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พุทธศักราช ๒๕๕๖

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

เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบิรูณ์ ในวนัที ่๓ ตลุำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ที่ปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทย
ผู้เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขึน้ระหว่ำงวนัที ่๑ - ๗ ตลุำคม พทุธศกัรำช 
๒๕๕๖ เมื่อควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้รับงำนฉลองพระชันษำดังกล่ำวไว้ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ทรงเป็นพระมหำเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญศำสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศำสนิกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำช้ำนำน ได้ทรง
พระเมตตำโปรดให้สร้ำงพุทธสถำน อำคำรเรียน และสถำนสำธำรณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�ำนวนมำก เพือ่เผยแผ่พระบวรพุทธศำสนำ ส่งเสรมิกำรศกึษำ และอ�ำนวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลำกหลำยเรื่องเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม
ค�ำสอนและเร่ืองน่ำรู้ในพระบวรพระพุทธศำสนำไว้เป็นจ�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

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๖ คือ “ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร” ซึ่งเป็น

ธรรมบรรยาย ท่ีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงสอนพระใหม่ในพรรษกาล 

๒๕๓๑-๒๕๓๒ พระนพินธ์เรือ่งนี ้สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน ในการบ�าเพ็ญพระราชกุศลฉลอง 

พระชนัษา ๙๖ ปี  สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นครั้งแรก

ในการพิมพ์ครั้งนี้ นับเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๒ ได้ใช้ฉบับพิมพ์ครั้งแรก  

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นฉบับในการจัดพิมพ์

พระนพินธ์เรือ่ง ศึกษาพระพทุธศาสนาจากพระสตูรนี ้นบัเป็นแนวการศกึษา

พระพุทธศาสนา ที่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงด�าริและแนะน�า โดยทรงน�าพระสูตรท่ี

ส�าคญับางพระสตูรมาศกึษาวเิคราะห์ อย่างละเอยีดให้ดเูป็นตวัอย่าง การศึกษาพระพทุธ

ศาสนาในแนวน้ี จะท�าให้ได้เหน็ลักษณะและลลีาการสอนของพระพทุธเจ้าอย่างน่าสนใจ

ยิ่ง และเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ทรงสรุปความหมายของการ ศึกษาพระพุทธศาสนา

จากพระสูตรไว้ว่า  “การศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตรนั้น… เมื่อเข้าใจ ก็จะได้

ความรู้จักพระพุทธศาสนาจากพระสูตรนั้น และเมื่อเข้าใจพระพุทธศาสนาได้แจ่มแจ้ง 

จากพระสูตรนั้น ก็ย่อมจะท�าให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้ทั้งหมด เพราะว่าค�าสอน 

ค�าสัง่ของพระพุทธเจ้าท้ังหมด น้ัน น้อมน�าไปสูน่พิพาน คอืความดบักเิลสและกองทกุข์

ด้วยกันทั้งนั้น”

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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ครั้งที่ ๒๑ พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพี (ต่อ) ๓๓๙

ครั้งที่ ๒๒ พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพี (ต่อ) ๓๔๙

ครั้งที่ ๒๓ พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพี (ต่อ) ๓๕๗

ครั้งที่ ๒๔ พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพี (ต่อ) ๓๖๕

ครั้งที่ ๒๕ พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพี (ต่อ) ๓๖๙

ครั้งที่ ๒๖ พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพี (ต่อ) ๓๘๐

ครั้งที่ ๒๗ พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพี (ต่อ) ๓๙๔

ครั้งที่ ๒๘ สันทกสูตร ๔๐๐

ครั้งที่ ๒๙ สันทกสูตร (ต่อ) ๔๐๖

ครั้งที่ ๓๐ สันทกสูตร (ต่อ) ๔๑๓

ครั้งที่ ๓๑ สัจจะของชีวิต ๔๒๑

ครั้งที่ ๓๒ สันทกสูตร (ต่อ) ๔๒๖

ครั้งที่ ๓๓ ชาติ ๖ (เพิ่มเติม) ๔๓๐

ครั้งที่ ๓๔ อรรถกถาของกสิสูตรบางตอน ๔๓๖

ครั้งที่ ๓๕ สรุปพระพุทธศาสนา ๔๔๒



.



ภำค ๑

ธรรมบรรยำยในพรรษำ ๒๕๓๑



.



ครั้งที่ ๑
การบวช

วนันีเ้ป็นวนัแรกทีเ่ปิดการศกึษาเล่าเรยีนพระธรรมวนิยั ฟังโอวาท ฟังค�าบรรยาย

แห่งส�านักเรียนวัดนี้รวมพระนวกภิกษุทั้งหลาย และท่านท้ังหลายได้ออกบวชหรือ

บรรพชาอปุสมบท จ�าพรรษาในวดันี ้และโดยทีเ่ป็นผูม้าใหม่ จงึจะขอพดูเรือ่งการบวช

โดยสังเขป

การบวชนั้นมีตั้งแต่เก่าก่อนพระพุทธกาล เรียกเป็นภาษาบาลีว่า บรรพชา  

เรามาแปลเป็นไทย เก็บเอาค�าว่า บรรพชา มาย่อเข้าเป็นบวช และการบรรพชา หรือ 

การบวชนี้ ทีแรกก็เป็นค�ากลาง ๆ บวชทั่ว ๆ ไปเรียกว่า บรรพชาหรือบวชทั้งนั้น  

เป็นธรรมเนยีมท่ีปฏิบัตกินัมาตัง้แต่เก่าก่อนพทุธกาล ดงัเช่นออกบวชเป็นฤษี อยูใ่นป่า 

มีลัทธิการถือปฏิบัติมาต่าง ๆ กันและมุ่งผลต่าง ๆ กัน แต่ว่าผลที่มุ่งนั้น ต่างก็มุ่งให้

ได้ผลทีย่ิง่ไปกว่าการครองชพีเป็นคฤหสัถ์จะพงึท�าได้ เป็นผลทีต้่องการ ในปัจจบุนับ้าง 

ในภายหน้าบ้าง เพราะฉะนั้น เมื่อมุ่งผลที่สูงเช่นนั้น จึงต้องออกจากบ้านเรือนมาอยู่

ในป่าในเขา ไม่มีบ้านไม่มีเรือนของตน และปฏิบัติตามที่เชื่อถือ ซึ่งมีคณะนักบวช 

ดังกล่าวน้ีมากมายหลายลัทธิปฏิบัติ ในอินเดียบัดนี้ก็ยังมีลัทธิปฏิบัติมาก และเมื่อ

ออกบวช แม้ว่าจะมีลทัธปิฏิบัตทิีต่่างกนั แต่กม็คีล้าย ๆ กนัอยู ่คอืว่าเป็นผูไ้ม่มบ้ีานเรอืน 

จึงเรียก ผู้บวชว่า อนาคาริยะ ผู้ไม่มีบ้านเรือน
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พระพุทธเจ้าได้ทรงปรารถนาโมกขธรรม ในเม่ือได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ 

คนเจบ็ คนตาย และสมณะ ทีเ่รียกว่า เทวทตู ทรงน้อมเข้ามาพจิารณาว่า ทกุคนเกดิ

มากต้็องแก่ต้องเจบ็ต้องตาย จะเป็นอะไรกไ็ม่พ้นแก่เจบ็ตายไปได้ เพราะฉะนัน้ จงึทรง

ปรารถนาโมกขธรรม ธรรมท่ีเป็นเครื่องหลุดพ้น ด้วยทรงตั้งเป็นข้อคิดไว้ ดังที่เรียก

กันว่าสมมติฐานว่า เมื่อมีกลางคืนก็มีกลางวัน เมื่อมีมืดก็มีสว่าง ฉะนั้น เมื่อมีแก่มี

เจ็บมตีาย กต้็องมไีม่แก่มไีม่เจบ็มไีม่ตาย จงึทรงปรารถนาธรรมทีท่�าให้ ไม่แก่ ไม่เจ็บ

ไม่ตายท่ีทรงเหน็ว่ามอียู่ เหมอืนอย่างเมือ่มมีดืกม็สีว่าง และทรงเหน็ว่า เมือ่ครองเรอืน

อยูก่จ็ะไม่ได้พบธรรมเช่นนี ้เพราะเป็น คฤหสัถ์ฆราวาส มกีจิกงัวลห่วงใยอาลยัต่าง ๆ 

เป็นอันมาก จึงได้เสด็จออกไปทรงบวชด้วยพระองค์เอง ด้วยการที่ทรงปลงพระเกศา

ด้วยพระขรรค์ ในครั้งนั้นก็คงตัดให้สั้นเข้าเท่านั้น ไม่ใช่โกน และทรงเปลื้องเครื่อง 

มณัฑิยาภรณ์ต่าง ๆ ออก ทรงผ้านุง่ผ้าห่มทีย้่อมด้วยน�า้ฝาด อนัเป็นสิง่ทีม่สีเีศร้าหมอง 

และก็ได้เสด็จไปทรงศึกษาในส�านักคณาจารย์เจ้าลัทธิต่าง ๆ ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางแห่ง

โมกขธรรม จึงได้ทรงหยุด ทรงแสวงหาด้วยพระองค์เอง เริ่มด้วยทรงท�าทุกรกิริยา 

และเมือ่ทรงท�าไปจนทีสุ่ดแล้ว กท็รงเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์อกี เช่นเดียวกนั เพราะเป็น 

การทรมานกายให้ล�าบากเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการฝึกจิต จึงได้ทรงเริ่มหาวิธีฝึกจิต และ

ก็ทรงระลึกได้ถึงสมาธิที่ทรงได้เมื่อเป็น พระราชกุมาร ประทับอยู่ใต้ร่มหว้าในขณะที่

พระราชบิดาทรงแรกนาขวัญ จิตของพระองค์รวมเข้าเป็นสมาธิที่ท่านแสดงว่าได้ถึง

ปฐมฌาน ต่อมาปฐมฌานนั้นก็เสื่อมไป ทรงย้อนระลึกถึงได้ ทรงคิดว่าวิธีนั้นจะเป็น

วิธีที่จะท�าให้ได้โมกขธรรม จึงเริ่มจับท�าสมาธิที่ท่านแสดงว่า ก็ทรงท�าอานาปานสติ  

สตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออก จติของพระองค์กไ็ด้สมาธ ิในขณะนัน้ได้ทรงมศีลีอยูแ่ล้ว 

คอืมสีมัมาวาจา เจรจาชอบ สมัมากัมมันตะ การงานชอบ สมัมาอาชวีะ เลีย้งชวิีตชอบ 

ซึ่งเป็นศีลเป็นพื้นอยู่แล้ว เป็นศีลในอริยมรรคทั้ง ๘ และก็เป็นศีล ๘ ข้อเหมือนกัน 

เพราะสัมมาวาจา เจรจาชอบนั้นก็มี ๔ เว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจาก

พดูค�าหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล กเ็ป็น ๔ ข้อ สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ

มี ๓ ข้อ เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลัก เว้นจากประพฤติผิดในกาม หรือเว้นจาก 

อพรหมจริยกิจ กิจที่ไม่ใช่เป็นของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ กับสัมมาอาชีวะอีก ๑ ข้อ  

เว้นจากมจิฉาชพี หาเลีย้งชวีติในทางท่ีผดิ ปฏบิตัใินสัมมาชพี อาชพีทีถู่กต้อง รวมเข้า
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ก็เป็นศีล ๘ ข้อ เป็นศีล ๘ ข้อในอริยมรรค ย่อเข้าก็เป็นสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 

สัมมาอาชีวะ

การพากเพียรของพระองค์ก็เป็นสัมมาวายามะ ในเมื่อได้ทรงปฏิบัติจับ  

ทางทีถ่กู คือปฏบิตัทิางสมัมาสมาธ ิกท็รงน้อมจติทีเ่ป็นสมาธนิีไ้ปเพือ่รู ้ธรรมทีไ่ม่เคย

ทรงสดับแล้วก็ผุดขึ้น อันได้แก่อริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือสัจจะ ความจริงที่ท�าผู้รู้ให้เป็นอริยะ

คือผู้ประเสริฐ หรือเป็นสัจจะที่ประเสริฐ อันได้แก่ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ 

และทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ เป็นปัญญาทีเ่หน็ธรรม ก�าจดัอวชิชาคอืความไม่รูใ้ห้

สิน้ไป จึงสิน้กเิลสกองทกุข์ด้วยประการทัง้ปวง ส�าเรจ็เป็นพระพทุธเจ้าดงัทีเ่ราเรยีกกนั 

ก็เป็นอันว่าได้ทรงประสบโมกขธรรมในปัจจุบันตามที่ทรงปรารถนาด้วยอาศัยการบวช 

และเมือ่ทรงแสดงธรรมสัง่สอน กไ็ด้มผีูท้ีเ่ลือ่มใสในธรรมทีท่รงแสดง ต้องการออกบวช 

ตามพระองค์ เพือ่ทีจ่ะได้ปฏิบัตธิรรมตามทีท่รงสัง่สอน เพ่ือให้ได้ปัญญาคอืความหย่ังรู้ 

เป็นความตรัสรู้ตาม สิ้นกิเลสและกองทุกข์ตาม ได้เข้ามาขอบวชตามพระองค์ จึงได้

เริ่มมีภิกษุ มีสามเณร และมีภิกษุณีมีสามเณรี ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาออกบวช มีดวงตา

เห็นธรรมตามพระองค์ในเบื้องต้นก็มีเป็นอันมากเหมือนกัน แต่ยังอยู่ครองเรือน หรือ

ว่ายังไม่ถึงกับได้ดวงตาเห็นธรรม แต่ได้ศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลื่อมใส 

ในพระองค์ ก็แสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่มักแปลกันว่า ผู้เข้านั่งใกล้พระรัตนตรัย

ด้วยใจของตน ก็คือแสดงตนเป็นศิษย์ของพระพทุธเจ้า ใกล้ชดิพระพทุธเจ้าด้วยใจของตน 

จึงได้เกิดเป็นพุทธบริษัท ทั้ง ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาขึ้นในโลก และก็ได้

บวชสืบต่อกันมาถึงเราทั้งหลายในบัดนี้

แต่ว่าการบวชในชั้นแรกนั้นต้องการความส้ินทุกข์ แม้เราท้ังหลายในบัดนี้  

ที่ออกบวช เดิมก็มีค�ากล่าวขอบวชว่า “ขอบวชเพื่อกระท�าให้แจ้งนิพพาน เพื่อปฏิบัติ

ให้สิน้ทกุข์” แต่เม่ือมีธรรมเนียมบวชชัว่คราวท่ีเรยีกว่า บวชเรยีน ดงัเช่นทีท่่านทัง้หลาย

ส่วนมากเข้ามาบวชเรียนชั่วระยะ ๓ เดือนเศษ ๆ ในค�าขอบรรพชา อุปสมบท  

ท่านจึงตัดค�าว่า “เพื่อกระท�าให้แจ้งนิพพาน ท�าทุกข์ให้สิ้นสุด” ออกเสียเพราะว่า  

ไม่ได้มุ ่งเช่นน้ัน แต่มุ่งเข้ามาบวชเรียน เพื่อว่าจะได้ออกไปครองเรือนปฏิบัติกิจ 

ของฆราวาสให้ถูกชอบ ให้เกดิความสขุแก่ตนเองและแก่ผูอ้ืน่ แต่แม้เช่นนัน้ ในบทสวด

ที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ เช่นว่า บทสวดต่อจากท�าวัตรเช้าก็มีว่า “...เราท้ังหลาย  
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นั้นเป็นผู้อันความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความร�่าไห้ ความทุกข ์ 

ความเสียใจ ความแค้นใจ ครอบง�าแล้ว ชื่อว่ามีความทุกข์ครอบง�าแล้ว ชื่อว่ามีทุกข์

เป็นไปในเบื้องหน้าแล้ว แม้ไฉนความท�าที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งหมดนี้ จะพึงปรากฏ...” 

ดั่งนี้ “...เราทั้งหลายมีศรัทธาออกบวชจากเรือน ไม่มีเรือน อุทิศต่อพระผู้มีพระภาค

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าแม้ปรนิพิพานนานมาแล้วนัน้ ประพฤตพิรหมจรรย์ ในส�านกั

พระผูม้พีระภาคเจ้านัน้ ประกอบด้วยสกิขาและสาชพีของภกิษทุัง้หลาย อนัว่าพรหมจรรย์

ของเรานั้นจงเป็นไปเพื่อความท�าที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งหมดนี้เทอญ” ดั่งนี้

เพราะฉะนั้น แม้ว่าจะบวชชั่วคราว แต่ว่าก็ยังมีบทสวดที่แสดงจุดมุ่งหมาย

ที่สุดด่ังน้ี ก็เป็นอันว่า เราทั้งหลายต่างมีท่ีสุดแห่งการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาอยู่ท่ี

ความท�าที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งหมด หรือท�ากิเลสกองโลภหรือ กองราคะ กองโกรธ  

กองหลง ให้หมดสิน้ ละตณัหาความดิน้รนทะยานอยากให้หมดสิน้ อนัเรยีกว่า นพิพาน 

อันเป็นท่ีสุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้น เป็นท่ีสิ้นไปแห่งกิเลสทั้งหมด ถึงจะบวชชั่วคราว  

แต่เมื่อด�าเนินไปตามมรรคปฏิปทา คือ ทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ชื่อว่าเป็น 

ผูป้ฏบิตับ่ิายหน้าไปสูน่พิพานด้วยกนั ทัง้นัน้ แม้ว่านพิพานนัน้จะอยู่ห่างไกลเท่าไรก็ตาม 

เมือ่เข้ามาบวช ก็ช่ือว่าได้เข้ามารับแสงแห่งนิพพาน เหมอืนอย่างว่าเมือ่ถงึเวลากลางวัน

ก็ได้รับแสงแห่งดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์นั้นจะอยู่ไกลสักเท่าไรก็ตาม เมื่อถึงเวลา 

กลางวนัแล้ว ทกุคนกไ็ด้รบัแสงของดวงอาทติย์ ฉนัใด ฉนันัน้เหมอืนกัน ทกุคนกย่็อม

ได้รับแสงของนิพพานอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ในเมื่อเข้ามาบวชเรียน ปฏิบัติให้เข้าทางตาม

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้

และการบวชในพระพทุธศาสนานัน้ ในชัน้ต้นกต้็องการเข้ามาปฏบิติัเพือ่ความ

สิ้นกิเลสและกองทุกข์จริง ๆ แต่ต่อมาก็มีการบวชเรียน มุ่งประโยชน์สึกออกไปจะได้

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้อง ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อ่ืน แต่แม้เช่นนั้น 

กช็ือ่ว่าปฏบิตัเิข้าทาง ในเมือ่ปฏบิตัอิยู่ในค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า เหมือนอย่างเม่ือ

เข้ามาสูก่ลางวันกย่็อมได้รบัแสงของดวงอาทติย์ เพราะฉะนัน้ จงึควรท�าความเข้าใจว่า 

ทุกคนเมื่อเข้ามาสู่ทางปฏิบัติ หรือเข้าทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ช่ือว่าพากัน

ปฏิบัติบ่ายหน้าไปสู่นิพพานด้วยกันทั้งนั้น ได้รับแสงของนิพพานด้วยกันทั้งนั้น จะมุ่ง

หรือไม่มุ่งก็ตาม แต่ถ้าหากว่าปฏิบัตินอกทางของพระพุทธเจ้า จึงเป็นการปฏิบัต ิ
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หนัหลงัให้นพิพาน หนัหลงัให้ความดบักเิลสและกองทกุข์ กจ็ะเป็นผูบ่้ายหน้าไปสูท่กุข์ 

บ่ายหน้าไปสูก่องกเิลส เพิม่ทกุข์เพิม่กเิลสให้แก่ตนเองมากขึน้ ฉะนัน้ จงึสู้การปฏบิตัิ

ให้เข้าทาง บ่ายหน้าไปสู่ทางไม่ได้

การเข้ามาบวชเรยีนนี ้กต้็องการเข้ามาบวชเรยีนให้รูจ้กัค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า 

แล้วก็หัดปฏิบัติในศีลที่ทรงบัญญัติไว้ส�าหรับภิกษุ อันจะเรียกว่า อธิศีลก็ได้ เพราะมี

มากข้อมากประการ จงึเป็นการปฏบัิตตินให้มวีนิยั อยูใ่นกรอบของเครือ่งล้อมทีป้่องกนั

ไม่ให้ประพฤติกายวาจาใจ ผิดออกไปนอกทางอย่างเข้มงวด และมาปฏิบัติในสมาธิ 

ท�าใจให้สงบ ไม่ฟุง้ซ่านไปในอารมณ์ภายนอก อนัจะชกัน�าให้ประพฤตอิอกไปนอกทาง 

จติจะตัง้มัน่อยู่ในกุศลธรรมท้ังหลาย และเมือ่ตัง้ใจเรยีนกจ็ะได้ปรยิติัปัญญา คอืปัญญา

ในปริยัติ ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และเมื่อตั้งใจปฏิบัติอยู่ในสีลสิกขา ปฏิบัติใน 

จิตตสิกขา และอบรมปัญญาตามทีเ่รยีนมา เข้าดสัูจจะคอืความจรงิทีต่นเอง ให้รูจ้กั 

นามรูป ให้รู้จักเบญจขันธ์ ดังท่ีเราสวดกันอยู่ทุกเวลาเช้าที่ว่า “พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงพระธรรม อนัเป็นเครือ่งน�าสตัว์ออก เป็นเคร่ืองสงบระงับ เป็นเครือ่งดับ เป็นเครือ่ง

ให้ถึงความตรัสรู้ อันพระสุคตทรงประกาศแล้ว เราทั้งหลายได้ฟังธรรมนั้นแล้ว จึงรู้

อย่างนี้ว่า ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความโศก 

ความร�า่ไห้ ความทุกข์ ความเสยีใจ ความแค้นใจกเ็ป็นทกุข์ ความประสบส่ิงอนัไม่เป็น

ทีรั่กเป็นทกุข์ ความพลดัพรากจากสิง่อันเป็นทีร่กัเป็นทกุข์ ปรารถนาอนัใดไม่ได้อนันัน้

ก็เป็นทุกข์ โดยย่อ อุปาทานขันธ์ คือขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ เป็นทุกข์ กล่าวคือ  

อุปาทานขันธ์คือรูป อุปาทานขันธ์คือเวทนา อุปาทานขันธ์คือสัญญา อุปาทานขันธ์คือ

สงัขาร อปุาทานขันธ์คือวญิญาณ พระผูมี้พระภาคเจ้านัน้ เมือ่ทรงพระชนม์อยู ่ย่อมทรง

แนะน�าสาวกทั้งหลายโดยมากอย่างนี้ เพื่อก�าหนดรู้อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ก็แลอนุสาสนี

ของพระผู้มพีระภาคเจ้านัน้มส่ีวนอย่างนี ้ย่อมเป็นไปมากในสาวกทัง้หลายว่า รปูไม่เทีย่ง 

เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง รูปไม่ใช่ตน 

เวทนาไม่ใช่ตน สัญญาไม่ใช่ตน สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตน วิญญาณไม่ใช่ตน สังขาร 

ทัง้ปวงไม่เทีย่ง ธรรมทัง้ปวงไม่ใช่ตน ดัง่นี ้เรานัน้เป็นผูอ้นัความเกดิ ความแก่ ความตาย 

ความโศก ความร�่าไห้ ความทุกข์ ความเสียใจ ความแค้นใจ ครอบง�าแล้ว ชื่อว่ามี

ความทุกข์ครอบง�าแล้ว ชื่อว่ามีทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าแล้ว แม้ไฉนความท�าที่สุดแห่ง

กองทุกข์ทั้งหมดนี้จะพึงปรากฏ” ดั่งนี้
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เพราะฉะนัน้ เมือ่เรยีนให้รูธ้รรมทีเ่ป็นพหลุานสุาสน ี คอืทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรง

สั่งสอนไว้ให้มาก ย่อมได้ปริยัติปัญญา ปัญญาคือปริยัติ แล้วก็ปฏิบัติอบรมจิตให ้

เป็นสมาธิ เป็นจิตตสิกขา แล้วก็น้อมจิตที่เป็นสมาธินี้ มาก�าหนดรู้ในพหุลานุสาสนี 

ที่ทรงสั่งสอนนี้ ให้รู้จักขันธ์ ๕ ว่าเป็นทุกข์อย่างนี้ ๆ ให้รู้จักขันธ์ ๕ ว่า เป็นอนิจจะ 

ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา  

กเ็ป็นอนัว่าได้ปฏบิตัใินปัญญาสกิขา และเมือ่ได้ตัง้ใจปฏบิตั ิในสลีสกิขา ในจติตสกิขา 

ในปัญญาสกิขาดังทีก่ล่าวมาโดยย่อนีไ้ปโดยล�าดบัแล้ว กช่ื็อว่าได้ปฏบิตัใินมรรคปฏปิทา 

คือทางปฏิบัติอันถูกชอบ เรียกว่าปฏิบัติเข้าทาง อันจะน�าให้สงบกิเลส และกองทุกข์

ได้ในปัจจุบันตั้งแต่เบื้องต้นไปโดยล�าดับ ก็เป็นอันว่า เมื่อปฏิบัติดั่งนี้ ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติ

สมกบัทีเ่ข้ามาบวชเรยีน และได้ผลเป็นความรูจ้กัพระพทุธศาสนา ทีต้่องการปฏบิตัใิห้

ได้ผลดั่งนี้เป็นขั้น ๆ ไปโดยล�าดับ

๖ สิงหาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๒
ศกึษาพระพุทธศาสนาจากธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ค�าว่า พระสตูร น้ัน หมายถงึธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนแก่บคุคลใด บคุคล

หน่ึงในทีใ่ดท่ีหนึง่ ทีท่่านพระคนัถรจนาจารย์ คอืพระอาจารย์ผูร้จนาพระคมัภร์ี ได้แสดง

ไว้หรือได้รจนาไว้ ตั้งแต่ปฐมสังคายนาคือสังคายนาครั้งแรก ท่านน�ามาร้อยกรองไว้

เป็นเรื่อง ๆ ไป ก็เรียกพระสูตรหน่ึง ๆ ในพระไตรปิฎกที่แบ่งเป็น พระวินัยปิฎก  

พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก พระวินัยปิฎกนั้นก็เรียกว่า พระสูตรได้ ดั่งที่ 

สวดปาตโิมกข์กันอยู่ทุก ๑๕ วนั ก็ยงัแสดงไว้ข้างท้ายว่า มาในพระสูตรหรอืมพีระสูตร 

เป็นที่มา นับเนื่องในพระสูตร ในพระสุตตันตปิฎกนั้นก็เป็นหมวดแห่งพระสูตรท่ีใช้ 

เรยีกกนัอยู ่จดัเป็นพระสตูรยาว พระสตูรปานกลาง และพระสูตรท่ีส้ัน ท่ีเป็นเบด็เตล็ด

ทั้งหลาย ในพระอภิธรรมปิฎกนั้น ท่านพระอาจารย์ก็จัดเข้าว่ารวมอยู่ในพระสูตรด้วย

เหมอืนกัน ค�าว่า พระสตูร นีจ้งึเป็นค�ากลาง ๆ แต่เป็นค�าเฉพาะกไ็ด้ เช่นเมือ่แบ่งเป็น 

๓ ปิฎก วนิยัปิฎกคือพระวนิยั สตุตนัตปิฎกคือพระสตูร อภธิรรมปิฎกคอืพระอภธิรรม 

เหมือนอย่างค�าว่า บวช หรือบรรพชา ก็เป็นค�ากลาง ๆ แต่เม่ือบวชเป็นสามเณร  

ก็เรียกบวชเป็นสามเณร ว่าบรรพชา บวชเป็นภิกษุว่าอุปสมบท แต่จะเรียกเป็น 

กลาง ๆ ว่าบรรพชาด้วยกันก็ได้ คือไม่แบ่งเป็นภิกษุเป็นสามเณร

ค�าว่า พระธรรม ก็เป็นค�ากลาง ๆ หมายคลุมทั้งธรรมทั้งวินัยก็ได้ และเมื่อ

พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัวินิยัขึน้ จงึแยกพระพุทธศาสนาเป็น ๒ เป็นธรรม ๑ เป็นวนิยั 

๑ ธรรมหรือธมัมะจงึมคีวามหมายจ�ากดัเข้ามาเป็นค�าสอน วินยัจงึมีความหมายจ�ากดั



8 ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร

เป็นค�าสัง่ ค�าว่า ศาสนา นัน้เราจงึแปลกนัว่าค�าสัง่สอน สัง่กห็มายถงึวนิยั สอนกห็มาย

ถึงธรรม แต่ก็รวมเรียกว่า ธรรมหรือพระธรรม หรือธัมมะได้ด้วยกัน คือมีค�าหลาย 

ค�าในทางพระพุทธศาสนา ที่เป็นค�ารวมก็ได้ และเป็นค�าจ�าเพาะเข้ามาก็ได้ อีกอย่าง

หน่ึงค�าว่า ธรรม นัน้ ในพระสุตตนัตปิฎกโดยมากหมายถงึส่วนทีด่ ีเช่นค�าว่า ประพฤติ

ธรรม ธรรมจริยา ธรรมจารี บุคคลผู้ประพฤติธรรม ธรรมก็หมายถึงความดี ถ้าเป็น

ความชั่วก็เรียกว่า อธรรม ดังมีพระพุทธภาษิตที่ว่า “น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ  

สมวิปากิโน ธรรมและอธรรม ทั้ง ๒ หามีวิบากคือผลเสมอกันไม่ อธมฺโม นิรยํ เนติ 

อธรรม ย่อมน�าไปสู่นิรยะ ที่ไร้ความเจริญความสุข ดังท่ีเราเรียกกันว่านรก ธมฺโม  

ปาเปต ิ สคุต ึ ส่วนธรรมย่อมให้ถงึสคุตคิอืคตทิีด่”ี อกีอย่างหนึง่ค�าว่า ธรรม เป็นค�า 

กลาง ๆ ดังในพระอภิธรรมปิฎกแสดงว่า “กุสลา ธมฺมา ธรรมท้ังหลายท่ีเป็นกุศล  

อกสุลา ธมมฺา ธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศล อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายที่เป็น 

อพยากฤต คือไม่พยากรณ์ว่ากุศลหรืออกุศล คือเป็นธรรมท่ีเป็นกลาง ๆ” ฉะนั้น  

ค�าว่า ธรรมหรือธัมมะ นี้จึงเป็นกลาง ๆ หมายได้ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งที่เป็นกลาง ๆ

ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร นั้น ก็คือจะแสดงพระสูตรอันหมายถึง 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง และน�ามาอธิบายให้เข้าใจ พระสูตรที่น�ามาแสดงนั้น 

เลอืกเอาจ�าเพาะพระสตูรทีค่วรน�ามาแสดง และเมือ่เข้าใจกจ็ะได้ความรูจ้กัพระศาสนา 

จากพระสูตรนั้น และเมื่อเข้าใจพระพุทธศาสนาได้แจ่มแจ้งจากพระสูตรนั้น ๆ ก็ย่อม

จะท�าให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้ทั้งหมด เพราะว่า ค�าสอนค�าสั่งของพระพุทธเจ้า 

ทัง้หมดนัน้ น้อมน�าไปสูนิ่พพานคอืความดบักเิลสและกองทกุข์ด้วยกนัทัง้นัน้ เรียกตาม

ภาษาที่แปลจากบาลีว่า “เอียงเทลุ่มลาดไปสู่นิพพานด้วยกันทั้งนั้น”

จะได้แสดงพระสตูรท่ีเป็นปฐมเทศนา คอืเทศน์คร้ังแรกของพระพทุธเจ้าก่อน 

ทีท่่านเรียกว่า ธมัมจกักัปปวตัตนสตูร พระสตูรท่ีว่าด้วยการยงัจกัรคอืธรรมให้เป็นไป  

ค�าว่า ธรรมจักร แปลว่า จักรคือธรรม หรือล้อธรรม จักรนั้นมีลักษณะเป็นวงกลม

อย่างล้อเกวียนล้อรถ จักรจึงมีความหมายทั่วไปถึงล้อดังกล่าว และมีความหมายถึง

ความหมุนไป เพราะล้อนั้นก็ส�าหรับหมุน เพื่อน�าเอายวดยานไปอย่างล้อรถล้อเกวียน 

จักรคือธรรม ก็คือล้อของธรรม อันหมายความว่าความหมุนไปของธรรม ความแผ่ไป

ของธรรม ล้อธรรม ปวัตตนะ แปลว่า ให้เป็นไป
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พระพุทธเจ้าได้ทรงยังจักรคือธรรมหรือล้อธรรมให้หมุนไป ก็หมายความว่า 

ทรงแผ่ธรรมไปในโลก เหมอืนอย่างทรงยงัล้อของธรรม ให้หมนุไปให้วิง่ไปในโลก และ

ค�าว่า จักร นีย้งัเป็นรตันะของพระเจ้าจกัรพรรด ิคอืพระเจ้าแผ่นดนิเอกในโลกทีเ่คยมี

มาในโลกในอดตี ท่านผูม้บีญุญาธกิารเป็นพระเจ้าจกัรพรรด ิพระราชาเอกในโลก คอื

ในโลกนีจ้ะมพีระราชาเพยีงพระองค์เดยีวเป็นใหญ่ เรียกว่า เป็นราชาธริาช ราชาผูย่ิ้งใหญ่

แห่งพระราชาทัง้หมด ปกครองอยูใ่นบางครัง้บางคราว ท่านทีเ่ป็นพระเจ้าจกัรพรรดไิด้ 

จะมรีตันะ ๗ ประการ จกัรเป็นรตันะประการหนึง่ แต่นัน่หมายถึงเป็นจกัรจรงิ ๆ คอื

เป็นล้ออย่างล้อรถ แต่ว่าเป็นล้อวเิศษทีเ่มือ่จกัรนีห้มุนไปในประเทศถ่ินอนัใด ประเทศ

ถ่ินอันนั้นก็ยอมอยู่ใต้อ�านาจของพระเจ้าจักรพรรดิ และล้อแห่งอ�านาจนี้ก็จะหมุนไป 

ทั่วโลก ทุกประเทศในโลก ก็จะยอมอยู่ใต้อ�านาจของพระเจ้าจักรพรรดิท้ังหมด 

พระพทุธเจ้านัน้ทรงยงัจกัรคอืธรรมให้เป็นไป แต่ว่าจักรคอืธรรมนีเ้ป็นธรรมจกัร ไม่ใช่

เป็นล้อคืออ�านาจ เหมือนอย่างพระเจ้าจักรพรรดิ แต่ก็เป็นล้อแห่งธรรมที่มีอ�านาจ 

แห่งธรรม หรือมีธรรมานุภาพ ปกครองจิตใจของคนในโลกให้ยอมรับนับถือธรรม 

ที่พระองค์ทรงแสดง ยอมตนเป็นพุทธสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้า เป็นพุทธศาสนิก

ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนา เพราะฉะนัน้ ธรรมจกัรนี ้จงึท�าให้เรยีกพระพุทธเจ้าได้ว่าเป็น 

พระธรรมจักรพรรดิ เพราะค�าว่า พรรดิ ก็คือ ปวัตตนะ ให้เป็นไปนั้นเอง พระเจ้า

จักรพรรดิทางโลกก็ยังจักรคืออ�านาจให้เป็นไปในโลก ครอบครองโลกทางร่างกาย  

ทางภายนอกทั้งหมด พระพุทธเจ้าก็เป็นพระธรรมจักรพรรดิ คือธัมมจักกัปปวัตตนะ 

ปวัตตนะน้ันย่อเข้ามาเป็น วัตติ หรือเราเรียกว่า พรรดิ ในค�าว่า จักรพรรดินั้นเอง  

แต่ว่ายงัจกัรคอืธรรมนีใ้ห้แผ่ออกไป กค็รอบครองจติใจของบคุคลผูน้บัถอื เป็นพระเจ้า

จักรพรรดิทางใจ พระพุทธศาสนาแผ่ไปในที่ใดในโลก ก็ย่อมจะมีผู้นับถือในที่นั้นมาก

บ้างน้อยบ้าง เป็นการนับถือทางจิตใจและทางความประพฤติเฉพาะตน ๆ ส่วนทาง

กายนัน้กอ็ยูใ่นอ�านาจปกครองของประเทศถิน่นัน้ ๆ พระพทุธเจ้าจงึเป็นพระเจ้าจกัรพรรดิ

ทางจิตใจ ครอบง�าจติใจและความประพฤตขิองคนในโลก และกเ็ริม่ด้วยทรงแผ่จกัรคอื

ธรรมน้ี หมนุล้อจกัรคอืธรรมนีไ้ปในโลก ตัง้แต่ปฐมเทศนาคอืเทศนาครัง้แรก จงึเรียก

ว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แต่แม้เทศนาในครั้งต่อ ๆ ไปก็เป็นธรรมจักรเหมือนกัน 

แต่ว่าไม่เรยีกชือ่นี ้เรียกชือ่อย่างอ่ืนเพ่ือไม่ให้ซ�า้กนั และท่ีเรียกชือ่นีส้�าหรบัปฐมเทศนา 
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กเ็พราะว่า ปฐมเทศนาครัง้แรกนีเ้ป็นเทศนาทีส่�าคญั ประกาศความตรสัรูข้องพระองค์

พร้อมทัง้ทางด�าเนนิไปสูค่วามตรสัรู ้ได้ทรงแสดงถงึพระองค์เองว่าได้ทรงปฏบิตัอิย่างไร 

เพื่อไปสู่ความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และก็ตรัสแสดงว่าได้ตรัสรู้อย่างไรจึงได้เรียกว่า 

สัมมาสัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ เพราะฉะนั้น พระสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรส�าคัญ  

ที่ได้ทรงประกาศทางปฏิบัติของพระองค์มาในเบื้องต้นก่อนตรัสรู้จนได้ตรัสรู้ และ 

ทรงแสดงว่าได้ตรัสรู้อะไร พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นได้ตรัสรู้อะไร ได้ทรงแสดงไว้ด้วย

พระองค์เองอย่างแจ่มแจ้ง จงึท�าให้ผูศ้กึษาพระสูตรนีมี้ความเข้าใจพระพทุธศาสนาคอื

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คือเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเริ่มครั้งแรกก็ด้วย

ทรงสั่งสอนให้รู้ว่า พระองค์ทรงปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ตรัสรู้ และทรงส่ังสอนให้รู้ว่า

พระองค์ได้ตรสัรูอ้ะไร อย่างไร และจะรูต่้อไปด้วยว่าท�าไมพระสูตรนีจ้งึเป็นพระสูตรหลกั 

เรียกว่าเป็นหลักแห่งพระพุทธศาสนา เมื่อเข้าใจความในพระสูตรนี้ได้ ก็จะได้รู้จัก

พระพทุธศาสนา รูจั้กพระพทุธเจ้าพร้อมทัง้พระธรรม สบืมาถึงพระสงฆ์ได้โดยสะดวก

ง่ายดาย ฉะนั้น จึงจะเริ่มสอนทางศึกษาให้รู้จักพระพุทธศาสนาด้วยพระสูตร อันเริ่ม

จากพระสูตรนี้ก่อน

ความย่อในพระสูตรนี้ก็มีว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์  

ว่าส่วนสุด ๒ อย่างที่บรรพชิตผู้ออกบวชแล้วไม่ควรส้องเสพ ก็คือกามสุขัลลิกานุโยค 

ความประกอบตนอยู่ด้วยความสุขสดชื่นในกาม ในกามคือวัตถุที่น่ารักใคร่ปรารถนา

พอใจท้ังหลาย เหมือนอย่างชาวบ้านทั่วไป กับไม่พึงประกอบทรมานตนให้เป็นทุกข์

เดือดร้อนที่เรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค เพราะเป็นส่ิงที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  

เป็นสิ่งที่ไม่ประเสริฐ ส่วนพระตถาคตคือพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงเรียกพระองค์เอง

ด้วยค�าว่า ตถาคต แทนค�าว่า เรา หรอืฉนั หรือข้าพเจ้า ไม่ทรงอาศยัส่วนสุด ทัง้ ๒ นี้ 

แต่ได้ทรงรูย่ิ้งถงึทางปฏบัิตอัินเป็นท่ามกลางท่ีเรยีกว่า มชัฌมิาปฏปิทา ทีเ่ป็นท่ามกลาง 

กค็อืว่าไม่ข้องเกีย่วด้วยส่วนสดุท้ัง ๒ นัน้อันได้แก่กามสขุลัลกิานโุยคและอตัตกลิมถา- 

นโุยค ก็หนทางท่ีเป็นมัชฌิมาปฏิปทานี ้เป็นทางปฏบัิตทิีท่�าให้ได้จักษคุอืดวงตา ท�าให้

ได้ญาณคือความรู้ เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ย่ิง เพื่อความตรัสรู้พร้อม 

เพื่อนิพพาน และก็ได้ทรงแสดงว่า มัชฌิมาปฏิปทาท่ีพระตถาคตได้ตรัสรู้ได้ทรงพบ  

ก็คือมรรค คือทางท่ีมีองค์ ๘ ประการ อันเป็นอริยะคือเป็นส่ิงประเสริฐ คือ  
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สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ 

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ 

สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ

ครั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงอันตะ คือส่วนสุดทั้ง ๒ ข้างว่าไม่ควร  

ส้องเสพปฏบัิติ และทรงแสดงมชัฌมิาปฏปิทา ข้อปฏบิตัเิป็นท่ามกลางไม่ข้องเก่ียวด้วย

ส่วนสุดทั้ง ๒ นั้น ซึ่งตรัสว่าเป็นทางปฏิบัติที่น�าให้เกิดจักษุคือดวงตา ท�าให้เกิดญาณ

คือความรู้หรือความหยั่งรู้ จึงได้ตรัสแสดงต่อไปว่า ท�าให้เกิดดวงตาเห็นอะไร ท�าให้

เกดิความหย่ังรูอ้ะไร จงึตรัสแสดงอริยสจัจ์ท้ัง ๔ ค�าว่า อรยิสจัจ์ นัน้แปลว่า สจัจะคอื

ความจริงที่ท�าให้ผู้รู้เป็นอริยะคือเป็นผู้ประเสริฐ หรือแปลว่า สัจจะของพระอริยะคือ 

ผู้ประเสริฐ หรือแปลอย่างง่าย ๆ ว่า สัจจะที่ประเสริฐ เพราะค�าว่า อริยะนั้น แปลว่า 

ประเสริฐ แปลว่า เจริญ ดังใช้เป็นชื่อของชาวอริยะ คือหมู่คนที่มีความเจริญ มีความ

ประเสริฐ ซึง่ได้เข้ามาครอบครองมัชฌมิประเทศหรอืชมพทูวปีคอือนิเดยีในครัง้โบราณ 

เพราะชมพูทวีปคืออินเดียเป็นต้นนั้น เดิมพวกที่ไม่เจริญอาศัยอยู ่ ที่เรียกว่า  

พวกมิลักขะหรือเรียกว่า ทาส ดังท่ีแสดงไว้ในพุทธประวัติ ต่อมาชาวอริยะจึงอพยพ

เข้ามาครอบครอง เพราะฉะนั้น ค�าว่าอริยะนี้จึงมีใช้มาตั้งแต่โบราณ หมายถึงหมู่ชน 

ผู้เจริญ ไทยเรามาแปลว่าประเสริฐบ้าง และนอกจากเรียกว่าอริยะแล้ว ยังมีเรียกว่า 

อริยันหรืออาริยะ อันเป็นภาษาสันสกฤต พระพุทธเจ้าได้ทรงน�าค�านี้มาใช้กับ สัจจะ 

เป็นอรยิสจัจะ จงึหมายถงึเป็นสจัจะทีป่ระเสรฐิทีเ่จรญิ สจัจะของคนประเสรฐิคนเจรญิ 

สจัจะทีท่�าให้ผูรู้เ้ป็นคนประเสรฐิเป็นคนเจรญิ จงึมิใช่เป็นสัจจะสามัญทัว่ไป เป็นสัจจะ

ที่พิเศษดังกล่าว

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ได้แก่ทกุขอรยิสจัจ์ อรยิสจัจ์คอืทุกข์ 

ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ อริยสัจจ์คือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ อริยสัจจ์

คือทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ อริยสัจจ์คือ ปฏิปทา  

ข้อปฏิบัติหรือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เป็นอันได้ทรงประกาศธรรมต่อจากตอน

ต้นที่ทรงแสดงถึงมัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นทางกลางนั้นว่า เป็นทางปฏิบัติท่ี

ท�าให้เกิดจักษุคือดวงตา ให้เกิดญาณคือความหยั่งรู้หรือความรู้ และก็คือดวงตาเห็น

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ รู้หรือหยั่งรู้อริยสัจทั้ง ๔ นั้นเอง
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อนึ่ง พึงทราบข้อที่ควรทราบประกอบว่า ตรัสเรียกในที่นี้ว่า มัชฌิมาปฏิปทา 

ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง ก็คือมรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ ท�าไมจึงเรียกว่า  

หนทางกลาง ก็หมายความว่าเป็นหนทางที่อยู่ในระหว่างของที่สุดทางที่เป็นที่สุดโต่ง  

๒ ข้าง คือกามสุขัลลิกานุโยคกับอัตตกิลมถานุโยคนั้นเอง กามสุขัลลิกานุโยคนั้น 

เป็นการประกอบตนไว้ด้วยความสุขสดชื่นในกาม ส่วนอัตตกิลมถานุโยคนั้น เป็นการ 

ทรมานตนให้ล�าบากเป็นทุกข์ เพราะฉะนัน้ จงึเท่ากบัว่ากามสขุลัลกิานโุยคนัน้อยู่ด้าน 

๑ อัตตกิลมถานุโยคนั้นอยู่อีกด้าน ๑ ตรงกันข้าม ด้านหนึ่งนั้นสุข ด้านหนึ่งนั้นทุกข์  

ด้านสขุนัน้กป็ระกอบตนพัวพนั มัวเมาให้อยูใ่นสขุในกาม ด้านหนึง่กค็อืว่ามวัเมาเหมอืนกนั 

ทรมานตนให้เป็นทุกข์ เพราะฉะนั้น ทางทั้ง ๒ นี้จึงเรียกว่า อันตะ แปลว่า ที่สุด 

หรือสุดโต่ง สุดโต่งด้านสุข สุดโต่งด้านทุกข์ ส่วนทางที่มีองค์ ๘ ที่ทรงได้พบและทรง

ปฏบัิตนิัน้ไม่ข้องเกีย่วด้วยทางท้ัง ๒ น้ัน เพราะว่าอยูต่รงกลางในระหว่างทางทัง้ ๒ นัน้ 

จึงเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง และการท่ีตรัสไว้ดั่งนี้  

กท็�าให้มคีวามเข้าใจต่อไปด้วยว่า การเดนิทางของคนเรานัน้อนัหมายถึงว่า การด�าเนิน

ชวีติคอืการด�าเนนิความประพฤติทางกายวาจาใจ มกัจะไปทางด้านขวาบ้าง ด้านซ้ายบ้าง 

หรอืว่าทางด้านสขุในกามบ้าง ทางด้านทรมานตวัให้เดอืดร้อนบ้าง ซึง่น�าให้ไปนพิพาน

ไม่ได้ทั้ง ๒ ทาง ต่อเมื่อเดินทางกลาง คือปฏิบัติเข้าทางมรรคมีองค์ ๘ จึงจะปฏิบัติ 

ให้บรรลุนิพพานได้ ให้ผลเป็นความสุขได้

เพราะฉะนัน้ การปฏิบตัพิระพทุธศาสนานัน้จงึต้องปฏบิติัให้เข้าทาง จงึจะชือ่ว่า 

เป็นผู้ปฏิบัติธรรม ก็คือปฏิบัติให้นับเนื่องเข้าในมรรคมีองค์ ๘ นั้นนั่นเอง ถ้าหากว่า

ออกนอกทางมรรคมีองค์ ๘ นี้ ไปทางซ้ายก็ดี ไปทางขวาก็ดี หรือไปทางกามสุขัลลิ- 

กานุโยคกด็ ีไปทางอัตตกลิมถานโุยคกดี็ เป็นการปฏิบตัผิดิทาง ต้องให้อยูใ่นช่วงกลาง

น้ีอยูเ่สมอ ไม่ให้ก้าวผดิออกไปในทางกามสขุลัลกิานโุยค หรอืในทางอตัตกลิมถานโุยค

ทั้ง ๒ อย่าง จึงจะเป็นการปฏิบัติเข้าทาง เพราะฉะนั้น ในที่นี้เมื่อแสดงถึงอันตะคือ

ทีส่ดุ ทางทีส่ดุโต่งท้ัง ๒ ข้างดงักล่าวแล้ว จงึแสดงถงึทางทีท่รงพบคอืมชัฌมิาปฏปิทา

ดังกล่าว คือเป็นหนทางกลาง และก็ใช้เรียกเฉพาะพระสูตรนี้ ซึ่งก็ได้น�าค�านี้มาใช้กัน

ทั่วไปเหมือนกัน แม้ในเร่ืองท่ัวไป แต่ความหมายในทางพระพุทธศาสนานั้นม ี

ความหมายดั่งนี้

๗ สิงหาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๓ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ต่อ)

ได้แสดงเรื่อง ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร จับตั้งแต่ปฐมเทศนา  

อนัเรยีกว่า ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร และได้แสดงพระสตูรนีเ้ริม่ต้นมาแล้วถงึ มชัฌมิา-

ปฏปิทา อนัได้แก่มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นเครือ่งท�าให้เกดิจักษคุอืดวงตา ญาณคอืความรู้

หรอืหยัง่รู ้จงึได้ทรงแสดงต่อไปว่า ดวงตาเห็นอะไร หย่ังรูอ้ะไร จงึได้ตรสัอรยิสัจจ์ ๔ 

เป็นการตรัสแสดงให้ทราบว่า คือดวงตาเห็นอริยสัจจ์ ๔ ญาณหย่ังรู้อริยสัจจ์ ๔  

และได้แสดงอริยสัจจ์ ๔ ว่าคือทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

และได้ตรัสพระพุทธาธิบายไว้เองเป็นข้อ ๆ ไปว่า

นี้แลทุกขอริยสัจจ์ อริยสัจจ์คือทุกข์ แม้ความเกิดเป็นทุกข์ แม้ความแก่  

เป็นทุกข์ แม้ความตายเป็นทุกข์ แม้โสกะ ความโศกคือความแห้งใจ ปริเทวะ คือ 

ความคร�า่ครวญรญัจวนใจ ตลอดจนถงึความร�า่ไห้ ทกุขะ ความไม่สบายกาย โทมนสัสะ 

ความไม่สบายใจ อุปายาสะ ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์ ความประจวบด้วยสิ่งคือ 

สัตว์สังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากส่ิงคือสัตว์สังขารอันเป็น 

ที่รักเป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมประสงค์ แม้นั้นก็เป็นทุกข์ โดยย่อขันธ์

เป็นที่ยึดถือ ๕ ประการเป็นทุกข์

นี้แลทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ อริยสัจจ์คือเหตุให้เกิดทุกข์ ตัณหา ความดิ้นรน

ทะยานอยากของใจ อันน�าให้ถึงภพชาติใหม่ ประกอบด้วยนันทิ ความเพลิน ราคะ 

ความติด ความอภินันท์ยินดียิ่งในอารมณ์นั้น ๆ คือกามตัณหา ตัณหาในกาม คือ 
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สิ่งอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ภวตัณหา ตัณหา

ในภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่ วิภวตัณหา ตัณหาในวิภพ ความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่

นีแ้ลทกุขนโิรธอรยิสจัจ์ อรยิสจัจ์คอืความดบัทกุข์ ความดบัด้วยความส�ารอก

โดยไม่เหลอืซ่ึงตณัหานัน้นัน่แหละ การสละ การสละปล่อยคืน ความพ้น ความไม่อาลยั

นีแ้ลทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอริยสัจจ์ อรยิสัจจ์คอืข้อปฏบัิต ิทางปฏบิติั ให้ถึง

ความดับทุกข์ ได้แก่อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ  

สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ความระลึกชอบ 

สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบ” ดั่งนี้

ตามทีก่ล่าวมานี ้ เป็นการแปลจากพระบาล ีซึง่เป็นพระพทุธาธบิายใน อรยิสจัจ์ ๔ 

ของพระพุทธเจ้าเอง และในอริยสัจจ์ ๔ นี้ ข้อที่ ๑ นั้นก็มีอยู่ในบทสวด ถัดจากบท

สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยในเวลาเช้าอยู่ทุกวัน ก็คงจะจ�ากันได้และก็ควรจะรู้ค�าแปล

ดังที่กล่าวมานั้นด้วย ส่วนทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ อริยสัจจ์คือเหตุให้เกิดทุกข์นั้น ได้ตรัส

ชี้เอาตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากของจิตใจ อันได้แก่ กามตัณหา ตัณหาในกาม 

ภวตณัหา ตัณหาในภพ วภิวตณัหา ตณัหาในวิภพ กามกดั็งได้กล่าวแปลเอาไว้โดยย่อว่า 

สิ่งหรือวัตถุอันได้แก่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ  

อันเรียกว่า วัตถุกาม หรือจะแปลว่า ตัณหาด้วยกิเลสด้วยอ�านาจ กิเลสกาม ก็ได้  

ซึ่งกิเลสกามนั้นก็ได้แก่กิเลสอันเป็นเหตุให้รักใคร่ปรารถนาพอใจ เพราะมีกิเลสกาม 

จึงมีวัตถุกามคือวัตถุที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ คือว่าเมื่อจิตใจนี้มีความรักใคร่ปรารถนา

พอใจด้วยอ�านาจกิเลสกามอยู่ในวัตถุอันใดส่ิงอันใด วัตถุหรือส่ิงอันนั้นก็เป็นวัตถุกาม

ขึ้นมา ถ้าหากว่า จิตใจไม่ไปเกิดกิเลสกามคือความรักใคร่ปรารถนาพอใจในส่ิงใด  

สิ่งนั้นหรือวัตถุนั้นก็ไม่เป็นวัตถุกาม

ภพคือความเป็นน่ันเป็นน่ี วิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ อธิบายว่า เมื่อ

อยากเป็นน่ันเป็นนีก่เ็ป็นภวตัณหา อยากให้ภาวะทีเ่ป็นแล้วส้ินไปหมดไปกเ็ป็นวภิวตณัหา 

อันภาวะที่เป็นอยู่อันอยากให้หมดไปนั้น ก็คือภาวะที่ไม่ชอบใจ ที่ไม่ปรารถนาที่ไม ่

รักใคร่น้ันเอง เช่น ความเป็นคนจน ไม่ปรารถนา อยากให้ความเป็นคนจนนัน้สิน้ไป  
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เป็นวิภวตัณหาในเรื่องนั้น ความเป็นโรค ไม่อยากได้ ใคร่ให้ความเป็นโรคนั้นหายไป 

ก็เป็นวิภวตัณหาในเรื่องนั้น ความเป็นนั่นเป็นนี่ ท่ีต�่าต้อย อยากจะให้ส้ินไปหมดไป

เพื่อจะให้เป็นนั่นเป็นนี่ที่สูงขึ้น ก็เป็นวิภวตัณหาในภาวะที่ต�่า แต่เป็นภวตัณหาใน 

ภาวะที่สูง และท่ีจะชื่อว่าเป็นตัณหานี้ จะต้องเป็นความดิ้นรนทะยานอยากของใจ  

แต่ว่าถ้าภาวะที่เป็นนั้นควรที่จะต้องให้พ้นไปสิ้นไป เช่นว่าความเป็นโรค เมื่อเป็นแล้ว

ก็รักษาไปตามปกติ จิตใจก็ไม่ไปดิ้นรนกวัดแกว่งอยากจะให้หายวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้  

แต่ว่ารักษาไปตามขั้นตอน ให้โรคภัยไข้เจ็บหายไป ดั่งนี้ก็ไม่ใช่วิภวตัณหา แต่ถ้าไป

ด้ินรนทะยานอยากที่จะต้องให้หายวันนี้เดี๋ยวนี้ ซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้ ด่ังนี้ก็เป็น 

วภิวตัณหา เพราะฉะนัน้ จงึอยูท่ี่จติใจดงักล่าว ทรงชีเ้อาตณัหาคอืความดิน้รนทะยาน

อยากของใจทั้ง ๓ นี้ว่า เป็นเหตุให้เกิดทุกข์

และก็ได้แสดงลักษณะประกอบว่า ตัณหานี้นําให้ไปถือภพใหม่ ภพ แปลว่า 

ความเป็น ก็คือภวตัณหานั่นแหละให้ถือภพใหม่ อันภาวะของจิตที่ให้ถือภพใหม่นี้  

มีความหมายอย่างละเอียด จนถึงที่ว่าอยากท่ีจะได้ใหม่ อยากที่จะเป็นใหม่กันอยู่  

ในเรื่องนั้น ๆ อยู่เป็นประจ�า และความที่มีจิตใจให้ถือภพใหม่คือความเป็นใหม่นี้  

มีความหมายตลอดถึงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ อันสืบเนื่องมาจากกามตัณหา ตัณหา

ในกาม อนัหมายถงึวตัถคุอืสิง่ ชีเ้อารปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะท่ีน่ารักใคร่ปรารถนา

พอใจทั้งหลาย อันเรียกว่า วัตถุกาม การที่มีความดิ้นรนปรารถนาในกาม ก็เพื่อที่จะ

ได้มา เพื่อที่จะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ครอบครอง ความเป็นเจ้าของ ภาวะคือความเป็น 

ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ภาวะดังกล่าวน้ีก็เป็นภวตัณหาเหมือนกัน อยากจะเป็นเจ้า

ข้าวเจ้าของ อยากจะครอบครองอยู่ตลอดเวลานาน เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  

อันเป็นสิ่งที่ปรารถนาต้องการของโลกหรือของคนทั่วไป ก็อยากที่จะได้มา ก็เป็น

กามตัณหา ได้มาแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของครอบครองอยู่นาน เป็นเจ้าของ 

ลาภคือสิ่งที่ได้มานั้นอยู่นาน อยากจะเป็นเจ้าของยศที่ได้มานั้นอยู่นาน ๆ ต่อ ๆ ไป 

อยากจะได้สรรเสริญ อยากจะได้สขุอยูน่าน ๆ ต่อ ๆ ไป ความอยากทีจ่ะได้อยูต่่อ ๆ ไป

นีแ้หละ กจ็ดัเข้าเป็นข้อทีว่่าเป็นเหตใุห้ได้ภพใหม่คอืความเป็นใหม่ เป็นใหม่นัน้กค็อืว่า

เป็นต่อ ๆ ไปด้วย ยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย
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และตัณหาดังที่กล่าวมานี้ยังประกอบไปด้วยนันทิคือความเพลิน ราคะคือ 

ความตดิ มคีวามเพลินความตดิอยูก่บัตณัหาคือความดิน้รนทะยานอยาก พร้อมกนัไป

กบัสิง่ทีอ่ยาก เพราะเหตวุ่ามคีวามเพลนิและความตดิใจดงักล่าวนี ้จงึท�าให้สละตณัหา

ได้ยาก เพราะตัณหานั้นน�าให้ดิ้นรนทะยานอยากไปเพื่อจะได้ เพื่อจะเป็น และเพื่อที่

จะไม่เป็น เพื่อจะเป็นก็เป็นในสิ่งที่ชอบ เพื่อท่ีจะไม่เป็นก็ไม่เป็นในส่ิงท่ีไม่ชอบ และ

เมื่อได้มา เมื่อได้เป็น ก็ท�าให้สิ่งที่ไม่ชอบนั้นสิ้นไป ก็เพลินก็ติด เพราะฉะนั้น ตัณหา

จึงประกอบด้วยความเพลินและความติดดังที่กล่าวมานี้ อันเป็นเหตุให้ละได้ยาก และ

ก็มีลักษณะเป็นความอภินันท์ มีความอภินันท์คือยินดีย่ิง ๆ ขึ้นในอารมณ์นั้น ๆ  

อันหมายความว่าตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากนี้ไม่มีที่สุด จึงมีพระพุทธภาษิตที่

ตรัสไว้ว่า “แม่น้ําเสมอด้วยตัณหาไม่มี” ไฟอิ่มด้วยเชื้อไม่มี ตัณหาก็ไม่มีอิ่มไม่มีพอ  

มีความทะยานอยากได้ในทีแรกเท่านี้ และถ้าได้มาแล้วก็อยากได้ย่ิงขึ้นไป แล้วก ็

ยิ่งข้ึนไป ๆ ไม่มีท่ีส้ินสดุ และเม่ือเป็นอะไรอยูเ่ท่าน้ี กอ็ยากจะเป็นยิง่ขึน้ไป ๆ ไม่มีที่ 

สิน้สดุ เหมือนอย่างไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อ เมื่อเอาเชื้อใส่ไฟ ไฟก็ไหม้เชื้อ ต้องเอาเชื้อ 

ใส่ใหม่ ไฟก็ไหม้เชื้อ เอาเชื้อใส่ไฟเข้ามากเท่าไหร่ ไฟก็กองโตเท่านั้น ยิ่งโตขึ้นทุกที 

เพราะฉะนั้น อาการของตัณหานี้จึงมีลักษณะท่ีมีอภินันท์คือยินดีย่ิง ๆ ขึ้นไปใน 

อารมณ์นั้น ๆ

อารมณ์ที่ได้มา เมื่อแรกก่อนจะได้ ก็อยากจะได้ ครั้นได้มาแล้ว ความอยาก

นั้นก็หายไป กลายเป็นความตระหนี่คือว่าหวงแหนเอาไว้ แล้วก็อยากได้สิ่งอื่นยิ่งขึ้น 

ไปอีก ต่อขึ้นไปอีก ได้มาแล้วความอยากนั้นก็หายไป ก็อยากได้สิ่งอื่นยิ่งขึ้นไปอีก  

ก็เป็นไปอยู่ดั่งนี้ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้น ความอิ่มของตัณหาจึงไม่มี ความพอของ

ตัณหาจึงไม่มี เหมือนดังไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อ ท่านจึงเปรียบตัณหาว่า เหมือนอย่างแม่น�้า

ที่เสมอด้วยตัณหาไม่มี คือว่าน�้านั้นก็ไหลไปเรื่อย แต่ก็ยังมีแม่น�้าไหลสืบต่อกันอยู ่

เรื่อยไปไม่สิ้นสุด เมื่อน�้ามาก แม่น�้านั้นก็โตขึ้น จนถึงเป็นมหาสมุทร มหาสมุทรนั้น

เป็นที่รวมของน�้าทั้งหลาย ก็ไม่มีพร่องไม่มีเต็มด้วยน�้า แม้ว่าจะมีฝนตกลงสู่แม่น�้า  

น�้าทั้งหลายไหลลงสู่มหาสมุทรอยู่ตลอดเวลา แต่ว่ามหาสมุทรก็ไม่เต็มไม่ล้นฝั่งขึ้นมา 

ก็เป็นเร่ืองของธรรมชาต ิแต่กเ็ป็นการให้มองเหน็ว่า ไม่มเีตม็ ไม่มอีิม่ ไม่มพีอ เทียบกนั

ได้กับตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก เมื่อตัณหามีลักษณะเป็นดั่งนี้ จึงเป็นตัว
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ทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ ตัง้แต่ให้เกดิชาตคิอืความเกดิ และเมือ่มชีาตคิอืความเกดิ 

กย่็อมมชีรา ความแก่ มรณะ ความตาย ต่อเน่ืองกนัไป เพราะฉะนัน้ ความเกดิความแก่ 

ความตายทั้ง ๓ นี้ จึงเป็นตัวสภาวทุกข์ ทุกข์ตามสภาพ คือมีตามภาวะของตน  

ตามเหตุปัจจัยของตน

และตัณหาน่ันเองท�าให้เกิดชาติ คือให้เป็นชาติ ความเกิดขึ้นมา และเมื่อมี

ชาติก็มีแก่ก็มีตาย โดยมากนั้นชาวโลกไม่เห็นว่าเกิดเป็นทุกข์ แต่เห็นว่าแก่ ว่าตาย

เป็นทุกข์ ไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการตาย ส่วนชาติความเกิดนั้นเห็นว่าเป็นมงคล  

เมื่อเกิดก็เป็นท่ียินดีพอใจ ฉลองกัน ร่ืนเริงกัน แต่เมื่อแก่เมื่อตายก็ไม่ชอบใจ  

เศร้าโศก คือไม่ต้องการแก่ ไม่ต้องการตาย แต่ต้องการเกิด ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้

แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ เมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่ เมื่อมีแก่ก็ต้องมีตาย เป็นสภาวทุกข์ คือ 

เป็นทุกข์ที่เป็นไปตามสภาพ ภาวะของตนจะต้องเป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ แม้ความ

เกดิเองกเ็ป็นทกุข์ ไม่ใช่เป็นทกุข์เฉพาะแก่ ตาย เท่านัน้ เกดิกเ็ป็นทกุข์ เพราะเป็นส่ิง

ที่ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และในขณะที่เกิดนั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่

สบาย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาก็เป็นทุกข์เรื่อยมา ออกมาแล้วก็เป็นทุกข์เรื่อยมา 

แต่ว่าเมื่อยังไม่เดียงสา ก็ยังไม่รู้สึกทุกข์นั้นด้วยตัวเอง แต่ความเป็นทุกข์นั้นมีประจ�า

อยู่เสมอ เป็นทุกข์จากการที่ต้องมีอาหารเลี้ยง จากการที่ต้องขับถ่าย จากการที่ต้อง

เจ็บป่วย จึงต้องประคับประคองเลี้ยงดูอุปถัมภ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นอาการของทุกข์

ทัง้นัน้ ตัง้แต่เกดิ ความเกดิจงึเป็นทกุข์ และเพราะมีเกดินีเ้องจึง่มีแก่มีตาย เพราะฉะนัน้ 

ทางพุทธศาสนาจึงได้ถือว่าเป็นทุกข์เท่ากัน เกิดก็ทุกข์ แก่ก็ทุกข์ ตายก็ทุกข์

และต่อจากนี้ก็ทรงแสดงถึงทุกข์ที่เกิดทางจิตใจ ที่เรียกว่า ปกิณณกทุกข์  

ทุกข์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ อันได้แก่โสกะ ความโศก ปริเทวะ ความคร�่าครวญ ทุกขะ  

ความไม่สบายกายคือความป่วยไข้ โทมนัสสะ ความไม่สบายใจ อุปายาส ความ 

คับแค้นใจ ทุกคนก็ย่อมเคยพบทุกข์เหล่าน้ีมาด้วยกัน เป็นทุกข์ทางจิตใจ และทุกข์

ปกณิณกะทางจติใจเหล่านีก็้ย่อเข้าเป็น ๒ คือประสบกบัสิง่ทีไ่ม่เป็นทีร่กั กบัพลดัพราก

จากสิง่ทีเ่ป็นทีร่กั เพราะเหตน้ีุจึงท�าให้เกดิโสกะ ความแห้งใจ ปรเิทวะ ความคร�า่ครวญ

รัญจวนใจ เป็นต้น อนัเป็นทกุข์ทางจติใจต่าง ๆ และทัง้ ๒ นีค้อื ความประจวบกบัส่ิง

ทีไ่ม่ชอบใจ ความพลดัพรากจากสิง่ทีช่อบใจ ย่อเข้ากเ็ป็น ๑ คอืปรารถนาไม่ได้สมหวงั 
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ถ้าปรารถนาได้สมหวังแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ แต่จะรู้สึกว่ามีความสบายมีความสุข 

คือเมื่อปรารถนาได้สมหวัง ก็หมายความว่า ประสบกับสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ 

พลดัพรากจากสิง่ทีไ่ม่รกัใคร่ปรารถนาพอใจ นีเ่ป็นความปรารถนา แต่ว่าความปรารถนา

ดัง่น้ีจะสมหวงัไม่ได้ตลอดไป จะสมหวังได้ชัว่ระยะเวลาและชัว่ระยะของขอบเขตทีพ่งึได้ 

จะได้สมหวังไปทั้งหมดนั้นไม่ได้ ตลอดไปนั้นไม่ได้ ทุกส่ิงนั้นไม่ได้ และเม่ือสรุปเข้า

แล้วกต้็องว่า ไม่สมหวงัทัง้หมด กเ็พราะว่าความปรารถนาของคนเรานัน้ เช่น ปรารถนา

ให้เกิด ไม่ปรารถนาให้แก่ ไม่ปรารถนาให้ตาย ดั่งนี้ย่อมไม่สมหวัง เมื่อเกิดก็ต้องแก่ 

ต้องตาย หรือจะเอาเจ็บมาใส่ไว้ตรงนี้ด้วยก็ได้ ต้องเกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย 

และบรรดาส่ิงทั้งหลายที่ได้มา ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ ก็ย่อมจะได้บ้างไม่ได้บ้าง  

และแม้จะได้มา ก็จะต้องพลัดพรากด้วยเหตุต่าง ๆ ด้วยเหตุที่เป็น คติธรรมดาบ้าง  

ด้วยเหตุเพราะบุคคลด้วยกันเป็นต้นช่วงชิงเอาไปบ้าง หรือต้องผลัดเปลี่ยนตามวาระ

กันไปบ้าง และแม้ว่าจะได้มาตลอดชีวิต อยู่กับตนตลอดชีวิต เมื่อชีวิตนี้ดับ ก็ต้องทิ้ง

สิ่งทั้งปวงไว้ในโลกนี้หมด น�าติดตัวไปไม่ได้ แม้แต่ชีวิตร่างกายอันนี้อันเป็นที่รักอย่าง

ยิ่งก็น�าเอาไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันว่า จะปรารถนาให้สมหวังนั้นไม่ได้

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัอธบิายไว้ว่า สตัว์ทัง้หลายทีม่เีกดิเป็นธรรมดา จะปรารถนา

ไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ ท่ีมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดา จะปรารถนาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้

ตายก็ไม่ได้ ท่ีต้องมีโสกะมีปริเทวะเป็นต้นเป็นธรรมดา จะปรารถนาไม่ให้โศกไม่ให้

คร�่าครวญใจก็ไม่ได้ ที่จะต้องมีประจวบมีพลัดพรากเป็นธรรมดา จะปรารถนาไม่ให้

ประจวบไม่ให้พลัดพรากก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้น เมื่อมีความปรารถนาแล้ว จึงต้องม ี

ความไม่สมหวังเป็นธรรมดา และแม้การได้มาตามปรารถนา ก็ชื่อว่าเป็นการตั้งต้น 

ของการทีจ่ะไม่สมความปรารถนา คอืความพลัดพราก ดัง่ชีวติท่ีได้มานี ้เกดิมาเป็นชาต ิ

ความเกิด ก็ชื่อว่าเป็นการตั้งต้นของความแก่และความตาย ยศท่ีได้ ได้ยศมาวันนี้  

ก็ชื่อว่าเป็นการตั้งต้นของความสิ้นยศเสื่อมยศ

เพราะฉะนัน้ เมือ่พจิารณาดัง่นีแ้ล้วกจ็ะเห็นว่า อนัความปรารถนาของคนเรา 

น้ันทีจ่ะให้ได้มาอยู ่เป็นไปอยู ่ด�ารงอยูเ่ป็นนรินัดรนัน้ เป็นไปไม่ได้ จะต้องมีความส้ิน

ไปดับไป คือมีเกิดก็ต้องมีดับ มีได้ก็ต้องมีเสีย และได้นั้นก็คือ ต้ังต้นของความเสีย 
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และก็กล่าวได้ว่า เสียนั้นก็เป็นการตั้งต้นของการได้ ได้ก็เป็นการตั้งต้นของการเสีย 

เสยีกบัได้เป็นคู่กนัอยู่ เกิดกบัดบัเป็นคู่กนัอยู ่เกดิกบัตายเป็นคูก่นัอยู ่เกดินัน้กเ็ป็นการ

ตัง้ต้นของความตาย ตายนัน้กเ็ป็นการตัง้ต้นของความเกดิส�าหรบัผูท้ีจ่ะมภีพชาตต่ิอไป 

คอืเมือ่ยงัมตีณัหาอยู ่กจ็ะต้องมภีพชาตต่ิอไป ต้องเกดิต่อไป เกดิกเ็ป็นตัง้ต้นของตาย 

ตายก็เป็นตั้งต้นของเกิด ก็เป็นคู่กันอยู่ดั่งนี้ จะปรารถนาให้เกิดแล้วไม่ต้องตาย  

ปรารถนาจะให้ได้แล้วไม่ต้องสิ้นไม่ต้องเสื่อม ย่อมไม่สมหวังและเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น 

ความปรารถนาที่สมหวังต่าง ๆ ที่ทุกคนได้รับกันอยู่นั้น จึงเป็นสิ่งที่ได้รับอยู่ชั่วคราว 

ชัว่ระยะกาล เหมือนอย่างเป็นของท่ีขอยืมเขามา กต้็องมเีวลาทีจ่ะต้องส่งคืน พร้อมทัง้

ชีวิตร่างกายอันนี้ก็เป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้น จึงสรุปเข้าในปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็น

ตัวทุกข์ และก็ยังสรุปเข้าอีกโดยย่อ ก็คือว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการเป็นทุกข์ 

ซึ่งในข้อนี้ก็จะต้องอธิบายกันต่อไปอีกจึ่งจะมีความเข้าใจ

และก็ตรัสไว้ว่า อริยสัจจ์คือทุกข์ นิโรธคือความดับทุกข์นั้น ก็คือดับตัณหา  

ได้สิน้เชงิ สละได้ ปล่อยคนืได้ พ้นได้ ไม่มอีาลยั คอืดบัตณัหาได้กด็บัทกุข์ ตัง้แต่ชาติ

ความเกดิเป็นทกุข์ ชราความแก่เป็นทกุข์ มรณะความตายเป็นทกุข์ โสกปรเิทวะเป็นทกุข์ 

เป็นต้น ดับตัณหาได้สิ้นก็ดับทุกข์เหล่านี้ได้ส้ิน นี้เป็นตัวทุกขนิโรธ ความดับทุกข์  

ซึ่งส่งถึงนิพพานอันเป็นท่ีสุดของศาสนา คือว่า ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น คือ 

ครอบไปถึงนิพพาน และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันเป็นข้อที่ ๔ นั้น ก็คือ 

มรรคมีองค์ ๘ ดังที่ตรัสอธิบายไว้ว่า ได้ทรงพบทางคือมัชฌิมาปฏิปทาดังกล่าว

๘ สิงหาคม ๒๕๓๑
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ครั้งที่ ๔ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ต่อ)

ได้แสดงเรื่อง ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร โดยแสดงปฐมเทศนา  

เป็นพระสูตรแรก โดยที่ได้ยกพระพุทธภาษิตท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้โดยตรงมาแปล

ให้ฟัง และมอีธบิายประกอบพอสมควร เป็นอนัว่าได้แสดงมาแล้วว่า พระพทุธเจ้าเม่ือ

ก่อนจะตรสัรู้ ได้ทรงปฏบัิตอิย่างไรจงึได้ตรสัรู้ และพระองค์ได้ตรสัรูอ้ะไร วนันีจ้ะแสดง

ต่อตามที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้เองว่า พระองค์ได้ตรัสรู้อย่างไร โดยได้ตรัสเอาไว้ว่า 

“จกัษคุอืดวงตา ญาณคือความรูห้รอืความหยัง่รู ้ปัญญา ความรูท้ัว่ วชิชา ความรูแ้จ้ง 

อาโลโก ความสว่าง ก็คือความรู้แจ้งนั้นเองผุดขึ้นในธรรมท้ังหลายท่ีมิได้เคยสดับมา

แล้วในเวลาก่อนว่า นี้ทุกขอริยสัจจ์ ทุกขอริยสัจจ์นี้นั้นพึงรู้รอบคอบหรือพึงก�าหนดรู้  

ทุกขอริยสัจจ์น้ีน้ันได้รู ้รอบคอบแล้ว หรือได้ก�าหนดรู้แล้ว นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจจ ์

ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์น้ีน้ันพึงละเสีย ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์นี้นั้นละได้แล้ว นี้ทุกขนิโรธ- 

อรยิสัจจ์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์นี้นั้นพึงก�าหนดรู้ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์นี้นั้นก�าหนดรู้แล้ว  

น้ีทกุขนิโรธคามนิปีฏปิทาอริยสจัจ์ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัจ์นีน้ัน้พึงอบรมปฏบิตัิ

ให้มข้ึีน ให้เป็นขึน้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์นี้นั้นปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นให้เป็น 

ขึ้นแล้ว ตราบใดท่ี ญาณทัสสนะ ความรู้ความเห็นตามที่เป็นแล้ว อันมีวนรอบ ๓  

มอีาการ ๑๒ อย่างนีใ้นอริยสจัจ์ท้ัง ๔ เหล่านี ้ยังไม่บริสุทธิ์ดีแก่เรา ตราบนั้นเราก็ยัง

ไม่ปฏิญญา ว่าเป็นอภิสัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้เองชอบซึ่งสัมมาสัมโพธิ ความตรัสรู้เองโดย

ชอบอันยอดเยี่ยม ไม่มีความรู้เห็นอื่นยิ่งกว่า ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก พร้อมทั้ง 
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มารโลก พร้อมทั้งพรหมโลก หรือในโลก พร้อมท้ังเทวดา พร้อมท้ังมาร พร้อมท้ัง

พรหม ในหมู่สัตว์ พร้อมท้ังสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดามนุษย์ แต่เมื่อใด 

ญาณทัสสนะ ความรู้เห็นตามที่เป็นแล้วหรือตามที่เป็นจริง อันมีวนรอบ ๓ มีอาการ 

๑๒ อย่างนี้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ เหล่านี้ ได้บริสุทธิ์แล้วแก่เรา ในกาลนั้นเราจึงปฏิญญา 

ว่าเป็นอภิสัมพุทธะ คือตรัสรู้ยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิ คือความตรัสรู้เองโดยชอบ อันไม่มี

ความรูอ้ืน่ยิง่กว่าหรอือันยอดเยีย่ม ในโลก พร้อมทัง้เทวดามารพรหม ในหมูส่ตัว์ พร้อม

ทัง้สมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ ญาณคอืความหยัง่รู ้ทสัสนะ คอืความเหน็ ผดุขึน้แล้ว

แก่เรา วมิตุตคิอืความหลดุพ้นของเราไม่ก�าเรบิคอืไม่เปลีย่นแปลง ชาตนิีเ้ป็นชาตทิีส่ดุ 

ภพชาติใหม่ไม่มีในบัดนี้” ดั่งนี้

นี้เป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้โดยตรงเองในปฐมเทศนา จึงมีข้อที่ควร 

จะอธิบายว่า ที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างไรนั้น ก็คือตรัสรู้อย่างนี้ ด้วยญาณคือ  

ความหยั่งรู้ที่มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ คือตามท่ีกล่าวมาแล้ว  

ถงึญาณคอืความหยัง่รู้ของพระองค์ ทีผุ่ดข้ึนในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ทลีะข้อ ว่านีท้กุขอรยิสจัจ์

ทุกขอริยสัจจ์นี้ควรก�าหนดรู้หรือควรรู้รอบคอบ ทุกขอริยสัจจ์นี้ก�าหนดรู้แล้วหรือ 

รอบคอบแล้ว น้ีเป็นข้อท่ี ๑ ข้อท่ี ๒ ญาณผดุขึน้แก่พระองค์ว่า นีท้กุขสมทุยัอริยสัจจ์ 

ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์นี้ควรละ ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์นี้ละได้แล้ว ข้อที่ ๓ นี้ทุกขนิโรธ- 

อรยิสจัจ์ ทกุขนโิรธอริยสจัจ์น้ีควรกระท�าให้แจ้ง ทกุขนโิรธอรยิสัจจ์ นีก้ระท�าให้แจ้งแล้ว 

ข้อที่ ๔ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์นี ้

ควรอบรมปฏิบัติท�าให้มีขึ้นให้เป็นข้ึน ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์นี้ปฏิบัติอบรม

กระท�าให้มขีึน้ให้เป็นขึน้แล้ว ครบท้ัง ๔ ข้อ และได้ตรสัว่า ได้มญีาณคอืความรูผ้ดุขึน้

เป็น ๓ ประการหรือว่า ๓ ลักษณะทุกข้อ

ญาณที่เป็นลักษณะที่ ๑ ในทุกข้อนั้น ก็คือความหยั่งรู้ว่า นี้ทุกขอริยสัจจ์  

นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ นี้ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ นี่เป็น

ลกัษณะที ่๑ ในทุกข้อ ญาณท่ีเป็นลักษณะที ่๑ ในทัง้ ๔ ข้อนี ้รวมเรยีกว่า สจัจญาณ 

คือความหยั่งรู้ในสัจจะคือความจริง ส่วนญาณที่เป็นลักษณะที่ ๒ ในทั้ง ๔ ข้อเรียก

ว่า กิจจญาณ ญาณในกิจคือข้อที่พึงท�า ส่วนญาณที่เป็นลักษณะที่ ๓ ในทุกข้อเรียก

ว่า กตญาณ ญาณในกจิท่ีท�าเสร็จแล้ว เพราะฉะน้ัน จงึย่อเข้าเป็น สจัจญาณในอรยิสัจจ์
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ทั้ง ๔ กิจจญาณในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ กตญาณในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ เพราะฉะนั้น ญาณคือ

ความหย่ังรู้นีจ้งึวนไปรอบในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ เป็น ๓ รอบ รอบท่ี ๑ ก็คอืโดยเป็นสจัจญาณ

ด่ังน้ี คราวนี้มาถึงรอบที่ ๒ ก็คือในกิจจญาณ ก็วนไป ในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ โดยเป็น 

กิจจญาณ รอบที่ ๓ ก็คือกตญาณ คือวนไปในอริยสัจจ์ ท้ัง ๔ โดยเป็นกตญาณ  

จึงเรียกว่า วนรอบ ๓ และ ๓ คูณ ๔ ก็เป็น ๑๒ จึงมีอาการ ๑๒

แต่ว่าญาณท่ีมีการวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ไม่ใช่

หมายความว่ามี ๓ ญาณหรือ ๑๒ ญาณ คือมิใช่หมายความว่าเกิดขึ้นต่างวาระกัน 

แต่หมายความว่าเกดิขึน้ในวาระเดยีวกนันัน้เอง คอืเกดิขึน้พร้อมกนัในขณะเดยีวกนัใน

วาระเดียวกัน แต่มีลักษณะท่ีพึงแยกได้ว่าวนรอบ ๓ และมอีาการ ๑๒ ก็โดยทีข้่อทีว่่า

เป็นสจัจญาณนัน้ กว็นไปในอริยสจัจ์ทัง้ ๔ เป็นลกัษณะที ่๑ ของอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ รอบหนึง่ 

กิจจญาณก็วนไปในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ทุกข้อเป็นรอบที่ ๒ กตญาณก็วนไปในอริยสัจจ ์

ทั้ง ๔ โดยเป็นรอบที่ ๓ และ ๓ คูณ ๔ ก็เป็น ๑๒ ดั่งที่กล่าว

เพราะฉะนั้น จึงควรท�าความเข้าใจไว้ในขั้นแรกก่อนว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้

อย่างนี้ คือตรัสรู้ที่เป็นตัวญาณ ความหยั่งรู้ที่วนไปโดยสัจจญาณรอบหนึ่ง กิจจญาณ

รอบหนึ่ง กตญาณรอบหนึ่ง ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ และ ๓ คูณ ๔ ก็เป็น ๑๒ มีอาการ

เป็น ๑๒ แต่ว่าเป็นญาณหรือเป็นญาณทัสสนะ ความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในวาระ

เดียวกัน เป็นข้อเดียวกันเป็นญาณอันเดียวกัน เป็นแต่เพียงว่ามีลักษณะที่พึงแยกได้

ด่ังน้ี น่ีคือตรัสรู้อย่างไร ก็คือตรัสรู้อย่างนี้ และก็ควรท�าความเข้าใจต่อไปว่า ข้อว่า 

สจัจญาณ ความรูใ้นสจัจะคอืตวัความจรงินัน้ หมายถึงว่าญาณได้ผดุขึน้แก่พระองค์ใน

อริยสัจจ์ท้ัง ๔ ซึ่งใช้ว่าในธรรมที่ยังมิได้เคยสดับในปางก่อนหรือในกาลก่อน ว่านี ้

ทุกขอริยสัจจ์ นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ นี้ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อริยสัจจ์ท�าไมจึงเรียกว่า สัจจญาณ ก็เพราะว่าค�าว่า นี้ ก็หมายความถึงว่าในทุก ๆ 

บุคคลดังที่ตรัสเอาไว้ในที่อื่นว่า พระองค์ได้ทรงบัญญัติโลก โลกสมุทัย เหตุเกิดโลก  

โลกนโิรธ ความดับโลก โลกนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลก ในกาย 

ที่ยาววาหนึ่ง มีสัญญามีใจนี้เอง เพราะฉะนั้น ค�าว่า นี้ จึงหมายถึงกายและใจ หรือ 

ดังที่ตรัสว่า ขันธ์เป็นท่ียึดถือท้ัง ๕ ประการเป็นทุกข์ หรือว่าถ้าหากว่าจะจ�าแนก  

ก็จ�าแนกออกเป็นว่า ชาติ ความเกิดเป็นทุกข์ ชรา ความแก่เป็นทุกข์ มรณะ  
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ความตายเป็นทกุข์ เป็นต้น ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วและดงัทีเ่ราได้สวดกนัอยู่ทกุวนั และรวม

เข้าก็คือว่า ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการดังที่เราได้สวดต่อไปว่า รูปูปาทานักขันโธ 

เป็นต้น และเมื่อรวมเข้าก็เป็นนามและรูป รวมเข้าก็นามรูป นามรูปนี้แหละหรือ 

ขันธ์ ๕ นี้แหละ หรือว่าชาตินี้แหละ ชรานี้แหละ มรณะนี้แหละเป็นต้น นี้คือตัวทุกข์ 

ค�าว่า นี ้จงึหมายถึงส่วนต่าง ๆ ท่ีตรัสว่าเป็นทกุข์ดงักล่าวมาข้างต้นนัน่เอง ซึง่รวมอยู่

ในนามรูปอันนี้ ในขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการนี้ นี่แหละเป็นตัวทุกข์ คือเป็นสิ่งที่

ตั้งอยู ่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ต้องเกิดต้องดับ เพราะฉะนั้น  

ความจรงิอนันีจ้งึผดุข้ึนแก่พระองค์ ว่าเป็นทุกข์จรงิ ชาตเิป็นทกุข์จรงิ ชราเป็นทกุข์จริง 

มรณะเป็นทุกข์จริง เป็นต้น หรือว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ เหล่านี้เป็นทุกข์จริง  

เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า สัจจญาณ รู้จริงข้อนี้ต้องเกิดขึ้นก่อน

เมื่อรู้จริงข้อนี้เกิดขึ้นแล้ว จึงรู้ในข้อต่อไปในกิจจญาณ คือในกิจที่ควรท�า คือ

รูว่้ากจิทีค่วรท�าอนัเกีย่วแก่ทกุข์นัน้ กไ็ด้แก่ให้ท�าความรูใ้ห้รอบคอบ ให้ท�าความก�าหนด

รูใ้ห้รูจ้กั กิจท่ีควรท�าในข้อทกุขสมทุยั กค็อืพงึละเสีย อนัได้แก่ ละตณัหา ความดิน้รน

ทะยานอยาก กิจที่ควรท�าในข้อทุกขนิโรธ ก็คือควรกระท�าให้แจ้งแก่ใจ ว่าความดับ

ตัณหาเสียได้น่ันแหละคือความดับทุกข์ เป็นทุกขนิโรธ กิจท่ีควรท�าในข้อทุกขนิโรธ- 

คามนีิปฏปิทา หรอืเรยีกสัน้ว่ามรรค กค็อืการปฏบิตัอิบรมให้มีขึน้ให้เป็นขึน้มา นีเ้ป็น

กิจที่ควรท�า

แต่ว่าลักษณะแรกนั้นก็ต้องให้รู้ในสัจจะคือความจริงก่อน ว่าเป็นทุกข์จริง  

ดังที่กล่าวมา น้ีคือสมุทัยจริงอันได้แก่ตัณหา ตัวตัณหาเป็นตัวทุกขสมุทัย เหตุให ้

เกิดทุกข์จริง น้ีทุกขนิโรธ ก็คือดับตัณหาเสียได้เป็นความดับทุกข์จริง นี้เป็นมรรค  

ก็คือทางปฏิบัติที่มีองค์ ๘ ประการอันประเสริฐ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น เป็นทางปฏิบัติ 

ดับทุกข์จริง นี่เป็นสัจจญาณทั้ง ๔ แล้วจึงมาถึงกิจจญาณ ว่าทุกข์ควรก�าหนดรู้  

สมทุยักค็วรละ นิโรธก็ควรกระท�าให้แจ้ง มรรคก็ควรปฏิบัติท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมา  

แล้วจึงมาถึงลักษณะที่ ๓ กตญาณ ก็คือหยั่งรู้ว่ากระท�ากิจที่ควรท�าในอริยสัจจ์ทั้ง  

๔ นี้ส�าเร็จแล้ว คือได้ก�าหนดรู้จักทุกข์แล้ว ว่านี้คือทุกข์ ดังที่ตรัสเอาไว้ว่า ชาติเป็น

ทุกข์ ชราเป็นทุกข์ มรณะเป็นทุกข์ โสกปริเทวะ เป็นต้น เป็นทุกข์ จนถึงโดยย่อขันธ์

เป็นที่ยึดถือท้ัง ๕ ประการเป็นทุกข์ และก็ได้กระท�าการละตัณหาคือความดิ้นรน 
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ทะยานอยาก อันเป็นตัวสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ทรงละตัณหาได้ เพราะได้ตรัสรู้ว่า

ตณัหาเป็นเหตใุห้เกดิทุกข์จรงิ กป็ฏบิตัลิะตณัหาได้ และได้ทรงกระท�าให้แจ้งความดบัทุกข์

ได้แล้ว เพราะดับตัณหาได้ แล้วทุกข์ก็ดับ ความดับทุกข์นั้นก็แจ้งอยู่ในใจ ปรากฏอยู่

ในใจ แจ่มแจ้งอยู่ในใจ ว่าดับตัณหาได้หมดจริง ทุกข์ก็ดับไปหมดจริง ชาติก็ดับ  

ชรากด็บั มรณะกด็บัจรงิ เป็นต้น และทรงปฏบิติัในมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐเิป็นต้น 

มีสัมมาสมาธิเป็นที่สุด ปฏิบัติได้ส�าเรจ็บรบิรูณ์ ซึง่เป็นทางปฏิบตัใิห้ถึงความดบัทกุข์ 

ปฏบิตัไิด้แล้ว เป็นอนัว่าเสรจ็กจิ อันนี้เป็นกตญาณ เพราะฉะนั้น จึงต้องถึงญาณนี้คือ  

กตญาณ จึงจะเป็นอันว่าเป็นท่ีสุดของญาณคือความรู้ เป็นที่สุดของทุกข์ของกิเลส

ทั้งหมด ดับทุกข์ดับกเิลสได้หมด กระท�าได้แล้ว กระท�ากจิในอริยสัจจ์ทัง้ ๔ ได้เสรจ็ 

หมดแล้ว จึงเสรจ็กิจท่ีจะพงึท�า ไม่มีกจิอ่ืนท่ีจะพึงท�าย่ิงขึ้นไปกว่านี้เพื่อความดับกิเลส

และกองทุกข์

เพราะฉะนั้น ญาณคือความหย่ังรู้ดั่งนี้จึงเป็นความตรัสรู้ของพระองค์ และ

เรียกว่า อนตุตระ ยอดเยีย่มหรอืไม่มคีวามรูอ้ืน่ยิง่ขึน้ไปกว่า ค�านีไ้ม่ใช่เป็นค�าอวดอ้าง 

แต่เป็นค�าแสดงถึงสัจจะคือความจริง ถ้าหากว่ายังมีญาณอื่นที่ยิ่งขึ้นไปกว่า ก็แปลว่า  

รู้ยังไม่จบ ยังท�ากิจไม่เสร็จ จะต้องรู้จบหรือรู้ถึงที่สุด คือได้กระท�ากิจเสร็จหมดแล้ว 

เป็นอันว่าไม่ต้องรู้อะไรยิ่งไปกว่านี้ส�าหรับที่จะดับกิเลสและกองทุกข์ เพราะฉะนั้น  

จึงเป็นญาณท่ีสุดยอด หรือเป็นยอดของญาณคือ ความรู้ ดังที่ได้แสดงเอาไว้ถึง 

ลักษณะของความตรัสรู้ ว่าจักษุ ดวงตา ญาณ ความรู้หรือหยั่งรู้ ปัญญา ความรู้ทั่ว 

วิชชา ความรู้แจ่มแจ้ง อาโลก ความสว่าง คือรู้สว่างไสว เป็นค�าขยายความของ 

ค�าว่าตรัสรู้ทั้งนั้น ทุก ๆ ค�าเหล่านี้ ซึ่งเป็นอนุตตระคือยอดเยี่ยม หมายความว่าถึง 

ที่สุด ไม่มีความรู้อ่ืนส�าหรับท่ีจะตัดกิเลสและกองทุกข์ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ สิ้นสุดลงเพียง

เท่าน้ี หรอืถงึทีส่ดุแล้ว เรยีกว่าเป็นยอดรูแ้ล้ว จงึเรยีกว่า อนตุตระ ยอดเยีย่ม หรือไม่มี

ความรูอ้ื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่า พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนว่า พระองค์ได้

ตรัสรู้อย่างไร และมีค�าว่า นี้ นี้ มาโดยตลอดส�าหรับอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ว่าชี้เข้ามาถึงว่า 

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่ ทั้งในด้านที่พึงละ ทั้งในด้านที่พึงปฏิบัติ ในกายอันยาววา 

หนาคบื มสีญัญามใีจ ของทกุ ๆ คนนีเ้อง ไม่ใช่ทีอ่ืน่ ไม่ใช่รูใ้นภายนอก ให้รูใ้นภายใน 

หรือรวมเข้ามาอย่างที่สุดก็คือว่า ในจิตใจนี้เองของตนเองของทุก ๆ คน ทุก ๆ อย่าง
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ทั้งที่พึงละและท้ังท่ีพึงปฏิบัติน้ันก็อยู่ในจิตใจนี้เองทั้งหมด ทั้งข้อทุกข์ ทั้งข้อสมุทัย  

ทั้งข้อนิโรธ ทั้งข้อมรรค ไม่ได้อยู่ที่อื่น

เพราะฉะนัน้ ทกุ ๆ คนจึงสามารถทีจ่ะปฏบิตัใิห้เหน็ธรรมในพระพทุธศาสนาได้ 

ให้เข้าถึงธรรมได้ เพราะว่าเป็นสิง่ท่ีมีอยู่ในภายใน โดยตรงกค็อื ภายในจตินีเ้อง ไม่ใช่

ในที่อื่น ถ้าหากว่าตรัสสอนในที่อื่น เหมือนอย่างแสดงเรื่องสร้างโลก เร่ืองดับโลก

ภายนอก นี่เป็นเร่ืองข้างนอก ใครไม่สามารถจะรู้ตามได้ นอกจากเชื่อหรือไม่เชื่อ  

ถ้าเชื่อก็เชื่อไป ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ แต่ก็ไม่รู้ ถึงเชื่อก็ไม่รู้ ท�าอย่างไรก็ไม่รู้ แต่ว่าถ้า

ธรรมแสดงทีจ่ตินีเ้องแล้ว ทกุคนสามารถรูไ้ด้ เพราะทกุคนมจีติ และจตินีอ้ยูใ่นภายใน

ของตัวเอง เพราะฉะนั้น เมื่อแสดงจี้เข้ามาชี้เข้ามาที่จิตอันนี้ และมองตามเข้ามาที่จิต

อันนี้ในภายในแล้ว จึงพบสัจจะคือความจริงได้ในจิตใจนี้เอง พบทุกข์ได้ท่ีจิตใจนี้เอง 

พบสมทุยัได้ทีจ่ติใจนีเ้อง พบนโิรธได้ทีจ่ติใจนีเ้อง พบมรรคได้ทีจ่ติใจนีเ้อง เพราะฉะนัน้ 

พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้นั้น จึงตรัสรู้ในจิตของพระองค์เองนี้เอง ไม่ใช่ในภายนอก แต่ว่า

เมือ่รูใ้นจติใจของพระองค์แล้วเป็นอย่างไร ทกุ ๆ คนกย่็อมมกีายมจีติเหมอืนกนั มอียู่

ในลักษณะเดียวกัน ก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น แม้จะเป็นความรู้ในจิตใจ 

ของพระองค์เองแต่พระองค์เดียว แต่ก็เป็นความรู้ครอบโลก เพราะเป็นกฎธรรมดา 

ที่มีอยู่เหมือนกันทุกคนหมด ไม่มียกเว้นใคร อริยสัจจ์ทั้ง ๔ เหล่านี้ก็มีอยู่เหมือนกัน

หมดในทุก ๆ คน ไม่ยกเว้นใคร แต่ว่าเม่ือยังไม่ได้อบรมความรู้ให้ถึงท่ีสุดแล้ว  

ความรู้หรืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้นย่อมมีอยู่ในข้อทุกข์และข้อสมุทัยโดยมาก คือทุกข์และ

เหตุให้เกิดทุกข์ แต่เมื่อมาปฏิบัติในธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงความดับทุกข์ จึงจะสามารถ

พบทุกขนิโรธและพบมรรคท่ีจิตใจนี้ด้วย และก็ต้องพบในจิตใจนี้นั่นแหละจึงจะเป็น

ความรู ้จักธรรม เพราะธรรมคือสัจจะ ความจริงที่เป็นธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู ่  

เป็นหลักแห่งเหตุผลที่มีอยู่ ทุกข์นั้นเป็นตัวผล สมุทัยเป็นตัวเหตุด้านทุกข์ นิโรธเป็น

ตัวผล มรรคเป็นตัวเหตุในด้านความดับทุกข์ จึงมีเหตุผลในด้านก่อทุกข์และมีเหตุผล

ในด้านดับทุกข์อยู่ที่จิตใจนี้เอง

เพราะฉะน้ัน การปฏิบัตพิระพทุธศาสนา จงึต้องปฏบิติัให้เข้ามาถึงจติใจ ให้รู้

เหตุผลในจิตใจของตวัเอง รวมเข้ากใ็นอริยสจัจ์ ๔ นี ้และกจิทีพ่งึท�าในพระพทุธศาสนา

น้ัน กคื็อกจิท่ีพงึกระท�าในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นี ้เพราะฉะนัน้ จึงได้มพีระพทุธภาษติทีต่รสั
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เอาไว้ว่า “กศุลธรรมทัง้สิน้ย่อมรวมเข้าประมวลเข้าในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ เหมอืนอย่างรอย

เท้าของสัตว์ทั้งหลาย ย่อมรวมเข้าในรอยเท้าช้าง” อริยสัจจ์ทั้ง ๔ เป็นที่รวมเข้าของ

กุศลธรรมทั้งสิ้น หรือของธรรมท้ังสิ้น หรือว่าของพระพุทธศาสนาคือค�าสั่งสอนของ

พระพทุธเจ้าทัง้สิน้ รวมเข้าในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นี ้เหมอืนอย่างรอยเท้าช้างเป็นทีร่วมเข้า

ของรอยเท้าสตัว์ทัง้หลาย และกจิทีพ่งึปฏบิตัใินพระพทุธศาสนาทัง้ส้ินนัน้ เม่ือรวมเข้า

แล้วก็เป็นกิจ ๔ อย่าง ได้แก่ 

ปริญญา  ปฏิบัติก�าหนดให้รู้จักทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 

ปหานะ  ปฏิบัติละสมุทัย 

สัจฉิกรณะ  กระท�าให้แจ้งนิโรธ ความดับทุกข์ 

ภาวนา  ปฏิบัติอบรมท�าให้มีขึ้นท�าให้เป็นขึ้นในมรรค คือทางปฏิบัติ ให้ถึง

ความดับทุกข์

การปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้นจึงรวมเข้าใจในกิจ ๔ อย่างนี้ ปฏิบัติในกิจ ๔ 

อย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติในพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติท้ังหมดนั้นก็รวมเข้าในจิตใจนี้ 

ปฏิบัติในจิตใจอาศัยกายอาศัยวาจา และก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติทางกาย ทางวาจา 

ไปด้วย และก็เนื่องมาจากจิต ปฏิบัติในภายในนี้เอง คือในภายในตน อันหมายความ

ว่าภายในกายอันยาววาหนาคืบ หรือภายในจิตใจนี้เอง ไม่ใช่ท่ีอื่น นี่เป็นหลักที่ 

สําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนา

๙ สิงหาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๕
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ต่อ)

ได้แสดงเรือ่ง ศกึษาพระพทุธศาสนาจากพระสูตร ยกเอาธมัมจกักปัปวัตตน-

สูตร ซ่ึงเป็นปฐมเทศนาแสดงพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้เอง และอธิบายบางประการมา

โดยล�าดับ อันสรุปได้ว่า พระพุทธเจ้าเมื่อก่อนจะตรัสรู้ ทรงแสวงหาโมกขธรรม  

ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น ทรงได้พบทางปฏิบัติอย่างไรจึงได้ตรัสรู้ หรือทรงได้พบทาง

ปฏิบตัิอะไรจึงได้ตรัสรู ้ไดต้รสัรู้อะไร ไดต้รสัรู้อยา่งไร สรุปเขา้กค็ือวา่ ได้ทรงพบทาง

อันเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ซ่ึงหมายความว่า ไม่เกี่ยวข้องกับทางสุดโต่ง ๒ ข้าง  

ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ ทรงพบทางน้ีและปฏิบัติทางนี้ อันเป็นทาง ที่ท�าให้เกิดจักษุ  

ดวงตาเห็นธรรม ท�าให้เกิดความหยั่งรู้ธรรม อันเรียกเป็นภาษาบาลีว่า จักขุกรณี  

ญาณกรณี จึงได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔

ตรัสรู้อย่างไร ก็คือตรัสรู้ด้วยญาณคือความรู้ หรือว่าญาณทัสสนะ ความรู้

ความเห็น ที่มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ในธรรมที่มิได้เคยสดับแล้วมาก่อน คือ 

ในอริยสัจจ์ ๔ ทรงตรัสรู้อย่างนี้ และเพราะทรงตรัสรู้อย่างนี้ จึ่งได้ปฏิญญา พระองค์

ว่าเป็นอภิสัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้เองชอบยิ่ง ซึ่งสัมมาสัมโพธิคือความตรัสรู้พร้อมโดยชอบ  

ทีเ่ราเรียกกันว่า พระสมัมาสมัโพธญิาณ และทีท่รงปฏญิญาพระองค์ว่าเป็น อภิสมัพุทธะ 

ตรัสรูเ้องชอบยิง่ ก็คือทรงเป็นพทุธะ ผูต้รสัรูแ้ล้วนัน่เอง และกพ็งึท�าความเข้าใจประกอบ

ต่อไปอกีเลก็น้อยว่า ทีเ่รยีกว่า สมัมาสมัพทุธะ หรอื อภสิมัพทุธะ สมัมาสมัโพธญิาณ 

ที่แปลว่า ตรัสรู้เองชอบ สัมมา ก็คือชอบ สัมหรือสังก็คือเอง พุทธะก็คือตรัสรู้ ที่ว่า
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สัมมา โดยชอบหรือชอบนั้น ก็คือว่า ถูกต้องไม่ผิดพลาด เพราะธรรมที่ตรัสรู้นั้นเป็น

สัจจะคือความจริงที่สมบูรณ์ ไม่มีบกพร่อง ไม่มีผิดพลาด จึงเรียกว่า โดยชอบ และ

ทางทีป่ฏบิตัใิห้เกิดความตรสัรูน้ัน้กเ็ป็นทางชอบ ดัง่ทีจ่�าแนกเป็น ๘ ข้อ มีสัมมาทฏิฐิ 

เห็นชอบ เป็นต้น ส่วนที่เรียกว่า เอง ก็ดังที่ได้แสดงไว้ คือตรัสแสดงไว้ว่า ญาณคือ

ความหยั่งรู้ ผุดขึ้นในธรรมที่ยังมิได้เคยสดับมาแล้วในกาลก่อน เพราะฉะนั้น จึงเป็น

ความตรัสรูข้ึน้เอง เป็นญาณคอืความหยัง่รูข้ึน้เองในธรรมทัง้หลายเหล่านี ้ ในอรยิสจัจ์ 

ทัง้ ๔ เหล่านี ้ถ้าหากว่าได้ฟังผูอ่ื้นมาก่อนกไ็ม่เป็นสัมมาสัมพทุธะ ดัง่พระอรหนัตสาวก

ทัง้หลาย ได้ฟังพระพทุธเจ้าทรงแสดงค�าสัง่สอนมาก่อน จงึได้ตรสัรูต้าม ดัง่นีพ้ระอรหนัต-

สาวกทั้งหลายจึงมิใช่เป็นสัมมาสัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้เองชอบ แต่เป็นอนพุทุธะคอืผูต้รสัรู้

ตาม ก่อนแต่ท่ีพระพทุธเจ้าจะได้ตรสัรู้อรยิสัจจ์ ๔ นี ้ ยังไม่มีศาสดาองค์ไหนได้รู้และ

สอนมาก่อน บรรดาศาสดาและบรรดาลัทธิที่ทรงปฏิบัติทดลองมาก่อน ที่ตรัสรู้ตาม 

ที่สอนกันมานั้น ไม่มีสอนดังที่พระองค์ได้ทรงพบ คือมิได้มีการสอนมัชฌิมาปฏิปทา 

หรอืทางปฏิบตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ ได้แก่มรรคมอีงค์ ๘ พระองค์ได้ทรงพบขึน้เอง และ

มิได้มีการสอนอริยสัจจ์ ๔ มาก่อน พระองค์ได้ผุดขึ้นด้วยปัญญาเองในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ 

เหล่านี้

เพราะฉะนัน้ ธรรมคือสจัจะท่ีพระองค์ได้ตรสัรูน้ัน้ พร้อมทัง้ทางทีพ่ระองค์ได้

ทรงปฏบิตัดิ�าเนนิมา จงึได้ทรงพบเองและได้ตรัสรูข้ึ้นเอง จงึมปัีญหาเหมอืนกนัว่า ธรรม

ทีพ่ระองค์ได้ตรสัรูข้ึน้เองนี ้พระองค์สร้างข้ึน หรือเป็นสจัจะทีม่อียูแ่ล้ว แต่ไม่มใีครพบ

เท่านั้น ปัญหาน้ีเม่ือพิจารณาดูตามกระแสธรรมที่ตรัสไว้ ก็ตอบได้ว่า เป็นสัจจะที่มี 

อยูแ่ล้ว แต่ว่ายงัไม่มผีูใ้ดได้พบและได้น�ามาแสดง ทางปฏบัิตคิอืมรรคมีองค์ ๘ กเ็ป็น

ทางเก่า คือเป็นทางที่มีอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีผู้ใดพบและได้ด�าเนิน เพราะสัจจะคือ 

ความจรงินัน้เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปอยู ่ด�ารงอยูท่กุสมัย เป็นอกาลโิก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา 

แต่เมื่อยังไม่มีผู้ใดได้พบและได้แสดงออกมา ก็ยังไม่ปรากฏขึ้นในโลก เมื่อมีผู้ได้พบ

และได้แสดงออกมา จึงปรากฏขึ้นมา

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่วฯ ได้ทรงพระราชนพินธ์เรือ่ง “พระพทุธเจ้า

ตรัสรู้อะไร” ได้ทรงแสดงเทยีบไว้กบัความรูใ้นทางวทิยาศาสตร์ปัจจบุนั ทีน่กัวทิยาศาสตร์

ได้ค้นพบและได้น�าเอามาแสดง เป็นไฟฟ้า เป็นสิ่งต่าง ๆ ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  
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ก็เป็นเหตุผลอันเป็นสัจจะคือความจริงของโลกที่มีอยู่แล้ว แต่ว่าเมื่อยังไม่มีผู้ใดพบ  

ก็ยังไม่มีผู้แสดงออกมาให้ใครรู้ แต่เมื่อมีผู้พบและแสดงออกมา ก็ได้รู้ตามกันและน�า

มาใช้เป็นประโยชน์ต่าง ๆ

ในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ นี้จะเห็นได้ว่า ท่านแสดงผลก่อนแล้วจึงแสดงเหตุ ทุกข์  

เป็นผล ทุกขสมุทัยเป็นเหตุ นิโรธเป็นผล มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  

นั้นเป็นเหตุ ทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกคนได้รับผล แต่ว่ายังไม่พบเหตุ หรือว่าพบ แต่ว่าผิด 

เช่นว่าทุกคนกพ็บทกุขอรยิสัจจ์ คอืความเกดิ ความแก่ ความตาย ได้เคยพบความโศก 

ความรัญจวนคร�่าครวญใจและกาย ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความคับแค้นใจมา

ด้วยกนัทุกคนแล้ว ตลอดจนทุกคนก็มีขนัธ์ ๕ อยูด้่วยกนัแล้ว แต่ยงัไม่รูจ้กัเหตวุ่าอะไร

เป็นเหตุให้เกดิทกุข์เหล่านี ้และกช็ือ่ว่ายังไม่รูจั้กทกุข์เหล่านีว่้าเป็นทกุข์ หรอืว่ารู้จกัแต่

เพียงบางส่วนบางประการว่าเป็นทุกข์ที่ปรากฏเป็นทุกขเวทนา เช่นความแก่ เมื่อแก่

เข้ากม็ทีกุขเวทนา ร่างกายเก่ากไ็ม่แขง็แรง ย่อมบกพร่อง เมือ่จะตายกร็ูส้กึว่าเป็นทกุข์ 

ต้องป่วยไข้ ต้องเจบ็ หรอืเม่ือโศกกร็ูว่้าเป็นทกุข์เพราะใจมนัโศก แห้งใจ เวลาคร�า่ครวญ

รัญจวนใจก็รู้ รู้โดยเป็นทุกขเวทนาที่พบ

แต่ยังไม่รู้จักทุกข์ทั้งหมด เช่นว่ายังไม่รู้จักว่าทุกขเวทนานั้นก็เป็นทุกข์ คือ

ทุกขเวทนาที่รู้จักว่าเป็นทุกข์นั้น คือรู้จักว่าไม่สบายกาย ไม่เป็นสุข เป็นทุกขเวทนา 

แต่ยังไม่รู ้จักว่าทุกขเวทนาน้ันก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่ง คือว่าเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้  

ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง คอืว่าเมือ่เกดิแล้วกต้็องดบัเหมอืนกนั และเมือ่พบสุขเวทนา

ก็รู้จักแต่เพียงว่าเป็นสุขที่ต้องการ แต่ยังไม่รู้จักว่าแม้สุขเวทนานั้นก็เป็นทุกข์ คือเป็น

สิ่งที่ตั้งอยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลง คือต้องเกิดต้องดับ เป็นสุขแล้วสุข 

ก็ดับ เป็นทุกข์ ทุกข์ดับก็เกิดสุข สุขดับก็เกิดทุกข์ ทุกข์ดับก็เกิดสุข ก็กลับไปกลับมา 

จึงชื่อว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ทั้งทุกขเวทนาทั้งสุขเวทนาก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น

และยังไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์ ยังไม่รู้จักความดับทุกข์ เช่นความดับทุกข์ก็รู้จัก

แต่เพยีงว่า เมือ่ทกุขเวทนาเกดิขึน้แล้ว หายไป กเ็ป็นความดบัทกุข์แล้ว เช่นความโศก

เกิดขึ้น ความโศกหายไปก็เป็นความดับทุกข์แล้ว เพราะฉะนั้น เพียงทุกขเวทนาอย่าง

เดียวเท่านี้ท่ีคนโดยมากรู้จักว่าเป็นทุกข์ รู ้เพียงเท่านี้ ถ้าเป็นสุขเวทนาก็เป็นสุข  
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เพราะฉะนัน้ จงึได้แสวงหาทางดบัทุกข์กนัต่าง ๆ เช่น เมือ่แสวงหาทางดบัทกุขเวทนา

ซึ่งบังเกิดขึ้นจากเหตุต่าง ๆ ก็แสวงหาสิ่งที่จะมาท�าให้เกิดสุขเวทนาขึ้น เมื่อได้มา  

กแ็ปลว่า ดับทกุข์แล้ว เป็นสขุแล้ว เช่น ต้องการปัจจยัทัง้ ๔ ส�าหรบัทีจ่ะบรโิภคบ�ารงุ

ร่างกาย ต้องการอาหาร ต้องการผ้านุ่งห่ม ต้องการที่อยู่อาศัย ต้องการยาแก้ไข้  

เมื่อได้มาเพียงพอ ร่างกายก็เป็นสุขสบาย นี่เป็นความดับทุกข์แล้ว ก็พอใจ จึ่งได้พา

กันแสวงหาสิง่เหล่านีไ้ว้ จนเหลอืกนิเหลอืใช้ของตวัเอง แต่ว่าเพือ่ส�าหรบัเลีย้งครอบครวั

เลี้ยงเพื่อนฝูง เป็นต้น ก็เป็นเร่ืองท่ีควรจะเป็นไปได้ แต่บางทีก็เหลือกินเหลือใช ้

ทั้งหมด แล้วบางทีแถมยังมีมัจฉริยะคือหวงแหน ตัวเองก็ไม่ยอมกิน ไม่ยอมใช้ให ้

เป็นสุข ได้มาก็เก็บรักษาไว้ ดั่งนี้ก็มีเป็นอันมาก มีความพอใจว่ามีอยู่ แต่ไม่ใช้ส่ิงท่ี

ต้องการใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ ตลอดจนถึงไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะตาย ก็หาวิธีแก้

แก่แก้ตายต่าง ๆ แล้วก็มีศาสดาที่มาแสดงถึงทางท่ีจะท�าให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องตาย  

ดังในโลกนี้เองก็แสวงหายาอายุวัฒนะหรือแสวงหาทางปฏิบัติ อย่างของจีนก็ไปปฏิบัติ

เป็นเซียน อยู่ป่าอยู่เขาเป็นเซียน ถ้าส�าเร็จเป็นเซียนได้แล้วก็เป็นอันว่าอยู่กันได้ต่อไป 

ไม่ต้องตาย บางศาสดาก็แสดงถึงลัทธิศาสนาว่า ตายแล้วไปเกิดในสรวงสวรรค์ชั้นนั้น

ชั้นนี้ แล้วก็เสวยสุขอยู่คงที่ที่บนนั้น ไม่ต้องแก่ไม่ต้องตาย จึงมีศาสดาที่แสดงแนะน�า

กันต่าง ๆ ดั่งนี้มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมากมาย แต่ว่าที่จะมาสอนจนถึงเดินให้เข้าทาง

มรรคมอีงค์ ๘ ให้รูอ้รยิสจัจ์ ให้ตดักิเลสและกองทกุข์ทัง้หมดดงัพระพทุธเจ้านัน้ยงัไม่มี 

เพราะฉะน้ัน จึงมีลัทธิที่สอนกันแค่ไปสวรรค์ ไปพรหม เกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหม  

แล้วด�ารงอายุเป็นอมตะอยู่ตลอดไป เพราะฉะนั้น จึงมีค�าเรียกเทวดาว่าอมร อมระ

หรืออมร ที่แปลว่า ผู้ไม่ตาย ก็สอนให้ปฏิบัติกันไป ดั่งนี้

แต่พระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงศึกษาทดสอบปฏิบัติในส�านักคณาจารย์ต่าง ๆ  

ในลทัธปิฏิบัตต่ิาง ๆ กท็รงเหน็ว่ายังไม่ถงึความส้ินทกุข์ได้ ยังไม่เป็นโมกขธรรม ธรรม 

ที่หลุดพ้นจากทุกข์ได้ เพราะเม่ือยังมีชาติคือความเกิดอยู่ จะไปเกิดเป็นอะไรแล้ว  

ให้อยู่เป็นนิรันดรไม่ได้ ก็ต้องมีตายมีดับ เป็นเทวดาก็ต้องมีจุติคือเคล่ือนลงมา  

เป็นพรหมก็ต้องมีจุติคือเคลื่อนลงมา ที่อยู่เป็นนิรันดรไปนั้นไม่มี ในเมื่อมีชาติก็ต้องมี

แก่มตีาย เมือ่มเีกดิกต้็องมดีบั เพราะฉะนัน้ เม่ือยังต้องการจะไปเป็นเทพ เป็นพรหม
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อยูห่รอืจะไปเป็นอะไรอยู ่กแ็ปลว่า ยงัมตีณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก อยากเป็น

นั่นอยากเป็นนี่ เพราะฉะนั้น เมื่อยังมีตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากอยู่ ก็ยังต้องมี

ชาติคือความเกิด เมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่มีตาย หรือว่าต้องมีดับแล้วต้องมีเกิดต่อไป  

ยงัไม่สิน้ทกุข์ ทรงมีความคิดท่ีเหนือจากความคดิของบรรดาคณาจารย์เจ้าลทัธทิัง้หลาย

และลทัธิทัง้หลายท่ีบัญญตักินัอยู ่เพราะฉะนัน้ จงึกล่าวได้ว่า ในโลกนีก่้อนแต่พระพทุธเจ้า

ทรงอุบัติข้ึนหรือว่าทรงอุบัติขึ้นแล้วในภายหลังต่อมาก็ตาม สัตวโลกนี้มีเป็นมนุษย์  

มเีป็นเทพ มเีป็นพรหมเป็นต้น กนัอยู่เตม็ทีแ่ล้ว ได้พบทางปฏบิติัให้ไปเป็นมนษุย์เป็น

เทพเป็นพรหมกนัอย่างเตม็ทีแ่ล้ว แต่ว่ายงัไม่พบทางทีจ่ะให้ดบักเิลสตณัหาความดิน้รน

ทะยานอยากได้หมด จึงยังมีความยึดถืออยู่ เป็นตัวเราเป็นของเรา ยังมีอัตตาตัวเรา

ของเราอยู่ คือว่าเรายังต้องไปเกิดเป็นนั่น ยังต้องไปเกิดเป็นนี่ เพราะฉะน้ัน จึงยัง 

พ้นทุกข์ไม่ได้

เพราะทรงค้นพบอย่างนี ้จงึได้ทรงปฏบิตัใินทางมีองค์ ๘ นัน้ ซึง่เม่ือสรปุเข้า

แล้วกท็รงปฏบิตัใินศลีอยูเ่ป็นอนัดแีล้ว ในสมาธกิเ็คยทรงเรยีนมาแล้ว แต่ว่าเป็นสมาธิ

ทีป่ระกอบด้วยตณัหาอุปาทาน คอืความอยากความยดึเพือ่ไปเกดิเป็นนัน่เป็นนี ่จงึทรง

มาปฏิบัติสมาธิอย่างบริสุทธิ์ ไม่ยึดถืออะไร ๆ ทั้งหมด ให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์

อันเดียวโดยไม่ยึดถืออะไร ๆ ทั้งหมด แล้วทรงน้อมจิตท่ีเป็นสมาธิ อันบริสุทธิ์นี้ไป 

เพือ่รู ้จงึได้เกดิปัญญาทีเ่ป็นความรู ้ละอวชิชาคอืความไม่รูท่ี้มอียูเ่ป็นต้นเดมิของกเิลส

ทั้งหลายเสียได้สิ้น ญาณในอริยสัจจ์จึงได้ผุดขึ้นแก่พระองค์ ดังที่ตรัสแสดงไว้ใน

ปฐมเทศนาน้ัน จึงทรงแสดงผลก่อนคือทุกข์ แล้วจึงทรงแสดงเหตุคือตัณหา แล้วจึง

ทรงแสดงความดบัทกุข์คอืดบัตณัหา ทกุข์ดับหมด แล้วจงึทรงแสดงเหตคุอืทางปฏบิตัิ

มมีรรคมอีงค์ ๘ เพราะว่าผลทีเ่ป็นตวัทกุข์เหล่านัน้พระองค์กท็รงพบมาแล้วเหมอืนกนั

ตั้งแต่ก่อนทรงผนวช แต่ว่าเห็นว่าบางอย่างเป็นทุกข์ บางอย่างไม่เป็นทุกข์ เหมือน

อย่างคนทั้งหลายก็เห็นทุกข์กันมาแล้วทั้งนั้น แต่ว่าเห็นทุกข์บางอย่างเช่นทุกขเวทนา 

แต่เป็นสขุแล้วไม่เหน็ว่าเป็นทกุข์ แต่พระองค์ทรงเหน็ว่า ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ป็นตวัสงัขาร 

มีสิ่งผสมปรุงแต่ง มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับทั้งนั้น จึงเป็นทุกข์ท้ังหมด อย่างเช่นเวทนา 

นั้นเอง สุขก็เป็นทุกข์ ทุกข์เองก็เป็นทุกข์ กลาง ๆ ก็เป็นทุกข์ คือจะต้องเกิดต้องดับ  
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ทั้งนั้น ไม่มีสิ่งใดที่ไม่เกิดไม่ดับ จึงทรงจับได้ว่าทุกข์ตัวต้นนั้นก็คือความเกิด คือชาติ 

จะเกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นพรหมอะไรท้ังหมดน้ัน ก็เป็นทุกข์ท้ังนั้น 

เพราะจะต้องมีดับ คือเป็นสิ่งท่ีจะต้องมีเกิดมีดับ ทุกข์จึงไม่ได้หมายความว่าเป็น

ทุกขเวทนาอย่างเดียว เวทนานั้นเป็นส่วนหนึ่งของทุกข์เท่านั้น แต่ทุก ๆ อย่างที่เป็น

สิ่งผสมปรุงแต่งต้องมีเกิดมีดับแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้น และตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์  

ดับตัณหาคือความดับทุกข์ มรรคมีองค์ ๘ เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  

เพราะทรงได้ปัญญาที่เป็นวิชชา ความรู้แจ่มแจ้ง ดับอวิชชาคือ ความไม่รู้ คือความรู้

ผิดและความหลงได้หมด ญาณจึงได้ผุดขึ้นใน อริยสัจจ์ทั้ง ๔ เอง จึงทรงเป็นพุทโธ  

ผู้ตรัสรู้เองชอบขึ้นดังที่ได้กล่าวแล้ว

ดังนั้น ปัญญาที่ยิ่งยอดอย่างนี้จึงมีเฉพาะแก่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรก  

ในโลกน้ี หรือว่าในพุทธกาลนี้ และก็ได้ทรงน�าออกสั่งสอน เพราะฉะนั้น ในท้าย 

พระสูตรน้ี จึงได้มีแสดงไว้อีกว่า ญาณ ความหย่ังรู้ ทัสสนะ ความเห็น ท่ีเรียกว่า  

ญาณทัสสนะ ความรูค้วามเหน็ ผดุขึน้แก่เราว่า “วมิตุตคิอืความหลดุพ้น คอืเมือ่ตรสัรู้

ซึ่งเป็นตัวปัญญาในอริยสัจจ์ดั่งนี้ ตัณหาดับไปหมด ก็เป็นวิมุตติ ความหลุดพ้นจาก

กิเลส และเมื่อตัณหาดับ พ้นตัณหาได้ ก็พ้นทุกข์ เป็นความดับทุกข์ วิมุตตินี้เป็นสิ่ง

ทีไ่ม่ก�าเรบิ คือพ้นได้เดด็ขาด ไม่มีกลับมาอกี และชาตนิีข้องพระองค์นัน้เป็นชาติทีส่ดุ 

พระองค์ไม่มีชาติคือความเกิดขึ้นอีก ภพใหม่คือความเป็นข้ึนใหม่ มักจะพูดว่า 

ภพชาตใิหม่ ไม่มใีนบดันี”้ เป็นอนัว่าได้ทรงถงึทีส่ดุโลก และได้ทรงถึงท่ีสดุทกุข์ทัง้หมด 

ท้ายของพระสูตรน้ีท่ีพระพุทธเจ้าตรัสเองก็มีเพียงเท่านี้ คือว่า ญาณทัสสนะผุดขึ้น 

แก่เรา วมิตุต ิความหลดุพ้นของเราไม่ก�าเรบิ ชาตนิีเ้ป็นชาตทิีส่ดุ ไม่มภีพใหม่ในบดันี้

พระพุทธเจ้าทรงจบปฐมเทศนาเพียงเท่านี้ และก็ได้มีแสดงของพระอาจารย์ 

ต่อไปว่า เมือ่ไวยากรณ์คอืถ้อยค�าร้อยแก้วนี ้พระพทุธเจ้าทรงแสดงอยู่ ธรรมจกัษ ุคอื

ดวงตาเห็นธรรม อันไม่มีธุลีคือกิเลส ปราศจากธุลีคือกิเลส ปราศจากมลทินโทษ  

ได้ผดุขึน้แก่ท่านโกณฑญัญะ ซ่ึงเป็นหวัหน้าของฤษปัีญจวัคคย์ีท้ัง ๕ ว่า “ส่ิงใด ส่ิงหน่ึง

มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา” ปัญญาที่ผุดขึ้น

แก่ท่านเม่ือฟังปฐมเทศนานี ้เรยีกว่า ธรรมจักษ ุดวงตาเหน็ธรรม และความแห่งดวงตา
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เหน็ธรรมทีผ่ดุข้ึนด่ังนี ้กแ็สดงว่า ท่านพระโกณฑญัญะท่านได้เห็นทกุข์ คอืทกุขอริยสจัจ์

และเป็นความเห็นครอบโลก เพราะว่าทุกขอริยสัจจ์ นั้นเป็นไปดังท่ีได้กล่าวแล้ว  

ก็หมายถึงว่าสิ่งท่ีต้ังอยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ทุกอย่างเป็นทุกข์

ทั้งหมด และบรรดาสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายทุกอย่าง ก็ต้องมีเกิดมีดับ เพราะฉะนั้น  

ทุกอย่างในโลกท่ีมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือน 

กันหมด ไม่มีสิ่งใดท่ีเกิดขึ้นแล้วไม่ดับ เมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับทั้งนั้น ไม่ว่าอะไรทั้งนั้น  

ทัง้โลกกเ็ป็นดัง่นี ้ เพราะฉะน้ัน ทุกขอรยิสจัจ์จงึบงัเกิดขึน้แจ่มแจ้งแก่ท่านโกณฑญัญะน้ี 

แต่ว่าอริยสัจจ์ข้ออื่นยังไม่แจ่มชัดนัก ท่านจึงแสดงว่า ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนั้น

ได้เป็นโสดาบัน คือเป็นอริยบุคคลชั้นแรกในพระพุทธศาสนา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๖ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ต่อ)

ได้แสดงเรื่อง ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มาโดย

ล�าดับ เหมอืนอย่างเป็นการแก้ปัญหาว่า พระพทุธเจ้าเมือ่ก่อนตรสัรูท้รงปฏบิตัอิย่างไร 

หรือท�าอย่างไรจึงได้ตรัสรู้ ได้ตรัสรู้อะไร ได้ตรัสรู้อย่างไร และท�าไม จักขยายความ

ในข้อท้ายนี้ว่าท�าไม ก็คือท�าไมจึงได้ทรงปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ ตรัสรู้อย่างไร และตรัสรู้นั้น 

เพื่ออะไร ก็คือท�าไม เพื่ออะไร

เมื่อจะกล่าวสรุปให้เข้ากับความตั้งพระทัยที่ออกผนวช ก็คือเพื่อแสวงหา 

โมกขธรรม ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น ดังที่มีเล่าไว้ในพุทธประวัติว่า ทอดพระเนตร  

เห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ที่เรียกว่า เทวทูต ตามศัพท์ก็แปลว่า ทูตของเทวดา  

จะเรียกว่า เป็นทูตทิพย์ก็ได้ จึงได้ทรงสังเวชพระหฤทัยว่า จะเป็นอะไรก็ต้องแก่  

ต้องเจ็บต้องตาย ไม่พ้นไปได้ และเมือ่มแีก่มีเจบ็มีตาย กต้็องมีไม่แก่มีไม่เจ็บมีไม่ตาย

เป็นคู่กัน เพราะสิ่งท้ังหลายในโลกน้ีย่อมมีเป็นคู่กันอยู่ ดังมีมืดก็มีสว่าง มีกลางวัน 

ก็มีกลางคืน เพราะฉะนั้น เมื่อมีแก่มีเจ็บมีตาย ก็ต้องมีไม่แก่มีไม่เจ็บมีไม่ตาย และ 

ก็จะต้องมีธรรมที่หมายถึงว่ามีทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงความไม่แก่ ความไม่เจ็บ 

ความไม่ตายน้ัน และเม่ือทรงเห็นเทวทูตที่ ๔ คือสมณะ ก็ทรงเห็นว่าในการที่จะ 

แสวงหาโมกขธรรมน้ัน ถ้าด�ารงชีวิตอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็คงจะไม่สามารถแสวงหาได้  

เพราะคฤหสัถ์นัน้ต้องมภีาระธรุะทีจ่ะต้องปฏบิตัมิาก แต่เมือ่ได้บวชเป็นสมณะ ออกจาก

ปราสาทราชวังบ้านเรือน ไปเป็นผู้ไม่มีเรือน คือเป็นผู้อยู่ผู้เดียว อาศัยป่าอาศัยถ�้าใน
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ป่าเป็นต้นเป็นท่ีอาศัย และเล้ียงชวีติด้วยการทีเ่ทีย่วบณิฑบาต รบัอาหารทีเ่ขาใส่บาตร

มาบรโิภค และนุง่ห่มอย่างบรรพชติคือผูบ้วช คือเมือ่ไม่มผ้ีา ก็หาผ้าเก่า ๆ ที่เขาทิ้งมา

ย้อมน�า้ฝาดนุง่ห่ม และมกีารตัดผมให้สัน้หรอืโกนผมโกนหนวด เพือ่ให้ไม่ต้องมีกงัวล 

และเพื่อไม่ต้องตบแต่งให้เหมาะสมสวยงาม จึงได้ทรงออกผนวชที่เรียกว่า เสด็จออก 

และกแ็สวงหาโมกขธรรม ดงัท่ีเล่าไว้ในพทุธประวัติ ก็เพือ่โมกขธรรมคือธรรมทีห่ลดุพ้น 

เพื่ออะไร ก็คือว่า เพ่ือโมกขธรรม เพราะว่าทรงออกผนวชและปฏิบัติอย่างนั้นท�าไม  

ก็คือว่าปฏิบัติ เพื่อโมกขธรรม

และในการทีท่รงแสวงหานัน้ กต็ามทีเ่ล่าไว้ ได้ทรงศกึษาปฏบิตัใินส�านกัอาจารย์

จนทรงได้สมาบติั ๗ สมาบตั ิ๘ เมือ่ทรงดทูีพ่ระหฤทยัของพระองค์เอง ทรงเหน็ว่ายงั

ไม่หลดุพ้น จติยงัมตีดิยงัมข้ีองเกีย่วอยู ่คอืยงัมคีวามปรารถนายดึถอือยู่ แม้ว่าจะออก

จากเครือ่งปรารถนายดึถอืของบ้านเรอืน แต่กย็งัมคีวามปรารถนายดึถอือยูใ่นข้อปฏิบติั

และผลของข้อปฏิบัติน้ัน เช่นในการมาปฏิบัติทางสมาธิจนได้สมาธิ เป็นสมาบัติ ๗ 

สมาบัติ ๘ นั้น ก็เพื่อไปเกิดเป็นพรหมในพรหมโลก ยังมีความต้องการ ยังมีความ

ยึดถืออยู่ เป็นแต่เพียงว่าเป็นชาติภพที่ละเอียด ไม่ใช่เป็นชาติภพที่หยาบเท่านั้น  

และเมื่อเป็นชาติภพแล้ว ก็ต้องมีการดับแตกสลายตามธรรมดาของหลักการ เม่ือมี

ความเกดิ กต้็องมกีารแก่การเจบ็การตาย หรอืมเีกดิก็มีดบั จงึได้ทรงแสวงหาด้วยการ

ท�าทุกรกิริยา ทรงเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์เพราะเป็นการทรมานแก่ร่างกาย แต่ไม่ได้

อบรมจติใจให้ได้ผลอะไรขึน้มาทางจิตใจ จงึได้ออกทรงแสวงหาด้วยพระองค์เอง จนทรง

พบทางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา พระองค์ก็ทรงมีศีลอยู่แล้ว และทางที่ทรงพบนั้น  

ทีแรกก็เป็นสมาธินั้นเอง

หากจะมีปัญหาว่า สมาธิที่ทรงพบด้วยพระองค์เอง กับสมาธิที่ทรงศึกษา  

ในส�านักของคณาจารย์ท้ัง ๒ ก็เป็นสมาธิด้วยกัน และทรงได้สมาธิถึงอาจารย์ทั้ง  

๒ ซ่ึงก็สูงมากถึงสมาบัติ ๗ สมาบัติ ๘ ก็แปลว่า ได้ถึงอัปปนาสมาธิ สมาธิที ่

แนบแน่น ก็น่าจะเป็นสมาธิเหมือนกัน แต่ท�าไมในครั้งที่ทรงได้นั้นจึงได้ทรงสละ  

มาเสีย แต่คราวนี้ได้พบทางที่ถูกใหม่ ก็สมาธิอีกนั่นแหละ อันนี้ก็ตอบได้ว่า เพราะ

สมาธิที่ทรงพบและทรงปฏิบัติจนตรัสรู้นั้น เป็นสมาธิที่ไม่ได้มุ่งเพื่อไปเกิดเป็นอะไร 

เป็นสมาธิท่ีบริสุทธิ์ และก็ทรงระลึกถึงสมาธิที่บริสุทธิ์นี้ได้จากสมาธิที่ทรงได้เอง  
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เมือ่เป็นพระกมุาร คือได้ตามเสดจ็พระราชบดิาไปในพธิแีรกนาขวญั ในขณะทีพ่ระราช

บิดา ก�าลังกระท�าพิธีแรกนาขวัญน้ัน พระราชกุมารได้ประทับอยู่ใต้ต้นหว้า ประทับ 

รออยู ่จิตของพระองค์กร็วมเข้ามาก�าหนดลมหายใจเข้าออกของพระองค์เอง อนัเรยีก

ว่า อานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก พระองค์ก็ได้สมาธิถึงขั้นปฐมฌาน  

มีวิตกคือความตรึก อันหมายความว่าการน�าจิตเข้ามาสู่ลมหายใจเข้าออก มีวิจาร  

ความตรอง กค็อืประคองจติให้ตัง้อยูใ่นลมหายใจเข้าออกนัน้ เม่ือจติตัง้อยู่ได้ ก็ทรงได้

ปีติ ความอิ่มใจ ได้สุข ความสบายกายความสบายใจ และได้เอกัคคตา คือ ความที่

จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว มียอดเดียว คือก�าหนดลมหายใจเข้าออกเท่านั้น

และสมาธิท่ีทรงได้เม่ือคร้ังเป็นพระกุมารนั้น ก็เหมือนอย่างจิตใจของเด็ก  

ทั้งหลาย ยังไม่ตั้งความปรารถนาอะไร ๆ ต่าง ๆ เหมือนอย่างผู้ใหญ่ จึงเป็นจิต  

ที่บริสุทธ์ิ เป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ ไม่ได้ทรงปรารถนาว่า ฌานท่ีทรงได้นั้นจะไปท�าอะไร 

ทรงอยากจะเป็นอะไร ยังไม่มีในความคิดของเด็กโดยปกติ ในจิตของพระองค์ก็เป็น

เช่นน้ัน จงึไม่ได้เป็นสมาธว่ิา เพือ่จะไปเกดิเป็นพรหม เป็นน่ันเป็นนี ่ หรอืว่าได้นัน้ได้นี่ 

ก็ทรงระลกึได้ถงึสมาธท่ีิทรงได้ในครัง้นัน้ และสมาธนิัน้กเ็สือ่มไปในเวลานัน้แล้ว กท็รง

เหน็ว่าทางนัน้จะเป็นทางทีน่�าไปสูค่วามตรสัรูไ้ด้ กท็รงเริม่ปฏบิตัสิมาธอิย่างนัน้ จงึทรง

ได้สมาธิอย่างแน่วแน่ เป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ ไม่มุ่งมั่นปรารถนาอะไร ๆ ในโลก ไม่ยินดี

ยินร้ายอะไร ๆ ในโลก ไม่ยึดถืออะไร ๆ ในโลก ปล่อยจิตให้สงบตั้งมั่น และก็ทรง

น้อมจิตนั้นไปเพื่อรู้เพื่อเห็น เพราะฉะนั้น ญาณคือความหย่ังรู ้จึงผุดขึ้นในธรรม  

ที่มิได้เคยสดับมาก่อน คือในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ โดยที่มีลักษณะวนรอบ ๓ อาการ ๑๒  

ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ดังที่ได้แสดงแล้ว จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ได้ทรงปฏิบัติท�าไม  

ก็คือได้ทรงปฏิบัติเพื่อจะได้ตรัสรู้ และดับชาติภพทั้งสิ้น ที่เรียกว่า โมกขธรรม ดังที่

ทรงปรารถนานั้นเอง

และลักษณะที่เป็นความตรัสรู้นั้น ก็ทรงแสดงเอาไว้ว่า ญาณทัสสนะ คือ 

ความรู้ความเห็นได้ผุดข้ึนแก่พระองค์ว่า พระองค์วิมุตติคือหลุดพ้นแล้ว พ้นจากชาติ 

ชรา มรณะเป็นต้น คือพ้นจากทุกข์ทั้งหมด พ้นจากกิเลสคือความไม่รู้ ซึ่งเป็นตัว 

เหตุใหญ่ เพราะทรงรู้แล้ว เมื่อตรัสรู้อริยสัจจ์ท้ัง ๔ โดยวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒  

ดัง่น้ัน กช็ือ่ว่าพระองค์ได้ทรงรูแ้ล้ว และได้ทรงปฏบิติัในกจิของอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ เสรจ็แล้ว 
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จงึทรงเป็นผูพ้้นแล้ว ความพ้นแล้วนัน้กคื็อกตญาณ ญาณความหยัง่รูใ้นกิจทีไ่ด้กระท�า

แล้วนั้นเอง ความพ้นแล้วก็รวมอยู่ในนั้น จึงได้เกิดญาณทัสสนะ คือความรู้ความเห็น

ขึ้นว่า วิมุตติคือความพ้นของพระองค์นั้นไม่ก�าเริบ คือเป็นความพ้นที่เด็ดขาด ชาตินี้

เป็นชาติที่สุดของพระองค์ บัดนี้ไม่มีชาติภพใหม่ขึ้นอีก ดั่งนี้ นี่คือโมกขธรรม ธรรมที่

หลดุพ้นทีพ่ระองค์ได้ทรงพบ เพราะฉะนัน้ ท�าไม คอืเพือ่อะไร กคื็อว่าเพือ่โมกขธรรม

ที่ทรงปรารถนาไว้ตั้งแต่ต้นดังกล่าวนี้เอง

พึงเข้าใจว่าโมกขธรรมดังกล่าวน้ี ผู ้ที่ได้บ�าเพ็ญพระบารมีมาเพื่อตรัสรู ้  

อันเรยีกว่า พระโพธสิตัว์ กเ็พือ่ตรัสเป็นพระพุทธเจ้า และพ้นจากกเิลสและกองทกุข์ 

ทัง้สิน้ และท่านผูท้ีไ่ด้ปฏบิติัมาในธรรมของพระพทุธเจ้า เมือ่การปฏบิตันิัน้ อบรมจติใจ

ให้แก่กล้าขึ้นในธรรมปฏิบัติ ก็ย่อมจะท�าให้จิตใจนี้ซึ่งเป็นตัวธาตุรู้ ต้องการเพื่อที่จะ

หลุดพ้นอย่างนั้นด้วยกัน และเมื่อจิตใจถึงระดับแล้วก็ย่อมเป็นไปเอง แต่เมื่อจิตใจยัง

ไม่ถึงระดับแล้ว แม้จะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นโสดาบันบุคคล ก็ยังไม่ต้องการที่จะ

ก้าวหน้าต่อไปเพื่อให้ส้ินชาติสิ้นภพในปัจจุบันชาตินี้ ยังอยู่ครองบ้านครองเรือนจนถึง

ครองแผ่นดินกมี็เป็นอันมาก อย่างเช่นพระเจ้าพมิพิสารกม็แีสดงว่า เมือ่ได้เฝ้าพระพทุธเจ้า

หลงัจากได้ตรสัรูม้าใหม่ ๆ ได้ฟังธรรม พระองค์กท็รงได้ธรรมจกัษคุอืดวงตาเหน็ธรรม  

เป็นโสดาบนับคุคล กย็งัเป็นพระมหากษตัรย์ิครองบ้านครองเมอืงต่อไป อนาถบิณฑกิเศรษฐี

ซึง่สร้างเชตวนัถวาย กไ็ด้ธรรมจกัษ ุดวงตาเหน็ธรรม เป็นโสดาบนั แต่กยั็งอยู่ครองบ้าน 

เป็นเศรษฐี ทะนุบ�ารุงพระพุทธศาสนาต่อไป นางวิสาขามหาอุบาสิกาตามประวัติ  

ก็แสดงว่าได้ธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรม ตั้งแต่เมื่ออายุยังน้อย แต่ก็ไม่ได้ออกบวช 

ต่อมาก็แต่งงานมีบุตรมีหลานครองบ้านครองเรือนต่อไป เพราะฉะนั้น จึงมีโสดาบันที่

เป็นคฤหัสถ์อยู่เป็นอันมากที่ยังพอใจอยู่เพียงเท่านั้น ยังไม่ขวนขวายปฏิบัติเพ่ือท่ีจะ

บรรลุมรรคผลนิพพานที่สูงขึ้นไป จนถึงโมกขธรรมคือความหลุดพ้น

แม้เป็นพระโสดาบันจนได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว เป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นใน 

พระพุทธศาสนา ในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ เป็นผู้ท่ีตั้งอยู่ในศีล ๕  

โดยอตัโนมตั ิไม่มีคดิท่ีจะฆ่าใคร ลกัของใครเป็นต้น เป็นศลี ๕ ทีเ่กดิขึน้โดยอตัโนมตัิ 

แต่กย็งัมทีกุข์มีโศก ดัง่ทีม่เีล่าว่า ครัง้หนึง่หลานของนางวสิาขา ทีน่างวสิาขารกัมากถงึแก่

กรรมไป นางวสิาขากโ็ศกเศร้ามากและแสดงอาการของความโศก เช่นเอาน�า้รดศรีษะ
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ผมเปียก เข้าเฝ้าพระพทุธเจ้า พระองค์กต็รสัถาม นางวสิาขากเ็ล่าให้ฟัง พระพทุธเจ้า

จึงได้ตรสัถามว่า อยากจะมลีกูมหีลานมากสกัเท่าไหร่ นางวิสาขากต็อบว่า อยากจะมี

ลูกมีหลานมากขนาดเท่าประชาชนของเมืองสาวัตถี พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ถ้าเช่นนั้น

คงจะต้องร้องไห้เศร้าโศกกนัอยูทุ่กวนั เพราะคนในเมอืงสาวตัถนีีม้ากและกต็ายกนัอยู่

ทกุวนั และพระองค์กต็รสัสอนว่า เมือ่มรีกัร้อยหนึง่ กมี็ทกุข์ร้อยหนึง่ มรีกัเก้าสิบเก้า 

ก็มีทุกข์เก้าสิบเก้า ลดลงมาจนถึงเม่ือมีรักหนึ่ง ก็ต้องมีทุกข์หนึ่ง ต้องไม่มีรักเลย  

จงึจะไม่มทีกุข์เลย นีแ้สดงว่าแม้เป็นพระโสดาบนับคุคลแล้ว ก็ยงัมเีศร้ามโีศก เพราะว่า

ละกิเลสได้เพียงบางส่วนตามที่แสดงไว้ในสังโยชน์ ๑๐ ในต้นของวินัยมุขเล่ม ๑ ก็มี

เล่าแสดงเอาไว้ในปาราชิกบทที่ ๔ ต่อเมื่อตัดกิเลสได้หมดคือตัดสังโยชน์ทั้ง ๑๐  

ได้หมด เป็นพระอรหันต์ จึงจะดับกิเลสและกองทุกข์ได้ทั้งหมด

พระพทุธเจ้าทรงละสงัโยชน์ท้ัง ๑๐ ได้หมด พระอรหนัตสาวกทัง้หลาย กล็ะ

สังโยชน์ทั้ง ๑๐ ได้หมดเหมือนกัน แต่ว่าปัญญาที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้น ลึกซึ้ง

กว้างขวาง คอืไม่เพยีงเพือ่ละสงัโยชน์ได้ ๑๐ เท่านัน้ แต่ว่ามีความรูท้ีก่ว้างขวาง ดงัที่

เรียกว่ามีทศพลญาณ ๑๐ ญาณที่มีก�าลัง ๑๐ ประการ มีปาฏิหาริย์ ๓ คือ  

อิทธิปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์ที่แสดงฤทธิ์ได้ เช่นว่าเนรมิตตัวได้ต่าง ๆ ปราบทิฏฐิมานะ

ของบคุคลได้ อาเทสนาปาฏิหาริย์ มปีาฏิหารย์ิดกัใจเป็นอศัจรรย์คอืดกัใจได้ อนสุาสน-ี

ปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์คืออนุสาสนี แสดงธรรมสั่งสอน เพราะฉะนั้น ในข้อนี้ จึงทรง

ได้พระนามว่า ภควา เป็นผู้จ�าแนกแจกธรรม ดังที่ทรงจ�าแนกธรรมที่ตรัสรู้ ซึ่งเป็น 

อนัหนึง่อนัเดยีวน้ันออกมาให้ชัด เป็นมัชฌิมาปฏปิทา เป็นอรยิสจัจ์ ๔ เป็นญาณทสัสนะ 

ความรู้ความเห็นที่มีวนรอบ ๓ เป็นอาการ ๑๒ เหล่านี้เป็นต้น ต้องจ�าแนกออกได้ 

แสดงได้ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ ดังที่ทุกคนเมื่อได้ตั้งใจฟัง ตั้งใจศึกษา ตั้งใจพิจารณาตามที่

ได้ทรงแสดงในพระสตูรต่าง ๆ แล้ว กจ็ะเข้าใจได้ จะปฏบิตัไิด้ หรอืยงัไม่ได้กต็าม แต่

ว่าพอเข้าใจได้ เห็นทางว่าจะพึงเป็นเช่นนั้น เพราะฉะน้ัน ก�าลังแห่งความตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้านั้นจึงใหญ่ยิ่ง ท�าให้พระองค์สามารถเป็นพระศาสดา ตั้งพระพุทธศาสนา

ขึน้ได้ แต่ว่าญาณคือความรู้ของพระอรหนัตสาวกโดยมากนัน้ ทีม่มีากท่ีพระองค์ตรสัว่า 

อาจจะแสดงธรรมจักรได้เช่นพระองค์ ก็ได้แก่พระสารีบุตร แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ 
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เท่าเทยีมพระพทุธองค์ ไม่สามารถจะจ�าแนกแจกธรรมได้กว้างขวางอย่างพระพทุธเจ้า 

แต่ว่าสามารถที่จะละสังโยชน์ได้ทั้ง ๑๐ ตัดกิเลสได้ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้า  

และพระสาวกนั้นละกิเลสได้เท่ากัน แต่พระพุทธเจ้านั้นมีพระปัญญาที่ย่ิงใหญ่กว่า  

ทรงเป็นพระศาสดา ตั้งพระพุทธศาสนาได้ ท�าให้พระสาวกนั้นรู้ตามได้ ตัดกิเลสได้

และในการที่ทรงแสดงสั่งสอนนั้น ผู้ฟังแม้ว่าจะไม่ได้ดวงตาเห็นธรรม ก็ได้

ศรัทธาปสาทะในพระธรรมที่ทรงสั่งสอน และมีเป็นอันมากที่ได้ศรัทธาปสาทะแล้ว  

ก็แสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกา ซึ่งเป็นพุทธบริษัทจ�าพวกที่ ๓ จ�าพวกที่ ๔ โดย 

จ�าพวกที่ ๑ ที่ ๒ คือออกบวชเป็นภิกษุเป็นภิกษุณี นั่นก็แปลว่าท่ียังด�ารงอยู่เป็น

ฆราวาส อยู่ครองบ้านครองเรือนก็มีเป็นอันมาก ก็ตามก�าลังของสติปัญญา ของพื้น

จิตใจที่มีอยู่ และแม้ได้ธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมแล้ว ก็ยังครองบ้านครองเรือน  

อยูเ่ป็นอนัมากดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ท่านแสดงว่าผูฟั้งธรรมหรอืผูป้ฏบิตัธิรรม ได้ดวงตา

เหน็ธรรม เป็นโสดาบันบคุคล เป็นสกทาคามบีคุคล เป็นอนาคามบีคุคล ยงัครองบ้าน

ครองเรอืนอยูก่ม็ ีแต่ทีเ่ป็นอนาคามบีคุคลนัน้ เป็นผูล้ะกามราคะได้หมดแล้ว แม้จะอยู่

ครองบ้านครองเรือนก็อยู่เป็นโสด แต่ว่าท่านแสดงว่า ยังไม่ออกบวช เพราะว่ามีภาระ

ที่จะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ จึงยังไม่ออกบวช แต่เมื่อส�าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็ต้อง

สละเพศฆราวาสมาเป็นเพศสมณะตามธรรมดา

ตามที่ชี้แจงมานี้ก็เพื่อแสดงว่า การท่ีจะบรรลุถึงโมกขธรรมที่สุดนั้น เมื่อมี

จิตใจอบรมถึงท่ีแล้ว ก็ย่อมส่งให้ปฏิบัติขึ้นไปเอง แต่เมื่อมีพื้นจิตใจยังไม่ถึงแล้ว  

ก็ยังไม่ไป ก็แปลว่ายังปฏิบัติได้เท่าท่ีปฏิบัติ เพราะฉะนั้น จ่ึงได้มีการปฏิบัติตาม 

พ้ืนของจิต มีอยู่อย่างไรก็ปฏิบัติไปอย่างนั้น แล้วก็ส่งพื้นของจิตให้สูงขึ้น ๆ ไปเอง 

ความเป็นไปของจิตจากพื้นภูมิที่ต�่าขึ้นสู่พื้นภูมิท่ีสูงดั่งนี้ ไม่ใช่เป็นการบังคับ แต่เป็น

ข้ึนไปเอง เหมือนอย่างการขึ้นบันไดทีละขั้น สูงขึ้นไปอีก สูงขึ้นไปอีก ทุกคนเพียง 

แต่ว่าตั้งใจปฏิบัติไปเท่าที่พึงปฏิบัติได้ เม่ือเป็นดั่งนี้แล้ว ก็เป็นการปฏิบัติที่ส่งพื้นภูมิ 

ของจิตให้สูงขึ้นไปเอง สูงขึ้นไปเอง จึงไม่ต้องตั้งความปรารถนาอะไรมาก

๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๗ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ต่อ)

ได้แสดงเร่ือง ศึกษาพระพุทธศาสนาจากธัมมจักกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็น 

ปฐมเทศนามาจบข้อความทีเ่ป็นพระพทุธพจน์ ยังมข้ีอทีค่วรจะท�าความเข้าใจทัว่ ๆ ไป

ประกอบความเข้าใจ ซึ่งจะได้กล่าวไปตามสมควร

พระสตูรนีเ้ป็นพระสตูรส�าคญั ซึง่ถ้าผูศ้กึษาพระพทุธศาสนาได้ตัง้ใจศึกษา คอื

ฟังหรอือ่าน ก�าหนดจดจ�าข้อธรรม และเพ่งด้วยใจคอืไตร่ตรอง พจิารณา ขบเจาะด้วย

ทิฏฐิคือความเห็น อันได้ท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง แม้ในข้ันนี้อันเรียกว่า ปริยัติ คือ 

การเรียน ก็จะท�าให้รู้จักพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง และได้รู ้จักธรรมท่ีส�าคัญใน 

พระพทุธศาสนา ซ่ึงเป็นท่ีรวมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ตลอด ๔๕ พรรษาไว้ได้

ทั้งหมด นั่นก็คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ ซึ่งเป็นหลักส�าคัญในพระพุทธศาสนา และเป็นหลักที่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า กุศลธรรมท้ังหมดที่พระองค์ได้ตรัสแสดง ย่อมรวมเข้าใน 

อริยสัจจ์ท้ัง ๔ เหมือนอย่างรอยเท้าช้างเป็นที่รวมของรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายฉันใด  

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ก็ฉันนั้น เป็นที่รวมของธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงควรท�าความ

เข้าใจว่า ธรรมท้ังหลายท่ีก�าลังเล่าเรียนและจะเรียนต่อไป ถ้าเป็นข้อที่เกี่ยวด้วยขันธ์ 

ธาตุ อายตนะ คือเกี่ยวด้วยกายและใจอันนี้ หรือเกี่ยวด้วยนามรูปนี้ ก็สรุปเข้าในข้อ

ทุกขสัจจะทั้งหมด บรรดากิเลสทั้งหลาย ทุจริตทั้งหลายที่เป็นอกุศลกรรม ก็รวมเข้า

ในสมุทัยสัจจะทั้งหมด ความดับทุกข์ ความเข้าไปสงบร�างับอันเรียกว่า อุปสมะ ก็ดี 

เรียกว่า สันติ ก็ดี รวมเข้าในนิโรธสัจจะท้ังหมด และข้อธรรมท่ีตรัสสอนให้ปฏิบัติ 

อนัเป็นกศุลธรรม ทัง้ปวง เช่นในนวโกวาท ในทกุะ หมวด ๒ กไ็ด้แก่ ธรรมมอีปุการะ
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มาก ๒ อย่าง ธรรมเป็นโลกบาลคุ้มครองโลก ๒ อย่าง ธรรมที่ท�าให้งาม ๒ อย่าง 

และบุคคลหาได้ยาก ๒ ประเภท และหมวดอื่น ๆ ทั้งหมดที่เป็นกุศลธรรมที่สอนให้

ปฏิบัติ ก็รวมเข้าในมรรคสัจจะทั้งหมด และมรรคสัจจะนี้ที่ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนา

ว่า มชัฌมิาปฏปิทา ข้อปฏบิตัทิีเ่ป็นหนทางกลาง อนัมคีวามหมายดงัทีแ่สดงแล้ว และ

เรียกอกีชือ่หนึง่ว่า มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นอรยิะคอืทีป่ระเสรฐิ เหล่านีต้รสัแสดงไว้โดย

เป็นมรรคสัจจะ สภาพที่จริงคือมรรค เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ อันเป็นข้อที่ ๔

มรรคมีองค์ ๘ นี้ย่อลงก็เป็น ๓ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ 

ความด�าริชอบ ย่อเข้าเป็นปัญญาสิกขา สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ  

การงานชอบ สัมมาอาชวีะ เล้ียงชพีชอบ ย่อเข้าเป็นสีลสกิขา สัมมาวายามะ เพยีรชอบ 

สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ สงเคราะห์หรือย่อเข้าเป็นจิตตสิกขา

หรือสมาธิ เพราะฉะน้ัน ในมรรคมีองค์ ๘ นี้จึงจัดปัญญาเป็นอันดับ ๑ แล้วก็ศีล  

แล้วก็จิตหรือสมาธิ ก็เป็นไตรสิกขา แต่ไตรสิกขานั้นจัดศีลเป็นที่ ๑ สมาธิเป็นที่ ๒ 

ปัญญาเป็นที่ ๓ จัดอันดับต่างกันเท่านั้น แต่รวมความก็ย่อลงเป็นไตรสิกขา คือ 

ศลี สมาธ ิปัญญา หรอืแม้ท่ีทรงแสดงเป็นโอวาทปาตโิมกข์ คอืพระโอวาททีเ่ป็นหวัข้อ 

ตรัสว่า พระพุทธศาสนาคือค�าสอนของพระพุทธะมี ๓ ข้อ ไม่ท�าบาปทั้งปวง ๑  

ท�ากุศลให้ถึงพร้อม ๑ ท�าจิตของตนให้ผ่องใส ๑ ทั้ง ๓ ข้อนี้ก็เป็นหมวดที่ย่อค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นเข้า และก็คือไตรสิกขานั้นเอง มีอรรถคือเนื้อความตรงกัน  

ศลีนัน้กต็รงกนั ส่วนข้อสมาธหิรือจติตสกิขานัน้ ในพระโอวาท ๓ แสดงว่าการท�ากศุล

ให้ถงึพร้อม ส่วนในไตรสกิขาแสดงว่าสมาธ ิแต่โดยความก็เนือ่งกัน สมาธนิัน้คือความ

ตั้งจิตมั่นอยู่ในที่ตั้งอันเป็นกุศลทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงมีความหมายตรงกับการท�า

กุศลให้ถึงพร้อม เพราะว่าการท�ากุศลให้ถึงพร้อมนั้น จะต้องมีจิตตั้งมั่นอยู่ในกุศล 

ทั้งหลาย ความมีจิตต้ังม่ันอยู่ในกุศลท้ังหลายนี้แหละเป็นการท�ากุศลให้ถึงพร้อม  

เพราะถ้าจิตไม่ต้ังม่ันอยู่ในกุศลท้ังหลายแล้ว การท�ากุศลทั้งหลาย ก็บังเกิดขึ้นไม่ได้ 

เพราะว่าจิตไม่รับ จิตจะต้องตั้งรับ ความที่จะตั้งรับนั้นคือ สมาธิ ซึ่งหมายถึงว่าตั้งรับ

กุศลธรรมทั้งหลาย การท�ากุศลกรรมทั้งหลายจึงต้องอาศัยสมาธิดังกล่าวนี้น�า จึงเกิด

การท�ากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมได้ เพราะฉะนั้น จึงมีความเป็นจิตตสิกขาหรือสมาธิ

ด้วยกัน และการท�าจิตของตนให้ผ่องใสนั้นก็ต้องอาศัยปัญญา ปัญญานี้เองเป็น 

เครื่องช�าระจิตให้ผ่องใส จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ทั้งหลาย เป็นเครื่องช�าระได้จริง 
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เพราะฉะนั้น ในข้อว่าท�าจิตของตนให้ผ่องใส จึงหมายถึงว่าต้องมีปัญญาเป็นเครื่อง 

ท�าให้ผ่องใส คือหมายถึงตัวปัญญานั้นเอง

เพราะฉะนั้น พระโอวาททั้ง ๓ ข้อกับไตรสิกขานี้จึงเป็นอันเดียวกัน แล้ว  

ก็ถือว่าเป็นหมวดย่อธรรมทั้งหลายเข้าในไตรสิกขานี้หรือในโอวาททั้ง ๓ ข้อนี้ แต่ก็

ต้องเข้าใจว่า กไ็ด้ในข้อมรรคสจัจะ สภาพทีจ่รงิคอืมรรคอนัเป็นข้อท่ี ๔ นัน่เอง แต่ว่า

อีก ๓ ข้อข้างต้นนั้นเป็นอีกหมวดหนึ่ง ๆ ซึ่งเป็น ๔ หมวดด้วยกัน เพราะฉะนั้น  

การปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้น เมื่อกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็คือ ปฏิบัติตามกิจ

ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ เพราะฉะนั้น จึงมีวิธีปฏิบัติเป็น ๔ อย่าง

๑.  ปริญญา ท�าความก�าหนดรู้หรอืรู้รอบคอบในทกุข์ ซึง่อยูใ่นอรยิสัจจ์ข้อท่ี ๑ 

๒.  ปหานะ การละ คือการละสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ละตัณหา  

อันหมายถึงกิเลสทั้งหลาย พร้อมทั้งอกุศลกรรมทั้งหลายที่เกิดจากกิเลส มีกิจที่พึงท�า

ก็คือละเสีย 

๓.  สัจฉิกรณะ กระท�าให้แจ้งความดับทุกข์ คือท�าความรู้จักความดับตัณหา

ว่าเป็นความดับทุกข์ ท�าให้แจ้งในใจขึ้นมาให้รู้จัก 

๔.  ภาวนา การปฏิบัติอบรมท�าให้มีให้เป็นขึ้นในมรรคมีองค์ ๘ หรือใน  

กุศลธรรมทั้งหลายดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่งย่อเข้าเป็นไตรสิกขาหรือพระโอวาท ๓ ข้อ 

นี้จัดเข้าในภาวนา การปฏิบัติท�าให้มีให้เป็นขึ้น

เพราะฉะนั้น จึงต้องท�าความเข้าใจแยกธรรมออกได้เป็น ๔ หมวด อันไหน

เข้าในหมวดทกุขสจัจะ กใ็ห้ท�าความก�าหนดรู ้อนัไหนเข้าในข้อสมทุยัสจัจะ กใ็ห้ปฏบิติั

ท�าการละเสีย อันไหนเข้าในข้อนิโรธสัจจะ ก็ปฏิบัติกระท�าให้แจ้ง อันไหนเข้าใน 

ข้อมรรคสัจจะ ก็ปฏิบัติอบรมท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น การปฏิบัติพระพุทธศาสนาจึงมีวิธี

ปฏิบัติเป็น ๔ ดั่งนี้

และเม่ือมีความเข้าใจด่ังนี้แล้ว จะตอบค�าถามพระพุทธศาสนาได้ เช่นมีคน 

ที่ฆ่าตัวตาย ถามว่าผิดหรือถูกจากค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็ตอบได้เลยว่า ผิด 

เพราะว่าชีวิตร่างกายที่ฆ่านี้จัดเข้าในหมวดขันธ์ ๕ หรือนามรูป หรือ ขันธ์อายตนะ 

ซึ่งพระพุทธศาสนาสอนให้ก�าหนดรู้ หรือให้รู้จักว่าเป็นตัวทุกข์ ไม่ได้สอนให้ท�าลาย 
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เพราะฉะนั้น เมื่อไปฆ่าไปท�าลายก็เป็นอันว่าปฏิบัติผิด สิ่งท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอน 

ให้ฆ่าให้ท�าลายกคื็อสมุทัยสจัจะ อันได้แก่ตัณหาและบรรดากเิลสท้ังปวง ทจุรติทัง้ปวง

ทีต่รัสสอนให้ละ เพราะฉะนัน้ เมือ่ความโกรธเกดิขึน้ ในคนใดคนหนึง่ คดิจะไปท�าร้าย

ร่างกายเขา ท�าร้ายชวีติเขา ซึง่เป็นอาการของโทสะ จงึต้องดบัเสียให้ได้ ดบัได้ ๑๐ อย่าง 

กด็บัทกุข์ได้ทัง้ ๑๐ อย่าง และเมือ่ดบัตัณหาในใจของตวัเองลงไปได้แล้ว รูจ้กัความดบั

ตัณหาในใจของตัวเอง ว่าตัณหาในใจของตัวเองนี้ดับได้แล้ว ดั่งนี้แล้ว ความทุกข์ก็ดับ 

ความเดอืดร้อนร�าคาญต่าง ๆ กด็บั ผ้าเหลอืงร้อนกห็ายไป กลายเป็นผ้าเหลอืงเย็น  

ใจก็เยน็ ศลีวนิยักเ็ป็นสิง่ทีใ่ห้คณุ ท่ีคอยป้องกนัไว้ไม่ให้ปฏบิตัไิปตามอ�านาจของตณัหา 

ซึ่งถ้าหากว่าปฏิบัติไปตามอ�านาจของตณัหาแล้ว จะบงัเกดิทกุข์เพราะการปฏบิติันัน้เป็น

อนัมาก แต่ว่าเพราะดบัตณัหาในใจตวัเองได้ ไม่ไปท�าดังทีใ่จต้องการ ใจก็สงบใจก็เยน็ใจ  

ก็เป็นสุข ศีลวินัยก็เป็นเครื่องท�าให้เกิดความสุข ท�าให้ดับตัณหาได้ ดั่งนี้เรียกว่า  

เป็นการรู้จักท�าให้แจ้งความดับทุกข์ อันเป็นข้อที่ ๓ ถือเป็นข้อส�าคัญของผู้ปฏิบัติ

ผูป้ฏบิตันิัน้เม่ือหดัท�าความรูจ้กัการท�าให้แจ้งความดบัทกุข์ดัง่นีแ้ล้ว จะพบกบั

ความดับทุกข์ในทุกขณะที่ปฏิบัติ จะเป็นในศีลก็ตาม ในสมาธิก็ตาม ในปัญญาก็ตาม 

คือพบความดับตัณหาได้ แต่ว่าตัณหาน้ันไม่ใช่ว่าคิดอยากให้ดับก็ดับไป เป็นสิ่งที่ไม่

เป็นเช่นนั้น ต้องมีการปฏิบัติ ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นข้อที่ ๔ คือศีล สมาธิ 

ปัญญา และในการปฏิบัตินั้นในขั้นแรกก็จะต้องพบความทุกข์ดังที่กล่าวนั้น เดือดร้อน

ดังกล่าวนั้น เพราะยังยากที่จะดับตัณหาได้คือดับความดิ้นรนทะยานอยากของใจได้ 

แต่เมื่อไม่เลิกละความเพียร ต้ังใจปฏิบัติจริง เหมือนอย่างคนเสพยาเสพติดให้โทษ 

ตั้งใจที่จะละได้จริงที่จะอดได้จริงก็อดได้ มีสัจจะในการตั้งใจที่จะอดยาเสพติดให้โทษ 

กอ็ดได้ และเม่ืออดได้แล้วกจ็ะไม่เกดิความอยากสบูอยากเสพยาเสพตดิให้โทษ แต่ใน

ขณะที่ยังอดไม่ได้ยังติดอยู่ เม่ือไม่มียาเสพติดให้เสพให้ใช้ ก็ดิ้นรนกวัดแกว่ง 

กระสับกระส่าย จนถึงกระท�าความชั่วต่าง ๆ เช่นลักขโมย เพื่อจะได้ไปซื้อยาเสพติด

นัน้มาสบูมาใช้ เม่ือสบูเข้าไปแล้วใช้แล้วก็เกดิความสบาย กน็กึว่านัน้แหละเป็นเหตขุอง

ความสุข ต้องเสพยาเสพติดจึงจะเกิดความสุข ลักษณะของคนท่ัวไปท่ีติดในตัณหา 

ก็เป็นเช่นนี้ ตัณหาเป็นเหมือนอย่างยาเสพติดให้โทษ และคนทั่วไปก็ติดในตัณหา 

พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ตัณหานั้นประกอบด้วยนันทิคือความเพลิน ราคะ ความติดใจ
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ยนิดี คือความตดินัน้เอง เม่ือคนตดิในตัณหา ตณัหาความดิน้รนทะยานอยากบงัเกดิข้ึน 

ต้องการอะไรก็ต้องขวนขวายให้ได้มา ต้องการจะเป็นอะไรก็ต้องขวนขวายให้ได้เป็น 

มักจะเป็นไปอยู่ดั่งนี้ และอยากท่ีจะท้ิงจะเลิกก็ท�าไม่ได้ เพราะมีความติดใจยินดีอยู่ 

ประกอบกับไม่อยากจะท�าด้วย แต่หากว่าต้องการจะท�า มาใช้ยาแก้ยาเสพติดให้โทษ 

ยาแก้ตัณหาของพระพทุธเจ้าคือศลี สมาธ ิปัญญา จึงต้องมสัีจจะ ในการทีจ่ะรกัษาศลี

รกัษาสมาธรัิกษาปัญญา ปฏบิตัใินศลีในสมาธใินปัญญา ซึง่จะต้องต่อสู้กบัตวัความตดิใน

ตณัหาน้ันทีจ่ะชกัน�าให้เลกิให้ทิง้ให้ละ ให้ละศีลละสมาธลิะปัญญา เพราะรู้สึกว่าท�าให้

เกดิทกุข์ แต่ถ้ารูจ้กัแยกดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น ว่าทกุข์นัน้ไม่ใช่เกดิจากศลีจากสมาธจิาก

ปัญญาซึ่งเป็นยาระงับ แต่เกิดจากตัวความติด ติดในยาเสพติดคือตัณหาในใจของ 

ตวัเอง ใจของตัวเองนัน้ตดิในตณัหา รูจ้กัแยกให้รูจ้กัดัง่น้ี แล้วตัง้สจัจะในความประพฤติ

ศีลสมาธิปัญญาให้ดีให้ม่ันคง ตัณหาก็จะอ่อนก�าลังลงไปโดยล�าดับจนถึงดับไป  

เหมือนอย่างรักษาคนที่ติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งท�าให้หายได้ เลิกสูบได้ ละเลิกได้  

กม็คีวามสขุ และก็เห็นว่ายาแก้นั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์

อันท่ีจริงนั้น ยานั้นก็เป็นเครื่องรักษามาตั้งแต่ต้นแล้ว เหมือนการปฏิบัติ  

ในศีลในสมาธิในปัญญา ก็เป็นยารักษายาเสพติดคือตัณหานี้มาตั้งแต่ทีแรกแล้ว  

และเริ่มให้ผลมาตั้งแต่ทีแรกทีละน้อย ๆ ถ้าก�าหนดให้ดีแล้วก็จะรู้สึกได้เอง และเมื่อ

ก�าลังของยาคือศีลสมาธิปัญญานี้แข็งแรงขึ้น เยียวยายาเสพติดคือตัณหาให้น้อยลง 

ได้แล้ว ความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญานี้จะมีข้ึน เป็นตัว 

ความสขุความดดูดืม่ในธรรม จะท�าให้ไม่ลอุ�านาจของตณัหา ถงึตณัหายงัมอียู ่กส็ามารถ

เป็นนายของตัณหาได้ คือเม่ือตัณหาอยาก ก็ให้ความอยากนี้ น�าไปปฏิบัติในทางที ่

ถูกต้องเพือ่ให้ได้มา เมือ่เป็นดัง่นี ้กเ็ป็นสิง่ทีเ่ป็นนายของตณัหา เป็นประโยชน์ แต่ถ้า

เป็นทาสของตัณหาแล้ว ก็เป็นโทษ

เพราะฉะนั้น ต้องคอยก�าหนดท�าความรู้จักแบ่งแยกดั่งนี้ให้ถูกต้อง แล้วก็

ปฏบิตัใิห้ถกูต้องในหมวดของธรรมทัง้ ๔ นี ้จงึจะชือ่ว่าเป็นการปฏบิติัธรรมในพระพุทธ-

ศาสนา และเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง

๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๘
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ต่อ)

ได้แสดงเรื่อง ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร ในพระสูตรแรกคือ  

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มาโดยล�าดับจนจบ แต่มีข้อที่จะพึงชี้แจงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้น หากจะมีปัญหาว่าเป็นกุศลธรรมหรือเป็นอกุศลธรรม  

เพราะเหตวุ่า ทกุขสจัจะนัน้เป็นผล สมทุยัสจัจะนัน้เป็นเหตแุห่งทกุข์คอืตัณหา ตณัหา

นั้นก็เป็นกิเลส ก็เป็นอกุศลธรรม ทุกขนิโรธสัจจะนั้นเป็นผล ดับตัณหาก็ดับทุกข์  

มรรคสจัจะนัน้เป็นเหตซุึง่เป็นกศุลธรรมทัง้หลาย อนัรวมเข้าในมรรคมอีงค์ ๘ ส�าหรับ

ส่วนทีเ่ป็นผลนัน้ ท่านแสดงว่าเป็นอพยากตธรรม ธรรมทีไ่ม่พยากรณ์ว่า เป็นกศุลหรอื

อกุศล แต่เป็นกลาง ๆ ส่วนกิเลสบาปทุจริตทั้งหลายนั้นเป็นอกุศลธรรม ที่เป็นส่วน 

ดีทั้งหลายเป็นกุศล ดังที่ในอภิธรรมได้แสดงไว้ว่า “ธรรมมี ๓ อย่าง กุสลา ธมฺมา  

ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นกศุล อกสุลา ธมมฺา ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นอกศุล อพฺยากตา ธมมฺา 

ธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากฤต คือเป็นกลาง ๆ ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล” ฉะนั้น  

บรรดาธรรมที่เราเล่าเรียน เอาจ�าเพาะในนวโกวาท ธรรมวิภาค ตั้งแต่ทุกะ หมวด ๒ 

ข้อทีส่งเคราะห์เข้าในทุกขสจัจะ ได้แก่ขนัธ์ ธาต ุอายตนะ ทัง้หลาย ทีจ่ดัเข้าในหมวด

ทกุขสจัจะนัน้ ทีจ่ดัเข้าใน อพยฺากตา ธมฺมา ธรรมทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ใช่กศุลไม่ใช่อกศุล 

ก็ได้แก่ ร่างกายและใจอันประกอบด้วยชีวิตนี้ของทุก ๆ คน ซึง่กแ็ยกออกเป็นขนัธ์  

เป็นธาตุ เป็นอายตนะ ดังกล่าวไว้ในนวโกวาทนั่นแหละ เป็นธรรมที่เป็นกลาง ๆ  
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ไม่ใช่กุศล ไม่ใช่อกุศล แต่ว่ากรรม การกระท�าที่ใช้ชีวิตร่างกายนี้ประกอบกระท�า  

ถ้าเป็นส่วนดีก็เป็นกุศล ถ้าเป็นส่วนชั่วก็เป็นอกุศล เช่นว่าการไปท�าร้ายร่างกายและ

ชีวิตของเขาเป็นอกุศล แต่ว่ามือตลอดจนถึงอาวุธที่ใช้ในการท�าร้ายชีวิตร่างกาย  

นั้นเป็นอัพยากตธรรม ธรรมที่เป็นกลาง ๆ ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล แต่บุคคลผู้ที่ใช้มือ

ใช้อาวธุไปท�าร้ายร่างกายเขา นัน่เป็นผูป้ระกอบอกศุลธรรม ถ้าหากว่าใช้มอื ใช้เครือ่ง

ประกอบต่าง ๆ เช่นว่าขันใส่บาตรไปตักบาตรพระ หรือเอามือหยิบสิ่งของให้ทาน  

นี่ก็เป็นกุศลคือผู้ท�าน้ันเป็นกุศล การกระท�าของผู้ท�านั้นเป็นกุศล แต่ว่าตัวมือนั่นเอง

เป็นอัพยากตธรรม ธรรมที่เป็นกลาง ๆ เป็นเครื่องใช้เท่านั้น

เพราะฉะนั้น ถ้าพิจารณาตามนัยนี้ โดยมุ ่งเอาตัวทุกข์ตัวตัณหาขึ้นมา  

เอาตัวความดับทุกข์เอาตัวการปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ขึ้นมา ฝ่ายตัวทุกข์นั้นก็เป็น 

อัพยากตธรรม ธรรมที่เป็นกลาง ๆ ดังกล่าว ตัวตัณหานั้นคือกิเลส เป็นอกุศลธรรม 

ตวัทกุขนโิรธความดบัทกุข์เป็นผล กเ็ป็นอพัยากตธรรมเหมอืนกนั เป็นกลาง ๆ แต่ตวั

มรรคนั้นเป็นกุศล การปฏิบัติในมรรคนั้นเป็นกุศล แต่เมื่อมารวมกันเข้าเป็นอริยสัจจ์ 

ที่แปลว่า ความจริงที่ท�าผู้รู้ให้เป็นอริยบุคคล คือบุคคลผู้ประเสริฐ ที่มุ่งถึงตัวญาณคือ

ความหย่ังรู้ ดังที่แสดงไว้ในพระสูตรว่า ญาณ ความหยั่งรู้ได้ผุดขึ้นแก่พระพุทธเจ้า  

ในธรรมท้ังหลายทีพ่ระองค์ไม่เคยทรงสดบัมาก่อนแล้วว่า นีท้กุข์ เป็นต้น ถ้ามุง่ถงึญาณ

คือความหยั่งรู้ดั่งนี้จึงเรียกว่า อริยสัจจะ ก็เป็นกุศลธรรมทั้งหมด เพราะว่ามุ่งถึงตัว

ญาณคือความหยั่งรู้ จึงท�าให้สิ่งที่รู้นั้น พร้อมทั้งความรู้ เป็นอริยสัจจ์ คือเป็นตัว 

ความจริง ความจริงที่ท�าให้ผู้รู ้เป็นอริยบุคคล คือบุคคลผู้ประเสริฐ เพราะฉะนั้น  

ถ้ามุง่ถึงภาวะทีเ่ป็นอรยิสจัจ์ดัง่นีก้เ็ป็นกศุล และทีเ่รยีกว่าอรยิสัจจ์นัน้ ก็เพราะแปลว่า 

สัจจะที่ท�าให้ผู้รู้เป็นอริยบุคคล ไม่ใช่มุ่งถึงสิ่งที่รู้ สิ่งที่รู้นั้น ถ้าเป็นฝ่ายก่อทุกข์ก็เป็น

อกุศล ถ้าเป็นฝ่ายก่อความดับทุกข์ก็เป็นกุศล แต่ตัวความรู้ว่านี้เป็นอย่างนี้ นี้เป็น 

อย่างนี้ ที่ท�าผู้รู้ให้เป็นอริยบุคคล ดั่งนี้เป็นกุศล เพราะฉะนั้น ภาวะที่เป็นอริยสัจจ์ที่

ปรากฏ ขึน้ในความรู ้ผดุขึน้ในความรู ้อนัท�าให้บคุคลผูรู้เ้ป็นอริยะ คอืเป็นผูป้ระเสรฐิ

ข้ึนมา มุง่ถึงภาวะทีเ่ป็นอรยิสจัจ์ดัง่นีเ้ป็นกศุล เพราะอรยิสัจจะคอืสัจจะความจรงิทีท่�า 

ผู้รู้ให้เป็นอริยะ เมื่อมุ่งถึงตัวญาณคือความหยั่งรู้ที่ผุดขึ้น จึงชื่อว่า เป็นกุศล
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ความรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ดังที่ได้แสดงแล้ว  

เป็นการตอบปัญหาว่าพระพทุธเจ้าตรสัรูอ้ย่างไรนัน้ ท่านแสดงว่าผดุขึน้ในขณะเดยีวกนั 

แต่ว่าจ�าแนกออกได้เป็นวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ไม่ใช่ผุดขึ้นใน ๓ 

คราวหรือ ๑๒ คราว ผุดขึ้นในคราวเดียวกัน อันส่ิงที่เป็นตัวความรู้ที่ผุดขึ้นใน 

ขณะเดียวกันนั้น มีตัวอย่างเทียบได้แม้ด้วยความรู้ทางวัตถุ เช่น เราต้องการจะรู ้

เวลาเราก็หยิบนาฬิกามาดู ก็ดูที่หน้าปัดนาฬิกา จะต้องเห็นตัวเลขท่ีแสดงนาที  

วนิาท ีจะต้องเหน็เขม็สัน้เขม็ยาวทีเ่ดนิไปถึงไหน ต้องเห็นส่ิงเหล่านี ้พร้อมกนัในขณะ

เดียวกัน เราจึงบอกเวลาได้ว่าเวลานี้เป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมง เท่านั้นนาที เท่านั้นวินาที 

ถ้าหากว่าไม่เห็นครบทุกอย่างแล้วเราก็บอกเวลาไม่ได้ จะต้องเห็นครบทุกอย่างที่หน้า

ปัดนาฬิกา และต้องเห็นในขณะเดียวกัน จึงจะรู้เวลาในขณะนั้นว่าเท่านั้น ฉะนั้น  

แม้วัตถุคือที่ตั้งของความรู้มีถึง ๔ อย่างในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ เรียกว่ามีอาการวนรอบ 

๓ มีอาการ ๑๒ ดังที่กล่าวมาแล้ว ก็ต้องผุดขึ้นในขณะเดียวกันพร้อมกัน ไม่ใช่ ๓ 

ขณะหรือ ๑๒ ขณะ จึงเป็นความตรัสรู้ เหมือนอย่างตัวอย่างการดูนาฬิกาที่กล่าวนั้น  

และตัวอย่างท่ีท่านให้ไว้ก็มี เหมือนอย่างเช่นว่าการจุดตะเกียงนั้น จะต้องมีน�้ามัน  

ต้องมไีส้ ต้องมไีฟมคีวามสว่าง ไส้กด็ดูน�า้มนัขึน้มา จดุไฟไปไฟกต็ดิ ตดิกม็คีวามสว่าง 

อาการที่ไส้ดูดน�้ามันขึ้นมา แล้วก็จุดไฟ ไฟติดที่ไส้ ไฟก็ไหม้ไส้ พร้อมทั้งไหม้น�้ามัน

เผาน�า้มนั พร้อมทัง้ให้ความสว่าง มพีร้อมกนัในขณะเดยีวกนั จงึปรากฏเป็นความสว่าง

ของตะเกียงท่ีจุดขึ้นนั้น เหมือนอย่างท่ีเป็นโรคก็บริโภคยาเข้าไปแก้โรค ยาที่บริโภค 

เข้าไปน้ันก็แก้โรค โรคบรรเทา ก็หายโรค ก็มีขึ้นในขณะเดียวกันเหมือนกัน แต่ว่า

อาการทีเ่ทียบกับยารกัษาโรค ท่ีรกัษาให้หายโรคนัน้ ไม่ใช่หายทนัทท้ัีงหมด แต่กห็าย

ไปโดยล�าดับ แต่ว่าการที่หายไปโดยล�าดับนั้นก็ปรากฏอาการบริโภคยาเข้าไป ยาก ็

แก้โรค โรคก็หาย ก็ได้ความหายโรค ก็มีพร้อมกันในขณะเดียวกัน เพราะฉะนั้น  

ให้ท�าความเข้าใจเรื่องนี้ไว้ดั่งนี้

และอีกประการหน่ึง พระพทุธเจ้าก�าลงัแสดงค�าสอนในปฐมเทศนานีอ้ยู ่ธรรมจกัษุ 

ดวงตาเห็นธรรม บังเกิดขึ้นแก่พระโกณฑัญญะว่า “ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้น 

เป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ 
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นิโรธธมฺมํ” หรือแปลรวบรัดว่า ทุก ๆ สิ่งที่มีเกิดเป็นธรรมดา ก็มีดับเป็นธรรมดา  

ซึง่ดวงตาเหน็ธรรมด่ังนี ้หมายความว่าท่านปัญจวคัคย์ีนัน้ฟังแล้วมคีวามเข้าใจ ความเข้าใจ

ของท่านบงัเกดิขึน้ดัง่นี ้ทุก ๆ สิง่ มีเกิดข้ึน กต้็องดบัไปเป็นธรรมดา ความเข้าใจหรอื

ความรู้ความเห็นที่ผุดขึ้นดั่งนี้ เรียกว่า ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม อันนี้แหละเรยีก

ในภาษาธรรมว่า ปฏเิวธธรรม ธรรมคอืปฏเิวธ ความรูแ้จ้งแทงตลอด เพราะค�าว่า ธรรม 

นั้นดังที่เรียกว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งเป็นรัตนะ ๓ ธรรมนั้นโดยย่อก็มี 

๓ อย่าง คือปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม และปฏิเวธธรรม

ธรรมคือปริยัตินั้น ได้แก่การเรียน คือธรรมที่เรียน อันหมายความว่า ธรรม

ทีต่ัง้ใจฟัง ตัง้ใจอ่าน ท่องบ่นจ�าทรงคอืก�าหนดจดจ�า เพ่งด้วยใจกค็อื พจิารณาข้อธรรม

และเน้ือความของข้อธรรมน้ัน ๆ ขบเจาะด้วยทฏิฐคิอืความเหน็ อนัได้แก่ท�าความเข้าใจ

ให้ถูกต้อง ดั่งนี้เรียกว่า ปริยัติธรรม ธรรมคือปริยัติ อันได้แก่การเล่าเรียน ดังที่การ

มาบรรยายธรรม แนะน�าให้รู้จักพระพุทธศาสนาจากปฐมเทศนานี้ ผู้ศึกษาพระพุทธ-

ศาสนาในขั้นต้นก็ต้องเรียน เรียนธรรม การเรียนธรรมและธรรมท่ีเรียนนี้ก็เรียกว่า 

ปริยัติธรรม คือจะต้องมีความได้ฟัง ได้อ่าน ได้ก�าหนดจดจ�า ได้พิจารณาให้มี 

ความเข้าใจว่า ในพระสูตรนี้ทีแรกพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนว่าได้ปฏิบัติมาอย่างไรจึง

