยสาระ 

แก่นสารจึงเป็นพุทธ ที่เป็นประเพณี

ต่าง ๆ นั้นมาจากพราหมณ์โดยมาก 

และที่มีเกี่ยวแก่วิญญาณบรรพบุรุษ 

เป็นต้น เข้าแทรกกม็มีาแต่ดกึด�าบรรพ์ 

และก็ปฏิบัติกันมาดั่งนี้ 

 การที่ต้องมีพิธีต่าง ๆ นั้น ก็เพราะ

คนเป็นอันมากชอบพิธี เม่ือมีพิธีเป็น

สิ่งที่ตามองเห็นเป็นวัตถุ ก็เป็นเครื่อง

จูงใจ ซึ่งวัตถุเป็นเครื่องจูงใจนั้นทาง

กรรมฐานกม็เีรยีกว่า กสณิ ซึง่กม็วีตัถุ

เป็นเครือ่งจงูใจให้จติเป็นสมาธ ิถ้าไม่มี

วตัถเุป็นเครือ่งจงูใจให้จิตเป็นสมาธแิล้ว 

จิตจะตั้งให้เป็นสมาธิขึ้นเฉย ๆ ก็เป็น 

การยาก

 คราวนี้ผู้ที่ได้กล่าววิพากษ์วิจารณ ์

ต่าง ๆ ก็กล่าววิพากษ์วิจารณ์กันไป 

ต่าง ๆ หาว่าพิธีต่าง ๆ เช่น พรม

น�้ามนต์เป็นต้น ไม่ใช่พระพุทธศาสนา 

เป็นการปฏิบัติผิด และมีการกล่าวหา

ต่าง ๆ ด้วยถ้อยค�าที่รุนแรง จนฟังดู

รัตนสูตร
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แล้วกเ็ป็นการเกนิเหตเุกนิผลไปกม็เีป็น

อันมาก ดั่งน้ีก็เป็นการท่ีกล่าวไปโดย

มไิด้พจิารณาให้รอบคอบตามประวติัที่

กล่าวถงึ ในพระพทุธศาสนาในประเทศ

ถิ่นนั้น ๆ เช่น ในประเทศไทยซึ่งเป็น

ไปดังกล่าว

 คราวนีว่้าถงึพระพทุธศาสนาเองตัง้แต่

ครั้งพุทธกาล ซ่ึงได้ปฏิบัติผ่อนปรน  

ให้เหมาะแก่สังคมมนุษย์ตามที่มนุษย์

ต้องการก็ได้มีมาแล้วนั้น ก็จะได้เล่า 

ต่อไป แล้วจะแสดงความในรตันสตูรน้ี

 พระพทุธเจ้าได้แสดงธรรมผ่อนลงมา 

ก็คือในชั้นแรก เมื่อพระพุทธเจ้าได้

ตรัสรู้แล้วได้ทรงแสดงธรรมสัง่สอน กไ็ด้

ทรงแสดงธรรมสั่งสอนแก่ผู้ที่มาฟังซึ่ง

เป็นผู้บวชมาแล้วในลัทธิศาสนาท่ีต่าง

คนต่างได้นับถือ คือเป็นบรรพชิตอยู่

แล้วบ้าง เป็นคฤหสัถ์แต่ว่าได้มอีปุนสิยั

ทีไ่ด้อบรมมา สามารถทีจ่ะเข้าถงึธรรม

และออกบวชได้เป็นอันมาก ส่วนที่คง

เป็นคฤหสัถ์กม็น้ีอย จงึทรงแสดงธรรม

เพือ่ความสิน้ทกุข์อนัเป็นโลกตุตรธรรม

เป็นส่วนมาก ส�าหรับผู ้ท่ีมีอุปนิสัย 

อ่อนลงมาไม่ถึงกับจะออกบวช ยังอยู่

ครองเรอืน กท็รงแสดงธรรมทีเ่รยีกว่า 

อนุปุพพกิถา ๕ และอรยิสจัจ์ ๔ เป็น

พื้น ซึ่งผู้ฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรมซ่ึง

แสดงว่าเป็นโสดาบนับคุคล ซึง่กย็งัอยู่

ครองเรือนได้ 

 เพราะฉะนั้น แม้ในขั้นต้นนี้ก็ทรง

แสดงธรรมเป็น ๒ ระดับ คือระดับ

ส�าหรับผู้ออกบวช ก็เป็นธรรมเพื่อสิ้น

กเิลสและกองทุกข์อนัเป็นโลกตุตรธรรม

อย่างสูงดังกล่าว และส�าหรับคฤหัสถ์

ท่ียังครองเรือนแต่ว่ามีอุปนิสัยท่ีจะได้

ดวงตาเห็นธรรมก็เป็นโลกุตตรธรรม 

เหมือนกนั ขัน้โสดาปัตตมิรรค โสดา-

ปัตตผิล แต่กเ็ป็นโลกตุตรธรรมชัน้ต้น 

ยังอยู่ครองเรือน ก็แสดงอนุปุพพิกถา 

๕ และอริยสัจจ์ ๔ ดังท่ีมีเล่าไว้ใน 

พทุธประวัตกิแ็สดงว่า ทรงแสดงธรรม

ไว้ ๒ ระดับเป็นส่วนใหญ่ 

 และต่อมาก็ได้ทรงแสดงธรรมผ่อน

ลงมาอีก จนถึงหลกัธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่

ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ภายหน้า

เป็นต้น อันเป็นทางคดีโลก ดังที่ท่าน

ได้ประมวลไว้ในหมวดคิหิปฏิบัติใน 

นวโกวาท ก็ส�าหรับคฤหัสถ์ ฆราวาส

ผู้ครองเรือนทั่วไปซึ่งจะด�ารงชีวิตอยู่

ด้วยดีในโลก จึงเป็นการที่ทรงแสดง

ธรรมผ่อนลงมาตามระดับของบุคคล

หรือสังคม แต่ก็ต้องการที่จะให้ครอง

ชวีติอยูด้่วยดใีนโลก ส�าหรบัผูท้ีจ่ะสละ

โลกออกบวชปฏิบัติเพื่อส้ินกิเลสและ

กองทุกข์ ก็ทรงแสดงธรรมในชั้นสูง 

ปฏิบัติอบรมจิตใจยิ่งขึ้นต่อไป 

 ส�าหรับท่ีทรงแสดงธรรมผ่อนลงมา

จนถงึให้รักษาเจดย์ี และการบชูาทีต่น
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ได้ทรงอุบัติขึ้น ก็เรียกว่าเป็นการบูชา

เหมือนกัน เพราะฉะนั้น เราจึงเรียก

ว่าการบชูายญั กเ็ป็นการบชูาอย่างหนึง่

เหมือนกัน เม่ือพระพุทธเจ้าทรงอุบัติ

ขึน้ ผูท่ี้เคารพนับถือเขากแ็สดงการบชูา

ด้วยการเคารพ ซึ่งในครั้งพุทธกาลนั้น 

ก็ใช้ดอกไม้ดงัท่ีได้แสดงไว้ในเรือ่งต่าง ๆ 

ในพระคมัภร์ี เหมอืนอย่างนายช่างจัด

ท�าดอกไม้ กใ็ช้ดอกไม้บชูาพระพทุธเจ้า

ด้วยการโปรยดอกไม้ในท่ี ๆ พระพุทธ-

เจ้าเสด็จ โปรยให้ทรงเหยียบหรือโปรย

ไว้ตามทางหรอืว่าโปรยขึน้ไปในอากาศ 

ดัง่นีก้ม็ ีและต่อมา กม็เีทยีนมธีปู เทยีน

นั้นก็เป็นการบูชาด้วยแสงสว่างให้แสง

สว่าง ธปูนัน้กเ็ป็นการบชูาให้เกดิกลิน่

หอม 

 ส�าหรับเทียนและธูปนี้ในคัมภีร์ท่ี

แสดงในครั้งพุทธกาลก็ไม่ได้แสดงไว้

ชัดเจนนักว่ามีอย่างไร ก็น่าจะเป็นส่ิง

ที่มีขึ้นในภายหลังก็ได้ โดยที่ดัดแปลง

มาจากการบชูาของท้องถ่ินของประเทศ

นัน้ ๆ เช่น ในเมอืงจนีกใ็ช้เผาไม้จนัทน์ 

ก็แบบธูปเหมือนกัน ก็มาสร้างเป็นธูป 

แล้วเทียนนั้นก็เป็นการให้แสงสว่าง  

ก็มาท�าเป็นเทียนส�าหรับจุดบูชากัน  

ก็บัดนี้มาเป็นดอกไม้ธูปเทียน เป็น 

อามิสบูชา คือการบูชาด้วยอามิส  

ซึ่งทางพระพุทธศาสนาก็รับรอง และ 

ก็แสดงว่า การบูชา นั้นมี ๒ อย่าง 

ได้เคยปฏิบัติมา ก็เช่นท่ีแสดงธรรม

โปรดชาววัชชีในหมวดธรรมท่ีเรียกว่า 

อปริหานิยธรรม ธรรมที่เป็นไปเพื่อ

ความไม่เสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญ

โดยส่วนเดียว

 อปริหานิยธรรมนั้น ส�าหรับภิกษ ุ

ก็แสดงไว้ ๗ ข้อ และส�าหรับคฤหัสถ์

ผู้ครองเรือน ตลอดจนถึงกลุ่มบุคคล 

ผู้ปกครองแผ่นดินที่ทรงแสดงแก่ชาว

วัชชี กลุ่มคณะผู้ปกครอง ก็ ๗ ข้อ

เช่นเดียวกัน และส�าหรับท่ีแสดงแก ่

ชาววชัชกีมี็ข้อหนึง่ว่า เจดย์ีทีเ่คยนบัถอื

มาของชาววัชชี ก็คงนับถือบูชาเจดีย์

เหล่านั้นไม่ทอดท้ิง ดังนี้จัดว่าเป็น 

อปริหานิยธรรม ธรรมที่เป็นไปเพื่อ

ความไม่เสือ่ม แต่เป็นไปเพือ่ความเจรญิ

ของชาววชัชทีัง้หลายข้อหนึง่รวมอยู่ด้วย  

กเ็ป็นอนัแสดงว่าไม่ทรงขดัขวางต่อเจดย์ี

ที่เขานับถือบูชากันมา เขานับถือบูชา

กันมาอย่างไร ก็ให้นับถือกันต่อไป  

กต็รัสว่าเป็นไปเพือ่ความเจริญไม่เสือ่ม 

จงึแสดงว่า ได้ทรงแสดงธรรมทีผ่่อนปรน

เข้าหาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบคุคล

ได้นบัถอืกนัมา โดยทีเ่ป็นขนบธรรมเนยีม

ประเพณีอนัไม่ผดิหรอืถกูต้องกใ็ห้นบัถือ

บูชากันต่อไป

 ว่าถงึการบชูานัน้ อนัทีจ่รงิการบชูา 

ยัญ ของพราหมณ์ของลัทธิท่ีนับถือ

ปฏิบัติกันมาก็มีมาก่อนท่ีพระพุทธเจ้า

รัตนสูตร
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อามิสบูชา การบูชาด้วยอามิส อย่าง

หนึง่ และปฏบิตับิชูา การบชูาด้วยการ

ปฏบิตัอิกีอย่างหนึง่ ซ่ึงเป็นการปฏิบัติ

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน ก็ชื่อว่า

เป็นการบชูาพระพทุธเจ้าด้วยการปฏิบตัิ 

และพระพทุธเจ้ากต็รสัยกย่องว่า ปฏิบตัิ

บูชานี้เป็นการบูชาอย่างสูง

 และมาถึงเรื่องการเซ่นสรวงบวง-

สรวง การเซ่นสรวงบวงสรวงนั้นนอก 

จากเพื่อความเคารพแล้ว ยังต้องการ

เพือ่ให้สิง่ท่ีเซ่นสรวงบวงสรวงน้ันถงึแก่

ผู้ท่ีเซ่นสรวง บวงสรวงด้วย เช่นการ

เซ่นสรวงบวงสรวงด้วยอาหารต่าง ๆ 

ก็ต้องการท่ีจะให้ผู้ท่ีตนเซ่นสรวงบวง-

สรวง เช่น เทพต่าง ๆ นัน้ได้มาบรโิภค

อาหารที่วางไว้เซ่นสรวงบวงสรวงน้ัน 

เพราะฉะนั้น จึงตั้งข้อสังเกตว่าเทวดา

องค์ไหนท่านชอบอะไรก็เอาสิ่งนั้นไป

ถวาย คือไปเซ่นสรวงบวงสรวง นี้เป็น

เรือ่งของการเซ่นสรวงบวงสรวงอกีอย่าง

หนึ่ง 

 แต่ว่าในพระพทุธศาสนานัน้ไม่สนบั-

สนนุการเซ่นสรวงบวงสรวงแบบนี ้แต่

ว่าได้แสดงให้ท�าบญุอทุศิให้อย่างท�าบญุ

อุทิศให้ผู้ตาย คือผู้ที่ตายเป็นญาติก็ดี

เป็นมิตรก็ดี เมื่อผู้ยังอยู่เป็นญาติก็ดี 

เป็นมติรกด็ ีต้องการจะท�าอะไรให้ไปถงึ 

กใ็ห้บ�าเพ็ญทักษิณาท่ีเรียกว่าทักษิณา-

นปุทาน ทีแ่ปลว่า การเพ่ิมให้ทกัษณิา 

เป็นการทีบ่�าเพญ็ทานแก่พระภกิษสุงฆ์

เป็นต้น เช่น ถวายอาหารบิณฑบาต 

ถวายผ้าและสิ่งที่ควรแก่สมณบริโภค 

แก่พระภกิษ ุและกต็ัง้ใจอทุศิส่วนกศุล

ท่ีได้ปฏิบัติกระท�านั้นแก่ท่านผู้ละไป 

ดั่งนี้ และก็มีแสดงว่าหากท่านผู้ละไป

นัน้ ไปเกดิในภมิูทีจ่ะพงึรบัส่วนกศุลได้ 

อันเรียกว่า ปรทัตตูปชีวี คือผู้ที่ด�ารง

ชีวิตอยู่อาศัยทาน มีอาหารเป็นต้นที่ 

ผูอ้ืน่ให้แล้วในโลกนีแ้ละอทุศิส่วนกศุล

ไปให้ ปรทัตตูปชีวีจ�าพวกนี้เมื่อได ้

ทราบว่าญาติได้อุทิศส่วนกุศลและได้

อนโุมทนาในกศุลทีญ่าตไิด้อทุศิในโลก

นี้ ก็ย่อมจะได้เสวยผล เหมือนอย่าง

ได้เสวยอาหาร ได้มีผ้านุ่งห่มเป็นต้น 

ดังที่ญาติในโลกนี้ได้ท�าบุญอุทิศไปให้ 

แต่ว่าถ้าไปเกดิในภพภมูอิืน่กย่็อมจะไม่ได้ 

 แต่ถ้าหากว่า ผูท่ี้ท�าบญุในโลกนีอ้ทิุศ

ส่วนกุศลกว้าง ๆ ให้แก่สัตว์ทั้งปวง 

เหมือนอย่างบทสวด ปุญฺญสฺสิทานิ 

กตสฺส ซึ่งสวดกันอยู่ทุกวันนั้น ส่วน

กุศลน้ันก็ย่อมจะถึงแก่สัตว์จ�าพวกนี้ 

และแม้ว่าจะยังไม่ไปเกิดในภพภูมินั้น 

เกิดในภพภูมิอื่น หากได้ทราบและได้

อนุโมทนาจิต ก็ย่อมจะเป็นกุศล ก็ได้

บุญจากการอนุโมทนาอีกเหมือนกัน 

 แม้เป็นมนษุย์ด้วยกนั ยังอยูด้่วยกนั

ในโลกนี้ เม่ือใครท�าบุญแล้วอุทิศส่วน

กุศลให้กันแผ่ส่วนกุศลให้กันแบ่งส่วน
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กุศลให้กัน และเม่ือได้ทราบแล้วก็