ตรัสรู้ ได้ตรัสรู้อะไร ตรัสรู้อย่างไร ท�าไมคือเพื่ออะไร ดั่งที่แสดงมาแล้ว จ�าได้และ 

มีความเข้าใจว่า ตอนต้นพระองค์ทรงแสดงทางที่ทรงปฏิบัติมาก่อนจะตรัสรู ้คือ 

มัชฌิมาปฏิปทา แล้วก็ทรงแสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ ว่าอย่างนั้น ๆ ข้อ

นัน้ ๆ และยงัแสดงว่าได้ตรสัรูอ้ย่างไร คอืความรูท้ีผ่ดุขึน้ซึง่มวีนรอบ ๓ มอีาการ ๑๒ 

ท�าไม ก็คือว่าได้ทรงประสบโมกขธรรมตามที่ทรงปรารถนา คือทรงพบวิมุตติ  

ความหลุดพ้นที่ไม่ก�าเริบ สิ้นชาติภพท้ังหมด อันเป็นโมกขธรรมที่ทรงปรารถนา  

เมือ่ทรงปรารถนาโมกขธรรม กท็รงได้โมกขธรรมแล้ว ทีจ่ดจ�าได้ดัง่นีแ้ละมคีวามเข้าใจ

เป็นปริยัติธรรม และเม่ือตั้งใจปฏิบัติ กล่าวคือเมื่อเข้าใจว่า จะต้องก�าหนดรู้จักทุกข์ 

ก�าหนดรู้สมุทัย ก�าหนดรู้นิโรธ ก�าหนดรู้มรรค รู้ในกิจพร้อมกันไป ว่าจะต้องก�าหนด

ให้รู้จักทุกข์ จะต้องรู้จักดับตัณหาซึ่งเป็นเหตุของทุกข์ จะต้องรู้จักท�าให้แจ้งนิโรธ  

จะต้องรูจ้กัภาวนาคือการอบรมปฏิบัติมรรคให้บงัเกิดขึน้ ให้มสีมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ 
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สมัมาสงักปัปะ ความด�ารชิอบ ซ่ึงสงเคราะห์เข้าเป็นปัญญาสิกขา จะต้องปฏิบัติให้มี

สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ  

ซึง่สงเคราะห์เข้าเป็นสลีสกิขา จะต้องปฏบิตั ิให้มีสัมมาวายามะ เพยีรชอบ สัมมาสติ 

ตั้งสติระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ต้ังสมาธิคือตั้งจิตมั่นโดยชอบ อันสงเคราะห์ว่าเป็น 

จิตตสิกขาหรือสมาธิ และก็จะต้องปฏิบัติให้ได้ในกิจทั้ง ๔ นี้ ด่ังนี้เป็นปฏิบัติธรรม 

ธรรมคือปฏิบัติ

และในการปฏิบัติดั่งนี้ ก็ไม่ต้องไปก�าหนดระลึกถึงสัญญาคือความจดจ�า  

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงดังกล่าวมาในข้อปริยัตินั้น ตั้งใจก�าหนดท�าความรู้ ให้รู้จักตัว

ทกุข์ว่าอะไรเป็นตวัทกุข์ซึง่เป็นข้อแรกนี ้การปฏบิตัทิ�าความก�าหนดให้เป็นความรูข้ึน้นี้

เป็นตัวมรรคอยู่ในตัว และเม่ือก�าหนดดูในทุกข์ตามท่ีพระพุทธเจ้า ทรงแสดงแล้ว  

เอาเพียงแค่ว่าเกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ คือเป็นส่ิงท่ีตั้งอยู่คงท่ีไม่ได้  

ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป เพราะฉะนั้น เมื่อเกิดจึงต้องแก่ แล้วจึงต้องตาย  

ถ้าหากว่าไม่เป็นทุกข์คือไม่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ก็จะต้องตั้งอยู่คงที่ เกิดก็ตั้ง

อยู่คงที่เป็นเกดิอยูเ่สมอ ไม่แปรมาเป็นแก่และไม่แปรมาเป็นตาย และเกดินัน้กค็อืเกิด 

ตายกค็อืดบั เพราะฉะนั้น เมื่อเพ่งพิจารณาดูแล้ว ก็จะมองเห็นว่า ตัวทุกข์นั้นสรุปเข้า

มาก็ต้องเกิดต้องดับ และดับนั้นก็มาจากสิ่งที่ต้องเกิด และสิ่งที่ต้องเกิดนั้น เมื่อต้อง 

มีเกิดข้ึนมาแล้วก็ต้องมีดับในที่สุด เป็นตัวธรรมดาคือเป็นสัจจะชนิดที่ต้องมีอยู ่  

ต้องด�ารงอยู่ ต้องเป็นไปอยู่ดั่งนี้ นามรูป ชีวิตร่างกายอันนี้ของทุก ๆ คนก็เป็น 

อย่างนี้ ของตนเองก็เป็นอย่างนี้ ของคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ และของทุกสิ่งในโลกที่เป็น

สิง่ท่ีเกดิมขีึน้เป็นขึน้ ทัง้ทีม่วีญิญาณครอง เช่น เป็นมนษุย์ เป็นสตัว์เดรจัฉานทัง้หลาย

เท่าทีม่องเหน็ ทัง้ทีไ่ม่มวีญิญาณครอง เช่น ต้นไม้ ภเูขา และทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมาประกอบ

กนัเข้าเป็นน่ันเป็นน่ี อันเรยีกว่า สังขาร สิง่ผสมปรุงแต่ง คอืต้องอาศยัธาตุทัง้หลายมา

ประชมุปรงุแต่งกนัขึน้ ก็เป็นนั่นเป็นนี่ ทุกอย่างก็มีเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้น มีดับเป็นที่สุด

เหมือนกันหมด เพราะฉะนั้น ทุก ๆ สิ่งที่มีเกิดขึ้นมา ก็ต้องมีดับเป็นธรรมดา คือ 

เป็นสัจจะความจริงที่เป็นไปอยู่ ดั่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อพิจารณาไปจนมีความเข้าใจ 

ขึ้นเพียงเท่านี้ด้วยปัญญาของตนอย่างแท้จริง ก็ได้ความเข้าใจสรุปเข้ามาว่า ทุก ๆ สิ่ง
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ที่มีเกิด ก็ต้องมีดับเป็นธรรมดา ท่านโกณฑัญญะ ท่านฟังแล้ว ท่านเข้าใจอย่างนี้  

เป็นความเข้าใจที่บังเกิดแก่ท่านเอง ดั่งนี้แหละเรียกว่า ปฏิเวธธรรม ธรรมคือความรู้

แจ้งแทงตลอด อันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากปริยัติ ปริยัตินั้นเป็นการเรียนแผนท่ี  

ปฏิบัตินั้นเป็นการเดินตามแผนที่ ปฏิเวธนั้นเป็นการบรรลุถึงเป้าหมายตามแผนท่ี  

และความทีม่ดีวงตาเหน็ธรรมข้ึนดัง่นี ้เป็นการบรรลตุามแผนทีเ่ป็นขัน้แรก ซึง่ทัง้หมด

มอียู ่๔ ขัน้ ซ่ึงนบัว่าส�าเรจ็เป็นอรยิบุคคล เป็นโสดาบนับคุคล อนัเป็นพระอรยิบคุคล

ข้ันที่ ๑ คือเป็นขั้นแรก ความส�าเร็จเป็นอริยบุคคลข้ันนี้ ฆราวาสก็มีบรรลุกันมาก  

ดั่งเช่นนางวิสาขา อนาถบิณฑิกคฤหบดี ซึ่งท่านบรรลุแล้วท่านก็ไม่ได้บวช ท่าน 

ครองเรือนตลอดไป แต่ว่าเมื่อบรรลุถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่า เป็นผู้ที่เข้าทางแล้ว มีแต่จะ

เดินหน้าขึ้นไปเป็นผู้ที่บรรลุถึงความเป็นอริยบุคคลขั้นที่ ๒ ที่ ๓ จนถึงขั้นที่ ๔ คือ

พระอรหันต์ในที่สุด

เพราะฉะน้ัน ปฏิเวธธรรมน้ันจงึหมายถึงฟังแล้วมคีวามเข้าใจสรปุออกมา ด่ังนี้ 

นี่เป็นตัวปฏิเวธธรรม และฟังแล้วจ�าได้ตลอด เข้าใจตลอดเป็นปริยัติธรรม ฟังแล้ว 

จับปฏิบัติในข้อที่พึงปฏิบัติตามที่ทรงสอนนั้น เป็นปฏิบัติธรรม จนมีความเข้าใจที่เป็น

ความรูแ้จ้งแทงตลอด สรปุเข้าได้ดงัท่านโกณฑญัญะนัน้ กเ็ป็นปฏเิวธธรรม เพราะฉะนัน้ 

ในปฏิเวธธรรมนี้จึงเป็นความเข้าใจที่สรุปรวบยอดเข้ามา โดยที่ทิ้งเปลือกทิ้งกระพี ้

อะไรทั้งหมด รวบยอดเข้ามา แต่ปริยัติธรรมนั้นเป็นความที่จ�าได้หมดแล้วเข้าใจ  

ปฏิบัติธรรมนั้นคือเป็นการปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจ ปริยัติธรรมนั้นจึงต้ังอยู ่

ทีส่มอง อยูท่ีค่วามจ�าและความเข้าใจ ปฏบัิตธิรรมนัน้จงึอยู่ทีก่ารน�ามาปฏบิตัทิางกาย

ทางวาจาทางใจ ปฏบิตัไิด้เพยีงไร ปฏเิวธธรรมนัน้คือความท่ีเจาะแทงสรปุรวบยอดเข้ามา 

ดังที่ผุดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะนั้น

อันความรู้ที่ผุดขึ้นแก่ท่านนั้น ไม่ได้ผุดขึ้นแบบปริยัติ ไม่ได้ผุดขึ้นแบบปฏิบัติ 

แต่ผุดขึ้นจากความที่เจาะแทงถึงเน้ือหาของทั้งหมดจริง ๆ เมื่อเราบริโภคอาหารเข้า 

ไปนั้น อาหารท่ีเราบริโภคนั้นตั้งอยู่ในถาดข้างหน้า เราก็มองเห็นว่า เป็นสิ่งนั้นเป็น 

สิ่งนี้ เป็นอาหารคาวเป็นอาหารหวาน ก็น�าเข้าปากเค้ียวรวมกัน เม่ือน�าเข้าปากนั้น 

ก็ยังเป็นสิ่งน้ันเป็นสิ่งนี้ เมื่อเคี้ยวอาหารเหล่านั้นก็มาคลุกรวมกัน ทั้งเป็นอาหาร 



51ภาค ๑ ธรรมบรรยายในพรรษา ๒๕๓๑

อย่างนัน้เป็นอาหารอย่างนีค้ลุกรวมกนั อันนีแ้หละทีเ่รยีกว่า มรรคสมงัค ีความพร้อม

เพรียงกันของมรรคมีองค์ ๘ หรือของไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องมาคลุก 

รวมกัน พร้อมเพรียงกันท้ังหมด เม่ือเคี้ยวแหลกดีแล้วก็กลืนเข้าไป แล้วต้องไป 

ย่อยอีกทีหนึ่ง ย่อยเอาแต่โอชะของอาหาร แล้วก็ไปเล้ียงร่างกาย ส่วนกากก็มาเป็น

อาหารเก่าทีจ่ะต้องถ่ายออก ท้ังทางหนกัท้ังทางเบา เพราะฉะนัน้ ทีเ่ป็นปฏเิวธธรรมนัน้ 

คือเป็นโอชะของข้อธรรมทั้งหมดที่ปฏิบัติ คือท่ีย่อยแล้ว มาเป็นโอชะที่น�าไปเลี้ยง 

ร่างกาย ปฏเิวธธรรมนัน้กเ็ป็นเช่นเดยีวกนั เป็นโอชะของธรรมท่ีแจ่มแจ้งขึน้ เป็นปัญญา

คือความรู้แก่ตัวเอง น�าให้เกิดความรู้ความเห็นรวบยอด อันเป็นเหตุก�าจัดสังโยชน ์

เบื้องต�่าได้ ๓ เป็นโสดาบัน ดังแสดงไว้ในวินัยมุขเล่ม ๑ ในสิกขาบทของปาราชิกนั้น 

ก็เทียบกันได้กับอาหารที่บริโภคดั่งนี้

เพราะฉะนั้น ก็ให้ท�าความเข้าใจถึงความเป็นไปของธรรมทีเ่ป็นปรยิตั ิปฏบิตัิ 

ปฏเิวธ จากธรรมจกัษุ ดวงตาเหน็ธรรมทีผ่ดุขึน้แก่ท่านพระโกณฑัญญะ ในปฐมเทศนา

นั้น

๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๙
อนัตตลักขณสูตร

วันนี้จะแสดงเรื่อง ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตรท่ี ๒ อันเรียกว่า  

อนัตตลักขณสูตร พระสูตรที่แสดงลักษณะคือเครื่องก�าหนดหมายว่าเป็นอนัตตา  

มิใช่อัตตาตัวตน ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโปรดท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ให้ส�าเร็จ  

เป็นพระอรหันต์

ดังท่ีได้แสดงแล้วว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนาคือธัมมจักกัปป- 

วัตตนสูตร ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ที่ตรงกับเดือน ๘ ทางจันทรคติของไทยเรา 

ท่านพระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเพียงรูปเดียว และก็ได้ขอบวชเป็นภิกษุ 

พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสอนุญาตบวชให้เป็นภิกษุโดยล�าพังเพียงพระวาจา ว่า “เอหิ ภิกฺขุ 

เป็นภิกษุมาเถิด” และต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอบรมอีก ๔ ท่าน จนได้ดวงตา

เหน็ธรรมด้วยกนัหมดทัง้ ๕ แล้ว จงึทรงแสดงทตุยิเทศนา เทศนาครัง้ท่ี ๒ ในวันแรม 

๕ ค�่า เดือนอาสาฬหะคือเดือน ๘ นั้น คือต่อมาอีก ๕ วัน อันเป็นวันที่เราทั้งหลาย

ได้พากันไปสวดมนต์ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่เรียกกันทั่วไปว่า  

วดัพระแก้วมรกต เพราะฉะนัน้ พระสูตรที ่๒ นี ้จงึมคีวามส�าคญั ในพระพทุธศาสนา 

ทัง้โดยประวตัทิัง้โดยเนือ้ความ เป็นพระสตูรทีค่วรศกึษา ให้จ�าได้ และเข้าใจตามสมควร 

เพราะฉะนั้น ในวันนี้จักได้แปลพระสูตรนี้ให้ฟังก่อน

พระพทุธเจ้าได้ตรัสเรียกภิกษปุัญจวัคคีย ์ตรสัแสดงพระสูตรที่ ๒ นี้ เริ่มต้น

ว่า “ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน ก็ถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซร้ 
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รูปน้ีก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลก็พึงได้ในรูปว่า ขอให้รูปของเราจงเป็น

อย่างนี ้ขอให้รปูของเราอย่าได้เป็นอย่างนัน้หรอือย่างนี ้แต่เพราะเหตุทีร่ปูเป็นอนตัตา 

ฉะนั้น รูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลก็ย่อมไม่ได้ในรูปว่า ขอให้รูปของเราจงเป็น

อย่างนี้ ขอให้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้หรืออย่างนั้น” และต่อจากนั้นก็ตรัสยกเอา

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณขึ้นตรัสสอนเช่นเดียวกัน แปลรวมกันว่า “เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณมิใช่อัตตาตัวตน ก็แหละถ้าเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

จักได้เป็นอตัตาแล้วไซร้ เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณนีก้จ็ะไม่พงึเป็นไปเพือ่อาพาธ 

และบุคคลก็พึงได้ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณว่า ขอให้เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้ ขอให้เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของเราอย่าได้

เป็นอย่างนี้หรืออย่างนั้น แต่เพราะเหตุที่เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นอนัตตา 

มิใช่อัตตาตัวตน ฉะนั้น เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และ

บุคคลก็ย่อมไม่ได้ในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณว่า ขอให้เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้ ขอให้เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของเราอย่าได้

เป็นอย่างนี้หรืออย่างนั้น” และเพราะเหตุที่รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณย่อม

เป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลย่อมไม่ได้ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณว่า  

ขอรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ขอรูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณ ของเราอย่าได้เป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ รปู เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ จึงเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน

ครัน้ทรงแสดงว่า รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณเป็นอนตัตา มใิช่อตัตา 

ตัวตนดั่งนี้แล้ว จึงได้ตรัสถามท่านทั้ง ๕ นั้นให้ตอบเป็นข้อ ๆ ไปว่า “ภิกษุทั้งหลาย 

ท่านทั้งหลายพึงส�าคัญหรือพึงเข้าใจรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น ว่าเที่ยง

หรือไม่เทีย่ง” ท่านท้ัง ๕ กก็ราบทูลว่าไม่เทีย่ง จงึได้ตรสัถามต่อไปว่า “กส็ิง่ใดไม่เทีย่ง 

สิง่น้ันเป็นทกุข์หรือเป็นสุข” ท่านทัง้ ๕ กก็ราบทลูตอบว่า เป็นทกุข์ จงึได้ตรสัถามต่อ

ไปว่า “ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา  

ควรหรือเพือ่จะตามเหน็สิง่นัน้ว่า สิง่นีเ้ป็นของเรา เราเป็นส่ิงนี ้ สิง่นีเ้ป็นอตัตาตวัตน 

ของเรา” ท่านทั้ง ๕ นั้นก็กราบทูลว่า ไม่ควรจะเห็นสิ่งนั้นอย่างนั้น
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คร้ันพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามและท่านทั้ง ๕ ได้ตอบดั่งนี้แล้ว พระพุทธเจ้า  

จึงได้ตรัสสอนสรปุความต่อไปว่า “เพราะเหตนุัน้แล ภิกษทุัง้หลาย รปู เวทนา สัญญา 

สงัขาร วญิญาณอย่างใดอย่างหนึง่ เป็นอดตีคือล่วงไปแล้ว เป็นอนาคตคอืยังไม่มาถึง  

เป็นปัจจุบันคือที่บังเกิดอยู่ปัจจุบัน ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี  

เลวกด็ ีประณตีกด็ ีอยูใ่นทีไ่กลกด็ ีอยูใ่นทีใ่กล้กด็ ีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ทั้งหมด พึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามที่เป็นจริงแล้วอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา หรือว่า

นี่ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นสิ่งน้ันสิ่งน้ี สิ่งนั้นสิ่งนี้มิใช่อัตตาตัวตนของเรา คือเห็นด้วย

สัมมัปปัญญา ปัญญาชอบ ตามที่เป็นจริง คือที่เป็นไปแล้วจริงอย่างนี้”

ครัน้พระพทุธเจ้าได้ตรสัดัง่นีแ้ล้ว จงึได้ตรสัต่อไปว่า “ภกิษทุัง้หลาย อริยสาวก

คือผูฟั้ง หรือศษิย์ของพระอรยิะ เมือ่เหน็อย่างนี ้ย่อมหน่ายในรปูบ้าง หน่ายในเวทนาบ้าง 

หน่ายในสัญญาบ้าง หน่ายในสังขารบ้าง หน่ายในวิญญาณบ้าง เม่ือหน่ายก็ย่อมส้ิน

ความติดใจ ย่อมหลุดพ้นเพราะสิ้นความติดใจ เม่ือหลุดพ้นแล้วก็มีญาณหย่ังรู้ว่า  

หลุดพ้นแล้ว ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท�าได้กระท�าแล้ว ไม่มีกิจ

อืน่ทีจ่ะพงึท�าเพือ่ความเป็นอย่างนีอี้ก อริยสาวกผูฟั้งแล้ว เหน็อย่างน้ีแล้ว ย่อมรูด้ัง่นี”้

ท่านทั้ง ๕ มีใจมีปีติโสมนัสแอบแนบ คือมีใจแช่มชื่น บันเทิงภาษิต  

ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงค�าสอนน้ี จิตของภิกษุ  

ทั้ง ๕ รูปก็ไม่ยึดมั่น พ้นจากอาสวะทั้งหลายดั่งนี้

นี้เป็นค�าแปลในพระสูตรนี้ และพระสูตรนี้เป็นพระสูตรหลักอีกพระสูตรหนึ่ง

ดั่งกล่าวข้างต้น จึงจะได้แสดงอธิบายความส�าคัญในพระสูตรนี้ต่อไป

๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๑๐
อนัตตลักขณสูตร (ต่อ)

จะแสดงเรื่อง ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตรที่ ๒ คืออนัตตลักขณสูตร 

พระสตูรทีว่่าด้วยลักษณะว่าเป็นอนตัตา และได้แปลพระสตูรที ่๒ นีไ้ปโดยตลอดแล้ว

เบื้องต้นก็ใคร่ท่ีจะให้ทราบว่า พระสูตรท่ี ๒ นี้พระพุทธเจ้าได้เริ่มแสดง 

หลักสําคัญในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คือไตรลักษณ์ และได้ทรงยกเอาขันธ์ ๕ 

ขึน้แสดงว่าเป็นอนตัตา และในพระสตูรนีไ้ด้ทรงแสดงเร่ิมข้ึนกร็ปู และกเ็วทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ ไม่ได้ใช้ค�าว่า ขนัธ์หรอือุปาทานขนัธ์ ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอื ในปฐมเทศนาน้ัน 

เมือ่ทรงอธบิายทกุขอรยิสจัจ์ อรยิสจัจ์คอืทกุข์ ทรงแสดงสภาวทกุข์ ทรงแสดงปกณิณกทกุข์ 

แล้วทรงสรุปทุกข์เข้าเป็น ๑ และทุกข์โดยย่อว่า ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ เป็นทุกข์  

โดยย่อใช้ค�าว่า ปัญจอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ หรือ ๕ ข้อเป็นทุกข์  

และก็ไม่ได้ทรงอธิบายว่าขันธ์ทั้ง ๕ เหล่านี้อะไรบ้าง แต่มาถึงพระสูตรที่ ๒ นี้ ทรง

จับขึ้นต่อ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีเดียว และทั้ง ๕ นี้ ก็คือขันธ์เป็นที่ยึดถือ

ทั้ง ๕ ที่ตรัสไว้ในปฐมเทศนานั่นเอง โดยที่พระสูตรที่ทรงแสดงในภายหลังต่อมาได้มี

ระบหัุวข้อไว้ชดัว่าขนัธ์เป็นทีย่ดึถือทัง้ ๕ ประการนัน้ กคื็อรปูขนัธ์ เวทนาขนัธ์ เป็นต้น 

เพราะฉะนัน้ พระสูตรท่ี ๒ นีจ้งึเป็นอันได้เร่ิมทรงแสดงขนัธ์ ๕ จ�าแนกออกว่าอะไรบ้าง 

และพระสูตรท่ี ๒ น้ีก็มีการสอบถามภิกษุปัญจวัคคีย์ คือท่านที่มีพวก ๕ เหล่านั้น 

เหมือนอย่างเป็นการถามซักซ้อมความเข้าใจ หรือเป็นการถามสอบความรู้ อันนับได้

ว่าเป็นการสอบคร้ังแรกท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอบพระสาวกก็ได้ และเมื่อท่านทั้ง ๕  
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นั้นตอบถูกต้องในค�าถามท่ี ๑ จึงทรงถามค�าถามที่ ๒ ต่อไป ท่านก็ตอบถูกต้อง  

จึงได้ถามค�าถามที่ ๓ ต่อไป ท่านก็ตอบถูกต้อง แสดงว่าท่านฟังแล้วท่านเข้าใจ  

เมื่อทรงสอบถามก็ตอบได้ถูก แล้วจึงตรัสสรุปอีกหนหนึ่ง เพราะฉะนั้น เมื่อท�าความ

เข้าใจในพระสูตรที่ ๒ นี้ ก็จะเข้าใจคือรู้จักขันธ์ ๕ และจะรู้จักไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นข้อ

ปฏิบัติทางวิปัสสนา น�าให้บรรลุถึงภูมิธรรมชั้นสูงสุดได้ จึงเป็นพระสูตรท่ีควรจะ 

ศึกษา ฟัง อ่าน จดจ�า เพ่งด้วยใจคือพินิจพิจารณาให้มีความเข้าใจ ก็จะท�าให้รู้จัก

พระพุทธศาสนาในข้อหลักส�าคัญเพิ่มขึ้นจากพระสูตรที่ ๑

ค�าว่า อนัตตา ท่ีตรัสสอนว่า รูปเป็นต้นเป็นอนตัตา ท่ีแปลว่า มใิช่อตัตาตวัตน 

คืออนัตตาก็ตรงกันข้ามกับอัตตา ค�าว่า อัตตา นั้นแปลกันว่าตัวตน หรือแปลว่าตน 

ค�าว่า ตน นี้ตามที่ยึดถือกัน ก็ยึดถือกันเข้าใจกันว่าตัวเรา แล้วก็รวมถึงของเราด้วย 

ตามศพัท์น้ันแปลว่า กนิหรอืบรโิภค แปลว่า หายใจ พจิารณาดวู่ามคีวามเข้าใจอย่างไร 

ค�าว่าตนนีจ้งึมาเกีย่วกบักนิ จงึมาเกีย่วกบัหายใจ กโ็ดยทีส่ามญัชนทัว่ไปนัน้ เมือ่เกดิมา 

รูเ้ดยีงสาขึน้เป็นต้นมา ก็ย่อมมีความรูส้กึ แล้วกย็ดึถืออตัภาพทัง้หมดนี ้คอืกายใจหรอื

กายจติทัง้หมดนีว่้าเป็นตวัเรา เป็นของเรา รวมเข้ามากเ็ป็นตัวเราดัง่ทีเ่รยีกว่า อตัภาพ 

ภาวะเป็นตน หรือความเป็นตน และจะแยกออกไปก็เป็นของเรา เช่นที่ว่าทั้งหมดนี ้

ทัง้กายทัง้ใจ และกายนัน้เล่ากป็ระกอบด้วยศรีษะล�าตวัแขนขาเป็นต้น หรอืเป็นอาการ 

๓๑ อาการ ๓๒ หรือเป็นธาตุ ๔ ธาตุ ๕ และแม้จะแยกออกไปดั่งนี้ เช่น แยกออก

ไปว่าเป็นศีรษะ ก็ยึดถือว่าเป็นศีรษะของเรา เป็นตาเป็นหูก็เป็นตาเป็นหูของเรา  

เป็นแขนขาเป็นล�าตัวก็เป็นแขนขาเป็นล�าตัวของเรา และเม่ือรวมเข้ามาเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวก็เป็นตัวเรา เพราะฉะนั้น ตัวเราของเรานั้นจึงอยู่ด้วยกัน และโดยท่ีตัวเรา 

ดังกล่าวนี้มีเวทนา คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุข  

เพราะฉะน้ัน จงึเท่ากบัว่าอัตตาคอืตวัเรานีเ้ป็นผูก้นิสขุกนิทกุข์หรอืกนิกลาง ๆ ไม่ทกุข์

ไม่สุข หรือบริโภคสุขบริโภคทุกข์หรือบริโภคกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข อยู่ตลอดเวลา  

เมื่อยังด�ารงชีวิตอยู่ และในขณะท่ีสิ้นชีวิตก็หมดเวทนาด่ังกล่าว ไม่รับรู้สุขทุกข์หรือ

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข เพราะฉะน้ัน เมื่อเขาเอาไปเผาไปฝัง ก็ไม่มีเจ็บไม่มีปวด  

เมื่อเป็นศพ แต่เมื่อยังไม่เป็นศพ ยังเป็นอยู่ ก็ต้องมีสุขมีทุกข์มีกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

ฉะนั้น จึงจับเอาอาการที่เป็นดั่งนี้มาตั้งช่ือว่า อัตตา ที่เราแปลว่า ตน เมื่อยังม ี
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อัตตาอยู่ ก็ยังกินสุขกินทุกข์กินกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข เมื่ออัตตาไม่มีแล้วคือเป็นศพ 

ก็แปลว่า หมดภาวะที่จะกินสุขกินทุกข์กินไม่ทุกข์ไม่สุขต่อไป

อีกอย่างหนึ่ง แปลว่า หายใจ ก็โดยที่ทั้งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั่วไป  

เมื่อชีวิตยังด�ารงอยู่ ก็ต้องมีลมหายใจ ต้องหายใจ เพราะฉะนั้น จึงมีค�าเรียกอีก  

ค�าหนึ่งว่า ปาณะ ที่แปลว่า สัตว์มีชีวิต ก็คือสัตว์ที่มีการหายใจ มีลมหายใจ ดังที่ใช้

ในสิกขาบทท่ี ๑ ของศีล ๕ ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากท�าปาณะให้ตกล่วง  

เราแปลปาณะว่า สัตว์มีชีวิต เว้นจากท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง คือเว้นจากฆ่าสัตว์  

มีชีวิต ถ้าตามศัพท์ก็จะต้องแปลว่า สัตว์มีลมหายใจ เม่ือมีลมหายใจ ก็แปลว่า  

ยังมีชีวิต เมื่อไม่หายใจก็แปลว่า สิ้นชีวิต เป็นค�าสมมติบัญญัติเรียกกันมาดั่งนี้ และ 

ก็มีอุปาทานคือความยึดถือว่า เป็นอัตตาคือตัวตนจริง ๆ เป็นของตนจริง ๆ ค�าว่า  

สมมต ินัน้แปลว่า มีมตพิร้อมกนั สัม ก็แปลว่า พร้อมกัน มติ หรือมุติ คือมติ บางที 

เรียกว่า สมมุติ แต่ว่าตามศัพท์ธรรมโดยตรงก็เรียกว่า สัม-ม-ติ หรือสมมติ มีมต ิ

พร้อมกัน อย่างที่ในเวลาประชุมก็ลงมติกัน เมื่อลงมติเป็นอย่างไรตรงกันแล้ว  

ก็เรียกว่า สมมติ คือมีมติพร้อมกัน ในภาษาท่ีพูดจ�าเป็นท่ีจะต้องมีสมมติคือมีมต ิ

พร้อมกันดั่งน้ี ในอะไร คือในบัญญัติ แต่งตั้ง เหมือนอย่างที่ในรัฐธรรมนูญก็น�าค�า 

มาใช้ “ลงมติในร่างพระราชบัญญัติ” คือจะต้องมบีญัญตัเิสนอขึน้ บญัญตันิัน้กแ็ปลว่า  

แต่งตัง้ แปลจรงิ ๆ เข้าแล้วกค็อืสิง่ทีร่บัรูก้นั แล้วก็มาใช้ในความหมายเป็นค�าสั่งก็ได้ 

จากกฎหมายก็เป็นค�าสั่งของบ้านเมืองท่ีเป็นพระราชบัญญัติ จะว่าแต่งตั้งก็ได้คือ  

ตั้งขึ้นมา และที่จะตั้งขึ้นมาส�าหรับใช้ทั่วไปนั้นก็ต้องประชุมกัน เสนอเป็นญัตติขึ้นมา 

กเ็อาภาษาวนิยัไปใช้ในเวลาจะอปุสมบทกจ็ะต้องเสนอญตัติขึน้มาในสงฆ์ ว่าขอให้รบัรอง

อปุสมบทผูน้ัน้ผูน้ี ้และเมือ่เสนอญตัตข้ึินมาดงันีแ้ล้ว สงฆ์ก็สวดประกาศขอความเหน็ชอบ 

๓ ครั้ง เป็น ๔ หนทั้งญัตติ เมื่อเห็นชอบพร้อมกันแล้ว ก็เป็นอันว่ามีมติร่วมกัน  

เรียกว่า สมมติ คือมีมติพร้อมกัน รับรองการอุปสมบท ก็ท�าให้ผู ้ที่ผ่านญัตติ  

การยื่นเสนอ และก็การสวดประกาศอีก ๓ หน ไม่มีใครค้าน เป็นสมมติคือมีมติ  

พร้อมกันดั่งนี้แล้ว ก็เป็นภิกษุขึ้นมา ส�าเร็จเป็นภิกษุข้ึนมา และกฎหมายเม่ือเสนอ 

เป็นญัตติข้ึนไป และเมื่อสภารับรองร่วมกันเป็นเสียงส่วนมากตามที่บัญญัติไว้  

พระราชบัญญัตินั้นก็เป็นอันว่าเป็นสมมติขึ้นมา ก็คือว่ามีมติพร้อมกันรับรอง



58 ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร

เพราะฉะนั้น ภาษาท่ีพูดในโลกก็ต้องเป็นเช่นนี้เหมือนกัน อย่างทุกคนนี้  

กายและใจที่รวมกันอยู่นี้ เป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้ ก็มีสมมติกันว่าเป็นมนุษย์ เป็นชาย

เป็นหญงิ สมมตขิึน้ในบญัญตั ิคือในการท่ีแต่งตัง้ค�าพดูกนัขึน้ว่ามนษุย์ ว่าชาย ว่าหญงิ 

ว่าชือ่นัน้ชือ่นี ้นีเ่ป็นบญัญติัท้ังนัน้ แต่งตัง้กนัขึน้มา ต้นไม้กเ็ป็นต้นมะม่วง ต้นมะปราง 

ต้นชมพู่ ต้นนั่นต้นนี่ สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นบ้านเป็นเรือน เป็นภูเขาเป็นป่า ภาษาที่พูด 

ทุกอย่างที่รู ้กันนี้ เป็นบัญญัติข้ึนมาก่อน ใครจะเป็นคนบัญญัติขึ้นก็ตาม และคน 

ทั้งหลายก็สมมติคือรับรองขึ้นพร้อมกัน มีมติร่วมกัน และเม่ือมีมติร่วมกันแล้ว  

ก็เป็นว่าเรียกเหมือน ๆ กัน ว่าถ้าอย่างนี้ละก็เป็นมนุษย์ ถ้าอย่างนี้เป็นชาย ถ้าอย่าง

นี้เป็นหญิง คนนั้นชื่อนั้น คนนี้ชื่อนี้ ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นช้างเป็นม้าโคกระบือ

เป็นต้น เป็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ชื่อน้ันชื่อนี้ มะม่วง มะปราง พุทรา อะไรเป็นต้น  

ต้องมีใครบัญญัติขึ้นก่อน บัญญัติค�าขึ้นเรียก แล้วทุกคนก็มีมติรับรองร่วมกัน แล้วก็

เรียกร่วมกัน อันนี้แหละที่เรียกว่า สมมติบัญญัติ ทุกคนก็ต้องพูดตามสมมติบัญญัติ 

ถ้าไปพูดผิดสมมติบัญญัติข้ึน ตัวเองรู้เรื่องคนเดียว คนอื่นเขาไม่รู้ อยากจะเรียกม้า 

ตัวเองเรียกสิ่งที่เขาสมมติว่าม้านี้ว่าช้าง ก็รู้คนเดียว คนอื่นเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วย ถ้าฟัง

ว่าช้าง คนทั้งหลายก็จะต้องเข้าใจว่าเป็นสิ่งท่ีเรียกว่า ช้าง ท่ีคนท่ัวไปเขาสมมติคือ 

แปลว่า มีมติร่วมกันแล้ว เพราะฉะนั้น พูดก็ต้องพูดให้ถูกสมมติบัญญัติ คนจึงจะรู้

เรื่องกัน ถ้าพูดผิดสมมติบัญญัติ คนก็ไม่รู ้เรื่องกัน ค�าว่า สมมติบัญญัติ จึงม ี

ความหมายอย่างนี้

แล้วกยั็งมคีวามหมายไปถงึค�าว่า สมมตสิงฆ์ ทีใ่ช้เรียกคูกั่นกบัค�าว่า อรยิสงฆ์ 

สมมติสงฆ์นั้นก็หมายถึงสงฆ์ที่บวชขึ้น เป็นภิกษุขึ้นตามพระธรรมวินัย ตั้งแต่ ๔ รูป

ขึ้นไป เรียกว่า สงฆ์ ก็โดยที่การบวชภิกษุแต่ละรูปนั้นก็ต้องมีเสนอญัตติขึ้นมา แล้วก็

มกีารสวดประกาศ ๓ หน รวมเป็น ๔ ท้ังญตัติ และทีป่ระชมุสงฆ์กมี็มตร่ิวมกนัรบัรอง 

จงึเป็นภกิษขุึน้มา เพราะฉะนัน้ ภกิษุทุกรปูจงึเป็นสมมตภิกิษ ุแต่เมือ่รวมกนัตัง้แต่ ๔ 

รปูขึน้ไป กเ็รยีกว่า สมมตสิงฆ์ แต่ว่าเมือ่ใช้ประกอบสงัฆกรรม เรยีกว่า การกสงฆ ์ 

สงฆ์ผูท้ีย่งักจิให้ส�าเรจ็ สงฆ์ผูท้ีก่ระท�ากจิการ ทีป่ระกอบสงัฆกรรม ถ้าเรยีกคูก่บัอรยิะ 

กเ็รยีกว่า อริยสงฆ์กบัสมมตสิงฆ์ โดยความหมายเป็นสมมติสงฆ์นัน้ ก็คือหมู่แห่งภิกษุ

ทีบ่วช ได้รบัสมมตคิอื ได้รบัมตพิร้อมกนัจากสงฆ์ รบัรองเป็นภกิษขุึน้มาตัง้แต่ ๔ รปู
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ขึ้นไป จะเป็นพระปุถุชน จะเป็นพระอริยะก็ตาม เรียกว่าสมมติสงฆ์ทั้งนั้น แม้ท่านที่

ส�าเร็จเป็นอริยบุคคลทุกขั้น บวชเป็นภิกษุก็ต้องผ่านการเสนอญัตติ และการสวด

ประกาศของสงฆ์ ให้รับรองขึ้นพร้อมกัน ก็ต้องเป็นสมมติภิกษุ และเมื่อรวมกันตั้งแต่ 

๔ รูปขึ้นไป ประกอบสังฆกรรม ก็เรียกว่า เป็นสมมติสงฆ์เหมือนกัน แต่ว่าอริยสงฆ์

นั้นหมายถึงท่านผู ้ที่มีจิตใจบรรลุภูมิธรรมที่ละสังโยชน์ได้ตั้งแต่ ๓ แล้วขึ้นไป  

ที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า อริยะ อริยบุคคล หมู่แห่งบุคคลผู้มีจิตใจบรรลุถึงภูมิธรรม

เหล่านี้ จะเป็นภิกษุก็ตาม สามเณรก็ตาม เป็นคฤหัสถ์ชายหญิงก็ตาม เป็นเด็กก็ตาม 

เป็นผู้ใหญ่ก็ตาม เม่ือมีจิตใจบรรลุถึงภาวะอย่างนี้แล้ว เรียกว่า อริยบุคคลทั้งนั้น  

และหมู่แห่งอริยบุคคลเหล่าน้ีคือหลายท่านขึ้นไป ก็เรียกว่า อริยสงฆ์ เพราะฉะนั้น  

ค�าว่า สมมติ จึงไม่ใช่มีความหมายเหมือนค�าว่า ตี๋ต่างว่า อย่างที่ไทยเราพูดกัน แต่มี

ความหมายอันส�าคัญ ดั่งนี้

และมาถงึสจัจะคอืความจรงิ ทางพระพทุธศาสนากแ็สดงไว้ ๒ อย่าง เหมอืนกนั 

สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติ ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ์ ปรมัตถ์นั้น 

แปลว่า มีอรรถคือมีเนื้อความอย่างย่ิง มีเนื้อความอันละเอียดสุขุมลึกซึ้ง ดังเช่น 

ทกุอย่างทีเ่ป็นสมมตบัิญญตัดิงักล่าวมา จะเป็นมนษุย์ เป็นบรุษุ เป็นสัตว์ เป็นบรรพชติ

เป็นคฤหัสถ์ เป็นภิกษุ เป็นสามเณร เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกา ที่บัญญัติเรียกกันขึ้น 

แล้วก็มีมติรับรองพร้อมกันตามพระวินัยหรือตามกฎเกณฑ์ ก็รับรองว่าเป็นสัจจะคือ

ความจริงอย่างหนึ่ง เรียกว่า สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมติ ส่วนความจริงโดย

ปรมตัถ์นัน้ ไม่มสีตัว์บคุคล ไม่มมีนษุย์ ไม่มสัีตว์เดรจัฉาน ไม่มชีายไม่มหีญงิ ไม่มต้ีน

มะม่วงไม่มต้ีนมะปราง เพราะนัน่เป็นสมมติบญัญตัท้ัิงนัน้ โดยทีม่นษุย์เราสมมตบิญัญตัิ

กนัขึน้เอง แม้ในสมัยปัจจุบันนี ้ท่านท่ีมีความคดิสงู บางท่านกย็งัแสดงอย่างนี ้จะชีไ้ป

ที่ต้นไม้ต้นหนึ่ง เช่นที่ต้นมะม่วง แล้วบอกว่า ต้นมะม่วงไม่มี ก็โดยที่ถือว่าต้นมะม่วง

หรือต้นไม้อย่างอื่น เป็นค�าชื่อที่เป็นสมมติบัญญัติท้ังนั้น ความจริงต้นไม้เขาไม่ได้ตั้ง

ชื่อเขาขึ้นเอง หรือสิ่งอื่น ๆ ก็เหมือนกัน แต่คนไปตั้งชื่อให้ เป็นสมมติบัญญัติขึ้นมา 

เพราะฉะน้ัน เมื่อว่าโดยปรมัตถ์แล้วละก็ จึงไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ความเป็น

สตัว์บคุคลตวัตนเราเขานีเ้ป็นสมมตบิญัญตัทิัง้นัน้ เรยีกว่า เป็นสมมตสิจัจะ ความจรงิ

โดยสมมติ แต่ถ้าหากว่าสิ่งท้ังปวงเหล่านั้นประกอบด้วยสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลาย 
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อันเรียกว่า สังขาร เช่นว่าร่างกายอันนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม เรียกว่า 

สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง ปรุงแต่งกันขึ้น เพราะฉะนั้น จึงมีสักแต่ว่าธาตุคือส่ิงที่มา

ผสมปรุงแต่ง มีสักแต่ว่าธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม มารวมกันเข้า มาปรุงแต่ง

กันข้ึน จนมาเป็นร่างกายของมนุษย์ เป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน เป็นต้นไม้  

เป็นภูเขา เป็นสิ่งต่าง ๆ ประกอบด้วยธาตุท้ังหลายในโลกมาปรุงแต่งกันขึ้น จึงสัก 

แต่ว่าเป็นธาตุ การพิจารณาเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ ดั่งนี้ เรียกว่าเป็นปรมัตถสัจจะ  

ความจริงโดยปรมัตถ์

คราวนีเ้พราะบคุคลมกัจะยดึถอือยูใ่นสมมตบิญัญตั ิและตดิอยู่ในสมมตบิญัญตัิ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือติดอยู่ในกายใจอันนี้ ที่เป็นสมมติบัญญัติว่าเป็น อัตตาตัวตน 

ว่าเป็นตัวตนจริง ๆ เรียกว่า ติดในสมมติบัญญัติว่าเป็นตัวตนจริง ๆ ยึดถืออยู่ว่าเป็น

ตัวตนจริง ๆ พระพุทธเจ้าจึงมาตรัสสอนให้เห็นสัจจะคือความจริงท่ีย่ิงขึ้นไปกว่านั้น 

ความจริงที่เป็นความจริง จริงว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุ เพื่อให้เห็นปรมัตถสัจจะ ความจริง

โดยปรมัตถ์ และก็ให้เห็นว่า ที่ไม่เป็นตัวตนจริง ๆ นั้น เพราะอะไร ดังที่ทรงแสดงไว้

ในพระสูตรที่ ๒ นี้

๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๑๑ 
อนัตตลักขณสูตร (ต่อ)

ค�าว่า ปัญจขันธ์ แปลว่า กองทั้ง ๕ ขันธ์นั้นแปลว่ากอง อันหมายความเป็น

สิ่งที่ประกอบด้วยหลาย ๆ อย่างมารวมกันเป็นกอง ซึ่งเรียกว่า ขันธ์ ถ้าเป็นภาษา

สนัสกฤตเป็น “สกนัธ” ไทยเรามาเรยีกเหมอืนกนัว่า สกนธกาย คือ ร่างกายทีเ่ป็นกอง 

อกีค�าหนึง่ สกลกาย สกล แปลว่า ท้ังสิน้ สกลกายกค็อืกายทัง้ส้ิน แต่นีเ้ป็นสกนธกาย 

ก็คือกายที่เป็นกอง สกนธ์ก็คือขันธ์นั่นเอง ในพระสูตรที่ ๒ นี้ ท่านไม่ใช้ค�าว่า ขันธ์ 

แต่ทั่วไปนั้นเรียกรวมกันว่าขันธ์ ๕ และดังที่มีกล่าวไว้ในข้อทุกขสจัจะในพระสตูรที่ ๑ 

ที่ได้อ้างมาแล้ว “กล่าวโดยย่อขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการเป็นทุกข์” พระพุทธเจ้า

มาตรัสใช้ค�านี้ในพระสูตรที่ ๑ และท่านปัญจวัคคีย์นั้นท่านฟังก็ไม่ทราบเหมือนกัน  

ว่าเป็นค�าทีท่รงบัญญตัขิึน้ใหม่ หรือว่าเป็นค�าทีเ่ขาใช้กนัมาแล้ว โดยทีม่แียกกายใจหรอื

ว่ากายจิตอันนี้ออกเป็นขันธ์ ๕ คือเป็นกองท้ัง ๕ ดั่งที่เราสวดกันอยู่ทุกวันก็คือ 

รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์  

กองสงัขาร วญิญาณขันธ์ กองวญิญาณ กคื็อว่าแยกออกเป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา 

เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ โดยที่กายใจอันนี้ของทุกคนหรือว่ากายจิตอันนี้ รวมเป็น 

ค�าที่เรียกว่า อัตภาพ และแยกออกมาได้เป็น ๕ กองดังกล่าว และ ๕ กองนี ้

ก็รวมกันเข้าเป็นกายใจ มีการแยกดั่งนี้มา และเป็นการทราบดั่งนี้ ใช้กันดั่งนี้มาก่อน 

และมาทรงใช้ตาม หรือทรงแยกขึ้นเองก็ไม่อาจทราบได้
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และมาถงึพระสตูรที ่๒ นี ้จงึได้ตรสัแยกออกเป็นข้อ ๆ แต่ไม่ใช้ค�าว่า ขนัธะ 

หรือขันธ์ ในพระสูตรที่ ๒ นี้ ขึ้นต้นก็ รูปํ อนตฺตา รูปเป็นอนัตตา เวทนา สญฺญา  

สงขฺารา วญิญฺาณ� อนตฺตา ทีเดยีว แต่ว่ากท็�าให้เป็นทีเ่ข้าใจว่าอตัภาพทีร่วมกนัอยูเ่ป็น

กายและใจอันนี้ดูรวมกันอยู่เป็นอันเดียว เป็นกองเดียว หรือเป็นก้อนเดียว แต่อัน 

ที่จริงนั้นแยกออกเป็น ๕ กองหรือ ๕ ก้อน คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

ซึ่งทุก ๆ คนมีอยู่ มีแสดงไว้ใน นวโกวาท ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ กรมพระยา

วชิรญาณวโรรส ได้ทรงน�ามาและทรงให้ค�าอธิบายโดยย่อว่า

ขันธ์ ๕ กายกับใจน้ีแบ่งออกเป็น ๕ กอง เรียกว่า ขันธ์ ๕ คือ ๑. รูป  

๒. เวทนา ๓. สัญญา ๔. สังขาร ๕. วิญญาณ

ธาตุทั้ง ๔ คือดิน น�้า ไฟ ลม ประชุมกันเป็นกายนี้ เรียกว่า รูป 

ความรู้สึกอารมณ์ว่าเป็นสุขคือสบายกายสบายใจ หรือเป็นทุกข์คือไม่สบาย

กายไม่สบายใจ หรือเฉย ๆ คือไม่ทุกข์ไม่สุข เรียกว่า เวทนา

ความจ�าได้หมายรู้ คือจ�ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อารมณ์ที่เกิด  

กับใจได้ เรียกว่า สัญญา

เจตสิกธรรม คืออารมณ์ท่ีเกิดกับใจ เป็นส่วนดีเรียกว่า กุศล เป็นส่วนชั่ว 

เรียกว่า อกุศล เป็นส่วนกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่า อพยากฤต เรียกว่า สังขาร 

ความรู้อารมณ์ ในเวลาเมื่อรูปมากระทบตาเป็นต้น เรียกว่า วิญญาณ 

ขันธ์ ๕ นี้ย่นเรียกว่า นามรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รวมเข้า  

เป็นนาม รูปก็คงเป็นรูป

นี้เป็นค�าอธิบายขันธ์ ๕ โดยย่อ ในข้อแรกคือรูป ธาตุ ๔ คือดิน น�้า ไฟ ลม 

ประชมุกนัเป็นกายนี ้เรยีกว่า รปู กายนีก้ห็มายถงึกายทีเ่ป็นส่วนรปู เพราะค�าว่า กาย 

นัน้ทัว่ไปกห็มายถงึรปูกาย เพราะกายน้ันแปลว่า ประชมุ หรอืแปลว่า กอง เหมอืนกนั 

มีความหมายเป็นกว้าง ๆ เช่นเดียวกับขันธ์เหมือนกัน แต่ก็มีความหมายจ�าเพาะ 

เหมอืนกนั ที่พูดหมายถึงว่ากายที่เป็นส่วนรูป เรียกว่า รูปกาย หรือเรียกว่า กาย  
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และเมื่อเรียกว่า กาย ก็เข้าใจว่าหมายถึงส่วนรูป ดังที่ใช้ค�าว่า กายกับใจ กายก็คือ 

กายที่เป็นส่วนรูป ใจก็คือใจ แต่ว่าแม้นามก็มีค�าเรียกเหมือนกันว่านามกาย รูปกาย

นามกาย รูปกาย แปลว่า กองรูป นามกาย แปลว่า กองนาม เช่นเดียวกับรูปขันธ์

นามขันธ์ แต่ว่าเป็นค�าที่มักจะใช้หมายถึงจ�าเพาะรูป

ส�าหรบัธาตทุัง้ ๔ นัน้ ทีเ่รยีกว่า ธาต ุในพระพทุธศาสนานัน้มคีวามหมายถงึ

สิ่งที่ใช้เป็นค�ารวม เช่น ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม แต่ไม่ใช่หมายความถึงเป็นธาตุอย่าง

ละเอียด อันเป็นตัวยืนท่ีแยกออกไปไม่ได้ ค�าว่า ธาตุ ตามศัพท์ ก็แปลว่า ทรงไว้  

สิ่งที่ทรงไว้ ในบางแห่งมีความหมายเท่ากับค�าว่า ธรรม ที่แปลว่า ทรงไว้ เหมือนกัน 

แต่ค�าว่า ทรงไว้ ซึ่งมีความหมายอย่างละเอียดนั้น ก็คือมีความหมายว่าด�ารงอยู่คงที่ 

แยกออกไปอกีไม่ได้ แต่ว่าท้ัง ๒ ค�า คือค�าว่า ธรรม กบัค�าว่า ธาต ุทีม่คีวามหมายว่า 

ด�ารงอยู่คือคงที่แยกไปไม่ได้นั้น เป็นอย่างละเอียด แต่ว่าเม่ือเป็นอย่างหยาบออกมา 

ก็มีความหมายเพียงว่า เป็นที่รวมจากสิ่งหลาย ๆ สิ่งที่มีลักษณะอันเดียวกัน อันรวม

เข้ามาเป็นอันเดียวกันได้ ก็เรียกว่าธาตุได้ หรือเรียกว่าธรรมได้ คือ

ธาตุดินนั้น หมายเอาสิ่งที่แข้นแข็ง บรรดาสิ่งที่แข้นแข็งอันรวมอยู่ในรูปกาย

อนัน้ี กร็วมเรยีกว่า ธาตดิุน ดงัทีแ่ยกไว้ในอาการ ๓๒ เกสา ผม โลมา ขน นขา เลบ็ 

ทนฺตา ฟัน ตโจ หนัง มํสํ เนื้อ นหารู เอ็น อฏฺิ กระดูก อฏฺิมิญฺชํ เยื่อในกระดูก 

วกกฺ ํไต หทย ํหวัใจ ยกน� ตบั กิโลมกํ พงัผดื ปิหก ํม้าม ปปผฺาส ํปอด อนตํฺ ไส้ใหญ่ 

อนตฺคณุ ํ สายรดัไส้ อุทริย ํ อาหารใหม่ กรสี ํ อาหารเก่า และเตมิ มตถฺเก มตฺถลงุคฺ ํ

ขมองในขมองศีรษะ เหล่านี้รวมเรียกว่า เป็นปฐวีธาตุ ธาตุดิน

ธาตนุ�า้ สิง่ทีเ่หลวไหลเอบิอาบอนัรวมอยู่ในกายนี ้เรยีกว่า ธาตุน�า้ อาโปธาตุ 

ปิตฺตํ น�้าดี เสมฺหํ น�้าเสลด ปุพฺโพ น�้าหนอง โลหิตํ น�้าเลือด เสโท น�้าเหงื่อ เมโท 

มันข้น อสฺสุ น�้าตา วสา มันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฺฆาณิกา น�้ามูก ลสิกา ไขข้อ  

มุตฺตํ มูตร รวมเข้าเป็นอาโปธาตุ ธาตุน�้า

ทั้ง ๒ นี้รวมกันเข้าท้ังมัตถเกมัตถลุงคัง ขมองในขมองศีรษะ ก็เป็น ๓๒  

ที่เราเรียกกันว่าอาการ ๓๒
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เตโชธาตุ ธาตุไฟ คือสิ่งที่อบอุ่นอันรวมกันอยู่ในกายนี้ เรียกว่า ธาตุไฟ  

อันได้แก่ไฟท่ีท�าให้อบอุ่น ไฟท่ีท�าให้ทรุดโทรม ไฟที่ท�าให้แก่ ไฟที่ท�าให้ช�ารุด ไฟที ่

ท�าให้เร่าร้อน ไฟท่ีย่อยอาหารท่ีได้บริโภคแล้ว ดืม่แล้ว เคีย้วแล้ว ล้ิมแล้ว รวมเรยีกว่า 

เตโชธาตุ ธาตุไฟ

ส่วนทีพ่ดัไหวอนัรวมอยูใ่นกายนีเ้รียกว่า ธาตลุม วาโยธาต ุได้แก่ลมทีพ่ดัขึน้

เบื้องบนในร่างกาย ลมท่ีพัดลงเบื้องต�่าในร่างกาย ลมที่อยู่ในท้อง ลมท่ีอยู่ในไส้  

ลมที่พัดไปทั่วสรรพางค์กายทั้งปวง ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ก็รวมเรียกว่า  

วาโยธาตุ ธาตุลม เป็นธาตุ ๔

อกีอย่างหนึง่ ในบางพระสูตรเตมิเข้าอกีธาตุหนึง่ส�าหรบัส่วนรูปนี ้คอื อากาสธาตุ 

ธาตุอากาศได้แก่ช่องว่างบรรดาท่ีมีอยู่ในกายนี้ คือช่องหู ช่องจมูก ช่องปาก ช่องที่

กลืนอาหารท่ีบริโภคท่ีดื่มท่ีเค้ียวท่ีล้ิมเข้าไป คือช่องคอนั้นเอง และช่องที่อาหารที่กิน

ดื่มเคี้ยวลิ้มเข้าไปพักอยู่ภายในท้อง กับช่องที่อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มออกจากร่างกาย

ไปในภายล่าง ก็คือถ่าย ช่องที่ถ่ายออก เหล่านี้ เรียกว่า อากาสธาตุ ธาตุอากาศคือ

ช่องว่าง บรรดาช่องว่างภายในกายนี้ ความจริงไม่เป็นรูป แต่เป็นช่องว่าง และเมื่อมี

ช่องว่างดั่งนี้ ทุก ๆ ส่วนในร่างกายนี้จึ่งไม่ติดเป็นอันเดียวกัน เช่นว่าอวัยวะภายใน  

ตับ ปอด ไส้ใหญ่ ไส้เล็ก ที่ต่างเป็นอวัยวะภายในแต่ละอย่าง ๆ ที่รวมกันอยู่ ไม่ติด

เป็นพืดเดียวกันทั้งหมด และนิ้วมือของเราทั้ง ๕ นิ้วนี้ แยกออกได้เป็น ๕ นิ้ว ไม่ติด

กันเป็นพืดเดียวกันเพราะมีช่องว่างในระหว่าง เพราะฉะนั้น ช่องว่างในร่างกายนี้ 

จึ่งมีมาก แม้ในอวัยวะชิ้นเดียวกัน เช่นว่า ปอด ตับ เนื้อต่าง ๆ ที่ประกอบกัน 

เข้าเป็นปอด เป็นตับ เป็นเส้น เป็นเอ็น ก็มีช่องว่างอยู่ในตัวเอง แม้ผิวหนังของร่างนี้

ทั้งหมด ก็มีช่องว่างอยู่ที่ขุมขนทั้งหลายทั่วไปหมด มีนักปราชญ์ในปัจจุบันนี้กล่าวว่า 

ถ้ายุบเอาส่วนที่เป็นเนื้อทั้งหมดเป็นกระดูกทั้งหมดในร่างกายนี้มารวมเข้า โดยไม่ให้มี

ช่องว่างเลย ร่างกายของทุกคนนี้จะเล็กเหลือนิดเดียว ขนาดเม็ดข้าวโพดหรือขนาด

ปลายไม้ขดีเท่านัน้ นกัปราชญ์ปัจจบุนัท่านว่ากนัอย่างนี ้แต่ทีใ่หญ่โตได้อย่างนีก้เ็พราะ

มีช่องว่างมาก ช่องว่างอันนีเ้ม่ือมาเกีย่วข้องอยูใ่นกายอนันี ้ ท่านจึงจดัเป็นอกีธาตหุนึง่ 

เรยีกว่า อากาสธาตุ ธาตุอากาศ ซ่ึงมีแสดงเฉพาะในบางพระสูตร เช่นในหมวด ๖ 
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ธาตุ ๖ ในนวโกวาท ท่านก็เอามาใส่ไว้เป็นธาตุ ๖ ได้แก่ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ 

ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม อากาสธาตุ ธาตุอากาศ วิญญาณธาตุ 

ธาตุรู้ และทั้งหมดนี้ก็รวมเรียกว่า รูปขันธ์ กองรูป เพราะว่ามีมากอย่างด้วยกัน 

ดังที่กล่าวมานี้ มาเป็นก้อนอันเดียวกันรวมกัน ซึ่งเรียกว่า รูปขันธ์ กองรูป

และรูปนี้ยังมีอธิบายไว้อีกอย่างละเอียดในอภิธรรม คือมหาภูตรูป รูปใหญ่  

อุปาทายรูป รูปอาศัย มหาภูตรูป รูปใหญ่นั้น หมายถึงส่วนที่เป็นส่วนรวม คือ  

ธาตุ ๔ ปฐวี อาโป เตโช วาโย จัดเป็นมหาภูตรูป อาการของมหาภูตรูปเรียกว่า  

อุปาทายรูป รูปอาศัย ได้แก่

ประสาท ๕ คอืสิง่ทีใ่ห้ส�าเรจ็การเหน็เรยีกว่า จกัขปุระสาท สิง่ทีใ่ห้ส�าเร็จการ

ฟังเรียกว่า โสตประสาท สิ่งที่ให้ส�าเร็จการดมเรียกว่า ฆานประสาท ส่ิงท่ีให้ส�าเร็จ 

การลิม้เรียกว่า ชวิหาประสาท สิง่ท่ีให้ส�าเรจ็การรูส้กึผสัสะเรยีกว่า กายประสาท หรอื

เรยีกสัน้เพยีง จกัษ ุโสตะ ฆานะ ชวิหา กาย กค็อืประสาททัง้ ๕ อย่างทีเ่ราเรยีกกนั

โคจร คอือารมณ์ อนัหมายถึงรปูทีเ่ป็นวสิยัแห่งจกัษ ุคอืรูปทีต่าเหน็ เสยีงคอื

เสียงที่หูได้ยิน กลิ่นก็คือกลิ่นที่จมูกได้ทราบ รสคือรสที่ลิ้นได้ทราบ โผฏฐัพพะ ก็คือ

สิ่งที่กายได้ทราบ ก็คือสิ่งที่คู่กับประสาททั้ง ๕ นั้นนั่นเอง เรียกว่า โคจร คืออารมณ์

ของประสาททั้ง ๕ นั้นมี ๕

ภาวะ ๒ ก็คืออิตถีภาวะ ความเป็นหญิง ปุริสภาวะ ความเป็นชาย

หทยั หมายเอาสิง่ท่ีให้ส�าเร็จความคดิ กน่็าจะหมายถงึมนัสมอง แต่ว่าในครัง้

ก่อนโน้นมักจะเข้าใจว่าหมายเอาหัวใจคือหัวใจที่เต้นอยู่นี้ แต่ว่าเมื่อหมายถึง สิ่งที่ให้

ส�าเร็จความคิดก็เป็นมันสมอง

ชีวิตินทรีย์ หมายเอาความเป็นอยู่แห่งรูปคือสิ่งที่รักษารูปให้เป็นอยู่ อินทรีย์ 

แปลว่า สิง่ทีเ่ป็นใหญ่ อินทรย์ีคอืชวีติ ร่างกายอนันีเ้มือ่มชีวีติ รปูกเ็ป็นอยู่ได้ ชวิีตเป็น

เครื่องรักษารูปให้เป็นอยู่ ไม่ให้เน่าเปื่อย เมื่อร่างกายนี้สิ้นชีวิตแล้วก็เป็นศพ

อาหาร หมายเอา โอชา
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อากาสธาตุ หมายเอาสิ่งท่ีขังอยู่ในช่องว่างเรียกว่า ปริจเฉทรูป ปริจเฉท  

แปลว่า ก�าหนดหรือเขต คือเป็นรูปท่ีเป็นเขตส�าหรับแบ่งให้เป็นส่วน ๆ ดังที่กล่าว  

มาแล้ว

วิญญัตติ ๒ ก็คือกายวิญญัตติ กิริยาที่ไหวกายได้ วจีวิญญัตติ กิริยาที่ไหว

วาจาหรือพูดได้

วิการ คืออาการต่าง ๓ อย่าง ได้แก่ลหุตา ความเบา อธิบายได้ว่า รูปของ

คนที่ยังเป็น ไม่หนักดุจดังรูปของคนที่ตายแล้ว มุทุตา ความอ่อนสลวย อธิบายว่า  

รูปยังปกติ มีข้อล�าอาจคู้หรือเหยียดคล่องแคล่ว ไม่แข็งกระด้างดุจรูปของคนเจ็บ  

คนตายแล้ว กมัมญัญตา ความควรแก่การงาน คือความคล่องแคล่ว ท�าการท�างานได้

ลักษณะ ๔ คืออุจจยะ ความรู้จักเติบโตขึ้น สันตติ ความสืบเนื่องกัน เช่น

ขนเก่าหลุดร่วงไป ขนใหม่เกิดแทนกัน หรือผมที่โกนท้ิงและผมใหม่ก็งอกขึ้นแทน  

ชรตา ความรู้จักทรุดโทรม อนิจจตา ความไม่ยั่งยืน

สิริรวมทั้งหมด มหาภูตรูปคือทั้ง ๒ ประเภทก็เป็น ๒๙ แต่ว่าในคัมภีร์  

นับเป็น ๒๘ คือในที่บางแห่งนับโคจรซึ่งเป็นอารมณ์ของประสาททั้ง ๕ นั้นเพียง ๔ 

ยกโผฏฐัพพะซึ่งเป็นเช่นเดียวกับรูปออกเสีย จึงลง ๒๘ พอดี เพราะฉะนั้น รูปน้ี 

เมือ่แบ่งตามอภิธรรมแล้วก็เป็น ๒ อย่าง คอืมหาภูตรปู รปูใหญ่ อปุาทายรปู รปูอาศยั 

นี้เป็นการอธิบายให้รู้จักรูปตามที่แสดงไว้ในพระพุทธศาสนา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๑๒ 
อนัตตลักขณสูตร (ต่อ)

จะแสดงเรื่อง ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตรที่ ๒ คืออนัตตลักขณสูตร 

ซึ่งได้ยกเอารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตรัสแสดงว่าเป็น อนัตตา และได้

อธิบายข้อแรกคือรูปไปแล้ว ตามอธิบายโดยย่อและโดยพิสดาร สรุปว่า โดยย่อก็คือ

ธาตดิุน น�า้ ไฟ ลม ประชมุกนัเป็นรปูกายนี ้โดยพสิดารกค็อืมหาภตูรูป กบัอปุาทาย

รูปที่แปลว่ารูปอาศัย

วันนี้จะแสดงเวทนา โดยย่อก็คือความรู้สึกอารมณ์ว่า เป็นสุขคือสบาย  

กายสบายใจ หรือเป็นทุกข์คือไม่สบายกายไม่สบายใจ หรือเป็นกลาง ๆ คือไม่ทุกข ์

ไม่สุข ดังที่แสดงเป็นภาษาบาลีว่า สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาคือเวทนา

ทีไ่ม่ใช่ทกุข์ไม่ใช่สขุ เป็นกลาง ๆ เป็นเวทนา ๓ หรอืว่า แสดงแจงออกไปตามอารมณ์ 

ตามอายตนะภายใน ตามสัมผัส ก็เป็นเวทนา ๖ คือจักขุสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่

เกิดจากสัมผัสทางจักษุ โสตสัมผัสสชาเวทนา เวทนาท่ีเกิดจากสัมผัสทางโสตคือหู 

ฆานสมัผสัสชาเวทนา เวทนาทีเ่กดิจากสมัผัสทางฆานะคือจมูก ชิวหาสมัผสัสชาเวทนา 

เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางชิวหาคือลิ้น กายสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากสัมผัส

ทางกาย มโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางมโนคือใจ ก็เป็นเวทนา ๖ 

สัมผัสนี้ จะอธิบายต่อท้าย แต่ในตอนนี้ก็ให้เข้าใจไว้เพียงเท่านี้ก่อน
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มาถงึข้อ ๓ สญัญา ความจ�าหมาย หรอืความหมายรู ้แบ่งเป็น ๖ ตามอารมณ์ 

คือรูปสัญญา ความจ�าหมายรูป สัททสัญญา ความจ�าหมายเสียง คันธสัญญา  

ความจ�าหมายกลิ่น รสสัญญา ความจ�าหมายรส โผฏฐัพพสัญญา ความจ�าหมาย

โผฏฐพัพะคอืสิง่ทีก่ายถกูต้อง ธมัมสญัญา ความจ�าหมายธรรมคอืเรือ่งทีคิ่ดทีรู่ท้างใจ  

ก็เป็นสัญญา ๖

ข้อ ๔ สังขาร ค�าว่า สังขาร ในขันธ์ ๕ นี้หมายถึงความคิดปรุงหรือ  

ความปรุงคิด ก็คือคิดปรุงหรือปรุงคิดอารมณ์ท่ีจ�าได้ด้วยสัญญานั้น เรียกว่า สังขาร 

ตามศัพท์ทีเดียวก็คือความปรุงหรือความปรุงแต่ง หมายถึงทุก ๆ สิ่งที่ผสมปรุงแต่ง 

ขึ้นมา ทั้งที่มีวิญญาณครอง ทั้งที่ไม่มีวิญญาณครอง ทุก ๆ สิ่ง อันเป็นรูปที่ตาเห็น 

เสียงที่หูได้ยิน กล่ินท่ีจมูกได้ทราบ รสที่ลิ้นได้ทราบ โผฏฐัพพะที่กายได้ทราบ  

เร่ืองราวของรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นท่ีใจได้คิดนึกที่ใจ ได้รู้ที่ใจจ�าได้ อันเป็นสัญญา 

ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว และเม่ือจ�าได้แล้วกน็�ามาคดิปรุง หรอืปรงุคดิ เป็นส่วนดเีรียกว่า กศุล 

เป็นส่วนชั่วเรียกว่า อกุศล เป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่า อพยากฤต ในนวโกวาท 

ได้มี ค�าอธิบายว่า เจตสิกธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจ ก็คือความคิดปรุงหรือปรุงคิด 

นั้นเอง อันหมายความว่า คิดปรุงหรือปรุงคิดอารมณ์ เรื่องที่จ�าได้เหล่านั้น ตามนัย 

ที่อธิบายนี้ ก็แบ่งสังขารเป็น ๓ คือเป็นส่วนดี เป็นส่วนชั่ว เป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่ว  

อกีอย่างหนึง่ แบ่งเป็น ๖ และเรยีกชือ่ต่างไปว่า สญัเจตนา คอืความจงใจคดิปรงุหรอื

ปรุงคิด ก็คือสังขารนั้นเอง แบ่งเป็น ๖ ตามอารมณ์คือเร่ืองที่จ�าได้ จึงแบ่งเป็น  

รปูสัญเจตนา ... ธมัมสญัเจตนา ความจงใจปรงุคดิหรือคดิปรงุรปูอย่างหนึง่ เสยีงอย่าง

หนึ่ง กลิ่นอย่างหนึ่ง รสอย่างหนึ่ง โผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องอย่างหนึ่ง ธัมมะคือ

เรื่องราวที่คิดหรือรู้ทางใจอีกอย่างหนึ่ง เหล่านี้เรียกว่า สังขาร

ส่วนวิญญาณ น้ันมี ๖ อาศัยรูปกระทบตา เกิดความรู้ขึ้นที่เรียกว่า เห็น  

เรียก จักขุวิญญาณ อาศัยเสียงกระทบหู เกิดความรู้ข้ึนที่เรียกว่า ได้ยิน เรียก  

โสตวิญญาณ อาศัยกลิ่นกระทบจมูก เกิดความรู้ขึ้นที่เรียกว่า ทราบหรือสูดดม เรียก 

ฆานวิญญาณ อาศัยรสกระทบล้ิน เกิดความรู้ขึ้นที่เรียกว่า ทราบหรือลิ้ม เรียก  

รสวิญญาณ อาศัยโผฏฐัพพะกระทบกาย เกิดความรู้ขึ้นที่เรียกว่า ทราบ หรือกระทบ 
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เรียก กายวญิญาณ เกดิธมัมะคอืเรือ่งราวกบัใจ คอือาศัยธมัมะคอืเร่ืองราวเกิดกับใจ เกิด

ความรู้ข้ึนท่ีเรียกว่า คิดหรือรู้ เรียก มโนวิญญาณ ก็เป็นวิญญาณ ๖

อันรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง ๖ นี้ จะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า

ทรงแยกขึ้นเป็นการเริ่มต้น หรือว่ามีความรู้จักแยกกันมาแล้วก็ไม่อาจทราบได้ แต่ว่า

ตามที่พระองค์ทรงแยกนี้ เป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนรู้ได้ท่ีกายและใจของตัวเองหรือท่ีกาย  

และจติของตวัเอง คือเม่ือน้อมจติเข้ามาดูทีต่นเอง ดูกายกจ็ะพบรปู ดังทีแ่สดงมาแล้ว  

ทัง้ทีแ่สดงโดยย่อ คอืเป็นธาต ุ๔ หรอืแสดงโดยพสิดาร เป็นมหาภตูรปู รปูทีเ่ป็นใหญ่

ก็คือธาตุ ๔ นั่นแหละ กับอุปาทายรูป รูปอาศัย คือรูปที่อาศัยธาตุทั้ง ๔ นั้นมาเป็น

ประสาท ๕ มีกายประสาทเป็นต้น ฯลฯ ทุกคนอาจมาตรวจดูพบได้ที่ตนเองทั้งหมด

มาถงึเวทนากเ็หมือนกนั ทุกคนกจ็ะได้ทราบจะได้รูจ้กัเวทนาทีต่นเอง ทีป่รากฏ

เป็นสขุเวทนาก็รูว่้าเราสบายกายสบายใจ ทกุขเวทนาก็รูว่้าเราไม่สบายกายไม่สบายใจ 

อทกุขมสขุเวทนา เวทนาท่ีไม่ทกุข์ไม่สขุคอืเป็นกลาง ๆ เรากรู้็ว่าเป็นกลาง ๆ และเมือ่

พิจารณาถึงต้นทางของเวทนา ก็รู้ได้อีกเหมือนกันว่า เวทนาเหล่านี้เกิดจากสัมผัส 

ทางตาบ้าง ทางหูบ้าง ทางจมูกบ้าง ทางลิ้นบ้าง ทางกายบ้าง ทางใจบ้าง คือจะต้องมี

สัมผัสคือความกระทบทางตา คือตาเห็นรูป และตากับรูปนั้นก็มากระทบถึงใจถึงกาย 

ก็เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น 

ทางกาย ทางมนะคือใจก็เหมือนกัน ต้องอาศัยความกระทบทางหู ทางจมูก ทางลิ้น 

ทางกาย ทางมนะคือใจ เป็นการได้ยินเสียง ได้ทราบกลิ่น ได้ทราบรส ได้ทราบ

โผฏฐัพพะ ได้รู้เรื่องที่รู้หรือคิดทางใจ จึงเกิดเวทนาขึ้นดังกล่าว

มาถึงสัญญาคือความจ�าได้หมายรู้ก็เหมือนกัน พิจารณาดูที่ตนเอง ก็ย่อม  

จะรู้ได้ว่า เราจะต้องมีความจ�าได้หมายรู ้ จ�ารปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เร่ืองราว 

ต่าง ๆ เป็นสัญญา ซ่ึงเม่ือจ�าได้ก็มีลืมได้ ดังที่ทุก ๆ คนจ�าได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

ไม่ได้ทบทวนบ่อย ๆ ก็ลืม บางคนก็จ�าได้แม่นย�า บางคนก็จ�าไม่ใคร่ได้ หรือบางคน 

ก็จ�าได้อย่างหนึ่ง จ�าไม่ได้อีกอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงมีสัญญาคือความจ�าได้

หมายรู้ดังกล่าว
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มาถงึสงัขาร ความปรงุแต่ง ตามศพัท์แปลว่า ความปรงุแต่ง แต่มคีวามหมาย

ถึงสัญเจตนา คือความคิดปรุงหรือปรุงคิด ดังที่ให้ค�าแปลทีแรกว่า ความจงใจคิดปรุง

หรือปรุงคิด ค�าว่า คิดปรุงหรือปรุงคิด นี้มาจากค�าว่า สัญเจตนา อันเป็นความหมาย

ของสังขาร ความปรงุแตง่ในทีน่ี ้เพราะล�าพงัศัพท์วา่ สงัขารนั้นแปลวา่ ความปรงุแต่ง

เท่านั้น แต่มีความหมายจ�าเพาะในขันธ์ ๕ นี้ว่าคือตัวสัญเจตนา ที่แปลว่า ความคิด

ปรุงหรือความปรุงคดิ หรอืความจงใจคดิปรุง หรอืความจงใจปรุงคดิ อนัมีความหมาย

ถึงปรุงแต่งทางใจซึ่งธรรมคือเรื่องราวทั้งหลาย ค�าว่า ธรรม ในท่ีนี้แปลว่า เรื่องราว  

ทีเ่ป็นกศุลธรรมกม็ ีอกศุลธรรมก็ม ีอพยากตธรรมก็ม ีเรือ่งทีด่กีเ็ป็นกศุลธรรม เรื่อง

ทีช่ัว่ก็เป็นอกศุลธรรม เร่ืองทีเ่ป็นกลาง ๆ กเ็ป็นอพยากตธรรม ค�าว่า ธรรมหรอืธมัมะ 

นี้จึงเป็นค�ากว้างครอบโลก มีความหมายมากดั่งที่กล่าวในที่นี้ เมื่อทุก ๆ คนมาดูที่ตัว

เองก็รู้จักว่าเรามีความคิดปรุงหรือความปรุงคิดดั่งนี้ และก็คิดปรุงหรือปรุงคิดได้ตาม

สัญญาคือความจ�านั้นเอง เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปคิดปรุงหรือปรุงคิดในสิ่งที่เราจ�าไม่ได้ 

เราจะคิดปรุงหรือปรุงคิดได้เฉพาะสิ่งที่เราจ�าได้ คือน�าเอามาคิดปรุงหรือปรุงคิด

แล้วมาถึงวิญญาณ ค�าว่า วิญญาณ นี้เป็นค�าเก่าอีกเหมือนกัน ซึ่งม ี

ความหมายมาเก่าก่อนพระพุทธศาสนาถึงส่ิงที่เป็นตัวเป็นตนอย่างหนึ่งอันไม่ตาย  

เช่นเราเอามาใช้ในความดงักล่าวนี ้ ว่าวญิญาณออกจากร่าง คอืคนทีต่ายนัน้ วิญญาณ 

ออกจากร่าง ส�าหรับผู้ท่ีเช่ือว่าตายเกิด อะไรไปเกิด ก็คือวิญญาณไปเกิด ก็แปลว่า  

เมื่อตายนั้นร่างกายอนันีแ้ตกสลาย แต่วญิญาณไม่ตาย เป็นตวัไปเกดิต่อไป เรยีกว่า 

วญิญาณไปเกดิ หรือวิญญาณออกจากร่าง วิญญาณท่องเที่ยวไป เช่นวิญญาณของคน

ที่ตาย เมื่อยังมีอาลัยอยู่ในทรัพย์สมบัติในครอบครัว บางทีก็มาปรากฏเป็นภาพให้ 

มองเห็นที่เรียกกันว่าผี วิญญาณก็มีความหมายท่ีใช้กันมาดั่งนี้ ในบัดนี้เราก็ยังใช้ใน

ความหมายนั้นกันอยู่ และแม้ในค�าสอนของพระพุทธเจ้าเองในบางครั้ง ก็ตรัสเล่าไป

ตามถ้อยค�าที่พูดกัน อย่างที่เล่าในเรื่องหนึ่งว่า พระอรหันต์องค์หนึ่งท่านอาพาธและ

ท่านกน็พิพาน มารกเ็ทีย่วค้นหาว่าวญิญาณของท่านไปไหน กค้็นไม่พบพระพทุธเจ้าจงึ

ตรัสว่า มารไม่สามารถจะค้นวิญญาณของพระอรหันต์ได้พบ เพราะพระอรหันต์นั้น

เป็นผู้ดับหมดแล้ว จึงไม่มีวิญญาณที่จะไปท่องเที่ยวต่อไป และในธาตุ ๖ ที่ตรัสแสดง
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ไว้ในพระสูตรหน่ึง ข้อที่ ๖ ก็มีวิญญาณธาตุ ที่มักจะชอบแปลกันว่าธาตุรู ้ ที่ม ี

ความหมายถึงรู้ที่เป็นตัวธาตุ อันกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ตายเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น 

ค�าว่า วิญญาณ นี้จึงเป็นค�าที่คนใช้กันตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ในสมัยพุทธกาล มาจนถึง

บดันี ้หมายถงึตวัท่ีไม่ตาย เม่ือร่างกายแตกสลายกท็ิง้ร่าง ออกไปหาทีเ่กดิใหม่ดัง่ทีไ่ด้

กล่าวมาแล้ว อันน�าให้เกิดความเชื่อว่า มีอัตตาตัวตน อันจะต้องไปเกิดอีกเสมอไป 

ไม่มีสิ้นชาติสิ้นภพ ส่วนทางพระพุทธศาสนานั้นแสดงว่า จะถึงความสิ้นทุกข์ได้ก็ต้อง

ดับชาติดับภพ คือไม่เกิดอีก ไม่มีวิญญาณไปเกิดอีก เพราะฉะนั้น จึงน�าเอาค�าว่า 

วิญญาณ นี้มาใช้เป็นข้อท่ี ๕ ในขันธ์ ๕ นี้ ว่าเป็นเพียงความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่

อายตนะภายในกบัอายตนะภายนอกกระทบกนั อายตนะภายในนัน้กไ็ด้แก่ตา ห ูจมกู 

สิ้น กาย และมนะคือใจ อายตนะภายนอกนั้นก็ได้แก่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

และธมัมะคือเรือ่งราว ในนวโกวาท ท่านใช้ว่า อาศยัรปูกระทบตา กค็อืตากบัรปูกระทบกนั 

ก็เกิดความรู้ที่เรียกว่า เห็น ขึ้นมา เรียกว่า จักขุวิญญาณ เสียงกับหูกระทบกันก็เกิด 

ความรูคื้อได้ยนิเสยีง กลิน่กบัจมูกกระทบกนักเ็กดิความรูท้ีเ่รยีกว่า ดมกลิน่ทราบกลิน่

อาศัยรสกับลิ้นกระทบกันก็เกิดความรู้ท่ีเรียกว่า ล้ิมรสทราบรส กายกับโผฏฐัพพะ

กระทบกนักเ็กดิความรูท้ีเ่รยีกว่า ทราบสิง่ทีก่ระทบ ใจกบัธมัมะคอืเรือ่งราวกระทบกนั

ก็เกิดความรู้ที่เรียกว่า คิดหรือรู้ เพียงเท่านี้เป็นวิญญาณ เพื่อเป็นการที่หักห้ามความ

เข้าใจว่าวญิญาณเป็นอัตตาตวัตน อย่างตายแล้ววิญญาณกอ็อกจากร่างท่องเทีย่วไป มา

อธิบายวิญญาณเป็นเพียงวิญญาณ ๖ คือเป็นการเห็น การได้ยินเสียง การได้ทราบ

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ และการได้รูส้ิง่ทีใ่จคดิ อธบิายว่าวิญญาณนัน้มคีวามหมาย เพยีง

เท่านี้ อย่างเรื่องรูปก็เรียกเห็นรูป นั่นคือจักขุวิญญาณ ได้ยินเสียงก็คือ โสตวิญญาณ 

ดั่งนี้เป็นต้น

เพราะฉะนั้น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้ ทุกคนจึงพิจารณาดู  

ได้ที่ตัวเองว่ามีอยู่เป็นประจ�า จึงได้ตรัสสอนให้พิจารณา เหมือนค�าสอนของพระองค์

นั้นเปรียบเป็นกระจก ท่ีเอามาตั้งไว้ส�าหรับส่องให้ผู้ฟังได้เห็นกายเห็นใจของตนเอง  

ว่าแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ๕ กอง คือรูป นี่เป็นส่วนกาย ส่วนใจก็คือ เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณประกอบกัน แยกออกไปเป็น ๕ กอง และท่ีเรียกว่า กองนั้น  
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แต่ละอย่างก็มีมากมาย เช่น รูปที่ตาเห็น เพียงประเดี๋ยวเดียวเราเห็นรูปอะไรต่าง ๆ 

ตั้งหลายอย่าง อย่างเข้ามาในห้องนี ้ เมือ่ก�าลงัเดนิมากเ็ห็น ต้นไม้ เห็นกฏุ ิเหน็หนทาง 

เหน็คน เหน็พระ เห็นเณร เข้ามาก็เห็นเป็นบันได ขึ้นมา เห็นฝา เห็นประตูหน้าต่าง 

และเมื่อขึ้นมาข้างบนในห้องนี้ ก็เห็นพระเณรนั่งกันอยู่เป็นหมู่ เห็นที่บูชา เห็นอะไร

ต่ออะไร ถ้าจะนบัเข้าแล้ว กไ็ม่รูว่้ากีส่บิกีร้่อยอย่าง ดงันัน้ ส่ิงท่ีเห็นนีจ้งึมีมาก วันหนึง่ ๆ 

กนั็บไม่ถ้วน เพราะฉะนัน้ จงึเรียกว่า ขนัธ์ คือกอง รปูขนัธ์ กองรูป มมีากมาย เวทนา

ก็เหมือนกัน เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลาง ๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์ เดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้น เดี๋ยวก็

เป็นอย่างนี้ สุขที่นั่นทุกข์ท่ีนี่ ในร่างกายอันนี้ ในจิตอันนี้ ก็มากมาย จึงเรียกว่า  

เป็นกอง เวทนาขันธ์ กองเวทนา จ�าได้ก็มากมาย จ�ารูปจ�าเสียงเป็นต้น นั่น ๆ นี่ ๆ 

หากจะเอาความจ�ามานับว่าจ�าอะไรได้บ้างกน็บัไม่ถูก เพราะว่ามาก จงึเรยีกสัญญาขนัธ์ 

กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสงัขาร คือสัญเจตนา ความคดิปรงุหรอืปรงุคดิ กม็ากมาย 

คิดนั่นคิดนี่อะไรต่าง ๆ ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เป็นกลาง ๆ บ้าง แล้วก็เป็นความคิดที่เอา 

รูปเอาเสียงเป็นต้น ท่ีจ�าได้น่ันแหละมาคิดปรุงหรือปรุงคิด ซึ่งเรียกว่า สังขารขันธ์ 

วิญญาณก็เหมือนกัน สิ่งท่ีเห็นสิ่งท่ีได้ยิน หรือการได้เห็นการได้ยินเป็นต้น การได้

ทราบเป็นต้น การได้รู้เป็นต้น ทางอายตนะ ทั้ง ๖ นั้นก็มากมาย เพราะฉะนั้น  

จึงเรียกว่า วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๑๓
อนัตตลักขณสูตร (ต่อ)

จะแสดงเรือ่ง ศกึษาพระพทุธศาสนาจากพระสูตรท่ี ๒ คืออนตัตลักขณสูตรต่อ 

โดยที่ท่านปัญจวัคคีย์ซึ่งตอนนั้นได้ขออุปสมบทเป็นภิกษุทั้งหมดแล้ว พระพุทธเจ้า  

ทรงให้อุปสมบทด้วยพระองค์เอง ด้วยพระวาจาว่า “จงเป็นภิกษุมาเถิด” ท่านเรียกว่า 

เอหิภิกขุอุปสัมปทา จึงมีภิกษุขึ้นถึง ๕ รูป อันนับว่าเป็น ภิกขุสังฆะ คือหมู่แห่งภิกษุ 

และท่านทัง้ ๕ นัน้พระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงอบรมด้วยพระองค์เองจนได้ธรรมจกัษ ุดวงตา

เห็นธรรมขึ้นมา คือเป็นพระโสดาบันด้วยกันทั้งหมด จึงเข้าใจว่าท่านทั้ง ๕ นั้นจะได้

รู้จักว่ากายใจอันน้ีที่ทุกคนมีอยู่ หรือกายจิตอันนี้ที่ทุกคนมีอยู่นั้น กายก็จ�าแนกออก

เป็นรูป ใจหรือจิตก็จ�าแนกออกเป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ  

โดยอาการทีเ่ป็นความรู ้ลกัษณะต่าง ๆ ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว แต่ว่าท่านทัง้ ๕ นัน้แม้เป็น

พระโสดาบันแล้ว ก็ยังมีความยึดถืออยู่ว่า ขันธ์ ๕ นี้คือขันธ์ทั้ง ๕ นี้เป็นตัวเราเป็น

ของเรา แต่ว่าได้มคีวามรูท้ีเ่รยีกว่า ธรรมจกัษ ุดวงตาเห็นธรรมว่ามเีกดิดบัเป็นธรรมดา 

และก็มิได้เห็นจ�าเพาะกายใจอันนี้เท่านั้น หรือขันธ์ ๕ นี้เท่านั้น แต่ว่ารู้ครอบโลก

ทัง้หมด คือเป็นกายใจของใครก็ตาม เป็นขนัธ์ ๕ ของใครกต็าม และแม้เป็นทกุ ๆ อย่าง 

อันเรียกว่า สังขาร คือสิ่งผสมปรุงแต่ง ซึ่งมีเกิดเป็นธรรมดา ก็มีดับเป็นธรรมดา  

ท่านได้ธรรมจกัษุ ดวงตาเหน็ธรรมดัง่น้ีแล้ว แต่แม้เช่นนัน้กย็งัมมีานะ คอืมคีวามยึดถอื

ว่าตัวของเราอยู่ แม้ในสิ่งที่เห็นว่าเกิดดับเป็นธรรมดานั้น
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เพราะฉะนัน้ เม่ือท่านท้ัง ๕ นัน้ได้มคีวามรูท้ีเ่ป็นธรรมจกัษ ุดวงตาเห็นธรรม

ดังกล่าว จึงชื่อว่ามีพื้นท่ีจะทรงอบรมต่อข้ึนไป ให้ปล่อยวางความยึดถือทั้งหมด คือ

ปล่อยวางสิ่งอันส�าคัญมากอันเรียกว่า มานะ หรือว่าเรียกให้เต็มค�าว่า อัสมิมานะ  

ความส�าคญัหมายว่าเรามีเราเป็น คือมีอัตตานัน้เอง เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรสัพระสูตรที่ 

๒ นี ้ตั้งตน้ทรงชีต้รงลงไปทเีดยีวว่า รปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณเป็นอนัตตา 

มิใช่อัตตาตัวตน ถ้าเป็นผู้อื่นซึ่งไม่มีพื้นอย่างท่านทั้ง ๕ นี้ พระองค์ก็ยังไม่ตรัสสอน

อนัตตาทีเดียว เพราะว่าพื้นภูมิของจิตใจยังไม่เพียงพอ และท่านทั้ง ๕ นั้น แม้เป็น 

ผู้ที่มีพื้นแห่งจิตใจที่เพียงพอ ก็ยังไม่สามารถที่จะละตัวอัสมิมานะ ความส�าคัญหมาย

ว่าเรามเีราเป็นเสยีได้ จงึได้ตรสัยกขึน้มา จีล้งไปทีจ่ดุอสัมมิานะนัน้ดงักล่าว และโดยที่

ท่านทัง้ ๕ นัน้กก็ล่าวได้ว่า อยูใ่นจ�าพวกท่ีเรยีกว่า เนยยะ คือจะต้องอบรมชีแ้จงแนะน�า 

ไม่ใช่เป็นจ�าพวกที่เรียกว่า มีความรู้เร็ว

ก็การรับรู้นั้นมีต่าง ๆ กัน บางพวกรับรู้เร็ว เพียงยกหัวข้อขึ้นแสดงก็รู้ทันที 

เรียกว่า อุคฆติตัญฌู แปลว่า เป็นผู้รู้ได้ฉับพลัน บางจ�าพวกยกหัวข้อขึ้น แล้วก็ต้อง

อธิบายจึงรู้ได้ เรียกว่า วิปจิตัญญู เป็นผู้รู้ท่ีต้องได้รับค�าอธิบายท่ีเรียกว่า รู้ช้าเข้า  

อีกจ�าพวกหนึ่งต้องแนะน�าพร�่าสอนกันอยู่บ่อย ๆ จึงจะรู้ได้เรียกว่า เนยยะ คือ 

แนะน�าได้ ๓ จ�าพวกนี้เป็นเวเนยยะ หรือเรียกในภาษาไทยว่า เวไนยะ แปลว่า  

ผู้ที่พึงแนะน�าส่ังสอนได้ พระพุทธเจ้าก็ทรงส่ังสอนให้รู้ ได้แก่ บุคคล ๓ จ�าพวกนี้  

ดงัทีเ่รยีกว่า เวไนยนกิร แปลว่า หมูช่นทีพ่ระพุทธเจ้าทรงแนะน�าสัง่สอนได้ อกีจ�าพวก

หนึง่ซึง่เป็นจ�าพวกท่ี ๔ นัน้ เป็นผูท่ี้มีปัญญาทบึมาก ไม่สามารถจะรับรูค้�าสัง่สอนของ

พระองค์ได้ หรอืมีทิฏฐิมานะแรงมาก ไม่ยอมรบัรู ้ เรยีกว่า ปทปรมะ ผูม้บีทอย่างยิง่ 

จ�าพวกที่ ๔ นี้ยังรวมพวกที่ประกอบกรรมอันหนัก อันเรียกว่า อนันตริยกรรม  

มีการฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้น กรรมน้ีก็บังปัญญาไม่ให้ได้ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม  

รู้ธรรมของพระพุทธเจ้า จนถึงขั้นเป็นอริยบุคคล ตัดกิเลสได้บางส่วนจนถึงสิ้นเชิง  

แต่ว่าจ�าพวกที่ท�าอนันตริยกรรมนี้ก็สามารถที่จะได้ความเล่ือมใส ในพระพุทธเจ้า  

ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ดงัเช่นพระเจ้าอชาตศัตร ูท่ีเป็นผูป้ลงพระชนม์พระเจ้าพมิพิสาร

ผู้เป็นพระราชบิดา แย่งราชสมบัติ และก็สนับสนุนพระเทวทัตให้พยายามที่จะท�าร้าย

พระพทุธเจ้าต่าง ๆ จนถงึกลิง้หนิลงจากเขาคชิฌกฏู เม่ือพระพทุธเจ้าเสดจ็ออกบณิฑบาต 
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เสด็จลงมาตามทางจากเขา และสะเก็ดหินก็ไปต้องพระบาทท�าให้พระโลหิตห้อขึ้นมา 

อนัจัดเป็นอนนัตรยิกรรม พระเทวทัตนัน้กต้็องวิบตัไิปในทีสุ่ด ส่วนพระเจ้าอชาตศตัรูนัน้ 

ภายหลงักร็ูว่้าพระเทวทตัท�าผดิ จงึเลกิสนบัสนนุ พระพทุธเจ้าได้ตรสัพระธรรมเทศนา

แก่พระเจ้าอชาตศัตร ูถ้าไม่ได้ทรงท�าปิตฆุาต กจ็ะได้ทรงบรรลมุรรคผลเป็นอรยิบคุคลได้ 

แต่เพราะมอีนนัตริยกรรมนีม้าก�าบงั ท�าไม่ให้เกิดธรรมจกัษ ุดวงตาเห็นธรรม แต่กไ็ด้

ความเลือ่มใสในพระพทุธเจ้า และเม่ือพระพทุธเจ้าเสดจ็ดับขนัธปรินพิพานแล้ว พระเจ้า

อชาตศัตรูก็ได้เป็นองค์ศาสนูปถัมภก ในการท�าปฐมสังคายนาของพระสงฆ์

เพราะฉะนัน้ ผูท้ีจ่ะรบัธรรมของพระพุทธเจ้าได้ ดบักเิลสกองทุกข์ต้ังแต่ ขัน้ต�า่

ข้ึนไปน้ัน จึงอยู่ใน ๓ จ�าพวกดังกล่าวมาข้างต้น พระภิกษุปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ นี้  

ก็กล่าวได้ว่าท่านอยู่ในจ�าพวกที่เรียกว่า เนยยะ คือต้องแนะน�าอบรม ต้องอธิบาย  

เพราะฉะนัน้ แม้ท่านจะมภีมูขิองจติใจสงูแล้ว ท่านจะต้องรูจ้กักายใจอนันีท้ีร่วมกนัอยู่  

แยกออกไปเป็นขันธ์ ๕ แล้ว จึงได้ตรัสยกขึ้นมาทีเดียว จี้ลงไปเพื่อให้ละอัสมิมานะ 

ความส�าคญัหมายว่าเรามีเราเป็นเสยีก่อนว่า รปู เวทนา สัญญา สงัขาร วญิญาณเป็น

อนตัตา มใิช่เป็นอัตตาตวัตน ทีละข้อ ไม่ได้ตรสัรวมกนัไปทัง้ ๕ ข้อ และกต็รัสอธบิาย

ว่าท�าไมจึงเป็นอนัตตาต่อไปทั้ง ๕ ข้อว่า “ถ้ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้

จะพงึเป็นอตัตาแล้วไซร้ รปู เวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณกไ็ม่พงึเป็นไปเพือ่อาพาธ

คอืป่วยไข้” และอาพาธนีแ้ปลตามศพัท์ว่าเบยีดเบยีนท�าลาย จงึมคีวามหมายมใิช่เพยีง

ป่วยไข้อย่างเดียว จึงมีความหมายคลุมไปได้ถึงว่า ไม่พึงเป็นไปเพื่อแก่ เพื่อเจ็บ  

เพื่อตาย เพื่อความทุกข์ร้อนต่าง ๆ ซึ่งค�าว่า อาพาธ นี้คลุมได้ทั้งหมด “และบุคคล 

ก็พึงได้ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของเราว่า ขอให้รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้ อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะเหตุที่รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นอนัตตา ฉะนั้น จึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคล

ย่อมไม่ได้ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณว่า ขอให้รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้ อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย” ดั่งนี้

นี้เป็นพระพุทธาธิบายเองว่าท�าไมจึงเป็นอนัตตา ท้ังหมดนี้ก็รวมเข้าในค�าว่า 

“บังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้” จึงเป็นอนัตตา ถ้าบังคับให้เป็นไปตามปรารถนา

ได้จึงจะเป็นอตัตา คอืบังคบัให้รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณไม่เป็นไปเพือ่อาพาธ 
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หรือไม่เป็นไปเพื่อแก่ เพื่อเจ็บ เพื่อตาย เพื่อทุกข์ร้อนต่าง ๆ สิ่งที่บังคับได้ดั่งนี้แหละ

จึงจะเป็นอัตตา แต่เมื่อบังคับไม่ได้ก็ต้องเป็นอนัตตา หรือกล่าวสั้นเข้ามา บังคับให้รูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณทีเ่กดิมาแล้วไม่ต้องดบั ให้ด�ารงอยู่ตลอดไป บงัคบัไม่

ได้ดัง่นี ้ถ้าบงัคบัได้ดัง่นีจ้งึจะเป็นอตัตา ศาสดาทัง้หลายในอดตีก่อนท่ีพระพทุธเจ้าทรง

อุบัติขึ้น และศาสดาทั้งหลายในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นอยู่ และแม้ศาสดา 

ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในภายหลัง ก็ยังยึดถืออยู่ในอัตตาดั่งนี้ว่ามีอยู่ อย่างท่านอาจารย์

ทั้ง ๒ ของพระพุทธเจ้าท่ีทรงเข้าศึกษาในขั้นแรก คืออาฬารดาบสกาลามโคตรและ 

อทุทกดาบสรามบตุร ซึง่ได้บรรลถุงึสมาบตั ิ๗ สมาบตั ิ๘ แล้ว แต่กม็คีวามยดึถอือยู่

ว่ามอีตัตา คอืเป็นสิง่ทีเ่กดิมาแล้วกไ็ม่ดบั ไม่เป็นไปเพ่ืออาพาธ คอืมุง่ไปเกดิเป็นพรหม 

เมื่อไปเกิดเป็นพรหมแล้ว ก็เป็นอมตะไม่ตายอยู่ในพรหมโลกนั้น เกิดมาแล้วเป็น 

พรหมแล้ว ก็เป็นอมตะไม่ตาย ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ บรรดาลัทธิท่ีนับถือเทพเจ้าซึ่ง

เป็นอมตะไม่ตายนี ้มมีาประจ�าโลกแล้วกไ็ด้ จงึเรียกเทวดาว่าอมรคือผูไ้ม่ตาย และใน

ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงด�ารงพระชนม์อยู่ ทรงสั่งสอนศาสนาอยู่ ก็ยังมีศาสดาท่ีสอน

ดั่งนี้ ศาสนาที่เกิดในภายหลัง ศาสดาก็สอนดั่งนี้ คือศาสดาที่นับถือพระเจ้าทั้งหลาย 

ก็คือเทพซึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ด�ารงอยู่เป็นอมตะนั้นเอง ซึ่งพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้า

ได้ตรสัรูว่้า มเีกดิกม็ดีบั ดงัธรรมจกัษ ุดวงตาเห็นธรรม ท่ีบงัเกดิขึน้แก่พระโกณฑัญญะ

นั้น จะเกิดเป็นเทวดามารพรหม เป็นมนุษย์ หรือเป็นอะไรก็ตาม ต้องมีดับท้ังนั้น  

ต่างแต่กายที่ยาวและสั้นต่างกัน และแม้ในวิทยาการปัจจุบันนี้ก็มีความเห็นเช่นนั้น  

ดงัทีแ่สดงว่าแม้ดวงดาว ดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ กม็เีกดิมดีบั ตวัโลกนีเ้องก็มเีกดิมดีบั 

แต่ว่ามีอายุที่ยืนมากที่ยาวมาก เพราะฉะนั้น เมื่อมีเกิดมีดับด่ังนี้จึงเป็นอนัตตา  

จะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนา ว่าให้เป็นดั่งนี้ คือให้ตั้งอยู่ ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย  

อย่าให้เป็นอย่างนั้น คืออย่าให้แก่ให้เจ็บให้ตายหาได้ไม่ ฉะนั้น จึงเป็นอนัตตา

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนชี้เข้ามาว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

เป็นอนัตตาดั่งนี้ จึงเท่ากับสอนว่า ความที่มีอัสมิมานะ ความส�าคัญหมายยึดถือ  

ว่าเรามเีราเป็นนัน้ไม่ถกูต้อง เพราะอันท่ีจรงินัน้ เราไม่มไีม่เป็น หรอืไม่มเีราม ีเราเป็น

ทีต่ัง้อยูโ่ดยไม่เป็นไปเพือ่อาพาธ คือไม่เป็นไปเพือ่ถูกเบียดเบียนต่าง ๆ ตามคติธรรมดา 

เพื่อให้มองเห็นความจริงอันนี้แก่ท่านทั้ง ๕ นั้น และท่านทั้ง ๕ นั้นก็เชื่อได้ว่าท่านมี
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ความเข้าใจ ท่านมองเห็นตัวอัสมิมานะว่าเป็นตัวอวิชชาคือความไม่รู้ เป็นตัวโมหะคือ

ความหลงยดึถอื แต่เพือ่ให้แน่นอน พระพทุธเจ้าจึงทรงสอบความรูข้องท่านว่า ท่านเข้าใจ

ทีต่รัสสอนมาแล้วอย่างไร ทีไ่ด้เคยกล่าวว่าเป็นการสอบครัง้แรกในพระพทุธศาสนา คอื

เป็นการสอบปากเปล่า โดยทรงตัง้ปัญหาถามว่า “รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ

เที่ยงหรือไม่เที่ยง” นี่เป็นปัญหาที่ ๑ คือไม่ได้ทรงถามว่า เป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา 

แต่ทรงถามว่าเทีย่งหรอืไม่เทีย่ง ท่านทัง้ ๕ นัน้กก็ราบทลูว่าไม่เทีย่ง ในปัญหาข้อที ่๑ 

นี้เป็นข้อสอบความรู้ของท่านเป็นอย่างดียิ่ง ว่าท่านเข้าใจค�าว่าเป็นอนัตตาอย่างไร  

เพราะว่าสิ่งท่ีเป็นอนัตตานั้น ตามท่ีตรัสอธิบายว่าบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ 

เพราะว่าเป็นไปเพือ่อาพาธ คือเพ่ือถกูเบยีดเบียนต่าง ๆ จากดินฟ้าอากาศ จากคตธิรรมดา 

ให้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เพราะเป็นไปเพื่ออาพาธ 

ดั่งนี้ จึงเป็นอนัตตา และอาการที่เป็นไปเพื่ออาพาธดั่งนี้ ก็เรียกว่าไม่เที่ยงนั้นเอง คือ

ไม่ใช่เป็นสิง่ทีเ่ทีย่งแท้ คือเม่ือเป็นรปู เป็นเวทนา เป็นสญัญา เป็นสงัขาร เป็นวญิญาณ

ข้ึนมาแล้ว กด็�ารงอยู่เท่ียงแท้ดัง่นัน้ ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจบ็ไม่ต้องตาย หรอืเรยีกรวมกนั

ว่าเป็นอมตะคือไม่ตาย ดั่งท่ีมีความเข้าใจว่าไปเกิดเป็นพรหม คือไปอยู่เป็นจ้าว  

ตายแล้วก็อยู่ตลอดไป ไม่ใช่อย่างนั้น เพราะฉะนั้น จึงรวมเข้ามาในค�าว่า ไม่เที่ยง  

จงึได้ทรงจบัตัง้ปัญหาขึน้ทดสอบความเข้าใจของท่านว่า เทีย่งหรอืไม่เทีย่ง เข้าใจอย่างไร 

ท่านก็กราบทูลว่า ไม่เที่ยง แสดงว่าท่านมีความเข้าใจในค�าสอนของพระพุทธเจ้าที ่

ตรัสสอนไว้ข้างต้น

จึงได้ตรสัถามเป็นปัญหาข้อท่ี ๒ ว่า “ส่ิงใดไม่เทีย่ง ส่ิงนัน้เป็นทกุข์หรอืเป็นสุข” 

ค�าว่า เป็นทุกข์ น้ันก็คือเป็นสิ่งท่ีตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป  

ต้องถกูความเกดิความดบับบีค้ันอยูต่ลอดเวลา ดัง่นีเ้รยีกว่าเป็นทกุข์ รวมจนถงึทุกขเวทนา

ต่าง ๆ ทีเ่ข้ากนัว่าทกุข์ ฉะนัน้ เร่ืองทกุข์นีใ้ห้มคีวามเข้าใจทัง้ในทางแคบทัง้ในทางกว้าง 

ในทางแคบน้ันก็เข้าใจกันว่าทุกขเวทนา อย่างที่อธิบายใน ข้อเวทนา รู้สึกเป็นสุข  

รู้สึกเป็นทุกข์ รู้สึกเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ทางกายทางใจ ที่เป็นตัวเวทนา  

อีกอย่างหนึ่ง ความหมายของทุกข์ที่กว้างคือที่ครอบทั้งหมด คือทุกอย่างที่ตั้งอยู่คงที่

ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป คือทุกอย่างที่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย ขึ้นชื่อว่า 

ทุกข์ทั้งน้ัน ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป อย่างขันธ์ท้ัง ๕ นี้เม่ือ 
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เกิดท่ีเรียกว่า ชาติ ก็ไม่คงอยู่เท่าน้ัน ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ความแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปนั้นมีมาตั้งแต่แรกเกิด เมื่อเกิดขึ้นก็เริ่มแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปสู่ดับ

ในทีส่ดุ เพราะฉะน้ัน วนิาทแีรกทีเ่กดิกเ็ป็นวนิาทีแรกท่ีเริม่ก้าวไปสู่ความดบั เพราะฉะนัน้ 

เกิดดับจึงต้องมีอยู่คู่กันดั่งนี้ อาการดังกล่าวนี้เรียกว่า ทนอยู่ไม่ได้ ทุกขะ แปลตาม

ศัพท์ว่า ทนอยู่ได้ยากคือทนไม่ได้ ส่วนค�าว่า สุข ที่ตรงกันข้ามนั้น แปลว่า ทนอยู่ 

ได้ง่าย ขะ แปลว่า ทน ทุก็คือยาก ทุกขะก็ทนยาก สุ แปลว่า ง่าย ขะ แปลว่า ทน 

สุขะก็คือทนง่าย เพราะฉะน้ัน แม้ตามศัพท์นี้ก็ต้องทนด้วยกัน ทนยากก็เป็นทุกข์  

ทนง่ายก็เป็นสุข และค�าว่า สุข นี้ก็ต้องเข้าใจอย่างแคบและอย่างกว้าง อย่างแคบ 

กเ็ป็นสุขเวทนา อย่างกว้างก็คอืว่าเป็นสขุทีต้ั่งอยู่คงทีไ่ด้ ทนได้ง่าย ทนอยู่ได้ กค็อืเป็น

ไม่แก่ เป็นไม่ตายดังที่กล่าวแล้ว เพราะฉะนั้น ค�าว่า สุข ค�าว่า ทุกข์ นี้จึงมี 

ความหมายท่ีแคบท่ีกว้างดัง่นี ้ในท่ีนีมี้ความหมายอย่างกว้าง ซึง่ความหมายอย่างแคบ

นั้นก็รวมเข้าอยู่ในค�านี้ด้วย เพราะว่าที่เป็นเวทนานั้น ทุกขเวทนาก็เป็นตัวทุกข์ คือ

ทุกขเวทนาก็ทนอยู่คงที่ไม่ได้ สุขเวทนาก็เป็นตัวทุกข์ คือสุขก็ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ เช่น 

เวลานี้เป็นสุข สุขดับก็เป็นทุกข์ ทุกข์ดับก็เป็นสุข ต่างเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งหมด ทั้งสุข

เวทนา ทั้งทุกขเวทนา และทั้งทุก ๆ อย่าง และเมื่อครอบทั้งหมดแล้ว ทุกอย่างเป็น

ทุกข์ทั้งนั้น คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ พระองค์จึงได้ตรัสถามปัญหาข้อที่ ๒ ว่าสิ่งใดไม่เที่ยง 

สิง่น้ันเป็นทกุข์หรอืเป็นสขุ เข้าใจอย่างไร ท่านทัง้ ๕ กก็ราบทลูว่า เป็นทกุข์ แสดงว่า

ท่านมคีวามเข้าใจในค�าว่า ทกุข์ นี ้คอืมคีวามหมายครอบโลก ทัง้โลกทีเ่ป็นสงัขารเป็น

ทุกข์ทั้งนั้น ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป ไม่ใช่แต่เฉพาะขันธ์ ๕ 

เท่านั้น

จึงได้ตรัสถามเป็นปัญหาข้อท่ี ๓ ว่า “ก็ส่ิงใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความ 

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ควรหรือเพื่อที่จะตามเห็นส่ิงนั้น ว่าน่ีของเรา 

เราเป็นนี่ นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา” ท่านทั้ง ๕ นั้นก็มีความเข้าใจ จึงได้กราบทูลว่า 

ไม่ควรที่จะเห็นอย่างนั้น

๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๑๔ 
อนัตตลักขณสูตร (ต่อ)

จะแสดงเรื่อง ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตรที่ ๒ ต่อ ในปัญหาที่  

ตรสัถามข้อที ่๓ ซึง่ได้แปลให้ฟัง และท่านทัง้ ๕ นัน้ได้กราบทูลตอบแล้ว ควรจะต้อง

อธิบายขยายความในข้อที่ตรัสถาม และข้อที่กราบทูลตอบต่อไปอีกสักหน่อยหน่ึง  

แต่ว่าจะต้องซ�้าความเดิมท่ีตรัสถามข้อท่ี ๓ ว่า “ส่ิงใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความ 

ปรวนแปรไปเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นี่ของเรา เราเป็นนี่ นี่เป็น

อัตตาตัวตนของเรา” ท่านท้ัง ๕ ก็กราบทูลว่า “ไม่ควรเพื่อท่ีจะตามเห็นส่ิงนั้น  

ดั่งนั้น” ในข้อหลังที่ได้แปลซ�้ามาอีกครั้งหนึ่งนี้ ได้มีขยายความถึงข้อที่ไม่ควรเพื่อที่จะ

ตามเหน็ อนัหมายความว่าเพือ่ทีจ่ะตามเห็นยึดถือ ว่านีข่องเรา ข้อนีค้�าว่า นีข่องเรา  

ก็คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี่ของเรา เราเป็นนี่ ก็คือว่าเราเป็นรูป  

เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณนี่ นี่เป็นอัตตาของเรา ก็คือรูป  

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี่เป็นอัตตาของเรา ที่พระอาจารย์ได้แสดงว่า  

อาการทีเ่หน็ยดึถอืในสิง่ใดสิง่หน่ึงดงัท่ียกข้ึนตรสัในทีน่ี ้กค็อืรปู เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณมีลักษณะเป็น ๓ อย่าง คอืตามเห็นยึดถือด้วยตัณหาคือความอยาก ยึดว่านี่

ของเรา ตามเห็นยึดถือด้วยมานะคือความส�าคัญมั่นหมายว่าเราเป็นนี่ ด้วยทิฏฐิคือ 

ความเหน็ผดิว่าน่ีเป็นอัตตาตัวตนของเรา เพราะฉะนั้น ลักษณะแห่งความเห็นยึดถือ

ดั่งนี้ท่านจึงอธิบายดั่งนั้น ว่าด้วยตัณหา ด้วยมานะ ด้วยทิฏฐิ
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และแม้ว่าจะไม่อธิบายอย่างนั้น มาตรวจดูถึงความตามเห็นยึดถือที่จิตใจ  

ของเราเอง ก็จะมีลักษณะเป็น ๓ ดั่งนี้ เช่นว่าตามเห็นยึดถือว่า นี่ของเรา รูปของเรา 

ผมของเรา ขนของเรา เล็บของเรา ฟันของเรา หนังของเรา สมบัติของเรา โน่นนี่ 

ของเรา เป็นต้น คือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ และบางทีก็ยกเอาตัวเราขึ้นมาเป็นอัตตาคือ 

เป็นที่ตั้งว่า เราเป็นนั่น เราเป็นนี่ เราเป็นรูป เราเป็นเวทนา เป็นต้น คือยกเอาตัวเรา

ขึ้นมาเป็นอัตตาคือเป็นที่ตั้ง บางทีก็เป็นความเห็นยึดถือ ว่านี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา 

เช่นว่าทั้ง ๕ นั้นข้อใดข้อหนึ่งเป็นอัตตาตัวตนของเรา หรือว่าทั้งหมดเป็นอัตตาตัวตน

ของเรา กายเป็นอัตตาตัวตนของเรา จิตใจเป็นอัตตาตัวตนของเรา อันแสดงถึงภาวะ

เป็นอัตตาตัวตนของเราที่เรียกว่า อัตภาพ เมื่อดูที่ใจของเราเองแล้ว เราสามารถจะ

แยกอาการที่ให้ยึดถือได้เป็น ๓ ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสอาการที่ยึดถือทั้ง ๓ นี้

ขึ้นมาไว้ให้ครบถ้วน เพราะว่าถ้าจะตรัสไว้เพียงอาการใดอาการหนึ่ง ก็อาจจะมี 

ความเห็นแย้งไปว่าเป็นอัตตาหรือเก่ียวกับอัตตาประการอื่นอีกได้ เช่นกล่าวว่านี่เป็น

ของเราอันเป็นข้อแรก หรือกล่าวปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่ของเราอันเป็นข้อแรก ก็อาจจะมี 

ความคดิว่า ถ้าเช่นนัน้เรากเ็ป็นสิง่นัน้สิง่นี ้ หรอืว่าสิง่นัน้สิง่นีเ้ป็นอตัตาตวัตนของเราได้ 

จึงได้ตรัสข้ึนมาไว้ท้ังหมด ว่าไม่ควรที่จะตามเห็น อันหมายถึงว่าความเห็นยึดถือส่ิง 

ทั้ง ๕ นี้โดยอาการทั้ง ๓ นั้น เพื่อจะได้ครอบคลุมทั้งหมด

และเมื่อตรัสถามทั้ง ๓ ข้อ ท่านทั้ง ๕ ก็ได้ตอบกราบทูลรับตามที่ตรัส  

ถามนั้น ก็แสดงว่าท่านท้ัง ๕ น้ันได้มีความเข้าใจในเรื่องอนัตตา หรือในลักษณะ  

เครื่องก�าหนดหมายว่าเป็นอนัตตาท่ีตรัสแสดงสั่งสอนไว้เป็นเบื้องต้น และท่านท้ัง ๕ 

นั้นก็มีความเข้าใจในลักษณะที่ไม่เที่ยง กับลักษณะท่ีเป็นทุกข์ กับในลักษณะท่ีเป็น

อนัตตา ซึ่งตรัสวกเข้ามาถึงอนัตตาอีกหนหนึ่ง เป็นอันว่าในพระสูตรนี้ได้ทรงแสดง

ไตรลักษณ์ ลักษณะที่แปลว่าเครื่องก�าหนดหมาย ๓ อย่าง อันเป็น สามัญญลักษณะ 

คือลักษณะท่ีเป็นสามัญที่ท่ัวไปแก่สังขารทั้งปวง ดังที่มีแสดงไว้ว่าสามัญญลักษณะ 

ลักษณะที่ทั่วไปแก่สังขารทั้งปวง ก็คืออนิจจตา ความไม่เที่ยง ทุกขตา ความเป็นทุกข์ 

อนตัตตา ความเป็นอนตัตา มใิช่อตัตาตวัตน และเมือ่เรยีกโดยชือ่ว่า ลกัษณะ กเ็รยีกว่า 

อนิจจลักขณะหรืออนิจจลักษณะ ทุกขลักขณะหรือทุกขลักษณะ อนัตตลักขณะหรือ

อนตัตลกัษณะ เป็นอันว่า พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงไตรลกัษณ์ อนัเป็นลกัษณะทีท่ัว่ไป

ของสังขารทั้งปวงไว้ในพระสูตรที่ ๒ นี้
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และได้ตรัสอธิบายให้รู้จักอนัตตลักขณะก่อน โดยที่ได้ทรงยกขึ้นมาอย่าง 

ให้เหน็ได้ชัดได้ง่ายว่า รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณเป็นอนัตตา ถ้าพึงเป็นอตัตา

แล้วไซร้ ก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และก็จะได้ตามปรารถนาว่าขอให้เป็นอย่างนี้  

ขออย่าให้เป็นอย่างนัน้ แต่เพราะเหตทุีเ่ป็นอนตัตา จงึเป็นไปเพือ่อาพาธและไม่ได้ตาม

ปรารถนาดัง่นัน้ อนัแสดงว่า ถ้าจะพงึเป็นอตัตาตวัตนจรงิ ๆ แล้วไซร้ กจ็ะต้องไม่เป็น

ไปเพือ่อาพาธ เราจะต้องได้ตามปรารถนาว่า ขอให้เป็นอย่างนี ้ขออย่าให้เป็นอย่างนัน้ 

คือขออย่าให้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นต้น ถ้าหากว่าเป็นส่ิงท่ีเป็นไปด่ังนั้นได้ คือ 

ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ และปรารถนาได้สมหวัง ก็เป็นอัตตา แต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้น  

จึงเป็นอนัตตา ตรัสให้เข้าใจดั่งนี้ และก็ลักษณะที่เมื่อฟังแล้ว ถึงเป็นคนทั่วไปก็เข้าใจ 

แต่กเ็ข้าใจเพยีงในขัน้ธรรมดา ยังไม่ลึกซ้ึง แต่ท่านทัง้ ๕ นัน้ท่านเข้าใจลกึซึง้ เพราะว่า

ท่านได้มธีรรมจกัษ ุเหน็เกดิดบัมาแล้ว และเป็นความเห็นครอบโลกด้วย ว่าทกุ ๆ ส่ิง

ที่มีเกิดเป็นธรรมดา ก็ย่อมมีดับเป็นธรรมดา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้ก็

รวมอยู่ในทุก ๆ สิ่งนั้น แต่ว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้เป็นส่ิงท่ีเป็น 

กายเป็นใจ หรือเป็นกายเป็นจิตอันนี้ ที่ทุก ๆ คนยึดถือกันอยู่อย่างแน่นแฟ้น  

เพราะฉะน้ัน จึงทรงยกขึ้นมาอธิบายกระชับเข้ามา ให้ดูเข้ามาที่ภายใน คือกายใจนี้  

ที่แยกออกไปเป็น ๕ อย่าง

อันความเห็นยึดถือในกายใจน้ี ที่แยกออกเป็น ๕ อย่างหรือ ๕ กอง  

ดังกล่าวนั้น ท�าให้สิ่งท้ัง ๕ นี้เรียกว่า อุปาทานขันธ์ อันแปลว่า ขันธ์เป็นที่ยึดถือ  

ซึ่งมรรคของพระโสดาบัน ของพระสกทาคามี ของพระอนาคามี ก็ละได้ในขั้นหยาบ 

แต่ในข้ันละเอียดยังละไม่ได้ เพราะฉะน้ัน แม้พระอนาคามีจึงยังมีมานะอยู่ คือ 

ความส�าคัญหมายมั่น และตัวมานะอันละเอียดที่สุดก็ได้แก่อัสมิมานะ อันแปลว่า  

ความส�าคัญหมายยึดถือว่า เรามีเราเป็น อัสมิ แปลว่า ม ีแปลว่า เปน็ เป็นกิรยิาของ  

ตติยบุรุษในภาษาบาลี คือฉัน คือข้าพเจ้า คือเรา แต่เป็นปฐมบุรุษ ในภาษาอังกฤษ 

ไอ วี แต่ในภาษาบาลีนั้น อห� มย� อัสมิจึงแปลว่า อห� คือเราหรือข้าพเจ้ามีเป็น  

และเมื่ออัสมิมานะว่าดังนี้ จึงมีขยายต่อไปว่า เรามีอะไร เราเป็นอะไร และเมื่อขยาย

ออกไปดัง่นีแ้ล้ว เมือ่เปรยีบเทยีบเข้าแล้ว กย็งัจ�าแนกข้อทีเ่ปรยีบเทยีบออกไปได้อกีว่า 

เราดีกว่าเขา เราเสมอเขา เราเลวกว่าเขา ซึ่งเป็นความเห็นยึดถือที่เปรียบเทียบ  

อันเป็นตัวกิเลสที่ชัดขึ้นมา เพราะว่าเมื่อเห็นว่าเราดีกว่าเขา ก็ท�าให้เกิดเป็นอติมานะ
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คือดูถูกดูหม่ินเขา เม่ือเห็นว่าเราเสมอเขา ก็ท�าให้ตีเสมอ ซึ่งเป็นอาการที่เป็นกิเลส 

และเมื่อเห็นว่าเลวกว่าเขา ก็ท�าให้รู้สึกปมด้อยต�่าต้อย หรือเกิดริษยาในความที่เขา  

ดีกว่า ท�าให้ต้องการท�าลายให้เขาต�่าลงมา ให้เสมอตนหรือเลวกว่าตน เพราะฉะนั้น 

ตัวอัสมิมานะอันนี้จึงเป็นกิเลสตัวส�าคัญที่ละเอียด จะตัดได้หมดสิ้นด้วยมรรคของ 

พระอรหันต์ คืออรหัตตมรรค ท่านทั้ง ๕ เป็นพระโสดาบันกันหมดแล้ว แต่ยังมี  

อัสมิมานะท่ีเป็นตัวภายในน้ีอยู่ แต่เป็นอย่างละเอียด ที่ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่า  

ผ้าเปื้อนที่ซักฟอกดีแล้วด้วยเครื่องซักฟอก ก็ยังมีกลิ่นของเคร่ืองซักฟอกติดอยู่ในผ้า 

จึงต้องมเีครือ่งอบ เช่น ใส่หบี กระเป๋าทีส่�าหรบัอบ หรอืเครือ่งอบให้กลิน่เครือ่งซกัฟอก

นั้นหายไป เทียบกันได้กับว่า จิตของปุถุชนทั้งปวงนั้นเป็นจิตเหมือนอย่างผ้าที่สกปรก 

ยงัมไิด้ซกัฟอก ส่วนจติของท่านผูบ้รรลมุรรคผลหรอืของท่านทีป่ฏบิตัขัิดเกลาให้ละเอยีด 

ให้สะอาดขึ้นตามล�าดับโดยยังไม่ต้องถึงมรรคผลนั้น สิ่งสกปรกนั้นก็ค่อย ๆ หายไป

หมดไป และแม้ว่าสิง่สกปรกเช่นละอองฝุน่ธลุโีคลนตมทีเ่ปรอะเป้ือนผ้านัน้จะถูกซกัไป

หมดแล้ว จัดว่าเป็นผ้าสะอาดแล้ว กย็งัมกีลิน่ของเครือ่งซกัฟอกนัน้ตดิผ้าอยู ่นีค่อืพระ

อนาคามี แต่ท่านทั้ง ๕ นั้นก็เรียกว่าซักฟอกสะอาดไปตอนหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่หมด  

ยังต้องซักฟอกต่อไปอีก จนถึงจะต้องอบกลิ่นเครื่องซักฟอกให้หมดในที่สุด พระองค์

จึงตรัสเทศนาที่ ๒ นี้มาเป็นเครื่องซักฟอกและอบกลิ่นให้หายจากกลิ่นเครื่องซักฟอก 

มาติดกลิ่นที่หอมระรื่นที่ต้องการ หรือไม่ให้มีกลิ่นเลยก็ตาม พระองค์จึงตรัสเทศนา 

ที ่๒ น้ีอนัเหมาะแก่ภมิูธรรมของท่าน ท่ีได้เหน็เกดิดบัแล้ว และเหน็ครอบโลกได้ทัง้หมด 

จึงให้น้อมเข้ามาดูที่กายใจนี้เอง เข้ามาดูให้เห็นเกิดดับที่กายใจนี้เองโดยไตรลักษณ์  

ซึง่ยกเอาข้ออนตัตาขึน้มาน�าเป็นข้อแรก แล้วกต็ดัอธบิายในทางทีว่่า บงัคับไม่ได้ ชีใ้ห้

เห็นว่าเป็นอนัตตา ถ้าเป็นอัตตาก็จะต้องบังคับได้ เป็นเคร่ืองซักฟอกส่ิงสกปรกที่ยัง

เหลืออยู่ให้หมดไป แล้วจึงได้ทรงสรุปข้างท้าย

คราวนี ้ในตอนทีท่รงซกัฟอกนี ้คอืตรัสสอนด้วยอธบิายอนตัตา แล้วกซ็กัฟอก

ด้วยตั้งปัญหาให้ตอบ ๓ ข้อ เพราะฉะนั้น ซักฟอกความเข้าใจซักฟอกปัญญา ให้เห็น

เด่นชัดด้วยปัญหา ๓ ข้อนั้น และเมื่อท่านตอบถูกต้องตามที่ท่านเข้าใจทั้ง ๓ ข้อ  

ก็เป็นอันว่าเหมือนอย่างได้ซักฟอกเอาฝุ่นละอองโคลนตมที่สกปรกออกได้หมดแล้ว  

ถึงแม้ผ้าจะสะอาด แต่ว่ากลิ่นเครื่องซักฟอกยังอยู่ จึงต้องอบกลิ่นด้วยการตรัสสรุป 

ต่อไปในตอนท้ายของพระสตูรว่า “เพราะเหตนุัน้แล รปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
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อย่างใดอย่างหนึง่ เป็นอดตี เป็นอนาคต เป็นปัจจบุนั เป็นภายในหรือภายนอก หยาบ

หรือละเอยีด เลวหรือประณตี อยู่ในท่ีไกลหรอืใกล้ รปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ทัง้หมดนัน้ พงึเหน็ด้วยปัญญาอันชอบตามทีเ่ป็นจริงแล้ว คอืรปู เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณทัง้หมด น่ันมใิช่ของเรา เราไม่เป็นนัน่ นัน่ไม่เป็นอตัตาตัวตนของเรา” พงึเหน็

ด้วยปัญญาชอบตามท่ีเป็นแล้วคือตามเป็นจริง ส่ิงนั้นคือรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณน้ันอย่างนี้ อย่างนี้ก็คือไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั้นไม่เป็นอัตตาตัวตน 

ของเรา ดั่งนี้ เป็นการตรัสสรุปตอนท้าย และอาการที่ตรัสสรุปตอนท้ายนี้ ก็เหมือน

อย่างเป็นการอบกล่ิน เม่ือได้ซักฟอกผ้ามาสะอาดแล้ว ก็ยังติดกลิ่นเครื่องซักฟอก  

จึงต้องมาอบกลิ่นก็คือการที่ตรัสสรุปข้างท้ายนี้

และเม่ือได้อบกล่ินดัง่น้ีแล้ว จงึได้ตรสัต่อไปถงึผลท่ีได้ว่า อรยิสาวก ทีแ่ปลว่า 

สาวก ผู้ฟังคือศิษย์ ของพระอริยะ หรือแปลว่า สาวก ผู้ฟังคือศิษย์ ผู้เป็นอริยะ  

สดับแล้ว เห็นอย่างนี้ คือเห็นว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณทั้งหมดไม่ใช ่

ของเรา เราไม่ใช่เป็นสิง่นี ้สิง่นีไ้ม่ใช่เป็นอตัตาตัวตนของเรา เพราะว่ารปู เวทนา สัญญา 

สงัขาร วญิญาณทัง้หมดนัน้เป็นอนจิจะ ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไปเป็นธรรมดา ไม่ควรเพ่ือจะเห็นยึดถือว่า นี่เป็นเรา เราเป็นนี่ นี่เป็นอัตตาตัวตน 

ของเรา เมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว ย่อมหน่ายในรูป หน่ายในเวทนา หน่ายในสัญญา  

หน่ายในสังขารทั้งหลาย หน่ายในวิญญาณ ค�าว่า หน่าย นี้ได้ในค�าภาษาบาลีว่า  

นิพพิทา เมื่อหน่ายก็ย่อมสิ้นความติดใจยินดีอันเรียกว่า วิราคะ เพราะวิราคะคือ 

สิ้นความติดใจยินดี ย่อมวิมุตติคือหลุดพ้น ครั้นจิตวิมุตติแล้ว ย่อมมีญาณคือ 

ความหยั่งรู้ว่า พ้นแล้ว ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่พึงกระท�าได้กระท�า

แล้ว ไม่มีกิจอื่นที่พึงกระท�าเพื่อความเป็นอย่างนี้อีก ย่อมรู้ดั่งนี้

ครัน้พระพทุธเจ้าได้ตรสัพทุธภาษตินีแ้ล้ว ภกิษุปัญจวัคคีย์ก็มีใจยินด ีแอบแนบ 

มปีีตโิสมนสัแอบแนบ เพลดิเพลนิบนัเทงิภาษติของพระผูม้พีระภาคเจ้า เมือ่ไวยากรณ์

คือพระพุทธภาษิตนี้อันพระพุทธเจ้าตรัสอยู่ จิตของภิกษุปัญจวัคคีย์ ก็ไม่ยึดม่ัน  

พ้นจากอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลาย

๑ กันยายน ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๑๕
ไตรลักษณ์

จะแสดงเรื่อง ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตรที่ ๒ ซ่ึงได้แสดงจบไป  

ทุกตอนแล้ว แต่ว่าต้องการจะชี้แจงเพิ่มเติมเร่ืองสามัญญลักษณะ คือไตรลักษณ์  

ที่ได้กล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เริ่มแสดงไว้โดยตรงตั้งแต่ในทุติยเทศนานี้ และอันที่จริง

นัน้ได้ทรงเริม่ไว้ในปฐมเทศนา ตอนทีท่รงแสดงธรรมทีต่รัสรูค้อือรยิสัจจ์ทัง้ ๔ ข้อแรก

กค็อืทกุขอรยิสจัจ์ อรยิสจัจ์คือทุกข์ และข้อท่ีเป็นทกุข์ในอริยสจัจ์นี ้กคื็อทกุอย่างทีอ่ยู่  

ในลักษณะที่เป็นไตรลักษณ์น้ีเอง จึงมาทรงแสดงในเทศนาครั้งท่ี ๒ จับเอาขันธ์ ๕  

ขึ้นแสดงว่าเป็นอนัตตาก่อน ด้วยเหตุผลว่าเพราะบังคับมิได้ ถ้าพึงเป็นอัตตา ก็จะพึง 

บังคับได้ และก็ทรงแสดงสอบความเข้าใจของพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ว่า เมื่อเป็นสิ่งที ่

บังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ คือเป็นอนัตตา ดั่งนั้นไซร้ จะเป็นอนิจจะ ไม่เที่ยง 

หรือนิจจะ เท่ียง ตอบว่าไม่เท่ียง เม่ือไม่เที่ยง ก็ตรัสถามต่อไปว่า จะเป็นทุกข์หรือ

เป็นสขุ ตอบว่าเป็นทกุข์ กต็รสัถามต่อไปว่า เม่ือไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มีความแปรปรวน

เปล่ียนแปลงไปเป็นธรรมดา สมควรหรอืท่ีจะตามเหน็ยึดถือว่า นีเ่ป็นของเรา เราเป็นนี่ 

น่ีเป็นอัตตาตัวตนของเรา ก็คือควรหรือที่จะตามเห็นยึดถือว่าเป็นอัตตาตัวตน คือว่า

เป็นอนัตตานั้นเอง ท่านทั้ง ๕ นั้นก็ตอบรับ

แม้ในพระสตูรนีจ้ะทรงยกอนตัตาขึน้อธิบายเป็นข้อแรก แล้วจงึย้อนมา ถามถึง

อนิจจะ ทุกขะ แต่ก็ย�้าว่าเป็นอนัตตา เพราะฉะนั้น ต่อมาเมื่อทรงแสดง ไตรลักษณะ 

กท็รงแสดงอนิจจตา ความไม่เท่ียง ทกุขตา ความเป็นทุกข์ อนตัตตา ความเป็นอนตัตา 

มิใช่อัตตาตัวตน โดยเรียงอนิจจตาขึ้นไว้เป็นท่ี ๑ แล้วจึงทุกขตา แล้วจึงอนัตตตา  
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ตามนยัทีต่รัสสอบถามท่านท้ัง ๕ นัน้ เพราะฉะนัน้ สามญัญลกัษณะ ลักษณะทีท่ัว่ไป

แก่สังขารทั้งปวงจึงมี ๓ ที่เรียกว่า ไตรลักษณ์ ลักษณะทั้ง ๓ ได้แก่ อนิจจตา  

ความไม่เที่ยง ทุกขตา ความเป็นทุกข์ อนัตตตา ความเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน

ดังที่ได้กล่าวแล้ว จึงต้องการที่จะขยายความในเรื่องไตรลักษณ์นี้ไปอีกพอสมควร  

เพราะเมื่อพูดถึงไตรลักษณ์แล้ว ก็ควรจะท�าความเข้าใจต่อไปพอสมควร

ในพระราชนิพนธ์โมกขุปายคาถา คือคาถาที่ว่าด้วยอุบายคือทางปฏิบัติ ที่จะ

น�าเข้าไปสูโ่มกขะคอืความหลดุพ้น พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ตรสัแสดง

ถึงหมวดธรรม ไว้หลายหมวดในข้อปฏิบัติที่เป็นอุบาย คือที่จะท�าให้บรรลุถึง โมกขะ 

ความหลุดพ้นนั้น เริ่มตั้งแต่ให้ปฏิบัติจาตุปาริสุทธิศีล คือ ปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ ๔ ข้อ 

ได้แก่ปาตโิมกขสงัวร ความส�ารวมในพระปาตโิมกข์ อนิทรยีสงัวร ความส�ารวมอนิทรีย์ 

คือความส�ารวมตาหจูมกูลิน้กายใจ อาชวีปารสิทุธิ เลีย้งชพีให้บรสุิทธิ ์และปัจจยปัจจ-

เวกขณะ ศลีท่ีอาศัยปัจจยัท้ัง ๔ คือ พจิารณาปัจจัยทัง้ ๔ บรโิภคตามบท ปฏสิงฺขาโย 

อชชฺ มยา ทีเ่ราสวดกนัในภาคท�าวตัรเช้าและในภาคท�าวตัรค�า่นัน้ จากนัน้กต็รสัแสดง

ให้ปฏิบัติในจตุรารักขกรรมฐาน คือกรรมฐานที่ควรรักษาไว้ให้มีประจ�าใจ ๔ ข้อ คือ

พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า เมตตา แผ่เมตตาคือแผ่จิตออกไปด้วย

เมตตา โดยเจาะจง โดยไม่เจาะจง ตลอดโลกทัง้ส้ิน ให้สัตว์ท้ังปวงมคีวามสุข ไม่มทีกุข์ 

รักษาตนให้สวัสดี อสุภกรรมฐาน กรรมฐานคือพิจารณากายนี้ว่าเป็นอสุภะ คือไม่

งดงาม และมรณัสสติ ระลึกถึงความตาย ต่อจากนั้นได้ตรัสให้ปฏิบัติในวิปัสสนา

กรรมฐาน คือพิจารณารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเรียก ว่าขันธ์ ๕  

โดยไตรลักษณ์ คืออนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ และอนัตตลักขณะในข้อนี้ควรจะ

ท�าความเข้าใจศพัท์ว่า ลกัขณะ แปลว่า เครือ่งก�าหนดหมาย อย่างทกุคนต่างมลัีกษณะ

คอืเครือ่งก�าหนดหมายในร่างกายของแต่ละคน และเมือ่เหน็กนั กร็ูจั้กกนัได้ ว่านีเ้ป็น

นาย ก. นีเ่ป็นนาย ข. ดัง่นีเ้ป็นต้น เพราะว่าแต่ละคนน้ันมลีกัษณะในกายต่าง ๆ กนั 

แม้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างเดียวกัน คือต่างก็มีลูกตา มีจมูก มีปาก มีหู เป็นต้น 

ด้วยกัน แต่อวัยวะเหล่านี้ต่างมีลักษณะท่ีผิดเพ้ียนกัน ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น  

เมือ่เห็นกนัเข้า จงึแยกกนัถูกว่าใครเป็นใคร นีก็่เพราะว่ามลีกัษณะทีต่่างกัน ไม่เหมอืนกัน 

แต่ว่าทกุ ๆ คนนัน้ ย่อมมลีกัษณะทีเ่สมอกนัอยูอ่ย่างหนึง่กค็อือนจิจตา ความไม่เทีย่ง 

ทุกขตา ความเป็นทุกข์ อนัตตตา ความเป็นอนัตตาดังกล่าว
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ลกัษณะทัง้ ๓ นีม้เีหมอืนกันทกุคน เสมอกนัทกุคนหมด และมใิช่จ�าเพาะแต่

บคุคลเท่านัน้ แม้สตัว์เดรจัฉานกต่็างมลีกัษณะทีเ่สมอกันดัง่นี ้แม้จะเป็นผู้ทีถื่อภพชาติ

อย่างอื่นถ้ามี เช่น เป็นเทวดามารพรหม เป็นโอปปาติกะคือสัตว์ท่ีลอยเกิดอย่างอื่น 

ในโลกนี ้เช่น เป็นภมุมเทวดา รกุขเทวดา อากาสเทวดา หรอืเป็นผูท้ีต่กไปสู่อบายภมูิ

ต่าง ๆ พวกเปรตอสุรกายเป็นต้น หรือสูงขึ้นไปเป็นเทพดามารพรหมทุกชั้น ซึ่งต่าง 

ก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง เพราะเมื่อมีชาติ คือความเกิด จะเกิดเป็นอะไรก็เป็น

สงัขารคอืสิง่ผสมปรงุแต่ง เหล่านีร้วมเข้าในค�าว่า สวญิญาณกสงัขาร สังขารทีม่วิีญญาณ

คือใจครอง หรือว่าจ�าพวกที่ไม่มีใจครอง เช่น เป็นแผ่นดิน ต้นไม้ ภูเขา เป็นโลก  

ดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ ดวงดาวทัง้หลาย ดนิน�า้ไฟลมทัง้หลาย ทีป่รากฏเป็นสิง่นัน้เป็น

สิ่งนี้ อันล้วนเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง ซึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้น เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมา

ทุกอย่าง เป็นสิ่งที่ตาเห็นได้หรือสิ่งที่ตาเห็นไม่ได้ก็ตาม ล้วนเรียกว่าสังขารคือสิง่ผสม

ปรงุแต่งทัง้หมด เมือ่มวีญิญาณครองกเ็ป็นสวญิญาณกสงัขาร ไม่มีวญิญาณครอง กเ็ป็น

อวิญญาณกสังขาร สังขารท่ีไม่มีใจครอง ทุกอย่างแม้จะมีลักษณะของชาติภพทั้งนั้น

ต่าง ๆ กัน มีลักษณะของอัตภาพต่าง ๆ กัน แต่ก็มีลักษณะที่เสมอกันทั่วไปก็คือ 

อนจิจลกัขณะ ทกุขลกัขณะ อนตัตลกัขณะ คอืจะต้องมคีวามไม่เทีย่ง มคีวามเป็นทกุข์ 

มีความเป็นอนัตตาอยู่ทั้งหมด และความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตาที่

จะต้องมีอยู่ด้วยกันทุกอย่างของสังขารนี้ ก็มีลักษณะของความไม่เท่ียง ลักษณะของ

ความเป็นทุกข์ ลักษณะของความเป็นอนัตตา ปรากฏเป็นที่ก�าหนดได้ ความไม่เที่ยง 

ความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตาน้ีเป็นภาวะของสังขารทั้งปวง มีอยู่แก่สังขารทั้งปวง 

เป็นอยูแ่ก่สงัขารทัง้ปวง สงัขารทัง้ปวงต้องมไีม่เทีย่ง มีเป็นทกุข์ มีเป็นอนตัตา สังขาร

ทั้งปวงต้องเป็นสิ่งท่ีไม่เท่ียง เป็นสิ่งท่ีเป็นทุกข์ เป็นส่ิงที่เป็นอนัตตา เพราะฉะนั้น  

ความมคีวามเป็นของสงัขารท้ังปวงท้ัง ๓ น้ี จงึเรียกว่า อนจิจตาคอือนจิจภาวะ ทุกขตา

คือทุกขภาวะ อนัตตาคืออนัตตภาวะ ค�าว่า ตา นั้นแปลว่า ภาวะ เพราะฉะนั้น  

อนิจจตาจึงหมายถึงอนิจจภาวะ ทุกขตาจึงหมายถึงทุกขภาวะ อนัตตตาจึงหมายถึง

อนตัตภาวะ กคื็อความมคีวามเป็น มเีป็นดังท่ีกล่าวแล้ว คือสังขารท้ังปวง ต้องมีไม่เท่ียง 

มีก็คือภาวะ ต้องเป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นก็คือภาวะ ความมีความเป็น ต้องมีความม ี

ความเป็นของทั้ง ๓ นี้อยู่เป็นประจ�า
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และความมีความเป็นทั้ง ๓ นี้ที่มีอยู่เป็นประจ�านั้น ย่อมมีลักษณะปรากฏ 

ออกมาทีต่วัสงัขารเองเป็นทีก่�าหนดได้ เพราะว่าลกัขณะ แปลว่า เครือ่งก�าหนด ก�าหนด

ได้ว่าไม่เทีย่งอย่างไร เป็นทกุข์อย่างไร เป็นอนตัตาอย่างไร เพราะเหตุท่ีมีภาวะท่ีก�าหนด

ได้ดั่งนี้ จึงพิจารณาให้เห็นได้ จึงรู้ได้ ถ้าไม่มีลักษณะที่ก�าหนดได้ ก็เห็นไม่ได้ รู้ไม่ได้ 

เหมือนอย่างคนเราที่เห็นกัน ถ้าไม่มีภาวะที่ต่างกันของหน้าตาเป็นต้น ก็ก�าหนดไม่ได้

ว่าใครเป็นใคร ไม่รู้จกัว่าใครเปน็ใคร แต่นีม่ีภาวะของหน้าตาเปน็ต้นที่ต่างกนั เห็นกนั

เข้าก็รู้จักกันได้ ก�าหนดกันได้ว่าใครเป็นใครดังที่กล่าวนั้น แต่ว่าทั้ง ๓ นี้เป็นภาวะที่มี

เสมอกัน ก�าหนดได้เสมอกันทั้งหมด รู้ได้เสมอกันทั้งหมด ก็มีภาวะที่บอกว่าไม่เที่ยง 

มีภาวะที่บอกว่าเป็นทุกข์ มีภาวะที่บอกว่าเป็นอนัตตา

คราวนี้ภาวะที่ท�าให้ก�าหนดได้ดังกล่าวนี้แหละ จึงเรียกว่า อนิจจลักขณะ  

ทกุขลกัขณะ อนตัตลกัขณะ เป็นลกัษณะของทัง้ ๓ นีท้ีก่�าหนดให้รูไ้ด้เหน็ได้ว่า สงัขาร

ทั้งปวงนี้มีอนิจจตาหรืออนิจจภาวะ ทุกขตาหรือทุกขภาวะ อนัตตตาหรืออนัตตภาวะ 

ในพระราชนิพนธ์นี้ ได้ประมวลลักษณะต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ ส�าหรับ

แนะน�าให้ทุก ๆ คนก�าหนดพิจารณาให้เห็นภาวะที่แท้จริงของสังขารทั้งปวงว่า  

อนิจจลักขณะ ก็คือ

๑.  เกดิขึน้ดบัไป คอืสงัขารทัง้ปวงนัน้ ย่อมมเีกิดขึน้ในเบือ้งต้น ดบัไปในทีส่ดุ

เหมอืนกนัหมด ดัง่ดวงตาเหน็ธรรมทีบ่งัเกดิขึน้แก่พระโกณฑญัญะว่า สิง่ใดสิง่หนึง่คอื

ทุกสิ่งที่มีเกิดเป็นธรรมดา สิ่งน้ันท้ังหมดคือทุกส่ิงก็มีดับไปเป็นธรรมดา อาการที่มี 

เกิดขึ้นและดับไปดั่งนี้ ชี้ให้เห็นว่าไม่เที่ยง เป็นลักษณะที่ก�าหนดหมายให้รู้ว่าไม่เที่ยง 

๒.  มเีป็นอย่างนีแ้ล้ว กไ็ม่มไีม่เป็น คอืมีเป็นแล้วกก็ลบัไม่มีไม่เป็น คอืมีเป็น

สงัขารนีข้ึน้แล้วกก็ลบัไม่มไีม่เป็น คอืมแีล้วกลบัไม่ม ีเป็นแล้วกลบัไม่เป็น ดงัเช่นสงัขาร

ร่างกายจติใจของทกุคนนี ้มเีป็นขึน้ในเบือ้งต้นด้วยชาตคิอืความเกดิแล้ว กก็ลับไม่มไีม่

เป็นในทีส่ดุด้วยความตาย ร่างกายนีมี้ขึน้เป็นร่างกายนี ้ในทีส่ดุร่างกายนีก้ไ็ม่มไีม่เป็น 

ต้องถูกเผาผลาญ สลายไปเป็นเถ้าถ่านในท่ีสุด หรือผุป่นไปในท่ีสุดเหมือนกันหมด 

เหมอืนอย่างท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ดศูพทีท่ิง้ไว้ในป่าช้าในครัง้โบราณ ว่าเป็นศพ

ทัง้ทีต่ายวนัหนึง่ สองวนัเป็นต้น ก็เริม่เน่าเป่ือยผพุงัไป ในท่ีสดุเหลอืแต่กระดกู กระดกู
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กผ็พุงัไปในท่ีสดุ มีแล้วกก็ลับไม่มี เป็นแล้วกก็ลบัไม่เป็น กเ็ป็นเคร่ืองชีใ้ห้เหน็ว่า สังขาร

ทั้งปวงไม่เที่ยง 

๓.  เป็นเหมอืนสิง่ท่ีขอยมืเขามาไว้ใช้ชัว่คราว อนัสิง่ทีข่อยมืเขามาไว้ใช้ชัว่คราว

นัน้ เมือ่ขอยมืเขามาแล้วกมี็ใช้ แล้วในท่ีสดุกต้็องส่งคนืเขาไป ส่งคืนเจ้าของไปในทีส่ดุ 

เพราะฉะนั้น ก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่มี เพราะไม่ใช่เป็นของเราเอง ต้องขอยืมเขามาใช้ 

เหมือนอย่างกายนี้ กอปรก่อเป็นร่างกายขึ้นมาได้ ก็เหมือนอย่างขอยืมเอาธาตุดิน  

ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ ธาตลุม ของธรรมชาติของโลกมากอปรก่อเป็นร่างกายขึน้ แล้วในทีส่ดุ

ก็ต้องส่งคืนธาตุดินแก่ดินไป ส่งคืนธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม แก่ธาตุน�้า ธาตุไฟ  

ธาตลุม ไป ในเมือ่ร่างกายนีแ้ตกสลาย เป็นอย่างของขอยมืเขามาดัง่นีช้ัว่คราว นีก้เ็ป็น

เครื่องช้ีให้เห็นว่าไม่เที่ยง ดั่งนี้เป็นต้น และอาจจะมีลักษณะอย่างอื่นอีก ก็สุดแต่ผู้

พิจารณาที่มีปัญญาจะมองเห็น

ส่วนทุกขลกัขณะ ลักษณะท่ีเป็นทกุข์นัน้ ได้ตรสัแสดงลกัษณะเครือ่ง ก�าหนด

หมายที่จะชี้ให้เห็นว่าเป็นทุกข์ คือ

๑. ถูกความเกิดและความดับบีบค้ันอยู่บ่อย ๆ เพราะสังขารทั้งปวงนั้นได้ 

ถูกความเกิดและความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา

ดังเช่นร่างกายของคนเรานี้ มิใช่ว่าความเกิดจะมีขึ้นในเบื้องต้นคือเมื่อเกิด 

ความเสื่อมสิ้นดับไปจะมีในเม่ือตายเท่านั้น แต่ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นี้ ร่างกายน้ี  

ก็มีความเกิดความเสื่อมดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา คือเป็นไปอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น  

อาหารจึงต้องมีเพ่ิมเติมให้แก่ร่างกายนี้ที่เสื่อมไปส้ินไปอยู่ตลอดเวลา คนเราจึงต้อง

บริโภคอาหารทุกวัน ก็คือบริโภคเอาธาตุดิน น�้า ไฟ ลมนี้เองเข้าไป ส�าหรับที่จะไป

ซ่อมแซมเพิม่เตมิธาตดิุน น�า้ ไฟ ลมแก่ร่างกายท่ีเส่ือมไปส้ินไป ถ้าสมมตว่ิา อดอาหาร

เสยี ไม่บรโิภคข้าวน�า้อะไรสกัวนัสองวนั จะรูส้กึว่าร่างกายนีซ้บูลงไป น�า้นัน้ต้องบรโิภค

เสมอยิ่งกว่าอาหารหนัก แม้ท่านที่ปฏิบัติธรรมชนิดท่ีอดอาหาร อดอาหารหนักได ้

หลายวนั แต่น�า้นัน้ต้องดืม่ทุกวนั ขาดไม่ได้ แต่ว่าเมือ่อดอาหารเข้า ร่างกายกซ็บูไป ๆ 

เพราะว่าส่วนที่มีอยู่ในร่างกายนี้ต้องเสื่อมไปสิ้นไป หมดไปอยู่ตลอดเวลา จึงต้องการ

อาหารเข้าไปเพิ่มเติมอยู่ทุกวัน อาหารที่เพิ่มเติมอยู่ทุกวันนั้นก็คือธาตุดิน น�้า ไฟ ลม
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นั้นแหละ ต้องบริโภคสิ่งท่ีเป็นธาตุดิน น�้า ไฟ ลมเข้าไปเพิ่มเติมส่ิงที่เป็นธาตุดิน  

น�้า ไฟ ลมที่สิ้นไปหมดไป และอาหารบางอย่างนั้นขาดไม่ได้ แม้แต่นาทีเดียว คือ 

ลมหายใจเข้าออก เราต้องหายใจเข้าหายใจออกอยู่ทุกนาทีหรือว่าทุกวินาที ขาดไม่ได้ 

ซึ่งในลมหายใจท่ีหายใจเข้าไปน้ี ก็ประกอบด้วยธาตุท้ังหลายอย่างละเอียด มีธาตุดิน 

ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ประกอบเข้าไปด้วย ไปเลี้ยงร่างกายส่วนที่ละเอียดที่ต้องการ

เพิม่เตมิอยูท่กุขณะวนิาทนีาท ีถ้ากลัน้หายใจเพียง ๓ นาทเีท่านัน้ จะรูส้กึว่าชวิีตนีจ้ะ

อยู่ได้หรือไม่ได้ ชีวิตน้ีขาดลมหายใจเพียงไม่กี่นาทีก็จะสิ้น นี้แสดงว่า ความสิ้น 

ความเส่ือมในร่างกายนี้มีอยู่ทุกขณะ ต้องเพิ่มอาหารเข้าไปอยู่ทุกขณะทดแทนกัน  

เพราะฉะนั้น จึงถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาดั่งนี้

พจิารณาแล้วกจ็ะมองเหน็ แม้ในทางวิชาการบดันีก้รั็บรองในข้อนี ้ว่าร่างกาย

ของบคุคลเรานีต้ัง้แต่เกดิมาเปลีย่นไปอยูเ่สมอ แม้สิง่ทีแ่ขง็เช่นกระดกู ในบดันี ้กไ็ม่ใช่

กระดูกในเวลาเมื่อหลายปีหรือในอดีตที่ล่วงมาแล้ว เป็นกระดูกที่ใหม่ กระดูกเก่านั้น

เสื่อมสลายไปหมดแล้ว กระดูกใหม่ก็เข้ามาแทนที่ แต่ว่ามีความสืบต่อ จึงท�าให้มอง

เห็นว่า เหมือนอย่างของที่ไม่มีเกิดไม่มีดับอยู่ตลอดเวลา เหมือนอย่างแสงไฟ จะเป็น

แสงไฟฟ้าก็ตาม ไฟตะเกียงก็ตาม ที่เราเห็นลุกสว่างอยู่ตลอดเวลา ที่จุดนั้น อันที่จริง

ไฟทีส่ว่างนัน้เกดิดบั เกิดดบัอยูต่ลอด เพราะว่าเชือ้ไฟเช่นว่าน�า้มนัและไส้กถู็กเผาไหม้

หมดสิ้นไปโดยล�าดับ ไส้จึงสั้นเข้า และน�้ามันก็น้อยเข้า ถ้าไม่เติม ก็จะหมดถ้าเป็น

ตะเกียงน�้ามัน เทียนที่จุดไว้ก็เหมือนกัน ดูสว่างตลอด แต่เทียนนั้นก็สั้นเข้า และไฟที่

เห็นสืบต่อกันไปนั้น ไม่ใช่ไฟดวงเดียวกัน แต่เป็นไฟที่เกิดดับเกิดดับ คือดับแล้วเกิด 

เกิดแล้วก็ดับ ดับแล้วเกิด เป็นสันตติ สืบเนื่องกันไป แต่ว่าเร็วมากจนเราไม่รู้สึกว่า

เป็นคนละดวง อนัทีจ่รงิน้ันเป็นไฟคนละดวง แต่ว่าต่อเนือ่งกนัไป เหมอืนอย่างเราหมนุ

วตัถุสิง่หนึง่โดยเรว็ เมือ่เร็วมาก เราจะเหน็วตัถสุิง่นัน้เป็นวงกลม แต่อนัทีจ่ริง นัน้ไม่ใช่

เป็นวงกลม วัตถุนั้นก็เป็นวัตถุชิ้นเดียว แต่แกว่งให้เร็วก็ดูเป็นวงกลม เพราะมีสันตติ

คือความสืบเนื่องกัน

เพราะถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาดั่งนี้ จึงชี้ให้เห็นว่าเป็นทุกข์

๕ กันยายน ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๑๖ 
ไตรลักษณ์ (เพิ่มเตมิ)

จะแสดงเร่ือง ศึกษาพระพทุธศาสนาจากพระสตูรที ่๒ และจะแสดง ทกุขลกัขณะ

ข้อที่ ๒ ต่อไป

๒. ชื่อว่าเป็นทุกข์ เพราะเป็นส่ิงที่ถูกเผาไหม้ให้เร่าร้อนอยู่ อันลักษณะ  

ทีแ่สดงไว้ในข้อแรกของทุกขลกัขณะ ว่าถกูความเกดิและความเสือ่มสิน้ดบัไปบบีคัน้อยู่

บ่อย ๆ ดังที่ได้อธิบายแล้ว ที่เป็นดั่งนี้ก็เพราะมีข้อที่ ๒ ถูกเผาไหม้ให้เร่าร้อนอยู่  

จึงต้องเกิดต้องเสื่อมสิ้นดับไป

อนัลกัษณะทีถ่กูเผาไหม้ของสงัขาร คอืสิง่ผสมปรงุแต่งทัง้หลาย และโดยเฉพาะ

ก็คือขันธ์ ๕ นี้ ปรากฏที่รูปขันธ์ ดังเช่นอาหารที่รับประทานเข้าไป ก็ต้องถูกเผาไหม้

คอืย่อยในทางทีเ่ป็นประโยชน์เกือ้กลูเกีย่วแก่เตโชธาต ุธาตไุฟ และเมือ่เผาไหม้ในทาง

เก้ือกูลแล้ว ก็ยังเผาไหม้ให้สิ้นไปด้วย แล้วก็มีเกิดทดแทน เป็นสันตติคือติดต่อ 

สืบเน่ืองกัน อันลักษณะที่ต้องถูกเผาไหม้ดั่งนี้ ก็ชี้ว่าเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้น เครื่อง

ก�าหนดหมายว่าเป็นทุกข์ จึงแสดงไว้ในทางที่ให้เห็นว่าเป็นทุกข์ คือถูกเกิดดับบีบค้ัน

อยู่เนือง ๆ และถูกเผาไหม้ให้เร่าร้อนอยู่ไปพร้อมกัน ตรงกับค�าว่า ทุกข์ ท่ีแปลว่า  

ทนอยู่ไม่ได้ ทนยาก แม้สุขเองก็เป็นทุกข์ แม้ทุกข์เองก็เป็นทุกข์ดังท่ีกล่าวแล้ว  

และข้อที่แสดงไว้น้ีพึงก�าหนดพิจารณาได้ที่รูปขันธ์นี้ และแม้ทางวิชาการปัจจุบันนี้  

ก็รับรองอย่างนัน้ เม่ือรปูขนัธ์เป็นอย่างนี ้เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณกเ็ป็นไปเช่น

เดียวกัน
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จึงมาถงึอนตัตลกัขณะ เมือ่เรยีงอนจิจะเป็นที ่๑ ทกุข์เป็นที ่๒ อนตัตลกัขณะ

ก็เป็นที่ ๓ มีลักษณะคือเครื่องก�าหนดหมายที่พิจารณาให้เห็นได้ว่า เป็นอนัตตา  

มิใช่อัตตาตัวตน ก็คือ

๑.  เพราะไม่เป็นไปในอาํนาจ คอืไม่มอี�านาจทีจ่ะบังคบัให้เป็นไปตามปรารถนา 

ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงยกขึ้นสอนพระปัญจวัคคีย์ในพระสูตรนี้

๒.  เพราะความที่เป็นฝ่ายที่ขัดแย้งกับอัตตา คือภาวะเป็นอัตตานั้น พึงเป็น

ภาวะที่บังคับได้ แต่เมื่อเป็นภาวะที่บังคับไม่ได้ จึงขัดกันกับความเป็นอัตตา

๓.  เพราะความเป็นของว่างเปล่า ที่เรียกว่า สุญญตา ความว่างเปล่า ดังที่

เราน�าค�านี้มาใช้เรียกว่า ศูนย์ เลข ๐ ก็เป็นเลขที่วงกลมอยู่ว่างเปล่า คือว่างเปล่าจาก

อัตตาตัวตนที่แท้จริง ไม่มีอัตตาตัวตนที่แท้จริง

ความเป็นสุญญตา คือความที่ว่างเปล่านี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอน โมฆราช

มาณพ ซึ่งได้กราบทูลถามว่า พิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราชคือความตายจึงจะไม่

มองเหน็ พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัสอนว่า “จงพจิารณาโลกโดยความเป็นของสูญคือว่างเปล่า 

โดยมีสติพิจารณาอยู่ดั่งนี้ทุกเม่ือ พึงถอนความเห็นว่าอัตตาตัวตนออกเสีย มัจจุราช 

จึงจะไม่มองเหน็ จงึจะข้ามพ้นมัจจคุอืความตายได้อย่างนี”้ เพราะฉะนัน้ การพจิารณา

ให้เห็นโดยเป็นของสูญคือว่างเปล่าดั่งน้ี คือว่างเปล่าจากความเป็นอัตตาตัวตน ไม่มี

อตัตาตวัตนอยูใ่นโลก โดยเฉพาะในขันธโลก โลกคอืขนัธ์ ๕ ในรปู ในเวทนา ในสัญญา 

ในสังขาร ในวิญญาณนี้

๔. เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของ โดยที่รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้ 

เป็นที่ยึดถือว่าเป็นของเรา เราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ แต่อันท่ีจริงแล้ว เป็นความยึดถือ

ของบุคคลเองว่าเป็นของเรา เราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ส่วนส่ิงที่ยึดถือเหล่านี้หาได้เป็น

ของ ๆ บุคคลไม่ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไป แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด คือเป็นสิ่ง

ที่อนิจจะ ไม่เที่ยง ทุกขะ เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน ดังที่กล่าว 

มาแล้ว
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เพราะฉะน้ัน ตามสจัจะคือความจริงอย่างละเอยีดแล้ว จงึเป็นของกลางส�าหรบั

โลกเท่านั้น ไม่ใช่ของใคร ไม่มีใครเป็นเจ้าของ แต่บุคคลมายึดถือเอาเป็นเจ้าของเอง 

แต่ก็หาเป็นไปตามที่บุคคลยึดถือนั้นไม่ เพราะฉะนั้น จึงทราบได้ว่าเป็นอนัตตา

วิธีพิจารณาก�าหนดหมายว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาท้ัง ๓ ข้อนี้ 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัแสดงไว้ในทีต่่าง ๆ และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้

ทรงน�ามาประมวลรวมเข้า แต่กใ็ช้ค�าว่า เป็นต้น คอืยงัมลีกัษณะอย่างอืน่ทีจ่ะพิจารณา

เห็นว่าเป็นดั่งนั้น เพราะฉะนั้น เอาจ�าเพาะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงชี้เอาไว้ส�าหรับ

เป็นทางพิจารณา และที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรวมเข้ามา

จึงสรุปได้ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณทั้ง ๕ เหล่านี้ประกอบ  

ด้วยอนิจจตาคือความไม่เที่ยง 

๑.  เพราะเกิดขึ้นดับไป

๒.  เพราะมีอย่างนี้แล้ว เป็นอย่างนี้แล้ว ก็ไม่มีไม่เป็น

๓.  โดยเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ชั่วกาลเวลา เหมือนอย่างของขอยืมเขามาเป็นต้น

 ทั้ง ๕ เหล่านี้ประกอบด้วยทุกขตา ความเป็นทุกข์ เพราะ 

๑.  ถูกความเกิด ความเสื่อมสิ้นดับไป บีบคั้นอยู่เนือง ๆ 

๒.  เป็นสิ่งที่ถูกเผาไหม้เร่าร้อนอยู่เป็นต้น

 ทั้ง ๕ เหล่านี้ประกอบด้วยอนัตตตา ความเป็นอนัตตา เพราะ 

๑.  ไม่เป็นไปในอ�านาจ 

๒.  ขัดแย้งต่อความเป็นอัตตา 

๓.  เป็นของสูญคือว่างเปล่า 

๔.  เป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของ

รูปประกอบด้วยอนิจจตา ความไม่เที่ยง ทุกขตา ความเป็นทุกข์ อนัตตตา 

ความเป็นสิ่งไม่ใช่ตนอย่างนี้ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน 

และในโมกขุปายคาถานี้ ยังได้แสดงสรุปเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ว่า เมื่อเป็นเช่นนี้  
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ธรรมเหล่านั้นคือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเหล่านั้น จึงเสมอด้วยเรือน  

ที่ถูกไฟไหม้คือมีไฟ อันได้แก่ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตานั้น  

ไหม้อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งที่พึงหน่าย อันเรียกว่า นิพพิทา อันตรงกันข้ามกับนันทิ

คือความเพลิดเพลินยินดี สมควรที่จะแสวงหาโมกขะคือความพ้น อันหมายความว่า

พ้นออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้ เมื่ออยู่ในเรือนที่ถูกไฟไหม้ก็จะต้องร้อนคือเป็นทุกข์ 

เพราะฉะนั้น จึงสมควรที่จะออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้ ที่เรียกว่าโมกขะคือความพ้น

อันการท่ีจะออกจากเรือนท่ีถูกไฟไหม้นี้ ก็หมายความว่าออกทางจิตนั้นเอง 

คือว่าพิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงของขันธ์ ๕ รวมเข้าว่า “ขันธ์ ๕ นี้ เป็นทุกข์ 

ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก เป็นสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับตัณหานั้น

เป็นนิพพาน คือความท่ีออกจากทุกข์หรือดับทุกข์ มรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘  

ที่ประเสริฐ เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้น” เป็นอันสรุปเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔  

ดัง่นี ้ จึงจะเป็นการปฏิบัติออกจากเรือนที่ไฟไหม้ได้ คือดับตัณหาความดิ้นรนทะยาน

อยากอันเป็นเหตุให้ยึดถือติดอยู่ เมื่อดับความอยาก ความยึดได้แล้ว ก็เป็นอันว่า 

ออกจากเรือนท่ีไฟไหม้ได้ ไฟจะไหม้เรือนไป คือไหม้ขันธ์ ๕ นี้ไป แต่ก็ไม่ไหม้  

ถึงจิตใจ จิตใจที่ปล่อยได้วางได้ ไม่ปรารถนาต้องการ ก็ไม่เดือดร้อน ไม่เป็นทุกข์

อน่ึง ควรจะท�าความเข้าใจในข้อที่เราสวดกันตอนเช้าว่า “พระตถาคตเจ้า 

บงัเกดิขึน้แล้วในโลกนี ้เปน็พระอรหนัต ์ตรสัรูถ้กูถ้วนแล้ว และพระธรรมอันพระองค์

ทรงแสดงแล้ว เป็นเครื่องน�าสัตว์ออก เป็นเครื่องสงบระงับ เป็นเครื่องดับ ให้ถึง 

ความตรสัรู ้อันพระสคุตทรงประกาศแล้ว เราทัง้หลายได้ฟังธรรมนัน้แล้ว จงึรูอ้ย่างนีว่้า 

ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความโศกเศร้า  

ความร�า่ไห้ ความทกุข์ ความเสยีใจ ความคบัแค้นใจกเ็ป็นทกุข์ ความประสบส่ิงอนัไม่

เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นทุกข์ ปรารถนาอันใดไม่ได้

อันนั้นก็เป็นทุกข์ โดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ กล่าวคืออุปาทานขันธ์คือรูป 

อปุาทานขนัธ์คอืเวทนา อปุาทานขนัธ์คอืสญัญา อปุาทานขนัธ์คอืสงัขาร อปุาทานขันธ์

คือวิญญาณ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อทรงพระชนม์อยู่ ย่อมแนะน�าสาวกท้ังหลาย

เพื่อให้ก�าหนดรู้อุปาทานขันธ์ท้ัง ๕ อย่างน้ีโดยมาก ก็แหละอนุสาสนีของพระผู้มี- 
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พระภาคเจ้านั้นมีส่วนอย่างนี้ ย่อมเป็นไปมากในสาวกทั้งหลายว่า รูปไม่เที่ยง เวทนา

ไม่เทีย่ง สัญญาไม่เท่ียง สงัขารไม่เท่ียง วิญญาณไม่เท่ียง รูปไม่ใช่ตน เวทนาไม่ใช่ตน 

สัญญาไม่ใช่ตน สังขารท้ังหลายไม่ใช่ตน วิญญาณไม่ใช่ตน สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง  

ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตน ดั่งนี้ เรานั้นเป็นผู้อันความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก 

ความร�า่ไห้ ความทกุข์ ความเสยีใจ ความแค้นใจครอบง�าแล้ว ชือ่ว่ามคีวามทกุข์ครอบง�า

แล้ว ช่ือว่ามีความทุกข์เป็นไปในเบือ้งหน้าแล้ว แม้ไฉนความท�าทีสุ่ดแห่งกองทกุข์ทัง้หมด

นี้จะพึงปรากฏ” ดั่งนี้

ในบทท่ีเราสวดน้ีมีว่า รูปเป็นต้นไม่เท่ียง รูปเป็นต้นไม่ใช่ตน แต่ไม่มีค�าว่า  

รูปเป็นทุกข์ อันเป็นข้อที่ ๒ ในไตรลักษณ์ น้ีอันหน่ึง อีกอันหนึ่ง สพฺเพ สงฺขารา  

อนิจฺจา สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตน ดั่งนี้  

อีกอันหนึ่ง เป็นข้อที่เราควรทราบว่า 

๑. ท�าไมในที่นี้จึงแสดงไว้เพียงลักษณะ ๒

๒. ท�าไมจงึแสดงไว้ว่า สงัขารท้ังปวงไม่เทีย่ง ธรรมท้ังปวงเป็นอนตัตา ท�าไม

จึงไม่ว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตา

๖ กันยายน ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๑๗ 
ไตรลักษณ์ (เพิ่มเตมิ)

จะแสดงเรื่อง ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตรที่ ๒ ต่อ ได้ต้ังปัญหา  

ไว้ ๒ ข้อเมื่อท้ายคราวที่แล้ว จะตอบปัญหาทั้ง ๒ ข้อนั้นในวันนี้

ข้อหนึง่ ทีเ่ราสวดกนัในตอนเช้า สวดเพยีง ๒ ลกัษณะ คอื รปํู อนิจจฺ ํเวทนา 

อนิจฺจา เป็นต้น และ รูปํ อนตฺตา เวทนา อนตฺตา เป็นต้น ไม่ได้มีข้อ ทุกฺข� จึงไม่

ครบไตรลักษณ์ แต่ว่ามีเพียงทวิลักษณ์ คือ ๒ ลักษณะ หรือทไวลักษณ์ แปลว่า ๒ 

ลักษณะเหมือนกัน เรื่องไตรลักษณ์นี้ ในพระสูตรต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอง 

โดยมากกท็รงแสดงไตรลักษณ์คือครบท้ัง ๓ แต่บางแห่งกท็รงแสดงเพยีง ๒ ลักษณะ  

เป็นทไวลักษณ์ ดังที่ได้สวดในตอนเช้า

พิจารณาดูแล้วว่า ในที่ ๆ ทรงแสดง ๒ ลักษณะนั้น มักจะเป็นที่ ๆ มีความ 

ต่อเน่ืองจากเบ้ืองต้น ดังในบทสวดมนต์ต่อจากท�าวตัรเช้าทีเ่ราสวดกนัทกุวนั ในเบ้ืองต้น

นั้นเราทั้งหลายได้สวดกันซ่ึงแปลความว่า “พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ซึ่งเป็น 

ญายธรรม ธรรมเป็นเครือ่งน�าออกจากทกุข์” เป็นต้น และสวดต่อไปว่า “เราทัง้หลาย

ได้ฟังธรรมนัน้แล้วย่อมรูด้ัง่นีว่้า ชาตปิิ ทกุขฺา ชราปิ ทกุขฺา มรณมปิฺ ทกุขฺ ํซึง่แปลว่า 

ชาติเป็นทุกข์ ชราเป็นทุกข์ มรณะเป็นทุกข์” เป็นต้น ตามอธิบายในทุกขสัจจะคือ 

สภาพท่ีจรงิเป็นทกุข์ในอรยิสจัจ์ ๔ และได้เคยแสดงแล้วว่า ค�าว่า ทกุข์ ในอรยิสจัจ์ ๔ นัน้ 

มิได้หมายความว่า เป็นเพียงทุกขเวทนา คือความรู้เสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ หรือว่า 
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ความรู้สกึทีเ่ป็นทกุข์ เป็นสขุ หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุข ไม่ใช่หมายว่าทกุขเวทนา

เท่าน้ัน แต่หมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง  

เป็นทุกข์ทั้งนั้น ซึ่งแปลว่า ทนยาก ทุ แปลว่า ยาก ขะ มาจากขมะ ท่ีแปลว่า  

ทน ขมะ มาเป็นขันติ ความอดทน ทนยากมีความหมายว่าทนอยู่ไม่ได้ คือทนตั้งอยู่ 

คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และตัวชาติเองก็เป็นความแปรปรวน 

เปลีย่นแปลงจากการท่ีธาตุต่าง ๆ มาผสมกนั มาประกอบกนัเป็นตวัชาตคิอืความเกดิ 

แล้วก็แปรปรวนเปล่ียนแปลงเรื่อยไปจนดับ นี่เรียกว่า วิปริณามะ เพราะฉะนั้น  

ค�าว่า ทุกข์ นี้จึงเป็นค�าครอบทั้งหมด ซึ่งมีเนื้อความกว้าง ดั่งใช้ในอริยสัจจ์ข้อท่ี ๑ 

ทุกขสัจจะ สภาพท่ีจริงคือทุกข์น�าหน้า และในการปฏิบัติธรรมเพื่อสิ้นกิเลสและ 

กองทุกข์ก็ใช้ค�าว่า ทุกข์ นี้

เพราะฉะนัน้ เม่ือตัง้ต้นแสดงถงึทุกข์ในอริยสัจจ์ดัง่นีแ้ล้ว จงึได้แสดงทไวลกัษณ์

คือลักษณะ ๒ ต่อไปโดยที่เราสวดว่า พระพุทธเจ้าได้มีพหุลานุสาสนี คือ ค�าสั่งสอน

ท่ีเป็นอนัมาก สัง่สอนบ่อย ๆ ว่า รปํู อนจิจฺ ํเวทนา อนจิจฺา เป็นต้น และว่า รูปํ อนตตฺา 

เวทนา อนตตฺา เป็นต้น หรอืว่ารปูเวทนาเป็นต้น เป็นอนจิจะคอื ไม่เทีย่ง ซึง่มลีกัษณะ

เกิดดบัเป็นต้น รปํู อนตตฺา เวทนา อนตตฺา เป็นต้น คอืมคีวามว่ารปูเวทนาเป็นอนตัตา 

มใิช่อตัตาตวัตน เป็นต้น ไม่แสดงทกุขลกัษณะไว้อกี เพราะว่าจะมคีวามซ�า้กนักบัข้างต้น 

และจะท�าให้มีความเข้าใจไขว้เขว ให้เกดิความสงสยัขึน้มาว่า ข้างต้นกแ็สดงทกุข์ และ

มาในตอนนี้ก็มาแสดงทุกข์อีก เพราะฉะนั้น ทุกข์ที่แสดงในเบื้องต้นก็ยังไม่หมด  

เพราะยงัม ีอนจิจะ อนัตตาอีก ท�าให้เกดิความสงสัยได้ จึงไม่แสดง และแม้ไม่แสดงไว้ 

พระอาจารย์ก็อธิบายกันมาว่า อนิจจะคือไม่เที่ยงนั้นก็มีความครอบทุกขะคือเป็นทุกข์

ในไตรลักษณ์ไว้ด้วย ดังที่มีแสดงลักษณะของทุกข์ในไตรลักษณ์ไว้ว่า คือถูกความเกิด

ขึ้นถูกความเสื่อมสิ้นไปบีบคั้นอยู่บ่อย ๆ เพราะฉะนั้น ความของทุกขะ ในไตรลักษณ์

น้ันจึงอาจรวมเข้าในอนิจจะได้ ถึงแม้ว่าจะไม่แสดงไว้ ความของทุกขะก็รวมอยู่ใน 

อนิจจะแล้ว เพราะลักษณะของอนิจจะนั้น มีแสดงไว้ว่าเกิดขึ้นดับไป เพราะฉะนั้น  

จึงได้ถูกเกิดขึ้นดับไปนั้นบีบคั้นอยู่บ่อย ๆ ถึงแม้ว่าจะแสดงไว้ ๒ ลักษณะเป็นทไว

ลักษณ์ แต่ก็มีความรวมเอาทุกขลักษณะไว้แล้ว เพราะฉะนั้น จึงมีพระพุทธภาษิตใน
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ที่อื่นได้ตรัสไว้ว่า “สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ส่ิงใดเป็นทุกข์ มีความแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา สิ่งนั้นเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน” เพราะฉะนั้น  

ลักษณะทั้ง ๓ นี้แม้จะยกขึ้นแสดงเพียงข้อหนึ่ง แต่ก็อาจมีความสัมพันธ์ไปอีกถึงข้อ

อื่นทั้ง ๓ ข้อนั้น และเมื่อได้ยกข้อทุกข์ขึ้นเป็นบทน�าดั่งที่เราสวดกัน คือทุกขอริยสัจจ์ 

จึงได้มาแสดงต่อไปถึงพหุลานุสาสนีเป็นทไวลักษณ์ ลักษณะ ๒ คือไม่มีทุกข์ซ้อน 

เข้ามาอีก เพราะได้มีทุกข์รวมอยู่แล้ว และความหมายค�าว่า ทุกข์ นั้นก็มิใช่เป็น 

ความหมายว่ารวมอยู่ในอนิจจะอย่างเดียว ย่อมรวมอยู่ในอนัตตาด้วย เพราะเมื่อเป็น

อย่างน้ีก็ต้องเป็นทั้ง ๒ อย่าง ๓ อย่างไปด้วยกัน เมื่อยกอนัตตาข้ึนเป็นท่ีตั้งอย่าง 

ในอนตัตลกัขณสตูรนี ้กต็รสัถามต่อไปว่าเป็นอนจิจะ เป็นทกุขะ และเป็นอนตัตาสรปุ

ข้างท้ายด้วย แสดงว่าเนือ่งเป็นอนัเดยีวกัน และทีเ่ป็นพหุลานสุาสนนีี ้ไม่ใช่ทไวลกัษณ์

เท่านั้น แม้ไตรลักษณ์คือแสดงไว้ครบทั้ง ๓ ก็เป็นพหุลานุสาสนีเช่นเดียวกัน และ 

ในการยกอะไรขึ้นเป็นอนิจจะเป็นต้น ยกเอารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณขึ้น 

แสดงโดยมาก แต่ก็มียกนามรูปขึ้นแสดงบ้าง ยกเอาอายตนะภายในภายนอกขึ้น  

แสดงบ้าง ซึ่งรวมเข้าก็คือว่า ยกเอาสมมติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่แยกเรียก กายใจ

ทัง้สิน้ หรอืสกนธกายท้ังสิน้ อัตภาพท้ังสิน้นีเ้องข้ึนเป็นทีต่ัง้ ให้ก�าหนดพจิารณาให้เห็น

ลกัษณะเหล่านี ้จะเป็นขนัธ์ ๕ กต็าม ย่อลงมาเป็นนามรปูกต็าม หรอืโดยเป็นอายตนะ

ภายในอายตนะภายนอกก็ตาม

อนึ่งมีค�าอธิบายค�าว่า ทุกขะ นี้ในพระสูตรหนึ่งว่า มีอาการที่พึงอธิบายได้  

เป็น ๓ คือทุกขทุกข์ สังขารทุกข์ วิปริณามทุกข์

ทกุขทกุข์ ก็คอืทกุข์โดยความเป็นทกุข์ต่าง ๆ ดังท่ีแยกแสดงไว้ว่า ชาต ิความเกิด

เป็นทุกข์ ชราความแก่เป็นทุกข์ มรณะความตายเป็นทุกข์ เป็นต้น

สังขารทุกข์ ทุกข์คือสังขาร อันหมายถึงสิ่งผสมปรุงแต่งทุกอย่างเป็นตัวทุกข์

วปิรณิามทกุข์ ทกุข์คอืวปิรณิามธรรมคอืสิง่ทีม่คีวามแปรปรวน เปลีย่นแปลง

ไปเป็นธรรมดา
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รวมกันเข้าก็เป็นเครื่องชี้ว่า คือทุกอย่างที่เรียกกันว่าเป็นทุกข์อย่างนั้น  

ทกุข์อย่างนีก้ต็าม หรอืเรยีกกนัว่าสงัขารกต็าม หรอืว่ายกเอาลกัษณะทีแ่ปลตามศพัท์

ว่าทนยาก อธิบายว่าทนอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องเป็นวิปริณามธรรม คือต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป ดังท่ีแสดงว่ามีเกิดมีดับเป็นต้นนั้นก็ตาม รวมกันเข้าก็ คือทุกข์  

เป็นความหมายของทกุข์ เป็น ๓ อย่างด่ังนี ้และย่อเข้ากเ็ป็นอนัเดยีวกนั คอืเป็นตัวทกุข์ 

และตัวทกุข์ดงัท่ีกล่าวมาน้ี กจ็ะเหน็ว่ามีความกว้าง ในเวทนาเองกม็สีขุเวทนา ทกุขเวทนา 

อทกุขมสุขเวทนา และแม้เวทนาทัง้ ๓ นี ้ก็เป็นตวัทุกข์ เพราะว่าเป็นสงัขารคอืสิง่ผสม

ปรุงแต่ง และเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป สุขเองก็ต้องเป็นทุกข์คือต้องมี

ความแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป สุขเวทนาเกดิขึน้แล้วกด็บั ทกุขเวทนาเกดิขึน้แล้วกดั็บ 

เวทนาทีไ่ม่ใช่ทกุข์ไม่ใช่สขุบังเกดิขึน้แล้วก็ดบั รวมเป็นทกุข์ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไปท้ังนัน้ เพราะฉะนัน้ ค�าว่า สขุเวทนา ในเวทนา ๓ นัน้จงึมคีวามหมายท่ีแคบ หมายถึง 

ความรูส้กึทีเ่ป็นสขุ แต่ค�าว่า สขุ นัน้กต้็องทนเหมือนกนั แปลว่า ทนง่าย ส ุแปลว่า ง่าย 

แปลว่า ด ีขะตวันัน้กม็าจากขมะ ทีแ่ปลว่า ทน ทกุขะ ทุ แปลว่า ยาก ขะมาจากขมะ 

ทีแ่ปลว่า ทน ทนยากกทุ็กข์ ทนง่ายกสุ็ข เป็นตวัเวทนา เพราะว่าเป็นสุขนัน้เมือ่เกดิขึน้ 

จติใจกร็บัเป็นสขุ แม้ความสขุนัน้ก็ต้องมีความทนเป็นสุขเหมอืนกนั แต่ว่ามคีวามสบาย

จงึไม่รูส้กึว่าต้องทน แต่ท่ีจริงกต้็องทนเหมือนกนั คือต้องมคีวามอดทนอยูจ่งึจะรับสุขได้ 

ในขณะที่ไม่มีความอดทนอยู่เลยก็รับสุขไม่ได้ เพราะว่าถ้าสุขมากเกินไปก็รับไม่ไหว 

เหมอืนกัน เรยีกว่าทนไม่ได้เหมือนกนั เช่นว่าคนท่ีมคีวามดใีจ ได้รบัอารมณ์ทีน่่าพอใจ

ดีใจสุดขีด คือเป็นสุขท่ีสุดขีดก็ตายได้เหมือนกัน เพราะความที่ดีใจเกินไป ฉะนั้น  

แม้สุขก็ต้องทน มีความทนได้จึงจะมีสุขได้ ถ้ามีความทนไม่ได้แล้วก็เป็นสุขไม่ได้  

ทกุข์กต้็องทน แต่ว่าทนยาก คอืว่าล�าบากเดอืดร้อนใจ ทนล�าบากทนยาก ทกุข์เกนิไป

ทนไม่ไหว ก็ตายเหมือนกัน แต่ว่าท้ังสุขท้ังทุกข์ที่เป็นตัวเวทนานี้ ก็รวมเข้าเป็นทุกข์ 

คอื ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปทัง้นัน้ ต้องเกดิต้องดบัทัง้นัน้ ฉะนัน้ ค�าว่า ทุกข์ นี้ 

จึงเป็นค�าที่รวมได้ทั้งหมดด้วยอนิจจะ ทุกขะ อนัตตา รวมเข้าเป็นทุกข์ท้ังหมด  

เพราะฉะนั้น จึงได้ยกทุกข์ขึ้นเป็นทุกขอริยสัจจ์ซึ่งเป็นอริยสัจจ์ข้อที่ ๑
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คราวนี้มาถึงปัญหาข้อที่ ๒ ในค�าสรุป คือเม่ือสวดว่า รูป เวทนาเป็นต้น  

เป็นอนิจจะเป็นอนัตตาแล้วก็สรุปว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง  

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ไม่มีอัตตาตัวตน ก็โดยอธิบายว่า  

ในข้ออนัตตานี้ ทั้งสังขารและทั้งวิสังขารเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน ทั้งหมด ค�าว่า 

สังขาร นั้นก็ได้อธิบายแล้วว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งท้ังหมด ค�าว่า วิสังขาร นั้นคือ 

สิ่งที่มิได้ผสมปรุงแต่ง ได้มีความเข้าใจกันว่าหมายถึงนิพพาน เพียงอย่างเดียวก็มี คือ

นิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนานั้น มิใช่ เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง 

เรียกว่าเป็นวิสังขารคือปราศจากสังขาร ไม่ใช่สังขาร แต่แม้นิพพานเองก็เป็นอนัตตา 

มิใช่อัตตาตัวตน ไม่ใช่สิ่งที่จะพึงยึดถือ ว่านิพพานของเรา เราเป็นนิพพาน นิพพาน

เป็นอัตตาตัวตนของเรา และนิพพานนี้เป็นธรรมที่อยู ่เหนือเหตุผล ว่าเฉพาะใน 

ทางปฏิบัติธรรมที่แสดงว่า มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อันเรียกว่า โลกุตตรธรรม  