อนุโมทนาในการบ�าเพ็ญกุศลของกัน

และกันแล้ว ผู้ท่ีอนุโมทนานั้นแม้ไม ่

ได้ท�าเองก็ได้บุญเพราะอนุโมทนาอีก 

เหมือนกัน เพราะท�าจิตใจให้แช่มชื่น

ผ่องใส ท�าให้นิยมในการบุญ 

 เพราะฉะน้ัน จงึมีธรรมเนียมปฏิบัติ

ในพุทธศาสนา ดัง่นี ้คอืว่าแทนทีจ่ะไป

เซ่นสรวงบวงสรวงด้วยอาหารเป็นต้น 

ก็มาท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แทน และ

แม้ว่าท�าบุญทุกอย่างท่ัวไป อุทิศส่วน

กุศลให้สรรพสัตว์ และอุทิศส่วนกุศล

ให้แม้แต่คนเช่น มิตรสหายที่ยังด�ารง

ชีวติอยูน้ี่ และเมือ่ต่างได้ทราบอนโุมทนา 

ต่างก็ได้บุญเพราะอนุโมทนา เพราะ

ฉะนัน้ ในหมวดของบญุกิรยิาวตัถุ ๑๐ 

จงึมแีสดงไว้ ๒ ข้อ ข้อหนึง่นัน้กค็อืว่า 

บญุส�าเรจ็ด้วยการให้ส่วนกศุล เรยีกว่า 

ปัตติทานมัย อีกข้อหนึ่ง บุญส�าเร็จ

ด้วยการอนุโมทนาส่วนกุศล เรียกว่า 

ปัตตานุโมทนามัย ต่างก็เป็นบุญด้วย

กนั นีเ้ป็นธรรมเนยีมในพระพทุธศาสนา

 คราวนี้ยังมีธรรมเนียมที่ติดมาจาก

บวงสรวงด้วยข้าวน�า้เป็นต้น และธรรม-

เนียมบวงสรวงด้วยข้าวน�้าเป็นต้น ใน

ตะวันออกนั้นเช่นชาวจีนเป็นต้น หรือ

ชาวไทยทีน่บัถอืขนบธรรมเนยีมมาจาก

ชาวจีน หรอืว่าเป็นขนบธรรมเนยีมของ

ตนเองก็ได้ เช่นการใช้ข้าวน�้าบูชาศพ

ของผูต้าย ตัง้ศพไว้ ถงึเวลากเ็อาส�ารบั

มีข้าวและกบัไปบชูาศพ บางทีกไ็ปเคาะ

โลงด้วยว่าเอามาตัง้ไว้ให้แล้ว คล้าย ๆ 

ให้วิญญาณมาบริโภคอาหารที่ตั้งไว้ให้

นัน้ ในเมือ่ศพยงัตัง้อยู ่กม็ธีรรมเนยีม

เอาอาหารมาตัง้ให้ศพตามเวลาอาหาร

หรือตามเวลาที่ญาติมิตรผู้ยังอยู่ต้อง 

การจะท�ากต็าม และบางทเีมือ่ไม่มศีพ

เป็นกระดกูแล้ว ถงึคราวกเ็อามาตัง้บชูา

อัฐิของบรรพบุรุษเป็นต้น ก็คล้ายกับ

ว่าบรรพบุรุษนั้นท่ีเป็นกระดูกก็ดีหรือ

ตั้งเป็นศพก็ดี มารับประทานอาหาร

ด้วยได้ คล้าย ๆ อย่างนั้น 

 และก็มีธรรมเนียมติดมา เหมือน

อย่างการบ�าเพ็ญกศุลในพระพทุธศาสนา 

เม่ือนิมนต์พระมาบ�าเพ็ญกุศล ก็มีต้ัง

พระพทุธรปูไว้บนโต๊ะพระ และพระสงฆ์

ก็นั่งโดยมากนั่งต่อจากโต๊ะพระ และ

เมือ่ถึงเวลาถวายอาหารบณิฑบาตพระ-

สงฆ์ กเ็อาส�ารบัไปต้ังถวายพระพุทธรปู

ด้วย แต่ว่าเพราะว่าทางพระพุทธศาสนา

ไม่แสดงให้ปฏบิติัการเซ่นสรวงแบบนัน้ 

เพราะฉะนั้น จึงไม่ใช้ค�าว่าเซ่นสรวง

พระพุทธเจ้า แต่มาเรียกว่า บูชาข้าว

พระ บางทกีเ็ป็นส�ารบัเท่ากบัของพระ 

บางทีก็เป็นส�ารับเล็ก ๆ เอามาถวาย

พระพทุธรปู เป็นการบชูาข้าวพระ และ

การบูชาข้าวพระนี้ ก็เป็นธรรมเนียม

รัตนสูตร
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ส�าหรับวัดนี้ด้วย ดังท่านทั้งหลายจะ

เหน็ว่าในพระอุโบสถนัน้ มบีาตรเลก็ ๆ 

อยู่ และตอนเช้าก็มีอาหารไปใส่บาตร

เลก็ ๆ นัน้ตัง้ไว้ และเวลาพระเถระผู้น�า

สวดมนต์จดุธูปเทยีนบชูาพระรตันตรยั 

ก็เปิดฝาบาตรเล็ก ๆ ที่มีอาหารใส่อยู่

และมนี�า้ด้วยเป็นการบชูาข้าวพระ และ

ก็ถือกันมาว่าเป็นหน้าที่เจ้าอาวาสจะ

ต้องคอยจดัอาหารส�าหรบับูชาข้าวพระ

ในพระอโุบสถสบืต่อกนัมา กต็ดิต่อมา

จากการเซ่นสรวงนีเ้อง แต่ว่าแม้เม่ือไม่

นับถือการเซ่นสรวงแล้ว ก็เปลี่ยนมา

เรียกว่าเป็นการบูชา เพราะว่า พระพุทธ-

เจ้านั้นไม่มีวิญญาณ พระองค์นิพพาน

แล้ว และแม้ว่าผู้ที่ยังไม่นิพพานยังมี

วญิญาณ อันหมายความว่ายงัท่องเทีย่ว

ไปอยู่ ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะบริโภคอาหาร

แบบน้ีเหมือนอย่างคนท่ียังด�ารงชวีติอยู่

ทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ การทีจ่ะท�าบญุ

อทุศิให้กนัได้ก็ต้องโดยอาศัยการท�าบุญ

อทุศิส่วนกศุลให้ ดงัแบบท่ีชาวพทุธได้

นับถือปฏิบัติกันอยู่ นี้เป็นการปฏิบัติ

ทางพระพุทธศาสนา 

 แต่ว่าส�าหรับท่ีเป็นรูปร่างภายนอก 

ก็ติดเป็นธรรมเนียมเหมือนอย่างเซ่น- 

สรวง ดงัเรือ่งการบชูาข้าวพระท่ีเล่ามา

น้ัน และกเ็รยีกว่าเป็นการบชูาข้าวพระ 

แต่ว่าเมื่อดูภายนอกไม่อธิบายแล้ว ก็

เหมอืนอย่างเอาไปเซ่นสรวงเหมือนกัน 

แต่อันที่จริง ไม่ใช่ แต่ว่าแบบปฏิบัติที่

เป็นวัตถุหรือเป็นกิริยาในภายนอกนั้น

กค็ล้ายคลงึกนั เพราะว่าตดิกนัมา ยัง

ไม่หมดไปทีเดียว ยังเป็นอาการที่สืบ

เนื่องกันมา ก็เป็นประเพณีท่ีนิยมกัน

อยู ่เพราะฉะนัน้ ก็เป็นมาอย่างนี ้และ

ธรรมเนียมท่ีปฏิบัติกันอยู่ในประเพณี

ท�าบุญในประเทศไทยเรานี้และแม้ใน

ประเทศอื่น 

 ก็ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ส�าหรับในรูป

พิธีนั้นก็ติดมาจากลัทธิศาสนาก่อน ๆ 

บ้าง ที่แทรกเข้ามาบ้าง แต่ว่าเมื่อคน

ทั้งหลายพอใจในรูปแบบของพิธีอันใด 

ก็รับเอารูปแบบของพิธีอันนั้นมาผสม

เข้า แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบพิธี เช่น  

แบบพิธีล่ามสายสิญจน์โยงสายสิญจน์ 

อนันีก้ไ็ม่ใช่ตวัพระพทุธศาสนา มาจาก

ลัทธิศาสนาอื่นที่ปฏิบัติกัน ดังเช่น 

จะสวดมนต์ท�าพิธีก็โยงสายสิญจน์กับ

พระพุทธรูป แล้วพระก็ถือสายสิญจน์

สวดมนต์กัน และหากจะท�าวัตถุอะไร

ให้เป็นมงคล ก็เอามาโยงสายสิญจน์

เข ้าด้วย แล้วก็มีพิธีหยดเทียนท�า 

น�้ามนต์ ในขณะที่สวดมนต์ เรียกว่า

ท�าน�้าพระพุทธมนต์ ก็เป็นรูปแบบ 

พิธีท่ีนับถือปฏิบัติกันมาดังนี้ โดยน�า

เอามาจากลัทธิศาสนาอื่น และก ็

เป็นแบบที่ประชาชนนิยมเรียกว่าพิธี 

เพราะฉะนัน้ รปูแบบพธิทีัง้หลายเป็น
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อันมากนั้นจึงมาจากศาสนาอ่ืน คือ

ศาสนาพราหมณ์ทีป่นเข้ามากบัพระพทุธ-

ศาสนาในยุคนั้น แต่ว่าสาระแก่นสาร

หรือหัวใจส�าหรับที่เป็นชาวพุทธนั้น ก็

เป็นตัวพระพุทธศาสนา

 โดยที่พระสูตรนี้ตามต�านาน แสดง

ว่า ได้เกิดภัยขึ้น ๓ ประการในเมือง

เวสาล ีขตัตยิะท้ังหลายแห่งกรงุเวสาลี 

จึงได้เชิญเสด็จพระพุทธเจ้าจากกรุง-

ราชคฤห์มาสูก่รุงเวสาลีเพือ่ระงบัภยัท้ัง 

๓ ประการนั้น คือ ทุพภิกขภัย ภัยที่

เกิดจากข้าวยากคือหาภิกษาส�าหรับ

บรโิภคได้ยากเพราะฝนแล้ง อมนษุย-

ภยั ภยัทีเ่กดิจากอมนษุย์ และโรคภยั 

ภัยที่เกิดจากโรค 

 ฉะนัน้ จงึจะกล่าวถงึ เรือ่งอมนุษย์

อันหมายถึงบรรดา โอปปาติกะ คือ

จ�าพวกที่เรียกว่า ลอยเกิดทั้งหลาย  

ดงัทีเ่ราเรยีกกนัว่าเทพดาบ้าง ผต่ีาง ๆ 

บ้างเป็นต้น ฉะนั้น ก็จะกล่าวถึงโยนิ 

คอืก�าเนดิ ท่ีแสดงไว้ในพระพุทธศาสนา

ว่ามีอยู่ ๔ คือ

 ๑. ชลาพุชะ เกิดในครรภ์ ก�าเนิด

ชลาพุชะนั้นได้แก่ก�าเนิดมนุษย์และ

ก�าเนิดเดียรัจฉานท่ีคลอดออกเป็นตัว

และดดูนม เช่น โค กระบือ สนัุข แมว 

เป็นต้น

 ๒. อณัฑชะ เกิดในไข่ ได้แก่ก�าเนดิ

เดียรัจฉานท่ีเกิดในไข่ก่อนแล้วจึงฟัก

ออกเป็นตวั เช่น ไก่ เป็ด นก เป็นต้น

 ๓. สังเสทชะ ก�าเนิดในเถ้าไคล 

หมายเอาก�าเนดิเดยีรจัฉานทีเ่กดิในของ

โสมม เช่น หมู่หนอน

 ๔. โอปปาติกะ เกิดผุดขึ้นหรือที่

เรียกว่าลอยเกิด ได้แก่ ก�าเนิดเทวดา

และสตัว์นรก เป็นต้น เทวดากด็ ีสตัว์

นรกก็ดี ไม่ได้เกิดด้วยก�าเนิด ๓ ข้าง

ต้น เกิดผุดขึ้นในทันใด โตใหญ่เป็น

วิญญชูนทีเดยีว หาได้เป็นทารกมาก่อน

ไม่ เมือ่จตุติายกห็ายวับไปไม่ทิง้ซากไว้ 

 ส�าหรบั ๓ ก�าเนดิข้างต้น ถ้าจะแยก

ให้ชัดจากก�าเนิดอัณฑชะ เกิดในไข่ 

ควรแบ่งดังนี้

 จ�าพวกเกิดในไข่ฟักแล้วเป็นตัวเติบ

ขึ้น นับเข้าในจ�าพวกสัตว์เป็นอัณฑชะ

 จ�าพวกเกิดในไข่หรือไม่ปรากฏว่า

เกิดจากอะไร เช่น หนอนและแมลง

ต่าง ๆ จดัเป็นสงัเสทชะ เกดิในเถ้าไคล

 อกีอย่างหนึง่ น่าก�าหนดว่า จ�าพวก

มีเลือดแดงเกิดในอัณฑชะ เกิดในไข่ 

จ�าพวก มเีลือดเหลือง จดัเป็นสังเสทชะ 

เกิดในเถ้าไคล โดยเค้าเงื่อนก็สมกัน

 ส�าหรับจ�าพวกที่เรียกว่า อมนุษย ์ 

กห็มายถึงจ�าพวกท่ีเป็นโอปปาติกะ คือ 

เกิดผุดขึ้นดังแสดงในโยนิคือก�าเนิด 

ทัง้ ๔ นี ้ส�าหรบัในพระสูตรนีไ้ด้เรยีก

จ�าพวก อมนุษย์ว่า ภูตะ ที่ไทยเราก็

เรียกเหมือนกัน เช่น ภูตผี ภูต ก็มา

จาก ภูตะนี้เอง 

รัตนสูตร
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 แต่ค�าว่า ภูตะ ใช้หมายความได ้

หลายอย่าง ตามศัพท์ ภูตะ แปลว่า  

ผูท้ีเ่ป็นแล้วหรือสิง่ท่ีเป็นแล้ว บางแห่ง

ก็หมายถึงขันธ์ ๕ บางแห่งก็หมายถึง

ธาตุทั้ง ๔ ดังที่เรียกว่า มหาภูตรูป  

รูปที่เป็นภูตใหญ่ทั้ง ๔ คือธาตุดิน  

ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม บางแห่งก็

หมายถึงพระอรหันตขีณาสพ เรียกว่า

ภูตะ บางแห่งก็หมายถงึสรรพสตัว์หรือ

สัตวโลกทั้งหมดเรียกว่า ภูตะ ทั้งนั้น 

บางแห่งกห็มายถงึถ้อยค�าท่ีเป็นจริงหรอื

ที่มีอยู่ บางแห่งก็หมายถึงภูตคามคือ

พวกต้นไม้ เพราะฉะนั้น ภูตะจึงมี 

ความหมายหลายอย่าง และที่หมาย

จ�าเพาะถึงจ�าพวกโอปปาติกะที่เป็น 

ชั้นต�่า ดังที่เราเรียกว่าภูตผี ดั่งนี้ก็มี 

 ส�าหรับที่หมายถึงสรรพสัตว์นั้น  

ยังมีค�าที่คู่กัน คือ สัมภเวสีกับภูตะ 

สัมภเวสี นั้นแปลว่า สัตว์ผู้แสวงหา

สมภพคอืแสวงหาทีเ่กิด สตัว์ผูท้ีไ่ด้เกดิ

และเกิดแล้วเป็นในชาติภพใดชาติภพ

หนึง่กต็ามเรยีกว่าภตูะ ส�าหรบัสมัภเวสี

และภตูะนีใ้ช้คู่กัน ดังกล่าวถงึในกรณีย- 

เมตตสูตร 

 แต่ส�าหรับในรัตนสูตรนี้ เมื่อยก

ต�านานขึ้นมาอ้าง ภูตะที่หมายถึง ก ็

น่าจะหมายถึงพวกภูตผีตามท่ีเชื่อถือ

กนั เพราะว่ามาก่อภยัให้แก่หมูม่นษุย์  

เป็นภัยอย่างหน่ึงในภัยท้ัง ๓ คือ  

อมนุษยภัย แต่ว่าในพระสูตร พระ-

อาจารย์ได้อธิบายคลุมหมดว่า ภูตะที่

หมายถึงในพระสูตรหมายถึงจ�าพวก

อมนุษย์ทั้งหมด จะเป็นเทพดาก็ได้ต�่า

กว่าก็ได้ เพราะจะเป็นเทพดาหรือจะ

เป็นจ�าพวกไหนก็ตาม ก็เป็นอมนุษย ์

ที่แปลว่าไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันทั้งนั้น 

เพราะฉะนัน้ ท่านจงึว่าหมายคลุมท้ังหมด 

 และเรื่องก�าเนิดโอปปาติกะนี้ก็ได้

เป็นท่ีเชือ่ถอืกนัมาตัง้แต่เก่าก่อนพทุธ-

กาล เม่ือพระพุทธเจ้าทรงอบุติัแล้วทรง

แสดงธรรมส่ังสอนก็ได้แสดงถึง และ

ก็ได้มีเรื่องที่เล่าในต�านานพระพุทธ-

ศาสนาว่ามีเทพดามาเฝ้าพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดา 

เหล่านีเ้ป็นต้น กม็เีล่าว่า เทพดาได้มา

เฝ้ากราบทูลถามปัญหาเรื่องมงคลดัง 

ที่ได้แสดงแล้ว เพราะฉะนั้น จึงจะได้

จบัแสดง ในตวัพระสตูรต่อไปซึง่แสดง

ในต�านานว่า 

 เมือ่พระพทุธเจ้าได้เสดจ็มาถงึประตู

เข้าเมืองเวสาลี ก็ได้แสดงพระสูตร 

นี้แก่พระอานนทเถระ และโปรดให้ 

พระอานนทเถระเดินไปตามก�าแพง 

รอบเมืองเวสาลี ซึ่งพระอานนทเถระ

ท่านก็สาธยายพระสูตรนี้ และท่าน 

ก็ประพรมน�้าจากบาตรพระพุทธเจ้า  

ไปทั่วเมืองเวสาลี ส�าหรับตัวรัตนสูตร

ได้มีแสดงไว้ดังที่สวดกันว่า ยานีธ  
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ภูตานิ สมาคตานิ ภุมฺมานิ วา ยานิว 

อนตฺลกิเฺข เป็นต้น ทีแ่ปลความว่า หมู่

ภูตเหล่าใดที่เป็นผู้อาศัยอยู่ตามภาค

พืน้แผ่นดนิอนัเรยีกว่า ภมุมะ หรอืดงั

ที่ไทยเรียกว่าพระภูมิ หรือว่าเหล่าใด

ที่อยู่ในอากาศซึ่งมาประชุมกันแล้วใน

ทีน่ี ้ขอหมูภ่ตูทัง้ปวงจงเป็นผูม้ใีจด ีและ

จงฟังภาษิตโดยเคารพนี้ เป็นค�าแปล

ของคาถาที่ ๑ 

 เพราะเหตนุัน้แล ท่านภตูทัง้ปวงจง

ตัง้ใจฟังกระท�าไมตรจิีตในหมูม่นุษยชาติ

ประชุมชนมนุษย์เหล่าใดย่อมน�าไป 

ซึ่งพลี ดังท่ีเรียกว่าสังเวยท้ังกลางวัน

กลางคืน เพราะเหตน้ัุนแล ท่านทัง้หลาย 

จงเป็นผู้ไม่ประมาท รักษาหมู่มนุษย์

เหล่านั้น นี้เป็นค�าแปลคาถาที่ ๒ 

 ทรัพย์เคร่ืองปลื้มใจ อันใดอันหน่ึง

ในโลกนี้หรือโลกอ่ืน หรือรัตนะอันใด 

อนัประณตีในสวรรค์ รัตนะอนัน้ันเสมอ

ด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลย แม้อันนี้ 

เป็นรตันะอันประณตีในพระพทุธเจ้าด้วย 

ด้วยค�าสัตย์น้ี ขอความสวัสดีจงมี นี้

เป็นค�าแปลของคาถาท่ี ๓ เป็นคาถา 

ที่แสดงถึงพระพุทธรัตนะ 

 พระศากยมุนีเจ้ามีพระหฤทัยด�ารง

มัน่ ได้บรรลธุรรมอันใดเป็นท่ีสิน้กิเลส

เป็นท่ีสิ้นราคะ เป็นอมฤตธรรมอัน

ประณตี สิง่ไร ๆ เสมอด้วยพระธรรม

ย่อมไม่ม ีแม้อันน้ี เป็นรัตนะอันประณีต

ในพระธรรม ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความ

สวสัดจีงม ีนีเ้ป็นค�าแปลของคาถาที ่๔ 

แสดงถึงธรรมรัตนะ 

 รตันะคือพระธรรมทีเ่ป็นส่วนอสงัขต-

ธรรม ธรรมทีไ่ม่มปัีจจยัปรงุแต่ง ด้วย

ค�าสตัย์นี ้ขอความสวัสดจีงม ีพระพทุธเจ้า

ผู้ประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญแล้วซึ่ง

สมาธอินัใดว่าเป็นธรรมอนัสะอาด บณัฑติ

ทัง้หลาย กล่าวซ่ึงสมาธิอันใด ว่าให้ผล

โดยล�าดับ สมาธิอื่น เสมอด้วยสมาธิ

นั้นย่อมไม่มี แม้อันนี้ เป็นรัตนะอัน

ประณีตในพระธรรม ด้วยค�าสัตย์นี้  

ขอความสวัสดีจงมี นี้เป็นค�าแปลของ

คาถาที่ ๕ แสดงถึงธรรมรัตนะคือ 

พระธรรมทีเ่ป็นส่วนสงัขตธรรม ธรรม

ที่ยังมีปัจจัยปรุงแต่ง

 ได้แสดงค�าแปลแล้ว ๕ คาถา 

 คาถาที ่๑ ขอให้ภตูทัง้หลายคอืหมาย

ถึงหมู่อมนุษย์ ทั้งที่เป็นเทพทั้งที่มิใช่ 

เทพทกุชัน้ ทกุจ�าพวก ซึง่สรุปเข้าเป็น

พวกที่อยู่ในพื้นพิภพและจ�าพวกที่อยู่

ในอากาศซึ่งมาประชุมกัน ให้เป็นผู้มี

ใจดี ฟังภาษิตโดยเคารพ

 คาถาที่ ๒ มีความแสดงขอให้ภูต 

ทั้งปวงกระท�าไมตรีจิตในหมู่มนุษย์  

เป็นผู้ไม่ประมาท รักษาหมู่มนุษย์

 คาถาท่ี ๓ แสดงถึงพระ พทุธรตันะ 

รัตนะคือพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีรัตนะอื่น

เสมอเหมอืน จึงจะแสดงถงึความหมาย

ของค�าว่ารัตนะ

รัตนสูตร
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รัตนสูตร

 ค�าว่า รตันะ น้ันตามศัพท์ก็แปลว่า 

สิ่งที่น�าความยินดี คือให้เกิดให้เจริญ

ความยนิด ีหมายถงึสิง่ท่ีกระท�าให้เกดิ

ความย�าเกรง สิ่งที่มีค่ามาก สิ่งที่ไม่มี

สิ่งอื่นเสมอเหมือน หรือว่าชั่งไม่ได้

เปรยีบไม่ได้ สิง่ท่ีหาดไูด้ยาก สิง่ท่ีเป็น

ของบริโภคของสัตว์ผู้ไม่ต�่าทราม สิ่ง 

ที่ท�าให้เกิดความยินดีอันมีลักษณะดัง

กล่าวนี้ได้ชื่อว่ารัตนะ และก็อาจแบ่ง

ได้เป็นรตันะทีม่วีญิญาณกับรตันะทีไ่ม่มี

วิญญาณ 

 รัตนะท่ีมีวิญญาณน้ันก็แบ่งได้เป็น

มนษุย์กไ็ด้ สตัว์เดยีรจัฉานก็ได้ รตันะ

ที่ไม่มีวิญญาณนั้นก็ได้แก่วัตถุต่าง ๆ 

เช่นที่เป็นมณีรัตนะเป็นต้น 

 ส�าหรบัรตันะท่ีมีวญิญาณน้ัน มนุษย์

กย่็อมประเสรฐิกว่าสตัว์เดยีรจัฉานทัง้

หลาย และบรรดามนุษย์ทั้งหลายน้ัน 

พระพทุธเจ้ากท็รงอบุตัใินก�าเนดิมนษุย์ 

ได้ทรงเป็นรัตนะท่ีประณีต ก็คืออุดม

หรือประเสริฐสุด และก็เป็นรัตนะท่ี

อดุมหรอืประเสรฐิสดุทัง้ในมนษุย์ทัง้ใน

สวรรค์ทั้งหลายนี้เป็นความหมายของ

ค�าว่ารัตนะ และในคาถาที่ ๓ ก็ได้

แสดงถึง พระพทุธรตันะ ในคาถาที ่๔ 

ได้แสดถึงพระธรรมรตันะ คอืพระธรรม

ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ อันเป็นวิราค-

ธรรม อมตธรรม อันเป็นท่ีสิ้นกิเลส

และกองทกุข์ ทีเ่รียกว่า ขยธรรม ไม่มี

กเิลสเป็นเครือ่งย้อมใจจงึเรยีกว่า วิราคะ 

เป็นอมตธรรม ธรรมทีไ่ม่ตาย จงึเรียก

ว่า อมตธรรม จึงหมายถึงนิพพานอัน

เป็นอสงัขตธรรม ธรรมทีไ่ม่ถกูปรงุแต่ง 

หรอืเรยีกว่า วสิงัขาร ไม่มกีารปรงุแต่ง 

ไม่มคีวามปรุงแต่งทัง้หมด อนัเป็นธรรม

สุดยอดในพระพุทธศาสนา 

 ในคาถาที ่๕ กไ็ด้แสดงธรรมรตันะ 

ชีเ้อา อนนัตรกิสมาธ ิทีห่มายความว่า

เป็นสมาธิที่ให้ผลโดยล�าดับ คือให้ผล

ต่อไปเลย จงึหมายถึงสมาธท่ีิเป็นมรรค 

อันสืบต่อไปถึงผล ที่ว่ามรรคนั้นก็คือ

อริยมรรค ผลนั้นก็คืออริยผล สมาธิ 

ที่เป็นอริยมรรคชื่อว่า อนันตริกสมาธิ 

สมาธทิีใ่ห้ผลสืบต่อไปเป็นล�าดับทเีดยีว 

คอืสืบต่อไปถงึอรยิผลโดยล�าดบัทเีดยีว 

ก็เป็นสังขตธรรม แต่เป็น ยอดของ

สังขตธรรม 

 สังขตธรรมนั้นแปลว่า ธรรมที่ถูก

ปรุงแต่ง เป็นสังขารคือเป็นส่ิงที่ปรุง

แต่ง ก็หมายได้ทั้งที่เป็นฝ่ายชั่วทั้งท่ี 

เป็นฝ่ายดี เมื่อปรุงแต่งชั่ว ก็เป็นฝ่าย

ชัว่ เมือ่ปรุงแต่งดกีเ็ป็นฝ่ายด ีปรงุแต่ง

ชั่วนั้นก็คือปรุงแต่งบาปอกุศลต่าง ๆ 

หมายความว่าท�าบาปท�าอกุศลต่าง ๆ 

ก็เรียกว่า อปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่ง

กรรมทีม่ใิช่บญุ ปรงุแต่งดกีค็อืท�ากศุล

ท�าบุญต่าง ๆ เป็นปรุงแต่งดีก็เรียกว่า 

ปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบุญ 
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ปรุสิปคุคฺลา บรุษุบคุคล ๔ คู ่เป็นบรุษุ

บุคคล ๘ จ�าพวก ก็คือ บุรุษบุคคลผู้

ตัง้อยู่ในโสดาปัตตมิรรค บรุษุบคุคลผู้

ตัง้อยู่ในโสดาปัตติผลคูห่นึง่ บรุษุบคุคล

ผูต้ัง้อยูใ่นสกทาคามมิรรค บรุษุบคุคล

ผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผลคู่หนึ่ง บุรุษ

บุคคลผู้ต้ังอยู่ในอนาคามิมรรค บุรุษ

บคุคลผูต้ัง้อยูใ่นอนาคามผิลคูห่นึง่ บรุษุ

บุคคลผู้ต้ังอยู่ในอรหัตตมรรค บุรุษ

บุคคลผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลอีกคู่หนึ่ง

 อีกอย่างหนึ่ง อฏฺสต� ในคาถานี้

แปลว่า ๑๐๘ ก็ได้แก่ โสดาบัน ๓ 

จ�าพวก คือโสดาบันที่เรียกว่า เอกพีชี 

มีพืชเป็นอันเดียว อันหมายความว่า 

จะมาเกิดอีกชาติเดียว โสดาบันที่เป็น 

โกลังโกละ คือที่จะเกิดอีก ๒-๓ ชาติ 

โสดาบันที่เป็นสัตตักขัตตุปรมะ คือ

โสดาบันที่จะมาเกิดอีก ๗ ชาติเป็น

อย่างยิ่ง

 สกทาคาม ี๓ จ�าพวกคอืท่ีบรรลผุล

ในกามภพ ในรูปภพ ในอรูปภพ 

 และทัง้หมดนีก้แ็บ่งออกเป็น ๔ ตาม

ปฏปิทาคอืการปฏบิตั ิกล่าวคอืบางท่าน

ปฏบิตัลิ�าบากท้ังรูไ้ด้ช้า บางท่านปฏิบัติ

ล�าบากแต่รูไ้ด้เรว็ บางท่านปฏบิตัสิะดวก

แต่รู้ได้ช้า บางท่านปฏิบัติสะดวกทั้งรู้

ได้เร็ว ก็เป็น ๒๔

 ส่วนอนาคามีเป็น ๕ จ�าพวกก่อน 

คอืท่านผูท้ีจ่ะปรินพิพานในระหว่างอายุ

 ในการปรุงแต่งท้ัง ๒ น้ี การปรุง

แต่งบุญกุศลอันเป็นปุญญาภิสังขาร 

ย่อมดีกว่า และแม้ในการปรุงแต่งบุญ

นั้น เมื่อปรุงแต่งบุญจนถึงเป็นมรรคมี

องค์ ๘ มสีมัมาทฏิฐเิป็นต้น มสีมัมา-

สมาธิเป็นที่สุด ซึ่งมรรคมีองค์ ๘ ที่

ปรงุแต่งนีก้คื็อท่ีได้ปฏิบัต ิดงัท่ีได้ปฏิบัติ

ท�าบญุท�ากศุล ปฏบัิตใินศลี สมาธ ิปัญญา 

ปฏบัิตใินมรรคมอีงค์ ๘ กนัอยู ่จนถงึ

เป็นอริยมรรค ยกเอาสมาธขิึน้เป็นทีต่ัง้ 

กค็อืทีเ่รยีกว่า อนันตรกิสมาธ ิอนันต-

ริกสมาธิน้ีแหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า 

วิราคธรรมคือนิพพานดังกล่าว ก็เป็น

ยอดของอสังขตธรรมทั้งหมด ดั่งนี้

 ต่อจากนี้ก็ถึงคาถาที่ ๖ ว่า เย  

ปุคฺคลา อฏฺ สต� ปสตฺถา เป็นต้น  

ที่แปลความว่า

 บคุคลเหล่าใด ๘ จ�าพวก ๔ คู ่หรอื

ว่าบุคคลเหล่าใด ๑๐๘ จ�าพวก อัน

สัตบรุุษทัง้หลายสรรเสรญิแล้ว บคุคล

เหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุคต ควร

แก่ทักษิณาทาน ทานท้ังหลาย อัน

บคุคลถวายในท่านเหล่าน้ัน ย่อมมีผล

มาก แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีต 

ในพระสงฆ์ ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความ

สวัสดีจงมี

 ในคาถาที่ ๖ นี้ บุคคล ๘ จ�าพวก 

๔ คู่ก็คือพระอริยบุคคลดังที่ระบุใน 

สังฆคุณ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺ  

รัตนสูตร



ร

1209

รัตนสูตร

ยังไม่ถึงกึ่ง ท่านผู้ที่จะปรินิพพานต่อ

เมื่ออายุพ้นกึ่งแล้วจวนถึงที่สุด ท่านผู้

จะปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเพียร

เร่ียวแรง ท่านผูท่ี้จะปรนิพิพานด้วยไม่

ต้องใช้ความเพียรนัก ท่านผู้มีกระแส

เบือ้งบนไปสูอ่กนฏิฐภพ ท้ัง ๕ จ�าพวก

นีส้�าหรบัท่ีไปเกิดในสทุธาวาสชัน้อวหิา 

และก็ ๕ จ�าพวกส�าหรับท่านผู้ไปเกิด

ในสทุธาวาสชัน้อตปัปา อกี ๕ จ�าพวก

ส�าหรับท่านผู้ไปเกิดในสุทธาวาสชั้น

สุทัสสา อีก ๕ จ�าพวกส�าหรับท่านผู้

ไปเกดิในสทุธาวาสชัน้สทุสัส ีแต่ว่า ๔ 

จ�าพวกส�าหรบัท่านผูไ้ปเกดิในสทุธาวาส

ชัน้ทีส่ดุคอือกนฏิฐภพ อกนฏิฐสทุธาวาส 

ก็รวมเป็นอนาคามี ๒๔

 ส่วนอรหันตบุคคล ๒ คือท่ีเป็น 

สุกขวิปัสสกะ คือผู้ที่มีปัญญาตรัสรู้

เห็นแจ้งแต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีผล 

อย่างอืน่อนัจะพงึได้จากสมาธซิึง่ถงึฌาน 

กับพระอรหันต์ซ่ึงเป็น สมถญาณิกะ 

คอืทีไ่ด้ปฏบิติัทางสมาธถิงึฌานมาก่อน 

เป็นผู้ท่ีได้บรรลุอรหัตตมรรค อรหัตตผล

แล้ว กม็พีลงัทางสมาธอิย่างอ่ืนอีกด้วย 

กับท่านผู้ตั้งอยู่ในมรรคทั้ง ๔ ก็รวม

เป็นทั้งหมดตั้งแต่โสดาบันดังกล่าวมา

จนถึงอรหันตบุคคลเป็น ๕๔ และ

จ�าแนกออกเป็นฝ่ายที่เรียกว่า สัทธา-

ธรุะ คอืมีศรทัธาน�าหน้า กบัฝ่ายท่ีเรยีก

ว่า ปัญญาธรุะ คือมีปัญญาน�าหน้า ก็

เป็น ๑๐๘ ก็เป็นการแสดงสังฆรัตนะ

เริ่มต้น

 ต่อจากคาถาที ่๖ ทีแ่สดงพระสงัฆ-

รตันะ บรุษุบคุคล ๘ สีคู่ ่หรอืว่า ๑๐๘ 

ดงักล่าว จงึถงึคาถาที ่๗ ว่า เย สปุปฺ-

ยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน เป็นต้น แปล

ความว่า 

 พระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่าใดใน

พระศาสนาพระโคดมเจ้า ประกอบด ี

แล้ว มใีจมัน่คง มคีวามใคร่ออกไปแล้ว 

พระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้น ถึง

พระอรหัตตผลที่ควรถึง หยั่งเข้าสู ่

อมตธรรม ธรรมที่ไม่ตายคือพระ- 

นพิพาน ได้ความดบักเิลส โดยเปล่า ๆ 

อนัหมายความว่าไม่ต้องซ้ือหาแล้วเสวย

ผลอยู่ แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีต

ในพระสงฆ์

 ในคาถานีแ้สดงถึงพระอรยิบคุคลขัน้

บรรลุถึงอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์

 คาถาที ่๘ ว่า ยถินทฺขโีล ปว ึสโิต 

สิยา เป็นต้น แปลความว่า เสาเขื่อน

ทีล่งดินแล้วไม่หวัน่ไหวด้วยพาย ุ๔ ทศิ

ฉันใด 

 ผู้ใด เล็งเห็นอริยสัจจ์ทั้งหลาย เรา

เรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหว

ด้วยโลกธรรม อุปมาด้วยอินทขิลคือ

เสาเข่ือนหนิทีปั่กลงแน่นสูพ่ืน้แผ่นดนิ 

ไม่หวั่นไหว ฉะนั้น 

 แม้อนันีเ้ป็นรตันะอนัประณตีในพระ-

สงฆ์ ด้วยค�าสตัย์นี ้ขอความสวสัดจีงมี
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 คาถานี้ท่านพระอาจารย์ผู้อธิบาย