ธรรมทีอ่ยูเ่หนอืโลก ๙ มรรคนัน้คือเหต ุผลกค็อืผล นพิพานนัน้เป็นที ่๙ จงึอยูเ่หนอื

มรรคซึ่งเป็นตัวเหตุ และเหนือผล

อันสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนั้นมีเกิดมีดับ มรรคผลเองก็มีเกิดมีดับ ท่านเปรียบ

เหมอืนอย่างว่า กเิลสเปรยีบเหมอืนโรคทีบ่งัเกิดขึน้ในร่างกาย มรรคเปรียบเหมือนยา

รักษาบุคคล เยียวยาแก้ไขโรคบ�าบัดโรค เมื่อบ�าบัดโรคได้แล้วก็หายโรค บุคคลก็หาย

ป่วยเป็นปกติ ยาคือมรรคนั้นเป็นสิ่งเกิดดับ เพราะเมื่อใช้ เยียวยาโรค โรคหายก็เป็น

อนัว่าภาวะของยากส็ิน้สดุ แล้วกเ็ลกิใช้ยา มเีกดิมดีบัดัง่นี ้มสีิน้มสีดุ และเมือ่ยารกัษา

เยยีวยาแก้ไขโรคหายแล้ว กห็ายโรคเป็นผล แม้ตวัผลคอืความหายโรคนี ้กม็เีกดิมดีบั 

คือว่าพอโรคหมดก็เป็นความหายโรค เรียกว่าหายโรคกันเพียงแค่นั้น ต่อไปก็ไม่ 

เรียกว่า หายโรค ค�าว่า หายโรค จึงเป็นสิ่งท่ีเกิดดับ มีความเป็นปกติของร่างกาย 

ร่างกายเป็นปกติ ความเป็นปกติของร่างกายนี้คือนิพพาน เป็นสิ่งที่มีอยู่เรื่อย ๆ ไป 

และก็อยู่เหนือเหตุเหนือผล คืออยู่เหนือความหายโรค และก็อยู่เหนือการเยียวยาโรค 

เพราะฉะนั้น มรรคผล ซึ่งเป็นส่วนเหตุส่วนผลจึงมีเกิดดับ แต่ว่านิพพานเป็นสิ่งที่อยู่

เหนือเหตุเหนือผล เม่ือเป็นเช่นนี้ แม้ตัวเหตุตัวผลคือมรรคผลเองก็ยังเป็นอนิจจะ 
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ไม่เทีย่ง เป็นทุกขะ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลง และเป็นอนตัตาไม่ใช่อตัตาตวัตน คอื

เรียกว่า ยังเป็นสังขาร ต้องปรุงแต่ง แต่นิพพานนั้นไม่ต้องปรุงแต่ง เมื่อหายโรค 

ความเป็นปกติก็มีขึ้น เหมือนอย่างเม่ือยังไม่เป็นโรค ไม่ต้องปรุงแต่ง เพราะฉะนั้น 

นิพพานนั้นจึงไม่เป็นอนิจจะ ไม่เป็นทุกขะ แต่ว่าเป็นอนัตตา คือเป็นสิ่งที่ไม่พึงยึดถือ

ว่าเป็นของเรา เราเป็นนิพพาน นิพพานเป็นอัตตาตัวตนของเรา ในข้อท่ี ๒ นี้ คือ  

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา เม่ือมีความหมายคลุมถึงทั้งสังขารและวิสังขารดั่งนี้ จึงใช้ว่า  

ธมมฺา แทน สงขฺารา ซึง่คร่ึงหน่ึงกเ็ป็นสงัขาร อกีครึง่หนึง่กเ็ป็นวิสังขาร เพราะฉะนัน้ 

เมื่อว่าถงึสงัขารแล้ว สงัขารกเ็ป็นท้ัง ๓ อนจิจะ ทกุขะ อนัตตา แต่วิสังขารนัน้ไม่เป็น

อนจิจะ ไม่เป็นทุกขะ แต่เป็นอนัตตา ไม่ควรที่จะยึดถือ

๘ กันยายน ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๑๘ 
ไตรลักษณ์ (เพิ่มเตมิ)

จะอธบิายเรือ่ง ศกึษาพระพทุธศาสนาจากพระสตูรท่ี ๒ ต่อในเรือ่ง ไตรลกัษณ์ 

ซึ่งอธิบายถึงทั้งสังขารทั้งวิสังขารเป็นอนัตตา

สังขาร คือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายนั้น ท�าบุญก็เป็นสังขาร เรียกว่า ปุญญา-

ภิสังขาร เพราะว่าต้องประกอบกระท�าจึงจะเป็นบุญ ท�าบาปก็เป็นสังขาร เรียกว่า  

อปุญญาภิสังขาร สังขารที่มิใช่บุญคือบาป เพราะว่าเป็นบาปก็ต้องท�า ต้องท�าบาปจึง

เป็นบาป แม้ว่าการปฏิบัติที่ท�าจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยอารมณ์ และด้วยกิเลส คือ

จนถึงเป็นอัปปนาสมาธิ ถึงฌานก็เป็นสังขาร เรียกว่า อเนญชาภิสังขาร สังขารที่ 

ไม่หวั่นไหว และบรรดาสังขารคือส่ิงผสมปรุงแต่งทั้งหลายนี้ ยอดของสังขารก็คือ 

มรรคมอีงค์ ๘ เพราะว่าเมือ่ประกอบกระท�า อบรม ปรงุแต่งมรรคมอีงค์ ๘ ให้บงัเกดิ

ขึ้นในตนได้เต็มท่ีแล้ว ก็บังเกิดผลเป็นมรรคเป็นผลและเป็นนิพพาน และเมื่อเป็น 

มรรคชั้นสูงสุด เป็นผลช้ันสูงสุด เป็นนิพพานชั้นสูงสุด ก็เสร็จกิจสิ้นการปรุงแต่ง  

แม้การปรงุแต่งมรรคเพ่ือให้บรรลุถงึความเป็นเช่นนัน้ คอืส้ินกเิลสและกองทกุข์ทัง้หมด 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นยอดของสังขาร เพราะว่าเมื่อปรุงแต่งมรรคได้เต็มที่แล้ว ก็หยุด

ปรงุแต่งต่อไป ไม่เป็นสงัขารอกีต่อไป เพราะฉะนัน้ มรรคมอีงค์ ๘ ทกุชัน้จงึเป็นสงัขาร

ซึ่งมีเกิดมีดับ และผลทุกชั้นก็มีเกิดมีดับ ส่วนนิพพานนั้นไม่เกิดไม่ดับ ไม่เป็นอนิจจะ 

ไม่เป็นทุกขะ แต่ว่าเป็นอนัตตา ข้อนี้ก็ได้อธิบายมาเมื่อครั้งก่อนแล้ว แต่ว่าซ�้าเข้ามา

อีกทีหนึ่งเพื่อให้ความเชื่อมกันกับที่จะกล่าวต่อไป
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และท่ีได้กล่าวแล้วน้ัน ได้กล่าวเทียบว่า โรคที่เกิดในกายเปรียบเหมือน  

กิเลสซึง่เป็นเครือ่งเสยีบแทงร่างกายให้เป็นทกุข์ ยากเ็ป็นเหมอืนมรรค และเมือ่บรโิภค

ยาเข้าไป ยาก็เยียวยาดับโรค ท�าโรคให้หาย หายโรคก็เป็นผล และผลนี้ ก็เกิดดับ  

คือเกิดเป็นผลหายโรค แล้วก็ดับ ก็หมายความว่าร่างกายก็เข้าสู่สภาวะเป็นปกติ  

เพราะฉะนั้น ค�าว่า หายโรค นี้จึงเป็นค�าใช้จ�าเพาะในเวลาเม่ือหายโรค ต่อจากนั้น 

ก็ไม่ได้ใช้ ดังเช่นเรามีมิตรสหายคนหนึ่งท่ีเคยเจ็บป่วย และต่อมาภายหลังเขาก็หาย 

เจ็บป่วย เราถามว่าเขาหายเมื่อไหร่ เขาก็อาจจะตอบว่า หายเมื่อวันน้ันวันนี้  

เดือนนั้นเดือนนี้ เพราะฉะนั้น ค�าว่า หายโรค นี้ไม่ใช่ว่าใช้ค�านี้อยู่เรื่อยไป ใช้ค�าว่า 

หายโรคเฉพาะในเวลาท่ีหายโรคเท่านั้น เมื่อโรคสิ้นไป ก็หายโรคเท่านั้น ก็เป็น 

ความหายโรค เป็นผล และผลก็ยังเกิดดับ แต่นิพพานคือความเป็นปกติที่ร่างกาย 

มีอนามัย ไม่มีโรค เป็นปกติเหมือนอย่างปกติคนที่ไม่เจ็บป่วยทั่วไป ก็เทียบกับ 

เป็นนิพพาน

และนิพพานน้ีเป็นวิสังขารท่ีมีผู้เข้าใจว่าจ�าเพาะนิพพานก็มี แต่ผู้วิจารณ์  

ธรรมก็แสดงว่า วิสังขารนั้นมีหลายอย่าง เพราะฉะนั้น ในพระบาลีจึงใช้เป็น พหูพจน์ 

ดังที่มีแสดงว่า สงฺขตา วา อสงฺขตา วา ธรรมทั้งหลายเป็นสังขตะ หรือว่าธรรม 

ทั้งหลายเป็นอสังขตะ ใช้ค�าว่า ท้ังหลาย ที่แปลว่า มาก ไม่ใช่มีเพียง ๑ เท่านั้น  

และในตอนนี้ก็ควรจะเพิ่มความรู้เรื่องศัพท์ว่า มีค�าใช้เรียก สังขาร วิสังขาร อีกคู่หนึ่ง

ว่า สังขตธรรม อสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่า สังขตธรรม ก็คือสังขาร  

อสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง ก็คือวิสังขาร เพราะฉะนั้น ค�าว่า สังขาร  

ที่แปลว่า ปรุงแต่ง อสังขาร ที่แปลว่า ไม่ปรุงแต่ง จึงมีความหมายขยายออกไปอีกว่า 

ที่มีปัจจัยปรุงแต่ง และไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง

ปัจจัยก็คือเหตุ เหตุท่ีเป็นเครื่องอาศัยบังเกิดขึ้นเรียกว่า ปัจจัย สังขารคือ 

สิ่งปรุงแต่งทั้งหลายนั้นต้องมีปัจจัยคือเหตุปรุงแต่งขึ้นมา ดังเช่นที่เป็นต้นไม้ขึ้นมา  

งอกขึ้นจากแผ่นดิน ก็มีปัจจัยคือเหตุปรุงแต่ง คือเป็นเหตุเป็นที่อาศัยให้ต้นไม้เกิด  

จะต้องมพีชืของต้นไม้นัน้ จะต้องมีดนิจะต้องมนี�า้เป็นต้นทีเ่ป็นอาหาร ต้นไม้จึงจะเกดิ

ขึ้นมางอกขึ้นมาได้ และเม่ืองอกขึ้นมาแล้ว ต้นไม้นั้นไม่ได้รับอาหารก็เหี่ยวแห้งตาย  

กเ็ป็นดบั ส้ินปัจจยัปรงุแต่งก็ดบั ทกุอย่างในโลกนีท้ีเ่ป็นโน่นเป็นนีข้ึน้มา คอืเป็นสงัขาร 
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สิ่งที่ปรุงแต่งอันโน้น สิ่งปรุงแต่งอันนี้ขึ้นมา ดังที่มีผลปรากฏ เช่นฝนตก แดดออก 

กลางวันกลางคืน และทุก ๆ อย่าง ล้วนมีเหตปุรงุแต่งให้เกดิข้ึนมาทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ 

มนุษย์เราจึงได้หาเหตุปรุงแต่งของสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มาตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์ อย่างท่ีมี

คตติัง้แต่ดึกด�าบรรพ์มาว่า พระพรหมสร้างโลกส�าหรบัศาสนาพราหมณ์ พระเจ้าสร้าง

โลกส�าหรับศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นความคิดของมนุษย์ว่า มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมา ก็จะต้องมี

เหตุปรุงแต่ง ให้เกิดมีขึ้นมา และในบัดนี้โลกก็รู้จักจับเหตุที่เป็นเครื่องปรุงแต่ง เป็นที่

อาศัยให้สิ่งทั้งหลายนี้เกิดขึ้นมาได้เป็นอันมาก มีกลางคืนมีกลางวันเพราะอะไร ก็จับ

ปัจจัยคือเหตุที่เป็นเคร่ืองอาศัยให้เกิดเป็นกลางวันกลางคืนได้ ฝนตกแดดออก 

ก็เช่นเดียวกัน ทุก ๆ อย่างในโลก มนุษย์ค้นคว้าด้วยปัญญาจับเหตุจับผลได้ขึ้นมา 

เป็นอันมาก กเ็รียกว่า เป็นววิฒันาการของปัญญา พระพทุธเจ้ากท็รงพฒันาปัญญาสบื

ต่อขึ้น จนทรงพบเหตุผลท่ีเป็นอริยสัจจ์ และที่เป็นไตรลักษณ์ อันเป็นหลักของ 

ทกุขสัจจะข้อท่ี ๑ และยงัทรงพบเหตผุลท่ีสืบกนั เป็นสายอนัละเอยีด คอืเป็นอริยสัจจ์

อย่างละเอียด อันเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท ธรรมท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้นของโลกนี้  

ของสัตว์บุคคลทั้งหมด ก็เป็นวิวัฒนาการของปัญญา

คราวนีเ้ม่ืออสงัขตธรรมหรอืวสิงัขารกม็มีาก ท่านผูวิ้จารณ์ธรรม ท่านได้อธบิาย

เทยีบมรรคผลนพิพาน ว่านพิพานนัน้เทยีบได้กบัถิน่ทีไ่ปถึง การไปเป็น มรรค การถงึ

เป็นผล ถิ่นที่ไปถึงเป็นนิพพาน ดังเช่นจะไปนครปฐม นครปฐมนั้น เป็นถิ่นที่ต้องการ

จะไปให้ถึง การไปจะเดนิไปหรอืว่าจะขึน้รถไปกต็าม การไปนีเ้ป็นมรรคคอืเป็นตวัเหตุ 

เพราะว่าจะต้องไปตามทาง ทางทีจ่ะน�าไปให้ถึงนครปฐมนัน้ จะเดนิไปหรอืจะขึน้รถไป

ก็ต้องไปตามทางจะไปสู่นครปฐมนั้น จึงเรียกว่า มรรคคือทาง ก็คือเหตุ และการเดิน

ทางนั้น เมื่อไปถึง การถึงก็เป็นตัวผล แล้วการเดินทางก็ส้ินสุด เพราะฉะนั้น  

การเดนิทางจงึมีเกดิมดัีบ ต้ังแต่เร่ิมเดินทางไปก็เป็นเกดิ และเมือ่ถงึกส็ิน้สดุการเดนิทาง 

ก็ดับคือแปลว่า สิ้นสุด การถึงนั้นก็เป็นผล คร้ันถึงแล้วก็เลิกเป็นผล เหมือนอย่าง 

ค�าว่า การถึง เมื่อถึงแล้วก็เลิกการถึง การถึงก็เป็นอันว่ามีเกิดมีดับ เพราะฉะนั้น  

การเดินทางไปและการถึงนั้น จึงเป็นสังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งคือมีเหตุ 

ปรงุแต่ง หมายความว่าต้องท�า ท�าการเดนิทางเพือ่ให้ถงึ ก็บคุคลนีเ้องเป็นผูท้ีป่รุงแต่ง 

และเมื่อปรุงแต่งจนถึง ก็เสร็จการปรุงแต่งที่เป็นตัวมรรค และเมื่อถึงแล้ว ก็สิ้นสุด 
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การถึง ถ้ายังจะต้องปรุงแต่งการถึงต่อไป ก็แปลว่ายังไม่ถึง แต่เมื่อสิ้นสุดการถึงแล้ว 

ก็เป็นอันว่าการถึงนั้นก็ดับ เลิกการถึง ถิ่นท่ีถึงนั้นเป็นนิพพาน คือเป็นอสังขตธรรม  

เพราะว่าถิน่ทีถ่งึนัน้คอืนครปฐม บุคคลไม่ได้ไปสร้างนครปฐมขึน้ เป็นถ่ินท่ีต้ังอยู่ ท่ีมีอยู่ 

ไม่ได้ไปสร้างนครปฐมขึ้นมา เป็นถิ่นที่มีอยู่ที่ต้องการจะไปถึงเท่านั้น เพราะฉะนั้น  

เมื่อถึงนครปฐม นครปฐมก็เป็นที่ถึง เป็นนิพพาน อันเป็นวิสังขาร คือเป็นสิ่งที่ไม่เกิด

ไม่ดับ เป็นสิ่งที่มีอยู่ ที่ตั้งอยู่ที่นั่น บุคคลผู้ที่เดินทางไปนั้นไม่ได้ไปปรุงแต่งนครปฐม

ขึ้นมา แต่เป็นที่ ๆ ต้องการจะไปถึง นี่เป็นวิสังขาร

เพราะฉะนั้น วิสังขารหรือว่าอสังขตธรรมจึงเป็นอนัตตา ไม่ใช่อัตตาตัวตน 

ไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่เป็นนิพพาน นิพพานไม่ใช่เป็นของเรา แต่เป็นที่บรรลุอันเป็น  

ที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ เพราะฉะนั้น ในบทท่ี ๓ คืออนัตตา ท่านจึงใช้ว่า สพฺเพ  

ธมมฺา อนตตฺา ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา มใิช่เป็นอตัตาตวัตน ก็คอืทัง้สังขตธรรมทัง้ 

อสงัขตธรรม คือทั้งสังขารและทั้งวิสังขารเป็นอนัตตาทั้งหมด พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน

มิให้ยึดถือว่าเป็นอัตตา ตัวเราของเรา หรือว่าแจงออกไปเป็น ๓ ว่า นั่นหรือนี่ไม่ใช่

ของเรา เราไม่ใช่เป็นนั่นเป็นนี่ นั่นนี่ไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของเรา จะเป็นสังขารหรือ

เป็นวสิงัขารกต็าม ไม่ให้ยดึถอืทัง้หมด จงึได้มพีระพทุธภาษติตรสัเอาไว้ว่า “สพเฺพ ธมมฺา 

ธรรมทั้งหลายทั้งปวง นาลํ ไม่ควร อภินิเวสาย เพื่อที่จะยึดมั่น” ดั่งนี้ เป็นยอดธรรม

ในพระพทุธศาสนา เป็นค�าสอนทีน่บัว่าเป็นค�าสอนถึงชัน้ยอด ธรรมท้ังปวงไม่ควรเพือ่

ยึดมั่นว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา จุดยอดของพระพุทธศาสนาอันสูงสุดนี้แหละที่ท�าให้

พระพุทธศาสนา ต่างจากศาสนาทั้งปวงในโลก ตรงจุดที่ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา หรือ

ตรงจุดที่ว่า ธรรมท้ังปวงไม่ควรยึดม่ัน ตรงจุดนี้ เพราะว่าศาสนาทั้งปวงในโลกนั้น  

ที่เกิดขึ้นก่อนก็ดี ทีหลังก็ดี ล้วนแต่มีอัตตาตัวตนทั้งนั้น ที่สุดของศาสนานั้น ๆ ก็มี

พระเป็นเจ้า มีพระเจ้า เช่นมีพระพรหมหรือพระเป็นเจ้าพระองค์อื่นซึ่งมีนามอย่างอื่น 

ซึง่มอีตัตาตวัตนอยูบ่นสรวงสวรรค์ ซ่ึงทีไ่หนกไ็ม่รู ้และการสอนการปฏบิตัก็ิเพือ่อตัตา

ตวัตน คอืเพือ่ไปเกดิอยูใ่นสรวงสวรรค์นัน้ ๆ กับพระเป็นเจ้า หรอืพระผูเ้ป็นเจ้านัน้ ๆ 

ทีส่ดุของศาสนาเป็นอัตตาตวัตนท้ังน้ัน ซ่ึงพระพทุธเจ้าได้ทรงพฒันาปัญญาของพระองค์ 

ทีแรกก็เข้าอยู่ในจ�าพวกอัตตานี้ ปฏิบัติสมาธิจนถึงฌาน ก็เป็นอัตตาฌาน ซึ่งทรงเห็น

ว่ายังไม่พ้นทุกข์ เพราะเมื่อมีชาติมีเกิด ก็ต้องมีดับ ยังเป็นสังขาร จึงได้ทรงแสวงหา
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ด้วยพระองค์เอง ก็ทรงอาศัยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทา ย่อลงในศีล 

ในสมาธิในปัญญานี่แหละ ทรงมีศีลเป็นปกติอยู่แล้ว แล้วทรงได้สมาธิที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่

อัตตาสมาธิ ไม่ใช่อัตตาฌาน จึงทรงได้ปัญญาที่บริสุทธิ์ ตรัสรู้ในอริยสัจจ์ ๔ จับเหต ุ

จับผลได้ทั้งในด้านก่อทุกข์ ทั้งในด้านดับทุกข์ การปฏิบัติของพระองค์เป็นมรรค  

ผลที่ทรงบรรลุก็เป็นผล ที่ดับกิเลสและกองทุกข์ได้หมด ก็ทรงบรรลุนิพพาน ซึ่งมี

ลักษณะที่ไม่ยึดมั่นธรรมทั้งปวง มีสภาพเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน

เพราะฉะน้ัน เม่ือสงัขารคือร่างกายอันนี ้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พระพทุธเจ้า

จงึไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เพราะไม่ได้ทรงยึดถอืเอาสังขารอนันีช้วิีตนีว่้า เป็นตวัเราของเรา 

ถ้ายึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา เราก็ต้องแก่ เราก็ต้องเจ็บ เราก็ต้องตาย ต้องเป็น

ทุกข์ แต่เมื่อไม่ยึดถือ สังขารแก่ก็แก่ไป เจ็บก็เจ็บไป ตายก็ตายไป แต่พระพุทธะคือ

พระผูรู้ ้ ท่านไม่ใช่สงัขาร จึงเป็นผูท่ี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเป็นวิสังขาร เพราะฉะนัน้ 

เมื่อบรรลุถึงวิสังขารคือนิพพานดั่งน้ีแล้ว จึงเป็นผู้ที่พ้นจากแก่เจ็บตาย เป็นอมตะคือ 

ผู้ที่ไม่ตาย เป็นอนัตตาอมตะ ถ้าเป็นอัตตาแล้วเป็นอมตะไม่ได้ ต้องเป็นอนัตตา 

จึงเป็นอมตะได้ นี่เป็นหลักสูงสุดในพระพุทธศาสนา และพระสูตรที่ ๒ นี้ก็เป็น 

พระสูตรที่แสดงถึงหลักสูงสุดอันน้ี จึงได้ท�าให้ท่านปัญจวัคคีย์ได้ปัญญา รู้สัจจะคือ 

ความจริงที่เป็นอนัตตานี้ จึงเป็นผู้ที่หน่าย ไม่ยึดมั่นธรรมอะไรทั้งหมด เมื่อหน่าย 

จงึสิน้ความตดิใจยนิด ีเมือ่สิน้ความตดิใจยนิด ีจงึหลดุพ้นจากอาสวะคอืกเิลสทีด่องจติ

สันดานทั้งหลาย เป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้วที่เรียกว่า ขีณาสวะ หรือ ขีณาสพ ผู้มีอาสวะ

สิน้แล้ว คอืเป็นพระอรหนัต์ เป็นผูท้ีเ่สรจ็กจิอนัจะต้องปรงุแต่งปฏบิตัเิพือ่สิน้กเิลสและ

กองทุกข์ต่อไป เพราะได้บรรลุแล้ว

เพราะฉะนั้น พระสูตรที่ ๒ นี้ จึงเป็นพระสูตรที่ส�าคัญ พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงขันธ์ ๕ โดยไตรลักษณ์เริ่มต้นในพระสูตรนี้ เพราะฉะนั้น พระสูตรที่ ๑ และ

พระสูตรที่ ๒ จึงเป็นพระสูตรที่ส�าคัญ ที่ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาควรจะศึกษา ให้มี

ความรู้ความเข้าใจ ถึงแม้ว่ายังปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึง ก็จะได้เข้าใจหลักในพระพุทธศาสนา 

ที่ถูกต้อง

๙ กันยายน ๒๕๓๑
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จะแสดงเร่ือง ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร วันนี้จะแสดงพระสูตร  

ที่ ๓ คืออาทิตตปริยายสูตร พระสูตรที่มีปริยายคือทางแสดงด้วยของร้อน ของที่ถูก

เผาไหม้

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงพระสตูรนีแ้ก่พระภกิษ ุ๑,๐๐๐ รปู ซึง่เคยเป็นชฎลิ

คือเป็นนักบวชจ�าพวกหนึ่งที่นับถือการบูชาไฟมาก่อนที่คยาสีสะในคยา โดยที่เรื่อง 

ของท่านปรุาณชฎิล ๑,๐๐๐ รปูนี ้ได้มีแสดงไว้ในพทุธประวัตเิล่มหนึง่แล้ว จงึไม่เล่าซ�า้ 

ย่อความแต่เพียงว่า มีท่านหัวหน้า ๓ ท่านเป็น ๓ พี่น้อง และทั้ง ๓ ท่านนี้ต่าง 

แยกกันอยู ่คนละแห่งในที่ไม่ไกลกันมาก และต่างก็มีบริวารท่านละจ�านวนมาก  

มารวมกันแล้วก็มีจ�านวน ๑,๐๐๐ รูปด้วยกัน เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรด  

เพราะเห็นว่าเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยทั้งหมดจะบรรลุถึงธรรมอันสูงสุดได้ แต่ว่าท่านมี  

ทิฏฐิมานะแรง โดยเฉพาะท่านหัวหน้าท้ัง ๓ นั้น ท่านมีทิฏฐิมานะว่าท่านเป็น  

พระอรหันต์แล้ว เพราะค�าว่า อรหันต์ นี้เป็นค�าที่เรียกผู้ที่บรรลุถึงธรรมสูงสุด  

มาก่อนที่พระพุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้น และทางปฏิบัติท่ีจะให้บรรลุนั้นก็มีสอนตาม 

เจ้าลัทธิต่าง ๆ กัน พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์ท�าลายทิฏฐิมานะของท่าน  

ผู้พ่ีชายใหญ่ซึ่งเป็นหัวหน้า จนเห็นว่าตนเองยังไม่ใช่พระอรหันต์ พระพุทธเจ้าเป็น 

พระอรหันต์แล้ว ท่านผูเ้ป็นพีช่ายใหญ่พร้อมทัง้บริวารกข็อบวช พระพทุธเจ้ากท็รงบวชให้ 
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ต่อมาท่านหัวหน้าที่เป็นน้องชายคนที่ ๒ พร้อมทั้งบริวารก็ได้บวชตาม และต่อมา 

ท่านที่เป็นหัวหน้าซึ่งเป็นน้องชายคนที่ ๓ พร้อมทั้งบริวารก็ได้บวชตาม เพราะฉะนั้น 

ท่านทั้ง ๓ พร้อมทั้งบริวารที่มีจ�านวนแสดงว่า ๑,๐๐๐ รูปก็บวชเป็นภิกษุด้วยกัน 

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงเทศนาครัง้ที ่๓ นีโ้ปรด และเพราะเหตทุีท่่านเหล่านีน้บัถอื

ลัทธิบูชาไฟ คือน�าเอาไม้มากองแล้วก็จุดไฟ ประกอบพิธีบูชาไฟ จึงได้ทรงเทศนายก

เอาสิ่งที่ถูกไฟไหม้ สิ่งที่ร้อน ซึ่งตรงกับศัพท์บาลีว่า อาทิตตะ ที่มาใช้เป็นชื่อของ 

ดวงอาทติย์ เพราะชือ่นีก้แ็ปลว่า ร้อน สิ่งที่ลุกเป็นไฟ ที่ถูกไฟไหม้ ที่ร้อน

ค�าแปลของพระสูตรนี้มีดังต่อไปนี้

“ภิกษุทั้งหลาย ทุกสิ่งเป็นของร้อนหรือลุกเป็นไฟ ทุกส่ิงท่ีเป็นของร้อน  

ลุกเป็นไฟคืออะไร จักษุเป็นของร้อนลุกเป็นไฟ รูปทั้งหลายเป็นของร้อนลุกเป็นไฟ  

จักขุวิญญาณเป็นของร้อนลุกเป็นไฟ จักขุสัมผัสเป็นของร้อนลุกเป็นไฟ ความเสวย

เวทนาทีบ่งัเกดิขึน้เพราะจกัขสุมัผสัเป็นปัจจยั สขุกต็าม ทกุข์ก็ตาม ไม่ทกุข์ไม่สขุกต็าม  

แม้นั้นก็เป็นของร้อนลุกเป็นไฟ เป็นของร้อนลุกเป็นไฟด้วยอะไร เป็นของร้อนลุกเป็น

ไฟด้วยไฟคือราคะ ด้วยไฟคือโทสะ ด้วยไฟคือโมหะ เป็นของร้อนลุกเป็นไฟด้วย 

ชาติ ชรา และมรณะ เป็นของร้อนลุกเป็นไฟด้วย โสกะ ปริเทวะ ความไม่สบายกาย 

ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ เราจึงกล่าวว่าเป็นของร้อน” ดังนี้

และต่อไปก็ตรัสแสดงอายตนะภายในภายนอกเป็นต้น เหมือนอย่างข้อที่ ๑ 

คือจักษุและรูปเป็นต้น ว่าเป็นของร้อนลุกเป็นไฟ คือโสต หู สัททะ เสียงทั้งหลาย  

โสตวิญญาณ รู้คือได้ยินทางหู โสตสัมผัส สัมผัสทางหู เวทนาที่เป็นสุขก็ตาม  

เป็นทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย

ฆานะ จมูก เป็นของร้อนลุกเป็นไฟ คนัธะ คอืกลิน่ทัง้หลาย เป็นของร้อนลกุ

เป็นไฟ ฆานวญิญาณ ความรูท้ราบทางฆานะคอืจมกู ฆานสมัผสั สมัผสัทางฆานะคอื

จมูก เวทนาเป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะ 

ฆานสัมผัสเป็นปัจจัย



108 ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร

ชวิหา ลิน้ รสา รสทัง้หลาย ชวิหาวญิญาณ ความรูท้ราบทางลิน้ ชวิหาสมัผัส 

สัมผัสทางลิ้น เวทนาเป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม ที่เกิดขึ้น

เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย

กาย โผฏฐัพพะ สิ่งท่ีกายถูกต้องทั้งหลาย กายวิญญาณ ความรู้ทราบ  

ทางกาย กายสัมผัส สัมผัสทางกาย เวทนาเป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกข์

มิใช่สุขก็ตาม ที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย

มโนคือใจ ธัมมะคือเรื่องที่ใจคิดใจรู้ทั้งหลาย มโนวิญญาณ ความรู้ที่รู้ทางใจ 

มโนสัมผัส สัมผัสทางใจ เวทนาเป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม 

ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย

ทัง้หมดนีน้ัน้เป็นของร้อนลกุเป็นไฟ เป็นของร้อนลกุเป็นไฟด้วยอะไร เป็นของ

ร้อนลุกเป็นไฟด้วยไฟคือราคะ ด้วยไฟคือโทสะ ด้วยไฟคือโมหะ เป็นของร้อนลุกเป็น

ไฟด้วยชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุขะ ทกุข์กาย โทมนสัสะ ทกุข์ใจ อปุายาส 

ความคับแค้นใจทั้งหลาย เราจึงกล่าวว่าเป็นของร้อนลุกเป็นไฟ ดั่งนี้

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก ฟังอย่างนี้ เห็นอย่างนี้อยู่ ย่อมหน่ายในจักษุบ้าง 

หน่ายในรปูทัง้หลายบ้าง หน่ายในจกัขวุญิญาณบ้าง หน่ายในจกัขสัุมผสับ้าง หน่ายใน

เวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งมิใช่ทุกข์มิใช่สุข ที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมหน่าย

ในข้ออืน่ ๆ ทกุ ๆ ข้อทีต่รสัต่อไปครบทัง้ ๖ หมวด คือในโสต ในเสยีง ในโสตวิญญาณ 

ในโสตสัมผัส ในเวทนาที่เกิดเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งมิใช่ทุกข์ 

มิใช่สุข ในกล่ิน ในจมูก ในฆานวิญญาณ ในฆานสัมผัส ในเวทนาที่เกิดเพราะ 

ฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งมิใช่ทุกข์มิใช่สุข ในชิวหา ลิ้น ในรส ในชิวหา-

วิญญาณ ในชิวหาสัมผัส ในเวทนาท่ีเกิดเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ทั้งสุขทั้งทุกข์ 

ทั้งมิใช่ทุกข์มิใช่สุข ในกาย ในโผฏฐัพพะ ในกายวิญญาณ ในกายสัมผัส ในเวทนาที่

เกิดเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ท้ังสุขทั้งทุกข์ทั้งไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ในมโนคือใจ  

ในธรรมคือเรื่องราวทางใจ ในมโนวิญญาณ ในมโนสัมผัส ในเวทนาที่เกิดเพราะ 

มโนสมัผสั ท้ังสขุทัง้ทุกข์ท้ังมิใช่ทุกข์มิใช่สขุ เมือ่หน่ายย่อมส้ินราคะคือความตดิใจยนิดี 



109ภาค ๑ ธรรมบรรยายในพรรษา ๒๕๓๑

เพราะสิ้นราคะจึงวิมุตติหลุดพ้น เม่ือวิมุตติหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณรู้ว่าพ้นแล้ว  

ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กรณียะคือกิจที่ควรท�าได้กระท�าแล้ว ไม่มีกิจอื่น 

ที่พึงกระท�าเพื่อความเป็นอย่างนี้อีก ดังนี้

เมือ่พระผูมี้พระภาคเจ้าได้ตรสัไวยากรณภาษิต คือค�าร้อยแก้วนีเ้ป็นพระธรรม

เทศนาแล้ว ภิกษุ ๑,๐๐๐ รูปเหล่าน้ันก็มีใจยินดี อันปีติโสมนัสแอบแนบ อภินันท์

ภาษติของพระผูม้พีระภาคเจ้า เมือ่พระธรรมเทศนานีพ้ระองค์ก�าลงัแสดงอยู ่จติทัง้หลาย

ของภิกษุ ๑,๐๐๐ รูปนั้นก็พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่น

นี้เป็นค�าแปลในพระสูตรนี้

๑๓ กันยายน ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๒๐ 
อาทติตปรยิายสูตร (ต่อ)

ได้แปลพระสูตรที่ ๓ ที่เรียกชื่อว่า อาทิตตปริยายสูตร พระสูตรที่แสดง  

โดยปริยายคือทางแสดงอันว่าด้วยของร้อน ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่นักบวช

จ�าพวกชฎลิจ�านวนทัง้หมด ๑,๐๐๐ และเมือ่ท่านเหล่านีไ้ด้มาบวชเป็นภกิษุ ในพระพทุธ-

ศาสนาแล้ว ก็เรียกกันว่าพระภิกษุจ�าพวกปุราณชฎิล ปุราณะก็คือ โบราณเก่าก่อน  

อนัหมายความว่าทีเ่คยเป็นชฎลิมาก่อน อาการทีพ่ระพทุธเจ้า ทรงสัง่สอนม ี๓ อย่าง คอื

๑.  สอนเพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ยิ่งเห็นจริง

๒.  ทรงสัง่สอนมนีทิานคอืมเีร่ืองทีเ่ป็นเหต ุทีอ่าจตรองตามให้เหน็จริงได้ และ

๓.  ทรงสั่งสอนมีปาฏิหาริย์ คือสมจริง อันผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลตามสมควร 

แก่ความปฏิบัติ

ค�าว่า ปาฏิหารย์ิ นัน้ไม่ใช่มคีวามหมายว่าฤทธิเ์ดช แต่มีความหมาย เป็นกลาง ๆ 

ตามค�าแปลของศัพท์ว่า ควรแก่การที่จะน�าไปได้โดยจ�าเพาะ คือจะให้บังเกิดผลได้

สมจริง ดั่งในเรื่องพระสูตรที่ ๓ นี้ ข้อ ๑ ก็คือทรงสั่งสอนเพื่อให้รู้เห็นในธรรมที่ควร

รู้เห็น ไม่ใช่สอนให้ไม่รู้ เพราะฉะนั้น ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกเรื่องทุกข้อทุกบท 

ทุกคนจึงสามารถที่จะรู้ได้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าค�าส่ังสอนของพระองค์ทั้งหมดนั้นทรงสอน 

ทีก่ายและจติของทกุ ๆ คนนีเ้อง คอืทรงสอนภายในตนของทกุ ๆ คนนีเ้อง ไม่ได้สอน

ในภายนอก การสอนในภายนอกนั้น ทุกคนไม่สามารถที่จะรู้เห็นได้ เช่นสอนเรื่อง 
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โลกธาตุ ความเกิดของโลกธาตุ หรือว่าผู้สร้างโลกธาตุเป็นต้น ผู้ที่ฟังเรื่องนี้จึงได้แต่

เชือ่หรอืไม่เชือ่เท่านัน้ แต่ไม่สามารถทีจ่ะรูเ้หน็ได้ คอืถงึแม้ว่าเชือ่กร็ูเ้หน็ไม่ได้ แต่เมือ่

ทรงสั่งสอนในตน ที่ตนคือที่กายที่จิตอันนี้ ก็สามารถที่จะรู้เห็นได้ เพราะว่าทุกคนนั้น

ย่อมรู้กายและจิตของตนได้ เช่นตนจะคิดอะไร จิตเป็นอย่างไร ตนท�าอะไรพูดอะไร 

คิดอะไร ตนเองก็ย่อมรู้ได้ในการท�าการพูดการคิดของตน

ข้อท่ีพระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนในภายในนี ้ดงัท่ีตรสัไว้แห่งหนึง่ว่า พระองค์ทรง

บัญญัติโลก โลกสมุทัย เหตุเกิดโลก โลกนิโรธ ความดับโลก โลกนิโรธคามินีปฏิปทา 

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลก ในกายอันยาววาหนึ่ง ซึ่งมีสัญญามีใจนี้เอง เพราะฉะนั้น 

พระพุทธภาษิตนี้จึงชี้ให้เห็นว่า ทรงแสดงธรรมในภายในตนของทุกคน มิได้แสดง 

ในภายนอก และกท็รงใช้ค�าว่า โลก กห็มายถึง ขันธโลก โลกคือขันธ์ ๕ ของทุก ๆ คน 

ซึ่งชื่อว่าเป็นโลกอันหนึ่ง ๆ และอีกอย่างหนึ่ง ก็ทรงหมายถึงทุกขสัจจะ สภาพที่จริง

คือทุกข์ เพราะดังที่ตรัสไว้ในปฐมเทศนาว่า กล่าวโดยย่อแล้ว ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ 

ประการเป็นทุกข์ และขันธ์ทั้ง ๕ นี้ก็เรียกว่า ขันธโลก โลกคือขันธ์ ก็นับว่าเป็นโลก

อนัหน่ึง ทกุคนจงึเป็นโลกอันหนึง่ ๆ เอาค�าว่าโลกมาใช้ เพือ่เป็นเครือ่งห้ามว่าพระองค์

ไม่ได้ทรงแสดงเรื่องโลกในภายนอก แต่ทรงแสดงเรื่องโลกในภายใน เมื่อเป็นดั่งนี้  

ทุกคนก็สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้ ในเมื่อตั้งใจฟังธรรมท่ีทรงแสดง และน�าธรรมท่ีทรง

แสดงนั้นมาพิจารณาตรวจดูที่ตนเอง ก็จะเห็นได้พบได้รู้ได้

เพราะฉะนั้น ธรรมที่ทรงแสดงนั้น จึงเป็นสนฺทิฏฺิโก อันบุคคลผู้ปฏิบัติ  

จะพงึเห็นได้เอง ทัง้เป็นอกาลโิก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา ทัง้เป็นโอปนยโิก ควรน้อม

เข้ามาในตน หรอืน้อมตนเข้าหาธรรม คือสามารถทีน้่อมเข้ามารูไ้ด้ ทัง้เป็น เอหปิสสฺโิก 

ควรจะเรยีกตัวเองให้มาดไูด้ท่ีตนเอง เพราะเมือ่เรยีกตนให้มาดูทีต่นเองแล้ว กย่็อมจะ

พบจะเห็น ทั้งเป็น ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ อันวิญญูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน คือ 

เมือ่ทัง้หมดมอียู่ที่ตน จึงน้อมมารูไ้ดท้ี่ตน และก็รู้ได้จ�าเพาะตน คนอืน่ก็ต้องรู้จ�าเพาะ

ตนของผูอ้ืน่ของเขาเอง เหมือนอย่างเราเอง ไม่สามารถทีจ่ะไปรูค้วามคดิของคนอืน่ได้ 

ไม่สามารถจะไปรูก้ารพดูการท�าของคนอ่ืนได้ทกุอย่าง และโดยเฉพาะใจแล้วไม่สามารถ

ที่จะรู้ใจกันได้ ธรรมในใจก็ไม่สามารถที่จะรู้กันได้ และโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะรู้

เห็นธรรมคอืสจัจะความจรงินัน้ ใครปฏบัิตไิด้ปฏิบตัถิงึกร็ูเ้หน็จ�าเพาะตน ไม่ใช่แต่ธรรม
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เท่านัน้ แม้ความรูท้างประสาทตาเป็นต้น กเ็ฉพาะตนเหมอืนกนั เช่นว่า ใครได้เคยไป

ทีพ่ระอโุบสถ ผูใ้ดไปผูน้ัน้กเ็หน็ด้วยตา แต่ผูท้ีไ่ม่ไปนัน้ไม่สามารถจะเห็นเหมือนอย่าง 

ผูท้ีไ่ปเห็นด้วยตาตวัเองได้ ต้องไปเหน็ด้วยตาตวัเอง จงึจะเป็นผูช้ือ่ว่า เหน็ แต่กส็ามารถ

จะมาเล่าให้ผู้อื่นฟังได้ ผู้ที่ฟังซึ่งไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองนั้น ก็ไม่เหมือนกับเห็นด้วย

ตาตัวเอง ก็อาจที่จะรู้ตามไปได้เท่าที่สามารถจะรู้ได้ เท่าที่ภาษาพูดสามารถจะพูดให้

เข้าใจได้ แต่ถึงอย่างไรก็ไม่เหมือนได้เห็นด้วยตาตัวเอง แม้รูปในภายนอกก็ยังเป็น 

เช่นนี้ ธรรมในใจย่ิงเป็นของท่ีละเอียด ต้องรู้จ�าเพาะตน เมื่อใครต้องการจะรู้ก็ต้อง

ปฏิบัติเอาเอง ก็จะรู้ได้ด้วยตนเอง เฉพาะตนเช่นเดียวกัน

และนอกจากน้ียังเป็นอกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา อันหมายความว่า 

เมือ่ปฏิบตัเิข้าทาง กย่็อมได้ผลคอืการรู้การเหน็ธรรมได้ทกุกาลทกุสมยั ไม่มจี�ากดักาล 

ไม่มจี�ากดัสมัย ในสมยัพทุธกาลกด็ ีในสมยัต่อมาจนถึงบดันีก้ด็ ีในสมัยต่อไปข้างหน้า

ก็ดี ก็ต้องปฏิบัติให้เข้าทาง และเม่ือเข้าทางแล้วก็ย่อมจะรู้จะเห็นได้ทุกกาลทุกสมัย  

แม้ในสมัยพทุธกาลเอง อยู่ในท่ีใกล้พระพุทธเจ้าเอง จะเหน็พระพทุธเจ้าด้วยตาทีพ่ระองค์

เสดจ็จารกิไปในทีต่่าง ๆ เสดจ็ออกบณิฑบาต แต่ว่าเมือ่ไม่ได้ปฏบัิตใิห้เข้าทางท่ีทรงส่ังสอน 

ก็ไม่ได้เห็นธรรม ชื่อว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้า เพราะว่ารูปที่เห็นในภายนอกนั้นเป็น 

รูปกาย ไม่ใช่เป็นองค์พระพุทธเจ้า ส่วนองค์พระพุทธเจ้านั้นอยู่กับธรรมที่เห็น เมื่อใด

ปฏิบัติให้เห็นธรรม เมื่อนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้า ดั่งที่ตรัสสอนเอาไว้ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม 

ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้น้ันเห็นธรรม” ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น ธรรมท่ีพระพุทธเจ้า 

ทรงสั่งสอน จึงเป็นธรรมที่รู้เห็นได้

และข้อ ๒ ทรงสั่งสอนมีนิทานคือมีเหตุที่อาจตรองตามให้เห็นจริงได้ นิทาน

ก็คือเรื่องที่เป็นเหตุให้ทรงสั่งสอน ดั่งเช่นท่านปุราณชฎิลเหล่านี้ท่านบูชาไฟ เมื่อเป็น

ชฎลิก่อนทีจ่ะทรงสัง่สอน เพราะฉะนัน้ การบชูาไฟของท่านนีจ้งึเป็นตวันทิาน คอืเป็นเหตุ 

เหตุทีบ่งัเกิดขึน้ ซึง่ทรงปรารภเหตทุีบ่งัเกดิขึน้น้ีของท่านเหล่าน้ันเองมาแสดงเป็นปริยาย

คือเป็นทางท่ีทรงสั่งสอน ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน เพราะการบูชาไฟนั้นก็เป็น 

การก่อกองกูณฑ์อัคคี ก่อไฟขึ้นบูชา ซึ่งไฟนั้นเป็นของร้อนเป็นของเผาไหม้ จงึได้ทรง

น�าเร่ืองนีม้าเป็นตวันทิานคือเป็นตวัเหต ุ หรอืเป็นตวัเรือ่งทีท่รงยกขึน้มาสัง่สอน ว่าสิ่ง 

ทัง้ปวงเป็นของร้อน และเมือ่ทรงสัง่สอนว่าสิง่ท้ังปวงเป็นของร้อนดัง่นี ้ท่านชฎิลเหล่านัน้
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ก็ย่อมจะเข้าใจ เพราะว่าท่านบูชาไฟอยู่ ไฟเมื่อก่อขึ้นมาก็ร้อน แล้วก็เผาไหม้ ก็เป็น

อันว่ามีความรู้สึก ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่า พระองค์ทรงสั่งสอนไม่ขัดกับความเชื่อนับถือ

ของตน ท�านองว่าจะทรงสั่งสอนเรื่องบูชาไฟ ก่อกองกูณฑ์อัคคีเหมือนกัน และชักน�า

ให้ตัง้ใจฟัง โดยตัง้ต้นว่า สพพํฺ อาทติตฺ ํสิง่ทัง้หมดเป็นของร้อน และสิง่ทัง้หมดนัน้เป็น

อะไรบ้าง จึงได้ทรงสั่งสอนยกเอาสิ่งท้ังหลาย ๖ หมวด ซึ่งเป็นภายใน ไม่ได้ทรง 

สั่งสอนชี้เอาใบไม้ ชี้เอาท่อนไม้ ชี้เอากิ่งไม้ หรืออะไรอื่นที่มากองเข้า แล้วก่อไฟเป็น 

กองกูณฑ์อัคคี แต่ว่าทรงชี้เอาสิ่งที่ถูกเผาไหม้ ก็เหมือนอย่างฟืนไม้กิ่งไม้เป็นต้น 

เหล่าน้ันน่ันแหละ ทีถู่กไฟเผาไหม้กเ็ป็นของร้อน และเป็นของทีถ่กูเผาไหม้ กท็รงชีเ้ข้า

มายังสิ่งทั้งหลาย ๖ หมวด อันมีอยู่ภายในก็คือ 

๑.  อายตนะภายใน ๖ 

๒.  อายตนะภายนอก ๖ 

๓.  วิญญาณ ๖ 

๔.  สัมผัส ๖ 

๕.  เวทนา ๖

หมวดละ ๖ ดัง่นี ้รวมเข้ากเ็ป็น ๕ หมวด โดยทรงจ�าแนกออกไปทัง้ ๕ หมวด

น้ีหมวดละ ๖ จ�าแนกออกไปอย่างละเอียดทีละหมวดคู่กันไป คือตั้งต้น ท่ีอายตนะ

ภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ คู่กันไปทีละหมวด

หมวดที ่๑ ตากบัรปู แล้วกจ็กัขวุญิญาณ รูท้างตาคอืเห็น จกัขสัุมผสั สัมผสั

คือกระทบทางตา อันหมายถึงทั้ง ๓ ข้างต้น ตา ๑ รูป ๑ จักขุวิญญาณ ๑ รวมกัน

ก็เป็นสัมผัสทางตา และเมื่อเป็นสัมผัสทางตาแล้ว ก็ให้เกิดเวทนาที่เกิดจากสัมผัส 

ทางตานั้น เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง ทั้งหมดนี้ ก็เป็น

ของร้อน

แล้วก็มาหมวดที่ ๒ หูกับเสียง โสตวิญญาณ โสตสัมผัส และเวทนาที่เกิด

จากโสตสมัผสั เป็นสขุบ้างเป็นทกุข์บ้างเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุบ้าง ทัง้หมดนีก้เ็ป็น

ของร้อน
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หมวดที่ ๓ จมูกกับกล่ิน ฆานวิญญาณ ฆานสัมผัส และเวทนาท่ีเกิดจาก 

ฆานสัมผัส เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง ท้ังหมดนี้ก็เป็น  

ของร้อน

หมวดท่ี ๔ ลิน้กบัรส ชวิหาวญิญาณ ชวิหาสมัผสั และเวทนาทีเ่กดิจากชวิหา

สมัผสั เป็นสขุบ้างเป็นทกุข์บ้างเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุขบ้าง ทัง้หมดนีก้เ็ป็นของร้อน

แล้วมาถึงหมวดท่ี ๕ กายกับโผฏฐัพพะ สิ่งที่กายถูกต้อง กายวิญญาณ  

กายสัมผัส และเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัส เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง ทั้งหมดนี้ก็เป็นของร้อน

แล้วมาหมวดที่ ๖ มโนคือใจกับธัมมะคือเรื่องราว มโนวิญญาณ มโนสัมผัส 

และเวทนาทีเ่กดิจากมโนสมัผสั เป็นสขุบ้างเป็นทกุข์บ้างเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุบ้าง 

ทั้งหมดนี้เป็นของร้อน

คราวนี้เมื่อตรัสยกเอาหมวดทั้ง ๖ นี้ แต่ละหมวดก็มี ๕ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่

มีอยู่ในบุคคลทุก ๆ คนนี้เอง ซึ่งเปรียบเหมือนอย่างเป็นเชื้อไฟ เช่นเป็นท่อนไม้  

เป็นใบไม้ใบหญ้า เป็นกิ่งไม้ ที่เวลามาบูชาไฟก็สุมเข้าแล้วก็ก่อไฟ เผาไหม้สิ่งเหล่านี้ 

แล้วกต็รัสต่อไปว่า เป็นของร้อนเพราะอะไร คอืไฟอะไรทีม่าเผาไหม้สิง่ทัง้หมดเหล่านี้  

จึงทรงชี้เอาไฟภายในคือไฟกิเลส อันได้แก่ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ  

ไฟทั้ง ๓ นี้เป็นไฟที่เผาไหม้สิ่งท้ังปวงเหล่าน้ัน เผาไหม้ตากับรูป จักขุวิญญาณ  

จักขุสัมผัส เวทนาท่ีเกิดจากจักขุสัมผัสเป็นต้น ท้ัง ๖ หมวดนั้น และเผาไหม้  

เพราะไฟคือชาตชิรามรณะ ความเกิดความแก่ความตาย หรอืเตมิความเจบ็ ความเกดิ

ความแก่ความเจ็บความตาย ซ่ึงเป็นตัวสภาวทุกข์ ทุกข์ตามสภาพที่บังเกิดขึ้นและ 

เพราะไฟคือปกิณณกทุกข์ ทุกข์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่บังเกิดข้ึนทางใจ คือโสกะ  

ความแห้งใจ ปรเิทวะ ความคร�า่ครวญรัญจวนใจ ทกุขะ ความไม่สบายกาย โทมนสัสะ 

ความไม่สบายใจ อุปายาสะ ความคบัแค้นใจ ทัง้สภาวทกุข์ทัง้ปกณิณกทกุข์เหล่านีเ้ป็น

ตัวไฟ และราคะโทสะโมหะก็เป็นตัวไฟ รวมเข้าคือไฟกิเลสและไฟคือทุกข์ต่าง ๆ  

ที่มาเผาไหม้สิ่งทั้งปวงเหล่านั้น เป็นอันว่าทรงแสดงเรื่องการบูชาไฟนั้นเอง ซึ่งเป็น 
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วัตรปฏิบัติของท่านปุราณชฎิลเหล่านั้น แต่ทรงน้อมเข้ามาเป็นไฟภายใน เป็นบูชาไฟ

ภายใน โดยชีเ้อากายและใจอนันีท้ีย่กเอามาเป็น ๕ กอง อายตนะภายใน ๑ อายตนะ

ภายนอก ๑ วิญญาณ ๑ สัมผัส ๑ เวทนา ๑ ทั้ง ๕ กองนี้มาเป็นตัวท่อนไม้ท่อนฟืน

ใบไม้ ใบหญ้าเป็นต้น ที่รวมกองเข้า แล้วก็ถูกไฟกิเลสไฟทุกข์เผาไหม้

และเมือ่ตรสัแสดงอย่างนีแ้ล้ว ท่านปรุาณชฎลิกพ็อเข้าใจ กเ็ห็นจรงิตามทีท่รง

สั่งสอนว่าการบูชาไฟในภายนอกนั้นไม่ให้ประโยชน์อะไร เพราะว่าทุกคนนั้นมีกองไฟ

ไหม้อยู่ในภายในแล้ว มีสิ่งที่ถูกไหม้และมีไฟที่ไหม้อยู่ในภายในแล้ว สิ่งที่ไหม้ก็คือ

บรรดาสิ่งทั้ง ๖ หมวดนั้น หมวดละ ๕ ที่ทรงยกขึ้นมาสอน และไฟที่ไหม้นั้นก็คือไฟ

กิเลสและก็ไฟกองทุกข์ที่ไหม้อยู่ให้เร่าร้อนอยู่ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนสรุปว่า  

อริยสาวก คือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้เห็น

ธรรม เหน็สจัจะคอืความจริง เป็นอรยิะขึน้เอง ได้สดบัแล้ว เห็นอยู่อย่างน้ี ย่อมหน่าย 

หน่ายในสิ่งทั้ง ๖ หมวดนั้น เพราะว่าสิ่งทั้ง ๖ หมวดนั้นก็คือขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้งหมด

ที่ในพระสูตรนี้ยกขึ้นมาดังกล่าว จึงหน่ายในสิ่งที่ถูกไหม้ทั้งหมดนั้น ไม่ยึดถือ ไม่ติด 

ที่เรียกว่า นิพพิทา เมื่อมีนิพพิทาคือ หน่าย ก็สิ้นความติดใจยินดี เมื่อสิ้นความติดใจ

ยินดี ก็วิมุตติ หลุดพ้นจากไฟที่ไหม้ ไม่ยอมอยู่ในกองไฟที่ไหม้เหล่านั้น ออกมาจาก

กองไฟที่ไหม้ จึงพ้นจากความร้อน เป็นวิมุตติหลุดพ้น และเม่ือวิมุตติหลุดพ้นแล้ว  

ก็ย่อมรู้ว่าพ้นแล้ว

ท่านทั้ง ๑,๐๐๐ นั้นได้ฟังพระธรรมเทศนานี้แล้ว อันเป็นเรื่องที่สมใจ  

เพราะต้องกนักบัพฤตกิรรมทีไ่ด้ปฏบิตัมิา แต่มวัไปเผาไฟก่อกองกณูฑ์อคัคใีนภายนอก 

ไม่ได้เข้ามาดูในภายใน ครัน้พระพทุธเจ้าทรงน�าให้เข้ามาดใูนภายในตนเอง จงึได้พบว่า 

ทกุคนทีเ่กดิมาได้มสีิง่ท่ีถกูเผาไหม้อยู่พร้อมแล้ว ไม่ต้องไปหาฟืนหาไม้หาใบไม้ใบหญ้า

เป็นต้นมาเป็นเชื้อไฟ แล้วไฟที่เผาไหม้ก็มีอยู่แล้ว คือกองกิเลสและกองทุกข์ดังกล่าว 

เผาไหม้กนัอยูท่กุวนัและทกุเวลาแล้ว แต่เพราะจิตนีม้อีวชิชา คอืความไม่รูต้ามเป็นจรงิ 

จงึมคีวามเขลายึดม่ันตดิอยู่ในสิง่ท่ีถกูไหม้ถูกเผา แล้วกร้็อนอยู ่เหมอืนอยูใ่นกองไฟเอง 

เพราะฉะนั้น การที่จะไปก่อกองไฟในภายนอกอีกเพื่อให้ประสบความสุขนั้น ก็เป็นไป

ไม่ได้ จึงต้องดับไฟในภายใน แล้วก็ไม่ต้องไปหาเชื้อไฟท่ีไหนในภายนอก มีเชื้อไฟ
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ภายในอยูพ่ร้อมแล้ว ดับไฟทีเ่ผาเช้ือไฟอยูภ่ายในนีเ้อง คอืไม่ยึดถือ ด้วยมคีวามหน่าย

ไม่ตดิอยู่ในสิง่ทัง้หมดเหล่านี ้จติกพ้็นจากความยึดถือ คอืน�าจติออกจากกองไฟได้ คอื

ว่า ดับราคะดับโทสะดับโมหะได้ ดับทุกข์ได้ เมื่อเป็นดั่งนี้ จิตจึงพ้น พ้นจาก 

ความร้อนเพราะถกูเผาไหม้ ได้ประสบความสขุ ได้ทรงชีแ้จงแสดงให้เหน็ว่า กองกณูฑ์

อคัคใีนภายในนีเ้ป็นสิง่ส�าคญัซึง่มอียู่แล้ว ไม่ต้องไปก่อไฟเผาในภายนอก แต่ว่าจะต้อง

ดับไฟที่เผานี้ให้จิตพ้นจากความยึดถือ ปล่อยวาง เหมือนอย่างออกจากเรือนที่ถูก 

ไฟไหม้ เรือนที่เป็นตัวสังขารก็คือสภาวทุกข์เหล่านั้น ก็ถูกเผาไหม้ไปตามธรรมดา

ธรรมชาติ ถูกชาติชราพยาธิมรณะเผาไปตามธรรมชาติธรรมดา แต่เมื่อไม่ยึดถือ  

ออกมายนืดใูนภายนอกแล้ว กไ็ม่ต้องทุกข์เพราะโสกะปรเิทวะ เป็นต้น และไม่มรีาคะ

โทสะโมหะอนัเป็นตัวกเิลส จติจงึพ้นจากกเิลสและพ้นจากกองทกุข์ได้ ท่านทัง้หมดได้

ฟังธรรมนี้แล้ว จิตจึงวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลาย

เพราะฉะนัน้ ธรรมท่ีทรงแสดงโดยข้อ ๑ เพือ่ให้รู้เห็นในธรรมทีค่วรรู้ควรเห็น 

ข้อ ๒ มีนิทานคือเหตุที่อาจตรองตามให้เห็นจริงได้ จึงมาถึงข้อ ๓ มีปาฏิหาริย์คือ

ท�าให้ผู้ปฏิบัติได้ประสบผลตามสมควรแก่ความปฏิบัติ

๒๑ กันยายน ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๒๑
ทบทวน ๓ พระสูตรหลัก

ได้แสดงมาแล้ว ๓ พระสูตร คือธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อนัตตลักขณสูตร 

และอาทติตปรยิายสตูร อนัเป็นพระสตูรทีส่�าคญั และเป็นพระสตูรทีท่รงแสดงแก่ท่าน

ทีไ่ด้มอิีนทรย์ีบารมซีึง่ได้อบรมมาแล้ว สามารถจะตรสัรูต้ามพระพทุธเจ้า ท�ากิเลสและ

กองทุกข์ให้สิ้นไปทั้งหมดได้ คือสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถึงที่สุด จึงเป็นพระ

สตูรหลกัในพระพทุธศาสนา และธรรมทีท่รงแสดงในพระสูตรทัง้ ๓ น้ีกเ็ป็นธรรมทีไ่ด้

ตรสัสอนต่อมา อบรมผูฟั้งให้ได้ความรูเ้หน็ธรรมต�า่บ้างสงูบ้าง หรอืแม้เพียงได้ศรทัธา

ถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะบ้าง เพราะว่าแม้ธรรมท่ีทรงแสดงเรยีกว่าเป็นธรรมชัน้สูงได้ 

แต่เช่นนัน้กเ็ป็นธรรมท่ีพึงปฏิบติัได้ตัง้แต่ขัน้ต้นข้ันต�า่ คอืธรรมหรอืธรรมดานี ้ย่อมเป็น

สิ่งที่มีอยู่ เหมือนอย่างต้นไม้ภูเขาหรือว่าป่าดงพงเขาท่ีมีอยู่ เม่ือบุคคลเข้ามาอยู่ใน 

ป่าดงพงเขา ถ้าหากว่าตาบอดก็มองไม่เห็นส่ิงท่ีมีอยู่ท้ังหมด แต่ถ้าตาไม่บอดแต่ว่า 

เป็นเวลากลางคนืมดืสนทิ กม็องไม่เหน็หรอืว่าเห็นบ้างแต่ราง ๆ เพราะในความมืดนัน้ 

ไม่ใช่มืดสนิท ยังมีความสว่างของดวงดาวเป็นต้นส่องลงมาถึงบ้าง ต่อเมื่อมีแสงไฟ  

ถ้าแสงไฟทีมี่นัน้สว่างน้อยกม็องเหน็แต่เพยีงราง ๆ แสงไฟนัน้สว่างขึน้กม็องเห็นมากขึน้ 

เมื่อแสงไฟนั้นสว่างขึ้นมาก ก็มองเห็นได้มากมองเห็นได้ชัด แสงไฟนั้นสว่างเต็มที ่

ก็เห็นได้ชัดเจน

เพราะฉะน้ัน ธรรมท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงนัน้ กเ็ป็นสัจจะคอืความจรงิทีม่อียู่ 

เหมอืนอย่างป่าดงพงเขาทีมี่อยูด่งัทีเ่ปรยีบนัน้ แต่จติของผูฟั้งทีม่อีวชิชา ความไม่รูห้รอื
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ความรู้ไม่ถูกต้อง อันเปรียบเหมือนเป็นความมืด ปิดบังจิตใจอยู่เต็มที่แล้ว ก็มองไม่

เห็นหรือมองเห็นได้ราง ๆ แต่ถ้าปัญญาที่เป็นแสงสว่างนั้นมากขึ้น ก็มองเห็นมากขึ้น 

จนถึงสว่างที่สุดก็มองเห็นชัดที่สุด แต่สิ่งที่มองเห็นนั้น แม้ในขณะที่มองไม่เห็นก็มีอยู่

อย่างนั้น เป็นแต่เพียงว่าบุคคลมองไม่เห็นเอง ฉะนั้น ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง 

ก็เปรียบเหมือนอย่างว่าทรงแสดงให้ดูป่าดงพงเขาที่มีอยู ่ ป่าดงพงเขาที่มีอยู ่น้ัน 

พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงสร้างข้ึนมา เป็นส่ิงที่มีอยู่เป็นธรรมดา แต่เมื่อทรงแสดงแล้ว  

ผู้ฟังถ้ามีอวิชชาคือความไม่รู้ซ่ึงเป็นต้นของกิเลสทั้งหลายปกคลุมปกปิดจิตใจอยู่อย่าง

หนาแน่นก็มองไม่เห็น คือแปลว่า ไม่ได้ปัญญาท่ีจะเห็น แต่เม่ือปัญญาบังเกิดขึ้นแก่

จิตใจ ถ้าเกดิน้อยกเ็หน็น้อย ปัญญาเกดิมากกเ็หน็มาก ปัญญาเกดิมากทีส่ดุกเ็หน็มาก

ที่สุด ท่านผู้ฟังพระสูตรทั้ง ๓ ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงนั้น เป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้า

มาแล้ว อินทรีย์นั้นก็ไม่ใช่อื่นไกล ก็อินทรีย์ ๕ ในนวโกวาทนั่นแหละ สัทธินทรีย์ 

อินทรีย์คือศรัทธา วิริยินทรีย์ อินทรีย์คือวิริยะ ความเพียร สตินทรีย์ อินทรีย์คือสติ 

ความระลึกได้ สมาธินทรีย์ อินทรีย์คือสมาธิ ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญา อินทรีย์ 

แปลว่า เป็นใหญ่ ธรรมท่ีเป็นใหญ่ สัทธินทรีย์ อินทรีย์คือศรัทธาที่เป็นใหญ่ เหนือ

อสทัธิยะคอืความไม่เชือ่ ความหวัดือ้ ความดือ้รัน้ วริยินิทรย์ี อนิทรย์ีคอื วริยิะนัน้คอื

ความเพยีรทีเ่ป็นใหญ่เหนือความเกยีจคร้าน สตนิทรย์ี อนิทรย์ีคอืสต ินัน้คอืสตทิีเ่ป็น

ใหญ่เหนอืความหลงลมืสต ิสมาธนิทรย์ี อนิทรย์ีคอืสมาธท่ีิเป็นใหญ่เหนอืความฟุง้ซ่าน

หรอืว่าเหนอืนิวรณ์ท้ัง ๕ ปัญญนิทรย์ี อินทรย์ีคอืปัญญา นัน้คือปัญญาทีเ่ป็นใหญ่เหนอื

อวิชชา เหนือความรู้ชั่วรู้ผิด เหนือโมหะ ความหลง

พละ ๕ ก็เป็นธรรมหมวดเดียวกัน แต่เรียกว่า พละ คือเป็นก�าลัง อัน 

หมายความว่า สทัธาพละ ก็คือศรทัธาท่ีเป็นก�าลงัทีจ่ะต่อสูกั้บอสทัธยิะ ความไม่เชือ่หรอื

ความดือ้รัน้ วิริยะที่เป็นก�าลังต่อสู้กับความเกียจคร้าน ก็เป็นวิริยพละ สติที่เป็นก�าลัง

ต่อสู้กับความหลงลืมสติ ก็เป็นสติพละ สมาธิที่เป็นก�าลังต่อสู้กับนิวรณ์หรือกาม 

ทั้งหลาย อกุศลธรรมทั้งหลาย ก็เป็นสมาธิพละ ปัญญาที่เป็นก�าลังต่อสู้กับความไม่รู้

ที่เป็นอวิชชา ต่อสู้กับความรู้ชั่วรู้ผิด ต่อสู้กับความเห็นผิด ต่อสู้กับความหลง ก็เป็น

ปัญญาพละ ก็เป็นพละ ๕
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และเม่ือต่อสูช้นะได้ เป็นใหญ่เหนอืกเิลสเหล่านี ้ธรรมทัง้ ๕ นีก้เ็ป็น อนิทรย์ี 

และท่านทีไ่ด้ปฏิบัตใินธรรมเหล่าน้ีมา มีศรัทธา มวิีริยะ มสีต ิมสีมาธ ิมปัีญญา ส่ังสม

อบรมมาน้อย ก็เรียกว่ามีอินทรีย์น้อย สั่งสมอบรมมามาก ก็มีอินทรีย์มาก เมื่อมี

อินทรีย์น้อย ปัญญาที่จะเห็นธรรมก็น้อย เพราะแสงสว่างท่ีบังเกิดขึ้นในจิตใจก็น้อย 

เมื่อมีอินทรีย์นี้มากแก่กล้า ปัญญาหรือแสงสว่างในจิตใจที่จะมองเห็นธรรมก็มาก  

เพราะฉะน้ัน ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงก็หมวดเดียวกันนั่นแหละ แต่ผู้ฟังนั้น

สามารถท่ีจะมองเหน็ธรรมตามก�าลงัของอินทรย์ี ทีเ่รยีกว่ามอิีนทรย์ีอ่อนหรอืมอีนิทรย์ี

แก่กล้าดงักล่าว เพราะฉะนัน้ ในการทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมมีปรากฏในเรือ่งว่า

ทรงแสดงธรรมเป็นเบื้องต้น และก็เรียกว่าอบรมไปก่อน ยังไม่มีอินทรีย์แก่กล้าพอจะ

ท�าให้เห็นธรรมที่สูงกว่านั้นได้ ก็ยังไม่ทรงแสดง ทรงแสดงธรรมที่ต�่าลงไปก่อน และ

เมื่อมีอินทรีย์สูงขึ้น ก็ทรงแสดงธรรมที่สูงขึ้น เมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าก็ทรงแสดงธรรมที่

สงูยิง่ ซึง่ท�าให้ได้ปัญญาท่ีเป็นแสงสว่างเจดิจ้า เห็นธรรมได้แจ่มแจ้ง คือบรรลุถึงภูมิธรรม

ที่สุด มรรคผลนิพพานที่สุด แต่ผู้ที่นั่งฟังอยู่นั้น เมื่อมาก ๆ ด้วยกัน ก็ย่อมบรรลุการ

เห็นธรรมมีระดับที่แตกต่างกันออกไป ตามก�าลังแห่งอินทรีย์ของตน ซึ่งเป็นตัวความ

สว่างในจิตใจ คือเป็นตัวปัญญาในจิตใจ ที่สามารถจะมองเห็นสิ่งที่ทรงชี้ให้เห็นได้ 

เพียงไร ดังตัวอย่างที่กล่าวแล้ว

เพราะฉะนัน้ ธรรมทีท่รงแสดงนัน้จงึมีหลกัท่ีเป็นอนัเดยีวกนั เช่น หลกัอรยิสัจจ์ 

๔ ก็เป็นหลักท่ีทรงแสดงอยู่มาตลอด และเป็นธรรมที่เป็นหลักของพระพุทธศาสนา 

เรียกว่าพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นสรุปเข้าในอริยสัจจ์ ๔ ได้ ในการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้น  

ก็ต้องปฏิบัติอยู่ในวงของอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ แต่ปริยายคือทางที่ทรงแสดงนั้น ก็เป็นไป 

ต่าง ๆ ตามนิทานคือเร่ืองของบุคคลท่ีฟัง ที่จะทรงอบรมว่าเขามีความปฏิบัติเป็นมา

อย่างไร แม้ในทางอาชีพ ถ้าเป็นฆราวาส หรือแม้ในบางลัทธิ ก็น�าเอาเรื่องที่เป็น 

เครื่องแวดล้อมของเขานี้ ที่เขาคุ้นเคยอยู่นี้ มาแสดงให้เป็นธรรมที่เรียกว่า ธัมมีกถา 

และในพระสตูรทัง้ ๓ นัน้ ในพระสตูรที ่๑ กเ็ริม่ทรงแสดงอรยิสจัจ์ ๔ และทรงแสดง

ถึงขันธ์ ๕ ดังที่ตรัสไว้ว่า กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการเป็นทุกข์  

ในหมวดทุกขสัจจะที่ทรงอธิบาย และมาในพระสูตรที่ ๒ อนัตตลักขณสูตร ก็ทรงยก

เอารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณขึ้นแสดงว่าเป็นอนัตตา แต่ไม่ใช้ค�าว่า ขันธ์ 
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ในพระสูตรที่ ๑ นั้นไม่ได้มีการจ�าแนกขันธ์ ๕ ว่าอะไรบ้าง แต่มาในพระสูตรที่ ๒ นี้

มีจ�าแนกขนัธ์ ๕ ว่าคอืรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ แต่กไ็ม่ใช้ค�าว่า ขนัธ์  

จงึมปัีญหาว่า ถ้าเช่นนั้นในพระสูตรที่ ๑ จะหมายถึง ๕ ข้ออย่างอื่นได้หรือไม่ ก็ตอบ

ว่า ไม่ได้ เพราะว่าในค�าสั่งสอนครั้งหลัง ๆ ต่อมา ก็ทรงใช้ค�าว่าขันธ์เป็นท่ียึดถือ 

ทัง้ ๕ ประการนีอ้ยูบ่่อย ๆ ในพระสตูรทัง้หลาย และกม็จี�าแนกไว้ด้วยว่า กค็อืรปูขนัธ์ 

กองรูป เป็นต้น ดังที่เราสวดกันอยู่ในตอนเช้า เป็นอันชี้ว่าทรงหมายเอารูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณ และท�าให้เข้าใจว่า ในพระสตูรท่ี ๒ ได้ทรงยกเอารูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณขึน้มาแสดงว่าเป็นอนตัตา แต่ไม่ใช้ค�าว่า ขนัธ์ และกค็อืขนัธ์ ๕ 

นัน่เอง เป็นอันเดียวกัน

ครัน้มาถงึพระสูตรท่ี ๓ ท่ีแสดงว่า ทัง้หมดหรอืทกุส่ิงเป็นของร้อน และทกุส่ิง

ทีท่รงแสดงนัน้กท็รงชีเ้อาธรรมอีก ๕ หมวด คอือายตนะภายใน ๖ หมวดหนึง่ อายตนะ

ภายนอก ๖ หมวดหนึ่ง วิญญาณ ๖ หมวดหนึ่ง สัมผัส ๖ หมวดหนึ่ง เวทนา ๖ 

หมวดหนึ่ง ก็เป็น ๕ เหมือนกัน และแต่ละหมวดนั้นก็มีหลายข้อ ไม่ใช่มีเพียง 

อย่างเดยีว จะเรยีกว่าขันธ์ ๕ อีกอย่างหนึง่ก็คงจะได้ แต่ว่าท่านไม่เรยีกเพ่ือไม่ให้ซ�า้กัน 

และในพระสูตรที่ ๓ นี้ เมื่อแสดงน�าด้วยอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖  

ก็ต่อด้วยวิญญาณ สัมผัส เวทนา จึงควรท�าความเข้าใจ ถึงอาการที่กายและจิตนี้ที ่

ทกุคนมีอยู ่อาศยักนัเป็นไปอย่างไรในการด�าเนนิชวิีตของบคุคล คือว่าอายตนะภายใน 

๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นรูปเป็นวัตถุ ส่วนมโนคือใจนั้นท่านนับเข้าเป็นนาม คือ

เป็นนามธรรม แต่เป็นนามธรรมที่รวมอยู่ในหมวดของอายตนะภายใน คือต่างเป็น

อายตนะภายในด้วยกัน อายตนะภายนอกนั้นเล่า รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  

ก็เป็นรูปซึ่งเป็นวัตถุ ส่วนธัมมะคือเรื่องราวที่คู่กับมโนคือใจนั้นก็เป็นนามธรรม แต่ไม่

จดัเข้าในหมวดนามธรรม เพราะว่าจดัเข้าในหมวดอายตนะภายนอก เช่นเดยีวกบัมโน

ที่จัดเข้าไปในหมวดอายตนะภายใน

ความอาศัยกันของอายตนะภายในภายนอกซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปธรรม แต่ว่า 

ก็มนีามธรรมข้อท้าย เพราะเหตทุีจ่ดัเข้าเป็นหมวดอายตนะแยกกนัเป็นภายในภายนอก 

จงึถอืว่าเป็นเบือ้งต้นด้วยกันท่ีจะน�าไปสูก่ระแสจติของทกุ ๆ คนทีเ่ป็นไปอยู่ เพราะฉะนัน้ 

จึงได้มีแสดงไว้ว่า อาศัยตากับรูปประจวบกันก็เกิดจักขุวิญญาณ ความรู้รูปทางตาคือ
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เห็นรูป วิญญาณในที่นี้มีแค่การเห็นนี้ รู้รูปทางตาคือเห็นรูป อาศัยหูกับเสียงประจวบ

กันเกิดโสตวิญญาณ คือรู้เสียงทางหูได้ยิน อาศัยจมูกกับกลิ่นประจวบกันเกิดความรู้

ขึ้นเรียกว่า ฆานวิญญาณ ความรู้กลิ่นทางจมูก คือทราบกลิ่นหรือดมกลิ่น อาศัยลิ้น

กับรสกระทบกันเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่า ชิวหาวิญญาณ คือรู้รสหรือว่าทราบรสหรือว่า

ลิม้รสทางลิน้ อาศัยกายกับโผฏฐพัพะสิง่ท่ีกายถูกต้องประจวบกนัเกดิความรูข้ึน้เรยีกว่า 

กายวิญญาณ รู้หรือทราบสิ่งท่ีถูกต้องทางกาย อาศัยมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราว

ประจวบกันเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่า มโนวิญญาณ ความรู้เรื่อง ธรรมในที่นี้แปลว่าเรื่อง 

เช่นว่าเร่ืองของรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้ว น�าเอามารู้มาคิด 

กเ็รียกว่า มโนวญิญาณ รู้หรอืว่าทราบเรือ่งทางมโนคอืใจ นีเ่ป็นวิญญาณ กเ็ริม่ต้นของ

กระแสจติทีน้่อมออกรูเ้รือ่ง อาศยัอายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกนั เร่ิมต้น

กระแสจิตขึ้นนี้ก็คือเป็นวิญญาณ รู้ดั่งท่ีกล่าว และเม่ือท้ัง ๓ หมวดนี้คือ อายตนะ

ภายใน ๑ อายตนะภายนอก ๑ วญิญาณ ๑ ท่ีเป็นสายเดยีวกนัมาประจวบกนัขึน้อีก ก็

เกดิเป็นสมัผสัหรอืผสัสะทีแ่ปลว่า กระทบ คอืความประชมุของทัง้ ๓ หมวดข้างต้นนี้

บังเกิดขึ้นก็เป็นสัมผัส คือว่าเมื่อตากับรูปกับจักขุวิญญาณทั้ง ๓ นี้ มาประชุมกันเข้า

ก็เป็นจักขุสัมผัส สัมผัสทางตา หูกับเสียงกับโสตวิญญาณมาประชุมกัน ก็เป็นโสต

สัมผัส และข้อต่อไปนั้นก็เช่นเดียวกัน ๓ อย่างมาประชุมกันก็เป็นฆานสัมผัส สัมผัส

ทางจมูก ชิวหาสัมผัส สัมผัสทางลิ้น กายสัมผัส สัมผัสทางกาย มโนสัมผัส สัมผัส

ทางมโนคือใจ

ก็เป็นอันว่า ความเป็นไปของวิถีจิตนั้น อาศัยตั้งต้นแต่อายตนะภายนอก 

อายตนะภายในกระทบกนัทัง้ ๒ เป็นวญิญาณ และทัง้ ๓ นีม้าประจวบกนัมาสมาคม

กันมาพบกันประชุมกัน ก็เป็นสัมผัส ก็เป็น ๔ หมวด สัมผัสนี้ก็เป็นวิถีจิต  

เพราะวิญญาณที่เป็นตัวรู้ดังกล่าวนั้นก็เป็นอาการของจิตที่รู้ และเมื่อมาเป็นสัมผัส 

ความกระทบ ก็มาเป็นสัมผัสของจิต คือมากระทบจิต ดังจะเห็นได้ว่า ส�าหรับคู่แรก 

อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาประจวบกัน มากระทบกันนั้น ยังไม่กระทบ 

ถึงจิต มากระทบกันเองทางประสาท จึงมาถึงจิตเริ่มต้นเป็นวิญญาณ และเมื่อทั้ง ๓ 

น้ีมาประจวบกันอีกทีหนึ่ง มาพบกันอีกทีหนึ่งจึงเป็นสัมผัส แปลว่า ความกระทบ 

กระทบพร้อม เมื่อเป็นวิญญาณนั้นก็มากระทบ แต่ยังไม่เป็นกระทบพร้อม ท�าให้จิต
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ไหวตวัข้ึนเท่านัน้ ท�าให้เหน็ ท�าให้ได้ยนิ เป็นต้น แต่เมือ่ทัง้ ๓ นัน้ มาประจวบกนัขึน้อกี 

มาเป็นสัมผัส มากระทบจิตท่ีแรงขึ้น จึงเกิดเวทนาที่เป็นความรู้ของจิตอีกอย่างหนึ่ง

เหมือนกัน แต่เป็นความรู้ที่เป็นรู้สุขรู้ทุกข์หรือรู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ที่เรียกว่า 

เสวยสุขเสวยทุกข์เสวยกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ใครเสวย ก็คือจิตนี้เองเสวย เสวย 

กคื็อกิน อย่างทีม่าใช้รบัประทานหรอืกนิเป็นค�าสามัญ เสวยเป็นราชาศัพท์ แล้วกเ็ป็น

ศัพท์ที่มาจากเขมร เขมรเมื่อใครเขาบริโภคเขารับประทานก็เรียกว่า เสวยทั้งนั้น  

แต่ไทยเราเอาค�านี้มาใช้เป็นราชาศัพท์ เหมือนอย่างพระก็มาใช้ว่าฉัน ฉันภัตตาหาร  

กค็อืบรโิภคภตัตาหาร แต่ค�าว่า ฉนั นีจ้ะมาจากภาษาอะไรไม่ทราบ แล้วกม็าใช้ภาษา 

จติว่าเสวยเวทนา กค็อืจตินีเ่องเป็นผูเ้สวย คอืกนิเวทนา กนิสขุ กนิทกุข์ กนิเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทกุข์ไม่สขุ เป็นเวทนา วถิจีติด�าเนนิมาดัง่นี ้ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงเริม่ใช้ในพระสูตร

ที่ ๓

ส่วนในขันธ์ ๕ นั้น เวทนาเอาไว้เป็นข้อที่ ๒ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ เพราะเม่ือพิจารณาแล้วก็จะเห็นได้ว่า ต้องการทรงแสดงต้ังแต่หยาบไปหา

ละเอียด เพ่ือสะดวกแก่การพิจารณาทางวิปัสสนาปัญญา แต่ว่าส�าหรับในพระสูตรที่ 

๓ น้ี ต้องการจะทรงแสดงถงึวถิจีติท่ีด�าเนนิไปตัง้แต่ต้น จงึจับทรงแสดงอายตนะภายใน

ภายนอก แล้วกม็าวญิญาณ มาสมัผสั แล้วกม็าเวทนา เอาเพยีงเท่านี ้เพยีง ๕ หมวด

ก็เป็นการเพียงพอส�าหรับในที่นี้ แต่ถ้าหากว่าจะต่อไปสัญญา ต่อไปสังขารอีกก็ได้ วิถี

จิตก็จะด�าเนินไปเป็นสัญญาเป็นสังขาร แล้วก็ย้อนกลับเป็นวิญญาณ ขึ้นอีก เหมือน

อย่างเป็นวงกลม เพราะฉะนั้น ในพระสูตรที่ ๓ นี้ได้ทรงเห็นว่าเหมาะที่จะแสดง 

ยกเอาท้ัง ๕ หมวดนีข้ึ้นแสดงว่า ทัง้หมดเป็นของร้อน ชีเ้ข้ามาถึงของร้อนทีเ่ป็นภายใน

คอืท้ัง ๕ หมวดน้ี แล้วกม็าสรุปเข้าว่าร้อนเพราะราคะ โทสะ โมหะ เพราะทุกข์ต่าง ๆ 

มีสภาวทุกข์เป็นต้น แต่ว่าเรื่องวิถีจิตนี้เป็นเรื่องที่จะต้องแสดงต่อไปอีก และเป็นเรื่อง

ที่ควรจะท�าความเข้าใจ ซึ่งจะสัมพันธ์กับความรู้ในสมัยปัจจุบันนี้ได้ด้วย

๒๖ กันยายน ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๒๒
อนุปุพพกิถาและอรยิสัจจ์

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระสตูรหลกั ๓ พระสูตร ในการประกาศพระพทุธ-

ศาสนาในเบือ้งต้น เป็นการทรงแสดงธรรมทีน่�าไปสู่ความตรสัรูธ้รรมถึงขัน้สูงสุด เหมือน

ดังที่พระองค์ได้ทรงพบ แต่ในระหว่างพระสูตรที่ ๒ กับพระสูตรที่ ๓ นั้น กไ็ด้ทรง

แสดงธรรมท่ีผ่อนลงมาคืออนุปุพพกิถา ๕ และอรยิสจัจ์ ๔ ที ่เรยีกว่า สามกุงัสิกธรรม 

คอืธรรมทีท่รงยกขึน้แสดงเอง โดยทีผู่ฟั้งพระสตูรท่ี ๑ พระสูตรท่ี ๒ คือพระปัญจวัคคีย์ 

และพระสูตรท่ี ๓ คือปุราณชฎิลคือท่านท่ีเป็นชฎิลมาก่อน หัวหน้า ๓ และบริวาร 

รวมกันท่านนับว่าพันหนึ่ง ล้วนเป็นนักบวชที่ได้ออกปฏิบัติธรรม เพื่อบรรลุถึงธรรมที่

สูงสุดกันอยู่แล้ว คือต่างเป็นผู้ที่ออกจากเรือนมาเป็นผู้ไม่ครองเรือน ที่เรียกว่า  

อนาคาริยะ ไม่มีเรือนไม่ครองเรือน ต่างมีความประพฤติทางกายวาจาใจที่สูงกว่าผู้ที่

ครองเรือน ไม่เสพกามเหมือนอย่างผู้ที่ครองเรือน แต่ว่าการอบรมทางจิตใจนั้นยังไม่

ถกูต้อง ดงัเช่นท่านปัญจวคัคีย์นัน้กย็งัมีนบัถอือยูใ่นลทัธทิีม่เีทพผูส้งูสดุแบบพราหมณ์ 

คือภายหลังมาก็เป็นฮินดู และท่านพวกชฎิลเหล่านั้นก็ปฏิบัติทางบูชาไฟ แต่ก็เพื่อให้

ไปเกิดอยู่ในหมู่เทพผู้สูงสุดเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ทั้ง ๒ หมู่นี้ก็ชื่อว่าได้ออกบวช

เป็นบรรพชิตแล้ว และต่างก็มุ่งปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงภูมิธรรมที่สูงแล้ว การปฏิบัติทาง

กายทางวาจาทางใจในขั้นศีลในขั้นสมาธิก็มีอยู่ตามลัทธิที่เชื่อถือ เป็นแต่เพียงว่ายังไม่

ได้ปัญญาพบทางท่ีถูกต้อง เพราะฉะน้ัน เมื่อแสดงธรรมจึงทรงแสดงเข้าหาข้อธรรม 

ที่เป็น ปรมัตถสัจจะ คือความจริงอย่างยิ่ง ท่ีน�าเข้าสู่ความส้ินทุกข์ท่ีถูกต้องโดยตรง 
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ทีเดียว แต่ว่าเมื่อทรงแสดงแก่คฤหัสถ์ที่ยังครองเรือนอยู่ และคฤหัสถ์ที่ทรงแสดงนั้น

เป็นขั้นลูกเศรษฐีหรือเป็นเศรษฐีก็มี เป็นถึงพระราชามหากษัตริย์ พร้อมทั้งอ�ามาตย์

ราชบริพารซึง่เป็นผูป้กครองประเทศกม็ ีซึง่ต่างยงัไม่เคยออกบวช ยงัเป็นผูท้ีค่รองเรอืน

อยู่ในท่ามกลางของความสุขตามฆราวาสวิสัย จึงทรงแสดงอนุปุพพิกถา ๕ และ 

อริยสจัจ์ ๔ หลายครัง้ ดงัท่ีมีเล่ากนัในพทุธประวัต ิเล่ม ๑ นัน้ ดงัจะยกเอามาประกอบ

การบรรยายธรรมเรื่องนี้

เม่ือทรงแสดงทตุยิเทศนาแล้ว ยงัประทบัอยู่ทีป่่าอิสิปตนมฤคทายวัน กลุบตุร

ผูห้นึง่ซึง่เป็นบตุรเศรษฐใีนทีน่ัน้ ได้ออกจากบ้านเวลาเช้ามดื เพราะเกดิมีความรู้สกึว่า

อยู่บ้านไม่เป็นสุข จะเนื่องมาจากเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยหรือมีอินทรีย์ที่จะได้เห็นธรรม  

เดนิไปทางป่าอิสปิตนมฤคทายวนั ในขณะนัน้พระพทุธเจ้าเสดจ็ออกจงกรมในเวลาเช้า  

ยสกุลบุตรได้เห็นก็ถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถา ๕  

และอริยสัจจ์ ๔ โปรด ยสกุลบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นโสดาบัน และใน 

เช้าวันนั้น เศรษฐีผู้เป็นบิดาเห็นบุตรหายไปก็ออกตาม ก็มาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 

นั้นอีก ก็ได้พบพระพุทธเจ้า ได้เฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถา ๕  

และอรยิสจัจ์ ๔ โปรดอกี ท่านเศรษฐกีไ็ด้ดวงตาเห็นธรรม ในขณะทีพ่ระพทุธเจ้าทรง

แสดงน้ัน ก็เป็นข้อท่ีทรงแสดงซ�้ากับท่ีทรงแสดงแก่ยสกุลบุตรนั้นเอง คือเป็นเรื่อง

เดียวกัน แต่คราวนี้ยสกุลบุตรตั้งใจฟังซ�้าอีก ก็ได้พิจารณาตามไป ก็ส�าเร็จเป็น 

พระอรหันต์ ฝ่ายเศรษฐีผู้บิดาก็ชักชวนให้ยสกุลบุตรกลับบ้าน พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า 

ยสกุลบุตรได้บรรลุถึงภูมิธรรมสูงสุดแล้ว ไม่เป็นวิสัยที่จะกลับบ้าน ท่านเศรษฐีผู้เป็น

บิดาก็กล่าวว่า เป็นลาภของยสกุลบุตรแล้ว จึงไม่ชักชวนให้กลับไปบ้านอีก แต่ก่อนที่

จะกลับก็ได้อาราธนาพระพุทธเจ้ากับยสกุลบุตรไปรับบิณฑบาตที่บ้านของตนในตอน 

รุง่เช้าวนันัน้ เมือ่เศรษฐผีูเ้ป็นบิดากลบัไปก่อนแล้ว ยลกลุบุตรกข็ออปุสมบท พระพทุธเจ้า

กป็ระทานให้ยสกลุบตุรอปุสมบทเป็นภกิษดุ้วยวธีิท่ีเรยีกว่า เอหิภกิขุอุปสมัปทา เหมือน

ดงัทีไ่ด้โปรดประทานอุปสมบทแก่พระปัญจวคัคย์ีนัน้ และพระพทุธเจ้า ๑ พระปัญจวคัคย์ี 

๕ เป็น ๖ และพระยสะอีก ๑ เป็น ๗ ซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดก็ได้ไปรับ

บิณฑบาต ซึ่งก็ได้เสวยและฉันที่บ้านของท่านเศรษฐีซึ่งเป็นบิดาของท่านพระยสะนั้น 
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พระพทุธเจ้ากท็รงแสดงอนปุพุพกิถา ๕ และอรยิสจัจ์ ๔ แก่มารดาของพระยสะ และ

ภรรยาเก่าของพระยสะ หมายถึงภรรยาของพระยสะ เมื่อท่านเป็นฆราวาส ซึ่งเรียก

เป็นภาษาบาลีว่า ปุราณทุติยกา คือหญิงซึ่งเป็นเพื่อนสองมาก่อน ก็คือภรรยานั้นเอง 

สตรีทั้ง ๒ นั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ท่านเศรษฐีผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมท่ีป่าอิสิปตน-

มฤคทายวัน ก็ได้เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ และ

ฝ่ายสตรีทั้ง ๒ นั้นเม่ือได้ดวงตาเห็นธรรมก็ได้เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นสรณะ

และต่อมาก็เพื่อนของท่านพระยสะอีก ๔ คนซึ่งเป็นลูกเศรษฐีด้วยกัน ได้ยิน

ข่าวก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ก็โปรดด้วยธรรม ๒ หมวดนี้เช่นเดียวกัน คือ 

อนุปุพพิกถา ๕ และอริยสัจจ์ ๔ ทั้ง ๔ คนก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ก็ขอบวชเป็นภิกษุ 

พระองค์กท็รงอบรมท้ัง ๔ ต่อไปจนเป็นพระอรหันต์ทัง้หมด เป็นพระอรหันต์ ๑๑ องค์ 

และเพือ่นของท่านพระยสะอีก ๕๐ ซ่ึงอยู่ตามชนบทไกลออกไป ได้ยนิข่าวก็เข้ามาเฝ้า

พระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงโปรดด้วยธรรม ๒ หมวดน้ีเช่นเดียวกัน ท่านทั้งหมด 

ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ก็ขอบวชทั้งหมด พระองค์ก็ทรงอบรมได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์

ทั้งหมด ก็เป็นพระอรหันต์ขึ้น ๖๑ รูป

ในชัน้แรกน้ัน พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงส่งพระสาวกซึง่เป็นพระอรหันต์นัน้ทัง้หมด 

คือ ๖๐ องค์ ให้ไปประกาศพระพุทธศาสนาในท่ีต่าง ๆ โดยแยกกันไปแห่งละองค์  

ไม่ให้ไปแห่งละ ๒ องค์ ส่วนพระองค์เองนั้นก็เสด็จต่อไปเพียงพระองค์เดียว ไปโปรด

ชฎิลทั้ง ๑,๐๐๐ ด้วยเทศนาท่ี ๓ อันเป็นเทศนาหลักอีกส่วนหนึ่ง แล้วก็เสด็จ 

ต่อไปกบัท่านปรุาณชฎลินัน้ยังกรุงราชคฤห์ ได้ประทบัทีล่ฏัฐวัินสวนตาลหนุม่ พระเจ้า

พมิพสิารพร้อมกบัข้าราชบรพิารจ�านวนมาก ๑๒ นหุต กไ็ด้เสดจ็มาเฝ้า พระพทุธเจ้า

ก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถา ๕ และอริยสัจจ์ ๔ นี้โปรดอีก พระเจ้าพิมพิสารและข้าราช

บริพาร ๑๑ นหุตก็ได้ดวงตาเห็นธรรม แต่ว่าอีก ๑ นหุตนั้นไม่ได้ ได้แต่เพียงศรัทธา 

ซึ่งถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
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ตามที่เล่ามานี้ก็เพื่อแสดงว่า เม่ือทรงแสดงธรรมแก่คฤหัสถ์ ก็ไม่ทรงแสดง

ธรรมที่สูงถึงอริยสัจจ์ทั้ง ๔ โดยตรงทีเดียว ทรงแสดงน�าด้วยอนุปุพพิกถา ๕ ก่อน

และจึงทรงแสดงอริยสัจจ ์๔ ทีหลัง และที่ทรงแสดงดว้ยกนั ๒ หมวดดั่งนี ้ก็โดยที่ได้

ทรงทราบแล้วว่า บรรดาคฤหัสถ์ท่ีมาเฝ้าฟังธรรมของพระองค์นั้น ต่างมีอุปนิสัยหรือ 

มอีนิทรีย์ทีจ่ะได้ดวงตาเหน็ธรรมได้ หรอืแม้ไม่ได้ ก็จะได้ศรทัธา ถึงพระรตันตรยัเป็น

สรณะดังที่เล่านั้น แต่โดยที่เป็นคฤหัสถ์ เดิมยังไม่ได้มีจิตคิดจะออกบวช ยังอยู่ 

ครอบครองเรือน และโดยมากท่านเหล่านั้นก็เป็นเศรษฐี แวดล้อมด้วยความสุข  

เรียกว่าเสวยกามสุขสมบัติอยู่ในบ้านเรือน แม้พระเจ้าพิมพิสารเองก็เป็นพระราชา 

ที่ครองประเทศมคธรัฐ เป็นผู้ทรงอ�านาจยิ่งใหญ่พร้อมทั้งราชบริพาร จึงไม่ทรงแสดง

ธรรมทีม่เีนือ้ความลุ่มลึกทนัที ดัง่อรยิสจัจ์นัน้กก็ล่าวได้ว่าเป็นธรรมทีม่เีนือ้ความลุม่ลกึ

เพราะตั้งต้นก็ชี้ทุกข์ เหมือนอย่างแสดงว่าโลกเป็นทุกข์ แต่บรรดาคฤหัสถ์ทั้งหลายซึ่ง

ครองเรือนอยู่ เป็นเศรษฐีก็ดี เป็นผู้ครองบ้านเมือง เป็นผู้มีอ�านาจก็ดี ยังไม่เคยคิด

อย่างน้ัน ยงัเหน็ว่าโลกเป็นสขุ บ้านเรอืนเป็นสุข กามสุขสมบตัทิัง้หลายดงัทีร่วมเรยีก

ว่าลาภยศสรรเสริญสขุ เป็นสขุ พรัง่พร้อมอยู่ด้วยเคร่ืองบ�าเรอความใคร่ความปรารถนา 

มีภรรยามบีตุร และมีสิง่บ�าเรอต่าง ๆ คือไปชีท้นัทว่ีานัน้เป็นทกุข์ท้ังหมด กย็ากท่ีจะ

ท�าให้เหน็ได้

ส่วนบรรดาท่านผูท้ีอ่อกบวชแล้ว คอืท่านปัญจวคัคย์ีและท่านปรุาณชฎลิ เหล่านัน้ 

ท่านเห็นมาแล้วว่าเป็นทุกข์ คือชีวิตฆราวาสเป็นทุกข์ แม้จะเป็นเศรษฐีมั่งมีหรือเป็นผู้

มีอ�านาจครองบ้านเมืองก็ดี เป็นทุกข์ทั้งนั้น ท่านจึงพากันออกบวช พระพุทธเจ้าเองก็

ทรงเห็นว่าเป็นทุกข์ เมื่อทรงเป็นพระราชกุมาร ทรงอยู่ในฐานะเป็นองค์รัชทายาท  

แล้วกม็แีสดงว่าจะทรงได้เป็นพระเจ้าจกัรพรรดใินเวลาอนัไม่ช้า ได้ทรงเหน็ว่าเป็นทกุข์ 

จึงได้ทิง้ปราสาทราชวงัออกบวช คอืพากันเหน็ว่าสิง่เหล่านัน้เป็นทกุข์กนัอยูแ่ล้ว ฉะนัน้ 

เมื่อมาชี้อริยสัจจ์ ตั้งต้นแต่ทุกขสัจจะ สภาพที่แท้จริงคือทุกข์แล้ว จึงมองเห็นได้ง่าย 

เพราะว่าเห็นอยูแ่ล้ว แต่ว่าท่านมาติดด้วยข้ออะไรเป็นเหตเุกิดทกุข์ อะไรเป็นความดบัทกุข์ 

อะไรเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ท่านเหล่านั้นยังไม่เห็น ยังไม่พบทางแก้ทุกข์

อันถูกต้อง
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ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงแสดงอริยสัจจ์โดยตรงทีเดียว ตั้งต้นก็ชี้ทุกข์  

ทีเดียวว่าทุกข์ทั้งหมด เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วจะท�าให้บรรดาคฤหัสถ์ท้ังหลายท่ียังไม่คุ้นต่อ

ศาสนา ยังครองความสุขอยู่ในบ้านในเรือนหรือในบ้านในเมือง ไม่สามารถจะรับได้ 

หากว่าจะเทศน์ไปแล้วกไ็ม่ได้ประโยชน์ เพราะฉะนัน้ พระองค์จงึทรงแสดงอนปุพุพกิถา

ทั้ง ๕ ก่อน ซึ่งอนุปุพพิกถา แปลว่า ถ้อยค�าที่กล่าวแสดงไปโดยล�าดับตั้งแต่ขั้นต้น  

คือทรงแสดงทานอันเรียกว่า ทานกถา ทรงแสดงศีลอันเรียกว่า สีลกถา ทรงแสดง

สวรรค์อนัเรยีกว่า สคัคกถา ทรงแสดงกามาทนีพ โทษของกาม อันเรยีกว่า อาทนีวกถา 

และทรงแสดงเนกขัมมะคือการออกจากกาม แสดงอานิสงส์ของการออกจากกาม  

อันเรียกว่า เนกขัมมานิสังสกถา

ตรสัพรรณนาในทานกถา คือทรงพรรณนาทาน การให้ คอืการให้เพือ่อนเุคราะห์

แก่ผูข้ดัสนทัง้หลาย เพือ่สงเคราะห์ยึดเหนีย่วน�า้ใจ เพือ่บชูาคณุผูค้วรบชูา และส่ิงท่ีให้

นัน้กเ็ป็นสิง่ทีค่วรให้แก่บคุคลทีค่วรให้ เช่นให้หยูกยาแก้ไข้แก่คนเจบ็ป่วย ให้อาหารแก่

คนที่ขาดอาหาร ให้เส้ือผ้าแก่คนท่ีขาดเส้ือผ้า ให้ที่อยู่อาศัยแก่คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย  

ทานคอืการใหท้ีเ่ป็นการเฉลี่ยเผื่อแผค่วามสขุของตนใหแ้ก่ผูอ้ืน่ และเป็นการช่วยผู้อืน่ 

ซึง่จ�าเป็นจะต้องมี ตัง้แต่ในครอบครวั เพราะทกุคนทีเ่กดิมานี ้ทีด่�ารงชวิีตอยู่ได้ด้วยกัน 

ก็เพราะการให้ของมารดาบิดา ซ่ึงได้ฟูมฟักรักษาเลี้ยงดูมาตั้งแต่คลอดโดยล�าดับ  

ถ้ามารดาบิดาไม่มีทานคือการให้แก่บุตรธิดาดังกล่าวนี้แล้ว บุตรธิดาก็ไม่สามารถจะ

ด�ารงชีวติอยูไ่ด้ ครบูาอาจารย์กใ็ห้ศิลปวทิยาแก่ศษิย์ ถ้าไม่มคีรบูาอาจารย์ผูใ้ห้ศลิปวิทยา

แก่ศิษย์ บรรดาผู้ที่เกิดมาเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่มีความรู้ในศิลปวิทยาทั้งหลาย  

พระราชาซึ่งเป็นผู้ปกครองและรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ปกครองประเทศ ก็ต้องเป็นผู้ให้บ�าบัด

ทุกข์บ�ารุงสุขให้แก่ประชาราษฎรในด้านต่าง ๆ ฝ่ายบุตรธิดานั้นเล่าเมื่อเติบโตขึ้นแล้ว 

มารดาบดิาแก่เข้าก็ต้องให้ความอุปถัมภ์เล้ียงดทู่านตอบ เพราะเมือ่แก่แล้วกไ็ม่สามารถ

ที่จะท�ามาหาเลี้ยงตนเองได้ ศิษย์ก็ต้องตอบแทนด้วยการให้ต่าง ๆ แก่ครูอาจารย์ 

ตามควร ประชาราษฎรกต้็องเสยีส่วยสาอากร กเ็ป็นการให้ตอบแทนแก่พระมหากษัตรย์ิ

และรัฐบาลเป็นต้น ที่จะมาทะนุบ�ารุงประเทศ ทรงพรรณนาถึงทานกถานี้เป็นข้อแรก 

เพราะว่าทานกถาน้ีก็เป็นสิง่ท่ีคฤหสัถ์ ทุกคนท�ากนัอยูแ่ล้ว ปฏบิตักินัอยูแ่ล้ว ในวงแคบ
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บ้างในวงกว้างบ้าง เพราะฉะน้ัน จึงเป็นข้อที่เข้าใจได้และอาจจะท�าให้เข้าใจกว้างขึ้น  

ผู้ที่เคยให้อยู่ในวงแคบ เช่นว่าให้โดยเฉพาะแก่ครอบครัวตัวเอง ก็จะได้ให้กว้างขวาง

ออกไปแก่ผู้ที่ยากจน ขัดสนทั้งหลาย ในสิ่งที่ควรให้ ในบุคคลที่ควรให้ และในกาลที่

ควรให้นั้น ๆ

แล้วมาถึงข้อศีล ซึ่งแปลว่า ความปกติเรียบร้อยดีงาม ก็เป็นข้อท่ีฆราวาส 

ทุกคนจะต้องมี และศีลนี้ท่ีเป็นความปกติเรียบร้อยดีงาม จะมีขึ้นได้ก็ด้วยอาศัยที ่

ทุกคนต่างมีวินัย คือข้อที่พึงงดเว้นนั้น ๆ และข้อที่พึงท�านั้น ๆ เช่น ศีล ในพระพุทธ-

ศาสนาก็เร่ิมต้ังแต่ศีล ๕ ก็ถือว่าปฏิบัติตามวินัย ๕ ข้อ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน  

ให้เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลักขโมย เว้นจากการประพฤตผิดิในกาม เว้นจากพดูเท็จ

หลอกลวง เว้นจากสุราเมรัยอันเป็นฐานที่ตั้งของความประมาท และเมื่อต่างก็ปฏิบัติ

อยู่ในวินัย ๕ ข้อนี้ ก็ชื่อว่า มีศีล ๕ อันที่จริงศีลนั้นไม่มีข้อ เพราะศีลคือ ตัวความ

ปกติเรียบร้อยดีงาม แต่วินัยนั้นเป็นบรรทัดฐานส�าหรับปฏิบัติให้บังเกิดศีล คือ 

ความปกตเิรยีบร้อยดงีาม อันความเดอืดร้อนวุน่วายทัง้หลายของหมูช่น กเ็กดิจากการ

ที่ไม่ปฏิบัติในวินัย ๕ ข้อนี้ คือการที่ท�าร้ายชีวิตร่างกายกันบ้าง ลักขโมยปล้นสะดม

ทุจริตต่าง ๆ บ้าง ประพฤติผิดในกามผิดลูกผิดเมียเขาเป็นต้นบ้าง พูดเท็จหลอกลวง

กันเองบ้าง หรือพากันดื่มน�้าเมาหรือเสพยาเสพติดต่าง ๆ บ้าง ตลอดจนถึงปฏิบัติไป

ในทางอบายมุขต่าง ๆ เหล่าน้ีเองท�าให้ครอบครัวก็เดือดร้อน เพื่อนบ้านใกล้เคียง 

กเ็ดอืดร้อน เรยีกว่าเป็นอนัตรายต่อสงัคม แต่หากว่าถ้าต่างมีศลีต่อกนัแล้ว ในครอบครวั

เองก็สงบ ในหมู่ชนที่อยู่ด้วยกันหลายครอบครัวก็มีสุข ท�าให้สังคมมีสุข นี่ก็เป็นสิ่งที่

ฆราวาสจะต้องมี ขาดไม่ได้ บ้านเมืองมีกฎหมาย นั่นแหละคือตัววินัยของบ้านเมือง 

ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ก็ท�าให้เกิดความปกติเรียบร้อยดีงาม นี่แหละคือตัวศีล 

ความปกติเรียบร้อยดีงาม หากว่าปฏิบัติล่วงละเมิดก็ท�าให้ผิดปกติ ความไม่ปกตินี้ 

เรียกว่า วิกติ ซึ่งเรามาใช้ตามสันสกฤตว่า วิกฤติ ดั่งที่เรียกว่า วิกฤติการณ์ ดั่งเมื่อมี

เหตุเกิดข้ึน เป็นเรื่องที่ต่างเบียดเบียนชีวิตร่างกายของกันและกันเป็นเพียงส่วนน้อย

กต็าม ส่วนใหญ่ก็ตาม ก็เป็นวกิฤตกิารณ์ทีเ่กดิขึน้ส่วนน้อยและส่วนใหญ่นัน้ จนถึงเมือ่

เกิดขึ้นกับบ้านเมืองก็เป็นวิกฤติการณ์ของบ้านเมือง หรือของโลกก็เป็นวิกฤติการณ์ 
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ของโลก ดงัท่ีเกิดสงครามโลก ก็ล้วนเป็นเรือ่งทีฆ่่าฟันกนัทัง้นัน้ ลกัขโมยหรอืยดึทรพัย์

สมบัติทั้งน้ัน เป็นเรื่องการผิดศีล ๕ ไปทั้งหมดนั่นแหละ เพราะฉะนั้น ศีลจึงเป็น 

สิ่งจ�าเป็นจะต้องมี

และเมือ่มศีลีแล้วย่อมจะมสีวรรค์ ซึง่สวรรค์นัน้มีความเชือ่ถือว่าเป็นสวรรค์ใน

โลกหน้า คือการที่ไปบังเกิดในภพชาติที่เสวยกาม เสวยความสุขที่ใคร่ที่ปรารถนา

ต้องการ คือโดยชอบเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้ แต่สวรรค์ตามหลักธรรมนั้นก็คือ  

เป็นความสุข แม้เป็นความสุขทางกามท่ีบังเกิดในหมู่ชน อันเป็นผลของทานของศีล 

เพราะเมื่อมีทานมีศีลแล้วต่างก็จะมีความสุข รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและเรื่องราว

ทางใจก็จะเป็นไปเพ่ือความสุขท้ังน้ัน เพราะว่าจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ 

จะไม่มีการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ผู้ท่ีจะประกอบอาชีพอะไรก็ประกอบอาชีพไป  

ไม่ถูกปล้นสะดมลักขโมย ผู้ที่รวบรวมทรัพย์สมบัติไว้ในบ้านอันเกิดจากอาชีพการงาน 

ก็ไม่ถูกปล้นสะดมลักขโมย ต่างก็จะประกอบอาชีพการงานกันได้โดยสะดวก จะไป

ไหนมาไหนก็สะดวก จะไม่มีการดักท�าร้าย ลอบท�าร้าย คือตนเองก็จะไม่ท�าร้ายใคร 

และใครก็จะไม่มาท�าร้ายตนเอง เพราะต่างมีศีลด้วยกัน ไปไหนหากว่าขาดแคลน  

เข้าบ้านไหนก็จะได้รับการรับรองเลี้ยงดูปูเสื่อให้พักผ่อนอาศัย แม้ไม่รู้จักกันก็ต้อนรับ 

ซึ่งคนไทยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นแบบนี้กันโดยมาก แต่เด๋ียวนี้มักจะเป็นไปไม่ได้เสียแล้ว  

เพราะว่าต่างไม่มทีาน ไม่มีศีลต่อกนั ท�าให้ไว้ใจกนัไม่ได้ แต่เม่ือก่อนนีม้กัจะเป็นไปได้ 

และถ้าในหัวเมอืงแล้วมกัจะเป็นได้ เมือ่มแีขกต่างถ่ินไปเข้าบ้านไหน แม้ไม่รูจ้กักนัเขา

ก็รับรองเลี้ยงดูปูเสื่อ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ ก็ขาดทานศีลนี่แหละ ความเป็นสวรรค์ในโลกนี้

จึงหายไป หรือความเป็นสวรรค์ในกลุ่มชนที่ไม่มีทานไม่มีศีลจึงหายไป แต่เมื่อมีทาน 

มีศีลแล้ว ความเป็นสวรรค์จะบังเกิดขึ้นในครอบครัว ในบ้าน ในหมู่บ้าน ในต�าบล  

ในอ�าเภอ ในจังหวัด หรือในหมู่ชนตลอดถึงในประเทศ คือความสุขต่าง ๆ ดังที่กล่าว

แล้วนี่เป็นสวรรค์ คือเป็นผลของทานและศีลท่ีมองเห็นในปัจจุบัน เพราะฉะนั้น  

ทางพระพทุธศาสนานัน้จงึมแีสดงสวรรค์อย่างหนึง่เรยีกว่า สฬายตนกิสวรรค์ คือสวรรค์

ที่มีทางอายตนะทั้ง ๖ อันได้แก่ ได้เห็นรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ได้ยินเสียงที่น่า

รกัใคร่ปรารถนาพอใจ ได้ทราบกลิน่ทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจ ได้ทราบรสทีน่่ารกัใคร่
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ปรารถนาพอใจ ได้ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องทางกายท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ได้คิดได้รู้

เรื่องราวอะไรทางใจที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ อันท�าให้ทั้งกายทั้งใจไม่มีขุ่นมัวเดือด

ร้อนและมีความสุข ในที่ใดมีภาวะอย่างนี้ ในที่นั้นเรียกว่า สวรรค์ และภาวะดังกล่าว

นีก้เ็กดิมาจากทานจากศลีดงักล่าวนัน้ นัน่แหละ พระพทุธเจ้าจงึทรงแสดงสคัคกถาคือ

สวรรค์ อันได้แก่การเสวยสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจอะไรต่าง ๆ อันเป็นทางกาม 

เพราะทางฆราวาสนั้นต้องการกามคือสิ่งท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ และเม่ือบริบูรณ์

ด้วยกามคอืสิง่ท่ีน่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจกย่็อมเป็นสวรรค์ กเ็ป็นสวรรค์ในโลกนี ้และ

ถ้าปฏบิตัใินทานศลีดงักล่าวแล้ว ตายไปแล้ว ถ้าโลกหน้ามจีรงิ กจ็ะได้ไปสวรรค์อกีตาม

หลกัของกรรมในพระพทุธศาสนาว่า ทําดไีด้ด ีพระพุทธเจ้าจงึทรงแสดงสวรรค์ และเมือ่

ทรงแสดงสวรรค์ด่ังน้ี ก็จะเป็นท่ีชอบใจของฝ่ายฆราวาส เพราะฝ่ายฆราวาสที่ครอง

เรือนนั้นต้องการสวรรค์ สวรรค์ในเรือนและก็สวรรค์ในโลกหน้าด้วย

๒๗ กันยายน ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๒๓ 
อนุปุพพกิถาและอรยิสัจจ์ (ต่อ)

ก�าลังแสดงอนุปุพพิกถา ๕ และอริยสัจจ์ ๔ อนุปุพพิกถา ๕ นั้นได้แสดง  

ข้อทานกถา สลีกถา สคัคกถามาแล้ว จะแสดงข้อ ๔ คอืกามาทนีวกถา แปลว่า ถ้อยค�า

ทีแ่สดงกามาทนีวะหรอืกามาทนีพ ทีแ่ปลว่า โทษของกาม กามนัน้มี ๒ คอืกเิลสกาม

อย่างหนึ่ง วัตถุกามอย่างหนึ่ง

กเิลสกาม คอืกเิลส ภาวะเศร้าหมองหรอืเครือ่งเศร้าหมอง ทีบ่งัเกดิขึน้ในจติ 

อันเป็นเหตุให้ใคร่ให้ปรารถนา ได้แก่ กิเลสบรรดาที่เป็นกองราคะ ความติดใจยินดี 

หรือนันทิ ความเพลิดเพลิน หรือว่ากามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม 

หรือว่าภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพ เป็นนั่นเป็นนี่ เป็นกิเลสกาม  

กามที่เป็นกิเลส

วัตถุกาม วัตถุคือสิ่งที่ใคร่ที่ปรารถนา เมื่อพูดยกเอาอายตนะภายนอกเข้ามา

เป็นข้อสรุปส�าหรบัทีเ่ป็นพสัดกุค็อืรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ สิง่ทีถ่กูต้องทีน่่าใคร่

น่าปรารถนาพอใจ ที่ตาได้เห็น ที่หูได้ยิน ที่จมูกได้ทราบ ที่ลิ้นได้ทราบ และที่กายได้

ทราบโดยถูกต้อง

และกามที่พูดกันมักจะยกเอาวัตถุกามขึ้นมา เพราะเป็นวัตถุคือสิ่งที่ตา  

มองเห็น หไูด้ยนิ จมกู ลิน้ กายได้ทราบ คอืรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ดงักล่าวนัน้ 

จึงเรียกว่า กามคุณ ๕ ค�าว่า คุณ นั้นแปลว่า คุณประโยชน์ หรือ คุณอันเป็นส่วนดี
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ที่เรียกว่า คุณงามความดีก็ได้ คุณ แปลว่า ที่พัวพันกันเข้ามา ซับซ้อนกันเข้ามาเป็น

ชัน้ ๆ เหมอืนดังกลุม่ด้ายกไ็ด้ กามคณุนีห้มายถงึคณุทีม่คีวามหมายลกัษณะที ่๒ คือ

ทีพ่วัพนัซบัซ้อนเข้ามาในจิตใจเหมอืนดงัเป็นกลุม่ด้าย เพราะว่าสิง่ทีไ่ด้เหน็ได้ยนิเป็นต้น 

และใจก็เก็บเอาเข้ามาชอบมีอยู่มากมายสลับซับซ้อนกันอยู่ เป็นกลุ่มก็ได้ ถ้าจะลอง

นกึดูว่าสิง่ทีเ่ราชอบนัน้ ทีเ่ราเคยได้เหน็เคยได้ยนิเป็นต้นนัน้มีอะไรบ้าง ถ้าจาระไนออก

ก็มากมาย และทั้งหมดนี้ก็ซับซ้อนอยู่ในใจ เป็นอารมณ์ส่วนละเอียดท่ีซบัซ้อนอยู่ในใจ 

อนันีแ้หละเรยีกว่า กามคณุ เมือ่สรปุเข้าแล้วกเ็ป็นรปูบ้าง เป็นเสยีงบ้าง เป็นกลิ่นบ้าง 

เป็นรสบ้าง เป็นโผฏฐพัพะคอืสิง่ทีม่าถกูต้องบ้าง สวรรค์กเ็ป็นกามคุณ และเป็นกามคุณ

ทีท่�าให้ข้องในใจมาก ให้ติดมาก เพราะท�าให้เกดิสขุมาก เพราะค�าว่า สคัคะ น้ัน แปลว่า

เป็นเครื่องข้องหรือเป็นที่ข้อง ดังจะพึงเห็นได้ว่า บรรดาสิ่งที่ชอบใจที่รักใคร่ปรารถนา

อันเรียกว่า กาม ที่ซับซ้อนอยู่มากมายในจิตใจนั้น สิ่งที่ให้ความสุข มากนั่นแหละคือ

สวรรค์ จะเป็นรูปก็ตาม เป็นเสียงก็ตาม เป็นกลิ่นก็ตาม เป็นรสก็ตาม เป็นสิ่งที่ถูก

ต้องทางกายก็ตาม เพราะฉะน้ัน จึงได้แสดงแล้วว่า พระพุทธเจ้าตรัสถึงสวรรค์ใน

ปัจจุบันที่เป็นสวรรค์ที่พบทางอายตนะทั้ง ๖ คือได้พบได้เห็นรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนา

พอใจ เสียงที่ไพเราะอันชวนให้ฟังให้สบายใจ กลิ่นที่ดี รสที่ดี สิ่งถูกต้องที่ดี อันท�าให้

เกิดความสุขอย่างยิ่ง นี้เป็นสวรรค์ สวรรค์ทางอายตนะของคนเราในโลกนี้ซึ่งเป็นผล

ของทานของศีล เพราะเมื่อมีทานมีศีลต่อกัน อยู่ด้วยกันก็มีความสุข เช่น อะไรต้อง

กันทางตาก็มองกันด้วยความแช่มชื่นมีความสุข ได้ยินเสียงอะไรที่เป็นเสียงสุภาพ  

อย่างคนที่เป็นมิตรสนิทกัน รักกัน ได้กลิ่นได้รสได้ถูกต้องอะไร ก็เป็นสิ่งที่ดี ไม่เป็น

ไปเพ่ือความเบียดเบียน แต่เป็นไปเพื่อความสุขกายสุขใจ เม่ือต่างมีทานมีศีลต่อกัน 

ก็จะเป็นอย่างน้ี ก็เป็นสวรรค์ขึ้นในโลกนี้ เป็นสฬายตนิกสวรรค์ แต่สวรรค์ที่เป็น 

ตัวความสุขนี้เพราะเป็นกาม คือเป็นสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ ยิ่งเป็นสิ่งที่ท�าให้เกิด

ความสุขมากก็ท�าให้ติดมาก

แต่สิง่ทีท่�าให้เกดิความสขุเหล่านี ้จะพดูโดยเป็นรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

หรอืจะพดูโดยเป็นอารมณ์ท่ีรกัใคร่ต้องการ คือลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ เป็นโลกธรรม

ส่วนที่ชอบก็ตาม ล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งท่ีเป็นอนิจจะ คือไม่เที่ยง มีได ้

มีเสีย มีเกิดมีดับ สิ่งเหล่านั้นได้มาก็หมดไปสิ้นไป โดยที่ใช้หมดไปก็ตาม หรือโดยที่
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สิ่งเหล่านั้นต้องทรุดโทรมไปเอง เหมือนอย่างร่างกายอันนี้ที่นับว่าเป็นวัตถุกามของ

บคุคลเป็นอย่างย่ิง และเป็นท่ีรกัของบคุคลของตนเองเป็นอย่างยิง่ เพราะทกุคนรกัตน

รักชีวิต แต่ว่าร่างกายอันเป็นที่รักนี้ ต้องแก่ต้องทรุดโทรมไปตามธรรมดาของสังขาร 

ร่างกายของผู้อ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรัก เช่นเป็นสามี เป็นภรรยากัน ก็ต้องแก่เก่าต้องช�ารุด 

ทรุดโทรมไป แล้วก็ต้องเจ็บป่วย และในท่ีสุดก็ต้องพลัดพรากจากกันด้วยความตาย 

สามีตายก่อนบ้าง ภรรยาตายก่อนบ้าง หรือบางทีอาจตายพร้อม ๆ กันในอุบัติเหต ุ

บางอย่าง ในที่สุดก็ต้องลงเอยอย่างนี้เหมือนกันหมด บรรดากามทั้งหลายนี้เป็นส่ิงที่

บริโภคให้หมดไปกม็ ีเช่นว่าเป็นอาหาร เป็นผ้านุง่ห่ม เป็นทีอ่ยู่อาศยั อาหารทีบ่รโิภค

ก็หมดไป ๆ ทุกวัน ก็ต้องหามาใหม่ เสียงที่ไพเราะเช่นเสียงดนตรีที่ชอบใจ ก็ไม่ใช่ว่า

จะเป็นดนตรีดังอยู่ตลอดวันตลอดคืน ก็เป็นอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เลิกไป ก็แปลว่า 

ดับไป อาหารที่มีรสอร่อยบริโภคอิ่มแล้วก็เสร็จสิ้นไป แล้วก็หมดไป เสื้อผ้าที่ใช้สอย 

จะเป็นชุดท่ีชอบใจอย่างไร แล้วก็เก่าขาดไป ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ แม้ร่างกายนี่เองซึ่ง 

เป็นผูบ้รโิภคสิง่เหล่านี ้กต้็องแก่ต้องช�ารุดทรดุโทรม ต้องเจ็บป่วยแล้วกต้็องดบัในทีสุ่ด

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “กามทั้งหลายนั้นมีอัสสาทะคือว่า  

ให้ความสุขความพอใจน้อย แต่ว่ามีทุกข์มาก” และความสุขที่ได้นั้นก็เป็นความสุข  

ที่ตื้น ๆ ที่หยาบ ๆ ดังจะพิจารณาเห็นได้ว่าความสุขที่ได้ทางอายตนะ ทางตา ทางหู 

ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ซึ่งเป็นที่ตั้งของกามท้ังหลาย อย่างอาหารท่ีอร่อยเวลา

บรโิภค อาหารกอ็ร่อยแค่ลิน้ เมือ่พ้นลิน้ลงคอไปแล้วความอร่อยก็หมดไป อร่อยแค่ลิน้

เท่านั้น อาหารทางตาคือรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ก็แค่จักขุประสาท เสียงก็แค่

โสตประสาท กลิ่นก็แค่ฆานประสาทคือจมูก รสก็แค่ชิวหาประสาท สิ่งที่ถูกต้องก็แค่

กายประสาท ถ้ากายประสาทเสยีไปแล้วในส่วนใด ในส่วนนัน้จะไม่รูส้กึสขุไม่รูส้กึทกุข์ 

อยู่ในที่เย็นก็ไม่รู้สึกเย็น อยู่ในที่ร้อนก็ไม่รู้สึกร้อน ตลอดจนถึงเอาเข็มแทงลงไปก็ไม่รู้

สกึเจ็บ เอามดีผ่ากไ็ม่เจบ็ จงึเป็นความสขุอยูแ่ค่ประสาททัง้ ๕ แต่เพราะใจคอืจตินีเ้อง

ทีเ่กบ็เข้าไปผกูพันอยู่ ไปเป็นความสขุทางใจ เพราะฉะนัน้ เมือ่ส่ิงเหล่านีต้้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไปตามธรรมดาของสงัขาร กต้็องเป็นทกุข์ทางใจเพราะต้องพลดัพราก คอื

เป็นทุกข์เพราะต้องพลัดพรากจากสิง่อันเป็นทีร่กั มาพบกบัส่ิงทีไ่ม่เป็นทีร่กั เช่นร่างกาย

อันนี้ ต้องการร่างกายที่เป็นหนุ่มเป็นสาว ที่กระชุ่มกระชวยสดชื่น แต่เมื่อร่างกายอัน
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นี้ต้องช�ารุดทรุดโทรม ผมหงอกหนังเหี่ยวย่นเป็นต้น ก็ไม่ชอบ แต่ก็ต้องอยู่กับสิ่งที ่

ไม่ชอบนี ้ต้องอยูก่บัสิง่ทีเ่ป็นความแก่นี ้ไม่ชอบโรคาพยาธ ิแต่เมือ่เจบ็ไข้ กต้็องอยูก่บั

ความเจบ็ไข้จนกว่าจะรกัษาหาย ถ้ารกัษาไม่หายกต้็องอยู่กนัเรือ่ยไปจนตาย เพราะฉะนัน้ 

บางคนจึงเบื่อชีวิตในเมื่อประสบความทุกข์มาก และพยายามท�าลายชีวิต ต้องการจะ 

หนีทุกข์ เพราะฉะนั้น กามทั้งหลายนี้ให้ความสุขจริง แต่เป็นอนิจจะ ไม่เที่ยง  

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีติดมียึดมาก ก็ยิ่งมีทุกข์มาก

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนนางวสิาขา ซึง่แสดงว่านางวสิาขาได้ฟังธรรม ตัง้แต่

เมื่อยังเป็นสาว แล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบันแล้ว ความเห็นธรรมก็คือ

เห็นทุกข์ในขณะที่ส�าเร็จนั้น แต่ว่าก็ละกิเลสได้เพียงสังโยชน์ ๓ ยังมีกิเลสเหลือ 

อกีมาก เพราะฉะนัน้ เม่ือครองเรอืนอยู่กม็บีตุรมหีลานมากมาย และเมือ่มหีลานตาย

ลงคนหน่ึงก็เป็นทุกข์มาก ก็แสดงอาการของคนมีความทุกข์ คือว่า นุ่งห่มผ้าเปียก  

แล้วกเ็อาน�า้รดศีรษะจนเปียก แล้วเข้าไปเฝ้าพระพทุธเจ้า พระองค์ตรสัถาม กก็ราบทลู

ว่าเสยีหลานกเ็ป็นทุกข์เดอืดร้อนมาก พระพทุธเจ้าตรสัถามว่า อยากจะมลีกูหลานมาก

น้อยสกัเท่าไหร่ นางวสิาขากราบทลูว่า อยากจะมลีกูหลานมากเท่าคนทัง้เมอืง พระพทุธเจ้า

กต็รสัว่า ถ้าอย่างนัน้ละกน็างวสิาขากจ็ะต้องร้องไห้อยูว่นัยังค�า่ เพราะคนในเมอืงนีต้าย

กนัอยู่ทกุวนั วนัละหลาย ๆ คน จึงได้ตรสัเป็นธมัมกีถา เป็นถ้อยค�าแสดงธรรมสอนว่า 

“มรีกัร้อยหนึง่ กมี็ทุกข์ร้อยหน่ึง มีรักเก้าสบิเก้า กม็ทีกุข์เก้าสิบเก้า ลดลงมา ลดลงมา 

จนถงึมรีกัหนึง่ กม็ทุีกข์หนึง่ ไม่มรัีกเลยจงึไม่มทีกุข์เลย” เป็นการทรงแสดงโทษของกาม 

ว่ากามนัน้มีโทษเพราะเป็นเหตท่ีุไปยดึถือ และเมือ่กามนัน้ต้องเป็นอนจิจะ ไม่เทีย่ง คอื

ต้องเกิดต้องดับ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ก็ต้องเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้น จึงว่ามี

สุขน้อยมีทุกข์มาก และข้อที่ว่ามีสุขน้อยนั้นก็ดังที่ได้แสดงแล้วว่า สุขที่ได้รับจากกาม

นั้นก็แค่ประสาทท้ัง ๕ แล้วใจก็ไปปรุงแต่งเป็นความยึดถือ มีความยึดถือติดแน่น 

ยิง่ข้ึน มคีวามเพลดิเพลนิยิง่ขึน้ เป็นการแสดงกามาทนีพ คอืโทษของกาม เพราะเม่ือ

ไปรักไปติดเข้าก็ทุกข์มาก ทุกข์มากกว่าสุขที่ได้จากกาม

ครั้นทรงแสดงกามาทีนพ โทษของกาม เป็นการฟอกจิตใจของผู้ฟังให้ได ้

ปัญญามองเห็นสัจจะคือความจริงในโทษของกามขึ้น พระองค์จึงตรัสข้อที่ ๕ ต่อ คือ

เนกขัมมานสิงัสกถา คอืถ้อยค�าทีว่่าด้วยเนกขัมมะคือการออก เนกขมัมะ คือการออก
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นี้มีความหมายกว้าง ไม่ใช่หมายจ�าเพาะคือออกบวชเท่านั้น ออกบวชนั้นเป็นการ

ออกบวชทัง้ทางกายท้ังทางใจ แต่ว่าความหมายทีเ่ป็นกลาง ๆ กค็อืว่าออกจากกาม คอื

มจีติใจทีไ่ด้นพิพทิาคือความหน่าย หน่ายจากกาม คอืพสัดหุรอืวตัถทุีร่กัใคร่ปรารถนา

พอใจทั้งหลายที่ใจยึดถือ หน่ายก็เพราะเหตุว่า มองเห็นว่าเป็นอนิจจะ คือไม่เที่ยง  

ต้องเกิดต้องดับ มองเห็นโทษที่กามก่อให้เกิดความทุกข์ คือเห็นโทษของกาม ไม่เห็น

สุขของกามโดยส่วนเดียว แต่เห็นโทษของกามว่ามีมาก ก็ท�าให้จิตใจหน่ายคลาย 

ความติดจากกาม อย่างนางวิสาขาน้ัน เมื่อหลานตาย เพราะมีความรักหลานมาก  

ติดอยู่ในหลานมาก จงึโศกมาก และครัน้เมือ่ได้ฟังค�าสอนของพระศาสดาชีใ้ห้เห็นโทษ

ของกาม นางเป็นโสดาบันบุคคลอยู่แล้ว จึงมองเห็นโทษของกามได้ง่าย ใจก็หลุดจาก

ความรกัทีติ่ดอยู่ยดึอยู ่จงึปล่อยใจได้จากความรกัความตดิ เป็นความวาง พอวางความ

รักความยึดลงได้ โศกก็หาย อาการที่วางความรักความยึดในกามลงได้ นั่นแหละคือ

เนกขัมมะ การออก คือออกจากกามได้ ออกจากความรัก ออกจากความยึดได้  

ปล่อยวางได้ น่ีเป็นเนกขัมมะซ่ึงมีอานิสงส์ท�าให้ทุกข์ดับ ทุกข์ที่มีเพราะกามนั้น  

เมื่อวางกามได้ไม่ยึด เป็นเนกขัมมะ ความทุกข์ก็ดับ เป็นความสุข เป็นความปลอด

โปร่งที่เรียกว่า เกษม จิตใจเกษม นี่เป็นอานิสงส์คือผลดีของเนกขัมมะ พระพุทธเจ้า

ได้ตรัสสอนให้มองเห็นอานิสงส์ คือผลดีของเนกขัมมะ คือการออกจากกาม ด้วยการ

ที่มีความหน่ายในกาม เพราะมองเห็นว่าอนิจจะ ไม่เที่ยง จึงวางความยึดลงได้วางรัก

ลงได้ ก็ได้อานิสงส์คือความเป็นสุข ความปลอดโปร่ง ความแช่มชื่น ทุกข์ที่เคยมี 

ก็หมดไป

พระพุทธเจ้าตรัสสอนคฤหัสถ์ท่ัวไป ที่มีอุปนิสัยที่จะได้ดวงตาเห็นธรรม  

ด้วยอนุปุพพกิถา ๕ นีก่้อน พรรณนาทาน พรรณนาศีล พรรณนาสวรรค์ อนัเรยีกว่า 

เป็นยอดกามก็ได้ แล้วก็พรรณนาโทษของกาม พรรณนาอานิสงส์ของเนกขัมมะคือ 

การออก คอืจติใจท่ีปล่อยวางได้ แล้วกม็คีวามสุข มคีวามสขุท่ีแท้จริง ไม่ใช่เป็นความสขุ

แค่ประสาทท้ัง ๕ ดังกล่าวน้ัน แต่เป็นความสุขที่แท้จริง ท�าจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด 

เรียกว่า ทรงแสดงอนุปุพพิกถาท้ัง ๕ นี้ เพื่อที่จะได้ช�าระซักฟอกจิตใจของผู้ฟังให้

บรสิทุธิส์ะอาด เหมือนอย่างซักฟอกผ้าท่ีสกปรกให้สะอาดจากส่ิงทีส่กปรกนัน้ เมือ่เป็น

ผ้าที่สะอาดแล้วจึงย้อมสีตามที่ต้องการ ผ้าที่สะอาดแล้วก็ย่อมจะติดสีตามที่ต้องการ
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ได้ ถ้าหากว่าผ้าท่ีสกปรกยังไม่ซักย้อมเสยีก่อน เอามาย้อมสทีีต้่องการทเีดยีว สกีย่็อม

จะไม่ติดตรงที่สิ่งสกปรกนั้นติดอยู่ เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงแสดงอนุปุพพิกถา 

ทัง้ ๕ นีซ้กัฟอกจิตใจเสยีก่อน จนผูฟั้งมจีติใจทีบ่ริสุทธิส์ะอาดควรแก่น�า้ย้อม คอืทีจ่ะ

ตดิสนี�า้ย้อมได้ จงึทรงแสดงอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ทรงชีใ้ห้เหน็ทกุข์ ทรงชีใ้ห้เหน็เหตเุกดิทกุข์ 

ทรงชี้ให้เห็นความดับทุกข์ ทรงชี้ให้เห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ จิตใจของผู้มีจิต

ที่ได้ถูกซักฟอกมาแล้ว และเมื่อมาได้รับน�้าย้อมคืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ จึงได้ติดน�้าย้อม

คือได้ดวงตาเห็นธรรม โดยทั่วไปก็เห็นธรรมในขั้นเป็นพระโสดาบัน ซึ่งมีลักษณะของ

การเห็น ที่ท่านแสดงไว้เป็นอย่างเดียวกันทั้งหมด คือได้ดวงตาเห็นธรรมว่า ยงฺกิญฺจิ 

สมทุยธมมฺ ํสิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิข้ึนเป็นธรรมดา สพพฺนตฺ ํนิโรธธมมฺ ํสิง่นัน้ทัง้หมด

มีความดับไปเป็นธรรมดา คือทุกสิ่งที่มีเกิดเป็นธรรมดา ก็มีดับเป็นธรรมดา เห็นเกิด

เหน็ดับในสิง่ท้ังหลาย ความเหน็เกิดเหน็ดบัในส่ิงทัง้หลายนี ้เป็นธรรมจกัษ ุดวงตาเห็น

ธรรม

คราวนี้เราจะต้องพิจารณาค�านี้ให้มีความเข้าใจว่า ต้องหมายถึงว่าเห็นเกิด

พร้อมกบัเห็นดบั คือเหน็เกิดและเหน็ดบัต่อกนัไปทีเดยีว ไม่ใช่คนละท ีคนสามญัทัว่ไป

นัน้เหน็คนละที หรอืเหน็เกิดแต่ไม่เหน็ดบั เพราะฉะนัน้ คนท่ัวไปนัน้เมือ่ได้อะไรมาแล้ว 

กไ็ม่ได้คดิว่าสิง่เหล่านัน้จะต้องดบั จะต้องสิน้ไป เม่ือได้ชวิีตนีม้าแล้ว กไ็ม่นกึว่าชวิีตนี้

จะต้องดับ ต้องเกิดต้องดับในบัดนี้ แต่ว่าความเกิดความดับของชีวิตในบัดนี้นั้น  

มีสันตติคือความสืบต่อ ชีวิตจึงด�ารงอยู่ได้ อย่างเช่นมีลมหายใจเข้า มีลมหายใจออก 

แล้วก็มีเข้าต่อไป ชีวิตจึงด�ารงอยู่ ถ้าหายใจเข้าแล้วไม่ออก ออกแล้วไม่เข้าอีก หยุด  

กแ็ปลว่า เป็นความสิน้สดุของชวีติ ไม่มสีบืต่อ แต่เพราะมีความสืบต่อกัน ชวีติจงึด�ารงอยู่ 

และความทีเ่กดิดบันีบ้งัเกดิขึน้รวดเร็ว เหมอืนอย่างว่าไม้ชิน้เดยีวนีเ้ราแกว่งเป็นวงกลม

เร็ว ๆ แล้ว เราจะเห็นไม้เป็นวงกลม เห็นไม้เป็นไม้ชิ้นเดียว เพราะฉะนั้น ความเกิด

ความดบัทีต่่อกนันี ้จงึท�าให้เหน็เป็นอนัเดียว ไฟตะเกยีงกด็ไีฟฟ้ากด็ทีีเ่ราเห็นสว่างอยู่

ตลอดเวลา รู้สึกว่าเป็นไฟดวงเดียว น�้าในแม่น�้าที่ไหล เรามองดูแม่น�้าที่ไหลในจุดใด

จุดหนึ่ง จะเห็นว่านี้เป็นอันเดียว แต่อันที่จริงนั้นทุกอย่างนี้ล้วนเป็นแต่ละสิ่ง แต่ว่ามี

สันตติคือความสืบต่อกันรวดเร็วมาก เกิดดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับ ดับแล้วก็เกิด สืบต่อ

กันไปทีเดียว อย่างไฟตะเกียงหรือไฟฟ้าก็ตามก็เป็นเช่นนั้น ไม่ใช่เป็นไฟดวงเดียว  
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แต่ว่าเป็นไฟแต่ละดวง คือเหมือนอย่างว่าเรามองดูภาพยนตร์ เราจะเห็นว่ารูปคนใน

ภาพยนตร์นั้นยกมือหรือวิ่งเป็นต้น แต่อันที่จริงภาพในฟิล์มนั้นเป็นภาพเล็ก ๆ คนละ

ภาพทั้งนั้น เช่นมือที่ยกขึ้นมา ๑ ศอก ระหว่างศอกที่ยกมือนี้ไม่รู้ว่ากี่ภาพที่เป็นภาพ

เล็ก ๆ เล็ก ๆ เล็ก ๆ ต่อกันไป ๆ โดยมีเส้นคั่นในระหว่างทั้งน้ัน คือเป็นแต่ 

ละภาพ ๆ แต่ว่าเพราะหมุนเร็วเข้าจึงดูเป็นอันเดียวกัน ดูเป็นคนนั่งยืนนอนว่ิงอะไร

เป็นต้นเป็นภาพอันเดยีว แต่อันท่ีจรงิน้ันตัง้หลายร้อยหลายพนัภาพ แต่เพราะความเรว็

ท�าให้เห็นเป็นอันเดยีวกนั อันนีแ้สดงว่ามีความเกดิดบั เกดิดบั อยูใ่นระหว่างภาพหนึง่ ๆ 

เล็ก ๆ อันนั้น แต่เพราะเร็ว มีสันตติคือความสืบต่อที่รวดเร็ว จึงดูเป็นอันเดียวกัน 

ความเกิดความดบัของทกุสิง่กเ็ป็นอย่างนี ้เป็นสิง่ท่ีเกดิดบัเกดิดบัอยูท่กุระยะ แต่เพราะ

สืบต่อกันรวดเร็วมากจึงมองไม่เห็น แต่ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรมที่แท้จริงที ่

พระโสดาบนัได้นัน้ จะต้องเหน็เกดิดบั คือเหน็เกดิเหน็ดบัทนัท ีเหน็ภาพของบคุคลใด

บุคคลหนึ่ง เป็นตัวเป็นตน เห็นภาพนั้นเกิด แล้วเห็นดับทันที ความเห็นเกิดเห็นดับที่

เป็นเช่นนี้แหละ จึงจะเป็นธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม อันเป็นเหตุให้ตัดกิเลสได้  

เห็นไดใ้นระยะหนึง่ในขณะทีป่ฏิบัต ิกท็�าให้ตดักิเลสได้ระยะหนึง่ เหน็ได้จรงิ ๆ กจ็ะตดั

กเิลสได้ตั้งแต่บางส่วนจนถึงสิ้นเชิง เป็นพระโสดาบันก็ตัดได้ ๓ อย่าง สูงขึ้นไปก็ตัด

ได้มากข้ึน สดุแต่การปฏบัิตว่ิาจะได้ระดบัไหน โดยมากคฤหสัถ์ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอน

ด้วยอนปุพุพิกถาทัง้ ๕ และอริยสจัจ์ทัง้ ๔ นี ้ มกัจะได้ธรรมจกัษ ุ ดวงตาเหน็ธรรม  

ในตอนต้นพุทธกาลน้ันทรงสอนคฤหัสถ์ท่ัวไปที่ไม่ได้เป็นนักบวชมาก่อน ยังมีชีวิตอยู่

กบัการครองเรอืน ยงับรโิภคกามอยูใ่นเรอืน มีความสุขอยู่ในบ้านในเรอืน เป็นเศรษฐี

บ้าง เป็นผูป้กครองประเทศบ้าง เป็นคนปานกลางบ้าง เป็นคนจนบ้าง ก็มกัจะทรงสอน

ด้วยวิธีนี้ จะต้องฟอกจิตเสียก่อนด้วยอนุปุพพิกถาทั้ง ๕ แล้วจึงทรงประทานน�้าย้อม

คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ เพ่ือจะให้ได้ดวงตาเห็นธรรม จนถึงเมื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสาร  

และราชบริพาร ที่มีแสดงในพุทธประวัตินั้น ก็ทรงแสดงธรรมหมวดนี้เหมือนกัน  

ซึง่พระเจ้าพมิพสิารเองกท็รงได้ดวงตาเหน็ธรรม ทรงได้ศรทัธาปสาทะในพระรตันตรยั

๒๙ กันยายน ๒๕๓๑
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จกัแสดงเนือ้ความในทฆีนขสตูร คอืค�าสอนอนัเรียกว่าพระสูตร ทีพ่ระพทุธเจ้า 

ได้ตรัสแสดงแก่ปริพาชกผู้หนึ่งชื่อว่า ทีฆนขะ

ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับอยู่ในถ�้าสุกรขาตา บนเขาคิชฌกูฏ 

กรงุราชคฤห์ ครัง้นัน้มปีรพิาชกชือ่ว่า ทฆีนขะ ได้เข้าไปเฝ้า ได้กราบทลูสมัโมทนยีกถา 

คือถ้อยค�าที่ท�าให้เกิดความบันเทิงใจ เป็นท�านองทักทายไต่ถามสุขทุกข์กับพระผู้มี- 

พระภาคเจ้า ถ้อยค�าเช่นนีเ้ป็นถ้อยค�าทีถ่อืเป็นธรรมเนยีม เมือ่ไปหาใครเพือ่ทีจ่ะไต่ถาม

หรือพูดจาธุระการงาน ก็จะต้องกล่าวถ้อยค�าทักทายปราศรัย เหมือนอย่างที่ไทยเรา

ทกัทายปราศรัยว่า สบายหรอืเป็นต้น พอให้เกดิความบนัเทงิใจอนัเรยีกว่า สัมโมทนยีะ 

อันท�าให้เกิดความระลึกถึงกันและกันด้วยไมตรีจิตอันเรียกว่า สาราณียกถา แล้วจึง

เริ่มพูดถึงปัญหาหรือธุระที่มา ปริพาชกผู้นี้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อได้กราบทูลถามสุขทุกข์

เป็นต้น เป็นสัมโมทนียะ เป็นสาราณียกถาเสร็จแล้ว จึงได้กราบทูลเข้ามาถึงประเด็น

แห่งวัตถุประสงค์ที่มาเฝ้า คือกราบทูลถึงทิฏฐิคือความเห็น หรือว่าวาทะคือถ้อยค�าที่

แสดงความเห็นของตนเอง ว่าข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ มีความเห็นอย่างนี้ ว่าทั้งหมด 

ไม่ชอบใจแก่ข้าพเจ้าท้ังน้ัน พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสย้อนว่า ถ้าอย่างนั้นความเห็นของ

๑ ม. ม. ๑๓/๒๖๙-๒๗๕/๒๖๓-๒๖๙.
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ท่านนั้นก็เป็นความเห็นอย่างหนึ่งว่า ทุกอย่างข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมด ท่านก็จะต้องไม่

ชอบใจความเห็นนั้นด้วย ทีฆนขปริพาชกได้กราบทูลเลี่ยงไปว่า ถ้าความเห็นนี้ชอบใจ

แก่ข้าพเจ้า แม้ความเหน็นัน้กจ็ะต้องเป็นอย่างนัน้ แม้ความเหน็นัน้กต้็องเป็นอย่างนัน้ 

พระพทุธเจ้าจึงตรสัว่า ในโลกน้ีคนมากกว่ามาก คนเหล่าใดทีก่ล่าวอย่างนีว่้า แม้ข้อนัน้

ต้องเป็นอย่างนั้น แม้ข้อนั้นต้องเป็นอย่างนั้น คนเหล่านั้นไม่ละทิฏฐิคือความเห็น 

น้ันด้วย และยงัถอืทฏิฐคิอืความเหน็อืน่อกีด้วย คอืคนมากต่อมากในโลกนี ้แม้คนเดยีว

กย็งัมคีวามเหน็กนัหลายอย่าง แต่ว่าคนน้อยกว่าน้อยคอืว่าน้อยมากในโลกนี ้คนเหล่า

ใดทีก่ล่าวอย่างน้ีว่า แม้ข้อน้ันต้องเป็นอย่างนัน้ แม้ข้อนัน้ต้องเป็นอย่างนัน้ คนเหล่านัน้

ละความเห็นนั้นด้วย ไม่ยึดถือความเห็นอ่ืนด้วย และได้ตรัสต่อไปว่า มีอยู่คือสมณ

พราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่า ทั้งหมดคือทุกอย่างชอบใจแก่ข้าพเจ้า 

สมณพราหมณ์พวกหนึ่งว่า ท้ังหมดคือทุกอย่างไม่ชอบใจแก่ข้าพเจ้า พวกหนึ่งว่า  

บางอย่างชอบใจแก่ข้าพเจ้า บางอย่างไม่ชอบใจแก่ข้าพเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสถึงสมณ

พราหมณ์ ๓ จ�าพวกเหล่านี้แล้ว จึงได้ตรัสต่อไปว่า สมณพราหมณ์จ�าพวกที่มีวาทะมี

ความเห็นอย่างนี้ว่า ทั้งหมดคือทุกอย่างชอบใจแก่ข้าพเจ้า ก็เป็นไปในที่ใกล้ของราคะ 

คือความติดใจยินดี ความประกอบพัวพัน ความอภินันท์ ความสยบติด ความยึดถือ

ว่าอย่างนัน้ สมณพราหมณ์ทีม่วีาทะมคีวามเห็นอย่างน้ีว่า ทัง้หมดไม่ชอบใจแก่ข้าพเจ้า 

ก็เป็นไปในที่ใกล้ของความไม่ติดใจยินดี ไม่ประกอบพัวพัน ไม่อภินันท์ ไม่สยบติด  

ไม่ยึดถือ คือไปในด้านที่เป็นปฏิฆะกระทบกระทั่งหรือขัดใจ

เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ ทีฆนขปริพาชกจึงได้กราบทูลว่า พระโคดม  

ผู้เจริญได้ทรงยกทิฏฐิคือความเห็นของข้าพเจ้าขึ้นแสดง พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า สมณ

พราหมณ์จ�าพวกที่มีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่า บางอย่างชอบใจแก่ข้าพเจ้า บางอย่าง

ไม่ชอบใจแก่ข้าพเจ้า สมณพราหมณ์พวกนั้นก็เป็นไปในด้านราคะคือความติดใจยินดี

บางอย่าง ในด้านความไม่ติดใจยินดี หรือด้านปฏิฆะกระทบกระทั่งบางอย่าง และได้

ตรัสว่า สมณพราหมณ์จ�าพวกท่ีมีวาทะมีความเห็นว่า ทั้งหมดชอบใจแก่ข้าพเจ้า  

บุรุษผู้รู้ย่อมพิจารณาเห็นในความเห็นเช่นนั้นว่า ความเห็นนี้ใดที่ว่าทั้งหมดชอบใจ 

แก่ข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้าพงึยดึถอืความเหน็นีอ้ย่างมัน่คง ว่าความเหน็นีเ้ท่านัน้เป็นสจัจะ

คือความจริง ความเห็นอื่นเป็นโมฆะคือเปล่าท้ังหมด ก็จะพึงมีความแก่งแย่งกัน 
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เป็น ๒ พวก คือว่าจ�าพวกหนึ่งมีวาทะมีความเห็นว่า ทั้งหมดไม่ชอบใจแก่ข้าพเจ้า 

จ�าพวกหนึ่งมีความเห็นว่า บางอย่างชอบใจแก่ข้าพเจ้า บางอย่างไม่ชอบใจแก่ข้าพเจ้า 

ก็จะต้องมีความเห็นที่แตกแยกแก่งแย่งกัน และเมื่อมีความเห็นแตกแยกแก่งแย่งกัน 

กจ็ะมีววิาททุ่มเถยีงกนั เม่ือมีวิวาททุ่มเถียงกนั กจ็ะมคีวามคับแค้น เมือ่มคีวามคบัแค้น 

กจ็ะเบียดเบยีนกนั เพราะฉะนัน้ บรุษุทีเ่ป็นผูรู้น้ัน้เมือ่เหน็โทษเหล่านี ้จงึละความเหน็นัน้ 

ไม่ยึดถือความเห็นอ่ืน การละความเห็นเหล่านั้น การสละคืนความเห็นเหล่านั้น  

ย่อมมีได้อย่างนี้ ส่วนสมณพราหมณ์พวกท่ีมีวาทะมีความเห็นว่า ท้ังหมดไม่ชอบใจ 

แก่ข้าพเจ้า บุรษุผูท่ี้เป็นวญิญคืูอผูรู้ ้ กพ็จิารณาเหน็อย่างเดยีวกนัว่า เมือ่มีความเหน็ 

เช่นน้ี ก็ย่อมจะมีความเห็นแตกแยกแก่งแย่งกันกับอีก ๒ พวกที่แตกต่างกัน และ 

สมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งที่มีความเห็นว่า บางอย่างชอบใจแก่ข้าพเจ้า บางอย่างไม่

ชอบใจแก่ข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกัน บุรุษผู้เป็นวิญญูคือเป็นผู้รู้ก็ย่อมจะเห็นว่า จะต้องมี

ความเห็นแตกแยกแก่งแย่งกันกับอีก ๒ พวกที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น บุรุษเป็น 

ผู้รู้น้ันจึงละความเห็นนั้น ไม่ยึดถือความเห็นอื่น การที่จะละความเห็นเหล่าน้ันได้  

สละความเห็นเหล่านั้นได้ ก็มีได้อย่างนี้

ครัน้พระพทุธเจ้าได้ตรัสดัง่นีแ้ล้ว จึงได้ตรัสต่อไปว่า กายนีม้รีปูทีป่ระกอบข้ึน

ด้วยมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือดิน น�้า ไฟ ลม มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด สั่งสมเติบโตขึ้น

ด้วยข้าวสุกและขนม เป็นกายที่มีความไม่เท่ียง จะต้องมีการอบกล่ิน มีการนวดฟั้น  

มกีารแตกท�าลายเป็นธรรมดา จึงพงึพจิารณาเห็นกายนีโ้ดยเป็นของไม่เท่ียง โดยเป็นทุกข์ 

โดยเป็นกายที่มีโรคคือเครื่องเบียดเบียน โดยเป็นโรคอย่างหัวฝี โดยเป็นเหมือนอย่าง

ที่ถูกลูกศรแทง โดยที่มีความล�าบาก โดยที่มีอาพาธ โดยที่จะต้องเป็นอย่างอื่น โดยที่

จะต้องช�ารุดทรุดโทรม โดยเป็นสิ่งที่ว่างเปล่า โดยเป็นอนัตตา มิใช่เป็นอัตตาตัวตน 

เมื่อได้พิจารณาเห็นกายนี้อย่างนั้น ฉันทะคือความพอใจกายในกาย ความสิเน่หากาย

ในกาย ความอ�านวยใจรักใคร่กายในกาย ก็จะละเสียได้

เวทนาเหล่านีม้ ี๓ คอื สขุเวทนา เวทนาท่ีเป็นสุข ทุกขเวทนา เวทนาท่ีเป็นทุกข์ 

อทุกขมสุขเวทนา เวทนาท่ีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ในสมัยใดเสวยสุขเวทนา ในสมัยนั้น 

กไ็ม่เสวยทกุขเวทนา ไม่เสวยอทุกขมสุขเวทนา เสวยแต่สุขเวทนาอย่างเดยีวในสมัยนัน้ 

ในสมัยใดเสวยทุกขเวทนา ในสมัยน้ันก็ไม่เสวยสุขเวทนา ไม่เสวยอทุกขมสุขเวทนา 
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เสวยแต่ทกุขเวทนาอย่างเดยีวในสมยันัน้ ในสมยัใดเสวยอทกุขมสขุเวทนา ในสมยันัน้

กไ็ม่เสวยสขุเวทนา ไม่เสวยทุกขเวทนา เสวยแต่อทกุขมสุขเวทนาอย่างเดยีวในสมัยนัน้ 

สขุเวทนากด็ ีทกุขเวทนากด็ ีอทกุขมสุขเวทนากดี็ เป็นอนจิจะคอืไม่เทีย่ง เป็นสิง่ปรุงแต่ง 

เป็นสิง่อาศยัเหตปัุจจยับงัเกดิขึน้ มคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มีความเส่ือมไปเป็นธรรมดา 

มีความสิ้นความติดหรือน่ายินดีเป็นธรรมดา มีความดับเป็นธรรมดา อรยิสาวกผูส้ดบั

แล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหน่ายในสุขเวทนาบ้าง หน่ายในทุกขเวทนาบ้าง หน่ายใน 

อทุกขมสุขเวทนาบ้าง เมื่อหน่ายก็ย่อมสิ้นความติดใจยินดี เพราะสิ้นความติดใจยินดี

ก็หลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณหยั่งรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่

จบแล้ว กรณยีะคือกจิท่ีพงึท�าได้กระท�าแล้ว ไม่มกิีจอืน่ทีพึ่งท�า เพ่ือความเป็นอย่างนีอี้ก 

ย่อมรู้ดัง่นี ้อรยิสาวกผูม้จีติพ้นแล้วอย่างนี ้ย่อมไม่กล่าวเอออวยกบัใคร ๆ ในทิฏฐอิย่าง

ใดอย่างหนึง่ ไม่ววิาทแก่งแย่งกบัใคร ๆ ในทิฏฐอิย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ว่าค�าใดทีพู่ดกัน

ในโลก ก็พูดค�านั้นตามโวหารโลก แต่ว่าไม่ยึดถือ

คร้ันพระพทุธเจ้าตรัสด่ังนีแ้ล้ว ท่านพระสารบีตุรได้นัง่เฝ้าพระพทุธเจ้า ถวายงาน

พดัอยูเ่บือ้งหลงัพระพทุธเจ้า ท่านพระสารบีตุรได้มีความคิดอย่างนีว่้า ได้ยินพระพทุธเจ้า 

ตรัสการละด้วยความรู้ยิ่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้น ตรัสการสละด้วยความรู้ย่ิงซึ่งธรรม

ทั้งหลายเหล่านั้น แก่เราทั้งหลาย จิตของท่านพระสารีบุตรจึงหลุดพ้นแล้วจากอาสวะ

ทัง้หลาย เพราะเมือ่พจิารณาพระพทุธโอวาทของพระพทุธเจ้าอยู่จงึได้ไม่ยึดมัน่ เมือ่ไม่

ยดึมัน่จติกห็ลดุพ้น แต่ว่าทฆีนขปรพิาชกได้ธรรมจกัษทุีไ่ม่มธีลุ ี ไม่มมีลทนิบงัเกดิขึน้  

ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา

วันนี้น�าพระสูตรนี้มาแสดง ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่า ท่านพระสารี

บุตรน้ันตามประวัติแสดงว่า ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อได้ฟังค�าสั่งสอนโดยย่อของ

ท่านพระอัสสชิเถระ โดยที่ท่านพระสารีบุตรนั้น ท่านได้แสวงหาธรรมเป็นเครื่องหลุด

พ้นจากทุกข์กับท่านพระโมคคัลลานะ ท่านมีนามว่า อุปติสสะ แต่ว่ามาเรียกว่า  

พระสารีบุตร ตามชื่อมารดาของท่าน มารดาของท่านช่ือว่า นางสารี จึงเรียกชื่อ  

ตามมารดาว่า สารีบุตร ส่วนพระโมคคลัลานะนัน้ ท่านมีนามว่า โกลติะ แต่มาใช้นามว่า

โมคคัลลานะตามสกุล ท่านทั้ง ๒ นี้เป็น ๒ สหายกัน และต่างก็มีสหายเป็นบริวาร

อกีหลายร้อย ดัง่ทีม่แีสดงไว้ในพุทธประวตัเิล่ม ๑ นัน้ ในวันหนึง่ ท่านทัง้ ๒ ชวนกนั



142 ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร

ไปดูมหรสพ แต่ด้วยความสังเวชใจ มีความหน่ายในโลก จึงออกแสวงหาอาจารย์ที่จะ

แนะน�าให้พบทางแห่งความพ้นทกุข์ จึงได้เข้าไปศกึษาในส�านกัของ สญัชยั เวลัฏฐบตุร 

และเมือ่ท่านเข้าไปศึกษาในส�านกัของสญัชยั เวลฏัฐบตุรแล้ว วนัหนึง่ท่านออกเดนิทาง

เที่ยวในตอนเช้า ได้พบพระอัสสชิเถระ ซึ่งเป็นองค์ที่ ๕ ในพระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท่าน

ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว เดินบิณฑบาตอยู่ ท่านเห็นอาการของท่านพระอัสสชินั้น

น่าเลื่อมใส เดินด้วยอาการส�ารวม และมีวรรณะผิวพรรณท่ีผุดผ่อง แสดงถึงจิตใจ 

ที่ผุดผ่อง ก็คิดว่าบรรพชิตรูปนี้จะต้องมีธรรมอะไรในจิตใจ จะต้องมีครูอาจารย์ที่ดี  

แต่เวลานีก้�าลังเดนิบณิฑบาต ไม่เป็นโอกาสทีจ่ะไต่ถาม ท่านจงึเดนิตามหลงัพระอสัสชิ

ไปจนถึงที่อันสมควร ท่านถึงได้ไต่ถามว่า ใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านพระอัสสช ิ

ก็ตอบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เสด็จออกบวชแล้วจากศากยตระกูลเป็นพระศาสดา

ของเรา ท่านพระสารบุีตรถามว่า พระศาสดาท่านสอนอย่างไร ท่านพระอัสสชติอบว่า 

ท่านเพิ่งเข้ามาใหม่ ยังไม่สามารถจะตอบได้อย่างพิสดาร จะตอบได้ก็แต่โดยย่อ  

ท่านพระสารีบุตรเรียนท่านว่า โดยย่อก็ดีแล้ว ประโยชน์อะไรด้วยความพิสดาร  

ท่านพระอัสสชิจึงได้กล่าวตามท่ีได้ประพันธ์ไว้เป็นคาถา เป็นค�าตอบโดยย่อถึงธรรม 

ที่พระศาสดาทรงสอนว่า “เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด  

เตสํ เหตุ ํตถาคโต พระตถาคตตรสัเหตแุห่งธรรมเหล่านัน้ เตสญจฺ โย นโิรโธ จ และ

ความดับแห่งธรรมเหล่านั้น เอวํวาที มหาสมโณ พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้”

ท่านพระสารีบุตรเมื่อได้ฟังค�าสอนที่ย่อเพียงเท่านี้ก็ได้ธรรมจักษุ ดวงตา  

เห็นธรรม คือเป็นโสดาบัน และก็ได้กลับมาบอกเล่าให้สหายคือพระโมคคัลลานะ 

ฟัง และได้กล่าวถงึค�าสอนทีพ่ระอัสสชิได้บอกท่านนัน้ ท่านพระโมคคลัลานะได้ฟังแล้ว

ก็ได้ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม ที่แสดงว่าท่านทั้ง ๒ ก็เป็นโสดาบันด้วยกันแล้ว  

จึงได้เข้าไปหาสัญชัย เวลัฏฐบุตร เล่าให้ฟังแล้วก็ชวนสัญชัย เวลัฏฐบุตร ไปเฝ้า

พระพุทธเจ้าด้วยกนั ท่านพราหมณ์ผูน้ัน้กต็อบว่า ให้พระสารบุีตรกบัพระโมคคลัลานะ

ไปกันเถิด ตัวท่านไปไม่ได้ เพราะว่าตัวท่านนั้นเหมือนอย่างจระเข้ใหญ่อยู่แล้วในบัดนี้ 

จะไปอยูใ่นตุม่ไม่ได้แล้ว เพราะฉะนัน้ กใ็ห้คนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้า ให้คนโง่มาหาเรา 

คือเข้ามาหาท่าน ดั่งนี้ ท่านทั้ง ๒ ก็พาบริวารไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลขอบวช

พระพุทธเจ้าก็ประทานการบวชให้ด้วย เอหิภิกขุอุปสัมปทา
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พระสารีบุตรนั้นบวชอยู่แล้วถึง ๑๕ วัน ในระหว่างนั้นก็ยังไม่ส�าเร็จเป็น  

พระอรหันต์ จนถึงวันท่ี ๑๕ ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ถ�้าสุกรขาตาบนเขาคิชฌกูฏ  

และเมื่อทีฆนขปริพาชกเข้าเฝ้า ท่านพระสารีบุตรก็นั่งพัดถวายงานพระพุทธเจ้าอยู่  

และก็ได้ฟังพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าสอนแก่ท่านทีฆนขปริพาชก แต่ท่านก็ส�าคัญ

ว่าสอนแก่ท่านด้วย ฟังไปพิจารณาไป จิตก็เลยไม่ยึดมั่น พ้นจากอาสวะทั้งหลาย  

ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนั้น แต่ว่าตัวทีฆนขปริพาชกเองนั้นได้เพียงธรรมจักษุ  

ดวงตาเห็นธรรม ที่แสดงว่าเป็นโสดาบันบุคคล

ดั่งนี้ก็เป็นการเล่าเร่ืองของพระสารีบุตรไปพร้อมกันกับพระสูตรที่แสดงมา  

แล้วนี้ด้วย

ในคาถาที่แสดงถึงค�าสอนย่อของพระพุทธเจ้า ที่พระอัสสชิได้กล่าวสอนแก่

ท่านพระสารีบตุรนัน้ คาถานีเ้ป็นทีน่บัถอืว่าเป็นหัวใจอริยสัจ และในสมยัพระเจ้าอโศก

มหาราชได้โปรดให้จารึกคาถานี้ลงไปบนแผ่นศิลาท้ังหลายในท้องถ่ินต่าง ๆ ในเขต

ปกครองของพระองค์ในชมพูทวีปเป็นอันมาก และก็ได้แพร่หลายมาจนถึงในลังกา  

ในเมอืงไทย พม่า รามญั มาพจิารณาดใูนคาถาทีพ่ระอสัสชิได้แสดงนัน้ว่า “ธรรมเหล่าใด

เกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น 

พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี”้ เม่ือพจิารณาดแูล้วกจ็ะเหน็ได้ว่า รวมทกุข์สจัจะ สจัจะ 

สภาพที่แท้จริง คือทุกข์ สมุทัยสัจจะ สัจจะคือเหตุเกิดทุกข์ นิโรธสัจจะ สัจจะคือ 

ความดับทุกข์ มรรคสัจจะ สัจจะคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไว้พร้อมสรรพ  

ธรรมเหล่าใดกคื็อทุกข์ เกิดแต่เหตุ กคื็อสมทุยั พระตถาคตตรสัเหตุแห่งธรรมเหล่านัน้

กค็อืตรสับอกสมทุยั เหตุเกดิทกุข์ และความดบัแห่งธรรมเหล่านัน้กค็อืนโิรธ พระมหา

สมณะมีวาทะอย่างนี้ นี่คือมรรค มีวาทะที่แสดงอย่างนี้ก็คือมรรค เป็นมรรคปัญญา 

ให้มองเห็นในท�านองธรรมจักษุว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้น

ทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา จึงเป็นที่นับถือว่า เป็นหัวใจอริยสัจจ์ แต่ท่านก็มา

ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันที่ ๑๕ ตั้งแต่วันที่ท่านอุปสมบทด้วยมาพลอยฟังเทศนาที่

พระพุทธเจ้าตรัสโต้ตอบกับทีฆนขปริพาชก ดังที่เล่ามา

๓๐ กันยายน ๒๕๓๑
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โมคคัลลานสูตร๑

พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงแสดงธรรมอบรมท่านพระโมคคัลลานะ เมื่อท่าน

ไปพักท�าความเพียรอยู่ที่หมู่บ้านชื่อว่า กัลลวาลมุตตะ ในแคว้นมคธ เม่ือท่านนั่งท�า 

ความเพียร ท่านนั่งโงกง่วง พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสประทานพระโอวาทว่า

“เธออย่าได้นัง่โงกง่วง เมือ่เธอท�าสญัญาคอืความก�าหนดใจไว้ในข้อใด อย่างไร 

ถีนมิทธะคือความโงกง่วงบังเกิดขึ้น ก็พึงกระท�าสัญญาคือความก�าหนดใจนั้นไว้ในใจ 

ให้มาก เป็นฐานะ คือที่เมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้ ก็จะพึงละความโงกง่วงนั้นได้

ถ้าเมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้ยังละความโงกง่วงนั้นไม่ได้ ก็พึงตรึกตรองถึงธรรม 

ตามทีไ่ด้ฟังแล้วตามทีไ่ด้เรยีนแล้วด้วยใจ เพ่งถงึธรรมทีไ่ด้ฟังแล้วทีไ่ด้เรยีนแล้วด้วยใจ  

ก็เป็นฐานะที่จะละความโงกง่วงนั้นได้

เมื่อท�าอยู่อย่างนั้นยังละไม่ได้ ก็พึงกระท�าสาธยายคือการสวดธรรมที่ได้ฟัง 

ที่ได้เรียนแล้วอย่างไร ก็เป็นฐานะที่จะละความโงกง่วงนั้นได้

เมือ่ท�าอยูอ่ย่างนัน้ยงัละไม่ได้ กใ็ห้ใช้มอืยอนช่องหทูัง้ ๒ ลบูบีบร่างกายด้วยมอื 

ก็เป็นฐานะที่จะละความโงกง่วงนั้นได้

๑ องฺ สตฺตก. ๒๓/๕๘/๘๗-๙๐. (พม่า. ปจลายมานสูตร)
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เมื่อท�าอยู่อย่างนั้นยังละไม่ได้ ก็พึงลุกขึ้นจากอาสนะ ลูบตาด้วยน�้า มองทิศ

ทั้งหลาย แหงนดูดาวฤกษ์ทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะละความโงกง่วงนั้นได้

เมื่อท�าอยู่อย่างน้ันยังละไม่ได้ ก็พึงท�าอาโลกสัญญาคือความส�าคัญหมายใน

ความสว่าง พึงอธิษฐานทิวาสัญญาคือความส�าคัญหมายว่ากลางวัน อธิษฐานความ

ส�าคัญหมายกลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวันเหมือนกลางคืน คือสว่างเหมือนกัน  

พงึอบรมจิตให้สว่างด้วยใจทีเ่ปิดเผย ไม่มเีครือ่งรึงรดั กเ็ป็นฐานะทีจ่ะละความโงกง่วง

นั้นได้

เมื่อท�าอยู่อย่างนั้นยังละไม่ได้ ก็ให้ท�าสัญญาคือความส�าคัญหมายข้างหน้า 

ข้างหลงั อธษิฐานคอืตัง้ใจเดนิจงกรม คอืเดินกลบัไปกลบัมา ส�ารวมอินทรีย์คอืส�ารวม

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีใจไม่ออกไปข้างนอกคือก�าหนดอยู่ในภายใน ก็เป็นฐานะ

ที่จะละความโงกง่วงนั้นได้

เมื่อท�าอยู่อย่างนั้นยังละไม่ได้ ก็ให้ส�าเร็จสีหไสยาคือการนอนตะแคงข้าง  

เบื้องขวา ที่เรียกว่า สีหไสยา คือการนอนอย่างราชสีห์ เอาเท้าเหลื่อมเท้า มีสติ  

ความระลกึได้ มสีมัปชญัญะ ความรูต้วั ท�าสญัญาก�าหนดหมายใจว่าจะลกุข้ึน จะตืน่ข้ึน 

และตืน่ขึน้แล้ว กพ็งึลกุขึน้ทนัที ไม่ท�าความสขุ ไม่ประกอบความสขุ อนัเกิดจากการนอน 

ไม่ประกอบความสขุอนัเกดิจากการเอนข้างคอืการพงิ ไม่ประกอบความสขุอนัเกดิจาก

ความเคลิบเคลิ้มอยู่”

ตรสัสอนให้พระโมคคลัลานะศึกษาอยูอ่ย่างนี ้และได้ตรสัสอนท่านพระโมคคลั-

ลานะให้ศึกษาอีกว่า ไม่พึงชูงวงเข้าตระกูล คือหมายความว่าไม่พึงท�าความรู้สึกถือตัว

เข้าไปสู่ตระกูล ในขณะที่ออกบิณฑบาตในเวลาเช้า พึงศึกษาอยู่อย่างนี้ ถ้าภิกษุชูงวง

เข้าตระกูล คือท�าความถือตัวเข้าตระกูล ด้วยต้องการจะให้ชาวบ้านต้อนรับด้วยความ

เคารพเอาใจใส่ดแูล ถ้ากจิท่ีพงึกระท�าในตระกลูทัง้หลายมีอยู ่ท่ีท�าให้พวกมนษุย์ไม่ได้

สนใจถึงภิกษุท่ีมาแล้ว เม่ือเป็นด่ังนี้ ภิกษุผู้ที่ชูงวงเข้าตระกูล คือถือตัวเข้าตระกูล  

โดยหวงัทีจ่ะให้เขาต้อนรบัด้วยความเคารพ กจ็ะมคีวามคิดอย่างนีว่้า บดันีใ้ครมายุแหย่

เราให้แตกจากตระกูลนี้ มนุษย์ทั้งหลายจึงมีความอิดหนาระอาใจต่อเรา เพราะไม่ได้

อะไร ก็จะเกิดความเก้อเขิน เมื่อเก้อเขิน ก็จะเกิดความฟุ้งซ่าน เมื่อเกิดความฟุ้งซ่าน 

ก็จะเกิดความไม่ส�ารวม เมื่อไม่ส�ารวม จิตก็จะห่างไกลจากสมาธิ
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และได้ตรสัสอนให้ท่านพระโมคคัลลานะศกึษาอย่างนีว่้า เราจกัไม่กล่าวถ้อยค�า

ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ตรัสสอนให้ท่านพระโมคคัลลานะ

ศกึษาอย่างน้ี เพราะเมือ่กล่าวถ้อยค�าทีข่ดัแย้ง ก่อให้เกดิความเข้าใจผดิ กจ็ะต้องมกีาร

พดูมาก เมือ่มกีารพดูมาก กจ็ะเกดิความฟุง้ซ่าน เมือ่เกดิความฟุง้ซ่าน กจ็ะเกดิความ

ไม่ส�ารวม เมื่อเกิดความไม่ส�ารวม จิตก็จะห่างจากสมาธิ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงพระองค์ว่า ทรงสรรเสริญความเกี่ยวข้องท้ังหมดก็หา 

มิได้ ไม่ทรงสรรเสริญความเกี่ยวข้องท้ังหมดก็หามิได้ พระองค์ตรัสไม่สรรเสริญ 

ความเก่ียวข้องด้วยคฤหสัถ์และบรรพชติทัง้หลาย ทีท่�าให้ไม่ได้รบัความสงบ เสนาสนะ

เหล่าใดที่มีเสียงน้อย มีมนุษย์เข้าออกน้อย เรียกว่า ปราศจากลม ที่เกิดจากคนเดิน

เข้าออก มเีสียงดังท่ีเป็นการโฆษณาน้อย เป็นทีส่มควรแก่ความหลกีเร้น ตรสัสรรเสริญ

ความเกี่ยวข้องด้วยเสนาสนะอย่างนั้น

เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนอย่างนี้แล้ว ท่านพระโมคคัลลานะก็ได้ทูลถาม 

พระผูม้พีระภาคเจ้าว่า ภิกษเุป็นผูพ้้นแล้วเพราะความสิน้ไปแห่งตณัหาทัง้หมด มคีวาม

ส�าเร็จถึงที่สุด มีความเกษมจากโยคะคือกิเลสเป็นเคร่ืองประกอบถึงท่ีสุด ประพฤติ

พรหมจรรย์คอืพระพทุธศาสนาถงึทีส่ดุ มทีีส่ดุถงึทีส่ดุ ประเสรฐิสดุแห่งเทพและมนษุย์

ทั้งหลาย ด้วยการปฏิบัติอย่างไรโดยย่อ

พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนว่า ภกิษุในธรรมวินยันีย่้อมได้สดบัแล้วว่า ธรรมทัง้ปวง

ไม่ควรเพื่อการถือม่ัน ภิกษุได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรเพื่อการถือมั่นอย่างนี้แล้ว  

กย่็อมรู้ยิง่ซึง่ธรรมทัง้ปวง ด้วยความรูย่ิ้งซึง่ธรรมทัง้ปวง ย่อมรูร้อบคอบซึง่ธรรมทัง้ปวง 

ด้วยความรูร้อบคอบซึง่ธรรมท้ังปวง ภกิษเุสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึง่ เป็นสุขก็ตาม 

เป็นทุกข์ก็ตาม เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตาม ภิกษุนั้นย่อมมีปกติตามเห็นว่า 

ไม่เทีย่งอยู ่ มปีกตติามเหน็ความคลายความติดใจยนิดอียู ่ มปีกติตามเหน็ความดบัอยู ่ 

มีปกติตามเห็นความสละคืนอยู่ในเวทนาเหล่านั้น ภิกษุนั้นเมื่อมีปกติตามเห็นอยู ่

ในเวทนาเหล่านั้นอย่างนี้ ย่อมไม่ยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก เมื่อไม่ยึดมั่น ย่อมไม่สะดุ้ง 

เมือ่ไม่สะดุง้ ย่อมดับรอบจ�าเพาะตวัทีเดยีว ย่อมรูว่้าชาตส้ิินแล้ว พรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว 

กรณียะคือกิจที่พึงท�าได้กระท�าแล้ว ไม่มีกิจอื่นที่พึงกระท�าเพื่อความเป็นอย่างนี้ ดังนี้ 
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โดยย่อ ด้วยการปฏบิตัอิย่างนีแ้ล ภกิษยุ่อมเป็นผูพ้้นแล้วเพราะความสิน้ไปแห่งตณัหา

ทั้งหมด มีความส�าเร็จถึงที่สุด มีความเกษมจากโยคะคือกิเลสเป็นเครื่องประกอบถึง 

ที่สุด ประพฤติพรหมจรรย์คือพระพุทธศาสนาถึงท่ีสุด มีท่ีสุดถึงท่ีสุด ประเสริฐสุด 

แห่งเทพและมนุษย์ทั้งหลาย ดังนี้

ท่านพระโมคคัลลานะได้ฟังพระพุทธโอวาทที่ตรัสสอนนี้ก็ปฏิบัติตาม จึงละ

ความโงกง่วงได้ และปฏิบัติสมณธรรมตามที่ทรงสั่งสอน จิตก็พ้นจากอาสวะทั้งหลาย 

ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนั้น ที่ท่านแสดงไว้ว่า นับเป็นวันที่ ๗ จากวันที่  

ท่านอุปสมบท เพราะฉะนั้น ท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะท้ัง ๒ นี้  

ได้อุปสมบทในวันเดียวกัน ล่วงมาถึง ๗ วันท่านพระโมคคัลลานะก็ส�าเร็จเป็น  

พระอรหันต์ ล่วงมา ๑๕ วันท่านพระสารีบุตรก็ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ ท่านแสดงว่า 

การที่ท่านพระสารีบุตรส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ช้า ก็เพราะท่านเป็นผู้มีปัญญามาก  

เมื่อเป็นผู้มีปัญญามาก จึงเป็นผู้ท่ีไม่เช่ือง่าย และมักจะต้องคิดค้นจับเหตุจับผล  

จงึมคีวามสงสยัโน่นบ้างน่ีบ้าง ฉะนั้น จึงละนิวรณ์ข้อที่มีปัญญามากนี้ไม่ได้ ฉะนั้น  

จงึส�าเรจ็ช้า และก็ส�าเรจ็ในเม่ือได้ฟังเทศนาทีพ่ระพุทธเจ้าตรสัแสดงแก่ทฆีนขปรพิาชก

ดังที่ได้เล่าไว้แล้ว ท่านฟังไปด้วย ถวายการพัดแก่พระพุทธเจ้าด้วย ในถ�้าสุกรขาตา 

บนเขาคิชฌกฏู และท่านกถ็อืว่าพระพทุธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดท่านด้วย ท่านได้ประสบ

ความส�าเร็จธรรมถึงที่สุดในวันนั้นด้วยธรรมเทศนานั้น และท่านทั้ง ๒ นี้พระพุทธเจ้า

ได้ยกย่องท่านพระสารีบุตรให้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาในฝ่ายผู้มีปัญญามาก  

ท่านพระโมคคัลลานะให้เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายในฝ่ายผู้ที่มีฤทธิ์มาก

อน่ึง พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คอืพระโอวาททีเ่ป็นปาตโิมกข์ 

คอืเป็นหัวข้อใหญ่แห่งพระพทุธศาสนาแก่พระสาวกทัง้หลายทีม่าประชุมกนัเฝ้าระองค์

ในช่วงบ่ายแห่งวันเพ็ญเดือนมาฆะซึ่งตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน ๓ โดยมาก แต่เมื่อมี

อธกิมาสกไ็ปตกวนัเพ็ญกลางเดือน ๔ แต่ว่ากค็งเป็นวนัทีพ่ระจนัทร์เสวยมาฆนกัขตัฤกษ์

อยู่น่ันเอง ซ่ึงท่านแสดงว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันที่พระสารีบุตรส�าเร็จเป็น 

พระอรหันต์ในช่วงเวลาบ่าย แต่ไม่ได้แสดงบนเขาคิชฌกูฏในกรุงราชคฤห์ เสด็จไป

แสดงที่พระเวฬุวนารามในกรุงราชคฤห์นั่นเอง คือเป็นสวนหลวงของพระเจ้าพิมพิสาร 

เป็นสวนไม้ไผ่ทีพ่ระเจ้าพมิพสิารได้ถวายพระพทุธเจ้า อันนบัว่าเป็นอารามแรกหรอืเป็น



148 ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร

วัดแรก พระพุทธเจ้าได้ประทับที่พระเวฬุวนารามนั้น และก็ได้มีพระสาวกจ�านวน 

๑,๒๕๐ รูป ประกอบด้วยภิกษุคณะปุราณชฎิล ๑,๐๐๐ รูป ซึ่งพระสาวกท้ังปวง 

เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ และล้วนเป็นเอหิภิกขุคือเป็นภิกษุที่ได้รับอุปสมบทจาก

พระพุทธเจ้าเอง และล้วนไม่ได้นัดหมายกัน และในวันน้ันก็เป็นวันเพ็ญแห่งเดือน 

มาฆมาส อันเป็นวันท�าพิธีศิวราตรีของพวกพราหมณ์ พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดง 

โอวาทปาติโมกข์ โอวาทที่เป็นปาติโมกข์คือเป็นข้อหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนา  

เรียกว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นค�าประพันธ์ ๓ คาถากึ่ง

คาถาที่ ๑ ทรงแสดงว่า ขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยอด ท่านผู้รู้  

กล่าวนิพพานว่าเป็นยอด บรรพชิตผู้ฆ่าผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

คาถาที่ ๒ ทรงแสดงว่า ไม่ท�าบาปทั้งปวง ยังกุศลให้บริบูรณ์ ยังจิตของตน

ให้ผ่องใส เป็นศาสนาค�าสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลาย

คาถาท่ี ๓ กับอีกกึ่งหนึ่ง ทรงแสดงว่า ความไม่พูดค่อนขอดกัน ความไม่

ประหัตประหารกนั ความส�ารวมในปาติโมกข์ ความรูจ้กัประมาณในอาหาร ความเสพ

ที่นอนที่นั่งอันสงัด ความประกอบจิตอย่างสูง เป็นศาสนาค�าสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลาย 

ดังนี้

ในคาถาท่ี ๒ ท่ีว่า ไม่ท�าบาปทั้งปวง ยังกุศลให้บริบูรณ์ ยังจิตของตน  

ให้ผ่องใส เป็นศาสนาค�าสอนของท่านผูรู้ท้ัง้หลาย ถอืว่าเป็นหวัใจศาสนาในด้านปฏบิตัิ 

คือการปฏิบัติพุทธศาสนานั้น ย่อเข้าแล้วก็คือ สอนไม่ให้ท�าบาปทั้งปวง ให้ท�ากุศล  

ให้ถึงพร้อมคือให้บริบูรณ์ และให้ท�าจิตของตนให้ผ่องใส และก็ได้ใช้ค�าว่า ศาสนา  

โดยพระพุทธเจ้าทรงใช้เองตั้งแต่พระโอวาทข้อนี้ ทรงใช้ค�าว่า พระพุทธศาสนา  

ทีแ่ปลว่า ศาสนาของท่านผูรู้ ้แปลเป็นกลาง ๆ เพราะฉะนัน้ เราจงึเรียกว่า พทุธศาสนา 

มาจนบัดนี้จากค�าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เอง และหากจะถามว่าพระพุทธศาสนาสอน

อย่างไร เราเอาความในคาถาที่ ๒ นี้มาตอบได้โดยย่อก็คือ สอนไม่ให้ท�าบาปทั้งปวง 

ท�ากุศลให้ถึงพร้อมคือให้บริบูรณ์ และให้ท�าจิตของตนให้ผ่องใส

๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๒๖
ทบทวนพระสูตรทั้งหมด

ได้แสดงไปแล้วหลายพระสูตร มีพระสูตรที่ส�าคัญก็คือปฐมเทศนา ธัมมจัก- 

กัปปวัตตนสูตร ทุติยเทศนา อนัตตลักขณสูตร ตติยเทศนา อาทิตตปริยายสูตร  

และพระสตูรทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัสอนคฤหสัถ์ผูค้รองเรอืน มีบดิามารดาของยสกลุบุตร

เป็นต้น คืออนุปุพพิกถาและอริยสัจจ์ ๔ กับพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแก ่

ทีฆนขปริพาชก และที่ตรัสสอนพระโมคคัลลานะ อันเนื่องอยู่ในพุทธประวัติอัน  

เป็นหลักสูตรที่ศึกษากันอยู่ในนวกภูมิ ในพระสูตรที่ได้แสดงมาเหล่านี้ พระสูตรที่ ๑ 

ที่ ๒ นั้นนับว่าเป็นพระสูตรที่ส�าคัญ เมื่อศึกษาคือเล่าเรียนให้เข้าใจ จะได้ความเข้าใจ

และความรู้จกัพระพทุธศาสนาดขีึน้ และแม้ทีต่รสัสอนคฤหสัถ์ กท็�าให้ทราบถงึวธิสีอน

ของพระพทุธเจ้าท่ีสอนไปโดยล�าดบั ตัง้ต้นแต่ธรรมส�าหรบัชาวโลกทีพ่งึประพฤตปิฏบิตัิ 

และผลที่ชาวโลกต้องการ และชี้ความจริงในผลนั้นให้เห็นโทษว่าเป็นอย่างไร และ 

ชี้อานิสงสผลแห่งการน�าจิตออกจากผลที่ชาวโลกต้องการนั้น เป็นการฟอกจิต แล้วจึง

แสดงอริยสัจจ์ ๔ เพื่อให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นอย่างต�่า อันแสดงว่าความเป็น 