แสดงว่า หมายถึงพระอริยบุคคลขั้น

โสดาบนั แต่ในเนือ้ความมไิด้ระบถุงึว่า

ขัน้ไหน และถ้าพจิารณาถงึข้อทีว่่า เหน็

อริยสัจจ์จนถึงไม่หวั่นไหว เหมือนดัง

เสาเข่ือนที่ลงดินแล้วไม่หวั่นไหวด้วย

พาย ุ๔ ทศิ ทีจ่ะไม่หวัน่ไหวจรงิ ๆ นัน้ 

ก็จะต้องถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ แต่ว่า

ข้ันพระโสดาบนันัน้กช็ือ่ว่าเป็นขัน้ทีไ่ด้

เริ่มเห็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ แล้ว ฉะนั้น 

ความไม่หวั่นไหวก็ย่อมจะเริ่มมี

 คาถาท่ี ๙ ว่า เย อริยสจฺจานิ  

วิภาวยนฺติ เป็นต้น แปลความว่า

 พระโสดาบันจ�าพวกใด กระท�าให้แจ้ง

อยูซ่ึง่อรยิสจัจ์ทัง้หลาย อันพระศาสดา

ผู้มีปัญญาอันลึกซึ้งแสดงดีแล้ว 

 พระโสดาบันจ�าพวกน้ัน ยังเป็นผู้

ประมาทก็ดี ถึงกระนั้น ท่านย่อมไม่

ถือเอาภพที่ ๘ (คือเกิดอีกอย่างมาก 

๗ ชาต)ิ แม้อนัน้ี เป็นรตันะอนัประณีต

ในพระสงฆ์ ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความ

สวัสดีจงมี

 คาถานี้แสดงถึงพระโสดาบันซึ่งละ

สังโยชน์ได้เด็ดขาด ๓ ข้อใน ๑๐ ข้อ 

เพราะฉะนัน้ จงึชือ่ว่ายงัเป็นผูป้ระมาท

อยูบ้่าง ยงัละความประมาทไม่ได้หมด

สิน้ เป็นพระอรหนัต์เมือ่ใดจงึละความ

ประมาทได้หมด แต่ว่าถงึอย่างน้ันก็จะ

มาเกิดอีกอย่างมาก เพียง ๗ ชาติ  

ไม่ถึงชาติที่ ๘

 คาถาที่ ๑๐ ว่า สหาวสฺส ทสฺสน-

สมฺปทาย แปลความว่า

 สักกายทิฏฐิความเห็นยึดถือกาย 

ของตน วิจิกิจฉา ความลังเลเคลือบ- 

แคลงสงสัย สีลัพพตปรามาส ความ 

ลูบคล�าคือยึดถือศีลและวัตร อันใด 

อันหนึ่งยังมีอยู ่ ธรรมเหล่านั้น อัน 

พระโสดาบันละได้แล้ว ด้วยทัสสน-

สมบติั คือความถงึพร้อมความเห็นคือ

ความรู้ที่เป็นเคร่ืองเห็นจริง หมายถึง

โสดาปัตติมรรคทีเดียว 

 อนึง่ พระโสดาบันเป็นผูพ้้นแล้วจาก

อบายทั้ง ๔ ไม่อาจเพื่อจะกระท�า 

อภิฐานทั้ง ๖ (คืออนันตริยกรรม ๕ 

และการเข้ารีต ถอืลทัธิศาสนาอ่ืน) แม้

อันนี ้เป็นรัตนะอันประณตีในพระสงฆ์ 

ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี

 คาถานีก้แ็สดงถงึพระโสดาบันซึง่ละ

สังโยชน์ทั้ง ๓ ข้อต้นได้ด้วยทัสสน-

สมบัติ คือเริ่มที่จะเห็นอริยสัจจ์แล้ว 

อนัหมายถงึโสดาปัตตมิรรค และแสดง

ว่าท่านเป็นผูพ้้นจากอบายทัง้ ๔ อบาย

ทัง้ ๔ นัน้กไ็ด้แก่นรก ก�าเนดิเดยีรจัฉาน 

เปรตวิสัยคอืก�าเนดิเปรต และอสุรกาย

ดังที่เรียกกันว่าผี จะไม่กระท�าอนัน- 

ตรยิกรรมทัง้ ๕ และจะไม่มกีารไปเข้า

รีตถือศาสดาอื่น

 คาถาที่ ๑๑ ว่า กิญฺจาปิ โส กมฺม� 

กโรติ ปาปก� เป็นอาทิ ความว่า

รัตนสูตร
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พูดเท็จ หลอกลวงท่ีท�าให้เขาเสีย

ประโยชน์เสียหายมากบ้าง และแม้ 

ดืม่สรุาเมรัยท่ีท�าให้เป็นผู้ประมาทอย่าง

หนัก เป็นต้น คือผิดศีล ๕ นี่แหละ 

แต่ว่าพระโสดาบันนั้นไม่ผิดศีล ๕  

ศีล ๕ ย่อมอยู่กับพระโสดาบันโดย

อตัโนมตั ิแต่ว่าบาป-กรรมทีท่่านยงัจะ

ต้องท�านัน้ กเ็ช่นว่า ความทีย่งัมใีจโลภ

อยู ่บ้าง เช่น โลภยินดีอยู ่ในรูปียะ 

เงินทอง และยังขวนขวาย แสวงหา

ทรพัย์สนิสิง่นัน้สิง่นี ้ ยังอยู่ครองเรือน 

ต้องประกอบอาชีพการงาน จึงต้อง

ตระหนี่เหนียวแน่นบ้าง และอาจจะ

ประมาทพลั้งเผลอ เช่น เป็นภิกษุ ก็

มิได้พจิารณาปัจจยั ๔ ในขณะท่ีบรโิภค

เป็นต้น ก็เป็นบาปกรรมขั้นเบาไม่ใช่

ขั้นที่จะให้ไปอบาย

 คาถาที่ ๑๒ ว่า วนปฺปคุมฺเพ ยถา 

ผุสิตคฺเค เป็นต้น ความว่า 

 พุม่ไม้ในป่ามยีอดอนับานแล้ว ในเดอืน

ต้นคิมหะ แห่งคิมหฤดูฉันใด พระผู้มี-

พระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงพระธรรม ให้ 

ถงึพระนพิพาน เพ่ือประโยชน์แก่สตัว์

ทั้งหลาย มีอุปมาฉันนั้น 

 แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตใน

พระพุทธเจ้า 

 ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี

 คาถานี้กลับมาแสดงถึงพุทธรัตนะ 

รัตนะคือพระพุทธเจ้าว่า ได้ทรงแสดง

ธรรม เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย

 พระโสดาบันน้ัน ยงักระท�าบาปกรรม

ด้วยกายหรอืวาจาหรอืใจได้บ้าง (เพราะ

ความพลั้งพลาด) ถึงกระนั้นท่านไม่

ควรปกปิดบาปกรรมอนัน้ัน ความเป็น

ผูมี้ทางพระนิพพานอันเหน็แล้ว ไม่ควร

ปกปิดบาปกรรมนั้น อันพระผู้มีพระ-

ภาคเจ้าตรัสแล้ว แม้อันนี้ เป็นรัตนะ

อันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยค�าสัตย์นี้ 

ขอความสวัสดีจงมี

 คาถานีแ้สดงว่า พระโสดาบันเพราะ

เหตุที่ยังมีสังโยชน์จะต้องละออกถึง  

๗ ข้อ เพราะว่าท่านละได้ ๓ ฉะนั้น 

จึงยังกระท�าบาปกรรมด้วยกายหรือ

วาจาหรือใจได้บ้าง เพราะความพลั้ง- 

พลาด บาปกรรมที่โสดาบันบุคคลยัง

จะท�าอยู่บ้างนั้นไม่ได้หมายถึง บาป- 

กรรมที่เป็นขั้นให้ไปอบาย เพราะว่า

ท่านจะไม่ต้องไปอบายอีกต่อไป คือ 

จะไม่ต้องไป ตกนรก ไม่ต้องไปถือ

ก�าเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน ไม่ต้องไป

เกดิเป็นเปรต ไม่ต้องไปเกิดเป็นอสรุกาย

คือผี ภูตผีที่ต้องหลอกหลอนต่าง ๆ 

ซึ่งผู ้ที่ท�าบาปกรรมจะต้องไปเกิดใน 

อบายเช่นนัน้ กย็งัอยูใ่นภูมิทีเ่ป็นปถุชุน

ทีแ่ปลว่าบคุคลท่ีมกิีเลสหนาแน่น และ

บาปกรรม ที่จะให้ไปอบายนั้น ก็เช่น

บาปกรรมท่ีเกิดจากการฆ่าเขาบ้าง  

ที่เรียกว่าปาณาติบาต ลักของเขาบ้าง 

ที่เรียกว่าอทินนาทาน ประพฤติผิดใน

กามบ้าง ท่ีเรียกว่า กามมิจฉาจาร  
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 คาถาที่ ๑๓ ว่า วโร วรญฺญู วรโท 

วราหโร เป็นอาทิ ความว่า

 พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงทราบ

ธรรมอันประเสริฐ ประทานธรรมอัน

ประเสริฐ น�ามาซึ่งธรรมอันประเสริฐ 

เป็นผูล้บล้น ได้ทรงแสดงแล้วซึง่พระ-

ธรรมอันประเสริฐ

 แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตใน

พระพุทธเจ้า ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความ

สวัสดีจงมี

 แม้คาถานี้ก็แสดงถึงพุทธรัตนะ  

รัตนะคือพระพุทธเจ้า

 คาถาที ่๑๔ ว่า ขีณ� ปุราณ� นว� นตถฺิ 

สมฺภว� เป็นอาทิ ความว่า

 กรรมเก่า ของพระอรยิบคุคลเหล่าใด

ส้ินแล้ว กรรมสมภพคอืกรรมทีใ่ห้เกิด

ใหม่ย่อมไม่มี พระอริยบุคคลเหล่าใด 

มีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไป พระ-

อริยบคุคลเหล่านัน้ มีพชืสิน้ไปแล้ว มี

ความพอใจงอกไม่ได้แล้ว เป็นผูมี้ปัญญา 

ย่อมปรนิพิพานเหมอืนประทปีอนัดบัไป 

ฉะนัน้ แม้อนัน้ี เป็นรัตนะอนัประณตี

ในพระสงฆ์ ด้วยค�าสัตย์นี้ ขอความ

สวัสดีจงมี

 คาถานีแ้สดงถงึสงัฆรตันะ รตันะคอื

พระสงฆ์ซึง่หมายถงึพระอรยิบคุคลซึง่

เป็นพระอรหันต์ ซึ่งเป็นผู้สิ้นกรรมทั้ง

เก่าและท้ังใหม่ ไม่มีสมภพคือเกิดอีก 

จึงเปรียบเหมือนอย่างพืชที่สิ้นไปแล้ว 

คือผลไม้ท่ีไม่มีพืชให้งอกได้ ย่อม

ปรินิพพานเหมือนประทีปอันดับไป 

 ตรงนี้แหละที่เมื่อเวลาที่พระสงฆ ์

สวดมนต์จะเห็นว่าได้มีการดับเทียน

น�า้มนต์ เทยีนน�า้มนต์นัน้เร่ิมจุดตัง้แต่

เร่ิมสวดมงคลสูตร คือ อเสวนา จ  

พาลาน� กเ็ริม่จดุเทยีน โดยให้เจ้าภาพ

เป็นผู้ท่ีมาจุด จุดแล้วก็ถวายประธาน

สงฆ์ผู้มาสวดมนต์ ประธานสงฆ์ ผู ้

สวดมนต์ก็มีการโยงสายสิญจน์จาก 

พระประธานเข้าท่ีครอบน�้ามนต์ แล้ว

ก็สวดมนต์ กันต่อไป และเมื่อสวดมา

จนถงึคาถาที ่๑๔ นี ้หรอืว่ามาถงึคาถา

ที่ ๑๓ ประธานสงฆ์ ก็เริ่มน�าเทียนที่

ตดิอยูท่ีค่รอบน�า้มนต์มาเริม่หยดเทียน

ลงไปในครอบน�า้มนต์ พอพระสวดมนต์

มาถึง นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป  

ทีแ่ปลความว่า ผูม้ปัีญญาย่อมปรนิพิพาน 

เหมือนประทีปอันดับไป ก็จุ่มเทียนลง

ดับเทียนตอนนี้

 คราวนี้มาถึงคาถาที่ส่งท้ายอีก ๓ 

คาถาว่า ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ  

ที่แปลความว่า 

 ภตูเหล่าใดทีเ่ป็นภมูภิตู คอืทีอ่าศยั

อยู่บนพ้ืนปฐพี เหล่าใดที่อาศัยอยู่ใน

อากาศทีม่าประชมุกนัทีน้ี่ เราทัง้หลาย 

นมสัการพระพุทธเจ้าผูต้ถาคตคอืผูม้า

แล้วอย่างนั้น ผู้อันเทพดาและมนุษย์

บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมี

รัตนสูตร
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 อกี ๒ คาถาความกเ็หมอืนกนั ต่าง

กันแต่ว่าแสดงถึงพระธรรมอันเป็น

ตถาคต คอืมาแล้วอย่างนัน้ และแสดง

ถึงพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์ผู้ตถาคตคือ 

ผูม้าแล้วอย่างนัน้ ผูอั้นเทพและมนษุย์

บูชาแล้ว ขอความสวัสดีจงมี ก็จบ 

รัตนสูตรเพียงเท่านี้ 

 รัตนสูตรนี้ พระอาจารย์ท่านหนึ่งผู้

แต่งคมัภร์ีอธบิายแต่ดัง้เดมิได้แสดงมติ

ว่า พระพุทธเจ้าตรัสไว้เอง เพียง ๕ 

คาถา คือ ๒ คาถาแรกที่แสดงถึงภูต

ทัง้หลายท่ีมาประชมุกนั คาถาท่ี ๓ ท่ี

แสดงถึงพระธรรมซึ่งเป็นสังขตธรรม

คืออนันตริกสมาธิ ส่วนตั้งแต่คาถาที่ 

๖ ไปน้ัน ท่านพระอานนท์ได้เป็นผู้

แสดงเองในขณะท่ีได้เดินพรมน�้าและ

กล่าวรตันสตูรนีไ้ปด้วย ท่านแสดงเอง

ตัง้แต่คาถาท่ี ๖ น้ีเป็นต้นไป ส่วนคาถา

ส่งท้ายอีก ๓ คาถา ท้าวสักกเทวราช

เป็นผู้กล่าว ก็จบรัตนสูตรเพียงเท่านี้ 

(ต.พ. ๙๑-๑๒๑)

พระพทุธเจ้าโปรดให้บวชพระราหลุนัน้ 

พระราหุลมีชันษาได้เพียง ๗ ปี และ

เมื่อได้ทรงมาประทับอยู่ท่ีพระเวฬุวัน

กรุงราชคฤห์ ก็ได้ทรงอบรมราหุล

สามเณรอยู่เสมอ ค�าอบรมในระหว่าง

ที่ราหุลสามเณรมีพระชันษา ๗ ปีนั้น 

ท่านร้อยกรองไว้เป็นพระสูตรหนึ่ง  

เรียกว่า ราหโุลวาท ซึง่แปลว่า โอวาท

แก่พระราหลุ มเีล่าไว้ว่า พระราหลุได้

ประทับอยู่ที่เรือนชั้นอันชื่อว่า อัมพ-

ลัฏฐิกา ที่ตอนสุดของพระเวฬุวัน 

พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทานพระ-

โอวาทอบรม เตอืนให้พระราหลุศกึษา 

๒ ข้อ คือ

 ๑. ให้ศกึษาว่า จะไม่พดูเทจ็แม้เพือ่

จะหัวเราะเล่น

 ๒. ให้ศึกษาว่า จะปัจจเวกขณ์คือ

พิจารณา ช�าระกายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรม ให้บริสุทธิ์

 ข้อความละเอยีดในพระสูตรนีมี้เล่า

ว่า เมือ่เสดจ็พระพทุธด�าเนนิไปถึง พระ

ราหุลก็ได้ปูอาสนะ ได้เตรียมน�้าล้าง

พระบาท และก็ได้ล้างพระบาทถวาย 

รตันะ ๗ ด ูดาวดงึส์, ปัญจวคัคย์ี, รตันสตูร

รับสินบน ดู เบญจศีล

รากษส ดู เปรต

ราคจริต ดู วิสุทธิ ๗

ราคานุสัย ดู อาสวะ, อายตนะ

ราชคฤห์ ดู มคธรัฐ

ราชธรรม ดู เจ็ดต�านาน, ทศพิธราชธรรม

ราชปริตร ดู เจ็ดต�านาน

ราชพลี ดู ทาน

ราชสิงหะ ดู กรรม

ราชสีห์ ดู เดรัจฉาน

ราชาโพธิสัตว์ ดู สมภาร

ราหุล พระอรรถกถาจารย์ท่านเล่าว่า เม่ือ
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พระพุทธเจ้าได้ประทบันัง่แล้วกต็รสัให้

พระราหลุดนู�า้ทีเ่หลอือยู่ในภาชนะทีใ่ช้

เทล้างพระบาทน้ัน ซ่ึงมีเหลืออยู่น้อย 

ตรัสเปรียบเทียบว่า ความละอายใน 

เพราะสมัปชานมุสาวาท คอืพดูเทจ็ทัง้

ที่รู ้อยู่ ไม่มีแก่ผู้ใด สามัญญะ คือ 

ความเป็นสมณะ ของผู้นั้นก็มีน้อย 

เหมือนอย่างน�้าท่ีมีเหลืออยู่น้อยใน

ภาชนะน�้านั้น

 แล้วก็ตรัสสัง่ให้พระราหุลเทน�า้ทิง้ให้

หมด ตรสัโอวาทต่อไปว่า ความละอาย

ในเพราะพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ไม่มีแก่ผู้ใด 

ความเป็นสมณะของผู้นั้นก็ต้องถูกทิ้ง

เสียแล้ว เหมือนอย่างน�้าในภาชนะน�้า

ที่เขาทิ้งเสียหมด

 แล้วก็ตรสัสัง่ให้พระราหลุคว�า่ภาชนะ

น�้าน้ัน แล้วทรงสั่งให้พระราหุลหงาย

ภาชนะน�้านั้น ก็เป็นภาชนะน�้าที่ว่าง

เปล่า กต็รสัโอวาทสบืต่อไปอีกว่า ความ

ละอายในเพราะพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ไม่มี 

แก่ผู้ใด ความเป็นสมณะของผู้นั้นก ็

ว่างเปล่า เหมอืนอย่างภาชนะน�า้ทีห่งาย

ขึ้นที่ว่างเปล่า ฉะนั้น

 ต่อจากนี ้กต็รสัอปุมาอกีข้อหนึง่ว่า 

เหมอืนอย่างช้างศกึของพระเจ้าแผ่นดนิ

ที่ฝึกหัดไว้เป็นอย่างดี ขึ้นระวางแล้ว

ออกสงครามก็ท�าการรบ คือท�าหน้าที่

ออกศึก ด้วยเท้าหน้าทั้งสอง ด้วยเท้า

หลงัทัง้สอง ด้วยศีรษะ ด้วยห ูด้วยงวง 

ด้วยหาง แต่ว่าถ้ายังรักษางวงอยู่ ยัง

ไม่ใช้งวงในการปฏบิตัหิน้าที ่ก็ชือ่ว่ายัง

มิได้สละชีวิตเพื่อพระเจ้าแผ่นดิน ต่อ

เม่ือได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยงวงอย่างหนึ่ง 

จึงชื่อว่าได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างบริบูรณ์ 

และกไ็ม่มอีะไรทีช้่างนัน้มไิด้ท�า ฉนัใด

กดี็ ถ้าไม่มคีวามละอายทีจ่ะพดูเทจ็ท้ังรู้ 

กก็ล่าวไม่ได้ว่าจะไม่ท�าบาปอะไร ๆ แต่

ถ้ามีความละอายอยู่ในอันท่ีจะพูดเท็จ

ทั้งรู้ งดเว้นจากการพูดเท็จเสียได้ จึง 

จะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ไม่ท�าบาป

 เมื่อได้ตรัสโอวาทดั่งนี้แล้ว จึงสรุป

ให้พระราหุลศึกษาว่า จะไม่พูดเท็จ แม้

เพื่อจะหัวเราะเล่น

 ต่อจากนั้นได้ทรงสอนให้พระราหุล 

ปัจจเวกขณ์ กายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรม ได้ทรงชกัวตัถอุย่างหนึง่มา

เปรียบเทียบ คือตรัสถามว่า แว่นส่อง

มปีระโยชน์อะไร พระราหุลกก็ราบทลู

ว่า มีประโยชน์เพื่อจะปัจจเวกขณ์ คือ

ว่าได้ตรวจดหูน้าตาเป็นต้น พระพทุธเจ้า

จึงได้ประทานพระโอวาทสืบต่อไปว่า 

ควรที่จะปัจจเวกขณ์คือพิจารณาก่อน

แล้วจงึท�ากายกรรม วจกีรรม มโนกรรม 

เมื่อคิดปรารถนาจะท�า จะพูด จะคิด 

ก็ให้ปัจจเวกขณ์ก่อนว่า เราจะท�า จะพดู 

จะคิดอย่างนี้ แต่ว่าการท�า พูด คิด 

อย่างนีเ้ป็นอย่างไร เมือ่ปัจจเวกขณ์แล้ว 

รูว่้าการท�า การพดู การคดิอย่างนี ้เป็น

ไปเพื่อเบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียน

ราหุล
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ผูอ้ืน่ เพือ่เบยีดเบียนท้ังตนและผูอ่ื้นให้

เดือดร้อน เป็นอกุศล มีทุกข์โทษเป็น

ก�าไรเป็นผล เมือ่รูด้ัง่นีแ้ล้วกไ็ม่ควรท�า

กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมน้ัน ต่อ

เมือ่ได้ปัจจเวกขณ์แล้วกร็ูว่้าเป็นไปตรง

กนัข้าม คอืการท�า การพดู การคดินัน้

ไม่เป็นไปเพือ่เบยีดเบียนดัง่กล่าว เป็น

กุศล มีสุขเป็นก�าไรเป็นผล เมื่อรู้ดั่งนี้

แล้วจึงควรท�ากายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรมนั้น

 อนึ่ง เมื่อก�าลังท�า ก�าลังพูด ก�าลัง

คิดอยู่ ก็ให้ปัจจเวกขณ์ว่า บัดนี้เรา

ก�าลังท�า ก�าลังพูด ก�าลังคิดอย่างนี้  

แต่ว่าการท�า การพูด การคิดอย่างนี้

เป็นอย่างไร เมือ่ปัจจเวกขณ์ก็จะรู ้เมือ่

รูว่้าเป็นส่วนไม่ด ีกใ็ห้เลกิเสยี เมือ่รูว่้า

เป็นส่วนดี ก็ให้ท�าเพิ่มเติมต่อไป

 อนึ่ ง ท�า พูด คิดมาแล ้วก็ให ้ 

ปัจจเวกขณ์เหมอืนกนัว่า เราได้ท�า พดู  

คิดอย่างนี้มาแล้ว แต่ว่าการท�า การ

พูด การคิดของเรานั้นเป็นอย่างไร  

เมือ่รูว่้าไม่ด ีแต่ว่าท�าไปแล้ว กใ็ห้แสดง

เปิดเผยในพระศาสดาหรือในสพรหม-

จารีซึ่งเป็นวิญญูชน คือเป็นผู้รู้และถึง 

ความสังวรเพื่อจะไม่ท�าอีกต่อไป เม่ือ

รู้ว่าเป็นส่วนดกีใ็ห้เป็นผูมี้ปีตคิวามอ่ิมใจ

ปราโมทย์ความบันเทิงอยู่ และตาม

ศึกษาส�าเหนียกอยู่ในธรรมที่เป็นส่วน

กุศลทั้งหลายทั้งกลางวันทั้งกลางคืน

 พระพทุธเจ้าตรสัสรปุต่อไปว่า สมณ-

พราหมณ์ในอดีต ปัจจเวกขณ์ ช�าระ

กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมมาอย่างน้ี 

ในอนาคตกจ็กัได้ปัจจเวกขณ์ช�าระอย่าง

นี้ ในปัจจุบันก็พิจารณาช�าระอย่างนี้

 ในทีส่ดุกต็รสัเตอืนให้พระราหลุศกึษา

เป็นข้อที่ ๒ คือให้คอยปัจจเวกขณ์ 

กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมให้บริสุทธ์ิ

อยู่เสมอ

 พระสูตรนี้เรียกว่า อัมพลัฏฐิกา- 

ราหุโลวาทสูตร ตามชื่อของเร่ืองนั้น

ชื่อว ่า อัมพลัฏฐิกา หรือเรียกว่า  

จุลราหุโลวาทสูตร พระสูตรที่แสดง

พระโอวาทแก่พระราหุลซึ่งเป็นสูตร 

เลก็ เพราะเมือ่พระราหลุมอีายมุากขึน้ 

พระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาท 

อย่างอื่นต่อไป

 อนึ่ง ในระยะเวลาที่พระราหุลมี 

พระชนัษาน้อยอยูน่ี ้พระอรรถกถาจารย์

ท่านแสดงว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงอบรม

ด้วย กุมารปัญหา คือปัญหาที่ผูกขึ้น

เพ่ือถามเด็ก หรือ สามเณรปัญหา 

ปัญหาทีผ่กูขึน้ส�าหรบัสามเณร ปัญหา

นี้ในที่แห่งหนึ่งแสดงว่า พระพุทธเจ้า

ตรัสถามให้สามเณรรูปหนึ่งชื่อว ่า  

โสปากสามเณร ตอบ แต่ท่านพระ-

อรรถกถาจารย์ได้กล่าวว่า พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสตั้งปัญหาอันเดียวกันนี้ถาม 

พระราหุลด้วย มี ๑๐ ข้อ คือ
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สัมมาญาณะ คือความรู้ชอบ สัมมา-

วิมุตติคือความพ้นชอบ ซึ่งเป็นอเสขะ

คอืเป็นองค์ทีเ่สรจ็กจิจะต้องศกึษา อนั

เรียกว่าเป็นของพระอเสขะผู้ท่ีไม่ต้อง

ศกึษา กไ็ด้แก่มรรคมอีงค์ ๘ และเพิม่

สัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติเข้าอกี ๒ 

รวมเป็น ๑๐

 ปัญหาเหล่านี้เท่ากับว่าตั้งขึ้นถาม 

ให้ตอบหรือว่าทาย และคอยแก้ก็เพื่อ

ที่จะให้จดจ�าข้อธรรมะได้ ในตอนแรก

ก็อาจจะไม่เข้าใจ แต่เม่ือได้รับอบรม

มากขึ้น ก็อาจเข้าใจในหัวข้อธรรมะ

เหล่านั้นมากขึ้น ในตอนแรกก็ตั้งให้

ตอบพอจ�าได้ เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกว่า 

กุมารปัญหา หรือว่า สามเณรปัญหา 

มี ๑๐ ข้อด้วยกัน (พ.พ. ๙๘-๑๐๑) ดู 

กบลิพัสดุ,์ พระพทุธเจ้า, สามเณร ด้วย

 ถามว่า อะไรช่ือว่าหน่ึง ก็ทูลตอบ

ว่า ที่ชื่อว่าหน่ึงก็คือสัตว์ท้ังปวงตั้งอยู่

ได้ด้วยอาหาร

 ถามว่า อะไรชื่อว่าสอง ก็ตอบว่า  

ที่ชื่อว่าสองคือนามรูป

 ถามว่า อะไรชื่อว่าสาม ก็ตอบว่า 

คือเวทนา ๓

 ถามว่า อะไรช่ือว่าสี ่กต็อบว่า อรยิ-

สัจจ์ ๔

 ถามว่า อะไรชื่อว่าห้า ก็ตอบว่า 

อุปาทานขันธ์ คือขันธ์เป็นที่ยึดถือ ๕

 ถามว่า อะไรชื่อว่าหก ก็ตอบว่า  

อายตนะภายใน ๖

 ถามว่า อะไรชื่อว่าเจ็ด ก็ตอบว่า 

โพชฌงค์ ๗

 ถามว่า อะไรชื่อว่าแปด ก็ตอบว่า 

อริยมรรคมีองค์ ๘

 ถามว่า อะไรชื่อว่าเก้า ก็ตอบว่า  

สตัตาวาส คอืทีอ่ยูข่องสตัว์ ๙ จ�าพวก

 ถามว่า อะไรชื่อว่าสิบ ก็ตอบว่า  

ท่านที่ประกอบด้วยองค์ ๑๐ เรียกว่า

พระอรหันต์ 

 ชื่อธรรมะเหล่าน้ีเป็นท่ีรู้จักกันอยู่

เป็นส่วนมาก สัตตาวาส ๙ นั้นเป็น

ภูมขิองสตัว์ ๙ จ�าพวก ส่วนพระอรหนัต์

ประกอบด้วยองค์ ๑๐ นัน้กคื็อ ประกอบ

ด้วยสมัมาทิฏฐ ิสมัมาสงักัปปะ สมัมา-

วาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 

สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 

ราหุโลวาท

ราหุโลวาท ดู ราหุล

รุกขเทวดา เรือ่งรกุขเทวดาปรากฏว่าได้เป็น

ทีเ่ชือ่กนัมานาน จนถงึมเีล่าไว้ใน นทิาน

ต้นบญัญตั ิทีใ่ห้ตรัสห้ามพระภกิษตุดั

ต้นไม้ ในบาลีวนิยั มเีรือ่งเล่าว่า ภกิษุ

ชาวเมอืงอาฬวีตดัต้นไม้เองบ้าง ให้ตดั

บ้าง เพ่ือน�าไม้ไปสร้างกฏุ ิบงัเอิญภกิษุ

รปูหนึง่จะตัดต้นไม้ทีม่เีทวดาเกดิอาศยั 

เทวดานัน้ได้ร้องห้ามขึน้ว่า ภกิษปุระสงค์

จะท�าทีอ่ยูข่องภกิษกุข็ออย่าตดัทีอ่ยูข่อง

เทวดา ภิกษุนั้นไม่เอื้อเฟื้อ ตัดต้นไม้ 

ได้ถูกแขนของทารกของเทวดา เทวดา
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รุกขเทวดา

คิดจะปลงชีวิตภิกษุ แต่กลับคิดว่าจะ

ท�าดัง่นัน้ไม่ควร สมควรจะไปเฝ้ากราบทลู

ฟ้องพระพทุธเจ้า จงึได้ไปเฝ้ากราบทลู

เรื่องทั้งหมดแด่พระพุทธเจ้า พระองค์

ตรัสสาธุการแก่เทวดาในการที่ไม่ปลง

ชวิีตภิกษ ุถ้าปลงชวีติภกิษกุจ็ะประสบ

สิ่งไม่เป็นบุญมาก ตรัสสั่งให้เทวดาไป

อยูใ่นต้นไม้ทีว่่างอยู่ในโอกาสแห่งหนึง่ 

 คร้ังน้ันพวกมนุษย์พากันติเตียนว่า

พวกพระสมณศากยบุตรมาตัดต้นไม้

เองบ้าง ให้ตัดบ้าง มาเบียดเบียนชีวะ

ซึ่งมีอินทรีย์เดียว พระพุทธเจ้าได้ทรง

ยกเรื่องนี้ขึ้นตรัสว่า พวกคนยังเข้าใจ

ต้นไม้ว่ามีชีวะ จึงตรัสห้ามภิกษุพราก

ภูตคาม คือห้ามตัดต้นไม้เป็นต้น

 ในนิทานต้นบญัญตัน้ีิได้ความส�าคัญ

อย่างหนึ่งว่า คนในสมัยนั้นมีมิใช่น้อย

ที่เห็นว่าต้นไม้มีชีวะชนิดท่ีมีอินทรีย์

เดียว ตัดต้นไม้ก็เท่ากับฆ่าสัตว์ น่า

สังเกตว่าข้างต้นเล่าเร่ืองเทวดา ข้าง

ปลายกล่าวถึงมนุษย์ติเตียน ด้วยเขา

เชื่อว่าต้นไม้มีชีวะ หาได้กล่าวว่าเขา

เช่ือว่ามเีทวดาไม่ อาจจะมคีนเข้าใจกนั

อยู่ทั้งสองอย่างก็ได้ หรืออาจจะเข้าใจ

เป็นอย่างเดยีวกนักไ็ด้ คอืเทวดากบัสิง่

ทีเ่รียกว่าชวีะในต้นไม้ต่างกนั หรอืเป็น

อย่างเดียวกัน แต่ทุกฝ่ายก็คงเชื่อว่ามี

ชวีะอยูใ่นต้นไม้ จะเป็นชวีะของเทวดา

ผูสิ้งสู่อยู ่หรอืชวีะของต้นไม้นัน้เองโดย 

ตรงก็ตาม

 อินทรีย์ทั้งหมดที่แสดงไว้ส�าหรับ

มนุษย์มี ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

และมนะทีแ่ปลกนัว่าใจ ส่วนต้นไม้ทีว่่า

มีอินทรีย์เดียวนั้นมีค�าอธิบายว่าท่าน

กล่าวหมายเอา กายินทรีย์ (อินทรีย์

คอืกาย) และค�าในบาลนีทิานต้นบัญญตัิ

เรื่องน้ีที่ว่า พวกมนุษย์มีความเข้าใจ

ต้นไม้ว่ามีชีวะนั้น ท่านอธิบายว่าคือมี

ความเข้าใจต้นไม้ว่าเป็นสัตว์

 ค�าว่าสตัว์ บาลว่ีา สตัตะ สนัสกฤต

ว่า สัตตวะ มักเข้าใจกันว่าหมายถึง  

ผู้ที่มีใจครอง เม่ือมีอธิบายว่าต้นไม ้

มชีวีะคอืเป็นสตัว์ จงึมทีีเ่ข้าใจว่าต้นไม้

มจีติใจ แต่ค�าว่า สตัว์ มคี�าแปลหลาย

อย่าง แปลว่า มี หรือ เป็น เท่านั้น

ก็ได้ เช่นเดียวกับค�าว่า ภูตะ แปลว่า 

มี ว่า เป็น เรียกคนหรือดิรัจฉานว่า 

ภูตะ แปลว่าผู้มีผู้เป็น เรียกต้นไม้ว่า 

ภูตคาม ท่านให้แปลว่า กองของภูตะ 

เหตุที่เรียกต้นไม้ว่าภูตคาม หรือแม้

เรียกว่าสัตว์ พึงเห็นได้ว่าเพราะมี 

กายินทรีย์ซึ่งมีเกิด มีแก่ มีตาย เช่น

เดียวกบักายินทรีย์ของมนษุย์หรอืสัตว์

ดริจัฉาน ต้องด้วยลักษณะของสัตว์หรอื

ภตูะในความหมายว่ามว่ีาเป็น อนัเป็น

ชีวะชนิดหนึ่ง 
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 แต่ไม่พงึเหน็ว่าท่านประสงค์ให้เข้าใจ