พระโสดาบัน อันเป็นอริยบุคคลขั้นต�่าในพระพุทธศาสนาที่คฤหัสถ์ก็บรรลุถึงได้  

ผู้ครองเรือนมีลูกมีหลานได้นั้น จะพึงปฏิบัติอย่างไร ตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไปโดยล�าดับ  

อนันบัว่าเป็นหลักการสอนอีกระดบัหน่ึงของพระพทุธเจ้า แล้วมาถึงพระสูตรทีต่รสัสอน

แก่ทีฆนขปริพาชกในถ�้าสุกรขาตา เขาคิชฌกูฏ ที่ท่านพระสารีบุตรนั่งถวายงานพัด 

อยู ่ด้วย แล้วก็ฟังด้วย ก็เป็นพระสูตรอันส�าคัญที่ตรัสสอนไม่ให้ยึดถึอทิฏฐิคือ  
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ความเห็นอันจะท�าให้แตกแยกทุ่มเถียงกัน แต่ให้ปฏิบัติละวาง และก็ยกเอาเวทนา 

ขึน้แสดง ให้ละวางในเวทนา และส่วนทีแ่สดงแก่ท่านพระโมคคลัลานะเบือ้งต้นกแ็สดง

ถึงวิธีที่แก้ง่วง ไว้หลายประการอันเป็นข้อที่พึงปฏิบัติได้ ส�าหรับผู้ที่มุ่งปฏิบัติธรรม  

เมือ่นัง่ปฏบิตัธิรรม เกดิโงกง่วงขึน้จะใช้วธีิแก้ไขอย่างไร และปัญหาทีท่่านพระโมคคลัลานะ

กราบทูลถามไว้ว่า โดยย่อ ธรรมเพียงเท่าไรที่จะท�าให้บรรลุถึงที่สุด ที่เป็นอย่างที่สุด 

ทีเดียว ก็ได้ตรัสสอนโดยยกเป็นหัวข้อขึ้นว่า เป็นหลักว่า สพฺเพ ธมฺมา ธรรมทั้งปวง 

นาลํ ไม่ควร อภินิเวสาย เพื่อจะถือมั่นหรือเพื่อจะเข้าไปยึดถือ และพระโอวาทสั้น ๆ 

นีไ้ด้นบัถือว่าเป็นหลกัปฏบิตั ิเพือ่บรรลถุงึภมิูธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนา ธรรมท้ังปวง

ไม่ควรเพื่อจะถือมั่น อันนี้เป็นข้อที่ควรก�าหนด ก็ตรัสถึงวิธีปฏิบัติต่อไปในพระสูตรนี้ 

ซึง่มคีวามไม่ยาว

เมือ่มคีวามประชมุใหญ่แห่งสงฆ์อันเรยีกว่า วนัจาตรุงคสนันบิาต คอืวนัประชุม

ใหญ่แห่งองค์ ๔ คอืมภีกิษ ุ๑,๒๕๐ รปูประชุมกนัในพระเวฬวุนาราม เฝ้าพระพทุธเจ้า

ในตอนบ่าย ล้วนเป็นพระอรหันตขณีาสพ ล้วนเป็นเอหภิกิข ุคอืเป็นภกิษทุีไ่ด้รบับวชจาก

พระพุทธเจ้าโดยตรง ด้วยพระวาจาว่า เอหิ ภิกฺขุ เป็นภิกษุมาเถิด และล้วนไม่ได้นัด

หมายกัน กับเป็นวันมาฆปุณณมี จันทร์เพ็ญเสวยมาฆนักขัตฤกษ์ พระพุทธเจ้าทรง

แสดงโอวาทปาติโมกข์ พระโอวาทที่เป็นหลักเป็นหัวใจส�าหรับที่พระสาวกทั้งหลาย  

จะถือเป็นหลักในการสั่งสอนพระพุทธศาสนา และโดยที่วันน้ันเป็นวันศิวาราตรีของ

พราหมณ์ ซึ่งพราหมณ์นั้นถือการบ�าเพ็ญตบะ และการบ�าเพ็ญตบะของพราหมณ์นั้น

มพีธิต่ีาง ๆ เช่นเกีย่วแก่การบชูาไฟซึง่เป็นของร้อนเผาไหม้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัเริม่

ตั้งแต่ว่า บรมตบะ ตบะอย่างยิ่งก็คือขันติ ความทนทาน และค�าว่า ตบะ นั้นแปลเข้า

พระพุทธศาสนาว่า แผดเผากิเลส แทนที่จะเป็นการแผดเผาเชื้อไฟต่าง ๆ เช่นหญ้า 

ฟืน หรือแม้เอาคนเผา แต่ว่าตบะในพุทธศาสนาน้ันเอาค�าว่าตบะของพราหมณ์มาใช้  

แต่แปลว่า แผดเผากิเลส บรมตบะ ตบะอย่างสูงสุดก็คือขันติ คือความอดทน  

ความทนทาน แล้วก็ตรัสบรมธรรม ธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนา ชี้เอา นิพพาน  

เป็นอนัว่าเริม่ต้นใช้ค�าว่านพิพานเป็นธรรมสงูสุดในพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าเองตรสัรู้

เป็นพระพุทธเจ้าทรงบรรลุนิพพาน ที่แปลง่าย ๆ ว่าดับกิเลส เมื่อดับกิเลส ก็ต้องดับ
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กองทุกข์ เพราะในพุทธศาสนาน้ันดับทุกข์ก็คือดับกิเลส ดับกิเลส ก็คือดับทุกข์  

มีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน ดังในอริยสัจจ์ ๔ ข้อ ๓ ทุกขนิโรธ ดับทุกข์ ก็คือ 

ดับตัณหาอันเป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ แล้วก็ตรัสพระพุทธศาสนา ให้รู้จัก

พระพทุธศาสนา ว่าพระพทุธศาสนาสอนอย่างไร หรอืพระพทุธะ พระผูรู้ส้อนอย่างไร 

เป็นอย่างย่อที่สุดก็คือ สอนให้ไม่ท�าบาปทั้งปวง ให้ท�ากุศลให้ถึงพร้อมคือให้บริบูรณ์ 

และให้ท�าจิตของตนให้ผ่องใส เพียง ๓ ข้อเป็นหลักท่ีพระสาวกจะได้น�าไปประกาศ

พระพุทธศาสนา

พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ และ

ที่เป็นพระอนุพุทธะคือตรัสรู้ตาม ก็คือพระสาวกทั้งหลาย ก็ล้วนแต่ได้ปฏิบัติมาใน 

บรมตบะ แผดเผากิเลสอย่างยิ่งด้วยขันติ ความอดทน การปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘  

ก็ปฏิบัติด้วยขันติความอดทน จึงบรรลุถึงบรมธรรม ธรรมสูงสุดคือ นิพพาน คือ 

ดับกิเลสได้ด้วยกันทั้งหมด

ค�าว่า นิพพาน น้ีแปลว่า ธรรมเป็นที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัด มาจาก 

ค�าว่า นิ ที่แปลว่า ออกหรือไม่มี วานะ แปลว่า เครื่องร้อยรัด อีกอย่างหนึ่ง วานะ 

แปลว่า ลูกศร หมายถึงลูกศรท่ีเสียบแทงใจคือกิเลส ที่ในอริยสัจยกเอาตัณหาขึ้น  

เป็นทุกขสมุทัย นิ วานะ รวมกันเข้ามาเป็นนิพพาน ก็คือว่าถอนลูกศรที่เข้ามาเสียบ

แทงใจ คือถอนกิเลสออกได้จากจิตใจ แปลว่า ร้อยรัด ก็แปลว่า แก้เครื่องร้อยรัด 

ออกจากจิตใจ จิตใจไม่มีเคร่ืองร้อยรัด แปลกันโดยความก็แปลว่า ความดับกิเลส  

อันเป็นบรมธรรม ธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนา หากจะถามว่าอะไรเป็นบรมธรรม  

ก็ตอบว่านิพพาน ถ้าถามว่าอะไรเป็นบรมตบะ กต็อบว่าขนัต ิถ้าถามว่าพระพทุธศาสนา

สอนอย่างไร กต็อบโดยย่อว่า สอนไม่ให้ท�าบาปทัง้ปวง ให้ท�ากศุลให้ถึงพร้อมให้บรบิรูณ์ 

ช�าระจติของตนให้ผ่องใส จงึถอืว่าเป็นพระโอวาททีต่รสัสอนประกาศหลกัแห่งพระพทุธ-

ศาสนาแก่พระอรหันต์ทั้งหมด ไม่ใช่เป็นการสอนโปรดให้เป็น พระอรหันต์ หรือสอน

โปรดให้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต�่าลงมา หรือสอนโปรดทั่วไป เพื่อบุคคลแต่ละบุคคลที่

ฟังธรรมได้ปฏบิตัเิท่านัน้ เพราะท่านทีฟั่งอยู่นัน้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ทัง้หมด แต่ด้วย
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การตรัสประกาศหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นหลักใหญ่ อันเป็นหลักที่พระสาวกจะน�า

ไปประกาศพระพุทธศาสนากันได้ ท่านท้ังปวงเหล่านั้นต่างได้รู้จักบรมตบะบรมธรรม

มาแล้ว เพราะได้ปฏิบัติได้บรรลุถึงกันมาแล้ว และต่างได้ปฏิบัติหลักพระพุทธศาสนา

ดงักล่าว ๓ ข้อมาแล้วด้วยกนัทัง้หมด ท่านฟังเพยีงสัน้ ๆ กเ็ข้าใจ แล้วกน็�าไปประกาศ

เผยแผ่ได้ตามความเหมาะสม

และในพระสูตรที่ ๑ ก็มีแสดงถึงขันธ์ ๕ ว่า กล่าวโดยย่อขันธ์เป็นที่ยึดถือ 

ทัง้ ๕ ประการเป็นทุกข์ และมาในพระสตูรที ่๒ กแ็สดงว่า รปู เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณเป็นอนัตตา และมาในพระสูตรที่ ๓ ก็แสดงถึงอายตนะภายใน ตา หู จมูก 

ลิน้ กาย และมโนหรอืมนะคอืใจ พร้อมกบัอายตนะภายนอกทีคู่่กนั พร้อมท้ังวญิญาณ 

พร้อมทั้งสัมผัส เวทนา เป็นของร้อน และในที่สุดของเทศนาครั้งที่ ๒ และที่ ๓ นั้น 

จิตของท่านผู้ฟังท้ังหมดก็พ้นแล้วจากอาสวะทั้ง ๓ คือ กามาสวะ ภวาสวะ และ 

อวิชชาสวะ ในพระสตูรท่ีแสดงมาเหล่านี ้จึงมคี�าทีเ่กีย่วกบัจิตใจอยูถ่งึ ๓ ค�า วญิญาณ

ค�าหนึง่ มโนคือใจอีกค�าหนึ่ง แล้วก็จิตตะ จิตอีกค�าหนึ่ง ในภาษาไทยเราก็ใช้กันอยู ่

ทั้ง ๓ ค�า แต่ภาษาไทยเราน้ันไม่มีค�าแปลมาก เรามีค�าแปลของค�าที่เกี่ยวกับจิตใจ 

นี้อยู่ค�าเดียวคือใจ ใจนี่เป็นภาษาไทย วิญญาณก็ใจ จิตก็ใจ มโนก็ใจ แต่เพราะเรามี

ค�าน้อย ใช้อยูค่�าเดยีวว่าใจ จงึมกัจะใช้บาลหีรอืใช้ศพัท์บาลมีาเป็นภาษาไทย วญิญาณบ้าง 

จิตบ้าง มโนบ้าง หรือมนะบ้าง

ถ้าหากจะพิจารณาดูตามพระสูตรทั้ง ๓ ที่แสดงมานี้ ก็จะเห็นได้ว่าวิญญาณ

นั้นตรัสเป็นขันธ์ ๕ คือเป็นข้อที่ ๕ ของขันธ์ ๕ และก็ต่างเป็นอนัตตา เป็นอนิจจะ 

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ทั้งหมด วิญญาณก็เป็นอนัตตา เป็นอนิจจะ และเป็น

ทุกขะ เช่นเดียวกับรูป เวทนา สัญญา สังขาร และมาถึงมโน ที่เป็นอายตนะข้อที่ ๖ 

ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย และมนะหรอืมโนคอืใจ กเ็ป็นของร้อน ร้อนด้วยไฟคอืราคะโทสะ

โมหะ ร้อนด้วยความแก่ความเจบ็ความตาย เป็นต้น กแ็สดงว่าเป็นทุกขะ และเมือ่เป็น

ทกุขะ กย่็อมเป็นอนจิจะเป็นอนตัตาไปด้วยกนั ส่วนจตินัน้แสดงในทีส่ดุท้ายว่า จติของ

ท่านเหล่าน้ันวมิตุตคืิอหลดุพ้นจากอาสวะคอืกเิลสทีด่องจติสนัดานทัง้หลาย ไม่ได้แสดง

จิตไว้ในข้อที่ให้ยกขึ้นมาพิจารณา
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ตามทีก่ล่าวนีจ้งึจะพอเห็นความทีต่่างกนัของ ๓ ค�านีไ้ด้ว่า จิตนัน้ ทางพระพทุธ-

ศาสนาได้แสดงเป็นธรรมชาตอัินไม่มีสรรีะสณัฐาน ดัง่มพีระคาถา แสดงไว้ ว่า “อสรรีํ 

ไม่มสีรรีะคอืรปูร่างสณัฐาน คหุาสย ํมีกายนีเ้ป็นทีอ่าศยั ทรูงคฺม ํเทีย่วไปไกล เอกจรํ 

เที่ยวไปดวงเดียว” แล้วก็ตรัสสอนไว้ต่อไปอีกว่า “ผู้ใดจักส�ารวมจิต ผู้นั้นจักพ้นจาก

บ่วงของมาร” แล้วก็ตรัสสอนให้ฝึกจิต และในพระโอวาท ๓ ข้อนั้น ข้อท้ายก็ให้ช�าระ

จติของตนให้ผ่องใส จติจงึเป็นธรรมชาตหิลกัทีท่กุคนมอียูด้่วยกนั แต่ไม่มสีรรีะรปูร่าง 

และอาศัยอยู่ในกายอันนี้ โดยที่แสดงว่าจิตไม่มีสรีระคือรูปร่าง จิตนี้จึงไม่ใช่มันสมอง 

ไม่ได้หมายถึงมันสมอง เพราะมันสมองน้ันเป็นสรีระเป็นรูปร่าง แต่จิตไม่ใช่เช่นนั้น 

และในธาต ุ๖ ได้มีแสดงถงึว่า บรุษุบุคคลนีม้ธีาต ุ๖ คอืมีปฐวธีาต ุธาตดุนิ อาโปธาตุ 

ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม อากาสธาตุ ธาตุอากาศ วิญญาณธาตุ 

ธาตุรู้ วิญญาณธาตุ ธาตุรู้นี้เองคือจิต เพราะในพระสูตรนั้นอันชื่อว่า ธาตุวิภังคสูตร 

ก็ตรัสสอนให้พิจารณาธาตุ ๕ ข้างต้น ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ

ว่าไม่ควรจะยึดถือว่า เราเป็นธาตุเหล่านั้น ธาตุเหล่านั้นเป็นของเรา ธาตุเหล่านั้น 

เป็นอตัตาตวัตนของเรา ซึง่เป็นอนตัตา แต่ไม่ได้แสดงว่าธาตุท่ี ๖ น้ันเป็นอนตัตาด้วย 

เพราะฉะนั้น ค�าว่า วิญญาณธาตุ ในธาตุ ๖ นี้จึงหมายถึงตัวจิตที่ตรัสสอนให้ฝึก  

ให้รักษา และเป็นตัวที่จะพ้นจากอาสวะกิเลสเครื่องดองจิตทั้งหลาย

ส่วนวิญญาณนั้นใช้ทั่วกันตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ในสมัยพุทธกาล หลังจาก

พุทธกาลมา ใช้หมายถึงธรรมชาติที่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทรงใช้ว่าจิต อย่างที่เรา

เคยพูดกันว่า วิญญาณออกจากร่าง ตายแล้ววิญญาณก็ออกจากร่าง วิญญาณ  

ท่องเที่ยวไป และในทางพระพุทธศาสนาเองก็มีเล่าถึงพระอรหันต์รูปหนึ่ง ท่านถึง

มรณภาพ พระพทุธเจ้ากต็รสัแก่มารซึง่เท่ียวแสวงหาวญิญาณของท่านว่า วญิญาณของ

ท่านไปไหน ตรสัว่าไม่สามารถจะพบวญิญาณของพระอรหนัต์ได้ เหมอืนอย่างไม่มรีอย

เท้าในอากาศ จะหารอยเท้าในอากาศน้ันหาไม่ได้ เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึใช้ค�าว่า 

วิญญาณ ที่ใช้กันมาในทางโลกหรือในทางศาสนาอื่นอยู่แล้ว อันมีความหมายคล้าย ๆ 

กันที่ว่านี้ มาเป็นขันธ์ ๕ ข้อที่ ๕ แล้ว ก็ตรัสว่าเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน และ 

ก็มีอธิบายในพระพุทธศาสนาว่า วิญญาณนั้นสักแต่ว่าเป็นความรู้ของจิตอย่างหนึ่ง  
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ในเมื่อตากับรูปกระทบกัน ก็เกิดความรู้คือเห็นรูป นั่นเรียกว่า วิญญาณ เราพูดกัน

ตามโวหารของโลกว่าเห็นด้วยตา ฟังด้วยหู แต่เมื่อแสดงอย่างหลักธรรมแล้วก็ต้อง 

พูดว่า เห็นรูปด้วยวิญญาณ คือเห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณ ได้ยินเสียงด้วยโสตวิญญาณ  

ได้ทราบกลิ่นด้วยฆานวิญญาณ ได้ทราบรสด้วยชิวหาวิญญาณ ได้ทราบโผฏฐัพพะสิ่ง

ถูกต้องด้วยกายวิญญาณ ได้ทราบธรรมคือเรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นด้วย 

มโนวิญญาณ ไม่ใช่ว่าเห็นด้วยตา แต่เห็นด้วยจักขุวิญญาณเป็นต้น วิญญาณจึงมีหน้า

ที่เพียงเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้น แล้วก็มาเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นต้น

ส่วนมโนอันเป็นอายตนะข้อที่ ๖ นั้น มีลักษณะที่พึงเข้าใจตามที่ท่านอธิบาย

ไว้ว่า มโนอันเป็นข้อที่ ๖ นั้นต้องประกอบไปกับตาด้วย คือมโนกับจักษุ เมื่อประจวบ

กับรูปจึงจะเห็นรูป ต้องประกอบไปกับโสตคือหูด้วยจึงจะได้ยินเสียง ต้องประกอบไป

กับฆานะคือจมูกด้วยจึงจะได้ทราบกลิ่น ต้องประกอบไปกับชิวหาคือล้ินด้วยจึงจะได้

ทราบรส ต้องประกอบไปกับกายะคือกายด้วยจึงจะได้รู้จึงจะได้ทราบสิ่งถูกต้อง และ

มาถึงมโนคือใจเอง กค็ดิกร็ูอ้ารมณ์คอืเรือ่งราวของรปูเสยีง เป็นต้นทีไ่ด้ประสบพบผ่าน

มาแล้ว โดยล�าพังของมโนคือใจเองได้ เพราะฉะนั้น มโนอันเป็นข้อที่ ๖ นี้จึงต้อง

ประกอบกันไปกับอีก ๕ ข้อข้างต้น จึงท�าให้ ๕ ข้อข้างต้นนั้นเห็นรูปได้ยินเสียง 

เป็นต้นได้ จึงท�าให้ ๕ ข้อข้างต้นนั้นส�าเร็จประโยชน์ของประสาทตาเป็นต้นได้ และ

มโนนั้นเองก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้เอง เพราะฉะนั้น นักปราชญ์ในปัจจุบันนี้ท่าน

จึงมีความเห็นว่า มโนนี้คือมันสมอง และอธิบายของมโนตามที่กล่าวมานี้ ก็มาเข้ากับ

วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ดังที่มีแสดงไว้ในชั้น ๒ ของตึก ภปร พิพิธภัณฑ์กรรมฐาน 

อนัแสดงถึงเรือ่งอายตนะภายในทัง้ ๖ นี ้ทีก่ดปุม่ไฟให้มองเหน็ได้ว่า การเหน็รปูได้ยนิ

เสียงเป็นต้นทางประสาททั้ง ๕ นั้น เม่ือรูปเป็นต้น มากระทบประสาททั้ง ๕ นั้น  

แล้วก็ต้องไปผ่านมันสมองส่วนที่เกี่ยวกับประสาทท้ัง ๕ นั้นด้วยจึงจะเห็นรูปได้  

เช่นตรงจุดที่แสดงถึงประสาทตา เมื่อกดปุ่ม ก็แสดงว่ารูปมากระทบประสาทตา ก็จะ

เป็นสายแล่นไปถึงมันสมองส่วนท่ีเกี่ยวกับตา แล้วจึงจะเห็นรูป แปลว่าเมื่อกระทบ

ประสาทภายนอก ประสาทตา ประสาทหู ประสาทจมูก ประสาทลิ้น ประสาทกาย 

แล้วจะต้องแล่นไปทีม่นัสมองในส่วนทีเ่กีย่วกับประสาทท้ัง ๕ นีทุ้กคราว จงึจะเหน็รปู 
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ได้ยินเสยีง ได้ทราบกลิน่ ได้ทราบรส ได้ทราบโผฏฐพัพะ เพราะฉะนัน้ มันสมองส่วน

ดงักล่าวนัน้กค็อืมโน ใจนัน่เอง เพราะอธบิายของมโนคอืใจนี ้ไปตรงกบัหลักวิทยาศาสตร์

ดังกล่าวในปัจจุบัน ไปดูได้ในชั้น ๒ ของพิพิธภัณฑ์กรรมฐานที่ตึก ภปร ตรงที่แสดง

ถึงประสาททั้ง ๕ อันสัมพันธ์กับมันสมองอย่างไร และที่ท่านแสดงยืนยันไปอย่างนี้ก็

คือสมเด็จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงไว้เองทีเดียวว่ามัน

สมอง และเม่ือเป็นมันสมองดัง่น้ี จงึมาเข้าเรือ่งอายตนะภายนอกทีเ่ป็นส่วนกายท้ังหมด  

แต่ว่าในทางธรรมนัน้อธบิายมโนเป็นนามธรรมอย่างหนึง่ เช่นเดยีวกบัจติ และสมัพนัธ์

อยู่กับจิต

และค�าว่า นาม ท่ีแปลกันว่าน้อมไปนัน้คอืนามรปู ทีเ่ราแปลกนัว่าชือ่ กเ็พราะ

นามรูปส่วนท่ีเป็นนามน้ันก็คือสักแต่ว่าเป็นชื่อ แต่ไม่มีรูปร่าง มักจะอธิบายกันอย่าง

นั้นด้วย แต่ตามศัพท์นั้นแปลว่า น้อมไป คือจิตนี้เอง เมื่อเอาจิตเป็นตัวการ ดังที่มี

แสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งเหมือนกัน ว่าเหมือนอย่างนคร จิตนั้นเป็นเจ้านคร ซึ่งได้น�า

เอาเรื่องนี้มาเขียนเป็นจิตตนครไว้แล้ว ก็อาจจะมาเปรียบกับสิ่งเหล่านี้ได้ว่า เหมือน

อย่างเป็นบ้านก็ได้ เป็นนครกไ็ด้ เอาเป็นบ้านดีกว่าเพราะเลก็ ๆ ด ีคอืเป็นบ้าน ๒ ชัน้ 

บ้านช้ันนอกมี ๕ ประตู บ้านชัน้ในมี ๑ ประต ูจตินัน้เป็นเจ้าของบ้าน เป็นผูอ้ยูใ่นบ้าน 

อยู่ในบ้านชั้นใน ใครที่จะเข้ามาหาจิตก็เข้ามาได้ทางประตูทั้ง ๕ นั้น แต่แล้วก็ต้องมา

เข้าประตูในซึ่งมี ๑ ประตู เมื่อเข้าประตูในนั้นจึงจะถึงจิต จิตก็เหมือนกัน เมื่อต้อง

ออกไปกต้็องออก อย่างเช่นมแีขกมากต้็องออกไปรบัแขกทีป่ระตบู้านชัน้นอก จติกต้็อง

ออกจากประตูใน มีประตูเดียวที่แขกเข้ามา เช่นว่า เมื่อรูปเข้ามา รูปนั้นก็ต้องเข้ามา

ทางประตูตา ซึ่งมีค�าเรียกว่า จักขุทวาร ประตูตา แล้วก็ต้องเข้ามาทางประตูเดียวคือ

มโนทวาร จึงจะมาถึงจิต อีกอย่างหนึ่ง จิตออกไปรับ ก็รับผ่านมโนทวารคือประตูใจ 

แล้วกอ็อกไปรบัทีจ่กัขทุวารคอืประตตูาซึง่รปูเข้ามา รปูทีเ่ข้ามาทางประตตูา กเ็หมือน

ดังรูปมาเคาะที่ประตูตา จิตก็ออกไป เรียกว่า น้อมไป น้อมไปรับรูป แต่ว่ารูปจริง ๆ 

นัน้มาหยดุอยูแ่ค่ประตตูาเท่านัน้ รปูเข้ามาไม่ได้เพราะเป็นวตัถ ุส่วนบ้านดงัทีก่ล่าวมา

น้ีเป็นนามธรรมไม่มีสรีระสัณฐาน แต่สมมติเป็นรูปธรรม จิตน้อมออกไปรับก็รับแต่

เรือ่ง เรือ่งของรปูอนัเรยีกว่ารปูารมณ์เข้ามา ส่วนตวัรปูจรงิ ๆ นัน้หยุดอยู่แค่ประตตูา



156 ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร

เท่าน้ัน เข้ามาไม่ได้เพราะเป็นรูปเข้ามาสูใ่จไม่ได้ จึงเป็นนามธรรมต่างกัน รบัได้แต่เรือ่ง 

เอาเรื่องเข้ามา เพราะฉะนั้น บรรดาสิ่งที่จิตรู้ทางตารู้ทางหูเป็นต้น เป็นรูปเป็นเสียง

เป็นต้นอยูใ่น จตินี ้เป็นอารมณ์คอืเป็นเรือ่งทัง้นัน้ ตวัรูปจรงิ ๆ ตวัเสยีงจริง ๆ เป็นวตัถุ

เข้ามาไม่ได้ เข้ามาได้แต่อารมณ์ที่รับเข้ามาคือรับเรื่องเข้ามา แต่ว่ารู้สึกเหมือนกับว่า

เป็นรปู จรงิ ๆ เป็นเสยีงจรงิ ๆ เข้ามาอยู่ท่ีจติ แต่ความจรงิไม่ใช่ ส่ิงเหล่าน้ีอยูภ่ายนอก

ทัง้หมด ตวัรู้นัน้แหละ รู ้เป็นอารมณ์คอืเป็นเรือ่งเข้ามา เป็นรปูนัน้รปูนี ้เป็นเสียงนัน้

เสียงนี้ ความเป็นไปของจิตเป็นดั่งนี้ และเมื่อดูแล้วก็จะเห็นว่า คนเรานั้นหลงไขว่คว้า

อยู่กับสิ่งที่ไม่มี คือหลงไขว่คว้าอยู่กับอารมณ์ของตัวเอง เป็นรูปบ้าง เป็นเสียงบ้าง 

เป็นกลิ่นบ้าง เป็นรสบ้าง เป็นโผฏฐัพพะบ้าง เป็นเงินเป็นทองบ้างทุกอย่าง เข้าใจว่า

ได้สิง่เหล่านัน้ แต่ความจรงิไม่ได้ สิง่เหล่านัน้เข้ามาสูจ่ติทีเ่ป็นตวัธาตรุูน้ีไ้ม่ได้ หลงไขว่คว้า

อยู่กับอารมณ์ของตัวเองทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นตัวจริง

๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๒๗
อปัณณกสูตร๑

จะแสดงเรือ่ง ศกึษาพระพทุธศาสนาจากพระสูตรในอปัณณกสูตร คือ พระสูตร

ที่ว่าด้วยธรรมที่ไม่ผิด ลัทธิที่ไม่ผิด ศาสนาที่ไม่ผิด สิ่งที่ไม่ผิด

ตามพระสตูรนี ้พระพทุธเจ้าเสดจ็จารกิไปในโกศลชนบทพร้อมพระภกิษสุงฆ์

เป็นอันมาก เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ท่ีช่ือว่า ศาลา คือหมู่บ้านศาลาของชาวโกศล 

พราหมณ์และคฤหบดไีด้สดบัข่าวว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสดจ็มา จงึได้พากนัไปเฝ้า 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามพราหมณ์และคฤหบดีผู้มาเฝ้าว่า ท่านทั้งหลายได้มีศรัทธา 

ทีแ่น่นอนในศาสดาคนใดคนหนึง่ ซ่ึงเป็นท่ีชอบใจของท่านทัง้หลาย มอียูห่รอื พวกเขา

ก็กราบทูลว่า ยังไม่ได้ศรัทธาท่ีแน่นอนในศาสดาคนใดคนหนึ่ง ยังไม่ชอบใจศาสดา 

คนใดคนหนึ่ง พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่ได้ศาสดาท่ีชอบใจ  

กพ็งึสมาทานอปัณณกธรรม คือธรรมท่ีไม่ผดิ ปฏบิตัแิต่ธรรมท่ีไม่ผดิ ด้วยว่าเมือ่ปฏบัิติ

ในอปัณณกธรรมให้บรบิรูณ์แล้ว จะเป็นประโยชน์เกือ้กลู เป็นความสุขแก่ท่านทัง้หลาย

จากน้ันก็ได้ทรงแสดงอปัณณกธรรมโปรดซึ่งมีความว่า มีสมณพราหมณ์  

พวกหน่ึงมวีาทะอย่างนีมี้ความเหน็อย่างนีว่้า ทานทีใ่ห้แล้วไม่มผีล การบวงสรวงไม่มผีล 

การบูชาไม่มีผล ผลแห่งกรรมที่สัตว์ท�าดีท�าชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดา

๑ ม. ม. ๑๓/๑๐๓-๑๒๔/๑๐๐-๑๒๑.
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ไม่มคุีณ บดิาไม่มีคุณ สตัว์ท่ีลอยเกิดเช่นพวกเทพเป็นต้นไม่ม ีสมณพราหมณ์ทีด่�าเนนิ

ชอบปฏิบัติชอบ ท�าโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศ 

ให้รู้ทั่วไป ไม่มีในโลก ส่วนสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะมีความเห็นเป็นข้าศึก 

ตรงกนัข้ามต่อสมณพราหมณ์พวกก่อน คอืแสดงว่า ทานท่ีให้แล้วมผีล การบวงสรวง 

มผีล การบูชามีผล ผลแห่งกรรมที่สัตว์ท�าดีท�าชั่วมี โลกนี้มี โลกหน้ามี มารดามีคุณ 

บดิามคุีณ โอปปาตกิสตัว์คอืสตัว์ท่ีลอยเกดิมี สมณพราหมณ์ทีด่�าเนนิชอบปฏบัิตชิอบ  

ท�าโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศให้รู้ทั่ว มีอยู่ในโลก 

ท่านทั้งหลายจะส�าคัญความข้อนั้นอย่างไร สมณพราหมณ์ ๒ จ�าพวกนี้มีวาทะขัดแย้ง

กันใช่หรือไม่ พวกเขาก็กราบทูลว่า ใช่

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนต่อไป โดยทรงเปรยีบเทยีบให้เห็นว่าบรรดาสมณ-

พราหมณ์ ๒ พวกนัน้ เมือ่มคีวามเหน็มวีาทะอย่างนัน้แล้ว จะให้บงัเกดิผลต่อไปอย่างไร 

โดยทรงยกเอาจ�าพวกแรก คือจ�าพวกที่ปฏิเสธว่าไม่มีก่อนว่า จ�าพวกที่ปฏิเสธว่าไม่มี 

เช่น ทานที่ให้แล้วไม่มีผลเป็นต้นน้ัน เป็นอันหวังข้อนี้ได้ คือว่าจักเว้นกุศลธรรม ๓  

คือกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต จักสมาทานประพฤติอกุศลธรรม ๓ คือ 

กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต เพราะสมณพราหมณ์พวกนั้นไม่เห็นโทษ ไม่เห็น

ความต�่าทรามเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรม ไม่เห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะ การออกจาก

ความชั่วจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง อันเนกขัมมะนั้นเป็นธรรมฝ่ายขาวแห่งกุศลธรรม 

ก็โลกหน้ามีอยู่ แต่ผู้น้ันกลับเห็นว่าโลกหน้าไม่มี ความเห็นของเขาจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิ 

ความด�าริของเขาก็เป็นมิจฉาสังกัปปะ วาจาของเขาก็เป็นมิจฉาวาจา วาจาของเขาที่

กล่าวออกไป เป็นการท�าตนให้เป็นข้าศึกต่อพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งโลก ก็โลกหน้ามีอยู่  

เขายงัท�าให้ผูอ้ืน่เข้าใจว่าโลกหน้าไม่ม ีการทีเ่ขาท�าให้ผูอ้ืน่เข้าใจเช่นนัน้ เป็นการท�าให้

เข้าใจผดิโดยไม่ชอบธรรม และยังยกตนข่มผูอ้ืน่ด้วยการกระท�าเช่นนัน้ เขาละการเป็น

ผู ้มีศีลแต่ในเบ้ืองต้นเสียแล้ว คงไว้แต่โทษคือความเป็นคนทุศีลเป็นเบื้องหน้า  

อกุศลธรรมอันลามกเป็นอเนกเหล่านี้ คือมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา  

ความเป็นข้าศึกต่อพระอริยะ ความให้ผู้อื่นเข้าใจผิดโดยไม่ชอบธรรม ความยกตน 

ความข่มผูอ้ืน่ ย่อมมีขึน้เพราะมิจฉาทิฏฐเิป็นปัจจยั ในลัทธขิองสมณพราหมณ์เหล่านัน้ 

บุรุษบุคคลผู้รู ้แจ้งย่อมเห็นตระหนักชัดว่า ถ้าโลกหน้าไม่มี เมื่อเป็นอย่างนี้จริง  
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บุรุษบุคคลเมื่อตายไปจักท�าตนให้สวัสดีได้ ถ้าโลกหน้ามี บุรุษบุคคลนี้เมื่อตายไป  

จักเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

อน่ึง โลกหน้ามิได้มี แต่ว่าค�าของสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมขัดต่อค�า  

ของสมณพราหมณ์ท่ีกล่าวค�าเป็นสัตย์จริง แต่ข้อนั้นก็ยกไว้ ถ้าโลกหน้ามิได้มี บุรุษ

บุคคลนี้ย่อมเป็นผู้อันวิญญูชนติเตียนได้ในปัจจุบันว่า เป็นบุคคลทุศีล เป็นมิจฉาทิฏฐิ 

เป็นนัตถิกวาทะคือมีวาทะว่าไม่มี เป็นนัตถิกทิฏฐิคือความเห็นว่าไม่มี ถ้าโลกหน้า  

มจีรงิ ความถือผดิของบุรุษบุคคลน้ีเป็นการผดิในโลกทัง้ ๒ คอื ในปัจจบุนักถู็กวิญญชูน

ติเตียน เมื่อตายไปก็จักเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฉะนั้น บุคคลผู้ถือผิดดั่งนี้

ด้วยเข้าใจว่าไม่ผิด ชื่อว่าถือไว้ชั่ว สมาทานชั่ว ย่อมแพร่ไปโดยส่วนเดียว ย่อมละเหตุ

ของกุศลเสีย

ส่วนในลัทธิของสมณพราหมณ์ท่ีมีวาทะตรงกันข้าม ว่าทานที่บุคคลให้แล้ว  

มีผลเป็นต้น จักเป็นผู้ที่เว้นอกุศลธรรมทั้ง ๓ คือกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  

จักสมาทานกุศลธรรมทั้ง ๓ คือกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เพราะเหตุที่ได้เห็น

โทษความต�า่ทรามความเศร้าหมองแห่งอกศุลธรรม เหน็อานสิงส์ในเนกขมัมะ อนัเป็น

ธรรมฝ่ายขาวในกุศลธรรม ก็โลกหน้ามีอยู่ ความเห็นของผู้นั้นว่าโลกหน้ามีอยู่จริง 

ความเหน็ของเขาจงึเป็นความเหน็ชอบ ความด�ารขิองเขากเ็ป็นความด�ารชิอบ วาจาของ

เขาก็เป็นวาจาชอบ และชื่อว่าไม่ท�าตนให้เป็นข้าศึกต่อพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งโลกหน้า  

และการทีท่�าให้ผูอ่ื้นเข้าใจตามจรงิเช่นนัน้ กเ็ป็นการท�าให้ผูอ้ืน่เข้าใจชอบ เขาไม่ยกตน

ข่มผู้อื่นด้วยการท่ีท�าให้ผู้อ่ืนเข้าใจจริงเช่นนั้น เขาละโทษคือความเป็นคนทุศีล จะได้

คงไว้แต่คุณคือความเป็นคนมีศีล กุศลธรรมเป็นอเนกเหล่านี้ คือสัมมาทิฏฐิ  

สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา ความไม่เป็นข้าศึกต่อพระอริยะ ความเข้าใจโดยชอบ  

ความไม่ยกตน ความไม่ข่มผู้อื่น ย่อมมีขึ้นเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย

พระพุทธเจ้าได้ตรสัต่อไปว่า ในลัทธขิองสมณพราหมณ์เหล่านัน้ บคุคลผูรู้แ้จ้ง

ย่อมเห็นตระหนักชัดว่า ถ้าโลกหน้ามีอยู่ บุรุษบุคคลนี้เมื่อตายไปจักเข้าถึงสุคติ 

โลกสวรรค์ ถ้าโลกหน้ามิได้มี ค�าของสมณพราหมณ์เหล่านั้นที่ว่าจะเป็นความจริง 

หรือไม่ ก็จงยกไว้ ก็เป็นอันว่าบุรุษบุคคลนี้เป็นผู้อันวิญญูชนสรรเสริญในปัจจุบันว่า  
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เป็นบคุคลมีศีล มีสมัมาทิฏฐ ิเป็นอัตถิกวาทะคือวาทะว่ามตีามเป็นจรงิ เป็นอตัถกิทฏิฐิ 

มีความเห็นว่ามีตามเป็นจริง ถ้าโลกหน้ามีจริง ความถือถูกของบุคคลนี้อย่างนี้  

เป็นความถูกในโลกทัง้ ๒ คอืในปัจจบุนัวญิญชูนกส็รรเสรญิ เม่ือตายไปจกัเข้าถึงสุคติ

โลกสวรรค์ ฉะนั้น การถือปฏิบัติดั่งนี้จึงเป็น อปัณณกธรรม ธรรมที่ไม่ผิด ที่ถือไว้ดี 

สมาทานไว้ดี ย่อมแพร่ไปโดยส่วนสอง ย่อมละเหตุแห่งอกุศลเสีย

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนต่อไปอีกว่า มีสมณพราหมณ์อีก ๒ จ�าพวกที่มี  

วาทะขัดกัน คอืสมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะอย่างนีม้คีวามเหน็อย่างนีว่้า เมือ่บคุคล

ท�าเองหรือใช้ให้ผู้อ่ืนท�า บุคคลตัดเองหรือใช้ให้ผู้อื่นตัด เผาผลาญเองหรือใช้ให้ผู้อื่น

เผาผลาญ ท�าสัตว์ให้เศร้าโศกเองหรือใช้ให้ผู้อื่นท�าสัตว์ให้เศร้าโศก ท�าสัตว์ให้ล�าบาก

เองหรือใช้ผู้อื่นท�าสัตว์ให้ล�าบาก ท�าสัตว์ให้ดิ้นรนเองหรือใช้ผู้อ่ืนท�าสัตว์ให้ดิ้นรน  

ฆ่าสตัว์เองหรือใช้ให้ผูอ่ื้นฆ่า ลักเองหรอืใช้ให้ผูอ้ืน่ลัก ตดัช่องย่องเบา ปล้นใหญ่ ท�าการ

ปล้นเรอืนหลงัเดยีว ซุ่มอยู่ในทางเปล่ียว เข้าหาภรรยาผูอ่ื้น พดูเทจ็ บาปทีบ่คุคลท�าอยู่ 

ย่อมไม่ชือ่ว่าเป็นอันท�า แม้หากผูใ้ดพงึท�าสตัว์ในแผ่นดินนีใ้ห้เป็นลานเนือ้แห่งเดียวกนั 

ให้เป็นกองเน้ือกองเดยีวกนั ด้วยจกัรมคีมโดยรอบ บาปซึง่มกีารท�าสัตว์ให้เป็นลานเนือ้

แห่งเดียวกันย่อมไม่มี ไม่มีบาปมาถึง ถึงแม้บุคคลจะไปยังฝั่งขวาแห่งแม่น�้าคงคา  

ฆ่าสัตว์เองหรือใช้ให้ผู้อ่ืนฆ่า ตัดเองหรือใช้ให้ผู้อื่นตัด เผาผลาญเองหรือใช้ให้ผู้อื่น 

เผาผลาญ บาปอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ย่อมไม่มี ไม่มีบาปมาถึง ถึงแม้บุคคลจะไปยัง

ฝั่งซ้ายแห่งแม่น�้าคงคา ให้ทานเองหรือให้ผู้อื่นให้ บูชาเองหรือให้ผู้อื่นบูชา บุญอันมี

การให้ทานเป็นเหตยุ่อมไม่มี บุญย่อมไม่มีมาถึง บุญย่อมไม่มีเพราะการให้ เพราะการ

ข่มใจ เพราะการส�ารวม เพราะค�าสัตย์ ผลบุญย่อมไม่มาถึง ส่วนอีกจ�าพวกหนึ่งได้มี

วาทะ มีความเห็นขัดแย้งตรงกันข้ามต่อสมณพราหมณ์พวกแรกนั้น คือแสดงว่าเมื่อ

ท�าบาปก็เป็นอันท�าบาป เมื่อท�าบุญก็เป็นอันท�าบุญ มีบาปมีบุญ

พระพทุธเจ้าได้ตรสัดัง่นีแ้ล้ว จงึได้ตรัสสอนต่อไปว่า ในลทัธขิองสมณพราหมณ์

เหล่าน้ัน ในสมณพราหมณ์พวกแรกท่ีมีวาทะว่า บาปไม่มบีญุไม่ม ีสมณพราหมณ์พวก

นั้นก็เป็นเช่นกับสมณพราหมณ์ที่ได้มีวาทะได้มีความเห็นว่า ทานไม่มีเป็นต้น อันเป็น

นัตถิกวาทะดั่งที่กล่าวมาในข้างต้น และบุรุษผู้รู้แจ้งก็ย่อมตระหนักเหมือนอย่างได้

ตระหนักในวาทะในความเห็นของจ�าพวกที่เป็นนัตถิกวาทะ คือที่มีวาทะว่าไม่มี ก็คือ
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ว่าย่อมตระหนักว่า ถ้าการกระท�าไม่มี คือเมื่อท�าบุญก็ไม่เป็นอันท�าบุญ ท�าบาปก็ไม่

เป็นอันท�าบาป เมื่อเป็นอย่างนี้จริง บุรุษบุคคลนี้เมื่อตายไปจักท�าตนให้เป็นผู้สวัสดีได้ 

แต่ถ้าการกระท�ามี คือท�าบาปก็เป็นอันท�าบาป ท�าบุญก็เป็นอันท�าบุญ เมื่อเป็นเช่นนี้ 

บุรุษบุคคลนี้เมื่อตายไปจักเข้าถึงทุคติ วินิบาต นรก

อนึ่ง การกระท�าที่เป็นบุญเป็นบาปหรือเป็นบาปเป็นบุญมิได้มีจริง ค�าของ 

สมณพราหมณ์เหล่านัน้จงยกไว้ เมือ่เป็นอย่างน้ัน บรุษุบคุคลเหล่าน้ันย่อมถูกวิญญชูน 

ติเตียนว่า เป็นคนทุศีล มีความเห็นผิด มีวาทะว่ากรรมท่ีบุคคลท�าอยู่ไม่เป็นอันท�า  

ก็แหละถ้าการกระท�ามีอยู่จริงคือว่าเป็นอันท�า ท�าบาปเป็นอันท�าบาป ท�าบุญเป็น 

อนัท�าบญุ ความถอืผดิของบรุษุบคุคลอย่างนี ้เป็นความผดิในโลกทัง้ ๒ คอืในปัจจบุนั 

วิญญูชนก็ติเตียนได้ เมื่อตายไปก็จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ข้อนี้ท่ีบุคคล 

ถือไว้ชั่วสมาทานชั่วอย่างนี้ ย่อมแพร่ไปโดยส่วนเดียว ย่อมละเหตุแห่งกุศลเสีย

พระพุทธเจ้าได้ตรสัต่อไปถึงสมณพราหมณ์อกีจ�าพวกหนึง่ซึง่กล่าวตรงกนัข้าม 

คอืทีแ่สดงว่าเม่ือท�าบาป บาปกม็าถงึ เม่ือท�าบญุ กเ็ป็นบญุและบญุกม็าถงึ ว่าย่อมเป็น

ผู้ที่ชื่อว่า เป็นสัมมาทิฏฐิ คือมีสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ มีสัมมาวาจา และข้อที่

กล่าวก็ไม่เป็นข้าศึกต่อพระอรหันต์ทั้งหลาย

พระพุทธเจ้าได้ตรัสดั่งนี้แล้ว จึงได้ตรัสสอนต่อไปว่า มีสมณพราหมณ์อีก ๒ 

จ�าพวกที่มีวาทะมีทิฏฐิขัดกัน คือจ�าพวกหนึ่งมีความเห็นมีวาทะอย่างนี้ว่า เหตุไม่ม ี

ปัจจัยไม่มีเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย  

ย่อมเศร้าหมองเอง เหตไุม่มปัีจจยัไม่มีเพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัว์ทัง้หลาย สตัว์ทัง้หลาย

ไม่มเีหตไุม่มีปัจจยั ย่อมบริสทุธิเ์อง ก�าลงัไม่ม ีความเพยีรไม่ม ีเรีย่วแรงไม่ม ีความบาก

บัน่ของบุรุษไม่มี สัตว์ทั้งปวง ปาณะทั้งปวง ภูตะทั้งปวง ชีวะทั้งปวง ไม่มีอ�านาจ ไม่มี

ก�าลัง ไม่มคีวามเพียร เป็นแต่แปรปรวนไปด้วยความแยกกนัความรวมกนั ย่อมเสวยสขุ

และทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ คือในความเกิดมาต่าง ๆ กัน ๖ อย่างเท่านั้น แต่ว่า 

สมณพราหมณ์อีกจ�าพวกหนึ่งย่อมกล่าวตรงกันข้าม ว่าเหตุมี ปัจจัยมี

พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนเปรียบเทียบต่อไปเช่นเดียวกันกับที่ตรัสสอนไว ้ 

แล้วใน ๒ หมวดข้างต้น ว่าในจ�าพวกทีม่วีาทะมีความเห็นว่า เหตปัุจจยัไม่มี ย่อมเป็น
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จ�าพวกทีจั่กเว้นกศุลธรรม ๓ ประการ คอืกายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุริต จกัสมาทาน

อกุศลธรรม ๓ ประการ คือกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นผู้ที่มีความเห็นผิด  

มคีวามด�ารผิิด มีวาจาผดิ ขัดแย้งต่อพระอริยะ มีการให้ผูอ่ื้นส�าคญัผดิโดยไม่ชอบธรรม 

มีการยกตน มีการข่มผู้อื่น เพราะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัย บุรุษบุคคลผู้ที่เห็นตระหนัก

ชดัก็ย่อมเหน็อย่างนัน้ คอืเม่ือเหน็ว่าไม่มีเหต ุไม่มปัีจจยัอย่างนัน้ เมือ่ตายไปจกัท�าตน

ให้มีความสวสัดไีด้ ถ้าความไม่มเีหตนุัน้มจีรงิ แต่ว่าถ้าความมเีหตนุัน้มจีรงิ บรุษุบคุคล

นี้เมื่อตายไปจักเข้าถึงทุคติ วินิบาต นรกตามเหตุปัจจัยที่ตนกระท�า คือเมื่อท�าเหตุชั่ว

ก็เข้าไปคติที่ชั่ว เมื่อท�าเหตุดี ย่อมเข้าไปสู่คติที่ดี และอื่น ๆ เหมือนอย่างที่แสดงไว้

ข้างต้น

ต่อจากนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสยกเอาลัทธิของสมณพราหมณ์ท่ีมีทิฏฐิมี  

วาทะในด้านตรงกันข้ามว่า เหตุมีปัจจัยมีเพ่ือความเศร้าหมองของสัตว์ท้ังหลาย  

สัตว์ทั้งหลายมีเหตุปัจจัยย่อมเศร้าหมองเอง เหตุมีปัจจัยมีเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว ์

ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยย่อมบริสุทธิ์ตามเหตุตามปัจจัย ดั่งนี้เป็นต้น  

เมื่อมีความเห็นอย่างนี้ ก็จักเว้นอกุศลธรรม ๓ ประการ คือกายทุจริต วจีทุจริต  

มโนทุจริต เพราะว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเห็นความต�่าทรามของอกุศลธรรม  

ย่อมเห็นอานิสงส์ของเนกขัมมะอันเป็นธรรมฝ่ายขาวในกุศลธรรม ดั่งนี้เป็นต้น เช่น

เดยีวกบัทีต่รสัเปรียบเทียบไว้ข้างต้น และกช็ือ่ว่า เป็นผูท่ี้มีความเห็นชอบ ความด�ารชิอบ 

วาจาชอบ เป็นต้น ดั่งที่ตรัสไว้ข้างต้น และได้ตรัสต่อไปว่า บุรุษบุคคลที่เป็นวิญญูชน

ย่อมเหน็ตระหนกัชดัว่า ถ้าเหตมุอียู ่เมือ่เป็นอย่างนีบ้รุษุบคุคลนีเ้มือ่ตายไป จกัเข้าถงึ

สุคติโลกสวรรค์ ถ้าเหตุมิได้มีจริง ค�าของท่านสมณพราหมณ์นั้นจงยกไว้ ก็เม่ือเป็น

อย่างนี ้บรุษุบุคคลน้ันย่อมมีผูส้รรเสรญิในปัจจุบนัว่า เป็นบคุคลผูม้ศีีล มคีวามเห็นชอบ 

มีวาทะว่ามีเหตุ ถ้าเหตุมีจริง ความถือถูกของบุรุษบุคคลเหล่านี้ จัดเป็นความถูกใน

โลกทั้ง ๒ คือ ในปัจจบันย่อมเป็นผู้ที่วิญญูชนสรรเสริญ เมื่อตายไปจักไปสู่สุคติโลก

สวรรค์ อปัณณกธรรมนี้ที่บุคคลยึดถือดี สมาทานดีอย่างนี้ ย่อมแพร่ไปโดยส่วนสอง 

ย่อมละเหตุแห่งอกุศลเสียได้

ตามอปัณณกสูตรที่ได้ยกมาแสดงวันนี้นั้น มีข้อที่ควรจ�าก�าหนดเป็นประการ

แรกว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสขอให้พวกชาวบ้านบ้านศาลาเหล่านั้น นับถือศาสดาคือ

ศาสนาของพระองค์ แต่ตรสัสอนให้ถอืปฏบิตัใินอปัณณกธรรม คอืธรรมทีไ่ม่ผดิ โดยที่
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ได้ตรัสอธิบายยกเอาสมณพราหมณ์ที่มีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ จ�าพวกที่ ๑ หรือว่าคู่

ที่ ๑ ก็คือฝ่ายท่ีมีความเห็นเป็นนัตถิกทิฏฐิ คือมีความเห็นว่าไม่มี ไม่มีทุกอย่าง  

ทานทีใ่ห้ไม่มผีล ตลอดจนถงึคณุของมารดา บดิาไม่มเีป็นต้น โลกนีไ้ม่ม ีโลกหน้าไม่มี 

บุญไม่มี บาปไม่มีทุกอย่าง อีกจ�าพวกหนึ่ง เป็นอัตถิกทิฏฐิคือมีความเห็นว่ามี ทาน 

ทีใ่ห้แล้วมผีลเป็นต้น โลกนีม้โีลกหน้ามเีป็นต้น แล้วกต็รสัเปรยีบเทยีบว่าในความเห็น

ทัง้ ๒ พวกนี ้จ�าพวกแรกท่ีปฏิเสธว่าไม่มีนัน้ ถ้าไม่มดีัง่ว่า เมือ่เขาตายไป เขากส็วสัดี 

แต่ว่าถ้ามี เขาตายไปจะต้องไปพบกับสิ่งที่มี คือต้องรับผลของบาปบุญที่เขาท�าไว้ตาม

กรรมที่กระท�า และแม้เช่นนั้นถ้าหากว่าไม่มี ก็ยังถูกติเตียนในโลกปัจจุบันได้ คือ 

ถูกวญิญูชนตเิตยีน ส�าหรบับรุษุบคุคลทีม่ปัีญญา กย่็อมจะต้องรูจ้กัทีจ่ะเลอืกถือเอาว่า 

ความเหน็ทีไ่ม่มย่ีอมให้ผลเป็นอย่างทีว่่านัน้ ส่วนอกีพวกหนึง่ทีเ่ป็นอตัถิกทฏิฐคิอืทีเ่ห็น

ว่ามีน้ัน ถ้าหากว่ามีจริง เขาก็มีสุขในโลกหน้าด้วยในปัจจุบันด้วย แต่หากว่าถ้าไม่มี 

เขาก็ได้รับความสุขในปัจจุบัน ได้รับสรรเสริญ และข้อส�าคัญ ฝ่ายที่เห็นว่าไม่มีนั้น  

จะไม่ค�านงึถงึว่าดชัีว่ จะท�าได้ทุกอย่าง เพราะฉะนัน้ จงึท�าชัว่ได้อย่างเตม็ทีโ่ดยไม่ต้อง

หวั่นเกรงโทษที่จะต้องได้รับเพราะไม่มี ส่วนฝ่ายที่เห็นว่ามีนั้น จะเป็นเหตุชักจูงใจให้

ละชั่วท�าดี เพราะฉะนั้น เห็นว่ามีดีกว่าเพราะเป็นเหตุให้ละชั่วท�าดี ถ้าหากว่าไม่มี  

เมื่อละชั่วท�าดีแล้ว วิญญูชนก็ย่อมสรรเสริญและย่อมมีความสุข นี่คู่หนึ่ง

อีกคู่หนึ่งก็คือว่า สมณพราหมณ์จ�าพวกที่เป็นอกิริยทิฏฐิ คือที่มีความเห็นว่า

ไม่เป็นอันท�า คือท�าอะไรไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป ถึงแม้ว่าจะฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์มากมาย 

จนถึงกองเนือ้ของศพทีฆ่่านัน้เป็นกองใหญ่โตจ�านวนมากมาย กไ็ม่มีบาป คอืเพราะไม่

เป็นบาป จะท�าความดอีะไรกไ็ม่เป็นบญุ เรยีกว่า อกิรยิทิฏฐ ิมีความเห็นว่าไม่เป็นอนัท�า 

ท�าบาปกไ็ม่เป็นอันท�าบาป ท�าบญุกไ็ม่เป็นอนัท�าบญุ แต่อกีจ�าพวกหนึง่ มคีวามเหน็ว่า

ท�าบาปกเ็ป็นอันท�าบาป ท�าบญุกเ็ป็นอันท�าบญุ คือเป็นอนัท�า ๒ จ�าพวกนี ้บรุษุบคุคล

ที่มีปัญญาย่อมจะเห็นว่า ความเห็นท่ีว่าไม่เป็นอันท�าที่เรียกว่าอกิริยทิฏฐินั้น เป็นไป

เพือ่ให้ประพฤตกิองการอกศุลทัง้หลายทีเ่ป็นทจุรติบาปอกศุล เพือ่ละบญุกุศลทัง้หลาย

ทีเ่ป็นสจุริตเป็นบญุเป็นกศุลเป็นต้นเหมอืนอย่างคูแ่รก และการทีแ่สดงเช่นนัน้กแ็สดง

ถึงว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจาเป็นต้น ฉะนั้น การถือว่าการที่ 

กระท�านั้น เมื่อท�าชั่วก็เป็นบาป เมื่อท�าดีก็เป็นบุญ ดีกว่า เพราะจะเป็นเหตุให้ละชั่ว

ท�าดีต่าง ๆ และสมมติว่า ถ้าสิ่งที่ท�านั้นความจริงท�าดีก็ไม่เป็นอันท�าดี ท�าชั่วก็ไม่เป็น 
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อนัท�าชัว่แล้ว ถงึเช่นนัน้วญิญชูนกย็งัสรรเสรญิ แต่ถ้าเป็นอันท�าจริง เมือ่ละบาปท�าบญุ

ก็เป็นอันท�าดีในปัจจุบัน และเมื่อตายไปแล้ว ก็จะมีความสุข จึงถือในด้านท่ีว่า  

เป็นกิริยทิฏฐิ กิริยวาทะ คือมีความเห็นว่าท�าดีเป็นอันท�าดี ท�าบาปเป็นอันท�าบาป  

ดีกว่า เป็นอปัณณกธรรม ธรรมที่ไม่ผิด

แล้วมาถงึคูท่ี่ ๓ กต็รสัเปรยีบเทยีบ จ�าพวกที ่๓ คอืจ�าพวกทีม่คีวามเห็นเป็น

อเหตุกทิฏฐิ คือความเห็นท่ีไม่มีเหตุ คือว่าคนจะดีก็ดีเอง คนจะชั่วก็ชั่วเอง คนจะ

บรสิทุธ์ิก็บรสิทุธิเ์อง คนจะไม่บรสิทุธิก์ไ็ม่บริสทุธิเ์อง ไม่มเีหตทุีท่�าให้ด ีไม่มเีหตทุีท่�าให้ชัว่ 

ไม่มีเหตุที่ท�าให้บริสุทธิ์ ไม่มีเหตุท่ีท�าให้ไม่บริสุทธิ์ เป็นอเหตุกทิฏฐิ อเหตุกวาทะ  

แต่ว่าอีกจ�าพวกหนึ่งนั้น มีความเห็นว่ามีเหตุ สุขทุกข์ดีชั่วที่คนได้รับอยู่นั้นมีเหตุ คือ

เมื่อเหตุดีก็ให้ผลดี เหตุชั่วก็ให้ผลชั่ว และความไม่บริสุทธิ์ก็มีเหตุท่ีท�าให้ไม่บริสุทธิ์ 

ความบริสุทธิ์ก็มีเหตุท�าให้บริสุทธิ์ แล้วก็ตรัสเทียบในวาทะในทิฏฐิของสมณพราหมณ์

คู่ที่ ๓ นี้ไว้เช่นเดียวกันว่า ฝ่ายท่ีมีความเห็นมีวาทะว่าไม่มีเหตุนั้น น�าให้ละกุศล 

ประกอบอกุศล ส่วนจ�าพวกที่ว่ามีเหตุนั้น น�าให้ละอกุศล ประกอบกุศล เป็นไปตรง

กันข้าม เพราะฉะนั้น จึงปฏิบัติในทางที่ไม่ผิดดีกว่า คือว่าปฏิบัติในทางที่ถือว่ามีเหตุ 

ผลต่าง ๆ ที่ได้รับอยู่ ทั้งผลดีผลไม่ดี ทั้งสุขทั้งทุกข์ย่อมมาจากเหตุ ความเศร้าหมอง 

กม็เีหตใุห้เศร้าหมอง ความบรสิทุธิก์มี็เหตใุห้บริสุทธิ ์เหน็ว่ามเีหตดุัง่นีเ้ป็นอปัณณกธรรม 

ธรรมทีไ่ม่ผดิ เพราะเม่ือปฏิบัตด่ัิงนีแ้ล้ว กจ็ะท�าให้ละชัว่ท�าด ีอนัเป็นเหตุของความสขุ

และเป็นเหตุของความบรสิทุธิ ์เป็นการละเหตขุองความทกุข์ ละเหตุของความเศร้าหมอง

พระพุทธเจ้าได้ตรัสอปัณณกธรรม ธรรมที่ไม่ผิดนี้เป็นหลัก คือแสดงว่า  

ไม่ต้องไปค�านงึถงึว่า เป็นค�าสอนของศาสดาคนไหน เมือ่ค�าสอนนัน้เป็นอปัณณกธรรม 

คือธรรมที่ไม่ผิดแล้ว ก็ใช้ปฏิบัติได้ หรือว่าไม่จ�าเป็นต้องนับถือศาสนาใด แต่นับถือ

อปัณณกธรรม หรอืจะเรยีกว่า อปัณณกศาสนา คอืค�าสอนทีไ่ม่ผดิ ดัง่นีก้ใ็ช้ได้ ไม่ได้

ตรัสสอนให้นับถือพระองค์ แต่ตรัสสอนให้นับถืออปัณณกธรรม หรือจะเรียกว่า  

ไม่ตรัสสอนให้นับถือศาสนาไหน แต่ตรัสสอนให้นับถืออปัณณกศาสนา คือศาสนา  

ที่ไม่ผิด คือเมื่อถือปฏิบัติแล้วไม่ผิด

๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๒๘
อปัณณกสูตร (ต่อ)

พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสแสดงความเห็นและวาทะของสมณพราหมณ์ที่กล่าว 

และเหน็ต่าง ๆ กนัไว้ต่อไปอีก ทรงยกเอาแต่เพยีงบางอย่าง คอืตรสัว่ามสีมณพราหมณ์

พวกหนึ่งมีวาทะมีความเห็นอย่างน้ีว่า อรูปพรหมย่อมไม่มีด้วยอาการทั้งปวง แต่อีก

พวกหนึ่งเห็นและกล่าวว่า อรูปพรหมมีด้วยประการทั้งปวง ทั้ง ๒ พวกนี้ จึงมีวาทะ 

มีความเห็นขัดกันตรงกันข้าม และได้ตรัสชี้แจงว่า ในลัทธิของสมณพราหมณ์น้ัน  

บุรุษบุคคลผู้เป็นวิญญูชนย่อมตระหนักดั่งนี้ว่า ข้อที่ท่านสมณพราหมณ์มีวาทะม ี

ความเห็นอย่างนี้ว่า อรูปพรหมไม่มีด้วยอาการทั้งปวง ดั่งนี้ เราไม่เห็น แม้ข้อที่ว่า  

อรปูพรหมมีอยู่ด้วยประการท้ังปวง ด่ังนี ้ เรากไ็ม่รู ้ ส่วนเราเองเล่า เมือ่ไม่รูเ้มือ่ไม่เหน็ 

จะพึงถือเอาโดยส่วนเดียวแล้วกล่าวว่า สิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า ดั่งนี้ ข้อนี้พึงเป็น 

การสมควรแก่เราหามิได้ ถ้าค�าของพวกท่ีกล่าวว่าอรูปพรหมไม่มีด้วยประการท้ังปวง 

เป็นค�าจริง ข้อท่ีเราจะเกิดข้ึนในเหล่าเทวดาที่มีรูป ส�าเร็จด้วยใจ ซึ่งไม่เป็นความผิด  

น้ีเป็นฐานะที่จะมีได้ ถ้าค�าของพวกที่กล่าวว่าอรูปพรหมมีอยู่ด้วยอาการทั้งปวงเป็น 

ค�าจรงิ ข้อท่ีเราจะเกดิขึน้ ในเหล่าเทวดาทีไ่ม่มรีปู ส�าเรจ็ด้วยสัญญา ซึง่ไม่เป็นความผิด 

นี้เป็นฐานะที่จะมีได้

อนึง่ การทะเลาะววิาทแก่งแย่งกล่าวว่ามงึมงึ การกล่าวส่อเสียด และมสุาวาท 

ซึ่งมีรูปเป็นเหตุย่อมปรากฏ ในเมื่อมีความเห็นว่ามีรูป คือว่ารูปพรหมมีอยู่ ข้อนี้ย่อม

ไม่มีในอรูปพรหมด้วยอาการทั้งปวง บุรุษบุคคลผู้เป็นวิญญูชนครั้นพิจารณาเห็น 
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ดั่งนี้แล้ว ปฏิบัติเพื่อหน่าย เพื่อคลายก�าหนัด เพื่อดับสนิทแห่งรูปอย่างเดียว

และได้ตรสัต่อไปอีกว่า มีสมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะมคีวามเหน็อย่างนีว่้า 

ความดับสนทิแห่งภพไม่มีด้วยอาการท้ังปวง แต่อีกพวกหนึง่เหน็และกล่าวว่า ความดับ

สนิทแห่งภพมีอยู่ด้วยอาการทั้งปวง ในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้น บุรุษที่เป็น

วิญญูชนย่อมเห็นตระหนักดั่งนี้ว่า ข้อที่สมณพราหมณ์มีวาทะมีความเห็นว่าความดับ

สนิทแห่งภพไม่มีด้วยอาการท้ังปวง เราไม่เห็นด้วย แม้ข้อที่สมณพราหมณ์มีวาทะมี

ความเหน็อย่างนีว่้าความดบัสนทิแห่งภพมอียู่ด้วยอาการทัง้ปวง เรากไ็ม่รูด้้วย ส่วนเรา

เองเล่าเมื่อไม่รู้เมื่อไม่เห็น จะพึงถือเอาโดยส่วนเดียวแล้วกล่าวว่า ส่ิงนี้เท่านั้นจริง  

สิ่งอื่นเปล่า ดั่งนี้ ข้อนี้พึงเป็นการไม่สมควรแก่เราเลย ถ้าถ้อยค�าของสมณพราหมณ ์

ที่มีวาทะมีความเห็นว่าความดับสนิทแห่งภพไม่มี เป็นค�าจริง ข้อที่เราจะเกิดในหมู่

เทวดาทีไ่ม่มีรปู ส�าเรจ็ด้วยสญัญา ซ่ึงไม่เป็นความผดิ นีเ้ป็นฐานะทีจ่ะมไีด้ ถ้าถ้อยค�า

ของสมณพราหมณ์ทีม่วีาทะมคีวามเหน็อย่างนีว่้าความดบัสนทิแห่งภพมอียูด้่วยอาการ

ทั้งปวงเป็นค�าจริง ข้อที่เราจักปรินิพพานในปัจจุบันนี้ เป็นฐานะที่จะมีได้

ความเหน็ของสมณพราหมณ์ท่ีมีวาทะมคีวามเห็นอย่างนีว่้าความดบัสนทิแห่ง

ภพไม่มีด้วยอาการทั้งปวงนี้ ใกล้ต่อธรรมเป็นไปเพื่อความก�าหนัด ใกล้ต่อธรรมเป็น

เครื่องประกอบสัตว์ไว้ ใกล้ต่อธรรมเครื่องเพลิดเพลิน ใกล้ต่อธรรมเป็นเครื่องสยบ  

ใกล้ต่อธรรมเครือ่งถือมัน่ ส่วนความเหน็ของสมณพราหมณ์ทีมี่วาทะมีความเห็นอย่าง

น้ีว่าความดบัสนทิแห่งภพมอียูด้่วยอาการทัง้ปวงนี ้ใกล้ต่อธรรมทีไ่ม่เป็นไปกบัด้วยราคะ 

ใกล้ต่อธรรมท่ีมิใช่ธรรมเป็นเคร่ืองประกอบสัตว์ไว้ ใกล้ต่อธรรมอนัมใิช่เครือ่งเพลดิเพลนิ 

ใกล้ต่อธรรมอันมิใช่เครื่องสยบ ใกล้ต่อธรรมอันไม่เป็นเครื่องยึดมั่น บุรุษบุคคลผู้เป็น

วิญญูชนครั้นพิจารณาเห็นดั่งนี้แล้ว ย่อมปฏิบัติเพื่อหน่าย เพื่อคลายก�าหนัด เพื่อดับ

สนิทแห่งภพทั้งหลายเท่านั้น

พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสต่อไปว่า บุคคล ๔ จ�าพวกนี้มีอยู่ หาได้อยู่ในโลกคือ

๑.  บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูท้�าตนให้เดอืดร้อน ประกอบการขวนขวายใน

การที่ท�าตนให้เดือดร้อน
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๒.  บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ท�าผู้อื่นให้เดือดร้อน ประกอบการขวนขวาย

ในการท�าผู้อื่นให้เดือดร้อน 

๓.  บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูท้�าตนให้เดอืดร้อนและประกอบการขวนขวาย

ในการท�าตนให้เดือดร้อน ท�าผู้อื่นให้เดือดร้อนและประกอบการขวนขวาย ท�าผู้อื่นให้

เดือดร้อน 

๔.  บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้ท�าตนให้เดือดร้อนและไม่ประกอบการ

ขวนขวายในการท�าตนให้เดือดร้อน ไม่ท�าผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อนและไม่ประกอบการขวนขวาย

ในการท�าผู้อื่นให้เดือดร้อน บุคคลนั้นผู้ไม่ท�าตนให้เดือดร้อน ไม่ท�าผู้อื่นให้เดือดร้อน 

ย่อมไม่มคีวามหิว ดับสนิท เป็นผูเ้ยน็ เสวยแต่ความสขุ มตีนเป็นดัง่พรหมอยู่ในปัจจบุนั

ทีเดียว

ต่อจากนั้น พระองค์ได้ตรัสอธิบายว่า บุคคลผู้ท�าตนให้เดือดร้อน ประกอบ

การขวนขวายในการท�าตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคน 

ที่ปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นอัตตกิลมถานุโยค ประกอบตนให้ล�าบากต่าง ๆ อันเกี่ยว

ด้วยอาหาร เกี่ยวด้วยผ้านุ่งห่ม เกี่ยวด้วยที่อยู่อาศัย ได้ตรัสอธิบายไว้เป็นอันมาก  

แต่ว่ารวมความเข้าแล้วก็คือว่า ปฏิบัติในทางที่ทรมานตนให้ล�าบาก

บุคคลจ�าพวกที่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน ประกอบการขวนขวายในการท�าผู้อื่น  

ให้เดือดร้อน ก็คือจ�าพวกที่ฆ่าสัตว์เลี้ยงชีวิตด้วยวิธีต่าง ๆ

บุคคลจ�าพวกที่ท�าตนให้เดือดร้อน ประกอบการขวนขวายในการท�าตนให ้

เดือดร้อน ท�าผู้อื่นให้เดือดร้อน ประกอบการขวนขวายในการท�าผู้อื่นให้เดือดร้อน  

ก็คือจ�าพวกท่ีมีการปฏิบัติดังเช่น ด้วยความเชื่อถือในลัทธิทรมานตนเองและบูชายัญ 

บางท่านก็เป็นพระราชามหากษัตริย์ บางท่านก็เป็นพราหมณ์ ตั้งโรงบูชายัญขึ้นแล้ว 

ก็ปฏิบัติตนท�าตนให้ล�าบากต่าง ๆ และท�าการเผาสัตว์ต่าง ๆ บูชายัญตามประเพณี

ของพราหมณ์ในครั้งก่อนที่กระท�ากัน จ�าพวกนี้ท�าตนให้เดือดร้อนเองด้วย ท�าผู้อื่นให้

เดือดร้อนด้วย และขวนขวายท�าตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วย

ส่วนจ�าพวกท่ีไม่ท�าตนให้เดือดร้อน ไม่ขวนขวายในการท�าตนให้เดือดร้อน  
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ไม่ท�าผู้อื่นให้เดือดร้อน และไม่ขวนขวายในการท�าผู้อื่นให้เดือดร้อน คือจ�าพวกที่เมื่อ

พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้ว ก็ฟังธรรม ได้ศรัทธาในพระตถาคตพุทธเจ้า  

และจ�าพวกท่ีมีศรทัธาตระหนักเหน็ว่าฆราวาสคบัแคบ เป็นทางมาแห่งธลีุ บรรพชาเป็น

ทางปลอดโปร่ง การทีบ่คุคลอยูค่รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรย์ให้บรบิรูณ์ ให้บรสุิทธิ์

เพยีงส่วนเดยีวไม่ใช่ท�าได้ง่าย จงึได้ออกบวชเป็นบรรพชิต ครัน้บวชแล้วกถื็อปฏบิตัใิห้

ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพ เสมอด้วยภิกษุทั้งหลาย ให้เป็นผู ้ที่มีศีลบริสุทธิ์  

แล้วก็ปฏิบัติในการรักษาจิต ส�ารวมอินทรีย์ เพื่อไม่ให้อกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรมอัน

ลามกทัง้หลาย คืออภชิฌา ความยนิด ีกบัโทมนสั ความยนิร้าย ครอบง�า เมือ่ประกอบ

ด้วยอินทรียสังวร ดั่งนี้ ย่อมได้สุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสภายใน ปฏิบัติให้เป็นผู้มี

สัมปชัญญะคือ ความรู้สึกตัวในการก้าวไป ในการถอยกลับ ในการแล ในการเหลียว 

ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก ในการครองผ้าสังฆาฏิ บาตร จีวร ในการฉัน ในการ

ด่ืม ในการเคีย้ว ในการล้ิม ในการถ่าย ท�าความรูสึ้กตวัในการเดนิ ยืน นัง่ หลบั ตืน่ 

พูด นิ่ง ภิกษุนั้นประกอบด้วยสีลขันธ์ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ เสพเสนาสนะ 

อันสงัดคือที่นอนท่ีน่ังอันสงัด ช�าระจิตให้บริสุทธิ์จากนิวรณ์ทั้งหลาย จิตจึงบริสุทธิ์  

สงดัจากกาม สงดัจากอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลฌุานช้ันต่าง ๆ ตามทีส่ามารถปฏบัิตไิด้ 

คร้ันมจิีตเป็นสมาธบิรสิทุธิผ่์องแผ้วไม่มกีเิลส ปราศจากอปุกเิลส อ่อน ควรแก่การงาน 

ถ้าน้อมจติไปเพือ่ญาณคอืความรู้ต่าง ๆ กไ็ด้ญาณ คอืความรูต่้าง ๆ จนถึงอาสวกัขยญาณ 

ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะกิเลส ปฏิบัติดั่งนี้ตรัสกล่าวว่า เป็นผู้ไม่ท�าตนให้เดือดร้อน 

ปฏิบติัขวนขวายเพือ่ไม่ท�าตนให้เดอืดร้อน ไม่ท�าผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน ไม่ประกอบขวนขวาย

ในการท�าผู้อ่ืนให้เดือดร้อน เขาไม่ท�าตนให้เดือดร้อน ไม่ท�าผู้อ่ืนให้เดือดร้อน ไม่มี 

ความหิว ดับสนิท เป็นผู้เย็น เสวยแต่สุข มีตนเป็นดุจพรหมอยู่ในปัจจุบันทีเดียว

พระพุทธเจ้าได้ตรัสอปัณณกธรรมดั่งนี้ แก่พราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย  

ชาวบ้านศาลา ครัน้ตรสัแล้วชาวบ้านศาลานัน้กไ็ด้กราบทูลชืน่ชมในภาษิตของพระพทุธเจ้า 

ว่าชดัแจ้งเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว�า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแก่คนหลง ตามประทปี

ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูป จึงได้ขอถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและ

พระสงฆ์เป็นสรณะคือท่ีพึง่ ขอพระองค์จ�าพวกเขาทัง้หลาย ว่า เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ

ตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดั่งนี้
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ในอปัณณกสตูรในตอนท้ายนี ้ตรสัแสดงถงึข้อทีส่งูคือถงึเร่ืองอรปูพรหม และ

ถึงความดับสนิทแห่งภพ ส่วนในเบื้องต้นนั้นได้ตรัสแสดงถึงความเห็นอันเกี่ยวแก่เรื่อง

ที่เป็นไปอยู่ท่ัวไปในโลก ท่ีพวกหนึ่งมีความเห็นเป็นนัตถิกทิฏฐิ คือปฏิเสธว่าไม่มี  

เช่นทานที่ให้แล้วไม่มีผล ตลอดจนถึงพ่อแม่ก็ไม่มีคุณ โลกนี้โลกหน้าไม่มี นี้เป็นพวก

นตัถกิทฏิฐ ิอกีพวกหนึง่เป็นพวกอตัถกิทฏิฐ ิคือมคีวามเหน็ว่าม ีทานทีใ่ห้มผีล มารดา

บิดามีคุณ โลกนี้โลกหน้ามี

และอกีคูห่นึง่นัน้ พวกหนึง่เป็นฝ่ายทีเ่ห็นว่า การกระท�าทีก่ระท�ากนันัน้ ไม่มี

บุญไม่มีบาป ไม่มีผลของบุญของบาป เป็นพวกอกิริยทิฏฐิ คือไม่เป็นการท�า การท�า

นั้นไม่เป็นการท�าบุญไม่เป็นการท�าบาป จะฆ่าสัตว์เท่าไหร่ก็ไม่เป็นบาป จะท�าบุญ 

เท่าไหร่กไ็ม่เป็นบญุ อกีจ�าพวกหนึง่เป็นพวกกริยิทฏิฐ ิคอืมีความเห็นว่า มีการกระท�า 

คือการกระท�านั้นท�าดีก็เป็นบุญ ท�าชั่วก็เป็นบาป

และอกีคูห่นึง่นัน้ ก็คอืว่าอเหตกุทฏิฐ ิความเห็นว่าไม่มีเหต ุสุขทีไ่ด้ในปัจจบัุน

ก็ไม่ใช่เกิดจากเหตุท่ีดี ทุกข์ที่ได้ในปัจจุบันก็ไม่ใช่เกิดจากเหตุที่ชั่ว ความเศร้าหมอง

ต่าง ๆ ก็ไม่ใช่เกิดจากเหตุแห่งความเศร้าหมอง ความบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่เกิดจากเหตุแห่ง

ความบริสทุธิ ์อกีจ�าพวกหนึง่นัน้มคีวามเหน็ว่ามเีหต ุคือความสขุกม็คีวามดทีีท่�าเป็นเหตุ 

ความทุกข์กมี็ความชัว่ท่ีท�าเป็นเหตุ ความเศร้าหมองกม็เีหต ุคอืกเิลสทีท่�าให้เศร้าหมอง 

กรรมชั่วที่ท�าให้เศร้าหมอง ความบริสุทธิ์ก็มีเหตุ คือกรรมดีที่ประกอบกระท�า ท�าให้

บรสิทุธิ ์ตลอดจนถึงการปฏบิตัใินทางดบัเครือ่งเศร้าหมอง คอืปฏบิตัใินมรรคมอีงค์ ๘ 

หรือในไตรสิกขาทางพระพุทธศาสนา เป็นเหตุให้ประสบความบริสุทธิ์จนถึงมรรคผล

นิพพาน

ได้ตรัสเปรียบเทียบว่า ในบรรดาความเห็นเหล่านี้ แม้ว่าบุคคลจะยังไม่รู้ด้วย

ตวัเอง กเ็ชือ่ในทิฏฐิท่ีจะเป็นประโยชน์ดกีว่า ดัง่ในคูแ่รก อกีฝ่ายหนึง่ว่าไม่ม ีเช่นทาน

ที่ท�าไม่มีผล มารดาบิดาไม่มีคุณ หรือมารดาบิดาไม่มี คนเกิดกันมาเหมือนอย่างเรือ

น้อยที่โยงกับเรือใหญ่เป็นแถวกันไปเท่านั้น เป็นไปตามธรรมดาโลก ไม่ต้องนับถือกัน

ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบพุการอีะไร ชาตนิีช้าตหิน้าไม่ม ีถ้าหากว่าเชือ่ตามลทัธทิีว่่าไม่มี

ดัง่นี ้กจ็ะเป็นเหตใุห้ไม่ค�านงึถึงว่าจะมอีะไรท�าให้ตัวเป็นทุกข์ จงึเป็นเหตุท่ีจะให้ประกอบ
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การทุจริตทางกายทางวาจาทางใจได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวอะไร ส่วนจ�าพวกที่เชื่อว่ามี 

ยกตัวอย่างเอาอย่างเดียวเช่นว่า เชื่อว่ามีชาติหน้า แม้จะไม่รู้ แต่ว่าเชื่อว่ามีชาติหน้า 

ก็จะท�าให้มีความสังวรตัว ไม่ประพฤติในบาปอกุศลทุจริตต่าง ๆ จะประกอบการบุญ

การกุศลทั้งหลาย ท่ีเม่ือตายไปแล้วก็จะท�าให้มีความสุขในชาติหน้า คราวนี้สมมติว่า

ถ้าชาติหน้าไม่มี ก็ชื่อว่าได้ท�าตัวให้บริสุทธิ์ในปัจจุบัน ถ้าชาติหน้ามี ก็ท�าตัวให้มี 

ความสขุในปัจจบุนัด้วย และกท็�าตวัให้มคีวามสุขในชาตหิน้าด้วย เป็นอนัว่าเป็นผู้ทีไ่ด้

ประโยชน์ทั้ง ๒ อย่าง ชาติหน้าจะมีหรือไม่มีก็ตาม แต่ตัวเองก็ได้ประโยชน์ในการที่

จะท�าตัวให้บริสุทธิ์

ในคู่ที่ว่าไม่มีการกระท�า คือไม่มีการกระท�าเป็นบุญเป็นบาป อีกจ�าพวกหนึ่ง

ว่ามีการกระท�า คือมีการกระท�าท่ีเป็นบุญเป็นบาป ก็เหมือนกัน แม้ตนเองจะไม่มี 

ความรู้ในเรื่องบุญและบาปว่าจะให้ผลหรือไม่ให้ผลอย่างไร อย่างเช่นในปัจจุบันนี้มีคน

เป็นอันมากที่เห็นอยู่ว่ากระท�าชั่วกระท�าบาปต่าง ๆ แต่เขาก็ได้ดีมีสุข คนที่กระท�าแต่

ความด ีบางทกีไ็ม่ได้ความสขุไม่ได้ความเจรญิ เพราะว่าผลต่าง ๆ ทีเ่หน็ในปัจจบุนันัน้

ท�าให้เห็นอย่างนั้น เช่นว่าถ้าสามารถประกอบการทุจริต ลักของเขาได้ โกงเขาได้  

ก็ท�าให้ได้ส่ิงท่ีลักมาได้น้ันสิ่งท่ีโกงมาได้นั้นมาเป็นประโยชน์แก่ตน ท�าตนให้มั่งมี  

เพราะฉะน้ัน จึงท�าให้คนไม่ค�านึงถึงเรื่องบุญเรื่องบาป มุ่งแต่จะได้เป็นที่ตั้ง เมื่อท�า

อย่างไรก็ตามให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเป็นต้น ก็ดีใจว่าดี ถ้าหากว่าไม่ได้ก็ชื่อว่า 

ไม่ดี คือเห็นว่าไม่ดี ท�าให้คนพากันไม่ค�านึงถึงบุญบาป แล้วก็ประกอบการทุจริต 

ต่าง ๆ ทางกายทางวาจาทางใจ ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน แต่ว่าถ้าหากว่ามีความเชื่อ

ในเรื่องบุญบาป ว่าการฆ่าเขาไม่ดี การลักขโมยเขาไม่ดี การประพฤติผิดในกามไม่ดี 

การพดูเท็จการพดูส่อเสยีดการพดูค�าหยาบการพดูเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่ด ีความโลภเพ่ง

เลง็เอาทรพัย์สมบตัขิองเขาเป็นของตวัไม่ด ีความมุง่ปองร้ายเขาไม่ด ีความเห็นผดิจาก

ท�านองคลองธรรมคือเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนี้ก็ไม่ดี ถ้าหากว่ามีความเชื่ออย่างนี้  

กจ็ะท�าให้เว้นจากบาปอกศุลทจุรติต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ จึงเชือ่ดกีว่าว่าบญุบาปมี การกระท�า

ที่เป็นบุญเป็นบาปมี ไม่ใช่ไม่มี

และในคู่ท่ี ๓ ก็เหมือนกนั ท่ีเป็นอเหตกุทฏิฐ ิความเห็นว่าไม่มเีหต ุถ้าหากว่า

เชื่อในทางว่าไม่มีเหตุ ก็จะท�าให้ไม่ค�านึงถึงการกระท�าต่าง ๆ ที่เป็นตัวเหตุแห่งสุข 
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แห่งทุกข์ มุ่งท�าแต่ท่ีจะได้เป็นท่ีตั้ง ถ้าหากว่าเชื่อว่ามีเหตุ คือว่าความสุขนั้นมาจาก

ความดี ความทุกข์มาจากความชั่ว เชื่อในเหตุคือความชั่วท�าให้เกิดทุกข์ ความดีท�าให้

เกิดสุข ดังที่พูดกันง่าย ๆ ว่า ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่วดั่งนี้ ดีกว่า เพราะจะท�าให้เป็นผู้

ขวนขวายในการประกอบตนให้เป็นผูที้ท่�าด ีท�าเหตใุห้ดเีพือ่ผลเป็นความสขุความเจรญิ 

ตรัสเปรียบเทียบดั่งนี้ โดยที่ได้ทรงค�านึงถึงความรู้หรือปัญญาของคนสามัญทั่วไปนั้น 

ไม่สามารถจะมองเหน็อดตีและอนาคตได้ไกล แม้ในปัจจบุนันีก้ยั็งไม่สามารถทีจ่ะมอง

เห็นได้ถนัด ให้ตั้งความเชื่อในทางท่ีถูกไว้เสียก่อนดีกว่า เรียกว่าให้มีศรัทธาที่เป็น 

ญาณสัมปยตุ คอื ความเชื่อทีป่ระกอบดว้ยญาณคือว่าหยั่งรู ้คอืใช้ปัญญาพจิารณาจบั

เหตุจับผลว่าอย่างไหนจะดีกว่า จะเป็นประโยชน์ทีไ่ด้ทัง้ในปัจจบุนัทัง้ในภายหน้ามากกว่า 

คือให้มีความเชื่อในทางที่ถูก แม้จะไม่มีปัญญาเห็นเอง ก็ให้เชื่อในทางท่ีถูกเชื่อ  

ต่อบคุคลทีค่วรเชือ่ตามหลักศรทัธาในพระพุทธศาสนา เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว กจ็ะสามารถ

ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีได้ ให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้ ทั้งในปัจจุบันและในภาย

ภาคหน้า แม้ว่าในปัจจบัุนนัน้จะยังไม่ได้ความสุขความเจริญ จากความดทีีท่�าทันตาเหน็ 

แต่ว่าก็สามารถจะด�ารงตนอยู่ได้ด้วยความดี เป็นท่ีสรรเสริญของวิญญูชนว่าเป็นคนดี 

และต่อไปกจ็ะมคีวามสขุในเมือ่ผลของความดมีีอยู่ คอืเม่ือผลของความดีมีอยู่ เป็นตวั

สัจจะคือความจริง แปลว่า ได้ประโยชน์โลกนี้ โลกหน้าทั้ง ๒ อย่าง เพราะคนที่เสวย

สขุทกุข์อยูใ่นปัจจบุนันี ้ถ้านกึดแูล้วกส็ัน้มาก อย่างเช่นอายทุีเ่กดิมาอย่างมากก็ ๑๐๐ ปี

หรอืกว่า ๑๐๐ ปีเล็กน้อย โดยมากกไ็ม่ถงึ ๑oo ปี ดแูล้วกไ็ม่นาน ผ่านไป ๆ เหมอืน

ประเด๋ียวเดียวก็บรรลุถึงสุดท้ายของชีวิต อย่างเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้  

อายุต่าง ๆ กัน แต่มานึกดูแล้ว เหมือนอย่างแป๊บเดียวก็มาถึงอายุเท่านี้แล้ว เมื่อใกล้

จะตาย ถ้านึกดูถึงอดีตก็จะรู้สึกว่าประเดี๋ยวเดียวก็มาถึงจุดจบแล้ว เพราะฉะนั้น  

กาลเวลาทีล่่วงไปนีจ้งึไม่มาก ทีเ่ป็นปัจจบุนัท่ีบคุคลจะได้ความสุขจากความชัว่นัน้ไม่นาน 

แต่ความดท่ีีท�าไว้น้ันเองท่ีจะให้ความสขุท่ีแท้จรงิ สุขท้ังกายสุขท้ังใจ และยิง่มปัีญญาท่ีรู้

เหตผุลสงูยิง่ขึน้กจ็ะยิง่ภมูใิจในความดขีองตนเอง แม้ว่าตนเองจะทกุข์ ในความเป็นอยู่ 

เพราะไม่สมบูรณ์พูนสุขเหมือนอย่างท่ีไปโกงเขามาแล้วก็มั่งมีศรีสุข แต่ตัวเองที่ไม่ 

โกงใคร ไม่ท�าร้ายใคร มีสัมมาอาชีวะในทางที่ชอบ เลี้ยงตนด้วยความเหนื่อยยาก  

แต่กด็�ารงชวีติอยูไ่ด้ กม็คีวามสขุในชวีติ มคีวามภมูใิจของชวีติ แม้จะจนยากนัน้ กเ็ป็น
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ชีวิตที่ดี ไม่เป็นชีวิตที่ชั่วอย่างผู้ที่เสวยความสุขจากผลที่ชั่วต่าง ๆ ในปัจจุบัน อันนี้

แหละเป็นข้อท่ีส�าคญั คอืข้อทีใ่ห้มศีรทัธาความเช่ือทีถ่กูต้อง และให้มปัีญญาอันถกูต้อง 

จึงจะท�าให้พบกบัเหตผุลอันถูกต้อง ปฏบัิตตินให้ถูกต้อง แม้ในส่ิงทีต่นยังไม่เห็นยังไม่รู้ 

ก็ให้เชื่อไว้ก่อนในทางท่ีถูกต้อง เช่ือต่อค�าสั่งสอนของพระพทุธเจ้า เป็นการเชือ่ทีเ่ป็น

สทัธาญาณสมัปยตุ คอืเป็นความเชือ่ทีป่ระกอบด้วยญานคอืความหย่ังรูต้ามเหตตุามผล

ที่จะพึงมี อย่างที่ตรัสเปรียบเทียบไว้นี้

อันศรัทธาคือความเชื่อท่ีเป็นสัทธาญาณสัมปยุตนี้ ทุกคนจ�าเป็นต้องมีทั้งนั้น 

เพราะทกุคนย่อมไม่มปัีญญาท่ีจะรูเ้หน็ด้วยตวัเองในเรือ่งต่าง ๆ ได้ กล่าวได้ว่าผูพ้พิากษา

ที่ตัดสินคดีทุกเรื่องนั้น ตัดสินไปด้วยสัทธาญาณสัมปยุตท้ังนั้น เพราะตัวผู้พิพากษา

เองนัน้ไม่ได้ไปเหน็ไม่ได้ไปรูใ้นเหตุการณ์ท่ีโจทก์จ�าเลยกระท�าขึน้มาฟ้องร้องกนั เขาฟ้อง

ว่าคนนี้เป็นโจร คนน้ีฆ่าเขา ผู้พิพากษาเองก็ไม่รู้ไม่เห็น แต่อาศัยพิจารณาเชื่อตาม

หลกัฐานพยาน ตามเหตตุามผล แล้วก็ตดัสนิไป ถ้าหากว่าผูพ้พิากษานัน้มศีรทัธาเป็น

ญาณสัมปยุต การตัดสินก็ย่อมจะถูก คือพิจารณาตามเหตุผลหลักฐาน แม้ในการ

ด�าเนินชีวิตของบุคคลก็เช่นเดียวกัน เม่ือมีศรัทธาที่เป็นญาณสัมปยุตในลัทธิในความ

เหน็ในวาทะต่าง ๆ ท่ีพดูกนัอยู่ท่ีปฏิบัติกนัอยู ่กจ็ะท�าให้ได้ความเชือ่ทีเ่ป็นญาณสัมปยตุ 

และท�าให้ปฏิบัติถูกต้อง คือปฏิบัติพิจารณาตามเหตุตามผล เช่นตามที่พระพุทธเจ้า

ตรัสสอนไว้ในพระสูตรนี้ ถือเอาปฏิบัติในทางที่ไม่ผิดนั่นแหละเป็นเกณฑ์ ทางใดเมื่อ

พิจารณาด้วยเหตุผล ตามเหตุผลของตนเองก็ตาม ตามเหตุผลของท่านผู้รู้ที่ให้ค�า

แนะน�าก็ตาม เช่นตามเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะน�าไว้ ดังท่ีตรัสไว้ในพระสูตรนี้ 

กจ็ะท�าให้การปฏิบัตน้ัินเป็นการปฏิบัตท่ีิไม่ผิด ด้วยมคีวามเชือ่ทีป่ระกอบด้วยญาณเป็น

ญาณสัมปยุต ตลอดจนถึงธรรมเบื้องสูง เช่นรูปพรหม อรูปพรหม หรือความดับสิ้น

แห่งภพ มหีรอืไม่ม ีเชือ่ว่ามไีว้กจ็ะดกีว่า และอรปูพรหมจะมหีรอืไม่ม ีเราเองกไ็ม่เหน็

ไม่รู้ ความดับแห่งภพจะมีหรือไม่มี เมื่อยังไม่ถึงความดับแห่งภพนั้น เราก็ไม่รู้ไม่เห็น

เหมือนกัน แต่ว่าเชื่อว่ามีไว้ก็จะดี เพราะว่าเม่ือเชื่อไว้ว่ามีนั้น ก็จะท�าให้การปฏิบัต ิ

ถูกต้อง เร่ืองอรูปพรหมนั้นยกไว้ เพราะว่าถ้าอรูปพรหมไม่มี ก็ยังมีรูปพรหม หรือ 

รูปพรหมไม่มี ก็ยังมีเทวดาต่าง ๆ ถ้าเชื่อไว้ก็ยังมีทางที่จะท�าให้เกิดเป็นเทวดาได้  

เป็นรูปพรหมได้ เป็นอรูปพรหมได้ และความดับภพก็เหมือนกัน คือนิพพานนั้นเอง 
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เรากย็งัไม่รู ้เรากย็งัไม่เหน็ แต่ว่าถ้าไม่เชือ่ว่ามี กจ็ะท�าให้การปฏบิตัขิองตนนัน้ไม่เป็น

ไปเพือ่ความดบักเิลส ความดบัทกุข์ แต่ว่าถ้าหากว่าเชือ่ว่ามี กจ็ะท�าให้การปฏบิตัขิอง

เรานั้นเป็นไปเพื่อความดับกิเลสความดับทุกข์โดยล�าดับ ก็จะท�าให้พบกับความดับภพ

คือนิพพานในที่สุดได้ เพราะฉะนั้น เชื่อไว้ในทางที่ถูกต้องที่เรียกว่า อปัณณกะ ทางที่ 

ไม่ผิดนี้ดีกว่า

นีเ้ป็นใจความส�าค้ญของพระสตูรนีท่ี้พระพทุธเจ้าได้สัง่สอนไว้ เป็นอนัได้แสดง

พระพทุธศาสนาว่า พระพุทธศาสนานัน้สัง่สอนให้ทกุคนใช้ปัญญาพจิารณา ไม่ประมาท

ปัญญา ไม่ทิ้งปัญญา ไม่เผลอปัญญา แต่ใช้ปัญญาพิจารณาจับเหตุจับผลด้วยตนเอง 

แล้วก็เชื่อท่านผู้รู้มาประกอบการพิจารณา เช่นผู้พิพากษาที่ฟังหลักฐานพยานต่าง ๆ 

และก็เช่นฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซ่ึงพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ แล้วน�ามาพิจารณา

สอบสวนด้วยตัวเอง ก็จะได้ปัญญาท่ีมองเห็นในทางปฏิบัติที่เป็นอปัณณกะ คือทางที่

ไม่ผิด แม้จะยังไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเอง ก็ปฏิบัติในทางที่ไม่ผิด ก็ย่อมประสบผลที่ดี

๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๒๙
ทฆีชานุสูตร๑

พระสตูรนีพ้ระพทุธเจ้าแสดงธรรมส�าหรบัผูค้รองเรอืน ส�าหรบัพระสูตร ทีแ่สดง

มาแล้ว เช่น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อนัตตลักขณสูตร เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงแก่ผู้ท่ีออกบวชเป็นฤษีบ�าเพ็ญพรตในป่า ไม่ใช่ผู้ครองเรือน ซึ่งมุ่งผลสูงสุด

ทางจิตใจ ธรรมท่ีทรงแสดงจึงเป็นไปเพือ่โลกตุตรธรรม ทีแ่ปลว่า ธรรมทีอ่ยูเ่หนอืโลก 

พ้นโลก คือมรรคผลนิพพาน ส่วนพระสูตรท่ีทรงแสดงแก่คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนซึ่งยัง

ต้องการครองเรือนอยู่ และก็ต้องการท่ีจะได้ครองเรือน อยู่เป็นสุขในปัจจุบันด้วย  

ในภายหน้าต่อไปด้วย ซึง่ต้องการปฏิบตัเิพยีงแต่ธรรมทีใ่ห้เกดิความสขุอยูใ่นโลก เรยีกว่า

เพื่อโลกิยธรรม ธรรมที่เกี่ยวแก่โลก ซึ่งเป็นอันว่าพระพุทธเจ้านั้นมิได้ตรัสแสดงธรรม

เพือ่พ้นโลก ไม่เกีย่วแก่โลกอย่างเดยีว แต่กท็รงแสดงโลกยิธรรม ธรรมทีเ่กีย่วแก่โลก

ส�าหรับที่จะอยู่ในโลกเป็นสุขด้วย

ดังในพระสูตรน้ีเม่ือพระองค์ประทับอยู่ ณ นิคมแห่งชาวโกลิยะ โกลิยบุตร 

ชือ่ทีฆชาน ุยังมีอีกชือ่หนึง่ว่า พยัคฆปัชชะ เป็นชือ่สกลุ เหมอืนอย่างนามสกลุ โดยที่

บรรพบรุษุของโกลยิบตุรผูน้ี ้เกดิทีท่างเสอืผ่าน ส่วนโกลยิบตุรคอืบตุรของ ชาวโกลยิะ 

ผู้นี้เองชื่อว่า ทีฆชานุ ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า และก็ได้กราบทูลว่า ตนเองเป็น

๑ องฺ. อฏก. ๒๓/๑๔๔/๒๘๙-๒๙๔.
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คฤหัสถ์ ยังบริโภคกาม อยู่ครองเรือน นอนเบียดบุตร ใช้จันทน์ในแคว้นกาสี ยังทรง

ดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้ ยังยินดีเงินและทองอยู่ ขอให้พระองค์โปรดแสดง

ธรรมทีเ่หมาะแก่ภาวะของตน อันจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกือ้กลูเพ่ือความสขุในปัจจบุนั 

เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขในภายหน้า

พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอน ซึ่งมีความว่า ธรรม ๔ ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์เกื้อกูลเพือ่ความสขุในปัจจบุนั คอื อฏุฐานสมัปทา ถงึพร้อมด้วยความหมัน่

ขยัน ๑ อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา ๑ กัลยาณมิตตตา ความมีมิตร 

ที่ดีงาม ๑ สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตโดยสมควร ๑ และก็ได้ตรัสอธิบายว่า

ข้อ ๑ อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหม่ัน ก็คือเล้ียงชีพด้วยการ  

หมัน่ประกอบการงาน คอืกสกิรรม พาณชิยกรรม โครกัขกรรม รบัราชการฝ่ายทหาร 

รับราชการฝ่ายพลเรือน หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการ

งานนัน้ ประกอบด้วยปัญญาเครือ่งสอดส่องอันเป็นอบุายในการงานน้ันสามารถจดัท�าได้

ข้อ ๒ อารกัขสมัปทา ถงึพร้อมด้วยการรกัษา คอืมีโภคทรพัย์ทีห่ามาได้ด้วย

ความขยนัหมัน่เพยีร สัง่สมด้วยก�าลงัแขน มเีหงือ่โทรมตวั ชอบธรรม ได้มาโดยธรรม 

กร็กัษาคุ้มครองโภคทรพัย์เหล่าน้ันไว้ได้พร้อมมลู ด้วยท�าไว้ในใจว่า ไฉนหนอทางราชการ

ไม่พงึริบโภคทรัพย์เหล่านัน้ของเรา โจรไม่พงึลกั ไฟไม่พงึไหม้ น�า้ไม่พงึพดัไป ทายาท

ผู้ไม่เป็นที่รักจักไม่พึงลักไป

ข้อ ๓ กัลยาณมิตตตา ความมีมิตรที่ดีงาม คืออยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใด 

ย่อมด�ารงตนเจรจาสังสนทนากับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้น ซึ่งเป็นคฤหบดีหรือบุตร

คฤหบดี เป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ ผู้มีสมาจารคือความประพฤติที่บริสุทธิ์ ผู้ถึงพร้อม

ด้วยศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา ตามศึกษาสัทธาสัมปทา ตามศึกษาสีลสัมปทา  

ตามศึกษาจาคสัมปทา ตามศึกษาปัญญาสัมปทา

ข้อ ๔ สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตที่สมควร คือรู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์  

และทางเสือ่มแห่งโภคทรพัย์ แล้วเลีย้งชพีพอเหมาะไม่ให้ฟมูฟายนกั ไม่ให้ฝืดเคอืงนกั 

ด้วยคิดว่ารายได้ของเราจะต้องเหนอืรายจ่าย และรายจ่ายของเราจะต้องไม่เหนอืรายได้ 
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เปรียบเหมือนคนชั่งตาชั่ง หรือลูกมือคนช่ังตาชั่ง ยกตาชั่งขึ้นแล้วย่อมลดออกเท่านี้ 

หรอืต้องเพิม่เข้าเท่านี ้กใ็ห้รูท้างเจรญิและทางเส่ือมแห่งโภคทรพัย์ เลีย้งชพีพอเหมาะ

ไม่ให้ฟมูฟายนกั ไม่ให้ฝืดเคอืงนกั โดยคดิว่ารายได้ของเรา จกัต้องเหนอืรายจ่าย และ

รายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนอืรายได้ เหมอืนอย่างคนชัง่ชัง่ของฉะนัน้ ถ้ามรีายได้น้อย 

แต่เลีย้งชวีติอย่างโอ่อ่า จะมผีูว่้าผูน้ีใ้ช้โภคทรพัย์เหมอืนคนเคีย้วผลมะเดือ่ ถ้ามรีายได้

มากแต่เล้ียงชีพอย่างฝืดเคอืง จะมผีูว่้าผูน้ีจ้กัตายอย่างอนาถา แต่เพราะผู้นีรู้ท้างเจรญิ

และทางเสือ่มแห่งโภคทรพัย์ แล้วเล้ียงชพีพอเหมาะ ไม่ให้ฟมูฟายนกั ไม่ให้ฝืดเคอืงนกั 

ด้วยคิดว่ารายได้ของเราจกัต้องเหนอืรายจ่ายและรายจ่ายของเราจกัต้องไม่เหนอืรายได้

โภคทรัพย์ท่ีเกิดโดยชอบอย่างน้ีแล้ว ย่อมมีทางเสื่อม ๔ ประการที่เรียกว่า 

อบายมุข ๔ คือเป็นนักเลงหญิง ๑ เป็นนักเลงสุรา ๑ เป็นนักเลงการพนัน ๑ มีมิตร

ชั่วสหายชั่วเพื่อนชั่ว ๑ เปรียบเหมือนสระน�้าใหญ่มีทางเข้า ๔ ทาง ทางออก ๔ ทาง 

ถ้าจะพึงปิดทางเข้า เปิดทางไหลออกของสระนั้น ฝนก็มิตกต้องตามฤดูกาล สระน�้า

ใหญ่นัน้ก็พงึหวงัความเสือ่มอย่างเดยีว ไม่มคีวามเจรญิ โภคทรพัย์ทีเ่กดิโดยชอบอย่าง

นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมมีทางเสื่อม ๔ ประการ คืออบายมุข ๔ ดังกล่าวแล้ว

โภคทรพัย์ทีเ่กดิโดยชอบอย่างน้ีแล้ว ย่อมมทีางเจรญิ ๔ ประการ คอื ไม่เป็น

นกัเลงหญงิ ๑ ไม่เป็นนักเลงสรุา ๑ ไม่เป็นนักเลงการพนัน ๑ มมีติรดีสหายดเีพ่ือนดี 

๑ เปรียบเหมือนสระน�้าใหญ่มีทางเข้า ๔ ทาง ทางไหลออก ๔ ทาง ถ้าจะพึงเปิดทาง

ไหลเข้า ปิดทางไหลออกของสระนั้น ทั้งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล สระน�้าใหญ่นั้นก็พึง

หวงัความเจรญิอย่างเดยีว ไม่มีเสือ่ม โภคทรพัย์ทีเ่กดิโดยชอบอย่างนีก้ฉั็นนัน้เหมอืนกนั 

ย่อมมีทางเจริญ ๔ ประการ คือเว้นจากอบายมุขทั้ง ๔ ดังกล่าวแล้ว

อนึ่งธรรม ๔ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข  

ในภายหน้าแก่กลุบตุร คอืสทัธาสมัปทา ถงึพร้อมด้วยศรัทธา ๑ สลีสมัปทา ถึงพร้อม

ด้วยศีล ๑ จาคสมัปทา ถงึพร้อมด้วยจาคะ ๑ ปัญญาสมัปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา ๑

พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายต่อไปว่า สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือ

ความเชือ่พระปัญญาของพระตถาคตเจ้า ว่าเพราะเหตุนี ้เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเจ้า

พระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ผู้ไกลกิเลส เป็นต้น
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สลีสมัปทา ถงึพร้อมด้วยศีล คือเป็นผูง้ดเว้นจากการท�าสัตว์มชีีวิตให้ตกล่วงไป 

จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ จากความประพฤติผิดในกาม จากพูดเท็จ  

จากการดื่มน�้าเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยจาคะ คือมีจิตปราศจากมลทินคือความตระหนี่  

อยู่ครองเรือน มีจาคะอันปล่อยแล้ว หมายความว่า ท�าจาคะคือการสละ มีฝ่ามือชุ่ม

ยินดีในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีในการจ�าแนกทาน

ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา คือเป็นผู้มีปัญญา ประกอบปัญญา  

ทีเ่ห็นความเกดิความดบัเป็นอรยิะคือประเสรฐิ ช�าแรกกเิลสให้ถงึความส้ินทกุข์โดยชอบ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดง ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ์ คือประโยชน์ในปัจจุบัน 

และสัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในภายหน้า ดั่งนี้ แก่ทีฆชานุกุลบุตรผู้นั้น  

กค็วรท�าความเข้าใจเพิม่เตมิว่า ข้อว่าประโยชน์ปัจจบุนั และข้อว่าประโยชน์ภายหน้านัน้ 

ไม่ใช่มีความหมายว่า ท�าแต่ประโยชน์ปัจจุบัน แต่ว่าประโยชน์ภายหน้านั้นค่อยท�าเอา

ในภายหน้า คือในปัจจุบันนี้ก็ให้มีเพียงความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์ การรักษา

ทรัพย์ที่หามาได้ คบเพื่อนที่ดีงาม และใช้จ่ายที่สมควร ส่วนสัทธาสัมปทา ถึงพร้อม

ด้วยศรัทธาเป็นต้นน้ัน ยังไม่ต้องปฏิบัติ ยังไม่ต้องมี ไว้เอาไปมีในภายหน้า เช่นว่า  

ในปฐมวัยก็ให้ปฏิบัติแต่ในประโยชน์ปัจจุบัน มีความขยันหมั่นเพียรหาทรัพย์เป็นต้น 

แต่ว่าประโยชน์ภายหน้านั้นไว้ค่อยปฏิบัติเม่ือแก่ เหมือนอย่างคนที่เข้าใจว่าหนุ่ม ๆ  

ไม่ต้องเข้าวัด แก่จึงเข้าวัด ไม่ใช่หมายความอย่างนั้น แต่หมายความว่าเป็นข้อที่พึง

ปฏิบัติในปัจจุบันนี้แหละไปพร้อมกันทีเดียว

ท�าไมจึงต้องปฏิบัติไปพร้อมกันทีเดียว ก็เพราะว่าแม้ในปัจจุบันนี้ เมื่อปฏิบัติ

ในประโยชน์ปัจจุบัน มีอุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร แสวงหา

ทรัพย์เป็นต้น ก็ต้องมีสัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นต้นไปด้วย เพราะเมื่อมี

สัทธาสัมปทาด้วยแล้ว ก็จะท�าให้มีความเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ท�าให้มี 

ความเช่ือในค�าสัง่สอนของพระองค์ ท�าให้เป็นผูท้ีม่ศีลี เว้นจากความประพฤตทิีเ่ป็นการ

เบียดเบียนตนและผู้อ่ืนให้เดือดร้อน เช่น เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลักเป็นต้น  

และก็จะมีการสละบริจาค และก็จะมีปัญญาท่ีเป็นแสงสว่างในการน�าทางปฏิบัติไปใน
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ทางอันถูกต้อง ฉะนั้น ถ้าในการปฏิบัติแสวงหาทรัพย์ ถ้าไม่มีธรรมที่ตรัสสอนเป็น

ประโยชน์ภายหน้าไว้ด้วยแล้ว ก็จะไม่เลือกในวิธีแสวงทรัพย์ ให้ได้ทรัพย์มาก็แล้วกัน 

จะลกัของเขามาหรอืว่าจะคดโกงเขามาเพือ่ให้ได้ทรพัย์มากใ็ช้ได้ เพราะฉะนัน้ จงึต้อง

มีสัทธาสัมปทา และเมื่อมีสัทธาสัมปทา ก็ท�าให้มีสีลสัมปทา เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะท�าให้

การแสวงหาทรัพย์นั้นเป็นสัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ ไม่เป็นไปในทาง 

ทีผ่ดิ และในขณะเดยีวกนักจ็ะมจีาคสมัปทา คอืมีการสละเผือ่แผ่เจอืจาน เผือ่แผ่สละ

เจอืจานแก่ตนเอง คอืใช้จ่ายแก่ตนเองและครอบครวัตามก�าลงัทรพัย์ทีห่ามาได้ เมือ่ได้

มากก็อาจจะใช้มาก เมื่อได้น้อยก็ต้องใช้น้อย ตามควรแก่ก�าลังทรัพย์ และในการจ่าย

นั้นก็จ่ายเพื่อด�ารงชีวิตอยู่ของตนเองและครอบครัวให้เป็นสุข และเป็นการใช้จ่ายที่

เป็นการเฉลีย่เผือ่แผ่เจอืจานความสขุแก่ญาตมิติรสหายและเพือ่เหตอุืน่ ดงัทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรัสสอนไว้ในประโยชน์เกิดแต่การถือโภคทรัพย์ในคิหิปฏิบัตินั้น เพราะฉะนั้น  

จาคสัมปทาก็จ�าเป็นต้องมีด้วย และจะต้องมีปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญาไป

พร้อมกันด้วย จึงจะท�าให้เป็นผู้ที่สามารถแสวงหาทรัพย์ได้ด้วยดี โดยมีปัญญาในทาง

ที่จะหาทรัพย์ได้ และทั้งมีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ท�าให้

ไม่ปฏิบัติในทางท่ีเป็นโทษ ปฏิบัติแต่ในทางที่เป็นคุณ และทั้งจะท�าให้รู้จักทางเส่ือม 

รู้จักทางเจริญ ดังที่ตรัสอธิบายไว้ในข้ออารักขสัมปทา ถ้าขาดปัญญาแล้ว ก็จะท�าให้

ขาดความรู้จัก เช่นนั้น

เพราะฉะนัน้ ประโยชน์ภายหน้าทัง้ ๔ ประการนัน้ จงึต้องประพฤตไิปพร้อม

กนักบัประโยชน์ปัจจบุนั และทีเ่รยีกว่า เป็นประโยชน์ปัจจบุนั เป็นประโยชน์ภายหน้านัน้ 

กม็ทีางคดิได้อีกว่า ประโยชน์ปัจจบัุนน้ันเป็นการทีป่ฏบิติั มุง่ทีจ่ะทะนบุ�ารงุร่างกายเป็น

ทีต่ัง้ กล่าวได้ว่า เพือ่เป็นประโยชน์ทางร่างกาย ส่วนประโยชน์ในภายหน้านัน้ เป็นข้อปฏบิตัิ

เพื่อประโยชน์ทางจิตใจ เรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันนั้นมุ่งเพื่อประโยชน์เป็นสุขของกาย 

ประโยชน์ในภายหน้านัน้มุ่งเพือ่ประโยชน์เป็นสขุของใจและตลอดของกายด้วย และอกี

อย่างหน่ึง ประโยชน์ปัจจุบันนั้นมุ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเอง ส่วนประโยชน์ในภาย

หน้านัน้มุง่เพือ่ประโยชน์สุขแก่ผูอ้ืน่ ตัง้แต่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง เช่น เป็นบดิามารดา เป็นบตุร

ภรรยา สามี เป็นมิตรสหายกนัเป็นต้น ท้ังในครอบครวัและท้ังนอกครอบครวั และอกี

อย่างหนึง่ เพือ่ให้เป็นประโยชน์เป็นความสขุ ในวันนีด้้วย ในพรุง่นีด้้วย ในเดอืนนีด้้วย 
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ในเดือนหน้าด้วย ในปีนี้ด้วย ในปีหน้าด้วย เพราะคนเรานั้นจะต้องอยู่กับปัจจุบันและ

อนาคตคือภายหน้า

การแบ่งว่าแค่ไหนเป็นปัจจุบัน แค่ไหนเป็นภายหน้านั้น ก็อาจแบ่งได้อย่าง

ละเอยีด และอาจแบ่งได้อย่างหยาบหรอือย่างช้านาน การแบ่งอย่างช้านานนัน้กเ็ช่นว่า 

ชาตินี้เป็นปัจจุบัน ชาติหน้าเป็นภายหน้า และเมื่อแบ่งอย่างละเอียดนั้น ก็แบ่งได้ใน

ปัจจุบันชาตินี้เอง เช่นวันนี้เป็นปัจจุบัน พรุ่งนี้เป็นวันหน้า เป็นภายหน้าเป็นต้น หรือ

แบ่งให้ละเอียดออกไปอีก ช่ัวโมงนี้เป็นปัจจุบัน ชั่วโมงหน้าเป็นภายหน้า นาทีนี้เป็น

ปัจจุบนั นาทหีน้าเป็นภายหน้า วนิาทนีีเ้ป็นปัจจบุนั วนิาทหีน้าเป็นภายหน้า เพราะฉะนัน้ 

ปัจจบุนักบัภายหน้านัน้จงึต่อเนือ่งกนัไปดัง่นี ้จงึต้องปฏบิตัทิัง้ ๒ อย่าง และการปฏบัิติ

ทั้ง ๒ อย่างนี้ ก็เห็นมีตัวอย่างอยู่เป็นอันมาก เช่นว่าบุคคลจะท�าอะไรก็มีเป็นอันมาก

ที่ไม่ให้ผลทันที เช่นว่าการเรียน ก็ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล แต่ความส�าเร็จของ

การเรยีนนัน้ก็มีเป็นขัน้ ๆ ไป เช่น ในชัน้อนบุาลนัน้กีปี่ ประถมศกึษากีปี่ มธัยมศกึษา

กี่ปี อุดมศึกษากี่ปี เพราะฉะนั้น เริ่มเรียนตั้งแต่อายุ ๓-๔ ขวบ ไปส�าเร็จอุดมศึกษา

เอากว่า ๒๐ ปี โดยมาก การท�างานก็เหมือนกัน ก็เริ่มตั้งแต่งานเบื้องต้น แต่จุดมุ่ง

หมายที่จะให้บรรลุถึงฐานะอันสูงในชีวิตของตนนั้นอยู่ในข้างหน้าอีกมาก เช่นว่า  

เข้ารับราชการก็ต้องมุ่งต�าแหน่งสูง และเมื่อถึงเกษียณ ทุกคนจึงจะรู้ได้ว่าตนสามารถ

บรรลุถึงฐานะอันสูงของราชการได้เพียงแค่ไหนซึ่งใช้เวลาถึงอายุ ๖๐ ปี ชาวนาจะท�า

นาเริ่มปลูกข้าว ก็อีกหลายเดือนกว่าข้าวจะโต และให้เม็ดข้าวเก็บเก่ียวไปบริโภคได้ 

ต้องใชเ้วลาหลายเดือน ไม่ใช่ว่าหวา่นขา้ววันเดียวแลว้ได้ผลเดีย๋วนั้น และก่อนทีค่นจะ

ท�างานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวมานั้น ก็จะต้องมีศรัทธาคือความเชื่อว่า งานที่ตนท�า

นัน้จะให้ส�าเรจ็ผลในภายหน้าอย่างไร เช่น ชาวนาท�านากต้็องมคีวามเช่ือว่า จะต้องได้

ผลคือได้ข้าว เรียนหนังสือตั้งแต่อายุ ๓-๔ ขวบ พ่อแม่ก็หวังผลจะให้ลูกของตัวส�าเร็จ

การศึกษาในภายหน้าตามที่จะพึงเป็นไปได้ การรับราชการหรือการท�างานต่าง ๆ  

ก็เหมือนกัน ก็เริ่มจับตั้งแต่ต้น ก็มีเชื่อว่า เมื่อท�างานนี้และท�าอย่างนี้ จะบังเกิดผลดี

แก่ตนในภายหน้าอย่างนั้น ๆ

เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงต้องมีศรัทธาคือความเช่ือน�าการกระท�าอยู่เสมอใน

กิจการทุกอย่าง เม่ือเป็นเด็กไม่สามารถจะคิดเองได้ ก็พ่อแม่ที่จะน�าชีวิตของลูกไป  
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ในทางไหน ในเมื่อเชื่อว่าน�าชีวิตของลูกไปในทางน้ันจะให้เกิดผลดีก็ปฏิบัติ เช่น  

ให้ศึกษาเล่าเรียน อบรมให้ประพฤติดีเป็นต้นตั้งแต่ในเบื้องต้น เหล่านี้ก็เป็นเรื่อง  

ของสัทธาสัมปทา สีลสัมปทาเป็นต้นทั้งนั้น ซึ่งต้องปฏิบัติไปพร้อมกัน และบางอย่าง

จะต้องมีก่อนเสียด้วย เช่นสัทธาสัมปทาดังกล่าวข้างตันนั้น น�าการปฏิบัติในปัจจุบัน 

แต่ว่าผลของศรัทธาคือความเชื่อท่ีตั้งไว้นั้น จะบรรลุถึงเป้าหมายมักจะอยู่ข้างหน้า  

เช่นเชือ่ว่าเรยีนหนงัสอืจะได้ความรูก้เ็ริม่เรยีน นีเ่ป็นอฏุฐานสัมปทา ขยันเรยีน เพราะมี

ศรัทธาคือความเชื่อว่าจะได้ความรู้ได้วิชา ส�าหรับจะเล้ียงตัว แต่ว่ากว่าจะได้วิชาคือ

ความรู้ส�าหรับจะเลี้ยงตัว ซึ่งเป็นผลของความที่เชื่อนั้น จะต้องใช้เวลาเร็วหรือช้าดังที่

กล่าวมาแล้ว

เพราะฉะนัน้ เป็นอนัว่าธรรมทัง้ ๒ หมวดนี ้จ�าเป็นท่ีจะต้องปฏิบติัไปพร้อมกนั 

ให้มีด้วยกันในปัจจุบัน บางข้อก็ต้องมีก่อน บางข้อก็ต้องมีหลัง ดังที่กล่าวมาแล้ว เช่น

ว่าในข้อของประโยชน์ภายหน้านัน้ จะต้องมก่ีอนข้อทีเ่ป็นประโยชน์ปัจจบุนั เช่น จะต้อง

ศรัทธาในการเรยีนในการท�างานเป็นต้นดงักล่าวเป็นเครือ่งน�า และเม่ือมีทัง้ ๒ หมวด

ดัง่นีแ้ล้ว ไปด้วยกนัแล้ว กจ็ะท�าให้ได้รบัประโยชน์ทีเ่กือ้กลู ได้รบัความสุขในการครอง

ชีวิตอยู่ในโลก

คู่ท่ี ๑ คือว่ากายและใจของตัวเอง หรือว่ากายและจิตของตัวเอง จะได้รับ

ประโยชน์ที่เกื้อกูล ได้รับความสุข

คู่ที่ ๒ คือว่าตนเองและผู้อื่นจะได้รับประโยชน์และได้รับความสุขอยู่ในโลก 

เพราะว่าทุกคนนั้นจะอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องมีผู้อื่น เช่นว่าคนเราที่เกิดมานั้นจะต้อง

มีพ่อแม่ เมื่อเกิดมาเป็นลูก ก็มีพ่อ ๑ แม่ ๑ ลูกอีก ๑ ก็เป็น ๓ มีลูกหลายคน 

ก็มากข้ึน มีหลานอีกก็มากขึ้น แล้วยังมีเพื่อนมิตรสหาย เป็นเพื่อนร่วมตระกูล  

ร่วมคณะ ร่วมโรงเรียน ร่วมชาติ ไปถึงร่วมโลก และความเป็นอยู่ของบุคคลที่ร่วมกัน

เป็นสงัคมด่ังนี ้จะต้องมีความสขุทุกข์เนือ่งถงึกนั และเมือ่ต่างปฏบิตัอิยูใ่นหมวดธรรม

ทั้ง ๒ นี้ ก็จะท�าให้ทั้งตนเองทั้งผู้อื่นได้มีประโยชน์ที่เกื้อกูลได้มีความสุข



181ภาค ๑ ธรรมบรรยายในพรรษา ๒๕๓๑

คู่ที่ ๓ คือว่าปัจจุบันและภายหน้า ปัจจุบันก็จะได้รับประโยชน์เกื้อกูล และ

ได้รับความสุข ในภายหน้าจะเป็นพรุง่นีก้ด็ ีจะเป็นเดอืนหน้ากด็ ีจะเป็นปีหน้ากด็ ีหรอื

ชาติหน้าก็ดี แต่ว่าจะได้รับประโยชน์เกื้อกูลคือความสุขท้ังในชีวิตปัจจุบัน และท้ังใน

ชีวิตภายหน้า โดยจะแบ่งอย่างละเอียด หรือจะแบ่งอย่างช้า ๆ นาน ๆ ดังกล่าวมา 

ข้างต้นก็ตาม

เป็นอันว่าเมื่อปฏิบัติอยู่ในหมวดธรรม ๒ หมวดนี้แล้ว จะท�าให้ ๓ คู่ที่กล่าว

มานี ้ทีส่มัพันธ์กนัอยู ่ได้รับประโยชน์เกือ้กูลและความสุข ส�าหรบัตนเองคอืกายและจติ 

ส�าหรับที่เนื่องไปถึงตนเองและผู้อื่น ส�าหรับกาลเวลาคือปัจจุบันและภายหน้า ทั้ง ๓ 

ประการจงึเป็นหมวดธรรมท่ีท�าให้อยู่เป็นสขุ ได้รบัประโยชน์ และมคีวามสขุในโลกอนั

เป็นโลกิยธรรม ธรรมที่เกี่ยวกับโลกที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอน

๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๓๐
สงิคาลกสูตร๑

ในพระสตูรนีเ้องท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรสัแสดงเรือ่งทศิ ๖ เป็นต้น อันม ีในหมวด

คหิปิฏบิตั ิในนวโกวาท พระพทุธเจ้านัน้ทรงแสดงธรรมโดยอาการดัง่ท่ีได้ มีอยู่ในหมวด

ธรรมหมวด ๓ ในนวโกวาท คืออาการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ๓ อย่าง คือ

๑. ทรงแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น 

๒. ทรงแสดงธรรมมีนิทานคือเหตุอันผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ 

๓. ทรงแสดงธรรมมีปาฏหิารย์ิ คอืผูป้ฏบิตัย่ิอมได้รับผลตามสมควรแก่ความ

ปฏิบัติจริงตามที่ทรงสอน

ซึ่งในข้อ ๑ นั้น พระองค์ทรงแสดงธรรมที่ควรรู้ควรเห็นเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริง 

อันมีความหมายถึงว่า ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วนั้นมีเป็นอันมาก แต่ว่าทรง

เลอืกแสดงจ�าเพาะท่ีควรรูค้วรเห็น เป็นไปเพ่ือให้รูแ้จ้งเหน็จริงได้ และทีว่่าเฉพาะ ทีค่วร

รู้ควรเห็นน้ัน กค็อืทรงแสดงธรรมท่ีเป็นไปในภายใน คอืในกายทีย่าววาหนึง่ มีสัญญา

มีใจครองนี้เอง ไม่ได้ทรงแสดงในภายนอก เมื่อทรงแสดงในภายในดั่งนี้ ทุกคนก ็

อาจรู้เห็นได้ ถ้าทรงแสดงในภายนอกโดยมากจะไม่อาจรู้เห็นได้ นอกจากว่าเชื่อหรือ

ไม่เชือ่เท่านัน้ และมีความหมายถงึว่า แม้ในธรรมทีเ่ป็นไปในภายในดงักล่าว กจ็�าเพาะ

ธรรมที่เหมาะแก่อัธยาศัยนิสัยของผู้รับเทศนา ตรงกับพื้นภูมิของผู้รับเทศนา

๑ ที. ปา. ๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗.
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และมาถงึข้อ ๒ ทรงแสดงธรรมมนีทิานคอืเหตุทีผู่ฟั้งอาจตรองตามให้เหน็จริงได้ 

นิทานนั้นเรามาใช้กันเช่นว่าเล่านิทาน อันเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ของบุคคล เป็นต้น  

ที่มักจะเป็นเร่ืองเก่าซึ่งอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้าง แต่ตามศัพท์นั้น นิทาน แปลว่า  

เหตุเป็นแดนมอบให้แห่งผล คือเป็นเหตุที่จะให้เกิดผล ผลมาแต่เหตุอันใดหรือ 

ผลมาจากส่ิงอันใด สิ่งนั้นชื่อว่า เป็นนิทาน ในที่นี้มักจะเป็นเรื่องราวของผู้ฟังน้ันเอง  

เป็นเรือ่งอดีตท่ีได้กระท�ามาแต่ชาตก่ิอนกม็ ีในชาตินีก้ม็ ีอนัท�าให้มคีวามคุน้เคยอยูใ่น

การที่ได้เคยกระท�ามานั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบถึงอัธยาศัยนิสัยหรือว่าอินทรีย์คือ

ความแก่กล้าของความดีน้ันท่ีได้เคยท�ามา นิสัยอัธยาศัยหรืออินทรีย์ดังกล่าวนั้น 

ก็เป็นนิทานอย่างหนึง่ คอืเป็นเหตอุย่างหนึง่ ทีท่�าให้พระองค์ทรงแสดงธรรมให้บงัเกดิผล 

และที่เป็นเรื่องที่ก�าลังปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันที่เขาก�าลังปฏิบัติอยู่ท่ีเขากระท�าอยู่ ก็เป็น

นิทานอันหนึ่ง ดั่งเช่นในเทศนาครั้งท่ี ๓ ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปุราณชฎิล  

ซึ่งพวกชฎิลนั้นเป็นผู้ที่ก่อไฟขึ้นบูชา ดั่งที่เรียกว่า กองกูณฑ์อัคคี ซึ่งเป็นลัทธิปฏิบัติ

ของชฎิลพวกนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงธรรมที่เป็นของร้อน เป็นของที่ถูกเผาไหม้  

การก่อกองกณูฑ์อคัคบีชูา หรอืเรยีกสัน้ว่าลทัธบิชูาไฟนัน้ เป็นนทิาน คอืเป็นเหตทุีใ่ห้

พระพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาอาทิตตปริยายสูตรนั้น

แม้ในเรือ่งสงิคาลกสตูรนีก้เ็ช่นเดยีวกนั ซึง่มเีรือ่งเล่าว่า สมยัเมือ่พระพทุธเจ้า

ประทบัอยู ่ณ พระวหิารเวฬุวนั อันเป็นท่ีพระราชทานเหยือ่แก่กระแตใกล้กรงุราชคฤห์ 

ครัง้นัน้บตุรของคฤหบดผีูห้นึง่ในกรงุราชคฤห์ชือ่ว่า สงิคาลกะ ได้ออกจากกรงุราชคฤห์

ในเวลาเช้า มผ้ีาเปียกมผีมเปียกประคองอญัชลนีอบน้อมทศิทัง้หลาย คือทศิเบือ้งหน้า 

ทิศเบ้ืองขวา ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้องบน คือไหว้ทิศ  

เขาปฏิบัติอยู่อย่างนี้เป็นประจ�า ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยัง

กรุงราชคฤห์ ได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะบุตรคฤหบดีก�าลังไหว้ทิศอยู่ดั่งนั้น จึงได้

ตรสัถามว่าไหว้ท�าไม สงิคาลกะบุตรคฤหบดกีก็ราบทูลว่า บดิาของตนเม่ือจะท�ากาลกริยิา 

ได้สั่งไว้ให้นอบน้อมทิศทั้งหลาย ตนสักการะนับถือบูชาตามค�าของบิดา จึงได้ปฏิบัติ

ไหว้ทศิทัง้หลาย นีเ้ป็นนทิานคือเป็นเรือ่งราวทีเ่ป็นเหตใุห้พระพทุธเจ้าเทศน์สอนต่อไป 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงธรรมขึ้นมา เรียกว่า เรื่องไหว้ทิศ อันเรียกว่า ธัมมิกถา 

กถาที่ประกอบด้วยธรรม โดยที่มีเรื่องไหว้ทิศนี้เป็นตัวนิทาน คือเป็นเหตุให้ตรัสสอน 
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และธัมมิกถาท่ีตรัสสอนนั้น ก็เป็นการตรัสสอนยกเอาเรื่องการไหว้ทิศนี้เองมาท�าให้

เป็นข้อปฏบิตัทิางธรรมข้ึน แต่ว่าก่อนทีจ่ะได้ตรสัถึงเรือ่งทศิ ๖ ตามธรรมปฏบัิต ิกไ็ด้

ตรสัข้อปฏบัิตอิย่างอืน่น�าก่อนไปเป็นล�าดบั อนัล้วนเป็นพระโอวาททีต่รสัสอนแก่หมูช่น

ผู้รวมกันอยู่เป็นหมู่ในโลก ดังที่เรียกในบัดนี้ว่า สังคม สังคมโลก เริ่มด้วยพระองค์ได้

ตรัสว่า ในวินัยของพระอริยเจ้า เขาไม่นอบน้อมทิศทั้ง ๖ กันอย่างนี้ สิงคาลกะบุตร

คฤหบดกีไ็ด้กราบทลูถามว่า ในวนิยัของพระอรยิเจ้า ท่านนอบน้อมทิศท้ัง ๖ กนัอย่างไร 

พระพทุธองค์จึงได้ตรสัเป็นธัมมกิถา กถาประกอบด้วยธรรม น้อมเข้ามาในธรรมปฏบัิตว่ิา 

อริยสาวกละกรรมกิเลส ๔ ไม่ท�าบาปกรรมโดยฐานะ ๔ ไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ

อันเรียกว่าอบายมุข ๖ เป็นผู้ที่ปราศจากกรรมอันลามก ๑๔ อย่างนี้แล้ว ย่อมเป็น 

ผู้ปกปิดทิศ ๖ ย่อมปฏิบัติเพื่อชนะโลกท้ัง ๒ และเป็นอันอริยสาวกนั้นปรารภแล้ว 

ทัง้โลกนีแ้ละโลกหน้า เบือ้งหน้าแต่ตายเพราะกายแตกท�าลายกจ็ะเข้าสูส่คุตโิลกสวรรค์

ต่อจากนั้นก็ตรัสว่า กรรมกิเลส ๔ ที่อริยสาวกละได้นั้นคือปาณาติบาต  

ท�าสตัว์มชีวีติให้ตกล่วงไป ๑ อทินนาทาน ถอืเอาสิง่ของทีเ่จ้าของมไิด้ให้ ๑ กาเมสมิุจฉาจาร 

ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ๑ มุสาวาท พูดเท็จหลอกลวงผู้อื่น ๑

และตรัสต่อไปว่า ไม่ทําบาปกรรมโดยฐานะ ๔ คือปุถุชนคนท่ีมีกิเลสหนา  

ถงึฉนัทาคต ิล�าเอยีงเพราะฉนัทะคือความพอใจ ย่อมท�ากรรมลามก ถึงโทสาคติ ล�าเอยีง

เพราะโทสะ ย่อมท�ากรรมลามก ถงึโมหาคต ิล�าเอยีงเพราะโมหะ ย่อมท�ากรรมลามก 

ถงึภยาคต ิล�าเอยีงเพราะความกลวั ย่อมท�ากรรมลามก ส่วนอรยิสาวกไม่ถงึฉนัทาคติ 

ล�าเอียงด้วยความรักพอใจ ไม่ถึงโทสาคติ ล�าเอียงเพราะโทสะความชัง ไม่ถึงโมหาคติ 

ล�าเอียงเพราะความหลง ไม่ถึงภยาคติ ล�าเอียงเพราะความกลัว ย่อมไม่ท�ากรรม 

อันลามกโดยฐานะ ๔ เหล่านี้ หมวดแรก ๔ หมวดหลัง ๔ ก็เป็น ๘ 

จากนั้นตรัสอบายมุข ทางเสื่อมแห่งโภคะ ๖ คือเสพน�้าเมาคือสุราเมรัย  

อนัเป็นท่ีตัง้แห่งความประมาท เทีย่วไปในตรอกซอกต่าง ๆ ในเวลากลางคนื การเทีย่ว

ดูมหรสพ การเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท การคบคนชั่วเป็นมิตร  

การเกียจคร้าน รวม ๖ ประการ เรียกว่า อบายมุข เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลาย

ครั้นตรัสอบายมุขแล้ว ก็ตรัสโทษของอบายมุขทั้ง ๖ นั้นว่า
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การเสพน�า้เมามีโทษ ๖ ประการคอื ความเสือ่มทรพัย์อนัผู้เสพพงึเหน็เอง ๑ 

ก่อการวิวาท ๑ เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๑ เป็นเหตุเสียชื่อเสียง ๑ เป็นผู้ไม่รู้จักอาย ๑ 

เป็นเหตุทอนก�าลังปัญญา ๑

การเที่ยวไปในตรอกซอกต่าง ๆ ในเวลากลางคืนมีโทษ ๖ คือ ชื่อว่า  

ไม่คุ้มครองไม่รักษาตัว ๑ ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยา ๑ ชื่อว่าไม่คุ้มครอง 

ไม่รกัษาสมบตั ิ๑ เป็นทีร่ะแวงของคนอืน่ ๑ ค�าพดูอนัไม่เป็นจรงิในทีน่ัน้ ๆ ย่อมปรากฏ

ในผู้นั้น ๆ ๑ ท�าให้เกิดความล�าบากมาก ๑

การเที่ยวดูมหรสพมีโทษ ๖ คือ ร�าที่ไหนไปที่นั่น ๑ ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น ๑ 

ประโคมที่ไหนไปที่นั่น ๑ เสภาที่ไหนไปที่นั่น ๑ เพลงที่ไหนไปที่นั่น ๑ เถิดเทิงที่ไหน

ไปที่นั่น ๑

การเล่นการพนันอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาทมีโทษ ๖ คือ ผู้ชนะย่อม  

ก่อเวร ๑ ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป ๑ ความเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน ๑ ถ้อยค�า

ของคนเล่นการพนนัซึง่ไปพดูในทีป่ระชมุฟังไม่ข้ึน ๑ ถูกมติรอ�ามาตย์หมิน่ประมาท ๑ 

ไม่มใีครประสงค์จะแต่งงานด้วย เพราะเหน็ว่าชายนัน้เป็นนกัเลงเล่นการพนนั ไม่สามารถ

จะเลี้ยงภรรยา ๑

การคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ ๖ คือ น�าให้เป็นนักเลงการพนัน ๑ น�าให้เป็น

นักเลงเจ้าชู้ ๑ น�าให้เป็นนักเลงเหล้า ๑ น�าให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอม ๑  

น�าให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า ๑ น�าให้เป็นคนหัวไม้ ๑

การเกียจคร้านมีโทษ ๖ ประการ คือ มักให้อ้างว่าหนาวนัก แล้วไม่ท�า 

การงาน ๑ มักให้อ้างว่าร้อนนัก แล้วไม่ท�าการงาน ๑ มักให้อ้างว่าเย็นแล้ว ไม่ท�า 

การงาน ๑ มักให้อ้างว่ายังเช้าอยู่ แล้วไม่ท�าการงาน ๑ มกัให้อ้างว่าหวินกั แล้วไม่ท�า 

การงาน ๑ มักให้อ้างว่ากระหายนัก แล้วไม่ท�าการงาน ๑ เมื่อเขามากไปด้วย 

การอ้างเลศ ผิดเพี้ยนการงานดั่งนี้ โภคะท่ียังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็ 

ถงึคราวเสือ่มส้ินไป

๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๑



ครั้งที่ ๓๑
สงิคาลกสูตร(ต่อ)

ครัน้พระพทุธเจ้าได้ตรสัอบายมุข ๖ และโทษของอบายมขุ ๖ แล้ว จงึได้ตรสั

ถึงมิตรเทียมต่อไป ว่าคน ๔ จ�าพวกเหล่านี้ คือคนปอกลอก ๑ คนดีแต่พูด ๑ คน 

หัวประจบ ๑ คนชกัชวนในทางฉบิหาย ๑ พงึทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทยีมมิตร

คนปอกลอก พงึทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทยีมมติรโดยสถาน ๔ คอืเป็น

คนคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว ๑ เสียให้น้อย คิดเอาให้ได้มาก ๑ ไม่รับท�ากิจ ของเพื่อน

ในคราวมีภัย๑ ๑ คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ๑

คนดีแต่พูด พึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ 

เก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศรัย ๑ อ้างเอาของที่ยังมาไม่ถึงมาปราศรัย ๑ สงเคราะห์

ด้วยของหาประโยชน์มิได้ ๑ เมื่อเกิดกิจขึ้น แสดงความขัดข้องคือออกปากพึ่งมิได้ ๑

คนหัวประจบ พึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน ๔ คือ

ตามใจเพื่อนให้ท�าความชั่ว คือจะท�าชั่วก็คล้อยตาม ๑ ตามใจเพื่อนให้ท�าความดี คือ

จะท�าดีก็คล้อยตาม ๑ ต่อหน้าสรรเสริญ ๑ ลับหลังนินทา ๑

คนชักชวนในทางฉิบหาย พึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตร โดย

๑ ที. ปา. ๑๑/๑๘๗/๒๐๐.  ภยสฺส กิจฺจ� น กโรติ. เดิมแปลกันมาว่า เมื่อมีภัยแก่ตัว จึงรับท�า 

 กิจของเพื่อน.
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สถาน ๔ คือชักชวนดืม่น�า้เมาคือสรุาเมรยั อนัเป็นทีต่ัง้แห่งความประมาท ๑ ชกัชวน

ให้เทีย่วตามตรอกซอกต่าง ๆ ในเวลากลางคนื ๑ ชกัชวนให้ดกูารมหรสพ ๑ ชักชวน

ให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๑

คร้ันแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงมิตรแท้ มิตรแท้ ๔ จ�าพวกเหล่านี้ คือ  

มติรมีอปุการะ ๑ มิตรร่วมทุกข์ร่วมสขุ ๑ มติรแนะประโยชน์ ๑ มิตรมคีวามรกัใคร่ ๑

มติรมอีปุการะ พงึทราบว่าเป็นมติรแท้โดยสถาน ๔ คอืรกัษาเพ่ือนผู้ประมาท

แล้ว ๑ รักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว ๑ เมื่อมีภัย เป็นที่พึ่งพ�านักได้ ๑ 

เมื่อมีกิจจ�าต้องท�าเกิดขึ้น เพิ่มทรัพย์ให้สองเท่า ๑

มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข พึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ๔ คือบอกความลับ

แก่เพื่อน ๑ ปิดความลับของเพื่อน ๑ ไม่ละทิ้งในเหตุอันตราย ๑ แม้ชีวิตก็อาจสละ

เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้ ๑

มติรแนะประโยชน์ พงึทราบว่าเป็นมติรแท้โดยสถาน ๔ คอืห้ามจากความชัว่ 

๑ ให้ตั้งอยู่ในความดี ๑ ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ๑ บอกทางสวรรค์ให้ ๑

มิตรมีความรักใคร่ พึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน ๔ คือไม่ยินดีด้วย 

ความเสือ่มของเพือ่น ๑ ยนิดีด้วยความเจรญิของเพือ่น ๑ ห้ามคนทีก่ล่าวโทษเพือ่น ๑ 

สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อน ๑

ครัน้พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้รู้จกัมติรเทยีมและมติรแท้ดัง่นีแ้ล้ว จงึได้ตรสั

ทิศ ๖ ว่า อริยสาวกเป็นผู้ปกปิดทิศทั้ง ๖ อย่างไร พึงทราบทิศ ๖ เหล่านี้ คือ  

พึงทราบมารดาบิดาว่าเป็นทิศเบื้องหน้า อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา บุตรภรรยาเป็น 

ทิศเบื้องหลัง มิตรและอ�ามาตย์เป็นทิศเบ้ืองซ้าย ทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องต�่า  

สมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน

มารดาบิดาเป็นทศิเบ้ืองหน้า อันบุตรธดิาพงึบ�ารงุด้วยสถาน ๕ คอืด้วย ตัง้ใจ

ว่าท่านเลีย้งเรามา เราจกัเลีย้งท่านตอบ ๑ จกัรบัท�ากจิของท่าน ๑ จกัด�ารงวงศ์ตระกลู

ของท่าน ๑ จักปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดก ๑ เมื่อท่าน ล่วงลับไปแล้ว 

ท�าบุญอุทิศให้ท่าน ๑
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มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า อันบุตรธิดาบ�ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว 

ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน ๕ คือห้ามท�าความชั่ว ๑ ให้ตั้งอยู่ในความดี ๑  

ให้ศึกษาศิลปวิทยา ๑ หาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้ ๑ มอบทรัพย์ให้ในสมัย ๑

มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า อันบุตรบ�ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว  

ย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ ทิศเบื้องหน้านี้ได้ชื่อว่า อันบุตรปกปิด  

ให้เกษมส�าราญ ให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้

อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวา อันศิษย์พึงบ�ารุงด้วยสถาน ๕ คือด้วยลุกขึ้น  

ยืนรับ ๑ ด้วยเข้าไปยืนคอยต้อนรับ ๑ ด้วยการเชื่อฟัง ๑ ด้วยการปรนนิบัติ ๑  

ด้วยการเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ ๑

อาจารย์ผู้เป็นทิศเบ้ืองขวา อันศิษย์บ�ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อม

อนเุคราะห์ศษิย์ด้วยสถาน ๕ คือแนะน�าด ี๑ ให้เรียนด ี๑ บอกศษิย์ด้วยดใีนศลิปวทิยา

ทัง้หมด ๑ ยกย่องให้ปรากฏในเพือ่นฝูง ๑ ท�าความป้องกนัในทศิทัง้หลาย ๑

อาจารย์ผู้เป็นทิศเบ้ืองขวา อันศิษย์บ�ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อม

อนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ ทิศเบื้องขวานี้ชื่อว่า อันศิษย์ปกปิดให้เกษม

ส�าราญ ให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้

ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง อันสามีพึงบ�ารุงด้วยสถาน ๕ คือด้วยยกย่อง  

ว่าเป็นภรรยา ๑ ด้วยไม่ดูหม่ิน ๑ ด้วยไม่ประพฤตนิอกใจ ๑ ด้วยมอบความเป็นใหญ่

ให้ ๑ ด้วยให้เครื่องแต่งตัว ๑

ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง อันสามีบ�ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อม

อนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ คือจัดการงานดี ๑ สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี ๑ 

ไม่ประพฤตนิอกใจสาม ี๑ รกัษาทรัพย์ทีส่ามหีามาให้ ๑ ขยันไม่เกยีจคร้านในกจิการ

ทั้งปวง ๑

ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง อันสามีบ�ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อม

อนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ เหล่านี ้ทิศเบ้ืองหลงันีช้ือ่ว่า อนัสามปีกปิดให้เกษมส�าราญ 
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ให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้

มิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้าย อันกุลบุตรพึงบ�ารุงด้วยสถาน ๕ คือด้วยการให้ปัน 

๑ ด้วยเจรจาถ้อยค�าอันเป็นที่รัก ๑ ด้วยประพฤติประโยชน์ ๑ ด้วยความเป็นผู้มีตน

เสมอ ๑ ด้วยไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความเป็นจริง ๑

มิตรผู้เป็นทิศเบ้ืองซ้าย อันกุลบุตรบ�ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อม

อนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๕ คือรักษามิตรผู้ประมาทแล้ว ๑ รักษาทรัพย์สมบัติ

ของมติรผูป้ระมาทแล้ว ๑ เมือ่มติรมภียั เอาเป็นทีพ่ึง่พ�านักได้ ๑ ไม่ละทิง้ในยามวิบตัิ 

๑ นับถือตลอดทั้งวงศ์ตระกูลของมิตร ๑

มิตรผู้เป็นทิศเบ้ืองซ้าย อันกุลบุตรบ�ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อม

อนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ ทิศเบื้องซ้ายนั้นชื่อว่า อันกุลบุตรปกปิดให้

เกษมส�าราญ ให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้

ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต�่า อันนายพึงบ�ารุงด้วยสถาน ๕ คือด้วยจัดการ

งานให้ท�าตามสมควรแก่ก�าลัง ๑ ด้วยให้อาหารและรางวัล ๑ ด้วยรักษาในคราวเจ็บ

ไข้ ๑ ด้วยแจกของมีรสแปลกประหลาดให้ ๑ ด้วยปล่อยให้ในสมัย ๑

ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต�่า อันนายบ�ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อม

อนุเคราะห์นายด้วยสถาน ๕ คือลุกขึ้นท�าการงานก่อนนาย ๑ เลิกการงานทีหลังนาย 

๑ ถอืเอาแต่สิง่ท่ีนายให้ ๑ ท�าการงานให้ดข้ึีน ๑ น�าคณุของนายไปสรรเสรญิ ๑

ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบ้ืองต�่า อันนายบ�ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้แล้ว  

ย่อมอนเุคราะห์นายด้วยสถาน ๕ เหล่านี ้ทิศเบือ้งต�า่นัน้ชือ่ว่า อนันายปกปิดให้เกษม

ส�าราญ ให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้

สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบน อันกุลบุตรพึงบ�ารุงด้วยสถาน ๕ คือ  

ด้วยกายกรรมประกอบด้วยเมตตา ๑ ด้วยวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา ๑ ด้วย

มโนกรรมประกอบด้วยเมตตา ๑ ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตู ๑ ด้วยให้อามิสทาน

เนือง ๆ ๑
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สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบน อันกุลบุตรบ�ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ แล้ว

ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๖ เหล่านี้ คือห้ามท�าชั่ว ๑ ตั้งอยู่ในความดี ๑ 

อนุเคราะห์ด้วยใจงาม ๑ ให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง ๑ ท�าสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง ๑ 

บอกทางสวรรคให้ ๑

สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบ้ืองบน อันกุลบุตรบ�ารุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้  

แล้ว ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๖ เหล่านี้ ทิศเบื้องบนนั้นชื่อว่า อันกุลบุตร

ปกปิดให้เกษมส�าราญ ให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดั่งนี้แล้ว สิงคาลกคฤหบดีบุตรได้กราบทูลแก่  

พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก เปรียบ

เหมอืนหงายของท่ีคว�า่ เปิดของท่ีปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทปีในทีม่ดื

ด้วยหวังว่าคนมีจักษุจักเห็นรูป ฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานธรรมโดย 

อเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรม และ 

พระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจ�าข้าพเจ้าว่า เป็นอุบาสก 

ผู้ถึงพระรัตนตรัย เป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

สิงคาลกสูตรท่ีได้น�ามาแปลให้ท่านทั้งหลายฟังนี้ เป็นพระสูตรที่สอนบุคคล 

ให้ปฏบิตัตินเองด้วยด ีเกีย่วแก่บคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้องในทางทัง้หลาย ส�าหรบัทีใ่ห้ปฏบิตัิ

ตนให้ดีนั้น ก็คือให้เว้นจากกรรมกิเลสทั้ง ๔ และให้ไม่ท�าบาปกรรมโดยสถาน ๔ คือ

ไม่ถึงอคติทั้ง ๔ แล้วก็ตรัสอบายมุข ๖ และโทษของอบายมุข ๖ แล้วจึงตรัสถึง 

มิตรเทียม ๔ จ�าพวก มิตรแท้ ๔ จ�าพวก แล้วจึงตรัสถึงทิศ ๖ ที่มาเทียบด้วยบุคคล

ทีเ่กีย่วข้อง ทกุคนเมือ่ไปทีไ่หนย่อมเกีย่วข้องด้วยทศิทัง้ ๖ คอืไปอยูใ่นทศิ ทัง้ ๖ เหล่า

น้ันน่ันเอง จงึมาตรสัเทยีบ ด้วยทกุ ๆ คน ย่อมมคีวามเกีย่วข้องด้วยบคุคล ๖ จ�าพวก 

อนัเหมอืนอย่างทศิ ๖ คอืมารดาบดิา เพราะเกดิมากต้็องมีมารดาบดิา จงึเปรยีบมารดา

บิดาเป็นทิศเบื้องหน้า ต้องมีครูบาอาจารย์ จึงเปรียบครูบาอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา 

ต้องมีบุตรภริยา จึงเปรียบบุตรภริยาเป็นทิศเบื้องหลัง ต้องมีมิตรอ�ามาตย์ จึงเปรียบ

มิตรอ�ามาตยเ์ป็นทิศเบือ้งซ้าย ต้องมทีาสกรรมกรหรอืคนรับใช้ จงึเปรยีบทาสกรรมกร

เป็นทิศเบือ้งต�า่ และอีกสถานะหนึ่ง ตนเองนั้นก็จะต้องเป็นบุตรธิดา ต้องเป็นศิษย์  

ต้องเป็นบตุรภรรยาเมือ่เป็นสตร ีต้องเป็นมติรอ�ามาตย์ หรือต้องปฏบัิตงิานเป็นทาสกรรมกร 
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คือต้องท�าการงาน หรอืต้องเป็นสมณพราหมณ์ ฉะนัน้ เมือ่เป็นมารดาบดิากต้็องเกีย่วข้อง

กับบุตร เป็นอาจารย์ก็ต้องเกี่ยวข้องกับศิษย์ เป็นบุตรภรรยาก็ต้องเกี่ยวข้องกับสามี 

หรือเป็นสามีก็ต้องเกี่ยวข้องกับภรรยาและบุตร เป็นมิตรอ�ามาตย์ก็ต้องเกี่ยวข้องกับ

มิตรอ�ามาตย์ หรือเป็นผู้ที่ต้องอยู่อาศัยซึ่งกันและกัน ก็ต้องมีมิตรอ�ามาตย์ หรือต้อง

เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นนาย หรือเป็นผู้นับถือสมณพราหมณ์ หรือนับถือศาสนาใด 

ศาสนาหนึ่ง คอืเรยีกว่า เกิดมาก็ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม

ทิศ ๖ นี้จึงเท่ากับว่าแสดงถึงสังคมโลก ซึ่งต้องเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในทาง

ทั้งหลาย และเม่ือต้องเกี่ยวข้องกันในทางทั้งหลาย จึงต้องปฏิบัติชอบต่อกัน เมื่อจัด

เป็นคู่ ๆ ดั่งนี้ บุตรธิดาก็ต้องปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดา มารดาบิดาก็ต้องปฏิบัติชอบ

ต่อบุตรธิดา อาจารย์ก็ต้องปฏิบัติชอบต่อศิษย์ ศิษย์ก็ต้องปฏิบัติชอบต่ออาจารย์  

บุตรภริยาก็ต้องปฏิบัติชอบต่อสามี สามีก็ต้องปฏิบัติชอบต่อบุตรภริยา มิตรอ�ามาตย์

ก็ต้องปฏิบัติชอบต่อมิตรอ�ามาตย์ ทาสกรรมกรก็ต้องปฏิบัติชอบต่อผู้เป็นนายหรือ 

ผู้ปกครอง ผู้ปกครองก็ต้องปฏิบัติชอบต่อทาสกรรมกร สมณพราหมณ์ก็ต้องปฏิบัติ

ชอบต่อผูน้บัถอืหรือประชาชน ประชาชนกต้็องปฏบิตัชิอบต่อสมณพราหมณ์ เมือ่เป็น

ดั่งนี้จึงเป็นสังคมที่มีความสุขทุกฝ่าย มีความเจริญร่วมกันทุกฝ่าย และบุคคลผู้ครอง

ชวีติครองเรือนอยูใ่นโลก เมือ่ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนแก่สงิคาลกคฤหบดี

บุตรดังที่ตรัสไว้น้ี และท่ีท่านได้รวบรวมไว้ในหมวดคิหิปฏิบัติสมบูรณ์แล้ว ก็ย่อมจะ

ครองเรือนมีความสุขมีความเจริญ

และตามท่ีได้ยกเอาพระสูตรท่ีตรัสแสดงถึงประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์

ภายหน้า กับพระสูตรที่แสดงแก่สิงคาลกคฤหบดีบุตร ก็เพื่อให้ทราบว่า พระพุทธเจ้า

ก็ได้ตรัสสอนแก่บุคคลทุกชั้นในโลก สอนแก่บุคคลในชั้นที่ยังต้องการครองเรือน  

ด�ารงชีวิตอยู่ด้วยดีในโลก ดังพระสูตรที่ยกมานี้ และสอนแก่บุคคลที่ต้องการความสุข

ทางจติใจทีย่ิง่ขึน้ ด้วยธรรมท่ีเป็นข้อปฏิบัตทิางจติใจ ตัง้แต่ในขัน้ท่ีต้องการเป็นผูป้ฏบิติั

ทางจิตใจให้บริสุทธิ์ มีความสุข แต่ยังครองเรือนอยู่ ดังที่ตรัสสอนด้วยอนุปุพพิกถา

และอรยิสัจจ์ ๔ ซึง่ผูฟั้งเป็นอันมากต่างเป็นคฤหสัถ์ครองเรอืน แต่ว่าเป็นผูท้ีม่พีืน้ทาง 

จติใจสงู สมควรที่จะเห็นธรรมได้ ดั่งเช่นท่านมารดาบิดาของยสกุลบุตร จึงตรัสสอน

ด้วยอนุปุพพิกถา ๕ และอริยสัจจ์ ๔ ซึ่งท่านทั้ง ๒ นั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมที่แสดง
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ว่าเป็นโสดาบัน และแม้ที่ตรัสสอนพระเจ้าพิมพิสารกับคณะเสนาราชบริพารท่ีมาเฝ้า

เป็นจ�านวนมาก ก็ตรัสด้วยกถาเช่นนี้ ซึ่งท่านเหล่านั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมกันเป็น 

ส่วนมาก คือเป็นโสดาบันบุคคล ที่ไม่ได้เป็นโสดาบันก็ได้ความศรัทธาปสาทะถึง 

พระรัตนตรัยเป็นสรณะ และผู้ที่ยังไม่มีพื้นที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมดั่งนั้น ก็ตรัสสอน

ด้วยพระสูตรดั่งเช่นที่ยกมานี้ คือที่ว่าด้วยประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้า และ 

ทีว่่าด้วยข้อพงึปฏบิตัตินเอง และข้อทีพ่งึปฏบิติัตนในสงัคมทีเ่ก่ียวข้องกนัดงัในสงิคาลก

สูตรนี้ ซึ่งผู้รับเทศนา เมื่อได้รับเทศนาแล้ว ก็ไม่แสดงไว้ว่าได้ดวงตาเห็นธรรม แต่ว่า

ได้ศรัทธาปสาทะในพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนบุคคลทุกชั้น ตรัสสอนแก่บุคคลผู้อยู่ 

ในโลกด้วยโลกิยธรรม ธรรมที่เกี่ยวแก่โลกในทางที่ดี สอนบุคคลผู้ที่มีพื้น มีอุปนิสัย

นิสัยที่สูง สามารถจะเห็นธรรมได้ ก็ตรัสสอนด้วยธรรมที่สูงขึ้นไปให้ได้เห็นธรรม  

ตัง้ต้นแต่เป็นพระโสดาบนับุคคลจนถึงเป็นพระอรหันต์ตามภมิูตามขัน้ และพระสูตรที่

ได้ยกมาในตอนต้น คือปฐมเทศนา ทุติยเทศนา และตติยเทศนา ซึ่งเป็นพระสูตรที่

ยาวกว่าพระสูตรสั้น ๆ ที่ตรัสในระหว่าง ๆ ก็เป็นพระสูตรที่แสดงแก่ท่านที่มีจิตใจสูง 

มีการปฏิบัติในขั้นศีลและในขั้นจิตใจที่ดี สมควรที่จะได้ปัญญาเห็นธรรมชั้นสูง เป็น 

พระอรหันต์ได้ จึงได้ตรัสสอนปฐมเทศนาที่ท่านพระโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม  

มาถึงทุติยเทศนา ท่านทั้ง ๕ ก็มีจิตที่สิ้นอาสวะ เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด และมาถึง

ตตยิเทศนา อาทติตปรยิายสตูร ซึง่เป็นพระสูตรท่ีมีความยาวคล้าย ๆ กนั ท่านเหล่านัน้

ก็มีจิตสิ้นอาสวะเป็นพระอรหันต์ และก็ตามที่ได้แสดงแล้ว ว่าตรัสสอนให้รู้ให้เห็นใน

ธรรมทีค่วรรูค้วรเหน็ ตรสัสอนมนีทิานคือเหตทุีเ่กีย่วข้อง อนัจะพงึช่วยให้เหน็ธรรมได้ 

และตรัสมีปาฏิหาริย์คือให้ผลส่งอีก เพราะฉะนั้น พระสูตรท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอน  

อันหมายถึงว่าเทศน์ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอนทุกครั้ง จึงต้องมีผลแก่ผู้ฟัง ซึ่งอย่างสูง 

ก็ให้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ เป็นพระอนาคามีได้ เป็นพระสกทาคามีได้ เป็น 

พระโสดาบันได้ หรือท่ีต�่าท่ีสุดก็ท�าให้ได้ศรัทธาปสาทะ ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ  

ดัง่ท่ีตรสักับสงิคาลกคฤหบดบีตุรนี ้ทัง้นีก้เ็พราะว่าพระองค์ทรงประกอบด้วยปาฏิหารย์ิ

ทั้ง ๓ ในการประกาศพระศาสนา คือ

๑. อิทธปิาฏิหาริย์ ปาฏิหารย์ิคือการแสดงฤทธิไ์ด้ อนัค�าว่า ฤทธิ ์นี ้หมายความ

ว่า อ�านาจที่จะให้เกิดความส�าเร็จ โดยตรงก็ท่ีจะให้บังเกิดความส�าเร็จในการท�าลาย
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ทิฏฐิมานะของผู้ฟัง คือจะต้องทรงท�าผู้ฟังท่ีพระองค์จะตรัสเทศน์โปรดนั้นให้ยอมฟัง 

ไม่ใช่หมายความว่าให้ยอมเชือ่ แต่ให้ยอมฟังด้วยวิธต่ีาง ๆ สุดแต่ว่าจะท�าให้ยอมฟังได้

ด้วยวิธีใด ดังเช่นเสด็จไปโปรดท่านปัญจวัคคีย์ด้วยปฐมเทศนา ในตอนแรกท่าน 

ทั้ง ๕ นั้นก็แสดงตนไม่ยอมฟัง เพราะว่าไม่เชื่อว่าพระองค์จะตรัสรู้ เพราะพระองค ์

ได้ทรงเลิกทุกรกิริยาที่ท่านทั้ง ๕ นั้นนับถือว่าเป็นทางปฏิบัติที่จะให้ตรัสรู้ได้ เมื่อเลิก

ท�าทุกรกิริยา ก็ท�าให้ท่านท้ัง ๕ เห็นว่าเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มักมากเสียแล้ว  

ไฉนจะรู้ธรรมได้ แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์ หรือวิธีตรัสคือด้วยวาจาที่

ตรัสให้ท่านทั้ง ๕ นั้นยอมฟัง ด้วยตรัสให้ท่านทั้ง ๕ ระลึกถึงว่า เสด็จมาคราวนี้ได้

ตรสัว่า จะมาตรัสโปรดด้วย อมตธรรม คือธรรมท่ีเป็นอมตะคอืไม่ตาย หรอืธรรมของ

ผู้ที่เป็นอมตะคือผู้ไม่ตาย ท่านทั้ง ๕ นั้นก็ไม่เชื่อด้วยเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้

ตรสัว่า แต่ก่อนน้ีเคยตรสัอย่างน้ีไหม ท่านท้ัง ๕ นัน้กน็กึขึน้ได้ว่า ได้ตดิตามพระพทุธเจ้า

มาด้วยจะพลอยได้ธรรมท่ีตรสัรูเ้ป็นเวลานาน คอืตัง้แต่เสดจ็ออกทรงผนวช ท่านทราบ

ท่านกไ็ด้ตดิตามเรือ่ยมา เพิง่มาทิง้เมือ่ตอนพระพทุธเจ้าทรงเลกิทกุรกริยิา ท่านทัง้ ๕ 

นัน้กห็มดความเช่ือ จงึได้ท้ิงพระพทุธเจ้าไปพกัอยูท่ีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั แขวงเมอืง

พาราณสน้ัีน ตลอดเวลาท้ังปวงนัน้พระองค์ไม่เคยตรสัอย่างนีว่้า เราบรรลอุมตธรรมแล้ว 

จะมาบอกอมตธรรมแก่ท่าน เมือ่พระองค์ตรสัอย่างนี ้จงึได้เกดิความเฉลยีวใจ เมือ่เกดิ

ความเฉลยีวใจแล้วกต็ัง้ใจฟัง แปลว่ายอมรบัฟัง จะต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์คือ

ฤทธิ์ อันหมายถึงอ�านาจที่ให้บังเกิดความส�าเร็จ อิทธิ แปลว่า ความส�าเร็จ สุดแต่ว่า

จะให้บังเกิดความส�าเร็จได้ด้วยวิธีใด ก็ทรงท�าวิธีนั้นอันเป็นวิธีที่ถูกต้องที่พึงท�าได้  

เมือ่เพยีงพดูวาจาหว่านล้อมน�าให้เขายอมได้ ก็ทรงใช้วาจา ดัง่เช่นทีต่รัสแก่ท่านทัง้ ๕ นัน้ 

เมื่อท่านทั้ง ๕ นั้นเฉลียวใจขึ้นมาว่าไม่เคยตรัสอย่างนี้มาก่อน จึงได้ยอมฟัง และเมื่อ 

ยอมฟังแล้วก็ตั้งใจฟัง จึงได้ทรงเริ่มเทศน์ ซึ่งเมื่อทรงเทศน์แล้วก็ได้ผล เพราะฉะนั้น 

อิทธิปาฏิหาริย์จึงต้องมี เป็นวิธีที่ทรงกระท�าในเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ฟังนั้นยอมฟังตั้งใจฟัง 

เพียงเท่าน้ัน แต่ถ้าหากว่าเขายอมฟังเขาตั้งใจฟังอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย ์

ดังกล่าวนี้ แต่ว่าความท่ีเขายอมฟังตั้งใจฟังนั้นก็เพราะว่าทรงมีอิทธิปาฏิหาริย์อยู่ใน

พระองค์แล้ว จึงท�าให้เขายอมฟังตั้งใจฟัง แต่ในการเทศนาครั้งท่ี ๓ นั้น ท่านชฎิล 

เหล่านั้นโดยเฉพาะท่านหัวหน้าทั้ง ๓ ส�าคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์แล้ว พระพุทธเจ้า

จึงต้องแสดงฤทธิ์ต่าง ๆ เพราะว่าเพียงแต่พูดกนัด้วยวาจานัน้ไม่ส�าเรจ็ ต้องแสดงฤทธิ์

ให้เหน็ว่า พระองค์ทรงเป็นผู้มอี�านาจทางจติใจสงู สามารถทีจ่ะท�าให้บงัเกดิปรากฏการณ์
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พเิศษอย่างใดอย่างหนึง่ได้ แต่เมือ่ได้ทรงท�าไปครัง้ที ่๑ ท่านหัวหน้ากยั็งคดิว่า พระพุทธเจ้า

ทรงสามารถหรือเป็นผูว้เิศษองค์หนึง่ แต่กย็งัไม่เป็นอรหนัต์เหมอืนเรา คร้ังท่ี ๒ ที ่๓ 

กค็ดิอย่างนัน้ว่าเป็นผูว้เิศษ ท�าได้อย่างนี ้แต่กย็งัไม่เป็นอรหนัต์เหมอืนเรา จงึต้องทรง

ท�าอิทธิปาฏิหาริย์ต่อไป จนถึงท่านหัวหน้านั้นยอมรับว่า ทรงเก่งกว่า หรือว่าพระองค์

เป็นพระอรหันต์จริง แต่ตนเองนั้นยังไม่เป็น ยังไม่สามารถเหมือนอย่างพระองค์  

ในขณะที่ได้ทรงท�าอิทธิปาฏิหาริย์ในข้ันนี้ ท่านหัวหน้าชฎิลนั้นพอท�าได้ หรือพอมอง

เหน็ว่าเป็นธรรมดา ยงัไม่พเิศษกว่าทีต่นได้รู้ได้เห็น กยั็งไม่ยอมรบัว่าเป็นอรหันต์เหมือน

ตน เพราะตนท�าได้มาก ครัน้ได้ทรงปฏิบตัไิด้มากกว่า แสดงได้มากกว่า จงึมารูต้วัเอง

ว่า ตวัเองนัน้ยังไม่ใช่อรหนัต์ คือยังท�าไม่ได้เท่าพระพทุธเจ้าทีท่รงท�า กเ็ป็นอนัว่าท�าลาย

ทิฏฐิมานะของท่านหัวหน้าท่ีคิดว่าเป็นอรหันต์ลงได้ ว่ายังไม่ได้เป็น จึงได้ยอมฟัง  

ก็ทรงเทศน์ ซึ่งก็ได้ผล นี่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์

๒. อาเทสนาปาฏิหาริย์ ดักใจเป็นอัศจรรย์ ก็หมายความว่าทรงทราบถึง 

อนิทรย์ี นิสสัย บารมีของผูฟั้งว่าแค่ไหน ๆ ยงัมจิีตใจทีน่บัถืออยูใ่นเรือ่งอะไร เชือ่มัน่อยู่

ในเรือ่งอะไร คอืทรงทราบนทิานทีเ่ป็นต้นเหตดุงัท่ีได้กล่าวมาแล้วในอาการท่ีพระพทุธเจ้า

ทรงสั่งสอน ๓ อย่าง คือทรงสั่งสอนให้ได้รู้เห็นในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น ทรงสั่งสอนเป็น

ปาฏิหาริย์คือให้ผลสมจริง อย่างท่านชฎิลเหล่านั้น ก็ทรงทราบถึงนิทานคือต้นเหตุว่า

บูชาไฟ นิยมในทางน้ัน และก็มีอุปนิสัยมีอินทรีย์ สามารถที่จะตรัสรู้ธรรมได้ จึงได้

ทรงแสดงเรื่องของร้อนหรือสิ่งท่ีถูกเผาไหม้ ที่เป็นต้นเหตุหรือเป็นการดักใจ ทรงมี

ปาฏิหาริย์ ความดักใจเป็นอัศจรรย์

๓. ซ่ึงเป็นข้อท่ีส�าคัญย่ิง คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ มีอนุสาสนีคือพระโอวาท  

ทีพ่ร�า่สอน ทีอ่นสุาสน์ ตามสอนหรอืว่าสอนตาม คอืสอนตามอปุนสิสยั สนัดาน หรอื

สอนตามพื้น ตามนิทาน คือต้นเหตุที่มีอยู่ในบุคคลทุกคนท่ีจะสืบต่อให้สูงขึ้นได้  

เสริมให้สูงขึ้นได้ ดังที่ได้ตรัสสอนเป็นปฐมเทศนา ทุติยเทศนา และตติยเทศนาดังที่

กล่าวมานัน้ เป็นอศัจรรย์กค็อืได้ผลสมจรงิ ท่านผูฟั้งนัน้กไ็ด้รบัผลของเทศนาท่ีทรงแสดง 

ซึ่งตั้งแต่ผลต�่าจนถึงผลสูงสุดดั่งที่ได้กล่าวแล้ว

๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๑
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จูฬมาลุงกโยวาทสูตร๑

พระพุทธเจ้าทรงโอวาทพระมาลุงกยบุตร

มีเรื่องเล่าว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน 

เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระมาลุงกยบุตร เกิดความคิด  

อย่างนีว่้า พระผูมี้พระภาคเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาเหล่านี ้คอืปัญหาทีพ่ดูกนั จากทฏิฐิ

คือความเห็นของส�านักต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกัน ๑๐ อย่าง คือโลกเที่ยง โลกไม่เทีย่ง 

โลกมทีีส่ดุ โลกไม่มทีีส่ดุ ชพีอนันัน้ สรรีะกอ็นันัน้ ชพีหรือชวีะอย่างหนึง่ สรีระก็อย่างหนึง่ 

สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ สัตว์เบ้ืองหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตาย

ไปมีอยู่ก็มี ไม่มีอยู่ก็มี สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มิใช่ ไม่มีอยู่ก็มิใช่ ข้อที่พระผู้มี

พระภาคเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ทิฏฐิคือความเห็นเหล่านั้น เธอไม่ชอบใจ ไม่ควรแก่เธอ 

เธอจงึคดิจะเข้าเฝ้าพระผูมี้พระภาคเจ้าแล้วทูลถามเร่ืองความนัน้ ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า

จะทรงพยากรณ์ ก็จะประพฤตพิรหมจรรย์ในพระผูม้พีระภาคเจ้า ถ้าไม่ทรงพยากรณ์  

ก็จะลาสิกขามาเป็นคฤหัสถ์

ครั้งน้ันเวลาเย็น ท่านพระมาลุงกยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่

๑ ม. ม. ๑๓/๑๔๗-๑๕๒/๑๔๓-๑๕๓.
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ประทับ ขอประทานพระวโรกาสกราบทูลถาม โดยเล่าถึงความด�าริของตนที่เกิดขึ้น 

ดังกล่าว แล้วก็กราบทูลต่อไปว่า “ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าโลกเที่ยง ก็ขอ

จงทรงพยากรณ์แก่ข้าพเจ้าว่าโลกเท่ียง ถ้าพระผูม้พีระภาคเจ้าทรงทราบว่าโลกไม่เทีย่ง 

ก็ขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพเจ้าว่าโลกไม่เที่ยง ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงทราบ  

เมื่อไม่ทรงทราบไม่ทรงเห็น ก็ขอให้ตรัสบอกตรง ๆ เถิด ว่าเราไม่ทราบเราไม่เห็น” 

ได้กราบทูลดั่งน้ีต่อไปทุกข้อ พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่า “เราได้พูดไว้อย่างนี้กับเธอ

หรือว่า เธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์ในเราเถิด เราจักพยากรณ์ทิฏฐิ ๑๐ ประการ

แก่เธอ” ท่านมาลงุกยบุตรกก็ราบทลูว่าไม่ใช่อย่างนัน้ “กห็รอืว่าเธอได้พดูไว้กบัเราอย่าง

นีว่้า เธอจกัประพฤตพิรหมจรรย์ในพระผูม้พีระภาคเจ้า ถ้าพระผูม้พีระภาคเจ้าจกัทรง

พยากรณ์แก่เธอ” ก็กราบทูลว่าไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “เรามิได้พูดไว้

กับเธอดั่งนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ เธอเป็นอะไร จักมาทวงกะใครเล่า” จากนั้นก็ได้ตรัสต่อ

ไปว่า “บุคคลใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจักไม่ทรงพยากรณ์แก่เรา

เพียงใด เราจักไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงนั้น ตถาคตไม่พึง

พยากรณ์ข้อนั้นเลย และบุคคลนั้นพึงท�ากาละไปโดยแท้”

ต่อจากนัน้ จงึได้ตรสัเป็นพระโอวาทแสดงถึงหลักแห่งค�าส่ังสอนของพระองค์ว่า 

เปรียบเหมือนบุรุษต้องศรอันอาบยาพิษท่ีฉาบทาไว้หนา มิตรอ�ามาตย์ญาติสายโลหิต

ของบุรุษนั้น พึงไปหานายแพทย์ผู้ช�านาญงานในการผ่าตัดมาผ่า บุรุษผู้ต้องศรนั้นพึง

กล่าวอย่างน้ีว่า เรายงัไม่รูจ้กับุรษุผูยิ้งเรานัน้ว่าเป็นกษตัริย์ พราหมณ์ แพศย์ หรอืศทูร 

มีชื่อว่าอย่างนี้ มีโคตรอย่างนี้ สูงต�่าหรือปานกลาง ด�าขาวหรือผิวสองสี อยู่บ้านนิคม

หรอืนครโน้นเพยีงใด เราจกัไม่น�าลกูศรนีอ้อกเพยีงนัน้ บรุษุผูต้้องศรนัน้พงึกล่าวอย่าง

นี้ว่า เรายังไม่รู้จักลูกธนูที่ใช้ยิงเรานั้นว่า เป็นชนิดที่มีแล่งหรือเกาทัณฑ์ สายที่ยิงเรา

นั้นเป็นสายที่ท�าด้วยปอ ผิวไม้ไผ่ เอ็น หรือเยื่อไม้ ลูกธนูที่ยิงเรานั้นท�าด้วยไม้ที่เกิด

เองหรอืไม้ปลูก หางเกาทณัฑ์ท่ียงิเรานัน้ เขาเสยีบด้วยขนปีกนกแร้ง นกตะกรุม เหยีย่ว 

นกยูง หรือนกชื่อว่า สิถิลหนุ (แปลว่า คางหย่อน) เกาทัณฑ์นั้นเขาพันด้วยเอ็นวัว 

ควาย ค่าง หรือลิง ลูกธนูที่ยิงเรานั้นเป็นชนิดอะไร ดั่งนี้เพียงใด เราจักไม่น�าลูกศรนี้

ออกเพยีงนัน้ บุรษุนัน้พึงรูข้้อนัน้ไม่ได้เลย โดยทีแ่ท้บรุษุนัน้พงึท�ากาละไป ฉนัใด บคุคลใด

พงึกล่าวอย่างนีว่้า พระผูมี้พระภาคเจ้าจกัไม่ทรงพยากรณ์ทฏิฐ ิ๑๐ นัน้แก่เราเพยีงไร 
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เราจกัไม่ประพฤตพิรหมจรรย์ในพระผูม้พีระภาคเจ้าเพียงนัน้ ข้อนัน้ตถาคตไม่พยากรณ์เลย 

โดยที่แท้บุคคลนั้นพึงท�ากาละไปฉันนั้น

เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกเท่ียงดั่งน้ี จึงได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือ ก็ไม่ใช่

อย่างน้ัน เมือ่มทีฏิฐว่ิาโลกไม่เทีย่งดัง่นี ้จงึได้มกีารอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์หรอืแม้อย่าง

นีก้ไ็ม่ใช่ เมือ่ยงัมทีฏิฐว่ิาโลกเทีย่งหรอืว่าโลกไม่เทีย่งอยู ่ชาต ิชรา มรณะ โสกปรเิทว

ทกุขโทมนสัและอุปายาส ก็คงมอียู่แน่แท้ เราจงึบัญญตัคิวามเพกิถอนชาต ิชรา มรณะ 

โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสในปัจจุบัน เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดด่ังนี้ จึงได้มี 

การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือ ก็ไม่ใช่อย่างนั้น เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกไม่มีที่สุดด่ังนี้  

จึงได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือ แม้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ เมื่อยังมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุด

หรือว่าโลกไม่มีที่สุดอยู่ ชาติ ชรา มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ก็คงมี

อยู่แน่แท้ เราจึงบัญญัติความเพิกถอน ชาติ ชรา มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและ

อุปายาสในปัจจุบัน และก็ได้ตรัสต่อไปทีละข้อจนครบทิฏฐิทั้ง ๑๐ ประการ

ต่อจากนั้น จึงได้ตรัสถึงปัญหาท่ีทรงพยากรณ์และไม่ทรงพยากรณ์ต่อไปว่า 

เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายจงทรงจ�าปัญหาที่เราไม่พยากรณ์ โดยความเป็นปัญหา

ทีเ่ราไม่พยากรณ์ และจงทรงจ�าปัญหาทีเ่ราพยากรณ์ โดยความเป็นปัญหาท่ีเราพยากรณ์

เถิด อะไรเล่าที่เราไม่พยากรณ์ ก็คือทิฏฐิว่า โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด  

โลกไม่มทีีส่ดุ ชพีอนันัน้ สรรีะกอ็นันัน้ ชพีอย่างหนึง่ สรรีะกอ็ย่างหนึง่ สัตว์เบือ้งหน้า

แต่ตายไปมอียู่ สัตว์เบือ้งหน้าแต่ตายไปไม่มอียู ่สตัว์เบือ้งหน้าแต่ตายไปมอียูก็่ม ีไม่มี

อยู่ก็มี สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มิใช่ ไม่มีอยู่ก็มิใช่ ดั่งนี้ เราไม่พยากรณ์เพราะ

เหตุอะไร ก็เพราะข้อน้ันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์  

ไม่เป็นไปเพ่ือความหน่าย เพ่ือความคลายก�าหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ  

เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่พยากรณ์ข้อนั้น

อะไรเล่าที่เราพยากรณ์ ก็คือความเห็นว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความ

ดบัทกุข์ นีข้้อปฏิบัตใิห้ถึงความดบัทุกข์ ดัง่นีเ้ราพยากรณ์ เราพยากรณ์เพราะเหตอุะไร 

ก็เพราะข้อนี้ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นไปเพื่อ 

ความหน่าย เพื่อความคลายก�าหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง  
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เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้นเราจึงพยากรณ์ข้อนั้น

เธอท้ังหลายจงทรงจ�าปัญหาท่ีเราไม่พยากรณ์ โดยความเป็นปัญหาท่ีเรา  

ไม่พยากรณ์ และจงทรงจ�าปัญหาท่ีเราพยากรณ์ โดยความเป็นปัญหาท่ีเราพยากรณ์เถดิ 

ดั่งนี้

ตามพระสูตรน้ี มีข้อท่ีพึงท�าความเข้าใจถึงหลักค�าสอนของพระพุทธเจ้า คือ

หลักค�าสอนของพระพุทธเจ้านั้น ไม่ตรัสข้อที่เป็นปัญหาโลกแตกอย่างปัญหา ๑๐ 

ประการน้ัน เช่นว่าโลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง ซึ่งบุคคลในโลกนี้ต่างก็มีความเห็นกันอยู่

เป็น ๒ ฝ่าย แต่ว่าถึงจะแสดงกันไปเท่าไหร่ก็ไม่ท�าให้ได้ความรู้อะไรขึ้นมา ไม่เป็นไป

เพือ่ความประพฤตดิอีะไร และกไ็ม่สามารถทีจ่ะตกลงกนัได้ กต้็องเถยีงกนัร�า่ไป และ

อีกประการหนึ่ง ความเห็นเหล่านี้ย่อมเนื่องมาจากศาสดาของลัทธินั้น ๆ ด้วย ที่บาง

ลทัธกิส็อนอย่างนี ้บางลัทธกิส็อนอย่างนัน้ พระพทุธเจ้าจงึไม่ตรสัถ้อยค�าทีจ่ะเป็นเครือ่ง

โต้เถียงกันกับศาสดาต่าง ๆ ไม่ทรงรับไม่ทรงปฏิเสธทิฏฐิความเห็นของศาสดาต่าง ๆ 

แต่ว่าตรัสแสดงธรรมที่จะแก้ทุกข์ในปัจจุบันของทุก ๆ คน เพราะทุก ๆ คนนั้นต่างมี

ทุกข์กันอยู่ในปัจจุบัน ใครจะมีความเห็นอย่างใดก็ตาม แต่ก็คงมีทุกข์อยู่ในปจัจุบัน  

ใครจะเหน็อย่างไรกต็าม กไ็ม่สามารถจะแก้ความทกุข์ในปัจจบุนัได้ เพราะฉะนัน้ จึงได้

ตรัสเปรียบเทียบเหมือนอย่างบุคคลท่ีถูกยิงด้วยลูกศรที่ญาติมิตรน�าไปหาหมอ แต่ว่า

บคุคลทีถ่กูลกูศรนัน้ยงัไม่ยอมให้ถอนลกูศรออก เพราะยงัไม่รูว่้าใครเป็นผูย้งิ มรูีปร่าง

สณัฐานอย่างไร ลกูศรทีย่งินัน้เป็นอะไร ท�าด้วยอะไร เหล่านีเ้ป็นต้น ถ้าหากว่าบรุษุที่

ถูกลูกศรยิงมีความคิดอย่างน้ี และยังไม่ยอมให้หมอถอนลูกศรออกรักษา ต้องการที่

จะรู้เสียก่อนดังกล่าว ก็จะต้องตายเสียก่อนแน่นอน และในที่แห่งอื่นได้มีตรัสเทียบไว้

เช่นนีเ้หมอืนกนั แต่แสดงถงึหมอเอง ถ้าหากว่าหมอมารบัผ่าลกูศรออก หมอต้องการ

จะรู้ว่าใครยิง รูปร่างเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน ลูกศรที่ยิงเป็นอะไร ท�าด้วยอะไร ถ้าหมอ

มวัสบืสวนอย่างน้ี คนไข้ก็จะต้องตายเสยีเปล่า เพราะฉะนัน้ หมอจงึต้องรบีรกัษาคนไข้

ทีก่�าลังถกูลกูศรยงิอยูน่ัน้ทนัที รีบถอนลกูศรออก รบีเยียวยารกัษา คนไข้น้ันจงึจะรอดได้ 

เพราะว่าคนไข้น้ันต้องเป็นทุกข์มากอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือน

อย่างนายแพทย์หรืออย่างหมอที่รักษาชาวโลก ซึ่งทุกคนก็เปรียบเหมือนเป็นคนท่ีถูก

ลกูศรยงิอยูด้่วยกนัท้ังหมดทัง้โลกแล้ว ต่างเป็นผูท้ีเ่ตม็ไปด้วยความทกุข์ ก�าลงัเป็นทกุข์
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อยู่แล้ว เพราะฉะนัน้ พระองค์ จงึไม่พยากรณ์ถงึทฏิฐิต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวนัน้ ทรงเป็น

เหมือนหมอที่รักษาทันที คือถอนลูกศรที่ถูกยิงออก แล้วเยียวยาแก้ไขให้หายเจ็บป่วย 

เพื่อให้รอดชีวิตอยู่ได้ ก็แหละทุก ๆ คนน้ันต่างก็ถูกลูกศรคือตัณหาเสียบแทงหัวใจ 

หรือว่าถูกลกูศรคอืตณัหายิงเสยีบหวัใจอยู่ด้วยกนัแล้ว พระองค์ทรงเป็นหมอที ่ตรสัสอน

ให้ถอนลูกศรออกเพื่อให้สิ้นทุกข์ เพราะเหตุที่ต่างก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ด้วยกันแล้ว  

ทุกข์เพราะชาติ ทุกข์เพราะชรา มรณะ โสกะ ความโศก ปริเทวะ ความคร�่าครวญ

รญัจวนใจ ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ คับแค้นใจ ประจวบกบัส่ิงทัง้หลายหรอืสัตว์สังขาร

ทั้งหลายที่ไม่เป็นที่รัก พลัดพรากจากสิ่งทั้งหลายหรือสัตว์สังขาร ทั้งหลายที่เป็นที่รัก 

ปรารถนาไม่สมหวัง และเม่ือกล่าวโดยย่อ ต่างก็มีขันธ์เป็นท่ียึดถือทั้ง ๕ ประการ  

ซึง่เป็นทีร่วมแห่งทกุข์ทัง้หลายอยูแ่ล้ว เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าผู้ทรง เป็นหมอทีเ่ลิศ 

จึงรกัษาคนไข้คือชาวโลกดงักล่าวนัน้ทนัท ี ด้วยการท่ีตรัสแสดงให้รู้จกัทุกข์ รู้จักเหตุเกิด

ทุกข์ รู้จักความดับทุกข์ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เป็นการตรัสสอนเหมอืน

อย่างการถอนลูกศรคอืตัณหาออกจากหวัใจ ซึง่เป็นทุกขสมทัุย เหตใุห้เกิดทุกข์ และเมื่อ

ถอนลกูศรออกจากหวัใจได้ ทุกข์กดั็บหมด และวิธทีีท่รงรักษานัน้กคื็อให้ปฏบัิตใินมรรค

มีองค์ ๘ ย่นย่อเข้าก็เป็น ไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา หรือในพระโอวาท ๓  

ข้อว่า ไม่ทําบาปทั้งปวง ทํากุศลให้ถึงพร้อม ชําระจิตของตนให้บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้น 

ทุก ๆ คนจึงไม่จ�าเป็นจะต้องไปค�านึงถึงเรื่องปัญหาหรือทิฏฐิของใคร ๆ อันเกี่ยวด้วย

โลกเที่ยง โลกไม่เท่ียงเป็นต้น หรือเกี่ยวด้วยเรื่องการสร้างโลก ผู้สร้างโลกเป็นต้น  

แต่ว่ามารับฟังพระโอวาทของพระองค์ และรับการรักษาจากพระองค์ที่ทรงถอนลูกศร

ออกจากหวัใจ โดยปฏิบัตติามท่ีพระองค์ทรงส่ังสอน คอืมรรคมอีงค์ ๘ หรอืไตรสกิขา 

หรือพระโอวาท ๓ ดังกล่าวนั้น เมื่อถอนลูกศรให้ขยับเขยื้อนออกได้ ทุกข์ก็จะเริ่มดับ 

จนถึงเมื่อถอนออกได้หมด ทุกข์ก็ดับหมด เป็นความดับทุกข์ได้ในปัจจุบัน

เพราะฉะนั้น ค�าสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นปัจจุบันธรรม เป็นธรรมที่จะพึง

รู้พึงเห็นได้ในปัจจบัุน ปฏบัิตไิด้ในปัจจบุนั ไม่ใช่จะต้องรอให้ไปรูเ้หน็ได้ในภายหน้าหรอื

ปฏบิติัให้ถึงได้ในภายหน้า หรอืว่าในโลกหน้า หรอืว่าเมือ่แก่แล้ว เพราะธรรมทีพ่ระองค์

ตรัสสอนนั้นเป็นอกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา ปฏิบัติเม่ือไรก็ได้รับผลเม่ือนั้น  

ในปัจจบุนันีเ้อง เพราะฉะนัน้ จงึได้มีพระพุทธภาษติทีต่รสัไว้เป็น หลกัแห่งการปฏบิตัิ
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ว่า ไม่พึงหน่วงคดิถงึอดตีคอืสิง่ทีล่่วงไปแล้ว ไม่พงึหวงัสิง่ทีย่งั ไม่มาถงึ ทียั่งเป็นอนาคต 

เพราะว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอดีตก็เป็นอันว่าล่วงไปแล้ว ส่ิงท่ีเป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึง 

แต่พงึเหน็แจ้งในปัจจบัุนธรรม ธรรมทีเ่ป็นปัจจบุนั คอืทีเ่ป็นปัจจบุนัในทีน่ัน้ ๆ ในเรือ่ง

น้ัน ๆ ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลน ท�าความรูใ้ห้เหน็แจ้งตลอดปัจจบุนัธรรมนัน้ พอกพนู

ความรูน้ั้นไว้เสมอ ความเพยีรทีป่ฏบิตัทิ�าสตทิ�าปัญญา ให้ปล่อยอดตี ให้ไม่หวงัอนาคต 

ให้รู้แจ้งปัจจุบันธรรมให้ตลอด พอกพูนความรู้นั้นไว้เสมอนี้ พึงปฏิบัติในวันนี้ทีเดียว 

ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาแต่วันพรุ่งนี้ ความผลัดเพ้ียนด้วยมัจจคืุอความตายซึง่มี

เสนาใหญ่มไิด้มเีลย บุคคลผูท้ีม่คีวามเพยีรอยูอ่ย่างนี ้ ไม่ย่อหย่อนเกียจคร้านทั้งกลาง

วันทั้งกลางคืน ท่านมุนีผู้สงบเรียกผู้ท่ีมีความเพียรอยู่อย่างนี้ว่า เป็นผู้มีราตรีเดียว

เจริญ๑ ดั่งนี้

ตามพระพุทธภาษิตน้ี แสดงผลไว้ตอนท้ายว่า มีราตรีเดียวเจริญ ก็หมาย 

ความว่า จะเป็นผู้ที่เจริญอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน เจริญอยู่ตลอดคืนตลอดวันในเมื่อ

ปฏิบัติตามพระโอวาทนี้ และในพระโอวาทนี้ มุ่งให้ผู้ปฏิบัติธรรมปล่อยอดีต ไม่หวัง

อนาคต แต่ให้เหน็แจ้งปัจจบุนัธรรม สิง่ทีบั่งเกดิขึน้ในปัจจบุนัในเรือ่งนัน้ ๆ ไม่ง่อนแง่น

ไม่คลอนแคลน รู้ให้ตลอดปัจจบุนัธรรมนัน้ และพอกพนูความรูน้ัน้ไว้เสมอให้ยิง่ ๆ ข้ึน 

ตามหลกันีจ้ะพงึเหน็ได้ว่า การปฏิบัตพิระพทุธศาสนานัน้จะเป็นข้อศลีกต็าม ข้อสมาธิ

ก็ตาม ข้อปัญญาก็ตาม ต้องการให้ปฏิบัติในปัจจุบัน และในการปฏิบัติในปัจจุบันนั้น 

ถ้าจติใจยงัไปพะวงถงึอดตีบ้างอนาคตบ้าง หรอืแม้ว่ายดึถอือยูใ่นปัจจบุนัธรรม หลงอยู่

ในปัจจุบันธรรม ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้  

จึงต้องการให้เห็นปัจจุบันธรรม แต่ว่าการเห็นปัจจุบันธรรมนั้น ก็ไม่ใช่เห็นแล้วยึดถือ 

แต่เห็นแล้วรู้ รู้เจาะแทงให้ตลอด ไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนก็คือว่าไม่ยินดีไม่ยินร้าย 

เมือ่ได้ลาภได้ยศได้สรรเสรญิได้สขุก็ไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน เมือ่ต้องเส่ือมลาภเส่ือม

ยศนินทาทุกข์ ก็ไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน เมื่อประสบอะไรทางจิตใจในปัจจุบัน  

จะน่ารักกต็าม จะน่าชงักต็าม กไ็ม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน รูเ้ห็นเจาะแทงให้ตลอดว่า

๑ ม. อุ. ๑๔/๕๒๗/๓๔๘.
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ทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดดับตามหลักไตรลักษณ์ รักษาจิตให้สม�่าเสมอ ให้เที่ยงตรงด้วย

ความรู้ ดังจะพึงเห็นได้ว่า ในเวลาที่ท�าสมาธินั้น ต้องการให้จิตก�าหนดอยู่ในอารมณ์

ของสมาธิที่เป็นปัจจุบัน เพราะก�าหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก เมื่อจิตก�าหนดอยู่ที่ลม

หายใจเข้าออกทีเ่ป็นปัจจบุนั จงึจะเป็นอานาปานสัสติ จงึจะเป็นสมาธ ิแต่ถ้าจติล่องลอย

ไปคิดถึงเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้าง ก็ไม่ได้สมาธิ จะต้องละอดีตละอนาคต มาก�าหนด

อยู่ที่อารมณ์ของสมาธินั้นเท่านั้น จึงจะได้สมาธิ ฉะนั้น การท�าสมาธิก็ต้องก�าหนดอยู่

ในปัจจุบันธรรม และสมาธินี้เป็นฐานของปัญญา ก็ต้องเป็นปัญญาที่เห็นปัจจุบันธรรม 

คอืเหน็นามรปูท่ีเป็นไปอยูใ่นปัจจบัุน ไตรลกัษณ์ของนามรปูนัน้จงึจะปรากฏขึน้มาเป็น

ปัญญา และเมื่อได้ปัญญาในปัจจุบันธรรมแล้ว ก็ย่อมได้ปัญญาครอบโลก ว่าทุกอย่าง

กเ็ป็นอย่างเดยีวกนั หรอืว่าโลกท้ังโลกกเ็ป็นไปอย่างเดยีวกนั ต้องเป็นไปตามไตรลกัษณ์

ทั้งหมด คือต้องเกิดดับทั้งหมด ต้องการให้เป็นปัจจุบัน เพราะฉะนั้น เมื่อปฏิบัติดั่งนี้

จึงเรียกว่า รับการรักษาของพระพุทธเจ้าทันที เพราะกล่าวได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต่างก็

ถูกลูกศรคือตัณหาเสียบใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้น จึงต้องเป็นทุกข์กันต่าง ๆ 

คือมีทุกข์กันอยู่ทั้งนัน้ จึงต้องแก้ทุกข์ในปัจจุบนัของตัวนี่แหละ ด้วยการรับพระโอวาท

มาปฏิบัติ ถอนตัณหาที่เสียบจิตใจอยู่ที่ให้เกิดทุกข์ แล้วทุกข์ก็จะดับ ด้วยการท่ีมา

ปฏบิตัใิช้ยาตามพระโอวาท คือปฏิบัตใินศีลสมาธปัิญญาซ่ึงเป็นตวัยาหรอืมรรคมีองค์ ๘

เพราะฉะนั้น ทางแก้ทุกข์ที่บังเกิดขึ้นแก่ทุก ๆ คนในเรื่องอันใดก็ตาม จะอยู่

ในภาวะอันใดก็ตาม ในท่ีใดก็ตาม เป็นทางเดยีวกนัเหมอืนกัน ต้องแก้ตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงสอน คือให้รู้จักทุกข์ รู้จักเหตุเกิดทุกข์ รู้จักความดับทุกข์ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทกุข์ นัน้แหละจงึจะเป็นการทีแ่ก้ทกุข์ได้ เป็นทางเดยีวเท่านัน้ และกเ็ป็นทาง

ที่เป็นปัจจุบันธรรม ปฏิบัติได้ในปัจจุบัน

วันนี้ก็ยุติเท่านี้ ก็เป็นอันว่าจบหลักสูตรวันนี้

๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๑



.



ภาค ๒

ธรรมบรรยายในพรรษา ๒๕๓๒



.



ครั้งที่ ๑
ธรรมหรอืธัมมะ

จะเริ่มแสดงอธิบายค�าว่า ธรรม หรือ ธัมมะ กับความหมายของค�านี้

โดยที่ค�านี้ไม่ใช่เป็นภาษาไทย แต่เป็นภาษาบาลี หรือจะเรียกว่า เป็นภาษา

ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเรียกก็ได้ และในภาษาไทยได้รับค�านี้มาเป็นภาษาไทย ค�านี้ 

พระอาจารย์ได้อธิบายไว้มาก แต่โดยมูลของศัพท์ท่ีเรียกว่า ธาตุ ก็มีเพียงว่ามาจาก

ธาตุ คือมูลศัพท์ที่เรียกว่าธาตุนั้น ว่า ธะระ ท่ีแปลว่า ทรงไว้ ด�ารงไว้ หรือ ธา  

ที่แปลเช่นเดียวกัน แต่ว่าการอธิบายความได้อธิบายไว้หลายนัย ในที่นี้จะน�ามาแสดง

แต่เพยีงบางนยัท่ีพระอาจารย์ได้อธิบายไว้ ตัง้ต้นแต่ความหมายรวม ๆ ว่า ทรงไว้หรอื

ด�ารงไว้ ทรงอยูห่รอืด�ารงอยู ่ ซึง่ตวัเองหรอืลกัษณะของตัวเอง และจะด�ารงไว้หรือทรงไว้

อย่างไรนัน้ หรือว่าซึ่งอะไรนั้น ก็เป็นอธิบายแถมเข้ามาอีก สุดแต่ความหมายที่น�าไป

ใช้ในที่นั้น ๆ เพราะค�าว่า ธรรม นีไ้ด้มีการใช้อย่างกว้างขวาง จนถงึเหมอืนอย่างค�าว่า 

สิง่ ในภาษาไทย คือมาใช้ว่าสิ่งนั้นบ้าง สิ่งนี้บ้าง ทุก ๆ อย่างเหมือนเป็นสิ่งไปทั้งนั้น 

และเมื่อสรุปเข้ามาแล้วก็กล่าวได้ว่า มุ่งถึงสัจจะที่เราแปลกันในภาษาไทยว่าความจริง 

แต่ตามศัพท์ สัจจะนั้นก็คือสิ่งที่มีอยู่ สิ่งที่เป็นอยู่ ก็คล้าย ๆ กับ มูลศัพท์ของค�าว่า 

ธัมมะ ที่แปลว่า ทรงหรือด�ารงนั้นเอง เพราะว่าสิ่งใดที่ทรงอยู่หรือด�ารงอยู่ สิ่งนั้นก็มี

อยูห่รอืเป็นอยู่ หรอืว่าสิง่ใดท่ีมีอยูเ่ป็นอยู่ สิง่นัน้กท็รงอยูด่�ารงอยู ่และก็เรียกสิง่ทีท่รง

อยู่ด�ารงอยู่ว่า ธรรมหรือธัมมะ เรียกสิ่งท่ีมีอยู่หรือเป็นอยู่ว่า สัจจะ ซึ่งค�าไทยเรา 

แปลว่า ความจริง เพราะว่าสิ่งที่เป็นความจริงนั้น ก็ต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ และสิ่ง

ที่เป็นจริงคือมีอยู่ด�ารงอยู่นั้น ก็ต้องเป็นสิ่งที่ทรงอยู่ด�ารงอยู่ ดังกล่าวนั้นด้วย
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พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรม ก็คือได้ตรัสรู้สิ่งท่ีทรงอยู่ด�ารงอยู่ อันได้แก่ 

สัจจะ คือสิ่งท่ีมีอยู่เป็นอยู่อันเป็นความจริงนั้น เพราะฉะนั้น เมื่อธรรมหรือสัจจะมี

ความหมายดัง่นี ้จงึเป็นสิง่ทีไ่ม่มกีาลเวลา เป็นอกาลโิก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา คอื

เหนือกาลเวลา ทีเ่ราแบ่งกาลเวลาออกเป็นอดตีบ้าง ปัจจบุนับ้าง อนาคตบ้าง ถ้าหากว่า

ขึน้อยูแ่ก่กาลเวลา เช่นชวีติร่างกายของเราทัง้หลายนี ้กจ็ะต้องมเีกดิมดีบั ทีเ่กดิดับมา

แล้วก็เป็นอดีต เกิดดับอยู่ก็เป็นปัจจุบัน ท่ีจะเกิดดับต่อไปข้างหน้าก็เป็นอนาคต  

เพราะฉะนั้น ชีวิตร่างกายอันนี้จึงมิใช่เป็นสิ่งที่ทรงอยู่ มิใช่เป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่ ต้องเกิด

ดบัต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง จงึไม่เป็นสิง่ทีมี่อยู่เป็นอยู่เสมอไป ต้องกลับไม่มี ต้องกลับ

ไม่เป็น อย่างเดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้มี คือเราทุกคนก็มีชีวิตมีร่างกายที่มีชีวิตอยู่นี้ และใน

ที่สุดชีวิตร่างกายนี้ก็ต้องดับ มีก็เป็นไม่มี เป็นก็เป็นไม่เป็น แต่ว่าธัมมะหรือสัจจะนั้น

อยู่เหนือกาลเวลาดังกล่าว เพราะเป็นสิ่งท่ีทรงอยู่ด�ารงอยู่ ไม่เกิดดับไม่เปล่ียนแปลง 

หรือเป็นสัจจะคือมีอยู่หรือเป็นอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลงทุกกาลสมัย ธัมมะหรือสัจจะน้ีจึง

ทรงอยู่ด�ารงอยู ่มอียูเ่ป็นอยูต่ลอดไป โลกคอืสิง่ทัง้หลายตลอดถงึคนและสัตว์ทัง้หลาย

ในโลก จะบงัเกดิขึน้ จะดบัไปอย่างไรกต็าม ธรรมหรือสัจจะดังกล่าวกห็าเกดิขึน้ดบัไป

ดัง่นัน้ไม่ คงทรงอยู่ด�ารงอยู่มีอยู่เป็นอยู่ตลอดไป

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าเองจึงได้ตรัสไว้ในธรรมนิยามสูตร๑ มีใจความว่า 

ธาตุน้ันต้ังอยู่เป็นธรรมฐิติ ความตั้งอยู่แห่งธรรม เป็นธรรมนิยาม ความก�าหนดแน่

แห่งธรรม พระตถาคตพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นก็ตาม ไม่ทรงอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นคือ

ธรรมฐิติ ความตั้งอยู่แห่งธรรม ธรรมนิยาม ความก�าหนดแน่แห่งธรรม ก็คงตั้งอยู่  

แต่พระตถาคตพทุธเจ้าได้ตรสัรูธ้าตนุัน้ คอืตรสัรูธ้รรมฐติ ิธรรมนยิามนัน้ แล้วจงึตรสั

บอก แสดง เปิดเผย กระท�าให้แจ้งแก่ชาวโลกทั้งหลาย

และข้อที่เป็นธรรมฐิติธรรมนิยาม ท่ีพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว และได้ทรงแสดง

เปิดเผยแก่ชาวโลกหรือเรยีกสัน้ว่าแก่โลก กไ็ด้แก่พระธรรมเทศนา การแสดงพระธรรม

หรือพระธรรมท่ีทรงแสดง นบัตัง้แต่ปฐมเทศนา คอืเทศนาครัง้แรกของพระองค์ ท่ีพระองค์

๑ องฺ. ติก. ๒๐/๕๗๖/๓๖๘.
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ได้ทรงแสดงเมื่อได้ตรัสรู้แล้วแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้งหลาย ซึ่งในปฐมเทศนานี้ พระองค์

ได้ทรงแสดงถงึความตรสัรู้ของพระองค์ เริม่ตัง้แต่ได้ตรัสชีว่้า ทางสุดโต่ง ๒ ทาง คอื

กามสุขลัลกิานุโยค ความประกอบอยูด้่วยความพัวพนั ด้วยความสขุสดชืน่อยูใ่นกาม  

กับอัตตกิลมถานุโยค ความประกอบทรมานตนให้ล�าบาก อันบรรพชิตคือผู้บวชที่มุ่ง

ตรัสรู้หรือมุ่งรู้ ไม่ควรซ่องเสพปฏิบัติ แต่ว่าทางท่ีเป็นมัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติอัน

เป็นหนทางกลาง ซึ่งหมายความว่าไม่ข้องแวะด้วยทางสุดโต่งทั้ง ๒ นั้น อยู่ตรงกลาง 

ไม่ใช่การปฏิบัติพัวพันด้วยความสุขสดชื่นในกาม ไม่ใช่ปฏิบัติทรมานตนให้ล�าบาก  

เป็นทางที่อยู่ตรงกลาง ไม่เกี่ยวข้องกับทางสุดโต่งทั้ง ๒ นั้น อันบรรพชิตผู้บวชซึ่งมุ่ง 

ความตรัสรู้หรือมุ่งความรู้พร้อม พึงส้องเสพปฏิบัติ อันได้แก่มรรค คือทางที่มีองค์ ๘ 

อนัเป็นอรยิะคอืประเสริฐ ได้แก่ สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ สมัมาสงักปัปะ ความด�ารชิอบ 

สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ 

สมัมาวายามะ เพยีรชอบ สมัมาสต ิความระลกึได้ชอบ สัมมาสมาธ ิความตัง้ใจมัน่ชอบ

มชัฌิมาปฏิปทานีเ้ป็นทางปฏิบัตทิีพ่ระองค์ได้ทรงพบด้วยพระองค์เอง และได้

ทรงปฏบิตัมิา เป็นทางทีก่ระท�าให้เกดิจกัษคุอืดวงตาเห็นธรรม กระท�าให้เกดิญาณคอื

ความหยั่งรู้ในธรรม เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ พระองค์จึงได้ตรัสรู้ธรรม เป็นผู้ตรัสรู้เอง

โดยชอบ และกไ็ด้ทรงแสดงชีถ้งึธรรมทีพ่ระองค์ได้ตรสัรูเ้อง โดยชอบนัน้ ว่าคืออริยสจัจ์

ท้ัง ๔ ได้แก่ทกุขอรยิสัจจ์ อรยิสจัจ์คอืทกุข์ ทกุขสมทุยอรยิสจัจ์ อรยิสจัจ์คอืทกุขสมทุยั 

เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ อริยสัจจ์ คือทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ทุกขนิโรธ- 

คามนิปีฏปิทาอริยสจัจ์ อรยิสจัจ์คือปฏิปทา ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ พระองค์ได้

ทรงมีญาณทัสสนะคือความรู้ความเห็นในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ว่านี้คือทุกข์ ทุกข์นี้ควร

ก�าหนดรู้หรือควรรู้รอบคอบ ทุกข์นี้พระองค์ได้ก�าหนดรู้แล้ว นี้คือทุกขสมุทัย เหตุให้

เกดิทกุข์ เหตุให้เกิดทุกข์น้ีควรละเสยี เหตุให้เกดิทกุข์นีท้รงละเสยีได้แล้ว นีค้อืทกุขนโิรธ 

ความดับทุกข์ ความดับทุกข์นี้ควรกระท�าให้แจ้ง ความดับทุกข์นี้ได้กระท�าให้แจ้งแล้ว 

นี้คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ทางหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ทางหรือข้อปฏิบัติ

ให้ถึงความดับทุกข์นี้ควรปฏิบัติท�าให้มีขึ้นให้เป็นข้ึน ทางหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ

ทุกข์นี้ได้ทรงปฏิบัติท�าให้มีท�าให้เป็นขึ้นได้แล้ว
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ทรงได้ญาณทสัสนะ คอืความรูค้วามเหน็ในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นี ้ท่ีเรยีกว่า มวีนรอบ 

๓ มีอาการ ๑๒ ที่เรียกว่า มีวนรอบ ๓ นั้น ก็คือความรู้ความเห็น ของพระองค์ได้

เป็นไปในอริยสัจทั้งสี่ ๓ รอบ

รอบที่ ๑ วนไปในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ โดยเป็นสัจจญาณ คือความหย่ังรู้ว่าจริง  

ในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ว่า น้ีเป็นทกุข์จรงิ นีเ้ป็นทกุขสมทุยั เหตเุกดิทกุข์จรงิ นีเ้ป็นทกุขนโิรธ 

ความดับทกุข์จริง นีเ้ป็นทุกขนิโรธคามินีปฏปิทา ข้อปฏิบตัหิรือทางปฏบัิตใิห้ถงึความดบั

ทุกข์จริง วนไปในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ โดยเป็นสัจจญาณ ดั่งนี้รอบหนึ่ง

รอบท่ี ๒ วนไปในอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ โดยเป็นกจิจญาณ คอืความหยัง่รู้ในกิจ คอื

ข้อท่ีพงึท�าหรือการท่ีพึงท�าว่า ทุกข์น้ีควรก�าหนดรู ้สมทัุยนีค้วรละ นโิรธนีค้วรท�าให้แจ้ง 

มรรคนี้ควรปฏิบัติท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น

รอบท่ี ๓ วนไปในอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ โดยเป็นกตญาณ คอืความหยัง่รูว่้าได้ท�ากจิ

นั้น ๆ เสร็จแล้ว ว่าทุกข์นี้ได้ก�าหนดรู้แล้ว สมุทัยนี้ได้ละแล้ว นิโรธนี้ได้ท�าให้แจ้งแล้ว 

มรรคนี้ได้ปฏิบัติท�าให้มีให้เป็นขึ้นแล้ว

เพราะฉะนั้น จึงตรัสแสดงว่า ญาณทัสสนะ ความรู้ความเห็นของพระองค์ได้

เป็นไปในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ มวีนรอบ ๓ มอีาการ ๑๒ เพราะว่าเม่ือวนไป ในอรยิสจัจ์ทัง้

สี ่๓ รอบ ๓ คณู ๔ กเ็ป็น ๑๒ และได้ตรสัไว้ต่อไปว่า ญาณทสัสนะด่ังนี ้ของพระองค์

ในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ยงัไม่บรสิทุธิไ์ม่บรบิรูณ์เพยีงใด พระองค์กย็งัไม่ปฏญิญา คอืรู้เฉพาะ

หรอืรบัรูเ้ฉพาะว่าพระองค์ได้ตรสัรู้แล้ว ต่อเมือ่ญาณทสัสนะดงักล่าวนีไ้ด้เป็นไปบรสุิทธิ์

บริบูรณ์แก่พระองค์แล้ว พระองค์จึงปฏิญญาว่า พระองค์ได้ตรัสรู้เองยิ่งซึ่งพระสัมมา

สัมโพธิญาณคือตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้ว

อน่ึง เม่ือทรงแสดงถึงญาณทัสสนะท่ีบังเกิดข้ึนแก่พระองค์ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ 

ได้ทรงแสดงว่า จักษุคือดวงตาผุดขึ้นแล้ว ญาณคือความหยั่งรู้ผุดขึ้นแล้ว ปัญญาคือ

ความรูท้ัว่ผดุขึน้แล้ว วชิชาคือความรูผ้ดุข้ึนแล้ว อาโลก ความสว่างผดุขึน้แล้ว ในธรรม

ที่พระองค์มิได้เคยสดับแล้วมาก่อน ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ เป็นข้อ ๆ ไปดังที่ได้กล่าวแล้ว 

เพราะฉะนั้น ในพระพุทธคุณที่สวดกัน เราจึงสวดกันว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ ผู้ตรัสรู้เอง
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โดยชอบ เพราะพระองค์ได้ตรัสรู้ข้ึนเองในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ ดังที่ได้ทรงแสดงไว้นั้น  

ไม่เคยทรงฟังมาจากครูอาจารย์อื่น จึงได้พระนามว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ ผู้ตรัสรู้เองโดย

ชอบ พระพทุธเจ้าจงึทรงเป็นมนษุย์ผูเ้กดิมาในโลกนี ้เป็นมนษุย์เพียงผูเ้ดียวซึง่ทรงเป็น

พระศาสดาเอกในโลกเพยีงพระองค์เดยีว ทีไ่ด้ประกาศว่าได้ตรสัรู้ด้วยพระองค์เอง ไม่มี

ครูอาจารย์ส่ังสอนในอริยสัจท่ีได้ตรัสรู้น้ี และพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวที่ได้ทรง

เป็นพระศาสดาของทัง้เทพและมนษุย์ ศาสดาอืน่ ๆ น้ันจะต้องเป็นศษิย์ของเทพเป็นต้น 

หรือมาจากเทพเป็นต้น ไม่ใช่เป็นผู้รู้ขึ้นเองแล้วส่ังสอน แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้

ขึ้นเอง แล้วทรงสั่งสอน จึงได้มีพระพุทธคุณบทว่า สตฺถา เทวมนุสฺสาน� เป็นศาสดา

ของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย

ตามที่ได้กล่าวมานี้ จึงได้ธัมมะอีกประการหนึ่งคือศาสนธรรม ธรรมคือ  

ค�าสัง่สอน ซึง่กล่าวได้ว่า เดมิพระพทุธเจ้าตรสัรูพ้ระธรรม กต็รัสรูส้จัจธรรม ธรรมคอื

สัจจะที่เป็นความจริง ยกขึ้นมาเป็นหลักก็คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ และต่อมาก็ได้ทรงแสดง

ธรรมที่ตรัสรู้นี้สั่งสอน ตั้งแต่ปฐมเทศนาดังกล่าว จึงได้ธัมมะอีกประการหนึ่งคือ 

ศาสนธรรม ธรรมคือค�าสั่งสอน สรุปว่าธรรมมี ๒ อย่างตามท่ีแสดงมานี้ คือ  

๑. สัจจธรรม ธรรมคือสัจจะคือความจริง ๒. ศาสนธรรม ธรรม คือค�าส่ังสอน

พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูพ้ระธรรม กคื็อได้ตรสัรูส้จัจธรรม ได้ทรงแสดงธมัมะสัง่สอนเป็น

ศาสนธรรม ตั้งแต่ปฐมเทศนาเป็นต้นมา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๒
ศาสนา

วันนี้จะว่าด้วยเรื่องศาสนา สืบมาจากเรื่องที่แสดงเมื่อวานน้ี ซึ่งสรุปเข้า  

ในสัจจธรรมและศาสนธรรม

ค�าว่า ศาสนา นัน้ บัดนีแ้ปลกนัว่า สัง่สอน โดยหมายถงึพระธรรมวนิยั วนิยั

นั้นเรียกว่า ค�าสั่ง พระธรรมนั้นเรียกว่า ค�าสอน คือจากค�าว่า ศาสนธรรม ธัมมะคือ

ค�าสั่งสอน เดิมพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ค�าสอน มิได้บัญญัติพระวินัย ต่อมาเมื่อ

มีภิกษุประพฤติผิดประพฤติชั่วขึ้น จึงได้ทรงปรารภเป็นเหตุบัญญัติวินัย ห้ามความ

ประพฤตชิัว่ผดินัน้ ๆ เป็นข้อ ๆ ไป เป็นคราว ๆ ไป ตามแต่ทีไ่ด้มีภกิษ ุประพฤตผิดิ

ประพฤติไม่ดีขึ้น จึงได้มีวินัยขึ้นอีก ฉะนั้น ศาสนธรรม ธรรมคือศาสนา ซึ่งเดิมมีแต่

ค�าสอน จงึได้มวีนิยัทีเ่ป็นค�าสัง่เพิม่ขึน้ จงึได้เรยีกแยกค�าว่า ธมัมะหรอืธรรมออกเป็น 

๒ ส่วน คือเป็นค�าสอน ซึ่งคงเรียกชื่อว่า ธรรม และค�าสั่งซึ่งเรียกชื่อว่า วินัย ฉะนั้น 

ก่อนแต่มีวินัย ค�าว ่า ศาสนา ก็แปลว่าค�าสอน คือมีแต่ธรรมที่เป็นค�าสอน  

เมื่อมีวินัยคือค�าสั่งขึ้น จึงแปลค�าศาสนาว่า ค�าสั่งสอน อันที่จริงธัมมะเป็นค�าสอนที่มี

มาก่อน วินัยเป็นค�าสั่งบัญญัติขึ้นภายหลัง น่าจะแปลว่า ค�าสอนส่ัง แต่เป็นโวหาร 

ค�าพูด ไม่นิยมเรียกอย่างนั้น เอาค�าสั่งไว้หน้า เรียกว่า ค�าส่ังสอน ศาสนธรรมใน 

ชั้นเดิมจึงแบ่งเป็น ๒ ดังกล่าว
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และศาสนธรรมที่แบ่งเป็น ๒ ดังกล่าวนี้ มีมาตลอดครั้งพุทธกาล ดังพึงเห็น

ได้ว่า เมื่อใกล้ที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้ตรัสไว้ให้ถือธรรมที่ทรงแสดงแล้ว วินัย

ที่ทรงบัญญัติแล้ว เป็นศาสดาแทนพระองค์ แม้ว่าพระองค์ล่วงไปแล้ว แต่ต่อมาจึงได้

แยกค�าสอนที่เป็นธรรมอันคู่กับวินัยนี้ออกเป็นอีกหมวดหนึ่ง เรียกว่า อภิธรรม  

เพราะฉะน้ัน เมือ่สมยัจารกึพระธรรมวนิยัเป็นอกัษร จงึได้ปรากฏแบ่งออกเป็น ๓ กอง 

คือ ๓ หมวดใหญ่ ๆ เรยีกว่า ไตรปิฏก จากค�าว่า ตปิิฏกะ ปิฎก ๓ ค�าว่า ปิฎก แปลว่า 

ตะกร้า ติปิฏกะ ก็ตะกร้า ๓ ใบ อันหมายถึงว่า ๓ หมวดใหญ่ ๆ และก็เรียกว่า  

วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก อภิธรรมปิฏก

วนิยัปิฎก หมวดวนิยันัน้ กค็อืวนิยัทีท่รงบญัญตัขิึน้นัน้เอง สตุตนัตปิฎก และ

อภธิรรมปิฎกน้ัน กคื็อหมวดธรรมท่ีทรงสัง่สอนนัน้เอง แต่ว่าทีแ่ยกออกเป็น ๒ เช่นนัน้ 

กม็ุง่ถงึลกัษณะท่ีแสดง ค�าสอนทีพ่ระองค์ทรงแสดงยกบคุคลเป็นทีต่ัง้ คือหมายถึงทรง

แสดงแก่บุคคลนั้น ๆ ในที่นั้น ๆ ก็เรียกว่า สุตตันตะ หมวดพระสูตร ส่วนค�าสอนที่

ยกธรรมเป็นที่ตั้ง ก็เรียกว่า อภิธรรมปิฎก หมวดอภิธรรม นี้กล่าวโดยย่อ ทั้งหมดนี้

เป็นศาสนธรรม ธมัมะคอืค�าสอนหรือธมัมะคอืศาสนา และค�าว่า ศาสนา นัน้โดยทัว่ไป

กม็คีวามหมายถงึค�าสัง่สอนดงักล่าวน้ี แต่ว่าความหมายของค�าว่า ศาสนา ย่อมมคีวาม

หมายถึงการปฏิบัติตามค�าสั่งสอนน้ันด้วย หมายถึงผลของการปฏิบัติตามค�าสั่งสอน

นั้นด้วย ซึ่งมีความหมายถึงการปกครอง ดังค�าที่ใช้ว่า รัฐประศาสโนบาย วิธีปกครอง

บ้านเมืองที่จะน�าไปสู่ความเจริญ ก็มีความมุ่งหมายทั้งที่เป็นค�าส่ังค�าสอน คือการส่ัง

การสอน ทั้งการปฏิบัติทั้งผลของการปฏิบัติ เพราะความสุขความเจริญนั้นของบ้าน

เมืองเป็นผลของการปฏิบัติปกครอง และในการปฏิบัติปกครองน้ัน ก็จะต้องมีค�าส่ัง 

ค�าสอนค�าแนะน�า จึงต้องมีกฎหมาย มีจารีตประเพณี ฉะนั้น ค�าว่า ศาสนา จึงมี 

ความหมายคลุมได้ท้ังศาสนาท่ีเป็นส่วนปริยตัธิรรม ทัง้ทีเ่ป็นส่วนปฏบิตัธิรรม ทัง้ทีเ่ป็น

ส่วนปฏิเวธธรรม จึงเป็นอันว่า เมื่อมาถึงขั้นพระศาสนา จึงแบ่งธรรมหรือศาสนธรรม

น้ีออกได้เป็น ๓ ปรยิตัธิรรม ๑ ปฏบิติัธรรม ๑ ปฏเิวธธรรม ๑ ค�าสอนและค�าส่ังอนั

ได้แก่ พระธรรมวินัยดังท่ีกล่าวมา หรือแม้จะแยกเป็นปิฎก ๓ ก็ตาม เรียกว่า  

เป็นปริยัติธรรม ค�าว่า ปริยัติ นั้นแปลว่า การเรียน ซึ่งมีความหมายถึงการสดับตรับ

ฟังค�าสั่งสอน ในบัดนี้ก็เพิ่มการอ่านหนังสือท่ีเป็นค�าส่ังสอน และการท่องบ่นจ�าทรง 
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การเพ่งด้วยใจคือพินิจพิจารณา การขบเจาะด้วยทิฏฐิความเห็น การท�าความเข้าใจให้

ถูกต้อง

เพราะฉะนั้น ค�าว่า ปริยัติ ธรรมคือการเรียนนั้น จึงหมายถึงเป็นธรรม คือ

เป็นข้อที่พึงเรียน อันได้แก่เป็นข้อที่พึงสดับตรับฟัง อ่าน ท่องบ่นจ�าทรง เพ่งพินิจ

พิจารณา ขบเจาะด้วยทิฏฐิความเห็น คือท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง ซึ่งเรียกอีกอย่าง 

หนึง่ว่า โยนิโสมนสกิาร คือการท�าไว้ในใจโดยแยบคาย นีร้วมเรยีกว่า การเรยีน ทัง้นัน้ 

หรือรวมเรียกว่า ปริยัติ ท้ังนั้น ดังจะพึงเห็นได้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมา พระพุทธเจ้า 

ก็ทรงแสดงธรรมด้วยพระโอษฐ์ และผู้ฟังก็ฟังด้วยหู ทรงจ�าเอาไว้ เพ่งด้วยใจคือพินิจ

พิจารณา ขบเจาะด้วยทิฏฐิ ความเห็น คือท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง ดังที่ผู้เข้ามาบวช

ใหม่เรียนกันอยู่นี้ ก็เรียกว่า ปริยัติธรรม คือเป็นข้อธรรมหรือข้อวินัยที่อาจารย์แสดง

สอน ฟังด้วยห ูแล้วกอ่็านหนังสอืธัมมะ อ่านหนงัสอืวนิยั แล้วท่องบ่นจ�าทรง เพ่งด้วย

ใจกค็อืพนิจิพจิารณา ขบเจาะด้วยทฏิฐ ิความเห็น กคื็อท�าความเข้าใจให้ถูกต้องดงักล่าว 

ดงันีเ้รยีกว่า ปรยิตั ิเพราะฉะนัน้ ธรรมทัง้หมด ทีเ่รยีนดงักล่าวมานี ้จงึเรยีกว่า ปรยิตัิ 

ทั้งหมด

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๓ 
ปรยิัติ

ปริยัติ คือข้อท่ีพึงเรียนหรือว่าการเล่าเรียน ในข้อที่พึงเรียนนั้นมีลักษณะ  

ดังที่ได้อธิบายแล้ว เพราะฉะนั้น ปริยัตินั้นจึงหมายถึงเป็นธรรมข้อหนึ่งที่เรียกว่า  

ปริยัติธรรม ซ่ึงนับว่าเป็นศาสนาคือค�าสั่งสอนตามที่แปลกันโดยตรง เมื่อให้ค�าแปล 

ดั่งนี้ ค�าว่า ศาสนา จึงน่าจะหมายเอาเพียงปริยัติธรรมเท่านั้น แต่โดยอรรถคือ  

เนื้อความ ศาสนาย่อมหมายไปถึงปฏิบัติและปฏิเวธที่จะกล่าวต่อไปด้วย จึงเป็นอันว่า 

ปริยัติธรรมจึงชื่อว่า ปริยัติศาสนา ศาสนาคือปริยัติ อันได้แก่ธรรมหรือข้อท่ีพึง  

เล่าเรียน และก็พึงท�าความเข้าใจว่า หมายถึงพระวาจาที่พระพุทธเจ้าตรัสออกมา  

เป็นถ้อยค�า เป็นธรรมที่ทรงสั่งสอน หรือเป็นธรรมท่ีเป็นค�าสอนเป็นวินัยท่ีเป็นค�าส่ัง 

ดังกล่าว ทุกค�าที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งผู้ฟังก็ฟังด้วยหู จ�าไว้และ

บอกกล่าวกันต่อมา ก็เป็นปริยัติท่ีสืบต่อกันมา ในชั้นแรกน้ันยังไม่มีตัวอักษรหรือ 

ไม่ใช้ตวัอกัษร พระพทุธเจ้าได้ตรสัสัง่สอนด้วยพระโอษฐ์เป็นพระวาจา เป็นค�าพดู และ 

ผูฟั้งกฟั็งด้วยห ูและบอกกล่าวกนัต่อมาดงักล่าว ปรยัิตธิรรมจงึเป็นธรรมทีม่าจากเสยีง

ของพระพทุธเจ้าท่ีตรัสออกมาเป็นถ้อยค�าเป็นเริม่แรก บุคคลทัง้หลายตัง้แต่ปฐมสาวก

คือผู้ฟังคนแรกหรือหมู่แรก เมื่อนับปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก ก็คือปัญจวัคคีย์ หมู่แห่ง

ฤษี ๕ ท่าน ซ่ึงออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าเมื่อทรงออกผนวช โดยหวังจะได้ม ี

ส่วนแห่งความตรัสรู้ของพระองค์ และก็เป็นอันว่าท่านทั้ง ๕ นั้นได้รับความรู้จาก

พระพุทธเจ้าสมดังความประสงค์
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ปริยัติธรรมหรือปริยัติศาสนา ก็น�าต่อ ๆ กันมาด้วยการบอกกล่าวทางปาก

เป็นวาจา และก็เรียนกันด้วยวิธีฟังด้วยหู จ�าทรงไว้ เพ่งพินิจพิจารณาให้เข้าใจ แล้วก็

บอกกล่าวด้วยปากสบืต่อกันมา จนถึงได้จารกึลงเป็นตวัอกัษรเป็นครัง้แรกทีล่งักาทวปี 

ตามท่ีแสดงไว้ในประวตัแิห่งการสงัคายนา และเมือ่ได้จารกึเป็นตัวอกัษรแล้ว ความจ�าเป็น

ที่จะต้องจ�ากันเหมือนอย่างครั้งไม่มีตัวอักษรก็เป็นอันว่าไม่จ�าเป็น แต่แม้เช่นนั้นก็ยังมี

ผู้ที่ท่องจ�าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนกันอยู่ต่อไป จนถึงในบัดนี้ก็ยังมีท่องจ�า ดังเช่นผู้ที่

ศึกษาพระธรรมหรือปริยัติธรรม เช่นในชั้นนวกภูมินี้ก็จะต้องมีความจ�า ในข้อวินัย  

ในข้อธรรมในนวโกวาท ต้องฟังอธิบาย ต้องอ่าน ต้องท่องบ่นจ�าทรง ต้องเพ่งด้วยใจ

คือพินิจพิจารณา ขบเจาะด้วยทิฏฐิ ความเห็น คือท�าความเข้าใจให้ ถูกต้องกันอยู ่

ตลอดไป แต่ว่าแม้จะลมืไปกเ็ปิดหนงัสอืดูได้ สงสยัก็เปิดหนงัสอืสอบทานได้ เพราะได้มี

เป็นตวัอกัษรขึน้แล้ว แต่ถงึเช่นนัน้ความจ�ากจ็�าเป็นจะต้องม ีเป็นแต่เพยีงว่าจ�าบางส่วน

บางประการ ไม่ต้องจ�าทั้งหมด

ในฉบับที่พิมพ์เป็นหลัก ที่เรียกว่า พระไตรปิฎก ก็พิมพ์สืบต่อกันมา แล้วก็

มกีารสอบทานข้อทีผ่ดิเพีย้นกนั เพราะว่าได้แพร่หลายออกไปในหลายประเทศ กย่็อม

จะมีการคัดลอกผิดเพี้ยนไปบ้างเป็นครั้งคราว แต่ว่าก็คงเรียกว่า สังคายนา เหมือน

อย่างทีท่�าเมือ่สมยัต้องจ�าทัง้หมด คอืในสงัคายนาครัง้แรก ๆ และค�าว่า สังคายนานัน้ 

ตามความหมายก็แปลว่า สวดร้องขึ้นพร้อม ๆ กัน คือเมื่อมาประชุมกัน ท่านที่จ�าได้

องค์หนึ่งก็สวดพระสูตรนั้น ๆ หรือพระวินัยข้อนั้น ๆ ให้ที่ประชุมฟัง และพระเถระ 

ทัง้หลายซึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมสงัคายนา ต่างกจ็�าทรงกนัได้มากบ้างน้อยบ้าง ฟังแล้วถ้าใคร

เห็นว่าตรงไหนไม่ถูก หรือว่าไม่ตรงกับที่ตนจ�าได้ ก็แสดงข้ึนมาว่าตรงนั้นหรือค�านั้น 

ตนจ�ามาว่าอย่างนี้ ไม่ใช่อย่างนั้น หรือว่าสงสัยว่าน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้น 

พระสงฆ์ซึ่งมาประชุมซ่ึงเหมือนอย่างว่าเป็นกรรมการสังคายนาก็พิจารณา เมื่อเห็น

พร้อมกันว่าท่ีสวดไปแล้วถูกต้อง ก็ถือเอาว่าให้ตกลงเอาตามที่สวดไปแล้วนั้น หรือ 

เห็นว่าควรจะแก้ค�านั้นค�านี้ เมื่อเห็นพร้อมกันว่าควรแก้ค�านั้นค�านี้ ก็แก้ไปตามที่เห็น 

พร้อมกนั และเม่ือท่ีประชมุท้ังหมดดงัท่ีในปฐมสงัคายนาครัง้แรกแสดงว่ามถีงึ ๕๐๐ องค์ 

เห็นพร้อมกันหมดแล้วว่าอย่างนี้ถูก ก็สวดขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งหมด เป็นการแสดงว่า

รบัรอง พร้อมกับจ�าไปด้วยในบทหรือในพระสูตรนัน้ ๆ เหมือนอย่างสวดมนต์พร้อม ๆ 
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กันในวัดนี้ เช่นสวดมนต์ท�าวัตรเช้า สวดมนต์ท�าวัตรค�่า หรือสวดพระสูตรต่าง ๆ  

ทีท่กุวดัสวดกนั การสวดพร้อม ๆ กันแบบสวดมนต์กเ็ป็นธรรมเนยีมทีม่าจากสังคายนา

ดงัทีก่ล่าวมานี ้และบรรดาพระสงฆ์ทีเ่ข้าสงัคายนา เป็นกรรมการสงัคายนาหรอืทีเ่รยีกว่า 

พระสังคีติกาจารย์ท้ังหลาย ก็น�าเอาพระธรรมวินัยที่ได้รับการรับรองในที่ประชุมนั้น 

ไปสัง่สอนลกูศษิย์ต่อไป และลกูศษิย์กจ็�ากนัไว้ แล้วกส็อนกนัต่อ ๆ ไป เม่ือมีเหตุการณ์

เกิดข้ึนในคณะสงฆ์ กป็ระชมุกนัช�าระสะสาง แล้วกป็ระชมุกนัท�าการสงัคายนาขึน้ใหม่

อกีครัง้หน่ึง เพราะฉะนัน้ สงัคายนาจงึมหีลายครัง้ดงัทีเ่ล่าไว้ในประวตัขิองการสงัคายนา

ปริยติัธรรมดงัทีก่ล่าวมานีจ้งึมาจากพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้าเป็นพระองค์แรก 

เป็นพระวาจาที่ทรงแสดงธรรมออกมาเป็นถ้อยค�า แล้วก็จ�าสืบ ๆ กันมา จนถึงจารึก

เป็นตวัอกัษรคือพระไตรปิฎกขึน้เป็นหลกัจนถงึทกุวนันี ้และนอกจากหนงัสอืพระไตรปิฎก

ดังกล่าว ก็ยังมีคัมภีร์อธิบายต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก ส�าหรับคัมภีร์อธิบายต่าง ๆ นั้น 

เอาเฉพาะที่เป็นหลักส�าหรับคัมภีร์ท่ีจารึกพระพุทธวัจนะเป็นพระไตรปิฎก ซึ่งออกมา

จากพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้าเป็นพระองค์แรก เป็นพระวาจาของพระพทุธเจ้า กเ็รยีก

ว่า บาลี คัมภีร์ที่เป็นอธิบายบาลี เรียกว่า อรรถกถา คัมภีร์ที่อธิบายอรรถกถาเรียก

ว่า ฎีกา คัมภีร์ที่อธิบายฎีกา เรียกว่า อนุฎีกา และยังมีคัมภีร์พิเศษต่าง ๆ อกีเป็น 

อันมาก เช่นวิสุทธิมรรค เป็นต้น คัมภีร์ท่ีเป็นหลักในพระพุทธศาสนาดังกล่าวมานี ้ 

ในพระสงฆ์สายเถรวาท ดงัเช่นพระสงฆ์ในประเทศลงักา ประเทศไทย พม่า มอญ เขมร 

ใช้ภาษามคธอันเรียกว่า มาคธี ที่แปลว่า ภาษาของชาวมคธ แต่ว่าในพระสงฆ์สาย 

อาจารยิวาทหรอืเรียกว่า มหายาน เช่นทีแ่ผ่จากอนิเดยีไปในธเิบต จนี ญีปุ่น่ ใช้ภาษา

สนัสกฤต เพราะฉะนัน้ การเรยีนปรยิตัธิรรมของพระสงฆ์จงึมกีารเรยีนภาษาด้วย คอื

ภาษาบาล ีส�าหรบัพระสงฆ์ในสายเถรวาทดงักล่าว ส่วนทีเ่รยีนข้อธรรมวนิยัทีแ่ปลออก

เป็นภาษาไทยและอธิบายเป็นภาษาไทย ก็เรียกว่า เรียนนักธรรม เป็นนักธรรมตรี  

นกัธรรมโท นกัธรรมเอก ถ้าเป็นคฤหัสถ์กเ็รียกว่า ธรรมศกึษา ธรรมศกึษาตร ี ธรรม

ศึกษาโท ธรรมศึกษาเอก ส่วนที่เรียนภาษาบาลี ส�าเร็จออกมาก็เรียกว่า เปรียญ  

เช่นเปรียญธรรม ๑ ประโยค ๒ ประโยค ๓ ประโยค ที่เรียกว่า เป็นเปรียญตรี ๔ 

ประโยค ๕ ประโยค ๖ ประโยค เป็นเปรยีญโท ๗ ประโยค ๘ ประโยค ๙ ประโยค 

เป็นเปรียญเอก เพราะฉะน้ัน ประเทศที่มีการนับถือพระสงฆ์สายเถรวาทดังกล่าว  



216 ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร

จึงมีการเรียนภาษาบาลีควบคู่กันไปกับการเรียนข้อธรรมข้อวินัย เพราะฉะนั้น จึงได้

สามารถแปลพระไตรปิฎก และคัมภีร์ต่าง ๆ ที่จารึกเป็นภาษามคธนั้นออกมาเป็น 

ภาษาไทยได้ ปริยัติธรรมจึงมีความเป็นมาดั่งนี้ และนับว่าเป็นปริยัติภายนอกซึ่งเป็น

ตัวหลัก

และก็ต้องมีปริยัติภายในคือตนเองของผู้ศึกษา อันหมายความว่า ปริยัติ

ภายนอกนั้นก็เป็นเสียงท่ีแสดงออก ตั้งต้นแต่พระวาจาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดง

ธรรมโปรดพระปัญจวคัคย์ีในปฐมเทศนานัน้ และเสยีงทีค่รอูาจารย์สัง่สอน เมือ่มาพิมพ์

เป็นหนังสอื กม็หีนงัสอืพระไตรปิฎก และหนงัสอืแปลพระไตรปิฎก หนังสอืต�าราเรยีน

ต่าง ๆ ดังที่เรียนกันอยู่ดังกล่าว และส�าหรับท่านนวกภิกษุนี้ก็เรียนตามหลักสูตรของ

นกัธรรมตร ีและกเ็รยีกว่า นวกภมู ิภมูสิ�าหรบัผูม้าใหม่ หรอืผูใ้หม่ นีน่บัว่าเป็นปรยิตัิ

ชัน้นอก คู่กบัปริยตัชิัน้ในคือตวัของบคุคลผู้ศกึษาเอง ผูเ้รยีนเองซึง่จะต้องมกีารฟังหรอื

การอ่าน การฟังหรือการอ่านนั้นก็เป็นปริยัติธรรมชั้นในของแต่ละบุคคล การท่องบ่น

จ�าทรงก็เป็นปริยัติช้ันในของแต่ละบุคคล การเพ่งด้วยใจคือพินิจพิจารณาก็เป็นปริยัติ

ชัน้ในของบคุคล ตลอดจนถงึการขบเจาะด้วยทฏิฐ ิความเหน็ คอืการท�าความเข้าใจให้

ถูกต้อง ก็เป็นปริยัติชั้นในของบุคคล เพราะฉะนั้น ผู้ศึกษาผู้เรียนทั้งหมดหรือทุกคน 

จึงต้องมทีัง้ปรยิตัธิรรมชัน้นอก มทีัง้ปรยิตัธิรรมชัน้ใน ชัน้นอกกค็อืต้องมีต�ารา ต้องมี

ครูบาอาจารย์ ชั้นในก็คือว่าตัวเอง จะต้องฟัง จะต้องอ่าน จะต้องท่องบ่นจ�าทรง  

จะต้องเพ่งด้วยใจพนิจิพจิารณา จะต้องท�าความเข้าใจให้ถกูต้อง หรอืทีเ่รยีกว่า โยนโิส-

มนสิการ ท�าไว้ในใจโดยแยบคาย

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๔
การประกาศพระพุทธศาสนา

พระพทุธเจ้าทรงมีพระมหากรุณา แสดงธรรมทีต่รสัรูส้ัง่สอน ตัง้พระพทุธศาสนา

และพุทธบริษัทขึ้นในโลก ก็เริ่มด้วยปริยัตินี้เอง คือทรงแสดงธรรมด้วยพระโอษฐ์  

เป็นเสยีงทีแ่สดงธรรมโปรดผูฟั้งทัง้หลาย และผูฟั้งทีฟั่งแล้ว ก็เริม่ปรยัิตอิกีเหมือนกนั 

คอืฟัง จ�าทรง พิจารณา ท�าความเข้าใจ อันเป็นลกัษณะของปรยิตัดิงักล่าว จงึได้เรยีก

ผู้ฟังที่ได้ศรัทธาปัญญาในธรรม นับถือพระพุทธศาสนาว่า สาวก หรือ สาวกะ หรือ

สาวิกา ถ้าเป็นชายก็เรียกว่า สาวก หญิงก็ สาวิกา ที่แปลว่าผู้ฟัง คือเป็นศิษย์ของ

พระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้า จึงทรงถึงพร้อมด้วยพระคุณสมบัติของ 

พระศาสดา ท่ีแปลว่าผูส้อน หรอืว่าครอูาจารย์ ทรงมวิีชาครูอย่างสมบรูณ์ จึงทรงท�าให้

ผู้ฟังที่เรียกว่าสาวกนั้นเข้าใจ ได้ศรัทธาปัญญาในธรรมที่ทรงแสดงได้

คณุสมบตัท่ีิควรจะกล่าวในท่ีนีก้คื็อ พงึทราบอาการทีพ่ระพุทธเจ้าทรงสัง่สอน 

๓ อย่าง

๑.  ทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น

๒.  ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้

๓.  ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ คือผู้ปฏิบัติย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ 

ความปฏิบัติ

ในอาการทั้ง ๓ ประการนี้ จะได้กล่าวชี้เฉพาะประเด็นที่ส�าคัญ คือ
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ข้อที่ทรงส่ังสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นนั้น ก็คือ 

ทรงสัง่สอนธรรมท่ีเป็นสจัจะคือความจรงิอันมอียูใ่นตนนีเ้อง มใิช่ในภายนอก เพราะฉะนัน้ 

ผู้ฟังเมื่อฟังแล้ว น้อมเข้ามาพิจารณาดูท่ีตนจึงเห็นได้ ถ้าทรงสั่งสอนในภายนอก  

เช่นสอนเร่ืองเกี่ยวแก่โลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุด หรือที่เรียกว่าเรื่องการสร้างโลก ก็คง

ไม่มผีูฟั้งรูย้ิง่เหน็จรงิได้ เพราะเป็นภายนอก และมใิช่เป็นปัจจบุนั ย่อมมว่ีาจะเชือ่หรอื

ไม่เชื่อเท่านั้น แต่ว่าที่จะให้รู้นั้นไม่ได้ เพราะไม่สามารถจะตามไปรู้ได้ แต่เม่ือทรง 

สั่งสอนในภายใน น้อมเข้ามาดูที่ตนเองจึงรู้ได้ และแม้ในภายในนั้นเอง ที่ทรงสั่งสอน

จ�าเพาะทีเ่ป็นประโยชน์ คือว่าท่ีเป็นพรหมจรรย์เบือ้งต้น ทีค่วรรูค้วรเหน็ ทีเ่ป็นไปเพือ่

ความสิน้ทุกข์โดยชอบ ความสิ้นทุกข์ที่สุดก็เรียกว่า นิพพาน

เพราะฉะนัน้ จงึได้มแีสดงไว้ในสสีปาสตูร๑ ว่าครัง้หนึง่พระพทุธเจ้าได้ประทบั 

อยู่ในป่าไม้สีสปาคือป่าไม้ประดู่ลาย ได้ทรงหยิบใบประดู่ลายท่ีตกอยู่ท่ีพ้ืนดินขึ้นมา 

เล็กน้อย แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ใบประดู่ลายในพระหัตถ์ คือที่ทรงหยิบขึ้นถือ

ไว้เพียงเล็กน้อย กับใบประดู่ลายบนต้นในป่าประดู่ลาย ส่วนไหนจะมากกว่ากัน  

ภกิษุทัง้หลายกก็ราบทลูว่า ใบประดูล่ายทีท่รงหยบิข้ึนมาถอืไว้ในพระหตัถ์นัน้ เลก็น้อย 

ส่วนใบประดู่ลายบนต้นมากกว่ามาก ดั่งนี้ จึงได้ตรัสเปรียบเทียบว่า ธรรมที่ทรง 

สัง่สอนกฉ็นัน้ัน มีจ�านวนน้อยเหมือนอย่างใบประดูล่าย ทีท่รงหยบิมาถือไว้ในพระหัตถ์ 

แต่ธรรมที่ทรงรู้นั้นมีเป็นอันมากท่ีมิได้ทรงส่ังสอน เหมือนอย่างใบประดู่ลายบนต้น

ประดู่ลาย ทัง้นีก้เ็พราะว่า ธรรมทีไ่ม่ทรงสัง่สอนนัน้ ซึง่ได้ทรงรูแ้ล้ว ไม่เป็นพรหมจรรย์

เบือ้งต้น ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นไปเพ่ือความรูค้วามเห็นทีจ่ะน�าไปให้ถึงความส้ินทุกข์ 

ทรงเลือกสั่งสอนจ�าเพาะที่เป็นประโยชน์ ที่ควรรู้ควรเห็น ท่ีเป็นไปเพื่อความส้ินทุกข์ 

ดัง่นี ้และกไ็ด้ตรสัชีว่้าธรรมท่ีทรงสัง่สอนน้ัน กค็อืทรงชีใ้ห้รู้จกัทกุข์ ให้รูจ้กัเหตเุกิดทกุข์ 

ให้รู้จักความดับทุกข์ ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ที่เรียกว่า อริยสัจจ์ทั้ง ๔  

นี้เอง

๑ ส�. หา. ๑๙/๑๗๑๒-๑๗๑๓/๕๔๘.
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อนึง่ ได้ตรสัไว้ในอกีพระสตูรหนึง่ว่า ได้ทรงบญัญตัโิลก เหตเุกดิโลก ความดบัโลก 

ทางปฏิบตัใิห้ถงึความดบัโลก ในกายท่ียาววาหนึง่ มสัีญญามใีจครองนีเ้อง ดัง่นี ้อธิบาย

ว่าที่ทรงรู้จักโลกเป็นต้นนั้น ก็คือรู้จักทุกข์เป็นต้น อันเป็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้นเอง โดย

นยันีเ้ป็นเครือ่งชีว่้าได้ตรสัยกเอาโลกขึน้เป็นทีต่ัง้ในบางแห่ง แต่ไม่มากนกั กห็มายถงึทกุข์

นี่แหละ เพราะสิ่งที่ชื่อว่าเป็นโลกนั้น ก็แปลว่า เป็นส่ิงท่ีต้องช�ารุดทรุดโทรม ส่ิงใด 

ที่เป็นโลก สิ่งนั้นจึงเป็นทุกข์ ที่แปลว่า ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป  

เพราะฉะน้ัน อรรถคอืเนือ้ความของค�าว่า โลก กบัของค�าว่า ทกุข์ จงึเป็นอย่างเดียวกนั 

เป็นอันได้ความว่า พระพุทธศาสนานั้นตั้งต้นแต่ส่วนปริยัติธรรมดังที่กล่าว แสดงให้

รู ้จักทุกข์หรือโลก ให้รู ้จักความดับทุกข์หรือดับโลก พร้อมทั้งเหตุ เหตุเกิดทุกข์  

เหตุเกิดโลก ทางดับทุกข์ ทางดับโลก ในกายที่มีสัญญามีใจครอง ที่ยาววาหนึ่ง  

ของตนเองนี้ ทุกคนจึงสามารถรู้ได้เห็นได้ เป็นธรรมที่ควรรู้ควรเห็น

และยังได้มีแสดงไว้ในอีกพระสตูรหน่ึงว่า กศุลธรรมทัง้ส้ินหรอืจะกล่าวว่าธรรม

ทั้งสิ้นก็ได้ ก็ประมวลเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้เป็นที่ประมวล เป็นที่

รวมแห่งกศุลธรรม หรอืของธรรมทัง้สิน้ทีท่รงแสดงสัง่สอน รวมทัง้ทีป่ฏบิตั ิและทีรู่ย้ิง่ 

เห็นจริง เหมือนอย่างรอยเท้าช้างเป็นที่รวมแห่งรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย และ 

เพราะเหตุนี้ ทุกคนเมื่อฟังธรรมแล้ว น้อมเข้ามาพิจารณาดูที่ตน จึงรู้ยิ่งเห็นจริงได้

และแม้เช่นนั้น ก็จะต้องมีนิทาน คือมีเหตุแห่งการแสดง และก็ทรงแสดง 

ตามเหตุหรือสมควรแก่เหตุ ที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ ซึ่งในข้อนี้ได้ทรงมี 

ความสามารถเป็นพิเศษในการจับเหตุท่ีเป็นนิทาน คือเป็นต้นเหตุให้ทรงแสดงนี้  

ขึ้นแสดงอีกหลายประการ ทั้งที่เป็นเหตุแวดล้อมจ�าเพาะหน้า และท้ังท่ีเป็นเหตุของ

บุคคลผู้ฟังนั้นเอง เพราะฉะนั้น จึงท�าให้ผู้ฟังเข้าใจได้

นอกจาก ๒ ประการนี้แล้ว ยังเป็นค�าสอนท่ีเรียกว่ามีปาฏิหาริย์ คือให้ผล

สมจริง ที่ผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลตามสมควรแก่ความปฏิบัติ ไม่ไร้ผล จึงปรากฏว่า

พระพทุธเจ้าได้ทรงมีพทุธกจิ ตรวจดูสตัวโลกในเวลาเช้ามดื เป็นพระพุทธกจิประจ�าวัน 

ว่าจะทรงแสดงธรรมโปรดใคร และเขาผู้นั้นได้มีอุปนิสัยอย่างไร สมควรจะทรงแสดง

ธรรมอะไรจึงจะเหมาะแก่อุปนิสัยของเขา เหมาะแก่พื้นของเขา ที่เขาจะรับได้และได้
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รับผล แล้วจึงเสด็จไปโปรดหรือทรงแสดงธรรมโปรด ซึ่งท�าให้ผู้ฟังได้รับผล ไม่มีที่จะ

ไม่ได้รบัผล เป็นแต่เพยีงว่าผลทีไ่ด้รบันัน้ต่าง ๆ กนั ตัง้แต่ขัน้ได้เข้าถึงธรรม บรรลถึุง

ภมูธิรรมตามควรแก่อุปนสิยั จนถงึอย่างต�า่กไ็ด้ศรทัธาปสาทะถงึพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์เป็นสรณะคือท่ีพึง่ ทุกคราวท่ีทรงแสดงธรรมโปรดจะต้องได้ผลทัง้นัน้ นบัตัง้แต่

ปฐมเทศนา เทศนาครั้งแรกเป็นต้นมา ดังที่มีแสดงไว้ในปฐมเทศนาว่า เมื่อทรงแสดง

จบแล้ว พระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม คือเป็นโสดาบันบุคคล ดั่งนี้เป็นต้น

อนึง่ คณุสมบตัอินัส�าคญัอืน่ ๆ ทีค่วรจะยกขึน้มากล่าวสนับสนนุในข้อนีก้ค็อื 

ทรงมีปาฏิหาริย์คือความเป็นอัศจรรย์ ๓ ประการ ได้แก่อิทธิปาฏิหาริยะ หรือ 

อทิธปิาฏหิาริย์ ฤทธิเ์ป็นอัศจรรย์ อาเทสนาปาฏหิารยิะหรอือาเทสนาปาฏหิารย์ิ ดกัใจ

เป็นอัศจรรย์ อนุสาสนีปาฏิหาริยะหรืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ สอนเป็นอัศจรรย์

คอืว่ามีฤทธิเ์ป็นอัศจรรย์ ฤทธิ ์แปลว่า ความส�าเรจ็ คอืทรงสามารถแสดงฤทธิ์ 

ทัง้ทีพ้่นวสิยัของสามัญมนษุย์ และทัง้นีห้มายความถงึว่า ทรงสามารถประสบความส�าเรจ็ 

อันเป็นค�าแปลของฤทธิ์ ในการที่ท�าให้เวไนยนิกรคือหมู่ชนที่จะพึงแนะน�าได้ ซึ่งใน 

ชัน้แรกยงัไม่ศรัทธาปสาทะต่อพระองค์ ยงัมีความทะนงตน ให้ละทฏิฐมิานะ ความเหน็ผดิ 

ความทะนงตนของตนลง น้อมใจเพื่อฟังค�าสอนของพระองค์ได้ อันเป็นเหตุส�าคัญ

ประการแรกในการทีจ่ะแสดงธรรมโปรดใคร ผูน้ัน้จะต้องมคีวามน้อมใจทีจ่ะฟัง น้อมใจที่

จะรับเทศนาเสียก่อน ถ้าหากว่าเขายังไม่พร้อมที่จะฟัง พระองค์ก็ยังแสดงธรรมไม่ได้ 

ต้องท�าให้เขาพร้อมทีจ่ะฟังก่อน ดงัเช่นทีเ่สดจ็ไปโปรดแสดงปฐมเทศนานัน้ ในชั้นแรก 

ท่านทัง้ ๕ นัน้ทีเ่รยีกว่า ท่านปัญจวคัคย์ี ไม่พร้อมทีจ่ะฟังธรรม เพราะว่าเหน็ว่าพระองค์

ทรงท�าทุกรกิริยาทรมานกายเมื่อก่อนตรัสรู้ ซึ่งท่านท้ัง ๕ นั้นพอใจ แต่แล้วก็ทรง 

เลิกเสีย ท่านทั้ง ๕ จึงเห็นว่า ทรงเวียนกลับมาเพื่อความสุขส�าราญเหมือนอย่างแต่

ก่อน คงจะไม่ประสบความส�าเร็จผลแล้ว จึงได้ทิ้งพระองค์ไปเสีย เพราะมีความเชื่อ

มัน่ว่า ทางแห่งความส�าเรจ็ผลนัน้ต้องมาจากทกุรกริยิานัน้ จงึต้องตรสัด้วยพระวาจาที่

เฉยีบแหลม เป็นต้นว่า ได้ทรงบรรลอุมตธรรมแล้ว และเมือ่ท่านทัง้ ๕ ยงัไม่เชือ่ กไ็ด้

ตรัสอีกว่า ก่อนแต่นี้ได้เคยตรัสพระวาจาเช่นนี้หรือไม่ ท่านทั้ง ๕ ก็ระลึกขึ้นมาได้ว่า

ไม่เคยตรัสอย่างนี ้จงึได้ค่อยถอยทฏิฐิมานะลง คดิว่าอาจจะทรงบรรลธุรรมสูงสุดแล้ว

กระมัง จึงได้น้อมใจลงเพื่อจะฟังธรรม คล้าย ๆ กับว่าลองฟังดูสกัทหีนึง่ซ ิท่านจะว่า
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อย่างไร จะแสดงว่าได้บรรลุธรรมจรงิหรือไม่ เพยีงเท่าน้ีกเ็รยีกว่า เป็นฤทธิ์ได้ คือเปน็

ความส�าเร็จ ส�าเร็จในการท่ีจะทรงท�าให้ผู้ที่จะเทศน์โปรดนั้นน้อมใจเพื่อที่จะฟัง และ

แม้เมือ่จะทรงแสดงเทศนาทีช่ื่อว่า อาทติตปรยิายสตูร๑
 โปรดท่านผูท้ีเ่ป็นชฎลิมาก่อน 

ซึง่ขณะนัน้เป็นหมูช่ฎิลบชูาไฟและส�าคัญตนว่าเป็นพระอรหนัต์ กไ็ด้ทรงทรมานต่าง ๆ ด้วย 

ฤทธิต่์าง ๆ เพ่ือให้ท่านหวัหน้าได้ส�านกึตนว่ายงัไม่เป็นพระอรหนัต์ เพราะพระพทุธเจ้า

ทรงแสดงได้ยิ่งไปกว่า น้อมใจเพ่ือที่จะฟังธรรม พระองค์จึงได้ทรงแสดงธรรมส่ังสอน

โปรดให้ท่านท้ังหลายน้ันผูท่ี้ได้ตัง้ใจฟัง ได้ความรูค้วามเหน็ในธรรม ส�าเร็จถึงขั้นสูงสุด 

เหล่านี้เรียกว่า เป็นปาฏิหารย์ข้อที่ ๑ คือฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ทั้งนั้น

ข้อท่ี ๒ ดักใจเป็นอัศจรรย์ อันน้ีเป็นพระคุณสมบตัพิเิศษทีท่รงทราบ อธัยาศยั

หรืออุปนิสัยจิตใจของผู้ฟังว่าเป็นอย่างไร และก็ทรงแสดงธรรมให้เหมาะแก่อุปนิสัย

จิตใจของผู้ฟังนั้น ๆ

แล้วจึงมาถึงข้อที่ ๓ คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ ค�าสอนเป็นอัศจรรย์ ค�าสอนที่

ทรงแสดงนัน้เป็นค�าสอนท่ีมปีระสทิธภิาพ ท�าให้ผูฟั้งได้ความรูค้วามเหน็ในธรรมได้ตาม

ควรแก่อุปนิสัยหรืออินทรีย์บารมีของผู้ฟังนั้น

และยังทรงมีปฏิสัมภิทา คือปัญญาอันแตกฉานอีก ๔ ประการ ได้แก่  

อตัถปฏสิมัภทิา ปัญญาอันแตกฉานในอรรถคอืในเน้ือความหรือในผล ธรรมปฏสิมัภทิา 

ปัญญาอันแตกฉานในกระทู้ธรรมหรือข้อธรรมหรือในเหตุ นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญา

อันแตกฉานในนิรุตติคือในภาษา รู้จักใช้ถ้อยค�าให้คนเข้าใจตลอดถึงรู้ภาษาต่าง ๆ  

อาจชักน�าคนให้นยิมตามค�าพดู กล่าวสัน้ว่าเข้าใจพดู ปฏภิาณปฏสิมัภทิา ปัญญาอันแตกฉาน

ในปฏิภาณ ได้แก่ความมีไหวพริบ ความเข้าใจท�าให้สบเหมาะในทันที ในเมื่อมีเหตุ 

เกิดขึ้นโดยฉุกเฉินต่าง ๆ

ทั้งได้ทรงมีเวสารัชชญาณ คือญาณที่ท�าให้ทรงกล้าหาญ เพราะว่าไม่เห็นว่า

ใคร ๆ จักทักท้วงพระองค์ได้โดยธรรมในฐานะ ๔ คือ

๑ วิฺ. มหา. ๔/๕๕/๖๒.
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๑.  ท่านปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะ ธรรมเหล่านี้ท่านยังไม่รู้แล้ว

๒.  ท่านปฏญิญาว่าเป็นขณีาสพ คอืผูม้อีาสวะสิน้แล้ว อาสวะเหล่านีข้องท่าน

ยังไม่สิ้นแล้ว

๓.  ท่านกล่าวว่าธรรมเหล่าใดท�าอันตราย ธรรมเหล่านั้นไม่อาจท�าอันตราย 

แก่ผู้ส้องเสพได้จริง

๔.  ท่านแสดงธรรมเพือ่ประโยชน์อนัใด ประโยชน์อันนัน้หรอือย่างนัน้ไม่เป็น

ทางสิ้นทุกข์โดยชอบแห่งคนผู้ท�าตาม

จึงไม่ทรงครัน่คร้ามปฏญิญาฐานะของผูเ้ป็นโจกคอืหวัหน้า เปล่งพระสุรสหีนาท

ในบริษัท ประกาศพระพรหมจักรคือพระพุทธศาสนา ดั่งนี้

ทั้งนี้เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบ�าเพ็ญพุทธจริยา คือความประพฤติของ

พระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ ๓ ประการ คือ

โลกัตถจริยา ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่โลก 

ญาตัตถจริยา ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติหรือโดยฐานพระญาติ 

พุทธัตถจริยา ทรงประพฤติประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้าดั่งนี้

พระคุณสมบัติอันส�าคัญบางประการของพระพุทธเจ้าดั่งที่ยกมาแสดงนี้  

เป็นเคร่ืองชี้ให้เห็นว่า การทรงประกาศพระพุทธศาสนานั้น ซึ่งเบื้องต้นก็เริ่มด้วย  

ปรยิตัธิรรมดงักล่าว ผูป้ระกาศในฐานะทีเ่ป็นพระศาสดา ซึง่เรานบัถือว่าเป็นพระบรมศาสดา 

พระศาสดาเอกในโลก ได้มีพระคุณสมบัติพิเศษของพระศาสดา อย่างพร้อมมูล  

จึงได้ทรงสามารถประกาศพระพทุธศาสนา ต้ังพระพทุธศาสนา และพทุธบรษิทัขึน้ใน 

โลกได้

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๕
ปฏบิัตหิรอืภาวนา

เมื่อมีปริยัติ คือเมื่อได้ฟัง ได้อ่าน ได้ท่องบ่นจ�าทรง ได้เพ่งด้วยใจคือ  

พินิจพิจารณา ขบเจาะด้วยทิฏฐิคือความเห็น และได้กระท�าความเข้าใจให้ถูกต้องแล้ว 

ก็น�ามาปฏิบัติ คือกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นตามที่ได้ฟังได้อ่าน จนถึงได้มีความเข้าใจ

แล้วนั้น โดยตรงก็คือตามค�าสั่งค�าสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็นอันได้เร่ิมปฏิบัติขึ้น 

ปฏบิตันิีส้บืต่อจากปริยัต ิและการปฏิบัตกิเ็ป็นส่ิงจ�าเป็น เพราะถ้าไม่ปฏบิติั เพียงปริยตัิ

อย่างเดียว ก็สักแต่ว่าฟังอ่านจ�าไว้ได้เท่านั้น ยังไม่บังเกิดผลอย่างใดที่เป็นผลของการ

ปฏิบตัติามทีอ่่านตามทีฟั่งนัน้ และการปฏบิตันิีก้ค็อืการด�าเนนิจ�าเพาะ การถงึจ�าเพาะ 

แต่เรามาเรยีกกนัตามภาษาบาล ีตามค�าเดมิว่าปฏบัิต ิเป็นทีเ่ข้าใจกนั อกีค�าหนึง่กค็อื

ภาวนา ซึง่คนโดยมากมักยังไม่ค่อยเข้าใจค�านี ้มกัจะเข้าใจตามทีช่อบพดูกนัว่า นัง่ภาวนา

หรอืท�าภาวนา คือการบรกิรรมทางใจ อันหมายถงึว่าการทีค่ดิอยูใ่นใจถงึบทสวดบทใด

บทหนึง่ หรอืว่าสวดเบา ๆ ซึง่พระบาลบีทใดบทหนึง่ มกัจะเข้าใจกนัอย่างนัน้ว่านัน่คอื 

ภาวนา แต่ค�าว่า ภาวนา นีอ้นัทีจ่รงิมคีวามหมายถึงปฏิบตั ิภาวนา แปลว่า การท�าให้

มีขึ้น การท�าให้เป็นขึ้น ภาวนากับปฏิบัตินั้นมีความหมายที่ใช้แทนกันได้ หรือเป็น 

อันเดียวกันได้ดังกล่าว

และการปฏิบัติ ที่แปลว่า ด�าเนินจ�าเพาะหรือถึงจ�าเพาะนั้น ก็หมายความว่า

ด�าเนินไปถึงจ�าเพาะ ก็คือว่าให้ถึง เหมือนอย่างการเดินไปด้วยเท้า การให้ถึงที่ใด  

ทีห่นึง่ เช่นว่าการท่ีจะไปโบสถ์หรอืว่ามาสูท่ีอ่บรมนี ้กต้็องมกีารด�าเนินจากทีอ่ยูจ่�าเพาะ
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โบสถ์ คือมุ่งไปโบสถ์ หรือว่าจ�าเพาะที่นี่คือมุ่งมาสู่ที่นี่ให้ถึงโบสถ์ ให้ถึงที่นี่ เมื่อมาใช้

กับปริยัติธรรมดังท่ีได้อธิบายมาแล้ว ก็คือเมื่อเรียนวินัยที่เป็นค�าส่ังของพระพุทธเจ้า 

เรียนธรรมท่ีเป็นค�าสอนของพระพทุธเจ้า กด็�าเนนิจ�าเพาะหน้าไปสูว่นิยั คอืด�าเนนิกาย

ด�าเนนิวาจาพร้อมท้ังใจไปสูว่นิยั ให้ถงึวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่ไว้ คอืบญัญติัไว้ทกุข้อ

ทุกบท ตั้งแต่ข้อบัญญัติห้ามไว้ซ่ึงโทษอย่างหนักจนถึงอย่างเบา ข้อที่ทรงบัญญัติ 

สั่งเอาไว้ให้เว้นก็เว้นได้ ข้อท่ีทรงบัญญัติส่ังไว้ให้กระท�าก็กระท�าได้ ดังที่ได้มีแสดงไว ้

ในวนิยั เมือ่ว่าถงึวนิยัทีม่าในพระปาตโิมกข์ ๒๒๗ ส�าหรบัภกิษ ุ กด็�าเนนิไปจ�าเพาะ 

ให้ถึง คอืว่าให้เว้นได้จากข้อทีท่รงห้ามไม่ให้ท�า ให้ท�าได้ในข้อทีท่รงอนญุาตหรอืทรงส่ัง

ให้ท�า ให้เป็นศีลขึ้นมาหรือว่าให้มีศีลขึ้นมา เพราะการที่ได้ด�าเนินไปจ�าเพาะ ให้ถึง

จ�าเพาะในข้อวินัยท้ังปวงนั้นได้ ก็เป็นอันว่าด�าเนินไปให้ถึงจ�าเพาะซึ่งศีล เพราะเหต ุ

ที่ได้ด�าเนินให้ถึงวินัยดังกล่าวได้ จึงจะเป็นวินัยขึ้นมาที่ตนเอง มีวินัยขึ้นมาที่ตนเอง  

มีศีลขึ้นมาท่ีตนเอง ลักษณะท่ีมีศีลขึ้นมาเป็นศีลขึ้นมาด้วยตนเองหรือว่ามีวินัยขึ้นมา

เป็นวนิยัข้ึนมาทีต่นเองนี ้เรยีกว่า ภาวนา ทีแ่ปลว่า การยงัให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ หรอืการ

ท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น

อนึ่ง จะอธิบายยกเอาภาวนาขึ้นก่อนก็ได้ คือว่าต้องมีภาวนา คือการท�าให้มี

ขึน้การท�าให้เป็นขึน้ซึง่วนิยั ให้มวีนิยัให้เป็นวินยัขึน้ กช็ือ่ว่า ท�าให้มศีลีขึน้ท�าให้เป็นศีล

ข้ึนดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว ดัง่นีเ้รยีกว่า ภาวนา ทัง้นีก้เ็พราะว่าได้ด�าเนนิไปจ�าเพาะให้ถงึวนิยั

ให้ถึงศีลดังกล่าว ได้ชื่อว่า ปฏิบัติ ก็เป็นอันว่าการด�าเนินไปจ�าเพาะให้ถึงวินัยให้ถึงศีล 

ชื่อว่า ปฏิบัติ หรือว่าการท�าวินัยท�าศีลให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นเรียกว่า ภาวนา

และตามที่กล่าวนี้ก็ขอให้เข้าใจว่า วินัยกับศีลนี้เป็นสิ่งที่เนื่องกัน วินัยนั้น

พระพุทธเจา้ได้ทรงบญัญตัคิอืตั้งขึน้ไว้ แต่งตั้งขึน้ไวส้�าหรบับรรพชติคอืผู้บวช เรียกว่า 

อนาคาริยวินัย วินัยส�าหรับบรรพชิตคือผู้บวชที่ออกจากเรือน มาเป็นผู้ไม่มีบ้านเรือน 

ก็ได้แก่พระวินัยบัญญัติท้ังท่ีเป็นอาทิพรหมจริยกาสิกขา คือ สิกขาที่เป็นพรหมจรรย์

เบื้องต้น และทั้งที่เป็นอภิสมาจาริกาสิกขา สิกขาที่เป็นข้ออภิสมาจาร คือที่เป็นข้อที่

เป็นความประพฤตดิชีอบต่าง ๆ ซ่ึงในบดันีส้�าหรบัพระวินยัทีเ่ป็นอาทพิรหมจรยิกาสิกขา 

ก็ได้แก่สิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์ ซึ่งมีย่อไว้ในหนังสือนวโกวาท และมีอธิบายไว้

ในวินัยมุขเล่ม ๑ ซ่ึงอ่านในภาคค�่า หลังท�าวัตรค�่า ส่วนที่เป็นอภิสมาจาริกาสิกขา  
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เป็นสิกขาบทที่มานอกพระปาติโมกข์ ที่ได้มีประมวลไว้ในหนังสือวินัยมุขเล่ม ๒  

ซึ่งอ่านในตอนหลังท�าวัตรเช้า ยังมีวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ส�าหรับคฤหัสถ์เรียกว่า  

อาคาริยวินัย แปลว่า วินัยที่ทรงบัญญัติไว้ส�าหรับอาคาริยะ คือผู้ที่ครองเรือน มี ๕ 

ข้อบ้าง มี ๘ ข้อบ้าง เหล่านี้คือวินัย ซึ่งเป็นบรรทัดฐานของความประพฤติทางกาย

ทางวาจา ตลอดจนถึงทางใจที่ควบคุมกายวาจาอยู่

และความที่มาปฏิบัติหรือภาวนาตามวินัยดังกล่าวได้ชื่อว่า ศีล ซึ่งมีขึ้น  

ตามวินัยที่ปฏิบัติ และก็เรียกจ�านวนของศีลตามจ�านวนข้อของวินัยท่ีปฏิบัติ เช่น  

เมือ่ปฏบิตัใินวนิยั ๒๒๗ ข้อเป็นต้น กเ็รยีกว่า มศีลี ๒๒๗ เป็นต้น นีส้�าหรบับรรพชติ

คือผู้บวช และถ้าบวชเป็นสามเณรนั้น วินัยก็น้อยเข้า เช่นวินัย ๑๐ ข้อที่เป็นหลัก  

ก็ชื่อว่า มีศีล ๑๐ ดังที่พูดกันว่าภิกษุมีศีล ๒๒๗ สามเณรมีศีล ๑๐ แต่สามเณรนั้น

ไม่ใช่มีเพียง ๑๐ ข้อเท่านั้น เมื่อนับตามท่ีพระอาจารย์ได้แสดงกันไว้ ก็นับได้ว่าม ี

วินัย ๑๐ ข้อเป็นหลัก และยังแบ่งออกไปเป็นนาสนังคะ คือ ข้อห้ามที่เมื่อละเมิดแล้ว

ต้องให้สึกเสีย ๑๐ ข้อ และท่ีเป็นเสขิยวัตรตามภิกษุอีก ๗๕ ข้อ และที่เป็น 

ทัณฑกรรมวัตถุ ท่ีตั้งของทัณฑกรรมคือการลงโทษอีก ๕ ข้อ ก็เป็น ๑๐๑ ข้อ  

และยังต้องอาบัติอนุโลมตามอภิสมาจาริกวินัยของพระต่าง ๆ ดังที่ประมวลไว้ในวินัย

มุขเล่ม ๒ ดังกล่าวอีกโดยมาก เมื่อนับเข้าแล้ว สามเณรก็ต้องปฏิบัติศีลหรือปฏิบัติ

วนัิยใกล้ ๆ กบัภกิษเุหมอืนกนั คราวนีส้�าหรบัคฤหสัถ์นัน้ เม่ือปฏบิตัใินวินยัของคฤหสัถ์ 

๕ ข้อ ก็ได้ชื่อว่า มีศีล ๕ ปฏิบัติ ๘ ข้อก็ชื่อว่า มีศีล ๘ นี้แสดงถึงวินัยและถึงศีล 

โดยทั่วไป

พงึเข้าใจว่า ศีลโดยตรงน้ันไม่มีข้อ ทีม่ข้ีอน้ันนบัข้อตามวินยัดังกล่าว เพราะศลี

โดยตรงนัน้กค็อืความเป็นปกตเิรยีบร้อยดงีามของกายวาจาพร้อมท้ังใจ การทีม่าปฏิบัติ

หรือภาวนาดังกล่าวนี้เรียกว่า ปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติในวินัย ก็ชื่อว่าปฏิบัติในวินัย 

ที่เป็นพระบัญญัติคือค�าสั่ง และแม้ในธรรมที่เป็นค�าสอน ก็พึงปฏิบัติเช่นเดียวกัน คือ

ต้องด�าเนินไปจ�าเพาะให้ถึง และต้องภาวนา คือว่าท�าให้มีขึ้นท�าให้เป็นขึ้น อย่างเช่นที่

มีแสดงไว้ถึงหมวดธรรมที่จ�าแนกเป็นหมวด ๆ ในนวโกวาท ตั้งแต่ทุกะคือหมวด ๒ 

เช่นทุกะคือหมวด ๒ นั้นดังนี้
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ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่าง สติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว 

ธรรมเป็นโลกบาล คอืคุ้มครองโลก ๒ อย่าง หริ ิความละอายแก่ใจ โอตตัปปะ 

ความเกรงกลัว

ธรรมอันท�าให้งาม ๒ อย่าง ขันติ ความอดทน โสรัจจะ ความเสงี่ยม  

 บุคคลหาได้ยาก ๒ อย่าง บุพการี บุคคลผู้ท�าอุปการะก่อน กตัญญูกตเวที 

บุคคล ผู้รู้อุปการะที่ท่านท�าแล้วตอบแทน

ที่เรียนรู้ด่ังนี้เป็นปริยัติ และเม่ือเรียนรู้ด่ังนี้แล้วก็ต้องมีปฏิบัติ คือด�าเนิน  

ให้ไปถึง คือให้ถึงสติให้ถึงสัมปชัญญะเป็นต้น หรือว่าท�าสติท�าสัมปชัญญะให้มีขึ้น  

ให้เป็นขึน้ คอืให้มสีตข้ึินทีใ่จของตนเอง ให้เป็นสติขึน้ทีใ่จของตนเอง ให้มสีมัปชญัญะขึน้ 

ให้เป็นสมัปชญัญะขึน้ทีใ่จของตนเอง ดัง่น้ีเป็นต้น เรยีกว่า ปฏบิตั ิหรอืเรยีกว่า ภาวนา  

ถ้าหากว่าไม่มีปฏบัิตหิรอืภาวนาดัง่นีแ้ล้ว กส็กัแต่ว่าเรยีนรูเ้ท่านัน้ ไม่มีธรรมเหล่านีข้ึน้

ในใจของตนเอง ธรรมเหล่าน้ีไม่เป็นขึ้นไม่เกิดขึ้นที่ใจของตัวเอง ฉะนั้น ปฏิบัติจึง 

ส�าคัญมาก แม้ในทางคดีโลกก็เช่นเดียวกัน ก็มีปริยัติคือเรียนรู้ และก็ต้องมีปฏิบัติ  

จึงจะท�าให้ศิลปวิทยาที่เรียนรู้นั้นเป็นประโยชน์ในการใช้สอยขึ้นได้ ยกตัวอย่างง่าย ๆ 

เช่น เรียนรู้วิชาก่อสร้าง เช่น สร้างบ้านสร้างเรือน เป็นช่างปูนช่างไม้เป็นต้น ก็ต้องมี

ปฏิบัติคือท�า เช่น เป็นช่างไม้ก็ต้องมีการท�า เช่นว่าท�าบ้าน ท�าเรือนไม้ ท�าตู้ไม้  

ท�าโต๊ะไม้ จะต้องมีการเล่ือยการไสไม้การตัดไม้การตบแต่งไม้ เพือ่ให้สามารถประกอบ

เป็นส่วนนัน้ส่วนนีข้องสิง่ทีจ่ะสร้างนัน้ ตลอดจนถึงรูจั้กแกะสลกัไม้เป็นต้น ต้องท�าเป็น

จงึจะสามารถสร้างบ้านสร้างเรอืน ต่อโต๊ะต่อเก้าอีเ้ป็นต้นได้ การท�าเป็นนีแ่หละคอืการ

ปฏิบัติ คือต้องท�าให้เป็นขึ้นมาได้ให้มีขึ้นมาได้ เพราะมีการปฏิบัติ ดั่งนี้ จึงได้ม ี

บ้านเรอืนขึน้ มตึีกรามบ้านช่องขึน้ มโีต๊ะมเีก้าอีเ้ป็นต้นขึน้ และมทีกุ ๆ อย่างท่ีมนุษย์

ได้อาศยัใช้สอยอยูเ่พราะการปฏิบตั ิ ถ้าเป็นแต่เพียงเรยีนรูเ้ท่านัน้ ไม่ปฏบัิต ิ ส่ิงเหล่านี ้

ก็จะไม่บงัเกดิขึน้เลย จะไม่มีบ้านเรอืนเลย จะไม่มตีกึรามต่าง ๆ เลย จะไม่มโีต๊ะเก้าอี้

ตูต้ัง่อะไรเลย ทุกอย่างจะไม่มีถ้าเพยีงแต่เรยีนรูแ้ล้ว ไม่ปฏบิตั ิคอืไม่ท�าให้มขีึน้ให้เป็น

ข้ึน แม้แต่การปรุงอาหาร เรียนรู้ก็ต้องปฏิบัติ แม้เพียงแต่การหุงข้าว เรียนรู้ก็ต้อง

ปฏิบัติ คือต้องหุงข้าวเป็น จึงจะหุงข้าวได้สุกดีเหมาะส�าหรับบริโภค จะท�าอาหาร 
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อย่างใดอย่างหน่ึงก็ต้องท�าเป็น จึงจะส�าเร็จเป็นอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมา เรียนรู้

อย่างเดียวแต่ไม่ท�า ก็ไม่บังเกิดเป็นข้าวสุก เป็นอาหารเป็นต้นต่าง ๆ ขึ้นได้ แม้การ 

ขี่จักรยาน เพียงแต่เรียนรู้อย่างเดียวหรือเพียงแต่ดู ๆ เขาถีบอย่างเดียว ไม่ท�าก็ไม่

สามารถจะถบีจกัรยานได้ ไม่สามารถจะขบัรถเรอืต่าง ๆ ได้ แม้ในทางโลกกต้็องมกีาร

ปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ การมีภาวนาดังกล่าวนี้ คือต้องท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น  

ต้องด�าเนนิไปให้ถงึ ถงึการท่ีจะสร้างสิง่เหล่านัน้ขึน้ ทีจ่ะท�าส่ิงเหล่านัน้ให้มใีห้เป็นขึน้มา 

ให้มีเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามเป็นโต๊ะเก้าอี้ เป็นข้าวสุกเป็นอาหารเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ 

เป็นต้น เหล่านี้เรียกว่า เป็นปฏิบัติหรือภาวนาทั้งนั้น คู่กันไปกับเรียนรู้

เพราะฉะนั้น ปฏิบัติภาวนาจึงเป็นส่ิงจ�าเป็น และในการปฏิบัติภาวนานี้  

จะต้องมีการฝึกหัดซ่ึงเป็นภาคปฏิบัติ ดังที่ในบัดนี้แม้ในการศึกษาทางโลก ก็ยังแบ่ง

เป็นภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ซ่ึงต้องมีคู่กันไป ซึ่งภาคทฤษฎีนั้นเป็นภาควิชาการ 

เกี่ยวกับการเรียนรู้ ภาคปฏิบัตินั้นเกี่ยวกับการกระท�า คือต้องประกอบกระท�าให้เป็น

ให้มีข้ึนมา ดังที่เรียกว่า ท�าเป็น เป็นนี่แหละคือตัวภาวนา และมีนั่นแหละคือตัว 

ภาวนา และการที่จะท�ามีท�าเป็นนั้น ก็ต้องมีปฏิบัติคือด�าเนินไปให้ถึง ให้ถึงความ  

ที่จะมีจะเป็นขึ้นมาได้นั้น ซึ่งมักจะเรียกกันทั่ว ๆ ไปว่าการกระท�า

๓ สิงหาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๖
ปฏบิัต ิ (ต่อ)

ปฏิบัติของภิกษุโดยส่วนรวมก็ได้แก่ สิกขา ๓ ที่แสดงไว้ในตอนต้น ของ 

นวโกวาท วนัิยบญัญตั ิว่าสกิขาของภกิษุมี ๓ อย่าง คอืศลี สมาธ ิปัญญา ความส�ารวม

กายวาจาให้เรยีบร้อยชือ่ว่า ศีล ความรกัษาใจมัน่ชือ่ว่า สมาธ ิความรอบรูใ้นกองสงัขาร

ชื่อว่า ปัญญา อีกอย่างหนึ่ง สรุปของปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ท่ีแสดงไว้ใน 

ธรรมวิภาค เป็นโอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ อย่าง คือ

๑.  เว้นทุจริตคือประพฤติชั่ว ด้วยกายวาจาใจ

๒.  ประกอบสุจริตคือประพฤติชอบ ด้วยกายวาจาใจ

๓.  ท�าใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจ มีโลภโกรธหลงเป็นต้น

ปฏิบัติของภิกษุคือสิกขา ๓ นี้ ไม่ใช่จ�าเพาะภิกษุ แม้ส�าหรับคฤหัสถ์ทั่วไป  

ก็สรุปปฏิบัติเข้าในสิกขา ๓ นี้เหมือนกัน อันเรียกว่า ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ

ปัญญา และไตรสิกขาน้ีก็ย่อมาจากมรรคมีองค์ ๘ ที่พระพุทธเจ้าได้ ตรัสไว้  

ในปฐมเทศนา คือเทศนาคร้ังแรกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติท่ีเป็นหนทางกลาง  

อันได้แก่สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ ก็ย่อเข้าใน 

ปัญญาสิกขา สิกขาคือปัญญา สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

สัมมาอาชวีะ เลีย้งชพีชอบ ๓ ข้อนีก้ย่็อเข้าเป็นสลีสกิขา สมัมาวายามะ เพยีรชอบ  

สัมมาสติ สติระลึกได้ชอบ สัมมาสมาธิ สมาธิตั้งใจมั่นชอบ ๓ ข้อนี้ก็ย่อเข้าเป็น 

จิตตสิกขาหรือสมาธิ
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อีกอย่างหนึ่งก็คือพระโอวาท ๓ ก็เท่ากับไตรสิกขานี้เอง และพระโอวาท ๓ 

น้ีกม็าจากพระโอวาทคร้ังส�าคญัของพระพทุธเจ้าทีเ่รยีกว่า โอวาทปาตโิมกข์ ซึง่เป็นการ

ตรัสสอนวางหลักพระพุทธศาสนา หมายความว่าหลักปฏิบัติ คือว่า

สพฺพปาปสฺส อกรณ� การไม่ท�าบาปทั้งปวง 

กุสลสฺสูปสมฺปทา  การยังกุศลให้ถึงพร้อม 

สจิตฺตปริโยทปน�  การยังจิตของตนให้ผ่องใสหรือผ่องแผ้ว

เอต� พุทฺธาน สาสน�  นี้เป็นศาสนาคือค�าสอนหรือค�าสั่งสอนของ

   พระพุทธะทั้งหลายคือของพระผู้รู้ทั้งหลาย ดั่งนี้

เพราะฉะนัน้ การปฏิบตัติามสกิขา ๓ หรอืตามโอวาท ๓ ดัง่นี ้เป็นการปฏบิติั

พระพทุธศาสนาและกต้็องมาจากค�าสอนก่อน และเป็นค�าสอนท่ีมุ่งให้ปฏบิติั เม่ือปฏบิติั

หรือภาวนาให้มีขึ้นในค�าสอนนี้ จึงเป็นปฏิบัติ และนอกจากนี้ ธรรมทั้งสิ้นนั้นย่อม

ประมวลเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ และกิจที่พึงท�าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้น ก็มี ๔ อย่าง คือ

๑.  ปริญญา  ความก�าหนดรู้หรือความรู้รอบคอบ 

๒.  ปหานะ  การละหรือความละ

๓.  สัจฉิกรณะ  การกระท�าให้แจ้งหรือความกระท�าให้แจ้ง และ 

๔.  ภาวนา  ความท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น หรือการท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น

พึงทราบว่า อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้นก็ได้แก่ทุกข์ ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ 

ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  

และทุกข์นั้นมักจะแปลกันว่า ความไม่สบายกายไม่สบายใจชื่อว่า ทุกข์ แต่ความ 

ไม่สบายกายไม่สบายใจนี้เป็นทุกขเวทนา ซึ่งเป็นทุกข์อย่างหนึ่ง แต่เม่ือจะแปล  

ให้ครอบค�าว่าทุกข์ในความหมายของพระพุทธศาสนาอย่างเต็มท่ีแล้ว ก็แปลว่า ส่ิงท่ี

ทนอยูย่าก อันหมายความว่าทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป คอืต้องมเีกดิ

ต้องมดีบั สิง่ใดทีม่เีกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ต้องมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา นีค้อืทกุข์ 

ซึ่งเมื่อจ�าแนกตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงจ�าแนกเอาไว้ ก็เป็นสภาวทุกข์หมวดหนึ่ง  

เป็นปกิณณกทุกข์หมวดหนึ่ง และเป็นทุกข์โดยสรุป
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ทีเ่ป็นสภาวทุกข์นัน้ แปลว่าทกุข์โดยสภาพ คอืเป็นทกุข์โดยท่ีเกดิขึน้ตามภาวะ

ของตนเอง ท่ีได้แก่ชาตคืิอความเกดิเป็นทุกข์ ชรา ความแก่เป็นทกุข์ มรณะ ความตาย

เป็นทุกข์ นี้เรียกว่า สภาวทุกข์ ทุกข์โดยสภาพ เพราะทุกคนท่ีเกิดมาตั้งแต่ชาติคือ

ความเกดิ แล้วก็เป็นแก่เป็นตาย ภาวะเหล่าน้ีเกดิขึน้ตามเหตปัุจจยัของตนเอง เรยีกว่า

เป็นไปตามภาวะเป็นไปของตนเอง ไม่ต้องมีใครมาท�าให้เป็น ก็เป็นไปตามภาวะที่ 

เป็นเหตุเป็นปัจจัยของตนเอง เว้นไว้แต่ความตายที่อาจจะมีโดยฆาตกรรมหรือโดย 

อุบัติเหตุ แต่อาการที่ตายนั้นก็เป็นลักษณะของตนเอง จึงเป็นสภาวทุกข์

ส่วนปกิณณกทุกข์ ทุกข์เบ็ดเตล็ดนั้น เป็นทุกข์ท่ีเกิดขึ้นทางจิตใจต่าง ๆ  

ได้แก่โสกะ ความแห้งใจ ปริเทวะ ความรัญจวนใจความคร�่าครวญ ทุกขะ ความไม่

สบายกาย โทมนัสสะ ความไม่สบายใจ อุปายาส ความคับแค้นใจ ที่เราสวดกันอยู่

เวลาเช้า ย่อลงก็เป็น ๒ คือความประจวบกับสัตว์สังขารทั้งหลายที่ไม่เป็นที่รัก  

ความพลัดพรากจากสัตว์สังขารทั้งหลายที่เป็นที่รัก ย่อลงอีกก็เป็น ๑ คือ ปรารถนา

ไม่ได้สมหวัง

ทกุข์โดยสรุปนัน้ ก็ได้แก่ ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอืทัง้ ๕ ประการ คอืรปูขนัธ์ กองรปู 

เวทนาขนัธ์ กองเวทนา สญัญาขนัธ์ กองสญัญา สงัขารขันธ์ กองสงัขาร คอืความปรุงคดิ

หรือคิดปรุง และวิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ คือความรู้ที่เป็นเห็น เป็นได้ยิน เป็นได ้

ทราบ เป็นได้คิด ในเม่ืออายตนะภายในภายนอกประจวบกัน เหล่านี้ช่ือว่าเป็นทุกข์ 

เพราะเป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับเป็นธรรมดา และเรียกย่อได้ว่า ทุกขทุกข์ เป็นทุกข์โดย 

ความเป็นทุกข์ที่จ�าแนกออกได้เป็นอย่าง ๆ และท่ีมักปรากฏเป็นความไม่สบายกาย

ความไม่สบายใจประกอบอยู่ด้วย แต่อันที่จริงนั้น แม้เป็นความสขุกายสขุใจกเ็ป็นทกุข์

เหมอืนกนั เพราะเป็นส่ิงท่ีต้องเกิดต้องดบั ทกุข์ท่ีจ�าแนกออกเป็นข้อ ๆ ดัง่นีเ้ป็นทกุข-

ทกุข์ ทกุข์โดยท่ีเป็นทุกข์อย่างน้ันเป็นทุกข์อย่างนี ้และเมือ่มุง่ถึงอาการท่ีต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป เพราะเป็นสิ่งท่ีทนอยู่ไม่ได้ คือทนยาก ทนอยู่ไม่ได้ จึงเรียกว่า  

วปิรณิามทกุข์ ทกุข์คอืความทีต้่องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป และสิง่ทีจ่ะเป็นทกุขทกุข์ 

คอืเป็นทกุข์อย่างนัน้อย่างนี ้ท่ีจะเป็นวปิริณามทกุข์ดงักล่าว กเ็พราะว่าเป็นสงัขาร คอื

เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง ทุกอย่างที่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง ชื่อว่าทุกข์ทั้งนั้น
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และสิ่งที่ชื่อว่าเป็นสังขารปรุงแต่ง ก็คือสิ่งที่มีลักษณะ ๓ อย่าง คือ 

๑. อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิดขึ้นปรากฏ

๒. วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมสิ้นไปปรากฏ

๓. ิตสฺส อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ เม่ือต้ังอยู่ ความแปรปรวนเปล่ียนแปลง 

  ไปเป็นอย่างอื่นปรากฏ

เหล่านี้ชื่อว่า สังขาร สิ่งที่ชื่อว่าสังขารนั้นจะต้องประกอบด้วยลักษณะทั้ง ๓ 

ดังที่กล่าวมานี้ และเมื่อเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง จึงอยู่ในลักษณะที่ว่า สิ่งใด  

สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา ฉะนั้น  

จึงเป็นสิง่ทีต้่องเกดิต้องดบั เหล่านีเ้รียกว่าสงัขารทัง้นัน้ และเมือ่ชือ่ว่าสังขารกต้็องเป็น

ทกุข์ คือเป็นสิง่ทีท่นอยูไ่ม่ได้ แปลว่าทนอยูไ่ด้ยาก ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป คือ

ต้องเกิดดับ

เพราะฉะนั้น ทุกขอริยสัจจ์หรือทุกขสัจจะ ข้อที่ ๑ ของอริยสัจจ์ ๔ นี้ จึงมี

กิจที่พึงปฏิบัติได้แก่ปริญญา คือความรู้รอบคอบหรือความก�าหนดรู้ ท�าความรู้จักว่า 

สิ่งที่เป็นสังขารทั้งหมดจะต้องเป็นทุกข์ ดั่งนี้ นี่เป็นหน้าท่ีท่ีพึงปฏิบัติในอริยสัจจ์ 

ข้อที่ ๑ ในนวโกวาททั้งหมดนั้น ข้อธรรมที่แสดงถึงขันธ์ ธาตุ อายตนะ ทั้งหมดรวม

เข้าในข้อที่ ๑ น้ีท้ังน้ัน ซ่ึงผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติท�าความก�าหนดรู้ให้รู้จักว่าเป็นทุกข์

อย่างนี ้ๆ คอืเป็นทุกข์ ได้แก่เป็นวปิรณิามะ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป เป็นวปิรณิามะ

อย่างไร คือต้องเป็นสิ่งท่ีเกิด ต้องเป็นสิ่งที่ดับ ให้ก�าหนดรู้ดั่งนี้ แต่ไม่ต้องไปฆ่าไป

ท�าลาย เพราะฉะนั้น คนที่ฆ่าตัวตายจึงชื่อว่า ปฏิบัติผิดพระพุทธศาสนา เพราะว่า 

สิ่งที่ฆ่าคือสังขารร่างกายจิตใจอันเป็นขันธ์ ๕ หรือย่อลงเป็นนามรูปนี้เอง ซึ่งสิ่งนี้

พระพทุธเจ้าตรสัสอนให้ก�าหนดรู ้เพราะรวมอยูใ่นทกุขสจัจะ สภาพทีจ่รงิคอืทกุข์ ข้อแรก 

ถ้าจะฆ่าก็ต้องฆ่าตัวความอยากคือความอยากตาย เพราะความตายนั้นไม่ต้องอยาก

หรือไม่อยาก ต้องตายอยู่นั่นเอง แต่ความอยากตายนั้นเป็นตัณหาอย่างหนึ่ง ต้องฆ่า

ตวัความอยากตายเสยี และการทีบ่ญัญตัศิลีข้อที ่๑ ไม่ฆ่าสตัว์ กโ็ดยทีก่ารฆ่าสัตว์นัน้ 

กคื็อการฆ่าสงัขาร การท�าลายชวีติร่างกายจติใจของมนษุย์และสัตว์เดรจัฉานทัง้หลาย 

ซึ่งไม่ใช่กิจในพระพุทธศาสนาให้ต้องไปฆ่าแม้ตัวเองดังกล่าว
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แต่กิจในพระพุทธศาสนาที่ต้องการก็คือให้พิจารณาว่า ชีวิตร่างกายจิตใจของ

สัตว์ทั้งหลายทั้งตัวเองด้วย เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง คือต้องเป็นทุกข์ คือ 

ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลง ต้องเกิดดับ ไตรลักษณ์คือลักษณะเครื่องก�าหนดหมาย  

๓ อย่าง ได้แก่อนิจจลักขณะ เครือ่งก�าหนดหมายว่าอนจิจะ คอืไม่เทีย่ง ทกุขลกัขณะ 

เครือ่งก�าหนดหมายว่าเป็นทกุข์ อนตัตลักขณะ เครือ่งก�าหนดหมายว่าอนตัตา มใิช่ตวัตน 

กไ็ด้แก่การพจิารณาในทกุขอรยิสจัจ์นีเ้อง ซึง่จ�าแนกวธิพีจิารณาไปในลกัษณะคือเครือ่ง

ก�าหนดหมายของสังขารทั้งหลาย คือบรรดาสังขารท้ังหลายน้ัน ท้ังเป็นสังขารท่ีมีใจ

ครอง เช่นชวีติร่างกายจติใจของมนษุย์และสตัว์เดรจัฉานทัง้หลาย และสงัขารทีไ่ม่มใีจ

ครองเป็นคู่กัน ได้แก่ต้นไม้ภูเขา เป็นต้น และบรรดาวตัถุต่าง ๆ ก็ล้วนเป็นส่ิงท่ีเรียกว่า

เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันทั้งหมด ต้องเป็นทุกข์ อยู่ในทุกขอริยสัจนี้  

ซึง่วธิพีจิารณานัน้อาจจ�าแนกออกได้ดังกล่าว คอืเป็นไตรลกัษณ์ หรือว่าอกีประการหนึง่ 

แสดงเป็นทไวลักษณ์ คือลักษณะ ๒ ดงัท่ีเราสวดกนัอยู่ในเวลาเช้า คอือนจิจะ ไม่เทีย่ง 

อนัตตา มใิช่อัตตาตวัตน กเ็พราะว่าเม่ือยกเอาทกุขอรยิสจัจ์เป็นทีต่ัง้ ซึง่เป็นทีร่วมแล้ว 

ก็อาจแสดงได้เป็นทไวลักษณ์หรือทวิลักษณ์ ลักษณะ ๒ คือเพียงอนิจจะกับอนัตตา 

แต่โดยทัว่ไปนัน้ไม่ได้แสดงทกุขอรยิสจัจ์น�า แต่มกัแสดงเป็น ไตรลกัษณ์ และวางทกุข์

เอาไว้เป็นที ่ ๒ คืออนิจจลักขณะ ทุกขลักขณะ อนตัตลักขณะ เพราะว่าสังขารเหล่านี้

หรอืว่าสงัขารท้ังหมดมีลักษณะคือเคร่ืองก�าหนดหมายของตนเองท่ีบังเกดิข้ึนท่ีตัวสังขาร

เองทกุประการ ว่าไม่เท่ียงอย่างนัน้อย่างนี ้เป็นทุกข์อย่างนัน้อย่างนี ้เป็นอนตัตาอย่าง

นัน้อย่างนี ้ดเูข้าไปทีต่วัสงัขารเอง กจ็ะเหน็ได้ เพราะฉะนัน้ การเหน็ความจริงทีส่งัขาร

เองน้ี จึงมไิด้คดิปรงุขึน้ แต่ว่าเป็นความจรงิทีป่รากฏอยูท่ีต่วัสงัขารทัง้หลาย ว่าไม่เทีย่ง 

เป็นสิ่งที่ต้องเกิดดับ เป็นทุกขะ คือทนอยู่ไม่ได้ ต้องถูกความเกิดความดับนั้นบีบคั้น

อยู่ตลอดเวลา ให้ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปไม่มีหยุด ตัง้แต่เกดิจนถึงดับ และเป็น

สิง่ทีเ่ป็น อนตัตา มใิช่อตัตาตวัตน ความเป็นอัตตาตวัตนนัน้เป็นเพยีงความยดึถอื หรอื

ว่าเป็นสมมติบัญญัติขึ้นมา แต่ความจริงนั้นไม่มี จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควร จะถือว่า นี่เป็น

ของเรา เราเป็นสิ่งนี้ สิ่งนี้เป็นอัตตาตัวตนของเรา หรือเรียกส้ันว่า เป็นเราของเรา 

ต้องการให้พจิารณาให้เห็นสจัจะคอืความจรงิดัง่นี ้ไม่ใช่ให้ไปฆ่า ให้ไปท�าลาย ไม่ว่าจะ

เป็นสังขารของใคร แม้ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นส่ิงใด ต้องการให้ท�าความก�าหนดรู้  

ให้รู้รอบคอบว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาอย่างนี้ หรือสรุปเข้าว่าเป็นทุกขสัจจะ 
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เป็นทกุข์อย่างน้ี นีต้่องการให้ปฏบิตัอิย่างนี ้อนันีเ้รียกว่า ปรญิญา คอืความรู้รอบคอบ

หรือความก�าหนดรู้

ส่วนข้อที่ ๒ ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์นั้น กิจที่พึงท�าคือละเสีย เพราะว่า

เหตุให้เกิดทุกข์น้ันได้แก่ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากท่ีพระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นมา 

ได้แก่กามตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากไปในกาม คอืในรปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ

ทีน่่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ หรอืด้วยอ�านาจของกเิลสกาม กเิลสเป็นเหตใุคร่ ภวตณัหา 

ความดิ้นรนไปในภพคือความเป็นนั่น เป็นนี่ อยากเป็นนั่นเป็นนี่ วิภวตัณหา  

ความดิน้รนไปในวภิพคอืความไม่เป็นนัน่ไม่เป็นนี ่คอืต้องการให้ภาวะทีไ่ม่ชอบให้ส่ิงที่

ไม่ชอบสิน้ไปหมดไป กม็คีวามหมายครอบถงึบรรดากเิลสทัง้หมด และครอบไปถงึบาป

อกศุลทจุรติทัง้หลาย ทีเ่ป็นความชัว่จากกรรมคอืการงานทีก่ระท�าทางกายทางวาจาทางใจ 

หรือจะกล่าวว่ากรรมคอืการงานทีก่ระท�าทางกายทางวาจาทางใจทีเ่ป็นบาปอกศุลทุจรติ

ทั้งหมดก็ได้ เพราะฉะนั้น การละจึงหมายความว่า ละบรรดากิเลสเครื่องเศร้าหมอง

ของจิตใจทั้งหมด อันมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะคือความจริงเป็นหัวหน้า ยกเอา

ตณัหาขึน้เป็นทีต่ัง้กเ็พราะว่ารูไ้ด้ง่าย เพราะตณัหานัน้เมือ่บงัเกดิขึน้ทีใ่จของใคร กร็ูไ้ด้

ว่านัน้แหละคอืทกุขสมทุยั เหตุให้เกดิทกุข์ เพราะฉะนัน้ กจิทีพ่งึท�าในอรยิสัจจ์ข้อที ่๒ 

นีก้ค็อืปหานะ การละ คอืให้ละทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์เสยี สละเสยีหรือว่าฆ่าเสยี 

เพราะฉะนัน้ เม่ือเกิดโลภะคือความโลภขึน้ในทรัพย์สมบตัขิองใคร กใ็ห้ละตวัความโลภ

นั้นเสีย แล้วการลักขโมยก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อเกิดโทสะ คือความโกรธแค้นขัดเคืองขึ้นมา 

จะท�าร้ายชวิีตร่างกายใคร ก็ฆ่าตัวโทสะ ละตวัโทสะนัน้เสยี กไ็ม่ต้องไปฆ่าใครท�าลายใคร 

เมือ่เกดิความหลงยดึถอือยูใ่นสิง่ใด กใ็ห้ละโมหะคือความหลงยึดถือสยบอยู่ในส่ิงนัน้เสีย 

หรือว่าเมือ่หลงเข้าใจผดิอยูใ่นสิง่ใด กใ็ห้ละโมหะคอืความหลงนัน้เสีย กจ็ะไม่ยึดถือผดิ

ต่อไปหรือไม่ยึดถือต่อไป แม้เม่ือเกิดตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากขึ้น อย่างที่

เรยีกยกเอาข้อนีข้ึน้มาเป็นท่ีตัง้ในการแสดงทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ กล็ะตณัหาเสีย

อันกิเลสกองโลภโกรธหลง หรือว่ากองราคะ ความติดใจยินดี หรือว่าโทสะ 

โมหะ อันเป็นกิเลส ๓ กองที่แสดงว่าเป็นอกุศลมูลคือมูลของอกุศลทั้งปวง หรือว่า 

แม้ยกตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากนี้ขึ้นแสดงก็ตาม กิเลสเหล่านี้ก็บังเกิดขึ้น 

ร่วมกนัไปน่ันเอง เป็นแต่เพยีงว่ายกขึน้ซึง่ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ของกเิลส ตามอาการ
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ของกิเลส จึงได้ตั้งชื่อตามอาการของกิเลส ในความโลภความโกรธความหลงนั้น  

ย่อมมีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากรวมอยู่ด้วย แต่ว่าเมื่อเรียกเอาอาการของ

จติใจทีอ่ยากได้กเ็รยีกว่า โลภะ ทีย่นิดตีดิอยูค่อืตดิใจ ทีเ่รยีกว่ารกัใคร่ก็เรยีกว่า ราคะ 

มุ่งอาการท่ีขัดใจขัดเคืองพลุ่งพล่านก็เรียกว่า โทสะ เมื่อมุ่งอาการท่ีไม่รู้จริงและสยบ

อยู่ในความไม่รู ้จริงหรือเข้าใจผิด สยบอยู่ในความเข้าใจผิดนั้นก็เรียกว่า โมหะ  

และเมื่อมุ่งอาการของจิตในขณะท่ีมีราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะนั้น ว่าเป็นจิตที ่

ไม่สงบ แต่ว่าดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายหรือทะยานไปต่าง ๆ ก็เรียกว่า ตัณหา  

เพราะฉะนั้น ราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะก็ตัณหานั้นเอง หรือว่าตัณหานั้นก็คือ 

ราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะนั้นเอง แต่ว่าเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปตามอาการ 

ของจิตใจ ในขณะท่ีกิเลสเหล่าน้ีบังเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้กิจที่พึงท�าก็คือปหานะ คือ 

การละเสีย

๔ สิงหาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๗
ปฏบิัต ิ (ต่อ)

ได้แสดงถงึกจิคอืการทีพ่งึกระท�าอันเป็นการปฏบิตัใินอรยิสจัจ์ ๔ มาแล้ว คอื

ข้อที่ ๑ ความก�าหนดรู้หรือการรู้รอบคอบในทุกข์ ข้อที่ ๒ การละเหตุเกิดทุกข์ จะได้

ต่อเป็นข้อที่ ๓ และข้อที่ ๔ คือข้อที่ ๓ สัจฉิกรณะ การกระท�าให้แจ้งความดับทุกข์ 

อนัเป็นผลของข้อท่ี ๔ คือภาวนา ความอบรมท�าให้มใีห้เป็นขึน้ หรอืการปฏบิตัเิหตใุห้

ถึงความดับทุกข์ คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

ข้อท่ี ๓ คือสจัฉกิรณะ ความกระท�าให้แจ้งหรือการกระท�าให้แจ้งถึงความดับ

ทุกข์นี้ ก็คือดับตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก หรือดับกิเลส ดับบาปอกุศลทุจริต

ต่าง ๆ ที่เป็นอกุศลกรรม อันเป็นผลท่ีเกิดสืบเนื่องมาจากกิเลส แต่ว่าเมื่อมาเป็น 

อกุศลกรรมขึ้น ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นเดียวกัน และเมื่อดับเสียได้ คือละเสียได้ 

ด้วยปหานะคือการละในข้อที่ ๒ ก็ย่อมจะได้รับผลของการละนั้น จึงกระท�าให้แจ้งผล

ของการละนัน้ทีใ่จของตวัเอง คอืดใูจของตวัเองทีไ่ด้รบัความสงบและความสขุทีเ่กดิจาก

ความสงบ เพราะละเหตุให้เกิดทุกข์ได้ คือละตัณหาได้เป็นต้น ข้อนี้ก็เป็นข้อส�าคัญ  

กจ็ะท�าให้ได้รูผ้ลดขีองการทีล่ะเหตใุห้เกดิทกุข์ได้ คอืตวัความสงบใจและความสขุทีเ่กดิ

จากความสงบนั้น

แต่ในเบื้องต้นนั้นอาจจะรู้ยาก เพราะมีผล ๒ อย่างบังเกิดขึ้น ซึ่งใจนี้ต้องได้

รับไปพร้อม ๆ กัน คือว่าถึงผลที่ใจนี้ได้รับพร้อม ๆ กันนั้น เป็นความทุกข์อย่าง ๑ 

เป็นความสุขอย่าง ๑ ความสุขนั้นก็เกิดจากการที่ละตัณหาได้ดังกล่าว หรือสงบเหตุ 
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ให้เกิดทุกข์ได้ดังกล่าว ความทุกข์น้ันเกิดจากกิเลสน้ันเอง หรือว่าเหตุให้เกิดทุกข์นั้น

เองทีจ่ะต้องละไป มตีณัหาเป็นต้น เพราะว่าตณัหาเป็นต้นนัน้ ย่อมไปด้วยกนักบันนัทิ 

คือความเพลิน ราคะคือความติดใจ อันเป็นฝ่ายกาม เม่ือจิตใจน้ีมีตัณหาบังเกิดขึ้น  

ก็ย่อมจะมีความเพลินอันเป็นนันทิ กับความติดใจอันเป็นราคะ ไปกับความอยากนั้น

ในกามทั้งหลาย ในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่ท้ังหลาย ในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่

เป็นนี่ที่ไม่ชอบทั้งหลาย แปลว่าใจยังอาลัยอยู่กับตัณหา ยังอยู่กับนันทิคือความเพลิน

ไปในตณัหา ความตดิใจอยูใ่นตัณหาพร้อมกบัในอารมณ์ของตณัหาทัง้หลาย ซึง่เป็นทัง้

กาม ทัง้ภพคือความเป็นน่ันเป็นน่ี ท้ังวภิพคอืความไม่เป็นนัน่ไม่เป็นนี ่ครัน้มาถูกความ

เพียรพยายามที่จะละ ใจก็ไม่อยากที่จะละ เพราะใจยังชอบอยากอยู่ ใจไม่ชอบความ

เพียร ใจยังชอบความติดใจและสิ่งที่ติดใจนั่นอยู่ เพราะฉะนั้น เมื่อมาพยายามละเสีย

ด้วยศีลคือความงดเว้น ไม่กระท�าไปด้วยอ�านาจของตัณหาก็ดี ด้วยสมาธิคือความท่ี

เหมือนอย่างบังคับใจให้ตั้งอยู่ในกรรมฐานที่เป็นที่ต้ังของสมาธิก็ดี ด้วยปัญญาคือให้

พิจารณาให้เห็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายก็ดีดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ใจก็ย่อมจะดื้อดึง

ดิน้รนกวดัแกว่ง ไม่ต้องการท่ีจะงดเว้น ไม่ต้องการทีจ่ะตัง้อยูใ่นกรรมฐาน ไม่ต้องการ

ที่จะพิจารณาให้เห็น อนิจจะ ทุกขะ อนัตตา อันเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลาย  

ไม่มีความสุขในการท่ีจะปฏิบัติดั่งน้ี จึงได้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายที่จะออกไป  

ออกไปสู่ตัณหา สู่อารมณ์ของตัณหา สู่ความเพลิน สู่อารมณ์ของความเพลิน สู่ความ

ติดใจ สู่อารมณ์ของความติดใจทั้งหลายนั้น

คร้ันเมื่อมาบีบบังคับให้อดทน งดเว้นด้วยศีล อยากจะท�านั่นอยากจะท�านี่  

ก็ท�าไม่ได้ ด้วยสมาธิ ให้สงบอยู่ในกรรมฐาน ด้วยปัญญา ให้พิจารณาให้เห็นธรรมดา 

ของสังขาร ก็เห็นไปตรงกันข้าม ไม่พอใจที่จะตั้งอยู่ในกรรมฐาน เห็นว่าแห้งแล้งไม่ม ี

ความสุขอะไร พิจารณาในธรรมดาของสังขารจะเห็นว่าแห้งแล้ง ท�าให้ใจห่อเหี่ยวไม่มี

ความสุขอะไร เพราะฉะนั้น จึงเป็นทุกข์ขึ้น ไม่เป็นสุขอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญา  

ถ้าเป็นพระกจ็ะร้อนผ้าเหลอืง จนถงึไม่สามารถจะครองผ้าเหลอืงอยูไ่ด้ เพราะเป็นทกุข์ 

ก็เลยโทษว่าเป็นทุกข์เพราะการปฏิบัติในสิกขา คือศีลสมาธิปัญญา แต่ไม่โทษว่าเป็น

ทุกข์เพราะตัณหา ส่วนความสุขที่ได้จากการปฏิบัติในสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา ซึ่งมี
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อยูใ่นขณะทีป่ฏบิตันิัน้มองไม่เหน็ เพราะว่าถกูความทกุข์ ทีไ่ด้จากตณัหานัน้เพราะเหตุ

ว่าไม่ปฏิบัติตามใจของตัณหา มาปิดบังเสียหมด จึงท�าให้ปฏิบัติในสิกขาต่อไปไม่ได้ 

เพราะไม่เห็นผลของการปฏิบัติในไตรสิกขา อันนี้ส�าคัญ ถ้าหากว่าไม่เห็นผลของการ

ปฏบิตัใินไตรสกิขา เหน็แต่ความทุกข์ ซ่ึงโทษว่าความทกุข์นัน้เกดิจากผลของการปฏบิตัิ 

ในไตรสิกขา ไม่โทษว่าความทุกข์เกิดจากตัณหา ก็ท�าให้ทิ้งไตรสิกขา เวียนมาปฏิบัติ

ในตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากซึ่งเป็นตัวสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์นั้น เพราะว่ามี

ความเพลนิมคีวามตดิใจอยูใ่นอารมณ์ของกามนัน้เป็นเคร่ืองล่อ ใจสามญัชนมกัจะเป็น

อย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิต ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ เมื่อมาจับปฏิบัติในธรรม ก็มักจะ

เป็นอย่างนี ้เพราะฉะน้ัน พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้ทัง้พระเก่าทัง้พระใหม่และทุก ๆ 

บคุคล ปฏบัิตใินสตปัิฏฐานท้ัง ๔ อยู่เนือง ๆ อยูเ่สมอ ๆ ซึง่จะเป็นเครือ่งป้องกนัจติใจ

นี้ไม่ให้น้อมไปในตัณหากิเลสทั้งหลาย และในอารมณ์ของตัณหากิเลสเหล่านั้น แต่ให้

น้อมเข้ามาในสตปัิฏฐานแทนอยูเ่สมอ ๆ และเมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว ย่อมจะได้พบกบัความ

สงบที่เกิดจากการปฏิบัติในสติปัฏฐาน ก็นับเนื่องอยู่ในไตรสิกขานัน่แหละ เมือ่ปฏบิตัิ

ในสตปัิฏฐาน กเ็ป็นอันว่าได้ปฏบัิตใินไตรสกิขาไปด้วยพร้อม ๆ กนั มศีลีมสีมาธมิปัีญญา

อยู่ในการปฏิบัติในสติปัฏฐานนั้นไปด้วยพร้อม ๆ กัน เป็นไปเอง เป็นเรื่องของธรรม

ปฏิบัติ ซึ่งมีทางไปเป็นอันเดียวกัน จะยกข้อไหนมาแสดงก็ตาม เมื่อปฏิบัติแล้วก็เข้า

ทางอันเดียวกันหมด คือน�าจิตไปสู่ความสงบจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น ในอนุสสติ ๑๐ ข้อที่ ๑๐ จึงได้มีข้ออุปสมานุสสติ อันได้แก่

ความระลึกถึงคุณของพระนิพพาน ซึ่งเป็นที่ระงับกิเลสและกองทุกข์ คือระลึกถึง 

ความสงบน่ันเอง ซ่ึงความสงบท่ีสุดน้ันก็คือพระนิพพาน เป็นยอดความสงบหรือ  

เป็นความสงบอย่างยอด ให้ระลกึถงึคณุของพระนพิพานซึง่เป็นยอดของความสงบหรือ

เป็นความสงบอย่างยอด ซ่ึงเป็นท่ีระงับคือสงบนั้นเองซึ่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น  

ให้มาระลึกถึงอยู่เสมอ และก็ให้ระลึกว่า จิตใจที่มีกิเลสมีตัณหาเป็นต้นดังกล่าวนั้น 

เหมอืนกับจิตใจท่ีเป็นโรค และเม่ือหมอให้ยาระงบัโรค การใช้ยาของหมอครัง้แรก ๆ นัน้ 

ผลของยาที่ปรากฏขึ้นยังน้อย อาการของโรคยังมากกว่า จึงรู้สึกเหมือนอย่างว่ายังไม่

ได้ผล เหมอืนอย่างคนทีเ่ป็นไข้หรอืว่าเป็นโรคเร้ือรงั เพราะว่าโรคกเิลสนีเ่ป็นโรคเรือ้รงั 
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เมื่อใช้ยาของหมอทีแรกนั้น อันที่จริงยาก็เข้าแก้แล้ว แต่ค่อย ๆ แก้ทีละน้อย ผลของ

ยายังไม่ปรากฏให้เห็นให้รู้สึก ยังรู้สึกอยู่แต่อาการของโรคที่เป็นทุกขเวทนาต่าง ๆ  

จึงยังมีทุกขเวทนาครอบง�าอยู่ แต่ว่าตัวเวทนาที่เป็นสุขอันเป็นผลของยานั้นยังน้อย  

แต่แม้เช่นนั้นก็ให้มีความรู้สึกไว้ว่ายาต้องให้ผล เป็นการเชื่อยาไว้ก่อนว่ายาต้องให้ผล 

ในเมื่อได้หมอที่ดีที่สุดแล้ว ยาก็ต้องให้ผล ต้องเช่ือไว้ก่อนแม้ว่ายายังไม่ได้ให้ผล  

พยายามที่จะใช้ยาตามท่ีหมอส่ังใช้ไปเรื่อย ๆ ยานั้นก็เข้าไประงับโรคไปเรื่อย ๆ  

สักระยะหนึ่งก็จะเริ่มรู้สึกได้ผลว่าค่อยมีความสุขขึ้น และความทุกข์ที่เป็นทุกขเวทนา

ก็น้อยลง โรคเริ่มท่ีจะหาย และเป็นไปดั่งนี้โดยล�าดับ จนถึงเมื่อโรคหายมากแล้ว  

สุขเวทนาที่เกิดจากยาก็มากขึ้น ทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคก็น้อยลง จนถึงเมื่อโรคหาย 

ทกุขเวทนาจากโรคกห็มดไป เหลือแต่ตวัสขุเวทนาทีเ่กดิจากยาทีห่มอให้น้ันอย่างเดยีว

เพราะฉะนัน้ ในขัน้แรกจงึต้องมขีนัตคิอืความอดทนไว้ก่อน และเมือ่ได้รบัทุกข์

ขึ้นเป็นทุกข์ทางใจ อึดอัดเดือดร้อนวุ่นวายดิ้นรนกวัดแกว่งไม่สงบ ก็ไม่ไปโทษว่าเป็น

เพราะสิกขาวินัยธรรมปฏิบัติ ต้องโทษว่าเพราะตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากของใจ

เอง ของนนัทิคือความเพลินในใจเอง ของราคะคอืความตดิใจยนิดีในใจเอง ในอารมณ์

ที่เป็นกามท้ังหลาย เหมือนอย่างเป็นตัวโรคที่ยังให้เกิดทุกขเวทนา แต่เพราะปฏิบัติ

ตามใจได้ ทุกขเวทนาก็หายไป เพราะว่ากิเลสท้ังปวงนี้ท่ีชาวโลกท้ังหลายแก้กัน  

กแ็ก้กันด้วยการปฏิบัติตามใจ ใจต้องการเป็นตณัหาอยูใ่นอะไร กป็ฏบัิตติามตณัหาเสีย 

ตณัหาน้ันกส็งบ เพลนิในอะไรตดิใจในอะไร พยายามให้ได้มา ความเพลนิความตดิใจ

นั้นก็สงบไปในเรื่องนั้น แต่ก็ยังสยบติดอยู่ คือปฏิบัติตามใจ แก้ด้วยการปฏิบัติตามใจ 

ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามใจก็เป็นทุกข์ ท�าให้อยู่ไม่ติด เหมือนคนที่ต้องการอะไรรุนแรง 

อยากจะได้อะไรรุนแรง ต้องไปให้ได้ ต้องไปท�าอย่างนั้นให้ได้ ถ้าหากว่าไม่ยอมให้ไป

กด็ิน้รนทุรนทรุาย จบัใส่ห้องขงัใส่กญุแจเอาไว้ ถ้าออกไปไม่ได้กจ็ะดิน้รนอยูใ่นห้องนัน้ 

จนกว่าความต้องการนั้นสงบ ความทุกข์ต่าง ๆ ก็สงบ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึง

ไม่ตรัสสอนให้ตามใจ แต่ตรัสสอนให้สงบใจเสีย ใจต้องการอะไรรุนแรงซึ่งเป็นกิเลส

เป็นตัณหา ก็อดกลั้นงดเว้นไว้เสีย มีขันติความอดทน จึงได้ตรัสเอาไว้ว่า ขนฺติ พล�  

ว ยตนี� ขนัติเป็นก�าลงัของนกัพรตทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ เมื่อมขีนัติเป็นก�าลงัอยูด่ัง่นี้  
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ก็เหมือนดังจับจิตใส่ห้องขังเอาไว้ ให้ดิ้นอยู่ในห้องของใจอันนี้ ไม่ยอมให้ออกมาทาง

กายทางวาจาสักพัก จิตก็สงบ และเมื่อสงบ แล้วก็เป็นสุข จึงดูตัวความสงบ ให้รู้จัก

ตัวความสงบและความสุขที่เกิดจากความสงบนั้น ในขณะที่ปฏิบัติทุกคราว ให้รู้จักว่า

เมื่อปฏิบัติทุกคราวแล้ว จะต้องได้รับความสงบเป็นผลทั้งนั้น เหมือนอย่างกินยา 

ของหมอที่ถูกกับโรคเข้าไป ก็ย่อมได้รับผลทุกคราวทั้งนั้น แต่ทีแรกนั้นยังเห็นยาก  

ต้องเช่ือก่อนว่าต้องมีผล และเมื่อยาเริ่มให้ผล ก�าจัดโรคลงไปทีละน้อยแล้ว ก็จะได้

ความรู้สึกข้ึนเองว่า ทุกข์ที่เกิดจากกิเลสเหมือนอย่างโรคนั้นลดลงมาก แต่ว่าได ้

ความสุขขึ้นมาแทนที่คือความสงบโรค ได้ความหายโรคความสงบโรคขึ้นมาแทนที่  

เป็นความสขุ ความสงบนัน้กค็อืว่าความหายโรคนัน้เอง คือโรคกเิลสในใจท่ีเป็นอยู่เร้ือรงั

นั้นเอง เริ่มหายแล้ว ความสงบเข้ามาแทนที่ ก็ดูความสงบนั้นให้ชัดขึ้นมา

อนันีแ้หละเป็นตวัอปุสมานสุสต ิทีใ่นนวโกวาทได้ให้ค�าแปลไว้ว่า ระลึกถงึคณุ

ของพระนิพพานอันเป็นที่ระงับกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นตัวหลักใหญ่ในการ

ปฏบัิตธิรรม น้ีแหละเป็นข้อท่ี ๓ สจัฉิกรณะ การกระท�าให้แจ้ง ในขณะท่ีเริม่รกัษาโรค 

คือโรคกิเลสในจิตใจที่เกิดขึ้นเรื้อรังนั้น เกิดความทุกข์ทุรนทุรายขึ้นมา ก็ให้รู้จักว่า  

น่ีเป็นผลของกิเลส เห็นเป็นผลของโรค ไม่ใช่เป็นผลของธรรมปฏิบัติวินัยปฏิบัติ  

ให้รู้จักเอาไว้ก่อน แล้วกม็ขีนัติ ความอดทน เป็นพลังทีจ่ะห้ามจติระงบัจติ เหมอืนอย่าง

จับจิตใส่ห้องขงัเอาไว้ ไม่ยอมให้ออกไป มคีวามอดทนทีจ่ะขงัเอาไว้ให้ได้ แล้วกป็ฏบิตัิ

ในวินัยปฏิบัติธรรมปฏิบัติไป เมื่อเป็นด่ังนี้แล้ว ก็ย่อมจะได้ผลเป็นความสงบจิต คือ

สงบกิเลสนั้นเอง ที่ว่าสงบจิตนั้นไม่ใช่สงบอะไร คือสงบกิเลสนั้นเอง ที่เรียกว่าสงบใจ

ก็ไม่ใช่อะไร สงบกิเลสนั้นเอง ก็จะได้ผลเป็นความสงบกิเลสที่เราเรียกว่า ความสงบ 

อันน�าให้เกิดความสุข ได้ความสุขที่เริ่มได้ขึ้นและได้มาก ๆ ขึ้นไปโดยล�าดับ ดั่งนี้ก็จะ

เป็นสุขขึ้นในธรรมปฏิบัติในวินัยปฏิบัติ แต่ว่าจะได้ความสุขในข้อนี้ชัดเจนขึ้นมา ก็ใน

เมื่อได้พยายามท่ีจะมีขันติเป็นก�าลังในการที่จะต้องห้ามใจ ไม่ปล่อยตามใจ เหมือน

อย่างว่าถงึคราวทีจ่ะต้องจบัใจใส่ห้องขงั ก็ต้องจบัใจใส่ห้องขงัเอาไว้ จะเหน็ว่าศีลเหมอืน

อย่างห้องขัง เห็นว่าสมาธิเหมือนอย่างห้องขัง เห็นว่าปัญญาเหมือนอย่างห้องขังก็ได้ 

แต่เป็นห้องขังที่เป็นประโยชน์และจะท�าให้ได้ความสุข ท�าให้หายโรคกิเลสในใจไปโดย
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ล�าดบั ดัง่นีเ้ป็นสจัฉกิรณะ การกระท�าให้แจ้ง ให้แจ้งผลของการปฏิบตัใินใจของตวัเอง

ทีบ่งัเกดิขึน้ ให้เชือ่ไว้ก่อนว่า เมือ่ปฏบิตัแิล้วต้องได้ผล เป็นความสงบและเป็นความสุขที่

ใจนี้เองได้รับ ไม่ใช่ใครอื่น ส่วนความทุกข์มาก ๆ ที่มีอยู่ในทีแรกของการปฏิบัตินั้น 

เป็นความทกุข์ทีเ่กดิจากกเิลส เพราะปฏบิตัติามใจของกเิลสไม่ได้ กเิลสจงึได้ออกฤทธิ์ 

แผลงฤทธิ์อยู่ในใจ ท�าให้จิตใจนี้ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายเพราะถูกกิเลสแผลง

ฤทธิ์อยู่ในใจ ให้ท�าความเข้าใจไว้ดั่งนี้ แล้วก็มีขันติอดทนเอาไว้ ไม่ยอมที่จะท�าตามใจ

กิเลส ให้รู้ผลดั่งนี้ ว่านี่เป็นผลของกิเลส ว่านี่เป็นผลของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติวินัย 

ให้มีความรู้จักไว้ดั่งนี้แล้ว ความรู้นี้เองเป็นตัวปัญญา ที่จะช่วยจิตใจให้เป็นสมาธิคือ  

ตัง้มัน่แน่วแน่ขึน้ในการปฏบิติั จะท�าให้ปฏบิตัใินศลีได้ ไม่ต้องละเมิดศีล อนันีส้�าคัญมาก 

อันนับเป็นข้อที่ ๓ อันเป็นผลของข้อที่ ๔ คือภาวนา การกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น  

ก็คือการปฏิบัตินั้นเอง ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ หรือปฏิบัติในไตรสิกขา

๕ สิงหาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๘
ปฏบิัต ิ (ต่อ)

กิจในการปฏิบัติอริยสัจจ์ข้อที่ ๔ ก็คือภาวนา

ค�าว่า ภาวนา นั้นหมายถึงปฏิบัตินั่นเอง ดังที่ได้อธิบายแล้วในธรรมคู่นี้ว่า  

มคีวามหมายเป็นอย่างเดยีวกนั โดยตรงส�าหรบัในอรยิสจัจ์ข้อที ่๔ นี ้กค็อืการทีป่ฏบิตัิ

ท�ามรรคมีองค์ ๘ ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น คือ

ปฏบิตัทิ�าสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบให้มขีึน้ คอืให้รู้ทัว่ถงึอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ทกุข์ 

เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

ท�าสัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น คือเนกขัมมสังกัปปะ 

ความด�าริออกคอืออกจากกาม อพยาปาทสังกปัปะ ความด�ารไิม่ประทษุร้าย อวิหิงสา

สังกัปปะ ความด�าริไม่เบียดเบียน

ท�าสมัมาวาจาให้มีขึน้ให้เป็นขึน้ คอืเว้นจากพดูเทจ็ เว้นจากพดูส่อเสียด เว้นจาก

พูดค�าหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล

ท�าสัมมากัมมันตะ การงานชอบ ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น คือเว้นจากปาณาติบาต 

การท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงคือฆ่า เว้นจากอทินนาทาน คือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ

เขาไม่ได้ให้โดยจิตเป็นขโมย เว้นจากอพรหมจริยกิจ คือเว้นจากความประพฤติผิด  

ในกามทั้งหลาย
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ท�าสัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น คือเว้นจากมิจฉาอาชีวะ 

ส�าเร็จชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ

ท�าสัมมาวายามะ เพียรชอบ ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น คือเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิด

มิให้เกิดขึ้น เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรท�ากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เพียรรักษา

กุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ท�าให้เจริญยิ่งขึ้นจนถึงความบริบูรณ์

ท�าสมัมาสต ิสตคืิอระลกึได้ชอบ ให้มีขึน้ให้เป็นขึน้ คอืตัง้สตติามดกูาย หรอื

พิจารณากายเวทนาจิตธรรม อันเป็นสติปัฏฐานทั้ง ๔

ท�าสัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น คือท�าสมาธิให้ได้ตั้งแต่

ขั้นอุปจารสมาธิ สมาธิที่เฉียด ๆ จะตั้งมั่นแนบแน่น จนถึงอัปปนาสมาธิ เป็นสมาธิ 

ตั้งมั่นแนบแน่น นับเข้าเป็นฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์ อันเรียกว่า รูปฌานที่ ๑ ที่ ๒  

ที่ ๓ ที่ ๔

ทั้ง ๘ ข้อนี้ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สงเคราะห์เข้าเป็นปัญญาหรือ  

ปัญญาสิกขา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สงเคราะห์เข้าเป็นสีลสิกขา 

สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สงเคราะห์เข้าเป็นจิตตสิกขาหรือสมาธิ  

มรรค ๘ จึงรวมเข้าเป็นไตรสกิขา ศลี สมาธ ิปัญญา แต่ในมรรค ๘ น้ัน เรียงปัญญา

ไว้เป็นที ่๑ ศีลเป็นท่ี ๒ สมาธเิป็นท่ี ๓ ดัง่นีคื้อภาวนา การท�าให้มข้ึีนให้เป็นขึน้ และ

หากว่าจะแสดงอาศัยพระสงัฆคณุ ๔ ข้อข้างต้นกไ็ด้ คอืสปุฏปัิตต ิปฏบิตัดิ ีอชุุปฏิปัตต ิ

ปฏิบัติตรง ญายปฏิปัตติ ปฏิบัติเป็นธรรมหรือถูกต้อง สามีจิปฏิปัตติ ปฏิบัติชอบ 

ปฏิบัติเหมาะ ปฏิบัติสมควร

ปฏิบัติดีนั้นคือดีกาย ดีวาจา ดีใจ หมายถึงปฏิบัติเป็นสุจริตกาย สุจริตวาจา 

สุจริตใจ อีกอย่างหนึ่ง ปฏิบัติดีที่มีธรรมคือความถูกต้องเป็นที่ตั้ง ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

ในข้อญายปฏิปัตติ

อุชุปฏิปัตติ ปฏิบัติตรงนั้น ก็คือตรงต่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ ดังจะยก

เอาว่า ปฏบิตัเิพือ่ละโลภะหรอืราคะ โทสะ โมหะ ตรงต่อการละดงักล่าวอนัเรยีกได้ว่า 

ตรงต่อมรรคผลนพิพาน อนัเป็นทีส่ิน้กเิลสและกองทกุข์ คอืว่ามุง่ตรงต่อความสิน้กเิลส
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และกองทกุข์ทัง้ปวง ซ่ึงในการปฏบิตัดิงักล่าว กช็ือ่ว่า เป็นการปฏบิตัดิด้ีวย เพราะการ

ปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติดี ท่ีจะเป็นดีกาย ดีวาจา ดีใจ เป็นต้นดังกล่าวนั้น จะต้อง

เป็นการปฏิบัติด้วยกุศลมูล คือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลง หรือความไม่มี

ราคะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ ไม่ปฏิบัติไปตามอ�านาจอกุศลมูล คือโลภะโทสะโมหะ  

หรือราคะโทสะโมหะ เพราะฉะนั้น จะเป็นปฏิบัติดีได้ดั่งนี้ ก็จะต้องมีการปฏิบัติตรง 

ตรงต่อกุศลมูล คืออราคะอโทสะอโมหะ หรืออโลภะอโทสะอโมหะ

และในการปฏบิตัดิปีฏบิตัติรงดงักล่าวน้ัน จะต้องมุง่ธรรมคือความถูกต้องเป็นใหญ่ 

จึงต้องปฏิบัติให้เป็นญายปฏิปันโน ปฏิบัติเป็นธรรม เพราะว่าความเป็นใหญ่ที่เรียกว่า

อธปิไตยนัน้ม ี๓ คอืโลกาธปิไตย โลกเป็นใหญ่ อตัตาธปิไตย ตนเป็นใหญ่ ธมัมาธปิไตย 

ธรรมเป็นใหญ่ ปฏิบตัท่ีิมีโลกเป็นใหญ่น้ัน คอืการปฏบัิตติามโลกนยิม คอืทีห่มูช่นนยิม 

สิ่งที่หมู่ชนเขานิยมว่าดี ก็เป็นดีที่เป็นโลกาธิปไตย โลกเป็นใหญ่หรือโลกนิยม แต่ว่า

สิ่งที่โลกนิยมนั้นความจริงไม่ดีก็มี หรือไม่ดีก็มาก เพราะฉะนั้น จึงยังไม่ดีจริงไม่ดีแท้ 

ส่วนที่เป็นอัตตาธิปไตย มีตนเป็นใหญ่นั้นก็เหมือนกัน คือปฏิบัติตามที่ตนเองนิยม  

สิ่งที่ตนเองนิยมว่าดี เป็นสิ่งที่ดีจริงก็มี ไม่มีดีจริงก็มี เพราะฉะนั้น จึงยังไม่ดีแท้  

รวมความว่า สิ่งที่มีโลกเป็นใหญ่คือตามโลกนิยม หรือมีตนเองเป็นใหญ่อันเรียกว่า 

มีตนเองนิยมน้ัน เม่ือว่าในขั้นสามัญชนหรือปุถุชนทั่วไป ยังเป็นตัณหาธิปไตย คือ 

มีตัณหาเป็นใหญ่อยู่ด้วยกันอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ โลกคือชนหมู่ใหญ ่

ก็ยังมีตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก ตนเองก็ยังมีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก  

เพราะฉะนั้น เมื่อยังเป็นทาสของตัณหา ก็ยังว่าดีหรือไม่ดีไปตามตัณหา ต่อเมื่อเป็น

นายของตณัหา ยงัมตีณัหาแต่ว่าเป็นนายของตณัหา ไม่เป็นทาสของตณัหา จงึจะอาจ

ดีได้ถูกต้องมากขึ้น และก็อาจใช้ตัณหาไปในทางท�าดี แต่ว่าถ้าให้ตัณหาใช้แล้วคือ 

เป็นทาสของตัณหา ตัณหาก็จะใช้ไปในทางชั่ว แต่จะเข้าใจว่าดี เช่นว่าตัณหาต้องการ

ลาภ ต้องการยศ ต้องการสรรเสริญ ต้องการสุข อันเป็นโลกธรรมส่วนที่น่าใคร่ 

น่าปรารถนาพอใจ ตัณหาก็จะใช้ให้แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขที่ตัณหาต้องการมา

บ�าเรอตนหรือพวกของตน และถ้าได้มาก็ว่าดี อย่างคนท่ีมีลาภ มียศ มีสรรเสริญ  

มีสุข ความสบาย ในทางที่ไม่ชอบในทางที่ทุจริตต่าง ๆ แต่ทางโลกนิยม ก็นับถือกัน

ว่าดี ตนนิยมไปตามตัณหาก็ว่าดี แต่ความจริงนั้นมันไม่ดี แต่ว่าจิตใจท่ียังมีตัณหา  
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ยังมีนันทิคือความเพลิน ยังมีราคะคือความติดใจ อยู่ได้ด้วยอ�านาจของตัณหา ไปกับ

ตัณหา ก็นิยมว่าดี มุ่งให้ได้ก็แล้วกัน เพราะฉะนั้น เมื่อว่าถึงโลกนิยมตนนิยมตาม

ตัณหา จึงมักจะว่าถ้ามัวสุจริตอยู่ก็โง่กว่าเขา เอารวยไม่ได้ จะต้องทุจริตจึงจะเอารวย

ได้เอาดีได้ในทางโลก ทางด้านลาภทางด้านยศทางด้านสรรเสริญทางด้านสุขต่าง ๆ 

เพราะฉะนัน้ ในทางโลกหรือทางตนเองทีร่วมกนัเข้าเป็นโลก จงึเป็นทาสของตัณหาอยู่ 

จึงยังมีการเบยีดเบียนซ่ึงกนัและกัน แย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสรญิแย่งสุขกนั และกย็งั

ไม่เพยีงพอ เพราะฉะนัน้ จงึมีพระพทุธภาษติตรสัเอาไว้ว่า แม่นํา้เสมอด้วยตณัหาไม่มี 

คอืแม่น�า้นัน้ไม่มีเตม็ ยงัไหลไปเรือ่ย หรอืว่าไฟไม่อิม่ด้วยเช้ือ เอาเชือ้ใส่ไฟให้ ไฟกย็ิง่

กองโต แล้วก็ไหม้เชื้อหมดไป ๆ ให้เชื้อมากเท่าไหร่ ไฟก็กองโตเท่าน้ัน ตัณหาก ็

เช่นเดียวกัน ไม่อิ่มด้วยเชื้อ คือไม่อิ่มด้วยลาภ ไม่อิ่มด้วยยศ ไม่อิ่มด้วยสรรเสริญ  

ไม่อิม่ด้วยสขุ ยิง่ได้กย็ิง่อยากได้มาก จึงได้มีพระพุทธภาษิตเปรยีบเทียบถึงว่า ภเูขาทอง

ทั้งลูกก็ยังไม่พอแก่ตัณหา

เพราะฉะน้ัน การเบียดเบียนซ่ึงกันและกันจึงยังมีอยู่ในโลก ยังหมดไปจาก

โลกไม่ได้ในเมื่อโลกยังมีตัณหาอยู่ ก็คือหมู่ชนในโลกนี่แหละพร้อมทั้งตัวเองด้วย 

การเบียดเบยีนกันทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัระหว่างบคุคล ระหว่างครอบครวั ระหว่างหมูช่น 

จนถงึระหว่างโลก ดงัทีเ่กดิสงครามในโลกมาก่ีครัง้ ๆ เฉพาะประเทศต่อประเทศ หรอื

ว่าทั้งโลก แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่ายรบกัน เหมือนดั่งสงครามโลกครั้งที่ ๑ สงครามโลก

ครั้งที่ ๒ ในสมัยไม่นานมานี้ ก็เพราะตัณหาของหมู่ชนในโลกพร้อมท้ังตนเองด้วย  

และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ท�าให้ชาวโลกแม้ไม่ต้องการสงครามก็ต้องเข้าสงคราม เพื่อรุกราน

ผู้อื่นบ้าง เพื่อป้องกันตัวเองบ้าง การเบียดเบียนจึงไม่สิ้นไปจากโลก เพราะฉะนั้น  

เม่ือยังเป็นตัณหาธิปไตยกันอยู่ ด่ังน้ี สิ่งที่โลกนิยมหรือส่ิงที่ตนเองนิยมด้วยอ�านาจ

ตัณหา จึงยังไม่ใช่ดีแท้ จะต้องเป็นธัมมาธิปไตยคือมีธรรมเป็นใหญ่ จึงต้องปฏิบัติ 

เป็นธรรม คือมีธรรมเป็นใหญ่ มีความถูกต้องเป็นใหญ่ โดยที่เมื่อเป็นการปฏิบัติ 

ลุอ�านาจของตัณหา โดยมากก็ไม่เป็นธรรมในเมื่อเป็นทาสของตัณหา แต่เมื่อเป็นนาย

ของตัณหา จึงจะอาจใช้ตัณหานี้เองเป็นเครื่องท�าให้อยากท�าดี และก็ท�าดีที่ถูกต้อง  

แต่เมือ่เป็นทาสของตณัหาแล้ว จะปฏบัิตเิป็นธรรมไม่ได้ จะต้องเป็นการปฏิบัตผิดิธรรม
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เพราะฉะนั้น ที่จะดีแท้นั้นจะต้องเป็น ญายปฏิปันโน ปฏิบัติเป็นธรรม ค�าว่า 

ญายะ น้ีตามธาตุของศัพท์แปลว่า รู้ คือตัวปัญญาซึ่งเป็นส่ิงส�าคัญ คือจะต้องรู้จริง  

รู้จริงว่านี่เป็นตัณหา เป็นตัวทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ไม่ใช่เป็นสุขสมุทัย เหตุให้

เกดิสขุ ต้องเป็นการปฏิบตัเิพือ่ละตณัหา เมือ่เป็นด่ังนีแ้ล้ว จงึจะมกีารปฏบิตัเิป็นธรรมได้ 

สมกับค�าว่า รู้ ที่เป็นอรรถอันส�าคัญของค�าว่า ญายะ ที่แปลว่า รู้ โดยตรงก็คือว่า  

รู้ว่าเมื่อสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น เมื่อจับเข้าหลักอริยสัจจ์ ๔ ก็คือรู้ว่า เมื่อทุกขสมุทัย

คอืตณัหาเกดิ ทุกข์ก็เกิด เม่ือมรรคคือทางปฏบิติัให้ถึงความดบัทกุข์เกดิ ความดบัทกุข์

คือดับตัณหาก็เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ความรู้ดังกล่าวนี้จึงเป็นตัวญายะ ท่ีพึงบรรลุ  

ความรู้ดังกล่าวนี้จึงจะมีการปฏิบัติเป็นธรรมได้ และเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง

๖ สิงหาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๙
ปฏบิัต ิ (ต่อ)

ได้อธบิายปฏิบตัมิาจนถงึเข้ากจิในอรยิสัจจ์ ๔ และถึงข้อ ๔ คือภาวนา อนัเป็น

กจิท่ีพงึปฏิบตัใินมรรคคือทางปฏบิติัให้ถึงความดบัทุกข์ และได้อธบิายยกเอาพระสังฆคุณ

ทั้ง ๔ เข้ามาประกอบ คือสุปฏิปัตติ ปฏิบัติดี อุชุปฏิปัตติ ปฏิบัติตรง ญายปฏิปัตติ 

ปฏิบัติเป็นธรรมหรือถูกต้องด้วยปัญญา จึงมาถึงสังฆคุณข้อท่ี ๔ คือสามีจิปฏิปัตติ 

ปฏบัิตชิอบยิง่ สมควร เหมาะ ค�าว่า สามจี ินี ้แปลกนัว่า ชอบยิง่หรอืชอบ สมควร เหมาะ 

พิจารณาดูความหมายของข้อนี้ ก็มีค�าส�าคัญในทางท่ี เป็นไปตามค�าแปลนัน้ คอืว่า 

ชอบยิง่ สมควร เหมาะ เม่ือมคีวามหมายประกอบกนัเข้าอกีกับ ๓ ข้อข้างต้น ก็กล่าว

ได้ว่า ในการปฏิบัตินั้นจะต้องดี ตรง เป็นธรรม และสมควรหรือชอบ เหมาะด้วย

ข้อนี้หากจะดูความแตกต่างกัน ก็อาจจะพิจารณาเห็นได้ในตัวอย่างบางอย่าง 

คอืว่าในการปฏิบัตท่ีิจะให้บังเกดิผลนัน้ จะต้องมคีวามเหมาะ ชอบหรอืสมควรอกีด้วย 

จึงจะให้ผลได้ อาจยกตัวอย่างเรื่องพระอานนท์ เมื่อท่านก�าลังเร่งปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ

ถึงอรหัตตมรรคอรหตัตผลเป็นพระอรหนัต์ ทีมี่แสดงไว้ในต�านานว่า ท่านพระอานนท์

นั้นเป็นพุทธอุปัฏฐากประจ�าของพระพุทธเจ้า ได้เป็นผู้ทรงจ�าพระพุทธวัจนะไว้ได้มาก

หรือจะเรียกว่าท้ังหมดก็น่าจะได้ และท่านก็ได้ส�าเร็จเป็นโสดาบันบุคคลซึ่งเป็น 

พระอริยบุคคลข้ันต้นแล้ว เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปเถรเจ้า
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ปรารภชกัชวนสงฆ์ท�าสงัคายนาพระธรรมวนิยัคร้ังแรก กก็�าหนดจ�านวนไว้ว่า ๕๐๐ รปู 

และก�าหนดคณุสมบตัไิว้ว่า เป็นพระอรหนัตขณีาสพผูมี้อาสวะส้ินแล้ว ซึง่แตกฉานใน

ปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ ได้อภิญญา ๖ ถึงแม้พระอานนท์นั้นท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ แต่

ท่านทรงจ�าพระธรรมวนัิยไว้ได้มาก เพราะฉะนัน้ พระสงฆ์ทีไ่ด้รับเลอืกจงึได้ขอให้เลือก

พระอานนท์ขึน้อกีรูปหนึง่เป็นทีค่รบ ๕๐๐ เพราะถ้าหากว่าจะขาดพระอานนท์เสีย กย็าก

ที่จะท�าสังคายนาพระธรรมวินัยได้ พระมหากัสสปก็ได้ก�าชับท่านว่าให้ตั้งอยู่ในความ

ไม่ประมาท พระอานนท์จึงได้ตั้งท�าความเพียรอย่างมาก ด้วยต้องการที่จะให้บรรล ุ

พระอรหัตตมรรคพระอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์ก่อนสังคายนา แต่ท่านก็ยังไม่บรรลุ 

จนถึงคืนวันสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันสังคายนา ท่านก็เร่งความเพียรอย่างเต็มที่ แต่ท่าน

ก็ยังไม่บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลอยู่นั่นเอง จนถึงท่านคิดว่าจะพักสักหน่อยหนึ่ง 

จึงได้เอนกายลงนอนพัก ก็ส�าเร็จพระอรหัตตมรรคพระอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์ขึ้น 

พร้อมท้ังอภญิญาและปฏสัิมภทิาในระหว่าง ๔ อริยิาบถ คอืไม่ใช่นอน ไม่ใช่นัง่ ไม่ใช่เดนิ 

ไม่ใช่ยืน เพราะเอนกายลงจะนอน แต่ยังไม่ทันนอน ก็ส�าเร็จขึ้นมาทันที

พระอาจารย์ได้แสดงอธบิายว่า ท่านปฏบิตัมิรรคมอีงค์ ๘ มาพร้อมแล้ว หรอื

จะกล่าวว่า ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรมถกูต้องมาแล้ว แต่ยงัขาดความชอบยิง่ 

ความสมควร หรอืความเหมาะอยูอ่กีประการหนึง่ คอืว่าตวัตณัหาความอยากทีจ่ะบรรลุ

มรรคผลเป็นพระอรหนัต์นัน้เอง ซึง่มอียูอ่ย่างแรงกล้า ตณัหานีเ้องจงึได้มากัน้เอาไว้ไม่

ให้บรรลเุป็นพระอรหนัต์ ครัน้ท่านคดิว่าจะพกัละ กแ็ปลว่าปล่อยตณัหา ในขณะทีท่่าน

เอนกายลงนัน้ ท่านปล่อยตัณหาคือความอยากอย่างแรงกล้าทีจ่ะบรรล ุพอท่านปล่อย

ตัณหา ก็บรรลุทันทีเพราะท่านพร้อมแล้ว ตัณหานี้เองยังกั้นเอาไว้ ครัน้ปล่อยตณัหา 

จึงบรรลทุนัท ี อนันีแ้หละแสดงถงึว่า ต้องมสีามีจปิฏปัิตต ิ ปฏบิตัชิอบย่ิง คือเหมาะหรือ

สมควรประกอบอีกด้วย จึงจะให้บังเกิดผลอย่างสมบูรณ์

ค�าว่า สามีจิ นี้เป็นค�าที่มีใช้ในวินัยด้วย และเป็นค�าที่มีใช้ในการแสดง กิริยา

อาการด้วย ที่มีใช้ในวินัยนั้น คือที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้กระท�ากิจบางอย่างซึ่ง
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เรียกว่าเป็นสามีจิหรือสามีจิกรรม ที่แปลว่า กรรมที่ชอบยิ่ง หรือกิจที่ชอบยิ่ง คือใน

สกิขาบทที ่๒ แห่งรัตนวรรค ในกณัฑ์ปาจติตย์ี มีบญัญตัไิว้ว่า “อนึง่ ภกิษใุดเกบ็เอากด็ ี

ให้เก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี ซึ่งของสมมติว่ารัตนะก็ดี เว้นไว้แต่ในวัดที่อยู่ก็ดี ในที่อยู่

พกักด็ ีเป็นปาจติตย์ี และภกิษเุกบ็เอากดี็ ให้เกบ็เอากดี็ ซึง่รตันะกดี็ ซึง่ของสมมตว่ิา

รตันะกดี็ ในวดัทีอ่ยูก็่ด ีในทีอ่ยูพ่กักด็ ีพงึเกบ็ไว้ด้วยหมายว่า ของผูใ้ด ผูน้ัน้จะได้เอาไป 

นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น (คือเป็นกิจที่ชอบยิ่ง) “และพระอาจารย์ได้แสดงว่า  

ถ้าไม่ปฏบิติัตามบญัญตันิีก้ต้็องอาบตัทุิกกฏ ท่ีมใีช้ในการแสดงกริยิานัน้ ดงัทีแ่สดงถงึ

กริยิาท่ีเรยีกว่าเป็นความเคารพ เช่นว่า ไหว้ อภวิาท กราบไหว้ ยนืรบั และสามจีกิรรม 

กรรมทีช่อบยิง่ เป็นต้นว่าเมือ่เขาน�าศพผ่านมา หากว่าก�าลังเดนิอยูใ่นทาง กใ็ห้หยดุเดนิ 

และหนัหน้าไปทางศพ อุทิศส่วนกุศลให้ ดงันีเ้ป็นกรรมทีช่อบยิง่ เรียกว่าเป็นสามจีกิรรม

อย่างหนึ่ง อันเรียกว่าเป็นความเคารพอย่างหนึ่ง คือเป็นการกระท�าที่เหมาะที่สมควร

ทีช่อบในเรือ่งนัน้ ๆ จงึเป็นค�าทีม่คีวามกว้าง และแม้ในการปฏบิติัธรรมกต้็องมีประกอบ

อยู่ด้วย ก็เป็นอันว่าการปฏิบัตินั้นจะต้องมีท้ังหมด คือท้ัง ๔ นี้ประกอบกัน จึงจะ

สมบูรณ์ จึงจะให้ผลตามที่มุ่งหวัง คือปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติ

ชอบยิ่งหรือสมควรหรือว่าเหมาะ

ตามที่กล่าวมานี้ เป็นการอธิบายในข้อว่าปฏิปัตติ หรือปฏิบัติ ซึ่งสืบต่อมา 

จากปริยัติ ปริยัติก็เป็นปริยัติศาสนา ปฏิบัติก็เป็นปฏิบัติศาสนา จึงเป็นอันว่าศาสนา

นั้นมีความหมายถึงปริยัติศาสนาอย่าง ๑ ปฏิบัติศาสนาอย่าง ๑ และปฏิเวธศาสนาที่

จะแสดงต่อไปอีกอย่าง ๑ ค�าว่า ศาสนา นัน้ทีแ่ปลกนัว่าค�าส่ังสอน ฟังดกูเ็ป็นแค่ปรยิตัิ 

แต่อันที่จริงนั้นแปลว่าค�าสั่งสอนก็ได้ การส่ังให้ปฏิบัติให้กระท�า หรือการปฏิบัติก็ได้ 

และการปฏิบัตินั้นก็ปฏิบัติตามค�าสั่งสอน ค�าสั่งสอนนั้นก็เพื่อให้ปฏิบัติ ทั้งปริยัติและ

ทัง้ปฏบิตัจิงึต้องคูก่นั จะขาดกนัเสยีไม่ได้ ถ้าไม่มปีรยิตั ิก็ปฏิบตัไิม่ถกู จะต้องรูป้รยิติั

ก่อนแล้วจงึจะปฏบิตัไิด้ และถ้ารูป้รยิตัแิล้วไม่ปฏบิตั ิเพยีงแต่ปรยิตัอิย่างเดยีว กไ็ม่ได้

ให้บงัเกดิผล ไม่ท�าให้มใีห้เป็นอะไรข้ึนมา ไม่มไีม่เป็นธรรมทกุข้อ แต่เมือ่มปีฏบิตัแิล้ว  

ก็จะให้มีให้เป็นธรรมได้ทุกข้อ ตั้งแต่ทุกะหมวด ๒ ดังที่กล่าวแล้ว หรือกล่าวยกเอา
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มรรคมีองค์ ๘ ก็กล่าวได้ว่า เม่ือมีปฏิบัติ จึงจะให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ความเหน็ชอบ  

สมัมาสงักัปปะ ความด�ารชิอบ สมัมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากมัมนัตะ การงานชอบ 

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ สติคือระลึกได้ชอบ 

สัมมาสมาธิ คือสมาธิตั้งใจมั่นชอบ ย่อเข้าก็เป็นไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา  

เมื่อปฏิบัติจึงจะเป็นศีลขึ้นมา เป็นสมาธิขึ้นมา เป็นปัญญาขึ้นมา ก็มีขึ้นเป็นขึ้นที่กาย

วาจาใจนีเ้อง มเีป็นไตรสกิขาขึน้ มเีป็นมรรคมอีงค์ ๘ ขึน้ เป็นศีลเป็นสมาธเิป็นปัญญาขึน้ 

หรือเป็นสมัมาทฏิฐขิึน้เป็นต้น เพราะฉะนัน้ ปรยัิต ิปฏบิตัทิัง้คูน่ีจ้งึต้องคูก่นั และเม่ือ

ปฏิบัติก็ย่อมจะได้บังเกิดผล ซึ่งจะกล่าวถึงในข้อปฏิเวธต่อไป

๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๑๐ 
ปฏเิวธ

ได้แสดงปรยัิตแิละปฏิบตัมิาโดยล�าดับแล้ว และแสดงปฏิเวธ อนัเป็นข้อทีค่รบ 

๓ ต่อไป

ค�าว่า ปฏิเวธ แปลกันมาว่า ความรู้แจ้งแทงตลอด แต่ตามศัพท์ของปฏิเวธ

นัน้แปลว่า เจาะแทง และมักแสดงเป็นทางปัญญา จงึมกีารเตมิค�าว่า รูแ้จ้ง เข้าข้างหน้า 

และ เจาะแทง นั้นก็แปลว่า แทงตลอด รู้แจ้งแทงตลอด ตามความมุ่งหมายนั้น ก็มุ่ง

หมายว่าเจาะแทงกิเลสคือละกิเลส และการละกิเลสนั้น ถ้าเป็นอวิชชาคือความไม่รู้  

ซึง่เป็นเครือ่งปกปิดสจัจะคอืความจรงิ ไม่ให้รูถึ้งความจรงิ จงึจะต้องเจาะแทงอวิชชาที่

ปกปิดไว้ ให้ทะลอุวชิชาเข้าไปได้แล้ว จงึจะเหน็สจัจะคอืความจรงิทีอ่วชิชาปกปิดไว้ และ

เครือ่งเจาะแทงน้ัน ท่ีเป็นข้อส�าคัญก็คือปัญญา แต่ว่าตามความหมายนัน้ ที่คลุมหมด 

กต้็องหมายถงึทัง้ศลีทัง้สมาธริวมอยูด้่วย จึงกล่าวทัง้หมดได้ว่า เครือ่งมือเจาะนัน้กค็อื

ปฏิบตันิัน่เอง ปฏิบัตใินศีลในสมาธใินปัญญา เมือ่ปฏิบตัใินศลีในสมาธใินปัญญาขึน้มา 

มีหรือเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมา ศีลสมาธิปัญญานี้ก็เจาะแทงกิเลส หรือ 

ละกิเลส หรือยกอวิชชาขึ้นมา ก็เจาะแทงอวิชชาลงไป ท�าให้เห็นสัจจะคือความจริง 

เพราะฉะนั้น ในการให้ค�าแปลค�าว่า ปฏิเวธ นี้ เพื่อให้รวบรัด จึงได้ยกเอาปัญญาขึ้น

มาเพียงข้อเดียว และเพื่อให้สัมผัสกัน จึงแปลว่า รู้แจ้งแทงตลอด ซึ่งก็มีความหมาย

ทีด่ ีแทงตลอดกค็อืว่าทะลุตลอด เมือ่มคีวามหมายว่าละ ก็ละได้หมด เมือ่มคีวามหมายถงึ
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อวชิชา ก็เจาะแทงอวชิชาได้ทะลตุลอด จึงจะเหน็สจัจะคือความจรงิทีเ่รยีกว่าสจัจธรรม 

อาการดังที่กล่าวมานี้คือปฏิเวธ เป็นผลของการปฏิบัติ 

กล่าวได้ว่า ปฏิบัติมีขึ้นเมื่อใด การเจาะแทงกิเลสหรือการละกิเลสก็มีขึ้น  

เมือ่นัน้ แต่ว่าเม่ือยังละหรอืเจาะแทงกเิลสได้น้อย การละหรอืการเจาะแทงนัน้กไ็ม่ปรากฏ

ให้ชัด เหมือนอย่างคนท่ีมีโรคและหมอให้กินยาหรือทายาแก้โรค เมื่อใช้ยาทีแรก  

อาการทีห่ายของโรคยงัไม่ปรากฏ จะปรากฏเมือ่หายมากขึน้ แต่อนัทีจ่รงินัน้การหายโรค

ไม่ได้หายขึ้นทันที แต่ค่อย ๆ หาย เมื่อใช้ยาหลายครั้ง ก็ค่อย ๆ หายขึ้น ทีแรกผู้ที่

เป็นโรคเองยงัไม่ปรากฏ แต่เมือ่อาการของโรคนัน้บรรเทาขึน้มากพอสมควร จงึจะค่อย

รู้สึก แล้วก็กล่าวว่าถูกยาแล้ว โรคเป็นอันมากนั้นต้องใช้ยากันหลาย ๆ วัน แต่บาง

อย่างถ้าโรคน้อย เมื่อยาดีก็ครั้งเดียว คือใช้ยาครั้งเดียวก็หายได้ อย่างเริ่มจะเป็นหวัด 

รูส้กึว่าจะเป็นหวดั กใ็ช้ยาแก้หวดัหนเดยีวกห็ายได้ แต่แม้ว่าจะหายนานวันกต็ามอาการ

ที่หายที่บรรเทาผ่อนคลายนั้นก็มีเรื่อย ๆ ไปทีละน้อย ๆ จนถึงหาย แต่ว่าอาการหาย

นั้นก็เริ่มมีตั้งแต่การใช้ยาครั้งแรกแล้ว แม้ว่าบุคคลผู้เป็นโรคจะไม่รู้ก็ตามความเตบิโต

ขึน้ของสิง่ทัง้หลายกมี็อยูด่งันี ้ อาการหายโรคกเ็ป็นอาการเตบิโตอย่างหน่ึงของอาการ 

ทีห่าย กค่็อย ๆ มต้ีนไม้มผีล ผลของต้นไม้นัน้กค่็อย ๆ โตขึน้มา จนถงึโตเตม็ท่ี แม้ว่า

ร่างกายของบคุคลท่ีเกิดมา ก็เตบิโตขึน้มาตัง้แต่จดุเร่ิมต้นในครรภ์ของมารดาโดยล�าดับ 

ไม่ใช่โตขึ้นมาทันที จนถึงเมื่อคลอดออกมาแล้ว ก็ค่อย ๆ โตขึ้นมา ต้องใช้เวลาเป็น 

นานปี ไม่ใช่โตทันที แต่ว่าโตขึ้นมาโดยล�าดับ ตั้งแต่เล็กจนถึงโตเต็มที่ ความเติบโต

ของสงัขารคอืสิง่ผสมปรงุแต่งกเ็ป็นดัง่นี ้อาการของโรคกเ็หมอืนกัน กม็กัจะเป็นตัง้แต่

น้อยแล้วกม็ากขึน้ อาการหายกเ็หมือนกนั หายตัง้แต่น้อยจนถงึหายมาก ซึง่เป็นความ

เติบโตของการหาย

อนัผลของการปฏบิตันิี ้ได้แสดงไว้แล้วในกจิของอรยิสัจจ์ข้อท่ี ๓ คือ ทกุขนโิรธ 

ความดบัทกุข์ ซ่ึงมีกิจท่ีพงึปฏิบัตต่ิอข้อน้ีกค็อืสจัฉิกรณะ การกระท�าให้แจ้ง เมือ่มีมรรค

คือการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ขึ้นเมื่อใด ความดับทุกข์ก็มีขึ้นเมื่อนั้นทันที แต่ว่ามีที

ละน้อย จงึตรสัสอนให้ท�าสจัฉกิรณะคอืการกระท�าให้แจ้ง เพ่ือจะได้ทราบว่าการปฏิบัติ

มีผล ท�าให้เห็นผลของการปฏิบัติ จะไม่เข้าใจผิดในผลของการปฏิบัติ เพราะฉะนั้น 
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แม้ในข้อปฏิเวธนี้ก็เช่นเดียวกัน เป็นผลของการปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้สัจฉิกรณะ คือการ 

กระท�าให้แจ้ง ซ่ึงว่าถงึเป็นกจิท่ีต้องกระท�าให้แจ้ง กเ็ป็นการปฏบัิตอิย่างหนึง่เหมอืนกัน 

แต่ว่าเป็นการปฏิบัติเกี่ยวแก่ท�าให้รู้จักผลของการปฏิบัติ และเมื่อปฏิเวธแปลว่า  

เจาะแทง อาการทีเ่รยีกว่าเจาะแทงนีจ้งึมใิช่ตัง้แต่ขัน้ปริยัตดิงัทีไ่ด้แสดงแล้วว่า ทีเ่รยีก

ว่าปริยัตินั้นก็คือการเรียน ที่จะต้องมีการฟัง มีการอ่าน มีการทรงจ�า มีการเพ่งด้วย

ใจคือพินิจพิจารณา มีการขบเจาะด้วยทิฏฐิคือความเห็น คือท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง

อันค�าว่า ขบเจาะด้วยความเห็น นี้ ศัพท์ว่า ทิฏฐิปฏิเวธะ หรือ ทิฏฐิปฏิเวธ 

ขบเจาะด้วยทฏิฐคิอืความเหน็ คอืว่าปฏเิวธค�าเดยีวกันนีแ่หละ แต่ว่าในทีน่ีแ้ปลว่า ขบเจาะ 

เพื่อให้เหมาะแก่ความหมายที่ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับปริยัติ จะแปลว่า เจาะแทงก็ได้  

เจาะแทงด้วยความเห็น ก็คือว่าเจาะแทงอรรถคือเนื้อความของข้อธรรมที่ฟัง หรือ 

ทีอ่่าน หรอืท่ีเพ่งพนิจิให้เข้าใจ ด้วยวธิท่ีีเรียกอกีค�าหนึง่ว่า โยนิโสมนสกิาร การกระท�า

ไว้ในใจโดยแยบคาย ค�าว่า โยนโิส นีต้ามศพัท์ แปลว่า โดยก�าเนดิ การท�าไว้ในใจโดย

ก�าเนิด คอืว่าพจิารณาจบัเข้าไปจนถงึเหตุเกดิ หรือความเกิดขึน้ หรอืเหตเุกดิขึน้ หรอื

ทางเกิดขึน้ หรือก�าเนิด ก�าเนิดของข้อธรรมนั้น ๆ พร้อมทั้งผลคือรู้เหตุรู้ผล โยนิโส

มนสิการนี้เป็นเครื่องมือในการขบเจาะ ต้องใช้ทิฏฐิคือความเห็นชอบ ความเห็นที่ 

ถกูต้อง อันเป็นตวัปัญญาในการขบเจาะอีกเหมอืนกนั หรอืในการเจาะแทงอกีเหมอืนกนั 

เมื่อมีทิฏฐิปฏิเวธดั่งนี้ จึงจะมีความเข้าใจในธรรมอันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งเป็น

สุดยอดของปริยัติ เบื้องต้นของปริยัตินั้นก็คือฟังด้วยหูหรืออ่านด้วยตา หรือจะเรียก

รวม ๆ ทั้งหมดว่า สังเกตจากก�าหนดส�าเหนียกจากอายตนะทั้ง ๕ คือตาบ้าง หูบ้าง 

จมกูบ้าง ลิน้บ้าง กายบ้าง ทางรปูทีต่าเหน็ ทางเสยีงทีหู่ได้ยิน ทางกลิน่ทีจ่มกูได้ทราบ 

ทางรสที่ลิ้นได้ทราบ ทางกายคอืสมัผสัทีก่ายได้ถกูต้อง ทัง้ ๕ ทางรวมเรยีกในค�าว่า 

ฟังหรอืว่าอ่าน แล้วมาถงึเพ่งด้วยใจ มนสานเุปกขติา ความเพ่งด้วยใจคอืพินจิพจิารณา 

ก็มาถึงข้อที่ ๖ อายตนะข้อที่ ๖ มโนคือใจ เพ่งด้วยใจ แล้วจึงมาถึงข้อสุดท้ายซึ่งเป็น

ยอดของปริยัติก็คือทิฏฐิปฏิเวธ ขบเจาะหรือว่าเจาะแทงด้วยทิฏฐิคือความเห็นชอบ  

อันหมายถึงความเห็นชอบโดยโยนิโสมนสิการเป็นความเข้าใจอันถูกต้อง แปลว่า 

ยอดของปริยัติก็ต้องมีปฏิเวธ
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มาถึงปฏิบัติ ปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญา ซึ่งรวมเอาปฏิบัติของกิจใน 

อรยิสจัจ์ ๔ เข้ามาเป็นฐานใหญ่ ก็อาจจะกล่าวได้ว่า ยอดของปฏบิตันิัน้กต้็องม ีปฏิเวธ

อกีเหมอืนกนั คอืว่าต้องเจาะแทงลงไปให้ถงึศลีถงึสมาธถิงึปัญญา เพราะว่าจะต้องต่อสู้

กับกิเลส ปฏิบัตินั้นต้องต่อสู้กับกิเลส เหมือนอย่างเข้าสนามรบกับกิเลส คือต้องต่อสู้

กบักเิลสกองตณัหา หรอืกองโลภะโทสะโมหะ หรอืราคะโทสะโมหะ รวมความว่าต้อง

ต่อสู้กับกิเลส กิเลสนี้เป็นเครื่องป้องกันไว้ ไม่ให้ปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติขึ้นมา จะยก

เอาข้อไหนกไ็ด้ทัง้นัน้ จะยกเอามรรคมอีงค์ ๘ กไ็ด้ แต่ว่าสัน้ ๆ จะยกเอาข้อศลีสมาธิ

ปัญญา ซึ่งย่อมาจากมรรคมีองค์ ๘ จะเป็นศีลขึ้นมาได้ ก็ต้องต่อสู้กับกิเลสท่ีเป็น 

ตัวตัณหา หรือเป็นโลภะหรือราคะ เป็นโทสะ เป็นโมหะ ซึ่งชักน�าให้ไม่ปฏิบัติในศีล 

ดังที่ปรากฏเป็นเจตนา ความจงใจที่จะละเมิดศีลข้อนั้นข้อนี้ และในการปฏิบัติสมาธิ  

ก็มีนิวรณ์เข้ามาขัดขวางไม่ให้จิตเป็นสมาธิได้ นิวรณ์จะจูงจิตออกไปจากสมาธิ ดึงจิต

ออกไปจากสมาธิ จะปฏิบัติทางปัญญา ก็มีโมหะ ความหลง อวิชชาคือความไม่รู้  

ทีท่�าให้ยดึถอืสงัขารทัง้หลายว่าเทีย่ง ว่าเป็นสุข ว่าเป็นอตัตาตวัตน ครัน้เมือ่มาปฏบิตัิ

ทางปัญญา พิจารณาให้เห็นว่าไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตามิใช่ตัวตน ความเห็น

ยึดถือเหล่านี้ก็จะขัดขวาง ไม่ยอมให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้น ศีลจึงไม่เกิด

หรือเกิดก็ไม่บริสุทธิ์ สมาธิจึงไม่เกิดหรือเกิดก็เป็นสมาธิชั่วคราว หรืออย่างมากก็เป็น

อุปจาร ไม่อาจถึงอัปปนาคือแนบแน่น ปัญญาก็ไม่เกิดเพราะมีความเห็นขัดแย้งว่า 

สงัขารทัง้หลายเป็นอตัตาตวัตน เป็นสขุ และเทีย่ง ปัญญาจงึไม่เป็นปัญญา เป็นอนัว่า

กิเลสคอยขัดขวางไม่ให้เป็นศีลท่ีบริสุทธิ์ ไม่ให้เป็นสมาธิจนถึงอัปปนาคือแนบแน่น  

ไม่ให้ได้เป็นปัญญาทีบ่รสิทุธิซ์ึง่เรยีกว่าเป็นวปัิสสนาปัญญา จงึต้องเจาะแทง เป็นอนัว่า

ต้องต่อสู ้กับกิเลส ต้องละกิเลส ท�าลายกิเลสลงไป นี่คือการเจาะแทง การละ  

การท�าลาย จงึเป็นศลีเป็นสมาธ ิเป็นปัญญาขึน้มา เพราะฉะนัน้ ยอดของปรยัิตกิต้็อง

มีปฏิเวธ ยอดของปฏิบัติก็ต้องมีปฏิเวธ คือเป็นปฏิเวธขั้นปฏิบัติ

เป็นอันว่าปฏิเวธนัน้จะต้องมีต้ังแต่ขัน้ปรยิตั ิปรยัิตกิต้็องเป็นปฏเิวธ ยอดของ

ปฏบัิตกิต้็องเป็นปฏิเวธ และมาถงึข้อที ่๓ ซ่ึงเป็นปฏิเวธเอง คอืหมายความว่าเป็นส่วน

ผลของปฏิบัติ ก็ต้องมีปฏิเวธมาโดยล�าดับ จึงจะรู้ผลของการปฏิบัติมาโดยล�าดับได้  
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ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วในข้อกจิท่ีพงึปฏิบัตใินอริยสจัข้อที ่๓ นัน้ เพราะฉะนัน้ ปฏเิวธอนั

เป็นข้อที่ ๓ นี้จึงเป็นข้อที่ส�าคัญ ปฏิบัติเมื่อใด ก็ย่อมได้รับผลของการปฏิบัติเมื่อนั้น 

กต้็องมปีฏิเวธตัง้แต่ขัน้ท่ีเป็นสจัฉกิรณะ คือการกระท�าให้แจ้ง ให้แจ้งผลของการปฏบิตัิ

ซึ่งเป็นตัวปฏิเวธ ต้องรู้จักตั้งแต่ขั้นปฏิเวธของปริยัติ ขั้นปฏิเวธของปฏิบัติ และ 

ข้ันปฏิเวธของปฏิเวธนี้เอง โดยจะต้องเจาะแทงกิเลส เจาะแทงโมหะอวิชชา หรือว่า

แทงตลอดโมหะอวิชชา จึงจะได้ตัวความรู้แจ้ง เพราะเหตุว่ายังเจาะแทงกิเลสไม่ได้  

จะเป็นปรยัิตกิย็งัเป็นไม่ได้สมบรูณ์ จะเป็นปฏบิตักิยั็งเป็นไม่ได้สมบรูณ์ และจะเป็นตวั

ปฏิเวธเองก็ยังเป็นไม่ได้สมบูรณ์ เพราะยังเจาะแทงเครื่องปิดบังไม่ได้ คือกิเลสนั้นเอง

ซึ่งปิดบังสัจจะคือความจริง ยังทะลุไปยังสัจจะคือความจริงไม่ได้ จึงต้องเจาะแทง  

แต่เครื่องเจาะแทงนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกล ก็ปฏิบัตินั่นแหละซึ่งสืบเนื่องมาจากปริยัติ  

เป็นเครื่องเจาะแทง คือเมื่อเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาทีหนึ่ง ก็มาเป็นปฏิเวธ

คอืว่า เจาะแทง ท�าลาย ละกิเลสได้ทีหน่ึงไปโดยล�าดบั และเมือ่กเิลสเบาเข้า เมือ่กเิลส

น้อยเข้า สัจจะคือความจริงก็ปรากฏชัดขึ้น ต้ังต้นแต่สัจจะคือความจริงในขั้นกรรม  

ดังที่มีแสดงถึงสัจจะคือความจริงในขั้นกรรมไว้ว่า กลฺยาณการี กลฺยาณํ ท�าดีได้ดี  

ปาปการ ีจ ปาปก ํท�าชัว่ได้ชัว่ หรอืสจัจะในขัน้กรรมทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัสอนให้พจิารณา

เนือง ๆ ว่า กมฺมสฺสโกมฺหิ เรามีกรรมเป็นของของตน กมฺมทายาโท เป็นทายาทรับ

ผลของกรรม กมมฺโยนิ มกีรรมเป็นก�าเนดิ กมมฺพนธฺ ุมกีรรมเป็นเผ่าพนัธ์ุ กมมฺปฏิสรโณ 

มกีรรมเป็นทีอ่าศยั ย ํกมมฺ ํกริสสฺาม ิจกักระท�ากรรมอนัใดไว้ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา 