ว่าต้นไม้มีจิตใจ ฉะนั้นผู้ที่ถือศีล เว้น

จากปาณาตบิาต (คอืปลงปาณะ) เช่น 

สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตลอดถึง

ผูท้ีส่มาทานศลี ๕ จงึตดัต้นไม้ได้ ศลี

ไม่ขาด 

 ในวินัยของภิกษุเองก็มีพระบัญญัติ

ห้ามปลงปาณะไว้สิกขาบทหนึ่ง ห้าม

ตดัโค่นภตูคามไว้อกีสกิขาบทหนึง่ ถ้า

ประสงค์ให้ต้นไม้เป็นปาณะด้วยแล้วก็

ไม่จ�าต้องบัญญัติไว้สองสิกขาบท

 ค�าว่า ปาณะ แปลทับค�าลงไปในรปู

สนัสกฤตว่า สตัว์มีปราณ หมายถงึ มี

ลมหายใจ ดัง่ทีเ่รียกว่ามีลมปราณกไ็ด้ 

มชีวีติอนัหมายถงึชวีติจติใจกไ็ด้ ทัง้ใน

บาลีนิทานต้นบัญญัตินั้นเองก็อ้างว่า 

พวกมนุษย์เขาเข้าใจว่า ต้นไม้มีชีวะมี

อนิทรีย์เดยีว ไม่ได้อ้างว่าพระพุทธเจ้า

ทรงรับรองหรือทรงเห็นอย่างนั้น จึง

ทรงบัญญัติห้ามภิกษุในสิ่งท่ีคนส่วน

มากเขาถอืกนัว่าไม่ดไีม่งามไม่เหมาะสม

 แม้ไม่คิดวิจารณ์ไปถึงภาวะที่ลึกซึ้ง 

คดิแต่เพยีงเหตผุลสามัญ สิง่ทีเ่ขานับถือ

เป็นเจดีย์คือเป็นปูชนียวัตถุ แม้ตน 

จะไม่นับถือก็ไม่ควรจะไปดูหมิ่น ไม่

ต้องกล่าวถึงว่าจะไปตดัท�าลาย ในครัง้ 

พทุธกาลปรากฏในพระสตูรต่าง ๆ ว่า

ในเมืองต่าง ๆ มีเจดีย์ที่เขานับถือกัน

มากแห่ง เจดีย์ที่กล่าวถึงเหล่านี้หาใช่

เป็นเจดีย์อย่างทีเ่รยีกทีเ่ห็นกนัในเมอืง

ไทยเรานี้ไม่ โดยมากเป็นต้นไม้ ถ้า

ภกิษไุปตดัต้นไม้ทีเ่ป็นเจดย์ีของเขาเข้า 

คงเกิดวิวาทระหว่างลัทธิศาสนาข้ึน 

ได้แน่ พระบัญญัติห้ามภิกษุตัดต้นไม้

จึงเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง

 ใน คัมภีร์สามนต์ เล่าว่า มีธรรม

อยูข้่อหนึง่ ส�าหรบัพวกรกุขเทวดา เรยีก

ว่า รกุขธรรม หรอื พฤกษธรรม ธรรม

ข้อนี้ว่า เมื่อต้นไม้ถูกตัด รุกขเทวดา

ไม่ท�าประทุษจิตคือไม่คิดท�าร้ายผู้ตัด 

และรุกขเทวดาผู้ไม่รักษาธรรมข้อนี้ 

ย่อมถูกห้ามเข้าเทวดาสันนิบาต รุกข-

ธรรมข้อนีเ้ปิดโอกาสให้คนตดัต้นไม้ได้

สะดวก คิดดูว่าถ้าไม่มีรุกขธรรม คน

อาจตัดต้นไม้ล�าบากเพราะจะถูกเทวดา

โกรธท�าร้ายเอา ความขดัข้องของมนษุย์

ผูม้กิีจต้องหกัร้างถางป่าสร้างบ้านเมือง

ท�าไร่นา และตดัใช้ไม้ท�าบ้านเรอืนเครือ่ง

ใช้สอยต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้น เทวดาสัน-

นิบาตน่าจะได้ระลึกถึงความจ�าเป็นที่

มนษุย์จะต้องตดัใช้ไม้ จงึได้ตรารกุขธรรม

ข้อนี้ไว้ส�าหรับพวกรุกขเทวดาทั้งปวง 

 แต่เมือ่เทวดาพากนัรกัษารกุขธรรม 

พวกมนุษย์ก็พากันได้ใจตัดต้นไม้เสีย

หมดเป็นป่า ๆ ไป ไม่สงวนต้นไม้ท่ีควร

สงวน ไม่ปลกูทดแทนให้ควรกนั กเ็ป็น

เหตใุห้หมดไม้หมดป่า ท�าให้มนษุย์เอง

เดือดร้อนอีก มนุษย์สันนิบาตจึงต้อง

รุกขเทวดา
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รูปกายนามกาย

ไม่มีจริง ก็ไม่มีอะไรจะต้องเปลี่ยนไป

จากทีเ่ล่าไว้ รกุขธรรมก็ยังใช้ได้ส�าหรบั

ต้นไม้ คือต้นไม้ทุกต้นไม่มีจิตใจที่คิด

ท�าร้ายคนตัด ใครจะตัดก็ไม่ว่าอะไร 

เท่ากับมีรุกขธรรมอยู่เหมือนกัน และ

มนุษย์ก็ต้องสร้างรุกขธรรมส�าหรับ

มนุษย์เพื่อรักษาป่าต้นไม้ (พ.พ. ๒๖๒-

๒๖๔) ดู เมตตสูตร ด้วย

ตรารุกขธรรม (กฎหมายเกี่ยวข้องแก่

ต้นไม้) ส�าหรับมนุษย์เพื่อสงวนรักษา

ต้นไม้และป่า กพ็ลอยช่วยให้รกุขเทวดา

พากันอยู่เป็นสุขขึ้น เป็นอันว่าเทวดา

กับมนุษย์ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เทวดา

สนันบิาตออกกฎห้ามรกุขเทวดาคดิร้าย

มนษุย์ผูต้ดัต้นไม้ ฝ่ายมนุษย์สนันิบาต

ออกกฎห้ามมนุษย์ตัดต้นไม้ที่ได้ระบุ

ห้ามไว้ เมือ่ท้ังสองฝ่ายต่างเคารพปฏิบัติ

ในรุกขธรรมดั่งกล่าวของตน ๆ อยู่ ก็

จะอยูเ่ป็นสขุด้วยกันทุกฝ่าย บ้านเมือง 

ไร่นาสาโทกจ็ะมเีพราะจะหกัร้างถางป่า

สร้างท�าขึน้ได้ตามต้องการ ป่าต้นไม้ก็

จะมเีพราะจะสงวนไว้และปลกูทดแทน

ไว้เพียงพอตามต้องการ

 ตามท่ีกล่าวมานีไ้ด้ว่าไปตรง ๆ ตาม

ที่ท่านเล่าไว้ แต่ได้กล่าวเกี่ยวโยง 

เข้ามาถึงมนุษย์ ยังมิได้พูดถอดความ

ส�าหรบัผู้ทีไ่ม่เชือ่ว่าเทวดามีตามต้นไม้ 

อันที่จริงก็ไม่จ�าเป็นจะต้องถอดความ 

เพราะความของเร่ืองนีชั้ดเจน ปล่อยให้

อิงอยู่กับเทวดาก็ใช้ได้ส�าหรับปัจจุบัน

อยู ่แล้วคือ ถ้าเทวดามีจริงโดยเป็น  

อทิสสมานกาย (มีกายที่มองด้วยตา

เนือ้ไม่เห็น) สงิอาศยัต้นไม้อยูก็่มอียูไ่ด้ 

เพราะมรีกุขธรรมส�าหรบัเทวดาปฏบัิติ

อยู่ นึกดูอีกทางก็ดีเหมือนกัน เพราะ

จะได้เป็นทีย่�าเกรงของมนษุย์บ้าง เพือ่

จะได้ไม่ตัดต้นไม้กันง่าย ๆ ถ้าเทวดา

รุกขธรรม ดู รุกขเทวดา

รูป ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ, นามรูป,  

  ปฏิสนธิวิญญาณ

รูป ๗ หมวด ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

รปู ๒๘ ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ, นามรปู

รูปกลาปะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

รูปกาย ดู กาย, รูปกายนามกาย

รูปกายนามกาย บุรุษสตรีบุคคลทั้งปวง 

พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีธาตุ ๖ ส�าหรับ

ธาตุทางวัตถุนั้นก็คือธาตุ ๕ ประกอบ

กันเป็น รูปกาย ส่วนธาตุที่ ๖ คือ

วิญญาณธาตุ ธาตุรู้ ก็มาประกอบเข้า 

วิญญาณธาตุนัน้เมือ่มาประกอบเข้ากบั

รูปกายคือธาตุ ๕ ข้างต้น ก็ปรากฏ

เป็น นามกาย ซึง่เป็นอาการของวิญญาณ

ธาตุหรือจิตใจ 

 ส�าหรบัรูปกายคอืกองรปูโดยเฉพาะ

นั้น เป็นส่ิงท่ีมีสรีรสัณฐานเป็นวัตถุ 

และเมือ่มาประกอบกนักเ็ป็นสงัขาร คอื

เป็นส่วนผสมปรงุแต่งมาจากธาตทุัง้หลาย 

สังขารคือส่วนผสมปรงุแต่งนัน้ท่ีปรากฏ
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 นามข้อที่ ๑ คือ เวทนา นั้นได้แก่

ความรู้สุข รู้ทุกข์ หรือรู้เป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข ที่ทุก ๆ คนได้มีความ

รู้สึกอยู่ ค�าว่า เวทนา นั้นมักจะแปล

กนัว่าเสวยอารมณ์ คอืกนิอารมณ์หรือ

ว่าเอาสขุทุกข์มาใส่เข้า ว่าเสวยสขุเสวย

ทุกข์เสวยเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

ในเม่ือเสวยสุขทุกคนก็รู ้สึกว่าสบาย 

กายสบายใจ เมือ่เสวยทกุข์ทกุคนกรู้็สกึ

ว่าไม่สบายกายไม่สบายใจ เมื่อเสวย

ภาวะเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ กรู้็สกึ

ปกติเฉย ๆ ธรรมดา เหมือนอย่างใน

เม่ืออยู่ในท่ีมีอากาศเป็นกลาง ๆ ไม่

ร้อนไม่หนาว รู้สึกเฉย ๆ ธรรมดา 

เหมือนอย่างว่าไม่มีเวทนา แต่ความ

จรงินัน้ม ีคล้าย ๆ กบัว่าบริโภคอาหาร

ที่มีรสเป็นปกติธรรมดา ก็ไม่รู้สึกว่า

อร่อย แต่ก็ไม่รู้สึกว่าจืดชืดไม่ชอบรส 

ซึ่งความจริงก็เคี้ยวอาหารและก็กลืน

อาหารลงท้องไป เรยีกว่ากนิเหมือนกนั

แต่เม่ือรสเป็นธรรมดาก็รู้สึกเป็นปกติ

ธรรมดา อร่อยกไ็ม่ใช่ ไม่อร่อยกไ็ม่ใช่ 

ดั่งนี้คือเวทนาที่เป็นกลาง ๆ

 จึงได้แบ่งเวทนาเป็น ๓ คือ สุข-

เวทนา ทุกขเวทนา และ อทุกขม- 

สุขเวทนา เวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข 

และก็มีแบ่งพิสดารออกไปเป็น ๕ คือ

สุขเวทนานัน้กแ็บ่งเป็น ๒ คอืสุขเวทนา

ทางกาย สุขเวทนาทางใจ ทุกขเวทนา

เป็นรูปกายของทกุ ๆ คนจะต้องมาจาก

สิง่ท่ีมาผสมปรงุแต่งเข้า และส่ิงนัน้คอื

ธาต ุและธาตนุัน้มุ่งถงึส่วนท่ีเป็นสาระ

แก่นสาร เช่น ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ก็

หมายถึงสิ่งที่แข้นแข็งเป็นต้น และสิ่ง

ที่แข้นแข็งนั้นเมื่อแยกออกไปอีก ๆ ก็

ย่อมจะพบละเอยีดเข้า ๆ ไปโดยล�าดบั 

จนถึงทีส่ดุ แปลว่าแยกไปอีกไม่ได้ นัน้

เป็นตัวธาตุแท้ดั้งเดิม แต่บัดนี้จะค้น

พบหรือยังไม่ทราบ นี้เป็นด้านวัตถุ  

ซึ่งด้านวัตถุแม้ที่กล่าวมาแล้วนี้ ก็สรุป

ลงได้ว่าส่วนที่เป็น สังขาร นั้น ก็เป็น 

สังขตธรรม และส่วนท่ีเป็น ธาตุแท ้

ก็เป็น อสังขตธรรม เพราะเมื่อแยก

ออกไปอกีไม่ได้ เม่ือมีอยูก่แ็ปลว่าเป็น

สิ่งที่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่ง เป็นตัวเดิม 

แท้ ๆ ของวัตถุ

 คราวนีม้าว่าถงึ วญิญาณธาต ุธาตุ

รู้ก็เหมือนกัน อันวิญญาณธาตุ ธาตุรู้

ที่มาประกอบอยู่ในกายนี้อันหมายถึง

รูปกายอันนี้ ก็ย่อมจะมีตัวเดิมซึ่งเป็น 

ตัวธาตุแท้ และมี ตัวอาการ ซึ่งเป็น

สังขารหรือเป็นส่วนผสมปรุงแต่งเช่น

เดยีวกนั บคุคลทุก ๆ คนน้ันย่อมรูส้กึ

ได้หรือว่าจับได้ในส่วนท่ีเป็น อาการ 

ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ในขันธ์ ๕ ที่เป็น

ส่วน นามกาย คือเวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ

รูปกายนามกาย
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น้ันก็แบ่งเป็น ๒ คือทุกขเวทนาทาง

กาย ทุกขเวทนาทางใจ ส่วนเวทนาที่

ไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นเรียกอุเบกขาเวทนา 

เวทนาทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ใช่ทกุข์ไม่ใช่สขุ 

แบ่งเป็น ๕

 เวทนา น้ีก็เป็น อาการของจิต หรอื

ของธาตุรู้ ซ่ึงนับว่าเป็นตัวสังขารคือ

ส่วนผสมปรุงแต่งเหมือนกัน จึงเป็น

เวทนาขึ้นมา 

 นามข้อท่ี ๒ คอื สญัญา ความรูจ้�า 

ก็คือจ�ารูป จ�าเสียง จ�ากลิ่น จ�ารส  

จ�าโผฏฐัพพะสิ่งท่ีกายถูกต้อง และจ�า

เรือ่งราวทางใจ แม้ความรูจ้�าคือสญัญา

นี้ก็เป็นสังขาร คือส่วนผสมปรุงแต่ง

เหมือนกัน

 นามข้อท่ี ๓ คือ สังขาร ซ่ึงเป็น 

ค�าทีซ่�า้กันกบัค�าว่าสงัขาร แต่ว่าสงัขาร 

ในขนัธ์ ๕ นี ้มุง่ถงึสงัขารทางใจเท่านัน้ 

คือความคิดปรุงหรือปรุงคิด ก็คิดปรุง

หรอืปรุงคดิรปูบ้าง เสยีงบ้าง กล่ินบ้าง 

รสบ้าง โผฏฐพัพะส่ิงท่ีกายถกูต้องบ้าง 

ธรรมะคือเร่ืองราวทางใจบ้าง หรือว่า

แบ่งสรุปลงเป็น ๓ คิดดี คิดชั่วหรือ

คดิไม่ด ีและคดิเป็นกลาง ๆ อนันีเ้รยีก

ว่าสังขาร ได้แก่รู้ปรุงหรือรู้คิด คือคิด

ปรุงหรือปรุงคิด อันนี้ก็เห็นได้ชัดว่า 

เป็นตวัสงัขารโดยตรง คอืเป็นส่วนผสม

ปรุงแต่ง

 นามข้อที่ ๔ คือ วิญญาณ ซึ่งเป็น

ความรู ้ในเมือ่ตากบัรปูประจวบกนักร็ู้

รูปคือเห็น ในเมื่อหูกับเสียงประจวบ

กันก็รู้เสียงคือได้ยิน เมื่อจมูกกับกลิ่น

ประจวบกนักร็ูก้ล่ินคอืทราบกลิน่ เมือ่

ลิน้กบัรสประจวบกนักรู้็รสคอืทราบรส 

เมื่อมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราว

ประจวบกันก็รู้เรื่อง คือความรู้ที่เรา

เรยีกว่าเหน็รปู ความรูท้ีเ่ราเรียกว่าได้ 

ยนิหรอืฟังคอืได้ยนิเสยีงฟังเสยีง ความ

รูท้ีเ่ราเรยีกว่าทราบคอืทราบกลิน่ทราบ

รสทราบโผฏฐพัพะคอืส่ิงทีก่ายถูกต้อง 

และความรู้ท่ีเราเรียกว่ารู้หรือคิดคือรู้

หรอืคดิเร่ือง ในขณะทีอ่ายตนะภายใน

ภายนอกมาประจวบกนัเข้านีค้อืวญิญาณ 

เป็น วิญญาณในขันธ์ ๕ ไม่ใช่เป็น 

วิญญาณในวิญญาณธาตุ

 เพราะฉะนัน้ มาถึงตอนน้ีแล้วจะพบ

ค�าที่ซ�้ากัน แต่ความหมายต่างกันอยู่ 

๒ ค�า ค�าหนึง่กค็อืค�าว่า สงัขาร ทีพู่ด

มาโดยล�าดับตั้งแต่ต้นแล้วว่าสิ่งผสม

ปรงุแต่ง นีค่ลมุทัง้หมด ทกุอย่างทีผ่สม

ปรุงแต่งเป็นสังขารทั้งนั้น และมาถึง

สังขารอกีค�าหน่ึงกค็อืสังขารในขนัธ์ ๕ 

กห็มายถงึผสมปรงุแต่งเหมอืนกนั แต่

ว่าเฉพาะท่ีเป็นทางจติใจคอืคิดปรงุหรอื

ปรุงคิดต่าง ๆ

 อกีค�าหนึง่คอืค�าว่า วญิญาณ ทีก่ล่าว

มาโดยล�าดับนั้น วิญญาณธาตุ ธาตุรู้ 
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ซึ่งหมายถึงรู้ท่ีเป็นตัวเดิมหรือว่าจิตท่ี

เป็นตัวเดิม แต่ว่าวิญญาณในขันธ์ ๕ 

นี้มุ่งถึงการเห็นการได้ยินเป็นต้นดัง

กล่าวแล้ว 

 เพราะฉะนัน้ เมือ่มุง่อธบิายต่างกนั

ดังน้ี ก็จะพึงเห็นว่าวิญญาณนี้เป็น 

วญิญาณธาตุ ธาตรูุ้ หมายถงึ รูท้ีเ่ป็น

ตวัเดมิ ในบคุคลทกุ ๆ คนนีม้รีูท้ีเ่ป็น

ตัวเดิมประกอบอยู่ จะนอนหลับหรือ

ว่าจะตืน่หรือว่าจะสลบไสลไปยงัไม่ตาย

ละก็ ตัวรู้ท่ีเป็นตัวเดิมนี้ยังอยู่ นี้คือ 

ตัววิญญาณธาตุ ธาตุรู้ รู้ที่เป็นตัวเดิม 

 ส่วน วิญญาณในขันธ์ ๕ นี้ ถ้า

หากว่าตากับรปูไม่มาประจวบกัน จกัข-ุ

วญิญาณรูท้างตากไ็ม่เกดิไม่ม ีเหมอืน

อย่างหลับตาอยู่ไม่ได้ดูอะไรไม่ได้มอง

อะไร ยิง่คนตาบอดกแ็ปลว่าจกัขวุญิญาณ

ไม่มี ทางอื่นก็เหมือนกัน เช่นว่าหูกับ

เสยีงถ้าไม่มาประจวบกนั โสตวญิญาณ

รู้ทางหูก็ไม่มี คนหูหนวกก็ย่อมไม่มี 

ข้อน้ี คนตาบอดหูหนวกนั้นก็แปลว่า

ไม่มจัีกขุวญิญาณไม่มโีสตวญิญาณ จมกู

ลิน้กายนัน้กเ็หมอืนกนั คนทีเ่ป็นอมัพาต

เอาเข็มแทงก็ไม่เจ็บตรงท่ีเป็นอัมพาต

น้ัน หรือว่าคนที่เขาฉีดยาชาผ่าตัดไม่

เจบ็ กแ็ปลว่าดบักายวญิญาณ ดบัรูท้าง

กายในส่วนนัน้ มโนวญิญาณ ถ้าหากว่า

มโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวไม่มา

ประจวบกนั มโนวญิญาณกไ็ม่เกดิ เช่น

ขณะทีห่ลบัสนทิหรือสลบไสลไปทีเดยีว 

 แต่ว่าแม้คนตาบอดหูหนวก คนที่

สลบไสล คนที่ถูกฉีดยาชาดังกล่าวมา

นั้น ตัววิญญาณธาตุที่เป็นธาตุรู้ คือรู้

ที่เป็นตัวเดิมยังอยู่ เขาจึงสะกดจิตที่

หัดกันมาแล้วให้คนตาบอดเห็นได้ ใน

ขณะทีจ่ติถูกสะกดเข้าสู่สภาพทีจ่ะเรยีก

ว่าเป็นสมาธหิรอืเป็นจติส่วนลกึ ให้รูส้กึ

เห็นได้เหมือนอย่างอาศัยทางประสาท

กายส่วนใดส่วนหนึ่ง เพราะว่ายังมี 

วิญญาณธาตุ ธาตุรู้ที่เป็นตัวเดิมคือ 

ตัวรู้ รู้ที่เป็นตัวเดิมยังอยู่

 เพราะฉะนัน้ เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณทัง้ ๔ นีจ้งึเป็นความรู ้ซึง่เป็น

สงัขารคอืส่วนผสมปรงุแต่ง ซึง่มาจาก

รู้ที่เป็นตัวเดิมคือธาตุรู้ เมื่อรู้ที่เป็นตัว

เดิมคือธาตุรู้นั้นมาประกอบกันอยู่กับ

รปูกาย ซึง่เป็นธาตไุม่รูค้อืเป็นวัตถุ แล้ว

ก็ได้ความรู้ที่เป็นตัวอาการทั้ง ๔ นี ้

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รู้สุข

รู้ทุกข์ รู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข  

รูจ้�า รูค้ดิปรงุ ปรงุคดิ และรูเ้หน็รูไ้ด้ยนิ

เป็นต้น ดงัทีส่ามญัชนทกุ ๆ คนได้อยู่

มีอยู่ ความรู้เหล่านีเ้ป็นสงัขารคือสว่น

ผสมปรุงแต่งทั้งนั้น ซึ่งมาจากธาตุรู้ที่

เป็นรู้ตัวเดิมมาประกอบกันกับรูปกาย  

(ล.พ. ๘๙-๙๒)

รูปกายนามกาย
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รูปนันทาเถรี

รูปขันธ์ ดู ขันธ์ ๕, ปัญจวัคคีย์

รูปฌาน ดู พรหมโลก

รูปธรรม ด ูธรรม ๒๒, ธรรมทัง้ปวง, นามรปู

รูปนันทา ดู กบิลพัสดุ์, พระพุทธเจ้า, รูป 

  นันทาเถรี

รปูนนัทาเถรี เป็นพระขนษิฐภคนิขีอง พระ-

ท่ีไพเราะ ประกอบกับความปรารถนาท่ี

จะได้เหน็พระพทุธเจ้าซึง่เป็นพระเชษฐา

ร่วมพระราชบดิาด้วย จงึได้แอบหมู่นาง

ภกิษณุเีข้าไปฟังธรรมของพระพทุธเจ้า 

 ในตอนนี้ท่านเล่าว่า เม่ือพระรูป-

นนัทาเข้าไปในธรรมสภาแล้ว กไ็ด้เห็น

สตรผีูห้นึง่ยนืถวายงานพัดพระพทุธเจ้า

อยู ่มอีายุขนาด ๑๖ ปี มรีปูร่างงดงาม

เป็นอย่างยิง่ เมือ่พระรปูนนัทาเฝ้ามอง

ดูสตรีผู้นั้นมาเทียบดูกับตน ก็รู้สึกว่า

ตนเองน้ันมรีปูสมบัตด้ิอยกว่าสตรผีูน้ัน้

เป็นอันมาก ต่อมากเ็ห็นสตรผีูน้ัน้เปลีย่น

ไปเป็นคนมีอายุมากขึ้นขนาด ๒๐ ปี 

พระรูปนันทาเพ่งดูก็รู้สึกว่าความงาม

นั้นลดลงหน่อยหนึ่ง ครั้นเพ่งดูต่อไป

ก็ได้เห็นสตรีผู้นี้นั้นเปลี่ยนไปอีกเป็น 

รปูพรรณสตรมีีบตุรแล้ว เป็นรปูพรรณ

สตรีกลางคน เป็นคนแก่ แล้วแก่หง่อม 

แล้วยิ่งแก่หง่อมลงนอนจมส่ิงสกปรก

ของตน แล้วก็สิ้นชีวิตเป็นศพเน่าพอง

ในที่สุด จิตของพระรูปนันทาก็หน่าย

ในรูปไปโดยล�าดับจนถึงหน่ายไปโดย

ส้ินเชิง และได้ปลงเห็นเป็นอนิจจัง  

ทุกขัง อนัตตา พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงธรรมอบรมในขณะนัน้ ซึง่เหมอืน

อย่างตีเหล็กในขณะร้อนว่า

 เธอจงพินิจกายที่อาดูร ไม่สะอาด 

เป่ือยเน่า ไหลเข้าไหลออก ซ่ึงคนเขลา

นันทะ เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จกรุง

กบลิพสัดุ ์ครัง้ที ่๒ คราวพระพทุธบดิา

นิพพาน ครั้นถวายพระเพลิงพระศพ

เรยีบร้อยแล้ว กไ็ด้เสดจ็จากกรงุกบลิ-

พัสดุ์ไปยังกรุงเวสาลี พระนางมหา- 

ปชาบดีโคตมี ได้ตามไปขอบวชเป็น

ภิกษุณี จากนั้นก็ได้เสด็จไปกรุงสา- 

วัตถี ประทับที่พระเชตวัน 

 ฝ่าย พระรูปนันทา เมื่อพระราช

บดิาสิน้พระชนม์ พระราชมารดากอ็อก

ทรงผนวชเป็นภิกษุณี พระเชษฐาก็บวช

เป็นภิกษ ุจงึเหน็ว่าเม่ือบรรดาพระญาติ

ใกล้ชิดได้ออกบวชกันหมดแล้ว ก็ได้

ตกลงพระหฤทยัทีจ่ะออกบวชเป็นภกิษณุี

ด้วย จึงได้ไปขอบวชเป็นภกิษณีุและได้

อยู่ในกรุงสาวัตถี 

 พระรปูนนัทานีท่้านแสดงว่าเป็นผูม้ี

รูปงามและติดอยู่ในรูปสมบัติ เพราะ

ฉะน้ัน เมื่อบวชแล้วก็ไม่ยอมไปฟัง 

ธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะกลัวว่า

พระพุทธเจ้าจะเทศน์ติรูป แต่เม่ือได้

ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม
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ปรารถนายิง่นกั เธอจงเหน็ธาตทุัง้หลาย

โดยเป็นของว่างเปล่า อย่ามาสูโ่ลกอกี 

เธอส�ารอกความพอใจในภพชาติเสีย 

จักสงบระงับอยู่ตลอดไป

 ต่อจากนีไ้ด้ตรัสเทศนาธรรมให้เหน็

กระชับเข้าอีกว่า

 สรีรกายนีถู้กสร้างให้เป็นเมืองกระดกู 

ฉาบทาด้วยเน้ือและเลือด เป็นทีต่ัง้ลง

แห่งความแก่ ความตาย ความทะนง 

และความลบหลู่

 จิตของพระรปูนนัทาได้รบัอบรมเตม็

ที่แล้ว ก็ได้วิมุตติหลุดพ้นจากกิเลส 

อาสวะทัง้หมด (พ.พ. ๑๔๕-๑๔๖) ด ูกบลิ-

พัสดุ์ ด้วย. 

รูปภพ ดู ภพ, ภพ ๓

รูปละเอียด ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

รปูโลก ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ, โลก ๓

รูปสมุฏฐาน ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

รูปหยาบ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

รูปปัสสกัมมัญญตา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถ- 

  สังคหะ

รูปปัสสมุทุตา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

รูปปัสสลหุตา ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

รูปาพจร ดู สวรรค์

รูปารมณ์ ดู อายตนะ

รูปาวจรจิต ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

รูปาวจรปฏสินธ ิด ูคัมภีร์อภิธมัมัตถสงัคหะ

รูปาวจรภูมิ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

รูปาวจรโลก ดู โลก ๓

โรคจิต ดู จิตศึกษา

โรรุวะ ดู นรก

โรหิตัสสเทพ ดู มนุษยโลก 

รูปนาม

รูปนาม ดู ขันธ์ ๕

รูปแบบพิธี ดู รัตนสูตร

รปูพรหม ด ูคมัภร์ีอภธิมัมตัถสงัคหะ, พรหม- 

  โลก
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ฤ

ฤทธิ์ ดู โพธิปักขิยธรรม
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ล

ลมประลัยกัลป์ ดู กัป

ลอยกระทง วันเพ็ญเดือน ๑๒ ได้มีนิยม 

พุทธองค์ได้ทรงแสดง รอยพระบาท 

ไว้แล้ว ณ ฝั่งนัมมทานที เมื่อกระแส

น�า้มากปิ็ด เมือ่กระแสน�า้ไปแล้วกเ็ปิด

ปรากฏ 

 ในหนังสือพระราชพิธี ๑๒ เดือน  

พระราชนพินธ์พระบาทสมเดจ็พระจลุ-

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงว่าการลอย

พระประทีปลอยกระทงนีเ้ป็นนกัขตัฤกษ์

ท่ีร่ืนเริงท่ัวไปของชนท้ังปวงท่ัวไป ไม่

เฉพาะแต่การหลวง แต่จะนบัเป็นราชพิธี

อย่างใดกไ็ม่ได้ ด้วยไม่ได้มีพธิสีงฆ์พธิี

พราหมณ์อนัใดเกีย่วข้อง...ในบดันีก้าร

ลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ก็ได้

ถือเป็นเพียงนักขัตฤกษ์ที่ร่ืนเริง ดัง

กล่าวในพระราชนพินธ์นัน้โดยท่ัวไปแล 

(ท.ห. ๒๑๘)

ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง 

เช่น ลาว เขมร มาแต่โบราณกาล  

เดิมได้มี พระราชพิธีจองเปรียง เป็น

นักขัตฤกษ์ชักโคมลอยโคม ค�าว่า  

เปรียง แปลว่าน�้ามัน โดยเฉพาะใช้

ส�าหรับน�้ามันไขข้อของวัว ค�าว่า จอง

เปรียง จึงหมายถึงใช้ไฟน�้ามันเช่นนั้น 

เดมิเป็นพิธีอย่างหน่ึงของพราหมณ์ ใช้

จุดโคมรับพระเจ้า ท�าในวันเพ็ญเดือน 

๑๒ 

 แต่ในฝ่ายผู้นับถือพระพุทธศาสนา

ได้แสดงต�านานเนือ่งมาในทางพระพทุธ-

ศาสนา ดังในหนังสือเรื่องนางนพมาศ

ที่เล่าถึงพระราชพิธี ๑๒ เดือนสมัย

สมเดจ็พระร่วงเจ้ากรงุสโุขทยั แสดงว่า

ชักโคม (มาแขวนตามแนวโคมชัยเสา

ระหง) เพ่ือบูชาพระเกศธาตุจุฬามณี

ในชั้นดาวดึงส์ ลอยโคมเพื่อบูชาพระ-

พทุธบาท ณ นมัมทานท ี(ในอนิเดยี) 

มีเรื่องเล่าในอรรถกถาว่า 

 เมื่อพระศาสดาเสด็จไปถึงฝั่งแม่น�้า

นัมมทา พญานาคต้อนรับให้เสด็จเข้า 

ไปสู่ภพของนาค ทรงแสดงพระธรรม

แล้วเสด็จออก พญานาคกราบทูลขอ

ให้ทรงแสดง รอยพระบาทเจดย์ี พระ-

ลอยถาดทอง ดู นาค

ลอยบุญลอยบาป ดู บาป

ลักขณรูป ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

ลักขณูปนิชฌาน ดู วิปัสสนาปัญญา

ลักษณะ ๔ ดู นามรูป

ลกัษณะของศลีทัง้ปวง ด ูวสิทุธ ิ๗, สลีบารมี

ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย ดู วัชชี 

ลัฏฐิวัน ดู มคธรัฐ

ลัทธิพราหมณ์ ดู ตบะ, ทศพิธราชธรรม,  

  ทักษิณานุปทาน

ลัทธิลามะ ดู นรก, เปรต
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ลัทธิอุปนิษัท ดู โอวาทปาติโมกข์