ดีหรือชั่ว ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

แม้สัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกัน คือกรรมเป็นของของตนเป็นต้น นี้เป็น

สัจจะในขั้นกรรม สัจจะในขั้นกรรมน้ีจะถูกโมหะคือความหลง อวิชชาคือความไม่รู้ 

พร้อมทัง้กเิลสกองโลภกองโกรธกองหลง หรือว่ากองราคะโทสะโมหะปกปิดเอาไว้ ท�าให้

จิตนี้ไม่สามารถที่จะช�าแรกไปรู้ได้ แม้ว่าจะได้ฟังมา ๑๐๐ ครั้ง ๑,๐๐๐ ครั้ง ได้สวด

เป็น ๑๐๐ ครั้ง ๑,๐๐๐ ครั้ง แต่ก็ไม่ได้ปัญญาคือความรู้ของตน รู้เจาะแทงเข้าไปถึง

สจัจะท่ีเป็นตวัความจรงิ และเมือ่ยงัมกีเิลสเหล่านีป้กคลุมอยู ่จงึมีอคต ิคอืความล�าเอยีง 

ดงัทีแ่สดงไว้ในเร่ืองอคต ิ๔ ฉนัทาคต ิล�าเอยีงไปด้วยฉนัทะคอืความชอบพอใจ โทสาคติ 

ล�าเอียงไปด้วยโทสะ ความชังเกลียดโกรธ โมหาคติ ล�าเอียงด้วยความหลง ภยาคติ 
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ล�าเอียงด้วยความกลัว จึงไม่มีการลงสันนิษฐานใจของตัวเอง คือตกลงใจของตัวเอง 

วนิจิฉยัใจของตัวเองลงไปจรงิ ๆ ว่าจรงิตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนเอาไว้ ต่อเมือ่

ได้มีปฏิเวธในปริยัติ คือเข้าใจในปริยัติ ปฏิเวธในปฏิบัติ คือปฏิบัติเป็นศีลเป็นสมาธิ

เป็นปัญญาขึ้นมา มาเป็นตัวปฏิเวธคือว่าเจาะแทงอวิชชาโมหะเหล่านี้ท่ีหุ้มห่อจิตอยู่  

กไ็ม่ต้องหมด เจาะแทงลงไปบางส่วน แต่ให้ลกึพอ จนถงึสจัจะคอืความจรงิอนัน้ี สจัจะ

คอืความจริงอันนีก้จ็ะโผล่ออกมาว่าเป็นจรงิ เป็นจรงิตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนเอาไว้ 

เป็นการสันนิษฐานคือตกลงใจ เป็นวินิจฉัยคือการตัดสินใจของตนเอง เป็นศรัทธาคือ

ความเชื่อมั่นของตนเอง เป็นปัญญาคือความรู้ทั่วถึงของตนเองขึ้นได้ทันที ว่าเป็นจริง

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เพราะว่าจะหมดอคติที่ท�าให้ล�าเอียง ถ้าเปรียบเหมือน

ผู้พิพากษา ตัวเองก็เป็นผู้พิพากษาที่ตัดสิน อย่างยุติธรรม ปราศจากอคติหรือความ

ล�าเอียงใด ๆ ทั้งสิ้น และแม้ในข้ออริยสัจจ์ก็เช่นเดียวกัน

๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๑๑
กเิลส

เมื่อว่าถึงปฏิเวธ ที่แปลกันว่า ความรู้แจ้งแทงตลอด และล�าพังศัพท์ปฏิเวธ  

ก็แปลว่า เจาะแทงหรือแทงตลอด เท่านั้น แต่ว่าเพื่อให้ได้ความจึงได้ใช้ปัญญาเข้ามา

ประกอบ ซึ่งอันที่จริงนั้นก็ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา แต่ปัญญาเป็นยอดหรือเป็นคม  

จะยกปัญญาขึ้นมาเป็นประธานประกอบเข้ากับค�าว่า เจาะแทง จึงใช้ค�าแปลว่า รู้แจ้ง 

และเพ่ือให้สัมผัสกันจึงรวมกันว่ารู้แจ้งแทงตลอดดังกล่าว หากจะถามว่า รู้แจ้งแทง

ตลอดอะไร หรอืว่า เจาะแทงอะไร กต็อบว่า เจาะแทงกเิลส จะยกเอาว่า อวิชชา โมหะ 

ตัณหา หรือโลภโกรธหลง ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

จะว่าถึงกิเลส ค�าว่า กเิลส นัน้แปลว่า เศร้าหมอง หมายถงึเครือ่งเศร้าหมอง

ของจติหรอืจิตใจ จติน้ีพระพทุธเจ้าตรสัว่า เป็นธรรมชาตปิระภสัสรคอืผดุผ่อง แต่เศร้าหมอง

ไปเพราะอุปกิเลส อันแปลว่า กิเลสท่ีจรเข้ามา ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้ว่า  

ปภสสฺรมทํิ ภกิขฺเว จติตฺ ํภกิษทุัง้หลาย จติน้ีประภสัสรคือผดุผ่อง ตญฺจ โข อาคนตฺุเกหิ 

อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฺ ํ แต่ว่าจิตนั้นเศร้าหมองไปแล้ว เพราะอุปกิเลสท่ีจรเข้ามา๑ 

ดัง่นี ้ตามพระพทุธภาษิตนีแ้สดงว่า มีธรรมชาตอิย่างหนึง่ทีเ่รยีกว่า จติ ไทยเรามกัจะ

แปลว่า ใจ จึงมักเรียกรวมกันว่า จิตใจ ศัพท์ธัมมะในพระพุทธศาสนาที่เรียกรวมใน

๑ องฺ. เอก. ๒๐/๕๐/๑๑.
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ภาษาไทยว่าใจนั้น มีอยู่ ๓ ค�าคือ จิตนี้ค�า ๑ มโนหรือมนัสค�า ๑ วิญญาณหรือตาม

ศัพท์ว่า วิญฺญาณํ ค�า ๑ แต่ว่าตามความหมายในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน  

ใช้ค�าว่า มโน ที่เราแปลว่าใจเหมือนกันนั้นเป็นอายตนะข้อที่ ๖ คือจักขุ ตา โสตะ หู 

ฆานะ จมูก ชิวหา ลิ้น กายะ กาย และมโนหรือมนะหรือมนัส ใจ ส่วนวิญญาณนั้น

ใช้หมายถึงขันธ์ท่ีค�ารบ ๕ ในขันธ์ ๕ คือรูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา 

สญัญาขันธ์ กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสงัขารคอืความคดิปรงุหรอืปรงุคดิ วญิญาณขนัธ์ 

กองวิญญาณคือความรู้ แต่ว่าค�าเหล่านี้ ความหมายตามที่อธิบายในธัมมะนั้นต่างกัน

ดังนี้

จิตนั้นหมายถึงธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ในร่างกายอันนี้ คู่กันกับค�าว่า กาย  

ที่เรียกว่า กายและจิต กายน้ันหมายถึงรูปกายหรือรูปขันธ์ อันประกอบขึ้นด้วยธาต ุ

ทั้ง ๔ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม  

บางแห่งแสดงเป็นธาตุ ๕ คือเพิ่มอากาสธาตุ ธาตุอากาศคือช่องว่าง แต่โดยมาก  

มักแสดงแค่ธาตุ ๔ เพราะอากาศคือช่องว่างนี้ไม่เป็นวัตถุ แต่ว่าเป็นการแสดงถึง  

การแบ่งแยกส่วนต่าง ๆ ในร่างกายนีว่้าเป็นชิน้ส่วนประกอบกนัอยู ่เช่น อวยัวะภายใน 

หทย� หัวใจ ยกน� ตับ กิโลมก� พังผืด วกฺก� ไต ปปฺผาส� ปอด เป็นต้น ก็เป็นชิ้น ๆ 

โดยท่ีมีอากาศคือช่องว่างนี้เองเป็นเครื่องแบ่งให้เป็นชิ้น ๆ ไม่ให้เป็นอันเดียวกัน  

แต่ว่ามีเส้นสายต่าง ๆ โยงให้เชื่อมกันเท่านั้น นิ้วมือทั้ง ๕ ของคนเราก็แยกเป็น ๕ 

น้ิวเพราะมีอากาศเป็นขอบเขต จึงแบ่งออกเป็นนิ้ว ๆ ถ้าหากว่าอากาศคือช่องว่าง 

ในระหว่างนิ้วทั้ง ๕ นี้ไม่มี นิ้วทั้ง ๕ นี้ก็จะเป็นชิ้นเดียวกัน แยกกันเป็น ๕ นิ้วไม่ได้ 

เพราะฉะนั้น ท่านจึงเติมอากาศเข้าอีกอันหนึ่ง เป็นธาตุที่ ๕ ธาตุอากาศคือช่องว่าง

บรรดาที่มีอยู่ในร่างกายอันนี้ เป็นท่ีรับรองต้องกันตลอดถึงวิทยาการในปัจจุบัน คือ 

แม้กระทัง่กายภาคหรอืกายวภิาค ท่ีแบ่งกายของแพทย์ในปัจจบุนั กแ็บ่งอวยัวะต่าง ๆ 

นั้นออกไป แม้ภายในอวัยวะต่าง ๆ น้ันก็มีช่องว่างอยู่เป็นอันมาก จนถึงมีแสดงว่า 

ร่างกายของทกุ ๆ คนนี ้หากว่าจะอดัเข้าเป็นก้อนเดยีวกนัไม่ให้มช่ีองว่างเลย จะเหลอื

นิดเดียวขนาดเท่าหัวไม้ขีด น่ีท่านว่ากันอย่างนั้น แต่ท่ีโตใหญ่ขึ้นมาดั่งนี้ก็เพราะ  

มีช่องว่างมาก เช่นในอวัยวะชิ้นหนึ่ง ๆ เช่น หทย� หัวใจ ยกน� ตับ กิโลมก� พังผืด 
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เป็นต้นเหล่านั้น ภายในอวัยวะเหล่านี้ก็มีช่องว่างอยู่มาก ถ้าหากว่าจะบีบเข้ามาไม่ให้

มช่ีองว่างเลยแล้ว กเ็หลอืเลก็นดิเดียวเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึเตมิอากาศ

คือช่องว่างนี้ เป็นธาตุที่ ๕ อีกธาตุหนึ่งในบางพระสูตร แต่ไม่ได้ใช้ทั่วไป เมื่อทั่วไป

แล้วมักจะแสดงเพียงธาตุ ๔ ซึ่งเป็นวัตถุสัมผัสได้ กายประกอบขึ้นด้วยธาตุเหล่านี้

ส่วนจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นธาตุรู้ เป็นธรรมชาติประภัสสรคือผุดผ่อง  

เป็นธรรมชาติท่ีน้อมไปได้ ซ่ึงอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ จิตนี้ไม่มีสรีระคือรูปร่าง สี 

สัณฐาน อะไรท้ังนั้น ดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่า อสรีรํ ไม่มีสรีระ คุหาสย ํ 

มีคูหาคือกายนี้เป็นที่อาศัย ค�าว่า คูหา นี้แปลว่า ถ�้า แต่พระอาจารย์ท่านแสดงเป็น 

กลาง ๆ ว่า กาย คือมีกายนีเ้ป็นท่ีอาศัย ไม่ชีว่้าตรงไหน แต่ความคดิอนันีท่ี้ว่าจติไม่มี

สรรีะน้ันกร็บัรองต้องกนัทัง้หมด ทัง้ในโบราณท้ังในปัจจบุนั แต่ว่าท่ีอาศัยของจตินัน้ใน

ครั้งโบราณ คือพระอาจารย์ที่แต่งคัมภีร์อธิบายพระบาลีทั้งหลาย ชี้เอาหทัยคือหัวใจที่

เต้นอยู่ในร่างกายอันนี้ว่าเป็นหทัยวัตถุ คือเป็นหทัยที่อาศัยของจิต คือว่าจิตอยู่ที่หทัย 

แต่ว่าในปัจจุบันนี้ เมื่อพบหน้าที่พิเศษของมันสมอง ผู้ศึกษาธัมมะหลายท่านก็มีความ

เห็นว่า จิตอาศัยอยู่กับมันสมอง มันสมองนั้นเป็นที่แสดงออกของจิต เป็นความรู ้

ต่าง ๆ มันสมองนั้นเป็นรูป มีสัณฐานมีสรีระ ส่วนจิตไม่มีสรีระ เป็นตัวธาตุรู้ก็จริง 

แต่ว่าโดยปกติก็แสดงความรู้ออกมาไม่ได้ ต้องอาศัยมันสมองเป็นที่แสดงความรู้ 

ของจิต เพราะว่าจิตนี้มีแสดงว่าเหมือนอย่างนาย กายเหมือนอย่างบ่าว หรือว่าจิต

เหมือนอย่างคนพายเรือ กายเหมือนอย่างเรือ โดยที่เรือจะไปทางไหนก็ต้องอาศัยคน

พายให้เรือไปทางโน้นทางนี้ ให้เรือไปให้เรือหยุดเป็นต้น จิตก็เหมือนกันซึ่งเป็นธาตุรู้ 

ก็ต้องอาศัยกาย แสดงเจตนาคือความจงใจออกไป ให้กายท�าโน่นท�านี่ เช่นเวลาเดินก็

ให้เท้าเดิน เวลาจะหยิบจับอะไรก็ให้มือหยิบจับ จะท�าอะไรก็ให้มือท�า จะพูดอะไรก็ให้

ใช้ปากพูด เมื่อสรุปเข้าแล้วก็คือ จะดูอะไรก็ต้องอาศัยตา ดูทางตา จะฟังอะไรก็ต้อง

อาศัยหู หูฟัง จะดมอะไรก็ต้องอาศัยจมูก จะลิ้มอะไรก็ต้องอาศัยลิ้น จะถูกต้องอะไร

กต้็องอาศยักาย จะรู้หรือจะคิดเร่ืองอะไรกต้็องอาศยัมโนคอืใจ ซ่ึงเป็นข้อท่ี ๕ ทีเ่รยีกว่า

มโนคือใจนั้นคู่กับธรรมคือเรื่องราว จะคิดจะรู้เรื่องราวอะไรก็ต้องอาศัยมโนคือใจหรือ

ที่แปลกันว่าใจ
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มโนอันนี้เองที่นักปราชญ์ในพระพุทธศาสนาหลายท่านก็มีความเห็นว่าคือ  

มนัสมอง และอธบิายของมโนนัน้กมี็อธบิายเป็นมนัสมองทเีดยีว คืออธบิายว่า มโนข้อ

ที ่๕ นีต้้องบงัเกดิขึน้หรอืต้องไปด้วยกันกบัประสาททัง้ ๕ คอืตา ห ูจมกู ลิน้ และกาย 

ทีเ่รยีกว่า จกัขปุระสาท ประสาทตา โสตประสาท ประสาทห ูฆานประสาท ประสาท

จมูก ชิวหาประสาท ประสาทลิ้น กายประสาท ประสาทกาย คือเมื่อประสาทตาจะ

ท�างาน ก็ต้องมีมโนคือใจเข้าประกอบด้วย จึงจะเห็นรูปหรือต่อรูปได้ ประสาทหูจะ

ท�างาน ก็ต้องอาศัยมโนเข้าประกอบด้วย จึงจะต่อเสียงได้ ได้ยินเสียงได้ จะดมหรือ

ทราบกลิ่นอะไร ก็ต้องอาศัยมโนคือใจประกอบด้วย จึงจะต่อกลิ่นได้ จะลิ้มหรือทราบ

รสอะไรทางล้ิน กต้็องอาศัยมโนคือใจประกอบด้วย จงึจะต่อรสได้หรอืลิม้รสทราบรสได้ 

จะทราบโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรทางกาย กายประสาทจะปฏิบัติหน้าที่อะไร  

ก็ต้องอาศยัมโนคอืใจประกอบด้วย จงึจะต่อโผฏฐพัพะ สิง่ถกูต้อง หรอืทราบโผฏฐพัพะ 

สิง่ถูกต้องได้ ถ้ามโนคือใจนีไ้ม่ไปประกอบด้วยแล้ว ประสาททัง้ ๕ นีก้ป็ฏบิตัหิน้าทีไ่ม่ได้ 

ต้องมีมโนคือใจไปบังเกิดคู่กันด้วย จึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ละข้อ

มโนคือใจนั้นมีวิสัยคือขอบเขตอ�านาจครอบไปทั้งประสาททั้ง ๕ ข้างต้นด้วย 

และมวีสิยัคอือ�านาจของตนด้วย คอืคิดนกึถงึเรือ่งอะไรได้ ทีเ่ว้นจากประสาททัง้ ๕ นัน้ 

เช่นว่าไปเหน็อะไรมาเมือ่เช้านี ้ได้ยินเสยีงอะไรมาเมือ่เช้านี ้ในบดันีม้โนเองกรู้็กค็ดิถงึ

รูปถึงเสียงน้ันได้ โดยไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้หูในปัจจุบัน มีวิสัยคืออ�านาจของตนด่ังนี้ 

เพราะฉะน้ัน จงึตรงกบัหน้าทีข่องมันสมอง ดัง่ทีบ่นพพิธิภณัฑ์ทีต่กึ ภปร วดับวรนเิวศ

วิหารน้ีมีแสดงถึงระบบมันสมอง มีแสดงถึงจุดของประสาทท้ัง ๕ และมีแสดงถึงจุด

ของมันสมอง ท่ีเมื่อรูปมาประจวบกับจักษุคือตา จะต้องวิ่งไปท่ีมันสมองส่วนหนึ่ง  

แล้วจึงถึงอีกส่วนหน่ึงท่ีเป็นความรู ้คือเห็นรูป อีก ๔ ข้อข้างต้นก็เช่นเดียวกัน  

เมือ่ประจวบกนัเข้ากบัอายตนะหรอืประสาทข้อใดข้อหนึง่แล้ว สิง่ทีม่าประจวบนัน้กต้็อง

วิ่งไปที่มันสมองจุดหนึ่ง ต้องประกอบด้วยมันสมองส่วนหนึ่ง แล้วจึงไปถึงมันสมอง 

อกีส่วนหน่ึงท่ีเป็นความรูต่้าง ๆ ดงัท่ีเราเรยีกว่าได้ยนิได้ทราบทางจมกูทางลิน้ทางกาย 
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ได้รู้ได้คิดทางใจ และนี่หมายถึง ๕ ข้อข้างต้นที่เป็นประสาททั้ง ๕ ที่เป็นตัวมันสมอง 

มีประสาทและมีมันสมองที่ประกอบกันของประสาททั้ง ๕ นั้น แล้วจึงถึงมันสมองอีก

ส่วนหน่ึงทีเ่ป็นตวัรู ้คอืท�าให้ได้เหน็ได้ยินได้ทราบ ได้รูไ้ด้คดินีย่งัไม่ต้องพดูถงึ แค่ได้ทราบ 

ทางจมูกทางลิ้นทางกาย ก็เป็นประสาททั้ง ๕ เพราะว่าตัวมโนที่มีวิสัย อ�านาจของตัว

เองนัน้ แม้เว้นประสาทท้ัง ๕ นัน้กคิ็ดได้รูไ้ด้ซึง่เรือ่งราวทัง้หลาย ทีเ่ป็นอดตีบ้างทีเ่ป็น

อนาคตบ้าง ส่วนประสาทท้ัง ๕ ท่ีท�างานอยูใ่นปัจจุบนันัน้ จะต้องมมีโนคูก่นัไปด้วยเสมอ 

จึงเข้าลักษณะระบบของมันสมองดังกล่าวนั้น

จิตนี้จึงมิใช่มโน แต่เป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งที่อยู่เหนือมโน ซึ่งมโนนั้นอยู่ใน

สายอายตนะ ที่ต่อ ซึ่งมีมโนเป็นที่ ๖ ส่วนจิตนั้นอยู่เหนืออายตนะทั้ง ๖ นี้ แต่ว่าจิต

จะแสดงความรู้ของตัวเองได้ก็ต้องอาศัยอายตนะทั้ง ๖ นี้ และโดยเฉพาะก็ต้องอาศัย

มโนนีเ้ป็นสิง่ส�าคญั เพราะฉะนัน้ นกัปราชญ์ในพระพทุธศาสนา เช่น สมเดจ็พระมหา

สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงชี้เอาทีเดียวว่า มโนคือมันสมอง จิตเป็น

ธรรมชาติที่เป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ และก็รู้อะไรได้ อาศัยอายตนะทั้ง ๖ ดังกล่าว 

และเป็นธรรมชาติที่น้อมไปได้ เป็นธรรมชาติท่ีประภัสสรคือผุดผ่อง ท่ีน้อมไปได้นั้น 

กต้็องน้อมไปด้วยวติกวิจาร ความนกึคดิ มักจะแปลวิตกว่า ตรกึ วิจารว่า ตรอง หรอื

จะแปลรวมกนัว่านกึคดิเท่านัน้กไ็ด้ วิตกเป็นนกึ วจิารเป็นคดิ หรอืว่าใช้ค�าเดยีวว่าวติก 

ความตรกึ ค�าเดียวกแ็ทนได้หมด รวมทัง้วจิารด้วยซึง่คูก่นั เมือ่มวีติกวจิารไปในทางใดมาก 

จิตก็น้อมไปในทางนั้น ทั้งในทางดีทั้งในทางชั่ว จึงเปรียบได้เหมือนอย่างว่ากระดาษ

แผ่นหน่ึง ซึง่ถ้าม้วนไปในทางเดยีวบ่อย ๆ กระดาษกจ็ะม้วนตวัเองอยูใ่นทางนัน้ แม้ว่า

จะจับกระดาษคลี่ออกไป กระดาษนั้นก็จะม้วนเข้ามาหาตัวเอง จะม้วนเข้ามาเองใหม่ 

แต่ว่าเมื่อม้วนทีแรกน้ัน กระดาษไม่ยอมม้วน ม้วนแล้วปล่อยมือกระดาษก็คล่ีออก  

แต่เมื่อม้วนบ่อย ๆ แล้ว กระดาษก็จะคงเป็นกระดาษม้วนอยู่ตัว จิตก็เหมือนกัน  

เม่ือน้อมไปในทางใด ทีแรกก็จะไม่ยอม ก็จะกลับไปสู่สภาวะเดิม แต่เม่ือม้วนไปใน 

ทางใดบ่อย ๆ คือน้อมไป บ่อย ๆ ในทางใด ก็จะไปในทางนั้น น้อมไปในทางดีมาก  

ก็จะเป็นไปในทางดีมาก น้อมไปในทางชั่วมาก ก็จะเป็นไปในทางชั่วมาก และจะเกิด

ความอยู่ตัวทั้งในทางดีทั้งในทางชั่ว ความอยู่ตัวของจิต ในทางใดทางหน่ึง นี่แหละ 
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เรียกว่า วาสนา คือความอยู่ตัว เมื่อน้อมไปในทางอกุศลมาก ก็อยู่ตัวไปในทางอกุศล 

น้อมตัวไปในทางกุศลมาก ก็อยู่ตัวไปในทางกุศล เป็นวาสนาทั้งในทางกุศลท้ังในทาง

อกุศล วาสนาจงึมคีวามหมายเป็นกลาง ๆ ไม่ใช่หมายความเป็นทางดีอย่างเดียว และใน

ภาษาไทย มักจะพูดกันว่า วาสนาบารมี ซึ่งคล้ายกับว่าวาสนานั้นเป็นทางดีอย่างเดียว 

แต่อนัทีจ่ริงนัน้เม่ือไปคูก่บับารมีซ่ึงเป็นตวัความดทีีส่ะสมไว้ เอาวาสนาไปคูด้่วย กแ็ปล

ว่าอยูต่วักบัความด ีดัง่นีก้ไ็ด้ ซ่ึงมีความหมายในทางด ีคอืน้อมไปในทางด ีจงึอยูต่วัใน

ทางดี ก็เรียกว่าวาสนาบารมี แล้วก็เรายังเรียกค�าอื่นอีกว่านิสัยบ้าง อุปนิสัยบ้าง  

ก็หมายความถึงความอยู่ตัวของจิตในทางใดทางหนึ่งนั้นเอง จึงเป็นนิสัยไม่ดี อุปนิสัย

ไม่ดีหรือว่าดี

อีกค�าหนึ่งคืออัธยาศัยก็เช่นเดียวกัน คือความน้อมไปของใจ เม่ืออยู่ตัว  

ในทางดี ก็มีอัธยาศัยน้อมไปในทางดีมาก เมื่ออยู่ตัวในทางชั่ว ก็มีอัธยาศัยน้อมไป  

ในทางชั่วมาก จิตเป็นธรรมชาติที่น้อมไปได้ดั่งนี้ และเป็นธรรมชาติที่ประภัสสรคือ

ผดุผ่อง เหมอืนอย่างทองค�าทีบ่รสิทุธิ ์หรอืเหมือนอย่างเพชรน�า้หนึง่อันผดุผ่อง แต่ว่า

ต้องเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสท่ีจรมา เหมือนอย่างทองที่มีโลหะเข้าไปผสม มเีงนิ

เข้าไปผสมเป็นทองผสม หรอืเพชรทีย่งัไม่ได้เจยีระไน ยังถูกหุ้มห่ออยู่ เพราะฉะนัน้  

จตินีจ้งึเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสทีจ่รมาดงักล่าวนี ้อปุกเิลสนัน้มุง่ถงึอาการทีจ่รเข้ามา 

คอืเป็นของทีจ่รอยู่ในจติ ไม่ใช่เป็นเนือ้แท้ของจติ แต่ว่าเนือ้แท้ของจตินัน้ประภสัสรคอื

ผดุผ่องเหมอืนอย่างเพชรน�า้หนึง่ คอืเหมอืนอย่างเป็นทองค�าทีบ่รสิทุธิ ์แต่ทีเ่ศร้าหมอง

ไปนั้นเพราะมีเครื่องที่จรเข้ามา เหมือนอย่างแขกที่จรเข้ามา อาการที่จรเข้ามานั้น 

เรียกว่า อุปกิเลส เป็นอาคันตุกะคือผู้จรเข้ามา เรียกเป็นกลาง ๆ ว่ากิเลส แปลว่า

เครื่องเศร้าหมอง

๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๑๒ 
กเิลส (ต่อ)

จิตนั้น ได้แสดงแล้วตามพระพุทธภาษิตว่า ไม่มีสรีระรูปร่างสัณฐาน มีคูหา 

ถ�้าคือกายนี้ เป็นที่อาศัย ซึ่งจะเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่า ค�าว่า มีคูหา ที่แปลว่า ถ�้าเป็น

ที่อาศัย แต่พระอาจารย์ได้อธิบายรวม ๆ ว่า มีกายนี้เป็นที่อาศัย ส่วนไหนของกาย

ก็ได้แสดงแล้ว ว่าพระอาจารย์ในชั้นเดิมก็ชี้เอาว่าที่หทัยหรือหัวใจที่เต้นอยู่นี้ เรียกว่า 

หทัยวัตถุ คือเป็นหทัยท่ีเป็นท่ีอาศัยของจิต แต่ในปัจจุบันเมื่อพบมันสมองว่ามีหน้าท่ี

ส�าคัญ คือมีหน้าท่ีรู้ แต่ว่าทางวิทยาศาสตร์ก็พบได้เพียงแค่ที่เป็นรูปธรรม แต่ว่าไม่

สามารถจะพบที่เป็นอรูปธรรมหรือที่เรียกว่านามธรรม คือธรรมชาติที่เรียกว่า จิต  

ซึ่งตามสัจจะคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ได้ทรงพบจิตนี้และตรัสสอนเอาไว้ 

ดังกล่าว และก็เป็นที่เข้าใจว่า เมื่อจิตนี้ยังมีอยู่ บุคคลที่เป็นส่วนรูปกายนี้ก็ยังคงด�ารง

ชวีติอยู ่เมือ่จิตนีอ้อกไป บุคคลทีเ่ป็นส่วนรปูกายนีก้ด็บั คอืเมือ่ออกไปไม่กลับ รปูกาย

น้ีก็ตาย เพราะฉะนั้น จิต จึงเห็นกันว่าอาศัยมันสมองท�าหน้าที่รู้ หรืออาศัยมโน 

ดังที่ได้กล่าวแล้ว ก็คือมันสมองเป็นที่รู้

พงึพจิารณาดูว่า รูปกายน้ีต่างมีหน้าทีต่่าง ๆ เช่นเท้ากม็หีน้าทีเ่ดนิ มอืกม็หีน้า

ที่หยิบจับ ปากก็มีหน้าที่เช่นพูดหรือว่าเป็นที่รับอาหารเคี้ยวกลืนกินลงไป เป็นต้น  

แต่ว่าส่วนท่ีเป็นรูปกายน้ีจะท�าหน้าท่ีของตนเองไม่ได้ เว้นไว้แต่ธรรมชาติบางอย่าง 

ของร่างกายท่ีกล่าวได้ว่าเป็นสภาพเป็นไปเอง แต่ว่าก็ต้องมีเหตุปัจจัยของตนเอง  

เช่นหัวใจที่เต้นหายใจเข้าหายใจออกอยู่ หรือว่าความเติบโตขึ้นความเส่ือมลงเป็นต้น 
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ของร่างกาย ซึง่นบัว่าเป็นอาการของกายแต่ละอย่าง ทีท่่านรวบรวมเอาไว้ในธรรมหมวด

ที่เรียกว่า มหาภูตรูป รูปที่เป็นใหญ่ คือส่วนที่เป็นธาตุดินน�้าลมไฟ อุปาทายรูป รูปที่

อาศัย คือรูปส่วนที่แยกออกไปเป็นมีหน้าที่ต่าง ๆ เช่นประสาท ทั้ง ๕ จักขุประสาท 

โสตประสาท ฆานประสาท ชวิหาประสาท กายประสาท เหล่านีเ้ป็นต้น กเ็ป็นไปตาม

สภาพของรูป แต่ว่าท่ีจะเป็นกรรม เป็นการงานที่กระท�าขึ้นมา จะต้องมีเจตนาคือ 

ความจงใจท่ีออกจากจิต มีเจตนาความจงใจที่ส่ังการออกไป เช่นว่าเดินก็ให้เท้าเดิน 

หยิบโน่นหยิบน้ีก็มือหยิบ รูปกายก็ปฏิบัติหน้าที่ไปตามที่พึงท�าได้ ตามหน้าที่ของตน

นั้น ๆ แม้มันสมองเมื่อมีจิตอาศัยอยู่ และจิตออกรู้ ก็รู้ทางมันสมอง ออกมาทาง

ประสาท ทางอายตนะภายในซ่ึงเป็นท่ีต่อต่าง ๆ ต้ังแต่มโนออกไปหรือมโนออกมา  

จึงมีจิตนี้เป็นต้นเดิมอยู่ภายใน แต่เมื่อจิตยังไม่ต้องการรู้อะไร มันสมองก็ไม่ต้องท�า

หน้าที่รู้ดังกล่าวในข้อน้ัน ๆ เพราะฉะน้ัน จิตนี้จึงต้องมีบุคคลที่เป็นรูปส่วนรูปกายนี้ 

จงึยงัด�ารงชวีติอยู ่แต่ก็ไม่มีรูปร่างท่ีจะสมัผสัได้อย่างเป็นวตัถ ุแต่จะสมัผสัได้อกีอย่าง

หนึ่งทางมโนคือใจหรือทางความรู้ ซึ่งจะกล่าวต่อไปอีกสักครั้งหนึ่ง

อนึ่ง ในปัจจุบันนี้มีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจกันได้ ถ้าหากว่าจิตอาศัยอยู่ที่หทัย

หรือหัวใจแล้ว เมื่อหัวใจถูกผ่าตัดออกไป จิตก็ต้องออกไปกับหัวใจ และเมื่อเอาหัวใจ

ของคนอื่นมาใส่เข้าแทนท่ี บุคคลน้ันก็จะต้องเป็นอีกคนหนึ่ง คือจะต้องเป็นคนที่เป็น

เจ้าของหัวใจที่เอามาใส่ใหม่นั้น แต่นี่ไม่เป็นเช่นนั้น บุคคลนั้นก็เป็นคนเดิม ยังเป็น

ความรูส้กึเป็นคนเดมิอยูท่กุอย่าง จงึแสดงว่าจติไม่ได้อาศยัอยู่ทีหั่วใจ และถ้าหากจะชี้

เอาสกัแห่งหนึง่กน่็าจะอยูท่ีม่นัสมอง อาศยัอยูท่ีน่ัน่ และมนัสมองนีอ้ยูใ่นกะโหลกศรีษะ 

ซึง่กะโหลกศีรษะนีก้มี็ลักษณะเป็นคูหาคือเป็นถ�า้ จงึเข้ากบัศพัท์ว่าคหูาได้สนทิ มคีหูา

คือถ�้าคือกะโหลกศีรษะนี้เป็นที่อาศัย ก็คือมันสมองนั่นเอง แต่ไม่ใช่มันสมอง อาศัย

อยู่ที่มันสมองเท่านั้น

และจิตน้ีเป็นธรรมชาติประภัสสรคือผุดผ่อง แต่ท�าไมจึงเศร้าหมองไปได้  

ก็เพราะว่าจิตที่เป็นธรรมชาตินั้น ยังมิได้มีจิตตภาวนาคือการอบรมจิต ปฏิบัติทางจิต 

จึงเป็นจิตที่ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง อันเป็นต้นของกิเลส 

ทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ จงึรบัอปุกเิลสเครือ่งเศร้าหมองเข้าอาศยัอยูไ่ด้ แต่ว่าต้องเข้าใจ

ในชั้นนี้ว่า อุปกิเลสน้ันหรือว่ากิเลสท้ังปวงนั้นไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิต เนื้อแท้ของจิต
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น้ันกล่าวได้ตามหลักฐานจากพระพุทธภาษิตต่าง ๆ ว่า เป็นธรรมชาติประภัสสรคือ

ผดุผ่องดงักล่าว เป็นธรรมชาตทิีเ่ป็นวญิญาณธาตคุอืธาตรุู ้ดังทีต่รสัไว้ในธาตวุภิงัคสตูร

ว่า บุรษุคือบคุคลชายหญงิน้ีมีธาต ุ๖ ได้แก่ปฐวธีาต ุธาตดุนิ อาโปธาต ุธาตนุ�า้ เตโชธาตุ 

ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม อากาสธาตุ ธาตุอากาศคือช่องว่าง และวิญญาณธาต ุ 

ธาตุวิญญาณ ที่แปลว่าธาตุรู้ ในพระสูตรนี้ได้ตรัสสอนให้พิจารณาธาตุ ๕ ข้างต้น  

ให้เห็นตามเป็นจริง สรุปในค�าว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาตวั

ตนของเรา นัน่ก็คือธาตุ ๕ นัน้เอง แต่ไม่ได้ตรสัถงึธาตุที ่๖ คือวิญญาณธาตอุย่างนี้

และเมื่อตรัสต่อไปถึงการปฏิบัติทางจิตว่า จิตนี้เป็นธรรมชาติที่น้อมไปได้  

ดังที่ได้อธิบายแล้ว ดังที่ตรัสไว้ในทเวธาวิตักกสูตร คือพระสูตรท่ีตรัสสอนให้ท�าวิตก

ออกเป็น ๒ ส่วน ธรรมชาตดิงักล่าวน้ีตามทีไ่ด้พบนีเ้ป็นธรรมชาตขิองจติ เพราะฉะนัน้ 

กเิลสจงึไม่ใช่เนือ้แท้ของจติ กเิลสทีจ่รเข้ามาจงึชือ่อปุกเิลส คอืกเิลสทีจ่รเข้ามา เข้ามา

อาศัยอยู่ในจิตเท่านั้น เหมือนอย่างเป็นแขก อาคันตุกะคือแขกที่จรเข้ามา ขอพักอยู่

ในบ้านของตน แต่ว่ากเิลสคือเครือ่งเศร้าหมองของจติ ทีอ่าศัยอวิชชาคอืความไม่รูใ้นจติ 

เพราะเป็นจิตที่ยังไม่ได้อบรมช�าระอวิชชาออกไปได้ คือแปลว่าจิตยังโง่อยู่ จิตยังไม่

ฉลาดรู้ จึงได้รับกิเลสเข้ามาอาศัยอยู่ในจิต เป็นอุปกิเลสคือเป็นกิเลสที่จรเข้ามา  

เพราะเหตุนี้จึงสามารถช�าระได้ คือช�าระล้างกิเลสในจิตออกไปได้ ให้พ้นได้ ถ้ากิเลส

เป็นเนือ้แท้ของจติแล้ว กไ็ม่สามารถจะช�าระได้ ไม่สามารถจะช�าระให้จติพ้นจากกิเลสได้ 

เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่า จิตนี้เป็นธรรมชาติประภัสสรคือ

ผดุผ่อง แต่เศร้าหมองไปเพราะอปุกเิลส คอืกเิลสทีจ่รเข้ามา กเิลสทีเ่ป็นอาคนัตกุะคือ

เป็นแขกที่จรเข้ามาพักอาศัย จิตนี้พ้นจากกิเลสท่ีจรเข้ามาอาศัยได้ แล้วก็ตรัสถึง

จติตภาวนาคอืการอบรมจิต คือตรัสว่าจติทีพ้่นได้นัน้จะต้องเป็นจติท่ีปฏบัิตทิ�าจติตภาวนา

คือการอบรมจิตช�าระอวิชชาออกไป จึงจะพ้นกิเลสได้ จิตก็เป็นธรรมชาติประภัสสร 

อนับรสิทุธ์ิ เหมือนอย่างเป็นทองค�าท่ีหลอมหล่อเอาโลหะทีผ่สมเช่นเงนิเป็นต้นออกไป

หมดแล้ว เหลือแต่เนื้อทองค�าแท้ ที่บริสุทธิ์ หรือเหมือนอย่างเพชรแท้ที่เจียระไนแล้ว 

เนือ้เพชรแท้จงึปรากฏเป็นความประภสัสรคอืผุดผ่อง จติทีพ้่นจากกเิลสท่ีจรเข้ามาแล้ว 

จึงเป็นจิตที่ประภัสสรผุดผ่องที่บริสุทธิ์ แต่ว่าจิตสามัญชนทั่วไปที่รับอาคันตุกะคือ 

แขกทีจ่รเข้ามาอนัได้แก่กเิลส เข้ามาเป็นอปุกเิลสคอืกเิลสทีจ่รเข้ามาอาศัยอยู่ในจิตแล้ว 
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เป็นจติทีม่ธีรรมชาตปิระภสัสรคือผดุผ่องเหมอืนกนัแต่ไม่บรสิทุธิ ์เพราะมกีเิลสเข้ามา

อาศัย ความผุดผ่องของจิตจึงไม่ปรากฏ เหมือนอย่างเพชรท่ียังมิได้เจียระไน หรือ

ทองค�าที่มีส่วนผสมมาก ยังไม่ได้หล่อหลอมเอาเน้ือโลหะคือเงินเป็นต้นที่ผสมอยู่ 

ออกไป ยงัไม่ใช่เป็นทองค�าทีบ่รสิทุธิ ์ยังเป็นทองค�าปน เพชรกย็งัไม่ปรากฏความจรสัแสง 

เพราะมเีปลอืกหุม้ห่ออยู ่ยงัไม่ได้เจยีระไน ดัง่นีจ้งึเห็นได้ว่า กเิลสทีเ่ป็นอาคนัตกุะคอื

จรเข้ามาอาศัยนี้ มายึดจิตอยู่เป็นที่อาศัย

พระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้ ทรงเหน็สจัจะคอืความจรงิข้อนีข้องจติของพระองค์ คอื

กเิลสทีจ่รเข้ามาอาศยัจติ ยดึจติอยูเ่ป็นทีอ่าศยัไม่ปล่อย เหมอืนอย่างทหารต่างชาตยิก

เข้ามายดึบ้านยึดเมือง แล้วกค็รอบครอง ไม่ยอมถอนกลบัออกไป กเิลสทีย่ดึอยูป่ระจ�า

ดังกล่าว ได้ตรัสรู้และตรัสเรียกว่า อาสวะ แปลว่า กิเลสที่หมักหมม และตรัสเรียก

อีกค�าหนึ่งว่าอนุสัย แปลว่า กิเลสที่นอนจมหรือนอนเนื่อง อาสวะอนุสัยจึงเรียกเป็น 

ค�าไทยอย่างธรรมดาว่า กิเลสท่ีนอนจมหมักหมมอยู่ในจิต ดองจิตสันดานบุคคลอยู่  

นอนจมกคื็ออนสุยั หมักหมมกค็อือาสวะ และทัง้ ๒ ชือ่นีก้ล้็วนแต่เป็นกเิลสทีด่องจติ

สันดาน ท�าให้บังเกิดอาการต่าง ๆ เหมือนอย่างสิ่งหมักดองที่ท�าให้เกิดรส ท�าให้เกิด

ความเมา อย่างน�้าเมาคือสุรา ซึ่งเรียกกันว่าน�้าดองของเมา

ประวัติของสุรานั้นตามที่เล่าไว้ในชาดก ก็ตั้งแต่ครั้งโบราณ น�้าฝนที่ตกลงมา

และขังอยู่ในโพรงต้นไม้ ซึ่งประกอบด้วยใบไม้ผลไม้และอื่น ๆ ที่ตกลงไปอยู่ ก็กลาย

เป็นน�้าเมาขึ้นมาโดยธรรมชาติ คนตัดไม้ไปพบเข้า กระหายน�้าก็ดื่มเข้าไปก็เมา แล้ว

กเ็ลยเกดิตดิรสข้ึน กแ็สวงหาน�า้ทีต่ดิอยูใ่นโพรงต้นไม้ดงักล่าวนีด้ืม่กนั และเม่ือไม่พอ

ก็ต้มกลั่นกันขึ้นให้เป็นน�้าเมา ก็เกิดเป็นสุราขึ้น พอดื่มเข้าไปแล้วก็ท�าให้กล้า ด่าใคร

ไม่ได้ก็ด่าได้ อะไรเป็นต้น กิเลสก็เหมือนกัน เมื่อนอนจมหมักหมมอยู่ในจิต เหมือน

อย่างนอนอยู ่เหมอืนอย่างน�า้ทีข่งัอยูใ่นโพรงไม้ดงักล่าวน้ัน ก็เกดิอาการต่าง ๆ ขึน้มา

ทางจิตใจ ดังที่เรียกว่า มทะ ความเมา ว่า มาทะ ความประมาท คือความมัวเมา

เลินเล่อเผลอเพลิน ปราศจากสติ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกกิเลสที่ยึดอาศัยจิตอยู่ 

ดังกล่าวนี้ว่า อาสวะ ที่แปลว่า หมักหมมบ้าง อนุสัย นอนจมบ้าง หรืออนุสัยขึ้นหน้า 

นอนจม อาสวะตามมา หมกัหมม ไทยเรามักจะเรยีกให้คล้องกนัว่านอนจมหมักหมม

คู่กันไป
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และกยั็งตรสัแสดงอาการของจิตทีบั่งเกดิจากความหมกัหมมดงักล่าวนีไ้ว้เป็น 

๓ เมื่อแสดงถึงอาสวะก็ตรัสว่ามี ๓ คือกามาสวะ อาสวะคือกาม ความใคร่ปรารถนา

ต้องการ ภวาสวะ อาสวะคือภวะ ภพ คือความเป็น ความเป็นนั่นเป็นนี่ อวิชชาสวะ

อาสวะคืออวิชชาคือความไม่รู้ หมายความว่าไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง จิตเป็น

ธาตรุู ้กจ็ะต้องมคีวามรูอ้ยู ่แต่ว่าเมือ่มอีวชิชาอยู ่ความรู้นัน้ก็เป็นความรูห้ลง ไม่ใช่ว่า

เป็นความรู้จริง เพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้จริง คือไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงอยู่ 

ความรู้ที่ปรากฏออกมาจึงเป็นความรู้หลง ความรู้ที่ไม่จริง

ทีนี้เมื่อตรัสถึงอนุสัย ก็ตรัสไว้ ๓ เหมือนกัน แต่ว่าแสดงชื่อต่างออกไปบ้าง 

คือราคานุสัย อนุสัยคือราคะ ความติดใจยินดี ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ความ

กระทบกระทัง่ อวชิชานสุยั อนสุยัคอือวชิชาคอืความไม่รู ้กไ็ม่รูใ้นสจัจะทีเ่ป็นตวัความจริง

และเมื่อเทียบกันแล้ว ข้อ ๑ ของอาสวะ ตรัสว่ากามาสวะ อาสวะคือกามที่

แปลว่า ความใคร่ ข้อ ๑ ของอนสัุย ตรสัว่าราคานสุยั อนสุยัคอืราคะ ความตดิใจยินดี 

ค�าว่ากามกับค�าว่าราคะนั้นต่างกันแต่ค�า แต่อรรถคือเนื้อความนั้นสงเคราะห์เป็น 

อันเดียวกัน เพราะเป็นกิเลสกองรักใคร่ปรารถนาพอใจติดใจด้วยกัน คือเป็นกองชอบ

ด้วยกัน กามก็ชอบ ราคะก็ชอบ

ส่วนข้อท่ี ๒ ของอาสวะคือภวาสวะ อาสวะคอืภพ ความเป็น คือเป็นนัน่เป็นนี ่

ส่วนข้อ ๒ ของอนสุยัคือปฏิฆานุสยั อนสุยัคอืปฏฆิะ ความกระทบกระทัง่ เมือ่พจิารณา

เทียบกันแล้ว ก็จะเห็นว่า ถึงถ้อยค�าไม่ตรงกันนัก แต่อรรถคือเนื้อความสัมพันธ์กัน 

คือว่าจะต้องมีภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมา จึงจะมีปฏิฆะคือการกระทบ เพราะถ้า

ไม่มีความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมา ก็ไม่มีอะไรจะกระทบ เช่นว่ามีความเป็นเราขึ้นมา  

ที่เรียกว่า อัสมิมานะ ความส�าคัญหมายว่าเรามีเราเป็น มีเรามีเราเป็น หรือว่ามีเป็น

เราขึ้นมา มีเรามีเป็นเราขึ้นมา เมื่อมีใครมาด่าเข้า ก็มีเรานี่แหละออกรับว่าเขาด่าเรา 

ก็เป็นความกระทบกระท่ังกันขึ้น ถ้าไม่มีตัวเราออกรับว่าเขาด่าเรา เสียงด่านั้นก็เป็น

ลมเป็นแล้งไปเท่านั้น ไม่บังเกิดผลอะไร การกระทบไม่มี เพราะฉะนั้น ต้องมีภพคือ

ความเป็นนั่นเป็นน่ี ตั้งต้นแต่มีเราเป็นเราขึ้นมา เมื่อเขาด่าเรา ก็มีเราออกรับ ก็มา 

กระทบในทางไม่ชอบ ถ้าเขาชมเรา ก็มีเราออกรับในทางชอบ กระทบเหมือนกัน  
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แต่กระทบแล้วก็ชอบ แปลว่าจะต้องมีภพคอืความเป็นนัน่เป็นนีข่ึน้มา จงึมกีารกระทบ

กระทั่ง หรืออย่างธรรมชาติธรรมดา ลมพัดมา มีต้นไม้ ก็ต้องต้นไม้กระทบต้นไม้  

มบ้ีานมีเรอืน กก็ระทบกระท่ังบ้านเรอืน แต่ถ้าไม่มบ้ีานเรือนไม่มต้ีนไม้ ลมกพั็ดผ่านไป 

ไม่มีอะไร ความกระทบไม่บังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่กับ 

ความกระทบกระทั่งจึงสัมพันธ์กัน หรือพูดอีกด้านหนึ่ง ด้านปฏิฆะคือความกระทบ

กระทั่งขึ้นก่อน ก็พูดได้ว่า จะมีความกระทบกระทั่งได้ ก็ต้องมีภพ คือความเป็นนั่น

เป็นนี ่ถ้าหากว่าไม่มภีพคอืความเป็นนัน่เป็นนี ่ความกระทบกระทัง่ก็มไีม่ได้ เป็นอนัว่า

ทั้งคู่ต้องมีด้วยกัน จึงเกิดเป็นกิเลสขึ้น

ส่วนข้อที ่๓ ของอาสวะกอ็วชิชาสวะ ข้อที ่๓ ของอนสุยักอ็วชิชานสุยั กเ็ป็น

อันว่าข้อนี้ตรงกันทั้งถ้อยค�าและทั้งเนื้อความ

อาสวะอนุสัยหรืออาสวานุสัย เรียกรวมกันดังกล่าวนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงพบ

ด้วยความตรัสรู ้ และก็แสดงโดยเป็นกิเลสอย่างละเอียดซึ่งนอนจมหมักหมมอยู่  

โดยปกติจะไม่ปรากฏแก่จิตใจ ต่อเมื่อถูกกระทบให้ขุ่นขึ้นมาจึงจะปรากฏแก่จิตใจ  

จึงเปรียบเหมือนตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่ม เมื่อตะกอนนอนเฉยอยู่ก้นตุ่ม น�้าในตุ่ม  

จะใส แต่เมื่อตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่มนั้นฟุ้งขึ้นมา น�้าจึงจะขุ่น จิตนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน  

จิตของสามญัชนนัน้มอีาสวะอนสุยัดงักล่าวนีน้อนจมอยู่ด้วยกนัทัง้นัน้ แต่โดยปกตนิัน้

กไ็ม่ฟุง้ขึน้มา จติจงึปรากฏว่าสงบเป็นปกต ิแจ่มใสอยูเ่ป็นปกติ หรอืผ่องใสอยูเ่ป็นปกติ 

หรือผุดผ่องอยู่เป็นปกติ แต่ไม่ตลอด เพราะส่วนก้นตุ่มนั้นยังมีตะกอน ยังมีอาสวะ

อนสุยัอยู ่ซ่ึงเป็นกิเลสอย่างละเอียด เพราะฉะนัน้ ท่านทีล่ะกเิลสได้ในพระพทุธศาสนา 

ที่ละได้หมดสิ้นเชิงนั้น จึงเรียกว่า ขีณาสวะ ที่แปลว่า เป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว ไม่ใช่ดู

สงบ ๆ อยู่ผิวเผินข้างนอก ต้องสงบหมดลงไปถึงก้นบึ้งของจิต ซึ่งอาจจะเทียบกับ

วิทยาการสมัยปัจจุบันทางจิตวิทยา ที่แบ่งแยกออกเป็นจิตใต้ส�านึกและจิตในส�านึก  

ที่เป็นอาสวะอนุสัยนี้อยู่ใต้ส�านึก จิตที่ส�านึกกันอยู่เป็นสามัญส�านึกนี้ ถ้ายังไม่ฟุ้ง  

ก็ไม่ปรากฏดังกล่าว

๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๑๓
กเิลส (ต่อ)

ได้แสดงกเิลสอย่างละเอียด ซ่ึงนอนจมหมกัหมมดองจติสนัดานอยู ่ อนัเรียกว่า 

อาสวะอนุสัย หรือเรียกรวมกันว่า อาสวานุสัย ซึ่งมีอย่างละ ๓ ข้อ ที่พระพุทธเจ้าได้

ตรสัรูแ้ล้วและทรงละได้หมดแล้ว จงึได้ทรงน�ามาแสดงสัง่สอนเพ่ือให้ประชาชนชาวโลก

ได้รู้จัก บัดนี้จะได้แสดงต่อไป ว่าอาสวะอนุสัยเหล่านี้ เมื่อกระทบกับอารมณ์ที่เข้ามา

สูจิ่ตใจทางทวารท้ัง ๖ จงึฟุง้ข้ึนมา เหมอืนอย่างตะกอนทีน่อนอยูก้่นตุม่ เมือ่ถูกกระทบ 

เช่นคนเอามอืไปกวนน�า้ในตุม่ให้กระเทือน ตะกอนก้นตุม่นัน้กฟ็ุง้ขึน้มา เป็นกเิลสอย่าง

กลางและเป็นกิเลสอย่างหยาบ

กิเลสอย่างกลางนั้นเรียกว่า ปริยุฏฐานะ แปลว่า กิเลสที่บังเกิดขึ้นปล้นจิต 

กลุ้มรุมจิต หรือเรียกว่า นิวรณ์ กิเลสที่กั้นจิตไว้ไม่ให้ได้สมาธิ ไม่ให้ได้ปัญญา หรือ

เรยีกว่า อกศุลมลู มลูของอกศุลทัง้หลาย รากเหง้าของอกศุลกรรมทัง้หลาย และแสดง

ตามชื่อที่สืบเนื่องมาจากอนุสัย ๓ คือยกชื่อในอนุสัย ๓ ขึ้นเป็นที่ตั้ง และแสดงสืบ

เนื่องกันมา กิเลสที่เป็นชั้นกลางดังกล่าวนี้จึงได้แก่ราคะ ความติดใจยินดี หรือโลภะ 

ความโลภอยากได้ ราคะหรือโลภะน้ีฟุง้ขึน้มาจาก กามานสัุย อนสัุยคอืกาม ราคานุสยั 

อนุสยัคือราคะ คือจะเรยีกว่า กามานสุยั ตามกามาสวะข้อที ่๑ ด้วยกไ็ด้ แต่โดยตรง

น้ันท่านเรียกว่า ราคานสุยั อนสุยัคอืราคะดงัทีไ่ด้แสดงแล้ว แต่ว่าราคะในขัน้อนสุยันี้ 

เป็นความตดิใจยินดชีอบใจท่ีเป็นพ้ืนฐานอยูข้่างใน ยงัไม่แสดงอาการออก เพราะฉะนัน้ 
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จึงอาจที่จะแปลได้ว่า เป็นขั้นอนุสัยที่เป็นเหตุให้ติดใจ ที่เป็นเหตุให้ยินดี ที่เป็นเหตุให้

ชอบใจ ทีย่งัซ่อนอยูใ่นจติส่วนลกึ ครัน้เมือ่ถกูกระทบ จงึฟุง้ออกมาปรากฏในจติทีเ่ป็น

ชั้นสามัญส�านึก คือที่ทุกคนก็ทราบว่ากิเลสข้อนี้บังเกิดขึ้นแล้ว จึงแปลว่า ความติดใจ 

ความยนิด ีความชอบใจ หรอืโลภะ ความโลภอยากได้ ซึง่เป็นอกศุลมลู มลูของอกศุล

กรรมทัง้หลาย จดัเป็นกเิลสชัน้กลางข้อที ่๑ อนัเรียกว่า ปรยิฏุฐานะ กเิลสทีป่ล้นจติใจ

หรือกลุ้มรุมจิตใจ หรือเรียกว่า นิวรณ์ หรือเรียกว่า อกุศลมูล ดังกล่าว

ส่วนข้อที่ ๒ โทสะ ความขัดเคืองโกรธแค้นที่ปรากฏอยู่ในใจ เมื่อบังเกิดขึ้น 

ซึง่บุคคลกร็ูว่้าโทสะบงัเกดิขึน้แก่จติใจแล้ว ฟุง้ข้ึนมาจากอนุสัยข้อท่ี ๒ คอื ปฏฆิานสุยั 

อนสุยัคอืความกระทบกระทัง่ หรอืจะเรยีกว่ามาจากภวาสวะ อาสวะคอืภพ ความเป็นนัน่

เป็นนีด้่วยกไ็ด้ เพราะเม่ือมีความเป็นน่ันเป็นนีซ่ึง่เป็นภวาสวะ กช็ือ่ว่ามอีนสัุยคอืปฏิฆะ 

ความกระทบกระทั่ง หรือมีที่กระทบกระทั่ง ความกระทบกระทั่งจึงมีขึ้นได้ และเมื่อ

อนุสัยข้อนี้ถูกกระทบกระทั่ง จึงฟุ้งขึ้นมาปรากฏเป็นโทสะหรือโกธะ เป็นปริยุฏฐานะ 

ปล้นจิต นิวรณ์ กั้นจิต อกุศลมูล มูลของอกุศลกรรมทั้งหลาย อันเป็นกิเลสชั้นกลาง

ข้อที่ ๒

ส่วนข้อที ่๓ ได้แก่โมหะ คอืความหลง ทีเ่ป็นเหตใุห้ถือเอาผดิ ถือเอาทางถูก

เป็นทางผิด ถือเอาทางผิดเป็นทางถูก ถือเอาดีเป็นชั่ว ชั่วเป็นดี ถือเอาจริงเป็นไม่จริง 

ไม่จริงเป็นจริง โมหะคือความหลงถือเอาผิดนี้ ก็สืบเนื่องมาจาก อวิชชานุสัย อนุสัย

คอือวชิชา คอืความไม่รู้จรงิ อันหมายถงึรู ้ แต่ว่าเป็นการรูห้ลงรูผ้ดิรูไ้ม่จรงิ กเ็รยีกว่า  

ไม่รู ้เพราะไม่รูจ้ริง หรอืว่าจากอวชิชาสวะกไ็ด้ ชือ่เดยีวกนั คอืเรยีกว่าอวิชชาด้วยกนั 

และเมื่อฟุ้งขึ้นมา ก็มาปรากฏเป็นโมหะ หรือความหลงถือเอาผิด เป็นกิเลสชั้นกลาง

อันเป็นกิเลสที่ปล้นจิต กั้นจิต เป็นอกุศลมูลคือโมหะ

รวมเข้ากค็อื ราคะหรอืโลภะกองหนึง่ โทสะกองหนึง่ โมหะกองหนึง่ เป็นกเิลส

ชั้นกลางปล้นจิตกลุ้มรุมจิตจึงเรียกว่า ปริยุฏฐานะ กั้นจิตจึงเรียกว่า นิวรณ์ เป็นมูล

แห่งอกศุลกรรมท้ังหลายจงึเรยีกว่า อกุศลมลู เรยีกว่าเป็นกเิลสชัน้กลาง คอืบงัเกดิขึน้

ในจติใจ กลุม้รมุจติใจ กัน้จิตใจ เป็นมูลแห่งอกุศลกรรมท้ังหลายอยู่ในจติใจ เมือ่ทกุคน
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มกีเิลสเหล่านีบ้งัเกดิขึน้ กย่็อมรูว่้า บดันีร้าคะหรอืโลภะบงัเกดิขึน้แก่เราอยู่แล้ว โทสะ

บังเกิดขึ้นแก่เราอยู่แล้ว โมหะบังเกิดขึ้นแก่เราอยู่แล้ว แต่โมหะนี้รู้ยาก และจะกล่าว

ว่าผสมอยูก่บัราคะหรอืโลภะ กบัโทสะด้วยกไ็ด้ คอืว่าราคะหรอืโลภะนัน้กม็โีมหะผสม

อยู่ด้วย ดังที่เรียกกันว่าหลงชอบหลงรักหลงติด และโทสะนั้นก็มีโมหะผสมอยู่ด้วย  

ดังที่เรียกกันว่าหลงโกรธ แต่ว่าหลงโกรธนั้น บางทีภาษาไทยเรามาใช้แยกเรียก เช่น

โกรธด้วยเข้าใจผดิ เช่นว่าได้ยินว่าคนนัน้คนนีน้นิทาว่าร้ายกโ็กรธ แต่อนัทีจ่รงินัน้บางที

คนน้ันเขาไม่ได้นินทาว่าร้าย แต่เป็นคนอ่ืน แต่มีคนมาบอกผิดไป หรือบางทีก็ไม่ม ี

คนอืน่ คอืผูม้าบอกนัน้จงใจท่ีจะป้ายร้าย จงึมาบอกว่าใครคนนัน้นนิทาว่าร้ายอย่างนัน้

อย่างนี้ ก็โกรธท่ีเรียกว่าหลงโกรธ ภาษาไทยเรามักจะมาเรียกแยกกันอย่างนั้น  

แต่ความจริงนั้นแม้จะโกรธถูกตัว เช่นมีผู้ที่มานินทาว่าร้ายต่อหน้า หรือมีผู้มาบอกได้

ถกูตวักต็าม กโ็กรธ อนัทีจ่รงิกห็ลงโกรธเหมอืนกนั เพราะเมือ่ว่าตามธรรมแล้วไม่ควร

จะโกรธ เมื่อไปโกรธเข้า ก็หลงโกรธทั้งนั้น

ส่วนโมหะคือความหลงนั้น ก็บังเกิดขึ้นตามล�าพังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีมี 

อาการเป็นความติด มีความสยบ เช่นเป็นความหลงยึดถือตัวเราของเรา หรือว่า  

หลงยึดถือว่า นี่เป็นของเรา เราเป็นนี่ นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา ดั่งนี้เป็นความหลง  

ซึ่งนับว่าเป็นความหลงท่ีละยาก ซ่ึงทุกคนมีอยู่ และความยึดถือว่าตัวเราของเรานี้  

เมื่อมีมากก็ท�าให้บุคคลเป็นคนหลงตัวเองมาก เป็นคนเห็นแก่ตัวมาก คนท่ีหลง  

ตัวเองนั้น มักจะมีแก่ผู้ท่ีประกอบด้วยโลกธรรม ธรรมส�าหรับโลกที่พระพุทธเจ้า 

ตรัสไว้ อันเป็นส่วนที่รักใคร่ชอบใจ เช่นว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เม่ือได้มาก  

หากไม่พิจารณาด้วยปัญญาให้ดี ก็มักจะเป็นความหลงคือหลงผิด ติดอยู่ในลาภ  

ตดิอยูใ่นยศ ตดิอยู่ในสรรเสรญิ ตดิอยู่ในสขุ ซึง่ท�าให้เกดิกเิลสข้ออืน่ขึน้ได้เป็นอนัมาก 

ให้เกิดราคะหรือโลภะด้วย ให้เกดิโทสะด้วยได้มาก และให้เกดิความหลงตดิได้มากอกี

ด้วย ดงัเช่นยิง่ได้กย็ิง่อยากได้ ไม่เพียงพอ เป็นความไม่อิ่มไม่พอในลาภในยศ ท�าให้มี

มัจฉริยะคือความตระหนี่เหนียวแน่น ท�าให้มีความอิสสาริษยากันที่จะไม่ให้ ผู้อื่นเขา

มีบ้างหรือมีเท่า และลาภยศบางอย่างก็เป็นสิ่งที่มีจ�านวนน้อย เช่นวัตถุที่อยากได้นั้น 

บางทีมีสิ่งเดียว สองสิ่ง แต่ใคร ๆ ก็อยากได้กันมาก เพราะฉะนั้น เมื่อลุอ�านาจของ
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ความอยากได้ ก็ท�าให้เกิดความอยากได้นั้นเองมากข้ึนด้วย ท�าให้เกิดโทสะด้วย  

ที่จะมาแย่ง หรือกลัวใครมาแย่งก็เกิดโทสะ ทั้งริษยาที่จะไม่ให้ใครได้ด้วย แม้ยศก ็

เช่นเดยีวกนั เป็นสิง่ทีม่จี�านวนจ�ากดั เมือ่หลงในยศกท็�าให้ตดิยศ กจ็ะท�าให้ปรารถนา

ยศยิง่ขึน้ หวงกนัยิง่ขึน้ เพิม่ราคะหรอืโลภะและโทสะอนันีม้ากขึน้ จึงเป็นมลูของกเิลส

ทั้งปวง

นอกจากนี้ยังท�าให้หลงตัว และสิ่งที่ท�าให้หลงตัวได้มากก็คือสรรเสริญ เมื่อมี

เสียงสรรเสริญมากขึ้น และรับเอาสรรเสริญเหล่านั้นมาว่า เราดีอย่างโน้น เราดีอย่าง

น้ีจริง จะท�าให้ตัวเองนั้นเหลิงเกิดหลงตัวคิดว่าเราเก่ง แล้วเราจะต้องเก่งอยู่คนเดียว  

ดคูนอืน่ไม่เก่งหรอืคนอ่ืนต�า่ทรามไปหมด หรอืใครทีจ่ะเด่นขึน้มากริ็ษยา หาทางตดัรอน

เพราะต้องการจะเด่นอยูค่นเดียว ต้องการจะดอียู่คนเดยีว ท�าให้ละโมบในความเด่นดี

หรอืดเีด่นซึง่เป็นตวักเิลสน้ันมากข้ึน เป็นกเิลสสารพดัด้วยความแข่งดหีลงดี ความหลง

ตัวเองนี้จึงมีโทษมาก มักจะเกิดจากสรรเสริญ ในเมื่อบุคคลหลงในสรรเสริญแล้ว  

ก็เป็นการหลงตัวเอง ท�าให้เหลิง ติดสุขก็เช่นเดียวกัน เมื่อติดในสุขแล้ว ก็เป็นอันว่า

เป็นบคุคลชนดิทีห่นกัไม่เอาเบาไม่สู ้กลวัล�าบาก หมดขนัติคือความอดทน เพราะฉะนัน้ 

ความหลงนีจ้งึมีโทษมาก และโดยเฉพาะหลงยดึถือว่าตวัเราของเราดังทีก่ล่าวนัน้มโีทษ

มากมาย

และบรรดาความหลงน้ีก็เหมือนกัน ตัวเราเองก็รู้ว่าตัวเรามีความคิดอย่างไร 

ที่เป็นอาการที่หลงนั้น ที่เหมือนอย่างผงเข้าตาอย่างที่เขาว่า คือไม่รู้จักตัวเอง และ 

คนอื่นที่เขาเป็นวิญญูคือเป็นผู้รู้ เห็นเข้าก็รู้ได้ แต่หลงไปเสียแล้ว เช่นหลงตัวเอง 

เหลงิในตวัเอง แต่ว่าหากมาหยดุพจิารณาด้วยสตด้ิวยปัญญา กจ็ะรูไ้ด้ เพราะว่าอาการ

ที่หลงนี้ปรากฏเป็นความคิดทั้งนั้น จะเป็นราคะหรือโลภะก็ดี จะเป็นโทสะก็ดี จะเป็น

โมหะก็ดี ที่เป็นกิเลสช้ันกลางอันเรียกว่า ปริยุฏฐานะ ปล้นจิตใจ นิวรณ์ กั้นจิตใจ  

อกศุลมลู มลูแห่งอกศุลในจติใจ ปรากฏในความคดิของบคุคลนีเ้อง และคนเรานัน้รูจ้กั

ความคิดของตัวได้ ว่าตัวเองนั้นคิดอย่างไร คือบุคคลทุก ๆ คนนั้น รู้ใจตัวเองทาง 

ความคิดและทางความรู้สึก ที่จะเป็นราคะหรือเป็นโลภะ ก็ปรากฏทางความคิด  

เป็นอาการที่ติดใจ ที่ชอบใจ ที่อยากได้ เป็นโทสะก็ปรากฏทางความคิด เป็นอาการ 
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ที่ขัดเคืองโกรธแค้น เป็นโมหะก็ปรากฏขึ้นทางความคิด เป็นความหลงยึดถือว่า 

ตัวเราของเราเป็นต้นดังที่กล่าวมานั้น เพราะฉะนั้น หากว่ามาก�าหนดดูใจของตัวเอง

แล้วจะรู้ได้ ว่าเราก�าลังตดิใจยนิด ีชอบใจอนัเป็นราคะหรอืโลภะ เราก�าลงัมีความขดัใจ

โกรธแค้นงุน่ง่าน เราก�าลงัหลง หากว่าหันกลับเข้ามาดูใจของตัวเอง มีสติปัญญาแล้ว 

ก็จะรู้ได้ เพราะว่ากิเลสที่เป็นชั้นกลางเหล่านี้บังเกิดขึ้นในความคิดหรือในความด�าริ 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้เป็นบทกระทู้ข้อหนึ่งว่า สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม
๑  

ที่แปลว่า ความติดใจ ชอบใจยินดี ที่เกิดจากความด�าริคือนึกคิด เป็นตัวกามของบุรุษ

บุคคล ดั่งนี้

๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑ ส�.ส. ๑๕/๑๐๓/๓๒.

 



ครั้งที่ ๑๔ 
กเิลส (ต่อ)

ได้อธิบายกิเลสชั้นกลางแล้ว แต่ยังมิได้อธิบายเพิ่มเติมนิวรณ์

นิวรณ์นั้นมีในนวโกวาท ปัญจกะหมวด ๕ นิวรณ์ ๕ ธรรมอันกั้นจิตไม่ให้

บรรลุความดี เรียกนิวรณ์ มี ๕ อย่าง

๑.  พอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจ มีรูปเป็นต้น เรียกกามฉันท์

๒.  ปองร้ายผู้อื่น เรียกพยาบาท

๓.  ความที่จิตหดหู่และเคลิบเคลิ้ม เรียกถีนมิทธะ

๔.  ฟุ้งซ่านและร�าคาญ เรียกอุทธัจจกุกกุจจะ

๕.  ลังเลไม่ตกลงได้ เรียกวิจิกิจฉา

มี ๕ แต่ก็ย่อลงได้เป็น ๓ คือข้อ ๑ กามฉันท์ ก็ได้แก่ราคะหรือโลภะ  

ข้อ ๒ พยาบาท สงเคราะห์เข้าในกองโทสะ อีก ๓ ข้อ ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ 

และวิจิกิจฉา สงเคราะห์เข้าในโมหะ แต่อาจารย์ท่านมีอธิบายไว้ว่า อุทธัจจกุกกุจจะ

นั้นซึ่งเป็นข้อ ๔ ข้อกุกกุจจะคือความร�าคาญใจ สงเคราะห์เข้าในกองโทสะ

กเิลสท่ีเป็นช้ันกลางเหล่านีเ้กิดข้ึนเป็นไปอยูใ่นใจ คอืในความด�ารใินความนกึคิด 

ยงัไม่ละเมดิออกทางไตรทวาร คอืกายทวาร ทวารกาย วจีทวาร ทวารวาจา มโนทวาร 

ทวารใจคือทางใจ เม่ือหยาบออกมาเป็นตัวเจตนาคือความจงใจ ในทวารทั้ง ๓ นี้  
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ก็เป็นกิเลสอย่างหยาบ ซึ่งเรียกว่า วีติกกมะ แปลว่า ล่วงละเมิด ทุจริต ประพฤติชั่ว 

บาป ความชัว่ หรอือกุศลกรรม กรรมหรอืการงานท่ีกระท�าทีเ่ป็นอกศุล ดงัในนวโกวาท

ที่แสดงถึงทุจริต ๓ อย่าง คือ

๑.  ประพฤติชั่วด้วยกาย เรียกกายทุจริต 

๒.  ประพฤติชั่วด้วยวาจา เรียกวจีทุจริต 

๓.  ประพฤติชั่วด้วยใจ เรียกมโนทุจริต

กายทุจริต ๓ อย่าง ฆ่าสัตว์ ๑ ลักฉ้อ ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑

วจีทุจริต ๔ อย่าง พูดเท็จ ๑ พูดส่อเสียด ๑ พูดค�าหยาบ ๑ พูดเพ้อเจ้อ ๑

มโนทจุริต ๓ อย่าง โลภอยากได้ของเขา ๑ พยาบาทปองร้ายเขา ๑ เหน็ผดิ

จากคลองธรรม ๑

โลภอยากได้ของเขานั้น มาจากค�าอภิชฌา แปลว่า ความเพ่งเล็ง อันหมาย

ถึงว่าเป็นความโลภอย่างแรง ท่ีเพ่งเล็งจิตใจไปยังทรัพย์ของผู้อื่น น้อมเข้ามาเพื่อ 

เป็นของตน จึงมีค�าเรียกต่างออกไปจากราคะหรือโลภะที่เป็นชั้นกลางว่า อภิชฌา  

ที่ในนวโกวาทใช้ค�าว่า โลภอยากได้ของเขา คือความที่เพ่งเล็งใจไปยังทรัพย์ของเขา  

คดิน้อมเข้ามาเพือ่เป็นของตน เมือ่ถงึขัน้นีจ้งึเรียกว่า อภชิฌา ซึง่เป็นกิเลสอย่างหยาบ

ข้ันมโนกรรม คอืเรยีกว่าเป็นกรรมทางใจ เพราะว่าปรากฏออกมาเป็นเจตนา ความจงใจ

มุ่งหมายในทรัพย์ของเขามาเป็นของตน

พยาบาท ปองร้ายเขานั้น ใช้ค�าว่า พยาบาทคือความปองร้าย ก็คือว่า กิเลส

ชั้นกลางที่เป็นโทสะนั้นเอง แรงออกมาก็เป็นพยาบาท คือที่เป็นโทสะนั้น แปลว่า 

ประทุษร้าย และเป็นความประทุษร้ายใจของตัวเองให้วู่วามขัดเคือง ยังไม่ถึงเพ่งออก

มาปองร้ายผู้อื่นแม้ที่ตนโกรธ แต่ว่าโทสะข้อนี้เองเมื่อปล่อยให้ลุกลามแรงขึ้น ก็กลาย

มาเป็นปองร้าย คือมุ่งหมายที่จะท�าร้ายเขา ท�าร้ายร่างกายของเขา ท�าร้ายทรัพย์สิน

ของเขา ท�าร้ายชีวิตของเขา ด่ังนี้ก็ปรากฏเป็นเจตนาคือความจงใจ ปองร้ายหมาย 

ล้างผลาญออกมาในบุคคลอื่นที่ตนโกรธ จึงเรียกว่า พยาบาท อันเป็นกิเลสชั้นหยาบ
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โมหะนั้นคือความหลงดังที่ได้อธิบายแล้ว เมื่อแรงออกมาก็เป็นเห็นผิดจาก

คลองธรรม อันเรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด ที่ท่านแสดงไว้ก็มี ๓ คือ

๑.  อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็นอันกระท�า คือเห็นว่าท�าบาปก็ไม่เป็น 

อนักระท�าบาป ท�าบญุกไ็ม่เป็นอันกระท�าบญุ เป็นการปฏเิสธบญุบาปว่า แม้จะท�าบาป

เท่าไหร่ เช่นจะฆ่าสตัว์มากมายกองเข้าเป็นภเูขาเลากากไ็ม่มบีาป ไม่เป็นบาป จะท�าบญุ

แม้จะเท่าไหร่กไ็ม่เป็นอนัท�าบญุ จึงไม่มบีญุไม่มบีาป เป็นการกระท�าเท่านัน้ ความเห็น

ที่ปฏิเสธบุญบาปดั่งนี้ เรียกว่า อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็นอันกระท�า 

๒.  อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ คือการที่ได้รับความสุขความทุกข์  

ผลดีผลร้ายต่าง ๆ น้ัน ไม่มีเหตุให้บังเกิดผลเช่นนั้น เป็นไปเองตามความประจวบ

เหมาะหรือความบังเอิญ หรือว่าตามครั้งตามคราว ท�านองว่าผลต่าง ๆ ท่ีได้รับอยู่  

ไม่มเีหตมุาจากกรรมดกีรรมชัว่หรอืความดคีวามชัว่อะไรทัง้นัน้ จงึเป็นการปฏิเสธเหตุ 

๓.  นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี คือไม่มีมารดาบิดา ไม่มีโลกนี้โลกหน้า  

ไม่มสีมณพราหมณ์ทีป่ระพฤตดิปีระพฤตชิอบ ไม่มีทกุ ๆ อย่าง เป็นความเห็นปฏเิสธ

ทั้งหมด ก็เป็นอันว่า ที่นับถือกันว่ามารดาบิดามีคุณนั้นความจริงไม่มี เป็นแต่เพียงว่า

คนเรานัน้หรือสตัว์ทัง้หลายในโลกนีเ้กดิสบืเนือ่งกนัไป เหมือนอย่างเรือน้อยห้อยเรอืใหญ่ 

โยงกันไปเท่านั้น ไม่ต้องนับถือพ่อนับถือแม่ ไม่มีครูอาจารย์ ไม่ต้องนับถือครูอาจารย์ 

ไม่มีสมณพราหมณ์ ไม่ต้องนับถือพระ ไม่ต้องไหว้พระเคารพพระเพราะไม่มี โลกนี้ก็

ไม่มี โลกหน้าก็ไม่มี เป็นแต่ชีวะที่ด�ารงอยู่เท่านั้น และเมื่อตายไปแล้วก็หมดสิ้น ไม่มี

การที่จะไปถือชาติบังเกิดใหม่ในโลกหน้า เพราะโลกหน้าไม่มี แม้โลกนี้เองก็ไม่มี  

การที่แบ่งปันกันว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่มีทั้งน้ัน หรือเป็นคนเป็นสัตว์อะไรก็ไม่มีท้ังนั้น 

การบูชากราบไหว้อะไรก็ไม่มีผลทั้งนั้น ก็เป็นอันว่าปฏิเสธผลทั้งหมด

ทั้ง ๓ นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด และเมื่อเป็นความเห็นผิดท่ีดิ่งลง 

เรยีกว่า นยิตมจิฉาทฏิฐ ิมจิฉาทฏิฐิทีด่ิง่ลง อนันีแ้หละทีเ่รยีกว่า เหน็ผดิจากคลองธรรม 

เพราะว่าตามคลองธรรมนั้น การกระท�าเมื่อเป็นการกระท�าดีก็เป็นบุญ เม่ือเป็นการ

กระท�าชั่วก็เป็นบาป และผลต่าง ๆ ที่ได้รับย่อมมาจากเหตุ เช่น มาจากกรรมที่ตน
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กระท�าไว้ กระท�าดีไว้แล้วเรียกว่า ปุพเพกตปุญญตา ความมีบุญที่ได้ท�าแล้วก่อน  

จึงท�าให้ได้รับผลดี และเมื่อเป็นผู้มีความชั่วที่กระท�าไว้ก่อน จึงเป็นเหตุให้ได้รับผลชั่ว 

ความดีความชั่วเป็นสิ่งที่มีอยู่และให้ผล ดังท่ีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า “จักกระท�า

กรรมอนัใดไว้ ดหีรอืชัว่ จกัเป็นทายาทรบัผลของกรรมนัน้” และมมีารดามบีดิา มารดา

บิดาเป็นผู้มีพระคุณ เป็นบุพการี และผู้ที่กระท�าอุปการะก่อนอื่น ๆ เช่นครูอาจารย์  

กเ็ป็นผูท้ีม่คุีณ โลกน้ีมี โลกหน้ามี โลกน้ีกค็อืว่า ทุกคนทีเ่กดิมาในโลกนีก้ม็แีบ่งปันกัน 

เช่นว่าเป็นหญิงเป็นชาย และแบ่งปันกันตามกรรมต่าง ๆ ที่กระท�า เช่น เมื่อท�านา 

ก็เป็นชาวนา ท�าสวนก็เป็นชาวสวน เมื่อเป็นผู้ปกครอง ก็เป็นผู้ที่ด�ารงยศชั้นโน่นชั้นนี่ 

จนถึงเป็นประมุขของประเทศ ดังเช่นเป็นพระมหากษัตริย์ ประมุขของประเทศ และ

การกระท�าทานต่าง ๆ กเ็ป็นสิง่ทีม่ผีล การบชูาต่าง ๆ ในผูท่ี้ควรบชูากเ็ป็นสิง่ทีม่ผีล 

เพราะมีบุคคลที่ควรบูชา เช่นว่า มีสมณพราหมณ์ มีผู้ท่ีประพฤติชอบ ซึ่งได้บรรลุ

ภูมิธรรมตามควรแก่ความปฏิบัติ แปลว่ามีอยู่ ไม่ใช่ไม่มี ดั่งนี้เรียกว่าความเห็นตาม

คลองธรรม เป็นสมัมาทฏิฐคืิอความเหน็ชอบ ถ้าเหน็ผดิจากนีก้เ็รยีกว่าเป็นมจิฉาทฏิฐิ 

คอืความเหน็ผดิ ดงั ๓ จ�าพวกทีไ่ด้อธบิายแล้วนัน้ และเมือ่เป็นมจิฉาทิฏฐดัิง่นี ้ก็เรยีกว่า

เป็นมโนกรรม คือประกอบด้วยเจตนา ความจงใจออกไป ที่มีความเห็นเช่นนี้และ 

ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิดั่งน้ี ก็สืบเน่ืองมาจากโมหะ คือความหลงอันเป็นกิเลสชั้นกลาง  

และเมื่อก�าเริบขึ้นเป็นอย่างแรง โมหะนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด

เพราะฉะน้ัน กิเลสท้ัง ๓ น้ี คืออภิชฌา ๑ พยาบาท ๑ มิจฉาทิฏฐิ ๑  

เป็นกิเลสอย่างแรง เป็นเจตนาคือความจงใจที่สืบต่อมาจากกิเลสอย่างกลางที่ไม่หยุด

อยู่เพียงเท่านั้น แต่ว่าแรงออกมา ก็มาเป็นกิเลสอย่างหยาบ จึงเรียกว่า วีติกกมะ  

ทีแ่ปลว่า ล่วงละเมิด คอืท�าให้ล่วงละเมิดศีล ล่วงละเมดิวนิยั คอืล่วงละเมดิออกมาเป็น

กรรม คือเป็นการงานทีก่ระท�า แต่ว่าเป็นอกศุลกรรม กรรมทีเ่ป็นอกุศล เป็นบาปเป็น

ทุจริต เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีกิเลสอย่างแรงนี้ จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ละเมิดศีล เป็นผู้ที่ละเมิด

วินัย เป็นผู้ที่ละเมิดสุจริตคือความประพฤติดีอันตรงกันข้ามกับทุจริต เพราะฉะนั้น 

ความละเมิดทั้งหลาย ละเมิดศีล ละเมิดวินัยท้ังหมด โดยเฉพาะเช่นละเมิดศีล ๕ 

ละเมิดกุศลกรรมบถ ทางกรรมที่เป็นกุศล ก็ชื่อว่า วีติกกมะ ที่แปลว่าล่วงละเมิด  
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ก็คือว่าทุจริตทั้ง ๑๐ นั้นเอง ที่แบ่งออกเป็นกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตดังกล่าว 

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อกุศลกรรมบถ คือทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล เป็นกายกรรม ๓  

ก็คือกายทุจริต ๓ วจีกรรม ๔ ก็คือวจีทุจริต ๔ มโนกรรม ๓ ก็คือมโนทุจริต ๓  

นั้นเองตรงกัน เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า วีติกกมะ ที่แปลว่า ล่วงละเมิด

ผู้ที่ล่วงละเมิดศีล ล่วงละเมิดวินัยทั้งหมดนั้น โดยเฉพาะเรื่องศีล ๕ ที่เป็น 

ศีลทั่วไป ก็เพราะกิเลสชั้นกลาง แรงออกมาเป็นกิเลสชั้นหยาบ และเม่ือถึงเป็น  

กิเลสชั้นหยาบแล้ว ก็ท�าให้เกิดการละเมิดขึ้นทางมโนกรรมก่อน และก็ท�าให้ละเมิด

ออกไปทางกายกรรมวจกีรรมสบืเนือ่งกนัไป เพราะว่ากายกรรมวจีกรรมนัน้ กต้็องมา

จากมโนกรรมท่ีเป็นอกุศล และแม้ว่าจะยังไม่ได้ละเมิดออกไปทางกาย วาจา เป็น

กายกรรมวจกีรรม คอืยงัไม่ได้ละเมดิออกไปทางกายทวารวจทีวาร แต่กเ็ป็นมโนกรรม

ฝ่ายอกุศลที่ออกมาถึงมโนทวารแล้ว คือแม้เพียงว่าเป็นอภิชฌา คิดเพ่งเล็งเอาทรัพย์

ของเขามาเป็นของตน ยังไม่ทันจะขโมยเขา ดังนี้ก็ชื่อว่าละเมิดออกมาเป็นมโนกรรม

ฝ่ายอกศุลแล้ว เกดิพยาบาทปองร้ายเขาขึน้มา แม้ยงัไม่ได้ไปท�าร้ายเขา กช็ือ่ว่าละเมดิ

ออกมาเป็นมโนกรรม เป็นอกุศลทางมโนทวารแล้ว มีความเห็นผิดนั้นเป็นเรื่องของ

มโนกรรมโดยแท้ และเมื่อมีความเห็นผิดจากคลองธรรมดั่งนี้ จึงสามารถท่ีจะละเมิด

ออกทางกายทวารวจทีวารได้ทุกอย่างท่ีเป็นอกศุล เพราะฉะนัน้ ทางมโนกรรมนัน้จงึเป็น

ทางส�าคัญ กิเลสอย่างหยาบทั้ง ๓ นี้ ก็แรงมาจากกิเลสอย่างกลางทั้ง ๓ และกิเลส

อย่างกลางทั้ง ๓ นั้นก็แรงมาจากกิเลสอย่างละเอียด ซึ่งเป็นชั้นอาสวะอนุสัยดังที่ได้

อธิบายแล้ว ปฏิเวธน้ันเจาะแทงก็คือเจาะแทงกิเลสเหล่านี้ ทั้งกิเลสท่ีเป็นอย่างหยาบ 

ทั้งกิเลสที่เป็นอย่างกลาง และทั้งกิเลสที่เป็นอย่างละเอียด

อนึง่ อาสวะอนุสยัซ่ึงเป็นกเิลสอย่างละเอยีดนัน้ อกีอย่างหนึง่ท่านเรยีกง่าย ๆ 

ว่าเกบ็ชัว่ คอืเก็บชัว่เอาไว้ให้นอนจมหมกัหมมดองอยูใ่นจติสนัดาน แต่ว่าจติของบคุคล

ทั่วไปนั้นมิใช่มีแต่อาสวะอนุสัย คือท่ีเป็นฝ่ายเก็บชั่วนี้ไว้เท่านั้น แต่ยังมีการเก็บดีไว้

ด้วยเหมือนกัน การเก็บดีไว้นี้เรียกว่า บารมี ตรงกันข้ามกับ อาสวะอนุสัย คือ 

ความดีที่บุคคลได้กระท�าเอาไว้ต่าง ๆ และความดีที่กระท�าไว้นั้น ก็เก็บไว้ทุกคราว 

ที่กระท�า สั่งสมอยู่ในจิตใจ เรียกว่า บารมี ส่วนความชั่วที่บุคคลได้กระท�าไว้นั้น ๆ  
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กเ็กบ็สัง่สมอยูใ่นจติใจเช่นเดียวกนั เป็นอาสวะอนสัุย เพราะว่าจตินีด้งัทีไ่ด้อธบิายแล้ว

ว่าเป็นธาตรุู ้ท่ีเรยีกว่า วญิญาณธาตุ เป็นธรรมชาตปิระภสัสรคอืผดุผ่อง เป็นธรรมชาติ

ที่น้อมไปได้ จึงเพิ่มขึ้นอีกลักษณะหนึ่งว่า เป็นธรรมชาติที่เก็บส่ังสมไว้ได้ทั้งความดี 

ทัง้ความชัว่ เกบ็สัง่สมกจิการทกุอย่าง เป็นกรรมทีไ่ด้กระท�า และเกบ็สัง่สมเหตกุารณ์

ทกุอย่างทีไ่ด้ประสบพบผ่านอยู่ในจติ แต่ว่าเกบ็ไว้ในส่วนลกึ เมือ่เป็นความดกีเ็ป็นบารมี 

เมื่อเป็นความชั่วก็เรียกว่า อาสวะอนุสัย

เพราะว่าจตินีเ้ป็นธาตรุู ้จงึมีความรู้และมคีวามฉลาดอยูเ่รือ่ย ๆ จากประสบการณ์

ต่าง ๆ ซึ่งท�าให้เกิดความรู้จักว่า นี่เป็นเหตุแห่งทุกข์ นี่เป็นเหตุแห่งสุข จนถึงจับได้ว่า

มกีรรมดมีกีรรมชัว่ และกรรมดใีห้ผลด ีกรรมชัว่ให้ผลชัว่ เพราะจิตเป็นธาตรุู ้จงึรูจั้ก

รูแ้ละรูจ้กัฉลาด จากเหตกุารณ์ท่ีประสบพบผ่านมาโดยล�าดบั และจากการศกึษา ตัง้ใจ

ส�าเหนียกตามสิ่งท่ีพบปะท้ังหลาย และรู้จักที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันและกันได้  

รบัความรูจ้ากกนัและกนัได้ ดังท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรสัรู ้กไ็ด้ประทานความรูแ้ก่ชาวโลก 

และชาวโลกที่เป็นเวไนย คือที่พึงแนะน�าได้ ก็รับถ่ายทอดความรู้จากพระพุทธเจ้าได้ 

ได้รับผลตามภูมิชั้นของการปฏิบัติ เพราะฉะนั้น เมื่อได้ประสบพบผ่านเหตุการณ ์

ทัง้หลายมาในชาตนิัน้โดยล�าดบั กท็�าให้จิตนีม้คีวามรูค้วามฉลาดขึน้โดยล�าดบัเหมอืนกนั 

เว้นไว้แต่ว่าไม่สนใจท่ีจะศึกษาแสวงหาความรูจ้ากผูรู้ท้ัง้หลาย หรอืประกอบด้วยมานะ

คือความถือตัว ไม่ยอมที่จะรับฟังใคร หรือว่าประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดที่

ด่ิงลงไป เพราะฉะนัน้ ในช่วงเวลาทีม่คีวามถือตวัทะนงตวัไม่ยอมฟังใคร หรอืในช่วงที่

มมีจิฉาทฏิฐิดงักล่าวน้ัน จงึไม่สามารถท่ีจะมคีวามรูเ้พิม่เตมิขึน้ได้ ยังคงจมอยูก่บัความ

ไม่รู ้ จมอยู่กับความหลง จมอยู่กับความเห็นผิด เม่ือพ้นจากระยะดังกล่าวแล้ว  

ก็จะสามารถได้ความรู้ที่เพิ่มขึ้น

ฉะนัน้ ผูท้ีฉ่ลาดจงึคบหาสตับรุษุ คอืคนดมีคีวามรู ้และเข้าหาสัตบรุษุ ฟังธรรม

ค�าสัง่สอนของสตับุรุษคือคนด ีมีโยนิโสมนสกิาร คอืความใส่ใจโดยแยบคายด้วยปัญญา 

เข้าใจในค�าสัง่สอนของคนด ีและปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม เม่ือเป็นดัง่นี ้กจ็ะสามารถ

ที่จะได้ปฏิบัติ ซึ่งในขั้นต้นนั้นก็นับว่าปริยัติ คือเข้าหาสัตบุรุษคนดี ฟังธรรมของคนดี 

และมโียนโิสมนสกิาร ใส่ใจด้วยปัญญา เข้าใจในค�าส่ังสอนของคนด ี และปฏิบัติธรรม
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สมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติ และเมื่อมีปฏิบัติดั่งนี้ การปฏิบัตินั้นเองเมื่อย่อเข้าก็คือ

ปฏบิตัใินศลี ในสมาธ ิในปัญญา ก็เป็นบารมทีีส่ั่งสมขึน้ ในจติใจนัน้เองโดยล�าดบั และ

บารมีนี้ที่เป็นทานที่เป็นศีล สีลบารมี สมาธิบารมี ปัญญาบารมี นี้ก็เป็นปฏเิวธคอืเป็น

เครือ่งเจาะแทง ละ ถ้าหากว่านับตัง้แต่กเิลส ขัน้หยาบข้ึนมา ก็คอืละ เจาะแทงคือละ 

ก�าจดักิเลสขัน้หยาบ อภชิฌา พยาบาท มิจฉาทฏิฐิดงัทีก่ล่าวด้วยศลี และเจาะแทงละ

กิเลสขั้นกลางที่เรียกว่า ปริยุฏฐานะ นิวรณ์ อกุศลมูล ด้วยสมาธิ เจาะแทงละอาสวะ

อนุสัยซึ่งเป็นขั้นละเอียดด้วยปัญญา

แต่อันที่จริงนั้นก็ต้องทั้ง ๓ อย่างนี้ด้วยกัน คือต้องเจาะแทง ต้องละ ละด้วย

ศลีสมาธปัิญญาทัง้ ๓ ตัง้แต่ขัน้หยาบขัน้กลางจนถึงขัน้ละเอียด แต่ว่าส�าหรบัขัน้หยาบ

นั้นเอาศีลออกหน้า มีสมาธิและปัญญาหนุน ขั้นกลางนั้นมีสมาธิออกหน้า เอาศีลและ

ปัญญาหนุน ในขั้นละเอียดน้ันเอาปัญญาออกหน้า เอาสมาธิและศีลหนุน คือต้องม ี

ทัง้ ๓ ประกอบกนัไป เป็นตัวปฏิเวธ คือเป็นเครือ่งเจาะแทง เป็นเคร่ืองละกเิลสเหล่านี้ 

และการเจาะแทงการละกิเลสเหล่านี้นี่แหละเป็นตัวปฏิเวธ

เพราะฉะนัน้ ศลีสมาธปัิญญาซ่ึงเป็นปฏบิตัธิรรมนัน้ มปีฏเิวธในตวัเอง เหมอืน

อย่างที่ได้แสดงแล้วว่า ในขั้นปริยัติก็มีปฏิเวธในตัวเอง ซ่ึงปฏิเวธในขั้นปริยัตินั้น 

กค็อืเจาะแทงด้วยทิฏฐคิวามเหน็ อันได้แก่ท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง อนัเรยีกว่า โยนโิส-

มนสิการ จึงเป็นตัวปริยัติ และที่จะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา ก็ต้องมีปฏิเวธ 

ในตวัเอง คอืศีลน้ันกจ็ะต้องเจาะแทง ต้องละวตีกิกมะทีเ่ป็นความละเมดิศลีได้ จงึส�าเรจ็

เป็นศลีข้ึนมา สมาธนิัน้จะส�าเรจ็เป็นสมาธขิึน้ได้ กต้็องละนวิรณ์ได้ จึงเป็นสมาธข้ึินมา 

ปัญญานัน้จะเป็นปัญญาได้ กต้็องละความเหน็ยดึถอืต่าง ๆ หรอืความไม่รูใ้นขัน้ปัญญา 

ต่าง ๆ ความหลงในขั้นที่บังปัญญาต่าง ๆ จึงเป็นตัวปัญญาได้ ต้องมีปฏิเวธในตัวเอง 

แล้วจึงมาถึงขั้นปฏิเวธจริง ๆ คือที่มี ๓ ขั้นนั้น ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ก็คือเป็นศีล

สมาธปัิญญาท่ีเป็นเคร่ืองละเป็นเครือ่งก�าจัดกเิลสได้ท้ังขัน้หยาบขัน้กลางและขัน้ละเอยีด

ทีเ่ป็นอาสวะอนสุยั และเมือ่ก�าจดั เจาะแทง ละกเิลสได้ดัง่นี ้กเ็ป็นอันว่าชือ่ว่า เป็นปฏเิวธ 

เป็นปฏิเวธเต็มที่

๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๑๕
จติกับขันธ์ ๕

ได้อธิบายปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธมาโดยล�าดับ จะได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยว  

แก่จิตใจ เพราะว่าทั้งหมดย่อมเนื่องอยู่กับจิตนั้นเอง ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธนี้ก็อยู่  

ทีจ่ติ หรอืว่าท้ังจติและกายอันน้ีประกอบกัน แต่จติเป็นส่วนส�าคญัดงัทีไ่ด้เคยกล่าวแล้ว

ข้อที่ควรทราบเกี่ยวแก่จิตเพิ่มเติมก็คือ จิตนั้นย่อมคู่อยู่กับอารมณ์ ค�าว่า 

อารมณ์ น้ันมีค�าอธิบายว่า ได้แก่เรื่องท่ีจิตคิด เรื่องที่จิตด�าริ เรื่องที่จิตหมกมุ่นถึง  

ซึง่มี ๖ อนัได้แก่รปูารมณ์ อารมณ์คอืรปู ซึง่ผ่านเข้ามาทางจกัขุทวาร ทวารตา สทัทารมณ์ 

อารมณ์คือเสียง ซึ่งผ่านเข้ามาทางโสตทวาร ทวารหู คันธารมณ์ อารมณ์คือกล่ิน  

ซึง่ผ่านเข้ามาทางฆานทวาร ทวารจมูก รสารมณ์ อารมณ์คอืรส ทีผ่่านเข้ามาทางชวิหา

ทวาร ทวารลิ้น โผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์คือโผฏฐัพพะ สิ่งที่กายถูกต้อง อันผ่านเข้า

มาทางกายทวาร ทวารกาย ธัมมารมณ์ อารมณ์คือธรรม อันได้แก่เรื่องราว คือ 

เรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นเอง ท่ีประสบพบผ่านมาแล้วหรือท่ียังไม่มาถึง  

ซึ่งผ่านเข้ามาทางมโนทวาร ทวารมโนคือใจ เรื่องนี้ก็ได้เคยอธิบายมาแล้วเหมือนกัน 

แต่ต้องซ�้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะให้มีความสัมพันธ์กันกับตอนที่จะว่าต่อไป

กล่าวคือจิตนี้ออกรับอารมณ์ทั้ง ๖ ทางทวารทั้ง ๖ ดังกล่าว หรือจะพูดว่า 

อารมณ์ทัง้ ๖ นีเ้ข้าสู่จติทางทวารทัง้ ๖ โดยทีม่ผีลออกมาเป็นนามธรรมทัง้ ๔ ในขนัธ์ 

๕ ในขันธ์ ๕ นั้นได้แก่กายใจอันนี้หรือกายจิตอันนี้ หรือที่เรียกตามสมมติบัญญัติว่า

อตัภาพ ความเป็นตวัตนอนันี ้ทีเ่ป็นทีย่ดึถอืว่าตวัเราของเรานี ้แยกออกเป็นกองได้ ๕ 
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กอง คอื ๑. รูปขันธ์ กองรูป ๒. เวทนาขันธ์ กองเวทนา ๓. สญัญาขันธ์ กองสัญญา 

๔. สังขารขันธ์ กองสังขาร และ ๕. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ

รูปขันธ์ กองรูปนั้น ก็ได้แก่มหาภูตรูป รูปที่เป็นภูตะใหญ่หรือที่เป็นแล้วใหญ่ 

อนัได้แก่ธาตดุนิ น�า้ ไฟ ลม ซึง่มาประกอบกนัเข้าเป็นรปูกายอนันีอ้ย่าง ๑ อุปาทายรูป 

รูปอาศัยอย่าง ๑ อันได้แก่ประสาททั้ง ๕ เป็นต้น ซึ่งก็อาศัยอยู่กับมหาภูตรูป  

รูปใหญ่อันนี้ แต่จ�าแนกออกไปเป็นส่วนนั้น ๆ และมีประสิทธิภาพของตนอย่างนั้น ๆ 

ทัง้หมดนีร้วมกนัเข้าเป็นรูปขนัธ์ กองรูป ชือ่ว่า กอง กเ็พราะว่ามหีลายอย่างมาประกอบกนั 

มารวมกันอยู่

เวทนาขันธ์ กองเวทนา เวทนาก็คือความรู้ ท่ีเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง  

เป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุบ้าง ซึง่มมีากเหมอืนกนั จงึเรยีกว่า เวทนาขนัธ์ กองเวทนา

สญัญาขันธ์ กองสญัญา สญัญาคอืความจ�าได้หมายรู ้เช่นจ�ารูป จ�าเสยีง จ�ากลิน่ 

จ�ารส จ�าโผฏฐัพพะ จ�าธรรมคือเรื่องราวต่าง ๆ จึงเรียกว่า กอง เรียกว่า สัญญาขันธ์ 

กองสัญญา

สงัขารขนัธ์ กองสงัขาร สังขารในทีน้ี่กแ็ปลว่า ปรงุแต่ง แต่หมายเอาตวัความคดิ 

ความคิดทีป่รงุแต่ง คอืความคดิปรงุหรอืปรงุคดิต่าง ๆ กค็ดิปรุงหรอืปรงุคดิไปในเรือ่ง

รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธัมมะคือเรื่องราวนี่แหละ ปรุงเป็นดีบ้าง เป็นไม่ดีบ้าง 

เป็นกลาง ๆ บ้าง ที่เรียกว่า เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง เป็นอัพยากฤตคือเป็น 

กลาง ๆ บ้าง มีมากจึงเรียกว่า สังขารขันธ์ กองสังขาร

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ วิญญาณก็ได้แก่ความรู้อีกเหมือนกัน ซึ่งเป็น 

ความรู้ทีเ่รียกว่า เหน็คอืเหน็รปู ทีเ่รยีกว่า ได้ยนิคอืได้ยนิเสยีง ทีไ่ด้ทราบคอื ได้ทราบ

กลิ่น ได้ทราบรส ได้ทราบโผฏฐัพพะคือสิ่งท่ีกายถูกต้อง ที่เรียกว่า รู ้หรือคิด  

คือรู้หรือคิดธัมมะคือเรื่องราวดังกล่าว ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นความรู้อย่างหนึ่ง จึงเรียกว่า 

วิญญาณ แล้วก็มีมาก จึงเรียกว่า วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ

ค�าที่เรียกว่า กอง นี้ ก็แปลว่าไม่ใช่หนึ่ง แต่มีมากรวมกันอยู่ เพราะฉะนั้น 

ทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณ จึงไม่ใช่มีหนึ่ง แต่มีมากมาย แปลว่า 
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หลายสิบหลายร้อยก็ได้ นับว่ามากจึงเรียกว่า กอง และในขันธ์ ๕ นี้เรียงดั่งนี้  

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อเป็น ๒ คือรูปก็คงเป็นรูป ส่วนเวทนา  

สญัญา สงัขาร วญิญาณย่อลงเป็นนาม แต่เรียกกลบักนั ว่า นามรปู เรยีกเอานามไป

ไว้หน้ารูปเอาไว้หลัง เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ จึงย่อลงเหลือเพียง ๒ คือนามและรูป  

หรือว่ารูปและนาม

แต่ว่าในทางเกิดขึ้นของขันธ์ ๕ นี้ ท่านอธิบายไว้ว่า คนเรานั้นก็มีธาตุ ๖  

ดงัในธาตวุภิงัคสตูร๑ แสดงไว้ว่า บรุษุบคุคลนีม้ธีาต ุ๖ คือปฐวธีาต ุธาตดุนิ อาโปธาตุ 

ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม อากาสธาตุ ธาตุอากาศ และวิญญาณ

ธาต ุธาตวุญิญาณคอืธาตรุู ้ดงัทีไ่ด้เคยพดูถึงบ่อย ๆ ใช้ค�าว่า วิญญาณ ทีห่มายความ

ว่ารู้ คือเป็นธาตุรู้ และธาตุรู้นี้เองที่เข้าใจว่าคือจิต ดังที่กล่าว ส่วนธาตุ ๕ ข้างต้นนั้น

รวมกันเข้าเป็นรูปขันธ์ กองรูป คือธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ  

รวมกันเข้าเป็นรูปขันธ์ กองรูป เพราะฉะนัน้ ธาตทุัง้ ๖ นีก้ย่็อลงเป็น ๒ อกีเหมอืนกนั 

คอืเป็นรปูธาต ุธาตทุีเ่ป็นรปู กบัวญิญาณธาต ุธาตท่ีุเป็นวิญญาณคือธาตรุู ้ท่ีหมายความ

ถึงว่าเป็นจิตตธาตุคือธาตุจิตคือจิต รวมเข้าก็เป็นรูปและวิญญาณ หรือรวมเข้าก็เป็น

รปูและจติ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่ากายและจติ กายกห็มายถงึรปูธาตทุัง้หมดเรยีกว่า 

กาย ในที่นี้คนเรามีกายจิต กายนี้ก็เป็นที่อาศัยของจิต มีกายจิตอยู่จึงเป็นบุรุษบุคคล

ที่ด�ารงชีวิตอยู่ ถ้ากายจิตแยกจากกันแล้ว กายก็กลายเป็นศพ ปราศจากชีวิต แต่เมื่อ

มีจิตอาศัยอยู่ กายนี้เป็นกายมีชีวิต เป็นบุรุษบุคคลดังที่ปรากฏ เพราะฉะนั้น ในส่วน

กายน้ีเองที่เป็นท่ีตั้งของทวารทั้งหลายหรือของอายตนะภายในทั้งหลาย อันได้แก่ตา  

หู จมูก ลิ้น กาย และมโนคือใจ

จิตนี้เองแม้เป็นธาตุรู้ที่เรียกว่า วิญญาณธาตุ ดังกล่าวนั้น จะรู้อะไรก็ต้อง 

อาศัยทวารท้ัง ๖ หรือกล่าวว่าต้องอาศัยกาย ต้องรู้ทางกาย อาศัยทวารทั้ง ๖  

ของกาย เพราะฉะนั้น เม่ือตากับรูปประจวบกัน จึงได้บังเกิดเป็นจักขุวิญญาณ คือ 

เป็นความรูท้างตาอนัได้แก่เหน็ เมือ่หกัูบเสยีงประจวบกนั จงึได้ความรูท้างหูขึน้ทีเ่รียก

๑ ม. อุ. ๑๔/๖๗๙/๔๓๖.

 



283ภาค ๒ ธรรมบรรยายในพรรษา ๒๕๓๒

ว่า โสตวิญญาณ คือได้ยิน เมื่อจมูกกับกลิ่นประจวบกัน จึงได้ความรู้ขึ้นที่เรียกว่า  

ฆานวิญญาณ รู้คือทราบกลิ่นทางฆานะ จมูก เมื่อลิ้นกับรสประจวบกัน จึงได้ความรู้

ขึ้นที่เรียกว่า ชิวหาวิญญาณ คือรู้ได้แก่ทราบรสทางลิ้น เมื่อกายและสิ่งที่กายถูกต้อง

ประจวบกัน จึงได้ความรู้ขึ้นที่เรียกว่า กายวิญญาณ เป็นความรู้คือทราบสิ่งที่ถูกต้อง

ทางกาย เมือ่มโนคอืใจและธรรมคอืเรือ่งราวประจวบกนั จงึได้ความรูข้ึน้ทางมโนคอืใจ

ที่เรียกว่า มโนวิญญาณ คือว่ารู้หรือคิดเรื่องราว เพราะฉะนั้น ที่เราเรียกว่าเห็นอะไร

ก็คือจักขุวิญญาณนั้นเอง ได้ยินอะไรก็คือโสตวิญญาณนั้นเอง ได้ทราบกลิ่นอะไรก็คือ

ฆานวิญญาณนั้นเอง ได้ทราบรสอะไรก็คือชิวหาวิญญาณนั้นเอง ได้ทราบส่ิงถูกต้อง

อะไรก็คือกายวิญญาณนั้นเอง ได้รู้ได้คิดอะไรก็คือมโนวิญญาณนั้นเอง

ปกตินั้นเราพูดกันว่า เห็นอะไรด้วยตา ได้ยินอะไรด้วยหู ได้ทราบกลิ่นอะไร

ด้วยจมูก ได้ทราบรสอะไรด้วยล้ิน ได้ทราบสิ่งถูกต้องอะไรด้วยกาย ได้คิดได้รู้เรื่อง

อะไรด้วยมโนคอืใจ แต่อนัทีจ่รงินัน้ เหน็ด้วยจกัขวุญิญาณ ได้ยนิด้วยโสตวญิญาณ ได้

ทราบกลิ่นด้วยฆานวิญญาณ ได้ทราบรสด้วยชิวหาวิญญาณ ได้ทราบส่ิงถูกต้องทาง

กายด้วยกายวิญญาณ ได้รู้ได้คิดอะไรด้วยมโนวิญญาณ ไม่ใช่ว่าด้วยตาด้วยหู แต่ว่า 

ก็ต้องอาศัยตาหูจมูกล้ินกายและมนะคือใจ คือทวารทั้ง ๖ นี้เป็นที่รับกระทบของรูป 

ของเสียง ของกลิ่น ของรส ของโผฏฐัพพะ ของธรรมคือเรื่องราวเป็นเบื้องต้น แล้วจึง

เกิดการเห็นซึ่งเป็นจักขุวิญญาณ การได้ยินที่เป็นโสตวิญญาณเป็นต้นขึ้นมา

เพราะฉะนั้น วิญญาณทั้ง ๖ นี้จึงเกิดขึ้นก่อน และเมื่อเกิดวิญญาณทั้ง ๖ นี้

ขึน้แล้ว ต่อจากนีก้เ็กดิสมัผสัทัง้ ๖ คอืทัง้ ๓ อย่างอนัได้แก่ตากบัรูปและจกัขวุญิญาณ

มาประชมุกัน กช็ือ่ว่าเป็นจกัขสุมัผสั สมัผสัทางตา เมือ่หกูบัเสยีงและโสตวญิญาณทัง้ 

๓ นี้มาประชุมกัน ก็เกิดโสตสัมผัส สัมผัสทางหู เมื่อจมูกกับกลิ่นและฆานวิญญาณ

มาประชุมกัน ก็เกิดฆานสัมผัส สัมผัสทางจมูก เม่ือลิ้นกับรสและชิวหาวิญญาณมา

ประชุมกัน ก็เกิดชิวหาสัมผัส สัมผัสทางลิ้น เมื่อกายกับโผฏฐัพพะและกายวิญญาณ

ทั้ง ๓ นี้มาประชุมกัน ก็เกิดกายสัมผัส สัมผัสทางกาย เมื่อมโนคือใจกับธัมมะคือ

เรื่องราวและมโนวิญญาณท้ัง ๓ นี้มาประชุมกัน ก็เกิดมโนสัมผัส สัมผัสทางมโน 

คือใจ ค�าว่า สัมผัส นี้แปลว่า กระทบ เข้าใจกันว่ามีความหมายว่ากระทบจิตนั้นเอง 

ก็คือกระทบจิตแรงขึ้น ไม่ใช่เพียงเห็น ไม่ใช่เพียงได้ยินเป็นต้น หรือไม่ใช่เพียงสักแต่
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ว่าเห็น สกัแต่ว่าได้ยินเป็นต้น แต่ว่าท้ัง ๖ ช่องนี ้แต่ละช่อง ทัง้ ๓ อย่างมาประชมุกัน 

ประชุมกันที่ไหน ก็ประชุมกันที่จิตนี้แหละ จึงได้เกิดเป็นสัมผัส คือสัมผัสทางจิตขึ้น 

คือมากระทบจิตแรงขึ้น จึงเป็นสัมผัสทั้ง ๖ สัมผัสทั้ง ๖ นี้ไม่ได้มีแสดงไว้ในขันธ์ ๕

ต่อจากน้ันจงึแรงขึน้ จึงเป็นเวทนาคอืความรูสึ้กเป็นสุข เป็นทกุข์ เป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข และเมื่อเป็นเวทนาดั่งนี้แล้ว จึงได้เป็นสัญญาคือความจ�าได้หมายรู้จาก

เวทนาน้ันเอง และเม่ือเป็นสัญญา จึงเป็นสังขารคือความคิดปรุงหรือปรุงคิดต่าง ๆ  

ดั่งที่กล่าว ก็เป็นหมวดละ ๖ หมวดละ ๖ ตามอายตนะซึ่งเป็นทวารทั้ง ๖ อารมณ ์

ทั้ง ๖ วิญญาณทั้ง ๖ สัมผัสทั้ง ๖ เวทนาทั้ง ๖ สัญญาทั้ง ๖ และสังขารทั้ง ๖  

แต่สังขารทั้ง ๖ ก็ย่อเป็น ๓ ได้ คือปรุงแต่งดีก็เป็นกุศล ปรุงแต่งไม่ดีก็เป็นอกุศล  

ปรุงแต่งเป็นกลาง ๆ ก็เป็นอัพยากฤตคือเป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่ว แต่เมื่อจะแจกเป็น

เบื้องต้นแล้ว ก็เป็น ๖-๖ ด้วยกันดั่งนี้ วิญญาณจึงมาก่อน แล้วจึงมาสัมผัสซึ่งไม่ได้

แสดงไว้ในขันธ์ ๕ แล้วจึงมาเวทนา มาสัญญาแล้วมาสังขาร เป็นนามธรรมดั่งนี้  

นี้เป็นทางเกิดของขันธ์ ๕ เป็นอันว่าทุกคนก็มีขันธ์ ๕ หรือมีนามรูปดังกล่าวนี้  

ปฏบิตัหิน้าทีก่นัอยูใ่นอารมณ์ทีผ่่านเข้ามาทางใจทัง้หลายทกุ ๆ อารมณ์ หรอืว่าทกุ ๆ 

ขณะจิต เกิดดับเกิดดับไปไม่ว่างเว้น

เรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวแก่จิต ก็ต้องการเพิ่มเติมให้ทราบว่ามาสัมพันธ์กับขันธ์ ๕ 

ดั่งนี้ จึงมาถึงขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเรา แล้วก็

อาศัยขันธ์ ๕ นี้เองปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งในด้านปริยัติ ทั้งในด้านปฏิบัติ ทั้งในด้านปฏิเวธ 

และปริยัติก็เรียกได้ว่าเป็นปริยัติศาสนา ปฏิบัติก็เรียกได้ว่า ปฏิบัติศาสนา ปฏิเวธ  

ก็เรียกได้ว่าปฏิเวธศาสนา และในปฏิเวธศาสนาน้ี ก็รวมถึงผลต่าง ๆ ที่สืบเนื่อง  

มาจากปฏิเวธ อันได้แก่วิมุตติหรือมรรคผลนิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดใน 

พระพทุธศาสนา เป็นอันว่าได้แสดงเรือ่งธรรมซึง่จ�าแนกออกเป็นสจัจธรรม ศาสนธรรม 

และศาสนธรรมนั้นก็คือศาสนาซึ่งจ�าแนกออกเป็น ปริยัติศาสนา ปฏิบัติศาสนา  

ปฏิเวธศาสนา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๑๖
พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่กรุงโกสัมพี

พระพุทธเจ้าตามที่พระอาจารย์ได้แสดงไว้ ว่าได้ประทับจ�าพรรษาที่ ๙ ที่ 

กรุงโกสัมพี จึงจะได้แสดงพระสูตรต่าง ๆ ท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงท่ีกรุงโกสัมพี  

กับที่บางคราวพระสาวกเช่นพระอานนท์ได้แสดงที่กรุงโกสัมพี แต่ว่าพระพุทธเจ้า  

ได้เสด็จทีก่รงุโกสมัพหีลายครัง้ มใิช่เสดจ็ไปจ�าเพาะเมือ่จ�าพรรษาในพรรษาที ่๙ เท่าน้ัน 

จงึไม่อาจทราบได้ว่า พระสตูรท่ีทรงแสดงท่ีกรงุโกสัมพทีัง้ปวงนัน้ ได้แสดง ในคราวไหน 

แต่ก็พึงเข้าใจได้ว่า ในพรรษาที่ ๙ นั้น ก็คงจะได้แสดงหลายพระสูตร จึงได้รวบรวม

พระสตูรทีแ่สดงทีก่รงุโกสมัพทีีป่รากฏในพระไตรปิฎกมาประมวลไว้ เริม่ด้วยพระสตูร

ที่จะแสดงต่อไป และก็จะแสดงพระสูตรอื่นต่อไป

อานันทสูตร๑

สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่โฆสิตาราม ใกล้เมืองโกสัมพี  

ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ  

ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลถามว่า ภิกษุสงฆ์พึงอยู่เป็นผาสุกเพราะเหตุอะไร 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัตอบไป ๑ ข้อ พระอานนท์กก็ราบทูลถามว่า ยงัมข้ีออ่ืน อกีหรอืไม่ 

๑ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๐๖/๑๕๐.
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พระพทุธเจ้าก็ตรสัตอบไปอีก ๑ ข้อ ท่านพระอานนท์ก็ถามอกีว่า ยงัมข้ีออืน่อกีหรอืไม่ 

พระพทุธเจ้ากต็รสัตอบอกี ๑ ข้อ ไปทีละข้อจนครบ ๕ ข้อ เพราะฉะนัน้ ในพระพทุธด�ารัส

ที่ตรัสตอบนี้ จึงรวมเข้ามาเป็นข้อ ๆ ได้ดั่งนี้ 

๑.  ภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเอง ไม่ติเตียนผู้อื่นในเพราะอธิศีล 

๒.  ภิกษุเป็นผู้ใส่ใจตนเอง ไม่ใส่ใจผู้อื่น รวมถึงให้เพ่ง เช่น เพ่งโทษตนเอง 

ไม่เพ่งโทษผู้อื่นด้วย 

๓.  เป็นผู้ไม่มีชื่อเสียง ย่อมรวมถึงว่า ไม่มุ่งความมีชื่อเสียง ย่อมไม่สะดุ้ง  

เพราะความไม่มีชื่อเสียงนั้น 

๔.  เป็นผู้ได้ ฌาน ๔ อนัมใีนจิตยิง่ เป็นเครือ่งอยูส่บายในปัจจบุนั ตามความ

ปรารถนาโดยไม่ยากไม่ล�าบาก 

๕.  ภิกษุย่อมกระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ 

เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่

 ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล ภิกษุสงฆ์จึงอยู่เป็นผาสุก

อนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสว่า ธรรมเครื่องอยู่เป็นผาสุกอย่างอื่นที่ดีกว่าหรือ 

ประณีตกว่าธรรมเครื่องอยู่เป็นผาสุกเช่นนี้ย่อมไม่มี

พระสูตรนี้เรียกว่า อานันทสูตร

สลีสูตร๑

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็น 

อาหุเนยฺโย ผู้ควรของค�านับ

ปาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรของต้อนรับ

๑ องฺฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๐๗/๑๕๒.
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ทกฺขิเณยฺโย เป็นผู้ควรของท�าบุญ

อญฺชลิกรณีโย เป็นผู้ควรท�าอัญชลี

อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

 ธรรม ๕ ประการ คือ 

๑.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 

๒.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ 

๓.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา

๔.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติ คือความหลุดพ้น

๕.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ ความรู้ความเห็นในวิมุตติ

 ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล ย่อมเป็น อาหุเนยฺโย เป็นต้น

อเสขยิสูตร๑

พระพทุธเจ้าตรสัว่า ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็น อาหเุนยฺโย 

ผู้ควรของค�านับ เป็นต้น คือ

๑.  เป็นผู้ประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นของพระอเสขะ

๒.  เป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นของพระอเสขะ

๓.  เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นของพระอเสขะ

๔.  เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นของพระอเสขะ

๕.  เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นของพระอเสขะ

๑ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๐๘/๑๕๒.
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 ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ย่อมเป็น อาหเุนยโฺย เป็นผูค้วรของ

ค�านับ เป็นต้น

พงึทราบอธบิายบางข้อว่า ค�าว่า พระอเสขะ นัน้ แปลว่า พระผูจ้บการศกึษาแล้ว 

ไม่ต้องศกึษาอกีต่อไป พระพทุธเจ้าได้ตรสัเอาไว้ว่า เกีย่วแก่ศกึษานี ้ม ี๓ จ�าพวก คอื

เสขะ อเสขะ และเนวเสขานาเสขะ

ค�าว่า เสขะ นั้นแปลว่า ผู้ศึกษา อเสขะ นั้นแปลว่า ผู้ไม่ต้องศึกษาเพราะ 

จบแล้ว เนวเสขานาเสขะ เป็นเสขะกมิ็ใช่ เป็นอเสขะกม็ใิช่ ได้แก่ผูท้ียั่งเป็นปถุุชนหรอื

เป็นสามญัชน เรียกว่า เสขะกมิ็ใช่ อเสขะกม็ใิช่ คอืเป็นนกัศกึษาก็มใิช่ มใิช่นกัศกึษา

กม็ใิช่ ในข้อนีใ้นปัจจบุนันี ้กย็งัมีใช้ค�าจ�าแนก เช่น เดก็ทีศ่กึษาในช้ันยังไม่ถึงอดุมศกึษา 

คืออนุบาลก็ดี ประถมศึกษาก็ดี มัธยมศึกษาก็ดี ยังเรียกว่า นักเรียน ต่อเมื่อถึงขั้น

อุดมศึกษา คือขั้นมหาวิทยาลัยจึงเรียกว่านักศึกษา พระพุทธเจ้าได้ทรงเรียกบุคคลที่

เป็นปุถุชนหรือสามัญชนว่า ยังมิใช่นักศึกษา ก็คล้ายกับที่เรียกกันในระบบการศึกษา

ปัจจบุนัดงักล่าว ต่อเมือ่ได้เป็นอรยิบคุคล ๗ จ�าพวก คอืเป็นผูต้ัง้อยูใ่นโสดาปัตตมิรรค 

ตั้งอยู่ในโสดาปัตตผิล ตัง้อยูใ่นสกทาคามิมรรค ต้ังอยูใ่นสกทาคามผิล ตัง้อยูใ่นอนาคา-

มมิรรค ตั้งอยู่ในอนาคามิผล นี่เป็น ๖ และตั้งอยู่ในอรหัตตมรรคเป็น ๗ อริยบุคคล 

๗ จ�าพวกนี้ เรียกพระเสขะ คือเป็นนักศึกษาหรือเป็นผู้ศึกษา เพราะว่าได้ปฏิบัติใน

มรรคมีองค์ ๘ แล้ว ไม่มีที่จะพลัดตกจากทางมรรคมีองค์ ๘ แต่ว่ายังไม่จบเสร็จยัง

ต้องศกึษาในมรรคมอีงค์ ๘ ต่อไปให้บรบูิรณ์ แต่ไม่มีทีจ่ะกลบัถอยหลงั หรอืไม่มีทีจ่ะ

กลบัออกนอกมรรคมอีงค์ ๘ หรือนอกทาง เป็นผูเ้ข้าทาง แล้วก็เดนิก้าวหน้าไปสูส่ดุทาง 

จงึยอมรบัว่าเป็นเสขะคอืเป็นนกัศกึษา เรยีกว่า เข้าทางแล้ว ไม่มพีลดัตกออกจากทาง 

ไม่มีนอกทาง

และเมื่อตั้งอยู่ในอรหัตตผล เป็นพระอรหันต์ จึงจะเรียกว่า เป็นอเสขะ คือ

เป็นผู้ที่จบการศึกษา ไม่ต้องศึกษาต่อไป และในพระพุทธภาษิตในพระสูตรนี้ ก็แสดง

ถึงหมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่ีเรียกว่า สาวกสงฆ์ ซึ่งเป็นขั้นอเสขะ คือ 
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เป็นขั้นที่จบการศึกษา ว่าย่อมประกอบด้วย สีลขันธ์ กองศีล ขันธะ ก็แปลว่า กอง 

สลีขนัธะ กแ็ปลว่า กองศลี อนัเป็นอเสขะ คอืเป็นอรหตัตผล ประกอบด้วยสมาธขินัธ์ 

กองสมาธิ ประกอบด้วยปัญญาขันธ์ กองปัญญา ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์ กองวิมุตติ 

ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ กองวิมุตติญาณทัสสนะ ความรู้ความเข้าใจ 

ในวิมุตติอันเป็นอเสขะ อันนับว่าเป็นสาวกสงฆ์ชั้นยอด ซึ่งเป็นผู ้ประกอบด้วย 

พระสังฆคุณบทว่า อาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรของค�านับ เป็นต้น

จาตุทสิสูตร๑

ว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้เที่ยวไปทั้ง ๔ ทิศ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้ ย่อมเป็นผู้

ควรเที่ยวไปได้ในทิศทั้ง ๔ คือ

๑.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้มีศีล เป็นผู้ส�ารวมด้วยความส�ารวม  

ในพระปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระ คือความประพฤติ และโคจร คือที่เที่ยว  

มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย

๒.  เป็นพหูสูต คือเป็นผู้ไดส้ดับตรับฟังมาก ทรงสุตะ คอืทรงจ�าธรรมที่สดบั

ตรับฟัง สะสมสตุะคอืจ�าสะสมไว้ได้มาก เป็นผูไ้ด้สดบัมาก ทรงจ�าไว้ คล่องปาก ขึน้ใจ 

แทงตลอดด้วยดด้ีวยทฏิฐคิวามเหน็คอืท�าความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยโยนโิสมนสิการ ซึง่

ธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์

พร้อมทั้งอรรถ เนื้อความ พร้อมทั้งพยัญชนะ ถ้อยค�า บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง 

๓.  เป็นผู้สันโดษ คือยินดีด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย-

เภสัชบริขาร คือยาแก้ไข้ตามมีตามได้

๑ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๐๙/๑๕๒.
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๔.  เป็นผู้ได้ตามปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก ซึง่ฌาน ๔ อันมี

ในจิตยิ่ง เป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบัน 

๕.  ย่อมกระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะ 

อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่

ภกิษทุัง้หลาย ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ย่อมเป็นผูค้วรเทีย่วไปได้ใน

ทิศทั้ง ๔

อรัญญสูตร๑

ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะอันสงัด

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อเสพอาศัย

เสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัฏ คือ

๑.  เป็นผูมี้ศีล เป็นผูส้�ารวมด้วยความส�ารวมในพระปาตโิมกข์ ถงึพร้อมด้วย

อาจาระและโคจร มปีกตเิหน็ภยัในโทษมปีระมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท

ทั้งหลาย

๒.  เป็นพหสูตู ทรงไว้ซ่ึงสตุะ สะสมสตุะ เป็นผูไ้ด้สดบัมาก ทรงจ�าไว้ คล่องปาก 

ขึน้ใจ แทงตลอดด้วยดด้ีวยทฏิฐคิวามเหน็คอืท�าความเข้าใจให้ถกูต้องซึง่ธรรมทัง้หลาย

อนังามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลาง งามในทีสุ่ด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทัง้อรรถ

พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง

๓.  เป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกศุลธรรม ธรรมทีเ่ป็นอกศุล เพือ่บ�าเพญ็

กุศลธรรม ธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลาย เป็นผู้มีก�าลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทิ้ง

ธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๑๐/๑๕๓.
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๔.  เป็นผู้ได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก ซึ่งฌาน ๔ 

อันมีในจิตยิ่ง เป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบัน 

๕. ย่อมกระท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะ 

อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่

ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล ควรเพื่อเสพอาศัยเสนาสนะที่สงัดคือ 

ป่าและป่าชัฏ

กุลูปกสูตร๑

ว่าด้วยธรรมอันท�าให้เป็นที่เคารพและไม่เคารพในสกุล

พระพทุธเจ้าตรสัว่า ภกิษุผูเ้ข้าสูส่กลุ ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมไม่

เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจ ไม่เป็นที่เคารพ และไม่เป็นที่สรรเสริญในสกุล คือ

๑. ท�าความวิสาสะคือท�าความคุ้นเคยกับผู้ไม่คุ้นเคย 

๒. เป็นผู้บงการสิ่งโน่นสิ่งนี่ต่าง ๆ ทั้งที่ตนไม่เป็นใหญ่ในสกุล 

๓.  เป็นผู้คบหากับผู้ที่ไม่ถูกกับเขา 

๔.  เป็นผู้พูดกระซิบที่หู 

๕.  เป็นผู้ขอมากเกินไป

 ภิกษุผู้เข้าสู่สกุล ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล ย่อมไม่เป็นที่รัก  

ไม่เป็นที่พอใจ ไม่เป็นที่เคารพ และไม่เป็นที่สรรเสริญในสกุล

ส่วนภิกษุที่เข้าสู่สกุล ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นที่รัก เป็นที่

พอใจ เป็นที่เคารพ เป็นที่สรรเสริญในสกุล คือ 

๑.  ไม่เป็นผู้วิสาสะกับผู้ไม่คุ้นเคย 

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๑๑/๑๕๔.
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๒.  ไม่เป็นผู้บงการต่าง ๆ ทั้งที่ตนไม่เป็นใหญ่ในสกุล 

๓.  ไม่เป็นผู้คบหากับผู้ที่ไม่ถูกกับเขา 

๔.  ไม่เป็นผู้พูดกระซิบที่หู 

๕.  ไม่เป็นผู้ขอมากเกินไป

 ภิกษุผู้เข้าสู่สกุล ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล ย่อมเป็นที่รัก เป็นที่

พอใจ เป็นที่เคารพ และเป็นที่สรรเสริญในสกุล

ปัจฉาสมณสูตร๑

ว่าด้วยธรรมของผู้ควรและไม่ควรเป็นปัจฉาสมณะ คือสมณะผู้ตามหลัง

ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ไม่ควรพาไปเป็นปัจฉาสมณะ คือ 

สมณะผู้ตามหลัง คือผู้ติดตาม คือ

๑.  ภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะ ย่อมเดินไม่ห่างนักหรือใกล้นัก 

๒.  ไม่รับบาตรที่ควรรับ 

๓.  ย่อมไม่ห้ามเมื่อพูดใกล้อาบัติ 

๔.  ย่อมพูดสอดขึ้นเมื่อก�าลังพูดอยู่ 

๕.  เป็นผู้มีปัญญาทราม โง่เขลา

 ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ไม่ควรพาไปเป็นปัจฉาสมณะ คอื

ผู้ที่ติดตาม

ส่วนภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการจึงควรพาไปเป็นปัจฉาสมณะ คือ

๑.  ภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะ ย่อมเดินไปไม่ห่างนัก ไม่ใกล้นัก 

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๑๒/๑๕๔.
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๒.  ย่อมรับบาตรที่ควรรับ 

๓.  ย่อมห้ามเมื่อพูดใกล้อาบัติ 

๔.  ย่อมไม่พูดสอดขึ้นเมื่อก�าลังพูดอยู่ 

๕.  เป็นผู้มีปัญญา ไม่โง่ ไม่เขลา

ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล ควรพาไปเป็นปัจฉาสมณะ คือเป็นผู้ที่

ติดตาม

สมาธสิูตร๑

ว่าด้วยธรรมของผู้ที่ไม่ควรและผู้ควรบรรลุสัมมาสมาธิ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมไม่ควร  

เพื่อบรรลุสัมมาสมาธิ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้

๑.  ไม่อดทนต่อรูปารมณ์ 

๒.  ไม่อดทนต่อสัททารมณ์ 

๓.  ไม่อดทนต่อคันธารมณ์ 

๔.  ไม่อดทนต่อรสารมณ์ 

๕.  ไม่อดทนต่อโผฏฐัพพารมณ์

ส่วนภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อบรรลุสัมมาสมาธิ คือ 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้

๑.  อดทนต่อรูปารมณ์ 

๒.  อดทนต่อสัททารมณ์ 

๓.  อดทนต่อคันธารมณ์ 

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๑๓/๑๕๕.
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๔.  อดทนต่อรสารมณ์ 

๕.  อดทนต่อโผฏฐัพพารมณ์

 ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล ย่อมควรเพื่อบรรลุสัมมาสมาธิ

ในพระสูตรนี้พึงทราบอธิบายโดยสังเขปว่า ค�าว่า ไม่อดทนต่อรูปารมณ์  

เป็นต้นนั้น ก็คือค�าว่า อารมณ์ นั้นได้อธิบายแล้วว่า เรื่องที่จิตคิด เร่ืองที่จิตด�าริ  

เร่ืองที่จิตหมกมุ่น ซ่ึงมี ๖ ประการ คืออารมณ์ทั้ง ๕ ประการนี้ และอีกอันหนึ่ง  

กค็อืธมัมารมณ์ อารมณ์คือธรรมเรือ่งราว แต่ว่าในท่ีนีแ้สดงไว้เพยีง ๕ ประการ ตัง้แต่ 

รปูารมณ์ อารมณ์คอืรูป จนถงึโผฏฐพัพารมณ์ อารมณ์คอืโผฏฐพัพะ ส่ิงทีก่ายถูกต้อง 

พิจารณาเห็นว่า ท่ียกขึ้นมาเพียง ๕ ข้อนี้ก็เพราะว่า แม้อารมณ์ข้อที่ ๖ นั้น คือ 

ธัมมารมณ์ ซึ่งแปลว่า อารมณ์คือธัมมะ คือเรื่อง เรื่องอะไร ก็คือเรื่องรูป เรื่องเสียง 

เรื่องกลิ่น เรื่องรส เรื่องโผฏฐัพพะ ทั้ง ๕ ข้อนี้เอง ที่เป็นส่วนอดีตบ้าง ที่เป็นส่วน

อนาคตบ้าง เพราะฉะนัน้ แม้แสดงไว้เพยีง ๕ ข้อ กย่็อมหมายรวมถึงธมัมารมณ์ด้วย 

ซึง่มปีระกอบอยูด้่วยทกุข้อ ดงัทีไ่ด้แสดงอธบิายว่า มโนนัน้ย่อมประกอบอยูก่บัประสาท

ทั้ง ๕ ข้างต้น ฉะนั้น จึงหมายถึงอารมณ์ทั้ง ๕ นี้ที่เป็นปัจจุบันด้วย ที่เป็นอดีตด้วย 

ที่เป็นอนาคตด้วย ทั้ง ๓ กาล 

ค�าว่า ไม่อดทนน้ัน ก็หมายถึงว่า เป็นผู้ที่ถูกอารมณ์ครอบง�าได้ จึงม ี

ความยนิดีบ้าง ยนิร้ายบ้าง หลงงมงายตดิอยู่บ้างในอารมณ์ทัง้ปวงเหล่านี ้แต่เมือ่อดทน

ได้แล้ว ก็ย่อมเป็นผู้ท่ีไม่ถูกอารมณ์ครอบง�า ย่อมสามารถที่จะมีใจเป็นอุเบกขาต่อ

อารมณ์ได้ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์ ไม่หลงงมงายติดอยู่ในอารมณ์ เมื่อเป็นดั่งนี้ 

อารมณ์ทั้ง ๕ นี้จึงไม่อาจมาบังเกิดเป็นนิวรณ์ขึ้นในจิตใจ ทั้งนี้ก็เพราะว่า สามารถที่

จะอดทน อดกลัน้ ทนทานต่ออารมณ์ท้ังปวง ท�าใจให้เป็นอเุบกขาได้ในอารมณ์ทัง้ปวง 

ดังน้ีแหละจึงจะควรบรรลุสัมมาสมาธิ แต่ถ้าหากว่าลุอ�านาจของอารมณ์ ถูกอารมณ์

ครอบง�าจิตใจให้ยินดีบ้าง ยินร้ายบ้าง หลงงมงายติดอยู่บ้างแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะ

ปฏิบัติให้บรรลุสัมมาสมาธิได้ เพราะอารมณ์เหล่านี้จะมาปรากฏเป็นนิวรณ์ คอยกั้น

เอาไว้ไม่ให้จิตเป็นสมาธิ ฉะนั้น ค�าว่าอดทนต่ออารมณ์ จึงหมายความถึงว่า สามารถ

ที่จะระงับนิวรณ์ในจิตใจได้ อารมณ์ไม่มาเป็นนิวรณ์ในจิตใจ จิตใจก็เป็นสมาธิได้



ครั้งที่ ๑๗
พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพ ี (ต่อ)

เวสารัชชกรณสูตร๑

ว่าด้วยธรรมท�าให้แกล้วกล้า ๕ ประการ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมเป็นเครื่องกระท�าความเป็นผู้แกล้วกล้าแห่งภิกษุ 

ผู้เสขะ ๕ ประการ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

๑.  เป็นผู้มีศรัทธา 

๒.  เป็นผู้มีศีล

๓.  เป็นพหูสูต คือผู้ได้สดับตรับฟังมาก 

๔.  เป็นผู้ปรารภความเพียร 

๕.  เป็นผู้มีปัญญา

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๐๑/๑๔๔.

 



296 ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร

ความคร่ันคร้ามใดย่อมมีแก่ผู้ไม่มีศรัทธา ความคร่ันคร้ามนั้นย่อมไม่มีแก่  

ผู้มีศรัทธา

ความครั่นคร้ามใดย่อมมีแก่ผู้ทุศีล ความครั่นคร้ามนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้มีศีล 

ความครั่นคร้ามใดย่อมมีแก่ผู้ได้ศึกษาน้อย ได้สดับตรับฟังน้อย ความครั่น-

คร้ามนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้เป็นพหูสูต

ความครั่นคร้ามใดย่อมมีแก่ผู้เกียจคร้าน ความครั่นคร้ามนั้นย่อมไม่มีแก่  

ผู้ปรารภความเพียร

ความครั่นคร้ามใดย่อมมีแก่ผู้มีปัญญาทราม ความครั่นคร้ามนั้นย่อมไม่มี  

แก่ผู้มีปัญญา

ฉะนัน้ ธรรมทัง้ ๕ ประการนีจ้งึชือ่ว่า เป็นเครือ่งกระท�าความเป็นผูแ้กล้วกล้า

ในภิกษุผู้เสขะ

สังกติสูตร๑

ว่าด้วยธรรมที่ท�าให้เป็นที่น่ารังเกียจ

พระพทุธเจ้าตรสัว่า ภกิษผุูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นทีรั่งเกยีจ

สงสยัว่าเป็นปาปภิกษ ุแม้จะเป็นผูมี้อกปุปธรรม คอืมธีรรมไม่ก�าเรบิ คอืภกิษใุนธรรม

วินัยนี้

๑.  ย่อมเป็นผู้คบหาหญิงแพศยา 

๒.  ย่อมเป็นผู้คบหาหญิงหม้าย 

๓.  ย่อมเป็นผู้คบหาสาวเทื้อ 

๔.  ย่อมเป็นผู้คบหาบัณเฑาะก์ 

๕.  ย่อมเป็นผู้คบหาภิกษุณี

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๐๒/๑๔๔.
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โจรสูตร๒

ว่าด้วยองค์แห่งมหาโจร ๕ ประการ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า มหาโจรประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ ย่อมตัดที่ต่อบ้าง 

ย่อมปล้นท�าลายบ้าง ย่อมท�าการปล้นเฉพาะเรอืนหลงัเดียวบ้าง ตชีงิในทางเปลีย่วบ้าง 

คือมหาโจรในโลกนี้ 

๑.  เป็นผู้อาศัยที่ไม่ราบเรียบ 

๒.  เป็นผู้อาศัยที่รกชัฏ 

๓.  เป็นผู้อาศัยคนมีก�าลัง 

๔.  เป็นผู้ใช้จ่ายโภคทรัพย์ 

๕.  เป็นผู้เที่ยวไปคนเดียว

มหาโจรเป็นผูอ้าศัยท่ีไม่ราบเรยีบ คอืเป็นผูอ้าศยัทีลุ่ม่แห่งแม่น�า้หรอืทีไ่ม่ราบ

เรียบแห่งภูเขา

มหาโจรเป็นผู้อาศัยที่รกชัฏ คือเป็นผู้อาศัยที่รกชัฏแห่งหญ้าบ้าง ที่รกชัฏ  

แห่งต้นไม้บ้าง ฝั่งแม่น�้าบ้าง ป่าใหญ่บ้าง

มหาโจรผูอ้าศัยคนมีก�าลงั คอืย่อมอาศยัพระราชาบ้าง อ�ามาตย์แห่งพระราชา

บ้าง เขาย่อมมีความคดิอย่างนีว่้า ถ้าใครจะกล่าวหาเรือ่งราวบางอย่างแก่เรา พระราชา

หรือมหาอ�ามาตย์ของพระราชาเหล่านี้จะช่วยว่าความให้

มหาโจรในโลกนีเ้ป็นผูม้ัง่คัง่ มทีรพัย์มาก คอืมีโภคะมาก เขาย่อมมีความคดิ

อย่างนีว่้า ถ้าใครจะกล่าวหาเรือ่งบางอย่างแก่เรา เราจักจ่ายโภคทรพัย์กลบเกลือ่นเรือ่งนัน้

มหาโจรเป็นผู้เที่ยวไปคนเดียว คือเป็นผู้ท�าโจรกรรมคนเดียว เพราะเขาย่อม

ปรารถนาว่า เรื่องลับของเราอย่าได้แพร่งพรายไปภายนอก

๒ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๐๓/๑๔๕.
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มหาโจร ๕ จ�าพวกนี้ฉันใด ปาปภิกษุ คือภิกษุชั่วก็ฉันนั้น คือเป็นผู้ประกอบ

ด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมบรหิารตนให้ถกูก�าจดัถูกท�าลาย เป็นผูมี้โทษ มีข้อท่ีวิญญชูน

จะพึงติเตียน ย่อมประสบบาปเป็นอันมาก คือปาปภิกษุในธรรมวินัยนี้

๑.  เป็นผู้อาศัยธรรมที่ไม่สม�่าเสมอ 

๒.  เป็นผู้อาศัยที่รกชัฏ 

๓.  เป็นผู้อาศัยคนมีก�าลัง 

๔.  เป็นผู้ใช้จ่ายโภคทรัพย์ 

๕.  เป็นผู้เที่ยวไปคนเดียว

ปาปภิกษุเป็นผู้อาศัยธรรมท่ีไม่สม�่าเสมอ คือเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรม  

วจีกรรม มโนกรรมที่ไม่สม�่าเสมอ

ปาปภิกษุเป็นผู้อาศัยที่รกชัฏ คือเป็นมิจฉาทิฏฐิ ประกอบด้วยทิฏฐิท่ีถือ  

เอาที่สุด

ปาปภิกษุเป็นผู้อาศัยคนมีก�าลัง คือเป็นผู้อาศัยพระราชาบ้าง อ�ามาตย์ 

แห่งพระราชาบ้าง เธอมีความคิดอย่างนี้ว่า ถ้าใครจะกล่าวหาเรื่องบางอย่างแก่เรา  

ท่านเหล่านั้นคือผู้มีก�าลังเหล่าน้ันจะช่วยว่าความให้ ปาปภิกษุเป็นผู้อาศัยผู้มีก�าลัง 

อย่างนี้

ปาปภิกษุเป็นผู้ใช้จ่ายโภคทรัพย์ คือย่อมเป็นผู้ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 

และยาแก้ไข้ เธอย่อมมีความคิดว่า ถ้าใครจักกล่าวหาเรื่องบางอย่างแก่เรา เราจัก 

แจกจ่ายลาภกลบเกลื่อนเรื่องนั้น ดั่งนี้ ถ้าใครกล่าวหาเรื่องบางอย่างแก่เธอ เธอย่อม 

แจกจ่ายลาภเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องเหล่านั้น

ปาปภิกษุเป็นผู้เที่ยวไปคนเดียว คือย่อมอยู่ชนบทชายแดนผู้เดียว เธอเข้าไป

หาสกุล คือบ้านญาติโยมในชนบทนั้น ย่อมได้ลาภ
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สุขุมาลสูตร๑

ว่าด้วยธรรมของสมณะผู้ละเอียดอ่อน

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมชื่อว่า เป็น 

สุขุมาละ คือเป็นสมณะละเอียดอ่อนในหมู่คณะ คือ

๑.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกขอร้องจึงใช้จีวรมาก ไม่ถูกขอร้องใช้จีวรน้อย  

ถกูขอร้องจงึบรโิภคบิณฑบาตมาก ไม่ถกูขอร้องบรโิภคบิณฑบาตน้อย ถกูขอร้องจงึใช้

เสนาสนะมาก ไม่ถกูขอร้องใช้เสนาสนะน้อย ถูกขอร้องจึงใช้ยาแก้ไข้มาก ไม่ถูกขอร้อง

ใช้ยาแก้ไข้น้อย 

๒.  อนึง่ เธอย่อมอยูร่่วมกบัเพือ่นพรหมจรรย์เหล่าใด เพือ่นสพรหมจารเีหล่านัน้

ย่อมประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมอันเป็นที่พอใจเป็นส่วนมาก อันไม่เป็นที่พอใจเป็น

ส่วนน้อย ย่อมประพฤติต่อเธอด้วยวจีกรรมอันเป็นท่ีพอใจเป็นส่วนมาก อันไม่เป็นท่ี

พอใจเป็นส่วนน้อย ย่อมประพฤติต่อเธอด้วยมโนกรรมอันเป็นที่พอใจเป็นส่วนมาก  

ไม่เป็นที่น่าพอใจเป็นส่วนน้อย ย่อมน�าสิ่งที่ควรน�าเข้าไปอันเป็นที่พอใจเป็นส่วนมาก 

อันไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อย

๓.  อนึ่ง เวทนามีดีเป็นสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะเป็นสมุฏฐานก็ดี มีลมเป็น 

สมฏุฐานกด็ ีทีเ่กดิเพราะสนันบิาตกด็ ีทีเ่กดิเพราะฤดเูปลีย่นแปรกด็ ีทีเ่กิดเพราะการ

บริหารไม่เสมอก็ดี ที่เกิดเพราะความแก่ก็ดี ที่เกิดเพราะผลกรรมก็ดี ย่อมไม่บังเกิด

แก่เธอมาก เธอเป็นผู้มีอาพาธน้อย 

๔.  เธอเป็นผูไ้ด้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก ซึง่ฌาน 

๔ อันมีในจิตยิ่ง เป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบัน 

๕.  เธอย่อมกระท�าให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมตุติ ปัญญาวิมตุตอินัหาอาสวะมไิด้เพราะ

อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๐๔/๑๔๗.

 



300 ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร

 ภกิษุผูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ชือ่ว่า เป็นสุขมุาละ คอืเป็นสมณะ

ผู้ละเอียดอ่อนในหมู่คณะ ก็บุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบ พึงกล่าวผู้ใดว่าเป็นสมณะ 

ผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ บุคคลนั้นเม่ือจะกล่าวโดยชอบ พึงกล่าวแก่เราตถาคต 

นั่นเทียวว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ เพราะว่าเราตถาคตถูกขอร้องจึงใช้

จวีรมาก ไม่ถกูขอร้องใช้จีวรน้อย ถกูขอร้องจงึบรโิภคบณิฑบาตมาก ไม่ถูกขอร้องบรโิภค

บณิฑบาตน้อย ถกูขอร้องจงึใช้เสนาสนะมาก ไม่ถกูขอร้องใช้เสนาสนะน้อย ถูกขอร้อง

จงึใช้ยาแก้ไข้มาก ไม่ถูกขอร้องใช้ยาแก้ไข้น้อย

และเราย่อมอยู่ร่วมกับภิกษุเหล่าใด ภิกษุเหล่านั้นย่อมประพฤติต่อเรา ด้วย

กายกรรมอันเป็นท่ีพอใจเป็นส่วนมาก อันไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อย ย่อมประพฤติ

ต่อเราด้วยวจีกรรมอันเป็นท่ีพอใจเป็นส่วนมาก อันไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อย  

ย่อมประพฤติต่อเราด้วยมโนกรรมอันเป็นที่พอใจเป็นส่วนมาก อันไม่เป็นที่พอใจเป็น

ส่วนน้อย ย่อมน�าสิ่งที่ควรน�าเข้าไปอันเป็นที่พอใจเป็นส่วนมาก อันไม่เป็นที่พอใจเป็น

ส่วนน้อย

และเวทนามีดีเป็นสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะเป็นสมุฏฐานก็ดี มีลมเป็นสมุฏฐาน 

ก็ดี ที่เกิดเพราะสันนิบาตก็ดี ที่เกิดเพราะฤดูเปลี่ยนแปรก็ดี ที่เกิดเพราะการบริหาร

ไม่เสมอกด็ ีทีเ่กดิเพราะความแก่กด็ ีเกดิเพราะผลกรรมกด็ ีย่อมไม่บงัเกดิแก่เรามาก

เราเป็นผู้มีอาพาธน้อย

เราเป็นผู้ได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบากซึ่งฌาน ๔  

อันมีในจิตยิ่ง เป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบัน

เราย่อมกระท�าให้แจ้งซึง่เจโตวมิตุต ิปัญญาวิมุตตอินัหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะ

ทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่

ก็บุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบ พึงกล่าวผู้ใดว่าเป็นสมณะผู้ละเอียดอ่อนใน  

หมูส่มณะ บคุคลนัน้เมือ่จะกล่าวโดยชอบกพ็งึกล่าวเราตถาคตนัน่เทยีว ว่าเป็นสมณะ

ผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะ
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ผาสุวหิารสูตร๑

ว่าด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข ๕ ประการ

พระพทุธเจ้าตรัสว่า ธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสุข ๕ ประการนี ้คอืภกิษใุนธรรมวินัยนี้

๑.  เข้าไปต้ังกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพือ่นสพรหมจารีทัง้ต่อหน้าและ

ลับหลัง

๒.  เข้าไปต้ังวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งต่อหน้าและ 

ลับหลัง

๓.  เข้าไปตัง้มโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพือ่นสพรหมจารทีัง้ต่อหน้าและ

ลับหลัง

๔.  มีศีลอันไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันวิญญูชนสรรเสริญ 

อันตัณหาและทิฏฐิไม่เกาะเก่ียว เป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนสพรหมจารีทั้ง 

ต่อหน้าและลับหลัง 

๕.  มีทิฏฐิอันเป็นอริยะ เป็นเครื่องน�าออก ย่อมน�าออกเพื่อความสิ้นไป 

แห่งทุกข์โดยชอบ แห่งผู้กระท�าเสมอกันกับเพื่อนสพรหมจารีทั้งต่อหน้าและลับหลัง

๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๐๕/๑๔๙.

 



ครั้งที่ ๑๘
พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพ ี (ต่อ) 

อุทายสิูตร๑

ว่าด้วยพระอุทายีเป็นเหตุให้ตรัสองค์พระธรรมกถึก

พระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี สมัยนั้น พระอุทายี

เป็นผู้ที่คฤหัสถ์หมู่ใหญ่แวดล้อมนั่งแสดงธรรมอยู่ ท่านพระอานนนท์ได้เห็น จึงได้

กราบทลูพระพทุธเจ้า พระพุทธเจ้าตรสัว่าการแสดงธรรมแก่ผูอ้ืน่ไม่ใช่ท�าได้ง่าย ภกิษุ

เมือ่จะแสดงธรรมแก่ผูอ่ื้น พงึต้ังธรรม ๕ ประการไว้ภายในแล้วจงึแสดงธรรมแก่ผูอ้ืน่ 

คือภิกษุพึงตั้งใจว่า 

๑.  เราจักแสดงธรรมไปโดยล�าดับ 

๒.  เราจักแสดงอ้างเหตุผล 

๓.  เราจักแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู 

๔.  เราจักเป็นผู้ไม่เพ่งอามิสแสดงธรรม 

๕.  เราจักไม่แสดงธรรมให้กระทบตนและผู้อื่น

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๕๙/๒๐๕.

 



303ภาค ๒ ธรรมบรรยายในพรรษา ๒๕๓๒

ทุพพโินทยสูตร๑

ว่าด้วยธรรมที่บรรเทาได้ยาก

พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ธรรม ๕ ประการนี้ เกิดขึ้นแล้ว บรรเทาได้ยาก  

ธรรม ๕ ประการ คอื ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ปฏภิาณ ๑ จติคดิจะไป ๑ เรียกว่า 

ทุพพิโนทยสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยธรรมที่บรรเทาได้ยาก

อาฆาตวนิยสูตร๒ 

ว่าด้วยธรรมระงับความอาฆาต ๕ ประการ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมเป็นที่ระงับความอาฆาตซึ่งเกิดข้ึนแก่ภิกษุโดย 

ประการทั้งปวง ๕ ประการ คือ

๑.  ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้น 

๒.  ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญกรุณาในบุคคลนั้น 

๓.  ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญอุเบกขาในบุคคลนั้น 

๔.  ความอาฆาตพงึบงัเกดิขึน้ในบคุคลใด พงึถึงการไม่นึกไม่ใฝ่ใจในบคุคลนัน้

๕.  ความอาฆาตพงึบงัเกดิขึน้ในบคุคลใด พงึนกึถงึความเป็นผูม้กีรรมเป็นของ

ของตนให้ม่ันในบุคคลนั้น ว่าท่านผู้น้ีเป็นผู ้มีกรรมเป็นของของตน เป็นทายาท 

แห่งกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรม เป็นที่พึ่ง จักท�ากรรมใด  

ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็นทายาทของกรรมนั้น

ยังมีพระสูตรที่ว่าด้วยธรรมระงับความอาฆาต ๕ ประการอีกพระสูตรหนึ่ง  

ว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสแสดงเอง แต่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย  

คือท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่า ธรรมเป็นที่ระงับความอาฆาตซึ่งเกิดข้ึนแก่ภิกษุ  

โดยประการทั้งปวง ๕ ประการ คือ

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๖๐/๒๐๖.
๒ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๖๑-๑๖๒/๒๐๗-๒๑๒. 
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๑.  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์ แต่เป็น

ผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแม้เช่นนี้

๒.  บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูม้คีวามประพฤตทิางวาจาไม่บรสุิทธิ ์แต่เป็น

ผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแม้เช่นนี้

๓.  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์ เป็นผู้มี

ความประพฤติทางวาจาไม่บรสิทุธิ ์แต่ย่อมได้ทางสงบใจ ได้ความเลือ่มใส โดยกาลอนั

สมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแม้เช่นนี้

๔.  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์ เป็นผู้มี

ความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธ์ิ และย่อมไม่ได้ทางสงบใจ ไม่ได้ความเล่ือมใส  

โดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแม้เช่นนี้ 

๕.  บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ เป็นผู้มี

ความประพฤติทางวาจาบรสิทุธิ ์ย่อมได้ทางสงบใจ ได้ความเล่ือมใส โดยกาลอนัสมควร 

ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแม้เช่นนี้

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอธิบายต่อไปว่า ในบุคคล ๕ จ�าพวกนั้น บุคคลใด

เป็นผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์ แต่เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ 

ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลน้ันอย่างไร ท่านอธิบายต่อไปว่า เหมือนอย่างว่า

ภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร เห็นผ้าเก่าที่ถนน เหยียบให้มั่นด้วยเท้าซ้าย เขี่ยออกดู

ด้วยเท้าขวา ส่วนใดเป็นสาระก็ถือเอาส่วนนั้น แล้วหลีกไป แม้ฉันใด บุคคลใดเป็น 

ผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์ แต่เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์  

ความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์ส่วนใดของเขา ภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในสมัยนั้น 

ส่วนความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ส่วนใดของเขา ภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในสมัยนั้น 

ฉันนั้น ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้

ท่านอธิบายต่อไปว่า บุคคลใดเป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์  

แต่เป็นผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้น  

อย่างไร ท่านอธิบายต่อไปเองว่า สระน�้าที่ถูกสาหร่ายและแหนคลุมไว้ บุรุษผู้เดินทาง
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ร้อน อบอ้าว เหนือ่ยอ่อน กระหายน�า้ ลงสูส่ระน�า้นัน้ แหวกสาหร่ายและแหนด้วยมอื

ทั้ง ๒ แล้ว กอบน�้าขึ้นดื่มแล้วพึงไป แม้ฉันใด บุคคลใดเป็นผู้มีความประพฤติ 

ทางวาจาไม่บรสิทุธิ ์แต่เป็นผูม้คีวามประพฤตทิางกายบรสุิทธิ ์ความประพฤติทางวาจา

ไม่บริสุทธิ์ส่วนใดของเขา ภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในสมัยนั้น ส่วนความประพฤติ 

ทางกายบริสุทธิ์ส่วนใดของเขา ภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในสมัยนั้น ฉันนั้น ภิกษุพึงระงับ

ความอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้

ท่านพระสารีบุตรอธิบายต่อไปว่า บุคคลใดเป็นผู้มีความประพฤติทางกาย  

ไม่บริสุทธิ์ เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์ แต่ย่อมได้ทางสงบใจ ได้ความ

เลื่อมใส โดยกาลอันสมควร ภิกษุนั้นพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างไร  

ท่านได้กล่าวอธบิายเองว่า เหมือนอย่างว่า น�า้เลก็น้อยมอียูใ่นรอยโค บรุุษผูเ้ดนิทาง  

ร้อน อบอ้าว เหน่ือยอ่อน กระหายน�้า เขาพึงเกิดความคิดอย่างนี้ว่า น�้าเล็กน้อย  

มีอยู่ในรอยโคน้ี ถ้าเราจะกอบข้ึนดื่มหรือใช้ภาชนะตักขึ้นดื่มไซร้ เราก็จักท�าน�้านั้น  

ให้ไหวบ้าง ให้ขุ่นบ้าง ให้ไม่เป็นที่ควรดื่มบ้าง ถ้ากระไรเราพึงคุกเข่าก้มลงดื่มน�้าแล้ว

หลีกไป เขาคุกเข่าก้มลงดื่มน�้าอย่างโคดื่มน�้าแล้วไป แม้ฉันใด บุคคลใดเป็นผู้มี 

ความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์ เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์ แต่ย่อม

ได้ทางสงบใจ ได้ความเลื่อมใส โดยกาลอันสมควร ความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์

ส่วนใดของเขา ภกิษไุม่พงึใส่ใจส่วนนัน้ในสมัยนัน้ แม้ความประพฤติทางวาจาไม่บรสุิทธิ์

ส่วนใดของเขา ภกิษไุม่พงึใส่ใจส่วนนัน้ในสมยันัน้ แต่การได้ทางสงบใจ ได้ความเลือ่มใส 

โดยกาลอนัสมควรส่วนใดของเขา ภกิษุพงึใส่ใจส่วนนัน้ในสมยันัน้ฉนันัน้ ภกิษพุงึระงบั

ความอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้

ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายต่อไปว่า บุคคลใดเป็นผู้มีความประพฤติทางกาย

ไม่บริสุทธิ์ เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์ และย่อมไม่ได้ทางสงบใจ  

ไม่ได้ความเลือ่มใส โดยกาลอนัสมควร ภกิษพุงึระงบัความอาฆาตในบคุคลนัน้อย่างไร 

ท่านได้กล่าวอธบิายเองว่า เหมอืนอย่างว่า บรุษุผูอ้าพาธ มทีกุข์ เป็นไข้หนกั เดนิทางไกล 

แม้ข้างหน้าเขาก็มีบ้านอยู่ไกล แม้ข้างหลังเขาก็มีบ้านอยู่ไกล เขาไม่พึงได้อาหารที่ 

สบายคือถูกโรค เภสัชที่สบายคือถูกโรค ผู้พยาบาลท่ีสมควร และผู้น�าทางไปสู่บ้าน  

บุรุษบางคนผู้เดินทางไกลพึงเห็นเขา บุรุษนั้นพึงเข้าไป ตั้งความกรุณา ความเอ็นดู 
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ความอนุเคราะห์ในเขาว่า โอ คน ๆ นี้พึงได้อาหารที่สบาย เภสัชที่สบาย ผู้พยาบาล 

ที่สมควร และผู้น�าทางไปสู่บ้าน ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่าคน ๆ นี้อย่าถึง 

ความพินาศฉิบหาย ณ ท่ีนี้เลย แม้ฉันใด บุคคลใดเป็นผู้มีความประพฤติทางกาย 

ไม่บริสุทธิ์ เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์ และย่อมไม่ได้ทางสงบใจ ไม่ได้

ความเลื่อมใส โดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงเข้าไปตั้งความกรุณา ความเอ็นดู  

ความอนุเคราะห์ในบุคคลแม้เห็นปานนี้ว่า โอ ท่านผู้นี้พึงละกายทุจริตแล้วอบรมกาย

สุจริต พึงละวจีทุจริตแล้วอบรมวจีสุจริต พึงละมโนทุจริตแล้วอบรมมโนสุจริต ข้อนั้น

เพราะเหตุใด เพราะเหตวุ่าท่านผูน้ีเ้มือ่ตายไปแล้ว อย่าเข้าถงึอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

ฉันนั้น ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอธิบายต่อไปเป็นข้อค�ารบ ๕ ว่า บุคคลใดเป็น  

ผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ย่อมได้ 

ทางสงบใจ ได้ความเลื่อมใส โดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคล

นั้นอย่างไร ท่านได้กล่าวอธิบายเองว่า เหมือนอย่างว่า สระน�้าที่มีน�้าใส มีน�้าอร่อยดี  

มีน�้าเย็น มีน�้าขาว มีท่าน�้าราบเรียบ น่ารื่นรมย์ ดารดาษไปด้วยต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ  

บุคคลผู้เดินทางร้อน อบอ้าว เหนื่อยอ่อน กระหายน�้า เขาพึงลงสู่สระน�้านั้นบ้าง  

อาบบ้าง ด่ืมบ้าง แล้วขึน้มาน่ังบ้าง นอนบ้าง ทีร่่มไม้ใกล้สระน�า้นัน้แม้ฉันใด บคุคลใด

เป็นผูม้คีวามประพฤตทิางกายบรสิทุธ์ิ เป็นผูม้คีวามประพฤตทิางวาจาบรสุิทธ์ิ ย่อมได้

ทางสงบใจ ได้ความเล่ือมใส โดยกาลอันสมควร แม้ความประพฤติทางกายบริสุทธิ์

ส่วนใดของเขา ภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในสมัยนั้น แม้ความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ 

ส่วนใดของเขา ภกิษพุงึใส่ใจส่วนนัน้ในสมยันัน้ แม้การได้ทางสงบใจ ได้ความเลือ่มใส 

โดยกาลอันสมควรส่วนใดของเขา ภิกษุพึงใส่ใจส่วนน้ันในสมัยนั้น ฉันนั้น ภิกษุพึง

ระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้
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สากัจฉาสูตร๑

ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ควรสนทนา

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 

ประการ ย่อมเป็นผู้ควรเพื่อสนทนากับเพื่อนพรหมจรรย์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้

๑.  เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยศีลโดยตนเอง เป็นผูแ้ก้ปัญหาทีม่าถงึด้วย สลีสมัปทา-

กถาได้

๒.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิโดยตนเอง และเป็นผู้แก้ปัญหาท่ีมาถึงด้วย 

สมาธิสัมปทากถาได้ 

๓.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาโดยตนเอง และเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาถึงด้วย

ปัญญาสัมปทากถาได้ 

๔.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติโดยตนเอง และเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาถึงด้วย 

วิมุตติสัมปทากถาได้ 

๕.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ คือความรู้ความเห็นในวิมุตติโดย

ตนเอง และเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาถึงด้วยวิมุตติญาณทัสสนสัมปทากถาได้

สาชวีสูตร๑

ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้อยู่ร่วมกัน

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 

ประการ ย่อมเป็นผู้ควรเป็นผู้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๖๓/๒๑๒.
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๑.  เป็นผู้ถงึพร้อมด้วยศลีโดยตนเอง และเป็นผูแ้ก้ปัญหาทีม่าถึงด้วย สีสสัม-

ปทากถาได้

๒. เป็นผูถึ้งพร้อมด้วยสมาธโิดยตนเอง และเป็นผูแ้ก้ปัญหาทีม่าถงึด้วยสมาธิ

สัมปทากถาได้

๓.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาโดยตนเอง และเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาถึงด้วย

ปัญญาสัมปทากถาได้

๔.  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติโดยตนเอง และเป็นผู้แก้ปัญหาที่มาถึงด้วย 

วิมุตติสัมปทากถาได้

๕.  เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยวมุิตตญิาณทสัสนะโดยตนเอง และเป็นผูแ้ก้ปัญหาทีม่า

ถึงด้วยวิมุตติญาณทัสสนสัมปทากถาได้

สาชีวสูตรน้ีก็มีข้อธรรมเช่นเดียวกับสากัจฉาสูตร ส�าหรับสากัจฉาสูตรนั้น  

ว่าด้วยภิกษุที่มีคุณสมบัติของผู้ควรสนทนาด้วย ส่วนสาชีวสูตรนี้ว่าด้วยคุณสมบัติ  

ของผู้ที่ควรจะอยู่ร่วมกัน ที่มีข้อธรรมอย่างเดียวกันนั้นพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่า ผู้ที่

สมควรจะสนทนาไต่ถามปัญหากนัได้นัน้ กค็วรจะต้องประกอบด้วยธรรมทัง้ ๕ ประการ

นั้น และทั้งผู้ที่ควรจะอยู่ร่วมกัน ก็ควรที่จะประกอบด้วยธรรมทั้ง ๕ ประการนั้นเช่น

เดียวกัน เพราะเมื่ออยู่ร่วมกันนั้น ก็ควรจะต้องมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมเสมอกันให้มี

ความผาสุก และก็จะต้องมีการสนทนาไต่ถามปัญหาธรรมกัน ก็จะต้องประกอบด้วย

คุณสมบัติทั้ง ๕ ประการนั้น

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๖๔/๒๑๒.
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ปัญหาปุจฉาสูตร๑

ว่าด้วยเหตุการถามปัญหา ๕ ประการ

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุบางรูปย่อมถามปัญหากะ

ภิกษุอื่น ภิกษุทั้งหมดนั้นย่อมถามด้วยเหตุ ๕ ประการ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

๑.  ย่อมถามปัญหากะภิกษุอื่นเพราะโง่เขลาเพราะหลงลืม 

๒. ย่อมมีความปรารถนาลามก ถกูความปรารถนาครอบง�า จงึถามปัญหากะ

ภิกษุอื่น 

๓.  ย่อมดูหมิ่น จึงถามปัญหากะภิกษุอื่น 

๔.  ประสงค์จะรู้ จึงถามปัญหากะภิกษุอื่น

๕.  คิดอย่างน้ีว่า ภิกษุอ่ืนถ้าถูกเราถามปัญหา ก็จักแก้โดยชอบ ข้อนั้น  

เป็นความด ีแต่ถ้าถกูเราถามปัญหา จกัไม่แก้โดยชอบ เราจกัแก้โดยชอบแก่เธอ ดัง่นี้ 

จึงถามปัญหากะภิกษุอื่น

ภิกษุบางรูปย่อมถามปัญหากะภิกษุอื่น ภิกษุทั้งหมดนั้นย่อมถามด้วยเหตุ ๕ 

ประการเหล่าน้ี หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนท่านพระสารีบุตรเองนั้นคิดอย่างน้ีว่า  

ถ้าภิกษถูุกเราถามปัญหา กจ็กัแก้โดยชอบ ข้อนัน้เป็นความด ีแต่ถ้าถูกเราถามปัญหา 

จักไม่แก้โดยชอบ เราจักแก้โดยชอบแก่เธอ ดั่งนี้ จึงถามปัญหากะภิกษุอื่น

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๖๕/๒๑๒

 



310 ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร

นโิรธสูตร๑ 

ว่าด้วยคุณธรรมของพระเถระที่น่าเคารพบูชา

คร้ังนัน้ท่านพระสารบุีตรได้กล่าวแก่ภกิษทุัง้หลายว่า ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้เป็นผู้

ถงึพร้อมด้วยศีล ถงึพร้อมด้วยสมาธ ิถงึพร้อมด้วยปัญญา พึงเข้าสญัญาเวทยตินิโรธ คือ

เข้าสมาธิชั้นสูงดับสัญญาเวทนาบ้าง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง ข้อนั้นเป็น

ฐานะทีจ่ะมไีด้ ถ้าเธอไม่พงึบรรลุอรหตัตผลในปัจจบุนัไซร้ เธอกก้็าวล่วงความเป็นสหาย

แห่งเหล่าเทพผู้มีกวฬิงการาหาร คือมีค�าข้าวเป็นอาหารเป็นภักษา เข้าถึงเทพ 

ผูเ้กดิด้วยใจบางเหล่า พงึเข้าสญัญาเวทยตินิโรธ คอื ดบัสญัญาเวทนาบ้าง พงึออกจาก

สัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง ข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้

เมือ่ท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างน้ีแล้ว ท่านพระอทุายซีึง่อยูใ่นหมูภ่กิษเุหล่าน้ัน 

ได้กล่าวกะท่านพระสารีบุตรว่า ข้อที่ภิกษุก้าวล่วงความเป็นสหายแห่งเหล่าเทพผู้ม ี

กวฬิงการาหาร คือมีก้อนข้าวเป็นอาหารเป็นภักษา เข้าถึงเหล่าเทพผู้เกิดด้วยใจ 

บางเหล่า พึงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างนั้น  

มใิช่ฐานะ มใิช่โอกาส ข้อนัน้ไม่เป็นฐานะทีจ่ะมไีด้ แม้ครัง้ที ่๒ ท่านพระสารบีตุรกไ็ด้

กล่าวกะภิกษุทั้งหลายอย่างเดิม แม้ครั้งท่ี ๒ ท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวค้านขึ้น 

อย่างนั้น แม้ครั้งที่ ๓ ท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวกะภิกษุทั้งหลายอย่างเดิม แม้ครั้ง

ที ่ ๓ ท่านพระอุทายีกไ็ด้กล่าวค้านขึน้อย่างนัน้ ท่านพระสารบีดรได้คดิว่า ท่านพระอทุายี

คดัค้านเราถงึ ๓ คร้ัง และภิกษุบางรปูก็ไม่อนโุมทนาภาษติเรา ถ้ากระไร เราพงึเข้าไป

เฝ้าพระผูม้พีระภาคเจ้า ท่านพระสารบุีตรจงึได้เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจ้า กราบทลู

เล่าถวายให้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบ ถงึค�าทีท่่านพระสารบีตุรได้กล่าวกะภิกษทุัง้หลาย 

และค�าที่ท่านอุทายีได้กล่าวค้าน

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๖๖/๒๑๔.

 



311ภาค ๒ ธรรมบรรยายในพรรษา ๒๕๓๒

พระผูม้พีระภาคเจ้าได้ตรสัถามท่านพระอทุายว่ีา ท่านอทุายหีมายถงึ เหล่าเทพ

ผู้เกิดด้วยใจเหล่าไหน ท่านพระอุทายีได้กราบทูลว่า หมายถึงเหล่าเทพชั้นอรปูท่ีเกดิ

ด้วยสญัญา พระผูม้พีระภาคเจ้าจงึได้ตรสัว่า ไฉนท่านพระอทุายีจงึเป็น ผูพ้าล ไม่ฉลาด

กล่าวอย่างนั้น เธอเองคือท่านพระอุทายีย่อมส�าคัญตนว่า ควรพูด (อวดรู้)

แล้วพระผูมี้พระภาคเจ้าได้ตรสักับท่านพระอานนท์ว่า “ไฉนพวกเธอจงึวางเฉย

ดูดายภิกษุผู้เถระซ่ึงถูกเบียดเบียนอยู่ ช่ือว่าแม้ความกรุณาก็ไม่มีในภิกษุผู้ฉลาดซึ่ง 

ถูกเบียดเบียนอยู่” พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา แล้วตรัสว่า  

“ผูถึ้งพร้อมด้วยศีล ถงึพร้อมด้วยสมาธิ ถงึพร้อมด้วยปัญญา พงึเข้าสัญญาเวทยิตนโิรธ

บ้าง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง ข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ ถ้าเธอไม่พึงบรรลุ

อรหตัตผลในปัจจบุนัไซร้ เธอก็ก้าวล่วงความเป็นสหายแห่งเหล่าเทพผูม้กีวฬิงการาหาร 

คือมีค�าข้าวเป็นอาหารเป็นภักษา เข้าถึงเหล่าเทพผู้เกิดด้วยใจบางเหล่า พึงเข้าสัญญา

เวทยิตนิโรธบ้าง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบ้าง ข้อน้ันเป็นฐานะที่จะพึงมีได้”  

ครั้นตรัสดั่งนี้แล้ว ก็เสด็จลุกจากอาสนะ เข้าไปยังพระวิหาร

ครัน้เม่ือพระผูมี้พระภาคเจ้าเสดจ็ไปแล้วไม่นาน ท่านพระอานนท์ได้เข้าไปหา 

ท่านพระอุปวานะ แล้วกล่าวว่า ภิกษุเหล่าอื่นในพระศาสนานี้ ย่อมเบียดเบียน  

ภิกษทุัง้หลายผูเ้ถระ พวกเราจกัไม่ถามหาภกิษเุหล่านัน้ การทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็

ออกจากทีพ่กัผ่อนในเวลาเย็น จักทรงปรารภเหตนุัน้ยกข้ึนแสดง เหมอืนดงัทีจ่ะพึงตรสั

โดยเฉพาะกบัท่านอปุวานะในเหตนุัน้ ข้อนัน้ไม่เป็นอศัจรรย์ บดันี ้ความไม่สบายใจได้

เกดิขึน้แก่พวกเรา พระผูม้พีระภาคเจ้าเสด็จออกจากทีเ่ร้นในเวลาเย็นแล้ว เสดจ็เข้าไป

นัง่ทีอ่ปัุฏฐานศาลาคอืศาลาเป็นทีบ่�ารงุ ประทบันัง่บนอาสนะทีไ่ด้ตกแต่งไว้ แล้วจงึตรสั

ถามท่านพระอุปวานะว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอแล ย่อมเป็นที่รัก เป็น

ที่พอใจ เป็นท่ีเคารพ เป็นท่ียกย่องของเพือ่นสพรหมจารี ท่านพระอปุวานะได้กราบทลู

ว่า ภิกษุผู้เถระย่อมประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นที่รัก เป็นที่พอใจ เป็นที่

เคารพ และเป็นที่ยกย่องของเพื่อนสพรหมจารี คือภิกษุในธรรมวินัยนี้
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๑ ดูเนื้อความที่สมบูรณ์หน้า ๒๘๙.
๒ ดูเนื้อความที่สมบูรณ์หน้า ๒๘๙.

 

๑.  เป็นผู้มีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย๑

๒.  เป็นพหูสูต คือผู้ได้สดับตรับฟังมาก ฯลฯ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง๒

๓.  เป็นผูม้วีาจาไพเราะ มถ้ีอยค�าไพเราะ ประกอบด้วยวาจาของชาวเมอืงอัน

สละสลวย ไม่มีโทษ ให้รู้เนื้อความที่แจ่มแจ้ง 

๔. เป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก ซึ่งฌาน ๔ 

อันมีในจิตยิ่ง เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 

๕. ย่อมท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะ 

ทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัอนโุมทนาถ้อยค�าของท่านพระอปุวานะ และกไ็ด้ตรสัว่า 

ภกิษเุถระผูป้ระกอบด้วยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ย่อมเป็นทีร่กั เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ 

และเป็นที่ยกย่องของเพื่อนสพรหมจารี ถ้าหากว่าธรรม ๕ ประการนี้ไม่พึงมีแก่ภิกษุ

ผูเ้ถระไซร้ เพือ่นสพรหมจารีพงึเคารพสกัการะนบัถือบูชาเธอ โดยความเป็นผูม้ฟัีนหัก 

มีผมหงอก มีหนังย่น เพื่ออะไรกัน เพราะธรรม ๕ ประการนี้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้เถระ 

ฉะนั้น เพื่อนสพรหมจารีจึงสักการะ เคารพนับถือบูชาเธอ

๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๑๙
พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพ ี (ต่อ) 

โจทนาสูตร๑

ว่าด้วยธรรมส�าหรับภิกษุผู้เป็นโจทก์และผู้ถูกโจท

ท่านพระสารีบุตรได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุผู้เป็นโจทก์ก็ใคร่จะโจท  

ผู้อื่น พึงเข้าไปตั้งธรรม ๕ ประการไว้ภายในก่อน แล้วจึงโจทผู้อื่น คือ 

๑.  เราจักกล่าวโดยกาลควร จักไม่กล่าวโดยกาลไม่ควร 

๒.  จักกล่าวด้วยเรื่องจริง จักไม่กล่าวด้วยเรื่องไม่จริง 

๓.  จักกล่าวด้วยค�าอ่อนหวาน จักไม่กล่าวด้วยค�าหยาบ 

๔.  จักกล่าวด้วยเรื่องที่ประกอบด้วยประโยชน์ จักไม่กล่าวด้วยเรื่องที่ไม่ 

 ประกอบด้วยประโยชน์ 

๕.  จักเป็นผู้มีเมตตาจิตกล่าว จักไม่เป็นผู้เพ่งโทษกล่าว

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๖๗/๒๑๘.
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ท่านพระสารบีตุรได้แสดงต่อไปว่า เราเหน็บคุคลบางคนในธรรมวินยันี ้ถกูผูอ้ืน่

โจทโดยกาลไม่ควร ไม่ถูกโจทโดยกาลอันควร ก็โกรธ ถูกผู้อ่ืนโจทด้วยเรื่องไม่จริง  

ไม่ถูกโจทด้วยเรื่องจริง ก็โกรธ ถูกผู้อื่นโจทด้วยค�าหยาบ ไม่ถูกโจทด้วยค�าอ่อนหวาน

กโ็กรธ ถกูผูอ้ืน่โจทด้วยเรือ่งทีไ่ม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ถูกโจทด้วยเรือ่งท่ีประกอบ

ด้วยประโยชน์ ก็โกรธ ถูกผู้อื่นโจทด้วยเพ่งโทษ ไม่ถูกโจทด้วยเมตตาจิต ก็โกรธ

ความไม่เดือดร้อนอันพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรม โดยอาการ 

๕ คือ

๑.  ท่านถกูโจทโดยกาลไม่ควร ไม่ถูกโจทโดยกาลควร ท่านจึงไม่ควรเดอืดร้อน

๒.  ท่านถกูโจทด้วยเรือ่งไม่จรงิ ไม่ถูกโจทด้วยเรือ่งจริง ท่านจงึไม่ควรเดอืดร้อน

๓.  ท่านถกูโจทด้วยค�าหยาบ ไม่ถกูโจทด้วยค�าอ่อนหวาน ท่านจงึไม่ควรเดอืดร้อน

๔. ท่านถูกโจทด้วยเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ถูกโจทด้วยเรื่องที่

ประกอบด้วยประโยชน์ ท่านจึงไม่ควรเดือดร้อน 

๕.  ท่านถกูโจทด้วยการเพ่งโทษ ไม่ถกูโจทด้วยเมตตาจติ ท่านจงึไม่ควรเดือดร้อน

ความเดอืดร้อนอนัพึงเกดิขึน้แก่ภกิษผุูโ้จทโดยไม่เป็นธรรม โดยอาการ ๕ คอื

๑.  ท่านโจทโดยกาลไม่ควร ไม่โจทโดยกาลควร ท่านจึงควรเดือดร้อน 

๒.  ท่านโจทด้วยเรื่องไม่จริง ไม่โจทด้วยเรื่องจริง ท่านจึงควรเดือดร้อน 

๓.  ท่านโจทด้วยค�าหยาบ ไม่โจทด้วยค�าอ่อนหวาน ท่านจึงควรเดือดร้อน 

๔.  ท่านโจทด้วยเรือ่งทีไ่ม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่โจทด้วยเรือ่งทีป่ระกอบ

ด้วยประโยชน์ ท่านจึงควรเดือดร้อน 

๕.  ท่านโจทด้วยเพ่งโทษ ไม่โจทด้วยเมตตาจิต ท่านจึงควรเดือดร้อน

เราเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ถูกโจทโดยกาลควร ไม่ถูกโจทโดยกาล

ไม่ควร ก็โกรธ ถูกโจทด้วยเรื่องจริง ไม่ถูกโจทด้วยเรื่องไม่จริง ก็โกรธ ถูกโจทด้วย 

ค�าอ่อนหวาน ไม่ถูกโจทด้วยค�าหยาบ กโ็กรธ ถกูโจทด้วยเรือ่งทีป่ระกอบด้วยประโยชน์ 
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ไม่ถูกโจทด้วยเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ก็โกรธ ถูกโจทด้วยเมตตาจิต ไม่ถูก

โจทด้วยเพ่งโทษ ก็โกรธ

ความเดือดร้อนอันพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทโดยธรรม โดยอาการ ๕ คือ

๑.  ท่านถูกโจทโดยกาลควร ไม่ถูกโจทโดยกาลไม่ควร ท่านจึงควรเดือดร้อน

๒.  ท่านถกูโจทด้วยเรือ่งจริง ไม่ถกูโจทด้วยเรือ่งไม่จรงิ ท่านจงึควรเดอืดร้อน 

๓.  ท่านถกูโจทด้วยค�าอ่อนหวาน ไม่ถูกโจทด้วยค�าหยาบ ท่านจงึควรเดอืดร้อน

๔. ท่านถูกโจทด้วยเรื่องที่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ถูกโจทด้วยเรื่องที่ไม่

ประกอบด้วยประโยชน์ ท่านจึงควรเดือดร้อน 

๕.  ท่านถูกโจทด้วยเมตตาจิต ไม่ถูกโจทด้วยเพ่งโทษ ท่านจึงควรเดือดร้อน

ความไม่เดือดร้อน อันพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้โจทโดยธรรม โดยอาการ ๕ คือ

๑.  ท่านโจทโดยกาลควร ไม่โจทโดยกาลไม่ควร ท่านจึงไม่ควรเดือดร้อน 

๒.  ท่านโจทด้วยเรื่องจริง ไม่โจทด้วยเรื่องไม่จริง ท่านจึงไม่ควรเดือดร้อน 

๓.  ท่านโจทด้วยค�าอ่อนหวาน ไม่โจทด้วยค�าหยาบ ท่านจึงไม่ควรเดือดร้อน 

๔.  ท่านโจทด้วยเรือ่งทีป่ระกอบด้วยประโยชน์ ไม่โจทด้วยเรือ่งทีไ่ม่ประกอบ

ด้วยประโยชน์ ท่านจึงไม่ควรเดือดร้อน 

๕.  ท่านโจทด้วยเมตตาจิต ไม่โจทด้วยเพ่งโทษ ท่านจึงไม่ควรเดือดร้อน

เพราะเหตไุร เพราะว่าภิกษุแม้รูปอืน่ พงึให้ความส�าคญัว่าพงึโจทด้วยเรือ่งจรงิ

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวต่อไปว่า อันบุคคลผู้ถูกโจท พึงต้ังอยู่ในธรรม  

๒ ประการ คือความจริงและความไม่โกรธ ถ้าผูอ้ืน่พงึโจทเราด้วยธรรม ๕ ประการ คอื

๑.  พึงโจทโดยกาลควรหรือโดยกาลไม่ควร 

๒.  ด้วยเรื่องจริงหรือด้วยเรื่องไม่จริง 

๓.  ด้วยค�าอ่อนหวานหรือด้วยค�าหยาบ
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๔.  ด้วยเรือ่งทีป่ระกอบด้วยประโยชน์หรือด้วยเรือ่งทีไ่ม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

๕.  ด้วยเมตตาจิตหรือด้วยเพ่งโทษ 

แม้เราก็พึงตั้งอยู่ในธรรม ๒ ประการ คือความจริงและความไม่โกรธ ถ้าเรา

พงึทราบว่า ธรรมน้ันมีอยูใ่นเราไซร้ เราพงึกล่าวธรรมน้ันว่ามอียู ่ว่าธรรมนัน้มอียูพ่ร้อม

ในเรา ถ้าเราพึงทราบว่า ธรรมนั้นไม่มีอยู่ในเราไซร้ เราก็พึงกล่าวธรรมนั้นว่าไม่มีอยู่

ว่าธรรมนั้นไม่มีอยู่พร้อมในเรา

พระพุทธเจ้าได้ตรสัแก่ท่านพระสารบีตุรว่า เรือ่งกจ็ะพงึเป็นเช่นนัน้ แต่ว่าโมฆ

บรุุษบางพวกในธรรมวนิยันี ้เม่ือถกูกล่าวสอน ย่อมไม่รบัโดยเคารพ ท่านพระสารบีตุร

ได้กราบทูลว่าบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธา ต้องการเล้ียงชีวิต มิใช่ออกบวชด้วยศรัทธา 

เป็นผู้โอ้อวด มีมารยา เกเร ฟุ้งซ่าน เย่อหยิ่ง เหลาะแหละ ปากกล้า พูดพล่าม  

ไม่ส�ารวมทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ไม่รู้จักประมาณในโภชนะ ไม่ประกอบความเพียร 

ไม่เพ่งถึงความเป็นสมณะ ไม่มคีวามเคารพกล้าในสิกขา มักมาก ย่อหย่อน เป็นหัวหน้า

ในการล่วงละเมิด ทอดธุระในวิเวกคือความสงบสงัด เกียจคร้าน มีความเพียรทราม 

มีสติเลอะเทอะ ไม่มีสัมปชัญญะ ไม่มีจิตมั่นคง มีจิตฟุ้งซ่าน มีปัญญาทราม เป็นคน

บ้าน�้าลาย คนเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ ก็ไม่รับโดยเคารพ 

ส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกบวช ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา ไม่เกเร  

ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่เย่อหยิง่ ไม่เหลาะแหละ ไม่ปากกล้า ไม่พดูพล่าม ส�ารวมทวารในอนิทรย์ี

ทัง้หลาย รูป้ระมาณในโภชนะ ประกอบความเพยีร เพ่งถงึความเป็นสมณะ มคีวามเคารพ

กล้าในสิกขา ไม่มักมาก ไม่ย่อหย่อน ทอดธุระในการล่วงละเมิด เป็นหัวหน้าใน 

วิเวกคือความสงบสงัด มีความเพียร อบรมตน มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีจิตมั่นคง 

มจีติเป็นหน่ึง มีปัญญา มิใช่คนบ้าน�า้ลาย กลุบตุรเหล่านัน้เมือ่ถูกข้าพระองค์กล่าวสอน

อย่างนี้ ย่อมรับโดยเคารพ

พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรับรอง โดยตรัสซ�้าค�าที่ท่านพระสารีบุตรกราบทูล และ

ได้ตรัสแก่ท่านพระสารีบุตรว่า เธอพึงว่ากล่าวกุลบุตรเหล่านั้น จงกล่าวสอนเพื่อน 

สพรหมจารี จงพร�่าสอนเพื่อนสพรหมจารี ด้วยหวังว่า เราจักยกเพ่ือนสพรหมจาร ี

จากอสัทธรรม ให้ตั้งอยู่ในสัทธรรม เธอพึงส�าเหนียกไว้อย่างนี้แล
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สลีสูตร๑

ว่าด้วยโทษของความทุศีลและคุณแห่งความมีศีล

ท่านพระสารีบุตรได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่า สัมมาสมาธิของภิกษุผู้ทุศีล  

มศีลีวบิตั ิย่อมเป็นธรรมมีอุปนสิยัถูกขจดั คอืไม่ม ีเมือ่สมัมาสมาธไิม่ม ียถาภตูญาณ-

ทสัสนะ ความรูเ้หน็ตามเป็นจริง ของภกิษผุูม้สีมัมาสมาธิวบิตั ิย่อมเป็นธรรมมอีปุนสิยั

ถูกขจัด คือไม่มี เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะ ความรู ้ความเห็นตามเป็นจริงไม่มี  

นพิพทิาวริาคะ คอืความหน่ายความสิน้ตดิใจยนิด ี ของภกิษผุูม้ยีถาภตูญาณทัสสนะวบิตัิ 

ย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด คือไม่มี เมื่อนิพพิทาวิราคะไม่มี วิมุตติญาณทัสสนะ 

ความรู้ความเห็นในวิมุตติ ของภิกษุผู้มีนิพพิทาวิราคะวิบัติ ย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัย 

ถูกขจัด คือไม่มี เหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติ แม้กะเทาะของต้นไม้นั้นก็ย่อมไม่ถึง

ความบริบูรณ์ แม้เปลือก กระพี้ แก่นของต้นไม้นั้น ก็ย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์  

แม้ฉันใด  

สัมมาสมาธิของภิกษุผู้ทุศีล มีศีลวิบัติ ย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด คือ

ไม่ม ีเมือ่สมัมาสมาธไิม่ม ียถาภตูญาณทสัสนะของภกิษผุูม้สัีมมาสมาธวิิบตั ิย่อมเป็น

ธรรมมอุีปนสิยัถกูขจดั คอืไม่ม ีเมือ่ยถาภตูญาณทัสสนะไม่ม ีนพิพทิาวิราคะของภกิษุ

ผู้มียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ ย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด คือไม่มี เมื่อนิพพิทา

วริาคะไม่ม ีวมิตุตญิาณทสัสนะของภกิษผุูมี้นพิพิทาวิราคะวิบติั ย่อมเป็นธรรมมีอปุนสัิย

ถูกขจัด คือไม่มี ฉันนั้นเหมือนกัน

ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวต่อไปอีกว่า สัมมาสมาธิของภิกษุผู้มีศีล สมบูรณ์ 

ด้วยศลี ย่อมถงึพร้อมด้วยธรรมเป็นอปุนสิยั คอืม ีเมือ่สัมมาสมาธมิอียู่ ยถาภตูญาณ-

ทัสสนะของภิกษุผู้มีสัมมาสมาธิสมบูรณ์ ย่อมถึงพร้อมด้วยธรรมเป็นอุปนิสัย คือ 

มี เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู่ นิพพิทาวิราคะของภิกษุผู้มียถาภูตญาณทัสสนะ

สมบูรณ์ ย่อมถึงพร้อมด้วยธรรมเป็นอุปนิสัย คือมี เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู่ วิมุตติ-

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๖๘/๒๒๓.
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ญาณทัสสนะของภิกษุผู้มีนิพพิทาวิราคะสมบูรณ์ ย่อมถึงพร้อมด้วยธรรมเป็นอุปนิสัย 

คอืม ีเปรียบเหมอืนต้นไม้มกีิง่และใบสมบรูณ์ แม้กะเทาะของต้นไม้นัน้ ก็ย่อมถงึความ

บริบูรณ์ แม้เปลือก กระพี้ แก่น ของต้นไม้นั้นก็ย่อมถึงความบริบูรณ์ แม้ฉันใด 

สัมมาสมาธิของภิกษุผู ้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมถึงพร้อมด้วยธรรม  

เป็นอปุนิสยั คอืม ีเมือ่สมัมาสมาธมิอียู ่ยถาภตูญาณทสัสนะของภกิษผุูมี้สัมมาสมาธิ

สมบูรณ์ ย่อมถึงพร้อมด้วยธรรมเป็นอุปนิสัย คือมี เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู่  

นิพพิทาวิราคะของภิกษุผู้มียถาภูตญาณทัสสนะสมบูรณ์ ย่อมถึงพร้อมด้วยธรรมเป็น

อปุนิสยั คือม ีเมือ่นพิพทิาวริาคะมอียู ่วมิตุตญิาณทสัสนะของภกิษผุูมี้นพิพทิาวิราคะ

สมบูรณ์ ย่อมถึงพร้อมด้วยธรรมเป็นอุปนิสัย คือมี ฉันนั้นเหมือนกัน

นสิันตสิูตร๑

ว่าด้วยเหตุให้คิดได้เร็ว เรียนได้ดี

ท่านพระอานนท์ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ ได้ปราศรัยกับท่าน 

พระสารบุีตร ครัน้ผ่านการปราศรยัพอให้ระลึกถึงกนัไปแล้ว จึงได้ถามท่านพระสารบีตุร

ว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ ภิกษุจึงจะเป็นผู้ใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย  

เรียนได้ดี เรียนได้มาก และสิ่งที่เธอเรียนแล้วย่อมไม่เลือนไป 

ท่านพระสารบุีตรได้ตอบว่า ท่านพระอานนท์เป็นพหูสูต คอืเป็นผูไ้ด้สดบัตรบั

ฟังมาก ข้อความนัน้จงแจ่มแจ้งแก่ท่านพระอานนท์ทเีดยีว ท่านพระอานนท์จงึได้แสดง

แก่ท่านพระสารีบุตรว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้ 

๑.  ฉลาดในอรรถ 

๒.  ฉลาดในธรรม 

๓.  ฉลาดในพยัญชนะ 

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๖๙/๒๒๔.
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๔.  ฉลาดในนิรุตติ คือภาษา

๕.  ฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลาย

 ด้วยเหตเุพยีงเท่านีแ้ล ภกิษจุงึจะเป็นผูใ้คร่ครวญได้เรว็ในกศุลธรรมทัง้หลาย 

เรยีนได้ด ีเรียนได้มาก และสิ่งที่เธอเรียนแล้วย่อมไม่เลอะเลือน 

 ท่านพระสารบีตุรได้กล่าวอนโุมทนาท่านพระอานนท์ว่า ตามทีท่่านพระอานนท์

กล่าวไว้ดีแล้วนี้ น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว และพวกเราย่อมทรงจ�าท่านพระอานนท์ 

ผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้ว่า ท่านพระอานนท์เป็นผู้ฉลาดในอรรถ ฉลาด 

ในธรรม ฉลาดในพยัญชนะ ฉลาดในนริตุตคิอืภาษา และฉลาดในเบ้ืองต้นและเบือ้งปลาย

จะอธิบายบางบทในพระสูตรนี้ ข้อว่า ฉลาดในอรรถ ได้แก่เป็นผู้ฉลาด  

ในอรรถกถา คือถ้อยค�าอธิบาย ข้อว่า ฉลาดในธรรม ได้แก่เป็นผู้ฉลาดในบาลี คือใน

ข้อธรรมทีเ่ป็นพระบาลคีอืเป็นพระพทุธพจน์ทัง้หลาย ข้อว่า ฉลาดในพยญัชนะ ได้แก่

เป็นผู้ฉลาดในประเภทแห่งอักษร ข้อว่า ฉลาดในนิรุตติ ได้แก่ฉลาดในภาษา ข้อว่า 

เป็นผูฉ้ลาดในเบือ้งต้นและเบือ้งปลาย ได้แก่เป็นผูฉ้ลาดในเบือ้งต้นเบือ้งปลาย ๕ คอื

๑.  เบ้ืองต้นเบื้องปลายของอรรถ คือถ้อยค�าที่แสดงเนื้อความหรือถ้อยค�า  

ที่อธิบายความแห่งบาลี 

๒.  เบื้องต้นเบื้องปลายของบาลี คือข้อธรรมที่เป็นบาลี คือข้อธรรมที่เป็น

พระพุทธพจน์ทั้งหลาย 

๓.  เบื้องต้นเบื้องปลายของบท 

๔.  เบื้องต้นเบื้องปลายของอักษร 

๕.  เบื้องต้นเบื้องปลายของอนุสนธิคือความสืบต่อ

ในเบื้องต้นเบื้องปลายเหล่านั้น รู้อรรถเบื้องต้นด้วยอรรถเบื้องปลาย รู้อรรถ

เบ้ืองปลายด้วยอรรถเบ้ืองต้น ช่ือว่า เป็นผูฉ้ลาดในเบือ้งต้นเบือ้งปลายของอรรถ อธบิาย

ว่า ภิกษุนั้นเมื่อเว้นอรรถเบื้องต้น กล่าวแต่อรรถเบื้องปลาย ก็ย่อมรู้ว่าอรรถเบื้องต้น

มอียู่อย่างนี ้แม้เมือ่ท่านเว้นอรรถเบือ้งปลาย กล่าวแต่อรรถเบือ้งต้น ก็รูว่้าอรรถเบือ้งปลาย

มีอยู่ดั่งนี้ เมื่อท่านเว้นอรรถทั้ง ๒ กล่าวแต่อรรถในท่ามกลาง ก็ย่อมรู้ว่าอรรถทั้ง ๒ 
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มีอยู่ดั่งนี้ เมื่อท่านเว้นอรรถในท่ามกลาง กล่าวแต่อรรถทั้ง ๒ ส่วน ย่อมรู้ว่าอรรถใน

ท่ามกลางมีอยู่ดั่งนี้ แม้ในเบื้องต้นเบื้องปลายของบาลีเป็นต้น ก็มีนัยเหมือนกัน

ส่วนในเบื้องต้นเบื้องปลายของอนุสนธิ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ เมื่อพระสูตร  

เริม่แต่ศลีเป็นต้นไป ในทีส่ดุกม็าถึงอภญิญา ๖ ภกิษยุ่อมรูว่้า พระสูตรไปตามอนสุนธิ 

ไปตามก�าหนดบทดั่งนี้ เมื่อพระสูตรเริ่มแต่ทิฏฐิไป เบื้องปลายสัจจะทั้งหลายก็มาถึง 

ภิกษุย่อมรู้ว่า พระสูตรไปตามอนุสนธิ เมื่อพระสูตรเริ่มแต่การทะเลาะบาดหมางกัน 

เบื้องปลายสาราณียธรรมก็มาถึง เมื่อพระสูตรเริ่มแต่ดิรัจฉานกถาคือถ้อยค�าที่เป็น

ของนอกพระธรรมวินัย เบื้องปลายกถาวัตถุคือถ้อยค�าที่ควรพูด ก็มาถึงภิกษุย่อมรู้ว่า

พระสูตรไปตามอนุสนธิ คือตามล�าดับข้อความที่ต่อกัน

ภัททชสิูตร๑

ว่าด้วยสิ่งที่เป็นยอด ๕ ประการ

สมัยหนึ่ง ท่านพระอานนท์อยู่ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ท่านพระภัททชิ 

ได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ ได้ปราศรัยกับท่านพระอานนท์ ครั้นผ่านการ

ปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว ท่านพระอานนท์ได้ถามท่านพระภัททชิว่า บรรดา

การเห็นทัง้หลาย การเห็นชนดิไหนเป็นยอด บรรดาการได้ยนิทัง้หลาย การได้ยนิชนดิ

ไหนเป็นยอด บรรดาสขุทัง้หลาย สขุชนดิไหนเป็นยอด บรรดาสญัญาทัง้หลาย สญัญา

ชนิดไหนเป็นยอด บรรดาภพทั้งหลาย ภพชนิดไหนเป็นยอด

ท่านพระภัททชติอบว่า พรหมผูเ้ป็นใหญ่ยิง่ ไม่มใีครครอบง�าได้ เห็นส่ิงทัง้ปวง 

ยังผู้อื่นให้เป็นไปในอ�านาจ มีอยู่ ผู้ใดเห็นพรหมนั้น การเห็นของผู้นั้น เป็นยอดของ

การเห็นทั้งหลาย

๑ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๑๗๐/๒๒๕.

 



321ภาค ๒ ธรรมบรรยายในพรรษา ๒๕๓๒

เทพเหล่าอาภัสสระผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขมีอยู่ เทพเหล่านั้นย่อมเปล่ง

อทุานในบางครัง้บางคราวว่า สขุหนอ สขุหนอ ผูใ้ดได้ยินเสียงนัน้ การได้ยินเสียงของ

ผู้นั้นเป็นยอดของการได้ยินทั้งหลาย

เทพเหล่าสุภกิณหะมีอยู่ เทพเหล่านั้นยินดีเฉพาะสิ่งที่มีอยู่ ย่อมเสวยสุข  

การเสวยสุขนี้เป็นยอดของความสุขทั้งหลาย

พวกเทพผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพมีอยู่ การเข้าถึงอากิญจัญญายตน  

ภพนี้เป็นยอดของสัญญาทั้งหลาย

พวกเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพมีอยู่ การเข้าถึงเนวสัญญานา-

สัญญายตนภพนี้เป็นยอดของภพทั้งหลาย

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่า ค�าพูดของท่านพระภัททชินี้ ย่อมเข้ากับคน  

เป็นอนัมาก ส่วนท่านพระภัททชจึิงได้กล่าวแก่ท่านพระอานนท์ว่า ท่านพระอานนท์เป็น

พหูสูต คือเป็นผู้ได้สดับตรับฟังมาก ขอท่านพระอานนท์จงอธิบายความข้อนั้นให ้

แจ่มแจ้งด้วยเถิด ท่านพระอานนท์จงึกล่าวว่า ถ้าเช่นนัน้ ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ด ีเราจะ

กล่าว แล้วท่านพระอานนท์ได้แสดงว่า

ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ย่อมมีในล�าดับแห่งบุคคลผู้เห็นตามเป็นจริง 

นี้เป็นยอดของการเห็นทั้งหลาย

ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ย่อมมีในล�าดับแห่งบุคคลผู้ได้ยินตามความ

เป็นจริง นี้เป็นยอดของการได้ยินทั้งหลาย

ความสิน้ไปแห่งอาสวะทัง้หลาย ย่อมมใีนล�าดบัแห่งบคุคลทีไ่ด้รบัความสขุตาม

เป็นจริง นี้เป็นยอดของความสุขทั้งหลาย

ความสิน้ไปแห่งอาสวะทัง้หลาย ย่อมมใีนล�าดับแห่งบุคคลผู้มสัีญญา ตามเป็นจริง 

นี้เป็นยอดของสัญญาทั้งหลาย

ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ย่อมมีในล�าดับแห่งบุคคลผู้เป็นอยู่แล้ว ตาม

เป็นจริง นี้เป็นยอดของภพทั้งหลาย
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ในพระสูตรที่กล่าวมานี้ ได้แสดงถึงอันตคาหิกทิฏฐิในพระสูตรหนึ่ง ค�าว่า  

อนัตคาหกิทฏิฐิ นัน้ คือความเหน็อนัถอืเอาทีส่ดุ คอืแล่นเข้าไปถงึทีส่ดุในอย่างหนึง่ ๆ 

แจกออกไปเป็น ๑๐ ข้อ คือ 

๑.  โลกเที่ยง 

๒.  โลกไม่เที่ยง 

๓.  โลกมีที่สุด 

๔.  โลกไม่มีที่สุด 

๕.  ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น

๖.  ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น

๗.  สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเป็นอีก คือเกิดอีก

๘.  สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมไม่เป็นอีก คือไม่เกิดอีก

๙.  สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเป็นอีกก็มี ย่อมไม่เป็นอีกก็มี

๑๐. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเป็นอีกหามิได้ ย่อมไม่เป็นอีกก็หามิได้

ทิฏฐิ ๑๐ ประการนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ได้ทรงอธิบายไว้ว่า “ทิฏฐินอกพระพุทธศาสนา พระอาจารย์ไม่พอใจอธิบาย ในเมื่อ 

จ�าจะพูดถึง ก็พูดอย่างห้วน ยากที่จะเข้าใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ ยากที่จะลงความเห็นว่า 

พระพุทธศาสนามุ่งหมายอย่างไร ทิฏฐินี้ท่านมิได้พรรณนาไว้ชัดเจน แต่กล่าวว่า  

เป็นข้อที่พระศาสดาไม่ทรงพยากรณ์ คือไม่ตรัสถึง ดังมีเรื่องเล่าว่า 

พระมาลุงกยะทูลถามถึงทิฏฐิ ๑๐ นี้ และทูลพ้อว่า ถ้าไม่ทรงพยากรณ์  

จกัไม่อยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์ต่อไป พระองค์ตรสัว่า เมือ่พระมาลงุกยะจะมาประพฤต ิ

พรหมจรรย์ พระองค์ไม่ได้สัญญาไว้ว่า จักทรงแก้ทิฏฐิ ๑๐ ข้อนี้ พระมาลุงกยะ 

ปรารถนาจะไปก็จงไป ดั่งนี้ จึงเป็นดุจกรุยอันผู้สอดส่องธรรมในพระพุทธศาสนา  

พงึหลกีห่าง ดจุกรยุบอกน�า้ตืน้อันเรอืไม่พงึแวะเข้าไป เป็นข้อทีน่่ารูอ้ยู ่ในทีน่ีจ้ะอธิบาย

ตามมตขิองข้าพเจ้า โลกในทีนี่น่้าจะได้แก่หมูสั่ตว์ ข้อว่า โลกเท่ียงนัน้ น่าจะหมายความ 
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ดังกล่าวแล้วในสัสสตทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยง ข้อว่า โลกไม่เที่ยง นั้นน่าจะหมายถึง

ความดังกล่าวแล้วในอุจเฉททิฏฐิคือความเห็นว่าขาดสูญ ข้อว่า โลกมีที่สุด น่าจะ

หมายความว่า คนท�าดี ในที่สุดย่อมไปเกิดในทิพยกายที่ยั่งยืน ไม่แปรผัน ดุจความ

เข้าใจของคนถอืลทัธต่ิางบางพวก หรอืด้วยมรณะแล้วขาดสูญกนั ข้อว่า โลกไม่มทีีส่ดุ

นั้นน่าจะหมายความว่า เวียนเกิดเวียนตายไปอย่างนี้ ไม่มีขาดลง ข้อว่า ชีพก็อันนั้น 

สรีระก็อันนั้น กับข้อว่า ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น ชีพนั้น ได้แก่ ชีโว ท่ีแปลว่า  

ชีพ เป็นแต่ในที่นี้ใช้เป็นนปุงสกลิงค์ว่า ชีว� ในพราหมณสมัย๑ บัญญัติว่า เวลามรณะ 

ชีพนี้ออกจากสรีระไปถือปฏิสนธิใหม่ ส่วนสรีระย่อมสลายไป ทิฏฐิเนื่องด้วยชีพนี้  

ข้างหน่ึงเข้าใจว่าชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกัน เกิดดับพร้อมกัน อีกข้างหนึ่งเข้าใจว่า 

ชีพกับสรีระต่างกัน เช่นบัญญัติไว้ในพราหมณ์สมัย 

พระพุทธศาสนากล่าวอนัตตา ไม่ใช่อัตตา ไม่ใช่ตนนั้น แสดงนามธรรม คือ

จิตเจตสิกว่า เกิดขึ้นเพราะอายตนะภายในและอายตนะภายนอกสบกันเข้าเป็นต้นไป 

เพื่อคัดค้านชีพดังที่เขาเข้าใจกันนั้น ในข้อปรารภความเกิดอีกเป็นต้น ของสัตว์เบื้อง

หน้าแต่ตายแล้ว บทบาลีใช้แปลกอยู่ ใช้บทว่า ตถาคโต ที่แก้ในอรรถกถาว่า สตฺโต 

คือสัตว์ ตถาคต ศัพท์น้ัน นอกจากในที่นี้ พบแต่ในที่เรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

มกัเรยีกเป็นพหพูจน์ด้วย โดยอธิบายว่า ผูม้าเหมอืนอย่างนัน้ คอืได้ตรสัเป็นพระสมัมา

สมัพทุธเจ้า และได้ทรงบ�าเพญ็พุทธกจิถูกต้องตามธรรมเนยีมของพระสัมมาสัมพทุธเจ้า

พระองค์ก่อน ๆ เช่นเดียวกับพระราชาผู้เป็นแทนสืบกันมา สอบกับภาษาสันสกฤต 

ได้ความออกไปอีกหน่อยว่า นอกจากใช้เรียกพระพุทธเจ้า ใช้เรียกชินะ ที่ออกชื่อใน

ปกรณ์ข้างพระพุทธศาสนาว่า นิครนถนาฏบุตรบ้าง ใช้เรียกเจ้าบ้าง ไม่ได้กล่าวว่าใช้

เรียกสามัญสัตว์ ถ้าไม่ใช่ศัพท์ใช้เรียกสามัญสัตว์ ความเข้าใจก็จะพึงมีอีกทางหนึ่งว่า 

ท่านผู้ที่มหาชนนับถือเป็นศาสดาและเป็นเอกอุในลัทธิของตน เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว 

เกดิอกีหรอืไม่ หรือท่ีเกิดอีกก็มี ไม่เกิดอีกกม็ ีหรอืปฏเิสธทัง้นัน้ สมด้วยปัญหาปรารภ

เจ้าลัทธิเห็นปานนี้ อันพระสุภัททะครั้งยังเป็นปริพาชกยกขึ้นทูลถามพระศาสดาเม่ือ

๑ ในค�าสั่งสอนหรือลัทธิของพราหมณ์.
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ใกล้จะปรินิพพาน แต่ทูลถามในทางตรัสรู้ของเขา เช่นนี้ไม่แย้งต่อการรับรองว่า สัตว ์

ผูย้งัมกีเิลสานสุยั ตายแล้วต้องเกดิอีก ข้าพเจ้าได้ความเข้าใจไม่พอเพือ่อนโุมทนาหรอื

ค้านค�าแก้ในอรรถกถาทั้ง ๒ อย่าง จึงแปลว่า สัตว์ ไว้ทีตามอรรถกถา แม้เป็นศัพท์

เรยีก สามญัสตัว์ กอ็าจอธบิายให้เข้ารปูได้ว่า เป็นผูม้าเหมอืนอย่างน้ัน คอืเกดิขึน้แล้ว 

เป็นอยู่โดยธรรมดาแห่งสัตว์ และจักเป็นผู้ไป คือตายเหมือนสัตว์ในกาลก่อน 

ทฏิฐ ิ๑๐ อย่างน้ี ไม่จัดเป็นชัว่ร้ายนกั ไม่ถงึห้ามสวรรค์ เป็นแต่ห้ามอริยมรรค 

อธิบายว่า คนมีทิฏฐิเหล่าน้ีแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไม่ได้ท�าบาปทุจริตเพราะทิฏฐินี้ 

เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ไปเกิดในสวรรค์ก็ได้ แต่ยังละเสียไม่ได้เพียงใด ยังเป็นผู้อาภัพ 

ไม่อาจบรรลุอริยมรรคอยู่เพียงนั้น”

๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๒๐
พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพ ี (ต่อ)

กัมโมชสูตร๑

ว่าด้วยมาตุคามเป็นที่ตั้ง

พระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ท่านพระอานนท์ 

เข้าไปเฝ้ากราบทูลถามว่า อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยท�าให้มาตุคามคือสตรีภาพ๒  

ไม่นั่งในสภา ไม่ประกอบการงานใหญ่ ไม่ได้ไปนอกเมือง

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เพราะมาตุคาม ๑. เป็นผู้มักโกรธ ๒. เป็นผู้มักริษยา 

๓. เป็นผู้มักตระหนี่ ๔. เป็นผู้ทรามปัญญา นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยท�าให้มาตุคาม 

ไม่นั่งในสภา ไม่ประกอบการงานใหญ่ ไม่ได้ไปนอกเมือง

ค�าว่า มาตุคาม ได้แก่สตรีภาพหรือสตรี พระพุทธภาษิตนี้ยกเอาเหตุปัจจัย

ทั้ง ๔ นี้เป็นที่ตั้ง เพราะฉะนั้น จึงถึงความสันนิษฐานได้ว่า เหตุปัจจัยทั้ง ๔ นี้เป็น

ส�าคัญ คือเมื่อเป็นผู้มักโกรธ เป็นผู้มักริษยา เป็นผู้มักตระหนี่ เป็นผู้ทรามปัญญา  

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๘๐/๑๐๗. (พม่า. กัมโพชสูตร)
๒ คือผู้มีภาวะเป็นหญิง.
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กจ็ะไม่ได้เข้านัง่ในสภา ไม่ประกอบการงานใหญ่ ไม่ได้ไปนอกเมือง แต่ถ้าไม่ประกอบ

ด้วยเหตปัุจจยัท้ัง ๔ ประการนี ้กจ็ะได้เข้านัง่ในสภา ได้ประกอบการใหญ่ ได้ไปนอกเมอืง 

เหตุปัจจัยทั้ง ๔ น้ีจึงเป็นสาธารณเหตุ คือเหตุทั่วไป สาธารณปัจจัย ปัจจัยทั่วไป  

ได้ทั้งสตรีได้ทั้งบุรุษ

ปาณาตปิาตสูตร๑

ว่าด้วยธรรมท�าให้เกิดในนรก สวรรค์

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมอุบัติในนรก 

เหมือนถูกน�าตัวไปโยนทิ้งฉะนั้น ธรรม ๔ ประการ คือ 

๑. บุคคลเป็นผู้ท�าปาณาติบาตโดยปกติ 

๒.  ท�าอทินนาทานโดยปกติ 

๓.  ท�ากาเมสุมิจฉาจารโดยปกติ 

๔.  พูดมุสาวาทโดยปกติ

 บคุคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ย่อมอบุตัใินนรก เหมอืนถกูน�าตวั

ไปโยนทิ้งฉะนั้น

พระพทุธเจ้าได้ตรสัในทางตรงกนัข้ามต่อไปว่า บคุคลผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ 

ประการที่ตรงกันข้าม ย่อมอุบัติในสวรรค์ เหมือนเขาเชิญตัวไปประดิษฐานไว้ ฉะนั้น 

ธรรม ๔ ประการ คือ

๑.  บุคคลเป็นผู้เว้นจากปาณาติบาต 

๒.  เป็นผู้เว้นจากอทินนาทาน 

๓.  เป็นผู้เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร 

๔.  เป็นผู้เว้นจากมุสาวาท

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๘๑/๑๐๗.

 



327ภาค ๒ ธรรมบรรยายในพรรษา ๒๕๓๒

 บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล ย่อมอุบัติในสวรรค์เหมือนเขา  

เชิญตัวไปประดิษฐานไว้ฉะนั้น

มุสาสูตร๑ 

ว่าด้วยธรรมท�าให้เกิดในนรกสวรรค์

พระพทุธเจ้าตรสัว่า บคุคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมอบุตั ิในนรก 

ธรรม ๔ ประการ คือ

๑.  บุคคลเป็นผู้พูดมุสาวาทโดยปกติ

๒.  พูดส่อเสียดโดยปกติ 

๓.  พูดค�าหยาบโดยปกติ 

๔.  พูดส�ารากเพ้อเจ้อโดยปกติ

 บคุคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ย่อมอบุตัใินนรก เหมอืนถกูน�าตวั

ไปโยนทิ้งไว้ฉะนั้น

 พระพทุธเจ้าตรสัในด้านตรงกนัข้ามว่า บคุคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ 

ย่อมอุบัติในสวรรค์ ธรรม ๔ ประการ คือ 

๑.  บุคคลเป็นผู้เว้นจากมุสาวาท 

๒.  เป็นผู้เว้นจากพูดส่อเสียด 

๓.  เป็นผู้เว้นจากพูดค�าหยาบ 

๔.  เป็นผู้เว้นจากพูดส�ารากเพ้อเจ้อ

บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล ย่อมอุบัติในสวรรค์ เหมือนเขาเชิญตัวไป

ประดิษฐานไว้ฉะนั้น

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๘๒/๑๐๘.
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วัณณสูตร๑ 

ว่าด้วยธรรมท�าให้เกิดในนรกสวรรค์

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมอุบัติในนรก 

ธรรม ๔ ประการ คือบุคคลไม่ใคร่ครวญ ไม่สอบสวนแล้ว 

๑.  ชมคนที่ควรติ 

๒.  ติคนที่ควรชม

๓.  ปลูกความเลื่อมใสในฐานะอันไม่ควรเลื่อมใส 

๔.  แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใส

 บคุคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการน้ีแล ย่อมอบุตัใินนรก เหมอืนถกูน�าตวั

ไปโยนทิ้ง ฉะนั้น

พระพทุธเจ้าได้ตรสัต่อไปอกีว่า บคุคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการตรงกนัข้าม 

ย่อมอุบัติในสวรรค์ ธรรม ๔ ประการ คือบุคคลใคร่ครวญสอบสวนแล้ว 

๑.  ติคนที่ควรติ 

๒.  ชมคนที่ควรชม

๓.  แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะอันไม่ควรเลื่อมใส 

๔.  ปลูกความเลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใส

บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล ย่อมอุบัติในสวรรค์ เหมือนเขาเชิญตัวไป

ประดิษฐานไว้ ฉะนั้น

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๘๓/๑๐๘.
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โกธสูตร๑ 

ว่าด้วยธรรมท�าให้เกิดในนรกสวรรค์

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมอุบัติในนรก 

ธรรม ๔ ประการ คือ

๑.  บุคคลเป็นผู้หนักในความโกรธ ไม่หนักในพระสัทธรรม 

๒.  เป็นผู้หนักในความลบหลู่ท่าน ไม่หนักในพระสัทธรรม 

๓.  เป็นผู้หนักในลาภ ไม่หนักในพระสัทธรรม 

๔.  เป็นผู้หนักในสักการะ ไม่หนักในพระสัทธรรม

 บคุคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ย่อมอบุตัใินนรก เหมอืนถกูน�าตวั

ไปโยนทิ้ง ฉะนั้น

พระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปในทางตรงกันข้ามว่า บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ 

ประการ ย่อมอุบัติในสวรรค์ ธรรม ๔ ประการ คือ

๑.  บุคคลเป็นผู้หนักในพระสัทธรรม ไม่หนักในความโกรธ 

๒.  เป็นผู้หนักในพระสัทธรรม ไม่หนักในความลบหลู่ท่าน 

๓.  เป็นผู้หนักในพระสัทธรรม ไม่หนักในลาภ 

๔.  เป็นผู้หนักในพระสัทธรรม ไม่หนักในสักการะ

 บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล ย่อมอุบัติในสวรรค์ เหมือนเขา

เชิญตัวไปประดิษฐานไว้ ฉะนั้น

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๘๔/๑๐๙.
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ตมสูตร๑ 

ว่าด้วยบุคคลในโลก ๔ จ�าพวก

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก คือ 

๑.  ตโม  ตมปรายโน บุคคลผู้มืดมาแล้ว มีมืดไปข้างหน้า 

๒.  ตโม  โชติปรายโน บุคคลผู้มืดมาแล้ว มีสว่างไปข้างหน้า 

๓.  โชติ  ตมปรายโน บุคคลผู้สว่างมาแล้ว มีมืดไปข้างหน้า 

๔.  โชติ  โชติปรายโน บุคคลผู้สว่างมาแล้ว มีสว่างไปข้างหน้า

ตรัสอธิบายต่อไปว่า 

๑.  บคุคลผูม้ดืมาแล้ว มมีดืไปข้างหน้า คอืบคุคลบางคนในโลกนีเ้กดิในตระกลูต�า่ 

คือตระกูลจัณฑาลกด็ ีตระกลูช่างสานกด็ ีตระกลูพรานกด็ ีตระกลูช่างหนงัก็ด ีตระกลู

ผู้รับจ้างเทขยะก็ดี ทั้งยากจนขัดสนข้าวน�้าของกิน เป็นอยู่อย่างแร้นแค้น หาอาหาร

และเครือ่งนุง่ห่มได้โดยฝืดเคอืง ซ�า้เป็นคนขีร้ิว้ขีเ้หร่เตีย้แคระ มากไปด้วยโรค ตาบอดบ้าง 

เป็นง่อยบ้าง กระจอกบ้าง เปล้ียบ้าง ไม่ใคร่ได้ข้าว น�า้ ผ้า ยวดยาน ดอกไม้ ของหอม 

เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ และเครื่องประทีป บุคคลนั้นยังประพฤติทุจริต ด้วยกาย 

วาจา ใจ ครั้นประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้ว กายแตกท�าลายตายไป ย่อมเข้าถึง

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก อย่างนี้แล บุคคลผู้มืดมาแล้ว มีมืดไปข้างหน้า 

๒. บุคคลผู้มืดมาแล้ว มีสว่างไปข้างหน้า คือบุคคลบางคนในโลกนี้เกิด  

ในตระกลูต�า่ คอืตระกลูจณัฑาลกด็ ีเป็นต้นดงักล่าวในข้อ ๑ บุคคลนัน้ประพฤตสุิจรติ

ด้วยกายวาจาใจ ครั้นประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้ว กายแตกท�าลายตายไป  

ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ อย่างนี้แล บุคคลผู้มืดมาแล้ว มีสว่างไปข้างหน้า

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๘๕/๑๐๙.
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๓. บุคคลผู้สว่างมาแล้ว มีมืดไปข้างหน้า คือบุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดใน

ตระกูลสูง คือตระกูลกษัตริย์มหาศาลก็ดี ตระกูลพราหมณ์มหาศาล ก็ดี ตระกูล

คฤหบดีมหาศาลก็ดี มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีเงินทอง มีข้าวของเครื่องใช้  

มทีรพัย์ธญัชาติเป็นอันมาก ท้ังมีรปูร่างสะสวยเจรญิตา เจรญิใจ ประกอบด้วยผวิพรรณ

งดงามยิ่งนัก เป็นผู้มีปกติได้ข้าว น�้า ผ้า ยวดยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ 

ที่นอน ที่อยู่ และเครื่องประทีป บุคคลนั้นประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ ครั้น

ประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจแล้ว กายแตกท�าลายตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ 

วินิบาต นรก อย่างนี้แลบุคคลผู้สว่างมาแล้ว มีมืดไปข้างหน้า 

๔. บคุคลผูส้ว่างมาแล้ว มีสว่างไปข้างหน้า คอืบคุคลบางคนในโลกนี ้เกดิใน

ตระกลูสงู คอืตระกลูกษตัรย์ิมหาศาลเป็นต้นดงักล่าวในข้อ ๓ บคุคลนัน้ประพฤติสุจรติ

ด้วยกาย วาจา ใจ ครัน้ประพฤตสิจุรติด้วย กาย วาจา ใจ แล้ว กายแตกท�าลายตายไป 

ย่อมเข้าถึงสุคติ โลก สวรรค์ อย่างนี้แล บุคคลผู้สว่างมาแล้ว มีสว่างไปข้างหน้า

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวกนี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก

โอณตสูตร๑ 

ว่าด้วยบุคคลในโลก ๔ จ�าพวก

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวกนี้ คือ 

๑.  โอณโตณโต บุคคลต�่ามาแล้ว  ต�่าไป 

๒.  โอณตุณฺณโต บุคคลต�่ามาแล้ว สูงไป 

๓.  อุณฺณโตณโต บุคคลสูงมาแล้ว ต�่าไป 

๔.  อุณฺณตุณฺณโต  บุคคลสูงมาแล้ว สูงไป

 พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายบุคคล ๔ จ�าพวกนี้ เช่นเดียวกับบุคคล ๔ จ�าพวกที่

กล่าวมาแล้ว มีบุคคลผู้มืดมาแล้ว มีมืดไปข้างหน้าเป็นต้น

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๘๖/๑๑๒.

 



332 ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร

ปุตตสูตร๑ 

ว่าด้วยสมณะ ๔ จ�าพวก

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  สมณมจโล สมณะผู้ไม่หวั่นไหว 

๒.  สมณปุณฺฑริโก สมณะบุณฑริกะ บัวขาว 

๓.  สมณปทุโม สมณะปทุม บัวหลวง 

๔.  สมเณสุ สมณสุขุมาโล สมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะ

 พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายไว้ว่า 

๑. สมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นพระเสขะ 

เป็นผูย้งัต้องปฏิบตั ิปรารถนาอยูซ่ึ่งธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างเยีย่มยอด เปรียบเหมอืน

พระโอรสองค์ใหญ่ของพระราชา ผู้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษก เป็นผู้ควรแก่การอภเิษก 

แต่ยงัมิได้รบัอภเิษก ด�ารงอยู่ในต�าแหน่งพระยพุราช ฉันใด ภกิษุเป็นพระเสขะ เป็นผู้

ยงัต้องปฏบิตัอิยู่ ปรารถนาอยูซ่ึง่ธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างเย่ียมยอด ฉนัน้ันเหมอืนกัน 

อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหว 

๒.  บคุคลเป็นสมณะบณุฑรกิะ บวัขาวเป็นอย่างไร คือภกิษุในพระธรรมวินยันี้ 

ท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป

ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ แต่ว่าไม่ได้ถูกต้องวิโมกข์ ๘ ด้วยนามกาย 

อย่างนี้แลบุคคลเป็นสมณะบุณฑริกะ สมณะบัวขาว

๓. บุคคลเป็นสมณะปทุม บัวหลวงเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

ท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป 

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๘๗/๑๑๓.
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ด้วยปัญญาอันย่ิงเองในปัจจบัุน เข้าถงึอยู ่ทัง้ได้ถกูต้องวโิมกข์ ๘ ด้วยกายคอืนามกาย 

ด้วยอย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะปทุม สมณะบัวหลวง

๔. บุคคลเป็นสมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรม

วนิยันี ้บรโิภคจวีร โดยมากมผีูว้งิวอนให้บริโภค ทีบ่รโิภคโดยไม่มใีครวิงวอนให้บรโิภค

มน้ีอย บรโิภคบณิฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจยั โดยมากมีผูวิ้งวอนให้บรโิภค ท่ีบรโิภค

โดยไม่มีใครวิงวอนให้บริโภคก็มีน้อย

อน่ึง ภิกษุน้ันอยู่กับเพื่อนสพรหมจารี๑ เหล่าใด เพ่ือนสพรหมจารีเหล่านั้น

ย่อมประพฤติต่อภิกษุนั้นด้วยกายกรรมที่น่าเจริญใจเป็นส่วนมาก ที่ไม่น่าเจริญใจเป็น

ส่วนน้อย ประพฤติต่อภิกษุนั้นด้วยวจีกรรม มโนกรรม ที่น่าเจริญใจเป็นส่วนมาก  

ที่ไม่น่าเจริญใจเป็นส่วนน้อย เพื่อนสพรหมจารีท้ังหลายย่อมน้อมเข้าไปแต่ส่ิงที ่

น่าเจริญใจทั้งนั้น สิ่งที่ไม่น่าเจริญใจมีเป็นส่วนน้อย

อนึ่ง ทุกขเวทนาทั้งหลายที่มีน�้าดีเป็นสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะเป็นสมุฏฐานก็ดี 

มีลมเป็นสมุฏฐานก็ดี ท่ีเป็นสันนิปาติกะ คือเกิดแต่ดี เสมหะ และลมรวมกันเป็น

สมุฏฐาน ซึ่งเรียกว่า สันนิบาตก็ดี ที่เกิดแต่ความเปลี่ยนแปรแห่งฤดูก็ดี เกิดแต่การ

บริหารร่างกายไม่สม�่าเสมอ คือเปลี่ยนอิริยบถไม่เสมอก็ดี เกิดเพราะถูกท�าร้าย เช่น

ถูกตีก็ดี เกิดด้วยอ�านาจวิบากของกรรมก็ดี ทุกขเวทนาเหล่านั้นไม่เกิดมีแก่ภิกษุนั้น

มากเลย เธอเป็นผู้มีอาพาธน้อย

เธอได้ตามต้องการ ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก ซึง่ฌาน ๔ อันเป็นธรรม

เป็นไปในจิตอันยิ่ง เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในอัตภาพปัจจุบัน

เธอกระท�าให้แจ้งซึง่เจโตวมิตุต ิปัญญาวิมุตต ิอนัหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะ

ทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะ

สุขุมาลย์ในหมู่สมณะ

๑ คือผู้ประพติพรหมจรรย์ร่วมกันเสมอกันในธรรมวินัยเดียวกัน
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พระพุทธเจ้าตรัสว่า เม่ือจะเรียกโดยชอบ จะพึงเรียกบุคคลใดว่าเป็นสมณะ 

สุขุมาลย์ในหมู่สมณะ ก็พึงเรียกเราคือองค์พระพุทธเจ้าเองนี่แหละ ว่าเป็นสมณะ 

สขุมุาลย์ในหมู่สมณะ แท้จริงเรา คือพระพุทธเจ้า บริโภคจีวร โดยมากมีผู้วิงวอนให้

บริโภค ที่บริโภคโดยไม่มีใครวิงวอนให้บริโภคมีน้อย เราบริโภคบิณฑบาต เสนาสนะ 

คิลานปัจจัยโดยมากมีผู้วิงวอนให้บริโภค ที่บริโภคโดยไม่มีใครวิงวอนให้บริโภคมีน้อย

อนึง่ เราอยูก่บัภกิษุเหล่าใด ภกิษเุหล่าน้ันย่อมประพฤตต่ิอเราด้วยกายกรรม 

วจกีรรม มโนกรรม ท่ีน่าเจรญิใจเป็นส่วนมาก ทีไ่ม่น่าเจรญิใจเป็นส่วนน้อย ภกิษทุัง้หลาย

ย่อมน้อมเข้าไปแต่สิ่งที่น่าเจริญใจทั้งนั้น สิ่งที่ไม่น่าเจริญใจมีเป็นส่วนน้อย

อนึ่ง ทุกขเวทนาทั้งหลายที่มีน�้าดีเป็นสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะเป็นสมุฏฐานก็ดี 

มลีมเป็นสมฏุฐานกด็ ีท่ีเป็นสนันบิาตกด็ ีทีเ่กดิแต่ความเปลีย่นแปรแห่งฤดกูดี็ เกดิแต่

การบริหารร่างกายไม่สม�่าเสมอก็ดี เกิดเพราะถูกท�าร้ายก็ดี เกิดด้วย อ�านาจวิบาก 

ของกรรมก็ดี ทุกขเวทนาเหล่านั้นไม่เกิดมีแก่เรามากเลย เราเป็นผู้มีอาพาธน้อย

อนึง่ เราได้ตามต้องการ ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก ซึง่ฌาน ๔ อนัเป็น

ธรรมเป็นไปในจิตอันยิ่ง เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในอัตภาพปัจจุบัน

เราท�าให้แจ้งซึง่เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอินัหาอาสวะมไิด้ เพราะอาสวะทัง้หลาย

สิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่

ฉะนั้น เมื่อจะเรียกโดยชอบ จะเรียกบุคคลใดว่าเป็นสมณะสุขุมาลย์ในหมู่

สมณะ ก็พึงเรียกเรานี่แหละโดยชอบว่าเป็นสมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะ

ในพระสูตรนี้ มีข้อพึงอธิบายในบางบทว่า บทว่า สมณะบุณฑริกะ ได้แก่

สมณะดังบัวขาว ธรรมดาบัวขาวเกิดในสระมีใบ ๙๙ ใบ ทรงแสดงพระขีณาสพสุกข-

วิปัสสก ผู้บ�าเพ็ญวิปัสสนาล้วนด้วยบทนี้ ด้วยว่าพระขีณาสพสุกขวิปัสสกนั้น ชื่อว่า 

สมณะดังบวัขาว เพราะท่านมีคุณยงัไม่สมบรูณ์ โดยทีฌ่านและอภญิญายงัไม่ม ีบทว่า 

สมณะปทุม ได้แก่สมณะดังบัวหลวง ธรรมดาบัวหลวงเกิดในสระมีใบครบ ๑๐๐ ทรง

แสดงพระขีณาสพผูเ้ป็นอุภโตภาควมุิตด้วยบทนี ้ด้วยว่าพระขณีาสพอภุโตภาควมิตุนัน้ 

ชื่อว่า สมณะดังบัวหลวง เพราะท่านบริบูรณ์โดยมีฌานและอภิญญา  
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ส่วนบทว่า สมณะสุขุมาลย์ในสมณะทั้งหลาย ก็อธิบายว่า บรรดาสมณะ 

เหล่านั้นแม้ทั้งหมด สมณะสุขุมาลย์เป็นผู้มีกายและจิตอ่อนโยน เว้นความทุกข์ทาง

กายและทางจิต เป็นผู้มีสุขโดยส่วนเดียว ทรงแสดงพระองค์เองคือพระพุทธเจ้าเอง  

และสมณะสุขุมาลย์เช่นกับพระองค์ ด้วยบทว่า สุขุมาลสมณะ

และมข้ีอท่ีพงึอธบิายว่า ค�าว่า พระขีณาสพสกุขวปัิสสก พระขณีาสพน้ัน แปลว่า 

พระผู้สิ้นอาสวะแล้ว คือสิ้นกิเลสจนถึงขั้นอาสวะคือกิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิต 

จึงเป็นผูส้ิน้กเิลสสิน้เชงิ ท้ังอย่างหยาบ ท้ังอย่างกลาง ตลอดจนถงึอย่างละเอยีด เหมอืน

อย่างน�าเอาความขุ่นในตุม่น�า้ออกได้หมด ตลอดจนถงึตะกอนทีน่อนอยูก้่นตุม่ก็น�าออก

ได้หมด เป็นน�้าสะอาดปราศจากเครื่องท�าให้ขุ่นตลอดจนถึงตะกอนก้นตุ่ม เป็นน�้าที่

บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง ดั่งนี้คือพระขีณาสพ ส่วนสุกขวิปัสสกนั้น แปลว่า ผู้เห็นแจ้งอย่าง

แห้งแล้ง คือหมายความว่า เป็นผู้ปฏิบัติวิปัสสนาล้วน มีสมาธิเพียงเป็นบาทเท่านั้น  

ไม่ได้สมาธอิย่างยิง่ คือท่ีเรยีกว่า ฌานสมบตั ิ๔ หรอื ๘ เป็นผูไ้ด้สมาธเิพียงเป็นบาท

แห่งวิปัสสนา และก็ปฏิบัติทางวิปัสสนาต่อไปจนส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ ไม่ได้ฌานไม่

ได้สมาบัติ จึงไม่ได้ฌาน ไม่ได้อภิญญา เรียกว่า พระขีณาสพที่เป็นสุกขวิปัสสกะหรือ

วิปัสสก แปลว่า ผู้เห็นแจ้งอย่างแห้งแล้ง

ส่วนท่านทีป่ฏบิตัมิาในศลีในสมาธ ิจนถึงได้สมาธชิัน้สูงทีเ่ป็นฌานสมาบัต ิ๔ 

หรือ ๘ จึงปฏิบัติวิปัสสนาท�ากิเลสให้สิ้นไป เป็นพระขีณาสพที่ได้ฌานได้อภิญญา  

น่ีจ�าพวกหนึ่งท่ีเรียกว่า เป็นพระขีณาสพที่เป็นอุภโตภาควิมุต คือหลุดพ้นโดยส่วน 

ทั้ง ๒ คือทั้งที่เป็นด้วยเจโตวิมุตติ และด้วยปัญญาวิมุตติ เป็นพระขีณาสพที่สมบูรณ์

เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกพระขณีาสพทีเ่ป็นสุกขวิปัสสกว่าสมณะปณุฑรกิะ สมณะ

บัวขาวที่มีใบ ๙๙ ใบ ยังไม่เต็ม ๑๐๐ ใบ เพราะบัวขาวนั้นเป็นบัวเกิดในสระที่มีใบ 

๙๙ ใบ ส่วนสมณะที่เป็นพระขีณาสพผู้เป็นอุภโตภาควิมุต คือหลุดพ้นโดยส่วน ๒  

ทัง้เจโตวมิตุตท้ัิงปัญญาวมิตุตน้ัิน เรยีกว่า สมณปทโุม สมณะปทุม ปทมุ ได้แก่ บัวหลวง 

บวัหลวงนัน้ว่าเกดิในสระมใีบครบ ๑๐๐ ใบ จึงเป็นพระขณีาสพทีส่มบรูณ์ ทัง้ด้วยฌาน 

ทั้งด้วยปัญญา
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สังโยชนสูตร๑ 

ว่าด้วยสมณะ ๔ จ�าพวก

พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  สมณมจโล สมณะผู้ไม่หวั่นไหว 

๒.  สมณปุณฺฑริโก สมณะบุณฑริกะ บัวขาว 

๓.  สมณปทุโม สมณะปทุม บัวหลวง 

๔.  สมเณสุ สมณสุขุมาโล สมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะ

พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายสมณะทั้ง ๔ นี้ว่า 

๑. บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

เพราะสิน้สงัโยชน์ ๓ เป็นพระโสดาบัน มีอนัไม่ตกต�า่เป็นธรรมดา เป็นผูเ้ทีย่งแท้ทีจ่ะ

ได้ตรัสรู้ในกาลข้างหน้า อย่างนี้แลบุคคล เป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหว

๒. บคุคลเป็นสมณะบุณฑรกิะ บวัขาว เป็นอย่างไร คอืภกิษใุนพระธรรมวนิยันี ้

เพราะสิ้นสังโยชน์ ๓ เพราะราคะโทสะโมหะเบาบาง เป็นพระสกทาคามี มาสู่โลกนี้

อีกหนเดียว จักท�าที่สุดทุกข์ได้ อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะบุณฑริกะ สมณะบัวขาว 

๓.  บุคคลเป็นสมณะปทุม บัวหลวง เป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

เพราะสิน้สงัโยชน์เบือ้งต�า่ ๕ เป็นโอปปาตกิะ ปรนิพิพานในโลกทีเ่กดินัน้ มอีนัไม่กลบั

จากโลกน้ันเป็นธรรมดา คือเป็นพระอนาคามี อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะปทุม  

บัวหลวง 

๔. บคุคลเป็นสมณะสขุมุาลย์ในหมูส่มณะเป็นอย่างไร คอืภกิษใุนพระธรรม-

วนิยันี ้กระท�าให้แจ้งซ่ึงเจโตวมุิตต ิปัญญาวิมตุตอินัหาอาสวะมไิด้เพราะอาสวะทัง้หลาย

สิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะสุขุมาลย์

ในหมู่สมณะ

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๘๘/๑๑๖.
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ในพระสูตรน้ีก็มีชื่อสมณะเช่นเดียวกับในพระสูตรก่อนหน้า คือสมณะ ๔ 

จ�าพวก แต่ว่าอธบิายยักย้ายไปอีกนยัหน่ึง คือทรงแสดงอธบิายถงึพระโสดาบนั เรียกว่า 

สมณะผู้ไม่หวั่นไหว เพราะท่านได้ศรัทธาตั้งมั่นแล้วในพระพุทธศาสนา ทรงเรียก 

พระสกทาคา มีว่า สมณะบัวขาว ดุจบัวขาวเกิดในสระ มีใบไม่มาก เพราะท่านเป็น 

ผู้มีคุณยังไม่มากทีเดียว พระอนาคามีตรัสเรียกว่า สมณะบัวหลวง ดุจบัวหลวงมี  

๑๐๐ ใบ เกิดในสระ เพราะท่านมีคุณมากกว่านั้น พระขีณาสพผู้ถึงความอ่อนโยน 

เรียกว่า สมณะสุขุมาลย์ เพราะกิเลสท่ีท�าความกระด้างท่านถอนได้แล้วโดยประการ

ทั้งปวง

ทฏิฐสิูตร๑ 

ว่าด้วยสมณะ ๔ จ�าพวก

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  สมณมจโล สมณะผู้ไม่หวั่นไหว

๒.  สมณปุณฺฑริโก สมณะบุณฑริกะ บัวขาว 

๓.  สมณปทุโม สมณะปทุม บัวหลวง 

๔.  สมเณสุ สมณสุขุมาโล สมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะ

พระพุทธเจ้าอธิบายว่า 

๑. ก็บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

เป็นผู้มีความเห็นชอบ มีความด�าริชอบ มีวาจาชอบ มีการงานชอบ มีอาชีพชอบ  

มคีวามพยายามชอบ มสีตชิอบ มสีมาธชิอบ อย่างนีแ้ล บคุคลเป็นสมณะผูไ้ม่หวัน่ไหว 

๒. บคุคลเป็นสมณะปณุฑรกิะ บัวขาว เป็นอย่างไร ภกิษใุนพระธรรมวนิยันี้ 

เป็นผูม้คีวามเหน็ชอบเป็นต้น จนถงึมีสมาธชิอบทีค่รบ ๘ และมญีาณ ความหยัง่รูช้อบ 

มวีมิตุต ิความพ้นชอบ แต่ไม่ได้ถกูต้องวโิมกข์ ๘ ด้วยกายคอืด้วยนามกาย อย่างนีแ้ล 

สมณะเป็นสมณะบุณฑริกะ สมณะบัวขาว
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๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๘๙/๑๑๗.

 

๓. บุคคลเป็นสมณะปทุม บัวหลวงเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

เป็นผู้มีความเห็นชอบเป็นต้นดังกล่าวในข้อ ๒ และได้ถูกต้องวิโมกข์ ๘ ด้วยกายคือ

ด้วยนามกายด้วย อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะปทุม บัวหลวง 

๔. บุคคลเป็นสมณะสขุมุาลย์ในหมูส่มณะเป็นอย่างไร คอืภกิษใุนพระธรรม-

วินัยนี้ ได้บริโภคจีวรมีผู้วิงวอนเป็นต้น ดังที่ได้ตรัสไว้แล้วข้างต้น อย่างนี้แล บุคคล

เป็นสมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะ

ในพระสูตรนี้ก็ตรัสอธิบายโดยปริยายถึงสมณะ ๔ จ�าพวกนั้น ซึ่งมีชื่ออย่าง

เดียวกันนั้นเอง ซึ่งมีนัยอยู่ในแนวเดียวกัน

๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๒๑
พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพ ี (ต่อ)

ขันธสูตร๑ 

ว่าด้วยสมณะ ๔ จ�าพวก

ในพระสูตรน้ีมีชื่อเหมือนอย่างสมณะ ๔ จ�าพวกข้างต้นที่ตรัสแสดงแล้ว  

แต่มีพุทธาธิบายในปริยายที่ต่างกันไว้บ้าง สมณะ ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  สมณมจโล สมณะผู้ไม่หวั่นไหว 

๒.  สมณปุณฺฑริโก สมณะบุณฑริกะ บัวขาว 

๓.  สมณปทุโม สมณะปทุม บัวหลวง 

๔.  สมเณสุ สมณสุขุมาโล สมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะ

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๙๐/๑๑๘.
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มีพุทธาธิบายว่า

๑.  บคุคลเป็นสมณะผูไ้ม่หวัน่ไหว คอื ภกิษใุนพระธรรมวินยันีเ้ป็นพระเสขะ 

ยังไม่ส�าเร็จมโนรส คือความปรารถนาของใจ ยังปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะคือ

กิเลสเครื่องประกอบ อย่างยอดเยี่ยมอยู่ อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะผู้ไม่หวั่นไหว 

๒.  บุคคลเป็นสมณะบุณฑริกะ บัวขาว คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้

เล็ง เหน็ความเกดิขึน้และความดบัไปในอุปาทานขนัธ์ คอืขันธ์เป็นทียึ่ดถือ ๕ ว่า อย่าง

นีร้ปู อย่างน้ีความเกิดข้ึนแห่งรูป อย่างน้ีความดับไปแห่งรูป อย่างนี้เวทนา สัญญา 

สงัขาร วญิญาณ อย่างนีค้วามดบัไปแห่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่ไม่ได้ถูก

ต้องวิโมกข์ ๘ ด้วยกายคือนามกาย อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะบุณฑริกะ บัวขาว 

๓.  บุคคลเป็นสมณะปทุม บัวหลวง คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้เล็ง

เหน็ความเกดิขึน้และความดบัไปในอุปาทานขนัธ์ คอืขนัธ์เป็นทีย่ดึถือ ๕ ประการอย่าง

นั้น คืออย่างที่แสดงแล้วในข้อ ๒ ทั้งได้ถูกต้องวิโมกข์ ๘ ด้วยกายคือนามกายด้วย  

อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะปทุม บัวหลวง 

๔.  บุคคลเป็นสมณะสขุมุาลย์ในหมูส่มณะ คือ ภกิษใุนพระธรรมวนิยันี ้บรโิภค

จีวรโดยมากมีผู้วิงวอนให้บริโภค ที่บริโภคโดยไม่มีผู้วิงวอนให้บริโภคมีน้อย เป็นต้น 

ดังที่แสดงแล้วในหมวดก่อน ๆ อย่างนี้แล บุคคลเป็นสมณะสุขุมาลย์ในหมู่สมณะ

พระอาจารย์ได้อธบิายว่า วาระที ่๑ ตรสัพระเสขบคุคลผูย้งัไม่เริม่ความเพยีร

เพื่อพระอรหัต๑ ยังด�ารงอยู่ด้วยความประมาท วาระที่ ๒ ตรัสพระเสขบุคคล ผู้ยังไม่

ได้ฌาน แต่เริ่มวิปัสสนา อยู่ด้วยความไม่ประมาท วาระที่ ๓ ตรัสพระเสขบุคคล 

ผู้เริ่มวิปัสสนา อยู่ด้วยความไม่ประมาท ได้วิโมกข์ ๘ วาระที่ ๔ ตรัสพระขีณาสพ  

ผู้เป็นสุขุมาลย์เป็นอย่างยิ่งแล

๑ คือความเป็นพระอรหันต์.
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อนึ่ง มีอธิบายบางค�าเพิ่มเติมว่า ค�าว่า วิโมกข์ ในที่นี้ วิโมกข์ ๘ ก็ได้แก่ 

ฌาน ๘ คือรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ เรียกว่า วิโมกข์ ๘ ก็เรียก สมาบัติ ๘ ก็เรียก 

ค�าว่า พระขีณาสพ มาจากค�าว่า พระขีณาสวะ ซึ่งแปลว่า พระผู้สิ้นอาสวะ คือ  

กิเลสที่นอนจมหมักหมมจิตสันดานหมดสิ้นแล้ว คือพระอรหันต์ และพระอาจารย์ได้

แสดงถงึสมณะสขุมุาลย์และช้ีตวัพระอรหนัต์ ๔ รปู ซึง่เป็นสมณะสขุมุาลย์ในปัจจัย 

ทัง้ ๔ ไว้ว่า สมณะสุขุมาลย์โดยมากบริโภคจีวรที่ทายกน้อมเอาไปถวาย ด้วยร้องขอ

อย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า โปรดบริโภคจีวรน้ี ดั่งน้ีแล้ว เฉพาะจีวรที่เขาไม่ขอร้องมีน้อย 

เหมือนท่านพระพกุลเถระ เฉพาะบิณฑบาตอาหารก็เหมือนท่านพระสีวลีเถระในทาง

ไปป่าไม้ตะเคียน เฉพาะเสนาสนะก็เหมือนท่านพระอานนทเถระ ในอัฏฐกนาครสูตร 

เฉพาะคิลานปัจจัยก็เหมือนท่านพระปิลินทวัจฉเถระ

อสุรสูตร๑ 

ว่าด้วยสมณะ ๔ จ�าพวก

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  อสุโร อสุรปริวาโร  คนอสูรมีอสูรเป็นบริวาร 

๒.  อสุโร เทวปริวาโร  คนอสูรมีเทวดาเป็นบริวาร 

๓.  เทโว อสุรปริวาโร  คนเทวดามีอสูรเป็นบริวาร 

๔.  เทโว เทวปริวาโร  คนเทวดามีเทวดาเป็นบริวาร

มีพระพุทธาธิบายไว้ว่า

๑.  บุคคลเป็นอสูร มีอสูรเป็นบริวาร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนทุศีล  

มีธรรมอันลามก แม้บริษัทของเขาก็เป็นคนทุศีล มีธรรมอันลามกเหมือนกัน อย่างนี้

แล บุคคลเป็นอสูร มีอสูรเป็นบริวาร 

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๙๑/๑๑๙.
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๒.  บคุคลเป็นอสรู มีเทวดาเป็นบริวาร คอืบคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นคนทศุลี 

มธีรรมอนัลามก แต่บรษัิทของเขาเป็นคนมีศลี มธีรรมอนังาม อย่างนีแ้ล บคุคลเป็นอสรู 

มีเทวดาเป็นบริวาร 

๓.  บุคคลเป็นเทวดา มีอสรูเป็นบริวาร คอืบคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นคนมศีีล 

มีธรรมอันงาม แต่บริษัทของเขาเป็นคนทุศีล มีธรรมอันลามก อย่างนี้แล บุคคลเป็น

เทวดา มีอสูรเป็นบริวาร 

๔.  บุคคลเป็นเทวดา มีเทวดาเป็นบริวาร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมี 

ศีล มีธรรมอันงาม แม้บริษัทของเขาก็เป็นคนมีศีล มีธรรมอันงามด้วย อย่างนี้แล 

บุคคลเป็นเทวดา มีเทวดาเป็นบริวาร

เร่ืองเทวดาและอสูรนี้ ได้มีแสดงไว้ในพระสูตร คือ ธชัคคสูตร พระสูตรท่ี

แสดงถึงยอดธง ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า เทวดาและอสูรท�าสงครามกัน ท้าวสักกะซึ่งเป็นจอม

เทวดา กไ็ด้บอกแก่เทวดาท้ังหลายว่า เมือ่เข้าสูส่งครามกับอสรู เมือ่มคีวามกลวับงัเกิดขึน้ 

ก็ให้เทวดาทั้งหลายมองดูยอดธงของพระองค์ หากจะไม่ดูยอดธงของพระองค์ ก็ให้ดู

ยอดธงของเทพชั้นหัวหน้าท้ังหลายท่ีรองลงมา เมื่อเทวดาทั้งหลายปฏิบัติอย่างนี้ก็จะ

เกิดความกล้า ความกลัวก็จะหายไป พระพุทธเจ้าจึงได้ยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาตรัสเทศน์

สอนภิกษุทั้งหลายว่า 

เมือ่ภกิษท้ัุงหลายเข้าไปสูป่่ากด็ ีสูโ่คนไม้กด็ ีสูเ่รอืนว่างกด็ ีเมือ่เกดิความกลัว

ขึ้น ก็ให้ระลึกถึงพระองค์ ตามบทที่สวดว่า “อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  

แม้เพราะเหตนุี ้พระผูมี้พระภาคเจ้านัน้ เป็นพระอรหันต์ผูไ้กลกิเลส ผูค้วรไหว้ควรบชูา 

เป็นสัมมาสัมพุทโธ ผู้ตรัสรู้เองชอบเป็นต้น” เมื่อระลึกถึงดั่งนี้ ความกลัวก็จะหายไป 

ถ้าไม่ระลึกถึงพระองค์ ก็ให้ระลึกถึงพระธรรมว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 

เป็นต้น ซึ่งแปลความว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว เม่ือระลึกถึง 

พระธรรมดั่งนี้ ความกลัวก็จะหายไป 

ถ้าไม่ระลกึถงึพระธรรม กใ็ห้ระลกึถงึพระสงฆ์ว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงโฺฆ 

เป็นต้น แปลความว่า หมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
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เป็นต้น เมื่อระลึกถึงดั่งนี้ ความกลัวก็จะหายไป

และได้ตรัสว่า ส�าหรับเรื่องเทวดาและอสูรรบกัน และท้าวสักกะจอมเทพ  

ได้กล่าวแก่เทพทัง้หลายว่า เมือ่ความกลวัของเทพทัง้หลายเกดิข้ึนในสงคราม กใ็ห้เทพ

มองดูยอดธงของพระองค์เป็นต้นน้ัน ความกลัวก็จะหายไปบ้างไม่หายไปบ้าง เพราะ

ท้าวสักกะจอมเทพยังมีราคะ ยังมีโทสะ ยังมีโมหะ ยังไม่สิ้นราคะ ยังไม่สิ้นโทสะ  

ยงัไม่ส้ินโมหะ ยังมคีวามกลวั ยงัมกีารสะดุ้ง ยังมกีารหน ีแต่ว่าพระสัมมาสัมพทุธเจ้า

ทรงเป็นผู้ปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ไม่มีความกลัว ไม่มี 

ความสะดุ้ง ไม่มีการหนี เพราะฉะน้ัน เมื่อระลึกถึงพระองค์เป็นพุทธานุสสติ หรือ

ระลึกถึงพระธรรมเป็นธมัมานสุสติ หรอืระลึกถงึพระสงฆ์เป็นสงัฆานสุสต ิ ความกลวั 

จงึหายไปได้

ปฐมสมาธสิูตร๑ 

สมาธิสูตรที่ ๑ ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๑

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ได้ความสงบใจในภายใน แต่ไม่ได้อธิปัญญา

ธรรมวิปัสสนา๒ 

๒.  บางคนได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา แต่ไม่ได้ความสงบใจในภายใน 

๓.  บางคนไม่ได้ทั้งความสงบใจในภายใน ไม่ได้ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา 

๔.  บางคนได้ทั้งความสงบใจในภายใน ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา

พระอาจารย์อธบิายไว้ว่า ความสงบใจในภายใน ได้แก่จติตสมาธ ิสมาธ ิของจติ

ทีเ่ป็นอปัปนา คือท่ีแนบแน่นในภายใน ค�าว่า อธปัิญญาธรรมวปัิสสนา ได้แก่วปัิสสนา

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๙๒/๑๒๐.
๒ คือ ความเห็นแจ้งในธรรม อันเป็นปัญญายิ่ง
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ญาณที่ก�าหนดสังขารเป็นอารมณ์ ที่แท้วิปัสสนาญาณนั้นนับว่าเป็น อธิปัญญา  

และเป็นวิปัสสนาในธรรมทั้งหลายกล่าวคือเบญจขันธ์ เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า  

อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา

ทุตยิสมาธสิูตร๑ 

สมาธิสูตรที่ ๒ ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๒

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ได้ความสงบใจในภายใน แต่ไม่ได้อธิปัญญา

ธรรมวิปัสสนา

๒.  บุคคลบางคนได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา แต่ไม่ได้ความสงบใจในภายใน 

๓.  บุคคลบางคนไม่ได้ท้ังความสงบใจในภายใน ไม่ได้ท้ังอธปัิญญาธรรมวปัิสสนา

๔.  บุคคลบางคนได้ทั้งความสงบใจในภายใน ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา

ตรัสบุคคล ๔ จ�าพวกในสมาธิสูตรที่ ๒ นี้เหมือนอย่างสมาธิสูตรที่ ๑  

และ ได้ตรัสอธิบายว่าในบุคคล ๔ จ�าพวกนั้น

๑. บคุคลทีไ่ด้ความสงบใจในภายใน แต่ไม่ได้อธปัิญญาธรรมวปัิสสนา บคุคล

นั้นควรตั้งอยู่ในความสงบใจในภายใน แล้วท�าความประกอบความเพียรในอธิปัญญา

ธรรมวปัิสสนาต่อไป บคุคลนัน้กย่็อมจะได้ทัง้ความสงบใจในภายใน ทัง้อธปัิญญาธรรม

วิปัสสนา

๒. บุคคลใดที่ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา แต่ไม่ได้ความสงบใจในภายใน 

บุคคลนั้นควรตั้งอยู่ในอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา แล้วท�าการประกอบความเพียรใน 

ความสงบใจในภายในต่อไป บคุคลนัน้กย่็อมจะได้ทัง้อธปัิญญาธรรมวปัิสสนา ทัง้ความ

สงบใจในภายใน 

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๙๓/๑๒๑.
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๓. บุคคลใดท่ีไม่ได้ท้ังความสงบใจในภายใน ไม่ได้ทัง้อธปัิญญาธรรมวิปัสสนา 

บุคคลน้ันควรกระท�าฉันทะ ความพอใจ พยายามอุตสาหะพากเพียรอย่างแข็งขัน 

ไม่ท้อถอย และท�าสติสัมปชัญญะอันย่ิงเพื่อให้ได้กุศลธรรมท้ัง ๒ นั้นจงได้ เปรียบ

เหมอืนคนทีไ่ฟไหม้ผ้ากด็ ีไหม้ศีรษะกด็ ีพึงกระท�าฉันทะ พยายามอตุสาหะความเพยีร 

ความไม่ท้อถอย และตั้งสติสัมปชัญญะอันยิ่ง เพื่อจะดับเสียซึ่งผ้าหรือศีรษะที่ไหม้อยู่

นั้นฉันใด บุคคลน้ันก็ควรกระท�าฉันทะ พยายามอุตสาหะพากเพียรอย่างแข็งขัน 

ไม่ท้อถอย และท�าสติสัมปชัญญะอันยิ่ง เพื่อให้ได้กุศลธรรมทั้ง ๒ นั้นจงได้ ฉันนั้น 

ต่อไปบุคคลนั้นย่อมจะได้ทั้งความสงบใจในภายใน ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา

๔. บคุคลใดท่ีได้ท้ังความสงบใจในภายใน ทัง้อธปัิญญาธรรมวปัิสสนา บคุคล

น้ันควรต้ังอยู่ในกุศลธรรมทั้ง ๒ นั้น แล้วท�าความประกอบความเพียรเพื่อความส้ิน 

อาสวะยิ่งขึ้นไป

พจิารณาดแูล้ว กจ็ะเหน็ได้ว่า สมาธสูิตรนีแ้ม้จะซ�า้กนั แต่ว่าในพระพทุธาธบิาย

น้ันเป็นการตรัสสอนให้แก้ไขข้อบกพร่องที่ยังไม่มีการแก้ไขให้มีข้ึน และตรัสสอนให้

ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นเพื่อผลที่สุด

ตตยิสมาธสิูตร๑ 

สมาธิสูตรที่ ๓ ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๓

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้ความสงบใจในภายใน แต่ไม่ได้อธิปัญญา-

ธรรมวิปัสสนา

๒.  บุคคลบางคนได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา แต่ไม่ได้ความสงบใจในภายใน

๓.  บคุคลบางคนไม่ได้ท้ังความสงบใจในภายใน ไม่ได้ท้ังอธปัิญญาธรรมวปัิสสนา

๔.  บุคคลบางคนได้ทั้งความสงบใจในภายใน ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา

แม้ในพระสูตรนี้ก็แสดงบุคคล ๔ จ�าพวกเหมือนกันกับสมาธิสูตรท่ี ๑ คือ 
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สมาธิสตูรที ่๑ ท่ี ๒ และที ่๓ นี ้แสดงบคุคล ๔ จ�าพวกเหมอืนกนั แต่ว่าพระพุทธาธบิาย

นี้มีต่างกัน ส�าหรับในสมาธิสูตรที่ ๓ นี้ มีพระพุทธาธิบายว่า ในบุคคล ๔ จ�าพวกนั้น

๑.  บุคคลใดที่ได้ความสงบใจในภายใน แต่ไม่ได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนา 

บุคคลน้ันควรเข้าไปหาบคุคลผูไ้ด้อธปัิญญาธรรมวิปัสสนา แล้วไต่ถามว่า สังขารทัง้หลาย

จะพึงเห็นอย่างไร จะพึงก�าหนดอย่างไร จะพึงเห็นแจ้งอย่างไร บุคคลผู้ได้อธิปัญญา

ธรรมวิปัสสนา ย่อมจะกล่าวแก้แก่บุคคลนั้น ตามที่ตนเห็น ตามที่ตนรู้ว่า สังขาร 

ทั้งหลายพึงเห็นอย่างนี้ พึงก�าหนดเอาอย่างนี้ พึงเห็นแจ้งอย่างนี้ ต่อไปบุคคลนั้น 

ก็ย่อมจะได้ทั้งความสงบใจในภายใน ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา 

๒.  บคุคลใดผูไ้ด้อธปัิญญาธรรมวิปัสสนา แต่ไม่ได้ความสงบใจในภายในบุคคล

นัน้ควรเข้าไปหาบคุคลผูไ้ด้ความสงบใจในภายใน แล้วไต่ถามว่า จติจะพึงด�ารงไว้อย่างไร 

พึงน้อมไปอย่างไร พึงท�าให้เป็นอารมณ์เดยีว อย่างไร พงึท�าให้เป็นสมาธอิย่างไร บคุคล

ผู้ได้ความสงบใจในภายใน ย่อมจะกล่าวแก้แก่บุคคลน้ันตามที่ตนเห็น ตามที่ตนรู้ว่า 

จติพงึด�ารงไว้อย่างนี ้พงึน้อมไปอย่างนี ้พงึท�าให้เป็นอารมณ์เดยีวอย่างนี ้พงึท�าให้เป็น

สมาธิอย่างนี้ ต่อไปบุคคลนั้นก็ย่อมจะได้ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา ทั้งความสงบใจ

ในภายใน 

๓.  บคุคลใดท่ีไม่ได้ท้ังความสงบใจในภายใน ไม่ได้ทัง้อธปัิญญาธรรมวิปัสสนา 

บุคคลนั้นควรเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ธรรมทั้ง ๒ อย่างนั้น แล้วไต่ถามว่า จิตจะพึงด�ารง

ไว้อย่างไร พึงน้อมไปอย่างไร พึงท�าให้เป็นอารมณ์เดียวอย่างไร พึงท�าให้เป็นสมาธิ

อย่างไร สังขารทั้งหลายจะพึงเห็นอย่างไร พึงก�าหนดเอาอย่างไร พึงเห็นแจ้งอย่างไร 

บคุคลผูไ้ด้ธรรมทัง้ ๒ อย่างนัน้ ย่อมจะกล่าวแก้แก่บคุคลนัน้ตามทีต่นเหน็ ตามทีต่น

รูว่้า จิตพึงด�ารงไว้อย่างนี ้พงึน้อมไปอย่างนี ้พงึท�าให้เป็นอารมณ์เดยีวอย่างน้ี พึงท�าให้

เป็นสมาธอิย่างน้ี สงัขารท้ังหลายพึงเหน็อย่างนี ้พงึก�าหนดเอาอย่างนี ้พงึเห็นแจ้งอย่าง

นี้ ต่อไปบุคคลนั้นก็ย่อมจะได้ทั้งความสงบใจในภายใน ทั้งอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา 

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๙๔/๑๒๒.
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๔.  บุคคลที่ได้ทั้งความสงบใจในภายใน ท้ังอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา บุคคล

น้ันควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้ง ๒ นั้น แล้วท�าการประกอบความเพียรเพื่อความสิ้น 

อาสวะยิ่งขึ้นไป

พระอาจารย์ได้กล่าวอธิบายบางบทว่า ข้อที่ว่าสังขารทั้งหลายพึงเห็นอย่างนี้ 

คอืพงึเห็นว่า ธรรมดาว่าสงัขารทัง้หลาย พงึพจิารณาโดยความเป็นของไม่เท่ียง พงึก�าหนด

ในความไม่เทีย่ง พงึเหน็แจ้งในความไม่เท่ียง โดยความเป็นทกุข์ โดยความเป็นอนตัตา 

และข้อว่าพงึตัง้จติไว้อย่างนี ้คือจติจะพงึด�ารงอยูไ่ด้ด้วยอ�านาจปฐมฌาน พงึน้อมใจไป

ด้วยอ�านาจปฐมฌาน พึงท�าอารมณ์ให้เป็นหนึ่งด้วยอ�านาจปฐมฌาน พึงให้เป็นสมาธิ

ด้วยอ�านาจปฐมฌาน จิตจะพึงด�ารงอยู่ได้ด้วยอ�านาจทุติยฌานเป็นต้น ก็อย่างนั้น

ในพระสูตรทั้ง ๓ พระสูตรนี้ คือสมาธิสูตรที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ตรัสสมถะ 

และวิปัสสนา เป็นโลกียะและโลกุตตระนั่นเทียว

ฉวาลาตสูตร๑ 

ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๔

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือ 

๑.  บุคคลไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน และไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น 

๒.  บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน 

๓.  บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

๔.  บุคคลปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระพุทธาธิบายว่า ดุ้นฟืนเผาศพที่ไฟไหม้ปลาย ๒ ข้าง 

ตรงกลางก็เปื้อนคูถ ย่อมไม่ส�าเร็จประโยชน์ที่จะใช้เป็นเครื่องไม้ในบ้าน ในป่า ฉันใด 

พระองค์ตรัสบคุคลผูไ้ม่ปฏบัิตเิพือ่ประโยชน์ตน ไม่ปฏิบตัเิพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ว่า มอุีปมา

ฉันนั้น ในบุคคล ๒ พวกข้างต้น 
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บคุคลจ�าพวกที ่๒ ผูป้ฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ แต่ไม่ปฏบิตัเิพ่ือประโยชน์ตน

ดีกว่า ประณีตกว่า ในบุคคล ๓ จ�าพวกข้างต้น 

บคุคลจ�าพวกที ่๓ ผูป้ฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ตน แต่ไม่ปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่

ดีกว่า ประณีตกว่า ในบุคคลทั้ง ๔ จ�าพวก 

บุคคลจ�าพวกท่ี ๔ ผู้ปฏิบัติท้ังเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู ้อื่น  

เป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐสุด เป็นประธาน เป็นผู้อุดม เป็นผู้สูงสุด เปรียบเหมือน

น�้านมโค นมส้มดีกว่าน�้านม เนยข้นดีกว่านมส้ม เนยใสดีกว่าเนยข้น ยอดเนยใสที่

เรยีกว่า สปัปิมัณฑะ ดกีว่าทัง้หมด ยอดเนยใสทีเ่รยีกสัปปิมณัฑะนับว่าเป็นเลศิ ฉันใด 

ในบุคคล ๔ จ�าพวก บุคคลจ�าพวกที่ ๔ ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน ์

ผู้อื่น เป็นเลิศ เป็นประธาน เป็นผู้อุดม เป็นผู้สูงสุด ฉันนั้น

๑ กันยายน ๒๕๓๒

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๙๕/๑๒๔.

 



ครั้งที่ ๒๒
พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพ ี (ต่อ)

ราคสูตร๑ 

ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๕

พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคล ๔ จ�าพวก คือบุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน  

ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อ่ืนพวก ๑ บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อ่ืน ไม่ปฏิบัติเพื่อ

ประโยชน์ตนพวก ๑ บุคคลไม่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวก 

๑ บุคคลปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวก ๑ พระพุทธเจ้าตรัส

พระสตูรน้ีว่าด้วยบคุคล ๔ จ�าพวกซ�า้เป็นครัง้ที ่๕ หรอืจ�าพวกที ่๕ แต่ว่าทัง้ ๕ จ�าพวก

มีพระพุทธาธิบายที่แตกต่างกัน ดังในจ�าพวกที่ ๕ นี้ ได้มีพระพุทธาธิบายว่า

๑.  บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ไม่ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ผู้อื่น คือบุคคล 

บางคนในโลกนี้ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อก�าจัดราคะ โทสะ โมหะด้วยตัวเอง แต่ไม่ชักชวน 

ผู้อื่นเพื่อก�าจัดราคะ โทสะ โมหะ 

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๙๖/๑๒๕.
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๒.  บคุคลปฏบิติัเพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ ไม่ปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ตน คอืบคุคลบาง

คนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อก�าจัดราคะ โทสะ โมหะด้วยตัวเอง แต่ชักชวนผู้อื่น

ก�าจัดราคะ โทสะ โมหะ 

๓. บุคคลไม่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น คือบุคคล 

บางคนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อก�าจัดราคะ โทสะ โมหะด้วยตนเอง ทั้งไม่ชักชวน

ผู้อื่นเพื่อก�าจัดราคะ โทสะ โมหะ

๔.  บคุคลปฏบิติัทัง้เพือ่ประโยชน์ตน ท้ังเพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ คอืบคุคลบางคน 

ในโลกนี้ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อก�าจัดราคะ โทสะ โมหะด้วยตนเองด้วย ช้กชวนผู้อื่นเพื่อ

ก�าจัดราคะ โทสะ โมหะด้วย

นสิันตสิูตร๑ 

ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๖

พระพทุธเจ้าตรัสบุคคล ๔ จ�าพวก เช่นเดียวกบัจ�าพวกที ่๕ และมพีระพุทธา- 

ธิบายว่า

๑.  บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ไม่ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ผู้อื่น คือบุคคล 

บางคนในโลกนี้เป็นผู้รู้ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ทั้งเป็นผู้มีอุปนิสัย ทรงจ�าธรรม  

ที่ฟังแล้วไว้ได้ เป็นผู้ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�าไว้ เป็นผู้รู้อรรถทั่วถึงแล้วรู้

ธรรมทัว่ถึงแล้วปฏบัิตธิรรมสมควรแก่ธรรม แต่ไม่เป็นผูม้วีาจาไพเราะ ไม่เป็นผูม้ถ้ีอยค�า

อ่อนหวาน ไม่ประกอบด้วยถ้อยค�าของชาวเมือง ถ้อยค�าที่สละสลวย ไม่มีโทษ ท�าให้

รู้เนื้อความง่าย และไม่แสดงธรรมให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัด ให้สมาทาน ให้อาจหาญ 

ให้รื่นเริง 

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๙๗/๑๒๗.
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๒. บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน คือบุคคล 

บางคนในโลกนี้ ไม่เป็นผู้รู้ได้รวดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย ท้ังไม่เป็นผู้มีอุปนิสัยทรง 

จ�าธรรมทีไ่ด้ฟังแล้ว ไม่เป็นผูไ้ตร่ตรองเนือ้ความแห่งธรรมทีท่รงจ�าไว้ได้ และหารูอ้รรถ

รู้ธรรมทั่วถึงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ แต่เป็นผู้มีวาจาไพเราะ มีถ้อยค�า 

อ่อนหวาน ประกอบด้วยถ้อยค�าของชาวเมอืง ถ้อยค�าสละสลวย ไม่มีโทษ ท�าให้รูเ้นือ้

ความง่าย และแสดงธรรมให้เพือ่นพรหมจารีเหน็ชดั ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่ืนเรงิ 

๓.  บคุคลไม่ปฏบิตัท้ัิงเพือ่ประโยชน์ตน ทัง้เพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ คอืบุคคลบาง

คนในโลกนี้ ไม่เป็นผู้รู้ได้รวดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ทั้งไม่เป็นผู้มีอุปนิสัยทรงจ�า

ธรรมที่ได้ฟังแล้ว ไม่เป็นผู้ที่ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�าไว้ได้ และหารู้อรรถ

รู้ธรรมทั่วถึงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ ไม่เป็นผู้ท่ีมีวาจาไพเราะ ไม่เป็นผู ้

ที่มีถ้อยค�าอ่อนหวาน ไม่ประกอบด้วยถ้อยค�าของชาวเมือง ถ้อยค�าท่ีสละสลวย  

หาโทษมไิด้ ท�าให้รูเ้นือ้ความง่าย และไม่แสดงธรรมให้เพ่ือนพรหมจารเีหน็ชดั ให้สมาทาน 

ให้อาจหาญ ให้รื่นเริง

๔.  บคุคลปฏบิติัทัง้เพือ่ประโยชน์ตน ท้ังเพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ คอืบคุคลบางคน 

ในโลกนี้เป็นผู้รู้ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ท้ังเป็นผู้มีอุปนิสัยทรงจ�าธรรมท่ีฟังแล้ว 

ไว้ได้ เป็นผูไ้ตร่ตรองเนือ้ความแห่งธรรมทีท่รงจ�าไว้แล้ว เป็นผูรู้อ้รรถทัว่ถึงแล้วรูธ้รรม

ทัว่ถึงแล้วปฏบัิตธิรรมสมควรแก่ธรรม เป็นผู้มวีาจาไพเราะ มถ้ีอยค�าอ่อนหวาน ประกอบ

ด้วยถ้อยค�าของชาวเมือง ถ้อยค�าสละสลวย ปราศจากโทษ ท�าให้รู้เนื้อความง่าย  

และเป็นผูแ้สดงธรรมให้เพือ่นพรหมจารเีหน็ชดั ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้รืน่เรงิด้วย
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อัตตหติสูตร๑ 

ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๗

พระพทุธเจ้าได้ตรสัว่า บคุคล ๔ จ�าพวก คอืบคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ตน 

ไม่ปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ผูอ่ื้นจ�าพวก ๑ บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ ไม่ปฏบิตัเิพือ่

ประโยชน์ตนจ�าพวก ๑ บุคคลไม่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ท้ังเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

จ�าพวก ๑ บคุคลผูป้ฏบิตัทิัง้เพือ่ประโยชน์ตน ทัง้เพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่จ�าพวก ๑ บคุคล 

๔ จ�าพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก

สกิขาสูตร๒ 

ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๘

พระพทุธเจ้าตรสับคุคล ๔ จ�าพวก เหมอืนอย่างจ�าพวกที ่๗ หรอื ๗ จ�าพวก

ที่แล้วมา และมีพระพุทธาธิบายว่า

๑.  บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ไม่ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ผู้อื่น คือบุคคล 

บางคนในโลกนี ้เป็นผูล้ะเว้นจากปาณาตบิาตด้วยตนเอง แต่ไม่ชกัชวนผูอ้ืน่เพือ่ละเว้น

จากปาณาติบาต เป็นผู้ละเว้นจากอทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท สุราเมรย-

มชัชปมาทฏัฐานด้วยตนเอง แต่ไม่ชกัชวนผูอ่ื้น เพือ่ละเว้นจากอทนินาทาน กาเมสุมจิฉาจาร 

มุสาวาท สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน 

๒. บคุคลปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ผูอ่ื้น แต่ไม่ปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ตน คอืบคุคล

บางคนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่ละเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นทั้ง ๕ ข้อนั้น แต่ชักชวนผู้อื่น

เพื่อละเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นทั้ง ๕ ข้อนั้น 

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๙๙/๑๒๙.

๒ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๙๙/๑๒๙.
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๓. บคุคลไม่ปฏบิตัทิัง้เพือ่ประโยชน์ตน ทัง้เพือ่ประโยชน์ผูอ้ืน่ คอืบุคคลบาง

คนในโลกนี ้ตนเองกไ็ม่ละเว้นจากปาณาตบิาตเป็นต้นทัง้ ๕ ข้อนัน้ ทัง้ไม่ชกัชวนผูอ้ืน่

เพื่อละเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นทั้ง ๕ ข้อนั้น 

๔. บุคคลปฏิบัตท้ัิงเพือ่ประโยชน์ตน ทัง้เพ่ือประโยชน์ผูอ้ืน่ คือบุคคลบางคน 

ในโลกน้ี เป็นผูท้ัง้ละเว้นจากปาณาตบิาตเป็นต้นทัง้ ๕ ข้อนัน้ด้วยตนเอง ทัง้ชกัชวนผู้

อื่นเพื่อละเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นทั้ง ๕ ข้อนั้น

โปตลยิสูตร๑

ว่าด้วยโปตลิยปริพทาชก

พระพทุธเจ้าได้ตรสักบัปรพิาชกชือ่โปตลยิะ ผูเ้ข้าไปเฝ้าพระองค์ว่า บคุคล ๔ 

จ�าพวก คือ

๑.  บุคคลจ�าพวกหนึ่งกล่าวติคนที่ควรติตามเรื่องที่จริงที่แท้ตามกาลอันควร

แต่ไม่กล่าวชมคนที่ควรชมตามเรื่องที่จริงที่แท้ตามกาลอันควร 

๒.  บคุคลจ�าพวกหนึง่กล่าวชมคนทีค่วรชมตามเรือ่งทีจ่รงิทีแ่ท้ตามกาลอนัควร 

แต่ไม่กล่าวติคนที่ควรติตามเรื่องที่จริงที่แท้ตามกาลอันควร 

๓.  บุคคลจ�าพวกหนึ่งท้ังไม่กล่าวติคนที่ควรติ ท้ังไม่กล่าวชมคนที่ควรชม  

ตามเรื่องที่จริงที่แท้ตามกาลอันควร 

๔.  บคุคลจ�าพวกหนึง่กล่าวตคินทีค่วรตบ้ิาง กล่าวชมคนท่ีควรชมบ้าง ตามเรือ่ง

ที่จริงที่แท้ตามกาลอันควร

โปตลิยปริพาชกกราบทูลว่า บุคคล ๔ จ�าพวกน้ีทั้งไม่กล่าวติคนท่ีควรติ  

ทั้งยังไม่กล่าวชมคนที่ควรชม นี้ชอบใจแก่ตนคือปริพาชกนั้นว่าดีกว่าประณีตกว่า  

เพราะเหตุว่ามีอุเบกขา ความมัธยัสถ์วางตนเป็นกลางหรือวางเฉย นั่นเป็นการดี 

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๑๐๐/๑๓๑.
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พระพุทธเจ้าตรัสค้านว่า ในบุคคล ๔ จ�าพวกนี้ บุคคลจ�าพวกที่กล่าวติคนที่

ควรติบ้าง กล่าวชมคนที่ควรชมบ้าง ตามเรื่องที่จริงที่แท้ตามกาลอันควร นี้ชอบใจเรา

คือชอบใจพระองค์พระพุทธเจ้าว่า ดีกว่าประณีตกว่า เพราะเหตุว่า เป็นผู้รู้จักกาลใน

สถานนั้น ๆ นั่นเป็นการดี 

โปตลิยปริพาชกกราบทูลเห็นด้วยตามพระพุทธด�ารัส และประกาศตนเป็น

อบุาสกว่า บคุคล ๔ จ�าพวกนี ้จ�าพวกท่ีกล่าวตคินทีค่วรตบ้ิาง กล่าวชมคนทีค่วรชมบ้าง 

ตามเรื่องที่จริงที่แท้ตามกาลอันควร นี้ชอบใจแก่ตนว่าดีกว่า ประณีตกว่า เพราะเหตุ

ว่าเป็นผูรู้จ้กักาลในสถานนัน้ ๆ นัน่เป็นการด ีและได้กล่าวชมพระพทุธเจ้าว่า พระองค์

ได้ประกาศธรรมหลายปริยาย เหมือนหงายของที่คว�่า เปิดเผยของที่ปิด บอกทางแก่

คนหลงทาง หรือส่องตะเกียงในท่ีมืดให้คนมีตาดีได้เห็นรูปต่าง ๆ ฉะนั้น จึงขอถึง 

พระโคดมผู้เจริญ กับพระธรรม และพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระโคดมทรงจ�า 

ข้าพระพุทธเจ้าว่า เป็นอุบาสกตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้ไป

อาชวีกสูตร๑

ท่านพระอานนท์อยู่ที่วัดโฆสิตาราม กรุงโกสัมพี คฤหบดีสาวกของอาชีวก  

ผู้หนึ่งเข้าไปหาท่าน ครั้นเข้าไปถึงแล้วอภิวาทท่านแล้วนั่ง ณ ท่ีควรส่วนข้างหนึ่ง  

แล้วจึงถามท่านพระอานนท์ว่า เรา ๒ พวก ธรรมของใครเป็น สวฺากขฺาโต คอื กล่าวดี 

ใครเป็น สุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วในโลก ใครเป็น สุคโต ด�าเนินดีแล้วในโลก

ท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวถามคฤหบดีนั้นเป็นการย้อนถามว่า ถ้าเช่นนั้น  

จะขอย้อนถามท่านในข้อนี้ ท่านพอใจอย่างใด พึงตอบอย่างนั้น ท่านส�าคัญข้อนี้ว่า

กระไร บุคคลเหล่าใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ธรรมของบุคคลเหล่านั้น

เป็นสฺวากขาโต คือธรรมท่ีกล่าวดแีล้วหรอืไม่ หรอืว่าท่านมคีวามคิดเหน็อย่างไรในข้อนี้

๑ องฺ จตุกฺก. ๒๑/๕๑๒/๒๘๐.
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คฤหบดีตอบว่า บุคคลเหล่าใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ธรรม 

ของบุคคลเหล่านั้นเป็นสวากฺขาโต แสดงดีแล้ว ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ในข้อนี้ 

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวต่อไปว่า บุคคลเหล่าใดปฏิบัติเพื่อละราคะ โทสะ 

โมหะ บคุคลเหล่าน้ันปฏิบัตดิแีล้วในโลกหรอืไม่ หรอืว่าท่านมคีวามเหน็อย่างไรในข้อน้ี

คฤหบดีกล่าวตอบว่า บุคคลเหล่าใดปฏิบัติเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ บุคคล 

เหล่านั้นเป็น สุปฏิปนฺโน คือเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วในโลก ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี ้ 

ในข้อนี้

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวถามต่อไปว่า ราคะ โทสะ โมหะ อันบุคคลเหล่าใด 

ละได้แล้ว มีมูลอันขาดแล้ว ท�าให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้ว ท�าไม่ให้มีในภายหลังแล้ว 

มอีนัไม่เกดิขึน้ต่อไปเป็นธรรมดา บคุคลเหล่านัน้เป็นสุคตะหรอื สคุโต ผูด้�าเนนิดแีล้ว

ในโลกหรือไม่ หรือท่านมีความเห็นอย่างไรในข้อนี้

คฤหบดีได้กล่าวตอบว่า ราคะ โทสะ โมหะ อันบุคคลเหล่าใดละได้แล้ว  

มมีลูอนัขาดแล้ว ท�าให้เหมอืนตาลยอดด้วนแล้ว ท�าไม่ให้มใีนภายหลงัแล้ว มอีนัไม่เกดิ

ข้ึนต่อไปเป็นธรรมดา บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ชื่อว่า สุคตะหรือสุคโต ผู้ด�าเนินดีแล้ว 

ในโลก ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ในข้อนี้

ท่านพระอานนท์จงึได้กล่าวว่า ข้อนีท่้านกต็อบเองแล้วว่า บคุคลเหล่าใด แสดง

ธรรมเพือ่ละราคะ โทสะ โมหะ ธรรมของบุคคลเหล่านัน้เป็นสวากขาตะหรอื สวฺากขฺาโต 

กล่าวดีแล้ว ข้อนี้ท่านก็ตอบเองแล้วว่า บุคคลเหล่าใดปฏิบัติเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 

บุคคลเหล่านั้นเป็น สุปฏิปนฺโน ปฏิบัติดีแล้วในโลก ข้อนี้ท่านก็ตอบเองแล้วว่า  

ราคะ โทสะ โมหะ อันบคุคลเหล่าใดละได้แล้ว มมีลูอันขาดแล้ว ท�าให้เหมอืนตาลยอด

ด้วนแล้ว ท�าไม่ให้มีในภายหลังแล้ว มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา บุคคลเหล่านั้น

เป็นสุคโตหรือสุคตะ ผู้ด�าเนินดีแล้วในโลก

คฤหบดีจึงได้กล่าวชมท่านพระอานนท์ว่า ประหลาดจริง ๆ การแสดงธรรม

แบบนีช่ื้อว่าไม่เป็นการยกธรรมฝ่ายตน และไม่เป็นการรกุรานธรรมของฝ่ายอืน่ เป็นการ
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แสดงอยู่ในเขตแดนแท้ กล่าวแต่เน้ือความ ไม่น�าตนเข้าไปปะปนด้วย ท่านทั้งหลาย

แสดงธรรมเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ธรรมของท่านท้ังหลายเป็น สวากขาตะหรือ 

สฺวากฺขาโต กล่าวดีแล้ว ท่านทั้งหลายปฏิบัติเพื่อละ ราคะ โทสะ โมหะ ท่านทั้งหลาย

เป็นสุปฏิปันนะหรือสุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วในโลก ราคะโทสะโมหะอันท่าน 

ทั้งหลายละได้แล้ว ท่านท้ังหลายเป็นสุคตะหรือสุคโต ผู้ด�าเนินดีแล้วในโลก ดีจริง  

ดีจริง ท่านพระอานนท์บอกพระธรรมหลายปริยาย เหมือนหงายของที่คว�่า เปิดของ 

ที่ปิด บอกทางแก่คนหลง ส่องตะเกียงในที่มืดเพื่อให้คนตาดีเห็นรูปร่างต่าง ๆ ฉะนั้น 

ข้าพเจ้าถงึพระผูม้พีระภาคเจ้ากบัพระธรรมและพระภกิษสุงฆ์เป็นสรณะ ขอพระผูเ้ป็น

เจ้าอานนท์จ�าข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสก ถึงสรณะแล้วตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้ไป

๑๐ กันยายน ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๒๓
พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพ ี (ต่อ)

นทิทสสูตร๑ 

ว่าด้วยผู้ที่พึงเคารพยกย่องนับถือบูชา

พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี สมัยหนึ่งเวลาเช้า  

ท่านพระอานนท์เข้าไปบณิฑบาตยงักรุงโกสมัพ ีท่านคดิว่า เวลายงัเช้านกั ควรจะเข้าไป

ยังอารามของพวกเดียรถีย์ปริพาชก คือของนักบวชในลัทธิอื่น ท่านจึงเข้าไปยังอาราม

ของพวกเขา ได้สนทนากับเขา ครั้งนั้นพวกปริพาชกคือพวกนักบวชในลัทธิอื่น  

ก�าลงันัง่ประชมุสนทนากนัว่า ท่านผูใ้ดผูห้นึง่ประพฤติพรหมจรรย์บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบ 

๑๒ ปี ควรจะเรียกว่า ภิกษุผู้นิททสะ คือผู้ที่พึงเคารพนับถือบูชา 

ท่านพระอานนท์ก็ไม่ยินดีไม่คัดค้านค�ากล่าวของพวกเขา แล้วก็ลุกออกจาก 

อาสนะหลกีออกไปด้วยตัง้ใจว่า จะรูถ้งึเนือ้ความแห่งค�ากล่าวของพวกเขาในส�านกัของ

พระพุทธเจ้า ครั้นท่านเที่ยวบิณฑบาตในกรุงโกสัมพี กลับจากบิณฑบาต ในเวลาภาย

๑ องฺ สตฺตก. ๒๓/๔๐/๓๘.

 



358 ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร

หลงัฉนัภัตตาหารแล้ว กไ็ปเฝ้าพระพทุธเจ้าถงึทีป่ระทบั ได้กราบทลูเล่าความทีไ่ด้เข้าไป

ยังส�านักปริพาชก และได้ฟังเขาก�าลังประชุมสนทนากันอยู่ จึงได้ตั้งใจจะมากราบทูล 

เพราะคิดว่าจะได้รูถ้งึเนือ้ความของภาษตินีใ้นส�านกัของพระพทุธเจ้า แล้วจงึได้กราบทูล

พระองค์ว่า อาจหรือหนอ เพื่อที่จะทรงบัญญัติภิกษุผู้นิททสะ คือผู้ที่พึงเคารพยกย่อง

นับถือบูชาด้วยเหตุเพียงนับพรรษาอย่างเดียวในธรรมวินัยนี้

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่มีใคร ๆ อาจเพื่อบัญญัติภิกษุผู้นิททสะด้วยเหตุเพียง 

นับพรรษาอย่างเดยีวในธรรมวนิยันี ้วตัถแุห่งนทิทสะ ๗ ประการนี ้เราคอืพระพทุธเจ้า

ได้ทรงกระท�าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ประกาศแล้ว คือพระภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

เป็นผู้มีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ เป็นพหูสูต สดับตรับฟังมาก ๑ ปรารภ

ความเพียร ๑ มีสติ ๑ มีปัญญา ๑ วัตถุแห่งนิททสะ ๗ ประการนี้แล เรากระท�าให้

แจ้งด้วยปัญญาอันย่ิงเอง ประกาศแล้ว ภกิษผุูป้ระกอบด้วยวัตถแุห่งนทิทสะ ๗ ประการ

นี้แล ถ้าประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ ๑๒ ปีก็ดี ควรจะเรียกได้ว่าภิกษ ุ

ผู้นิททสะ ถ้าประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ ๒๔ ปีก็ดี ๓๖ ปีก็ดี ๔๘ ป ี

ก็ดี ก็ควรจะเรียกได้ว่าภิกษุผู้นิททสะ คือผู้ที่พึงเคารพยกย่องนับถือบูชา

จติตสูตร๑ 

ว่าด้วยวิญญาณฐิติ ที่ตั้งแห่งวิญญาณ ๗ ประการ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า วิญญาณฐิติ ภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณ ๗ ประการคือ

๑.  สัตว์บางพวกมีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกัน เหมือนมนุษย์ เทวดาบาง

พวก และวินิปาติกสัตว์ คือสัตว์ที่เกิดในภูมิภพที่ตกต�่าบางพวก

๒. สัตว์บางพวกมีกายต่างกัน แต่มีสัญญาอย่างเดียวกัน เหมือนเทวดาชั้น 

๑ องฺ สตฺตก. ๒๓/๔๑/๔๑.
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พรหมกายิกาคือผู้ที่เกิดในหมู่พรหม ผู้เกิดในภูมิปฐมฌาน (ผู้บังเกิดก่อน ปมาภิ-

นิพฺพตฺตา)

๓. สัตว์บางพวกมีกายอย่างเดียวกัน แต่มีสัญญาต่างกัน เหมือนเทวดา 

ชั้นอาภัสสระ

๔.  สัตว์บางพวกมีกายอย่างเดียวกัน มีสัญญาอย่างเดียวกัน เหมือนเทวดา 

ชั้นสุภกิณหะ

๕.  สัตว์บางพวกเข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ โดยมนสิการว่า อากาศไม่มี

ทีส่ดุ เพราะล่วงรปูสญัญาด้วยประการทัง้ปวง เพราะดบัปฏิฆสญัญาเสยีได้ ไม่ใส่ใจถงึ

นานัตตสัญญาคือความส�าคัญหมายในอารมณ์ต่าง ๆ 

๖.  สตัว์บางพวกเข้าถงึชัน้วิญญาณญัจายตนะ โดยมนสกิารว่า วญิญาณไม่มี

ที่สิ้นสุด เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง 

๗.  สัตว์บางพวกเข้าถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ โดยมนสิการว่า ไม่มีอะไร ๆ 

เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง

มีอธิบายถึงสัตว์บางจ�าพวกไว้ว่า บรรดามนุษย์ท้ังหลายหาประมาณมิได้  

ในจักรวาลหาประมาณมิได้ แม้ ๒ คนจักชื่อว่าเสมือนมนุษย์คนเดียวกัน ด้วยอ�านาจ

สีและทรวดทรงเป็นต้นหามีไม่ แม้มนุษย์เหล่าใดเป็นพี่น้องฝาแฝดกันในที่ไหน ๆ 

เหมือนกันโดยสีและทรวดทรง แม้มนุษย์เหล่านั้นก็ยังแปลกกันตรงที่แลดู เหลียวดู 

พูด หัวเราะ เดินและยืน เป็นต้น เพราะฉะนั้น จึงตรัสว่า มีกายต่างกัน 

ก็ปฏิสนธิสัญญา ความส�าคัญหมายในปฏิสนธิของสัตว์เหล่านั้น เป็นปฏิสนธิ

ที่มีเหตุ ๓ ก็มี มีเหตุ ๒ ก็มี หาเหตุมิได้ก็มี เพราะฉะนั้น จึงตรัสว่า มีสัญญาต่าง

กัน ส่วนบทที่ว่า เทวดาบางพวก ก็ได้แก่ชั้นกามาพจร ๖ ชั้น จริงอยู่ บรรดาเทวดา

ชั้นกามาพจร ๖ ช้ันนั้น เทวดาบางพวกมีกายเขียว บางพวกมีกายเหลืองเป็นต้น  

ส่วนสญัญาของเทวดาเหล่านัน้เป็นสญัญาท่ีมเีหต ุ๒ กม็ ีมเีหตุ ๓ กม็ ีทีห่าเหตุมิได้กม็ี
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บทที่ว่า วินิปาติกะ คือสัตว์ที่เกิดในภูมิภพที่ตกต�่าบางพวก ก็ได้แก่สัตว์ผู้พ้น

จากอบาย ๔ เป็นต้นว่า อุตตรมาตายักษิณี ปียังกรมาตายักษิณี ผุสสมิตตายักษิณี 

ธมัมคุตตายักษิณี และเวมานิกเปรตคือเปรตมีวมิานเหล่าอ่ืน สตัว์เหล่านัน้มกีายต่างกนั

โดยผิว มีผิวเหลือง ผิวขาว ผิวด�า ผิวคล�้า เป็นต้น และโดยผอม อ้วน เตี้ยและสูง 

แม้สัญญาก็ต่างกันโดยเป็นสัตว์ที่มีเหตุ ๒ มีเหตุ ๓ และเป็นอเหตุกะ ไม่มีเหตุแต ่

สัตว์เหล่านั้นไม่มีอ�านาจมากเหมือนเทวดา มีอ�านาจน้อย มีอาหารและเครื่องนุ่งห่ม 

หายาก อยูเ่ป็นทกุข์เหมอืนมนษุย์ยากไร้ บางพวกต้องทกุข์เวลาข้างแรม มีสขุเวลาข้างข้ึน 

ฉะน้ัน จึงตรัสว่าวินิปาติกะ สัตว์ท่ีเกิดในภพภูมิที่ตกต�่า เพราะตกไปจากกองสุข  

ส่วนบรรดาสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่าใดที่เป็นสัตว์มีเหตุ ๓ สัตว์เหล่านั้นตรัสรู้ธรรมก็มี 

เหมือนอย่างปิยังกรมาตายักษิณี เป็นต้น

บทว่า พรหมกายกิา ผูเ้กดิในหมู่พรหม ได้แก่พรหมปารสัิชชา พรหมปุโรหติา 

มหาพรหมา บททีว่่า บงัเกดิก่อน ได้แก่สตัว์เหล่านัน้แม้ทัง้หมด บงัเกิดด้วยปฐมฌาน 

คือค�าว่า บังเกิดก่อน ก่อนก็คือปฐม ก็คือบังเกิดด้วยปฐมฌาน ส่วนพรหมปาริสัชชา

บังเกิดด้วยปฐมฌานอย่างอ่อน พรหมปาริสัชชาเหล่านั้นมีอายุประมาณเท่ากับส่วนที่ 

๓ แห่งกัป พรหมปุโรหิตาบังเกิดด้วยปฐมฌานปานกลาง มีอายุประมาณกึ่งกัป  

พรหมเหล่านัน้จงึมกีายกว้างกว่ากนั มหาพรหมาบงัเกดิขึน้โดยปฐมฌานอย่างประณีต 

มีอายุประมาณกัปหนึ่ง แต่มหาพรหมาเหล่านั้นมีกายกว้างกว่าอย่างยิ่ง ดังนั้น  

พรหมเหล่านัน้พงึทราบว่ามกีายต่างกนั มสัีญญาเป็นอนัเดยีวกนัด้วยอ�านาจปฐมฌาน 

สัตว์ในอบาย ๔ ก็เหมือนกับพรหมเหล่านั้น จริงอยู่ ในนรกทั้งหลาย  

สตัว์บางพวกมอีตัภาพคาวตุ ๑ บางพวกกึง่โยชน์ บางพวกโยชน์หนึง่ แต่ของพระเทวทัต 

๑๐๐ โยชน์ แม้ในบรรดาสัตว์เดรัจฉาน บางพวกเล็ก บางพวกใหญ่ แม้ในเปตติวิสัย 

บางพวก ๖๐ ศอก บางพวก ๘๐ ศอก บางพวกมีวรรณะดี บางพวกมีวรรณะทราม 

พวกกาลกญัชกอสรูกเ็หมอืนกนั อีกอย่างหนึง่ ในพวกอสรูเหล่านัน้ชือ่ว่า ทีฆปิฏฐกิอสูร 

๖๐ โยชน์ ก็สัญญาของอสูรแม้ท้ังหมดเป็นอกุศลวิบากอเหตุกะ ด่ังนี้ สัตว์ผู้เกิดใน 

อบายย่อมนับว่ามีกายต่างกัน มีสัญญาอันเดียวกัน
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บทว่า อาภัสสรา ความว่าพรหมชื่อว่าอาภัสสรา เพราะพรหมเหล่านี้มีรัศมี

ซ่านออก คือแผ่ออกไปจากสรรีะ ดจุขาดตกลงเหมอืนเปลวไฟแห่งคบไฟ ฉะน้ัน บรรดา

อาภัสสราพรหมเหล่านั้น พรหมผู้เจริญทุติยฌานและตติยฌานทั้ง ๒ อย่างอ่อน  

ในปัญจกนัย คือนัยที่ว่าด้วยพรหมที่ว่าด้วยฌาน ๕ เกิดขึ้นชื่อว่า ปริตตาภาพรหม 

ปริตตาภาพรหมเหล่านั้นมีอายุประมาณ ๒ กัป ที่เจริญทุติยฌานและตติยฌาน 

อย่างกลาง เกิดขึ้นชื่อว่า อัปปมาณาภาพรหม อัปปมาณาภาพรหมเหล่านั้นมีอายุ

ประมาณ ๔ กัป ที่เจริญทุติยฌานและตติยฌานอย่างประณีต เกิดขึ้นชื่อว่า 

อาภัสสราพรหม อาภัสสราพรหมเหล่านั้นมีอายุประมาณ ๘ กัป ในที่นี้ ทรงถือเอา

พรหมเหล่านั้นทั้งหมดโดยการก�าหนดอย่างอุกฤษฏ์ ความจริงพรหมเหล่านั้นทั้งหมด

มีกายกว้างเป็นอย่างเดียวกัน ส่วนสัญญาต่างกัน คือไม่มีวิตก เพียงมีวิจารบ้าง ไม่มี

วิตกวิจารบ้าง

บทว่า สุภกิณหะ ความว่า พรหมทั้งหลายมีรัศมีจากสรีระระยิบระยับ  

ด้วยความงาม รศัมีแห่งสรีระโดยความงาม อธบิายว่าเป็นแท่งทึบโดยความงาม จรงิอยู่ 

สุภกิณหพรหมเหล่านั้นมีรัศมีไม่ขาดไปเหมือนของอาภัสสราพรหม แต่ในปัญจกนัย  

เหล่าพรหมทีบ่งัเกดิขึน้ชือ่ว่าปรติตสภุาพรหม อปัปมาณสุภาพรหม และสุภกณิหพรหม

มีอายุ ๑๒ กัป ๒๔ กัป และ ๖๔ กัป ด้วยอ�านาจจตุตถฌานอย่างอ่อน อย่างกลาง 

และอย่างประณีต ดั่งนั้น พรหมเหล่านั้นทั้งหมดพึงทราบว่ามีกายเป็นอย่างเดียวกัน 

และมสีญัญาเป็นอย่างเดยีวกนั ด้วยสญัญาในจตตุถฌาน ส่วนเวหปัผลาพรหมย่อมนบั

เข้าวิญญาณฐิติที่ ๔ นั่นเอง เหล่าอสัญญีสัตว์หรืออวิญญาณาภาพรหมไม่สงเคราะห์

เข้าในวญิญาณฐตินิี ้แต่เข้าในสตัตาวาสท้ังหลาย สทุธาวาสพรหมตัง้อยูใ่นฝ่ายววัิฏฏะ 

ย่อมไม่มตีลอดกาลทกุเม่ือ คือไม่เกดิข้ึนในโลกท่ีว่างจากพระพทุธเจ้า ตลอดแสนกัปบ้าง 

อสงไขยหนึ่งบ้าง เมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นแล้วนั่นแล ย่อมเกิดขึ้นภายใน

เขตก�าหนดอายุ ๑๖,๐๐๐ กปั ย่อมเป็นเสมอืนค่ายพกัของพระผูม้พีระภาคเจ้า ผูเ้ป็น 

พระธรรมจักรพรรดิ เพราะฉะน้ัน จึงไม่จัดเข้าในวิญญาณฐิติและสัตตาวาส ส่วน 

พระมหาสิวเถระกล่าวว่า แม้พรหมชั้นสุทธาวาสก็ย่อมจัดเข้าในวิญญาณฐิติที่ ๔  

และสัตตาวาสที่ ๔ โดยสูตรนี้ว่า “ดูก่อนสารีบุตร สัตตาวาสที่เราไม่เคยอยู่เลยโดย
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กาลอันยืดยาวนานนี้หาได้ยาก เว้นเทวดาเหล่าสุทธาวาส” ค�านั้นเป็นที่ยอมรับแล้ว

เพราะไม่มีพระสูตรขัดแย้ง เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ชื่อว่า มีสัญญา ก็มิใช่  

ไม่มีสัญญาก็มิใช่ เพราะแม้วิญญาณก็เป็นของละเอียดเหมือนสัญญา เพราะฉะนั้น  

เนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น จึงไม่ตรัสไว้ในวิญญาณฐิติทั้งหลาย

ปรกิขารสูตร๑ 

ว่าด้วยองค์ซึ่งเป็นบริขารของสมาธิ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า องค์แห่งสมาธิ ๗ ประการนี้ คือ สัมมาทิฏฐิ ๑  

สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ 

๑ สัมมาสติ ๑ เอกัคคตาจิตคือสมาธิ ประกอบด้วยองค์ ๗ ประการนี้ เรียกว่า  

อริยสมาธิ ที่เป็นไปด้วยอุปนิสัยก็มี ที่เป็นไปด้วยบริขารก็มี

ในพระสูตรนี้ตรัสถึงองค์ประกอบแห่งสมาธิอันสัมปยุตด้วยมรรค โดยยก 

สมาธิขึ้นเป็นที่ตั้ง อันได้แก่สัมมาสมาธิ อันเป็นมรรคข้อที่ ๘ และตรัสเอามรรค  

อีก ๗ ข้อข้างต้น มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น จนถึงสัมมาสติเป็นที่สุด มาเป็นองค์ประกอบ 

แห่งสมาธิ และท้ังหมดนี้ก็เรียกว่า เป็นสมาธิบริขาร คือองค์ประกอบแห่งสมาธิ  

อันสัมปยุตด้วยมรรค

๑ องฺ สตฺกก. ๒๓/๔๒/๔๒.
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อัคคสิูตร๑ 

ว่าด้วยไฟ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไฟ ๗ กองนี้ คือ ๑. ไฟคือราคะ ๒. ไฟคือโทสะ  

๓. ไฟคือโมหะ ๔. ไฟคืออาหุเนยยะ บุคคลผู้ควรบูชา ๕. ไฟคือคฤหบดี ๖. ไฟคือ

ทักขิเนยยบุคคล บุคคลที่ควรแก่ทักษิณา ของท�าบุญ การท�าบุญ ๗. ไฟเกิดแต่ไม้

และได้มีอธิบายโดยย่อว่า กิเลสท้ังหลายมีราคะเป็นต้น ช่ือว่า อัคคิ ไฟ  

เพราะอรรถว่าตามเผาผลาญ ก็ได้แก่ไฟ ๓ กองข้างต้น ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ  

ไฟคือโมหะ

ส่วนอาหุเนยยัคคิ ไฟคืออาหุเนยยะ บุคคลผู้ควรบูชา มีอธิบายว่า สักการะ

เรียกว่า อาหุนะ คือสิ่งที่น�ามาบูชา ชนเหล่าใดย่อมควรซึ่งอาหุนะคือของหรือสิ่งที่พึง

น�ามาบชูา ชนเหล่านัน้ชือ่ว่าอาหุเนยยะ และมอีธบิายว่า มารดาบดิาย่อมควรซึง่อาหนุะ 

เพราะท่านทั้ง ๒ เป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุตรทั้งหลาย ท่านจึงชื่อว่า เป็นอาหุเนยยะ 

ผู้ควรของที่น�ามาบูชาหรือสิ่งที่น�ามาบูชาของบุตรทั้งหลาย หากว่าบุตรทั้งหลายปฏิบัติ

ผิดในมารดาบิดาทั้ง ๒ นั้น ย่อมบังเกิดในอบายมีนรกเป็นต้น เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่า

มารดาและบิดาจะมิได้ตามเผาผลาญอยู่ก็จริง แต่ถึงกระนั้นท่านทั้ง ๒ ก็ยังคงเป็น

ปัจจัยแห่งการตามเผาผลาญได้ในเมื่อบุตรปฏิบัติผิดในท่าน จึงเรียกมารดาบิดาว่า 

อาหุเนยยัคคิ เพราะอรรถว่าตามเผาผลาญนั่นแหละ

ส่วนไฟคือคฤหบดี เจ้าบ้านท่านเรียกว่า คหบดีหรือคฤหบดี จริงอยู่คฤหบดี

นั้นมีอุปการะมากแก่มาตุคาม คือหมายถึงว่าพ่อบ้านก็มีอุปการะมากแก่แม่บ้านคือ

ภรรยา ด้วยการมอบให้ซึ่งที่นอนเสื้อผ้าและเครื่องประดับเป็นต้น เหตุนั้น ภรรยา 

ผู้เป็นแม่บ้านซ่ึงนอกใจสามีนั้นย่อมบังเกิดในอบาย เพราะฉะนั้น สามีแม้นั้นท่าน 

ก็เรียกว่า คหปตคัค ิไฟคอืคฤหบด ีเพราะอรรถว่าตามเผาผลาญได้ โดยนยัทีม่าตคุาม

หรือแม่บ้านประพฤตินอกใจ

๑ องฺ สตฺตก. ๒๓/๔๓/๔๒
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ส่วนค�าว่า ทักขิเณยยัคคิ ไฟคือทักขิเณยยะ บุคคลผู ้ควรแก่ทักษิณา  

ภกิษสุงฆ์ชื่อว่า ทักขิเณยยบุคคล ผู้ควรแก่ทักษิณา ของท�าบุญ จริงอยู่ ภิกษุสงฆ์นั้น

ย่อมเป็นผู้มีอุปการะมากแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย ด้วยการประกอบไว้ในกัลยาณธรรม 

ทัง้หลาย มอีาทคิอืในสรณะ ๓ ศลี ๕ ศลี ๑๐ การบ�ารงุมารดาบดิา การบ�ารงุสมณะ

และพราหมณ์ผูต้ัง้อยู่ในธรรม คฤหสัถ์ผูป้ฏิบตัผิดิในภกิษสุงฆ์นัน้ คอื ด่าบริภาษภกิษสุงฆ์ 

ย่อมบังเกิดในอบายท้ังหลาย เพราะฉะน้ัน ภิกษุสงฆ์นั้นท่านเรียกว่า ทักขิเณยยัคคิ 

ไฟคือทักขิเณยยบุคคล เพราะอรรถว่าตามเผาผลาญดังกล่าว

ไฟตามปกติที่เกิดแต่ไม้ชื่อว่า กัฏฐัคคิ ไฟเกิดแต่ไม้

๑๖ กันยายน ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๒๔
พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพ ี (ต่อ)

อนุรุทธสูตร๑ 

พระสูตรที่แสดงปรารภท่านพระอนุรุทธะ

สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี สมัยนั้น  

ท่านพระอนุรุทธะไปยังวิหารที่พักกลางวัน หลีกเร้นอยู่ ได้มีเทวดาเหล่ามนาปกายิกา 

คือเหล่าที่มีเรือนร่างน่าชอบใจ มากมาย พากันเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ 

อภวิาทแล้วยนือยู ่ณ ท่ีควรส่วนข้างหนึง่ แล้วได้กล่าวกบัท่านว่า ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็น

เทวดาชื่อ มนาปกายิกา มีความเป็นใหญ่และอ�านาจในฐานะ ๓ ประการ คือข้าพเจ้า

ทัง้หลายหวงัวรรณะเช่นใด กไ็ด้วรรณะเช่นนัน้โดยพลนั หวงัเสยีงเช่นใด กไ็ด้เสยีงเช่น

น้ันโดยพลัน หวงัความสขุเช่นใด กไ็ด้ความสขุเช่นน้ันโดยพลนั ท่านพระอนรุุทธะด�ารว่ิา 

โอหนอ ขอให้เทวดาทัง้ปวงนีพึ้งมร่ีางเขียว นุง่ผ้าเขยีว มีผวิพรรณเขยีว มเีครือ่งประดบั

เขยีว เทวดาเหล่านัน้ทราบด�ารขิองท่านพระอนรุทุธะแล้ว กล้็วนมร่ีางเขยีว นุ่งผ้าเขยีว 

๑ องฺฺ อฏฺก. ๒๓/๑๓๖/๒๖๙.
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มีผิวพรรณเขียว มีเครื่องประดับเขียว ท่านพระอนุรุทธะจึงด�าริต่อไปว่า ขอให้เทวดา

ทัง้ปวงนีพ้งึมร่ีางเหลอืง และต่อไปท่านกด็�ารอิกีว่า ขอให้พงึมร่ีางแดง ต่อไปท่านกด็�าริ

อกีว่า ขอให้พงึมร่ีางขาว และให้มผ้ีานุง่ มผีวิพรรณ มเีคร่ืองประดับเป็นสีเช่นเดยีวกัน 

เทวดาเหล่านั้นทราบความด�าริของท่านพระอนุรุทธะแล้ว ก็ล้วนมีร่างเป็นต้นเป็น  

สเีขียว เป็นสแีดง เป็นสขีาว เหมอืนอย่างทีท่่านด�ารน้ัิน เทวดาเหล่านัน้ องค์หนึง่ขับร้อง 

องค์หนึ่งฟ้อนร�า องค์หน่ึงปรบมือ เปรียบเหมือนดนตรีมีองค์ ๕ ที่เขาปรับดีแล้ว  

ตดัีงไพเราะ ทัง้บรรเลงโดยนกัดนตรผีูเ้ชีย่วชาญ มเีสียงไพเราะ เร้าใจ ชวนให้เคลบิเคลิม้ 

ดูดด่ืม และน่าร่ืนรมย์ฉันใด เสยีงแห่งเครือ่งประดบัของเทวดาเหล่านัน้กฉ็นันัน้เหมือนกัน 

มเีสยีงไพเราะ เร้าใจ ชวนให้เคลบิเคลิม้ ดดูด่ืม และน่าร่ืนรมย์ ล�าดับน้ัน ท่านพระอนุรุทธะ

ทอดอินทรีย์ลง เทวดาเหล่านั้นทราบว่าท่านผู้เป็นเจ้าอนุรุทธะไม่ยินดี จึงอันตรธาน

หายไป ณ ที่นั้น

ครัง้นัน้ เป็นเวลาเย็น ท่านพระอนรุทุธะออกจากทีเ่ร้น เข้าไปเฝ้าพระพทุธเจ้า

ถึงที่ประทับ แล้วได้กราบทูลว่า วันนี้ข้าพระองค์ไปยังวิหารที่พักกลางวันหลีกเร้นอยู่ 

คร้ังนั้นเทวดาเหล่ามนาปกายิกามากมายเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ อภิวาทแล้ว  

ยนื ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกล่าวแก่ข้าพระองค์ว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อ 

มนาปกายิกา มีความเป็นใหญ่และอ�านาจในฐานะ ๓ ประการ (ดังกล่าวข้างต้น)  

ข้าพระองค์มีความด�าริอย่างนี้ว่า โอหนอ ขอให้เทวดาทั้งปวงนี้พึงมีร่างเขียวเป็นต้น  

มีร่างเหลืองเป็นต้น มีร่างแดงเป็นต้น มีร่างขาวเป็นต้น เทวดาเหล่านั้นก็ทราบ 

ความด�าริของข้าพระองค์แล้ว ล้วนมีร่างเขียวเป็นต้น ตามที่ข้าพระองค์ได้ด�าริให้เป็น 

เทวดาเหล่านัน้ องค์หนึง่ขบัร้อง องค์หนึง่ฟ้อนร�า องค์หนึง่ปรบมอื เหมอืนอย่างดนตรี

มีองค์ ๕ ที่เขาปรับดีแล้ว ตีดังไพเราะ ทั้งบรรเลงโดยนักดนตรีผู้เชี่ยวชาญ มีเสียง

ไพเราะ เร้าใจ ชวนให้เคลบิเคลิม้ ดูดดืม่ และน่ารืน่รมย์ฉนัใด เสยีงแห่งเครือ่งประดับ

ของเทวดาเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ข้าพระองค์จึงทอดอินทรีย์ลง เทวดาเหล่านั้น

ทราบว่า ข้าพระองค์ไม่ยินดี จึงอันตรธานหายไป ณ ที่นั้นเอง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 

มาตุคามคือสตรีภาพประกอบด้วยธรรมเท่าไร เมื่อตายไป จึงเข้าถึงความเป็นสหาย

ของเทวดาเหล่ามนาปกายิกา
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พระพุทธเจ้าตรัสว่า มาตุคามประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ เมื่อตายไป  

ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกา ธรรม ๘ ประการ คือ 

๑.  มาตุคามในโลกนี้ ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์ แสวงหาความเกื้อกูล 

อนเุคราะห์ เอือ้เอน็ด ูยอมยกให้แก่ชายใดผูเ้ป็นสาม ีส�าหรบัชายนัน้ เธอต้องตืน่ก่อน 

นอนภายหลัง คอยฟังรับใช้ ประพฤติให้ถูกใจ กล่าวถ้อยค�าเป็นที่รัก

๒.  ชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามี คือ มารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์  

เธอสักการะเคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้น และต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้วด้วย

อาสนะและน�้า 

๓.  การงานใดเป็นงานในบ้านของสามี คือการท�าผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้าย  

เธอเป็นคนขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานนั้น ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายใน 

การงานนั้น สามารถจัดท�า 

๔. ชนเหล่าใดเป็นคนภายในบ้านของสามี คือทาส คนใช้ หรือกรรมกร  

ย่อมรู้การงานที่ชนเหล่านั้นท�าแล้วหรือยังไม่ได้ท�า และย่อมรู้อาการของคนภายในผู้

เป็นไข้ ว่าดีขึ้นหรือว่าทรุดลง และย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้แก่เขาตามควร

๕. สิง่ใดทีส่ามหีามาได้ จะเป็นทรพัย์ ข้าว เงนิหรอืทอง ย่อมรกัษาคุม้ครอง

สิ่งน้ันไว้ และไม่เป็นนักเลงการพนัน ไม่เป็นขโมย ไม่เป็นนักดื่ม ไม่ผลาญทรัพย ์

ให้พินาศ 

๖. เป็นอุบาสิกา ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ 

๗. เป็นผูม้ศีลี งดเว้นจากปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มสุาวาท 

และการดื่มน�้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 

๘. เป็นผู้มีการบริจาค มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยู่ครองเรือน 

มจีาคะอนัปล่อยแล้ว มีฝ่ามืออันชุ่ม ยนิดใีนการสละ ควรแก่การขอ ยนิดใีนการจ�าแนก

แจกทาน
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มาตุคามประกอบด้วยธรรม ๘ ประการนี้แล เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความ 

เป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกา

พระอาจารย์ได้อธิบายว่า ดนตรีประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ คือ 

๑.  ดนตรท่ีีหุม้หนังหน้าเดยีว ในจ�าพวกกลองเป็นต้นทีหุ่ม้หนงั ชือ่ว่า อาตตะ 

๒.  ดนตรีที่หุ้มหนัง ๒ หน้า ชื่อว่า วิตตะ 

๓.  ดนตรีที่หุ้มหนังทั้งหมด ชื่อว่า อาตตวิตตะ

๔.  ดนตรีมีปี่เป็นต้น ชื่อว่า สุสิระ

๕.  ดนตรีมีสัมมดาล (ฉิ่ง) ท�าด้วยไม้ตาลเป็นต้น ชื่อว่า ฆนะ

และข้อว่า ทอดอนิทรย์ีลงอนัเป็นเหตใุห้เทวดาเหล่านัน้รู้ว่าพระเถระไม่ต้องการ 

จึงพากันอันตรธานหายไป คือพระเถระคิดว่า เทวดาเหล่านี้ท�าสิ่งที่ไม่สมควร จึงทอด

อินทรีย์ลงเบ้ืองต�่า คือลืมตาไม่มองดู ทอดสายตาลงไม่มองดู เทวดาเหล่านั้นคิดว่า  

เราฟ้อน เราขบั แต่พระผูเ้ป็นเจ้าอนรุุทธะไม่ยินด ีลมืตาไม่มองด ูเราจะฟ้อนจะขบัไป

ท�าไม ดั่งนี้แล้วจึงหายไปในที่นั้นเอง

๑๗ กันยายน ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๒๕
พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพ ี (ต่อ)

ยสสูตร๑

พระพทุธเจ้าเสดจ็จารกิไปในแควนัโกสมัพ ีพร้อมด้วยภกิษสุงฆ์หมูใ่หญ่ เสดจ็ถงึ

พราหมณคามแห่งชนชาวโกศลชือ่ อจิฉานงัคละ ประทบัอยูท่ีไ่พรสณฑ์ ชือ่ อจิฉานงัคละ 

ใกล้พราหมณคามชื่ออิจฉานังคละน้ัน พราหมณ์และคฤหบดีชาวบ้านอิจฉานังคละได้

สดบัข่าว พากนัถอืของเคีย้วของกนิเป็นอนัมากเข้าไปทางไพรสณฑ์ชือ่อจิฉานงัคละนัน้ 

ครั้นแล้วได้ยืนชุมนุมกันส่งเสียงอื้ออึงอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอก

สมยันัน้ ท่านพระนาคติะเป็นอปัุฏฐากของพระผูมี้พระภาคเจ้า พระองค์ตรสั

ถามท่านพระนาคติะว่า พวกใครทีส่่งเสยีงอือ้องึอยูน่ัน้ คล้ายกบัพวกชาวประมงแย่งปลากัน 

ท่านพระนาคติะกราบทูลว่า พราหมณ์และคฤหบดีชาวบ้านอจิฉานงัคละเหล่านี ้ พากัน

ถือของเคี้ยวของกินเป็นจ�านวนมาก มายืนชุมนุมกันอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกเพื่อถวาย

พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า เธออย่าติดยศ และยศก็

อย่าติดเรา ผู้ใดแลไม่พึงได้ตามความปรารถนา ไม่พึงได้โดยไม่ยาก ไม่พึงได้โดยไม่

ล�าบาก ซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะคือการออก สุขอันเกิดแต่วิเวก ความสงัด สุขอัน

๑ องฺฺ อฏฺก. ๒๓/๑๙๓/๓๕๒.
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เกิดแต่ความสงบ สุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ ที่เราพึงได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่

ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก ผูน้ัน้ช่ือว่าพงึยินดสีขุอนัไม่สะอาด สขุในการหลบันอน และสุข

ที่อาศัยลาภสักการะ และการสรรเสริญ จึงไม่พึงได้ตามความปรารถนา ไม่พึงได้โดย

ไม่ยาก ไม่พึงได้โดยไม่ล�าบาก ซึ่งสุขเหล่านั้น คือสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะ ความออก

เป็นต้น

ท่านพระนาคติะได้กราบทลูว่า ขอพระผูม้พีระภาคเจ้าทรงรบั ขอพระสคุตทรงรบั 

บ้ดนีเ้ป็นเวลาท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงรบั พระผูม้พีระภาคเจ้าจกัเสดจ็ไปทางใด ๆ 

พราหมณ์และคฤหบดชีาวนคิมและชาวชนบทกจ็กัหลัง่ไหลไปทางนัน้ ๆ เปรยีบเหมอืน

ฝนเมด็ใหญ่ตกลงมา น�า้กย่็อมไหลไปตามท่ีลุม่ฉะนัน้ ข้อนัน้เพราะพระผูม้พีระภาคเจ้า

ทรงมีศีลและพระปัญญา

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เธออย่าติดยศ และยศก็อย่าติดเรา ผู้ใดแลไม่พึงได้  

ตามความปรารถนา ไม่พงึได้โดยไม่ยาก ไม่พงึได้โดยไม่ล�าบาก ซึง่สขุอนัเกดิ แต่เนกขัมมะ 

วเิวก ความสงดั ความสงบ ความตรสัรู ้ทีเ่ราพงึได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก 

ได้โดยไม่ล�าบาก ผู้น้ันช่ือว่า พึงยินดีความสุขที่ไม่สะอาด สุขจากการหลับนอน  

และสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญ แม้เทวดาบางพวกก็ไม่พึงได้ตาม 

ความปรารถนา ไม่พงึได้โดยไม่ยาก ไม่พงึได้โดยไม่ล�าบาก ซึง่สขุอันเกดิแต่เนกขมัมะ 

ความออก วิเวก ความสงัด ความสงบ ความตรัสรู้ที่เราพึงได้ตามปรารถนา ได้โดย

ไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก แม้เธอทัง้หลายมาประชมุพร้อมกนั ประกอบการอยู่ด้วยการ

คลุกคลด้ีวยหมู่คณะ ย่อมมีความเหน็อย่างนีว่้า ท่านเหล่านีไ้ม่พงึได้ตามความปรารถนา 

ไม่พงึได้โดยไม่ยาก ไม่พึงได้โดยไม่ล�าบาก ซึง่สุขอนัเกดิแต่เนกขมัมะความออก วิเวก-

ความสงัด ความสงบ ความตรัสรู้ ที่เราพึงได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก  

ได้โดยไม่ล�าบากแน่นอน ก็ความจริงเป็นอย่างนั้น เพราะท่านเหล่านี้มาประชุมพร้อม

หน้ากัน ประกอบการอยู่ด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่ 

เราเห็นภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ใช้นิ้วจี้เล่นกระซิกกระซี้กันและกันอยู่  

เราน้ันมคีวามคิดอย่างนีว่้า ท่านเหล่านีไ้ม่พงึได้ตามความปรารถนา ไม่พงึได้โดยไม่ยาก 
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ไม่พงึได้ โดยไม่ล�าบาก ซ่ึงสขุอันเกิดแต่เนกขัมมะความออก วิเวกความสงดั ความสงบ 

ความตรัสรู้ ที่เราพึงได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก แน่นอน 

ความจริงเป็นอย่างนั้น เพราะท่านเหล่านี้มัวใช้นิ้วจี้เล่นกระซิกกระซี้กันและกันอยู่ 

เราเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ฉันอาหารเต็มท้องพอความต้องการแล้ว 

มัวประกอบความสุขในการนอน สุขในการเอน สุขในการหลับอยู่ เรานั้นมีความคิด 

อย่างนี้ว่า ท่านเหล่านี้ไม่พึงได้ตามความปรารถนา ไม่พึงได้โดยไม่ยาก ไม่พึงได้โดย

ไม่ล�าบาก ซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะความออก วิเวกความสงัด ความสงบ  

ความตรัสรู้ ที่เราพึงได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ล�าบาก แน่นอน 

ความจริงเป็นอย่างน้ัน เพราะท่านเหล่านี้ฉันอาหารเต็มท้องพอแก่ความต้องการแล้ว 

มัวประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเอน ความสุขในการหลับอยู่ 

เราเหน็ภกิษุในธรรมวนิยันีน้ัง่สมาธอิยูท่ีวิ่หารใกล้บ้าน เรานัน้มคีวามคดิอย่าง

น้ีว่า บัดน้ีคนวัดหรือสมณุเทสคือเณรจักบ�ารุงท่านผู้นี้ ท�าให้เธอไปจากสมาธินั้นเสีย 

เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่พอใจด้วยการอยู่ใกล้บ้านของภิกษุนั้น 

เราเหน็ภกิษใุนธรรมวนิยันีน้ัง่โงกง่วงอยู่ในป่า เรานัน้มีความคิดอย่างนีว่้า บดันี้

ท่านผู้นี้พอบรรเทาความล�าบากในการหลับนอนนี้ได้แล้ว จักกระท�าความส�าคัญว่าอยู่

ในป่าไว้ในใจได้ประมาณเท่านี ้เพราะเหตนุัน้ เราจึงพอใจด้วยการอยู่ในป่าของภกิษนุัน้ 

เราเห็นภิกษุในธรรมวนัิยน้ีน่ังไม่เป็นสมาธอิยูใ่นป่า เรานัน้มีความคดิอย่างนีว่้า 

บดันีท่้านผูน้ีจั้กตัง้จติม่ัน หรอืจกัตามรกัษาจิตทีต่ัง้มัน่แล้ว เพราะเหตนุัน้ เราจงึพอใจ

ด้วยการอยู่ในป่าของภิกษุนั้น 

เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร นั่งสมาธิอยู่ในป่า เรานั้นมี

ความคิดอย่างนี้ว่า บัดนี้ท่านผู้นี้จักเปลื้องจิตท่ียังไม่หลุดพ้น หรือจักตามรักษาจิตท่ี

หลุดพ้นแล้ว เพราะเหตุนั้น เราจึงพอใจด้วยการอยู่ป่าของภิกษุนั้น สมัยใด เราเดิน

ทางไกล ไม่เห็นอะไร ๆ ข้างหน้าข้างหลัง สมัยนั้น เรามีความผาสุก
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ปัตตสูตร๑ 

ว่าด้วยการคว�่าบาตร

พระพุทธเจ้าตรัสว่า สงฆ์หวังอยู่ พึงคว�่าบาตรแก่อุบาสกผู้ประกอบด้วย  

องค์ ๘ ประการ คือ

๑.  อุบาสกพยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่ภิกษุทั้งหลาย

๒.  พยายามเพื่อความฉิบหายแก่ภิกษุทั้งหลาย 

๓.  พยายามเพื่อความอยู่ไม่ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย 

๔.  ย่อมด่า ย่อมบริภาษภิกษุทั้งหลาย 

๕.  ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกจากภิกษุทั้งหลาย 

๖.  ติเตียนพระพุทธเจ้า 

๗.  ติเตียนพระธรรม 

๘.  ติเตียนพระสงฆ์

พระพทุธเจ้าตรสัว่า สงฆ์หวงัอยู ่พงึหงายบาตรแก่อบุาสกผูป้ระกอบด้วยองค์ 

๘ ประการ คือ

๑.  อุบาสกไม่พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่ภิกษุทั้งหลาย

๒.  ไม่พยายามเพื่อความฉิบหายแก่ภิกษุทั้งหลาย

๓.  ไม่พยายามเพื่อความอยู่ไม่ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย

๔.  ไม่ด่า ไม่บริภาษภิกษุทั้งหลาย

๕.  ไม่ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกจากภิกษุทั้งหลาย

๖.  สรรเสริญพระพุทธเจ้า

๗.  สรรเสริญพระธรรม

๑ องฺฺ อฏฺก. ๒๓/๑๙๔/๓๕๗.
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๘.  สรรเสริญพระสงฆ์

ในพระสูตรนี้ ค�าว่า พึงคว�่าบาตร ไม่ใช่หมายความว่า เอาบาตรคว�่าหน้าลง 

แต่หมายความว่าไม่รบัการถวายสกัการะของอบุาสกนัน้ ส่วนหงายบาตร หมายความว่า 

รับสกัการะของอุบาสกนัน้ได้ คว�า่บาตรกค็อืไม่ให้รบัไทยธรรมทีอ่บุาสกนัน้ถวาย ไม่ใช่

คว�่าบาตรโดยคว�่าปากบาตรลง หงายบาตรก็คือว่ารับไทยธรรมที่อุบาสกนั้นถวาย

อัปปสาทสูตร๑

พระพุทธเจ้าตรัสว่า อุบาสกหวังอยู่ พึงประกาศความไม่เลื่อมใสแก่ภิกษุ  

ผู้ประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ คือ

๑.  ภิกษุพยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย

๒.  พยายามเพื่อความฉิบหายแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย

๓.  ด่า บริภาษคฤหัสถ์ทั้งหลาย

๔.  ยุยงคฤหัสถ์ทั้งหลายให้แตกจากคฤหัสถ์ทั้งหลาย

๕.  ติเตียนพระพุทธเจ้า

๖.  ติเตียนพระธรรม

๗.  ติเตียนพระสงฆ์

๘.  และอุบาสกทั้งหลายย่อมเห็นภิกษุนั้นในที่อโคจร (คัมภีร์โบราณว่า : 

เทวดาทั้งหลายย่อมเห็นภิกษุนั้นโดยประการนั้น)

พระพทุธเจ้าตรสัว่า อุบาสกหวงัอยู ่พงึประกาศความเลือ่มใสแก่ภกิษุผูป้ระกอบ

ด้วยธรรม ๘ ประการ คือ

๑ องฺฺ อฏฺก. ๒๓/๑๙๖-๑๙๗/๓๕๗-๓๕๘.
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๑.  ภิกษุไม่พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย

๒.  ไม่พยายามเพื่อความฉิบหายแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย

๓.  ไม่ด่า ไม่บริภาษคฤหัสถ์ทั้งหลาย

๔.  ไม่ยุยงคฤหัสถ์ทั้งหลายให้แตกจากคฤหัสถ์ทั้งหลาย

๕.  สรรเสริญพระพุทธเจ้า

๖.  สรรเสริญพระธรรม

๗.  สรรเสริญพระสงฆ์

๘.  และอุบาสกท้ังหลายย่อมเห็นภิกษุนั้นในที่โคจร (คัมภีร์โบราณว่า : 

เทวดาทั้งหลายย่อมเห็นภิกษุนั้นโดยประการนั้น)

ปฏสิารณยีสูตร๑

พระพทุธเจ้าตรสัว่า สงฆ์หวังอยู ่พงึกระท�าปฏสิารณยีกรรมแก่ภกิษุผู้ประกอบ

ด้วยธรรม ๘ ประการ คือ

๑.  พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย

๒.  พยายามเพื่อความฉิบหายแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย

๓.  ด่า บริภาษคฤหัสถ์ทั้งหลาย

๔.  ยุยงคฤหัสถ์ทั้งหลายให้แตกจากคฤหัสถ์ทั้งหลาย

๕.  ติเตียนพระพุทธเจ้า

๖.  ติเตียนพระธรรม

๗.  ติเตียนพระสงฆ์

๘.  ไม่ยังค�ารับต่อคฤหัสถ์ที่ชอบธรรมให้เป็นจริง

๑ องฺฺ อฏฺก. ๒๓/๑๙๘-๑๙๙/๓๕๘-๓๕๙.
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พระพทุธเจ้าตรสัว่า สงฆ์หวงัอยู่ พงึระงบัปฏสิารณยีกรรมแก่ภกิษผุูป้ระกอบ

ด้วยธรรม ๘ ประการ คือ

๑.  ภิกษุไม่พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย

๒.  ไม่พยายามเพื่อความฉิบหายแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย

๓.  ไม่ด่า ไม่บริภาษคฤหัสถ์ทั้งหลาย

๔.  ไม่ยุยงคฤหัสถ์ทั้งหลายให้แตกจากคฤหัสถ์ทั้งหลาย

๕.  กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า

๖.  กล่าวสรรเสริญพระธรรม

๗.  กล่าวสรรเสริญพระสงฆ์

๘.  ยังค�ารับต่อคฤหัสถ์ที่ชอบธรรมให้เป็นจริง

ค�าว่า ปฏิสารณยีกรรม เป็นสงัฆกรรมอย่างหนึง่ทีส่งฆ์พงึกระท�าแก่ภกิษ ุคอื

ประกาศว่าภกิษุชือ่นัน้ได้ประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ คอื พยายามเพือ่ความเสือ่ม

ลาภแก่คฤหสัถ์ทัง้หลาย เป็นต้น จงึสวดกรรมวาจาให้ภกิษนุัน้ขอขมา ภกิษุนัน้เมือ่ถกู

สงฆ์สวดปฏิสารณียกรรมดั่งน้ี ต้องไปหาคฤหัสถ์นั้น ถ้าไปรูปเดียวไม่ได้ ก็ให้ไปกับ

ภกิษอุกีรปูหนึง่เป็นอนุทูต และเม่ือพูดจาตกลงกนัแล้ว กใ็ห้แสดงอาบตัต่ิอหน้าคฤหัสถ์

นั้นและขอขมา 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงอธิบายว่า ควรหมายความว่าขอขมาต่อ 

พระรตันตรยั เพราะว่าได้กล่าวติเตยีนพระพทุธเจ้าด้วย ตเิตียนพระธรรมด้วย ติเตยีน

พระสงฆ์ด้วย และเมื่อได้ปฏิบัติ ดั่งนี้แล้ว ก็ให้สวดกรรมวาจาระงับปฏิสารณียกรรม

น้ันแก่ภิกษุผู้ท่ีเลิกประพฤติ ดั่งนั้น คือไม่พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่คฤหัสถ์ 

ทั้งหลายเป็นต้น
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วัตตตสิูตร๑

พระพทุธเจ้าตรสัว่า ภกิษผุูอั้นสงฆ์ลงตสัสปาปิยสกิากรรม ต้องประพฤตชิอบ

ในธรรม ๘ ประการ คือ 

๑.  ไม่พึงให้อุปสมบท 

๒.  ไม่พึงให้นิสัย 

๓.  ไม่พึงให้สามเณรอุปัฏฐาก 

๔.  ไม่พึงยินดีการสมมติตนเป็นผู้ให้โอวาทภิกษุณี 

๕.  แม้ได้รับสมมติแล้ว ก็ไม่พึงโอวาทภิกษุณี 

๖.  ไม่พึงยินดีการได้รับสมมติไร ๆ จากสงฆ์ 

๗.  ไม่พึงได้รับต�าแหน่งหัวหน้าไร ๆ 

๘.  ไม่พึงเป็นประธานให้ประพฤติวุฏฐานวิธี

ตัสสปาปิยสิกากรรม เป็นกรรมอย่างหนึ่งคือการลงโทษ ส�าหรับท�าแก ่

พระภิกษุผู้เป็นจ�าเลย ผู้จงใจปกปิดความประพฤติเสียของตนด้วยให้การเท็จ

ราคเปยยาล๒

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการ เพื่อความรู้  

ยิ่งซึ่งราคะ คือสัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ 

สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑

๑ องฺฺ อฏฺก. ๒๓/๒๐๐/๓๕๙.

๒ องฺฺ อฏฺก. ๒๓/๒๐๑-๒๐๔/๓๖๐-๓๖๑.
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พระพุทธเจ้าตรัสว่า เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการ เพื่อความรู้  

ยิ่งซึ่งราคะ ธรรม ๘ ประการ คือ

๑.  ผูม้รีปูสญัญาในภายใน เห็นรปูทัง้หลายในภายนอกเลก็น้อย ทัง้มผีวิพรรณดี 

ทัง้มผีวิพรรณทราม ย่อมมีความส�าคัญอย่างนีว่้า เราครอบง�ารปูเหล่านัน้แล้ว จึงรูจ้งึเหน็ 

๒. ผู้มีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกหาประมาณมิได้  

ทั้งมีผิวพรรณดี ทั้งมีผิวพรรณทราม ย่อมมีความส�าคัญอย่างนี้ว่า เราครอบง�ารูป 

เหล่านั้นแล้ว จึงรู้จึงเห็น 

๓. ผู้มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกเล็กน้อย ท้ังมีผิว

พรรณดี ทัง้มีผวิพรรณทราม ย่อมมคีวามส�าคญัอย่างนีว่้า เราครอบง�ารปูเหล่านัน้แล้ว 

จึงรู้จึงเห็น 

๔. ผู้มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกหาประมาณมิได้  

ทั้งมีผิวพรรณดี ทั้งมีผิวพรรณทราม ย่อมมีความส�าคัญอย่างนี้ว่า เราครอบง�ารูป 

เหล่านั้นแล้ว จึงรู้จึงเห็น 

๕.  ผู้มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเขียว มีสีเขียว  

รัศมีเขียว แสงสว่างเขียว ย่อมมีความส�าคัญอย่างนี้ว่า เราครอบง�ารูปเหล่าน้ันแล้ว  

จงึรูจ้งึเหน็ 

๖. ผู้มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปท้ังหลายในภายนอกเหลือง มีสีเหลือง 

รัศมเีหลอืง แสงสว่างเหลอืง ย่อมมคีวามส�าคญัอย่างนีว่้า เราครอบง�ารปูเหล่านัน้แล้ว 

จึงรู้จึงเห็น 

๗.  ผูมี้อรปูสญัญาในภายใน เหน็รูปทัง้หลายในภายนอกแดง มสีแีดง รศัมแีดง 

แสงสว่างแดง ย่อมมีความส�าคัญอย่างนี้ว่า เราครอบง�ารูปเหล่านั้นแล้ว จึงรู้จึงเห็น

๘.  ผูม้อีรปูสญัญาในภายใน เหน็รูปท้ังหลายในภายนอกขาว มีสีขาว รศัมีขาว 

แสงสว่างขาว ย่อมมีความส�าคัญอย่างนี้ว่า เราครอบง�ารูปเหล่านั้นแล้ว จึงรู้จึงเห็น
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พระพุทธเจ้าตรัสว่า เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการ เพื่อความรู้  

ยิ่งซึ่งราคะ ธรรม ๘ ประการ คือ

๑.  ผู้ได้รูปฌานย่อมเห็นรูปทั้งหลาย

๒.  ผู้มีอรูปสัญญาในภายใน ย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอก 

๓.  ย่อมน้อมใจเชื่อว่า งาม๑

๔.  เพราะล่วงรูปสญัญาโดยประการท้ังปวง เพราะดบัปฏฆิสญัญา ความส�าคญั

หมายกระทบกระท่ัง เพราะไม่มมีนสกิารถงึนานตัตสญัญาคอืความส�าคญัหมายต่าง ๆ 

ในรูปเป็นต้น ย่อมเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ ด้วยมนสิการว่า อากาศหาที่สุดมิได้ 

๕. เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง ย่อมเข้าถึงวิญญา- 

ณัญจายตนะ ด้วยมนสิการว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้ 

๖. เพราะล่วงวญิญาณัญจายตนะโดยประการทัง้ปวง ย่อมเข้าถงึอากญิจญัญา-

ยตนะ ด้วยมนสิการว่า อะไร ๆ ย่อมไม่มี 

๗. เพราะล่วงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง ย่อมเข้าถึงเนวสัญญา- 

นาสัญญายตนะ

๘. เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง ย่อมเข้าถึง 

สัญญาเวทยิตนิโรธ ดับสัญญาเวทนา

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๘ ประการนี้ เพื่อก�าหนดรู้ 

เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป 

เพ่ือความดับ เพื่อสละ เพื่อสละคืนซ่ึงราคะ เพื่อสละคืนซึ่งโทสะ ความร้ายกาจ  

เพือ่สละคนืซึง่โมหะ ความหลง เพือ่สละคนืซึง่โกธะ ความโกรธ เพือ่สละคืนซึง่อปุนาหะ 

๑ ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ อธิบายบาลีข้อ ๓๔๐ ว่า น้อมใจว่ากสิณงาม 

 บริสุทธิ์หมดจด หรืองาม คือสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่น่าเกลียดด้วยอ�านาจเมตตาเป็นต้น.
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ความผูกโกรธไว้ เพื่อสละคืนซึ่งมักขะ ความลบหลู่คุณท่าน เพื่อสละคืนซึ่งปลาสะ 

ความตีเสมอคือยกตนเทียมท่าน เพื่อสละคืนอิสสา ริษยา เพื่อสละคืนมัจฉริยะ  

ความตระหนี่ เพื่อสละคืนมายา เจ้าเล่ห์ เพื่อสละคืนสาเถยยะ โอ้อวด เพื่อสละคืน

ถัมภะ หัวดื้อ เพื่อสละคืนสารัมภะ แข่งดี เพื่อสละคืนมานะ ถือตัว เพ่ือสละคืน 

อตมิานะ ดหูมิน่ท่าน เพือ่สละคนืมทะ ความมวัเมา เพือ่สละคืนปมาทะ ความประมาท  

รวมเป็นเพื่อสละคืนกิเลส ๑๗ ประการ

ในพระสูตรนี้ แสดงธรรมปฏิบัติเพื่อก�าหนดรู้ เพื่อความส้ินไปรอบ เพื่อละ 

เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไป เพ่ือความคลายไป เพื่อความดับ เพื่อสละ  

เพื่อสละคืน กิเลส ๑๗ ข้อต่างจากอุปกิเลส ๑๖ คือข้อ ๑ แห่งอุปกิเลส ๑๖ ว่า  

อภชิฌาวสิมโลภะ แต่ในท่ีนีข้้อ ๑ ว่า ราคะ กบัในอุปกเิลส ๑๖ นัน้ไม่มโีมหะ คอืไม่ได้

แสดงโมหะไว้โดยตรง แต่ในที่นี้มีโมหะ เพราะในอุปกิเลส ๑๖ ไม่ได้แสดง โมหะไว้

จึงม ี๑๖ แต่ว่าในทีน่ีม้แีสดงไว้จงึเป็น ๑๗ ฉะนัน้ ในทีน่ีจ้งึเท่ากบัว่า แสดงกเิลสหรอื

อุปกิเลส ๑๗

๑๘ กันยายน ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๒๖
พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพ ี (ต่อ)

ปิณโฑลภารทวาชสูตร๑

พระพทุธเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสติาราม ใกล้กรงุโกสัมพ ีท่านพระปิณโฑลภาร-

ทวาชะได้พยากรณ์อรหัตตผลว่า เรารู้ชัดว่าชาติส้ินแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว  

กรณียะคือกิจท่ีพึงท�า ท�าเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มี ครั้งนั้น  

ภกิษมุากรปูเข้าเฝ้าพระผูมี้พระภาคเจ้าถงึทีป่ระทบั ได้กราบทลูพระผูม้พีระภาคเจ้าว่า 

ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะพยากรณ์อรหตัตผลว่า เรารูชั้ดว่าชาตส้ิินแล้ว พรหมจรรย์

อยูจ่บแล้ว กรณียะคือกิจท่ีพึงท�าได้ท�าเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มี 

ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะเห็นอ�านาจประโยชน์อะไรจึงพยากรณ์อรหัตตผล

พระพุทธเจ้าตรสัว่า เพราะความท่ีอนิทรย์ี ๓ ประการอันตนเจรญิแล้ว กระท�า

ให้มากแล้ว ภกิษุปิณโฑลภารทวาชะจงึพยากรณ์อรหตัตผลได้ว่า เรารูช้ดัว่าชาติส้ินแล้ว 

พรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว กรณยีะคอืกจิทีพึ่งท�าได้ท�าเสรจ็แล้ว กจิอืน่เพือ่ความเป็นอย่าง

นี้อีกมิได้มี อินทรีย์ ๓ ประการ คือสตินทรีย์ อินทรีย์คือสติ ๑ สมาธินทรีย์ อินทรีย์

๑ ส� มหา. ๑๙/๑๐๐๓-๑๐๐๙/๒๙๖-๒๙๗.
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คือสมาธิ ๑ ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญา ๑ อินทรีย์ ๓ ประการนี้มีอะไรเป็นที่สุด 

มีความสิ้นเป็นที่สุด มีความสิ้นแห่งอะไรเป็นที่สุด มีความสิ้นแห่งชาติชราและมรณะ

เป็นที่สุด ภิกษุปิณโฑลภารทวาชะเห็นความส้ินแห่งชาติชราและมรณะ ดังนี้แล  

จึงพยากรณ์อรหัตตผลว่า เรารู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กรณียะคือ

กิจที่พึงท�าได้ท�าเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มี

เสขสูตร๑

พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย 

แล้วตรสัว่า ปรยิายทีภ่กิษผุูเ้ป็นเสขะอาศยัแล้ว ต้ังอยู่ในเสขภมิู พึงรูว่้าเราเป็นพระเสขะ 

ปริยายที่ภิกษุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้ว ต้ังอยู่ในอเสขภูมิ พึงรู้ว่าเราเป็นพระอเสขะ  

มอียู่หรอื 

ภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่า ธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ มีพระผู้มี- 

พระภาคเจ้าเป็นมูล มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแบบอย่าง มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็น 

ที่อาศัย ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงเนื้อความแห่งภาษิตนี้ ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิด  

ภกิษทุัง้หลายฟังแล้วจากพระองค์จักทรงจ�าไว้ 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

“ปริยายท่ีภิกษุผูเ้ป็นเสขะอาศัยแล้ว ตัง้อยูใ่นเสขภมู ิ พงึรูว่้าเราเป็นพระเสขะ 

ปรยิายทีภ่กิษุผูเ้ป็นอเสขะอาศัยแล้ว ตัง้อยูใ่นอเสขภมู ิพงึรูว่้าเราเป็นพระอเสขะ มอียู่ 

ปรยิายท่ีภกิษุผูเ้ป็นเสขะอาศัยแล้ว ตัง้อยูใ่นเสขภูม ิ ย่อมรูว่้าเราเป็นพระเสขะ 

เป็นไฉน ภกิษุผูเ้ป็นเสขะในธรรมวนิยันี ้ย่อมรูช้ดัว่า นีท้กุข์ นีท้กุขสมทุยั นีท้กุขนโิรธ 

นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

๑ ส� มหา. ๑๙/๑๐๓๑-๑๐๓๗/๒๙๖.
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อกีประการหนึง่ ภกิษผุูเ้ป็นเสขะ ย่อมพจิารณาเห็นดงันีว่้า สมณะหรอืพราหมณ์

อืน่ภายนอกจากศาสนานี ้ซ่ึงจะแสดงธรรมทีจ่รงิแท้แน่นอนเหมอืนพระผูม้พีระภาคเจ้ามี

อยูห่รอื พระเสขะนัน้ย่อมรูช้ดัอย่างน้ีว่า สมณะหรอืพราหมณ์อืน่ภายนอกจากศาสนานี้ 

ซึ่งจะแสดงธรรมที่จริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่มี

อกีประการหนึง่ ภิกษุผู้เป็นเสขะย่อมรูช้ดัซึง่อนิทรย์ี ๕ คอืสัทธนิทรย์ี อนิทรย์ี

คือศรัทธา ๑ วิริยินทรีย์ อินทรีย์คือวิริยะ ความเพียร ๑ สตินทรีย์ อินทรีย์คือสติ ๑ 

สมาธินทรีย์ อินทรีย์คือสมาธิ ๑ ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญา ๑ อินทรีย์ ๕ นั้นมี

สิ่งใดเป็นคติ มีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่ง มีสิ่งใดเป็นผล มีสิ่งใดเป็นที่สุด ภิกษุผู้เป็นเสขะยัง

ไม่ถูกต้องส่ิงน้ันด้วยนามกายอยู่ แต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา ปริยายแม้นี้แลที่

ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในเสขภูมิ ย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะ

ก็ปริยายท่ีภิกษุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในอเสขภูมิ ย่อมรู้ว่าเราเป็น 

พระอเสขะ เป็นไฉน ภิกษุผู้เป็นอเสขะในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ ๕ คือ  

สทัธนิทรย์ี วริยินิทรย์ี สตนิทรย์ี สมาธนิทรีย์ ปัญญนิทรีย์ อนิทรีย์ ๕ มส่ิีงใดเป็นคติ 

มีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่ง มีสิ่งใดเป็นผล มีสิ่งใดเป็นที่สุด อริยสาวกผู้เป็นอเสขะถูกต้อง 

สิ่งนั้นด้วยนามกายอยู่ และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา ปริยายแม้นี้แลที่ภิกษุผู้เป็น 

อเสขะอาศยัแล้ว ตั้งอยู่ในอเสขภูมิ ย่อมรู้ว่าเราเป็นพระอเสขะ

อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้เป็นอเสขะ ย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ ๖ คือจักขุนทรีย์ 

อนิทรีย์คอืจักษ ุตา ๑ โสตนิทรีย์ อินทรีย์คอืโสตะ ห ู๑ ฆานนิทรย์ี อนิทรย์ีคอืฆานะ 

จมกู ๑ ชวิหนิทรีย์ อินทรย์ีคือชิวหา ล้ิน ๑ กายนิทรย์ี อนิทรย์ีคอืกาย ๑ มนินทรย์ี 

อินทรีย์คือมนะ ใจ ๑ อริยสาวกผู้เป็นอเสขะย่อมรู้ชัดว่า อินทรีย์ ๖ เหล่านี้จักดับไป

หมดส้ินโดยประการทั้งปวง ไม่มีเหลือ และอินทรีย์ ๖ เหล่าอ่ืนจักไม่เกิดขึ้นในภพ 

ไหน ๆ ปริยายแม้นีแ้ลท่ีภกิษุผูเ้ป็นอเสขะอาศยัแล้ว ตัง้อยูใ่นอเสขภมู ิย่อมรูช้ดัว่าเรา

เป็นพระอเสขะ” ดั่งนี้
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ข้อที่ว่า พระเสขะยังไม่ถูกต้องคือได้เฉพาะด้วยนามกาย แล้วดํารงอยู่ มี

อธบิายว่า ย่อมไม่อาจถกูต้องคอืได้เฉพาะ ค�าว่า แต่เหน็แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา คอื

ย่อมรู้ชดัด้วยปัญญาเครือ่งพจิารณา (ปัจจเวกขณญาณ)ว่า ชือ่ว่าอินทรย์ีคอือรหตัตผล

เบือ้งบนยงัมีอยู ่ส่วนในภมิูของอเสขะ ค�าว่า ถกูต้องแล้วอยู ่คอืได้เฉพาะแล้วด�ารงอยู่ 

ค�าว่า ด้วยปัญญา คอืย่อมรูช้ดัด้วยปัญญาเครือ่งพิจารณาว่า ชือ่ว่าอนิทรย์ีคืออรหัตตผล

มีอยู่ (จริง) แม้ค�าท้ัง ๒ ว่า น กุหิญฺจิ กิสฺมิญฺจิ ก็เป็นค�าท่ีใช้แทนกันและกันอยู่ 

อธิบายว่า จะไม่เกิดขึ้นในภพไร ๆ ในสูตรนี้ อินทรีย์ ๕ เป็นโลกุตตระ ส่วนอินทรีย์ 

๖ พระพุทธเจ้าตรัสที่เป็นโลกียะ อาศัยวัฏฏะเท่านั้น

ปทสูตร๑

พระพทุธเจ้าตรสัว่า รอยเท้าชนิดใดชนดิหนึง่ของสตัว์ผูเ้ทีย่วไปบนพืน้แผ่นดนิ 

รอยเท้าเหล่านัน้ท้ังหมดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้าง โลกกล่าวว่า เป็นยอด

ของรอยเท้าเหล่าน้ัน เพราะเป็นรอยเท้าใหญ่ แม้ฉันใด บทแห่งธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่

ย่อมเป็นไปเพือ่ความตรสัรู ้บทคอืปัญญนิทรย์ี อนิทรย์ีคอืปัญญา เรากล่าวว่าเป็นยอด

แห่งบทธรรมเหล่านั้น เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ ฉันนั้นเหมือนกัน 

บทแห่งธรรมทัง้หลายย่อมเป็นไปเพือ่ความตรสัรูเ้ป็นไฉน ได้แก่บทแห่งธรรม 

คือสัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ย่อมเป็นไปเพื่อความ

ตรัสรู้

ค�าว่า บทแห่งธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึงย่อมเป็นไปเพ่ือความตรสัรู ้คอืบทธรรม 

บทใดบทหนึ่ง ได้แก่ส่วนธรรมส่วนใดส่วนหนึ่ง ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้

๑ ส� มหา. ๑๙/๑๐๓๘-๑๐๓๙/๓๐๕.

 



384 ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร

สารสูตร๑ 

ว่าด้วยปัญญินทรีย์เป็นยอดแห่งบทธรรม

พระพทุธเจ้าตรสัว่า รอยเท้าชนดิใดชนดิหนึง่ของสตัว์ผูเ้ทีย่วไปบนพืน้แผ่นดนิ 

รอยเท้าเหล่านัน้ท้ังหมดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้าง โลกกล่าวว่า เป็นยอด

ของรอยเท้าทัง้หลาย เพราะเป็นรอยเท้าใหญ่ แม้ฉนัใด บทแห่งธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่

ย่อมเป็นไปเพือ่ความตรสัรู ้บทคอืปัญญนิทรีย์ เรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งบทธรรมเหล่านัน้ 

เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ ฉันนั้นเหมือนกัน 

ไม้มกีลิน่ท่ีแก่นชนดิใดชนิดหนึง่ จนัทน์แดง โลกกล่าวว่าเป็นยอดของไม้เหล่านัน้ 

แม้ฉันใด โพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ปัญญินทรีย์ อินทรีย์คือปัญญา เรากล่าว

ว่าเป็นยอดแห่งโพธปัิกขยิธรรมเหล่าน้ัน เพราะเป็นไปเพ่ือความตรัสรู ้ฉันนัน้เหมอืนกัน 

ก็โพธิปักขิยธรรมเป็นไฉน คือสัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ 

ปัญญินทรีย์ เป็นโพธิปักขิยธรรม ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ ไม้มีกลิ่นที่แก่นชนิดใด

ชนดิหนึง่ จนัทน์แดง โลกกล่าวว่าเป็น ยอดของไม้เหล่านัน้ แม้ฉันใด โพธปัิกขยิธรรม

เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ปัญญินทรีย์ เรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้น  

เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ ฉันนั้นเหมือนกัน

๑ ส� มหา. ๑๙/๑๐๔๐-๑๐๔๓/๓๐๕-๓๐๖.
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ปตฏิฐติสูตร๑ 

ว่าด้วยธรรมอันเอก

พระพุทธเจ้าตรัสว่า อินทรีย์ ๕ เป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันเอกเจริญ  

แล้วเจริญดีแล้ว ธรรมอันเอกคือความไม่ประมาท ก็ความไม่ประมาทเป็นไฉน ภิกษุ

ในธรรมวนิยันีย่้อมรกัษาจติในอาสวะและในธรรมทีม่อีาสวะ เมือ่เธอรกัษาจติในอาสวะ

และในธรรมที่มีอาสวะ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ แม้ปัญญินทรีย์ 

ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ ภิกษุท้ังหลาย อินทรีย์ ๕ เป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรม 

อันเอกเจริญแล้ว เจริญดีแล้ว แม้ด้วยประการฉะนี้

อธบิายค�าว่า ย่อมรกัษาจติในอาสวะและในธรรมทีม่อีาสวะ คอืผูป้รารภธรรม

ที่เป็นไปใน ๓ ภูมิแล้ว ห้ามการเกิดขึ้นแห่งอาสวะ ช่ือว่าย่อมรักษาจิตในสิ่งที่เป็น 

อาสวะ และที่ประกอบด้วยอาสวะ

สสีปาสูตร๒ 

เปรียบสิ่งที่ตรัสรู้มีมาก เหมือนใบไม้บนต้น

พระพทุธเจ้าประทบัอยู่ ณ สีสปาวัน คือป่าไม้แห่งประดูล่าย กรงุโกสมัพี คร้ังน้ัน 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบด้วยฝ่าพระหัตถ์ แล้วตรัสเรียกภิกษุ

ทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายจะส�าคัญความข้อนั้นเป็นไฉน  

ใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบที่เราถือด้วยฝ่ามือกับใบบนต้น อันไหนจะมากกว่ากัน 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ใบประดู่ลาย ๒-๓ ใบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือ

ด้วยฝ่าพระหัตถ์มีประมาณน้อย ที่บนต้นมากกว่า 

๑ ส� มหา. ๑๙/๑๐๔๔-๑๐๔๖/๓๐๖.

๒ ส� มหา. ๑๙/๑๗๑๒/๕๔๘.
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พระพทุธเจ้าตรสัว่า อย่างนัน้เหมอืนกนั สิง่ทีเ่รารูแ้ล้วมไิด้บอกเธอทัง้หลายมี

มาก กเ็พราะเหตไุรเราจงึไม่บอก เพราะสิง่นัน้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ มใิช่พรหมจรรย์ 

เบือ้งต้น ย่อมไม่เป็นไปเพือ่ความหน่าย ความคลายก�าหนดั ความดบั ความสงบ ความ

รู้ยิ่ง ความตรัสรู้ นิพพาน เหตุนั้น เราจึงไม่บอก 

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย สิ่งอะไรท่ีเราได้บอกแล้ว เราได้บอกแล้วว่า นี้ทุกข์  

นีท้กุขสมทุยั นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา กเ็พราะเหตไุรเราจงึบอก เพราะสิง่นัน้ 

ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นพรหมจรรย์เบ้ืองต้น ย่อมเป็นไปเพือ่ความหน่าย ความคลาย

ก�าหนัด ความดับ ความสงบ ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้ นิพพาน เหตุนั้น เราจึงบอก 

เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียร เพื่อรู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์  

นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

ขทริสูตร๑ 

ว่าด้วยการท�าที่สุดแห่งทุกข์เพราะตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราไม่ได้ตรัสรู้ทุกขอริยสัจจ์ 

ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ ตามความ

เป็นจรงิแล้ว จกักระท�าท่ีสดุแห่งทุกข์โดยชอบ ดัง่นี ้มใิช่ฐานะทีจ่ะมไีด้ เปรยีบเหมอืน

ผูใ้ดพึงกล่าวอย่างนีว่้า เราจะเอาใบตะเคียน ใบทองหลาง หรอืใบมะขามป้อมห่อน�า้หรอื

ตาลปัตรน�าไป ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ ฉันใด ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราไม่ได้ตรัสรู้

ทกุขอรยิสจัจ์ ทุกขสมุทัยอรยิสจัจ์ ทุกขนโิรธอรยิสัจจ์ ทกุขนิโรธคามนีิปฏปิทาอรยิสัจจ์

ตามความเป็นจริงแล้ว จักกระท�าท่ีสุดแห่งทุกข์โดยชอบ ดั่งนี้ มิใช่ฐานะที่จะมีได้  

ฉันนั้นเหมือนกัน 

๑ ส� มหา. ๑๙/๑๗๑๔/๕๔๙.
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ส่วนผู้ใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราได้ตรัสรู้ทุกขอริยสัจจ์ ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์

ทกุขนิโรธอรยิสจัจ์ ทุกขนโิรธคามินปีฏปิทาอรยิสจัจ์ ตามความเป็นจรงิแล้ว จกักระท�า

ที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ ดั่งนี้ เป็นฐานะที่จะมีได้ เปรียบเหมือนผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า 

เราจกัเอาใบบวั ใบทองกวาว หรอืใบย่านทรายห่อน�า้หรอืตาลปัตรน�าไป ข้อนีเ้ป็นฐานะ

ที่จะมีได้ ฉันใด ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราได้ตรัสรู้ทุกขอริยสัจจ์ ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์

ทกุขนิโรธอรยิสจัจ์ ทุกขนโิรธคามินปีฏปิทาอรยิสจัจ์ ตามความเป็นจรงิแล้ว จกักระท�า

ที่สุดแห่งทุกข์ โดยชอบ ดั่งนี้ เป็นฐานะที่จะมีได้ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล 

เธอทั้งหลาย พึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า น้ีทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย  

นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อธบิายค�าว่า ไม่ได้ตรสัรูแ้ล้ว คอืว่า ไม่บรรลุแล้ว และไม่แทงตลอด แล้วด้วยญาณ

ทัณฑสูตร๑ 

ว่าด้วยผู้ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะไม่เห็นอริยสัจจ์

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เปรียบเหมือนท่อนไม้ท่ีบุคคลขว้างข้ึนไปบนอากาศแล้ว 

บางคราวเอาโคนตกลงมาก็มีบางคราวเอาตอนกลางตกลงมาก็มี บางคราวเอาปลาย

ตกลงมาก็มี ฉันใด สัตว์ท้ังหลายผู้มีนิวรณ์คืออวิชชา มีตัณหา เป็นเครื่องประกอบ  

ได้แล่นไปอยู่ ท่องเที่ยวไปอยู่ บางคราวจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกก็มีบางคราวจากปรโลก

มาสู่โลกนี้ก็มี ฉันนั้นเหมือนกัน 

ข้อน้ีเพราะเหตุไร เพราะไม่เห็นอริยสัจจ์ ๔ อริยสัจจ์ ๔ คือทุกขอริยสัจจ์

ทุกขสมุทัยอริยสจัจ์ ทุกขนโิรธอรยิสจัจ์ ทุกขนโิรธคามินปีฏปิทาอรยิสัจจ์ เพราะฉะนัน้

แล เธอทัง้หลาย พึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย 

นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

๑ ส� มหา. ๑๙/๑๗๑๖/๕๕๐.
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อธบิายค�าว่า จากโลกน้ีไปสูป่รโลก ความว่า จากโลกนีไ้ปโลกอืน่ คอื นรกบ้าง 

ก�าเนดิสตัว์เดรจัฉานบ้าง เปตวสัิยบ้าง มนษุย์บ้าง เทวโลกบ้าง อธบิายว่า เกดิในวฏัฏะ

นั้นแหละบ่อย ๆ

เจลสูตร๑ 

ว่าด้วยให้รีบเพียรเพื่อตรัสรู้ เหมือนรีบดับไฟบนศีรษะ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้ว ควรกระท�าอย่างไร  

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า เม่ือผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้ว ควรกระท�าความพอใจ  

ความพยายาม ความอุตสาหะ ความไม่ย่นย่อ ความไม่ท้อถอย สติ และสัมปชัญญะ 

อย่างแรงกล้า เพื่อดับไฟที่ผ้าหรือศีรษะนั้น 

พระพทุธเจ้าตรัสว่า บคุคลพงึวางเฉย ไม่ใส่ใจถงึผ้าหรอืศรีษะท่ีถูกไฟไหม้แล้ว 

พงึกระท�าความพอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความไม่ย่นย่อ ความไม่ท้อถอย  

สตแิละสมัปชญัญะ อย่างแรงกล้า เพือ่ตรสัรู้อรยิสัจจ์ ๔ ท่ียังไม่ตรสัรูต้ามความเป็นจรงิ 

อริยสัจจ์ ๔ เป็นไฉน คือทุกขอริยสัจจ์ ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์  

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ เพราะฉะนั้นแล เธอท้ังหลายพึงกระท�าความเพียร 

เพ่ือรู้ตามความเป็นจรงิว่า นีท้กุข์ นีทุ้กขสมทุยั นีทุ้กขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา

สัตตสิตสูตร๒ 

ว่าด้วยการตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีอายุ ๑๐๐ ปี พึงกล่าวอย่างนี้  

แก่ผู้มีชีวิตอยู่ ๑๐๐ ปีว่า มาเถิดบุรุษผู้เจริญ ชนทั้งหลายจักเอาหอก ๑๐๐ เล่ม  

ทิ่มแทงท่านในเวลาเช้า ในเวลาเที่ยง ในเวลาเย็น ท่านนั้นถูกเขาเอาหอก ๓๐๐ เล่ม

๑ ส� มหา. ๑๙/๑๗๑๗/๕๕๐.

๒ ส� มหา. ๑๙/๑๗๑๘/๕๕๑.
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ทิ่มแทงอยู่ทุก ๆ วัน มีอายุ ๑๐๐ ปี มีชีวิตอยู่ ๑๐๐ ปี จักตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔  

ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้โดยล่วง ๑๐๐ ปีไป กลุบตุรผูนั้น้ไปในอ�านาจแห่งประโยชน์ ควรจะ 

รบัเอา (ข้อเสนอน้ัน) 

ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารหรือสังสาระนี้มีเบื้องต้นที่สุดอันบุคคล

ไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้ว เบื้องต้นที่สุดแห่งการประหารด้วยหอก ดาบ หลาว และขวาน 

ย่อมไม่ปรากฏ ฉันใด ข้อนี้พึงมีได้ฉันนั้นว่า ก็เราไม่กล่าวการตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔  

พร้อมด้วยทุกข์โทมนัส แต่เรากล่าวการตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ พร้อมด้วยสุขโสมนัส  

อริยสัจจ์ ๔ เป็นไฉน คือทุกขอริยสัจจ์ ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์  

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ เพราะฉะนั้นแล เธอท้ังหลายพึงกระท�าความเพียร

เพือ่รู้ตามความเป็นจรงิว่า นีท้กุข์ นีทุ้กขสมทุยั นีทุ้กขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา

มอีธบิายว่า ค�าว่า ข้อนีพึ้งมไีด้ฉนันัน้ คอืภกิษุทัง้หลาย ถ้าเหตนุีพึ้งมอียูอ่ย่าง

น้ีไซร้ เมือ่ทกุข์และโทมนสันัน่เทยีวกระทบอยูไ่ม่ขาดระยะ ก็จะพงึบรรลสุจัจะนัน้พร้อม

กันทีเดียว

ปาณสูตร๑ 

ว่าด้วยผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพ้นจากอบายใหญ่

พระพุทธเจ้าตรัสว่า เปรียบเหมือนบุรุษพึงตัดหญ้า ไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ใน 

ชมพทูวปีนี ้รวบรวมเข้าด้วยกนั ครัน้แล้วกระท�าให้เป็นหลาว ครัน้กระท�าให้เป็นหลาวแล้ว 

พึงร้อยสัตว์ขนาดใหญ่ในมหาสมุทรด้วยหลาวขนาดใหญ่ สัตว์ขนาดกลางด้วยหลาว

ขนาดกลาง สัตว์ขนาดเล็กด้วยหลาวขนาดเล็ก ก็สัตว์ขนาดเข่ืองในมหาสมุทรยัง 

ไม่ทนัหมด หญ้า ไม้ ก่ิงไม้ และใบไม้ในชมพทูวีปพงึถึงความส้ินไปหมดไปโดยแท้ การ

ที่จะเอาหลาวร้อยสัตว์ขนาดเล็กในมหาสมุทรซึ่งมีมากกว่าสัตว์ขนาดเขื่องนั้น มิใช่

๑ ส� มหา. ๑๙/๑๗๑๙/๕๕๑.
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กระท�าได้ง่าย ข้อนัน้เพราะเหตไุร เพราะตวัมนัเล็ก ฉันใด อบายกโ็ตใหญ่ฉันนัน้ บคุคล

ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ พ้นจากอบายที่ใหญ่โตอย่างนี้แล้ว ย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่า  

นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  

เพราะฉะน้ันแล เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข ์ 

นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

ปฐมสุรยิูปมสูตร๑ 

ว่าด้วยสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนการตรัสรู้อริยสัจจ์

พระพทุธเจ้าตรสัว่า เมือ่พระอาทติย์จะขึน้ ส่ิงท่ีจะขึน้ก่อน ส่ิงท่ีเป็นนมิิตมาก่อน 

คือแสงเงินแสงทอง ฉันใด สิ่งที่เป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตมาก่อนการตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔  

ตามความเป็นจริง คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ฉันนั้นเหมือนกัน อันภิกษุผู้ม ี

ความเห็นชอบ พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย  

นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา เพราะฉะนัน้แล เธอท้ังหลายพงึกระท�าความเพยีร

เพือ่รูต้ามความเป็นจริง ดั่งนั้น

ทุตยิสุรยิูปมสูตร๒ 

ว่าด้วยพระตถาคตอุบัติ ความสว่างย่อมปรากฏขึ้น

พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระจันทร์และพระอาทิตย์ยังไม่เกิดขึ้นในโลกเพียงใด 

ความปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มจ้าอย่างมากกย็งัไม่มเีพยีงนัน้ เวลานัน้มแีต่ความมดืมดิ 

มแีต่ความมัวเป็นหมอก กลางคืนกลางวนัไม่ปรากฏ เดอืนหนึง่และกึง่เดือนกไ็ม่ปรากฏ 

ฤดูและปีก็ไม่ปรากฏ 

๑ ส� มหา. ๑๙/๑๗๒๐/๕๕๒.

๒ ส� มหา. ๑๙/๑๗๒๑/๕๕๓.
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เมือ่ใดพระจนัทร์และพระอาทติย์เกดิขึน้ในโลก เมือ่นัน้ ความปรากฏแห่งแสง

สว่างแจ่มจ้าอย่างมากกย่็อมม ีเวลานัน้ไม่มคีวามมดืมดิ ไม่มคีวามมวัเป็นหมอก กลางคนื

กลางวันปรากฏ เดือนหน่ึงและก่ึงเดือนก็ปรากฏ ฤดูและปีก็ปรากฏ ฉันใด ฉันนั้น

เหมือนกัน พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกเพียงใด ความ

ปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มแจ้งอย่างมากก็ยังไม่มีเพียงนั้น เวลานั้น มีแต่ความมืดมิด  

มีแต่ความมัวเป็นหมอก การบอก การแสดง การบัญญัติ การแต่งตั้ง การเปิดเผย 

การจ�าแนก การกระท�าให้ง่าย ซึ่งอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ก็ยังไม่มี เมื่อใดพระตถาคตอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก เมื่อนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มแจ้งอย่างมาก 

กย่็อมม ีเวลานัน้ ไม่มคีวามมดืมดิ ไม่มคีวามมัวเป็นหมอก การบอก ฯลฯ การกระท�าให้

ง่ายซึง่อรยิสจัจ์ ๔ กย่็อมม ีอรยิสจัจ์ ๔ เป็นไฉน กค็อืทุกขอรยิสจัจ์ ทุกขสมทัุยอรยิสจัจ์

ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลาย  

พึงกระท�าความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ  

นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อนิทขลีสูตร๑ 

ว่าด้วยผู้รู้ตามเป็นจริง ย่อมรู้ผู้อื่นว่ารู้หรือไม่รู้

พระพทุธเจ้าตรสัว่า กส็มณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ย่อมไม่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะ

หรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมต้องมองดูหน้าของสมณะหรือพราหมณ์อื่น ว่าท่านผู้นี ้

เมื่อรู้ย่อมรู้แน่ เมื่อเห็นย่อมเห็นแน่ เปรียบเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายเป็นของเบา  

คอยจะลอยไปตามลม บุคคลวางไว้ที่ภาคพื้นที่ราบเรียบแล้ว ลมทิศบูรพา พึงพัด 

ปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายนั้นไปยังทิศประจิมได้ ลมทิศประจิมพึงพัดพาไป ทางทิศบูรพาได้  

ลมทิศอุดรพึงพัดพาไปทางทิศทักษิณได้ ลมทิศทักษิณพึงพัดพาไปทางทิศอุดรได้ 

๑ ส� มหา. ๑๙/๑๗๒๒/๕๕๔.
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ข้อนี้เพราะเหตุใด เพราะปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายนั้นเป็นของเบา ฉันใด ก็สมณะ

หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย 

น้ีทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมต้องมองดู

หน้าของสมณะหรือพราหมณ์อื่น ว่าท่านผู้นี้เมื่อรู้ย่อมรู้แน่ เมื่อเห็นย่อมเห็นแน่ ข้อนี้

เพราะเหตุไร เพราะไม่เห็นอริยสัจจ์ ๔ ฉันนั้นเหมือนกัน

กส็มณะหรอืพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ย่อมรูช้ดัตามความเป็นจรงิว่า นีท้กุข์ 

นี้ทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น

ย่อมไม่ต้องมองดหูน้าสมณะหรือพราหมณ์อืน่ ว่าท่านผูน้ีเ้ม่ือรูย่้อมรูแ้น่ เม่ือเห็นย่อม

เห็นแน่ เปรียบเหมือนเสาเหล็กหรือเสาหินมีรากลึก เขาฝังไว้ดีแล้ว ไม่หวั่นไหว  

ไม่เอนเอยีง แม้ลมฝนอย่างแรงจะพดัมาจากทศิบรูพา ทศิประจมิ ทศิอดุร ทศิทกัษณิ 

ก็ไม่สะเทือนสะท้านหวั่นไหว ข้อนั้นเพราะเหตุใด เพราะรากลึก เพราะเสาหินเขาฝัง

ไว้ดีแล้ว ฉันใด สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า 

นีท้กุข์ นีท้กุขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามนิปีฏปิทา สมณะหรือพราหมณ์เหล่า

น้ันไม่ต้องมองดูหน้าของสมณะหรือพราหมณ์อื่น ว่าท่านผู้น้ีเม่ือรู้ย่อมรู้แน่ เม่ือเห็น

ย่อมเห็นแน่ 

ข้อนัน้เพราะเหตไุร เพราะเหน็อรยิสจัจ์ ๔ ดีแล้ว ฉันนัน้เหมอืนกนั อรยิสจัจ์ ๔ 

เป็นไฉน คือทุกขอริยสัจจ์ ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธอริยสัจจ์ ทุกขนิโรธคามินี

ปฏิปทาอริยสัจจ์ เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงกระท�าความเพียร เพื่อรู้ตามความ

เป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

อธิบายค�าว่า ย่อมต้องมองดูหน้า ได้แก่ตรวจดูอัธยาศัย อัธยาศัย พระผู้มี-

พระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาในค�าว่า หน้า
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วาทสีูตร๑ 

ว่าด้วยผู้รู้ตามความเป็นจริง ไม่หวั่นไหวต่อผู้ยกวาทะ

พระพทุธเจ้าตรสัว่า กภ็กิษุรูปใดรปูหนึง่ย่อมรูช้ดัตามความเป็นจรงิ ว่านีท้กุข์ 

นี้ทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์ผู้มี

ความต้องการวาทะ ผูแ้สวงหาวาทะ พงึมาจากทิศบูรพา ทิศประจมิ ทิศอดุร ทิศทักษิณ 

ด้วยประสงค์ว่า จะยกวาทะของภิกษุนั้น ภิกษุนั้นจะสะเทือน สะท้าน หรือหวั่นไหว

ต่อสมณะหรอืพราหมณ์นัน้โดยสหธรรม ข้อนีม้ใิช่ฐานะทีจ่ะมไีด้ เปรยีบเหมอืนเสาหนิ 

๑๖ ศอก เสาหินน้ันมีรากลึกไปข้างล่าง ๘ ศอก ข้างบน ๘ ศอก ถึงแม้ลมฝน 

อย่างแรงจะพัดมาแต่ทิศบูรพา ทิศประจิม ทิศอุดร ทิศทักษิณ ก็ไม่สะเทือน สะท้าน 

หวั่นไหว ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะรากลึก เพราะเสาหินเขาฝังไว้ดีแล้ว ฉันใด ภิกษุ

รูปใดรูปหนึ่งย่อมรู ้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ  

นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา ถงึแม้สมณะ หรือพราหมณ์ผูต้้องการวาทะ ผูแ้สวงหาวาทะ 

พึงมาจากทิศบูรพา ทิศประจิม ทิศอุดร ทิศทักษิณ ด้วยประสงค์ว่า จะยกวาทะของ

ภิกษุน้ัน ภิกษุนั้นจะสะเทือน สะท้าน หรือหวั่นไหวต่อสมณะหรือพราหมณ์นั้นโดย

สหธรรม ข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ข้อนัน้เพราะเหตไุร เพราะเหน็อรยิสจัจ์ ๔ ดแีล้ว 

ฉนันัน้เหมอืนกนั กอ็รยิสจัจ์ ๔ เป็นไฉน คอืทุกขอรยิสัจจ์ ทุกขสมุทัยอรยิสัจจ์ ทุกขนโิรธ

อริยสัจจ์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงกระท�า

ความเพยีร เพือ่รู้ตามความเป็นจรงิว่า นีท้กุข์ นีท้กุขสมุทยั นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธ-

คามินีปฏิปทา

๑๙ กันยายน ๒๕๓๒

๑ ส� มหา. ๑๙/๑๗๒๔/๕๕๕.

 



ครั้งที่ ๒๗
พระสูตรที่ทรงแสดงและที่พระเถระแสดงในกรุงโกสัมพ ี (ต่อ)

เขมกสูตร๑ 

ว่าด้วยท่านพระเขมกะ

สมยัหนึง่ ภกิษผุูเ้ป็นพระเถระหลายรปูอยู่ ณ โฆสติาราม กรงุโกสมัพ ีกส็มยั

นัน้ ท่านพระเขมกะอาพาธเป็นไข้หนกั ได้รบัทกุขเวทนา พักอยูท่ีพ่ทริการาม ครัง้นัน้

เป็นเวลาเย็น ภิกษุผู้เป็นพระเถระทั้งหลายออกจากที่พักแล้ว เรียกท่าน พระทาสกะ

มากล่าวว่า ท่านทาสกะจงไปหาเขมกภิกษุถึงที่อยู่ จงบอกกับเขมกภิกษุอย่างน้ีว่า  

พระเถระทั้งหลายได้ถามท่านอย่างน้ี ว่าท่านพออดทนได้หรือ ยังพอเยียวยาอัตภาพ

ให้เป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไม่ก�าเริบขึ้น ทุกขเวทนานั้นปรากฏว่าทุเลา  

ไม่ก�าเริบขึ้นหรือ ท่านพระทาสกะรับค�าภิกษุผู้เป็นเถระท้ังหลายแล้ว เข้าไปหาท่าน 

พระเขมกะถึงที่อยู่ ได้กล่าวแก่ท่านพระเขมกะว่า พระเถระทั้งหลายถามถึงท่าน  

ว่าท่านพออดทนได้หรอื ยงัพอเยียวยาอัตภาพให้เป็นไปได้หรอื ท่านพระเขมกะตอบว่า 

๑ ส� ขนฺธ. ๑๗/๒๒๕/๑๕๔.
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ผมอดทนไม่ไหว เยียวยาอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ ทุกขเวทนาอันกล้าของผมก�าเริบขึ้น 

ไม่ทุเลาลงเลย ปรากฏว่าก�าเริบขึ้นไม่ทุเลาลง ท่านพระทาสกะกลับจากส�านักท่าน 

พระเขมกะ เข้าไปหาภกิษผุูเ้ป็นเถระทัง้หลายถึงทีอ่ยู่ และได้เล่าให้ภกิษผุูเ้ป็นเถระฟัง

ถึงค�าที่ท่านพระเขมกะได้กล่าว

พระเถระท้ังหลายจึงได้กล่าวว่า ท่านทาสกะจงเข้าไปหาเขมกภิกษุถึงที่อยู่  

จงกล่าวกะเขมกภกิษอุย่างนีว่้า พระเถระท้ังหลายกล่าวกะท่านอย่างน้ีว่า อปุาทานขนัธ์

คือขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ เหล่านี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว คือขันธ์เป็นที่ยึดถือ

คือรูป ขันธ์เป็นที่ยึดถือคือเวทนา ขันธ์เป็นที่ยึดถือคือสัญญา ขันธ์เป็นที่ยึดถือ คือ 

สงัขาร ขันธ์เป็นท่ียึดถอืคอืวญิญาณ ท่านเขมกะพจิารณาเหน็อะไร ๆ ในอปุาทานขนัธ์ 

ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอืทัง้ ๕ นี ้ว่าเป็นอัตตาหรอื ว่ามอียูใ่นอตัตาหรอื ท่านพระทาสกะรบัค�า

ของภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายแล้ว จึงเข้าไปหาท่านเขมกะถึงที่อยู่ และได้กล่าวกะท่าน

พระเขมกะตามท่ีพระเถระท้ังหลายได้สั่ง ท่านพระเขมกะได้กล่าวตอบว่า อุปาทาน 

ขันธ์ ๕ เหล่าน้ี พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว คืออุปาทานขันธ์คือรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ ผมไม่พิจารณาเห็นอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ นี้ ว่าเป็นอัตตา

หรือว่ามีในอัตตา ท่านพระทาสกะก็กลับไปหาภิกษุผู้เป็นพระเถระทั้งหลาย และก็ได้

กล่าวตามค�าที่ท่านพระเขมกะได้พูดนั้น

พระเถระทั้งหลายก็ได้สั่งท่านพระทาสกะว่า ท่านจงเข้าไปหาท่านพระเขมกะ

ถงึทีอ่ยู ่ครัน้แล้วจงกล่าวกะภกิษเุขมกะอย่างนีว่้า พระเถระทัง้หลายกล่าวกะท่านอย่าง

น้ีว่า อปุาทานขนัธ์ ๕ เหล่านี ้คอือุปาทานขนัธ์คอืรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว ได้ทราบว่า ถ้าท่านเขมกะไม่พิจารณาเห็นอะไร ๆ  

ในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ ว่าเป็นอัตตาหรือว่ามีในอัตตา ถ้าเช่นนั้น ท่านเขมกะก็

เป็นพระอรหันตขีณาสพ ท่านพระทาสกะรับค�าของภิกษุทั้งหลายแล้วเข้าไปหาท่าน 

พระเขมกะถึงท่ีอยู่ แล้วกล่าวกับท่านพระเขมกะตามค�าที่พระเถระทั้งหลายได้กล่าว 

ท่านพระเขมกะได้ตอบว่า อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ คืออุปาทานขันธ์คือรูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว ผมไม่ได้พิจารณาเห็นอะไร ๆ 

ในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ ว่าเป็นอัตตาหรือว่ามีในอัตตา และผมก็ไม่ได้เป็น 

พระอรหันตขณีาสพ แต่ผมเข้าใจว่า เรามีในอปุาทานขนัธ์ ๕ และผมไม่ได้พจิารณาเหน็
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ว่า เรามน้ีี ท่านพระทาสกะก็กลับจากส�านัก ท่านพระเขมกะ เข้าไปหาภิกษุผู้เป็น 

พระเถระทั้งหลาย แล้วก็เล่าให้ฟังถึงถ้อยค�าที่ท่านพระเขมกะได้กล่าวตอบ

พระเถระท้ังหลายก็ได้สั่งท่านทาสกะว่า จงไปหาภิกษุพระเขมกะถึงท่ีอยู่อีก 

และกล่าวอย่างนี้ว่า พระเถระทั้งหลายถามท่านอย่างนี้ว่า ที่ท่านกล่าวว่าเรามี นั้นคือ

อย่างไร ท่านกล่าวรปูว่า เราม ีหรอืกล่าวว่า เรามนีอกจากรปู ท่านกล่าวเวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณว่า เราม ีหรอืกล่าวว่า เรามนีอกจากเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

ที่ท่านเขมกะกล่าวว่า เรามี น้ันคืออย่างไร ท่านพระทาสกะรับค�าของภิกษุทั้งหลาย

แล้ว ก็เข้าไปหาท่านพระเขมกะอีก และก็ได้กล่าวถึงถ้อยค�าที่ท่านพระเถระทั้งหลาย

ได้สั่งให้ถามนั้น ท่านพระเขมกะจึงได้กล่าวว่า พอทีเถิดท่านทาสกะ ท่านเดินไปเดิน

มาอย่างนี้บ่อย ๆ จะมีประโยชน์อะไร จงไปหยิบเอาไม้เท้ามาเถิด ผมจะไปหาภิกษุ 

ผู้เถระทั้งหลายเอง

ครัง้นัน้ ท่านพระเขมกะยนัไม้เท้าเข้าไปหาภกิษผุูเ้ถระทัง้หลายถงึทีอ่ยู ่ได้สนทนา

ปราศรัยกับภิกษุผู้เป็นเถระท้ังหลาย ครั้นผ่านการสนทนาปราศรัยพอให้ระลึกถึงกัน

และกันไปแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ภิกษุทั้งหลาย ได้กล่าวกะท่าน

พระเขมกะว่า ท่านเขมกะ ที่ท่านกล่าวว่า เรามี นั้นคืออย่างไร ท่านเขมกะตอบว่า  

ผมไม่กล่าวรปูว่า เรามี ท้ังไม่กล่าวว่า เรามนีอกจากรปู ไม่กล่าวเวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณว่า เรามี ท้ังไม่กล่าวว่า เรามีนอกจากเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

แต่ผมเข้าใจ ว่าเรามีในอุปาทานขันธ์ ๕ และผมไม่ได้พิจารณาเห็นว่า เรามีนี้  

เปรยีบเหมอืนกลิน่ดอกอบุลกด็ ีกลิน่ดอกปทมุกด็ ีกลิน่ดอกบณุฑรกิ บวัขาวกด็ ีผูใ้ด

หนอจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า กลิ่นใบ กลิ่นดอก หรือว่ากลิ่นเกสร ผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้ 

จะพงึกล่าวชอบละหรอื พระภกิษผุูเ้ถระทัง้หลายกต็อบว่า ไม่เป็นอย่างนัน้ ท่านพระเขมกะ

จงึกล่าวว่าโดยทีถ่กู เมือ่จะกล่าวแก้ ควรกล่าวแก้อย่างไร ท่านพระเถระท้ังหลายกก็ล่าว

ว่าโดยทีถ่กู เมื่อจะกล่าวแก้ ควรจะกล่าวแก้ว่า กลิ่นดอก

ท่านพระเขมกะก็กล่าวต่อไปว่า ดูก่อนอาวุโสท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล 

ผมไม่กล่าวรปูว่า เรามี ท้ังไม่กล่าวว่า เรามนีอกจากรปู ไม่กล่าวเวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณว่า เรามี ท้ังไม่กล่าวว่า เรามีนอกจากเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  
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แต่ผมเข้าใจว่า เรามีในอุปาทานขันธ์ ๕ และผมไม่พิจารณาเห็นว่า เรามีนี้ สังโยชน์

ส่วนเบื้องต�่า ๕ พระอริยสาวกละได้แล้วก็จริง แต่ท่านยังถอนมานะ ฉันทะ อนุสัย

อย่างละเอียดในอุปาทานขันธ์ ๕ ว่า เรามี ไม่ได้ สมัยต่อมา ท่านพิจารณาเห็นความ

เกิดขึ้นและความเสื่อมไปของอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ว่ารูปดั่งนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปดั่งนี้ 

ความดับไปแห่งรูปดั่งนี้ เวทนาดั่งนี้ สัญญาดั่งนี้ สังขารดั่งนี้ วิญญาณดั่งนี้ ความเกิด

ขึ้นแห่งเวทนา ดั่งนี้ แห่งสัญญาดั่งนี้ แห่งสังขารดั่งนี้ แห่งวิญญาณดั่งนี้ ความดับไป

แห่งเวทนาดัง่นี ้แห่งสญัญาดัง่นี ้แห่งสงัขารดัง่นี ้แห่งวิญญาณดัง่นี ้เม่ือท่านพจิารณา

เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ ๕ ดั่งนี้อยู่ แม้ท่านยังถอนมานะ 

ฉันทะ อนุสัยอย่างละเอียดในอุปาทานขันธ์ ๕ ว่า เรามี ไม่ได้ แต่มานะ ฉันทะ และ

อนุสยัน้ันก็ถงึการเพกิถอนได้ เปรยีบเหมอืนผ้าเป้ือนเปรอะด้วยมลทนิ เจ้าของทัง้หลาย

มอบผ้านัน้ให้แก่ช่างซกัฟอก ช่างซกัฟอกขย้ีผ้านัน้ในน�า้ด่างขีเ้ถ้า ในน�า้ด่างเกลือ หรือ

ในโคมัย แล้วเอาซักในน�้าใสสะอาด ผ้านั้นเป็นของสะอาดขาวผ่องก็จริง แต่ผ้านั้นยัง

ไม่หมดกลิน่น�า้ด่างข้ีเถ้า กล่ินน�า้ด่างเกลือ หรอืกลิน่โคมยัทีล่ะเอยีด ช่างซกัฟอกมอบ

ผ้านั้นให้แก่เจ้าของทั้งหลาย เจ้าของทั้งหลายเก็บผ้านั้นไว้ในหีบอบกลิ่น แม้ผ้านั้นยัง

ไม่หมดกลิ่นน�้าด่างขี้เถ้า กลิ่นน�้าด่างเกลือ หรือกลิ่นโคมัยที่ละเอียด แม้กล่ินนั้นก็ 

หายไป ฉันใด สังโยชน์เบื้องต�่า ๕ พระอริยสาวกละได้แล้วก็จริง แต่ท่านก็ยังถอน

มานะ ฉันทะ อนุสัยอย่างละเอียดในอุปาทานขันธ์ ๕ ว่า เรามี ไม่ได้ สมัยต่อมา  

ท่านพิจารณาเห็น ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ว่า รูปด่ังน้ี  

ความเกดิขึน้แห่งรปูดัง่นี ้ความดบัไปแห่งรปูดัง่นี ้ความเกดิขึน้แห่งเวทนา สัญญา สังขาร 

วญิญาณดัง่นี ้ความดบัไปแห่งเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณดัง่นี ้เม่ือท่านพจิารณา

เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้อยู่ แม้ท่านยังถอน  

มานะ ฉนัทะ อนสุยัอย่างละเอียดในอปุาทานขนัธ์ ๕ ว่า เราม ีไม่ได้ แต่มานะ ฉันทะ 

และอนุสัยนั้นก็ถึงการเพิกถอนได้ ฉันนั้น

เมื่อท่านพระเขมกะกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุผู้เถระทั้งหลายได้กล่าวกับท่าน 

พระเขมกะว่า ผมทั้งหลายไม่ได้ถามมุ่งหมายเบียดเบียนท่านเขมกะเลย แต่ว่าท่าน 

เขมกะย่อมสามารถพอจะบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จ�าแนก ท�าให้ตื้น 
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ซึง่ค�าสอนของพระผูม้พีระภาคเจ้านัน้โดยพสิดาร ตามทีท่่านพระเขมกะบอกแล้ว แสดงแล้ว 

บัญญัติแล้ว แต่งตั้งแล้ว เปิดเผยแล้ว จ�าแนกแล้ว ท�าให้ตื้นแล้ว โดยพิสดาร

ท่านเขมกะกล่าวค�านีแ้ล้ว ภกิษทุัง้หลายชืน่ชมยินดีภาษติของท่านพระเขมกะ 

เมื่อท่านพระเขมกะกล่าวค�าไวยากรณภาษิตนี้อยู่ จิตของภิกษุ ๖๐ รูป และของท่าน

พระเขมกะก็พ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น

พระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ดี เพราะแสดงถึงภูมิปฏิบัติของท่านที่ส�าเร็จเป็น  

ถึงขั้นพระอนาคามีแล้ว คือท่านพระเขมกะ แต่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ ซึ่งจิตของท่าน

พระเขมกะผู้ซึ่งเป็นอนาคามีแล้วนั้น ก็ไม่ได้ยึดถือในขันธ์ ๕ แต่ว่ายังมีความรู้สึกว่า

เรามีอยู่ จึงได้เกิดปัญหาขึ้นว่า เรามีอยู่ คืออะไร ท่านพระเขมกะจึงได้ถามและตอบ

กันกับท่านพระเถระท้ังหลาย และความก็แจ่มแจ้งในอุปมาว่าเหมือนอย่างผ้าที่เปื้อน 

ไม่สะอาด และเม่ือไปซักฟอกให้สะอาดด้วยเครื่องซักฟอกทั้งหลาย เมื่อผ้าเหล่านั้น

สะอาดแล้ว กลิ่นแห่งเครื่องซักฟอกนั้นก็ยังติดผ้าอยู่ ก็เหมือนอย่างจิตของท่านที่เป็น

พระอนาคามี ก็เป็นจิตท่ีสะอาดแล้ว แต่ว่ายังมีมานะอยู่ คือความส�าคัญหมายว่า  

เรามีเราเป็นอยู่ ยังละไม่ได้ เหมือนอย่างผ้าที่ซักสะอาดแล้ว แต่ยังมีกลิ่นของเครื่อง

ซักฟอกติดอยู่จึงต้องเอาใส่หีบอบกลิ่น เมื่ออบกลิ่นแล้ว กลิ่นเครื่องซักฟอกนั้นก็จะ

หมดไปจากผ้า เพราะฉะนั้น จึงต้องปฏิบัติต่อไป ด้วยการพิจารณาเห็นเกิดดับของ

อุปาทานขันธ์ท้ัง ๕ ย่ิงขึ้น ซ่ึงยังเป็นชนวนอยู่ว่า เรามี ซึ่งเป็นตัวมานะ ซึ่งเปรียบ

เหมือนอย่างกลิ่นของเครื่องซักฟอกทีย่งัตดิผ้าอยู ่และกลิน่นัน้กจ็ะหมดไป กเ็ป็นอนัว่า 

เหมอืนอย่างทีไ่ด้พจิารณาความเกดิดับของขันธ์ ๕ ยิ่งขึ้น ความส�าคัญหมายว่า เรามี

เราเป็นนั้นก็หมดไป ก็ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ ละสังโยชน์ได้ทั้ง ๑๐

ท่านพระเขมกะก็ได้กล่าวเป็นธรรมสากัจฉากับท่านพระเถระทั้งปวงเหล่านี้ 

เข้าในมงคลคาถาข้อว่า “กาเลน ธมฺมสากจฺฉา สนทนาธรรมโดยกาล” และเมื่อต่าง

สนทนากัน ภิกษุเถระทั้ง ๖๐ รูปก็พ้นจากอาสวะเป็นพระอรหันต์ ท่านพระเขมกะซึ่ง

เป็นพระอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์ขึ้น เพราะไม่ยึดม่ัน ข้อนี้เป็นเครื่องแสดงถึง

แนวปฏิบัติทางจิต สืบขึ้นจากขั้นเป็นพระอนาคามีไปเป็นพระอรหันต์ โดยอุปมาอนั

เปรยีบด้วยผ้าสะอาดทีซ่กัแล้วยงัมกีลิน่ คอืเป็นอนาคาม ี เปรยีบด้วยผ้าทีซ่กัสะอาดแล้ว 
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ยังมีกลิ่น ต้องอบกลิ่น กลิ่นหมดจึงจะส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ และความส�าเร็จก็มีได้

ด้วยการสนทนาธรรมโดยกาลของท่านพระเขมกะและท่านพระเถระทั้ง ๖๐ รูปนั้น

กม็คี�าถามว่า เพราะเหตไุร พระเถระทัง้หลายจงึส่งพระทาสกะนัน้ไป ตอบว่า 

ด้วยหวังว่าเราจักคอยฟังธรรมจากส�านกัพระธรรมกถกึผูมี้ช่ือเสยีง ถามว่า เพราะเหตไุร 

ท่านจึงไม่ไปกันเอง ก็ตอบว่า เพราะป่าอันเป็นท่ีอยู่ของพระเถระคับแคบ ในป่านั้น 

พระเถระจ�านวนตั้ง ๖๐ รูปไม่มีที่ว่างยืนหรือนั่งได้ เพราะฉะนั้น ท่านเหล่านั้นจึงไม่

ไปเอง แต่ส่งท่านพระทาสกะไป ด้วยหวังว่า ขอท่านพระเขมกะ จงมากล่าวธรรมแก่

เราทั้งหลาย ณ ที่นี้ อนึ่ง หากจะถามว่า เพราะเหตุไร ท่านพระเถระทั้งหลายจึงส่ง

ท่านพระทาสกะน้ันไป กต็อบว่า เพราะท่านพระเขมกะอาพาธ ถามว่า ถ้าเป็นเช่นนัน้ 

เพราะเหตไุร จงึส่งไปบ่อย กต็อบว่า ส่งไปบ่อยกด้็วยหวงัว่า ท่านพระเขมกะทราบแล้ว

จักมากลา่วธรรมแกเ่ราทัง้หลายด้วยตนเองทีเดียว ฝ่ายท่านพระเขมกะทราบอัธยาศัย

ของพระเถระเหล่านั้นจึงได้เดินไปเอง

๒๔ กันยายน ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๒๘
สันทกสูตร

สันทกสูตร๑ 

ว่าด้วยสันทกปริพาชกในกรุงโกสัมพี

สมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพี  

สมยันัน้ สันทกปริพาชกพร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ อาศัยอยู่ 

ณ ถ้ําปิลักขคูหา ครั้งนั้นเวลาเย็น ท่านพระอานนท์ออกจากที่เร้นแล้ว เรียกภิกษุทั้ง

หลายว่า เราทัง้หลายจะเข้าไปยงับ่อน�า้ทีน่�า้ฝนเซาะเพือ่จะดถู�า้กันเถดิ ท่านพระอานนท์

พร้อมด้วยภกิษเุป็นอนัมากเข้าไปยงับ่อน�า้ท่ีน�า้ฝนเซาะ สมยันัน้สนัทกปรพิาชกนัง่อยู่กบั

ปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ ก�าลังพูดดิรัจฉานกถาเป็นอันมาก ด้วยเสียงสูงเสียงใหญอ่งึ

คะนงึ คือพดูเร่ืองพระราชา เรือ่งโจร เรือ่งมหาอ�ามาตย์ เร่ืองกองทัพ เร่ืองภยั เร่ืองรบ 

เรื่องข้าว เรื่องน�้า เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน  

เรื่องบ้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก 

เรือ่งท่าน�า้ เรือ่งนางกมุภทาสคืีอ นางทาสตีกัน�า้ด้วยหม้อท่ีท่าน�า้ เร่ืองคนท่ีล่วงลับไปแล้ว 

เรือ่งเบด็เตลด็ เรือ่งโลก เรือ่งทะเล เรือ่งความเจรญิและความเส่ือมด้วยประการนัน้ ๆ

๑ ม. ม. ๑๓/๒๙๓-๓๑๓/๒๘๘-๓๐๙.
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สันทกปริพาชกได้เห็นท่านพระอานนท์ก�าลังมาแต่ไกล จึงห้ามบริษัทของตน

ให้สงบเสียงว่า จงเบาเสียงเถิด อย่าท�าเสียงดังต่อไปเลย นี่สาวกของพระสมณโคดม 

เป็นสมณะชือ่อานนท์ก�าลงัมาอยู ่สมณะชือ่อานนท์นีเ้ป็นสาวกองค์หนึง่ในบรรดาสาวก

ของพระสมณโคดมท่ีอาศัยอยู่ ณ เมืองโกสัมพี ก็ท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเป็นผู้ใคร ่

ในความเป็นผูมี้เสยีงเบา แนะน�าในความมีเสียงเบา กล่าวสรรเสรญิเสียงเบา ถ้ากระไร

สมณะชื่ออานนท์นั้นทราบว่าบริษัทมีเสียงเบาแล้ว พึงส�าคัญที่จะเข้ามาใกล้ ล�าดับนั้น 

ปรพิาชกเหล่านัน้ได้นิง่อยู่ ท่านพระอานนท์ได้เข้าไปหาปรพิาชกถงึทีใ่กล้ สนัทกปรพิาชก

ได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่า เชิญมาเถิด ท่านพระอานนท์มาดีแล้ว ต่อนาน ๆ  

ท่านพระอานนท์จึงจะได้ท�าเหต ุเพือ่จะมาในทีน่ี ้เชญินัง่เถดิท่านพระอานนท์ นีอ้าสนะ 

ปไูวแ้ลว้ ท่านพระอานนท์นัง่บนอาสนะทีปู่ไว้แล้ว แม้สันทกปรพิาชกถอืเอาอาสนะอนั

ต�่าแห่งหนึ่ง แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวกะสันทกปริพาชกว่า ท่านท้ังหลายประชุมสนทนา

กนัเรือ่งอะไร และเร่ืองอะไรท่ีท่านท้ังหลายหยดุค้างไว้ในระหว่าง สนัทกปรพิาชกตอบว่า 

เร่ืองที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประชุมสนทนาเม่ือตะกี้นั้น ขอยกไว้เสียเถิด เรื่องนั้นท่าน 

พระอานนท์จะได้ฟังแม้ในภายหลังโดยไม่ยาก ดีละหนอ ขอท่านพระอานนท์จงกล่าว

เรือ่งทีเ่ป็นธรรมในลทัธอิาจารย์ของตนให้แจ่มแจ้งเถดิ ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ถ้าเช่น

น้ันท่านจงฟัง จงมนสกิารให้ดี เราจะกล่าว สันทกปรพิาชกรับค�าท่านพระอานนท์แล้ว 

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่า ลทัธสิมยัอนัไม่เป็นโอกาสทีจ่ะอยู่ประพฤตพิรหมจรรย์ ๔ 

ประการน้ี และพรหมจรรย์อันเว้นจากความยินดี ๔ ประการ ที่วิญญูชนไม่พึงอยู่

ประพฤตพิรหมจรรย์เลย ถึงเมือ่อยูป่ระพฤต ิกพ็งึยังกศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์

ให้ส�าเรจ็ไม่ได้ อนัพระผูม้พีระภาคเจ้าพระองค์นัน้ ผูท้รงรู ้ผูท้รงเห็น เป็นพระอรหันต์ 

ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว สันทกปริพาชกกล่าวว่า ก็ลัทธิสมัยอันไม่

เป็นโอกาสท่ีจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ๔ ประการ ที่วิญญูชนไม่พึงอยู่ประพฤติ

พรหมจรรย์เลย ถึงเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จ

ไม่ได้ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ 

ด้วยพระองค์เองโดยชอบตรัสไว้แล้วนั้น เป็นไฉน
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ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ศาสดาบางคนในโลกนี ้มีปกตกิล่าวอย่างนี ้มคีวามเหน็

อย่างน้ีว่า ทานไม่มีผล การบชูาไม่มีผล การเซ่นสรวงไม่มผีล ผลวบิากแห่งกรรมทีท่�า

ดีท�าชัว่ไม่ม ีโลกนีไ้ม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาบดิาไม่ม ีสตัว์ผูผ้ดุเกดิขึน้ไม่ม ีสมณพราหมณ์

ผู้ด�าเนินชอบปฏิบัติชอบ ซ่ึงกระท�าโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง  

และสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ไม่มีในโลก คนเรานี้เป็นแต่ประชุมมหาภูตะทั้ง ๔ เมื่อท�า

กาลกริิยา ธาตดุนิไปตามธาตุดนิ ธาตนุ�า้ไปตามธาตนุ�า้ ธาตไุฟไปตามธาตุไฟ ธาตลุม

ไปตามธาตลุม อินทรย์ีทัง้หลายย่อมเลือ่นลอยไปสู่อากาศ คนท้ังหลายมเีตยีงเป็นที ่๕ 

จะหามเขาไปเม่ือตายแล้ว ร่างกายปรากฏอยูแ่ค่ป่าช้า กลายเป็นกระดกูมสีดีจุนกพริาบ 

การเซ่นสรวงมีเถ้าเป็นท่ีสุด ทานนีค้นเขลาบญัญตัไิว้ ค�าของคนบางคนทีพ่ดูว่ามผีล ๆ 

ล้วนเป็นค�าเปล่า ค�าเทจ็ ค�าเพ้อ เพราะกายสลาย ทัง้พาลทัง้บณัฑติย่อมขาดสญูพนิาศสิน้ 

เบื้องหน้าแต่ตายไป ย่อมไม่มี ดั่งนี้

ท่านพระอานนท์กล่าวต่อไปว่า ในลัทธิของศาสดานั้น วิญญูชนย่อมตระหนัก

ดัง่นีว่้า ท่านศาสดาผูมี้ปกตกิล่าวดัง่น้ี มีความเหน็อย่างน้ีว่า ทานไม่มผีล การบชูาไม่มี

ผล การเซ่นสรวงไม่มผีล ผลวบิากแห่งกรรมทีท่�าดที�าชัว่ไม่ม ีโลกนีไ้ม่ม ีโลกหน้าไม่มี 

มารดาบิดาไม่มี สัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ด�าเนินชอบปฏิบัติชอบ ซึ่งท�า

โลกน้ีและโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว สอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ไม่มีในโลก  

คนเรานีม้แีต่ประชุมมหาภตูะทัง้ ๔ เมือ่ท�ากาลกริยิา ธาตดุนิกไ็ปตามธาตดุนิ ธาตนุ�า้

ไปตามธาตุน�้า ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรีย์ทั้งหลายย่อม

เลือ่นลอยไปสูอ่ากาศ คนท้ังหลายมีเตยีงเป็นที ่๕ จะหามเขาไปเมือ่ตายแล้ว ร่างกาย

ปรากฏอยู่แค่ป่าช้า กลายเป็นกระดูกมีสีดุจนกพิราบ การเซ่นสรวงมีเถ้าเป็นที่สุด  

ทานนี้คนเขลาบัญญัติไว้ ค�าของคนบางคนที่พูดว่า มีผล ๆ ล้วนเป็นค�าเปล่า ค�าเท็จ 

ค�าเพ้อ เพราะกายสลาย ท้ังพาลท้ังบัณฑติย่อมขาดสญูพนิาศสิน้ เบือ้งหน้าแต่ตายไป 

ย่อมไม่มีดั่งนี้ ถ้าค�าของศาสดานี้เป็นค�าจริง กรรมในลัทธินี้ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ท�าเลย  

กเ็ป็นอนัท�าแล้ว พรหมจรรย์ในลทัธนิีท้ีข้่าพเจ้าไม่ได้อยูป่ระพฤตเิลย กเ็ป็นอนัอยูแ่ล้ว 

ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่า เพราะกายสลาย แม้เราทั้ง ๒ จะขาดสูญพินาศสิ้น เบื้องหน้า

แต่ตายไป จะไม่มี ดั่งนี้ แม้เราทั้ง ๒ ก็ชื่อว่าเป็นผู้เสมอกัน ถึงความเป็นผู้เสมอกัน

ในลทัธินี ้ทีย่ิง่กว่ากนักคื็อความท่ีท่านศาสดานีเ้ป็นผูป้ระพฤตเิปลอืยกาย เป็นคนศรีษะ
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โล้น กระท�าความเพียรในการเดินกระโหย่ง ถอนผมและหนวด เมื่อเราอยู่ครองเรือน 

นอนเบยีดกบับตุร ประพรมแก่นจันทน์เมอืงกาสี ทรงดอกไม้ของหอมและเครือ่งลบูไล้ 

ยินดีทองและเงินอยู่ ก็จักเป็นผู้มีคติเสมอกันกับท่านศาสดานี้ในภพหน้าได้ เรานั้นรู้

อะไรเห็นอะไรอยู่ จึงจักประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานี้ วิญญูชนนั้น ครั้นรู้ว่าลัทธินี้

ไม่เป็นโอกาสท่ีจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ด่ังนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่าย หลีกไปจาก

พรหมจรรย์นี ้ลทัธอัินไม่เป็นโอกาสทีจ่ะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์ได้ ทีว่ญิญชูนไม่พงึอยู่

ประพฤตพิรหมจรรย์เลย ถึงเมือ่อยูป่ระพฤต ิกพ็งึยังกศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์

ให้ส�าเรจ็ไม่ได้ เป็นประการที ่๑ นีแ้ล อันพระผูม้พีระภาคเจ้าพระองค์นัน้ ผูท้รงรู ้ผูท้รงเหน็ 

เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว

ท่านพระอานนท์กล่าวต่อไปว่า อีกประการหนึง่ ศาสดาบางคนในโลกนี ้มปีกติ

กล่าวอย่างนี้ มีความเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อบุคคลท�าเอง ใช้ให้ผู้อื่นท�า ตัดเอง ใช้ให ้

ผูอ้ืน่ตดั เบยีดเบยีนเอง ใช้ให้ผูอ้ืน่เบยีดเบียน ท�าเขาให้เศร้าโศกเอง ใช้ผูอ่ื้นท�าเขาให้

เศร้าโศก ท�าเขาให้ล�าบากเอง ใช้ผู้อื่นท�าเขาให้ล�าบาก ท�าเขาให้ดิ้นรนเอง ใช้ผู้อื่นท�า

เขาให้ดิ้นรน ฆ่าสัตว์เอง ใช้ผู้อื่นให้ฆ่า ลักทรัพย์เอง ใช้ผู้อื่นให้ลัก ตัดที่ต่อ ปล้นไม่

ให้เหลือ ท�าโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุ่มอยู่ท่ีทางเปล่ียว ท�าชู้ภรรยาเขา พูดเท็จ  

ผู้ท�าไม่ชื่อว่าท�าบาป แม้หากผู้ใดจะใช้จักรซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหาร 

เหล่าสตัว์ในปฐพนีีใ้ห้เป็นลานเนือ้อันเดยีวกนั ให้เป็นกองเนือ้อนัเดยีวกนั บาปทีม่กีาร

ท�าเช่นน้ันเป็นเหตยุ่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบาปมาถึงเขา แม้หากบคุคลจะไปยงัฝ่ังขวาแห่ง

แม่น�้าคงคา ฆ่าเอง ใช้ให้ผู้อ่ืนฆ่า ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่นตัด เบียดเบียนเอง ใช้ให้ผู้อ่ืน

เบยีดเบยีน บาปทีม่กีารท�าเช่นนัน้เป็นเหตยุ่อมไม่มีแก่เขา ไม่มบีาปมาถึงเขา แม้หาก

บุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่น�้าคงคา ให้ทานเอง ใช้ให้ผู้อื่นให้ทาน บูชาเอง ใช้ให ้

ผู้อื่นบูชา บุญท่ีมีการท�าเช่นน้ันเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา ด้วยการ 

ให้ทาน การอบรมอินทรีย์ การส�ารวมในศีล การกล่าวค�าสัตย์ บุญย่อมไม่มีแก่เขา 

ไม่มีบุญมาถึงเขา ดั่งนี้

ท่านพระอานนท์กล่าวต่อไปว่าในลัทธิท่านศาสดานี้ วิญญูชนย่อมเห็น ทราบ

ตระหนักด่ังนี้ว่า ท่านศาสดาผู้มีปกติกล่าวอย่างนี้ มีความเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อบุคคล 

ท�าเอง ใช้ให้ผู้อ่ืนท�า ตัดเอง ใช้ให้ผู้อ่ืนตัด เบียดเบียนเอง ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียน  
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ท�าเขาให้เศร้าโศกเอง ใช้ผู้อ่ืนท�าเขาให้เศร้าโศก ท�าเขาให้ล�าบากเอง ใช้ผู้อ่ืนท�าเขา 

ให้ล�าบาก ท�าเขาให้ดิ้นรนเอง ใช้ผู้อ่ืนท�าเขาให้ด้ินรน ฆ่าสัตว์เอง ใช้ผู้อื่นให้ฆ่า  

ลักทรัพย์เอง ใช้ผู้อื่นให้ลัก ตัดที่ต่อ ปล้นไม่ให้เหลือ ท�าโจรกรรมในเรือนหลังเดียว  

ซุม่อยูท่ีท่างเปล่ียว ท�าชูภ้รรยาเขา พูดเท็จ ผูท้�าไม่ชือ่ว่าท�าบาป แม้หากผูใ้ดจะใช้จกัร

ซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกัน 

ให้เป็นกองเนือ้อนัเดยีวกนั บาปทีม่กีารท�าเช่นนัน้เป็นเหตยุ่อมไม่มแีก่เขา ไม่มบีาปมา

ถึงเขา แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งขวาแห่งแม่น�้าคงคา ฆ่าเอง ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ตัดเอง  

ใช้ให้ผูอ้ืน่ตดั เบยีดเบยีนเอง ใช้ให้ผูอ้ืน่เบยีดเบยีน บาปทีม่กีารท�าเช่นนัน้เป็นเหตยุ่อม

ไม่มแีก่เขา ไม่มีบาปมาถึงเขา แม้หากบคุคลจะไปยงัฝ่ังซ้ายแห่งแม่น�า้คงคา ให้ทานเอง 

ใช้ให้ผู้อืน่ให้ทาน บชูาเอง ใช้ให้ผูอ่ื้นบชูา บุญทีม่กีารท�าเช่นนัน้เป็นเหตยุ่อมไม่มแีก่เขา 

ไม่มบีญุมาถงึเขาด้วยการให้ทาน การอบรมอนิทรย์ี การส�ารวมในศีล การกล่าวค�าสัตย์ 

บญุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบญุมาถงึเขา ดัง่น้ี ถ้าค�าของศาสดานีเ้ป็นค�าจรงิ กรรมในลทัธิ

นีท้ีข้่าพเจ้าไม่ได้ท�าเลยกเ็ป็นอนัท�าแล้ว พรหมจรรย์ในลัทธน้ีิท่ีข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ประพฤตเิลย 

ก็เป็นอันอยู่แล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าเราทั้ง ๒ ผู้ท�า ไม่ชื่อว่าท�าบาป ดั่งนี้ แม้เรา 

ทั้ง ๒ ก็ชื่อว่า เป็นผู้เสมอกัน ถึงความเป็นผู้เสมอกันในลัทธินี้ ที่ยิ่งกว่ากันก็คือ  

ความทีท่่านศาสดาน้ีเป็นผูป้ระพฤตเิปลือยกาย เป็นคนศรีษะโล้น ท�าความเพยีรในการ

เดินกระโหย่ง ถอนผมและหนวด เมื่อเราอยู่ครองเรือน นอนเบียดกับบุตร ประพรม

แก่นจันทน์เมืองกาสี ทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้ ยินดีทองและเงินอยู่  

ก็จักเป็นผู้มีคติเสมอกับท่านศาสดาน้ีในภพหน้าได้ เรานั้นรู้อะไรเห็นอะไรอยู่ จึงจัก

ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานี้ วิญญูชนนั้น ครั้นรู้ว่าลัทธินี้ไม่เป็นโอกาสที่จะอยู่

ประพฤตพิรหมจรรย์ได้ ดัง่นีแ้ล้ว ย่อมเบือ่หน่าย หลกีไปจากพรหมจรรย์นัน้ ลทัธอินั

ไม่เป็นโอกาสท่ีจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ท่ีวิญญชูนไม่พงึอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์เลย 

ถงึเมือ่อยูป่ระพฤตกิพ็งึยงักศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์ให้ส�าเรจ็ไม่ได้ เป็นประการ 

ที่ ๒ นี้แลอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้

ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว

ท่านพระอานนท์กล่าวต่อไปว่า อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้  

มปีกตกิล่าวอย่างนี ้มีความเหน็อย่างนีว่้า ไม่มเีหตไุม่มปัีจจยัเพือ่ความเศร้าหมองแห่ง

สตัว์ทัง้หลาย สตัว์ท้ังหลายหาเหตหุาปัจจยัมไิด้ ย่อมเศร้าหมองเอง ไม่มเีหตุไม่มปัีจจยั
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เพือ่ความบรสิทุธิแ์ห่งสตัว์ทัง้หลาย สตัว์ทัง้หลายหาเหตหุาปัจจยัมิได้ ย่อมบรสุิทธิเ์อง 

ไม่มกี�าลงั ไม่มีความเพียร ไม่มีเรีย่วแรงของบุรษุ ไม่มคีวามบากบัน่ของบรุษุ สตัว์ทัง้ปวง 

ปาณะทั้งปวง ภูตะท้ังปวง ชีวะทั้งปวง ล้วนไม่มีอ�านาจ ไม่มีก�าลัง ไม่มีความเพียร 

แปรไปตามเคราะห์ดีเคราะห์ร้าย ตามความประจวบ ตามความเป็นเอง ย่อมเสวยสุข

เสวยทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ เท่านั้น

ท่านพระอานนท์กล่าวต่อไปว่า ในลัทธิของศาสดานั้น วิญญูชนย่อมเห็น 

ตระหนักดั่งนี้ว่า ท่านศาสดาผู้มีปกติกล่าวอย่างนี้ มีความเห็นอย่างนี้ว่า ไม่มีเหตุไม่มี

ปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายหาเหตุหาปัจจัยมิได้  

ย่อมเศร้าหมองเอง ไม่มเีหตไุม่มปัีจจยัเพือ่ความบริสทุธิแ์ห่งสตัว์ทัง้หลาย สตัว์ทัง้หลาย

หาเหตหุาปัจจยัมิได้ ย่อมบรสิทุธิเ์อง ไม่มีก�าลงั ไม่มคีวามเพยีร ไม่มเีรีย่วแรงของบุรษุ 

ไม่มคีวามบากบ่ันของบุรษุ สตัว์ท้ังปวง ปาณะท้ังปวง ภตูะทัง้ปวง ชวีะทัง้ปวง ล้วนไม่มี

อ�านาจ ไม่มกี�าลงั ไม่มคีวามเพยีร แปรไปตามเคราะห์ดเีคราะห์ร้าย ตามความประจวบ 

ตามความเป็นเอง ย่อมเสวยสขุเสวยทกุข์ในอภชิาตทิัง้ ๖ เท่านัน้ ดัง่นี ้ถ้าค�าของท่าน

ศาสดาน้ีเป็นค�าจรงิ กรรมในลัทธนิีท้ีข้่าพเจ้าไม่ได้ท�าเลย กเ็ป็นอนัท�าแล้ว พรหมจรรย์

ในลัทธินี้ที่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ประพฤติเลย ก็เป็นอันอยู่แล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่า  

เราทัง้ ๒ หาเหตหุาปัจจัยมไิด้ จกับริสทุธ์ิเอง ดัง่นี ้แม้เราทัง้ ๒ กช็ือ่ว่า เป็นผู้เสมอกนั 

ถึงความเป็นผูเ้สมอกนัในลทัธนิี ้ทีย่ิง่กว่ากนักค็อื ความทีท่่านศาสดานีเ้ป็นผูป้ระพฤติ

เปลือยกาย เป็นคนศีรษะโล้น ท�าความเพียรในการเดินกระโหย่ง ถอนผมและหนวด 

เมื่อเราอยู่ครองเรือน นอนเบียดกับบุตร ประพรมแก่นจันทน์เมืองกาสี ทรงดอกไม้

ของหอมและเครือ่งลูบไล้ ยนิดีทองและเงนิอยู ่กจ็กัเป็นผูม้คีตเิสมอกนักบัท่านศาสดา

นีใ้นภพหน้าได้ เราน้ันรูอ้ะไรเหน็อะไรอยู ่จงึจกัประพฤตพิรหมจรรย์ในศาสดานี ้วญิญชูน

น้ัน คร้ันรู้ว่า ลัทธนิีไ้ม่เป็นโอกาสท่ีจะอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์ได้ดัง่นีแ้ล้ว ย่อมเบือ่หน่าย 

หลกีไปจากพรหมจรรย์นัน้ ลทัธอินัไม่เป็นโอกาสท่ีจะอยู่ประพฤตพิรหมจรรย์ ทีวิ่ญญชูน

ไม่พึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลย ถึงเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไป

จากทุกข์ให้ส�าเร็จไม่ได้ เป็นประการที่ ๓ นี้แลอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น 

ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว

๒๕ กันยายน ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๒๙
สันทกสูตร (ต่อ)

ท่านพระอานนท์กล่าวต่อไปว่า อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้  

มปีกตกิล่าวอย่างนี ้มีความเหน็อย่างนีว่้า สภาวะ ๗ กองเหล่าน้ีไม่มีใครท�า ไม่มแีบบ

อย่างอนัใครท�า ไม่มีใครเนรมิต ไม่มีใครให้เนรมติ เป็นหมนั ตัง้อยูม่ัน่คง ดุจยอดภเูขา 

ตัง้อยูม่ั่นคงดจุเสาระเนยีด สภาวะ ๗ กองเหล่านีไ้ม่หวัน่ไหว ไม่แปรปรวน ไม่เบยีดเบียน

กนัและกนั ไม่อาจให้เกิดสขุหรอืทุกข์หรอืทัง้สขุและทกุข์แก่กนัและกนั สภาวะ ๗ กอง

คือ กองดิน กองนํ้า กองไฟ กองลม สุข ทุกข์ และชีวะเป็นที่ ๗ สภาวะ ๗ กองนี้

ไม่มีใครท�า ไม่มีแบบอย่างอันใครท�า ไม่มีใครเนรมิต ไม่มีใครให้เนรมิต เป็นหมัน  

ตัง้อยูม่ัน่คงดุจยอดภูเขา ตัง้อยูม่ั่นคงดจุเสาระเนยีด สภาวะ ๗ กองเหล่าน้ีไม่หว่ันไหว 

ไม่แปรปรวน ไม่เบียดเบียนกันและกัน ไม่อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์

แก่กันและกัน ผู้ฆ่าเองก็ดี ผู้ใช้ให้ฆ่าก็ดี ผู้ได้ยินก็ดี ผู้กล่าวให้ได้ยินก็ดี ผู้เข้าใจ 

ความก็ดี ผู้ท�าให้เข้าใจความก็ดี ไม่มีในสภาวะ ๗ กองนั้น เพราะแม้บุคคลจักเอา

ศสัตราอย่างคมตดัศรีษะกนั กไ็ม่ชือ่ว่า ใคร ๆ ปลงชวิีตใคร ๆ เป็นแต่ศสัตราสอดไป

ในช่องแห่งสภาวะ ๗ กองเท่านั้น ดั่งนี้ ก็แต่ก�าเนิดที่เป็นประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐  

กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรม ๑ ครึ่งกรรม ปฏิปทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ 

อภชิาต ๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชวีก ๔,๙๐๐ ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาคาวาส ๔,๙๐๐ อนิทรย์ี 

๒,๐๐๐ นรก ๓,๐๐๐ รโชธาต ุ๓๖ สญัญคีรรภ์ ๗ อสญัญคีรรภ์ ๗ นคินัถครรภ์ ๗ 
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เทวดา ๗ มนุษย์ ๗ ปีศาจ ๗ สระ ๗ ตาไม้ ๗ หิน ๗ เหวใหญ่ ๗ เหวน้อย ๗๐๐ 

มหาสุบิน ๗ สุบิน ๗๐๐ มหากัป ๘,๔๐๐,๐๐๐ เหล่านี้ที่พาลและบัณฑิตเร่ร่อน 

ท่องเทีย่วไปแล้ว จกัท�าทีส่ดุทกุข์ได้ ความสมหวงัว่า เราจกับ่มกรรมทียั่งไม่อ�านวยผล

ให้อ�านวยผล หรือเราสัมผัสถูกต้องกรรมที่อ�านวยผลแล้ว จักท�าให้สุดสิ้นด้วยศีล  

ด้วยพรต ด้วยตบะ หรือด้วยพรหมจรรย์นี้ ไม่มีในที่นั้น สุขทุกข์ที่ท�าให้มีที่สิ้นสุดได้ 

เหมอืนตวงของให้หมดด้วยทะนาน ย่อมไม่มใีนสงสารหรอืสังสาระด้วยอาการอย่างนีเ้ลย 

ไม่มคีวามเสือ่มความเจรญิ ไม่มกีารเล่ือนขึน้เล่ือนลง พาลและบณัฑติเร่ร่อนท่องเท่ียวไป 

จกัท�าทีส่ดุทุกข์ได้เอง เหมือนกลุ่มด้ายท่ีบุคคลขว้างไป ย่อมคลีห่มดไปเองฉะนัน้ ด่ังนี้

ท่านพระอานนท์กล่าวต่อไปว่า ในลัทธิของศาสดานั้น วิญญูชนย่อมเห็น 

ตระหนักดั่งน้ีว่า ท่านศาสดาผู้มีปกติกล่าวอย่างนี้ มีความเห็นอย่างนี้ว่า สภาวะ ๗ 

กองเหล่านี้ไม่มีใครท�า ไม่มีแบบอย่างอันใครท�า ไม่มีใครเนรมิต ไม่มีใครให้เนรมิต 

เป็นหมนั ตัง้อยูม่ั่นคงดจุยอดภูเขา ต้ังอยูม่ั่นคงดจุเสาระเนยีด สภาวะ ๗ กองเหล่านัน้

ไม่หวั่นไหว ไม่แปรปรวน ไม่เบียดเบียนกันและกัน ไม่อาจท�าให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือ

ทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกัน สภาวะ ๗ กอง คือกองดิน กองน�้า กองไฟ กองลม  

สุข ทุกข์ และชีวะเป็นที่ ๗ สภาวะ ๗ กองนี้ ไม่มีใครท�า ไม่มีแบบอย่างอันใครท�า 

ไม่มใีครเนรมติ ไม่มใีครให้เนรมติ เป็นหมัน ตัง้อยู่ม่ันคงดจุยอดภเูขา ตัง้อยู่ม่ันคงดจุ

เสาระเนยีด สภาวะ ๗ กองเหล่านัน้ไม่หวัน่ไหว ไม่แปรปรวน ไม่เบยีดเบยีนกนัและกนั 

ไม่อาจท�าให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกัน ผู้ฆ่าเองก็ดี ผู้ใช้ให้ฆ่า

ก็ดี ผู้ได้ยินก็ดี ผู้กล่าวให้ได้ยินก็ดี ผู้เข้าใจความก็ดี ผู้ท�าให้เข้าใจความก็ดี ไม่มีใน

สภาวะ ๗ กองนั้น เพราะแม้บุคคลจะเอาศัสตราอย่างคมตัดศีรษะกัน ก็ไม่ชื่อว่า  

ใคร ๆ ปลงชีวิตใคร ๆ เป็นแต่ศัสตราสอดไปในช่องแห่งสภาวะ ๗ กองเท่านั้นดั่งนี้  

กแ็ต่ ก�าเนดิท่ีเป็นประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ ครึง่กรรม 

ปฏปิทา ๖๒ อนัตรกปั ๖๒ อภชิาต ๖ ปรุสิภมู ิ๘ อาชวีก ๔,๙๐๐ ปรพิาชก ๔,๙๐๐ 

นาคาวาส ๔,๙๐๐ อินทรีย์ ๒,๐๐๐ นรก ๓,๐๐๐ รโชธาตุ ๓๖ สัญญีครรภ์ ๗ 

อสัญญีครรภ์ ๗ นิคันถครรภ์ ๗ เทวดา ๗ มนุษย์ ๗ ปีศาจ ๗ สระ ๗ ตาไม้ ๗ 

หิน ๗ เหวใหญ่ ๗ เหวน้อย ๗๐๐ มหาสุบิน ๗ สุบิน ๗๐๐ มหากัป ๘,๔๐๐,๐๐๐ 
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เหล่าน้ีทีพ่าลและบณัฑติเร่ร่อนท่องเทีย่วไปแล้ว จกัท�าทีสุ่ดทกุข์ได้ ความสมหวังว่าเรา

จักบ่มกรรมทียั่งไม่อ�านวยผลให้อ�านวยผล หรอืเราสมัผสัถกูต้องกรรมทีอ่�านวยผลแล้ว 

จักท�าให้สุดสิ้นด้วยศีล ด้วยพรต ด้วยตบะ หรือด้วยพรหมจรรย์นี้ ไม่มีในที่นั้น  

สุขทกุข์ทีท่�าให้มีท่ีสิน้สดุได้ เหมือนตวงของให้หมดด้วยทะนาน ย่อมไม่มใีนสงสารหรอื

สงัสาระด้วยอาการอย่างนี้เลย ไม่มีความเส่ือมความเจริญ ไม่มีการเล่ือนขึ้นเลื่อนลง 

พาลและบัณฑิตเร่ร่อนท่องเที่ยวไป จักท�าท่ีสุดทุกข์ได้เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคล 

ขว้างไป ย่อมคลี่หมดไปเอง ฉะนั้น ดั่งนี้ 

ถ้าค�าของท่านศาสดานีเ้ป็นค�าจรงิ กรรมในลทัธนิีท้ีข้่าพเจ้าไม่ได้ท�าเลย กเ็ป็น

อันท�าแล้ว พรหมจรรย์ในลัทธินี้ที่ประพฤติ ไม่ได้อยู่ประพฤติเลยก็เป็นอันอยู่แล้ว 

ข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่า เราทั้ง ๒ เร่ร่อนท่องเที่ยวไปแล้ว จักท�าที่สุดทุกข์ได้ ดั่งนี้  

แม้เราท้ัง ๒ กช็ือ่ว่า เป็นผูเ้สมอกนั ถงึความเป็นผูเ้สมอกนัในลทัธนิี ้ทีย่ิง่กว่ากนักค็อื

ความทีท่่านศาสดาน้ีเป็นผูป้ระพฤตเิปลือยกาย เป็นคนศรีษะโล้น ท�าความเพยีรในการ

เดินกระโหย่ง ถอนผมและหนวด เมื่อเราอยู่ครองเรือน นอนเบียดกับบุตร ประพรม

แก่นจันทน์เมืองกาสี ทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้ ยินดีทองและเงินอยู่  

ก็จักเป็นผูม้คีตเิสมอกนักับท่านศาสดานีใ้นภพหน้าได้ เรานัน้รู้อะไรเหน็อะไรอยู ่จงึจกั

ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานี้ วิญญูชนนั้นครั้นรู้ว่า ลัทธินี้ไม่เป็นโอกาสที่จะอยู่

ประพฤติพรหมจรรย์ได้ดั่งนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่าย หลีกไปจากพรหมจรรย์นั้น ลัทธิอัน

ไม่เป็นโอกาสที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ที่วิญญูชนไม่พึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลย 

ถงึเมือ่อยูป่ระพฤตกิพ็งึยงักศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์ให้ส�าเรจ็ไม่ได้ เป็นประการ

ที ่๔ นีแ้ลอนัพระผูม้พีระภาคเจ้าพระองค์นัน้ ผูท้รงรู้ ผูท้รงเหน็ เป็นพระอรหนัต์ตรสัรู้

ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว

ลัทธิสมัยอันไม่เป็นโอกาสท่ีจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ที่วิญญูชนไม่พึง  

อยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลย ถึงเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจาก

ทุกข์ให้ส�าเร็จไม่ได้ ๔ ประการนี้แล อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้  

ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว
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สนัทกปรพิาชกกล่าวกบัท่านพระอานนท์ว่า ข้อทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้าพระองค์นัน้ 

ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสลัทธิอันไม่

เป็นโอกาสท่ีจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ๔ ประการ ที่วิญญูชนไม่พึงอยู่ประพฤติ

พรหมจรรย์เลย ถึงเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จ

ไม่ได้ น่าอัศจรรย์ ไม่เคยม ีกพ็รหมจรรย์อนัเว้นจากความยินดี ๔ ประการ ท่ีวิญญูชน

ไม่พึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลย ถึงเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไป

จากทุกข์ให้ส�าเร็จไม่ได้ อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ 

ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว เป็นไฉน

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่า ศาสดาบางคนในโลกนี ้ตัง้ตนเป็นสพัพญัญ ูรูเ้หน็

ธรรมทัง้ปวง ปฏญิญาความรูค้วามเหน็อนัไม่มส่ีวนเหลอืว่า เมือ่เราเดนิอยู่กดี็ หยุดอยู่

ก็ดี หลับอยู่ก็ดี ตื่นอยู่ก็ดี ความรู้ความเห็นปรากฏเสมอเป็นนิตย์ ศาสดานั้นเข้าไปสู่

เรอืนว่างบ้าง ไม่ได้ก้อนข้าวบ้าง สนุขักัดเอาบ้าง พบช้างดบุ้าง พบม้าดบุ้าง พบโคดบุ้าง 

ถามถึงชื่อบ้าง โคตรบ้าง ของหญิงบ้าง ของชายบ้าง ถามถึงชื่อบ้าง หนทางบ้าง  

ของบ้านบ้าง ของนิคมบ้าง เมื่อถูกถามว่า นี่อะไร ก็ตอบเขาว่า เราเข้าไปสู่เรือนว่าง

ด้วยกิจที่เราจ�าต้องเข้าไป เราไม่ได้ก้อนข้าวด้วยเหตุที่เราไม่ควรได้ เราเป็นผู้ถูกสุนัข

กัดด้วยเหตุที่ควรถูกกัด เราพบช้างดุด้วยเหตุที่ควรพบ เราพบม้าดุด้วยเหตุที่ควรพบ 

เราพบโคดุด้วยเหตุที่ควรพบ เราถามถึงชื่อบ้าง โคตรบ้าง ของหญิงบ้าง ของชายบ้าง 

ด้วยเหตุที่ควรถาม เราถามถึงชื่อบ้าง ทางบ้าง ของบ้านบ้าง ของนิคมบ้าง ด้วยเหตุที่

ควรถาม ในพรหมจรรย์ของศาสดานั้น วิญญูชนย่อมตระหนักดั่งนี้ว่า ศาสดาซึ่งตั้งตัว

เป็นสพัพญัญ ูรูเ้หน็ธรรมทัง้ปวง ปฏญิญาความรูค้วามเหน็อนัไม่มส่ีวนเหลอืว่าเมือ่เรา

เดินอยู่ก็ดี หยุดอยู่ก็ดี หลับอยู่ก็ดี ตื่นอยู่ก็ดี ความรู้ความเห็นปรากฏเสมอเป็นนิตย์ 

ศาสดานั้นเข้าไปสู่เรือนว่างบ้าง ไม่ได้ก้อนข้าวบ้าง สุนัขกัดเอาบ้าง พบช้างดุบ้าง  

พบม้าดุบ้าง พบโคดบุ้าง ถามถงึชือ่บ้าง โคตรบ้าง ของหญงิบ้าง ของชายบ้าง ถามถงึ

ชือ่บ้าง หนทางบ้าง ของบ้านบ้าง ของนคิมบ้าง ศาสดานัน้เม่ือถกูถามว่านีอ่ะไร กต็อบ

เขาว่า เราเข้าไปสู่เรือนว่างด้วยกิจที่เราจ�าต้องเข้าไป เราไม่ได้ก้อนข้าวด้วยเหตุท่ีเรา 

ไม่ควรได้ เราเป็นผู้ถูกสุนัขกัดด้วยเหตุที่ควรถูกกัด เราพบช้างดุด้วยเหตุที่ควรพบ  
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เราพบม้าดดุ้วยเหตท่ีุควรพบ เราพบโคดดุ้วยเหตทุีค่วรพบ เราถามถึงช่ือบ้าง โคตรบ้าง 

ของหญงิบ้าง ของชายบ้าง ด้วยเหตทุีค่วรถาม เราถามถงึชือ่บ้าง หนทางบ้าง ของบ้านบ้าง 

ของนิคมบ้าง ด้วยเหตุที่ควรถาม ดั่งนี้ วิญญูชนน้ันครั้นรู้ว่า พรหมจรรย์นี้เว้นจาก 

ความยนิดดีัง่นีแ้ล้ว ย่อมเบ่ือหน่าย หลกีไปจากพรหมจรรย์นัน้ พรหมจรรย์อนัเว้นจาก

ความยินดี ที่วิญญูชนไม่พึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลย ถึงเม่ืออยู่ประพฤติ ก็พึงยัง

กศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์ให้ส�าเรจ็ไม่ได้ ประการที ่๑ นีแ้ล อนัพระผูม้พีระภาคเจ้า

พระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ  

ตรัสไว้แล้ว

อีกประการหน่ึง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เชื่อถือการฟังตามกันมา  

เป็นผู้เชื่อว่าจริงด้วยการฟังตามกันมา ศาสดานั้นจึงแสดงธรรมโดยการฟังตามกันมา 

โดยสบื ๆ กนัมาว่าอย่างไรนัน้ ๆ โดยอ้างต�ารา กเ็ม่ือศาสดาเชือ่ถือการฟังตามกนัมา  

เช่ือว่าจริงด้วยการฟังตามกนัมาแล้ว ย่อมมกีารฟังดบ้ีาง มกีารฟังชัว่บ้าง เป็นอย่างนัน้บ้าง 

เป็นอย่างอื่นบ้าง ในพรหมจรรย์ของศาสดานั้น วิญญูชนย่อมทราบตระหนักดั่งนี้ว่า 

ท่านศาสดานี้เป็นผู้เชื่อถือการฟังตามกันมา เป็นผู้เชื่อว่าจริงด้วยการฟังตามกันมา  

ท่านศาสดาผู้นั้นแสดงธรรมโดยการฟังตามกันมา โดยสืบ ๆ กันมาว่าอย่างนั้น ๆ  

โดยอ้างต�ารา กเ็มือ่ศาสดาเช่ือถอืการฟังตามกันมา เชือ่ว่าจริงด้วยการฟังตามกันมาแล้ว 

ย่อมมีการฟังดบ้ีาง การฟังชัว่บ้าง เป็นอย่างนัน้บ้าง เป็นอย่างอืน่บ้าง ดัง่นี ้วิญญชูนนัน้ 

คร้ันรู้ว่าพรหมจรรย์นี้ เว้นจากความยินดีดั่งนี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่าย หลีกไปเสียจาก

พรหมจรรย์นัน้ พรหมจรรย์อนัเว้นจากความยินด ีท่ีวิญญชูนไม่พงึอยู่ประพฤตพิรหมจรรย์

เลย ถงึเมือ่อยูป่ระพฤติ กพ็งึยงักศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทุกข์ให้ส�าเรจ็ไม่ได้ ประการ 

ที่ ๒ นี้แล อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์  

ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว

อกีประการหนึง่ ศาสดาบางคนในโลกนีเ้ป็นผู้ใช้ความตรึก เป็นผูใ้ช้ความพจิารณา 

ศาสดานัน้จงึแสดงธรรมตามปฏภิาณของตน เทยีบเหตตุามความทีต่นตรกึ คล้อยตาม

ความท่ีตนพจิารณา กเ็ม่ือศาสดาเป็นผู้ใช้ความตรึก เป็นผูใ้ช้ความพจิารณาแล้ว ก็ย่อม

มคีวามตรึกดบ้ีาง ความตรกึชัว่บ้าง เป็นอย่างนัน้บ้าง เป็นอย่างอืน่บ้าง ในพรหมจรรย์
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ของศาสดานั้น วิญญูชนย่อมทราบตระหนักดังนี้ว่า ท่านศาสดานี้เป็นผู้ใช้ความตรกึ 

เป็นผูใ้ช้ความพจิารณา ท่านศาสดานัน้ย่อมแสดงธรรมตามปฏภิาณของตน เทียบเหตุ

ตามความท่ีตนตรึก คล้อยตามความท่ีตนพิจารณา ก็เมื่อศาสดาเป็นผู้ใช้ความตรึก 

เป็นผู้ใช้ความพิจารณาแล้ว ก็ย่อมมีความตรึกดีบ้าง ความตรึกชั่วบ้าง เป็นอย่างนัน้

บ้าง เป็นอย่างอืน่บ้าง วญิญชูนนัน้ครัน้รู้ว่า พรหมจรรย์นีเ้ว้นจากความยินดดีั่งนี้แล้ว 

ย่อมเบือ่หน่าย หลีกไปจากพรหมจรรย์น้ัน พรหมจรรย์อันเว้นจากความยนิดทีีวิ่ญญชูน

ไม่พึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลย ถึงเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครือ่งออกไป

จากทกุข์ให้ส�าเร็จไม่ได้ ประการที ่ ๓ นีแ้ล อนัพระผูม้พีระภาคเจ้าพระองค์นัน้ ผู้ทรงรู้ 

ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว

อกีประการหนึง่ ศาสดาบางคนในโลกน้ีเป็นคนเขลา งมงาย เพราะเป็นคนเขลา 

เพราะเป็นคนงมงาย ศาสดานัน้เมือ่ถกูถามปัญหาอย่างนัน้ ๆ ย่อมถงึ ความส่ายวาจา

คอืตอบดิน้ได้ไม่ตายตวัว่า ความเหน็ของเราว่าอย่างนีก้ไ็ม่ใช่ อย่างนัน้กไ็ม่ใช่ อย่างอืน่

กไ็ม่ใช่ ไม่ใช่กไ็ม่ใช่ มิใช่ไม่ใช่กไ็ม่ใช่ ดัง่น้ี ในพรหมจรรย์ของศาสดานัน้ วิญญูชนยอ่ม

ทราบตระหนักดั่งนี้ว่า ท่านศาสดานี้เป็นคนเขลา งมงาย เพราะเป็นคนเขลา เพราะ

เป็นคนงมงาย ศาสดานั้นเมื่อถูกถามปัญหาอย่างนั้น ๆ ย่อมถึงความส่ายวาจาคือ 

ตอบดิ้นได้ไม่ตายตัวว่า ความเห็นของเราว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่ อย่างนั้นก็ไม่ใช่ อย่างอื่น 

กไ็ม่ใช่ ไม่ใช่กไ็ม่ใช่ มิใช่ไม่ใช่กไ็ม่ใช่ ดัง่นี ้วญิญชูนนัน้ครัน้รูว่้า พรหมจรรย์นีเ้ว้นจาก

ความยนิดีดัง่นีแ้ล้ว ย่อมเบือ่หน่าย หลกีไปเสียจากพรหมจรรย์นัน้ พรหมจรรย์อันเว้น

จากความยินดี ที่วิญญูชนไม่พึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลย ถึงเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึง

ยงักศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทุกข์ให้ส�าเรจ็ไม่ได้ ประการที ่๔ น้ีแล อันพระผู้มพีระภาคเจ้า

พระองค์นัน้ ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ  

ตรัสไว้แล้ว

พรหมจรรย์อันเว้นจากความยินด ีทีวิ่ญญชูนไม่พึงอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์เลย 

ถงึเมือ่อยูป่ระพฤต ิกพ็งึยงักศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์ให้ส�าเรจ็ไม่ได้ ๔ ประการ

นี้แล อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้

ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสไว้แล้ว
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สนัทกปรพิาชกกล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า ข้อทีพ่รหมจรรย์อนัเว้นจากความ

ยินดี ๔ ประการน้ันแหละ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ผู้ทรงเห็น  

เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ตรัสว่าเป็นพรหมจรรย์ อันเว้นจาก

ความยินดี ที่วิญญูชนไม่พึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เลย ถึงเม่ืออยู่ประพฤติ ก็พึงยัง

กุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จไม่ได้ น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมี ก็ศาสดานั้นมี

ปกตกิล่าวอย่างไร บอกอย่างไร ในพรหมจรรย์ทีว่ญิญชูนพงึอยูโ่ดยส่วนเดยีว และเมือ่

อยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จได้

๒๗ กันยายน ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๓๐
สันทกสูตร (ต่อ)

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวกะสันทกปริพาชกต่อไปว่า พระตถาคตเสด็จ อุบัติ

ในโลกนี้ เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไป

ดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบรุษุทีค่วรฝึก ไม่มผีูอ้ืน่ยิง่กว่า เป็นศาสดาของเทวดา

และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จ�าแนกพระธรรม พระตถาคตพระองค์

นั้นทรงท�าโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่ง

ของพระองค์เอง แล้วทรงสอนหมูส่ตัว์พร้อมท้ังสมณพราหมณ์ เทวดาและมนษุย์ให้รูต้าม 

ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์

พร้อมทัง้อรรถพร้อมทัง้พยัญชนะ บรสิทุธิบ์รบิรูณ์สิน้เชงิ คฤหบดหีรอืบตุรคฤหบดหีรอื

ผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ย่อมฟังธรรมนั้น คร้ันฟังแล้ว ได้ศรัทธาใน 

พระตถาคต เพราะประกอบด้วยการได้ศรทัธานัน้ย่อมเห็นตระหนักว่า ฆราวาสคบัแคบ 

เป็นทาง มาแห่งธลุ ีบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง การท่ีบคุคลอยู่ครองเรอืน จะประพฤติ

พรหมจรรย์ให้บรบิรูณ์ให้บรสิทุธิโ์ดยส่วนเดยีวดจุสังข์ขดั ไม่ใช่ท�าได้ง่าย ถ้ากระไรเรา

พึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกบวชเป็นบรรพชติ สมยัต่อมา เขาละ

กองโภคสมบัตน้ิอยใหญ่ ละเครอืญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและหนวด นุ่งผ้ากาสาวพัสตร์

ออกบวชเป็นบรรพชติ เม่ือบวชแล้วเป็นผูถ้งึพร้อมด้วยสิกขาและสาชพีของภกิษทุัง้หลาย



414 ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร

ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางท่อนไม้ วางศัสตราแล้ว มีความ

ละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่

ละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่

ของที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาด

ละกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล 

เว้นจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้าน

ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่ความจริง ด�ารงสัตย์ พูดเป็น

หลักฐานควรเชื่อได้ ไม่พูดลวงโลก

ละค�าส่อเสียด เว้นขาดจากค�าส่อเสียด ฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้น 

เพือ่ให้คนหมูน่ีแ้ตกร้าวกนั หรอืฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี ้เพือ่ให้คนหมู่โน้น

แตกร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง  

ชอบคนผูพ้ร้อมเพรยีงกนั ยนิดใีนคนผูพ้ร้อมเพรยีงกนั เพลดิเพลนิในคนผูพ้ร้อมเพรยีงกนั 

กล่าวแต่ค�าที่ท�าให้คนพร้อมเพรียงกัน

ละค�าหยาบ เว้นขาดจากค�าหยาบ กล่าวแต่ค�าที่ไม่มีโทษ เสนาะหู กล่าวแต่

ค�าที่น่ารัก จับใจ เป็นค�าของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ

ละค�าเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากค�าเพ้อเจ้อ พดูถูกกาล พดูแต่ค�าท่ีเป็นจริง พดูอิงอรรถ 

พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่ค�าที่มีหลักฐาน มีที่อ้างอิง มีที่ก�าหนด ประกอบด้วย

ประโยชน์ โดยกาลอันควร

เว้นขาดจากการพรากพีชคามและภูตคาม ฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี 

งดจากการฉันในเวลาวิกาล เว้นขาดจากการฟ้อนร�า ขับร้อง การประโคมดนตรี และ

ดกูารเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กศุล เว้นขาดจากการทดัทรงประดบัประดา ตบแต่งร่างกาย

ด้วยดอกไม้ ของหอม และเครือ่งประเทอืงผวิ อนัเป็นฐานแห่งการแต่งตวั เว้นขาดจาก

การนัง่นอนบนทีน่ัง่ทีน่อนอนัสงูใหญ่ เว้นขาดจากการรบัทองและเงนิ เว้นขาดจากการ

รับธัญชาติดิบ เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี เว้นขาด
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จากการรับทาสีและทาส เว้นขาดจากการรับแพะและแกะ เว้นขาดจากการรับไก่และ

สุกร เว้นขาดจากการรับช้าง วัว ม้า และลา เว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดิน  

เว้นขาดจากการประกอบทูตกรรม และการรับใช้ เว้นขาดจากการซื้อและการขาย  

เว้นขาดจากการฉ้อโกงด้วยตาชัง่ การโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครือ่งตวงวดั 

เว้นขาดจากการรับสนิบน การล่อลวง และการตลบแตลง เว้นขาดจากการตดั การฆ่า 

การจองจ�า การตีชิง การปล้นและกรรโชก

เธอเป็นผูส้นัโดษด้วยจวีรเป็นเครือ่งบรหิารกาย ด้วยบณิฑบาตเครือ่งบรหิารท้อง 

เธอจะไปทางทิศาภาคใด ๆ ก็ถือไปได้เอง นกมีปีกจะบินไปทางทิศาภาคใด ๆ ก็มีแต่

ปีกของตัวเองเป็นภาระบินไปได้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็น 

เคร่ืองบริหารกาย ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทางทิศาภาคใด ๆ  

ก็ถือไปได้เอง

ภิกษุนั้นประกอบด้วยสีลขันธ์อันเป็นอริยะนี้ ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจาก  

โทษในภายใน เธอเหน็รปูด้วยจกัษแุล้ว ไม่ถอืนมิติ ไม่ถอือนพุยญัชนะ เธอย่อมปฏบิตัิ

เพื่อส�ารวมจักขุนทรีย์ ที่เมื่อไม่ส�ารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คือ 

อภิชฌาและโทมนัสคือความยินดีและความยินร้ายครอบง�า ชื่อว่า รักษาจักขุนทรีย์  

ชื่อว่า ถึงความส�ารวมในจักขุนทรีย์ เธอฟังเสียงด้วยหู... ดมกลิ่นด้วยจมูก... ลิ้มรส

ด้วยลิน้... ถกูต้องโผฏฐพัพะด้วยกาย... รูแ้จ้งธมัมารมณ์ด้วยใจแล้ว ไม่ถือนมิติ ไม่ถอื

อนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อส�ารวมมนินทรีย์ ที่เมื่อไม่ส�ารวมแล้วจะเป็นเหตุให้

อกุศลธรรมอนัลามก คอือภชิฌาและโทมนสัความยนิดคีวามยนิร้าย ครอบง�า ชือ่ว่า

รกัษามนนิทรย์ี ช่ือว่า ถงึความส�ารวมในมนนิทรย์ี ภิกษผุูป้ระกอบด้วยอนิทรยีสังวรอนั

เป็นอรยิะเช่นนี ้ย่อมได้เสวยสุขอันบริสุทธิ์ ไม่ระคนด้วยกิเลสในภายใน

ภกิษุน้ันย่อมท�าความรูส้กึตัวในการก้าวไป ในการถอยกลบั ย่อมท�าความรูสึ้ก

ตัวในการแลในการเหลียว ย่อมท�าความรู ้สึกตัวในการคู้เข้าในการเหยียดออก  

ย่อมท�าความรู้สึกตัวในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ย่อมท�าความรู้สึกตัวในการฉัน 

การดืม่ การเคีย้วการลิม้ ย่อมท�าความรูส้กึตวัในการถ่ายอจุจาระปัสสาวะ ย่อมท�าความ

รู้สึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง
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ภิกษุนั้นประกอบด้วยสีลขันธ์ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะ  

เช่นนี้แล้ว ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ�้า ป่าช้า ป่าชัฏ  

ทีแ่จ้ง กองฟาง ในกาลภายหลังภตั เธอกลบัจากบิณฑบาตแล้ว น่ังคูบ้ลัลงัก์ ต้ังกายตรง 

ด�ารงสติไว้เฉพาะหน้า เธอละความโลภในโลก มีใจปราศจากความโลภอยู่ ย่อมช�าระ

จติให้บรสิทุธิจ์ากความโลภ ละความประทษุร้ายคอืพยาบาท ไม่คดิพยาบาท มีความกรณุา 

หวงัประโยชน์แก่สตัว์ทัง้ปวงอยู ่ย่อมช�าระจติให้บรสุิทธิจ์ากความประทุษร้ายคือพยาบาท 

ละถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคล้ิมแล้ว เป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะ มีความก�าหนด

หมายอยู่ที่แสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู่ ย่อมช�าระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะ  

ละอุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู่ 

ย่อมช�าระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย  

เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา ไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ย่อมช�าระจิตให้บริสุทธิ์

จากวิจิกิจฉา

ภิกษุนั้นครั้นละนิวรณ์ทั้ง ๕ เหล่านี้ อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ ท�าปัญญา 

ให้ถอยก�าลังแล้ว เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก  

มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกความสงบสงัดอยู่ ก็สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษ  

อันโอฬารเห็นปานนี้ในศาสดาใด วิญญูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดาน้ัน  

โดยส่วนเดยีว และเม่ืออยู่ประพฤต ิกพึ็งยังกศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์ให้ส�าเรจ็ได้

อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็น

ธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิ

อยู ่กส็าวกย่อมบรรลคุณุวเิศษอนัโอฬารเหน็ปานนีใ้นศาสดาใด วิญญชูนพึงอยู่ประพฤติ

พรหมจรรย์ในศาสดานั้นโดยส่วนเดียว และเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่อง

ออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จได้

อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขด้วยนามกาย 

เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ ฌานนี้เป็น 

ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสุข กส็าวกย่อมบรรลคุณุวเิศษอนัโอฬารเหน็ปานนีใ้นศาสดาใด 

วิญญูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดาน้ันโดยส่วนเดียว และเม่ืออยู่ประพฤต ิ 
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ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข์ให้ส�าเร็จได้

อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละทุกข ์ 

ละสุขและดับโสมนัสโทมนัสก่อน ๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ ก็สาวก

ย่อมบรรลคุณุวเิศษอันโอฬารเหน็ปานนีใ้นศาสดาใด วิญญชูนพงึอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์

ในศาสดานั้นโดยส่วนเดียว และเมื่ออยู่ประพฤติ ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจาก

ทุกข์ให้ส�าเร็จได้

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวต่อไปว่า ภกิษนุัน้เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสุิทธิ ์ผ่องแผ้ว 

ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว อย่างนี้แล้ว  

ย่อมโน้มจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณเป็นเครื่องระลึกถึง ขันธ์เป็นที่อาศัย

อยู่ในปางก่อนได้ เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือระลึกได้ ๑ ชาติบ้าง ๒ 

ชาติบ้าง ๓ ชาติบ้าง ๔ ชาติบ้าง ๕ ชาติบ้าง ๑๐ ชาติบ้าง ๒๐ ชาติบ้าง ๓๐ ชาติ

บ้าง ๔๐ ชาติบ้าง ๕๐ ชาติบ้าง ๑๐๐ ชาติบ้าง ๑,๐๐๐ ชาติบ้าง ๑๐๐,๐๐๐ ชาติ

บ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏ

วิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณ

อย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้น ๆ มีก�าหนดอายุเพียงเท่านั้น 

ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคตร

อย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้น ๆ  

มีก�าหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพน้ันแล้ว ได้มาเกิดในภพนี้ เธอย่อมระลึก

ชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉะนี้ ก็สาวกย่อม

บรรลคุณุวเิศษอนัโอฬารเหน็ปานนีใ้นศาสดาใด วิญญชูนพงึอยู่ประพฤตพิรหมจรรย์ใน

ศาสดาน้ันโดยส่วนเดยีว และเม่ืออยูป่ระพฤต ิกพ็งึยงักศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์

ให้ส�าเร็จได้

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส

อ่อน ควรแก่การงาน ตัง้ม่ัน ไม่หวัน่ไหวอย่างนีแ้ล้ว ย่อมโน้มจติไปเพือ่รูจ้ตุ ิความเคลือ่น 

และอุปบัติ ความเข้าถึง ของสัตว์ทั้งหลาย เธอเห็นหมู่สัตว์ที่ก�าลังจุติคือเคลื่อน  

ก�าลังอุปบัติคือเข้าถึง เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก  
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ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่ง หมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม

ว่าสัตว์เหล่านั้นประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า  

เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระท�าด้วยอ�านาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเข้าถึงอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านั้นประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต  

ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระท�าด้วยอ�านาจสัมมาทิฏฐิ  

เมือ่ตายไป เขาเข้าถงึสคุต ิ โลก สวรรค์ดัง่นี ้ เธอย่อมเหน็หมูส่ตัว์ก�าลงัจตุ ิ ก�าลงัอปุบตัิ  

เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์

ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้ ก็สาวก

ย่อมบรรลคุณุวเิศษอันโอฬารเหน็ปานนีใ้นศาสดาใด วิญญชูนพงึอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย์

ในศาสดานัน้โดยส่วนเดยีว และเม่ืออยูป่ระพฤต ิกพ็งึยงักุศลธรรมเครือ่งออกไปจากทุกข์

ให้ส�าเร็จได้

อีกประการหนึ่ง ภิกษุน้ันเม่ือจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส 

ปราศจากอปุกเิลส อ่อน ควรแก่การงาน ตัง้ม่ัน ไม่หว่ันไหว อย่างนีแ้ล้ว ย่อมโน้มจติ

ไปเพื่ออาสวักขยญาณ คือความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ กิเลสเครื่องดองสันดาน ย่อมรู้

ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรู้อย่าง

น้ีเห็นอย่างนี้ จิตย่อมหลุดพ้นแม่จากกามาสวะ แม่จากภวาสวะ แม่จากอวิชชาสวะ 

เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู ่

จบแล้ว กิจท่ีควรท�าได้ท�าเสร็จแล้ว กิจอ่ืนเพื่อความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ก็สาวกย่อม 

บรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ในศาสดาใด วิญญูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 

ในศาสดานัน้โดยส่วนเดยีว และเมือ่อยูป่ระพฤต ิก็พงึยงักศุลธรรมเครือ่งออกไปจากทกุข์

ให้ส�าเรจ็ได้

สนัทกปรพิาชกได้กล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า กภ็กิษใุดเป็นพระอรหนัตขณีาสพ 

อยูจ่บพรหมจรรย์ มกีจิทีค่วรท�าได้ท�าเสรจ็แล้ว มภีาระอนัปลงลงแล้ว มปีระโยชน์ของ

ตนอันถึงแล้ว มีกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ในภพสิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ 

ภิกษุนั้นยังบริโภคกามทั้งหลายหรือ 
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ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์ 

มีกิจที่ควรท�าได้ท�าเสร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว มีประโยชน์ของตนอันถึงแล้ว  

มีกิเลสเคร่ืองประกอบสัตว์ในภพสิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุนั้นเป็น 

ผูไ้ม่ควรประพฤตล่ิวงฐานะทัง้ ๕ คอืภกิษขีุณาสพเป็นผูไ้ม่ควรแกล้งปลงสัตว์จากชวีติ 

๑ เป็นผู้ไม่ควรถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้อันเป็นส่วนแห่งความเป็นขโมย ๑  

เป็นผู้ไม่ควรเสพเมถุน ๑ เป็นผู้ไม่ควรกล่าวเท็จทั้งรู้ ๑ เป็นผู้ไม่ควรท�าการส่ังสม 

บริโภคกามทั้งหลายเหมือนเม่ือเป็นคฤหัสถ์ในกาลก่อน ๑ ภิกษุใดเป็นพระอรหันต-

ขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์ มีกิจท่ีควรท�าได้ท�าเสร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว  

มีประโยชน์ของตนอันถึงแล้ว มีกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ในภพส้ินแล้ว หลุดพ้นแล้ว

เพราะรู้โดยชอบ ภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ควรประพฤติล่วงฐานะทั้ง ๕ เหล่านี้

สันทกปริพาชกได้ถามต่อไปว่า ก็ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบ 

พรหมจรรย์ มีกิจท่ีควรท�าได้ท�าเสร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว มีประโยชน์ของตน 

อันถึงแล้ว มีกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพส้ินแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ 

เมื่อภิกษุนั้นเดินไปอยู่ก็ดี หยุดอยู่ก็ดี หลับอยู่ก็ดี ตื่นอยู่ก็ดี ความรู้ความเห็นว่า  

อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้ว ดั่งนี้ ปรากฏเสมอเป็นนิตย์หรือ 

ท่านพระอานนท์ได้กล่าวตอบว่า ถ้าเช่นนัน้ ข้าพเจ้าจกัท�าอปุมาแก่ท่าน วญิญชูน 

บางพวกในโลกน้ีย่อมรู้ท่ัวถึงอรรถแห่งภาษิตได้ด้วยอุปมา เปรียบเหมือนมือและเท้า

ของบุรุษขาดไป เมื่อบุรุษนั้นเดินไปอยู่ก็ดี หยุดอยู่ก็ดี หลับอยู่ก็ดี ตื่นอยู่ก็ดี มือและ

เท้าก็เป็นอันขาดอยู่เสมอเป็นนิตย์นั้นเอง อนึ่ง เมื่อเขาพิจารณา ย่อมรู้ได้ว่า มือแล

เท้าของเราขาดแล้ว ดั่งนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น เป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบ

พรหมจรรย์ มีกิจที่ควรท�าได้ท�าเสร็จแล้ว มีภาระอันปลงแล้ว มีประโยชน์ของตนอัน

ถึงแล้ว มีกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพสิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ  

เมื่อเธอเดินไปอยู่ก็ดี หยุดอยู่ก็ดี หลับอยู่ก็ดี ตื่นอยู่ก็ดี อาสวะทั้งหลายก็เป็นอันสิ้น

ไปเสมอเป็นนติย์นัน้เอง อนึง่ เมือ่เธอพจิารณาย่อมรูไ้ด้ว่าอาสวะท้ังหลายของเราส้ินแล้ว

สันทกปริพาชกได้กล่าวถามอีกว่า ก็ในธรรมวินัยนี้ มีภิกษุผู้น�าตนออกไปได้

จากกิเลสและกองทุกข์มากเพียงไร ท่านพระอานนท์ได้กล่าวตอบว่า ก็ในธรรมวินัยนี้ 
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ภิกษุผู้น�าตนออกไปได้จากกิเลสและกองทุกข์นั้น มีไม่ใช่หนึ่งร้อยเดียว ไม่ใช่สองร้อย

ไม่ใช่สามร้อย ไม่ใช่สี่ร้อย ไม่ใช่ห้าร้อย ความจริงมีอยู่มากทีเดียว

สนัทกปรพิาชกได้กล่าวสรรเสรญิขึน้ว่าน่าอศัจรรย์ ไม่เคยม ีไม่เป็นการยกย่อง

แต่ธรรมของตน และไม่เป็นการตเิตยีนธรรมของผูอ้ืน่ มีแต่การแสดง ธรรมตามเหตุผล

เท่านั้น และผู้น�าตนออกไปได้จากกิเลสและกองทุกข์มากถึงเพียงนั้นจักปรากฏได้  

ส่วนอาชวีกเหล่านีช้ือ่ว่าเป็นบตุรของมารดาผูม้บีตุรตายแล้ว ยกย่องแต่ตนและตเิตยีน

คนอื่นเท่านั้น ทั้งตั้งศาสดาไว้ ๓ คน คือ นันทะ วัจฉะ ๑ กิสะ สังกิจจะ ๑ มักขลิ  

โคสาละ ๑ ว่าเป็นผู้น�าตนออกจากกิเลสและกองทุกข์ได้

ล�าดบัน้ันสันทกปรพิาชกเรยีกบรษิทัของตนมาว่า ผู้เจรญิทัง้หลาย จงประพฤติ

พรหมจรรย์เถิด การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมย่อมมีผล แต่ว่าบัดนี้ 

ข้าพเจ้าจะสละลาภสกัการะและความสรรเสริญเสียนัน้ ไม่ใช่ท�าได้ง่าย สันทกปริพาชก

ส่งบริษัทของตนไปในการประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยประการ 

ฉะนี้แล

๒๘ กันยายน ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๓๑ 
สัจจะของชวีติ

ขอขอบใจนวกภิกษุท้ังหลาย ท่ีได้พร้อมกันมาแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสที่ได้

ด�ารงชีวติมาจนถงึจะครบรอบอกีปีหนึง่ตามธรรมเนยีม และได้มอบสกัการะ เป็นเครือ่ง

แสดงความที่มีมุทิตาคารวะอยู่ในจิตใจ

อนัชีวติน้ีพระพุทธเจ้าได้ตรสัสอนไว้ให้ทกุคนรูสั้จจะ คอืความจรงิของชีวิตและ

ให้ทกุ ๆ คนปฏบิตัชิอบต่อชวีติ ประการแรกทีต่รสัสอนให้รูจ้กัสจัจะคอื ความจรงิของ

ชีวิตน้ี ดังเช่นตรัสสอนไว้ว่า ชีวิตนี้เป็นของน้อย ชีวิตนี้ไม่มีนิมิต คือเครื่องหมาย 

อันใคร ๆ ไม่รู้ว่าจะดับไปที่ไหน เมื่อไหร่ และก็ได้ตรัสถึงชีวิตว่า ทุกชีวิตมีความตาย

เป็นที่สุด และกายนี้ก็เปรียบเหมือนอย่างหม้อท่ีปั้นด้วยดิน มีแตกสลายเป็นที่สุด  

ความเกิดมามีชีวิตอันเรียกว่าชาติ ก็ตรัสสอนว่าเป็นทุกข์ ดังที่เราทั้งหลายได้สวดกัน

อยูทุ่กวนัว่า ชาตปิิ ทกฺุขา แม้ความเกดิกเ็ป็นทกุข์ ชราปิ ทกุขฺา แม้ความแก่กเ็ป็นทกุข์ 

มรณมฺปิ ทุกฺขํ แม้ความตายก็เป็นทุกข์

อันความเกิดนั้นก็เป็นความเกิดข้ึนของชีวิตนี้เอง ความแก่ก็เป็นความแก่ 

ของชีวิต ความตายก็เป็นความตายของชีวิต เพราะฉะนั้น ทุกอย่างจึงรวมเข้าที่ชีวิต  

เป็นเคร่ืองบ่งชี้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาเนือง ๆ ว่า 

เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา  

ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้  

เพื่อให้รู้สัจจะของชีวิต การตรัสแสดงชี้สัจจะคือความจริงของชีวิตดั่งนี้ บางคนก็ม ี
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ความกลัวที่จะฟัง มีความกลัวท่ีจะพิจารณา และก็เลยไม่อยากจะฟังเรื่องที่สอนให้ 

พจิารณาว่า จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา เพราะท�าให้ใจห่อเหี่ยว

ไม่ผาสุก จึงเป็นอันว่าเป็นผู้ไม่รับฟังค�าเตือนของพระพุทธเจ้า

แต่ผู้มีปัญญาย่อมจะได้ศึกษาให้รู้จักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน

ไว้ต่อไป อันเป็นเครื่องชี้ว่า ท�าไมจึงตรัสสอนให้ท�าความรู้จักสัจจะของชีวิต ทรงมุ่ง

อย่างไรและทรงสอนให้ท�าอะไรต่อไป คนมีปัญญาย่อมจะรู้จักคิดและรู้จักพิจารณา  

และเมื่อศึกษาต่อไปแล้วก็ย่อมจะได้ทราบต่อไปว่า พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้รู้จักสัจจะ

ของชวีติกเ็พือ่ทีจ่ะได้ปฏบิตัใิห้ถกูต้องต่อชวีติ คือจะปฏบัิติชวิีตอย่างไร จงึได้มีพระพทุธ-

ภาษิตตรัสสอนไว้อีกมากแห่งเป็นต้นว่า ตรัสสอนให้พิจารณาเนือง ๆ ว่า วันคืน 

ล่วงไป ๆ เราท�าอะไรอยู่ ตรัสสอนให้พิจารณาว่าอายุชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนัก 

บุรุษดีคือคนดีพึงดูหมิ่นชีวิตนั้น พึงประพฤติเหมือนอย่างบุคคลที่มีศีรษะถูกไฟไหม้ 

เพราะว่ามัจจุคือความตายที่จะไม่มาถึง หามีไม่ ดั่งนี้ เป็นอันแสดงว่า ตรัสสอนให้ใช้

เวลาของชวีติทีล่่วงไป ๆ อยูท่กุวนันีใ้ห้เป็นประโยชน์ เพราะมพีระพทุธประสงค์ทีจ่ะ 

ให้ทกุ ๆ คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ทุกวันทุกเวลา และให้รีบเร่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

อยู่ทุกเวลาด้วย ดังที่ตรัสสอนว่า พึงปฏิบัติเหมือนอย่างคนท่ีมีศีรษะถูกไฟไหม้  

เพราะความตายที่จะไม่มาถึงนั้นไม่มี

พระพุทธภาษิตนี้มีอรรถาธิบายอย่างไร จึงเกี่ยวแก่อุปมาเหมือนอย่างคน  

ทีม่ศีรีษะถกูไฟไหม้ กม็พีจิารณาได้โดยตรงก็คอื อนัความตายน้ันย่อมใกล้เข้ามา ทกุที

แก่ทุกชีวิต ไม่มีที่จะถอยห่างออกไป มีแต่จะใกล้เข้ามาทุกวินาที ทุกนาที ทุกชั่วโมง 

ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกปี ถ้าหากว่าจะแบ่งเวลาให้น้อยกว่าวินาทีได้อีก  

ก็สามารถที่จะยกเอาขึ้นมาพูดได้อีกว่า ทุก ๆ เสี้ยวของวินาทีที่แบ่งออกไปนั้น ไม่มีที่

จะถอยห่างออกไปแม้แต่นิดเดียว มีแต่รุกล�้าใกล้เข้ามา จึงเทียบได้กับคนที่มีศีรษะ 

ถูกไฟไหม้ แต่เป็นไฟไหม้เย็น คือไม่รู้สึกร้อน เพราะชีวิตยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาว  

หรือวัยผู้ใหญ่วัยคนแก่ ที่ยังไม่มีโรคปรากฏมากนัก แต่เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บปรากฏ 

มากนัก ปรากฏทุกขเวทนา ก็ย่อมจะได้รับทุกขเวทนาชัดเจน เป็นไฟไหม้ร้อนอยู่ทุก

ขณะเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงเป็นเครื่องแสดงว่า ชีวิตที่มีความตายรุกล�้าเข้า 

มานั้น ย่อมจะต้องใกล้ตายเข้าทุกที เหมือนดังชีวิตของคนที่มีศีรษะถูกไฟไหม้ ก็ย่อม
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จะต้องใกล้ตายเข้าทกุท ีเพราะถกูไฟไหม้ แม้จะเป็นไฟไหม้เย็นกต็าม กต้็องถกูไฟไหม้

อยูน่ัน่เอง และย่อมใกล้ความตายเข้ามาเพราะเหตทุีศ่รีษะถกูไฟไหม้ จนถงึเมือ่ทกุขเวทนา 

ปรากฏชดั จึงจะชัดเจนว่าเป็นไฟไหม้ร้อน เพราะฉะนัน้ จึงมหีน้าท่ีทีท่กุ ๆ คนจะไม่ 

ผลดัวนัประกนัพรุง่ ดงัท่ีท่านสอนเอาไว้ว่า ความเพยีรควรเร่งกระท�าเสยีในวนันีท้เีดยีว

หรือในบดันีที้เดยีว ใครเล่าจะรูว่้าความตายจะมาต่อวนัพรุง่นี ้คอืให้รบีเร่งกระท�าความ

เพียร นี้เป็นการอธิบายอุปมาข้อนี้โดยตรง

ดังที่ได้มีผู ้อธิบายไว้ในข้อนี้แล้ว ดังที่ได้สอนท่านทั้งหลายไว้ในครั้งหนึ่ง  

ถึงพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า เหมือนอย่างบุคคลที่มีศีรษะถูกไฟไหม้ ก็ไม่

ต้องพากเพียรที่จะดับไฟบนศีรษะ แต่ว่าให้พากเพียรท�ากรณียะคือกิจท่ีควรท�า คือ 

เป็นภิกษุก็ปฏิบัติในไตรสิกขา คือศีลสมาธิปัญญา ปฏิบัติในไตรสิกขา คือศีลสมาธิ 

ปัญญาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป นี้เป็นอธิบายอุปมานี้โดยตรง ส่วนโดยอ้อมนั้นก็อาจจะอธิบาย

ว่าเหมือนอย่างคนท่ีมีศีรษะถูกไฟไหม้ ก็จะต้องรีบดับไฟบนศีรษะ ก็เหมือนอย่างว่า 

เมื่อชีวิตนี้ใกล้ความตายเข้าทุกที ก็ควรต้องเร่งรีบประกอบกรณียะคือกิจที่ควรท�าเสีย

ในวันนี้บัดนี้ โดยไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง ทั้งนี้ก็เพ่ือว่าทุกคนจะได้เป็นผู้มีสุชีวิตะ คือ 

ชวีติด ี ไม่ใช่เป็นทุชีวิตะ ชีวิตชั่ว เพราะประพฤติไม่เป็นโมฆชีวิตะ ชีวิตเปล่า ที่เป็น

เพราะไม่ใช้ชีวิตประกอบกิจที่เป็นประโยชน์อันใดขึ้นมา ปล่อยให้กาลเวลาล่วงไป ๆ 

และชีวิตนี้ก็ล่วงไป ๆ โดยเปล่าปราศจากประโยชน์

เพราะฉะนั้น ค�าสอนของพระพุทธเจ้าจึงสมบูรณ์ ตรัสสอนให้รู้จักสัจจะ คือ

ความจริงของชีวิตด้วย ให้รู้จักประกอบกิจที่ควรท�าอันที่เกี่ยวแก่ชีวิตนี้ด้วย ก็เป็นไป

เพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนเอง ทั้งในปัจจุบัน และทั้งในภายภาคหน้า ส่วนบุคคลที่ไม่ 

ยอมรบัเทศนาของพระพุทธเจ้านัน้ ย่อมจะไม่พอใจนึกถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

อันเป็นสัจจะของชีวิต จึงเป็นเหตุให้มีความประมาทคือ มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินไป  

ในวัยบ้าง ในความไม่มีโรคบ้าง ในชีวิตบ้าง ย่อมมีความรู้สึกตนเองเหมือนอย่างว่า  

ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย เหมือนอย่างว่ายังมีชีวิตนี้อยู่ยืนยาวตลอดกาลนาน 

คอืเหมอืนอย่างว่าไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจบ็ ไม่ต้องตายดงักล่าวนัน้ นัน่เป็นความประมาท 

เมื่อมีความประมาทด่ังน้ี จึงท�าให้มีความเลินเล่อเผลอเพลิน ไม่เว้นจากอกรณียะคือ

กิจที่ไม่ควรท�าต่าง ๆ ไม่ประกอบกรณียะคือกิจที่ควรท�าต่าง ๆ
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ข้อทีว่่า ไม่เว้นจากอกรณยีะคอืกจิทีไ่ม่ควรท�าต่าง ๆ นัน้ กค็อืประกอบกระท�า

บาปอกศุลทุจรติต่าง ๆ เพือ่ให้ได้มาตามทีตั่ณหาตัวความดิน้รนทะยานอยาก ปรารถนา

ต้องการต่าง ๆ ปฏิบตัตินเป็นทาสของตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก จงึได้มปีกติ

ท�าชัว่มากกว่าท�าด ีคือความชัว่น้ันเป็นอกุศลกรรมซึง่จะตดิตวัไป ทัง้เป็นเครือ่งบัน่ทอน

อายุด้วย เพราะเป็นเครื่องบั่นทอนสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต แม้จะมีความคิดที่

เห็นผิดว่าเมื่อได้ลาภ ได้ยศ ได้สรรเสริญ ได้สุข มามาก ๆ นั้นแหละเป็นการดีก็ตาม 

แต่ว่าชีวตินีไ้ม่สามารถท่ีจะด�ารงลาภยศสรรเสรญิสุขตลอดไปได้ และลาภ ยศสรรเสรญิ

สุขนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงของทุชีวิตะ ชีวิตชั่ว

แม้จะมลีาภยศสรรเสรญิสขุเท่าไหร่กต็าม ความด�ารงอยู่ของชวิีตอนัเป็นส่วน

ของร่างกายนี้ก็เท่านั้นเอง อย่างที่ส�าหรับนอนของคนหนึ่ง ๆ ก็มีเนื้อที่ขนาดโลงที่จะ

บรรจุศพของตนเองเท่านัน้ ไม่มากไปกว่านัน้ อาหารทีบ่รโิภคอยู่ กเ็พยีงชัว่ม้ือหนึง่ ๆ 

เท่านั้น คนที่มีลาภยศสรรเสริญสุขมาก ก็ไม่ใช่ว่าจะบริโภคได้มาก ก็ยังคงบริโภคได้

เท่านัน้จรงิ ๆ เป็นแต่เพยีงว่าได้มาเพือ่ให้สมความปรารถนา เป็นการเลีย้งตณัหาในใจ

ตวันัน้เอง และตณัหาในใจของตวัเองนี ้เป็นส่ิงทีเ่รยีกว่าเลีย้งไม่รูจ้กัโต เลีย้งไม่รูจ้กัอิม่ 

ให้กินเท่าไหร่ก็ไม่โต ไม่พอ และไม่อิ่ม ย่ิงให้กินมากก็ย่ิงหิวมาก มีความต้องการ 

มากขึ้น เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่า แม้ภูเขาจะเป็นทองขึ้นมาทั้งลูก

เขา ก็ยังไม่พอแก่ความปรารถนาต้องการของตัวตัณหา เพราะฉะนั้น ตัณหานี้จึงเป็น

สิง่ทีเ่ลีย้งไม่โตและเลีย้งไม่รูจ้กัอิม่ บคุคลซึง่เป็นทาสของตณัหาจงึชือ่ว่าเป็นผูท้ีห่ลงผดิ

อย่างยิง่ และปฏบิตัตินเป็นอันตรายแก่ชวีติของตนเอง แทนทีจ่ะเป็นไปเพือ่ความเจรญิ

แห่งอาย ุวรรณ สขุ พละ กก็ลับกลายเป็นความตดัรอนตนเอง จะกนิลาภยศสรรเสรญิ 

สุขให้มากกว่าคนธรรมดาก็ไม่ได้ ก็เท่านั้นเอง จึงเป็นผู้ที่ตกอยู่ในความประมาท  

ความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินดังกล่าว

เพราะฉะนั้น บุคคลที่ฟังค�าสอนของพระพุทธเจ้า รู้จักสัจจะของชีวิตจึงดีกว่า 

เพราะท�าให้ไม่ประมาท และเมือ่ได้ฟังพระพทุธด�ารสัทีต่รสัเตอืนให้รูจ้กัปฏิบตัใิห้เหมาะ

แก่ชีวิตหรือปฏิบัติชีวิตให้ถูกชอบ เป็นสุชีวิตะคือชีวิตที่ดีดังกล่าวแล้ว และปฏิบัติตาม

ทีท่รงสัง่สอน กย่็อมเป็นผูท้ีไ่ด้ประโยชน์ คอืท�าให้ไม่เป็นทาสของตณัหาคอืความดิน้รน

ทะยานอยาก
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แต่เม่ือยังมีตัณหาอยู่ เพราะเม่ือยังละตัณหาไม่ได้ จะเอาไปทิ้งที่ไหนไม่ได้  

ก็จะต้องอยู่กับตัณหาต่อไป แต่ว่าก็ให้อยู่กับตัณหาในฐานะที่ไม่เป็นทาสของตัณหา  

แต่ว่าควรจะเป็นนายของตัณหาแทน คือให้ตัณหาความอยากนี้มาเป็นความอยากได้

ใคร่ดี คือที่จะประกอบคุณงามความดีต่าง ๆ ประกอบกรณียะคือกิจที่ควรท�าต่าง ๆ 

อันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสุจริต เว้นกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริต และปฏิบัต ิ

ในทางช�าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส เข้าทางของมรรคมีองค์ ๘ คือเข้าทางของ

ศีล สมาธิ ปัญญา

เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว กเ็ป็นประโยชน์ และกช็ือ่ว่าเป็นการทีอ่าศยัตัณหาละตณัหา 

เพราะเมื่อปฏิบัติเข้าทางมรรคมีองค์ ๘ ย่อลงก็เป็นไตรสิกขานี้แล้ว ก็จะเป็นไปเพื่อ 

ละตัณหาในท่ีสุด ฉะน้ัน จึงจะต้องรู้จักสัจจะของชีวิต ที่เรียกว่ารู้จักทุกข์ อันเป็น 

ทุกขสัจจะ ความจริงคือทุกข์ก่อน จึงจะปฏิบัติเพื่อละทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์คือ

ตัณหาได้ เป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ก็เพราะปฏิบัติอยู ่ในทางที่ปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทุกข์ คือมรรคมีองค์ ๘ ย่นย่อเข้าในศีลในสมาธิในปัญญา เป็นการท�าชีวิตนี้

ให้เป็นสุชีวิตะคือชีวิตที่ดี ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้

เพราะฉะนั้น ในโอกาสที่เกี่ยวกับวันเกิด อันกล่าวในทางคติธรรมก็กล่าวได้ว่า 

เป็นวันแห่งความเกิดแห่งความทุกข์ในโลกนี้ เริ่มต้นที่จะพบกับความทุกข์ในโลกน้ี  

จึงสมควรที่ทุก ๆ คนจะพึงได้รู้จักสัจจะคือความจริงของชีวิต และรู้จักทางปฏิบัติชีวิต

นี้ให้เหมาะสม ให้สมกับที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้า 

จึงถือโอกาสนี้แสดงธรรมกถานี้เป็นปฏิการะแก่ท่านนวกะท้ังหลาย ท่ีได้มีใจ

ประกอบด้วยความมุทิตาสักการะ มาประชุมกันมอบมุทิตาสักการะในครั้งนี้ จึงขอ

อ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยอ�านาจบุญกุศลได้อภิบาลรักษาทุก ๆ ท่านให้พ้นจากทุกข์

ภัยโรคโศกศัตรูอุปัทวันตราย เจริญอายุ วรรณ สุข พละ และเจริญด้วยธรรม น�าให้

ปฏิบัติชีวิตนี้ให้เป็นชีวิตที่ดีของตนยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ

๑ ตุลาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๓๒
สันทกสูตร (ต่อ)

จะแสดงอธิบายสันทกสูตรเฉพาะบางข้อ

ค�าว่า ดิรัจฉานกถา แปลว่า ถ้อยค�าที่ขัดขวาง คือขัดขวางทางสวรรค์ และ

นิพพาน เพราะค�าว่า ติรัจฉานะ ท่ีเป็นชื่อของสัตว์เดรัจฉานท้ังหลายนั้น ตามศัพท ์

แปลว่า สัตว์ที่ไปทางด้านขวางของร่างกาย เพราะสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย แม้จะเป็น

สัตว์ ๒ เท้าเช่นเป็ดไก่ ขาก็มาติดอยู่ตอนส่วนกลางของร่างกาย จึงเดินไปตามด้าน

ขวางของร่างกาย ไม่ได้ตั้งกายตรงอย่างมนุษย์ แม้วานรซึ่งมีร่างกายคล้ายมนุษย์  

แต่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ ๔ เท้า ๒ เท้าหน้านั้นไม่ถือว่าเป็นมือเหมือนอย่างมนุษย์ ก็คงไป

ทางด้านขวางเหมือนกัน ฉะนั้น

เพราะแปลว่า ขวางหรือไปขวาง คือไปทางด้านขวาง นอกจากใช้เป็นช่ือ  

ของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายซึ่งเป็นสัตว์ที่ไปทางด้านขวางของร่างกาย ทางร่างกายแล้ว 

ยังมาใช้เป็นชื่อของถ้อยค�าของมนุษย์ด้วย คือถ้อยค�าของมนุษย์ที่ไปทางด้านขวาง คือ

ขัดขวางทางสวรรค์และนิพพานดังกล่าว ก็เรียกว่า ดิรัจฉานกถา

ส่วนค�าที่ว่า ร่างกายนี้ในที่สุด คือเมื่อถึงแก่ความตายแล้ว ร่างกายนี้ก็กลาย

เป็นศพ ค�าว่า มีเตียงเป็นที่ ๕ ก็หมายความว่าเตียงที่ศพนอนไปนั้น มีบุรุษ ๔ คน

จับเท้าเตียงทั้ง ๔ ก็เป็น ๔ บนเตียงอีก ๑ ก็เป็น ๕ คือว่ายกเอาศพไป ศพนอน 

บนเตียงก็ชื่อว่า มีเตียงเป็นท่ี ๕ หรือแม้ร่างกายนี้เอง เมื่อยังไม่ตาย หากจะนั่งไป 

บนเตียงให้เขายกไป มีคน ๔ คนจับเท้าเตียง ๔ ก็เป็น ๔ กับเตียงอีก ๑ ก็เป็น ๕  

ได้เช่นเดียวกัน
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ส่วนค�าว่า ปุริสภูมิ ๘ ภูมิของบุรุษ ๘ คือมันทภูมิ ภูมิอ่อน ขิฑฑาภูมิ  

ภูมิเล่น ปทวีมังสกภูมิ ภูมิหัดเดิน อุชุคตภูมิ ภูมิเดิน เสกขภูมิ ภูมิศึกษา สมณภูมิ 

ภูมิสมณะ ชินภูมิ ภูมิเรียนรู้ ปันนภูมิ ภูมิบรรลุแล้ว 

ภูมิ ก็คือค�าว่า ภู-มิ ในภูมิเหล่านั้นมีอธิบายว่า สัตว์คือบุรุษบุคคลทั้งหลาย

เป็นผูย้งัอ่อน ยงัรบัรูอ้ะไรไม่ได้ตลอด ๗ วันนบัจากวันคลอดออกมาจากทีแ่คบ ชือ่ว่า 

มันทภูมิ ภูมิอ่อน อนึ่ง สัตว์เหล่าใดมาจากทุคติ สัตว์เหล่านั้นย่อมร้องและร้องดัง 

บ่อย ๆ สัตว์มาจากสุคติ ระลึกถึงสุคตินั้น ๆ แล้วหัวเราะ นี้ชื่อว่า ขิฑฑาภูมิ ภูมิเล่น 

การจับมือของมารดาบิดาหรือเตียงตั่ง แล้วเหยียบเท้าลงบนดิน ชื่อว่า ปทวีมังสกภูมิ 

ภูมิหัดเดิน คราวที่สามารถเดินไปด้วยเท้าได้ เรียกว่า อุชุคตภูมิ ภูมิเดิน คือไปตรง 

ตั้งกายตรงเดิน คราวศึกษาศิลปะชื่อว่า เสกขภูมิ คราวออกจากเรือนแล้วบวชชื่อว่า 

สมณภูมิ คราวคบอาจารย์แล้วรู้ชื่อว่า ชินภูมิ อนึ่ง ผู้รู้บรรลุแล้วไม่เรียนอะไรอีก  

เพราะเหตุนั้น ผู้ไม่ต้องเรียนอย่างนี้ชื่อว่า ปันนภูมิ ภูมิบรรลุแล้ว

ส่วน ฉฬาภิชาติ ท่ีแปลว่า ชาติคือความเกิดยิ่ง ๖ อย่าง ได้มีแสดงไว้  

ทั้งนอกพระพุทธศาสนาและทั้งในพระพุทธศาสนา ที่แสดงไว้นอกพระพุทธศาสนานั้น 

คือมีแสดงไว้ในฉฬาภิชาติสูตร ว่าปูรณกัสสปะบัญญัติชาติ ๖ ประการ คือ บัญญัติ

ชาตดิ�า ชาติเขียว ชาตแิดง ชาตเิหลอืง ชาติขาว ชาตขิาวจดั มอีธบิายว่า ปูรณกัสสปะ 

บัญญัติคนฆ่าแพะ คนฆ่าสุกร คนฆ่านก พรานเนื้อ ชาวประมง โจร เพชฌฆาต  

เจ้าหน้าที่เรือนจ�า หรือคนที่ท�าบาปหยาบช้าอ่ืน ๆ ว่าเป็นชาติด�า บัญญัติพวกภิกษุ

พวกผู้เที่ยวไปในฝ่ายด�า หรือพวกกรรมวาทะ กิริยวาทะอื่นว่าเป็นชาติเขียว บัญญัติ

พวกนิครนถ์ ใช้ผ้าผืนเดียวว่าเป็นชาติแดง บัญญัติคฤหัสถ์นุ่งผ้าขาว สาวกของ 

อเจลกะคอืนกับวชเปลอืยกายว่าเป็นชาตเิหลอืง บญัญตัอิาชวีกอาชวีกิาว่าเป็นชาตขิาว 

บัญญัติเจ้าลัทธิชื่อนันทะ วัจฉะ กิสะ สังกิจจะ มักขลิ โคสาละว่าเป็นชาติขาวจัด

ส่วนในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในฉฬาภิชาติสูตรนั้นว่า ส่วน

พระองค์ได้ตรัสแสดงว่า ชาติ ๖ คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีชาติด�า ประพฤติ

ธรรมด�า บางคนมีชาติด�า ประพฤติธรรมขาว บางคนมีชาติด�า บรรลุนิพพานที่ไม่ด�า
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ไม่ขาว บางคนมีชาติขาว ประพฤติธรรมด�า บางคนมีชาติขาว ประพฤติธรรมขาว  

บางคนมีชาติขาว บรรลุนิพพานที่ไม่ด�าไม่ขาว

พระองค์ได้ตรัสว่า บุคคลผู้มีชาติด�า ประพฤติธรรมด�า คือบุคคลบางคนใน

โลกนี้ เกิดในสกุลต�่าคือสกุลจัณฑาล สกุลพรานป่า สกุลช่างจักสาน สกุลท�ารถ  

สกลุเทหยากเยือ่ ซึง่ยากจน มข้ีาวน�า้โภชนะน้อย เป็นอยูฝื่ดเคอืง ได้อาหารและเครือ่ง

นุง่ห่มโดยยาก และเขาผูน้ั้นเป็นผูมี้ผวิพรรณทรามไม่น่าดู เป็นคนแคระ ขีโ้รค ตาบอด 

ง่อย กระจอก เป็นอมัพาต ไม่ได้ข้าว น�า้ เครือ่งนุง่ห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม 

เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่ เครื่องประทีป เขายังประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วย

ใจ คร้ันประพฤตทุิจรติด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้ว เมือ่ตายไปย่อมเข้าถงึอบาย ทคุติ 

วินิบาต นรก นี้ชื่อว่า บุคคลมีชาติด�า ประพฤติธรรมด�า

บุคคลมีชาติด�า ประพฤติธรรมขาว คือบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เกิด  

ในสกลุต�า่ คอืสกลุจัณฑาล สกลุพรานป่า สกลุช่างจกัสาน สกุลท�ารถ สกลุเทหยากเย่ือ 

ซึ่งยากจน มีข้าวน�้าโภชนะน้อย เป็นอยู่ฝืดเคือง ได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มโดยยาก 

และเขาผูน้ั้นเป็นผูมี้ผวิพรรณทรามไม่น่าด ูเป็นคนแคระ ขีโ้รค ตาบอด ง่อย กระจอก 

เป็นอัมพาต ไม่ได้ข้าว น�้า เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ 

ทีน่อน ทีอ่ยู ่เครือ่งประทปี แต่เขาประพฤตสุิจรติด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ครัน้ประพฤติ

สุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติ โลก สวรรค์ บุคคลมี

ชาติด�า ประพฤติธรรมขาวอย่างนี้

บุคคลมีชาติด�า บรรลุนิพพานที่ไม่ด�าไม่ขาว คือบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้

เกดิในสกลุต�า่เป็นต้นว่าสกลุจณัฑาล มผีวิพรรณทรามไม่น่าด ูเป็นคนแคระ เขาปลงผม

และหนวด นุง่ห่มผ้ากาสายะ ออกบวชเป็นบรรพชติ เขาบวชแล้วอย่างนี ้ละนวิรณ์ ๕ 

ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ ซ่ึงท�าปัญญาให้ทุรพล เป็นผู้มีจิตตั้งอยู่ด้วยดีใน 

สติปัฏฐานทั้ง ๔ เจริญโพชฌงค์ ๗ ตามความเป็นจริง แล้วได้บรรลุนิพพานอันไม่ด�า

ไม่ขาว บุคคลมีชาติด�า แล้วบรรลุนิพพานอันไม่ด�าไม่ขาวอย่างนี้

ก็บุคคลผู้มีชาติขาว ประพฤติธรรมด�า คือบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมเกิดใน

สกุลสูง คือสกุลกษัตริย์มหาศาล สกุลพราหมณ์มหาศาล สกุลคฤหบดีมหาศาล  
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ซึ่งมั่งค่ัง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์เครื่องปล้ืมใจมาก  

มทีรัพย์มข้ีาวเปลอืกมาก และเขาผูน้ัน้เป็นผูม้รีปูงามน่าดนู่าเลือ่มใส ประกอบด้วยผวิ

พรรณงามยิ่ง ได้ข้าว น�้า เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ 

ทีน่อน ทีอ่ยู ่เครือ่งประทปี เขาประพฤตทิจุรติด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ครัน้ประพฤติ

ทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 

บุคคลมีชาติขาว ประพฤติธรรมด�าอย่างนี้

กบุ็คคลผูมี้ชาตขิาว ประพฤตธิรรมขาว คอืบคุคลบางคนในโลกนี ้เกดิในสกลุ

สูงเป็นต้น เขาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ครั้นประพฤติสุจริตด้วยกาย

ด้วยวาจา ด้วยใจแล้ว เม่ือตายไปย่อมเข้าถงึสุคตโิลกสวรรค์ บคุคลมชีาตขิาว ประพฤติ

ธรรมขาวอย่างนี้

ก็บุคคลผู้มีชาติขาว บรรลุนิพพานอันไม่ด�าไม่ขาว คือบุคคลบางคนในโลกนี้ 

เป็นผู้เกิดในสกุลสูงเป็นต้น เขาปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกบวชเป็น

บรรพชิต เขาบวชแล้วอย่างนี้ ละนิวรณ์ ๕ ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ ไม่ท�า

ปัญญาให้ทุรพล เป็นผู้มีจิตต้ังอยู่ด้วยดีในสติปัฏฐานทั้ง ๔ เจริญโพชฌงค์ ๗  

ตามความเป็นจรงิ แล้วได้บรรลุนิพพานอันไม่ด�าไม่ขาว บคุคลมชีาตขิาว บรรลนุพิพาน

อันไม่ด�าไม่ขาวอย่างนี้

อนึ่ง ในสันทกสูตรนั้นได้แสดงถึงเรื่องกรรมท่ีว่า กรรมและครึ่งกรรม ก็มี

อธิบายว่า ที่ชื่อว่ากรรม คือกายกรรม วจีกรรม ที่ชื่อว่าครึ่งกรรม คือมโนกรรม

๖ ตุลาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๓๓
ชาต ิ ๖ (เพิ่มเตมิ)

จะแสดงเพิ่มเติม ฉฬาภิชาติ ก่อน

คนในส่วนต่าง ๆ ของโลกมีวรรณะคือผวิต่างกนั เช่น ผวิด�า ผวิขาว ผวิเหลือง 

และมีการถือผิว เช่นคนผิวขาวที่ดูหมิ่นเหยียดหยามคนผิวด�า ทั้ง ๆ ที่ในปัจจุบันนี้ซึ่ง

ต้องการให้ทุก ๆ คนในทุก ๆ ผิว มีสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์เสมอกัน ก็ยังมีข่าวว่า

ได้มีการรังเกียจผิว เช่น ในชมพูทวีปสมัยโบราณ คืออินเดีย ปากีสถาน ในปัจจุบัน 

ก็ยังได้มีการแบ่งวรรณะเป็นอันมาก ในปัจจุบันนี้แม้จะต้องการไม่ให้มีการถือผิวกาย 

แต่ก็มีการแบ่งผิวทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างรุนแรง การถือผิวต่าง ๆ นี้ ถ้ามีมูลเหตุ

เกิดจากผิวกายเพียงอย่างเดียวก็แก้ไขได้ง่าย แต่ถ้ามีมูลเหตุเกิดจากกิเลสภายในใจ

ของตน เช่น อหงัการ การท�าให้เป็นเรา เช่นว่า เราต้องใหญ่โตข่มผูอ้ืน่ลงให้ได้ กเ็ป็น

สิ่งที่แก้ยาก ฉะนั้น ผิวของใจนี่แหละจึงส�าคัญกว่าผิวกาย เม่ือผิวของใจเป็นอย่างไร  

ก็แสดงออกมาเป็นอย่างนั้น เป็นดั่งนี้เหมือนกันแก่คนทุกชาติชั้นวรรณะ ศาสดานอก

พระพุทธศาสนาก็ได้มีแสดงฉฬาภิชาติคือชาติ ๖ พระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงแบ่งบุคคล

ในโลกเป็น ๖ จ�าพวกตามผิวสีของใจ

อนึง่ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้โปรดให้เขยีนเป็นภาพ อธบิาย

ความหมายไว้ที่เสาพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ดั่งนี้
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๑.  กัณหาภิชาติ ชาติคนด�า คือคนใจหยาบช้าทารุณ เช่นพรานใจบาป  

หยาบช้าต่าง ๆ ตลอดจนถึงการล่าฆ่าสัตว์เล่นเป็นการสนุก 

๒.  นีลาภิชาติ ชาติคนเขียว คือคนที่มีใจประกอบด้วยยุติธรรมมากขึ้น เช่น

พิจารณาก่อนจึงน�าตัวไปลงโทษ 

๓.  โลหิตาภิชาต ิชาตคินสเีลอืด คอืคนทีม่จีติใจสูงขึน้ ใฝ่หาศาสนาทีถู่กต้อง

เหมือนดังกษัตริย์พราหมณ์พ่อค้าคนรับใช้ก�าลังเดินไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 

๔.  หลิททาภิชาติ ชาติคนสีเหลือง คือคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น เช่นผู้มีศีล

ธรรม เปรียบเหมือนคนนุ่งขาวห่มขาวหรืออุบาสกอุบาสิกา 

๕.  สุกกาภิชาติ ชาติคนขาว คือคนที่มุ่งปฏิบัติให้ละเอียดยิ่งขึ้นกว่าคฤหัสถ์ 

เหมือนอย่างพระภิกษุสงฆ์ ฤษี หรือนักบวชผู้ปฏิบัติชอบทั่วไป 

๖.  ปรมสุกกาภิชาติ ชาติคนขาวอย่างยิ่ง คือท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด ได้แก่ 

พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย

รวมเรียกว่า ฉฬาภิชาติ อภิชาติ ๖ ย่นลงเป็น ๓ คือ

๑.  กัณหะ คนด�า ได้แก่คนชั่วเพียงส่วนเดียว 

๒.  กัณหสุกกะ คนด�า ๆ ขาว ๆ ได้แก่คนท�าชั่วบ้างดีบ้าง 

๓.  สุกกะ คนขาว ได้แก่คนที่บริสุทธิ์โดยส่วนเดียว

คนสามัญทั่วไปอยู่ในประเภท ๒ คือคนที่ด�า ๆ ขาว ๆ แต่บางคนขาวแล้ว 

ค่อย ๆ ด�า เป็นคนต้นตรงปลายคด บางคนด�าแล้วค่อย ๆ ขาว เป็นคนต้นคด  

ปลายตรง พระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมพระบารมีสูงขึ้นโดยล�าดับ จึงได้ทรงเปลี่ยน  

ผิวของใจให้สูงขึ้นจนถึงขาวอย่างย่ิง จะเรียกว่า ลอกผิวออกหมดก็ได้ เพราะว่าขาว

อย่างยิ่งนั้นไม่ควรนับว่าสีอะไร

จะแสดงพระพทุธเจ้าพรรษาที ่๑๑ มโนรถปรูณี อรรถกถาขทุทกนกิาย กล่าวว่า 
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พระพุทธองค์เสด็จจ�าพรรษาที่ ๑๑ ณ หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเอกนาฬา ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ 

กับภูเขาชื่อทักขิณาคิริ ทางตอนใต้ของกรุงราชคฤห์ ในสารัตถัปปกาสินี อรรถกถา- 

สังยุตตนิกาย กล่าวว่า ใกล้กับหมู่บ้านเอกนาฬานี้ มีวิหารหรือวัดแห่งหนึ่งช่ือ 

ทกัขิณาคิรวิหิาร ส่วนในมธรุตัถวลิาสนิ ีอรรถกถาพุทธวงศ์ กล่าวว่า ในพรรษาที ่๑๑ 

พระพุทธองค์เสด็จจ�าพรรษา ณ หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อนาลา ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับ 

พระศรีมหาโพธิ ต�าบลคยา และในเถรีคาถา ขุททกนิกาย กล่าวว่า หมู่บ้านนาลานี้

เป็นบ้านเกิดของอุปกาชีวกซ่ึงเป็นผู้ท่ีได้พบพระพุทธองค์เป็นคนแรก หลังจากที ่

พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ จากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแสดงว่า เอกนาฬากับ

นาลานั้นเป็นสถานที่แห่งเดียวกัน แต่ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา เรียกสถานที่แห่ง

นี้เป็น ๒ อย่าง คือบางครั้งก็เรียกว่า เอกนาฬา แต่บางครั้งก็เรียกว่านาลา คงเป็น

ท�านองเรียกชื่อเต็มหรือเรียกชื่อย่อ ต�าบลอันเป็นที่ต้ังของหมู่บ้านเอกนาฬานั้น 

ก็เรียกว่า ทักขิณาคิริ เส้นทางจากกรุงสาวัตถีไปยังกรุงราชคฤห์นั้น ผ่านต�าบล 

ทักขิณาคิริ พระพุทธองค์ได้เสด็จผ่านต�าบลนี้ในระหว่างท่ีเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นมคธ 

โดยได้เสดจ็ประทับ ณ ทักขณิาคิรวิหิาร ในหมูบ้่านเอกนาฬา ครัง้หนึง่ในระหว่างเสดจ็

จารกิอยู่ ณ ต�าบลนีเ้อง พระพทุธองค์ได้ทรงเทศนาโปรดกสภิารทวาชะ และธมัมสวะ

พร้อมด้วยบดิา จนท่านท้ัง ๓ ได้เข้ามาบวชในพระพทุธศาสนา และได้บรรลพุระอรหัต

ในที่สุด

ครัง้หนึง่ ในการเสดจ็จารกิแคว้นมคธคราวนีเ้อง พระพทุธองค์ได้ทอดพระเนตร

เหน็นาของชาวมคธ และทรงได้พระด�ารรูิปแบบจวีรส�าหรบัพระภกิษ ุโดยเลยีนจากรปู

คันนาของชาวมคธ พระอานนท์กเ็คยจารกิมาสูท่กัขณิาคริพิร้อมด้วยภกิษหุนุม่หมูใ่หญ่

ซึ่งไม่ค่อยส�ารวมนัก และสุดท้ายก็ได้พากันลาสิกขาไปจ�านวนมาก เป็นเหตุให้ 

พระอานนท์ถกูพระมหากสัสปะต�าหนว่ิายงัเป็นเดก็ ในเวลาต่อมาในภายหลงั กไ็ด้พบ

เรือ่งของพระปุราณะซ่ึงอยู่ทีทั่กขณิาคิรพิร้อมด้วยบรวิารหมูใ่หญ่ พระปรุาณะได้ปฏเิสธ

ไม่ยอมรับการท�าสงัคายนาครัง้แรกของพระมหากสัสปะ ณ กรงุราชคฤห์ แต่พอใจจะ

ปฏิบัติตามธรรมวินัยที่ตนได้ฟังมา นันทมาตาเวฬุกัณฑกีก็อาศัยอยู่ในทักขิณาคิริ  

พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะได้มาเยี่ยมเยียนครั้งหนึ่ง และนันทมาตาได้

กล่าวถงึความอัศจรรย์ของธรรมของเธอ ๗ ประการให้พระเถระทัง้ ๒ ฟัง และในขณะ
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ที่พระสารีบุตรพ�านักอยู่ที่ทักขิณาคิรินี้เอง ก็ได้ฟังเรื่องราวความร้ายของธนัญชานิ

พราหมณ์จากภิกษุรปูหน่ึง และได้ไปโปรดธนญัชานจินกลบัใจมานบัถือพระพทุธศาสนา

อารามทูสกชาดก พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงที่ทักขิณาคิริ 

กสสิูตรหรอืกสภิารทวาชสูตร๑ 

ว่าด้วยศรัทธาเป็นพืช ความเพียรเป็นฝน ปัญญาเป็นแอกและไถ เป็นต้น 

สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พราหมณคาม ชื่อเอกนาฬา  

ในแคว้นทักขิณาคิริชนบท สมัยนั้นกสิภารทวาชพราหมณ์ประกอบไถประมาณ ๕๐๐ 

ในเวลาเป็นทีห่ว่านพชื ในครัง้นัน้เป็นเวลาเช้า พระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็ทรงบณิฑบาต 

เสด็จเข้าไปยังที่การงานของกสิภารทวาชพราหมณ์ ในเวลานั้นการเลี้ยงดูของกสิภาร

ทวาชพราหมณ์ก�าลังเป็นไป พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปถึงที่เลี้ยงดู ได้ประทับ 

ยนือยู ่ณ ท่ีควรส่วนข้างหน่ึง กสภิารทวาชพราหมณ์ได้เห็นพระผูม้พีระภาคเจ้าประทบั

ยืนอยู่เพื่อบิณฑบาต ก็ได้เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าพระองค์แลย่อมไถ

และหว่าน ครั้นไถและหว่านแล้วก็ย่อมบริโภค แม้พระองค์ก็จงไถและหว่าน ครั้นไถ

และหว่านแล้ว ก็จงบริโภคเถิด พระพุทธเจ้าตรัสว่า แม้เราก็ไถและหว่าน ครั้นไถและ

หว่านแล้ว ย่อมบริโภค พราหมณ์จึงถามว่า ข้าพระองค์ไม่แลเห็นแอก ไถ ผาล  

ปฏักหรือโคของท่านพระโคดมเลย ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านพระโคดมตรัสอย่างนี้ว่า  

แม้เราก็ไถและหว่าน ครั้นไถและหว่านแล้ว ย่อมบริโภค ล�าดับนั้น กสิภารทวาช

พราหมณ์ เทข้าวปายาสลงในถาดส�ารดิใหญ่ ล�าดบันัน้กสภิารทวาชพราหมณ์ได้ทลูถาม

พระพทุธเจ้าว่า พระองค์ย่อมปฏญิญาว่าเป็นชาวนา แต่ข้าพระองค์ไม่เหน็ไถของพระองค์ 

ข้าพระองค์ทลูถามแล้ว ขอได้ตรสับอกไถแก่ข้าพระองค์ โดยวธิทีีข้่าพระองค์พึงรูจ้กัไถ

ของพระองค์ 

๑ ส� ส. ๑๕/๖๗๑-๖๗๖/๒๕๓-๒๕๕; ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๗-๓๐๑/๓๔๐-๓๔๓.
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พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าศรัทธาของเราเป็นพืช ความเพียรของเราเป็นฝน 

ปัญญาของเราเป็นแอกและไถ หิริของเราเป็นงอนไถ ใจของเราเป็นเชือก สติของเรา

เป็นผาลและปฏัก เราคุ้มครองกาย คุ้มครองวาจา ส�ารวมในอาหารในท้อง ย่อมกระท�า

การถอนหญ้าคือการกล่าวไม่ให้คลาดด้วยสัจจะ ความสงบเสงี่ยมของเราเป็นเครื่อง

ปลดเปลื้องกิเลส ความเพียรของเราน�าธุระไปเพื่อธุระ น�าไปถึงแดนเกษมจากโยคะ 

ความเพียรของเราน�าแอกไปเพื่อแอก น�าไปถึงแดนเกษมจากโยคะ ไม่หวนกลับมา 

ย่อมถงึสถานทีท่ีบ่คุคลไปแล้วไม่เศร้าโศก การไถนานัน้เราไถแล้วอย่างน้ี การไถนานัน้

ย่อมมีผลเป็นอมตะ บุคคลไถนานั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ล�าดับนั้น กสิภารทวาชพราหมณ์เทข้าวปายาสลงในถาดส�าริดใหญ่ แล้วน้อม

ถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลว่า ขอท่านพระโคดมเสวยข้าวปายาสเถิด  

เพราะพระองค์เป็นชาวนา ย่อมไถนาอันมีผลไม่ตาย พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่

ควรบริโภคโภชนะที่ขับกล่อมได้มา ข้อนี้ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอยู่

โดยชอบ พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงห้ามโภชนะท่ีขับกล่อมได้มา เม่ือธรรมมีอยู่

การแสวงหานีเ้ป็นความประพฤตขิองพระพทุธเจ้าทัง้หลาย เชิญท่านบ�ารงุพระขณีาสพ

ผู้บริสุทธิ์ด้วยคุณทั้งปวง ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ผู้มีความคะนองอันสงบแล้ว ด้วยข้าว

และน�า้อย่างอืน่เถดิ เพราะว่าเขตนัน้เป็นเขตของบคุคลผูมุ่้งบุญ พราหมณ์ได้กราบทลู

ถามว่า ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าพระองค์จะเป็นผู้ถวายข้าวปายาสให้แก่ใคร พระพุทธเจ้า

ตรัสว่า เราย่อมไม่เห็นบุคคลในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก ในหมู่สัตว์

พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ผู้บริโภคข้าวปายาสนั้นแล้ว จะพึงให้ย่อย

ได้โดยชอบ นอกจากตถาคตหรอืสาวกของตถาคตเลย ถ้าอย่างนัน้ท่านจงทิง้ข้าวปายาส

น้ันเสีย ในที่ปราศจากของเขียว หรือจมลงในน�้าซึ่งไม่มีตัวสัตว์เถิด ล�าดับนั้น  

กสภิารทวาชพราหมณ์เทข้าวปายาสนัน้ให้จมลงในน�า้อนัไม่มตีวัสัตว์ พอข้าวปายาสนัน้ 

อนักสภิารทวาชพราหมณ์เทลงในน�า้ กม็เีสยีงดงั จจิจฏิะ จฏิจิฏิะ เป็นควนักลุม้โดยรอบ 

เหมอืนดงัก้อนเหล็กอันบคุคลเผาให้ร้อนตลอดวัน ท้ิงลงในน�า้ มเีสียงดงัจจิจฏิะ จฏิจิฏิะ 

เป็นควันกลุ้มโดยรอบ ฉะนั้น



435ภาค ๒ ธรรมบรรยายในพรรษา ๒๕๓๒

ล�าดบัน้ัน กสภิารทวาชพราหมณ์สลดใจ มขีนชชูนั เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจ้า 

หมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า แล้วกราบทูลว่า ภาษิต

ของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ท่านพระโคดมทรงประกาศ

ธรรมโดยอเนกปรยิาย เหมอืนดงัหงายของทีค่ว�า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแก่ผูห้ลงทาง 

หรือตามประทีปไว้ในท่ีมืดโดยหวงัว่าคนมีจกัษจัุกเหน็รปูได้ ฉะนัน้ ข้าพระองค์นีข้อถงึ

พระโคดมผู้เจริญ กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระโคดมผู้เจริญ

โปรดจ�าข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตจ�าเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอข้า

พระองค์ได้บรรพชาอุปสมบทในส�านักของพระโคดมผูเ้จรญิเถิด กสิภารทวาชพราหมณ์

ได้บรรพชาอุปสมบทในส�านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วไม่นาน ก็หลีกออกจากหมู่ 

อยู่แต่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไม่ช้านักก็ท�าให้แจ้งที่สุดแห่ง

พรหมจรรย์อันยอดเย่ียม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญา

ยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท�าได้

ท�าเสร็จแล้ว กิจอ่ึนเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ก็ท่านกสิภารทวาชพราหมณ์ได้  

เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย

๙ ตุลาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๓๔
อรรถกถาของกสสิูตรบางตอน

จะแสดงอรรถกถาของกสิสูตรบางตอนว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัย

พราหมณคามชือ่ว่า เอกนาฬะ หรอืเอกนาฬา ในมคธรฐั ทรงรอคอยความแก่กล้าแห่ง

อินทรีย์ของพราหมณ์ในทักขิณาคิริวิหาร จึงได้ทรงตรวจดูอุปนิสัยของผู้ท่ีจะทรง 

สัง่สอน อนัเป็นกจิประจ�าวนัของพระพทุธเจ้า ได้ทรงเหน็ว่าพราหมณ์มอีนิทรีย์แก่กล้า  

และเป็นเวลาเหมาะที่เสด็จไปโปรดได้ จึงเสด็จไปโปรดดังท่ีได้แสดงแล้ว และใน 

อรรถกถานี้ได้แสดงถึงกิจประจ�าวันของพระพุทธเจ้าว่ามี ๕ อย่าง คือ กิจในปุเรภัต  

ก่อนภัตตาหาร ๑ กิจในปัจฉาภัต ภายหลังภัตตาหาร ๑ กิจในปุริมยาม ๑ กิจใน

มัชฌิมยาม ๑ กิจในปัจฉิมยาม ๑ ใน ๕ อย่างนั้น กิจในปุเรภัตคือก่อนภัตดั่งนี้  

พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงลกุขึน้แต่เช้าทเีดยีว ทรงท�าบรกิรรมพระวรกาย มีบ้วนพระโอษฐ์

เป็นต้น เพื่ออนุเคราะห์ ภิกษุผู้อุปัฏฐากและเพื่อส�าราญพระวรกาย แล้วทรงให้เวลา

ล่วงไป ณ เสนาสนะท่ีสงัดจนถึงเวลาเสด็จภิกขาจาร ถึงเวลาเสด็จภิกขาจารก็ทรง 

นุ่งสบง คาดประคดเอว แล้วทรงห่มจีวร ทรงถือบาตร บางครั้งเสด็จพระองค์เดียว 

บางคราวแวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์ เสดจ็เข้าไปยงัคามหรอืนคิมเพือ่บณิฑบาต บางครัง้

กเ็สดจ็เข้าไปตามปกต ิบางครัง้กม็ปีาฏหิารย์ิหลายอย่างเป็นไปอยู ่คือเมือ่พระโลกนาถ

เสดจ็ออกบณิฑบาต ลมอ่อนพดัช�าระแผ่นดนิไปข้างหน้า เมฆฝนหลัง่น�า้ลงเป็นหยด ๆ 

ให้ละอองในหนทางสงบ กั้นเป็นเพดานอยู่เบื้องบน ลมอีกอย่างพัดเอาดอกไม้มา 

เบื้องบนเกลี่ยลงในหนทาง ภูมิประเทศที่สูงขึ้นก็ต�่าลง ภูมิประเทศที่ต�่าลงก็สูงขึ้น  
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ในสมัยทอดพระบาทลง พื้นแผ่นดินย่อมเรียบเสมอ ดอกปทุมที่เป็นสุขสัมผัสย่อมรับ

พระบาท พอพระองค์ทรงวางพระบาทขวาภายในเสาเขือ่น รัศมมีพีรรณะ ๖ ซ่านออก

จากพระสรีระ กระท�าเรอืนยอดปราสาทให้มสีีเลือ่มพรายด้วยน�า้ทอง และให้เป็นเหมอืน

แวดล้อมด้วยแผ่นผ้าอนัวจิติร ซ่านไปข้างโน้นข้างน้ี ช้างม้าและวหิคเป็นต้นยนือยูใ่นท่ี

ของตน ๆ ส่งเสียงด้วยอาการอันไพเราะ ดนตรีมีกลองและพิณเป็นต้น และอาภรณ์ที่

สวมกายพวกมนุษย์อยู่ก็เป็นอย่างน้ัน ด้วยสัญญาณนั้นพวกมนุษย์ย่อมรู้กันว่า วันนี้

พระผูม้พีระภาคเจ้า เสดจ็เข้ามาบณิฑบาตในทีน่ี ้พวกเขานุง่ห่มเรยีบร้อย ถอืของหอม

และดอกไม้ เป็นต้นออกจากเรือน เดินไประหว่างถนน บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วย

ดอกไม้ เป็นต้นโดยเคารพ ถวายบังคมแล้วทูลขอว่า ขอพระองค์โปรดประทานภิกษุ

แก่พวกข้าพระองค์ ๑๐ รปู แก่พวกข้าพระองค์ ๒๐ รูป แก่พวกข้าพระองค์ ๑๐๐ รูป 

รับบาตรของพระผูมี้พระภาคเจ้าแล้ว ให้ปอูาสนะต้อนรบัโดยเคารพ พระผูม้พีระภาคเจ้า

เสวยพระกระยาหารเสร็จแล้ว ทรงตรวจดูสันดานของมนุษย์เหล่านั้น แล้วทรงแสดง

ธรรมอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุเคราะห์มหาชน โดยประการที่ชนบางพวก

ด�ารงอยู่ในสรณคมน์ บางพวกด�ารงอยู่ในศีล ๕ บางพวกด�ารงอยู่ในโสดาปัตติผล  

สกทาคามิผล และอนาคามิผลอย่างใดอย่างหนึ่ง บางพวกบวชแล้ว ด�ารงอยู่ใน 

พระอรหตัซึง่เป็นผลอันเลิศ ทรงลุกจากอาสนะ เสดจ็ไปยงัพระวหิาร ประทบันัง่เหนอื

บวรพุทธอาสน์ท่ีปูลาดไว้ในโรงกลมใกล้พระคันธกุฎี ทรงรอคอยให้ภิกษุทั้งหลาย 

ฉันเสร็จ ต่อแต่นั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายฉันเสร็จ ภิกษุอุปัฏฐากก็กราบทูลพระผู ้ม ี

พระภาคเจ้าให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปในพระคันธกุฎี นี้เป็นกิจใน

ปุเรภัตคือก่อนภัต เป็นอันดับแรก

ล�าดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท�ากิจในปุเรภัตอย่างนี้แล้ว ประทับนั่ง

ในที่บ�ารุงที่พระคันธกุฎี ทรงให้ทาพระบาท แล้วประทับยืนบนตั่งรองพระบาท  

ทรงโอวาทภกิษุสงฆ์ว่า ดกู่อนภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงยงัความไม่ประมาท ให้ถงึ

พร้อมเถดิ การอุบติัแห่งพระพุทธเจ้าหาได้ยากในโลก การได้อัตภาพเป็นมนษุย์หาได้ยาก 

การถึงพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยาก การบรรพชาหาได้ยาก การฟังพระสัทธรรมหา 

ได้ยาก ด่ังนี้ ในท่ีนั้นบางพวกทูลถามกรรมฐานกับพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มี- 

พระภาคเจ้าทรงประทานกรรมฐานอันเหมาะแก่จริยาของภิกษุเหล่านั้น แต่นั้นภิกษุ



438 ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร

ทั้งหมดถวายบังคมแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ไปยังที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน

ของตน ๆ บางพวกไปสู่ป่า บางพวกไปสู่โคนไม้ บางพวกไปสู่ภูเขาเป็นต้นแห่งใด 

แห่งหนึง่ บางพวกไปสูภ่พชัน้จาตุมหาราชิกา บางพวกไปสูภ่พช้ันวสวตัต ีดัง่น้ีแล ล�าดบัน้ัน 

พระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็เข้าพระคนัธกฎุ ีถ้าพระองค์ทรงมีพระพทุธประสงค์ กจ็ะทรง

มพีระสตสิมัปชญัญะ ส�าเรจ็สหีไสยาสน์ครูห่นึง่โดยพระปรศัว์เบือ้งขวา ล�าดบันัน้ พระองค์

ทรงมีพระวรกายกระปรี้กระเปร่า ทรงลุกขึ้นตรวจดูโลกในภาคที่ ๒ ในภาคที่ ๓  

ในบ้านหรอืนคิม ทีพ่ระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็เข้าไปอาศยัประทบัอยูใ่นปเุรภตัคือในเวลา

ก่อนภัต มหาชนถวายทาน ในปัจฉาภัตคือภายหลังภัต เขานุ่งห่มเรียบร้อย ถือของ

หอมและดอกไม้เป็นต้น ประชมุกนัในวหิาร ล�าดบันัน้พระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็ไปด้วย

ปาฏิหาริย์อันเหมาะสมแก่บริษัทที่ประชุมกัน ประทับนั่งเหนือบวรพุทธอาสน์ที่เขา 

ปูลาดไว้ในธรรมสภาแสดงธรรมสมควรแก่กาลสมควรแก่สมัย ครั้นทรงทราบเวลา 

จึงทรงส่งบริษัทไป มนุษย์ทั้งหลายพากันถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหลีกไป  

นี้เป็นกิจในปัจฉาภัต ภายหลังภัต

ครั้นพระองค์เสร็จกิจในปัจฉาภัต ภายหลังภัตอย่างนี้แล้ว ถ้ามีพระประสงค์

จะโสรจสรงพระวรกาย ทรงลุกจากพระพุทธอาสน์ เสด็จเข้าซุ้มเป็นที่สรง ทรงท�า 

พระวรกายให้เหมาะแก่ฤดกูาลด้วยน�า้ทีอ่ปัุฏฐากจดัถวาย ฝ่ายอปัุฏฐากได้น�าพทุธอาสน์

มาปไูว้ในบรเิวณพระคนัธกฎุ ีพระผูม้พีระภาคเจ้าทรงนุง่ผ้าทีย้่อมแล้ว ๒ ชัน้ คาดประคด

เอว ท�าเฉวยีงบ่า เสด็จมาประทับอยู่ ณ ท่ีน้ัน นิง่อยู่ครูห่นึง่แต่พระองค์เดยีว ล�าดับน้ัน 

ภกิษทุัง้หลายมาจากท่ีน้ัน ๆ ไปยังท่ีอุปัฏฐากพระผูม้พีระภาคเจ้า บรรดาภกิษุเหล่านัน้ 

บางพวกถามปัญหา บางพวกขอกรรมฐาน บางพวกขอฟังธรรม พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงท�าความประสงค์ของภิกษุเหล่านั้นให้ส�าเร็จ ให้ปุริมยามคือกลางคืนยามที่ ๑  

ล่วงไป นี้เป็นกิจในปุริมยาม

ก็ในเวลาท่ีกิจในปุริมยามสิ้นสุดลง เมื่อภิกษุทั้งหลายถวายบังคมพระผู้มี- 

พระภาคเจ้าแล้วหลีกไป เหล่าเทวดาในหมื่นโลกธาตุทั้งสิ้นได้โอกาสเข้าเฝ้าพระผู้มี 

พระภาคเจ้า ถามปัญหาตามท่ีแต่งข้ึน เรว็ทีสุ่ดถามถึงอกัขระทัง้ ๔ พระผูม้พีระภาคเจ้า

เมื่อทรงแก้ปัญหาของเทวดาเหล่านั้น ก็ให้มัชฌิมยามล่วงไป น้ีเป็นกิจในมัชฌิมยาม 

คือยามกลางของราตรี
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พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงแบ่งปัจฉมิยามคอืยามสุดท้ายของราตรีออกเป็น ๓ ส่วน 

แล้วทรงให้ส่วนหนึ่งล่วงไปด้วยการจงกรม เพื่อจะทรงปลดเปลื้องความบอบช�้าแห่ง 

พระวรกาย ซึง่ถกูการนัง่จ�าเดมิแต่ปัจฉาภตั ภายหลงัภตับบีคัน้ ในส่วนที ่๒ พระองค์

เสดจ็เข้าไปยงัพระคันธกฎีุ ทรงมีพระสตสิมัปชญัญะ ส�าเรจ็สหีไสยาสน์โดยพระปรศัว์

เบื้องขวา ในส่วนที่ ๓ เสด็จลุกขึ้นประทับนั่งตรวจดูสัตวโลกด้วยพุทธจักษุ เพื่อทรง

เหน็บคุคลผูไ้ด้สร้างบญุญาธกิารไว้ โดยคณุมทีานและศลีเป็นต้น ในส�านกัแห่งพระพทุธเจ้า

ในปางก่อนทั้งหลาย นี้เป็นกิจในปัจฉิมยาม ยามสุดท้าย

แม้ในกาลน้ันเอง พระองค์ตรวจดูอย่างนี้ ทรงเห็นกสิภารทวาชพราหมณ์  

ถึงพร้อมด้วยธรรมอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตแล้ว ทรงทราบว่า เมื่อเราไปในที่นั้น

จักมีการพูดจากัน เมื่อจบการพูดจากัน พราหมณ์นั้นฟังธรรมเทศนาแล้ว พร้อมด้วย

บตุรและภรรยา จกัตัง้อยูใ่นสรณะ ๓ จกัหว่านทาน ภายหลงัจะออกบรรพชา จกับรรลุ

พระอรหัต ดั่งนี้ จึงเสด็จไปในที่นั้น ทรงตั้งเรื่องขึ้น แล้วทรงแสดงธรรม

อนึ่ง ในปัจฉิมยามแห่งราตรีนี้ ในอรรถกถาอีกอรรถกถาหนึ่งได้แสดงว่า  

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแก้ปัญหาของเทวดาเหล่านั้นอยู่จนถึงมัชฌิมยาม ต่อจากนั้น

ทรงกระท�าปัจฉิมยามให้เป็น ๔ ส่วน ส่วนที่ ๑ ทรงอธิษฐานจงกรม ส่วนที่ ๒ เสด็จ

เข้าสูพ่ระคนัธกุฎี ทรงมีพระสตสิมัปชญัญะ ส�าเรจ็สหีไสยาสน์โดยพระปรศัว์เบือ้งขวา 

ส่วนที่ ๓ ทรงยังเวลาให้ล่วงไปด้วยผลสมาบัติ ส่วนที่ ๔ ทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติ

ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุ เมื่อทรงตรวจดูสัตว์ผู้มีธุลีในจักษุน้อยหรือมีธุลีในจักษุมาก

เป็นต้น นี้รวมเข้าในปัจฉาภัตกิจ กิจภายหลังภัต

ฉะนัน้ ในการบอกวตัร จงึได้มแีต่งเป็นบทสวดของพระพทุธกจิของพระพทุธเจ้า

ไว้ว่า

ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ บิณฑบาตในเวลาเช้า 

สายณฺเห ธมฺมเทสนํ ทรงแสดงธรรมในเวลาเย็น 

ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ ทรงโอวาทภิกษุในเวลาพลบค�่า 

อฑฺฒรตฺเต เทวปญฺหนํ ทรงแก้ปัญหาเทวดาในเวลาเที่ยงคืน 
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ปจฺจูเส ว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ เมื่อกาลเวลาถึงเช้าตรู่ ทรงตรวจ

ดูสัตวโลกผู้ควรที่จะทรงโปรดหรือไม่ควรที่จะทรงโปรด

พระมุนีผู้เป็นบุคคลเลิศในโลกทรงช�าระกิจมีอย่าง ๕ เหล่านี้ ซึ่งมีเป็นภาษา

บาลีว่า เอเต ปญฺจวิเธ กิจฺเจ วิโสเธติ มุนิปุงฺคโว

อน่ึง แม้จีวรท่ีเราทั้งหลายใช้กันอยู่นี้ ก็เป็นแบบที่พระอานนท์ได้คิดถวาย 

ที่ทักขิณาคิริชนบท ซึ่งมีแสดงไว้ว่า 

ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยู่ในพระนครราชคฤห์ตามพระพุทธาภริมย์ 

แล้วเสด็จพระด�าเนินไปทางทักขิณาคิริชนบท พระองค์ทอดพระเนตรเห็นนาของ 

ชาวมคธ ซึ่งเขาพูนดินขึ้นเป็นคันนาสี่เหลี่ยม พูนคันนายาวทั้งด้านยาวและด้านกว้าง 

พูนคันนาคั่นในระหว่าง ๆ ด้วยคันนาสั้น ๆ พูนคันนาเชื่อมกันดั่งทาง ๔ แพร่งตามที่

ซึ่งคันนากับคันนาผ่านตัดกันไป ครั้นแล้วรับส่ังกับท่านพระอานนท์ว่า อานนท์  

เธอเห็นนาของชาวมคธซ่ึงเขาพูนดินขึ้นเป็นคันนาส่ีเหลี่ยม พูนคันนายาวท้ังด้านยาว

และด้านกว้าง พูนคันนาคั่นในระหว่าง ๆ ด้วยคันนาสั้น ๆ พูนคันนาเชื่อมกันดั่งทาง 

๔ แพร่งตามที่ซึ่งคันนากับคันนาผ่านตัดกันไปหรือไม่ พระอานนท์กราบทูลว่า  

เหน็พระพุทธเจ้าข้า พระพุทธเจ้าจงึตรสัว่า เธอสามารถแต่งจวีรของภกิษท้ัุงหลายให้มี

รูปอย่างนั้นได้หรือไม่ พระอานนท์กราบทูลว่า สามารถพระพุทธเจ้าข้า 

คร้ังน้ัน พระผูมี้พระภาคเจ้าประทับอยู ่ ณ ทกัขณิาคริชินบทตามพระพทุธา-

ภริมย์แล้วเสด็จกลับมายังพระนครราชคฤห์อกี ครัง้นัน้ท่านพระอานนท์แต่งจวีรส�าหรบั

ภิกษุหลายรูป ครั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้กราบทูลว่า ขอพระผู้ม ี

พระภาคเจ้า ทอดพระเนตรจวีรทีข้่าพระพทุธเจ้าแต่งแล้ว ล�าดบันัน้ พระผูมี้พระภาคเจ้า

ทรงท�า ธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดขึ้นนั้น แล้วรับสั่ง

กับภิกษุทั้งหลายว่า อานนท์เป็นผู้ฉลาด อานนท์เป็นผู้เจ้าปัญญา อานนท์ได้ทราบซึ้ง

ถึงเน้ือความแห่งถ้อยค�าที่เรากล่าวย่อได้โดยกว้างขวาง อานนท์ท�าผ้าชื่อว่ากุสิบ้างท�า

ผ้าชือ่ว่าอฑัฒกสุบ้ิาง ท�าผ้าชือ่มณฑลบ้าง ท�าผ้าชือ่อฑัฒมณฑลบ้าง ท�าผ้าชือ่ววิฏัฏะบ้าง 
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ท�าผ้าชื่ออนุวิวัฏฏะบ้าง ท�าผ้าชื่อคีเวยยกะบ้าง ท�าผ้าชื่อชังเฆยยกะบ้าง และท�าผ้าชื่อ

พาหันตะบ้าง จีวรจักเป็นผ้าซึ่งตัดแล้ว เศร้าหมองด้วยศัสตรา สมควรแก่สมณะและ

พวกศตัรไูม่ต้องการ เราอนญุาตผ้าสงัฆาฏิตดั ผ้าอตุตราสงค์คอืจวีรตดั ผ้าอนัตรวาสก

คือสบงตัด

และในวินัยมุขเล่ม ๒ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ได้ทรงอธบิายจวีรไว้ว่า “จวีรนัน้โปรดให้ตดัเอาอย่างคนันาของชาวมคธ คอืว่า เป็นกระทง

มีเส้นคั่น กระทงใหญ่เรียกว่า มณฑล กระทงน้อยเรียกว่า อัฑฒมณฑล มีเส้นคั่น 

ในระหว่างดุจคันนาขวางเรียกว่า อัฑฒกุสิ รวมมณฑล อัฑฒมณฑล และอฑัฒกสุิ 

เรยีกว่า ขัณฑ์ ในระหว่างขัณฑ์และขัณฑ์ มเีส้นคัน่ดุจคนันายืนเรียกว่า กุสิ จีวรผืนหนึ่ง

ให้มีขัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๕ เกินกว่านั้นใช้ได้ แต่ให้เป็นขัณฑ์ขอน คือ ๗ ๙ ๑๑ ขัณฑ์

มากควรใช้ในยามหาผ้าชิ้นใหญ่ไม่ได้ ผ้าขอบจีวรเรียกว่า อนุวาต ขัณฑ์เหล่านั้น 

ยงัเรียกชือ่ต่างกนัออกไปอีก ขณัฑ์กลาง เรยีกชือ่ว่า วิวัฏฏะ ขณัฑ์รมิทัง้ ๒ ข้างชือ่ว่า 

อนุวิวัฏฏะ อีกอย่างหนึ่งเฉพาะ ๕ ขัณฑ์ ขัณฑ์กลางชื่อคีเวยยกะ เพราะเมื่อห่มจีวร 

อัฑฒมณฑลของขัณฑ์นั้นอยู่ที่คอ ขัณฑ์ถัดออกมา ๒ ข้างชื่อชังเฆยยกะ เพราะ 

อัฑฒมณฑลของ ๒ ขัณฑ์นั้น อยู่ที่แข้งในเวลาห่ม ขัณฑ์ถัดออกมาอีกทั้ง ๒ ข้างชื่อ

พาหันตะ เพราะอัฑฒมณฑลของทั้ง ๒ ขัณฑ์นั้นอยู่ที่แขนในเวลาห่ม

ฝ่ายพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า คีเวยยกะเป็นแผ่นผ้าเยบ็ทาบลงไปทีต่รงหุม้คอ 

ชังเฆยยกะเป็นแผ่นผ้าเย็บทาบลงไปดุจเดียวกันที่ตรงแข้ง คีเวยยกะ และชังเฆยยกะ 

ตามอรรถกถานัยนั้นน่าจะเห็นได้ว่า ได้แก่อนุวาตด้านบนและด้านล่างโดยล�าดับกัน 

มากกว่าแผ่นผ้าอันเย็บทาบลงต่างหาก ถ้าสันนิษฐานตามทางนี้ พาหันตะก็พึงได้แก่

อนุวาตด้านสกัดทั้ง ๒ อย่างไรชอบแก่เหตุ ข้าพเจ้าขอฝากนักวินัยให้พิจารณาต่อไป”

๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๒



ครั้งที่ ๓๕
สรุปพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาใหญ่ในโลก มผีูน้บัถอืมาก มกี�าเนดิมาแต่ พระบรม-

ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาเอกในโลก ได้ทรงพระราชทานขึ้น ในโลก 

พระพทุธเจ้าน้ันมพีทุธประวตัเิป็นหลกัฐานเป็นทีร่บัรองนบัถอืกนัทัว่ไป ว่าได้มพีระองค์

จริงอยู่ในโลกเมื่อ ๒,๕๐๐ ปีเศษมาแล้ว และเม่ือกาลล่วงไป ก็ได้แยกออกเป็น 

นิกายใหญ่ ๒ นิกาย คือ นิกายฝ่ายเถรวาทและมหายาน หรือ ทักษิณนิกาย  

นิกายฝ่ายใต้ และอุตตรนิกาย นิกายฝ่ายเหนือ หรือเถรวาทและอาจริยวาท หรือว่า

หินยานและมหายาน และในนิกายใหญ่ทั้ง ๒ นี้ ยังแตกออกเป็นนิกายย่อยต่าง ๆ  

อกีเป็นอนัมาก ดงัในประเทศไทยเราในบดันีก้น็บัถอืฝ่ายเถรวาท คอืทกัษณินกิายหรอื

หินยาน อนัเป็นชือ่ทีฝ่่ายมหายานตัง้ให้ ซ่ึงปฏบิตันิบัถอืตามพระธรรมวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงบัญญตัไิว้แต่เดมิมา ไม่ได้มกีารแก้ไข และนกิายนีท้ีเ่รียกว่าเถรวาทนัน้กเ็พราะการ

มีวาทะคือถ้อยค�าเคร่งครัดตามที่พระเถระในสมัยสังคายนาครั้งที่ ๑ หลังจาก 

พุทธปรินิพพานเพียง ๒-๓ เดือน ซึ่งได้มีมติรับตามญัตติของประธานสังคายนาครั้งที่ 

๑ น้ันคือพระกสัสปเถระ ทีเ่สนอไม่ให้ถอนแม้สกิขาบทเลก็น้อยตามทีไ่ด้มพีระพุทธา- 

นุญาตไว้ เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่าเถรวาท และฝ่ายมหายานเรียกว่า หินยาน แปลว่า 

ยานเล็ก ยานคับแคบ ไม่ดี เพราะเหตุว่าไม่แก้ไขพระธรรมวินัย ไม่ยกเลิกสิกขาบท

แม้เลก็น้อยตามพระพุทธานญุาตเอาไว้เม่ือใกล้ปรนิพิพานนัน้ เมือ่แผ่ไปในนานาประเทศ 

จงึมกัจะไม่สะดวก ท�าให้คนนบัถอืน้อย ตรงกนัข้ามฝ่ายมหายานนัน้ไม่รบัรองข้อตกลง

ของพระสงฆ์ที่ท�าสังคายนาครั้งที่ ๑ นั้น จึงได้ยกเลิกสิกขาบทเล็กน้อยเป็นต้น แก้ไข
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ไปตามควรแก่ภูมิประเทศนั้น ๆ ซึ่งการยกเลิกแก้ไขนั้นก็อาจจะเพื่อความสะดวกของ

ตนเองผู้ที่เข้ามาบวชเรียนนั้นมากกว่า เพราะฉะนั้น จึงปรากฏว่า เมื่อกาลล่วงมาถึง

บดัน้ี พระพทุธศาสนาสายเถรวาทกย็งัมคีวามมัน่คงและมผีูน้บัถือมาก ทัง้กป็รากฏว่า 

เป็นทีนิ่ยมของผูรู้ท้ัง้หลายว่าได้รกัษาพระธรรมวินยัทีเ่ป็นของเดมิไว้ได้ ท�าให้บคุคลใน

บดันีท้ราบว่า ในคร้ังพทุธกาลนัน้พระพทุธเจ้าทรงส่ังสอนไว้อย่างไร และพระภิกษสุงฆ์

ในนิกายเถรวาทน้ีก็ยังคงปฏิบัติเหมือนอย่างในครั้งพุทธกาล ยังคงใช้ผ้าไตรจีวรย้อม

ด้วยน�า้ฝาดตามท่ีได้ทรงบัญญตัใินพระวนัิย และในฝ่ายเถรวาทนี ้ก็มคีมัภร์ีอนัเป็นชัน้

ดั้งเดิมที่จารึกไว้เป็นตัวอักษรคือพระไตรปิฎก ที่จารึกในลังกาหลังพุทธปรินิพพาน 

๔๐๐-๕๐๐ ปี อันนับว่าไม่นานนัก และก็ปรากฏในต�านานว่า ได้มีพระภิกษุเถระได้

ช่วยกนัจ�าทรงไว้ทัง้หมดหรอืว่าบางส่วน เพราะฉะนัน้ ถึงคราวท�าสังคายนาคร้ังหนึง่ ๆ 

กส็ามารถเลอืกเอาพระภกิษุเถระทีจ่�าทรงได้ทัง้หมดหรอืจ�าทรงได้ในส่วนนัน้ ๆ มารวม

กนัหลาย ๆ หนึง่ร้อยรูป จนถงึหนึง่พนักว่ารปู แล้วกท็�าสงัคายนา ช�าระว่าของใครเป็น

ที่รับรองว่าถูกต้องของที่ประชุม แล้วก็บอกกล่าวจ�าทรงกันต่อมา ถ่ายทอดกันมา  

ดัง่นี ้ จนถึงจารึกลงเป็นตัวอักษร และเป็นคัมภีร์ชั้นที่ ๑ ที่นับถือกันว่า บรรจุถ้อย 

ค�าสั่งสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าไว้ได้สมบูรณ์ท่ีสุด จึงเป็นคัมภีร์ชั้น 

ที่ ๑ ในพระพุทธศาสนาอันเรียกว่า ชั้นบาลี แปลว่า ขอบเขตที่แบ่งปันนาของชาวนา 

คือคันนาที่กั้นว่านาของใคร ของใครแค่ไหน แม้ค�าจารึกพระพุทธพจน์ดังที่กล่าวนี้  

ก็เป็นเคร่ืองกันเอาพระพุทธวัจนะและพระพุทธปาพจน์คือพระธรรมวินัยเข้ามาไว้ว่า 

ตามทีไ่ด้จารึกไว้ทัง้ปวงนัน้กเ็ป็นพระพทุธภาษติบ้าง สาวกภาษติบ้าง เทวดาภาษติบ้าง 

ทั้งที่เป็นส่วนโต้ตอบ และทั้งที่เป็นค�าสอนล้วน ๆ

เพราะฉะนั้น คัมภีร์พระไตรปิฎกชั้นบาลีนี้ จึงเป็นคัมภีร์ที่เหมือนอย่างเป็น 

นาที่มีคันนากั้นเป็นขอบเขตเอาไว้ดังกล่าว และก็มีคัมภีร์อธิบายคัมภีร์ชั้นบาลีเรียกว่า 

อรรถกถา มคีมัภร์ีอธบิายอรรถกถาออกไปอกีชัน้หนึง่เรยีกว่า ฎกีา แล้วมคีมัภีร์อธบิาย

ฎีกาออกไปอีกชั้นหนึ่งเรียกว่า อนุฎีกา แล้วยังมีปกรณ์ คือข้อความที่เขียนขึ้นรจนา

ข้ึนท�าข้ึนพเิศษต่าง ๆ อีกเป็นอนัมาก เพราะฉะนัน้ จึงกล่าวได้ว่า พระพทุธศาสนาได้

มคีมัภร์ีอย่างสมบรูณ์ เป็นท่ีตัง้แห่งปริยตัธิรรม คอืธมัมะทีพ่งึเรยีนรู ้เพือ่ปฏบิตัธิรรม

คอืธมัมะทีพ่งึปฏิบตัริู ้และเพือ่ปฏเิวธธรรมคอืธมัมะทีพ่งึรูแ้จ้งแทงตลอด เป็นมรรคผล
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นิพพานเป็นที่สุด และได้มีพุทธบริษัท เดิมก็มีพุทธบริษัท ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 

อุบาสิกา แต่ในปัจจุบันนี้ในสายเถรวาทนี้ ภิกษุณีได้หมดไปพร้อมทั้งสามเณรี ในฝ่าย

บรรพชิตคือผู้บวชจึงมีภิกษุและสามเณร ฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีอุบาสกอุบาสิกา และมีเรียก

แยกออกไปอีกเป็นพุทธมามกะ พุทธมามิกา รวมกันทั้งหมดก็เป็นพุทธศาสนิกชน  

ซึ่งนับถืออยู่ในโลกนี้เป็นจ�านวนมาก ก็รวมทั้งหมดนี่แหละคือพระพุทธศาสนา

ฉะนั้น พระพุทธศาสนานี้จึงกินความกว้าง คลุมทั้งหมด ทั้งที่เป็นศาสนาคือ

ค�าสัง่สอน เป็นศาสนาคัมภร์ี ท้ังท่ีเป็นบคุคล เป็นศาสนบคุคล ทัง้ทีเ่ป็นวัตถุ เป็นศาสน

วตัถ ุต่าง ๆ อีกมากมาย การเรยีนพุทธศาสนานัน้จงึต้องมกีารตัง้หลกัสตูรส�าหรบัผูเ้รยีน 

คือเอาจ�าเพาะในด้านที่เป็นศาสนาคัมภีร์ ศาสนปกรณ์ก็คือคัมภีร์ ถ้าจะเรียนกันหมด 

ก็ต้องเรียนให้จบพระไตรปิฎก พร้อมทั้งอรรถกถาฎีกาทั้งหลาย แต่ว่าการจะเรียนให้

จบทั้งหมดนั้นจะต้องใช้เวลามาก ผู้ที่มุ่งบวชน้อย เช่นมุ่งบวชเรียนเพียง ๓ เดือน 

เศษ ๆ ไม่สามารถจะเรียนดังนั้นได้ จึงต้องมีหลักสูตร ดังหลักสูตรนวกภูมิ หรือนับ

ว่าเป็นนักธรรมตรีหรือธรรมศึกษาตรี เลือกคัดเอาข้อธรรมต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก 

พร้อมทัง้พระวนิยั ดงัทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจ้ากรม พระยาวชริญาณวโรรสได้ทรงท�า

ไว้เป็นหนังสือ นวโกวาท ซึ่งมีพระวินัยที่เป็นส่วนอาทิพรหมจาริยกาสิกขา มาใน 

พระปาติโมกข์ กับหมวดธรรม ทุกะ หมวด ๒ จนถึงหมวดคิหิปฏิบัติ เป็นส่วน 

ธรรมวินัย แล้วก็มีพุทธประวัติ แล้วก็มีกระทู้ธรรมฝึกหัดให้แต่งกัน ซึ่งอาจจะเรียน 

ให้จบในชั่วเวลาประมาณ ๓ เดือนกว่า ๆ นี้ได้ และผู้ที่จะเรียนต่อไปก็มีนักธรรมโท  

ธรรมศึกษาโท นกัธรรมเอก ธรรมศกึษาเอก กย็ตุว่ิาเป็นอนัจบหลกัสตูรทีต้ั่งไว้ส�าหรบั

ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาในด้านคัมภีร์หรือปกรณ์

ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ ก็มีการเรียนภาษาบาลีหรือภาษามคธ ภาษาของชาวมคธ  

ที่ใช้จารึกพระพุทธวัจนะ พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนพระพุทธศาสนานั้น ได้ทรงเริ่มแผ่

ศาสนาข้ึนที่แคว้นมคธ ดังที่ปรากฏในพุทธประวัติ ในขณะท่ีทรงแผ่ศาสนาในแคว้น

มคธนั้น ก็คงจะทรงใช้ภาษาของชาวมคธ แต่เม่ือเสด็จไปแผ่ศาสนาในแคว้นต่าง ๆ 

ตลอดเวลา ๔๕ ปี ที่ประมวลมา ๗ แคว้นหรือ ๗ รัฐ ได้ทรงสอนพระพุทธศาสนา

แก่กลุ่มชนเป็นอันมาก และจะต้องทรงพูดภาษาที่เขาเข้าใจ ก็คงจะต้องทรงใช้ภาษา

ของชาวแคว้นนั้น ๆ ที่เขาเข้าใจกัน เพราะปรากฏว่าในอินเดียนั้นมีภาษาต่าง ๆ  
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เป็นอนัมากทีใ่ช้พดูกนัอยู ่ฉะนัน้ ในการท�าสงัคายนาครัง้ทีจ่ารกึเป็นตวัอกัษรนัน้ กจ็ะ

ต้องตกลงกันในพระเถระท่ีกระท�าสงัคายนาว่าจะใช้ภาษาไหน บญัญตัข้ึินมาให้แน่นอน

กันสักภาษาหนึ่งในบรรดาภาษาท้ังหลายที่ใช้พูดกัน และในเมืองทั้งหลายที่เสด็จไป 

แผ่ศาสนา ก็ยุติว่าให้ใช้ภาษามคธท่ีเรียกว่า มาคธี แต่เพียงภาษาเดียวในการจารึก 

พระไตรปิฎกลงไป เพ่ือสะดวกในการที่จะศึกษาจ�าทรงพระพุทธวัจนะกันต่อไป  

ถ้าหากว่าไม่บัญญัติลงไปกันให้แน่นอนแล้ว ก็จะเกิดความฟั่นเฝือ จึงต้องบัญญัติกัน

แต่เพยีงภาษาเดียว คอืภาษาของชาวมคธทีเ่รยีกว่า มาคธ ีเพราะฉะนัน้ ภาษาท่ีจารึก

พระไตรปิฎกแม้จะเป็นภาษามาคธี แต่ก็เรียกกันว่าภาษาบาลีตามชื่อคัมภีร์ชั้นบาลี 

ตามที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้น เพราะฉะนั้น ทั้งพระภิกษุสามเณรและทั้งคฤหัสถ์ที่มุ่ง

จะอ่านภาษาบาลอีอก และทีจ่ะได้รกัษาพระพทุธศาสนาต่อไป จงึมกีารเรียนภาษาบาลี

กันมาในทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาสายเถรวาทที่จารึกลงเป็นภาษาบาลีนี้  

จัดเป็นหลักสูตรในประเทศไทยท่ีใช้กันบัดนี้ก็ตั้งแต่ประโยค ๑ ถึงประโยค ๙  

เป็นอันว่าจบหลกัสตูร สามารถจะอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจ และกม็ตี�ารบัต�าราทีจ่ะศกึษา

เพิม่เติมต่อไป

และจะขอแทรกด้วยว่า ในสายมหายานนั้นก็มีการรวบรวมคัมภีร์เหมือนกัน 

กม็สีงัคายนาเหมอืนกนั แต่เมือ่สงัคายนานัน้ ได้จารกึเป็นภาษาสันสกฤต ไม่ใช้ภาษา

มคธ ภาษาสันสกฤตนั้นก็กล่าวได้ว่า เป็นภาษาต�าราที่ชาวอินเดียซึ่งเป็นนักศึกษา 

ทุกหัวเมืองของอินเดีย ก็เรียนภาษาสันสกฤตกันอยู่ พระเวทของพราหมณ์ก็เป็น 

ภาษาสันสกฤต

อน่ึง แม้ว่าจะมีหลักสูตรท่ีศึกษาได้น้อยวันท่ีสุด ก็คือหลักสูตรนวกภูมิหรือ 

นักธรรมตรีดังกล่าว ซ่ึงท�าให้รู้จักพระพุทธศาสนาทางพระคัมภีร์อันเป็นปริยัตินี้ใน

ขอบเขตท่ีจ�ากัดตามเวลาและตามหนังสือ ตามหลักสูตรที่ศึกษา ผู้ท่ีศึกษาแล้วดัง 

เช่นท่ีเข้ามาบวชเรียนช่ัวระยะเวลา ๓ เดือนทีศึ่กษากนัอยูน่ี ้ต่อไปเมือ่ต้องการจะศึกษา

ให้รู้มากกว่า ก็ต้องหาหนังสือดู ต�ารับต�าราดู ให้มีความรู้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่ว่าแม้เพียง

ที่ศึกษาในขั้นนวกภูมินี้ ก็มีหัวข้อธรรมที่ศึกษาอยู่เป็นอันมาก

หากจะถามว่า พระพุทธศาสนาสอนอย่างไร การท่ีจะตอบให้รวบรัดก็ต้อง
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พิจารณา แต่ว่าเมื่อพิจารณาแล้วก็อาจที่จะรู้ได้ ว่ามีหลักท่ีจะตอบให้รวบรัดได้ เช่น  

ยกเอาพระโอวาท ๓ ว่าพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ท�าบาป ความชั่วต่าง ๆ สอนให้ท�า

กุศลคือความดีต่าง ๆ ให้ถึงพร้อม สอนให้ช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส ก็อาจจะ

ยกเอาบทนีข้ึ้นตอบได้ พอจะเป็นบทประมวลได้ หรอืจะยกเอาหมวดธรรมข้อใดข้อหนึง่

ข้ึนตอบก็ได้เหมือนกัน เช่นยกเอาทุกะ หมวด ๒ ข้ึนมา พระพุทธศาสนาสอนว่า  

ให้มีสติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว เพราะเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก  

จะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นประจ�า หรือว่าจะยกหมวดอื่น ๆ ก็ได้อีกเหมือนกัน 

และหากจะถามว่า เมือ่จะปฏบิตัพิระพุทธศาสนา จะปฏบิติัอย่างไร กอ็าจจะ

ยกหลักของไตรสิกขาขึ้นตอบก็ได้ สอนให้ศึกษาส�าเหนียกปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา 

หรอืในศลี ในจติคือในสมาธ ิในปัญญา หรือว่าจะยกเอาหลกับญุญกริยิาวตัถขุึน้ตอบว่า 

สอนให้ท�าทาน รักษาศีล และให้เจริญภาวนา ดั่งนี้ก็ได้ 

และหากจะถามว่าธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนไว้นัน้มมีากมาย จะมทีางสรปุ

เข้ามาได้อย่างไร กอ็าจจะสรปุเข้ามาได้ ถ้าเฉพาะทีเ่ป็นปฏบิตัธิรรมกส็รปุเข้าในไตรสิกขา 

ศีล สมาธิ ปัญญา หรือจะให้ยาวอีกหน่อย ก็สรุปเข้าในมรรคมีองค์ ๘ และมรรคมี

องค์ ๘ นั้นก็ย่อลงในศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง หรือจะยกเอาอริยสัจจ์ ขึ้นตอบก็ได้

ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เอง ว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายในโลกย่อมรวมเข้าในรอย

เท้าช้าง รอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่ยิ่งกว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายในโลก กุศลธรรม

ทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน รวมเข้าในอริยสัจจ์ ๔ ที่ทรงประกาศ คือในทุกข์ ในเหตุเกิด

ทกุข์ ในความดบัทกุข์ ในทางปฏบัิตใิห้ถึงความดบัทกุข์ เมือ่พจิารณาดแูล้ว แม้จะกล่าว

ว่าธรรมทั้งหลายก็ได้ ทั้งส่วนกุศล ทั้งส่วนอกุศล ทั้งส่วนที่เป็นกลาง ๆ สรุปเข้าใน 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ แต่ที่ยกเอากุศลธรรมนั้นก็มุ่งประมวลเข้ามาในญาณ ในความหยั่งรู้ใน

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ เม่ือเป็นญาณในความหยั่งรู้ จึงจะเป็นกุศล ญาณในทุกข์ ในเหตุ 

เกิดทุกข์ ในความดับทุกข์ และในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

หรือว่าในหมวดคิหิปฏิบัติ ก็อาจจะยกเอาประโยชน์ทั้ง ๒ มุ่งให้คฤหัสถ์ 

ทั้งหลายถึงพร้อมด้วยทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบัน สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ 

ภายหน้า หรือว่าจะพูดเป็นกลาง ๆ ไม่ยกเอาเฉพาะคฤหัสถ์ ยกเอาพุทธศาสนิกชน
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ทั่วไป ก็อาจจะยกเอาอรรถประโยชน์ทั้ง ๒ นี้ และเติมปรมัตถะ ประโยชน์อย่างยอด

เข้าเป็นที ่๓ กไ็ด้ ว่าพระพทุธศาสนานัน้สอนให้ปฏิบตัใิห้ประสบประโยชน์ปัจจบุนับ้าง  

อันเรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ภายหน้าบ้าง อันเรียกว่า สัมปรายิกัตถะ 

ประโยชน์อย่างยิ่งบ้าง อันเรียกว่า ปรมัตถะ

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบันนั้น ถ้ามุ่งถึงประโยชน์ที่เป็นส่วนผล ก็ได้

แก่สิง่ทีท่กุ ๆ คนต้องการอยูใ่นปัจจบุนั เป็นต้นว่าโภคทรพัย์ ยศ ความผาสุกไม่มีโรค

ภยัไข้เจบ็ ไมตรี ความทีม่มีติรภาพไมตรจีติต่อกนั ซึง่จะได้จะถึงกด้็วยธรรม ๔ ประการ 

คอื ๑. อฏุฐานสัมปทา ถงึพร้อมด้วยความขยนัหมัน่เพยีร ๒. อารกัขสมัปทา ถึงพร้อม

ด้วยการรกัษา ๓. กลัยาณมติตตา ความมีเพือ่นมิตรทีด่งีาม ๔. สมชีวติา การมีชวิีต

ตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ไม่ให้ฟูมฟายนัก

สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ภายหน้านั้น ก็คือสิ่งที่ต้องการสืบไปในภายหน้า 

เป็นต้นว่าอาย ุวรรณ สขุ ยศ สวรรค์ อนัเป็นประโยชน์ภายหน้าส่วนผล ส่วนเหตนุัน้

ที่จะให้บรรลุประโยชน์ภายหน้า ก็ได้แก่ ๑. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา  

๒. สลีสมัปทา ถงึพร้อมด้วยศลี ๓. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยจาคะ ๔. ปัญญาสมัปทา 

ถึงพร้อมด้วยปัญญา

ส่วนปรมตัถะ ประโยชน์อย่างย่ิงนัน้ กไ็ด้แก่มรรค ผล นพิพาน อนัเป็นทีด่บั

กเิลสและกองทกุข์ทัง้สิน้ ปรมตัถะ ประโยชน์ส่วนยอด ส่วนเหตทุีจ่ะให้บรรลถึุงผลนัน้ 

ก็ได้แก่มรรคมอีงค์ ๘ อนัได้แก่สมัมาทฏิฐ ิความเห็นชอบ สมัมาสงักัปปะ ความด�ารชิอบ 

๒ น้ีสงเคราะห์เข้าเป็นปัญญาสกิขา สมัมาวาจา เจรจาชอบ สมัมากัมมันตะ การงานชอบ 

สมัมาอาชวีะ เล้ียงชวิีตชอบ ๓ นีส้งเคราะห์เข้าในสลีสิกขา สมัมาวายามะ เพยีรชอบ 

สมัมาสต ิระลกึชอบ สมัมาสมาธ ิตัง้ใจมัน่ชอบ ๓ นีส้งเคราะห์เข้าในจิตตสกิขา หรอื 

สมาธิ

อนึ่ง พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนั้น เมื่อจะยกเอาพระพุทธปัจฉิมวาจาของ 

พระพทุธเจ้าขึน้มาเป็นเครือ่งแสดงกไ็ด้ ว่ารวมเข้าในอปัปมาทธรรม ความไม่ประมาท 

ดงัทีต่รสัไว้เป็นปัจฉมิวาจาในเวลาใกล้จะปรินพิพานว่า “หนทฺทาน ิภกิขฺเว อามนตฺยามิ 

โว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราเรียกท่านทั้งหลายให้ฟัง วยธมฺมา สงฺขารา สังขาร 
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ทั้งหลายมีความสิ้นไปเส่ือมไปเป็นธรรมดา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ท่านทั้งหลาย 

จงยงัความไม่ประมาทให้ถงึพร้อมเถดิ” ได้มอีปุมาว่า เหมอืนอย่างรอยเท้าช้างเป็นรอย

เท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตวโลกท้ังหลาย รอยเท้าสัตวโลกทั้งหลายย่อมรวมเข้าในรอย

เท้าช้างได้ฉันใด ธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้น ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสแล้วแสดงแล้วตั้งแต่

ปฐมเทศนาเป็นต้นมา จนถึงวาระสุดท้าย ย่อมรวมเข้าในอัปปมาทธรรม ธรรมคือ 

ความไม่ประมาท ความไม่เลินเล่อเผลอเพลิน ปฏิบัติมีไตรสิกขาหรือมรรคมีองค์ ๘  

เป็นเครื่องระมัดระวัง เป็นเครื่องละ เพราะฉะนั้น อัปปมาทธรรมนี้เมื่อพิจารณาแล้ว 

เมือ่มคีวามไม่ประมาท ย่อมเรยีกร้องเอาธรรมปฏบิตัทีิเ่ป็นกศุลทุกอย่างเข้ามาได้ท้ังหมด 

พระองค์จงึได้ตรสัเรยีกภกิษทุัง้หลายมาให้รวมใจตัง้ใจฟัง แล้วกต็รสัย่อพระพทุธวจันะ

ทั้งสิ้นลงในอัปปมาทธรรม

ฉะนัน้ พระพทุธศาสนาจงึเป็นศาสนาทีพ่งึต้ังใจสดบัตรบัฟังให้เป็นปรยิตั ิตัง้ใจ

ปฏิบตัคิอืน�ามาปฏิบตัทิางกาย ทางวาจา ทางใจ ให้เป็นปฏิบตัธิรรม เช่น เป็นไตรสิกขา 

เป็นมรรคมีองค์ ๘ ขึ้นมา และเพ่ือให้บรรลุถึงประโยชน์อย่างต�่า อย่างธรรมทั่วไป 

ก็ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ภายหน้า อย่างสูงก็ประโยชน์อย่างยอด ซึ่งเมื่อต่างได้

ตั้งใจศึกษาอยู่ดั่งนี้ ย่อมจะได้รับผลดีผลชอบ เป็นสุขประโยชน์ดังกล่าวอย่างแน่นอน 

จึงควรที่จะไม่ประมาท และก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป.

๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๒



.



.



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