ลิงคอริยะ ดู อุดมศึกษา

ลิงคอันตรธาน ดู วัชชี, อันตรธาน ๕

ลิจฉวี ดู วัชชี

ลิจฉวีกุมาร ๕๐๐ ดู มหาวัน

ลิจฉวีอปริหานิยธรรม ๕ ดู มหาวัน

ลิจฉวีอปริหานิยธรรม ๗ ดู สัปปายะ

เลิกทาส ดู การนับถือพระพุทธศาสนา

โลก แปลว่า สิง่ทีส่ลายไป ดงัวเิคราะห์ศพัท์

เป็นส่ิงที่ไม่มีใจครองก็มี เช่น ต้นไม้ 

ภูเขา และวัตถุต่าง ๆ 

 สตัวโลก ได้แก่ภาวะเป็นผูข้้องผูต้ดิ

อยู่ในโลก ใคร ผู้ใดมีความข้องติด  

ผู้นั้นก็เป็นสัตวโลกแต่ละคน สัตวโลก

นี้เป็นผู้ยึดครองสังขารโลกตลอดถึง

โอกาสโลกด้วย ด้วยอ�านาจตัณหา

อปุาทาน ทกุ ๆ คนสัมพนัธ์อยูก่บัโลก

ดังกล่าว คือความเป็นสัตว์ บุคคล  

ตัวตน เราเขา เป็นสัตวโลก ร่างกาย

ของตนเป็นสังขารโลก แผ่นดินที่อยู่

อาศัยเป็นโอกาสโลก 

 โลกทั้งหมดเหล่านี้สรุปเรียกว่าเป็น

สังขาร เพราะเป็นส่ิงผสมปรุงแต่งขึ้น

ทัง้ส้ิน โอกาสโลกเป็นส่ิงผสมปรงุแต่ง

ทีใ่หญ่โต เป็นทีร่วมของสิง่ทัง้ปวง เรยีก

ว่าเป็นโลกใหญ่ สงัขารโลกเป็นสิง่ผสม

ปรุงแต่งแต่ละสิ่ง นับว่าเป็นโลกเล็ก

แบ่งออกมาจากโอกาสโลก สัตวโลกก็

เป็นส่ิงผสมปรงุแต่งเหมือนกนั เพราะ

ประกอบด้วยกิเลสเป็นเคร่ืองยดึถอืกบั

ส่ิงท่ียึดถือผสมกัน เหมือนอย่างมือท่ี

ก�ากับสิ่งที่ก�าไว้

 พระตถาคตพุทธเจ้าทรงทราบโลก 

ทั้งปวง แยกออกเป็นธาตุเป็นอเนก 

ต่าง ๆ กนั ตามความจรงิ ค�าว่า ธาตุ 

แปลว่า สภาพทีท่รงหรอืด�ารงอยู ่คล้าย

กับค�าว่า ธรรม หมายถึง เครื่องผสม

ปรุงแต่ง หรือ เครื่องประกอบต่าง ๆ 

ว่า ลุชฺชตีติ โลโก แปลว่า สิ่งที่สลาย

ไปชื่อว่าโลก ดังจะพึงเห็นได้ว่า ส่ิง 

ต่าง ๆ ท่ีเรียกว่าโลกน้ัน ไม่มีคงทน

ถาวรตลอดไป ต้องสลายไปในท่ีสดุทุก

อย่าง เพราะโลกเป็นสังขารอย่างหนึ่ง 

คือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้น เม่ือเป็น 

เช่นนี้จึงตกอยู่ในลักษณะ ๓ อย่าง 

ได้แก่ความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความ

แปรปรวนเปลีย่นแปลงไปในท่ามกลาง 

มีความสลายไปในที่สุด

 ในทีบ่างแห่งแบ่งโลกออกเป็น ๓ คือ 

โอกาสโลก สงัขารโลก สตัวโลก โอกาส

โลก ได้แก่พ้ืนพิภพอันกว้างใหญ่ไพศาล

นี้ สังขารโลก ได้แก่สิ่งต่าง ๆ ที่เกิด

อาศัยอยู่ในโอกาสโลก เป็นส่วนเล็ก 

ที่แยกออกมาจากโอกาสโลก ในท่ีสุด

กส็ลายไปรวมอยูท่ีโ่อกาสโลกตามเดมิ 

สงัขารโลกเหล่านี ้เป็นสิง่ทีม่ใีจครองก็

มี ได้แก่ร่างกายของมนุษย์และสัตว์

ดริจัฉานต่างชนดิ ซึง่ยงัมชีวีติอยูใ่นโลก 

ลัทธิอุปนิษัท
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โลก

ของโลก ถ้าจะเทียบโลกกับรถ ธาต ุ

ในทีน่ีก้เ็ทยีบกบัเครือ่งประกอบต่าง ๆ 

ของรถ โดยปกต ิสามัญชนย่อมมองดู

โลกในฐานะเป็นตวัเป็นตน เหมอืนอย่าง

มองดูรถในฐานะเป็นตัวรถ แลยึดถือ

โลกตามสมมติต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นตาม

ลักษณะอาการเป็นต้น ดังพระพุทธ-

ภาษิตที่แปลความว่า เหมือนอย่างว่า 

เพราะประกอบส่วนต่าง ๆ เข้า เสียง

ว่ารถก็มีฉันใด เมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่ 

สมมตว่ิาสตัว์ก็มีฉนันัน้ รวมความว่าดู

และยึดถือโลกในฐานะเป็นตัวเป็นตน 

ตลอดถึงเป็นเราเป็นเขา เป็นของเรา

เป็นของเขาสืบเนื่องกันไป 

 ส่วนพระตถาคตพุทธเจ้าทรงดูโลก

แยกออกเป็นธาตุเป็นอเนกนานัปการ 

จึงไม่ทรงเห็นเป็นตัวเป็นตน เหมือน

อย่างนายช่างมองดูรถหรือเรือน แยก

ออกเป็นเครือ่งประกอบต่าง ๆ ได้โดย

ถนัดชัดเจน แลไม่ทรงยึดถือเป็นตัว

เป็นตน ทรงเหน็เป็นสกัแต่ว่าธาตุเป็น

สักแต่ว่าสมมติ

 การแยกโลกออกเป็นธาตุต่าง ๆ 

ทางพระพุทธศาสนามุ่งให้เกิดปัญญา

เป็นเครื่องหลุดพ้น โดยตรงจึงแสดง

การแยกสังขารโลก คือกายนี้เองออก

เป็นขนัธ์ต่าง ๆ กนั เป็นอายตนะต่าง ๆ 

กัน เป็นธาตุต่าง ๆ กัน ในบาลีบทตั้ง

ยกธาตุขึ้นแสดงอย่างเดียว แต่ในบท

ไขแสดงไว้ทัง้ ๓ คอืแยกออกเป็นขนัธ์ 

๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 

 แยกออกเป็นขันธ์ คือ แยกออก 

เป็นขนัธ์ ๕ ได้แก่ ในรปูกายและนาม

กายของทกุ ๆ คนนี ้ส่วนทีเ่ป็นรปูแยก

ไว้กองหนึ่ง เป็นรูปขันธ์ ส่วนที่รู้เสวย

สุขทุกข์และเป็นกลาง ๆ แยกออกไว้

กองหนึง่เป็นเวทนาขนัธ์ ส่วนท่ีรูก้�าหนด

จดจ�าแยกออกไว้กองหนึง่ เป็นสญัญา-

ขันธ์ ส่วนที่คิดปรุงแต่งต่าง ๆ แยก

ออกไว้กองหนึง่เป็นสังขารขนัธ์ ส่วนที่

รู้สึกเห็นรู้สึกได้ยิน ได้กลิ่น ได้รส ได้

ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องและได้รับรู้ แยก

ออกไว้กองหนึ่งเรียกวิญญาณขันธ์

 แยกออกเป็นอายตนะ คือ แยก 

ออกเป็นตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับ

กลิ่น ลิ้นกับรส กายกับสิ่งท่ีกายถูก

ต้อง และใจกับเรื่องที่ใจคิด แยกออก

ไป ๖ คู ่แต่ละคูก่แ็ยกออกไปเป็นสิง่ ๆ

 แยกออกเป็นธาตุ ๑๘ นั้น คือ 

อายตนะ ๑๒ นัน้นัน่แหละ เตมิวญิญาณ

ที่เกิดทางอายตนะเหล่านั้นเข้าอีก ๖: 

ตา รูป รู้สึกเห็นรูป รวมเป็น ๓ หู 

เสยีง รูสึ้กได้ยนิเสียง รวมเป็น ๓ จมกู 

กลิ่น รู้สึกกลิ่น รวมเป็น ๓ ลิ้น รส 

รู้สึกรส รวมเป็น ๓ กาย สิ่งที่กาย 

ถูกต้อง รู้การถูกต้อง รวมเป็น ๓ ใจ 

เรื่องที่ใจคิด รู้สึกถึงเรื่องที่ใจคิด รวม

เป็น ๓ ทั้งหมดจึงเป็น ๑๘ เรียกว่า
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ธาตุ ๑๘ หมายถึงภาวะ ๑๘ อย่างที่

ประกอบกัน 

 ค�าว่าธาตุตามที่ใช้ในที่น้ีจึงมีความ

หมายเพยีงว่า ส่วนประกอบอย่างหนึง่ ๆ 

ซึ่งแยกออกจากส่วนรวมเท่าน้ัน แล

เมือ่รวมกนัเข้าแล้ว ส่วนประกอบเหล่า

นี้ไม่ละลายตัว รวมเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน แต่ยังทรงตัวอยู่เป็นอย่าง ๆ 

ท�าให้สามารถพิจารณาแยกออกได้ 

ฉะนั้น น่าจะเป็นเหตุนี้จึงเรียกว่าธาตุ 

เพราะพิจารณาแยกออกได้เป็นสิ่ง ๆ 

จริง ๆ แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีลักษณะ

เป็นธาตุคือทรงตัวหรือยืนตัว ต้อง

ละลายตัวรวมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

ทั้งหมด เหมือนอย่างน�้ากับน�้าก็คงไม่

สามารถแยกออกได้ เหมอืนเทน�า้หน่ึง

แก้วลงในตุม่น�า้ แล้วจะแยกน�า้แก้วนัน้

ออกอีกไม่ได้

 การแยกออกเป็นขนัธ์ อายตนะ และ

ธาตุดังกล่าว ฟังดูไม่ยากโดยปริยัติ 

(หรอืโดยหลักทฤษฎี) แต่โดยทางปฏิบตัิ

ใคร ๆ ย่อมเห็นรวม ๆ กันเป็นกลุ่ม

เป็นก้อน เป็นตัวเป็นตน ไม่เห็นแยก

ออกเป็นส่วน ๆ จงึวุน่วายอยูด้่วยยนิดี

ยนิร้ายในโลก ต่อเมือ่พิจารณาแยกจน

เห็นเป็นกอง ๆ เป็นส่วน ๆ ได้จริงจึง

จะเรียกว่าได้ วปัิสสนาภมู ิคอืพืน้ฐาน

ของวปัิสสนา ท�าให้เหน็ว่าความจริงไม่

เป็นกลุม่เป็นก้อน ไม่เป็นตวัไม่เป็นตน 

ดังนี้เรียกว่าเห็น อนัตตา 

 ฉะนัน้ การจะเห็นอนตัตาจงึต้องเห็น

วิปัสสนาภูมิ คือ เห็นแยกเป็นกอง ๆ 

ส่วน ๆ ดังกล่าวก่อน เหมือนจะดู

นาฬิกาให้รู้เวลา ก็ต้องดูให้เห็นราย

ละเอียดต่าง ๆ ที่หน้าปัดเช่นตัวเลข

และเข็มนาฬิกาก่อน การเห็นนั้นต้อง

เห็นตามเป็นจริง มิใช่เห็นตามปริยัติ 

หรือตามสัญญาดังที่เรียกว่า ยถาภูต-

ญาณทสัสนะ แปลว่า ความรูเ้หน็ตาม

เป็นจริง

 พระอาจารย์แสดงว่า พระตถาคต- 

พทุธเจ้าทรงทราบสงัขารโลก ทัง้ทีม่ใีจ

ครอง ทั้งที่ไม่มีใจครอง แยกออกเป็น

ธาตุต่าง ๆ ได้โดยสิน้เชิง ยกตวัอย่าง

อนุปาทินนกะ สิ่งที่ไม่มีใจครอง เช่น 

ต้นไม้ขาวด�า ใบไม้มีสีสัณฐานต่าง ๆ 

ดอกไม้มีสีและกลิ่นต่าง ๆ ผลไม้มีรส

ต่าง ๆ เพราะมีธาตุชื่อนี้ ๆ เป็นต้น

 ในพระสูตรหนึง่แสดงย่อธาตลุงเป็น 

๒ คือ สังขตธาตุ และ อสังขตธาตุ 

ธาตท่ีุถูกผสมปรุงแต่งเรียกว่า สงัขตธาตุ 

ธาตทุีไ่ม่ถกูผสมปรงุแต่งเรยีกว่า อสงั-

ขตธาตุ เป็น ธาตุแท้ ธาตุดังกล่าวมา

ข้างต้นทั้งหมดเป็นสังขตธาตุ แม้ธาตุ

ท่ีค้นพบกันในโอกาสโลก ท่ีเข้าใจกัน

ว่าเป็นธาตแุม้ตามสมยั มาบดันีก็้ปรากฏ

ว่าเป็นเพยีงสังขตธาตเุพราะยงัแยกออก

ไปได้ การแยกให้รูจ้กัตวัธาตุเป็นอปุการะ

ส�าคัญในทางคติโลก แม้ในทางพระพุทธ-

โลก



ล

1231

โลกันตริกะ

ศาสนา การแยกให้รูต้วัธาตใุนสงัขาร-

โลกคือรูปกายนามกายของตน ก็เป็น

อปุการะส�าคญัในการปฏิบัตธิรรมเพือ่

ความหลุดพ้น (ท.ธ. ๒๔-๒๙) ด ูโพธปัิก-

ขิยธรรม, มนุษยโลก ด้วย.

ว่า กามาวจรภมู ิหรอืกามาวจรภพกไ็ด้) 

ผูท่ี้บ�าเพญ็สมาธจินจติใจสงบจากกามา-

รมณ์ บรรลุถึงรูปฌานย่อมบังเกิดใน  

รูปโลก (หรือ รูปาวจรโลก แปลว่า 

โลกของผู้ที่เที่ยวข้องอยู่ในรูปสมาธิ)  

ผู ้ท่ีบ�าเพ็ญสมาธิละเอียดกว่านั้นจน

บรรลถุงึอรปูฌาน ย่อมบงัเกดิใน อรปู-

โลก (หรือ อรูปาวจรโลก โลกของผู้

ที่เที่ยวข้องอยู่ในอรูปสมาธิ) 

 โลกเหล่านีแ้บ่งไว้ตามภมูช้ัินของจติ 

ใจ เมื่อจิตใจแยกภูมิชั้นออกไป ก็เลย

แยกโลกซึ่งเป็นท่ีอาศัยอยู่ให้ต่างกัน

ออกไปอีกมากมาย ผู้อ่านหรือฟังควร

ท�าใจไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องคติความคิด 

เก่าแก่เท่านั้น ยังไม่ควรตั้งข้อคาดคั้น

ว่าจรงิหรอืไม่จรงิ เพราะไม่ใช่เป็นธรรมะ

ซึ่งพึงพิสูจน์ได้ภายในตนเอง แต่เป็น

เรื่องโลกข้างนอก ซึ่งมีบาลีหลายแห่ง

แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ 

(พ.พ. ๑๖๗-๑๖๘) ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถ-

สังคหะ, โลก, สังขาร ด้วย

โลก ๓ ได้มีกล่าวถึงในวรรณคดีภาษาไทย

เรื่อง ไตรภูมิ ไตรภพ หรือ ไตรโลก 

ไตรภมู ิได้แก่ กามภมู ิรปูภมู ิอรปูภมู ิ

ไตรภพ ได้แก่ กามภพ รูปภพ อรปูภพ 

ไตรโลก ได้แก่ กามโลก รปูโลก อรปูโลก 

แต่เมื่อหมายเฉพาะโลกที่เป็นชั้นดีอัน

เรยีกว่าสคุต ิกจ็ดัเป็นมนษุยโลก เทวโลก 

พรหมโลก พระพทุธเจ้าได้พระนามว่า 

ไตรโลกนาถ แปลว่า ทีพ่ึง่ของโลกสาม 

ค�านีใ้ช้เป็นพระปรมาภไิธยพระเจ้าแผ่น-

ดนิกมี็ ด่ังเช่น สมเดจ็พระบรมไตรโลก-

นาถ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 ค�าว่า โลก หรือ ภพ ใช้ในความ

หมายที่ยังเป็นโลกด้วยกัน ส่วนค�าว่า 

ภมู ิใช้ในความหมายตัง้แต่ยังเป็นโลก

จนถึงเป็นโลกตุตระ ฉะน้ัน ภมิูจงึมี ๔ 

ด้วยกัน เพิ่ม โลกุตตรภูมิ อีกข้อหนึ่ง

 ค�าว่า โลก ภพ หรือ ภูมิ นี้ พึง

เข้าใจความหมายรวม ๆ กันก่อนว่า 

ได้แก่ที่เป็นที่ถือปฏิสนธิคือเป็นที่เกิด

ของสัตวโลกทั้งหลาย ผู้ที่มีจิตใจยัง 

ท่องเทีย่วพัวพนัอยู่ในกาม กยั็งเกดิใน 

กามโลก (หรือ กามาวจรโลก แปลว่า 

โลกของผู้ทีเ่ทีย่วข้องอยู่ในกาม จะเรียก

โลกธรรม ดู อุเบกขาบารมี

โลกบาล ดู ดาวดึงส์, ภาณยักข์

โลกวินาศ ดู กัป

โลกสมบัติ ดู กัป

โลกัตถจริยา ดู พระพุทธเจ้า

โลกันต์ ดู นรก

โลกันตนรก ดู นรก

โลกันตริกะ ดู นรก
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โลกาธิปไตย ดู อธิปไตย ๓

โลกิยธรรม ดู ธรรม ๒๒, วิสุทธิ ๗

โลกิยวิสุทธิ ดู วิสุทธิ ๗

โลกุตตรจิต ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

โลกุตตรธรรม ดู ธรรม ๒๒, วิสุทธิ ๗

โลกาธิปไตย

โลกุตตรธรรม ๙ ดู วิสุทธิ ๗

โลภะ ดู คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

โลหกุมภีนรก ดู นรก

โลหสิมพลีนรก ดู นรก

โลหิตปุพพนรก ดู นรก



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

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

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

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

รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖  

เพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็น 

สมควร นั้น

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ดังนั้น อาศัยอ�านาจหน้าท่ีตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ ดังกล่าว จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือท่ี

ระลกึและจดหมายเหตุ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

 ๑.๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ

 ๑.๓ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ค�ำสั่งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ที่ ๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึกและจดหมำยเหตุ งำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖



 ๑.๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

 ๑.๕  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ๑.๖  ผู้อ�านวยการส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กรรมการ

   ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ๑.๗  นางสายไหม จบกลศึก กรรมการ

 ๑.๘  นางสาวทรงสรรค์ นิลก�าแหง กรรมการ

 ๑.๙  นายประสพโชค อ่อนกอ กรรมการ

 ๑.๑๐ ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ

 ๑.๑๑ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการ

    และเลขานุการ

 ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อ�ำนำจหน้ำที่

 ๒.๑  ด�าเนินการจัดท�าหนังสอืทีร่ะลึกและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 ๒.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่ระลึกของหน่วยงาน 

  ที่เสนอขอร่วมจัดท�า

 ๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี 

  เห็นสมควร

 ๒.๔ รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ เพื่อทราบ

 ๒.๕ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖


