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ค�าปรารภ

นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

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

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

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



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

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

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

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสงัวรธรรม เล่ม ๗ คอื ลกัษณะและค�ำสอนส�ำคญัของพระพทุธศำสนำ 

ประกอบด้วยพระนิพนธ์ ๓ เรื่อง คือ หลักพระพุทธศาสนา หลักธรรมส�าคัญของ

พระพุทธศาสนา และ ลักษณะพระพุทธศาสนา

หลกัพระพทุธศำสนำ เจ้าพระคุณสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสังฆราช  

ทรงเรยีบเรยีงขึน้ เพ่ือใช้เทศน์ท่ีส�านักงานนติยสารศรสัีปดาห์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๒-

๒๕๐๔ ขณะด�ารงสมณศักดิท่ี์ พระธรรมวราภรณ์ โดยได้รบัอาราธนาให้ไปเทศน์เดอืน

ละ ๒ ครั้ง เพื่ออบรมนักเรียนนิสิตนักศึกษาจ�านวนหนึ่ง ซึ่งประสงค์จะได้รับทุนช่วย

การศึกษา นักเรียนนิสิตนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมเป็นประจ�า มีจ�านวนประมาณ 

๒๐๐ คน อยู่ในระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจนถึงอุดมศึกษาปี 

สุดท้าย มีอายุระหว่าง ๖ ถึง ๒๒ ปี แต่ส่วนมากเป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที ่๒ คอืมอีายปุระมาณ ๑๓-๑๔ ปีขึน้ไป จดุหมายในการเรยีบเรยีงคอืมุง่จะให้ความ

รูใ้นพระพุทธศาสนาทีเ่ข้าใจง่าย ปฏบิตัติามได้ไม่ยากเกินไปนกั ทัง้ทีเ่กีย่วกบัพระพทุธ

ประวตัแิละพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธองค์ เพราะผูเ้ข้ารบัการอบรมเป็นเยาวชน 

มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันดังกล่าว

เรื่องหลักพระพุทธศาสนานี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ถวาย สมเด็จพระญาณสังวร ในการฉลองชนมายุครบ ๖๐ 

ทัศ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นครั้งแรก  พร้อมกับเรื่องทศพิธราชธรรม 

สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ ถวายในการพระราชพธิบีรมราชาภเิษก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อ

วนัจันทร์ที ่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เรียกว่า “ทศพิธรำชธรรมและหลกัพระพุทธ

ศำสนำ”



ต่อมาได้พิมพ์ในโอกาสต่างๆ อีกหลายครั้ง ในการพิมพ์บางครั้ง ได้ตัดหัวข้อ

ย่อยในเครือ่งหมายวงเลบ็ออก ส�าหรบัการพมิพ์ในครัง้นีพ้มิพ์ตามฉบบัทีท่รงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ถวาย สมเด็จพระญาณสังวร ในการฉลองชนมายุครบ ๖๐ 

ทัศ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๑๖ ซึ่งเป็นฉบับพิมพ์ ครั้งแรก

เรื่อง หลักธรรมส�าคัญของพระพุทธศาสนา เป็นธรรมบรรยายสอนนวกภิกษุ 

ในพรรษกาล ๒๕๑๘ รวม ๒๙ ครัง้ พระ ม.ร.ว. สรุธวชั ศรธีวชั อปุสมบทนาคหลวง

ในปีน้ัน ได้บนัทกึไว้และได้โรเนยีวแจกแก่นวกภกิษ ุ๙๑ รูป ทีอ่ปุสมบทในพรรษานัน้ 

ต่อมา เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ได้ตรวจแก้แล้วอนุญาตให้มูลนิธิมหามกุฏ

ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์ จดัพิมพ์โดยเสดจ็พระราชกุศลในการพระราชทาน

เพลิงศพ ม.ล. เดช สนิทวงศ์ อดีตผู้จัดการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ เมื่อ  

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๘ นับเป็นการพิมพ์ครั้งแรก 

ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๙ มูลนธิมิหามกฏุราชวทิยาลยัฯ ได้จดัพิมพ์เผยแพร่ เรยีก

ชื่อว่า ธรรโมวาท นับเป็นการพิมพ์ครั้งท่ี ๒ แต่เป็นการพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกของ

มลูนธิมิหามกฏุราชวทิยาลยัฯ ในพ.ศ. ๒๕๕๔ มลูนธิมิหามกฏุราชวิทยาลยัฯ ได้พมิพ์

ซ�้าเป็นครั้งที่ ๒ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น หลักธรรมส�าคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อให้

สอดคล้องกับเนื้อหาของหนังสือ

ในการพิมพ์ครั้งนี้  ได้ใช้ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ของมูลนิธิมหามกุฏราช

วิทยาลัยฯ เป็นต้นฉบับในการพิมพ์

เร่ือง ลกัษณะพระพทุธศำสนำ เป็นธรรมบรรยายสอนนวกภกิษ ุในพรรษกาล 

๒๕๒๖ รวม ๓๖ ครัง้ มูลนิธมิหามกุฏราชวิทยาลยัฯ ได้จดัพมิพ์เผยแพร่ครัง้แรก เมือ่ 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้พิมพ์ต่อมาอีกหลายครั้ง ทั้งได้มีผู้ขออนุญาตจัดพิมพ์ในโอกาส

ต่างๆ อีกหลายครั้ง ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ใช้ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๔๐ ของมูลนิธิ

มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ เป็นต้นฉบับ



เน้ือหาของพระนพินธ์ทัง้ ๓ เรือ่งนี ้ประกอบด้วยค�าสอนทีส่�าคญัของพระพทุธ

ศาสนา คือ

หลักพระพุทธศำสนำ ว่าด้วยเรื่องพระรัตนตรัย ไตรสรณคมน์ เบญจศีล

เบญจธรรม กรรม การศกึษาคอืไตรสกิขา ประโยชน์ ๓ และการตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า

หลักธรรมส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ ว่าด้วยเรื่อง การรู้จักพระพุทธศาสนา 

ความเป็นมาของพระพุทธศาสนา ไตรลักษณ์ โมกขธรรม นิพพาน สังสารวัฏ และ 

ปฏิจจสมุปบาท

ลักษณะพระพุทธศำสนำ ว่าด้วยเรื่อง ค�าสอนนาค ลักษณะพระพุทธศาสนา  

อริยสัจจ์สี่ กายและจิต สังสารวัฏ สังขตธรรม อสังขตธรรม จิต กิเลส จิตตภาวนา

คือวิสุทธิ ๗

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



.





.



สำรบัญ

หลักพระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจ้า  ๓

ประสูติ ค�าท�านายคติ ๓

ศึกษา อภิเษก ๔

คุณลักษณะของมหาบุรุษโพธิสัตว์ ๔

พระคุณสมบัติที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ๕

ถึงเวลาจะทรงผนวช ทรงเห็นเทวทูต ๖

ผนวช ตรัสรู้ ๗

ความไม่ยอมแพ้ และความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ ๘

ทรงบ�าเพ็ญพุทธกิจ ๙

นิพพาน ๑๐

สรุปพระคุณ ๑๑

พระธรรม ๑๒

อะไร? ๑๒

ท�าไม? เพื่ออะไร? ๑๖

เกี่ยวข้องอะไร? ๑๗

ผลอย่างไร? ๒๐

พระสงฆ์ ๒๑

เวไนย = ดอกบัว ๓ จ�าพวก ๒๑

พรหม ๒๒

นิยามศัพท์ ๒๓

โปรดโลก ๒๔



ดอกบัวจะบาน = เวไนย บานแล้ว = พระสงฆ์ ๒๕

เหตุที่เรียกว่าสงฆ์ ๒๖

บริษัท ๔ ๒๖

สระบัวมหึมา คือโลก ๒๗

พระรัตนตรัย ๒๙

ไม้ ๓ อันพิงกัน ๒๙

รัตนะ ๒๙

ปัญญาที่รู้จักคุณค่า ๓๐

รัตนะดวงที่ ๑ ๓๑

รัตนะดวงที่ ๒ ๓๒

รัตนะดวงที่ ๓ ๓๓

เป็นรัตนะสูงสุดอย่างไร? ๓๔

พระพุทธศาสนา ๓๖

ล�าดับความเกิดแห่งพระรัตนตรัย ๓๖

ปัญจวัคคิยะ ๓๖

ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธศาสนา ๓๗

พระพุทธศาสนา ๓๙

ลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนา ๓๙

พุทธศาสนิกชน ๔๓

พุทธศาสนิกชน ๔๓

หลักฐานบทถ้อยค�าดึกด�าบรรพ์ ๔๓

บุพพศาสนา ๔๔

อาจริยศาสนา ๔๔

รัฐศาสนา ๔๖

ธรรมศาสนา ๔๖



จบจริงหรือ ๔๘

ศาสนาที่ดี ๔๘

คนแปลกประหลาด ๔๘

คนหลักลอย ๔๙

ศาสนาที่สอนให้รู้ ๔๙

พุทธศาสนิกชนแก้ ๕๐

สรณะ ๕๑

สรณะกับคน ๕๑

สรณะกับความกลัว ๕๑

กลัวเจ็บกับกลัวตาย ๕๒

สิ่งที่กลัวต่าง ๆ  ๕๓

กลัวที่หลอกเด็ก ๕๓

กลัวที่หลอกผู้ใหญ่ ๕๔

กลายมานับถือวัตถุ ๕๕

ทวีภัยกรรม ๕๕

ภัยและวิธีระงับภัยที่แท้จริง ๕๖

สรณะ ๓ ๕๗

สรุปสรณะ ๕๙

ไตรสรณคมน์ ๖๐

ไตรสรณคมน์ ๖๐

ไตรวัตถุ ๖๑

วิธีถึง ๖๒

การถึงสรณะ ๖๔

ตัวอย่าง ๖๕

วันแรม ๕ ค�่าเดือน ๘ ๖๖



ย่อความเดิม ๖๘

นับถือมาก่อนเกิด ๖๙

สรณคมน์ที่ง่อนแง่นและไม่ง่อนแง่น ๗๐

สรณคมน์ขาด ๗๑

สรณคมน์เศร้าหมอง ๗๑

พุทธานุภาพ ๗๒

ศรัทธา - ปสาทะ  ๗๕

เบญจศีล - เบญจธรรม ๘๒

เบญจศีล ๘๓

ค�าขอสรณะและศีล ๕ ๘๓

ค�าขอที่มีระบุรักษาแยกกัน ๘๔

ค�าขอที่มีระบุรักษาเป็นนิจศีล ๘๔

สรณะและศีลที่พระให้ ๘๔

เบญจศีล - เบญจธรรม คู่ที่ ๑ ๘๙

ศีลข้อที่ ๑ ๘๙

หลักแห่งการบัญญัติศีลข้อที่ ๑ ๙๑

ท�าร้ายร่างกายและทรกรรมสัตว์ ๙๒

การล่าสัตว์ ๙๓

อัตวินิบาตกรรม ๙๓

ธรรมคู่กับศีลข้อ ๑ ๙๔

เบญจศีล - เบญจธรรม คู่ที่ ๒  ๙๖

ศีลข้อที่ ๒ ๙๗

หลักแห่งการบัญญัติศีลข้อที่ ๒ ๑๐๐

ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๒ ๑๐๒



เบญจศีล - เบญจธรรม คู่ที่ ๓ ๑๐๓

หลักแห่งการบัญญัติศีลข้อที่ ๓ ๑๐๗

ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๓  ๑๐๗

 เบญจศีล - เบญจธรรม คู่ที่ ๔ ๑๑๐

หลักแห่งการบัญญัติศีลข้อที่ ๔ ๑๑๓

ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๔ ๑๑๔

เบญจศีล - เบญจธรรม คู่ที่ ๕ ๑๑๗

หลักแห่งการบัญญัติศีลข้อที่ ๕ ๑๒๐

ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๕ ๑๒๑

ปกติภาพ - ปกติสุข ๑๒๓

กรรม ๑๓๐

กรรม-กิริยา ๑๓๐

กรรมคืออะไร ๑๓๑

กรรมดี-กรรมไม่ดี ๑๓๒

กรรมบถ ๑๓๒

หลักสมภาพ ๑๓๓

ประมวลหลักกรรม ๑๓๕

หลักกรรมในลัทธิอื่น ๑๓๖

พิสูจน์กรรม ๑๓๘

การพิสูจน์ทางโลก ๑๓๘

การพิสูจน์ตามหลักเหตุผล ๑๔๐

กรรมและวิบาก ๑๔๑

ที่ลับไม่มี ๑๔๒

ลัทธิ ๔ อย่าง  ๑๔๒



กรรมปัจจุบันส�าคัญ ๑๔๔

เกณฑ์กรรม ๑๔๖

สาเหตุไม่เชื่อกรรม ๒ อย่าง ๑๔๖

ส่วนประกอบของการให้ผลของกรรม ๔ อย่าง ๑๕๐

ตัวอย่างการให้ผลของกรรม ๑๕๒

เวรและวิธีป้องกันระงับเวร ๑๕๔

การผูกเวร ๑๕๔

เวรคืออะไร ๑๕๕

เวรเกิดจากอะไร ๑๕๕

เวรระงับเพราะอะไร ๑๕๕

เวรเกี่ยวกับกรรมอย่างไร ๑๕๖

ผลเวรต่างจากผลของกรรมอย่างไร ๑๕๖

เรื่องทีฆาวุกุมาร ๑๕๗

ใจไทย ๑๖๐

วิธีระงับเวรและป้องกัน ๑๖๐

ธรรมเนียมไทย ๑๖๑

ศึกษา หรือ ไตรสิกขา ๑๖๒

การศึกษาจ�าเป็นแก่ชีวิต ๑๖๒

ศึกษาในหลักสูตรและบอกหลักสูตร ๑๖๒

ครูบอกกล่าว ๑๖๓

หลักไตรรงค์ ๑๖๔

เสริมฐานหลักไตรรงค์ ๑๖๔

ความเจริญก้าวหน้ากับหลักไตรรงค์ ๑๖๕

ความเป็นอารยชน ๑๖๕



การศึกษานั้นเพื่ออะไร ๑๖๕

การศึกษาธรรมท�าให้คนสมบูรณ์ ๑๖๖

ปฐมศึกษา ๑๖๙

ความมีระเบียบ ๑๖๙

ความมีระเบียบของธรรมชาติ ๑๗๐

ความมีระเบียบของธรรมดา ๑๗๑

ความมีระเบียบเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมอารยธรรม  ๑๗๑

ศีลและวินัย ๑๗๓

วัตถุประสงค์ของการบัญญัติพระวินัย ๑๗๓

ความหมายของศีลและวินัยอย่างกว้าง ๑๗๕

ปฐมศึกษาของคน ๑๗๕

คนดีมีสิริ ๑๗๖

มัธยมศึกษา ๑๗๗

หลักสูตรใหญ่ของจิตตสิกขา ๑๗๗

ครูสอนวิธีอบรมใจ ๑๗๗

สามเณรตีพระเถระ ๑๘๐

หัวใจนักปราชญ์ ๑๘๑

นิวรณ์ ๑๘๒

สรุป  ๑๘๔

อุดมศึกษา ๑๘๕

ศึกษาทุกอย่างเพื่อให้เกิดปัญญา ๑๘๕

ศึกษาปัญญา ๑๘๕

ปัญญาต้องเป็นความรู้ทั่วถึงความจริง ๑๘๖

ลับปัญญา ๑๘๗



ปัญญาช่วยตน ๑๘๘

ลักษณะความฉลาด ๑๘๙

หลักปัญญาของพระพุทธเจ้า ๑๙๐

สรุปการศึกษาเพื่อให้เจริญปัญญา ๑๙๑

สรุปเรื่องการศึกษา ๑๙๓

ไตรสิกขา ๑๙๓

หลักการศึกษาทางตะวันตก ๑๙๔

อริยสัจจ์ ๔ ๑๙๕

ผลของการศึกษา ๑๙๘

ความเข้าใจผิดในผล ๑๙๙

คนชนิดต่าง ๆ ๒๐๐

พระพุทธศาสนาสอนเด็ก ๒๐๒

คนกับผู้ใหญ่ ๒๐๒

เด็กกับความอ่อน ๒๐๓

เด็กกับการเลี้ยง ๒๐๓

เด็กกับพระพุทธเจ้า ๒๐๔

สามเณรกับภิกษุ ๒๐๕

เรื่องพระราหุลสามเณร ๒๐๕

พระพุทธโอวาทแก่เด็ก ๗-๑๐ ขวบ ๒๐๖

พระพุทธโอวาทแก่เด็กอายุ ๑๘ ๒๐๘

พระพุทธโอวาทแก่เด็กใหญ่ ๒๐๙

ความดี ความชั่ว ๒๑๐

ความดี ความชั่วคืออะไร ๒๑๐

ทุก ๆ คนเป็นหนี้ความดีของท่านผู้มีความดี ๒๑๑



บุญบาป ๒๑๒

ทานมัย ๒๑๒

สีลมัย ๒๑๔

ภาวนามัย ๒๑๔

ผลของบุญ  ๒๑๔

กฐิน ๒๑๕

ผ้าป่า ๒๑๗

ประโยชน์ปัจจุบัน ๒๑๘

ประโยชน์ปัจจุบัน ๒๑๘

ทางเกิดประโยชน์ ๒๒๐

คนใช้กลายเป็นเศรษฐี ๒๒๒

พระเจ้าฟ้ารั่ว ๒๒๒

พิธีลอยกระทง ๒๒๓

ประโยชน์ภายหน้า ๒๒๔

ความหมายของประโยชน์ภายหน้า ๒๒๔

ทางเกิดของประโยชน์ภายหน้า ๒๒๗

ประโยชน์ภายหน้าท�าให้คนอยู่เป็นสุข ๒๒๘

การกรวดน�้า ๒๒๙

ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ ๒๓๐

ปรมัตถประโยชน์ ๒๓๐

สอนประโยชน์ทั้ง ๓ ๒๓๑

จะใช้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นประโยชน์ทั่วไปได้อย่างไร ๒๓๑

ประโยชน์ของวิชชาวิมุตติในทางคดีโลก ๒๓๒

ผู้ประสบความส�าเร็จ ๒๓๓



ประโยชน์ของวิชชาวิมุตติในทางคดีธรรม ๒๓๔

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ๒๓๖

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ๒๓๖

พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม ๒๓๗

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจจ์ ๒๓๗

พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระโพธิญาณ ๒๓๘

พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๒๓๘

พระสัพพัญญู ๒๓๘

อาทรสั่งสอน ๓ อย่าง ๒๔๐

ใจความปฐมเทศนา ๒๔๒

ทางสุดโต่ง ๒ ข้าง ๒๔๒

มรรคมีองค์ ๘ ๒๔๒

อริยสัจจ์ ๔ ๒๔๔

ญาณ ๓ ๒๔๔

อริยสัจจ์ข้อที่ ๑ ๒๔๗

ความหมายของค�าว่า อริยสัจจ์ ๒๔๗

ทุกข์ประจ�า ๒๔๙

ทุกข์จร ๒๕๐

อริยสัจจ์ข้อที่ ๒ ๒๕๓

สมุทัยสัจจ์ ๒๕๓

ตัณหา ๓ ๒๕๕

ที่ตั้งของตัณหา ๒๕๖

อริยสัจจ์ข้อที่ ๓ ๒๕๙

นิโรธสัจจ์ ๒๕๙



สันโดษ ๓ ๒๖๐

โลกิยสุขเป็นทุกข์ ๒๖๑

เรื่องนางปฏาจารา ๒๖๒

อริยสัจจ์ข้อที่ ๔ ๒๖๔

มรรคสัจจ์ ๒๖๔

ทรงช่วยให้เกิดความเห็นชอบ ๒๖๗

เรื่องกุมภโฆสก ๒๖๘

หลักธรรมส�าคัญของพระพุทธศาสนา

ครั้งที่ ๑ อารัมภบท ๒๗๓

ครั้งที่ ๒ การรู้จักพระพุทธศาสนา ๒๗๗

ครั้งที่ ๓ ศาสนาและพระไตรปิฎก ๒๘๔

ครั้งที่ ๔ พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร ๒๙๐

ครั้งที่ ๕ หน้าที่ปฏิบัติในอริยสัจจ์มี ๔ ๒๙๖

ครั้งที่ ๖ อนิจจะ ทุกข์ตามธรรมชาติวิทยา ๓๐๒

ครั้งที่ ๗ อนัตตา ธาตุแท้อสังขตธรรม ๓๐๗

ครั้งที่ ๘ โมกขธรรมเมื่อก่อนตรัสรู้ ๓๑๔

ครั้งที่ ๙  โมกขธรรมเมื่อตรัสรู้ ๓๑๙

ครั้งที่ ๑๐ บ่ายหน้าไปสู่นิพพาน ๓๒๖

ครั้งที่ ๑๑ นิพพาน ๓๓๐

ครั้งที่ ๑๒ นิพพานมี ๒ ๓๓๕

ครั้งที่ ๑๓ นิพพานเป็นสัจจธรรม ๓๓๙

ครั้งที่ ๑๔ สังสารวัฏ ๓๔๔

ครั้งที่ ๑๕ กรรมวัฏ ๓๔๘



ครั้งที่ ๑๖ ตายเกิดหรือตายสูญ ๓๕๒

ครั้งที่ ๑๗ กฎแห่งความจริงปฏิจจสมุปบาท ๓๕๖

ครั้งที่ ๑๘ กลไกแห่งการสืบเนื่องกันอวิชชา ๓๖๑

ครั้งที่ ๑๙ ปัจจยาการ ๑๒ ๓๖๕

ครั้งที่ ๒๐ อัทธา คือระยะกาล ๓ ๓๖๙

ครั้งที่ ๒๑ ๑๒ ลูกโซ่ ๑๑ ห่วง ๓๗๓

ครั้งที่ ๒๒ สายสัมพันธ์ห่วงที่ ๑,๒ ๓๗๖

ครั้งที่ ๒๓ สายสัมพันธ์ห่วงที่ ๓,๔,๕,๖,๗ ๓๘๐

ครั้งที่ ๒๔ สายสัมพันธ์ห่วงที่ ๘,๙ ๓๘๕

ครั้งที่ ๒๕ สายสัมพันธ์ห่วงที่ ๑๐,๑๑ กับปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจจ์พิสดาร ๓๘๙

ครั้งที่ ๒๖ อนุโลม ปฏิโลม วัฏฏะ ๓ อริยสัจจ์ ๒ สายสมุทัย ๓๙๓

ครั้งที่ ๒๗ อริยสัจจ์ สายนิโรธ ๓๙๗

ครั้งที่ ๒๘ อัทธาแห่งปฏิจจสมุปบาท ๔๐๒

ครั้งที่ ๒๙ นิพพาน เหนือเหตุผล ๔๐๗

ลักษณะพระพุทธศาสนา 

ครั้งที่ ๑  ทบทวนค�าสอนนาค ๔๑๗ 

 พระรัตนตรัย ๔๑๗

 สิกขา ๓ หรือไตรสิกขา ๔๑๙

 สมณะ - ผู้สงบ ๔๒๐

 มูลกรรมฐาน ๔๒๐

ครั้งที่ ๒  นิสสัย ๔ ๔๒๓

 อธิบายนิสสัย ๔ ๔๒๓

 ข้อที่ ๑ เที่ยวบิณฑบาต ๔๒๔



 ข้อที่ ๒ นุ่งห่มผ้าบังสุกุล ๔๒๕

 ข้อที่ ๓ อยู่โคนไม้ ๔๒๖

 ข้อที่ ๔ ฉันยาดองด้วยน�้ามูตรเน่า ๔๒๖

 สรุปนิสสัย ๔ ๔๒๗

 ปาริสุทธิศีล ๔๒๘

ครั้งที่ ๓  ปาริสุทธิศีล ๔ ๔๓๐

 พิจารณาขณะที่รับปัจจัยทั้ง ๔ ๔๓๐

 พิจารณาขณะที่บริโภคปัจจัยทั้ง ๔ ๔๓๑

 แสวงหาปัจจัยทั้ง ๔ โดยสมควร ๔๓๑

 การบริโภค ๔ ประการ ๔๓๓

ครั้งที่ ๔  ลักษณะพระพุทธศาสนา ๔๓๖

 ๑. สัจจะ - ความจริง ๔๓๖

 ๒. ความดี ๔๓๘

 ๓. ความงาม ๔๓๙

ครั้งที่ ๕  ลักษณะพระพุทธศาสนา (ต่อ) ๔๔๒

 ไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาโลกแตก ๔๔๓

 ทรงพยากรณ์เรื่องทุกข์และการแก้ทุกข์ ๔๔๔

 ทรงแสดงปัจจุบันธรรม ๔๔๖

ครั้งที่ ๖  ลักษณะพระพุทธศาสนา - อริยสัจจ์ ๔๔๘

 ปัญหาของสัตวโลก ๔๔๙

 ตัณหา - ลูกศรเสียบแทงใจ ๔๔๙

 นิพพาน - ความสิ้นตัณหา ๔๕๐

 ทรงสอนให้ใช้ปัญญาถอนลูกศรหรือตัณหา ๔๕๑



ครั้งที่ ๗  ลักษณะพุทธศาสนา - อริยสัจจ์ (ต่อ) ๔๕๓

 ญาณในอริยสัจจ์ ๔ ๔๕๓

 สัจจญาณ ๔๕๓

 กิจจญาณ ๔๕๔

 กตญาณ ๔๕๕

 อธิบายอริยสัจจ์ ๔๕๕

 กิจในอริยสัจจ์ ๔ ๔๕๗

ครั้งที่ ๘  ลักษณะพระพุทธศาสนา - พระรัตนตรัย ๔๖๑

 พระพุทธคุณ ๔๖๑

 พระธรรมคุณ ๔๖๓

 พระสังฆคุณ ๔๖๖

ครั้งที่ ๙  ลักษณะพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกายและจิต ๔๖๗

 จิตเป็นธาตุรู้ ๔๖๗

 จิตไม่มีสรีระสัณฐาน ๔๖๘

 จิตเป็นวิญญาณธาตุ ๔๗๑

ครั้งที่ ๑๐ ลักษณะพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกายและจิต (ต่อ) ๔๗๒

 อธิบายลักษณะ ๓ ประการของจิต ๔๗๒

 จิตตัวเดิมและจิตที่เป็นตัวอาการ ๔๗๓

 ความอุปบัติและจุติของจิต ๔๗๔

 สัตวโลกหรือสัตตภาวะ ๔๗๖

ครั้งที่ ๑๑ ลักษณะพระพุทธศาสนา - สังสารวัฏ ๔๗๘

 วิญญาณธาตุ - จิตที่เป็นตัวเดิม ๔๗๘

 จิต - อัตตภาวะหรือสัตตภาวะ ๔๗๙

 อารมณ์คืออาการที่ปรากฏของจิต ๔๘๐



 อารมณ์เป็นอาหารอย่างหนึ่งของจิต ๔๘๑

 ธรรมะเป็นอาหารของจิตโดยตรง ๔๘๒

 พระพุทธศาสนาไม่แสดงว่าตายเกิดหรือตายสูญ ๔๘๓

ครั้งที่ ๑๒ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๔๘๔

 สังสารวัฏ (ต่อ) ๔๘๔

 กิเลส กรรม วิบาก ๔๘๔

 ดับตัณหา ดับทุกข์ ๔๘๘

 เมื่อพุทธภาวะปรากฏ สัตตภาวะก็ดับ ๔๘๙

ครั้งที่ ๑๓ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๔๙๐

 สังสารวัฏ (ต่อ) ๔๙๐

 สุคติและทุคติ ๔๙๐

 สรุปผลของกรรม ๔๙๒

 ทรงตรัสรู้เหตุและผลในอริยสัจจ์ ๔๙๔

ครั้งที่ ๑๔ ลักษณะพระพุทธศาสนา - สังสารวัฏ (ต่อ) ๔๙๗

 อธิบายสังสารวัฏเพิ่มเติม ๔๙๘

 วิชชา วิมุตติ ๔๙๙

 ทรงสอนให้ฝึกจิตอบรมจิตที่เป็นตัวเดิม ๕๐๐

 อนุสสติญาณเกิดจากสมาธิ ๕๐๑

ครั้งที่ ๑๕ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๕๐๔

 สังขตธรรมและอสังขตธรรม ๕๐๔

 สังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัยปรุง ๕๐๕

 สังขตลักษณะ ๕๐๗

 ไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะ ๕๐๗

 โอกาสโลกและสังขารโลก ๕๐๘

 ทรงสอนให้พิจารณาแยกธาตุ ๕๐๙



ครั้งที่ ๑๖ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๕๑๑

 สังขตธรรมและอสังขตธรรม (ต่อ) ๕๑๑

 ความหมายของธาตุในธาตุกรรมฐาน ๕๑๑

 ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ๕๑๒

 อาโปธาตุ ธาตุน�้า ๕๑๒

 เตโชธาตุ ธาตุไฟ ๕๑๒

 วาโยธาตุ ธาตุลม ๕๑๒

 อากาสธาตุ ธาตุอากาศหรือช่องว่าง ๕๑๓

 พิจารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ ๕๑๓

 ทรงแสดงว่าอากาศไม่มีที่สุด วิญญาณไม่มีที่สุด ๕๑๔

 อธิบายธาตุ และสังขาร ๕๑๕

ครั้งที่ ๑๗ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๕๑๗ 

 สังขตธรรมและอสังขตธรรม (ต่อ) ๕๑๗

 รูปกายและนามกาย ๕๑๗

 เวทนา  ๕๑๘

 สัญญา ๕๑๙

 สังขาร ๕๑๙

 วิญญาณ ๕๑๙

 อธิบายทบทวนสังขารและวิญญาณในความหมายต่างกัน ๕๒๐

 กายมีความหมายอย่างเดียวกับขันธ์ ๕๒๑

 อุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือ ๕๒๑

ครั้งที่ ๑๘ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๕๒๔

 สังขตธรรมและอสังขตธรรม (ต่อ) ๕๒๔

 สังขตธรรมฝ่ายวัตถุ ๕๒๔



 สังขารฝ่ายวัตถุมีเกิดมีดับ ๕๒๕

 เมื่อรูปกายดับ วิญญาณธาตุเคลื่อนไปตามกรรม ๕๒๖

 วิญญาณธาตุอุปบัติหรือจุติเพราะกิเลส ๕๒๘

ครั้งที่ ๑๙ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๕๓๐

 การรับรู้อารมณ์ของจิต ๕๓๐

 อธิบายความหมายของสภาพกับภาวะ ๕๓๐

 กระบวนการของกาย ๕๓๑

 กระบวนการของจิต ๕๓๒

 รูปนามหรือนามรูป ๕๓๔

 จิตน้อมออกรับอารมณ์ทางทวารทั้ง ๖ ๕๓๕

ครั้งที่ ๒๐ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๕๓๘

 การรับรู้อารมณ์ของจิต (ต่อ) ๕๓๘

 อินทรีย์ หรืออายตนะภายใน หรือทวาร ๖ ๕๓๘

 จิตรู้ได้เพราะต่อกับอายตนะภายในภายนอก ๕๔๐

 จิตรับอารมณ์ด้วยความรู้หรือน้อมไปรู้ ๕๔๓

ครั้งที่ ๒๑ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๕๔๖

 กระบวนการของจิต (ต่อ) ๕๔๖

 ธรรมชาติแท้ของจิตประภัสสรคือผุดผ่อง ๕๔๗

 จิตเศร้าหมองเพราะอุปกิเลส ๕๔๘

 อารมณ์และกิเลสตกตะกอนพอกพูนในจิต ๕๕๐

ครั้งที่ ๒๒ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๕๕๒

 กระบวนการของจิต (ต่อ) ๕๕๒

 อาสวะอนุสัย - กิเลสอย่างละเอียด ๕๕๒

 นิวรณ์ - กิเลสอย่างกลาง ๕๕๔



 อกุศลมูล - กิเลสอย่างหยาบ ๕๕๕

 กิเลสกองราคะ ๕๕๖

 กิเลสกองโทสะ ๕๕๗

 กิเลสกองโมหะ ๕๕๗

 อริยสัจจ์ ๒ สาย ๕๕๗

ครั้งที่ ๒๓ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๕๕๙

 กิเลส ๕๕๙

 กิเลสเป็นเรื่องของโลก ๕๖๐

 ปัญญาในสัจจะท�าให้เกิดหิริและโอตตัปปะ ๕๖๑

 รู้จักทานรู้จักศีล ๕๖๒

 มีเมตตาแผ่ออกไปโดยไม่มีประมาณ ๕๖๓

 บารมี ๑๐ หรือมรรค ๘ - เครื่องท�าลายตะกอนในจิต ๕๖๓

ครั้งที่ ๒๔ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๕๖๕ 

 กิเลส (ต่อ) ๕๖๕

 จิตบริสุทธิ์สิ้นเชิงเพราะสิ้นอาสวะ ๕๖๖

 จิตสั่งสมทั้งบารมีและอาสวะอนุสัย ๕๖๖

 ทุกสังขารมีวัฏฏะคือความวน ๕๖๗

 พิจารณาวัฏฏะในวงนอกหรือส่วนหยาบ ๕๖๙

 พิจารณาวัฏฏะในวงในหรือส่วนละเอียด ๕๗๐

ครั้งที่ ๒๕ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๕๗๒ 

 วัฏฏะของกิเลส ๕๗๒

 รู้จักทุกข์ และเหตุเกิดทุกข์ ๕๗๒

 นิพพาน - ความดับวัฏฏะ ๕๗๔

 มรรคมีองค์ ๘ เป็นยอดของสังขตธรรม ๕๗๖



ครั้งที่ ๒๖ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๕๗๘

 จิตตภาวนา ๕๗๘

 ความหมายของจิตตภาวนา ๕๗๘

 ศีลเป็นภาคพื้นของสมาธิและปัญญา ๕๗๙

 ศีลมุ่งความงดเว้นจากอกุศลเจตนา ๕๘๐

 มีความส�ารวมใจคู่กับศีล ๕๘๒

 มีหิริและโอตตัปปะ ๕๘๒

 มีอินทรียสังวร ๕๘๓

ครั้งที่ ๒๗ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๕๘๕

 จิตตภาวนา (ต่อ) ๕๘๕

 สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ๕๘๕

 อริยสาวกย่อมมีจิตตภาวนา ๕๘๗

 สอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพาน ๕๘๘

 ประโยชน์สุขที่บริสุทธิ์เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ ๕๙๐

ครั้งที่ ๒๘ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๕๙๒

 วิสุทธิ ๗ ข้อสีลวิสุทธิ ๕๙๒

 แนวปฏิบัติในการท�าจิตตภาวนา ๕๙๒

 ศีลและวินัย ๕๙๓

 อริยกันตศีล ๕๙๕

 ปฏิบัติในศีลเพื่อช�าระกิเลส ๕๙๖

 ปฏิบัติในศีลเพื่อสมาธิหรือความสงบใจ ๕๙๗

 สรุปสีลวิสุทธิ ๕๙๗

ครั้งที่ ๒๙ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๕๙๙

 ธรรมบรรยายพิเศษ เรื่องชาติ - ความเกิด ๕๙๙



 ชาติคือความเกิดเป็นทุกข์ ๕๙๙

 นิพพาน - ภาวะที่พ้นสมมติบัญญัติ ๖๐๐

 สรุปเรื่องความเกิดในพุทธศาสนา ๖๐๓

ครั้งที่ ๓๐ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๖๐๕

 วิสุทธิ ๗ ข้อจิตตวิสุทธิ ๖๐๕

 อารมณ์ ๖ ๖๐๕

 นิวรณ์ ๕ ๖๐๖

 กรรมฐานส�าหรับแก้จริต ๖ ๖๐๘

 จริต ๔ และสติปัฏฐาน ๔ ๖๐๙

ครั้งที่ ๓๑ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๖๑๑

 จิตตวิสุทธิ (ต่อ) ๖๑๑

 กรรมฐาน ๘๔,๐๐๐ ๖๑๑

 การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า ๖๑๓

 สรุปหลักปฏิบัติกรรมฐาน ๕ ประการ ๖๑๕

ครั้งที่ ๓๒ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๖๑๘

 ทิฏฐิวิสุทธิ ๖๑๘

 การช�าระทิฏฐิเป็นวิปัสสนากรรมฐาน ๖๑๘

 รู้ขันธ์ ๕ หรือนามรูป ๖๑๙

 รู้อายตนะ ๑๒ ๖๒๐

 รู้ธาตุ ๑๘ ๖๒๐

 รู้สภาพหรือสภาวธรรม ๖๒๑

 รู้สามัญลักษณะ ๖๒๒

 สรุปการช�าระทิฏฐิ ๖๒๓
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 กังขาวิตรณวิสุทธิ ๖๒๕

 ช�าระความสงสัยที่เกิดขึ้น ๖๒๕

 ละความสงสัยเกี่ยวกับตัวเราของเรา ๖๒๖

 พิจารณาจับเหตุปัจจัยของขันธ์ ๕ หรือนามรูป ๖๒๗

 รู้จักสามัญปัจจัยและวิสามัญปัจจัย ๖๒๙

ครั้งที่ ๓๔ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๖๓๓

 มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ๖๓๓

 ก�าหนดพิจารณานามรูป ๖๓๓

 วิปัสสนาญาณหรือวิปัสสนาปัญญา ๖๓๕

 วิปัสสนูปกิเลส ๖๓๖

ครั้งที่ ๓๕ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๖๓๙

 ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ๖๓๙

 ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริง ๖๓๙

 พิจารณาสรุปลงในสังขารโดยไตรลักษณ์ ๖๔๑

 วิปัสสนาญาณ ๙ ๖๔๓

ครั้งที่ ๓๖ ลักษณะพระพุทธศาสนา ๖๔๗

 ญาณทัสสนวิสุทธิ ๖๔๗

 วิสุทธิขั้นก�าจัดกิเลสได้หรือพ้นโลก ๖๔๗

 อริยบุคคล ๖๔๘

 โลกุตตรธรรม ๖๔๙

 วิปัสสนาญาณ ๑๖ ชั้น ๖๕๑

 โลกุตตรธรรมเป็นธรรมะที่บรรลุถึงได้ ๖๕๓
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พระพุทธเจ้า 

(ประสูต ิ ค�าท�านายคต)ิ

ในชมพูทวปี ซ่ึงเป็นประเทศอินเดยี ปากสีถาน และเนปาลในบดันี ้ในมชัฌมิ-

ชนบท คือในภูมิประเทศส่วนกลางของชมพูทวีปนั้น เมื่อก่อนพุทธศก ๘๐ ปี  

ศาสดาเอกของโลกได้ประสติูแล้ว ท่ีอุทยานลุมพนิวีนั ตัง้อยูใ่นก่ึงกลางแห่งนครกบลิพสัดุ์

และนครเทวทหะเม่ือ ณ วนับุรณมี (วนัเพญ็) เดอืนเวสาขะ (ตรงกบัวนัเพญ็เดือน ๖ 

ในปีปกติ เดือน ๗ ในปีมีอธิกมาส ตรงกับเดือนพฤษภาคมเป็นพื้น) เป็นโอรสแห่ง 

พระเจ้าสทุโธทนะ ศากยะ กับพระนางมายา กรุงกบลิพัสดุ ์แคว้นสักกะ เป็นพระราชกมุาร 

ในศากยราชตระกูล โคตมโคตร อยู่ในฐานะเป็นองค์รัชทายาทแห่งพระราชบิดา

พระราชกุมารทรงมีพระรูปลักษณะงามสง่า ต้องด้วยมหาบุรุษลักษณะตาม

ต�ารับของพราหมณ์ ซึ่งมีท�านายไว้ว่า มหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้จักม ี

คติเป็น ๒ คือถ้าอยู่ครองฆราวาส จักได้เป็นจักรพรรดิราช พระราชาเอกในโลก  

ถ้าออกผนวช จักได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาเอกในโลก  

ดังกล่าวว่า เมื่อพระราชกุมารประสูติใหม่ มีดาบสองค์หนึ่งชื่ออสิตะ ผู้อาศัยอยู่ 

ข้างเขาหิมพานต์ ผู้คุ้นเคยและเป็นที่นับถือของราชตระกูล ได้เข้าไปเฝ้าเยี่ยม ได้เห็น

พระลักษณะนัน้แล้ว ไม่อาจยอมให้พระราชกมุารนมัสการตน กลบักราบลงทีพ่ระบาท

ของพระราชกุมารเอง แล้วกล่าวท�านายลักษณะของพระราชกุมารดังกล่าวนั้น
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(ศกึษา อภเิษก)

เมือ่ประสตูแิล้วได้ ๕ วนั พระราชบดิาได้ประกอบพระราชพธิขีนานพระนาม

พระราชกมุารว่า สทิธตัถะ แปลว่า ผูส้�ำเรจ็ประโยชน์ทีป่ระสงค์ เมือ่ประสตูแิล้วได้  

๗ วนั พระนางมายา พระมารดาสิน้พระชนม์ พระเจ้าสุทโธทนะจงึทรงมอบพระราชโอรส

แก่พระนางมหาปชาบดโีคตม ีพระมาตจุฉา (น้า เป็นพระน้องนางของพระนางมายา) 

บ�ารุงเลี้ยงต่อมา พระนางได้ทรงรับท�านุบ�ารุงเลี้ยงเป็นอย่างดี แม้ในต่อมาทรงม ี

พระราชบุตร ทรงพระนามว่า นันทะ และพระราชบุตรี ทรงพระนามว่า รูปนันทำ  

ก็ทรงท�านุบ�ารุงไม่ยิ่งกว่าพระสิทธัตถกุมาร จึงทรงได้รับทะนุถนอมบ�ารุงเลี้ยงอย่างดี

ยิง่มาโดยล�าดบั เมือ่มพีระชนมายไุด้ ๗ ปี พระราชบดิาตรสัให้ขดุสระโบกขรณี ๓ สระ 

ปลกูบัว ๓ อย่าง อย่างละสระในพระราชนิเวศน์ตกแต่งให้เป็นทีเ่ล่นส�าราญพระหฤทยั 

และจัดประทานเครื่องเล่น เครื่องทรง เครื่องประดับตกแต่ง ล้วนเป็นของประณีต  

มีคนคอยปฏิบัติทะนุถนอมระแวดระวังทุกเวลา ครั้นมีพระชนมายุเจริญควรจะศึกษา

ศลิปวทิยาได้ พระราชบดิาจึงทรงมอบให้ศกึษาในส�านกัครวูศิวามิตร พระสทิธตัถกุมาร

ทรงเรยีนได้ว่องไวจนสิน้ความรูอ้าจารย์แล้ว ได้แสดงให้ปรากฏในทีป่ระชมุเป็นทีร่บัรอง

ว่าทรงมคีวามรูค้วามสามารถเป็นอย่างยอดเยีย่ม ครัน้มพีระชนม์ได้ ๑๖ ปี พระราชบดิา

โปรดให้สร้างปราสาท ๓ หลัง เพือ่เป็นท่ีเสดจ็อยูแ่ห่งพระราชโอรสใน ๓ ฤด ูตรสัขอ

พระราชบุตรีแห่งพระเจ้าสุปปพุทธะในเทวทหนคร มีพระนามว่า ยโสธรำ หรือ  

พิมพำ อันประสูติแต่พระนางอมิตา พระกนิฏฐภคินีของพระองค์ มาอภิเษกเป็น 

พระชายา พระราชกุมารทรงเสวยสุขสมบัติตามฆราวาสวิสัยบริบูรณ์ตลอดมาจนม ี

พระชนมายุได้ ๒๙ ปี มีพระโอรสประสูติแต่พระนางยโสธราองค์หนึ่ง ทรงพระนาม

ว่า “ราหุล”

(คุณลักษณะของมหาบุรุษโพธสิัตว์)

พระสิทธัตถกุมารแม้จะทรงถูกผูกพันด้วยอภิรมย์สมบัติต่าง ๆ เพื่อให้เสด็จ

อยู่ครองฆราวาส มิให้เสด็จออกทรงผนวช แต่พระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษคือบุคคล 

ชัน้ยอด เป็นโพธสิตัว์ คือผูพ้อใจรกัในการแสวงหาความรูค้วามจรงิ พร้อมทัง้พอใจรกั
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ในความด ีความบรสุิทธิ ์และในสรรพสตัว์ด้วยเมตตากรณุา ทรงมพีระปัญญา มคีวาม

ดีความบริสุทธิ์ และมีพระกรุณาสูงกว่าสามัญชน จะกล่าวว่าทรงเป็นผู้มีก�าหนดจะได้

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จึงไม่ทรงลุ่มหลงไปในเคร่ืองอภิรมย์ต่าง ๆ อย่างงมงาย 

ทรงเห็นประโยชน์ที่ควรท�าว่าค่าสูงกว่า ทั้งทรงเข้มแข็ง สามารถเพื่อที่จะสละอภิรมย์

สขุต่าง ๆ เพือ่ประกอบประโยชน์กจิ แม้จะท�าได้ยากสกัเพียงไรกต็าม พระคุณสมบตัิ

ดังกล่าวนี้ พึงเห็นได้จากพระประวัติตั้งแต่ต้น

(พระคุณสมบัตทิี่ควรถอืเป็นตัวอย่าง)

เมือ่ทรงอยูใ่นวยัศกึษาศลิปวทิยา กท็รงบากบัน่ศึกษาจนส�าเรจ็เป็นอย่างดเียีย่ม 

เพราะทรงสละความเกยีจคร้านและการเล่นการสนกุตลอดถึงอภริมย์สุขต่าง ๆ ทีเ่ป็น

อปุสรรคอนัตรายต่อการศกึษาอนัมอียูอ่ย่างฟุม่เฟือย มพีระหฤทัยรกัในการศกึษา และ

พากเพียรแสวงหาความรู้เพียงอย่างเดียว ไม่พะวักพะวนแวะเวียนไปเสียในเรื่องอื่น  

ข้อน้ีจงึควรเป็นตวัอย่างของผูท้ีก่�าลงัอยู่ในวยัหรอืสมยัศกึษาทัว่ไป ทีจ่ะมแีต่ความพอใจ

รักเรียนรักศึกษา แสวงหาความรู้จนส�าเร็จ

เมือ่ทรงเจรญิพระวยัขึน้เป็นพระดรณุ ถงึคราวควรอภเิษก จงึทรงอภเิษกด้วย

พระราชกมุารทีีคู่่ควรกนั ประกอบพธิกีารตามพระราชประเพณี ไม่มข้ีอพงึครหาอย่างใด

อย่างหน่ึง ข้อนีค้วรเป็นตวัอย่างของผูป้ระสงค์จะมคีูค่รองทัว่ไป ในอนัทีจ่ะรอให้ถงึกาล

เวลาอันสมควร และปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร ยอมให้มีการพินิจพิจารณาโดยรอบคอบ 

ทัง้ทางฝ่ายตนเอง ท้ังทางฝ่ายผูใ้หญ่ท่ีเกีย่วข้อง ไม่ท�าผลนุผลนัไปตามล�าพงัใจทีว่ิง่เรว็

แรงของคนดรุณวัย ซึ่งจะเป็นเหตุให้เสียใจภายหลัง

เมือ่ทรงอภเิษกมีพระชายาแล้ว กท็รงปฏิบตัหิน้าทีร่ะหว่างกนัด้วยด ีไม่ปรากฏ

ว่ามีการร้าวฉาน มีความสมัครสามัคคี มีความสุขสมบูรณ์ในฆราวาส ข้อนี้ควรเป็น

ตัวอย่างของผู้ครองเรือนทั่วไป ในอันที่จะครองเรือนให้ดี ให้มีความเรียบร้อยสงบสุข

ในครอบครัวด้วยทุกฝ่ายต่างปฏิบัติชอบในหน้าที่ต่อกัน ไม่นอกใจกัน อะลุ้มอล่วย 

สมัครสมานกัน
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พระสิทธัตถกุมาร แม้จะไม่มีแสดงไว้โดยตรงว่า ได้ทรงปกครองแว่นแคว้น 

แต่ก็พึงเห็นว่าได้ทรงช่วยพระราชบิดาในการปกครองเป็นแน่ เพราะทรงเป็นเจ้านาย 

ในราชตระกูล ซ่ึงมีหน้าท่ีปกครองประชาชน ทรงตั้งอยู่ในฐานะเป็นทายาทของ 

พระราชบดิา เหตอีุกประการหนึง่ทีส่�าคญั คือทรงเป็นมหาบรุุษโพธสิตัว์ผูม้พีืน้เพฉลาด

หลักแหลม มีพระอัธยาศัยดีบริสุทธิ์ เต็มไปด้วยเมตตากรุณา จึงท�าให้อยู่มืด ๆ มิได้ 

ต้องคิดให้เหน็เหตผุลจนสว่างกระจ่างแจ้ง และเมือ่เหน็ใครเป็นทกุข์เดอืดร้อน อย่างน้อย

ในที่เฉพาะตาแล้ว ก็ทนเฉยอยู่มิได้ ต้องขวนขวายช่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง อันอัธยาศัย

ทีท่นอยูจ่ะไม่ช่วยทกุข์ใครมไิด้นีเ้ป็นลกัษณะของมหาบรุษุโดยแท้ ข้อนีค้วรเป็นตวัอย่าง

ของผู้มีหน้าที่ปกครองตั้งแต่ส่วนน้อย เช่น ภายในครอบครัว ภายในวงธุรกิจย่อย ๆ 

ต่าง ๆ จนถงึในส่วนใหญ่ขึน้ไปโดยล�าดบั ในอนัทีจ่ะส�าเหนยีกให้มคีวามรอบรู้เพยีงพอ 

ท�าความดี มีความบริสุทธิ์สะอาด ประกอบด้วยเมตตากรุณา น�าผู้อยู่ในปกครองไปสู่

ความสว่าง ความสุข ความเจริญ ท�าให้อยู่ด้วยกันเป็นสุข ไม่ขาดแคลนคับแค้น  

ไม่หวาดระแวงนอนสะดุ้ง เหมือนอย่างอยู่ด้วยกันในระหว่างญาติมิตรเป็นที่รัก 

(ถงึเวลาจะทรงผนวช ทรงเห็นเทวทูต)

พระราชกุมารได้ประทับเสวยสุขส�าราญในท่ามกลางสุขสมบัติอันพึงอภิรมย์

ต่าง ๆ ล่วงปีมาโดยล�าดบั ความบรบูิรณ์ต่าง ๆ มิได้บกพร่อง คงมบี�ารงุบ�าเรออยูอ่ย่าง

พรกัพร้อม แม้อย่างนัน้ทกุอย่างกไ็ม่อาจผกูพนักัน้กางบคุคลผูเ้ป็นมหาบรุษุโพธสัิตว์ไว้ได้ 

เวลาดงักล่าวได้มาถึงเข้าแล้ว เม่ือพระสทิธตัถกมุารได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทตู ๔ คอื 

คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ในระหว่างทางเมื่อเสด็จประพาสพระราชอุทยาน 

๔ วาระโดยล�าดับกัน พระโพธิสัตว์ทรงสังเวชพระหฤทัยเพราะได้ทอดพระเนตรเห็น 

๓ เทวทูตข้างต้น ทรงพอพระหฤทัยในบรรพชาเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะ 

จนถึงน้อมพระหฤทัยจะเสด็จออกไปบรรพชา 

เทวทูต แปลว่า ทูตเทพยดา อย่างที่พูดกันว่าทูตสวรรค์ ท่านจึงแสดงตาม

ศัพท์ว่าทูตท่ีเทพยดาสร้างนิมิตไว้ เพื่อให้พระราชกุมารทอดพระเนตรเห็น แต่ท่านก็

แสดงไว้โดยความว่า พระโพธิสตัว์ทรงปรารภถงึความแก่ เจบ็ ตาย อนัครอบง�ามหาชน
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ทกุคน ทรงด�ารแิสวงหาทางพ้น อนัเรยีกว่าโมกขธรรม (ธรรมเป็นเครือ่งพ้น) ทรงเหน็

ว่าสภาพทั้งปวงย่อมมีของแก้กัน เช่น มีร้อนแล้วก็มีเย็นแก้ มีมืดแล้วก็มีสว่างแก้  

บางทีจะมีทางแก้ทุกข์ ๓ อย่างคือ แก่ เจ็บ ตาย นี้ได้ แต่ถ้ายังอยู่ในฆราวาสก็ไม่มี

โอกาสปฏิบัติแสวงหา ส่วนบรรพชาเป็นโอกาสแสวงหาได้ จึงมีพระด�าริจะเสด็จออก

บรรพชา ไม่ใยดใีนฆราวาสสมบัต ิในเวลาอืน่เมือ่ทรงเหน็คนแก่ เจบ็ ตาย และสมณะ 

ก็มไิด้ทรงปรารภจนเหน็จริง ส่วนในเวลาสดุท้ายนีท้รงปรารภจนเห็นความจรงิ จงึเรียกว่า

ได้ทรงเห็นเทวทูต

(ผนวช ตรัสรู้)

เมือ่พระโพธสิตัว์ได้ทรงปรารภเหน็ประโยชน์ของการบรรพชา กต็ดัพระหฤทยั

รักในพระชายา และพระโอรสซึ่งประสูติใหม่ กับทั้งบุคคลและวัตถุที่รักทั้งปวง  

แล้วเสด็จออกผนวชเที่ยวจาริกไปแต่พระองค์เดียวเมื่อมีพระชนมายุได้ ๒๙ ปี  

ด้วยพระหฤทัยมุ่งมั่นจะได้โมกขธรรม อันเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่โลก ไม่ไยดีสิ่งอื่น

ทั้งหมด ตามวิสัยของมหาบุรุษโพธิสัตว์ ได้เคยประทับอยู่บนปราสาท แวดล้อมด้วย

บุคคลและวัตถุที่พึงอภิรมย์ ก็ต้องมาประทับอยู่องค์เดียว แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ภูเขา

และสัตว์ป่านานาชนิด เคยเสด็จด้วยพระราชยานต่าง ๆ ก็ต้องเสด็จด้วยพระบาท  

บนภาคพื้นตามธรรมชาติ เคยมีผู้ตั้งเคร่ืองเสวยถวายบริบูรณ์ ก็ต้องเสด็จภิกขาจาร 

ได้อาหารพอเสวยบ้าง ไม่พอบ้าง ตามแต่เขาจะถวาย แต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ทรงย่อท้อ 

ทรงปฏิบัติแสวงหาโมกขธรรมเรื่อยไป 

ในขัน้แรกได้เสดจ็ไปสูส่�านกัของดาบส ๒ ท่าน คือ อาฬารดาบส กาลามโคตร 

และอุททกดาบส รามบุตร ทรงศึกษาจนสิ้นความรู้ของอาจารย์ทั้ง ๒ โดยล�าดับแล้ว 

ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ จึงเสด็จหลีกออกไปปฏิบัติในทางทรมานพระกายให้ล�าบาก 

อันเรียกว่าทุกรกิริยา (การท�าที่ท�าได้ยาก) โดยล�าพังพระองค์ ทรงทดลองเปลี่ยนไป

ให้ล�าบากย่ิงยวดเข้าทกุท ีจนถงึขัน้ยิง่ยวดอย่างทีส่ดุ ไม่มโียคอีืน่จะท�าให้เกนิขึน้ไปกว่า

ได้แล้ว ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงทรงเลิก ทรงบ�ารุงพระกายให้กลับมีพระก�าลังขึ้น 
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แล้วทรงเริ่มปฏิบัติทางจิต ซึ่งเรียกในภายหลังว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ จึงได้ตรัสรู้ธรรม 

หรอืเรยีกว่าตรัสรูอ้รยิสจัจ์ ๔ ณ ควงโพธพิฤกษ์ในต�าบลอุรเุวลาเสนานคิม แคว้นมคธ 

ในราตรีวันบุรณมี เดือนเวสาขะ เช่นเดียวกับเมื่อประสูติ เมื่อมีพระชนมายุ ๓๕ ปี 

เมื่อตรัสรู้แล้วได้พระนามว่า พุทธะ ผู้ตรัสรู้ เรียกกันว่า พระพุทธเจ้ำ ทรงได ้

โมกขธรรมเมื่อได้ตรัสรู้นั้นแล

(ความไม่ยอมแพ้ และความเสยีสละเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่)

พระสทิธตัถกุมารทรงเป็นมหาบุรุษโพธสัิตว์ จงึทรงมคีวามคดิสูงก้าวล่วงสามญัชน 

สิ่งที่คนธรรมดาได้ยินได้เห็นแล้วไม่คิด ก็ทรงคิด และคิดจนพบเหตุผล คิดจนไม่ติด

ในเหตุผล ถ้าไม่เช่นน้ันพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาก็คงไม่เกิดขึ้นในโลก ข้อนี้

ควรเป็นตัวอย่างของบุคคลท่ัวไป ในอันที่จะใช้ความสังเกตและคิดหาเหตุผลในส่ิงที่

ประสบพบผ่าน ให้เหมือนอย่างคนตาดีดูรูป มิใช่เหมือนคนตาบอดดูรูป และเมื่อมอง

เห็นทุกข์หรืออุปสรรคอันตรายต่าง ๆ ก็ไม่ยอมอับจนพ่ายแพ้ เพราะต้องมีสิ่งที่แก้กัน

ได้อย่างแน่นอน จึงต้องพยายามหาสิ่งที่อาจแก้กันได้นั้นให้ได้ ผู้ประสบความส�าเร็จ 

ทุกคนในกิจการทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็เพราะมองเห็นเหตุผล เม่ือพบอุปสรรค 

ก็ไม่ยอมแพ้พยายามแก้ไขจนส�าเร็จ ในการแก้ไขหรือในการปฏิบัติเพื่อให้ส�าเร็จ 

ประโยชน์จ�าต้องมีการเสียสละ แต่การเสียสละที่ถูกต้องนั้นหมายถึงเสียสละสุขส่วน

น้อยเพือ่สขุทีไ่พบลูย์ เช่น สละสขุเฉพาะตนเพือ่สุขส่วนรวม หรอืสละดงัทีท่่านแนะน�า

ไว้ว่า “พึงสละทรัพย์เพื่อรักษำอวัยวะ พึงสละอวัยวะเพื่อรักษำชีวิต พึงสละทั้งทรัพย์

ทัง้อวยัวะตลอดถงึชวีติเพือ่รกัษำธรรม” ในประการสดุท้ายนี ้พงึเหน็พระโพธสิตัว์เป็น

ตัวอย่าง เพราะในเย็นวันที่ตรัสรู้ เม่ือประทับนั่งลงบนฟ่อนหญ้าคาที่ทรงเกลี่ยเป็นที่

ประทับนั่ง ณ ภายใต้โพธิพฤกษ์แล้ว ก็ได้ทรงตั้งพระหฤทัยเด็ดเดี่ยว ความว่า เนื้อ

และเลือดจะเหือดแห้งไป เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตำมที ยังไม่บรรลุถึงธรรม

เพียงใด ก็จักไม่ลุกขึ้นเพียงนั้น จึงชื่อว่าได้ทรงยอมสละทุกอย่างเพื่อธรรม ข้อนี้ควร

เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้มุ่งบ�าเพ็ญคุณประโยชน์ท่ัวไปในอันที่จะไม่มุ่งสุขประโยชน์

เฉพาะตนเท่านัน้ แต่ให้มุ่งกว้างออกไป และยอมเสยีสละประโยชน์สขุส่วนน้อยนัน้เพือ่
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ส่วนใหญ่ คนที่สามารถท�าคุณประโยชน์แก่หมู่ชนก็เพราะสามารถสละเพื่อหมู่ชน  

ถ้าไม่สามารถสละก็ไม่สามารถสร้างคุณประโยชน์อะไรได้เลย แต่ทั้งนี้ก็ต้องยึดธรรม

เป็นหลัก ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นสละทางถูกไปถือเอาทางท่ีผิด ตรงกันข้ามกับ 

พระพุทธจรรยา

(ทรงบ�าเพ็ญพุทธกจิ)

พระพุทธเจ้า เมื่อก่อนแต่ตรัสรู้ เรียกว่าพระโพธิสัตว์ ผู้ใฝ่แสวงรู้ ครั้นตรัสรู้

แล้วจึงเรียกว่าพระพุทธะ ผู้รู้แล้วบริบูรณ์ พระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วบริบูรณ์ด้วย บริสุทธิ์

บรบิรูณ์ด้วย มพีระกรุณาบรบูิรณ์ด้วย ฉะนัน้ เพราะพระกรณุาจงึทรงด�ารเิพือ่แสดงธรรม

โปรดโลก ทรงอธิษฐานพระหฤทัยจะด�ารงพระชนม์อยู่จนกว่าจะตั้งพระพุทธศาสนา

และมีบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ลงมั่นคงส�าเร็จประโยชน์แก่หมู่

ชนทกุเหล่า คร้ันทรงด�ารอิธษิฐานพระหฤทยัจะทรงด�ารงอยูก่่อนเพือ่โปรดโลกดงัน้ีแล้ว 

จึงเสด็จเที่ยวจาริกไปในแว่นแคว้น จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้านนั้น ๆ ทรงแสดง

ธรรมสั่งสอนคนที่ควรสั่งสอนแนะน�าที่เรียกว่า เวไนย ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงบ้าง 

อย่างกลางบ้าง อย่างต�า่บ้าง ไม่เลือกชาต ิช้ัน วรรณะ ยากดมีจีน ทรงสามารถประกาศ

พระศาสนาให้คณาจารย์เจ้าลทัธผิูม้ชีือ่เสยีงมศิีษย์มาก ให้คนช้ันสงูผูม้กี�าลังอ�านาจ คอื

กษัตริย์ อ�ามาตย์ มนตรี เป็นต้น ให้คนคงแก่เรียน คนฉลาด เช่น พราหมณ์ผู้ม ี

ชื่อเสียงต่าง ๆ ตลอดจนถึงเศรษฐีคฤหบดี มีศรัทธาเลื่อมใสยอมรับนับถือ เมื่อเป็น

เช่นนี้ก็เป็นเครื่องชักจูงคนอื่น ๆ ให้เข้านับถือได้ง่าย อย่างน้อยก็ท�าให้เกิดสนใจ และ

เป็นวธิใีห้เกดิความสวสัดจีากภยัทางการเมอืงเป็นต้นท่ัวกนั เพราะผูป้กครองบ้านเมอืง

ก็ได้นับถือแล้ว 

กล่าวโดยสรปุ ได้ทรงบ�าเพ็ญพุทธจรยิาบรบิรูณ์ คือ โลกตัถจรยิำ ทรงประพฤติ

เป็นประโยชน์แก่โลก ได้แก่ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่มหาชนที่นับว่าเป็นสตัวโลก

ทัว่ไป เช่น ทรงแผ่พระญาณเลง็ดสูตัวโลกทกุเช้าค�า่ ผูใ้ดปรากฏในข่ายพระญาณกไ็ด้เสดจ็

ไปโปรดผู้นั้น ญำตัตถจริยำ ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พระญาติ หรือโดยฐานะ
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เป็นพระญาติ เช่น เสด็จไปโปรดพระญาติ ณ นครกบิลพัสดุ์ เสด็จไปห้ามพระญาติ

ฝ่ายศากยะและโกลิยะผูว้วิาท ถึงกับจะรบกนัด้วยเหตแุห่งน�า้เข้านา พทุธตัถจรยิำ ทรง

ประพฤติประโยชน์โดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้า เช่น ทรงแสดงธรรม ทรงบัญญัต ิ

พระวินัย ประดิษฐานพระพุทธศาสนาและบริษัท ๔ ให้ยั่งยืนสืบมา กล่าวสั้น ๆ ว่า

ทรงท�าหน้าท่ีของพระพทุธเจ้า เหตฉุะน้ี จงึทรงได้รบัยกย่องเป็นพระศาสดาเอกของโลก

(นพิพาน)

พระพทุธเจ้าเสดจ็จาริกไปด้วยพระบาทเปล่า โปรดมหาชนในแว่นแคว้นต่าง ๆ 

ประดษิฐานพระพทุธศาสนาและบรษัิท ๔ ให้ตัง้ม่ันแพร่หลาย ส�าเรจ็ดงัท่ีได้ทรงอธิษฐาน

พระหฤทยัไว้แล้ว จงึทรงปลงอายสุงัขาร ก�าหนดพระหฤทัยว่าจะปรินพิพาน แม้เช่นนัน้

กไ็ด้เสดจ็จาริกไปโปรดมหาชนต่อไป จนถงึวันบรุณม ีเดือนเวสาขะ ก่อนพุทธศก ๑ ปี 

แม้ก�าลังประชวรลงพระโลหิตก็ได้เสด็จด�าเนินด้วยพระบาทต่อไปจนถึงสาลวโนทยาน

เมืองกุสินาราที่ได้ทรงก�าหนดพระหฤทัยว่าจะเป็นที่ปรินิพพาน ได้เสด็จผทมตะแคง

เบือ้งขวาอนัเรยีก สหีไสยำ บนพระแท่นระหว่างไม้สาละทัง้คู ่ประทานโอวาทอนศุาสน์

ภิกษุสงฆ์จนสิ้นสงสัยทั้งปวงแล้ว ได้ตรัสปัจฉิมพจน์ (ค�าสุดท้าย) ความว่า บัดนี้  

เรำขอกล่ำวเตอืนท่ำนทัง้หลำย สงัขำรทัง้หลำยมคีวำมเสือ่มไปเป็นธรรมดำ ท่ำนทัง้หลำย

จงท�ำควำมไม่ประมำทให้ถงึพร้อมเถดิ ดงันีแ้ล้วไม่ตรสัอกีต่อไป ทรงผทมเพ่งพระหฤทัย

นิง่สงบแล้วเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานในราตรีวันบุรณม ีเดอืนเวสาขะน้ัน นบัพระชนมายุ

ได้ ๘๐ ปี ทรงประกาศพระศาสนาได้ ๔๕ ปี นับรัฐใหญ่ที่เสด็จจาริกไปประกาศ 

พระศาสนาได้ ๗ รฐั ตรงกบัทีก่ล่าวว่า เมือ่ประสูติเสด็จด�าเนนิไปด้วยพระบาท ๗ ก้าว

ปฏปิทาของพระพทุธเจ้าแม้ตัง้แต่ตรสัรูจ้นถึงนพิพาน เป็นเนติท่ีพึงน�าไปปฏบิติั

ตามได้เป็นอันมาก เป็นต้นว่า ควรมีกรุณาช่วยเปล้ืองทุกข์แก่ผู้อื่นตามที่สามารถ  

ควรฉลาดในอุบาย คือวิธีการที่จะท�าให้ส�าเร็จประโยชน์ ควรปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ 

ควรต้ังใจว่าจะท�าอะไรให้ได้สักเท่าไรในวิสัยของตนแล้วท�าให้ส�าเร็จ ข้อส�าคัญคือ 

ควรท�าความไม่ประมาทอยู่เสมอ



11หลักพระพุทธศาสนา

(สรุปพระคุณ)

สรุปกล่าวโดยพระคุณ พระพุทธเจ้าทรงบรบูิรณ์ด้วยพระปัญญาคณุ (พระคณุ

คอืปัญญา) พระวสิทุธคิณุ (พระคณุคอืความบรสิทุธิ)์ พระกรณุาคณุ (พระคณุคอืกรณุา) 

ดังบทสวดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พุทฺโธ ผู้รู้จริง 

สุสุทฺโธ บริสุทธิ์จริง กรุณำมหณฺณโว มีกรุณาจริงดังห้วงทะเลหลวง

เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนพึงตั้งใจนอบน้อมพระพุทธเจ้าตามบทนโมว่า นโม 

ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมำสมฺพุทฺธสฺส ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภำค (คือพระผู้

จ�าแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชน - กรุณาคุณ) พระอรหันต์ (คือพระผู้ควรบูชา 

สกัการะเป็นต้น - วสิทุธคุิณ) พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ (คอืพระผูต้รัสรูช้อบเอง - ปัญญาคณุ) 

พระองค์นั้น ด้วยประการฉะนี้

๔ เมษำยน ๒๕๐๒



พระธรรม

เมือ่พระพทุธเจ้าตรสัรูพ้ระธรรมแล้ว กไ็ด้มพีระกรณุาแสดงพระธรรมสัง่สอน

แก่โลก พระธรรมจึงเป็นสมบัติเลิศล�้าท่ีพระพุทธเจ้าประทานแก่โลก ยังมีอยู่จนถึง 

ทุกวันนี้

พระธรรมเป็นสมบตัสิ�ำหรบัประดบัใจให้งดงำมบ�ำรงุใจให้วฒันะ (เจรญิ) ท�ำให้

คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ ให้เป็นกัลยำณชน (คนงำม) ให้เป็นอำรยชน (คนเจริญคน

ประเสรฐิ) และให้อยูเ่ป็นสุขสงบ ถ้ำเทียบอย่ำงสมบตัภิำยนอกกเ็ทยีบได้กับโภคสมบตัิ

เครือ่งบ�ำรงุร่ำงกำยและชีวติให้เจรญิเตบิโต ให้ด�ำรงอยู ่และอำภรณ์สมบติั เครือ่งประดบั

ตบแต่งร่ำงกำยให้งดงำม

เพือ่ก�าหนดง่าย จักได้แสดงพระธรรมเป็นข้อ ๆ ไปตามปัญหาว่า อะไร อย่างไร 

ท�าไม เพื่ออะไร เป็นต้น

(อะไร?)

๑. ค�าว่า ธรรม แปลว่าอะไร และพระธรรมคืออะไร ? ค�าว่า ธรรม แปลว่า 

ทรงไว้ หมายถึงทรงตัวเองคือคงตัวอยู่เสมอและหมายถึงทรงคือรักษาคนท่ีมีธรรมไว้

ให้เป็นตามธรรม ฉะนั้น ธรรมจึงเป็นกฎธรรมดำที่คงตัวอยู่เสมอ ใครจะค้นพบหรือ

ไม่ธรรมก็คงเป็นธรรม คือเป็นกฎธรรมดาอยู่นั่นเองตลอดไปเทียบอย่างกฎธรรมชาติ
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ต่าง ๆ ทีนั่กวทิยาศาสตร์ทัง้หลายได้ค้นพบ กฎธรรมชาตเิหล่านีค้งมอียูคู่่กบัโลก ใครจะ

ค้นพบหรือไม่ก็คงมีอยู่อย่างนั้นนั่นเอง

พระพุทธเจ้ำตรัสรู้พระธรรม ก็คือได้ทรงค้นพบกฎธรรมดำของโลกที่น�ำให้

ออกไปหรือให้พ้นไปจำกควำมทุกข์ทั้งปวงได้ กล่ำวแต่เพียงส่วนหนึ่ง คือทรงค้นพบ

กฎธรรมดำที่เป็นไปในชีวิตของคน ว่ำคนประสบผลต่ำง ๆ ในชีวิตอย่ำงนี้เพรำะเหตุ

อย่ำงนีห้รอืเพรำะท�ำเหตน้ีุจงึได้รับผลอย่ำงนี ้ เหมอืนอย่างสอบไล่ได้เพราะตัง้ใจเรยีนดี 

หรือเพราะท�าดีจึงได้รับชมว่าเป็นคนดี

ปรากฏการณ์หรือทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่างที่ปรากฎในโลกดังเช่น ตะวัน เดือน 

ดาว ที่มองเห็นเมื่อแหงนขึ้นไปดูบนฟ้า พื้นแผ่นดินที่มองเห็นเมื่อทอดตาดู พืชพันธุ์ 

ผู้คน สัตว์ นานาชนิดอาคารบ้านเรือนและสิ่งต่าง ๆ ที่มองเห็นเมื่อเหลียวดูรอบ ๆ 

ตลอดทัง้ความสว่าง ความมืด ความหนาว ความร้อน เป็นต้นทีห่มนุเวียนเปลีย่นแปลง

ไปอยู่ ล้วนมีเหตุผล มีกฎเกณฑ์คือเป็นไปตามกฎธรรมชาติธรรมดาที่แน่นอนฉันใด 

ความเป็นไปแห่งชีวติของคน หรอืท่ีเรยีกวถีิชวิีต กม็เีหตผุลมกีฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนฉันนัน้

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้กฎธรรมดาเหล่านี้ท้ังหมด จึงมีค�าเรียกพระนามว่า  

พระสัพพัญญู แปลว่า พระผู้รู้สิ่งทั้งปวง แต่ถึงแม้จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ก็ทรงเลือก

แสดงสั่งสอนแก่โลกเฉพาะที่จะให้ส�าเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่านั้น ฉะนั้น พระธรรมที่

พระพทุธเจ้าทรงแสดงสัง่สอน จงึจ�ากัดเฉพาะข้อทีอ่าจน�าไปปฏิบตัใิห้เกดิเป็นประโยชน์

ขึ้นได้เท่านั้น

ถ้ำจะตั้งปัญหำว่ำ พระธรรม หมำยถึงเฉพำะธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดง

สั่งสอนคืออะไร ก็พึงตอบได้โดยย่อว่ำ คือกฎธรรมดำ หรือ ธรรมดำ คือควำมจริง 

ที่ประกอบด้วยประโยชน์ต่ำง ๆ ควำมจริงเหล่ำนี้ ที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงสั่งสอนเอง

กต็ำม ทีท่่ำนผูรู้อ้ืน่ ๆ แสดงตำมพระพทุธเจ้ำกต็ำม เรยีกว่ำพระธรรมทัง้นัน้ พระพทุธเจ้ำ

ได้ทรงแสดงพระธรรมดังกล่ำวในรูปของศำสนำที่แปลว่ำ ค�ำสั่งสอน คือวำงเป็นสูตร

ส�ำหรับปฏิบัติได้ทีเดียว ดังเช่นทรงแสดงว่ำ “ไม่ท�ำบำปทั้งปวง ท�ำกุศลให้ถึงพร้อม 

ช�ำระจติใจของตนให้บรสิทุธิผ่์องแผ้ว” นีเ้ป็นรปูศำสนำ คือค�ำสัง่สอนทีว่ำงเป็นรปูสตูร

ปฏิบัติไว้เลย
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ใครมีเพียงศรัทธา คือความเชื่อเพียงอย่างเดียวก็สามารถปฏิบัติให้ส�าเร็จ

ประโยชน์ของตนได้ และถ้าประสงค์จะใช้ปัญญา คือพิสูจน์เหตุผลต้นปลายของสูตร

ส�าเรจ็นี ้กท็�าได้แต่ต้องตัง้ใจศึกษาพระพทุธศาสนาทัง้ด้านพระปรยิตั ิคอืแบบแผนต�ารบั

ต�ารา ทัง้ด้านปฏบัิตใิห้ยิง่ ๆ ขึน้ไป กจ็ะได้ข้อพสูิจน์ ได้ความชดัเจนขึน้ทกุท ีจนหมด

สงสัย ตัวศาสนาคือค�าสั่งสอนนี้ทั้งหมดก็เรียกว่าพระธรรม

อันท่ีจริงตัวธรรม คือธรรมดา คือความจริง กับศาสนาคือค�าสั่งสอน  

ต้องประกอบกนั กลมกลืนรบัรองกนั จงึจะจรงิแท้ถกูต้อง เหมือนอย่างธรรมชาตหิรอื

กฎธรรมชาติ และทฤษฎีว่าด้วยธรรมชาติ ถ้าทฤษฎีนั้นยังผิดพลาดบกพร่องจาก

ธรรมชาติทีป่รากฏเป็นไปจรงิ กย็งัไม่เป็นทฤษฎทีีบ่รสิทุธิส์มบรูณ์ยงัไม่อยูต่วั ต้องแก้ไข

กันต่อไป แต่ถ้าทฤษฎีนั้นไม่มีผิดที่จะต้องแก้ ไม่มีที่บกพร่องที่ต้องเพิ่มเติม จึงเป็น

ทฤษฎทีีบ่รสุิทธิบ์รบูิรณ์เป็นทฤษฎีท่ีอยูต่วั ไม่ต้องแก้ไขเพิม่เติมกนัต่อไปฉันใด ในเร่ือง 

ของความจริงและค�าสั่งสอนก็ฉันน้ัน ถ้าค�าสั่งสอนยังผิดพลาดบกพร่องจากความจริง  

ก็ยงัเป็นค�าสัง่สอนทีไ่ม่บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ยังไม่อยูต่วั ต้องแก้ไขกนัต่อไป แต่ถ้าค�าสัง่สอน

นั้นไม่มีผิดที่จะต้องแก้ ไม่มีบกพร่องที่จะเพิ่มเติม ถูกต้องกับความจริงตลอดไปหมด 

จึงเป็นค�าสั่งสอนที่อยู่ตัว ไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไป

ค�าสั่งสอนท่ีอยู่ตัวบริบูรณ์ดังกล่าวนี้แหละ คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  

เรียกว่าพระพุทธศาสนา แปลว่าศาสนา คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า (พระผู้รู้แล้ว

บริบรูณ์) พระพทุธศาสนาจงึเป็นศาสนาท่ีบรสิทุธิบ์รบูิรณ์ ดงัมคี�ากล่าวไว้แปลความว่า 

พระธรรมงามในเบ้ืองต้น งามในท่ามกลาง งามในทีส่ดุ (คอืถกูต้องกบัความจรงิตลอด

ไปทั้งหมด) กล่าวแสดงข้อท่ีควรต้องประพฤติปฏิบัติอย่างประเสริฐ พร้อมทั้งอรรถ 

(ความ) พร้อมทั้งพยัญชนะ (ถ้อยค�า) บริบูรณ์ (ไม่มีข้อบกพร่องที่จะต้องเพิ่มเติม) 

บริสุทธิ์ (ไม่มีข้อผิดพลาดที่จะต้องแก้ไข) สิ้นเชิง เพราะเหตุนี้จึงมีบทสวดสรรเสริญ

พระธรรมว่า สวฺำกฺขำโต ภควตำ ธมฺโม ธรรมอนัพระผูม้พีระภำคเจ้ำกล่ำวดแีล้ว ดงันี้

๒. พระธรรมดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไร ? พระธรรมดังกล่าวนั้นเป็นความจริง

ในตนเองของทุก ๆ คน ซ่ึงพระพทุธเจ้าทรงส่ังสอนว่าควรจะท�าอย่างไรกบัความจรงินัน้
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ความจรงิตรงข้ามกบัความเท็จ เหมอืนอย่างสจัวาจา (วาจาจรงิ) ตรงกนัข้าม

กับมุสาวาทา (วาจาเท็จ) อย่างไรเรียกวาจาจริงหรือพูดจริง อย่างไรเรียกว่ามุสาหรือ

พูดเท็จคงเข้าใจกันดีแล้ว แต่เพื่อทบทวนและกระชับความเข้าใจเข้าอีก จักกล่าวโดย

สมมติให้เป็นคน ๒ คน ชื่อนายกุศลกับนายอกุศล วันหนึ่งเวลาเย็น บิดาถามบุตร 

ทั้ง ๒ ว่า วันนี้ได้ไปโรงเรียนหรือเปล่า นายกุศลได้ไปโรงเรียนจึงตอบว่าไป ส่วนนาย

อกุศลไม่ได้ไปโรงเรยีน แต่กต็อบว่าไป ถ้าตัง้ปัญหาว่า ท้ัง ๒ คนนีใ้ครพดูจรงิ ใครพดูเท็จ 

ทกุคนคงตอบได้ทนัทว่ีา นายกศุลพดูจรงิ นายอกศุลพดูเทจ็ คราวนีต้ัง้ปัญหาต่อไปว่า 

พดูจรงิเพราะอะไร พดูเทจ็เพราะอะไร ปัญหานีอ้าจต้องคดิสกัหน่อยหนึง่ กค็งตอบได้ว่า 

พูดจริงเพราะตรงกับเรื่องที่เป็นจริง พูดเท็จเพราะพูดผิดจากเรื่องที่เป็นจริง

คราวนีจ้ะย้อนมากล่าวถงึพระธรรม ความจรงิในตนเองกคื็อเรือ่งทีเ่ป็นจรงิใน

ตัวเอง เกี่ยวแก่ที่ตัวเราเองท�าอะไรบ้าง พูดอะไรบ้าง คิดอะไรบ้าง ซึ่งบางทีตัวเราเอง

ต้องการปกปิด จึงปฏิเสธคนอ่ืน แต่กไ็ม่อาจปฏเิสธตนเองได้ เร่ืองของตวัเราเองนีแ้หละ

ทีพ่ระพทุธเจ้าแสดงเป็นธรรมสัง่สอนว่าควรท�าอย่างไรโดยครบถ้วนทกุเรือ่ง ยกตัวอย่าง

ง่าย ๆ เช่น

ในเวลาเช้า ถึงเวลาควรจะออกจากที่นอน ก็ยังนอนซบเซาต่อไป ควรจะช่วย

กนัท�าอะไรบ้าง กไ็ม่ช่วย ควรจะรบีท�ากิจต่าง ๆ ให้ส�าเรจ็ทนัเวลา กไ็ม่รีบท�า พระธรรม

จักสอนว่า “อถ ปจฉฺำ กุรเุต โยค� กิจเฺจ อำวำส ุสทีต ิถ้ำท�ำควำมเพียรในกจิกำรล้ำหลงั 

จะจมอยู่ในวิบัติ” 

เมื่อจะไปโรงเรียน ไปท�างาน เกิดคร้านที่จะไปคิดจะหนีจะเลี่ยงหลบ หรือ 

ในเวลาเรียนเวลาท�างานคิดท้อแท้ คิดมักง่ายสักแต่ว่าเรียน สักแต่ว่าท�าไปหยุดไป  

พอให้สิ้นเวลาหมดความต้ังใจให้ก้าวหน้าในการเรียนในการงาน พระธรรมจักสอนว่า 

“วำยเมเถว ปุริโส ยำว อตฺถสฺส นิปฺปทำ คนพึงพยำยำมไปจนกว่ำส�ำเร็จประโยชน์” 

เมือ่เกดิความรกัต้องการในวตัถ ุ(ทีตั่ง้ของความรกัเป็นบคุคลหรอืสิง่ของกไ็ด้) 

ที่ไม่สมควร ในกาลสมัยที่ไม่สมควร พระธรรมจักสอนว่า “เปมโต ชำยเต ภย� ภัย

เกิดจำกรัก” 
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เมือ่เกดิความชิงชงัโกรธแค้นขดัเคือง พระธรรมจักสอนว่า “ทกฺุข� สยติ โกธโน 

คนโกรธนอนจมทุกข์” 

เมือ่ควรจะให้การศึกษา แต่กก็ลวัจะสิน้เปลอืงทรพัย์ พระธรรมจกัสอนว่า “ปญฺญำว 

ธเนน เสยฺโย ปัญญำเทียวประเสริฐกว่ำทรัพย์”

เมื่อปล่อยตัวไปตามใจ พระธรรมจักสอนว่า “วิหญฺญติ จิตฺตวสำนุวตฺตี  

ผู้ประพฤตติำมอ�ำนำจจติย่อมล�ำบำก” และสอนให้ห้ามใจด้วยสต ิให้หกัใจด้วยปัญญา

รวมความว่า พระธรรมจักสั่งสอนในเรื่องตัวเราทุกเรื่องทุกราวไป ว่าข้อนี้ ๆ 

เป็นอกุศลไม่ดี อย่าท�า ข้อนี้ ๆ เป็นกุศลดีงาม ควรท�า ใจของตนนี้ให้หมั่นช�าระให้

สะอาด อย่าเทีย่วพล่านไปเพราะรกัชงัและหลงจนเสยีหาย และพระธรรมสอนให้หมัน่

ศกึษาให้เป็นคนสมบรูณ์ ให้มคีวามเพียรพยายาม ให้มีความอดทนเป็นต้น พระธรรม

ที่ยกมานี้เพียงเล็กน้อย เป็นตัวอย่างพอสาธกให้เห็นว่าพระธรรมเป็นอย่างไร ฉะนั้น 

เมือ่พจิารณาโดยรอบคอบแล้ว จงึอาจกล่าวได้ว่า พระธรรมทีพ่ระพุทธเจ้ำทรงสัง่สอน

เพยีงพอกบัเรือ่งของตนทกุแง่ทกุมมุโดยครบถ้วน พระธรรมจงึเป็นประมวลระบบของ

ชวีติท้ังหมด เป็นประทปีส่องให้เหน็ควำมจรงิของชวีติให้เหน็ควำมจรงิของตนเองตลอด

ของโลกทั้งหมด

(ท�าไม? เพื่ออะไร?)

๓. ท�าไมพระพทุธเจ้าจงึทรงแสดงพระธรรม และทรงแสดงเพือ่อะไร ? พระพทุธเจ้า

ทรงแสดงพระธรรมมิใช่ด้วยทรงมุ่งหมายให้เขาชอบให้เขาชม แล้วจักได้บูชาพระองค์

ต่าง ๆ คือมิได้ทรงมุ่งผลตอบแทนอะไรส�าหรับพระองค์เองเลย

แต่ท�าไมจงึทรงแสดงพระธรรม ? ทรงแสดงกเ็พราะทรงมพีระกรณุาอนเุคราะห์

จ�าแนกแจกพระธรรมให้แก่โลก

เพื่ออะไร ? ก็เพื่อให้โลกหรือสัตวโลกทุก ๆ ผู้ทุก ๆ คนประสบประโยชน์

ประสบสนัตสิขุถ้วนท่ัวหน้า เหมอืนพ่อแม่มเีมตตากรณุาอนเุคราะห์ลกู ๆ อย่างบรสิทุธิ์ 
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จึงทนยากล�าบากถนอมเลี้ยงส่งเสริมลูก ๆ มิได้มุ่งผลอะไรตอบแทนจากลูก เพียงแต่

หวงัจะได้เหน็ความส�าเร็จ ความสขุ ความเจรญิของลูก แล้วพลอยปีตยิินดด้ีวยเท่านัน้ 

บางที เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม ผู้ฟังไม่ชอบใจหาว่าทรงสาปแช่งเขาก็มี  

แต่พระพทุธเจ้ากไ็ม่ทรงยับยัง้ทีจ่ะแสดงในเมือ่ทรงเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ เหมอืนอย่าง

ผูพ้ยาบาลไข้ทีด่พียายามให้ยาแก่คนไข้แม้ว่าคนไข้ไม่ชอบ ทัง้ไม่ยอมตามใจให้ของแสลง

แม้คนไข้จะเรียกร้อง บางทีถูกคนไข้บริภาษด่าว่าต่าง ๆ ก็ทนได้ด้วยเมตตากรุณา  

คิดปลงใจว่า ถ้าเป็นคนดีไม่เป็นคนไข้ก็คงไม่เป็นอย่างนี้ ไฉนคนดีจะถือคนไข้

มีเรื่องในสมัยพระพุทธเจ้าที่เล่าไว้ในพระสูตรหน่ึงว่า พระราชโอรสองค์หนึ่ง

ของพระเจ้าพิมพิสาร กรุงราชคฤห์ มคธรัฐ มีพระนามว่า อภยราชกุมาร กราบทูล

ถามพระพุทธเจ้าว่าตรัสพระวาจาเช่นไร พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า พระองค์ตรัสวาจา

แต่ที่ทรงทราบว่าจริงแท้ และประกอบด้วยประโยชน์ และทรงรู้กาลเวลาเพื่อที่จะตรัส

วาจาดังกล่าว จะเป็นที่ชอบใจหรือไม่ก็ตาม เพราะทรงอนุเคราะห์เท่านั้น ในขณะนั้น

พระราชกุมารก�าลังทรงประคองกมุารน้อยให้นอนอยู่บนเพลา พระพทุธเจ้าจงึตรสัถามว่า 

ถ้ากุมารน้อยนั้นอมเสี้ยนไม้หรือเศษกระเบ้ืองในปากเพราะพี่เล้ียงหรือพระราชกุมาร

เผลอไป จะทรงท�าอย่างไร พระราชกุมารกราบทูลว่า จะต้องทรงบีบศีรษะกุมารน้อย

ให้อ้าปากล้วงเสี้ยนไม้หรือเศษกระเบ้ืองนั้นออกให้จงได้ แม้จะต้องถึงเลือดออก  

เพราะเป็นวิธีเดียวท่ีเป็นการอนุเคราะห์ ฉะนั้น พระธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดง  

จงึเตม็เป่ียมด้วยพระกรุณำอนุเครำะห์ทกุบท ได้ฟังพระธรรมเมือ่ใด กไ็ด้รบัพระกรณุำ

ของพระองค์ที่ประทับอยู่ในพระธรรมเมื่อนั้น ทุกครั้งทุกครำวไป 

(เกี่ยวข้องอะไร?)

๔. พระธรรมเกี่ยวข้องอะไรกับคน ? คนควรจะท�าอย่างไรกับพระธรรม ? 

เพราะพระธรรมเป็นความจรงิของคนทีพ่ระพทุธเจ้าทรงยกขึน้แสดงสัง่สอนชีท้างปฏบิตัิ

ของคน เพือ่ให้บรรลถุงึประโยชน์ต่าง ๆ ดงักล่าวมาแล้ว พระธรรมจงึเกีย่วข้องกบัคน

โดยตรง
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กล่าวให้ใกล้ที่สุด พระธรรมนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเราทุก ๆ คน จะกล่าวว่า  

พระธรรมคอืตวัเรำเอง ท่ีพระพทุธเจ้ายกขึน้แสดงกไ็ด้ และทรงแสดงแก่ใคร ทรงแสดง

แก่ตัวเราเองนี้แหละข้อส�าคัญให้ตัวเราเองนี้:-

(๑) เง่ียหใูห้ได้ยินพระธรรมท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงอนัเรยีกว่าพระปรยิตัธิรรม 

คือค�าสั่งสอนที่ควรเรียนควรฟังทั้งหมด

(๒) เดนิเข้าไปหาพระธรรม เหมอืนอย่างพระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า “จงมานี”่ 

แล้วกเ็ดินเข้าไปเฝ้าพระองค์ นีเ้ป็นภาคปฏบิตั ิคูกั่บปรยิตัเิทยีบดงัภาคทฤษฎ ีการเดนิ

เข้าไปหาพระธรรมเรียกว่าปฏิบัติธรรม กล่าวโดยสรุป คือ:-

ก. ศีล ประพฤติดีงาม เว้นจากประพฤติเสียหายต่าง ๆ เป็นต้นว่า ศีล ๕

ข. สมาธิ ตั้งใจมั่นคงดี

ค. ปัญญา รอบรู้ดีในเหตุผล บาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์  

และในวิธีน�าตนให้พ้นจากทุกข์ภัยพิบัติ บรรลุถึงความสวัสดี

ทุก ๆ คนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ชายหรือหญิงประพฤติดีตั้งใจม่ันคงดี รู้จัก

เหตุผลและรู้จักช่วยตนได้ดีเม่ือใด ก็ชื่อว่าเดินเข้าไปหาพระธรรมเมื่อนั้น นี้ก็คือเดิน

เข้าไปหาทางที่ถูกหรือเดินไปในทางที่ถูกนั้นเอง 

การฟังพระธรรม และการปฏิบัติพระธรรม ดังกล่าวมานี้แหละ เป็นกิจอัน 

ทุก ๆ คนควรท�ากับพระธรรม แต่ก็ควรน้อมมาปฏิบัติให้พอเหมาะแก่ภาวะของตน  

ดังพระธรรมคุณบทว่า “โอปนยิโก ควรน้อมเข้ำมำ” ดังท่ีเรียกว่าประยุกต์กับตน  

แต่ให้รักษาแนวของพระธรรม คือให้ด�าเนินไปในทางที่ชอบ การน้อมพระธรรมมา

ประยุกต์กับตนโดยชอบนั้น เช่น:-

ส�าหรับนักเรียน ศีล คือประพฤติดี เพราะเว้นการที่ควรเว้น ประพฤติการที่

ควรประพฤติ สมาธิ คือตั้งใจเรียนดี ปัญญา คือจ�าได้ เข้าใจดี มีความรอบรู้

ส�าหรับผู้ประกอบการงาน ศีล คือประพฤติดี เว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นต้น 

สมาธิ คือ ตั้งใจท�าดี ปัญญา คือรอบรู้ฉลาดสามารถในการงาน
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ส�าหรับคนวัยรุ่น ศีล คือระมัดระวังตนให้ประพฤติอยู่ในขอบเขตท่ีชอบ  

ไม่ปล่อยตนให้เหลวแหลก สมาธิ คือตั้งใจมั่นคงดี ไม่ให้ตกจมลงไปในห้วงรัก ห้วงชัง 

ห้วงหลง ทีมี่เหตชัุกจงูยัว่เย้าอยูม่ากมาย ปัญญา คือคดิให้รูต้ลอดเหตุผล ตลอดปัจจบุนั 

ตลอดภายหน้า คิดให้กว้างให้ยืดยาว ไม่คิดแคบ ๆ สั้น ๆ 

คนวัยรุ่นก�าลังเจริญด้วยพลัง ก�าลังทะยานกายทะยานใจ เหมือนน�้าตกแรง 

เมื่อไม่สมหวังก็มักจะท�าอะไรแรง ๆ จึงมักพลาดง่าย และถ้าพลาดลงไปในห้วงอะไร 

ที่แรง ๆ แล้ว ก็อันตรายมาก เหมือนอย่างไปเล่นสนุกกับน�้าตก เผลอพลาดตกลงไป

กบัน�า้ตกทีโ่จนลงไปจากหน้าผาสงูชนั ฉะนัน้ ถ้าหนัมาสนใจพระธรรมบ้างกจ็ะมพีระธรรม

คุม้ครองรกัษา เป็นเครือ่งป้องกนัแก้ไขมใิห้เป็นอันตรายดังกล่าว ข้อส�าคญัควรป้องกนั

ไว้ก่อนดกีว่าแก้ หรือถ้าจะต้องแก้ กแ็ก้เมือ่ยังเล็กน้อยง่ายกว่าแก้เม่ือโตใหญ่ เหมือนอย่าง

ดับไฟกองเลก็ง่ายกว่าดบัไฟกองโต และไม่ควรเชือ่ใจตนเองเกนิไปเพราะอาจไม่มเีหตผุล 

ถ้าใจนั้นถูกบังหรือท่วมทับเสียแล้ว จึงควรหารือกับท่านผู้ที่สามารถจะให้เหตุผลที่ถูก

ต้องได้ ทัง้เมือ่สนใจในพระธรรมอยูพ่ระธรรมอาจให้เหตผุลแก่ตนได้กระจ่าง พร้อมกบัชี้

ทางปฏบิตัไิด้ถกูต้อง พระธรรมจงึเป็นกลัยาณมติร (มติรด)ี ของใจ เทยีบอย่างบคุคล

ที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งเป็นผู้ชี้เหตุผลให้แก่ตนดังกล่าวนั้น

อกีอย่างหนึง่ พระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงเปรยีบเหมอืนกระจกเงาส�าหรบั

ส่องดตูวั หรอืภาพยนตร์ฉายเรือ่งของตน โดยปกต ิตวัเราเห็นหน้าของคนอ่ืนยิม้ย่องบ้าง 

มึนตึงเกรี้ยวกราดบ้าง เห็นแล้วก็ชอบใจบ้าง ไม่ชอบใจบ้าง แต่ไม่เห็นหน้าของตนเอง

ครัน้เมือ่ยนือยูห่น้ากระจกเงา จงึอาจเหน็หน้าของตนเองว่าเป็นอย่างไร น่าเกลยีดหรอื

ไม่น่าเกลียดอย่างไร บางทีก็อาจรู้สึกไม่ชอบหน้าของตนเอง จึงต้องตกแต่งแก้ไขให้

งดงาม ฉันใด โดยปกติคนเราก็มองไม่เห็นตนเอง ฉันนั้น ต่อมาได้ศึกษาพระธรรมที่

ส่องย้อนเข้ามาหาตนเอง จงึจกัมองเหน็ตนเองว่าเป็นอย่างไรดไีม่ด ีถกูผิด ตามเหตผุล

ที่เป็นจริงอย่างไร เมื่อมองเห็นตนเอง รู้จักตนเองตามเป็นจริงแล้ว จึงสามารถแก้ไข

ตนให้ดีได้ ดูภาพยนตร์ก็เหมือนกัน เห็นตัวแสดงเป็นคนร้ายคนดีต่าง ๆ เมื่อน�า 

พระธรรมมาฉายดูตน ก็จักเห็นตนเป็นเช่นไร
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ฉะน้ัน ศึกษำพระธรรม (อันหมายถึงปริยัติคือเรียน กับปฏิบัติพระธรรม)  

จงึเป็นกำรศกึษำตนเอง ข้อเตอืนใจสัน้ ๆ เกีย่วกบัเรือ่งนี ้คอื นกึถงึอะไร ๆ กใ็ห้หวน

นึกถึงพระธรรม มองอะไร ๆ ภำยนอกก็ให้มองย้อนดูตน ก�ำหนดนิ่งดูที่ใจดูให้ดี  

จักเห็นทำงสว่ำง 

(ผลอย่างไร?)

๕. เมื่อศึกษาพระธรรมอย่างนี้แล้ว จะรับผลอย่างไร ? กล่าวอย่างสั้นจะได้

รับผลคือความไม่ตกต�่า เพราะเมื่อรักษาพระธรรม พระธรรมก็ย่อมรักษา สมดัง

พระพทุธภาษติว่า “ธมฺโม หเว รกขฺต ิธมมฺจำร ึธรรมย่อมรกัษำผูป้ระพฤติธรรม” คอื

รกัษาไว้มใิห้ตกต�า่ ดงับทสวดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ว่า “ธมโฺม กุโลกปตนำ ตทธำริธำรี พระธรรมทรงผูท้รงธรรมไว้มใิห้ตกไปอยูโ่ลกทีช่ัว่” 

ด้วยประการฉะนี้

ในทีส่ดุนี ้ขอกล่าวความท่ีควรก�าหนดโดยย่อแล้วประมวลลงในบทพระธรรม-

คณุว่า พระธรรมท่ีพระพทุธเจ้ำทรงแสดงสัง่สอน เปรยีบเหมอืนกระจกส�ำหรบัส่องดตูน 

เปรยีบเหมอืนภำพยนตร์ทีฉ่ำยเรือ่งของตน เปรียบเหมือนไฟฉำยทีฉ่ำยแสงย้อนมำทีต่น 

เพื่อให้เห็นตนเองตำมเป็นจริง หรือให้เห็นควำมจริงทุก ๆ อย่ำงที่ตนแล้ว พระธรรม

ก็เป็นดังประทีปส่องทำงให้ตนทุก ๆ คนด�ำเนินไปในทำงที่ถูก

สฺวำกฺขำโต ภควตำ ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว

สนฺทิฏฺโก อันผู้ได้บรรลุพึงเห็นเอง

อกำลิโก ไม่ประกอบด้วยกาล

เอหิปสฺสิโก ควรเรียกให้มาดู

โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามา

ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ อันวิญญู (ผู้รู้) พึงรู้เฉพาะตน

๒๑ พฤษภำคม ๒๕๐๒



พระสงฆ์

(เวไนย = ดอกบัว ๓ จ�าพวก)

เมือ่พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูพ้ระธรรมแล้วใหม่ ๆ ได้ทรงพิจารณาพระธรรมทีไ่ด้

ตรัสรู้แล้ว ทรงเห็นว่าเป็นคุณอันลึกซึ้ง ยากที่โลกซึ่งยุ่งยากอยู่นี้จะรู้ได้ เกือบจะทอด

พระหฤทัยว่าจะไม่ทรงแสดงธรรม จะประทบัเสวยสุขอย่างสงบท่ีสุดอยู่เฉพาะพระองค์เดียว 

หากแต่ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาแก่โลก จึงทรงกลับหวนพิจารณาอีกว่า ถ้าจะเสด็จ

เที่ยวไปทรงแสดงพระธรรมสั่งสอน พูดง่าย ๆ ว่าเสด็จเที่ยวไปเทศน์โปรด จะมีใครรู้

พระธรรมที่ทรงเทศน์โปรดบ้างหรือไม่ ก็ได้ทรงทราบด้วยพระญาณว่า คนในโลกนี ้

มีมากหลายจ�าพวก บ้างกิเลสบาง บ้างกิเลสหนา บ้างมีพื้นดี บ้างมีพื้นไม่ดี  

บ้างมีอาการดี บ้างมีอาการไม่ดี บ้างสอนง่าย บ้างสอนยาก บ้างสามารถจะรู้  

บ้างไม่สามารถจะรู้ เปรียบเหมือนดอกบัวขาบ (สีเขียวขาบ) ดอกบัวหลวง (สีแดง) 

หรือดอกบัวขาว บรรดาท่ีเกดิสะพรัง่อยู่ในสระบวั บ้างกย็งัจมอยูใ่นน�า้ บ้างกอ็ยูเ่สมอน�า้ 

บ้างก็ชูขึ้นพ้นน�้า ดอกบัวเหล่านี้ จ�าพวกที่ชูขึ้นพ้นน�้าแล้ว พอต้องแสงพระอาทิตย ์

ก็จักบานในวันนี้ทีเดียว จ�าพวกที่อยู่เสมอน�้าพรุ่งน้ีก็จะบาน จ�าพวกท่ียังจมอยู่ใต้น�้า 

ก็ยังหวังจักโผล่ขึ้นบานในวันถัดต่อไป สัตวโลกผู้เป็นเวไนยนิกรคือหมู่แห่งผู้ท่ีควรรับ

แนะน�า ก็คล้ายกับดอกบัว ๓ จ�าพวกนั้น คือจ�าพวกที่มีคุณสมบัติดีพิเศษ ก็อาจจะรู้

พระธรรมได้โดยฉบัพลนัทนัท ีจ�าพวกทีม่คีณุสมบตัปิานกลาง เม่ือได้รบัแนะน�าอบรม

เพิม่เตมิกอ็าจรู้พระธรรมได้ไม่ช้านัก จ�าพวกทีม่คุีณสมบติัอ่อน เมือ่ได้รับอบรมเสมอ ๆ 

เรื่อย ๆ ไปถึงจะช้าสักหน่อย ก็ยังอาจจะรู้พระธรรมได้ในที่สุด ทั้งนี้เว้นแต่สัตวโลก



22 ลักษณะและค�ำสอนส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

ชนิดที่ไม่ใช่เวไนย คือไม่รับแนะน�า จะเป็นเพราะมีปัญญาทึบเหลือประมาณ ท�าบาป

มาหนักหนา หรอืถอืทฏิฐิมานะร้ันอย่างเหลอืเกนิกต็าม สตัวโลกจ�าพวกนีเ้ปรยีบเหมอืน

ดอกบัวอันนอกจากดอกบัว ๓ จ�าพวกนั้น ซึ่งกลายเป็นอาหารปลาอาหารเต่าในสระ 

หมดโอกาสที่จะบานได้

ครั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ว่า มีหลายชนิดหลายจ�าพวก  

หมูส่ตัว์ทีเ่ป็นเวไนยอันจะโปรดได้กม็อียู ่จงึทรงตกลงพระหฤทัยว่า จะเสดจ็เทีย่วเทศน์

โปรดโลก และได้ตั้งพระหฤทัยว่า จะทรงด�ารงพระชนมายุเที่ยวเทศน์โปรดไปจนกว่า

คนทัง้หลายจะได้รู้จักพระธรรม สามารถเป็นธรรมทายาท คอืเป็นทายาทรบัพระธรรม

จากพระพุทธเจ้าสืบกันต่อไปให้เป็นอมตสมบัติของโลกตลอดกาลนาน

(พรหม)

พระโบราณาจารย์ (พระอาจารย์เก่าแก่) ได้เล่าเรื่องพระพรหมมากราบทูล

อาราธนาพระพทุธเจ้าแทรกเข้ามา มีความว่า เมือ่พระพทุธเจ้าเกอืบจะทอดพระหฤทยั

ว่าจะไม่ทรงแสดงพระธรรมนัน้ พระพรหมมนีามว่าสหัมบด ีท่ีมกัเรยีกกนัว่าท้าวสหัมบดี

พรหม ได้ลงมาจากพรหมโลก กราบทูลอาราธนา ดังค�าฉันท์คาถาว่า

  พฺรหฺมำ จ โลกำธิปตี สหมฺปติ

  กตญฺชลี อนฺธิวร� อยำจถ

  สนฺตีธ สตฺตำปฺปรชกฺขชำติกำ

  เทเสตุ ธมฺม� อนุกมฺปม� ปช�

องค์โลกธิบดีสหัมบดีพรหม ยอกรประนมทูลขอพรประเสริฐ

หมู่สัตว์เกิดมำในโลกนี้ ที่มีผงกิเลสเข้ำตำแต่น้อยมีอยู่

ขอจงทรงเอ็นดู แสดงธรรมโปรดสัตว์นี้ เทอญ

พระพทุธเจ้าได้ทรงสดับค�าอาราธนานี ้ทรงพจิารณาเหน็หมูส่ตัว์ว่ามต่ีาง ๆ กัน

เปรยีบได้ดงักบัดอกบัวต่าง ๆ ชนดิดงักล่าวแล้ว จงึทรงรบัอาราธนาของท้าวสหมับดพีรหม 
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ในเมืองไทยเรานิยมใช้ค�าฉันท์คาถาบทนี้ (ที่กล่าวกันว่าเป็นพระราชนิพนธ์ใน 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) เป็นค�าอาราธนาธรรมเป็นประเพณีนิยมโดย

ทั่วไป เมื่อพระภิกษุได้ฟังค�าอาราธนานี้แล้ว จึงเริ่มแสดงพระธรรม 

เรื่องพระพรหมอาราธนานี้ เป็นเรื่องประกาศพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้า  

เพราะเมตตากรุณาเป็นธรรมประจ�าใจของท่านผู้เป็นพรหม คนท่ีมีเมตตากรุณาเป็น

อันมาก เช่น พ่อแม่ ก็เรียกว่าเป็นพระพรหมของลูก ฉะนั้น จึงอาจถอดถือเอาแต่

ใจความจากเรือ่งนีไ้ด้ว่า ท้าวสหมับดีพรหมกค็อืพระกรณุาอย่างใหญ่หลวงของพระพทุธเจ้า 

อาราธนา คือพระกรุณานี้เองเหมือนมาขอร้องให้ทรงช่วยโลก ทรงรับอาราธนา ก็คือ

ทรงพจิารณาเหน็ว่า จะทรงช่วยโลกจ�าพวกทีเ่ป็นเวไนยสัตว์ได้ จงึทรงตกลงพระหฤทยั

ว่าจะทรงแสดงพระธรรมโปรดด้วยพระกรุณา

(นยิามศัพท์)

ค�าว่า โปรดโลก หมายความว่า ช่วยโลกให้พ้นจากความทกุข์เดอืดร้อนต่าง ๆ 

ค�าว่า โลก หมายความว่า สัตวโลก คือหมู่สัตว์ตามที่นิยมพูดกัน เมื่อพูดกันว่าสัตว ์

กม็กัหมายถงึสตัว์ดริจัฉานต่าง ๆ ไม่หมายถงึคน แต่ในทางพระธรรมทัง้คนทัง้ดริจัฉาน 

รวมเรียกว่าหมู่สัตว์ หรือรวมเรียกว่าสัตวโลก เรียกสั้น ๆ ว่า โลก เพราะทั้งหมด 

ต่างก็เกี่ยวข้องพัวพันยุ่งเหยิงอยู่กับโลก หรือถ้าพูดให้ทันสมัยก็ว่าทั้งหมดต่างก็ตกอยู่

ในความดึงดูดของโลก ท้ังทางกายท้ังทางใจอย่างเดียวกัน ฉะนั้น เมื่อได้ฟังเทศน์ว่า

หมู่สัตว์ ก็ให้เข้าใจว่าหมายถึงทั้งมนุษย์และดิรัจฉาน ซึ่งรวมตัวเราเองอยู่ด้วยผู้หนึ่ง 

เมือ่ได้ฟังเทศน์ว่าพระพุทธเจ้าโปรดสตัว์ ก็ให้เข้าใจว่าโปรดตลอดถงึตวัเราเองด้วยผูห้น่ึง 

แต่ใครจะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าโปรดได้หรือไม่ได้ ก็สุดแต่ว่าตัวเองจะเป็นเวไนยหรือไม่

เป็นเวไนย ถ้าตัวเองเป็นเวไนย คือรับแนะน�าอบรม ก็เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าโปรด 

ได้ เทียบกับดอกบัว ๓ เหล่าที่มีหวังจะบานได้แน่ ไม่เร็วก็ช้าดังกล่าวแล้ว หรือเทียบ

กับคนไข้ที่รับการรักษาของหมอ ถ้าตัวเองไม่เป็นเวไนยคือไม่รับแนะน�าอบรม ก็เป็น 

ผูท้ีพ่ระพทุธเจ้าโปรดไม่ได้ เทยีบกบัดอกบวัทีเ่ป็นอาหารปลาอาหารเต่าในสระเสียแล้ว 

ไม่มีโอกาสบานได้เลย หรือเทียบกับคนไข้ที่ไม่รับการรักษาของหมอ
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(โปรดโลก)

คร้ันพระพทุธเจ้าได้ทรงตกลงพระหฤทยัจะทรงแสดงพระธรรมโปรด และได้ตัง้

พระหฤทัยจะครองพระชนมชีพอยู่เพื่อสัตวโลกแล้ว ก็ได้ทรงพิจารณาหาคนฟังเทศน์

ซึง่มลีกัษณะเป็นเวไนยดงักล่าวแล้ว เมือ่ทรงเหน็ว่าคนเช่นนัน้มอียูใ่นถิน่ทีใ่ดกเ็สดจ็ไป

ในถิ่นท่ีนั้น ทรงเทศน์โปรดไปโดยล�าดับ ในตอนแรก ต้องเสด็จไปเองโดยมาก  

เพราะคนยงัไม่รูจ้กัพระองค์ บางทเีขารูจ้กัแต่เพยีงว่า พระองค์คอืเจ้าชายสทิธตัถะเสด็จ

ออกทรงผนวช ยังไม่รู้จักและยังไม่เกิดศรัทธา (เชื่อ) ว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้า  

ซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมแล้ว หรือจะเรียกว่าเป็นผู้ส�าเร็จวิชาแล้วก็ได้ เม่ือเขายังไม่รู้

จกัยงัไม่เชือ่เช่นน้ัน จึงต้องเสด็จไปเทศน์ให้เขาฟัง จนเขาเห็นจรงิในธรรม ดงัทีเ่รยีกว่า

ได้ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม เขาจึงเริ่มรู้จักว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้า บางที  

เขาถึงกับพูดออกมา “โอ พระพทุธเจ้าจรงิ!” ถ้าจะพดูอย่างไทย ๆ กว่็า “โอ รูวิ้เศษจรงิ” 

เมื่อเป็นเช่นนี้ เขาจึงมีศรัทธา (ความเชื่อ) ปสาทะ (ความเลื่อมใส) ในพระองค์  

นับถือพระองค์เป็นพระศาสดา คือเป็นยอดครูยอดอาจารย์ของตน และพากันบอก

กล่าวเล่าลอืกนัจนข่าวกระฉ่อนออกไปว่า พระองค์เสด็จออกบวชจากศากยราชตระกลู 

เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วแต่ใครเห็นอย่างใด เชื่อ เลื่อมใสอย่างใด  

ก็พูดอย่างนั้น

บทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ที่สวดกันอยู่ทุกวันนี้ ก็เป็น 

ค�าบอกกล่าวเล่าลือกันนั้นเอง จึงไม่มีใครเป็นผู้แต่งขึ้นอย่างบทสดุดีทั่ว ๆ ไป 

เมือ่คนพากนัรู้จกัพระองค์ตามข่าวทีลื่อกนักระฉ่อนไปเช่นนี ้จะเสดจ็ไปประทับ

พักในที่ใด เขาก็ทราบกันและพากันมาเฝ้าฟังเทศน์ของพระองค์ถึงในที่ประทับพัก 

เหมือนอย่างคนพากันไปฟังเทศน์ในวัดในวันพระ หรือในวันส�าคัญในศาสนา เช่น 

วันวิสาขบูชา และก็มีไม่น้อยที่ไปเฝ้าเพ่ือสังเกตหรือเพื่อไล่เลียงประลองภูมิ แต่

พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงพระธรรมโต้ตอบ จนคนเหล่านั้นเห็นจริงหรือต้องนิ่งอั้นไป 

ในตอนหลงั มีคนนบัถอืพระพทุธเจ้ามาก พระองค์จะประทบัอยูใ่นทีไ่หนคนทีป่ระสงค์

พระธรรมก็พากันมาเฝ้าเอง ถึงอย่างนั้น พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงหยุดประทับอยู่ประจ�า 

ทีเ่ดียว คงเสด็จเท่ียวเทศน์โปรดเรือ่ยไปจนกระท่ังในวันสุดท้ายของพระชนมชพี
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(ดอกบัวจะบาน = เวไนย บานแล้ว = พระสงฆ์)

เรือ่งพระพทุธเจ้าเทศน์โปรดโลกตามทีเ่ล่ามาถึงเพยีงนี ้ดเูป็นการเล่าแต่เรือ่ง

ของพระพุทธเจ้า ยังไม่มีกล่าวถึงพระสงฆ์เลย แต่ถ้าก�าหนดดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่า  

ได้เล่าถึงเรื่องพระสงฆ์ควบคู่มาแล้วตั้งแต่ต้น คือบรรดาคนที่อาจรับแนะน�าอบรม  

ที่เรียกว่าเวไนย อันเปรียบกับดอกบัว ๓ จ�าพวก ที่มีหวังจะบานได้แน่ พระสงฆ์ออก

มาจากคนเหล่าน้ันเอง เพราะพระสงฆ์ ก็คือหมู่ของคนผู้บานแล้ว เพราะได้รับ 

แสงสว่างจากพระธรรมของพระพุทธเจ้า ได้เห็นพระธรรม ได้บรรลุพระธรรมตาม 

พระพุทธเจ้าตามล�าดับช้ัน เหมือนอย่างดอกบัวที่บานแล้วเพราะต้องแสงอาทิตย์  

รวมความสัน้ ๆ ว่า หมู่คนท่ีเหมือนดอกบัวอันมหีวงัจะบำนได้ เมือ่ยังไม่บำนก็เรยีกว่ำ

เวไนยนกิร เม่ือบำนแล้วก็เรยีกว่ำพระสงฆ์ และดอกบวัจะบำนได้กเ็พรำะต้องแสงอำทติย์ 

ฉันใด หมู่ของเวไนยจะบำนก็เพรำะต้องแสงพระธรรม ฉันนั้น 

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเท่ียวไปเทศน์โปรด ก็เท่ากับทรงฉายแสงพระธรรมไป

ยงัคนฟัง เมือ่คนฟังเป็นเวไนย ซ่ึงอาจโปรดได้ กจ็ะบานเพราะแสงพระธรรม ถ้าพระพทุธเจ้า 

ไม่เสด็จเที่ยวไปเทศน์โปรด ประชุมชนก็ไม่อาจบานขึ้นได้เอง เหมือนอย่างถ้าอาทิตย์

ไม่อุทัย ดอกบัวชนิดที่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ก็ไม่อาจจะบานขึ้นได้เองฉะนั้น

ลองนึกดูถึงดอกไม้บานว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ? อันดอกไม้บาน ย่อมเผย

กลีบ เผยเกสร เผยกลิ่น เผยความงามความสดชื่นอย่างเต็มที่ สิ่งที่เผยนั้นล้วนเป็น

สิ่งที่น่าดูชม คนที่บานแล้วเพราะต้องแสงธรรมของพระพุทธเจ้า ก็พอเทียบกันได้ คือ

เป็นผู้ที่เผยออกแต่ความประพฤติปฏิบัติที่น่าดู น่าชมน่าเลื่อมใส เป็นต้นว่า เผยกลีบ 

คือปฏิบัติดี เผยเกสรคือปฏิบัติตรง เผยกลิ่น คือปฏิบัติถูก เผยความงามสดชื่น คือ

ปฏิบัติชอบเหมาะ

หมู่ของคนทีเ่หมือนอย่างดอกบัวบานเหล่านีล้้วนเป็นสาวก คอืผูฟั้ง โดยความ

คอืเป็นศษิย์ของพระพทุธเจ้าทัง้นัน้ ดงับทสงัฆคณุว่า ภควโต สำวกสงโฺฆ หมูแ่ห่งสำวก

ของพระผู้มีพระภำคพระพุทธเจ้ำ และบทแสดงข้อปฏิบัติว่า สุปฏิปนฺโน ปฏิบัติดีแล้ว 

อุชุปฏิปนฺโน ปฏิบัติตรงแล้ว ญำยปฏิปนฺโน ปฏิบัติถูกแล้ว สำมีจิปฏิปนฺโน ปฏิบัติ
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ชอบเหมำะแล้ว นี้แล คือพระสงฆ์ หมู่ของคนผู้บานแล้ว เหมือนอย่างดอกบัวบาน

เพราะได้รับแสงพระธรรมของพระพุทธเจ้า 

(เหตุที่เรยีกว่าสงฆ์)

ในชั้นแรก เมื่อยังไม่มีใครรู้จักพระพุทธเจ้าหรือรู้จักแต่น้อย เว้นพระพุทธเจ้า

เสียแล้ว ก็ไม่มีดอกบัวบานในหมู่ชน หรือจะมีก็ยังน้อย แต่ในกาลต่อมา ดอกบัวบาน

ในหมู่ชนได้มีมากขึ้นโดยล�าดับ เพราะได้รับแสงพระธรรมของพระพุทธเจ้าท่ีเสด็จไป

เที่ยวเทศน์โปรดอย่างไม่หยุดยั้ง ฉะนั้น จึงเรียกว่าสงฆ์ ที่แปลว่าหมู่ หมายความว่า 

มรีวมกนัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก ทัง้โดยช้ัน ทัง้โดยจ�านวน อย่างหมูน่กัเรยีน หมูน่กัศกึษา 

กห็มายความถงึนักเรยีนนักศึกษามากชัน้มากจ�านวนรวมกนั ดอกบวับานในหมู่ชน คอื

คนผู้บานแล้วเพราะต้องแสงธรรมดังกล่าว เรียกว่าอริยะ หรืออารยะ ท่ีแปลว่า  

คนประเสรฐิ คนเจรญิ เรยีกกนัในค�าไทยว่า พระอรยิะ เรยีกรวมกนัท้ังหมดว่าพระสงฆ์ 

เรยีกในฐานะเป็นหมู่ของคนประเสรฐิว่าพระอรยิสงฆ์ เรยีกในฐานะเป็นสาวก (คนฟังเทศน์) 

หรือศิษย์ของพระพุทธเจ้าว่าพระสาวกสงฆ์ หรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า 

(บรษิัท ๔)

อน่ึง คนท่ีรับแสงพระธรรมของพระพทุธเจ้าแม้แต่น้อย ถึงจะยงัไม่บาน กย่็อม

จะเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า และแสดงตนนับถือพระพุทธเจ้าเป็น 

พระศาสดายอดครูยอดอาจารย์ของตน บางพวกสละออกบวชเป็นพระภิกษุหรือ 

พระภกิษณุ ีถ้าเป็นเดก็กบ็วชเป็นสามเณรหรอืสามเณร ีบางพวกแสดงตนเป็นอบุาสก

หรอือบุาสกิา ผูม้ใีจใกล้ชดิพระหรอืแสดงตนเป็นพทุธมามกะหรอืพทุธมามกิา ผูน้บัถอื

เฉพาะพระพทุธเจ้าเป็นของตน ในฝ่ายฆราวาส ถ้าเทยีบอบุาสกอบุาสกิากบัภกิษภุกิษณุี 

ก็พอเทียบพุทธมามกะพุทธมามิกากับสามเณรสามเณรี
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รวมพทุธบรษิทั (บรษิทัคอืหมูข่องผูแ้สดงตนนบัถอืพระพทุธเจ้า) เป็น ๔ คอื 

ภิกษุบริษัท ๑ ภิกษุณีบริษัท ๑ อุบาสกบริษัท ๑ อุบาสิกาบริษัท ๑ (บัดนี้ภิกษุณี

บริษัทตลอดถึงสามเณรีไม่มีแล้ว)

ในบรษิทั ๔ นี ้ภกิษบุริษัท ย่อมจะเป็นหลกัเป็นประธานในการสบืธ�ารงรกัษา

พระธรรม พระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่ไว้ (ในพระวนิยั) ให้พระภกิษปุระชมุโดยพร้อมเพรยีงกนั

ตัง้แต่ ๔ รูปขึน้ไป ท�าการงานของหมู่ท่ีเรยีกว่า สงัฆกรรม ความประชมุแห่งพระภกิษุ

ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปนี้ เรียกว่าพระภิกษุสงฆ์ แปลว่าหมู่แห่งพระภิกษุ เรียกสั้น ๆ ว่า

พระสงฆ์เหมอืนกนั พระภกิษุสงฆ์นี ้พระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่ไว้ว่าให้ประชมุกนัเป็นสงฆ์ 

จึงมีค�าเรียกกันว่า พระสมมติสงฆ์ พระสงฆ์โดยสมมติ คือโดยพระบัญญัติส่ังไว้ว่า  

ให้เป็นสงฆ์ของพระพทุธเจ้า และกนั็บว่าเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพทุธเจ้าเหมอืนกนั

(สระบัวมหมึา คอืโลก)

เราทุกคนท่ีเกดิมาในโลกน้ี ถ้าจะเทียบกบัดอกบวัดังท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงเทยีบ

กบัหมูส่ตัว์ แต่ละคนกเ็ป็นดอกบวัแต่ละดอกในสระมหมึาคอืโลก แต่ใครจะเป็นดอกบวั

ชนิดไหน คือจะเป็นดอกบัวที่มีหวังโผล่ขึ้นมาเหนือน�้า หรือจะจมอยู่แต่ใต้น�้าต้องเสีย

แก่ปลาเต่า กแ็ลว้แต่ตนเอง คือถ้าตนเองท�าตนเองให้เป็นอเวไนยแนะน�าไม่ได ้พอ่แม่

แนะน�าก็ไม่ได้ ครูอาจารย์แนะน�าก็ไม่ได้ พระเทศน์ก็ไม่ฟัง การเล่าเรียนศึกษาก็ไม่

ตั้งใจ การงานก็ไม่เอาธุระ ไม่รักตัวสงวนตัว ปล่อยตัวปล่อยใจ ก็ต้องเข้ากลุ่มดอกบัว

ทีจ่มอยู่แต่ใต้น�า้ เป็นอาหารของปลาเต่า ชวิีตต้องเส่ือมเศร้า ครัน้ได้คดิแต่กส็ายเสียแล้ว 

ก็ยิ่งเป็นทุกข์ เข้าที่อับจนหาทางออกไม่ได้ ก็ยิ่งเป็นทุกข์ หรือเห็นคนอ่ืนเขารุ่งเรือง 

กลบัมาดตูน กย็ิง่เป็นทกุข์ ส่วนคนทีท่�าตนเองให้เป็นเวไนยแนะน�าได้ ตรงกนัข้ามกบั

ที่กล่าวมาแล้ว ขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนศึกษา เอาการเอางาน รู้จักรักตัวสงวนตัว  

ไม่ปล่อยตัว ไม่ปล่อยใจ ก็ได้เข้ากลุ่มดอกบัวที่มีหวังจะชูดอกขึ้นมาบานเหนือน�้า  

เมื่อประสบความส�าเร็จในข้ันหนึ่ง ๆ แม้ว่าสอบไล่ได้ช้ันหนึ่ง ๆ ก็เป็นดอกบัวบาน 
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ในชั้นหนึ่ง ๆ ฉะนั้น จะเข้ากลุ่มดอกบัวชนิดไหน ก็ให้คิดดูให้ดี คิดให้ดีตั้งแต่เวลาที่

ยังไม่ช้าเกินไป

พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าล้วนเป็นผูท้ีไ่ด้คดิแล้ว เพราะได้รบัแสงพระธรรม

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอน บางท่านได้คิดเร็ว บางท่านได้คิดไม่เร็วไม่ช้านัก  

บางท่านได้คิดช้าไปหน่อย แต่ก็ยังได้คิดและกลับตัวได้ทันก่อนที่จะเหลือแก้ จึงเป็น

ดอกบวัทีช่ดูอกขึน้มาบานเหนอืน�า้ได้ด้วยปัญญา ท่ีท�าให้ได้คดิเพราะกระทบแสงพระธรรม 

สมดังพุทธภาษิตว่า “อติโรจติ ปญฺญำย สมฺมำสมฺพุทฺธสำวโก สำวกของพระสัมมำ- 

สัมพุทธเจ้ำย่อมรุ่งเรืองล่วงพวกปุถุชนคนบอด ด้วยปัญญำ” ดังนี้ 

เรำทุกคนเม่ือได้ฟังเทศน์ทีแ่สดงพระธรรมของพระพุทธเจ้ำ กค็วรตัง้ใจฟังให้ดี 

ให้ได้รับแสงพระธรรมเข้ำไปสะกิดใจให้ได้คดิ เพ่ือจะได้ไม่พลดัเข้ำกลุม่ดอกบัวจม หำกจะ

เผลอพลัดเข้ำไปบ้ำง ก็จะได้รีบถอนตนออก และน�ำตนให้เข้ำกลุ่มดอกบัวลอยบำน 

เพื่อให้ตัวเรำเป็นดอกบัวที่มีหวังจะลอยบำน และเป็นดอกบัวลอยบำนดอกหนึ่งอยู่ใน

สระมหึมำ คือโลกนี้

๒๓ พฤษภำคม ๒๕๐๒



พระรัตนตรัย

(ไม้ ๓ อันพงิกัน)

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ตามที่ได้แสดงมาแล้วในกัณฑ์ที่ ๑ ที่ ๒ 

ที ่๓ โดยล�าดบั แม้ม ี๓ แต่กเ็นือ่งเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัโดยเนือ้ความ คอืพระพทุธเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงแสดงพระธรรมสั่งสอน พระธรรมอัน

พระสงฆ์ได้ฟังได้ปฏบิตัแิล้วด�ารงรกัษาไว้ พระสงฆ์กเ็ป็นสาวกหรอืศิษย์ของพระพุทธเจ้า 

ทัง้ ๓ นี ้จงึต่างองิอาศยักนั เหมอืนอย่างไม้ ๓ อนัตัง้พงิกนัอยู่ จะขาดเสียสักอนัหนึง่

หาได้ไม่ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง ๓ นี้จึงรวมเรียกว่า พระรัตนตรัย 

แปลว่า หมวด ๓ แห่งพระรัตนะ เรียกว่าพระไตรรัตน์ก็ได้ แปลว่าพระรัตนะ ๓

(รัตนะ)

ทุกคนคงมีความยินดีปลาบปล้ืมใจ เมื่อได้รับของที่ชอบใจ หรือเมื่อได้รับ 

ความส�าเร็จ เช่น สอบไล่ได้ จะยนิดีปลาบปลืม้ใจน้อยหรอืมากกแ็ล้วแต่จะเป็นทีช่อบใจ

น้อยหรือมาก สิ่งที่ท�าให้ยินดีปลาบปลื้มใจนี้แหละ ท�าให้เกิดค�าว่า รัตนะ ท่ีแปลว่า  

สิง่ทีท่�าให้ยนิดีปลาบปลืม้นัน้เอง แต่นิยมใช้เรยีกของดขีองวเิศษต่าง ๆ สตัว์พเิศษต่าง ๆ 

ตลอดถึงคนดีพิเศษต่าง ๆ ก็เรียกว่า รัตนะ เพราะเป็นที่ยินดีปลาบปลื้มใจได้เป็น 

อย่างมาก ฉะนัน้ รตันะจึงเป็นสิง่ทีน่ยิมชมชอบ เป็นสิง่มีค่ามาก ยอดเยีย่มไม่มสีิง่อืน่

ที่มิใช่รัตนะเสมอ ยากที่จะเห็นได้ เป็นของที่มิใช่คนต�่า ๆ จะใช้สอย ใครได้รัตนะมา

จึงยินดีปลาบปลื้มใจ
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ในภาษาไทยเรา มคี�าแปลรตันะท่ีเหมาะมากเหมอืนกนั ว่าแก้ว และมนีพรตัน์ 

(แก้ว ๙) ดังค�าที่ผูกเรียกระบุช่ือระบุสีอย่างคล้องจองกันมานานแล้วว่า เพชรดี  

(เพชรที่ ๑) มณีแดง (ทับทิม) เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษรำคัม แดงแก่ก�่ำ

โกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกำฬ มุกดำหำรหมอกมัว แดงสลัวเพทำย สังวำลย์สำย

ไพฑูรย์ ถึงไม่ใช่เครื่องประดับ แต่เป็นส่วนยอดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บางทีไทยเราก็ 

เรียกว่าแก้ว เช่น แก้วตา แก้วหู

รตันะทัง้หลายในโลกนีม้มีาก ตามแต่จะนยิมเรยีกกนัในจ�าพวกส่ิงท่ีมีค่าสูงดงักล่าว 

ตั้งแต่ชนิดที่ยังมีเป็นสาธารณะทั่วไปได้ จนถึงชนิดที่เป็นอสาธารณะ (ไม่ทั่วไป) และ

ที่เป็นของดีวิเศษอย่างสูงสุดในโลกก็คือจักรพรรดิรัตนะ รัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิ 

๗ ประการ คือ จักกรัตนะ จักรแก้ว หัตถิรัตนะ ช้างแก้ว อัสสรัตนะ ม้าแก้ว  

มณีรัตนะ มณีแก้ว อิตถีรัตนะ นางแก้ว คหปติรัตนะ ขุนคลังแก้ว ปริณำยกรัตนะ 

นายกแก้ว รัตนะ ๗ ประการนี้ เป็นเครื่องท�าให้ท่านท่ีมีอยู่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  

โดยความกค็อืเป็นเจ้าโลก และเป็นเครือ่งรกัษาบ�ารงุบ�าเรอพระเจ้าจกัรพรรดใิห้เป็นสขุ

สมบรูณ์เป็นอย่างทีส่ดุ จงึเป็นยอดรตันะในทางโลก แม้ในปัจจุบนัตลอดถึงโลกอนาคต 

ใครจะเป็นเจ้าโลกได้แต่ผู้เดียวก็ต้องมีองค์อ�านาจเป็นวัตถุ เป็นพาหนะ เป็นบุคคล  

ที่เป็นอย่างวิเศษยิ่งจนคนทั้งโลกพากันยินยอม ถ้ามีก็พอนับว่าเป็นจักรพรรดิรัตนะได้

(ปัญญาที่รู้จักคุณค่า)

กล่าวโดยท่ัวไป รตันะท่ัว ๆ ไปทุกอย่างจะมปีระโยชน์เป็นท่ียนิดพีอใจกเ็ฉพาะ

แก่ผู้ที่รู้จักคุณค่าเท่านั้นถ้าไม่รู้จักคุณค่า จะเป็นรัตนะชนิดไหน ก็สิ้นความหมาย  

เหมอืนอย่างยืน่แก้วให้วานร โยนไข่มุกให้แก่สุกร ประดบัอาภรณ์ให้แก่ตุ่น หรอือย่างไก่

ได้พลอย ซึ่งสู้ได้ข้าวสารเม็ดเดียวไม่ได้ บางทีคนเราประดับอาภรณ์ให้แก่สัตว์เล้ียง 

ที่น่ารัก ก็เพื่อให้เราเองนั้นแหละเห็นว่างาม มิใช่เพื่อให้สัตว์เลี้ยงเห็นตัวเองว่างาม 

โดยที่แท้จึงเท่ากับประดับอาภรณ์เข้าท่ีตัวเจ้าของเอง ฉะนั้น ความส�าคัญของรัตนะ 

ทั้งปวงจึงอยู่ที่ปัญญาที่รู้จักคุณค่าของรัตนะ ปัญญาจึงเป็นรัตนะเองด้วย เป็นเหตุให้
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รู้จักรัตนะอื่น ๆ อีกด้วย จึงมีพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่า ปญฺญำ นรำน� รตน� ปัญญำเป็น

รัตนะของนรชน

มนุษย์เราเป็นสัตวโลกชนิดที่มีปัญญาสูงกว่าสัตวโลกด้วยกันชนิดอื่น จึงรู้จัก

ว่าอะไรเป็นรตันะ และรูจ้กัใช้รตันะ เช่นรูจ้กัใช้เป็นอาภรณ์ส�าหรับประดบักายให้งดงาม 

และรู้จักรัตนะท่ียิง่ไปกว่าอาภรณ์ประดับกาย คอืรตันะทีอ่�านวยประโยชน์และความสขุ

ที่ยิ่งไปกว่า เม่ือรู้จักรัตนะที่มีคุณค่าสูงข้ึนไปกว่า ก็อาจสละรัตนะที่ต�่ากว่าได้ ทั้งนี้  

ก็สุดแต่ใครจะมีปัญญารู้จักว่าอะไรเป็นรัตนะที่อุดม คือสูงสุดของตน

(รัตนะดวงที่ ๑)

พระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ตรัสรู้พระธรรม ได้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ผู้รักความรู้ 

ใฝ่หาความรู ้แม้จะได้ทรงรบัท�านายว่า ถ้าอยูค่รองฆราวาส จกัได้เป็นพระเจ้าจกัรพรรดิ 

และทรงบรบิรูณ์ด้วยรตันะของฆราวาส กท็รงมีพระปัญญาเห็นว่า ยังมีรตันะท่ีดวิีเศษกว่า 

คอืพระธรรม ซ่ึงเป็นเครือ่งปลดเปล้ืองทุกข์ของพระองค์เองและของโลก อนัจะให้ประสบ

สุขอย่างยิ่ง จึงทรงสละรัตนะอื่น ๆ ทั้งหมด ตลอดถึงจักรพรรดิรัตนะที่จะทรงได้รับ 

ทรงแสวงหาพระธรรมรัตนะจนทรงได้พบด้วยพระปัญญา แล้วทรงจ�าแนกธรรมรัตนะ

แก่โลกด้วยมีพระกรุณา เพื่อให้โลกได้พลอยหลุดพ้นจากทุกข์ประสบสุขอย่างยิ่ง 

อย่างที่พระองค์ได้ประสบนั้น ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นรัตนะ คือแก้วดวงที่หนึ่ง

ของโลก

ชาวโลกซึง่มส่ีวนได้รบัพระธรรมรัตนะ พากนันยิมนบัถอืพระองค์ว่าเป็นรตันะ 

ทั้งในส่วนพระกาย ทั้งในส่วนพระจิต ในส่วนพระกายนั้น ปรากฏว่ามีคนเป็นอันมาก

นิยมในพระรูปลักษณะมหาบุรุษของพระองค์ จนถึงกล่าวท�านายไว้ ดังแสดงแล้ว 

ในกัณฑ์ที่ ๑ บางคนหลงใหลจนถึงออกบวช เพื่อจะได้ติดตามไปคอยเฝ้าดูอยู่อย่าง

ใกล้ชิดเสมอ จนถึงพระพุทธเจ้าต้องตรัสอบรมว่า “ประโยชน์อะไรด้วยกายอันเน่านี้  

ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ั้นเหน็เรา” แม้เม่ือเสดจ็ปรนิพิพานแล้ว พระบรมสารีริกธาต ุ(กระดูก) 

พระสรีรังคาร (ถ่านเถ้าแห่งพระสรีรกาย) ก็เป็นพระธาตุเจดีย์ที่เคารพบูชาอย่างสูง 
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สถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระองค์ เป็นต้นว่า ที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่ทรงแสดงเทศนา 

คร้ังแรก ท่ีเสด็จปรินิพพาน ตลอดถึงบริขารที่เคยทรงใช้สอย ก็เป็นบริโภคเจดีย์ที ่

เคารพบูชาอย่างสูงเหมือนกัน และยังพากันสร้างพระพุทธปฏิมาเป็นอุทเทสิกเจดีย์ 

(เจดย์ีทีส่ร้างอุทศิเฉพาะ) เป็นทีเ่คารพบชูากนัอกีมากมาย ด้วยเหตแุม้เช่นนี ้พระกาย

จึงเป็นรัตนะ แต่เหตุที่ส�าคัญก็คือ เพราะพระกายเป็นที่อาศัยของพระจิต อันบริบูรณ์

ด้วยพระคุณทั้งปวง กล่าวโดยย่อคือ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณ 

ดังแสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๑ ด้วยเหตุแม้เช่นนี้ พระจิตจึงเป็นรัตนะ พระพุทธเจ้าทรงมี

พระกายและพระจติบรบูิรณ์ด้วยพระคุณท้ังปวง ในส่วนพระองค์เองแล้ว ทรงแผ่พระคณุ

เหล่าน้ีออกไปแก่โลกพร้อมด้วยพระธรรมทีท่รงสัง่สอน ยงัโลกทีเ่ป็นเวไนยนกิรให้ยนิดี

ปลาบปลืม้ในพระธรรมและพากนัได้รบัสขุประโยชน์ จงึทรงเป็นพระพทุธรัตนะของโลก

ดวงที่ ๑

(รัตนะดวงที่ ๒)

แท้ทีจ่รงิ พระธรรมควรจะเป็นรตันะดวงที ่๑ เพราะพระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรัสรู้ เป็นกฎธรรมดาที่คงตัวอยู่เสมอ ใครจะค้นพบหรือไม่ ธรรมก็คงมีเป็นธรรม 

คอืเป็นกฎธรรมดาอยูน่ัน่เอง ดงัทีไ่ด้แสดงแล้วในกณัฑ์ที ่๒ แต่เพราะเหตทุีพ่ระพุทธเจ้า

ได้ทรงค้นพบพระธรรมก่อนใคร ๆ แล้วทรงน�าพระธรรมออกแสดงเปิดเผย ชาวโลก

จึงได้พลอยรู้พระธรรมตามพระพุทธเจ้า จึงนับพระธรรมเป็นรัตนะดวงที่ ๒ ของโลก

พระธรรมเป็นรตันะ เพราะมีสาระ (แก่นสาร) ล้วน ๆ ไม่มสีกัหน่อยหนึง่ใน

พระธรรมทีไ่ร้สาระ พระพทุธเจ้าทรงแสดงพระธรรมดงักล่าวในรปูศาสนา คือค�าส่ังสอน 

เป็นสูตรปฏิบัติอย่างมีระเบียบ เป็นประมวลระบบของชีวิตทั้งหมด เป็นประทีปส่อง 

ให้เห็นความจริงทุกแง่ทุกมุมของชีวิตของตนเอง เป็นค�าสั่งสอนที่เพียงพอกับเรื่อง 

ของชวีติของคนทุก ๆ คนอย่างครบถ้วนถกูต้อง และทกุ ๆ บทของตวัพระธรรมเป่ียม

ไปด้วยพระกรุณาของพระพุทธเจ้า ได้ฟังพระธรรมเม่ือใด ก็ได้รับพระกรุณาของ

พระพุทธเจ้าท่ีประทับอยู่ในพระธรรมเม่ือนั้นทุกครั้งทุกคราวไป เพราะเหตุดังกล่าวนี ้
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พระธรรมจึงเกีย่วข้องกบัตวัเราเองโดยตรง เพราะเร่ืองของตวัเราเองนีแ้หละทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงยกขึน้แสดงเป็นพระธรรมสัง่สอนกลบัไปให้แก่ตวัเราทุก ๆ คน เหมือนอย่างประทาน

กระจกเงาให้ส่องดตูวัเพือ่จะได้เหน็ภาพตัวแล้วแก้ไขตกแต่งตวั หรือเหมอืนอย่างประทาน

ประทีปโคมไฟส�าหรับส่องให้มองเห็นทาง ดังที่ได้แสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๒ จึงอาจกล่าว

ได้ว่า พระพุทธเจ้าเหมือนได้ทรงมีพระเนตรมองเห็นตลอดหมด ใครจะท�า พูด คิด 

อย่างไร ทรงเห็นตลอด และทรงสั่งสอนว่า อย่างนี้ไม่ดีอย่าท�านะ อย่างนี้ดีให้ท�าเถิด 

ดังนี้เป็นต้น เหตุฉะนี้ ใครประพฤติตามพระธรรมที่ทรงสั่งสอนจึงไม่มีที่จะเสีย ไม่มี

จะตกต�า่ มีแต่จะดขีึน้เจรญิขึน้โดยส่วนเดยีว พระธรรมล้วนมสีาระ (แก่นสาร) อย่างบริสุทธิ์

บรบิรูณ์ทกุ ๆ ด้าน ไม่มีเลยทีจ่ะไร้สาระจงึเป็นท่ียินดปีลาบปลืม้ใจของคนทีไ่ด้ฟังพระธรรม 

ได้ปฏบัิติพระธรรม ได้ประสบสาระในพระธรรม พระธรรมจึงเป็นรตันะของโลกดวงที ่๒ 

(รัตนะดวงที่ ๓)

พระสงฆ์สาวกของพระพทุธเจ้า เป็นหมูข่องคนทีเ่บกิบานแล้วเพราะได้รบัแสง

พระธรรมของพระพุทธเจ้า เหมือนอย่างดอกบัวที่บานแล้วเพราะต้องแสงอาทิตย์  

เป็นรัตนะดวงที่ ๓ ของโลกเพราะเป็นหมู่ของผู้บริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติอันดีงาม มีศีล 

คือความประพฤติด ีมทีฏิฐ ิคอืความเหน็ดเีหน็ชอบถูกต้องตามพระธรรมเฉพาะตนแล้ว 

ยงัแสดงออกซ่ึงความประพฤตแิละความเหน็ดตีามพระธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแก่โลก

อีกด้วย จึงมีบทสรรเสริญว่า สุปฏิปนฺโน ปฏิบัติดีแล้ว เป็นต้น ดังแสดงแล้วในกัณฑ์

ที่ ๓ เพราะเหตุดังกล่าวมา พระสงฆ์จึงเป็น ธรรมเขต (นำธรรม) เพราะเป็นผู้สืบ

รักษาพระธรรมของพระพุทธเจ้า เป็น บุญเขต (นำบุญ) เพราะเป็นที่เพาะปลูกบุญ 

คือความดีต่าง ๆ ของโลก ดังเช่นพระภิกษุสงฆ์ แม้จะเป็นเพียงพระสมมติสงฆ ์

ดังกล่าวแล้วในกณัฑ์ที ่๓ กย็งัเป็นธรรมเขตเป็นบญุเขตของโลก ใครจะขอศีลฟังธรรม 

โดยปกติก็ขอก็ฟังในส�านักพระภิกษุสงฆ์ เพราะเป็นผู้มีศีลที่จะให้ มีธรรมที่จะจ�าแนก

แจกแสดง ถ้ามาขอบาปทศุลี มาอาราธนาให้แสดงอธรรม (ไม่ใช่ธรรม) พระภกิษุสงฆ์

จักไม่ให้ จักไม่แสดงแน่นอน เพราะไม่ใช่เขตของพระภิกษุสงฆ์ เขตพระภิกษุสงฆ์  
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มีแต่พระธรรม มีแต่บุญคือคุณงามความดีเท่านั้น ส่วนพระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นหมู่ของ

คนดอกบวับานแล้ว ไม่จ�าต้องกล่าวถงึ เป็นธรรมเขตเป็นบุญเขตโดยแท้ คนทีไ่ม่ต้องการ

พระธรรม ไม่ต้องการบุญ จึงไม่เข้าหาพระสงฆ์ แต่ไปเข้าหาตามที่ต้องการ ส่วนคนที่

ต้องการพระธรรม ต้องการบุญ ย่อมเข้าหาพระสงฆ์ เมื่อเข้าหาแล้วขอศีลก็ได้ศีล  

ขอฟังธรรมกไ็ด้พระธรรม หรอืไม่ขอกไ็ด้ปฏสัินถารต้อนรบัด้วยศลีธรรม ได้ความนยิม

ในคุณงามความดี พระสงฆ์จึงเป็นเครื่องท�าให้ยินดีปลาบปลื้มใจของผู้จ�านงพระธรรม

จ�านงบุญทั่วไป จึงเป็นพระสังฆรัตนะของโลกดวงที่ครบ ๓

(เป็นรัตนะสูงสุดอย่างไร?)

พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ทั้ง ๓ นี้เป็นที่นิยมนับถือ

บชูา เป็นอดุมรตันะ (รตันะสงูสุด) ในโลก ข้อทีท่�าให้เหน็ได้ว่าสงูสดุ กเ็ช่นเป็นทีน่ยิม

นบัถอือย่างสงูสดุ ทีน่ยิมนบัถอืน้ัน ย่อมมกีนัอยู่คนละหลายอย่าง แต่กย็กพระรตันตรยั

เป็นที่นับถืออย่างสูงสุด เพราะนิยมนับถืออย่างสูงสุด เพราะนิยมนับถือมากจึงเห็นว่า

มค่ีามากหรอืหาค่ามไิด้ จงึไม่ยอมก�าหนดราคาอย่างรตันะอืน่ ๆ ไม่ยอมพดูว่าซือ้ขาย

กันด้วย จึงหารัตนะอื่นที่พึงนับถือเสมอเหมือนมิได้ รัตนะอื่นเป็นของเฉพาะบุคคล 

เป็นพื้น ไม่เป็นประโยชน์แก่โลกทั่วไป ไม่มีใครครอบครองเป็นเจ้าของอยู่ตลอดเวลา

นานเป็นพัน ๆ ปี ส่วนพระรตันตรยัเป็นประโยชน์แก่โลกทัว่ไป และด�ารงอยูย่ัง่ยนืเป็น

พัน ๆ ปี ผู้ที่นับถือย่อมน�ารัตนะอื่น ๆ มาเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัย แม้เช่นนี้  

ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าก็ยากที่จะได้พบเห็น ส่วนผู้ที่เห็นคุณค่าว่าไม่ต�่าต้อยเท่านั้น จึงได้

พบเห็นว่าเป็นอุดมรัตนะโดยแท้

ฉะนั้น จึงมาถึงรัตนะที่ส�าคัญที่สุด คือปัญญารัตนะ ดวงแก้วคือปัญญาของ

เราเองทุก ๆ คน ที่เราเองทุก ๆ คนก็มีอยู่และก�าลังฝึกฝนอบรมดวงแก้วของเรานี้อยู่

ด้วยการศึกษาต่าง ๆ ปัญญาของเรานี้เอง เป็นเครื่องชี้บอกว่าอะไรเป็นรัตนะ คือเป็น

สิง่ทีค่วรยนิดีปลาบปล้ืมใจ ควรนยิมชมช่ืน ควรเหน็ดเีหน็งาม อะไรไม่ใช่ ถ้าขาดปัญญา

เสยีแล้ว กจ็ะเป็นเหมือนไก่ทีเ่ลือกเอาข้าวเปลอืกไมเ่อาพลอย ยิง่ในโลกปัจจบุนันีม้สีิง่
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ต่าง ๆ หลัง่ไหลไปมาถงึกนัอยูเ่ป็นอนัมาก เป็นของจรงิกม็ ีของเทยีมกม็ ีมปีระโยชน์

ก็มี มีโทษก็มี มิใช่แต่บนพื้นดิน แม้บนท้องฟ้าก็ยังมีของเทียม จึงจ�าต้องศึกษาอบรม

ปัญญาให้เพียงพอ เพื่อมิให้เห็นดีเห็นงามนิยมชมชื่นในวัตถุหรือในบุคคลท่ีชั่วทราม 

เหมือนอย่างเห็นกงจักรเป็นดอกบัว แต่ให้คงเห็นคุณค่าในรัตนะของตน ให้รู้จักรักษา

ไว้และรู้จักถือเอาประโยชน์จากรัตนะของตน โดยเฉพาะคือให้มีความยินดีปลาบปลื้ม

ใจในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ นับถือเป็นรัตนะ คือแก้ว ๓ ดวงของชีวิต

อรห� สมฺมำสมฺพุทฺโธ 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

อุตฺตม� ธมฺมมชฺฌคำ 

ได้ทรงบรรลุพระธรรมอันสูงสุดแล้ว

มหำสงฺฆ� ปโพเธสิ 

ทรงยังพระสงฆ์หมู่ใหญ่ให้รู้ทั่วแล้ว

อิจฺเจต� รตนตฺตย� 

นี้เป็นพระรัตนตรัยอย่างนี้

๖ มิถุนำยน ๒๕๐๒



 พระพุทธศาสนา

(ล�าดับความเกดิแห่งพระรัตนตรัย)

พระรัตนตรัย แก้ว ๓ ดวงของโลก คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

ดังแสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๔ ย่อมมีขึ้นบริบูรณ์ในโลก เม่ือพระพุทธเจ้าได้ประกาศ 

พระพุทธศาสนา คือเทศน์แสดงพระธรรมสั่งสอน ทีแรกก็มีแต่พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู ้

พระธรรม และมีพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ซึ่งประจักษ์แจ้งอยู่แก่พระพุทธเจ้า

พระองค์เดียวเท่านั้น ยังไม่มีใครอื่นได้ทราบด้วย ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้แสดง 

พระธรรมนั้นส่ังสอน อันเรียกว่าพระพุทธศาสนา จึงมีคนอ่ืนได้ทราบพระธรรมตาม 

พระพุทธเจ้า และได้รู้จักพระพุทธเจ้าขึ้นด้วยว่าเป็นผู้ตรัสรู้จริง คือเป็นพระพุทธเจ้า 

พวกคนที่ได้ทราบพระธรรมตามน้ีคือพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่ดอกบัวที่เบิกบานแล้วในโลก 

ดังแสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๓ จึงเกิดพระสงฆ์ขึ้น ครบพระรัตนตรัย ฉะนั้น จึงควรทราบ

เรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นของพระพุทธศาสนา และความหมายที่สัมพันธ์กันต่อไป

(ปัญจวัคคยิะ)

พระพทุธศาสนาได้เกดิขึน้ในโลกทแีรกทีส่วนกวาง (มคิทายวนั) ชือ่อิสปิตนะ 

แขวงเมอืงพาราณส ีในบดันีเ้รยีกว่าสารนาถ เม่ือพระพทุธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา

ครัง้แรกแก่ฤษ ี๕ รูป มเีรือ่งสบืมาต้ังแต่ต้นว่า เมือ่พระโพธสิตัว์เจ้าประสูตแิล้วได้ ๕ วนั 

พระเจ้าสทุโธทนะ พระราชบดิา โปรดให้ประชมุพระญาตวิงศ์และเสนามาตย์พร้อมกนั 

เชญิพราหมณ์ ๑๐๘ คนมาฉนัโภชนาหารประกอบมงคลรบัลกัษณะและขนานพระนามว่า 

“สิทธัตถกุมาร” พราหมณ์เหล่านั้นได้ท�านายพระลักษณะตามต�าราว่า พระราชกุมาร
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จกัมคีตเิป็น ๒ คอืถ้าเสดจ็อยูค่รองฆราวาสจกัได้เป็นพระเจ้าจกัรพรรด ิพระราชาเอก

ในโลก ถ้าเสด็จออกทรงผนวชจักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระศาสดาเอกในโลก  

ดังแสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๑ 

เว้นอยูแ่ต่พราหมณ์หนุม่คนหนึง่ ซ่ึงเป็นเดก็กว่าท้ังหมด ได้ท�านายพระลักษณะ

แต่เพียงคติเดียวว่า จักเสด็จออกทรงผนวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พราหมณ์หนุ่ม 

คนนัน้ช่ือว่าโกณฑญัญะ เม่ือได้ท�านายอย่างกล้าด้วยความมัน่ใจเป็นหนึง่อย่างนัน้แล้ว 

ก็ได้คอยสดับตรับฟังข่าวพระราชกุมารตลอดมา ครั้นได้ทราบว่าพระราชกุมารเสด็จ

ออกทรงผนวชแล้ว กด็ใีจในการท�านายอย่างแม่นย�าของตน เพิม่ความเชือ่มัน่ขึน้ว่าจะ

ได้ตรัสรู้แน่ จึงได้ออกบวชตามพร้อมกับลูกพราหมณ์พวก ๑๐๘ นั้นอีก ๔ คน  

ซึง่ได้ยนิเล่ามาจากบดิา รวมเป็น ๕ คนด้วยกนั เรยีกรวมกนัว่า ปัญจวัคคยิะ แปลว่า 

มีพวก ๕ ได้คอยติดตามพระโพธิสัตว์ในระหว่างที่พระองค์ทรงท�าทุกรกิริยา ทรมาน

พระกายให้ล�าบากต่าง ๆ ได้คอยเฝ้าปฏิบัติอยู่ทุกเวลาด้วยหวังจะได้พลอยมีส่วนแห่ง

พระธรรมที่ได้ทรงบรรลุ 

ครัน้พระโพธสิตัว์ทรงเลิกทุกรกริิยา เพราะทรงเหน็ว่าไม่มปีระโยชน์ กพ็ากนั

เลิกปฏบิตัพิระองค์ เพราะเหน็ว่าทรงท้อถอยเสียแล้ว และได้พากนัหลกีไปพ�านกัอยู่ที่

สารนาถดงักล่าวแล้ว ทิง้พระโพธสิตัว์ให้ประทับอยู่แต่พระองค์เดยีว แต่กเ็ป็นการเหมาะ

กับเวลาที่พระองค์จะทรงบ�าเพ็ญเพียรทางจิตใจในทางใหม่ ซึง่ต้องการความสงบสงดั 

ส่วนทีไ่ด้มาคอยเฝ้าปฏบิตัเิมือ่ทรงท�าทกุรกริยิานัน้ ก็ได้เป็นพยานรู้เห็นด้วยว่า ได้ทรง

ท�าแล้วอย่างยิง่ยวดท่ีสดุอย่างไร ท�าจนถงึอย่างนัน้แล้วยังไม่ได้ผลอะไร กเ็ป็นหลกัฐาน

อันเพียงพอแล้วที่จะทรงชี้บอกว่า การทรมานตัวอย่างนั้น ไม่มีผลที่จะให้เกิดปัญญา

ตรสัรูพ้ระธรรมได้เลยทเีดยีว เช่นเดยีวกบัความตดิสขุจากรปู เสยีง เป็นต้นทีน่่าพอใจ

ต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นอันตรายแก่ปัญญาเหมือนกัน

(ความเกดิขึ้นแห่งพระพุทธศาสนา)

ครัน้พระโพธสิตัว์ได้ตรัสรูพ้ระธรรม เป็นผูรู้แ้ล้วบรบิรูณ์ ท่ีเรยีกว่าพระพุทธเจ้า 

และได้มพีระกรณุาจะแสดงพระธรรมโปรดโลกแล้ว กไ็ด้ทรงพจิารณาหาผูท้ีจ่ะเสดจ็ไป
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เทศน์โปรดเป็นครัง้แรก ได้ทรงนกึถงึดาบสทัง้ ๒ คอื อาฬารดาบส กาลามโคตร และ

อุททกดาบส รามบุตร ที่พระองค์ได้เสด็จไปศึกษาลัทธิปฏิบัติเมื่อเสด็จออกทรงผนวช

ใหม่ ๆ แต่ทรงเห็นว่า ไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงเสด็จหลีกออกไป ก็ได้ทรงทราบว่าดาบส 

ทัง้ ๒ นัน้เสยี (ตาย) แล้ว จงึได้ทรงพจิารณาหาผูอ้ืน่ทีจ่ะเป็นเวไนยทแีรกของพระองค์

ต่อไป ก็ได้นึกถึงฤษีทั้ง ๕ ซึ่งได้ปฏิบัติพระองค์เมื่อทรงท�าทุกรกิริยา ทรงเห็นว่าเป็น

เวไนยทีพ่ระองค์ควรจะโปรดก่อนได้ จงึเสดจ็จากต�าบลอรุเุวลาเสนานคิม แขวงเมอืงมคธ 

ทีบ่ดัน้ีเรียกว่าพทุธคยา อนัเป็นต�าบลท่ีตรสัรู ้ไปสู่ต�าบลสารนาถ ท่ีฤษท้ัีง ๕ นัน้พ�านกัอยู่

ในระหว่างทางได้ทรงพบกับอาชีวก (นักบวชจ�าพวกหนึ่ง) ชื่ออุปกะ อุปกะ

อาชีวกได้เหน็พระองค์มีพระฉววีรรณผ่องใส จงึถามว่า ใครเป็นครขูองพระองค์ พระองค์

ชอบใจธรรมของใคร พระองค์ตรัสตอบว่าไม่มีใครเป็นครูของพระองค์ พระองค์เป็น

สยัมภู ผู้เป็นเอง ค�าถามคล้ายกับว่านับถือพระเป็นเจ้าองค์ไหน พระพุทธด�ารัสตอบ

คล้ายกับว่าทรงเป็นพระเป็นเจ้าเอง อาชีวกนั้นสั่นศีรษะเดินหลีกไป 

พระพุทธเจ้าได้เสดจ็ไปถงึท่ีพ�านกัของฤษีทัง้ ๕ ในเวลาเยน็วันโกนของวันเพญ็

เดอืนอาสาฬหะ ตรสัแก่ฤษทีัง้ ๕ ว่าพระองค์ได้ตรสัรูพ้ระธรรม แล้วได้เสด็จมาจะทรง

แสดงพระธรรมแก่พวกเขา ทแีรกฤษทีัง้ ๕ ไม่ยอมเชือ่ พระองค์ต้องตรสัเตอืนให้ระลกึ

ว่าจ�าได้อยู่หรือว่า วาจาเช่นนี้พระองค์ได้เคยตรัสในคราวก่อนแต่นี้ ฤษีทั้ง ๕ จึงนึก 

ขึน้ได้ยนิยอมจะฟังพระธรรมของพระพทุธเจ้า คร้ันทรงท�าให้ฤษทีัง้ ๕ ยนิยอม ทรงเหน็

ว่าพากนัน้อมใจจะรบัพระธรรม มคีวามตัง้ใจจะรบัฟังพระธรรมดแีล้ว จงึทรงแสดงปฐมเทศนา 

(เทศน์ครัง้แรก) ในวนัเพญ็เดอืนอาสาฬหะนัน้ อนัตรงกบัวนัเพญ็กลางเดอืน ๘ หน้า 

วนัเข้าพรรษา พระพทุธศาสนาจึงได้เกิดขึ้นในโลกจ�าเดิมแต่นั้นมา 

ทางราชการคณะสงฆ์ได้ประกาศก�าหนดวันเพ็ญกลางเดือน ๘ หน้าวันเข้า 

จ�าพรรษาเป็นวันบูชาเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่ง เรียกว่าวันอาสาฬหบูชา เริ่มตั้งแต่ศกท่ีแล้ว 

(พ.ศ.๒๕๐๑) เพ่ือเป็นอนสุรณ์ถงึวนัเร่ิมเกดิขึน้แห่งพระพทุธศาสนา เมือ่พระพุทธเจ้า

ได้ทรงเริม่เทศน์แสดงพระธรรมเป็นครัง้แรก เป็นอนัได้ทรงเริม่ประกาศพระพุทธศาสนา 

ได้เร่ิมมีพระสงฆ์ขึ้น จึงเป็นอันได้เริ่มมีพระรัตนะครบทั้ง ๓ ตั้งแต่วันนั้นมา นับปี 

ได้ว่า เมื่อก่อนพุทธศก ๔๕ ปี หลังจากตรัสรู้แล้วได้ ๒ เดือน
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(พระพุทธศาสนา)

พระพุทธศาสนา แปลว่าค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แปลว่าการสั่งสอนของ

พระองค์กไ็ด้ โดยความก็ได้แก่พระธรรมเทศนา คอืเทศน์แสดงพระธรรมของพระพทุธเจ้า 

เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมน้ันเองเป็นพระศาสนา คอืเป็นค�าส่ังสอนแนะน�า

ฝึกอบรมเวไนยนิกร เพื่อให้มีความเข้าใจชัดยิ่งขึ้น จักแสดงเน้นในความหมายของ 

ค�าว่าพระศาสนา ซึ่งเป็นความหมายเฉพาะของพระพุทธศาสนา ดังต่อไปนี้:-

(ลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนา)

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน์โปรดโลก ดังแสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๒ นั้น 

พระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์เป็นพระศาสนา คอืเป็นการส่ังสอนหรอืเป็นค�าส่ังสอนแนะน�า

ฝึกอบรมแก่ทุก ๆ คนโดยตรง คือโดยตรงจากพระพุทธเจ้ามาถึงตัวของทุก ๆ คน

โดยตรง เหมือนอย่างมาประทับรับสั่งอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะตัว ด้วยเรื่องของตัวผู้รับ

พระธรรมนั่นเอง

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเป็นพระศาสนา ท่ีตรงจากพระพุทธเจ้า

ถึงผู้ฟังโดยตรงที่สุดดังกล่าว พระธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงจึงมิใช่เป็นค�าหรือ

เป็นการต้องผ่านจากเทวะหรอืมนษุย์ซึง่เป็นบคุคลทีส่าม จึงไม่มข้ีอผกูพนักบัเทวะหรอื

มนุษย์อืน่อะไรทัง้สิน้ ไม่มข้ีอผกูพนัแม้กบัพระองค์เองทีจ่ะบงัคบัให้ต้องเชือ่ต้องนับถือ

พระองค์ จึงไม่ต้องอ้อนวอนสรรเสริญให้ใครโปรดปราน นอกจากจะอ้อนวอนตนเอง

ให้โปรดตนเอง ด้วยวิธีให้ละชั่วให้ท�าดีด้วยตนเอง

อนึ่ง พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง มิใช่เป็นค�าพูดหรือเป็นการพูดสักว่า

ใช้โวหาร และเหตุผลแวดล้อมให้คนทึ่งให้คนตื่นเต้น เชื่อถือ อย่างนักพูดที่เก่งในวิธี

พูดใช้เหตุผลให้คนหลงใหล มิใช่เป็นค�าพูดหรือเป็นการพูดเก็งหรือเดาความจริง 

อย่างนักคิดที่มีความรักจะรู้จักอะไรต่างๆ มิใช่เป็นค�าพูดหรือการพูดที่ตั้งข้อสมมติขึ้น 

เพ่ือแสวงหาความจรงิต่อไป มิใช่เป็นค�าพดูหรอืเป็นการพดูเล่นหวัยัว่ยิม้หรอืพดูพล่อย ๆ 

ไร้สาระประโยชน์
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ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเป็นค�าสั่งสอนหรือการสั่งสอน ซึ่งแสดง

ความจริงในตัวของทุก ๆ คนโดยตรง จากพระพุทธเจ้าโดยตรง ถึงตัวผู้ฟังโดยตรง

ประกอบด้วยสาระประโยชน์อย่างบริบูรณ์บริสุทธิ์ครบถ้วน และพระพุทธเจ้ามิได้ทรง

ฟังพระธรรมมาจากใคร มิได้ทรงรับค�าสั่งสอนพระธรรมมาจากใคร จะเป็นเทวะหรือ

มนุษย์ก็ตาม ทรงเป็นผูต้รสัรูพ้ระธรรมเอง ถ้าจะว่าต้นเดมิของพระธรรมหรอืของศาสนา

เป็นเทวะก็ทรงเป็นเทวะนั้นเอง ตามเค้าที่ตรัสตอบแก่อุปกะอาชีวก พระองค์จึงเป็นผู้

สมกบัค�าท�านายพระลกัษณะว่าจักเป็นพระศาสดาเอกในโลก เพราะทรงเป็นพระศาสดา

ผูส้ัง่สอนทีเ่ป็นเอกคอืเป็นหนึง่จริง ๆ คือเป็นที ่๑ ไม่เป็นที ่๒ ของเทวะหรอืมนษุย์ใด ๆ 

เพราะมไิด้ทรงรบัสัง่สอนมาจากใครดงักล่าว โดยตรงกนัข้าม ทรงเป็นพระศาสดาของ

เทวะและมนุษย์ท้ังหลาย จึงทรงเป็นมนุษย์คนแรกที่หลุดพ้นจากความผูกพันในโลก 

ทั้งสิ้น ไม่มีใครในโลกท้ังสิ้นท่ีจะต้องทรงบูชาเซ่นสรวงอ้อนวอน ตามความต้องการ

ยึดถือผูกพัน แต่ทรงเป็นผู้ที่โลกทั้งสิ้นบูชา และทรงแสดงพระธรรมเป็นพระศาสนา 

สั่งสอนเพ่ือให้ทุก ๆ คนเป็นไท พ้นจากความเป็นทาส ในการปฏิบัติชอบแก่ตน  

ด้วยตน เพื่อตน มิใช่ต้องถูกผูกพันให้ต้องปฏิบัติเพื่อใครอื่น การปฏิบัติชอบเพื่อตน 

ดังกล่าว มิได้หมายความว่าให้เห็นแก่ตัว ซึ่งเป็นการคับแคบ แต่หมายความว่าปฏิบัติ

เพื่อให้ตนไม่เป็นคนท�าชั่วท�าผิด แต่ให้เป็นคนท�าถูกท�าชอบตามควรแก่ภาวะของตน

ฉะนัน้ จงึกล่าวได้อย่างไม่ต้องกลัวผดิว่า พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาของมนษุย์ 

ทีส่ัง่สอนมนษุย์ หรอืตลอดถงึเทวะ ด้วยความจรงิอนัเรยีกว่าสจัจธรรม ธรรมคอืความจรงิ 

ตามเหตุผลตั้งแต่ชั้นธรรมดาสามัญน้ีแหละขึ้นไป ที่ปัญญามนุษย์ธรรมดาสามัญ 

อย่างเรา ๆ นีแ้หละพงึรูเ้หน็ได้ด้วยตนเอง และอาจน�าไปปฏบัิตใิห้เกดิประโยชน์แก่ตน

ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งใครอื่นมาเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทให้ พระพุทธเจ้ามิได้ทรง 

สั่งสอนให้หย่อนหรือยิ่งไปกว่าความจริงที่คนอย่างเรา ๆ ควรจะรู้ควรจะเข้าใจ หรือ

เกินกว่าที่จะท�าได้ในข้อไหน ๆ เลย ฉะน้ัน จึงมีค�ากล่าวถึงอาการหรือลักษณะที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมไว้ว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้รู้ยิ่งเห็น

จรงิในธรรมทีค่วรรูค้วรเหน็ ทรงแสดงพระธรรมมีเหตุผลท่ีผูฟั้งอาจตรองตามให้เห็นจรงิ

ได้ ทรงแสดงพระธรรมมีปาฏหิาริย์ คอืผูฟั้งอาจปฏบิตัใิห้ได้รบัผลจรงิได้ตามสมควรแก่

ความปฏิบัติ เพราะเหตดัุงเช่นท่ีกล่าวมาทัง้หมดนี ้ ทุก ๆ คนจงึสวดบทพระธรรมคณุได้
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อย่างสนิทใจว่า สวฺำกฺขำโต ภควตำ ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มพีระภำคเจ้ำกล่ำวดแีล้ว 

เพราะพระผู้มีพระภาคพทุธเจ้าพระองค์นัน้ทรงกล่าวเองบอกเอง มไิด้ทรงฟังค�าสัง่สอน

มาจากใครให้บอกต่อ และทรงกล่าวเป็นพระศาสนา ค�าสัง่สอน หรอืการสัง่สอนแสดง

ความจริงทีม่สีาระประโยชน์อย่างบรบิรูณ์บรสุิทธิค์รบถ้วน เป็นข้อน่ารู ้มีเหตผุล และ

ปฏิบัติได้จริง 

ถ้าจะแย้งว่า พระพทุธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเป็นพระศาสนาส่ังสอนแก่คนใน

ครัง้พทุธกาลโน้น เป็นต้นว่าทรงแสดงแก่ฤษ ี๕ รปูนัน้ มิได้ทรงแสดงเป็นพระศาสนา

สัง่สอนแก่พวกเราบัดนี ้พระพทุธศาสนาจงึเหมาะแก่คนในครัง้โน้น ไม่เหมาะแก่คนใน

บัดนี้ ก็พึงตอบชี้แจงว่า ถ้าได้ก�าหนดความเรื่องพระธรรมดังที่ได้แสดงในกัณฑ์ที่ ๒ 

และในกณัฑ์นีม้าโดยล�าดบัแล้ว กจ็ะเหน็ว่า พระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงสัง่สอน 

เป็นกฎธรรมดา หรือเป็นความจริงท่ีอยู่ตัวที่คงตัว เมื่อครั้งทรงแสดงเป็นจริงฉันใด  

ในกาลต่อมาจนถึงบัดนี้และในกาลต่อไปก็เป็นจริงฉันนั้น ไม่มีกลับกลายเปลี่ยนแปลง 

ถ้ากลบักลายเปล่ียนแปลงไปได้ กไ็ม่ใช่พระธรรมทีอ่ยูต่วัคงตวั และพระธรรมดังกล่าว

ก็เป็นจริงที่เป็นกฎธรรมดาของโลก กล่าวคือของทุก ๆ คนทุก ๆ สิ่งในโลกทั้งหมด 

ในเวลาทุกกาลทุกสมัย บรรดาผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมสั่งสอนเอง มีฤษ ี

ทัง้ ๕ เป็นต้น กเ็ป็นไปตามพระธรรมหรอืกฎธรรมดาอนัใด บรรดาคนอืน่ ๆ ในเวลา

ก่อนแต่นัน้ก็ด ีในเวลานัน้กด็ ีในเวลาต่อมาจนถงึบดันีต้ลอดถึงเวลาต่อไปไม่มทีีส่ิน้สดุ 

รวมทัง้เราท้ังหลายในบัดน้ีด้วย กเ็ป็นไปตามพระธรรมหรอืกฎธรรมดาอนันัน้เสมอกนัหมด 

ฉะนั้น พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร เมื่อไรก็ตาม ก็เหมือนทรงแสดงแก่

คนอื่นด้วยทั้งหมด โดยเฉพาะเหมือนทรงแสดงแก่เราท้ังหลายด้วยเหมือนกัน และ

คนในคร้ังพทุธกาลซึง่ได้เฝ้าฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้าเอง ได้รู้เข้าใจ 

ได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงผลได้ด้วยตนฉันใด คนในต่อมาจนถึงในบัดนี้ และในต่อไป  

แม้ไม่มีโอกาสอย่างนั้น แต่ได้ตั้งใจฟังพระธรรม ตั้งใจเรียนพระธรรม ตั้งใจปฏิบัต ิ

พระธรรม ก็อาจรู้เข้าใจ อาจปฏิบัติจนบรรลุถึงผลได้เช่นเดียวกันฉันนั้น ข้อส�าคัญให้

เป็นเวไนย คือรบัแนะน�า คือรบัพระศาสนา ค�าส่ังสอน หรือการส่ังสอนของพระพทุธเจ้า 

พระพุทธศาสนาจึงเหมาะแก่คนทุกคนทุกกาลสมัย ฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงสวดบท 

พระธรรมคุณต่อไปนี้ได้อย่างสนิทใจว่า 
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สนฺทิฏฺโก อันผู้ได้ผู้บรรลุพึงเห็นเอง เช่นอย่างเรียนเองก็รู้เอง บริโภคเอง 

ก็รู้รสเอง

อกำลิโก ไม่ประกอบด้วยกำล เพราะอยู่ตัวคงตัวดังกล่าวแล้ว จึงใช้ได ้

ทุกกาลสมัย

เอหปิสสฺโิก ควรเรยีกให้มำด ูคอืมาดหูรอืมาพสิจูน์ได้ทีต่น ด้วยตน และบอก

คนอื่นให้มาปฏิบัติดูได้ด้วย

โอปนยิโก ควรน้อมเข้ำมำ คือควรปฏิบัติได้ เพราะทุก ๆ คนสามารถปฏิบัติ

ให้ได้ผลจริง

ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ อันวิญญู (ผู้รู้) พึงรู้เฉพำะตน เช่นอย่างคนไหน

เรียนคนน้ันก็รู้ คนไหนปฏิบัติคนนั้นก็ได้ประสบผล มิใช่ว่าคนหนึ่งเรียน คนหนึ่งรู้  

คนหนึ่งปฏิบัติ คนหนึ่งประสบผล หรือคนหนึ่งบริโภค คนหนึ่งอิ่ม

พระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสดแีล้ว อนัผูไ้ด้บรรลุพงึเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล 

ควรเรียกให้เข้ามาดู ควรน้อมเข้ามา อันผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน นั้นแลคือพระพุทธศาสนา

โดยลักษณะทั่วไป แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสจ�าแนกแจกแจงไว้ให้เหมาะแก่อุปนิสัยของ

แต่ละคนไว้เป็นอันมาก ซ่ึงเม่ือสรปุเข้าอย่างย่อทีสุ่ดแล้ว กค็อืตรสัสอนให้ละชัว่ ให้ท�าดี 

ให้ท�าจิตใจให้ผ่องสะอาด เพื่อให้เป็นผู้พ้นทุกข์ ประสบความสุขตามภูมิชั้น

บัดน้ี พระพุทธศาสนาซึ่งได้ดังก้องออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า  

ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะเม่ือเกิน ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว ก็ยังดังก้องอยู่ด้วยเสียง 

ของบรรดาผู้ที่ได้ฟังได้ยินแล้วบอกประกาศกันต่อ ๆ มา

ใครฟังได้ยินเสยีง ได้ซาบซ้ึงในพระธรรมแม้แต่น้อย กจ็ะมคีวามสขุเหมอืนอย่าง

ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าแม้แต่หน่อยหนึ่ง ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า “โย ธมฺม� ปสฺสติ 

โส ม� ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรำ”

๒๐ มิถุนำยน ๒๕๐๒



พุทธศาสนกิชน

(พุทธศาสนกิชน)

เมือ่แสดงเรือ่งพระพทุธศาสนาแล้ว กค็วรแสดงเรือ่งพทุธศาสนกิชนต่อกนัไป 

เพราะเป็นเรื่องท่ีเน่ืองถึงกัน อาจจะแยกออกจากกันเสียมิได้ เหมือนอย่างกายกับใจ 

ค�าว่าพทุธศาสนกิ เป็นค�าทีผ่กูเรียกกนัขึน้ แปลว่า ผูน้บัถือพระพทุธศาสนา ใครกต็าม

ที่นับถือพระพุทธศาสนา และนับถือด้วยวิธีใดก็ตาม คือเป็นพุทธบริษัทจ�าพวกไหน 

หรอืเป็นพทุธมามกะ พทุธมามกิากต็าม กร็วมเรยีกว่าพุทธศาสนกิหรอืพทุธศาสนกิชน

ทั้งหมด แต่ก่อนที่จะแสดงเรื่องของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะ จะกล่าวถึงคนที่นับถือ

ศาสนาโดยทั่ว ๆ ไปก่อน:-

(หลักฐานบทถ้อยค�าดกึด�าบรรพ์)

คนในโลกเริ่มนับถือศาสนากันมาแต่เมื่อไร ? เป็นที่รับรองกันแล้วว่าคนเริ่ม

นบัถอืศาสนากนัมาตัง้แต่สมยัดกึด�าบรรพ์ ก่อนมปีระวัตศิาสตร์ ได้มนีกัค้นคว้าขดุพบ

ซากศพและสิง่ต่าง ๆ ในสมยัเก่าแก่นัน้ลงสันนษิฐานถึงลทัธศิาสนาทีค่นเก่าแก่นบัถือ

กันต่าง ๆ เป็นการพิจารณาวัตถุแล้วลงสันนิษฐาน คราวนี้ลองมาพิจารณาถ้อยค�าเก่า

แก่แล้วลงสันนิษฐานดูบ้าง ค�าเก่าแก่นั้นขอยกขึ้นมาพิจารณาเพียงค�าเดียว คือค�าว่า

ศาสนาน้ีเอง ค�านี้เป็นค�าดึกด�าบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะตามหลักฐานปรากฏว่าได้

พดูกนัมาตัง้แต่ก่อนพระพทุธศาสนาเกิดขึน้นานไกลและยงัใช้พดูกนัต่อ ๆ มาอยูจ่นถงึ

บัดนี้
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(บุพพศาสนา)

ในภาษามคธว่า สาสนะ ในภาษาสนัสกฤตว่า ศาสนะ ในภาษาไทยน�ามาใช้ว่า 

ศาสนา แปลว่าค�าส่ังสอน การสัง่สอน ค�าแปลนีถึ้งยังไม่หมดความหมาย กไ็ด้ความหมาย

ทีส่�าคญั ซึง่อาจอธบิายให้กว้างครอบคลมุความหมายทัง้หมดได้ ฉะนัน้ ลองยกค�าแปล

นี้ขึ้นพิจารณาว่าคนเราเริ่มสั่งสอนกันมาตั้งแต่เมื่อไร อาจตอบตามเหตุผลว่าคนเร่ิม 

สัง่สอนกนัตัง้แต่เริม่รวมกนัอยู่ในโลกตัง้แต่ครอบครวัหนึง่ขึน้ไป คอืตัง้แต่เริม่มคีนตัง้แต่ 

๒ คนขึ้นไป หรือตั้งแต่เริ่มมีบิดามารดา มีบุตรธิดาขึ้นในโลก หรือพูดตามสมัยว่า 

ตัง้แต่มสีังคมมนุษย์หนว่ยแรกขึน้ เพราะในเบือ้งตน้พ่อแม่ก็ต้องสั่งสอนลูก อย่าว่าแต่

ในหมู่มนุษย์ แม้ในหมู่สัตว์ดิรัจฉาน ก็มีส่ังสอนกันตามวิธีของสัตว์ เช่น แม่นกก็ม ี

การสอนลกู พระพุทธเจ้าเองกไ็ด้ทรงยกย่องมารดาบดิาว่าเป็นอาจารย์คนแรก เรยีกว่า

บุรพาจารย์ของบุตรธิดา เป็นอันว่าอาจารย์อื่น ๆ เป็นอาจารย์ในภายหลัง ฉะนั้น  

ค�าสั่งสอนของพ่อแม่ผู้เป็นบุรพาจารย์ จึงเป็นบุพพศาสนา (ศาสนาแรก) ของลูก

(อาจรยิศาสนา)

แต่ค�าสั่งสอนของพ่อแม่ท่ีให้แก่ลูกโดยมาก เพียงพอแก่ลูกในวัยเล็ก เมื่อโต

ข้ึนแล้วจึงต้องส่งเข้าโรงเรียน มอบภาระให้แก่ครูอาจารย์ส่ังสอนศิลปวิทยาสืบต่อไป 

ครูอาจารย์ที่ดีย่อมเป็นท้ังผู้ประสาทศิลปวิทยาดี เป็นทั้งผู้ปกครองศิษย์ดี ค�าสั่งสอน

หรือการสั่งสอนของครูอาจารย์เพื่อผลดังกล่าวนี้ แม้มีการลงโทษเพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี 

ท่านกเ็รยีกว่าเป็นศาสนาอย่างหนึง่ของอาจารย์ ดงัในชาดกเรือ่งหนึง่ในตกินบิาตเล่าไว้

มีความว่า

ในอดีตกาลล่วงมานาน พระเจ้ากรุงพาราณสี ได้ทรงส่งพรหมทัตตกุมาร  

พระราชโอรสไปเรยีนศลิปวทิยาในเมอืงตกักศลิา เพราะตามนยิมของโบราณพระราชา

ทัง้หลายย่อมทรงปรารถนาให้พระราชโอรสได้รบัอบรมให้ละมานะ ให้อดทน ให้เปรือ่งปราด

สามารถในศิลปวิทยา ให้รอบรู้ในโลกจารีตทั้งปวง แม้จะมีอาจารย์อยู่ในประเทศ  

ก็โปรดส่งพระราชโอรสไปศึกษาในสถานที่ไกล พรหมทัตตกุมารได้เดินทางไปศึกษา

อยู่กับอาจารย์ทิศาปาโมกข์ท่านหนึ่งในเมืองตักกศิลานั้น 
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วนัหนึง่ ได้ไปอาบน�า้กบัอาจารย์ เห็นหญงิชราคนหนึง่ก�าลงันัง่ร่อนงา เห็นงา

เป็นมนัย่อง กอ็ยากเสวยจงึหยิบมาเสวยก�ามอืหนึง่ หญงิชรากม็ไิด้ว่ากระไร เพราะคดิ

ว่าคงหิว วันรุ่งขึ้น พรหมทัตตกุมารได้ท�าอย่างนั้นอีก หญิงชราก็คงไม่ว่าอะไร ในวัน

ที่ ๓ พรหมทัตตกุมารได้ท�าอย่างนั้นอีก หญิงชราจึงร้องขึ้นว่า อาจารย์ทิศาปาโมกข์

ปล่อยให้พวกลูกศิษย์ยื้อแย่งของของตน อาจารย์ได้ยินจึงหยุดสอบถาม ได้ทราบเรื่อง

ตลอดแล้วก็รับจะใช้มูลค่าให้ หญิงชราบอกว่าไม่ประสงค์มูลค่า แต่ขอให้อาจารย์ให้

กมุารนีศ้กึษาว่าจะไม่ท�าอย่างนัน้อีก อาจารย์พดูว่าถ้าอย่างนัน้จงคอยดู ส่ังให้ศิษย์หนุม่ 

๒ คนจับกุมารท่ีแขนท้ัง ๒ ไว้ แล้วหยิบเรียวไม้ไผ่เฆี่ยนหลัง ๓ ครั้ง ส่ังสอนว่า 

อย่าท�าอย่างนั้นอีก พรหมทัตตกุมารถูกเฆ่ียน มีเนตรแดงก�่าด้วยความโกรธ มองดู

อาจารย์ทั่วตัว ผูกอาฆาตว่าได้ราชสมบัติแล้ว จักให้ตามอาจารย์ไปฆ่าเสียให้จงได้ 

คร้ันเรียนส�าเร็จแล้ว ก็เข้าลาอาจารย์ แสดงอาการอย่างมีความเคารพรัก  

ขอให้อาจารย์รับว่าจะไปกรุงพาราณสีเมื่อให้มาเชิญ แล้วลาอาจารย์กลับกรุงพาราณสี 

พระเจ้ากรุงพาราณสีทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสเรียนส�าเร็จกลับมา มีพระราช-

หฤทัยโสมนัสยินดี ทรงปรารถนาจะทอดพระเนตรเห็นพระโอรสเป็นพระราชาตั้งแต่

พระองค์ยังมีพระชนมชีพอยู่ จึงมอบราชสมบัติพระราชทาน 

ครัน้พรหมทตัตกมุารได้ราชสมบตัแิล้ว ทรงระลกึข้ึนได้ถึงโทษทีอ่าจารย์ท�าแก่

พระองค์ จงึทรงส่งทตูไปเชญิอาจารย์ให้มา ฝ่ายอาจารย์คดิว่าพระราชายงัหนุม่ ตนยงั

ไม่อาจจะพดูให้ยนิยอมได้จงึยงัไม่ไป ครัน้กาลล่วงไป พระราชาเจรญิพระชนม์ขึน้จนถงึ

มัชฌิมวัยแล้ว อาจารย์จึงเดินทางไปกรุงพาราณสี ให้กราบทูลให้ทรงทราบ พระราชา

ทรงยินดีโปรดให้อาจารย์เข้าเฝ้า ครั้นทอดพระเนตรเห็นอาจารย์ ก็ทรงรู้สึกเหมือน

ก�าลงัถูกเฆีย่น มีพระเนตรแดงก�า่ขึน้ด้วยโทสคัค ิ(ไฟโทสะ) ทนัท ีตรสัว่า วนันี ้อาจารย์

ของเรามาถึงที่ตายแล้ว น�ามัจจุราชติดมากับหน้าผากของตนแล้ว ตรัสแก่อาจารย์ว่า 

ท่านระลึกได้ไหมถึงวันท่ีท่านเฆี่ยนเราด้วยเรียวไผ่ ท่านไม่ยินดีในชีวิตแล้วหรือจึงมา 

วันนั้นท่านเฆี่ยนเรา วันนี้เราจะฆ่าท่าน 

ฝ่ายอาจารย์ไม่แสดงครัน่คร้าม กล่าวตอบด้วยท่วงท่าของอาจารย์ว่า อารยชน 

(คนเจริญ) ย่อมห้ามปรามคนที่ท�าอนารยกรรม (กรรมไม่ดี) ด้วยการลงโทษให ้

เข็ดหลาบได้ นั้นเป็นศาสนา (การสั่งสอน) มิใช่เป็นเวร ปวงบัณฑิตย่อมเข้าใจกัน 
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อย่างนี ้มหาราช ถ้าข้าพเจ้าไม่ท�าให้พระองค์ศกึษาอย่างนัน้ ต่อไปพระองค์ประพฤตผิดิ

ยิ่งขึ้น ทรงประสบมหันตภัยเสียแล้ว จักทรงได้ราชสมบัติเห็นปานฉะนี้จากที่ไหนเล่า 

พวกอ�ามาตย์ท่ีเฝ้าอยู่ได้สดบัเร่ืองนัน้ กพ็ากนักราบทลูสนบัสนนุค�าของอาจารย์ 

พระราชาทรงพจิารณาทบทวนแล้ว ทรงเหน็จรงิตามค�าอาจารย์ ทรงหายพโิรธส้ินอาฆาต 

กลบัทรงระลกึถงึคณุของอาจารย์จงึพระราชทานสิง่ปฏกิารต่าง ๆ และทรงตัง้ไว้ในทีเ่ป็น

ปุโรหิตผู้ถวายอนุสาสน์ 

เร่ืองนีมี้คตอิยูม่าก แต่โดยเฉพาะแสดงว่า การสัง่ห้ามปรามมใิห้ท�าผดิแม้ของ

อาจารย์ ก็ถือว่าเป็นศาสนาอย่างหนึ่ง ๆ มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล

(รัฐศาสนา)

แต่ค�าส่ังสอนของอาจารย์กเ็พยีงพออยูส่�าหรบัการศกึษาเล่าเรยีน และเป็นไป

ในวงการเรียน หรือภายในโรงเรียน ยังไม่เพียงพอส�าหรับคนทั่วไปที่รวมกันอยู่เป็น

ประเทศชาติ จงึต้องมีค�าสัง่สอนของประมุขผูป้กครองหมูช่น ค�าส่ังสอนของผูป้กครองนี้ 

เรียกในคัมภีร์แต่เก่าก่อนว่าศาสนาเหมือนกัน ดังมีค�าเรียกธุรการฝ่ายปกครองว่า 

ปสาสนธุระ สาสนะในค�านี้ก็คือศาสนานั้นเอง ท่านเล่าว่า พระเจ้าจักรพรรดิซึ่งเป็น 

เจ้าโลกแต่พระองค์เดียวทรงปกครองชาวโลกทัง้สิน้ด้วย ทรงสัง่สอนให้ปฏิบตัใินศีล ๕ 

ศีล ๕ จึงเป็นจักรวรรดิศาสนา พระราชามหากษัตริย์หรือท่านผู้ปกครองผู้ตั้งอยู่ใน

ราชธรรม หรือในธรรมของผู้ปกครอง ย่อมสั่งสอนประชาชนด้วยวิธีต่าง ๆ แม้ใน

ประเทศไทยสยามนีเ้องกม็เีล่าไว้ในศลิาจารกึในรัชสมัยพระเจ้าขุนรามค�าแหงกรงุสุโขทัย

ว่า ถ้าไม่ใช่วนัอโุบสถ “พ่อขนุรามค�าแหงเจ้าเมอืงศรสีชันาลยัสโุขทยัขึน้นัง่เหนอืขดาร

หนิ” พระราชทานราโชวาทแก่ประชาราษฎร์ทั่วไป

(ธรรมศาสนา)

แต่ค�าสั่งสอนของผู้ปกครอง ให้ส�าเร็จประโยชน์เป็นเครื่องปกครองทางกาย

เป็นพืน้ และประกอบด้วยการลงโทษผูล้ะเมดิต่าง ๆ ยงัไม่เป็นเครือ่งปกครองจติใจได้
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อย่างเพียงพอ จึงมีผู้แสดงค�าส่ังสอนขึ้นอีกประเภทหนึ่ง มุ่งส�าหรับปกครองจิตใจ  

ดังที่เรียกกันในบัดนี้ว่าศีลธรรมหรือศาสนา

การยกศพัท์ว่าศาสนาขึน้สันนษิฐานในทางว่า คอืค�าสัง่สอนทีม่ใีนสงัคมมนษุย์

ตั้งแต่ต้นเดิมมา และในหมู่ชนทั่วไปนี้ เมื่อก�าหนดใจไว้ว่า ศาสนาคือค�าสั่งสอนหรือ

การสั่งสอนอย่างธรรมดา ๆ นี้เองเท่านั้น ก็จะเข้าใจตามที่แสดงมาโดยตลอด ว่าค�า

สั่งสอนได้ขยายตัวกว้างออกไปเพื่อให้เป็นเครื่องปกครองคนอย่างเพียงพอโดยล�าดับ

อย่างไร และอาจสรุปค�าสั่งสอนทั้งหมดลงได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ

๑. ค�าสั่งสอนที่ยังไม่เพียงพอ ยังไม่จบ

๒. ค�าสั่งสอนที่เพียงพอแล้ว จบลงแล้ว

ประเภทที ่๑ ค�าสัง่สอนทียั่งไม่เพยีงพอ ยงัไม่จบนัน้ เช่น ค�าสัง่สอนของบดิา

มารดาในชั้นต้น เช่น บิดามารดาสอนให้ลูกหัดพูด หัดนั่ง ยืน เดิน วิ่ง และหัดใน 

กิจอื่น ๆ แต่ยังไม่พอ เมื่อลูกโตขึ้น จึงต้องส่งไปโรงเรียน แม้ค�าส่ังสอนศิลปวิทยา 

ต่าง ๆ ในโรงเรียนก็ไม่มีจบ ศิลปวทิยาแต่ละอย่างกย็งัค้นคว้าแก้ไขเพิม่เตมิ กนัเรือ่ยไป 

และมมีากมาย จึงต้องจดัหลักสตูรก�าหนด ว่าให้เรียนเพยีงไหนในชัน้ไหน และเมือ่ถงึ

ชั้นไหนก็ให้ส�าเร็จเสร็จการเรียนกันเสียที แม้วิชาที่เรียกว่าปรัชญาก็เป็นเรื่องไม่จบ

เหมือนกัน ยังค้นคว้าแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไป ค�าสั่งสอนของท่านผู้ปกครองที่เรียกใน

ปัจจุบันว่ากฎหมายเป็นต้นก็คงไม่จบสิ้น ไม่เพียงพอ ดังกล่าวเหมือนกัน น่าจะเป็น

เพราะเหตุนี้ ค�าสั่งสอนประเภทนี้จึงไม่นิยมเรียกว่าศาสนา

ประเภทที่ ๒ ค�าสั่งสอนที่เพียงพอแล้ว จบลงแล้ว ได้แก่ค�าสั่งสอนที่เรียกว่า

ศาสนาในบัดนี้ เพราะทุกศาสนาต่างก็แสดงค�าส่ังสอนถึงท่ีสุดตามลัทธิของตน เช่น 

บางศาสนานับถือเทวดาประจ�าธรรมชาติต่าง ๆ ก็แสดงว่ามีที่สุดเพียงเทวดาเหล่านี้

เท่านั้น บางศาสนานับถือเทพเจ้าผู้สร้างมากองค์บ้างองค์เดียวบ้าง ก็แสดงว่ามีที่สุด

เพียงเทพเจ้าเท่านั้น บางศาสนานับถือธรรมก็แสดงธรรมที่สูงสุด ที่บุคคลพึงเข้าถึงได้

ด้วยปัญญาของตน 

ค�าสั่งสอนประเภทที่ ๑ เช่นค�าสั่งสอนของมารดาบิดาดังกล่าวแล้ว สั่งสอน

อยู่ในเหตุผลใกล้ ๆ ตัว แม้ที่ไกลออกไปดังศิลปวิทยาต่าง ๆ ตลอดถึงปรัชญาต่าง ๆ 

ผู้แสดงที่เป็นต้นเดิมเองก็ไม่ปรากฏว่าใครปฏิญญาตนเองว่าเป็นผู้รู้จบแล้ว 
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ส่วนค�าส่ังสอนประเภทที ่๒ อนัเรียกว่าศาสนา ส่ังสอนในเหตผุลทีก่ว้างทีไ่กล

ตัวออกไปจนถึงที่สุด ดังเช่นเมื่อสอนเรื่องโลก ที่สุดโลกในด้านอดีตก็คือการสร้างโลก

หรือก�าเนิดโลก ท่ีสดุในด้านอนาคตกคื็อเร่ืองความส้ินสุดของโลก และผูแ้สดงกป็ฏญิญา

ว่าเป็นผู้รู้จบแล้ว 

(จบจรงิหรอื)

ค�าส่ังสอนประเภทท่ี ๑ ไม่มีปัญหาต่อไป ส่วนประเภทที ่๒ อนัเรยีกว่าศาสนา

นัน้มปัีญหาต่อไปว่า ผูแ้สดงเป็นผูรู้จ้บจรงิหรอืไม่ ค�าส่ังสอนนัน้เพยีงพอแล้วจบลงแล้ว 

จริงหรือไม่ ปัญหานี้ ภูมิปัญญาของคนเรานี้เองเป็นผู้ตอบได้ คือถ้าถูกต้องกับความ

จริงอย่างบริบูรณ์ บริสุทธิ์แล้ว ก็เป็นศาสนาที่บริบูรณ์บริสุทธิ์คือเพียงพอแล้ว จบลง

แล้ว มีลักษณะดังที่แสดงมาแล้วในเรื่องพระธรรม

(ศาสนาที่ด)ี

ถงึอย่างไรก็ตาม เมือ่เว้นส่วนทีเ่ป็นปรมัตถะหรอืส่วนทีสู่งสุดของแต่ละศาสนาเสีย 

กล่าวเฉพาะส่วนท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิตปัจจุบัน ศาสนาที่ดีทุกศาสนาย่อมส่ังสอนให้

คนทกุคนประกอบด้วยศีลธรรม มีศลีธรรมเป็นเครือ่งปกครองจติใจและความประพฤติ 

ไม่มศีาสนาทีด่ศีาสนาไหนสัง่สอนให้คนทอดทิง้ศลีธรรม ฉะนัน้ ศาสนกิชน คนท่ีนบัถอื

ศาสนา แม้ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ล้วนเป็นผู้ที่นับถือหลักศีลธรรมในโลก มีศีลธรรม

เป็นหลักปกครองใจและความประพฤติ แม้นับถือศาสนาต่างกัน แต่ต่างเคารพอยู่ใน

หลักศีลธรรมด้วยกัน จึงอยู่รวมกันได้โดยสงบสุข 

(คนแปลกประหลาด)

คนเราท่ีอยู่ร่วมครอบครวั ร่วมหมู่ ร่วมถ่ินฐานบ้านเมอืง จนถึงอยูร่่วมโลกกนั 

โดยปกติเมื่อพบกันเข้าก็รู้จักกันว่า คนไทย คนจีน คนแขก คนฝรั่ง เป็นต้น เพราะมี

ลักษณะหน้าตาผิวพรรณเป็นต้น เป็นเครื่องบอกให้รู้ แต่ถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งไม่มี
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ลักษณะบอกได้ว่าเป็นชาติไหนปรากฏตัวเข้ามา ใครจะรู้ได้หรือว่าเขาเป็นคนอะไร  

มาจากไหน ดูเป็นคนแปลกประหลาดในโลก ฉันใด คนทีนั่บถอืศาสนาต่าง ๆ กฉั็นนัน้ 

เมือ่พบกนักย่็อมจะรูจ้กักนัได้ว่า ใครเป็นคนอย่างไร มหีลักเชือ่ถือปฏบิตัอิย่างไร หรอื

มศีลีธรรมอย่างไร ถึงจะถอือย่างคร�า่ครึอย่างไร กย็งัดรููจ้กักนัได้ เพราะทกุศาสนาย่อม

แสดงหลกัธรรมของตนไว้ทัง้น้ัน เป็นเครือ่งชีใ้ห้ทราบได้ว่า ศาสนกิชนของศาสนาน้ัน ๆ 

เป็นอย่างไร คือมีทางปฏิบัติตามลัทธิศาสนานั้น ๆ อย่างไร แต่ถ้าจะมีใครที่ไม่นับถือ

ศาสนาอะไรมาปรากฏตัวขึน้ ใครจะรูไ้ด้ว่าเขาเป็นคนอะไร มีหลักเชือ่ถืออย่างไร ดเูป็น

คนแปลกประหลาดอันจะต้องพึงระมัดระวงั เพราะไม่รูว่้าจะมาท�าอะไร มคีวามคดิเหน็

นับถืออะไรอยู่ เพราะตามธรรมดาทุกคนจะต้องนับถือหลักอันใดอันหนึ่งอยู่ท้ังนั้น  

ดังได้แสดงแล้วตั้งแต่ต้นว่า ศาสนาคือค�าสั่งสอนน้ัน มีมาตั้งแต่สมัยดึกด�าบรรพ์  

คนนับถือค�าสั่งสอนก็มีมาตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์เหมือนกัน ฉะนั้น จึงไม่มีใครที่ไม่มีหลัก

อะไรเป็นที่นับถือเลย ถ้าไม่เป็นศาสดาตั้งหลักของตนขึ้นส่ังสอนเอง ก็ต้องนับถือรับ

ฟังค�าสั่งสอนจากผู้อื่น คนเช่นนี้ จึงต้องตรวจสอบให้แน่ว่าเขาเป็นศาสดาองค์ใหม่ขึ้น 

หรือนับถือศาสนาของศาสดาองค์ใหม่อื่นองค์ไหน

(คนหลักลอย)

บางคนอาจลังเลใจในศาสนาต่าง ๆ ที่แสดงตรงกันมาบ้าง ขัดกันบ้าง จึงยัง

ไม่ปลงใจนับถือจริงลงได้ ถ้ายังไม่นับถือเพราะเหตุเช่นนี้ ก็ยังไม่ควรต�าหนิ เพราะมี

เหตุผลที่สมควรอยู่ แต่ถ้าไม่ศึกษาสอบสวน ปล่อยให้ลังเลใจอยู่เรื่อยไป ก็กลายเป็น

คนหลกัลอยทางจติใจ ถ้าศึกษาสอบสวนตามเหตผุลให้ตลอด กจ็ะเป็นประโยชน์มากกว่า

เชื่อถืออย่างไม่มีเหตุผล

(ศาสนาที่สอนให้รู้)

ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนเชื่อถือตาม

เหตผุลด้วยปัญญาของตน ทรงแนะน�าให้พากันมาดใูห้เห็นประจกัษ์ด้วยตนเอง ดงับท

พระธรรมคุณว่า “เอหิปสฺสิโก ควรเรียกให้มาดู” เมื่อทรงแสดงปฐมเทศนาใน 



50 ลักษณะและค�ำสอนส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

วันอาสาฬหบูชาบุรณมี ก็มิได้ทรงขอให้ฤษีทั้ง ๕ เชื่อก่อน เพียงแต่ตรัสให้ต้ังใจฟัง 

เมือ่ทรงแสดงปฐมเทศนาจบลงแล้ว พระโกณฑัญญะเกดิดวงตาเห็นธรรม คือเหน็จรงิขึน้ 

พระพุทธเจ้าตรัสอุทานว่า “โกณฑัญญะได้รู ้แล้วหนอ” (จึงเกิดมีค�าเรียกท่านว่า 

พระอัญญาโกณฑัญญะสืบมา) มิได้ตรัสว่าโกณฑัญญะได้เชื่อพระองค์แล้วเลย  

พระโกณฑัญญะนี้เอง ได้เป็นปฐมอริยพุทธศาสนิกชนในโลก ตั้งแต่เมื่อเกิดดวงตาคือ

ปัญญาเห็นธรรม พระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมฤษีอีก ๔ รูปให้ได้ดวงตาเห็นธรรม ในต่อ

มาได้ทรงอบรมฤษีทั้ง ๕ ให้ได้ปัญญาเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ทั้งหมดเหมือนพระองค ์ 

ได้เสด็จจาริกประกาศพระพุทธศาสนา แสดงหนทางที่ชอบแก่โลกโดยล�าดับ จึงมี

พุทธศาสนิกชน คือพระสงฆ์สาวก หรือพุทธบริษัท พุทธมามกะ พุทธมามิกา ต่อมา

จนถึงทุกวันนี้

(พุทธศาสนกิชนแท้)

พระพทุธเจ้าได้ทรงยงัล้อพระธรรมให้หมุนไปในโลกต้ังแต่ทรงแสดงปฐมเทศนา

เป็นต้นมา จึงเรียกชื่อปฐมเทศนาโดยเฉพาะว่า “ธรรมจักร” แปลว่าล้อคือธรรม  

จะเรียกวันท่ีทรงแสดงคือวันอาสาฬหปุณณมีว่า วันธรรมจักรก็ได้ เมื่อล้อพระธรรม

หมุนไปในท่ีใดทิศใด ก็ปรากฏมรรคาคือทางที่ชอบขึ้นในที่นั้นทิศนั้นเป็นสายเดียว

ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ คือ เหน็ชอบ ด�ารชิอบ เจรจาชอบ การงานชอบ 

อาชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ใครเดินทางชอบมีองค์ประกอบ ๘ 

รวมกันเป็นทางเดียวนี้แล คือพุทธศาสนิก พระพุทธเจ้าตรัสว่า

เอตญฺหิ ตุมฺเห ปฏิปชฺชถ มำรเสนปฺปโมหน� ท่ำนทั้งหลำยจงปฏิบัติเดินทำง

ที่ท�ำมำรและเสนำให้หลงนี้แล

เอตญฺหิ ตุมฺเห ปฏิปนฺนำ ทุกฺขสฺสนฺต� กริสฺสถ ท่ำนทั้งหลำยปฏิบัติเดินทำง

นี้แล้ว จักท�ำทุกข์ให้สิ้นสุดได้ ดังนี้

๔ กรกฎำคม ๒๕๐๒



สรณะ

(สรณะกับคน)

คนในโลกนี ้ส่วนมากท�าไมจงึนบัถอืศาสนา น่าตอบอย่างสัน้ ๆ ว่า เพราะคน

ส่วนมากเหน็ว่าศาสนาอาจเป็นสรณะคือท่ีพึง่ หรอืเป็นสรณะของตนได้ เมือ่ใดคนเหน็

ศาสนาใดไม่อาจเป็นสรณะคือที่พึ่งของตนได้แล้ว ก็จะเสื่อมหรือเลิกนับถือศาสนานั้น

เมือ่นัน้ ฉะนัน้ ศาสนาท่ีจะด�ารงอยู่ได้ จึงต้องเป็นศาสนาทีอ่าจเป็นสรณะของคนได้จรงิ 

แต่ก็ต้องเกี่ยวแก่คนด้วยเหมือนกัน คือแม้จะเป็นศาสนาที่เป็นสรณะได้จริง ถ้าคนไม่

นบัถอื ไม่ถงึเป็นสรณะจรงิ หรอืนบัถอืถงึเป็นสรณะในทางผดิ กท็�าให้ศาสนาเสือ่มไป

ได้เหมือนกัน เหมือนอย่างเอกราชหรืออิสรภาพของประเทศชาติ ซึ่งเป็นของดี  

ถ้าคนในประเทศชาติไม่รักษาไว้ให้ดี ก็อาจเสียไปได้ การที่เสียไปนั้นมิใช่เป็นเพราะ

เอกราชหรืออิสรภาพนั้นไม่ดี แต่เป็นเพราะรักษาไว้ไม่ได้เอง ฉะนั้น ศาสนิกคือคนที่

นบัถอืศาสนาเอง จึงเป็นเหตุให้ศาสนาเสือ่มไปได้ รวมความว่า ศาสนาทีจ่ะด�ารงอยูไ่ด้ 

เพราะศาสนาเป็นสรณะได้จริง ๑ คนนับถือหรือถึงเป็นสรณะจริง ๑ ฉะนั้น ในกัณฑ์

นี้จะแสดงเรื่องสรณะสืบต่อไป

(สรณะกับความกลัว)

สรณะ แปลว่า ที่พึ่ง ที่พึ่งพ�านัก ท่ีพึ่งก�าจัดภัย คือท่ีพึ่งท่ีช่วยให้พ้นภัยได้  

เมื่อเกิดภัยขึ้น ท่ีใดช่วยให้พ้นภัยให้ปลอดภัยได้ ที่นั้นแหละเรียกว่าสรณะ คือ 
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ที่พึ่งของตน ภัยได้แก่สิ่งท่ีพึงกลัว ความกลัวที่เกิดขึ้นในสิ่งที่พึงกลัวนั้นก็เรียกว่าภัย 

ความกลัวเกิดขึ้นจากอะไร ความกลัวเกิดขึ้นจากความรักหรือสิ่งที่รัก รักในสิ่งใดมาก

ก็กลัวมากว่าสิ่งท่ีรักนั้นจะเป็นอันตราย และถ้าเห็นว่าอะไรจะท�าอันตรายแก่ส่ิงที่รัก 

ซึง่มอี�านาจเหนอืตนอยู่ กจ็ะกลัวต่อสิง่นัน้มาก ยอดแห่งส่ิงทีร่กัของคนและสัตว์ดริจัฉาน 

ทัว่ไปนัน้คอืชวีติของตนเอง สิง่ทีร่กัอืน่ ๆ ก็เป็นท่ีรักรอง ๆ ลงมา จงึพากนักลัวอนัตราย

ของชวีติมากทีส่ดุ สิง่ทีร่กัทีเ่นือ่งกบัชวีติอีกอย่างหนึง่คอื ทีต่ัง้อาศยัของชวิีต อันหมาย

ถงึร่างกายประกอบด้วยจติใจ จงึพากนักลัวอันตรายทีจ่ะมาบัน่ทอนร่างกาย เมือ่รกัใน

ชีวิต รักในร่างกาย ก็พลอยรักในคน ในทรัพย์สมบัติและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอุปกรณ์ 

(เครื่องอุดหนุน) หรือเป็นปัจจัย (เครื่องอาศัย) ให้เกิดความสุขแก่ชีวิตและร่างกาย 

อกีมากมาย จงึพากนักลวัอันตรายทีจ่ะเกดิแก่สิง่อปุกรณ์เหล่านี ้มากบ้างน้อยบ้างตาม

แต่จะรกัมากหรอืรักน้อยเพียงไร รวมความว่า โดยปกตคินกลวัภยัทีจ่ะเกดิแก่ชีวติ คอื

กลัวตายมากที่สุด ต่อลงมาก็กลัวภัยที่จะเกิดแก่ร่างกายและแก่ทรัพย์สินเป็นต้นคือ 

กลัวเจ็บและกลัวขาดสุข ดังจะยกตัวอย่างว่า งูพิษ แขนหัก ของหาย ๓ อย่างนี้  

ใครกลัวอะไรมากเป็นที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ตามตัวอย่างนี้ คนทั่วไปจะกลัวงูพิษมากเป็นที่ 

๑ เพราะอาจจะกัดตาย กลัวแขนหักเป็นอันดับ ๒ เพราะท�าให้ร่างกายเจ็บหรือพิการ 

กลัวของหายเป็นที่ ๓ เพราะท�าให้ขาดของใช้สอยท�าให้ขาดความสุขความสะดวก  

จงึรวมพูดส้ัน ๆ ว่า รกัมากกก็ลวัมาก รกัน้อยกก็ลวัน้อย ไม่รกัอะไรเลยกไ็ม่ต้องกลวั

อะไรเลย

(กลัวเจ็บกับกลัวตาย)

ทกุคนคงเคยมคีวามกลวัอยูด้่วยกนั เพราะต่างกม็คีวามรกัในชวีติร่างกายและ

ความสุขเหมือน ๆ กัน จึงกลัวสิ่งที่จะเป็นภัยแก่ชีวิตเป็นต้น เมื่อยังเป็นเด็กเล็กมาก

ยงัไม่เดยีงสา อาจยงัไม่รูจ้กักลัวตาย แต่กส็งัเกตได้ว่ากลัวเจบ็ นกัสังเกตบางท่านกล่าวว่า 

สตัว์ดรัิจฉานจ�าพวกทีม่คีวามรูน้้อยไม่รู้จกักลวัตาย แต่แสดงว่ารูจ้กักลัวเจบ็ สัตว์ดรัิจฉาน

จ�าพวกที่มีความรู้มากจึงรู้จักกลัวตาย ค�ากล่าวนี้อาจเป็นไปได้ เพราะอาจเทียบได้กับ

เด็กดังกล่าวแล้ว น่าสังเกตว่า เด็กเล็ก ๆ ค่อยรู้จักกลัวเจ็บในเมื่อได้ผ่านเจ็บมาบ้าง
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แล้วและค่อยรู้อะไรบ้างแล้ว ดงัเช่นเด็กเล็ก ๆ มองเหน็ไฟยงัไม่รูจ้กัไฟจงึเอือ้มมอืไปจบั 

ถ้าจับถูกไฟ ไฟก็จะลนมือให้เจ็บให้ร้อน เด็กก็จะร้องเพราะมีความรู้สึกเจ็บ ท�าให้ไม่

กล้าจบัไฟเพราะกลวัเจบ็ ส่วนอาการหลบภัยอาจมตีามระบบของร่างกายตามธรรมชาติ 

เช่นเมื่อมือถูกไฟมือก็ชักกลับหรือก�ามือ ตากะพริบเมื่อผงเข้าตา เด็กเล็ก ๆ ก็แสดง

อาการดังกล่าวได้ท้ัง ๆ ที่ยังไม่เดียงสาอะไร ต่อเมื่อรู้จักเดียงสาขึ้น โดยเฉพาะคือ 

เมื่อรู้จักกลัวขึ้น จึงรู้จักกลัวเจ็บ กลัวสิ่งที่ท�าให้เจ็บ และรู้จักกลัวตาย ต่อเมื่อเริ่มรู้จัก

รักชีวิตและรู้ว่าความตายคือความสิ้นสุดของชีวิต จึงกลัวส่ิงที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต 

นอกจากนี้ยังกลัวในสิ่งอื่น ๆ อีก

(สิ่งที่กลัวต่าง ๆ) 

สิง่ทีก่ลวันัน้ โดยลกัษณะทัว่ ๆ ไป คือส่ิงทีม่อี�านาจสามารถให้โทษให้ทกุข์ได้ 

เป็นสิง่ทีม่องเหน็ตวัได้กม็ ีเป็นสิง่ทีม่องไม่เห็นตวักมี็ ส่ิงท่ีมองเห็นตัว เช่น คนท่ีสามารถ

ลงโทษได้ สัตว์ดิรัจฉานที่อาจท�าอันตรายได้ เครื่องประหัตประหารต่าง ๆ รถที่อาจ 

วิ่งชนหรือทับเอาได้หรือภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น�้าท่วม ภูเขาไฟระเบิด  

ลมไต้ฝุน่ ฟ้าผ่า ส่วนท่ีมองไม่เหน็ตวัน้ัน เช่นผสีางเทวดาทีค่ดิกลวักนัตัง้แต่ดกึด�าบรรพ์

(กลัวที่หลอกเด็ก)

บางที เม่ือเด็กเริ่มรู้จักเดียงสามากขึ้น ก็ถูกอบรมด้วยใช้วิธีหลอกให้กลัว  

เช่น บอกว่าตุ๊กแกจะกินตับ งูเขียวจะกินตับ จะน�าไปขายให้แก่แขก เป็นต้น เพื่อให้

เด็กหยุดร้อง บางทีเมื่อเด็กไปยืนในที่หมิ่นจะพลัดตกลงไป ก็บอกว่าหยุดซน อย่าไป

ยืนที่นั่น ผีจะผลัก เมื่อเด็กจะลงเล่นน�้า ก็บอกว่าอย่าลงไป ผีจะฉุดขา เมื่อเห็นเด็ก

น่ารัก ก็ต้องพูดว่าน่าเกลียด เพ่ือให้ผีพลอยเกลียด จะได้ไม่น�าเด็กไป ถ้าพูดน่ารัก  

ผีจะพลอยรัก และน�าเอาเด็กไป ผู้ท่ีบอกหรือพูดเช่นนี้ บางทีก็เชื่ออย่างนั้น หรือ 

ไม่เชื่อทีเดียวก็กริ่งเกรงอยู่บ้าง หรือเกรงคนที่เชื่อจะไม่สบายใจจึงพูดเพื่อรักษาใจ 

คนที่เชื่อ แต่ผู้ที่มุ่งเหตุผลย่อมไม่อบรมเด็กด้วยวิธีหลอก แต่อบรมด้วยเหตุผล เช่น
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ห้ามเด็กมิให้ยืนในท่ีหม่ิน ด้วยชี้แจงว่าอาจจะตกลงไปเป็นอันตราย ห้ามเด็กมิให้ลง

เล่นน�้า ด้วยชี้แจงว่าถ้าว่ายน�้าไม่เป็นจะจมลงไปอย่างไร และไม่ชักนิยายหรือชักน�าให้

เด็กกลัวผี เด็กท่ีได้รับอบรมด้วยเหตุผลจะรู้จักใช้เหตุผลขึ้นโดยล�าดับ บางทีเมื่อถูก

ผูใ้หญ่ให้ไปหยบิอะไรในห้องมดื ถ้าจะบ่ายเบีย่งกอ้็างว่ากลวัมืด แทนทีจ่ะอ้างว่ากลวัผี

(กลัวที่หลอกผู้ใหญ่)

ความกลวัในสิง่ทีม่องไม่เหน็ตวั เช่น กลวัผนีี ้เป็นทีร่บัรองกนัว่าได้มมีาตัง้แต่

ดึกด�าบรรพ์ นอกจากกลวัยงันบัถือผบีางประเภท เช่น ผีบรรพบรุษุ ผฟ้ีา หรอืเทพต่าง ๆ 

เพราะเช่ือว่านอกจากมีพระเดชให้โทษให้ทุกข์ได้แล้ว ก็ยังมีพระเดชป้องกันโทษทุกข์ 

และมีพระคุณเกื้อกูลให้เกิดความสุขความเจริญอีกด้วย เมื่อเห็นว่าผีเหล่านี้สิงสถิตย์

อยู่ในที่ใด เช่น ที่ภูเขาใหญ่ ที่ป่า ที่สวน ที่ต้นไม้ใหญ่ ก็ไปบูชาที่นั้น ขอพึ่งให้ช่วย

บ�าบัดภัยอันตราย ให้ช่วยบอกโชคลาภ สมดังพระพุทธภาษิตบทหนึ่งแปลความว่า 

“มนุษย์ทั้งหลำยถูกภัยคุกคำมแล้ว ย่อมถึงภูเขำ ป่ำ สวน ต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ทั้งหลำย 

ว่ำเป็นสรณะคือท่ีพ่ึง กันเป็นอันมำก” ผีที่ขอพึ่งถึงเป็นสรณะเหล่านี้มองไม่เห็นตัว  

แต่ก็ยังมองเหน็ท่ีสงิสถติย์ มีภูเขาเป็นต้น นบัว่าเป็นพวกผดีนิ หรือภมุเทวดา ผูอ้าศยั

อยูบ่นดนิ หรอือาศยัอยูบ่นสิง่ทีต่ัง้อยูบ่นดนิ นอกจากนีย้งันบัถอืพวกผฟ้ีา หรอืเทวดา

ทีเ่ป็นเจ้าแห่งลม ฝน เป็นต้น ท่ีปรากฏอยูบ่นฟ้า หรอืทีต่กลงมาจากฟ้า เพราะเชือ่ว่า 

ลมฝนเป็นต้นเหล่าน้ี คงมีเจ้าทุก ๆ อย่างผู้อาศัยอยู่บนฟ้า เป็นอันว่าขอพึ่งถึงเป็น

สรณะในสิ่งที่มองไม่เห็นตัว ทั้งเทพทั้งถิ่นที่อาศัยของเทพนั้น ๆ เมื่อนับถือเทพต่าง ๆ 

แข่งขันกันมากขึ้น ไม่ยอมลงกัน ผู้นับถือเองก็ชักลังเลใจในเทพท่ีตนนับถือ จึงเกิด

นับถือเทพผู้สูงสุดแต่น้อยองค์หรือแต่องค์เดียว และเชื่อว่าเป็นผู้สร้างผู้ท�าในสิ่งที่ 

คนไม่รู้ทั้งหมด แม้เทพเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตลอดท้ังท่ีอยู่อาศัย แต่ก็เป็น 

ความเชือ่ทีร่วมความเชือ่ของคนให้เป็นกลุม่เป็นก้อนไว้ได้ตามคราวตามสมยั ความเชือ่

ถือในสิ่งที่มองไม่เห็นตัวทั้งหมดนี้ น่าจะเติบโตมาจากกลัวผีอย่างธรรมดานี้เอง ซึ่งได้

รบัการส่งเสรมิขึน้โดยล�าดบั การอบรมสัง่สอนด้วยวธิใีห้กลวัผอีย่างธรรมดาใช้ส�าหรบั

เด็กดังกล่าวแล้ว แม้เม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คงส่ังสอนให้กลัวอยู่นั่นเอง เป็นอัน 

ไม่พ้นจากกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นตัว
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(กลายมานับถอืวัตถุ)

สิ่งที่มองไม่เห็นตัวเหล่าน้ี เป็นต้นว่าเทพประจ�าลม เทพประจ�าฝนเป็นต้น  

ในสมยัทีม่นษุย์พบเหตผุลของธรรมชาตมิากขึน้ กก็ลายเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ

ไปเป็นอันมาก และเมือ่พบหลกัของการเปลีย่นแปลงของธรรมชาต ิหลกัของการสร้าง

ส�าเรจ็รปูกก็ลายเป็นการเปลีย่นแปลง รวมความว่า สิง่ทีม่องไม่เหน็ตัวทีค่ดิว่าเป็นอะไร

ต่าง ๆ เมื่อความรู้เจริญข้ึนก็ท�าให้มองเห็นตัวขึ้น คือมองเห็นเหตุผล เมื่อมองเห็น

เหตผุลมากขึน้เช่นน้ี ความนบัถือในสิง่ท่ีมองไม่เหน็กน้็อยลง เปล่ียนมานบัถือในเหตผุล 

ความรูใ้นเหตผุลทีเ่จรญิขึน้ โดยมากเป็นเหตผุลทางวัตถุ จงึมีวัตถท่ีุประดษิฐ์ขึน้มากมาย 

เป็นเคร่ืองบ�ารงุสขุกม็ ีเป็นเครือ่งก่อทกุข์กม็ ีเช่น เครือ่งประหตัประหารต่าง ๆ ท�าให้

คนมิใช่น้อยคิดพึ่งวัตถุ เหมือนอย่างวัตถุเป็นสรณะและตีราคาวัตถุสูงกว่าสิ่งอื่น ๆ 

บางทีตีราคาวัตถุสูงกว่าคน ฉะนั้น เมื่อยังนับถือสิ่งที่มองไม่เห็นตัว ถ้าจะกล่าวว่าคน

เป็นทาสของสิง่นัน้กไ็ม่ผดิ ครัน้เปลีย่นมานบัถอืวตัถกุอ็าจกล่าวว่าคนกลายมาเป็นทาส

ของวัตถุ ต้องท�างานเพื่อวัตถุเท่านั้น

(ทวภีัยกรรม)

โลกในสมัยที่เจริญด้วยความรู้ในเหตุผลทางวัตถุและเจริญทางวัตถุนี้ ลดภัย

ทางธรรมชาติลงได้มาก เช่น ใช้สายล่อฟ้ากันฟ้าผ่า ท�าท�านบกั้นน�้า และลดภัยทาง 

ไข้เจ็บลงได้มาก จนปรากฏว่าคนในโลกบัดนี้คิดเฉลี่ยแล้วมีอายุยืนขึ้น มีไฟฟ้าใช้เพื่อ

กจิการต่าง ๆ มีรถต่าง ๆ ใช้บนพืน้ดิน มีเรอืต่าง ๆ เดนิในแม่น�า้มหาสมทุร มีเรอืบนิ

ในอากาศ มสีิง่ต่าง ๆ อีกมากมาย แม้จะลดภยัทางธรรมชาตไิด้มาก แต่กท็วภียัทีเ่กดิ

จากกรรม (การท่ีกระท�า) ของคนด้วยกนัมากขึน้ ในส่วนใหญ่ เช่น ได้เกดิสงครามโลก 

๒ ครัง้มาแล้วในระยะหลังท่ีห่างกนัไม่นานนกั ในสงครามโลกแต่ละครัง้ คนได้ท�าลาย

ชวีติและทรัพย์สมบัตขิองกันและกนัมจี�านวนมากมาย ภรยิาสามต้ีองตายจากพลดัพรากกนั 

ลกูต้องก�าพร้าพ่อ ทหารและประชาชนต้องล้มตายหรอืพกิารเหลอืทีจ่ะนบั เม่ือสงครามโลก

สงบลงแล้วความทุกข์ยากคับแค้นขาดแคลนกย็งัไม่สงบยงัมีต่อไปอกี จติใจคนส่วนมาก 
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กระด้างขึ้น ระส�่าระสายมากขึ้น การกระท�าของคนก็กระด้างขึ้น ความโอบอ้อมอารี

กนัอย่างบรสิทุธิใ์จน้อยลงไป ความเหน็แก่ตวัมมีากขึน้ หวาดระแวงกนัมากขึน้ ฉะนัน้ 

แม้สงครามทางกายสงบ แต่สงครามทางใจยงัไม่สงบ ยงัตระเตรยีมเพือ่รกุรานหรอืเพือ่

ป้องกนักนัต่อไป และใช้ความรูใ้นเหตผุลภายนอกหรือความรูท้างวทิยาศาสตร์ประดษิฐ์

เครือ่งอาวธุส�าหรบัประหารกนั จนถึงอาจท�าลายคนทัง้โลกได้ ฉะนัน้ สิง่ท่ีมองไม่เหน็ตวั 

เช่น ผีจ�าพวกต่าง ๆ ที่กลัวกัน ผีฟ้า เช่น เทพแห่งดิน น�้า ไฟ ลมต่าง ๆ เป็นต้น  

มาเป็นที่พ่ึงของคนในบัดนี้ไม่ได้ เพราะกลายเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเสีย 

มิใช่น้อย คนกลับเป็นผู้ควบคุมปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเสียเอง จะพึ่งวัตถุก็ไม่ได้ 

เพราะวตัถรุะงบัการเบยีดเบยีนกนัของมนษุย์ไม่ได้ วัตถุกลับเป็นนายของคน เป็นเครือ่ง

มอืใช้เบยีดเบียนกนัแรงย่ิงขึน้ ฉะนัน้ คนโดยมากจงึมใีจรวนเรระส�า่ระสาย คดิสัน้เข้า

มาแคบเข้ามา คิดแก้ปัญหาแต่เฉพาะหน้า ปล่อยวันพรุ่งนี้ให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ 

ปล่อยคนอื่นให้เป็นเรื่องของคนอ่ืน ท�านองให้เราเป็นสุขใครจะทุกข์ไม่ใช่เรื่องของเรา 

วันนี้ใช้ให้เป็นสุขพรุ่งนี้คิดหาใหม่ คิดแคบ ๆ สั้น ๆ อะไรท�านองนี้ ดีชั่วไม่ต้องค�านึง 

ดูก็ใกล้กับความคิดของเพื่อนสัตว์ร่วมโลกเข้าไป ใกล้กับวัตถุที่ไม่มีจิตใจเข้าไป  

ความทกุข์เดอืดร้อนและความเสือ่มโทรมต่าง ๆ เหล่านีเ้ป็นภยัแก่คนทัง้ทีเ่ป็นส่วนย่อย

ทั้งที่เป็นส่วนรวม เป็นภัยแก่ชีวิตท่ีทุก ๆ คนรัก เป็นภัยแก่ร่างกายและจิตใจ  

เป็นภัยแก่ความสงบสุขที่ทุก ๆ คนสงวนต้องการ และเป็นภัยที่คนสร้างขึ้นเอง

(ภัยและวธิรีะงับภัยที่แท้จรงิ)

ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ภัยที่คนสร้างขึ้นเองเหล่านี้พร้อม

ท้ังเหตแุละวธีิระงบัภยัไว้อย่างบรบิรูณ์ ด้วยทรงแสดงให้เหน็ตามเหตผุลตามหลักอริยสัจจ์ 

(ความจริงอย่างประเสริฐแน่แท้) ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

ความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ อันเป็นผลท่ีคนท�าให้แก่กัน ในเรื่องส่วนตัว  

หรือในส่วนรวม เช่น ในการสงครามดังเช่นกล่าวมาแล้ว คือตัวทุกข์ โดยปกติชีวิต

ร่างกายของทุกคนต้องประสบภัยตามธรรมชาติ ท่ีไม่มีใครหลีกเล่ียงได้อยู่แล้ว คือ 

แก่ เจ็บ ตาย ยังต้องประสบภัยที่คนกันเองท�าให้แก่กันอีก
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ความทะยานอยากของตน อนัเรยีกว่าตณัหา ซึง่เป็นตวับงการให้คนประกอบ

กรรมเบยีดเบียนกนัต่าง ๆ เป็นตัวสมทุยัเหตใุห้ทกุข์เกดิ คนทีเ่ป็นทาสของความทะยาน

อยากย่อมจะท�าอะไรเพือ่สนองตวันายคอืความอยากนัน้ได้ทกุอย่าง เหมอืนอย่างคนใช้

ที่ซื่อสัตย์ รับใช้นายได้ทุกอย่าง สุดแต่นายจะส่ัง คนท่ีเป็นทาสของความอยากน้ีแล 

เป็นตัวก่อกวนความสงบสุขสร้างทุกข์ภัยต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น ถ้าเป็นคนที่มีอ�านาจน้อย 

มวีตัถุทางวทิยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมอืน้อย กส็ร้างทุกข์ภยัได้น้อย ถ้าเป็นคนท่ีมีอ�านาจมาก 

มวีตัถทุางวทิยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือมากและร้ายแรง ก็สร้างทกุข์ภยัได้มากและร้ายแรง 

มีตัณหาความทะยานอยากนี้เองเป็นมูลเหตุ

ความดับตัณหา คือดับความอยากเสียได้ เป็นนิโรธ ความดับทุกข์ ดับภัย

ทางที่ชอบมีองค์ประกอบ ๘ ประการ ดังระบุไว้แล้วในกัณฑ์ที่ ๖ เป็นมรรค

คอืข้อปฏบิติัให้ถงึความดบัทุกข์ ดบัภัย องค์ประกอบทัง้ ๘ นัน้ จะกล่าวซ�า้อีกครัง้หน่ึง 

คือ สมัมาทิฏฐ ิเหน็ชอบ สมัมาสงักปัปะ ด�ารชิอบ สมัมาวาจา เจรจาชอบ สมัมากมัมนัตะ 

การงานชอบ สมัมาอาชีวะ เลีย้งชีพชอบ สัมมาวายามะ พยายามชอบ สัมมาสต ิระลึกชอบ 

สมัมาสมาธ ิตัง้ใจชอบ องค์ประกอบทัง้ ๘ ประการนี ้รวมกนัเป็นทางเดยีว มใิช่ ๘ ทาง 

จึงเป็นมรรค คือทางดับทุกข์ ดับภัยได้จริง

(สรณะ ๓)

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรม ช้ีสัจจะคอืความจรงิ เหตุและผล ตามหลกั

อริยสัจจ์ ๔ ดังกล่าวมาแล้ว ปรากฏในพระสูตรต่าง ๆ ว่า ได้มีผู้ฟังเป็นอันมากเกิด

ความรู้ความเห็นจริงตามพระธรรม มีความเลื่อมใส กล่าวสรรเสริญว่า พระพุทธเจ้า

ทรงประกาศพระธรรมเทศนาโดยปรยิาย คอืกระแสความหลายอย่าง ท�าให้เหน็ทางที่

จะปฏิบัติแจ้งชัดแก่ปัญญา อุปมาเหมือนบุคคลหงายของที่คว�่า หรือเหมือนเปิดของที่

มีสิ่งก�าบังไว้ หรือเหมือนบอกทางให้แก่คนหลงทาง หรือเหมือนอย่างตามประทีปไว้ 

ในท่ีมดื ด้วยหวงัว่า คนมตีาดจีกัได้เหน็รปูฉะนัน้ แล้วกล่าววาจาถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่ง แสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาถึงสรณะจนตลอดชีวิต 
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พระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งได้จริง เพราะทรงเป็นผู้ชี้บอกทางพ้นทุกข์พ้นภัย

ได้จริง

พระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งได้จริง เพราะรักษาผู้ปฏิบัติไว้มิให้ตกต�่า

พระสงฆ์เป็นสรณะทีพ่ึง่ได้จรงิ เพราะเป็นผูช่้วยชีบ้อกทางตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงชี้บอกไว้ และเป็นผู้ก�าลังเดินทางนั้น หรือได้ผ่านทางนั้นแล้ว เป็นพยานที่อ้าง

ได้ว่า พระพทุธเจ้าตรสัจรงิ เพราะได้ตรสับอกทางไว้ถกูต้อง และเป็นตวัอย่างชกัน�าให้

คนอื่นเดินทางต่อไป

กล่าวโดยย่อ เพราะพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นรัตนะ คือแก้ว 

อนัอดุมในโลก ดงัแสดงแล้วในกณัฑ์ที ่๔ (พระรตันตรยั) จงึเป็นสรณะทีพ่ึง่ของผูต้ัง้ใจ

ได้อย่างแท้จริง

ความรู้ในทางวทิยาศาสตร์อาจพึง่ได้ ในทางเพือ่รูเ้หตผุลแห่งธรรมชาตภิายนอก 

เพือ่ประดษิฐ์สิง่ต่าง ๆ เพือ่ป้องกนัแก้ไขภัยธรรมชาตภิายนอก ตลอดจนถึงเพือ่ประดษิฐ์

อาวุธนานาชนิดเป็นต้น แต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถช่วยป้องกันภัยธรรมชาติของ 

ร่างกาย คือแก่ เจบ็ ตาย คือจะท�าให้คนไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตายหาได้ไม่ ได้เพยีงบ�าบัด

บ�ารุงรักษาไว้ชั่วครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง และไม่สามารถป้องกันแก้ไขภัยที่เกิดจากการ 

ก่อข้ึนของคนซึ่งมีตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุ โดยตรงกันข้าม ภัยอย่างนี้ 

ย่อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ยิ่งสามารถประดิษฐ์ยวดยานไปจนถึงโลกอื่น ก็ยังจะไป 

ก่อภัยขึ้นที่โลกอื่นอีก โดยมากคนเรามักกลัวภัยจากภายนอก คอยหลบภัยภายนอก 

ในขณะเดียวกัน ก็ปล่อยภัยในตนเองออกไปเป็นภัยแก่ผู้อื่น คือประพฤติตนไปตาม

อ�านาจใจที่ปรารถนาทะยานอยาก จึงท�าร้ายเขาบ้าง พูดว่าร้ายเขาอย่างที่เรียกว่า 

ตัง้นนิทาสโมสรบ้าง คิดมุ่งร้ายเขาบ้าง เหล่านี ้เป็นภยัทีน่่ากลวัอนัเกดิขึน้ทีต่วัเองทัง้นัน้ 

และออกไปเป็นภยัแก่ผูอ้ืน่ แล้วกย้็อนกลบัมาเป็นภยัเป็นเวรแก่ตนเอง ฉะนัน้ เมือ่พึง่

พระรัตนตรัย พึ่งพระพุทธศาสนา คิดหาความจริงตามเหตุผลท่ีตนเอง คอยจับตัว 

ความปรารถนาทะยานอยากไว้ให้อยู่ในอ�านาจของตน ไม่ให้ตนอยู่ในอ�านาจของ 

ความปรารถนาทะยานอยาก และคอยควบคุมความประพฤติให้อยู่ในขอบเขตที่ชอบ 

ภัยที่เกิดจากตนเองก็จะสงบ ตัวของเราเองก็ไม่เป็นภัยแก่ตัวเราเอง และไม่เป็นภัย 

แก่ใครอื่น
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(สรุปสรณะ)

ทุกยุคทุกสมัยมา เม่ือเหตุการณ์เดือดร้อนอย่างยิ่งเกิดขึ้นในโลก เช่น 

เกิดสงครามโลก คนก็พากันตื่นตระหนกตกใจ พากันเกิดความลังเลสงสัย เมื่อมุ่ง

ประหัตประหารกันก็ท�าให้ใจแข็งกระด้างขึ้น และเม่ือต้องช่วยตัวเองให้รอดก็ท�าให้ใจ

คบัแคบเหน็แก่ตวัมากขึน้ และท�าให้สงสยัในสรณะต่าง ๆ ว่าช่วยไม่ได้ หรอืน่าจะช่วย

ไม่ได้ เพราะต้องช่วยตวัเอง ฉะนัน้ จงึปรากฏความเสือ่มโทรมทางจติใจทัว่ ๆ ไป และ

ความนบัถอืในสรณะท้ังหลายกเ็สือ่มโทรมลงด้วย เพราะคนพากนัสงสัยลังเลใจเสียแล้ว 

เหตุฉะน้ี จึงจ�าต้องร่วมมอืกนัแก้ไขความเสือ่มโทรมเช่นนี ้เพือ่ให้จติใจกลบัเข้าสู่ภาวะปกติ 

เมือ่ป่วยหนกั รอดตายหายไข้แล้วกต้็องพกัฟ้ืนต้องบ�ารงุร่างกายอกีระยะหนึง่ ร่างกาย

จึงกลับมีสุขภาพเป็นปกติ ทางจิตใจก็เหมือนกัน เมื่อกระทบเหตุการณ์อย่างแรง 

ก็เหมือนเป็นไข้หนัก ต้องเยียวยารักษาบ�ารุงให้พอสมควรจึงกลับเป็นปกติได้ และข้อ

ทีต้่องช่วยตวัเอง ต้องพึง่ตวัเองนัน้ เป็นการถูกต้อง ทางพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้า

ตรัสสอนให้ช่วยตน ให้พึง่ตน ในการปฏบิตัทิัง้ปวง พระพทุธเจ้าเป็นเพยีงตรสับอกทาง

ปฏบิติัให้รู้ เมือ่ฟังพระธรรมของพระพทุธเจ้า รูท้างปฏบิตัแิล้ว กต้็องปฏบิตัด้ิวยตนเอง 

ในการปฏิบัติจึงต้องพึ่งตน แต่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางให้ พึ่งพระธรรมเป็น

ทางเดินพึ่งพระสงฆ์เป็นผู้เดินน�าไปเบ้ืองหน้าหมู่ พวกเราทั้งหลายก็เหมือนอย่างเดิน

หางแถวต่อพระสงฆ์ไป เมือ่พึง่ในสรณะให้ถูกทางดงันี ้พระรตันตรัยกเ็ป็นสรณะได้จริง

อย่างไม่ต้องสงสัยแคลงใจ คนที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ย่อมเป็นคนท�าอะไรด้วย 

รูเ้หตผุลผดิชอบ พระพทุธเจ้าได้ตรสัเตอืนไว้ว่า อตตฺทปีำ....วหิรถ อตตฺสรณำ อนญญฺสรณำ 

ท่ำนทั้งหลำยจงเป็นผู้มีตนเป็นเกำะเป็นที่พึ่ง อย่ำมีอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ ธมฺมทีปำ....วิหรถ 

ธมฺมสรณำ อนญฺญสรณำ จงมีธรรมเป็นเกำะเป็นที่พึ่ง อย่ำมีอื่นเป็นที่พึ่งอยู่

๑๘ กรกฎำคม ๒๕๐๒



ไตรสรณคมน์

(ไตรสรณคมน์)

ได้แสดงแล้วว่า พระพทุธศาสนาเป็นสรณะทีพ่ึง่ได้จรงิ คนอาจพึง่พระพุทธศาสนา

เป็นหลกัด�าเนินชวีติให้พ้นภัย อย่างน้อยกพ้็นภัยทีเ่กดิจากตนเอง เพราะตนไม่ประพฤติ

ก่อภัยเวรขึ้นตามหลักพระพุทธศาสนา ฉะนั้น คนที่ต้องการสรณะ ที่พึ่งที่ถูกที่ดีจริง 

เมื่อได้พบพระพุทธศาสนา จึงมีศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลื่อมใส และนับถือ

พระพุทธศาสนา ด้วยการถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อันรวมเรียกว่า 

พระรตันตรยัหรอืพระไตรรตัน์ เป็นสรณะของตน การถึงดงักล่าวนีเ้รยีกว่า ไตรสรณคมน์ 

ไตรสรณะ แปลว่า สรณะ ๓ คมน์ แปลว่า การถึง ไตรสรณคมน์ แปลว่าการถึง 

สรณะ ๓ อธิบายว่า ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะครบทั้ง ๓ 

บทบาลีส�าหรับตั้งใจถึง หรือส�าหรับเปล่งวาจาพร้อมด้วยตั้งใจถึง ว่าดังนี้

พุทฺธ� สรณ� คจฺฉำมิ

ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

ธมฺม� สรณ� คจฺฉำมิ

ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ

สงฺฆ� สรณ� คจฺฉำมิ

ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ

ทุติยมฺป พุทฺธ� สรณ� คจฺฉำมิ
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แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

ทุติยมฺป ธมฺม� สรณ� คจฺฉำมิ

แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ

ทุติยมฺป สงฺฆ� สรณ� คจฺฉำมิ

แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ

ตติยมฺป พุทฺธ� สรณ� คจฺฉำมิ

แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

ตติยมฺป ธมฺม� สรณ� คจฺฉำมิ

แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ

ตติยมฺป สงฺฆ� สรณ� คจฺฉำมิ

แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ

ไตรสรณคมน์นีเ้ป็นสาเหตทุ�าให้คนเป็นพทุธศาสนกิ ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนา 

ทุกประเภท ทั้งเด็กผู้ใหญ่ ทั้งหญิงชาย ท้ังคฤหัสถ์ บรรพชิต ใครมีไตรสรณคมน์ 

ก็เป็นพุทธศาสนิกชนขึ้นทันที เมื่อไตรสรณคมน์ขาด ความเป็นพุทธศาสนิกชน 

ก็ขาดทันทีเหมือนกัน ฉะนั้น จึงเป็นข้อส�าคัญข้อแรกที่ควรท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง 

ในการถึงสรณะ ๓ นี้ ควรท�าความเข้าใจในวัตถุ (ที่ตั้ง) ที่ถึง ๑ วิธีถึง ๑ 

การเป็นสรณะ ๑

(ไตรวัตถุ)

ข้อ ๑ วตัถทุีถ่งึ ค�าว่าวตัถใุนทีน่ีม้ไิด้หมายความว่าพสัดส่ิุงของ แต่หมายความว่า 

ที่ตั้งของการถึงหรือที่ถึง เพราะการถึงทุก ๆ อย่างนั้นต้องมีที่ถึง เหมือนอย่างทุก ๆ 

คนมาถึงบ้านหรือวัด บ้านหรือวัดก็เป็นวัตถุ คือท่ีตั้งของการถึง แม้ในการท�าอะไร 

ทุก ๆ อย่างก็มีวัตถุที่ตั้งของการท�าว่าเพื่ออะไร ดังที่เรียกว่าวัตถุประสงค์ วัตถุที่ตั้ง

ของการถงึสรณะ ก็คือพระรตันตรยั ได้แก่พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ดงัได้แสดง
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แล้วในกณัฑ์ที ่๑ ท่ี ๒ ที ่๓ และที ่๔ โดยล�าดับ ค�าว่าพระรตันตรยั หรอืพระไตรรตัน์

จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไตรวัตถุ วัตถุ ๓ พระรัตนตรัยเป็นวัตถุที่ควรถึงเป็นสรณะ

โดยแท้ แม้เช่นนี้ คนที่ไม่รู้จักพระคุณว่าเป็นรัตนะดวงแก้วอันประเสริฐที่มีคุณค่าเป็น

สรณะที่พ่ึงได้จริง ก็ผ่านเลยไปเปล่า ๆ ถึงจะได้พบพระองค์พระพุทธเจ้าเม่ือยังทรง

ด�ารงอยู่ก็ชื่อว่าไม่ได้พบ เหมือนอย่างอุปกะอาชีวก ดังแสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๕ 

ส่วนคนทีรู้่พระคณุว่าเป็นพระรัตนะอนัประเสริฐจรงิ จงึจะรูจ้กัว่าเป็นวตัถุทีพ่งึ

ถึงเป็นสรณะ เหมือนอย่างพระปัญจวัคคีย์เป็นต้น ทางที่จะรู้พระคุณนั้นในบัดนี้ก็ยังมี

อยูไ่ม่แตกต่างจากเมือ่ครัง้พทุธกาล คือจะรูไ้ด้ด้วยวิธศึีกษาให้รูพ้ระพทุธศาสนาค�าส่ังสอน

ของพระพุทธเจ้า ดงัท่ีแสดงแล้วในกณัฑ์ที ่๕ ที ่๖ เมือ่ศกึษาให้เข้าใจพระพทุธศาสนา

จนรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้จริงบริสุทธิ์จริง มีพระกรุณามากจริง พระธรรม 

ทรงบอกแสดงดีจรงิ พระสงฆ์ปฏิบตัดิจีรงิ กช็ือ่ว่าได้รู้พระคณุของพระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ ว่าเป็นรัตนะดวงแก้วอันประเสริฐจริง เป็นวัตถุที่ควรถึงเป็นสรณะได้จริง 

ฉะน้ัน พระพุทธศาสนาจึงเป็นรัตนากรบ่อเกิดแห่งรัตนะอันประเสริฐท้ังปวง มีสาระ 

แก่นสารบริบูรณ์ เพียงพอที่จะเป็นสรณะที่พึ่งของชีวิตได้ ผู้ที่ได้สดับศึกษาพระพุทธ-

ศาสนาให้รู้ซาบซึ้งแล้ว ย่อมอดอยู่มิได้ที่จะต้องเกิดความเคารพนอบน้อมพระพุทธเจ้า 

ซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรม แล้วทรงแสดงพระธรรมเป็นพระศาสนา ดังบทนโมว่า นโม 

ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมำสมฺพุทฺธสฺส ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภำคอรหนัต- 

สัมมำสัมพุทธเจ้ำพระองค์นั้น บางทีคนที่ไม่รู้จักพระองค์ของพระพุทธเจ้า ไม่รู้จัก 

พระประวตั ิแต่เมือ่ได้ศกึษาพระพทุธศาสนาจนเหน็จรงิ ทีเ่รยีกว่าเหน็พระธรรม กช็ือ่

ว่าเห็นพระพุทธเจ้า คือเห็นว่าท่านผู้บอกแสดงได้อย่างนี้แหละ เป็นพระพุทธเจ้าคือ 

ผู้ตรัสรู้จริง และเกิดความเคารพนอบน้อมแด่ท่านผู้บอกแสดงผู้เป็นต้นเดิม ผู้นั้นจะ

เป็นใครกต็าม การศึกษาพระพทุธศาสนาเป็นทางให้ทราบวัตถุทีพ่งึถึงเป็นสรณะอย่างนี้

(วธิถีงึ)

ข้อที ่๒ วธิถีงึ วธิถีงึพระรตันตรยัเป็นสรณะนัน้ โดยตรงคอืศกึษาพระพทุธศาสนา

ให้มีความซาบซ้ึงถึงคุณของพระพุทธเจ้า ถึงคุณของพระธรรม ถึงคุณของพระสงฆ์ 
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แสดงตนเป็นผูน้บัถอืพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะทีพ่ึง่อย่างสงูสดุ และ

นบัถอืพระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติของตนตามภมูติามชัน้ การศกึษาพระพทุธศาสนา

ให้มคีวามรูซ้าบซ้ึงถงึคณุของวตัถุท้ัง ๓ เป็นหัวใจของการถึง เพราะการถึงพระพทุธเจ้า 

ถึงพระธรรม ถงึพระสงฆ์นัน้ มใิช่เป็นการถงึด้วยกาย แต่เป็นการถึงด้วยจติใจ ด้วยความรู้ 

ยกตัวอย่างเช่น 

ในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงด�ารงพระชนม์อยู่ ถ้าจะมีใครคอยตามเสด็จ 

ใกล้ชิดพระองค์จนถึงจับผ้าสังฆาฏิของพระองค์ เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ผู้มี

ศรทัธาได้สร้างพระพุทธปฏมิาไว้เป็นอนัมาก ใครทีใ่กล้ชดิพระพทุธปฏมิาทีป่ระดษิฐาน

ตั้งไว้บูชาในที่ต่าง ๆ หรือห้อยพระพุทธปฏิมาไว้ที่คอของตน เพียงเท่านี้ก็ยังไม่ชื่อว่า

ถึงพระพุทธเจ้า ใครทีเ่ข้าไปในหอพระไตรปิฎก เข้าไปใกล้ตูพ้ระธรรม หรอืหยิบหนงัสอื

พระธรรมถือไว้ด้วยมือ หรือสักพระธรรมเป็นยันต์ต่าง ๆ ไว้ตามตัว เพียงเท่านี้ก็ยัง

ไม่ชือ่ว่าถงึพระธรรม หรอืใครท่ีเข้าไปหาพระสงฆ์ ดังเช่นเข้าไปหาพระภกิษสุงฆ์ผูก้�าลงั

ประชมุกนัอยูก่ด็ ีเข้าไปหาพระภิกษุรปูใดรปูหนึง่กด็ ีเพียงเท่านีก้ย็งัไม่ชือ่ว่าถึงพระสงฆ์ 

ต่อเมือ่ได้ศกึษาพระพทุธศาสนา จนคณุของพระพทุธเจ้าซาบซึง้ถงึใจ ใจซาบซึง้

ถึงคุณของพระพทุธเจ้า คณุของพระธรรมซาบซึง้ถึงใจ ใจซาบซึง้ถึงคณุของพระธรรม 

คณุของพระสงฆ์ซาบซึ้งถึงใจ ใจซาบซึ้งถึงคุณของพระสงฆ์ เห็นคุณของพระพุทธเจ้า 

พระธรรมพระสงฆ์ปรากฏชดั เหมือนอย่างเข้าไปถงึพระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม  

มองเห็นองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประจักษ์ชัดแก่ตา อย่างนี้จึงชื่อว่าถึง

พระพทุธเจ้า ถงึพระธรรม ถงึพระสงฆ์ ต้องถงึอย่างนีก่้อนแล้วจงึจกัถึงท่านเป็นสรณะ

ที่พึ่งอย่างสูงสุดของตนได้โดยถูกต้อง ถ้าไม่ถึงอย่างนี้ก่อน การถึงท่านเป็นสรณะก็ถึง

ไม่ถูกท่าน คือถึงไม่ถูกพระพุทธเจ้า ถึงไม่ถูกพระธรรม ถึงไม่ถูกพระสงฆ์ จึงถือเป็น

สรณะในทางที่ผิดกันไปต่าง ๆ 

การถึงด้วยจิตใจด้วยปัญญานี้ มิใช่มีเฉพาะการถึงพระรัตนตรัย แต่มีในการ

ถงึทางใจทัว่ ๆ ไป ดังเช่นความเป็นมิตรหรอืความเป็นศตัรกูเ็กดิจากจติใจของฝ่ายหนึง่ 

จนไปปรากฏถึงในจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่ง จึงจะเกิดเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูของกันขึ้น  

ถ้ายังไม่ปรากฏถึงในจิตใจของกันแล้วก็ยังไม่รู้กัน ยังไม่เกิดเป็นอย่างไรแก่กัน แม้จะ
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ไปในทีใ่ดโดยปกต ิจติใจกไ็ปถงึก่อน เช่น จะมาฟังเทศน์ ใจกคิ็ดมาก่อนแล้ว เมือ่ก�าลงั

ฟังเทศน์ ถ้าจิตใจไม่คิดถึงเทศน์ คือหูฟังแต่จิตใจไม่ฟัง แต่คิดไปถึงเรื่องอื่น ก็ชื่อว่า 

ไม่ถึงเทศน์ ต่อเมื่อจิตใจฟังเทศน์ด้วยจึงช่ือว่าถึงเทศน์ เหล่านี้เป็นตัวอย่างแสดงว่า 

การถึงทางใจมีประกอบอยู่ในเรื่องทั่ว ๆ ไป

โดยเฉพาะ การถึงพระรัตนตรัยต้องเป็นการถึงด้วยจิตใจ ด้วยความรู้ซาบซึ้ง

ในคุณพระรัตนตรัย อันเกิดจากต้นทางคือศึกษาให้รู้ให้เข้าใจซาบซึ้งพระพุทธศาสนา 

ดังกล่าวแล้ว การถึงด้วยจิตใจด้วยความรู้ดังน้ี เป็นรากแก้วของการถึงพระรัตนตรัย 

แต่ก็เป็นเรื่องในจิตใจของแต่ละคน ยังไม่แสดงออกให้ประจักษ์แก่ใคร ถึงเช่นนั้น  

เมื่อศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความเลื่อมใส และความเคารพนับถือ มีท่วมท้นอยู่ใน

จติใจแล้ว กอ็ดอยู่มิได้ท่ีจะแสดงออกมาให้ประจกัษ์แก่ผูอ้ืน่ ว่าตนเป็นผูถึ้งพระพทุธเจ้า 

ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์ เป็นสรณะ คือที่พึ่งอันสูงสุด ด้วยวิธีต่าง ๆ 

(การถงึสรณะ)

ข้อที ่๓ กำรถงึเป็นสรณะ การถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ดงักล่าว

มาแล้วข้างต้นนั้น ประสงค์ว่าถึงเป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุด จึงมาถึงปัญหาว่าท�าอย่างไร

จงึเรียกว่าถงึเป็นสรณะ ค�าว่าถงึเป็นสรณะคอืถึงเป็นทีพ่ึง่ พดูอย่างไทย ๆ ว่าเข้าไปพ่ึง 

การถึงเป็นสรณะน้ันพิจารณาดูพุทธศาสนประวัติทั่วไปแล้วประมวลลงโดยย่อได้เป็น 

๒ คือ:-

ก. ถึงเป็นสรณะด้วยใจด้วยความรู้

ข. แสดงตนออกว่าถึงเป็นสรณะ

การถงึทัง้ ๒ ประการนี ้มปีระกอบกนัอยู ่จึงเป็นการถงึทีส่มบรูณ์ โดยเฉพาะ

ข้อ ก. เมื่อมีขึ้นจริงแล้วก็เป็นเหตุให้มีข้อ ข. ตามกันมา ส่วนข้อ ข. อาจมีเพราะท�า

ตาม ๆ กันกไ็ด้ แต่ถ้าไม่มข้ีอ ก. กเ็หมอืนต้นไม้ไม่มแีก่น ปรากฏในประวตัพิระพทุธศาสนา 

ว่าท่านที่พึ่งพระรัตนตรัยเป็นสรณะย่อมถึงด้วย ๒ ประการนี้ประกอบกัน 
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(ตัวอย่าง)

เมือ่พระพุทธเจ้าได้ตรสัรูพ้ระธรรม เมือ่ราตรวีนัวสิาขปณุณม ีณ ควงไม้พระมหา

โพธแิล้ว ได้ประทับนัง่เสวยวมุิตตสิขุ (สขุอันเกดิแต่วิมตุต ิความหลดุพ้นจากกเิลสและ

กองทกุข์ทัง้ปวง) ณ ภายใต้ร่มไม้พระมหาโพธนิัน้ ๑ สปัดาห์ ในสปัดาห์ที ่๒ ได้เสดจ็

ไปประทับนั่งภายใต้ร่มไม้ไทร ในสัปดาห์ที่ ๓ ได้เสด็จไปประทับนั่งภายใต้ร่มไม้จิก  

ในสปัดาห์ที ่๔ ได้เสดจ็ไปประทบันัง่ ณ ภายใต้ร่มไม้เกต ในระหว่างสัปดาห์นีพ้าณชิ 

๒ คนชือ่ ตปุสสะ ๑ ภลัลกิะ ๑ เดนิทางมาจากอกุกลชนบทถึงท่ีนัน้ ได้เห็นพระพทุธเจ้า

จึงน�าข้าวสตัตผุง ข้าวสตัตกุ้อน ซ่ึงเป็นเสบียงส�าหรับเดนิทางเข้าไปถวาย พระพทุธเจ้า

ทรงรับเสวยเสร็จแล้ว พาณิช ๒ คนกราบทูลแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้า 

กับพระธรรมเป็นสรณะ เป็นปฐมอุบาสกผู้เปล่งวาจาถึงรัตนะ ๒ คือพระพุทธเจ้า 

กับพระธรรมเป็นสรณะ เพราะยงัไม่มพีระสงฆ์ พระพทุธเจ้ายงัมไิด้ทรงแสดงพระธรรม 

แต่กไ็ด้ทรงบรรลพุระธรรมแล้ว และพาณชิทัง้ ๒ คนนัน้กน่็าจะคดิว่าได้ทรงบรรลพุระธรรม

อย่างใดอย่างหนึ่ง การถึงสรณะของพาณิชท้ัง ๒ คนนี้ ถึงด้วยข้อ ก. คือด้วยใจท่ี

เลือ่มใส เพราะได้เหน็พระฉววีรรณและอากปักริยิาเป็นต้นของพระพทุธเจ้า ท�าให้เหน็

ว่าต้องทรงบรรลุธรรมอย่างสูง แต่ยังไม่มีความรู้ เพราะพระพุทธเจ้ายังมิได้ทรงแสดง 

พระธรรมสัง่สอน และถึงด้วยข้อ ข. คือแสดงตนออกมาว่าเป็นอบุาสกผูถึ้งสรณะตลอดชวิีต

ในสัปดาห์ที่ ๕ ได้เสด็จกลับไปประทับนั่ง ณ ร่มไม้ไทรอีก ได้ทรงพิจารณา

ถงึพระธรรมท่ีได้ตรสัรูว่้าเป็นพระคุณอันลึก ยากทีค่นจะรูต้ามได้ เกอืบทอดพระหฤทยั

ที่จะทรงสั่งสอน แต่อาศัยพระกรุณาจึงทรงพิจารณาอีก ได้ทรงเห็นหมู่สัตว์ว่าเป็น 

ต่าง ๆ กัน หมู่สัตว์ที่เป็นเวไนยผู้รับแนะน�าก็มี เหมือนอย่างดอกบัว ๓ เหล่า จึงทรง

อธษิฐานตัง้พระหฤทัยเพ่ือจะทรงแสดงพระธรรม ทรงพจิารณาหาผูท้ีเ่ป็นเวไนยสมควร

จะรบัเทศนาครัง้แรก จงึเสดจ็ไปทรงแสดงปฐมเทศนา อันเรยีกส้ัน ๆ ว่าพระธรรมจกัร 

โปรดฤษีปัญจวคัคีย์ในวนัอาสาฬหปณุณม ีดงัแสดงแล้วในกณัฑ์ที ่๕ (พระพทุธศาสนา) 

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาจบแล้ว ฤษีโกณฑัญญะได้ธรรมจักษุ (ดวงตา

เห็นธรรม) จึงขอบรรพชาอุปสมบทในส�านักพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาต

ให้เป็นภิกษดุ้วยพระพทุธด�ารัสว่า “เอห ิภิกขฺ ุท่ำนจงเป็นภกิษมุำเถดิ สวฺำกขฺำโต ธมโฺม 
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ธรรมอันเรำกล่ำวดีแล้ว จร พฺรหฺมจริย� ท่ำนจงประพฤติพรหมจรรย์ สมฺมำ ทุกฺขสฺส 

อนตฺกิริยำย เพือ่ท�ำทีส่ดุทุกข์โดยชอบเถิด” พระโกณฑญัญะหรอืพระอญัญาโกณฑญัญะ

ได้เป็นพระอรยิบคุคลผูบ้รรลอุรยิภมูชิัน้แรก (ท่ีท่านกล่าวว่าโสดาปัตตมิรรคโสดาปัตตผิล) 

เป็นพระโสดาบัน ผู้ถึงกระแสพระธรรมแล้ว และเป็นปฐมภิกษุในพระพุทธศาสนา  

ในวันอาสาฬหปุณณมีนั้น ส่วนฤษีอีก ๔ รูปยังไม่ได้ธรรมจักษุ พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงพระธรรมเบด็เตลด็อบรมต่อมา จนได้ธรรมจกัษทุัง้หมดและได้ขอบรรพชาอปุสมบท

เป็นพระภิกษทุัง้หมดแล้ว พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงเทศนาท่ี ๒ เรยีกส้ัน ๆ ว่าอนตัตลกัขณะ 

(ลกัษณะอนตัตา) โปรดพระภกิษุปัญจวคัคย์ีผู้เป็นพระโสดาบนัแล้วท้ังหมด ในวนัแรม 

๕ ค�่า นับแต่วันอาสาฬหปุณณมี เมื่อจบเทศนา พระภิกษุปัญจวัคคีย์ได้มีจิตพ้นจาก

กิเลสทั้งปวง เป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวกิเลส (กิเลสที่หมักดองอยู่ในดวงจิต) จึงเกิด

มีอริยสงฆ์ผู้บรรลุอริยภูมิชั้นสูงสุด (อรหัตตมรรคอรหัตตผล) เป็นพระอรหันต์ขึ้นใน

โลกจ�านวน ๕ รปู และทัง้ ๕ รปูนัน้กเ็ป็นพระภกิษสุงฆ์ จงึเกดิมพีระสงฆ์อย่างสมบรูณ์

ครบพระรัตนตรัยบริบูรณ์ในวันแรม ๕ ค�่านั้น รวมพระอรหันต์ที่มีในโลกในวันนั้น  

ทั้งพระพุทธเจ้าด้วย เป็น ๖ รูป พระปัญจวัคคีย์ได้ถึงสรณะด้วยข้อ ก. คือได ้

ธรรมจักษุดวงตาเห็นพระธรรมเป็นขั้นแรก ได้ตรัสรู้พระธรรมตามเมื่อฟังเทศนาที่ ๒ 

จบเป็นข้ันท่ีสดุ และด้วยข้อ ข. คอืแสดงตนขอบรรพชาอุปสมบท พดูสัน้ ๆ ว่าขอบวช

ในส�านักพระพุทธเจ้า

(วันแรม ๕ ค�่าเดอืน ๘)

เร่ืองเกีย่วกบัวนัแรม ๕ ค�า่นี ้ทีค่วรเล่าแทรกไว้ คอืพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แรกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ถึงเทศกาลเข้าพรรษาเสด็จ

ถวายพุ่มที่วัดบวรนิเวศวิหาร อันเป็นวัดที่เสด็จประทับปกครองอยู่ในขณะที่ทรงผนวช 

พระศิษย์หลวงเดมิผูเ้คยถวายสกัการะในกาลเช่นน้ัน ได้จดัสักการะไปตัง้ไว้ทีชุ่กชหีน้า

พระพทุธชนิสห์ี เพือ่ได้ทรงจบพระราชหัตถ์เป็นพทุธบชูา ทรงทราบความประสงค์แล้ว

ตรัสว่า พระผู้ระลึกถึงพระองค์ ถึงวันแรม ๕ ค�่า เดือน ๘ ให้ไปท�าวัตรสวดมนต์ที่

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ในวัดบวรนิเวศวิหารและ
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วัดอื่น ๆ ที่เน่ืองกัน จึงได้ไปประชุมท�าวัตรสวดมนต์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

ในวันแรม ๕ ค�่า เดือน ๘ ทุกปีตลอดมาจนบัดนี้ วันแรม ๕ ค�่านี้ตรงกับวันที่ม ี

พระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกบริบูรณ์ดังกล่าวแล้ว 

พระพทุธเจ้าได้ทรงจ�าพรรษาท่ี ๑ ทีส่วนกวางอสิิปตนะ แขวงเมอืงพาราณสีนัน้ 

ในระหว่างพรรษานั้นได้ทรงให้อุปสมบทพระยสะ บุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสี ซึ่งได้

ฟังพระธรรมเกดิดวงตาเหน็ธรรมและทูลขออปุสมบท และได้ทรงแสดงพระธรรมโปรด

เศรษฐี ผู้บิดาของพระยสะ ซึ่งเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกผู้ถึง 

พระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต เป็นอุบาสกคนแรกผู้เปล่งวาจาถึงท้ัง ๓ รัตนะ  

พระยสะฟังพระธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่บิดา ได้ส�าเร็จพระอรหัตตผล  

เป็นพระอรหันต์ข้ึนอีกองค์หนึ่ง พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงบิณฑบาตที่เรือนเศรษฐี 

ทรงแสดงพระธรรมโปรดมารดาและภริยาเก่าของพระยสะให้เกดิดวงตาเหน็ธรรม สตรี

ทั้ง ๒ นั้นได้กราบทูลแสดงตนเป็นอุบาสิกาผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต  

เป็นอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนา ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงให้อุปสมบทสหาย

ของพระยสะอีก ๕๔ คน พระท้ัง ๕๔ ได้ส�าเรจ็พระอรหตัตผลทัง้หมด จงึบรรจบเป็น

พระอรหันต์ ๖๑ องค์

บุคคลดังกล่าวมาเหล่านี้ ได้ถึงสรณะด้วยข้อ ก. คือด้วยใจ ด้วยความรู้ และ

ด้วยข้อ ข. คือด้วยแสดงตนออกเป็นภิกษุบ้าง อุบาสกอุบาสิกาบ้าง เม่ือพระสาวก 

มมีากข้ึน พระพทุธเจ้าได้ทรงส่งไปประกาศพระศาสนาในทศิทางต่าง ๆ กนั และต่อมา

ได้ทรงอนญุาตให้พระสาวกอุปสมบทกลุบุตรได้เอง ด้วยสอนน�าให้ว่าบทไตรสรณคมน์

ดังกล่าวแล้วแล

(ย่อความเดมิ)

 ไตรสรณคมน์ กำรถึงสรณะ ๓ ได้จ�าแนกอธิบายเป็น ๓ ข้อ คือ ข้อที่ ๑ 

วัตถุที่ถึง ข้อที่ ๒ วิธีที่ถึง ข้อที่ ๓ การถึงเป็นสรณะ ในข้อท่ี ๓ ได้เล่าประวัต ิ

ของบคุคลผูถ้งึสรณะในพระพทุธศาสนาตัง้แต่ต้น จนถึงพระพทุธเจ้าได้ทรงอนญุาตให้

พระสาวกให้อุปสมบทกุลบุตรได้เอง ด้วยวิธีสอนน�าให้ว่าบทไตรสรณคมน์
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ด�าเนนิความต่อไปว่า ต่อมา เมือ่พระสาวกมมีากขึน้ พระพทุธเจ้าทรงส่ังสอน

ให้เลิกวิธีท่ีพระสาวกให้อุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ ทรงส่ังให้สงฆ์เป็นผู้ให้อุปสมบท

ด้วยวธิเีสนอญตัตแิล้วสวดประกาศ ๓ จบ (ญตัตจิตุตถกรรมวาจา สวดประกาศกรรม 

๔ จบ รวมท้ังญัตติ) เม่ือสงฆ์รับรองแล้วก็เป็นภิกษุขึ้น และทรงส่ังให้ใช้วิธีรับ 

ไตรสรณคมน์เป็นวิธีบรรพชาสามเณร แต่ในทางปฏิบัติจะอุปสมบทเป็นภิกษุได้ก็ต้อง

บรรพชาเป็นสามเณรก่อนด้วยรับไตรสรณคมน์

การถึงเป็นสรณะตามที่เล่ามานี้ ประมวลลงได้โดยย่อเป็น ๒ คือ

ก. ถึงเป็นสรณะด้วยใจด้วยความรู้

ข. แสดงตนออกว่าถึงเป็นสรณะ

ก่อนที่จะแสดงต่อไป จะกล่าวสรุปในข้อทั้ง ๒ นี้ก่อน

ก. ถึงเป็นสรณะด้วยใจด้วยความรู้นั้น รวมความว่าตั้งใจถึงด้วยความเชื่อ 

ความเล่ือมใส ประกอบด้วยมคีวามรู้ซาบซึง้ในพระพทุธคณุ พระธรรมคณุ พระสงัฆคณุ 

อันเกิดจากการศึกษาให้รู้พระพุทธศาสนา ถ้าเพียงใจศรัทธาเล่ือมใสแต่ขาดปัญญารู ้

คุณพระรัตนตรัย ใจท่ีถึงก็ยังไม่ม่ันคง ยังอาจสงสัยลังเลใจ อาจเปลี่ยนแปลงได้  

ต่อเมือ่มปัีญญารูคุ้ณพระรตันตรยั เพราะรูพ้ระพทุธศาสนา ใจทีถึ่งจึงจะหยัง่ลงถงึราก 

หรือเข้าถึงแก่นของไตรสรณคมน์

ข. แสดงตนออกว่าถงึเป็นสรณะนัน้ รวมความว่าแสดงตนเข้าเป็นพทุธบริษทั 

หรือเป็นพุทธศาสนิกชน คือเป็นภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา พุทธมามกะ  

พุทธมามิกา หรือแสดงความนับถือฝักใฝ่ใจในพระรัตนตรัย ในพระพุทธศาสนา  

กล่าวโดยย่อคือ

พทุธบรษิทัฝ่ายบรรพชติ (นกับวช) เป็นด้วยการอปุสมบทตามวธิทีีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงบัญญัติไว้ในพระวินัย

พุทธบรษิทัฝ่ายคฤหสัถ์ (ชาวบ้าน) เป็นด้วยการปฏญิาณตนเป็นอบุาสกอบุาสิกา 

พุทธมามกะ พุทธมามิกา หรือแม้ไม่ปฏิญาณตนอย่างนั้น แต่ตั้งใจสมาทาน คือรับ 
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ไตรสรณคมน์ว่า พทุธฺ� สรณ� คจฉฺำม ิเป็นต้น เม่ือรบัไตรสรณคมน์กเ็ป็นพทุธศาสนกิชน

ขึ้น การรับสรณคมน์นี้จะรับจากผู้ที่มีสรณคมน์เช่นพระภิกษุก็ได้ ต้ังใจสมาทานคือ

ตั้งใจถึงด้วยล�าพังตนเองเมื่อไรก็ได้ ไม่มีจ�ากัด 

อีกอย่างหนึ่ง แม้มิได้สมาทานคือรับไตรสรณคมน์อย่างนั้น แต่แสดงอาการ

ว่านับถือพระรตันตรยั นบัถอืพระพทุธศาสนา กใ็ช้ได้เหมือนกนั เช่น ท�าความเคารพ 

ท�าการบริจาค ฟังพระธรรมโดยเคารพ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย สวดมนต์ ภาวนา 

ปฏิบัติพระพุทธศาสนา

วิธีตามที่แสดงมา ต่างเป็นวิธีแสดงตนออกว่าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ  

การถึงสรณะ ๓ ในช้ันต้นมักถึงด้วยข้อ ก. คือถึงด้วยใจด้วยความรู้ก่อน กล่าวคือ 

เมื่อได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้า เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในพระธรรมขึ้นแล้ว จึงถึง

ด้วยข้อ ข. คือแสดงตนเป็นพุทธบริษัท 

(นับถอืมาก่อนเกดิ)

แต่ในชัน้หลงั เมือ่พระพุทธศาสนาตัง้มานานเข้าจนเป็นศาสนาประจ�าตระกลู

ประจ�าท้องถิ่น ประจ�าประเทศชาติ คนท่ีเกิดมาในภายหลังมักถึงไตรสรณคมน์ด้วย 

ข้อ ข. คือแสดงตนว่าเป็นพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนก่อนท่ีจะรู้พระพุทธศาสนา

รู้คุณพระรัตนตรัย อาจเรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่ก่อนเกิดก็ได้ มีตัวอย่าง

ตัง้แต่ในคร้ังพทุธกาล ดงัท่ีมีเล่าไว้ในพระสตูรหนึง่ว่า โพธริาชกมุาร พระราชโอรสของ

พระเจ้าอเุทน กรงุโกสมัพ ีได้ทรงฟังพระธรรมของพระพทุธเจ้าแล้ว กราบทลูมคีวามว่า 

พระพทุธเจ้าน่าอศัจรรย์จรงิ พระธรรมน่าอศัจรรย์จรงิ พระพทุธเจ้าตรสับอกพระธรรม

น่าอัศจรรย์จริง มหาดเล็กผู้ตามเสด็จชื่อสัญชิกาบุตรได้กราบทูลขึ้นว่า พระราชกุมาร

ทรงประกาศอย่างน้ันจึงเป็นอันว่าทรงถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ พระราชกุมารตรัส

ห้ามว่า อย่าพูดอย่างน้ัน แล้วได้ตรัสประกาศว่า ทรงได้ฟังมาจากพระราชมารดาว่า 

สมยัหน่ึง เมือ่พระพทุธเจ้าประทบัอยู ่ณ โฆสิตาราม กรงุโกสัมพ ีครัง้นัน้ พระราชมารดา

ทรงครรภ์พระองค์อยู่ ได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลว่า พระราชกุมารหรือ 
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พระราชกุมารีในพระครรภ์ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ขอให้พระพุทธเจ้าทรงจ�าไว้ว่า

พระราชกมุารหรอืพระราชกมุารใีนพระครรภ์เป็นอบุาสกหรอือบุาสกิา ถงึสรณะตัง้แต่

บดันีไ้ปจนตลอดชวีติ นีเ้ป็นการถงึสรณะคร้ังที ่๑ อกีคร้ังหนึง่เมือ่พระพทุธเจ้าประทบั

อยู่ในมิคทายวัน ในภัคคชนบท พระราชกุมารยังทรงพระเยาว์ พระพี่เลี้ยงได้อุ้มน�า

เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วกราบทูลแทนพระราชกุมารว่า พระราชกุมารถึงสรณะ

เหมือนอย่างนั้น นี้เป็นครั้งที่ ๒ ครั้นทรงเล่าเรื่องนี้แล้ว ได้ทรงประกาศพระองค์ถึง

พระรตันตรยัเป็นสรณะ ทรงแสดงพระองค์เป็นอบุาสก ถงึสรณะตลอดชวีติ โพธริาชกมุาร

ได้ถึงสรณะ ๓ ครั้งอย่างนี้ ในคร้ังท่ี ๑ ต้ังแต่ยังไม่ประสูติ ยังอยู่ในพระครรภ์  

พระราชมารดาทรงประกาศถึงแทน ในครัง้ที ่๒ เมือ่ทรงพระเยาว์ พระพีเ่ลีย้งประกาศ

ถึงแทน ในครั้งที่ ๓ เมื่อได้ทรงฟังพระธรรมแล้ว ประกาศถึงด้วยพระองค์เอง

(สรณคมน์ที่ง่อนแง่นและไม่ง่อนแง่น)

ผูท่ี้ถงึไตรสรณะ เป็นพทุธศาสนิกชนตามสายตระกูลเป็นต้น ดงัเรือ่งทีเ่ล่ามานี้ 

บางทไีม่รู้จักพระพทุธศาสนา หรอืรูน้้อยมาก เพราะมไิด้สนใจสดบัศกึษาพระพทุธศาสนา 

จึงเป็นการนับถืออย่างหลับตา ไม่รู้ว่าสิ่งที่นับถืออยู่นั้นเป็นอย่างไร อาจจะปล่อยหรือ

เปลีย่นเสยีเมือ่ไรกไ็ด้ ถงึไม่ปล่อยหรือเปลีย่นกน็บัถอือยูส่กัแต่ว่าชือ่เท่านัน้ เพราะไม่มี

ความรูแ้ละการปฏิบตัพิระพทุธศาสนา ต่อเมือ่สนใจสดับศกึษา ให้มคีวามรูพ้ระพทุธศาสนา 

ให้รู้คุณพระรัตนตรัย จึงจะเป็นการนับถืออย่างลืมตา คือรู้เห็นว่าวัตถุที่นับถือนี้เป็น

ดวงรัตนะอันเอกอุดมแท้จริง เหมือนอย่างลืมตาดูสิ่งที่ก�าลังถืออยู่ในมือมาต้ังแต่เกิด 

เหน็ว่าเป็นเพชรแท้กจ็กัไม่ทิง้ หรือเปล่ียนแลกกบัเพชรเทยีมอะไรอืน่ ๆ พทุธศาสนกิชน

หรือพุทธบริษัทประเภทใดก็ตาม คือจะเป็นภิกษุหรือสามเณรก็ตาม จะเป็นอุบาสก

หรอือบุาสกิาก็ตาม ท่ียงัไม่ม่ันคง ยังคลางแคลงอยูใ่นพระรตันตรยัทีเ่ป็นสรณะของตน 

กเ็พราะยงัไม่รูซ้าบซ้ึงในคุณพระรตันตรยั เพราะมไิด้ศกึษาให้รูซ้าบซึง้ในพระพทุธศาสนา 

ถ้ารู้ซาบซึ้งดังกล่าวแล้วก็จักมั่นคง ไม่คลอนแคลนในสรณะของตน เพราะเป็นการถึง

ด้วยข้อ ก. คือด้วยใจด้วยความรู้ ซึ่งเป็นการที่หยั่งลงถึงรากหรือถึงแก่นพระรัตนตรัย 

เมื่อประกอบด้วยการถึงในข้อ ข. คือแสดงตนเป็นพุทธบริษัทประเภทใดประเภทหนึ่ง 
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กส็�าเรจ็เป็นไตรสรณคมน์ทีส่มบูรณ์ เป็นพทุธบรษิทัหรอืพทุธศาสนกิชนทีส่มบรูณ์ เช่น

เป็นภิกษุสามเณรที่สมบูรณ์ เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่สมบูรณ์

(สรณคมน์ขาด)

ผูท่ี้ถงึไตรสรณะแล้วจะขาดจากไตรสรณคมน์เพราะไปเข้าศาสนาอืน่ อนัเรียกว่า

อัญญสัตถุทเทส แปลเข้าใจง่าย ๆ ว่าการขึ้นครูอื่น ผู้ที่ถึงไตรสรณะนั้นเป็นผู้ขึ้นครู

พระพุทธเจ้าคือนับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาหรือบรมครู แต่เม่ือประมาทเปล่ียนไป

ขึ้นครูอื่นเสีย ไตรสรณคมน์ก็ขาด

นอกจากนี้ เม่ือให้ความเคารพนับถือสิ่งอื่นผู ้อื่น ยิ่งกว่าพระรัตนตรัย  

ไตรสรณคมน์ก็ขาด เมื่อกล่าวติ กล่าวตู่พระธรรมวินัยด้วยความตั้งใจ ไตรสรณคมน์

ก็ขาด

(สรณคมน์เศร้าหมอง)

ไตรสรณคมน์อาจเศร้าหมอง แต่ไม่ถึงขาด เพราะเหตุดังต่อไปนี้

อญำณะ ไม่รูไ้ม่เข้าใจในพระรตันตรยั ในพระพทุธศาสนา แสดงตนเป็นพทุธบรษิทั 

หรือพุทธศาสนิกชนไปอย่างไม่รู้ ทั้งไม่ศึกษาให้รู้พระพุทธศาสนา

สงสัย เคลือบแคลง ลังเลใจ โลเลใจ ไม่แน่นอน ในการถึงสรณะของตน

มิจฉำญำณะ รู้ผิดเข้าใจผิด เช่น เข้าใจพระรัตนตรัยหรือวัตถุที่เนื่องด้วย 

พระรัตนตรัยเป็นอย่างเทพเจ้าหรือของขลัง และเข้าใจการถึงสรณะอย่างการไปขอให้

ช่วยอ�านวยโชคลาภ ปัดรังควาน รักษาโรค เป็นต้น

มิจฉำปวัตติ ปฏิบัติผิดไปจากพระพุทธเจ้า คือปฏิบัติไปในทางอื่น เช่น ใน

ทางไสยศาสตร์ ที่เสียหลักพระพุทธศาสนา
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อนำทระ ประพฤติอย่างไม่เอื้อเฟื้อเป็นต้นในพระรัตนตรัย เช่น ไม่เอื้อเฟื้อ

เคารพนับถือ แสดงอาการอย่างเฉยเมย คล้ายรังเกียจ หมิ่นแคลน คล้ายไม่เห็น 

เป็นส�าคัญ และประพฤติอย่างประมาท ล่วงเกินอื่น ๆ ที่เป็นการขาดความเคารพ

ผู้ที่ขาดจากไตรสรณคมน์ ก็ขาดจากความเป็นพุทธศาสนิกหรือพุทธบริษัท 

แต่ก็อาจมาเข้าเป็นพุทธบริษัทอีกได้ด้วยกลับมาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ แต่มีเว้น

บางจ�าพวก คือภิกษุที่ไปขึ้นครูอื่น คือไปเข้ารีตถือศาสนาอื่นทั้งที่เป็นภิกษุ ก็ขาดจาก

ภิกขุภาวะทันที และจะกลับมาอุปสมบทอีกไม่ได้ตลอดชีวิต แต่ถ้าไม่บวชเพียงแต ่

ขอถึงไตรสรณะอีก ท่านไม่ห้าม 

ส่วนไตรสรณคมน์ที่เศร้าหมอง เม่ือแก้เหตุท่ีท�าให้เศร้าหมองได้ ก็จักหาย 

เศร้าหมอง กลับบริสุทธิ์ผุดผ่อง คือสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา ให้รู้ซาบซึ้งเข้าไปถึง

คณุพระรตันตรัย แก้ความเคลือบแคลงลังเลใจ มัน่คงในสรณะของตน และเมือ่ศกึษา

รู้พระพุทธศาสนาว่า พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ท�าอะไร ให้เว้นอะไร ก็แก้การปฏิบัติ

ที่ผิด ให้ถูกตามพระพุทธศาสนา มีความเอื้อเฟื้อ เคารพในพระรัตนตรัยให้พอเหมาะ

สมควร การกระท�าดังที่กล่าวมานี้ เป็นเหตุท�าให้ไตรสรณคมน์บริสุทธิ์ผุดผ่อง ย่นย่อ

ลงคือ ศึกษาให้รู้ และปฏิบัติให้ถูกตรงกับพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัยเป็นสรณะ

ของตนได้จริงก็ด้วยเหตุนี้

(พุทธานุภาพ)

คนทัว่ ๆ ไปทียั่งไม่ส�าเรจ็เป็นพระอรยิบคุคล ยังนบัถือมงคลและอานภุาพต่าง ๆ 

ภายนอกอยู ่เม่ือมานับถือพระพทุธศาสนา กน็บัถอืพระรตันตรยัเป็นมงคลและนบัถอื

ในอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ถึงจะเรียนรู้เท่าไรก็ยังนับถือกันอยู่ เป็นเหมือน ๆ กัน

เช่นนี้ทุกกาลสมัย ดังมีเรื่องที่พระอาจารย์ในภายหลังเขียนเล่าไว้ว่า 

ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ มคธรัฐ ได้เกิดภัย ๓ 

ประการขึ้นในกรุงไพสาลี รัฐวัชชี ที่อยู่ห่างจากกรุงราชคฤห์ประมาณ ๘ โยชน์ คือ

ทุพภิกขภัย ภัยเกิดจากขาดแคลนอาหาร เพราะฝนแล้ง ท�านาไม่ได้ คนจึงพากัน

อดอยากล้มตาย อมนสุสภยั ภยัเกดิจากอมนุษย์ เพราะเม่ือคนพากนัล้มตายท้ิงซากศพ
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ไว้ ก็เชื่อกันว่ามอีมนษุย์คอืพวกผีปีศาจมากนิซากศพ จงึเกดิภยัท่ี ๓ ตามมา คอืโรคภยั 

ภยัเกดิจากโรค เพราะได้เกดิอหวิาตกโรคขึน้แก่ประชาชน ประชาชนได้พากนัร้องต่อคณะ

ผูป้กครองรฐั อันเรียกว่าราชาเสมอกันว่าภัยเหล่านี้จักเกิดขึ้น เพราะปกครองโดยไม่

เป็นธรรม คณะเจ้าผู้ปกครองได้ยอมให้ประชาชนไต่สวน ประชาชนได้ไต่สวนแล้ว 

ไม่เห็นโทษของคณะเจ้าผู้ปกครอง จึงร่วมกันคิดหาวิธีระงับภัย บางคนแนะน�าให้เชิญ

ศาสดาเจ้าลทัธต่ิาง ๆ บางคนแนะน�าให้เชญิเสด็จพระพทุธเจ้า เพราะพระพทุธเจ้าทรง

แสดงพระธรรมเกื้อกูลสุขแก่สัตวโลกทั้งปวง ทรงมีพระพุทธานุภาพมาก ในที่สุดที่

ประชุมได้ตกลงพร้อมกัน ให้เชิญเสด็จพระพุทธเจ้า จึงส่งทูตไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร 

กรุงราชคฤห์ และเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลเชิญเสด็จมายังกรุงไพสาลี พระพุทธเจ้า

ทรงรับอาราธนา เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก ครั้น

เสด็จถึงแม่น�้าคงคา ที่เป็นแม่น�้าปันเขตรัฐทั้ง ๒ ได้เสด็จขึ้นเรือพระที่น่ังขนานข้าม

แม่น�้า เมื่อเรือพระที่นั่งถึงฝั่งรัฐวัชชี พอเสด็จลงจากเรือ เหยียบพระบาทลงบนฝั่ง 

รัฐวัชชี ฝนได้ตกลงมาห่าใหญ่น�้านองแผ่นดิน พัดพาซากศพและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายลง

แม่น�้าคงคา ช�าระพื้นแผ่นดินให้สะอาดหมดจดทั่วกรุงไพสาลี ภัยต่าง ๆ ก็สงบโดย 

ฉับพลัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้ากรุงไพสาลี ได้ทรงแสดงพระรัตนสูตร ได้ประทับอยู่

ในกรุงไพสาลี ทรงแสดงพระธรรมสั่งสอนประชาชนประมาณกึ่งเดือน จึงเสด็จกลับ

เร่ืองนี ้พระอาจารย์ได้เล่าเป็นต�านานของพระรตันสตูร แสดงพระพทุธานภุาพ

น�าพระสตูร ใจความของพระรตันสตูร กแ็สดงพระรัตนตรยัน้ันเอง แม้ในปัจจบุนันีค้น

ทั่ว ๆ ไปก็ยังนับถือในมงคล ในอานุภาพต่าง ๆ ตามปกติวิสัยของสามัญชน แต่ถ้า

นับถืออยู่ในภายนอกก็อาจน�าให้ปฏิบัติผิดจากพระพุทธศาสนา ใกล้ไปในทางนับถือ 

พระเป็นเทพเจ้าผูบ้นัดาลต่าง ๆ ทางทีจ่ะแก้ไขมีทางเดียว คือศึกษาให้รูพ้ระพุทธศาสนา

จนเปลี่ยนจากนับถือสิ่งภายนอกต่าง ๆ มานับถือเหตุผลตามที่เป็นจริง หรือนับถือ

ความจริงตามเหตุและผล ตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ ดังที่แสดงแล้วข้างต้น 

กล่าวโดยสรุปคือตามหลักอริยสัจจ์ตามที่แสดงแล้วในกัณฑ์ท่ี ๗ ว่าด้วยเรื่องสรณะ 

เมื่อนับถือหนักมาทางเหตุผลหรือความจริงตามเหตุผล เพราะรู้ตระหนักในพระพุทธ-

ศาสนาขึ้น การปฏิบัติก็เข้าทางที่ชอบประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือเห็นชอบ  

ด�าริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ 
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ดังที่แสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๖ ว่า “ใครเดินทำงชอบมีองค์ประกอบ ๘ รวมกันเป็นทำง

เดียวนี้แล คือพุทธศำสนิก”

เห็นชอบ ก็คือเห็นถูก เพราะรู้จริงตามเหตุผลหรือรู้เหตุผลตามเป็นจริง  

เมื่อมีเห็นชอบ ด�าริชอบเป็นต้นก็มีตามกัน แต่ด�าริชอบเป็นต้นก็อาจช่วยให้เห็นชอบ

ขึ้นได้ ตกว่าองค์ประกอบทั้ง ๘ ต้องอาศัยพึ่งพิงกันจะขาดเสียสักข้อหนึ่งมิได้ ต้องใช้

ในกิจทั้งปวง เช่น จะท�าเลขก็ต้องมีเห็นชอบจึงจะท�าได้ถูก จะตอบปัญหาทุกอย่างได ้

ถูกต้องก็ต้องมีเห็นชอบ จะรู้ดีชั่ว ผิดถูก เท็จจริงเทียมหรือแท้ ก็ต้องมีเห็นชอบ  

จะรู้ซาบซึ้งพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงคุณพระรัตนตรัยก็ต้องมีเห็นชอบ การศึกษา

ทกุอย่างจนถงึการศึกษาพระพทุธศาสนาด้วยวิธีฟังพระธรรมเทศนาเป็นต้น ก็เพ่ืออบรม

ให้เห็นชอบนี้เอง

การถงึพระรัตนตรยัเป็นสรณะ ทีพ่ดูเพือ่เข้าใจง่าย ๆ ว่า การเข้าพึง่พระรตันตรยั 

โดยตรงคือเข้าพ่ึงพระพุทธศาสนาท่ีชี้ทางที่ถูกให้แก่ตน เมื่อเห็นทางที่ถูกแล้วก็ต้อง

ปฏิบัติไปในทางท่ีถูกน้ันด้วยตนเองจึงจะได้รับผล เหมือนอย่างต้องเรียนเองจึงจะรู้  

ต้องบริโภคเองจงึจะอ่ิม เมือ่พึง่พระรตันตรยัเป็นสรณะอย่างนี ้กจ็ะกลบัเป็นผูพ้ึง่ตนเองได้ 

เพราะตนเองจะทวีความดข้ึีนทกุท ีจนเป็นท่ีพึง่ของตนเองได้ ไตรสรณคมน์จงึสมัฤทธิผ์ล 

อย่างนี้แล

 โย จ พทุธฺญจฺ ธมฺมญจฺ สงฆฺญฺจ สรณ� คโต ผูใ้ดถงึพระพทุธเจ้ำ พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นสรณะ

 จตตฺำร ิอรยิสจจฺำน ิสมมฺปฺปญญฺำย ปสสฺติ เห็นอรยิสจัจ์ ๔ ด้วยปัญญำชอบ

 เอต� โข สรณ� เขม� เอต� สรณมตุตฺม� สรณคมน์นีข้องผูน้ัน้ เป็นสรณะอนัเกษม 

เป็นสรณะอันอุดม

 เอต� สรณมำคมมฺ สพพฺทกุขฺำ ปมจฺุจติ ผูน้ัน้อำศัยสรณะนีจ้ะพ้นจำกทกุข์

ทั้งปวงได้

๒๒ สิงหำคม ๒๕๐๒



ศรัทธา - ปสาทะ 

เครื่องชักน�าอันแรกให้เกิดไตรสรณคมน์ หรือให้เป็นพุทธศาสนิกชนผู้นับถือ

พระพุทธศาสนา คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ ๒ อย่าง ได้แก่ศรัทธากับปสาทะ ศรัทธา แปล

ว่าความเชื่อ ปสาทะ แปลว่าความเลื่อมใส

ทุกคนคงเคยได้ยินค�าว่าศรัทธา หรือศรัทธาปสาทะ เพราะนิยมพูดกันใน 

ทางศาสนาหรือในการท�าบุญ เช่น มีศรัทธาบูชาพระรัตนตรัย มีศรัทธาฟังพระธรรม 

มีศรัทธาบริจาคทานเป็นต้น เห็นใครท�าบุญท�ากุศลทุกอย่าง ก็มักพูดว่า เขามีศรัทธา 

การพูดอย่างนี้ก็เป็นความจริง เพราะจะท�าอะไรทุกอย่างต้องมีศรัทธาชักน�าให้ท�า  

แต่มปัีญหาว่า ศรทัธาทีม่เีครือ่งชกัน�านัน้คอืเชือ่ว่าอย่างไร ดงัเช่นในทีน่ี ้ถ้าจะตัง้ปัญหา

ถามทุก ๆ คนว่ามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือไม่ ทุก ๆ คนที่เป็นพุทธศาสนิกชน

ก็คงตอบว่า มี คราวนี้ถามต่อไปว่า มีว่าอย่างไร ให้ทุก ๆ คนตั้งปัญหานี้ถามตนเอง 

และตอบให้ได้ด้วยตนเอง ว่าบัดนี ้เรามศีรัทธา คอืมคีวามเชือ่ว่าอย่างไรในพระพทุธศาสนา

เชือ่ในควำมศักดิส์ทิธิข์องพระพทุธปฏมิำซึง่เป็นทีน่บัถอืว่ำศกัดิส์ทิธิใ์ช่หรอืไม่

เชื่อในควำมขลังของคำถำอำคมใช่หรือไม่

เชื่อในอำจำรย์ผู้เสกคำถำใช่หรือไม่

เชื่อในกำรบนบำนอ้อนวอนใช่หรือไม่

ถ้ามคีวามเชือ่ดงัเช่นทีก่ล่าวข้างบนนี ้กพ็งึรูว่้ายงัมใิช่ศรทัธาทีถ่กูต้องในพระพทุธ-

ศาสนา และอาจเป็นอนัตรายแก่การนบัถอืพระพุทธศาสนา ดงัเช่นเม่ือบนบานอ้อนวอน

แล้วไม่ได้สมประสงค์ หรอืต้องพลาดพลัง้วบิตัเิสยีหาย กเ็ลยหาว่าพระพทุธศาสนาช่วย
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อะไรไม่ได้ พระพทุธศาสนาในประเทศอนิเดยีเส่ือมส้ินไป ประเทศทีน่บัถือพระพทุธศาสนา

บางประเทศต้องเสยีเอกราช และเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในประเทศหนึง่ในขณะนี ้ผูท้ีเ่ชือ่

ทางศกัดิส์ทิธิ ์หรือผูท่ี้มุ่งกล่าวปรกัปร�า กอ็าจกล่าวหาว่าพระพทุธศาสนาช่วยอะไรไม่ได้ 

บางทกีก็ล่าวหาว่าเป็นเครือ่งถ่วงให้ล้าหลงั ไม่เจรญิเรว็เหมอืนประเทศนอกพระพทุธศาสนา 

ศรัทธาที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นอันตรายแก่การนับถือพระพุทธศาสนาอย่างนี้ เมื่อศรัทธา

ไม่ถูกต้องปสาทะก็ไม่ถูกต้องเหมือนกัน ฉะน้ัน จึงจ�าต้องปรับปรุงศรัทธานี้แหละให ้

ถูกต้องก่อน ว่าควรท�าความเชื่อในพระพุทธศาสนาอย่างไร

ศรัทธำอย่ำงถูกต้องในพระพุทธศำสนำมี ดังนี้

เชื่อว่ำพระพุทธเจ้ำตรัสรู้จริง

เชื่อว่ำบุญบำปมีจริง

เชื่อว่ำผลของบุญบำปมีจริง

เชื่อว่ำบุญบำปที่ตนท�ำเป็นของตนจริง

ข้อที ่๑ เชือ่ว่าพระพทุธเจ้าตรสัรูจ้รงิ ท�าให้ไม่สงสยัลงัเลใจในพระปัญญาของ

พระพทุธเจ้า ไม่สงสยัลงัเลใจในพระธรรมท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงสัง่สอนเป็นพระพทุธ-

ศาสนา ไม่สงสยัลังเลใจในพระสงฆ์ โดยตรงกนัข้าม ยิง่เกดิความเชือ่ความเลือ่มใสใน

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ความเชื่อความเลื่อมใสนี้ เกิดเพราะตั้งใจสดับฟัง

พระธรรม หรอืศกึษาพระพทุธศาสนาให้รูซ้าบซึง้ โดยเฉพาะให้รูจ้กับุญบาปหรอืกรรม

ดีกรรมช่ัว ยิ่งฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พิจารณาให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ก็ยิ่งเชื่อว่า 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง เหมือนอย่างฟังค�าสั่งสอนของครูเข้าใจแจ่มแจ้ง ก็ท�าให้เชื่อใน

ภูมิรู้ของครู ความเชื่อข้อนี้เรียกว่า ตถาคตโพธิสัทธา แปลว่า ความเชื่อความตรัสรู้

ของพระพุทธเจ้าคือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงนั้นเอง เป็นเหตุให้เชื่อในค�าส่ังสอน

ของพระองค์ท่ีแสดงบุญบาปคุณโทษเป็นต้น เหมือนอย่างเมื่อเชื่อภูมิรู้ของครูแล้ว  

ครูจะแนะน�าอะไรก็ย่อมจะเชื่อ

ข้อที่ ๒ เชื่อว่าบุญบาปมีจริง ท�าให้ไม่สงสัยลังเลใจในเรื่องบุญและบาปหรือ

กรรมดกีรรมชัว่ สิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัสัง่สอนว่า เป็นบญุเป็นกรรมด ีกเ็ชือ่ว่าเป็นบญุ

เป็นกรรมดีจริง เช่น ความมีใจเมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สงเคราะห์ช่วยเหลือ เป็นต้น 
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สิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัสัง่สอนว่าเป็นบาปเป็นกรรมชัว่ กเ็ชือ่ว่าเป็นบาปเป็นกรรมช่ัวจรงิ 

เช่น ความมีใจละโมบโหดร้ายหลงใหล ประพฤติชั่วร้ายต่าง ๆ มีฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ 

เป็นต้น ความเชื่อข้อนี้เรียกว่า กัมมสัทธา เชื่อกรรม กรรมแปลว่า การงานที่บุคคล

ท�าด้วยเจตนา ค�าว่ากรรม เป็นกลาง ๆ มิใช่หมายความว่าไม่ดีจึงเรียกว่ากรรม  

ท�าดีหรือไม่ดีเรียกว่ากรรมท้ังนั้น เม่ือต้องการจะให้รู้ว่าดีหรือไม่ดีก็เติมค�านั้นเข้าไป  

ว่ากรรมดีหรือบุญกรรม กรรมชั่วหรือบาปกรรม ฉะนั้น เชื่อกรรมก็คือเชื่อว่าบุญบาป

หรือกรรมดีกรรมชั่ว มีจริง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนไว้

ข้อที่ ๓ เชื่อว่าผลของบุญบาปมีจริง ท�าให้ไม่สงสัยลังเลใจว่า บุญบาปที่ท�า 

จะไม่มีผลสนองตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้ว่า กรรมดีให้ผลดี กรรมชั่วให้ผลชั่ว 

ไม่สับสนกัน เหมือนอย่างว่าหว่านพืชเช่นใดก็ได้รับผลเช่นนั้น ความเชื่อข้อนี้เรียกว่า 

วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม คือเชื่อว่าบุญบาปที่ท�าให้ผลจริงตามประเภท บุญก็ให้

ผลดี บาปก็ให้ผลไม่ดี

ข้อที่ ๔ เชื่อว่าบุญบาปที่ตนท�าก็เป็นของตนจริง ท�าให้ไม่สงสัยลังเลใจว่า  

ตนจะต้องรับผลของบุญบาปทีต่นเองท�าไว้หรอืไม่ ตามทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัสอนให้ทกุ ๆ 

คนนึกคิดอยู่เสมอว่า เรามีกรรมเป็นของของตน เป็นทายาทรับผลของกรรม เราท�าดี

จกัได้ด ีเราท�าชัว่กจ็กัได้ชัว่ ความเชือ่ข้อนีเ้รยีกว่า กมัมสัสกตาสทัธา เชือ่ความทีส่ตัว์

มีกรรมที่ตนท�าไว้เป็นของของตน เหมือนบริโภคอาหารเองก็อิ่มเอง เรียนเองก็รู้เอง

ศรัทธาท้ัง ๔ ข้อน้ี ส�าคัญอยู่ท่ีข้อ ๑ คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริง  

เพราะตั้งใจสดับศึกษาพระพุทธศาสนา จนเกิดความรู้สึกว่า พระธรรมที่พระพุทธเจ้า

ตรสัสอนไว้เป็นความจรงิทกุอย่าง ความเชือ่และความเลือ่มใสในพระรตันตรยักจ็ะเกดิ

ตั้งมั่นขึ้นทุกที ที่ท�าให้เชื่อมั่นว่า บุญบาปที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้ มีจริง ผลของ

บญุบาปตามท่ีตรสัสัง่สอนไว้มีจรงิ บุญบาปทีผู่ใ้ดท�าไว้กเ็ป็นของผูน้ั้นจรงิตามค�าส่ังสอน

ของพระพุทธเจ้า รวมความว่าท�าให้เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา

ศรัทธา ความเชื่อในพระพุทธศาสนา เมื่อมีลักษณะดังกล่าว จึงเป็นศรัทธา 

ที่ถูกต้อง ผู้ที่มีศรัทธาท่ีถูกต้องจึงจะเป็นพุทธศาสนิกผู้ถึงไตรสรณคมน์ท่ีถูกต้อง  

การปลูกศรัทธาที่ถูก หรือการปรับปรุงศรัทธาให้ถูกอาศัย
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ก. บุคคลผู้ชักจูงศรัทธำ

ข. ตนเอง

ก. บุคคลผู้ชักจูงศรัทธำ เริ่มตั้งแต่บิดามารดาอบรมบุตรธิดาตั้งแต่เล็ก ๆ  

ด้วยวิธีสอนให้เชื่อฟังอย่างมีเหตุผลเท่าที่เด็กจะเข้าใจ มิใช่ด้วยวิธีหลอกให้เข้าใจผิด 

หรอืขูใ่ห้กลวั เช่น ขูห่รอืหลอกด้วยเรือ่งผต่ีาง ๆ และโดยทีแ่ท้ท่ีว่าผหีลอกนัน้คนหลอก

ต่างหาก เมื่อเด็กถูกหลอกหรือขู่ให้เชื่อผิด ๆ มาตั้งแต่เล็ก ความเชื่อก็จะฝังแน่นติด

เป็นสันดาน เป็นการแก้ยากในภายหลัง เม่ือโตขึ้นแล้ว ถึงจะมีความรู้ใหม่มากข้ึน

อย่างไร ความเชื่อในสันดานก็ยังไม่หมด จึงยังมัวกลัวผิด ๆ อยู่ ฉะนั้น เมื่อจะห้ามมิ

ให้เด็กท�าอะไร ก็พยายามแนะน�าให้เด็กรู้เหตุผลถูกผิด หรือใช้วิธีแก้ร้ายให้กลายเป็น

ดีอย่างมีเหตุผล ดังเช่น

มารดาบิดารายหนึ่งส่งบุตรไปศึกษา ฝากไว้กับครอบครัวหนึ่ง บุตรแจ้งไปว่า 

รูส้กึไม่ค่อยชอบลกูของเจ้าของบ้าน ท้ังทีเ่ดก็นัน้กม็ไิด้ท�าอะไรให้ มารดาบดิาจงึแนะน�า

ไปให้บุตรของตนหาอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปให้ลูกเจ้าของบ้าน ต่อมาบุตรก็แจ้งมาว่า

ได้ปฏิบัติตามแล้ว และหายความรู้สึกไม่ชอบแล้ว นี้เป็นการสอนให้สร้างมิตรจิตมิตร

ใจต่อกันให้เกิดขึ้นนั้นเอง เมื่อมีจิตใจเป็นมิตรต่อกันแล้ว อื่น ๆ ก็เรียบร้อย เมื่อจะ

สอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กก็สอนอย่างถูกต้อง ปลูกความเชื่อที่ถูกต้องให้แก่เด็ก 

ต่อมาถงึวาระครอูาจารย์สัง่สอนอบรมศษิย์ และพระภกิษสุามเณรอบรมกลุบตุร

กุลธิดาเป็นต้น เมื่อผู้อบรมเหล่านี้ อบรมให้เกิดความเชื่ออย่างมีเหตุผลในทางต่าง ๆ 

ทั้งในทางโลกและทางธรรม ก็จะท�าให้เกิดศรัทธาที่ถูกต้อง เป็นความเชื่อในสิ่งที่ควร

เชือ่ เพราะเชือ่ด้วยความรูค้วามเข้าใจตามความจรงิ กล่าวโดยเฉพาะ ทางศรัทธาทาง

พระพุทธศาสนา เม่ืออบรมให้รู้ให้เข้าใจว่า พระพุทธศาสนามิใช่เวทมนต์คาถาขลัง 

อย่างทางไสยศาสตร์ มิใช่เป็นต�าราท�านายโชคชาตาอย่างโหราศาสตร์ มิใช่เป็นต�ารา

เล่นแร่แปรธาตุผสมธาตุสร้างรถสร้างเรือ สร้างปรมาณูเป็นต้นอย่างวิทยาศาสตร์ แต่

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าแสดงทางแห่งความบรสิทุธิไ์ว้อย่างถกูต้องครบถ้วน ซึง่ทกุ ๆ 

คนต้องปฏบิตัด้ิวยตนเองจงึจะได้รบัผลดตีามแต่จะปฏบิตัไิด้ แต่ถ้าไม่ปฏบิตักิไ็ม่ได้รบั

ผล หรือไปท�าชั่วท�าผิดที่ตรงกันข้าม ก็จักได้ผลชั่ว เพราะทุก ๆ คนมีกรรมเป็นของ

ของตนเอง พระพทุธเจ้าเป็นผูต้รสัรู้พระธรรมแล้วตรสับอกเปิดเผยพระธรรมนัน้ มไิด้

เป็นเทพเจ้าผูส้ร้างผู้ดลบันดาลให้ใครเป็นอะไร พระสงฆ์เป็นผูป้ฏบิตัดีิแล้วตามพระธรรม 
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และช่วยบอกเปิดเผยพระธรรม มิใช่บอกให้อะไรอืน่ เมือ่รูเ้ข้าใจพระพทุธศาสนาอย่าง

ถกูต้องและปลกูศรัทธาอย่างถกูต้องให้เกดิขึน้แล้วกจั็กไม่หวงัอะไรผดิ ๆ จากพระพทุธ-

ศาสนา เช่น หวังความศักดิ์สิทธิ์ป้องกันภัยต่าง ๆ ภายนอก อ�านวยโชคลาภ เป็นต้น 

เมื่อหวังอะไรผิด ๆ แล้ว ไม่ได้สมหวังก็จักเสื่อมความนับถือลงไป 

ฉะน้ัน เม่ือมีศรัทธาท่ีถูกต้อง เมื่อหวังจะพ้นชั่วได้ดีก็ไม่ต้องเสียเวลาไป 

อ้อนวอนบนบานอะไรท่ีไหน ถ้าจะอ้อนวอนก็อ้อนวอนตนเองให้เว้นจากการท�าชั่ว  

ให้ท�าความดกีจ็กัเป็นคนดีขึน้ และจกัได้รบัผลดด้ีวยตนเอง บคุคลผูม้หีน้าทีช่กัจงูศรทัธา

แม้จะพยายามอบรมปลกูหรอืปรบัศรัทธาให้ถกูต้อง แต่ความส�าเร็จจะมไีด้ กต้็องอาศยั

บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับการอบรมที่ถูกต้องนั้น คือ

ข. ตนเอง ได้แก่ตวัเราเองท้ังเด็กท้ังผู้ใหญ่ เพราะตัวเราเองจ�าต้องคอยตรวจสอบ

ดศูรัทธาของตัวเราเองว่าเป็นอย่างไร ถกูต้องหรอืไม่ ถ้ายงัไม่ถกูกต้็องปรบัปรุงแก้ไขให้ 

ถูกคือให้

เชื่อว่ำพระพุทธเจ้ำตรัสรู้จริง

เชื่อว่ำบุญบำปมีจริง

เชื่อว่ำผลของบุญบำปมีจริง

เชื่อว่ำบุญบำปที่ตนท�ำเป็นของตนจริง

พยายามคิดท�าความเข้าใจในหลักของความเชื่อเหล่านี้ เพราะตัวเราเองต้อง

เห็นจริงด้วย ความเชื่อจึงจะต้ังมั่น เมื่อมีความเชื่ออย่างนี้ ส่ิงที่รู ้ว่าเป็นบาปเป็น 

ความชัว่กจั็กไม่ท�า จกัท�าแต่สิง่ทีเ่ป็นบญุเป็นความดี ใครมศีรทัธาอย่างน้ีกพ็งึหวังได้ว่า

จักเป็นคนดไีด้จรงิ ๆ ในขัน้ต้น เม่ือยงัไม่อาจเหน็จรงิได้ด้วยตนเอง ในหลกัของศรทัธา

ดงักล่าว กท็�าความเชือ่ฟังไปก่อนไม่ดือ้ถอืรัน้ ความดือ้ถือรัน้ ไม่อยู่ในโอวาทของมารดา

บดิาครอูาจารย์ ตลอดถึงของพระพทุธเจ้า เป็นการไม่ด ีดงัเรือ่งเหน็กงจกัรเป็นดอกบวั

ในคัมภีร์ชาดก เรื่องมีว่า 

ในกาลของพระกัสสปพุทธเจ้า บุตรของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงพาราณสี ชื่อว่า

มิตตวินทุกะ เป็นเด็กไม่มีศรัทธา ฝ่ายมารดาบิดาเป็นผู้มีศรัทธา เป็นพระโสดาบัน  

ต่อมาบิดาถึงแก่กรรม มารดาจึงเป็นผู้จัดแจงทรัพย์สมบัติ วันหนึ่ง จึงแนะน�าบุตรว่า 
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เจ้าเกดิมาเป็นมนษุย์มใิช่ง่าย จงไปรกัษาศลีฟังธรรม มติตวนิทุกะตอบว่า ไม่มปีระโยชน์

อะไรในการรักษาศีลฟังธรรม แม่อย่าพูดอะไรอีกเลย ผมจะไปตามกรรม 

ในวนัอโุบสถวนัหนึง่ มารดาได้ กล่าวแก่บตุรว่า วนันีเ้ป็นวนัอโุบสถ เจ้าจงไป

ฟังธรรม กลับมาแล้วแม่จะให้ทรัพย์แก่เจ้าพันหนึ่ง มิตตวินทุกะรับค�า จึงสมาทาน

อุโบสถศีล บริโภคอาหารเช้าแล้วก็ไปวัด แต่ไปหลบนอนเสียในที่แห่งหนึ่ง ไม่ได้ฟัง

ธรรม กลับมาแล้วก็รับทรัพย์จากมารดา ในวันอุโบสถต่อมา ก็ได้ปฏิบัติอย่างนี้  

จนรวบรวมทรัพย์ได้เป็นอันมาก จึงคิดจะโดยสารเรือข้ามทะเลไปท�าการค้าขาย  

ได้บอกลามารดา ฝ่ายมารดาก็ห้าม มใิห้ไป เพราะว่ามีบตุรอยู่คนเดยีวและทรัพย์กมี็อยู่

มาก มติตวนิทกุะกไ็ม่ยอม จะออกไป มารดากจั็บมือดงึไว้ มิตตวินทกุะกท็�าร้ายมารดา

ให้ล้มลง แล้วโดยสารเรือออกทะเลไป 

เมือ่เรอืออกทะเลไปได้ ๗ วนักห็ยดุนิง่อยู่ ในสมยันัน้ เชือ่กนัว่า เมือ่เกดิเหต ุ

เช่นนี ้ต้องมคีนกาลกิณีอยู่บนเรอื และต้องจบัสลากกนัทกุคน ใครจบัถูกสลากกาลกิณี 

ก็ต้องถูกปล่อยลงแพให้ลอยไปตามยถากรรม ฉะนั้น จึงมีการจับสลากกัน สลาก

กาลกณิไีด้ตกแก่มติตวนิทุกะถงึ ๓ ครัง้ ชนทัง้หลายจงึกล่าวว่าคน ๆ เดยีวอย่าท�าให้

คนเป็นอนัมากต้องวนิาศเสยีเลย จงึให้มิตตวนิทุกะลงแพ ปล่อยไปในทะเล เรอืกแ็ล่น

ต่อไปได้ในขณะนัน้ 

ฝ่ายแพทีม่ติตวนิทกุะลงไปอยู่ได้ลอยไปถงึเกาะแห่งหนึง่ มติตวนิทกุะขึน้ไปอยูบ่น

เกาะนัน้ ปรารถนาจะเท่ียวต่อไป กล็งแพต่อไปอกีจนถึงเกาะหนึง่ ได้ขึน้ไปบนเกาะนัน้ 

พบเมืองเข้าเมืองหนึ่งมี ๔ ทวาร ได้ยินว่าที่นั้นเป็นนรกของสัตว์นรกจ�าพวกหนึ่ง แต่

มติตวนิทกุะเหน็เป็นเมอืงทีส่วยงาม จงึเข้าไปในเมืองนัน้ ได้เห็นสัตว์นรกตนหนึง่สวม

กงจักรคมกรบิเหมอืนมดีโกนหมนุบดอยูบ่นศรีษะ มติตวินทกุะได้เห็นกงจักรบนศรีษะ

ของสัตว์นรกนั้นเหมือนอย่างดอกบัว ได้เห็นโซ่ตรวนท่ีรัดตรึงตัวสัตว์นรกนั้นเหมือน

อย่างเครือ่งประดบั ได้เหน็โลหติทีไ่หลจากศีรษะของสัตว์นรกนัน้เหมอืนอย่างแป้งลบูไล้

สีแดง ได้ยินเสียงคร�่าครวญเหมือนดังเสียงร้องเพลงไพเราะ จึงเข้าไปหาสัตว์นรกนั้น 

พูดขอดอกบัวที่สวมอยู่บนศีรษะ 

สัตว์นรกนั้นจึงบอกว่า นี่ไม่ใช่ดอกบัวแต่เป็นกงจักร มิตตวินทุกะก็ไม่เชื่อ  

ยังยืนยันขอให้ได้ สัตว์นรกจึงคิดว่าชะรอยบาปของเราจักสิ้นแล้ว ชายคนนี้คงจะทุบตี
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มารดาเหมอืนกบัเรา มารบัผลกรรมต่อไป จงึถอดกงจกัรจากศรีษะ กล่าวว่า อยากได้

ดอกบัวนี้ก็จงรับเอาไป แล้วก็สวมกงจักรบนศีรษะของมิตตวินทุกะ กงจักรนั้นก็หมุน

บดกระหม่อมของมติตวนิทกุะ ในขณะนัน้ มติตวนิทกุะกรู้็ว่าเป็นกงจกัร ไม่ใช่ดอกบวั 

แต่ก็ไม่สามารถถอดออกได้ ต้องได้รับทุกข์ต่อไปบนเกาะนั้นจนสิ้นกรรม 

นิทานในชาดกตามที่เล่ามานี้ เป็นนิทานสุภาษิต แสดงให้เห็นโทษของความ

ไม่มีศรทัธาทีถ่กูต้อง มคีวามด้ือถอืรัน้ไม่อยูใ่นโอวาทของท่านทีส่มควรเชือ่ฟัง ประพฤติ

ดึงดันไปตามใจของตนเอง หรือเรียกว่าเชื่อใจของตนเองหรือเชื่อตนเองไปอย่างผิด ๆ 

ซ�า้ยังท�าร้ายผูม้พีระคณุทีต่นควรจะเชือ่ฟังเคารพนบัถือ จงึต้องประสบความทกุข์เดอืดร้อน 

และเมื่อเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั้นก็เชื่อว่าเป็นดอกบัวจริง ๆ ซึ่งเป็นความเชื่อท่ีผิด

อย่างฉกรรจ์ จึงอ้อนวอนขอเอากงจักรมาสวมศีรษะ เป็นการอ้อนวอนขอเอาทุกข์มา

ให้แก่ตนเอง คนที่มีความเชื่ออย่างผิด ๆ และมีความดื้อถือรั้น เอาแต่ใจตนเอง  

ต้องประสบความทกุข์วบิตัเิหมอืนเช่นน้ี บางทไีด้คดิเมือ่สายไปเสียแล้ว กเ็หลอืทีแ่ก้ไข 

อย่างมิตตวินทุกะรู้ว่ากงจักร ก็ต่อเมื่อสวมอยู่บนศีรษะแล้ว ไม่สามารถถอดออกได้

ส่วนผู้ท่ีอยู่ในโอวาท แม้ทีแรกจะยังไม่มีศรัทธา แต่ภายหลังอาจมีศรัทธาได้  

ดังเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทว่า ในสมัยพุทธกาล เม่ือพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใน 

พระเชตวนารามใกล้กรงุสาวตัถี นายกาละ บตุรอนาถปิณฑกิเศรษฐไีม่มีศรทัธาจะฟัง

ธรรม บดิาจงึว่ากล่าวให้ไปฟังพระธรรม อย่างเดยีวกบัมารดาของมติตวนิทกุะ และให้

เรียนจ�าพระธรรมบทให้ได้บทหนึ่ง นายกาละจึงตั้งใจฟัง เมื่อจ�าได้ก็ได้ความรู้ความ

เข้าใจพระธรรม จนได้ธรรมจกัษุดวงตาเห็นธรรม ส�าเรจ็ประโยชน์ตามทีบ่ดิาประสงค์ 

ผูท้ีเ่ข้าใจพระธรรมซาบซึง้ดังนัน้ ย่อมมศีรทัธาอย่างถกูต้องและตัง้มัน่ ดงับรุษุ

โรคเรื้อนผู้ยากจนชื่อสุปปพุทธะ ท้าวสักกเทวราช คิดจะทดลองศรัทธา จึงมาตรัสว่า 

“เจ้าเป็นคนยากจนขัดสน เอาเถิด เราจักให้ทรัพย์มหาศาลแก่เจ้า เจ้าจงกล่าวว่า 

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ใช่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เลิกกันที” 

สปุปพุทธะกล่าวว่า ท้าวสกักะเป็นอันธพาล ตนมใิช่คนขดัสน แต่เป็นคนมสีขุ มทีรพัย์

มีศรัทธาเป็นต้น ศรัทธาที่ตั้งมั่นให้ส�าเร็จประโยชน์ดังเช่นที่กล่าว พระพุทธเจ้าจึงตรัส

สอนไว้ว่า สทฺธำ สำธุ ปติฏฺิตำ ศรัทธำตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้ส�ำเร็จแล

๕ กันยำยน ๒๕๐๒



เบญจศลี - เบญจธรรม

ศรทัธาท่ีถกูต้องน�าให้ได้ไตรสรณคมน์ ซึง่น�าให้ตัง้อยูใ่นศลีธรรมในพระพทุธศาสนา 

ดังได้แสดงแล้วว่า ศรทัธา คอืความเชือ่ว่าพระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้จริง และเชือ่ในบญุบาป 

เป็นเหตุให้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะครบทั้ง ๓ วิธีถึงเป็นสรณะได้

แสดงแล้วในกัณฑ์ที่ ๗ (สรณะ) ในตอนท้ายว่า “พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางให้  

พ่ึงพระธรรมเป็นทางเดนิ พึง่พระสงฆ์เป็นผูเ้ดนิน�าไปในเบือ้งหน้าเป็นหมู”่ และได้แสดง

ในกณัฑ์นัน้ว่า “ให้พึง่ตนในการปฏิบัตท้ัิงปวง พระพุทธเจ้าเป็นเพยีงตรสับอกทางปฏบิตัิ

ให้รู ้เมือ่ฟังพระธรรมของพระพทุธเจ้ารูท้างปฏบิตัแิล้ว กต้็องปฏิบตัด้ิวยตนเอง ในการ

ปฏิบัติจึงต้องพึ่งตน” ในกัณฑ์ที่ ๘ (สุดตอนไตรสรณคมน์) ได้แสดงโดยสรุปว่า  

“การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ที่พูดเพ่ือเข้าใจง่าย ๆ ว่า การเข้าพึ่งพระรัตนตรัย 

โดยตรงคือเข้าพ่ึงพระพุทธศาสนาท่ีชี้ทางที่ถูกให้แก่ตน เมื่อเห็นทางที่ถูกแล้ว ก็ต้อง

ปฏิบัติไปในทางที่ถูกนั้นด้วยตนเอง จึงจะได้รับผล เหมือนอย่างต้องเรียนเองจึงจะรู้ 

ต้องบริโภคเองจงึจะอิม่ เมือ่พึง่พระรตันตรยัเป็นสรณะอย่างนีก้จ็ะกลับเป็นผูพ้ึง่ตนเองได้ 

เพราะตนเองจะทวีความดีขึ้นทุกที จนเป็นที่พึ่งของตนเองได้ ไตรสรณคมน์จึงสัมฤทธิ์

ผลอย่างนี้” การปฏิบัติในทางที่ถูกดังกล่าวได้แสดงในกัณฑ์ที่ ๘ นั้นว่า “เมื่อนับถือ

หนักมาทางเหตุผลหรือความจริงตามเหตุผล เพราะรู้ตระหนักในพระพุทธศาสนาขึ้น 

การปฏิบัติก็เข้าทางที่ชอบประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือเห็นชอบ ด�าริชอบ ฯลฯ” 

และได้แสดงในกณัฑ์ที ่๖ ว่า “ใครเดนิทางชอบมอีงค์ ๘ ประการรวมกนัเป็นทางเดยีว

นีแ้ลคอืพทุธศาสนิก” ฉะน้ัน ทางสายเอกน้ีจงึเป็นทางปฏบิติัของผูม้ศีรทัธาถึงพระไตรสรณะ
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ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัประกาศไว้ตัง้แต่ปฐมเทศนา แต่จะพกัไว้อธบิายเมือ่ถึงคราวแสดง

อริยสัจจ์ในกัณฑ์นี้จะแสดงเบญจศีลเบญจธรรมก่อน ให้ต่อไปจากศรัทธา เพราะ

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงเป็นข้อปฏบิตัทิีเ่ป็นพืน้ฐานส�าหรบัคนทัว่ไป และนบัเข้าไปใน

ทางที่ชอบสายเอกนั้น

(เบญจศลี)

เบญจศีล แปลว่า ศีล ๕ ตามประเพณีนิยมของพุทธศาสนิกชนทั่วไป  

เมื่อจะบ�าเพ็ญกุศลหรือประกอบพิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวแก่พระภิกษุสงฆ์  

นยิมขอสรณะและศีล โดยปกติเบญจศีลก่อน พระภกิษหุรือแม้สามเณรกว่็าค�านมสัการ 

คือ นโมฯ ๓ จบ ต่อไปก็สรณะ ต่อไปก็ศีล เป็นการให้สรณะและศีล คฤหัสถ์ผู้ขอ  

ก็ว่ารับ หรือก�าหนดใจรับตามไป จบแล้วพระบอกอานิสงส์ศีลต่อท้าย

(ค�าขอสรณะและศลี ๕)

มย� ภนฺเต ตสิรเณน สห ปญจฺ สลีำน ิยำจำม. ทตุยิมปฺ มย� ภนเฺต ตสิรเณน 

สห ปญฺจ สีลำนิ ยำจำม. ตติยมฺป มย� ภนฺเต ติสรเณน สห ปญฺจ สีลำนิ ยำจำม.

แปลว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล ๕ พร้อมกับสรณะ ๓  

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ พร้อมกับสรณะ ๓ ข้าแต่

ท่านผู้เจริญ แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล ๕ พร้อมกับสรณะ ๓ 

ค�าดังกล่าวนี้ เป็นค�าขอกลาง ๆ จะรับรักษาแยกกัน คือเมื่อรับศีลแล้วไปท�า

ศลีข้อใดขาด ก็ขาดไปเฉพาะข้อน้ัน ข้ออ่ืนไม่พลอยขาดไปด้วย หรอืจะรับรกัษารวมกนั 

คือเมื่อรับศีลไปแล้ว ไปท�าศีลข้อใดข้อหนึ่งขาด ข้ออื่น ๆ ก็พลอยขาดไปด้วยทั้งหมด 

จะรบัรักษาอย่างไรใน ๒ อย่างน้ีกแ็ล้วแต่จะตัง้เจตนา แต่ถ้าต้องการจะระบไุว้ในค�าขอ

ให้ชัดก็ได้ ดังต่อไปนี้
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(ค�าขอที่มรีะบุรักษาแยกกัน)

มย� ภนฺเต วิสุ� วิสุ� รกฺขนตฺถำย ติสรเณน สห ปญฺจ สีลำนิ ยำจำม.

ทตุยิมฺป มย� ภนฺเต วสิุ� วสิุ� รกฺขนตถฺำย ติสรเณน สห ปญฺจ สลีำน ิยำจำม.

ตตยิมฺป มย� ภนฺเต วสิุ� วสิุ� รกฺขนตถฺำย ติสรเณน สห ปญฺจ สลีำน ิยำจำม.

แปลว่า ข้าแต่ท่านผูเ้จรญิ ข้าพเจ้าท้ังหลายขอศลี ๕ พร้อมกบัสรณะ ๓ เพือ่

รักษาแยกกัน ในวาระที่ ๒ และที่ ๓ ก็มีค�าแปลอย่างเดียวกัน

(ค�าขอที่มรีะบุรักษาเป็นนจิศลี)

มย� ภนฺเต ติสรเณน สห ปญฺจงฺคสมนฺนำคต� นิจฺจสีล� ยำจำม.

ทุติยมฺป มย� ภนฺเต ติสรเณน สห ปญฺจงฺคสมนฺนำคต� นิจฺจสีล� ยำจำม.

ตติยมฺป มย� ภนฺเต ติสรเณน สห ปญฺจงฺคสมนฺนำคต� นิจฺจสีล� ยำจำม.

แปลว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนิจศีลอันประกอบด้วยองค์ ๕ 

พร้อมกับสรณะ ๓ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ แม้วาระที่ ๒ - ๓ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนิจศีล 

อนัประกอบด้วยองค์ ๕ พร้อมกบัสรณะ ๓ ในค�าขอ ถ้าคนเดยีวเปลีย่น มย� เป็น อห� 

เปลี่ยน ยำจำม เป็น ยำจำมิ 

(สรณะและศลีที่พระให้)

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมำสมฺพุทฺธสฺส (๓ จบ)

(นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภำคเจ้ำ อรหันต์ ตรัสรู้ชอบเอง พระองค์นั้น) 

พุทฺธ� สรณ� คจฺฉำมิ

(ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ)

ธมฺม� สรณ� คจฺฉำมิ
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(ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ)

สงฺฆ� สรณ� คจฺฉำมิ

(ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ) 

ทุติยมฺป พุทฺธ� สรณ� คจฺฉำมิ 

(แม้ในวาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ)

ทุติยมฺป ธมฺม� สรณ� คจฺฉำมิ

(แม้ในวาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ)

ทุติยมฺป สงฺฆ� สรณ� คจฺฉำมิ

(แม้ในวาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ) 

ตติยมฺป พุทฺธ� สรณ� คจฺฉำมิ

(แม้ในวาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ)

ตติยมฺป ธมฺม� สรณ� คจฺฉำมิ

(แม้ในวาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ)

ตติยมฺป สงฺฆ� สรณ� คจฺฉำมิ

(แม้ในวาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ) 

เมือ่จบสรณคมน์แล้ว ถ้าพระผูใ้ห้บอกว่า สรณคมน� นฏฺิิต� (ถึงสรณะเสรจ็แล้ว) 

ผู้รับพึงว่า อำม ภนฺเต (ขอรับ เจ้ำข้ำ) ถ้าพระผู้ให้ไม่ได้บอกอย่างนั้นก็ไม่ต้องรับ 

ต่อจากนี้ก็พึงรับศีลต่อไป 

ปำณำติปำตำ เวรมณี สิกฺขำปท� สมำทิยำมิ

(ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากฆ่าสัตว์มีชีวิต)

อทินฺนำทำนำ เวรมณี สิกฺขำปท� สมำทิยำมิ

(ข้าพเจ้าสมาทานสกิขาบท เว้นจากการถือเอาส่ิงของทีเ่จ้าของไม่ได้ให้ด้วยจติ

คิดลัก)

กำเมสุ มิจฺฉำจำรำ เวรมณี สิกฺขำปท� สมำทิยำมิ
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(ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากการประพฤติผิดในกาม)

มุสำวำทำ เวรมณี สิกฺขำปท� สมำทิยำมิ

(ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากการกล่าวค�าเท็จ)

สุรำเมรยมชฺชปมำทฏฺำนำ เวรมณี สิกฺขำปท� สมำทิยำมิ

(ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากการด่ืมน�้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็น 

ที่ตั้งแห่งความประมาท)

เมือ่สมาทานองค์สิกขาบทจบ ถ้าประสงค์จะสมาทานรวม พระกน็�าให้ผูร้บัว่า

อิมำนิ ปญฺจ สิกฺขำปทำนิ สมำทิยำมิ

(ข้ำพเจ้ำสมำทำนสิกขำบท ๕ เหล่ำนี้)

ถ้าสมาทานเป็นนิจศีล พระผู้ให้จักบอกว่า

อิมำนิ ปญฺจ สิกฺขำปทำนิ นิจฺจสีลวเสน สำธุก� รกฺขิตพฺพำนิ

(สิกขำบททั้ง ๕ เหล่ำนี้ พึงรักษำให้เป็นนิจศีล ด้วยดี) 

ผู้รับศีลที่ประสงค์รักษาให้เป็นนิจศีลพึงรับว่า อำม ภนฺเต (ขอรับ เจ้ำข้ำ) 

เมือ่ไม่แน่ใจว่าจะรักษาให้เป็นนจิศีลได้กไ็ม่ต้องรบั ค�าทีพ่ระบอกนัน้กถ็อืว่าเป็นค�าแนะน�า 

ถัดจากนี้พระจะบอกอานิสงส์ของศีลต่อไปว่า:-

อิมำนิ ปญฺจ สิกฺขำปทำนิ  (สิกขาบททั้ง ๕ เหล่านี้)

สีเลน สุคตึ ยนฺติ   (ชนทั้งหลายไปสู่สุคติด้วยศีล)

สีเลน โภคสมฺปทำ   (ความถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติมีด้วยศีล)

สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ   (ชนทัง้หลายถงึความดบัทกุข์ร้อนด้วยศลี)

ตสฺมำ สีล� วิโสธเย   (เพราะฉะนั้น ควรช�าระศีลให้บริสุทธิ์)

ศลี แปลว่า ปกต ิหมายถงึ ปกตกิาย วาจา ใจ เพราะมีใจคดิงดเว้นจากโทษ

ทางกาย ทางวาจา ที่ควรงดเว้น ดังเช่นที่ระบุไว้ในศีล ๕ ศีลจึงส�าเร็จด้วยวิรัติเจตนา 

แปลว่า เจตนาคิดงดเว้น ค�าว่า วริตั ิกบัค�าว่า เวรมณ ีแปลว่า งดเว้นเหมอืนกนั วริตัิ 

โดยทั่วไปมี ๓ คือ:-
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๑. สัมปัตตวิรัติ ความเว้นจากวัตถุที่จะพึงล่วงได้อันมาถึงเฉพาะหน้า คือ 

ไม่ได้รบัถือศลีมาก่อน แต่เมือ่ได้พบสตัว์มชีวิีตทีจ่ะฆ่าได้ ไปพบทรพัย์ทีจ่ะลกัได้ แต่ก็

เว้นได้ ไม่ฆ่า ไม่ลัก เป็นต้น ความคิดงดเว้นได้อย่างนี้ก็เป็นศีลเหมือนกัน แต่ถ้า 

งดเว้นเพราะไม่ได้โอกาส ไม่จัดว่าเป็นศีล

๒. สมำทำนวิรัติ ความงดด้วยอ�านาจการถือเป็นกิจวัตร การรับถือศีลที่ 

เรียกว่าสมาทานศีล เพราะค�าว่าสมาทานแปลว่าการรับถือ จะสมาทานด้วยตนเองคือ

ตั้งจิตว่าจะงดเว้นจากโทษข้อนั้น ๆ เองได้ จะสมาทานด้วยรับจากผู้อื่นซึ่งเป็นผู้มีศีล 

เช่นจากพระภกิษสุามเณรกไ็ด้ ถงึแม้จะรับจากผูอ้ืน่ก็มใิช่จะรับแต่ปาก ต้องตัง้ใจรบัจงึ

จะได้ศีล ก่อนแต่รับศีลจากผู้มีศีล มีธรรมเนียมขอสรณะและศีลดังกล่าวแล้ว 

๓. สมุจเฉทวรัิต ิความเว้นด้วยตัดขาด มอีนัไม่ท�าอย่างนัน้เป็นปกต ิตามภมูิ

ของตนผูป้ฏิบัติ ท่านกล่าวว่า เป็นวริติัของพระอรยิเจ้า แต่เมือ่จะอธบิายให้ฟังทัว่ ๆ ไป 

ก็อาจอธิบายได้ว่า คือเว้นจนเป็นปกติของตนจริง ๆ 

สรุปเบญจศีล คือ 

๑. เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์มีชีวิต

๒. เว้นจำกกำรถือเอำสิ่งของที่เจ้ำของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดลัก

๓. เว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม

๔. เว้นจำกกำรกล่ำวเท็จ

๕. เว้นจำกกำรดื่มน�้ำเมำคือสุรำเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งควำมประมำท

เบญจธรรม แปลว่า ธรรม ๕ ประการ ค�าว่า ธรรม แปลว่า ทรงไว้หรอืด�ารง

รักษาไว้ ในที่นี้ หมายถึงส่วนที่ดี จึงมีความหมายว่า ทรงคือรักษาไว้หรือด�ารงรักษาไว ้

๕ ประการ ในที่นี้ หมายถึงธรรมที่คู่กันกับศีล ๕ เรียกกันว่า กัลยาณธรรม แปลว่า 

ธรรมงาม เป็นเครือ่งบ�ารงุจติใจให้งดงาม สร้างอัธยาศยันสิยัทีด่ ีศลีเป็นเหตุให้งดเว้น 

ไม่ท�าสิ่งที่เป็นโทษ ถ้ามีเพียงศีลก็มีเพียงงดเว้นได้จากโทษ แต่ก็ยังมิได้ท�าคุณความดี 

ต่อเมื่อมีธรรมอยู่ด้วยจึงจะเป็นเหตุให้ท�าคุณความดี ยกตัวอย่างเช่น รักษาศีล ไม่ฆ่า
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สตัว์ตดัชวีติ เดนิไปพบคนนอนหลับอยู่ในทางรถไฟ มรีถไฟแล่นมาแต่ไกล ควรจะปลกุ

บอกเขาได้แต่ไม่ปลุกบอก อย่างนี ้ศีลไม่ขาดเพราะมไิด้ไปฆ่าเขา แต่ขาดธรรมคอืเมตตา 

ต่อเมื่อปลุกให้เขารีบหลีกออกเสียจากรางด้วยเมตตาจิต จึงจะชื่อว่ามีธรรม ฉะนั้น 

พระพทุธเจ้าจงึตรสัทัง้ศลีทัง้ธรรมคู่กนัไว้ในทีห่ลายแห่งว่า “สลีวำ กลยฺำณธมโฺม มศีลี

มีกัลยำณธรรม” ดังนี้ 

๑. เมตตำกรุณำ คู่กับศีลสิกขำบทที่ ๑

๒. สัมมำอำชีวะ คู่กับศีลสิกขำบทที่ ๒

๓. ควำมส�ำรวมในกำม คู่กับศีลสิกขำบทที่ ๓

๔. ควำมมีสัจจะ คู่กับศีลสิกขำบทที่ ๔

๕. ควำมมีสติรอบคอบ คู่กับศีลสิกขำบทที่ ๕

เบญจธรรมนีไ้ม่ต้องขออย่างขอศลี ให้ปฏบิตัอิบรมบ่มเพาะปลูกให้มขีึน้ประจ�า

จิตใจด้วยตนเอง ได้มีพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า 

ธมฺมญฺจเร สุจริต�  พึงประพฤติสุจริตธรรม

น ต� ทุจฺจริต� จเร  ไม่ประพฤติทุจริตธรรม

ธมฺมจำรี สุข� เสติ  ผู้ประพฤติธรรมโดยปกติย่อมอยู่เป็นสุข

อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ  ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกอื่น

เบญจศีล เบญจธรรม ที่ได้จ�าแนกเป็นข้อ ๆ เหล่านี้ จักได้แสดงเป็นคู่ ๆ  

ในกัณฑ์สืบต่อไปแล

๑๙ กันยำยน ๒๕๐๒



เบญจศลี - เบญจธรรม คู่ที่ ๑

ในโลกนี้ มีหมู่มนุษย์และดิรัจฉานนานาชนิดสืบต่อกันมาอยู่ เพราะอาศัย 

ความไม่ล้างผลาญชวีติกนั และความมเีมตตาต่อกนั ส่วนสตัว์บางชนดิทีด่รุ้ายและอยู่

รวมกันเป็นหมู่ใหญ่ไม่ได้เพราะความดุร้าย ปรากฏว่าได้สูญพันธ์ุไปแล้วก็มี เช่น 

สัตว์ไดโนเสาร์ และท่ีเห็นกันว่าก�าลังจะสูญพันธุ์ไปก็มี เช่นเสือ มีค�ากล่าวยกเสือ  

เป็นข้อเปรียบเทียบว่า เสือสองตัวอยู่ถ�้าเดียวกันไม่ได้ ก็แสดงถึงความดุร้ายของเสือที่

ท�าลายแม้พวกเดยีวกนั มบีางคนเหน็ว่า สตัว์ทีม่กี�าลงัมากจะคงอยู่ได้ในโลก ส่วนสัตว์

ทีม่กี�าลงัน้อยจะหมดไป เพราะสตัว์ทีม่กี�าลงัมาก เบยีดเบยีนสัตว์ทีม่กี�าลงัน้อยเหมอืน

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ฉะนั้น เมื่อต้องการจะด�ารงอยู่ก็ต้องท�าให้ตนมีก�าลังมาก ความ

เห็นน้ียกเหตุผลคัดค้านได้ว่า มีก�าลังมากอย่างเดียวไม่อาจด�ารงอยู่ได้ ดังสัตว์บาง

จ�าพวกทีก่ล่าวมานัน้ ส่วนสตัว์ทีม่กี�าลงัน้อย แต่อยู่รวมกนัได้เป็นหมู่ใหญ่ ไม่เบยีดเบยีน

ท�าลายล้างชีวิตกัน มีเมตตาต่อกัน สามารถด�ารงอยู่ได้ พึงเห็นหมู่มนุษย์ตลอดจนถึง

ในหมู่สัตว์ดิรัจฉาน แม้ชนิดเล็ก ๆ เช่นมด ปลวก เป็นต้น ฉะนั้น ความไม่ท�าลาย

ล้างชีวิตกันตามศีลข้อที่ ๑ ของพระพุทธเจ้า และความมีเมตตากรุณาตามธรรมของ

พระพุทธเจ้า ท่ีคูก่บัศีลข้อท่ี ๑ นัน้ จงึเป็นเหตเุพือ่ความด�ารงอยูข่องชวิีตทัง้หลายในโลก 

(ศลีข้อที่ ๑)

ปำณำติปำตำ เวรมณี เว้นจากฆ่าสัตว์มีชีวิต ค�าว่าสัตว์มีชีวิต แปลจากค�าว่า

ปาณาติปาตา ค�าว่าปาณะ คืออินทรีย์ที่หายใจ ที่มีชีวิตเป็นอยู่ หมายถึงมนุษย์และ
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ดริจัฉานทัว่ไปทกุชนดิ เพราะเมือ่มชีวีติเป็นอยู่ กต้็องหายใจเหมือนกนัหมด การหายใจ

หมายถงึความมชีวีติ หรอืความมชีวีติกห็มายถึงการหายใจ ค�าว่าปาณาจงึแปลฟังง่าย ๆ 

ว่าสตัว์มชีวีติ ซ่ึงหมายถงึทัง้มนษุย์ท้ังดริจัฉานทียั่งหายใจได้อยูด่งักล่าวนัน้ การฆ่าคอื

การท�าให้ตายด้วยวธิใีดวธิหีนึง่กต็าม ตลอดจนถงึการท�าให้แท้งลกู กช็ือ่ว่าเป็นการฆ่า

เหมือนกัน เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตคือความตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิด  

ความตั้งใจงดเว้นหรือความงดเว้นได้ไม่ฆ่านี้ ถ้าไม่ได้รับศีลไว้ก่อน แต่เมื่อพบสัตว์ 

มชีวีติ พอจะฆ่าได้กคิ็ดงดเว้นขึน้ได้ เช่นเมือ่ยุงกัดจะตบให้ตายกไ็ด้ แต่ไม่ตบเพยีงแต่

ปัดให้ไป อย่างน้ีเป็นสมัปัตตวริตั ิ(ความเว้นจากวัตถุทีจ่ะพงึล่วงได้อนัมาถึงเฉพาะหน้า) 

ถ้างดเว้นได้ด้วยรบัศีลไว้ก่อน หรอืตัง้ใจถอืศลีไว้ก่อน เป็นสมาทานวิรตั ิ(ความเว้นด้วย

การถอืเป็นกจิวตัร) ถ้างดเว้นได้เป็นปกตนิสิยัของตนจรงิ ๆ กเ็ป็นสมจุเฉทวริตั ิ(ความเว้น

ด้วยการตดัขาดมอัีนไม่ท�าอย่างนัน้เป็นปกต)ิ ความตัง้ใจงดเว้นดงักล่าวมีเมือ่ใด ศลีข้อนี้ 

ก็มีเมื่อนั้น มีปัญหาว่า เด็ก ๆ ไม่รู้เดียงสา ไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไร จะชื่อว่ามีศีลหรือไม่ 

คนที่ยังไม่ฆ่าสัตว์เพราะยังไม่มีโอกาสจะฆ่าจะชื่อว่ามีศีลหรือไม่ ก็อาจตอบได้ด้วย 

อาศัยหลักวิรัติว่า ไม่ชื่อว่ามีศีล เพราะไม่มีวิรัติเจตนา คือความตั้งใจงดเว้น เช่น 

เด็กไม่รู้เดียงสานัน้ยงัไม่รูจ้กัตัง้ใจงดเว้น คนทียั่งไม่มีโอกาสจะฆ่า กไ็ม่มีความตัง้ใจงดเว้น

การล่วงศีลข้อน้ี มีขึน้ในเม่ือสิง่ท่ีจะฆ่าเป็นสตัว์มชีีวติ ตนกร็ูอ้ยูว่่าเป็นสตัว์มชีวีติ 

มีเจตนาคิดจะฆ่า พยายามฆ่าด้วยเจตนานั้น ด้วยการท�าเองก็ตาม สั่งใช้ให้คนอื่นท�า

ก็ตาม และสัตว์ก็ตายด้วยความพยายามนั้น เมื่อประกอบด้วยองค์ลักษณะดังกล่าว 

ศีลก็ขาด มีปัญหาว่า ไม่ได้เจตนาเหยียบมดตาย ศีลขาดหรือไม่ ก็ตอบได้ว่าไม่ขาด 

เพราะไม่รู้ว่าสัตว์มีชีวิต ยุงกัดตบยุง แต่ยุงบินหนีไปเสียก่อน ศีลขาดหรือไม่ ก็ตอบ

ได้ว่าไม่ขาด เพราะว่าสัตว์ไม่ตาย

การฆ่าสตัว์ ท่านแสดงว่ามีโทษมากและน้อยต่าง ๆ กนั คือ ถ้าฆ่าผูท้ีม่คีณุมาก 

มเีจตนาฆ่าแรงมาก มีความพยายามมาก ก็มโีทษมาก ถ้าฆ่าผูท้ีม่คีณุน้อย มเีจตนาอ่อน 

มีความพยายามน้อย ก็มีโทษน้อยลงมาตามส่วน

ผู้ท�าศีลข้อนี้ขาดแล้ว เม่ือรับศีลใหม่ หรือไม่รับจากใคร แต่ตั้งใจถือศีล 

ขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ศีลก็กลับขึ้นใหม่ เพราะหลักอยู่ที่วิรัติเจตนา คือความตั้งใจงดเว้น
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ดงักล่าวแล้ว ตัง้ใจงดเว้นขึน้เมือ่ใด ศลีกเ็กดิเมือ่นัน้ ฉะนัน้ ถงึจะรับศลีจากพระแต่รบั

เพียงด้วยปาก ใจไม่ได้คิดงดเว้นอะไร ก็ไม่เกิดเป็นศีลขึ้น ถึงไม่ได้รับศีลจากพระแต ่

มีใจงดเว้นก็เกิดเป็นศีลข้ึนได้ มีข้อท่ีแตกต่างกันอยู่ว่า การรับจากพระเป็นการแสดง

ตนและเป็นการกล่าวค�าสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งท�าให้ต้องส�านึกตนในค�าสัตย์ปฏิญาณนั้น  

เป็นเครือ่งช่วยท�าให้ศีลม่ันเข้า และการรับศลี เมือ่ไม่ได้ตัง้ใจรบัเป็นนจิ ถึงจะไปล่วงศลี

เข้าในภายหลงัเพราะความพลัง้เผลอ หรือเพราะเหตุจ�าเป็นอย่างใดอย่างหนึง่ กไ็ม่เสีย

สัตย์ปฏิญาณอะไร ทั้งนี้ ก็สุดแต่จะตั้งเจตนาไว้อย่างไร

(หลักแห่งการบัญญัตศิลีข้อที่ ๑)

พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีความว่า ตนรักชีวิตของตนสะดุ้งกลัวความตายฉันใด 

สัตว์อื่นก็รักชีวิตของตน ๆ และสะดุ้งกลัวความตายฉันนั้น ฉะนั้น จึงไม่ควรฆ่าเอง  

ไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่า อนึ่ง ตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด สัตว์อื่นรักสุขเกลียดทุกข์ 

ฉนัน้ัน จึงไม่ควรสร้างความสขุให้แก่ตนด้วยการก่อทกุข์ให้แก่คนอืน่ อาศยัหลกัพระพทุธ-

ภาษติดงักล่าวน้ีจงึเหน็ได้ว่า พระพทุธเจ้าทรงบัญญตัศิลีข้อที ่๑ ด้วยอาศัยหลกัยตุธิรรม

และหลักเมตตากรุณา 

หลกัยติุธรรมคอืหลกัการให้ความยุติธรรม คุ้มครองชีวิตสัตว์ท้ังหลายโดยเท่ียง

ธรรมเสมอหน้ากนัทัง้หมด ท้ังมนษุย์สัตว์ดิรจัฉานทกุชนดิ มใิช่บญัญติัด้วยล�าเอยีงเข้า

กับมนุษย์ ว่ามนุษย์ควรจะฆ่าสัตว์ดิรัจฉานกินได้ หรือล�าเอียงเข้ากับสัตว์ดิรัจฉาน 

เพราะทั้งมนุษย์ทั้งดิรัจฉาน เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องหายใจเหมือนกัน และต่างก็รักชีวิต

รกัสขุเกลยีดทกุข์อยูเ่หมอืน ๆ กนั ฉะนัน้ การให้ความคุม้ครองชวิีตโดยเสมอหน้ากนั

หมด ไม่เลอืกว่าเราว่าเขา ไม่เลอืกว่าตนว่าผูอ้ืน่ ไม่เลอืกว่ามนษุย์ว่าดริจัฉานชนดิไหน 

จึงเป็นการยุติธรรม ปราศจากความล�าเอียงอย่างแท้จริง แต่มนุษย์เรามีปกตินิสัยเข้า

กับตัวด้วยอ�านาจความโลภ โกรธ หลง จึงพอใจบัญญัติอะไรให้อนุโลมกับปกตินิสัย 

และอ้างปกตินิสัยอันมีกิเลสนี้แหละให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่บัญญัติให้มนษุย์มสีทิธิต์ดัชวีติ

ดิรัจฉานเพือ่ใช้เนือ้ท�าอาหารได้โดยไม่ผดิ ทัง้เป็นการชอบธรรมด้วย ลองนึกดูว่า ถ้าเสือ

อ้างว่าคนเกิดมาเป็นอาหารของเสือ คนก็คงไม่ยอมเป็นแน่ โดยท�านองเดียวกัน  
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ถ้าปลาเนื้อพูดได้ก็คงไม่ยอมให้ถือว่าเกิดมาเป็นอาหารของคนเหมือนกนั ข้อทีค่นเรา

ล�าเอยีงเข้ากับตวันี ้ มีตวัอย่างให้เหน็ได้อีกมากมาย เช่น ในบางคราว สัตว์ดิรัจฉาน 

ท�าร้ายคน คนก็พูดกันเป็นข่าวว่า สัตว์นั้น ๆ ดุ แต่คนท�าร้ายสัตว์ดิรัจฉานทั่ว ๆ ไป

ไม่พูดกนัว่าคนด ุในคราวหนึง่เมือ่หลายปีมาแล้ว ปลาฉลามกนิคนทีล่งเล่นน�า้ทีศ่รรีาชา 

เกิดเป็นข่าวเกรียวกราว สมเด็จพระสังฆราชเจ้าในพระโกศ (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 

กรมหลวงวชิรญาณวงศ์) รบัสัง่เป็นเชงิประทานแง่คดิว่า “ปลากนิคนเป็นข่าวเอะอะกนั

ใหญ่ แต่คนกนิปลาเงยีบ ไม่มใีครพูด” เมือ่พจิารณาดใูห้ดแีล้วจะเหน็ว่า คนเรามคีวาม

ล�าเอยีงเข้ากับตวัอยูม่ากมายนกัดงักล่าวมานี ้พระพทุธเจ้าได้ทรงตดัความล�าเอยีงได้หมด 

ประทานความยุติธรรมแก่ทุก ๆ ชีวิตสัตว์เสมอเหมือนกัน 

อกีอย่างหน่ึง พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตากรุณาแก่สัตว์ทุกถ้วนหน้า เหมอืน

อย่างมารดาบิดามีเมตตากรุณาแก่บุตรธิดา มารดาบิดาผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณา  

ไม่อาจจะฆ่าเองหรือยอมให้ใครฆ่าบุตรธิดาของตนได้ฉันใด พระพุทธเจ้าก็ฉันนั้น  

เพราะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาในสรรพสัตว์ 

(ท�าร้ายร่างกายและทรกรรมสัตว์)

เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๑ เพื่อมิให้เบียดเบียนชีวิตของ

กันและกันด้วยเมตตากรุณา ฉะนั้น จึงมิใช่ควรเว้นจากการฆ่าสัตว์เพียงอย่างเดียว 

ควรเว้นจากการท�าร้ายร่างกายกันและการทรมานสัตว์ให้ล�าบากด้วย แม้การท�าร้าย

ร่างกายอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ควรเว้น เช่น คนที่โตกว่าชกต่อยข่มเหงคนที่เล็กกว่า  

พีร่งัแกน้อง การทรกรรมคอืการท�าสตัว์ให้ล�าบาก แม้เพือ่เล่นสนกุกค็วรเว้น เช่น เล่น

เผาหนทูัง้เป็น ใช้น�า้มนัราดตวัให้ชุ่มจดุไฟ ปล่อยให้ว่ิงไฟตดิโพลงไป เป็นการเล่นสนกุ 

ตลอดถึงการเล่นกดัจิง้หรดีเป็นต้น ส�าหรับผูใ้หญ่บางทกีเ็ล่นทรกรรมสัตว์ เช่น ชนวัว 

ชนไก่ เป็นการสนุกบ้าง เป็นการพนันบ้าง เป็นสิ่งที่ไม่ควรท�าทั้งสิ้น การใช้งานสัตว์

จนเกินก�าลังเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�าเหมือนกัน การท�าเหล่านี้เป็นการก่อทุกข์ให้เกิดขึ้น 

แก่ผูอ้ืน่ แสดงว่าผูท้�ามใีจขาดเมตตากรณุา ไม่ได้คดิย้อนมาดตูวัว่าถ้าถกูท�าเช่นนัน้บ้าง

จะเป็นอย่างไร
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(การล่าสัตว์)

การเล่นสนุกอีกอย่างหนึ่งของคน คือการล่าสัตว์ในป่า บางคนถือว่าเป็น 

การฝึกผจญภยั ท�าให้ใจกล้า แต่กผ็จญอย่างเอาเปรียบ เพราะใช้อาวธุและหลบอยูบ่น

ห้างบนต้นไม้หรือในที่ก�าบัง และสัตว์มากชนิดไม่มีทางจะต่อสู้ด้วยเลย สัตว์บางชนิด

ยงัไม่คุน้กบัความมีใจด�าอ�ามหติของคน เห็นคนเข้ากค็งไม่คดิว่าเป็นเพชรฆาต รรีอมองดู

อย่างทึ่ง สงสัยว่า คนคงเป็นเพื่อนสัตว์ชนิดหนึ่ง ซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้น จึงถูกยิง

อย่างสะดวก บางสัตว์ที่ถูกยิงเป็นแม่มีลูกอ่อนติดตาม ครั้นถูกยิงแล้วก็พยายามปิด

บาดแผล อดกลั้นความเจ็บปวด มิให้ลูกเห็น แสดงอาการเศร้าโศก และแสดงความ

รักอาลัยลูกอย่างสุดซึ้ง แล้วก็ตกลงมาตาย คนที่ยิงแม้ทีแรกจะไม่คิดอะไร ครั้นเห็น

เหตุการณ์ดังกล่าว เห็นสายตาสัตว์ผู้แม่ท่ีมองตนอย่างละห้อยเหมือนจะถามสาเหตุ 

เกิดสงสารสังเวชจนเลิกการล่าสัตว์ตั้งแต่บัดนั้นก็มี บางที ในฤดูแล้งสัตว์ป่าจ�าต้อง

กระเสือกกระสนมาดื่มน�้าในสระที่มีคนไปคอยดักยิงอยู่ แม้น่าจะรู้ว่ามีภัยก็ต้องมา

เพราะความระหายน�้าแล้วถูกยิงอย่างยอมให้ยิง การยิงสัตว์เป็นการกีฬาในคราวสัตว์

เผชญิทกุข์เช่นนี ้เป็นการแสดงความโหดร้ายยิง่นกั ผูท้ีม่ใีจอ�ามหติโหดร้ายนีแ้หละคอื

ยักษ์ในหมู่มนุษย์และในหมู่ดิรัจฉาน ผู้ที่ใช้ความคิดให้ถูกต้องสักหน่อย จักท�าอย่าง

น้ันไม่ได้เลย ในฐานะนับถือพระพุทธเจ้าก็ยิ่งไม่ควรท�า พระพุทธเจ้าทรงสอนให้นึก

เปรียบเทยีบ ระหว่างตวัเรากบัผูอ่ื้นสตัว์อ่ืนว่า ต่างรกัชวีติกลวัตายเหมอืนกนั แล้วควร

เว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน ควรปลูกเมตตากรุณาในสรรพสัตว์

(อัตวนิบิาตกรรม)

มใิช่แต่การฆ่าสตัว์มชีีวติอ่ืนเท่านัน้ ถึงการฆ่าตวัเองตายทีเ่รยีกว่าอตัวินบิาตกรรม 

พระพทุธเจ้ากท็รงห้ามมใิห้ท�า การฆ่าตวัเป็นการแสดงความอบัจน พ่ายแพ้ หมดทาง

แก้ไข หมดทางออกอย่างอ่ืน สิน้หนทางแล้ว เมือ่ฆ่าตวัก็เป็นการท�าลายตวั เมือ่ท�าลาย

ตวักเ็ป็นการท�าลายประโยชน์ทุก ๆ อย่าง ทีพ่งึได้ในชวิีต ในบางหมูเ่หน็ว่า การฆ่าตวั

ในบางกรณีเป็นเกียรติสูง แต่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่า เป็นโมฆกรรม คือกรรมที่
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เปล่าประโยชน์ เรียกผู้ที่ท�าว่า โมฆบุคคล คือ คนเปล่า เท่ากับว่าตายไปเปล่า ๆ  

ควรจะอยูท่�าอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อไปได้กห็มดโอกาสเสียแล้ว ตรงกบัค�าทีพ่ดูกนัว่า

เสยีไปเสยีแล้ว พระพทุธเจ้าทรงสอนให้สงวนรกัษาตนให้ดตีลอดเวลาทัง้ปวง ทรงห้าม

มิให้มอบตนให้แก่ใครและไม่ให้ฆ่าตัวเอง เช่นเดียวกับมิให้ฆ่าสัตว์อื่น โดยปกติคน 

ทุกคนรักชีวิต รักตัวกลัวตาย แต่เพราะเหตุบางอย่างบางครั้งอาจเกิดการคิดสละชีวิต 

ก็เมื่อเกิดความคิดเช่นน้ันขึ้นได้ ไฉนจะท�าให้เกิดความคิดอีกอย่างหนึ่งขึ้นไม่ได้ คือ 

คิดอยู่ต่อไป เว้นไว้แต่จะแพ้แก่ความคิด แพ้แก่ใจตนเอง ฉะนั้น เมื่อมีสติระวังมิให้

เป็นผู้พ่ายแพ้อย่างหมดประตูเช่นนั้น แต่ให้เป็นผู้ชนะตนเอง ชนะใจตนเองได้แล้ว  

จะไม่ก่อกรรมนั้นให้แก่ตนได้เลย

(ธรรมคู่กับศลีข้อ ๑)

คอื เมตตา กรุณา เป็นกัลยาณธรรม ธรรมทีง่ามหรอืธรรมท่ีท�าให้เป็นกัลยาณชน

คนงาม เมตตากรุณานี้ เป็นมูลฐานให้เกิดศีลข้อที่ ๑ และท�าให้จิตใจงาม เป็นเหตุ

ก่อการกระท�าเกื้อกูลขึ้นอีก ดังเช่นไม่ฆ่าสัตว์ ด้วยมีศีล และเกื้อกูลสัตว์ด้วยมีธรรม 

คือความเมตตากรุณา การไม่เกื้อกูลใคร ไม่ท�าให้เสียศีล เพราะไม่ได้ฆ่าใคร แต่ขาด

ธรรมคือกรุณา ฉะนั้น จึงควรปลูกเมตตากรุณาให้มีคู่ไปกับศีล

เมตตำ คือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข ค�าว่าไมตรีจิต หรือมิตรจิต  

กค็อืจติใจทีป่ระกอบด้วยเมตตา คนทีม่มีติรจิตเรยีกว่ามิตร ตรงกนัข้ามกบัศัตรหูรอืไพรี 

ซึง่มจีติพยาบาทมุง่ร้าย เมตตาจงึตรงข้ามกบัโทสะพยาบาท เมตตาเป็นเครือ่งอปุถัมภ์ 

โทสะพยาบาทเป็นเครื่องท�าลายล้าง ฉะนั้น เมื่อมีเมตตาต่อกันย่อมคิดจะเก้ือกูลกัน

ให้มคีวามสขุ ถงึจะประพฤตผิดิพลัง้พลาดต่อกนับ้างกใ็ห้อภยักนัไม่ถอืโทษ เหมอืนอย่าง

มารดาบิดา ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ไม่ถือโทษด้วยโทสะพยาบาทในบุตรธิดา แต่ถ้าขาด

เมตตาต่อกันแล้วก็ตรงกันข้าม สถานที่และสิ่งของเป็นเครื่องเกื้อกูลที่มีอยู่ทั่วไป เช่น 

วดั โรงเรยีน และท่ีศกึษาอบรมต่าง ๆ เป็นต้น ล้วนประกาศเมตตาจติของผูจ้ดัตัง้หรอื

จัดท�าเพื่อให้เกิดสุขประโยชน์แก่คนทั้งหลาย 
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กรุณำ คือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นสัตว์อื่นปราศจากทุกข์ เมื่อเห็นทุกข์เกิด

แก่ผู้อื่นก็พลอยหวั่นใจสงสาร เป็นเหตุให้คิดช่วยทุกข์ภัยของกันและกัน กรุณานี้ตรง

กนัข้ามกบัวหิงิสาความเบยีดเบยีน สิง่ทีเ่ป็นเครือ่งช่วยเปล้ืองช่วยบ�าบดัทุกข์ภยัท้ังหลาย

เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น ล้วนประกาศกรุณาของท่านผู้สร้าง

ชวีติของทุกคนด�ารงอยู่ได้กด้็วยอาศัยความเมตตากรุณาของผูอ้ืน่มาตัง้แต่เบือ้งต้น 

คือตั้งต้นแต่บิดามารดา ครูอาจารย์ พระมหากษัตริย์ และรัฐบาล ญาติ มิตรสหาย 

เป็นต้น ไม่เช่นนัน้ถงึไม่ถกูใครฆ่า กไ็ม่อาจจะด�ารงชวิีตอยู่ได้เลย เหมือนอย่างมารดา

บิดา ท้ิงทารกไว้เฉย ๆ ไม่ถนอมเล้ียงดู ไม่ต้องท�าอะไร ทารกก็จะส้ินชีวิตไปเอง  

ฉะนัน้ เมือ่ทกุ ๆ คนมชีีวติเจรญิมาด้วยความเมตตากรณุาของท่าน กค็วรปลกูเมตตา

กรุณาในชีวิตอื่นสืบต่อไป

วธิปีลกูเมตตำ คอืคดิตัง้ใจปรำรถนำให้เขำเป็นสขุ นีเ้ป็นเมตตำ และคดิตัง้ใจ

ปรำรถนำให้เขำปรำศจำกทุกข์ นี้เป็นกรุณำ ทีแรกท่ำนแนะน�ำให้คิดไปในตนเองก่อน

แล้วให้คิดเจำะจงไปในคนที่รักนับถือซึ่งเป็นที่ใกล้ชิดสนิทใจ อันจะหัดให้เกิดเมตตำ

กรณุำได้ง่ำย คร้ันแล้วก็หดัคิดไปในคนทีห่่ำงใจออกไปโดยล�ำดับ จนในคนทีไ่ม่ชอบกนั 

เมื่อหัดคิดโดยเจำะจงได้สะดวก ก็หัดคิดแผ่ใจออกไปด้วยเมตตำกรุณำในสรรพสัตว์

ไม่มีประมำณทุกถ้วนหน้ำ เมื่อหัดคิดตั้งใจดังกล่ำวบ่อย ๆ เมตตำกรุณำจะเกิดขึ้นใน

จติใจ เหมอืนอย่ำงหว่ำนพชืลงไปแล้วหมัน่ปฏบิติัตำมวธิเีพำะปลกู เช่น รดน�ำ้เป็นต้น

เนือง ๆ พืชก็งอกขึ้นฉันนั้น ฉะน้ัน ควรเริ่มเพำะปลูกเมตตำกรุณำในพ่ีในน้อง  

ในมำรดำบิดำ ตลอดถึงในเพื่อนที่ไม่ค่อยชอบ เป็นต้น เมื่อพืชคือเมตตำกรุณำงอก

ขึ้นแล้ว ตัวเรำนี้แหละจะเป็นสุขก่อนใครหมด

โลโกปตฺถมฺภิกำ เมตฺตำ

เมตตำเป็นธรรมค�้ำจุนโลก

๓ ตุลำคม ๒๕๐๒



เบญจศลี - เบญจธรรม คู่ที่ ๒ 

ในสมยัหนึง่ ในครัง้พทุธกาล พระพทุธเจ้าประทับอยู่ในเชตวนาราม ใกล้กรงุ

สาวัตถี โกศลรัฐ มีพราหมณ์ผู้คงแก่เรียนคนหนึ่ง เป็นผู้ที่พระราชาแห่งรัฐนั้นทรง

ยกย่องนบัถอืยิง่กว่าพราหมณ์คนอืน่ ๆ จึงคดิว่า ในหลวงทรงเห็นเราว่าเป็นผูม้ศีลีหรอื

มสีตุะ (คอืมีวชิาความรูเ้พราะได้เรยีนมาแล้ว) จงึทรงนบัถือเป็นราชคร ูเราจะทดลอง

ให้รู้แน่ว่าศีลหรือวิชาความรู้จักส�าคัญกว่ากัน 

วันหนึ่ง เมื่อเข้าไปเฝ้าพระราชาในพระราชวงั จงึลองหยบิเอาเงนิ ๑ กหาปณะ

จากทีเ่ก็บของราชเหรญัญกิ (ผูร้กัษาเงนิหลวง) ราชเหรญัญกิกน็ิง่ไม่พดูว่าอะไรเพราะ

เคารพ ในครัง้ที ่๒ พราหมณ์กล็องท�าอย่างนัน้อกี ราชเหรัญญิกก็ยังนิ่ง ครั้นพราหมาณ์

นักทดลองนัน้ลองหยบิเอาอกีเป็นครัง้ที ่๓ ราชเหรญัญกิจงึร้องขึน้ว่า โจรลกัพระราช-

ทรัพย์ จับตัวพราหมณ์ผูกพันธนาการไปแสดงต่อพระราชา กราบทูลให้ทรงทราบ  

พระราชาได้ทรงสดับแล้วไม่สบายพระราชหฤทัย ได้ตรสัสอบถามความจรงิแก่พราหมณ์ 

พราหมณ์ได้กราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า ข้าพระองค์มิได้มีเจตนาลัก 

พระราชทรัพย์ มีเจตนาเพียงเพื่อจะทดลองดูให้หายสงสัยเท่าน้ัน เพราะข้าพระองค์

สงสยัอยูว่่า ศีลกบัวชิาความรู ้๒ อย่างนี ้อย่างไหนจะส�าคญักว่ากนั จงึลองท�าเหมอืน

ผิดศีล คือท�าแกล้งหยิบฉวยทรัพย์หลวง ดังที่ราชเหรัญญิกได้กราบทูลนั้น บัดนี้  

ข้าพระองค์สิ้นสงสัยแล้ว เห็นชัดแล้วว่าศีลส�าคัญ 

เมื่อพระราชาได้ทรงทราบเรื่องการทดลองศีลของพราหมณ์แล้ว ก็ไม่ทรงถือ 

ว่าเป็นความผิด พราหมณ์ได้กราบทูลขอพระราชานุญาตบวชในส�านักพระพุทธเจ้า  

พระราชาได้พระราชทานอนุญาต พราหมณ์นั้น จึงได้เข้าบรรพชาอุปสมบทอยู่ใน 

พระพุทธศาสนาสืบมา
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เร่ืองนีพ้ระอาจารย์ได้เขียนเล่าไว้ ตัง้ชือ่ว่าเรือ่งทดลองศลี เพือ่เป็นตวัอย่างแสดงว่า 

ศีลนั้นเป็นข้อส�าคัญในทางความประพฤติตัว คู่กับวิชาความรู้ที่เป็นข้อส�าคัญในการ 

เลี้ยงชีวิต เป็นต้น จะหม่ินศีลเสียว่ามีวิชาความรู้อย่างเดียวก็พอ ดังนี้หาชอบไม่  

จ�าต้องมศีลีด้วยจงึจะได้รบัความยกย่องนับถอืให้ด�ารงฐานะต�าแหน่งต่าง ๆ แม้จะด�ารงฐานะ

ต�าแหน่งสงู มวีชิาสามารถ ถ้าประพฤตเิป็นการผดิศลีเป็นทีป่รากฏดงัพราหมณ์ราชครู

หยบิทรพัย์หลวง ก็จะต้องเสือ่มเสีย และต้องได้รบัโทษตามความผดิ และตามกฎหมาย

ในเวลานั้น ลักทรัพย์เพียง ๑ บาทก็มีโทษถึงประหารชีวิต 

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินยั ได้ปรบัโทษการลกัทรพัย์ต้ังแต่ ๑ บาท

ข้ึนไปเป็นปาราชกิ คอืขาดจากเป็นภกิษ ุจะอปุสมบทอีกไม่ได้ เท่ากบัเป็นโทษประหาร 

ในทางศาสนา อนุโลมตามกฎหมายบ้านเมือง และตามมาตราเงนิในเวลานัน้ ๕ มาสก 

เป็น ๑ บาท ๕ บาท เป็น ๑ กหาปณะ 

พราหมณ์นักทดลองศีลได้หยิบทรัพย์หลวงเกิน ๑ บาทมากมาย ฉะนั้น  

แม้จะเป็นการท�าเพื่อทดลองดู แต่ถ้าพระราชาไม่ทรงเชื่ออย่างนั้น ก็มีหวังว่าจะได้รับ

มหันตโทษ ใคร ๆ จึงไม่ควรทดลองศีลอย่างพราหมณ์ตามที่เล่า และใครจะเชื่อ  

เมือ่ไปหยบิของอะไรของใครเจ้าของเอะอะข้ึนจึงพดูแก้ว่าลองหยบิดเูล่น ๆ เท่านัน้ไม่ใช่

หยิบเอาจริง ๆ เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ของศีลข้อที่กล่าวนี้ จะได้แสดงเร่ืองศีลข้อนี้ 

โดยเฉพาะต่อไป

(ศลีข้อที่ ๒)

อทนฺินำทำนำ เวรมณี เว้นจากการถอืเอาส่ิงของทีเ่จ้าของไม่ได้ให้ด้วยจติคดิลัก 

ค�าว่าสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ หมายถึงของทุก ๆ อย่างที่มีเจ้าของยังหวงแหนยึดถือ

กรรมสิทธิ์อยู่ สิ่งของหรือวัตถุทุกอย่างที่บุคคลสามารถเข้ายึดถือเป็นกรรมสิทธิ์ได้  

เรียกรวมว่าทรัพย์ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ คือ 

สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ทรัพย์ท่ีเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าตัวทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ได้เอง

เพราะเป็นสิ่งมีวิญญาณ (สวิญญาณกทรัพย์) เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย หรือเป็นสิ่งที่

คนท�าให้เคลื่อนเพราะเป็นสิ่งไม่มีวิญญาณ (อวิญญาณกทรัพย์) เช่น สมุด ดินสอ 

ปากกา เงิน ทอง เป็นต้น
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อสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ทรพัย์ทีเ่คลือ่นทีไ่ม่ได้ ได้แก่ทีด่นิและบ้านเรอืนทีป่ลกู

อย่างถาวรบนทีด่นิ ถ้าแบ่งทรพัย์ออกเป็นสวิญญาณกทรัพย์ (ทรพัย์ทีม่วิีญญาณ) และ

อวญิญาณกทรพัย์ (ทรพัย์ท่ีไม่มีวญิญาณ) อสังหารมิทรัพย์กจ็ดัเข้าในอวิญญาณกทรพัย์ 

(สัตว์บางชนิดได้ยินว่าเกิดติดที่ เช่น หอยนางรม ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นสวิญญาณกะ

ที่เป็นอสังหาริมะ) 

ทรัพย์เหล่านี้ ที่มีเจ้าของถือกรรมสิทธิ์อยู่ เรียกว่าอทินนะ สิ่งของที่เจ้าของ

ไม่ได้ให้ ค�าว่า ไม่ได้ให้ กห็มายความว่ายงัถอืกรรมสิทธิเ์ป็นเจ้าของอยู่ ยังไม่สละกรรมสิทธิ์

เป็นเจ้าของ และค�าว่าเจ้าของ หมายถงึคนใดคนหนึง่กไ็ด้ หมายถงึส่วนกลางกไ็ด้ เช่น

ถ้าเป็นของของใครคนไหน คนนั้นก็เป็นเจ้าของ ถ้าเป็นของสมาคมไหนองค์การไหน 

สมาคมนั้นองค์การนั้นก็เป็นเจ้าของ ถ้าเป็นของหลวง หลวงก็เป็นเจ้าของ ถ้าเป็น 

ของสงฆ์ของศาสนา สงฆ์และศาสนาก็เป็นเจ้าของเป็นต้น

การถือเอา (สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้) ด้วยจิตคิดลักมาจากศัพท์ว่า อาทานะ 

ในค�าว่า อทินนาทานา (อทินฺน+อาทาน) หมายความว่า ถือเอาทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น

ไปจากความครอบครองของเขา ด้วยเจตนาทุจริต คือด้วยเถยยเจตนา (เจตนาลัก

ขโมย) เรียกสั้น ๆ ว่า ลัก

การลักทุกอย่างที่ผิดศีลข้อที่ ๒ นี้ มีโทษน้อยและมากตามวัตถุที่ลัก เจตนา

ที่ลัก และกิริยาที่ประกอบโจรกรรม ถ้าวัตถุที่ลักเล็กน้อย เจตนาอ่อน กิริยาที่ท�าการ

ลักไม่ร้ายแรง ก็มีโทษน้อย ถ้าวัตถุที่ลักมาก เจตนาแรง กิริยาที่ท�าการลักแรง  

ก็มีโทษมากขึ้น คือเป็นบาปมากขึ้นตามส่วนกัน และจะลักเองหรือส่ังใช้ให้ผู้อื่นลัก  

ก็เป็นการลักอันผิดศีลข้อนี้เหมือนกัน

ถ้าจะถามว่า อทนินาทาน เป็นศีลข้อที ่๒ ใช่ไหม ตอบว่าไม่ใช่ เพราะอทนินาทาน

แปลว่า การถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดลัก อทินนาทานจึงไม่ใช่ศีล  

แต่เป็นการท�าท่ีผดิศีล ถ้าถามว่าอะไรเป็นศลีข้อที ่๒ ตอบว่าเวรมณ ีคอืความเว้นจาก

อทินนาทานหรือวิรัติ เจตนางดเว้นนี้แหละเป็นศีล ถ้าตั้งใจไว้ว่าจะไม่ลักของของใคร 
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ด้วยรบัศลีไว้หรอืด้วยตัง้ใจเอาเอง กเ็ป็นสมาทานวิรตั ิถ้าไม่ได้ตัง้ใจไว้ก่อน ไปพบของ

ใครวางเผลอไว้ จะลักกไ็ด้ แต่กเ็กดิตัง้ใจขึน้เดีย๋วนัน้ว่าไม่ลกั เป็นสมัปัตตวริตั ิถ้าเว้น

ได้เป็นปกตินิสัย ไม่มีเกิดความคิดจะลักขึ้นเลยทุกส่ิงทุกโอกาส ก็เป็นสมุจเฉทวิรัติ  

เช่นเดียวกับที่แสดงแล้วในศีลข้อที่ ๑ 

การล่วงศีลข้อนี ้มีขึน้ในเม่ือของทีจ่ะลกัเป็นของทีม่เีจ้าของหวงแหน ตนกร็ูอ้ยู่

ว่า เป็นของที่มีเจ้าของหวงแหน มีเจตนาลัก ท�าการลักเองหรือสั่งใช้ให้คนอื่นลักและ

ได้ของน้ันมา ใครมือไวใจเร็ว ประพฤติผิดศีลข้อนี้ เมื่อตั้งใจงดเว้นข้ึนใหม่เมื่อใด  

ก็เกิดเป็นศีลขึ้นอีกเมื่อนั้น เพราะศีลมีขึ้นด้วยวิรัติเจตนา ดังแสดงแล้วในกัณฑ์ก่อน

อนึง่ ควรเว้นจากลักทรพัย์โดยอ้อม คอืไม่ใช่โจรกรรมหรอือทนินาทานโดยตรง 

แต่ว่าอนุโลมโจรกรรม เช่น

สมโจร คือเป็นใจรับซื้อของโจรของขโมย

ปอกลอก คือคบคนด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์ มุ่งหมายจะเอาทรัพย์ถ่ายเดียว  

หาวิธีให้เขาจ่ายทรัพย์ให้ บางทีจนถึงเขาต้องสิ้นตัว ต้องตกยาก

รับสินบน คือถือเอาทรัพย์ที่เขาให้ เพื่อช่วยท�าธุระให้แก่เขาในทางที่ผิด

อีกอย่างหนึ่ง ควรเว้นจากการท�าทรัพย์ของผู้อื่นให้สูญที่ตนจะต้องรับใช้  

อันนับว่าเป็นฉายาโจรกรรม ฉายาแปลว่าเงา ฉายาโจรกรรมก็ได้แก่เงาโจรกรรม คือ

ใกล้จะเป็นโจรกรรมทีเดียว เช่น

ผลาญ คือท�าอันตรายแก่ทรัพย์ของผู้อื่นด้วยโทสะพยาบาท เช่น ผูกโกรธ 

เขาจึงลอบฟันต้นผลไม้ของเขา ลอบท�าของอะไรของเขาให้เสีย

หยบิฉวย คอืถอืเอาทรพัย์ของผูอ้ืน่ด้วยความมักง่าย เช่น บตุรหลานผูป้ระพฤติ

มกัง่ายไม่บอกขออนญุาตก่อน หยบิฉวยสิง่ของมารดาบดิาปูย่่าตายายไปใช้ ด้วยถอืว่า

เป็นของมารดาบิดาและญาติ มิตรสหายหยิบฉวยสิ่งของของมิตรไปใช้ไม่ได้บอกให้

เจ้าของรู้
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อันคนที่คุ้นเคยไว้วางใจกัน เช่น เป็นญาติกัน เป็นมิตรสหายกัน เรียกว่าคน

วสิาสะกนั ค�าว่าวิสาสะแปลว่าคุน้เคยกนั ไว้วางใจกนั คนทีม่วีสิาสะกนันีอ้าจถอืวสิาสะ 

คือถือเอาสิ่งของของกันไปใช้ มิได้บอกให้เจ้าของรู้ก่อน แต่การถือวิสาสะนี้มีโทษ  

ถ้าถือไม่ถูกลักษณะ เมื่อถือให้ถูกต้องตามลักษณะของการถือวิสาสะ จึงจะไม่มีโทษ 

ลักษณะของการถือวิสาสะที่ถูกต้องคือ

เจ้าของเป็นผู้สนิทกับตน เมื่อถือวิสาสะแล้ว จะไม่มีใครสนเท่ห์

เจ้าของได้สั่งอนุญาตไว้ หรือเป็นสิ่งที่เขาไม่หวง หรือพอให้แก่ตนได้

เมื่อถือเอาแล้ว เขารู้เข้าเขาจะพอใจหรือไม่ว่าอะไร

การถอืวสิาสะไม่ถกูลกัษณะมโีทษท�าความไม่พอใจแก่เจ้าของ ท�าให้เขาส้ินรกั

สิ้นไว้วางใจในตน และท�าให้เป็นที่สงสัยของคนอื่นว่า ตนเป็นโจรเป็นขโมย ฉะนั้น  

ยิ่งคุ้นเคยกันมากก็ควรจะย่ิงระวัง เพื่อมิให้เกิดความประมาทถือเสียว่าคุ้นเคยกันพา

ให้ประพฤติผิดต่อกัน เช่น ถือวิสาสะกันอย่างมักง่าย เมื่อเป็นเช่นนี้ความคุ้นเคยก็จะ

กลายเป็นเหตุก่อความกินแหนงแตกร้าว ถ้าไม่คุ้นเคยกันยังดีกว่า

(หลักแห่งการบัญญัตศิลีข้อที่ ๒)

พระพทุธเจ้ำ ทรงบัญญตัศิลีข้อนีต่้อจากข้อท่ี ๑ พจิารณาดเูหน็ว่า ทรงบญัญตัิ

ขึ้นด้วยอาศัยหลักยุติธรรมและเมตตากรุณาเช่นเดียวกัน เพราะทุก ๆ คนต่างต้องมี

ทรัพย์ไว้ส�าหรับบริโภคใช้สอย และไม่ปรารถนาให้ใครลักขโมยช่วงชิงไป บางคนต่อสู้

เพื่อป้องกันทรัพย์จนถึงต้องบาดเจ็บล้มตาย เมื่อตนไม่ชอบให้ใครมาลักทรัพย์ของตน 

ก็ไม่ควรลกัทรพัย์ของคนอืน่ ฉะนัน้ การไม่ลกัทรพัย์ของกนัจงึเป็นการละเว้นทีย่ตุธิรรม

ในทรพัย์ เพราะเป็นการละเว้นความล�าเอียงเห็นแก่ตัวเสยีได้ ด้วยนกึเห็นใจคนอืน่ท่ีมี

ความหวงแหนรักษาทรัพย์เหมือนกับตน และคนเราจะอยู่ด้วยกันเป็นสุข ก็เพราะไม่

เบยีดเบยีนในทางต่าง ๆ ในทางหน่ึงคือไม่เบียดเบยีนทรพัย์ของกนั ละเว้นการเบยีดเบยีน

กันได้ก็ด้วยปลูกเมตตากรุณาในกัน คอยยับย้ังหักห้ามใจท่ีอยากได้หรือโกรธเกลียด 

เมื่อมีเมตตาหวังดีมีกรุณาหวังช่วยกันอย่างจริงใจแล้ว ก็จะไม่คิดขโมยของกัน 
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ฉะนัน้ ศลีข้อนีจ้งึเป็นศลีโดยปกตขิองคนทีม่เีมตตากรุณาต่อกนั ไม่ต้องไปรับ

มาจากที่ไหนเลย แต่เกิดจากใจเมตตากรุณาเอง ดังเช่นมารดาบิดาและผู้ที่มีเมตตา 

ทั้งหลายไม่ได้ไปรับศีลจากที่ไหน แต่ก็มีศีลในบุตรธิดาและในผู้ที่ตนเมตตา ไม่มีคิด

เลยที่จะเบียดเบียนทรัพย์ของบุตรธิดาและในผู้ที่ตนเมตตา มีแต่คิดให้ อาศัยหลัก

เมตตากรุณาดังกล่าว พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลข้อนี้ และด้วยศีลข้อนี้ เป็นอัน

รบัรองความมกีรรมสทิธิใ์นทรัพย์ของเจ้าของทรพัย์ทกุคน มบีางคนกล่าวอ้างว่า พระพทุธ-

ศาสนาสอนไม่ให้ยึดถือทรัพย์ ถ้ามีก็ให้รวมเป็นกองกลางคือเป็นของสงฆ์ ค�าอ้างนี ้

ผิดหลักศีลข้อนี้และผิดหลักสัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ) 

ในพระพทุธศาสนา เพราะพระพทุธเจ้าทรงบญัญตัศิลีข้อนี ้เป็นอนัทรงรบัรอง

ความมทีรพัย์ยดึครองอยู่ จึงห้ามมิให้ลักทรพัย์ของกนั และทรงสอนให้ประกอบอาชพี

แสวงหาทรัพย์ในทางที่ชอบ เมื่อได้มาก็ให้รักษาไว้ให้ดี และใช้จ่ายให้พอสมควรแก่

ก�าลัง 

ส่วนของสงฆ์นัน้เกีย่วแก่พระภกิษสุงฆ์ เมือ่มวีดัขึน้ กต้็องมขีองกลางส�าหรบั

วัด เรียกว่าเป็นของสงฆ์ ส�าหรับวัดเป็นวัด ๆ ไป เช่นเดียวกับในฝ่ายอาณาจักรก็มี

ของหลวง ขององค์การ ของสมาคมนั้น ๆ พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติให้ต้องรวม

ของบุคคลเข้าเป็นของสงฆ์ และในค�าสอนที่ให้สละบริจาค ก็สอนให้รู้จักเลือกให้ มิได้

สอนให้สละเรื่อยไป แต่เมื่อจะออกบวชต้องสละสมบัติฆราวาสอยู่เอง และต้องปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินัยของผู้บวช เป็นคฤหัสถ์ก็ควรปฏิบัติตามฆราวาสธรรม (ธรรมของ

คฤหัสถ์) เป็นพระจะปฏิบัติอย่างชาวบ้านหรือชาวบ้านจะปฏิบัติอย่างพระหาได้ไม่ 

ในธรรมข้อเดียวกัน บางข้อก็มีวิธีปฏิบัติต่างกัน เช่น สัมมาอาชีวะ เป็นพระ

บิณฑบาตเป็นสัมมาอาชีวะ ไปประกอบการค้า ไม่เป็นสัมมาอาชีวะ เป็นคฤหัสถ์

ประกอบการค้าในทางชอบ เป็นสัมมาอาชีวะ แต่จะเที่ยวบิณบาตไม่ได้ ฉะนั้น การ

อ้างเอาพระพทุธศาสนาต่าง ๆ นัน้ บางทเีป็นการอ้างเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่ 

นอกพระพุทธศาสนา
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(ธรรมคู่กับศลีข้อที่ ๒)

คอืสมัมาอาชวีะ ความเลีย้งชพีในทางทีช่อบ เป็นข้อทีค่วรมใีห้คูไ่ปกบัศลีข้อนี้ 

คนมศีลีทีย่ากจนขัดสนและคนทีเ่ป็นโจรขโมย กเ็พราะขาดสัมมาอาชวีะ ถ้ามีสัมมาอาชวีะ 

ก็จะไม่ยากจน จะไม่เป็นขโมย การอาชีพเป็นกิจจ�าเป็นของทุก ๆ คน เพราะทุก ๆ 

คนต้องบริโภคที่แปลว่ากิน เครื่องบริโภคที่จ�าเป็นก็ได้แก่ปัจจัย (เครื่องอาศัย) ๔ คือ

ผ้านุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย ยาแก้ไข้ และบางทีแยกเรียกของกินคืออาหารว่าเครื่อง

บรโิภค ของใช้นอกจากนีว่้าเครือ่งอุปโภค กจิการเพือ่ให้มขีองกนิของใช้มาเคยเรยีกว่า

โภคกิจแล้วเปลี่ยนเรียกว่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องปากท้อง หรือเป็นเรื่องยังชีวิตเล้ียงชีพ 

คอืการอาชพี ทกุคนต้องหาปัจจยัมาบรโิภคเล้ียงตนและผูอ้ืน่ท่ีจะต้องเล้ียง พระพุทธเจ้า

จึงตรัสสอนให้ท�างานหาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ เพื่อให้ได้ทรัพย์มาในทางท่ีชอบให้

พอเพียง เมื่อหาเลี้ยงชีพเองยังไม่ได้ เช่น ยังเป็นเด็กก�าลังเล่าเรียนศึกษา ต้องอาศัย

มารดาบิดาหรือผู้อื่นที่มีเมตตากรุณาเลี้ยงดู ก็ควรประพฤติอนุโลมสัมมาชีวะ เช่น 

ช่วยมารดาบดิาหรอืผูท้ีต่นอาศยัอยูท่�าการงานทีพ่อควรแก่ก�าลงัและเวลาของตน ไม่ใช้

ทรัพย์ที่ท่านให้ในทางที่ผิด เช่น ไปเล่นการพนัน ใช้แต่ในทางที่เป็นประโยชน์ ให้รู้จัก

ค่าของทรัพย์ ให้รู้ว่าท่านได้ทรัพย์มาด้วยความเหนื่อยยาก รู้จักประหยัด ออมทรัพย์ 

ไม่หลอกลวงขอทรพัย์ท่าน เช่น ขอด้วยอ้างว่าจะไปช�าระค่าเล่าเรยีน แต่ไปใช้ดภูาพยนตร์

เสยี และเม่ือท่านอุปการะเพ่ือให้เรียน ก็ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด ให้สมกับความเมตตา

กรุณาของท่านแล

สุข� ยำว ชรำ สีล�

ศีลน�ำควำมสุขมำให้ตรำบเท่ำชรำ

๑๗ ตุลำคม ๒๕๐๒



เบญจศลี - เบญจธรรม คู่ที่ ๓

ในอดีตล่วงมานานแล้ว ได้มีมานพชาวเมอืงพาราณสคีนหนึง่ เรยีนศลิปะทัง้ปวง

ในเมืองตักกศิลา ส�าเร็จวิชาธนู ได้มีชื่อปรากฏว่า จุลลธนุคคหบัณฑิต คือเป็นบัณฑิต

เรียนส�าเร็จวิชาธนู แต่ยังเป็นหนุ่มน้อย (อย่างได้ปริญญาบัณฑิตศาสตร์ในบัดนี้) 

อาจารย์ของธนคุคหะนัน้ พอใจว่าธนคุคหะเรยีนศลิปะได้เหมือนตน จงึยกธดิาของตน

ให้เป็นภริยา ธนุคคหะพาภริยาเดินทางกลับเมืองพาราณสี เมื่อเดินทางไปถึงทาง 

ป่าชฏัต�าบลหนึง่ทีไ่ม่มใีครกล้าจะเดนิผ่านไป เพราะมีช้างดรุ้ายคอยท�าร้ายคนเดนิทาง 

ธนุคคหะ ผู้แม่นธนูไม่กลัว จึงพาภริยาเดินทางผ่านเข้าไป ก็พบช้างดุวิ่งเข้ามา จึงยิง

ลูกศรไปดอกหนึ่งต้องตระพองช้างดุร้ายทะลุหลัง ช้างร้ายก็ล้มลงในท่ีนั้น ต�าบลนั้น 

จึงเป็นที่ปลอดภัยของคนเดินทางทั้งปวง ธนุคคหะพาภริยาเดินทางต่อไปถึงทางป่าชัฏ

อีกต�าบลหนึ่งอัน เป็นแหล่งโจร ๕๐ คนส้องสุมอยู่คอยฆ่าปล้นคนเดินทาง ธนุคคหะ

ผู้แม่นธนูไม่กลัวได้เดินทางเข้าไป พบพวกโจรก�าลังนั่งปิ้งเนื้อเสียบไม้บริโภคกันอยู่ 

พวกโจรเห็นธนุคคหะเดินมากับภริยาผู้ประดับตกแต่งกายจึงจะพากันลุกขึ้นจับตัว  

แต่นายโจรเป็นผู้ฉลาดดูลักษณะคน สังเกตรู้ว่า ชายนี้เป็นคนเอกอุดม จึงห้ามโจร

บริวารทั้งปวงมิให้ลุกขึ้นสักคนหนึ่ง ธนุคคหะส่งภริยาเข้าไปหาพวกโจรให้ขอเนื้อมา 

บริโภคสักเสียบไม้หน่ึง นายโจรจึงสั่งให้บริวารให้ พวกโจรได้ให้เสียบไม้เนื้อดิบที่ยัง

มไิด้ป้ิง เพราะคดิว่าพวกเรากต้็องป้ิงกนิกนัเอง ฝ่ายธนคุคหะเป็นผูย้กตน จึงโกรธพวก

โจรว่าให้เนื้อดิบ พวกโจรก็โกรธว่าบุรุษนี้คนเดียวเท่านั้นมาแสดงหมิ่นเหมือนพวกเรา

เป็นสตรี จึงลุกฮอืขึน้พากนัวิง่เข้าไป ธนคุคหะจงึยงิพวกโจรล้มลง ๔๙ คนด้วยเกาทณัฑ์ 

๔๙ ดอก กห็มดเกาทณัฑ์ เพราะรางเกาทณัฑ์บรรจเุกาทัณฑ์หรอืลูกศรท้ังหมด ๕๐ ดอก  
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ธนุคคหะได้ยิงช้างเสียดอกหนึ่งจึงเหลือ ๔๙ ดอก เมื่อยิงโจรอีก ๔๙ ดอก ฆ่าโจร 

๔๙ คนก็หมดลูก ยังเหลือนายโจรอีก ๑ คน ธนุคคหะจึงผลักนายโจรให้ล้มลงแล้ว

ทบัอยูบ่นอกของนายโจร ฝ่ายภรยิาของธนคุคหะซึง่ถือดาบอยูใ่นขณะนัน้ ได้เกดิสิเนหา

นายโจรโดยฉบัพลนั จงึยืน่ด้ามดาบให้ในมอืของนายโจร นายโจรกจ็บัด้ามดาบกระชาก

ออกตัดศีรษะของธนุคคหะ ครั้นฆ่าธนุคคหะแล้วก็พาหญิงนั้นไป พลางถามถึงชาติ

ตระกูลเรื่องราว นางก็บอกเล่าโดยตลอด จนถึงว่านางได้เกิดสิเนหานายโจร จึงให้ฆ่า

สามีของตนเสีย นายโจรเมื่อได้ฟังเรื่องตลอดแล้วคิดรังเกียจว่า หญิงนี้ให้ฆ่าสามีของ

ตนเสียได้ เห็นชายอื่นเข้าก็จักท�าเราอย่างนั้นอีก เราควรทิ้งเสียเถิด 

ครัน้พานาง ไปจนถึงแม่น�า้สายหนึง่ขวางทางอยู่ จงึหลอกว่าน�า้นีมี้จระเข้ดจุะ

ท�าอย่างไร นางกล่าวขอให้นายโจรห่อเครือ่งประดบัของนางน�าข้ามฟากไปไว้ทีฝ่ั่งโน้นก่อน 

แลว้กลับมารับนางข้ามฟากไป นายโจรรบัค�าฉวยห่อเครื่องประดับทั้งหมดข้ามฟากไป

ถึงฝั่งแล้วเดินไป นางเห็นอาการดังนั้น จึงร้องคร�่าครวญขอให้นายโจรกลับมารับ  

ฝ่ายนายโจรก็ร้องตอบมาว่า หญิงเช่นน้ีจะไปให้ไกลสุดไกล แล้วถือห่อเครื่องประดับ

หนีไป นางจึงถูกทอดทิ้งอยู่เดียวดายในกลางป่า ลงนั่งร้องไห้อยู่ใกล้กอตะไคร้น�้า 

กอหนึง่ ณ ทีน้ั่น ในขณะน้ัน นางได้เหน็สนัุขจิง้จอกตวัหนึง่ คาบก้อนเนือ้ว่ิงมาในเบือ้งหน้า 

ทนัใดนัน้ ก็ได้มปีลาตวัหนึง่กระโดข้ึนจากน�า้ตกอยู่ข้างหน้าสุนขัจิง้จอก สุนขัจิง้จอกท้ิง

ก้อนเน้ือทีค่าบไว้แล้ววิง่ไปเพือ่จะได้ปลา ฝ่ายปลากด็ิน้ตกลงไปในน�า้ ในขณะนัน้ มนีก

ตัวหนึ่งโฉบลงมาจิกคาบก้อนเนื้อนั้นบินไป สุนัขจิ้งจอก จึงไม่ได้ทั้งเนื้อทั้งปลา ลงนั่ง

หน้าเศร้า 

ฝ่ายนางเห็นเหตุการณ์ที่ท่านว่าเทพดาอาเพทโดยตลอด จึงหัวเราะเยาะข้ึน

ด้วยเสียงอันดังว่าปรารถนาส่วนเกิน จึงพลาดหมดท้ังเนื้อท้ังปลา ต้องจับเจ่าซบเซา 

ฝ่ายสนัุขจ้ิงจอกซึง่เทพดาอาเพทได้กล่าวเย้ยหยันว่า โทษของคนอ่ืนเห็นง่าย ส่วนโทษ

ของตนนัน้เหน็ยาก นางเองกเ็สือ่มสิน้ท้ังสามีทัง้ชายชู้ ซบเซามากกว่า นางได้ยนิดงันัน้ 

กลับย้อนคิดได้ถึงกรรมของตนก็ยิ่งเสียใจ กล่าวว่าถ้าเรารอดพ้นไปได้จากที่นี้แล้วและ

ถ้าได้สามีอีก ก็จะซ่ือตรงต่อสามีแน่นอน สุนัขจิ้งจอกเทพดาอาเพทได้กล่าวส�าทับ 

ในที่สุดว่า คนท�าบาปครั้งหนึ่งแล้วก็จักท�าบาปอีกได้ แล้วก็หายไป ทิ้งนางนั้นซัดเซไป

ตามยถากรรม 
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เรือ่งทีเ่ล่ามานี ้เกบ็ความมาจากนทิานชาดกชือ่ว่า จลุลธนคุคหชาดก เป็นเค้า
ของบทละครไทยเรื่องจันทโครพ แสดงให้เห็นโทษของหญิงผู้ประพฤติผิดในทางกาม 
ส่วนเร่ืองแสดงโทษของผูช้ายประพฤตผิดิดงันัน้กม็อีกีมาก ดงัเร่ืองรามเกยีรติ ์ทศกณัฐ์
เจ้ากรุงลงกา ได้ไปลักพานางสีดาพระชายาของพระรามไปไว้ยังกรุงลงกา เป็นเหตุให้
พระรามยกทัพวานรไปตดิพนักรงุลงกา ฆ่าญาตวิงศ์ยกัษ์ของทศกณัฐ์ตายไปโดยล�าดบั 
จนถึงองค์ทศกณัฐ์เองตลอดถงึพลยักษ์และชาวเมอืงกต้็องพลอยพนิาศไปทัง้สิน้ เพราะ
ความประพฤติผิดในกามของทศกัณฐ์ผู้เดียวเป็นเหตุ 

ความประพฤตผิดิในกามเป็นเหตใุห้เกดิโทษมตีวัอย่างให้เหน็ได้อยูท่กุกาลสมยั 
ในปัจจุบนันี ้ก็มีตวัอย่างให้เหน็อยูไ่ม่น้อย สามภีรรยาแตกร้าวกนัเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
ประพฤตินอกใจกนั บ้างกเ็พยีงแตกแยกกนั บ้างกท็�าลายกัน ฝ่ายหญงิท�าลายฝ่ายชาย
ก็มี ฝ่ายชายท�าลายฝ่ายหญิงก็มี เป็นอันว่าเมื่อความประพฤติเช่นนี้เกิดขึ้นในที่ใด  
ก็เป็นเหตุเปลี่ยนรักให้เป็นความชิงชัง เปล่ียนมิตรสหายให้เป็นศัตรู เปล่ียนความไว้
วางใจให้เป็นความกินแหนงแคลงใจ ให้ร้าวฉานแตกแยก ให้ท�าลายล้าง ท�าสุขให้เป็น
ทุกข์ โดยเฉพาะท�าให้เกิดความทุกข์ใจอย่างย่ิงแก่ผูท้ีเ่ป็นฝ่ายเสีย ฉะนัน้ พระพทุธเจ้า
จงึทรงบญัญตัศีิลข้อ ๓ คือ

กำเมสุ มิจฺฉำจำรำ เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม ศีลข้อนี้บัญญัติ 
ห้ามมิให้ประพฤติผิดในกาม แต่ไม่ห้ามความประพฤติชอบในกาม ค�าว่าในกามนั้น
หมายถงึในเร่ืองเกีย่วกบัความใคร่ระหว่างชายกับหญงิ ท่ีเรยีกในบดันีว่้า ความรกัเก่ียว
กับเพศ ทุก ๆ คนเมื่อเป็นเด็กย่อมพอใจในการเล่นต่าง ๆ อย่างเด็ก แต่เมื่อร่างกาย
เติบโตขึ้น ก็เกิดมีความรู้สึกเป็นอย่างชายหญิงแรกรุ่นหนุ่มสาว และโดยปกติก็มีการ
ครองคู่เป็นสามีภริยาเกิดบุตรหลานสืบตระกูลกันต่อ ๆ มาและจักสืบกันต่อ ๆ ไป 
เชื้อสายของมนุษย์และสัตวโลกทุกชนิดจึงไม่สิ้นสูญ แต่ในการครองคู่ของคนนั้น  
ยงัต้องการเหตอุุปถมัภ์ต่าง ๆ ท้ังภายในท้ังภายนอก เพือ่ให้อยู่ด้วยกนัย่ังยนืตลอดและ
มคีวามสขุความเจรญิ จะเกดิเป็นผลไปดงักล่าวได้กต้็องมกีารปฏิบตัใินเรือ่งนีใ้นทางชอบ 
ในเมื่อถึงวัยถึงเวลาอันสมควร เมื่อไปประพฤติยุ่งเก่ียวก่อนถึงวัยเวลาอันสมควรก็ดี 
ประพฤติในทางท่ีผิดก็ดี หรือเม่ือมีคู่ครองแต่งงานแต่งการแล้วยังประพฤตินอกใจกัน
อยู่ก็ดี รวมเรียกว่าประพฤติผิดในกามอย่างกว้าง ๆ 

ประพฤตยิุง่เกีย่วก่อนถงึวยัถงึเวลาอนัสมควรนัน้ เช่น ในเวลาเล่าเรยีนศกึษา

ซึง่เป็นเวลาหาวชิาความรูใ้ส่ตน ไม่ใช่เป็นเวลาหาคูค่รอง ถ้าจะต้องการมคีวามรกักต้็อง
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ทุม่เทความรกัไปในการศกึษาเล่าเรยีน คอืให้รกัเรยีน แต่ถ้าปล่อยใจปล่อยกายเคลบิเคลิม้

หลงใหลไปในเร่ืองเพศก็เรียกว่าประพฤติผิด จะประพฤติผิดน้อยหรือมากเพียงไร 

ก็สุดแต่จะปล่อยใจปล่อยกายให้ผิดไปเท่าไร ความประพฤติยุ่งเกี่ยวก่อนถึงวัยเวลา 

อันสมควรเช่นนี้ โดยปกติเกี่ยวแก่เยาวชน มีโทษท�าให้เรียนไม่ส�าเร็จหรือเสียหายไป

มใิช่น้อย และเป็นจารกึเศร้าหมองติดอยู่กบัตนเอง เยาวชนทัว่ไปจงึสมควรงดเว้นและ

ป้องกันตนมิให้ท�าผิดไปในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น

อน่ึง ประพฤตใินทางท่ีผดิน้ัน คือเมือ่ไม่ถึงเวลาอันสมควร แต่ประพฤตใินทาง

ลกัลอบ หรอืละเมดิล่วงล�า้ในเขตทีไ่ม่ควรละเมิด คือถ้าเป็นฝ่ายชายละเมิดในภรรยาท่าน 

(เขา) หรอืหญงิผูอ้ยู่ในพิทักษ์รกัษาของท่าน หรอืในหญงิทีจ่ารตีห้าม เช่น หญงิทีเ่ป็น

เทือกเถาของตนดังท่ีระบุไว้ในกฎหมาย ซึ่งรวมเรียกว่าหญิงซึ่งอยู่ในพิทักษ์รักษาของ

ตระกลู หรอืในหญงิผูอ้ยูใ่ต้บญัญติัในพระพทุธศาสนา ซึง่รวมเรยีกว่าหญงิผูอ้ยูใ่นพทัิกษ์

รักษาของธรรมเนียม หรือในหญิงที่กฎหมายบ้านเมืองห้าม ถ้าเป็นหญิงประพฤติล่วง

ละเมดิหรอืร่วมประพฤตลิะเมดิในชายทีไ่ม่ควรกล�า้กราย เช่น ผูอ้ยู่ภายใต้บญัญตัห้ิาม

เป็นต้น หญิงหรือชายผู้ประพฤติละเมิดล่วงล�้าในเขตท่ีไม่ควรละเมิดล่วงล�้าดังกล่าว 

เรยีกว่าประพฤตผิดิในกาม เขตทีไ่ม่ควรละเมดิอนัเป็นเหตใุห้บงัเกดิความประพฤตผิดิ

เช่นน้ี ถึงไม่จ�าแนกไว้กเ็ป็นทีเ่ข้าใจกันได้ เพราะรวมลงว่าเป็นเขตทีห่วงห้าม คอืนอกจาก

เจ้าตัวทั้งสองแล้วยังมีบุคคลท่ีสามรักษาหวงห้าม หรือเจ้าตัวนั่นเองอยู่ใต้ธรรมเนียม

หรือบญัญตัท่ีิห้ามไว้ ฉะนัน้ ต้องมกีารลกัลอบ เหมอืนอย่างทรัพย์ทีม่เีจ้าของหวง ต้อง

ลักขโมยจึงจะได้ แม้แมวเมื่อเข้าไปลักปลาย่างในครัวก็แสดงว่า รู้ตัวว่าเป็นแมวขโมย 

จึงลอบเข้าไปและลอบวิ่งออก หรือเมื่อมีคนเห็นก็รีบวิ่งหนีออกไปโดยเร็ว และถ้าการ

ประพฤติผิดนั้นเป็นการใช้ก�าลังบังคับ ก็ยิ่งเป็นการประพฤติผิดโดยแท้ 

อนึ่ง แม้ผู้มีคู่ครองแต่งงานแต่งการแล้ว ยังประพฤตินอกจิตนอกใจกันอยู่  

ก็เป็นประพฤติผิดในกาม เพราะเป็นความประพฤติผิดในกันและกัน และยังเป็น 

การประพฤติผิดในเมื่อไปละเมิดในภรรยาท่านดังกล่าวแล้ว

ลักษณะส�าหรับก�าหนดว่า เป็นการประพฤติผิดในกามซึ่งเป็นการผิดศีลนั้น 

คอืเป็นวัตถหุรอืเขตทีไ่ม่ควรละเมดิล่วงล�า้ กล�า้กราย ไม่ควรได้ไม่ควรถงึ มจีติประสงค์
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จ�านงจะได้วัตถุหรือเขตนั้น ปฏิบัติส�าเร็จได้ดังประสงค์ ความประพฤติผิดดังกล่าวน้ี 

มโีทษเบา ปานกลางและหนกั ตามระดบัแห่งเขตทีล่ะเมดิกบัทัง้เจตนาและการกระท�า 

ดังมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทุกกาลสมัย ความงดเว้นจากประพฤติผิดในกามดังกล่าว  

ได้เป็นศลี งดเว้นได้ด้วยตัง้ใจถอืศลีเป็นสมาทานวริตั ิไม่ได้ตัง้ใจงดเว้นก่อน พบโอกาส

ที่จะประพฤติผิดได้ แต่งดเว้นได้ เป็นสัมปัตตวิรัติ งดเว้นได้เป็นปกตินิสัยทีเดียว  

จัดเป็นสมุจเฉทวิรัติ เทียบอย่างวิรัติระหว่างมารดาบิดากับบุตรธิดาทั่วไป

(หลักแห่งการบัญญัตศิลีข้อที่ ๓)

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๑ เพื่อป้องกันชีวิต ข้อที่ ๒ ป้องกันทรัพย์

สมบัติที่จะต้องใช้ด�ารงชีวิต และข้อที่ ๓ นี้เพื่อความสงบสุขในครอบครัว ด้วยอาศัย

หลักยุติธรรมและเมตตากรุณาเช่นเดียวกัน อาศัยหลักยุติธรรมนั้นคือเมื่อตนเอง 

มคีวามรกัและหวงแหนในสิง่ซึง่เป็นทีร่กัของตนฉนัใด คนอ่ืนกม็คีวามรูส้กึฉนันัน้เหมอืนกัน 

ฉะน้ัน เมื่อไม่ปรารถนาให้ใครมาละเมิดล่วงล�้าในส่ิงท่ีรักท่ีหวงแหนของตน ก็ไม่ควร

ละเมิดล่วงล�้าในของคนอ่ืน เหมือนอย่างทุกคนก็ย่อมมีญาติพี่น้องต่างเพศของตน  

และไม่ปรารถนาให้ใครมาประพฤตลิะเมดิล่วงล�า้ เมือ่เป็นเช่นนี ้ไฉนจงึจกัไปประพฤติ

อย่างที่ตนไม่ชอบในญาติพี่น้องของคนอื่น ฉะนั้น เมื่อพิจารณาโดยยุติธรรมแล้ว  

จึงไม่ควรประพฤตผิดิในเรือ่งนีใ้นทางใดทางหนึง่เลยทเีดยีว อาศยัหลกัเมตตากรณุานัน้ 

คือเมื่อมีเมตตากรุณาต่อกันโดยจริงใจแล้วก็ไม่ประพฤติผิดต่อกันเลย เพราะการ

ประพฤติผิดเช่นนั้นเป็นการท�าลายด้วยอ�านาจความใคร่ความปรารถนา มิใช่วิสัยของ

คนทีม่เีมตตากรณุากนัจะท�าได้ ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึบญัญตัศิลีข้อนี ้การปฏบิตัติาม

ศีลข้อนี้ จะส�าเร็จได้ดีก็ต้องมีธรรมที่คู่กัน คือความส�ารวมในกาม

(ธรรมคู่กับศลีข้อที่ ๓) 

กามสังวร ความส�ารวมในกาม สังวร แปลว่า ส�ารวม คือระวังควบคุมตน 

ไม่ให้ประพฤติผดิ แต่ให้ประพฤตใินทางทีช่อบ เมือ่เป็นเยาวชนกร็ะวังควบคมุใจ ระวัง
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ควบคุมกายไม่ให้ออกไปนอกทาง เว้นเหตุชักจูงต่าง ๆ เช่น หนังสือและภาพยนตร์

เป็นต้นทีเ่ป็นเหตุย่ัวย ุรกัษาประเพณอีนัดงีามขอไทยตามทีผู่ป้กครองของตนได้อบรม

แนะน�าอยู่โดยมากแล้ว การป้องกันเป็นการดีกว่าแน่นอน และต้องป้องกันไว้แต่ต้น 

เหมือนอย่างป้องกันไฟไม่ให้เกิดขึ้นย่อมดีกว่าดับไฟ และดับไฟกองน้อยย่อมดีกว่าดับ

ไฟกองโต ซึ่งอาจจะดับไม่ได้ต้องปล่อยให้โทรมไปเอง และไฟอย่างนี้เป็นไฟละเอียด

อย่างไฟฟ้า ซึง่เมือ่ถกูไฟฟ้าอย่างแรงดดูแล้วอาจท�าให้หวัใจหยดุได้ พระพทุธเจ้าจงึตรัส

เปรียบไว้ว่าเหมือนอย่างศรสลักมีพิษท่ีรักษาได้ยาก เมื่อยังไม่ถึงวัยถึงเวลา จึงควรที่

จะป้องกันไว้ก่อน ส่วนในระหว่างสามีภรรยา ทางพระพุทธศาสนาสอนให้สามีสันโดษ 

คือยินดีพอใจอยู่แต่ในภรรยาของตน ส่วนภรรยาให้มีความซื่อตรงในสามีของตน เพื่อ

ให้อยู่ครองกันเป็นสุขตลอดไป เมื่อเป็นเช่นนี้ แม้จะเกิดอันตรายข้ึนก็อาจช่วยกันได้ 

และเป็นตัวอย่างเป็นที่ควรสรรเสริญ ดังเรื่องของกินนรและกินรี ในจันทกินนรชาดก 

ที่จะน�ามาเล่าในสุดท้ายนี้ มีความว่า

ในสมัยดึกด�าบรรพ์โน้น เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครอบครองราชัยสมบัติใน 

กรุงพาราณส ีมหีมูก่นินรเกดิอยูใ่นป่าหมิพานต์ (ป่ามีหิมะ) อาศัยอยู่บนเขาเงนิชือ่ว่า 

จนัทบรรพต ครัง้หนึง่พระเจ้ากรงุพาราณสเีสดจ็ประพาสป่าหมิพานต์แต่พระองค์เดยีว

ทรงล่าเนือ้เสวยไปโดยล�าดบั จนถงึแม่น�า้เลก็สายหนึง่กเ็สดจ็ขึน้ไปทางต้นน�า้ โดยปกติ

หมู่กินนรไม่ลงจากเขาในฤดูฝน เมื่อถึงฤดูแล้งจึงพากันลงมา ครั้งนั้น กินนรและกินรี

สามีภรรยาคู่หนึ่งพากันลงมาจากภูเขา เกลือกเคล้าของหอมในที่นั้น ๆ เคี้ยวกินเกสร

ดอกไม้ นุง่ห่มใบไม้เล่นพลางขบัร้องพลาง จนถงึแม่น�า้เล็กนัน้กร่็อนลงเกลีย่ดอกไม้ลง

ในน�้า ลงเล่นน�้าเป็นท่ีสนุกสบายแล้วก็พากันขึ้นนั่งบนกองดอกไม้ ฝ่ายจันทกินนร  

(เรยีกชือ่ตามภเูขาทีอ่ยู่นัน้) กด็ดีไม้ไผ่ขบัร้อง จนัทกนิรไีด้ฟ้อนร�าขบัร้องประสานเสยีง 

ฝ่ายพระเจ้ากรงุพาราณสทีรงได้สดบัเสยีงกแ็อบเสดจ็เร้นพระองค์เข้าไป ทรงเห็นกนินร

กินรีทั้งสองก็มีพระหฤทัยปฏิพัทธ์ในนางกินรี ทรงปรารถนาจะได้นางกินรี จึงทรงยิง

ธนูศรไปต้องจันทกินนรล้มลง จันทกินนรต้องศรเป็นบาดแผลเจ็บปวดรวดร้าวโลหิต

ไหลพรั่ง ก็ร้องคร�่าครวญขึ้นว่า “จันทาเราจะตาย เมาเลือดเต็มที จะหมดลมบัดน้ี  

เจ็บปวดเหลือเกิน เมื่อเราตายแล้วเจ้าก็จะต้องเศร้าโศก เราก็ยิ่งเศร้าใจเพราะสงสาร

เจ้าย่ิงกว่าทกุข์กายในบดัน้ี” จนัทกินนรพร�า่เพ้อไปจนถึงวิสัญญภีาพสลบลง 
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ฝ่ายจนัทกนิรกี�าลังเพลิดเพลิน ทีแรกจึงยังไม่รู้ว่าจันทกินนรถูกยิง ครั้นเห็น 

จันทกินนรล้มสลบลง จงึเข้าไปด ูเหน็โลหติไหลโชกจากบาดแผลกร้็องขึน้ พระเจ้ากรงุ

พาราณสทีรงคดิว่ากนินรคงตายแล้ว จงึเสดจ็ออกแสดงพระองค์ จันทกนิรเีห็นพระเจ้า

กรงุพาราณส ีจงึคิดว่ามนษุย์ผูน้ีแ้น่ละยิงสามขีองเรา มคีวามกลวักบ็นิหนขีึน้ไปจบับน

ยอดเขา แล้วร้องบริภาษพระเจ้ากรุงพาราณสีโดยความว่า โจรใจร้าย ฆ่าสามีของเรา 

เราโศกใจนัก ขอให้มารดาของท่านชายาของท่านจงได้โศกเหมือนเช่นนี้ และจงอย่า

เห็นบุตรเห็นสามี ท่านได้ท�าร้ายสามีของเรา ซึ่งไม่ได้ท�าร้ายอะไรท่านเลย พระเจ้า 

กรุงพาราณสีได้ตรัสปลอบโยน ทรงรับรองว่าจะยกย่องนางกินรีให้เป็นพระราชชายา 

นางจนัทกนิรไีด้กล่าวบันลือเสยีงอย่างองอาจหนกัแน่นว่า ถึงเราจกัตายกจ็กัไม่ยอมเป็น

ของท่านซึง่ได้ฆ่าสามีของเราผูไ้ม่ได้ท�าอะไรให้ท่านอย่างแน่นอน พระเจ้ากรงุพาราณสี

ทรงได้สดบัดงันัน้กส็ิน้ปฏพิทัธ์ ตรสัว่าเจ้านางกนิรชีอบอยู่กนิกฤษณาและของหอมอยู่

กับหมู่กินนร ไม่ชอบอยู่ในบ้านในเมืองก็แล้วไป ทรงสิ้นอาลัยเสด็จหลีกไป 

จันทกินรี ครั้นเห็นพระเจ้ากรุงพาราณสีเสด็จไปแล้วก็บินลงมาน�าร่างกินนร

ข้ึนไปบนยอดเขาคร�า่ครวญอยูช้่านาน ในทีสุ่ด ได้ลองคล�าดตูวัของจนัทกินนร รูสึ้กว่า

ยงัอุน่อยูก่ค็ดิว่ายงัมีชีวติอยู ่จงึร้องฟ้องเทวดาขึน้ว่า ท้าวโลกบาลไม่มหีรอื หายไปไหน

หรือตายไปหมดแล้ว จึงไม่มาช่วยรักษาสามีของเรา จึงร้อนถึงท้าวสักกเทวราช ต้อง

เสด็จจ�าแลงเป็นพราหมณ์ลงมา ถือกุณฑี (คนโท) น�้ามารดจันทรกินนร พิษศรก็สิ้น

ไปในขณะน้ัน จันทกินนรกลับฟื้นขึ้น หายเป็นปกติ ต่างยินดี ไหว้ท้าวสักกเทวราช 

ท้าวสักกเทวราชก็ให้โอวาทสั่งสอนมิให้ลงจากภูเขาจันทบรรพตล่วงล�้าไปในทางของ

มนุษย์อีก 

กินนรกินรีทั้งสองก็รับโอวาทและอยู่ด้วยกันเป็นสุขสวัสดีสืบไปแล (ได้ทราบ

ว่าจนัทกินนรชาดกนี ้สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้าจฑุาธชุฯ อนิทราชยั ได้ทรงนพินธ์เป็นละครแบบ

ดึกด�าบรรพ์)

ปุตฺตำ วตฺถุ มนุสฺสำน�

บุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลำย

๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๐๒



 เบญจศลี - เบญจธรรม คู่ที่ ๔

อันแก้วแหวนเงินทองสิ่งของต่าง ๆ ทุก ๆ คนคงต้องการของจริงของแท้  

ไม่ต้องการของเทียมของปลอม แม้ถ้อยค�าทีพ่ดูกนักเ็ป็นเช่นเดยีวกนั คอืต้องการถ้อยค�า

ที่จริง ไม่ต้องการฟังค�าเท็จ เว้นไว้แต่จะพูดฟังกันเล่น เช่น เล่านิทานเรื่องเท็จแข่งกัน 

ถ้าเป็นถ้อยค�าพูดกันโดยปกติแล้ว ก็ต้องการถ้อยค�าท่ีพูดกันตามความจริงเท่านั้น  

ถ้าใครพูดเทจ็อยูเ่นอืง ๆ จนเป็นทีจ่บัได้แล้ว ถึงจะพดูจรงิสกัคร้ังกไ็ม่มใีครเชือ่ เหมอืน

นิทานเรื่องเด็กเล้ียงแกะ ซ่ึงชอบพูดหลอกคนว่าหมาป่ามากินลูกแกะ เพื่อให้คน 

แตกตื่นกันไปช่วย เห็นเป็นสนุก เม่ือพูดหลอกเขาอยู่อย่างนี้บ่อย ๆ ครั้นมีหมาป่า 

มากินลูกแกะจริง ๆ จึงว่ิงมาบอกเพ่ือให้คนไปช่วยก็ไม่มีใครเชื่อ ต้องเสียลูกแกะไป

เพราะโทษของมุสา เรื่องเช่นนี้มีเล่าไว้ในนิทานชาดกทางพระพุทธศาสนามากเรื่อง  

เช่นเรือ่งหนึง่เล่าว่า 

มหีมอรกัษาพษิงผููข้าดแคลนคนหนึง่ ไม่ได้การรกัษาอะไรในละแวกบ้าน จงึออก

เดนิเรือ่ยไปถึงต้นไทรต้นหน่ึงใกล้ประตบู้าน เห็นงตูวัหนึง่ก�าลงันอนหลบัโผล่ศรีษะออก

มาทางคาคบไม้ ในขณะนั้นมีเด็กกลุ่มหนึ่งก�าลังเล่นกันอยู่ในที่นั้น หมองูจึงคิดจะ 

ลวงเดก็ให้จบังเูพ่ือให้งกัูดแล้วรกัษาเอาค่าจ้าง จงึพดูแก่เดก็ว่าเห็นลูกนกสาลกิานัน่ไหม 

จบัเอาซ ิเดก็คนหน่ึงซ่ึงเป็นเด็กฉลาดมองไปเหน็ศรีษะทีค่าคบไม้ ยงัไม่รู้ว่าเป็นง ูจึงปีน

ต้นไม้ขึน้ไปจบัเข้าทีค่อจงึรูว่้าง ูแต่กจ็บัให้แน่นไม่ให้งกูลบัศีรษะมากดัได้ แล้วเหว่ียงไป

โดยเร็ว งูนั้นปลิวไปตกท่ีคอของหมอเข้าพอดี พันคอของหมอนั้นกัดให้ล้มลงสิ้นชีวิต

ในที่นั้น เข้าภาษิตที่ว่า หมองูตายเพราะงู ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว 
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อีกชาดกหนึ่งเล่าว่า ครั้งหนึ่ง ได้มีการมหรสพครั้งใหญ่ในกรุงพาราณสี เป็น

ทีน่่าตืน่เต้นยนิดใีนหมูม่นษุย์ ตลอดถงึเทพกพ็ากนัมาด ูได้มีเทพบตุร ๔ องค์ประดบั

เทริดดอกไม้แตงทิพย์มาชมมหรสพ หมู่มนุษย์เห็นเทริดนั้นซึ่งสวยสดงดงามและม ี

กลิ่นหอมตลบก็พากันร้องขอ เทพบุตรตอบว่าดอกไม้ทิพย์เหล่านี้มีอานุภาพมาก  

ควรเฉพาะแก่ทวยเทพ ไม่ควรแก่คนประพฤตช่ัิวในหมู่มนษุย์ แต่ว่ากส็มควรแก่มนษุย์

ที่ประกอบด้วยคุณงามความดีเหมือนกัน ครั้นกล่าวน�าร่วมกันอย่างนี้แล้ว เทพบุตร

องค์ที ่๑ กล่าวว่า คนใดไม่ลักของเขาด้วยกาย ทางวาจากไ็ม่พดูเทจ็ ได้ยศกไ็ม่มวัเมา 

คนนั้น ควรประดบัดอกแตงทิพย์ เทพบุตรองค์ท่ี ๒ กล่าวว่า คนใดแสวงหาทรพัย์โดย

ชอบธรรม ไม่ตักตวงทรัพย์ด้วยวิธีหลอกลวง ได้บริโภคทรัพย์แล้วก็ไม่มัวเมา ชนนั้น

ควรประดบัดอกแตงทิพย์ เทพบุตรองค์ท่ี ๓ กล่าวว่า ชนใดมจีติไม่เหลืองดงัขมิน้ด้วย

กามราคะ มีความเช่ือต้ังมั่นไม่หน่ายง่าย ไม่กินดี (อยู่ดี) แต่คนเดียว ชนนั้นควร

ประดับดอกแตงทิพย์ เทพบุตรองค์ที่ ๔ กล่าวว่า ชนใดไม่บริภาษด่าว่าคนดีคนสงบ

ทั้งต่อหน้าทั้งลับหลัง มีปกติพูดอย่างใดท�าอย่างนั้น ชนนั้นควรประดับดอกแตงทิพย์ 

ฝ่ายปุโรหิตในนครนั้น ได้ยินแล้วคิดว่า คุณเหล่านี้ แม้สักข้อหนึ่งไม่มีอยู่ 

ในตน แต่ว่าจักพูดประกาศว่ามี เพ่ือว่าจักได้รับดอกไม้ทิพย์เหล่านี้มาประดับแล้ว

มหาชนจกัได้นบัถอืยกย่อง จงึได้กล่าวแก่เทพบตุรทัง้ ๔ องค์โดยล�าดบัว่า ตนประกอบ

ด้วยคณุเหล่านี ้ๆ เทพบตุรเหล่านัน้ กถ็อดเทรดิดอกแตงทิพย์ออกให้แก่ปุโรหิต ปุโรหิต

ก็รับมาสวมประดับที่ตนทีละเทริดโดยล�าดับ เทพบุตรท้ัง ๔ ครั้นให้ดอกไม้ทิพย์แก่

ปโุรหิตแล้วกก็ลับไปสูเ่ทวโลก ครัน้เทพบุตรพากนัไปแล้ว ก็เกดิความเจบ็ปวดอย่างยิง่

ทีศ่รีษะของปโุรหติ เหมือนอย่างถกูบดด้วยหินอนัคม เหมอืนอย่างถูกบบีด้วยแผ่นเหลก็ 

ปโุรหตินัน้เจ็บปวดรวดร้าวกล้ิงเกลือกไปมา ร้องครวญครางด้วยเสียงอนัดงั เม่ือมหาชน

พากันถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่า ข้าพเจ้าพูดเท็จแก่เทพบุตรว่า มีคุณต่าง ๆ ขอเทริด

ดอกไม้น้ีมาสวม ช่วยถอดออกจากศรีษะท ีชนทัง้หลายพากนัพยายามถอด กถ็อดออก

ไม่ได้ เหมือนอย่างถูกผูกไว้แน่นด้วยแผ่นเหล็ก จึงน�าไปบ้าน ปุโรหิตร้องครวญคราง

อยูถึ่ง ๗ วนั พระราชาจงึทรงปรกึษากบัหมู่อ�ามาตย์ แล้วจดัให้มีมหรสพขึน้ใหม่ เพือ่

เทพบุตรมาอกี เทพบตุรท้ังหลายกพ็ากนัมา มหาชนกน็�าพราหมณ์ทุศลีมา พราหมณ์

น้ันก็อ้อนวอนขอชีวิต เทพบุตรเหล่านั้นก็กล่าวว่า ดอกไม้ทิพย์เหล่านี้ไม่ควรแก่ท่าน
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ซึ่งเป็นคนไม่ดี ท่านเข้าใจว่าจักลวงเทพดาฟ้าดินได้ จึงได้รับผลของมุสาวาทของตน 

แล้วได้กล่าวต�าหนิปุโรหิตนั้นต่าง ๆ ในท่ามกลางมหาชน แล้วก็ถอดเทริดออก  

กลบัไปสูส่ถานของตน ฝ่ายปโุรหติกห็ายจากความเจ็บปวด แต่กไ็ด้รับความอปัยศเป็น

อย่างมาก เพราะโทษของการอาศัยยศต�าแหน่งหน้าที่ท�าชั่ว แล้วยังมุสาว่าท�าดีเพื่อจะ

ได้ทิพยบุปผาภรณ์ (เครื่องประดับดอกไม้ทิพย์) จากฟากฟ้าซึ่งไม่ควรแก่คนชั่ว  

การพูดเท็จมีโทษดังเช่นเรื่องท่ีเล่าเป็นนิทานสุภาษิตสอนใจดังกล่าว พระพุทธเจ้า 

จึงทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๔ ว่า

มสุำวำทำ เวรมณี เว้นจากกล่าวเทจ็ เทจ็หรอืมสุาคอืไม่เป็นความจรงิ กล่าวเทจ็

กค็อืพดูไม่จรงิหรอืพดูปดเพือ่ให้ผูอ้ืน่เข้าใจผดิ เช่น ไม่รูไ้ม่เห็นพดูว่ารูว่้าเห็น ไม่ได้ท�า

พูดว่าท�า หรือได้รู้เห็นได้ท�าพูดปฏิเสธเสีย ไม่ใช่แต่พูดด้วยปากเท่านั้น เขียนหนังสือ

เท็จปดเขาหรือแสดงอาการให้เขาเข้าใจผิด เช่น เมื่อเขาถามว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหม  

ความจริงก็เหน็ แต่สัน่ศีรษะเพือ่ให้เข้าใจว่าไม่เหน็ เรยีกว่ากล่าวเท็จหรอืมสุาวาทเหมอืนกนั 

การแสดงความเท็จนั้นมักใช้กันเป็นส่วนมาก จึงเรียกว่ามุสาวาท แต่ก็หมายถึงทุก ๆ 

วิธีที่ท�าให้คนอื่นเข้าใจผิดจากความจริง เช่นที่เรียกว่า

ปด ได้แก่มสุาจงั ๆ เพ่ือให้แตกกนั เพือ่หลอก เพือ่ยอยก เพือ่ประจบสอพลอ 

เป็นต้น

ทนสบถสาบาน เพือ่ให้เขาเช่ือในค�าเทจ็ ท�ามารยา เช่น ไม่เป็นอะไรแกล้งท�า

เป็นไข้ ท�าเลศนัย เช่น ท�ากลอุบายลวงหลอกหรือล่อให้เขาตายใจเชื่อผิด ๆ หรือท�า

แย้มพรายให้เขาคิดต่อไปผิด ๆ 

เสริมความ คือขยายให้มากไปกว่าความจริง เช่น คนที่ ๑ พูดเพียงว่า  

ไปเยี่ยมเพื่อนป่วย คนที่ ๒ พูดต่อไปว่าเพื่อนคนนั้นป่วยมาก คนที่ ๓ พูดต่อไปอีก

ว่าเพื่อนคนนั้นป่วยมีอาการร่อแร่

อ�าความ คือพดูไม่หมด เว้นความบางตอนไว้เสยีเพ่ือปกปิด เช่น กลบับ้านผดิ 

เวลา ผู้ปกครองถามว่าไปไหนมา ก็ตอบว่าไปบ้านเพื่อน ไปบ้านเพื่อนจริงเหมือนกัน 

แต่ก็ได้พากันไปเที่ยวที่อื่น ๆ อีกด้วย
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มสุาวาททกุวธิเีช่นทีก่ล่าวนี ้มโีทษน้อยปานกลางหรอืมากตามระดบัแห่งเรือ่ง

ทีม่สุาจะก่อให้เกดิขึน้ได้เพยีงไร และเจตนา (ความจงใจ) แรงเท่าไร กริยิาทีป่ระกอบ

มุสาวาทใช้ความพยายามเท่าไร เวรมณี คือความเว้นจากมุสาทุกอย่างเป็นศีลข้อท่ี  

๔ นี้ ถ้าเว้นด้วยตั้งใจรับศีลไว้ก่อน เป็นสมาทานวิรัติ ถ้าเว้นด้วยตั้งใจขึ้นเดี๋ยวนั้นเอง

ในขณะที่พบโอกาสจะพูดเท็จได้ เป็นสัมปัตตวิรัติ ถ้าเว้นได้จนเป็นปกตินิสัยจริง ๆ  

ก็เป็นสมุจเฉทวิรัติ เม่ือรับศีลข้อนี้ไว้แล้วท�าอย่างไรศีลจึงจะขาด ให้ก�าหนดมองดู 

ลักษณะดังนี้ คือจิตคิดจะพูดให้ผิดไปจากความจริงทั้งรู้อยู่ มีความพยายามเกิดจาก

จิตนั้น และคนอื่นรู ้เข้าใจความ เช่น พูดกันด้วยภาษาไทยแก่คนที่รู ้ภาษาไทย  

เขาฟังออกว่าพูดว่าอย่างไร หรอืใช้กิรยิาส่ันศรีษะ เขาเห็นแล้วเข้าใจความประสงค์ว่า 

ปฏเิสธ ใช้กริยิาพยกัหน้า เขาก็เข้าใจว่ารับรอง ถ้าคนอื่นไม่รู้เข้าใจความ เหมือนอย่าง

พูดปดด้วยภาษาไทยแก่คนที่ไม่รู้ภาษาไทย เขาฟังไม่รู้ว่าอะไร ศีลก็ยังไม่ขาด

(หลักแห่งการบัญญัตศิลีข้อที่ ๔)

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๔ อาศัยหลักยุติธรรมและเมตตากรุณา  

เช่นเดียวกับข้ออืน่ ๆ คอืทกุ ๆ คนปรารถนาจะได้รบัความจรงิ ไม่ต้องการถูกหลอกลวง

ด้วยความเทจ็ จึงไม่ควรจะกล่าวเทจ็หลอกลวงคนอืน่ให้เข้าใจผดิ เมือ่พดูอย่างยตุธิรรม 

ไม่ล�าเอียงไปทางตนและทางผู้อื่น ก็ต้องพูดอย่างนี้ แต่เมื่อพูดอย่างล�าเอียงเข้ากับตน 

ก็ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งว่าหลอกลวงเขาได้เป็นดี แต่ถูกเขาหลอกลวงไม่ดี 

อนึ่ง ทุก ๆ คนถ้ารักเมตตากรุณากันก็หลอกลวงกันไม่ลง แต่ทุก ๆ คนก็

ควรจะรกัเมตตาปรารถนาสขุต่อกัน กรณุาปรารถนาจะช่วยกนัจากความทกุข์เดอืดร้อน

ต่าง ๆ มใิช่หรอื ตวัเราเองก็ปรารถนาให้คนอ่ืนให้ความปรารถนาดีด้วยเมตตา ไม่

ต้องการให้ใครมุง่ร้าย ปรารถนาให้คนอ่ืนให้ความช่วยเหลอืเมือ่ทกุข์ ไม่ต้องการให้ใคร

ก่อทุกข์เพิ่มทุกข์ให้มิใช่หรือ จึงไม่เป็นการสมควรหรือท่ีจะท�าจิตใจให้มีเมตตากรุณา

แก่คนอื่น เหมือนอย่างที่ตนต้องการให้คนอื่นมีแก่ตน และคนที่มีจิตเมตตากรุณา 

ต่อกันจะพูดมุสาหลอกท�าลายกันได้หรอื นอกจากจะพดูความจรงิทีค่วรพดูแก่กนั 

พระพทุธเจ้าทรงมีพระกรณุาเท่ียงธรรมในสรรพสตัว์จงึทรงบญัญตัศีิลข้อนีเ้พือ่

ให้เว้นจากมุสาวาท ผูท่ี้ตัง้ใจรกัษาวาจาตามศลีข้อนีค้วรเว้นจากมสุาวาทโดยตรงดงัเช่น
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ทีก่ล่าวแล้ว ควรเว้นจากมสุาวาทโดยอ้อมด้วย เช่น พดูส่อเสยีด พดูเสยีดแทง ประชด 

หรอืด่า พดูสบัปลบัเหลวไหล เมือ่ท�าสญัญากนัไว้แล้ว กร็กัษาสญัญา ไม่บดิพลิว้ท�าให้

ผิดสัญญา เม่ือให้สัตย์แก่กันไว้แล้วก็รักษาสัตย์ ไม่กลับสัตย์หรือเสียสัตย์ เมื่อรับ 

ค�าแล้วไม่คืนค�า รวมความว่าให้รักษาสัจจวาจา คือให้พูดจริงและให้ท�าจริง ดังพูด  

การพูดจริงนั้นง่ายกว่าพูดเท็จ เพราะไม่ต้องคิดประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงเรื่อง พูดตรงไป

ตามเร่ืองเท่าน้ัน แต่การพูดเท็จต้องคิดประดิษฐ์เปลี่ยนแปลง ยากที่จะโกหกได้สนิท 

มักมีพิรุธให้จับได้ไม่เร็วก็ช้า แต่การท�าจริงดังพูดอาจยากส�าหรับคนที่ชอบพูดอะไร

พล่อย ๆ แต่ไม่ยากส�าหรับคนที่ตริตรองแล้วจึงพูด ใครก็ตามจะรักษาสัจจวาจาได ้

ต้องมีธรรมที่คู่กันกับศีลข้อนี้ในจิตใจ คือความมีสัตย์

(ธรรมคู่กับศลีข้อที่ ๔)

คอืความมสีตัย์ ได้แก่มคีวามจรงิความตรง คนทีม่คีวามจรงิ จะเป็นเดก็กต็าม 

ผูใ้หญ่กต็าม ย่อมเป็นคนซือ่ตรงต่อมติรสหาย สวามภิกัดิ ์คอืจงรกัภกัดใีนเจ้าของตน 

มีความกตัญญูกตเวทีในท่านผู้มีคุณ มีความยุติธรรมหรือเที่ยงธรรม รู้จักผิดรู้จักถูก 

และว่าไปตามผิดตามถูกในบุคคลในเร่ืองทั่วไป กล่าวโดยเฉพาะก็เป็นคนมีวาจาสัตย์ 

พูดเป็นที่เชื่อถือได้ 

ศีลคือมุสาวาทา เวรมณี (เว้นจากกล่าวเท็จ) และธรรมคือความมีสัตย์นี้ 

จ�าเป็นแก่สงัคมมนษุย์ทุกสงัคม เป็นต้นว่าในระหว่างเพือ่น ในระหว่างสามภีรรยาหรอื

ครอบครวั ขึน้ไปจนถงึในระหว่างประเทศ เมือ่ต่างมศีีลและธรรมคูน่ีจ้งึอยู่ด้วยกนัเป็น

ปกติเรียบร้อย เช่ือถือกันได้ ไว้วางใจกันได้ ผู้ปกครองประชาชนตั้งแต่อดีตกาลมา

จนถึงปัจจบุนันี ้เมือ่รกัษาศลีและธรรมคูน่ีอ้ยู่เป็นท่ีเชือ่ถือได้ท้ังในประเทศท้ังต่างประเทศ 

คือภายในประเทศกไ็ม่พดูหลอกลวงประชาชน รักษาสัตย์ต่อประชาชน ส�าหรับท่ีเกีย่วกบั

ต่างประเทศก็รักษาสัญญาที่ท�าไว้ต่อกันเป็นต้น พระมหากษัตริย์ตั้งแต่โบราณกาลมา

ปรากฏในเรื่องต่าง ๆ ว่าได้ทรงรักษาวาจาสัตย์อย่างกวดขัน บางพระองค์แม้จะรับสั่ง

พลัง้พระโอษฐ์ออกไปกไ็ม่ทรงคนืค�า ด้วยทรงถือเป็นพระราชธรรมว่า เป็นกษตัรย์ิตรสั

แล้วไม่คืนค�า ดังนิทานชาดกเรื่องหนึ่งว่า 
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พระราชาองค์หน่ึงมีพระราชโอรสประสูติแต่พระอัครมเหสี ๒ พระองค์ มี

พระนามว่า มหิสสาสกุมารองค์หนึ่ง จันทกุมารองค์หนึ่ง พระอัครมเหสีสิ้นพระชนม์ 

พระราชาทรงตัง้พระอคัรมเหสขีึน้ใหม่ พระนางประสูตพิระราชโอรสองค์หนึง่พระนาม

ว่า สุริยกุมาร พระราชาทอดพระเนตรเห็นสุริยกุมารซึ่งประสูติใหม่ มีพระราชหฤทัย

โสมนัสยนิด ีตรัสแก่พระอคัรมเหสอีงค์ใหม่ว่า พระองค์พระราชทานพรแก่พระราชโอรส

ที่ประสูติแต่พระนาง คือพระราชทานให้พระนางทูลขออะไรให้แก่พระราชโอรสของ

พระนางได้ตามปรารถนา พระนางจึงทูลขอราชสมบตัิให้แก่พระราชโอรสของพระนาง 

ในเวลาเมื่อพระราชโอรสคือสุริยกุมารนั้นทรงเจริญวัยขึ้นแล้ว พระราชาไม่อาจทรง

ปฏิเสธ เพราะได้ตรัสพระราชทานพรไว้แล้ว จึงทรงส่งมหิสาสกุมารและจันทกุมาร  

ซึ่งประสูติแต่พระอัครมเหสีองค์แรก ให้ออกไปประทับอยู่ในป่า ทรงสั่งให้กลับมาถือ

เอาราชสมบตัต่ิอเมือ่พระองค์ทรงล่วงลบัไปแล้ว พระกมุารทัง้สองกราบถวายบงัคมลา

พระราชบิดาลงจากปราสาท เสด็จด�าเนินออกไป สุริยกุมารซึ่งพระราชมารดาทูล 

ขอราชสมบัติให้ทรงเห็น ทรงทราบเร่ืองนั้นแล้ว เสด็จออกไปกับพระเชษฐาทั้งสอง  

พระกุมารทั้งสามได้เสด็จเข้าป่าหิมพานต์ (ป่ามีหิมะ) ได้หยุดพักในที่ไม่ไกลจาก 

สระบัวแห่งหนึ่ง มหิสสาสกุมารสั่งสุริยกุมารให้ไปที่สระ อาบ ดื่ม แล้วให้ใช้ใบบัว 

ท�ากรวยใส่น�้ามา 

สระนัน้มีผเีสือ้น�า้ตนหนึง่รกัษาอยู ่ผเีส้ือน�า้นัน้ได้รบัอนญุาตจากท้าวเวสสุวรรณ

ให้จับคนที่ลงไปในสระกินได้ เว้นแต่คนที่รู้เทวธรรม ผีเส้ือน�้าได้จับคนท่ีไม่รู้กินเสีย

เรื่อยมา สุริยกุมารก็ถูกจับและถูกถามถึงเทวธรรมเช่นเดียวกัน จึงตอบว่าพระจันทร์

และพระอาทติย์ชือ่ว่าเทวธรรม ผเีสือ้น�า้กล่าวว่า ท่านไม่รูเ้ทวธรรม แล้วจบัไปขงัไว้ใน

ที่อยู่ของตน 

มหสิสาสกมุารเหน็สรุยิกมุารชกัช้า กส่็งจนัทกมุารไปอกี จนัทกมุารได้ถูกจบั

ถามเช่นเดยีวกนั ตอบว่าทศิทัง้ ๔ ชือ่เทวธรรม จงึถกูขงัไว้อกี ฝ่ายมหสิสาสกมุารเหน็

จันทกมุารยงัชกัช้าอยูอ่กี กค็ดิว่าน่าจะมอีนัตราย จงึไปยังสระนัน้เอง ทรงตรวจดเูห็น

แต่รอยลงไม่เห็นรอยขึ้น ก็ทรงทราบว่ามีผีเสื้อน�า้รักษา จึงทรงผูกสอดพระขรรค์ถือ 

ธนูยืนระวังอยู่ ผีเสื้อน�้าเห็นมหิสสาสกุมารไม่ลงสระ จึงจ�าแลงเพศเป็นคนท�างานป่า

มาชักชวนให้ลง มหิสสาสกุมารเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นยักษ์ จึงถามว่าท่านจับน้องชายของ

เราไปหรือ จับไปเพราะเหตุอะไร จับทั้งหมดหรือเว้นใครบ้าง 
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ยักษ์ก็ทูลรับว่าได้จับกุมารทั้งสองไป เพราะได้รับอนุญาตให้จับคนที่ลงสระนี้

ทกุคน เว้นไว้แต่ผูรู้เ้ทวธรรม และตนต้องการเทวธรรม มหิสสาสกมุารกร็บัว่าจะกล่าว

เทวธรรมให้ฟัง แต่จะต้องช�าระกายให้สะอาดก่อน ยักษ์ได้ปฏิบัติพระราชกุมารให ้

สรงสนานเสวยน�้าเรียบร้อยแล้ว ได้นั่งเพื่อจะฟังเทวธรรมใกล้พระบาทกุมาร 

มหิสสาสกุมารตรัสเตือนให้ฟังโดยเคารพแล้ว จึงกล่าวเทวธรรมดังมีค�าแปล

ว่า “คนดทีัง้หลายถงึพร้อมด้วยหริ ิ(ความละอายใจต่อความชัว่) และโอตตปัปะ (ความ

เกรงกลัวต่อความชั่ว) ตั้งอยู่ดีในธรรมอันขาว สงบแล้ว เรียกว่า ผู้มีเทวธรรมในโลก” 

ยักษ์ได้สดับแล้วเล่ือมใสก็กล่าวว่าจะคืนอนุชาให้องค์หนึ่ง จะให้น�าองค์ไหนมา  

มหิสสาสกุมารตรัสให้น�าองค์เล็กมา ยักษ์จึงกล่าวติเตียนว่าพระกุมารรู้แต่เทวธรรม

เท่าน้ัน แต่ไม่ประพฤติในเทวธรรม เพราะควรที่จะให้น�าอนุชาองค์โตมาจึงจะชื่อว่า

ท�าความนับถือคนที่เจริญ 

มหิสสาสกุมารตรัสว่า ทรงรู้เทวธรรมและประพฤติด้วย แล้วก็ตรัสเล่า 

เรื่องให้ยักษ์ฟังมีความว่า พระองค์ ๒ พี่น้องต้องเข้าป่าก็เพราะพระอนุชาองค์เล็ก  

พระราชบิดาประทานพรแก่อนุชาองค์เล็ก แต่มิได้ประทานพรแก่พระองค์ทั้งสอง  

เมือ่มารดาเลีย้งทลูขอราชสมบัติให้แก่อนชุาองค์เลก็ซึง่เป็นโอรสของพระนาง พระราช-

บดิาก็จ�าต้องทรงอนญุาต เพราะได้ลัน่พระวาจาไว้แล้ว และก็ต้องทรงอนญุาตอรญัวาส 

(การอยู่ป่า) แก่พระองค์ท้ังสอง ฝ่ายอนุชาองค์เล็กไม่ยอมกลับขอมาด้วย ฉะนั้น  

เมื่อพระองค์กล่าวว่าอนุชาองค์เล็กถูกยักษ์ตนหนึ่งกินเสียในป่าแล้ว ใครเล่าจักเชื่อถือ 

ฉะนั้น พระองค์จึงให้น�าอนุชาองค์เล็กมาเพื่อมิให้เป็นที่พึงต�าหนิติเตียนได้ 

ยักษ์ได้ฟังเหตุผลมีความเลื่อมใส จึงคืนอนุชาให้ทั้งสององค์ ต่อมาเมื่อพระ

ราชบดิาสิน้พระชนม์ มหสิสาสกมุารจงึกลับมาทรงรับราชสมบติัในกรุงพาราณส ีประทาน

ต�าแหน่งอุปราชแก่จันทกุมาร ประทานต�าแหน่งเสนาบดีแก่สุริยกุมาร และได้ทรงน�า

ยักษ์ซึ่งได้กลับตัวเป็นผู้มีศีลไม่ดุร้ายเย่ียงยักษ์ทั้งหลายแล้วมาบ�ารุงไว้ในบ้านเมืองให้

เป็นสุขสืบไป

สจฺจ� เว อมตำ วำจำ

ค�ำสัตย์แลเป็นวำจำไม่ตำย

๑๙ ธันวำคม ๒๕๐๒



เบญจศลี - เบญจธรรม คู่ที่ ๕

อันน�้าดื่มธรรมดาเพื่อแก้กระหาย เป็นส่ิงจ�าเป็นแก่ร่างกาย แต่น�้าด่ืมอีก 

ชนิดหน่ึงไม่ใช่เพื่อแก้กระหาย ไม่เป็นสิ่งจ�าเป็นต้องหัดดื่ม เมื่อดื่มติด ๆ เรื่อย ๆ  

ไปจนติดเข้าแล้ว ก็ท�าให้กระหาย ท�าให้เหมือนเป็นของจ�าเป็น ทีแรกคนดื่มน�้า  

ครัน้หนัก ๆ เข้าน�า้นัน้ดืม่คน พดูอย่างสามญัฟังง่าย ๆ ว่าทต้ีนคนกนิน�า้ทหีลงัน�า้กนิคน 

อันน�้ากินคนนี้ก็คือน�้าเมา เป็นของกลั่นเรียกว่าสุรา เป็นของดองเรียกว่าเมรัย มีชนิด

ต่าง ๆ คนรู้จักดื่มน�้าเมามาแต่สมัยดึกด�าบรรพ์ จะกล่าวว่าตั้งแต่ก่อนพระอินทร ์

เกิดก็ได้ ที่กล่าวดังนี้เพราะมีเรื่องที่ท่านแต่งแสดงไว้ว่า 

เมือ่มฆมานพท�ากรรมดงีามในมนุษย์โลก ไปเกดิในเทวโลกเป็นท้าวสกักเทวราช

คือพระอินทร์นั้น เทวโลกที่พระอินทร์ไปเกิดมีเทพจ�าพวกหนึ่งครอบครองเป็นเจ้าถิ่น

อยู่ก่อน เทพเจ้าถิ่นเห็นพระอินทร์กับบริวารเป็นอาคันตุกะมา ก็เตรียมน�้าด่ืมมีกล่ิน

หอมเพือ่เลีย้งต้อนรบั ในขณะท่ีประชมุเล้ียงต้อนรบั พระอนิทร์ได้ให้สัญญาณแก่บรษิทั

ของตนไม่ให้ดืม่ ให้แสดงเพียงอาการเหมือนดืม่ เทพเจ้าถิน่จงึพากนัดืม่เพยีงฝ่ายเดยีว 

พากันเมานอนหมดสติ พระอินทร์และเทพบริวารก็ช่วยจับเทพเจ้าถ่ินเหว่ียงท้ิงไปยัง

เชิงเขาสิเนรุ พวกเทพเจ้าถิ่นเม่ือถูกจับเหวี่ยงตกลงไปสร่างเมากลับฟื้นคืนสติขึ้นแล้ว 

กก็ล่าวแก่กนัว่า พวกเราไม่ดืม่สรุาอกีแล้ว จงึเกดิเป็นช่ือขึน้ว่าอสรุะ เพราะกล่าวว่าไม่

ดื่มสุรา แต่ช้าไป เพราะเมาจนเสียเมืองไปแล้ว ต้องสร้างอสุรภพขึ้นใหม่ นับแต่นั้น

หมู่เทพบนยอดเขาสิเนรุมีพระอินทร์เป็นประมุขและหมู่อสุรเทพที่เชิงเขาสิเนรุได้ท�า

สงครามขบัเค่ียวกนัอยู่เนอืง ๆ แต่เมือ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ถอยเข้าเมอืงของตน อกีฝ่ายหนึง่

ก็ตามเข้าไปไม่ได้ เมืองทั้งสองจึงเรียกว่าอยุชฌบูร คืออยุธยา ใครรบไม่ได้ตีไม่แตก 
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เรือ่งนีบ้างท่านเหน็ว่ามเีค้าทางต�านานของอนิเดยีโบราณอยู่บ้าง (ไม่ใช่พระพุทธศาสนา) 

น�ามาเล่าเพียงเพื่อให้ทราบเรื่องเก่า ๆ มีคติเกี่ยวกับน�้าเมาอยู่บ้างว่า เรื่องน�้าเมามีมา

เก่าแก่และเมามายกันจนเสียบ้านเสียเมืองมาแล้ว 

เรื่องเช่นนี้ในศาสนาอื่นก็มีเล่าไว้ เช่นคัมภีร์หนึ่งเล่าว่า โนอาห์ท�าไร่องุ่นและ

ดื่มสุราองุ่น เมาตั้งแต่สมัยหลังน�้าท่วมโลก ไม่กี่ร้อยปี อีกคัมภีร์หนึ่ง เมื่อเทวดาพา

กันเสื่อมฤทธิ์เพราะถูกพระฤษีผู้มีนามว่าทุรวาสสาปก็ดื่มน�้าอมฤต เรื่องมีว่า 

พระอินทร์ทรงช้างไอยราพตไปในวิถีอากาศ พบฤษีทุรวาสซึ่งถือพวงมาลัย

ดอกไม้สวรรค์อนันางฟ้าองค์หน่ึงถวาย พระฤษีย่ืนถวายพระอนิทร์ ท้าวเธอรบัมาพาด

บนศีรษะช้าง ช้างสูดกลิ่นดอกไม้ซึ่งอวลอบแรงหนักหนาท�าให้เป็นบ้าคลั่ง จึงฟาดงวง

เอื้อมจับพวงดอกไม้จากกระพองขว้างลงเหยียบย�่า พระฤษีทุรวาสโกรธว่าพระอินทร์ 

ดูหมิ่น จึงสาปให้เสื่อมฤทธิ์และให้พ่ายแพ้แก่หมู่อสูร นับแต่นั้นมาพระอินทร์และ 

เทพบริวารก็อ่อนฤทธิ์รบมิใคร่ชนะหมู่อสูร พากันอยู่ไม่เป็นสุข ก็พากันไปเฝ้า 

พระนารายณ์ขอให้ช่วย พระนารายณ์ก็แนะอุบายให้ทวยเทพไปชวนเลิกยุทธสงคราม

กับหมู่อสูร ผูกพันไมตรีร่วมกันต้ังพิธีกวนสมุทร หมู่เทพก็ปฏิบัติตาม ไปชวนอสูร 

เลิกรบ และชวนไปเกบ็โอสถโยนลงไปในเกษียรสมุทร (ทะเลน�้านม) เอาภเูขามาเป็น

ไม้กวน เอาพญานาคมาเป็นเชอืก พระนารายณ์มาช่วยพิธ ีปันหน้าทีใ่ห้หมูอ่สูรถือทาง

ศีรษะนาค ให้หมู่เทพถือทางหางนาค พระนารายณ์เองอวตาร (แบ่งภาคลงมา)  

เป็นเต่า ลงไปรองรับภูเขาที่เป็นไม้กวน เมื่อช่วยกันกวน หมู่อสูรอยู่ทางศีรษะนาคก็

ถูกไฟที่พุ่งจากนาคแผดเผาจนอ่อนฤทธิ์ลงไป หมู่เทพอยู่ทางหางนาคก็ถืออย่างสบาย 

ครัน้กวนสมทุรได้ทีก่เ็กดิสิง่ต่าง ๆ รวมทัง้สรุาและอมฤต (น�า้ท่ีกนิแล้วไม่ตาย) ในท่ีสดุ

ทวยเทพชิงดื่มน�้าอมฤตได้ก่อนจนหมด จึงกลับคืนฤทธิ์ และได้ชื่อว่าอมร (ผู้ไม่ตาย) 

เร่ืองเหล่านีไ้ม่ใช่พระพทุธศาสนา เหน็มเีรือ่งเกีย่วกบัน�า้เมาจงึน�ามาเล่าไว้เพือ่

แสดงว่า คนในทกุ ๆ ส่วนของโลกเชือ่ว่าสรุาได้เกดิมมีานานตัง้แต่สมยันยิาย ในชาดก

ก็มีเล่าไว้ด้วยเหมือนกันว่า 

ในอดีตกาลนานนักแล้ว มีพรานป่าคนหน่ึงช่ือสุระ ได้เข้าป่าหิมพานต์มาถึง

ต้นไม้ต้นหนึ่ง ต้นไม้นั้นคาคบแยกออกเป็น ๓ ในที่สูงขนาดชั่วบุรุษ ในระหว่างคาคบ

ทั้ง ๓ มีเป็นบ่อขนาดตุ่ม ในฤดูฝนมีน�้าขังเต็มและมีผลสมอ มะขามป้อม และพริก
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ตกลงไปรวมอยู่จากต้นที่เกิดอยู่รอบ มีหมู่นกแขกเต้าจิกข้าวสาลีที่เกิดเองในที่ไม่ไกล

กันมาท�าตกลงไปผสมอยู่ด้วย เม่ือถูกแดดเผาน�้านั้นก็แปรรสมีสีแดง หมู่สัตว์มีนก

เป็นต้นดื่มเข้าไปแล้วก็พากันเมาตกอยู่ท่ีโคนต้นไม้ สร่างเมาแล้วจึงพากันบินไปได้  

นายพรานสุระเห็นดังนั้น เห็นว่าไม่เป็นพิษจึงลองดื่มดูบ้าง ดื่มเข้าไปแล้วก็เมาและ

อยากบริโภคเนื้อ จึงฆ่าสัตว์มีนกเป็นต้นที่เมาตกลงปิ้งบริโภคกับน�้าเมา ครั้นเมาแล้ว

กฟ้็อนร�าขบัร้อง ชวนดาบสรปูหนึง่ชือ่ว่าวรุณะ ให้ลองดืม่ดูบ้าง กพ็ากนัดืม่เมามายไป

ทั้งคู่ แล้วน�ามาแพร่หลายในบ้านเมือง ต่อมาก็คิดวิธีท�าน�้าเมาขึ้น และได้เริ่มเรียกชื่อ

ว่าสุรา หรือวรุณี ตามชื่อของนายพรานสุระและดาบสวรุณะ แต่เมื่อดูตามศัพท์  

สุรา แปลว่ากล้า อาจหมายความว่า เพราะดื่มแล้วท�าให้ใจกล้ามุทะลุก็ได้ และวรุณี 

อาจหมายถึงวรุณคือฝน เพราะตามเรื่องนั้นเกิดจากน�้าฝนตกลงมาขังหมักดองกับส่ิง

ต่าง ๆ ในคาคบไม้ก็ได้ 

น�า้เมานีเ้ป็นสิง่ทีช่าวโลกมใิช่น้อยมกัจะโปรดปราน เมือ่มงีานรืน่เรงิอะไรกม็กั

จะทิง้ไม่ได้ ถ้าขาดไปมกัจะบ่นว่าแห้งแล้งเงยีบเหงา บางแห่งมนัีดงานเทศกาลดืม่สุรากนั 

แต่บณัฑติทัง้หลายในโลกตัง้แต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจบุนัไม่สรรเสรญิยกย่องการดืม่

สุราว่าเป็นของดี มีแต่แสดงโทษไว้ต่าง ๆ โดยตรงบ้างทางอ้อมบ้าง โดยตรงนั้น เช่น

แสดงว่าการดื่มน�้าเมาเป็นอบายมุข และชี้โทษไว้ ๖ สถาน คือเสียทรัพย์ ก่อการ

ทะเลาะวิวาท เกิดโรค ต้องติเตียน ไม่รู้จักอาย ทอนก�าลังปัญญา ส่วนโดยอ้อมนั้น 

เช่นที่ผูกเป็นนิทานไว้ต่าง ๆ ดังเรื่องก�าเนิดสุราในทางตะวันตกว่า 

ได้มเีทวดาองค์หนึง่ไปพบต้นองุน่เข้ากม็คีวามพอใจ จึงน�ามา ทแีรกเมือ่น�ามา

นั้นปลูกมาในหัวกะโหลกนก ต้นองุ่นโตเร็วเต็มหัวกะโหลกนก ต้องเปลี่ยนไปปลูก 

ในหัวกะโหลกลา แล้วต้องเปลี่ยนไปปลูกในหัวกะโหลกเสือ ตามนิทานนี้เข้าใจความ

หมายว่า ดื่มเหล้า (องุ่น) ทีแรกรื่นเริงอย่างนก มากเข้าอีกก็โง่ซึมเซาอย่างลา  

มากเข้าอีกก็ดุร้ายอย่างเสือ 

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งแสดงกันมาว่า สุราผสมด้วยเลือดของสัตว์หลายชนิด คือ

เลือดนก เลือดสุนัข เลือดเสือ เลือดหมู เลือดงู และเมื่อดื่มเข้าไปแล้วท�าให้พูดมาก 

คะนองสนุกอย่างนก ท�าให้เอะอะอย่างสุนัข ท�าให้ดุร้ายอาละวาดอย่างเสือ ท�าให้เดิน

เปะปะไม่ตรงอย่างงูเลื้อย ท�าให้หมดสตินอนซมอย่างหมู 
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ในทางพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงโทษของสรุาโดยตรงดงักล่าว

แล้ว เพราะการดื่มสุรากับทั้งเมรัยอันรวมเรียกว่าน�้าเมา เป็นฐานะ คือที่ตั้งของความ

ประมาท ฉะนั้น จึงทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๕ ว่า

สุรำเมรยมชฺชปมำทฏฺำนำ เวรมณี เว้นจากการดื่มน�้าเมาคือสุราและเมรัย

อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท น�้าเมาเป็นของดอง เช่น น�้าตาลเมาต่าง ๆ ชื่อเมรัย 

เมรัยน้ันกลั่นอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เข้มข้นขึ้น เช่น เหล้าต่าง ๆ ชื่อสุรา สุราเมรัยนี้ 

เป็นของท�าให้ผูด้ืม่แล้วเมาเสยีสตอิารมณ์แปรปกตขิองคนทีเ่ป็นคนดใีห้ชัว่ไปได้ จนถึง

กริยิาอาการท่ีไม่ดีซ่ึงในเวลาปกตทิ�าไม่ได้ แต่ครัน้เมาแล้วกท็�าแทบจะทกุอย่าง น�า้เมา

จึงได้ชื่อว่าเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ความเว้นจากด่ืมน�้าเมาเรียกว่าเวรมณี หรือ 

วริตั ิเป็นตวัศลีในข้อนี ้วริตัมิ ี๓ เหมอืนกบัข้ออืน่ ๆ คอืเว้นด้วยตัง้ใจว่าจะเว้นมาก่อน 

ด้วยวิธีรับศีล หรือคิดตั้งใจด้วยตนเอง เรียกว่าสมาทานวิรัติ (เว้นด้วยการสมาทาน) 

ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเว้นมาก่อน เมื่อไปพบน�้าเมาที่อาจจะดื่มได้แต่งดได้ไม่ดื่ม เรียกว่า

สัมปัตตวิรัติ (เว้นจากวัตถุอันถึงเข้า) ถ้าเว้นได้เด็ดขาดจริง ๆ จัดเป็นสมุจเฉทวิรัติ 

(เว้นด้วยตัดขาด) วิรัติข้อใดข้อหนึ่งมีขึ้นเมื่อใด ศีลก็มีขึ้นเมื่อนั้น วิรัติขาดเมื่อใด  

ศีลก็ขาดเมื่อนั้น ลักษณะส�าหรับตัดสินว่าศีลขาดนั้นคือ ๑. เป็นน�้าเมามีสุราเป็นต้น 

๒. จิตใคร่จะดื่ม ๓. พยายามคือท�าการดื่ม ๔. ดื่มน�้าเมานั้นให้ไหลล่วงล�าคอเข้าไป

อนึ่ง ห้ามน�้าเมาเพราะเป็นของท�าให้เมาประมาท จึงห้ามตลอดถึงของท�าให้

เมาเช่นเดียวกันชนิดอื่น มี ฝิ่น กัญชา เป็นต้นด้วย

(หลักแห่งการบัญญัตศิลีข้อที่ ๕)

พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัศีิลข้อท่ี ๕ นีโ้ดยตรง เพือ่มใิห้มวัเมาประมาทเป็นหลกั 

คนเราที่เป็นคนธรรมดาสามัญ โดยปกติก็ประมาทกันอยู่แล้ว เพราะมักขาดสติมาก

บ้างน้อยบ้าง ต้องระมัดระวังกันอยู่เสมอ จนถึงมีภาษิตเป็นต้นว่า “สี่เท้ายังรู้พลาด  

นกัปราชญ์ยงัรูพ้ล้ัง” “ความผดิพลาดเป็นเรือ่งของมนษุย์” “คนทีไ่ม่เคยท�าอะไรผดิ คอื

คนทีไ่ม่เคยท�าอะไรเลย” ฉะนัน้ เม่ือเพิม่เตมิน�า้เมาให้เมาประมาทยิง่ขึน้ กย็ิง่ท�าให้ผดิ

มากข้ึน เพราะคนท่ีเมาประมาทเป็นคนขาดสติ (ความระลึกได้) ขาดสัมปชัญญะ 
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(ความรูต้วั) อาจผดิศลีได้ทกุข้อ อาจท�าชัว่ท�าผดิได้ทกุอย่าง และเมือ่ประมาทเสียแล้ว

กเ็ป็นคนหลงอย่างเต็มที ่ไม่รูจ้กัเหตผุลควรไม่ควร ไม่รูจ้กัดช่ัีวผดิถกู จะพดูชีแ้จงอะไร

กับคนก�าลังเมาหาได้ไม่ คนเมาประมาทจึงเป็นผู้ท่ีควรเมตตากรุณาหรือควรสงสาร 

เหมอืนคนตกน�า้ทีท้ิ่งตวัเองลงไป ช่วยตวัเองกไ็ม่ได้ ใครช่วยกไ็ม่ได้ หรอืเหมอืนคนดืม่

ยาพิษฆ่าตัวเอง ทั้งที่ไม่เห็นว่าเป็นยาพิษ จึงดื่มอย่างสนุกสนานรื่นเริง ใครบอกว่ายา

พิษก็ไม่เชื่อ แต่เห็นเหมือนน�้าอมฤตของเทวดา เพราะดื่มแล้วท�าให้อุกอาจ ให้ร่าเริง 

ไม่มีทุกข์ ไม่มีกลัว แต่หาจริงไม่ เพราะสิ่งที่ท�าให้ฤทธิ์สุราของคนเมาเสื่อมได้ดีนั้นคือ 

ความกลัว คนเมาอาละวาด เม่ือประสบเหตุอะไรที่ท�าให้เกิดรู้สึกกลัวขึ้นได้แล้ว 

ความเมาก็เสื่อม เว้นแต่จะเมาจนสลบไสล ซึ่งก็หมดฤทธิ์ท่ีจะอาละวาดอะไรได้  

คนเมาอาละวาดเม่ือไปท�าร้ายใครเข้า มักรู ้จักหลบหนี เพราะเกิดรู้สึกกลัวผิด 

ข้ึนแล้ว ความเมาจงึแพ้ความกลวั มใิช่ชนะความกลวั ทีว่่าท�าให้กล้านัน้ไม่ใช่ความกล้า 

เป็นความเมาต่างหาก เหมือนอย่างท่ีพูดกันว่า เห็นช้างเท่าหมู ก็เป็นเรื่องของ 

ความเมาที่แก่กล้าอันจะพาให้พินาศ เว้นไว้แต่ช้างจะเล็กลงมาเท่าหมูได้จริง ๆ  

โดยมากความรู้สึกกลัวท่ีท�าลายฤทธิ์เมาให้เส่ือมมักมาช้าเกินไป เพราะมักมาในเม่ือ

คนเมาไปท�าผดิเสยีแล้ว ต่างจากคนไม่เมา เพราะความรูส้กึกลวัผดิเกดิได้ง่ายกว่ามากนกั 

คนไม่เมาจึงรักษาตัวได้ดีกว่ามาก 

อีกอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่าศีลนั้น โดยตรงคือปกติกาย ปกติวาจา ปกติใจ คือ

ความทีม่กีาย วาจา ใจ เป็นปกต ิได้แก่เรยีบร้อยดงีาม เม่ือดืม่น�า้เมาเข้าไปเมาประมาท

ขึ้นเม่ือใด ก็เสียปกติกาย วาจา ใจ เมื่อนั้น เพราะน�้าเมาท�าให้กายของคนเมา  

วาจาของคนเมา ใจของคนเมา เสียปกติ ถึงจะยังมิได้ไปประพฤติผิดศีลข้ออื่น ๆ  

แต่ศลีทางใจ คอืความมใีจเป็นปกตเิรยีบร้อย กเ็สียไป คนเมาทีพ่ดูว่าใจยังดไีม่เมานัน้ 

ถ้าเป็นความจริงก็ไม่ใช่คนเมา ถ้าเป็นคนเมา ค�าที่พูดเช่นนั้นก็พูดไปตามความเมา

เท่านั้น

(ธรรมคู่กับศลีข้อที่ ๕)

คือความมสีตริอบคอบ ตรงกนัข้ามกบัความประมาท สตคิอืความระลกึนกึคิด

ขึ้นได้ ประกอบกับสัมปชัญญะ ความรู้ตัว สติต้องมีสัมปชัญญะอยู่ด้วยจึงเป็นสติท่ี 
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ถูกต้อง เช่น เมื่อก�าลังเดินอยู่ในถนน นึกถึงบทเรียนจนลืมตัวว่าก�าลังเดินอยู่ในถนน 

ถงึจะนกึถงึบทเรยีนได้ก็ไม่ใช่สต ิเม่ือรูต้วัอยู่ว่าก�าลงัเดนิอยูใ่นถนน และระลกึได้ว่าจะ

เดินอย่างไรจะหลีกหลบรถอย่างไร จึงเป็นสติ คนเราทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องท�าต้องพูด

อยู่ทกุ ๆ วนั เดก็หรือผูใ้หญ่ทีม่สีต ิเมือ่ท�าอะไรพดูอะไรไปแล้ว กร็ะลกึได้ว่าได้ท�าหรอื

พดูอะไร ผดิหรอืถกู เรยีบร้อยหรอืไม่เรยีบร้อยเป็นต้น จะท�าจะพดูอะไรกม็คีวามระลกึ

นึกคิดก่อนว่าดีหรือไม่ดี อย่างที่โบราณสอนให้นับสิบก่อน คือให้นึกให้รอบคอบก่อน

นัน่เอง ในขณะทีก่�าลังท�าก�าลงัพูดกร็ูตั้วอยู่เสมอ ไม่ลมืหลงในเรือ่งทีท่�าทีพ่ดู ไม่ลมืตวั

ไม่เผลอตวั บางคนมปัีญญาความรูด้ ีแต่ขาดสต ิท�าพดูอะไรผดิพลาดได้ อย่างทีก่ล่าว

กันว่า ฉลาดแต่ไม่เฉลียว จึงสมควรหัดให้มีสติรอบคอบ เพราะทุก ๆ คนทั้งเด็กและ

ผู้ใหญ่อาจท�าสติได้ วิธีหัดเช่น

๑. หัดนึกย้อนหลัง เป็นการฝึกความก�าหนดจดจ�า

๒. หัดนึกให้ได้ก่อนที่จะท�าจะพูดอะไร

๓. หดันึกให้ได้ก่อนท่ีจะโกรธใคร มใิช่โกรธเสียก่อน จนหายโกรธแล้วจึงนกึได้

๔. หดัให้มีความรูต้วัอยูใ่นเรือ่งทีก่�าลงัท�าก�าลงัพดู ตลอดถงึก�าลงัคดิอยูเ่สมอ 

ไม่ปล่อยให้ลืมตัว เผลอตัว

๕. หดัให้มคีวามยบัยัง้ในการทีไ่ม่ควรท�า ไม่ควรพดู ไม่ควรคดิ ให้มอีตุสาหะ

ในการที่ควร อันตรงกันข้าม

การหัดท�าสติ เม่ือหัดอยู่เสมอ สติจักเกิดมีทวีข้ึนตามล�าดับ จนถึงเป็นสติ

รอบคอบ ถ้าไม่หดัท�าจะให้มสีตขิึน้เองนัน้เป็นการยากทีจ่ะมสีตพิอใช้ เหมอืนอย่างเมือ่

ประสงค์ให้ร่างกายมีอนามัยดี ก็ต้องท�ากายบริหารให้ควรกัน

สติ เตส� นิวำรณ�

สติเป็นเครื่องกั้นกระแสตัณหำ

๒ มกรำคม ๒๕๐๓



ปกตภิาพ - ปกตสิุข

ข่าวในหน้าหนงัสอืพิมพ์ประเภทหนึง่ คนมกัจะอ่านไม่ปล่อยให้ผ่านไป แต่ไม่มี

ใครอยากเป็นข่าว คือข่าวฆาตกรรม ข่าวโจรกรรม ข่าวเกี่ยวกับผิดศีลข้อที่ ๓  

ข่าวหลอกลวง ข่าวคนเมาเกะกะอาละวาด เป็นต้น คนทีเ่ป็นตวัการในข่าวล้วนเป็นคน

กวนบ้านกวนเมืองให้เดือดร้อน ใครประพฤติก่อกรรมอย่างนั้น ถึงไม่ปรากฏเป็นข่าว 

ก็ท�าเข็ญให้เดือดร้อนเช่นเดียวกัน ในบ้านทุกบ้านมีใครก่อกรรมท�าเข็ญเช่นนั้นเข้า 

สกัคน กพ็ากนัเดอืดร้อนไปหมด จนอาจถงึบ้านแตกสาแหรกขาด และเมือ่ท�าให้เดอืดร้อน

ถึงส่วนรวม ก็เป็นการบ่อนท�าลายความสงบสุขของเมืองคือประเทศชาติ คนที่เป็น

ตัวการก่อความเดือดร้อนดังกล่าวมิใช่ใครที่ไหน คือแต่ละคนท่ีประพฤติผิดศีล ๕  

นั้นเอง ใครอยากเป็นตัวข่าวในเรื่องเช่นนี้บ้าง ถ้าไม่อยากก็อย่าประพฤติให้ผิดศีล ๕ 

และต้องคอยหลบหลีกคนท่ีประพฤตผิดิศีล ๕ ให้ดด้ีวย เพราะเมือ่ตนเองไม่ท�าแก่เขา  

เขาอาจจะคิดท�าแก่ตนก็ได้ จึงต้องไม่ประมาท ระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัย เพราะ

ภัยอันตรายอันเป็นเครื่องท�าลายความปกติสุขทุกอย่างเกิดจากคนไม่มีศีลทั้งนั้น  

ในด้านตรงกนัข้าม ความปกตสิขุทกุอย่างเกดิจากคนมศีลี เหมอืนอย่างในบ้านทกุบ้าน

อยูก่นัเป็นปกตสุิขเรยีบร้อย (ไม่เกดิวกิฤตการณ์ตรงกันข้ามกับปกตกิารณ์หรือปกฤตการณ์) 

ในเมื่อไม่มีใครบันดาลโทสะท�าร้ายใคร จนถึงไม่มีใครดื่มสุราเอะอะอาละวาด ฉะนั้น 

ศีลจึงจ�าเป็นเพื่อความปกติสุขเรียบร้อยแก่ทุกคน

ยังอาจมีผู้เข้าใจว่า ศีลเป็นข้อห้ามข้อบังคับทางพระศาสนาที่ต้องรับจากพระ 

เป็นข้อห้ามที่ผิดปกติวิสัยไม่อาจจะท�าได้
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อันที่จริง ศีลคือปกติภาพ ความเป็นปกติของคน คือโดยปกติคนเราก็ไม่ได้

ฆ่าใคร ไม่ลกัของใคร จนถึงดืม่น�า้เมากย็งัไม่เป็น ต่อเมือ่เกดิโลภอยากได้ขึน้มา บนัดาล

โทสะขึน้มา มวัเมาหลงใหลขึน้มา จนถงึยัง้ใจไว้ไม่อยู่ท�าลงไป บางอย่างกต้็องหัดเหมือน

อย่างดื่มน�้าเมา เมื่อจิตใจยังเป็นปกติดีอยู่ยังไม่โลภโกรธหลง หรือเม่ือโลภโกรธหลง

สงบลงแล้ว ก็ไม่มีใครท�าลงไปได้ ฉะนั้น ศีลจึงเป็นตัวปกติภาพของคนโดยแท้ แต่คน

โดยมากมักควบคุมตนเองไว้ไม่ได้ ย้ังใจไว้ไม่อยู่ จึงรักษาปกติภาพของตนไว้ไม่ได้ 

พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลเป็นขอบเขตของความประพฤติไว้ เพื่อช่วยให้คนรักษา

ปกติภาพของตนไว้นั้นเอง ส่วนที่ต้องรับจากพระน้ันก็เป็นเพียงวิธีชักน�าอย่างหนึ่ง 

เพราะโดยตรงศีลนั้นต้องรับจากใจของตนเอง คือใจของตนเองต้องเกิดวิรัติทั้ง ๓  

ข้อใดข้อหนึง่ขึน้ จงึจะเกดิเป็นศลี เพือ่ทบทวนความจ�า จะน�าวิรตัทิัง้ ๓ มากล่าวไว้อกี

ครั้งหนึ่ง คือ

๑. สัมปัตตวิรัติ  ควำมเว้นได้ในทันทีที่เผชิญหน้ำกับวัตถุ

๒. สมำทำนวิรัติ  ควำมเว้นได้ด้วยตั้งใจถือศีลไว้

๓. สมุจเฉทวิรัติ  ควำมเว้นได้เด็ดขำดทีเดียว

เมือ่ใจมวีริตัขิึน้ กม็ศีลีขึน้ทนัท ีค�าว่าใจมีวิรัตมิิได้หมายความว่าต้องคดิว่าเรา

จะเว้น ๆ อยู่ทุกวินาที แต่หมายความว่าคิดตั้งใจไว้ จะรับจากพระมาตั้งใจไว้ก็ได้  

จะตั้งใจด้วยตนเองก็ได้ ในเวลาไหนก็ได้ เมื่อคิดตั้งใจไว้แล้วจะท�าพูดคิดอะไรที่ไม่ผิด

ข้อห้ามที่ให้เว้นนั้นแล้วก็ได้ทั้งนั้น และจะตื่นอยู่หรือหลับไป ศีลก็มีอยู่ทุกเวลา

ส่วนที่ว่าเป็นข้อห้ามที่ผิดปกติวิสัยนั้น เป็นการว่าที่ผิด เพราะศีลเป็นข้อห้าม

เพือ่รักษาปกตภิาพของคนดงักล่าวแล้ว จงึถูกต้องกบัปกตวิิสัยอย่างทีสุ่ด ถ้าจะแย้งว่า

คนสามัญทุกคนก็ต้องมีโลภ โกรธ หลง อยู่ด้วยกัน จึงไม่อาจปฏิบัติได้ ข้อแย้งนี ้

ถ้าคิดสักหน่อยก็จะเห็นว่าแย้งไม่ถูก พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลก็เพื่อให้คนสามัญ 

นี้แหละรักษา ถ้าไม่มีคนสามัญดังกล่าวแล้ว พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องทรงบัญญัติศีล 

ข้อไหน ๆ ขึ้นเลย และเมื่อใครอยากได้ขึ้นมา โกรธขึ้นมา ก็ท�าร้ายเขา ลักของเขา 

เป็นต้น จะอยู่กันได้อย่างไร ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลขึ้นไว้ควบคุมความ 

ประพฤตขิองคนให้อยูใ่นขอบเขตทีด่ ีมใิห้เบยีดเบยีนกนัให้เดอืดร้อน เป็นการคุม้ครอง
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ปกติภาพของทุก ๆ คน เพื่อได้อยู่ด้วยกันเป็นปกติสุข เมื่อคนรักษาศีลตลอดไปถึง

สัตว์ดิรัจฉาน คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดถึงในสัตว์ดิรัจฉาน ก็ชื่อว่าได้แผ่

ความปกตสิขุให้กว้างออกไปถงึในสัตว์ดริจัฉานทัว่ไปด้วย เรยีกว่าเป็นการให้อภยัทาน

แก่สัตว์ทั่วไป 

มีปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่มิใช่น้อยว่า พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ แต่

ท�าไมจึงไม่ทรงห้ามการบริโภคเนื้อสัตว์ เมื่อบริโภคเนื้อสัตว์ได้ก็ต้องมีการฆ่าสัตว์  

ไม่เป็นอันอ�านวยให้ฆ่าสัตว์โดยอ้อมหรือ ในการเฉลยปัญหานี้ ควรแสดงข้อที่เป็น 

มลูฐานก่อนว่า การท�าอะไรแก่สตัว์ทีต่ายแล้ว จะบรโิภคกต็าม จะน�าไปเผาไปฝังกต็าม 

ไม่เป็นปาณาติบาตคือฆ่าสัตว์ เพราะไม่เป็นการท�าร้ายแก่ร่างที่ปราศจากชีวิตแล้ว 

ไม่มีภาวะเป็นสัตว์มีชีวิตเหลืออยู่ 

เมื่อได้ความจริงชัดเจนดังนี้แล้ว จึงมาถึงปัญหาว่าถึงไม่เป็นปาณาติบาตแต่ก็

ควรบรโิภคหรอืไม่ ปัญหานีต้อบตามพระวนิยัว่า พระพทุธเจ้าทรงห้ามมิให้ภกิษบุรโิภค

อุทิสสมังสะ แปลว่าเนื้อเจาะจง คือเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงเพื่อปรุงอาหารถวายพระภิกษุ 

เมือ่ภกิษไุด้เหน็ ได้ยิน หรอืรงัเกยีจสงสยัว่าเป็นเนือ้เช่นนัน้ ห้ามมใิห้ฉนั ทรงอนญุาต

ให้ฉันได้แต่ปวัตตมังสะ แปลว่าเน้ือท่ีเป็นไปทั่วไป คือเนื้อท่ีเขาท�าไว้ส�าหรับคนทั่วไป

บริโภค ถึงภิกษุจะฉันหรือไม่ฉัน เขาก็ท�าบริโภคกัน แม้เช่นนั้นกท็รงอนญุาตให้ฉัน 

ได้แต่เน้ือสกุ ไม่ให้ฉนัเนือ้ดบิ เป็นอนัห้ามตลอดถึงกะปิดบิ น�า้ปลาดบิ (ผู้รู้วินัยเม่ือจะใช้

กะปิหรอืน�า้ปลาดบิ ประกอบอาหารเพือ่พระภกิษ ุจงึท�าให้สกุก่อน) และทรงห้ามมใิห้

ฉนัเน้ือ ๑๐ จ�าพวกทีช่าวโลกเขารงัเกยีจกนั คอืเนือ้มนษุย์ เนือ้ช้าง เนือ้ม้า เนือ้สุนขั 

เน้ืองู เน้ือสีหะ เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือเหลือง เนื้อหมี เนื้อเสือดาว การที่ทรงห้าม 

อุทิสสมังสะเป็นอันตัดทางมิให้อ�านวยปาณาติบาต 

ถ้ามีปัญหาต่อไปว่า ถ้าห้ามปาณาติบาตไม่ส�าเร็จ จะบัญญัติศีลห้ามไว้ท�าไม  

จะไม่เหมือนบัญญัติห้ามไว้เล่น ๆ และผู้รับก็รับกันเล่น ๆ ไป หรือจะบัญญัติไว้อย่าง

ในศาสนาอื่นคือห้ามบ้าง อนุญาตบ้าง เช่น ห้ามฆ่าคน อนุญาตให้ฆ่าสัตว์ดิรัจฉานได้ 

ข้อนี้ตอบได้ง่ายว่า พระพุทธเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาในสัตวโลกเสมอกัน จะทรง

บัญญัติดังนั้นไม่ได้ นึกดูถึงคนเราธรรมดาทุกคน เมื่อมีสัตว์เลี้ยงก็ฆ่าไม่ได้ เพราะ

อ�านาจเมตตากรุณานั่นเอง 
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ฉะน้ัน เม่ือเมตตากรุณาแผ่ออกไปยังสัตว์ใด ๆ ก็ฆ่าสัตว์นั้น ๆ ไม่ได้  

เมือ่แผ่ออกไปในสตัว์ทัง้ปวงทัว่โลก กฆ่็าไม่ได้ทัว่โลก ไม่ต้องมีใครห้าม คนทีมี่เมตตา

กรุณานั้นท�าไม่ได้เอง เหมือนอย่างพ่อแม่ผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาในลูก ๆ ไม่อาจ

ท�าร้ายลกูได้ ไม่มใีครห้าม แต่ท�าไม่ได้เอง ซ�้าคอยป้องกนัอนัตรายมิให้เกดิแก่ลกูด้วย

ประการทัง้ปวง พระพทุธเจ้าทรงมพีระเมตตากรณุาในสัตวโลกท่ัวหน้าเสมอกนั เหมือน

อย่างพ่อแม่ของโลก จึงไม่ทรงเบียดเบียนแม้ด้วยความคิดแก่สัตวโลกไหน ๆ เลย  

และประทานความคุม้ครองทัว่หน้าเสมอกนัหมด ปราศจากอคตใินทุก ๆ ชวีติ จงึไม่มี

ข้ออ้างเพ่ือประโยชน์ตนอย่างเรื่องหมาป่าอ้างเพื่อจะกินลูกแกะในนิทานอีสปอยู่ใน

พระพุทธศาสนาเลย ส่วนที่จะเป็นการบัญญัติไว้เล่น ๆ เพราะห้ามไม่ส�าเร็จนั้น ก็ไม่

เป็นดงันัน้ เพราะผูท้ีถ่อืศลีข้อนีแ้ละข้ออืน่ ๆ ทั้ง ๕ ข้อ หรอืยิง่กว่า ชัว่ระยะกาลบ้าง 

เป็นนิตย์บ้าง กมี็อยูมิ่ใช่น้อย แม้ผูท่ี้นบัถอืลทัธศิาสนาอืน่บางลทัธศิาสนาถือไม่ฆ่าสตัว์

ทั้งปวงก็มี ฉะนั้น ถ้าไม่มีศีลข้อนี้หรือมีอย่างยกเว้น ศีลในพระพุทธศาสนาก็จักขาด

ตกบกพร่อง แสดงว่าด้อยด้วยคณุธรรม และแม้มข้ีอยกเว้นกย็ิง่ไม่จ�าเป็น เพราะไม่ยิง่

ไปกว่ากฎหมายของบ้านเมืองซึ่งบัญญัติในแบบยกเว้นอยู่แล้ว ส่วนผู้ที่ไม่ถือปฏิบัติ 

ก็ต้องมีตามกระแสโลก มิใช่เฉพาะศีลเท่านั้น แม้หลักธรรมอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน  

มิใช่เฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้น ศาสนาอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน มีคนปฏิบัติบ้าง  

ไม่ปฏบัิตบ้ิาง เมือ่เป็นเช่นนี ้จะหาว่ามคีนปฏบิตัไิด้น้อยแล้วเลกิเสยีหาควรไม่ เหมอืน

อย่างการตั้งโรงเรียนชั้นสูงจนถึงมหาวิทยาลัย มีชั้นของการศึกษาตลอดถึงปริญญา 

ต่าง ๆ จะหาว่ามีคนเข้าเรียนส�าเร็จได้น้อยแล้วเลิกล้มเสีย ก็หาควรไม่เช่นเดียวกัน 

เพราะคนที่สามารถปฏิบัติสามารถเรียนส�าเร็จได้มีอยู่ ถึงจะน้อยคนก็เป็นประโยชน ์

แก่หมู่ชนเป็นอันมาก เพราะโลกยังต้องการคนดี ต้องการคนฉลาดที่เรียกว่าคนช้ัน 

มันสมอง อยู่ทุกเมื่อ

ส่วนที่มีบางคนกลัวว่า ถ้ารักษาศีลกันเสียหมดประเทศชาติจะไปไม่รอดนั้น 

ข้อน้ีไม่ต้องกลวั ควรจะกลวัว่าจะไปไม่รอดถ้าไม่รักษาศลีกนัให้มากกว่านี ้คดิดงู่าย ๆ 

ถ้าต่างท�าร้ายชวีติร่างกายกนั ต่างลักขโมยฉ้อโกงกนัไปหมด เพยีงเท่านีก้ไ็ปไม่รอดแล้ว 

ถงึในหมูโ่จรทีไ่ม่มศีลีแก่คนอ่ืน กต้็องมศีลีในพวกของตน ถ้าไม่มศีีลในพวกของตน คอื

ฆ่ากันเอง คดโกงกันเอง ก็คุมกันอยู่ไม่ได้ เป็นโจรไปไม่รอดเหมือนกัน ฉะนั้น  
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คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะอยู่ด้วยกันได้เป็นปกติสุข ก็เพราะมีศีลในกันและกัน เมื่ออยู่

รวมกันเป็นบ้านเป็นเมืองก็เหมือนกัน ความเดือดร้อนไม่เป็นปกติสุขเกิดจากคนไม่มี

ศีลหรือคนทุศีล (ศีลทราม) ทั้งน้ัน จึงต้องมีการปราบปรามป้องกันตามควรแก ่

เหตุ บ้านก็ต้องมีรั้วรอบขอบชิดและเครื่องป้องกันอื่น ๆ เมืองก็มีต�ารวจทหารเป็นต้น 

มีชาดกเป็นอันมากทางพระพุทธศาสนาเล่าถึงความฉลาดในการรักษาตนให้ปลอดภัย 

เช่นเล่าถงึวานรโพธสิตัว์ในชาดกหน่ึงว่า 

มนีางจระเข้ตวัหน่ึงแพ้ท้อง อยากจะกนิเนือ้หวัใจของวานรตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ฝั่ง

แม่น�า้ จงึบอกแก่จระเข้ผูส้าม ีจระเข้นัน้จงึคดิอบุายเชือ้เชญิวานรให้ขึน้หลงัของตนเพือ่

จะน�าไปยังเกาะในระหว่างแม่น�้า ให้บริโภคผลมะม่วงบนเกาะนั้น วานรเชื่อก็ขึ้นหลัง

จระเข้ คร้ันจระเข้ออกไปไกลตลิ่งแล้ว ก็เร่ิมจมลง วานรถามว่าจมลงท�าไม จระเข ้

ก็แจ้งว่าจะฆ่าวานรแหวะเนื้อหัวใจให้แก่ภริยาของตน วานรระงับความกลัวคิดอุบาย

ช่วยตัวได้ทันที จึงถามว่า ท่านคิดว่าเนื้อหัวใจของเราอยู่ในทรวงอกหรือ เรากระโดด

โลดเต้นอยู่เสมอ หัวใจเราต้องแตกเสียเป็นแน่ เราจึงต้องถอดเก็บไว้นอกตัว จระเข้

ถามว่าเกบ็ไว้ทีไ่หนเล่า วานรตอบว่าห้อยอยูบ่นต้นมะเดือ่นัน้ไม่เหน็หรือ จระเข้หน้าโง่

มองขึน้ไปเหน็ผลมะเด่ือ จงึเชือ่ว่าเป็นหวัใจวานร จงึให้วานรสญัญาว่าจะปลดิหวัใจนัน้

ให้แล้วน�าวานรไปส่งที่ฝั่งข้างโคนต้นมะเดื่อ วานรขึ้นฝั่งได้แล้วก็กระโดดขึ้นต้นมะเดื่อ 

ปลิดผลมะเดื่อโยนไปให้จระเข้ 

คนที่มีศีลและฉลาดดังเช่นวานรโพธิสัตว์ในชาดกนี้ไฉนจะไปไม่รอด เมื่อเป็น

หัวหน้าหมู่ก็น�าหมู่ให้ไปรอดได้ด้วย ส่วนคนไม่มีศีลเป็นผู้ท�าลายทั้งศีลของตน ทั้งศีล

ของผูอ้ืน่ เพราะท�าให้ผูอ่ื้นต้องลุกขึน้ป้องกนัต่อสู ้เสยีปกตภิาพและปกตสิขุไปด้วยกนั 

อย่างวานรต้องท�ากลอุบายลวงจระเข้เพื่อป้องกันตนตามความจ�าเป็น 

เร่ืองตามความจ�าเป็นนี้ควรกล่าวย�้าอีกสักหน่อย ว่าตามความจ�าเป็นจริง ๆ 

อย่าให้เป็นการตามใจ หรือตามความโลภ โกรธ หลงของตนในฐานเป็นฝ่ายก่อเหตุ 

เพราะที่มักจะอ้างว่าจ�าเป็นอย่างพร�่าเพรื่อนั้นเป็นการตามใจมากกว่า คนที่ประพฤติ

ผิดศีลโดยมากมักประพฤติโดยไม่จ�าเป็น เช่น ฆ่าสัตว์โดยไม่จ�าเป็น ลักทรัพย์โดย 

ไม่จ�าเป็น เพราะไม่ท�าก็ได้ ดังนี้เป็นการปล่อยตนไปตามใจที่ต�่าทรามนั้นเอง
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พระพุทธเจ้าได้ประทานหลกัธรรมส�าหรบัคุม้ครองใจมใิห้ต�า่ทรามดงักล่าว คือ 

หิริ ความละอายใจต่อความประพฤติชั่ว รังเกียจความชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัว

ต่อความประพฤตชิัว่ โดยปกตเิรากร็งัเกยีจเกลียดกลัวคนชัว่อืน่ ๆ อยู่แล้ว เช่น รงัเกยีจ

เกลียดกลัวคนโหดร้ายและโจรเป็นต้น แต่มักลืมรังเกียจเกลียดกลัวตนเองท่ีจะเป็น 

คนชั่วอย่างนั้นบ้าง ฉะนั้น ก็ให้ย้อนมานึกถึงตนให้ดี จะมีหิริโอตตัปปะขึ้นไม่ยากนัก 

และธรรมคู่นี้แหละจักเป็นต�ารวจประจ�าใจที่ดีนัก

อนึง่ เม่ือพระให้ศีลแล้วกบ็อกอานสิงส์คือ ผลทีด่ขีองศลีว่า สเีลน สุคต ึยนตฺิ 

สเีลน โภคสมฺปทำ สเีลน นิพฺพตุ ึยนฺต ิแปลว่า ไปสู่สุคต ิ(การไปทางไปท่ีด)ี ด้วยศลี 

ความถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์มีด้วยศีล ถึงความดับทุกข์ด้วยศีล อานิสงส์ศีลนี้  

คิดดูง่าย ๆ ว่า ทุก ๆ คนไปไหน ๆ ไปโรงเรียน มาที่นี่ ไปบ้านเป็นต้น โดยสวัสดี

เพราะไม่มใีครท�าร้าย ทรัพย์สิง่ของจะเก็บไว้หรอืจะน�าไปไหนกป็ลอดภยัเพราะไม่มใีคร

ลกัขโมย อยูเ่ยน็เป็นสขุเพราะไม่มใีครท�าร้ายลกัขโมยเป็นต้น นีแ่หละเป็นอานสิงส์ของ

ศีลที่เห็นได้ง่าย ๆ และทุก ๆ คนต้องการศีล คนไม่มีศีลแก่คนอื่น เช่น ท�าร้ายเขา 

ลักของเขา ก็ยังปรารถนาให้คนอื่นมีศีลแก่ตน คือ ปรารถนาไม่ให้ใครท�าร้ายตน 

ลักของของตน เป็นต้น

ส่วนข้อวิตกว่าถือศีลไม่ร�่ารวยนั้น ไม่ร�่ารวยในทางทุจริตจริง ถ้าคิดดูโดย

รอบคอบ จักเหน็ว่าศีลเป็นข้อเว้นจากการถอืเอาในทางทจุรติ จงึไม่ได้ในทางนัน้ตรงตวั

อยูแ่ล้ว แต่กไ็ม่ท�าให้ใครต้องเสยี ต้องยากจนเพราะสุจรติของตน ทัง้ส่วนตวัทัง้ส่วนรวม 

และเมื่อตั้งใจประกอบอาชีพโดยชอบด้วยความไม่ประมาท ก็จักตั้งตนได้โดยล�าดับ  

อันโภคทรัพย์นั้นเกิดจากอาชีพในทางชอบของคน เช่น ข้าวที่บริโภค ก็เกิดจากการ 

กสิกรรมของชาวนา จึงมีข้าวให้บริโภคตลอดถึงให้ขโมย ถ้าไม่มีใครท�านามีแต่คอยจะ

ขโมยข้าวเท่านั้น ก็คงไม่มีข้าวจะขโมย ฉะนั้น ผู้ที่ถือเอาในทางทุจริต ถึงจะร�่ารวยขึ้น 

ก็เหมือนปลวกอ้วนเพราะกัดเสากัดฝาเรือน ปลวกกัดเรือนยิ่งมากยิ่งอ้วนเท่าไร  

เรือนก็ใกล้พังเข้าไปเท่านั้น จนอาจพังครืนลงไป ฉะนั้น โภคทรัพย์จะสมบูรณ์พูนเพิ่ม 

กเ็พราะพากนัประกอบกระท�าในทางท่ีชอบสจุรติ และไม่ท�าตนเป็นปลวกอ้วนดงักล่าว 
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พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนแนะน�าให้รักษาศลี แต่ไม่ทรงบงัคบัใคร เพราะเกีย่วแก่

จิตใจ เมื่อใครมีใจศรัทธาก็ต้องคิดเว้นให้เป็นวิรัติด้วยตนเอง จึงมีธรรมเนียมต้องขอ 

ศลีก่อน พระจงึให้ศีลแก่ผูข้อ ตลอดถงึผูท่ี้จะนบัถอืพระพทุธศาสนากต้็องแสดงประกาศ

ตนเองตามจิตใจศรทัธาของตน นอกจากนี ้พระพทุธเจ้ายงัไม่ทรงให้ปฏบิตัขัิดขวางกบั

ทางบ้านเมือง เช่น ผู้ที่มาบวชก็ต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดา ถ้าเป็นข้าราชการ 

ก็ต้องได้รับอนุญาตให้ลาบวชได้ เพราะทุก ๆ คนต่างต้องมีสังกัดอยู่กับบ้านบ้าง กับ

เมอืงบ้าง แปลว่าคนหนึง่ ๆ มหีน้าท่ีหลายอย่าง เมือ่รูจั้กหน้าทีข่องตนดอียู ่และปฏบิติั

ให้เหมาะแก่หน้าที่ ก็จะรักษาไว้ได้ทั้งบ้าน ท้ังเมือง ท้ังศาสนา ท้ังตนเอง ท้ังผู้อื่น 

สามารถรักษาปกติภาพซึ่งเป็นศีลตามวัตถุประสงค์และรักษาปกติสุขซึ่งเป็นอานิสงส์

ของศลีโดยสรปุ และศีลน้ีแหละเป็นมนุษยธรรม เพราะท�าให้ผูท้ีม่ศีลีได้ชือ่ว่าเป็นมนุษย์

โดยธรรม คิดดูว่าคนไม่มีหิริโอตตัปปะ ไม่รู้จักผิดชอบ ประพฤติตนต�่าทราม จะควร

เรียกว่ามนุษย์ได้อย่างไร

การท�าตนให้อยู่ในระเบียบอาจอึดอดัล�าบากในขัน้แรก เมือ่ท�าจนเป็นปกตแิล้ว

จกัมคีวามสขุ ท�าตนให้อยูใ่นศีลก็เหมือนกนัอาจอดึอดัทแีรก เมือ่เป็นปกตแิล้วจกัมสีขุ 

ความเป็นปกติน้ีแหละเป็นตัวศีล ท�าจนเป็นปกตินิสัยได้ก็ยิ่งดี เป็นศีลนิสัยไปทีเดียว 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แผ่เมตตาความปรารถนาสุขให้กว้างออกไป คนมีใจเมตตา 

จักไม่อึดอัดเพราะศีลเลย เพราะใจย่อมวิรัติงดเว้นด้วยอ�านาจเมตตาเป็นปกติภาพ  

เป็นปกติสุข

ตสฺมำ สีล� วิโสธเย

เพรำะฉะนั้น ควรท�ำศีลให้บริสุทธิ์แล

๑๖ มกรำคม ๒๕๐๓



กรรม

(กรรม-กริยิา)

การศกึษาพระพทุธศาสนา ถ้าไม่ได้ศกึษาให้เข้าใจในหลกักรรม ก็ชือ่ว่ายังมไิด้

ศึกษาในข้อหลัก และการนับถือพระพุทธศาสนา ถ้ายังมิได้นับถือหลักของกรรมตาม 

พระพทุธศาสนา กช็ือ่ว่ายงัมิได้นับถอือย่างเข้าถงึหลกั คล้ายกบัการนบัถอืมารดาบิดา 

ถ้าขาดความกตัญญูกตเวทีเสียแล้ว ก็ไม่ชื่อว่านับถืออย่างจริงใจ ฉะนั้น ศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาจึงมุ่งให้เชื่อในหลักกรรม ประกอบกันไปกับความเชื่อในความตรัสรู้

ของพระพุทธเจ้าที่ได้แสดงแล้วในกัณฑ์ต้น ๆ 

ค�าว่า กรรม มีใช้ในภาษาไทยมาก เช่น กรรมการ กรรมกร กรรมาธิการ 

แต่ในภาษาทีพ่ดูกนั เคราะห์ร้ายมกัตกอยูแ่ก่กรรม เคราะห์ดมัีกตกอยู่แก่บญุ ดังเม่ือ

ใครประสบเคราะห์ร้ายคือทุกข์ภัยพิบัติต่าง ๆ ก็พูดว่าเป็นกรรม แต่เมื่อใครประสบ

เคราะห์ดีมักพูดว่าเป็นบุญ และมีค�าพูดคู่กันว่าบุญท�ากรรมแต่ง เกณฑ์ให้กรรมเป็น

ฝ่ายด�า ให้บุญเป็นฝ่ายขาว ความเข้าใจเรื่องกรรมและค�าที่ใช้พูดกันในภาษาไทยจัก

เป็นอย่างไรให้งดไว้ก่อน ควรท�าความเข้าใจให้ถกูต้องตามความหมายในพระพทุธศาสนา

ค�าว่า กรรม แปลว่า กิจการที่คนกระท�า ค�าว่า ท�า หมายถึงทั้งท�าด้วยกาย

อันเรียกว่ากายกรรม ท้ังท�าด้วยวาจาคือพูด อันเรียกว่าวจีกรรม ทั้งท�าด้วยใจคือคิด 

อันเรียกว่ามโนกรรม บางทีเม่ือพูดกันว่าท�า ก็หมายถึงท�าทางกายเท่านั้น ส่วนทาง

วาจาเรยีกว่าพดู ทางใจเรยีกว่าคดิ แต่เรยีกรวมได้ว่าเป็นการท�าทกุอย่าง เพราะจะพดู

ก็ต้องท�า คือท�าการพูด จะคิดก็ต้องท�า คือท�าการคิด จึงควรท�าความเข้าใจว่า ในที่นี้
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ค�าว่า ท�า ใช้ได้ทกุทาง เมือ่ได้ฟังว่าท�าทางกายกใ็ห้เข้าใจว่าท�าอะไรด้วยกายท่ีเข้าใจอยู่แล้ว 

เมือ่ได้ฟังว่าท�าทางวาจากใ็ห้เข้าใจว่าพดูอะไรต่าง ๆ เม่ือได้ฟังว่าท�าทางใจกใ็ห้เข้าใจว่า

คิดอะไรต่าง ๆ ก็การฟังค�าพูดอธิบายหลักวิชาอาจขวางหูอยู่บ้าง แต่เมื่อเข้าใจความ

หมายแล้วก็จักสิ้นขัดขวาง กลับจะรู้สึกว่าสะดวกเพราะเป็นค�าที่มีความหมายลงตัว

แน่นอน

ค�าว่ากรรม มักแปลกันง่าย ๆ ว่า การท�า แต่ผู้เพ่งศัพท์และความแปลว่า 

กิจการที่บุคคลท�า ดังกล่าวแล้ว ถ้าแปลว่าการท�า ก็ไปพ้องกับค�าว่ากิริยา ค�าว่ากิริยา 

แปลว่าการท�าโดยตรง ส่วนค�าว่ากรรมนั้นหมายถึงตัวกิจหรือการงานที่กระท�า ดังค�า

ที่พูดในภาษาไทยท่ีถูกต้อง เช่น กสิกรรม พาณิชยกรรม และค�าอื่นที่ยกไว้ข้างต้น  

ค�าเหล่านี้ล้วนหมายถึงกิจการอย่างหนึ่ง ๆ ที่ส�าเร็จจากการท�า (กิริยา)

(กรรมคอือะไร)

กรรมคืออะไร กรรมแปลว่าอะไรได้กล่าวแล้ว แต่กรรมคอือะไร จ�าต้องท�าความ

เข้าใจให้ลกึซึง้เข้าไปอีก พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ แปลความว่า “เรากล่าวเจตนา (ความจงใจ) 

ว่า เป็นกรรม เพราะคนจงใจ คอืมใีจมุง่แล้วจงึท�าทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง” 

ฉะนั้น กรรมคือกิจที่บุคคลจงใจท�าหรือท�าด้วยเจตนา ถ้าท�าด้วยไม่มีเจตนาไม่เรียกว่า

กรรม อย่างเช่นไม่มีเจตนา เหยยีบมดตาย ไม่เป็นกรรมคอืปาณาตบิาต ต่อเมือ่เจตนา

จะเหยยีบให้ตายจึงเป็นกรรมคอืปาณาตบิาต แต่เมือ่จดัอย่างละเอยีด ส่ิงทีท่�าด้วยไม่มี

เจตนาท่านกจั็ดเป็นกรรมชนดิหนึง่เรียกว่ากรรมสกัว่าท�า เพราะอาจให้โทษได้เหมอืนกัน 

เหมือนอย่างที่กฎหมายถือว่าผิดในฐานะประมาท

กรรมเกีย่วกบัคนเราอย่างไร กรรมเกีย่วกบัคนเราหรอืคนเรานัน่แหละเกีย่วกบั

กรรมอยู่ตลอดเวลา เพราะคนเรานั้นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นจนถึงหลับไปใหม่ก็มีเจตนา 

ท�าอะไรต่าง ๆ พูดอะไรต่าง ๆ คิดอะไรต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยปกติไม่มีใครหยุดนิ่งอยู่

เฉย ๆ ได้ ถึงมือไม่ท�าปากก็พูด ถึงปากไม่พูดใจก็คิดถึงเรื่องต่าง ๆ การต่าง ๆ ที่ท�า

นี้แหละเรียกว่ากายกรรม ค�าต่าง ๆ ที่พูดนี่แหละเรียกว่าวจีกรรม เรื่องต่าง ๆ ที่คิด

นี่แหละเรียกว่ามโนกรรม
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(กรรมด-ีกรรมไม่ด)ี

กรรมนั้นดีหรือไม่ดี กรรมจะดีหรือไม่ดีก็สุดแต่ผลท่ีเกิดขึ้นจากกรรมนั้น ๆ 

ถ้าให้เกิดผลเป็นคุณเกื้อกูลแก่ตนเองและผู้อื่น ก็เป็นกรรมดี เรียกว่ากุศลกรรม  

แปลว่ากรรมทีเ่ป็นกจิของคนฉลาด หรอืบญุกรรม กรรมท่ีเป็นบญุ คือความดเีป็นเครือ่ง

ช�าระล้างความช่ัว เช่น การรกัษาศีล ประพฤตธิรรมคู่กบัศลี หรอืแม้กจิการทีด่ทีีช่อบ

ที่เป็นตามที่แสดงมาแล้วที่เป็นสุจริตต่าง ๆ เช่น การตั้งใจช่วยมารดาบิดาท�าการงาน 

การต้ังใจเรียน การตั้งใจประพฤติตนให้ดี การช่วยเหลือเกื้อกูลมิตรสหาย การท�า

สาธารณะสงเคราะห์ต่าง ๆ ส่วนกรรมที่ให้เกิดผลเป็นโทษเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ให้เดือดร้อน เป็นกรรมชั่ว ไม่ดี เรียกว่าอกุศลกรรม แปลว่ากรรมท่ีเป็นกิจของคน 

ไม่ฉลาด บาปกรรม กรรมท่ีเป็นบาป เช่น การประพฤตผิดิในศลีธรรม ประพฤตทุิจรติ

ต่าง ๆ ที่ตรงกันข้ามกับกุศลกรรม

(กรรมบถ)

ตัวอย่างของกรรมดีและกรรมไม่ดีข้างต้นนั้น กล่าวตามแนวพระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจ้าได้ทรงจ�าแนกแสดงเป็นทางปฏิบัติไว้ชัดเจน เรียกว่ากรรมบถ แปลว่า 

ทางของกรรม เรียกสั้นว่าทางกรรม ทรงชี้แจงไว้เพียงพอและเข้าใจง่ายว่าทางไหนดี

ทางไหนไม่ดี คือ

กายกรรม (กรรมทางกาย) นัน้ ฆ่าเขา ๑ ลกัของเขา ๑ ประพฤตผิดิในทาง

กาม ๑ เป็นอกุศล ไม่ดี เว้นจากการท�าอย่างนั้น และอนุเคราะห์เกื้อกูลเขา ๑ เลี้ยง

ชีพในทางที่ชอบ ๑ สังวรในกาม ๑ เป็นกุศล เป็นส่วนดี

วจีกรรม (กรรมทางวาจา) นัน้ พดูมุสา ๑ พดูส่อเสียดเพือ่ให้เขาแตกกนั ๑ 

พูดค�าหยาบด้วยใจมีโทสะเพื่อให้เขาเจ็บใจ ๑ พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ๑ เป็นอกุศล  

ไม่ดี เว้นจากการพูดอย่างนั้น และพูดแต่ค�าจริง ๑ พูดสมัครสมาน ๑ พูดค�าสุภาพ

ระรื่นหูจับใจ ๑ พูดมีหลักฐานถูกต้องชอบด้วยกาลเทศะ ๑ เป็นกุศล เป็นส่วนดี
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มโนกรรม (กรรมทางใจ) นัน้ คดิเพ่งเล็งอยากได้ของเขามาเป็นของของตนเอง 

๑ คดิพยาบาทมุ่งร้ายเขา ๑ เหน็ผดิจากคลองธรรม ๑ เช่น เห็นว่าท�าดไีม่ได้ด ีท�าชัว่

ไม่ได้ชั่ว ๑ เป็นอกุศล ไม่ดี ไม่คิดอย่างนั้น และคิดเผื่อแผ่จิตให้เขาอยู่เป็นสุข ๑  

คิดเห็นชอบตามคลองธรรม เช่น เห็นว่าท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ๑ เป็นกุศล เป็นส่วนดี 

(หลักสมภาพ)

คนท่ีเว้นจากทางกรรมเป็นอกุศลด�าเนินไปในทางกรรมที่เป็นกุศลเรียกว่า 

ธรรมจารี แปลว่าผู้ประพฤติธรรม สมจารี แปลว่าผู้ประพฤติเรียบร้อยสม�่าเสมอ  

ความประพฤตดัิงนีเ้รยีกว่าธรรมจรยิาหรอืธรรมจรรยา สมจรยิาหรอืสมจรรยา สมจรยิา

ดังนี้แหละคือหลักสมภาพในพระพุทธศาสนา 

สมภาพคือความเสมอกันนั้น อาจท�าให้เสมอกันได้ในทางที่อาจจะท�าได้ แต่

ไม่อาจท�าให้เสมอกันได้ในทางที่ไม่อาจจะท�า ในทางที่ไม่อาจจะท�านั้น เช่น คนเกิดมา

มีเพศต่างกัน มีรูปร่างสูงต�่าด�าขาวต่างกัน เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ใครจะท�าให้เสมอ

กันได้ เช่น ท�าให้สูงต�่าเท่ากันหมด แม้ในคนเดียวกันนิ้วทั้ง ๕ ก็ไม่เท่ากัน จะท�าให้

เท่ากันได้อย่างไร สิ่งที่ไม่อาจจะท�าให้เท่ากันได้ ถ้าใครไปพยายามจัดท�าเข้า ก็เหมือน

กับนิทานเรื่องเปรตจัดระเบียบ เรื่องมีอยู่ว่า 

มีคนเดินทางหลายคนเข้าไปนอนพักอยู่ในศาลา ซึ่งเป็นที่พักของคนเดินทาง

หลังหนึ่ง เมื่อพากันนอนหลับแล้ว มีเปรตเจ้าระเบียบตนหนึ่งเข้าไปในศาลา เห็นคน

นอนอยู่เป็นแถว จึงไปตรวจดูทางเท้า ก็เห็นเท้าของคนนอนหลับไม่เสมอกัน จึงดึง 

เท้าของคนเหล่านัน้ลงมาให้เสมอกนั ครัง้ตรวจดเูห็นเท้าเป็นแถวเสมอเรยีบร้อยดแีล้ว 

ก็ไปตรวจดูทางด้านศีรษะ เห็นศีรษะของคนเหล่านั้นไม่อยู่ในแถวเสมอกันอีก จึงดึง

ศีรษะให้ขึ้นมาเสมอกันเป็นแนวเดียวทั้งหมด แล้วก็ย้อนกลับไปตรวจดูทางเท้าอีก  

ก็เห็นเหลื่อมล�้าไม่เสมอกันอีก ก็ดึงเท้าให้เสมอกันใหม่อีก คนก็ไม่เป็นอันได้หลับ 

ได้นอนเป็นสุข เพราะต้องถูกดึงเท้าบ้าง ดึงศีรษะบ้าง ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่รู้จักแล้ว  

ทั้งเปรตเจ้าระเบียบนั้นก็ไม่สามารถจัดให้เสมอกันได้ 
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การจัดให้เสมอกันในทางที่ไม่อาจจะจัดได้เช่นนี้เป็นการจัดท่ีไม่ส�าเร็จ รังแต่

จะให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบสุขอย่างเดียว ส่วนการจัดให้เสมอกันในทางที่

อาจจัดได้นั้น พระพุทธเจ้าทรงจัดด้วยหลักสมจริยานี้ คือเว้นจากทางกรรมฝ่ายอกุศล 

ด�าเนินในทางกรรมฝ่ายกุศลตามที่ทรงสั่งสอนไว้นั้น 

คราวนีม้าพจิารณาดวู่า เมือ่ปฏบิตัใินสมจรยิานัน้เป็นสมภาพได้อย่างไร สมภาพ 

แปลว่าความเสมอกัน คือตัวเราเองกับผู้อื่นหรือผู้อื่นกับตัวเราเองเสมอกัน ตัวเราเอง

รักสุขเกลียดทุกข์ ผู้อ่ืนก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน ตัวเราเองไม่ปรารถนาให้ผู้อื่น 

มาก่อกรรมทีไ่ม่ดแีก่เราทกุ ๆ ข้อ พอใจแต่จะให้เขามาประกอบกรรมทีด่แีก่เราทัง้นัน้ 

ถึงผู้อื่นก็เหมือนกัน เขาก็ไม่ประสงค์ให้เราไปก่อกรรมที่ชั่วร้ายแก่เขา ประสงค์แต่จะ

ให้เราไปประกอบกรรมที่ดีแก่เขาเท่านั้น เมื่อทั้งเราทั้งเขาต่างมีความชอบและไม่ชอบ

เสมอกันอยูเ่ช่นน้ี ทางทีจ่ะให้เกดิสมภาพได้โดยตรงกค็อื ทัง้สองฝ่ายต่างด�าเนนิเข้าหา

จดุท่ีเสมอกนัน้ี คืองดเว้นจากทางกรรมท่ีชัว่ร้ายซึง่ต่างกไ็ม่ชอบให้ใครมาท�าแก่ตนด้วยกนั 

และด�าเนินไปในทางกรรมที่ดีซึ่งเกื้อกูลกันที่ต่างก็ชอบจะให้ใครมาท�าแก่ตนด้วยกัน 

เมื่อประพฤติดังนี้ สมภาพที่ถูกต้องก็เกิดขึ้น และเป็นสมภาพคือเป็นความเสมอกัน 

จริง ๆ และเม่ือมีสมภาพดังน้ี ภราดรภาพคือความเป็นพี่น้องกันหรือเป็นญาติที ่

คุ้นเคยไว้วางใจกันได้ก็เกิดขึ้น เสรีภาพคือความมีเสรีในอันที่จะไปไหน ๆ ได้ท�า 

อะไรได้ โดยที่ไม่ถูกใครเบียดเบียนและก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยก็เกิดขึ้น 

สมจรยิาของพระพทุธเจ้าอนัยงัให้เกดิสมภาพ ภราดรภาพ เสรีภาพ ดงักล่าว

มานี้ เป็นธรรมจรรยาความประพฤติธรรมประกอบอยู่ด้วยหลักยุติธรรมและศีลธรรม

ต่าง ๆ บรบิรูณ์ ถ้ามปัีญหา ประพฤตธิรรมคือประพฤตอิย่างไร กต็อบได้ว่า ประพฤติ

ให้เป็นสมจริยาดังกล่าวนั่นเอง และเมื่อเข้าใจความดังนี้แล้ว ค�าว่าสมจริยาจะแปลว่า

ความประพฤตเิรยีบร้อยสม�า่เสมอก็ได้ ความประพฤตสิมควรหรอืเหมาะสมกไ็ด้ ความ

ประพฤติโดยสมภาพก็ได้ เป็นค�าแปลที่ถูกต้องกับความหมายทั้งนั้น ดังนี้แหละเป็น

ธรรมจรรยา 

ฉะนัน้ หลกัธรรมจรรยาของพระพทุธเจ้ากเ็ป็นหลกัท่ีเป็นแม่บทของหลกัทัง้หลาย

แห่งความสขุสงบของชมุนมุชนทัว่ไปนัน่เอง ถ้าไม่อยู่ในแม่บทนีแ้ล้ว จะเกดิความสงบ
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สุขขึ้นไม่ได้ สมภาพ ภราดรภาพ เสรีภาพก็จักมีขึ้นไม่ได้ จะมีได้ก็เช่นเสรีภาพของ

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และผูท้ีจั่ดท�าไปนอกแม่บทก็จะเป็นเหมอืนเปรตจดัระเบียบดงักล่าวแล้ว 

ซึ่งต้องจัดกันไม่รู้จักเสร็จ ทัง้เป็นการก่อภยัก่อเวร ก่อศตัรแูละความวุ่นวายเดอืดร้อน 

จดักันไปจนโลกแตกกไ็ม่เสรจ็

(ประมวลหลักกรรม)

กรรมตามที่กล่าวมานี้ ที่ชี้ระบุลงไปว่า กรรมคืออะไร และท�าอย่างไรเป็น

กรรมดี ท�าอย่างไรเป็นกรรมไม่ดี เป็นทางกรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อกล่าวโดย

สรุปแล้วก็พอประมวลเป็นหลักใหญ่ ๆ ได้เป็น ๓ ข้อคือ 

๑. พระพทุธศาสนาแสดงว่ามีกรรม ใครท�าดกีเ็ป็นกศุลกรรมติดตวัอยู่ ใครท�า

ชัว่ก็เป็นอกุศลกรรมติดตัวอยู่

๒. พระพุทธศาสนาแสดงว่ามีกรรมวิบาก คือผลของกรรม ผลที่ดีเกิดจาก

กรรมที่ดี ผลที่ชั่วเกิดจากกรรมที่ชั่ว ไม่สับสนกัน เหมือนอย่างผลมะม่วงเกิดจากต้น

มะม่วง ผลขนุนเกิดจากต้นขนุน หว่านพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้น

๓. พระพุทธศาสนาแสดงว่าสตัว์ทัง้หลายมกีรรมเป็นของของตน คอืตวัเราเอง

ทุก ๆ คนเป็นเจ้าของกรรมที่เราท�า และเป็นเจ้าของผลกรรมนั้น ๆ ด้วย เมื่อตัวเรา

เองท�าดก็ีมกีรรมดตีดิตวัและต้องได้รบัผลดี เมือ่ตัวเราเองท�าไม่ดีกม็กีรรมชัว่ตดิตวัและ

ต้องได้รบัผลชัว่ไม่ดี จะปัดกรรมท่ีตวัเราเองท�าให้พ้นตวัออกไปและจะปัดผลของกรรม

ให้พ้นตัวออกไปด้วยหาได้ไม่ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรรมของตนเอง

เมือ่หลักกรรมของพระพทุธศาสนามีอยูด่งันี ้พระพทุธเจ้าจงึตรสัสอนให้ทกุ ๆ 

คนหมัน่นกึคดิอยู่เสมอ ๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของตน เป็นกรรมทายาทคอืเป็นผูร้บัผล

ของกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ ์ มีกรรมเป็นที่อาศัยเฉพาะ  

(ตนเป็นคน ๆ ไป) นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ว่า กรรมย่อมจ�าแนกสัตว์ให้

เลวและดีต่าง ๆ กัน เป็นต้น
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(หลักกรรมในลัทธอิื่น)

ส่วนในลัทธิอื่น บางลัทธิปฏิเสธกรรมเสียเลย บางลัทธิรับรองหลักกรรมบ้าง 

ปฏเิสธบ้าง แต่การระบุว่าท�าอะไรเป็นกรรมดที�าอะไรเป็นกรรมไม่ดกีม็กีล่าวไว้ต่าง ๆ กนั 

ลัทธิที่ปฏิเสธหลักกรรมเสียเลยนั้น คือปฏิเสธกรรมดีชั่วไม่มี ผลของกรรมดีชั่วก็ไม่มี 

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีกรรมเป็นของของใคร ไม่มีใครเป็นเจ้าของของกรรม เพราะเมื่อ

ใครท�าอะไรท�าแล้วก็แล้วไป ไม่เห็นมีอะไรที่เรียกว่ากรรมเหลือติดตัว และที่ว่าดีไม่ดี

นัน้ก็เป็นการว่าเอาเอง ใครชอบกว่็าด ีใครไม่ชอบกว่็าไม่ด ีเหมอืนอย่างฝนตกแดดออก 

ใครชอบกช็ม ใครไม่ชอบกติ็ โดยทีแ่ท้เป็นเรือ่งของดนิฟ้าอากาศ เป็นไปตามธรรมชาติ 

เมือ่เป็นเช่นนีก้ไ็ม่มีผลอะไรของกรรมอะไร ส่วนผลต่าง ๆ ทีไ่ด้รบันัน้เกดิขึน้ตามคราว

ตามสมัย เหมือนอย่างผลไม้ต่าง ๆ ถึงคราวจะมีผลก็มีผลขึ้นตามชนิด

ลทัธิที่รับบา้งปฏเิสธบา้ง เช่น รบัว่าเมื่อท�าอะไรไปก็เปน็บญุเป็นบาป ท�านอง

รับรองว่ากรรมมี แต่เมื่อคราวจะต้องรับผลของกรรม ก็อยากจะรับแต่ผลของกรรมดี 

ไม่อยากรบัผลของกรรมชัว่ จงึแสดงวิธที�าให้หายบาป เมือ่เป็นเช่นน้ีผูท้�าเองจงึมใิช่เป็น

เจ้าของของกรรมที่ท�าอย่างแน่นอน แต่มีเจ้าของอยู่อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นผู้บันดาล

ผลอะไรให้เกดิแก่ใครกไ็ด้ อาจเป็นผูย้กบาปเพิม่บาปให้กไ็ด้ มเีรือ่งเล่าไว้ในพงศาวดาร

ลังกาว่า ในระหว่างพระพุทธศตวรรษท่ี ๒๒ โอรสของเจ้าผู้ครองรัฐที่อยู่กลางเกาะ 

นามว่าราชสงิหะ ได้ท�าปิตุฆาต (ปลงพระชนม์พระบดิา) แล้วเกดิกลวับาป จงึได้ประชมุ

พราหมณ์ถามหาวธิล้ีางบาป ฝ่ายภกิษสุงฆ์ในพระพทุธศาสนาตอบว่า เป็นอนนัตริยกรรม 

(กรรมหนักท่ีให้ผลในอันดับสืบไปทีเดียว ไม่มีอะไรมาคั่นได้) ไม่มีทางล้างบาปได้  

พวกพราหมณ์ตอบว่ามีวิธีล้างบาป ราชสิงหะจึงขัดเคืองภิกษุสงฆ์ ไปนับถือศาสนา

พราหมณ์ เรื่องน้ีเป็นตัวอย่างของคนท่ีอยากจะรับแต่ชอบ ไม่อยากรับผิดจากกรรม

ของตน

อนึ่ง ลัทธิใด ๆ แม้จะรับรองหลักกรรมอยู่บ้าง แต่ก็แสดงว่าท�าอะไรดีอะไร

ไม่ดต่ีาง ๆ กนั เพราะถอืหลักต่าง ๆ กนั เหมอืนอย่างการฆ่าสตัว์ ทีท่างพระพทุธศาสนา

แสดงว่าเป็นบาป แต่ลทัธอ่ืินแสดงว่าเป็นบุญกม็ ีหลกัในการชีว่้าอะไรเป็นบญุอะไรเป็น
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บาปในพระพทุธศาสนานัน้ ควรท�าความเข้าใจให้ชดัเจนว่าคอืหลกัธรรมจรยิา สมจริยา 

ดงักล่าวแล้วข้างต้น หรอืหลักเมตตา หลักยุตธิรรม ดงัแสดงแล้วในกณัฑ์ว่าด้วยเบญจศลี

เบญจธรรมโดยล�าดบั ฉะนัน้ ทีพู่ดว่าทกุลทัธศิาสนาสอนให้คนละชัว่ท�าด ีจงึนบัถือได้

เหมือน ๆ กัน อาจจะเป็นค�าพูดเพื่อประนีประนอม หรือเพื่อแสดงมรรยาทว่าไม่ยก

ตนข่มท่าน เจตนาก็ดีอยู่ แต่ถ้าจะต้องนับถือกันจริง ๆ และต้องพิจารณาดูแล้วก็จะ

เหน็ว่าไม่เหมอืนกนั ปฏบิตักินัไปคนละอย่าง เพราะเหน็ว่าเป็นการถกูผดิ เป็นบญุบาป 

หรือดีชัว่กันไปคนละอย่าง เหมือนอย่างการฆ่าสตัว์ดงักล่าวแล้ว ได้ทราบว่า คราวหนึง่

สมเด็จพระสังฆราชเจ้าในพระโกศ๑ ได้รับสั่งถามท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์  

(สริจินโฺท) วดับรมนิวาสว่า เหน็ว่าฆ่าสตัว์บชูายญัไปสวรรค์เป็นสัมมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบ) 

หรือมิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิด) ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ตอบว่า เป็นสัมมาทิฏฐิแขก ดังนี้  

ท่านตอบเพียงเท่านี้ จะพูดกลับอีกทีหนึ่งก็ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทางพระพุทธศาสนา  

เรื่องนี้เป็นตัวอย่างว่ามิได้นับถือได้เหมือนกันจริง

ไม่ต้องกล่าวถึงผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่น แม้พุทธศาสนิกชนเอง ซึ่งมีศรัทธาใน

กรรมอยูบ้่าง กย็งัคลางแคลงกนัอยู่โดยมากว่า ผู้ท�ากรรมจะได้รบัผลเมือ่ไร เพราะตาม

ทีป่รากฏเหน็กันอยู่ บางคนท�าดแีต่ไม่เหน็ว่าได้ด ีบางคนท�าชัว่แต่ไม่เห็นว่าได้ชัว่ บางที

กลับได้รับผลตรงกันข้าม จะมีอะไรมาพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าท�าดีได้ดีท�าชั่วได้ชั่ว ตามที่

แสดงไว้ในพระพุทธศาสนา ฉะนั้น เรื่องกรรมจึงยังไม่จบ จักได้แสดงในกัณฑ์ต่อไป

กมฺม� สตฺเต วิภชฺชติ ยทิท� หีนปฺปณีตตำย

กรรมย่อมจ�ำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่ำง ๆ กัน

๒๓ มกรำคม ๒๕๐๓

๑   สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (สุจติโฺต ม.ร.ว.ช่ืน นภวงศ์) วดับวรนิเวศวหิาร



พสิูจน์กรรม

(การพสิูจน์ทางโลก)

เดีย๋วนีเ้มือ่พูดว่าอะไรเป็นอะไร กม็กัจะถกูถามว่าพสิจูน์ได้หรอืไม่ เหมอืนอย่าง

วธิพิีสจูน์ทางวทิยาศาสตร์ อันทุก ๆ สิง่ท่ีปรากฏขึน้ หรอืดงัทีเ่รยีกว่าปรากฏการณ์นัน้ 

ต้องเป็นสิง่ทีพ่สิจูน์ได้แน่ ในเม่ือมีเครือ่งพสิจูน์ทีเ่พยีงพอ แต่จะเป็นเครือ่งพสูิจน์ชนดิไหน

กส็ดุแต่สิง่ทีจ่ะพสิจูน์ ถ้าสิง่ทีพ่สิจูน์นัน้เป็นวตัถหุรอืสสารกพ็งึพสิจูน์ด้วยเครือ่งพสิจูน์

ส�าหรับวัตถุหรือสสารนั้นทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้เป็นต้น ถ้าสิ่งที่จะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น 

จะใช้เคร่ืองพิสูจน์ส�าหรบัวตัถหุรอืสสารน้ันหาได้ไม่ ถ้าจะพงึใช้เครือ่งพสูิจน์ทางวิทยาศาสตร์

ดังกล่าวได้ทุกอย่างแล้ว ศาลหลวงก็ไม่ต้องตั้งข้ึน เพราะเมื่อใครถูกกล่าวหาฟ้องร้อง

ว่าท�าผิด ก็จับตัวมาเข้าห้องวิทยาศาสตร์พิสูจน์ ไม่ต้องขึ้นศาล ในบัดนี้แม้จะมีเครื่อง

จับเท็จก็ใช้เป็นเพียงเครื่องมือประกอบเท่านั้น ใช้เป็นเครื่องวินิจฉัยเด็ดขาดหาได้ไม่ 

ฉะน้ัน จะพิสูจน์อะไรก็ต้องมีเครื่องพิสูจน์ที่ควรกัน กล่าวอย่างสรุป เมื่อส่ิงที่พิสูจน์

เป็นวัตถุหรือสสารก็ใช้เครื่องพิสูจน์ในทางนั้น เมื่อส่ิงที่พิสูจน์เป็นความจริงที่นอกไป

จากวัตถุหรือสสาร ก็ต้องใช้เครื่องพิสูจน์อย่างอื่นที่จะชี้ถึงความจริงนั้น ๆ ได้ ดังวิธีที ่

ทั่วโลกก็ใช้กันอยู่แล้ว เป็นต้นว่า

การพิสูจน์ความผิด เม่ือบุคคลถูกกล่าวหาฟ้องร้องว่าท�าผิดกฎหมายก็ต้อง

พิสูจน์กันตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น สืบสวน สอบสวน ไต่สวน พิจารณา 

วินิจฉัยโดยยุติธรรม ตามกฎหมาย
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การพิสูจน์ภูมิรู้สติปัญญา เรื่องน้ีจะชั่งตวงวัดอย่างวัตถุ หรือจะค�านวณด้วย

วธิคีณติศาสตร์ ให้รูว่้าใครมีภูมิสตปัิญญาเท่าไรหาได้ไม่ เพราะมใิช่เป็นส่ิงทีม่ส่ีวนกว้าง

บางต้ืนลกึหนกัเบาอย่างสิง่ของ ฉะนัน้ จึงต้องใช้วิธใีห้แสดงออกเหมอืนอย่างในครัง้โบราณ 

ผู้ที่ไปเรียนส�าเร็จศิลปศาสตร์มาแล้ว ก็แสดงศิลปศาสตร์นั้นในที่ประชุมชน ในบัดน้ี 

กใ็ช้การสอบต่าง ๆ ตัง้ข้อสอบให้ตอบ เม่ือตอบได้ตามเกณฑ์กรั็บรองว่าสอบได้ มภีมูริู้

ชั้นนั้นชั้นนี้ แม้การวัดภูมิสติปัญญาที่เรียกว่าไอคิวของฝรั่ง ก็เป็นวิธีตั้งปัญหาให้ตอบ

เช่นเดียวกัน แล้วก็ตัดสินว่ามีสติปัญญาขนาดนั้นขนาดน้ี วิธีพิสูจน์ด้วยการสังเกต 

จากการแสดงออกนี้ ก็คล้ายเป็นการท�านายอย่างหมอดู ซึ่งท�านายไปตามหลักเกณฑ์ 

ไม่ใช่เป็นความจริงอย่างเต็มท่ีเหมือนอย่างรู้ด้วยญาณ (ความหย่ังรู้จริง) แต่เรียกว่า

เป็นญาณสมมติก็พอได้ คือต่างว่าเป็นญาณ เม่ือใช้วิธีซึ่งเป็นท่ีรับรองกันแล้ว เช่น 

วิธีสอบดังกล่าว ก็เป็นใช้ได้

การพิสูจน์มติและจิตใจ เมื่อต้องการจะรู้ว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไร จะใช้

เครื่องชั่งตวงวัดเป็นต้น ก็ไม่ได้เหมือนกัน ต้องใช้วิธีให้แสดงออกมา ในทางการเมือง

เช่น ออกเสียงเลือกตั้ง ออกเสียงแสดงประชามติ ในการประชุม เช่น การอภิปราย  

การลงมติ และในส่วนปลีกย่อย เฉพาะเรื่อง เฉพาะบุคคล ก็ใช้วิธีแหย่ให้บุคคลนั้น

แสดงออกมา และสังเกตจากอาการท่ีเขาแสดงออกมานั้น แต่ถ้าเขาไม่แสดงอาการ

อะไรออกมาแล้ว ก็จะรู้ไม่ได้ เว้นไว้แต่จะมีญาณหยั่งรู้จิตใจของเขาเท่านั้น

การพสิจูน์ต่าง ๆ ตามทีก่ล่าวมานี ้แสดงว่าเครือ่งพสิจูน์นัน้มต่ีาง ๆ เมือ่เป็น

วัตถุก็น�าเข้าห้องวิทยาศาสตร์ เมื่อเป็นความผิดก็น�าเข้าโรงศาล เมื่อเป็นภูมิรู้ก็น�าเข้า

สอบไล่ เมื่อเป็นจิตใจก็แหย่ให้แสดงออก ดังนี้เป็นต้น คราวนี้เป็นกรรมจะน�าเข้าวิธี

ไหน? จะน�าเข้าโรงศาลหรือจะน�าเข้าห้องสอบไล่ดังกล่าวแล้วเป็นต้น ก็คงไม่ได้ผล  

จึงต้องน�าเข้าพิสูจน์ตามหลักเหตุผล อันเป็นเหตุผลอย่างธรรมดาสามัญที่สามารถจะ

เข้าใจได้ด้วยสามัญส�านึกของทุก ๆ คน ดังจะกล่าวต่อไปนี้
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(การพสิูจน์ตามหลักเหตุผล)

ทุก ๆ คนเมื่อตากแดดก็ร้อน เมื่ออาบน�้าก็เย็น เมื่อได้รับความร้อนเย็นตาม

ที่ต้องการก็เป็นสุข เม่ือได้รับเกินต้องการก็เป็นทุกข์ สิ่งที่ท�าให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์

เหล่านี้เรียกว่าเหตุ ส่วนความสุขหรือทุกข์ที่ได้รับเรียกว่าผล ถ้าเป็นเหตุผลในทางให้

เกิดสุขก็เรียกว่าดี ถ้าเป็นเหตุผลในทางให้เกิดทุกข์ก็เรียกว่าชั่วร้าย เหตุผลที่เกิดจาก

การท�าของบุคคลก็เช่นเดียวกัน เช่น เม่ือผู้ใดมารังแกตัวเราให้เดือดร้อนเราก็เห็นว่า

คนน้ันไม่ดีเกเร เมือ่มีผูใ้ดมาช่วยเหลอืเกือ้กลูตวัเราให้เป็นสขุสบาย เรากเ็หน็ว่าคนนัน้

เป็นคนดีเป็นคนมีคุณเกื้อกูล ตัวอย่างง่าย ๆ ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องแสดงว่าทุก ๆ คน

ต่างก็มีสามัญส�านึกบอกตัวเองอยู่ว่า ความดีและความชั่วมีจริง เพราะเรารู้สึกตัวของ

เราเองว่าคนนั้นท�าดีแก่เรา คนโน้นท�าชั่วร้ายแก่เรา และในท�านองเดียวกันตัวเราเอง 

ก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่า ตัวเราเองท�าดีหรือไม่ดีอย่างไร จนถึงบางทีรู้สึกภูมิใจใน 

ความดขีองเรา หรือเสียใจในความชั่วของเรา ในเม่ือเกิดรู้สึกตัวขึ้น อันความดีหรือ

ความชัว่ทีต่วัเราเองท�าหรอืทีค่นอืน่ท�าซึง่ปรากฏในความรูสึ้กของเรานัน้ คอือะไรเล่า? 

ก็คือกรรมนั่นเอง เป็นกุศลกรรม (กรรมดี) บ้าง เป็นอกุศลกรรม (กรรมชั่ว) บ้าง 

ฉะนัน้ กรรมจงึมจีรงิ และมตีวัอยู่จรงิ เพราะตดิอยู่ในความรูสึ้ก ในจติใจของ

ตัวเราเอง ท่านผู้ท�าความดีให้แก่ตัวเรา เช่น มารดาบิดา และผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย 

พระคณุของท่านเหล่านีย่้อมตดิอยูใ่นจติใจของตวัเรา เกดิเป็นความกตญัญ ู(รู้พระคุณ

ท่ีท่านได้ท�า) และกตเวท ี(ประกาศพระคณุท่ีท่านได้ท�าแล้ว คอืการตอบแทนพระคณุท่าน) 

ในทางตรงกันข้าม เมื่อใครท�าไม่ดีต่อเรา ก็มักจะติดใจตัวเรา กลายเป็นผูกเวรกัน 

ต่อไปได้เหมือนกัน กรรมของคนอ่ืนยังติดใจตัวเราเองอยู่ได้ถึงเช่นนี้ ไฉนกรรมของ 

เราเองจะตดิใจตวัของเราเองอยูไ่ม่ได้ เราไม่สามารถจะแกล้งลมืกรรมของเราได้ ถงึจะ

ลืมไปแล้วก็ยังฝังอยู่อย่างลึกซ้ึงในจิตใจ เพราะกรรมเกิดจากเจตนาของเรา จึงเป็น 

รอยจารึกของจิตใจ
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(กรรมและวบิาก)

เมือ่รูส้กึว่ากรรมมจีรงิ ท�าดเีมือ่ใดเป็นกรรมดเีม่ือนัน้ ท�าไม่ดเีม่ือใดเป็นกรรมชัว่

เมื่อนั้น ปัญหาต่อไปจึงมีว่า กรรมวิบากคือผลของกรรมมีหรือไม่และมีอย่างไร คิดดู

ง่าย ๆ ในเวลาสอบไล่ได้ การที่ตอบได้สอบไล่ได้เป็นผลดี เกิดจากความตั้งใจเรียนดี 

นี้แหละคือกรรมดี ท�าให้เกิดผลดีคือสอบไล่ได้ ถ้าตรงกันข้าม เรียนอย่างเหลวไหล

จนถึงสอบไม่ได้ นี้เป็นกรรมชั่ว ท�าให้เกิดผลชั่วคือสอบตก ฉะนั้น ผลของกรรม 

จึงมีอยู่จริง และมีตามชนิดของกรรม คือผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากรรมชั่ว 

เพราะกรรมดี ย่อมให้ผลดี กรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วเสมอ ไม่สับสนกัน เหมือนอย่าง 

ต้นมะม่วงให้ผลเป็นมะม่วง ต้นขนุนให้ผลเป็นขนุน เป็นไปตามชนิด

แต่ยังมีปัญหาต่อไปอีก กรรมและกรรมวิบากนั้นเป็นของใคร คิดดูง่าย ๆ 

อย่างการเรียนการสอบดงักล่าวแล้ว คนไหนเรยีนคนนัน้รู ้คนไหนไม่เรยีนคนนัน้กไ็ม่รู้ 

ถ้าไม่เรียน ใครจะมาบันดาลให้ใครรู้ขึ้นเองหาได้ไม่ ฉะนั้น กรรมและกรรมวิบาก 

จึงเป็นของของคนที่ท�ากรรมนั้นเอง ผู้ใดท�ากรรมอย่างใดก็ย่อมได้ผลกรรมอย่างนั้น  

เหมอืนอย่างหว่านพชืเช่นใดย่อมได้รบัผลเช่นนัน้ ทกุ ๆ คนจงึต้องรับผดิชอบต่อกรรม

ของตนเอง จะป้ายไปให้คนอ่ืนไม่ได้ คนท่ีท�าด ีเช่น ประพฤตตินเรยีบร้อย ช่วยท�ากจิ

ทีเ่ป็นประโยชน์เป็นต้น จะเป็นเดก็หรอืผูใ้หญ่กต็าม กเ็ป็นคนดขีึน้เพราะกรรมของตน 

ใครจะรูจ้ะชมหรอืไม่กต็าม ตวัผูท้�าเองกร็ูสึ้กตัวเองว่าท�าด ีคนทีท่�าไม่ด ีเช่น ประพฤติ

ตนเกะกะระราน เป็นคนหัวขโมยเป็นต้น ก็เป็นคนชั่วขึ้นเพราะกรรมของตน ใครจะรู้

จะตหิรอืไม่กต็ามตวัผูท้�าเองกร็ูส้กึว่าตวัของตวัท�าชัว่ อาจจะป้ายความผดิให้ผูอ้ืน่ ด้วย

การหลอกให้คนอื่นเข้าใจผิด แต่จะหลอกตัวเองไม่ได้ ตัวเองย่อมรู้สึกส�านึกตัวเอง 

อย่างเต็มที่ ฉะน้ัน เม่ือท�าดีท�าชั่วแล้วจึงปัดดีปัดชั่วออกไปให้พ้นตัวเองไม่ได้ เพราะ

รู้สกึตวัเองอยูท่างจติใจของตน ใครจะแย่งดีไปจะใส่ชัว่ให้กไ็ม่ได้ นอกจากหลอกให้คน

อื่นเข้าใจผิดเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นความจริง

สรุปความว่า เมื่อคิดพิสูจน์ด้วยสามัญส�านึกตามเหตุผลอย่างง่าย ๆ ในเรื่อง

ความดีความชั่วทั่ว ๆ ไปที่มีอยู่เฉพาะหน้า ก็จะเห็นได้แล้วว่า
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๑. กรรมมี คือมีความดีความชั่วในการท�าของทุก ๆ คน

๒. กรรมวิบากมี คือมีผลดีของความดี มีผลชั่วของความชั่ว

๓. กรรมเป็นของผู้ท�า คือใครท�ากรรมอย่างใดก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้น

เม่ือกล่าวเฉพาะตัวของเราเองแล้ว เมื่อเป็นกรรมของเราเองยิ่งพิสูจน์ได้ง่าย 

คือน�าเข้าพิสูจน์ในห้องใจของเราเอง เพราะเรารู้ตัวเราเองได้ดี แต่ข้อส�าคัญเราต้องมี

ยุติธรรม คือไม่ล�าเอียง เหมือนอย่างการพิสูจน์วัตถุหรือสสารในห้องวิทยาศาสตร์ 

เครื่องพิสูจน์ต้องใช้ได้ หรือการพิสูจน์ความผิดในโรงศาล โรงศาลก็ต้องสถิตยุติธรรม

(ที่ลับไม่ม)ี

ค�าเก่า ๆ มีกล่าวว่า “ถึงคนไม่เห็นเทวดาก็เห็น” เดี๋ยวนี้อาจเห็นว่าพ้นสมัย 

แต่ถ้ารู้จักคิด ค�านี้ก็ยังใช้ได้ คือเทวดาในดวงใจของเราเอง หมายความว่าความมีหิริ 

(ละอายใจ) และโอตตปัปะ (เกรงบาป) ซึง่ท่านเรยีกว่าเป็นเทวธรรม (ธรรมของเทวดา 

หรอืธรรมทีท่�าให้เป็นเทวดา) ใจทีม่ลีะอายมเีกรงต่อบาปคอืความชัว่ช้าต่าง ๆ นีแ้หละ

คอืเทวดา แต่ใจกระด้าง ด้าน หยาบช้า แขง็กร้าว ชัว่ร้าย อาจมองไม่เหน็ ภาษติมอญ

มีกล่าวว่า “เม่ือกาจับท่ีใบต้นหญ้า ด้วยคิดว่าไม่มีใครเห็น ถึงกระนั้นก็มีผู้เห็นอยู่ถึง

สองเป็นอย่างน้อย” ผูเ้หน็ทัง้สองในภาษติมอญนีค้อืใคร ขอให้คดิเอาเอง ถ้าคิดไม่เห็น

ก็ให้ส่องหน้าในกระจก ก็จะเห็นผู้ที่เห็นกา แม้พระพุทธภาษิตก็มีกล่าวไว้ว่า “ชื่อว่าที่

ลับย่อมไม่มีแก่ผู้ท�าชั่ว”

(ลัทธ ิ ๔ อย่าง) 

ในมหาโพธิชาดกตอนหนึ่ง เล่าว่า พระราชาแห่งรัฐหนึ่งมีอ�ามาตย์อยู่ ๔ คน 

เป็นผู้แสดงลัทธิต่าง ๆ แก่พระราชา อ�ามาตย์คนที่ ๑ แสดงลัทธิว่า ผลทุก ๆ อย่าง

ไม่มเีหต ุอ�ามาตย์คนที ่๒ แสดงลทัธว่ิา พระอศิวร (พระเป็นเจ้า) สร้าง อ�ามาตย์คน

ที่ ๓ แสดงลัทธิว่า ทุก ๆ อย่างเป็นเพราะบุพกรรม (กรรมในปางก่อน) อ�ามาตย์คน

ที ่๔ แสดงลทัธว่ิา ขาดสญู ยังมชีปีะขาวอกีคนหนึง่ซึง่พระราชาเคารพนบัถือ ปรารถนา
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จะโต้วาทะกบัอ�ามาตย์เหล่านัน้ จงึไปขอหนังของวานรจากชาวบ้านมาตาก ท�าให้หมดกลิน่ 

ให้เรยีบร้อยดแีล้ว จงึนุง่ห่มหนงัวานรและใช้เป็นอย่างผ้าพาดบ่า เข้าไปในพระอทุยาน 

พระราชาได้ทรงทราบ ได้เสดจ็พร้อมกบัอ�ามาตย์ทัง้ ๔ ทอดพระเนตรเหน็ท่านชปีะขาว

ก�าลังนั่งสนใจอยู่กับหนังวานร จึงตรัสถาม ชีปะขาวก็ทูลตอบว่า วานรนี้มีอุปการะแก่

อาตมามาก ช่วยน�าน�้ามาให้บ้าง กวาดที่อยู่ให้บ้าง ท�าการปฏิบัติให้ต่าง ๆ อาตมาจะ

ไปไหนกข็ึน้หลงัวานรนีไ้ป แต่คราวหนึง่อาตมาเกดิมีจติใจทรามจงึกินเนือ้ของวานรนัน้ 

น�าหนังมาตากให้แห้งใช้นุ่งห่ม ตลอดถึงปูนั่งนอนเพราะคิดถึงบุญคุณว่ามีอุปการะ 

แก่อาตมามาก ฝ่ายอ�ามาตย์ทั้ง ๔ ได้ยินดังนั้นก็พากันกล่าวเย้ยหยันว่า ตาชีปะขาว

นี้เป็นคนอกตัญญู ทรยศต่อมิตร ท�าปาณาติบาต

ฝ่ายชีปะขาวจึงกล่าวโต้แก่อ�ามาตย์คนที่ ๑ ซึ่งถือลัทธิทุก ๆ อย่างไม่มีเหตุ 

ว่าเม่ือผลทกุ ๆ อย่างไม่มีเหต ุเกิดขึน้เอง ความชัว่อะไร ๆ จะมไีด้อย่างไร เพราะตาม

ลัทธิของท่าน ย่อมไม่มีเหตุที่จะท�าให้ใคร ๆ ในโลกเศร้าหมองหรือบริสุทธิ์ โลกนี้เป็น

ไปตามคติและภาวะของตนเอง แปรปรวนวิวัฒนาการไปเอง มีสุขมีทุกข์ไปเอง จะท�า

อะไรก็ท�าไป ไม่จ�าต้องประสงค์จะท�าดีหรือท�าชั่ว ท�า ๆ ไปก็แล้วกัน ท�าอะไรก็ท�าได้ 

เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีใครท�าบาปหรือท�าบุญอะไรเล่า ฉะนั้น ถ้าลัทธิของท่านเป็นจริง  

ถงึอาตมาจะฆ่าวานรกนิเน้ือเสยี อาตมากไ็ม่มโีทษไม่มบีาป อ�ามาตย์คนที ่๑ เมือ่ถกูโต้

เช่นนั้นก็นั่งนิ่ง

ชีปะขาวจึงกล่าวโต้อ�ามาตย์คนที่ ๒ ซึ่งถือลัทธิพระเป็นเจ้าสร้าง ว่าถ้าพระ

เป็นเจ้าสร้างชีวิตแก่โลกทั้งหมด เที่ยวจัดแจงให้คนนี้ท�ากสิกรรม ให้คนนั้นเล้ียงโค

เป็นต้น เป็นผู้สร้างความเจริญความเสื่อมความดีความชั่วท้ังปวง เป็นผู้บันดาลสิ่ง

ทั้งหมด เมื่อเป็นเช่นนี้ ใครท�าบาปก็ท�าเพราะพระเป็นเจ้าสั่งให้ท�า พระเป็นเจ้าจึง 

ต้องรับบาปนั้นไปเอง ถึงอาตมาจะฆ่าลิงหรือใครจะท�าบาปอะไร ๆ ก็ไม่ต้องรับบาป 

เพราะท�าตามค�าสั่งของพระเป็นเจ้าต่างหาก อ�ามาตย์คนที่ ๒ ถูกโต้ดังนั้นก็นิ่งไป 

ชปีะขาวจงึกล่าวโต้อ�ามาตย์คนที ่๓ ซึง่ถือลทัธกิรรมในปางก่อน ว่าถ้าใคร ๆ 

พากันถึงสุขทุกข์เพราะกรรมในปางก่อนเป็นเหตุเท่านั้นแล้ว ใคร ๆ ที่ต้องได้รับทุกข์

ในบดันี ้เช่น ถูกเขาฆ่า ถกูเขาลกัขโมยทรพัย์ ถูกเขาเบยีดเบยีนต่าง ๆ กเ็พราะกรรม

ในปางก่อนของตนเอง เหมือนอย่างกู้หนี้เขามาแล้วก็ใช้หนี้เขาไป ฉะนั้น ถ้าลัทธิของ
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ท่านเป็นจริง วานรนี้ก็คงเคยฆ่าอาตมามาแล้วในชาติปางก่อน เหมือนอย่างเป็นหนี้

อาตมาอยู่ มาชาตนิีอ้าตมาจงึฆ่าเสยีบ้าง ลงินีจ้งึถกูฆ่าเป็นการใช้หนีก้รรมเก่าให้สิน้ไป 

อาตมาซึง่เป็นผูฆ่้า จงึเท่ากบัเป็นผูช่้วยลงินีใ้ห้พ้นจากหนี ้จงึไม่เป็นบาปอะไร กลบัจะ

เป็นการช่วยไปเสียอีก และใคร ๆ จะฆ่าหรือท�าร้ายใคร เมื่ออ้างว่าเป็นกรรมเก่าของ

เขา ๆ ก็ท�าได้ทั้งนั้น และอาจอ้างเอาบุญคุณเสียอีกก็ได้ ว่าช่วยฆ่าเขาเป็นการช่วย

เปลื้องหนี้กรรมให้แก่เขา อ�ามาตย์คนที่ ๓ ถูกโต้เช่นนี้ก็นิ่งไป

ชีปะขาวจึงกล่าวโต้อ�ามาตย์คนที่ ๔ ซึ่งถือลัทธิขาดสูญ ว่าถ้าใคร ๆ ขาดสูญ

เสยีหมดคอืตายสญูไปเลยไม่ต้องเกดิอกี จะท�าอะไรกม็ุง่ประโยชน์เด๋ียวนีเ้ท่านัน้ แม้ว่า

จะต้องท�ามาตฆุาตปิตฆุาตเพือ่ประโยชน์ของตนกท็�าได้ ไม่มภีายหน้าทีจ่ะต้องไปรบัผล 

ฉะน้ัน ถ้าลทัธขิองท่านดงักล่าวเป็นความจรงิ แม้ว่าอาตมาจะฆ่าวานรกไ็ม่มีบาปอะไร

ที่จะต้องไปรับ ตัวเราเองก็ขาดสูญ บาปและสิ่งทั้งหลายก็ขาดสูญไปด้วยกัน อ�ามาตย์

คนที่ ๔ เมื่อถูกโต้ดังนั้นจึงเงียบไป

ชปีะขาวทีท่่านกล่าวว่าเป็นพระโพธสัิตว์ จงึถวายโอวาทพระราชามใิห้เชือ่ลทัธิ

ของ ๔ อ�ามาตย์เหล่านั้น และให้ทรงประพฤติธรรม ปกครองแว่นแคว้นโดยธรรม

เรื่องในชาดกที่เล่ามานี้แสดงว่า แม้ผู้ที่ถือลัทธิว่าไม่มีความดีความชั่ว ก็ยังมี

สามัญส�านึกอยู่ในความดีความชั่ว ซ่ึงเป็นหลักความจริง จึงได้กล่าวต�าหนิชีปะขาว

โพธิสัตว์ไปโดยที่ไม่ทันนึกถึงลัทธิของตนที่ถืออยู่ 

ฉะนัน้ เรือ่งของกรรมจงึเป็นเรือ่งของความจรงิทีเ่ป็นไปอยูโ่ดยธรรมดาสามญั 

พระพทุธเจ้ากท็รงยกเอาความจรงินีแ้หละมาสัง่สอน มไิด้ทรงแต่งเรือ่งของกรรมขึน้เอง 

ทัง้มไิด้ทรงยกัย้ายเปลีย่นแปลงบดิผนัไปจากความจริง ทรงชีแ้จงแสดงเปิดเผยไปตาม

หลักความจริงเท่านั้น

(กรรมปัจจุบันส�าคัญ)

ข้อที่ควรกล่าวย�้าอีกก็คือ มักจะเข้าใจกันอีกอย่างหนึ่งว่า เรื่องของกรรมเป็น

เรือ่งอดตีคอืล่วงมาแล้ว ในปัจจบุนั เรามกัมหีน้าทีป่ล่อยตนให้เป็นไปตามกรรมทีเ่รยีก
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กันว่ายถากรรมเท่านั้น จึงไม่คิดจะท�าอะไร ถ้าเห็นดังนี้เป็นความเห็นผิด ดังลัทธิของ

อ�ามาตย์ที่ถือว่าอะไร ๆ เกิดเพราะกรรมปางก่อน (ปุพเพกตเหตุ) ดังกล่าวแล้ว 

พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนมิให้เชื่อลัทธิน้ี ถือว่าเป็นลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนา และ

ตรัสยก เวทนา สุข ทุกข์ ที่ทุก ๆ คนได้รับอยู่เป็นตัวอย่าง ว่าเกิดเพราะโรคต่าง ๆ 

ในปัจจุบันก็มี เกิดเพราะกรรมเก่าก็มี ฉะนั้น เมื่อโรคเกิดขึ้นก็ต้องเยียวยา และต้อง

ป้องกนัรกัษาตวัไม่ให้เกดิโรค ในด้านความประพฤตต่ิาง ๆ กเ็ช่นเดยีวกัน ให้ละกรรม

ที่ชั่วท�ากรรมที่ดี กรรมปัจจุบันนี้แหละเป็นข้อส�าคัญแห่งชีวิตของทุก ๆ คน คือ  

การท่ีเราท�าอยู่เดี๋ยวน้ี ถ้อยค�าท่ีเราพูดอยู่เดี๋ยวนี้ เรื่องที่เราคิดอยู่เดี๋ยวนี้ เป็นหน้าที่

ของเราจะต้องคอยตรวจตราดูให้ตัวเราเอง ท�า พูด คิดแต่ในทางที่ถูก ก่อให้เกิด 

คุณประโยชน์โดยส่วนเดียวเท่าน้ัน อย่าเอาเรื่องกรรมเก่ามาเป็นเครื่องตัดรอนคุณ

ประโยชน์ มาท�าให้นอนรอโชคลาภ 

ดังมีเรื่องเล่าเป็นคติไว้ว่า มีชาย ๒ คนไปให้หมอดู หมอท�านายทายคนหนึ่ง

ว่า จะได้เศวตฉัตร ท�านายอีกคนหน่ึงว่าจะล�าบาก ชายคนที่ได้รับท�านายว่าจะได้

เศวตฉัตรก็ดีใจ นั่งนอนรอไม่ท�ามาหากินอะไร ในที่สุดก็สิ้นทรัพย์สมบัติ ไปนอนเจ็บ

อยู่อย่างอนาถในป่าทุ่ง มีพระธุดงค์เดินผ่านมาพบเข้า มีจิตสงสารจึงเอากลดปักให้ 

ชายผูน้ัน้กส้ิ็นใจในกลดของพระธดุงค์ กไ็ด้เศวตฉตัรเหมอืนกัน เพราะค�าว่าเศวตฉตัร

แปลว่าร่มขาว กลดของพระธุดงค์ก็เป็นร่มขาวชนิดหนึ่ง ส่วนชายอีกคนหนึ่งซึ่งได้รับ

ท�านายว่าจะล�าบาก เกิดความกลัวล�าบากจึงต้ังหน้าขวนขวายพากเพียรท�ามาหากิน 

เกบ็ออมทรพัย์สนิอยูเ่รือ่ย ๆ มา จงึมหีลกัฐานเป็นสุขสบายข้ึนโดยล�าดบั แต่กล็�าบาก

มาก่อนเป็นอันมาก เรื่องนี้เป็นคติสอนใจว่า หน้าที่ของเราทุก ๆ คนก็คือท�ากรรม

ปัจจุบันนี้แหละให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปแล

อชฺเชว กิจฺจมำตปฺปํ

ควรท�ำควำมเพียรในวันนี้ทีเดียว

๔ มิถุนำยน ๒๕๐๓



เกณฑ์กรรม

(สาเหตุไม่เชื่อกรรม ๒ อย่าง)

ในจิตใจท่ีมีสามัญส�านกึของทุก ๆ คน ย่อมมคีวามรูสึ้กว่า มคีวามด ีความชัว่ 

มีผลของความดีความชั่ว และผู้ท�านั้นเองเป็นผู้มีความดีความชั่วติดตัวอยู่ เพราะใคร

ท�ากรรมอันใด กรรมอันนั้นย่อมจารึกอยู่ในจิตใจ และผู้ท�านั้นเองต้องเป็นผู้รับผล คือ

รับผิดชอบต่อการกระท�าของตน ความพิสดารในเร่ืองนี้ได้แสดงแล้ว แต่การท่ีคนไม่

น้อยยังไม่มีความเชื่อตั้งมั่นลงไปในกรรมตามหลักที่กล่าว ซึ่งรวบรัดโดยย่อว่า “ท�าดี

ได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว” ก็เพราะเหตุ ๒ ประการคือ

๑. ความล�าเอียงเข้ากับตนเอง หรือถือเอาแต่ใจตน

๒. ไม่เห็นผลสนองที่สาสมทันตาทันใจ

๑. ควำมล�ำเอียงเข้ำกับตนเองน้ัน คือมุ่งประโยชน์ตน หรือมุ่งจะได้เพื่อตน

เท่าน้ัน ไม่ค�านงึถงึความเสยีหายทกุข์ยากของผูอ้ืน่ ดงัเช่นเม่ือโกรธขึน้มากท็�าร้ายเขา 

เมือ่อยากได้ขึน้มากล็กัของเขา เมือ่ท�าได้ส�าเรจ็ดงันีก้ม็คีวามยินดแีละอาจเข้าใจว่าท�าดี 

แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ใครมาท�าร้ายตัวเรา มาลักของเรา ถ้าใครมาท�าเข้า  

เราก็ต้องว่าเขาไม่ด ีถงึเราจะไปย่ัวให้เขาโกรธ เมือ่เขาโกรธขึน้แล้วมาท�าร้ายร่างกายเรา 

เราก็ยังว่าเขาไม่ดีอยู่นั่นเอง การกระท�าอย่างเดียวกัน จะดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างไรได้ 

เหมือนอย่างการท�าร้ายร่างกาย การลักทรัพย์ เมื่อเราท�าแก่เขาได้ก็เป็นดี แต่ถ้าเขา

ท�าแก่เราเป็นไม่ดี จะเป็นดังนี้หาถูกต้องไม่ เพราะเป็นการที่เราพูดเอาเองอย่างไม่
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ยุติธรรม แต่การล�าเอียงเข้ากับตนเองข้อนี้แหละเป็นเหตุส�าคัญอย่างหนึ่ง ที่ท�าให้คน

เป็นอันมากยังประกอบกรรมชั่ว เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือประโยชน์แก่ผู้อื่นที่

เกี่ยวข้องกับตน ถึงจะมีกรรมศรัทธาอยู่อย่างผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนามีอยู่ทั่ว ๆ ไป

ก็ตาม เมื่อความมุ่งจะได้ (โลภะ) ความโกรธแค้นขัดเคือง (โทสะ) ความหลงผิด 

(โมหะ) มกี�าลงัแรงกล้ากว่าก�าลงัศรทัธา คนกป็ระกอบกรรมท่ีชัว่ได้ สุดแต่ใจท่ีอยากได้ 

ที่โกรธ ที่หลง จะฉุดชักน�าไป ที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้สึกส�านึกรู้ในความดี

ความชัว่ กม็คีวามรูส้กึส�านกึรู้เหมือนกนั แต่ไม่มกี�าลงัใจในฝ่ายสงูทีจ่ะห้ามก�าลงัใจใน 

ฝ่ายต�่า จึงยับย้ังตนเองไว้ไม่ได้ มีคนเป็นอันมากเมื่อท�าไปแล้วเกิดเสียใจใน 

ภายหลัง ดังเช่นเม่ือท�าอะไรลงไปในขณะที่อยากได้ หรือรักชอบอย่างจัด ในขณะที่

โกรธจัด ในขณะที่หลงจัด อย่างที่เรียกว่าหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตา หรือในขณะที่ก�าลัง

เมาสรุาอนัเรยีกได้ว่าหลงเหมือนกนั คร้ันเมือ่สร่างรกั สร่างชงั สร่างหลง สร่างเมาแล้ว 

กก็ลบัเสยีใจในกรรมทีต่นได้ประกอบไปแล้ว ในขณะทีใ่จวิปรติเช่นนัน้ บางทที�าให้เป็น

รอยแผลจารึกอยู่ในจิตใจ คอยสะกิดให้เจ็บช�้าเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลานาน และท�าให้

เกดิความเกลยีดตนเองหรือรงัเกยีจตนเองจนถึงต้องหลบหน้าเพือ่นฝงูมติรสหายไปกม็ี 

แต่ถึงจะหลบหน้าคนอ่ืนเป็นส่วนมากได้ แต่หลบตนเองไม่พ้น เม่ือเกดิความเกลยีดหรอื

รงัเกยีจตนเองมากขึน้จนไม่สามารถจะทนอยูใ่นโลกได้ ต้องพยายามท�าลายตนเองไปกม็ี 

ฉะนัน้ เมือ่เกิดแผลในใจขึน้กม็กัเป็นชนดิโรคเรือ้รงัทีร่กัษาหายยาก สูป้้องกัน

ไม่ให้มีขึ้นไว้ก่อนไม่ได้ ท้ังน้ีด้วยวิธีปลูกกรรมศรัทธาคือความเชื่อกรรมนี้แหละให้ตั้ง

มัน่ขึน้ในใจ ให้มีเป็นก�าลังใจจนพอท่ีจะเช่ือใจได้ว่าจะไม่ประกอบกรรมทีช่ัว่ทีผ่ดิอะไร ๆ 

ถ้ายงัคลางแคลงสงสยัไม่เชือ่ใจตนเองว่า จะยบัยัง้ใจไว้ได้ กต้็องเว้นจากสิง่ย่ัวยเุย้าแหย่

ต่าง ๆ 

ฉะนั้น ทางบิดามารดาหรือผู้ปกครองและทางโรงเรียนจึงได้คอยแนะน�าส่ัง

สอนห้ามปราม ไม่ให้อ่านหนงัสอืบางชนดิ ไม่ให้ดภูาพยนตร์บางชนดิ ทีเ่ป็นเครือ่งยแุหย่

ยั่วเย้าให้ประพฤติผิดศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี ค�าแนะน�าห้ามปรามนั้นก็สมควรที่

จะเชือ่ฟังและปฏบิตัติาม เป็นการป้องกนัตวัเราเองไว้ตัง้แต่เบือ้งต้น ท่านผูใ้หญ่ทีก่รณุา

ให้ค�าแนะน�าตกัเตอืนกด็ ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงพระธรรมส่ังสอนกด็ ีท่านกไ็ด้แต่เป็น
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เพียงผู้บอกกล่าวแนะน�า ส่วนความเชื่อฟังเป็นหน้าที่ของเราเอง เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่

ในใจของเรา ถ้าใจของเราเกดิดือ้ดงึขัดแย้งไม่เชือ่ฟังเสียแล้ว ค�าแนะน�าตกัเตอืนต่าง ๆ 

ก็ไม่มปีระโยชน์ หรือมปีระโยชน์น้อยมาก ฉะนัน้ จึงควรท่ีจะคอยตรวจดใูจของเราเองว่า 

มคีวามเชือ่ฟังต่อค�าแนะน�าสัง่สอนอยูเ่พียงไร มีความดือ้ดึงขดัแย้งอยู่เพียงไร และคดิ

ต่อไปว่าเพราะเหตุไร เมื่อหมั่นคิดอยู่ดังนี้แล้ว จะเห็นผลเทียบเคียงได้เอง หรือถ้ายัง

ไม่เห็นได้เองก็ต้องซักถาม และท่านผู้แนะน�าอบรมก็มักจะช้ีแจงให้รู้ให้เข้าใจ ถ้าคิด

ตั้งใจฟังค�าชี้แจงของท่าน ไม่ตั้งป้อมดื้อดึงเสียก่อนแล้ว ก็คงจะได้ความกระจ่างใน 

ค�าแนะน�าของท่าน และจะได้ความซาบซึ้งในเมตตากรุณาของท่าน 

การหัดมีความเชื่อฟังอย่างมีเหตุผลนี้ เป็นวิธีแก้ความล�าเอียงเข้ากับตนเอง 

ที่เป็นเหตุให้ท�าอะไรตามใจตนเอง โดยส่วนเดียว ผู้ใหญ่ที่ดีจึงไม่ตามใจเด็กในทาง 

ที่ผิด คอยแนะน�าห้ามปราม หรือแม้ต้องปราบเอาบ้างตามสมควร เป็นการหัดไม่ให้

ล�าเอียงเข้ากับตนเอง หรือถือเอาแต่ใจตนเองมาต้ังแต่อ่อน เข้าในค�าว่าดัดไม้ตั้งแต ่

อ่อน เพราะดดัเมื่อแกน่ั้นเป็นการดัดยาก เมือ่เปน็เช่นนี้จงึเป็นการสัง่สอนใหเ้ป็นคนรู้

ผิดรู้ถูกอย่างมีเหตุผล ในเรื่องที่เกี่ยวข้องทุก ๆ วัน ท�าให้รู้จักเชื่อในสิ่งท่ีควรเชื่อ  

เชื่อว่ามีถูกมีผิด มีเหตุมีผล ซึ่งเมื่อเป็นความผดิแล้ว ตวัเราเองท�ากผ็ดิ คนอืน่ท�ากผ็ดิ 

เมื่อเป็นความถูกแล้ว ตัวเราเองท�าก็ถูก คนอ่ืนท�าก็ถูก ข้อนี้แหละเป็นกรรมศรัทธา  

ที่ผู้ใหญ่สมควรปลูกฝังให้แก่เด็กมาตั้งแต่ต้น และผู้ใหญ่ก็ควรเว้นจากการท�าสิ่งท่ีไม่

เหมาะไม่งามให้เด็กเห็นและอ้างได้ว่า ท�าไมผู้ใหญ่ท�าได้ เช่น ห้ามไม่ให้เด็กทะเลาะ

วิวาทกัน แต่ผู้ใหญ่เมาสุราทะเลาะวิวาทกัน ห้ามไม่ให้เด็กเล่นการพนันเที่ยวเตร่  

แต่ผูใ้หญ่เล่นการพนนัเทีย่วเตร่ เหล่านีเ้ป็นต้น เมือ่ท�าให้เหน็เป็นตวัอย่างไม่ด ีกท็�าให้

เดก็อยากเอาอย่าง ท�าให้น�า้หนักในค�าอบรมห้ามปรามน้อยลงไป จนเกอืบจะไม่มคีวาม

หมายอะไร และจะเข้าท�านองค�าว่า “จงท�าตามค�าทีฉ่นัพูด แต่อย่าประพฤตอิย่างทีฉ่นัท�า″

๒. ไม่เหน็ผลสนองทีส่ำสมทันตำทนัใจ โดยมากต้องการเห็นผลของกรรมเกดิ

สนอง ให้เห็นอย่างสาสมทันตาทันใจ เช่น เมื่อท�ากรรมดี ก็อยากเห็นกรรมดีให้ผล

เป็นรางวัลอย่างมากมายทันตาทันใจ เมื่อเห็นหรือได้ทราบว่าใครท�ากรรมชั่ว และไม่

เห็นว่าเขาเสื่อมเสียอย่างไรหรือกลับเจริญรุ่งเรือง ก็สงสัยว่า ท�าชั่วไม่ได้ชั่วจริงกระมัง  
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อันที่จริงกรรมดีต้องให้ผลดี กรรมชั่วต้องให้ผลชั่ว ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่าง

ไม่ผิดโดยแน่นอน และผลที่สนองนั้นจะเรียกว่าเป็นผลที่สาสมก็ได้ ดังที่พระพุทธเจ้า

ตรสัไว้เป็นตวัอย่างในพระสตูรหนึง่ว่า กรรมย่อมจ�าแนกสัตว์ทัง้หลาย (หมายถึงท้ังคน

ทัง้ดริจัฉานเป็นต้น ท่ีเก่ียวข้องอยูใ่นโลกท้ังหมด) ให้เลวและดต่ีาง ๆ กัน คอืการฆ่าสตัว์

ตัดชีวติท�าให้มีอายุสัน้ การเว้นจากการฆ่าสตัว์ตดัชวิีตท�าให้มอีายยุนื การเบยีดเบียนเขา 

ให้ล�าบากท�าให้มีโรคมาก การไม่เบียดเบียนเขาให้ล�าบาก ท�าให้มโีรคน้อย ความมกัโกรธ

หุนหันข้ึงเคียดคับแค้นขัดเคืองกระเง้ากระงอด ท�าให้ผิวพรรณเศร้าหมองไม่งดงาม  

ความไม่มักโกรธเคียดแค้น ท�าให้ผิวพรรณผ่องใสงดงาม ความมักริษยาผู้อื่น ท�าให้มี

ศกัดิต์�า่ต้อยน้อยหน้า ความไม่รษิยา ท�าให้มศีกัดิสู์งใหญ่ ความไม่เผือ่แผ่เจือจาน ท�าให้

มโีภคสมบัตน้ิอย ความเผือ่แผ่เจอืจาน ท�าให้มโีภคสมบตัมิาก ความแขง็กระด้างถือตวั

ดูหมิน่ท่าน ท�าให้เกดิในสกุลต�า่ ความไม่แขง็กระด้างถอืตวัดหูม่ินท่าน มคีวามอ่อนน้อม

เคารพนับถือผู้ที่ควรอ่อนน้อมเคารพนับถือ ท�าให้เกิดในสกุลสูง ความไม่เข้าหานัก

ปราชญ์หรือผู้รู้ศึกษาไต่ถาม ท�าให้มีปัญญาทราม การเข้าหานักปราชญ์หรือผู้รู้ศึกษา

ไต่ถาม ท�าให้มีปัญญามาก

ผลท่ีสาสมกันของกรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นตัวอย่างดังที่กล่าวมานี้ 

เป็นผลของกรรมเก่าคือกรรมที่ท�าไว้แล้วในอดีตกาล ส่วนกรรมใหม่คือกรรมท่ีท�าใน

ปัจจุบันนี้ ท่านแสดงว่าจักให้ผลในชาติปัจจุบันนี้ เหมือนอย่างในวันนี้ ในเดือนนี้  

ในปีน้ีเองกมี็ จกัให้ผลในชาตหิน้า เหมือนอย่างในวันพรุง่นี ้ ในเดอืนหน้า ในปีหน้ากม็ ี

จกัให้ผลในชาตต่ิอ ๆ ไป เหมือนอย่างในวนัมะรนืนี ้หรอืในเดอืนโน้น ในปีโน้นเป็นต้น

ก็มี 

ฉะนั้น การให้ผลของกรรมจึงเกี่ยวแก่กาลเวลาเป็นส�าคัญ การกระท�าทุก ๆ 

อย่างทีใ่ห้ผลนัน้ ต้องเกีย่วแก่กาลเวลาท้ังนัน้ เช่น การปลกูต้นไม้มผีล กม็ใิช่ว่าต้นไม้

น้ันจะให้ผลทนัท ีต้องรอจนต้นไม้เจรญิเตบิโต และถงึฤดกูาลให้ผลจงึจะให้ผลตามชนดิ 

การเรียนหนงัสอืกมิ็ใช่ว่าจะเรยีนให้สอบไล่ได้ในวันเดยีว ต้องเรียนเรือ่ยไปจนถึงก�าหนด

สอบไล่จงึเข้าสอบไล่ บางทีกต้็องเรียนซ�า้อีกครัง้หนึง่ เมือ่ไม่ละความพยายามกอ็าจจะ

สอบไล่ได้ การท�าการค้าประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ รับราชการ หรือประกอบ
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อาชีพทุกอย่างก็เหมือนกัน จะได้รับผลก็อาศัยกาลเวลาทั้งนั้น และผลที่ได้รับนั้นจะดี

หรือไม่ดีอย่างไร จะรวดเร็วหรือช้าอย่างไร ก็สุดแต่สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

แม้ในเรื่องกรรมให้ผล ท่านก็แสดงว่าเกี่ยวแก่สถานการณ์ ๔ อย่างคือ (๑) คติ  

(๒) อัตภาพ (๓) กาลสมัย (๔) การประกอบ

(ส่วนประกอบของการให้ผลของกรรม ๔ อย่าง)

(๑) คติ คือที่ไป แสดงในปัจจุบัน คือไปทุก ๆ แห่ง จะไปเที่ยวไปพักอาศัย

ชัว่คราวหรอืไปอยูป่ระจ�าก็ตาม คนทีท่�าดมีาแล้ว ถ้าไปในทีท่ีไ่ม่ด ีความดทีีท่�าไว้กอ็าจ

จะยังไม่ให้ผล เหมือนอย่างนักเรียนที่เรียนมัธยม ๖ มาแล้วจากต่างจังหวัด เรียกว่า

ได้ท�าความดมีาแล้วถงึช้ันนัน้ และเข้ามาเรียนต่อในกรงุเทพฯ แต่ไปอยูใ่นหอพกัทีไ่ม่ดี 

เมือ่ควรจะไปโรงเรยีนกไ็ม่ไป แต่ไปเถลไถลเสียท่ีอืน่ อย่างนีเ้รยีกว่ามีคตท่ีิไปไม่ด ีความดี

เท่าที่ท�าไว้คือที่เรียนมาจนจบมัธยม ๖ ในต่างจังหวัด ก็ไม่ส่งเสริมให้เจริญวิทยฐานะ

ขึ้นต่อไป ส่วนนักเรียนที่เรียนมาไม่สู้ดี ไม่จบถึงชั้นไหน แต่เกิดความตั้งใจดี ไปพัก

อาศัยอยู่ในที่ดี และไปเรียนกวดวิชาอย่างจริงจัง ก็อาจจะสอบขึ้นชั้นสูงได้ ตัวอย่างนี้

เป็นเพียงตัวอย่างเฉพาะเรื่องเท่านั้น เมื่อกล่าวโดยส่วนรวมแล้ว คนที่มีกรรมเก่าไม่ดี 

แต่ว่ามีคติใหม่ดี อย่างที่เรียกว่ากลับตนด�าเนินทางใหม่ คือเว้นจากทางไม่ดีเก่า ๆ  

ที่เคยด�าเนินมา มาเปล่ียนด�าเนินทางใหม่ท่ีดีอันตรงกันข้าม กรรมชั่วที่ท�าไว้แล้วแต่

ก่อนกอ็าจยงัไม่ให้ผล ได้ในค�าว่ามดืมาสว่างไป ถ้าทางเก่ากไ็ม่ด ีทางใหม่กไ็ม่ด ีได้ใน

ค�าว่า มดืมามืดไป กเ็ป็นอันเอาดไีม่ได้เลย ส่วนคนทีท่�าความดมีาแล้วเรยีกว่าเดนิทาง

ถูกมาแล้ว แต่ต่อมากลับไปเดินทางผิด กรรมดีที่ท�าไว้แล้วก็อาจยังให้ผลไม่ได้  

ได้ในค�าว่าสว่างมามืดไป ฝ่ายคนท่ีมาดีคือเดินทางมาถูกแล้วและก็เดินทางถูก 

ต่อไป เป็นอันว่าความดีที่ท�าไว้สนับสนุนให้ดีอีกต่อไปไม่ขาดสาย ได้ในค�าว่าสว่างมา 

สว่างไป 

ฉะน้ัน คติท่ีไปหรือการไป คือทางที่ทุก ๆ คนด�าเนินอยู่ในปัจจุบันนี้แหละ

ส�าคัญมาก ในส่วนที่ล่วงมาแล้วจะผิดหรือถูกเราก็ได้ด�าเนินมาแล้ว ฉะนั้น ให้ถือว่า
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เป็นอันแล้วไป หรือให้ถือเป็นบทเรียน ถ้าเดินทางดีมาแล้วก็จงเดินทางดีนั้นต่อไป  

ถ้าทางทีเ่ดนิมาแล้วไม่ดกีเ็ปลีย่นทางใหม่ เลอืกเดนิไปในทางท่ีด ีนบัว่าเป็นผูท่ี้กลับตัวได้ 

เข้าในค�าว่ามืดมาสว่างไป พระพุทธเจ้าโปรดปรานบุคคลเช่นนี้ ดังเช่นองคุลิมาลโจร

เป็นตัวอย่าง เพราะทุก ๆ คนย่อมมีผิดพลาดมาแล้วมากบ้างน้อยบ้าง ย่ิงผ่านชีวิต 

มามาก ยิ่งมีโอกาสผิดพลาดได้มาก จนถึงมีค�าพังเพยว่า ความผิดพลาดเป็นเรื่อง 

ของมนุษย์ ข้อส�าคญัจงึอยูท่ีเ่มือ่ท�าผดิไปแล้วกใ็ห้รูต้วัว่าท�าผิดและตัง้ใจไม่ให้ท�าผดิอีก 

เป็นอันน�าตัวให้เข้าทางที่ถูก นี่แหละคือคติที่ดีของชีวิตปัจจุบัน

(๒) อตัภำพ หมายถงึความมีร่างกายสมบรูณ์ประกอบด้วยพลานามยั สามารถ

ท�าสิ่งที่ควรท�าได้ตามต้องการ พลานามัยของร่างกายนี้เป็นสิ่งส�าคัญ ความดีจะให้ผล

เต็มท่ีต่อเมื่อร่างกายสมบูรณ์ด้วย เช่น เรียนหนังสือมาได้ถึงชั้นใดชั้นหนึ่ง นับได้ว่า

ท�าความดมีา จะเรยีนต่อไปได้จนส�าเร็จ กต้็องมีร่างกายสมบรูณ์ทีส่ามารถจะเรียนต่อ

ไปได้ ถ้าป่วยเป็นโรคกระเสาะกระแสะ การเรียนต่อกข็ดัข้องไม่สะดวก หรอืคนทีก่�าลงั

ท�างาน ถ้าล้มป่วยลงความเจรญิกช็ะงกั ในทางตรงกันข้าม คนทีเ่คยประพฤตผิดิพลาด

เหลวไหลมาแล้ว แต่ต่อมาได้คตขิองชวีติท่ีดดีงักล่าวแล้วในข้อคต ิกอ็าจประกอบกรรม

ทีด่สีบืต่อไปได้ ความเหลวไหลทีแ่ล้วมากอ็าจยังไม่มีโอกาสให้ผล ความมีอตัภาพร่างกาย

สมบรูณ์เป็นสิง่ส�าคญัในการด�าเนนิชวีติทกุอย่าง เพราะเครือ่งบัน่ทอนต่าง ๆ นัน้มเีป็น

อันมาก กล่าวโดยเฉพาะในทางการแพทย์ปัจจุบันนี้ก็แสดงว่ามีเชื้อโรคต่าง ๆ ในท่ี 

ต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกโดยรอบร่างกายมากมายหลายชนดิ เมือ่ร่างกายมกี�าลงั

ต้านทานเชื้อโรคเพียงพอ ก็ไม่เกิดอาการเจ็บป่วย ร่างกายอ่อนแอลงเมื่อใด เชื้อโรค

ก็ได้ช่องเมือ่นัน้ ฉนัใดกด็ ีกรรมดกีรรมชัว่ต่าง ๆ ทีบ่คุคลท�าไว้ในปางหลงักม็มีากมาย 

ถ้าเราตั้งตัวไว้ดี กรรมช่ัวก็ไม่มีโอกาสให้ผล กรรมดีมีโอกาสส่งเสริม แต่เมื่อเพลี่ยง

พล�้าลงเมื่อใด กรรมชั่วก็มีโอกาสให้ผลซ�้าเติมเมื่อนั้น

(๓) กำลสมัย หมายถึงว่า ในกาลสมัยที่สมบูรณ์ มีผู้ปกครองดี มีหมู่ชนที่ดี 

กรรมดีก็มีโอกาสให้ผลได้มาก กรรมชั่วก็อาจสงบผลอยู่ก่อน เพราะในกาลสมัยเช่นนี้ 

จะพากนัยกย่องอุดหนุนคนด ีไม่สนับสนุนคนชัว่ ท�าให้คนดมีโีอกาสปรากฏตวั ประกอบ

กรรมที่ดี อ�านวยให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมยิ่งขึ้น แต่ในกาลสมัยที่บกพร่อง  
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มีผู้ปกครองไม่ดี มีหมู่ชนไม่ดี กรรมดีท่ีตนท�าไว้ก็ไม่มีโอกาสให้ผล กรรมชั่วกลับมี

โอกาสให้ผล เพราะเป็นสมัยที่กดคนดี ยกย่องคนชั่ว นับว่าเป็นกาลวิบัติ 

อีกอย่างหน่ึง ในกาลสมัยท่ีมีการกดขี่เบียดเบียนกันจนถึงท�าสงครามกัน 

ดังเช่นสงครามโลกที่แล้ว ๆ มา คนในโลกได้รับภัยสงครามกันเป็นอันมาก นี้เรียกว่า

เป็นโอกาสทีก่รรมชัว่ซึง่ต่างได้กระท�าไว้ในอดีตให้ผล ท�าให้ต้องประสบภยัต่าง ๆ ตลอดถงึ

ความทุกข์ยากขาดแคลนกนัท่ัว ๆ ไป แต่ในกาลสมยัทีม่คีวามสงบเรยีบร้อย กเ็ป็นไป

ตรงกันข้าม ต่างไปเล่าเรียนศึกษาประกอบการงานกันได้ตามปกติ

(๔) กำรประกอบกรรม หมายถงึการประกอบกระท�าในปัจจบุนั ถ้าประกอบ

กระท�ากรรมที่ดีท่ีชอบอยู่ในปัจจุบัน กรรมชั่วที่ท�าไว้ในอดีตก็อาจยังระงับผล หรือ 

แม้ก�าลังให้ผลอยู่แล้วก็อาจเบาลงได้ ดังเช่นผู้ที่ต้องถูกกักขังจองจ�า เมื่อประพฤติตัวดี 

ก็ย่อมได้รับผ่อนผันและลดเวลากักขังจองจ�านั้นให้น้อยเข้า ถ้ากรรมเก่าดีอยู่แล้วก็ยิ่ง

จะส่งเสริม เหมือนอย่างนักเรียนที่ตั้งใจเรียนดีมาแล้ว และตั้งใจเรียนดีอยู่ในปัจจุบัน 

กช่็วยกนัให้เรยีนดยีิง่ขึน้ แต่ถ้าในปัจจุบันนีป้ระกอบกรรมทีช่ัว่เสียหาย กจ็ะตดัผลของ

กรรมดีที่เคยท�ามาแล้วด้วย เหมือนอย่างข้าราชการที่ท�างานมาโดยสุจริตแล้ว แต่มา

ท�าทจุรติข้ึน กอ็าจตดัผลของความดทีีท่�ามาแล้ว ในเมือ่การท�าทจุรติในหน้าทีน้ั่นปรากฏขึน้

(ตัวอย่างการให้ผลของกรรม)

การให้ผลของกรรม ย่อมเกี่ยวแก่กาลเวลา ประกอบกับสถานการณ์ทั้งสี ่

ดงักล่าวมานี ้ท่านเล่าเรือ่งเป็นตวัอย่างเปรยีบเทยีบไว้ว่า เหมอืนอย่างว่าบรุษุผูห้นึง่รบั

ราชการ ได้รับต�าแหน่งเป็นเจ้าเมืองแห่งหนึ่ง แต่บุรุษผู้นั้นมิได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 

ไปข่มขู่ถือเอาทรัพย์ต่าง ๆ ของประชาชนในเมืองที่ปกครองโดยพลการ แต่ก็ยังไม่มี

ใครอาจจะฟ้องร้องว่ากล่าว เพราะกลัวอ�านาจ บุรุษผู้นั้นก�าเริบยิ่งขึ้น ถึงกับไปผิดใน

บุคคลที่เป็นใหญ่กว่าตนมีอ�านาจยิ่งกว่าตน จึงถูกจับไปเข้าเรือนจ�า และมีประกาศให้

ประชาชนที่ถูกข่มเหงร้องทุกข์กล่าวโทษ จึงมีเสียงร้องทุกข์กล่าวโทษขึ้นตั้งร้อยตั้งพัน 

บรุษุนัน้จงึถกูลงโทษไปตามความผดิ เรือ่งนีพ้งึเหน็ความเปรียบเทยีบดงันี ้เวลาทีบ่รุษุ
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นัน้ได้รบัแต่งตัง้เป็นเจ้าเมืองก�าลังรุง่เรอืง กเ็ท่ากบัเวลาตัง้อยูใ่นคตคิอืต�าแหน่งมีอ�านาจ 

ประกอบด้วยมีฐานะของตนสงูท�าอะไรได้ตามต้องการ อยูใ่นสมยัทีต่นมอี�านาจ ทัง้อยู่

ในหน้าที่เป็นโอกาสให้ประกอบกระท�าอะไรได้ อกุศลกรรมจึงยังไม่มีโอกาสจะให้ผล 

ต่อเมือ่ถกูจับเข้าเรือนจ�า เสยีงร้องทกุข์กล่าวโทษเกดิขึน้ต้ังร้อยตัง้พันเรือ่ง กเ็ท่ากบัถึง

กาลวิบัติของตน สถานการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวที่เคยดีก็กลับเลวลง เข้าในค�าว่าน�้าลด

ตอผุด อกุศลกรรมที่ตนท�าไว้จึงมีโอกาสให้ผล

รวมความว่า ทกุ ๆ คนท�ากรรมใด ๆ ไว้ กรรมน้ัน ๆ ย่อมให้ผลในปัจจบุนับ้าง 

ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อ ๆ ไปบ้าง ตามแต่กรรมนั้น ๆ จะหนักเบาอย่างไร  

ท่านเปรียบเหมือนอย่างยืนอยู่บนที่สูงและโยนส่ิงของต่าง ๆ มีก้อนหิน ก้อนดิน  

กิ่งไม้ใบหญ้าเป็นต้น ลงมา ของที่มีน�้าหนักมากย่อมตกลงสู่พื้นดินก่อน ส่วนของที่มี

น�า้หนกัน้อยกว่า ก็ตกถงึพืน้ดนิภายหลังโดยล�าดับ กรรมกฉ็นันัน้ กรรมทีห่นกัให้ผลก่อน 

ส่วนกรรมที่หนักน้อยกว่าหรือเบากว่าก็ให้ผลตามหลัง การให้ผลของกรรมจึงเกี่ยวกับ

กาลเวลา ประกอบกับสถานการณ์สี่อย่างคือ (๑) คติ (๒) อัตภาพ (๓) กาลสมัย 

(๔) การประกอบกรรมในปัจจุบัน แต่กรรมย่อมให้ผลแน่นอนตามพระพุทธภาษิตว่า

กลฺยำณกำรี กลฺยำณ�  ท�ำดีได้ดี

ปำปกำรี จ ปำปก�  ท�ำชั่วได้ชั่วแล

๑๘ มิถุนำยน ๒๕๐๓



เวรและวธิีป้องกันระงับเวร

(การผูกเวร)

“ฝำกไว้ก่อนเถดิ รอให้ถงึทเีรำบ้ำง” นาย ข. คดิผกูใจไว้เมือ่ถกูนาย ก. ข่มเหง

คะเนงร้าย ต่อมาเมือ่นาย ข. ได้โอกาสกท็�าร้าย นาย ก. ตอบแทน นาย ก. กท็�าร้าย

นาย ข. ตอบเข้าอีก แล้วต่างก็ท�าร้ายตอบกันไปตอบกันมา ตัวอย่างนี้แหละเรียกว่า

เวร บางรายผกูเวรกนัไปชัว่ลูกชัว่หลาน บางรายผูใ้หญ่ผูกเวรกนัแล้วยงัห้ามไม่ให้บตุร

หลานของตนผกูมติรกนัอกีด้วย ถอืว่าไปผกูมติรกบัลกูหลานศตัร ูมใิช่แต่ต้องร้ายแรง

จึงเรียกว่าเวร ถึงรายย่อย ๆ ดังการตอบโต้กันในวงด่าวงชกต่อย ก็เรียกว่าเวร เช่น 

นาย ก. ด่า นาย ข. ชกต่อยนาย ข. ก่อน นาย ข. ก็ด่าตอบชกต่อยตอบ แล้วต่าง

ก็ด่าและต่างก็ชกต่อยกันอุตลุด บางทีวงวิวาทขยายออกไป คือเม่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เพลี่ยงพล�้า ก็ไปบอกพรรคพวกร่วมคณะร่วมโรงเรียนให้พลอยโกรธ แล้วยกพวกไป

ชกต่อยต่อสู้กัน ขยายวงเวรออกไป บางรายเด็กทะเลาะกันแล้วไปฟ้องผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่

ทั้ง ๒ ฝ่ายเข้ากับเด็กที่เป็นบุตรหลานของตนก็ออกต่อว่าต่อปากวิวาทกัน เวรวงเด็ก

ก็ขยายออกเป็นเวรวงผู้ใหญ่ เร่ืองเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องทะเลาะวิวาทกันราย

ใหญ่ ๆ มใิช่น้อยเกดิจากมลูเหตทุีเ่ลก็นดิเดียว ดงันทิานเรือ่งน�า้ผึง้หยดเดยีวท�าให้เกดิ

สงครามกลางเมือง 

วงเวรในระหว่างบคุคลให้เกดิความเสยีหายในวงแคบ ส่วนวงเวรในระหว่างหมู่

คณะให้เกดิความเสยีหายในวงกว้างออกไป ยิง่วงเวรในระหว่างประเทศชาต ิในระหว่าง

ค่ายของชาตทิัง้หลาย ยิง่ให้เกดิความเสยีหายกว้างขวางตลอดจนถงึทัง้โลก เหล่านีเ้ป็น

เรื่องของเวรทั้งนั้น ฉะนั้น จึงควรท�าความเข้าใจควบคู่กันไปกับเรื่องกรรม 
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(เวรคอือะไร)

เวรคือความเป็นศัตรูกันของบุคคล ๒ คนหรือ ๒ ฝ่าย เพราะฝ่ายหนึ่งก่อ

กรรมเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายนั้นก็ผูกใจเจ็บและคิดแก้แค้น

ตอบแทน เวรจึงประกอบด้วยบุคคล ๒ คนหรือ ๒ ฝ่าย คือ ผู้ก่อความเสียหาย ๑ 

ผูร้บัความเสยีหาย ๑ บคุคลท่ี ๒ นีผ้กูใจเจบ็แค้น จงึเกดิความเป็นศตัรกูนัขึน้ นีแ้หละ

คือเวร

(เวรเกดิจากอะไร)

เวรเกดิจากความผกูใจเจบ็แค้นของบคุคลที ่๒ คอืผูร้บัความเสยีหาย พระพทุธเจ้า

ตรัสแสดงไว้ว่า “ชนเหล่ำใดผูกอยู่ว่ำ คนนี้ได้ด่ำเรำ ได้ฆ่ำเรำ ได้ชนะเรำ ได้ลักของ

ของเรำ เวรของชนเหล่ำนั้นไม่สงบ” ดังนี้ ทั้งนี้เพราะล�าพังบุคคลที่ ๑ ฝ่ายเดียวก็ยัง

ไม่เป็นเวรสมบรูณ์ ต่อเม่ือบุคคลท่ี ๒ ผกูใจเจบ็ไว้จงึเกดิเป็นเวรสมบรูณ์ แต่ถ้าบคุคล

ที่ ๒ นั้นไม่ผูกใจเจ็บ ก็ไม่เกิดเป็นเวรขึ้นเหมือนกัน ฉะนั้น ความเกิดเป็นเวรขึ้นจึงมี

เพราะบุคคลที่ ๒ เป็นส�าคัญ เห็นอย่างง่าย ๆ ในเรื่องเวรสามัญ เมื่อมีใครท�าความ

ล่วงเกินอะไรเลก็ ๆ น้อย ๆ ต่อเรา เมือ่เราไม่ผกูอาฆาต เขาและเรากไ็ม่เกดิเป็นศัตรูกนั 

คือไม่เกิดเป็นคู่เวรกันนั่นเอง เหมือนอย่างตบมือข้างเดียวไม่เกิดเสียง

(เวรระงับเพราะอะไร)

เวรระงับเพราะบุคคลที่ ๒ ไม่ผูกอาฆาตดังกล่าวแล้ว พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้

โดยความว่า “ส่วนชนเหล่ำใดไม่ผูกอยู่ว่ำ คนนี้ได้ด่ำเรำ ได้ฆ่ำเรำ ได้ชนะเรำ ได้ลัก

ของเรำ เวรของชนเหล่ำนั้นย่อมสงบระงับ เวรไม่ระงับด้วยเวรในกำลไหน ๆ เลย  

แต่ย่อมระงับลงด้วยควำมไม่ผูกเวร” ดังนี้ น่าคิดว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ บุคคลที่ ๒ เป็นผู้

ที่น่าติมากกว่าบุคคลที่ ๑ เพราะท�าให้เป็นเวรขึ้น ในเรื่องเวรก็เป็นความจริงอย่างนั้น 

ยกตัวอย่างง่าย ๆ เหมือนอย่างเป็นความกันในโรงศาล เม่ือมีใครเป็นโจทก์ฟ้องใคร

เป็นจ�าเลยขึน้ จึงเกดิเป็นความ คดถีงึทีส่ดุหรอืโจทก์ถอนฟ้องเสยีเมือ่ใด ความกร็ะงบั
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เมื่อนั้น แต่ถ้าจ�าเลยไม่เป็นตัวการก่อกรรมเสียหายแก่โจทก์ เม่ือกล่าวโดยปกติมิใช่

แกล้งกันแล้ว โจทก์ก็คงไม่ฟ้อง ฉันใดก็ดี บุคคลที่ ๑ นั้นเองเป็นมูลเหตุของเวร  

เพราะเป็นตัวการก่อกรรมเสียหายขึ้นก่อน

(เวรเกี่ยวกับกรรมอย่างไร)

เวรเกี่ยวกับกรรมของบุคคลที่ ๑ ซึ่งท�าความเสียหายให้แก่บุคคลที่ ๒ และ

เกี่ยวกับกรรมของบุคคลที่ ๒ ซึ่งท�าตอบด้วย ดังเช่น นาย ก. ฆ่านาย ข. ลักทรัพย์

ของนาย ข. นาย ข. จึงผูกใจอาฆาต เกิดเป็นเวรกันขึ้น นี้ก็เพราะกรรมของนาย ก. 

นัน่เอง ซึ่งท�าแก่นาย ข. และนาย ข. กผ็ูกใจท�าตอบ ฉะนัน้ เวรจงึเกี่ยวแก่กรรมของ

บุคคลนั่นเอง ที่ยังให้เกิดความเสียหายเจ็บแค้นแก่คนอื่น กรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่ง

สอนให้ละเว้นในศีล ๕ คือการฆ่าสัตว์ ๑ การลักทรัพย์ ๑ การประพฤติผิดประเพณี

ในทางกาม ๑ การพูดเท็จ ๑ การดื่มน�้าเมา ๑ เรียกว่าเวร ๕ หรือภัย ๕ อย่าง  

เพราะเป็นกรรมที่ก่อเวรก่อภัยทั้งนั้น เช่น การฆ่าสัตว์ ก็มีผู้ฆ่าฝ่ายหนึ่ง ผู้ถูกฆ่าอีก

ฝ่ายหนึ่ง เป็นคู่เวรคู่ภัยกัน การลักทรัพย์ก็มีผู้ลักฝ่ายหนึ่ง ผู้ถูกลักอีกฝ่ายหนึ่ง  

เป็นคู่เวรคู่ภัยกัน ดังนี้เป็นตัวอย่าง เมื่อกล่าวโดยรวบรัด เวรเกิดจากกรรมที่ก่อความ

เสียหายให้แก่ใคร ๆ นั่นเอง

(ผลเวรต่างจากผลของกรรมอย่างไร)

ผลของกรรมได้แสดงแล้วว่า ผลดีต่าง ๆ เกิดเพราะกรรมดี ผลชั่วต่าง ๆ  

เกิดเพราะกรรมชั่ว ส่วนผลของเวร คือความทุกข์ท่ีบุคคล ๒ ฝ่ายผู้เป็นศัตรูคู่เวร 

ก่อให้แก่กัน กรรมเมื่อให้ผลแล้วก็หมดไป เหมือนอย่างผู้ต้องโทษครบก�าหนดแล้ว 

ก็พ้นโทษ ส่วนเวร เม่ือบุคคลทั้ง ๒ ฝ่ายนั้นยังผูกใจเป็นศัตรูกันอยู ่ตราบใด  

กย็งัไม่ระงบัตราบนัน้ แต่เมือ่บคุคลท้ัง ๒ ฝ่ายเลิกเป็นศัตรกูนัเม่ือใด เวรกร็ะงบัเม่ือนัน้ 

ฉะนั้น เวรจึงอาจยาวก็ได้ สั้นก็ได้ สุดแต่บุคคล ๒ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สัตว์บางชนิดพบ

กันเข้าไม่ได้ เป็นต้องท�าร้ายกัน เช่น กากับนกเค้า บัณฑิตผู้ฉลาดในการสอนยกเป็น
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ตัวอย่างของเวรท่ีผูกกันยืดยาวไม่รู้จบเหมือนกับผูกกันมาตั้งแต่ปฐมกัลป์ และผูกกัน

ไปไม่สิ้นสุด ในหมู่มนุษย์ บางชาติบางเหล่าก็คล้าย ๆ กัน อย่างนั้น

(เรื่องทฆีาวุกุมาร)

นทิำนเรือ่งระงบัเวร ท่านเล่าเป็นเรือ่งสอนให้ระงบัเวร ดงัจะเล่าโดยย่อต่อไป 

มีเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วว่า พระเจ้าพรหมทัตครอบครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี 

ในรัฐกาสี ได้เสด็จกรีธาทัพไปย�่ายีพระเจ้าทีฆีติ แห่งแคว้นโกศล พระเจ้าทีฆีติทรง

ประมาณก�าลัง เห็นว่าจะต่อสู้ไม่ได้ จึงทรงพาพระมเหสีเสด็จหนีออกจากพระนคร 

ปลอมพระองค์เป็นปริพาชก (ชีปะขาว) ไปทรงอาศัยอยู่ในบ้านของนายช่างหม้อที่

ชานเมืองพาราณสี ซ่ึงเป็นนครของราชศัตรู ฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงยกทัพเข้า 

ครอบครองแคว้นโกศล ต่อมาพระมเหสขีองพระเจ้าทีฆตีทิรงพระครรภ์ เกดิอาการแพ้

พระครรภ์ ด้วยทรงอยากทอดพระเนตรกองทัพประกอบด้วยองค์ ๔ คือ กองช้าง  

กองม้า กองรถ และกองราบ ในเวลาอาทิตย์ขึน้ และอยากจะทรงดืม่น�า้ล้างพระขรรค์ 

จงึกราบทูลพระราชสวามี พระเจ้าทีฆตีพิระราชสวามไีด้ตรสัห้าม พระนางกต็รสัยนืยนั 

ว่าถ้าไม่ทรงได้ก็จักสิ้นพระชนม์ ครั้งนั้นพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตเป็น 

พระสหายของพระเจ้าทฆีตี ิพระเจ้าทฆีตีจิงึเสดจ็ไปหาตรสัเล่าความให้ฟัง ฝ่ายพราหมณ์

ปุโรหิตก็ขอไปเฝ้าพระเทวีก่อน พระเจ้าทีฆีติทรงน�าไปยังบ้านท่ีพักอาศัย พราหมณ์

ปโุรหิตได้เหน็พระมเหสขีองพระเจ้าทฆีตีเิสดจ็ด�าเนนิมาแต่ไกล กย็กมอืพนมนอบน้อม

ไปทางพระนาง เปล่งวาจาขึ้นว่า “พระเจ้าโกศลประทับอยู่ในพระครรภ์” แล้วกล่าว

รับรองจะจัดการให้พระนางได้ทอดพระเนตรเห็นกองทัพทั้งสี่เหล่า และได้ดื่มน�้าล้าง

พระขรรค์ พราหมณ์ปโุรหติจงึเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทตักราบทลูว่า ได้เหน็นิมติบางอย่าง 

ขอให้ทรงจัดกองทัพสี่เหล่าให้ยกออกตั้งขบวนในสนามในเวลารุ่งอรุณวันพรุ่งนี้ และ 

ให้ล้างพระขรรค์ พระเจ้าพรหมทัตทรงอ�านวยตาม พระมเหสีพระเจ้าทีฆีติจึงได้ทอด

พระเนตรเห็นกองทัพและได้ทรงดื่มน�้าล้างพระขรรค์สมอาการที่ทรงแพ้ครรภ์ 

ต่อมาได้ประสูติพระโอรส ตั้งพระนามว่า ทีฆาวุ เม่ือทีฆาวุกุมารเติบโตขึ้น 

พระเจ้าทฆีตีทิรงส่งออกไปให้ศกึษาศลิปศาสตร์อยูใ่นภายนอกพระนคร เพราะทรงเกรง

ว่า ถ้าพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบจักปลงพระชนม์เสียทั้ง ๓ พระองค์ ต่อมานายช่าง
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กัลบกของพระเจ้าทีฆีติซ่ึงมาอาศัยอยู่ในราชส�านักของพระเจ้าพรหมทัต ได้เห็น 

พระเจ้าทีฆีติที่ชานพระนครก็จ�าได้ จึงไปเฝ้ากราบทูลพระเจ้าพรหมทัตให้ทรงทราบ 

พระเจ้าพรหมทัตจึงมีรับสั่งให้จับพระเจ้าทีฆีติพร้อมทั้งพระมเหสีมาแล้ว รับสั่งให้

พันธนาการ ให้โกนพระเศียร ให้น�าตระเวนไปตามถนนต่าง ๆ ทั่วพระนคร แล้วให้

น�าออกไปภายนอกพระนคร ให้ตัดพระองค์เป็นส่ีท่อน ท้ิงไว้ส่ีทิศ พวกเจ้าพนักงาน 

ได้ปฏบิตัติามพระราชบัญชา ในขณะทีเ่ขาน�าพระเจ้าทฆีตีกิบัพระมเหสีตระเวนไปรอบ

พระนครน้ัน ทฆีาวกุมุารได้ระลกึถงึพระราชมารดาบดิา จงึเข้ามาเพือ่จะมาเยีย่ม กไ็ด้

เห็นพระราชมารดาบิดาก�าลังถูกพันธนาการ เขาก�าลังน�าตระเวนไปอยู่ จึงตรงเข้าไป

หา ฝ่ายพระเจ้าทีฆีติทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสก�าลังมาแต่ไกลก็ตรัสขึ้นว่า  

“พ่อทีฆาวุ เจ้าอย่าเห็นยาว อย่าเห็นสั้น พ่อทีฆาวุ เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับด้วย 

เวรเลย แต่ย่อมระงับด้วยความไม่ผูกเวร” พอพวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้ยินพระด�ารัส

นัน้ กพ็ากนักล่าวว่าพระเจ้าทฆีตีเิสยีพระสตริบัส่ังเพ้อไป พระเจ้าทีฆตีกิต็รสัว่า พระองค์

มิได้เสียสติ ผู้ท่ีเป็นวิญญูจักเข้าใจ แล้วได้ตรัสซ�้า ๆ ความอย่างนั้นถึง ๓ ครั้ง  

เมื่อพวกเจ้าหน้าที่น�าตระเวนแล้วก็น�าออกนอกพระนคร ตัดพระองค์ออกเป็นส่ีท่อน 

ทิ้งไว้สี่ทิศ แล้วตั้งกองรักษา 

ทีฆาวุกุมารได้น�าสุราไปเล้ียงพวกกองรักษาจนเมาฟุบหลับหมดแล้ว เก็บ 

พระศพของพระมารดาบิดามารวมกันเข้าถวายพระเพลงิ เสร็จแล้วกเ็ข้าป่า ทรงกนัแสง

คร�า่ครวญจนเพยีงพอแล้วกเ็ข้าสู่กรงุพาราณส ีไปสูโ่รงช้างหลวง ฝากพระองค์เป็นศษิย์

นายหัตถาจารย์ ในเวลาใกล้รุ่ง ทีฆาวุกุมารมักตื่นบรรทมขึ้น ทรงขับร้องด้วยเสียง 

อนัไพเราะและดดีพณิ พระเจ้าพรหมทตัได้ทรงสดบัเสยีง รบัส่ังถามทรงทราบแล้วตรสั

ให้หาทีฆาวุกุมารเข้าเฝ้า ครั้นทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุกุมารก็โปรดให้เป็นมหาดเล็ก 

ในพระองค์ ทีฆาวุกุมารได้ตั้งหทัยปฏิบัติพระเจ้าพรหมทัต เป็นที่โปรดปรานมาก  

ในไม่ช้าก็ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ประจ�าในต�าแหน่งเป็นที่วางพระราชหฤทัยในภายใน 

วันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตเสด็จทรงรถออกไปทรงล่าเนื้อ ทีฆาวุกุมารเป็นนาย

สารถีรถพระที่นั่ง ได้น�ารถพระที่นั่งแยกทางไปจากพวกทหารรักษาพระองค์ ครั้นไป

ไกลมากแล้ว พระเจ้าพรหมทัตทรงเหน็ดเหนื่อย มีพระราชประสงค์จะบรรทมพัก  

จึงโปรดให้หยดุรถ แล้วทรงบรรทมหนนุบนเพลา (หน้าตกั) ของทฆีาวุกมุาร ครู่เดยีว

ก็บรรทมหลับ 
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ฝ่ายทีฆาวุกุมารคิดถึงเวรขึ้นว่า “พระเจ้าพรหมทัตนี้ ได้ทรงประกอบกรรม 

ก่อความเดือดร้อนให้เป็นอันมาก จนถึงปลงพระชนม์พระราชมารดาบิดาของตน  

บัดน้ีถึงเวลาจะสิ้นเวรกันเสียที” จึงชักพระขรรค์ขึ้นจากฝัก ในขณะนั้นพระด�ารัส 

ของพระราชบิดาก็ผุดขึ้นในหทัยของทีฆาวุกุมาร เตือนให้คิดว่าไม่ควรละเมิดค�าของ 

พระราชบดิา จงึสอดพระขรรค์เข้าฝัก ครัน้แล้วความคดิทีเ่ป็นเวรกเ็กดิผดุขึน้ใหม่เป็น

ครั้งที่ ๒ ทีฆาวุกุมารก็ชักพระขรรค์ขึ้นจากฝัก แต่เมื่อระลึกถึงพระด�ารัสของพระ- 

ราชบิดาก็สอดพระขรรค์เก็บอีก 

ในครั้งที่ ๓ ก็เหมือนกัน ทีฆาวุกุมารชักพระขรรค์ขึ้นแล้วด้วยอ�านาจเวรจิต 

แล้วกส็อดพระขรรค์เกบ็ด้วยอ�านาจด�ารัสของพระราชบิดา ในขณะน้ัน พระเจ้าพรหมทัต

ทรงสะดุ้งเสด็จลุกขึ้นโดยฉับพลัน มีพระอาการตกพระทัยกลัว ทีฆาวุกุมารจึงกราบ

บังคมทูลถาม จึงรับสั่งเล่าว่าทรงพระสุบินเห็นทีฆาวุกุมารโอรสของพระเจ้าทีฆีติแทง

พระองค์ให้ล้มลงด้วยพระขรรค์ ทนัใดนัน้ทฆีาวุกมุารกจั็บพระเศียรของพระเจ้าพรหมทัต

ด้วยพระหัตถ์ซ้าย ชักพระขรรค์ออกด้วยพระหัตถ์ขวา ทูลว่า “เรานี้แหละคือ 

ทีฆาวุกุมารโอรสของพระเจ้าทีฆีติ ซึ่งพระองค์ได้ท�าความทุกข์ยากให้อย่างมากมาย 

จนถึงปลงพระชนม์พระราชมารดาบิดาของเรา บัดนี้ถึงเวลาที่เราจ�าท�าให้สิ้นเวรกัน

เสียที” พระเจ้าพรหมทัตจึงทรงหมอบลงขอชีวิต “ข้าพระองค์อาจจะถวายชีวิตแก่

พระองค์ได้อย่างไร พระองค์น่ันเองพึงประทานชวิีตแก่ข้าพระองค์” “พ่อทฆีาวุ ถ้าอย่าง

น้ันเจ้าจงให้ชีวิตแก่เรา และเราก็ให้ชีวิตแก่เจ้า” พระเจ้าพรหมทัตและทีฆาวุกุมาร 

ทั้งสองจึงต่างให้ชีวิตแก่กันและกัน ต่างได้ท�าการสบถสาบานว่าจะไม่คิดทรยศต่อกัน 

ครัน้แล้วพระเจ้าพรหมทตักเ็สดจ็ข้ึนประทบัรถ ทฆีาวุกมุารกข็บัรถมาบรรจบ

พบกองทหารแล้วเข้าสูพ่ระนคร พระเจ้าพรหมทตัรบัส่ังให้ประชมุอ�ามาตย์ตรสัถามว่า

ถ้าพบทีฆาวุกุมารโอรสพระเจ้าทีฆีติจะพึงท�าอย่างไร อ�ามาตย์เหล่านั้นกราบทูลว่าให้

ตดัมอืตดัเท้าตดัหตูดัจมกูบ้าง ให้ตดัศรีษะบ้าง พระเจ้าพรหมทตัจงึตรสัว่า “ผูน้ีแ้หละ

คือทีฆาวุกุมาร โอรสพระเจ้าทีฆีติ แต่ใครจะท�าอะไร ๆ ไม่ได้ เพราะกุมารนี้ให้ชีวิต

แก่เราแล้ว และเรากใ็ห้ชวีติแก่กมุารนีแ้ล้ว” แล้วทรงหนัไปตรสัขอให้ทฆีาวกุมุารอธบิาย

พระด�ารัสของพระราชบิดาในเวลาที่จะสิ้นพระชนม์ ทีฆาวุกุมารจึงกราบทูลอธิบายว่า 

“ค�าว่าอย่าเหน็ยาว คอือย่าได้ท�าเวรให้ยาว ค�าว่าอย่าเห็นส้ัน คอือย่าด่วนแตกกบัมิตร 

ค�าว่าเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลย แต่ย่อมระงับด้วยความไม่ผูกเวร คือ 
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ถ้าข้าพระองค์คิดว่าพระองค์ทรงปลงพระชนม์พระราชมารดาบิดาของข้าพระองค์  

จึงปลงพระชนม์ของพระองค์เสีย พวกคนที่จงรักภักดีต่อพระองค์ ก็จะพึงปลงชีวิตข้า

พระองค์ ส่วนพวกคนท่ีชอบข้าพระองค์กจ็ะพงึปลงชวีติพวกคนเหล่านัน้ เวรจงึไม่ระงบั

ลงได้ด้วยเวรอย่างนี้ แต่ว่าบัดนี้พระองค์ได้ประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์และข้าพระองค์

ก็ได้ถวายชีวิตแก่พระองค์แล้ว เวรนั้นจึงเป็นอันระงับลงด้วยความไม่ผูกเวร” พระเจ้า

พรหมทัตตรัสสรรเสริญแล้ว พระราชทานคืนราชสมบัติของพระเจ้าทีฆีติ และได้

พระราชทานพระราชธิดาแก่ทีฆาวุกุมาร เรื่องนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง 

วชิรญาณวงศ์ ได้ทรงพระนิพนธ์เป็นค�าฉันท์เรียกว่า ทีฆาวุค�าฉันท์

(ใจไทย)

นทิำน เรือ่งระงบัเวรท่ีเล่าน้ีเป็นเรือ่งโบราณ ยงัมนีทิานเรือ่งระงบัเวรในระยะ

เวลาใกล้ ๆ นี้ คือในสงครามโลกคราวที่แล้ว เมื่อญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทย  

จับฝร่ังมาเป็นเชลยก�าหนดให้ท�างานต่าง ๆ คนไทยกพ็ากนัสงสารเชลยฝรัง่และแสดง

เมตตาจติสงเคราะห์ จะเหน็พวกชาวบ้านหาบคอนผลไม้ไปคอยให้ พากันช่วยเจอืจาน

ต่าง ๆ ไม่ได้ถือว่าเป็นคู่เวรคู่ศัตรู ครั้นเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามกลับเป็นเชลย คนไทย 

กก็ลบัสงสารญีปุ่่น อ�านาจเมตตาจติของคนไทยส่วนรวมนีเ้ช่ือกนัว่าเป็นเครือ่งผกูมติร

ในจิตใจของทั้งฝรั่งทั้งญี่ปุ่น ซึ่งได้ช่วยประเทศไทยไว้อย่างมากมาย ถ้าคนไทยมีนิสัย

ผูกเวรมากกว่าผูกมิตรแล้ว เหตุการณ์ก็น่าจะไม่เป็นเช่นนี้ 

(วธิรีะงับเวรและป้องกัน)

อาศัยการปฏิบัติตามค�าท่ีทุกคนคงได้ฟังจนคุ้นหู คือ “ขออภัย” กับค�าว่า  

“ให้อภัย” เมื่อใครท�าอะไรล่วงเกินแก่คนอื่นก็กล่าวค�าขออภัยหรือขอโทษ ฝ่ายผู้ที่ถูก

ล่วงเกินก็ให้อภัยคือยกโทษให้ คนเราต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่ คือร่วมบ้านเรือน  

ร่วมโรงเรยีน ร่วมประเทศชาต ิเป็นต้น ทัง้เด็กท้ังผูใ้หญ่กอ็าจจะประพฤตล่ิวงเกนิกนับ้าง 

เพราะความประมาทพลั้งเผลอต่าง ๆ ถ้าต่างไม่รู้จักขออภัยและไม่รู้จักให้อภัยแก่กัน
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และกนัแล้ว กจ็ะทะเลาะววิาทกนั แตกญาตแิตกมติรแตกสหายกนั ไม่มคีวามสงบสขุ 

นี้แหละคือเวร อันได้แก่ความเป็นศัตรูกัน หรือที่เรียกอย่างเบา ๆ ว่าไม่ถูกกันนั้นเอง

อนึ่ง จะคิดว่าล่วงเกินเขาแล้วก็ขอโทษเขาได้ ดังนี้แล้ว ไม่ระมัดระวังใน 

ความประพฤติของตนก็ไม่ถูก เพราะโดยปกติสามัญ ย่อมให้อภัยกันในกรณีที่ควร 

ให้อภัย ซึ่งผู้ประพฤติล่วงเกินแสดงให้เห็นได้ ว่าท�าไปด้วยความประมาทหรือด้วย 

ความโง่เขลาเบาปัญญาและให้เกิดโทษไม่มากนัก คนที่มีจิตใจสูงเป็นพิเศษเท่านั้น 

จึงจะให้อภัยในเรื่องท่ีร้ายแรงได้ ซ่ึงก็มีเป็นส่วนน้อย และถึงแม้จะให้อภัยในส่วนตัว 

แต่กฎหมายของบ้านเมืองไม่ยอมอภัยให้ก็มี และโดยเฉพาะเมื่อเป็นบาป หรืออกุศล

กรรมแล้ว กรรมท่ีตนก่อขึน้ไม่ให้อภยัแก่ผูก่้อกรรมนัน้เลย ฉะนัน้ ทางทีด่จีงึควรมสีติ

ระมัดระวัง มีขันติ คือความอดทน มีโสรัจจะ คือความสงบเสงี่ยม คอยเจียมตน 

ประหยดัตน ไม่ให้ก่อเหตเุป็นเวรเป็นภยัแก่ใคร พระพทุธเจ้าจงึตรสัสอนไว้ว่า “สญฺญมโต 

เวร� น จียติ ผู้ระมัดระวังอยู่ย่อมไม่ก่อเวร” 

(ธรรมเนยีมไทย)

ธรรมเนียมท่ีคนไทยเรำนิยมกัน นาคผูจ้ะบวชนยิมไปลาญาตมิติรขออจัจโยโทษ 

คือ ขอโทษในกรรมที่ตนได้ประพฤติล่วงเกินไปแล้ว และเมื่ออุปสมบทแล้ว ในพิธีเข้า

พรรษาซึง่ในศก ๒๕๐๓ นี ้ตกวนัท่ี ๙ กรกฎาคม กม็ธีรรมเนยีมขอขมากนัในหมู่สงฆ์ 

เป็นการแสดงว่าพร้อมที่จะระมัดระวังความประพฤติของตนไม่ให้ล่วงเกินกัน พร้อมที่

จะขอขมาคอืขอโทษและพร้อมท่ีจะให้อภัยโทษแก่กนั เป็นวิธผีกูมติรสามคัคใีนหมูค่ณะ

บัดนี้ ก็ใกล้เทศกาลเข้าพรรษา ทุก ๆ คนจึงสมควรร่วมท�าพิธีเข้าพรรษากับ

พระสงฆ์บูชาพระพุทธเจ้า ด้วยการ (๑) ตั้งใจระมัดระวังความประพฤติของตนไม่ให้

ล่วงละเมิด ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ใคร ๆ ทัง้ในบ้าน ทัง้ในโรงเรียน ท้ังในสถานทีอ่ื่น 

(๒) ตัง้ใจว่าพร้อมทีจ่ะขออภยั ขอโทษ ในเมือ่ไปล่วงเกนิต่อใคร ๆ (๓) ตัง้ใจว่าพร้อม

ที่จะให้อภัยแก่ใคร ๆ ตามควรแก่กรณี ฉะนี้แล

๒ กรกฎำคม ๒๕๐๓



ศกึษา หรอื ไตรสกิขา

(การศกึษาจ�าเป็นแก่ชวีติ)

“บตุรท่ียงัไม่เกดิ ๑ บตุรท่ีตายไปแล้ว ๑ และบตุรทีโ่ง่เขลา ๑ บตุร ๒ จ�าพวก

ข้างต้นยังดีกว่าจ�าพวกท้าย เพราะ ๒ จ�าพวกข้างต้นให้เกิดความทุกข์ชั่วคราว  

ส่วนจ�าพวกหลังคือ บุตรที่โง่เขลาให้เกิดความทุกข์อยู่ทุกระยะเวลา”

ค�าข้างบนน้ี เป็นค�าแปลภาษิตในหโิตปเทศ แสดงเป็นพระราชด�ารขิองพระเจ้า

แผ่นดินพระองค์หนึ่ง ซึ่งทรงปรารถถึงพระราชบุตรผู้ยังมิได้ศึกษา จึงโปรดจัดให้มี 

พระอาจารย์ถวายการศกึษาแก่พระราชบตุร การศกึษาเป็นเรือ่งส�าคญัของชวีติ ท�าชวีติ

ให้มคีณุค่าขึน้ จนถงึเหน็กนัมาตัง้แต่โบราณแล้วว่า ผูท้ีย่งัไม่เกดิมาหรอืผูท้ีต่ายไปแล้ว 

ยงัดกีว่าผูท้ีไ่ม่ได้รบัการศกึษาซึง่ยงัมชีวีติอยู ่มารดาบดิาและผูม้เีมตตาทัว่ไปจงึอปุการะ

ให้การศึกษาแก่เด็กของตน ถึงจะให้อย่างอื่นไม่ได้ก็พยายามให้การศึกษา เพราะวิชา

เป็นทรัพย์ที่ติดตัว ท�าให้สามารถด�ารงตนได้

(ศกึษาในหลักสูตรและนอกหลักสูตร)

ในบัดน้ี การศึกษาก�าลังก้าวหน้ามาก แบ่งเป็นประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

และอดุมศึกษา เหมอืนอย่างต้นไม้แบ่งเป็นโคนต้น กลางต้น และยอด ทกุ ๆ คนก�าลงั

ขึน้ศึกษาพฤกษ์คอืต้นไม้การศกึษานีอ้ยู ่จงึได้รบัความรูซ้ึง่แปลกหแูปลกตาแปลกใจขึน้

ทกุวนั การรบัความรูต้ามหลกัสตูร เป็นสิง่ทีท่างรัฐบาลเลอืกสรรแล้วตามควรแก่สมัย 
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ส่วนการรับความรู้นอกหลักสูตรหรือนอกโรงเรียนซึ่งมีอยู่เป็นอันมาก เป็นเรื่องที่ต้อง

ระมัดระวัง เพราะความรู้บางอย่างเมื่อไปรับมาแล้ว ท�าให้เกิดความหลงเข้าใจผิด  

คิดเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นชีวิตเนื้อหาของชาติ ความรู้บางอย่าง

ท�าให้ใจแตก ไม่ประพฤติตนอยู่ในทางที่ดี ความรู้บางอย่างก็มีประโยชน์

(ครูบอกแถว)

ทางมาของความรูเ้หล่านีม้าโดยตรงก็ม ีมาโดยแอบแฝงกม็ ีและบดันีม้เีครือ่ง

สือ่ความรูก้นัได้อย่างรวดเรว็ตลอดทัง้โลก มีวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ มียวดยาน

พาหนะที่วิเศษต่าง ๆ และมีหลายฝ่ายหลายพวก แต่ละฝ่ายก็ชักจูงให้รับรู้ไปปฏิบัติ

กันไปทางหนึ่ง ๆ เรียกว่ามีทิศาปาโมกข์ หรือมีครูมากพวกมากฝ่าย บางพวกก็สอน

ให้เดินไปทางซ้าย บางพวกก็สอนให้เดินไปทางขวา บางพวกก็สอนให้เดินตรงกลาง  

ผู้ท่ีเชื่อฟังก็จะพากันเดินชนกันเองกลุ้มไปหมดเท่านั้น เหมือนอย่างในโรงเรียนหนึ่ง 

นักเรียนทั้งหมดมายืนเข้าแถวอยู่กลางสนาม ครูคนหนึ่งบอกให้นักเรียนซ้ายหัน  

ครูอีกคนหนึ่งบอกให้นักเรียนขวาหัน แล้วบอกหน้าเดินพร้อม ๆ กัน เมื่อเป็นเช่นนี้

ลองคิดมองดูภาพ นักเรียนทั้งโรงเรียนจะเดินชนกันอย่างยุ่งเหยิงกันไปหมดเท่านั้น 

เพราะเมื่อยืนเข้าแถวกัน ฝ่ายหน่ึงซ้ายหัน ฝ่ายหนึ่งขวาหัน ก็คือหันหน้าชนกัน  

แล้วเดินชนกันอย่างอลหม่าน ส่วนฝ่ายที่หันหน้ากลาง ๆ นั้นก็จะพลอยถูกชนด้วย  

เว้นไว้แต่จะเดินออกไปเสยีจากสนาม เมือ่ยังอยูใ่นสนามแล้วก็ไม่อาจจะพ้นจากการถกูชน

ให้รวนเรไปในทางใดทางหนึง่ นีเ้ป็นตวัอย่างสมมตใินสนามโรงเรยีน ซึง่น่าจะยงัไม่เคยมี 

แต่ก็เป็นข้อท่ีน่าแปลกที่ปรากฏว่ามีในสนามนอกโรงเรียน เช่น ในถนนหนทาง  

ในประเทศต่าง ๆ คนหลายพวกได้รบัความรูต้ามค�าส่ังสอนของครตู่าง ๆ ออกมาเดนิ

ชนกัน ปะทะกันสับสนวุ่นวายอยู่ตามถนนหนทาง ดังท่ีปรากฏในบางประเทศแม้ใน 

เร็ว ๆ นี้ 
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(หลักไตรรงค์)

ส่วนในประเทศไทยไม่ปรากฏเหตุการณ์เช่นนั้น เพราะรัฐบาลและประชาชน

เคารพยดึมัน่อยูใ่นหลกัไตรรงค์ คอื ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์

แห่งธงชาต ิและพากนับ�ารงุรกัษาขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชาต ิทัง้ส่วนมากแม้จะ

ได้รบัรูจ้ากครเูป็นอันมาก แต่กย็งัเคารพนบัถอืพระพทุธเจ้าว่าเป็นครทูีเ่ยีย่มยอดเพยีง

พระองค์เดียว ไม่นบัถือว่าครไูหนเยีย่มยอดกว่า ทัง้มคีวามรกัเคารพในพระมหากษตัรย์ิ

เป็นอย่างยิง่ เมือ่ตัง้มัน่อยูใ่นหลักไตรรงค์เช่นนีจ้งึไม่หันเหไปทางไหนอืน่ นอกจากทาง

หลกัไตรรงค์นีเ้ท่านัน้ จึงควบคมุกนัอยู่อย่างสงบเรยีบร้อย แสดงว่ามีหลกัของตนดอียู่ 

ส่วนผู้ที่รับเอาหลักอื่นให้กวัดแกว่งไขว้เขวแสดงว่าตนเองไม่มีหลักของตนเองอยู่ ดังที่

เรียกว่าคนหลักลอย ไม่เป็นที่นับถือไว้วางใจของใคร ผู้ที่เยาว์ความคิดอาจมีความคิด

ผิดทางไปได้ง่าย เป็นเยาวชนอาจจะเยาว์ความคิดเพราะยังเยาว์วัย เป็นผู้ใหญ่อาจจะ

เยาว์ความคิดเพราะไม่ฉลาดขาดการศึกษา หรือเพราะหลงเช่ือไปในทางที่ผิด จึงจ�า

ต้องวางรากฐานหรอืเสรมิฐานของหลกัไตรรงค์ให้มัน่คงทัง้เดก็ทัง้ผูใ้หญ่ จงึควบคมุกนั

อยู่โดยสงบสุขเรียบร้อยได้ตลอดไป 

(เสรมิฐานหลักไตรรงค์)

วธิวีางรากฐานหรอืเสรมิฐานหลกัไตรรงค์ คอือบรมปลกูความเคารพรกัในองค์ 

๓ นัน้ ลงไปในจติใจของทัง้เดก็ทัง้ผูใ้หญ่ รักษาธรรมเนยีมประเพณเีกีย่วกบัองค์ทัง้ ๓ 

น้ีไว้ นับถือเป็นสิ่งส�าคัญไม่ทอดท้ิงละเลย เมื่อรักษาส่งเสริมหลักของตนให้มั่นคง  

เรียกว่าคนมีหลักร่วมกันอยู่เป็นอันเดียวกัน ก็เกิดความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกัน 

เป็นโอกาสให้ได้ศึกษารับความรู้ต่าง ๆ ทันต่อความรู้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ 

รับความเจริญในด้านวัตถุต่าง ๆ มาทะนุบ�ารุงบ้านทะนุบ�ารุงเมืองให้มั่งคั่งเป็นสุข  

โดยเฉพาะเยาวชนก็ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย ให้มีความรู ้

ความก้าวหน้ายิง่ขึน้ เว้นรบัความรูท้ีจ่ะชกัพาให้เสยีหาย เว้นสิง่เย้ายวนทีเ่ป็นอนัตราย

แก่การศึกษาและความดี
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(ความเจรญิก้าวหน้ากับหลักไตรรงค์)

เมื่อเป็นดังนี้ องค์ที่เป็นหลักทั้ง ๓ นั้น จึงไม่ขัดอะไรกับความเจริญก้าวหน้า 

กลบัเป็นเคร่ืองรักษาส่งเสรมิให้เจรญิก้าวหน้าขึน้โดยสวัสด ีเพราะมหีลกัเป็นทีพ่ึง่อาศยั

ให้เกษมสวสัดิ ์ไม่ใช่เจรญิก้าวหน้าไปอย่างหลกัลอย ซึง่มหีวงัว่าจะล้มลงอย่างง่ายดาย 

และท�าให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย

(ความเป็นอารยชน)

ทัง้นีเ้ป็นข้อทีค่วรภมูใิจได้ว่า ได้มหีลกัทีด่ท่ีีเจรญิแล้วของตนเองเป็นทีย่ดึเหน่ียว

มาแต่โบราณกาล ถึงจะยังด้อยอยู่ในด้านวัตถุและในด้านความรู้สาขาต่าง ๆ แต่ใน 

ด้านหลักยึดเหนี่ยวที่ดีทางจิตใจแล้วไม่ด้อยเลย ชื่อว่าเป็นอารยะ คือเป็นคนเจริญได้ 

ทเีดยีว ส่วนผูท้ีห่มิน่แคลนทอดทิง้หลกัของตนเสียนัน้แหละแสดงว่าเป็นผูด้้อยเป็นผูท้ี่

หมิ่นตนเอง ไม่ควรแก่การนับถือไว้วางใจ

(การศกึษานั้นเพื่ออะไร)

ค�าว่า “ศกึษา” ตามปทานกุรมให้ความหมายไว้ว่า “การเล่าเรยีนฝึกฝนอบรม” 

ในต�าราศพัท์อีกฉบบัหนึง่ให้ความหมายไว้ว่า “การถือเอาวิชา” ทางบ้านเมอืงได้วางแผน

การศกึษาของชาตไิว้เป็น ๔ ส่วน คอื จรยิศกึษา พลศึกษา พุทธศึิกษา และหัตถศึกษา 

ตามที่โรงเรียนทั่วไปได้สอนอยู่แล้ว เมื่อพิจารณากล่าวอย่างสรุป การศึกษาก็เพื่อ

(๑) ให้มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรประกอบกำรงำน และในกำรสงัคมเป็นต้น 

ได้เป็นอย่ำงดี

(๒) เพื่อให้มีควำมเป็นคนโดยสมบูรณ์

ความประสงค์ของการศกึษาข้อแรกมีความชดัอยู่แล้ว ส่วนข้อ ๒ หมายความว่า 

คนทีถื่อก�าเนิดเป็นคนนัน้ ยงัไม่จดัว่าเป็นคนโดยสมบรูณ์เพราะเหตเุพยีงทีเ่กดิมามรีปู

ร่างเป็นคน ต่อเมือ่มกีารปฏบิตัปิระกอบด้วยความรูสึ้กผดิชอบช่ัวดีสมกบัความเป็นคน 

จงึจะเรยีกว่าเป็นคนโดยธรรม เม่ือมีธรรมของคนบรบิรูณ์จงึจะชือ่ว่าเป็นคนโดยสมบรูณ์ 

แม้ค�าในหิโตปเทสก็กล่าวว่า “การกิน การนอน ความกลัว และการสืบพันธุ์ของคน

และสัตว์ดิรัจฉานเสมอกัน แต่ธรรมของคนและสัตว์ดิรัจฉานเหล่านั้น แปลกกว่ากัน 

เว้นจากธรรมเสีย คนก็เสมอกับสัตว์ดิรัจฉาน”
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(การศกึษาธรรมท�าให้คนสมบูรณ์)

การศึกษาท่ีมีความรูค้วามสามารถ แต่ขาดธรรม ยงัเป็นเหตใุช้ความรูค้วามสามารถ

นั้นไปในทางท่ีผิด ดังเช่นเป็นโจรจ�าพวกต่าง ๆ ดังเร่ืองต่อไปนี้ ในสมัยพุทธกาล  

บุตรของนางพราหมณีมันตานี ภริยาของพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล 

กรงุสาวตัถ ีได้เกดิในราตรวัีนหนึง่ เมือ่เกดิน้ัน อาวุธต่าง ๆ ได้สว่างโพลงขึน้ท่ัวพระนคร 

ตลอดถึงพระแสงหอกพระแสงดาบของพระราชา พราหมณ์ปุโรหิตออกดูดาวนักษัตร 

เห็นว่าบุตรของตนเกิดในโจรฤกษ์ จึงเข้าไปเฝ้าพระราชา กราบทูลถามความผาสุกใน

การบรรทม พระราชาตรัสว่าจะบรรทมเป็นสุขจากที่ไหน มงคลอาวุธสว่างโพลงขึ้น 

ชะรอยจะมีอันตรายแก่พระราชสมบัติหรือแก่ชีวิต พราหมณ์ปุโรหิตกราบทูลว่าบุตร

ของตนเกิด อาวธุเหล่านัน้สว่างโพลงขึน้ด้วยอานภุาพของเดก็นัน้ เดก็นัน้จะเป็นโจรต่อไป 

แต่ว่าจักเป็นโจรผู้เดียว มิใช่เป็นโจรราชสมบัติ ตนจะให้ฆ่าเสีย พระราชาตรัสว่า  

เมื่อเป็นโจรผู้เดียวจักท�าอะไรได้ จงเลี้ยงไว้เถิด ฝ่ายพราหมณ์ปุโรหิตพร้อมกับพวก

ญาติขนานนามเด็กนั้นว่า อหิงสกะ แปลว่า ผู้ไม่เบียดเบียน ด้วยถือเป็นนิมิตว่าอาวุธ

ทัง้หลายสว่างขึน้ แต่กไ็ม่เบยีดเบยีนใคร เมือ่อหิงสกะเตบิโตขึน้ถึงวัยเล่าเรยีนกส่็งไปเรยีน

ในกรุงตักกศิลา อหิงสกะตั้งใจเรียนศิลปวิทยา และตั้งใจปฏิบัติอาจารย์เป็นอย่างดีจน

เป็นที่รัก เป็นศิษย์ก้นกุฏิของอาจารย์ 

ฝ่ายศษิย์อืน่ซึง่พากนัต�า่ต้อยถอยเป็นศิษย์ภายนอกกพ็ากนัรษิยา คิดจะท�าลาย

อหิงสกะ จึงปรึกษากันเห็นว่า “จะไปยุแหย่อาจารย์ว่า อหิงสกะโง่เขลาหรือประพฤติ

ไม่ดีหรือมีชาติต�่าต้อยหาได้ไม่ เพราะอหิงสกะมีปัญญามีความประพฤติมีชาติดีพร้อม 

มอียูท่างเดียวคอืหาวธิยุีแหย่ให้อาจารย์กนิแหนงระแวงใจอหงิสกะ” จงึแบ่งกนัออกเป็น 

๓ พวก เข้าไปหาอาจารย์ทีละพวก ยุแหย่ว่าอหิงสกะคิดร้ายอาจารย์ ทีแรกอาจารย์

ไม่เช่ือ ขบัไล่พวกศิษย์ท่ีมายแุหย่ออกไป พูดส�าทบัว่า “อย่ามายแุหย่ให้เราแตกกบับตุร

ของเราเลย” ครั้นถึงพวกที่ ๒ - ๓ อาจารย์ก็ชักแคลงใจ จนถึงเชื่อว่าเป็นความจริง 

จึงคิดจะฆ่าอหิงสกะเสีย แต่ครั้นจะฆ่าโดยเปิดเผยก็เกรงจะเกิดโทษ เกิดเส่ือมเสีย 

ชือ่เสยีงและลาภผลต่อไป จงึคิดหาวธิฆ่ีาให้แนบเนยีน ครัน้คดิได้แล้วจงึเรยีกอหงิสกะ
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มากล่าวว่า การเรียนศิลปะใกล้จะส�าเร็จแล้ว แต่จักเข้าเขตส�าเร็จได้ก็ต่อเมื่อไปฆ่าคน

ให้ครบพัน คืออาจารย์คิดเห็นทางว่า เมื่ออหิงสกะไปฆ่าคนเป็นอันมาก จักมีคนหนึ่ง

ต่อสูฆ่้าอหงิสกะเสยี ฝ่ายอหงิสกะทแีรกตอบปฏเิสธอาจารย์ แต่ครัน้อาจารย์อ้างว่าจะ

ไม่ได้รับผลของศิลปะ ด้วยความรกัจะได้ศิลปะจงึถืออาวธุไปดกัฆ่ามนษุย์อยูใ่นดง ครัน้ฆ่า

ได้หลายคนเข้าก็จ�าไม่ได้ว่ากี่คน เพราะโดยปกติอหิงสกะเป็นคนมีปัญญา ไม่ตั้งจิตใจ

ต่อเรื่องปาณาติบาต ฉะนั้น ต่อมาจึงตัดนิ้วไว้นิ้วหนึ่ง ๆ เก็บไว้ ครั้นนิ้วเหล่านั้นหาย

ไปเสียอีก จึงน�ามาเสียบเป็นพวงน้ิวแขวนไว้กับตน จึงเกิดเรียกชื่อขึ้นว่า องคุลิมาล 

แปลว่า ผู้มีพวงมาลานิ้วมือ หรือมีนิ้วเป็นพวงมาลา ชื่อเสียงขององคุลิมาลโจรได้

กระฉ่อน เป็นที่กลัวเกรงของคนทั่วไป จนไม่มีใครกล้าเข้าป่า องคุลิมาลโจรจึงเข้าไป

จับคนฆ่าในบ้านในต�าบลภายนอกกรงุสาวตัถ ี ประชาชนต้องอพยพเข้าไปในกรงุสาวตัถี 

ประชุมกันท่ีท้องพระลานหลวง กราบทูลร้องทุกข์ ฝ่ายพราหมณ์ปุโรหิตทราบข่าวจึง

กลับไปบอกนางมันตานีผู้เป็นภรรยาว่า “โจรองคุลิมาลเกิดขึ้น ไม่ใช่คนอื่น คงเป็น 

อหิงสกกุมาร บัดนี้ พระราชาจักปราบปราม จะควรท�าอย่างไร” นางมันตานีบอกว่า 

ตนจะออกไปน�าบุตรกลับ พราหมณ์ปุโรหิตก็กล่าวห้ามมิให้ออกไป อ้างว่าไม่ควรท�า

วิสาสะคือความไว้วางใจชน ๔ จ�าพวก คือไม่ควรไว้วางใจในโจรว่าเป็นสหายเก่า  

ในเพือ่นว่าเป็นคนชดิชอบมาเก่า ในพระราชาว่าทรงนับถอื และในสตรว่ีาอยูใ่นอ�านาจ 

แต่ใจของมารดาเป็นของอ่อนด้วยความรกัในบตุร จึงออกไปจากบ้านเพือ่จะน�าบตุรของ

ตนกลับ เช้าวันนั้น พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูโลก ทรงทราบว่าถ้าไม่เสด็จไปโปรด  

องคลุมิาลก็จะท�ามาตฆุาต ถ้าเป็นเช่นน้ีก็จะเป็นผูท้ีโ่ปรดไม่ขึน้ ครัน้เสดจ็เข้าไปบณิฑบาต

ในกรุงสาวัตถี ทรงท�าภัตกิจแล้ว จึงเสด็จไปยังท่ีอยู่ขององคุลิมาลโจร แม้มีพวกคน

เลี้ยงโคพวกชาวนาเป็นต้นห้ามมิให้เสด็จ ก็คงเสด็จต่อไปโดยดุษณี 

ฝ่ายองคลุมิาลโจรได้เหน็พระพทุธเจ้าเสดจ็มาแต่ไกลกม็คีวามแปลกใจ ว่าไฉน

สมณะน้ีมาได้เพียงผู้เดียว คนอื่น ๆ ต้องมากันเป็นพวก ๆ ถึงเช่นนั้นก็ยังแพ้เรา 

ชะรอยว่าจะมาวางข่ม จะต้องปลงชีวิตเสีย จึงวิ่งตามพระพุทธเจ้าอย่างเต็มก�าลัง  

แต่ก็ไม่อาจจะทัน จึงร้องให้พระพุทธเจ้าหยุด พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “เราหยุดแล้ว

องคุลมิาล ฝ่ายท่านจงหยดุ” องคลุมิาลคดิว่า “สมณะเหล่านีเ้ป็นผูพ้ดูจรงิ แต่พระองค์
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นี้เดินอยู่พูดว่าหยุด ควรจะต้องถามดู” จึงร้องถามว่าพูดอย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

“เราวางอาชญาในสตัว์ทัง้ปวง จงึชือ่ว่าหยดุแล้ว ส่วนท่านยงัเทีย่วฆ่าฟันประหตัประหาร 

จงึช่ือว่ายงัไม่หยดุ” พอองคุลิมาลได้ยนิพระพทุธเจ้าด�ารสัเป็นค�าสะกดิใจ กก็ลบัได้สติ

ขึ้นทันที จึงกราบพระบาทของพระพุทธเจ้าทูลขอบวช พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้

อุปสมบทด้วยตรัสว่า จงเป็นภิกษุมาเถิด องคุลิมาลโจรจึงกลับเป็นภิกษุพุทธสาวก  

ตามเสด็จพระพุทธเจ้ากลับสู่พระเชตวนาราม เมื่อท่านเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้รับ

พระราชทานอภัยโทษ ต่อมาได้บ�าเพ็ญเพียรจนได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง ท่านเป็น

ตัวอย่างของบุคคลประเภทมืดมาสว่างไป ซึ่งเป็นผู้ที่เคยผิดไปแล้วกลับตัวได้ และ 

เรื่องนี้เป็นตัวอย่างแสดงว่า เชื่อครูผิดที่สั่งให้หันไปต่าง ๆ ก็ท�าให้หันไปผิดจนกว่าจะ

ได้พบครทูีถู่ก และแสดงว่าการศึกษาให้มีความรูค้วามสามารถอย่างเดียวอาจกลายเป็น

โจรไปกไ็ด้ และสามารถท�าความช่ัวร้ายเสยีหายได้มากกว่าคนทีไ่ม่มคีวามรูค้วามสามารถ 

ต่อเมื่อได้ศึกษาให้เป็นคนโดยสมบูรณ์อีกส่วนหนึ่ง การศึกษาของตนจึงจะสมบูรณ์  

ดังเช่นองคุลิมาลโจร เมื่อพบพระพุทธเจ้าจึงได้พบทางที่ถูกต้องของชีวิต

การศึกษาเพือ่ให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ ต้องศกึษาธรรมตามหลกัสกิขา ๓ ของ

พระพุทธเจ้าคือ

๑. ศีลสิกขำ ศึกษำศีล

๒. จิตตสิกขำ ศึกษำจิต

๓. ปัญญำสิกขำ ศึกษำปัญญำ

สนฺติเมว สิกฺเขยฺย พึงศึกษำสันติแล

๑๖ กรกฎำคม ๒๕๐๓



ปฐมศกึษา

(ความมรีะเบยีบ)

ดอกไม้ที่จัดไว้ในพานและแจกันอย่างเป็นระเบียบงดงามบนโต๊ะบูชาพระ  

เมือ่มองดจูะรูส้กึว่าเรียบร้อยงดงามน่าดนู่าชม ในห้องท่ีอยูอ่าศยั เมือ่วางส่ิงของต่าง ๆ 

ไว้ตามทีโ่ดยเรยีบร้อยกจ็ะดเูรยีบร้อยงดงาม ได้ประโยชน์ ดงัค�าว่าของใช้ไว้เป็นทีห่าย

ก็รู้ดูก็งามตา บ้านเรือนเมื่อจัดวางสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ รักษาความสะอาดให ้

ทัว่ถึงตลอดถงึบรเิวณบ้าน กจ็ะดงูดงามน่าอยูน่่าอาศยั อาหารทีบ่รโิภค ภาชนะส�าหรบัใช้ 

ตลอดถึงเครื่องปรุงอาหารต่าง ๆ เครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ ที่หลับที่นอน ตลอดถึงที่ทิ้งที่

ถ่ายส่ิงทีไ่ม่สะอาด เม่ือจดัให้เรยีบร้อยให้สะอาดและถกูต้องด้วยหลักสุขลกัษณะอนามยั 

ก็จะน่าดูน่าชมให้เกิดความสุข แม้ภายนอกบ้านออกมา ถนนหนทางบ้านเรือนทั่วไป 

ตลอดถึงโรงเรียนและสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีใช้ร่วมกัน เมื่อช่วยกันรักษาความเรียบร้อย

ความสะอาด ไม่ท�าให้สกปรกรกรงุรงั กจ็ะแลดเูรยีบร้อยงดงาม และให้เกดิความสขุร่วมกนั

โดยทัว่ ๆ ไป แม้สิง่ของของตนเองทีน่อกจากนี ้เช่น หนงัสือเรียน สมุด ดนิสอ ก็รักษา

ความสะอาดและทะนุถนอม เมื่อจะเขียนก็เขียนเฉพาะเรื่องท่ีควรเขียนลงไปในสมุด 

และเขยีนให้เรียบร้อยให้มรีะเบยีบและถกูต้อง หนงัสอืนัน้เขยีนส�าหรับอ่าน ก็ต้องเขยีน

ให้อ่านออก และส�าเหนียกสังเกตวิธีใช้ตัวอักษรสะกดการันต์เพื่อเขียนให้ถูก หนังสือ

เมือ่เปิดอ่านก็ไม่เปิดพลิกโดยแรงและไม่เปิดแบะเกินไป จะเป็นเหตใุห้ฉกีขาดเสยีหาย 

บางทหีนงัสอืยบัไปเสยีก่อน เหล่านีเ้ป็นต้น แม้กิรยิามารยาทกเ็ช่นเดยีวกนั การพดูจา 

การแสดงกิริยาทางกาย เมื่อใช้วาจาที่ถูกต้องเรียบร้อย จะยืนเดินนั่งนอนก็เรียบร้อย 
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มีมารยาทดี รู้จักแสดงความเคารพในผู้ที่ควรเคารพ ไม่แสดงกิริยาชนิดไม่มีมารยาท

หรือชนิดล่วงเกินต่อผู้หลักผู้ใหญ่และบุคคลทั่ว ๆ ไป ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสมบัติของ

ผู้ดีคือสมบัติของคนดี คนที่มีกิริยามารยาทดีทั้งทางกายทั้งทางวาจาเช่นกล่าวมานี้  

ย่อมเป็นคนเรยีบร้อย น่านยิมชมชอบ นีแ้หละคอืความมรีะเบยีบ เมือ่มรีะเบียบเพราะ

จัดให้ถูกที่เหมาะสม ก็ย่อมเกิดความเรียบร้อยงดงาม

(ความมรีะเบยีบของธรรมชาต)ิ

ความมีระเบียบนี ้ย่อมมีอยู่แม้โดยธรรมชาต ิดงัเช่นมใีนต้นไม้และในร่างกาย

ของสตัว์ดริจัฉาน ในต้นไม้มีล�าต้น กิง่ใบ ดอก มรีปูและสีต่าง ๆ ประกอบกนัอยูต่ามที่ 

ร่างกายของสัตว์ดิรัจฉานเล่า มีรูปพรรณสันฐาน มีขนสีต่าง ๆ ประกอบกันอยู่อย่าง

มรีะเบยีบ เช่น นกต่างชนดิ แม้ร่างกายของคนเราเองอวัยวะต่าง ๆ กป็ระกอบกนัอยู่

อย่างมีระเบียบ เช่น ส่วนศีรษะ ส่วนล�าตัว ส่วนแขนขา อวัยวะภายในต่าง ๆ เช่น  

มนัสมอง ประสาทต่าง ๆ หวัใจ ปอด เป็นต้น กป็ฏบัิตหิน้าทีอ่ย่างมรีะเบยีบทัว่ถงึกนั  

ถ้าร่างกายประกอบกันไม่ถูกที่ เช่น หู ตา จมูก ปาก ของใครประกอบอยู่ผิดที่ ก็จะ

ดูพิกลพิการพิลึกพิลั่นแปลกผู้แปลกคนไป และเมื่อหัวใจปอดเป็นต้น ไม่ปฏิบัติหน้าที่

ไปอย่างมรีะเบยีบ กห็มายความว่าเกดิเป็นโรคขึน้อย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่จะต้องรีบแก้ไข

รักษา แม้ธรรมชาติก็ยังมีความเป็นระเบียบเช่นนี้ ถึงส่วนที่ใหญ่กว่านี้ก็มีความเป็น

ระเบียบเช่นเดียวกัน เช่น การหมุนของโลก ของดวงจันทร์และของดาวพระเคราะห ์

ทัง้หลายทีห่มนุไปรอบตวัเองและรอบดวงอาทติย์ กห็มุนไปอย่างมีระเบยีบเรียบร้อยมี

เกณฑ์ทีแ่น่นอน ฉะน้ัน ก�าหนดวันเดอืนฤดแูละปีจงึเป็นไปสม�า่เสมอแน่นอนอาจค�านวณ

เวลาได้โดยถูกต้อง ถ้าไม่มรีะเบยีบ เวลาต่าง ๆ กจ็ะคลาดเคลือ่นไปหมด และจะเกดิ

อันตรายอย่างมหาศาล คิดดูง่าย ๆ เฉพาะโลกนี้เท่านั้น ผู้ที่เรียนภูมิศาสตร์ย่อมจะ

ทราบได้ว่าบนพื้นผิวของโลกก็มีบริเวณที่เป็นน�้ามากกว่าพื้นดิน ถ้าโลกหมุนผิดท่าไป

อย่างไร คือเอียงผดิระเบียบไป น�า้ในมหาสมุทรกจ็ะบ่าพงัลงมาท่วมโลกทีเ่ป็นส่วนพืน้ดิน 

ท�าลายชีวิตคนและสัตว์ดิรัจฉานที่อาศัยอยู่บนพื้นดินให้หมดไปทั้งโลกก็น่าจะได้ หรือ

หมุนเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์จนเกินไปก็จะเกิดไฟไหม้โลกข้ึนได้ หรือมิฉะนั้นถ้าหมุน
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เคว้งคว้างไปอย่างไม่มีระเบียบก็จะไปชนกับดาวดวงอื่น ๆ ที่เป็นโลกแต่ละโลก  

จนท�าให้โลกแตกไปด้วยกัน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะไม่เกิดขึ้นในเมื่อโลกหมุนไป

อย่างมรีะเบยีบ ด้วยอ�านาจของแรงถ่วงหรอืแรงดดูดงึซึง่รกัษาความเป็นระเบยีบทีเ่ป็น

ดุลยภาพไว้ได้

(ความมรีะเบยีบของธรรมดา)

มิใช่แต่ในธรรมชาติเท่านั้น แม้ในธรรมดาก็มีความเป็นระเบียบเหมือนกัน 

เป็นต้นว่าหลักของกรรมดังท่ีได้แสดงแล้ว คือสัตวโลกทั้งปวงทั้งมนุษย์และดิรัจฉาน

ย่อมหมนุไปตามกรรม กรรมเป็นแรงถ่วงหรอืแรงดูดดงึให้สัตว์ท้ังหลายเป็นไปในระเบยีบ

เดียวกนั คือท�าดไีด้ด ีท�าช่ัวได้ช่ัว อันน้ีแหละเป็นหลกัยตุธิรรมหรอืดลุยภาพของธรรมดา 

ท�าให้เกิดระเบียบเป็นอันเดียวขึ้น ถ้าไม่มีหลักกรรมดังกล่าว ก็จะไม่ดุลยภาพหรือ

ยุติธรรมในธรรมดา ก็จะเกิดสับสนวุ่นวายดังที่เรียกว่า เป็นไปตามพระมโน (คือใจ) 

ของใครกไ็ด้ทีเ่ข้าใจว่าเป็นผูบ้นัดาลต่าง ๆ แต่ความสบัสนวุน่วายอย่างนัน้ไม่ม ีกเ็พราะ

มหีลกักรรมท�าให้เกดิดุลยภาพดงักล่าวเช่นเดยีวกบัมีหลกัแรงความถ่วงหรอืแรงดดูดงึ 

ท�าให้เกิดดุลยภาพในการหมุนของโลกเป็นต้น ความเป็นระเบียบของสิ่งต่าง ๆ จึงมี

อยู่โดยทั่วไป

(ความมรีะเบยีบเป็นบ่อเกดิของวัฒนธรรมอารยธรรม) 

คนเรามสีตปัิญญาสงูกว่าสตัว์ดรัิจฉาน จึงรูจ้กัสร้างความเป็นระเบียบให้เกดิขึน้

แก่ตนและสงัคมยิง่กว่าพืน้เพเดมิ พงึมองดเูทยีบดกูบัสตัว์ดริจัฉาน สตัว์ดริจัฉานต้ังแต่

สมัยดึกด�าบรรพ์มาจนบัดนี้ ไม่มีปัญญาสร้างความเจริญให้เกิดข้ึนแก่ตน การกิน  

การอยู่อาศัย และกิริยา อาการต่าง ๆ เป็นต้น เดิมเป็นอย่างไร บัดนี้ก็เป็นอย่างนั้น 

ท�าอะไรได้เท่าทีธ่รรมชาตอิ�านวยใหม้าเท่านัน้ ส่วนหมูม่นุษย์มีสตปัิญญาปรบัปรุงให้ดี

ข้ึนเจริญข้ึนโดยล�าดับ ดังจะเห็นได้ว่าอาหารก็ปรับปรุงให้ดี เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย

เป็นต้น ก็จัดสร้างให้เพียงพอแก่ความต้องการและให้วิจิตรสวยงามให้เป็นสุขสบาย 
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และรวมกนัเป็นบ้านเป็นเมอืงเป็นประเทศชาต ิมพีระเจ้าแผ่นดนิ มรัีฐบาล มโีรงเรยีน 

โรงพยาบาล มอีาชพีต่าง ๆ มเีครือ่งทะนบุ�ารงุความสุขต่าง ๆ มีทหารต�ารวจ ตลอดจน 

ถึงมีศาสนาส�าหรับเป็นท่ีพ่ึงทางจิตใจ เหล่านี้แหละรวมเรียกว่าวัฒนธรรม หมายถึง

เพาะปลกูความเจรญิให้เกดิขึน้ หรอืเรยีกว่าอารยธรรม หรอืนาครธรรม หมายถงึรูจั้ก

สร้างให้เป็นบ้านเป็นเมืองท่ีมีความเจรญิเพยีบพร้อมด้วยสิง่ต่าง ๆ ตลอดถงึขนบธรรมเนยีม

ประเพณทีีดี่งาม วฒันธรรมและอารยธรรมนี ้หาไม่ได้หรอืหาได้ยากในหมูสั่ตว์ดริจัฉาน 

และในพวกคนป่าที่ยังประพฤติอยู่ตามเดิมอย่างสมัยดึกด�าบรรพ์ เม่ือมองหมู่มนุษย์

เทยีบกบัหมูส่ตัว์ดริจัฉานหรือคนป่าแล้ว ย่อมจะเข้าใจความหมายของค�าว่าวฒันธรรม

และอารยธรรม เพราะคนเรามีวัฒนธรรมและอารยธรรมอยู่ จึงเจริญก้าวหน้าไปไกล 

ต่างจากสตัว์ดริจัฉานมากมาย ดงัท่ีเป็นไปอยู่นี ้แต่วฒันธรรมและอารยธรรมโดยมาก

มีอยู่เพียงผิวเผิน เหมือนอย่างเพียงผิวหนัง พ้นผิวหนังไปแล้วก็ไม่พบวัฒนธรรมหรือ

อารยธรรม หมายความว่ามีแต่ภายนอกเท่านั้น ส่วนภายในเต็มไปด้วยหายนธรรม 

(เหตุของความเสื่อม) หรืออนารยธรรม (ความเป็นป่าเถื่อนไม่เจริญ) ฉะนั้น คนเรา

โดยมากจึงมีภายนอกและภายในไม่ตรงกัน เช่น ภายนอกรักษามารยาทอันดีต่อกัน  

แต่ภายในคิดไม่ดีต่อกัน เช่น คิดท�าร้ายประหัตประหารกัน คือบางทีภายในใจไม่มี

วัฒนธรรมเลยท้ังท่ีภายนอกแสดงว่ามีวัฒนธรรมต่อกัน เป็นการตีหน้าซื่อแต่ใจคด  

เร่ืองเช่นน้ีมีมานานแล้ว จนถงึมคี�ากล่าวมาตัง้แต่สมัยดกึด�าบรรพ์ว่า สัตว์ดรัิจฉานอ่านง่าย 

ส่วนมนษุย์อ่านยาก เพราะมชีัน้เชงิมากนกั เหมอืนอย่างป่ารกชฏั ไม่รูว่้าสงิสาราสตัว์

จะซ่อนอยู่ที่ไหนบ้าง แม้ค�ากลอนในโลกนิติก็มีว่า

พระสมุทรสุดลึกล้น คณนำ

สำยดิ่งทิ้งทอดมำ  หยั่งได้

เขำสูงอำจวัดวำ  ก�ำหนด

จิตมนุษย์นี่ไซร้  ยำกแท้หยั่งถึง ฯ
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(ศลีและวนิัย)

พระพุทธเจ้ำทรงเสริมควำมมีระเบียบให้เข้ำถึงจิตใจ เริ่มด้วยศีลและวินัย  

ท่านผู้ที่หยั่งจิตมนุษย์ได้โดยถูกต้องและวางหลักการอบรมกายวาจาพร้อมท้ังจิตใจไว้

อย่างบรบิรูณ์ก็คือ พระพุทธเจ้า หลักแรกทีท่รงวางไว้กค็อืศลี ค�าว่า ศลี แปลตามศพัท์

ว่า ปกต ิหมายความว่า ความเป็นปกตเิรยีบร้อย อย่างหนึง่ ความเคยชนิ ลงรปูลงตวั

ติดอยู่ ประจ�าอยู่เป็นปกติอย่างหนึ่ง ความปกติเรียบร้อยนั้น หมายถึงความปกติ

เรียบร้อยของความประพฤติ เพราะเว้นการท่ีควรเว้น ประพฤติการท่ีควรประพฤติ  

จะเว้นอะไรจะท�าอะไร เม่ือกล่าวโดยท่ัวไปก็สุดแต่ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

ระเบียบของตระกูล ระเบียบของโรงเรียน ระเบียบราชการ ระเบียบของทหาร ดังที่

เรียกว่าวินัยข้าราชการ วินัยทหาร เป็นต้น เมื่อเป็นพุทธศาสนิกก็ต้องถือวินัยของ

พระพทุธเจ้า คอืเว้นข้อทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบัญญตัห้ิามไว้ ท�าตามข้อทีพ่ระพทุธเจ้าทรง

บญัญตัอินญุาตไว้ ข้อทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญติัไว้เหล่านีแ้หละเรยีกว่าวินยั ซึง่เป็นค�าส่ัง 

คู่กับพระธรรมซึ่งเป็นค�าสอน พระธรรมและพระวินัยนี้รวมเป็นพระพุทธศาสนาคือ 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

(วัตถุประสงค์ของการบัญญัตพิระวนิัย)

ในชั้นแรก พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นพระธรรมคือค�าสอน  

ต่อมาเมื่อมีพุทธบริษัทขึ้น คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา กล่าวโดยเฉพาะภิกษุ

บริษัท เมื่อมีผู้เข้ามาบวชมีเชื้อชาติ วรรณะ ตระกูลต่าง ๆ กัน มีศรัทธาต่าง ๆ กัน 

เพิ่มจ�านวนมากขึ้น มีผู้ที่บวชมานานมากขึ้น ไพบูลย์มากขึ้น ลาภดี ๆ มากขึ้น ท�าให้

เกิดความไม่เรียบร้อยในสงฆ์ พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติพระวินัยคือค�าส่ังเป็นเครื่อง

ปกครองพระสาวก เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยบริสุทธิ์สะอาดเสมอกันในสงฆ์ อ�านาจ

ประโยชน์ คือวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นนั้น
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เพื่อให้เป็นสงฆ์คือเป็นหมู่กันด้วยดี

เพื่อให้สงฆ์มีผาสุก

เพื่อนิคคหะ (ข่ม) บุคคลที่ด้านดื้อ

เพื่อให้ภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักอยู่เป็นผาสุก

เพื่อป้องกันมิให้มีความหมักหมมอยู่ในปัจจุบัน

เพื่อก�าจัดความหมักหมมมิให้มีต่อไปภายหน้า

เพื่อให้บุคคลผู้ยังไม่เลื่อมใสมีความเลื่อมใสขึ้น

เพื่อให้บุคคลผู้เลื่อมใสอยู่แล้วมีความเลื่อมใสยิ่งขึ้น

เพื่อให้พระสัทธรรมคือพระศาสนาด�ารงอยู่

เพื่อช่วยให้มีวินัย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์เรียบร้อยขึ้นในสงฆ์

วินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติส�าหรับบรรพชิต (ผู้บวช) เรียกอนาคาริยวินัย 

(วินัยของผู้ไม่ครองเรือน) ได้แก่ศีลของภิกษุสามเณรในบัดน้ี ส่วนศีลของคฤหัสถ์  

ฆราวาส คือ ศีล ๕ ศีล ๘ เรียกอาคาริยวินัย (วินัยของผู้ครองเรือน) อันที่จริงศีลมี

จ�านวนต่าง ๆ นัน้ เรยีกตามจ�านวนสกิขาบท คอืจ�านวนข้อหรือมาตราในพระวินยันัน้

เอง ดังเช่นปฏิบัติตามวินัยบัญญัติ ๕ สิกขาบท คือ ๕ ข้อ ก็เรียกว่ามีศีล ๕  ๘ ข้อ 

กเ็รยีกว่ามศีีล ๘ ล�าพังตวัศีลไม่มจี�านวนเพราะมลีกัษณะอย่างเดยีว คอืความเป็นปกติ

เรียบร้อยเท่านั้น

เหมือนอย่างกฎหมายมีมากข้อ แต่ก็เพื่อผลร่วมกันอย่างเดียวเท่านั้น คือ 

ความสงบสขุเรียบร้อยของประชาชน และเมือ่ปฏบิติัเป็นปกตแิล้วกเ็ป็นศลีทีอ่ยู่ตวั คอื

งดเว้นได้เป็นปกติทีเดียว ผู้ที่ปฏิบัติได้เป็นปกติดังกล่าว ย่อมไม่รู้สึกอึดอัดล�าบาก 

เพราะท�าได้จนอยู่ตวัหรอืคงตวัแล้ว ท้ังไม่ต้องค�านงึว่ามกีีข้่อ แต่กอ็าจปฏบิตัไิด้โดยไม่ผดิ 

เหมอืนอย่างการปฏบิตัติามระเบยีบของโรงเรยีน เมือ่ปฏิบตัอิยู่เป็นปกตกิไ็ม่ต้องค�านึง

ว่าระเบียบมีก่ีข้อ บางทีถูกถามก็ตอบไม่ได้ แต่เมื่อจะท�าอะไรก็ไม่ผิดระเบียบ หรือ 

ผิดเข้าก็รู้ได้ นี้ส�าหรับผู้ปฏิบัติจนอยู่ตัวแล้ว เมื่อกล่าวโดยทั่ว ๆ ไป ก็ต้องศึกษาให้รู้

วินัยของตนให้ทั่วถึง
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(ความหมายของศลีและวนิัยอย่างกว้าง)

เรือ่งศลี ๕ กบัธรรมอีก ๕ ข้อได้แสดงแล้วพร้อมทัง้อานสิงส์คอืผลทีด่ขีองศลี 

ในทีน้ี่ต้องการจะกล่าวถงึวินยั และประสงค์จะแนะน�าให้เข้าใจเรือ่งศีลให้กว้างออกไปอกีว่า 

ถึงความประพฤติเรียบร้อยในทุก ๆ ทางดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด อันแสดงถึง 

ความมีวัฒนธรรมและอารยธรรม รวมเรียกว่าเป็นศีลทั้งหมด

อนึ่ง ควรเข้าใจค�าว่าวินัยให้กว้างออกไปด้วย ว่าหมายถึงค�าสั่งและระเบียบ

วินัยในทางต่าง ๆ ตลอดถึงกฎหมายบ้านเมืองและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม

เหล่านี้ เมื่อตนอยู่ในหมู่ที่มีวินัยอย่างใด ก็เคารพปฏิบัติในวินัยอย่างนั้น เช่น ทุก ๆ 

คนในฐานะที่อยู่ในตระกูลก็ประพฤติในวินัยของตระกูล ในฐานะที่อยู่ในโรงเรียนก็

ปฏบิติัตามวนิยัของโรงเรยีน เมือ่รบัราชการหรอืท�างานอะไรกป็ฏบิตัติามวินยัของทาง

ราชการหรอืขององค์การนัน้ ๆ ในฐานะเป็นพลเมอืงกป็ฏิบตัติามกฎหมายของบ้านเมือง 

ในฐานะทีเ่ป็นพทุธศาสนกิกป็ฏิบัตติามวนิยัของพระพทุธเจ้า วนิยันีแ้ลเป็นเส้นบรรทดั

ของศีล เป็นถนนของศีล ศีลมีวินัยเป็นเส้นบรรทัดหรือเป็นทางด�าเนิน เหมือนดัง

ยวดยานพาหนะวิ่งไปตามถนน จึงจะยังให้เกิดผลดีคือความงดงามดังกล่าวแล้ว

(ปฐมศกึษาของคน)

ศลีหรอืวนิยันีแ้หละเป็นปฐมศกึษา คือข้อทีพ่งึศกึษาเป็นชัน้แรก ศกึษาในเรือ่ง

นีเ้รยีกว่าศกึษาศีล เม่ือมองดอูย่างกว้าง ๆ ทกุ ๆ คนได้เริม่ศกึษามาตัง้แต่เกดิ มารดา

บดิาได้เร่ิมสอนให้ศกึษา คอืฝึกหดัให้รูจ้กัใช้อวัยวะร่างกาย ให้รู้จกัใช้ภาษาพดู ให้รูจ้กัวินยั

คือระเบียบมารยาทต่าง ๆ ต่อมาครูอาจารย์เป็นต้นก็ช่วยให้ศึกษาวินัยต่าง ๆ ควบคู่

กันไปกับศิลปวิทยา จนถึงพระพุทธเจ้าทรงให้ศึกษาวินัยในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้  

เมื่อกล่าวประมวลกันเข้าทั้งหมด ก็เพื่อให้มี

สีลสมบัติ  ถึงพร้อมด้วยศีล คือควำมประพฤติดี

อำจำรสมบัติ  ถึงพร้อมด้วยมำรยำทดี



176 ลักษณะและค�ำสอนส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

โคจรสมบัติ  ถึงพร้อมด้วยที่เที่ยว คือไปในที่สมควรจะไป

อำชีวสมบัติ  ถึงพร้อมด้วยอำชีพ คือหำเลี้ยงชีพในทำงที่ชอบ

ทิฏฐิสมบัติ  ถงึพร้อมด้วยควำมเหน็ คอืมคีวำมเหน็ชอบตำมคลองธรรม  

 ท�ำให้ประพฤติชอบธรรม

นี้แลคือสมบัติผู้ดี หมายถึงสมบัติคนดี เป็นสีลสิกขา นับเป็นปฐมศึกษา

(คนดมีสีริ)ิ

คนท่ีมีสมบัติผู้ดีหรือสมบัติคนดีประจ�าตัว เป็นคนสุภาพไม่หยาบคายเพราะ

มีศีลมีวินัย ท�าอะไรมีความเป็นระเบียบและสะอาดไม่สกปรก ย่อมเป็นผู้ที่มีสิริหรือ 

ศรีคอืมิง่ขวญัประจ�าตน ประดับอยูก่บัตน เป็นเครือ่งดงึดดูให้เกิดความดแีละความสขุ

ความเจริญ อันสิรินี้ใคร ๆ จะขอหรือจะลักไปหาได้ไม่ ดังเรื่องเล่าว่า ในกรุงสาวัตถี 

สมัยพุทธกาล เศรษฐีใจบุญผู้หนึ่งชื่ออนาถบิณฑิกะ เคยตกยากแล้วกลับมั่งมีขึ้นอีก  

มพีราหมณ์ผูรู้ล้กัษณะสริคินหนึง่ จงึคดิจะไปขโมยสิรขิองเศรษฐนีัน้ ได้ไปยังเรอืนของ

เศรษฐ ีพจิารณาดวู่าสริอิยู่ท่ีไหน กท็ราบว่า อยูท่ีห่งอนของไก่ขาวเหมอืนอย่างสงัข์ขดั

ในกรงทอง จงึกล่าวขอไก่ขาวน้ัน ด้วยอ้างเรือ่งลวงว่า ตนเป็นอาจารย์บอกมนต์แก่ศษิย์

เป็นอันมาก แต่ร�าคาญไก่ที่มีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งขันไม่เป็นเวลา แต่ว่าไก่ตัวน้ีได้ทราบว่า 

ขันเป็นเวลาจึงมาขอ เศรษฐีก็ให้ ในขณะที่เศรษฐีกล่าวให้นั้น สิริก็ออกจากหงอนไก่

ไปอยู่ที่แก้วมณี ที่วางไว้เหนือศีรษะ พราหมณ์ขอแก้วมณี เมื่อเศรษฐีกล่าวให้  

สริิก็ออกไปอยูท่ี่ไม้อารกัษ์ท่ีวางไว้เหนอืศีรษะ พราหมณ์กล่าวขออีก เมือ่เศรษฐอีอกปาก

ให้ สิริก็ออกไปอยู่บนศีรษะของอัครภรรยาของเศรษฐี พราหมณ์ไม่อาจจะขอต่อไป 

จึงบอกความจริงแก่เศรษฐี และกล่าวว่า “ไม่อาจจะขโมยสิริของท่านไปได้ ของของ

ท่านจงเป็นของท่านเท่านัน้” เรือ่งนีแ้สดงว่า ความดแีละสริซิึง่เกดิจากความดย่ีอมเป็น

ของจ�าเพาะของตนของผู้ท�าความดีทุก ๆ คนแล

สีล� กิเรว กลฺยำณ�

ท่ำนว่ำศีลนั่นเทียว เป็นควำมดี

๖ สิงหำคม ๒๕๐๓



มัธยมศกึษา

(หลักสูตรใหญ่ของจติตสกิขา)

อบรมจิตให้มีระเบียบงดงามเป็นมัธยมศึกษา ความมีระเบียบอันหมายถึง 

มศีลี (คอืความประพฤตปิกตเิรยีบร้อยหรอืประพฤตเิรยีบร้อยเป็นปกต)ิ เพราะรกัษา

วินัย (คือระเบียบส�าหรับให้ปฏิบัติให้เกิดเป็นศีลดังกล่าว) รวมถึงทั้งมีวัฒนธรรม

อารยธรรมประมวลเป็นสมบตัผิูด้ ีคอืสมบตัขิองคนด ีดงัแสดงแล้วในกณัฑ์ปฐมศกึษา 

จ�าต้องเกีย่วเนือ่งกบัจติใจเป็นส่วนส�าคญั ถ้าจติใจไม่รกัความมีระเบยีบ และภาวะของ

จิตใจก็ยังไม่มีระเบียบ อาการภายนอกก็ต้องยุ่งไม่มีระเบียบไปด้วย ยากที่จะปกปิด

ซ่อนเร้นได้ ฉะนั้น จึงควรศึกษาเรื่องการอบรมจิตใจต่อไป พูดง่าย ๆ คือรักษาจิตใจ

อย่างไรไม่ให้ยุ่งเหยงิ แต่มีระเบียบเรยีบร้อย ให้สงบให้ตัง้มัน่ในหน้าทีซ่ึง่จะต้องปฏบิตัิ

ของตน อันนี้แหละเป็นหลักสูตรใหญ่ของจิตตสิกขา ศึกษาจิต อันเป็นมัธยมศึกษา 

ซึ่งจะแสดงในกัณฑ์นี้ แต่เพื่อเข้าใจง่าย จะสมมติเป็นเรื่องครูสอนนักเรียน

(ครูสอนวธิอีบรมใจ)

ในห้องเรยีนแห่งหนึง่ ครกู�าลังสอนนกัเรยีนอยู ่แต่สังเกตเหน็นกัเรยีนหลายคน

ขาดความตัง้ใจฟัง เพราะมอีาการตามทีค่รสูงัเกตเหน็ต่าง ๆ กนั บางคนก�าลงันัง่เหม่อ 

บางคนนั่งหน้าบึ้ง บางคนนั่งโงกหงุบหงับ บางคนดูกระสับกระส่าย บางคนดูสงสัยไม่

เข้าใจ ครูจึงเรียกนักเรียนเหล่านี้ออกมาหน้าชั้น ถามว่ามีจิตใจเป็นอย่างไรไปหรือ 
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สงัเกตดวู่าไม่ได้ต้ังใจฟังครอูธบิาย ขอให้บอกตามความจรงิ ครจูะได้ให้ค�าแนะน�าไปที

ละคน ค�าบอกเล่าของนักเรียนและค�ากล่าวอบรมของครูมีดังต่อไปนี้

นักเรียนคนที่หนึ่งซึ่งนั่งเหม่อบอกเล่าว่า ก�าลังคิดเพลินไปถึงละครโทรทัศน์ที่

แสดงสนุกสนานเมื่อคืนนี้ และวันนี้ก็นัดจะไปดูภาพยนตร์เมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว

ครกูล่าวอบรมว่า เวลานีก้�าลังเรยีนจะคิดอะไรเพลดิเพลินไปอย่างอืน่ไม่ถูกต้อง 

ต้องปล่อยความคิดอื่น ๆ ให้หมด รวมใจมาตั้งใจเรียนเท่านั้นจึงจะถูก สิ่งสนุกสนาน

สวยงามต่าง ๆ ทุก ๆ คนก็ย่อมชอบใจ แต่กต้็องเลอืกเฉพาะส่ิงทีเ่หมาะสมและรูจ้กัเวลา 

เช่น เล่นในเวลาท่ีควรเล่น พักผ่อนในเวลาที่ควรพักผ่อน เรียนในเวลาที่ควรเรียน 

ท�าการบ้านทบทวนวิชาในเวลาที่ควรท�า ถ้าใช้เวลาดูโทรทัศน์หรือเล่นสนุกเพลิดเพลิน

อะไรเสียหมด ไม่ท�าการบ้านทบทวนวิชาอะไรกัน ก็ท�าให้การเรียนอ่อนลง ยิ่งในเวลา

เรียนยังติดใจมาคิดเพลินไปเสียอีก ก็ยิ่งเป็นโทษอันตรายต่อการเรียน นี่แหละที่

พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า กามฉันท์ แปลว่า ควำมพึงพอใจในสิ่งปรำรถนำ ส�าหรับ 

ชัน้นีห้มายความว่าพึงใจปรารถนา หรือในเวลาที่ไม่ควรพึงปรารถนา นี่แหละเป็น 

อสภุะ คือไม่งาม เพราะในเวลาท่ีควรต้ังใจเรยีน แต่กลับมานัง่เหม่อคดิถงึละครโทรทศัน์

เพลนิไปอย่างนีก้ไ็ม่งาม เหมือนอย่างเม่ือมาโรงเรยีนกค็วรจะแต่งเครือ่งแต่งกายนกัเรยีน 

แต่กลบัแต่งอย่างอืน่มา เป็นการไม่งาม เพราะไม่ถกูต้อง แม้ในเวลาทีค่วรจะมคีวาม

เพลดิเพลนิพกัผ่อน กลบัไปคิดจดจ่ออยู่กับต�ารับต�าราปวดศีรษะ ก็ไม่งามเหมือนกัน 

ฉะนัน้ ให้ควรรูจ้กัควรไม่ควร ให้รูจ้กัเวลา อย่างในเวลาเรยีนเช่นนีอ้ย่าไปคดิอะไรอย่าง

อื่นเพลินไป จงข่มใจ ท�าความตั้งใจฟังครูอธิบายวิชาแต่อย่างเดียว

นกัเรยีนคนทีส่องบอกเล่าว่า ก�าลงัโกรธเพราะผูป้กครองไม่อนญุาตให้ไปเทีย่ว

ครกูล่าวอบรมว่า ไม่ได้ไปเทีย่วไม่เห็นจะเสียหายอะไร ไปเทีย่วเสียอกีอาจจะ

ต้องเสียหาย ผู้ปกครองจึงไม่อนุญาต ผู้ปกครองท่านมีหน้าที่ปกครองดูแล ท่านต้อง

รบัผดิชอบในเรือ่งน้ี ส่วนนักเรยีนมีหน้าท่ีควรจะต้องเชือ่ฟัง ไม่เช่นน้ันกไ็ปเป็นผูป้กครอง

เสยีเอง แต่เป็นยงัไม่ได้ เพราะยงัต้องพึง่ท่านอยู ่ท่านต้องเลีย้งดสู่งเสยี และข้อส�าคญั

ต้องปกครองใจตนเองให้ได้ อย่าเอาแต่โกรธ พระพุทธเจ้าตรสัเรยีกว่า โกธะ โทสะ บ้าง 

พยำบำท บ้าง อยูด้่วยกนัมากกต้็องกระทบกระทัง่กนับ้าง ผิดใจกนับ้าง เม่ือเขาไม่ท�า
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ตามใจเรา เรากโ็กรธ ท�าไมไม่คดิว่าเพราะเราไม่ท�าตามใจเขาต่างหาก จะให้เขาเอาใจ

เราข้างเดียวอย่างนี้ไม่ยุติธรรม ควรหาทางกลางเพื่อปรองดองกัน คือเขาหย่อนใจมา

ให้เราบ้าง เรากห็ย่อนใจไปให้เขาบ้าง ทกุฝ่ายไม่เอาแต่ใจของตนข้างเดยีว กจ็ะไม่โกรธกนั 

และควรคดิต้ังปรารถนาดต่ีอกนัด้วยเมตตาจติ นีแ่หละเป็นวธิผีกูมติร หรอืผกูไมตรจีติ

ท�าให้เกิดมิตรภาพระหว่างกัน ท�าให้เกิดความรักความเคารพนับถือกัน พระพุทธเจ้า

จึงตรัสสอนให้แผ่เมตตาต่อกัน เป็นเครื่องป้องกันความโกรธ หรือความพยาบาท

เคียดแค้น เฉพาะนักเรียนผู้นี้ ซึ่งโกรธผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ไปเที่ยว ก็เพราะท่าน

ไม่ตามใจ ท�าไมเราจึงไม่ตามใจท่านบ้างเล่า อย่างนี้แหละเรียกว่าคิดเอาแต่ใจตนเอง

ข้างเดียว จึงไม่ยุติธรรม โกรธท่านไม่ถูก ท่านมีเหตุผลของท่าน ซึ่งเราควรจะเคารพ

เชือ่ฟัง จงคดิให้เหน็เหตผุล ให้เหน็ความรกั ความเมตตาของท่าน ให้รูสึ้กว่าโดยทีแ่ท้ 

ท่านรักเมตตาเราต่างหาก จงคิดระงบัโกรธเสยีอย่างนี ้มาตัง้ใจฟังครอูธบิายวชิาดกีว่า 

นักเรียนคนที่สามซึ่งนั่งโงกหงุบหงับ บอกเล่าว่า เมื่อคืนดูโทรทัศน์จนดึก

ครูกล่าวอบรมว่า นี่เอาเวลาที่ควรจะพักผ่อนไปเพลิดเพลินเสียนั่นเอง และ

คงจะใช้เวลาทีค่วรท�าการบ้านทบทวนวชิาไปดลูะครเสียอกีเป็นแน่ ร่างกายจ�าต้องหลบั

นอนพักผ่อนให้เพียงพอ จึงจะมีสุขภาพอนามัย ให้รู้จักใช้เวลาให้ถูกต้อง ดังที่ได้สอน

คนที่หนึ่งแล้ว ควำมโงกง่วง พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า ถีนะ เป็นอาการซึมเซาของ

ร่างกาย บางทีร่างกายไม่เป็นอะไรนัก แต่จิตใจเคลิบเคลิ้มซึมเซาท้อแท้เกียจคร้าน 

พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า มิทธะ เรียกรวมกันว่า ถีนมิทธะ แปลว่า ควำมง่วงงุน

เคลิบเคลิ้มท�ำให้ซึมทึบโง่ อย่าปล่อยให้ซึมเซาจะเคยตัว ต้องหัดให้ร่างกายและจิตใจ

กระปร้ีกระเปร่าว่องไวอยู่เสมอ พระพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีแก้ง่วงแก่พระโมคคัลลานะ 

สรุปว่า ให้คิดถึงเรื่องที่จะท�าให้หายง่วง ให้ตรึกตรองถึงสิ่งที่ได้ฟังได้เรียนมา ให้อ่าน

ท่องทบทวน ให้ยอนหูทั้งสอง ลูบตัวด้วยฝ่ามือ ให้ลุกขึ้นยืน ลูบตาด้วยน�้า เหลียวดู

ทศิทัง้หลาย แหงนดดูาว ให้คดิท�าใจให้สว่างก�าหนดให้ปรากฏเหมือนอย่างกลางวันใน

จิตใจ ให้เดินกลับไปกลับมาส�ารวมใจ ในที่สุดก็ให้นอนพักผ่อน และถ้าเกิดท้อแท้

เกียจคร้านก็อย่ายอม ต้องปลุกใจให้เข้มแข็งขะมักเขม้น เราทุกคนสามารถแก้ไขตน

ของตนเองได้ เม่ือแก้โงกง่วงเคลิบเคลิ้มได้แล้วจึงจะมีก�าลังตั้งใจฟังครูอธิบายวิชาได ้

ไม่เช่นนั้นก็จะซึมเซาทึ่มโง่ ไม่รู้เรื่องอะไร 
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นักเรยีนคนท่ีสีน่ัง่กระสบักระส่าย บอกเล่าว่า มเีรือ่งกลุม้ใจเพราะเรือ่งทางบ้าน 

ได้ไปเที่ยวเขาดินวนาเพ่ือเปล่ียนอารมณ์ เที่ยวดูสัตว์ต่าง ๆ ก็ตื่นเต้นใจดี แต่ครั้น

นึกถึงเรื่องที่ขัดข้องก็กลุ้มใจ

ครูกล่าวอบรมว่า ครูควรจะรู้ต้นเหตุทางบ้าน และบางทีจ�าจะต้องปรึกษากับ

ผูป้กครองเพือ่แก้หรอืป้องกนัมิให้มีเหตุเช่นนัน้ เหตทุางบ้านทีท่�าให้เดก็กลุม้ใจนัน้มมีาก 

บางทีมิใช่เป็นความผิดหรือบกพร่องของเด็ก และเด็กก็โตขึ้นทุกวัน รู้จักคิดขึ้นทุกวัน

เหมือนกัน เห็นพฤติการณ์อะไรบางอย่างที่สับสนวุ่นวายเข้าก็กลุ้มใจ แต่บางทีก็เป็น

เพราะเด็กเองคิดระแวงมากเกินไป เช่น ระแวงไปว่าตนถูกดูหม่ินว่าต�่าต้อยอย่างใด 

อย่างหน่ึง หรอืน้อยหน้าใคร หรอืบางทีก็ตรงกนัข้าม ร่าเรงิใจมากทีเ่รยีกว่าเหลงิ ท�าให้

คิดฟุ้งซ่านอย่างที่เรียกว่าสร้างวิมานในอากาศ นั่งย้ิมอยู่คนเดียวก็มี ถ้าตรงกันข้าม 

ก็นั่งหน้าเศร้าหรือนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว

(สามเณรตพีระเถระ)

มีเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า สามเณรหนุ่มหลานของพระเถระผู้เป็น 

พระอรหันต์รปูหนึง่ มีความน้อยใจในพระเถระ เพราะไม่รบัผ้าสาฎกทีน่�าไปถวายด้วย

ความต้ังใจอย่างยิ่ง ในขณะที่ก�าลังยืนพัดท่านอยู่ด้วยพัดใบตาล ก็คิดว่าจะลาสิกขา 

และคิดต่อไปว่า จะลาสิกขาไปท�าอะไร จึงคิดว่าจะขายผ้าสาฎกที่พระเถระไม่รับนั้น 

ซื้อแม่แพะสักตัวหนึ่ง แล้วขายลูกของแม่แพะ รวบรวมทรัพย์ไว้ให้มากพอแล้วก็จักมี

ภรยิา ภรยิากจ็ะคลอดบตุรชายคนหนึง่ ตนกจ็กัน�าภรยิาและบตุรนัง่เกวยีนมาเพือ่ไหว้

หลวงลุง ครั้นมาในระหว่างทางก็จะร้องบอกให้ภริยาส่งบุตรน้อยมาให้ตนอุ้ม ภริยาก็

ไม่ยอมส่งให้ อุ้มไปเอง แต่มีก�าลังไม่พอ บุตรน้อยก็ตกลงไป ถูกล้อเกวียนทับ ตนจึง

เกดิความโกรธ ตหีลังภรยิาด้วยด้ามปฏัก สามเณรหนุม่ก�าลงัยนืพัดพระเถระ คิดปรงุ

เป็นเร่ืองไปถึงตอนตีภรรยา ก็ตีศีรษะพระเถระด้วยพัดใบตาล ต่อมาความทราบถึง

พระพุทธเจ้า จึงตรัสเรียกไปอบรม และตรัสเป็นพระคาถาแปลความว่า “จิตเป็น

ธรรมชำตไิปไกล ไปดวงเดยีว ไม่มสีรรีะ อำศัยอยูใ่นถ�ำ้กำย ผูท้ีส่�ำรวมรกัษำได้จะพ้น

จำกเครื่องผูกของมำร” 
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เรื่องที่คิดไปคล้ายกับเป็นจริงเช่นนี้ โดยมากไม่มีเหตุผล หรือบางทีมีอยู่บ้าง

ก็เพียงเลก็น้อย นีแ่หละทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า อทุธจัจะ ควำมฟุง้ซ่ำน กกุกจุจะ 

ร�ำคำญใจ อย่าปล่อยให้เกาะกมุใจอยูไ่ด้ จะท�าให้เป็นคนใจลอยหรอืท�าให้คบัใจไม่มสีขุ  

ต้องพยายามสงบใจให้ได้ ด้วยวิธีนับสิบ หรือก�าหนดลมหายใจเข้าออก หรือใช้วิธ ี

เปลี่ยนอารมณ์อย่างอื่น ๆ นั่นก็ดีอยู่เหมือนกัน แต่ต้องรู้จักเลือกเปลี่ยนให้ดี บางที

เปลี่ยนไปหาอารมณ์ที่เลวกว่า เช่น ไปเที่ยว ดื่มสุรา เล่นการพนัน ซึ่งเป็นอบายมุข

ต�่าลงไปอีก มาโรงเรียนนี้ก็เปลี่ยนอารมณ์เหมือนกัน ไปเปล่ียนอารมณ์ท่ีเขาดินวนา 

ได้ กม็าเปลีย่นอารมณ์ทีโ่รงเรยีนได้ คอืมาตัง้ใจฟังครอูธบิายวชิานีแ่หละ พกัความคดิ

ฟุ้งซ่านต่าง ๆ ไว้เสีย มีเรื่องอะไรครูจะหารือกับผู้ปกครองแก้ไขต่อไป

นกัเรยีนคนท่ี ๕ ซ่ึงนัง่สงสยัไม่เข้าใจ บอกเล่าว่า คดิสงสยัในวชิาทีเ่รยีนและ

คิดสงสัยไปว่าจะเรียนจบหรือไม่ จึงท�าให้ลังเลใจ

(หัวใจนักปราชญ์)

ครูกล่าวอบรมว่า อย่าปล่อยความสงสยัไว้ ต้องคดิทบทวนไต่ถาม เป็นนกัศกึษา

ต้องมี สุ. จิ. ปุ. ลิ. สุ. (สุตะ) คือฟัง จิ. (จินตำ) คือคิด ปุ. (ปุจฉำ) คือถำม ลิ. 

(ลิขิต) คือเขียน ต้องเรียนให้เข้าใจตั้งแต่ต้นเพราะมาเรียนสม�่าเสมอ ท�าความเข้าใจ

เพ่ิมเติมติดต่อกันตามที่เรียนถึง หรือเตรียมให้เข้าใจล่วงหน้าไปจากท่ีสอนก็ย่ิงดี  

อนัทีจ่รงิมคีวามสงสยัยงัแสดงว่ามคีวามรูใ้นเรือ่งนัน้อยูบ้่างจงึรูจ้กัสงสยั ถ้าไม่มคีวามรู้

อยูเ่ลยในเรือ่งใด ก็จะไม่รูจ้กัสงสยัในเรือ่งนัน้ ถ้าอย่างนีก้ไ็ม่ไหว ต้องตัง้ต้นเรียนกนัใหม่

เหมอืนอย่างสอบไล่ตก ฉะนัน้ ต้องคอยเร่งกวดวชิาทีเ่รยีน สงสยัไม่เข้าใจทีไ่หนกต้็อง

คิดทบทวนไต่ถามให้เข้าใจหายสงสัย ไม่พอกความไม่เข้าใจไว้อย่างดินพอกหางหมู

หน้าที่ของนักเรียนก็คือตั้งใจเรียนให้ดี ตั้งใจประพฤติให้ดีทุก ๆ วัน อย่าไปท�าลังเล

รวนเรไม่แน่นอน พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า วิจิกิจฉำ แปลว่า ควำมลังเลใจไม่แน่นอน 

เกิดจากความสงสัยต่าง ๆ ตรัสสอนให้แก้ด้วยความรู้ คือเมื่อสงสัยในเรื่องใด ก็ต้อง

สืบสาวหาความรู้ในเรื่องนั้นจนถึงต้นเหตุ เรียกว่า โยนิโสมนสิกำร แปลว่า ใส่ใจคิด

สำวหำถึงต้นเหตุ โดยความก็คือ ท�าไว้ในใจโดยแยบคาย ข้อส�าคัญให้รู้จริง ไม่ใช่หลง

ว่ารู้ ดังคนที่เข้าใจผิดหรือถูกล่อลวงต่าง ๆ มีความสงสัยเสียยังดีกว่าหลงว่ารู้แล้ว  
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เพราะยงัมทีางระมดัระวงัตัวและค้นคว้าหาความรูจ้รงิต่อไป ครจูะชีแ้จงข้อสงสัยในวชิา

ต่าง ๆ ให้และจะตดิต่อให้ผู้ปกครองทางบ้านช่วยอกีทางหนึง่ และจะหารือกับผูป้กครอง

เพื่อท�าให้เดก็ของตนมีความม่ันใจในการเรยีน ไม่สงสัยรวนเรว่าจะไปไม่ตลอด ซึง่ท�าให้

ใจท้อ แต่ว่าเฉพาะในบัดน้ี อย่าไปสงสัยลังเลอะไรอย่างอื่น ให้ตั้งใจฟังครูอธิบาย  

ให้เข้าใจในวิชาเฉพาะหน้าในบัดนี้ก่อน สงสัยอะไรก็ให้รีบถามทันที 

ครูกล่าวสรุปว่า เท่าท่ีครูอบรมมานี้ ก็เพื่อให้นักเรียนท�าความสงบใจจาก

อันตรายของความตั้งใจ เพื่อให้รวมใจตั้งใจฟังครูอธิบาย และขอชี้แจงว่าความตั้งใจนี้

ต้องใช้ในกจิทีท่�าทกุอย่าง ในเวลาอ่านหรอืเขยีนหนงัสือก็ต้องมคีวามตัง้ใจอ่านตัง้ใจเขียน 

จะท�าการงานอะไรกต้็องมคีวามตัง้ใจท�า นีแ้หละท่ีพระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า สมำธิ แปลว่า 

ควำมต้ังมัน่ใจ หรอืเรยีกว่า สมถะ ควำมสงบใจ หมายถงึตัง้ใจไว้ให้มัน่ในเรือ่งทีท่�าทกุอย่าง 

ด้วยความสงบใจจากความคิดยุ่งยากสับสนต่าง ๆ ดังที่ครูได้ชี้แจงมาแล้ว ซึ่งล้วนเป็น

อนัตรายหรอืเป็นโทษของความตัง้ใจหรือความสงบใจทัง้นัน้ เครือ่งท�าให้ยุง่ยากใจเหล่านี้ 

พระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า นิวรณ์ แปลว่า เครือ่งกัน้ จติใจ คอืกัน้ไว้ไม่ให้ตัง้มัน่ ไม่ให้สงบ 

ไม่ให้บรรลุคุณความดี นิวรณ์เหล่านี้ ขอกล่าวสรุปเพ่ือจ�าง่าย พร้อมท้ังศัพท์ท่ีเป็น 

ชื่อเรียก คือ 

(นวิรณ์)

๑. กำมฉันท์ ความพึงพอใจในสิ่งปรารถนา ต้องแก้ด้วยคิดเปลี่ยนให้เห็นว่า 

ไม่งาม ไม่ด ีไม่น่าปรารถนา เพราะเป็นอันตรายแก่ความตัง้ใจเล่าเรยีนให้ส�าเรจ็ เป็นต้น

๒. พยำบำท ความโกรธแค้นขดัเคอืง แก้ด้วยคดิชโลมใจด้วยเมตตา ไมตรจีติ

๓. ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม แก้ด้วยคิดท�าให้ตาสว่าง ท�าใจให้สว่าง 

ให้ร่างกายและจิตใจกระปรี้กระเปร่าว่องไวอยู่เสมอ ไม่ยอมให้ทึมทือ

๔. อทุธจัจกกุกจุจะ ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจ แก้ด้วยวิธที�าให้ใจสงบ ใช้การนบัสิบ

หรือก�าหนดลมหายใจเข้าออก เป็นการเปลี่ยนอารมณ์ที่ท�าให้ใจสงบ
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๕. วิจิกิจฉำ ความลังเลใจไม่แน่นอน ต้องแก้ด้วยศึกษาให้รู้ในเรื่องที่สงสัย  

ไม่พอกความสงสัยเอาไว้ ท�าความมั่นใจให้แก่ตัวเอง

วธิอีบรมจติใจเหล่านี ้ครูสอนตามหลกัของพระพทุธเจ้า ครกูไ็ด้แต่น�ามาสอน

เท่านั้น นักเรียนทุกคนต้องรับไปใช้ด้วยตนเอง ถ้านักเรียนไม่รับไปใช้เองแล้ว ครูก็ไม่

สามารถจะบงัคบัให้นกัเรยีนตัง้ใจของนกัเรียนได้ ต้องตัง้ใจของตนเอง ต้องรวมใจของ

ตนเอง บางคนมักเข้าใจว่า สมาธิของพระพุทธเจ้าใช้ได้เฉพาะผู้ใหญ่ที่ไม่ท�างานอะไร 

นั่งหลับตาภาวนาอยู่เท่าน้ัน แต่ท่ีจริงเข้าใจผิด เพราะสมาธิคือความตั้งใจ ต้องใช้ใน

การท�าอะไรทุก ๆ อย่าง แต่จะต้องมีการฝึกหัดเหมือนอย่างการลับมีดที่หินลับมีด 

ไม่ใช่หมายความว่าเมื่อลับมีดแล้วก็วางมีดทิ้งไว้บนหินลับมีดเท่านั้น ลับเพื่อให้มีดคม

แล้วจะได้ใช้มีดท�าประโยชน์ต่าง ๆ การหัดท�าสมาธิคือหัดท�าความต้ังใจก็เหมือนกัน  

ก็เพื่อจะใช้จิตใจที่รวมเข้าจนมีพลังดีแล้วไปใช้ในการท�าอะไรต่าง ๆ 

จติใจของเรานีก้เ็หมอืนอย่างดวงไฟ ถ้ามีเครือ่งหุ้มห่ออยู่และไม่มเีครือ่งรวมแสง

ก็จะปรากฏแสงสว่างน้อยและพร่าไป ถ้าน�าเครื่องหุ้มห่อออกเสียและมีเครื่องรวมแสง 

แสงสว่างก็จะมากและพุ่งไปทางเดียวกัน อันเทียบกันได้กับความตั้งใจที่แน่วแน่ ไม่มี

อันตรายของใจต่าง ๆ มารบกวน ดังที่กล่าวแล้ว คือไม่เพลินคิด จิตไม่โกรธ  

ไม่โงกง่วงซึมเซา ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่กลัดกลุ้ม ไม่ลังเลใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ จิตใจก็มุ่งจะไป

ทางเดียว นี้แหละคือสมาธิ ความตั้งใจพร้อมที่จะใช้ให้ส�าเร็จประโยชน์ได้ทุกอย่าง  

จะฟังจะอ่านจะเขียนเล่าเรียนวิชาอะไรก็ได้ทั้งนั้น จะท�างานอะไรก็ได้ทั้งนั้น แต่ขอให้

ใช้ในทางที่ดีก็แล้วกัน พระพุทธเจ้าทรงทราบจิตตานุภาพคืออ�านาจจิต และทรงแสดง

วชิาทางจิตไว้เป็นอนัมาก ในบดันีก้ม็ผีูส้นใจมากขึน้ ได้มนีายแพทย์หลายคนศกึษาวชิา

สะกดจิตตามต�าราต่างประเทศเพ่ือบ�าบัดโรค และมาทดลองผสมกับวิธีท�าสมาธิจน

ปรากฏอ�านาจพเิศษของจติบางอย่าง เช่น ผกูตาและเปิดหน้าส่วนทีส่งสยัว่าจะใช้แทน

ประสาทตาได้ แล้วให้อ่านหนงัสอืตามทีมี่ผูม้าส่งให้อ่าน กป็รากฏว่าอ่านได้ เป็นเคร่ือง

สนับสนุนว่า อ�านาจจิตที่นอกเหนือไปจากมันสมองนั้นมีจริง
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(สรุป) 

ในที่สุดครูได้กล่าวว่า เครื่องแวดล้อมของนักเรียนต่าง ๆ นั้นส�าคัญมาก  

ค�าทางศาสนาเรยีกว่าอารมณ์ ทางบ้านและทางโรงเรยีนจะต้องร่วมมอืกนัจดัให้นกัเรยีน

ได้รับเคร่ืองแวดล้อมท่ีดี ท่ีถูกต้องเหมาะสม และต้องร่วมกันอบรมดูแลอย่างใกล้ชิด 

เมื่อมีอะไรผิดสังเกตต้องสอบสวนสอบถาม กับให้ค�าแนะน�าในทางท่ีถูก ไม่ใช่บังคับ

กันเรื่อยไป ต้องยกบ้าง ข่มบ้าง ปลอบโยนบ้าง ปล่อยบ้าง ตามแต่จะควรท�าอย่างไร

ให้พอเหมาะพอดี

เรื่องที่แต่งเล่ามาน้ี ที่จริงเป็นเรื่องของทุก ๆ คน และเมื่อแต่ละคนเป็น 

ทั้งนักเรียนเป็นทั้งครูด้วยตนเอง จึงจะแก้ไขภาวะแห่งใจของตนเองได้ดี

ในโอกาสที่ “ศรีสัปดาห์” ได้มีอายุเจริญก้าวหน้ามาด้วยความมั่นใจ ย่างเข้า

ปีที่ ๑๐ ในบัดนี้ ขออ�านาจคุณพระรัตนตรัย อภิบาลรักษา “ศรีสัปดาห์” ให้มีความ

มั่นใจไม่คลอนแคลนเพราะนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง ด�าเนินกิจการบ�าเพ็ญประโยชน์ให้

ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอให้นักเรียนนักศึกษาทั้งหลาย ซึ่งได้รับทุนการศึกษาจาก “ศรีสัปดาห์”  

จงมีจิตประกอบด้วยความกตัญญูกตเวที และตั้งจิตคิดปรารถนาดีให้ “ศรีสัปดาห์” 

พร้อมทั้งผู้บริจาคทุนอุปการะทั้งหลาย มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นและจงสนอง

เจตนาดีของ “ศรีสัปดาห์” ด้วยท�าความตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจ

ประพฤตดิ ีต้ังใจบ�าเพญ็ประโยชน์แก่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ด้วยความซือ่สตัย์

สุจริตจงรักภักดีสืบต่อไปทุก ๆ คนเทอญ

จิตฺตสฺส ทมโถ สำธุ กำรฝึกจิตเป็นควำมดี

๒๐ สิงหำคม ๒๕๐๓



อุดมศกึษา

(ศกึษาทุกอย่างเพื่อให้เกดิปัญญา)

การศึกษาทุกอย่างเพ่ือให้ขึน้ถงึขัน้สูงสุด คือ ปัญญา ปัญญาสิกขาได้แก่ศกึษา

ปัญญาจึงเป็นอุดมศึกษาของคน ที่จะแสดงในกัณฑ์นี้ ข้อที่ควรทราบก่อนคือ ปัญญา

ได้แก่อะไร? ศึกษาปัญญา นั้นศึกษาอย่างไร? 

ปัญญำ คือความรู้ท่ัวถงึความจรงิของส่ิงทีค่วรรูท้ัง้หลาย ค�าว่า ปัญญา ซึง่เป็น

ภาษามคธ กบัค�าว่า ปรชัญา ซึง่เป็นภาษาสนัสกฤต เป็นค�าเดยีวกนั พระพทุธเจ้าตรสั

ว่า “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” เพราะไม่มีแสงอะไรที่จะส่องให้เห็นความจริง 

ทั้งหลายได้เหมือนอย่างแสงปัญญา เพียงแต่จะคิดเลขสักข้อหนึ่ง จะใช้แสงอะไร 

ส่องให้เห็นได้ นอกจากใช้ปัญญาคิด

(ศกึษาปัญญา)

ศกึษาปัญญาอนัหมายถงึศกึษาเพือ่ให้เจรญิปัญญานัน้ คอื ศกึษาด้วยการเรียน ๑ 

การคิด ๑ การท�า ๑ 

กำรเรยีน ดงัทีเ่รยีกว่า โสตศกึษำ ศกึษาด้วยการฟังทางหู ดงัทีฟั่งครอูธิบาย 

หรือฟังเทศน์นี้ ทัสสนศึกษำ ศึกษาด้วยการดูทางตา เช่น ดูหรือเท่ียวดูสิ่งต่าง ๆ  

โดยมากศึกษาด้วยทางทั้งสองนี้ แต่ก็อาจศึกษาได้ทางอื่นอีก คือ ฆำยนศึกษำ ศึกษา
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ด้วยการสดูกลิน่ทางจมกู สำยนศกึษำ ศึกษาด้วยการล้ิมรสทางลิน้ ผสุนศึกษำ ศกึษา

ด้วยการถูกต้องทางกาย รวมความว่า ศกึษาด้วยอาศยัประสาททัง้ห้า คอื ตา ห ูจมกู 

ลิ้น กาย แต่การเรียนอาศัยทางหูทางตามากกว่าทางอื่น เพราะบุคคลมีภาษาส�าหรับ

พูดถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน มีตัวหนังสือส�าหรับเขียนอ่านแทนภาษา จึงอาจฟังหรือ

อ่านให้เกิดความรู้ขึ้นได้ ปัญญาที่เกิดจากความรู้ดังกล่าวเรียก สุตมยปัญญา แปลว่า 

ปัญญาทีเ่กดิจากการฟัง คอืยกโสตศกึษาขึน้เป็นทีต่ัง้ เพราะส่วนใหญ่เรยีนด้วยการฟัง 

ถึงจะดูหนังสือนั้น ๆ ก็ใช้แทนภาษาที่พูดกันนั้นเอง จึงอาจนับเข้าในโสตศึกษาได้ 

กำรคิด คือคนเรามีจิตใจ และมีมันสมองซึ่งเป็นเครื่องมือของจิตใจ ส�าหรับ

คิดอ่านต่าง ๆ จึงอาจใช้คิดให้เกิดปัญญาได้ ดังที่มีนักคิดพบความจริงต่าง ๆ และตั้ง

เป็นศาสตร์ต่าง ๆ มาโดยล�าดับ ปัญญาที่เกิดจากการคิดนี้ เรียก จินตำมยปัญญำ 

แปลว่า ปัญญำเกิดจำกกำรคิด

กำรท�ำ คือท�าให้มีข้ึนท�าให้เป็นขึน้ เรยีกว่า ภำวนำ แปลว่า กำรท�ำให้มใีห้เป็น 

เช่น เมือ่เรยีนการค้าเรยีนการท�านาท�าสวนแล้ว กท็�าการค้าท�านาท�าสวนขึน้ เมือ่ท�าขึน้เอง

ดงันี ้ก็ได้ความรูเ้กดิจากการทีล่งมือปฏบิตันิัน่เองโดยล�าดบั เรยีกว่า ภำวนำมยปัญญำ 

แปลว่า ปัญญำเกิดจำกภำวนำ คือการท�าให้มีให้เป็นขึ้น 

สรปุวิธศึีกษาให้เกดิปัญญาเป็นสาม คอื สตุะ การฟังหรอืการเรยีน ๑ จินตำ 

การคิด ๑ ภำวนำ การลงมือท�า ๑ เรียกสั้นว่า สุ จิ ภำ 

(ปัญญาต้องเป็นความรู้ทั่วถงึความจรงิ)

ได้กล่าวแล้วว่า ปัญญาคอืความรูท้ัว่ถงึความจรงิ ฉะนัน้ ถ้ายงัไม่รูท้ัว่ถึงในส่ิงใด 

ก็ชื่อว่ายังไม่มีปัญญาสมบูรณ์ในสิ่งนั้น ดังที่มีเล่าถึงเด็กผู้เกิดในสกุลมั่งคั่งสามคน  

ซึง่ไม่เคยเหน็การท�านา กล่าวสนทนากนัเรือ่งทีเ่กดิของข้าว คนที ่๑ กล่าวว่า ข้าวเกดิ

ในยุ้ง เพราะเคยเห็นแต่คนโกยข้าวออกจากยุ้ง คนที่ ๒ กล่าวว่า ข้าวเกิดในหม้อข้าว 

เพราะเคยเหน็แต่คนคดข้าวออกจากหม้อ คนที ่๓ กล่าวว่า ข้าวเกดิในชามข้าว เพราะ

เคยเห็นแต่ข้าวในชามทีเ่ขาคดมาตัง้เทยีบไว้เสร็จ อกีเรือ่งหนึง่ เรยีกว่าคนตาบอดคล�าช้าง 
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คอืมคีนตาบอด ๖ คน พากนัไปดชู้าง แต่เมือ่ไม่เห็นจงึใช้มอืลบูคล�าด ูคนที ่๑ เข้าไป

คล�าถูกที่สีข้างช้าง ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนก�าแพง คนที่ ๒ เข้าไปคล�าถูกที่งา 

ร้องบอกข้ึนว่า รปูร่างเหมอืนหอก คนที ่๓ เข้าไปคล�าถูกทีง่วง ร้องบอกขึน้ว่า รปูร่าง

เหมอืนงู คนที ่๔ เข้าไปคล�าถกูทีเ่ข่า ร้องบอกว่า รปูร่างเหมอืนต้นไม้ คนที ่๕ เข้าไป

คล�าถูกทีใ่บห ูร้องบอกขึน้ว่า รูปร่างเหมือนพดั คนที ่๖ เข้าไปคล�าถกูทีห่าง ร้องบอก

ขึ้นว่า รูปร่างเหมือนเชือก

เรื่องที่เล่ามานี้เป็นตัวอย่างของความรู้ท่ีไม่ท่ัวถึง รู้เพียงแต่ตอนใดตอนหนึ่ง 

จึงท�าให้เข้าใจผดิ ค�าโบราณกม็ว่ีาฟังไม่ได้ศพัท์จบัมากระเดยีด ต่อมาเม่ือรูท้ัว่ถึงจงึจะ

เข้าใจถูก ดงัเช่นเมือ่มองเหน็ช้างทัง้ตวัจงึจะรูว่้าช้างมีรปูร่างเช่นไร ข้อท่ีว่ารูท่ั้วถึงความจรงิ

น้ันยงัเป็นค�าพดูรวม ๆ อาจจะอธบิายออกไปได้อกีว่า คอืรูท่ั้วถึงความจรงิตามเหตแุละผล 

พูดสั้นว่ารู้เหตุผลนั้นเอง เช่นในเรื่องการเรียน ก็มีความรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้การเรียน

ไม่ได้ผล อะไรเป็นเหตุให้การเรียนได้ผล และไม่ได้ผลหรือได้ผลอย่างไร

โดยปกติ คนเราย่อมปลูกปัญญาได้เท่าที่มีโอกาสได้เรียนหรือได้ฟังได้เห็น  

เท่าทีส่ามารถคดิค้น และเท่าทีไ่ด้ลงมอืกระท�า เหมือนอย่างเรือ่งเดก็สามคนนัน้รู้เรือ่ง

ทีเ่กดิของข้าวเท่าทีไ่ด้เหน็มาเพียงเท่านัน้ และเท่าท่ีคดิได้ในวยัเด็กเพยีงเท่านัน้ ถงึทกุ ๆ 

คนที่มีปัญญากันอยู่มากบ้างน้อยบ้าง ก็เช่นเดียวกัน คงมีความรู้เท่าที่ได้ฟังได้เห็นมา

เป็นต้นดงักล่าว ฉะนัน้ จงึมสีิง่ทีย่งัไม่รูอ้กีมากมาย เพยีงแต่สิง่ทีค่นไม่อาจเหน็ได้ด้วย

ตาไม่อาจได้ยนิได้ด้วยห ู โดยปกตกิม็อียูเ่ป็นอนัมาก ไม่ต้องกล่าวถงึสิง่ทีล่ะเอยีดลกึซึง้

อย่างอืน่ เรือ่งของความรูจ้งึเป็นสิง่ทีเ่รยีนกนัไม่จบ ต้องจดัเป็นหลกัสตูรไว้ส�าหรบัเรยีน

ในโรงเรียน เท่าทีค่วรจะเรยีนเพือ่เป็นหลกัวชิาส�าหรบัออกไปประกอบการงาน เพือ่ครอง

ชีวิตและเพื่อฝึกให้เกิดความฉลาดสามารถเป็นต้น

(ลับปัญญา)

หลกัสตูรทีเ่รยีนในโรงเรยีนดงักล่าวนัน้ ข้อทีว่่าฝึกหดัให้เกิดความฉลาดสามารถ

น้ันพูดสัน้ว่าเพือ่ลบัปัญญา เหมือนอย่างลบัมดีให้คมเพือ่จะได้ใช้ในการครองชวีติต่อไป 
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เพราะมีความรู้หลายอย่างที่ไม่ได้น�าไปใช้ในการครองชีวิตโดยตรง เช่น วิชาค�านวณ

เป็นต้น เรียนไปมิใช่เพือ่ว่าจะท�าอะไรจะต้องตัง้โจทย์เลขคิดค�านวณไปเสียทกุ ๆ อย่าง 

ทัง้น้ีเว้นไว้แต่กจิการทีต้่องใช้หลกัวชิาตามทีเ่รยีนมาโดยตรง แต่การทีเ่รียนวิชาต่าง ๆ 

หลายอย่าง กเ็พือ่ฝึกปัญญาหรอืฝึกสมอง ให้เกดิความรูก้ว้างขวาง ให้รูจ้กัใช้ความคดิอ่าน 

ให้รู้จักเหตผุล ให้มคีวามสามารถ ให้มคีวามเฉลยีวฉลาด อนัสมองหรอืปัญญากค็ล้าย ๆ 

กับร่างกาย ถ้าไม่มีการบริหารร่างกาย ไม่ใช้ร่างกายให้เคลื่อนไหวตามที่ควร ร่างกาย

ก็จะอ่อนแอและติดขัด สมองหรือปัญญาของคนก็เหมือนกัน ถ้าไม่บริหารด้วยการ

ให้การศกึษาอยูเ่สมอ ด้วยวธิดีงักล่าวก็จะโง่ทบึลงไป ไม่ฉลาดเฉลยีว คดิอะไรไม่ค่อย 

ออก รู้อะไรไม่ทันท่วงที การฝึกฝนสมองหรือปัญญาเพื่อให้เกิดความเฉลียวฉลาด  

จึงเป็นกิจที่ควรท�าอยู่เสมอ

(ปัญญาช่วยตน)

ปัญญาทีจ่ะต้องน�าไปใช้ส�าหรบัชวีติโดยตรงนัน้ คอืปัญญาทีส่ามารถใช้ช่วยตน

ได้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแก่ชีวิต คือสามารถใช้ปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้

เป็นไปโดยเรียบร้อย ท�าความสวสัดใีห้เกดิขึน้แก่ตนและผูอ้ืน่ ในเวลาเช่นนี ้ถ้าไม่สามารถ

ช่วยตนได้ถึงจะได้ร�า่เรยีนมามาก กเ็ข้าลกัษณะแห่งค�าว่า “ความรูท่้วมหวัเอาตวัไม่รอด” 

ดงัมเีรือ่งเล่าเปรยีบเทียบว่า 

มนีกัเรยีนนอกผูห้นึง่เรยีนส�าเรจ็จากต่างประเทศ กลบัเข้ามาท�างานในที่แห่ง

หนึง่ซึง่ต้องข้ามแม่น�า้ไปกลบัทกุวนั และโดยปกตกิน็ัง่เรอืจ้างของคนแจวเรือจ้างแก่คน

หนึ่งเป็นประจ�า ในขณะที่นั่งเรือข้ามฟาก ได้ถามคนแจวเรือจ้างว่า ลุงรู้ภาษาอังกฤษ

หรือเปล่า คนเรือจ้างตอบว่าไม่รู้ คราวต่อมาก็ถามว่า ลุงรู้ภาษาฝรัง่เศสหรอืเปล่า  

คนเรือจ้างกต็อบว่าไม่รู้ ในคราวต่อ ๆ มากม็กัถามว่า ลงุรูแ้อลยบิรา (พีชคณิต) หรือ

เปล่า รู้ยอีอรเมทร ี(เรขาคณติ) หรือเปล่า คนแจวเรอืจ้างกต็อบว่าไม่รู ้ๆ ครัน้ต่อมา

วนัหน่ึง เกดิมคีลืน่จดัจนถงึเรอืจ้างจมล่มลง นกัเรยีนนอกผูน้ัน้ว่ายน�า้ไม่ถนดักร้็องขอ

ให้คนแจวเรอืจ้างช่วย คนแจวเรอืจ้างจงึตอบว่า ตนไม่มีความรูอ้ะไรสักอย่าง ให้นกัเรยีน

นอกผู้นั้นเอาอังกฤษฝรั่งเศสมาช่วยซิ นักเรียนนอกผู้นั้นรู้สึกว่าตนจะจมน�้าตายแน ่
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ก็หมดความทะนงตน พูดอ้อนวอนขอให้คนแจวเรือจ้างช่วยแล้วจะกราบไหว้ขอโทษ 

ฝ่ายคนแจวเรือจ้างก็เกิดความสงสาร จึงว่ายน�้าไปช่วยพยุงให้เข้ามาเกาะเรือจ้างไว้ 

เรือ่งนีเ้ป็นตัวอย่างแสดงว่า คนเรามคีวามสามารถในทางต่าง ๆ กนัไม่ควรจะ

หมิ่นแคลนกัน คนแจวเรือจ้างมีความรู้ความสามารถในทางแจวเรือและในทางว่ายน�้า 

อาจจะช่วยตนเองและผู้อ่ืนในทางน้ัน ดังที่อาจช่วยนักเรียนนอกให้พ้นจากการจมน�้า 

แม้หนูก็ยังช่วยราชสีห์ได้ในนิทานอีสป และนักเรียนนอกผู้นั้นเมื่อถึงคราวคับขัน 

ดังกล่าว ก็ต้องใช้วิธีขอโทษและวิธีกราบไหว้ ซึ่งเป็นความอ่อนน้อมและอ่อนโยนซึ่ง 

ผู้ปกครองได้สอนมาแต่เด็ก ๆ นั่นเอง เป็นเครื่องช่วยตน

(ลักษณะความฉลาด)

ปัญญาเป็นเครื่องช่วยตนในการด�าเนินชีวิตจริง ๆ ดังกล่าวพระพุทธเจ้าตรัส

เรียก นิปกปัญญา แปลว่า ปัญญาเป็นเครื่องปกปักรักษาตน กล่าวโดยทั่วไปได้แก่

ความฉลาดที่มีลักษณะสามอย่างคือ

(๑) ควำมฉลำดรูใ้นทำงเจรญิ คอืรูว่้าอะไรเป็นเหตเุป็นผลในทางเจรญิ เรยีก 

อำยโกศล

(๒)  ควำมฉลำดรู้ในทำงเสื่อม คือรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลในทางเสื่อมเสีย 

เรียก อปำยโกศล

(๓) ควำมฉลำดรู้ในอุบำย คือวิธีน�าตนเข้าไปสู่ทางเจริญ รอดพ้นจากทาง

เสื่อมเสีย เรียก อุปำยโกศล

โกศล คือความฉลาดรู้ทั้งสามนี้ เมื่อมีรักษาตัวอยู่ ย่อมจะด�าเนินชีวิตไม่ผิด

พลาด แม้เป็นผูป้กครอง เช่น เป็นมารดาบดิา ก็จ�าต้องมใีห้กว้างขวางออกไปจงึสามารถ

จะให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้องแก่บุตรธิดาเป็นต้นได้ โดยเฉพาะโกศลข้อสามจ�าเป็นต้องมี

อย่างยิง่ เป็นต้นว่าการศึกษาในบดัน้ี สามัญศกึษาจ�าต้องเรยีนทัว่ไปทกุคน ส่วนวิสามญั

ศึกษามีมาก ซึ่งก็ล้วนเป็นทางเจริญทั้งนั้น จึงมีปัญหาว่าจะเรียนต่อไปทางไหน และ



190 ลักษณะและค�ำสอนส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

ควรจะเรียนต่อไปจนถึงอุดมศึกษาหรือไม่ ถ้าเรียนต่อไปได้จะเรียนต่อไปในสาขาไหน 

และเมือ่เรียนส�าเรจ็แล้วจะท�างานอะไร งานท่ีจะพงึท�ามีมาก ล้วนเป็นทางเจรญิต่าง ๆ กนั 

ปัญหาเหล่านี้ ต้องใช้โกศลข้อสามตัดสินคือความฉลาดรู้ในอุบาย หมายถึงวิธีน�าตน

เข้าไปหาทางเจรญิ โดยความคือ ความเจรญิใด ๆ กต็ามถ้าตนไม่สามารถจะเข้าไปหา

ได้ ทางเจรญินัน้ ๆ กไ็ม่มีประโยชน์อะไรแก่ตน ส่วนทางเจริญท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนนัน้ 

กเ็ฉพาะทีต่นสามารถเข้าไปหาได้เท่านัน้ การน�าตนเข้าไปหาทางเจรญิทีต่นสามารถจะ

เข้าไปหาได้นีเ้รยีกว่า อุปำย ในทีน่ีแ้ปลว่า เข้าไปหาทางเจรญิ ฉะนัน้ ความฉลาดรูใ้น

ข้อนี้ จึงจ�าต้องรู้เหตุแวดล้อม เป็นต้นว่า (๑) รู้เหตุ (๒) รู้ผล ของเรื่องที่เกี่ยวข้อง  

(๓) รู้จักตน ว่ามีก�าลังสามารถเท่าไรเป็นต้น (๔) รู้จักประมำณ (๕) รู้จักกำลเวลำ 

(๖) รูจ้กัประชุมชน หรอืหมู่คนท่ีเก่ียวข้อง (๗) รูจั้กบุคคล ทีเ่กีย่วข้อง เมือ่มคีวามรู้

เหตแุวดล้อมต่าง ๆ ดงักล่าว จงึจะสามารถตดัสนิลงไปได้ว่า จะควรเรยีนหรอืให้เรยีน

อะไรแค่ไหน จะควรท�างานอะไร ซึง่เมือ่เรยีนและเมือ่ท�าไปแล้วจะเกดิความส�าเรจ็และ

ความเจริญนีแ้หละคอือปุายโกศล ฉะนัน้ ปัญญาท่ีจะน�ามาใช้ในการด�าเนนิชวิีตจรงินัน้ ๆ 

จึงต้องเป็นปัญญาประยุกต์ คือที่ใช้ได้พอเหมาะแก่ตนและสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ไม่ใช่

ว่าทุก ๆ คนจะสามารถท�าอะไรไปได้ตามที่อยาก จะท�าได้ก็เท่าที่ตนสามารถจะท�าได้ 

ตามทีเ่หตตุ่าง ๆ ดงักล่าวแล้วอ�านวย แต่คนทีม่คีวามฉลาดมาก ย่อมสามารถปรบัตน

ให้เข้ากับเหตุการณ์หรือปรับเหตุการณ์ให้เข้ากับตนได้ดีกว่าคนที่มีความฉลาดน้อย 

(หลักปัญญาของพระพุทธเจ้า)

หลักปัญญาในพระพุทธศาสนา มุ่งให้รู้ตามหลักกว้าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้ว  

แต่เมื่อกล่าวโดยเฉพาะก็อาจสรุปได้ว่า

(๑)  มุ่งให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ควรมิควร

(๒)  มุ่งให้รู้คติ คือความด�าเนินไปของธรรมดา

(๓)  มุ่งให้รู้จักความจริงตามเหตุผล หรือรู้เหตุผลตามเป็นจริง ดังที่เรียกว่า

รู้สัจจะคือความจริงนั้นเอง
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(๔)  มุ่งให้มีความเห็นชอบถูกต้องตามท�านองคลองธรรม เป็นต้นว่าให้ทาน

รักษาศีล มีผลดีจริง ท�าดีได้ผลดีจริง ท�าชั่วได้ผลชั่วจริง โลกนี้โลกอื่นมีจริง มารดา

บิดามีคุณจริง สัตว์ที่ผุดเกิดตามกรรมมีจริง สมณะที่ประพฤติปฏิบัติชอบจนถึงรู้แจ้ง

เห็นจริง ดังเช่นพระพุทธเจ้ามีจริง ตลอดถึงค�าสั่งสอนของท่านก็เป็นจริง

หลักปัญญาเหล่านี้เป็นหลักที่ควรเชื่อ และควรศึกษาให้เกิดความรู้ทั่วถึง  

เมื่อยังรู้ไม่ได้เอง ก็เคารพเชื่อฟัง ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น เหมือนอย่างบุตรธิดาเคารพเชื่อฟัง

โอวาทของมารดาบิดา หรือนักเรียนเคารพเชื่อฟังครูผู้ประสาทวิชา จะอวดเก่งกล้าไม่

เช่ือท่านก็จะกลายเป็นคนดื้อรั้นไม่เข้าทาง เม่ือมีความเคารพอยู่ในหลักปัญญาตามท่ี

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็จะมีความเห็นและการปฏิบัติเข้าทางที่ถูก ไม่เตลิดออกไป

นอกทาง ใคร ๆ จะมาหลอกลวงลบล้าง ดังที่เรียกว่าล้างสมอง แล้วบรรจุหลักอะไรที่

ผิดทางลงไปแทนหาได้ไม่

(สรุปการศกึษาเพื่อให้เจรญิปัญญา)

การศึกษาเพื่อให้เจริญปัญญาดังกล่าว สรุปอย่างส้ันว่า ส�าเหนียกเพ่ือให้มี

ความรู้เฉลยีวฉลาด คอืรูจ้กัเฉลยีว ไม่ประมาทไว้วางใจ ดงัทีเ่รยีกว่ามสีติเฉลยีวใจและ

มีความฉลาดสามารถปกปักรักษาตนได้ ปัญญาอย่างนี้ประกอบด้วยสติสูงกว่าความรู้

ทั่ว ๆ ไป ผู้ที่มีปัญญาดังกล่าวสามารถปกครองตนและผู้อื่นให้สวัสดีได้ ดังเช่น 

พระมหากษัตรย์ิโดยล�าดบัรชักาลมา ได้ทรงด�าเนนิพระราชกศุโลบาย (กศุล + อบุาย 

คืออุปายโกศลน่ันเอง) น�าประเทศชาติให้ผ่านพ้นอุปสรรคอันตราย รักษาสถาบัน 

ทุกอย่างของชาติไว้ได้โดยสวัสดี ดังท่ีปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์และในเหตุการณ์ 

ในปัจจุบัน กล่าวเฉพาะในบุคคลแต่ละคน ใครจะชื่อว่ามีปัญญาหรือไม่ มิใช่พิสูจน์ได้

ด้วยใบประกาศนยีบัตร แต่พสูิจน์ได้ด้วยเหตกุารณ์ทีช่วิีตของแต่ละคนได้ประสบจริง ๆ 

คือเมื่อประสบเหตุการณ์อะไรทุกอย่าง
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(๑) ต้องรู้ว่ามีเหตุผลอย่างใด ผิดหรือถูกอย่างไร ควรหรือมิควรอย่างไร

(๒) ต้องสามารถหลีกละการที่มิควร ท�าแต่การที่ชอบที่ควร

(๓) ต้องรู้วิธีที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผลที่ดี โดยสวัสดีเรียบร้อย

ทั้งน้ีต้องอาศัยมีจิตใจต้ังม่ันแน่วแน่ ไม่อ่อนแอคลอนแคลนไปเพราะนิวรณ ์

ข้อใดข้อหนึ่ง ดังที่แสดงแล้วในกัณฑ์ก่อน ซึ่งสรุปลงในความรัก ความชอบ ความชัง 

ความหลงน้ันเอง สิง่ใดทีจ่ติใจมนีวิรณ์เกีย่วเกาะอยู ่สิง่นัน้กช็ือ่ว่าเกีย่วข้องกบัตน ท�าให้

เกิดความล�าเอียงไปตามภาวะของจิตใจ ดังเช่นเม่ือมีความชอบในส่ิงใดก็ย่อมเห็นว่า 

สิ่งนั้นดี เหมือนอย่างสวมแว่นสีแดงก็เห็นรูปต่าง ๆ เป็นสีแดง เมื่อมีความชังในสิ่งใด 

ก็ย่อมเห็นว่าสิ่งนั้นชั่ว เหมือนอย่างสวมแว่นสีเขียว ก็ย่อมเห็นรูปต่าง ๆ เป็นสีเขียว 

เมือ่มคีวามหลงในสิง่ใดกย่็อมซบเซาอยู่ในสิง่นัน้ เหมอืนอย่างสวมแว่นสดี�า กย่็อมเหน็

รูปต่าง ๆ เป็นสคีล�า้ จงึไม่อาจตดัสนิได้ถกูต้องตามเป็นจรงิ ต่อเมือ่สงบใจได้จากนวิรณ์

ดังกล่าว มจีติใจตัง้มัน่ไม่คลอนแคลนแล้วพนิิจดใูหม่อกีครัง้หนึง่ จงึจะเห็นความจรงิได้

โดยถ่องแท้ เหมือนอย่างถอดแว่นสีออกแล้วจึงจะเห็นรูปต่าง ๆ ได้โดยถูกต้อง  

ท่านสอนให้ท�าสมาธิละนิวรณ์ก็เพื่อเหตุนี้ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสโอวาท 

ไว้ว่า

สมำธ ึภกิขฺเว ภำเวถ สมำหโิต ยถำภตู� ปชำนำติ ภกิษุทัง้หลำย ท่ำนทัง้หลำย 

จงท�ำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมำธิ เพรำะว่ำผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ตำมเป็นจริงแล

๓ กันยำยน ๒๕๐๓



สรุปเรื่องการศกึษา

(ไตรสกิขา)

เมื่อครูอธิบายเรื่องอะไรให้ฟัง จะต้องมีหัวข้อ บางทีครูก็บอกหัวข้อให้ทราบ

เมื่อได้ฟังอธิบายของครูเข้าใจดีแล้ว ก็จ�าไว้เพียงหัวข้อเท่านั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดง

พระธรรมสั่งสอนให้คนปฏิบัติชอบ ก็มีหัวข้อเป็นที่รวมความ หัวข้อใหญ่คือสิกขา ๓ 

อนัเรียกว่าไตรสกิขา ได้แก่ สลีสกิขำ จติตสิกขำ ปัญญำสกิขำ หรอื ศึกษำศีล ศึกษำจิต 

ศึกษำปัญญำ ซึ่งนับว่าเป็น ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ในพระพุทธศาสนา

โดยล�าดับ ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทุกประการรวมลงในหลักไตรสิกขานี้  

สีลสิกขา เกี่ยวกับความประพฤติทั้งปวง จิตตสิกขา เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจทุกอย่าง 

ปัญญาสกิขา เกีย่วกบัความรูค้วามเห็นทุกประการ คนเราทกุ ๆ คนทัง้เดก็และผูใ้หญ่

ต้องมีความประพฤติของตน ต้องมีจิตใจของตน ต้องมีความรู้ความเห็นของตน  

จึงมีหน้าที่หรือมีความสมควรจะพึงศึกษาในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งเป็นการศึกษาเรื่องของตน

แท้ ๆ และต้องศกึษาอยูเ่รือ่ยไปจงึจะมคีวามเฉลยีวฉลาดต่อตนเองอยู่เสมอ ๆ ไม่เช่นนัน้

กจ็ะโง่เขลาต่อตนเอง ฉะน้ัน ไตรสกิขาของพระพทุธเจ้าจงึจ�าเป็นแก่ชวิีต เหมอืนอย่าง

ลมหายใจที่จ�าเป็นแก่ชีวิตร่างกาย หยุดหายใจเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น หยุดศึกษาเมื่อใด 

กต็ายจากความดแีละความรูเ้มือ่นัน้ คนตายย่อมไม่มคีวามรูส้กึตัว คนทีไ่ม่รูจ้กัตนเอง

จึงเหมือนคนตายโดยแท้



194 ลักษณะและค�ำสอนส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

(หลักการศกึษาทางตะวันตก)

หลักความคิดของฝ่ายตะวันตก ในเรื่องของคนและโลกเป็นต้น ดังที่เรียกว่า 

จริยธรรม (เอธิค) จิตวิทยา (ไซโคโลยี) ปรัชญาหรืออภิปรัชญา (ฟิโลโซฟี หรือ  

เมตาฟิสิก) ก็มีหลักเค้าเดียวกันกับสิกขา ๓ คือ จริยธรรมเค้าเดียวกับสีลสิกขา 

จิตวทิยาเค้าเดยีวกบัจติตสกิขา ปรชัญาหรืออภปิรชัญาเค้าเดยีวกบัปัญญาสิกขา แต่ก็

เป็นเพียงมีเค้า ๆ เท่านั้น เพราะผู้ที่แสดงหลักเหล่านั้นก็ก�าลังศึกษาอยู่ บางทีแสดง

เรือ่งทีย่งัศกึษาไม่ถงึ จงึแสดงไปอย่างเดาหรอืเกง็ความจรงิ เหมือนอย่างก�าลงัเรียนอยู่

ชั้นมัธยมหนึ่ง แต่ไปแต่งต�าราชั้นมัธยมปลายหรือชั้นอุดมศึกษา ส่วนพระพุทธเจ้าได้

ทรงส�าเร็จการศึกษาหรือศึกษาจบ ดังท่ีเรียกว่าได้ตรัสรู้เองชอบแล้ว จึงทรงส่ังสอน 

วางหลักสิกขาทั้ง ๓ เพื่อให้ชาวโลกศึกษาปฏิบัติ ไตรสิกขาของพระองค์จึงเป็นหลักที่

บริสุทธิ์บริบูรณ์ และรวบรัดเข้าใจง่าย มีเหตุผลปฏิบัติให้ส�าเร็จผลได้จริง

หลกัในการศกึษาในปัจจบัุนอีกอย่างหนึง่ (อีกนัยหนึง่จาก ๔ หลกัทีแ่สดงแล้ว

ในกัณฑ์ที่ ๒๑) ในบางส�านักจ�าแนกไว้ ๗ ข้อ (เรียกว่า ๗ ฮ.) คือ

(๑)  แฮบบิท  ฝึกสอนอบรมให้มีนิสัยดีงาม

(๒)  (ฮ) ออนเนอร์  ฝึกสอนอบรมให้รู้จักรักเกียรติยศชื่อเสียงของตนเอง 

  ของหมู่คณะประเทศชาติ

(๓)  ฮาร์ต  ฝึกสอนอบรมให้มนี�า้ใจและอธัยาศยัอนัดีงาม เข้าสังคมเป็น

(๔)  เฮด  ฝึกสอนอบรมให้รู้จักใช้หัว คือรู้จักคิดและใช้สมอง

(๕)  แฮนด์  ฝึกสอนอบรมให้รูจ้กัใช้มือท�างานให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด

(๖)  ฮาร์ดเวอร์ค  ฝึกสอนอบรมให้มีความอดทน ท�างานหนักเป็น เพ่ือ 

  ให้นิสัยที่อ่อนแอหายไป

(๗) เฮลธ์  ฝึกสอนอบรมให้เป็นคนดี มีพลานามัยสมบูรณ์

หลักเหล่านี้ก็แสดงปลีกย่อยออกไปจากหลักที่กล่าวมาแล้ว
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(อรยิสัจจ์ ๔)

ถ้ายงัไม่ได้กล่าวถงึอรยิสจัจ์ ๔ กร็ูส้กึว่าแสดงเรือ่งการศกึษายงัไม่จบ โดยเฉพาะ

ยังไม่จบอุดมศึกษา เพราะการศึกษาให้เกิดปัญญาในพระพุทธศาสนานั้น โดยตรงมุ่ง

ให้เกิดปัญญาในอริยสัจจ์ ๔ ค�าว่าอริยะหรืออารยะเป็นค�าเดียวกัน หมายถึงคนที่

ประเสริฐคนที่เจริญ มีบางคนพูดว่า อารยชน อารยประเทศ บางทีชอบพูดว่า  

ท�าประเทศไทยเจรญิให้อย่างนานาอารยประเทศ ถ้าจะตัง้ปัญหาถามว่า นานาอารยประเทศ

นัน้คอืประเทศท่ีมีความเจริญอย่างไร? ค�าตอบปัญหานีเ้ข้าใจว่าน่าจะมว่ีา คือเจรญิด้วย

ความรู้ความสามารถในวชิาการ ในการสร้างสรรค์ประดษิฐ์กระท�าสิง่ต่าง ๆ ทัง้ในด้าน

บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุ ท้ังในด้านท�าลายล้าง มคีวามก้าวหน้าจนถงึเป็นผูจ้ดัการโลกอยู่ใน

ปัจจุบันนี้ อาจท�าให้โลกสงบก็ได้ อาจท�าให้โลกยุ่งเหยิงจนถึงเป็นสงครามโลกขึ้นก็ได้ 

อันที่จริงผู้ที่สามารถบันดาลโลกให้เป็นไปดังกล่าวได้นั้น ก็นับว่าเก่งอยู่ เมื่อก่อนนี้ 

กม็กัเข้าใจว่ามใีครหรอือะไรเป็นผูบ้นัดาล แต่บดันีเ้ข้าใจกนัทัว่ไปแล้วว่า มนษุย์นัน่เอง

เป็นผู้บันดาล โดยมากก็ในประเทศท่ีเราชอบยกย่องว่านานาอารยประเทศนั้นเอง  

การเรียกคนทีเ่จริญว่าอารยะ หรอือรยิะ กเ็ป็นการใช้เรยีกท่ีถูกต้องตามประวัตศิาสตร์อยู่ 

ดังทีเ่รียกหมูช่นท่ีอพยพเข้าไปอยูใ่นประเทศอนิเดยีเมือ่ก่อนพทุธกาลว่าอารยนั หมายความ

ว่าเป็นพวกทีเ่จรญิ และยงัมีการเรยีกว่าอารยะเพราะเหตอุย่างอืน่อกี ดงัทีพ่ระอาจารย์

ได้ประมวลแสดงไว้ ๔ ประเภทคือ 

(๑)  อำจำรอริยะ  เป็นอริยะด้วยความประพฤติ

(๒)  ทัสสนอริยะ  เป็นอรยิะด้วยความเห็น หรอืด้วยมรีปูร่างและอริิยาบถ 

  น่าดูน่าชม

(๓)  ลิงคอริยะ  เป็นอริยะด้วยเพศหรือด้วยชาติก�าเนิด

(๔)  ปฏิเวธอริยะ  เป็นอริยะด้วยปัญญารู้ทั่วถึงในอริยสัจจ์

กล่าวเฉพาะในพระพุทธศาสนา นิยมเรียกบุคคลประเภทที่ ๔ นี้เท่านั้นว่า 

อริยะ หรือ อำรยะ อันได้แก่พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลาย สัจจ์ แปลว่า 
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ความจริง รวมกันเข้าว่า อริยสัจจ์ แปลว่า ความจริงของพระอริยะ หรือความจริงที่

พระอริยะตรัสรู้ หรือความจริงอย่างประเสริฐ อริยสัจจ์นี้ ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา

โดยมากมักจะจ�าหัวข้อได้ คือ

(๑) ทุกข์ แปลว่าความไม่สบายก็ได้ แปลว่าความทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวน

ไปก็ได้ ในภาษาไทยเมื่อพูดว่าทุกข์ ก็มักหมายกันว่า คือความไม่สบายกายความไม่

สบายใจ แต่ในทางพระพทุธศาสนายงัหมายถึงความทีท่นอยู่คงทีไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในโลกนี้มีอะไรเล่าที่ตั้งคงที่อยู ่ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

ดวงอาทติย์และดวงดาวทัง้หลายตลอดถงึโลกกไ็ม่หยุดอยู่คงที ่ปีเดอืนวันคนืกไ็ม่หยุดอยู่คง

ที่ ชีวิตก็ไม่หยุดอยู่คงที่ ทุก ๆ คนเกิดมาแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อย เป็นเด็กเล็กเด็กใหญ่ 

เป็นหนุ่มเป็นสาวโดยล�าดับ และก็ไม่หยุดอยู ่เพียงเท่านี้ ยังเปลี่ยนแปลงต่อไป  

เป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ จนถึงที่สุดของชีวิต 

ฉะน้ัน พระพุทธเจ้า เพื่อจะทรงชี้ว่าทุกข์คืออะไรให้เห็นอย่างประจักษ์ชัด  

จึงทรงชี้ว่าความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นทุกข์ คือทรงชี้ให้เห็นความ

เปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือของโลกดังกล่าวมานั่นเอง ข้อนี้เรียกว่าเป็นทุกข์ประจ�าชีวิต 

หรือประจ�าโลก เมื่อยังมีชีวิตหรือยังมีโลก ก็ต้องมีทุกข์ คือความเปลี่ยนแปลงไป 

ดังกล่าว ไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกประหลาดอันใด เมื่อจะสรุปกล่าวให้สั้น ความเกิดแก ่

เจ็บตายท้ังส่ีน้ีย่อลงเป็นสอง คือความเกิดและความดับ ซึ่งเป็นสิ่งสกัดหน้าสกัดหลัง

ของโลกหรือของชีวิตทุกชีวิต นี้แหละเรียกว่าคติธรรมดา แปลว่าความเป็นไปตาม

ธรรมดา สิง่ทีเ่ป็นไปตามธรรมดาดงักล่าวเรยีกว่าสภาวะ คอืสภาพ แปลว่ามภีาวะของ

ตนเอง หรอืเป็นไปเอง หรอืจะเรยีกว่าสภาวธรรมกไ็ด้ ชวีติร่างกายเรยีกว่าเป็นสภาวะ

ทั้งนั้น 

อีกอย่างหน่ึง ความไม่สบายใจทุก ๆ อย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ว่าเป็นทุกข์  

ทุก ๆ คนคงเคยประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก ปรารถนาไม่

ได้สมหวัง แล้วเกิดความทุกข์โศกต่าง ๆ นี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นทุกข์ 

โลกหรือชวีติประกอบด้วยทกุข์ดงักล่าวมาแล้ว ฉะนัน้ ทกุข์จงึเป็นความจรงิทีโ่ลกหรือ

ทุก ๆ ชีวิตจะต้องเผชิญ
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(๒) ทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทุกข์ พระพทุธเจ้าทรงชีว่้าตัณหา คอืความดิน้รน

ทะยานอยาก เป็นเหตใุห้ทกุข์เกดิขึน้ ตณัหาม ี๓ คอื กำมตัณหำ ความดิน้รนทะยาน

อยาก เพือ่จะได้สิง่ท่ีรกัใคร่ปรารถนาพอใจ ๑ ภวตณัหำ ความดิน้รนทะยานอยากเพือ่

เป็นนั่นเป็นน่ี ๑ วิภวตัณหำ ความดิ้นรนทะยานอยากเพื่อให้ส่ิงหรือภาวะท่ีไม่ชอบ

เสื่อมสิ้นไป ๑ ตัณหา ดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว และเป็น

เหตุให้ประกอบกรรมที่เป็นทุจริต ท�าให้ประสบความทุกข์เพราะทุจริตอีกส่วนหนึ่ง 

(๓) ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่า ดับตัณหาเสียได้เป็น

ความดับทุกข์

(๔) มรรค คือทางปฏิบตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ ได้แก่ทางสายหนึง่ทีม่อีงค์ประกอบ 

๘ ประการคือ สัมมำทิฐิ เห็นชอบ (คือเห็นอริยสัจจ์ ๔) สัมมำสังกัปปะ ด�าริชอบ 

(คอืด�ารอิอก ด�ารไิม่พยาบาท ด�ารไิม่เบยีดเบยีน) สมัมาวาจา เจรจาชอบ (คือเว้นจาก

พูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูดค�าหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล)  

สัมมำกมัมนัตะ การงานชอบ (คอืเว้นจากฆ่าสตัว์ เว้นจากลกัทรพัย์ เว้นจากประพฤติ

ผิดในกาม) สัมมำอำชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ (คือเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด  

ท�าการเลีย้งชวีติในทางทีช่อบ) สมัมำวำยำมะ พยายามชอบ (คอืเพียรพยายามป้องกนั

มิให้ความช่ัวเกิดขึ้น เพียรละความช่ัวที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรท�าความดีให้เกิดขึ้น เพยีร

รักษาส่งเสรมิความดี) สมัมำสต ิ ระลึกชอบ (คอืระลกึไปในทีต่ัง้ของสต)ิ สมัมำสมำธิ  

ความตั้งใจชอบ (คือตั้งใจให้เป็นสมาธิจนถึงอย่างแน่วแน่) มรรคมีองค์ ๘ นี้รวมเป็น

ทางเดยีวไม่ใช่แปดทาง แต่แบ่งออกเป็นองค์ประกอบเป็น ๘ และสรปุรวมลงได้ในสกิขา 

๓ คือ สมัมาทฏิฐ ิ สมัมาสงักปัปะ รวมเป็นปัญญาสิกขา สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ 

สมัมาอาชวีะ รวมเป็นสลีสกิขา สมัมาวายามะ สมัมาสต ิสมัมาสมาธ ิรวมเป็นจติตสกิขา 

มรรคมีองค์ ๘ หรือไตรสิกขานี้ เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

อรยิสจัจ์ ๔ ประการนี ้รวมลงเป็นเหตแุละผล คอื ทกุข์เป็นผล สมทุยัเป็นเหตุ 

นี้เป็นฝ่ายทุกข์ นิโรธเป็นผล มรรคเป็นเหตุ นี้เป็นฝ่ายดับทุกข์
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การศกึษาอบรมปัญญา โดยตรงมุง่ให้รูท่ั้วถึงอรยิสัจจ์ ๔ เหล่านี ้และท่ีเรียกว่า

ปัญญาหรือรู้ทั่วถึงนั้น ต้องรู้ในความจริง ต้องรู้ในกิจคือหน้าที่จะพึงท�า ต้องรู้ในกิจที่

ได้ท�าไปแล้ว จึงจะเป็นปัญญาสมบูรณ์ การศึกษาก็สมบูรณ์

(ผลของการศกึษา)

ผลของการศึกษาในไตรสิกขาดังกล่าวโดยตรง คือความสวัสดี ได้แก่ความ

ปลอดภัย ความผ่านพ้นปลอดโปร่ง 

สีลสิกขำ ศึกษาปฏิบัติให้เป็นคนมีศีล คือมีความประพฤติดี ไม่เบียดเบียน

ใครให้เดือดร้อน ท�าให้เกิดความสวัสดี คือผ่องพ้นจากความเป็นคนชั่วเสียหาย และ

จากภัยเวรจากความทุกข์เดือดร้อนเพราะความชั่วร้ายเสียหาย

จติตสกิขำ ศกึษาปฏบัิตอิบรมจติให้ต้ังมัน่ในความด ีท�าให้เกดิความสวสัด ีคอื

ผ่องพ้นจากบรรดาเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี

ปัญญำสกิขำ ศึกษาอบรมปัญญา ท�าให้เกดิความสวสัด ีคอืผ่องพ้นจากความ

โง่เขลาเข้าใจผิด

ความสวสัดผ่ีองพ้นดงักล่าว ท่านเรยีกว่าวิมตุต ิแปลว่าความหลดุพ้น ปฏบิตัิ

พระธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคือไตรสิกขาดังกล่าวเมื่อใด ก็ได้วิมุตติคือ 

ความหลุดพ้นเมื่อนั้นทันที ดังเช่นทุก ๆ คนเมื่อรักษาศีล เช่น ไม่ลักขโมยใครเมื่อใด  

กห็ลดุพ้นจากความเป็นขโมยเม่ือนัน้ทนัท ีและพ้นจากภยัเวรทีเ่กดิจากความเป็นขโมย

ส่วนผลโดยอ้อม คือผลดีต่าง ๆ ที่เกิดจากความดีตามคราวที่ความดีนั้น ๆ 

จะพึงอ�านวยให้ เทียบอย่างเมื่อตั้งใจเรียนดี ครูหรือผู้ปกครองก็ให้รางวัลเป็นบางครั้ง

บางคราว แต่ความจรงิ ผลของการเรยีนดโีดยตรงกค็อืความรูท่ี้ได้จากการเรยีนนัน่เอง 

ส่วนรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับเป็นผลโดยอ้อม หรือเป็นผลพลอยได้เท่านั้น
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(ความเข้าใจผดิในผล)

คนโดยมากมักเข้าใจผิดในผลของความดี คือมักไปเข้าใจผลพลอยได้ว่า 

เป็นผลโดยตรง และมกัไปมุง่ผลพลอยได้เป็นส�าคัญ ดงัเช่นเม่ือไม่ได้ผลท่ีเป็นวัตถุอะไร ๆ 

ในเมือ่ท�าความดอีย่างใดอย่างหนึง่ กม็กับ่นว่าท�าดไีม่เหน็จะได้อะไร รกัษาศลีกไ็ม่เหน็

ร�า่รวยอะไร ท้ังนี ้เพราะไม่เข้าใจว่าผลของความดคืีออะไร เช่น ความดดัีงทีก่ล่าวแล้ว 

ผลของศีลก็คือความหลุดพ้นจากภัยเวรเพราะความประพฤติชั่วเป็นต้น วิมุตติคือ 

ความหลุดพ้นหรือความสวัสดีดังกล่าวนี้แหละเป็นผลแห่งความดีดังกล่าวทั้งปวง  

ผู้ที่ท�าความดีได้อย่างมากย่อมแสดงถึงว่า เป็นผู้ที่มีจิตใจหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัว 

มจิีตใจกว้างขวาง เหน็แก่ผูอ้ืน่เป็นส่วนรวมทีก่ว้างขวางออกไปโดยล�าดบั และย่อมเห็น

ว่าการให้ส�าคัญกว่าการรบั และย่อมบ�ำเพญ็ควำมด ีเพือ่ความด ีมใิช่เพือ่ผลตอบแทน

ใด ๆ เป็นส�าคัญ ดังจะพึงเห็นได้ว่า บรรดาผู้ที่บ�าเพ็ญประโยชน์ทั้งหลายซึ่งเรียกว่า

เป็นผู้มีคุณทั้งสิ้นล้วนเป็นผู้ให้ เช่น มารดาบิดาเป็นผู้ให้ทุก ๆ ส่ิงแก่บุตรธิดา  

ครูอาจารย์เป็นผู้ให้ศิลปวิทยาแก่ศิษย์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ให้การปกครองโดย 

ทศพธิราชธรรม ให้ความปรากฏด้วยเกียรติและศรีสง่า ความเป็นขวัญใจ ความอุ่นใจ 

และความรวมใจแห่งประชาชน 

พระพทุธเจ้าทรงเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งชวีติ ผูม้อีปุการะอืน่ ๆ กล้็วนเป็นผูใ้ห้

อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยจิตใจประกอบด้วยการเสียสละ ท่านผู้ใหญ่เหล่านี้แหละชื่อว่า

เป็นผูม้คุีณ ท่านผูมี้คณุทัง้ปวงย่อมบ�าเพญ็ความดเีพือ่ความด ีอนัแสดงถงึจติใจทีห่ลดุพ้น

หรอืผ่องพ้นจากความช่ัวตลอดถงึความเหน็แก่ตวั มากหรอืน้อยตามภมูช้ัิน ทัง้นีก้ต้็อง

อาศัยอบรมปัญญาให้รู้จักเหตุผลทั้งสองฝ่าย คือทั้งฝ่ายก่อทุกข์และทั้งฝ่ายดับทุกข์ 

เทยีบเคยีงกนัให้ประจกัษ์ชดั และให้รูจ้กัคณุค่าของความดใีห้รูจ้กัตรีาคาของความดว่ีา 

สูงกว่าความชั่วและผลต่าง ๆ ท่ีจะพึงได้เพราะความชั่ว ให้รู้จักว่าความดีท�าให้เกิด

เกยีรต ิการรกัษาเกยีรตกิค็อืรกัษาความดเีอาไว้ ท้ิงความดเีสียเม่ือใดกเ็ป็นอนัท้ิงเกยีรติ

เสยีเมือ่นัน้ เมือ่ศกึษาอบรมให้มคีวามประพฤตมิจีติใจมคีวามรูม้คีวามเห็นเข้าทางแห่ง

เหตุผลที่ถูกต้องดังกล่าว ก็จักบรรลุถึงความเป็นคนโดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลสรุปยอด

ของการศึกษาของพระพุทธเจ้า
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(คนชนดิต่าง ๆ)

คนที่เกิดมาท่านแสดงว่ามีหลายชนิดคือ

มนุสฺสเนรยิโก แปลว่า คนนรก หมายถึงคนท่ีร้อนรนอยู่เสมอเพราะมีโลภ 

โกรธ หลง ประกอบทุจริตต่าง ๆ อยู่เป็นอาจิณ ซึ่งเหมือนเป็นไฟเผาให้ร้อนอยู่เรื่อย 

บางทีดูเหมือนเป็นสุขสมบูรณ์ แต่ความจริงถูกเผาอยู่เสมอ ทีแรกอาจเป็นไฟเย็น  

แต่เมื่อความชั่วปรากฏก็เป็นไฟร้อนขึ้นมาทันที

มนสุสฺตริจฺฉำโน แปลว่า คนเดยีรฉำน คอืคนทีท่�าอะไรไม่มคีวามละอายไม่มี

ความเกรงกลัวต่อความชั่วอะไร ท�าชั่วได้อย่างเปิดเผยหรืออย่างหน้าตาเฉย

มนุสฺสเปโต แปลว่า คนเปรต คือคนที่มีโลภอยากได้อยู่ไม่รู้จักอิ่มจักพอ  

มุ่งที่จะอาศัยเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เท่านั้น

มนสุสฺมนสุโฺส แปลว่า คนมนษุย์ คอืคนทีรู้่จกัการควรการไม่ควร รูจ้กัละอายใจ 

รู้จักยับยั้ง และศึกษาอบรมตนให้มีศีลธรรมตามฐานะ

มนสฺุสเทโว แปลว่า คนเทวดำ คือคนท่ีถงึพร้อมด้วยหริ ิ(ละอายรงัเกยีจความชัว่) 

โอตตัปปะ (เกรงกลัวความชั่ว) มีความประพฤติสะอาด มีความสงบ

มนุสฺสวิสุทฺโธ แปลว่า คนผู้บริสุทธิ์แล้ว คือท่านผู้ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ 

หรอืในไตรสิกขาดงักล่าว จนดบัตัณหาเสียได้ บรรลถุงึความดบัทกุข์ ดงัเช่นพระพทุธเจ้า

และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย

คนนรกคนเดียรฉานและคนเปรตนับว่าเป็นคนบกพร่อง มีความเป็นคน 

ไม่สมบูรณ์ ส่วนคนมนุษย์คนเทวดาและคนบริสุทธิ์แล้วเป็นคนสมบูรณ์โดยล�าดับ  

การศึกษาของพระพุทธเจ้ามุ่งให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ ดังแสดงมา

ประเทศไทยเราเรียกว่าเป็นประเทศนับถือพระพุทธศาสนา แต่ก็ปรากฏว่ามี

บุคคลที่บกพร่องอยู่มิใช่น้อย บางประเทศที่มิได้นับถือพระพุทธศาสนาปรากฏว่าคนที่

ประพฤติดีอย่างสามัญ เช่น ไม่ลักขโมยไม่ต้องระวังรักษาส่ิงของกันเท่าไรมีอยู่มาก  
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ดูก็น่าอายเขาอยู่บ้าง แต่ท้ังนี้เป็นเพราะไม่ได้ศึกษาและตั้งใจปฏิบัติพระพุทธศาสนา

ตามสมควร ฉะนั้น แม้จะจัดการกับบุคคลอื่นไม่ได้ ก็ควรจะจัดการกับตนเอง แต่ละ

คนนี่แหละให้ศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนา ท�าตนให้เป็นคนดี ให้เป็นคนสมบูรณ ์

เท่าที่จะท�าได้ ก็จะเกิดความสวัสดีสมกับที่ต้อนรับกันด้วยสวัสดี

ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย

ควรศึกษำท�ำควำมดีแล

 ๑๗ กันยำยน ๒๕๐๓



พระพุทธศาสนาสอนเด็ก

(คนกับผู้ใหญ่)

ทกุ ๆ คนเมือ่เกดิมากเ็ป็นเดก็ก่อนแล้วจงึเป็นผูใ้หญ่ แต่ทีไ่ม่ค่อยจะเป็นผูใ้หญ่

สกัทกีม็ ี อย่างคนท่ีมีอายมุาก ๆ ถกูต�าหนว่ิาท�าอย่างเด็ก พดูอย่างเดก็ หรอืคดิอย่าง

เด็ก ในทางตรงกันข้าม คนเล็ก ๆ คือเด็กบางคนได้รับชมว่ามีความคิดอย่างผู้ใหญ่  

เหตฉุะนี ้ ตามที่เข้าใจกัน ภาวะเป็นเด็กและผู้ใหญ่จึงเนื่องด้วยภาวะทางจิตใจอีกส่วน

หน่ึง โดยปกตทิัว่ไป คนเรามภีาวะทางจติใจเตบิโตขึน้ตามส่วนทีค่วรกันกบัความเตบิโต

ของส่วนร่างกาย จนถึงก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปได้ เช่น อายุเท่าไรเข้าโรงเรียน  

อายุเท่าไรเป็นทหาร อายุเท่าไรบรรลุนิติภาวะ อายุเท่าไรบวชเรียนได้ เป็นต้น  

เหล่านี้ถือเกณฑ์ความเติบโตทางร่ายกายก�าหนดด้วยอายุ ส่วนความเติบโตทางจิตใจ

อาจมาช้ากว่าอายุหรือมาเร็วกว่าอายุก็ได้ ด้วยถือเอาลักษณะที่ควรเป็นโดยทั่วไปเป็น

หลักเทียบเคียง ที่มาช้ากว่าอายุ เช่น มีอายุสิบขวบแต่มีภาวะทางจิตใจขนาดเด็กอายุ

ห้าขวบ ส่วนทีม่าเรว็กว่าอาย ุเช่น มอีายุสบิขวบแต่มภีาวะทางจติใจเท่ากบัเดก็อายุสิบ

ห้าขวบ ทัง้นีเ้ป็นเพราะความทึบหรอืความฉลาดทีเ่ป็นพ้ืนเพมาแต่ก�าเนดิกม็ ีเพราะขาด

การศึกษาอบรมหรือมีการศึกษาอบรมดีเป็นพิเศษก็มี พื้นเพเป็นข้อส�าคัญในทางเป็น

บ่อเกดิและเป็นทีร่องรบั เหมอืนอย่างเป็นตวัพชืและเป็นทีน่าพชื การศึกษาอบรมเป็น

ข้อส�าคญัในทางเป็นการเพาะปลกูพชืให้เกดิเจรญิ จงึต้องมเีป็นคูก่นั พืน้ไม่สูด้แีต่ตัง้ใจ

ศกึษาอบรมให้ดกีอ็าจไปได้ เดก็บางคนทีม่อีายมุากแต่ยงัเรยีนอยู่ชัน้ต�า่จงึไม่ควรท้อใจ 

ไปอย่างเต่า แต่ไปเรื่อยจนถึงที่หมาย ดีกว่าไปเร็วอย่างกระต่ายซึ่งวิ่งไปได้หน่อยหนึ่ง

แล้วก็ไปหยุดนอนเสีย ไม่ถึงที่หมาย
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(เด็กกับความอ่อน)

เด็กโดยปกติมีร่างกายและจิตใจอ่อน ไร้เดียงสา ในขณะยังเป็นเด็กเล็ก ๆ 

เมื่อหิวหรือง่วงนอน ก็ร้องหรือออกฤทธิ์ต่าง ๆ ไม่ค่อยกลัวอะไร ๆ เอื้อมมือจะหยิบ

ไฟก็ได้ จะปาดคมมีดก็ได้ นักคิด (ทางตะวันตก) บางคนจึงกล่าวว่า เด็กทุกคนเป็น

อาชญากรที่ยังไม่อาจประกอบอาชญากรรม เพราะร่างกายยังอ่อน ไม่อ�านวยให้ท�า

อะไรได้ ถ้าร่างกายเก่งกล้า ท้ังท่ีมีจติใจไร้เดยีงสาดงันัน้ เดก็จะประกอบอาชญากรรม

เพือ่ให้ได้ตามปรารถนาด้วยความไร้เดยีงสา ในภาษาบาลมีีค�าเรยีกเดก็อ่อนว่า พาลกะ 

แปลกนัว่า เดก็อ่อน แต่ตามศัพท์คือคนพาลเลก็ ๆ ในภาษาไทยกพ็ดูกนัถึงอาการโยเย

ของเด็กว่าพาลโยเยต่าง ๆ เป็นต้น ค�าของนักคิดผู้นี้กล่าวด้วยมองแง่เดียว เด็กอาจ

เป็นคนดีเป็นวีรบุรุษที่ยังไม่สามารถประกอบความดีหรือวีรกรรมก็ได้ อย่างไรก็ดี  

เมื่อมุ่งถึงความไร้เดียงสาอันหมายถึงความยังไม่รู้จักใช้ความคิดให้รู้เหตุผล ความยัง

ไม่รูจ้กัผดิชอบ ไม่รูจ้กัยบัย้ังชัง่ใจ เป็นต้น กน่็ากลวัว่า ถ้าร่างกายสามารถกน่็าจะเป็น

อาชญากรเพราะไร้เดียงสาตามสิ่งแวดล้อมได้ ความไร้เดียงสาดังกล่าวนี้คือความ 

เป็นเด็ก เด็กที่มีความเป็นเด็กหรือไร้เดียงสาไม่น่าต้องกลัว เพราะยังไม่สามารถ 

ประกอบอาชญากรรมความชั่วอะไรได้ ทั้งไม่สามารถประกอบความดีได้ ส่วนเด็กที่โต

ขึน้มาควรจะรู้เดยีงสาแล้ว หรอืเป็นคนโต ๆ เป็นหนุม่สาวเป็นผูใ้หญ่เป็นคนแก่ยงัไม่รู้

เดียงสาคือยังมีภาวะเป็นเดก็อยู ่เป็นบคุคลทีน่่ากลวั เพราะอาจเป็นอาชญากรทีป่ระกอบ

อาชญากรรมได้ทีเดยีว

(เด็กกับการเลี้ยง)

การเล้ียงดเูด็กให้เตบิโต ควรท�าความเข้าใจว่ามี ๒ อย่าง คือเลีย้งดูร่างกาย ๑ 

เลีย้งดจูติใจ ๑ เพราะความเตบิโตของเดก็มทีัง้ทางร่ายกายและทัง้ทางจติใจ จะมุง่เลีย้ง

แต่ทางร่ายกายทอดทิง้ทางจติใจ ย่อมเป็นความบกพร่องอย่างส�าคญั ไม่ควรถือตามค�า

ปัดว่าเลี้ยงกันได้แต่กาย ใจเลี้ยงไม่ได้ ใจท่ีอาจเล้ียงไม่ได้คือใจท่ีแข็งหรือเติบโตเป็น 

ตัวของตัวเองในทางที่ถูกก็ตามผิดก็ตามเสียแล้ว แต่จิตใจที่ยังอ่อนยังเติบโตต่อไป  

ถ้าผูป้กครองบ�ารงุเลีย้งให้อาหารใจทีดี่อยูเ่สมอแล้ว ภาวะทางจติใจของเด็กกจ็ะเตบิโต
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ขึ้นในทางที่ดี ทั้งนี้เกี่ยวแก่การอบรมดี ให้เด็กได้เสวนาคือสร้องเสพคบหาคุ้นเคยกับ

บคุคลและสิง่แวดล้อมท่ีดีท่ีชอบถกูต้อง เมือ่เดก็ได้รบัการเลีย้งดใูห้มร่ีางกายและจติใจ

เติบโตขึ้นสมดุลกันก็จะเติบโตดีข้ึนเรื่อย ๆ ฉะนั้น เสวนาของเด็กจึงควรได้รับความ

เอาใจใส่ และไม่ควรมองออกไปแต่ภายนอก แต่ควรมองเข้ามาดภูายในด้วย คือภายใน

ครอบครัว เพราะเด็กต้องจ�าเจอยู่ในครอบครัว จึงเสวนากับบุคคลและสิ่งแวดล้อมใน

ครอบครัวเป็นส่วนมาก ถ้ามีพีเ่ลีย้งเป็นต้นกค็วรเลอืกพีเ่ลีย้งทีด่ ีโดยเฉพาะพวกผูใ้หญ่

ของเดก็ เช่น บดิามารดา ต้องประพฤติตนให้เป็นตวัอย่างทีด่ขีองเดก็ เดก็ย่อมเฝ้าผกู

ปัญหาสงสัยและคิดแก้ปัญหาในบุคคลและสิ่งรอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ และคอยลอกเลียน

ด�าเนินตามสิ่งที่ตนได้เห็น การด�าเนินตามสิ่งที่ได้เห็นนี้ เรียกว่า ทิฏฐานุคติ (ทิฏฐ 

สิ่งที่ได้เห็น + อนุคติ ด�าเนินตาม หรือไปตาม) ผู้ใหญ่นั้นเองเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐานุคติ

อันส�าคัญของเด็ก เมื่อประสงค์จะให้เด็กดี จึงจ�าต้องท�าตนให้เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐานุคติ

ทีด่ขีองเด็กด้วย เพราะเสวนาเป็นเหตแุห่งทฏิฐานคุตดิงักล่าว พระพทุธเจ้าจงึตรสัแปล

ความว่า การไม่เสวนาพาลชนคนชั่วโฉด การเสวนาบัณฑิตคนดีมีปัญญา เป็นมงคล

อันอุดม

(เด็กกับพระพุทธเจ้า)

โดยปกติ พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมสัง่สอนแก่ผูท้ีอ่าจเข้าใจได้ เพราะทรง

มุ่งให้ส�าเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นราย ๆ ไป แต่พระธรรมที่ทรงสั่งสอนทุกข้ออาจ 

น�ามาใช้ได้ทัง้ผูใ้หญ่ทัง้เดก็ตามควรแก่ภมูชิัน้ บางคราวทรงแสดงแก่เดก็โดยตรง ดงัมี

เรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า เม่ือพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวนาราม  

ใกล้กรุงสาวตัถ ีโกศลรฐั เช้าวนัหนึง่ เสดจ็ออกบณิฑบาต ทอดพระเนตรเหน็เดก็กลุม่

หนึง่ก�าลังตงีดู้วยท่อนไม้ ตรสัถามว่า “ท�าอะไรกนั” “งพูระเจ้าข้า ก�าลงัตด้ีวยท่อนไม้” 

“เพราะเหตอุะไร” “เพราะกลวัจะกดัพระเจ้าข้า” พระพุทธเจ้าตรสัสัง่สอนแปลความว่า 

“ผูท้ีแ่สวงหาสขุเพ่ือตน เบยีดเบียนสัตว์ท้ังหลายทีร่กัสุขด้วยท่อนไม้ ต่อไปย่อมไม่ได้สุข 

ส่วนผู้ที่แสวงหาสุขเพื่อตน ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายที่รักสุขด้วยท่อนไม้ ต่อไปย่อม

ได้สขุ” เด็กกลุม่นัน้ฟังเข้าใจซาบซึง้ เลกิเบยีดเบยีนสตัว์ทัง้หลายโดยเดด็ขาดตัง้แต่นัน้มา
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(สามเณรกับภกิษุ)

บรรพชติ คือผูบ้วชในพระพุทธศาสนา ทแีรกมแีต่ภกิษุ คอืชายทีม่อีาย ุ๒๐ ปี 

บริบูรณ์ขึ้นไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ต่อมา พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้บวชเด็กชาย

ที่มีอายุต�่ากว่านั้นเป็นสามเณร เมื่อทรงอนุญาตให้สตรีผู้มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

อปุสมบทเป็นภกิษณุ ีได้ทรงอนญุาตให้บวชเดก็หญงิเป็นสามเณร ีสามเณรท่ีีจะอุปสมบท

เป็น “ภิกษุณี” ต้องเป็น “สิกขมานา” แปลว่า “ผู้ก�าลังศึกษา” มีก�าหนด ๒ ปี  

(เท่ากบัชัน้เตรยีมอดุมในบดันี)้ สามเณร แปลว่าเหล่ากอของสมณะ สมเดจ็พระมหา-

สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแปลว่า “ลูกพระ” การมีสามเณรสามเณรี

แสดงว่าพระพุทธเจ้าโปรดเด็กเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แต่ทรงลดหย่อนข้อปฏิบัติทางวินัย

ลงมาให้พอเหมาะกบัภาวะของเดก็ ได้มีสามเณรหลายองค์มชีือ่เสียงตดิอยูใ่นพระคมัภร์ี

สืบมาจนทุกวันนี้ จะเล่าเรื่องพระราหุลสามเณรเป็นตัวอย่างแห่งเด็กของพระพุทธเจ้า

(เรื่องพระราหุลสามเณร)

พระราหลุเป็นพระโอรสของพระโพธสัิตว์เจ้า คือพระสิทธตัถราชกมุาร (พระพทุธเจ้า

เมื่อยังมิได้เสด็จออกทรงผนวช) และพระพิมพาเทวี ประสูติในพระราชนิเวศน์  

กรุงกบิลพัสดุ ์ แคว้นสักกะ ในวันท่ีพระโพธิสัตว์เจ้าเสด็จออกทรงผนวช เมื่อ 

พระโพธิสัตว์เจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ได้ประทับประกาศพระพุทธศาสนาอยู่

ในกรุงราชคฤห์ พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาได้ทรงส่งทูตมาอัญเชิญเสด็จไป 

กรงุราชคฤห์หลายครัง้ ครัน้ทรงเหน็ว่าถงึคราวควรเสดจ็ไปโปรดพระญาต ิจงึเสด็จจาก

กรงุราชคฤห์ไปสูก่รงุกบลิพสัด์ุ พร้อมกบัพระสงฆ์สาวกหมูใ่หญ่ ประทบัอยู่ในนโิครธาราม 

เวลาเช้าทรงอุ้มบาตรเสด็จเข้าไปในกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ เสด็จเข้าไป

สู่พระราชนิเวศน์ของพระพุทธบิดา ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ต้อนรับ พระเทวี 

พระมารดาพระราหุล ได้ทรงสอนพระราหุลกุมารให้เข้าไปเฝ้ากราบทูลขอมรดก  

พระราหุลกุมารได้เข้าไปยืนเบ้ืองพระพักตร์พระพุทธเจ้า กราบทูลอย่างฉลาดว่า  

พระฉายา (ร่มเงา) ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระเป็นสขุยิง่นกั เมือ่พระพทุธเจ้าเสดจ็กลบั 

พระราหุลได้เสด็จตามพระปฤษฎางค์ติด ๆ ไป กราบทูลขอมรดกที่องค์ทายาทพึงได้ 
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พระพุทธเจ้าจึงตรัสสั่งพระสารีบุตรเถระให้บรรพชาพระราหุลกุมารเป็นสามเณร  

พระราหุลสามเณรได้เป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา 

พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาทรงทราบแล้วทรงโทมนัสพระหฤทัยอย่างย่ิง 

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวชได้ทรงโทมนัสมากเป็นครั้งแรก ต่อมา เม่ือ 

พระนันทกุมาร พระราชโอรสองค์ที่สอง ประสูติแต่พระนางมหาปชาบดีโคตมี  

พระน้องนางของพระนางมายาพระพุทธมารดา ทรงผนวชอีก ได้ทรงโทมนัสมาก 

อีกเป็นคร้ังท่ีสอง แต่ก็ยังทรงหวังว่ามีพระราชนัดดาคือพระราหุลกุมาร ครั้นเมื่อ 

พระราหุลกุมารทรงผนวชอีก จึงทรงโทมนัสอย่างย่ิงอีกครั้งหนึ่ง ได้เสด็จไปเฝ้า

พระพุทธเจ้าทูลขอพรข้อหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสห้ามว่า “พระตถาคตทั้งหลาย 

ล่วงพ้นพรหมดแล้ว” ตรัสว่าทรงขอเฉพาะพรท่ีสมควรไม่มีโทษ เม่ือพระพุทธเจ้าทูล 

ให้ตรัสขอแล้ว พระเจ้าสุทโธทนะได้ตรัสเล่าถึงความทุกข์ทีไ่ด้ทรงประสบมานบัแต่

พระพุทธเจ้า พระนนัทกมุาร เสดจ็ออกทรงผนวช จนพระราหลุกุมารเสด็จออกทรง 

ผนวชในครัง้นี ้โดยล�าดบั ตรสัว่า ความรกัในบุตร ในคราวพลดัพรากเช่นนี ้ตดัผวิหนัง

เนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปจนถึงเยื่อในกระดูก จึงขอให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงให้บวช

บุตรที่มารดาบิดามิได้อนุญาต 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมีกถาให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงเห็นจริง จนถึงทรงมี

พระหฤทยัตัง้มัน่อาจหาญรืน่เรงิ คลายโทมนสัพระหฤทัย ครั้นเสด็จกลับแล้ว ได้ทรง

บัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุมิให้อุปสมบทบุตรที่มารดาบิดามิได้อนุญาต

(พระพุทธโอวาทแก่เด็ก ๗-๑๐ ขวบ)

เมือ่พระราหลุสามเณรทรงผนวชแล้ว ได้ตามเสดจ็พระพทุธเจ้าไปสู่กรงุราชคฤห์ 

ปรากฏว่าเป็นเดก็ฉลาด เป็นสกิขกามะ คือใคร่การศกึษา หรอืรกัการศกึษา พระพทุธเจ้า

ได้ประทานพระโอวาทอบรมด้วยพระองค์เองเนือง ๆ ตั้งแต่เมื่อแรกผนวช ดังมีแสดง

ไว้ในพระสูตรหนึ่งว่า ณ พระเวฬุวัน ใกล้กรุงราชคฤห์ บ่ายวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้

เสดจ็ไปเยีย่มพระราหุลสามเณร ประทับน่ังบนอาสนะ ล้างพระบาทด้วยน�า้ทีพ่ระราหลุ



207หลักพระพุทธศาสนา

สามเณรจดัถวาย ทรงเหลือน�า้ไว้ในภาชนะน�า้เลก็น้อย ตรัสถามให้พระราหุลสามเณร

ตอบ ดังต่อไปนี้

“ราหุล เห็นหรือไม่ น�้าเล็กน้อยเหลืออยู่ในภาชนะน�้านี้” “เห็นพระเจ้าข้า”

“ราหลุ ผูใ้ด ไม่มคีวามละอายในการกล่าวเทจ็ทัง้รู้ ผู้นัน้เหลอืความเป็นสมณะ

อยู่เพียงเล็กน้อย” ทรงเทน�้าที่เหลือออกจนหมด ตรัสถามว่า

“ราหุล เห็นหรือไม่ น�้าที่เหลือเล็กน้อยนี้เททิ้งหมดแล้ว” “เห็นพระเจ้าข้า”

“ราหุล ผู้ใดไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งรู้ ผู้นั้นทิ้งความเป็นสมณะ

เสียหมดสิ้น” ทรงคว�่าภาชนะน�้า ตรัสถามว่า

“ราหุล เห็นหรือไม่ ภาชนะน�้านี้ถูกคว�่าเสียแล้ว” “เห็นพระเจ้าข้า”

“ราหุล ผู้ใดไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งรู้ ความเป็นสมณะของผู้นั้น

ถูกคว�่าเสียแล้ว” ทรงหงายภาชนะน�้าขึ้น ตรัสถามว่า

“ราหุล เห็นหรือไม่ ภาชนะน�้านี้ว่างเปล่า” “เห็นพระเจ้าข้า”

“ราหุล ผู้ใดไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งรู้ ความเป็นสมณะของผู้นั้น

ว่างเปล่า”

“ราหุล ช้างทรงของพระราชา มีงางามอย่างงอนไถ ขึ้นระวางเป็นพญาช้าง

ออกสงคราม เข้าสนามรบแล้ว ท�าการรบด้วยเท้าหน้า เท้าหลงั ศีรษะ หู งา แม้ด้วยหาง 

แต่ยงัรกัษางวง กช็ือ่ว่ายงัไม่สละชวีติเพือ่พระราชา ต่อเมือ่ท�าการรบด้วยอวยัวะทัง้ปวง

ดังกล่าวตลอดถึงด้วยงวง จึงชื่อว่าได้สละชีวิตเพื่อพระราชา ไม่มีอะไรที่ช้างศึกนั้นยัง

มิได้ท�าฉันใด ใครผู้นั้นก็ฉันนั้น ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งรู้ เราไม่กล่าวว่า

ผู้นั้นจะไม่พึงท�ากรรมชั่วอะไร ๆ เพราะฉะนั้น ราหุล พึงศึกษาว่าเราจักไม่กล่าวเท็จ  

แม้เพื่อหัวเราะเล่น”

“ราหลุ แว่นส่อง (กระจกส่อง) มีประโยชน์อย่างไร” “มปีระโยชน์ส�าหรบัส่อง

ดูพระจ้าข้า”
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“ราหลุ อย่างนัน้แหละ ควรส่องตรวจดหูลาย ๆ หน จงึท�าด้วยกาย พดูด้วยวาจา 

คดิด้วยใจ” ต่อจากนี ้ได้ตรสัอธบิายโดยพสิดาร มใีจความว่าเมือ่ใคร่จะท�าจะพดูจะคดิ

อะไรให้คิดดูให้ดีให้รู้ก่อน

(๑)  ถ้าเป็นเหตเุบียดเบยีนตนและผูอ่ื้น กเ็ป็นอกศุล ให้ผลเป็นทุกข์เดอืดร้อน 

ไม่ควรท�าโดยส่วนเดียว ต่อเมื่อเป็นไปตรงกันข้ามจึงควรท�า

(๒)  ถ้าก�าลังท�ากรรมที่ไม่ดี ก็ให้เลิกเสีย ถ้าท�ากรรมที่ดี ก็ท�าเพิ่มเข้าอีก

(๓)  ถ้าท�ากรรมที่ไม่ดีไปเสียแล้ว ก็ให้แสดงเปิดเผยในพระศาสดาหรือใน

เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ และตั้งใจสังวรระวังเพื่อไม่ท�าอีกต่อไป ถ้าท�ากรรมที่ดีแล้ว ก็พึงมี

ปิตปิราโมทย์ ใฝ่ใจศกึษาอยูใ่นกศุลกรรมทัง้หลายทัง้กลางวนักลางคนื สมณพราหมณ์

ทุกกาลสมัยล้วนพิจารณาตรวจช�าระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ให้บริสุทธิ์

ในทีส่ดุตรัสเตอืนว่า “ราหลุ พงึศึกษาว่า เราจักพจิารณาตรวจตราช�าระกายกรรม 

วจีกรรม มโนกรรม ให้บริสุทธิ์ดังนี้เถิด”

พระพุทธโอวาทนี้ พระอาจารย์แสดงว่า ตรัสสอนพระราหุลสามเณรเม่ือมี

พระชนม์ ๗ พรรษา แต่อนุมานอย่างกว้างคงอยูใ่นระหว่าง ๗ ถึง ๑๐ พรรษา ดตูามความ 

คอืตรสัสอนให้รกัษาศีลให้บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ เป็นอนัทรงอบรมในสีลสิกขาหรอืปฐมศึกษา

(พระพุทธโอวาทแก่เด็กอายุ ๑๘)

ต่อมา พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปสู่กรงุสาวัตถ ีโกศลรฐั ประทับ ณ พระเชตวนาราม 

ได้ประทานพระโอวาทแก่พระราหุลสามเณร ทรงสอนให้พิจารณาแยกธาตุในกาย  

มใิห้ยดึถือมาเป็นเครือ่งย้อมใจ ทรงสอนวธิอีบรมจติใจมใิห้หวัน่ไหว ให้ตัง้มัน่ ตามควร

แก่เด็กวัยรุ่น พระอาจารย์แสดงว่า ขณะท่ีประทานพระโอวาทนี้พระราหุลสามเณร 

มีพระชนม์ ๑๘ พรรษา เป็นอันทรงอบรมในจิตตสิกขา หรือมัธยมศึกษา
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(พระพุทธโอวาทแก่เด็กใหญ่)

ต่อมา ณ พระเชตวนารามนัน้ พระพทุธเจ้าได้ทรงน�าพระราหลุซึง่ได้อปุสมบท

แล้วได้กึ่งพรรษา ไปประทับน่ังท่ีโคนต้นไม้ต้นหนึ่ง ในป่าใกล้เคียงกับพระเชตวัน  

ได้ตรัสสอนอบรมปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะที่มีทั่วไปแก่ส่ิงทั้งหลายในโลก  

จนพระราหุลส�าเร็จเป็นพระอรหนัต์ เป็นอนัทรงอบรมในปัญญาสิกขา หรอือดุมศึกษา 

นับว่าจบการศึกษาเพียงนี้

พระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมพระราหุลด้วยพระโอวาทอื่น ๆ นอกจากข้อใหญ่ ๆ 

ทีย่กมาน้ีอกีมาก แต่กร็วมลงในไตรสกิขาดังกล่าว เป็นอนัได้ทรงท�ากิจทีบ่ดิาพงึท�าแก่

บุตรอย่างบริบูรณ์ ทั้งในฐานะเป็นพระบิดาในทางโลก ทั้งในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่ง

เป็นพระพุทธบิดาของพระสาวก ซึ่งเป็นพระพุทธบุตรทั้งปวง พระราหุลได้ตั้งใจศึกษา 

คือต้ังใจฟังพระโอวาทแล้วรบัมาปฏบิตัจิริง ๆ จนส�าเรจ็ในทีส่ดุ พระพทุธเจ้าทรงยกย่อง

ว่าเป็นยอดของภิกษุผูเ้ป็น “สกิขกามะ” คือใคร่การศกึษา หรอืรักการศกึษา เป็นบุตรดี

ที่ควรถือเป็นตัวอย่าง

เด็กชายหญิงทุกคนก�าลังเติบโตต่อไปทั้งทางกายทั้งทางจิตใจ ก�าลังศึกษา

ศลิปวทิยาต่าง ๆ จงึควรเป็น “สกิขกามะ” ผูร้กัการศกึษาอย่างพระราหุล และควรหัด

ใช้แว่นส่องหรอืกระจกส่องของพระพุทธเจ้าบ้าง คอืแว่นใจหรอืกระจกใจ ใช้ส่องตรวจตรา

ดกูรรมของตนให้รู้แล้วช�าระให้บรสิทุธิส์ะอาด เหมอืนอย่างอาบน�า้ช�าระกาย ส่องกระจก

แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย รักษาความสะอาดไว้ท้ังทางกายและใจ ให้สะอาดกาย

เจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข ทั่วกันทุกคน

ปุตฺตำ วตฺถุ มนุสฺสำน�

บุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลำย

๑ ตุลำคม ๒๕๐๓



ความด ี ความชั่ว

(ความด ี ความชั่วคอือะไร)

ใครเคยเหน็หน้าตาของความดแีละความชัว่บ้าง เป็นเดก็หรอืผูใ้หญ่ มีบ้านเรอืน

ภมูลิ�าเนาอยูท่ีไ่หน อนัความดคีวามชัว่นัน้ไม่มตีวัตน แต่มคีนท�าดหีรอืท�าชัว่ และมผีล

ของการท�า เหมือนอย่างความร้อนความหนาวไม่มตีวัตน ความหวิกระหายความอิม่หน�า

ส�าราญไม่มีตัวตน แต่มีคนที่ร้อนหรือหนาว มีคนที่หิวกระหายหรืออิ่มหน�าส�าราญ  

คนทีร้่อนเพราะมคีวามร้อน คนทีห่นาวเพราะมีความหนาว ฉันใด คนดจีะเป็นเดก็ชายดี 

เด็กหญิงดี นายดี นางดีก็ตาม เพราะมีความดี คนชั่วจะเป็นเด็กชายชั่ว เด็กหญิงชั่ว 

นายชัว่ นางชัว่ กต็ามเพราะมคีวามชัว่ ฉนันัน้ ฉะนัน้ ต้องการจะเหน็หน้าตาของความ

ดจีะดหูน้าตาของคนดแีทนกไ็ด้ ต้องการจะเหน็หน้าตาของความชัว่จะดหูน้าตาของคน

ชัว่แทนกไ็ด้ คนดเีพราะมคีวามดนีัน้ คอืคนท่ีท�าดต่ีาง ๆ ส่วนคนชัว่เพราะมีความชัว่นัน้ 

คือคนที่ท�าชั่วต่าง ๆ ยกตัวอย่างตัวของเราเองทุก ๆ คน เมื่อช่วยท�าการในบ้านใน

โรงเรียนหรือการที่เป็นประโยชน์ทั่วไปต่าง ๆ ก็เป็นที่สรรเสริญยกย่อง เพราะการท�า

นั้นก่อให้เกิดสุขประโยชน์ นี้คือความดีมีอยู่ที่ตัวเราเองซึ่งเป็นคนดีขึ้นเพราะท�าดี  

เมือ่อยากจะดหูน้าตาของความดกีจ็งส่องกระจกดหูน้าของตวัเราเอง จะรูส้กึความภาคภมูใิจ

ซึ่งแฝงอยู่ในใบหน้า ในสายตา อันส่อเข้าไปถึงจิตใจที่ดี อาจมีความอิ่มใจในความด ี

ของตนเป็นอย่างมากก็ได้ แต่ถ้าตัวของเราเองทุก ๆ คนท�าไม่ดีต่าง ๆ ในบ้านบ้าง  

ในโรงเรียนบ้าง ในที่ต่าง ๆ บ้าง ก่อให้เกิดความทุกข์ร้อนเสียหายแก่ใคร ๆ ก็เป็นที่

ติฉนินินทา เพราะการท�านัน้ก่อให้เกดิโทษ นีค้อืความชัว่มอียูใ่นทีตั่วเราเองซึง่เป็นคนชัว่
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ขึน้เพราะท�าชัว่ เมือ่อยากจะดหูน้าตาของความช่ัว กจ็งส่องกระจกดหูน้าของตวัเราเอง 

จะรู้สึกความอัปยศอดสูความปิดบังซ่อนเร้นแฝงอยู่ในใบหน้า ในสายตา อันส่อเข้าไป

ถงึจติใจทีไ่ม่ด ีอาจมีความสร้อยเศร้าต�าหนตินเองรงัเกียจตนเองเป็นอย่างมาก เพราะ

รู้สึกส�านึกขึ้นบ้างก็ได้ 

สรปุความว่า การกระท�าทกุอย่างท่ีน่านยิมชมชอบ ก่อให้เกดิสุขประโยชน์แก่

ตนเองแก่ผู้อื่น คือความดี ส่วนการกระท�าทุกอย่างที่น่าต�าหนิติเตียน ก่อให้เกิดทุกข์

โทษแก่ตนเองและผู้อื่น คือความชั่ว 

(ทุก ๆ คนเป็นหนี้ความดขีองท่านผู้มคีวามด)ี

ทกุ ๆ คนท่ีมีความสขุความเจรญิอยู่ ดังเช่นท่ีเป็นอยูเ่ดีย๋วนี ้เพราะได้รบัความ

ดจีากท่านผูม้คีวามมุง่ดีทัง้หลาย เป็นต้นว่าได้รบัการบ�ารงุเลีย้งด้วยความรกัทะนถุนอม

ของมารดาบิดาหรอืของญาต ิหรอืของผูร้บัอปุการะ ตัง้แต่เกิดมาโดยล�าดบั ได้รบัการ

สัง่สอนอบรมศิลปวทิยาจากครอูาจารย์ ได้รับการปกครองเป็นส่วนรวมจากประเทศชาติ 

ท่านผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้ล้วนได้ประกอบความดีให้แก่ตัวเราทุก ๆ คน ท�าให้เราทุก ๆ 

คนสามารถด�ารงชวีติเติบโตขึน้มามีความสขุความเจรญิจนถงึเพยีงนีไ้ด้ ถ้าท่านเหล่านี้

ล้วนก่อความชัว่ร้ายเสยีหายให้ หรือแม้ไม่ก่อให้เพยีงแต่หยดุอยูเ่ฉย ๆ ไม่ได้ท�าความดี

ให้ตวัเรา ทกุ ๆ คนเกดิมาแล้วกค็งไม่อาจด�ารงชวิีตอยู่ได้ หรอืแม้ด�ารงชวิีตอยู่ได้กค็ง

ไม่ได้รบัการศึกษาให้ได้ความรู ้เป็นอันขาดทางทีจ่ะให้เกดิความเจรญิ ฉะนัน้ จงึกล่าว

ได้อย่างเต็มที่ว่า ทุก ๆ คนเป็นหนี้ความดีของท่าน ซึ่งได้ประกอบก่อเกื้อให้แก่ตนมา

โดยล�าดับ ความดีและความชั่วที่ตรงกันข้ามจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง และความดีของคนดี

ทัง้หลายเป็นเครือ่งเกือ้กลูตวัเราทกุ ๆ คน ความชัว่กเ็ป็นเครือ่งตัดรอนตัวเราทุก ๆ คน 

เฉพาะตัวเราเองนี้แหละส�าคัญนัก ถ้าท�าดีก็เป็นความดีเป็นศรีมงคลแก่ตัว ถ้าท�าชั่ว 

กเ็ป็นความช่ัวเป็นกาลีเป็นอัปมงคลแก่ตวั เมือ่กล่าวให้กว้างออกไป โลกต้องพึง่ความดี

ของคนดทีัง้หลายจงึเกิดความสขุความเจรญิ ส่วนความชัว่ของคนชัว่ท้ังหลายเป็นเครือ่ง

ท�าลายโลก



212 ลักษณะและค�ำสอนส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

(บุญบาป)

ความดีดังที่กล่าวมานั้นคือบุญ ส่วนความชั่วท่ีตรงกันข้ามคือบาป ค�าว่าบุญ 

แปลตามศัพท์ว่า ช�าระ ฟอก ล้าง ท่านแสดงว่าแบ่งเป็น ๒ ก่อน คือบุญที่เป็นส่วน

เหตุ ได้แก่ความดีต่าง ๆ เรียกว่าเป็นบุญ เพราะเป็นเครื่องช�าระฟอกล้างความชั่ว ๑ 

บุญที่เป็นส่วนผล คือความสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แปลความว่า “ท่านทั้งหลาย 

อย่ากลวัต่อบญุเลย เพราะค�าว่าบญุนีเ้ป็นชือ่ของความสุข” ดงันี ้๑ บุญทีเ่ป็นส่วนเหตุ

คอืความดนีัน้ เกดิจากการกระท�า ถ้าอยูเ่ฉย ๆ ไม่ท�ากไ็ม่เกดิเป็นบุญขึน้ การกระท�า 

บญุเรยีกว่า บุญกิริยำ จ�าต้องมีวตัถ ุคือสิง่เป็นทีต่ัง้ หรอืเรือ่งของการกระท�า ซึง่เรยีก

ว่า บญุกริิยำวตัถ ุแปลว่า สิง่เป็นทีต้ั่งแห่งการกระท�าบุญ หรอืเรือ่งแห่งการกระท�าบญุ 

ทางพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้โดยย่อ ๓ อย่างคือ

(๑)  ทำนมัย บุญส�ำเร็จด้วยกำรบริจำคทำน

(๒)  สีลมัย บุญส�ำเร็จด้วยกำรรักษำศีล

(๓)  ภำวนำมัย บุญส�ำเร็จด้วยกำรเจริญภำวนำ

บญุคือความดท้ัีง ๓ ข้อน้ี เรียกว่าเป็นบญุ เพราะเป็นเครือ่งช�าระล้างความชัว่ 

ตลอดถึงรากเง่าของความช่ัว รากเง่าของความชั่วนั้นเรียกว่าอกุศลมูล (รากเง่าของ

อกุศล) มี ๓ อย่าง คือ โลภะ อยากได้ ๑ โทสะ คิดประทุษร้ายเขา ๑ โมหะ หลง

ไม่รู้จริง ๑ ช�าระล้างได้อย่างไร จักแสดงต่อไปโดยย่อ

(ทานมัย)

ทำน แปลว่า เจตนาเป็นเหตุให้ก็ได้ การให้ก็ได้ สิ่งของที่ให้ก็ได้ การให้ทาน

ทางพระพทุธศาสนาประสงค์ให้รูจ้กัเลอืกให้ คอืเลอืกบุคคลผูร้บัว่าเป็นผูส้มควร เลอืกวัตถุ

สิ่งของให้เหมาะสม และตั้งเจตนาให้ดีว่าเพื่อบูชาหรือเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ และ

ให้รู้จักประมาณ ให้เกิดความสุขทั้งแก่ผู้ให้ทั้งผู้รับ มิใช่ว่าเมื่อให้ไปแล้วผู้ให้เองกลับ

ขาดแคลนเป็นทุกข์ หรือให้สิ่งที่มีโทษไปผู้รับไปใช้เป็นทุกข์ 
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เดี๋ยวนี้เมื่อพูดกันว่าให้ทาน มักเข้าใจกันว่าคือให้แก่คนขอทานต่าง ๆ เมื่อให้

แก่พระหรือแก่ทางศาสนาหรือแก่วัดเรียกว่าท�าบุญ ความจริงก็เป็นการให้ทานทั้งนั้น 

การให้ทานมีความหมายอย่างกว้าง ๆ ว่าการสละบริจาคส่ิงอะไรแก่ใคร ๆ หรือแก่

องค์การอะไร ๆ ด้วยการให้เปล่า มิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือให้เช่า และ 

มีความหมายตลอดถึงการให้ก�าลังกาย ก�าลังวาจา ก�าลังใจ ก�าลังความคิด ความรู้ 

ช่วยในทางต่าง ๆ 

สรปุลงแล้วกม็ ี๒ อย่างคอื อำมสิทำน ให้พสัดุสิง่ของอนัเป็นก�าลงัทรพัย์และ

ก�าลังภายนอกต่าง ๆ ๑ ธรรมทำน ให้ธรรมอย่างบอกศิลปวิทยาให้ บอกทางของ 

ความดีความชั่วต่าง ๆ ให้ ๑ ตามความหมายนี้ทานจึงมีครอบคลุมอยู่โดยทั่ว ๆ ไป 

มารดาบิดาให้ชีวิตเลือดเน้ือและการอุปการะเล้ียงดูบุตรธิดามาโดยล�าดับ ครูอาจารย์

ได้ให้ศลิปวทิยาแก่ศิษย์ พระมหากษัตรย์ิพร้อมทัง้รฐับาลได้ให้การปกครองบ�าบดัทกุข์

บ�ารุงสุขแก่ประชาราษฎร์ พระพุทธเจ้าได้ให้พระธรรมแก่โลก และในทางตอบสนอง 

บุตรธิดาก็ให้แก่มารดาบิดาด้วยการปฏิบัติตอบแทนพระคุณท่านต่าง ๆ ศิษย์ให้แก่ครู

อาจารย์ด้วยการตัง้ใจเรยีนดีประพฤตดิแีละตอบแทนอย่างอ่ืน ๆ ตามโอกาส ประชาราษฎร์

กใ็ห้ภาษอีากรถวายเป็นราชพลีและประพฤตตินให้ชอบด้วยหน้าทีข่องพลเมอืงดมีคีวาม

ซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ พุทธศาสนิกชนก็บริจาค

อปุถมัภ์พระพุทธศาสนาและปฏบิตัพิระพทุธศาสนาตามสามารถ เมือ่ทกุฝ่ายต่างให้แก่

กันและกันในทางที่ชอบจึงเกิดความสุขความเจริญ 

การให้ทานนีข้ดักบัโลภะความอยากได้และมัจฉริยะความตระหนีเ่หนยีวแน่น 

เพราะความโลภเป็นเหตใุห้รวบรวมเข้ามา ความตระหน่ีเป็นเหตใุห้หวงแหนไว้ ถ้าทุก ๆ 

ฝ่ายต่างรวบรวมเข้ามาและหวงแหนไว้แต่อย่างเดียว ก็จะเกิดความขาดแคลนอย่างยิ่ง

แก่ผูท้ีไ่ม่สามารถซึง่มอียูเ่ป็นอนัมาก แต่การขาดแคลนนัน้จกัหายไปในเมือ่ทกุ ๆ ฝ่าย

ต่างให้ทานแก่กันและกันตามฐานะ และการให้ทานนั้นก็แสดงว่าเป็นการชนะใจ คือ

ชนะความโลภ ความตระหน่ี ให้ทานออกไปคราวหนึ่ง ก็ช�าระล้างความโลภความ

ตระหนี่ในสิ่งที่ให้นั้นได้คราวหนึ่ง



214 ลักษณะและค�ำสอนส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

(สลีมัย)

เรือ่งศีลได้แสดงแล้วในกัณฑ์ก่อน ๆ เป็นความดทีีสู่งกว่าทานขึน้มาอกีชัน้หนึง่ 

มคีวามหมายกว้าง ๆ ว่า ความประพฤตงิดเว้นจากการเบยีดเบยีนกนัและกนัให้เดือดร้อน 

เรยีกว่า อภยัทำน แปลว่าให้อภยั คอืให้ความไม่มีเวรมีภยัแก่ใคร ๆ เรยีกว่า เป็นบญุ 

เพราะเป็นเครือ่งช�าระล้างโทสะคือความคิดประทุษร้าย เพราะศลีคอืความเว้นจากความ

ประทุษร้ายเขา เมื่อรักษาศีลไว้ได้ ก็เป็นอันช�าระใจในข้อนี้

(ภาวนามัย)

ค�าว่า ภำวนำ ไม่ใช่หมายถึงการท่องบ่นอะไรเบา ๆ ในใจอย่างไม่รู้เรื่อง  

ดงัท่ีเข้าใจกนัอยู่โดยมาก ตามศัพท์แปลว่า การท�าให้มขีึน้ ให้เป็นขึน้ จงึมคีวามหมาย

ถึงการปฏบิตัใิห้บงัเกดิผลได้อย่างจรงิจงั เหมือนอย่างเรยีนมาแล้วท�าไม่ได้ ไม่เรยีกว่า 

ภาวนา ต่อเม่ือมาปฏิบัติหรือท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นจึงเรียกว่า ภาวนา ค�าว่าภาวนา  

จึงมีความหมายแข็งแรง เป็นภาคปฏิบัติโดยตรง ในที่นี้หมายถึงการอบรมจิตใจให้ตั้ง

มัน่ จัดเป็นจติตสกิขาหรอืสมาธ ิตามทีแ่สดงแล้ว ๑ อบรมความรูค้วามเห็นทีถู่กชอบ

ให้มข้ึีน จัดเป็นปัญญาสกิขา ตามทีแ่สดงแล้ว ๑ รวมความแล้วว่า อบรมใจให้บรสุิทธิ์

สะอาดให้สว่างไสวด้วยสมาธิและปัญญา เรียกว่าเป็นบุญคือความดีท่ีสูงกว่าศีลข้ึนมา 

เพราะเป็นเครื่องช�าระล้างโมหะคือความหลงไม่รู้จริงให้หมดไป

(ผลของบุญ) 

บุญคือความดี อันได้แก่ทานศีลและภาวนาดังกล่าวมานี้ เป็นบุญส่วนเหตุ  

ให้บังเกิดผลคือความสุข ซึ่งท่านจัดเป็นบุญอีกเหมือนกัน เรียกว่าบุญส่วนผล ซึ่งเกิด

จากความบรสิทุธิใ์จ จติใจทีก่ลุม้รมุอยูด้่วยอกศุลมูลคือโลภะ โทสะ โมหะ เป็นจติใจบาป 

เมื่อจิตใจบาปไปเสียแล้ว ก็เป็นเหตุให้ท�าบาปต่าง ๆ ส่วนจิตใจท่ีช�าระโลภะ โทสะ 

โมหะ ออกเสียได้ หรือจะพูดว่าเป็นจิตใจที่ประกอบด้วยอโลภะ ไม่อยากได้ อโทสะ 
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ไม่คิดประทษุร้ายเขา อโมหะ ไม่หลง กไ็ด้ เป็นจติใจบญุ เมือ่มีจติใจเป็นบญุกเ็ป็นเหตุ

ให้ท�าบุญต่าง ๆ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ทั้ง ๓ นี้ ท่านเรียกว่า กุศลมูล แปลว่าราก

เง่าของกุศล ตรงกันข้ามกับอกุศลมูล โดยความคือจิตใจบาปและจิตใจบุญนั้นเอง  

กุศล แปลว่ากิจของคนฉลาด หมายถึงความดีเช่นเดียวกับบุญ อกุศล แปลว่ากิจของ

คนไม่ฉลาด หมายถงึความชัว่ เช่นเดียวกบับาป 

สรุปความว่า ผลของบุญคือความดีนั้น คือความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจ

เพราะการท�าบุญคือความดีโดยตรง มุ่งช�าระฟอกล้างจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดจากโลภะ 

โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นอกุศลดังกล่าวมาแล้ว นี้เรียกว่า ท�ำบุญเพื่อบุญ หรือ ท�ำควำมดี

เพื่อควำมดี แต่ละคนถ้าลองหัดท�าบุญเพื่อบุญดังกล่าว จะได้ความสุขอันเกิดจาก 

ความบรสิทุธ์ิใจ ซึง่เป็นความสุขอย่างบรสิทุธ์ิในปัจจบัุนท่ีท�านีเ้อง ทางพระพทุธศาสนา

มุง่ผลดทีีเ่ป็นปัจจบุนัเช่นนี ้มใิช่มุง่ผลแก่คนทีต่ายไปแล้วคอืผลในโลกหน้า แต่ความดี

ทั้งหลายน้ันย่อมให้ผลย่ังยืน ดังเช่นความดีท่ีบรรพบุรุษบรรพสตรีของชาติได้บ�าเพ็ญ

มาแล้วในอดีต ก็ยังอ�านวยผลแก่คนรุ่นเราในปัจจุบันนี้ ถ้าคนรุ่นเราในปัจจุบันนี้  

ไม่ช่วยกันท�าลายความดีท่ีท่านสร้างไว้ ช่วยกันสร้างความดีสืบต่อไป ไม่เอาแต่โลภ 

โกรธ หลง ซึ่งเป็นอกุศลมูลขึ้นหน้า ก็จะได้ความสุขแต่ละคน และจะสืบความสุข 

ต่อไปถึงอนุชนภายหน้า ไม่ต้องเสียชื่อว่าเสื่อมสิ้นดี ยังมีความดีให้คนรุ่นต่อไประลึก

และนับถือ

(กฐนิ)

ออกพรรษาแล้วเป็นฤดูกาลทอดกฐิน มีก�าหนด ๑ เดือนทางจันทรคติ คือ

ตั้งแต่แรมค�่า ๑ เดือน ๑๑ จนถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็นก�าหนดตายตัวทุกปี ในปีนี้ 

ตรงกบัตัง้แต่วนัท่ี ๑ ตลุาคม ถงึวนัที ่๓ พฤศจกิายน คนไทยถอืการทอดกฐนิเป็นการ

บ�าเพ็ญกุศลทานครั้งส�าคัญมาตั้งแต่โบราณกาล ดังมีในศิลาจารึกสมัยกรุงสุโขทัยเป็น

ราชธานี พระมหากษตัรย์ิตัง้แต่สมัยสโุขทยัดงัทีป่รากฏในศลิาจารกึสบืมาจนถงึสมยัปัจจุบนั 

ได้เสด็จพระราชด�าเนินถวายผ้าพระกฐินในวัดที่ส�าคัญต่าง ๆ ทุกปี พระราชวงศ์
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ข้าราชการพ่อค้าประชาชนผูมี้ก�าลัง กไ็ด้ทรงทอดและได้ทอดกฐนิในวดัต่าง ๆ วดัโดย

มากไม่ตกค้างกฐิน แต่ถ้าวัดใดกฐินตกค้าง ทายกทายิกาใกล้เคียงวัดนั้น ก็มักเรี่ยไร

กันทอดเพื่อให้พระสงฆ์ผู้จ�าพรรษาในวัดได้รับกฐินตามพระวินัย 

ค�าว่า กฐิน เป็นชื่อของไม้สะดึงที่วางทอดลงเพื่อขึงผ้าเย็บจีวร เหมือนอย่าง

ไม้สะดึงส�าหรับขึงผ้าปัก ค�าว่า ทอดกฐิน จึงหมายถึงน�าผ้าไปถวายพระสงฆ์ เพื่อให้

พระสงฆ์ทอดไม้สะดงึลง ขงึผ้าทีถ่วายนัน้เยบ็ท�าจวีร ผ้าทีน่�าไปถวายนัน้ จงึหมายถงึผ้า 

เช่น ผ้าขาวเป็นผนืเป็นพบัยงัมไิด้ท�าเป็นจวีร พระสงฆ์เมือ่รบัผ้านัน้แล้วต้องรบีช่วยกนั

ตัดเย็บย้อมจนถึงครอง คือนุ่งห่มได้ในวันนั้นทีเดียว หมายความว่า ต้องให้เสร็จ 

ทุกอย่างก่อนที่อรุณจะขึ้นในที่สุดของคืนวันนั้น 

ธรรมดาพระภกิษสุงฆ์ช่วยกนัเย็บจวีรใช้เองเป็นกจิธรรมดาในพทุธกาล เพราะ

ไม่มีผ้าฟุ่มเฟือยเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้ และพระพุทธเจ้ามีพระพุทธประสงค์ให ้

พระมีผ้าใช้เพียงที่จ�าเป็นโดยเฉพาะคือ ผ้านุ่ง (อันตรวาสก หรือสบง) ผืน ๑ ผ้าห่ม 

(อุตตราสงค์ หรือจีวร) ผืน ๑ ผ้าซ้อนกันหนาว (สังฆาฏิ) ผืน ๑ เรียกว่าไตรจีวร 

แปลว่า จีวร ๓ ผืน เรียกสั้น ๆ ว่าไตร ปีหนึ่งทรงอนุญาตให้พระภิกษุเที่ยวแสวงหา

ผ้ามาท�าจวีรเปล่ียนชุดเก่ากนัครัง้หนึง่มกี�าหนด ๑ เดอืนท้ายฤดฝูน คอืก�าหนดทีก่ล่าว

มาข้างต้น เรยีกว่าจวีรกาล แปลวา่กาลเวลาท�าจวีร พระภกิษสุงฆผ์ู้ได้อยูจ่�าพรรษาใน

ที่ใดที่หนึ่งตลอด ๓ เดือนแล้ว มีจ�านวนตั้งแต่ ๕ รูปขึ้นไป ทรงอนุญาตให้รับกฐินได้ 

เมื่อได้รับกฐินแล้วกาลเวลาท�าจีวรขยายออกไปได้อีก ๔ เดือน ที่จริงในเวลาอื่นจาก 

๕ เดือนทั้งหมดนี้ก็ท�าจีวรได้ แต่ในระหว่าง ๕ เดือนนั้นได้รับผ่อนวินัยบางข้อเพื่อให้

เท่ียวไปหาผ้ามาท�าจวีรกนัได้สะดวก แต่ผ้ากฐินนัน้ช่วยกนัท�าให้เสร็จได้ในวนัเดยีวนัน้

เพยีงผืนเดยีว จงึต้องพร้อมกนัยกให้แก่พระภกิษเุพยีงรูปเดยีว พระอาจารย์ในภายหลงั

ได้แก้ให้รับผ้าที่ท�าจีวรมาเสร็จแล้วเป็นกฐินได้ จึงมีฝ่ายท่ีถือตามมติของพระอาจารย์

นั้นก็มี ถือตามธรรมเนียมเดิมในพระวินัยก็มี บางทีชวนกันทอดจุลกฐิน คือปลูกฝ้าย

อย่างสมมติ เก็บฝ้ายมาปั่นเป็นด้าย ทอเป็นผ้าเป็นผืนพอแล้ว ถวายแล้วตัดเย็บย้อม

จนถึงครองส�าเร็จในวันเดียว เป็นการโกลาหลอยู่
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(ผ้าป่า)

คือผ้าที่ทอดทิ้งไว้ในป่า หรือตามต้นไม้ หรือตัดกิ่งไม้มาพาดไว้ เพื่อให้พระ

มาชกัเอาไป นยิมทอดผ้าป่ากนัในวดัท่ีมพีระจ�านวนไม่พอจะรบักฐนิได้ หรอืในวัดทีร่บั

กฐินแล้ว นิยมทอดกันภายใน ๕ เดือนนั้น บางทีพากันไปทอดกฐินในวัดหนึ่งแล้ว  

ก็แวะทอดผ้าป่าในวัดต่าง ๆ ตามระยะทางที่ไปอีกด้วย ทอดผ้าป่าไม่ต้องถวาย  

เพียงน�าผ้าไปทอดทิ้งไว้ และท�าสัญญาณอะไรให้พระรู้ พระก็ลงไปที่ผ้านั้น อธิษฐาน

ในใจว่า “อิม� จวีร� อสสฺำมกิ� มยหฺ� ปำปณุำตุ ผ้านีไ้ม่มีเจ้าของ จงถึงแก่เรา” แล้วกช็กั

เอามา การทอดผ้าป่าเป็นการท�าให้เข้ากบัธรรมเนยีมเข้ากาลเวลาท่ีพระเท่ียวแสวงหาผ้า 

โดยปกติเที่ยวแสวงหาจากญาติหรือคนปวารณาคือที่บอกอนุญาตไว้ หรือเที่ยวเก็บผ้า

ที่เขาทิ้งในที่ต่าง ๆ จนถึงผ้าห่อศพน�ามาซักย้อมท�าจีวร นี้คือผ้าบังสุกุล แปลว่า 

ผ้าเปื้อนฝุ่น ผ้าเก่า และบางรูปถือไม่รับผ้าที่ใครถวาย เที่ยวเก็บผ้าบังสุกุลมาใช้เพียง

อย่างเดยีว ผูม้ศีรัทธาจงึท�าเป็นน�ามาวางไว้สมมตว่ิาเป็นผ้าทีท่ิง้เสียแล้ว บางทกีว็างไว้

ในกองขยะให้พอมองเหน็ชายแลบออกมา พาดไว้ทีศ่พหรือหบีศพกม็ ีจงึเกดิธรรมเนยีม

ชกัผ้าบงัสกุลุเวลาท�าศพในทุกวนันี ้และถ้าทอดไว้ทีหี่บศพกเ็รยีกให้หนกัขึน้ว่าชกัมหา

บังสุกุล เดิมใช้ผ้าห่อศพจริง ๆ บัดนี้ท�าพอเป็นธรรมเนียมอย่างสมมติ แต่ก็เป็นการ

ท�าบุญอย่างหนึ่ง ๆ แล

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย

ควำมสั่งสมควำมดี ให้เกิดสุข

๑๕ ตุลำคม ๒๕๐๓



ประโยชน์ปัจจุบัน

(ประโยชน์ปัจจุบัน)

สิ่งที่ต้องการได้มาเกื้อกูลให้เกิดสุข เรียกว่าประโยชน์ ประโยชน์ส�าหรับเวลา

ทีเ่กดิขึน้เฉพาะหน้าเรยีกว่าประโยชน์ปัจจบุนั (จากศพัท์ ทฏิฐธมัมกิตัถะ อตัถะทีเ่ป็น

ไปในปัจจุบัน ค�าว่าอัตถะ แปลว่า สิ่งที่จ�าต้องการเพราะเป็นสิ่งจ�าเป็น แต่นิยมแปล

กันว่า ประโยชน์) คนจ�าต้องการสิ่งใด ๆ มาเกื้อกูลจึงอาจด�ารงชีวิตให้เป็นสุขและ 

ตั้งตนได้โดยชอบ สิ่งนั้น ๆ เป็นประโยชน์ทุกอย่าง มีเป็นต้นว่า

(๑) ทรพัย์ ชวีติร่างกายของทุกคนด�ารงอยูไ่ด้ด้วยอาศยัได้เครือ่งอุปโภคบรโิภค

หรอืของกนิของใช้มาเป็นปัจจยั (เครือ่งอาศยั) เกือ้กลูทะนบุ�ารงุ ของกนิของใช้เหล่านี้

รวมเรียกว่า โภคทรัพย์ (ทรัพย์ แปลตามศัพท์ว่าของที่ใช้ได้ โภคทรัพย์ คือของที่ใช้

ส�าหรบักิน) เป็นประโยชน์ท่ีต้องการอย่างหนึง่ จ�าเป็นแก่ชวีติต้ังแต่เกดิจนกระทัง่ตาย 

เครื่องประดับตกแต่งเรียกว่า อดิเรกทรัพย์ แต่ที่เกินต้องการไม่จัดว่าเป็นประโยชน์ 

ทองเงินตราหรอืสิง่ท่ีใช้แทนเรยีกว่า ธนทรพัย์ มไีว้ส�าหรบัใช้ซ้ือหาของกนิของใช้เป็นต้น 

จึงกลายเป็นประโยชน์ขึน้ ทรัพย์เหล่านี ้โภคทรพัย์เป็นสิง่จ�าเป็นโดยตรง ทกุอย่างเป็น

ของต้องกนิต้องใช้ จงึหมดสิน้ไปได้ จงึต้องแสวงหาอยู่เสมอ การแสวงหาเป็นการงาน

อย่างหนึ่งเรียกว่าอาชีพ เพราะเป็นวิธีเลี้ยงชีวิต การอาชีพก็มีหลายอย่าง เป็นอาชีพ

ในทางผดิอนัเรยีกว่ามจิฉาชพีกม็ ีเป็นอาชพีในทางชอบทีเ่รยีกว่าสมัมาชพีกม็ ีพระพทุธเจ้า

ทรงสอนให้แสวงหาทรัพย์ด้วยสัมมาชีพ
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(๒)  ศิลปวิทยำ การแสวงหาทรัพย์ โดยปกติต้องอาศัยศิลปวิทยาอย่างใด

อย่างหนึ่ง จึงจ�าต้องศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ในศิลปวิทยาต่าง ๆ ความรู้ศิลปวิทยา

เป็นเหตใุห้เกดิสมรรถภาพในธรุกจิ เป็นแสงสว่างให้รูท้างของธรุกจินัน้ ๆ เมือ่รูช้�า่ชอง

แม้อย่างหนึง่กใ็ห้ส�าเรจ็ประโยชน์ได้ สมด้วยภาษติในชาดกบทหนึง่ว่า “ขึน้ชือ่ว่าศลิปะ 

แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้ส�าเร็จได้”

(๓) ยศ ผูมี้ศลิปวทิยาอันศกึษาดแีล้ว ท�าการงานอนัเป็นหน้าท่ีด ีย่อมเล่ือนฐานะ

ให้สงูข้ึนโดยล�าดบั ย่อมได้ความเป็นใหญ่ในการงาน บรวิารคอืผูน้ยิมนบัถอืและเกยีรติ

คอืชือ่เสยีงกต็ามมา เหล่านีเ้ป็นยศแต่ละอย่าง ยศนีท้ีเ่ป็นภายนอกเนือ่งจากได้รบัแต่ง

ตั้งยกย่อง แต่ก็ต้องสืบเนื่องมาจากหลักภายในของตน พระพุทธเจ้าทรงนิยมให้มียศ

คือความเป็นใหญ่เหนือความชั่ว สามารถบังคับตนให้ดีได้

(๔) ไมตรี การประกอบอาชีพเป็นต้น โดยปกติย่อมเนื่องด้วยหมู่คณะและ

ถ้อยทอีาศยัซึง่กนัและกนั จงึจ�าต้องมีการปลกูไมตรผีกูมติรไว้ในคนด ีๆ ด้วยกนัทัง้หลาย 

เมื่อมีไมตรีมีมิตรก็ชื่อว่ามีผู้สนับสนุน ท�าให้ได้รับความสะดวกในกิจท่ีพึงท�า ผู้ขาด

ไมตรีขาดมิตรก็เท่ากับขาดผู้สนับสนุน แม้จะมีทรัพย์มีความรู้สามารถ แต่ก็คับแคบ

เหมือนอย่างมีแต่ตนผู้เดียว ยากที่จะได้รับความสะดวกในกิจการ อย่าว่าแต่บุคคล 

ต่อบุคคลเลย แม้ประเทศต่อประเทศก็จ�าต้องมีไมตรีต่อกัน

(๕) ผำสุก แต่การประกอบการงานทกุอย่าง แม้ในการศกึษาเล่าเรียน ต้องอาศยั

ร่างกาย ถ้าร่างกายมีความผาสุก คือแข็งแรงไม่มีโรค ก็สามารถประกอบการกระท�า

หรือศึกษาเล่าเรียนให้ส�าเร็จได้ด้วยดี แต่ถ้าอ่อนแอมีโรค ก็ไม่สามารถ เป็นอันตัด

ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะพึงได้ เหตุฉะนี้ ความมีร่างกายแข็งแรงมีความผาสุกไม่มีโรค 

จึงเป็นอปุการะให้ได้ประโยชน์ทีจ่ะพงึได้ทุกอย่าง ชือ่ว่าเป็นยอดลาภ ดงัทีพ่ระพุทธเจ้า

ได้ตรัสไว้แปลความว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง

ทรัพย์ ศิลปวิทยา ยศ ไมตรี และความผาสุก ดังกล่าวมาเหล่านั้น ชื่อว่า

ประโยชน์ปัจจุบันแต่ละอย่าง นอกจากนี้ในการด�ารงชีวิตปัจจุบันจ�าเป็นต้องการส่ิง 

ใด ๆ อีก สิ่งนั้น ๆ ก็เป็นประโยชน์ในที่นี้
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(ทางเกดิประโยชน์)

ประโยชน์ท้ังปวงเหล่านีเ้ป็นผลท่ีเกิดจากการประกอบเหตใุห้ถกูทางของประโยชน์

แต่ละอย่าง พระพทุธเจ้าได้ทรงวางหลกัทัว่ไปแห่งทางประกอบประโยชน์ไว้ ๔ ประการคอื

(๑) อุฏฐำนสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือหมั่นศึกษาเล่าเรียน  

หมั่นท�าการงานเล้ียงชีวิต หม่ันท�าธุระหน้าที่ของตน ที่เรียกว่าหมั่นหรือหมั่นขยัน

หมายความว่าเพียรจดัท�าตัง้แต่เริม่ต้นและด�าเนนิให้ก้าวหน้าเร่ือยไปให้ส�าเร็จ ไม่ย่อท้อ

ถอยหลัง ไม่ยอมให้เกียจคร้านเสียการงาน เมื่อหมั่นขยันประกอบกระท�าให้เหมาะ  

กับประโยชน์ที่ต้องการต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วจักเห็นมีอยู่ใกล้ภายในเอื้อมแขนนี้เอง  

ค�าเก่ามกีล่าวไว้ว่า “ทรัพย์นีมิ้ไกล ใครปัญญาไว หาได้บ่นาน แว่นแคว้นแดนดนิ มส้ิีน

ทกุสถาน ถ้าใครเกียจคร้าน บ่พานพบเลย” แม้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ แปลความว่า 

“ผู้ประกอบธุรกิจขยันหมั่นเพียร ท�าให้เหมาะ ย่อมได้ทรัพย์” 

อาจกล่าวได้ว่า ร่างกายนี้ก่อก�าเนิดมาเพื่อท�าการงาน อวัยวะบางส่วน เช่น 

หัวใจปอดท�างานภายใน บางส่วน เช่น มือเท้าส�าหรับท�างานภายนอก ถ้ามิใช่เพื่อ

ท�าการงานแล้ว ก็ไม่จ�าเป็นต้องมีรูปสัณฐานเหมือนอย่างที่เป็นกันอยู่นี้ เป็นก้อนกลม

เหมอืนอย่างลกูฟักกพ็อแล้ว แม้ทีเ่ป็นคนดคีนชัว่กเ็พราะท�า กล่าวคอืเพราะท�าดจีงึเป็น

คนด ีและท�าชัว่จงึเป็นคนชัว่ ถ้าไม่ท�าการงานหยดุเฉย ๆ ร่างกายกจ็กัเกิดความตดิขดั

และเกิดโรค เหมือนเครื่องจักรท่ีเก็บจนเกิดสนิม แต่ถ้าท�าการงาน ร่างกายก็จัก

คล่องแคล่ว สละสลวย เป็นการออกก�าลังตามหลักอนามัยอยู่ในตัว

(๒)  อำรักขสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือรักษาความรู้ที่ได้เล่าเรียน

ศกึษามา รักษาทรพัย์ทีแ่สวงหามาได้ด้วยความหม่ันขยันไม่ให้เป็นอนัตราย รกัษาการงาน

และหน้าที่ของตนไม่ให้เสื่อมเสีย ถ้าขาดการรักษา เช่น เล่าเรียนมาก็ลืมไป ท�าการ

งานได้ทรพัย์มากห็มดไป กเ็ป็นวทิยสมบตัทิรพัย์สมบัตขิึน้ไม่ได้ เพราะไม่รวมพอกพนู  

ต่อเมื่อรักษาไว้ได้จึงจะเกิดความรวมพอกพูนที่เรียกว่าสมบัติ แปลว่าความถึงพร้อม 

(๓)  กัลยำณมิตตตำ ความมีเพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่ว คือเมื่ออยู่ในที่ใด 

ก็สมาคมคบหากับคนดี ๆ ในที่นั้น คอยศึกษาส�าเหนียกท�าความดีเหมือนอย่างคนดี

ทั้งหลาย ไม่คบคนชั่วและเอาอย่างคนชั่ว
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(๔)  สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ให้ฝืด

เคืองนัก ไม่ให้ฟมูฟายนกั ซึง่เรยีกว่ามธัยสัถ์ แปลว่าความเป็นกลาง ๆ และมคีวามประหยดั 

คือแบ่งเก็บไว้ในส่วนที่ควรแบ่งเก็บไว้เผื่อเวลาข้างหน้า บางคนเข้าใจค�าว่ามัธยัสถ์เป็น

ความเหนียวแน่น แต่ความจริงแปลว่าความเป็นกลาง ๆ ระหว่างฝืดเคืองและฟูมฟาย 

คอืไม่ใช่ฝืดเคอืงนกัไม่ใช่ฟมูฟายนกัดงักล่าวแล้ว ทัง้นีก้ต้็องรูจ้�านวนรบัจ�านวนจ่ายหรอื

ทางได้ทางเสียแล้วก�าหนดให้พอเหมาะ ไม่ให้จ่ายท่วมรายรับ

อนึ่ง พึงเว้นอบายมุข คือทางเป็นเหตุแห่งความฉิบหาย ๔ อย่าง คือ  

๑. ความเป็นนักเลงหญิงหรือความเป็นผู้มักมากปล่อยตนในทางกาม ๒. ความเป็น

นกัเลงสรุาหรอืยาเสพตดิต่าง ๆ ๓. ความเป็นนกัเลงเล่นการพนนั ๔. ความคบคนชัว่

เป็นมิตร โทษ ๔ ประการนี้ไม่ควรประกอบ เป็นทางให้เกิดฉิบหายได้จริง ๆ 

ประโยชน์ดังกล่าวมาล้วนเป็นสิ่งจ�าเป็นแก่ความครองชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แสวงหามาเป็นอันดับแรก ด้วยทรงแสดงทางเป็นหลักปฏิบัติ

ทั่วไปไว้ ๔ ประการดังกล่าวแล้ว คนโดยปกติถ้าบกพร่องด้วยประโยชน์ปัจจุบันจะ

บ�าเพญ็ประโยชน์ให้ยิง่ขึน้ไปกเ็ป็นการยาก เพราะตนเองจะต้องอิม่ปากอิม่ท้องของตน

ก่อนแล้วจึงสามารถจะเฉลี่ยไปถึงผู้อื่น 

ฉะนัน้ จงึน่ากล่าวย�า้ในท่ีนีอี้กว่า เรือ่งการกนิเป็นเร่ืองส�าคญัอนัดบัหนึง่ตัง้แต่

ดึกด�าบรรพ์มาจนถึงบัดน้ี และจักส�าคัญต่อไปตลอดเวลาที่คนยังกินอยู่ ดังมีค�าเรียก

ว่าโภคะหรือโภคทรัพย์ ก็แปลว่ากิน ของกิน และการท�ามาหากินก็เรียกว่าโภคกิจ  

ซึ่งบัดนี้เรียกกันว่าเศรษฐกิจ โภคะนี้ เมื่อได้มาเสนอสนองตามที่จ�าต้องการของแต่ละ

คนหรือของส่วนรวม ชีวิตของแต่ละคนและของส่วนรวมจึงจะด�าเนินไปด้วยผาสุก  

การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลดังกล่าวในทางโลกได้มีวิธีจัดกันต่าง ๆ จนถึงเกิดระบอบ 

การปกครองแบบต่าง ๆ ซึ่งมีปฐมเหตุส�าคัญมาจากเรื่องปากท้องหรือเรื่องกินอยู่เป็น

ประจ�าของทุก ๆ คน พระพุทธเจ้าก็ทรงวางวิธีจัดไว้ ด้วยทรงวางหลักสั้น ๆ ง่าย ๆ 

๔ ประการดังกล่าวแล้ว แต่ทุก ๆ คนต้องรับปฏิบัติด้วยตนเองและชักน�าให้คนอื่น

ปฏิบัติ จนถึงเมื่อปฏิบัติกันทั่ว ๆ ไปจึงจะเห็นผลได้โดยประจักษ์ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เอง 

มีเรื่องตัวอย่างอยู่มากเรื่อง ดังเช่นเรื่องของศิษย์รับใช้เศรษฐีผู้หนึ่ง มีว่า
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(คนใช้กลายเป็นเศรษฐ)ี

ในอดีตกาล ศิษย์รับใช้ของเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนขยันหมั่นเพียร มีความคิด

ท�าสิ่งที่ดูไม่น่าจะเป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ขึ้น วันหนึ่งพบหนูตายตัวหนึ่งจึงไป

จ�าหน่ายให้แก่คนเลี้ยงแมว ได้มาหนึ่งสตางค์แล้วไปซื้อน�้าตาล น�าน�้าตาลกับน�้าดื่ม 

ไปแลกดอกไม้กบัคนเกบ็ดอกไม้ ได้ดอกไม้มาก�ามอืหนึง่แล้วขายดอกไม้นัน้มาซือ้น�า้ตาล 

น�าน�า้ตาลกบัน�า้ดืม่ไปแลกดอกไม้มาขาย เกบ็ทรพัย์รวมไว้โดยล�าดบั แล้วไปเกบ็กิง่ไม้

แห้งในสวนหลวงท่ีคนรกัษาไม่ต้องการน�าไปขายทีโ่รงหม้อ น�าน�า้ดืม่ไปเลีย้งคนตดัหญ้า

ขายผูกไมตรีไว้ และผูกไมตรีไว้กับพวกพ่อค้าทั้งทางน�้าและทางบก ต่อมาได้ข่าวว่าจะ

มพ่ีอค้าม้าน�าม้ามาขาย จงึไปซือ้ผกูขาดหญ้าจากคนตดัหญ้าขาย พ่อค้าม้ากต้็องมาซือ้

หญ้าจากเขาเพียงแห่งเดียว ต่อมาได้ทราบว่าได้มีเรือเข้ามาสู่ท่า จึงเช่ารถพร้อมกับ

บริวารไปยังเรือ วางมัดจ�าซ้ือเหมาสินค้ามาจ�าหน่ายแต่ผู้เดียว จึงมั่งมีทรัพย์ขึ้นจน 

เป็นเศรษฐีในที่สุด

(พระเจ้าฟ้ารั่ว)

อีกเรื่องหนึ่งมีเล่าไว้ในเรื่องราชาธิราชว่า มะกะโทบุตรพ่อค้าบ้านเกาะวาน

แขวงเมืองเมาะตะมะ เมื่ออายุ ๑๔ - ๑๕ ปี เข้ามาค้าขายยังกรุงสุโขทัยสมัยสมเด็จ

พระร่วงเจ้า แล้วฝากตัวอาศัยอยู่กับนายช้างสมเด็จพระร่วงเจ้า มะกะโทอุตสาหะมิได้

เกียจคร้าน ช่วยช�าระมูลช้างและท�าการงานต่าง ๆ นายช้างเกิดกรุณาจึงอุปการะไว้ 

วันหนึ่งสมเด็จพระร่วงเจ้าเสด็จไป ณ โรงช้าง ทอดพระเนตรเห็นมะกะโท

กวาดหญ้าช้างอยู่ ได้ทรงคายพระสลา บ้วนพระโอษฐ์ทอดพระเนตรเห็นเบี้ย ๆ หนึ่ง

จึงตรัสว่า ลูกรามัญน้อยจงเก็บเอาเบี้ยไว้ มะกะโทได้เบี้ยพระราชทานมีความยินดี  

จึงน�าไปซื้อพันธุ์ผักกาดมาปลูก แล้วเลือกเก็บถวายสมเด็จพระร่วงเจ้าเมื่อเสด็จมา 

ทอดพระเนตรช้างอีกครั้งหนึ่ง สมเด็จพระร่วงเจ้าทรงโปรดปรานทรงรับมาชุบเลี้ยง 

แต่งตั้งขึ้นจนเป็นขุนวัง มะกะโทก็ตั้งใจรับราชการเป็นอย่างดี ต่อมาได้หนีกลับไป 

เมอืงวาน รวบรวมสมัครพรรคพวกจนตัง้ตวัเป็นใหญ่ขึน้ในเมอืงเมาะตะมะ แล้วส่งทตู

คมุเครือ่งราชบรรณาการมาเฝ้าสมเดจ็พระร่วงเจ้าขอพระราชทานนามและเครือ่งราช-
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กกุธภัณฑ์ สมเด็จพระร่วงเจ้าก็ได้พระราชทานนามว่าพระเจ้าฟ้ารัว่ และพระราชทาน

เคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ พระราชทานพรแก่พระเจ้าฟ้ารั่วและพระราชธิดาของพระองค์ 

ซึ่งได้ไปกับพระเจ้าฟ้ารั่ว ให้มีความสุขสถาพรสืบไป

(พธิลีอยกระทง)

วันเพ็ญเดือน ๑๒ ได้มีนิยมในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงเช่นลาว 

เขมรมาแต่โบราณกาล เดมิได้มพีระราชพธิจีองเปรยีง เป็นนกัขตัฤกษ์ชักโคมลอยโคม 

ค�าว่าเปรียง แปลว่าน�้ามัน โดยเฉพาะใช้ส�าหรับน�้ามันไขข้อของวัว ค�าว่าจองเปรียง  

จงึหมายถึงใช้ไฟน�า้มนัเช่นนัน้ เดมิเป็นพธิอีย่างหนึง่ของพราหมณ์ ใช้จดุโคมรบัพระเจ้า 

ท�าในวันเพ็ญเดือน ๑๒ แต่ในฝ่ายผู้นับถือพระพุทธศาสนา ได้แสดงต�านานเนื่องมา 

ในทางพระพุทธศาสนา ดังในหนังสือเรื่องนางนพมาศที่เล่าถึงพระราชพิธี ๑๒ เดือน

สมยัสมเดจ็พระร่วงเจ้ากรงุสโุขทัย แสดงว่าชกัโคม (มาแขวนตามแนวโคมชัยเสาระหง) 

เพ่ือบูชาพระเกศธาตุจุฬามณใีนชัน้ดาวดงึส์ ลอยโคมเพือ่บชูาพระพทุธบาท ณ นัมมทานที 

(ในอินเดีย) มีเรื่องเล่าในอรรถกถาว่า เมื่อพระศาสดาเสด็จไปถึงฝั่งแม่น�้านัมมทา 

พญานาคต้อนรบัให้เสดจ็เข้าไปสูภ่พของนาค ทรงแสดงพระธรรมแล้วเสดจ็ออก พญานาค

กราบทูลขอให้ทรงแสดงรอยพระบาทเจดีย์ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงรอยพระบาท 

ไว้แล้ว ณ ฝั่งนัมมทานที เม่ือกระแสน�้ามาก็ปิด เมื่อกระแสน�้าไปแล้วก็เปิดปรากฏ  

ในหนังสอืพระราชพธิ ี๑๒ เดอืน พระราชนพินธ์พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

แสดงว่าการลอยพระประทีปลอยกระทงน้ีเป็นนักขัตฤกษ์ที่รื่นเริงทั่วไปของชนทั้งปวง

ทั่วไป ไม่เฉพาะแต่การหลวง แต่จะนับเป็นราชพิธีอย่างใดก็ไม่ได้ ด้วยไม่ได้มีพิธีสงฆ ์

พธิพีราหมณ์อนัใดเกีย่วข้อง ในบดันี ้การลอยกระทงในวนัเพญ็เดอืน ๑๒ กไ็ด้ถอืเป็น

เพียงนักขัตฤกษ์ที่รื่นเริง ดังกล่าวในพระราชนิพนธ์นั้นโดยทั่วไปแล

ปฏิรูปกำรี ธุรวำ อุฏฺำตำ วินฺทเต ธน�

ผู้ประกอบธุรกิจ ขยันหมั่นเพียร ท�ำให้เหมำะ ย่อมได้ทรัพย์

๕ พฤศจิกำยน ๒๕๐๓



ประโยชน์ภายหน้า

(ความหมายของประโยชน์ภายหน้า)

ได้แสดงแล้วในกณัฑ์ก่อนว่า สิง่ทีต้่องการได้มาเกือ้กลูให้เกดิสขุ ได้ช่ือว่าประโยชน์ 

ประโยชน์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นประโยชน์ปัจจุบัน มีเป็นต้นว่าทรัพย์ ศิลปวิทยา ยศ 

ไมตร ีและความผาสกุไม่มีโรค ประโยชน์เหล่านีพ้งึได้มาด้วยสมบตั ิ๔ ประการ มถึีง

พร้อมด้วยความหมั่นเป็นต้นและเว้นจากอบายมุขต่าง ๆ มีปัญหาต่อไปว่า ทุก ๆ คน

ต้องการประโยชน์ทั้งหลายมีทรัพย์เป็นต้นเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นหรือ? ส่วนอนาคต

หรอืกาลข้างหน้าไม่ต้องค�านงึถงึ พดูขยายความออกอกีสักหน่อยกว่็าได้ว่า วันน้ีเดอืนนี้

ปีนี้หรือชาตินี้ทรัพย์ส�าหรับกินอยู่ใช้สอยบริบูรณ์ก็แล้วกัน ไม่ต้องค�านึงถึงว่าวันพรุ่งนี้

หรอืเดอืนหน้าปีหน้า เป็นต้นจะเป็นอย่างไร ผู้ท่ีมคีวามคิดเช่นนีอ้าจจะมีบ้าง แต่เรยีกว่า

เป็นคนมีความคิดสั้น ส่วนคนที่ฉลาดย่อมมีความคิดยาวออกไปถึงกาลข้างหน้า และ

ท�าสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวสืบไปถึงกาลข้างหน้า ส�าหรับเด็ก ๆ โดยปกติย่อมมี

อนาคตของชีวิตอยู่อีกมาก การศึกษาเล่าเรียนในบัดนี้ก็เพื่อสร้างอนาคตของชีวิตให้มี

ความสุขความเจริญ 

อนัความสขุความเจรญิในอนาคตคอืในกาลข้างหน้าของชวีตินีแ้หละ เป็นความ

หมายประการที่หนึ่งของค�าว่าประโยชน์ภายหน้า ถ้าทุก ๆ คนไม่มีอนาคตภายหน้า  

กไ็ม่จ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเล่าเรียนหรอืท�าอะไรไปวุ่นวายเหมือนอย่างน้ี แต่เพราะทุก ๆ 

คนต่างมีอนาคตจึงต้องพากันศึกษาเล่าเรียนและท�ากิจต่าง ๆ เพื่อให้มีความสุข 

ความเจริญในอนาคต โดยเฉพาะก็อนาคตของชีวิตนี้นั่นแหละ
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อกีอย่างหนึง่ อนาคตของเดก็ก็คอืความตัง้ตนได้เป็นหลักฐาน มคีวามสุขความเจริญ 

เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ คราวนี้ เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว อนาคตของชีวิตนี้ก็น้อยเข้าสั้นเข้า 

หน้าทีใ่นการเตรยีมสร้างตนเองส�าหรบัโลกนีก้จ็ะน้อยลง แต่กช่็วยอปุการะผูอ้ืน่ตามที่

เก่ียวข้องเช่นเมือ่เป็นมารดาบดิา เป็นพีล่งุป้าน้าอา เป็นปูย่่าตายาย หรอืเป็นญาตเิป็นมิตร 

เป็นผู้อุปการะ ก็ต้องท�าการสงเคราะห์บุตรหลานญาติมิตรและผู้อยู่ในอุปการะต่าง ๆ 

บางทถึีงมใิช่เป็นญาตมิิตร แต่เม่ือมีจติเป็นกศุลกท็�าการสงเคราะห์อนเุคราะห์ผูอ้ืน่ด้วย

วิธีต่าง ๆ จนถึงตั้งเป็นสมาคมหรือองค์การก็มีเป็นอันมาก ทั้งนี้เพราะคนย่อมอยู่รวม

กันเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเป็นหมู่ ตลอดจนถึงเป็นประเทศชาติ แต่ละประเทศก็ยัง

รวมกันเป็นฝ่าย จึงต่างต้องอาศัยกันและกัน คนท่ีมุ่งประโยชน์สุขเฉพาะตนเท่านั้น 

ไม่เกื้อกูลใคร โดยที่สุด เป็นพ่อแม่ไม่อุปการะลูก ซึ่งเป็นจ�าพวกคนที่เห็นแก่ตนโดย

ส่วนเดียว เป็นคนคับแคบ ไม่ประพฤติการเป็นคุณประโยชน์แก่ใคร อาจเจริญด้วย

ประโยชน์ปัจจุบันมีทรัพย์เป็นต้นเฉพาะตน แต่ก็เป็นคนไม่มีประโยชน์แก่คนอื่นหรือ

แก่หมู่คณะ เรียกว่าเป็นคนมีความคิดแคบส้ัน เพราะฉะนั้น คนฉลาดจึงมีความคิด

ยาวและกว้างออกไป เมื่อตนเองได้รับประโยชน์มีความสุขความเจริญ ก็ท�าการที่เป็น

ประโยชน์แผ่ความสุขความเจริญให้แก่ผู้อื่นตามที่เกี่ยวข้องและตามสามารถ 

ประโยชน์ทีแ่ผ่ออกไปถงึคนอ่ืนดงักล่าวมานีเ้ป็นความหมายประการทีส่องของ 

ค�าว่าประโยชน์ภายหน้า เพราะประโยชน์ปัจจุบันเท่ากับเป็นประโยชน์ตน ซึ่งต้องท�า 

ก่อน เมือ่ตนมปีระโยชน์ขึน้แล้ว จงึสามารถเผือ่แผ่ประโยชน์ไปถงึคนอืน่ได้ ประโยชน์

ผู้อื่นจึงนับเป็นประโยชน์ภายหน้า ซึ่งถัดไปจากประโยชน์ตน เหมือนอย่างใครท่ีจะ

บริจาคทรัพย์ให้แก่คนอ่ืน ตนกต้็องมีทรัพย์ข้ึนก่อน ถ้าตนไม่มทีรพัย์จะบรจิาคได้อย่างไร 

ใครจะเป็นครูอาจารย์สั่งสอนศิลปวิทยาให้แก่คนอื่น ตนก็ต้องศึกษาเล่าเรียนมีความรู้

ในศิลปวิทยานั้นก่อน ถ้าไม่มีความรู้จะสอนเขาได้อย่างไร

อกีอย่างหนึง่ เมือ่กล่าวถงึประโยชน์ปัจจบุนั มทีรพัย์เป็นต้น คนย่อมต้องการ

อยู่ด้วยกัน เพราะจ�าเป็นแก่การครองชีวิตประจ�าวัน และอาจใช้จ่ายอ�านวยความสุข

ต่าง ๆ แต่การแสวงหาของคนน้ันต่าง ๆ กนั บางคนพากเพยีรประกอบอาชพีเพือ่ให้ได้

ทรัพย์มาในทางท่ีชอบ เป็นชาวนาชาวสวนก็ท�านาท�าสวน เป็นพ่อค้าก็ท�าการค้า  

เป็นข้าราชการก็ตั้งใจรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่บางคนไม่เป็นเช่นนั้น 
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ท�าการแสวงหาในทางไม่ชอบ เช่น ลักขโมยปล้นสะดมและท�าการทุจริตต่าง ๆ ก็อาจ

ได้ทรัพย์มาเหมอืนกนั และบางทกีไ็ด้มาก ทัง้นีเ้พราะความคดิเหน็ตลอดถงึนสิยัสนัดาน

ของคนต่าง ๆ กัน คนที่แสวงหาในทางสุจริตไม่ยอมท�าในทางทุจริต ก็เพราะเห็นว่า 

ทางสุจริตดีทางทุจริตไม่ดี ส่วนคนท่ีแสวงหาในทางทุจริต ก็เพราะเห็นว่าทางทุจริตด ี

ทางสุจริตไม่ดี ฉะน้ัน ความเห็นท่ีเป็นพื้นฐานว่าอะไรดีอะไรไม่ดี จึงเป็นข้อส�าคัญ 

เพราะคนโดยปกติย่อมท�าไปในสิ่งที่ตนเห็นว่าดี ไม่ท�าในส่ิงท่ีตนเห็นว่าไม่ดี คนที่ท�า

ทุจริตก็เพราะเห็นว่าทุจริตดี ด้วยอาจได้ทรัพย์มาโดยง่าย ไปขโมยเขาเพียงครู่เดียว 

ก็อาจได้มาแล้ว ในเวลาเขียนบันทึกหรือสอบ คอยลอกเขาถามเขาสบายกว่า ส่วนที่

ท�าสจุรติกเ็พราะเหน็ว่าสจุรติดอีย่างตรงกนัข้าม ถึงจะได้ทรพัย์ได้วิชามาทีละเล็กละน้อย

ในทางสุจริตก็มีความเย็นใจสบายใจ บุคคลทั้งสองจ�าพวกนี้ เมื่อพิจารณาดูแล้วก็เห็น

ว่า ผู้ที่เห็นว่าทางทุจริตดีนั้นยังเป็นผู้ติดแน่นในวัตถุ คือเห็นแก่จะได้เป็นประมาณ  

ให้ได้มาแล้วก็แล้วกัน ไม่ค�านึงถึงทางท่ีจะได้ ไม่ยอมรับนับถือความดีความชั่วตาม 

หลักกรรม แต่ถือหลักของวัตถุท่ีจะพึงรวบรวมได้มาเป็นใหญ่ จะเรียกว่าเป็นคนไม่มี

ศาสนาก็ได้ คนที่นับถือวัตถุเป็นใหญ่ จะท�าอะไรก็ต้องมุ่งจะได้วัตถุ เพื่อวัตถุ ชื่อว่า

เป็นทาสของวัตถุ ส่วนผู้ที่นับถือหลักกรรม ย่อมมีเลือกเฟ้นว่าอะไรดีอะไรชั่ว ไม่ยอม

ตรีาคาวตัถสูุงกว่าความด ียอมเสยีสละวตัถุเพือ่ประพฤตคิวามดี ดงัเช่นผูบ้รจิาคทรัพย์

อุปการะคนอื่น หรือผู้ที่บ�าเพ็ญประโยชน์แก่คนอื่นในทางใดทางหนึ่ง ดังกล่าวมาแล้ว 

ซึ่งไม่มีวัตถุอะไรตอบแทน ท้ังนี้ก็เพราะเห็นว่าการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่คนอื่นนี้เป็น

ความดี 

อนัความดดัีงกล่าวมานีเ้ป็นความหมายประการทีส่ามของค�าว่าประโยชน์ภายหน้า 

อนัทีจ่รงิกเ็ป็นประโยชน์ปัจจบัุน คือท�าความดีเมือ่ใดก็เกดิความสุขเมือ่น้ัน คือเป็นสุขใจ

ขึ้นก่อน ส่วนผลสะท้อนของความดีนั้นซึ่งเป็นผลทางกายหรือทางวัตถุอาจเกิดตามมา

ภายหลัง จึงเรียกว่าเป็นประโยชน์ภายหน้า

รวมความว่า ค�าว่าประโยชน์ภายหน้า มีความหมายถึงประโยชน์จะพึงได้ใน

อนาคตก็ได้ ประโยชน์แผ่ไปถงึคนอืน่กไ็ด้ หมายถึงความดกีไ็ด้ แต่กมี็ความหมายรวม ๆ 

กนัทัง้สามอย่าง คือความดท่ีีให้เกดิประโยชน์สุขทัง้แก่ตนเองและแก่คนอ่ืน ตัง้แต่บดันี้

สืบไปจนถึงภายหน้า
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(ทางเกดิของประโยชน์ภายหน้า)

ประโยชน์ภำยหน้ำ พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางเกิดไว้ ๔ อย่าง คือ

(๑) สัทธำสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ คือเชื่อในเรื่อง

ความดีความชั่ว ส�าหรับทางพระพุทธศาสนาคือเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และ

เชื่อหลักกรรมตามค�าสั่งสอนของพระองค์ เช่น ตรัสว่าท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว เป็นต้น 

เพราะใครกต็ามทีน่บัถอืความด ีกต้็องมคีวามเชือ่ในหลกัของกรรมตามพระพทุธเจ้าได้

ทรงสัง่สอนไว้ และเชือ่พระพทุธเจ้าด้วย คอืเช่ือว่าพระองค์ได้ตรสัรูจ้รงิ ค�าของพระองค์

ต้องจริงแท้แน่นอน

(๒)  สีลสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยศีล คือรักษากายวาจาเรียบร้อยดี ไม่มีโทษ 

เพราะงดเว้นจากโทษนัน้ ๆ เมือ่มศีรทัธาในหลกัของกรรมดงักล่าวแล้ว กย่็อมเว้นจาก

ความชั่วได้ตามความเชื่อของตน

(๓)  จำคสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยการบริจาค คือสละให้ปัน เป็นการเฉลี่ยสุข

ให้แก่ผูอ้ืน่ ได้แก่การบ�าเพญ็ประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ ซึง่เป็นการท�าความดอีย่างหนึง่ดงักล่าว

มาแล้ว

(๔) ปัญญำสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยปัญญา รู้จักบาปบุญคุณโทษหรือความดี

ความชัว่ มปีระโยชน์มใิช่ประโยชน์ เป็นต้น ปัญญาท�าให้รูจ้กัเปรยีบเทยีบว่าอะไรเป็น

อะไรดังกล่าวและให้รู้จักค่าของบุญหรือคุณความดี ท�าให้รู้จักเลือกเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ 

และท�าให้รู้จักเลือกเว้นการที่ควรเว้น เลือกประพฤติการที่ควรประพฤติ 

ทางเกดิประโยชน์ภายหน้า ๔ อย่างนี ้เป็นบญุกศุลคอืความดโีดยตรง เป็นเหตุ

สนบัสนุนประโยชน์ปัจจบัุนให้มัน่คงถาวร และความดทีีแ่ต่ละคนได้ท�าไว้แล้วคราวหนึง่ ๆ 

เรยีกว่าเป็นปพุเพกตปญุญตา (ความมบีญุทีท่�าไว้ก่อน) ย่อมเป็นคณุสมบตัปิระจ�าตน 

ดังที่เมื่อเราจะติดต่อการงานกับใครเป็นต้น ก็ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติประการหนึ่ง 

จึงเป็นตัวโชควาสนาอ�านวยประโยชน์ให้ตามที่ต้องการ ในปัจจุบันนี้คนบรรลุถึงฐานะ

แห่งประโยชน์ต่าง ๆ กนั เพราะอ�านาจความดทีีท่�าไว้แต่ก่อนต่างกนั เมือ่ความดกี�าลัง
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ให้ผล ก็เป็นสิริที่หลั่งไหลมาแห่งสมบัติทั้งหลาย เมื่อสิ้นดีดังที่เรียกว่าสิ้นบุญ สมบัต ิ

ทั้งปวงย่อมพินาศ

(ประโยชน์ภายหน้าท�าให้คนอยู่เป็นสุข)

ประโยชน์ภายหน้าดังกล่าว ยังเป็นเหตุท�าให้ประชาชนที่อยู่รวมกันเป็นสุข 

เพราะเมื่อต่างเว้นจากการท�าร้ายเบียดเบียนกัน ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงพากัน

ประกอบอาชีพได้โดยสะดวก ท�าให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในบ้านเมือง จึงเป็นหลัก

ส�าคัญแห่งการปกครองด้วย ดังมีเรื่องเล่าในกุรุธัมมชาดกว่า 

ในอินทปัฏนคร ในกุรุรัฐ พระเจ้ากุรุและประชาชนตั้งอยู่ในศีลธรรมจึงมีสุข

สมบูรณ์ ส่วนในทันตปุระนคร ในกาลิงครัฐ เกิดฝนแล้งจึงเกิดภัย ๓ ประการ คือ

ความอดอยาก โรค และความขาดแคลนอาหารขึน้โดยทัว่ไป ประชาชนจงึพากนัร้องขอ

ให้พระเจ้ากาลิงคะส่งทูตไปทูลขอช้างมงคลพระเจ้ากุร ุด้วยพากนัคดิว่าเมือ่ได้ช้างมงคล

มาฝนจะตก พระเจ้ากาลิงคะจึงทรงส่งพราหมณ์ ๘ คนเป็นทูตไปสู่กุรุรัฐ เพื่อไปทูล

ขอช้างมงคล พราหมณ์ท้ัง ๘ คนนัน้ได้เดนิทางไปยงักรุรุฐั ได้คอยดกัขอพระราชทาน

ช้างมงคลเมื่อพระเจ้ากุรุทรงช้างมงคลเสด็จเที่ยวไปในพระนครในเวลาเช้าวันหนึ่ง 

พระเจ้ากุรุเสด็จลงจากหลังช้าง ทรงจับงวงวางไว้ในมือของพวกพราหมณ์แล้วทรงหลั่ง

น�้าพระราชทานด้วยพระสุวรรณภิงคาร (พระเต้าทองค�า) พวกพราหมณ์ก็น�าช้างไปสู่

กรุงทันตปุระแคว้นกาลิงคะ เม่ือได้ช้างมาแล้วฝนก็ยังไม่ตกอยู่นั่นเอง พระราชาทรง 

พระด�าริว่า ในแคว้นกุรุพระราชาทรงรักษาพระกุรุธรรมคือศีล ๕ ฝนจึงตกเสมอด้วย

อานุภาพของศีล จึงควรจะไปทูลขอกุรุธรรมมาดีกว่า ครั้นทรงพระด�าริดังนี้ จึงโปรด

ให้น�าช้างมงคลไปถวายคืน แล้วให้ทูลขอกุรุธรรม พระเจ้ากุรุก็โปรดให้จารึกกุรุธรรม

ลงในพระสุพรรณบัฏ (แผ่นทอง) มอบแก่พราหมณ์ให้น�าไปถวาย พราหมณ์ก็น�า 

พระสุพรรณบัฏกลับมาถวายพระเจ้ากาลิงคะ พระเจ้ากาลิงคะพร้อมทั้งประชาชนก ็

พากันรับกุรุธรรมนั้นมาปฏิบัติ คือตั้งอยู่ในศีล ๕ ฝนก็ตกบริบูรณ์ ภัยทั้งปวงก็สงบ 

บ้านเมืองก็เกิดความผาสุกสมบูรณ์ 
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ชาดกนี้แสดงอานุภาพของศีล แม้ไม่เชื่อในอานุภาพเหนือธรรมดา คิดดูตาม

เหตผุลตามธรรมดานีแ้หละกจ็ะเหน็ได้ว่าเม่ือพากนัมีศีล คอืไม่ท�าร้ายกนั ไม่ลกัขโมย

ฉ้อโกงกันเป็นต้น และพากันมีธรรมคือประพฤติประโยชน์เกื้อกูลกันโดยทั่วไป แล้วก็

จะเกิดความสุขสมบูรณ์แน่นอน นี้คืออานุภาพของศีลหรือพูดรวม ๆ กันว่าศีลธรรม 

สามารถระงับภัยต่าง ๆ ได้แน่ โดยเฉพาะคือภัยที่คนก่อให้แก่กันเอง ภัยที่คนก่อขึ้น

นี้อาจท�าให้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนไปได้ด้วย เช่น เมื่อตัดท�าลายป่าเสียโดยมาก  

ไม่ปลูกข้ึนทดแทนให้พอกัน ก็ท�าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นต้น ฉะนั้น คนเรานี้เอง  

เมือ่ไม่มศีลีธรรมกเ็ป็นผูก่้อภยัให้เกดิขึน้แก่กนั ตลอดถงึเป็นผูก่้อความวปิรติแปรปรวน

แห่งธรรมชาติได้ด้วย ต่อเมื่อพากันตั้งอยู่ในศีลธรรม ความปกติสุขย่อมเกิดขึ้นตลอด

ถึงธรรมชาติดินฟ้าอากาศก็ย่อมเป็นไปโดยปกติ ทั้งคนอาจปรับปรุงธรรมชาติให้เกิด

ประโยชน์ข้ึนได้ด้วย แต่ท้ังน้ีต้องพากันนับถือความดี ประพฤติความดีหรือศีลธรรม 

กล่าวโดยเฉพาะคือทางเกดิประโยชน์ภายหน้า ๔ อย่าง ซึง่โดยแท้กคื็อประโยชน์ปัจจบุนั

นั่นเอง แต่ยั่งยืนไปนานดังกล่าวแล้วแล

(การกรวดน�้า)

วธิใีห้ด้วยกำรหลัง่น�ำ้ ดังเล่าในชาดกนีห้รอืในเรือ่งอืน่ เท่าทีส่งัเกตดเูหน็ว่าใช้

ในการให้ของใหญ่ทีไ่ม่สามารถจะยกให้ได้ ดงัเช่นให้ช้างหรอืให้ทีด่นิบ้านเรือน ดงัเช่น

พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งน�้าถวายสวนไผ่หลวงเป็นวัด อีกอย่างหนึ่ง ให้สิ่งท่ีมองไม่ 

เห็นตวั เช่น ให้ส่วนบญุกใ็ช้หลัง่น�า้ให้ ดงัวิธีกรวดน�า้ทีใ่ช้กนัอยู่ หรอืประกาศท่ีส�าคญั 

เช่นพระนเรศวรมหาราชเจ้าทรงหล่ังน�า้ประกาศอิสรภาพ พระพทุธเจ้าเมือ่จะตรสัรูท้รง

เสี่ยงพระบารมีผจญมาร ท่านก็ได้แสดงว่าได้ทรงชี้พระธรณี (แผ่นดิน) เป็นพยาน  

ดังพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ชนะมาร) พระหัตถ์ขวาพาดพระเพลา บางท่านอธิบาย

ว่าคือทรงชี้พระธรณี อาจอธิบายว่าให้หนักแน่นอย่างแผ่นดินก็ได้แล

ธมฺมจำรี สุข� เสติ

ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๐๓



ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

(ปรมัตถประโยชน์)

ประโยชน์ทีย่ิง่ใหญ่ หมายถงึประโยชน์ทีเ่ป็นยอดของประโยชน์ทัง้ปวง จากศพัท์

ว่า ปรมตัถะ (ปรม + อัตถะ) ค�าว่า ปรมะ ใช้ในภาษาไทยว่า บรม ดงัค�าว่า พระบรม

มหาราชวงั มีความหมายว่า อย่างยิง่ ยิง่ใหญ่ ประโยชน์ปัจจุบนัและประโยชน์ภายหน้า

ตามทีแ่สดงมาโดยล�าดบั เป็นประโยชน์ทีจ่�ากดักาลเวลา เทียบเหมือนอย่างว่าประโยชน์

ส�าหรับใช้ในวันนี้เป็นประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ส�าหรับใช้ในวันหน้าเป็นประโยชน์

ภายหน้า จึงยังไม่นับว่าเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ ส่วนประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่นั้น ต้องเป็น

ประโยชน์ทีเ่กือ้กลูให้เกดิความสขุอย่างย่ิง โดยไม่จ�ากดักาลเวลาว่าจะเป็นปัจจบุนัหรอื

ภายหน้า พระพุทธเจ้าเม่ือยังมิได้เสด็จออกทรงผนวช ยังเป็นพระสิทธัตถราชกุมาร 

ประทบัอยูใ่นกรงุกบลิพัสดุ ์ ได้ทรงบรบูิรณ์ด้วยประโยชน์ปัจจบุนัและประโยชน์ภายหน้า 

คอืทรงมทีรพัย์บรบูิรณ์ มีวชิาความรูเ้ป็นอย่างเยีย่มเป็นต้น อนันบัว่าประโยชน์ปัจจุบนั 

และทรงประกอบด้วยคณุงามความดอีนันบัว่าประโยชน์ภายหน้า เพราะทรงด�าเนนิใน

ทางของประโยชน์ท้ัง ๒ นัน้ แต่กท็รงเหน็ว่าประโยชน์ดงักล่าวเกีย่วกบักาลเวลาทีล่่วง

ไปอยู่เสมอ ปัจจุบันก็จะล่วงไปเป็นอดีต อนาคตก็จะเลื่อนมาเป็นปัจจุบัน กาลเวลา

ย่อมล่วงและเลื่อนกันเรื่อย ๆ ไป ชีวิตพร้อมกับประโยชน์ทั้งหลายก็ล่วงไปเรื่อย ๆ 

ฉะน้ัน จึงเสดจ็ออกทรงค้นหาประโยชน์ท่ียิง่ใหญ่กว่านัน้ ซึง่พ้นจากปัจจบุนัและภายหน้า 

ไม่อยูใ่นอ�านาจแห่งความหมุนเวยีนเปลีย่นแปลง ซึง่จะให้เกดิความสุขทีจ่ริงแท้แน่นอน 

ในที่สุดก็ได้ทรงพบประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่เช่นนั้น คือพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรม ทรงถอน
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พระองค์จากความทุกข์ของโลกได้หมดสิน้ ความตรสัรูพ้ระธรรมดังกล่าวเรียกว่าวชิชา 

คือความรู้แจ้งจริง ความถอนพระองค์จากความทุกข์ของโลกได้ทั้งหมดเรียกว่าวิมุตติ 

คือความหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งสิ้น นี้คือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้

ทรงประสบ สูงกว่าประโยชน์ปัจจุบันและภายหน้าทั้งหมด เพราะประโยชน์ท้ัง ๒  

ดังกล่าวนั้นยังเจือด้วยความทุกข์ในโลก ถึงใครจะมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยอะไรสักเท่าไร 

ก็ยังต้องมีทุกข์ ยังไม่พ้นจากอ�านาจของความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง 

(สอนประโยชน์ทั้ง ๓)

ปรากฏตามประวตัพิระพทุธศาสนาว่า ในชัน้แรก พระพทุธเจ้าทรงสอนประโยชน์

ทีย่ิง่ใหญ่โดยมาก เพราะทรงมุ่งจะประกาศก่อตัง้พระพทุธศาสนาอนัเกีย่วแก่บรรพชติ

คือนักบวช เพราะโดยปกตินักบวชย่อมออกบวชด้วยมุ่งประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ แต่ต่อมา 

เมือ่พระพทุธศาสนาแผ่ถงึชาวบ้าน กท็รงสอนผ่อนลงมาถึงประโยชน์ปัจจบุนัและภายหน้า 

เพราะชาวบ้านย่อมมุ่งประโยชน์ท้ัง ๒ ดงักล่าวอนันบัว่าเป็นประโยชน์ทางโลก ฉะนัน้ 

พระพุทธศาสนาจึงสอนประโยชน์ครบทั้ง ๓ เหมือนอย่างเป็นแหล่งศึกษาแห่งใหญ่  

มีทั้งปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ครบทุกสาขาทุกแผนก อาจที่จะปฏิบัติ

ให้บังเกิดประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์

(จะใช้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นประโยชน์ทั่วไปได้อย่างไร)

ประโยชน์ปัจจุบันและภายหน้า เห็นได้ชัดว่าชาวโลกต้องใช้ เพราะจ�าต้องพึ่ง

ทรัพย์เป็นต้น และจ�าต้องพึง่คณุความด ี ส่วนประโยชน์ทีย่ิ่งใหญ่หรอืประโยชน์อย่างย่ิง 

คอืวชิชา วมุิตติดงักล่าวน้ัน ดไูม่เก่ียวกับชาวโลก น่าจะเป็นประโยชน์เฉพาะหมูบ่รรพชติ

หรือนักบวชซึง่ต้องการคณุธรรมทีส่งูกว่าคดโีลก ปัญหาตามทีก่ล่าวมานี ้โดยตรงกน่็า

เป็นเช่นน้ัน แต่ถ้าพจิารณาอกีทางหนึง่ว่า ชาวโลกกจ็�าต้องมีความรูจ้รงิและความหลดุพ้น

เป็นหลกัของใจในการเผชิญเหตกุารณ์ทัง้หลายในโลก จงึจะน�าตนให้รอดพ้นทกุข์ต่าง ๆ ได้ 

ความรูจ้รงิและความหลดุพ้นนีก้เ็ป็นวิชชาวมิตุตเิหมอืนกนั แต่ลดความหมายให้หย่อน
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ลงมาตามควรแก่คดีโลก แปลวชิชำ ว่า ควำมรู้ แปล วมิตุต ิว่า ควำมรอด แปลรวมกนั

อย่างสั้น ๆ ว่า “ควำมรู้รอด” ตามความหมายนี้ จึงอาจใช้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ได้โดย

ทั่วไป ดังจะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

(ประโยชน์ของวชิชาวมิุตตใินทางคดโีลก)

ความเผชิญความอยากได้ชอบใจ ทุก ๆ คนเมื่อไปเกิดความอยากได้ชอบใจ

ในสิ่งที่ยังไม่ควรอยากได้ชอบใจ เช่น ไปพบเคร่ืองแต่งกายหรือเครื่องประดับท่ีมีค่า

สวยงาม หรอืไปพบคนท่ีพึงใจ ก็เกิดความอยากได้ชอบใจหรอืต้องใจขึน้ แต่กย็งัไม่เป็น

ฐานะหรือเวลาที่ควรจะอยากได้ชอบใจหรือพึงใจเช่นนั้น เม่ือเป็นเช่นนี้จะท�าอย่างไร 

จะปล่อยไปตามใจ หรือจะห้ามปรามใจ ถ้าปล่อยไปตามใจก็อาจจะตัดประโยชน์ 

ทัง้ปัจจบุนัทัง้ภายหน้า เช่น เมือ่ก�าลงัศกึษาเล่าเรยีนอยู ่กจ็ะไม่ส�าเรจ็ทัง้ในชัน้ปัจจบุนั 

ทัง้ในช้ันข้างหน้า ฉะนัน้ ทางท่ีถูกจงึต้องห้ามปรามใจ จะห้ามปรามด้วยอะไร โดยตรง

กค็อื ห้ามด้วยท�าความรูส้กึส�านกึในผดิชอบให้เป็นความรูจ้รงิขึน้ และเม่ือเกดิความรู้สึก

ขึน้ได้จรงิ ๆ แล้ว ใจกจ็ะพ้นได้จากความอยากได้ชอบใจหรอืพงึใจนัน้ นีค้อืความรูร้อด 

ที่ทุกคนจ�าต้องมีส�าหรับใช้ผจญใจของตัวเองดังกล่าว ส่วนคนอื่น ๆ เช่น มารดาบิดา

ครูอาจารย์ก็อาจตักเตือนให้สติ แต่ตัวของเราเองจ�าต้องรับเอาค�าตักเตือนของท่าน 

มาเตือนใจของตนเองให้เกิดความรู้รอดขึ้นเอง 

ควำมเผชญิควำมไม่ชอบใจ ในทางเกลียดไม่ชอบใจกเ็หมอืนกัน เม่ือไปเกดิความ

เกลียดไม่ชอบใจขึน้ในใครหรือในสิง่อะไร จะท�าอย่างไร ถ้าปล่อยตามใจกอ็าจจะมเีรือ่ง 

เพราะอาจจะต้องเป็นปากเสียงทะเลาะวิวาท ก่อให้โกรธเกลียดกันมากขึ้น จึงควร 

ต้องระงับใจด้วยวิธีท�าความรู้สึกตัวว่า เราก�าลังโกรธเสียแล้ว ความโกรธไม่ดี และ

พยายามใช้ความรูส้กึตวัน้ีคอยป้องกันไม่ให้โกรธมากขึน้ และคอยระงบัผ่อนความโกรธ

ให้น้อยลง ใจก็จะพ้นจากความโกรธไปได้ นี้ก็คือความรู้รอด ที่ทุกคนจ�าต้องมีส�าหรับ

ใช้ผจญใจต่อความเกลียดโกรธ คนท่ียับย้ังใจไว้ไม่ได้ ท�าไปตามโกรธอย่างผลุนผลัน 

เกิดเป็นเรื่องราวขึ้นอย่างที่ไม่น่าจะมีเรื่อง บางทีเป็นเรื่องใหญ่โต ก็เพราะไม่มีความรู้

รอดอย่างสามัญธรรมดานี้แหละเป็นหลักของใจ 
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ควำมเผชญิควำมหลง เรือ่งของความหลงนีมี้บ่อย ๆ บางทีเกดิจากความเชือ่ง่าย 

อย่างที่ถูกเขาหลอกลวงจนเชื่อ บางทีเกิดจากความสะเพร่า ไม่พิจารณาตรวจตราให้

รอบคอบ อย่างนักเรียนที่ตอบข้อสอบผิดด้วยความสะเพร่า บางทีเกิดจากไว้วางใจใน

คนอื่นหรือแม้ในตัวเองมากเกินไป ค�าที่พูดกันว่าเข้าใจผิด รู้มาผิด เห็นผิด เหล่านี้ 

แสดงถึงความหลงท้ังน้ัน แต่ว่าในขณะท่ีรู้ตัวว่าเข้าใจผิดก็หมายความว่าหายหลงแล้ว 

ในขณะที่ยังหลงอยู่นั้นย่อมเข้าใจตนเองว่าเข้าใจถูก รู้ถูก เห็นถูก เพราะผู้หลงเองนั้น

ไม่รู้สึกตัว บางทีเม่ือรักในสิ่งที่ไม่ควรรัก ชังในสิ่งที่ไม่ควรชัง ก็เรียกกันว่าหลงรัก 

หลงชงัเหมอืนกนั และทีก่�าลงัหลงอยูน่ัน่กเ็พราะขาดความรูจ้รงิในสิง่นัน้ ๆ ถ้ามคีวาม

รู้จริงอยู่แล้วจะไม่เกิดความหลงไปได้เลย ฉะนั้น คนที่มีปกติสอบสวนพิจารณาโดย

รอบคอบเพื่อให้เกิดความรู้จริงในเรื่องต่าง ๆ อย่างถ่องแท้จึงยากที่จะหลงเข้าใจผิดไป

ในเร่ืองเหล่านั้น คนที่มีความรู้จริงจึงเป็นคนพ้นหลงในส่ิงท่ีรู้จริงนั้น วิชชาคือความรู้

จริง และวิมุตติคือความพ้นหลง หรือรวมเรียกว่าความรู้รอด จึงเป็นหลักผจญใจต่อ

ความหลงในสิ่งต่าง ๆ ท่ีจะต้องเผชิญอยู่ในชีวิต คนที่มีหลักดังกล่าวน้ีอยู่พอสมควร

ย่อมสามารถน�าชวีติให้ด�าเนนิไปในทางทีถู่ก ยากทีใ่คร ๆ หรอืสิง่อะไรจะหลอกลวงได้

(ผู้ประสบความส�าเร็จ)

ท่านผู้ประสบความส�าเร็จในทุก ๆ ทางต้องมีความรู้รอดเป็นหลักประจ�าใจ  

จึงสามารถท�าการงานทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้หลายให้ส�าเรจ็ไปได้ ยกตวัอย่างในทางคดโีลก 

เมื่อทุก ๆ คนผ่านไปท่ีลานหน้าพระท่ีน่ังอนันตสมาคม จะไปพบพระบรมรูปทรงม้า

เป็นอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า รัชกาลที่ ๕ และเมื่อผ่านไปที่สวนลุมพินี 

จะได้พบพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงใช้

พระปัญญาในการทรงด�าเนินรัฐประศาสโนบายและได้ทรงหักห้ามพระราชหฤทัยเป็น

อย่างมากในคราวที่ทรงเผชิญเหตุการณ์อันร้ายแรงบางคร้ัง ถ้าจะทรงปล่อยให้เกิด 

ความโกรธและท�าไปตามโกรธแล้ว กน่็าทีจ่ะทรงรกัษาเอกราชอธปิไตยของชาตไิว้มิได้ 

และในรชักาลที ่๖ พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตดัสินพระราชหฤทัย

ในราชการสงครามครั้งน้ันโดยถูกต้อง ท้ังที่ปรากฏว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วย ฉะนั้น 
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ด้วยอาศยัพระปรชีาญาณอันถกูต้องของพระมหากษตัริย์เจ้าทัง้สองพระองค์นี ้ประเทศ

ชาตจึิงรอดพ้นจากภยัพบิตันิบัว่าเป็นความรอด ซึง่เป็นความรอดทีค่นไทยทัง้ปวงมส่ีวน

ได้รับ ท่านผู้ท�าประโยชน์อันยิ่งใหญ่อ่ืน ๆ นอกจากนี้ก็ต้องอาศัยหลักดังกล่าวมา 

เช่นเดียวกัน 

(ประโยชน์ของวชิชาวมิุตตใินทางคดธีรรม)

ส่วนในทางคดีธรรม พระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เรียกกันว่าพระโพธิสัตว์ 

แปลว่า ผูข้้องตดิอยู่ในความรู ้คอืเป็นผูร้กัความรูห้รอืรกัเพือ่จะรู ้จงึไม่ยอมเชือ่ถือตดิ

อยูใ่นลทัธคิ�าสอนทีม่อียูแ่ต่เดมิ ทรงค้นคว้าหาความรูจ้รงิย่ิงข้ึนไปเสมอ ฉะนัน้ พระองค์

จึงทรงเจริญด้วยความรู้ และทรงหลุดพ้นจากความหลงผิดอันนับว่าวิชชาวิมุตติยิ่งข้ึน

โดยล�าดับ จนได้ทรงประสบวิชชาวิมุตติอย่างสูงสุด อันเป็นปรมัตถะ คือประโยชน์ที่

ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนา พระพุทธสาวกท้ังหลายก็เช่นเดียวกัน แต่ต้องอาศัย

พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนอบรมด้วยวธิต่ีาง ๆ บางทพีระพทุธเจ้าทรงอบรมด้วยวธิทีีเ่รยีก

ว่าหนามยอกเอาหนามบ่ง ดังเรื่องพระนันทะพุทธอนุชา 

พระนันทกุมารเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหาปชา-

บดีโคตมี ซึง่เป็นพระกนษิฐภคนิขีองพระพทุธมารดา พระนนัทะจงึเป็นพระพทุธอนชุา

ต่างพระมารดาของพระพุทธเจ้า ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดา  

ณ กรุงกบิลพัสดุ์ วันหนึ่งได้มีพิธีวิวาหมงคลอภิเษกของพระนันทกุมาร พระพุทธเจ้า

ได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาต ได้ทรงมอบบาตรประทานให้พระนันทกุมารถือตามเสด็จส่ง 

ได้เสด็จกลับพระวิหารโดยไม่ทรงรับบาตรคืนจากพระนันทกุมาร ฝ่ายพระนันทกุมาร

ก็ไม่กล้าจะกราบทูลให้ทรงรับบาตรคืน ได้แต่คิดว่าจักทรงรับบาตรคืนที่หัวบันไดที่ 

พระลานหลวง แต่พระพทุธเจ้ากไ็ม่ทรงรบับาตรคนื พระนนัทกมุารจงึจ�าต้องถือบาตร

ตามเสด็จออกไป ในขณะที่เสด็จออกจากต�าหนัก นางสากิยานีผู้งามเลิศคู่อภิเษกได้

ทลูเตือนพระนนัทกมุารให้รบีกลบั ค�าของนางได้เข้าไปฝังใจอย่างลกึซึง้ แต่พระพทุธเจ้า

กไ็ม่ทรงรบับาตรคนื เสดจ็น�าไปจนถงึวหิารแล้วตรสัว่า จักบวชหรอื พระนนัทะไม่กล้า
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ทูลปฏิเสธ ทูลรับว่าจักบวช ด้วยความคารวะในพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงส่ังให้

สงฆ์บวชพระนันทกุมารเป็นภิกษุรูปหนึ่งแล้ว 

ฝ่ายท่านนนัทะ ครัน้บวชแล้วกไ็ด้ตามเสดจ็พระพทุธเจ้า จากกรงุกบิลพสัดุไ์ป

กรุงสาวตัถี อยูใ่นพระเชตวนัวหิาร แต่กไ็ม่มีความผาสุก คดิจะลาสิกขาอยู่ตลอดเวลา 

พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบ ได้ตรัสเรียกไปถาม ท่านพระนันทะก็กราบทูลสารภาพว่ามี

จิตใจกระหวดัถงึสากยิานงีาม ไม่อาจจะอยู่ประพฤตพิรหมจรรย์อยู่ต่อไป พระพทุธเจ้า

จึงทรงแสดงให้พระนนัทะเหน็ว่า นางทีง่ามยิง่กว่าสากยิานคีูอ่ภเิษกของพระนนัทะมอียู่ 

ในตอนน้ีพระอาจารย์ได้แสดงเรือ่งประกอบด้วยฤทธิว่์า พระพทุธเจ้าได้ทรงน�าพระนนัทะไป

เทีย่วโลกสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ได้ทรงแสดงให้พระนนัทะเห็นนางลงิหูจมกูและหางขาดตวั

หนึ่งในระหว่างทาง และทรงแสดงให้เห็นนางอัปสรเป็นอันมากในสวรรค์ช้ันดาวดึงส ์

ตรสัถามว่าสากยิานคีูอ่ภเิษกกับนางอัปสรเหล่านีใ้ครจะงามกว่ากนั พระนนัทะกราบทลู

ว่านางอปัสรเหล่านีง้ามกว่ามากนกั เทยีบกนัไม่ได้เลย พระพทุธเจ้าจงึตรสัว่า จงยินดี

ประพฤตพิรหมจรรย์ต่อไปเถิดทรงเป็นผูร้บัประกนัจะให้ได้นางอปัสรเหล่าน้ี พระนนัทะ 

กถ็อนใจได้จากความรักในสากยิานคีูอ่ภเิษก กลบัตัง้ใจประพฤติพรหมจรรย์ด้วยศรทัธา

ในพระพุทธเจ้าองค์ประกัน 

แต่เมือ่ตัง้ใจประพฤติพรหมจรรย์อย่างเตม็ที ่ในทีส่ดุกไ็ด้ส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์

คือได้ประสบวิชชาและวิมุตติอย่างสูงสุด จึงพ้นจากความปรารถนาต้องการทุกอย่าง

ตลอดถงึนางอัปสร พระพทุธเจ้าจงึทรงพ้นจากความเป็นผูร้บัประกันไปโดยธรรมดาเอง 

เรื่องนี้ควรเป็นตัวอย่างส�าหรับผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง ในการที่จะฉลาดหาวิธีแนะน�าเด็กให้

ด�าเนินไปในทางที่ถูกอย่างแยบยลนุ่มนวลแต่เข้มแข็ง

ทางปฏิบัตใิห้บรรลปุระโยชน์ท่ียิง่ใหญ่นี ้คอืมรรคมอีงค์ ๘ อนัย่อลงในไตรสกิขา

ดังแสดงแล้วแล

ปญฺญำย ปริสุชฺฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญำ

๑๐ ธันวำคม ๒๕๐๓



พระพุทธเจ้าตรัสรู้

(พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร)

พระพทุธเจ้าตรสัรูอ้ะไร เป็นเรือ่งท่ีน่าสนใจศกึษา ได้มหีนงัสอืหลายเล่มเขียนแสดง

เรื่องนี้ เฉพาะบางเล่ม เช่น พุทธประวัติเล่ม ๑ ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระนิพนธ์

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส พระราชนพินธ์เร่ืองนี ้ของรชักาล

ที ่๖ พระนพินธ์สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ เรือ่งพระพทุธศาสนา 

และพระรัตนตรัย ส่วนท่ีเป็นหนังสือส�านวนเก่า เช่น ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ฉบับหนึ่ง พระนิพนธ์สมเด็จ 

พระสงัฆราช (ปุสสฺเทว สา) ฉบับหนึง่ ส่วนพระสตูร (คอืเรือ่งพระพทุธเจ้าทรงแสดง 

ธรรม ท่ีพระอาจารย์ดัง้เดมิได้ร้อยกรองไว้ อ้างว่าได้สดับฟังมาจากพระพทุธเจ้าโดยตรง) 

เล่าถึงพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าเรื่องความตรัสรู้ของพระองค์เอง ได้มีหลายพระสูตร  

พระสูตรแรกที่สุดคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (พระสูตรแสดงเรื่องพระพุทธเจ้าหมุน

จกัรคอืพระธรรม (ล้อธรรม) ให้แล่นไป) พระสตูรนีเ้ป็นปฐมเทศนา คอืเทศน์คร้ังแรก

ของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ (พวกพระ ๕ รูป) ซึ่งจะถือเป็นหลัก

แสดงในกัณฑ์นี้

“พระพทุธเจ้ำตรสัรูอ้ะไร” มีค�าทีเ่ป็นเสมอืนค�าตอบหลายค�า เช่น “พระพทุธเจ้า

ตรัสรู้พระธรรม” “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจจ์” “พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระโพธิญาณ” 

หรือค�าเต็มว่า “ตรัสรู ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ” ค�าเหล่านี้ถูกต้องทั้งนั้น  
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แต่เป็นค�าตอบทีก่ว้างอย่างไม่ผดิเหมอืนอย่างถามว่ารูอ้ะไร กต็อบว่ารูวิ้ชา ยังมปัีญหา

ต่อไปอกีว่า วชิาอะไร และค�าตอบนัน้ กย็งัเป็นค�าศพัท์อยู ่แปลไม่ออก ไม่รูค้วามหมาย 

ก็ยังไม่รู้อยู่นั่นเอง ฉะนั้น จะอธิบายความหมายของค�าศัพท์ในค�าตอบสั้น ๆ นั้นก่อน 

เพราะเป็นค�าที่จะต้องพบเสมอในหนังสือพระพุทธศาสนา

(พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม)

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

ความหมายมากมาย เฉพาะในท่ีนี ้ท่านว่าหมายถงึสัจจะ คอืความจรงิ เพราะความจรงิ

ที่เป็นความจริง มิใช่เป็นของเท็จของปลอม ย่อมทรงหรือด�ารงความจริงอยู่เสมอ  

ความจริงที่แน่แท้ จึงมีลักษณะของธรรม คือทรงหรือด�ารงอยู่นั่นเอง และค�าว่าสัจจะ

ทีแ่ปลว่าความจรงิ กแ็ปลตามศัพท์ว่าสภาพทีม่อียูเ่ป็นอยู ่อนัส่ิงทีม่อียูเ่ป็นอยูไ่ด้กต้็อง

เป็นสิ่งที่ทรงตัวหรือด�ารงตัวอยู่ได้ เหมือนอย่างชีวิต ทรงชีวิตหรือมีชีวิตก็หมายถึง 

ยงัเป็นอยูย่งัไม่ตายเช่นเดยีวกนั ฉะนัน้ ธรรมจงึได้แก่ความจริง เรยีกควบกนัเป็นศพัท์

ว่าสัจจธรรม พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม คือตรัสรู้ความจริง

(พระพุทธเจ้าตรัสรู้อรยิสัจจ์)

ค�าว่าอรยิะ ตรงกบัค�าว่าอารยะ แปลกนัว่า ประเสรฐิ อรยิสัจจ์ แปลว่าความจรงิ

อย่างประเสริฐ (คือจริงอย่างแน่แท้หรือแน่นอน) ความจริงที่ท�าให้ผู้รู้เป็นพระอริยะ 

(ผูป้ระเสริฐ) ความจรงิทีพ่ระอรยิะพงึรู ้ความจรงิของพระพทุธเจ้าผูอ้รยิะ ข้อนีเ้ท่ากบั

เป็นข้ออธิบายของข้อก่อน คือข้อก่อนว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมคือความจริง  

ข้อนีช้ีล้งไปชัดว่าธรรมคือความจรงิ (สจัจธรรม) ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัรูน้ัน้ คอือริยสัจจะ 

ไม่ใช่สัจจะทั่ว ๆ ไปของปุถุชน (คนที่ยังหนา) 
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(พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระโพธญิาณ)

ค�าว่า โพธิ แปลว่า ตรัสรู้ ญาณ แปลว่า หยั่งรู้ ทั้ง ๒ ค�าแปลว่ารู้ ด้วยกัน 

แต่โพธมิคีวามหมายสงูกว่า รวมกนัว่าโพธญิาณ แปลว่า ญาณคอืความตรสัรู ้พระพทุธเจ้า

ตรัสรู้พระโพธิญาณ เมื่อแปลเข้าก็คงซ�้า ๆ กันว่า ตรัสรู้พระญาณคือความตรัสรู้  

มคีวามหมายว่ารูจ้นตรัสรูค้วามจรงิแจ่มแจ้งหมดทกุอย่าง สัจจธรรมหรอือรยิสัจจ์แจ่มแจ้ง

อยู่ในความรูอั้นเรียกว่า พระโพธญิาณของพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าตรสัรูพ้ระโพธญิาณ

จึงมีความหมายง่าย ๆ ว่าตรัสรู้ความรู้ในสัจจธรรม 

(พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธญิาณ)

ค�าว่า อนุตตระ แปลว่า อย่างยิ่ง ไม่มียิ่งกว่า สัมมา แปลว่า โดยชอบ สัม 

แปลว่า เอง โพธ ิกต็รสัรู ้ญาณ กห็ยัง่รู ้รวมกันว่า อนตุตรสมัมาสัมโพธญิาณ ญาณ 

คอื ความตรสัรูเ้องโดยชอบไม่มียิง่กว่า เป็นค�าขยายออกไปจากบทก่อนว่าพระโพธญิาณนัน้ 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้แล้วด้วยพระองค์เอง ตรสัรูแ้ล้วโดยชอบ ไม่มอีะไรจะยิง่ไปกว่าอกีแล้ว 

คือรู้ถึงที่สุดแล้ว ไม่มีใครจะรู้ยิ่งขึ้นไปกว่า ไม่มีอะไรจะพึงรู้ยิ่งขึ้นไปอีกแล้ว

(พระสัพพัญญู)

“พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร” ได้ยกค�าท่ีพบกันอยู่เสมอมาแสดง เหมือนอย่าง 

ค�าตอบอย่างสัน้ ๆ ดงักล่าวมานัน้ แต่ความรูข้องพระพทุธเจ้านัน้เป็นอนตุตระ ไม่มีที่

จะยิ่งไปกว่าดังบทที่แสดงแล้ว จึงเป็นความรู้สิ่งท้ังหมด เรียกว่า สัพพัญญุตญาณ 

(สัพพัญ ทั้งหมด ญุต ความรู้ ญาณ ก็ความหย่ังรู้ รวมกันว่า ญาณคือความรู ้

สิ่งทั้งหมด) พระพุทธเจ้าจึงเป็นพระสัพพัญญูผู้รู้สิ่งทั้งหมด แต่มิใช่ว่าทรงรู้เท่าไรทรง

แสดงทั้งหมด ทรงแสดงตามควรแก่ภูมิชั้นของผู้ฟังเท่านั้น เพราะทรงมุ่งสอนให้ผู้ฟัง 

รู้เข้าใจ ถ้าสอนเกินภูมิไปก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์เหมือนอย่างมีภูมิรู้ขนาดชั้นมัธยม ๓  

ก็สอนขนาดที่นักเรียนช้ันนั้นจะเข้าใจได้ แต่เมื่อทรงสอนแก่คนที่มีภูมิรู ้ชั้นสูง ๆ  
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ขึ้นไปก็ทรงสอนสูงขึ้นตามชั้น ข้อส�าคัญที่เป็นพิเศษนั้น คือได้ทรงศึกษารู้จบทางคดี

โลกเหมือนอย่างเป็นดุษฎีบัณฑิตมาก่อนแล้ว และมาทรงค้นคว้าจนรู้จบทางคดีธรรม 

จึงทรงรู้โลกรูธ้รรมแจ้งชัดหมด อาจสัง่สอนคนได้ทุกชัน้ อาจโต้วาทะกบัใคร ๆ ท่ีเลือ่งลอื

ว่าเป็นนกัปราชญ์ได้ทัง้นัน้ พระธรรมทีท่รงแสดงไว้จงึมหีลากหลาย ซึง่พระสาวกได้ฟัง

จ�ากันไว้ต่อ ๆ มาจนถึงจดเป็นอักษร แล้วพิมพ์เป็นหนังสือพระไตรปิฎกจ�านวนหลาย

สบิเล่มเหมอืนอย่างรวมหลกัสตูรตัง้แต่ชัน้อนบุาล ชัน้ประถม ชัน้มธัยม จนถึงชัน้อดุม

ไว้พร้อมเสร็จ 

ฉะนั้น เมื่อศึกษาพระพุทธศาสนาไปโดยล�าดับย่อมจะเข้าใจได้ดี และจะยิ่งรู้

ความจริงยิง่ขึน้ทุกท ีแต่ถ้าเริม่ศึกษาผดิชัน้จะเข้าใจยากหรอือาจไม่เข้าใจ เหมอืนอย่าง

ยังไม่รู้เลขชั้นประถมไปจับเรียนเลขชั้นมัธยมสูง ๆ ทีเดียว จะเข้าใจได้อย่างไร และ

พระธรรมของพระพุทธเจ้าทุกข้อทุกบทมีเหตุผลท่ีผู้ศึกษาอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ 

และทรงแสดงส่องเข้ามาที่ตัวของเราเองทุก ๆ คน มิได้ทรงแสดงไกลออกไป ๆ จน

มองไม่เห็น ฉะนั้น เมื่อมีใครถามพระองค์ถึงเรื่องที่ไกลออกไปเช่นนั้น เช่น เรื่องโลก

มีที่สุดหรือไม่มีที่สุดเป็นต้น ก็ไม่ได้ตรัสตอบ เพราะตรัสตอบไปก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์

อะไร ผู้ถามเองก็มองไม่เห็น คนอื่นก็มองไม่เห็น ได้แต่เชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้น ถึงจะ

เชื่อก็เป็นเรื่องอย่างหลับตาเชื่อ ไม่มีทางจะเกิดปัญญารู้เห็นได้เอง ทางที่ถูกควรจะไม่

เชือ่มากกว่า พระพทุธเจ้าทรงมุง่ให้คนเชือ่ด้วยความรู ้จงึทรงงดแสดงเรือ่งทีค่นไม่อาจ

จะรู้จะเห็น ทรงแสดงแต่เรือ่งทีค่นอาจจะรูจ้ะเหน็ได้ คอืเรือ่งส่องเข้ามาทีต่วัของเราเอง

ดงักล่าวแล้ว ใคร ๆ ทีม่จีติใจมสีตปัิญญาอย่างสามัญอาจรูเ้ข้าใจพระธรรมของพระองค์

ได้ทั้งนั้น และไม่ต้องไปรู้ไกลออกไปท่ีไหน รู้ที่ตัวของตัวเองนี้แหละอย่างมีเหตุผล 

ตามเป็นจรงิ ท้ังสามารถจะปฏิบัตไิด้ท�าได้ตามทีท่รงสัง่สอนด้วย เมือ่ท�าได้แล้วก็ได้รบั

ผลดีจริงเช่นทรงสอนไม่ให้ท�าความชั่ว ให้ท�าความดี ให้ช�าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์

สะอาด นี้ก็คือทรงสอนแก่ตัวของเราทุก ๆ คน เราทุก ๆ คนสามารถไม่ท�าความชั่ว 

สามารถท�าความดี สามารถช�าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ไม่สามารถ  

แต่บางอย่างไม่สามารถจริง ๆ เช่น ถ้าจะมีใครสอนให้กลั้นลมหายใจเรื่อยไป สอนไม่

ให้กิน สอนไม่ให้นอน เช่นนี้ไม่มีใครสามารถปฏิบัติตามได้แน่ ใครขืนปฏิบัติตามเป็น
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ตายแน่ ส่วนค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้น ไม่มีใครต้องตายต้องเสียหาย

เพราะปฏบิตัติาม มีแต่จะดขีึน้ มีสขุมีเจรญิขึน้ไปทกุท ีและยิง่จะรูจ้กัความจรงิทีต่วัเรา

เองของตัวเราเองมากขึ้นทุกที เพราะดีชั่วของตัวเราเองใครเล่าจะท�าให้ได้ ตัวของเรา

เองน่ันแหละท�าให้แก่ตวัเราเอง และตวัเราเองเป็นอย่างไรเราก็รู ้ถึงจะปกปิดคนอืน่ได้ 

ก็ปกปิดตัวเราเองไม่ได้ ปกปิดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ เพราะเข้าอยู่ในพระธรรมของ

พระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ทั้งนั้น 

แต่พระพทุธเจ้าทรงมีพระกรณุายิง่ใหญ่ ใครท�าอะไรไม่ดน้ีอยหรอืมากอย่างไร 

ใครเสยีใจว่าไม่มใีครคบใครรัก ใครคดิว่าถูกใคร ๆ พากนัเกลยีดหรอืรงัเกยีจ หรอืเกดิ

เกลียดตนรังเกียจตนขึ้นเอง ใครมีทุกข์ร้อนน้อยหรือมากต่าง ๆ ขอให้รู้สึกส�านึกตน 

รับรองความจริงของตน และระลึกถึงพระพุทธเจ้าเถิด พระพุทธเจ้าไม่ทรงเกลียด

รังเกียจใคร ๆ ไม่ทรงสาปแช่งใคร มีแต่พระกรุณาเปี่ยมอยู่เสมอ และได้ประทาน

ทางออกให้แก่ทุก ๆ คนไว้แล้ว คือละชั่ว ท�าดี ท�าจิตใจให้บริสุทธิ์ เดิมท�ามาไม่ดีก็ตั้ง

ต้นใหม่ตามทางออกนั้น พระพุทธเจ้าไม่ทรงท้ิงผู้ท่ีตั้งต้นท�าความดี ขอให้ตั้งต้นเถิด 

ขอให้ต้ังใจพึ่งพระพุทธเจ้าเป็นก�าลังใจเถิด พระพุทธเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งผู้ที่ตั้งใจพึ่ง 

พระองค์จริง ๆ เลย และผู้ที่ด�าเนินชีวิตไปในทางแห่งพระธรรมที่ทรงสั่งสอนตามภูมิ

ชั้นของตน ก็ไม่มีพลาดผิดไปจากผลดีต่าง ๆ เลย ตามที่กล่าวเย่ินเย้อออกมานี ้ 

เพ่ือจะช้ีให้เห็นชัดในหลักเกณฑ์ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมส่ังสอน ซ่ึงสรุปลง

อย่างย่นย่อส�าหรับเป็นข้อก�าหนด ๓ ประการ

(อาการสั่งสอน ๓ อย่าง)

(๑) ทรงสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น

(๒) ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้

(๓) ทรงสั่งสอนธรรมที่ปฏิบัติได้ผลสมจริง เรียกว่ามีปาฏิหาริย์ คือเป็นจริง

ทัง้เหตผุลอย่างเหน็ ๆ ตลอดหมด เป็นอศัจรรย์ทีผู่ป้ฏบิตัย่ิอมได้ประโยชน์โดยสมควร

แก่ความปฏิบัติจริง
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ฉะนัน้ พระธรรมทีท่รงแสดงสัง่สอนจงึเป็นเพยีงส่วนหนึง่เส้ียวหนึง่แห่งความ

ตรสัรู ้พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัไว้เช่นนัน้ ดงัทีพ่ระอาจารย์เล่าไว้ว่า สมยัเมือ่พระพทุธเจ้า

ประทบัอยูใ่นป่าไม้สเีสยีดใกล้กรุงโกสมัพ ีได้ทรงก�าใบไม้สีเสียดทีห่ล่นเรีย่รายอยู่เพยีง

เล็กน้อยด้วยพระหัตถ์ ตรัสถามภิกษุท้ังหลายว่า ใบไม้สีเสียดที่ทรงก�าไว้ กับใบไม ้

สีเสียดในป่าสีเสียดทั้งหมด ส่วนไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ใบไม ้

สีเสียดในป่าสีเสียดทั้งหมดมากกว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า ส่ิงท่ีทรงรู้ย่ิงแล้วมิได้บอก

แสดงก็มากกว่าฉันนั้น เพราะเหตุอะไรจึงไม่ทรงบอกแสดง เพราะเหตุว่าไม่ประกอบ

ด้วยประโยชน์ ไม่เป็นข้อปฏิบัติชอบ ฉะนั้น จึงไม่ตรัสบอก ส่วนท่ีตรัสบอกนั้นคือ 

อริยสัจจ์ ๔ เพราะประกอบด้วยประโยชน์ ตามพระพุทธด�ารัสที่เล่ามานี้ จึงแสดงว่า 

นอกจากที่ทรงบอกแสดงไว้แล้ว ยังมีเรื่องที่ทรงรู้แล้วมิได้บอกอีกมากมาย แต่ก็เป็น 

ที่พึงยินดีว่า สิ่งที่มีประโยชน์อันเป็นข้อควรรู้ควรเห็น ตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้ว 

ได้ทรงแสดงไว้แล้วทั้งหมด ไม่มีข้ออะไรที่ทรงซ่อนเร้นไว้ สมดังที่ตรัสไว้ในที่แห่งหนึ่ง

ว่า พระองค์ไม่ทรงมีก�ามือของอาจารย์ คือซ่อนเร้นศิลปวิทยาไม่บอกแก่ศิษย์ ข้อท่ี 

ควรรู้ควรเห็นอันเป็นประโยชน์ได้ทรงบอกแสดงแล้วทั้งหมด

“พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร” อาจตอบได้ด้วยค�าตอบกว้าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว  

ซึ่งเมื่อจะตอบอย่างกว้างขวางที่สุด ก็ตอบว่า ตรัสรู้ท้ังหมด เพราะพระพุทธเจ้าทรง

เป็นพระสัพพัญญู แต่เมื่อตอบในฐานะเป็นผู้ศึกษาพระพุทธศาสนา ก็พึงตอบได้ตาม 

พระพทุธศาสนาคือค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า ซึง่ท่านกไ็ด้กล่าวแล้วว่าเป็นเพยีงเสีย้วหนึง่

นิดหนึ่งของความตรัสรู้เท่านั้น แม้ในพระพุทธศาสนาก็มีพระสูตรต่าง ๆ แสดงเรื่องนี้

ไว้มากหลายเหมือนกนั จะเลือกมาแสดงเป็นหลกัแต่เพยีงพระสตูรเดยีว ซึง่เป็นเทศน์

ครั้งแรกของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้ตรัสแสดงถึงพระองค์เองว่า พระองค์ได้ตรัสรู้อะไรจึง

พอพระหทัยว่าตรัสรู้แล้ว ในล�าดับต่อไป

อรห� สมฺมำสมฺพุทฺโธ  พระอรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำ

อุตฺตม� ธมฺมมชฺฌคำ  ได้ทรงบรรลุธรรมอันสูงสุดแล้ว

มหำสงฺฆ� ปโพเธสิ  ทรงยังสงฆ์หมู่ใหญ่ให้ตรัสรู้ตำมแล้ว

อิจฺเจต� รตนตฺตย�  นี้คือพระรัตนตรัย ดังนี้
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(ใจความปฐมเทศนา)

ณ วันจันทร์เพ็ญแห่งเดือนอำสำฬหะ ซึ่งโดยปกติตรงกับวันเพ็ญเดือน ๘ 

หน้าวันเข้าพรรษา พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเทศนาครั้งแรกโปรดพระปัญจวัคคีย์ ณ 

สวนเลี้ยงกวาง กรุงพาราณสี พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศความตรัสรู้ของพระองค์ 

พร้อมทัง้ทางแห่งความตรัสรู ้พระพทุธองค์ได้ทรงประกาศว่าได้ทรงตรสัรูจ้ตรุาริยสจัจ์ 

(จตรุ + อรยิสจัจ์ แปลว่าอรยิสจัจ์ ๔) พระปฐมเทศนานีน้บัถือกนัทัว่ไปว่าเป็นเทศนา

ทีแ่สดงหลกัส�าคญั เป็นการเริม่ต้นพระพทุธศาสนา ซึง่ผูศ้กึษาพระพทุธศาสนาควรทราบ 

ฉะนั้น จะย่อความของปฐมเทศนานี้เพื่อเป็นที่ก�าหนดง่าย ดังต่อไปนี้ 

(ทางสุดโต่ง ๒ ข้าง)

ตอนที่ ๑ พระพุทธเจ้าทรงแสดงหนทาง ๒ ทาง ที่นักบวชผู้มุ่งความตรัสรู ้

ไม่ควรด�าเนินคือ

(๑)  ความประกอบพัวพันอยู่ด้วยความสุขสดชื่นในทางกาม

(๒)  ความประกอบการทรมานตนให้ล�าบากเดือดร้อน (เช่น วิธีทรมานตน

ของพวกโยคีต่าง ๆ)

หนทางท้ังสองน้ีเรียกว่าหนทางสุดโต่ง ๒ ข้าง ครั้นแล้ว พระพุทธเจ้าทรง

แสดงหนทางที่ควรด�าเนินเพื่อตรัสรู้ คือ

(มรรคมอีงค์ ๘)

(๑)  สัมมำทิฏฐิ  ความเห็นชอบ

(๒)  สัมมำสังกัปปะ  ความด�าริชอบ

(๓)  สัมมำวำจำ  เจรจาชอบ

(๔)  สัมมำกัมมันตะ  การงานชอบ
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(๕)  สัมมำอำชีวะ  เลี้ยงชีวิตชอบ

(๖)  สัมมำวำยำมะ  เพียรพยายามชอบ

(๗) สัมมำสติ  ความระลึกชอบ

(๘)  สัมมำสมำธิ  ความตั้งใจชอบ

หนทางนี้เรียกว่าเป็นทางกลาง เรียกเป็นศัพท์ว่า มัชฌิมำปฏิปทำ แปลว่า 

ข้อปฏิบัติหรือทางปฏิบัติ หรือทางด�าเนินสายกลาง มีข้อที่ควรซ้อมความเข้าใจไว้ก่อน

คอื หนทางนีเ้รยีกว่าสายกลาง หมายความว่าอยูใ่นระหว่างหนทางทัง้สองดงักล่าวแล้ว 

คือเมื่อรวมกันเข้าทั้งหมดก็เหมือนเป็นทางสามสาย หนทางทั้งสองดังกล่าวแล้วอยู่สุด

โต่งสองข้าง ส่วนทางนีอ้ยูต่รงกลาง ขาดตอนกนัไม่เกีย่วกนักบัทางท้ังสองนัน้ ไม่มทีาง

ซอยหรือทางเล็กอะไรท่ีสัมพันธ์กันได้เลย มิใช่เป็นทางกลางชนิดที่จะสัมพันธ์กับ 

ทางโน้นก็ได้ทางนี้ก็ได้อย่างทางการเมือง เพราะทางในธรรมเมื่อเป็นทางไหนก็เป็น 

ทางน้ัน แยกกันคนละทางทีเดียว และค�าว่าหนทางสุดโต่งทั้งสองข้างก็ดี ค�าว่าทาง 

สายกลางก็ดี ต้องมีความหมายดังที่กล่าวแล้ว มิใช่เอาชื่อไปอ้างว่าทางสายกลางแล้ว

ตัง้ข้ออธบิายเอาเอง ถ้าอย่างนัน้กไ็ม่ใช่ทางสายกลางของพระพทุธเจ้าหรอืทางสายกลาง

ในพระพทุธศาสนา แต่เป็นทางสายนอกพระพุทธศาสนา ทางสายกลางของพระพทุธเจ้า

ต้องมอีงค์ประกอบ ๘ ประการดงักล่าวแล้ว อกีอย่างหนึง่ ทางสายกลางของพระพทุธเจ้า

เป็นทางอนัเดยีวมิใช่ ๘ ทาง แต่มีองค์ประกอบกนัอยู ่๘ ประการเท่านัน้ เหมอืนอย่าง

ถนนราชด�าเนินซ่ึงเป็นถนนสายหน่ึงสร้างขึน้ด้วยส่ิงต่าง ๆ เช่นเหลก็ กรวด ปนู ทราย 

มาเทเป็นถนนคอนกรีตและประดับด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่นเสาโคมไฟฟ้า ต้นไม้ เป็นต้น 

ถ้าจ�าแนกออกไปก็มากมายหลายอย่างแต่รวมเป็นถนนสายเดียว

อนึ่ง เมื่อเทียบกับถนนหนทางเช่นนี้ ก็อาจจะน�าองค์ประกอบทั้ง ๘ นั้นไป

เทียบความยาวของถนนว่าเหมือนถนนยาว ๘ กม. สัมมาทิฏฐิ เป็น กม.ที่ ๑ จนถึง

สัมมาสมาธิ เป็น กม.ที่ ๘ ถ้าเทียบเช่นนี้ก็ไม่ตรงกับความหมาย เพราะองค์เหล่านี้

ต้องประกอบรวมกันอยู่ตั้งแต่ต้น เหมือนอย่างเหล็ก ปูน กรวด ทราย ก็ต้องรวมเป็น

คอนกรีตตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ กม.ที่ ๑ เป็นเหล็กโครงใน กม.ที่ ๒ เป็นทราย กม.ที่ ๓ 

เป็นกรวด กม.ที่ ๔ เป็นปูน กม.ที่ ๕ เป็นน�้า เป็นต้น ทุกสิ่งต้องรวมกันหล่อเป็น
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คอนกรีตตั้งแต่ต้นทีเดียว ทางสายกลางก็เหมือนเช่นนั้น ต้องประกอบด้วยองค์ทั้ง ๘ 

รวมกันเป็นทางเดียวและเป็นอันเดียวกันทุกระยะ

อันสิ่งต่าง ๆ โดยมาก เรียกว่าเป็นส่ิงอันหนึ่ง ๆ แต่ประกอบด้วยเคร่ือง

ประกอบหลายอย่าง เช่น คน ๆ หนึ่งก็มีร่างกายประกอบด้วยอวัยวะภายนอกภายใน

เปน็อันมาก รถคันหนึง่ ๆ กม็ีเครื่องประกอบมาก แตก่็เรยีกเปน็คน ๆ เดยีว เป็นรถ

คนัเดยีว เมือ่คนจะเดนิไปไหน รถจะวิง่ไปไหน ร่างกายของคนทกุส่วนกต้็องไปพร้อมกนั 

รถก็ต้องไปทั้งคัน ทางสายกลางก็เช่นเดียวกัน องค์ประกอบทั้ง ๘ อย่างนั้นต้องรวม

กันไป ถ้าแยกกันก็เป็นทางแตก ให้เกิดความตรัสรู้ไม่ได้ เหมือนอย่างรถที่แยกเครื่อง

ประกอบออก เช่น ถอดล้อถอดเครื่องออก ก็วิ่งไปไม่ได้

(อรยิสัจจ์ ๔)

ตอนที่ ๒ พระพุทธเจ้าทรงประกาศอริยสัจจ์ ๔ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วใน

เมื่อทรงเว้นทางสุดโต่งทั้งสอง ทรงด�าเนินไปในทางสายกลางนั้น คือ

(๑) ทุกข์

(๒) ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

(๓) ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์

(๔)  มรรค ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดับทกุข์ คอืทางมอีงค์ ๘ ได้แก่ทางสายกลาง

ดังกล่าวแล้ว อริยสัจจ์ท้ัง ๔ น้ี พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายไว้ในพระปฐมเทศนานั้น

ด้วย แต่ในที่นี้จะงดไว้ก่อน

(ญาณ ๓)

ตอนที ่๓ พระพทุธเจ้าได้ตรสัลกัษณะของความตรสัรูข้องพระองค์ดงัต่อไปนี้
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(๑) รู้ในความจริง โดยตลอดในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ตามเป็นจริงอย่างชัดเจน  

ไม่คลมุเครอืว่า นีเ่ป็นทกุข์ นีเ่ป็นเหตใุห้เกดิทกุข์ นีเ่ป็นความดบัทกุข์ นีเ่ป็นทางปฏบัิติ

ให้ถึงความดับทุกข์ เรียกเป็นศัพท์ว่า สัจจญำณ แปลว่ารู้ในความจริง

(๒) รู้ในกิจ คือหน้าที่ซึ่งควรกระท�าโดยตลอดในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้น คือ 

ควรท�าอย่างไรกับทุกข์ ควรท�าอย่างไรกับเหตใุห้เกดิทกุข์ ควรท�าอย่างไรกบัความดบัทกุข์ 

ควรท�าอย่างไรกับทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้ตรัสแสดงไว้ว่าหน้าที่ซึ่งควรท�ากับ

ทกุข์กค็อืการก�าหนดให้รูจั้ก กบัเหตใุห้เกดิทกุข์กค็อืการละเสีย กบัความดบัทกุข์ก็คอื

การท�าให้ปรากฏแจ่มแจ้งขึ้น กับทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คืออบรมให้มีขึ้นโดย

บริบูรณ์ รู้ดังนี้เรียกว่ารู้กิจคือหน้าที่ เรียกเป็นศัพท์ว่า กิจจญำณ แปลว่ารู้ในกิจ

(๓) รู้ในความท�ากิจส�าเร็จ โดยตลอดในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือเมื่อรู้หน้าที่แล้ว 

กป็ฏบิติัในหน้าทีน่ัน้จนส�าเรจ็โดยตลอดในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ คอืก�าหนดรูท้กุข์แล้ว ละเหตุ

ให้เกิดทุกข์แล้ว ท�าความดับทุกข์ให้ปรากฏแจ่มแจ้งแล้ว อบรมทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทกุข์บรบิรูณ์แล้ว ครัน้ท�าหน้าท่ีส�าเร็จแล้วกรู้็ว่าได้ท�าแล้ว เสรจ็กจิท่ีจะท�าต่อไป 

เรียกเป็นศัพท์ว่า กตญำณ แปลว่ารู้ในความท�ากิจส�าเร็จ

พระพทุธเจ้าได้ทรงมพีระญาณหยัง่รู้ในอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ แต่ละข้อด้วยพระญาณ

ทัง้ ๓ น้ันโดยตลอดครบทกุข้อ ในอรยิสจัจ์ข้อหนึง่ ๆ จงึต้องรู ้๓ อย่าง คอืรูใ้นความจรงิ 

รู้ในกิจคือหน้าที่ รู้ในความท�ากิจส�าเร็จ เรียกว่ารู้ ๓ รอบ รวมอาการที่รู้ในอริยสัจจ์

ทั้ง ๔ ทั้งหมดจึงเป็น ๑๒ (๓ x ๔) 

ความรู ้๓ รอบ รวมอาการ ๑๒ เรยีกทางเทศนาโวหาร (ถ้อยส�านวนเทศน์) 

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

อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ โดยท่ีไม่ได้เคยทรงสดบัตรับฟังมาก่อน ดงัทีไ่ด้ตรสัไว้ว่า จกขฺุ� อทุปำทิ 

จักษุเกิดผุดขึ้น ญำณ� อุทปำทิ ญาณเกิดผุดขึ้น ปญฺญำ อุทปำทิ ปัญญาเกิดผุดขึ้น  

วชิชฺำ อุทปำท ิวชิชาเกดิผดุขึน้ อำโลโก อทุปำท ิความสว่างเกดิผดุขึน้ ในธรรมทัง้หลาย

ทีพ่ระองค์มไิด้เคยทรงสดับมาแต่ก่อนว่า นีเ้ป็นทกุข์ ทุกข์ควรก�าหนดรู ้ทกุข์ได้ก�าหนด

รู้แล้ว นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ควรละ เหตุให้เกิดทุกข์ละได้แล้ว นี้เป็น
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ความดับทุกข์ ความดับทุกข์ควรท�าให้ปรากฏแจ่มแจ้ง ความดับทุกข์ได้ท�าให้ปรากฏ

แจ่มแจ้งแล้ว นี้เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ควร

อบรมให้มี ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้อบรมให้มีแล้ว และในตอนท้ายได้ตรัสว่า 

เมื่อพระญาณดังกล่าวยังไม่บริสุทธิ์ พระองค์ก็ไม่พอพระหฤทัยว่าได้ตรัสรู้ ต่อเมื่อ 

พระญาณดังกล่าวบริสุทธิ์ จึงพอพระหฤทัยว่าได้ตรัสรู้แล้ว ผู้ที่เรียนรู้เรื่องอริยสัจจ์ 

จ�าได้ เรียกว่ารู้จ�ามิใช่รู้จริง ต่อเมื่อเกิดญาณในอริยสัจจ์ดังกล่าว จึงชื่อว่ารู้จริง

โดยมากคงเคยได้ยินว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เอง ไม่มีครูอาจารย์ แต่ก็อาจ

ไม่ทราบจะอธิบายว่าตรัสรู้เองได้อย่างไร หรืออาจสงสัยว่า ในเบื้องต้นก็ได้ศึกษาเป็น

อย่างดีมาก่อนจนเม่ือทรงออกผนวชแล้ว ทีแรกก็ได้ศึกษาในส�านักของ ๒ ดาบส  

ซึง่น่าจะทรงมคีรอูาจารย์เหมอืนกนั การแสดงลักษณะของความตรสัรูใ้นพระปฐมเทศนา

นี้เป็นการอธิบายและเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว คือที่เรียกว่าตรัสรู้เอง เพราะได้ทรง

พบทางสายกลางนั้นเอง ได้ทรงด�าเนินไปจนความรู้ในอริยสัจจ์ดังกล่าวแล้วได้เกิด 

ผุดขึ้นแก่พระองค์เอง โดยที่มิได้ทรงเคยสดับตรับฟังมาก่อน อย่างที่เรียกว่าต้นคิด  

จึงได้พระนามว่า พระสัมมาสัมพุทธะ แปลว่าพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ เรียกสั้น ๆ ว่า

พระพุทธเจ้า วิชาที่เคยทรงเรียนมามิใช่วิชาทางสายกลาง ไม่ใช่วิชาอริยสัจจ์ และ

ลักษณะความรู้กไ็ม่เหมอืนกนั ยงัไม่เรยีกว่า “ตรัสรู้” (ตรัส แปลว่า แจ้ง สว่าง รวมกับรู้ 

ก็คือรู้แจ้ง รู้สว่าง) เทียบอย่างในปัจจุบัน คนที่ค้นพบวิชาอะไรขึ้นก่อน เช่น ค้นพบ

วชิาไฟฟ้า ประดษิฐ์เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าขึน้ใช้ได้ เรียกว่าเป็นต้นคดิ อาจกล่าวเพือ่เข้าใจ

ได้ง่าย ๆ ว่า พระพทุธเจ้าได้ทรงเป็นต้นคิดวชิาทางสายกลาง วชิาอรยิสจัจ์ ทรงรอบรู้

ในความจริง ในกจิ ในความท�ากิจส�าเรจ็ ในอรยิสัจจ์ทกุข้อโดยครบถ้วนบรสุิทธิบ์ริบรูณ์  

วชิาและความรูน้ีเ้กดิขึน้เองแก่พระพทุธเจ้า ไม่มใีครเป็นครอูาจารย์ มเีป็นพเิศษเฉพาะ

ในพระพุทธศาสนาแล 

สุโข พุทฺธำนมุปฺปำโท

ควำมเกิดขึ้นแห่งพระพุทธะทั้งหลำยให้เกิดสุข

๒๑ มกรำคม ๒๕๐๔



อรยิสัจจ์ข้อที่ ๑

(ความหมายของค�าว่า อรยิสัจจ์)

หลกัธรรมส�าคัญในพระพทุธศาสนา คอืหลกัอรยิสจัจ์ซึง่พระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้ 

เป็นหลักที่สรุปรวมพระพุทธศาสนาทั้งหมด เมื่อเข้าใจหลักอริยสัจจ์ดีแล้วก็เข้าใจ 

หลกัธรรมอืน่ ๆ ได้โดยง่าย ในปลายปีการศกึษาท่ีแล้วได้แสดงเร่ืองพระพทุธเจ้าตรสัรู้ 

ตามความในพระสูตรที่ชื่อว่าธรรมจักร แต่ได้เว้นอธิบายอริยสัจจ์ ๔ เพราะก�าหนดไว้

ว่าจะแยกไปอธิบายกัณฑ์ละ ๑ ข้อ ฉะนั้น จะได้แสดงอริยสัจจ์ข้อที่ ๑ เป็นกัณฑ์ 

เริม่ในต้นปีการศึกษาใหม่นี ้ในเบ้ืองต้นจะได้ให้ค�าแปลและนยิามศพัท์เป็นการทบทวน

ความจ�าก่อน

อริยสัจจ์ ประกอบขึ้นด้วยค�า ๒ ค�า คือ อริยะ กับ สัจจะ ค�าว่า อริยะ  

แปลกันว่า ประเสริฐ เจริญ ถ้าเป็นคุณบทของบุคคล แปลว่า ผู้ประเสริฐเจริญ  

ทางพระพทุธศาสนาแบ่งบุคคลเป็น ๒ จ�าพวก คอื อรยิบคุคล ๑ ปถุชุน ๑ อรยิบคุคล 

หมายถึงบคุคลผูล้ะกเิลสได้ ตัง้แต่บางส่วนจนถงึทัง้หมด ม ี๔ จ�าพวกคอื พระโสดาบัน 

พระสกทาคามี พระอนาคามี (๓ จ�าพวกนี้ อาจเป็นคฤหัสถ์ก็ได้) พระอรหันต์  

รวมเรยีกว่าพระสงฆ์ ซึง่เป็นสรณะที ่๓ ส่วนปถุชุน แปลว่าคนกเิลสหนา หมายความ

ว่ายังละกิเลสอะไรไม่ได้ อีกอย่างหนึ่ง แปลว่าคนหนาแน่น ความหมายดังกล่าวนั้น

หมายความว่ามจี�านวนมาก เพราะมจี�านวนมากมายกว่าอรยิบคุคล ค�าว่า อรยิะ ตรง

กับค�าสันสกฤตว่า อำรยะ เป็นค�าเก่าแก่ ตามประวัติศาสตร์อินเดียโบราณแสดงว่า 

ชาวอารยนัได้อพยพเข้ามาอยูใ่นประเทศอินเดยี ครอบครองชาวพืน้เมอืงเดมิทีเ่รยีกว่า
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ทัสยุหรือทาสซึ่งด้อยความเจริญกว่า พระพุทธเจ้าได้ประสูติในราชตระกูลศากยวงศ์ 

ซึ่งเป็นอารยันเผ่าหนึ่ง เมื่อทรงประกาศศาสนาได้ทรงใช้ค�านี้เรียกบุคคลผู้บรรลุธรรม

ในพระพุทธศาสนาดังกล่าว แม้พระองค์เองก็เรียกว่าพระอริยะด้วย

สจัจะ แปลว่า จรงิ รวมกนัเข้าเป็นอรยิสจัจ์ แปลว่าความจรงิทีพ่ระอรยิะตรัสรู้ 

ความจริงทีท่�าให้ผูรู้้เป็นอรยิะ หรอืแปลว่าความจรงิทีเ่ป็นอรยิะ คอืแน่นอนโดยส่วนเดยีว 

อริยสัจจ์มี ๔ ข้อ ดังที่ทราบกันอยู่โดยมาก คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค จะแสดง

ข้อที่ ๑ ต่อไป 

ทกุขสจัจ์ ความจรงิคือทกุข์ข้อท่ี ๑ ค�าว่าทกุข์ แปลว่าสิง่ทีด่�ารงคงทนอยูไ่ด้ยาก 

แต่มีความหมายเป็นปฏิเสธว่าด�ารงคงทนอยู่ไม่ได้ทีเดียว คือต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย 

ค�าว่าทกุข์ตามความหมายสามัญ หมายถงึความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ตรงกนัข้าม

กับความสุข ฉะนั้น เมื่อพูดว่าทุกข์จึงมักเข้าใจตามความหมายสามัญดังกล่าว บางที

กล่าวหาว่าพระพทุธศาสนาสอนให้มองโลกในแง่ร้าย แต่แท้ทีจ่รงิเมือ่แสดงธรรมสามญั

ก็แสดงทั้งสุขทั้งทุกข์ตามที่เข้าใจกันในโลก แต่เม่ือแสดงธรรมอย่างละเอียดก็ต้องใช้

ปัญญาอย่างละเอยีด เหมอืนอย่างเมือ่มองดกัูนด้วยตาโดยปกต ิกจ็ะมองเหน็สิง่ต่าง ๆ 

อย่างปกติธรรมดา ศิลปวัตถุต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องตกแต่งร่างกายบ้านเรือนก็ส�าหรับ 

ดกูนัด้วยตาธรรมดา แต่ถ้าใครมตีาเป็นเอกซเรย์หรอืเป็นกล้องจลุทรรศน์กจ็ะต้องมอง

เห็นสิ่งต่าง ๆ เป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น แทนที่จะมองเห็นคนเดินไปเดินมา จะต้องเห็น

เป็นโครงกระดูกเดินได้เต็มถนนหนทางไปหมด หรือจุลินทรีย์ต่าง ๆ เต็มไปหมดใน 

ที่ทุกแห่ง หรือในขณะที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรด้วยหูธรรมดา เหมือนอย่างนั่งอยู่ในที่ 

เงยีบ ๆ คนเดยีว แต่ถ้ามหีรูบัคลืน่เสยีงได้อย่างเครือ่งรับวทิย ุก็คงจะได้ยนิเสียงต่าง ๆ 

ทัว่โลก หนวกหไูปหมดวนัยงัค�า่ สิง่ทีเ่หน็ทีไ่ด้ยินแม้ทางประสาทตาหูเพยีงเท่านีก้ยั็งมี

หยาบและละเอยีดกว่ากนัหลายช้ัน สจัจะทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงกเ็ช่นเดยีวกัน ส�าหรับ

ที่เป็นชั้นสามัญท่ัวไป ก็เหมือนอย่างรูปต่าง ๆ ที่เห็นด้วยตาสามัญ ส่วนที่เป็นช้ัน 

อริยสัจจ์ ก็เหมือนอย่างที่จะต้องเห็นได้ด้วยเอกซเรย์หรือกล้องจุลทรรศน์ คือจะต้อง 

มองดูในความหมายอีกอย่างหนึ่ง ทิ้งความหมายสามัญไว้ก่อนท้ังหมด ดังค�าว่าทุกข์  

กจ็ะต้องวางความเข้าใจอย่างสามญัไว้ก่อน มาท�าความเข้าใจใหม่ ว่าคอืทกุ ๆ ส่ิงทีไ่ม่

คงทน ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ในทุกขสัจจ์นี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง

อธิบายไว้ให้เห็นอย่างง่าย ๆ เป็นหมวด ๆ ดังนี้ 
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๑. ทรงแสดงว่า ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์

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

(เจ็บป่วย) ความโทมนัส ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์แต่ละอย่าง

๓. ทรงแสดงว่า ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่

เป็นที่รัก ล้วนเป็นทุกข์

๔. ทรงแสดงว่า ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์

๕. ทรงแสดงทุกข์ท้ังหมดสรุปลงว่า ขันธ์ (กอง) ท่ียึดถือไว้ท้ัง ๕ คือรูป  

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

สังขาร (ความคิดแต่งเป็นเรื่องราวต่าง ๆ) วิญญาณ (ความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียง 

เป็นต้น) ทั้ง ๕ นี้รวมเรียกนามรูป

ต่อไปนี ้จะได้อธบิายด้วยวธิแีต่งให้เป็นเรือ่งว่ามารดาเป็นผูอ้ธบิายแก่บตุรธดิา 

ซึ่งมีชื่อว่าเด็กชายสัจจะ และเด็กหญิงสัจจา

(ทุกข์ประจ�า)

ชำต ิควำมเกิด บิดาน�าเด็กท้ังสองไปเย่ียมมารดา ซึง่ไปคลอดบตุรอยูท่ีโ่รงพยาบาล 

เดก็ทัง้สองเหน็น้องใหม่ก็รูส้กึตืน่เต้น คล้ายเป็นแขกแปลกหน้า แต่กเ็กดิความรกัเอ็นดู

พร้อมทัง้ระแวงเลก็น้อย บดิาได้พดูชีแ้จงว่าน้องเกดิมาใหม่ ทีแรกหนท้ัูงสองกเ็กดิมาใหม่ 

เป็นคนแปลกหน้าของพ่อแม่เหมอืนกนั แต่พ่อแม่กร็กัเท่า ๆ กนั และจะรกัน้องท่ีเกิด

ใหม่ด้วยเท่า ๆ กันทั้งสามคน จะไม่ลดให้น้อยลงแม้สักหน่อยหนึ่งเลย

ชรำ ควำมแก่ บิดาได้น�าเด็กทั้งสองไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์คนชราที่บางแค 

เดก็ทัง้สองกถ็ามว่า คนแก่เหล่านีม้าจากไหน บดิากช็ีแ้จงว่า กม็าจากคนเกดินัน่แหละ 

เหมือนอย่างหนูทั้งสองไปเยี่ยมน้องที่เกิดใหม่ที่โรงพยาบาล ทุก ๆ คนทีแรกก็เกิดขึ้น

อย่างนั้นก่อน แล้วก็เติบโตกันเรื่อย ๆ มา เป็นเด็กเล็ก เด็กใหญ่ เป็นหนุ่ม เป็นสาว 

เป็นผูใ้หญ่เตม็ที ่ตัง้แต่เกดิมาจนถงึตอนน้ีเรยีกกนัว่าวยัเจรญิ แต่ท่านเรยีกว่าแก่เหมอืนกนั 
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คือเรียกว่าแก่ขึ้น มีลักษณะอย่างเดียวกับที่เรียกว่าผลไม้แก่ ต่อจากนี้ก็เป็นแก่ลง  

อย่างที่เรียกว่าแก่กันโดยทั่วไป

มรณะ ควำมตำย วนัหนึง่บดิาพาเดก็ทัง้สองไปเผาศพญาต ิทีว่ดัมกฏุกษตัรยิาราม 

เดินผ่านสุสานที่เก็บศพซึ่งสร้างเป็นกุฏิเล็ก ๆ เรียงกันแถวยาวเหยียด เด็กก็ถามขึ้น

ว่าอะไรอยู่ในนั้น บิดาก็ตอบว่า ศพ คือคนตายไปแล้วสิ้นลมหายใจ ร่างกายก็กลาย

เป็นศพ ต้องน�ามาเก็บมาเผา เดก็ก็ถามว่า ท�าไมจงึต้องตาย บดิาตอบว่า กเ็พราะเกดิมานะ

ซิจึงต้องตาย เด็กถามว่า เกิดมาแล้วไม่ตายไม่ได้หรือ ไม่อยากตายเลย บิดาตอบว่า 

ไม่ได้ เมือ่ไม่อยากตาย กอ็ย่าเกดิมา เดก็พดูขึน้ว่า กเ็กดิมาแล้ว บดิากล่าวว่า จงตัง้ใจ

เรียนให้เก่ง และเรยีนให้รูอ้รยิสจัจ์ของพระพทุธเจ้าด้วย เวลานีเ้ลิกพูดเรือ่งตายกนัเสียที 

เพราะจะท�าให้หมดเรื่อง พูดถึงเรื่องชีวิตกันต่อไปก่อนดีกว่า

(ทุกข์จร)

ควำมเศร้ำโศก ฯลฯ วนัหนึง่บิดามารดาพาเดก็ทัง้สองไปดภูาพยนตร์ เมือ่กลบั

มาแล้ว เดก็ชายสจัจะถามว่า ท�าไมจงึต้องมผีูร้้ายมคีนโกงมาคอยก่อเรือ่งขัดขวางท�าให้

ต้องต่อสู้จนรู้สึกตื่นเต้นหวาดเสียว บางตอนก็เป็นเรื่องพลัดพรากผิดหวังท�าให้ใจ 

เศร้าไม่สนุก บางตอนก็จืดเบื่อร�าคาญ บิดาตอบว่า เรื่องของภาพยนตร์โดยทั่ว ๆ ไป

กค็ล้ายเร่ืองของชวีติในโลก ซึง่มทีัง้คนดคีนชัว่ มทีัง้สขุและทกุข์ มทีัง้ผดิหวงัและสมหวงั 

แต่คนดใีนเรือ่งกม็กัจะต้องต่อสูอ้ย่างมากมายจงึจะสมหวังในทีสุ่ด ทุก ๆ คนทีด่�าเนนิ

ชีวิตอยู่ในโลกจึงจ�าต้องมีก�าลังกายก�าลังใจเข้มแข็งอดทน เพ่ือผจญอุปสรรคอันตราย

ต่าง ๆ เมื่อยังเป็นเด็กซึ่งมีพ่อแม่อุปถัมภ์อยู่ก็ยังไม่รู้สึกว่าจะต้องผจญกับอะไรนัก  

ถึงอย่างนัน้กต้็องรกัษาร่างกายให้มสีขุภาพอนามัยเพือ่ต่อสู้กบัโรคภยัไข้เจบ็ต่าง ๆ ได้ 

เด็กทีม่คีวามประพฤตเิสยีหายกเ็พราะมีก�าลงัใจทีจ่ะเหนีย่วร้ังไม่เพยีงพอ เดก็ชายสจัจะ

ถามขึ้นอีกว่า ชีวิตจริง ๆ ก็คล้ายกับเรื่องในภาพยนตร์นั้นหรือ บิดาตอบว่า เรื่องใน

ภาพยนตร์เป็นชีวิตเล่น ไม่ใช่ชีวิตจริง คนแสดงรับจ้างมาแสดงไปตามเรื่องท่ีแต่งข้ึน

ด้วยมุ่งจะจูงใจคนให้มาดูกันมาก ๆ คือมุ่งผลทางการค้า ไม่ค่อยจะได้ค�านึงถึงทาง 

ศลีธรรม ส่วนเรือ่งท่ีเกดิขึน้แก่ชวีติเป็นเรือ่งจรงิ ไม่ใช่เป็นเรือ่งเล่น เกดิขึน้ตามเหตกุารณ์
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ต่าง ๆ เหมือนอย่างท่ีทุก ๆ คนบางคราวก็หน้าตาชื่นบาน บางคราวก็นั่งหน้าเศร้า 

เด็กหญิงสัจจาพูดขึ้นบ้างว่า เห็นเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนบางคนดูเศร้าโศกร้องไห้ บางคน 

ลาป่วย บางคนบ่นเสียใจหรือคับใจ เห็นจะต้องมีเรื่องอะไร บิดากล่าวว่า ก็ต้องม ี

เรื่องซิ เรื่องของแต่ละคน แต่ละครอบครัวคงมีมากมาย แต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุป

ลงว่าความทุกข์ของจิตใจทุกอย่างมีเพราะเหตุ ๒ อย่าง คือ 

๑. ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจ

๒. พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจ

ทั้ง ๒ ข้อนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นข้อเดียว คือ ปรำรถนำไม่สมหวัง บิดา

ได้กล่าวต่อไปอีกว่า นี่แหละเมื่อเกิดมาในโลก มีชีวิตร่างกายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้ว 

กต้็องเผชญิโลกทีม่คีวามทกุข์ยากต่าง ๆ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรสัสรปุในท่ีสุดอกีโดยย่อว่า 

ทุกข์ก็คือขันธ์ที่ยึดถือไว้ทั้ง ๕ พูดง่าย ๆ ว่าความทุกข์ทั้งปวงรวมอยู่ที่ชีวิตร่างกายตัว

ตนเราเอง 

มารดาของเด็กทั้งสองได้กล่าวขึ้นบ้างว่า ความทุกข์ต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้

ทรงจ�าแนกไว้เป็นความจริง และเข้าใจได้ง่าย แต่อยากจะสรุปให้ฟังอีกอย่างหนึ่งว่า 

สรุปลงเป็น ๒ หมวด คือ

๑. ความทุกข์ท่ีมีข้ึนเองตามธรรมดาของร่างกาย (สภาวทกุข์) ได้แก่ความเกดิ 

แก่ ตาย

๒. ความทุกข์ท่ีเกิดขึ้นในจิตใจในบางครั้งบางคราว (ปกิณณกทุกข์) เช่น  

ความเศร้าโศก เป็นต้น

แต่พูดกันมาถึงเรื่องทุกข์ จะท�าให้เด็ก ๆ ใจคอห่อเห่ียวหมดความช่ืนบาน 

คล้ายไปอยู่อีกโลกหน่ึงซ่ึงล้วนมีแต่ความทุกข์ จะเป็นโลกนรกกระมัง บิดาตอบว่า  

ไม่ใช่โลกนรก แต่เป็นโลกของความจริง แต่ท่ีถูกจะต้องพูดว่าเป็นความจริงของโลก  

ซึ่งจะเห็นได้ถนัดจะต้องใช้ตาเอกซเรย์หรือตากล้องจุลทรรศน์ ดูอะไร ๆ เห็นอย่างดู

ด้วยเอกซเรย์หรือกล้องจุลทรรศน์ก็จะต้องเห็นไปอีกอย่างหนึ่ง ทะลุความสวยงาม 

ต่าง ๆ ทีเ่ป็นเปลอืกนอก เพราะเหน็เข้าไปอย่างลกึซ้ึง หรอืเหน็สิง่ท่ีเลก็ทีส่ดุอนัไม่เหน็
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ได้ด้วยตาเปล่า เมื่อไม่รู้สึกสนุกก็เลิกดูเอกซเรย์กันเสียที มาดูกันด้วยตาธรรมดา  

คราวนี้จะเห็นโลกแห่งสวรรค์หรือโลกแห่งนรกกันด้วยตาธรรมดานี้เอง คือในที่ใด 

ไม่เบียดเบียนกัน ช่วยเหลือกัน อยู่ด้วยกันมีความสุข ก็เรียกว่าเป็นโลกสวรรค์  

ส่วนในที่ใดเบียดเบียนกัน ไม่ช่วยเหลือกัน พากันอยู่เป็นทุกข์เดือดร้อนเช่นอย่างใน

คราวสงคราม ก็เป็นโลกนรก ฉะนั้น ความทุกข์ยากต่าง ๆ ในโลกซึ่งเกิดจากการ 

ก่อกรรมท�าเข็ญของคนเราเอง พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงว่าเป็นทุกขสัจจะ ความจริง

คือทุกข์อย่างหนึ่งซ่ึงเกิดจากความทุจริตของตน ท�าให้โลกนี้เป็นนรกขึ้น อย่างใน

ครอบครัวของเรานี้ ถ้าพ่อแม่ประพฤติตัวไม่ดี ไม่บ�ารุงเล้ียงลูกตามหน้าท่ีของพ่อแม่

ที่รักลูก ลูก ๆ ก็จะต้องเดือดร้อน จะต้องไปนั่งเศร้าในโรงเรียน เหมือนอย่างเพื่อน

บางคนที่เล่าเม่ือกี้น้ี ในชั้นเด็ก ๆ น้ียังไม่จ�าเป็นจะต้องไปนึกถึงความทุกข์ต่าง ๆ  

ในอริยสัจจ์ นึกถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความประพฤติไม่ดีเท่านั้นก็เพียงพอ คือ 

ให้รู้สกึว่าถ้าประพฤตไิม่ดจีะเกดิความทกุข์เดอืดร้อน ต้องตัง้ใจประพฤตตินให้ด ีตัง้ใจ

ศกึษาเล่าเรยีน และไม่คบคนประพฤติชัว่ เพราะจะชกัน�าให้ประพฤติเสียหายไปตามกนั 

ส่วนเด็กทีโ่ต ๆ ขึน้มากแล้วหรอืผูใ้หญ่กค็วรจะใช้ตาเอกซเรย์ดโูลกเสียบ้างเป็นครัง้คราว 

เหมือนอย่างไปฉายเอกซ์เรย์เพื่อตรวจสอบร่างกาย หรือเพื่อทราบว่าเป็นโรคอะไร

อย่างไร ไม่เช่นน้ันก็รักษาตนให้ถูกต้องไม่ได้ ฉันใดก็ดี จะรักษาแผลทางจิตใจได้  

ก็จ�าต้องดูให้เห็นทุกขสัจจ์ของโลกดังที่กล่าวมา จนถึงปลงใจได้ตก เพราะทุก ๆ คน 

จะหวังว่าจะได้รับสุขของโลกเสมอไปหาได้ไม่ ยิ่งหวังมากก็อาจจะได้รับทุกข์เพราะผิด

หวังได้มาก จึงน่าจะคิดให้เรื่องทั้งหลายผ่านจบไปเป็นเรื่อง ๆ อย่างดูภาพยนตร์ และ

ให้เห็นว่าเร่ืองในชีวิตจริงที่ผ่านไปก็ผ่านไปเหมือนเรื่องเล่นในภาพยนตร์ ไม่ยึดถือไว้

เป็นจริงจังในเรื่องที่ไม่จริงจัง อันเรื่องที่จริง ก็คือทุกข์สัจจ์ ความจริงคือทุกข์ ได้แก่ 

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อย ๆ เท่านั้น

สพฺพสฺส ทุกฺขสฺส สุขปฺปหำน�

ละทุกข์ทั้งปวงได้เป็นสุข

๓ มิถุนำยน ๒๕๐๔



อรยิสัจจ์ข้อที่ ๒

(สมุทัยสัจจ์)

อรยิสจัจ์ข้อท่ี ๒ ได้แก่ทุกขสมุทัย ค�าว่า ทกุขสมทุยั ประกอบขึน้ด้วยค�า ๒ ค�า 

คอื ทกุขะ แปลว่า ทุกข์ กับ สมุทยั แปลว่า เหตุให้เกดิ แปลรวมกนัว่าเหตุให้เกดิทุกข์ 

ทุกข์คืออะไรได้แสดงแล้วในกัณฑ์ก่อน จ�าแนกออกไปหลายประเภท ในท่ีน้ีจะกล่าว

สรุปทุกข์ลงเป็น ๒ คือทุกข์ทางกาย ๑ ทุกข์ทางใจ ๑ ทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นโดยสภาพ

ธรรมดากม็ ีเกิดขึน้เพราะกรรมและกิเลสของคนกม็ ีทกุข์ทีเ่กดิข้ึนโดยสภาพธรรมดานัน้

ได้แก่เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่เจ็บตาย ทุกข์ประเภทนี้เรียกว่าสภาวทุกข์ คือทุกข์ท่ี

เป็นไปตามสภาพธรรมดา จะยกไว้ก่อน จะกล่าวต่อไปเฉพาะทุกข์ที่เกิดเพราะกรรม

และกิเลสของคน

ทุกข์ที่เกิดเพราะกรรมและกิเลสของคน ได้แก่ความทุกข์ต่าง ๆ ที่คนเราก่อ

ขึ้นให้เกิดแก่ตัวเราเองและแก่คนอื่น ทุกข์ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ทั้งอย่างหยาบและอย่าง

ละเอียดในที่ท่ัว ๆ ไป ยกตัวอย่างเช่นความเดือดร้อนต่าง ๆ ที่เกิดจากการท�าร้าย

ร่างกายและชีวิตของกันและกัน การปล้นสะดมลักฉ้อแย่งชิงทรัพย์สินของกันและกัน 

เป็นต้น รวมความว่า โดยมากเกิดจากการผิดศีล ๕ และเกิดจากการประกอบตนไว้

ในอบายมุขต่าง ๆ ความทุกข์เหล่านี้เป็นความทุกข์เฉพาะตน คือเป็นเรื่องส่วนตน 

เฉพาะเรือ่งเฉพาะรายของแต่ละบคุคลกม็ ีเป็นความทกุข์ของส่วนรวม คอืคนส่วนมาก

ร่วมกันรับทุกข์ด้วยกนั เช่น ความทุกข์ยากเดอืดร้อนในสมยัทีโ่บราณเรยีกว่าทพุภกิขภยั 

(ภัยเกิดจากหากินยาก) ที่เรียกกันตามสมัย เช่นว่า เศรษฐกิจตกต�่า หรือทุกข์ภัยใน
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คราวเกดิสงคราม ทุกข์เหล่าน้ีท้ังหมดล้วนเป็นผลซึง่ต้องมีสมทุยั คอืเหตทุีท่�าให้เกดิข้ึน 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ค้นหาสมุทัยให้ถูกต้อง เพราะเป็นตัวเหตุ เมื่อพบเหตุและแก้

ที่เหตุแล้ว จึงจะแก้ความทุกข์ให้ตกไปได้ 

ยกตัวอย่างเรื่องที่เป็นความทุกข์ของส่วนรวม อันเกี่ยวแก่เยาวชน ซึ่งเป็น

ปัญหาถกเถียงกนัอยูว่่า อะไรเป็นเหตใุห้เยาวชนประพฤตเิสือ่มเสยี และจะแก้ได้อย่างไร 

ปัญหานี้จ�าต้องพิจารณารายละเอียดว่าความประพฤติอะไรบ้างเรียกว่าความประพฤติ

เสือ่มเสยี เพราะให้เกดิผลอย่างไร และเกดิจากเหตอุะไรบ้าง จงึอาจสรุปเร่ืองทีจ่ะต้อง

พิจารณาเป็น ๓ ชั้นก่อน คือ

๑. ผลเสื่อมเสียต่าง ๆ ที่เกิดจากความประพฤติอันเสื่อมเสีย

๒. ความประพฤติเสื่อมเสียต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดผลเช่นนั้น

๓. สิ่งที่เป็นเหตุชักน�าให้เกิดความประพฤติเสื่อมเสียดังกล่าว

ในการค้นหารายละเอยีดของประเดน็ทัง้ ๓ ข้อดงักล่าว กจ็�าต้องพจิารณาถึง

บคุคลผูเ้กีย่วข้องประกอบกนัไปด้วย เพราะในสังคมมนษุย์นี ้ทกุ ๆ คนต้องสัมพนัธ์กนั 

ดังหลักทิศ ๖ ในพระพุทธศาสนา คือทุก ๆ คนเมื่ออยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็ตาม ย่อมมีทิศ

ทั้งหลายอยู่รอบตัวฉันใด ก็ต้องมีคนท่ีเกี่ยวข้องกันอยู่รอบตัวฉันนั้น พระพุทธเจ้าได้

ตรัสเปรียบเทียบบุคคลผู้เกี่ยวข้องกันเหมือนกับทิศ จัดเป็น ๖ ดังนี้ มารดาบิดาเป็น

ทิศเบื้องหน้า ครูอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวา บุตรภริยาเป็นทิศเบื้องหลัง มิตรสหายเป็น

ทิศเบื้องซ้าย คนรับใช้หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นทิศเบื้องต�่า สมณพราหมณ์เป็นทิศ

เบื้องบน เยาวชนหรือใคร ๆ ก็ตามทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว  

ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นทิศทั้งหลายอยู่รอบตัว และอาจจะแบ่งย่อยเป็นทิศเล็ก ๆ ลงไป

อกีได้เป็นอันมาก ฉะนัน้ ถ้าทิศท้ังหลายดังกล่าวไม่ดีเสียโดยมาก กย็ากทีจ่ะให้ใคร ๆ 

ที่อยู่ในระหว่างกลางดีอยู่เพียงฝ่ายเดียวได้ เช่น เม่ือมองไปเบื้องหน้าก็ไม่พบมารดา

บิดาที่จะเป็นที่พึงยึดเหน่ียว มองไปเบื้องขวาก็ไม่พบครูอาจารย์ที่จะอบรมแนะน�า  

มองไปเบื้องหลังก็ไม่พบญาติพี่น้อง (ยกขึ้นแทนบุตรภริยา) ผู้หวังดี มองไปเบื้องซ้าย

ก็ไม่พบมิตรสหายที่เป็นกัลยาณมิตร มองไปเบื้องล่างก็ไม่พบผู้ที่รับให้ความช่วยเหลือ 

(ยกข้ึนแทนคนรับใช้) มองไปเบือ้งบนกไ็ม่พบสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิ ีซึง่จะเป็นผู้
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ชี้ทางที่ถูกให้ แต่โดยตรงกันข้าม มองไปทางทิศไหนก็พบแต่โรงหนังโรงละครสถาน

อบายมขุต่าง ๆ และบคุคลต่าง ๆ ทีจ่ะชกัน�าไปในทางเดยีวกนั เมือ่เป็นเช่นนีก้จ็ะเป็น

เหตุชักจูงกันไปในทางเสื่อมเสียต่าง ๆ 

แต่ถ้าทิศทั้งหลายดีอยู่โดยมาก ก็ยากที่จะเสื่อมเสียได้ เช่น มารดาบิดาก็ตั้ง

ตนเป็นมารดาบิดาที่ดีอยู่เบื้องหน้า ครูอาจารย์ก็ตั้งตนเป็นครูอาจารย์ที่ดีอยู่เบื้องขวา 

ญาติพี่น้องก็ตั้งตนเป็นญาติพี่น้องที่ดีอยู่เบื้องหลัง มิตรสหายก็ตั้งตนเป็นมิตรสหายที่

ดอียูเ่บ้ืองซ้าย ผูร้บัให้ความช่วยเหลอืทัง้หลายกต็ัง้ตนเป็นผูช่้วยให้ก�าลงัทีดี่อยูเ่บือ้งล่าง 

สมณพราหมณ์ท้ังหลายก็ตั้งตนเป็นสมณพราหมณ์ที่ดีอยู่เบื้องบน เมื่อทิศท้ังปวง 

แขง็แรงอยูโ่ดยครบถ้วน หรอืโดยมาก ผูท้ีอ่ยูใ่นระหว่างกลางกย็ากทีจ่ะประพฤตเิสือ่ม

เสียเล็ดลอดออกไปได้ ฉะน้ัน ในการแก้ปัญหาเยาวชน บุคคลที่เป็นทิศส�าคัญ ๆ  

ทุกฝ่ายของเยาวชนแต่ละคน จึงจ�าต้องร่วมมือกันตั้งตนของตนเองไว้โดยชอบ ให้เป็น

ทิศที่ดีตามฐานะที่เกี่ยวข้อง และอันที่จริง ไม่ใช่แต่เยาวชนเท่านั้น ทุก ๆ คนทั้งเด็ก

และผูใ้หญ่ เมือ่ทศิต่าง ๆ โดยรอบตนดอียู ่กย่็อมจะชกัน�ากนัไปในทางทีด่ไีด้ แต่มข้ีอ

ที่แตกต่างกันอยู่ว่า ส�าหรับเด็กหรือเยาวชนนั้นยังเป็นผู้เยาว์สติปัญญา จ�าต้องอาศัย

ทิศรอบตนที่ดี ซึ่งผู้ใหญ่จ�าต้องท�าตนให้เป็นทิศของเด็กและช่วยสร้างทิศที่ดีให้แก่เด็ก 

ส่วนผู้ใหญ่เองซึ่งเป็นผู้มีความรู้สึกผิดชอบเพียงพอ ย่อมสามารถสร้างทิศของตนได้

(ตัณหา ๓)

ในการท่ีบุคคลทกุ ๆ ฝ่ายทกุ ๆ คนจะตัง้ตนไว้ให้ดไีด้ ต้องอาศยัเป็นผูส้ามารถ

ปกครองใจของตนได้ดี ไม่ให้เป็นทาสของตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก ตัณหา

นี้เอง พระพุทธเจ้าตรัสชี้ไว้ว่าเป็นตัวทุกขสมุทัย คือเหตุให้เกิดทุกข์ ซึ่งเป็นอริยสัจจ์

ข้อที่ ๒ จ�าแนกเป็น ๓ คือ 

๑. กำมตัณหำ ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม คืออารมณ์ท่ีน่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจ หรือด้วยอ�านาจกาม คือความรักใคร่ปรารถนาพอใจ
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๒. ภวตัณหำ ความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพ คือความเป็นนั่นเป็นนี่

๓. วิภวตัณหำ ความดิ้นรนทะยานอยากไปในความไม่เป็นนั่นเป็นนี่

ค�าว่าตัณหานี้ มักจะเข้าใจกันไม่ถูกต้อง คือมักเข้าใจว่า เป็นความปรารถนา

ในทางหนึ่งบ้าง เป็นความอยากหรือความต้องการทุก ๆ อย่างบ้าง แต่อันที่จริง  

ค�านี้มิได้มีความหมายแคบหรือกว้างไปท้ังหมดอย่างนั้น ความอยากที่มีเป็นธรรมดา

ของร่างกาย เช่น ความอยากข้าวอยากน�้า ที่เรียกว่าความหิวกระหาย ความมีฉันทะ 

คือความพอใจในการศึกษาเล่าเรียน ในการงาน ในการท�าความดีต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุ

ให้เกดิความพากเพียรพยายาม ไม่เรยีกว่าเป็นตณัหา แต่ความอยากดงักล่าวทีเ่ป็นไป

เกินพอดี หรือความอยากในทางที่ผิด จึงเรียกว่าเป็นตัณหา ความอยากที่เป็นไปเกิน

พอดนีัน้ เช่น การรบัประทานอาหารมีประโยชน์ส�าหรบัทะนบุ�ารุงร่างกายตามทีร่่างกาย

ต้องการ แต่ถ้ารบัประทานชนิดกนิจบุจิบพร�า่เพรือ่ หรอืไม่ได้มุง่คณุภาพแต่มุง่อร่อยลิน้ 

ที่เรียกว่าตามใจปากตามใจท้อง หรือว่ามุ่งหรูหราเพื่อโอ้อวดกัน และเมื่อได้อาหารที่

ไม่อร่อยลิ้นก็รับประทานแต่น้อย เม่ืออร่อยลิ้นก็รับประทานเกินประมาณจนต้อง 

ทักกันว่าท้องจะแตก ในการเรียน การท�างาน หรือแม้การท�าความดีต่าง ๆ ก็เช่น

เดยีวกนั บางคราวมคีวามตัง้ใจแรงกท็�าเกนิพอด ีเหล่านีเ้รยีกว่าตณัหา คอืความด้ินรน

ทะยานอยาก เพราะเป็นความอยากอย่างทะยานหรืออย่างดิ้นรน อีกอย่างหนึ่ง  

ความอยากในทางที่ผิดต่าง ๆ เรียกว่าตัณหาทั้งนั้น ในชั้นนี้จึงควรทราบความหมาย

จ�ากัดของตัณหาดังกล่าว และควรทราบลักษณะอาการทั่วไปของตัณหาว่ามีลักษณะ

อาการอยากท�าให้ใจอยากหรือหิวอยู่เสมอ ไม่มีอิ่ม ไม่มีพอ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า 

“แม่น�า้เสมอด้วยตณัหาไม่มี” ตณัหาท�าให้ใจอยากหรือหวิอยูใ่นอะไรบ้าง ในส่ิงเหล่านีค้อื 

(ที่ตั้งของตัณหา)

๑. ในกำม คืออารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ค�าว่ากามนี้ก็เช่นเดียวกับ

ค�าว่าตัณหา มักเข้าใจไม่ถูกต้อง ความหมายที่ถูกต้องนั้นได้แก่อารมณ์ที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจทกุ ๆ อย่างเรยีกว่ากาม หรอืตวัความรกัใคร่ปรารถนาพอใจเองก็เรยีก
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ว่ากาม ค�าว่าอารมณ์นัน้ ได้แก่เรือ่งต่าง ๆ ท่ีใจคดินึกหรือทีเ่กบ็ไว้ในใจ หรอืท่ีใจผกูพนัอยู่ 

โดยเป็นรูปต่าง ๆ ที่เห็นด้วยตา เสียงต่าง ๆ ที่ได้ยินด้วยหู กลิ่นต่าง ๆ ที่ได้สูดดม

ด้วยจมูก รสต่าง ๆ ท่ีได้ล้ิมด้วยล้ิน สิ่งต่าง ๆ ที่ได้สัมผัสถูกต้องด้วยกาย และ 

เรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นอันได้เคยประสบพบผ่านมาแล้วแต่ยังเก็บมาค�านึงนึกถึงอยู่ในใจ 

เหล่านีเ้รียกว่าอารมณ์ท้ังหมด อารมณ์ดงักล่าวทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจเรยีกว่ากาม 

ความดิ้นรนทะยานอยากไปในอารมณ์เหล่านั้นเรียกว่า กามตัณหา

๒. ในภพ คอืความเป็นนัน่เป็นนี ่ตัง้ต้นแต่อยากจะเป็นอะไรทีจ่ะเป็นเจ้าของ

แห่งอารมณ์ที่น่าปรารถนาดังกล่าว ความดิ้นรนทะยานอยากในความเป็นนั่นเป็นนี ่

ดังกล่าวเรียกว่า ภวตัณหา

๓. ในควำมไม่เป็นนัน่เป็นนี ่คอืเม่ือเป็นอะไรอยู่ไม่ชอบใจกด็ิน้รนทะยานอยาก

เพื่อจะไม่เป็นอย่างนั้น เป็นความอยากในด้านท�าลายล้างภาวะที่เป็นอยู่ ตลอดจนถึง

อยากตาย เรยีกว่า วภิวตัณหา บางคนแปลว่าความไม่อยากเป็นนัน่เป็นนี ่ซึง่เป็นการ

แปลผดิ เพราะมใิช่ไม่อยาก เป็นความอยากเหมือนกนั แต่อยากท่ีจะไม่เป็นอะไรทีไ่ม่ชอบ 

เช่น เป็นเด็กอยู่เป็นนักเรียนอยู่ เบื่อเป็นเด็กเป็นนักเรียน อยากให้พ้นไปเสียเร็ว ๆ 

หรือเป็นคนแก่แต่อยากไม่เป็นคนแก่

ตัณหาทั้ง ๓ ตามที่อธิบายมานี้ ส�าหรับเยาวชนและคนทั่วไปควรเข้าใจ 

ค�าจ�ากัดความดังกล่าวมาข้างต้น ฉะนั้น จึงไม่ห้ามความอยากจะได้อะไรที่ควรจะได้ 

จะเป็นอะไรทีค่วรจะเป็น จะไม่เป็นอะไรทีค่วรจะไม่เป็น เช่น อยากจะได้หนงัสือเรยีน

และเคร่ืองเรยีนเครือ่งใช้ตามทีจ่�าเป็น อยากจะเป็นนกัเรยีนทีด่ ีอยากจะไม่เป็นคนเหลว

ไหลเสียหาย แต่ห้ามความอยากท่ีเกนิพอดแีม้ในทางทีถ่กูและความอยากในทางทีผิ่ด ๆ 

ความอยากในทางท่ีผดิน้ันคืออยากจะท�าในทางทีผ่ดิศีลธรรมทีเ่รยีกว่าเป็นความประพฤติ

เสื่อมเสียต่าง ๆ

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม มิได้ทรงซัดความผิดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทรง

แสดงชี้ให้เห็นความจริงว่า 
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๑. ทุกข์ต่าง ๆ เป็นผล เกิดจาก -

๒. ความประพฤติเสื่อมเสียต่าง ๆ อันเป็นกรรมชั่วของคน ซึ่งเกิดจาก -

๓. ตัณหา ในจิตใจของตนเอง

จงึทรงชีส้มฏุฐานส�าคญัของทกุข์ว่าตัณหา ซึง่เป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกดิทุกข์ 

ตัณหามีอยู่ในจิตใจของใคร ก็ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นและแก่ผู้อื่น ที่พลอยได้รับ 

ความเดือดร้อนเพราะกรรมของผู้นั้น ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ หรือใคร ๆ ทั้งนั้น

ตณฺหำ ทุกฺขสฺส สมฺภว�

ตัณหำเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์

๘ กรกฎำคม ๒๕๐๔



อรยิสัจจ์ข้อที่ ๓

(นโิรธสัจจ์)

อริยสัจจ์ ข้อที่ ๓ ได้แก่ ทุกขนิโรธ ประกอบขึ้นด้วยค�า ทุกข และ นิโรธ 

แปลว่า ความดับ รวมเป็น ทุกขนิโรธ แปลว่า ความดับทุกข์ ความทุกข์คืออะไรได้

แสดงแล้วในอริยสัจจ์กัณฑ์ท่ี ๑ พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ให้เห็นได้อย่างง่าย ๆ ทุกข้อ  

เร่ิมด้วยทรงชีค้วามทกุข์ทีเ่ป็นสภาพธรรมดาของร่างกายว่า ความเกดิ ความแก่ ความตาย 

เป็นทกุข์ แล้วทรงชีต้รงเข้ามาถงึความทกุข์ทีเ่กดิจรเข้ามาทัง้แก่จติใจ เช่น ความเศร้าโศก

เป็นต้น ทั้งแก่ร่างกาย เช่น ความป่วยไข้ ต่าง ๆ อันรวมลงในความประจวบกับสิ่งที่

ไม่เป็นทีรั่กและพลดัพรากจากสิง่ซึง่เป็นทีร่กั รวมลงอกีเป็นความปรารถนาไม่ได้สมหวงั 

รวมลงอีกเป็นชีวิตร่างกายทั้งหมด ฉะนั้น จึงกล่าวอย่างย่อที่สุดว่า ชีวิตทั้งหมดเป็น 

ตัวทุกข์ แต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่าทางพระพุทธศาสนามองชีวิตไปในแง่ร้าย เพราะยังมี 

อรยิสจัจ์ข้อที ่๒ ต่อไป คอืทกุขสมทุยั เหตุให้เกดิทกุข์ อันได้แก่ตณัหาคือความดิน้รน

ทะยานอยาก เพราะตัณหาในจิตใจของคนนี้เองท�าให้ชีวิตเกิดเป็นทุกข์ขึ้น เพราะชีวิต

ต้องกลายเป็นทาสของตัณหา ฉะนั้น ถ้าไม่มีตัณหา ชีวิตก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ ชีวิตก็คง

ด�าเนินไปตามคติธรรมดาของตน 

ทุกขนิโรธคือความดับทุกข์อันเป็นอริยสัจจ์ข้อท่ี ๓ นี้ พระพุทธเจ้าจึงทรง

อธบิายว่า ได้แก่ความดับตณัหาเสยีได้นีแ้หละเป็นความดบัทกุข์ ฉะนัน้ ทางพระพทุธ-

ศาสนาจึงมิได้มองในแง่ร้าย แต่มองในแง่ของความจริง ทั้งชี้เหตุกับผลไว้พร้อมเสร็จ 

ซึ่งทุก ๆ คนอาจจะปฏิบัติดับความทุกข์ที่เกิดเพราะตัณหาเสียได้ ด้วยการดับตัณหา

ที่จิตใจของตนเสีย
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เมื่อยังเด็กอยู่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักความทุกข์ เพราะยังไม่รู้จักปรารถนาต้องการ

อะไรมากเหมือนอย่างเด็กเล็ก ๆ เมื่อเลี้ยงดูไม่ให้เกิดความหิวกระหาย เป็นต้น และ

ร่างกายไม่เจ็บป่วยอะไร ก็หลับและต่ืนเล่นอย่างสบาย ครั้นเติบโตขึ้นรู้อะไรมาก 

เข้าปรารถนาต้องการอะไรมากเข้า ก็เริ่มรู้จักความทุกข์มากขึ้น โดยปกติเมื่อมีความ

ปรารถนาต้องการและยังได้รับความส�าเร็จสมปรารถนาอยู่ ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกเป็นทุกข์ 

แต่เมื่อประสบความไม่ส�าเร็จสมปรารถนาคือไม่ได้ดังที่ใจหวัง จึงเกิดความทุกข์ขึ้น  

ถ้ามีความปรารถนาจะได้แรงมากก็เกิดทุกข์มาก แต่ใครเล่าในโลกนี้จะประสบความ

ส�าเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาทุกอย่าง บางคนไม่ได้แม้ในสิ่งที่ตนควรจะได้ บางคนได้มา

แล้วก็ต้องพลัดพราก และเม่ือกล่าวโดยส่วนรวมแล้ว ความปรารถนาของคนไม่มีอิ่ม

ไม่มีพอ เช่น ความปรารถนาในทรัพย์ไม่มีเพียงพอว่าเท่าไร แม้ในสิ่งอื่นก็เหมือนกัน 

ย่อมมคีวามปรารถนาเพิม่ขยายออกไปอยูเ่สมอ และเม่ือกล่าวโดยส่วนรวม มกัพากนั

ปรารถนาในสิง่ท่ีไม่อาจจะส�าเรจ็ได้ เช่น ปรารถนาให้มชีวีติยนืยาวเรือ่ย ๆ ไป เพราะ

ทุก ๆ คนมีความรักชีวิตเป็นอย่างย่ิง และกลัวต่อสิ่งที่จะมาท�าอันตรายต่อชีวิต  

พดูง่าย ๆ ว่ากลัวตาย ถ้าจะมีใครบนัดาลให้เป็นไปได้สมปรารถนา กน่็าจะมคีนสมคัร

ไม่ตายกนัเป็นส่วนมาก ฉะนัน้ จงึต้องมธีรรมดาเป็นผูจ้ดัให้มกี�าหนดอายุขยั จะปล่อย

ไปตามปรารถนาของคนหาได้ไม่

(สันโดษ ๓)

มีคนเป็นอันมากเข้าใจว่า ตัณหาคือความด้ินรนปรารถนาเป็นของธรรมชาติ

ของโลก เพราะถ้าโลกปราศจากตณัหาแล้วกจ็ะดบัสูญ ความเข้าใจดงันียั้งถูกต้องไม่หมด 

จริงอยู่โลกเกิดขึ้นด้วยตัณหา ดังมีพระพุทธภาษิตว่า ตณฺหำย อุฑฺฑิโต โลโก โลกอัน

ตัณหำให้เกิดขึ้น และมีพระพุทธภาษิตอีกบทหนึ่งแปลความว่า ให้อำศัยตัณหำ แล้ว

ละตัณหำเสีย พระพุทธภาษิตทั้ง ๒ บทนี้แสดงว่า โลกเป็นผลของตัณหา และบุคคล

โดยปกติต้องอาศัยตัณหา แต่การอาศัยนั้น ถ้าให้ตัณหามาเป็นนาย ด้วยบุคคลกลาย

เป็นทาสของตณัหาเสยีแล้ว กจ็ะประกอบกรรมเป็นเหตทุ�าลายโลกได้เหมอืนกนั ฉะนัน้ 

ท่านจึงสอนให้อาศัยตัณหาโดยฐานะที่เป็นนายของตัณหา คือทุก ๆ คนจ�าต้องอาศัย

ความปรารถนาต้องการ แต่ให้เป็นนายแห่งความปรารถนาของตนเอง คือควบคุม 
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ความปรารถนาให้ด�าเนินไปโดยชอบ และเมื่อประสบความส�าเร็จดังที่ปรารถนาโดย

ชอบแล้วก็ให้ละทิ้งความปรารถนานั้นเสีย วิธีปฏิบัติดังกล่าวเป็นเร่ืองธรรมดานี้เอง  

มิใช่เป็นเรื่องผิดธรรมดาหรือสูงเกินกว่าธรรมดา เพราะตัณหาคือความปรารถนานี ้

เป็นสิง่ทีไ่ม่มอ่ิีมไม่มีพอดงักล่าวแล้ว จะอ�านวยตามไปถ่ายเดยีวหาได้ไม่ จ�าต้องควบคุม

ให้อิม่ให้พอไปคราวหนึง่ ๆ เทยีบอย่างการบรโิภคอาหาร เมือ่บรโิภคไปพอสมควรแล้ว 

ถงึจะยงัเอรด็อร่อยอยูก็่ต้องให้หยดุ ถ้าจะตามใจความอยากเรือ่ยไป กค็งจะท้องแตกตาย 

ความรูจั้กอิม่รูจ้กัพอซึง่เป็นเครือ่งสกดัตณัหานีแ้หละคอืสันโดษ ซึง่แปลว่า ความยินดี

พอใจ อันหมายถึงความอิ่มความพอดังกล่าว ท่านจ�าแนกเป็น ๓ คือ

๑. ยถำลำภสันโดษ ควำมยินดีตำมผลที่พึงได้ หรือตำมผลที่ควรได้

๒. ยถำพลสันโดษ ควำมยินดีตำมก�ำลังสำมำรถ

๓. ยถำสำรุปสันโดษ ควำมยินดีตำมรูปเรื่องของตน คือตำมสมควร

ถ้าคนไม่มีสันโดษดังกล่าว ก็จะต้องเป็นทาสของตัณหา ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ 

จะท�าอะไรก็หักโหมจนเกินก�าลังสามารถ ท้ังไม่ค�านึงถึงการควรไม่ควร อยากจะท�า

อะไรก็ท�าไปตามปรารถนา ถ้าใครเป็นเช่นนี้ก็จะเลวร้ายไปยิ่งกว่าอะไร ๆ ในโลก  

ความเดอืดร้อนในโลกเกดิขึน้เพราะบุคคลจ�าพวกนี ้แต่เพราะอาศยัสนัโดษซึง่มลีกัษณะ

ดังกล่าวคอยสกัดกั้นไว้ให้มีอ่ิมมีพอบ้างแม้ในเรื่องหนึ่ง ๆ ทั้งคอยสกัดกั้นให้ตัณหา

ด�าเนินไปในทางที่ชอบ จึงเป็นเหตุให้คนที่มีสันโดษประกอบกรรมที่ชอบ และรู้จักอิ่ม

รู้จักพอ รู้จักมือ้รูจ้กัคราว โลกจงึอยู่เย็นเป็นสขุเพราะอาศยัสนัโดษ จงึควรรูจ้กัคณุของ

สันโดษ ถ้าไม่รู้จักคุณของสันโดษ ทิ้งสันโดษเสียเมื่อใด ก็จะร้อนเป็นไฟขึ้นเมื่อนั้น

(โลกยิสุขเป็นทุกข์)

ความสุขต่าง ๆ ในทางโลก แม้ความจริงเป็นตัวความทุกข์ คือเป็นส่ิง 

ทีท่นอยูค่งทีไ่ม่ได้ต้องเปลีย่นแปลงไป แต่กเ็ป็นข้อท่ีเหน็ได้ยาก ทัง้ในชัน้นีก้ย็งัไม่จ�าเป็น

จะต้องเหน็ต้องเข้าใจ ควรยกขึน้กล่าวเฉพาะความทกุข์ตามเข้าใจกนัเพยีงข้อเดยีว คอื

ทกุ ๆ คนคงจะรบัรองต้องกันว่าความทุกข์เดอืดร้อนต่าง ๆ ท่ีเกดิข้ึนในจติใจ ส่วนใหญ่

เกิดขึ้นเพราะตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก คือเพราะปรารถนาไม่ได้สมหวัง  
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ที่กล่าวดังนี้ อาจจะถูกหาว่าพูดอย่างเอาก�าปั้นทุบดิน แต่ก็เป็นจริงที่ทุก ๆ คนควรจะ

ต้องรับรู้ไว้ และเตรียมป้องกันพร้อมทั้งเตรียมแก้ไขไว้ด้วย ไม่เช่นนั้น ถ้าวิถีชีวิตต้อง

ถูกตัณหาพาไปในทางผิดหวังและเกิดทุกข์ทับถมใจขึ้น ก็อาจจะจนทางของตนเองหา

ทางออกไม่ได้ ก็จะต้องอับจนต่อชวีติ เป็นผูพ่้ายแก่ชีวิต ดงัท่ีคนมใิช่น้อยประสบกนัอยู่

ทางออกจากความทุกข์นั้นคือ ต้องรับรู้ความจริงดังที่กล่าวแล้ว ต้องป้องกัน 

มิให้ถล�าลึกลงไปในทางแห่งความทุกข์ คือควบคุมตัณหามิยอมให้ฉุดชักใจไปได้ และ

ถ้าถล�าใจลงไปแล้ว ก็ต้องพยายามถอนใจขึ้นให้จงได้ด้วยปัญญา เพราะเมื่อทุกข์เกิด

ขึ้นที่จิตใจ ก็ต้องดับไปจากจิตใจได้ และจิตใจของทุก ๆ คนอาจสมมติกล่าวได้ว่าเป็น

ธรรมชาติกายสิทธิ์ ไม่มีอะไรจะมาท�าลายได้ นอกจากจะยอมจนใจของตัวเองเท่านั้น 

ถ้าท�าใจให้เข้มแขง็กจ็ะเกดิพลงัใจขึน้จนสามารถต่อสู้ต่าง ๆ ขจดัขบัไล่ออกไปให้พ้นจากใจ 

แต่ข้อส�าคัญต้องรับรูค้วามจรงิว่าจะต้องขบัไล่ตณัหาออกไปเสยีก่อน ความทกุข์ต่าง ๆ 

กจ็ะออกไปพร้อมกนั เพราะความดบัตณัหาเสยีได้นัน่เองเป็นทุกขนโิรธ ความดบัทกุข์

(เรื่องนางปฏาจารา)

การปล่อยให้ความทกุข์ต่าง ๆ ทบัถมใจเข้าทุกทีโดยไม่รูวิ้ธท่ีีจะดบัทุกข์ดงักล่าว 

อาจท�าให้เสียได้ทุกอย่างแม้เสียจริต ดังมีเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า ธิดาของ

เศรษฐีคนหนึง่ในกรงุสาวตัถ ีได้หนไีปกบัพนกังานปฏบิตัขิองเศรษฐผีูบ้ดิา ได้พากนัไป

อาศัยอยู่ในบ้านป่าแห่งหนึ่ง ต้องท�างานเหนื่อยยากต่าง ๆ ด้วยตนเอง เมื่อจะคลอด

บตุรคนแรก ได้เดินทางไปหามารดาบดิา แต่เดนิทางไปยังไม่ทันถึง ได้คลอดบตุรเสียก่อน 

จึงพากันกลับ ต่อมาเม่ือจะคลอดบุตรคนที่สองก็ได้เดินทางไปหามารดาบิดาอีก  

ในขณะที่ก�าลังเดินทางไป ฝนตกหนักและนางก็เกิดเจ็บครรภ์จะคลอดบุตร สามีจึง

เทีย่วไปตดัไม้เพือ่จะท�าเพงิเป็นทีพ่กั ในขณะทีจ่ะตดัไม้บนยอดของจอมปลวกแห่งหน่ึง 

ได้ถูกงูออกมาจากจอมปลวกกัดล้มลงตายในที่นั้น นางคอยสามีไม่เห็นกลับ ได้คลอด

บุตรคนที่สองด้วยความทุกข์อย่างยิ่ง ฝนก็ก�าลังตกหนัก นางให้บุตรคนแรกและบุตร

คนทีค่ลอดใหม่ทัง้ ๒ คนอยูภ่ายใต้ตน ท�าตนเองเป็นเพงิกนัฝนของบตุรทัง้ ๒ ตลอดคืน 

เมือ่สว่างขึน้แล้วกอุ้็มบตุรคนหนึง่จูงคนหนึง่เดินไปเทีย่วหาสาม ี พบสามนีอนส้ินชวิีตอยู่ 

ก็เกิดความทุกข์โศกอย่างย่ิง และจ�าต้องเดินทางต่อไปถึงแม่น�้าหนึ่งซึ่งน�้าก�าลังเต็ม
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เพราะฝนตกหนัก ไม่อาจจะพาเด็กทั้ง ๒ ข้ามไปพร้อมกันได้ จึงพักบุตรคนโตไว้ที่ฝั่ง

ข้างนี้ อุ้มบุตรคนเล็กข้ามไปก่อน หักกิ่งไม้เล็ก ๆ มาปูให้นอนที่ฝั่งข้างโน้น แล้วข้าม

กลับมาเพ่ือจะรับบุตรคนโต ครั้นข้ามมาถึงกลางแม่น�้า มีเหย่ียวใหญ่ตัวหนึ่งบินผ่าน

มาเห็นบุตรคนเล็ก จึงโฉบลงมาเฉี่ยวเอาไปด้วยส�าคัญว่าชิ้นเนื้อ นางยกมือทั้งสองขึ้น

ตบร้องไล่เหยีย่ว แต่เหยีย่วกไ็ม่ฟัง ได้โฉบเฉ่ียวเอาเดก็น้อยนัน้ไป ฝ่ายบตุรคนโตผูยื้น

อยู่ที่ฝั ่งข้างนี้มองเห็นมารดายกมือขึ้นตบร้องเสียงดังอยู่กลางแม่น�้าคิดว่าแม่เรียก  

ก็โดดลงไปในน�้าโดยเร็ว จึงถูกน�้าพัดหายไป นางจึงเกิดทุกข์โศกเพิ่มขึ้นอีกมากมาย 

เดนิร้องไห้คร�า่ครวญมุง่ตรงไปกรงุสาวตัถ ีเพือ่จะไปหามารดาบดิา พบชายคนหนึง่เดนิ

สวนทางมา ถามทราบว่ามาจากเมืองสาวัตถี จึงถามถึงข่าวมารดาบิดาของตน ชายผู้

นั้นจึงบอกว่า ไม่เห็นหรือว่าฝนตกตลอดคืน เม่ือคืนนี้ ในขณะท่ีฝนตกหนักนั้น  

เรือนได้พังทับเศรษฐีพร้อมทั้งภริยาและบุตรสิ้นชีวิตหมดท้ัง ๓ คน เขารวมเผาใน 

เชงิตะกอนอันเดยีวกัน ยังเหน็ควนัปรากฏอยูน่ัน่ นางได้รบัข่าวทกุข์หนกัอันเหลอืก�าลงั

ใจของนางจะทนทานไว้ได้ ก็ส้ินความรูส้กึตวั วิกลจรติขึน้ในขณะนัน้เอง เพราะความทุกข์

ทบัทวเีข้ามาอย่างมากมาย วิง่พลางพร�า่เพ้อไปพลางถงึบตุรทัง้สองและสามมีารดาบดิา

และพี่ชายซึ่งมาประจวบสิ้นชีวิตในคืนเดียวกัน นางวิ่งไปจนถึงพระมหาวิหารเชตวัน 

ขณะนั้นพระพุทธเจ้าก�าลังทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัท พวกคนห้ามไม่ให้

นางผ่านเข้าไป พระพทุธเจ้าได้ตรัสสัง่มใิห้ห้าม และได้ตรสัทกัข้ึนเมือ่นางเข้ามาใกล้ว่า 

จงกลบัได้สตเิถิด นางกก็ลับได้สตขิึน้ทันที ได้ถวายบงัคมแล้ว กราบทลูขอให้พระองค์

ทรงเป็นทีพ่ึง่ และกราบทลูเล่าเรือ่งตัง้แต่ต้นมาโดยตลอด พระพทุธเจ้าได้ตรสัธรรมกีถา

ให้นางเห็นคติธรรมดา จนนางคลายความโศก และเกิดดวงตาเห็นธรรม แล้วนางได้

ทูลขอบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนา ได้ทรงอนุญาต นางจึงได้บวชเป็นภิกษุณีมี 

ชื่อว่า ปฏาจารา ต่อมาได้พิจารณาชีวิตเทียบด้วยน�้าล้างเท้าที่ไหลแห้งหายขาดไป  

ตัดความรักและตัณหาในชีวิตกับสิ่งท้ังหลายได้ทั้งหมด จึงดับความทุกข์ท้ังปวงใน 

โลกได้ แล

ตสฺสำ นิโรโธ นิพฺพำน�

ดับตัณหำเสียได้เป็นควำมดับทุกข์

๕ สิงหำคม ๒๕๐๔



อรยิสัจจ์ข้อที่ ๔

(มรรคสัจจ์)

อรยิสจัจ์ ข้อที ่๔ ได้แก่ มรรค แปลว่า ทำง ในภาษาไทยใช้ว่ามรรคา แต่ใน

ที่น้ีหมายถึงมรรคาคือ ทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับทุกข์ มีทางเดียวมิใช่หลายทาง  

แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงองค์ประกอบไว้ ๘ ประการ คือ 

๑. สมัมำทฏิฐ ิเหน็ชอบ ๒. สมัมำสงักปัปะ ด�าริชอบ ๓. สมัมำวำจำ เจรจาชอบ 

๔. สัมมำกัมมันตะ การงานชอบ ๕. สัมมำอำชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ๖. สัมมำวำยำมะ 

พยายามชอบ ๗. สัมมำสติ ระลึกชอบ ๘. สัมมำสมำธิ ตั้งใจชอบ 

ค�าว่า ชอบ มิได้หมายความว่า ชอบใจ พอใจ แต่หมายความว่า ถูกต้องไม่

ผิดพลำด เหมือนค�าว่า เห็นชอบ มิได้หมายความว่าเห็นแล้วก็ชอบใจ แต่หมายความ

ว่าเห็นถูกต้องไม่ผิดพลาด ข้ออื่น ๆ ก็มีความหมายอย่างนี้เหมือนกัน มีอธิบายโดย

ย่อดังนี้ 

๑. สมัมำทิฏฐิ เหน็ชอบ ได้แก่รูเ้หน็ในทกุข์ ในเหตใุห้เกดิทกุข์ ในความดบัทกุข์ 

ในทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ รวมความว่ารูเ้หน็เหตผุลตามเป็นจรงิ หรือรู้ความจรงิ

ตามเหตุผล

๒. สัมมำสังกัปปะ ด�ำริชอบ ค�าว่า ด�าริ คือคิดนึกตรึกตรอง เมื่อคิดถูกก็

เรียกว่าด�าริชอบ ในที่นี้หมายถึงคิดออกจากความใคร่ใจท่ีผิด คิดไม่พยาบาทและคิด

ไม่เบียดเบียนใคร
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๓. สัมมำวำจำ เจรจำชอบ มิได้หมายความว่าเจรจาคือพูดตามที่ชอบใจ  

แต่หมายความว่าพูดจาถกูต้อง หรอืเมือ่ไม่พดูก็นิง่ เพราะเว้นเสียจากการพูดท่ีผดิพลาด 

ในทีน่ีไ้ด้แก่เว้นจากพูดมุสา เว้นจากพูดส่อเสยีด เว้นจากพดูค�าหยาบ เว้นจากพดูเพ้อเจ้อ

ไม่มีประโยชน์

๔. สัมมำกัมมันตะ กำรงำนชอบ มิใช่หมายความว่าท�าการงานอะไรตาม 

ที่ชอบใจ แต่หมายความว่าท�าการงานถูกต้อง หรือเว้นเสียไม่ท�าการงานที่ผิดพลาด  

ในที่นี้ได้แก่เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลักขโมย เว้นจากการประพฤติผิดในทางกาม 

หรือเว้นจากอพรหมจริยกิจ

๕. สมัมำอำชวีะ เลีย้งชวีติชอบ มิได้หมายความว่าหาเลีย้งชวิีตตามทีช่อบใจ 

แต่หมายความว่าเลีย้งชวีติในทางทีถ่กูต้อง ในท่ีนีไ้ด้แก่เว้นอาชพีท่ีผดิ ประกอบอาชพีท่ีถูก

๖. สัมมำวำยำมะ พยำยำมชอบ มิใช่หมายความว่า พยายามตามที่ชอบใจ 

แต่หมายความว่าพากเพยีรพยายามในทางทีถู่กต้อง ได้แก่เพียรระวังความชัว่ท่ียังไม่เกดิ

มใิห้เกดิขึน้ เพยีรละความชัว่ทีเ่กดิขึน้แล้ว เพียรท�าความดทีียั่งไม่เกดิให้เกดิขึน้ เพยีรรกัษา

ความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้ด�ารงอยู่และให้งอกงาม

๗. สัมมำสติ ระลึกชอบ ค�าว่าระลึก หมายถึงความก�าหนดจดจ�า หรือความ

นึกข้ึนได้อย่างถูกต้อง มิใช่นึกขึ้นได้อย่างผิด ๆ ในที่นี้ได้แก่นึกขึ้นได้อย่างถูกต้อง 

ในเรื่องของตัวเองเช่นว่าร่างกายเป็นอย่างไร สุขทุกข์เป็นอย่างไร จิตใจเป็นอย่างไร 

ความดีความชั่วของตนเป็นอย่างไร

๘. สัมมำสมำธิ ควำมตั้งใจชอบ มิใช่หมายความว่าตั้งใจตามแต่จะชอบ  

แต่หมายความว่าตัง้ใจไว้อย่างถูกต้อง ในทีน่ีไ้ด้แก่ควบคมุใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน รวมใจเข้ามา

ให้ก�าหนดแน่วแน่อยูใ่นหนงัสอืทีอ่่าน ในเรือ่งทีฟั่ง หรอืในเรือ่งทีค่ดิ รวมใจให้เพ่งส่อง

ไปทางเดียวเหมือนอย่างไฟฉายที่รวมแสงฉายกราดไปทางเดียว

องค์ประกอบทั้ง ๘ ประการนี้ รวมเข้าเป็นทางเส้นเดียวสายเดียว เป็นทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้ ข้อส�าคัญขอให้เดินเข้าทางที่ถูกต้องนี้ ถ้าเดินนอกทางนี้
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ออกไปเม่ือใด กต้็องประสบความทุกข์เดอืดร้อนเม่ือนัน้ พระพทุธเจ้าได้ทรงชีท้างทีถ่กูนี้

ไว้ให้ พร้อมทัง้ทรงแสดงรายละเอียดประทานไว้อย่างเพยีงพอ และเข้าใจได้ง่ายไม่ฟ่ันเฝือ

คราวนี้จะลองตั้งปัญหาถาม และจะตอบแทนไปด้วย ถำมว่ำ เห็นชอบ คือ

เห็นอะไร เหน็แล้วเกดิชอบใจขึน้ใช่ไหม ? เห็นสิง่ของของเพือ่นเกดิชอบใจคดิจะหยิบ

เอามาเสียเฉย ๆ เมื่อเวลาเขาเผลอ เรียกว่าเห็นชอบหรือไม่ ? ตอบว่ำ ไม่ใช่  

เพราะเห็นชอบคอืเหน็ถกูต้อง ชอบใจสิง่ของของเพือ่นอยากจะหยบิเอาเสียเฉย ๆ เรยีกว่า 

เห็นผิด

ถำมว่ำ ใจหนึ่งอยากจะท�าไม่ดีใจหนึ่งคอยห้ามไว้ ใจฝ่ายไหนจะชนะ 

ตอบว่ำ ฝ่ายที่มีก�าลังกว่าชนะ เพราะฝ่ายที่มีก�าลังกว่านั้นจะลงความเห็น

ตัดสินว่า จะท�าไม่ดีหรือจะยับยั้ง

ถำมว่ำ เรียกว่าเป็นความเห็นผิดหรือเห็นถูก

ตอบว่ำ ถ้าลงความเห็นให้ท�าไม่ดี ก็เป็นความเห็นผิด ถ้าลงความเห็นยับยั้ง 

ก็เป็นความเห็นถูก

ถำมว่ำ ท�าอย่างไรจึงจะรู้ตัวเองว่าเดี๋ยวนี้เรามีความเห็นถูกหรือผิด

ตอบว่ำ ก็คล้ายการสอบไล่ เมื่อเขียนตอบข้อสอบบางทีนึกว่าถูกเสมอ  

จึงต้องมกีรรมการตรวจข้อสอบ ในเรือ่งความเห็นกค็ล้ายคลงึกนั กอ็าจจะต้องปรกึษา

หารือบิดา มารดา ครู อาจารย์ หรือมิตรสหายผู้หวังดี แต่ทางที่ดีควรคิดหาเหตุผล 

คิดให้เห็นเหตุผลตามเป็นจริง หรือคิดให้เห็นความจริงตามเหตุผล 

ถำมว่ำ เหตุผลคืออะไร

ตอบว่ำ เหตุคือสิ่งท่ีเกิดขึ้นก่อน ผลคือสิ่งที่เกิดข้ึนตามมาภายหลัง เช่นว่า 

เมือ่เราท�าส่ิงน้ี จะมอีะไรเกดิตามมาทหีลงั การท�าของเราเรยีกว่าเหต ุส่ิงทีเ่กิดตามมา

เรียกว่าผล

ถำมว่ำ เรียนหนังสือก็ดี ช่วยบิดามารดาท�าการงานต่าง ๆ ก็ดี เป็นการ

เหน็ดเหนื่อยล�าบากไม่สนุกสนาน เป็นเหตุผลหรือไม่ และดีหรือไม่ดี 
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ตอบว่ำ การเรียนและการท�างานเป็นเหตุให้เหนื่อยยากในขณะเรียนในขณะ

ท�าการงานจรงิ แต่ก็จะให้เกิดผลดสีมปรารถนาต่อไปในภายหน้า ฉะนัน้ จงึได้สู้เหนือ่ย

ยากเล่าเรียนศึกษาและท�าการงาน อย่างเช่นนักเรียนทุกคนซึ่งเล่าเรียนอยู่ในบัดนี้  

เมื่ออุตสาหะพยายามพร้อมทั้งมีความอดทนเรียนไปจนส�าเร็จ ในอีกหลายปีข้างหน้า  

จึงจะได้รบัผลดสีมปรารถนา ฉะนัน้ การทีจ่ะดวู่าอะไรดไีม่ดจึีงต้องดใูห้ยืดยาวออกไป

ให้ถึงปลายทาง มิใช่ดเูพยีงครึง่ ๆ กลาง ๆ และไม่มวัพะวงติดอยูก่บัสขุทกุข์หรอืความสนกุ

ไม่สนุกในระยะสั้น ๆ หรือในระหว่าง ๆ เพราะจะท�าให้ก้าวหน้าไปถึงผลเบื้องปลาย

ไม่ส�าเรจ็ คนเราซึง่เดนิทางไปไม่ถงึสดุท้ายปลายทาง ต้องหล่นเรีย่เสียหายอยู่ในระหว่าง

ทางเป็นอนัมากเพราะเหตุต่าง ๆ ดงัเช่นท่ีเรยีกว่า ชงิสุกก่อนห่ามบ้าง ถอือสิระเสรบ้ีาง 

เป็นต้น ก็เพราะเหตุดังกล่าวมานี้ ฉะนั้น การหัดให้เป็นคนมีเหตุผลที่ถูกต้องจึงเป็น

เร่ืองส�าคัญส�าหรับทุก ๆ คน และจะชื่อว่าเป็นคนมีเหตุผล ก็เพราะเป็นสัมมาทิฏฐิ  

คือมีความเห็นถูก

(ทางช่วยให้เกดิความเห็นชอบ)

ถำมว่ำ มีทางอะไรช่วยให้เกิดความเห็นถูกได้บ้าง 

ตอบว่ำ ม ีสมัมำสงักปัปะ ความคดิถูก สมัมำสติ ความระลึกถูก และ สมัมำสมำธิ 

ความตั้งใจไว้ให้ถูก ทั้ง ๓ นี้เอง คือต้องหัดใช้ความคิดพินิจพิจารณาอย่าให้ล�าเอียง

เพลี่ยงพล�้าไปแก่ความชอบ ความชัง ความหลง หัดระลึกก�าหนดให้มีสติอยู่เสมอ  

หัดท�าใจให้ตั้งม่ันมีก�าลังแข็งแกร่ง จิตใจของเราทุกคนอาจอบรมให้มีก�าลังเข้มแข็งขึ้น

ได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่ต้องอาศัยสัมมำวำยำมะ คือความเพียรอันถูกต้อง ทั้งเมื่อ

พากเพียรให้เกิดมีความเห็นถูกขึ้นได้แล้ว ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะพูดไม่ถูก จะท�าการงาน

ไม่ถูก จะประกอบอาชีพไม่ถูก เพราะเม่ือเห็นถูก ก็ต้องพูดถูก ท�าถูก เลี้ยงชีพถูก 

พร้อมกันไป

วิธีคิดหาเหตุผลให้เกิดความเห็นชอบ ควรคิดไม่ให้พ้นหลักอริยสัจจ์ คือ 

ตัง้หลกัทัว่ไปไว้ ๔ หลัก หลักท่ี ๑ ทุกข์ หลกัที ่๒ สมทุยั (เหตใุห้ทุกข์เกดิ) หลกัที ่๓ 
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นิโรธ (ดับทุกข์) หลักที่ ๔ มรรค (ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) อะไรที่เป็นความ

ไม่สบายกายไม่สบายใจทัง้หมด จบัเข้าหลกัที ่๑ คอืทกุข์ อะไรทีเ่ป็นความไม่ดทีัง้หมด 

จับเข้าหลักที่ ๒ คือสมุทัย อะไรที่เป็นความสุขสงบเย็นทั้งหมด จับเข้าหลักที่ ๓ คือ

นโิรธ อะไรทีเ่ป็นความดีทัง้หมด จบัเข้าหลกัที ่๔ คอืมรรค เมือ่คิดตัง้หลักใหญ่ไว้ดงันี้ 

จะท�าอะไรก็คิดตรวจดูให้ดีว่า นี่เป็นสมุทัย ก่อทุกข์ หรือเป็นมรรค ทางสุขสงบ  

หัดคิดหาเหตุผลดังนี้อยู่เสมอ เป็นการหัดให้เกิดสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ เม่ือเห็นชอบ  

ก็ชื่อว่าพบทางที่ถูก เข้าทางที่ถูก ใช้ได้ในเรื่องทั่วไป ดังเรื่องเป็นตัวอย่างต่อไปนี้ 

(เรื่องกุมภโฆสก)

ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ 

ได้มีชายหนุ่มผู้หน่ึงมารับจ้างเป็นผู้เท่ียวปลุกคนในเวลาเช้า คือตื่นขึ้นแต่เช้าเที่ยวไป

เรียกคนให้ตื่นนอนว่า ลุกขึ้นเถิดพ่อ จงเตรียมเกวียน จงเทียมโค ถึงเวลาน�าช้างม้า

เป็นต้นออกไปกนิหญ้าแล้ว ลุกข้ึนเถดิแม่ จงหงุข้าว ต้มแกง ดงันีเ้ป็นต้น ชายหนุม่นัน้

ได้รับจ้างไปปลุกเตือนคนให้ตื่นขึ้นท�างานแต่เช้า ๆ เป็นประจ�าทุกวันมา 

วันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารทรงได้สดับเสียงของชายหนุ่มนั้นได้ตรัสว่า นั่นเป็น

เสยีงของคนมทีรพัย์มาก ท้าวนางผูห้นึง่ได้ฟังกระแสรบัส่ัง จงึส่งคนไปสืบ ผูไ้ปสืบนัน้

กลบัมากราบทูลว่าชายหนุม่นัน้เป็นคนก�าพร้าเขญ็ใจรับจ้างเลีย้งชวีติ พระราชาทรงนิง่ 

เมื่อได้ทรงสดับเสียงของเขาก็ตรัสอย่างนั้นอีกบ่อย ๆ จนท้าวนางนั้นสงสัย จึงทูลขอ

พระราชทานอนุญาตพาธิดาออกไปสืบให้ทราบความจริง ได้ปลอมตนนุ่งห่มผ้าเก่าไป

กับธิดา แสร้งเดินไปในถนนคนรับจ้างจนถึงหน้าห้องของชายหนุ่มนั้น จึงเข้าไปขอพัก

ด้วยอ้างว่าเป็นผู้เดินทางไกล แม้ชายหนุ่มนั้นจะปฏิเสธเท่าไรก็ไม่ยอมออกจึงจ�าต้อง

ยอมให้พักด้วย สัญญาว่าเพียงคืนเดียว คร้ันรุ่งขึ้นมารดาและธิดาทั้งสองได้ช่วยกัน 

ปรุงอาหารที่มีรสเป็นอย่างดีให้แก่ชายหนุ่มนั้น ท�าให้จิตใจของเขาอ่อนลงจนถึงยอม 

ให้คนทั้งสองพักต่อไปอีก 
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วนัหน่ึงได้มีประกาศพระราชก�าหนดให้ทกุ ๆ บ้านในถนนคนรับจ้างเล่นมหรสพ

กันอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องใช้เงิน ๑ กหาปณะ ชายหนุ่มนั้นจึงต้องน�าเงินจากที่แห่งหนึ่ง

มามอบแก่สตรีท้ังสองซ่ึงเป็นผู้จัด เม่ือมีประกาศให้เล่นมหรสพกันอีกก็ต้องไปน�ามา

มอบให้อีก จนสตรีทั้งสองนั้นเห็นว่ามีหลักฐานที่ควรเชื่อได้ว่าชายหนุ่มนั้นเป็นผู้มี 

ทรพัย์ จงึกลับเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลขอให้ทรงส่งราชบรุษุไปน�าตวัเขามา กไ็ด้โปรดให้

ท�าอย่างนั้น 

ครัน้เขาไปเฝ้า พระราชาได้รบัสัง่ถามว่าซ่อนทรัพย์เป็นอนัมากไว้ท�าไม ทแีรก

เขากราบทลูปฏิเสธ ครัน้มองเหน็สตรท้ัีงสองยนืเฝ้าอยู ่กร็ูส้กึว่าพระราชาได้ทรงส่งไป

สบืจนความเปิดเผยแล้ว จงึกราบทลูขอให้พระราชาทรงเป็นท่ีพ่ึงแล้วกราบทูลเล่าประวัติ

ชีวิตของตนว่า ตนชื่อกุมภโฆสก ได้เป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นี้ เมื่อเขา 

เล็ก ๆ อยู่ได้เกิดวิบัติท้ังตระกูลเพราะอหิวาตกโรค เมื่อบิดาจะตายเพราะโรคนั้นได ้

สั่งให้เขาหนีออกไป เขาได้หนีออกไปเป็นเวลา ๑๒ ปีจึงกลับเข้ามา ไม่มีใครจ�าได้ 

พระราชามีพระราชหฤทัยสงสาร และทรงรู้สึกเอ็นดูโปรดปรานในความมีสติ

ปัญญารู้จักรักษาทรัพย์ทั้งไม่หยิ่งล�าพองของกุมภโฆสก จึงโปรดให้น�าทรัพย์ท่ีซ่อนไว้

มาพระราชทานอารักขา พระราชทานเคหสถานและธิดาที่เกิดแต่ท้าวนางนั้น กับ

พระราชทานฐานันดรแห่งเศรษฐีให้กุมภโฆสกด�ารงสืบแทนบิดาต่อไป 

เรือ่งน้ีเป็นตวัอย่างแสดงว่าชายหนุ่มกมุภโฆสกนัน้เป็นผูม้คีวามเหน็ถกู ท้าวนาง

ผู้นั้นซึ่งได้พยายามพิสูจน์ความจริงก็ได้มีความเห็นถูก ทุก ๆ ฝ่าย จึงด�าเนินในทาง 

ที่ถูก ยังผลที่ดีให้เกิดแก่ทุก ๆ ฝ่ายแล

มคฺคำนฏฺงฺคิโก เสฏฺโ

ทำงมีองค์ ๘ เลิศล�้ำทำงทั้งหลำย

๒ กันยำยน ๒๕๐๔
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ครั้งที่ ๑
อำรัมภบท

วันนี้เป็นวันแรกเริ่มการให้ค�าสอนนวกภิกษุในศกนี้ (๒๕๑๘) ท่านทั้งหลาย

ได้เข้ามาอุปสมบทอยู่จ�าพรรษาในวัดนี้ ส่วนใหญ่ก็มาบวชชั่วระยะเวลา ๓ เดือนเศษ 

เป็นการบวชเรยีนตามทีก่ลุบตุรคนไทยในประเทศไทยนีไ้ด้ปฏบิตักินัมาตลอดเวลาช้านาน 

และได้ปฏิบัติกันสืบต่อมาจนถึงบัดนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประทศใกล้เคียงในระยะ

เวลาอนัใกล้นี ้ได้ท�าให้เกดิความหวัน่เกรงกนัขึน้แม้ในประเทศไทยเรา เหตกุารณ์ทีเ่กดิ

ขึน้ในประเทศใกล้เคยีงนัน้ ได้กระทบกระเทอืนพระพทุธศาสนา อันหมายถึงคณะสงฆ์

ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก แต่ว่าในประเทศไทยเรานี้ยังมีการบวช

เรยีนปฏบิติักนัได้อย่างอิสระ เสร ีจ�านวนนวกภกิษผุูจ้�าพรรษาในวดันีใ้นศกนีก้ม็ากกว่า

ศกทีแ่ล้ว ๆ มา แสดงว่าประเทศไทยเรายงัไม่ถกูกระทบกระเทอืน คณะสงฆ์กย็งัด�ารง

อยูเ่ป็นปกต ิคือปฏิบัตธิรรมในพระพทุธศาสนากค็งปฏบิตัไิด้โดยปกต ิตลอดจนถงึผูท้ี่

เข้ามาบวชเรียน ก็คงเข้ามาบวชเรียนได้โดยปกติ

ข้อน้ี จึงขอให้ท่านท้ังหลายได้คิด และลองตั้งปัญหาขึ้นว่า เพราะเหตุอะไร 

เราจึงด�ารงกนัอยูไ่ด้ไม่มเีหตกุารณ์กระทบกระเทอืน เหมอืนอย่างในประเทศใกล้เคยีง 

เหตน้ัุนกไ็ม่เป็นเหตท่ีุปกปิดซ่อนเร้นอะไร แต่กเ็ป็นเหตุทีป่รากฏอยู ่คดิดสัูกหน่อยหน่ึง

กจ็ะเห็นได้ว่าเป็นด้วยอานภุาพของสถาบันทัง้สาม คอื ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ 

อันรวมถึงระบบการปกครองทั้งหมด สถาบันทั้งสามนี้ด�ารงอยู่อย่างมั่นคงและเป็นอัน
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หนึง่อนัเดยีวกนัซ่ึงเรยีกว่ามีความสามัคคีเอกภีาพ แม้ว่าจะมกีลุม่ทีม่คีวามเหน็ขดัแย้ง 

มีการกระท�าที่ขัดแย้งบ่อนท�าลายอยู่ แต่ก็ไม่มาก เป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่นั้นยังรวม

กันอยู่อย่างมั่นคง และโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ด�ารงอ�านาจหน้าที่ในการด�ารงรักษาป้องกัน 

มีความมั่นคงอยู่ในสถาบันทั้งสามดังกล่าว ฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงไม่ได้รับการกระทบ

กระเทือนอะไรมากนัก และส่วนรวมก็ยังด�ารงอยู่ดี

กล่าวโดยเฉพาะสถาบนัพระพุทธศาสนา ซึง่เป็นหลกัใหญ่ทางจติใจ และความ

ประพฤตขิองคนไทยเราทัง้ปวง ได้สถติอยูเ่ป็นพทุธจกัรในจติใจคูก่บัอาณาจกัรของชาติ

ซึ่งเป็นจักรทางกาย คนไทยเราได้รับนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านาน ได้รับ

นบัถอืพระรตันตรยัคอืพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ คอืทีพ่ึง่ทางจติใจ 

รับเอาพระธรรมค�าสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติ ได้มีกุลบุตรคนไทยเราได้ออกบวชเป็น

พระภกิษุสามเณร ด�ารงรักษาพระพทุธศาสนา ฝ่ายฆราวาสคฤหสัถ์ซ่ึงนบัถือพระพทุธศาสนา

ก็ได้สร้างวัดวาและท�านุบ�ารุงการสร้างวัดขึ้นนั้น นอกจากเป็นที่อาศัยอยู่ของพระภิกษุ

สามเณรแล้ว ก็ยังเป็นโรงเรียนส�าหรับเล่าเรียนศิลปวิทยาของกุลบุตรทั้งหลาย เป็นที่

ออกบวชซึ่งเป็นการบวชเรียนชั่วระยะหนึ่งของคนหนุ่ม ๆ ทั้งหลาย เป็นที่ประชุม 

บ�าเพ็ญกุศล เป็นท่ีประชุมในงานเทศกาลต่าง ๆ ตลอดจนถึงเป็นที่ประชุมเกี่ยวแก่

กิจการของหมู่บ้าน ตลอดจนถึงของบ้านเมือง

พระพุทธศาสนาจึงได้ด�ารงมั่นอยู่สืบต่อมาจนถึงบัดนี้ และพระพุทธศาสนาที่

ตั้งอยู่ในประเทศไทยเรานี้ ย่อมมีลักษณะบางอย่างบางประการ ที่เป็นลักษณะพิเศษ

จ�าเพาะที่เป็นของคนไทย ในด้านวัตถุก็เช่นในด้านศิลปกรรมต่าง ๆ ของโบสถ์วิหาร

เป็นต้น ซึ่งเป็นแบบศิลปวัตถุของไทยเรา ในด้านธรรมเนียมปฏิบัติ เช่น ธรรมเนียม 

การบวชเรยีน ก็มธีรรมเนยีมการบวชเรยีนชัว่ระยะกาล เช่น พวกคนหนุม่ ๆ ทัง้หลาย

เป็นส่วนมาก เม่ืออายุครบบวชแล้วกมั็กจะบวชกนัชัว่ระยะสามเดอืนเป็นการบวชเรยีน 

ซึ่งการบวชเรียนน้ีก็มีความหมายว่า เป็นการเข้ามาบวชเพื่อเรียนแล้วก็สึกออกไป

ประกอบอาชีพการงานในทางฆราวาส ไม่ใช่มุ่งจะบวชตลอดไป ธรรมเนียมการบวช

เรยีนชัว่ระยะกาลนีไ้ด้มใีนประเทศไทยเรามาตลอดเวลาช้านาน ต่างจากในประเทศอืน่ ๆ 

เพื่อให้มีความรู้ตามความเข้าใจธรรมและความรู้จักเลือกกาลเวลา เลือกธรรมปฏิบัติ 
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ความรู้จักปฏบิตัใิห้พอเหมาะแก่ฐานะของตน เช่นว่า ตนด�ารงอยูใ่นฐานะอนัใด สมควร

จะใช้ธรรมข้อใดมาประพฤตปิฏิบัต ิเพือ่ให้การปฏบัิติกรณย์ีในฐานะนัน้ได้รบัผลดีดงันี้

เป็นต้น

เพราะฉะนัน้ พระพทุธศาสนาทีน่บัถือปฏบิตักินัในเมืองไทยเรานี ้จึงไม่มีเลย

ที่จะเป็นเหตุท�าให้ประเทศชาติวิบัติเสียหาย มีแต่ที่จะสนับสนุนให้บังเกิดความตั้งอยู่

มั่นคงและมีความเจริญข้ึน ดังเม่ือจะย้อนดูถึงในอดีตในบางคราวที่ประเทศชาติบ้าน

เมอืงประสบความวบิตัเิสยีหาย เม่ือพจิารณาตามต�านานแล้วกจ็ะเห็นได้ว่าเพราะผูป้กครอง 

เพราะผู้มีส่วนในการรักษาประเทศชาติทั้งหลายพากันอ่อนแอ หมกมุ่นมัวเมาอยู่ใน

ความสุขที่เป็นเครื่องยั่วยวนทั้งหลาย แตกความสามัคคีกัน เหตุเหล่านั้นล้วนแต่มิได้

ปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น คือว่า ย่อหย่อนในการปฏิบัติตาม 

พระธรรมค�าสั่งสอนด้วย เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงเป็นเหตุให้บังเกิดความวิบัติเสียหายตั้งแต่

ส่วนย่อยจนถงึส่วนใหญ่ แต่ในขณะท่ีมคีวามเข้มแขง็ไม่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในเครือ่งย่ัวยวน

ทัง้หลาย ในอบายมุขท้ังหลาย มีความสามัคคพีร้อมเพรยีงกนั กย่็อมไม่บงัเกดิความวบิตัิ 

ย่อมด�ารงอยูไ่ด้และมคีวามเจรญิขึน้ไป ทัง้นีก้เ็พราะเป็นการปฏบิตัติามพระพทุธศาสนา

อยู่ด้วย

อันความเสื่อมโทรมท้ังหลาย ความวุ่นวายทั้งหลาย ความทุกข์เดือดร้อนทั้ง

หลายที่บังเกิดขึ้นในบุคคลบางคนหรือบางหมู่ บางกลุ่ม แม้ว่ายังไม่เป็นความวิบัติของ

ส่วนรวม กเ็พราะไม่ปฏบัิตอิยูใ่นธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงส่ังสอนโดยเฉพาะ กเ็พราะ

ไม่ปฏบิติัอยูใ่นศลี เช่นว่าศลี ๕ ประการ ในธรรมทีคู่ก่นักบัศลี ๕ ประการ เช่น ความ

มีเมตตากรุณา ความประกอบสัมมาอาชีวะ เป็นต้น ถ้าหากว่าได้พากันปฏิบัติอยู่ใน

ศีลและธรรม แม้จะเป็นขั้นต้นดังที่กล่าวมานี้ ก็จะเป็นเครื่องแก้ความทุกข์ เดือดร้อน 

แก้การเบียดเบียนกัน แก้อาชญากรรมต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้น แก้ทุจริตต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้ 

และจะท�าให้เกิดความสงบเรียบร้อย แม้ยกตัวอย่างธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

คอืศลีธรรมขัน้ต้นดงัทีก่ล่าวมานี ้กจ็ะเหน็ได้ว่า ศาสนานีไ้ด้มีอานภุาพช่วยด�ารงรกัษา

ประเทศชาตไิทย และคนไทยเราให้อยูอ่ย่างสงบเรยีบร้อย มคีวามสามคัคเีป็นอันหนึง่

อันเดียวกันมาอย่างไร
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บัดนี้ท่านทั้งหลายได้เข้ามาบวช ซึ่งส่วนมากเป็นการบวชเรียน เพราะฉะนั้น

จึงขอให้ตั้งใจเรียน ตั้งใจปฏิบัติศีลของภิกษุ ตลอดจนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของภิกษุ  

การเรียนนั้นก็เรียนให้เข้าใจ ให้รู้จักพระพุทธศาสนา เพื่อน�าไปใช้ปฏิบัติให้บังเกิด

ประโยชน์ข้ึน อย่าได้ประมาทว่าประเทศชาตไิทยเราไม่เป็นอะไร จะกนิจะนอนจะเทีย่ว

สขุสบายกท็�าได้ตามใจ ขอให้คดิดใูห้ด ีอย่าคิดว่าอานภุาพของพระศาสนาทีป่กป้องให้

บงัเกดิความสวสัดแีม้ดัง่ท่ีกล่าวนัน้ หมายความว่าเป็นอ�านาจศกัดิส์ทิธิภ์ายนอกเหมอืน

อย่างอ�านาจของเทพเจ้าเป็นต้น ตามที่เชื่อถือกัน ไม่ใช่หมายความอย่างนั้น แต่ว่า

หมายความถึงศีลธรรมที่ตั้งอยู่ในทุก ๆ คนนี้เอง เราทั้งหลายก็เป็นคนหนึ่ง ๆ ของ 

ทุก ๆ คน คนดังกล่าวคือมีศีลมีธรรม เมื่อรวมกันเข้าเป็นหมู่เป็นคณะเป็นประเทศ

ชาติ ก็ย่อมมีความมั่นคงด�ารงมั่น เพราะฉะนั้น อานุภาพของศาสนานั้นจึงตั้งที่จิตที่

คนเรานีเ้อง และพงึปฏิบัตพิระพทุธศาสนา มศีลีมธีรรมตามควรแก่ภาวะของตน และ

ทกุ ๆ คนเรานีร้วมกนัเข้ากเ็ป็นพลังของศลีธรรมอนัใหญ่หลวง ซึง่ท�าให้บังเกดิความมัน่คง

ดังกล่าว นี่แหละคืออานุภาพของพระพุทธศาสนาที่คุ้มครองป้องกัน เราทุก ๆ คนนี้

แหละที่เป็นแดนเกิดของอานุภาพเหล่านั้น

เพราะฉะนั้น จึงขอให้ไม่ประมาท ถ้าหากว่าไม่เรียนให้รู้จักพระพุทธศาสนา

และน�าพระพทุธศาสนาไปใช้เป็นข้อปฏิบตัใิห้พอเหมาะพอควรแล้ว จะบงัเกดิความฝืดเคอืง

ข้ึนโดยล�าดบั ดงันีเ้องจะน�าไปสูค่วามวบัิตไิด้ จงึขอให้ไม่ประมาท ตัง้ใจเรยีน ตัง้ใจปฏบิตัิ 

ใช้เวลาทีบ่วชเรยีนน้ีให้เกิดประโยชน์ให้เตม็ที ่คอืเรยีนรูอ้ย่างหนึง่ เรยีนใช้อกีอย่างหนึง่ 

เมื่อรู้และรู้จักน�าไปใช้ย่อมได้ประโยชน์จากการบวชเรียน แหละวันนี้ก็เป็นเพียงการ

กล่าวแสดงเป็นอารัมภบท ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจะได้เริ่มสอนเข้าหลักพระพุทธศาสนา.

๑ สิงหาคม ๒๕๑๘
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กำรรู้จักพระพุทธศำสนำ

ตัง้ส�ารวมกาย วาจา ใจ เง่ียโสตประสาทเพือ่ทีจ่ะฟัง ตัง้ใจเพ่ือท่ีจะฟัง ต้องการ

ให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักพระพุทธศาสนา การรู้จักพระพุทธศาสนานั้น

ขั้นต้น รู้จักด้วยการเรียน คือการฟังการอ่านพระพุทธศาสนา เป็นต้นว่าฟัง

หรืออ่านพระวนิยัให้รูพ้ระพทุธบญัญตัทิีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงบญัญตัไิว้ พระธรรมคอืค�าสอน 

พทุธประวตัคืิอประวัตขิองพระพทุธเจ้า ดงัเช่นท่ีจดัไว้เป็นหลกัสูตรของนวกภูมใินขัน้ต้น 

การรู้จักพระพุทธศาสนาก็รู้จักด้วยการฟังหรือการอ่านพระพุทธศาสนาดังกล่าวมา

ขัน้ทีส่อง รูจ้กัพระพทุธศาสนาทีต่นเอง ด้วยการทีไ่ด้พจิารณาพระพทุธศาสนา

ทีฟั่งหรอืทีอ่่านน้ัน น�าเข้ามาดูท่ีตนเองและปฏบิติัพระพทุธศาสนาขึน้ทีต่นเอง กจ็ะรูจ้กั

พระพุทธศาสนาที่ตนเอง

ขัน้ท่ีสาม รู้จกัพระพทุธศาสนาด้วยผลของการปฏบิติัทีไ่ด้รบัโดยล�าดบั จนถงึ

ความรู้ความเห็นที่บังเกิดขึ้นแจ่มแจ้งในธรรม อันเป็นเหตุช�าระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด

จากเครือ่งเศร้าหมอง อกุศลบาปท้ังหลาย แม้ในขัน้ทีส่ามนีก้เ็ป็นการรูจ้กัพระพทุธศาสนา

ที่ตนเองอีกเหมือนกัน

การรู้จักพระพุทธศาสนาขั้นแรกเรียกว่าขั้น ปริยัติ คือการเรียน ขั้นที่สอง

เรียกว่าขั้น ปฏิบัติ ขั้นที่สามเรียกว่า ปฏิเวธ ตามศัพท์แปลว่าความรู้แจ้งแทงตลอด 

คือความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นแจ่มแจ้งดังกล่าว
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พระพุทธศาสนานั้น ตามศัพท์ พุทธ ก็แปลว่าผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ศาสนา แปลว่า  

ค�าสอนหรือค�าสั่งสอน รวมเข้าเป็นพระพุทธศาสนา แปลว่าค�าสอนของพระพุทธ คือ

ค�าสอนของพระผู้รู้ หรือว่าค�าสั่งสอนของพระผู้รู้ พระพุทธ พระผู้รู้ในค�านี้ก็หมายถึง 

ท่านผู้ตรัสรู้พระธรรมแล้วแสดงพระธรรมส่ังสอนตั้งเป็นพระพุทธศาสนาข้ึน ท่านผู้นี้

เป็นพระศาสดาผูส้ัง่สอนพระพุทธศาสนา เป็นผูต้ัง้พระพทุธศาสนาขึน้ กค็อืพระสัมมา-

สมัพทุธเจ้า พระบรมศาสดาของเราทัง้หลายซึง่มีพระประวัติปรากฏอยู่ในพทุธประวัตนิัน้

พระองค์ประสตูใินชมพทูวปี บดัน้ี เข้าใจกนัว่าอยูใ่นประเทศเนปาล เมือ่ก่อน

พทุธศกัราช ๘๐ ปี ทรงเป็นโอรสของกษตัริย์ผูป้กครองแคว้นสักกชนบท ได้ทรงปรารภ

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ท่ีมีประจ�าแก่ทุกชีวิตที่เกิดมา จึงพอพระหฤทัยใน

บรรพชา คือการบวช ดังท่ีท่านได้แสดงว่า ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่ คือ  

คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ทรงสลดพระหฤทัยในเมื่อทอดพระเนตรเห็น 

คนแก่ คนเจ็บ คนตาย ทรงน้อมเข้ามาว่า ทุกคนผู้เกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตาย ไม่มีใคร

ทีจ่ะพ้นไปได้ จงึทรงปรารถนาโมกขธรรม ธรรมเป็นเครือ่งหลดุพ้น หรอืความหลดุพ้น

จากความแก่ ความเจ็บ ความตาย ได้ทรงพิจารณาเห็นว่า ธรรมเช่นนี้ย่อมมีอยู่คู่กัน 

เพราะว่าเมื่อมีแก่ มีเจ็บ มีตาย ก็ต้องมีไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายเป็นคู่กัน และทรงเข้า

พระหฤทัยว่าธรรมที่ท�าให้พ้นจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย บรรลุถึงความไม่แก่ 

ไม่เจ็บ ไม่ตาย นั่นแหละเรียกว่า “โมกขธรรม” ซึ่งทรงเข้าพระหฤทัยว่าจะต้องมีอยู่ 

จงึได้ทรงปรารถนา และได้ทรงเหน็ว่าการบวชนัน้มโีอกาสทีจ่ะปฏบิตัเิพือ่ประสบโมกขธรรม

นี้ได้ อันเป็นธรรมที่ลุ่มลึก

ทรงปรารภเหตุดังกล่าวนี้ จึงเสด็จออกทรงผนวช โดยทรงสละเครื่องผูกพัน

ของฆราวาสหมดทกุอย่าง ทรงสละทัง้พระชายา พระโอรส สละปราสาทท่ีเป็นท่ีประทับ

อยูใ่นฤดทูัง้สาม สามปราสาท สละต�าแหน่งรชัทายาท สละพระประยูรญาติ มิตรสหาย

ทั้งหมด แปลว่าสละโลกออกทรงผนวช เสด็จจาริกท่องเท่ียวไปล�าพังพระองค์เดียว

โดยทีไ่ด้ทรงตัดพระเมาฬีคอืพระเกสาทีมุ่น่เป็นมวยด้วยพระขรรค์ และทรงเปล้ืองเครือ่ง

ขัตติยาภรณ์ทั้งหมด ทรงนุ่งห่มด้วยผ้ากาสายะ หรือกาสาวะ คือผ้าย้อมน�้าฝาด ดั่งที่

เรยีกกนัในบัดนีว่้าน�า้กรกั ผ้าย้อมกรกั แล้วกเ็สดจ็จารกิท่องเทีย่วไปโดยล�าพงัพระองค์
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เดียว อาศัยอาหารด้วยการบิณฑบาตคือเที่ยวขอเขามาเสวย ต้องทรงด�าเนินไปด้วย

พระบาทบนแผ่นดิน บรรทมกลางดินกลางทราย นึกถึงภาพแล้วก็จะรู้สึกว่าต้องมี

พระหฤทัยที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวมาก จึงได้ทรงสละได้ เพราะว่าก่อนท่ีจะเสด็จออกทรง

ผนวชนัน้ ประทับอยู่ในปราสาท ๓ ฤด ูแวดล้อมไปด้วยบคุคลและวัตถุเป็นเครือ่งบ�ารุง

ทุกอย่าง ได้เสวยอาหารที่ปรุงมาเป็นอย่างดี ที่มีผู้น�ามาทุกเวลาที่ต้องการ ทรงเครื่อง

ขตัติยาภรณ์ทีส่วยงามประณตี บรรทมบนพระแท่นและเครือ่งลาดท่ีงดงามและอ�านวย

ความสขุทกุอย่าง แวดล้อมไปด้วยบรวิาร จะเสดจ็ไปข้างไหนกม็ยีานพาหนะทีส่วยงาม 

หรอืจะทรงม้า ทรงช้าง กม็อียู่พร้อมสรรพทกุอย่าง ด�ารงอยูใ่นฐานะเป็นองค์รชัทายาท 

พระชายาก็ทรงพระสิริโฉม พระโอรสก็เพิ่งจะประสูติ ตามท่ีแสดงไว้ในพระประวัติ 

พจิารณาดูแล้วก็น่าท่ีจะสละออกได้ยาก เพราะการทีส่ละออกนัน้กไ็ม่ได้หมายความว่า  

สละออกชั่วคราวอย่างสละมาบวช ๓ เดือน แต่ว่าเป็นการสละออกตลอดไป ด้วยมุ่ง

ที่จะได้โมกขธรรมคือความหลุดพ้น ดังกล่าวนั้น

อาศยัทีไ่ด้ทรงมพีระปัญญาทีม่องเหน็สจัจะ คอืความจริงของชวีติอย่างแท้จริง 

เรียกว่า มองเห็นทุกข์ที่อยู่ในความสุขอันใคร ๆ มองไม่เห็น เพราะนึกดูว่าผู้ที่อยู่ใน

ภาวะทีเ่ป็นสขุเช่นนัน้ แวดล้อมไปด้วยอ�านาจวาสนาเครือ่งบ�ารุงความสขุทกุอย่าง พระชนม์

ก็ยังน้อย พระเกศาก็ยังด�าสนิท พระชายาก็อยู่ในพระวัยที่สวยงาม พระโอรสก็เพ่ิง

ประสตู ิทกุอย่างอยูใ่นความสดชืน่เหมือนอย่างดอกไม้ทีเ่พิง่บาน ก�าลงังอกงาม ยังไม่

แสดงอาการของความร่วงโรยอะไร สิง่เหล่านีค้วรจะเป็นเครือ่งปกปิดได้จริงส�าหรบัคน

ทัว่ ๆ ไป ใครจะมองเหน็ ถ้าว่ากนัด้วยตาเน้ือแล้วกม็องเห็นแต่ความสดชืน่ ความสมบรูณ์

บริบูรณ์ทุกอย่าง แต่ว่าอาศัยตาปัญญาซ่ึงเป็นตาใน จึงได้ทรงมองเห็นความทุกข์ 

ทั้งหลายที่ซ่อนอยู่ในเครื่องปกคลุม คือความสุขนั้น อันได้แก่ชราทุกข์ พยาธิทุกข์  

มรณทกุข์ เป็นสจัจะ คอืความจรงิของชวีติท่ีโผล่ขึน้มาปรากฏในพระหฤทัยอย่างแจ่มชัด 

เข้าใจว่าอาศัยเหตุนี้ท่านจึงได้ยกแสดงเป็นปุคคลาธิษฐานว่า ทรงเห็นเทวทูตคือคนแก่ 

คนเจ็บ คนตาย กับสมณะ เพราะว่าเทวดานั้นปกติมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ ตามที่ 

เชื่อถือกัน เว้นไว้แต่ว่าต้องการจะมาแสดงกายให้ปรากฏ เพราะว่ากายของเทวดานั้น

เป็นกายทิพย์ จะเห็นก็เห็นด้วยตาทิพย์ อันเรียกว่าทิพยจักษุ สัจจะคือความจริงของ

ชีวิตทั้งสามก็เหมือนเช่นนั้น ในขณะที่ก�าลังอยู่ในวัยที่สมบูรณ์ วัยที่สมบูรณ์นี้ย่อม
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ปกปิดไม่ให้มองเห็น แปลว่าตาเนื้อมองไม่เห็น มองเห็นแต่ความสวยงาม และสิ่งที่

ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม แต่ว่าตาใจคือปัญญามองเห็น ก็เท่ากับว่าเป็นตาทิพย์นั่นเอง 

มองลอดเข้าไปเหน็สจัจะ คอืความจรงิทีซ่่อนอยู ่ท่านจงึได้ผกูขึน้เป็นปคุคลาธษิฐานว่า

ได้ทรงเห็นเทวทูต แม้สมณะก็เช่นเดียวกัน จะมองเห็นคุณของสมณะก็ด้วยตาปัญญา 

ตาเน้ือกม็องไม่เหน็ เพราะว่าการเป็นสมณะนัน้เศร้าหมองในสายตาเนือ้ แต่ว่าผ่องใส

ในสายตาของปัญญา อาศยัปัญญาและอาศยัพระปณธิาน คอืความต้ังพระหฤทยัมุง่มัน่

จริง ๆ จึงได้ทรงสละได้

เมื่อทรงสละแล้วก็ทรงด�ารงความเป็นอยู่อย่างตรงกันข้ามทันที ดังที่กล่าวมา

ข้างต้น อาหารทีม่ผู้ีจัดถวายอย่างประณตีกเ็ทีย่วขอเขามาเสวย สดุแต่เขาจะให้ เหมอืน

อย่างท่ีพระไปบิณฑบาตแล้วก็ได้อาหารจากชาวบ้านนั่นเอง ดีบ้างเลวบ้าง เคยทรง

เครื่องขัตติยาภรณ์ ก็มาทรงผ้ากาสายะ หรือผ้ากาสาวะ คือผ้ากรัก ผ้าย้อมน�้าฝาด 

ต้องบรรทมกลางดิน กลางทราย ใต้ต้นไม้ สุดแต่ว่าจะไปรอนแรมลงที่ไหน จะต้อง

เสด็จไปด้วยพระบาทเปล่า ต้องช่วยพระองค์เองทุกอย่าง ไม่มีข้าทาสบริวารมาคอย

ช่วยเหลืออะไรทั้งนั้น แปลว่าอยู่ในสภาพที่กลับตรงกันข้ามทุกอย่าง คล้าย ๆ กับถูก

เขาเนรเทศออกไปจากบ้านจากเมืองแล้วไม่ได้มีสมบัติอะไรติดตัวไปเลย แถมยังตัด

เกสาเสียด้วย การตัดเกสากลายเป็นคนศีรษะโล้นซึ่งถูกดูถูก อย่างไทยเราเรียกว่า

อปัรย์ีจัญไร ไม่เป็นทีน่บัถอือีกต่อไป และเมือ่ทรงผนวชแล้วกม็ุง่ทีจ่ะแสวงหาโมกขธรรม 

ในข้อนี้ได้มีแสดงไว้ในวินัยปิฎกว่า

ในครั้งแรกได้ทรงศึกษาและปฏิบัติกับอาจารย์อาฬารดาบส และอุททกดาบส 

ได้ทรงปฏบิตัไิด้เสมอกบัอาจารย์ทัง้สอง กท็รงเห็นว่ายังไม่ใช่ทางหลดุพ้น จงึเสดจ็ออก

ไปท�าทุกรกิริยา คือการท�าตนให้ล�าบากหลายประการ ดังที่ท่านแสดงว่ายังไม่มีใคร

ท�าได้เสมอเหมือนมาก่อน แล้วก็ทรงเห็นว่า แม้การกระท�าทุกรกิริยา คือการทรมาน

กายให้ล�าบากนี้เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ไม่ให้เกิดปัญญาแต่อย่างไร ไม่ใช่ทางของความ

หลุดพ้น จึงได้ทรงเลิก แล้วก็ทรงหวนระลึกถึงปฐมฌานคือความเพ่งที่หนึ่ง อันหมาย

ถึงสมาธิอันแน่วแน่ เคยทรงได้เม่ือทรงพระเยาว์ ได้ตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธี
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แรกนาขวญั ในขณะท่ีพระราชบิดาทรงประกอบพิธแีรกนาขวัญนัน้ พระองค์ประทบัอยู่ 

ณ ภายใต้ต้นหว้า ก็ทรงก�าหนดลมหายใจเข้าออก จิตก็เป็นสมาธิจนถึงขั้นปฐมฌาน 

ทรงได้ปฐมฌานในครั้งนั้น แต่ว่าต่อมาสมาธินั้นก็เส่ือมไป ได้ทรงระลึกถึงสมาธิจิต 

ที่ทรงได้ ก็ได้ทรงคิดว่า การปฏิบัติทางสมาธินั้นจะพึงน�าไปสู่ความหลุดพ้นได้ จึงได้

ทรงเริ่มจับปฏิบัติทางสมาธิ

เป็นอันว่าได้ทรงเริ่มเข้าทางถูก ทรงปฏิบัติทางสมาธิจนได้อัปปนาสมาธิ คือ

สมาธทิีแ่น่วแน่จนถึงข้ันฌานแล้วกท็รงน้อมจิตทีเ่ป็นสมาธิไปเพ่ือรู ้ก็ได้บังเกิดพระญาณ 

คือความหยั่งรู้ขึ้นได้โดยล�าดับ

พระญาณแรก คือพระญาณที่หย่ังรู้ขันธ์ อันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้  

เรยีกง่าย ๆ ว่าระลกึชาติหนหลงัได้ ระลกึย้อนถงึชาตหินหลงัตัง้แต่หนึง่ชาต ิสองชาติ 

ออกไปจนถึงนับไม่ถ้วนชาติ ต่อจากนั้นก็ทรงได้พระญาณ คือความหยั่งรู้จุติ คือ 

ความเคลื่อนออกไป อุปบัติ คือความเข้าถึงชาตินั้น ๆ ของสัตว์ทั้งหลาย ว่าเป็นไป 

ตามกรรม คือการที่จงใจกระท�าทางกาย ทางวาจา ทางใจ ของตนเอง ท�ากรรมดีก็ไป

เกดิในชาตทิีด่มีีความสขุ ท�ากรรมชัว่กไ็ปเกดิในชาตทิีช่ัว่มคีวามทกุข์ ต่อจากนัน้กท็รง

ได้พระญาณ คือความหยั่งรู้ที่สาม คือความหยั่งรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ คือกิเลสที่นอน

จมหมักหมมอยู่ในใจทั้งหมด อันได้แก่พระญาณที่หยั่งรู้ในทุกข์ รู้ในเหตุเกิดทุกข์  

รู้ในความดับทุกข์ รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ พระญาณที่หยั่งรู้ในอาสวะ คือ

กเิลสทีน่อนจมหมักหมมอยูใ่นจิต พระญาณทีห่ยัง่รู้ในเหตเุกิดอาสวะ พระญาณทีห่ยัง่รู้

ในความดับอาสวะ พระญาณที่หยั่งรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ

ครั้นทรงได้พระญาณท่ีสามนี้ จึงเป็นวิชชาความรู้แจ่มแจ้งสว่างโพลงขึ้นใน

สัจจะทั้งหลาย เม่ือวิชชาปรากฏขึ้น วิมุตติ คือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข ์

ทัง้ปวงกป็รากฏขึน้ เมือ่ทรงได้วชิชาวมุิตตดิัง่น้ี จงึทรงเป็น พทุโฺธ คอืเป็นผูท้ีต่รัสรูแ้ล้ว 

วิสุทฺโธ เป็นผู้ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้ว กรุณามหณฺณโว ต่อจากนั้นก็ได้มีพระกรุณา 

ด่ังห้วงทะเลหลวง เพราะได้เสดจ็จารกิไปประกาศพระพทุธศาสนา ตัง้พระพทุธศาสนา

และพุทธบริษัทขึ้นในโลก
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ในตอนนี้ พึงพิจารณาท�าความเข้าใจประกอบอีกเล็กน้อยว่า พระญาณที่หนึ่ง

คือพระญาณที่รู้ระลึกถึงชาติหนหลังได้ ที่เรียกว่าระลึกชาติได้ดังกล่าวนั้น เป็นเครื่อง

เปิดโมหะ คอืความหลง เข้าใจผดิเหน็ผดิในเรือ่ง ตายเกิด ตายสูญ เพราะได้ทรงมอง

เหน็ว่า มชีาตคืิอความเกิดมาแล้วตดิต่อกนัมาโดยล�าดบั นบัย้อนหลงัข้ึนไปตัง้แต่หนึง่ชาติ

จนถึงนับชาตไิม่ถ้วน และพระญาณทีห่ยัง่รู้นีไ้ด้รูถึ้งรายละเอยีดของชาตนิัน้ ๆ ด้วยว่า

มีชื่อว่าอย่างไร มีอายุอย่างไร มีสุขมีทุกข์อย่างไร ดั่งนี้เป็นต้น

พระญาณที่สอง คือความหยั่งรู้ถึงการจุติ คือความเคลื่อนออกไป อุปบัติคือ

ความเข้าถึงชาตินั้น ๆ ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม เป็นเครื่องเปิดโมหะคือ

ความหลง ในเรือ่งว่าอะไรเป็นเหต ุเพราะว่าเหตุปรากฏแก่พระญาณว่าเป็นไปตามกรรม 

คือความเคล่ือนออกไปจากชาติหน่ึง แล้วเข้าถึงคือเกิดขึ้นอีกชาติหนึ่งนั้นเป็นไปตาม

กรรม คือการที่จงใจกระท�าทางกาย ทางวาจา ทางใจ ของตนเอง กรรมชั่วก็น�าให้ไป

เกิดข้ึนในชาตท่ีิชัว่มีทุกข์ กรรมดกีใ็ห้ไปเกดิในชาตทิีด่มีสุีข ท�าให้เกดิความหยัง่รูแ้น่นอน

ลงไปในกรรมและผลของกรรม ไม่สงสัย เพราะว่าได้มองเห็นเหมือนอย่างเป็นสถิติ

ปรากฏอยู่ทุกชาติ ในตอนนี้พึงท�าความเข้าใจเพิ่มเติมว่า จะท�ากรรมดีหรือกรรมชั่ว

ก็ตาม ก็ต้องท�าให้เคลื่อนออกจากชาติหนึ่ง และก็เข้าถึงอีกชาติหนึ่ง คือ ตาย-เกิด 

ตาย-เกิดอยู่เรื่อยไป ตลอดเวลาท่ียังกระท�ากรรมอยู่ และท�าไมจึงยังต้องท�ากรรมอยู ่

ทัง้กรรมดบ้ีางกรรมชัว่บ้าง กเ็พราะยงัมีกเิลสอนัเป็นเหตใุห้กระท�ากรรม ฉะนัน้ เมือ่ยัง

มีกิเลสอันเป็นเหตุให้ท�ากรรมอยู่ตราบใด ก็ต้องกระท�ากรรมและก็ต้องตาย ต้องจุติ

แล้วก็ต้องเกิด ต้องอุปบัติ คือเคล่ือนและเข้าถึงชาติหนึ่ง ๆ อยู่เรื่อยไป จนกว่าจะ 

สิ้นกิเลส

เพราะฉะนัน้ เมือ่ทรงได้พระญาณทีส่าม คอืว่าได้หยัง่รูล้งในทกุข์ ในเหตเุกดิทกุข์ 

ในความดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ในอาสวะ ในเหตุเกิดอาสวะ  

ในความดับอาสวะ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ จึงทรงดับกิเลสได้สิ้นเชิง  

ความตรสัรูแ้ละความหยัง่รู้ของพระองค์น้ัน กเ็ป็นความหยัง่รูท้ีถึ่งทีสุ่ด ไม่มีความหยัง่รู้

ทีจ่ะยิง่ข้ึนไปอกี ความหยัง่รูใ้นทกุข์นัน้ กต็ัง้ต้นแต่เกดิเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ 

เป็นต้น ดงัทีเ่ราท้ังหลายสวดมนต์กนัอยู่ในเวลาเช้า คือได้ทรงเหน็ประจกัษ์ชดัว่าไม่ใช่
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แก่ เจบ็ ตาย เท่านัน้ เป็นทกุข์ เหมอืนอย่างทีท่รงเหน็เมือ่ครัง้ก่อนทีจ่ะเสดจ็ออกทรง

ผนวชที่ว่าทรงเห็นเทวทูตน้ัน คือเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย แต่ว่ายังไม่เห็นเกิด  

แต่ในความตรัสรู้ของพระองค์นี้ ได้ทรงเห็นเพิ่มว่าแม้เกิดก็เป็นทุกข์ และเกิดนี่แหละ

เป็นความทุกข์ที่เป็นต้นของทุกข์ทั้งหลายในปัจจุบันชาติ เพราะว่ามีเกิดจึงมีแก่ มีเจ็บ 

มตีาย แก่เจบ็ตายนัน้เนือ่งมาจากเกดิ เมือ่เกดิแล้วต้องแก่เจบ็ตายเสมอ จะเกดิขึน้มา

โดยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ เมื่อมีชาติแล้วต้องแก่ เจ็บ ตาย เสมอ เพราะฉะนั้น 

โดยที่แท้แล้ว ชาติคือความเกิดนี้เป็นตัวทุกข์ เป็นต้นของทุกข์ทั้งหลายในชีวิตปัจจุบัน 

อนันีเ้ป็นความตรัสรูข้องพระพทุธเจ้าท่ีเป็นพระญาณทีส่าม และหยัง่รู้ในเหตเุกิดทกุข์ว่า 

ตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ดับตัณหาเสียได้คือ

ความดบัทกุข์ ทางทีท่รงปฏบิตัมิาโดยล�าดบัจนได้ปัญญาได้ญาณท่ีหย่ังรูน้ีเ้ป็นทางปฏบัิติ

ให้ถึงความดบัทกุข์ และเป็นญาณท่ีหยัง่ลงไปจนถึงอาสวะคอืกเิลสทีน่อนจมหมักหมม

อยู่ในจิต เหตเุกดิอาสวะ ความดบัอาสวะ ทางปฏบิตัใิห้ถึงความดบัอาสวะ เพราะตณัหา

ก็เนื่องมาจากอาสวะมีอวิชชาสวะเป็นต้น

เป็นอันว่า ได้ทรงปฏิบตัดิ�าเนนิมาโดยสมบรูณ์ ในทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ 

ดับอาสวะ จึงได้ความดับทุกข์ ดับอาสวะสิ้นเชิง พระญาณคือความหยั่งรู้นี้เป็นวิชชา

ความรู้แจ่มแจ้งสว่างโพลงขึ้น กิเลสและกองทุกข์ท้ังปวงก็ดับไปหมด เป็นวิมุตติ  

ความหลุดพ้น เหมือนอย่างว่าเมื่อแสงสว่างปรากฏขึ้น ความมืดก็หายไป สิ่งทั้งหลาย

ที่ถูกความมืดปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้จึงปรากฏอย่างชัดแจ้งสมบูรณ์ทุกประการ จึงทรง

เป็น พุทฺโธ ผู้รู้ ผู้เห็น รู้เห็นทุกอย่าง รู้เห็นสมบูรณ์ นี่แหละเรียกว่าผู้ตรัสรู้ วิสุทฺโธ 

เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นอันว่าได้ทรงประสบโมกขธรรม 

ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตามที่ได้ทรงตั้งพระหฤทัยไว้

๓ สิงหาคม ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๓
ศำสนำและพระไตรปิฎก

ขอให้ตั้งใจฟัง ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนา ได้อธิบายถึงค�าว่า พุทธ ที่แปลว่า  

พระผูรู้ ้พระผูต้รสัรู ้ซ่ึงได้แสดงอธบิายโดยปรยิายคือทางอนัหนึง่เมือ่คราวทีแ่ล้ว แม้ว่า

ค�านี้มีทางที่จะพึงอธิบายเพิ่มเติมต่อไปอีก แต่ว่าต้องงดไว้ก่อน 

จะกล่าวถึงค�าว่าศาสนา ค�าว่าศาสนาแปลว่าค�าสอน หรือค�าสั่งสอน รวมเข้า

กบัค�าว่าพทุธเป็นพุทธศาสนา แปลว่าค�าสอนของพระพทุธ หรอืว่าค�าสัง่สอนของพระพทุธ 

ค�านี้พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ขึ้นเองเป็นคร้ังแรกเมื่อทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ คือ

แสดงพระโอวาทที่เป็นปาติโมกข์ คือเป็นหัวข้อใหญ่ เมื่อตรัสรู้แล้วได้สองสามพรรษา 

ก็เรียกว่าเมื่อต้นพุทธกาลทีเดียว ปรากฏในพระคาถาหนึ่งของโอวาทปาติโมกข์นั้นว่า

สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ท�าบาปทั้งปวง

กุสลสฺสูปสมฺปทา การยังกุศลให้ถึงพร้อม คือ การท�ากุศลให้สมบูรณ์

สจิตฺตปริโยทปนํ การท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นีเ้ป็นศาสนา คือค�าสอนของพระพทุธท้ังหลาย ดัง่นี้

ค�าว่า พุทธาน สาสนํ ก็คือพุทธศาสนานั้นเอง ต่อมาก็ได้ใช้ค�านี้เป็นชื่อแห่ง

ศาสนาของพระพุทธเจ้าว่า “พุทธศาสนา” ตามพระประวัติเดิม พระพุทธเจ้าแสดงแต่

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

ต่อมาเมื่อภิกษุทั้งหลายมีมากขึ้น ผู้มาบวชก็มาจากตระกูลต่าง ๆ กัน มีอัธยาศัยและ
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มีความมุ่งหมายต่าง ๆ กัน และมีจ�านวนมากขึ้น มีลาภสักการะต่าง ๆ เกิดมากขึ้น 

เป็นต้น จึงท�าให้ภิกษุบางรูปประพฤติไม่เรียบร้อยเสียหายจนถึงมีค�าติฉินบังเกิดขึ้น 

พระพทุธเจ้าทรงทราบจงึทรงบญัญตัพิระวนิยัห้ามความประพฤติเช่นนัน้เป็นคราว ๆ มา 

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

จึงแปลว่าค�าสอนอย่างเดียว แต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้น ค�าว่าศาสนา

จึงแปลว่าค�าสั่งสอน ค�าสั่งนั้นหมายถึงพระวินัย ค�าสอนนั้นหมายถึงพระธรรม  

อันหมายถึงค�าสอนเป็นเครื่องอบรมจิตใจดังกล่าว

ขอให้ท่านท้ังหลายท�าความเข้าใจว่า ค�าว่า “ธรรม” นัน้ใช้ในความหมายหลายอย่าง 

ใช้ในความหมายท่ีกว้างครอบคลุมไปท้ังหมดกไ็ด้ ใช้ในความหมายทีแ่คบเฉพาะอย่างใด

อย่างหนึ่งก็ได้ ค�าว่าธรรมที่ใช้ในค�าว่าตรัสรู้พระธรรม หรือว่าแสดงพระธรรมสั่งสอน

ทีใ่ช้ทัว่ ๆ ไป ย่อมหมายความครอบคลมุทัง้หมด แต่ว่าเม่ือแยกออกเป็นค�าส่ังและค�าสอน 

ค�าสั่งนั้นเรียกว่าพระวินัย ค�าสอนก็คงเรียกว่า ธรรม หรือ ธรรมะ ซึ่งในที่นี้เมื่อมาคู่

กนักบัวนิยัว่าธรรมวนิยั ค�าว่าธรรมก็มคีวามหมายจ�ากดัจ�าเพาะทีเ่ป็นค�าสอน อันไม่ใช่

เป็นค�าสั่งคือวินัยเท่านั้น โดยแยกค�าสั่งออกไปอีกพวกหนึ่งเรียกว่าวินัย จึงขอให้ท่าน

ทั้งหลายได้ท�าความเข้าใจถ้อยค�าที่ใช้ดั่งนี้

พระพุทธศาสนานั้นจึงแยกออกเป็นธรรมที่เป็นค�าสอนส่วนหนึ่ง วินัยที่เป็น 

ค�าสัง่ส่วนหนึง่ ในสมยัพุทธกาลก็น่าจะแยกออกเป็นสองส่วนดัง่นี ้ฉะนัน้ ในสมยัทีใ่กล้

จะเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน ได้ทรงตัง้ให้พระธรรมวนิยัเป็นศาสดาแทนพระองค์ ในเมือ่

พระองค์เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานล่วงไป ดงัทีต่รัสไว้แปลความว่า “ธรรมและวินยัอนัใด

ทีเ่ราแสดงแล้วบัญญตัแิล้วแก่ท่านทัง้หลาย ธรรมและวนิยันัน้เป็นศาสดาของท่านทัง้หลาย

โดยกาลล่วงไปแห่งเรา” ดังนี้

ตามพระพุทธภาษตินีก้แ็สดงว่า พระพทุธศาสนานัน้แยกเป็นสองคอื เป็นธรรม

ส่วนหนึ่ง เป็นวินัยส่วนหนึ่ง หรือเรียกว่าแยกออกเป็นสองปิฎก ในต�านานสังคายนา

ครั้งที่ ๑ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานล่วงไปได้ ๓ เดือน และในต�านาน

สงัคายนาครัง้ท่ีสองเม่ือพระพทุธเจ้าเสดจ็ดับขนัธปรินพิพานล่วงไปได้ประมาณ ๑๐๐ ปี 

กป็รากฏว่าพระพทุธศาสนายงัคงแยกออกเป็น ๒ ปิฎก คอืพระธรรมวนิยั หรอืว่าวนิยั
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และธรรม แต่ต่อมาในสมัยสังคายนาครั้งที่ ๓ ตามที่แสดงไว้ในต�านานจึงได้แยกออก

เป็น ๓ ปิฎก ดั่งที่ไทยเราเรียกว่าไตรปิฎก คือมาจากค�าบาลีว่า ติปิฎก คือวินัยปิฎก 

สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก

ค�าว่า “ปิฎก” นัน้ แปลว่าตะกร้า ท่ีเป็นวัตถุกห็มายถึงตะกร้าส�าหรบัใส่ผลไม้

หรือสิ่งของทั้งหลายนี้แหละ มาใช้เป็นชื่อของการจ�าแนกหมวดหมู่แห่งพระศาสนาคือ

ค�าสัง่สอน คือว่าแยกออกเป็นสามตะกร้า คอืว่าแยกออกเป็นสามหมวดใหญ่ ๆ นัน่เอง 

วินัยนั้นก็คงรวมเข้าเป็นหมวดหน่ึง หรือว่ารวมใส่ในตะกร้าใบหน่ึงเรียกว่า วินัยปิฎก 

ธรรมคอืค�าสอนน้ันแยกออกเป็นสองหมวด หรอืว่าแยกใส่ไว้ในสองตะกร้า คอืว่าบรรดา

ค�าสอนทีไ่ด้ทรงสอนแก่บคุคลนัน้ ๆ ในโอกาสนัน้ ๆ เป็นค�าสอนทีม่บีคุคลเป็นต้นเป็น

ผูรั้บเทศนา รวมใส่เข้าในตะกร้าหนึง่ หรอืรวมใส่เข้าไปในหมวดหนึง่เรยีกว่า สุตตนัตปิฎก 

หมวดพระสูตร ส่วนค�าสอนทีแ่สดงแต่ข้อธรรม ไม่กล่าวว่าแสดงแก่ใคร ทีไ่หน โดยยก

หัวข้อขึ้นเป็น ๔ หัวข้อ คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน แล้วก็แสดงอธิบายแสดงไป

ตามหวัข้อทัง้ ๔ นี ้ก็รวมใส่ไปในตะกร้าใบหนึง่ คอื ไว้หมวดหนึง่เรยีกว่าอภธิรรมปิฎก

ในชัน้อรรถกถา ท่านพระอาจารย์ผูแ้ต่งอธบิายพระคมัภร์ีจงึได้กล่าวอธบิายว่า 

พระพุทธเจ้าได้เสดจ็ขึน้ไปทรงแสดงโปรดพระพทุธมารดาในสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ค�าแสดง

ในชั้นอรรถกถาซึ่งแต่งเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปหลายร้อยปี หรือว่าตั้งพันปี ส่วนใน

เน้ือหาของพระอภธิรรมปิฎกเองนัน้ ไม่มบีอกว่าแสดงแก่ใครท่ีไหน และค�าว่าอภธิรรมนัน้

แปลว่าธรรมที่ยิ่ง อันหมายถึงว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมอื่น ๆ หมายความว่า

เฉพาะธรรม คอืแสดงจ�าเพาะธรรมเท่านัน้ ไม่กล่าวถงึเรือ่งประกอบทั้งหลายดัง่นีก้ไ็ด้ 

หมายความว่าเป็นอธิบายธรรมเท่ากับว่าเป็นอรรถกถา คือเป็นถ้อยค�าที่อธิบาย 

เนื้อความอย่างหนึ่งดั่งนี้ก็ได้ บรรดาผู้ท่ีนับถือพระอภิธรรมปิฎกเป็นอันมาก มักจะ

พอใจในค�าอธบิายว่า อภธิรรมคอืธรรมทีย่ิง่ใหญ่ย่ิงกว่าธรรมท้ังหลาย แต่ว่าผูที้ใ่คร่ครวญ

เป็นส่วนมากทีว่างใจเป็นกลาง มกัจะพอใจในอธบิายว่า ค�าอภธิรรมหมายถึงเฉพาะธรรม 

หรือว่าหมายถึงอธิบายธรรม หรือเท่ากับว่าเป็นอรรถกถา เป็นถ้อยค�าที่อธิบายเนื้อ

ความของธรรมอย่างหนึ่งดั่งนี้
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ค�าว่า วินัย นั้นแปลว่า แนะน�า แปลว่า ก�าจัด ที่แปลว่าแนะน�าก็คือ แนะน�า

ความประพฤติทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยดีงาม ที่แปลว่าก�าจัดก็คือ ก�าจัดโทษ  

อันเกิดจากความประพฤติชั่วประพฤติผิดทางกายทางวาจา

ค�าว่า สตุตนัตะ มคี�าแปลหลายอย่าง เช่น แปลว่า เป็นเหมือนอย่างเส้นด้าย

ทีร้่อยดอกไม้ กล่าวคอืเป็นเครือ่งรวบรวมประมวลเข้ามาซึง่ข้อธรรมทัง้หลายจดัให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อยดีงาม และยังมีค�าแปลอย่างอื่นอีก

ค�าว่า อภธิรรม นัน้กด็งัทีไ่ด้กล่าวแล้ว แปลว่าธรรมท่ีย่ิงใหญ่ แปลว่าเฉพาะธรรม 

แปลว่าอธิบายธรรม

พระพุทธศาสนาจงึได้แยกออกเป็น ๓ หมวด ๓ ตะกร้า คอืวนิยัปิฎก สตุตนัตปิฎก 

อภิธรรมปิฎก ดั่งนี้ ท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสั่งสอนด้วยภาษาของ 

ชาวมคธ ซึง่เป็นภาษาพืน้เมืองท่ีคนพดูกนัเข้าใจง่ายในท้องถิน่ในเวลานัน้ เพราะฉะนัน้

จงึได้ใช้ภาษามคธเป็นภาษาของพระพทุธศาสนา หลกัฐานทีร่บันบัถอืกนัมาจนถงึบดันี้

นัน้เป็นหลกัฐานทีไ่ด้จากลงักาทวปีหรอืประเทศศรลีงักา ดงัทีม่เีล่าในประวตัพิระพทุธ-

ศาสนาว่า

ในสมัยสังคายนาครั้งท่ี ๓ พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปคืออินเดีย  

ได้ทรงส่งพระมหนิทเถระซ่ึงเป็นพระราชโอรส พร้อมทัง้คณะสงฆ์ไปเผยแผ่พระพทุธศาสนา

ในลังกาทวีป พระเจ้าแผ่นดินลังกาพร้อมท้ังประชาชนก็ได้รับนับถือพระพุทธศาสนา 

มาตัง้แต่ในครัง้นัน้ พระพทุธศาสนาจงึได้ตัง้มัน่ลงในลงักาทวปี และได้กระท�าสงัคายนา

ครั้งแรกในลังกาทวีป เป็นการแสดงว่าพระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นในลังกาทวีปลงแล้ว  

นับต่อจากที่ท�าลงในชมพูทวีปเป็นครั้งที่ ๔ และต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๕ พระสงฆ์

ในลังกาทวีปได้ปรารภกันข้ึนว่า ความทรงจ�าของบุคคลได้เสื่อมลง การที่จะทรงจ�า 

ปาพจน์คือถ้อยค�าทีเ่ป็นประธานคอืพระธรรมวนิยัหรอืพระไตรปิฎก พทุธวจนะ เป็นการ

ยาก จึงได้ประชุมกันท�าสังคายนานับเป็นครั้งที่ ๕ จารึกพระไตรปิฎกเป็นตัวอักษร  

พระไตรปิฎกจึงได้เป็นตัวอักษรขึ้นตั้งแต่ในพระพุทธศตวรรษที่ ๕ ในลังกาทวีป และ

ได้จารึกด้วยภาษามคธ ซึ่งนับถือว่าเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้สั่งสอน 
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พระไตรปิฎกท่ีจารึกเป็นตัวอักษรนั้น ได้เรียกอีกค�าหน่ึงว่า “บาลี” ค�าว่า  

“บาลี” นั้น แปลว่า เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง ค�านี้ใช้เรียกเป็นชื่อของคันนาของ

ชาวนา ชาวนาเมื่อท�านาก็ต้องท�าคันนา การท�าคันนานั้นเป็นแนวบอกเขตของนาด้วย 

เป็นเคร่ืองกั้นน�้าหรือขังน�้าส�าหรับใช้ในนาด้วย จึงน�าเอาค�านี้มาใช้เรียกพระไตรปิฎก

หรือพระธรรมวินัยที่จารึกขึ้นไว้เป็นต้นแบบนั้นว่า “บาลี” คือเป็นแนวเป็นเขตส�าหรับ

ที่จะแสดงว่านี้เป็นพุทธวจนะ นี้เป็นพระธรรมวินัย เป็นพระไตรปิฎก เป็นปาพจน์  

(พุทธวจนะ) คือค�าที่เป็นประธานของพระพุทธเจ้า แสดงแนว แสดงเขตและในขณะ

เดยีวกนักเ็ป็นเครือ่งกัน้ เป็นเครือ่งป้องกนัเพือ่มใิห้สทัธรรมปฏริปู คอืค�าสัง่สอนทีเ่ป็น

ของปลอมแปลกปลอมเข้ามา คือว่าถ้านอกจากนี้แล้วไม่ใช่ ถ้าเป็นในนี้แล้วจึงจะใช่ 

เพราะฉะนัน้ จึงได้เรยีกว่าเป็นภาษาบาลีอีกอย่างหนึง่ แต่กพ็งึทราบว่าค�าว่าภาษาบาลี

น้ันไม่ใช่เป็นชือ่ของภาษาโดยตรง ช่ือของภาษาโดยตรงนัน้คอืภาษามคธ หรอืเรยีกว่า 

“มาคธี” ภาษามาคธี ภาษาของชาวมคธ

เพราะฉะนั้น ภาษามคธจึงเป็นภาษาที่จารึกพระพุทธวจนะได้ใช้ศึกษาสืบต่อ

มาจนถึงบัดนี้ และก็ได้มีบัญญัติท่ีนับถือกันว่าเป็นพระพุทธบัญญัติว่า ในสังฆกรรม 

ทั้งปวงน้ันให้ใช้ภาษามคธดังที่เราทั้งหลายได้ใช้ในพิธีอุปสมบท ตลอดจนถึงในการ 

ท่องบ่นสวดมนต์ทั้งหลายก็ใช้ภาษามคธเป็นหลักอยู่ และภาษาไทยเราก็ได้รับเอา 

ภาษามคธมาใช้เป็นอันมาก เช่น ค�าว่าพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ กเ็ป็นภาษามคธ

ทั้งนั้น เอามาใช้เป็นค�าไทยเพราะว่าจะเอาค�าไทยแท้ ๆ มาใช้นั้นก็หายากมากหรือว่า

หาไม่ได้ที่จะให้มคีวามหมายครอบคลมุความหมายเดมิทัง้หมดได้ เช่น ค�าว่าพระพทุธ 

จะใช้ค�าไทยว่าอะไรครอบคลุมไปท้ังหมดก็ยาก ค�าว่าพระธรรม พระสงฆ์กเ็ช่นเดียวกนั 

เพราะฉะนัน้ จึงต้องน�าภาษามคธมาใช้กัน

ตามทีก่ล่าวมานี ้ศาสนากค็อืค�าสัง่สอน ได้แก่พระธรรมวนิยั ซึง่เดมิแยกออก

เป็นสอง คือธรรมส่วนหนึ่ง วินัยส่วนหนึ่ง และต่อมาก็แยกออกเป็น ๓ เรียกว่า  

พระไตรปิฎก และใช้ภาษามคธหรือทีเ่รยีกต่อมาว่าภาษาบาลเีป็นหลกั ได้มาจากลงักา

ทวีปตั้งแต่สังคายนาครั้งที่ ๕ พระพุทธศาสนาสายเถรวาทได้ใช้คัมภีร์พระไตรปิฎกที่

จารึกในลังกาดังกล่าวนี้ เหมือนกันหมดในทุกประเทศมาจนบัดนี้ ค�าว่าศาสนานั้น  
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จงึหมายถึงดงัทีก่ล่าวมาน้ีส่วนหนึง่ อันจะพงึเรยีกว่าปริยตัศิาสนา ศาสนาคอืพระปรยิตัิ 

อันหมายถึงพระธรรมวินัยหรือพระไตรปิฎกที่พึงเล่าเรียนศึกษากัน

เมือ่กล่าวให้สมบูรณ์แล้ว ยังมีอีกสองคอืปฏบัิตศิาสนา ศาสนาได้แก่การปฏบิตัิ 

คอืการปฏิบตัพิระธรรมวนัิย ทางกาย ทางวาจา ทางใจ และปฏเิวธศาสนา ศาสนาคอื

การรูแ้จ้งแทงตลอด อนัหมายถึงผลการปฏบิตัติามพระธรรมวินยัตัง้แต่เบ้ืองต้น จนถึง

ความรู้แจ้งแทงตลอดในมรรค ผล นิพพาน จึงรวมศาสนาเบ็ดเสร็จเป็น ๓

๑. ปริยัติศาสนา

๒. ปฏิบัติศาสนา

๓. ปฏิเวธศาสนา

นี้คือพระพุทธศาสนา หากจะเทียบด้วยต้นไม้ พระพุทธศาสนานั้นก็เปรียบ

เหมอืนอย่างต้นไม้ท้ังต้น ปรยิตัศิาสนานัน้เปรยีบเหมอืนราก ปฏบัิตศิาสนานัน้เปรยีบ

เหมือนต้นพร้อมทั้งแก่น กิ่ง ใบทั้งหมด ปฏิเวธศาสนานั้นเปรียบเหมือนผลของต้นไม้ 

รวมทั้งหมดก็เป็นต้นไม้ทั้งต้น คือ ปริยัติศาสนา ปฏิบัติศาสนา และปฏิเวธศาสนา  

นี้คือพระพุทธศาสนา. 

๕ สิงหาคม ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๔
พระพุทธเจ้ำทรงสอนอะไร

ขอให้ท�าความส�ารวมกาย วาจา ใจ ท�าสมาธิในการฟัง วันนี้จะได้กล่าวถึง

ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ลักษณะแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น ดังที่

ได้ยกมาแสดงไว้ในติกะคือหมวด ๓ แห่งธรรมวิภาค ใน นวโกวาท คือ

๑. ทรงสั่งสอนเพื่อรู้ ไม่ใช่เพื่อไม่รู้ คือเพื่อให้รู้ย่ิง เห็นจริงในธรรมท่ีควรรู้ 

 ควรเห็น

๒. ทรงสั่งสอนมีนิทาน คือมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้

๓. ทรงสัง่สอนมีปาฏิหารย์ิ คือเป็นจรงิ ผูป้ฏบิตัย่ิอมได้รบัผลตามสมควรแก่ 

 การปฏิบัติ

ตามลกัษณะท่ีกล่าวนีจ้ะพงึเหน็ได้ว่า มิได้ทรงส่ังสอนท้ังหมดท่ีพระองค์ได้ตรสัรู้ 

แต่ว่าทรงเลือกสอนจ�าเพาะที่ได้ในลักษณะทั้ง ๓ นั้น

ในข้อนี้ได้มีเรื่องเล่าไว้ว่า ครั้งหนึ่ง ได้เสด็จประทับอยู่ในป่าไม้สีสะปา คือ 

ไม้สีเสียด ได้ทรงกอบเอาใบไม้สีเสียดท่ีตกอยู่ที่พื้นดินขึ้นมาก�าพระหัตถ์หนึ่ง แล้วก็

ตรัสแก่ภิกษุท้ังหลายว่า ใบไม้สีเสียดในก�าพระหัตถ์กับใบไม้สีเสียดในป่าทั้งส้ิน  

ส่วนไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่า ใบไม้สีเสียดในป่าทั้งสิ้นมากกว่า

มากนกั พระองค์จงึตรสัว่า ธรรมท่ีทรงตรสัรูน้ัน้กเ็หมือนอย่างใบไม้สีเสียดในป่าทัง้ส้ิน 
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แต่ว่าธรรมท่ีทรงสั่งสอนน้ันเหมือนอย่างใบไม้สีเสียดในก�าพระหัตถ์เท่านั้น แต่ว่าแม้

เช่นนั้น ธรรมที่ทรงสั่งสอนนั้นก็เป็นธรรมที่เพียงพอ ซึ่งผู้ฟังจะปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผล

จนถึงอย่างสูงสุดคือว่าพ้นทุกข์ได้ดั่งนี้

อนึ่ง เมื่อจะทรงสั่งสอนแก่ผู้ใด ก็ย่อมจะทรงเลือกธรรมสั่งสอนให้เหมาะแก่

อปุนสิยัของผูฟั้งนัน้ ๆ ด้วย ตามทีแ่สดงว่าได้ทรงพิจารณาตรวจดสูตัวโลกทกุเวลาเช้า 

ว่าจะมผีูใ้ดสมควรทีจ่ะไปทรงโปรด และจะควรทรงโปรดด้วยธรรมข้อใด อย่างใด เพราะ

ฉะนั้น ธรรมที่ทรงแสดงออกไปแล้วแก่ใคร ผู้นั้นจึงได้รับผลเสมอ ไม่มีที่จะไร้ผล  

ข้อนีเ้ป็นธรรมดาของพระพทุธเจ้าพระบรมศาสดา ซึง่จะต้องทรงแสดงธรรมให้ผูฟั้งได้

รับผลเสมอตามควรแก่อุปนิสัย

ปฐมเทศนา คือเทศนาครั้งแรกของพระองค์อันเรียกว่าธรรมจักร หรือธัมม- 

จักกัปปวัตตนสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยการยังจักรคือธรรมให้เป็นไปนั้นได้ทรงแสดงถึง 

ความตรัสรู้ของพระองค์เองพร้อมทั้งทางที่ทรงปฏิบัติมา และทรงแสดงถึงว่าได้ทรง

ตรสัรู้อะไรและตรสัรู้อย่างไร ผูศึ้กษาพระพทุธศาสนาจงึสมควรทีจ่ะทราบ ประการแรก

เมื่อก่อนจะตรัสรู้พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาอย่างไร ตามปฐมเทศนานี้กล่าวไว้

ว่าอนับรรพชติคือผูบ้วชผูมุ้ง่นพิพาน อนัเป็นธรรมทีด่บักเิลสและกองทกุข์ด้วยประการ

ทัง้ปวง พงึเว้นจากความประกอบตนไว้ด้วยความสขุสดชืน่ในกามทัง้หลาย และพงึเว้น

จากความประกอบตนในการทรมานตนให้ล�าบาก เพราะว่าเป็นทางสุดโต่งสองข้างทีไ่ม่

ให้บังเกิดผลตามท่ีมุ่งหมายนั้น แต่พึงปฏิบัติตนในทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา  

ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง ไม่ข้องเกี่ยวด้วยทางสุดโต่งท้ังสองนั้น อันได้แก่ 

มรรคมีองค์ ๘ ประการ คือ

๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

๒. สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ 

๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ

๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ

๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ
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๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ

๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ

๘. สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ

ทางทั้ง ๘ ประการนี้ ท�าให้เกิดจักษุคือดวงตา ท�าให้เกิดญาณคือความหยั่งรู้

เป็นไปเพ่ือความสงบระงบั เป็นไปเพือ่ความรูพ้ร้อม เป็นไปเพ่ือพระนพิพาน เป็นอนัว่า

ทรงแสดงว่าได้ทรงเว้นจากทางกาม และเว้นจากทางทรมานตนให้ล�าบาก แต่ว่าทรง

ปฏบัิตใินทางอนัเรยีกว่ามชัฌมิาปฏปิทา ข้อปฏบิตัอินัเป็นหนทางกลาง ซึง่หมายความ

ว่าอยู่ในระหว่างทางทั้งสองนั้น ไม่ข้องเกี่ยวด้วยทางท้ังสองนั้น อันเป็นเหตุให้ทรงได้

จักษุดวงตาเห็นธรรม ได้ญาณคือความหยั่งรู้

มีปัญหาว่า จักษุดวงตาท่ีมองเห็น ญาณคือความหยั่งรู้นั้น รู้เห็นในอะไร  

จงึมาถึงตอนสองของปฐมเทศนาทีแ่สดงว่าอรยิสัจจะ คือความจรงิท่ีพระอริยะคือผูเ้จรญิ 

ประเสริฐพึงรู ้ความจริงท่ีท�าผูรู้ใ้ห้เป็นพระอริยะ คอืว่าความจรงิอย่างประเสรฐิ ความจรงิ

อย่างยิ่ง ๔ ประการ ได้แก่

๑. ทุกข์

๒. ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

๓. ทุกขนิโรธ  ความดับทุกข์

๔. ทกุขนโิรธคามินปีฏปิทา ข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์หรอืเรยีกส้ันว่า มรรค

ทกุข์ น้ัน กไ็ด้แก่ ความเกดิ เป็นทกุข์ ความแก่ เป็นทกุข์ ความตาย เป็นทุกข์ 

ความโศกคือความแห้งใจ ความคร�่าครวญใจ ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ 

ความคับแค้นใจ เป็นทกุข์ ความประจวบกบัส่ิงท่ีไม่เป็นทีร่กัเป็นทกุข์ ความพลดัพราก

จากสิง่ทีรั่กเป็นทุกข์ ปรารถนาไม่ได้สมหวงัเป็นทกุข์ กล่าวโดยย่อแล้ว ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอื 

๕ ประการเป็นทุกข์

ทกุขสมทุยั เหตุให้เกดิทุกข์น้ันได้แก่ ตัณหา คอืความดิน้รนทะยานอยากของใจ 

อันน�าไปสู่ภพใหม่ ประกอบกับ นันทิ คือความเพลิน ราคะ คือความติดใจยินดี  



293หลักธรรมส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

มคีวามบันเทงิยินดยีิง่ในอารมณ์นัน้ ๆ ได้แก่ กามตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากไป

ในกาม คือในสิ่งท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจท้ังหลาย ภวตัณหา ความด้ินรนทะยาน

อยากไปในภพ คอืความเป็นนัน่เป็นนี ่วภิวตณัหา คอืความทะยานอยากไปในวภิพ คอื

ความไม่เป็นนั่นเป็นนี่

ทกุขนิโรธ ความดบัทุกข์ ก็ได้แก่ความดบัตณัหา คอืความดิน้รนทะยานอยาก

ได้สิ้นเชิง ทุกข์จะดับไปหมด

มรรค ข้อที่ ๔ ก็ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น ดังกล่าวแล้ว

อริยสัจจ์ ๔ นี้เอง เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ คือได้ทรงรู้ทรงเห็น  

ในตอนท่ีสาม แสดงว่าตรสัรูอ้ย่างไร เพราะทีเ่รยีกว่ารู้ ๆ นัน้กย็งัมลีกัษณะหลายอย่าง 

ฉะนั้น ความรู้ของพระองค์ที่เรียกว่าเป็นความตรัสรู้นั้นมีลักษณะอย่างไร จึงได้ทรง

แสดงว่า จักษุคือดวงตา ญาณคือความหยั่งรู้ ปัญญาคือความรู้ทั่ว วิชชา คือความรู้

แจ่มแจ้ง อาโลกะคอืความสว่าง ได้บงัเกดิผดุขึน้แก่พระองค์ในธรรมทัง้หลาย ทีไ่ม่เคย

ทรงสดับมาก่อนว่า

นี้ทุกข์ ทุกข์นี้ควรก�าหนดรู้ ทุกข์นี้ได้ก�าหนดรู้แล้ว

นี้สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ สมุทัยนี้พึงละ สมุทัยนี้ละได้แล้ว

น้ีนโิรธคอืความดับทกุข์ นโิรธนีพ้งึกระท�าให้แจ้ง นโิรธนีไ้ด้กระท�าให้แจ้งแล้ว

น้ีมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ มรรคนี้ควรอบรมท�าให้มีให้เป็นขึ้น 

มรรคนี้ได้อบรมและท�าให้มีให้เป็นขึ้นแล้ว

ญาณ คือความหยั่งรู้ของพระองค์ ได้ผุดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้เคยทรง

สดับมาก่อน ก็คือในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้เอง โดยอาการที่เรียกว่ามีวนรอบ ๓ มีอาการ 

๑๒ ญาณคือความหยั่งรู้ของพระองค์ในสัจจะทั้ง ๔ วนไปในสัจจะทั้ง ๔ สามรอบ 

จึงมีอาการเป็น ๑๒

ในข้อนี้ขอให้ท�าความเข้าใจว่า วนไปในสัจจะทั้ง ๔ สามรอบนั้น คือวนไปใน

ทุกขสัจจะ สัจจะคือทุกข์ โดยเป็นสัจจญาณคือความหยั่งรู้ในสัจจะความจริงว่า นี้เป็น
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ทุกข์จริง ในสมุทัยโดยเป็นสัจจญาณว่านี้เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จริง ในนิโรธคือ

ความดับทุกข์ โดยเป็นสัจจญาณว่าน้ีเป็นความดับทุกข์จริง ในมรรคคือทางปฏิบัติให้

ถึงความดบัทกุข์ โดยเป็นสจัจญาณว่านีเ้ป็นมรรคคอืทางปฏบิตัใิห้ถึงความดับทกุข์จรงิ 

วนไปในสจัจะทัง้ ๔ โดยเป็น สจัจญาณ ความหยัง่รูใ้นสจัจะคอืความจรงิดัง่นีร้อบหนึง่

วนไปในสัจจะทั้งสี่ โดยเป็นกิจจญาณ คือความรู้ในกิจหน้าท่ีท่ีพึงท�า หรือ 

ข้อที่พึงท�า ข้อที่พึงปฏิบัติว่า ทุกข์ควรก�าหนดรู้หรือว่าควรรู้ให้รอบคอบ สมุทัยคือเหตุ

ให้เกิดทุกข์ควรละ นิโรธความดับทุกข์ควรกระท�าให้แจ้ง มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดบัทกุข์ ควรอบรมให้มใีห้เป็นขึน้ วนไปในสัจจะท้ัง ๔ โดยเป็น กิจจญาณ ความรู้ 

ในกิจคือว่าหน้าที่ที่ควรท�า หน้าที่ที่พึงปฏิบัติดั่งนี้รอบหนึ่ง

วนไปในสัจจะทั้ง ๔ โดยเป็นกตญาณ คือความหย่ังรู้ในกิจนั้นแหละว่า  

ได้กระท�าส�าเร็จแล้วว่า ทุกข์ ได้ก�าหนดรู้แล้ว สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ ละได้แล้ว นิโรธ

ความดับทุกข์ ได้กระท�าให้แจ้งแล้ว มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้อบรม

ให้มใีห้เป็นขึน้แล้ว วนไปโดยเป็น กตญาณ คอืความหย่ังรูใ้นกจินัน่แหละซึง่ได้กระท�า

ส�าเร็จแล้ว ในสัจจะทั้ง ๔ นี้รอบหนึ่ง จึงเรียกว่าเป็นญาณ คือความหยั่งรู้ที่มีวนรอบ 

๓ ในสจัจะทัง้ ๔ ๓x๔ จงึเป็น ๑๒ เรียกว่ามอีาการ ๑๒ ญาณคอืความหยัง่รูใ้นสจัจะ

ทั้ง ๔ ที่มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ดั่งนี้ คือความตรัสรู้

เพราะฉะนั้น ถ้าจะมีปัญหาว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไร ก็ตอบได้ว่า ตรัสรู้

อริยสัจจญาณทั้ง ๔ ถามว่า ตรัสรู้อย่างไร ก็ตอบได้ว่าตรัสรู้ญาณคือความหยั่งรู้ที่มี

วนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ในสัจจะท้ังสี่นั้น ที่มีวนรอบ ๓ นั้นก็คือ โดยสัจจญาณ  

ความหยั่งรู้ในสัจจะคือความจริง โดยกิจจญาณความหยั่งรู้ในกิจคือหน้าที่ที่พึงกระท�า

ที่พึงปฏิบัติ โดยกตญาณความหยั่งรู้ในกิจนั่นแหละ ว่าได้กระท�าส�าเร็จแล้ว

ฉะนัน้ พระสตูรนีจึ้งเป็นพระสูตรทีส่�าคญั แสดงถงึความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า

พร้อมทั้งทางที่ทรงปฏิบัติมา และพึงอธิบายได้ในพระนามว่า สัมมาสัมพุทโธ สัมมา 

กแ็ปลว่า ชอบ สมั กแ็ปลว่า เอง พทุโธ แปลว่า รูห้รอืว่าตรัสรู ้รวมกนัเป็นสมัมาสมัพทุโธ 
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แปลว่าผู้รู้เองโดยชอบ หรือว่ารู้ชอบเอง รู้ก็คือตรัสรู้ในสัจจะท้ัง ๔ ด้วยญาณ คือ 

ความหยั่งรู้ที่มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ในสัจจะทั้งสี่เอง

ที่อธิบายกันมาว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ก็เพราะว่าญาณคือความรู้ดังกล่าว 

ได้บังเกิดผุดขึ้นในธรรมที่มิได้ทรงสดับมาก่อน เมื่อเป็นดั่งนี้ ความตรัสรู้ในสัจจะทั้งสี่

ของพระองค์จึงเป็นความตรัสรู้ขึ้นเองโดยไม่ได้ทรงฟังจากใครมาก่อน และโดยชอบ 

ก็เพราะว่าทรงปฏิบัติมาในมัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ  

ความเห็นชอบเป็นต้น จึงได้ตรัสรู้ขึ้น ความตรัสรู้น้ันเล่าก็เป็นความตรัสรู้ที่ถูกต้อง 

เป็นความตรัสรู้ท่ีชอบ ไม่มีความผิดพลาดบกพร่องแม้แต่ประการใดประการหนึ่ง  

เพราะฉะนั้น จึงได้พระนามว่า สัมมาสัมพุทโธ ผู้ตรัสรู้ชอบเอง หรือผู้ตรัสรู้เอง 

โดยชอบ

๘ สิงหาคม ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๕
หน้ำที่ปฏบิัตใินอรยิสัจจ์ม ี ๔

ขอให้ท่านทัง้หลายตัง้ใจฟัง ส�ารวมกาย วาจา ใจ ท�าสมาธใินการฟัง ได้กล่าว

แล้วว่า จะแนะน�าให้รู้จักพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนา อธิบายค�าว่า 

“พุทธ” และค�าว่า “ศาสนา” และรวมกันเข้าเป็น “พุทธศาสนา” แล้วได้อธิบายความ

ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พร้อมท้ังทางที่ทรงปฏิบัติมาเม่ือก่อนตรัสรู้ และลักษณะ 

แห่งการตรัสรู้ตามแนวปฐมเทศนา แม้เรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วก็ล้วนเป็นเร่ืองที่พึงท�า 

ความรู้ความเข้าใจ จะท�าให้รู้จักพระพุทธศาสนาในส่วนที่กล่าวแล้ว

ในวนัน้ีจะได้กล่าวถงึธรรมหมวดใหญ่อนัเป็นทีป่ระมวลเข้าแห่งพระพุทธศาสนา

ทั้งหมด ธรรมหมวดใหญ่ดังกล่าวตามที่ตรัสแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งก็คืออริยสัจจ์ 

ทั้ง ๔ ที่ได้กล่าวมาแล้ว เปรียบเหมือนอย่างว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหมดย่อมรวมลงใน 

รอยเท้าช้างฉันใด ธรรมคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้น ย่อมรวมลงในอริยสัจจ ์

ทั้ง ๔ อริยสัจจ์ทั้ง ๔ เป็นที่รวมเข้าทั้งหมดของศาสนธรรมทั้งสิ้น

ดงัจะพงึเหน็ได้จากหมวดธรรมในธรรมวภิาคในนวโกวาท หมวดธรรมท่ีว่าด้วย

ขันธ์ ๕ คือรูปขันธ์, เวทนาขันธ์, สัญญาขันธ์, สังขารขันธ์, วิญญาณขันธ์ พร้อมทั้ง

หมวดธรรมที่ว่าด้วยสามัญลักษณะ อภิณหปัจจเวกขณะเกี่ยวด้วยแก่ เจ็บ ตาย และ

ความพลัดพรากเหล่านี้รวมเข้าในทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ทั้งหมด 
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กิเลสทั้งหมดเป็นต้นว่าอกุศลมูล นิวรณ์ ๕ มลทิน ๙ อุปกิเลส ๑๖ และ

ตัณหาที่แสดงในทุกขสมุทัย ในหมวดอริยสัจจ์ ๔ พร้อมทั้งทุจริต ๓ อกุศลกรรมบถ 

๑๐ เป็นต้น รวมเข้าในสมุทัยสัจจะ สัจจะคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหมด

ผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นว่า สันติ ความสงบระงับ หรือว่า 

อปุสมะ ความเข้าไปสงบระงบั รวมทัง้ทกุขนโิรธ ความดับทกุข์ ทีแ่สดงไว้ในนโิรธสจัจะ

ในหมวดอรยิสจัจ์ ๔ รวมเข้าในนโิรธสจัจะ สภาพทีจ่รงิคอืนโิรธ ความดบัทุกข์ทัง้หมด

หมวดธรรมที่แสดงเป็นธรรมปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติ ธรรมท้ังหมดตั้งแต่ทุกะ

หมวด ๒ ตั้งต้นแต่ธรรมมีอุปการะ ๒ อย่างเป็นต้นไป รวมเข้าในมรรคสัจจะ สภาพ

ที่จริงคือมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทั้งหมด

คราวนี้จ�าเพาะในข้อที่ ๔ คือมรรคสัจจะ สภาพที่จริงคือมรรค ทางปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์นั้น ทางปฏิบัติที่แสดงให้โดยตรงก็คือว่ามรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบ เป็นต้น มสีมัมาสมาธ ิความตัง้ใจชอบเป็นทีสุ่ด และทีแ่สดงเป็นธรรม

ปฏิบัติไว้ทั้งหมด ดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่งรวมเข้าในมรรคสัจจะนั้น ถ้าว่าถึงข้อธรรมมี

เป็นอันมาก ตั้งแต่ธรรมท่ีเป็นข้อเดียวก็มี แต่ที่ได้แสดงไว้ในนวโกวาทเป็นต้นนั้น  

เป็นธรรมที่เป็นสองข้ออันเรียกว่าทุกะหมวดสอง ไปจนถึงโพธิปักขิยธรรมมี ๓๗ 

ประการคอื ๓๗ ข้อ และกไ็ม่ใช่เพยีงแค่นี ้ยงัมแีสดงไว้ในทีอ่ืน่อกี แต่แม้ว่าจะมแีสดง

ไว้น้อยข้อหรอืมากข้อเพยีงใดกต็าม กส็รปุเข้าได้ในไตรสิกขา คอืสกิขาทัง้ ๓ อนัได้แก่ 

สลีสกิขา จิตตสกิขา ปัญญาสิกขา หรอืว่า ศลี สมาธ ิปัญญา ศลีกค็อืสีลสิกขา สมาธิ

ก็คือจิตตสิกขา ปัญญาก็คือปัญญาสิกขา ธรรมปฏิบัติทั้งหมดย่อมสรุปเข้าได้ใน 

สิกขาทั้ง ๓ หรือว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ดั่งนี้

เมื่อใกล้ท่ีจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปัจฉิมโอวาท

คือพระโอวาทคร้ังสดุท้าย ให้ยงัอปมาทะคือความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม เพราะฉะนัน้

ท่านจงึแสดงอปมาทธรรม ธรรมคือความไม่ประมาทเป็นทีร่วมเข้าแห่งกศุลธรรมทัง้สิน้ 

ก็คือเป็นที่รวมเข้าของธรรมปฏิบัติทั้งสิ้นนั่นเอง ก็มีอุปมาอย่างเดียวกันกับท่ีกล่าวมา

ข้างต้น คือว่า รอยเท้าสัตว์ทั้งหมดรวมเข้าในรอยเท้าช้างฉันใด กุศลธรรมทั้งหมด 

ก็รวมเข้าในอปมาทธรรม ธรรมคือความไม่ประมาทฉันนั้น
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จึงกล่าวได้ว่า แม้ไตรสิกขาก็รวมเข้าได้เป็นหนึ่งคือในอปมาทธรรม ธรรมคือ

ความไม่ประมาท แต่ก็พึงเข้าใจว่า ไตรสิกขาก็ดี อปมาทธรรมก็ดี อันเป็นที่ประมวล

เข้าของกุศลธรรมหรอืธรรมปฏบิตัทิัง้สิน้ นีห้มายเอาจ�าเพาะในข้อมรรคสจัจะ สภาพที่

จริงคือมรรค คอืข้อ ๔ ของอรยิสจัจ์เท่านัน้ คอืจ�าเพาะทีเ่ป็นธรรมปฏบิตั ิคอืกศุลธรรม

ทัง้หมด อนัรวมเข้าในข้อมรรคสจัจะนัน้ ย่อมประมวลเข้าได้ในไตรสกิขา และประมวล

เข้าเป็นหน่ึงในอปมาทธรรม แต่ว่าเมื่อกล่าวถึงหลักประมวลที่เป็นหลักใหญ่จริง ๆ  

ก็คือ อริยสัจจ์ทั้ง ๔

อนึ่ง ก็พึงทราบกิจ คือหน้าที่ซึ่งพึงกระท�าในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

ตามหลักของอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ คือเมื่อธรรมแบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ ก็แบ่งกิจคือ

หน้าที่ซึ่งพึงปฏิบัติออกเป็น ๔ อย่าง คือ

ธรรมที่รวมเข้าในทุกขสัจจะ สภาพท่ีจริงคือทุกข์นั้น มีกิจคือหน้าท่ีท่ีพึงจะ

กระท�า คอืความก�าหนดรู ้ความรูโ้ดยรอบคอบอันเรยีกว่า “ปรญิญา” ปรญิญาแปลว่า

ความก�าหนดหรอืว่าความรูโ้ดยรอบคอบ พงึท�าปริญญาในทกุขสัจจะหรอืในธรรมทีร่วม

เข้าในหมวดนี้

ธรรมที่รวมเข้าในสมุทัยสัจจะ สภาพที่จริงคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ กิจคือ

หน้าที่ที่พึงกระท�าในหมวดนี้ก็คือ “ปหานะ” การละ เพราะฉะนั้น ก็พึงท�าปหานะ  

การละในสมุทัยหรือในธรรมที่รวมเข้าในหมวดสมุทัยนี้

ในหมวดนิโรธสัจจะ สภาพที่จริงคือนิโรธ ความดับทุกข์ กิจคือหน้าที่ที่พึง

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

ก็พึงท�าสัจฉิกิริยา คือการกระท�าให้แจ้งนิโรธ หรือในธรรมที่รวมเข้าในหมวดนี้

ส่วนในมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ รวมทั้งธรรมทั้งปวงที่รวมเข้า

ในหมวดน้ีก็มีกิจคือหน้าที่ที่พึงกระท�า คือการกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นข้ึน หมายถึง 

การปฏิบัติอบรมเรียกว่า “ภาวนา” แปลว่าการกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ฉะนั้น ก็พึง

ท�าภาวนาคือการกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นข้ึน ก็คือการปฏิบัติอบรมในมรรคหรือในธรรม

ที่รวมเข้าในหมวดนี้
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จึงรวมกิจคือหน้าที่ที่พึงกระท�าในศาสนธรรมทั้งหมด ๔ ประการ ได้แก่

๑.  ปริญญา  ความก�าหนดรู้หรือความรู้โดยรอบคอบ

๒.  ปหานะ  การละ

๓.  สัจฉิกิริยา  การกระท�าให้แจ้ง

๔.  ภาวนา  การกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น อันหมายถึงปฏิบัติอบรม

ปริญญาพึงใช้ในสัจจะข้อที่ ๑ ปหานะในข้อที่ ๒ สัจฉิกิริยาในข้อที่ ๓ 

ภาวนาในข้อที่ ๔ ฉะนั้น หากจะมีปัญหาว่าขันธ์ ๕ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งอัตภาพ

ร่างกายอันนี้ หรือว่าชีวิตอันนี้ พระพุทธเจ้าสอนให้ท�าอย่างไร ก็ตอบได้ว่า ทรงสอน

ให้ท�าปริญญาคือความก�าหนดรู้หรือความรู้โดยรอบคอบ และถ้าถามว่าทรงสอนให้

ก�าหนดรูอ้ย่างไร หรอืว่ารูอ้ย่างไรเรียกว่าปรญิญา กต็อบได้ว่า ให้รูว่้าเป็นอนจิจะไม่เท่ียง 

ต้องเกิดต้องดับ เป็นทุกขะคือเป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เป็นอนัตตา

ไม่ใช่ตัวตน พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอนุศาสนีคือค�าส่ังสอนไว้เป็นอันมากจนเรียกว่า

เป็นพหุลานุศาสนี ก็คือสอนให้ท�าปริญญาคือความก�าหนดรู้นี้ ทรงยกเอาขันธ์ ๕  

ขึ้นแสดงบ้าง ยกเอานามรูปขึ้นแสดงบ้าง ยกเอาอายตนะขึ้นแสดงบ้าง ยกเอาชีวิตขึ้น

แสดงบ้าง และทรงแสดงให้พิจารณาให้เห็นอนิจจะ ทุกขะ อนัตตา โดยตรงบ้าง  

ทรงแสดงให้พจิารณาโดยประการอ่ืนบ้าง เช่น ให้พจิารณาว่าเรามคีวามแก่เป็นธรรมดา 

มีความเจ็บเป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา ดังที่แสดงไว้ในอภิณหปัจจเวกขณะ 

๕ พหุลานุศาสนี เราทั้งหลายก็สวดกันอยู่ในปาฐะท้ายท�าวัตรเช้า อภิณหปัจจเวกขณ์ 

เราทัง้หลายกส็วดแปลกนัอยูท่กุวนัท้ายท�าวตัรเช้าเช่นเดยีวกนั เหล่านีล้้วนเป็นค�าสอน

ให้ท�าปริญญา คือความก�าหนดรู้ หรือว่าท�าความรู้โดยรอบคอบ

เพราะฉะน้ัน กิจท่ีพึงท�าในขันธ์ ๕ เป็นต้นดังกล่าวหรือว่ากล่าวโดยสรุปว่า 

ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ ก็คือปริญญานี้เอง ถ้าหากว่าไปปฏิบัติอย่างอื่นก็ผิด 

เช่นว่า ถามว่าคนท่ีฆ่าตวัตายนี ่ปฏบัิตผิดิหรอืถกูต่อค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า กต้็อง

ตอบว่าปฏบัิตผิดิ เพราะพระพทุธเจ้าไม่ได้สอนให้ฆ่าขนัธ์ ๕ หรอืฆ่าชวีติร่างกายอนันี้ 

แต่ทรงสอนให้ท�าปริญญาในขันธ์ ๕ หรือว่าในชีวิตร่างกายอันนี้ว่าเป็นอนิจจะ ทุกขะ 

อนัตตา เหมือนดัง่ท่ีเราสวดอยู่ทุกวนัในเวลาเช้านัน้ ฉะนัน้ เมือ่ไปปฏบิตัอิย่างอืน่กผ็ดิ
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ส่วนข้อ ๒ “ปหานะ” ถ้าจะมีปัญหาว่า อกุศลมูล ๓ ราคะหรือโลภะ โทสะ 

โมหะ ตัณหา นิวรณ์ ๕ มลทิน ๙ กิเลส ๑๖ บรรดาท่ีเป็นกิเลสท้ังหมดเหล่านี้

พระพทุธเจ้าทรงสอนให้ท�าอย่างไร ก็ตอบได้ว่า ตรัสสอนให้ท�าปหานะ คอืการละ คือ

ให้ละกิเลส หรือจะเรียกว่าให้ท�าลาย ให้ฆ่า ให้ประหารก็ได้ ให้ละ ให้ท�าลายกิเลส  

ให้ท�าลายราคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะ ให้ท�าลายตณัหา เป็นต้น ยกเอาปัญหาท่ีกล่าว

มาข้างต้นว่า คนฆ่าตัวตาย ปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูก ก็ได้ตอบไปแล้วว่า ปฏิบัติผิด 

เพราะว่าชีวิตร่างกายนี้อยู่ในหมวดทุกขสัจจะ อันสอนให้ท�าปริญญา

คราวนี้ถ้าต้องการจะฆ่าก็ต้องฆ่าตัณหา คือความอยากตาย ความอยากตาย

เป็นตัณหาอย่างหนึ่ง เรียกว่าวิภวตัณหา เมื่อจะฆ่าเมื่อจะท�าลายก็ต้องฆ่าท�าลาย 

ตวัวภิวตณัหานีเ้สยี คอืว่าให้ดบัความอยากตายอนันีเ้สีย เพราะว่าความอยากตายเป็น

วิภวตัณหา เม่ือดับความอยากตายเสีย ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติถูกตามค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้า ฉะนัน้ เม่ือต้องการจะฆ่าจะท�าลาย กใ็ห้ฆ่าให้ท�าลายกเิลส ไม่ใช่ฆ่าไม่ใช่

ท�าลายร่างกาย อันร่างกายหรือวัตถุทั้งหลายนั้นอยู่ในหมวดทุกขสัจจะทั้งหมด แต่ว่า

กิเลสนั้นอยู่ในหมวดที่สองคือสมุทัยทั้งหมด อันนี้แหละให้ฆ่าให้ท�าลาย

เมือ่ปฏิบัตไิด้รบัผลของความปฏิบตั ิจะเป็นผลจากศลีกต็าม จากสมาธกิต็าม 

จากปัญญากต็าม ให้ปฏบัิตทิ�าสจัฉกิริยิา คือกระท�าให้แจ่มแจ้ง ดผูลอนันีด้้วยใจตัวเอง 

ดูความสงบทีใ่จตวัเองให้แจ่มแจ้ง ให้มองเห็นความสงบให้แจ่มแจ้งแล้วกพ็ยายามรกัษา

เอาไว้อย่าให้เสื่อม และพยายามพอกพูนอยู่เสมอ นี้เป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับผล ในข้อ

ปฏิบัติเกี่ยวกับผลนี้ทรงแสดงไว้น้อยไม่มากนัก

ส่วนที่เป็นธรรมปฏิบัติทั้งหมด หรือจะเรียกว่ากุศลธรรมทั้งหลายก็ได้ นี่รวม

เข้าในข้อ ๔ เช่นว่า ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่างเป็นต้น ตั้งแต่หมวด ๒ ขึ้นไป  

ถ้าจะถามว่าจะให้ท�าอย่างไร กต้็องตอบว่าให้ท�าภาวนา คอืการอบรม ท�าให้มขีึน้เป็นขึน้ 

ค�าว่าภาวนานั้นแปลว่าการท�าให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น อย่างเช่นว่า ศีล สมาธิ ปัญญา  

ก็ท�าศีลให้มีขึ้นเป็นขึ้นในตน ท�าสมาธิ ปัญญาให้มีขึ้นเป็นขึ้นในตน จะเรียกว่าให้มีศีล

หรือให้เป็นศลี ให้มสีมาธิหรอืให้เป็นสมาธ ิให้มปัีญญาหรอืว่าเป็นปัญญากไ็ด้ การท�าให้

มขีึน้ให้เป็นขึน้อย่างนีเ้รยีกว่าภาวนา ภาวนานีจ้งึเป็นข้อส�าคญั เป็นการปฏบิตัโิดยตรง 
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เพราะว่าการปฏิบัติโดยตรงน้ันก็คือภาวนานี้เอง ท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น นี่เป็นข้อที่พึง

ปฏิบัติในสัจจะข้อที่ ๔

เมือ่รูจ้กัแยกธรรมได้ถูกต้องดัง่นี ้ กจ็ะปฏบิตัไิด้ไม่ผดิ การปฏบิตันิัน้กจ็ะเรยีกว่า 

เป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้ แต่ถ้าปฏิบัติผิดหน้าที่ ก็ไม่

ได้รับประโยชน์ ไม่เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

๙ สิงหาคม ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๖
อนจิจะ

ทุกข์ตำมธรรมชำตวิทิยำ

ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟัง ส�ารวม กาย วาจา ใจ รวมใจท�าสมาธิในการฟัง 

วันนี้จะได้แนะน�าให้รู้จักพระพุทธศาสนาในอีกประการหนึ่ง คือ ธรรม

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

ด�ารงตวัเอง คอืด�ารงความจริงอยู่เสมอ ไม่มเีปลีย่นแปลง เพราะฉะนัน้ จงึมคี�าอธิบาย

โดยปรยิายอีกทางหนึง่ว่า ธรรมน้ันก็หมายถึงสัจจะ ทีเ่ราแปลว่า ความจรงิ ค�าว่าสัจจะ

ที่เราแปลว่าความจริงนั้น ก็เป็นการแปลตามความหมาย แต่โดยพยัญชนะคือถ้อยค�า 

สัจจะแปลว่า สิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ หรือว่าสภาพที่มีอยู่ สภาพที่เป็นอยู่ ก็หมายความว่า

ไม่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง ฉะนั้น โดยความ ส่ิงใดที่ทรงอยู่ ด�ารงอยู่ ส่ิงนั้นก็มีอยู่  

เป็นอยู่ หรือว่าสิ่งใดที่มีอยู่ เป็นอยู่ สิ่งนั้นก็ทรงอยู่ ด�ารงอยู่ โดยนัยนี้ค�าว่าธรรมกับ

ค�าว่าสจัจะจึงมคีวามหมายเป็นอันเดยีวกนั ฉะนัน้ ธรรมท่ีมีความหมายว่าทรงอยู่ ด�ารงอยู่ 

คอืมอียู ่เป็นอยูน่ีจ้งึได้แก่สจัจะ และกเ็รยีกรวมกนัว่า สจัจธรรม แปลว่าธรรมคอืสจัจะ

ธรรมคือสิง่ท่ีมีอยู่เป็นอยู ่อันหมายถึงสัจจะทีเ่ราทัง้หลายแปลกนัว่า ความจรงิ 

กเ็พราะว่าสิง่ทีเ่ป็นความจรงิทีเดียวน้ันกต้็องเป็นส่ิงท่ีมอียู ่เป็นอยู ่คอืว่าเป็นส่ิงทีท่รงอยู่ 

ด�ารงอยู ่น่ันเอง ธรรมคือสจัจะหรอืสจัจธรรมนีก้ไ็ด้แก่ ธรรมดา เป็นของทีอ่ยูป่ระจ�าโลก 

พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นหรือว่าไม่ทรงอุบัติขึ้น คือว่าจะมีผู้ตรัสรู้พระธรรม หรือว่า

ไม่ตรัสรู้พระธรรม ธรรมคือธรรมดานี้ก็มีอยู่ เป็นไปอยู่
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ในข้อนี้ มีพระสูตรแสดงไว้ว่า ธาตุนั้นคือธรรมฐิติ ความตั้งอยู่ของธรรม  

ธรรมนิยาม ความก�าหนดแน่ของธรรม ตั้งอยู่ มีอยู่ พระตถาคตพุทธเจ้าทั้งหลายจะ

ทรงอบุตัข้ึินหรอืไม่ทรงอบุตัขึิน้กต็าม ธาตนุัน้คอืธรรมฐติ ิธรรมนยิาม กมี็อยู่ด�ารงอยู่ 

แต่ว่าเมื่อพระตถาคตพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอุบัติขึ้น คือว่าได้ตรัสรู้พระธรรม ก็จ�าแนก 

แจก แสดง เปิดเผย กระท�าให้ตืน้ซึง่ธาตุนัน้ คอืธรรมฐติ ิธรรมนยิามนัน้ ในพระสูตร

นี้ได้แสดงชี้ไว้ว่า ธาตุนั้นคือธรรมฐิติ ธรรมนิยามที่ตั้งอยู่ ด�ารงอยู่ว่าอย่างไร ได้แก่

อะไร ก็ได้แก่

สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง

สังขารทั้งปวง เป็นทุกข์

ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน

ข้อที่ว่ามานี้เป็นธรรมฐิติ ธรรมนิยาม อันเรียกว่าธาตุนั้นที่ตั้งอยู่ ด�ารงอยู่  

เมื่อพระตถาคตพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงอุบัติขึ้น คือได้ตรัสรู้ ก็ได้ทรงแสดง ทรงบอก 

ทรงเปิดเผย ทรงกระท�าให้ตืน้ คือให้เข้าใจง่ายว่า สงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง สงัขารทัง้ปวง

เป็นทุกข์ ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา ด่ังนี้ เพราะฉะนั้น ธรรมคือสัจจะหรือท่ีเรียกใน 

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

สจัจธรรมนีจึ้งมปีระจ�าอยู ่ก่อนพระพุทธเจ้าได้ทรงอบุตัข้ึิน พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูพ้ระธรรม 

ก็คือตรัสรู้สัจจธรรม ธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่นี้เอง

เมื่อวันก่อนได้แสดงว่า ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คืออริยสัจจ์ ๔ มาวันนี้ว่า

ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม ๓ ข้อไม่ขัดแย้งกันหรือ ก็ตอบว่าไม่ขัดแย้งกัน เพราะธรรมฐิติ

ธรรมนิยามทั้ง ๓ ข้อนี้ ก็รวมอยู่ในอริยสัจจ์ ๔ นั้นเอง และโดยเฉพาะข้อที่สังขารทั้ง

หลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็รวมอยู่ในทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ ดังที่

ได้กล่าวแล้วว่า สามัญลักษณะ ๓ อย่าง อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา ก็รวมเข้าใน 

ทกุขสจัจะ สภาพท่ีจรงิคอืทกุข์ ฉะนัน้ ในวันนีจ้งึจะจบัอธบิายธรรมฐติ ิธรรมนยิามทัง้ 

๓ ข้อนี้
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ทุกกาลทุกสมัย สังขารทั้งหลายย่อมไม่เท่ียง สังขารท้ังหลายย่อมเป็นทุกข์ 

ธรรมทั้งหลายย่อมเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้ในนวโกวาทแสดง

ไว้ในหมวดสามญัลกัษณะ ลกัษณะทีท่ัว่ไปแก่สงัขารทัง้ปวง ๓ อย่าง แต่ว่าในทีน่ีแ้สดง

โดยชือ่ว่า ธรรมฐิต ิความตัง้อยู่ของธรรม ธรรมนยิาม ความก�าหนดแน่ของธรรม และ

มีข้อ ๓ ที่แสดงว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ไม่แสดงว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตา

ในข้อนี้มีอธิบายว่า ค�าว่าธรรมทั้งปวงนั้นหมายรวมทั้งสังขารและวิสังขารเป็น

อนัตตา จึงกล่าวได้ว่า สังขารท้ังปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ สังขารทั้งปวง 

เป็นอนัตตา แต่ว่าข้อท้ายน้ี วิสังขารก็เป็นอนัตตาด้วย ฉะนั้น จึงได้ใช้ค�าให้คลุมถึง

ทัง้หมดว่า ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา เพราะว่าคลมุถึงทัง้สังขาร ทัง้วิสังขาร หรอืเรยีกอกี

อย่างหนึ่งว่า สังขตธรรม อสังขตธรรม 

ค�าว่าสงัขารนัน้ แปลว่าผสมปรงุแต่ง สิง่ทีผ่สมปรงุแต่งทัง้หมดเรยีกว่าสงัขาร 

กล่าวโดยสรุปมี ๒ อย่างก่อนคือสังขารที่มีใจครอง เช่นว่าร่างกายของคนของสัตว์

เดรัจฉานทั้งหลาย เรียกว่าอุปาทินนกสังขาร ที่ไม่มีใจครองเช่นวัตถุทั้งหลาย เรียกว่า

อนปุาทนินกสงัขาร สิง่ท้ังหลายท่ีปรากฏอยูบ่รรดาทีต่าเห็นหูได้ยนิโดยเป็นรปูเป็นเสียง 

จมูกได้กลิ่นโดยเป็นกล่ิน ลิ้นได้รสโดยเป็นรส กายได้ถูกต้องโดยเป็นโผฏฐัพพะ  

แม้ใจคิดนึกถึงปรุงแต่งถึงไปโดยเป็นเรื่องเป็นราวต่าง ๆ คือที่เป็นวิสัยของอายตนะ  

แต่ว่าเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ เป็นอยู่ ปรากฏอยู่ อันเป็นส่ิงที่ปรุงแต่ง คือเป็นส่ิงที่มีเกิดขึ้น  

ตั้งอยู่ ดับไป ดังที่มีแสดงลักษณะของสังขารไว้ ๓ อย่าง คือมีความเกิดขึ้นปรากฏ  

มีความเสื่อมดับไปปรากฏ เมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นปรากฏ

สิง่เหล่านีไ้ม่ว่าจะมีใจครองหรอืไม่มใีจครอง ไม่ว่าจะเป็นวสิยัของตาห ูเป็นต้น 

หรอืว่าไม่เป็นวสิยัของตาห ูเป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นเหต ุไม่ว่าจะเป็นผล เป็นสังขารทัง้หมด 

คอืเป็นสิง่ผสมปรุงแต่งทัง้หมด สิง่ผสมปรงุแต่งอนัเรยีกว่า สงัขารนีไ้ม่เทีย่ง ทีเ่รยีกว่า 

อนิจจะ ความไม่เที่ยงนั้นก�าหนดพิจารณาได้ที่ตัวสังขารเอง ดังที่ท่านสอนให้พิจารณา

ไว้ถึงลักษณะที่เรียกว่าไม่เที่ยง คือเกิดดับ สังขารทั้งหลายมีความเกิดดับ ไม่มีที่เกิด

แล้วไม่ดับ มเีกดิมดีบัเป็นคูก่นั อนึง่ มแีล้วกก็ลบัไม่ม ีคอืว่ามเีป็นน่ันเป็นนีข่ึน้แล้วและ

ในที่สุดก็กลับไม่มี เหมือนอย่างร่างกายมีชีวิตของทุก ๆ คนนี้ ก่อนจะเกิดก็ไม่มี  

เมื่อเกิดก็มีขึ้น ในที่สุดเมื่อแตกสลายก็กลับไม่มี จึงเป็นสิ่งที่มีแล้วกลับไม่มี
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อนึง่ เป็นของทีด่�ารงอยูช่ัว่คราวเหมอืนอย่างขอยมืเขามา กเ็หมือนอย่างร่างกาย

มชีวีตินีข้องทุก ๆ คน ด�ารงอยูช่ัว่คราวไม่นานเท่าไหร่ เหมอืนอย่างของทีข่อยมืเขามา 

คือขอยืมธาตุดิน น�้า ไฟ ลม จากโลกมาก่อร่างสร้างอัตภาพนี้ข้ึนแล้วก็ต้องส่งคืน  

ส่งธาตดุนิ น�า้ ไฟ ลม นีค้นืไปแก่โลก เหล่านีเ้ป็นลกัษณะทีม่อียู ่เป็นไปอยู ่แก่สงัขาร

ทั้งหลาย ก�าหนดให้เห็นได้ ฉะนั้น สังขารทั้งหลายจึงไม่เที่ยง และพระพุทธเจ้าก็ตรัส

สอนไว้โดยปริยายเป็นอันมาก เปิดเผย กระท�าให้ตื้นว่า สังขารไม่เท่ียงอย่างไร  

แม้โดยนัยที่กล่าวมานี้

อนึ่ง สังขารท้ังหลายเป็นทุกข์ ค�าว่าเป็นทุกข์นั้นไม่ได้หมายความว่า  

เป็นทุกขเวทนา เช่น อาการเจ็บปวด เพราะว่าถ้าหมายความว่าเป็นทุกขเวทนาแล้ว  

ก็จะเป็นได้แต่เฉพาะอุปาทินนกสังขาร คือสังขารที่มีใจครองเท่านั้น ค�าว่าเป็นทุกข์ใน

ที่นี้จึงมีความหมายว่าเป็นของท่ีทนอยู่ยาก คือทนอยู่ไม่ได้ และค�าว่า “ทุกขะ” นั้น 

ตามพยญัชนะกแ็ปลว่า ทนยาก คอืทนอยูไ่ม่ได้ จงึมีค�าอธบิายไว้ว่า เพราะว่าถูกความเกดิ

ความดับบบีค้ันอยู่บ่อย ๆ ตลอดเวลา ลักษณะทีถู่กความเกิดความดบับบีคัน้อยู่บ่อย ๆ 

ตลอดเวลาน้ี คือลักษณะท่ีเป็นทุกข์ พึงมองเห็นลกัษณะทีถู่กบบีคัน้นีไ้ด้ทีสั่งขารทัง้ปวง 

ทีร่่างกายนีก้ม็องเหน็ได้ว่าถกูความเกดิความดบับีบค้ันอยู่ตลอดเวลา ต้นไม้ใบไม้เป็นต้น

ก็ถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา และข้อนี้ย่อมคลุมความไปถึงลักษณะที่

เป็นทุกข์ทั้งหมดอันเนื่องไปจากความถูกบีบคั้นนี้อันมีลักษณะต่าง ๆ 

ดังเช่น ที่มีท่านแสดงถึงลักษณะที่เป็นทุกข์ของร่างกายท่ีมีชีวิตอันนี้ไว้หลาย

อย่างหลายประการ แม้กระท่ังการแสวงหาอาหารมาบริโภคก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่ง  

การทีต้่องบรโิภคอาหารเพราะถูกความเกดิความดับบบีค้ันนัน่เอง ร่างกายอนัประกอบ

ขึ้นด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม เป็นความเกิด แล้วก็ถูกความดับบีบคั้นให้สิ้นไปหมดไป

อยู่ตลอดเวลา ก็ต้องหาธาตุดิน น�้า ไฟ ลม เข้ามาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ก็แปลว่า

ความที่มาเพิ่มเติมนั้นก็เป็นความเกิดขึ้นอีก ก็เป็นความบีบคั้นอีก อาหารหยาบก็เห็น

กันว่าบริโภควันละมื้อหนึ่ง สองมื้อ สามมื้อ แต่ว่าอาหารที่ละเอียดนั้นต้องบริโภคกัน

อยูท่กุขณะ เช่นว่าลมหายใจเข้าออกท่ีต้องกนิลมกนัอยูท่กุขณะ เว้นขาดไม่ได้ แปลว่า 

การถ่ายและการกนินัน้มีอยู่ทกุขณะหายใจเข้าออก กนิเข้าไปกเ็ท่ากบัเกิด ถ่ายออกไป
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ก็เท่ากับดับ เป็นความเกิดความดับของสังขารที่มีชีวิต จึงต้องถูกความเกิดความดับนี้

บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา แม้สังขารที่ไม่มีใจครอง เช่น ต้นไม้ ก็ต้องกินอาหารอยู่ตลอด

เวลาเช่นเดยีวกนั ถกูความเกดิความดบับบีคัน้อยูต่ลอดเวลาเหมอืนกนั แม้สิง่ทัง้หลาย

นอกจากนี้ก็เช่นเดียวกัน แต่ว่ามีลักษณะที่ต่าง ๆ กันออกไป

เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ คือทนอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไปเรือ่ย นีค่อืลกัษณะท่ีเป็นทกุข์ สงัขารทัง้หลายจงึเป็นทกุข์ พระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดง ชี้แจง กระท�าให้ตื้นคือให้เข้าใจง่ายว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างไรไว้

เป็นอันมาก.

๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๗
อนัตตำ

ธำตุแท้ อสังขตธรรม

ขอให้ท่านทัง้หลายจงตัง้ใจฟัง ท�าความส�ารวม กาย วาจา ใจ ท�าสมาธใินการฟัง 

คือรวมใจเพือ่ฟัง เพือ่ให้ได้ปัญญาในธรรมทีแ่สดง วนัน้ีจะแนะน�าให้รูจ้กัพระพุทธศาสนา 

สืบต่อจากที่ได้กล่าวเมื่อวันก่อน

เมื่อวันก่อนแสดงข้อที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ 

วันนี้จะได้แสดงข้อที่ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา คือมิใช่อัตตาตัวตน ข้อนี้นับว่า

เป็นหลักส�าคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งต่างจากศาสนาอื่นทั้งหมด บรรดาศาสนาอื่น

ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศาสนาที่เกิดก่อนพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่เกิดภายหลัง

พระพทุธศาสนา ย่อมแสดงอตัตาคอืตวัตนทัง้นัน้ ดงัจะพงึเห็นได้ เช่น ศาสนาพราหมณ์

กแ็สดงโดยเค้าความว่าทกุคนมีอาตมนัคืออัตตา และเมือ่ได้อบรมอาตมันหรอือตัตาให้

เต็มที่แล้ว ก็เป็นมหาตมัน (อัตตาใหญ่) ดังที่มีใช้เรียกว่า มหาตมะ และมหาตมันนี้

ในทีส่ดุกเ็ข้ารวมอยู่ในปรมาตมนัเป็นบรมอัตตา เป็นท่ีรวมของอตัตาทัง้หมด การแสดง

เค้าน้ีก็คล้ายจะกล่าวเรียกได้ว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอัตตาหรืออาตมัน แม้ศาสนาท่ีเกิด

ภายหลังพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน แสดงถึงสรวงสวรรค์อันเป็นท่ีสถิตย์อยู่ของ 

พระเป็นเจ้าหรอืของเทพ ซึง่ด�ารงอยูเ่ป็นนิรนัดร์ และผูท่ี้ได้ปฏบิติัตามลัทธิศาสนานัน้ ๆ 

ตายไปกจ็ะได้ไปเกดิในสรวงสวรรค์อยู่กบัพระเป็นเจ้านัน้ตลอดนรินัดร การแสดงดัง่นี้

กเ็ป็นการแสดงอตัตานัน่เอง และอตัตาทีส่ถิตย์อยู่นรินัดรดงันัน้เท่ากบัเป็นปรมาตมัน 
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ดังแสดงในศาสนาพราหมณ์ หรือที่เป็นฮินดูในเวลาต่อมา แม้ในพระพุทธศาสนาเอง 

ที่เป็นมหายานหรืออาจริยวาทก็ได้แก้หลักพระพุทธศาสนาเป็นอัตตาตัวตนไป 

เช่นเดียวกัน ดังท่ีได้แสดงว่า ได้มีพระอาทิพุทธสถิตย์อยู่เป็นนิรันดรในสรวงสวรรค์ 

ชั้น ๑ และได้มีพระพุทธะอีกเป็นอันมาก ได้มีพระโพธิสัตว์อีกเป็นอันมาก สถิตย์อยู่

เป็นนิรันดรเช่นกัน ส่วนพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู ้ในโลกนี้เป็นพระมนุษยพุทธเจ้า  

ที่ถูกส่งให้มาเป็นคราว ๆ การแสดงอย่างนี้ก็เป็นการแก้หลักของพระพุทธศาสนาเดิม  

เป็นอัตตามีตัวตนไปอีก ก็เข้าท�านองปรมาตมันของศาสนาพราหมณ์นั่นแหละ  

แต่พระพทุธศาสนาสายเดมิน้ันหาได้แสดงเช่นนีไ้ม่ ได้แสดงว่า “สพฺเพ ธมมฺา อนตตฺา” 

ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา มิใช่อตัตาตวัตน ในเบือ้งต้นพงึเข้าใจอธบิายทัว่ไปโดยสังเขป

ก่อนว่า ค�าว่าธรรมทั้งปวงนั้นมี ๒ อย่างคือ

สังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง หรือสังขาร

อสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง ได้แก่วิสังขาร อีกอย่างหนึ่ง

สังขตธรรม ธรรมท่ีปัจจัยปรุงแต่ง หรือว่าสังขารนั้น ก็ได้แก่สังขารดังท่ีได้

อธิบายมาแล้วในข้อว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ คือว่าทุก ๆ สิ่ง 

ทุก ๆ อย่างที่ประกอบด้วยสังขตลักษณะ คือลักษณะของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมา 

อันได้แก่ทุกข์มีความเกิดขึ้นปรากฏ มีความเสื่อมสิ้นไปปรากฏ เมื่อตั้งอยู่มีความ

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏ ทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่างที่ประกอบด้วยลักษณะดังนี้

เป็นสังขาร หรือกล่าวให้สั้นเข้ามาอีกอย่างหนึ่งว่า สิ่งที่มีความเกิดขึ้นและความดับไป

เป็นธรรมดา สิง่นัน้เป็นสงัขารหมด ในข้อนีก้ไ็ด้อธบิายแล้วในข้อข้างต้นนัน้ สงัขตธรรม 

ธรรมทีปั่จจยัปรุงแต่ง หรอืสงัขารคอืสิง่ทีม่ลัีกษณะดงัท่ีกล่าวมานี ้เป็นอนจิจะคือไม่เท่ียง 

เป็นทุกขะคือเป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนดังกล่าวในข้อท่ี ๓ นี้  

ลักษณะอันจะพึงพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตนนั้น ดั่งนี้

ไม่อยูใ่นอ�านาจ คอืบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ ว่าขอให้สงัขารของเรา

จงเป็นอย่างนี้เถิด ขอให้สังขารของเราอย่าเป็นอย่างนั้นเลย ยกตัวอย่างเช่นว่า  

กายและใจอันนี้เรียกตามศัพท์ธรรมว่า นามรูป นามก็คือใจ รูปก็คือกาย เรียกว่า  

นามรปู หรอืเรยีกอย่างง่าย ๆ ว่ากายใจอันนี ้หรอืจะเรยีกจ�าแนกออกไปอกีว่าขันธ์ ๕ 

คือกองทั้ง ๕ ได้แก่
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รูปขันธ์  กองรูป คือรูปกายอันนี้

เวทนาขันธ์  กองเวทนา ได้แก่ความรูสึ้กเป็นสุข เป็นทุกข์ หรอืเป็นกลาง ๆ  

 ไม่ทุกข์ไม่สุข

สัญญาขันธ์  กองสัญญา คือความจ�าหมาย

สังขารขันธ์  กองสังขาร คือความคิดปรุงหรือปรุงคิดต่าง ๆ 

วิญญาณขันธ์  กองวิญญาณ คือความรู้สึก เห็นรูป ได้ยินเสียงเป็นต้น

ทัง้ ๕ นีเ้ป็นอนตัตา มใิช่อตัตาตวัตน เพราะบังคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ 

ด้วยว่าขันธ์ทั้ง ๕ น้ีต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย จะบังคับว่า อย่าให้แก่ อย่าให้เจ็บ  

อย่าให้ตาย ดงันีห้าได้ไม่ ในบางพระสตูรได้ยกเอาเจบ็ข้ึนมาเป็นตวัอย่างว่าเป็นไปเพือ่

อาพาธคือความป่วยไข้หรือว่าความเจ็บป่วยต่าง ๆ แต่โดยความ ก็หมายรวมทั้งหมด

ดังทีก่ล่าวมา เม่ือบังคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้จงึเป็นอนัตตามใิช่ตวัตน เมือ่เป็น

ดั่งนี้ จึงกล่าวได้อีกว่า ขัดกันกับความเป็นอัตตาคือตัวตน ก็เพราะว่า อันสิ่งที่จะพึง

เรียกว่าเป็นอัตตาคือตัวตนนั้นพึงเป็นสิ่งที่เที่ยง ยั่งยืน ไม่แปรปรวน คือเป็นไปตามที่

ปรารถนาต้องการ สิ่งที่เป็นอัตตาคือตัวตนพึงเป็นเช่นนี้ แต่ว่าขันธ์ทั้ง ๕ นี้หาได้เป็น

เช่นน้ีไม่ เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งท่ีขัดกันกับความเป็นอัตตาคือตัวตน เม่ือเป็นดั่งนี ้

จึงกล่าวได้อีกว่าเป็นของท่ีสูญ คือว่างเปล่าจากความเป็นอัตตาคือตัวตนที่แท้จริงนั้น 

ความรูส้กึว่าเป็นอัตตาคือตวัตนน้ันเป็นเพียงความยดึถือเท่านัน้ คอืยดึถือว่า รูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นของเรา เราเป็นรปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอัตตาตัวตนของเราดั่งนี้ เป็นเพียงความยึดถือ

อนัเรยีกว่า อปุาทาน คอืความยดึถอืของใจ ยดึถอืไว้เช่นนี ้แต่อนัทีจ่รงินัน้ รปู เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ หาได้เป็นของเรา เป็นเรา หรือว่าเราเป็น ดังที่ยึดถือนั้นไม่  

รปูกค็งเป็นรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ กค็งเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ 

หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง กายและใจอันนี้ก็คงเป็นกายและใจ หาได้เป็นเราเป็นของเรา 

หรือว่าเราเป็น ตามยึดถือไม่ ฉะนั้น จึงไม่มีเรา ไม่มีของเรา 

กล่าวอีกอย่างหนึง่ว่า ไม่มีอัตตาคอืตวัตนอนัแท้จรงิอยู่ในขนัธ์ ๕ หรอืในกาย

และใจอันนี ้กายและใจอันน้ีจงึว่างเปล่าจากความเป็นอตัตาตวัตนโดยแท้จริง ไม่มอัีตตา

ตัวตนอยู่ในกายและใจ หรือในขันธ์ ๕ อันนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า 
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ไม่มีเจ้าของโดยแท้จริง ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนั้นเป็นความยึดถือเท่านั้น ดังที่กล่าว

ว่า รูปเป็นของเรา เวทนาเป็นของเรา เป็นต้น หรือว่ากายของเรา ใจของเรา เป็นต้น 

หรือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ของเรา ดังนี้ เป็นสักแต่ว่าความยึดถือ โดยที่แท้แล้วสิ่งเหล่านี้หาได้

เป็นของเราหรือเป็นของตนโดยแท้จริงไม่ เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของ 

ลักษณะที่พึงพิจารณาดังกล่าวมานี้ คือไม่เป็นไปในอ�านาจ ขัดแย้งต่อความ

เป็นอัตตา สูญคือว่างเปล่าจากความเป็นอัตตา ไม่มีความเป็นเจ้าของท่ีแท้จริง ดังนี้

เป็นลักษณะแห่งอนัตตา คือมิใช่อัตตาตัวตน

ตามทีย่กมาน้ี ยกมาเป็นตวัอย่างเฉพาะขันธ์ ๕ หรอืรวมเรยีกว่านามรปู หรอืกาย

และใจอันนี้ แม้สังขารทุก ๆ อย่างในโลกนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือเป็นอนัตตา 

มใิช่อตัตาตวัตน โดยท่ีมีลักษณะอันจะพงึก�าหนดพจิารณาได้เช่นเดยีวกนัดงัทีก่ล่าวมาแล้ว

อสังขตธรรม ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงหรือวิสังขาร ได้แก่อะไร ในข้อนี้เป็นสิ่งที่

พจิารณาเหน็ได้ยากสกัหน่อย ในบาลใีช้ค�าเป็นพหูพจน์ คอืมจี�านวนมากส่ิง จงึตรงกนั

ข้ามกับความเข้าใจของบางคนที่ว่า วิสังขารหรืออสังขตธรรมนั้นมีอย่างเดียวได้แก่ 

พระนพิพาน แต่เพราะท่านแสดงค�าไว้เป็นพหพูจน์ว่าอสงัขตธรรมทัง้หลายหรอืวสิงัขาร

พงึพิจารณาเหน็โดยหลกัทัว่ไปว่า ได้แก่สิง่ท่ีเป็นธาตแุท้ทีไ่ม่มอีะไรผสมปรงุแต่งทัง้หมด 

สิ่งที่เป็นธาตุแท้นี้พึงมีได้ท้ังท่ีเป็นวัตถุหรือเป็นรูปธรรม ท้ังส่วนท่ีไม่ใช่เป็นวัตถุหรือ

ขอยืมเรียกว่านามธรรม

กล่าวถึงสิ่งที่เป็นวัตถุก่อน ธาตุแท้ที่เป็นวัตถุนั้นไม่ได้หมายถึงธาตุ ๔ ที่เป็น

อารมณ์ของวิปัสสนากัมมัฏฐาน คือธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ดังที่แสดงว่า  

ส่วนที่แข้นแข็งมีผมขนเป็นต้นเป็นธาตุดิน ส่วนที่เอิบอาบมีน�้าดีน�้าเสลดเป็นต้น 

เรียกว่าธาตุน�้า ส่วนที่อบอุ่น เช่น ไฟธาตุในร่างกาย อันนี้เรียกว่าธาตุไฟ ส่วนที ่

พัดไหว เช่น ลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุลม ธาตุ ๔ ที่กล่าวมานี้ก็เป็นส่วน

ผสมคือเป็นสังขารทั้งนั้น อย่างผมขนเป็นต้นก็เป็นสังขาร เพราะเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง  

แต่ว่าเรียกว่าเป็นธาตุ ในท่ีน้ีก็หมายความแต่เพียงว่า เป็นธาตุส�าหรับใช้พิจารณา 

ทางกัมมัฏฐาน เพ่ือท่ีจะได้มองเห็นว่า ในร่างกายอันนี้มีสักแต่ว่าเป็นธาตุดังกล่าว  
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ไม่มีสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนอยู่ที่ไหน ก็เพ่ือให้เห็นเป็นอนัตตาดังที่กล่าวมาข้างต้น  

เพื่อให้เห็นว่าเป็นผมเป็นขนซ่ึงเป็นธาตุดินเป็นต้น เพราะฉะนั้น แม้วัตถุดังที่เรียกว่า

ธาต ุ๔ นีก้ย็งัไม่ใช่เป็นธาตแุท้ ส่วนธาตแุท้นัน้กจ็ะต้องค้นกนัต่อไปจนถึงละเอยีดทีสุ่ด  

ที่แยกออกไปอีกไม่ได้ อันไม่มีสิ่งผสมปรุงแต่งอะไรอีก ถ้ามีก็นั่นแหละเป็นธาตุแท้

คราวนี้มาว่าถึงธาตุแท้ที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่วัตถุดังที่ขอยืมค�าเรียกว่านามธรรมนั้น 

ธาตแุท้ทีไ่ม่ใช่วตัถดุัง่น้ี พงึเหน็ได้ลักษณะหลายอย่าง ธรรมทีเ่ป็นสัจจะคอืเป็นความจรงิ 

ที่เป็นกฎธรรมดามีประจ�าอยู่ ดังเช่นที่แสดงไว้ในธรรมนิยามสูตร ที่ก�าลังอธิบายนี้ว่า 

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ข้อเหล่านี้

เป็นอสังขตธรรม หรือเป็นวิสังขาร คือไม่ใช่ปรุงแต่งขึ้นมา ไม่มีใครปรุง ไม่มีใคร 

แต่งขึน้มา แต่ว่าเป็นความจรงิ เป็นความจรงิท่ีด�ารงอยู่ ไม่มีเกิด ไม่มีดบั แม้พระพทุธเจ้า

เองก็ไม่ได้ทรงแต่งขึ้น แต่ว่าทรงค้นพบ เมื่อทรงค้นพบแล้วก็ได้ทรงบอก ทรงแสดง 

ทรงชี้แจงให้รู้เท่านั้น ฉะนั้น แม้สัจจธรรมดังที่กล่าวมานี้ก็เป็นอสังขตธรรม หรือเป็น

วสิงัขาร ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสรู ้คอืทีท่รงพบท้ังหมด โดยเป็นสัจจะ โดยเป็นความจรงิ 

ที่ไม่มีเกิด ไม่มีดับ ดังนี้ ก็กล่าวได้ว่าเป็นอสังขตธรรม หรือเป็นวิสังขารทั้งหมด

คราวนี้ อสังขตธรรมหรือวิสังขารที่ผู้ปฏิบัติพึงบรรลุคือเข้าถึง ก็ได้แก่ภูมิชั้น

ที่พึงบรรลุ ที่พึงเข้าถึงโดยล�าดับ อันภูมิชั้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ ผู้ปฏิบัติไม่ได้ปรุง 

ไม่ได้แต่ง ส่ิงท่ีผู้ปฏิบัติปรุงแต่งน้ันได้แก่การปฏิบัติที่เป็นเหตุและการบรรลุที่เป็นผล 

การปฏบิตัทิีเ่ป็นเหตนุัน้กล่าวโดยย่อเป็นตวัอย่างกไ็ด้แก่มรรคมอีงค์ ๘ รวมเข้าเป็นศลี 

สมาธิ ปัญญา ผู้ปฏิบัติต้องปรุงต้องแต่ง คือต้องปฏิบัติให้เป็นศีลขึ้นมา ให้เป็นสมาธิ

ขึ้นมา ให้เป็นปัญญาขึ้นมา คือต้องท�านั่นเอง ถ้าไม่ปรุงไม่แต่ง คือไม่ท�า ก็ไม่เป็นศีล

ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญาขึ้นมา เพราะฉะนั้น การปฏิบัติทั้งหมดนี้จึงเป็นสังขตธรรม

ที่ปรุงแต่ง หรือเป็นสังขาร 

คราวนี้ การบรรลุภูมิชั้นด้วยการปฏิบัติไปโดยล�าดับ แม้การบรรลุนี้ก็เป็น 

การปรุงการแต่ง คือต้องท�าจึงมีการบรรลุ ถ้าไม่ท�าก็ไม่มีการบรรลุ แต่ว่าภูมิชั้นที่ 

บรรลุข้ึนไปโดยล�าดับนั้นไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่ง เป็นสิ่งที่มีอยู่ ฉะนั้น ภูมิชั้นนั้นก็เป็น 

วิสังขาร หรืออสังขตธรรม ธรรมที่ไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่ง
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ยกตัวอย่างที่เป็นวัตถุ เช่นว่าการเดินทาง การถึง และภูมิประเทศที่ถึง  

การเดนิทางนัน้ผูเ้ดนิทางต้องปรงุต้องแต่งคอืต้องท�า คอืท�าการเดนิทาง จะเดนิไปด้วย

เท้าหรือด้วยยวดยานพาหนะอนัใดกต็าม ต้องมีการปรุงการแต่งคอืต้องท�า ท�าการเดนิทาง 

การเดินทางนี้จึงเป็นสังขตธรรม หรือเป็นสังขาร คราวนี้เมื่อเดินทางไปก็มีการถึง  

การถึงนั้นก็เป็นการปรุงการแต่งเหมือนกัน ต้องท�าเหมือนกันจึงมีการถึง ฉะนั้น 

การถึงจึงเป็นสงัขตธรรม หรอืเป็นสงัขาร แต่ว่าภมิูประเทศทีถึ่งนัน้ไม่ได้ปรงุไม่ได้แต่ง 

เป็นสิ่งที่มีอยู่ เหมือนอย่างเช่นเดินทางไปไหว้พระปฐมเจดีย์ การเดินทางไปก็ดี  

การถึงพระปฐมเจดีย์ก็ดี นี่เป็นสังขตธรรมหรือเป็นสังขาร แต่ภูมิประเทศที่ถึง  

องค์พระปฐมเจดย์ีน้ัน ผูป้ฏบิตัไิม่ได้ปรงุไม่ได้แต่ง เป็นส่ิงทีม่อียู่ แต่ว่าเป็นทีถึ่งเท่านัน้ 

ภมูปิระเทศท่ีถงึนีแ่หละเท่ากบัเป็นวสิงัขารหรอือสงัขตธรรม นีเ้ป็นการเปรยีบทางวตัถุ 

คราวน้ีทางการปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน การปฏิบัติและในการบรรลุนี่เป็นสังขตธรรม 

เป็นสงัขาร แต่ว่าภมูธิรรมทีถ่งึทีบ่รรลไุปโดยล�าดบันีเ่ป็นวิสังขารหรอืเป็นอสังขตธรรม  

ผู้ปฏิบัติไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่ง

เพราะฉะนัน้ ท่านจงึมแียกเรยีกว่ามรรค ผล นพิพาน มรรคนัน้กคื็อการปฏบิตัิ 

ผลน้ันกค็อืการบรรลหุรอืการถงึ มรรคและผลนีเ่ป็นสังขตธรรมทีต้่องปรงุแต่ง หรอืว่า

เป็นสังขาร ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติในมรรค คือท�ามรรคปรุงมรรคแต่งมรรคให้มีขึ้น  

จึงจะบรรลุจึงจะถึง การบรรลุ การถึงน้ันจึงเป็นสิ่งที่ต้องท�าต้องปรุงต้องแต่ง จึงเป็น

สงัขตธรรมหรอืเป็นสงัขารทัง้หมดและกต้็องอยู่ในลกัษณะของความเกดิดับดังกล่าวมา

ข้างต้น ก็เพราะว่า เกิดก็คือว่าต้องท�าให้มีขึ้น ความท�าให้มีขึ้นนี้เรียกว่าเกิด คราวนี้

เมื่อส�าเร็จลงแล้วก็ดับ ก็เหมือนอย่างว่า เมื่อเริ่มปฏิบตัิก็เป็นเกิดไปโดยล�าดับ คราวนี้

เมื่อบรรลุแล้วก็หยุดการปฏิบัติได้ และการบรรลุนั้นก็เป็นอันว่าสิ้นสุด หมายความว่า 

ในขั้นนั้นก็เป็นอันดับ เพราะฉะนั้น แม้มรรคและผลก็เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับดั่งนี้ 

แต่ว่าภูมิที่บรรลุคือนิพพานนั้นผู้ปฏิบัติไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่ง เพราะฉะนั้น  

ท่านจึงเรียกว่าบรรลุนิพพาน เป็นสิ่งท่ีมีอยู่ เป็นส่ิงที่ไม่เกิดไม่ดับ คือเป็นธรรมดา  

หรือเป็นกฎธรรมดา ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคือเป็นสัจจธรรมที่เป็นตัวความจริง ไม่มี

เกิด ไม่มีดับ เป็นสิ่งที่มีอยู่ และท่านเรียกว่าเป็นอายตนะ คือเป็นที่ต่อได้หมายความ

ว่าบรรลุได้ ไม่ใช่บรรลุไม่ได้ และนิพพานนั้นก็มีหลายชั้นโดยล�าดับ แต่จะยังไม่กล่าว

ให้พิสดารในวันนี้
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เพราะฉะนัน้ อสงัขตธรรมหรือวสัิงขารเมือ่อธบิายดงันีจ้งึเป็นส่ิงทีม่มีาก และ

แม้อสังขตธรรมหรือวิสังขารนี้ก็เป็นอนัตตา คือมิใช่เป็นอัตตาตัวตนของใคร แต่เป็น

กฎธรรมดา เป็นสจัจธรรม ไม่มใีครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของท้ังนัน้ เป็นอนตัตาคอืมิใช่อตัตาตวั 

ตนอยู่ตามสภาพธรรม

ฉะนัน้ ผูป้ฏบัิตธิรรมในพระพทุธศาสนา ท่านจงึสอนให้ปฏบิตัปิล่อยวางไม่ยดึถอื 

พิจารณาสิ่งอันใดก็พิจารณาเพื่อปล่อยวางสิ่งอันนั้น ไม่ใช่เพื่อยึดถือสิ่งอันนั้น เช่นว่า

พจิารณาสตปัิฏฐานทัง้ ๔ กาย เวทนา จติ ธรรม หรือพจิารณานามรปู พจิารณาแล้ว

ก็ปล่อยวาง ไม่ยึดถือ และแม้ธรรมปฏิบัติจะเป็นสติก็ตาม จะเป็นสมาธิก็ตาม  

เป็นปัญญากต็าม กไ็ม่ใช่เป็นสิง่พงึยึดถอืว่า สต ิสมาธ ิปัญญาเหล่านีเ้ป็นอตัตาตวัตน 

เพราะว่าสต ิสมาธ ิปัญญา เหล่านีเ้ป็นเคร่ืองปล่อยวางความยดึถอืทัง้หมด จะไปยดึถอื

เอาเคร่ืองปล่อยวางความยึดถือก็ไม่ได้ ยึดถือเข้าเม่ือใดก็เป็นอุปาทานเข้าเมื่อนั้น  

เป็นอันตรายต่อสติ สมาธิ ปัญญาที่ปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ธรรมท้ังหมด แม้ท่ีเป็น 

วิสังขารคืออสังขตธรรม จึงเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน 

ถ้าไปยดึพระนพิพานเข้าเม่ือใด กบ็รรลุไม่ได้ ดงัทีม่แีสดงถงึท่านพระอานนท์ว่า ในวัน

ทีท่่านจะตรัสรูน้ัน้ ท่านมีความเพยีรแรงกล้า ท่านมุง่จะบรรลพุระนพิพานให้ได้ กแ็ปลว่า

ยึดพระนิพพาน ก็บรรลุไม่ได้ จนท่านคิดว่าท่านจะพักหยุดการปฏิบัติสักพักจึงได้ 

เอนองค์ลง ในขณะที่เอนองค์ลง เรียกว่าอยู่ในอิริยาบถทั้ง ๔ ไม่ใช่นั่ง ไม่ใช่นอน  

ไม่ใช่ยืน ไม่ใช่เดนิ ความบรรลุนิพพานกป็รากฏขึน้ในขณะนัน้ กคื็อในขณะทีท่่านปล่อย

วางนั่นเอง ปล่อยวางความยึดถือ ท่านบ�าเพ็ญธรรมปฏิบัติมาเต็มเปี่ยมแล้ว แต่ว่ายัง

ยึดถืออยู่ มุ่งอยู่ด้วยตัณหา อยากจะได้อยากจะถึงโดยเร็ว ก็บรรลุไม่ได้ ครั้นปล่อย

วางใจลงก็บรรลุทันที ดังนี้

เพราะฉะนั้น ธรรมทั้งหมด คือทั้งที่เป็นสังขตธรรมหรือสังขาร อสังขตธรรม

หรือวิสังขาร เป็นอนัตตามิใช่ตัวตน น้ีเป็นหลักของพระพุทธศาสนาที่เป็นสายตรง  

ไม่มีอัตตาตัวตนท้ังหมด จึงนับว่าเป็นลักษณะพิเศษ ที่ท่านทั้งหลายควรจะก�าหนด 

ให้ทราบไว้ มีจ�าเพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้น

๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๘
โมกขธรรมเมื่อก่อนตรัสรู้

ขอให้ท่านท้ังหลายตัง้ใจฟัง ท�าความส�ารวมกายวาจาใจพร้อมเพือ่จะฟัง ท�าสมาธิ

ในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญา คือความรู้ในธรรมที่แสดงนี้

ได้แสดงแนะน�าให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักพระพุทธศาสนา ในวันหลัง ๆ น้ีได้

แสดงถึงธรรมอันเป็นสจัจะ ว่าเป็นสิง่ทีต่ัง้อยูด่�ารงอยู ่ไม่เกดิไม่ดบั ก่อนแต่ทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรสัรู ้ครัน้เมือ่พระองค์ได้ตรสัรู ้คอืตรสัรูธ้รรมคอืสจัจะนี ้เป็นต้นว่า สงัขารทัง้ปวง

ไม่เทีย่ง สงัขารท้ังปวงเป็นทุกข์ ธรรมท้ังปวงเป็นอนตัตา ครัน้ตรสัรูแ้ล้วกไ็ด้ทรงแสดง

เปิดเผย กระท�าให้แจ้ง กระท�าให้ตื้น เพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายเข้าใจได้โดยง่ายว่า สังขาร

ทัง้ปวงไม่เท่ียง สังขารท้ังปวงเป็นทุกข์ ธรรมท้ังปวงเป็นอนตัตา เพราะฉะนัน้ ธรรมคอื

สจัจะนีจ้งึเป็นสิง่ท่ีมีอยู่ด�ารงอยูม่าก่อนแต่พระพุทธเจ้าจะตรสัรู ้ความตรัสรูข้องพระองค์

นัน้โดยความกค็อืการทีท่รงค้นพบธรรมท่ีเป็นสัจจะนีน้ัน่เอง ยังมข้ีอทีพึ่งแสดงเกีย่วแก่

ธรรมทั้ง ๓ ข้อนี้อีกทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน แต่ว่าจะยังไม่กล่าวในวันนี้

วันนี้จะกล่าวถึงโมกขธรรม จักได้แนะน�าให้รู้จักพระพุทธศาสนาในข้อนี้ก่อน 

ผู้ที่ได้ศึกษาพุทธประวัติคงจะระลึกจ�าได้ว่าก่อนแต่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ทรงเป็น 

พระราชกมุาร เป็นองค์รชัทายาทแห่งกรงุกบลิพสัด์ุของแคว้นสักกะ ได้ทอดพระเนตร

เห็นคนแก่ คนเจบ็ คนตาย และสมณะ จงึได้ทรงพจิารณาน้อมเข้ามาว่า ทกุคนผูเ้กดิ

มาก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ไม่มีใครจะเว้นไปได้ จึงได้ทรงปรารถนาโมกขธรรม 

ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น โดยที่ได้ทรงพิจารณาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มักมีอยู่เป็น
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คู่กัน เช่น มีร้อนก็มีเย็น มีมืดก็มีสว่าง ฉะนั้น เมื่อมีแก่ เจ็บ ตาย ก็จะต้องมีไม่แก่  

ไม่เจ็บ ไม่ตาย ทรงปรารถนาจะพบกับความไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายนั้น อันเรียกว่า  

โมกขธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพ้น หมายความว่าพ้นจากแก่ เจบ็ ตาย เมือ่

พ้นจากแก่เจบ็ตายได้กไ็ม่แก่ไม่เจบ็ไม่ตาย ทรงปรารถนาภาวะเช่นนัน้คอืไม่แก่ ไม่เจบ็ 

ไม่ตาย ซึ่งทรงคาดคิดว่าจะต้องมี เพราะส่ิงท้ังหลายในโลกนี้มีเป็นคู่กันดังกล่าวแล้ว 

จึงได้มีพระหฤทัยน้อมไปในการบวช ทรงเห็นว่าผู้บวชมีโอกาสคือช่องว่างที่จะปฏิบัติ

เพือ่ให้ประสบกบัธรรมอันเป็นเครือ่งพ้นน้ี ซึง่ทรงเหน็ว่าเป็นของลุม่ลกึ ถ้าเป็นฆราวาส

อยู่ก็จะไม่สามารถปฏิบัติเพื่อให้พบได้ เพราะฆราวาสมีส่ิงกังวลห่วงใยอาลัยทั้งหลาย

เป็นอันมากรอบด้าน จึงได้ทรงสละเครื่องผูกพันทางฆราวาสหมดทุกอย่าง เสด็จออก

ทรงผนวช แล้วทรงแสวงหาโมกขธรรม จนถงึได้ทรงพบทางอนัเรยีกว่า มัชฌิมาปฏปิทา  

ข้อปฏิบัติที่เป็นหนทางกลาง

ได้ทรงปฏิบัติด�าเนินไปในทางนี้อย่างสมบูรณ์ แล้วจึงได้ตรัสรู ้พระธรรม  

ทรงพอพระหฤทัยว่า รู้แล้ว อันหมายความได้ว่า ได้ทรงประสบโมกขธรรมแล้ว  

เพราะได้ตรัสรู้พระธรรมดังกล่าวนี้ เราทั้งหลายจึงได้สวดสดุดีพระคุณของพระองค์ว่า 

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นต้น กล่าวสั้น ๆ ว่า พระพุทธเจ้า

คราวนี้ก็มีปัญหาว่า ได้เสด็จประกาศพระพุทธศาสนาอยู่ ๔๕ ปี ก็เสด็จ 

ดับขันธปรินิพพาน แล้วก็ได้มีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ยังเหลืออยู่แต่ 

พระบรมสารีริกธาตุเป็นที่เคารพนับถือบูชาอยู่ในโลก จึงมีปัญหาว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น 

จะชือ่ว่าได้ทรงประสบโมกขธรรมอย่างไร เพราะว่าได้ทรงตัง้พระปณธิานไว้ว่า โมกขธรรม

ที่ทรงคาดคิดไว้นั้นก็คือไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ทรงเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ก็ทรง

สังเวชพระหฤทัย ก็ทรงต้องการท่ีจะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แต่คร้ันเม่ือได้ตรัสรู้ 

พระธรรม ทรงพอพระหฤทัยว่ารูแ้ล้ว กคื็อได้พบกบัโมกขธรรมนัน้แล้ว กย็งัต้องเสดจ็

ดับขันธปรินิพพาน ต้องมีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เพราะฉะนั้น เมื่อมองด ู

ที่ร่างกายก็ต้องทรงแก่ทรงเจ็บแล้วก็ตาย แต่เรียกว่าดับขันธปรินิพพาน

ฉะนัน้ ค�าว่า โมกขธรรม จะพงึหมายอย่างไร ข้อนีเ้ป็นข้อทีผู่ศ้กึษาพระพทุธศาสนา

สมควรทีจ่ะใคร่ครวญพจิารณาให้ทราบแม้โดยทางปรยัิต ิ คอืทางต�าราทีจ่ะพงึอธบิายได้ 
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ขอให้สังเกตว่า ในครั้งน้ันไม่ได้กล่าวถึงคนเกิด กล่าวถึงแต่คนแก่ คนเจ็บ คนตาย  

ทรงเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ก็ทรงสลดพระหฤทัย แต่ว่าจะว่าไม่กล่าวถึงเรื่อง 

คนเกิดเลยก็ไม่ได้ เพราะตอนที่จะเสด็จออกผนวชจริงนั้นก็เกี่ยวกับคนเกิดเหมือนกัน

ดัง่ทีม่เีล่าในพทุธประวตัว่ิา พระนางพมิพาหรอืยโสธรา ซึง่เป็นพระชายาแห่งพระราชกมุาร 

ได้ประสูติพระโอรสคือพระราหุล เมื่อได้ทรงทราบข่าวประสูติพระราหุล ก็ได้ทรงม ี

พระด�าริข้ึนอกีว่า ห่วงเป็นเครือ่งผกูพันได้บงัเกดิขึน้อกีห่วงหนึง่แล้ว และกไ็ด้ทรงตดัสนิ

พระหฤทัยเด็ดขาดว่า จะต้องเสด็จออกทรงผนวชทีเดียว จึงได้เสด็จออกทรงผนวช 

ในวันน้ัน ดังนี้ แต่ว่าไม่ได้แสดงคนเกิดในฐานะเป็นเทวทูตเหมือนดังคนแก่ คนเจ็บ 

คนตาย

และก็กล่าวได้ว่า เรื่องคนเกิดก็เป็นเหตุอันหนึ่งประกอบเข้าด้วยในอันที่ท�าให้

ทรงตัดสินพระหฤทัยเด็ดขาดเพื่อที่จะทรงผนวช แต่ว่าตามพุทธประวัตินั้นแสดงว่า 

พระด�าริถึงเม่ือพระราหุลประสูตินั้นเป็นคนละอย่างกับพระด�าริถึงเมื่อทรงพบคนแก่ 

คนเจ็บ คนตาย อันเรียกว่า เทวทูต ทรงด�าริถึงพระราหุลเมื่อประสูติในฐานะที่เป็น

ห่วงผกูพนั แต่ว่าทรงด�ารถิงึคนแก่ คนเจบ็ คนตาย ในฐานะท่ีเป็นทุกข์ ท่ีไม่พงึปรารถนาจริง 

โดยที่ทรงน้อมเข้ามาว่า ทุกคนต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย แต่หาได้น้อมเข้ามาว่าต้อง

เกิดไม่ ทุกคนต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ก็คล้าย ๆ กับว่าในขณะนั้นทรงไม่ต้องการ

แก่ เจ็บ ตาย แต่คล้าย ๆ กับว่าต้องการเกิด เกิดชนิดที่ด�ารงอยู่โดยไม่แก่ ไม่เจ็บ  

ไม่ตาย ท่ีเรยีกว่าด�ารงอยูเ่ป็นนรินัดรคอืตลอดไป และความคิดอย่างนีแ้ม้คนในปัจจุบนั

ภายหลงันีก้มี็เหมือนกนั แต่ว่าเดีย๋วนีอ้าจจะมน้ีอย เมือ่ไม่สูน้านมานีก้ย็งัพบ คอืคนที่

เที่ยวแสวงหาสมุนไพรอันเป็นยาอายุวัฒนะท่ีเมื่อเอามาผสมเป็นยาและบริโภคใช้แล้ว

จะไม่แก่ และพูดอย่างเกรงใจหน่อยว่าอายุยืนมาก ถ้าเป็นความต้องการอย่างเต็มที่

แล้ว ก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย และลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนา ที่เป็นศาสนาก็ดี หรือ

จะเป็นเพียงลัทธิปฏิบัติกันไม่เป็นศาสนาก็ดี ก็มีแสดงอยู่ทั่วไป ในแบบที่เรียกว่า เกิด 

แต่ว่าไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ด�ารงอยู่ชั่วนิรันดร อย่างในศาสนาพราหมณ์ที่บังเกิดขึ้น

ก่อนพระพุทธศาสนา ถ้าเป็นลัทธิพราหมณ์ท่ัว ๆ ไป ท่ีนับถือพระพรหมเป็นสูงสุด 

มาก่อน ก็แสดงว่าพระพรหมเป็นอมตะ ไม่ตายเหมือนกัน คือไปเกิดเป็นพรหมแล้ว 

ก็ไม่ตาย จึงแสดงทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อที่จะให้บังเกิดเป็นพรหม



317หลักธรรมส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

ในลทัธศิาสนาพราหมณ์ ท่ีเป็นอุปนษิทั แสดงมาทางปรมตัถะทางธรรมาธษิฐาน 

คอืยกเอาธรรมเป็นทีต่ัง้ กย็งัแสดงยนืยนัว่า มอีตัตาหรอือาตมนัในทกุ ๆ คน อาตมนั

หรืออัตตาเป็นสิ่งท่ีด�ารงอยู่ไม่ตายตลอดไป แต่ว่าเป็นชนิดที่เกิดอีกจนกว่าที่จะอบรม

อย่างเต็มที่แล้วก็เลื่อนข้ึนเป็นมหาตมัน หรือมหัตตา ท่ีไปเรียกใช้ยกย่องบางคนว่า

มหาตมะ เช่น มหาตมะคานธี ก็มาจากมหาตมันหรือมหัตตา แปลว่า อัตตาใหญ่  

ครัน้เมือ่อตัตาใหญ่นีส้ิน้ชพีในชาตนิี ้อตัตาใหญ่กไ็ปเข้ารปูในปรมาตมนั หรอืปรมตัตา 

บรมอัตตา อัตตาอย่างยิ่งด�ารงอยู่เป็นนิรันดร

ลัทธิปฏิบัติภายนอกอื่น ๆ ก็เป็นเค้านี้มีมากเหมือนกัน เช่น ลัทธิท่ีปฏิบัติ 

ทางฤาษีโยคี หรือทางจีนก็เป็นเซียน เป็นผู้วิเศษ แปลว่าปฏิบัติส�าเร็จไปได้ ทั้งที่มี

ร่างกายเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างน้ี ปฏิบัติทางจิตใจอย่างยิ่ง ทางฤาษีโยคีหรือทางลัทธิ

เซียนของจีน จิตใจบรรลุธรรมในขั้นนั้น ๆ แล้วก็กลายเป็นผู้วิเศษ ไปอยู่ในอีกส่วน

หนึ่งและก็อยู่เรื่อยไป ทั้งที่มีร่างกายเป็นมนุษย์ ก็มีเชื่อกันมาอยู่อย่างนี้ จนถึงลัทธิที่

บังเกิดขึ้นภายหลังพระพุทธศาสนา เช่นว่า ศาสนาคริสต์ ศาสนามะหะหมัด ก็แสดง

ถึงพระเป็นเจ้าที่ด�ารงอยู่เป็นนิรันดร ก็แปลว่ามีเกิด เกิดเป็นตัวเป็นตน และเมื่อเกิด

แล้วก็ด�ารงอยู่เป็นนิรันดร

ในลทัธพิระพุทธศาสนาเอง เม่ือแยกออกเป็นมหายาน ดังทีช่าวทเิบต ชาวจนี 

ชาวญวน นบัถือกนัอยู่ มีบวชเป็นพระจีน พระญวน ท�ากงเตก็ประกอบพธีิกรรมต่าง ๆ 

แม้ในลัทธิมหายานของพระพุทธศาสนานี้ก็แสดงถึงพระอาทิพุทธเจ้า คือที่ไปเกิดเป็น

พระพุทธเจ้าประทับอยู่เป็นนิรันดรอยู่ในสรวงสวรรค์ชั้นหนึ่ง อย่างเช่นท่ีแสดงว่าใน

สวรรค์ชั้นสุขาวดีอันอยู่ทางใต้ พระอาทิพุทธเจ้าประทับอยู่เป็นนิรันดร พร้อมทั้ง 

พระโพธสิตัว์พระอรหนัตสาวกท้ังหลาย แล้วยงัมพีระพทุธเจ้าท่ีรอง ๆ ลงมาตลอดถึงที่

ส่งลงมา คล้าย ๆ อวตารลงมาเป็นพระมนุษยพุทธเจ้า และก็แสดงว่า พระพุทธเจ้า

ผูท้รงเป็นพระบรมศาสดาของเราทัง้หลาย คอืเจ้าชายสทิธตัถะ ทีเ่สดจ็ออกผนวชและ

ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า ประกาศตัง้เป็นพระพทุธศาสนาขึน้นี ้กเ็ป็นพระมนษุยพุทธเจ้า 

ดั่งนี้

ในศาสนาพราหมณ์เองนัน้ซึง่ในตอนต้นกน็บัถอืพระพรหมเป็นใหญ่ ในคมัภร์ี

พระพุทธศาสนาทีก่ล่าวถงึศาสนาพราหมณ์กแ็สดงถงึพระพรหม อนัเป็นพระเจ้าทีน่บัถอื
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ของพวกพราหมณ์ก็แสดงว่าในครั้งนั้นนับถือพระพรหมเป็นใหญ่ แต่ต่อมาในภายหลัง

ก็นับถือพระนารายณ์ขึ้นมาอีกบ้าง พระศิวะขึ้นมาอีกบ้าง และก็มีนับถือพระเป็นเจ้า

และเทวดาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ก็มาเป็นฮินดูจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อกล่าวโดยสรุปของ

ศาสนาพราหมณ์แล้วกน็บัถอืพระเจ้าทีเ่ป็นใหญ่อยู่ ๓ องค์ คือพระพรหม พระนารายณ์ 

และพระศิวะ บางหมู่ก็นับถือองค์หนึ่งเป็นใหญ่กว่า เป็นกลุ่ม ๆ กันไป และยังนับถือ

สิ่งที่เนื่องด้วยพระเป็นเจ้าทั้ง ๓ นี้อีกมาก แต่ว่าก็ล้วนแต่เป็นที่เชื่อว่าเป็นอมตะ คือ 

ไม่ตายทั้งนั้น 

ตามที่แสดงมานี้ก็เพื่อที่จะช้ีให้เห็นว่า แม้ความด�าริของพระโพธิสัตว์ คือ

พระพทุธเจ้าเมือ่ก่อนจะตรสัรูใ้นครัง้นัน้ ทรงปรารถนาไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย แต่ไม่ได้

กล่าวถึงเกิด ก็พอจะเห็นว่ายังทรงปรารถนาความเกิด แต่ว่าเกิดชนิดที่ไม่แก่ ไม่เจ็บ 

ไม่ตาย เค้าเดียวกับลัทธิศาสนาทั้งหลายทั้งที่เกิดก่อนและเกิดหลังพระพุทธศาสนาได้

เชือ่ถือปฏิบัตกิันอยู่ ในข้อนี้กข็อให้ไดค้ิดวา่ เปน็สันดานธรรมดาของมนษุย์ที่กลัวตาย 

จนถึงกับแสดงว่า ความกลัวตายนี้เป็นสัญชาตญาณอย่างหน่ึงของมนุษย์และสัตว์

เดรัจฉานทัง้หลาย และกต้็องการอายยุนื เพราะกต้็องรูว่้าจะต้องตายแน่ แม้เช่นนัน้ก็

ต้องการอายุยืน แต่โดยจริงใจแล้ว ถ้าไม่ตายได้ก็ดี คล้าย ๆ อย่างนั้น เพราะฉะนั้น

เมื่อต้องการท่ีจะไม่ตาย พร้อมท้ังไม่แก่ไม่เจ็บด้วย ก็จึงหาวิธีที่จะให้พ้นไปต่าง ๆ  

และส่วนใหญ่ก็คล้าย ๆ กับยอมรับกันว่าในชาตินี้เป็นไปไม่ได้ ก็เป็นอันว่าในชาติอื่น

ก็ได้ เมื่อตายจากชาตินี้แล้วไปเกิดในชาติอื่นที่ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย อันเต็มไปด้วย

ความสุขดังนี้ ก็มักจะมีความปรารถนาตรงกันเช่นนี้ เป็นสันดานธรรมดาของมนุษย์ 

จึงได้บังเกิดเป็นลัทธิศาสนาขึ้นต่าง ๆ แสดงทางที่จะปฏิบัติให้เป็นที่สมปรารถนาของ

บุคคลผู้มีความต้องการเช่นนี้

เพราะฉะนัน้ พระปรารถนาของพระพทุธเจ้าทีเ่สด็จออกทรงผนวชกเ็ป็นไปใน

เค้านีน้ัน่เอง คล้าย ๆ กบัต้องการเกดิ แต่ว่าเกดิแล้วกไ็ม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ด�ารงอยู่

เป็นนรัินดร และกท็รงเรยีกภาวะเช่นนัน้ว่า โมกขธรรม นีเ่ป็นความด�าริทีบ่งัเกดิขึน้ใน

ระยะต้นก่อนที่จะตรัสรู้.

๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๙ 
โมกขธรรมเมื่อตรัสรู้

ขอให้ท่านท้ังหลายตั้งใจฟัง ท�าการส�ารวมกาย วาจา ใจเพื่อฟัง ท�าสมาธ ิ

ในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญา ในการแสดงน้ีมุ่งแสดงให้รู้จักพระพุทธศาสนาในลักษณะ

นั้น ๆ จะได้แสดงถึงโมกขธรรมต่อ 

พระพุทธเจ้าเมื่อก่อนแต่ตรัสรู้ เมื่อทรงปรารถนาโมกขธรรมดังแสดงใน 

พุทธประวัติ ก็น่าเห็นว่าได้ทรงปรารถนาที่จะพ้นจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

คล้ายกับว่าเมื่อเกิดมาก็ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ด�ารงอยู่เป็นนิรันดร ดังที่เป็นผลสูงสุด

แห่งความปรารถนาของผู้นับถือลัทธิศาสนาทั้งหลายท่ีเกิดก่อนและที่เกิดภายหลัง

พระพุทธศาสนา และแม้ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็ได้แสดงผลสูงสุดอย่างนั้น 

ดังที่ได้แสดงในวันก่อนแล้ว ในวันนี้จะได้แสดงต่อไป

เมื่อพระองค์ได้ทรงปฏิบัติค้นหาโมกขธรรมดังที่ทรงประสงค์นั้น เมื่อทรงเข้า

ศึกษาในส�านักของอาฬารดาบส กาลามโคตร ผู้สอนในลัทธิสมาบัติ ๗ และในส�านัก

ของอุททกดาบส รามบุตร ผู้สอนในลัทธิสมาบัติ ๘ ตามที่เล่าว่าได้ทรงศึกษาจบ 

ความรู้ของอาจารย์และทรงปฏิบัติได้เสมอกับอาจารย์แล้ว ก็ได้ทรงเห็นว่ายังไม่ใช่เป็น

โมกขธรรม ไม่ใช่เป็นทางของความตรสัรู ้จึงได้เสด็จหลกีออก แล้วไปทรงท�าทุกรกริิยา

คือทรมานกายให้ล�าบากต่าง ๆ พจิารณาดตูามหลกัฐานทีแ่สดงไว้ในคมัภร์ีพระพทุธศาสนา 

กแ็สดงว่าลทัธสิมาบตัขิองท่านดาบสทัง้สองนัน้น�าให้ไปเกดิในพรหมโลก ซึง่จะไปด�ารง
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อยู่ช้านานในพรหมโลกนั้นแล้วก็จะต้องกลับลงมาเกิดอีก จึงได้ทรงเห็นว่ายังไม่ใช่เป็น

โมกขธรรม เพราะยังจะต้องมาเกดิอีก คอืแปลว่ายงัจตุคิอืเคลือ่นออกมาจากพรหมโลก

น้ันแล้วก็มาเกิดอีก ก็ยังไม่ใช่ด�ารงอยู่เป็นนิรันดร การแสดงอย่างนี้ก็เป็นการแสดง

อธบิายตามลทัธขิองฌานสมาบตัทิีท่างพระพทุธศาสนากร็บัรองไว้เหมอืนกนัว่า ได้ฌาน

สมาบัติก็จะไปเกิดในพรหมโลกตามลัทธิของท่านดาบสทั้งสองนั้นเอง ที่แสดงไว้ก็อาจ

จะแสดงว่าไปเกดิอยูเ่ป็นนรินัดร แต่ว่าตามหลกัพระพทุธศาสนาทีแ่สดงเมือ่พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสรู้แล้ว แสดงว่าเม่ือมีชาตคิอืความเกดิแล้ว ไม่ว่าเกดิในทีไ่หนจะต้องมตีายทัง้นัน้ 

จะเป็นพรหมเป็นเทพก็ต้องจุติหรือเคล่ือน คราวนี้ตามประวัติท่ีแสดงไว้ในหนังสืออ่ืน

นอกจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาก็มีแสดงเป็นเค้าว่าท่านดาบสทั้งสองน้ันก็ถือลัทธิว่า

อตัตาคอืตวัตนนัน่เอง ตามเค้าอุปนษิทัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วในวันก่อนว่า ทแีรกก็เป็นอตัตา

ธรรมดา อาตมัน แล้วก็เป็นมหัตตาหรือมหาตมัน แล้วก็รวมเข้าเป็นปรมัตตาหรือ 

ปรมาตมัน แล้วก็ด�ารงอยู่เป็นนิรันดร

แต่ในครั้งที่พระองค์เข้าไปศึกษานั้น ไม่ทรงเห็นด้วยว่าเป็นโมกขธรรมแล้ว  

จะเป็นเพราะยังทรงเห็นว่ายังถืออัตตาหรืออาตมันอยู่ และไม่ทรงเห็นด้วยที่ว่าเมื่อยัง

มีอาตมันอยู่ แม้ว่าจะเป็นปรมาตมัน ก็จะด�ารงอยู่เป็นนิรันดรได้ อีกอย่างหนึ่งเมื่อยัง

ถอืว่ามอีาตมนัอยูก่ต้็องยงัมอีปุาทานคอืความยดึถอือยู ่ยงัไม่ปล่อยวางทัง้หมด เมือ่ยงั

มคีวามยึดถอือยูใ่นสิง่ใด กย่็อมมีความทุกข์อยูใ่นส่ิงนัน้ ยงัไม่พ้นทกุข์ได้ทัง้หมด เมือ่ยงั

ไม่พ้นทุกข์ได้ท้ังหมดก็ยังเป็นโมกขธรรมที่สมบูรณ์ไม่ได้ ยังทรงเห็นว่ามีอุปาทานอยู่ 

จงึได้เสด็จหลีกออกไปทรงแสวงหาหนทางใหม่ กไ็ด้ทรงบ�าเพญ็ทกุรกริิยาแล้วกท็รงเลกิ 

เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกัน

ตอนน้ีในพระประวัติแสดงไว้ว่า ได้ทรงย้อนระลึกถึงสมาธิที่ทรงได้เมื่อเป็น 

พระราชกมุารเลก็ ๆ และตามเสดจ็พระราชบดิาไปในพระราชพธีิแรกนาขวญั ในขณะ

ทีพ่ระราชบดิาประกอบพธิแีรกนาขวญัน้ัน พระราชกมุารได้ประทบัพกัอยูภ่ายใต้ร่มหว้า 

และขณะนั้นจิตของพระองค์ได้รวมเข้ามา ได้ทรงก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก ก็ทรงได้

สมาธิจิตถึงขั้นปฐมฌานคือความเพ่งท่ีหนึ่งในขณะนั้น แต่ว่าต่อมาภายหลังฌานนี้ 

ก็เสื่อมไป ความระลึกได้ถึงสมาธิจิตที่เคยทรงได้นี้ท�าให้พระองค์ทรงนึกขึ้นว่าทางแห่ง
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สมาธิอย่างที่ทรงได้นั้นจะพึงเป็นทางน�าไปสู่ความบรรลุโมกขธรรมหรือความตรัสรู ้

ได้กระมัง จึงได้ทรงตกลงพระหฤทัยที่จะจับปฏิบัติไปตามทางนั้น เมื่อได้ทรงบ�ารุง 

พระกายให้ดีขึ้นแล้ว จึงทรงปฏิบัติไปตามทางนั้น

ตามนี้ก็แสดงว่าได้ทรงปฏิบัติเริ่มจากสมาธิ คือก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก

นั่นเอง ครั้นทรงได้สมาธิจิตอย่างสูงจนถึงฌานแล้ว ฌานก็คือสมาธิจิตแน่วแน ่

แนบแน่น ที่แสดงว่าทรงบรรลุถึงฌานคือความเพ่งที่ ๑ ความเพ่งที่ ๒ ความเพ่งที่ ๓ 

ความเพ่งที่ ๔ ซึ่งความเพ่งที่ ๔ นี้แน่วแน่มากจนถึงลมอัสสาสะปัสสาสะไม่ปรากฏ 

คือว่าละเอียดที่สุด เรียกว่าหยุดลม หยุดหายใจเข้าหายใจออก แต่อันท่ีจริงนั้นก็คือ 

ว่าละเอยีดทีสุ่ด ไม่ปรากฏอาการหายใจ ทีเ่รียกว่าความเพ่งนัน้กเ็พราะว่าจติเพ่งก�าหนด

อารมณ์ของสมาธนิีแ้น่วแน่ เรยีกว่ารปูฌาน ความเพ่งท่ีมีรปูเป็นอารมณ์ คือหมายความ

ว่าต้องมีอันใดอันหนึ่งเป็นนิมิต คือเครื่องก�าหนดทางใจที่เป็นรูปนิมิต นิมิตที่เป็นส่วน

รปูขึน้ในจิตใจ แล้วกท็รงน้อมจติทีเ่ป็นสมาธนิีไ้ปเพือ่รู้ จงึได้ปรากฏผดุบงัเกดิพระญาณ 

(ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ) คือความหย่ังรู้ขึ้นในขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนเป็น 

อนัมากทีเ่รียกว่าระลกึชาตไิด้ พร้อมทัง้ระลกึได้ถึงชือ่ โคตร สุข ทุกข์ เป็นต้น ในชาตนิัน้ 

ย้อนหลังไปตั้งแต่ ๑ ชาติ ๒ ชาติ ออกไปตลอดจนถึงไม่มีประมาณ

ต่อจากน้ันก็บังเกิดจุตูปปาตญาณ เกิดพระญาณคือความหยั่งรู้ขึ้นในความ

เคลือ่นทีเ่รยีกว่า “จุติ” ในความเข้าถึงทีเ่รียกว่า “อปุบตั”ิ ชาตนิัน้ ๆ ของสตัว์ทัง้หลาย

ว่าเป็นไปตามกรรม กระท�ากรรมชั่วก็เข้าถึงชาติท่ีชั่วคือทุกข์ กระท�ากรรมดีก็เข้าถึง

ชาติที่ดี มีสุข ในตอนน้ีก็อธิบายเพิ่มเติมว่า แม้ว่าจะประกอบกรรมอย่างไรในส่วนดี 

แม้ว่าจะดีอย่างไรก็ยังต้องมี “จุติ” คือความเคลื่อนออกจากชาติหนึ่ง และ “อุปบัติ” 

คือความเข้าถึงอีกชาติหนึ่งอยู่เรื่อยไป

ต่อจากนั้นก็บังเกิดพระญาณที่ ๓ (อาสวักขยญาณ) คือความหยั่งรู้ที่บังเกิด

ผุดข้ึนว่า นี้เป็นทุกข์ นี้เป็นความดับทุกข์ นี้เป็นเหตุเกิดทุกข์ นี้เป็นทางปฏิบัติแห่ง

ความดับทุกข์ นี้เป็นอาสวะคือกิเลสที่นอนจม นี่เป็นเหตุเกิดอาสาวะ นี้เป็นความดับ

อาสวะ นี้เป็นทางปฏิบัติถึงความดับอาสวะ
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นี้เป็นทุกข์ ก็มีอธิบายไว้ว่าชาติคือความเกิดเป็นทุกข์ ชราความแก่เป็นทุกข์ 

มรณะความตายเป็นทุกข์ และโสกปริเทวะเป็นต้นเป็นทุกข์ ดังที่เราทั้งหลายสวดกัน

อยู่ในเวลาเช้า กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการเป็นทุกข์

ในข้อนี้ก็เป็นอันได้ตรัสรู้ว่าเมื่อยังมีชาติ คือความเกิด ก็ย่อมมีชรา ความแก่ 

มรณะ ความตาย เพราะฉะนั้น เมื่อยังมีชาติ ชรา มรณะอยู่ตราบใด ก็ยังมีทุกข์อยู่

ตราบนัน้ และกไ็ด้ตรสัรู้ว่าท่ียงัมีชาต ิชรา มรณะ อยู ่กเ็พราะมสีมทุยั คอืเหตใุห้เกดิทกุข์ 

ได้แก่ตัณหา ด่ังที่ได้ปรารภกล่าวมาแล้ว ดับตัณหาเสียได้จึงจะเป็นความดับทุกข์  

ในทางปฏิบัติท่ีจะดับตัณหาดับทุกข์ได้นั้นก็คือมรรคมีองค์ ๘ หรือว่าย่นย่อเข้าคือ  

“ศีล สมาธิ ปัญญา” อริยสัจจ์ ๔ นี้ได้กล่าวโดยย่อในตอนแสดงธรรมจักรอันเป็น

ปฐมเทศนาแล้ว 

ต่อจากนัน้กไ็ด้ตรัสรูถ้งึอาสวะคอืกเิลสทีน่อนจมหมกัหมมอยูใ่นจติอนัเป็นกเิลส

ส่วนลึก ได้ตรัสรู้ถึงเหตุเกิดอาสวะ ท่านก็แสดงว่าได้แก่ตัณหานั่นแหละ ถึงความดับ

อาสวะก็คือดับตัณหานี้ได้หมด ถึงทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะก็คือมรรคมีองค์ ๘ 

รวมเข้าก็คือศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง

เป็นอันว่า พระญาณทีเ่ป็นความตรสัรูท้ี ่๓ นี ้เรยีกว่าตรัสรูใ้นอรยิสจัจ์ ๒ สาย 

คือสายทกุข์และสายอาสวะ พงึเหน็ความว่าการจะเป็นความตรสัรูท้ีส่มบรูณ์นัน้จะต้อง

เป็นความตรัสรูท่ี้เจาะแทง หรอืแทงตลอดเข้าไปจนถึงอาสวะคอืกเิลสนอนจมหมกัหมม

อยู่ในจิตหรือว่าถึงจิตส่วนลึกที่สุด เพราะว่ากิเลสท่ีเรียกว่าอาสวะนั้นเป็นกิเลสท่ีนอน

หมักหมมอยู่ในจิต ได้แก่กาม ภพ อวิชชา ที่จะยกขึ้นมาเป็นหัวข้อแสดง กามก็คือ

ความใคร่หรือกิเลสเป็นเหตุใคร่ ภพก็คือความเป็นนั่นเป็นนี่ ตั้งต้นแต่เป็นเรา อวิชชา

ก็คือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง มีอยู่อย่างลึกซึ้งในจิตใจ

ได้ตรัสรู้เจาะแทงเข้าไปถึงจุดดับอาสวะไปได้หมด เพราะฉะนั้น จึงเป็นผู้สิ้น

กิเลสสิ้นเชิง คือหมดกิเลสจริง ๆ ไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ แม้แต่เป็นส่วนลึกของจิตใจ 

และก็เรียกผู้มีกิเลสส่วนลึกสิ้นแล้วว่า ขีณาสวะ หรือ ขีณาสพ ที่แปลว่า ผู้มีอาสวะ

สิ้นแล้ว เป็นค�าเรียกพระอรหันต์ทั้งหลาย
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อนึ่ง ตามความตรัสรู้ของพระองค์ตามที่แสดงมานี้ก็พึงกล่าวได้ว่า พระญาณ

ที่สามน้ันเป็นพระญาณส�าคัญเรียกชื่อว่า อาสวักขยญาณ ความหยั่งรู้เป็นเหตุให้ส้ิน 

อาสวะ ที่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นก็เพราะทรงได้พระญาณที่ ๓ นี้ และโดยพระญาณที่ ๓ 

น้ีเองเป็นอนัได้ตรสัรูว่้าทีจ่ะพ้นจากความแก่ ความเจบ็ ความตาย ดงัทีไ่ด้ทรงปรารถนา

มาเบ้ืองต้นซึ่งทรงปรารถนาโมกขธรรม ธรรมคือความหลุดพ้นนั้น จะหาโมกขธรรม

คือความหลุดพ้นคือไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ในสวรรค์ชั้นไหน ๆ จะไม่พบทั้งนั้น หรือ

ว่าในที่ไหน ๆ จะไม่พบทั้งนั้น ในเมื่อในที่อันนั้นยังมีชาติ คือความเกิดอยู่ เมื่อมีชาติ

คอืความเกิด จะเกดิเป็นมนษุย์ เกดิเป็นเทวดา หรอืว่าเกดิเป็นพรหม หรอืแม้ในท่ีไหน ๆ 

ก็ตาม เมื่อยังมีชาติคือความเกิดอยู่แล้วก็จะต้องมีความตาย ดังท่ีเรียกในพระญาณ 

ที ่๒ ว่า จตุ ิหรอืความเคลือ่น เมือ่ม ีอุปบติั คอืความเข้าถึงชาตหินึง่ ๆ แล้วกจ็ะต้อง

มีจุติคือความเคลื่อนจากชาตินั้น ๆ คือเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับ เกิดขึ้นแล้วจะไม่ดับหา 

มีไม่

เพราะฉะนั้น ในปฏิจจสมุปบาท คือธรรมท่ีอาศัยกันเกิดขึ้น ท่ีแสดงว่าทรง

พิจารณาถึงผลและเหตุท่ีสัมพันธ์กันไปโดยล�าดับ ก็ได้ทรงเห็นว่า ชรา มรณะ คือ 

ความแก่ความตายนั้น มีขึ้นเพราะ ชาติ เป็นปัจจัย หรือจะเรียกว่าเป็นเหตุก็ได้ ชาติ 

คือความเกิดนั้นเล่าก็มี ภพ ความเป็น เป็นปัจจัย และก็ทรงสาวข้ึนไปล�าดับจนถึง 

อวิชชา คือความไม่รู้สัจจะที่เป็นตัวความจริง จับเอาเฉพาะใจความในอริยสัจจ์ทั้ง ๔  

ที่ทรงแสดงจากความตรัสรู้ของพระองค์และในปฏิจจสมุปบาทนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่ามี 

ความแก่ ความเจบ็ ความตายนัน้กเ็พราะชาติคอืความเกดิ เมือ่มชีาตคิอืความเกดิแล้ว

ก็ต้องมีแก่ มีเจ็บ มีตายทั้งนั้น นี่เป็นหลักพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรสัรูข้ึน้ว่าไม่ใช่แต่แก่ เจบ็ ตาย เท่านัน้เป็นทกุข์ ชาตคิอื

ความเกดิน้ีเป็นทกุข์ด้วย และเป็นตวัทกุข์ทีเ่ป็นต้นทีเดยีว ดงัทีเ่ราทัง้หลายสวดกนัอยู่

เป็นประจ�า ขึ้นต้นก็ ชาติปิ ทุกฺขา แม้ความเกิดเป็นทุกข์ หาได้สวดข้ามไปว่า ชราปิ 

ทุกฺขา ความแก่เป็นทุกข์เป็นต้นไม่

เพราะฉะนั้น หลักความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในเร่ืองทุกข์นี้จึงตั้งต้นที่ชาต ิ

ทีเดียว เมื่อมีความเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ มีเจ็บ มีตาย ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ความเกิดนี้



324 ลักษณะและค�ำสอนส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

แหละจึงเป็นตวัทกุข์ด้วยและตวัทกุข์ทีเ่ป็นต้นทเีดยีว เพราะฉะนัน้ เม่ือจะดบัทกุข์เสีย

ได้ก็ต้องหมายความว่า ดับชาติคือความเกิดด้วย เมื่อดับชาติคือความเกิดได้แล้ว  

ก็ดับแก่ ดับเจ็บ ดับตายได้ด้วย แต่ว่าจะดับทุกข์คือว่าดับชาติเสียได้นั้นก็จะต้องดับ 

ตัวเองคือดับตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากของใจ ตามหลักปฏิจจสมุปบาท  

ไม่ใช่ตัณหาอย่างเดียว ยังมีอย่างอื่น เป็นต้นว่าอวิชชาความไม่รู้ในสัจจะ ตัณหา 

ความดิ้นรนทะยานอยาก อุปาทาน ความยึดถือ และตามแนวปฏิจจสมุปบาทนั้น 

อวชิชาเป็นปัจจยัสบื ๆ มาจนถงึให้เกิดตณัหา และตัณหาเป็นปัจจยัให้เกดิอปุาทานคอื

ความยึดถือ เพราะฉะนัน้ ความดบัตณัหานัน้กห็มายความถงึความดบัอวชิชาด้วย และ

เมือ่ดับตณัหาได้แล้วกด็บัอุปาทานคอืความยึดถอืได้ และเพราะอุปาทานคอืความยดึถอื

นี้เอง เมื่อมีความยึดถืออยู่ในสิ่งใด ก็ย่อมมีความทุกข์อยู่ในสิ่งนั้น เมื่อมีความยึดถือ

อยู่ในขันธ์ทั้ง ๕ หรือว่าเรียกรวมเข้ามาว่านามรูปหรือกล่าวส้ันอีกว่าชีวิตอันนี้ว่า 

เป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา เมื่อมีความยึดถืออยู่ดั่งนี้ เมื่อขันธ์ ๕ เกิดก็

ย่อมเห็นว่าเราเกิด เมื่อขันธ์ ๕ แก่ก็ย่อมเห็นว่าเราแก่ เมื่อขันธ์ ๕ ตายก็ย่อมเห็นว่า 

เราตาย แต่ว่าเมื่อดับความยึดถือได้เพราะว่าดับตัณหาดับอวิชชาได้ เป็นวิมุตติคือ 

หลุดพ้นจากความยึดถือท้ังหลาย ย่อมไม่ยึดถือว่าขันธ์ ๕ เป็นของเรา เป็นเรา  

เป็นตัวตนของเรา เมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อขันธ์ ๕ เกิดก็ไม่เห็นว่าเราเกิด ขันธ์ ๕ แก่ก็ไม่

เห็นว่าเราแก่ ขนัธ์ ๕ ตายกไ็ม่เหน็ว่าเราตาย ดงันีแ้หละคอืวิมุตตคิวามหลดุพ้น หรอื

เป็นโมกขธรรมในพระพุทธศาสนา อันเป็นสิง่ทีบั่งเกดิขึน้จากความตรัสรูข้องพระพทุธเจ้า

เป็นอันว่า ในความตรัสรู้ของพระองค์นี้ ได้ตรัสรู้ว่าชาติเป็นตัวทุกข์และเป็น

ตัวต้นของทุกข์ท้ังปวง ตัณหาพร้อมท้ังอุปาทานอันเนื่องมาจากอวิชชาเป็นเหตุให ้

เกิดทกุข์ ความตรสัรูท้ีเ่ป็นตวัปัญญานัน้ เมือ่ได้ตรสัรูท่ั้วถึงขึน้แล้วอวิชชากด็บั อวิชชาดบั 

ตัณหาอุปาทานก็ดับ

เพราะฉะนั้น จึงทรงเป็นวิมุต คือเป็นผู้หลุดพ้นด้วยประการทั้งปวง ไม่ยึดถือ

อะไร ๆ ในโลกทั้งหมด ไม่ทรงเห็นว่าขันธ์ ๕ เป็นอัตตาตัวตน เป็นเรา เป็นของเรา 

เป็นตัวตนของเรา ปล่อยวางได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้น จึงไม่ทรงเห็นว่าเราเกิด เราแก่ 

เราเจ็บ เราตาย เพราะไม่มีเราอยู่ในขนัธ์ ๕ นัน้ อนันีแ้หละเป็นวิมตุตคิอืความหลดุพ้น
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หรือเป็นโมกขธรรมในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ นี้ถือว่าเป็นวิบาก คือ 

เป็นผลของกรรมเก่าทีเ่กิดมา ไม่ว่าจะเป็นขนัธ์ของใคร ๆ กต้็องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตายไป 

แต่พระพุทธะคือพระผู้รู้นั้นเป็นผู้รู้เห็นซึ่งเป็นผู้รู้พ้น ไม่ยึดถือ เมื่อไม่ยึดถือจึงเป็นผู้ที่

ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย พร้อมทั้งไม่เกิดอีก เพราะว่าไม่มีกิเลส ไม่มีกรรมอะไรที่จะน�า

ให้บงัเกดิอกีต่อไป อันน้ีเป็นความหมายของโมกขธรรมในพระพทุธศาสนาและโมกขธรรม

ที่ทรงบรรลุ เม่ือตรัสรู้แล้วย่อมมีอธิบายที่พิเศษแตกต่างจากความเข้าใจในเบื้องต้น 

และในลัทธิศาสนาอื่น ๆ ดังที่กล่าวมา. 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๑๐
บ่ำยหน้ำไปสู่นพิพำน

ขอให้ท่านทั้งหลายส�ารวม กาย วาจา ใจ ท�าสมาธิในการฟัง ได้กล่าวมาถึง

เรื่องโมกขธรรม ก็จะกล่าวต่อไปถึงนิพพานอันเป็นธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนา

อนัทีจ่รงิ เพราะถ้อยค�าทีใ่ช้พดูถึงนพิพานว่าธรรมสูงสุดและค�าอืน่ท่ีมีความหมาย

ในท�านองเดียวกันนี้ จึงท�าให้เข้าใจกันโดยมากว่านิพพานเป็นธรรมสุดเอื้อมส�าหรับ

บุคคลทั่วไป จนถึงเข้าใจว่าเป็นธรรมที่อยู่เกินวิสัยจะได้จะถึง ฉะนั้น ก็ควรท�าความ

เข้าใจในเรื่องนี้ว่า ถ้อยค�าที่พูดนั้นก็อาจต้องพูดเช่นนั้น เพราะเม่ือว่าถึงขั้นของการ

ปฏบัิตขิองการถงึนพิพาน กน็บัว่าเป็นขัน้สงูสุดดงักล่าว เหมอืนอย่างขัน้ของบนัไดทีจ่ะ

ข้ึนไปสูตึ่กสงูหรอืท่ีสงู กจ็ะต้องมีขัน้สงูสดุ ฉะนัน้ เมือ่กล่าวเทยีบด่ังนีแ้ล้วจะใช้ความคดิ

สักหน่อยหนึ่งก็จะมองเห็นว่ามีขั้นต�่าขึ้นไป เหมือนอย่างบันไดนั้นย่อมมีขั้นต�่าข้ึนไป

โดยล�าดับ เมื่อขึ้นบันไดตั้งแต่ขั้นต�่าไปทีละขั้นก็ย่อมจะขึ้นถึงขั้นสูงสุด

และเม่ือเป็นด่ังนี้ จึงมิใช่เป็นสิ่งท่ีเหลือวิสัยเกินวิสัย มิใช่เป็นส่ิงที่สุดเอื้อม  

ในเมื่อยังไม่ได้ก้าวขึ้นบันไดสักหนึ่งข้ันแล้วจะเอื้อมให้ถึงบันไดขั้นสูงสุดนั้น ย่อมเป็น 

ของยาก ย่อมเป็นไปไม่ได้ และเมือ่ก้าวขึน้บนัไดไปโดยล�าดับแล้ว บนัไดขัน้สูงสุดกจ็ะ

อยู่ในระยะเอื้อมถึงขึ้นไปโดยล�าดับ จนถึงขั้นสูงสุดได้โดยไม่ต้องเอื้อม และเมื่อขึ้นไป

โดยล�าดับแล้ว ก็เป็นการไม่ยาก
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คราวนี ้ถ้าบนัไดทีข่ึน้นัน้ไม่พาดขึน้ไปถึงขัน้สูงสุด หรอืว่ามีขัน้บนัไดหลดุเสีย

ในระหว่าง การขึน้กย่็อมเป็นการล�าบาก จะขึน้ให้ถึงขัน้สูงสุดไม่ได้ การปฏบิตัไิปตาม

ขัน้ของการปฏิบัตใิห้ถงึนิพพานกเ็ช่นเดยีวกนั ถ้าไม่มขีัน้ของการปฏิบัติไปโดยล�าดบัแล้ว 

การที่จะถึงขั้นสูงสุดก็ย่อมไม่ได้ ย่อมเป็นของยากเช่นเดียวกัน แต่นี่หาเป็นเช่นนั้นไม่ 

พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมปฏิบัติเป็นขั้น ๆ ไปโดยล�าดับ เมื่อเทียบอย่างบันได ก็เป็น

บันไดที่มีขั้นส�าหรับก้าวขึ้นไปอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ต�่าจนถึงสูงสุด เพราะฉะนั้น  

เมื่อปฏิบัติไปโดยล�าดับแล้ว ก็ย่อมจะบรรลุถึงนิพพานอันเป็นขั้นสูงสุดนี้ได้ อันความ

ยากหรือไม่ยากนั้นอยู่ที่ความนึกคิดของเราเอง เมื่อเป็นทางที่พึงปฏิบัติได้แล้ว ก็ย่อม

เป็นการไม่ยาก เหมือนอย่างเรือ่งของความดีความชัว่ ทีม่กัจะกล่าวกนัว่าคนท�าความช่ัว

ได้ง่าย แต่ท�าความดีได้ยาก แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนี้ ท่านตรัสไว้ว่า ความชั่ว 

คนชั่วท�าง่าย คนดีท�ายาก ส่วนความดี คนชั่วท�ายาก คนดีท�าง่าย ดั่งนี้

ค�าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนี้ พิจารณาดูแล้วก็จะต้องยอมรับว่า เป็นสุภาษิต

จริง ๆ คือตรัสดีจริง ๆ เพราะว่าถูกต้อง ส่วนที่พูด ๆ กันดังกล่าวมาข้างต้นนั้นยังไม่

เป็นสุภาษิต ยังไม่เป็นความจริงท่ีสมบูรณ์ เพราะว่าเป็นการพูดด้วยยกเอาเพียงคน 

ทั่ว ๆ ไป จึงมักจะเข้าใจว่าเป็นคนที่ยังไม่ดีพอ คือยังมีความชั่วอยู่มากขึ้นเป็นที่ตั้ง  

เมื่อเป็นดั่งนี้จึงได้พูดว่าท�าดีนั้นยากแต่ว่าท�าชั่วง่าย ฉะนั้น ข้อที่ว่าท�ายากหรือท�าง่าย

นั้นจึงอยู่ที่บุคคล อยู่ที่ทางอันจะพึงปฏิบัติกระท�า นึกดูว่า ทุก ๆ คนนี่แหละเมื่อก้าว

ข้ึนบันได จะขึ้นกุฏิ จะขึ้นมาโบสถ์หรือจะขึ้นที่ไหนก็ตาม เมื่อก้าวขึ้นข้ันที่หนึ่งของ

บันได จะรู้สึกว่ายากหรือไม่ ทุกคนคงรู้สึกว่าไม่ยาก ตอนนี้เมื่อก้าวขึ้นขั้นที่ ๑ แล้ว 

กก้็าวขึน้ขัน้ที ่๒ ทุกคนกค็งรูส้กึว่าไม่ยากนัน่เอง ขัน้ที ่๓ ขัน้ที ่๔ ไปโดยล�าดบัจนถึง

ขั้นที่สุด ก็คงรู้สึกว่าไม่ยากเช่นเดียวกัน เพราะก้าวขึ้นไปทีละขั้นโดยล�าดับ คราวนี้ที่

จะรู้สึกว่ายากนั้นก็เพราะว่ายังไม่ทันจะก้าวขึ้นไปในขั้นที่ ๑ แล้วก็แหงนดูขึ้นไปถึงขั้น

ที่สุด แล้วก็พูดว่ายาก ๆ ยากที่จะถึงขั้นที่สุด โดยที่ไม่ยอมจะก้าวขึ้นไปตั้งแต่ขั้นที่ ๑ 

สักขั้นเดียว เมื่อเป็นดั่งนี้จึงรู้สึกว่ายาก ที่พูดกันว่ายาก ยากนั้นเพราะเหตุนี้ 

คราวน้ี เมือ่มาเทียบดถึูงสิง่ท้ังหลาย นอกจากทีก่�าลงักล่าวถงึนี ้ซึง่ต้องมกีาร

ปฏิบัติกระท�าไปทีละขั้น ก็เป็นเช่นเดียวกัน เหมือนอย่างการเรียนหนังสือก็ต้องเรียน
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ข้ึนไปต้ังแต่ขั้นต้น เมื่อเป็นเด็กเล็ก ๆ ก็เป็นชั้นอนุบาล แล้วก็มาประถมศึกษา  

มามธัยมศกึษา มาอดุมศกึษา เร่ือยขึน้มาโดยล�าดับดัง่นี ้ประกอบกบัมคีวามขยนัหมัน่เพยีร

ก็ย่อมจะรู้สึกว่าไม่ยาก แต่ว่าถ้ายังไม่ได้เรียนขึ้นมาสักชั้นเดียวแล้วก็แหงนหน้าดูชั้น

อดุมศกึษา แล้วกก็ล่าวว่า ยาก ยาก สดุวสิยั เอือ้มไม่ถึงอะไรเหล่านี ้กย่็อมเป็นความจรงิ 

เพราะยังไม่ได้ก้าวขึ้นไปสักขั้นหนึ่งแล้วจะให้ถึงขั้นสุดได้อย่างไร เมื่อก้าวขึ้นไปโดย

ล�าดับแล้ว คือเรียนไปโดยล�าดับแล้ว ก็ย่อมจะถึงนั่นเอง กิจการอย่างอื่นทุก ๆ อย่าง

ก็ย่อมเป็นอย่างนี ้และกไ็ม่จ�าเป็นท่ีจะต้องดใูห้ไกลให้นาน แม้ว่าจะดเูพยีงระยะข้ันเดยีว 

จะเป็นอนุบาลกต็าม ประถมศึกษากต็าม เป็นต้น ดแูค่เพยีงชัน้เดยีวปีเดยีว กต้็องเริม่

เรียนไปตัง้แต่ต้นปี ตัง้แต่ต้นหลกัสตูร ไปจนจบหลักสูตรของปีของชัน้นัน้ ๆ เม่ือท�าการ

สอบไล่กจ็ะรู้สกึว่าไม่ยาก จะท�าได้ จะผ่านไปได้ แต่ถ้าไม่ตัง้ต้นเสยีเลยแล้ว กส็ดุวสิยั

จริง ๆ สุดเอื้อมจริง ๆ เหมือนกัน

ฉะนั้น จึงต้องพิจารณาดูตามขั้นของการปฏิบัติดังกล่าวว่า เมื่อปฏิบัติไปตาม

ขัน้แล้วไม่ยาก มรรคผลกไ็ม่ยาก นพิพานกไ็ม่ยาก อยูใ่นวสิยั อยูใ่นเอือ้ม และเมือ่ถงึ

ขั้นแล้วไม่ต้องเอื้อมก็บรรลุได้ เหมือนอย่างตัวอย่างท่ีกล่าวมาโดยล�าดับ นิพพานนี้

แม้ว่าจะยังไม่ได้ ยังไม่ถึง และแม้ว่าขั้นของการปฏิบัติจะยังเป็นขั้นต้น ขั้นต�่า ยังอีก

หลายขั้นจึงจะบรรลุถึงนิพพาน แม้เช่นนั้นก็พึงเข้าใจว่าเมื่อได้ตั้งต้นปฏิบัติแล้วก็ชื่อว่า

บ่ายหน้าไปสูน่พิพานทัง้นัน้ เหมอืนอย่างว่าเม่ือขึน้บนัไดขัน้แรกกช็ือ่ว่าได้ขึน้ไปสู่นพิพาน

นั่นเอง น�าตนให้ใกล้นิพพานขึ้นไปโดยล�าดับ เรียกว่าบ่ายหน้าไปสู่นิพพานก็ได้

ธรรมคอืค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้าทุกข้อ ทุกบท ไม่ว่าบทไหน ล้วนเป็นค�าสัง่สอน

ทีเ่อียงเทลุม่ลาดไปสูนิ่พพาน น้อมไปสูน่พิพาน โน้มไปสู่นพิพาน น�าไปสู่นพิพานทัง้นัน้ 

ฉะน้ัน จึงได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแสดงไว้ว่า ธรรมคือค�าส่ังสอนของพระพุทธองค์ 

ทั้งสิ้น มีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นรส เหมือนอย่างน�้าในทะเลทั้งสิ้นมีความเค็ม 

เป็นรส น�า้ในทะเลนัน้แม้จะแยกออกมาเพยีงหยดเดยีวกม็คีวามเค็มเป็นรส ค�าส่ังสอน

ของพระพทุธองค์กเ็ช่นเดยีวกนั แม้จะหยบิยกมาเพียงข้อเดยีวกมี็วิมุตตคืิอความหลดุพ้น

เป็นรส เพราะว่าเป็นไปเพือ่ความหลดุพ้นทัง้นัน้ พระนพิพานนัน้เป็นท่ีหลดุพ้นโดยส้ินเชงิ
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ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ล้วนน�าไปสู่ความหลุดพ้น ความดับกิเลส 

ความดับทุกข์ดังกล่าว ดังจะพึงเห็นได้ว่า ในพระโอวาท ๓ ข้อที่นับถือว่าเป็นแม่บท

ของพระโอวาทที่ตรัสว่าเป็นพระพุทธศาสนาค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็คือ

สอนไม่ให้ท�าบาปทั้งปวง

สอนให้ท�ากุศลให้ถึงพร้อม

สอนให้ช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส

พระพุทธศาสนา ๓ ข้อนีอั้นเป็นท่ีรวมของพระพทุธศาสนาทัง้หมด เป็นค�าสอน

เพือ่ความหลุดพ้น ดบัทุกข์ ดบักเิลส ท้ังนัน้ แม้ในลกัษณะตัดสินพระธรรมวินัย ๘ ข้อ 

ก็ยังส่อให้เห็นความดังที่กล่าวมานี้เป็นทางเดียวกันหมด

ฉะนั้น นิพพานจึงเป็นจุดหมายส�าคัญ เป็นหลักใหญ่ เป็นหลักรวมแห่ง 

พระพุทธศาสนาทั้งหมด แห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหมด ถ้าไม่มีนิพพานเป็นจุดรวม  

เป็นจดุหมาย เป็นทีต่ัง้ เป็นหลกัใหญ่แล้ว จะไม่มีทีร่วมเลย ค�าส่ังสอนทัง้หมดกจ็ะมุง่

ไปคนละทาง ไม่รู้ว่ามีจุดหมายใหญ่อะไร ซึ่งไม่ใช่พระพุทธศาสนา และการปฏิบัติก็

เป็นการปฏบิตัท่ีิไร้จุดหมายอนัเป็นจดุรวมใหญ่ ฉะนัน้ นพิพานจงึเป็นธรรมอันส�าคัญท่ีสุด 

เป็นจดุรวมใหญ่ เป็นหลกั เป็นประธาน เป็นทีร่วมของพระพทุธศาสนาและการปฏิบตัิ

ทั้งสิ้น

ผูท่ี้ช่ือว่าปฏิบัติพระพุทธศาสนาน้ันจะรูจ้กัค�าว่านพิพานหรือไม่รูจ้กัค�าว่านพิพาน

ก็ตาม เมื่อปฏิบัติให้ถูกจุดพระพุทธศาสนาแล้วก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบ่ายหน้าเข้าหา

นพิพานทัง้นัน้ และจะเริม่พบรสคอืวมิตุตคิวามหลดุพ้นตัง้แต่เริม่ปฏบิตั ิน้อยหรอืมาก

กค็ล้าย ๆ กับน�า้ทะเล น�า้ทะเลนัน้แต่เพยีงหยดเดยีวหรือหยดเลก็ ๆ เอามาแตะลิน้เข้า 

ก็เค็มนิดหนึ่ง เมื่อปฏิบัติธรรมข้อใดข้อหนึ่งตามจุดของพระพุทธศาสนาแล้ว ก็จะพบ

รสคือวิมุตตินิดหน่ึงเป็นอย่างน้อยและต้องพบทั้งนั้น ก็เหมือนกับการก้าวขึ้นบันได 

ดังกล่าวข้างต้นนั้น เมื่อเริ่มก้าวขึ้นไปแม้แต่ขั้นแรกแล้วก็ชื่อว่าขึ้นไปสู่นิพพาน น�าตน

ให้ใกล้นิพพานขึ้นไปนั่นเอง.

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๑๑
นพิพำน

ขอให้ท่านทัง้หลายส�ารวมกาย วาจา ใจ ตัง้ใจฟัง จะแนะน�าให้รูจ้กัพระพทุธศาสนา

เรื่องนิพพานสืบต่อไป

ได้กล่าวมาเมือ่ครัง้ก่อนแล้วว่านพิพานนัน้เป็นธรรมทีส่งูสดุในพระพทุธศาสนา 

แต่ไม่ควรเป็นทีเ่ข้าใจว่าสดุเอือ้ม อนัทีจ่รงินัน้ เมือ่ปฏบิตัขิึน้ไปโดยล�าดบัแล้ว นพิพาน

ก็ย่อมอยู่ในเอื้อม เหมือนอย่างบันไดขั้นสูงสุด เมื่อก้าวขึ้นไปโดยล�าดับแล้ว ขั้นสูงสุด

น้ันก็ก้าวข้ึนถึงเช่นเดียวกับขั้นต�่าที่สุดเหมือนกัน และพึงทราบว่า ที่เปรียบกับบันได

นัน้เพ่ือเป็นท่ีเข้าใจง่าย นพิพานน้ันเป็นธรรมทีพ่งึถงึ จึงเป็นเหมอืนอย่างห้องหรอืว่าชัน้ 

อนัเป็นทีต้่องการจะขึน้ไปโดยบนัได เมือ่ขึน้บนัไดไปถึงขัน้ทีสุ่ดแล้ว กเ็ข้าห้อง หรอืว่า

ข้ึนชัน้ซึง่ต้องการจะขึน้ไปได้ตามปรารถนา นพิพานจงึเป็นเหมือนอย่างชัน้หรอืห้องซึง่

ขึ้นไปได้โดยบันได

วนัน้ี จะอธบิายศัพท์และความอธบิายของค�าว่านพิพาน ศพัท์ว่า นพิพาน นัน้ 

ประกอบด้วยค�าว่า “นิ” ที่แปลว่าไม่มีหรือออก กับ “วานะ” ที่แปลว่าเครื่องร้อยรัด 

เคร่ืองเสยีบแทง ลูกศร ประกอบกันเข้า “น ิกบั วานะ” สันสกฤตว่า “นรฺิวาณ” บาลว่ีา 

“นิพพานะ” ซ่ึงไทยมาเรยีกว่านพิพาน แปลว่า ไม่มเีคร่ืองร้อยรดั ไม่มเีครือ่งเสยีบแทง 

ไม่มีลูกศร หรือออกจากเครื่องร้อยรัด หรือออกจากเครื่องเสียบแทง ออกจากลูกศร 

ค�านีเ้ป็นค�าเก่ามใีช้มาก่อนพระพุทธศาสนายังไม่เกดิขึน้ และกม็คีวามหมายถงึจดุมุง่หมาย 
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หรือว่าผลอันสูงสุดในทางนั้น ๆ ความหมายที่ใช้มาเก่าก่อนพระพุทธศาสนานั้นดังที่มี

ปรากฏในพระสูตรบางพระสูตรก็เช่นว่า พวกพราหมณ์บางคนหรือว่าบางพวกมีความ

เข้าใจว่า ร่างกายที่ปราศจากโรคเป็นร่างกายที่แข็งแรง คือนิพพาน พราหมณ์บางคน

หรือบางพวกก็มีความเข้าใจว่า ความที่บุคคลได้รับบ�ารุงบ�าเรอด้วยกามสุข มีความสุข

สดชืน่อยูใ่นกามคณุทัง้ปวงเรยีกว่า นิพพาน พราหมณ์บางคนหรือบางพวกกม็คีวามเห็น

นพิพานในทางอืน่อกี สดุแต่ว่าลทัธทิีส่ัง่สอนยดึถอืจะก�าหนดเอาอะไรเป็นสิง่สงูสดุของเขา 

ก็เรียกอันนั้นแหละว่าเป็นนิพพาน

คราวน้ี เม่ือพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้น ทรงประกาศพระพุทธศาสนาก็ต้อง

ใช้ภาษาที่คนทั้งหลายพูดเข้าใจกัน จึงได้ทรงน�าค�าว่านิพพานมาใช้ แต่ว่าความหมาย

ของนพิพานในพระพทุธศาสนานัน้ กห็มายถงึจดุสงูสดุหรอืว่าธรรมสงูสดุในพระพทุธ-

ศาสนานัน่แหละ ฉะน้ัน ก็จะต้องทราบว่าธรรมสงูสดุในพระพทุธศาสนานัน้หมายถงึอะไร 

พจิารณาดถูงึธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนว่าได้ทรงใช้ค�าว่านพิพานนีม้าตัง้แต่เมือ่ไร 

ในพระสตูรที ่๑ คอื ปฐมเทศนา อนัได้แก่ ธมัมจกักปัปวัตตนสตูร กยั็งไม่มใีช้ 

ในพระสตูรที ่๒ เป็นต้น กย็งัไม่มใีช้ แต่ว่าในพระสูตรต้น ๆ นีมี้ใช้ค�าว่า “วิมตุต”ิ คือ

ความหลุดพ้นแล้วได้แก่ วิมุตติ หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ 

อวิชชาสวะ ส่วนค�าว่านิพพานนั้น มาพบเข้าที่นึกได้ตอนในพระโอวาทปาติโมกข์ คือ

เป็นพระโอวาททีเ่ป็นหลักเป็นประธาน ซึง่ทรงแสดงในสมัยจาตุรงคสันนบิาต อนัแปลว่า 

ความพร้อมเพรียงอันประกอบด้วยองค์ ๔

ในสมัยต้นพุทธกาลคือ เมื่อตรัสรู้แล้วได้สองสามพรรษา ขณะนั้น พระองค์

ได้เสดจ็ไปประกาศพระพทุธศาสนาในแคว้นมคธ ประทบัอยู่ในกรงุราชคฤห์ ทีพ่ระเวฬวุนั

บ้าง ที่เขาคิชฌกูฏบ้าง ในกรุงราชคฤห์ทรงได้พระสาวกเป็นอันมาก เป็นต้นว่า  

พวกชฎิล คือพวกที่ออกบวชเป็นฤษีเกล้าผมสูง มีท่านกัสสปะสามพี่น้องเป็นหัวหน้า 

รวมเข้ากถ็งึจ�านวน ๑,๐๐๐ รปู และทรงได้ท่านพระสารบีตุรและท่านพระโมคคลัลานะ 

พร้อมทั้งบริวารอีกเป็นจ�านวน ๒๕๐ รวมกันเข้า ท่านเหล่านี้ได้มาบวชเป็นภิกษุใน

พระพุทธศาสนา รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสมบทท้ังหมด 

และท่านแสดงว่าในวนัท่ีท่านพระสารบีตุรได้ส�าเรจ็เป็นอรหันต์นัน้ พระพทุธเจ้าได้เสดจ็



332 ลักษณะและค�ำสอนส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

มาที่พระเวฬุวัน คือท่ีป่าไผ่หรือว่าสวนไผ่ ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเป็นวัดแรก 

ในพระพทุธศาสนา กไ็ด้มภีกิษรุวมกนัเข้าจ�านวน ๑,๒๕๐ รปู มาเฝ้าพร้อมกนัทีพ่ระเวฬุวนั 

พระภิกษทุัง้หมดนีล้้วนเป็นพระอรหนัต์ เป็นผูเ้สรจ็กจิในพระพทุธศาสนา ล้วนอปุสมบท

จากพระพทุธเจ้าด้วยวธิเีอหภิกิขุอปุสมัปทา และล้วนมากนัเองโดยทีไ่ม่ได้ทรงเรยีกมา 

และไม่ได้นัดหมายกันมา ต่างคนต่างมา และวันนั้นเป็นวันเพ็ญแห่งเดือนมาฆะ  

เมือ่ประกอบด้วยองค์ ๔ นี ้พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงท�าวสิทุธโุบสถ คอือโุบสถอนับรสิทุธิ์ 

ร่วมกับภิกษุสงฆ์ผู้บริสุทธิ์เหล่านั้น ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ คือพระโอวาท 

อันเป็นหลักเป็นประธาน มีค�าแปลว่า

“ขันติ” คือความทนทานเป็นบรมตบะคือธรรมเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง

พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นบรมธรรม คือธรรมอย่างยิ่ง

ผูท้ีเ่ข้าไปท�าร้ายผูอ้ืน่ เบยีดเบยีนผูอ้ืน่อยู่ หาชือ่ว่าเป็นบรรพชติ คอืผูบ้วช ผูเ้ว้น 

ผู้ออก เป็นสมณะ คือผู้สงบไม่

การไม่กระท�าบาปทั้งปวง

การยังกุศลให้ถึงพร้อม

ความช�าระจิตของตนให้ผ่องใส

นี้คือพุทธานศาสนาหรือพระพุทธศาสนา ค�าสอนของพระพุทธทั้งหลาย

การไม่เข้าไปว่าร้าย การไม่เข้าไปท�าร้าย ความส�ารวมในปาตโิมกข์ ความรูป้ระมาณ

ในภตัตาหาร ท่ีนอนท่ีน่ังอันสงบ ความประกอบในอธจิติคอืจิตทีย่ิง่ น้ีเป็นพทุธานศาสนา

หรือพระพุทธศาสนา ค�าสอนของพระพุทธผู้รู้ทั้งหลายดั่งนี้

ท่านแสดงว่า ในสมัยต้นพทุธกาลนัน้ พระพทุธเจ้าได้ทรงท�าอุโบสถสงัฆกรรม

ในวนัจันทร์เพญ็ จนัทร์ดบั ร่วมกบัภกิษสุงฆ์ และพระองค์เองได้ทรงสวดพระโอวาทนี้ 

ทรงแสดงพระโอวาทนี้เรื่อยมา ฉะนั้น พระโอวาทนี้จึงได้ต้ังชื่อว่า ปาติโมกข์ คือ 

เป็นโอวาทที่เป็นปาติโมกข์ ทรงปฏิบัติอยู่ดั่งน้ีเรื่อยมาจนกระท่ังได้มีภิกษุสงฆ์จ�านวน

มากขึ้น 



333หลักธรรมส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

ในคร้ังหนึง่ ได้มพีระภกิษทุีไ่ม่บรสิทุธิเ์ข้ามานัง่ปนอยูใ่นพระสงฆ์ พระพทุธเจ้า

ทรงทราบว่ามีพระท่ีไม่บริสุทธิ์เข้ามานั่งอยู่จึงไม่ทรงสวดปาติโมกข์ ไม่ทรงแสดง 

พระโอวาทนี้ ประทับน่ังเฉยจนล่วงปฐมยาม ก็ได้มีพระเถระกราบทูลเตือนว่า  

ล่วงปฐมยามแล้ว ขอให้ทรงสวดปาติโมกข์ พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสวด จนถึงล่วง

มัชฌิมยาม พระเถระกราบทูลเตือนว่า ได้ล่วงมัชฌิมยามแล้ว ให้ทรงสวดปาติโมกข์ 

พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสวด จนถึงล่วงปัจฉิมยาม พระเถระก็ได้กราบทูลเตือนอีก 

พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสวด พระโมคคัลลานะได้ทราบด้วยอ�านาจของฤทธิ์ว่า ใครเป็น 

ผูไ้ม่บรสิทุธิป์นอยู่ในพระสงฆ์ กไ็ด้จดัการน�าเอาผูน้ัน้ออกไป แต่ว่ากเ็ป็นเวลาอรณุรุง่สว่าง

ขึ้นแล้ว

พระพทุธเจ้าได้ทรงปรารภเรือ่งนีเ้ป็นเหต ุจงึได้ทรงงดทีจ่ะเสดจ็เข้าท�าอุโบสถ

ร่วมกบัพระภกิษสุงฆ์ด้วยพระองค์เอง กเ็ป็นอนัทรงงดสวดพระโอวาททีเ่ป็นปาตโิมกข์ 

แต่ว่าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ได้ประชุมกันท�าอุโบสถตามล�าพังของภิกษุสงฆ์เอง 

และทรงบญัญตัใิห้สวดพระวนิยัท่ีทรงบัญญติัแล้วอนัเป็นส่วนทีเ่รียกว่า อาทพิรหมจรยิ-

กาสิกขา คือเป็นข้อที่ควรศึกษาอันเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ ในชั้นแรกก็ประมาณ 

๑๕๐ ข้อ สวดข้ึนเป็นปาติโมกข์ แต่ว่าต่อมาได้มีเพิ่มอนิยต ๒ เสขิยวัตร ๗๕  

จึงรวมเป็น ๒๒๗ ข้อ

ฉะนัน้ สิกขาบทบัญญตั ิ๒๒๗ ข้อนี ้จงึเรยีกว่าเป็นสกิขาบทท่ีมาในปาตโิมกข์ 

ซึ่งเมื่อถึงวันอุโบสถสังฆกรรมวันจันทร์เพ็ญจันทร์ดับ พระสงฆ์ก็ประชุมกันท�าอุโบสถ

และสวดฟังพระวนิยัปาตโิมกข์คอืสกิขาบท ๒๒๗ ข้อนี ้สบืต่อมาจนถงึบดันี ้ส่วนพระ

โอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงสวดเองในชั้นแรกดังที่เล่ามานั้น จึงเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ 

และในพระโอวาทครัง้นัน้เองท่ีได้มคี�าว่า นพิพาน และอกีค�าหนึง่กค็อืค�าว่าพทุธศาสนา 

ซึง่ต่อมากไ็ด้ใช้ค�าว่าพระพทุธศาสนานีเ้ป็นค�าเรยีกค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ศาสนาของ

พระพุทธเจ้า ว่าเป็นพระพุทธศาสนาสืบต่อมา 

อีกพระสูตรหนึ่งในมหาวิภังคสูตร ได้ทรงแสดงส่ังสอนให้ไม่ประมาทปัญญา 

คือไม่เผลอปัญญา และทรงแสดงว่าบรมปัญญาหรือยอดปัญญานั้นก็คือญาณ คือ 

ความหยั่งรู้อันเป็นเหตุให้สิ้นทุกข์ได้ ทรงสั่งสอนให้ตามรักษาสัจจะ และทรงแสดงว่า
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บรมสจัจะหรอืยอดของสจัจะนัน้กค็อื นพิพาน ทรงสัง่สอนให้พอกพนูจาคะคอืการสละ 

ทรงแสดงว่าบรมจาคะคอืยอดจาคะนัน้ได้แก่ความสละอปุธ ิอนัได้แก่สิง่ทีเ่ข้าไปทรงใจ 

ซึ่งพระอาจารย์ได้แสดงไว้ต่อมาว่าได้แก่ขันธ์คือขันธ์ ๕ ได้แก่กาม หรือว่ากามคุณ 

ทัง้ ๕ ได้แก่กเิลส ได้แก่กรรมคอืการงานทีก่ระท�าด้วยความจงใจ ทรงสัง่สอนให้ศกึษา

สันติคือความสงบ ทรงแสดงว่าบรมสันติหรือว่ายอดของสันติก็คือความสงบราคะ  

โทสะ โมหะ ดั่งนี้.

๑ กันยายน ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๑๒
นพิพำนม ี๒

ขอให้ท่านท้ังหลายต้ังใจฟัง นัง่ส�ารวมกาย วาจา ใจ ท�าสมาธใินการฟัง จะแนะน�า

ให้รู้จักพระพทุธศาสนาเรือ่งนพิพานสบืต่อไปอกี นอกจากทีม่าเรือ่งนพิพานในพระบาลี

ที่ยกขึ้นมากล่าวแล้วนั้น ก็ยังมีพระบาลีที่แสดงนิพพานอีกหลายแห่ง จะยกที่ใช้แสดง

กันเป็นส่วนมาก ในพระบาลีอีกแห่งหนึ่งได้แสดงถึงนิพพาน ๒ คือ

สอุปาทิเสสนิพพาน นิพพานที่ยังมีอุปาทิเหลือ

อนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลือ

มีอธิบายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา- 

วชริญาณวโรรส ได้ทรงแสดงอธบิายไว้ในธรรมวภิาคปรจิเฉท ๒ โดยความว่า นพิพาน

ของพระอรหันต์ที่ยังมีเบญจขันธ์ คือขันธ์ ๕ ยังเหลืออยู่ คือยังด�ารงชีวิตอยู่ เรียกว่า  

สอุปาทิเสสนิพพาน ส่วนนิพพานของพระอรหันต์ ผู ้ดับขันธ์คือสิ้นชีวิตเรียกว่า  

อนุปาทิเสสนิพพาน

นิพพานในท่ีน้ีจึงหมายถึงความดับกิเลสสิ้นเชิง ท่านผู้ดับกิเลสสิ้นเชิงนั้น 

เรยีกว่า พระอรหนัต์ พระขณีาสพ พระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงเป็นผูดั้บกเิลสสิน้เชงิ ทรงเป็น

พระอรหันต์ ดังท่ีเราสวดกันว่า อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ทรงเป็นพระขีณาสพ คือสิ้น 

อาสวกิเลสทั้งหมด และบุคคลท้ังหลายท่ีได้ฟังธรรมค�าสั่งสอนของพระองค์ บรรลุถึง

ความสิน้กเิลสทัง้หมดกเ็รยีกว่าพระอรหนัต์ พระขณีาสพ ดงัทีม่ปีระวตัแิสดงถงึพระสาวก

มีพระเบญจวัคคีย์ พระกัสสปะ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ เป็นต้น ซึ่งบรรลุถึง
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ความสิ้นกิเลส เป็นพระอรหันต์ พระขีณาสพ ในพระพุทธศาสนา ท่านผู้สิ้นกิเลส

ทัง้หมดน้ี เมือ่บรรลถุงึความสิน้กิเลสดงัเช่นพระพทุธเจ้าทรงบรรลถุงึความส้ินกเิลสเมือ่

ตรัสรู้พระธรรมในราตรีที่ตรัสรู้นั้น ก็ชื่อว่าได้บรรลุสอุปาทิเสสนิพพาน เพราะว่ายังมี

ชวีติอยู ่เหมอืนดงัพระพุทธเจ้ากยั็งได้ทรงด�ารงพระชนมชพีอยูป่ระกาศพระพุทธศาสนา

สืบต่อไปอีกถึง ๔๕ ปี เมื่อได้เสด็จดับขันธ์ในที่สุดคือถึงความสิ้นชีวิตก็ชื่อว่าได้บรรลุ

อนุปาทิเสสนิพพาน ดังที่เรียกว่า เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อ

ได้ด�ารงชวีติอยูก่ช็ือ่ว่าได้บรรลสุอปุาทเิสสนพิพาน เมือ่ท่านถงึความสิน้ชวีติจงึชือ่ว่าได้

บรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน ดังที่เรียกว่านิพพาน

ฉะนั้น ค�าว่านิพพานนี้จึงเป็นค�าใช้ท่ีหมายถึงพระอรหันต์ท้ังหลาย เม่ือท่าน

ดับขันธ์คอืถงึความสิน้ชวีติ เรยีกว่านพิพานอกีด้วย คอืหมายความอย่างสามัญว่าตาย 

คล้ายกับถ้อยค�าที่ใช้หมายถึงตายของบุคคลทั้งหลายในโลกที่ใช้ต่าง ๆ กัน ทั่วไปก็ใช้

ว่าตาย ถึงแก่กรรม ท�ากาลกิริยา และยังมีค�าบัญญัติสูงต�่า เช่น ถึงอนิจกรรม  

ถึงอสญักรรม สิน้พระชนม์ ทวิงคต สวรรคต แต่ส�าหรบัพระสงฆ์กเ็รยีกว่าถงึมรณภาพ 

เม่ือเป็นพระอรหนัต์กใ็ช้ว่านพิพาน ดงัเช่นพระพุทธเจ้าเองเสด็จนพิพานหรอืปรนิพิพาน 

หรือเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระสาวกก็เรียกว่านิพพาน เช่น พระสารีบุตรนิพพาน 

พระโมคคัลลานะนิพพาน ในขั้นนี้ก็หมายเอาอนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานท่ีไม่ม ี

อุปาทิเหลือ ฉะนั้น ค�าว่า “อุปาทิ” ในที่นี้จึงหมายถึงเบญจขันธ์ คือขันธ์ ๕ เรียกว่า 

“อุปาทิ” ว่าถึงศัพท์ก็เป็นค�าเดียวกับอุปาทาน แต่ว่าพระอรหันต์นั้นส้ินอุปาทานคือ 

ความยดึถือแล้ว จึงใช้ค�าให้ต่างกนัว่า อปุาท ิคอืหมายถึงขนัธ์ ๕ โดยเฉพาะ เม่ือดบักเิลส 

ทีแรกขันธ์ ๕ ยังด�ารงอยู่ก็ชื่อว่าบรรลุสอุปาทิเสสนิพพาน ดับขันธ์คือขันธ์แตกสลาย

ที่เรียกว่าตายในที่สุด ก็เป็นอันบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน

แต่ยังมีอธิบายอย่างอื่นอีก ในคัมภีร์ชั้นพระบาลีเองมีอธิบายโดยความว่า  

พระอรหันต์ที่ดับกิเลสยังมีอินทรีย์ ๕ ยังมีเวทนา คือยังเสวยสุข เสวยทุกข์ หรือเป็น 

กลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุอยู ่เรยีกว่าสอปุาทเิสสนพิพาน ส่วนพระอรหันต์ผูด้บักเิลสแล้ว

ไม่มอีนิทรีย์ ๕ ดบัอินทรย์ี ๕ เสยีอีกด้วย ดบัเวทนาคอืความเสวยสขุ เสวยทกุข์ หรอื

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขเสียด้วย เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน จึงมีปัญหาว่า ข้อว่า

ดับอินทรีย์ ๕ ดับเวทนานั้นหมายถึงอะไร อาจจะหมายถึงการเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ 
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คือเข้าสมาบัติอันหมายถึงสมาธิอย่างลึกซึ้งแนบแน่นจนถึงขั้นดับสัญญาเวทนาก็ได้  

ในขณะที่เข้านิโรธสมาบัติข้อนี้ก็ดับอินทรีย์ ๕ ดับเวทนาทั้งหมด ถ้าหมายอย่างนี้ 

ก็เรียกในขณะท่ีพระอรหันต์เข้านิโรธสมาบัตินี้ว่า อนุปาทิเสสนิพพาน อีกอย่างหนึ่ง

หมายถงึดบัขนัธ์ คือขนัธ์ ๕ แตกท�าลายท่ีเรยีกว่าตาย กด็บัอนิทรีย์ ๕ ดบัเวทนาหมด 

ถ้าหมายอย่างนี้ก็มีความหมายอันเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น

อีกแห่งหน่ึง อธิบายสอุปาทิเสสถึงความดับกิเลสของพระอริยบุคคลชั้นต�่า 

ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นมาถึงพระอนาคามี คือพระอริยบุคคลชั้นต�่าเหล่านี้ดับกิเลสได้

บางส่วนยังไม่สิ้นเชิง ยังมีกิเลสเหลืออยู่ ดังเช่นเม่ือยกเอาสังโยชน์ ๑๐ ขึ้นแสดง  

พระโสดาบนัละสงัโยชน์ได้ ๓ พระสกทาคามก็ีละสงัโยชน์ได้ ๓ แต่ว่าท�า ราคะ โทสะ 

โมหะ ให้เบาบางลง พระอนาคามีละสังโยชน์ได้ ๕ ฉะนั้น จึงยังมีสังโยชน์เหลืออยู่ที่

ยังละไม่ได้ พระโสดาบันก็ยังเหลืออยู่ถึงอีก ๗ พระสกทาคามียังเหลืออยู่ถึงอีก ๗  

แต่ว่าบางข้อกเ็บาบางลงไป ส่วนพระอนาคามนีัน้ยังเหลอือยู่อกี ๕ ความดับกเิลสของ

ท่านเรียกว่า สอุปาทิเสสนิพพาน ความดับกิเลสที่ยังมีอุปาทิเหลือ ส่วนการดับกิเลส

ของพระอรหันต์นั้น ดับได้สิ้นเชิงไม่มีเหลือ เพราะว่าละสังโยชน์ได้หมด เพราะฉะนั้น 

จึงเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพาน ความดับกิเลสที่ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่ เมื่ออธิบายอย่างนี้

อุปาทิจึงหมายถึงกิเลส เช่น สังโยชน์ เป็นต้น เม่ือดับกิเลสยังไม่หมดยังมีเหลืออยู ่

ก็เป็นสอุปาทิเสส ดับได้หมดไม่มีเหลือเป็นอนุปาทิเสส แม้ว่าท่านจะด�ารงชีวิตอยู่ 

ก็เรียกว่าอนุปาทิเสสได้ เพราะว่ามุ่งถึงดับกิเลสเท่านั้น

นิพพาน ๒ คือ สอุปาทิเสสกับอนุปาทิเสสนี้ เป็นการจ�าแนกนิพพานที่ใช้กัน

ทัว่ไป รูจั้กกนัโดยท่ัวไป และกใ็ช้กัน เข้าใจกนัในความหมายทีก่ล่าวมาข้างต้นเป็นทีต่ัง้ 

คอืดับกเิลสทีย่งัมเีบญจขนัธ์เหลอืยงัมชีวีติอยู่กเ็ป็นสอปุาทเิสส เบญจขนัธ์แตกท�าลาย

ทีเ่รียกว่าตายนัน้เป็นอนปุาทิเสส โดยนัยนีค้�าว่านพิพานจงึใช้ในความหมายทัว่ไปว่าดบั

กเิลสสิน้เชงิ ดับกเิลสได้ทัง้หมด เมือ่ใช้ในความหมายว่าดบักเิลสสิน้เชิงดบักเิลสทัง้หมด 

นพิพานจงึเป็นบรมธรรม ธรรมอย่างยิง่ เป็นบรมสจัจะ สจัจะอย่างยิง่ ในพระพทุธศาสนา

ดังกล่าวมาเมื่อวานนี้

อนึง่ ความหมายของค�าว่านพิพานทีใ่ช้ในพระพทุธศาสนาเองยงัมใีช้ผ่อนคลาย

ลงมา คือผ่อนคลายลงมาถึงความดับกิเลสได้บางส่วนก็เรียกว่านิพพานได้ ได้แก่การ
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ดับกิเลสของพระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามีดังที่กล่าวมาในอธิบาย 

ของนิพพาน นยัที ่๒ ท่ี ๓ นัน้แล้ว อนึง่ ยังได้ใช้ผ่อนคลายมาถงึนพิพานฌานอกีด้วย 

คอืหมายถึงว่า เมือ่ท�าสมาธจินได้สมาธแินบแน่นเป็นอปัปนาสมาธเิข้าขัน้ฌาน อ�านาจของ

สมาธน้ีิกด็บักเิลสให้สงบลงไปได้ชัว่คราวเหมอืนดัง่หนิทบัหญ้า ในขณะทีก้่อนหนิยงัทบั

หญ้าอยูห่ญ้ากไ็ม่งอก เมือ่ยกก้อนหนินัน้ออกแล้วหญ้ากง็อกได้ ฉนัใดกดี็ เมือ่ออกจาก

สมาธน้ัินกเิลสกก็ลับเกดิได้ ในขณะท่ีเข้าสมาธิถึงขัน้อัปปนา คอืแนบแน่นนีก็้มเีรยีกว่า

นิพพานได้ เรียกย่อ ๆ เพื่อเข้าใจง่ายว่านิพพานฌาน

หรือแม้ปฏิบัติทางปัญญาก�าหนดท�าความรู้กิเลสท่ีบังเกิดขึ้นในใจ เม่ือราคะ 

โทสะ โมหะ บงัเกดิข้ึนในใจกท็�าความรูว่้าราคะ โทสะ โมหะ บังเกดิขึน้ และท�าความรู้

ว่าราคะ โทสะ โมหะ ที่บังเกิดขึ้นนี้ท�าให้ก่อกรรมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น

ให้เดือดร้อน เป็นไปเพื่อดับปัญญาคือความรู้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น ดับความรู้

ประโยชน์ทัง้สอง เมือ่ก�าหนดพจิารณาไปดัง่นี ้ราคะ โทสะ โมหะ ก็ดบัสงบ ก็มคีวามรู้ว่า 

ความดับสงบราคะ โทสะ โมหะ น้ี ไม่เป็นไปเพื่อก่อกรรมเพื่อเบียดเบียนตนและ 

ผู้อื่นดั่งนั้น ไม่เป็นไปเพื่อดับปัญญาดั่งนั้น ความรู้ความเห็นที่บังเกิดขึ้นนี้ แม้ในขณะ

ที่ก�าลังพิจารณาก็เรียกว่าเป็น สนฺทิฏฺโิก ธมฺโม ธรรมท่ีบุคคลพึงปฏิบัติเห็นเอง  

เรียกว่า สันทิฏฐิกนิพพาน นิพพานที่บุคคลพึงปฏิบัติเห็นเองดั่งนี้ 

แม้ข้อน้ีกมี็พระบาลีแสดงไว้ดัง่น้ี และกแ็สดงเป็นกลาง ๆ ไม่จ�ากดัว่า ความรู้

ความเห็นความดับความสงบดังกล่าวเป็นไปอย่างสมบูรณ์สิ้นเชิง หรือว่าไม่สมบูรณ ์

สิ้นเชิงก็ได้ เป็นไปอย่างเด็ดขาด คือเม่ือสงบเมื่อดับลงไปแล้วก็เป็นอันดับอันสงบไป

และไม่กลับเกิดขึ้นอีก หรือว่าเป็นไปอย่างชั่วคราวแบบหินทับหญ้าดั่งกล่าวนั้น ไม่มี

แสดงจ�ากัดเอาไว้ ฉะน้ัน จึงเป็นท่ีเข้าใจว่าแม้นิพพานปัญญาคือความดับความสงบที่

เกดิขึน้ด้วยปัญญาพจิารณาดงักล่าวนัน้กเ็รยีกว่านพิพานได้ นพิพานฌาน นพิพานปัญญา 

อันหมายถึงว่าเป็นความดับได้บางส่วน เป็นความดับได้ช่ัวคราวด่ังนี้ มีค�าเรียกว่า  

ตทังคนิพพาน แปลว่านิพพานด้วยองค์อันนั้น คือดับด้วยฌาน สมาธิ หรือว่า 

ด้วยปัญญาข้อนั้นอันเป็นของชั่วคราว พึงเข้าใจว่าแม้ทางพระพุทธศาสนาเอง ค�าว่า

นิพพานก็ผ่อนใช้ลงมาได้ดั่งนี้

๒ กันยายน ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๑๓
นพิพำนเป็นสัจจธรรม

ขอให้ท่านท้ังหลายตัง้ใจฟัง ท�าความส�ารวม กาย วาจา ใจ ท�าสมาธใินการฟัง 

จะแสดงแนะน�าให้รู้จักพระพุทธศาสนาเรื่องนิพพานต่อ

นพิพานท่ีได้กล่าวแนะน�ามาแล้ว ได้แสดงถึงเนือ้ความของศัพท์ และความหมาย

ตามที่มีพระพุทธาธิบายไว้ ในวันนี้จะแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบว่า นิพพานนั้นเป็น 

สัจจธรรม ธรรมคือความจริง จึงไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยจะได้จะถึง ไม่เหลือวิสัยที่จะรู้ 

เพราะว่าเป็นสัจจธรรมส�าหรับจิตใจในภายใน ไม่ใช่ในภายนอก ด้วยจิตใจนี้เท่านั้น 

จึงจะรู้จะถึงนิพพานได้ และก็เป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างหนึ่งนั้นแหละ เมื่อถึงภูมิชั้น

อนัเดียวกันแล้ว กไ็ม่ใช่เป็นของแปลก แต่เป็นของธรรมดา เหมอืนอย่างว่าผูท้ีก่�าลงัเรยีน

อยู่ในชั้นอันใด เมื่อได้ตั้งใจเรียนให้สม�่าเสมอ มีความรู้ตามสมควรแก่ชั้นท่ีเรียนนั้น 

หลักสูตรต่าง ๆ ก็ไม่เป็นของแปลกประหลาด แต่ว่าเป็นของธรรมดา

ในจิตใจนี้ ได้มีพระพุทธภาษิตแสดงถึงลักษณะที่เป็นธรรมชาติไว้ว่า จิตมี

ลักษณะประภัสสร คือผุดผ่อง แต่ว่าเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสทั้งหลายที่จรมา  

จตินีพ้้นจากอปุกเิลสท้ังหลายได้ ดัง่นี ้พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูถึ้งลกัษณะทีเ่ป็นธรรมชาติ

ของจิตไว้ดั่งนี้ คือว่า “ผุดผ่อง” เพราะเหตุไรจึงเศร้าหมอง เพราะอุปกิเลสทั้งหลาย 

ทีจ่รมาได้ก็เพราะว่ายงัมอีวชิชาคอืความไม่รูใ้นสจัจะ คอืความจริงประกอบอยู ่อปุกเิลส

ทั้งหลายจึงเข้ามาท�าให้เศร้าหมองไปได้
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ในตอนนี ้ให้สงัเกตค�าว่า “อปุกิเลส” ทีแ่ปลว่าเครือ่งเข้ามาท�าหรอืเข้าไปท�าให้

เศร้าหมอง ในท่ีอ่ืนใช้ค�าว่า กเิลส คือเครือ่งเศร้าหมองแต่ค�าเดยีว กเ็พราะว่าต้องการ

ที่จะช้ีให้เห็นชัดว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิตใจ  

ไม่ใช่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของจิตใจ แต่ว่าเป็นสิ่งที่จรเข้ามาหรือจรเข้าไปเท่านั้น 

เมือ่จรเข้ามาจรเข้าไปแล้วกเ็ข้ามาหรือเข้าไปนอนจมหมกัหมมอยู่ ทีท่่านเปรยีบเหมือน

อย่างตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่ม ท�านองว่าเข้ามายึดครองจิตใจไว้ แต่แม้เช่นนั้นกิเลส 

ก็ไม่ใช่เป็นเน้ือแท้หรือเป็นธรรมชาติธรรมดาของจิตใจอยู่นั่นเอง จึงเปรียบได้กับแขก

ต่างถ่ินทีจ่รเข้ามาพกัพาอาศัย แต่ว่าเม่ือมาพกัพาอาศยัแล้วกเ็ลยยดึครองอยู่ ไม่ออกไป 

แต่แม้เช่นนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านอยู่นั่นเอง ยังเป็นแขกที่เรียกว่าอาคันตุกะ คือ

ผู้ที่จรมา ฉะนั้น จึงอาจปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากกิเลสที่จรเข้ามาดังกล่าวได้ ซึ่งความพ้น

นั้นก็เรียกว่า “วิมุตติ” คือความหลุดพ้น เป็นค�าที่ใช้ด้วยกันกับค�าว่านิพพาน

และกพึ็งทราบว่ากเิลสทีจ่รเข้ามานอนจมหมักหมมนัน้ เมือ่มุ่งถึงลักษณะท่ีนอน

จมกเ็รยีกว่า “อนุสยั” แปลว่า กเิลสท่ีนอนจมหรอืนอนเน่ืองอยูใ่นจติสันดาน เมือ่มุง่ถึง

อาการทีห่มกัหมมก็เรยีกว่า “อาสวะ” คือกเิลสทีห่มกัหมมหรอืว่าทีด่องจิตสันดานของ

สัตวโลกทั้งหลายอยู่

อาสวะ อนสุยันี ้เป็นกเิลสอย่างละเอียดทีมี่อยู่ในจติ เป็นกเิลสชนดิทีเ่รยีกว่า

ตดิอยูใ่นจิตสันดาน แต่ว่าแม้เช่นน้ันกย็งัหลดุพ้นอยูไ่ด้นัน่เอง เพราะไม่ใช่เป็นธรรมชาติ

ธรรมดาของจิต

อะไรเป็นธรรมชาติธรรมดาของจิต อาศัยพระพุทธภาษิตที่ตรัสชี้ไว้ ก็เก็บ 

ความมาได้ว่า ท่ีเป็นธรรมชาติของจิตนัน้กค็อื “ประภสัสร” คอืผดุผ่องดงักล่าวประการหนึง่ 

“รู้”เพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้ รู้อะไร ๆ ได้ รวมทั้งคิดอะไร ๆ ได้อย่างหนึ่ง จิตเป็นที่เก็บ

ที“่สัง่สม” เกบ็สัง่สมอะไร ๆ ไว้ได้ ทัง้ท่ีเป็นส่วนด ีท้ังทีเ่ป็นส่วนชัว่ ทัง้ทีเ่ป็นส่วนกเิลส 

ทัง้ทีเ่ป็นส่วนกรรม ทัง้ทีเ่ป็นส่วนวิบาก คอืผลของกรรม และเกบ็สะสมส่วนดเีป็นบารมี

คือความดีต่าง ๆ ไว้ในจิตใจด้วย
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จิตมธีรรมชาตธิรรมดา “ผดุผ่อง” “รู้” “เกบ็สัง่สม” ดงัท่ีกล่าวมา เพราะฉะนัน้ 

จึงรู้อะไร ๆ ได้ และเมื่อรู้อะไร ๆ ก็ย่อมเพิ่มความรู้ความฉลาดขึ้นอยู่เสมอ ย่อมเก็บ

สั่งสมความชั่วบ้าง ความดีบ้างไว้อยู่เสมอ แต่เมื่อยังโง่มาก ก็ย่อมเก็บสั่งสมความชั่ว

ไว้มาก แต่ว่าเมื่อโง่น้อยลง ฉลาดมากขึ้น ก็เก็บสั่งสมความดีไว้มากขึ้น

และตามหลักของสจัจะคือความจริงนัน้กค็อื หลกัของเหตแุละผลทีสั่มพนัธ์กนั 

ตามควรแก่กัน ท่ีมาเรียกว่าเป็นความดีหรือความช่ัวนั้นก็เป็นการเรียกตามลักษณะ 

เมื่อเป็นความโง่เป็นความไม่รู้ก็ย่อมจะเก็บ ย่อมจะส่ังสมไว้อย่างไม่รู้ ไว้อย่างโง่ ๆ  

ก็เรียกเป็น “ความชั่ว” แต่ว่าเม่ือเป็นความฉลาดก็ย่อมเก็บย่อมสั่งสมไว้อย่างฉลาด  

กเ็รยีกว่าเป็น “ความด”ี ฉะนัน้ ค�าว่า “ด”ี หรอื “ชัว่” นัน้ จึงเป็นค�าทีต่ัง้ขึน้เรยีกด้วย

มีลักษณะดังกล่าว แต่เมื่อว่าตามหลักเหตุผลแล้ว ก็เป็นไปตามหลักเหตุผลที่สัมพันธ์

กันเท่านั้น

และทั้ง ๒ นี้ ย่อมเป็นสิ่งขัดกัน คือระหว่างความฉลาดกับความโง่ ระหว่าง

ความดีกับความชั่ว เพราะเหตุที่จิตมีอวิชชาคือความไม่รู้ ไม่รู้ในสัจจะ ซึ่งเป็นต้นเดิม

ของกเิลสทัง้หมดของความชัว่ทัง้หมด จงึมวีชิชาคอืความรูใ้นสัจจะท่ีตรงกนัข้าม แต่ว่า

ในขณะทีจิ่ตยงัไม่พบวชิชาอย่างเตม็ทีจ่งึมากไปด้วยอวชิชา แต่แม้เช่นนัน้จติกเ็ป็นธาตรุู้

คือมีธรรมชาติ ธรรมดารู้ จึงได้สั่งสมอบรมวิชาคือความรู้ขึ้นอยู่เสมอ เพราะว่าต้อง

ประสบพบผ่านสิ่งต่าง ๆ มาเร่ือย จึงได้พบวิชชาคือความรู้ขึ้นอยู่เสมอ เมื่อวิชชา 

มากข้ึนเพียงใด อวิชชาก็ลดน้อยลงเพียงนั้น ในขณะเดียวกัน เม่ืออวิชชามีมาก  

ความช่ัวกม็มีาก แต่เม่ือวชิชาเร่ิมมีขึน้ อวชิชาลดลง ความดก็ีเพิม่ขึน้ ความช่ัวกล็ดลง 

จนถึงเมื่อวิชชาบังเกิดขึ้นเต็มที่ อวิชชาดับไปหมด ความดีก็บังเกิดขึ้นเต็มที่ ความชั่ว

ก็ดับไปหมด และเมื่อความชั่วไปหมด ความดีก็พ้นหน้าที่

เป็นอันว่าเมื่อสุดดีก็สุดชั่ว ความบรรลุถึงความสุดดีสุดชั่วนี้ มีในเม่ือวิชชา

บังเกิดขึ้นเต็มที่ อวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะดับไปหมด เหมือนเมื่อความสว่างบังเกิด

ข้ึนเต็มที่ ความมืดก็หายไป และเม่ือความมืดหายไป ส่ิงทั้งหลายที่เคยถูกความมืด
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ปิดบงัเอาไว้กป็รากฏแจ่มแจ้งเตม็ทีน่ัน้ จึงเป็นผูรู้้ผูเ้ห็นครบถ้วนทุกประการ ไม่มีอะไรบงั 

เรียกว่า สัจจะ คือความจริงปรากฏขึ้นทั้งหมด ซึ่งเมื่อรวมเข้ามาแล้วก็คือรู้เห็น ใน

ทุกขสัจจะ   ความจริงคือทุกข์

สมุทัยสัจจะ   ความจริงคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์

นิโรธสัจจะ   ความจริงคือนิโรธ ความดับทุกข์

มรรคสัจจะ   ความจริงคือมรรค ได้แก่ทางให้ถึงความดับทุกข์ 

และเป็นผูรู้ผู้เ้หน็ในอาสวะ เหตุเกิดอาสวะ ความดบัอาสวะ ทางปฏบิตัใิห้ถึงความดบัอาสวะ 

อาสวะก็คือกิเลสที่หมักหมมดองจิตสันดานอยู่นั่นเอง ดังกล่าวมาข้างต้น

เมือ่ถงึขัน้นี ้อาสวะย่อมดบัไปหมด ไม่มีเหลอื วิชชาย่อมมองเห็นเจาะทะลลุงไป

ถึงอาสวะดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุเกิดและดับอาสวะได้ พร้อมทั้งรู้ทางปฏิบัติ เห็นทาง

ปฏิบัติ ให้ถึงความดับอาสวะครบถ้วน

นี้เป็นสัจจะที่ปรากฏขึ้นเต็มที่ เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงเป็นผู้รู้ผู้เห็นที่ครบถ้วน จิตที่

เป็นธาตรุู ้คอืมธีรรมชาตธิรรมดารูน้ัน้ส้ินอวชิชาคอืความไม่รู ้คอืไม่รูใ้นสจัจะ อนัหมายถงึว่า

เป็นธาตรุูก้จ็ริง แต่ว่ายังเป็นรูห้ลง ยงัรูผ้ดิ เพราะยังประกอบด้วยอวชิชาอยู ่คร้ันวชิชา

บังเกิดขึ้นเต็มที่ อวิชชาดับไปหมด รู้ก็เป็นรู้ที่ถูกต้อง รู้ถูกรู้จริงครบถ้วนทุกประการ 

และเมื่อรู้ถูก รู้ถ้วนทุกประการแล้ว ก็เลิกเก็บ เลิกสะสมความชั่วต่าง ๆ พ้นจาก 

ความช่ัวทกุอย่าง และเม่ือเป็นด่ังนีค้วามดีต่าง ๆ กห็มดหน้าทีไ่ม่ต้องกระท�าดอีีกต่อไป 

เพราะการท�าความดีนั้นก็เพื่อที่จะช�าระความชั่ว เมื่อชั่วหมดก็เป็นอันว่าหมดดีหรือ 

ว่าสุดดี ไม่ต้องท�าดีอีกต่อไป ก็หยุดเก็บหยุดสะสมทุกอย่าง แต่ว่ามีความสมบูรณ ์

ครบถ้วนทุกอย่าง ไม่บกพร่อง ธรรมชาติประภัสสร คือผุดผ่อง ก็เป็นความผุดผ่อง

อย่างบริสุทธิ์

จงึกล่าวได้ว่า เม่ือสิน้อวชิชาสิน้กเิลสทัง้หมด ส้ินเกบ็ส้ินสะสมความดคีวามชัว่

ทัง้หมด มคีวามสมบรูณ์ทกุอย่าง ไม่บกพร่อง ประกอบอยู่ด้วยความรู ้ด้วยความหลุดพ้น 

ไม่มีข้องติดอยู่ในสิ่งอันใดอันหนึ่งทั้งสิ้นดั่งนี้ ก็เป็นอันกลับเข้าสู่สภาพที่เป็นธรรมชาติ

ธรรมดาอย่างแท้จริง สภาพทีเ่ป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างแท้จรงิ อนัมีความรูส้ว่างแจ่มแจ้ง
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อย่างเต็มที่ มีความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ดั่งนี้ คือ “นิพพาน” สิ้นกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัด

ทัง้หมด สิน้กเิลสเป็นเครือ่งเสยีบแทงทัง้หมด ไม่มีกเิลสท่ีเปรยีบเหมือนลูกศรเสียบแทง

อยู่ในที่ใดที่หนึ่งเลย

นีค้อืนิพพานท่ีกล่าวว่า ลักษณะท่ีเป็นธรรมชาตธิรรมดาอย่างเตม็ที ่ นีเ้รียกว่า 

“อสังขตะ” ไม่มีปัจจัยอะไรปรุงแต่งทั้งหมด ไม่มีปัจจัยอะไรกระท�าท้ังหมด เรียกว่า  

“วสิงัขาร” ไม่มเีครือ่งปรงุแต่งทัง้หมด เรยีกว่าอยู่เหนอืเหตแุละผล แต่ว่าข้อนีก้จ็ะต้อง

กล่าวชี้แจงต่อไปอีก 

วันนี้ยุติเท่านี้.

๓ กันยายน ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๑๔
สังสำรวัฏ

ขอให้ท่านทัง้หลายตัง้ใจฟัง ท�าความส�ารวม กาย วาจา ใจ ให้มสีมาธใินการฟัง 

จักได้แนะน�าให้รู้จักพระพุทธศาสนา เรื่องนิพพานต่อ

ก�าลังกล่าวถึงธรรมท่ีเป็นเหตุผล หรือเป็นผลเป็นเหตุอันเนื่องจากกรรมและ

ที่เป็นไปตามสภาพของตนเอง ได้กล่าวถึงเหตุและผลที่เป็นภายนอกและที่เป็นภายใน 

และได้กล่าวชกัเข้ามาถึงผลและเหต ุคอือริยสัจจ์ ๔ ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรัสรูแ้ละได้ทรง

แสดงสั่งสอน

ในอริยสัจจ์ ๔ นี้ พึงสังเกตว่า แสดงผลก่อนแล้วจึงแสดงเหตุทั้งฝ่าย 

สมุทยวาระและนิโรธวาระ ก็เพราะว่า ตามประวัติแห่งความตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเมื่อ

เป็นพระโพธสิตัว์ก่อนแต่ตรสัรู้ ได้ทรงจับเอาผลขึน้มา ค้นคว้าหาเหต ุคอืว่าผลเป็นสิง่

ที่ปรากฏ ได้แก่ความแก่ ความเจ็บ ความตาย นี่เป็นผล ก็ได้ทรงจับเอาผลนี้ขึ้นมา

พิจารณาเพ่ือให้พบโมกขธรรม คอืให้พ้นจากความแก่ ความเจบ็ ความตาย น�าให้ตรสัรู้

ในสัจจะทั้ง ๔ ซ่ึงได้พบว่า สิ่งเหล่าน้ีเป็นผล เม่ือจะดับผลคือต้องการให้พ้นจากผล

เหล่านี้ก็ต้องดับเหตุคือดับเหตุที่ให้เกิดผล และจะดับเหตุที่ให้เกิดผลนั้นได้ ก็ต้องพบ

ทางปฏิบัติเพื่อดับเหตุของผลเหล่านั้น ฉะนั้น เมื่อได้ทรงแสวงหาไปจนพบทางคือ 

มรรคมอีงค์ ๘ ทรงปฏิบัตจินสมบูรณ์จงึได้ทรงพบความดบัเหตขุองผลเหล่านัน้ได้ คอื

ดับตัณหา เมื่อดับตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุได้ ผลคือทุกข์ก็ดับไปหมด ความพบอริยสัจจ ์
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ทั้ง ๔ ดับเหตุของทุกข์ได้สิ้นเชิง จึงเป็นโมกขธรรมที่ได้ทรงพบ และนี้คือความตรัสรู้

ของพระองค์ดังท่ีได้ปรารภกล่าวมาแล้ว อรยิสัจจ์ทัง้ ๔ คอืผลและเหต ุกค็อืธรรมทีเ่ป็น

เหตุเป็นผลนั้นเอง อันเนื่องจากกรรมด้วย และเป็นไปตามสภาพของเหตุผลเองด้วย

ในตอนนี ้พงึกล่าวชีถ้งึหลกัพระพทุธศาสนาซึง่เป็นส่วนเนือ้หาส�าคญัเพิม่เตมิ

อกีว่า วงล้อของสงัสาระคอืความท่องเทีย่วอนัเรียกว่าสงัสารวัฏ ความวนแห่งการท่องเท่ียว

ไปของสัตว์บุคคลทั้งปวง หรือกล่าวรวมว่า ของสัตวโลกทั้งปวง ว่าถึงเบญจขันธ์ หรือ

ภพชาติ ก็ท่องเที่ยวเวียนเกิด-ตาย ตาย-เกิด มานับไม่ถ้วนชาติ จนมีกล่าวไว้ใน 

พระบาลีพระสูตรบางพระสูตรว่า มีเบื้องต้นท่ีสุดเป็น อนมตคฺค ตามไปไม่รู้ หรือ 

ไม่จ�าเป็นต้องตามไปรู้ 

ในเรือ่งนีบ้คุคลสามัญทัว่ไปย่อมไม่อาจจะระลกึรูอ้ดตีชาติหรอือนาคตชาตขิอง

ตนได้ จึงมีผู้ที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะว่าเมื่อไม่รู้ จึงอยู่ที่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้น 

แต่ว่าจะเชือ่หรอืไม่เชือ่ก็ตาม ราคาก็คงเท่ากนั คอืว่าไม่รูน้ัน่เอง เพราะไม่รูจ้งึเชือ่ หรอื

ว่าเพราะไม่รู้จงึไม่เชือ่ บางคนน้ันถึงแม้ว่าตนเองจะไม่รู้ ก็ยอมเชือ่ผูท้ีต่นเช่ือว่าเป็นผูท้ีรู่้ 

เช่นว่าเชื่อค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตนเชื่อว่าเป็นผู้รู้ เพราะว่าแม้พระพุทธเจ้าเอง 

บุคคลสามัญทั่วไปก็ไม่รู้ความตรัสรู้ของพระองค์อยู่อีกนั่นเอง แต่ว่าอาศัยความเชื่อว่า

พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ เพราะฉะน้ัน จึงเชื่อค�าสั่งสอนของพระองค์ และในข้อนี้ได้ทรง 

สั่งสอนไว้อย่างไรในพระญาณ คือความหยั่งรู้ของพระองค์ที่แสดงไว้ในพระสูตรซึ่งได้

ทรงแสดงเล่าเองถึงว่าในราตรีที่ตรัสรู้นั้น ในปฐมญาณทรงได้พระญาณหยั่งรู้ระลึกถึง

ชาติหนหลังได้ ย้อนหลังขึ้นไปตั้งแต่ชาติหนึ่ง สองชาติ เป็นอันมาก เป็นต้น ดังที่ได้

กล่าวแสดงมาแล้ว 

และในพระสตูรอีกหลายพระสตูรทีแ่สดงถึงกรรมและผลของกรรม เช่นแสดง

ว่า ผู้ที่ประกอบกรรมท่ีชั่ว ถัดจากท่ีกายแตกท�าลาย ตายไปก็ไปทุคติ คติที่ไม่ดี  

ส่วนผู้ที่กระท�ากรรมดี ถัดจากกายแตกท�าลาย ตายไป ก็ไปสุคติ คติที่ดี และแม้ใน

หลักอริยสัจจ์น้ีท่ีแสดงว่าเม่ือยังมีสมุทัยคือตัณหาอยู่ ยังมีทุกข์ ตั้งต้นแต่ความเกิด  

อันแสดงว่าเมื่อยังมีตัณหาอยู่ก็ยังต้องเกิดอีก จนกว่าจะดับตัณหาเสียได้จึงจะสิ้นชาติ 

ดับชาติคือความเกิด ดั่งนี้
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ตามหลักพระพุทธศาสนาที่กล่าวมานี้ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เองก็แสดงว่า 

ได้มอีดตีชาต ิคอืชาตหินหลังท่ีล่วงมาแล้ว และเมือ่ยงัมตีณัหาอยู ่กจ็ะต้องมอีนาคตชาติ 

คอืชาตหิน้า และว่าถงึอดตีชาต ิทกุ ๆ สตัว์บคุคลได้เวียนเกิดตาย ตายเกิดมานบัชาติ

ไม่ถ้วนจนตามไปหาเบื้องต้นไม่พบ อันเรียกว่า อนมตคฺค นั้น และจะต้องเวียนเกิด

เวียนตาย ตาย-เกิดต่อไปข้างหน้าอีกเท่าไหร่บอกไม่ได้ เพราะเมื่อยังละตัณหาไม่ได้ 

กย่็อมเกดิอกีอยูร่�า่ไป หลกัพระพทุธศาสนาแสดงไว้ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ บางคนแม้ไม่รู ้คอื

คนสามญัท่ัวไปไม่รู ้แต่กย็อมเชือ่ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า แต่ว่าบางคนกไ็ม่ยอมเช่ือ 

เพราะไม่รู้ บางคนไม่ใช่ไม่ยอมเชื่ออย่างเดียว ยังปฏิเสธ ปฏิเสธว่าอดีตชาติไม่มี  

อนาคตชาติไม่มี อันที่จริง ถ้าพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคาย

ด้วยปัญญาแล้ว แม้จะไม่เชื่อก็ยังไม่ควรที่จะปฏิเสธ เพราะว่าเมื่อตนเองยังไม่รู ้  

เมื่อไม่รู้จะปฏิเสธได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นไม่มี หรือแม้ว่าจะรับรองก็ย่อมรับรองไม่ได้อีก

เหมอืนกนั เพราะไม่รู ้สิง่นัน้อาจจะมกีไ็ด้ ไม่มกีไ็ด้ เหมอืนอย่างชาตอิดตีชาตอินาคต

เป็นสิ่งที่สามัญชนทั่วไปไม่รู้ สิ่งที่ไม่รู้นี้อาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ เพราะฉะนั้น จะด่วน

ปฏิเสธได้อย่างไร ถ้าแสดงเสียว่าไม่รู้ ดังนี้จะถูกต้อง

คราวนี้ มาพิจารณาดูว่าทุก ๆ คนนั้นรู้จบหมดแล้วหรือยัง ก็จะต้องกล่าวว่า

ยังรู้ไม่จบรู้ไม่หมด สิ่งท่ีรู้นั้นก็จะต้องกล่าวว่าน้อยนิดเดียว แต่ว่าส่ิงที่ไม่รู้มีอยู่เป็น 

อันมาก ว่าถึงสิ่งที่เป็นของสามัญธรรมดา ไม่ต้องละเอียดลึกซึ้งอะไร และในปัจจุบัน

ชาตน้ีิเอง ท่ีทุก ๆ คนไม่รูก็้มีอยูม่ากมาย และจะว่าไม่ต้องอาศยัความเชือ่เลยกห็าได้ไม่ 

ทุกคนอาศัยความเชื่ออยู่เป็นอันมาก ยกตัวอย่างเช่น ทุกคนเรานี้เกิดมาเม่ือไหร่  

เอาว่าตอนท่ีคลอดออกมาจากครรภ์มารดาเมือ่ไหร่ ทกุคนหารูไ้ม่ แต่ทีแ่สดงว่าเกดิเมือ่

วันที่เท่านั้น เดือนนั้น ปีนั้น เวลานั้น ก็เชื่อตามที่มารดาบิดาเป็นต้นท่านบอกเท่านั้น 

แต่ตนเองหาได้รู้ไม่ แม้อาการกริยิาทัง้หลายเป็นต้นทีท่กุคนกระท�าในเวลาทีย่งัไม่รูเ้ดียงสา 

ก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน เมื่อมารดาบิดาเป็นต้นท่านบอกว่าเม่ือเล็ก ๆ เป็นอย่างนั้นเป็น

อย่างน้ี จึงได้ทราบ แล้วกต้็องเชือ่ไปตามทีท่่านบอกนัน้ แม้ว่าเมือ่เตบิโตขึน้มาเล่าเรยีน

ศิลปวิทยาก็รู้ตามต�ารา แต่ว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นจริงตามที่ต�ารานั้นแสดงหรือไม่ ก็หา

รู้ไม่ ในประเทศถิ่นของตนเองที่ตนไม่เคยไป แต่ก็รู้ว่ามีอยู่ ในต่างประเทศที่ตนไม่ 
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เคยไป ก็รู้ว่ามีอยู่ แต่ว่าเป็นการรู้ตามที่มีผู้บอก มีต�าราแสดง และมีเหตุแวดล้อม 

ต่าง ๆ แสดง ก็ต้องกล่าวว่าเป็นความเชื่ออีกเหมือนกัน เพราะว่าไม่มีประสบการณ์

ด้วยตนเอง ทุกคนจึงต้องอาศัยความเชื่ออยู่เป็นอันมาก ส่ิงท่ีตนรู้จริง เอาเพียงว่ามี

ประสบการณ์จริงนั้นน้อย เมื่อพิจารณาดูดั่งนี้แล้วก็จะเห็นว่า อาศัยความเชื่ออยู่เป็น

อนัมาก มากกว่าอาศัยปัญญาคอืความรูเ้สยีอกี และแม้ความเป็นไปของชวิีตเอง อนาคต

จะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้ ชั่วโมงหน้าก็ไม่รู้ วันหน้าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ แต่ว่าอาศัย

ความเชื่อเอา จึงได้มีก�าหนดต่าง ๆ ว่าจะท�านั่นท�านี่ เมื่อนั่นเมื่อนี่ ในเวลาข้างหน้า 

อนัทีจ่รงิกไ็ม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าก�าหนดไว้ตามความเชือ่ว่าจะอยูไ่ปได้ และจะท�านัน่ท�านี่ 

เพราะฉะนัน้ จงึได้มีพระพทุธภาษิตท่ีตรสัเตอืนไว้ว่า ทกุคน ควรปฏบัิตใินทางท่ีเรยีกว่า 

อปัณณกปฏิปทา  คือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด

ทรงยกตัวอย่างเหมือนอย่างว่า เรื่องชาติหน้าที่คนทั่วไปไม่รู้ จะควรเชื่อหรือ

ไม่ควรเชื่อ ได้ทรงยกตัวอย่างเปรียบเทียบไว้ว่า ผู้ที่ไม่เชื่อจึงไม่ค�านึงถึงผลต่าง ๆ  

ทีจ่ะไปรบัในชาตหิน้า จงึประกอบกรรมทีจ่ะท�าให้ตนเป็นสขุสนกุส�าราญตามใคร่ปรารถนา

ในชาตน้ีิเท่านัน้ จงึประกอบกรรมทีช่ัว่ต่าง ๆ เพราะว่าจะไปประกอบกรรมทีด่เีพือ่อะไร 

เมือ่เป็นดัง่นี ้เมือ่กายแตกท�าลาย ตายไป เมือ่ชาตหิน้าม ีสคุตทิคุตมิ ีกจ็ะต้องไปเกดิ

ในทคุต ิและแม้ในชาติปัจจบัุนน้ีเองกป็รากฏเป็นคนชัว่ เป็นคนไม่ด ีส่วนผูท้ีมี่ความเชือ่

ในชาติหน้า ตลอดทั้งเชื่อในสุคติ ทุคติ ย่อมจะมีความส�ารวมในตนเอง ละความชั่ว

ประกอบกรรมดี เมื่อเป็นดั่งนี้ เมื่อชาติหน้ามี สุคติทุคติมี กายแตกท�าลาย ตายไป  

ก็จะไปเกิดในสุคติ และในชาติปัจจุบันนี้เองก็จะปรากฏว่าเป็นคนดี ฉะนั้น ความเชื่อ

ว่าชาติหน้ามี สุคติทุคติมี อันจะท�าให้มีความสังวรระวังตนเอง ละความชั่ว ประกอบ

กรรมดีดังกล่าว จึงเป็น อปัณณกปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด ดั่งนี้.

๖ กันยายน ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๑๕
กรรมวัฏ

ขอให้ท่านท้ังหลายตัง้ใจฟัง ส�ารวมกาย วาจา ใจ ท�าสมาธใินการฟัง จะแนะน�า

ให้รู้จักพระพุทธศาสนาเรื่องนิพพานต่อ

ธรรมนัน้ได้กล่าวแล้วว่า สจัจะ ความจรงิ และความจรงินัน้ก็แบ่งออกเป็น ๒ ชัน้ 

คือชั้นท่ีเป็นเหตุผลและชั้นที่เหนือเหตุผล ชั้นท่ีเป็นเหตุผลนั้นก็ได้แก่ เหตุผลท่ีเป็น

กรรมและเหตผุลทีเ่ป็นสภาพ คอืเป็นไปเองตามกฎเกณฑ์หรอืหลกัธรรมดาของตนเอง 

เหตุผลที่เป็นกรรมนั้น คือที่เกี่ยวแก่การกระท�า เหมือนอย่างเช่นเหตุผลในฝ่ายที่เป็น

อกศุล กรรมคอืปาณาตบิาต การท�าสตัว์มชีวีติให้ตกล่วง หรอืว่าการฆ่าสตัว์นีเ่ป็นเหตุ 

ผลของกรรมอันนี้อันเป็นผลที่เป็นความทุกข์ เช่น ความมีอายุสั้น ตามที่ได้ตรัสแสดง

ไว้ในบางพระสูตรเป็นผลกรรม อทินนาทาน การถือเอาส่ิงของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ 

หรือว่าการลกัเป็นเหต ุผลคอืผลทีเ่ป็นทกุข์ เช่น ความทีย่ากจนขดัสน ความทีท่รพัย์วบิตัิ 

ตามที่ได้ตรัสไว้ในพระสูตร น้ีเป็นผลของอทินนาทานกรรม เหตุและผลดังกล่าวนี้ 

เนื่องด้วยกรรม คือการงานที่บุคคลกระท�า กรรมคือการงานที่บุคคลกระท�านี้ ก็เนื่อง

ด้วยกิริยาการกระท�า ต้องกระท�าจึงจะเป็นกรรมขึ้นมา ต้องท�าการฆ่าจึงจะเป็น

ปาณาติบาตกรรม ต้องท�าการลักจึงจะเป็นอทินนาทานกรรม

ยกตัวอย่างในฝ่ายดี ทานกรรม กรรมคือทาน การให้ การบริจาคเป็นเหตุ 

ผลก็คือการมีทรัพย์เป็นต้น ตามที่ได้ตรัสแสดงไว้ในบางพระสูตร นี้เป็นผลของกรรม 
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กรรมคือทาน การให้ การบริจาค ศีลกรรม กรรมคือศีล ได้แก่ความตั้งใจงดเว้นจาก

ความประพฤติชั่วประพฤติผิดข้อนั้น ๆ ผลก็คือสุคติและโภคสมบัติเป็นต้น ตามที่ได้

ตรัสแสดงไว้เช่นเดียวกัน นี้เป็นผลของศีลกรรม กรรมคือศีล

ยกตัวอย่างในทางทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่จดัว่าเป็นกศุลหรืออกศุล เช่น อาชวีกรรม 

กรรมทีเ่ป็นอาชีพต่าง ๆ เช่น กสกิรรมหรือเกษตรกรรม พาณชิยกรรม และอาชวีกรรม

อื่น ๆ นี้เป็นเหตุ ผลก็คือเมื่อเป็นกสิกรรมหรือเกษตรกรรม ก็ได้แก่พืชผลนั้น ๆ  

เมื่อเป็นพาณิชยกรรมก็ได้แก่ทรัพย์นั้น ๆ และเม่ือเป็นอาชีวกรรมก็ได้แก่ผลนั้น ๆ  

นี้เป็นผล แม้กรรมในฝ่ายดีและฝ่ายที่เป็นกลาง ๆ นี้ก็เช่นเดียวกัน เกิดจากกิริยาคือ

การกระท�าของบคุคล บุคคลต้องกระท�า เช่น ต้องกระท�าการให้ ต้องกระท�าความตัง้ใจ 

วริตั ิงดเว้น จงึจะเป็นทานเป็นศลีขึน้มา บคุคลต้องท�านาท�าการเกษตร ต้องท�าการค้า  

ต้องประกอบอาชพีอืน่ ๆ นัน้ ๆ จงึจะเป็นกสิกรรมหรอืเกษตรกรรม เป็นพาณิชยกรรม 

เป็นอาชวีกรรมนัน้ ๆ ขึน้มา นีเ้ป็นผลทางกรรมอนัเกีย่วแก่กริยิา คอื การกระท�าของ

บุคคล บุคคลต้องท�าจึงจะเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมา ถ้าไม่ท�าก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลขึ้นมา

อีกอย่างหนึ่ง เป็นเหตุเป็นผลที่เป็นสภาพดังกล่าว แม้เหตุผลที่เป็นสภาพ 

ดงักล่าว บางอย่างก็เนือ่งมาจากกรรม อันเนือ่งมาจากกริยิา คอืการกระท�าของบคุคล

อกีนัน่แหละ คอืทีเ่รยีกว่าเป็นสภาพนัน้กเ็พราะว่าเมือ่เป็นเหตขุึน้มาแล้ว กใ็ห้ผลไปเอง

ตามกฎตามเกณฑ์ธรรมดาของตน บคุคลไม่มีอ�านาจมาจดัในการให้ผล แต่ว่าเหตนุัน้เอง

จัดการให้ผลเอง และที่ว่าเนื่องจากกรรมเนื่องกับกิริยาก็มีนั้น ก็ได้แก่บรรดากรรม

ทั้งหมดนั่นแหละ เมื่อเป็นกรรมอันเป็นที่ตัวเหตุขึ้นมาแล้ว กรรมนั้นก็จัดให้ผลไปเอง 

คนผูท้�าไม่ได้เข้ามาจดัในการให้ผลของกรรม เป็นแต่เพยีงว่าก่อนแต่ทีจ่ะเป็นกรรมขึน้

มานั้น ต้องเนื่องมาจากกิริยาคือการกระท�าของบุคคล บุคคลต้องท�า บุคคลเป็นผู้จัด

ในการท�า แต่ครัน้ท�าส�าเร็จเป็นกรรมข้ึนมาแล้ว กรรมนัน้กจ็ดัการให้ผลเอง ยกตวัอย่าง

ปาณาติบาตกรรมดงักล่าวแล้ว ก่อนจะเป็นกรรม คนต้องท�า คนต้องจดัในการกระท�า 

กค็อืต้องจดัในการฆ่า มีคนเป็นใหญ่ ครัน้ส�าเรจ็เป็นปาณาตบิาตกรรมขึน้แล้ว เรียกว่า

ส�าเรจ็เป็นเหตข้ึุนแล้ว กรรมอนันีก้จ็ดัการให้ผลไปเอง คนไม่ได้จัด และกรรมก็จดัการ

ให้ผลแก่ผู้ท�านั้นเอง ผู้ท�าจะอยากรับหรือไม่อยากรับ ก็ต้องได้รับผล มานึกดูว่า  
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ถ้าเป็นผลทีเ่ป็นทกุข์ ผูท้�าทีไ่หนจะอยากรบั กต้็องไม่อยากรบั แต่ว่าไม่อยากรับกต้็อง

รบั กเ็พราะว่า มาตอนนีบ้คุคลท่ีเป็นผูท้�านัน้ไม่เป็นใหญ่เสยีแล้ว กรรมนัน้เองเป็นใหญ่ 

จัดการให้ผลไปเอง

ในฝ่ายกรรมดกีเ็ช่นเดียวกนั เช่น ทานกรรม ก่อนทีจ่ะเป็นกรรม คนเป็นใหญ่ 

คอืเป็นใหญ่ในการให้ ต้องท�าการให้ แต่ครัน้ส�าเรจ็เป็นทานกรรมขึน้มาแล้ว กรรมเป็น

ใหญ่ กรรมจัดให้ผลไปเอง ก็ให้ผลแก่ผู้ท�านั่นแหละ ผู้ท�าจะอยากรับหรือไม่อยากรับ

ก็ต้องได้รับผล

ในกรรมเป็นกลาง ๆ กเ็หมอืนกนั เช่นว่า กสกิรรม กรรมคอืการท�านา ก่อน

ทีจ่ะเป็นกสกิรรมขึน้มา คนเป็นใหญ่ คอืต้องท�านา ต้องกระท�า เป็นใหญ่ในการกระท�า 

แต่คร้ันส�าเรจ็เป็นกสกิรรมขึน้มาแล้ว คอืว่า คราด ไถ เพาะ หว่าน หรอืว่าด�านา หรอื

ปลกูต้นข้าวขึน้มาแล้ว ต้นข้าวทีป่ลกูนัน่เองด�าเนนิการให้เมล็ดข้าวออกรวงข้าวเอง ต้น

ข้าวทีป่ลกูนัน้เป็นใหญ่ในการท่ีค่อยๆ เตบิโตขึน้แล้วกอ็อกเมลด็ออกรวงข้าวขึน้เอง คน

ไม่เป็นใหญ่ แม้คนท�านาจะอยากได้เมล็ดรวงข้าวหรือไม่อยากได้ ก็ต้องได้ เพราะว่า

ต้นข้าวนั้นออกเมล็ดออกรวงเอง คือให้ผลขึ้นเอง ต้นข้าวให้ผลขึ้นเอง คนไม่เป็นใหญ่ 

แม้ในต้นผลไม้อย่างอ่ืนกเ็ช่นเดยีวกนั เช่นว่าปลกูมะม่วง มะปราง คนเป็นใหญ่ในการ

ปลกู ในการรกัษาต้นไม้ แต่ว่าต้นไม้นัน้เขาให้ผลของเขาเอง ต้นมะม่วงเขากใ็ห้ผลเป็น

มะม่วง ต้นมะปรางเขาก็ให้ผลเป็นมะปราง นี่คือเป็นเหตุเป็นผลที่เป็นสภาพ คือที่มี

ภาวะความมีขึ้นเป็นขึ้นเป็นไปตามกฎธรรมดาของตนเอง หรือของสิ่งนั้นนั่นเอง และ

ที่เกี่ยวแก่กรรม อันเนื่องจากกิริยาคือการกระท�าของบุคคลก็มี ดังกล่าวมาแล้ว

และจะกล่าวอีกอย่างหนึง่ว่า เหตผุลทีเ่ป็นสภาพ คอืมีขึน้เป็นขึน้ตามกฎเกณฑ์

ของสิ่งนั้นเอง หรือตามธรรมชาติธรรมดาดังกล่าวนี้ ย่อมมีอยู่ทั่วไป ทั้งภายในทั้ง

ภายนอก ภายในก็ได้แก่กรรม ดังที่ยกเป็นตัวอย่างมาแล้ว และเรื่องกรรมนี้สืบเนื่อง

มาจากกิริยา คือการกระท�าของบคุคล จงึได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า เป็นเหตผุลทางกรรมที่

เน่ืองมาจากกริยิา คอืการกระท�าของบุคคล บคุคลต้องท�าจงึเป็นเหตเุป็นผลขึน้ และแม้

กรรมน้ันเอง เมือ่บุคคลท�าให้เป็นกรรมขึน้มาแล้ว กรรมกจ็ดัการให้ผลของกรรมไปเอง 

คนไม่เป็นใหญ่
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ฉะนัน้ เมือ่พิจารณาให้ละเอยีดลงไปแล้ว กจ็ะเห็นว่าแม้กรรมและผลของกรรมนี้ 

กเ็ป็นเหตเุป็นผลท่ีเป็นสภาพเหมือนกนั ส่วนทีเ่ป็นภายนอกนัน้ กเ็ช่นต้นไม้กบัการให้

ผลของต้นไม้ดังกล่าว บางอย่างก็เนื่องกับกรรมเนื่องกับกิริยา คือว่าคนเพาะปลูก  

บางอย่างก็เป็นต้นไม้ที่บังเกิดขึ้นตามธรรมชาติธรรมดา แต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ช้ีให้เห็น

ชดัว่า เป็นเหตเุป็นผลทีเ่ป็นสภาพจรงิ ๆ คอืต้นไม้กบัผลของต้นไม้ดงักล่าวนัน้ ต้นไม้

เขาให้ผลของเขาเอง

แม้เหตผุลทีเ่ป็นภายนอกอืน่ ๆ ทีเ่ป็นธรรมชาตกิม็อียูเ่ป็นอนัมาก และคนเรา

ก็พยายามค้นคิดคิดค้นหาเหตุผลเหล่าน้ีกันมามากมาย จึงได้เกิดเป็นความรู้ในแขนง

ต่าง ๆ ขึ้น แม้จนถึงเป็นศาสนาขึ้น.

๘ กันยายน ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๑๖
ตำยเกดิหรอืตำยสูญ

ขอใหท้า่นทั้งหลายตัง้ใจฟัง ท�าความส�ารวมกาย วาจา ใจ ท�าสมาธิในการฟงั

จักได้กล่าวแนะน�าให้รู้จักพระพุทธศาสนาเรื่องนิพพานต่อไป

เหตุผลซึง่เป็นสภาพมภีาวะความเป็น คอืมเีป็นขึน้มาตามธรรมชาตขิองตนนัน้ 

ที่เป็นส่วนภายนอกคือที่เป็นส่วนโลกธาตุก็มีอยู่เป็นอันมากทั่วไป ส่วนที่เป็นผลนั้น 

กเ็ช่นว่า โลกธาตนุีเ้องคือพืน้พิภพท่ีอาศัยอยูน่ีป้ระกอบด้วยธาต ุ๔ หรอืดนิ น�า้ ไฟ ลม 

หรอืว่าดิน ฟ้า อากาศ สภาพของดนิฟ้าอากาศท่ีปรากฏอยู่ทัว่ ๆ ไป ตลอดจนถงึต้นไม้

ภูเขาทั้งหลาย และต้นไม้ที่ยกตัวอย่างมาในวันก่อน คือการปลูกต้นไม้ให้เป็นขึ้นและ

ต้นไม้ให้ผลเหล่านี้ ก็เป็นเหตุผลตามธรรมชาติธรรมดาของโลกธาตุ ท่ีเรียกว่าเป็น

สภาพหรือเป็นสภาวะอย่างหนึ่ง ๆ สิ่งที่ปรากฏของโลกธาตุดังกล่าวตลอดถึงกลางวัน 

กลางคืน เดือน ฤดู ปี อันเนื่องด้วยกาลเวลาย่อมเป็นผลอย่างหนึ่ง ๆ ที่จะต้องมีเหตุ

คราวนี ้จงึถงึข้อทีก่ล่าวว่า ผลและเหตหุรอืเหตแุละผลทีเ่ป็นสภาพเหล่านีย่้อม

เป็นมูลเหตุอันหนึ่งท่ีท�าให้เกิดศาสนาต่าง ๆ ขึ้น คือก็ได้มีผู ้ที่ค้นคิดหาเหตุว่า  

อะไรเป็นเหตุของสิ่งที่ปรากฏขึ้นเหล่านี้ เช่นว่า โลกธาตุอันนี้ประกอบด้วยดิน น�้า ไฟ 

ลม หรือว่าดิน ฟ้า อากาศอันแสดงลักษณะต่าง ๆ เช่น บางคราวก็ฝนตก บางคราว

ก็ฝนแล้ง บางคราวก็น�้าท่วม บางคราวก็ฟ้าผ่า เป็นต้น ที่เรียกว่าให้เกิดภัยธรรมชาติ 

จึงท�าให้มนุษย์ทัง้หลายสตัว์ทัง้หลายเกดิความกลวัต่อภยัท้ังหลายเหล่านัน้ จงึได้มีความคดิ
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ที่จะแสวงหาที่พึ่งเพื่อให้พ้นภัย ฉะน้ัน จึงได้ปรากฏมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว  

ว่าได้มีผู้คิดค้นหาเหตุของผลที่เป็นสภาพหรือที่เป็นธรรมชาติดังกล่าวมานี้ 

เมื่อสมัยก่อนพุทธกาล ผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ก็แสดงว่าพระพรหมเป็น 

ผูส้ร้างโลกและได้แสดงว่ามีเทพประจ�าธาตตุ่าง ๆ ประจ�าสิง่ต่าง ๆ เช่น ฝนกม็เีทวดา

ของฝน ไฟกม็เีทวดาของไฟ ตลอดจนถงึดวงจนัทร์ดวงอาทติย์กเ็ป็นเทพเหล่านีเ้ป็นต้น 

และเมือ่ต้องการท่ีจะพ้นภยัเช่นภยัธรรมชาตดิงักล่าวมา จงึได้ถงึต้นไม้ภเูขาทีเ่ป็นเจดย์ี

ทั้งหลายบ้าง ถึงเทพท้ังหลายเป็นสรณะ คือเป็นที่พึ่ง และก็ปฏิบัติพิธีกรรมในทางที ่

จะให้บรรดาท่ีพ่ึงเหล่าน้ันโปรดปรานรกัษาคุม้ครองบ�าบดัภยัอนัตรายต่าง ๆ ตลอดจน 

ถึงอ�านาจโชคลาภต่าง ๆ ให้ จึงได้เกิดลัทธิศาสนาต่าง ๆ ขึ้นตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมา 

แม้พระพุทธภาษิตเองก็มีแสดงไว้ว่า “มนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้ว ย่อมถึงภูเขา

และต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ทั้งหลาย ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งกันเป็นอันมาก และได้ตรัสว่า 

นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษม นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดม บุคคลถึงสิ่งนั้น ๆ เป็นที่พึ่งแล้ว ย่อม 

ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้”

ภัยคือความกลัวของคนเราท่ีถูกภัยต่าง ๆ คุกคาม อันเป็นเหตุให้แสวงหา

สรณะคือที่พึ่ง ที่พึ่งให้พ้นภัย นี้คือมูลเหตุให้เกิดศาสนาต่าง ๆ ขึ้น พระพุทธเจ้าได้

ทรงมองเห็นสัจจะคือความจริงแห่งมูลเหตุที่ท�าให้คนต้องแสวงหาที่พึ่ง ตรัสไว้ดั่งนี้  

แม้นักปราชญ์ในภายหลังนี้ก็ได้เห็นตาม รับรองตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้นี้  

แต่ทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่พิเศษคือมีลักษณะที่พิเศษจากศาสนาอื่น ๆ 

ดังที่กล่าวมาแล้วโดยล�าดับและดังที่จะกล่าวต่อไป

พระพทุธศาสนานัน้มุ่งแสดงเข้ามาถึงเหตผุลทีเ่ป็นภายใน คอืเหตุผลทีม่อียูใ่น

บุคคลทุก ๆ คน ที่เนื่องด้วยกรรมและที่เป็นสภาพดังที่กล่าวมา พระพุทธเจ้าเมื่อเป็น

พระโพธิสัตว์ ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ ได้ทรงปรารภถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย ที่มี

อยู่แก่ชีวิตทุกชีวิต ทรงปรารถนาโมกขธรรมจึงได้เสด็จออกทรงผนวช ครั้นเสด็จออก

ทรงผนวชแล้วก็ได้ทรงค้นคว้าแสวงหาทางเพื่อที่จะประสบโมกขธรรม จนได้ทรงพบ

ทางอันเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง จึงได้ทรงปฏิบัติด�าเนิน
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ไปในทางนี้อย่างเต็มที่แล้ว จึงได้ตรัสรู้สัจจะคือความจริงอันได้แก่สัจจะทั้ง ๔ คือทุกข์ 

เหตเุกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ ดงัทีไ่ด้แสดงอธบิายมาแล้ว 

สัจจะทั้ง ๔ นี้เป็นเหตุผลภายในที่เนื่องด้วยกรรมและที่เป็นสภาพ ทุกข์กับสมุทัยนั้น

เป็นเหตแุละผลฝ่ายสมทุยวาร คอืวาระแห่งสมทุยัคอืความเกดิ ส่วนนิโรธกบัมรรคเป็น

เหตุผลฝ่ายนิโรธวาร วาระแห่งความดับ ดังจะพึงเห็นได้ว่า เมื่อมีทุกขสมุทัย คือ 

เหตุให้เกิดทุกข์อันได้แก่ตัณหา ก็ต้องมีทุกข์คือมีชาติ ความเกิด มีชรา ความแก่  

มีมรณะ ความตาย โดยนัยน้ี แม้เม่ือตายไปแล้วก็ต้องมีชาติคือความเกิดข้ึนอีก  

แล้วก็มีความแก่แล้วก็มีความตาย ตายแล้วก็ต้องมีชาติคือความเกิดขึ้นอีก แล้วก ็

มีแก่มีตาย จะเรียกว่าต้องมีเกิด ตายหรือจะเรียกว่าต้องมีตาย เกิด ตลอดเวลาที่มี

ตัณหาอยู่ดั่งนี้ก็ได้

เพราะฉะนั้น หากจะถามว่าพระพุทธศาสนาแสดงว่า ตายเกิดหรือตายสูญ  

ก็จะต้องตอบว่าพระพทุธศาสนาแสดงเป็นวิภชัวาทะ คอืมวีาทะทีแ่บ่งแยกจ�าแนกแสดง 

คือแสดงว่าเม่ือยังมีตัณหาอยู่ก็ต้องตาย-เกิด และหากจะถามว่าเมื่อส้ินตัณหาแล้ว 

ตายสญูหรอื ข้อนีก้ต็อบได้ตามหลกันโิรธวารทีจ่ะกล่าวต่อไปว่า เมือ่สิน้ตัณหาแล้วตาย

ไม่เกิด แต่พระพุทธศาสนาไม่ได้แสดงว่าพระอรหันต์ดับขันธ์ไปแล้วสูญ นี้เป็นวาทะ

ทางพระพุทธศาสนา

ฉะนั้น เมื่อมีทุกขสมุทัยคือตัณหาอยู่ ก็ต้องมีทุกข์คือเกิด-ตาย ตาย-เกิด  

และทกุ ๆ สตัว์บุคคลน้ีจะเกิด-ตาย ตาย-เกดิมานานเท่าไรในอดีต ตามหลกัพระพทุธ-

ศาสนาแสดงว่าเป็นอนมตัคคะ คือมียอดหรือว่าปลายสุดที่ไม่ตามไปรู้ ซึ่งหมายความ

ว่านานมาก เมือ่เป็นดัง่นีท้างพระพทุธศาสนากไ็ม่ประสงค์จะให้ตามไปรู ้ฉะนัน้ ค�าว่า  

อนมตัคคะ จึงอาจมีความหมายว่า มีปลายหรือยอดอันไม่ประสงค์จะให้ตามไปรู้  

เมื่อเป็นด่ังนี้ หากจะมีปัญหาว่า เม่ือเป็นเช่นนั้นทางพระพุทธศาสนาประสงค์จะให้รู้

อะไร ก็ตอบได้ว่าประสงค์จะให้รู้เหตุและผล หรือผลและเหตุในปัจจุบันว่าเพราะอะไร

จงึต้องเวยีนตาย-เกดิ หรอืว่าเกดิ-ตายไม่จบ และจะให้จบลงได้อย่างไร จงึได้มีพระสตูร

หนึ่งที่ได้แสดงเป็นอุปมาไว้ว่า
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พระพทุธเจ้าเหมือนอย่างหมอทีร่กัษาคนทีถ่กูยงิด้วยลกูศร ท�านองหมอผ่าตดั 

เมือ่มีผูถู้กยงิด้วยลูกศร พวกญาติก็น�ามาหาหมอ ถ้าว่าหมอจะมวัซักถามรายละเอียด

ว่าถกูยงิทีไ่หน ใครยงิ ยงิด้วยลกูศรอะไร ลกูศรนัน้ใครท�า ท�าด้วยอะไร เหล่านีเ้ป็นต้น 

คนไข้ที่อาการไม่มากนักก็จะมาก ที่มากก็จะตายเลย เพราะฉะนั้น หน้าที่ของหมอ 

กค็อืว่ารบีผ่าตดัน�าเอาลกูศรออกทนัทแีละกท็ายาให้ยา โดยไม่ต้องเสยีเวลาไปซกัถาม

ดังกล่าว พระพุทธเจ้าก็เหมือนอย่างหมอรักษาลูกศร เมื่อคนไข้มาหาหมอ คือเมื่อคน

ทัง้หลายผูต้้องการพ้นทุกข์ต้องการธรรม มาเฝ้าเพือ่ฟังธรรม หน้าทีข่องพระองค์ซึง่ได้

ตรัสรู้ทรงทราบแล้วว่าได้มีลูกศรคือตัณหาเสียบจิตใจอยู่อันท�าให้ต้องเป็นทุกข์ จึงได้

ทรงท�าการผ่าตัดน�าเอาลูกศรคือตัณหาออกทันที ไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปสอบถาม 

รายละเอียดต่าง ๆ ในอดีต ฉะนั้น หน้าที่ของพระองค์คือทรงแสดงมรรคทางปฏิบัติ

ให้ถึงทางดับทุกข์คือดับตัณหา เป็นการถอนลูกศรคือตัณหาที่เสียบแทงใจออกเพื่อ 

ให้พบกับทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ คือดับตัณหาเสีย นี้เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้า

เพราะฉะนัน้ จงึจะพงึเหน็ได้ว่า ทางพระพทุธศาสนานัน้ไม่กงัวลในเรือ่งว่าใคร

สร้างโลก ใครสร้างดิน น�้า ไฟ ลม และทุก ๆ สัตว์บุคคลนี้มาจากไหนตั้งแต่เมื่อไร 

ในอดีต ไม่กังวลในเรื่องเหล่านี้ และไม่ถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส�าคัญ ถือว่าเป็น 

อนมตัคคะ คือมีปลายสุดที่ไม่จ�าเป็นที่จะต้องตามไปรู้ ท่ีไม่ประสงค์จะไปตามรู้  

ซึ่งไม่บังเกิดประโยชน์อันใด หน้าที่ของพระองค์ก็คือว่าแสดงธรรมโปรดในปัจจุบัน  

ให้พ้นทุกข์ในปัจจุบัน เพราะได้ตรัสรู้เหตุผล เหตุผลสายสมุทยวารและเหตุผลสาย

นิโรธวาร คนไข้คือทุกคนที่มีทุกข์ มีเกิด มีแก่ มีตาย มีตัณหา นี่เป็นคนไข้ทั้งนั้น  

เมื่อมาพบพระองค์เข้า พระองค์ได้ตรัสรู้ในสมุทยวารและนิโรธวารอยู่เต็มที่แล้ว ก็ได้

ทรงรักษา แสดงธรรมผ่าตัดน�าเอาลูกศรที่เสียบแทงใจคือตัณหาออกทันที โปรดให ้

พ้นทุกข์ทันที เป็นหน้าที่ของหมอคือพระพุทธเจ้า.

๑๐ กันยายน ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๑๗
กฎแห่งควำมจรงิ 
ปฏจิจสมุปบำท

ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟัง ท�าสมาธิในการฟัง จักแสดงแนะน�าให้รู้จัก 

พระพุทธศาสนาเรื่องนิพพานต่อไป 

ก�าลังแสดงเร่ืองเหตุผลและธรรมที่อยู่เหนือเหตุผล แต่ว่าก�าลังแสดงเรื่อง

เหตผุล เหตุผลบางอย่างอยู่ไกลเกนิขอบเขตความรู้สามญัของคนทัว่ไป เช่น ทีเ่กีย่วแก่

อดตีชาต ิอนาคตชาต ิหรอืเกีย่วแก่อดตี เกีย่วแก่อนาคต แต่ว่ากเ็ป็นเหตผุลทีส่มัพนัธ์

กันมาและสัมพันธ์กันไป เหมือนอย่าง เมื่อวานนี้ วันนี้ และพรุ่งนี้ ซึ่งจะต้องอาศัย

ความเชือ่ต่อท่านผูรู้ท่ี้แสดงไว้ เม่ือเช่ือต่อท่านและปฏบัิตใิห้ชอบ ก็มกัจะได้รับความสุข 

ได้รับประโยชน์ ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนถึงวิธีปฏิบัติที่ไม่ผิดที่ได้แสดงไว้

เมื่อครั้งก่อน

ในวันนี้ จะได้แสดงต่อไปถึงตัวพระพุทธศาสนาอันเกี่ยวแก่ปฏิบัติธรรมนั้น 

ย่อมมุ่งเหตุผลท่ีเป็นสัจจะคือความจริงอันเป็นไปอยู่ทุกกาลสมัย ในอดีตก็เป็นสัจจะ 

อันเดียวกันนี้ ในปัจจุบันก็เป็นสัจจะอันเดียวกันนี้ ในอนาคตก็เป็นสัจจะอันเดียวกันนี้ 

และเมื่อจับเหตุผลอันเป็นสัจจะปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมทั้งเหตุผลอดีตอนาคตได้แล้ว  

ก็จะปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงผลได้ในปัจจุบันน้ี ไม่จ�าเป็นที่จะต้องระลึกย้อนไปถึงอดีตหรือ

ระลกึล่วงหน้าไปถงึอนาคต ความระลกึถงึชาตอิดีตได้ หรอืว่าความระลกึชาตใินอนาคตได้ 
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เป็นวสิยัของญาณ คอืความหย่ังรูอ้ย่างหนึง่ แต่ในทางปฏบิตัธิรรมทีเ่ป็นตวัพระพทุธศาสนา

โดยตรงนั้น ไม่จ�าเป็นต้องระลึกชาติหนหลังได้หรือระลึกชาติล่วงหน้าได้ แต่ต้องการ

ให้หยั่งรู้ถึงสัจจะที่เป็นเหตุผลกันครอบคลุมไปทุกกาลสมัยดังกล่าวมาข้างต้น

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัจจะอันนี้ก็คืออริยสัจจ์ อันได้แก่ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์  

ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดังที่ได้ยกมากล่าวไว้แล้ว และในที่นี้น�า

มากล่าวซ�้าก็เพื่อที่จะเน้นให้เห็นความส�าคัญว่าสัจจะทั้ง ๔ นี้เป็นกฎธรรมดา จึงเป็น

กฎทีจ่ริงแท้แน่นอนครอบคลุมไปทุกกาลสมัย เมือ่มเีหตใุห้เกดิทกุข์คอืตณัหา กต้็องมทีกุข์ 

เริ่มต้นแต่ชาติความเกิด ตลอดถึงชรามรณะ ความแก่ความตาย และทุกข์อื่น ๆ  

เมื่อดับตัณหาเสียได้ ก็ดับทุกข์ได้ และจะดับตัณหาได้ก็ต้องปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘  

คราวน้ีกฎอันนี้ใช้ได้ทุกกาลสมัย หนหลังเป็นอดีต กฎอันนี้ย่อมด�ารงอยู่ เป็นไปอยู่ 

กล่าวคือเมื่อมีเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหา ก็ต้องมีทุกข์ตั้งต้นแต่ชาติคือความเกิด  

ดบัตัณหาเสยีได้กด็บัทุกข์ได้ โดยปฏิบตัมิรรคมอีงค์ ๘ ล่วงหน้าไปในอนาคต กฎอนันี ้

ก็ยังเป็นอยู่ ด�ารงอยู่

ฉะนั้น ความระลึกชาติหนหลังได้หรือความระลึกชาติข้างหน้าได้จึงเป็นสิ่งไม่

จ�าเป็น เหมือนอย่างว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกธาตุของเรานี้ เช่น เมื่อฝนตก อันฝนตก

น้ัน เร่ิมตกมาตัง้แต่เมือ่ไรกไ็ม่รู ้หากว่าจะระลกึถึงเรือ่งฝนตกว่าเม่ือฤดฝูนปีทีแ่ล้วฝน

ตกที่นั่นที่นี่เท่านั้นเท่าน้ี ย้อนหลังไปอีกปีหนึ่งฝนตกท่ีนั่นท่ีนี่เท่านั้นเท่านี้ ย้อนหลัง

ออกไปทลีะปีจนถงึร้อยปีพนัปีหมืน่ปีแสนปีล้านปี เท่าไรกต็าม ว่าฝนตกทีน่ัน่ท่ีนีเ่ท่านัน้

เท่าน้ี การที่จะระลึกตรวจสอบถอยหลังไปดั่งนี้ ย่อมไม่มีส้ินสุด แม้การที่จะท�านาย 

ล่วงหน้า ในปีหน้าหรือต่อปีหน้าไปอีกหนึ่งปี ๒ ปี ๓ ปีเรื่อยออกไป ฝนจะตกที่นั่น 

ทีน่ีเ่ท่านัน้เท่าน้ีกเ็ช่นเดียวกนั เป็นเรือ่งไม่ส้ินสุด แต่ว่าการท่ีมาค้นหาเหตุผลของฝนตก 

ว่าฝนตกนั้นเป็นผล อะไรเป็นเหตุให้ฝนตก เมื่อค้นพบเหตุผลว่าฝนตกเป็นผล  

อะไรเป็นเหตุให้ฝนตก ค้นพบเหตุผลดั่งนี้แล้วก็ย่อมจะทราบตลอดหมดว่าฝนตกเมื่อ

พันปี หมื่นปี แสนปีที่แล้วมา ก็อยู่ในกฎอันนี้ ฝนตกในทุกวันนี้ก็อยู่ในกฎอันนี้ ฝนที่

จะตกต่อไปข้างหน้าก็อยู่ในกฎอันนี้ เมื่อค้นพบเหตุอันนี้เสียอันเดียวแล้วเพียงพอ คือ

เมือ่รูเ้หตรุูผ้ลของฝนและมคีวามสามารถต้องการจะไม่ให้ฝนตก กร็ะงบัเหตทุีจ่ะให้เกดิ
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ฝนตกหรอืต้องการจะให้ฝนตกกท็�าเหตุทีใ่ห้เกดิฝนตก เพราะฉะนัน้ กฎอนันีเ้ป็นเหตผุล

ที่ใช้ได้ในปัจจุบัน แต่ก็ครอบคลุมไปได้ทุกกาลทุกสมัย การที่จะระลึกไปถึงฝนตก 

ในอดีต ฝนตกในอนาคต ว่าตกที่นั่นที่นี่เท่านั้นเท่านี้ไปได้นานไกลเท่าไรก็ตาม ก็อาจ

เป็นประโยชน์ในบางอย่าง แต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวเหตุผลซึ่งเป็นกฎธรรมชาติธรรมดา  

การระลึกถึงอดีตชาติหรืออนาคตชาติก็เช่นเดียวกัน ระลึกไปได้ ๒ ชาติ ๓ ชาติ  

ทีล่่วงมาแล้วกต็ามหรอืข้างหน้ากต็าม จะได้เกดิมาหรอืจะไปเกดิเป็นนัน่เป็นนี ่ทีน่ัน้ท่ีนี้ 

มีสุขมีทุกข์อย่างนี้ มีอายุเท่านั้นเท่านี้เหล่านี้เป็นต้น ก็อาจเป็นประโยชน์บางอย่าง  

แต่กไ็ม่ได้ประโยชน์ในบางเหตผุลท่ีเป็นกฎธรรมชาติธรรมดา จงึไม่ได้เป็นสิง่จ�าเป็นใน

การปฏิบัติธรรมดังกล่าว 

แม้ในพระสตูรบางพระสตูร พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรัสไว้ว่า ความรูร้ะลกึชาตไิด้กด็ี 

ความรู้ถึงจุติคือความเคลื่อน อุปบัติ คือความเข้าถึงชาติอันนั้นของสัตว์ทั้งหลายก็ดี 

ไม่ใช่เป็นตวัพระพทุธศาสนา ก็เพราะว่าผูท่ี้ได้วิชาระลกึชาตไิด้เป็นต้น ดัง่นีก้ไ็ด้เคยมมีา

ก่อนพระพทุธศาสนาเกดิขึน้ เป็นวชิาอย่างหนึง่ทีบ่คุคลภายนอกพระพุทธศาสนาก็ได้กนั

มอียู ่แต่ว่าความหยัง่รูใ้นสจัจะทัง้ ๔ นีเ้ป็นตัวพระพทุธศาสนา พจิารณาดูก็จะเหน็ได้ว่า 

เพราะว่าเป็นตัวกฎท่ีเป็นสจัจะ คือความจรงิทีค่รอบคลมุไปได้ทกุกาลสมยัดงักล่าวมาแล้ว

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงเปรียบพระองค์เองเหมือนอย่างหมอผ่าตัด

ลกูศรดังทีไ่ด้เคยเล่ามาแล้ว จงึไม่จ�าเป็นต้องไปสืบสาวราวเรือ่ง ต้องรักษาทันที เพราะว่า

เมื่อทราบกฎอันเป็นสัจจะเป็นความจริงดั่งนี้แล้ว หน้าที่ก็คือรีบปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ 

เพ่ือดับตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ เม่ือดับตัณหาได้แล้วก็เป็นอันดับทุกข์ได้หมด  

ตัง้ต้นแต่ชาตคิอืความเกดิ เม่ือสิน้ชาตคิอืความเกดิ กไ็ม่ต้องแก่ต้องตาย ไม่ต้องเป็นทกุข์

ด้วยประการท้ังปวง เป็นสัจจะที่เป็นกฎธรรมดาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบ จะเกิดมา 

ก่ีร้อยก่ีพันชาติก็อยู่ในกฎธรรมดาอันนี้ จะเกิดต่อไปข้างหน้าก็อยู่ในกฎธรรมดาอันนี้ 

บดันี ้กอ็ยู่ในกฎธรรมดาอันนี ้เพราะฉะนัน้ เมือ่รู้กฎธรรมดาอนันีก้เ็พียงพอทีจ่ะปฏบิติั

ดับทกุข์ได้เลยทเีดียว ไม่ต้องไปนกึถงึชาตอิดีต ไม่ต้องไปนกึถึงชาตอินาคตอะไรทัง้ส้ิน 

เพราะฉะนัน้ พระพทุธศาสนาทีเ่ป็นสจัจะคอืเป็นกฎธรรมดาอนัน้ี จงึเป็นปัจจบัุนธรรม 

และก็กล่าวได้ว่า เป็นปัจจุบันกาลทุกสมัยคือครอบไปในอดีต ในอนาคต ทั้งหมด  
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เรียกว่าตั้งแต่สร้างโลกมาจนถึงโลกสลาย ก็อยู่ในกฎคืออยู่ในสัจจะอันนี้ ตรัสรู้สัจจะ

อนัน้ีเท่าน้ันเพยีงพอทีจ่ะดบัทกุข์ได้ อนัน้ีแหละเป็นจดุประสงค์และเป็นตวัพระพุทธศาสนา

ที่แท้จริง อันเป็นขั้นเหตุผล อันหมายถึงว่าทุกข์และเหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์และ

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เป็นเหตุผลฝ่ายเกิดและเป็นเหตุผลฝ่ายดับ

คราวนี ้ต่อจากดบัขึน้ไปแล้วนัน่แหละเรยีกว่าเหนอืเหตผุล นพิพานเป็นธรรม

ทีอ่ยูเ่หนือเหตุผล ก็คอืเหนอืเหตผุลฝ่ายเกดิเหนอืเหตผุลฝ่ายดบัดงักล่าว แต่ว่าในขณะ

ที่ยังอยู่ในเหตุผลฝ่ายเกิด คือยังมีตัณหาอันเป็นสมุทัย มีทุกข์ มีชาติทุกข์ เป็นต้น  

ก็จะยงัไม่พบธรรมท่ีอยูเ่หนอืเหตผุลคอืนพิพาน เพราะยงัวนเวยีนอยูใ่นเหตผุลฝ่ายเกดิ 

แต่ว่าเมื่อบรรลุถึงเหตุผลฝ่ายดับ คือปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ เป็นมรรคดับตัณหาได้  

ดับทุกข์ได้เป็นนิโรธ ก็แปลว่าได้พบเหตุผลฝ่ายดับแล้ว และก็ได้ถึงท่ีสุดของเหตุผล 

ฝ่ายดับแล้วก็บรรลุถึงธรรมท่ีอยู่เหนือเหตุผลคือนิพพาน ธรรมที่อยู่เหนือเหตุผลคือ

นิพพานนั้น จึงอยู่ในอันดับถัดจากที่สุดของฝ่ายดับคือนิโรธกับมรรคดังกล่าว แต่ใน 

ข้อนี้จะได้กล่าวขยายความในภายหลังต่อไปอีก

ในบัดน้ี จะได้กลบัมาถงึความพจิารณาจนถึงความตรัสรูด้งักล่าวของพระพทุธเจ้า

ตามเหตุและผล รวมเข้าก็คือเหตุผลฝ่ายเกิดและเหตุผลฝ่ายดับ อันได้แก่อริยสัจจ ์

ทั้ง ๔ ดังท่ีกล่าวมา พึงทราบว่าเป็นการกล่าวแสดงโดยสรุป คือสรุปเข้าเป็นทุกข์  

เป็นทุกขสมุทัย เป็นทุกขนิโรธ เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดังที่กล่าวมา แต่ว่าเมื่อ

แสดงโดยพิสดารออกไป ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเล่าถึงความพิจารณาจับเหตุจับผล

ของพระองค์ โดยทีท่รงจบัผลพจิารณาย้อนไปหาเหต ุและย้อนกลบัไปโดยล�าดบัจนถงึ

ต้นเหต ุเป็นผลและเหตสุายเกดิ และได้ทรงพจิารณาสายดบั เรยีกว่า ปฏจิจสมปุบาท 

คอืธรรมทีอ่าศยักันบงัเกดิขึน้ แสดงโดยย่อทรงจับเอาชรามรณะขึน้มาพิจารณา ว่าชรา

คอืความแก่ มรณะคอืความตาย พร้อมท้ังทกุข์อืน่ ๆ ทัง้หมดมโีสกะ ปรเิทวะ เป็นต้น 

เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัย ก็ได้ทรงทราบว่า เพราะชาติคือความเกิดเป็นปัจจัย  

กท็รงจับพจิารณาชาตว่ิาเกดิมขึีน้เพราะอะไรเป็นปัจจัย กท็รงทราบว่าเพราะภพความมี

ความเป็นเป็นปัจจัย ภพเกิดมีขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัย ก็เพราะอุปาทานความยึดถือ

เป็นปัจจัย อุปาทานเกิดมีขึ้นเพราะอะไร ก็เพราะว่าตัณหาเป็นปัจจัย ตัณหาเกิดมีขึ้น
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เพราะอะไรเป็นปัจจัย ก็เพราะเวทนาเป็นปัจจัย เวทนาเกิดมีขึ้นเพราะอะไร ก็เพราะ

ผัสสะเป็นปัจจัย ผัสสะเกิดมีขึ้นเพราะอะไร ก็เพราะสฬายตนะคืออายตนะ ๖  

เป็นปัจจยั สฬายตนะเกดิมีขึน้เพราะอะไร กเ็พราะนามรปูเป็นปัจจยั นามรูปเกดิมขีึน้

เพราะอะไร ก็เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดมีขึ้นเพราะอะไร ก็เพราะสังขาร

เป็นปัจจัย สังขารเกิดมีขึ้นเพราะอะไร ก็เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงเป็นอันสิ้นสุดอยู่

ที่อวิชชา

ฉะนั้น เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงเกิดสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิด

วญิญาณ เพราะวญิญาณเป็นปัจจยัจงึเกดินามรปู เพราะนามรปูเป็นปัจจยัจงึเกดิสฬายตนะ 

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา เพราะ

เวทนาเป็นปัจจยัจงึเกดิตณัหา เพราะตณัหาเป็นปัจจยัจงึเกดิอปุาทาน เพราะอปุาทาน

เป็นปัจจัยจึงเกิดภพ เพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยถึงเกิดชรา 

มรณะ และทุกข์อื่น ๆ มีโสกะ ปริเทวะ เป็นต้น ฉะนั้น จึงได้อาการเป็นปัจจัยเนื่อง

กันไปเป็นสายดังนี้ เป็น ๑๒ อาการ และนับโดยเป็นปัจจัยและผลได้ ๑๑ คู่ หรือ  

๑๑ ห่วง โดยเทียบกับสายโซ่ ๑๑ ห่วง.

๒๑ กันยายน ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๑๘
กลไกแห่งกำรสบืเนื่องกัน 

อวชิชำ

ขอให้ท่านท้ังหลายตัง้ใจฟัง ท�าความส�ารวม กาย วาจา ใจ ท�าสมาธใินการฟัง 

จะแนะน�าให้รู้จักพระพุทธศาสนาเรื่องนิพพานสืบต่อไป

ได้กล่าวถึงเหตุผลที่เป็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ และได้สืบโยงมาถึงปฏิจจสมุปบาท  

ซึ่งได้แสดงอาการที่สืบเนื่องกันไปเป็นสาย โดยจับผลสืบสาวไปหาเหตุและเหตุนั้นเอง

ก็เป็นผลสืบสาวไปหาเหตุต่อไปอีกเป็นสาย จนถึง อวิชชา รวมเป็นอาการ ๑๒ หรือ 

๑๑ ห่วง แสดงโดยสมุทยวาร คือ วาระแห่งสมุทัยคือความเกิดขึ้น

วันนี้ จะได้กล่าวอธิบายแนะน�าให้รู้จักอาการเหล่านี้แต่ละข้อก่อนแล้วจึง 

จะแสดงอธิบายถึงความท่ีเป็นปัจจัยสบืเนือ่งกนัไปเป็นสายอย่างไร แต่ว่าก่อนทีจ่ะอธบิาย

อาการเหล่านี้ จะได้อธิบายความของค�าว่า ปฏิจจสมุปบาท และค�าว่าเหตุปัจจัยก่อน

ค�าว่า ปฏจิจสมปุบาท นัน้ แปลว่า ธรรมทีเ่กดิขึน้ด้วยกนัโดยอาศยักนั ค�าว่า 

ปฏิจจ แปลว่า อาศัยกัน ค�าว่า สมุปบาท แปลว่าเกิดขึ้นด้วยกัน รวมกันเป็น  

ปฏิจจสมุปบาท จึงแปลว่า เกิดขึ้นด้วยกันโดยอาศัยกัน หรือแปลสั้น ๆ ว่า อาศัยกัน 

บังเกิดขึ้นด้วยกัน ค�าว่า บังเกิดขึ้น ก็หมายถึงว่าอาการทั้ง ๑๒ นี้เกิดขึ้น ค�าว่าด้วย

กันก็คือไม่ใช่บังเกิดขึ้นแต่อาการใดอาการหนึ่ง แต่ว่าบังเกิดขึ้นด้วยกันทั้งหมด ค�าว่า

โดยอาศัยกันก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าอาการต่างเกิด แต่ว่าต้องอิงอาศัยกันเกิดขึ้น  

ฉะนัน้ จงึมใิช่ว่าบงัเกดิขึน้แต่อาการใดอาการหนึง่เท่านัน้ และมิใช่บงัเกดิขึน้โดยเอกเทศ 
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และมิใช่ว่าบังเกิดขึ้นโดยอิสระไม่ต้องอิงอาศัยกัน นี้เป็นความหมายของค�าว่า  

ปฏจิจสมปุบาท ส่วนค�าว่าเหตปัุจจยั ค�าว่าเหตนุัน้แปลว่า ส่ิงทีเ่ป็นทีต่ัง้ลงของผล หรือ

สิง่ทีท่�าให้ผลบงัเกดิขึน้ โดยเราก็เอาค�านีม้าใช้เป็นภาษาไทย ค�าว่าปัจจยัแปลว่าเครือ่ง

อาศัยหรือว่าเครื่องอาศัยเป็นไป หมายถึงสิ่งที่เป็นเหตุดังกล่าวนั้นก็ได้ หมายถึงสิ่งที่

ไม่ใช่เหตุแต่ว่าเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยเป็นไปเท่านั้นก็ได้ และใช้หมายถึงวัตถุก็มี  

เช่น ปัจจัย ๔ คือวัตถุเป็นเครื่องอาศัยส�าหรับด�ารงชีวิต ๔ อย่าง อันได้แก่ อาหาร 

ผ้านุง่ห่ม ทีอ่ยูอ่าศยั และยาแก้ไข้ หมายถงึสิง่ท่ีเป็นเครือ่งอาศัยอนัไม่ใช่วัตถุกมี็ ส�าหรบั

ในปฏจิจสมปุบาทนีต้ามศพัท์ทีท่่านใช้ ท่านใช้ว่าปัจจยั เช่น เพราะอวชิชาเป็นปัจจยัจงึ

เกิดสังขาร หมายถึง คือที่เป็นเครื่องอาศัยให้เกิดขึ้นโยงกันไปเป็นสาย ไม่ใช่หมายถึง

สิ่งที่เป็นเหตุโดยตรง

อาการทั้ง ๑๒ นี้ อวิชชาแปลว่าความไม่รู้ หมายถึงไม่รู้สัจจะคือความจริง 

หรอืของจรงิ กล่าวอกีอย่างหนึง่ หมายถงึรูเ้หมอืนกนั แต่ว่ารูไ้ม่จรงิ รูไ้ม่ถกู หรอืรูผ้ดิ 

โดยความนั้นจึงหมายถึงรู้ผิด รู้ไม่ถูก รู้ไม่จริง เพราะว่าอันความรู้นั้นย่อมมีอยู่ใน 

ทุก ๆ คน เพราะว่าทุก ๆ คนมีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ จึงรู้อะไร ๆ ได้ เช่นว่ารู้รูปทางตา  

รู้เสียงทางหู และรู้คิดอะไรต่าง ๆ ได้ ถ้าหากว่าไม่มีความรู้ก็ไม่ใช่บุคคล แต่เป็นวัตถุ 

เช่น บ้านเรือนหรือวัตถุต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ไม่มีความรู้ ฉะนั้น ค�าว่า อวิชชาที่แปลว่า 

ความไม่รู ้จงึไม่ได้หมายความว่า เป็นวตัถุไม่มจีติซึง่เป็นธาตรุูดั้งกล่าว แต่หมายความว่า 

มีความรู้เพราะทุก ๆ คนมีจิตใจซึ่งเป็นธาตุรู้ แต่ว่ารู้ผิด รู้ไม่ถูก รู้ไม่จริง ดังนี้  

เรยีกว่า อวชิชา กแ็ปลตามพยญัชนะว่า ความไม่รู ้แต่ว่ามคีวามหมายดงัทีก่ล่าวชีแ้จง

มานั้น ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสแสดงอธิบายไว้ว่า อวิชชานั้นคือไม่รู้ในทุกข์ ไม่รู้ใน 

เหตุให้เกิดทุกข์ ไม่รู้ในความดับทุกข์ ไม่รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ โดยมาก

ตรสัแสดงอธบิายไว้ว่าคอืความไม่รูใ้นสจัจะทัง้ ๔ แต่ในทีบ่างแห่งได้มอีธบิายไว้ว่าอวชิชา

มีวัตถุ ๘ คือไม่รู้ในทุกข์ ไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์ ไม่รู้ในความดับทุกข์ ไม่รู้ในทางปฏิบัติ

ให้ถึงความดับทุกข์ ไม่รู้ในอดีตหรือในเงื่อนต้น ไม่รู้ในอนาคตหรือในเงื่อนปลาย  

ไม่รู้ในทั้งอดีตทั้งอนาคตหรือในทั้งเงื่อนต้นเงื่อนปลาย ไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาท คือ 

ธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น เพราะว่าไม่รู้ในสัจจะ ๔ คือว่า ๔ ข้อข้างต้น ก็ได้อธิบาย

มาแล้วถึงสัจจะท้ัง ๔ นั้น ส่วนข้อท่ี ๕ ไม่รู้ในอดีตหรือในเงื่อนต้น ก็หมายถึงว่า  
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เมื่อได้รับผลอันใดอันหนึ่งในปัจจุบัน แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดมาจากเหตุอะไรในอดีต และเมื่อ

ไม่รู้ดงัน้ี ก็ชือ่ว่า ไม่รูเ้งือ่นต้นด้วย ข้อ ๖ ไม่รูใ้นอนาคตหรอืเงือ่นปลาย กห็มายความว่า 

เมื่อประกอบเหตุอันใดอันหนึ่งอยู่ในปัจจุบัน ก็ไม่รู้ว่าจะให้บังเกิดผลอะไรในอนาคต 

และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ชื่อว่าไม่รู้เงื่อนปลายด้วย ข้อ ๗ ไม่รู้ในทั้งสองอย่าง ก็หมายถึงว่า 

ไม่รู้ในเหตุและผลทั้งสองดังกล่าวนั้น ข้อ ๘ ไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาท ก็หมายถึงว่าไม่รู้

ในธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นด้วยกัน ดังท่ีก�าลังแสดงอธิบายอยู่นี้ ข้อ ๕ ถึงข้อ ๘  

ก็สรุปเข้าในข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ นั่นเอง แต่ว่าแสดงแยกออกมาโดยยกเอากาลเวลา หรือ

ว่าเงือ่นกบัทัง้ความเป็นเหตผุลท่ีอิงอาศัยกนับงัเกดิขึน้ด้วยกนัมาเป็นหลกั เพราะว่าข้อ 

๑ ถึงข้อ ๔ แสดงผลและเหตุที่เป็นสายเกิดและสายดับไว้เป็นกลาง ๆ ข้อ ๕ ถึงข้อ 

๘ จึงมาเน้นท่ีกาลเวลาและท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้นด้วยกัน โดยที่เหตุผลหรือว่าผลและ

เหตุทั้งสายเกิดและดับอันเป็นสัจจะทั้ง ๔ นั้น เป็นสิ่งที่เนื่องด้วยกาลเวลา คือเมื่อยก

เอาปัจจุบนัเป็นหลกักเ็นือ่งด้วยอดตี เนือ่งด้วยอนาคต และเป็นสิง่ท่ีอาศยักนับงัเกดิขึน้

ด้วยกัน คือว่าเนื่องกันไป เช่นเดียวกับวันนี้กับเมื่อวานนี้ กับวันพรุ่งนี้ วันนี้ก็เนื่องมา

จากเม่ือวานนี้ และก็จะเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้และทั้งสามวันนี้ ก็อาศัยกันบังเกิดข้ึน  

ไม่ใช่ว่าจะตัดขาดแยกออกจากกัน

ฉะนั้น สัจจะที่เป็นส่วนผลที่เป็นปัจจุบัน คือ ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ 

ซึง่ทกุ ๆ คนได้รบัอยู ่ตัง้ต้นแต่ ชาต ิคอืความเกดิ ชรา คอืความแก่ มรณะ คอืความตาย 

และทุกข์ทางใจอื่น ๆ มีโสกะ ปริเทวะ เป็นต้น เมื่อนับว่าทุกข์ดังกล่าวนี้เป็นปัจจุบัน 

ก็ต้องมาจากเหตุที่เป็นอดีต คือทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ดังที่ยกเอาตัณหาที่แสดง 

ฉะนัน้ เมือ่ได้รบัทุกข์อยูใ่นปัจจบุนั แต่ว่าสาวไปไม่รูว่้าเกิดจากต้นเหตใุนอดตี ก็ชือ่ว่า

ไม่รู้อดีต ทั้งไม่รู้เงื่อนต้นด้วย คือจับเงื่อนต้นไม่ถูก คราวนี้ก�าลังท�าอะไรอยู่ในปัจจุบัน 

เป็นต้นว่า ถ้าก�าลังเพิ่มพูนตัณหาอยู่ ก�าลังประกอบอกุศล ทุจริตทางกาย ทางวาจา 

ทางใจอยู ่โดยทีไ่ม่รูถ้งึผลในอนาคตว่าจะต้องเป็นทกุข์ กช็ือ่ว่าไม่รูอ้นาคต และกช็ือ่ว่า

ไม่รู้เงื่อนปลายด้วย และเมื่อไม่รู้ทั้งสอง ก็เป็นอันว่าไม่รู้ทั้งสอง และก็เป็นอันว่าไม่รู้

จักธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น

คราวนี้ ค�าว่าอดีต อนาคตนั้น ก็มีความหมายแต่เพียงว่า เวลาที่ล่วงไปแล้ว

กบัเวลาทีย่งัไม่มาถงึ อาจแบ่งให้เป็นระยะยาวกไ็ด้ ระยะสัน้กไ็ด้ แบ่งให้เป็นระยะยาว
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ก็เช่นว่า อดีตชาติเป็นอดีต อนาคตชาติคือชาติหน้าอนาคต ชาตินี้เป็นปัจจุบัน  

แบ่งให้สั้นกว่านี้จนถึงสั้นท่ีสุดก็ได้ และแบ่งให้ยาวออกไปอีกเท่าไหร่ก็ได้ ว่าถึงว่า  

แบ่งให้สั้นก็เช่นว่าปีที่แล้วเป็นอดีต ปีหน้าเป็นอนาคต สั้นเข้ามา เดือนที่แล้วเป็นอดีต 

เดือนหน้าเป็นอนาคต สั้นเข้ามา เมื่อวานนี้เป็นอดีต พรุ่งนี้เป็นอนาคต สั้นเข้ามาอีก 

ชั่วโมงที่แล้วเป็นอดีต ชั่วโมงหน้าเป็นอนาคต ส้ันเข้ามาอีกนาทีที่แล้วเป็นอดีต  

นาทีหน้าเป็นอนาคต สั้นเข้ามาอีก วินาทีท่ีแล้วเป็นอดีต วินาทีหน้าเป็นอนาคต  

สั้นเข้ามากว่านี้อีกเท่าไรก็ได้ เพราะฉะนั้น ก็จะเห็นได้ว่า อดีต อนาคต ปัจจุบันนั้น 

พิจารณากันลงไปกันจริง ๆ แล้ว ก็อาจจะสั้นที่สุดจนไม่รู ้ว่าจะแบ่งอย่างไรถูก  

เพราะว่ามาตราส�าหรับแบ่งอันเป็นวิสัยของคนจะแบ่งกันได้นั้นไม่พอ

เพราะฉะนั้น ความรู้จักหรือความไม่รู ้จักอดีต อนาคต หรือว่าเงื่อนต้น  

เงือ่นปลาย เม่ือว่าถึงตามอรยิสจัจ์จรงิ ๆ แล้วกไ็ม่จ�าเป็นทีจ่ะไปหมายถงึให้ไกล แต่ว่า

หมายถึงให้รูปั้จจุบนัธรรมคอืธรรมทีเ่ป็นปัจจบุนันีแ่หละ เพราะว่าธรรมทีเ่ป็นปัจจุบนันี้  

มอีดตีมอีนาคตรวมอยูด้่วยในปัจจบุนัเป็นจดุเดยีว คือว่าปัจจบุนันีแ้หละท่ีเป็นตวัอนจิจตา 

คือความไม่เที่ยงอันหมายถึงต้องเกิด ต้องดับ ทุกขตา ความเป็นทุกข์ อันหมายถึง

ความทีด่�ารงอยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปอยูท่กุขณะ ทีเ่รยีกว่าทกุขณะนาที 

และวินาทีนั้นมันก็ยาวไป และอนัตตา ความเป็นไม่ใช่ตน คือไม่ควรจะยึดถือว่านี่เป็น

ของเรา เราเป็นนี่ นี่เป็นตัวตนของเรา เทียบอย่างหยาบ ๆ ก็เหมือนกระแสน�้าที่ไหล

ไม่หยดุน่ิง เม่ือเรายืนมองดจูดุเดยีวของกระแสน�า้ทีก่�าลงัไหล จะมองเหน็อดตีทัง้อนาคต

ของน�้า รวมกันอยู่ที่จุดเดียวของน�้านั้นทั้งหมด จุดที่มาถึงจ�าเพาะเป็นปัจจุบัน ผ่านไป

ก็เป็นอดีต จะมาถึงก็เป็นอนาคต พอมาถึงเป็นปัจจุบันไปอดีตทันที เพราะฉะนั้น  

เมื่อไม่รู้ไม่เห็นอนิจจะ ทุกขะ อนัตตา ดั่งนี้ ในนามรูปหรือในสังขารทั้งหลาย ก็ชื่อว่า

ไม่รู้อดีตหรือเงื่อนต้น ไม่รู้อนาคตหรือเงื่อนปลาย ไม่รู้ธรรมท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้น  

และก็เป็นอันว่า ไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักสมุทัย ไม่รู้จักนิโรธ ไม่รู้จักมรรค 

ฉะน้ัน ท่านจึงแสดงอวชิชามีวตัถุ ๘ เพือ่ทีจ่ะขยายความออกไป เพือ่ให้จบั

ประเดน็ถึงกาลเวลาและถึงความทีต้่องอาศยักนับังเกดิขึน้ดงักล่าว และเมือ่จบัประเดน็

ได้ถูก ก็จะโยงไปให้รู้จักสัจจะ ๔ ข้อข้างต้นนั้นด้วย เมื่อจับไม่ถูก ก็เป็นอันว่าไม่รู้ไม่

เห็นทั้งหมด

๒๓ กันยายน ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๑๙
ปัจจยำกำร ๑๒

ขอให้ท่านท้ังหลายตัง้ใจฟัง ท�าความส�ารวม กาย วาจา ใจ ท�าสมาธใินการฟัง 

จะได้กล่าวแนะน�าให้รู้จักพระพุทธศาสนาเรื่องนิพพานสืบต่อไป

ได้ก�าลังกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาท ธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นด้วยกัน และได้

แสดงอาการ ๑๒ ของธรรมหมวดนี้โดยสมุทยวาร คือวาระว่าด้วยการเกิดขึ้น และได้

แสดงอธบิายอาการท้ัง ๑๒ นีโ้ดยล�าดบัเพือ่ให้ทราบความหมายของอาการเหล่านีแ้ต่ละข้อ 

ได้แสดงอธบิายอาการทีห่นึง่คอือวชิชาแล้ว วันนีจ้ะได้แสดงอธบิายอาการต่อไปทลีะข้อ

“สังขาร” ตามศัพท์แปลว่าปรุงแต่งหรือผสมปรุงแต่ง ในที่นี้ตรัสอธิบายไว้ว่า 

ได้แก่ กายสังขาร ปรุงแต่งทางกาย วจีสังขาร ปรุงแต่งทางวาจา และจิตตสังขาร  

ปรุงแต่งทางจิต โดยความ หมายถึงกรรมหรือการงานที่กระท�า กายสังขาร จึงหมาย

ถึงกายกรรม กรรมที่กระท�าทางกาย วจีสังขาร จึงหมายถึงวจีกรรม กรรมที่ท�าทาง

วาจา จิตตสังขาร จึงหมายถึง มโนกรรม กรรมที่ท�าทางใจ ถ้าเป็นกรรมดีก็มีชื่อ 

เรียกว่า ปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบุญ ถ้าเป็นกรรมชั่วก็เรียกว่า อปุญญาภิสังขาร  

ปรงุแต่งสิง่ทีม่ใิช่บุญคอืบาป ถ้าเป็นอเนญชะ คอืไม่หว่ันไหว อย่างหนึง่หมายถึงสมาธิ

อย่างสงู กเ็รยีกว่าอเนญชาภสิงัขาร ปรงุแต่งสิง่ทีเ่ป็นอเนญชะคอืไม่หวัน่ไหว รวมความ

ว่าสงัขารในท่ีน้ีหมายถงึกรรมคือการงานท่ีกระท�า เรียกว่าสังขารกเ็พราะว่าต้องปรงุแต่ง 

คือต้องท�าจึงจะเป็นกรรมขึ้นมา ดังเช่นเมื่อปรุงแต่ง คือท�าบุญก็เป็นบุญ ปรุงแต่งขึ้น
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มาจึงจะเป็นกรรมเป็นบุญหรือเป็นบาปขึ้น ฉะนั้น จึงเรียกว่าสังขาร (อธิบายในที่อื่น 

กายสังขาร ได้แก่ลมอัสสาสะปัสสาสะ วจีสังขารได้แก่วิตกวิจาร จิตตสังขารได้แก่

สัญญาเวทนา)

“วญิญาณ” ท่านอธบิายไว้ ๒ อย่าง อย่างหนึง่หมายถงึวญิญาณ ๖ คอืความ

รู้สกึทางอายตนะท้ัง ๖ ได้แก่ เม่ือตากบัรปูประจวบกนัเกดิความรูส้กึเหน็รูปทางตาขึน้ 

เรียกว่าจักขุวิญญาณ เมื่อหูกับเสียงประจวบกัน เกิดความรู้สึกได้ยินเสียงทางหูขึ้น 

เรยีกว่าโสตวญิญาณ เมือ่จมกูกบักล่ินประจวบกนั เกดิความรู้สกึกลิน่ทางจมกูขึน้ เรยีก

ว่าฆานวิญญาณ เมื่อลิ้นกับรสประจวบกัน เกิดความรู้สึกรสทางลิ้นขึ้น เรียกว่าชิวหา

วญิญาณ เมือ่กายและสิง่ทีก่ายถกูต้องประจวบกนั เกดิความรูสึ้กส่ิงท่ีถูกต้องทางกายขึน้ 

เรียกว่ากายวิญญาณ เมื่อมโนคือใจกับธรรมคือเรื่องราวประจวบกัน เกิดความรู้สึก 

เรื่องทางมโนคือทางใจขึ้น เรียกว่ามโนวิญญาณ รวมเป็นวิญญาณ ๖

อกีอย่างหน่ึง หมายถงึวญิญาณท่ีมาปฏสินธเิมือ่เกดิอันเรยีกว่าปฏิสนธวิญิญาณ

“นามรปู” นาม หมายถงึ “เวทนา” ความรูก้นิหรือเสวยสขุทกุข์หรอืไม่ใช่ทกุข์

ไม่ใช่สุข “สัญญา” ความจ�าหมาย “เจตนา” ความจงใจ “ผัสสะ” ความกระทบ ดังที่

เรียกว่าสัมผัส หมายถึงการกระทบทางใจ “มนสิการ” ความใส่ใจ หรือความกระท�า

ไว้ในใจ รูป ก็หมายถึงรูปกายส่วนที่เป็นธาตุ ดิน น�้า ไฟ ลม อันเรียกว่า มหาภูตรูป 

แปลว่ารปูทีเ่ป็นใหญ่ ส่วนรปูอาศัยอยู่กบัมหาภตูรูปนัน้ เช่น ประสาททัง้ ๕ และอืน่ ๆ 

เรียกว่าอุปาทายรูป แปลว่า รูปอาศัย รวมเรียกว่านามรูป

“สฬายตนะ” แปลว่า อายตนะ ๖ หมายถึง อายตนะคือจักขุอันได้แก่ตา 

อายตนะคือโสตะอนัได้แก่ห ูอายตนะคอืฆานะอนัได้แก่จมกู อายตนะคอืชวิหาอนัได้แก่

ลิน้ อายตนะคอืกาย และอายตนะคอืมโนคอืมนะทีแ่ปลว่าใจ ทัง้ ๖ นีเ้รยีกว่าอายตนะ 

เพราะเป็นที่ต่อ อันหมายถึงเป็นที่ต่อสิ่งที่เป็นวิสัยของตน คือ จักขุก็เป็นท่ีต่อรูป  

โสตะก็เป็นท่ีต่อสัททะคือเสียง ฆานะก็เป็นที่ต่อคันธะคือกลิ่น ชิวหาก็เป็นที่ต่อรส  

กายก็เป็นทีต่่อโผฏฐพัพะ ส่วนมนะย่อมเป็นท่ีต่อวิสัยท้ัง ๕ ข้างต้นนัน่ด้วย เป็นท่ีต่อธรรม 

คือเรื่องราวด้วย รวมเป็นอายตนะ ๖



367หลักธรรมส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

“ผสัสะ” ได้แก่ความกระทบทางใจ อนัหมายถงึเมือ่อายตนะภายในกบัอายตนะ

ภายนอกประจวบกัน เกิดความรู้สึกเห็นรูปเป็นต้นทางอายตนะภายในมีตาเป็นต้นขึ้น 

อันเรียกว่าวิญญาณ แล้วทั้งหมดนี้ก็มาประจวบกันเข้า อันจะพึงกล่าวได้ว่ากระทบถึง

จิตแรงข้ึน จึงเรียกว่าผัสสะ หรือสัมผัส เมื่อเป็นผัสสะทางตาก็เรียกว่าจักขุสัมผัส  

ผัสสะทางหูก็เรียกว่าโสตสัมผัส ผัสสะทางจมูกก็เรียกว่าฆานสัมผัส ผัสสะทางลิ้น 

ก็เรียกว่าชิวหาสัมผัส ผัสสะทางกายก็เรียกว่ากายสัมผัส ผัสสะทางมนะก็เรียกว่า 

มโนสัมผัส จึงรวมเป็นสัมผัส ๖

“เวทนา” หมายถึง ความรู ้กินหรือเสวยสุขทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข  

เป็นเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสบ้าง เป็นเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสบ้าง เป็นเวทนาที่

เกิดจากฆานสมัผสับ้าง เป็นเวทนาทีเ่กดิจากชิวหาสมัผสับ้าง เป็นเวทนาท่ีเกดิจากกาย

สัมผัสบ้าง เป็นเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสบ้าง ก็รวมกันเป็นเวทนา ๖

“ตัณหา” ได้แก่ความดิน้รนทะยานอยาก แบ่งออกเป็น รปูตณัหา ความดิน้รน

ทะยานอยากไปในรูป สัททตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในเสียง คันธตัณหา 

ความดิน้รนทะยานอยากไปในกลิน่ รสตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากไปในรส โผฏฐพัพ

ตณัหา ความด้ินรนทะยานอยากไปในสิง่ทีก่ายถกูต้อง ธรรมตณัหา ความดิน้รนทะยาน

อยากไปในธรรมคือเรื่องราวทางใจทั้งหลาย

ในที่อื่นได้ตรัสอธิบายไว้เป็นกามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม 

ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพ คือความเป็นนั่นเป็นนี่ วิภวตัณหา  

ความดิ้นรนทะยานอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่

“อุปาทาน” ในท่ีได้ตรัสอธิบายไว้ได้แก่ กามุปาทาน ความยึดถือกามคือสิ่ง

หรอือารมณ์ทีน่่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจด้วยอ�านาจของกเิลสกามคอืกเิลสเป็นเหตุใคร่ 

ทิฏฐุปาทาน ความยึดถือทิฏฐิคือความเห็น อันหมายถึงยึดถือความเห็นผิดอันท�าให้

เป็นผู้ถือร้ันไปตามความเห็นที่ผิดน้ัน สีลัพพตุปาทาน ความยึดถือศีลและวัตร คือ 

ข้อประพฤตปิฏิบัตอัินหมายถึง ยดึถอืในศีลและวัตรด้วยอ�านาจของตัณหาหรอืว่ายึดถือ

ว่าเป็นของขลงั อตัตวาทปุาทาน ความยดึถอืวาทะว่าตนหรอืว่าวาทะของตน อนัหมายถึง

ความยดึถอืตวัตนหรอืว่าความยดึถอืถ้อยค�าของตน เช่น เมือ่ตนพดูออกไปว่าผิดกต้็อง

ผิดเสมอ ว่าถูกก็ต้องถูกเสมอ
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“ภวะ หรอื ภพ” แปลว่า ความเป็น ตรสัอธบิายไว้ว่า ได้แก่ กามภพ รปูภพ 

และอรูปภพ ค�าว่าภพนี้ แม้ตามศัพท์แปลว่าความเป็น แต่ว่าตามความหมายที่ใช้ 

หมายถึงภพเป็นท่ีเกดิอันเรยีกว่าอปุปัตตภิพกม็ ีเมือ่เกดิในทีเ่กดิทีเ่ป็นกามาพจรเทีย่ว

ไปในกาม เช่น เกิดเป็นมนุษย์และท่ีต�่าลงไปก็เกิดในอบายภูมิ ที่สูงขึ้นก็เกิดขึ้นในที่

เกดิอนัเรียกว่าสคัคะ หรือสวรรค์ อันเป็นชัน้กามาพจรกเ็รยีกว่ากามภพ ทีเ่กดิทีสู่งขึน้

ไปกว่าชั้นกามาพจร คือพรหมโลกที่ไปเกิดด้วยอ�านาจของรูปฌานสมาบัติก็เรียกว่า 

รูปภพ ที่เกิดที่สูงกว่านั้นอันเรียกว่าพรหมโลกเหมือนกัน แต่ว่าไปเกิดด้วยอ�านาจของ

อรูปฌานสมาบัติ ก็เรียกว่าอรูปภพ

อปุปัตตภิพดังกล่าวมาน้ีอย่างละเอยีดหมายถงึภพในจติใจ คือความมคีวามเป็น

ในจิตใจที่ท่องเที่ยวไปในกามก็เป็นกามภพ ความมีความเป็นในจิตใจที่ท่องเที่ยวไปใน

รปูฌานกเ็รียกว่ารปูภพ ความมีความเป็นในจติใจทีท่่องเทีย่วไปในอรูปฌานกเ็ป็นอรปูภพ

อีกอย่างหนึ่ง ค�าว่าภพนี้หมายถึงกรรม เรียกว่ากรรมภพ ในที่นี้พึงเข้าใจว่า

หมายถงึอุปปัตติภพ แต่กพึ็งเข้าใจว่าย่อมเนือ่งด้วยกรรมภพกเ็พราะว่าเมือ่เป็นกรรมชัน้ใด

อย่างใด ก็ย่อมส่งให้เกิดในชั้นนั้นอย่างนั้น ภพที่เป็นกามก็ส่งให้เกิดในภพที่เป็นกาม  

ภพที่เป็นรูปก็ส่งให้เกิดในภพที่เป็นรูป ภพท่ีเป็นอรูปก็ส่งให้เกิดในภพท่ีเป็นอรูป  

อันหมายถึงกรรมอย่างใดก็ส่งให้เกิดในท่ีเกิดอย่างนั้น ย่อมมีความสัมพันธ์กันดั่งนี้  

แต่ว่าในส่วนท่ีเป็นกรรมโดยตรงน้ัน ท่านแสดงไว้ในข้อว่าด้วยสังขารดงักล่าวข้างต้นแล้ว

“ชาติ” ก็ได้แก่ความเกิด อันหมายถึงความเกิดขึ้น ตั้งต้นแต่ความเกิดขึ้นใน

ครรภ์ของมารดาส�าหรับสัตว์ที่เป็นพวกชลาพุชะ คือผู้ที่นอนในครรภ์ของมารดา อันมี

ลักษณะเป็นความปรากฏขึ้นของขันธ์ทั้งหลาย ความได้อายตนะคือตา หู เป็นต้น  

ความเกิดของสัตว์จ�าพวกอื่นก็มีลักษณะตามควรแก่ก�าเนิดนั้น ๆ 

“ชรามรณะ” ก็ได้แก่ ความแก่ ความตาย

รวมเป็นอาการ ๑๒ คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะคือ

อายตนะ ๖ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ และชรามรณะ รวมทั้งทุกข์

อื่น ๆ มีโสกะ ปริเทวะ เป็นต้น.

๒๙ กันยายน ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๒๐
อัทธำ คอืระยะกำล ๓

ขอให้ท่านทัง้หลายตัง้ใจฟัง ท�าความส�ารวม กาย วาจา ใจ จะได้แสดงแนะน�า

ให้รู้จักพระพุทธศาสนาเรื่องนิพพานต่อ ก�าลังแสดงถึงเหตุผลที่ปฏิจจสมุปบาท ซึ่ง

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ได้แสดงอธิบายความหมายสังเขปของอาการทั้ง ๑๒ ของ 

ปฏิจจสมุปบาทตามที่ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้

วันน้ีจะได้กล่าวถึงวิธีพิจารณาของพระพุทธเจ้าในพระสูตรหลายพระสูตร  

เช่น ในสงัยตุตนกิายและในมหาวรรควินยัปิฎกได้แสดงว่า พระพทุธเจ้าได้ทรงพจิารณา

ปฏจิจสมปุบาท จากผลสาวเข้าไปหาเหตปัุจจยั และเมือ่ทรงพบเหตปัุจจัยแล้ว แม้เหตุ

ปัจจัยน้ันก็เป็นผล ก็ทรงสาวเข้าไปหาเหตุปัจจัยสืบต่อเข้าไปโดยล�าดับ นับจากชรา

มรณะจนถึงอวชิชา ดงัทีท่่านได้แสดงไว้มีความว่า ชรามรณะย่อมมีเพราะชาติเป็นปัจจยั 

ชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัย ภพมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย อุปาทานมีเพราะตัณหา 

เป็นปัจจัย ตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ผัสสะมี 

เพราะสฬายตนะคืออายตนะ ๖ เป็นปัจจัย สฬายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย  

นามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย วิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัย สังขารมีเพราะ

อวิชชาเป็นปัจจัย

ตามที่ท่านแสดงอธิบายไว้นี้มิได้แสดงรายละเอียดมากนัก และแสดงเหมือน

อย่างให้เห็นว่าอาการทั้งปวงนี้เป็นผล และเป็นปัจจัยสืบต่อกันเป็นเหมือนอย่างลูกโซ่
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อยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมด และก็แสดงว่าได้ทรงจับผลท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบันน้ันและสาว

เข้าไปหาเหตุปัจจัย คือจับแต่ชราและมรณะ ข้อนี้ก็สมกับที่มีแสดงไว้ว่า เมื่อก่อนแต่

ตรัสรู้ ขณะท่ีทรงเป็นพระสิทธัตถกุมารที่เมื่อย้อนเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนแต่ตรัสรู้นั้น 

เมื่อทรงเล่าเองก็ทรงเรียกพระองค์ว่าโพธิสัตว์ ว่าเม่ือทรงเป็นโพธิสัตว์อันแปลว่าสัตว ์

ผู้จะตรัสรู้ หรือผู้ที่ข้องอยู่เพื่อตรัสรู้ ผู้รักความตรัสรู้ ผู้แสวงหาความตรัสรู้ ได้ทรง

เหน็เทวทตู คือคนแก่ คนเจบ็ คนตายและสมณะ ซึง่โดยความกคื็อได้ทรงเหน็ด้วยตา

ปัญญาหรอืด้วยใจท่ีประกอบด้วยปัญญา จงึเป็นเหตใุห้ทรงสละออกทรงผนวชแสวงหา

โมกขธรรม

ฉะนั้น ก็จับเอาความแก่ความเจ็บความตายนี้เอง อันย่อลงเป็นสองคือ 

ความแก่ความตาย ซ่ึงกห็มายรวมความเจบ็ด้วยและความทกุข์ของใจทัง้ปวง มโีสกะปรเิทวะ

เป็นต้นด้วยดงักล่าวแล้ว สาวเข้าไปหาเหตปัุจจยัว่าชราและมรณะมเีพราะอะไรเป็นเหตุ

ปัจจัย กไ็ด้ทรงพบว่ามีเพราะชาตเิป็นเหตปัุจจัย และกท็รงจบัเอาชาตสิาวเข้าไปหาเหตุ

ปัจจยัต่อไปอกี จนถงึอวชิชาดงักล่าว โดยนยันีท้กุ ๆ อาการนัน้จงึเป็นผลด้วยเป็นเหตุ

ปัจจัยด้วย ดังเช่นชาติเป็นเหตุปัจจัยแห่งความแก่ความตาย แต่ว่าชาติเองก็เป็นผล 

เพราะว่าชาตเิองกเ็กดิขึน้จากเหตปัุจจยัคอืภพ และแม้ภพเองซึง่เป็นเหตปัุจจัยของชาติ

ก็เป็นผลด้วย คือเป็นผลจากเหตุปัจจัยอ่ืนต่อไปอีกจนถึงอวิชชา และแม้อวิชชาเอง 

ก็เป็นผลด้วย เพราะเกิดจากเหตุปัจจัย ที่ท่านแสดงไว้ก็คืออาสวะ อันได้แก่กาม ภพ 

และอวชิชา จงึอาจกล่าวได้ว่า อวชิชาเกดิจากอวชิชาเองบ้าง วนกลบัลงมาเป็นเกดิจาก

สังขารบ้างดังนี้ ข้อส�าคัญนั้นแสดงว่าเป็นผลและเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

แต่ว่าในบางพระสูตร เช่น ในมหานิทานสูตร ได้มีแสดงถึงปฏิจจสมุปบาท 

โดยอาการเว้นจากอวิชชา สฬายตนะ จึงรวมเป็นอาการ ๑๐ แสดงอธิบายถึง 

การพิจารณาของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างเดียวกันคือ จับเอาชรา มรณะ พิจารณา 

สาวเข้าไปหาชาติ ภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ นามรูป วิญญาณ สังขาร  

จากนั้นก็ย้อนกลับมาว่า แม้สังขารก็เกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย ในพระสูตรนี้

แสดงวิญญาณเป็นวิญญาณที่มาเกิดในอธิบายที่ว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิด 

นามรูป คือแสดงอธิบายว่า ถ้าวิญญาณไม่ก้าวลง นามรูปก็เกิดขึ้นไม่ได้ หรือ 
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ว่าแม้เมื่อวิญญาณก้าวลงแล้วแต่เคลื่อนออกไปเสีย นามรูปก็บังเกิดสืบต่อมาเพ่ือ 

ความเป็นอย่างนี้ไม่ได้ หรือว่าเมื่อวิญญาณก้าวลง นามรูปบังเกิดขึ้นจนถึงเป็นเด็ก  

แต่แล้ววิญญาณก็เคล่ือนออกไปเสีย เม่ือเป็นดั่งนี้นามรูปก็ต้องขาดตกจะด�ารงจ�าเริญ

สืบต่อมาอีกไม่ได้ดั่งนี้

โดยอธิบายดั่งนี้ก็แสดงว่า อธิบายวิญญาณเป็นอย่างท่ีเรียกกันว่า ปฏิสนธิ

วิญญาณ ส่วนอธิบายนอกจากนั้นเช่น อธิบายสังขารว่าได้แก่สังขาร ๓ อุปาทานว่า

ได้แก่อุปาทาน ๔ ภพว่าได้แก่ภพ ๓ เป็นต้น ก็เป็นอย่างเดียวกันเหมือนอย่างที่ได้

กล่าวอธิบายแล้ว พระอาจารย์ในภายหลังต่อมา จึงมักเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทน้ีว่า 

แบ่งออกเป็น ๓ กาล คือ เป็นอดีต เป็นปัจจุบัน และเป็นอนาคต อวิชชา สังขาร  

เป็นอดีต วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน เป็นปัจจุบัน 

ภพ ชาติ ชรา มรณะ เป็นอนาคต และได้แสดงอธิบายโดยเป็นเหตุและผลไว้ว่า  

อวิชชา สังขาร เป็นเหตุอดีต วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เป็นผล  

ที่เป็นปัจจุบัน หรือเรียกว่าปัจจุบันผล ตัณหา อุปาทาน และภพที่เป็นกรรมภพ คือ 

ที่หมายถึงกรรมเป็นปัจจุบันเหตุ หรือว่าเหตุท่ีเป็นปัจจุบัน ภพท่ีเป็นอุปปัติภพ ชาติ 

ชรา มรณะ เป็นอนาคตผล หรือผลที่เป็นอนาคต และแสดงอธิบายไว้ว่า อวิชชาและ

สังขารซึ่งเป็นอดีตเหตุ หรือเหตุที่เป็นอดีตนั้น ก็รวมเอาตัณหาอุปาทานและภพที่เป็น

กรรมภพเข้าด้วย ฉะนั้นจึง นับเป็น ๕ ได้แก่อวิชชา สังขาร ตัณหา อุปาทาน และ

ภพที่เป็นกรรมภพ จึงได้อดีตเหตุหรือว่าเหตุที่เป็นอดีต ๕ ปัจจุบันผลคือผลที่เป็น

ปัจจุบันก็นับได้ ๕ อยู่แล้ว คือ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ และเวทนา  

ส่วนปัจจุบันเหตุ คือเหตุที่เป็นปัจจุบัน อันได้แก่ตัณหา อุปาทานและภพที่เป็นกรรม-

ภพนัน้ กร็วมเอาอวชิชาและสงัขารเข้าด้วย จงึนบัได้ ๕ เหมอืนกัน คอื ตณัหา อปุาทาน 

ภพท่ีเป็นกรรมภพกบั อวชิชา สงัขาร อนาคตผล คอืภพทีเ่ป็นอปุปัตภิพ ชาต ิกบัชรา 

และมรณะ โดยความก็คือวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะและเวทนานั้นเอง  

เพราะมีอรรถคือเนื้อความอย่างเดียวกัน จะกล่าวว่า วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 

ผัสสะ เวทนา ก็ได้ จะกล่าวภพที่เป็นอุปปัติภพ ชาติ ชรา และมรณะก็ได้ ฉะนั้น 

เมือ่ถือเอาเกณฑ์ ๕ กก็ล่าวเอาวิญญาณ นามรปู สฬายตนะ ผสัสะ เวทนา จงึนบัได้ 
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๕ อีก เพราะฉะนั้น จึงรวมเป็น ๒๐ คืออดีตเหตุ ๕ ปัจจุบันผล ๕ ปัจจุบันเหตุ ๕ 

อนาคตผล ๕ ดั่งนี้

พระอาจารย์ทั้งหลายในต่อมาได้แสดงเป็น ๓ กาล หรือเรียกตามศัพท ์

สามอัทธา อดีตอัทธา ปัจจุบันอัทธา อนาคตอัทธา โดยจ�าแนกออกเป็น อดีตเหตุ 

ปัจจุบนัผล ปัจจุบนัเหต ุและอนาคตผล ดัง่นี ้พระอาจารย์ในภายหลังทัง้ในฝ่ายเถรวาท 

ทั้งในฝ่ายอาจริยวาท หรือมหายานก็มักอธิบายปฏิจจสมุปบาทนี้เป็น ๓ กาลดั่งนี้  

แต่ว่า ผู้พิจารณาธรรมหลายท่านได้แสดงความเข้าใจว่า ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นปัจจุบัน 

เป็นผล เป็นเหตุ หรือเป็นเหตุเป็นผลที่เป็นปัจจุบัน เม่ือพระพุทธเจ้าแม้เม่ือก่อนจะ

ตรัสรู้ได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท อาการทั้งปวงนี้ก็ได้มีอยู่แล้ว

เพราะฉะน้ัน จงึเป็นปัจจบัุนท้ังหมด แต่ว่าในเร่ืองของปัจจบุนัดังกล่าว และใน

เร่ืองอทัธาท่ีท่านแบ่งเป็นอดตี อนาคต ปัจจบุนันัน้กม็นียัทีจ่ะพงึพจิารณาอยูเ่หมอืนกนั

๓๐ กันยายน ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๒๑
๑๒ ลูกโซ่ ๑๑ ห่วง

ขอให้ท่านท้ังหลายตัง้ใจฟัง ท�าความส�ารวม กาย วาจา ใจ ท�าสมาธใินการฟัง 

จะได้กล่าวแนะน�าให้รู้จักพระพุทธศาสนาเรื่องนิพพานสืบต่อไป

ก�าลังแสดงปฏิจจสมุปบาทอันเป็นเหตแุละผลหรือผลเหตทุีสื่บเนือ่งกนัเป็นสาย 

และได้แสดงอธิบายตามที่ท่านได้แสดงอธิบายไว้ อันแบ่งเป็นอัทธา หรือ ๓ กาล  

จึงท�าให้มีผู้เข้าใจว่าเกี่ยวแก่อดีตชาติ ปัจจุบันชาติ อนาคตชาติ แต่ก็ได้มีบางท่าน 

ยังเห็นว่าเป็นปัจจุบันธรรมท้ังหมด จึงน่าพิจารณาท�าความเข้าใจถึงอัทธาคือกาลเวลา

ต่อไปอีก ต่อไปน้ีจะได้แสดงวิจารณ์โดยเก็บเอาพระพุทธาธิบายตั้งแต่ต้นและอธิบาย

ของพระอาจารย์ พจิารณาตามหลกัฐานและเหตผุลท่ีจะพงึเป็นไปได้ 

ประการแรก ปฏิจจสมุปบาทนี้แสดงเหตุและผลหรือปัจจัยและผลหรือว่า 

ผลเหตุหรือผลและปัจจัยที่เกิดขึ้นด้วยกัน อาศัยกัน เนื่องกันไปเป็นสายตามศัพท์ว่า

ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งมีความหมายดังกล่าว อาการทั้ง ๑๒ เหล่านี้ จึงต้องเกิดขึ้นด้วย

กันและอาศัยกัน ไม่ใช่เกิดขึ้นแยกกันและไม่อาศัยกัน เมื่อเป็นดั่งนี้จึงต้องท�าความ

เข้าใจไว้ก่อนว่า จะเป็นอดตี อนาคต หรอืปัจจบุนักต็าม กต้็องเป็นอดตี อนาคต หรอื

ปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นด้วยกันและอาศัยกันเนื่องกันไปเป็นสาย 

ประการต่อมา ปฏิจจสมุปบาทมีอาการเป็น ๑๒ โดยเป็นเหตุปัจจัยและผล

หรือว่าผลและเหตุปัจจัยของกันและกัน เม่ือเป็นดังนี้ หากจะมีปัญหาว่าในฐานะเป็น

เหตุปัจจัยและผลท้ัง ๒ นี้เกิดขึ้นพร้อมกันหรือเปล่า อะไรเกิดก่อน อะไรเกิดหลัง  

ก็จะต้องกล่าวว่า เหตุปัจจัยต้องเกิดก่อน ผลต้องเกิดทีหลัง จึงไม่เกิดข้ึนพร้อมกัน  
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เมือ่เป็นดงันี ้กก็ล่าวได้ว่า ในขณะทีเ่หตปัุจจยัก�าลงัเกดินัน้กเ็ป็นปัจจบุนัของเหตปัุจจยั

ทีก่�าลงัเกิดนัน้ ผลทีย่งัไม่เกดิกเ็ป็นอนาคต แต่ว่าในขณะท่ีผลเกดิ เหตปัุจจยันัน้กก็ลาย

เป็นอดีต ผลก็เป็นปัจจุบัน ฉะนั้น เมื่อมีเกิดก่อนเกิดหลัง จึงมีอดีต มีปัจจุบัน และ 

มอีนาคต แต่ว่าจะต้องเป็นอดตี ปัจจบุนั อนาคตท่ีเกิดสบืเนือ่งกนัเป็นสายเหมอืนอย่าง

สายโซ่ เมื่อจับลูกโซ่ที่ ๑ ลูกโซ่ที่ ๑ เป็นปัจจุบัน ลูกโซ่ที่ ๒ ที่ ๓ ก็เป็นอนาคต  

เมื่อจับลูกโซ่ที่ ๒ ลูกโซ่ที่ ๑ ก็เป็นอดีต ลูกโซ่ที่ ๒ นั้นเองก็เป็นปัจจุบัน ลูกโซ่ที่ ๓ 

ที่ ๔ ก็เป็นอนาคต ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า เมื่อเทียบด้วยห่วงลูกโซ่ ๑๑ ห่วงที่สอด 

เกี่ยวเนื่องกันเป็นสายดั่งนี้ อดีต ปัจจุบัน อนาคตก็เหมือนอย่างว่าลูกโซ่ใดลูกโซ่หนึ่ง

ที่จับนั้นเป็นปัจจุบัน ลูกโซ่ข้างหลังก็เป็นอดีต ลูกโซ่ข้างหน้าก็เป็นอนาคต ก็คือลูกโซ่

ที่จับอยู่เป็นปัจจุบัน ลูกโซ่ข้างหลังเป็นอดีตของลูกโซ่ที่จับอยู่นั้น ลูกโซ่ข้างหน้าก็เป็น

อนาคตของลูกโซ่ที่จับอยู่นั้น ดั่งนี้ อดีต อนาคต ปัจจุบัน จึงเป็นไปได้อย่างนี้

คราวนี้ประการต่อไป ลูกโซ่ทั้ง ๑๒ นี้ บังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ทั้งหมด หรือว่าแบ่ง

เอาไว้ในอดีตชาติบ้าง ในอนาคตชาติบ้าง ข้อนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่า ลูกโซ่ทั้ง ๑๒ นี้ 

เกิดข้ึนเดี๋ยวนี้ของทุกกาลเวลา เกิดขึ้นเด๋ียวนี้ทุกขณะที่สัตว์บุคคลทั้งปวงด�ารงอยู่  

เมือ่สตัว์บคุคลด�ารงอยูใ่นอดีตชาต ิลกูโซ่ทัง้ ๑๒ นีก้เ็กิดขึน้ในอดตีชาต ิด�ารงอยู่เดีย๋ว

นีก้เ็กดิข้ึนเดีย๋วนี ้จะด�ารงอยู่ในอนาคตชาตกิเ็กดิขึน้ในอนาคตชาต ิคอืว่าสตัว์บุคคลนี้

ด�ารงอยู่เมื่อใด ขณะใด กาลใด เวลาใด ลูกโซ่ทั้ง ๑๒ นี้ก็เกิดขึ้นเป็นไปอยู่เมื่อนั้น 

ขณะนั้น กาลนั้น เวลานั้น ถ้าหากว่าค�าว่าเป็นปัจจุบันธรรมมีความหมายดั่งนี้ ก็ใช้ได้ 

คือเกิดขึ้นในปัจจุบัน

ประการต่อไป ก็พึงท�าความเข้าใจว่า ค�าอธิบายแม้ตั้งแต่เบื้องต้นที่แสดงว่า

เป็นพระพุทธาธบิาย กอ็าจจะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมทีไ่ม่ใช่เป็นปัจจบัุนธรรมดงักล่าว คอื

ไม่ได้เกิดในขณะปัจจบัุนเดีย๋วนีท้ั้งหมด เช่น อธบิายถงึวญิญาณทีก่ล่าวไว้แล้วว่าแสดง

อธิบายเป็น ๒ อย่าง คือเป็นวิญญาณ ๖ ซึ่งฟังได้ว่าเป็นความรู้สึกทางอายตนะ 

ในปัจจุบัน ก็ไม่มีปัญหา แต่อีกอย่างหนึ่ง อธิบายเป็นปฏิสนธิวิญญาณตามที่เข้าใจว่า

เป็นวิญญาณมาเกิด เป็นวิญญาณมาปฏิสนธิ นามรูปจึงก่อเกิดขึ้น ถ้าวิญญาณไม่มา

ปฏิสนธิ นามรูปก็ไม่ก่อขึ้น หรือว่าปฏิสนธิแล้วเคลื่อนออกไปเสีย นามรูปก็ต้องหยุด

กนัแค่นัน้ไม่เติบโตขึน้ หรอืแม้ว่ามาปฏสินธแิละอยูไ่ปจนเป็นเดก็ แล้วกเ็คลือ่นออกไป
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เสียอีก นามรูปก็ต้องดับกันแค่นั้น แตกสลายแค่นั้น ไม่สมบูรณ์สืบต่อมาดั่งนี้  

กพ็งึเข้าใจว่า นีเ้ป็นอธบิายในขณะน้ัน คือในขณะทีถ่อืปฏสินธติามหลกัพระพทุธศาสนา

ที่แสดงไว้นั้น

ความทีส่ตัว์บคุคลทกุ ๆ คนถอืก�าเนดิเกดิขึน้ในครรภ์ของมารดามีแสดงไว้ว่า 

เพราะเหตปัุจจยัคอื ๑ มารดามรีะด ู๒ มารดาบดิาอยู่ร่วมกนั และ ๓ คนัธพัพะหรอื 

คนธรรพ์ ท่านอธิบายว่าคือสัตว์ที่จะมาเกิดมาปรากฏขึ้น คันธัพพะหรือว่าสัตว์ที่จะมา

เกดินีก็้น่าจะได้แก่ปฏิสนธวิญิญาณดังกล่าวนัน้เอง ในพระวินยัทีแ่สดงถึงการพรากชวิีต

มนุษย์ และในพระวินัยท่ีแสดงถึงให้นับอายุคือบวชได้ตั้งแต่ในครรภ์ ก็ใช้ค�าว่านับได้

ตั้งแต่ปฐมจิต ปฐมวิญญาณ ก็พึงเห็นว่าตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณดังกล่าวนั้นเอง  

แต่ความเห็นน้ีก็อาจจะมีผู้แย้งได้เหมือนกันว่า ปฏิสนธิวิญญาณนั้นหมายถึงวิญญาณ

แรกในธาตุขันธ์ท่ีถือก�าเนิดเกิดมาน้ี ไม่ได้หมายถึงวิญญาณมาเกิด แต่ว่าตาม 

พระพทุธาธบิายดังได้กล่าวมาข้างต้นดคูล้าย ๆ กับหมายถึงวญิญาณมาเกดิ เพราะวญิญาณ

เป็นเหตปัุจจยัให้เกดินามรปู จงึมาก่อนนามรปู เม่ือวิญญาณมา นามรปูจงึมาตามกนัไป 

น่ันก็พึงเห็นว่าเป็นอธิบายวิญญาณในขณะนั้น ในขณะที่วิญญาณถือก�าเนิดและเมื่อ

อธิบายวิญญาณในขณะที่ถือก�าเนิดดั่งนั้น อธิบายชาติก็จึงอธิบายไปในเค้านั้น คือ 

ความที่นามรูปพร้อมท้ังวิญญาณก่อเกิดขึ้นมามีความกลับได้ขันธ์ ก็คือรูปขันธ์  

นามขันธ์ หรือว่าขันธ์ ๕ ได้อายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะ จึงเป็น

ลักษณะของการก่อเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในครรภ์ของมารดาจนถึงคลอดออกมาดังนี้ เป็น

ลักษณะของชาติที่เรียกว่าการเกิด

แสดงความแก่ความตาย ก็อธิบายในลักษณะของความแก่ความตายทั่วไป 

ความแก่กค็อืความทรดุโทรมของกาย ความตายกคื็อความแตกท�าลายของขนัธ์ท้ังหลาย

ดั่งนี้ ก็พึงเข้าใจว่าเป็นการแสดงอย่างธรรมดาสามัญ เพราะว่าอาการทั้ง ๑๒ น้ี  

มีขึ้นได้ในทุกระยะดังกล่าวมาข้างต้นน้ัน ในระยะที่สัตว์บุคคลมาถือก�าเนิดตั้งแต่ 

ในครรภ์ของมารดาก็มีอาการท้ัง ๑๒ น้ีเรือ่ยมา จนถึงระยะเวลาทีแ่ก่ทีต่ายอย่างธรรมดา

ก็มีอาการทั้ง ๑๒ นี้ หรือว่ามีทุกระยะดังกล่าวนั้น แต่คราวนี้ส�าหรับระยะปัจจุบันนี้

จะมีได้อย่างไร จะได้กล่าวต่อไปอีก.

๑ ตุลาคม ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๒๒
สำยสัมพันธ์ห่วงที่ ๑,๒

ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟัง ท�าความส�ารวม กาย วาจา ใจ จะแสดงแนะน�า

ให้รูจั้กพระพทุธศาสนาเรือ่งนพิพานต่อไป ก�าลงัแสดงปฏจิจสมปุบาท วันนีจ้กัได้แสดง

อธิบายความเป็นเหตุปัจจัยและผลของอาการท้ังหลายในปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเนื่องกัน

เป็นสาย อันจะพึงเห็นได้ในปัจจุบัน

อวชิชา เป็นปัจจยัให้เกดิสงัขารอย่างไร กล่าวโดยย่อ อวิชชาแปลว่าความไม่รู้ 

หมายถงึไม่รูใ้นสจัจะ มทีกุข์ เป็นต้น กล่าวอกีอย่างหนึง่กค็อื รู ้แต่ว่ารูไ้ม่จรงิ รูไ้ม่ถกู 

รู้ผิดจากสัจจะดังกล่าวนั้น

สังขาร กล่าวโดยย่อก็คือ ความปรุงแต่งทางกาย วาจา ใจ หมายถึงกรรมที่

เป็นกรรมดีบ้างกรรมชัว่บ้าง กรรมเป็นกลาง ๆ บ้าง อวชิชาเป็นเหตปัุจจยัให้เกดิความ

ปรงุแต่ง ด้วยว่าเพราะไม่รูส้จัจะ หรอืรูผ้ดิจากสัจจะ จงึปรงุแต่งส่ิงทีไ่ม่รูน้ัน้ ตัง้ต้นแต่

คิดปรุงแต่งขึ้น เห็นปรุงแต่งขึ้นในทางผิด ปรากฏเป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด โมหะ 

ความหลง สบืไปจนถึงปรุงแต่งขึน้เป็นตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก อุปาทานความ

ยึดถือ หรือว่ากล่าวตามสายอาสวะ ๓ อวิชชาดังกล่าวเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งภพคือ

ความเป็น ตั้งต้นแต่เป็นเราสืบมาเป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา ปรุงแต่งกาม คือ 

ความใคร่ ความปรารถนา ความรัก ตั้งต้นแต่ความใคร่ความปรารถนา ความรักเรา 

หรอืรกัตน ตลอดจนถงึปรงุแต่งสิง่ท่ีน่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจทัง้หลาย และเมือ่เป็นดัง่

นี้ก็ต้องปรุงแต่งสิ่งที่ขัดกัน อันเป็นที่ขัดใจหรือว่าขัดความรักความใคร่ความปรารถนา
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ความพอใจ ให้เป็นสิ่งที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าพอใจ เป็นคู่กัน เหล่านี้เป็น

สังขารคือเป็นความปรุงแต่งหรือเป็นเครื่องปรุงแต่งทางจิตใจ อันเกิดข้ึนเนื่องมาจาก

อวิชชาทั้งหมด และเมื่อได้มีการปรุงแต่งทางจิตใจอย่างนี้ก่อนแล้ว ก็มีการปรุงแต่ง 

ทางกาย มกีารปรงุแต่งทางวาจา ตดิตามมาอกีด้วย ความปรงุแต่งทัง้ปวงนี ้ดงัท่ีเรยีกว่า 

กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร หรือ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม

อกีอย่างหนึง่ เม่ือแสดงทาง มิจฉตัตะ หรอื มจิฉาภาวะ คอื ภาวะทีผ่ดิ อวชิชา

ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด มิจฉาสังกัปปะ คือความด�าริผิด  

นีเ้ป็นความปรงุแต่งทางจติใจ และเป็นเหตปัุจจยัให้เกิดมจิฉาวาจา เจรจาผิด มจิฉากัมมนัตะ 

การงานผิด มิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตผิด มิจฉาวายามะ เพียรผิด มิจฉาสติ ระลึกผิด 

มิจฉาสมาธิ สมาธิหรือตั้งใจผิด ตลอดถึงมิจฉาญาณะ รู้ผิด มิจฉาวิมุตติ พ้นผิด  

มิจฉาภาวะ คอืภาวะที่ผิด เหล่านี้เกดิสืบมาจากอวิชชาทัง้นั้น เพราะฉะนั้น อวิชชาจึง

เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขาร คือความปรุงแต่ง ส่ิงท่ีปรุงแต่ง หรือเครื่องปรุงแต่งขึ้น 

เหล่าน้ี ในข้อนี้จะพึงเห็นเป็นตัวอย่างเช่นว่า เพราะอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะหรือ 

รู้ผิดในสัจจะ จึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขาร ความปรุงแต่งดังเช่นปรุงแต่งภพ หรือ

ภาวะ ความเป็น ตั้งต้นด้วยความเป็นเรา ความเป็นตน ดังกล่าวนั้น ก็คือปรุงแต่ง

อัตตา คือตัวตน ขึ้นในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาตัวตน เพราะตามสัจจะคือความจริงแล้วไม่ใช่

อัตตาตัวตน แต่ว่าปรุงแต่งขึ้นเป็นอัตตาตัวตนเพราะอวิชชา อัตตาตัวตนนั้นจึงเป็นสิ่ง

ทีอ่วชิชาปรงุแต่งขึน้ หรอืว่าปรงุแต่งมจิฉาภาวะ มมิีจฉาทฏิฐเิป็นต้น ดงัทีก่ล่าวมานัน้

มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด ก็คือเห็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นเหตุเกิดทุกข์ว่า 

เป็นเหตเุกดิสขุ เหน็ความดบัทกุข์ว่าเป็นความดบัสขุ เหน็ทางปฏบิตัใิห้ถึงความดับทกุข์

ว่า เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับสุข ดังนี้เป็นต้น คือ สัจจะเป็นอย่างหนึ่ง แต่ว่าเห็น

เสียอีกอย่างหนึ่งก็เพราะอวิชชา จึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความปรุงแต่ง คือว่าสร้าง 

ความเหน็ผดิข้ึนนัน้ ฉะนัน้ สงัขาร ทีว่่าความปรงุแต่งนัน้กคื็อเป็นความสร้างขึน้ กระท�า

ขึ้นนั้นเอง อวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความสร้างขึ้น ก็คือสร้างมิจฉาภาวะต่าง ๆ  

ดงักล่าวมานัน้ เพราะฉะนัน้ อวิชชาจงึเป็นปัจจยัให้เกดิสงัขาร คอืให้เกดิความปรงุแต่ง

หรือให้เกิดความสร้างขึ้น กระท�าขึ้น
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สงัขาร เป็นปัจจยัให้เกิดวญิญาณอย่างไร สงัขารได้กล่าวมาแล้ว ส่วนวญิญาณ

ได้แก่วิญญาณธาตุ คือธาตุรู้ ดังแสดงในธาตุวิภังคสูตร หรือปฏิสนธิวิญญาณดังกล่าว

มาแล้วและหมายถึงวิญญาณ ๖ คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางอายตนะ ๖ สังขาร คือ

ความปรุงแต่งหรือความสร้างขึ้นนั้น ก็ปรุงแต่งหรือสร้างวิญญาณขึ้นก่อน เพราะว่า

วิญญาณนั้นจะโดยเป็นธาตุรู้หรือโดยเป็นปฏิสนธิวิญญาณก็ตาม จะโดยเป็นวิญญาณ 

๖ ก็ตาม ย่อมเป็นประธานในนามรูป หรือเป็นประธานอยู่ในสัตว์บุคคลนี้ ในธาตุ 

วิภังคสูตรนั้น ได้แสดงธาตุ ๖ ว่า บุรุษบุคคลนี้มีธาตุ ๖ คือ ปฐวีธาตุ-ธาตุดิน  

อาโปธาตุ-ธาตุน�้า เตโชธาตุ-ธาตุไฟ วาโยธาตุ-ธาตุลม อากาสธาตุ-ธาตุอากาศ คือ 

ช่องว่าง และวิญญาณธาตุ-คือธาตุรู้ ธาตุ ๕ ข้างต้นเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ แต่ว่าธาตุ

ที่ ๖ เป็นธาตุท่ีมีความรู้ รวมกันเข้าจึงเป็นบุรุษบุคคลนี้ ฉะนั้น วิญญาณจึงเป็น 

สิ่งส�าคัญในบุรุษบุคคลนี้ ถ้าขาดวิญญาณเสียก็เป็นบุรุษบุคคลขึ้นมาไม่ได้ ร่างกาย 

อันนี้ที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุ ๕ ก็กลายเป็นเหมือนอย่างวัตถุ ถ้าขาดวิญญาณเสียแล้ว

ก็คุมกันอยู่ไม่ได้ ต้องแตกสลาย และแม้หมายถึงวิญญาณ ๖ คือความรู้ทางอายตนะ

ทั้ง ๖ วิญญาณก็เป็นสิ่งส�าคัญ เป็นเบื้องต้นของความรู ้ทางอายตนะทั้งหลาย 

อนึ่ง แม้ในล�าดับของขันธ์ ๕ ท่ีมีแสดงว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

กแ็สดงวญิญาณถดัไปจากสงัขาร อนัแสดงว่า สังขารในขันธ์ ๕ คอื ความคดิปรุงหรอื

ความปรงุคดิน้ันก็ให้เกิดวญิญาณคือความรู้สืบต่อไปด้วย เพราะฉะนัน้ วิญญาณจงึเป็น

สิง่ทีเ่กิดสกดัหน้านามธรรมและสบืต่อหลงันามธรรม อนัเป็นวถิจีติใจหรอืกระบวนการ

จิตใจที่แสดงไว้ในพระพุทธศาสนา ฉะนั้น สังขารคือความปรุงแต่งหรือความสร้างนั้น

จึงปรุงแต่งหรือสร้างวิญญาณขึ้นก่อนในบุรุษบุคคลนี้ เพราะวิญญาณเป็นสิ่งส�าคัญ 

ดังกล่าว ฉะนั้น สังขารจึงเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อท�าความเข้าใจอย่างง่าย ๆ ขึ้นอีก เมื่อปรุงแต่งไปก็ย่อมมี

วิญญาณคือความรู ้สึกไปด้วยกัน สืบต่อกันไป จึงจะสืบต่อไปถึงอาการอ่ืนได้  

ถ้าปรุงแต่งหรือสร้างอะไรขึ้นมา แต่ว่าไม่มีวิญญาณ คือความรู้สึกในสิ่งนั้นบังเกิดขึ้น

ตามไปด้วยแล้ว ก็ไม่อาจจะเกิดอาการอย่างอื่นสืบต่อไปได้ และความปรุงแต่งนั้นเอง

ก็จะต้องหยุดจะต้องพักด้วย เหมือนอย่างว่าในขณะที่หลับ วิญญาณคือความรู้สึก 
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ทางอายตนะพัก ดังจะพึงเห็นได้ว่าตามองไม่เห็นอะไร หูไม่ได้ยินอะไร ดังนี้เป็นต้น  

ก็ปรุงแต่งอะไรไม่ได้ ต่อเมื่อตื่นอยู่ วิญญาณพร้อมที่จะเกิดคือพร้อมที่จะรู้สึก เห็นรูป 

ได้ยินเสียง เป็นต้น จึงปรุงแต่งอะไรได้ และเมื่อปรุงแต่งไปในเรื่องอันใด ก็รู้สึกไปใน

เร่ืองอันน้ันด้วย ฉะนั้น สังขารจึงเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ ดังนี้อย่างง่าย ๆ  

และถ้าไม่ปรุงแต่ง วิญญาณก็ไม่ต้องรู้อะไร ไม่ต้องรู้สึกอะไร แต่ว่าเพราะปรุงแต่งเข้า 

วิญญาณจึงรู้สึกอะไร ๆ ขึ้น เหมือนอย่างว่าในขณะที่แม้ตื่นอยู่นี้ ก�าลังนั่งสมาธิไม่ 

ปรงุแต่ง ออกไปข้างนอก วญิญาณกไ็ม่รูส้กึในเรือ่งอะไรข้างนอก แต่ว่าในขณะทีก่�าลงั

ท�าสมาธินั้น ปรุงแต่งสมาธิสร้างสมาธิคือท�าสมาธิ วิญญาณก็รู้สึกอยู่ในอารมณ์ของ 

สมาธินั้น สังขารจึงเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณดังนี้ และตามอธิบายนี้ก็พึงเห็นใน 

ทางกลับกันว่า แม้วิญญาณเองก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือความปรุงแต่งด้วย ในบาลี

พระสูตรก็แสดงอธิบายไว้ดังนี้ด้วยเหมือนกัน.

๒ ตุลาคม ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๒๓
สำยสัมพันธ์ห่วงที่ ๓,๔,๕,๖,๗

ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟัง ท�าความส�ารวม กาย วาจา ใจ จักแสดงแนะน�า

ให้รู้จักพระพทุธศาสนาเรือ่งนพิพานต่อ ก�าลงัแสดงอธบิายปฏจิจสมปุบาท อนัเป็นเหตุ

และผลหรือผลและเหตุที่สัมพันธ์กันไปเป็นสาย ก็จะแสดงอธิบายต่อไป

เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปอย่างไร วิญญาณได้กล่าวอธิบายแล้ว 

นามรูป “นาม” ก็ได้แก่ เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ รูปก็ได้แก่มหาภูต

รูปและอุปาทายรูป ดังท่ีได้กล่าวแล้วเหมือนกัน แต่พึงอธิบายเพิ่มเติมว่า นามรูป 

ซึ่งย่อลงมาจากขันธ์ ๕ นั้น นามก็ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปก็ได้แก่

รูปคือมหาภูตรูปกับอุปาทายรูปนั่นแหละ ข้อที่แตกต่างกันอยู่ก็คือ นามในที่ทั่วไป 

อธิบายว่า นามขันธ์ทัง้ ๔ ดงักลา่วนั้น แต่ว่าในอธิบายทีท่า่นให้ไวใ้นปฏิจจสมุปบาทนี้ 

นามได้แก่ เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ จึงตรงกันสองต่างกันสาม  

ที่ตรงกันก็คือ เวทนา สัญญา ที่ต่างกันก็คือเจตนา ผัสสะ มนสิการ เพราะใน 

นามขันธ์ทั้ง ๔ นั้น อีก ๒ ก็คือ สังขาร วิญญาณ ฉะนั้น ก็พึงทราบว่า แม้ชื่อจะต่าง

กนักต็าม แต่อรรถคือความหมายก็คงเป็นอันเดยีวกัน เพราะว่าค�าว่านามนัน้ เป็นค�าทีก่ล่าว

ครอบถึงนามขันธ์ทั้งหมดที่เป็นอาการของจิตใจ คือที่เป็นอาการที่คิดน้อมต่อการรับรู้

อารมณ์ทั้งหลาย ในนามขันธ์ทั้ง ๔ นั้น ยกขึ้นแสดงส�าหรับแสดงขันธ์ ๕ ทั่วไป

ฉะนั้น เมื่อย่อขันธ์ ๕ เข้าหานามรูป รูปจึงคงเป็นรูป ส่วนอีก ๔ ก็ย่อเข้า

เป็นนาม พึงเข้าใจว่า นามขันธ์ ๔ ตามขันธ์ ๕ นั้น ก็ยกขึ้นแสดงส�าหรับขันธ์ ๕ 

ฉะนั้น ในที่อ่ืนจึงอาจแสดงนามขันธ์ช้ีเอานามธรรมอย่างอื่นก็ได้ตามความเหมาะสม



381หลักธรรมส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

เหมือนอย่างไตรสิกขาเป็นท่ีย่อปฏิบัติธรรมเข้ามาทั้งสิ้น เมื่อเอามรรค ๘ ย่อเข้าหา

ไตรสกิขากไ็ด้ชือ่ธรรมแต่ละอย่างตามบทธรรมทีไ่ด้น�าเข้ามาย่อนัน้ แต่ว่าโดยอรรถคอื

เนื้อความก็เป็นอันเดียวกัน 

แต่กย็งัมีปัญหาว่า วญิญาณเกดิในอนัดับไหนในหมูน่ามธรรมเหล่านี ้ผูศ้กึษา

ธรรมเมือ่ศกึษาขันธ์ ๕ กย่็อมพบว่าเรยีงวญิญาณไว้ภายหลงัว่า เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ แต่ว่าในการแสดงการเกิดของวิญญาณทางอายตนะ คือวิญญาณ ๖  

กลับแสดงว่าวิญญาณเกิดก่อน คืออาศัยตาและรูปเกิดจักขุวิญญาณ แล้วก็เกิด 

จักขุสัมผัส เกิดเวทนา แล้วก็เกิดสัญญา แล้วก็เกิดสัญเจตนาเป็นต้นไปตามล�าดับ  

ที่เกิดทางอายตนะนี้ วิญญาณจึงเกิดก่อน ถัดจากวิญญาณจึงเกิดสัมผัสพึงเว้นไว้มิได้

แสดงในขนัธ์ ๕ แล้วกเ็วทนา สญัญา แล้วกสั็ญเจตนาเป็นต้น ส�าหรบัสัญเจตนาเป็นต้น

นี้ ท่านอธิบายว่าได้แก่สังขารในขันธ์ ๕ นั่นแหละ แต่ว่าใช้ชื่อต่างออกไป ตามล�าดับ

ที่เกิดข้ึนจึงถือว่าวิญญาณเกิดก่อน น�าหน้านามธรรมหรือนามขันธ์ทั้งหมด ข้อนี้ก ็

สมกับทีล่�าดบัแสดงในปฏจิจสมุปบาท ท่ีแสดงว่า เพราะวญิญาณเป็นปัจจยัเกดินามรปู 

จะต้องมีวิญญาณเป็นปัจจัยขึ้นก่อน นามข้ออื่นจึงบังเกิดขึ้น ฉะนั้น ในอธิบายนามรูป

ในปฏิจจสมุปบาทจึงตัดวิญญาณยกเอาเวทนาสัญญาและก็ต่อด้วยเจตนาผัสสะกับ

มนสกิาร ส�าหรบัผสัสะนัน้กอ็ยู่อันดบัถดัจากวญิญาณดงักล่าวมาข้างต้น ส�าหรบัเจตนา

กับมนสิการนั้นก็พึงสงเคราะห์เข้าในสังขารได้ เพราะว่าค�าว่าสังขารนี้สงเคราะห์เอา

นามธรรมท้ังปวงเข้าได้ ท่านจึงได้จัดย่อลงเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้าง ดังกล่าวมาในครั้ง

ก่อนนั้นแล้ว

จงึถงึปัญหาว่า ท�าไมในขนัธ์ ๕ จงึเรยีงวญิญาณไว้ถดัจากสงัขารไม่เรียงวญิญาณ

ไว้ถัดจากรูปตามล�าดับที่เกิด ว่ารูป วิญญาณ เวทนา สัญญา สังขาร ดั่งนี้ ก็ตอบได้

ว่า เพราะในขนัธ์ ๕ นัน้มุ่งส�าหรบัเป็นข้อทีย่กขึน้พจิารณาทางวิปัสสนากมัมฏัฐาน คอื

เป็นภูมขิองวปัิสสนาอนัเรยีกว่าวปัิสสนาภมู ิหมายถึงเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา ฉะนัน้ 

จึงจ�าที่จะต้องยกเอาข้อที่พิจารณาเห็นได้ง่ายเข้าไปหายาก หรือว่าจากหยาบเข้าไปหา

ละเอียด จึงได้เรียงรูปไว้เป็นอันดับหนึ่ง เพราะว่ารูปนั้นเป็นของหยาบยกขึ้นพิจารณา

ให้เห็นได้ง่าย มาถึงนามธรรมซึ่งเนื่องเข้ามาถึงจิตใจ เวทนาก็เป็นของหยาบเป็นของ

คาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างกายและจิต จึงได้ยกเอาเวทนาขึ้นเป็นอันดับสอง แล้วถัดมาก็
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เป็นสญัญา เป็นสงัขาร ซ่ึงเรยีงตามล�าดบัได้ เพราะว่าเป็นของทีห่ยาบและสมัพนัธ์กนั

กบัเวทนา เมือ่พจิารณาเหน็เวทนา สญัญา สังขารชัดขึน้ จงึมาถึงวิญญาณซึง่เป็นของ

ละเอยีดเป็นอาการแรกของนามธรรมซ่ึงอาศยัอายตนะภายในและภายนอกประจวบกนั 

ฉะนั้น ในขันธ์ ๕ จึงได้เรียงวิญญาณไว้ท้าย

อีกอย่างหนึ่ง ได้มีบางพระสูตรได้แสดงวิญญาณไว้เป็นสองสืบต่อทั้งข้างหน้า

ทั้งข้างหลังคืออาศัยอายตนะบังเกิดวิญญาณแล้วก็เวทนา สัญญา สังขาร แล้วก็เกิด

วิญญาณถัดจากสังขารอีก โดยนัยนี้ก็พึงเห็นอธิบายว่า เมื่อถึงสังขารก็เกิดวิญญาณ 

ถัดจากสงัขารอกีด้วย คอืเมือ่เกดิความปรุงขึน้หรอืเกดิความคดิปรงุอนัเป็นกองสังขาร

ในขันธ์ ๕ เมื่อคิดปรุงไปหรือว่าปรุงคิดไปก็รู้ไปด้วย ความที่รู้ไปด้วยนั้นก็คือวิญญาณ 

แล้วก็เกิดผัสสะเวทนาเป็นต้นสืบเน่ืองกันไปอีก เป็นท�านองเป็นวงกลมในเมื่อกระแส

ความคิดไม่หยุด ดังเช่นในเมื่อบุคคลคิดถึงอะไรติดต่อกันไปนาน ๆ กระแสความคิด

ไม่หยดุ นามธรรมเหล่านีก็้บังเกิดสมัพนัธ์กนัไปเป็นวงกลม ดงัจะพงึเห็นได้ว่า ในความคดิ

ทั้งปวงน้ันก็ต้องอาศัยอายตนะ ในขณะที่นั่งคิดปรุงหรือปรุงคิดเรื่องต่าง ๆ ก็อาจ 

ไม่ใช้ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ทีเ่ป็นประสาททัง้ ๕ แต่ใช้มนายตะ กบัธรรมมายตนะ คอื

คู่ที่ ๖ แล้วก็เกิดวิญญาณ ผัสสะ เวทนา สัญญา สังขาร แล้วก็เกิดวิญญาณขึ้นอีก 

แล้วกว็นไปเป็นผสัสะเวทนา เป็นต้น เป็นวงกลมไปดัง่นี ้พงึจะอธบิายดัง่นีด้้วย แต่ว่า

ในเมื่อความคิดท่ีขาดกระแสลง ก็พึงเห็นอธิบายตามอภิธรรมที่อธิบายว่า เมื่อวิถีจิต

ด�าเนนิไปถึงตทาลัมพนจติ จตุจิติ สรปุเข้าในสังขารนีแ่หละ กต็กภวังค์ในอารมณ์หนึง่ ๆ  

ครั้นรับอารมณ์อื่น จิตก็ขึ้นจากภวงัค์มาสูว่ิถจีิตใหม่แลว้กต็กภวังคไ์ปอีกในอารมณน์ั้น 

เป็นอันว่าตามอธิบายในอภิธรรมนี้ ทุกอารมณ์ท่ีจิตรับ จิตต้องขึ้นจากภวังค์เป็น 

ปฏิสนธิจิตและก็มาถึงจุติจิต แล้วก็ตกภวังค์ในทุกอารมณ์ นี้เป็นอธิบายในอภิธรรม 

ฉะน้ัน จึงจ�าทีจ่ะต้องแบ่งเขตกันดงักล่าว เพือ่ไม่ให้สบัสนว่าเมือ่ยงัไม่สิน้กระแสความคดิ 

ความคิดยงัสบืเนือ่งเป็นกระแสไปเป็นสงัขาร แล้วกเ็กดิวิญญาณขึน้ใหม่ แล้วกเ็ป็นผสัสะ

เป็นเวทนาเป็นต้น เป็นวงกลม แต่ว่าเมือ่สดุกระแสลง กส้ิ็นสุดกนัคราวหนึง่ ๆ เหมือนดงั

อธิบายในอภิธรรมนั้น เมื่อนามธรรมบังเกิดขึ้นเป็นวงกลม วิญญาณจึงอยู่หน้าก็ได้อยู่

หลังก็ได้ เกิดขึ้นทีแรกอยู่ข้างหน้าแต่ก็เกิดขึ้นต่อจากสังขาร ดังจะเห็นได้ง่าย ๆ  

ว่าคิดไปก็รู้ไปด้วย ความคิดนั้นเป็นสังขาร ความรู้ไปด้วยนั้นเป็นวิญญาณ
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และก็พึงทราบว่า แม้ผัสสะมีอยู่ แต่ในขันธ์ ๕ นั้นก็ไม่แสดงผัสสะ คือ 

ตดัผสัสะออกเสยี แต่ก็พึงทราบว่า ในกระแสของจติทีบ่งัเกดิขึน้นัน้ย่อมมผีสัสะอยูด้่วย 

และผัสสะนี้ก็เป็นอาการของจิตข้อส�าคัญข้อหนึ่ง ดังท่ียกแสดงในปฏิจจสมุปบาท  

เพราะฉะนั้น นามรูปในปฏิจจสมุปบาท จะแสดงชี้เอาอย่างท่ีท่านได้แสดงอธิบายไว ้ 

ไม่กล่าวถงึวิญญาณก็ได้ จะแสดงตามนัยขนัธ์ ๕ กไ็ด้ คือมวิีญญาณด้วยต่อท้ายสังขาร 

แต่ว่าจะต้องอธิบาย เพราะฉะนั้น เพื่อตัดกังวลอันจะต้องอธิบายให้เข้าใจ ท่านจึงไม่

ยกเอาวิญญาณขึ้นมาว่าไว้อีก ซึ่งก็พึงท�าได้ เพราะนามนั้นครอบถึงนามธรรมทั้งหมด 

ดังกล่าวมาข้างต้นนัน้ และเมือ่มนีามขึน้กย่็อมมีรูป อนัหมายถึงรปูทีเ่ป็นอปุาทินนะคือ

รูปที่มีใจครอง ไม่ได้เป็นรูปที่เป็นอนุปาทินนะคือเป็นศพหรือเป็นวัตถุ เมื่อมีนามจึงมี

รปูทีเ่ป็นอปุาทนินะนัน้ และวญิญาณย่อมเป็นปัจจัยให้รปูเป็นอปุาทินนะดงักล่าวโดยตรง 

ดังพระพุทธภาษิตท่ีแสดงไว้แปลความว่า “กายนี้ไม่นานหนอ จักนอนทับถมแผ่นดิน 

ปราศจากวญิญาณ อันเขาท้ิงเสยีแล้ว เหมือนอย่างท่อนไม้ ไม่มปีระโยชน์” ฉะนัน้ รปูกาย

ทีป่ราศจากวิญญาณแล้ว จงึกลายเป็นอนุปาทนินะคอืเป็นศพ แต่เมือ่มวิีญญาณอยูย่่อม

เป็นอุปาทนินะ คือเป็นรูปกายท่ีมีชวีติขึน้ วิญญาณจงึเป็นปัจจัยให้เกดินามรปูดัง่นี้

เพราะนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสฬายตนะ คือายตนะ ๖ และอายตนะ ๖ นั้น

ก็ได้แก่ จักขุ ตา โสตะ หู ฆานะ จมูก ชิวหา ลิ้น กายะ ก็คือกาย มนะก็แปลว่าใจ

เหมือนกัน แต่ว่ามนะในที่น้ีหมายถึงใจที่เป็นอายตนะ คือเป็นที่ต่อวิสัยคืออารมณ์ 

ทั้งปวง เป็นอายตนะเช่นเดียวกับจักขุ โสตะ เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ต่อวิสัยคืออารมณ์ 

ของตน จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ นี้หมายถึงที่เป็นประสาทไม่ได้หมายถึงรูปหู 

รูปตา เป็นต้น ในทีน่ีเ้รยีกว่าอายตนะท่ีแปลว่าทีต่่อ เพราะนามรปูมขีึน้ อายตนะทัง้ ๖ 

นีจ้งึมขีึน้ หมายถงึว่าพร้อมทีจ่ะต่อ พร้อมทีจ่ะปฏิบตัหิน้าทีใ่นการต่อวสิยั คอืสิง่ทีเ่ป็น

อารมณ์ของตน เช่นว่า จักขุก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อรูป ตลอดจนถึงมนะก็พร้อม

ที่จะปฏิบัติหน้าที่คือต่อกับวิสัยคืออารมณ์ท้ังหลาย ท่านอธิบายว่า วิสัยของมนะนั้น 

ต่อกับอารมณ์ได้ทุกอย่าง แต่ว่าวิสัยของจักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ ทั้ง ๕  

นี้ต่อได้เฉพาะวิสัยของตน เช่นว่าจักขุก็ต่อได้เฉพาะรูป โสตะก็ต่อได้เฉพาะเสียง  

แต่ว่ามนะนั้นต่อได้ทั้ง ๖ อย่าง ส่วนวิสัยที่เป็นเฉพาะของตนของมนะนั้นก็คือธรรมะ

คือเรื่องราวมีเรื่องของรูปเสียงเป็นต้น แต่ว่าทั้ง ๖ นี้จะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการ
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ต่อได้ กจ็ะต้องมีนามรปูนีเ้ป็นปัจจยั คอืนามรปูต้องเกดิขึน้ก่อนอนัหมายถงึว่า นามธรรม

ที่เป็นอาการของจิตใจและรูปอันเป็นอุปาทินนะ เมื่อนามรูปมีขึ้น เพราะนามรูปเป็น

ปัจจัยจึงเกิดอายตนะ ๖ ขึ้น ดังนี้ 

เพราะสฬายตนะ คืออายตนะ ๖ เป็นปัจจัยเกิดผัสสะ ในข้อนี้ก็เห็นได้ชัด 

เพราะเมื่ออายตนะทั้ง ๖ ปฏิบัติหน้าที่ต่อวิสัยคืออารมณ์ของตน เป็นต้นว่า จักขุก ็

ต่อรูป จึงเกิดผัสสะขึ้นตามล�าดับกระแสจิตน้ัน เมื่ออายตนะต่อกันเกิดวิญญาณขึ้น

ก่อนแล้วเกิดผัสสะ ดังท่ีมีแสดงไว้ว่า อาศัยตาและรูปเป็นต้นเกิดจักขุวิญญาณ  

อาศัยความประชุมกันของสิ่งท้ัง ๓ คือ จักขุ รูป วิญญาณ เกิดผัสสะดังท่ีเรียกว่า 

จักขุสัมผัส เป็นต้น แต่ว่าในที่นี้ ได้ตัดเอาวิญญาณออกเสีย ยกเอาผัสสะขึ้นมากล่าว

ในล�าดับ เพราะต้องการแสดงปฏจิจสมปุบาททางอรยิสัจจ์ เมือ่เข้าใจดัง่น้ีแล้วกย่็อมจะ

เห็นทางสัมพันธ์กันได้ชัดขึ้น เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะขึ้นดั่งนี้

เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนา ข้อนี้ก็เป็นไปตามล�าดับสามัญ

เพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหา ข้อนี้แสดงถึงสายสัมพันธ์ระหว่างวิถีจิตท่ี

ด�าเนินไป คือว่า สายวิถีจิตกับสายกิเลสและเป็นสายสัมพันธ์ที่แสดงใช้ในที่ทั้งปวง 

ตรงกัน ก็เพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหา เวทนานั้นเป็นสุขเวทนาก็มี ทุกขเวทนา 

ก็มี อทุกขมสุขเวทนาก็มี เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา เป็นกามตัณหาบ้าง ภวตัณหาบ้าง 

วิภวตัณหาบ้าง กล่าวอีกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดรูปตัณหาบ้าง สัททตัณหาบ้าง  

คันธตัณหาบ้าง รสตัณหาบ้าง โผฏฐัพพตัณหาบ้าง ธรรมตัณหาบ้าง คือตัณหาใน 

รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมคือเรื่องราวทั้งหลาย ถ้าเป็นสุขก็ให้เกิด

กามตณัหาบ้าง ภวตณัหาบ้าง ถ้าเป็นทุกข์กใ็ห้เกดิวภิวตณัหา อกีอย่างหนึง่ เมือ่แสดง

ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ สุขเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดราคะ  

คือความติด ความยินดี ทุกขเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดโทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง 

อทุกขมสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดโมหะ คือความหลงเพราะไม่รู ้ แต่ว่าในสาย 

ปฏิจจสมุปบาทนี้ยกเอาตัณหาขึ้นว่าเม่ือเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ก็พึงเห็น 

ความอธิบายดังกล่าว เวทนาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาดั่งนี้.

๖ ตุลาคม ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๒๔
สำยสัมพันธ์ห่วงที่ ๘,๙

ขอให้ท่านทัง้หลายตัง้ใจฟัง ท�าความส�ารวมกาย วาจา ใจ จะได้แสดงแนะน�า

ให้รูจ้กัพระพุทธศาสนาเรือ่งนิพพานต่อไป ก�าลงัแสดงปฏจิจสมปุบาท ถึงความเป็นเหตุ

ปัจจัยกันอย่างไรโดยล�าดับ จะได้แสดงต่อไป

เพราะตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอย่างไร ตัณหาคือความทะยานอยาก 

ความดิ้นรนของใจ จ�าแนกออกเป็นตัณหา ๓ หรือตัณหา ๖ ดังกล่าวแล้ว อุปาทาน 

คือความยึดถือ ท่านแสดงอธิบายอุปาทาน ๔ ดังที่กล่าวแล้วเหมือนกัน กล่าวสั้นเมื่อ

มีตัณหาคือความอยากในสิ่งใด ก็ย่อมเกิดความยึดในสิ่งนั้น ฉะนั้น เมื่อแสดงอธิบาย

ตัณหา ๖ มีรูปตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากในรูป เป็นต้น ก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิด

อปุาทานคอืความยดึถือในรูปเป็นต้น คอืเมือ่มคีวามอยากในรปู ก็ย่อมมคีวามยดึในรูป 

มคีวามอยากในเสยีง กย่็อมมคีวามยดึในเสียง มีความอยากในกลิน่ กย่็อมมีความยึด 

ในกลิ่น มีความอยากในรส ก็ย่อมมีความยึดในรส มีความอยากในโผฏฐัพพะ สิ่งที่

กายถูกต้อง กย่็อมมคีวามยึดในโผฏฐพัพะนัน้ มคีวามอยากในธรรมคอืเรือ่งราว กย่็อม

มีความยึดในธรรมคือเรื่องราว

รวมความว่า อยากในสิง่ใดกย่็อมยึดในส่ิงนัน้ หรอืว่าเม่ือแสดงอธบิายตณัหา 

๓ กามตัณหา ความอยากในกาม ก็ย่อมมีความยึดในกาม อยากในภพ ก็ย่อมมี 

ความยึดในภพ อยากในวภิพ คอืความไม่เป็นนัน่เป็นนี ่กย่็อมมคีวามยึดอยู่ในวิภพน้ัน 
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และเมื่อพิจารณาตามที่ท่านแสดง อธิบายอุปาทาน ๔ มี กามุปาทาน ยึดถือในกาม

เป็นต้น กจ็ะพงึเหน็ความสมัพนัธ์ดงันี ้เมือ่มคีวามอยากในรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 

และธรรมคือเรื่องราว ก็ย่อมมีความยึดในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรม

คือเร่ืองราวนั้น โดยเป็นกาม คือเป็นสิ่งท่ีรักใคร่ปรารถนาพอใจ ดังนี้จึงเรียกว่า  

กามปุาทาน ความยดึถอืในกาม ท้ังนีก้เ็พราะว่ามทีฏิฐคิอืความเหน็ในรูป เสยีง เป็นต้น 

นั้นว่าเป็นกาม คือเป็นสิ่งที่รักใคร่ปรารถนา พอใจ จึงชื่อว่ายึดถือทิฏฐิ คือความเห็น

อีกด้วย ดังนี้จึงเรียกว่า ทิฏุปาทาน ความยึดถือในทิฏฐิ คือความเห็น และเมื่อเป็น

ด่ังน้ีจะปฏิบัติในศีลคือจะงดเว้นอะไรก็ดี จะปฏิบัติในวัตรคือข้อประพฤติปฏิบัติอันใด 

ก็ดี ก็เพ่ือกาม มีกามเป็นที่ตั้ง จึงเป็นอันยึดถืออยู่ในศีลคือข้อท่ีเว้น ในวัตรคือข้อท่ี

ประพฤติปฏิบัตน้ัิน ๆ ด้วย ดงัน้ี จงึช่ือว่า สีลพัพตปุาทาน ยดึมัน่อยูใ่นศีลในวัตร และ

ก็ย่อมมีวาทะคือการกล่าวด้วยอ�านาจแห่งทิฏฐิ คือความเห็นว่าเป็นเรา เป็นของเรา  

เป็นตัวตนของเรา ในรูปเสียงเป็นต้นนั้น ๆ ด้วย จึงเป็นอันยึดถืออยู ่ในวาทะ 

ว่าตน เรียกว่า อัตตวาทปุาทาน ความยดึถอืในวาทะว่าตน ตณัหา จงึเป็นปัจจยัให้เกดิ

อุปาทาน ดังนี้

เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพอย่างไร อุปาทานคืออะไรได้กล่าวแล้ว  

ส่วนภพหรือภาวะก็ได้กล่าวแล้วว่า หมายถึงกามภพ รูปภพ อรูปภพ อีกอย่างหนึ่ง

ได้แก่กรรมภพ อุปปัตตภิพ ค�าว่าภพน้ันในภาษาไทยกน็�ามาใช้ว่า กามภพเป็นต้น และ

ก็เป็นที่เข้าใจกันว่า หมายถึงโลกหรือพิภพ หรือที่ที่ไปเกิดโดยเป็นโลกหรือเป็น 

สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง แต่ว่าค�าว่าโลกหรือพิภพเป็นอีกค�าหนึ่ง ส่วนค�าว่าภพในท่ีนี้ 

หมายตรง ๆ ตามศัพท์ว่า ความมีความเป็นหรือว่าที่มีที่เป็นอันต้ังอยู่ในจิตใจ  

เป็นความมคีวามเป็นหรอืว่าเป็นทีม่ทีีเ่ป็นของจติใจส่วนหนึง่ เป็นความมคีวามเป็นหรอื

ว่าทีม่ทีีเ่ป็นของกายอกีส่วนหนึง่ ภพของจติใจนัน้ยงัเกดิขึน้ตัง้อยูใ่นจติใจเอง แต่ว่าภพ

ของกายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่กายในภายนอก

คราวนี ้เมือ่แสดงอธบิายภพ ว่าได้แก่กรรมภพ ภพคอืกรรม และอปุปัตตภิพ 

ภพคืออุปบัติ และที่แสดงอธิบายว่า ได้แก่กามภพ รูปภพ และอรูปภพนั้น พึงเข้าใจ

ได้ดัง่นี ้กรรมทีบ่คุคลกระท�าช่ือว่าเป็นภพอย่างหนึง่ คอืเป็นความมคีวามเป็นของจติใจ
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อย่างหนึ่ง ดังเช่นเมื่อเป็นกรรมดีก็เป็นกรรมภพฝ่ายดีในจิตใจ คือ ปรากฏเป็นความ

เป็นดคีวามมดีขีองจติใจ เมือ่ท�าชัว่คอืเป็นกรรมชัว่กป็รากฏเป็นความเป็นชัว่ความมชีัว่

ของจิตใจ กรรมดีและกรรมชั่วนั้นเม่ือเป็นชั้นกามาวจรคือหยั่งลงในกามหรือเที่ยวไป

ในกาม กเ็ป็นกามภพ ส่วนความดหีรือว่ากรรมดีอนัเป็นขัน้รปูฌาน คอืสมาธทิีแ่น่วแน่ 

มรูีปเป็นอารมณ์อนัเรยีกว่า รปูฌาน กเ็ป็นรปูภพ เม่ือเป็นกรรมดีทีเ่ป็นอรปูฌาน คอื

ฌานทีม่อีรปูเป็นอารมณ์ กเ็ป็นอรปูภพ นีเ้ป็นกามภพ รปูภพ อรปูภพ ฝ่ายกรรม คอื

ฝ่ายกรรมภพของจิตใจ เพราะว่ากรรมที่เป็นกามาวจร อันมีทั้งความชั่วทั้งความดี  

ที่เป็นรูปาวจร อันเป็นความดีที่เป็นขั้นรูปฌาน ที่เป็นอรูปาวจร คือเป็นความดีที่เป็น

ขั้นอรูปฌาน เป็นกรรมภพที่ตั้งอยู่ในจิตใจ เกิดขึ้นในจิตใจทั้งหมด และก็พึงทราบว่า 

เป็นภพที่ประกอบด้วยตัณหา อุปาทาน ดังกล่าวมานั้น ดังนี้เป็นกรรมภพ

ส่วนอุปปัตติภพ ภพคือความเข้าไปถึงนั้น หมายถึงภพคือความมีความเป็น

หรอืทีม่ทีีเ่ป็น อนัเป็นวบิากคอืเป็นผลของภพท่ีเป็นกรรมภพ กรรมภพท่ีเป็นฝ่ายกามภพ 

ก็เป็นเหตุให้เข้าถึงกามภพที่เป็นส่วนผล คือเกิดเป็นหรือว่าเกิดมีภาวะที่เป็นกาม 

อย่างใดอย่างหนึ่งข้ึน กรรมภพที่เป็นรูปภพ ก็เป็นเหตุให้เข้าถึงรูปภพที่เป็นผลหรือ 

เป็นวิบาก คือเข้าถึงภาวะอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเป็นรูปภพขึ้น กรรมภพท่ีเป็นอรูปภพ  

กเ็ป็นเหตใุห้เข้าถงึอรปูภพ ทีเ่ป็นวบิากหรือเป็นผล คอืเข้าถึงภาวะอย่างใดอย่างหนึง่ที่

เป็นอรูปภพขึน้ เป็นอุปปัตตภิพทางจติใจก่อน แล้วกเ็ป็นอปุปัตตภิพทางกาย ดงัจะพงึ 

เห็นได้ ดังทีท่่านแสดงไว้ ภพทีเ่ป็นภายนอกคอืเป็นความมีความเป็นหรือทีมี่ทีเ่ป็นของ

กาย ภาวะเป็นมนษุย์ เป็นสตัว์เดรจัฉาน และภาวะเป็นสตัว์นรกเป็นเปรตเป็นอสรุกาย  

และภาวะที่เป็นเทพ อันเป็นกามาวจรชั้นใดชั้นหนึ่ง อันสรุปว่า ภาวะที่เป็นสัตว์นรก  

เป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นเปรตอสุรกายเหล่านี้เป็นกามภพฝ่ายทุคติ ภาวะที่เป็นมนุษย์

เป็นเทพทีเ่ป็นชัน้กามาวจรท้ังหลาย เป็นภพทีเ่ป็นฝ่ายสคุตกิน็บัว่าเป็นกามภพด้วยกนั 

ภาวะที่เป็นรูปภพชั้นต่าง ๆ ก็เป็นรูปภพ ภาวะที่เป็นอรูปภพต่าง ๆ เป็นอรูปภพ  

ภพเหล่านี้คืออุปปัตติภพย่อมมีขึ้นเพราะกรรมภพ คือเมื่อกรรมภพอันหมายถึงกรรม

เป็นฝ่ายกามาวจร ถ้าเป็นบาปอกศุล กน็�าไปให้อปุบตัใินทคุต ิถ้าเป็นบญุเป็นกศุลกน็�า

ไปให้อุปบัติในสุคติ รูปภพที่เป็นอุปปัตติภพก็เกิดจากกรรมภพที่เป็นฝ่ายรูปาวจร  

อรปูภพทีเ่ป็นอุปปัตตภิพก็เกิดจากกรรมภพทีเ่ป็นฝ่ายอรปูาวจร คอืกรรมภพทีเ่ป็นฝ่าย
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อรูปภพนัน้เอง รวมความว่า กรรมอย่างใดกใ็ห้อปุบตัอิย่างนัน้ คราวนีม้าพจิารณาเข้า

มาดูในปัจจุบัน ก็พึงเข้าใจว่าภพทุกชั้นทั้งฝ่ายกรรมท้ังฝ่ายอุปบัติย่อมมีอยู่ในปัจจุบัน 

นี้เอง ในจิตใจด้วยกัน 

กล่าวคือ เมื่อเป็นกรรมอันใด ก็ย่อมเป็นอุปบัติ คือเข้าถึงอันนั้น เป็นกรรม

ข้ึนเมื่อใด ก็เป็นอุปบัติคือเข้าถึงผลเมื่อนั้น เมื่อท�ากรรมดีคือเป็นกรรมดีขึ้น ก็เป็น 

คนดข้ึีนทนัที เม่ือท�ากรรมชัว่ กเ็ป็นคนชัว่ขึน้ทนัท ีกรรมดหีรอืกรรมชัว่นีค้อืกรรมภพ  

ความเป็นคนดีหรือความเป็นคนชั่วน้ีเป็นอุปปัตติภพ กรรมภพและอุปปัตติภพมีขึ้น

ทันทีในปัจจุบัน

และก็อาจแบ่งได้เป็น กามภพ รูปภพ อรูปภพได้ กล่าวคือเมื่อเป็นกรรมชั่ว

ก็เป็นสัตว์นรก เป็นสัตว์เดียรฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายทางจิตใจในปัจจุบันทันที  

เมื่อเป็นกรรมดี ก็เป็นมนุษย์เป็นเทพทางจิตใจขึ้นทันที เมื่อเป็นกรรมที่เป็นอรูปฌาน 

กเ็ป็นอรูปภพขึน้ทันทีทางจติใจ เพราะฉะน้ัน ภพจงึมใีนปัจจบุนัได้ดัง่นี ้เพราะอปุาทาน

เป็นปัจจัยเกิดภพดังนี้

อีกอย่างหนึ่ง ท่านแสดงอธิบายว่า ภพ คือความมีความเป็นนี้ตั้งต้นแต่ความ

มเีราความเป็นเรา ภพนีจ้งึเป็นก�าเนดิของอตัตาหรอือาตมนั ตวัตน เพราะอปุาทานคอื

ความยึดถือในปัจจัย จึงมีความเป็นเรา คือว่ามีอัตตามีอาตมันตัวตนขึ้นอันสืบไปถึงมี

ของเรา ดังมีอาการที่แสดงไว้ว่า เอตํ มม นี้ของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี้ เอโส เม 

อตฺตา นี้เป็นอัตตาตัวตนของเรา ดังนี้

ความเป็นเราดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นเพราะอุปาทาน คือความยึดถือ เมื่อมีความ

ยดึถอือยูใ่นสิง่ใด กย่็อมมคีวามเป็นเรา มคีวามเป็นของเราขึน้อยูใ่นสิง่นัน้ เมือ่มคีวาม

ยดึถอือยูใ่นขนัธ์ ๕ กย่็อมมคีวามเป็นเรามคีวามเป็นของเราอยูใ่นขนัธ์ ๕ ดัง่นีเ้ป็นต้น 

อุปาทานจึงเป็นเหตุให้เกิดภพขึ้นดั่งนี้

๗ ตุลาคม ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๒๕
สำยสัมพันธ์ห่วงที่ ๑๐,๑๑ 

กับปฏจิจสมุปบำทคอือรยิสัจจ์พสิดำร

ขอให้ท่านท้ังหลายต้ังใจฟัง ท�าความส�ารวมกาย วาจา ใจ วันนี้จะได้แสดง

แนะน�าให้รู้จกัพระพุทธศาสนาเรือ่งนพิพานต่อไป ก�าลงัแสดงปฏิจจสมปุบาท จะแสดง

ต่อไป

เพราะภพเป็นปัจจยัเกิดชาติอย่างไร ภพกบัชาตดิเูหมอืนคล้ายกนั จนถงึยาก

ที่จะแยกออกจากกันได้ แต่อันที่จริงมีลักษณะคนละอย่าง ส่วนความสัมพันธ์อัน 

ใกล้ชิดกันนั้นย่อมมีอยู่ ถ้าไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ก็จะจับปนกันไป มิใช่แต่จ�าเพาะสอง 

อาการนี้เท่านั้น แม้อาการอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน

“ภพ” น้ันได้กล่าวแล้วว่า มีความหมายตรงตัวตามค�าแปลว่า ความเป็น 

ความม ีภพภายในก็ตัง้ข้ึนในจติใจ ภพภายนอกตัง้ขึน้ทีก่าย แต่ว่าในทีน่ีมุ่้งถงึภพภายใน 

คอืตัง้ขึน้ทีจ่ติใจอนัได้แก่ความเป็นความม ี โดยเป็นกรรมและเป็นอปุบติัคอืความเข้าไปถึง 

ฉะน้ัน จึงมปัีญหาว่า ความเข้าไปถึงนัน้เข้าไปถึงซึง่อะไร กต็อบได้ว่า เข้าไปถึงซึง่ชาติ

คือความเกิด อุปบัติคือความเข้าไปถึง นี่เป็นภพ ส่วนความเกิดเป็นชาติสืบจากภพ 

ดังกล่าว ภพคือความเข้าไปถึงก็คือเข้าไปถึงซึ่งชาติ

“ชาติ” คือความเกิด แสดงโดยทั่วไปก็เช่นว่า ความเกิดโดยเป็นมนุษย์แห่ง

มนษุย์ทัง้หลาย โดยเป็นสตัว์เดรจัฉานแห่งสตัว์เดรจัฉานท้ังหลายดงันีเ้ป็นต้น ธรรมแสดง

อธบิายถงึชาติโดยท่ัวไปก็แสดงว่าความเกิด ความเกดิขึน้ ความปรากฏขึน้ของขนัธ์ท้ังหลาย 
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ความได้อายตนะ ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะของชาติ คือความเกิดที่แสดงโดย

ทั่วไป ธรรมาธิบายที่เป็นพระพุทธาธิบายในพระสูตรหนึ่งได้แสดงว่า ถ้าภพไม่มี  

ชาติคือความเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นก็ย่อมไม่มี และภพนั้นก็ทรง 

แสดงชี้เอา กามภพ รูปภพ อรูปภพ ดังกล่าวนั้น กล่าวสั้นภพคือความเป็นความมี  

มกีรรม มอุีปบัต ิเป็นกรรมเป็นอุปบตัติัง้ขึน้ในจติใจก่อน เมือ่เป็นดัง่นี ้กม็ชีาตต่ิอทนัที 

ภพที่เป็นกรรมนั้นเป็นเหตุแห่งภพที่เป็นอุปบัติ ภพที่เป็นอุปบัตินั้นจะเป็นอุปบัติขึ้นได้

ก็ต้องมีชาติต่อไปทันที เพราะอุปบัติคือความเข้าถึง เข้าถึงซึ่งชาติคือความเกิด 

ดังกล่าวแล้ว เมื่อมีอุปบัติจึงมีชาติขึ้นทันที โดยเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้น

พิจารณาดูถึงภพชาติในปัจจุบัน ก็จะพึงเห็นได้ว่าย่อมมีอยู่ เพราะว่า ภพท่ี

เป็นกรรมปัจจุบันก็มีอยู่ เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงมีภพที่เป็นอุปบัติในปัจจุบัน และก็จึงมีชาติ

ในปัจจบุนั ดงัเช่นได้กระท�ากรรมชัว่ กเ็ป็นภพชัว่ข้ึนในปัจจบุนั ตัง้ขึน้ในใจทนัท ีเป็นเหตุ

ให้เกิดภพที่เป็นอุปบัติคือความเข้าถึงในปัจจุบันขึ้นทันที คือเข้าถึงชาติที่ชั่ว กล่าวรวม

กันว่า เข้าถึงความเกิดขึ้นเป็นคนชั่วทันที เพราะว่ากรรมส่ง เมื่อกระท�ากรรมดีก็ตรง

กันข้าม กรรมดีก็เป็นกรรมภพตั้งขึ้นในใจ และก็ส่งให้ได้อุปปัตติภพคือความเข้าถึง 

ซึ่งชาติของคนดี ได้แก่เข้าถึงความเกิดเป็นคนดีขึ้นทันที ฉะนั้น ความเป็นคนชั่วหรือ

ความเป็นคนดีนี้จึงเป็นภพเป็นชาติที่มีในปัจจุบัน ทุกขณะที่กระท�ากรรมชั่วหรือ 

กรรมดี ภพกบัชาตย่ิอมซบัซ้อนกนัอยูด่ัง่น้ี และกพ็งึเข้าใจว่า ย่อมเนือ่งมาจากอปุาทาน 

เนื่องมาจากตัณหาเป็นต้น ตลอดขึ้นไปถึงอวิชชาที่เป็นปัจจัยต้นเดิมเป็นสายเดียวกัน

อีกอย่างหนึ่ง ภพที่มีความหมายดังที่อธิบายว่า ได้แก่ความมีความเป็น คือ

ความมีเราความเป็นเราขึ้น อันเป็นก�าเนิดของอัตตาหรืออาตมันตัวตน ซึ่งเป็นที่รวม

ของกรรมและอปุบตั ิสบืไปถงึอวชิชาดงักล่าวแล้ว เมือ่เป็นอตัตาหรอือาตมนัตวัตนขึน้

ดั่งนี้ ก็ต้องเป็นชาติขึ้นสืบต่อไปทันที เพราะว่าอัตตาหรืออาตมันนั้น จะต้องเกิด 

เป็นอะไร คือว่า เป็นมนุษย์หรือเป็นสตัว์เดรจัฉานเป็นต้น หรอืกล่าวสรปุอกีอย่างหนึง่ว่า 

เป็นคนดหีรอืเป็นคนช่ัวเป็นต้น จะปรากฏภาวะเป็นมนษุย์หรอืเป็นสตัว์เดรจัฉาน เป็นต้น 

หรือเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วด่ังน้ี ก็ด้วยชาติคือความเกิดซึ่งจะต้องสืบมาจากภพทันท ี

คอืเมือ่ภพเป็นอัตตาหรืออาตมันข้ึนแล้ว กต้็องมชีาตว่ิา อตัตาหรอือาตมนันัน้เกดิเป็น

คนดีหรือเกิดเป็นคนชั่วเป็นต้น แม้เพราะเหตุนี้ ภพจึงเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ
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เพราะชาตเิป็นปัจจยัเกดิชราและมรณะอย่างไร ข้อนีย่้อมเห็นได้ง่าย แต่ก็พงึ

เข้าใจว่า ท่ีเห็นได้ง่ายนั้นก็คือชราและมรณะท่ีมีลักษณะดังท่ีเข้าใจกันท่ัวไป คือชรา 

ได้แก่ความทรุดโทรมของขันธ์ของอายตนะ มรณะได้แก่ความแตกสลายของขันธ์  

อีกอย่างหนึ่ง ชรามรณะที่เป็นปัจจุบัน เมื่อพบชาติที่เป็นปัจจุบัน ชรามรณะก็เป็น

ปัจจุบันสืบต่อกันไป เพราะเมื่อเป็นชาติคือความเกิดขึ้น ส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นก็ทรุดโทรม

เป็นชราก็แตกสลายเป็นมรณะ ชรามรณะอย่างละเอยีดนัน้ย่อมมอียู่ทกุขณะจติกับทกุข์

ทั้งหลายที่แสดงไว้ได้แก่ โสกะความแห้งใจ ปริเทวะความคร�่าครวญใจ ทุกขะความ 

ไม่สบายกาย โทมนสัสะความไม่สบายใจ อปุายาสะความคบัแค้นใจ กย่็อมเกดิขึน้รวม

อยู่ในหมวดชรามรณะ แม้ทุกข์เหล่านี้ก็ย่อมมีอยู่เสมออย่างละเอียด แล้วก็ย่อมมีอยู่

ทุกขณะจิตที่ยังมีอวิชชา เช่นเดียวกัน

ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรา มรณะ และทุกข์ทั้งหลายดังนี้ การพิจารณา 

ปฏิจจสมุปบาทในปัจจุบันย่อมจะท�าให้ได้มองเห็นอริยสัจจ์ซึ่งมีอยู่เป็นปัจจุบันธรรม 

เพราะว่าปฏจิจสมปุบาทนีก้ค็อือรยิสจัจ์โดยพสิดารนัน้เอง ดงัจะพงึเห็นได้ว่า อรยิสัจจ์

คือทุกข์และสมุทัยท้ังสองน้ีเรียกว่าเป็นอริยสัจจ์สายสมุทัยวาระ คือเป็นสายเกิด  

เกดิอะไร กคื็อเกดิทุกข์ เป็นสายเกิดทุกข์ มี ๒ คอื ทุกข์ และสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ 

๒ น้ีเอง มาแสดงโดยพิสดารในปฏิจจสมุปบาทสายสมุทัยวารเป็น ๑๒ อาการและ 

ทั้ง ๑๒ อาการนี้ก็ได้แก่ทุกข์และสมุทัยนั่นเอง

ในการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้นก็จับขึ้นมาพิจารณาทีละคู่ เช่นเดียวกับ 

อรยิสจัจ์ทีแ่สดงเป็นคู่ ดงัคูท่กุข์และสมทุยันี ้จะพงึเหน็ได้ว่าแสดงผลก่อน แล้วจงึแสดงเหตุ 

ทุกข์เป็นผล สมุทัยเป็นเหตุ คราวนี้ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติศึกษาก็ย่อมไม่รู้ว่า อะไรเป็นทุกข์

อะไรเป็นสมทุยั พระพทุธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอธบิายไว้ว่าทกุข์นัน้ได้แก่ชาต ิชรา มรณะ 

เป็นต้น สมุทัยนั้นได้แก่ตัณหาทั้งสามดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังที่พึงเข้าใจว่า  

ได้ทรงให้ค�าอธิบายโดยปริยายคือทางอันหนึ่งส�าหรับที่จะให้พอทราบพอเข้าใจ

แต่ว่าตามทางทีท่รงปฏบิตั ิทรงพจิารณามาเองตามทีต่รสัแสดงไว้ในพระสูตร

ทัง้หลายนัน้ ทรงจบัทุกข์และสมุทัยขึน้มาพจิารณาโดยอาการ ๑๒ ในปฏจิจสมปุบาทนี้ 

แต่ว่าจับข้ึนมาพิจารณาทีละคู่แล้วก็สาวเข้าไป และก็จับเอาชรามรณะนี่แหละขึ้นมา
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พิจารณาก่อน ก็เป็นเรื่องที่สืบต่อมาจากเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ยังไม่ได้ตรัสรู้ คือ

เป็นพระสิทธัตถราชกุมาร ได้ทรงเห็นเทวทูต คือคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ 

คนแก่ คนเจ็บ คนตายน้ันก็คือ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย นั้นเอง ก็ทรงจับ

พิจารณาจนเห็นชัดว่า ชรา มรณะ และโสกะ เป็นต้น เป็นผล คือเป็นทุกข์นั้นเอง 

ทุกข์เป็นผล ชาติเป็นสมุทัย นี่เท่ากับทรงพิจารณาทุกข์และสมุทัยเป็นคู ่ที่ ๑  

แล้วก็ทรงสืบสาวเข้าไปอีก แม้ชาติก็เป็นผล ภพเป็นสมุทัย นี่เป็นคู่ที่ ๒ แม้ภพ 

ก็เป็นผล อุปาทานเป็นสมุทัย นี่ก็เป็นคู่ที่ ๓ และต่อ ๆ กันไป แม้อุปาทานก็เป็นผล 

ตณัหาเป็นสมทุยั แม้ตณัหากเ็ป็นผล เวทนาเป็นสมทุยั แม้เวทนากเ็ป็นผล ผสัสะเป็น

สมุทัย แม้ผัสสะก็เป็นผล สฬายตนะเป็นสมุทัย แม้สฬายตนะก็เป็นผล นามรูป  

เป็นสมุทัย แม้นามรูปก็เป็นผล วิญญาณเป็นสมุทัย แม้วิญญาณก็เป็นผล สังขารเป็น

สมุทัย แม้สังขารก็เป็นผล อวิชชาเป็นสมุทัย เป็น ๑๑ คู่ ดังนี้ ก็คือทุกข์และสมุทัย 

นัน้เอง พจิารณาทุกข์และสมุทัยเป็น ๑๑ คู ่คูแ่รกก็คอืชรา มรณะ กับชาติ คูส่ดุท้าย

ก็คือสังขารและอวิชชา

เพราะฉะนัน้ จงึเป็นอรยิสจัจ์ทีพ่สิดาร ย่อลงมาเป็น ๒ คือทุกข์และทุกขสมุทัย

ในอริยสัจจ์ ๔ พิสดารก็เป็น ๑๑ คู่ ซึ่งแสดงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณา

สืบสาวเข้าไปดังนี้

๘ ตุลาคม ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๒๖
อนุโลม ปฏโิลม วัฏฏะ ๓ 
อรยิสัจจ์ ๒ สำยสมุทัย

ขอให้ท่านทัง้หลายตัง้ใจฟัง ท�าความส�ารวมกาย วาจา ใจ จะได้แสดงแนะน�า

ให้รู้จักพระพุทธศาสนาเรื่องนิพพานต่อไป ก�าลังแสดงถึงปฏิจจสมุปบาท ก็จะแสดง 

ต่อไป ปฏิจจสมุปบาทที่แสดงในสมุทัยวารก็คือ อริยสัจจ์สายสมุทัย คือทุกข์ และ

ทุกขสมุทัย ดังที่ได้กล่าวเมื่อวานนี้

ในพระสูตรก็ได้แสดงถึงวิธีพิจารณาของพระพุทธเจ้าเม่ือก่อนตรัสรู้ ก็จับผล

สาวเข้าไปหาเหตุ ดังท่ีได้กล่าวแสดงแล้วเมื่อวานนี้และผลนั้นเองก็เป็นเหตุปัจจัยแห่ง

ผลต่อไปด้วย คอืในการจบัผลสาวเข้าไปหาเหตนุัน้ เหตนุัน้กเ็ป็นผลแห่งเหตทุีส่บืเข้าไป

โดยล�าดับจนถึงอวิชชา แม้อวิชชาเองก็เป็นผล ผลของอาสวะซึ่งมีอวิชชาสวะเป็นต้น 

ดัง่ทีม่แีสดงไว้ในบางพระสตูรและแม้จะไม่แสดง แต่ว่ากเ็ป็นทุกขสัจจะนัน่เอง เพราะเหตุ

ที่ทุก ๆ อาการนั้นก็เป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป คือ 

ต้องเกิดต้องดับ ตกอยู่ในลักษณะทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์

รวมความว่า อาการทุกอาการเหล่านั้นเป็นผลด้วย เป็นเหตุปัจจัยด้วย หรือ

ว่าเป็นเหตปัุจจยัด้วยเป็นผลด้วย โดยทีเ่มือ่จบัขึน้มาพจิารณาเพียงคูเ่ดยีว กเ็ป็นผลอัน

หนึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหน่ึง หรือว่าเป็นเหตุปัจจัยอันหน่ึงเป็นผลอันหนึ่ง แต่เม่ือ

พจิารณาให้สบืกนัเป็นสายไป คอืมาถงึห่วงที ่๒ อนัคาบเกีย่วอยูก่บัห่วงที ่๑ ข้อทีเ่ป็น

เหตุเป็นปัจจัยในห่วงท่ี ๑ ก็กลายมาเป็นผลในห่วงที่ ๒ หรือว่ากล่าวอีกอย่างหนึ่ง  
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ข้อทีเ่ป็นผลในห่วงแรกก็กลายมาเป็นเหตปัุจจยัในห่วงที ่๒ สุดแต่ว่าจะจบัผลสาวเข้าไป

หาเหตุหรือว่าจะจับเหตุสาวไปหาผล ฉะนั้น ในการพิจารณาทุกข์และสมุทัยนี้ จึงเป็น

ของละเอียดตามนัยในปฏิจจสมุปบาท จะได้มองเห็นห่วงลูกโซ่ของธรรมส่วนผลส่วน

เหตุหรือส่วนเหตุส่วนผลที่เกี่ยวโยงกันไปเป็นสายอย่างลูกโซ่

ได้มแีสดงไว้ว่า พระพทุธเจ้าเมือ่ได้ตรสัรูแ้ล้ว ได้ทรงพจิารณาปฏจิจสมปุบาท 

กลับไปกลับมา ส�าหรับการพิจารณาจับผลย้อนเข้าไปหาเหตุก็ดังท่ีได้กล่าวแล้ว  

ส่วนการพจิารณาจบัเหตไุปหาผลนัน้กด็งัทีไ่ด้มแีสดงไว้ ซึง่ได้น�ามาสวดสาธยายกนัอยู่ 

ขึน้ว่า อวชิชฺาปจจฺยา สงขฺารา เป็นต้น เพราะฉะนัน้ เพือ่ให้ชดัเจนจงึจะได้กล่าวซ�า้อกี

ครั้งหนึ่งว่า การพิจารณาจับเหตุไปหาผลดังกล่าวนั้นก็แปลความว่า เพราะอวิชชาเป็น

ปัจจัยเกิดสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิด

นามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสฬายตนะ คืออายตนะ ๖ เพราะสฬายตนะเป็น

ปัจจัยเกิดผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหา 

เพราะตณัหาเป็นปัจจยัเกิดอุปาทาน เพราะอปุาทานเป็นปัจจยัเกดิภาวะหรอืภพ เพราะ

ภพเป็นปัจจยัเกดิชาต ิเพราะชาตเิป็นปัจจยัเกดิชรา มรณะและโสกะ ปรเิทวะ เป็นต้น 

ในตอนท้ายนี้มีแสดงว่า กองแห่งทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมเกิดข้ึนอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้  

การพจิารณาดงันีเ้รยีกว่าพจิารณาโดยอนโุลมตามล�าดับ ส่วนการพิจารณาจากผลเข้าไป

หาเหต ุกค็อืพจิารณาว่า ชรา มรณะ และโสกะ ปรเิทวะ เป็นต้น เกดิมขีึน้เพราะชาติ 

ชาตเิกดิมข้ึีนเพราะภพ ภพเกดิมขีึน้เพราะอปุาทาน อปุาทานเกิดขึน้มข้ึีนเพราะตณัหา  

ตัณหาเกิดมีขึ้นเพราะเวทนา เวทนาเกิดมีขึ้นเพราะผัสสะ ผัสสะเกิดมีข้ึนเพราะ 

สฬายตนะ สฬายตนะเกดิมีข้ึนเพราะนามรปู นามรูปเกดิมขีึน้เพราะวิญญาณ วิญญาณ

เกดิมขีึน้เพราะสงัขาร สงัขารเกดิมข้ึีนเพราะอวชิชา พจิารณาดัง่นีเ้รยีกว่าพจิารณาโดย

ปฏิโลมคือทวนล�าดับ

จะยกตัวอย่างอนุโลม อวิชชากับสังขารเป็นห่วงที่ ๑ สังขารกับวิญญาณเป็น

ห่วงที ่๒ เป็นต้นไป อวชิชาเป็นสมทุยั หรือว่าเป็นเหตเุป็นปัจจัย สังขารเป็นผล นีค้อื

สมทุยัและทกุข์ โดยอนุโลมน้ันจึงจบัเอาสมทุยัขึน้เป็นต้น ผลขึน้เป็นปลาย หรอืว่าทกุข์

ซึ่งเป็นผลขึ้นเป็นปลาย คราวนี้มาถึงห่วงที่ ๒ สังขารที่เป็นผลในห่วงที่ ๑ นั้น ก็มา

เป็นสมุทัยหรือว่าเป็นเหตุปัจจัยในห่วงที่ ๒ วิญญาณก็เป็นผล หรือเป็นทุกข์ท่ีเป็น 

ส่วนผล การพิจารณาโดยอนุโลมดังนี้จึงจับสมุทัยหรือเหตุปัจจัยขึ้นก่อน ผลทีหลัง  
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เมือ่จบัเข้าอริยสจัจ์กเ็ท่ากบัพจิารณาสมทุยัก่อนแล้วจงึทกุข์ คอืเรยีงเป็นสมทุยัและทกุข์ 

ส่วนโดยปฏิโลมนั้นห่วงสุดท้ายของอนุโลมคือชาติ และชรา มรณะ มาเป็นห่วงที่ ๑ 

จับเอาชรา มรณะและโสกะ เป็นต้น ซึง่เป็นผลหรอืทกุข์ทีเ่ป็นผลขึน้พจิารณาก่อนแล้ว

จึงถึงเหตุคือชาติ ซึ่งเป็นสมุทัยหรือเหตุปัจจัยห่วงสุดท้ายมาเป็นห่วงที่ ๑ ของปฏิโลม 

ห่วงถัดสุดท้ายก็มาเป็นห่วงที่ ๒ ของปฏิโลม คือว่า ชาติกับภพ จับชาติที่เป็นผลขึ้น

มาพิจารณาก่อน สาวเข้าไปหาสมุทัยหรือเหตุปัจจัยคือภพ การพิจารณาโดยปฏิโลม 

ดั่งนี้จึงเป็นการพิจารณาเหมือนอย่างที่เรียงไว้ในอริยสัจจ์ คือ ทุกข์ สมุทัย เรียงผลไว้

ก่อนแล้วจึงเหตุ แต่โดยนัยปฏิโลมนี้ สมุทัยหรือเหตุปัจจัยในห่วงที่ ๑ คือ ชาติ ก็มา 

กลายเป็นผลในห่วงที ่๒ ซึง่สาวหาเหตเุข้าไปอกีโดยล�าดบั เพราะฉะนัน้ การพจิารณา

อริยสัจจ์ตามทางปฏิจจสมุปบาทน้ีจึงเป็นการหัดพิจารณาอย่างละเอียด ท�าได้ทั้งโดย

อนุโลมและปฏิโลม

และก็พึงทราบว่า สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสมุทัย หรือส่ิงท่ีเป็นสมุทัยเป็นทุกข์นั้น 

ไม่ได้ยืนตัวอยู่อย่างเดียว เหมือนอย่างในปฏิจจสมุปบาทที่เปรียบเหมือนดังเป็นลูกโซ่ 

๑๑ ห่วงนั้น เมื่อจับพิจารณาห่วงที่ ๑ สิ่งนี้เป็นสมุทัยสิ่งนี้เป็นทุกข์ หรือว่าสิ่งนี้เป็น

ทุกข์สิ่งนี้เป็นสมุทัย ครั้นมาถึงห่วงที่ ๒ ก็เปลี่ยนไป กล่าวคือ สิ่งที่เป็นอย่างหนึ่งอัน

เป็นปัจจัยนั้น เม่ือปัจจุบันเล่ือนไป สิ่งนั้นกลายเป็นอดีตก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ที่เป็น

อนาคตกเ็ป็นอกีอย่างหนึง่ แต่ว่าเนือ่งกนัไปเป็นสายดังนี ้จึงเรยีกว่าปฏจิจสมปุบาทธรรม 

คือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นทั้ง ๑๒ ข้อ เมื่อนับเป็นห่วงก็ได้ ๑๑ ห่วง ย่อมสรุปลง

ได้เป็นวัฏฏะคือเป็นวน ๓ ได้แก่กิเลส กรรม วิบาก วัฏฏะ คือวน ๓ นี้คือ กิเลส  
เป็นเหตใุห้กระท�ากรรม กรรมกส่็งวบิากคอืผล ผลกเ็ป็นเหตุให้เกดิกเิลสขึน้อีก จึงวน
กันไปเป็นวงกลมดังนี้ จึงเรียกว่าวัฏฏะที่แปลว่าวน

ธรรม ๑๒ ข้อ กส็งเคราะห์เข้าในวัฏฏะทัง้ ๓ นี ้คอือวิชชาเป็นกเิลส สังขาร
เป็นกรรม วญิญาณ นามรปู สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา เป็นวิบากคือผล อวิชชาทีเ่ป็น

กิเลสก็เป็นเหตุให้กระท�ากรรมคือให้เป็นสังขารขึ้นมา สังขารที่เป็นกรรมก็เป็นเหตุให้

เกิดวิบากคือผลขึ้นมา อันได้แก่วิญญาณจนถึงเวทนานั้น คราวนี้เวทนาที่เป็นตัววิบาก

น่ีก็เป็นเหตุให้เกดิกเิลสขึน้มาอีกคือตณัหา อปุาทาน ตณัหาอปุาทานกเ็ป็นเหตใุห้กระท�า

กรรมขึน้มาอกี คอืภพทีเ่ป็นกรรมภพ ภพทีเ่ป็นกรรมภพก็เป็นเหตใุห้เกดิวิบาก คอืผล

ขึ้นมาอีก คือภพที่เป็นอุปปัตติภพและชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น
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คราวนี้ เมื่อจะแสดงอธิบายให้เป็นวงกลม ก็แสดงอธิบายได้ต่อไปอีกว่า ภพ

ที่เป็นอุปปัตติภพ และชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้นที่เป็นตัววิบากคือผล

นั้น ก็เป็นเหตุให้เกิดอวิชชาขึ้นมาอีก ก็วนไปหากิเลสคืออวิชชาขึ้นใหม่ อวิชชาก็เป็น

เหตใุห้เกดิกรรมคอืสงัขารขึน้อกี ดงันีเ้ป็นต้น เป็นอนัวนไปเป็นวงกลม และจะพงึเห็น

ได้ว่าวนอยู่ในจิตใจนี้เอง แม้ในปัจจุบัน ดังจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ว่า กิเลส เช่นว่า  

รปูตณัหา ความอยากในรูปซึง่กส็บืเนือ่งมาจากอวิชชาบงัเกดิข้ึนกเ็ป็นเหตใุห้กระท�ากรรม 

ตั้งต้นแต่ก่อเจตนาคือความจงใจเพื่อจะดูรูป จึงได้ท�าการดูรูปโดยอาศัยตาดู นี่ก็เป็น

กรรม เพราะว่าจะต้องมีการกระท�า กระท�าการดูรปูทีอ่ยากจะดน้ัูน ตัง้ต้นแต่มเีจตนา

อยากจะดู แล้วก็ท�าการดู นี่ก็เป็นกรรม คราวนี้เมื่อเป็นกรรมก็ก่อวิบากคือผล ได้แก่

การเห็นรูปแล้วก็ได้เวทนาคือสุขหรือทุกข์จากการเห็นรูปนั้น การเห็นรูปและสุขหรือ

ทุกข์ที่เป็นเวทนาที่เกิดจากการเห็นรูปนั้นก็ก่อกิเลสขึ้นอีก คือว่าก่อรูปตัณหา หรือว่า

ก่อราคะ โทสะ โมหะ ขึ้นอีก เพิ่มเติมอวิชชาให้มากขึ้นอีก ซึ่งเป็นฝ่ายกิเลส กิเลส 

ก็เป็นฝ่ายให้กระท�ากรรมต่อไปอีกดังนี้ จึงพึงเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เอง วัฏฏะคือ 

ความวนแห่งกิเลส กรรม วิบาก ย่อมครอบง�าจิตใจของบุคคลอยู่ดังนี้เป็นปกติ และ

วัฏฏะทั้ง ๓ นี้ เมื่อแยกออกไปโดยพิสดารก็ได้แก่ปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ข้อน้ีเอง  

ซึง่จะจับเอาข้อไหนขึน้มาหรอืว่าจะจบัเอาห่วงไหนขึน้มาก่อนกไ็ด้ จะสาวไปข้างหน้าจะ

สาวไปข้างหลังก็ได้ โดยพิสดารก็ ๑๒ ข้อ ย่อออกมาก็เป็นวัฏฏะ ๓ ย่อออกมาอีกก็

คือ ทุกข์และทุกขสมุทัย คืออริยสัจจ์ ๒ สายสมุทัย ซึ่งเป็นอันเดียวกัน

๙ ตุลาคม ๒๕๑๘

กิเลส

วิบาก

กรรม



ครั้งที่ ๒๗
อรยิสัจจ์ สำยนโิรธ

ขอให้ท่านทัง้หลายตัง้ใจฟัง ท�าความส�ารวมกาย วาจา ใจ จะได้แสดงแนะน�า

ให้รูจ้กัพระพทุธศาสนาเรือ่งนพิพานต่อไป ก�าลงัแสดงปฏจิจสมปุบาท กจ็ะได้แสดงต่อไป

ปฏิจจสมุปบาทสายนิโรธวาร คือ วาระดับนั้น ท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้าเมื่อ

ตรสัรูแ้ล้วได้ทรงพจิารณา กพ็งึทราบว่าในขณะทีท่รงพจิารณาสายดับนี ้ทรงดับอวิชชา

และอาการอ่ืนทีเ่นือ่งกบัอวชิชาได้ตลอดแล้ว ตามทีท่่านแสดงไว้ว่าทรงพจิารณานัน้ คือ

ทรงพจิารณาว่า เพราะอวชิชาดบัสงัขารดบั เพราะสงัขารดับวญิญาณดบั เพราะวญิญาณ

ดับนามรูปดับ เพราะนามรูปดับสฬายตนะดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะดับ เพราะ

ผัสสะดับเวทนาดับ เพราะเวทนาดับตัณหาดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานดับ เพราะ

อุปาทานดับภพดับ เพราะภพดับชาติดับ เพราะชาติดับชรามรณะและโสกะปริเทวะ

เป็นต้นดับ กองทุกข์ทั้งสิ้นดับอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้ ก็มีข้อที่พึงท�าความเข้าใจ 

ดังต่อไปนี้

ปฏิจจสมุปบาทสายดับน้ี นับเข้าในนิโรธสัจจะ สัจจะคือนิโรธความดับทุกข ์

ในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ แต่มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับนั้นก็พึงเข้าใจว่าเป็นมรรคที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงพบและได้ทรงปฏิบัติเมื่อก่อนจะตรัสรู้ ตั้งแต่ได้ทรงพบมัชฌิมา-

ปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางกลางดังแสดงในปฐมเทศนานั้น อันได้แก่มรรคมีองค์ ๘ 

มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้น มีสัมมาสมาธิความตั้งใจม่ันชอบเป็นที่สุด ใน 

มรรคมีองค์ ๘ นี้ สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า ก็ได้แก่ญาณความหยั่งรู้ในสัจจะทั้ง ๔  
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ที่แสดงโดยทั่วไป หรือญาณคือความหยั่งรู้ในอริยสัจจ์ ๒ สาย ได้แก่สายทุกข์และ 

สายสมุทัยดังแสดงในพระญาณที่ ๓ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ คืออาสวักขยญาณหรือ

ว่าญาณคือความหยั่งรู้มีวัตถุ ๘ ซึ่งรวมความเข้ามาก็คือญาณคือความหยั่งรู้ในอริยสัจจ์

ที่แสดงโดยท่ัวไปนั้นแหละ และญาณในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ก็เกิดขึ้นจากปัญญาที่ทรง

พิจารณา แสดงตามนัยปฏิจจสมุปบาท ก็ทรงพิจารณาจับ ชรา มรณะ และโสกะ 

เป็นต้น ซึง่เป็นส่วนผลย้อนไปหาเหตปัุจจยัหรอืสมทุยั จงึได้ทรงพบว่า ชาตเิป็นสมทุยั 

เป็นเหตุเป็นปัจจัยของชรา มรณะ และโสกะ ปริเทวะเป็นต้น และก็ทรงพิจารณา 

จับว่า แม้ชาติก็ยังเป็นผล เพราะยังมีสมุทัยเหตุปัจจัยอื่นอีก จึงได้ทรงค้นพิจารณา 

ไปโดยล�าดับดั่งนี้จนถึงได้ทรงพบอวิชชา ว่าเป็นสมุทัยเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นต้นของผล

และสมุทัยหรือเหตุปัจจัยอื่น ๆ ทั้งหมด พระญาณที่ได้หยั่งรู้เป็นปฏิเวธคือความรู้แจ้ง

แทงตลอดเข้าไปจนถึงอวิชชาด่ังนี้ิิ ก็จัดเข้าได้ในพระญาณคือความหย่ังรู้ในอริยสัจจ์  

๒ สาย คือสายทุกข์และสายอาสวะ สายอาสวะนั้นก็ได้แก่พระญาณที่หยั่งรู้ในอาสวะ 

ในเหตุเกิดอาสวะ ในความดับอาสวะ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ และก็พึง

ทราบว่าอาสวะนั้นก็ได้แก่ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ดังที่ได้แสดงอธิบายแล้ว 

ฉะนั้น กล่าวโดยความก็คือ ทรงพบอวิชชานั้นเอง

เมื่อได้ทรงค้นคว้าพิจารณารู้แจ้งแทงตลอดเข้าไปถึงสมุทัยหรือเหตุปัจจัยอัน

เป็นเหตุต้นเดมิทีส่ดุดงันีแ้ล้ว จกัษุคอืดวงตาเหน็ธรรม ญาณคอืความหยัง่รู ้ปัญญาคอื

ความรู้ทั่วถึง วิชชาคือความรู้อันแจ่มแจ้ง อาโลกะ คือความสว่าง จึงบังเกิดผุดข้ึน 

ในธรรม คือสัจจะอันได้แก่ความจริงทั้งหลาย ปรุโปร่งลุล่วงทั้งหมด เมื่อวิชชาบังเกิด

ขึน้อวชิชาจงึดบัไป เหมือนอย่างเม่ือความสว่างบงัเกดิขึน้ความมดืกห็ายไป สิง่ทัง้หลาย

ที่เคยถูกความมืดปกคลุมไว้ ท�าให้ไม่เห็น จึงได้ปรากฏแจ่มแจ้งทั้งหมดไม่บังกัน ว่านี้ 

ทกุข์ นีท้กุขสมุทัย นีทุ้กขนโิรธ นีม้รรค น้ีอาสวะ นีเ้หตเุกดิอาสวะ นีค้วามดบัอาสวะ 

นีท้างปฏบิตัแิห่งความดบัอาสวะ เมือ่กล่าวโดยนยัปฏจิจสมปุบาท ปฏจิจสมปุบาท คือ

ธรรมที่อาศัยกันบังเกิดข้ึนอันมีอาการ ๑๒ นับเป็นเหตุปัจจัยและเป็นผลได้ ๑๑ คู่  

เมื่อเทียบกับห่วงลูกโซ่ก็นับได้ ๑๑ ห่วง ก็ปรากฏแจ่มแจ้งขึ้นทั้งสายสมุทัยวารคือ 

สายเกิด และสายนโิรธวารคอืสายดบั สายสมทุยัวารนัน้กป็รากฏแจ่มชดั ทัง้โดยอนโุลม

และปฏิโลม ดังที่ได้แสดงเมื่อวานนี้ สายนิโรธวารนั้นก็ปรากฏแจ่มชัด ความปรากฏ
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ขึ้นแห่งสายสมุทัยวารน้ัน ก็คือความปรากฏขึ้นแห่งทุกขสมุทัย ความปรากฏขึ้นแห่ง 

สายนิโรธวารน้ัน ก็คือความปรากฏขึ้นแห่งนิโรธรวมทั้งมรรค คือทางปฏิบัติที่ได้ทรง

ด�าเนนิมา อนัได้แก่มรรคมอีงค์ ๘ นัน้ วิชชาทีป่รากฏดงัน้ีคอือาสวักขยญาณดังทีท่่าน

ได้แสดงไว้ อันท�าให้ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ คือเป็นพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ

และเมื่อวิชชาปรากฏขึ้นดั่งนี้ วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

ทั้งสิ้นก็ปรากฏข้ึน เพราะว่าเมื่อดับอวิชชาได้ก็ดับอาการอื่น ๆ ทั้งหมดจนถึงชาติ  

ชรา มรณะ และโสกะปริเทวะเป็นต้น วิชชา วิมุตติดังนี้ จึงเป็นโมกขธรรม ที่ได้ทรง

ปรารถนาจะพบเมือ่ก่อนจะตรสัรู ้อนัเป็นเหตุให้ได้เสดจ็ออกทรงผนวช ค้นคว้า แสวงหา 

เม่ือทรงได้วชิชาวมิตุตจิงึได้ทรงทราบว่า ชาตส้ิินแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว คอืมรรค

ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้เสร็จสิ้นแล้ว จบสิกขาคือการศึกษาแล้ว อันนับว่าเป็น

อเสขะ คือไม่ต้องศกึษาปฏบิตัเิพือ่ความเป็นอย่างนีอี้กต่อไป อนัเรยีกว่าเป็นผูเ้สรจ็กจิ

ด้วยประการทั้งปวง

ในพระสตูรหน่ึงได้แสดงว่า ได้ตรสัถึงพระองค์ว่า ได้ทรงมวิีชชาและวิมตุตเิป็น

อานิสงส์อยู ่คอืเมือ่ตรสัรูแ้ล้ว เวลาทีเ่หลอืแห่งพระชนม์ชพีนัน้ กท็รงมวีชิชาวมุิตตเิป็น

อานิสงส์ผลอยู่ คือทรงอยู่ด้วยวชิชาวมุิตต ิและได้ทรงบ�าเพญ็พทุธกจิ ทรงแสดงธรรม

สั่งสอนตั้งพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทขึ้นในโลก อันท่านแสดงว่า ด้วยอาศัย 

พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณ

ในปฏิจจสมุปบาทสายนิโรธวารน้ี พิจารณาเป็นอนุโลมและปฏิโลมได้ทั้ง ๒ 

ในบาลพีระวนิยัแสดงรวมกนัไปทัง้สายสมุทยัวารและสายนโิรธวารว่า พระพทุธเจ้าทรง

พิจารณาทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม โดยอนุโลมนั้นได้แสดงแล้ว ส่วนโดยปฏิโลมพึง

พจิารณาดงันี ้ชรา มรณะ และโสกะ ปรเิทวะเป็นต้น ดบัเพราะชาตดิบั ชาตดิบัเพราะ

ภพดับ ภพดับเพราะอุปาทานดับ อุปาทานดับเพราะตัณหาดับ ตัณหาดับเพราะ 

เวทนาดับ เวทนาดับเพราะผัสสะดับ ผัสสะดับเพราะสฬายตนะดับ สฬายตนะดับ

เพราะนามรูปดับ นามรูปดับเพราะวิญญาณดับ วิญญาณดับเพราะสังขารดับ  

สังขารดับเพราะอวิชชาดับ ดังน้ี และเม่ือพิจารณาตามวัฏฏะทั้ง ๓ ซึ่งเนื่องกันเป็น

วงกลม และปฏิจจสมุปบาทก็ย่อมสงเคราะห์เข้าในวัฏฏะทั้ง ๓ ได้นั้น ก็พึงเห็นว่าแม้
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โดยปฏิโลมก็พึงพิจารณาได้เช่นเดียวกัน ส�าหรับอริยสัจจ์ข้อที่ ๔ คือ มรรคสัจจะนั้น 

พงึเข้าใจว่าประกอบอยู่ในสายนิโรธวารน้ีด้วย ดงัทีก่ล่าวมานัน้ เพราะต้องมมีรรคสัจจะ 

นิโรธสัจจะจึงจะปรากฏขึ้นได้ เพราะเป็นผล

อนึง่ พงึท�าความเข้าใจว่า ในปฏจิจสมุปบาททัง้ ๒ สายนี ้มุ่งแสดงถึงธรรมที่

เน่ืองกนัเป็นสาย อาศยักเิลสมอีวชิชาเป็นต้น และอาการทีบ่งัเกดิสบืเนือ่งกนัไปเป็นสาย

นั้นก็สืบเนื่องมาจากกิเลส เมื่อดับกิเลสแล้ว อาการส่วนที่เป็นวิบากขันธ์ก็คงด�ารงอยู่  

มีอยู่จนกระทั่งดับขันธ์ เมื่อยังไม่ดับขันธ์ อาการของขันธ์ก็ยังมีอยู่ แต่ว่าไม่มีกิเลส

ฉะน้ัน อวชิชาดบั สงัขารท่ีเป็นกรรมดบั แต่ว่าสังขารท่ีเป็นกริิยาอนัไม่ใช่กรรม

ก็ยังมีอยู่ ดังจะพึงเห็นได้ว่า กายสังขารการปรุงทางกาย วจีสังขารการปรุงทางวาจา 

จิตตสังขารการปรุงทางใจ ก็ยังมีอยู่ เพราะยังต้องท�าอะไรทางกาย ยังต้องพูดอะไร 

ทางวาจา และยังต้องคิดนึกต่าง ๆ แต่ว่าเมื่อยังมีอวิชชานั้นสังขารดังกล่าวนับว่า 

เป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม แต่เม่ือดับอวชิชาได้แล้ว สังขารดงักล่าวกเ็ป็นเพยีง

กายกิริยา กิริยาที่กระท�าทางกาย วจีกิริยา กิริยาที่กระท�าทางวาจา มโนกิริยา  

กิริยาที่กระท�าทางใจ เพราะไม่มีอวิชชา อันหมายถึงว่าไม่มีตัณหาอุปาทาน ไม่มีภพ

คือความยึดถือเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราในสังขารคือการปรุงแต่งทั้งปวงนั้น จึงมี

กิริยาไม่เป็นกรรม วิญญาณก็มีอยู่ นามรูปก็มีอยู ่ ผัสสะก็มีอยู ่ เวทนาก็มีอยู ่  

แต่ว่าไม่มีตัณหา เวทนาไม่เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา คือยังมีเสวยสุข เสวยทุกข์  

เสวยภาวะเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข แต่ว่าไม่มีตัณหาในเวทนา เพราะไม่มีอวิชชา 

ไม่มีอุปาทาน ไม่มีภพที่เป็นกรรมภพและอุปปัตติภพ และไม่มีชาติ ชรา มรณะ และ

โสกะปริเทวะ เป็นต้น ซ่ึงสืบเนื่องมาจากอวิชชา ตัณหา อุปาทาน แต่ว่ายังมีชาติ  

ชรา มรณะท่ีเป็นธรรมดาของสังขารคือวิบากขันธ์ วิบากขันธ์นั้นย่อมมีชาติ มีชรา  

มมีรณะ กพ็งึทราบความต่างกนัว่า ชาต ิชรา มรณะ ทีส่บืเนือ่งมาจากอวชิชา ตณัหา 

อปุาทานนัน้ ย่อมมเีรา มขีองเรา มตีวัตนของเราอยูใ่นชาต ิชรา มรณะนัน้ แต่ว่าเมือ่

ดับอวิชชาได้ ดับตัณหาอุปาทานได้ ก็เป็นอันดับเราดับอัตตาตัวตน ดับเราดับของเรา 

ดับอัตตาตัวตนของเราในชาติ ชรา มรณะ ชาติชรามรณะจึงเป็นธรรมฐิติธรรมนิยาม 

คือเป็นธรรมชาติธรรมดาของวิบากขันธ์ แต่ว่าทุกข์คือโสกะปริเทวะเป็นต้นไม่มี  

ดับไปหมด เพราะเป็นอาการของใจที่สืบเนื่องมาจากอวิชชา ตัณหา อุปาทานนั้น  
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เพราะฉะน้ัน อาการทีเ่ป็นวบิากขนัธ์จงึยงัมอียู ่คอืว่าสงัขารกเ็ป็นปัจจยัให้เกดิวญิญาณ 

วิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปและสืบต่อไป ผัสสะ เวทนา

กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า เมื่อดับอวิชชาลงได้ ทรงอยู่ด้วยวิชชาวิมุตติ  

เป็นอานิสงส์ผลดังกล่าวนั้น วิชชาวิมุตตินี้ก็เป็นปัจจัยขึ้นแทนที่ให้เกิดสังขารวิญญาณ

เป็นต้น คือว่าอาศัยวิชชาวิมุตติ

กล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า พระคุณท้ัง ๓ นัน้ กไ็ด้ปรงุแต่งกาย วาจา ใจ เป็นสงัขาร 

ในการบ�าเพญ็พทุธกิจต่าง ๆ กอ็าศัยวบิากขันธ์ซึง่เป็นวิญญาณ นามรปู ผสัสะ เวทนา 

ทีเ่ป็นตวัวบิากอนันีแ้หละปฏบิตับิ�าเพญ็พทุธกจิต่าง ๆ ทีแ่สดงในพทุธประวตัว่ิา ได้ทรง

ปฏิบตัอิยูถึ่ง ๔๕ พรรษา และส่วนท่ีเป็นวบิากขนัธ์นีก้ต้็องชราคอืช�ารดุทรดุโทรม จนถงึ

ต้องมรณะดับขันธ์ไปในท่ีสุด แต่ว่าเพราะว่าส้ินกิเลส จึงไม่เรียกว่ามรณะแต่เรียกว่า

ดับขันธปรินิพพาน

ปฏจิจสมุปบำท วัฏฏะ ๓
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ครั้งที่ ๒๘
อัทธำแห่งปฏจิจสมุปบำท

ขอให้ท่านทัง้หลายตัง้ใจฟัง ท�าความส�ารวมกาย วาจา ใจ จะแสดงแนะน�าให้

รูจ้กัพระพทุธศาสนาเรือ่งนพิพานต่อ ก�าลงัแสดงปฏจิจสมปุบาทใกล้จะจบ ก็จะแสดงต่อ

ได้แสดงอธบิายปฏจิจสมุปบาท โดยอธิบายความหมายของถ้อยค�า ซึง่ถ้อยค�า

ว่า ปฏิจจสมุปบาท มีอรรถคือเนื้อความและพยัญชนะคือถ้อยค�าหรือถ้อยความ  

ได้แสดงอาการทั้ง ๑๒ ของปฏิจจสมุปบาท และได้แสดงสมุทัยวาร คือวาระเกิด  

ว่ามีความเกิดขึ้นโดยเป็นปัจจัยอาศัยกันไปอย่างไร และโดยสมุทัยวารนี้ได้มีอธิบาย 

ที่ท่านอธิบายกันมาเป็นอัทธา คือกาลเวลา ๓ โดยแบ่งเป็นเหตุที่เป็นอดีต ผลที่เป็น

ปัจจุบัน เหตุที่เป็นปัจจุบัน ผลที่เป็นอนาคต และพระอาจารย์ได้อธิบายขยายออก 

เป็นเหตุที่เป็นอดีต ๕ ผลที่เป็นปัจจุบัน ๕ เหตุที่เป็นปัจจุบัน ๕ ผลที่เป็นอนาคต ๕ 

เป็น ๒๐ อาการ และได้น�าเอาพระพทุธาธบิายในพระสตูรมาแสดงว่า พระพทุธเจ้าได้

ทรงอธบิายไว้อย่างไร ซึง่ในพระสตูรกมี็เค้าอธบิายทีเ่ป็นพระพทุธาธบิายนัน้ อนัจะน�า

ให้เข้าใจว่าเป็นอัทธาคือกาลเวลาดงักล่าวนัน้ และพระพทุธาธิบายในท่ีอืน่แสดงถึงความ

บังเกิดข้ึนสืบเนื่องกันเป็นสาย และอธิบายอันจะพึงสงเคราะห์เข้าได้ในวัฏฏะและใน

อริยสัจจ์ กับที่เป็นพระพุทธาธิบายอีกหลายแห่ง

ฉะนัน้ จะพงึน�าให้เข้าใจได้ว่า ปฏจิจสมปุบาทเป็นธรรมทีเ่ป็นไปอยูใ่นปัจจบุนั 

เป็นปัจจุบันธรรม เมื่อพิจารณารวมกันจากอธิบายในท่ีทุก ๆ แห่งแล้วก็พึงจับความ
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รวมเข้าโดยย่อว่า อริยสัจจ์ทั้ง ๔ วัฏฏะทั้ง ๓ เป็นเหตุผลหรือเป็นผลเหตุ จึงเป็นกฎ 

เป็นธรรม หรอืจะพึงเรยีกว่ากฎธรรมดา ท่ีเป็นไปอยู่ทกุกาลสมยั ผลทัง้หลายทีป่รากฏ

อยูใ่นปัจจุบนัน้ีกย่็อมมีเหตแุห่งผลน้ัน ๆ ในอดตีก็เช่นเดยีวกนั ในอนาคตก็เช่นเดยีวกนั 

ทุกข์ที่บังเกิดข้ึนในปัจจุบันนี้ก็เพราะมีสมุทัยแห่งทุกข์นั้น ทุกข์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตก็เช่น

เดยีวกนั ทกุข์ทีจ่ะบงัเกดิในอนาคตกเ็ช่นเดียวกนั เป็นสัจจะ คอืความจริงอนัเดยีวกนั

ที่เป็นกฎธรรมดาอยู่ทุกกาลสมัย ฉะนั้น ปฏิจจสมุปบาทที่เป็นการแสดงอริยสัจจ์ 

อย่างพสิดารขึน้ หรือเป็นการแสดงวัฏฏะ ๓ อย่างพสิดารขึน้ กเ็ป็นกฎธรรมดาเหมอืน

อย่างนั้น เหมือนอย่างว่า ฝนตกแดดออกในวันนี้ ก็มีเพราะมีสมุทัยของฝนและแดด 

ฝนตกแดดออกเมื่อวานน้ี หรือว่าเดือนท่ีแล้ว ปีที่แล้ว ย้อนหลังไปนานเท่าไรก็ตาม 

หรือฝนจะตกแดดจะออกวันพรุ่งน้ี วันมะรืนนี้ เดือนหน้า ปีหน้า สืบไปข้างหน้าอีก

เท่าไรกต็าม กเ็พราะมสีมทุยัของฝนและแดดนัน้อย่างเดยีวกนั ดังทีไ่ด้กล่าวยกมาเป็น

ตวัอย่างไว้แล้วในการแสดงครัง้ก่อน เพราะฉะนัน้ จงึเป็นปัจจบุนัธรรม หรอืจะพงึกล่าว

ว่าเป็นปัจจุบันปฏิจจสมุปบาททุกกาลสมัย

ชรามรณะที่มีอยู่ในวันนี้ก็เพราะชาติเป็นต้น โดยการเป็นปัจจัย และเป็นผล

ของปัจจัยไปจนถงึอวชิชา ชรามรณะในวนัวานนีห้รอืพรุ่งนีก้เ็ช่นเดยีวกนั เป็นสจัจธรรม

ทีเ่ป็นผลและเหตทุกุกาลสมยั และซึง่แสดงเป็นอทัธาคอืกาลเวลาดงักล่าว กจ็ะพงึเหน็

ได้ว่า เมือ่เป็นผลและเหตหุรือเหตแุละผลกจ็ะต้องมอีทัธาคือกาลเวลา เพราะว่าทัง้สอง

น้ีหาได้เกดิขึน้พร้อมกนัไม่ เหตจุะต้องเกดิก่อนแล้วจงึจะมีผล ไม่ใช่ว่าเหตแุละผลเกดิ

พร้อมกัน เพราะฉะนั้น โดยปกติเหตุจะต้องเกิดก่อน ผลเกิดทีหลัง

คราวน้ีได้จับเอาเวลาปัจจุบันซ่ึงเป็นอยูน่ัน้ สมมตว่ิาเดีย๋วนี ้ผลทีไ่ด้รบัอยู่เดีย๋ว

นีเ้ป็นปัจจุบนั แต่ว่าเหตขุองผลทีไ่ด้รับอยูเ่ดีย๋วนีเ้ป็นอดตี จงึต้องเป็นสิง่ท่ีเหตมุขีึน้ก่อน 

ผลที่เป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้จึงมีขึ้นได้ คราวนี้ถ้าเดี๋ยวนี้ก�าลังท�าเหตุ หรือว่าเหตุบังเกิดขึ้น

เดี๋ยวนี้ ผลของเหตุเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นอนาคต โดยปกติก็จะต้องเป็นดั่งนี้ เพราะฉะนั้น

อัทธาคือกาลเวลาของปฏิจจสมุปบาทจะต้องมี เช่นเดียวกับอัทธาคือกาลเวลาของ 

อริยสัจจ์ ของวัฏฏะ ๓ ก็จะต้องมี ฉะนั้น ในการแสดงอธิบายวิชชาว่ามีวัตถุ ๘  

จึงได้มีความหยั่งรู้ในอดีตหรือในเบ้ืองต้น ในอนาคตหรือในเบื้องปลายเป็นต้นอยู่ด้วย 

เพราะเหตุดังท่ีกล่าวมา แต่ก็พึงเข้าใจว่าช่วงหรือสมัยของอัทธาคือกาลเวลาอันได้แก่
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อดีต อนาคต ปัจจุบัน ดังกล่าว พึงก�าหนดในช่วงที่สั้นก็ได้ ยาวก็ได้ เช่นว่า วินาทีนี้

เป็นปัจจุบัน วินาทีที่แล้วเป็นอดีต วินาทีหน้าเป็นอนาคต จะให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านี้

กไ็ด้ ให้เป็นช่วงท่ียาวมากไปกว่าน้ีก็ได้ เช่นวันน้ีเป็นปัจจบุนั เมือ่วานนีเ้ป็นอดตี พรุง่นี้

เป็นอนาคต เดอืนนีเ้ป็นปัจจบุนั เดอืนทีแ่ล้วเป็นอดตี เดอืนหน้าเป็นอนาคต ย่ิงขึน้ไป

เป็นปี ยิ่งกว่าปีจนถึงเป็นชาติ ชาตินี้ ชาติที่แล้ว ชาติหน้า ดั่งนี้เป็นต้น จะท�าให้ช่วง

สัน้เข้ามาเท่าไรกไ็ด้ ขยายออกไปเท่าไรกไ็ด้ เรือ่งนีก้ไ็ด้ปรารภกล่าวมาแล้วเหมือนกนั  

แต่เพื่อให้ชัดขึ้น จึงได้ย�้ากล่าวในที่นี้อีก

จึงพึงเข้าใจว่า เหตุผลหรือผลเหตุที่แสดงในปฏิจจสมุปบาทนี้ก็ดี รวมเข้าใน

อริยสัจจ์ก็ดี หรือที่แสดงเป็นวัฏฏะ ๓ ก็ดี ก็คลุมไปได้ทุกช่วงของอัทธาคือกาลเวลา 

จะแสดงในช่วงของอัทธาคือกาลเวลาที่ละเอียดที่สุด คือเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบันที่

ละเอียดที่สุด หรือเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ขยายออกไปมากที่สุดเท่าไรก็ตาม  

ผลและเหตหุรอืเหตแุละผลเป็นปฏจิจสมปุบาทกค็รอบคลุมอยู่ทัง้นัน้ ใช้ได้ทัง้นัน้ไม่ว่า

จะเป็นช่วงทีล่ะเอียดท่ีสดุเท่าไร หรือว่าหยาบยาวออกไปเท่าไรและกพ็งึเข้าใจเน้นเข้าไป

อีกประการหนึ่งว่า อดีต อนาคต ปัจจุบัน ย่อมมีอยู่ในช่วงนั้น ๆ อีกด้วย เป็นต้นว่า 

เมื่อวานนี้ก็กล่าวกันว่าเป็นอดีต แต่ว่าเมื่อวานนี้นั้นย่อมเป็นปัจจุบันของเมื่อวานนี้  

ในขณะที่ทุก ๆ คนด�ารงอยู่เม่ือวานนี้ ก็ชื่อว่าได้ด�ารงอยู่ในปัจจุบันของเมื่อวานนี้  

จะนึกว่าเมือ่ด�ารงอยูใ่นเวลาบ่ายโมงตรงของเมือ่วานนี ้เวลาบ่ายโมงตรงนัน้กเ็ป็นปัจจบุนั

ของเวลานั้น ก่อนนั้นก็เป็นอดีต ต่อจากนั้นก็เป็นอนาคต ปฏิจจสมุปบาทในขณะ 

บ่ายโมงน้ันของเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นอัทธาคือกาลเวลาของเม่ือวานนี้ ก่อนเม่ือวานนี ้

กเ็ช่นเดียวกนั ย่อมมปัีจจบุนัของตน ๆ อยูทุ่กขณะ และกยั็งมีอดตีมีอนาคตต่อเนือ่งกนั 

พรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกัน ก็จะต้องมีปัจจุบันของพรุ่งนี้ เมื่อทุก ๆ คนไปถึงพรุ่งนี้ก็จะต้อง

ไปพบกับปัจจุบันของวันพรุ่งนี้ เวลาใดเวลาหนึ่งของวันพรุ่งนี้ท่ีไปพบนั้นเป็นปัจจุบัน 

ก่อนนัน้เป็นอดตี ต่อไปกเ็ป็นอนาคตส�าหรบัวนัพรุง่นี ้วนัมะรืนนีเ้ป็นต้น กเ็ช่นเดยีวกัน

เพราะฉะน้ัน ปฏิจจสมุปบาทท่ีเป็นอัทธาคือกาลเวลาเป็นปัจจุบัน เป็นอดีต 

เป็นอนาคต ก็เป็นส�าหรับกาลเวลานั้น ๆ ของเมื่อวานนี้ก็ได้ ของวันนี้ก็ได้ ของพรุ่งนี้

ก็ได้ เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน ของทุก ๆ ช่วงเวลา พึงเข้าใจดั่งนี้ ฉะนั้น ค�าว่าเป็น

ปัจจุบันธรรมที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความหมายดังกล่าวมานี้
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อธบิายท้ังหลายจบัตัง้แต่พระพทุธาธบิายและอธบิายของพระอาจารย์ทัง้หลาย 

เมือ่ประมวลกนัเข้าแล้วย่อมเป็นอธบิายเพือ่ทีจ่ะให้มคีวามเข้าใจในปฏิจจสมปุบาท และ

เมื่อได้อาศัยอธิบายทั้งปวงนั้นท�าความเข้าใจดังเช่นท่ีกล่าวมานี้ ก็เห็นว่าจะมองเห็น

สัจจะคือความจริงท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน จะท�าให้พอมองเห็นเค้าความของ 

ปฏจิจสมุปบาทรวมเข้ามาเป็นวฏัฏะ ๓ สงเคราะห์ในอรยิสจัจ์ ๔ เมือ่เป็นสายสมทุยัวาร

ก็สงเคราะห์เข้าในอริยสัจจ์ ๒ คือทุกข์และสมุทัย เมื่อเป็นสายนิโรธวารก็สงเคราะห์

เข้าในอริยสัจจ์ ๒ คือนิโรธและมรรค โดยตรงก็สงเคราะห์เข้าในนิโรธ แต่ก็จะต้องมี

มรรคเป็นทางปฏิบัติดั่งท่ีพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาในมรรค จึงทรงได้ปัญญาตรัสรู้ใน 

ปฏิจจสมุปบาท

การพยายามอธบิายให้ความเข้าใจในปฏจิจสมปุบาทนีไ้ด้มกีารพยายามท�ากนั

มาช้านาน จนถึงพยายามอธิบายให้เข้าใจในอาการ ๑๒ โดยเขียนเป็นภาพก็มี ดังที่

ปรากฏอยูใ่นภาพปฏิจจสมุปบาทท่ีเกิดมาทางสายมหายานช้านาน แสดงอาการทัง้ ๑๒ 

นั้นเป็นภาพ โดยที่ได้แสดงเขียนเป็นภาพไว้ดังนี้

ผูห้ญงิแก่ตาบอดเดนิหลังค่อมยันไปด้วยไม้เท้า ได้แก่ อวชิชา กเ็พราะว่าไม่รู้

ไม่เห็นจึงเทียบได้กับคนตาบอด

คนปั้นหม้อก�าลังปั้นหม้อเทียบด้วยสังขาร เพราะว่าสังขารก็คือปรุงแต่ง  

จึงเทียบกับการปั้นหม้อ

วานรผู้กระโดดจากต้นไม้ต้นหน่ึงไปยังต้นไม้อีกต้นหนึ่งเทียบด้วยวิญญาณ 

เพราะวิญญาณตามที่ได้อธิบาย เมื่อเป็นจุติวิญญาณก็เคลื่อนออกจากอารมณ์หรือภพ

ชาติอันหนึ่งไปอุปบัติ คือเข้าถึงอารมณ์หรือภพชาติอีกอันหนึ่ง ดังท่ีเรียกว่าปฏิสนธิ

วิญญาณ จึงเทียบได้กับวานรที่กระโดดจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปถึงต้นไม้อีกต้นหนึ่ง

คนพายเรอืจ้างซึง่รบัคนโดยสารไปในเรอืจ้างเทยีบกบันามรปู กเ็พราะว่านาม

รูปนั้นต้องอาศัยกัน นามก็ต้องอาศัยรูป รูปก็ต้องอาศัยนาม เหมือนอย่างเรือกับคน

พายเรือและคนโดยสารต้องอาศัยกัน

บ้านทีม่ ี๖ หน้าต่าง หน้าต่างทัง้ ๖ เทียบด้วยสฬายตนะ เพราะต้องมีอายตนะ 

๖ จึงจะรับอารมณ์เป็นสัมผัสต่อไปได้
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บรุุษและสตรท่ีีรกัใคร่กันเทียบด้วยผสัสะ เพราะผสัสะกค็อืความกระทบจงึเทยีบ

ด้วยบุรุษและสตรี ซึ่งต้องการสัมผัสของกันและกัน

คนท่ีถกูลกูศรตดิลกูตาอยู ่เทยีบด้วยเวทนา เพราะเวทนากคื็อการเสวยอารมณ์ 

จึงต้องการแสดงถึงลักษณะที่เสวยอารมณ์ให้เห็นชัด

คนตดิสรุาผูก้ระหายหวิเทยีบกบัตณัหา เพราะแสดงถงึความกระหายต้องการ

อย่างแรง

คนก�าลังปลิดผลไม้จากต้นไม้เทียบกับอุปาทาน เพราะแสดงถึงความยึดถือ

หญงิมีครรภ์เทยีบด้วยภพ เพราะต้องการแสดงถงึภพคอืกามภพเป็นต้น อนัเป็น

ปัจจยัสบืต่อไปถงึชาตคิอืความเกดิ จะมชีาตคิอืความเกดิกต้็องตัง้ครรภ์ขึน้มาก่อน คอื

จะต้องมีภพขึ้นก่อน

หญิงที่ก�าลังคลอดบุตรเทียบกับชาติคือความเกิด

ภาพคนแก่และศพคนเทียบกับชรามรณะ

ภาพที่แสดงอาการทั้ง ๑๒ ในปฏิจจสมุปบาทนี้ได้มีมานาน ก็เพื่อต้องการที่

จะให้ความเข้าใจให้ชัดขึ้นโดยภาพ.

๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๘



ครั้งที่ ๒๙
นพิพำน เหนอืเหตุผล

ขอให้ท่านทัง้หลายตัง้ใจฟัง ท�าความส�ารวมกาย วาจา ใจ จะแสดงแนะน�าให้

รู้จักพระพุทธศาสนาเรื่องนิพพานต่อ

ได้แสดงปฏิจจสมุปบาทมาโดยล�าดับ ทั้งสายสมุทัยวารและนิโรธวาร และได้

แสดงภาพเปรยีบเทยีบอาการทัง้ ๑๒ ทีไ่ด้มผีูเ้ขยีนแสดงอธบิายมา เพือ่ให้เป็นทีเ่ข้าใจ

ในปฏิจจสมุปบาท อันแสดงว่าได้มีการพยายามอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายมาตลอดเวลา

ช้านาน แต่แม้เช่นน้ันก็ยังไม่เป็นท่ีเข้าใจกันได้ง่าย ในข้อนี้ก็เป็นธรรมดานั่นเอง  

เพราะถ้าเข้าใจได้ง่ายกจ็ะต้องเป็นผูบ้รรลภุมิูธรรมขัน้ใดขัน้หนึง่ เมือ่ยังไม่บรรล ุจงึยัง

ไม่แจ่มแจ้งอยู่นั่นเอง ในบางพระสูตรเล่าว่า ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระพุทธเจ้า

ว่าท่านมองเห็นเข้าใจแจ่มแจ้งในปฏิจจสมุปบาท ซึ่งปรากฏว่าเป็นของง่ายส�าหรับท่าน 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามว่า อย่ากล่าวอย่างนั้น และก็ได้ทรงแสดงอธิบายความที่เป็น

ปัจจัยอาศัยกันบังเกิดขึ้นแห่งปฏิจจสมุปบาทแก่ท่านพระอานนท์ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น  

เมื่อยังรู้สึกว่าไม่แจ่มแจ้งก็ให้พึงเข้าใจอย่างที่กล่าวมานี้ แต่ว่าก็สมควรที่จะได้ศึกษา

พิจารณาเพราะจะท�าให้มองเหน็ความละเอียดลกึซึง้ของพระพทุธศาสนา และโดยเฉพาะ

ก็จะท�าให้มองเห็นเหตุผลอันเป็นสัจจะซึ่งรวมเข้าในอริยสัจจธรรม เม่ือหม่ันพิจารณา 

อยูเ่นอืง ๆ แล้ว แม้จะไม่มองเหน็เข้าใจแจ่มแจ้งกจ็ะพอมองเหน็ได้บ้าง แม้อย่างราง ๆ 

และโดยเฉพาะจะท�าให้เข้าใจในหลักของวัฏฏะ ๓ และในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ได้มากขึ้น
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เม่ือท่านพระสารบุีตรก่อนแต่เข้ามานบัถอืพระพทุธศาสนาก�าลงัแสวงหาธรรม 

ได้พบท่านพระอัสสชกิ�าลังเดนิบณิฑบาต กเ็ลือ่มใสในกริยิาทีส่�ารวมของท่านพระอสัสชิ 

จึงได้เดินตามพระอัสสชิไป และเมื่อเห็นมีโอกาสอันสมควรจึงได้ขอให้ท่านพระอัสสชิ

แสดงธรรมให้ฟัง ท่านพระอัสสชิก็กล่าวว่า ท่านไม่อาจที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารได้ 

จะแสดงได้ก็แต่โดยย่อ ท่านพระสารีบุตรก็กล่าวตอบว่า ประสงค์จะฟังแต่โดยย่อ  

ท่านพระอสัสชจิงึได้แสดงธรรมแก่ท่านพระสารบุีตร สรปุเข้าในถ้อยค�าเพยีงคาถาเดยีวว่า

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา  ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ

เตสํ เหตํุ ตถาคโต  พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น

เตสํ จ โย นิโรโธ จ  และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น

เอวํวาที มหาสมโณ  พระมหาสมณมีวาทะอย่างนี้

ท่านพระสารบีตุรได้ฟังกเ็กดิธรรมจกัษคืุอดวงตาเห็นธรรมขึน้ทนัท ีคาถานีไ้ด้

เป็นที่นับถือว่าเป็นคาถาและหัวใจอริยสัจจ์ ตามถ้อยค�าโดยตรงนั้น ก็เป็นคาถาแสดง

ปฏิจจสมุปบาทนั้นเอง โดยตรงจึงเป็นคาถาแสดงหัวใจปฏิจจสมุปบาท

ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น ก็คือ 

ตรัสปฏิจจสมุปบาทสายสมุทัยวาร และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น ก็คือตรัส 

ปฏจิจสมปุบาทสายนโิรธวาร อรยิสจัจน์ัน้ม ี๔ เมือ่เป็นทีน่บัถอืวา่แสดงหวัใจอริยสจัจ์ 

กพ็งึท�าความเข้าใจว่า ธรรมเหล่าใดเกดิแต่เหต ุกห็มายถึงทกุขสจัจะ พระตถาคตตรัส

เหตขุองธรรมเหล่าน้ัน กห็มายถงึสมทุยัสจัจะ และความดบัของธรรมเหล่านัน้ ก็หมายถึง

นโิรธสัจจะ ส่วนมรรคสจัจะนัน้ไม่มีโดยตรง พระอาจารย์จงึได้แสดงไว้ว่า ในเวลาแปล

ให้เติมเข้าอีกค�าหนึ่งว่า และทางหรืออุบายอันน�าให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่านั้น  

เพื่อให้เป็นอริยสัจจ์ ๔

อีกอย่างหนึ่ง แสดงอธิบายว่า ค�าว่า พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้ ซึ่งเป็น

บาทคาถาที่ ๔ ก็หมายถึงมรรคสัจจะนั้นเอง เพราะการที่ได้ตรัสแสดงสั่งสอน ก็คือ

เป็นการแสดงมรรคอันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับ
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คาถาของท่านพระอสัสชนิีไ้ด้เป็นทีนั่บถือกนัมาก ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช 

ก็ได้ใช้คาถานี้จารึกลงในแผ่นศิลาเป็นอันมาก แม้ว่าจะเป็นข้อความท่ีส้ันมาก แต่ก็

แสดงใจความแห่งพระพุทธศาสนาไว้อย่างสมบรูณ์ เพราะพระพทุธศาสนานัน้ ค�าสัง่สอน

ทัง้สิน้ประชมุรวมเข้าในอรยิสจัจ์ดงัทีไ่ด้กล่าวแสดงไว้ข้างต้น และตามหลกัอริยสัจจ์นัน้

ก็คือหลักเหตุผลนั่นเอง หรือผลและเหตุ โดยแสดงผล แสดงเหตุและแสดงความดับ

แห่งผลพร้อมทั้งเหตุเหล่านั้น อันเป็นที่สุดทุกข์ เป็นที่พ้นทุกข์คือนิพพานอันเป็นที่สุด 

คาถานี้จึงบรรจุหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไว้ทั้งสิ้น

อนึ่ง ก็พึงเข้าใจว่า แม้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารจนถึงชรา มรณะ 

และทุกข์ทั้งปวง ดังที่กล่าวแสดงในสายสมุทัยวารนั้น แต่ว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าจะ

ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป อวิชชาอาจดับได้ และเพราะดับอวิชชาก็จะดับไปโดยล�าดับ

จนถึงดับ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ เป็นต้น ดงัแสดงในสายนโิรธวาร กเ็พราะว่ายัง

มอีกีสิง่หน่ึงซ่ึงเป็นสิง่ส�าคญั อันทุกคนผูน้บัถอืปฏิบตัพิระพทุธศาสนาจะพงึทราบ กค็อื

จิต ดังที่เราเรียกกันว่าจิตใจ

จิตนี้ ทุก ๆ คนมีอยู่ จิตเป็นวิญญาณธาตุ คือเป็นธาตุรู้ เป็นธรรมชาต ิ

ที่ประภัสสร คือผุดผ่องหรือผ่องใส แต่ว่าย่อมเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลส คือ 

เครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามา แต่ว่าจิตนี้ก็วิมุตติหลุดพ้นจากอุปกิเลสทั้งหลายได้ ได้มี

พระพุทธภาษิตแสดงไว้ดั่งนี้ บ่งความว่า บรรดากิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ทั้งที่

เป็นอย่างหยาบ อันเรียกว่าวีติกกมกิเลส กิเลสที่ท�าให้ก้าวล่วงละเมิด เป็นกายกรรม  

วจกีรรม มโนกรรม ฝ่ายอกุศล ทีเ่ป็นอย่างกลางอนัเรยีกว่า ปรยุิฏฐานกเิลส คอืกเิลส

ที่กลุ้มรุมจิต ปล้นจิต ท�าจิตให้กลัดกลุ้ม อันเป็นชั้นนิวรณ์ คือกิเลสที่กั้นจิตไว้ ไม่ให้

เกดิปัญญา และท่ีเป็นอย่างละเอียดอันเรยีกว่า อาสวะ หรืออนสุยั อวชิชากร็วมอยูใ่น

กิเลสชั้นละเอียดนี้ อันเรียกว่า อวิชชาสวะ หรืออวิชชานุสัย กิเลสทั้งปวงนี้ล้วนเป็น 

สิง่ทีจ่รเข้ามาดงัเรยีกว่า อปุกเิลส คือไม่ใช่เป็นเนือ้แท้ของจติ เสมอืนอย่างแขกทีจ่รมา 

ไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้าน ถ้าหากว่ากิเลสเป็นเนื้อแท้ของจิต เหมือนอย่างเป็นเจ้าของบ้าน

แล้วกไ็ม่สามารถทีจ่ะละได้ แต่ว่าหาเป็นเช่นนัน้ไม่ กิเลสเป็นสิง่ทีจ่รเข้ามาเหมอืนอย่าง

เป็นแขก ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ จึงปฏิบัติละกิเลสได้จนถึงวิมุตติหลุดพ้นในที่สุด
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพากเพียรปฏิบัติเพื่อโมกขธรรม คือเพื่อวิมุตติ

หลุดพ้นจนทรงพบโมกขธรรม คือได้ตรัสรู้พระธรรมเป็นวิชชา ความรู้แจ่มแจ้งขึ้น  

ทรงได้วิมุตติคือความหลุดพ้น ก็คือได้ทรงพบปฏิจจสมุปบาทนี้ ทั้งสายเกิดทั้ง 

สายดบั และได้ทรงแสดงสัง่สอนไว้ จงึได้มผีูท่ี้ได้ปฏบิตัติามพระธรรมค�าส่ังสอนโดยตรง 

ก็คือปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ประการ จนสมบูรณ์ จึงได้ตรัสรู้พระธรรมตาม บังเกิด

เป็นพระสงฆ์สาวกขึ้นในโลก เพราะฉะนั้น จึงได้มีแสดงไว้ว่า

บรรดาสัตว์บุคคลทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอด

บรรดาสังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งหลาย วิราคธรรมคือธรรมเป็นที่สิ้น

กิเลสเครื่องย้อมใจ สิ้นติด สิ้นยินดี อันได้แก่นิพพานเป็นยอด

บรรดาสังขตธรรมทั้งหลาย มรรคมีองค์ ๘ เป็นยอด

บรรดาหมู่คณะทั้งหลาย พระสงฆ์เป็นยอด

ฉะนัน้ จงึพงึพจิารณาเหน็ได้ว่า บรรดาผูท้ีไ่ด้สดบัตรบัฟังค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า 

และได้ปฏิบัติตามพระธรรมค�าสั่งสอนคือมรรคมีองค์ ๘ ก็ชื่อว่าได้ปรุงสังขารใน 

มรรคมีองค์ ๘ ขึ้น เพราะว่ามรรคมีองค์ ๘ หรือกล่าวเป็นกลาง ๆ ว่า ปฏิบัติธรรม

ทั้งสิ้นนั้น ก็เป็นสังขตธรรมหรือเป็นสังขาร คือเป็นสิ่งที่ต้องปรุงแต่ง คือต้องท�า  

ต้องปฏิบัติ ไม่ได้บังเกิดขึ้นเอง ซึ่งเป็นสังขาร แต่ว่าเป็นสังขตธรรม หรือเป็นสังขารที่

เป็นไปเพื่อท�าลายอวิชชา ฉะนั้น เมื่อได้ปรุงแต่งสังขารคือมรรคมีองค์ ๘ ดังกล่าวขึ้น 

ก็ชือ่ว่าได้ปฏบิติัเพือ่ท�าลายอวชิชา เป็นการปฏบิตัทิีท่�าให้วฏัฏะสายสมทุยัวารอ่อนก�าลงั

ลงไป เพิม่ก�าลงัแก่ปฏจิจสมุปบาทสายนโิรธวาร จนกระทัง่ในทีส่ดุกจ็กัได้พบธรรมเป็น

ตัวปัญญา เป็นตัววิชชาขึ้นโดยล�าดับ ซึ่งเม่ือปฏิบัติไปไม่หยุด ก็จะพบสายนิโรธวาร 

ในที่สุด อันนับได้ว่าเป็นวิชชาวิมุตติ

ฉะนัน้ จงึสรปุกล่าวได้ว่า เหตแุละผลในปฏจิจสมุปบาทสายสมุทยัวาร ซึง่วน

เป็นวฏัฏะอยูต่ลอดเวลา ในปัจจบุนันีก้ว็นอยู่ ในอดตีกว็นมาแล้ว และวนต่อไปในอนาคต 

ก็คืออาการ ๑๒ หรือว่า ๑๑ ห่วง รวมเข้าเป็นวัฏฏะ ๓ คือ กิเลส กรรม วิบาก  

รวมเข้าอกีเป็นอริยสจัจ์ ๒ เป็นเหตุเป็นผล หรอืเป็นผลและเป็นเหตทุีว่นอยู่ดงันี ้และ
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ส�าหรบัพระโพธสิตัว์ผูค้้นคว้าหาโมกขธรรมเอง เพือ่พทุธภาวะหรือพทุธภมู ิและบรรดา

สาวกของพระพทุธเจ้า ผูท้ีม่ไิด้ค้นคว้าหาโมกขธรรมเอง แต่ว่าได้ฟังธรรมจากพระพทุธเจ้า 

ปฏิบตัอิยู่ในมรรคมอีงค์ ๘ กเ็ป็นผูป้ฏบิตัสิร้างเหตแุละผลข้ึนอกีสายหน่ึง คือสายนิโรธวาร 

ได้แก่ปฏิบัติในมรรค เป็นเหตุเพื่อนิโรธคือความดับเป็นผล เป็นอันว่าได้มีเหตุผล 

ทั้งสองฝ่ายเป็นไปอยู่ คือเหตุผลฝ่ายสมุทัยวาร ได้แก่ทุกข์และสมุทัย ฝ่ายนิโรธวาร 

ได้แก่นิโรธและมรรค ดงัเราทัง้หลายในบดันีก้ก็ล่าวได้ว่า ได้มเีหตผุลทัง้สองฝ่ายนี ้หรือ

ว่าก�าลังเป็นไปอยู่ในเหตุผลทั้งสองฝ่ายนี้ เพราะว่ายังมี อวิชชา ตัณหา อุปาทานอยู่ 

กเ็ป็นไปในเหตผุลฝ่ายทุกข์และสมุทัยทางหนึง่ มาปฏบิตัธิรรมของพระพทุธเจ้า กเ็ป็น

ไปในเหตผุลฝ่ายนโิรธและมรรคทางหนึง่ นีเ่ป็นเหตุผลทางทุกข์ เหตผุลทางนโิรธ คราวนี้

ใครจะไปทางไหนมากหรือน้อยกว่ากันอย่างไรนั้น ก็สุดแต่ความประพฤติปฏิบัติ  

แต่รวมความเข้าแล้วก็เป็นไปอยู่ในเหตุและผลหรือผลและเหตุ ไม่พ้นไปจากผลและ

เหตุหรือเหตแุละผลดงักล่าวมานีไ้ด้ จนกว่าจะดบักเิลสได้หมดเหมอืนอย่างพระพทุธเจ้า 

และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย คือว่าดับอวิชชาก็ดับสังขารจนถึงดับชรา มรณะ และ

ทุกข์ทั้งปวง ดังที่ได้กล่าวว่าบรรลุวิชชาและวิมุตตินั้น

เมือ่เป็นดัง่นี ้กเ็ข้าถงึววิฏัฏะหรอืบรรลนุพิพาน อนัเป็นธรรมทีอ่ยู่เหนือเหตุผล 

คือว่าเหนือเหตุผลทั้งสายสมุทัยวาร ทั้งสายนิโรธวาร กล่าวคือ พ้นจากทุกข์ พ้นจาก

เหตุเกิดทุกข์ ดับทุกข์ ดับเหตุเกิดทุกข์ ไม่ต้องเป็นไปตามเหตุผลสายทุกข์ และอยู่

เหนือนิโรธเหนือมรรค เพราะว่าได้เป็นผู้ปฏิบัติเสร็จกิจ ไม่ต้องปฏิบัติในมรรคอีกต่อ

ไป เหมือนอย่างว่าเดินทางมาถึงที่สุดทางแล้วก็พักการเดินทางได้ ไม่ต้องเดินทางอีก

ต่อไป การเดนิทางนัน้เท่ากบัมรรค การถึงท่ีสุดทางนัน้เท่ากบันโิรธ ฉะนัน้ เมือ่เดนิทาง

มาถึงก็เป็นอันว่าถึงท่ีสุด จึงไม่ต้องท�าการเดินทางเพื่อให้ถึงที่ไหนอีกต่อไป ธรรมอัน

เป็นที่สุดนี้คือนิพพาน อันหมายถึงธรรมเป็นที่สิ้นราคะ โทสะ โมหะ เป็นที่สิ้นอวิชชา 

สังขาร เป็นต้น ตลอดจนถึงชาติ ชรา มรณะ และทุกข์ทั้งปวง นิพพานจึงเป็นธรรมที่

อยูเ่หนอืเหตุผลดัง่นี ้อนัหมายถงึว่าอยูเ่หนอืเหตผุลทัง้สายสมทุยัวาร ทัง้สายนโิรธวาร 

เมื่อยังเป็นเหตุผลอยู่ไม่ว่าจะสายไหน ก็ยังต้องมีการด�าเนินไปอยู่ ยังต้องปฏิบัติอยู่  

แต่เมื่อเสร็จกิจทั้งปวงแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้น ไม่ต้องด�าเนินไปในเหตุผลสายไหนทั้งนั้น 
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จึงชื่อว่าอยู่เหนือเหตุผลดังนี้ นี้คือนิพพานและนิพพานนี้จึงบรรลุได้ในปัจจุบัน จึงได้มี

พระพุทธภาษิตตรัสไว้รวมใจความว่า เพราะหน่าย ส้ินติด ส้ินยินดี วิมุตติหลุดพ้น  

ไม่ถือมั่นจากอวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา 

อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ และโสกะปริเทวะ เป็นต้น ย่อมบรรลุทิฏฐิธรรม

นิพพาน คือนิพพานในปัจจุบันทันตาเห็น

และได้ตรัสไว้ถึงลักษณะเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ อีกเป็นต้นว่า ลักษณะท่ีเรียกว่า 

ปฏจิจสมปุบาท คอืความอาศัยกนัเกดิขึน้ด้วยกนั ว่าเพราะอวชิชาเป็นปัจจยัเกดิสงัขาร

เป็นต้น เป็นธรรมฐติ ิเป็นธรรมนยิาม คอืเป็นความตัง้อยูแ่ห่งธรรม เป็นความก�าหนด

แน่แห่งธรรม พระตถาคตจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้น ข้อนี้ก็ตั้งอยู่ด�ารงอยู่ แต่เมื่อ 

พระตถาคตอุบัติขึ้น จึงได้ตรัสแสดงเปิดเผยกระท�าให้แจ้ง ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย

เกดิสงัขารเป็นต้น ส่วนปฏิจจสมปุปันนธรรม คือธรรมท่ีอาศัยกนับงัเกดิขึน้ได้แก่อวิชชา

เป็นต้นนั่น เป็นอนิจจะคือไม่เที่ยง เป็นสังขตะคือเป็นสิ่งที่ปรุงแต่ง เป็นสิ่งที่อาศัยกัน

บงัเกิดข้ึน มคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา มคีวามสลายไปเป็น

ธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา

ตามท่ีแสดงถงึเรือ่งพระนพิพานอันโยงมาถงึปฏจิจสมปุบาท อันนบัว่าเป็นธรรม

ทีส่ดุยอดในพระพทุธศาสนา กเ็พือ่ท่ีจะให้ได้ทราบตามทีพ่ระพทุธเจ้าและพระอาจารย์

ทั้งหลายได้แสดงอธิบายไว้ และโดยเฉพาะต้องการที่จะให้เป็นที่เข้าใจว่า นิพพานนั้น

เป็นยอดของพระพุทธศาสนา เป็นที่รวมของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าทั้งหมดย่อมเอียงเทลุ่มลาดลงไปสู่พระนิพพานทั้งนั้น อันกล่าวได้ว่า  

หันหน้าไปสู่ทิศทางเดียวกัน คือทิศทางแห่งนิพพาน

เพราะฉะนั้น แม้ว่าจะยังไม่ได้ไปถึงนิพพาน แต่เม่ือมาปฏิบัติธรรมของ

พระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติหันหน้าไปสู่นิพพานทั้งนั้น นิพพานจะยังอยู่ไกลหรือ

ใกล้ก็ตาม แต่ก็หันหน้าไปสู่นิพพาน และเม่ือได้ปฏิบัติไปก็ชื่อว่าได้เดินใกล้นิพพาน

เข้าไปทุกที
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เพราะฉะนัน้ จงึเป็นข้อท่ีควรทราบ และกไ็ม่ใช่เป็นข้อทีค่วรคิดว่าเหลอืวิสัยที่

จะได้จะถงึ หรอืเอือ้มไม่ถงึ ดงัทีไ่ด้ปรารภกล่าวมาแล้วข้างต้น กเ็หมอืนอย่างขึน้บนัได 

คือเหมือนอย่างการเดินขึ้นไปโดยล�าดับ การปฏิบัตินี้เองจะได้ส่งให้ใกล้เข้าไป และ

ความที่ได้บรรลุสันติสุข คือความสุขสงบเย็นจากการปฏิบัติธรรม ก็ชื่อว่าเป็นผลที ่

แผ่ออกมาจากนิพพานท้ังนั้น เช่นเดียวกับความร้อนที่ทุก ๆ คนได้ ก็เนื่องมาจาก 

ดวงอาทิตย์ทั้งนั้น

ฉะนั้น เมื่อเข้ามาปฏิบัติธรรม ก็ชื่อว่าน�าตนเข้ามาอยู่ในขอบเขตรัศมีของ

นิพพาน จึงย่อมได้รบัความสงบความเยน็จากนพิพานอยู่ด้วยกนัทัง้นัน้ และเม่ือแสดง

เร่ืองนิพพานก็ท�าให้ต้องแสดงเรื่องเหตุผลและธรรมที่อยู่เหนือเหตุผล ในการแสดง

ธรรมที่เป็นเหตุผลนั้นก็หมายถึงปฏิจจสมุปบาททั้งสองสาย แล้วจึงจะมาถึงธรรมที่อยู่

เหนอืเหตผุลคอืนพิพาน กข็อให้ท่านทัง้หลายได้หมัน่พจิารณาทบทวน แล้วจะได้ความ

เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นด้วยตัวเอง

๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๘

.



.



ลักษณะพระพุทธศาสนา

พระโอวาท สอนนวกภกิษุ พ.ศ. ๒๕๒๖



.



ครั้งที่ ๑ 
ทบทวนค�าสอนนาค

วันน้ีเป็นวันเริ่มต้นที่พระอุปัชฌายะพบกับสัทธิวิหาริกด้วยการแสดงโอวาท  

ในวนัต้นน้ีจะได้ทบทวนโอวาทสอนนาค อนัเป็นโอวาททีป่ระมวลหลกัปฏบิตัทิัง้ปวงแก่

ผู้เข้ามาขอบวช เช่น จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรรับการบวช และเมื่อบวชแล้วจะพึง

ปฏบิตัอิย่างไรต่อไป ตัง้แต่เบ้ืองต้นจนถึงบรรลวุตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายของการบวช 

จึงจะขอกล่าวทบทวนและเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ยินได้ฟังพร้อมกันไปตามสมควร

พระรัตนตรัย

อนัผูเ้ข้ามาขอบวชนัน้ ในเบือ้งต้นสมควรทีจ่ะได้ระลกึถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ โดยพระคุณ เพื่อให้บังเกิดศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลื่อมใส ตั้งมั่น

ในพระคุณแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งรวมเรียกว่าพระรัตนตรัย อัน

พระคุณของพระรัตนตรัยนั้น กล่าวโดยย่อ พระพุทธเจ้าคือพระองค์ผู้ตรัสรู้พระธรรม 

แล้วแสดงพระธรรมสัง่สอนตัง้พระพทุธศาสนาขึน้ พระองค์ทรงประกอบด้วยพระปัญญา-

คณุ คณุคอืความรูจ้รงิ พระวสิทุธคิณุ คณุคอืความบรสิทุธิจ์รงิ พระกรณุาคณุ คณุคอื 

ความกรุณาจริง เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสรู้พระธรรมท่ีเป็นสัจจะคือความจริงของจริง 

รวมเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทุกข์ เป็นเหตุท�ากิเลสและกองทุกข์ในสันดานให้สิ้นไป จึงทรงเป็นผู้บริสุทธิ์
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กายบรสิทุธิว์าจาบรสิทุธิใ์จสิน้เชิง และก็ได้มีพระมหากรณุาแผ่ไปในสรรพสตัว์ทกุถ้วนหน้า 

เสด็จจาริกไปทรงแสดงพระธรรมสั่งสอนโปรดเวไนยนิกร ให้บรรลุสุขประโยชน์ตาม

ภูมติามชัน้ ได้ทรงแสดงธรรม บญัญตัพิระวนิยั ตัง้พทุธบรษิทัคอืภกิษ ุภกิษณุ ีอบุาสก 

อุบาสิกา เป็นอันได้ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นในโลก นี้คือพระพุทธเจ้า

ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรสัรูแ้ล้ว ได้ทรงแสดงสัง่สอน โดยเป็นพระธรรมค�าสอน 

พระวินัยค�าสั่ง อันเรียกว่าสัตถุศาสน์ที่แปลว่าค�าสอนหรือค�าสอนส่ัง ค�าส่ังสอนของ

พระศาสดา สัตถุศาสน์นี้เรียกว่าปริยัติธรรม คือเป็นธรรมที่พึงเล่าเรียน อันได้แก่ฟัง 

อ่าน ทรงจ�า ท�าความเข้าใจ แล้วกน็�ามาประพฤตปิฏบิตัทิางกายทางวาจาทางใจ ให้ตัง้

ขึน้ทีก่ายทีว่าจาท่ีใจ การปฏิบติัตามสตัถศุาสน์ คอืพระธรรมพระวินัย ให้พระธรรมวินยั

ต้ังข้ึนที่กายท่ีวาจาท่ีใจ นี้เรียกว่าปฏิบัติธรรม และเมื่อปฏิบัติก็ย่อมจะได้รับผลตาม

สมควรแก่ความปฏิบัต ิตัง้แต่เบ้ืองต้นยกตนให้พ้นจากโลกท่ีช่ัว ขึน้สูโ่ลกทีด่โีดยล�าดบั 

จนถึงพ้นโลก เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพาน ก�าจัดกิเลสให้สิ้นไปหมดไปบางส่วนบ้าง 

สิน้เชงิบ้าง นีค้อืปฏเิวธธรรม ธรรมคอืปฏิเวธความรู้แจ้งแทงตลอด ปรยิตัปิฏบัิตปิฏเิวธ

ทั้ง ๓ นี้รวมเรียกว่าพระธรรม

หมูช่นท่ีได้ตัง้ใจฟังค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าแล้ว ได้ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบตาม

ทีท่รงสัง่สอน ท�ากเิลสและกองทกุข์ในสนัดานให้ส้ินไปบางส่วนบ้างสิน้เชงิบ้าง รวมทัง้

ท่านผูท้ีป่ฏิบัตเิพ่ือความสิน้กิเลสและกองทุกข์ ซึง่ท่านได้น�าพทุธศาสนาและพทุธบรษิทั

สืบต่อมา จนถึงเราทั้งหลายได้บวชเรียนกันอยู่ในบัดนี้ นี้ก็คือพระสงฆ์

พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ทั้ง ๓ นี้รวมเรียกว่าพระรัตนตรัย ที่แปลว่า

รัตนะทั้ง ๓ เป็นสรณะคือที่พึ่งอันเอกอุดมในโลก ฉะนั้น พระอุปัชฌายะจึงได้เตือน

นาคผูเ้ข้ามาขอบวช ตัง้ใจว่า พทฺุธ� สรณ� คจฉฺาม ิตัง้ใจว่า ธมมฺ� สรณ� คจฉฺาม ิตัง้ใจว่า 

สงฆฺ� สรณ� คจฺฉาม ิข้าพเจ้าถงึพระพทุธเจ้าเป็นสรณะ คอืทีพ่ึ่งอนัเอกอดุม ถึงพระธรรม

เป็นสรณะ คือท่ีพึง่อันเอกอุดม ถงึพระสงฆ์เป็นสรณะ คอืทีพ่ึง่อนัเอกอดุม เมือ่ได้ตัง้ใจ

ถึงพระพทุธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดัง่นีแ้ล้วจงึสมควรบวช นีเ้ป็นข้อความทีพ่ระอปัุชฌายะ

สอนนาค ว่าให้ท�าความตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ เป็นการ

กระท�าตนให้เป็นผู้สมควรบวช
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สกิขา ๓ หรอืไตรสกิขา

ต่อจากน้ันกไ็ด้สอนให้รู้จกัประโยชน์ของการบวชโดยย่อ ว่าประโยชน์ของการ

บวชนั้นเป็นโอกาสคือเป็นช่องว่างท่ีจะให้ได้ศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนา เพราะเป็น

คฤหัสถ์มีกิจกังวลห่วงใยอาลัยมาก ยากที่จะปลีกตนออกมาศึกษาปฏิบัติเหมือนดัง 

ผู้ที่บวชได้ ฉะนั้น เมื่อบวชแล้วก็ให้ถือเอาโอกาสคือช่องว่างนี้ศึกษาพระพุทธศาสนา 

ปฏิบัติพระพุทธศาสนา โดยตรงก็คือปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญา อันเรียกว่าสิกขา 

๓ หรอืว่าไตรสกิขา สกิขานัน้กคื็อศึกษาเป็นค�าเดียวกนั ศกึษามาจากศกึษาทีเ่ป็นภาษา

สันสกฤต สิกขาเป็นภาษามคธหรือภาษาบาลี มีความหมายถึงทั้งภาคปริยัติและ 

ภาคปฏิบัติ ภาคปริยัติน้ันก็หมายถึงเล่าเรียนด้วยวิธีฟังด้วยวิธีอ่านทรงจ�าพิจารณาให้

มีความรู้ความเข้าใจ ภาคปฏิบัตินั้นก็หมายถึงว่าน�ามาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจ

ดังที่กล่าวแล้ว 

ศีลนั้นก็ได้แก่ความตั้งใจงดเว้นจากความประพฤติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงห้าม 

คอืทรงบญัญตัห้ิามไว้ ปฏบิตัติามข้อทีพ่ระพทุธเจ้าทรงอนญุาต คอืทรงบญัญตัอินญุาตไว้ 

คือประพฤติตามวินัยที่บัญญัติไว้นั้นเอง เว้นข้อท่ีทรงห้าม ท�าตามข้อท่ีทรงอนุญาต  

ศีลนี้เป็นเครื่องก�าจัดกิเลสกองราคะโทสะโมหะ หรือโลภโกรธหลง ที่เป็นอย่างหยาบ 

หรือว่าห้ามกันไว้มิให้หยาบออกมาจนเป็นถึงก่อเจตนากรรมทางกายทางวาจาทางใจ

เป็นความละเมดิผดิต่างๆ สมาธนิัน้ได้แก่ความตัง้จติมัน่อยูใ่นอารมณ์ทีด่ทีีช่อบอนัเป็น

อารมณ์กรรมฐาน เป็นเหตุก�าจัดกิเลสที่เป็นนิวรณ์ อันบังเกิดขึ้นท�าจิตให้กลัดกลุ้ม

วุ่นวายไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่ในทางที่ชอบ ทั้งก�าบังปัญญามิให้รู้แจ้งเห็นจริง ปัญญานั้น

คือความเข้าถึงสัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัวความจริง เป็นเครื่องก�าจัดกิเลสทุกอย่างได้

เป็นอย่างดี จนถึงกิเลสที่ดองจิตสันดานอันนับว่าเป็นอย่างละเอียด ศีลนั้นจะพึงมีได ้

ก็ด้วยการที่ตั้งใจสมาทานศึกษาตามพระวินัยบัญญัติ คือตามสิกขาบทบัญญัติที่

พระพทุธเจ้าได้ทรงบญัญติัไว้ เว้นข้อท่ีพระองค์ทรงห้าม ท�าตามข้อทีพ่ระองค์ทรงอนญุาต 

สมาธินั้นจะพึงมีได้ก็ด้วยการที่มาต้ังใจปฏิบัติในสมถกรรมฐาน กรรมฐานเป็นอุบาย

สงบใจ ปัญญานั้นจะพึงมีได้ก็ด้วยการมาตั้งใจปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐาน

เป็นอุบายเกิดปัญญาให้เห็นแจ้งรู้จริง
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สมณะ - ผู้สงบ

ตามที่กล่าวมานี้ เป็นข้อที่พระอุปัชฌายะสอนนาค ให้รู้ว่าเมื่อบวชแล้วจะพึง

ปฏิบัติอย่างไรโดยย่อ ซ่ึงเม่ือสรุปแล้วก็เป็นการสอนให้รู ้ ว่าการเข้ามาบวชนั้น  

อนัประกอบด้วยการถอืเพศเป็นบรรพชติคอืผูบ้วช ครองผ้ากาสาวพสัตร์ โกนผม และ

พระสงฆ์ได้ประกอบสังฆกรรมให้อุปสมบทตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ และ

เมื่อได้กระท�าถูกต้องบริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติของการอุปสมบท ก็ส�าเร็จเป็นภิกษุตาม 

พระวินัยบัญญัติ นี้เรียกว่าเป็นการบวชกาย จึงต้องมีการปฏิบัติทางจิตใจ ให้จิตใจมี

ความสงบ สมกับที่ชื่อว่าเป็นสมณะคือเป็นผู้สงบ หรือที่เรียกว่าเป็นพระสมณะผู้สงบ 

หรอืทีไ่ทยเราเรยีกว่าพระกมี็ความหมายเป็นอนัเดยีวกนั กจ็ะต้องปฏบิตัใิห้จติใจเป็นศลี 

จิตใจเป็นสมาธ ิจติใจเป็นปัญญา คอืให้จติใจนีป้กตสิงบ ตัง้ม่ันและรูเ้ข้าถึงธรรม ดัง่นี้

เป็นการบวชใจ เมื่อมีการบวชกายตามพระวินัยบัญญัติ และมีการบวชใจคือปฏิบัติ

อบรมจิตใจของตนพร้อมท้ังกายวาจา ให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาดังกล่าว ก็เป็น 

การบวชใจ เม่ือมีการบวชกายมีการบวชใจสมบรูณ์ทัง้สองนี ้จงึจะเป็นการบวชทีส่มบรูณ์

ทั้งกายทั้งใจ 

มูลกรรมฐาน

ต่อจากน้ันพระอุปัชฌายะก็ได้สอนกรรมฐานที่เรียกว่าเป็นมูลกรรมฐาน คือ

กรรมฐานท่ีเป็นมลูเป็นรากเหง้าของกรรมฐานทัง้ปวง คอืตจปัญจกกรรมฐาน ทีแ่ปลว่า

กรรมฐาน ๕ ข้อ มหีนงัเป็นข้อสดุท้าย โดยสอนให้พจิารณาเกสา ผม โลมา ขน นขา 

เล็บ ทันตา ฟัน ตโจ หนัง เริ่มต้นด้วยสอนให้รู้จักก�าหนดผมขนเล็บฟันหนัง ว่าสิ่งที่

เป็นเส้น ๆ งอกอยู่บนศีรษะ เบ้ืองต้นจรดหน้าผาก เบ้ืองหลังจรดปลายคอต่อ  

เบื้องขวางจรดกกหูทั้ง ๒ ข้าง นี้เป็นผม สิ่งที่งอกอยู่เป็นเส้น ๆ เว้นจากผม อยู่ทั่ว

สรรพางค์กายนอกจากฝ่ามือและฝ่าเท้า เรียกว่าขน สิ่งที่เป็นเกล็ด ๆ งอกอยู่ที่ปลาย

น้ิวมือและนิ้วเท้าเรียกว่าเล็บ สิ่งที่เป็นซี่ ๆ งอกอยู่ที่กระดูกตามเบื้องล่างเบื้องบน 

ในปากเรียกว่าฟัน สิ่งที่เป็นผืนหุ้มห่ออยู่ทั่วสรรพางค์กายเรียกว่าหนัง ให้ก�าหนดดูให้
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รู้จักผมขนเล็บฟันหนัง ว่าทุกคนก็มีผมขนเล็บฟันหนัง อันเป็นอาการของร่างกายที่ 

ตามองเหน็ได้ จะเป็นกายตนกายผูอ่ื้นกย่็อมมผีมขนเลบ็ฟันหนงัทีต่ามองเหน็ได้อยูด้่วย

กัน แต่โดยปกตินั้นเมื่อมองเห็นร่างกายของกันและกัน ก็มักจะมีความยึดถือบางส่วน

หรือทั้งหมด ว่าสวยงามน่ารักน่าชม จึงบังเกิดกิเลสกองราคะความติดใจยินดีเป็นต้น

ขึ้นในกายตนในกายผู้อื่น เมื่อเกิดกิเลสขึ้นดั่งนี้ หากประพฤติพรหมจรรย์อยู่ ก็ท�าให้

พรหมจรรย์เศร้าหมอง และไม่สามารถจะท�าจติให้เป็นสมาธิ ไม่สามารถทีจ่ะปฏิบตัใิน

ไตรสิกขาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ และกิเลสกองราคะความติดใจยินดีแสดงเป็นหัวหน้า

ของกิเลสทั้งปวง คือน�าหน้า อย่างอกุศลมูล ๓ ก็ราคะโทสะโมหะ หรือโลภโกรธหลง 

ราคะน�าคือความติดใจยินดีน�า ฉะนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีวิธีปฏิบัติท�าใจของตัวเอง สงบ

กิเลสกองราคะคือความติดใจยินดีนี้ให้ได้ ก็โดยท่ีกายตนและกายผู้อื่นนี้เป็นท่ีตั้งของ

กิเลสกองราคะเป็นต้น เพราะไม่ได้พิจารณาโดยแยบคาย คือมิได้พิจารณาจับเหตุจับ

ผลให้รูต้ามเป็นจรงิ จงึได้บังเกดิความหลงรักหลงชงัขึน้ ฉะนัน้ จงึต้องรูวิ้ธทีีจ่ะปราบใจ

ของตนเองคอืปราบกเิลสตวันีจ้ากใจของตวัเองลงให้ได้ โดยพจิารณาจบัให้ถงึตวัต้นเหต ุ

ว่าตัวต้นเหตุนั้นก็คือผมขนเล็บฟันหนังนี้แหละ ทีแรกจึงต้องจับพิจารณาผมขนเล็บ 

ฟันหนัง ว่าน่ีเป็นผมนี่เป็นขนนี่เป็นเล็บนี่เป็นฟันนี่เป็นหนัง ส่ิงท่ีตามองเห็นท้ังหมด

รวมเข้ากเ็ป็นผมขนเล็บฟันหนงัท้ัง ๕ น้ี ซึง่จติใจนีห้ลงยึดถอืว่าสวยงามน่ารักน่าชมอยู่ 

แต่โดยที่แท้แล้วหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะว่าผมขนเล็บฟันหนังทั้ง ๕ ประการนี้เป็น

สิ่งปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงาม จึงต้องมีการช�าระมีการตกแต่งตามที่ตัวเองว่างดงามให้

ดูงดงามอยู่เสมอ แต่ก็ไม่สามารถจะกระท�าได้ส�าเร็จ จึงต้องกระท�าอยู่ทุกวันทุกเวลา 

ดังจะพิจารณาเห็นได้ ว่าทุกคนเสียเวลาที่จะช�าระที่จะตกแต่งร่างกายนี้ คือผมขนเล็บ

ฟันหนังนี้ วันหนึ่ง ๆ สิ้นเวลาไปเป็นอันมาก แล้วก็ทิ้งไว้ไม่ได้ ก็ต้องช�าระต้องตกแต่ง

กันอยู่เสมอ ๆ ความปฏิกูลความไม่งดงามนั้นย่อมปรากฏออกมาอยู่เสมอ

เมื่อพิจารณารวม ๆ กันนี้ หากยังไม่ปรากฏชัด ก็ให้พิจารณาแยกออกไปอีก

โดยสี โดยสัณฐานคือทรวดทรง โดยกลิ่น โดยที่เกิด โดยที่อยู่ ว่าผมขนเล็บฟันหนัง

ทั้ง ๕ ประการเหล่านี้ โดยสีก็ไม่สะอาดไม่งดงาม โดยสัณฐานหรือทรวดทรงก็ไม่

สะอาดไม่งดงาม กลิ่นก็เหมือนกัน ที่เกิดก็เหมือนกัน เพราะเกิดอยู่กับปุพโพ โลหิต 

ซึง่เป็นปฏกูิลไม่สะอาด ให้พจิารณากลบัไปกลบัมาอยูเ่สมอ ว่าผมขนเลบ็ฟันหนงัปฏกิลู
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ไม่สะอาดไม่งดงาม หนังฟันเล็บขนผมปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามดั่งนี้ จนจิตสงบจาก

กิเลสกองราคะเป็นต้น ซึ่งจะเป็นกรรมฐาน เมื่อเป็นกรรมฐานก็ให้รักษากรรมฐาน 

ข้อนี้ไว้ ให้เป็นมูลกรรมฐานท้ังปวง ให้เป็นบาทของปัญญาที่จะอบรมปฏิบัติสืบต่อไป 

จนกระทั่งบรรลุวิชชาวิมุตติ ท�าให้แจ้งนิพพานในที่สุด ท่านเรียกว่ามูลกรรมฐาน คือ

เป็นมูลเป็นรากเหง้า ก็เพราะก�าจัดกิเลสกองราคะ ซึ่งกิเลสกองราคะนี้ ก็กล่าวได้ว่า

เป็นมูลหรือเป็นเบื้องต้นของบรรดากิเลสทั้งหลาย น�าหน้ากิเลสท้ังหลายอยู่ จึงต้อง

ก�าจัดกิเลสกองนี้ให้ลงเสียก่อน เมื่อก�าจัดลงได้แล้ว ก็จะท�าให้มีความสุขอยู่กับการที่

จะศึกษาพระธรรมพระวินัยยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะฉะนั้นพระอาจารย์อุปัชฌาย์จึงได้สอน

กันมาตั้งแต่โบราณจนบัดนี้แก่นาคที่เข้ามาขอบวช ให้ถือปฏิบัติอยู่ในกรรมฐานทั้ง ๕ 

ข้อนี้อยู่เป็นนิจ 

เพราะฉะน้ัน จึงได้น�าเอาข้อท่ีสอนนาคนี้มากล่าวทบทวนในวันนี้ เท่ากับว่า

เป็นหลักที่จะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจ�า อันจะท�าให้จิตใจมีความสุข จะท�าให้สามารถที่

จะด�ารงชวีติอยู่ในพรหมจรรย์ตามก�าหนดทีต่ัง้ใจ และท�าให้มกี�าลงัใจทีจ่ะศกึษาปฏิบตัิ

พระธรรมวินัยยิ่ง ๆ ขึ้นไป

๓ สิงหาคม ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๒ 
นสิสัย ๔

เมือ่วานนีไ้ด้อธบิายทบทวนค�าสอนนาค วนันีจ้ะอธบิายอนศุาสน์ซึง่เป็นโอวาท

ที่พระบรมศาสดาตรัสให้สอนภิกษุผู้บวชใหม่ ให้รู้จักนิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ ในเมื่อ

ได้รบัอปุสมบทแล้วทีเดยีว คือเป็นค�าสอนทีใ่ห้สอนในเวลาทีถ่ดัจากอปุสมบทเสร็จแล้ว 

ฉะนั้นเมื่ออุปสมบทเสร็จ พระอุปัชฌายะก็จะบอกอนุศาสน์เป็นภาษาบาลี และต่อมา

พระอุปัชฌายะเองหรือพระอาจารย์ก็จะสอนเป็นค�าไทยให้มีความเข้าใจ ซึ่งท่านผู้เข้า

มาบวชแล้วกย่็อมได้ฟังค�าอธบิายมาแล้ว ในวันนีจ้ะทบทวนเพยีงนสิสัย ๔ ซึง่มีเหตผุล

สืบเนื่องมาจากการบวช ฉะนั้น จึงจะอธิบายค�าว่าการบวชตามถ้อยค�าเสียก่อน

อธบิายนสิสัย ๔

ค�าว่า บวช นัน้ มาจากค�าว่า ปพพฺชชฺา หรอืบรรพชา มคีวามหมายว่าการออก 

คอืการออกจากเรอืนมาเป็นผูไ้ม่มีเรอืน ดงัทีเ่ราทัง้หลายสวดกนัอยู่ว่า สทธฺา อคารสฺมา 

อนคารยิ� ปพพฺชิตา แปลว่า มศีรทัธาบรรพชาคอืบวช คอืออกจากเรอืน มาเป็นอนาคารยิะ

ที่แปลว่า ผู้ไม่มีเรือนไม่มีบ้าน จึงมีเหตุผลสืบต่อมาถึงนิสสัย ๔ ค�าว่านิสสัยนั้น  

เป็นนิสสัยทางจิตใจอย่างหนึ่ง เป็นนิสสัยทางกายอีกอย่างหนึ่ง ทางจิตใจนั้น ดังที่พูด

กันว่ามีนิสสัยดี นิสสัยไม่ดี ส่วนทางกายนั้น ก็หมายถึงเครื่องอาศัยด�ารงชีวิตของ

ร่างกาย อนัชวีติต้องอาศยัจงึด�ารงอยู่ได้ และหมายเอาทีเ่ป็นสิง่จ�าเป็นอนัชวีติต้องอาศยั
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จริง ๆ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือย ก็ได้แก่ปัจจัย ๔ นั้นเอง ค�าว่าปัจจัยนั้น ก็หมายถึง

เครื่องอาศัยของชีวิตเหมือนกัน แต่ว่าเป็นค�ากลาง ๆ จะเป็นสิ่งที่จ�าเป็นจริง ๆ ก็ได้ 

จะเป็นสิง่ท่ีฟุ่มเฟือยอ�านวยความสะดวกสบายย่ิงขึน้กไ็ด้ กค็อืจวีร ผ้านุง่ห่ม บณิฑบาต 

อาหารส�าหรับบริโภค เสนาสนะที่อยู่อาศัย และยาแก้ไข้ นี้คือปัจจัย ๔

ข้อที่ ๑ เที่ยวบณิฑบาต

เมือ่มาเรยีกว่านสิสยั ๔ กม็คีวามหมายถึงเครือ่งด�ารงชวิีตเหล่านีท่ี้จ�าเป็นจรงิ ๆ 

และทีจ่ะพึงแสวงหาได้ส�าหรบัผูท่ี้ได้ออกบวช ออกจากเรอืนมาเป็นผูไ้ม่มบ้ีานไม่มเีรอืน

แล้วจริง ๆ แต่ว่ายกเอาอาหารมาเป็นที่ ๑ คือเที่ยวบิณฑบาต ก็หมายถึงว่าถือบาตร

เดินออกไปสู่ละแวกบ้านรับอาหารที่ชาวบ้านเขาใส่บาตรถวายในละแวกบ้าน ฉะนั้น 

จึงมีค�าเรียกผู้ที่ถือบาตรเที่ยวรับอาหารที่เขาใส่บาตรถวายว่าภิกษุ หรือภิกขุ ที่แปลว่า

ผู้ขอโดยปกติ อันหมายความว่าเที่ยวขออาหารด้วยวิธีถือบาตรอุ้มบาตรเดินออกไปใน

ละแวกบ้าน ด้วยอาการที่มีความส�ารวม มิได้ออกปากขอ เป็นแต่เพียงว่ากิริยาที่ 

อุม้บาตรเดนิออกไปในละแวกบ้านนัน้กเ็ป็นอาการทีแ่สดงว่ารบัอาหารทีเ่ขาถวายเท่านัน้ 

จึงเรียกว่าขอโดยปกติ คือเป็นผู้ขอโดยที่อุ้มบาตรออกเดินไปในละแวกบ้านเท่านั้น  

มิใช่แสดงอาการอย่างยาจกหรือวณิพก ยาจกหรือวณิพกก็คือผู้ที่เท่ียวขอทานดังที่ 

เรียกกันกล่าววาจาขอ หรือไม่กล่าววาจา แต่แสดงอาการขออย่างคนขอทานทั่วไป 

ทัง้หลาย หรอืบางทีกข็อโดยวธิท่ีีร้องร�าท�าเพลง เอาการร้องร�าท�าเพลงนัน้แลกกบัสิง่ที่

เขาจะให้เป็นการตอบแทน แต่ว่าภกิษุซึง่เป็นผูข้อโดยปกตินัน้มไิด้ขออย่างน้ัน อุม้บาตร

ด้วยกิริยาที่ส�ารวมระวังเดินผ่านบ้านเขาไป เมื่อเขาจะถวายเขาก็เอาอาหารออกมาใส่

บาตรถวายให้ เพราะฉะนัน้ จงึได้มคี�าเรยีกส�าหรบัผูน้บัถือพระพทุธศาสนา ว่าอาการ

ที่พระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกออกเที่ยวบิณฑบาตเป็นการเสด็จออกโปรดสัตว์ 

เป็นการเรียกด้วยความเคารพ แทนท่ีจะรูส้กึว่าผูท้ีใ่ส่บาตรเป็นผูท้ีส่งูกว่า กลบัยกย่อง

พระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกท่ีเสด็จออกบิณฑบาตว่าเป็นผู้ที่สูงกว่า คือเท่ากับว่า

พระองค์และพระพุทธสาวกได้เสด็จออกไปโปรดพวกชาวบ้านชาวเมือง
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นิสสัยข้อที่ ๑ คือการเที่ยวออกบิณฑบาตนี้ ก็สืบเนื่องมาจากการบวช คือ

การออกจากเรือนมาเป็นผู้ไม่มีเรือน เม่ือมาเป็นอนาคาริยะคือผู้ที่ไม่มีบ้านไม่มีเรือน 

จึงไม่มีผู้ที่จะประกอบอาหารให้และก็ไม่มีการประกอบอาหารเอง เพราะเมื่อไม่มีบ้าน

ไม่มีเรือนก็ต้องไม่มีครัว แต่ว่าร่างกายนี้ต้องการอาหารส�าหรับที่จะบ�ารุงเลี้ยง ชีวิตจึง

จะด�ารงอยูไ่ด้ ฉะนัน้ วธิทีีจ่ะได้อาหารมาส�าหรบับ�ารงุเลีย้งร่างกายกค็อืออกบณิฑบาต 

อุ้มบาตรออกเดินไปในละแวกบ้าน ผู้มีศรัทธาเขาก็ใส่บาตรถวาย ได้มาก็น�ามาฉัน  

น�ามาบรโิภค ส�าหรบัทีจ่ะด�ารงชวีติ การออกบณิฑบาตจงึเป็นวิธดี�ารงชวิีตของผูอ้อกบวช 

แต่ว่าก็ทรงอนุญาตอดิเรกลาภ คืออาหารที่ผู้มีศรัทธาน�ามาถวายแก่สงฆ์ แล้วแจกกัน

ไปก็ตาม หรือถวายส่วนบุคคลก็ตาม เม่ืออาหารที่เขาน�ามาถวายนั้นไม่ผิดวินัยข้อใด

ข้อหนึ่งแล้วก็รับฉันได้ ก็นับเป็นอดิเรกลาภ คือเป็นการได้อาหารท่ีเป็นอดิเรก คือ 

ที่เกินหรือที่ยิ่งไปกว่าอาหารที่จะพึงได้ด้วยการออกบิณฑบาตดังกล่าวนั้น

ข้อที่ ๒ นุ่งห่มผ้าบังสุกุล

มาถงึนสิสยัข้อที ่๒ นุง่ห่มผ้าบงัสกุลุ ผ้าบังสุกลุนัน้แปลตามศัพท์ว่าผ้าเป้ือนฝุน่ 

หมายถงึผ้าเก่าทีเ่ขาท้ิงไว้ในกองขยะกดี็ ในป่าก็ด ีหรือแม้เป็นผ้าห่อศพก็ด ีผูท้ีอ่อกบวช

ก็จ�าเป็นที่จะต้องมีผ้านุ่งห่ม ดังที่ตรัสว่า ผู้ที่เข้ามาขอบวชนั้นจะต้องมีไตรจีวร และมี

บาตรเอาไว้ส�าหรบัออกบณิฑบาต ดงักล่าวในข้อ ๑ นัน้ ไตรจวีรนัน้กคื็อผ้านุง่ เรยีกว่า

สบงหรืออันตรวาสก ผ้าห่มเรียกกันว่าจีวรหรืออุตตราสงค์ กับอีกผืนหนึ่งเรียกว่า 

ผ้าสังฆาฏ ิเป็นผ้าทีเ่ยบ็ ๒ ชัน้ส�าหรบัเป็นผ้าห่มในฤดูหนาว แต่ว่ามาในบดันีพ้ระสงฆ์

ไทยเรามาใช้เป็นผ้าพาดบ่า ส�าหรับใช้ในสังฆกรรมและในพิธีท�าบุญต่าง ๆ ในวัด  

เพราะฉะน้ัน เม่ือผ้าไตรจวีรชดุทีใ่ช้อยูเ่ก่าไปขาดไปกจ็ะได้มาจากไหน ภกิษไุม่มทีรพัย์

ที่จะซื้อหาและจะซื้อหาก็ไม่ได้ รับเงินทองก็ไม่ได้ ซื้อหาก็ไม่ได้ ขอเงินทองจากคนที่

มใิช่ญาตหิรอืทีมิ่ได้ปวารณากไ็ม่ได้ เพราะฉะน้ัน ก็จ�าเป็นท่ีจะต้องไปเกบ็ผ้าเก่าทีเ่ขาท้ิง

ไว้ในป่าช้า ทีโ่คนไม้ หรือในกองขยะ หรอืแม้เป็นผ้าห่อศพในป่าช้ามาซกัเย็บย้อมเป็น

ผ้านุ่งห่ม พระพุทธเจ้าเองก็ได้มีประวัติเล่าไว้ ว่าได้เคยทรงไปน�าผ้าห่อศพที่เขาท้ิงไว้

ในป่าช้า ซึง่ในครัง้นัน้เมือ่มผีูต้ายลงเขากน็�าเอาไปทิง้ไว้ในป่าช้า และมผ้ีาห่อศพ พระพทุธเจ้า
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ก็เคยทรงน�าเอาผ้าห่อศพมาซักเย็บย้อมเป็นผ้าที่ทรงนุ ่งทรงห่ม และก็มานิยม 

เรียกกันว่าเป็นผ้ามหาบังสุกุล ซึ่งเป็นธรรมเนียมกันมาจนถึงในบัดนี้ เวลาจะเผาศพ

เจ้าภาพกน็�าผ้ามาทอดทีห่บีศพ นมินต์พระไปชกั เรยีกว่าชกัมหาบงัสกุลุ แต่ว่าในครัง้

โบราณนัน้ท่านไปชกัจริง ๆ คือไปเปล้ืองมาจากทีเ่ขาห่อศพ เอามาท�าเป็นผ้านุง่ห่มกนั

จริง ๆ แต่ก็ทรงอนุญาตอดิเรกลาภ คือการได้ผ้าเป็นอดิเรก คือที่ยิ่งไปกว่าที่เกินไป

กว่าผ้าบังสุกุลนั้น คือผ้าที่เขาน�ามาถวาย จะเป็นผ้าท่ียังไม่ได้เย็บย้อมเป็นสบงจีวร

ก็ตาม หรือจะเป็นผ้าที่เย็บย้อมมาแล้วก็ตาม ก็รับได้ ถ้าปฏิบัติตามพระวินัยที่ว่าด้วย

การรับผ้าแล้ว ก็เป็นอันว่าใช้ได้

ข้อที่ ๓ อยู่โคนไม้

มาถึงนิสสัยข้อท่ี ๓ คืออยู่โคนไม้ นี้ก็สืบเนื่องมาจากการบวชเช่นเดียวกัน 

เพราะเมื่อการบวชเป็นการที่ออกจากเรือนมาเป็นผู้ไม่มีเรือน เมื่อไม่มีบ้านไม่มีเรือน

จะอยู่ที่ไหน เพราะฉะนั้น ก็ต้องอาศัยอยู่ที่โคนไม้นั่นแหละ เพราะไม่มีบ้านไม่มีเรือน 

และเดิมก็ไม่มีวัดวาอาราม โคนไม้จึงเป็นนิสสัยข้อที่ ๓ แต่ก็ทรงอนุญาตให้รับที่อยู่

อาศัยที่เป็นอดิเรกลาภได้ คือการได้ที่อยู่อาศัยที่เกินหรือที่ยิ่งไปกว่านั้น เป็นต้นว่ากุฏิ 

วิหาร ที่เขาสร้างถวาย ซึ่งเมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่กว้างออกไป ผู้มีศรัทธาก็ได้สร้าง

กุฏิวิหารให้พระอยู่อาศัย ตลอดจนถึงสร้างวัดวาอารามให้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นหลัก 

เป็นฐาน หรือว่าอาศัยอยู่ในถ�้า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยได้โดยธรรมชาติก็ใช้ได้

ข้อที่ ๔ ฉันยาดองด้วยน�้ามูตรเน่า

มาถึงนิสสัยข้อที่ ๔ คือฉันยาดองด้วยน�้ามูตรเน่า อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการ

บวชอีกเหมือนกัน เพราะเม่ือบวชก็ออกจากบ้านจากเรือน เป็นผู้ไม่มีบ้านไม่มีเรือน 

ต้องเท่ียวบิณฑบาตรับอาหารที่เขาใส่บาตรมาฉันเพ่ือด�ารงชีวิต ต้องนุ่งห่มผ้าบังสุกุล 

ต้องอยู่โคนไม้ ฉะนั้น เมื่อร่างกายมีการเจ็บป่วยลงจะได้หยูกยามาจากไหน ก็ต้องใช้

ผลไม้ที่เป็นยา เช่น ผลสมอ ผลมะขามป้อม มาดองด้วยน�้ามูตรเน่าส�าหรับฉันบ�าบัด
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อาพาธ คือความป่วยไข้ และก็ทรงอนุญาตอดิเรกลาภคือการได้เภสัชคือยาที่ยิ่งหรือที่

เกินไปกว่านั้น ที่ระบุไว้ก็คือเนยใส เนยข้น น�้ามัน น�้าผึ้ง น�้าอ้อย ซึ่งทั้ง ๕ อย่างนี้

ไม่ใช่เป็นยาโดยตรง ไม่ใช่เป็นอาหารโดยตรง แต่เมื่อร่างกายมีความอ่อนเพลีย เรียก

ว่ามีปัจจัย คือมีเหตุอันจะต้องใช้ในเวลากาลก็ดี ในเวลาวิกาลก็ดี ก็ใช้ได้ แต่ว่าเนยใส

เนยข้นนีต้้องเข้าใจ ว่าไม่ใช่เนยอย่างทีเ่ราเรยีกกนัในปัจจบุนั อย่างทีฝ่รัง่ท�ามาจ�าหน่าย

ที่เรียกว่าชีส (cheese) เป็นต้น เรามาเรียกกันว่าเนย แต่ความจริงแล้วเป็นอาหาร

ชนิดหนึ่ง มีส่วนผสมเป็นอาหาร พวกชีสเหล่านี้ไม่ใช่เนยใสเนยข้น ใช้ฉันเวลาหลัง

เทีย่งไม่ได้ เนยใสเนยข้นนัน้ต้องเป็นเนยใสเนยข้นท่ีบรสิทุธิ ์ไม่ใช่ชสีท่ีเป็นอาหารอย่าง

น้ัน สิง่ทีใ่ช้ได้ทัง้ในกาลทัง้ในวกิาล คือ เนยใส เนยข้น น�า้มัน น�า้ผึง้ น�า้อ้อย และแม้

ที่เป็นยาโดยตรงแก้ไข้ได้โดยตรงก็ใช้ได้

สรุปนสิสัย ๔

เพราะฉะนัน้ ค�าว่านสิสัยนีจ้งึหมายถงึปัจจยั ๔ นัน่แหละ แต่หมายเอาจ�าเพาะ

ทีเ่ป็นสิง่จ�าเป็นจรงิ ๆ หรือพดูอีกอย่างหนึง่ว่าอย่างแร้นแค้นจริง ๆ อาหารกต้็องขอเขา 

ที่เขาใส่บาตรน�ามาฉัน ไม่ว่าดีไม่ว่าเลว เลือกไม่ได้ ผ้านุ่งห่มก็เป็นผ้าเก่า เอามาเย็บ

ย้อมท�าเป็นผ้านุ่งห่มอันเรียกว่าผ้าบังสุกุล ท่ีอยู่อาศัยก็โคนไม้ ยาแก้ไข้ก็ยาดองด้วย

น�้ามูตรเน่า เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่านิสสัย ให้ต่างกับค�าว่าปัจจัย และก็มีความหมาย

ท�านองเดียวกันกับนิสัยทางจิตใจ ดังที่เรียกว่านิสัยทางจิตใจนั้น ก็หมายถึงภาวะทาง

จิตใจที่เป็นอย่างละเอียด ท่ีปรากฏอยู่ในภายในเป็นตัวนิสัย ซึ่งก็ไม่มีใครมองเห็น  

แต่อาการที่แสดงออกมาทางกายวาจานั้นส่องให้เห็นว่าภายในมีนิสัยอย่างไร นิสัยดี

นิสยัเลวอย่างไร มาถงึเป็นนสิสยัทีเ่ป็นวตัถบุ�ารงุกาย กเ็อาอย่างทีแ่ร้นแค้นจ�าเป็นทีส่ดุ

ที่ชีวิตจะพึงด�ารงอยู่ได้ เพราะฉะนั้น นิสสัยทั้ง ๔ นี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งว่าให้บอก

เมื่อบวชแล้ว เพราะมีเรื่องว่ามีผู้เข้ามาขอบวช เมื่อยังไม่ได้บวช ภิกษุผู้เป็นอุปัชฌาย์

อาจารย์กบ็อก เมือ่ผูม้าขอบวชรูว่้าบวชแล้วจะเป็นอย่างไรกต็กใจ ไม่บวช เพราะฉะนัน้

จงึได้ตรสัสอนว่าให้บอกเมือ่บวชแล้ว ว่าบวชแล้วจะต้องเป็นอยู่อย่างไร แต่กท็รงอนญุาต

อดิเรกลาภอย่างนั้น 
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ในบัดนี้ได้มีอดิเรกลาภมาก ดังท่ีปรากฏว่าได้มีการสร้างวัดวาอารามส�าหรับ

ให้ภิกษสุงฆ์ได้อาศยั ได้มกีารสร้างกนัอย่างประณตีงดงามและด ีให้มีความผาสุกด้วย

แรงศรัทธาของประชาชน อันจะพึงเห็นได้ว่าวัดทั้งหลายเป็นอันมากนั้นได้มีที่อยู่อาศัย

ส�าหรับพระภิกษุสามเณรดีย่ิงกว่าประชาชนที่อยู่รอบวัดโดยมาก ยิ่งในชนบทก็ยิ่ง 

จะเห็นได้ง่าย ประชาชนที่อยู่รอบวัดนั้นเป็นชาวนาชาวไร่อยู่บ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ  

เป็นกระต๊อบหลังคามุงจากประกอบด้วยไม้เก่า ๆ ท่ีผุพังก็มี แต่ว่าวัดในหมู่บ้านนั้น

แต่ละวัดได้สร้างกันอย่างดี ที่อยู่อาศัยของพระเณรก็ดี เป็นอย่างนี้โดยมากใน 

เมืองไทย จนถึงท�าให้ผู้ท่ีมิได้นับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่รู้จักพระพุทธศาสนาใน 

เมอืงไทย ไม่เข้าใจว่าท�าไมจงึเป็นอย่างนี ้หรอืบางทก็ีเหน็ไปว่าพระเป็นฝ่ายทีอ่ยู่เป็นสขุ

มากกว่าชาวบ้าน และหาความไปต่าง ๆ แต่อันที่จริงนั้นเป็นความยินดีพอใจของ

ประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาเอง ซ่ึงการก่อสร้างวัดวานั้นโดยมากก็เกิดขึ้นจาก

ก�าลังศรัทธาของประชาชนผู้ที่เป็นชาวไร่ชาวนาเป็นต้นเหล่านี้นั่นแหละ พร้อมใจกัน

บริจาคคนละน้อยบ้างมากบ้างตามก�าลังมาสร้างขึ้น และอาศัยความที่รวมก�าลังกัน 

น้ันเอง จึงท�าให้สามารถสร้างวดัประกอบด้วยกฏุวิหิารทีเ่รยีบร้อยและมคีวามผาสกุและ

ผู้ที่ช่วยกันสร้างนั้นก็มีความสุข มีความเบิกบานยินดีเมื่อเห็นว่าวัดในหมู่บ้านของตน

นั้นเรียบร้อยงดงาม ไม่ได้มีความนึกคิดที่จะอิจฉาริษยาพระอย่างไร หรือที่จะเห็น 

พระว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวกับความเป็นอยู่นั้น ก็เช่นเดียวกับท่ีกล่าวมาข้างต้น ว่าผู้ท่ีมี

ศรัทธานั้นเมื่อพระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกเสด็จออกบิณฑบาตก็กล่าวว่าเสด็จไป

โปรดสตัว์ กก็ล่าวกนัอย่างนีด้้วยก�าลังศรทัธาทีน่บัถอือย่างสงูสดุนัน้เอง แต่แม้เช่นนัน้ 

บรรดาภิกษุสามเณรท้ังหลายกค็วรจะเป็นผูท้ีไ่ม่ประมาท และตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัตินให้ตัง้

อยู่ในปาริสุทธิศีลทั้ง ๔

ปารสิุทธศิลี

ข้อที่ ๑ ปาฏิโมกขสังวรศีล ศีลคือความส�ารวมระวังในพระปาติโมกข์ คือ 

พระบัญญตัทิีพ่ระพทุธเจ้าทรงบัญญตัไิว้ อันเป็นหลักใหญ่ของความประพฤต ิดงัทีเ่รยีก
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กันว่าศีล ๒๒๗ นั้น และตลอดถึงปฏิบัติในพระบัญญัติที่เกี่ยวกับอาจารมารยาท 

ทั้งหลาย อันเรียกว่าอภิสมาจาร

ข้อที ่๒ อินทรยีสงัวรศลี ศลีคอืความส�ารวมอนิทรย์ี อนัได้แก่มสีตทิีจ่ะส�ารวม

ระวังตาหูจมูกล้ินกายและใจ ทุกขณะท่ีได้เห็นรูปอะไรทางตา ได้ยินเสียงอะไรทางหู 

ได้ทราบกลิ่นรสโผฏฐัพพะทางจมูกทางลิ้นทางกาย และได้รู้คิดเรื่องอะไรทางใจ มีสติ

ส�ารวมระวงัจติใจ ไม่ยดึถอืสิง่ทีต่าเหน็สิง่ทีห่ไูด้ยินเหล่านัน้เป็นต้น มาเป็นเครือ่งก่อกเิลส

กองราคะโทสะโมหะขึ้นในจิตใจให้สิ่งท่ีเห็นสิ่งที่ได้ยินนั้นตกอยู่แค่ตาแค่หูเป็นต้นนั้น 

ไม่ให้เข้ามาก่อกิเลสในใจ นี้เรียกว่าอินทรียสังวร

ข้อที่ ๓ อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีพ คือการเลี้ยงชีวิต 

เช่นว่าปฏิบัตใินนสิสยั ๔ และรับอดเิรกลาภทีเ่ขาถวาย หรอืทีไ่ด้มาโดยชอบ โดยทีไ่ม่

ได้ไปแสวงหาหรือได้มาโดยไม่สมควรต่าง ๆ 

ข้อท่ี ๔ ปัจจยปัจจเวกขณศีล ศีลคือการพิจารณาปัจจัย ๔ แล้วจึงบริโภค  

ดงัทีเ่ราได้สวดบท ปฏิสงฺขา โย ในเวลาเช้า อชฺช มยา ในเวลาเย็นหรือค�่านั้น

๔ สิงหาคม ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๓ 
ปารสิุทธศิลี ๔

พจิารณาขณะที่รับปัจจัยทั้ง ๔

จะว่าถึงปาริสุทธิศีล ๔ ที่ได้แสดงมาแล้ว ภิกษุผู้เข้ามาบวชในพระธรรมวินัย

น้ีพึงตั้งใจปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ และจะได้แสดงขยายความในปัจจยสันนิสิตศีล 

ข้อที่ ๔ ศีลที่อาศัยปัจจัย อันหมายความว่าตรัสสอนให้พิจารณาปัจจัยทั้ง ๔ คือ จีวร 

บิณฑบาต เสนาสนะ และยาแก้ไข้ ในขณะที่รับและในขณะที่บริโภค หากว่าในขณะ

ทีบ่รโิภคมไิด้พจิารณา กใ็ห้พจิารณาเป็นส่วนอดตีในวนันัน้ อนัหมายความว่าพจิารณา

ย้อนหลังในวันนั้น ดั่งนี้ก็ใช้ได้ พิจารณาในขณะที่รับนั้น คือในขณะที่รับปัจจัยทั้ง ๔ 

ให้พิจารณาโดยความเป็นธาตุ หรือโดยความเป็นปฏิกูล พิจารณาโดยความเป็นธาตุ

นั้นก็คือพิจารณาโดยความว่า ปัจจัยทั้ง ๔ สักแต่ว่าเป็นธาตุ คือเป็นธาตุดินน�้าไฟลม 

และบุคคลผู้บริโภคปัจจัยทั้ง ๔ ก็สักแต่ว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา 

พิจารณาโดยเป็นของปฏิกูลนั้นก็คือพิจารณาว่า ปัจจัยทั้ง ๔ เมื่อยังไม่มาถึงกายอันนี้

กย็งัไม่ปฏกิลู แต่เม่ือมาถงึกายอันน้ีกเ็ป็นของปฏกิลูไม่สะอาด ในขณะทีรั่บปัจจยัทัง้ ๔ 

ตรัสสอนให้พิจารณาดั่งนี้
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พจิารณาขณะที่บรโิภคปัจจัยทั้ง ๔

ในขณะที่บริโภคนั้น คือในขณะที่บริโภคปัจจัยทั้ง ๔ คือในขณะที่นุ่งห่มผ้า 

นุ่งห่ม ฉันภัตตาหาร นั่งนอนบนที่นั่งที่นอน และฉันยาแก้ไข้ ก็ให้พิจารณาว่า นุ่งห่ม

ผ้านุ่งห่มก็เพื่อปกปิดส่วนท่ีพึงละอาย ป้องกันลมแดดหนาวร้อนเหลือบยุงเป็นต้น  

ฉันภัตตาหารหรือฉันบิณฑบาตก็มิใช่เพื่อเล่น มิใช่เพื่อเปล่งปลั่งประเทืองผิว บริโภค 

ก็เพ่ือที่จะด�ารงกายให้เป็นไปได้เพื่อสงเคราะห์พรหมจรรย์ คือประพฤติพรหมจรรย์

เป็นต้น นั่งนอนบนที่นั่งที่นอนก็เพื่อป้องกันแดดลมหนาวร้อนเหลือบยุง เพื่อหลีกเร้น 

เป็นต้น บริโภคยาแก้ไข้ก็เพื่อระงับเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่าง ๆ ดังนี้เป็นต้น  

ตามบทปฏิสงัขาโยทีส่วดกนัในเวลาท�าวัตรเช้า รวมความว่า บริโภคปัจจยัทัง้ ๔ กเ็พ่ือ

ที่จะทะนุบ�ารุงชีวิตร่างกายให้ด�ารงอยู่ผาสุก เพื่อที่จะปฏิบัติความชอบ มิใช่เพื่อบ�ารุง

กิเลสตัณหาเพ่ือประพฤติชั่วต่าง ๆ และหากว่าในขณะที่บริโภคมิได้พิจารณา ก็ให้

พิจารณาปัจจัยที่บริโภคแล้วในวันนั้นย้อนหลังไปว่าได้บริโภคแล้ว ก็เพ่ือประโยชน์ที่

ต้องการดงัได้กล่าวมาข้างต้น ตามบทอัชชมยาท่ีสวดกนัในเวลาท�าวตัรเยน็หรอืท�าวตัรค�า่

แสวงหาปัจจัยทั้ง ๔ โดยสมควร

ภิกษุผู้ที่ได้ปฏิบัติตามที่ได้ตรัสสอนไว้นี้ ก็ได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติท�าศีลอันอาศัย

ปัจจัย ๔ ข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ จะเห็นได้ว่าศีลที่เกี่ยวด้วยปัจจัยทั้ง ๔ มีอยู่ถึง  

๒ ข้อ คืออาชีวปาริสุทธิศีลอันเป็นข้อที่ ๓ กับปัจจยสันนิสิตศีลอันเป็นข้อท่ี ๔  

อาชวีปาริสทุธศีิลนัน้กเ็กีย่วด้วยการเลีย้งชพี กค็อืการทีแ่สวงหาปัจจยัทัง้ ๔ มาบริโภค

ใช้สอยโดยถูกต้อง เรียกว่ามีการแสวงหาอันสมควร มิใช่การแสวงหาอันไม่สมควร  

เมื่อมีการแสวงหาอันสมควรก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติในอาชีวปาริสุทธิศีลข้อที่ ๓ และในขณะ

ที่รับปัจจัยทั้ง ๔ ก็พิจารณา และในขณะที่บริโภคปัจจัยทั้ง ๔ ก็พิจารณา และแม้ว่า

มิได้พิจารณาในขณะที่บริโภค พิจารณาปัจจัยทั้ง ๔ ที่บริโภคย้อนหลังไป เมื่อปฏิบัติ

ดั่งนี้ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติในปัจจยสันนิสิตศีลอันเป็นข้อท่ี ๔ จึงจะพึงเห็นได้ว่าเก่ียวด้วย

ปัจจัยทั้ง ๔ นี้เป็นเหตุให้ภิกษุเป็นผู้ท่ีมีศีลบริสุทธิ์หรือมีศีลไม่บริสุทธิ์ได้ทั้ง ๒ ข้อ 
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เพราะฉะน้ัน จงึเป็นข้อท่ีภกิษุท้ังหลายเหน็ควรทีจ่ะมสีตริะมดัระวงัในเรือ่งนี ้และหาก

พิจารณาดูให้กว้างออกไปแล้วก็จะเห็นว่า วัตถุที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเป็น 

วัดวาอารามเป็นวิหารเป็นกุฏิและทุก ๆ อย่าง ย่อมเนื่องอยู่ในปัจจัยทั้ง ๔ นี้ และใน

บดันีปั้จจยัทัง้ ๔ นีไ้ด้มมีากมายเป็นอดเิรกลาภ ภกิษพุระเณรไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องอาศยั

นิสสัยทั้ง ๔ เท่าไรนัก เพราะว่าได้มีประชาชนผู้มีศรัทธาได้จัดถวาย จนถึงสร้างเป็น

วดัวาอารามเป็นกุฏวิหิารต่าง ๆ ส�าหรบัให้พระเณรได้อยู่ผาสุก อันเป็นส่วนเสนาสนะ 

และยังมกีารจดัอาหารจดัผ้านุ่งห่มจัดยาแก้ไข้ตลอดจนถึงส่ิงอืน่ถวายอกีมากมาย 

เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าไม่หมั่นพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็จะ

ท�าให้เกิดความประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน และเม่ือเป็นด่ังนี้ก็เป็นเหตุให้เกิด

กเิลสตณัหา แสวงหาปัจจยัลาภต่าง ๆ ในทางทีไ่ม่ถกูต้อง เป็นอเนสนาคอืการแสวงหา

อันไม่สมควร ก็เป็นอันว่าเสียปาริสุทธิศีลข้อที่ ๓ คืออาชีวปาริสุทธิ และในขณะที่รับ 

ในขณะที่บริโภค ในขณะที่บริโภคแล้ว ก็ไม่ได้พิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน 

ท�าให้จิตใจไม่ส�านึกถึงประโยชน์ที่ต้องการของการที่บริโภคใช้สอยปัจจัยทั้ง ๔ ว่าเพื่อ

อะไร คือเพื่อด�ารงกายด�ารงชีวิต ด�ารงกายด�ารงชีวิตไว้ท�าไม ก็ด�ารงกายด�ารงชีวิตไว้

เพือ่อนุเคราะห์พรหมจรรย์ เพือ่ทีจ่ะปฏบิตัคิวามดคีวามชอบ ไม่ใช่เพ่ือเพิม่กเิลสตณัหา

เพื่อประพฤติความชั่วต่าง ๆ และก็จะท�าให้ไม่หลงตน ท�าให้ไม่ลืมนิสสัยทั้ง ๔  

ทีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่สอนเอาไว้ และโดยทีแ่ท้แล้วตรสัสอนให้รูจ้กัสิง่ทีจ่�าเป็นต้องการ

จริง ๆ ส�าหรับร่างกาย ซึ่งดูก็เป็นสิ่งที่แร้นแค้น แต่อันที่จริงก็เป็นสิ่งที่ร่างกายอาศัย

ได้ คือนิสสัยทั้ง ๔ นั้นส�าหรับบุคคลซึ่งเป็นผู้บวช ออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือน  

เพราะฉะนั้น ความต้องการจริง ๆ ก็คือนิสสัยทั้ง ๔ นั้นนั่นเอง ส่วนอื่น ๆ นั้นเป็น

อดเิรกลาภ ไม่ควรทีจ่ะตดิในอดเิรกลาภ และมคีวามหลงตนมัวเมาอยูใ่นอดเิรกลาภน้ัน 

หากว่าได้ตัง้ใจเพ่งพนิจิในอาชวีปารสุิทธศีิลและในปัจจยสันนสิิตศลีทัง้ ๒ ข้อ

นี้ให้ดี และตั้งใจปฏิบัติควบคุมจิตใจแล้ว ก็จะท�าให้เป็นผู้ท่ีรักษาใจตัวเองได้ ไม่ให้

ประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินไปในอดิเรกลาภทั้งหลาย ไม่ให้ติดในอดิเรกลาภ 

ทั้งหลาย และจะมีความส�านึกตนอยู่ ว่าอันที่แท้แล้วส่ิงที่จ�าเป็นก็คือนิสสัยท้ัง ๔  

ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นเอง และเมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว แม้ว่าจะได้ปัจจัยทั้ง ๔ ดี
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กต็ามเลวกต็าม กจ็ะไม่ตืน่เต้นยนิด ีจะไม่ฟบุแฟบเสียใจ เพราะจะมีความส�านกึว่าถึง

อย่างไร ๆ กย็งัดกีว่าทีเ่ป็นนสิสยัทัง้ ๔ อันพระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้ และก็จะท�าให้

มคีวามส�านกึตน เมือ่ได้รบับ�ารงุอดเิรกลาภดเีท่าใด กย่ิ็งทีจ่ะตัง้ใจปฏิบตัคิวามดคีวาม

ชอบให้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น เพราะว่าอันสิ่งที่ผู้มีศรัทธาจัดถวายนั้นเขาต้องการจะถวายแก่

ภิกษุสามเณรผู้ทรงศีล ผู้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้น 

เมื่อได้ใช้ปัจจัยของเขา ยิ่งเขาถวายดีเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องตั้งใจปฏิบัติดีเท่านั้นและก็ตั้งใจ

แผ่เมตตาจติแก่ผูท่ี้ถวายน้ัน เม่ือเป็นดัง่นีแ้ล้ว กต็รสัสอนไว้เหมอืนกนั ว่าการตอบแทน

ก้อนข้าวของชาวเมืองท่ีเขาถวายนั้นคือการตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปให้เขา โดยตรงก็เม่ือ 

ฉันอาหารของเขาแล้วต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

การบรโิภค ๔ ประการ

เพราะฉะนั้น จึงได้มีแสดงถึงการบริโภคปัจจัยทั้ง ๔ ไว้ว่ามี ๔ อย่าง คือ

๑.  เถยยบริโภค แปลว่าการบริโภคของผู้ที่ทุศีล ซึ่งเป็นเหมือนอย่างว่ามา

ขโมยของสงฆ์ไปบริโภค กเ็พราะว่าวดัวาอารามทีส่ร้างขึน้ กฏุวิิหารทีส่ร้างขึน้ ปัจจยัทัง้หลาย

มีอาหารผ้านุ่งห่มยาแก้ไข้และอื่น ๆ ที่เขาถวายทั้งหมดนั้น ผู้มีศรัทธาต้องการถวาย 

ผู้ที่มีศีลต้ังใจรักษาศีล เพราะฉะนั้น เมื่อเป็นคนทุศีลคือมีศีลช่ัวศีลขาดศีลด่างพร้อย  

ไม่ตัง้ใจปฏบิตัศิลีให้ด ีมาครองผ้าเหลอืง แล้วมาอยูก่ฏิุทีเ่ขาถวาย ฉนัอาหารทีเ่ขาถวาย 

อะไรเหล่านี้เป็นต้น ก็เท่ากับว่ามาขโมยของสงฆ์บริโภค จึงชื่อว่าเถยยบริโภค บริโภค

โดยความเป็นขโมย หมายความว่า ผู้ทุศีลมาบริโภคใช้สอยของสงฆ์ของวัดของท่ีเขา

ถวายด้วยศรัทธา

๒.  อณิบรโิภค บรโิภคโดยเป็นหนี ้กห็มายความว่าถงึแม้ว่าไม่ใช่เป็นผูท้ีท่ศุลี

เหมือนอย่างนั้น ปฏิบัติดีอยู่ในศีล แต่ว่าในขณะที่รับก็ดี บริโภคก็ดี บริโภคแล้วมิได้

พจิารณาในสิง่ทีไ่ม่ได้พจิารณาในขณะทีบ่รโิภคกดี็ กช็ือ่ว่าบรโิภคโดยความเป็นหนี ้คอื

เหมือนอย่างว่ากู้ยืมทรัพย์สินเขามาบริโภค
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๓.  ทายชับรโิภค บริโภคโดยความเป็นทายาท ท่านแก้ไว้สูง ว่าเป็นการบรโิภค

ของพระเสขะทัง้ ๗ คอืพระอรยิบคุคล ๗ จ�าพวก ตัง้แต่พระผูต้ัง้อยูใ่นโสดาปัตตมิรรค 

จนถึงพระผูต้ัง้อยู่ในอรหตัตมรรค แต่เมือ่พจิารณาดูแล้ว แม้ว่าจะยงัมใิช่เป็นพระเสขะ 

แต่ว่าเป็นผูท้ีต่ัง้ใจปฏิบตัดิปีฏิบตัชิอบตามบทพระสังฆคณุ หรอืปฏิบตัเิพือ่บรรลมุรรคผล

นิพพาน เพื่อท�าทุกข์ให้สิ้นไป ดั่งนี้ก็เป็นทายัชบริโภค บริโภคโดยความเป็นทายาทได้ 

คอืพระเสขะดังกล่าวกดี็ สรปุเอาท่านทีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ คอืบวชมาแล้วก็ตัง้ใจปฏบิตัดิี

ปฏิบัติชอบ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งใจปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาหรือไตรสิกขาอยู่เพื่อ 

สิ้นทุกข์ตามก�าลังสามารถ ก็ช่ือว่าเป็นทายาทของพระพุทธเจ้า เมื่อเป็นทายาทของ

พระองค์ที่เป็นสมณศากยบุตร เป็นบุตรของพระพุทธเจ้า ก็มีสิทธิท่ีจะบริโภคใช้สอย

สมบัติของบิดาได้

๔. สามิบริโภค บริโภคโดยความเป็นเจ้าของ ท่านแสดงไว้อย่างสูง ก็คือว่า 

การบริโภคของพระอรหันตขีณาสพผู้สิ้นอาสวะแล้ว การบริโภคปัจจัยทั้ง ๔ ที่เขาน�า

มาถวายน้ันเป็นการบริโภคอย่างเป็นเจ้าของโดยแท้ เพราะท่านเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วย

ประการทั้งปวง

ท่านแสดงการบรโิภคไว้ ๔ ประการดัง่นี ้กเ็พือ่เป็นเครือ่งเตอืนใจของพระเณร

ทัง้หลายให้มีความส�านกึรูอ้ยู่ เพือ่จะได้ตัง้ใจปฏบิตัดิีปฏบิตัชิอบ และในขณะทีบ่รโิภค

ก็ให้พิจารณาตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ไม่ได้พิจารณาในขณะนั้นก็ให้พิจารณา 

ย้อนหลัง คือพิจารณาถึงสิ่งที่ได้บริโภคไปแล้ว รวมความก็เป็นอย่างเดียวกัน

ศลีทัง้ ๔ ข้อนี ้ปาฏิโมกขสงัวรศลี ศลีคอืความส�ารวมในพระปาตโิมกข์ ส�าเรจ็

ได้ด้วยศรัทธาคอืความเชือ่ฟัง อินทรยีสงัวร ความส�ารวมอนิทรย์ี ส�าเรจ็ได้ด้วยสต ิคอื

ความระลึกรู้ อาชีวปาริสุทธิ ส�าเร็จได้ด้วยความเพียร ส่วนข้อ ๔ ปัจจยสันนิสิตศีล 

ศีลท่ีอาศัยปัจจัย ส�าเร็จได้ด้วยปัญญาพิจารณา และส�าหรับปาติโมกขสังวรศีลนั้น 

หากว่าจะมีการล่วงละเมิด เมื่อแสดงอาบัติ กระท�าคืนอาบัติ หรือว่าอยู่กรรม ในเมื่อ

อาบัติที่ล่วงละเมิดนั้นไม่เป็นอันติมะ ถึงที่สุดแล้ว ก็กลับบริสุทธิ์ได้ เพราะฉะนั้น  

จึงเป็นเทสนาสุทธิ บริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดง ต้องอาบัติอะไรก็ไม่ปกปิดเอาไว้ แสดง

เสยีตามพระวนัิยบญัญติั อินทรยีสงัวร ความส�ารวมอนิทรีย์นัน้ กอ็าจจะมคีวามบกพร่อง
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บ้าง แต่แม้เช่นนัน้กใ็ห้ตัง้ส�ารวมข้ึนใหม่ เพราะฉะนัน้ จงึเป็นศลีทีบ่รสิทุธิไ์ด้ด้วยสงัวร

คือความสังวร เรียกว่าสังวรสุทธิ ส่วนอาชีวปาริสุทธิ การเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์อันเป็นข้อ

ที่ ๓ นั้น บริสุทธิ์ได้ด้วยการแสวงหา คือการแสวงหาที่เป็นธรรม การแสวงหาที่เป็น

ไปโดยชอบ ส่วนข้อท่ี ๔ ศีลข้อท่ีอาศัยปัจจยันัน้ บรสุิทธิไ์ด้ด้วยการพจิารณา 

เพราะฉะนัน้ เมื่อได้ปฏิบัติตามหลักเหล่านี้ เม่ือต้องอาบัติอะไรบ้างก็แสดง

เสีย และเมื่อหย่อนสังวรอินทรีย์ไปบ้างก็ให้กลับตั้งสังวร คือตั้งสติส�ารวมระวังขึ้นใหม่ 

และเก่ียวแก่ปัจจัยทั้ง ๔ กใ็ห้แสวงหาในทางท่ีชอบ และปัจจัยท้ัง ๔ กใ็ห้พจิารณาตามที่

พระพุทธเจ้าทรงสัง่สอนไว้ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็จะท�าให้การปฏิบัติถูกต้อง เป็นปาริสุทธิศีล 

คือศีลบริสุทธิ์ทั้ง ๔ ข้อ เมื่อตั้งใจปฏิบัติอยู่ดั่งนี้แล้ว ก็ได้ชื่อว่าท�าการบวชให้เป็นบุญ

เป็นกุศล

๕ สิงหาคม ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๔ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา

จะแสดงลกัษณะพระพทุธศาสนา อนัเกิดจากความศกึษาปฏบิตัเิพ่งพจิารณา  

หากจะมีปัญหาถามว่า ศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่ออะไร ผู้ตอบก็คงจะได้ตอบต่าง ๆ 

กนัตามทีแ่ต่ละบุคคลได้ศกึษาปฏบัิตพินิจิพจิารณา และการตอบนัน้อาจจะอ้างข้อธรรม

ข้อใดขอหนึ่งหรือหมวดใดหมวดหนึ่งก็ได้ อาจจะพินิจพิจารณาประมวลความเอาเอง

กไ็ด้ ได้มคี�าตอบอันหน่ึงซ่ึงจะน�ามาแสดงในวันนี ้อนัเป็นค�าตอบของผูท้ีไ่ด้ศกึษาปฏบิตัิ

พนิิจพจิารณาพระพุทธศาสนามาเป็นอย่างดยีิง่ ท่านได้ให้ค�าตอบไว้ว่า ศกึษาพระพทุธศาสนา

เพื่อความจริง ความดี และความงาม จึงจะได้อธิบายไปตามความส�านึกพิจารณาว่า

๑. สัจจะ - ความจรงิ

ข้อแรก เพื่อความจริงนั้น ก็เพื่อให้รู้ความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน 

เพราะว่าค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักสูตรแห่งการศึกษานักธรรม หรือธรรม

ศึกษาก็ดี เป็นค�าแสดงเทศน์ต่าง ๆ บรรยายต่าง ๆ ก็ดี หรือจะรวมเข้าทั้งหมดเป็น

พระวนิยัพระสตูรพระอภธิรรมอันเป็นคัมภร์ีพระไตรปิฎกทัง้สิน้กด็ ีทีพ่ระพทุธเจ้าทรง

สั่งสอนไว้ ก็ล้วนเป็นความจริงแต่ละข้อที่ควรศึกษาให้มีความรู้ และควรทรงจ�าควร

พิจารณาให้เข้าใจ เพื่อให้เห็นจริงตามที่ทรงสั่งสอนนั้น หรือแม้ว่าจะคิดค้านก็ต้องคิด

พินิจพิจารณาแก้ แล้วก็จะพบความจริง 
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อนัธรรมท่ีแสดงความจริงของทกุ ๆ ข้อ หากพจิารณาแล้วกจ็ะเห็นไปโดยล�าดบั 

ว่าไม่มใีครจะแสดงได้จริงเหมอืนพระพทุธเจ้าในทางทัง้หลาย เช่นว่าผูท้ีศ่กึษาธรรมวภิาค

ในนวโกวาท ตั้งแต่ทุกะหมวด ๒ หมวด ๒ คู่แรก มีธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่าง 

สติ ความระลึกได้ และสัมปชัญญะ ความรู้ตัว และต่อ ๆ ไป เม่ือฟังเผิน ๆ  

ก็จะไม่รู้สึกซาบซึ้งเท่าไรนัก แต่ถ้าหากว่าพินิจพิจารณาให้รู ้จักว่าสติเป็นอย่างไร 

สัมปชัญญะเป็นอย่างไร มีอุปการะมากอย่างไร ย่ิงเข้าใจก็จะย่ิงเห็นความจริง และ

ธรรมอื่น ๆ ทุกข้อก็เช่นเดียวกัน เม่ือย่ิงศึกษาคือฟังอ่านทรงจ�าพิจารณาให้เข้าใจ  

ก็จะยิ่งซาบซึ้ง เพราะจะยิ่งเข้าใจและได้เห็นความจริงในทุก ๆ ข้อ อันจะพึงค้านตาม

เหตผุลมไิด้ เพราะฉะนัน้ ย่ิงศึกษาดงักล่าวกย็ิง่จะพบความจรงิตามเหตแุละผล จะพบ

เหตุและผลตามความจริง ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุผลในด้านชีวิต ในด้านพฤติกรรม คือ 

การปฏิบัติของตนเองของแต่ละคน ตลอดจนถึงความจริงตามเหตุและผลของจิตใจ  

ของเจตนาของกรรม ท่ีประกอบกระท�าทางกายวาจาทางใจของตนเอง และในด้าน 

อื่น ๆ และเม่ือรวมเข้าโดยเหตุผลในทางกรรม คือการที่กระท�าทางกายทางวาจา 

ทางใจของตนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ ว่าท�ากรรมดีได้รับผลดี ท�ากรรมชั่ว

ได้รับผลชั่ว ซึ่งฟังดูทีแรกก็รู้สึกว่าผิวเผิน ไม่ค่อยจะรู้สึกรับรองเท่าไรนัก หรืออาจจะ

รู้สึกคัดค้าน แต่หากว่าได้ตั้งใจพินิจพิจารณายิ่ง ๆ ขึ้นไปแล้ว เมื่อยิ่งเข้าใจก็ยิ่งจะได้

พบความจริง ว่าที่ตรัสสอนไว้นั้นเป็นจริงตามเหตุและผล กรรมเป็นเหตุ ผลดีหรือ 

ผลชั่วที่ได้รับเป็นผล ตลอดจนถึงความจริงท่ีเป็นอริยสัจจ์ คือท่ีมิใช่สามัญสัจจะ  

ความจริงที่เป็นสามัญท่ัวไป แต่เป็นความจริงที่ละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ซึ่งเป็น

ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ดังแสดงไว้ในปฐมเทศนา ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้อริยสัจจ์

ทั้ง ๔ คือทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เมื่อได้ยิ่ง

พินิจพิจารณาให้มีความเข้าใจ ก็ยิ่งจะเห็นความจริง 

เพราะฉะนั้น ประการแรกของผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาจึงเพื่อจะรู้ความจริง 

เพือ่จะจบัความจรงิให้ได้ คือเพือ่ความจรงิ ความจรงิท่ีจบัได้หรอืทีรู่น้ี ้มใิช่หมายความ

ว่าเป็นเพียงการฟังการอ่านและความจ�า แต่หมายความว่าต้องพินิจพิจารณาให้เข้าใจ 

เมื่อเข้าใจก็จะเห็นจริง จึงต้องการให้รู้จริงให้เห็นจริงแม้แต่ในข้อใดข้อหนึ่ง อันนี้เป็น

หลกัก�าหนดให้รูจ้กัลกัษณะพระพทุธศาสนาประการแรกของผูมุ้ง่ศกึษาพระพทุธศาสนา  
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จะเป็นพระเก่าพระใหม่ จะเป็นเณรเป็นอุบาสกอุบาสกิากต็าม ประการแรกนัน้ต้องให้

พบความจริง ให้เห็นจริง ให้รู้จริง แม้ในธรรมข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งในข้อนี้ผู้ศึกษาจะต้อง

ท�าใจเป็นกลาง คือยังไม่คิดที่จะคัดค้าน ยังไม่คิดที่จะรับ แต่ว่าตั้งใจฟังตั้งใจอ่านตั้งใจ

ที่จะทรงจ�า แล้วก็ตั้งใจพิจารณาไปตามเหตุและผล ให้เข้าใจถูกต้อง และเมื่อได้ความ

เข้าใจถูกต้องแล้วก็จะเห็นจริง จะพบความจริงแม้ในข้อใดข้อหนึ่ง เช่นแม้ในข้อทุกะ

หมวด ๒ ท่ียกมานั้น ให้เข้าใจจริง ๆ ว่าสติเป็นอย่างไร สัมปชัญญะเป็นอย่างไร 

อุปการะมากอย่างไร ให้เห็นจริงให้เข้าใจจริงแม้ในข้อใดข้อหนึ่ง ก็จะได้พบลักษณะ 

พระพุทธศาสนาประการแรก

๒. ความดี

มาถึงข้อที่ ๒ ความดี นี้เป็นข้อส�าคัญ ความดีนั้นเป็นค�าที่ทุกคนก็ได้ยินกัน

มาและก็น่าจะมีความเข้าใจพอสมควร อย่างน้อยก็จะต้องเข้าใจว่าความดีนั้นตรงกัน

ข้ามกบัความช่ัว และอะไรเป็นความดอีะไรเป็นความชัว่กไ็ด้ฟังอบรมกนัมา ตัง้แต่จาก

บิดามารดาครูบาอาจารย์ มาจนถึงจากพระพุทธเจ้า คือที่พระเทศน์พระสอนต่าง ๆ 

และความดีความชั่วนี้ก็รู้กันอยู่ ว่าเกิดจากความประพฤติของบุคคลทุก ๆ คนนี้เอง 

ความดีกเ็กดิจากท�าด ีความชัว่กเ็กดิจากท�าช่ัว เมือ่ท�าดีกไ็ด้ความด ีท�าชัว่ก็ได้ความช่ัว 

เพราะฉะนั้น ประการต่อมาจากข้อ ๑ คือความจริง จึงมาถึงความดี ที่เมื่อได้ศึกษา 

ให้รูจั้กความจรงิแล้ว กต้็องศกึษาให้รูจ้กัความดอีนัตรงกนัข้ามกบัความชัว่ ความดอีนั 

ตรงกันข้ามกับความช่ัวน้ีก็สืบเน่ืองมาจากความจริงข้อแรกนั้นแหละ เพราะเป็นข้อที่

พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ทั้งนั้น ว่าอะไรเป็นความดี อะไรเป็นความชั่ว เพราะฉะนั้น 

เมือ่ได้ศกึษาให้รูจ้กัความจรงิ กล่าวจ�าเพาะท่ีสัมพนัธ์กับความดคีวามชัว่ กค็อืความจริง

ของความดีและความจริงของความชั่ว พูดส้ัน ๆ ก็คือให้รู้จักว่าอะไรเป็นความดีจริง

อะไรเป็นความชัว่จรงิ เพราะฉะน้ัน จงึมาถึงว่าจะต้องปฏบัิติละความช่ัว กระท�าความดี

ต้องท�าความเข้าใจในความด ีว่าคือคุณท่ีเกือ้กลูตนเองและผูอ้ืน่ให้เป็นสขุต่าง ๆ ให้ได้

รับสุขประโยชน์ต่าง ๆ ความชั่วก็คือโทษที่ท�าให้ตนเองและผู้อื่นได้รับทุกข์โทษต่าง ๆ 

ความชัว่เป็นข้อทีค่วรละ ความดเีป็นข้อทีค่วรกระท�า เพราะฉะนัน้ จงึต้องปฏบิตัลิะชัว่
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ท�าด ีจบัความดีให้ได้ แต่การจับความดใีห้ได้นีต้้องหมายถึงว่าท�าด ีอนัทีจ่รงิละชัว่กน็บั

ว่าเป็นดอีย่างหนึง่แต่ว่าจะต้องท�าดทีีเ่ป็นคณุเกือ้กลูย่ิงขึน้ไปอีก ยกตวัอย่างง่าย ๆ เช่นว่า 

การฆ่า การท�าร้ายร่างกาย การเบียดเบียนเขาให้เป็นทุกข์เดือดร้อน เบียดเบียนชีวิต 

เบียดเบียนร่างกาย นั่นเป็นชั่ว ก็ละชั่ว คือแปลว่าเว้นจากการที่จะเบียดเบียนท�าร้าย

ชวีติร่างกายของใคร เมตตาความมีจติปรารถนาให้เป็นสขุ และความประพฤตทิีเ่กือ้กลู

อนเุคราะห์ต่าง ๆ แก่เขา คือแก่บคุคลและสตัว์นัน้ ๆ เพือ่ให้ด�ารงชวีติร่างกายอยูอ่ย่าง

เป็นสขุ เป็นความด ีเพราะฉะนัน้ จงึต้องศึกษาให้รู้จกัความดอัีนตรงกันข้ามกับความชัว่ 

สบืเนือ่งมาจากความจรงิ คอืตัง้ต้นจากศกึษาว่าอะไรดจีรงิ อะไรชัว่จรงิ แล้วกต็ัง้ใจละ

ชั่วท�าดีจริง ต้องจับเอาความดีให้ได้ ในวันหนึ่ง ๆ ก็ต้องพิจารณาตัวเอง ว่าเราได้ละ

ความชัว่ท�าความดอีะไรบ้าง หรอืแม้ว่าได้ท�าความชัว่อะไรบ้างท�าความดอีะไรบ้างกใ็ห้รู้ 

แล้วก็ตั้งใจละไม่ท�าความชั่วอีกต่อไป ฝึกตัวอยู่เสมอดั่งนี้ หัดให้ละชั่วท�าดีอยู่เสมอ  

ให้รู้จักความดี ให้รู้จักความชั่ว ให้รู้จักละชั่ว ให้รู้จักท�าดีในด้านต่าง ๆ ทั้งทางกาย 

ทั้งทางวาจา ทั้งทางใจ นี้เป็นข้อที่ ๒ คือความดี

๓. ความงาม

จึงมาถงึข้อที ่๓ คอืความงาม อันความงามนีเ้ป็นข้อทีล่ะเอยีดอ่อนสักหน่อยหนึง่ 

แต่ว่าถ้าท�าความเข้าใจให้ดีแล้ว จะเห็นว่าเป็นข้อส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าข้อความจริง 

และข้อความดี อันสิ่งที่งามซึ่งเป็นวัตถุย่อมเป็นที่พอใจของชาวโลกทั้งหลายของคน 

ทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ จงึพอใจทีจ่ะตกแต่งร่างกายกนัให้สวยงาม พอใจท่ีจะหาเครือ่ง

ประดับที่สวยงามมีค่ามาตกแต่ง บ้านเมืองก็ต้องการที่จะปลูกสร้างกันให้สวยงาม

เรียบร้อย และอันความสวยงามหรือเรียกส้ัน ๆ ว่าความงามนี้ก็มิใช่หมายถึงเครื่อง

ตกแต่งมค่ีาเท่านัน้ แต่ย่อมหมายความถงึความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยต่าง ๆ รวมอยูด้่วย 

เช่น การจะตั้งวางสิ่งของในห้องในหับก็ตั้งวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การที่จะนุ่งจะ

ห่มกใ็ห้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย การทีจ่ะลกุนอนกใ็ห้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย วาจาทีพ่ดูก็

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เหล่านี้เป็นความงามทั้งนั้น แม้ส่ิงที่เรียกว่าศิลปะ วิธีที่จะ

ท�าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียกว่าเป็นความงามอย่างหนึ่งนั้น ก็เป็นศิลปะอย่างหน่ึง 
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ดังเช่นพระพทุธเจ้าได้ตรสัสัง่พระอานนท์ให้ท�าแบบอย่างจวีรส�าหรบัพระห่ม โดยทีเ่ดมิ

น้ันพระองค์ได้ทรงบัญญัติให้ตัดผ้าเป็นช้ิน ๆ มาเย็บต่อกันเข้า คล้ายผ้าผืนเดียว  

ถ้าใช้ผ้าผืนเดียวมักจะถูกขโมย เพราะว่าเขามักจะขโมยไปตัดเป็นเสื้อผ้าส�าหรับสวม

ของเขาได้ หรือเอาไปนุ่งห่มได้ทั้งที่เป็นผืนอย่างนั้น เปลี่ยนสีเสียใหม่ หรือซักสีที่เป็น

ผ้ากาสายะหรือกาสาวะผ้าย้อมน�้าฝาดออกเสีย เพราะฉะนั้น จึงได้โปรดให้ใช้ผ้าตัด

เป็นชิ้น ๆ เอามาเย็บต่อกันเข้าเพื่อกันขโมย ถ้าขโมยเอาไปก็เอาไปใช้นุ่งห่มไม่ได้  

แต่ในขณะเดียวกนักต้็องการให้เกดิความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ท่านพระอานนท์จงึได้

คิดแบบจีวรข้ึนแบบคันนาของชาวมคธ ซ่ึงเม่ือเขาท�านาเขาท�าเป็นคันนา เป็นกระทง

เลก็เป็นกระทงใหญ่ จงึมาออกแบบตัดเป็นแบบจวีรเป็นกระทง ๆ เป็นกระทงเล็กกระทง

ใหญ่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มิได้น�าเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วเอามาเย็บ

ต่อกันเข้าอย่างไม่มีระเบียบ แต่ว่าท�าอย่างมีระเบียบก็ดูเป็นของงาม คืองามด้วย 

ความมรีะเบยีบเรียบร้อย พระพทุธเจ้าได้ตรสัสรรเสรญิพระอานนท์ ว่าเป็นผูท้ีม่ศีลิปะ  

ดั่งนี้ก็เป็นความงาม 

แม้ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัพิระวนัิยขึน้นัน้กเ็ป็นความงามเหมอืนกนั เพราะเมือ่

ภิกษุผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ได้มีความประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยอยู่ในระเบียบอันเดียวกัน 

และเป็นระเบียบทีดี่ ก็ดูเป็นหมู่ท่ีเรยีบร้อยงดงามน่าเลือ่มใส นีก่เ็ป็นความงาม เพราะฉะนัน้

ค�าว่า ความงามนั้นจึงกินความกว้าง มิได้หมายถึงตกแต่งให้สวยสดงดงามดั่งแต่ง

ร่างกายด้วยเสือ้ผ้าด้วยเครือ่งประดบัอนัมค่ีาต่าง ๆ ทีส่วยงาม บางทเีรากเ็รยีกกนันัน่

เป็นความสวย แต่ความงามนัน้มีความลึกซึง้กว่า และแม้ในทางพระพทุธศาสนาก็ต้อง

ท�าความงาม เพราะฉะนัน้ ในข้อว่าความงามนี ้จงึมคีวามหมายถงึว่าความนยิมชมชอบ 

หรือว่าเป็นสิ่งหรือเป็นข้อที่พึงนิยมชมชอบ พึงพอใจชอบใจ พึงเลื่อมใส และก็มี 

ความหมายสบืเนือ่งมาจากความด ีกคื็อนยิมชมชอบในความด ีเหน็ความดว่ีาเป็นของ

งามท�าให้เป็นสุข ใจเห็นว่างามนิยมชมชอบ เพราะฉะนั้น จึงได้มีพุทธศาสนสุภาษิตที่

แสดงว่า ศีลเป็นอาภรณ์ท่ีประเสริฐสุด ผู้ที่ได้เห็นงามในศีล ว่าศีลเหมือนอย่างเป็น

อาภรณ์เคร่ืองประดับอันประเสริฐสุด ชื่อว่าเป็นผู้ท่ีเข้าถึงศีลจริง ๆ ท�าให้พอใจท่ีจะ

ปฏบิตัอิยูใ่นศีลเป็นประจ�าขาดไม่ได้ และมคีวามสขุทีจ่ะอยูก่บัศลี อนันีส้�าคญั คนโดย
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มากนั้นรู้จักความดีกันอยู่ รู้จักความชั่วกันอยู่ แต่ว่าไม่เห็นงามในความดี แต่ไปเห็น

งามในความชั่ว จึงละชั่วท�าดีไม่ได้ถนัด ต่อเมื่อเห็นสกปรกในความชั่ว และเห็นงาม 

ในความดี จึงจะท�าให้ปฏิบัติความดีกันยิ่งขึ้น พอใจที่จะอยู่กับความดี อันนี้ส�าคัญ

เพราะฉะนั้น ต้องเข้าให้ถึงความงามของพระพุทธศาสนา คือข้อที่ ๓ นี้  

จึงจะน้อมใจให้ละชั่วท�าดีเห็นงามในความดี และปฏิบัติในความดี เพราะฉะนั้น จึงได้

มหีมวดธรรมอันส่องให้เหน็ความงามในพระพทุธศาสนาอยูม่าก ต้ังต้นแต่พระรตันตรยั 

รัตนะก็คือแก้วรัตนะ เป็นสิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที่มีค่ามาก เพราะฉะนั้น พูดกันเรื่อย ๆ 

ว่าพระไตรรัตน์หรอืพระรตันตรยั แต่ว่าใจไม่ถงึฟังดกูเ็ผนิ ๆ แต่ถ้าใจถงึแล้ว กจ็ะเหน็

พระพุทธเจ้างาม พระธรรมงาม พระสงฆ์งาม อันแสดงถึงความมีศรัทธา ความเชื่อ 

ปสาทะ ความเล่ือมใส ตลอดถึงปัญญาในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่

ซาบซึ้ง จนถึงนิยมชมชอบอย่างสูง ยกย่องขึ้นเป็นของสุดงาม คือเป็นรัตนะอันเป็น 

ของมีค่ายิ่ง ในทุกะหมวด ๒ ก็มีธรรมที่ท�าให้งาม ๒ อย่าง ขันติ โสรัจจะ ต้องเห็น

ว่าขันติงาม โสรัจจะงาม จึงจะน้อมใจปฏิบัติในขันติโสรัจจะ และจะท�าให้ทิ้งขันติท้ิง

โสรัจจะไม่ได้ ปล่อยตัวเองไปกระโดดโลดเต้นด้วยอ�านาจของโลภะโทสะโมหะไม่ได้  

ไม่งาม ต้องอดทนเอาไว้ สงบเสงีย่มเอาไว้ เพราะนีง่ามกว่า เพราะเป็นสิง่ทีง่ามจริง ๆ 

ธรรมที่สูงกว่านั้นก็เช่นว่าโพชฌงค์ ๗ ก็มียกย่องเรียกเป็นรัตนะท้ัง ๗ เหมือนกัน  

สติสัมโพชฌังครัตนะ เป็นต้น ก็แปลว่าจิตใจถึงงาม หรือเช่นที่สวดสรรเสริญว่า  

พระธรรมงามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลาง งามในทีสุ่ด ใจต้องถึงพระธรรม เมือ่ใจถึง

พระธรรม จะไม่เบื่อที่จะฟังธรรม ไม่เบื่อที่จะปฏิบัติธรรม ธรรมจะเป็นส่ิงท่ีงดงาม 

ที่ไพเราะ อยากที่จะฟังอยากที่จะอ่าน ได้ฟังธรรมได้อ่านธรรมแล้วมีความเพลิดเพลิน

มีความสุข นี่แปลว่าใจถึงเห็นงามในพระธรรม งามในเบ้ืองต้น งามในท่ามกลาง  

งามในที่สุด และพอใจที่จะปฏิบัติธรรม เห็นงามในการปฏิบัติธรรม

เพราะฉะนั้น ต้องศึกษาให้รู้จักความจริง รู้จักความดี รู้จักความงามอันเป็น 

ข้อที่ ๓ จึงจะถึงพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาโดยย่อ

๖ สิงหาคม ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๕ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา (ต่อ)

จะแสดงลักษณะพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนานัน้เป็นศาสนาท่ีบงัเกดิขึน้

เมื่อ ๒๕๐๐ ปีเศษ และก็ได้บังเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีศาสนาอื่น ๆ สั่งสอนมาแล้ว  

เช่น ศาสนาพราหมณ์ ซ่ึงบัดน้ีมักจะเรียกกันว่าฮินดู และหลังจากพระพุทธศาสนา 

บังเกิดขึ้น ก็ได้มีศาสนาต่าง ๆ บังเกิดตามขึ้นในภายหลังอีกหลายศาสนา เช่น 

ศาสนาครสิต์ ศาสนาอิสลาม และยังมีลัทธคิ�าสอนต่าง ๆ ของบุคคลซึง่เป็นทีน่บัถอืกนั 

ในเมืองจีนก็เช่นขงจื้อเป็นต้น และในประเทศอื่นก็ยังมีอีก ซึ่งไม่ถึงกับเป็นศาสนา  

เพราะฉะนั้น จึงมีค�าสั่งสอนของศาสนาต่าง ๆ ในโลก ซึ่งมักจะแตกต่างกัน แม้ว่า 

ในด้านสอนให้ท�าดีท�าชั่วทั่ว ๆ ไป คือสอนให้รู้จักความดีความชั่ว รู้จักการท�าดีท�าชั่ว 

ทั่วไปคือให้ละชั่วท�าดี อะไรเป็นดีอะไรเป็นชั่ว ก็ยังมีแสดงต่าง ๆ กัน และนอกจากนี้

ก็ยังมีแสดงถึงอดีตถึงอนาคตและปัจจุบันต่าง ๆ กันอีก 

เมือ่มาพจิารณาดใูนแง่ของสจัจะคอืความจรงิ เมือ่เป็นสิง่เดยีวกนั แต่ว่าแสดง

ถึงสิ่งนั้น ๆ ต่างกัน ก็น่าจะคิดว่าความจริงเป็นอย่างไร เพราะว่าความจริงนั้นถ้าเป็น

สิ่งเดียว ก็ควรจะเป็นความจริงแต่เพียงสิ่งเดียว คือมีความจริงเพียงอย่างเดียวใน 

สิ่งนั้น ฉะนั้น จึงจะต้องมีแสดงผิดแสดงถูก ใครจะแสดงผิดใครจะแสดงถูก เมื่อเป็น

เรื่องอดีตเป็นเรื่องอนาคต ก็เป็นเรื่องที่เมื่อต่างมีความเชื่อถือกันหลายฝ่าย การจะ

กล่าวหักล้างกันลงไปว่าใครผิดใครถูก แม้ว่าจะมใีครรู้จรงิและกล่าวได้ก็ตาม กย่็อมเป็น

ทีต่ัง้แห่งความทะเลาะววิาทบาดหมางกนั แม้ทีเ่ป็นปัจจุบนัเองท่ีแสดงต่างกนักเ็ช่นเดยีวกนั 

แต่ว่าที่เป็นปัจจุบันนั้น ทุกคนสามารถที่จะรู้ได้ ถ้าสิ่งนั้นอยู่ในวิสัยของปัญญาที่จะพึง
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รูไ้ด้ ถ้าเป็นปัจจบุนัทีพ้่นวสิยัของปัญญาท่ีจะพงึรูไ้ด้ ผูท่ี้อ่อนปัญญานัน้ก็จะรูไ้ม่ได้ ฉะนัน้ 

จึงควรจะทราบถงึลกัษณะของพระพุทธศาสนาว่าแสดงอย่างไรในท่ามกลางของสิง่ทีเ่ป็น

ปัญหาเหล่านี้

ไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาโลกแตก

เพราะฉะนั้น จึงได้มีปัญหาอยู่ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือปัญหาที่พระพุทธเจ้า 

ไม่ทรงพยากรณ์ คอืไม่ตรัสตอบแก้ อกีอย่างหนึง่คือปัญหาทีพ่ระพทุธเจ้าทรงพยากรณ์ 

คือตรัสตอบแก้ ปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์นั้น คือเป็นปัญหาที่ถกเถียงกัน

ในครั้งพุทธกาลที่มีอยู่ ๑๐ ข้อ ที่มักจะยกขึ้นอ้างถึงในพระสูตรทั้งหลาย ปัญหา ๑๐ 

ข้อเหล่านี้คือ โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด ชีวะก็อันนั้น สรีระก็

อันนั้น ชีวะเป็นอย่างอื่น สรีระเป็นอย่างอื่น ถัดจากตายไปตถาคตมีอยู่ ถัดจากตาย

ไปตถาคตไม่มี ถัดจากตายไปตถาคตมีด้วยไม่มีด้วย ถัดจากตายไปตถาคตมีก็ไม่ใช่

ไม่มีก็ไม่ใช่ ปัญหาเหล่านี้ได้มีผู้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ตรัส

พยากรณ์ คือไม่ตรสัตอบแก้ในปัญหาท่ีพระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ทัง้ ๑๐ ประการนี้ 

พิจารณาดูความก็จะเห็นได้ ว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับโลก โลกเที่ยง โลกไม่

เที่ยง โลกมีท่ีสุด โลกไม่มีท่ีสุด คือโลกนี้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหรือไม่ยั่งยืนอยู่ตลอดไป  

มทีีส่ดุหรอืไม่มทีีส่ดุ กส็บืมาจากยัง่ยนืหรอืไม่ย่ังยืนดงักล่าวนัน้ ซึง่ได้มีอาจารย์หรอืมี

ศาสดาแสดงไว้ต่าง ๆ กนั ดัง่ในศาสนาทีบั่งเกดิข้ึนภายหลงัพทุธกาลกด็ ีก่อนพทุธกาล

ก็ดี ได้มีแสดงถึงผู้สร้างโลก พราหมณ์หรือฮินดูก็มีแสดงถึงผู้สร้างโลก ศาสนาที่มีใน 

ภายหลังก็มีแสดงถึงผู้สร้างโลก ก็เป็นปัญหาเค้าเดียวกัน เรื่องชีวะกับเรื่องสรีระก็

เหมือนกัน ชีวะนั้นก็คือความเป็นอยู่หรือตัวชีวิต สรีระนั้นก็คือร่างกาย ตัวชีวะหรือ

ชีวิตหรือตัวร่างกายนั้นเป็นอันเดียวกันหรือว่าแยกกันอย่างไร ถ้าหากชีวะหรือสรีระ

เป็นอย่างเดียวกัน สรีระแตกสลายคือตาย ชีวะก็จะต้องดับ ถ้าหากว่าแยกกัน สรีระ

แตกสลาย ชีวะก็อาจจะไม่ดับ และชีวะหรือชีวิตน้ีก็รวมถึงอัตตาหรืออัตมัน อันเป็น

ปัญหาที่เกี่ยวพันไปถึงตายเกิดตายสูญ
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คราวนี้ มาถึงปัญหาของตถาคต ตถาคตนั้นที่ใช้ทั่วไปก็หมายถึงพระพุทธเจ้า

เอง ซึ่งตรัสเรียกพระองค์เองว่าตถาคต ถ้าหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าเองก็มีปัญหา  

ว่าถดัจากทีต่ายไปคือดบัขนัธ์ องค์ตถาคตมหีรอืไม่มี หรอืทัง้มทีัง้ไม่ม ีหรอืว่ามกีไ็ม่ใช่

ไม่มีก็ไม่ใช่ อีกอย่างหนึ่ง ตถาคตพระอาจารย์แสดงว่าหมายถึงสัตว์ ดังที่เราเรียกว่า

สัตวโลกหรือหมู่สัตว์ และค�าว่าสัตว์นี้ก็มิได้หมายความว่าสัตว์เดียรัจฉานดังที่เรา 

เรียกกันเท่าน้ัน แต่ว่าครอบหมดทั้งมนุษย์ทั้งเดียรัจฉานทั้งเทพดามารพรหมทั้งหมด 

หรือแม้ว่าสัตว์นรกเปรตอสุรกายท้ังหมด ซึ่งยังมีความติดพันเกี่ยวข้องอยู่กับโลกก ็

ช่ือว่าสัตว์ทั้งหมด สิ่งที่เรียกว่าสัตว์นี้ถัดจากตายไปจะมีหรือไม่มี หรือว่าท้ังมีท้ังไม่มี 

หรือว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ ก็เป็นปัญหาที่พูดถกเถียงกัน ได้มีผู้มากราบทูลถามถึง

ปัญหาเหล่านี้ พระองค์ไม่ตรัสพยากรณ์ และก็ได้มีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่ามาลุงกยะได้คิด

ว่า ข้อท่ีพระพุทธเจ้าไม่ตรัสพยากรณ์ปัญหาเหล่านี้ ตนเองไม่พอใจ ฉะนั้น ก็คิดจะ

เข้าไปเฝ้ากราบทูลถามและคิดว่าถ้าตรัสพยากรณ์ตนก็จะบวชอยู่ต่อไป ถ้าไม่ตรัส

พยากรณ์ก็จะลาสิกขา ท่านมาลุงกยะจึงได้เข้าไปเฝ้าและได้กราบทูลถามปัญหาเหล่านี ้

และก็ได้กราบทูลว่า ขอให้พระองค์ตรัสตอบ ถ้าทรงทราบก็ให้ตรัสตอบแก้ ถ้าไม่ทรง

ทราบกใ็ห้ตรสับอกตรง ๆ ว่าไม่ทรงรู ้ไม่ทรงเหน็ ถ้าไม่ตรสัตอบแก้อย่างใดอย่างหนึง่

กจ็ะลาสกิขาคอืสกึไป พระพทุธเจ้าจงึตรสัว่า พระองค์มไิด้ทรงชักชวนให้ท่านมาลุงกยะ

เข้ามาบวช ว่าถ้าเข้ามาบวชแล้วจะตรสัพยากรณ์ปัญหาเหล่านี ้และเม่ือท่านมาลงุกยะ

เข้ามาบวช ท่านมาลงุกยะเองกม็ไิด้ขอให้พระองค์ทรงรบัรองว่าจะตรสัแก้ปัญหาเหล่านี ้

ตนจงึจะบวช เพราะฉะนัน้ ใครเล่าท่ีเป็นผูข้อร้องและเป็นผูร้บัรองในเรือ่งนี ้และจะไป

ทวงเอาเรือ่งนีจ้ากใครเล่า พระพทุธเจ้าได้ตรสัต่อไป ว่าปัญหาทีพ่ระองค์ไม่ทรงพยากรณ์

เหล่าน้ี ก็เป็นปัญหาท่ีไม่พึงทรงพยากรณ์นั่นเอง ผู้ที่จะคิดคาดคั้นให้พระองค์ทรง

พยากรณ์ก็จะตายเปล่า ไม่เป็นประโยชน์อะไร

ทรงพยากรณ์เรื่องทุกข์และการแก้ทุกข์

ต่อจากนัน้พระองค์กต็รสัต่อไป โดยตรสัแสดงถึงปัญหาท่ีจะทรงพยากรณ์แก้ไข 

โดยความกค็อืเรือ่งทกุข์และเรือ่งแก้ทุกข์เป็นต้น ซึง่เป็นไปอยูใ่นปัจจบัุน อนัเป็นปัญหา

ที่จะพึงแก้ไขในปัจจุบัน โดยตรัสยกเป็นข้ออุปมาขึ้นก่อน ว่าเหมือนอย่างว่ามีบุรุษถูก
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ยงิด้วยลูกศรทีมี่พิษร้าย ญาตมิิตรได้น�าบรุษุทีถู่กยงินัน้ไปหาหมอผ่าตดั ถ้าหากว่าหมอ

ผ่าตัดนั้นจะพงึกลา่วอยา่งนี้ว่า เราจกัยงัไม่ผ่าตัดน�าลกูศรนีอ้อกเยยีวยารกัษา จนกวา่

เราจะรู้ว่าบุรุษนั้นถูกใครยิง คนยิงนั้นเป็นใคร คนยิงน้ันชื่ออะไร โคตรสกุลอะไร  

คนยงินัน้เป็นคนสูง เป็นคนต�า่ หรอืเป็นคนท่ามกลาง คนยงินัน้มผีวิด�าหรอืผวิคล�า้หรอื

ผิวสองสี และคนยิงน้ันอยู่ท่ีไหน บ้านไหน นิคมไหน นครไหน และลูกศรท่ียิงนั้น 

เล่าเป็นแบบลูกศรมีแล่งหรือเป็นแบบเกาทัณฑ์ สายที่ใช้ยิงเป็นสายที่ท�าด้วยอะไร  

เหล่านี้เป็นต้น ถ้าหากว่าหมอผ่าตัดนั้นจะพึงกล่าวดั่งนี้ ให้สอบสวนค้นคว้าไปถึงเรื่อง

คนยิงถึงเรื่องลูกศรเป็นต้นดังกล่าวนั้น บุรุษผู้ถูกยิงด้วยลูกศรนั้นก็จะพึงตายเสียก่อน

ที่จะรักษา เพราะฉะนั้น พระองค์จึงไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาที่ไม่พึงพยากรณ์เหล่านี้  

แต่ว่าพระองค์จะตรัสพยากรณ์ปัญหาทีพ่งึพยากรณ์ อนัจะเป็นปัญหาท่ีแก้ทุกข์ถอนทุกข์

ทั้งปวงได้ในปัจจุบัน คือชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ ทุกข์คือโสกะ ความแห้งใจ  

ปริเทวะ ความคร�่าครวญรัญจวนใจ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ 

และในปัญหาทีไ่ม่ทรงพยากรณ์เหล่านัน้ แม้ว่าใครจะมีความเห็นอย่างไรในปัญหาเหล่านัน้ 

คือใครจะมีความเห็นว่าโลกเที่ยงก็ตาม โลกไม่เที่ยงก็ตาม ก็คงมีชาติทุกข์ ชราทุกข์  

มรณทกุข์ โสกะ ปรเิทวะ ดงักล่าวนัน้อยูน่ัน่เอง จะมีความเห็นอย่างไรกถ็อนทุกข์เหล่านี้

ไม่ได้ พระองค์จงึต้องการทีจ่ะแก้ปัญหาทีจ่ะถอนทุกข์เหล่านีไ้ด้ในปัจจบุนันีแ่หละ ฉะนัน้

ปัญหาทีไ่ม่ทรงพยากรณ์เหล่านัน้จงึเป็นปัญหาทีไ่ม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเบือ้งต้น

ของพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายความส้ินติดใจยินดี เพื่อความดับทุกข์  

เพ่ือความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้พร้อม เพื่อนิพพานคือความดับ  

แต่ว่าปัญหาท่ีทรงพยากรณ์อันจะเป็นเคร่ืองแก้ทุกข์ในปัจจุบันนั้น ย่อมเป็นการแก ้

ที่ประกอบด้วยประโยชน์ท่ีเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ ท่ีเป็นไปเพื่อความหน่าย  

เป็นไปเพื่อความสิ้นติดใจยินดี เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง  

เพือ่ความรูพ้ร้อม เพือ่นพิพานคอืความดบั ปัญหาทีท่รงพยากรณ์นัน้กค็อืปัญหาทีท่รง

พยากรณ์ว่า น้ีทกุข์ นีท้กุขสมทุยั เหตเุกดิทกุข์ นีท้กุขนโิรธ ความดับทกุข์ นีท้กุขนโิรธ-

คามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดั่งนี้
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ทรงแสดงปัจจุบันธรรม

ท่านมาลุงกยะได้ฟังพระพทุธภาษติ กมี็ความอภนินัท์ยินดใีนภาษิตของพระผูมี้

พระภาคเจ้า กเ็ป็นอันว่าท่านก็พอใจในพระพทุธภาษติทีต่รสันี ้เพราะฉะนัน้ พระสตูร

นี้จึงเป็นพระสูตรที่แสดงลักษณะของพระพุทธศาสนา ว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่แสดง

ถงึเรือ่งต่าง ๆ อนัเป็นปัญหาทีไ่ม่ตรสัพยากรณ์ และปัญหาทีไ่ม่ตรสัพยากรณ์นีก้ก็ล่าว

ได้ว่าเป็นปัญหาโลกแตก ถงึจะตรสัพยากรณ์ไปกไ็ม่มีใครทีจ่ะไปตามรูไ้ด้ เช่น ปัญหา

ว่าโลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด ถึงแม้จะตรัสพยากรณ์ว่าอย่างไร  

ดงัท่ีมศีาสดาหรอืศาสนาก่อนพระพทุธศาสนากต็าม หลงักต็าม ได้กล่าวเอาไว้ถงึเรือ่ง

สร้างโลกต่าง ๆ ก็ไม่มีใครที่จะตามไปรู้ได้ ได้อย่างเดียวคือเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้น  

และก็เป็นความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาคือความรู้ เชื่ออย่างเดียวจะเรียกว่า 

เชื่ออย่างหลับตาเชื่อก็ได้เพราะไม่รู้ เชื่อด้วยศรัทธาในศาสดาผู้แสดงนั้นอย่างเดียว

เท่าน้ัน หรือไม่เช่นนัน้ก็ไม่เชือ่เอาทเีดียว เพราะว่าไม่สามารถจะตามไปรูไ้ด้ และแม้ว่า

จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ก็ไม่อาจจะแก้ทุกข์อะไรได้ท่ีเป็นปัจจุบันดังกล่าว ก็คงยังมี

ความทุกข์อยู่นั่นเอง แก้อะไรไม่ได้ และหากทรงแสดงไปก็อาจจะเป็นท่ีตั้งแห่งความ

วิวาทขัดแย้งแก่บรรดาผู้แสดงอื่น ๆ ที่ต่างก็แสดงกันไปต่าง ๆ และก็ไม่ได้ประโยชน์

อะไร ยิ่งเพิ่มความทุกข์เข้าไปอีกเพราะความวิวาทขัดแย้งนั้น เพราะฉะนั้น พระองค์

จึงได้ตัดประเด็นเสียทีเดียว คือไม่แสดงไม่แก้ไข การที่ไม่แสดงนั้นก็มีความหมายว่า 

ไม่เข้าไปพาดพงิเกีย่วข้องถงึทัง้ในด้านรบัรองทัง้ในด้านปฏเิสธ แปลว่านอกเรือ่งทีจ่ะยก

ขึ้นมาวินิจฉัยว่าอย่างไร เพราะว่าในปัจจุบันนี้ทุก ๆ คนต่างก็เพียบกันด้วยความทุกข์

ต่าง ๆ อยู่แล้ว มีชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ มีโสกะ ความโศก ปริเทวะ  

ความคร�า่ครวญร�าพนัรญัจวนใจ ทกุขะ ความไม่สบายกาย โทมนสัสะ ความไม่สบายใจ 

อุปายาสะ ความคับแค้นใจ ความประจวบกับสัตว์และสังขารที่ไม่เป็นที่รัก ความ

พลัดพรากจากสัตว์และสังขารที่เป็นที่รัก ความปรารถนาไม่สมหวัง และกล่าวโดยย่อ

ขันธ์เป็นที่ยึดถือท้ัง ๕ ประการเป็นทุกข์ ดังที่เราสวดกันอยู่ ต่างก็มีทุกข์กันอยู่ 

เต็มแปร้แล้วในปัจจุบัน จึงเหมือนอย่างว่าทุกคนเป็นบุรุษถูกยิงด้วยลูกศร ถูกลูกศร

เสียบใจกันอยู่เสียบกายกันอยู่
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เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าซึง่เปรยีบเหมือนอย่างหมอทีผ่่าตดัลูกศร พระองค์ 

ก็มีหน้าที่ที่จะผ่าตัดเอาลูกศรออกโดยเร็ว เพื่อให้ดับทุกข์อันเกิดจากลูกศรเสียบแทง

นัน้ได้ ไม่จ�าเป็นจะต้องเสยีเวลาไปสอบค้นว่าใครยงิ คนยงิช่ืออะไรเป็นต้น หรอืว่าลกูศร

ที่ยิงนั้นท�าด้วยอะไร สายธนูนั้นท�าด้วยอะไร เหล่านี้เป็นต้น เป็นการเสียเวลาและ 

ไม่เกดิประโยชน์อะไร หน้าทีข่องพระองค์กค็อืผ่าตดัเอาลูกศรออก เพราะฉะนัน้ จงึได้

ทรงแสดงธรรมเป็นการผ่าตัดลูกศร ชี้ให้เห็นทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และ

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ค�าสั่งสอนที่ทรงพยากรณ์นี้ก็คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ ซึ่งเป็น

ปัจจุบันธรรม ธรรมที่เป็นปัจจุบัน

๙ สิงหาคม ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๖ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา - อรยิสัจจ์

ว่าถึงอริยสัจจ์ ๔ ก็มีข้อท่ีจะพึงพูดต่อไป แต่เพื่อให้มีความอนุสนธิ คือว่า 

ต่อเนือ่งกนั จงึจะได้ทบทวนข้อทีพู่ดมาแล้วสกัเลก็น้อยว่า พระพทุธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์

ปัญหาที่ไม่ควรหรือไม่พึงพยากรณ์ ทรงพยากรณ์แต่ปัญหาที่ควรพยากรณ์ ค�าว่า

พยากรณ์นั้น เดี๋ยวนี้ภาษาไทยก็น�ามาใช้เหมือนกัน เช่น หมอดูพยากรณ์ว่าอย่างนั้น

ว่าอย่างนี้ แต่ที่น�ามาใช้ส�าหรับพระพุทธเจ้าในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าพระพุทธเจ้าเป็น

หมอดู แต่พยากรณ์ของพระพทุธเจ้านัน้หมายความว่าทรงกระท�าให้แจ้ง ถ้าเป็นปัญหา

มา ก็ทรงตอบปัญหานั้นให้แจ้งชัด และก็ทรงตอบให้แจ้งชัดด้วยพระญาณที่หย่ังรู้  

ไม่ใช่ด้วยต�ารา อย่างหมอดูที่พยากรณ์นั้นก็พยากรณ์ด้วยต�าราพยากรณ์ แต่อันที่จริง

หมอดูก็ไม่มีญาณหยั่งรู้เหมือนกัน วินิจฉัยและก็ว่าไปตามต�าราพยากรณ์และที่หมอดู

วนิิจฉยั แต่พระพทุธเจ้านัน้ทรงพยากรณ์คอืกระท�าให้แจ้ง ทรงตอบให้แจ่มแจ้งชดัเจน 

ทรงแสดงให้แจ่มแจ้งชัดเจนด้วยพระญาณคือความหยั่งรู้ อันที่จริงค�าว่าพยากรณ์นั้น 

กไ็ด้มใีช้มาในพระพทุธศาสนา ดงัท่ีได้แสดงถงึเรือ่งนี ้และข้อทีพ่ยากรณ์นัน้ทีท่่านแสดง

ไว้ในพระสูตรเก่ียวกับท่านมาลุงกยะน้ี ก็แสดงไว้ว่า ทรงพยากรณ์คือกระท�าให้แจ่ม

แจ้ง ตอบให้แจ่มแจ้ง แสดงให้แจ่มแจ้งในข้อว่า นีท้กุข์ นีเ้หตเุกดิทุกข์ นีค้วามดบัทกุข์  

นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ในพระสูตรนี้ไม่ได้ใช้ค�าว่า อริยสัจจ์ หรืออริยสัจจะ  

แต่ว่าโดยปกตินั้น เมื่อเป็นหมวดธรรม ๔ ข้อนี้ ก็มักจะพูดว่าอริยสัจจ์กันทีเดียว  

แต่ส�าหรับที่แสดงในพระสูตรนั้น บางแห่งท่านก็ใช้ค�าว่าอริยสัจจ์ บางแห่งท่านก็ไม่ได้

ใช้ค�านี้
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ปัญหาของสัตวโลก

คราวนี้ มาพิจารณาดูว่า ท้ัง ๔ ข้อนี้มาเกี่ยวกับอุปมาว่าพระพุทธเจ้าเป็น

เหมอืนดังหมอผ่าตดัอย่างไร ซึง่ตามอปุมานัน้คนไข้ทีญ่าตมิติรน�าไปหาหมอผ่าตดัเป็น

คนไข้ทีถ่กูลูกศรยิงก�าลังต้องบาดเจบ็ เรยีกว่าอาการปางตายกนัทเีดยีว และเมือ่จะเป็น

ข้ออปุไมย คอืว่าเป็นสิง่ทีถ่กูเปรียบเทยีบ หรอืบคุคลทีถ่กูเปรียบเทยีบ กจ็ะต้องหมายถงึ

บุคคลทั่วไปทั้งหลายในโลก ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกลูกศรเสียบแทงกันอยู่แล้ว เรียกว่ามีอาการ

ปางตายกันอยู่แล้ว คราวนี้ในข้ออุปมานั้น ก็ได้กล่าวถึงว่า ถ้าหมอผ่าตัดจะไต่ถาม

สอบสวนถึงคนยิง ถึงลูกศรที่ใช้ยิง เพื่อให้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เสียก่อน แล้วจึง

จะลงมือรักษา ก็ย่อมจะไม่ทันการ คนไข้นั้นก็น่าจะต้องถึงแก่ความตายเสียก่อนก็ได้ 

หรอือาการกจ็ะมากขึน้ ยากแก่การท่ีจะเยียวยารกัษา ฉะนัน้ หน้าทีข่องหมอผ่าตดักไ็ม่

ต้องมวัชกัช้าไต่ถามสอบสวน หมอควรท่ีจะต้องรบีผ่าตดัน�าลกูศรออกทนัท ีนีเ่ป็นอปุมา 

ทีนี้ข้ออุปไมยคือส่ิงท่ีถูกเปรียบเทียบ ก็มาถึงบุคคลและสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าสัตวโลก

ทั่ว ๆ ไปน้ัน ก็เท่ากับว่าเป็นคนท่ีถูกลูกศรเสียบด้วยกันทั้งนั้น มีอาการปางตายอยู่

ด้วยกนัทัง้นัน้ ฉะนัน้ หน้าท่ีของพระพุทธเจ้าซึง่เป็นเสมอืนหมอผ่าตดันัน้ กจ็ะต้องทรง 

รีบเยยีวยารกัษาทนัท ีไม่ต้องมวัไปสอบสวนไต่ถามถึงรายละเอยีดต่าง ๆ กม็าถึงเรือ่ง

ปัญหาโลกแตก ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ๑๐ ข้อนั้น เพราะฉะนั้น จึงไม่ทรงพยากรณ์ให้

ชักช้า จึงได้ตรัสปฏิเสธไม่ทรงพยากรณ์และก็ได้ตรัสรับรองในข้อท่ีทรงพยากรณ์ว่า  

นี้ทุกข์ นี้เหตุแห่งทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ จึงเป็นข้อที่

ควรจะท�าความเข้าใจ ว่าบัดนี้ทุก ๆ บุคคลก�าลังถูกลูกศรเสียบแทงกันอยู่ อาการปาง

ตายด้วยกนัทัง้หมดหรอื ในข้อนีจ้งึควรจะทราบลกัษณะพทุธศาสนาว่าเป็นจริงอย่างนัน้ 

ทุก ๆ คนในบัดน้ีซ่ึงเป็นสามัญชนสามัญสัตว์นั้น ก็ก�าลังถูกลูกศรเสียบแทงกันอยู่ 

ทั้งนั้น และมีอาการปางตายด้วยกันทั้งนั้น

ตัณหา - ลูกศรเสยีบแทงใจ

อะไรเป็นลกูศรเสยีบแทง และเสยีบแทงอะไร โดยปรยิายคอืทางอนัหนึง่ทีท่่าน

ยกขึ้นแสดงไว้ ลูกศรเสียบแทงนั้นก็คือตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากของใจ และ
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เสียบแทงอะไร ก็คือเสียบแทงจิตใจ ต่างมีตัณหาเสียบแทงจิตใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้น  

ดังที่ได้ตรัสแจกเอาไว้เป็นกามตัณหา ความดิ้นรนปรารถนาไปในกาม คือ รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ารักใคร่ปรารถนา พอใจบ้าง ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยาน

อยากไปในภพ คือความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ต่าง ๆ บ้าง วิภวตัณหา คือความดิ้นรน

ทะยานอยากไปในวิภพ คือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ คือต้องการให้สิ่งที่ไม่พอใจอยากจะ

ได้ไม่พอใจอยากจะเป็นสิ้นไปหมดไป นี้ยกขึ้นมาเพียงข้อเดียว แต่อันที่จริงนั้น กิเลส

ที่เป็นเครื่องเสียบแทงจิต จ�าแนกออกไปเป็นอาการต่าง ๆ อีกมากมาย แต่ว่าเอาข้อ

เดียวเท่าน้ีก่อน นี่เป็นลูกศรที่เสียบแทงจิตใจบุคคลอยู่ และที่ว่ามีอาการปางตายนั้น 

กเ็ป็นอย่างนัน้ กเ็พราะว่ายงัต้องถูกความทกุข์ต่าง ๆ ครอบง�าอยูต่ลอดเวลา ดงัทีต่รสั

ชี้ไว้ในทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์นั้นแหละ ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ 

ความตายเป็นทุกข์ เรียกว่าต้องเกิด ต้องแก่ ต้องตาย ซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตสังขาร 

และยงัต้องประสบทกุข์ทางจติใจอีกมาก เป็นความแห้งใจ เป็นความคร�า่ครวญไม่สบาย

กายไม่สบายใจ ความไม่สบายกายน้ีก็รวมเอาอาพาธเจ็บป่วยต่าง ๆ เข้าด้วย  

ความไม่สบายใจความคับแค้นใจ รวมเข้าก็เป็นความประจวบกับสัตว์สังขารที่ไม่เป็น

ที่รัก ความพลัดพรากจากสัตว์สังขารท่ีเป็นที่รัก รวมเข้าก็เป็นความปรารถนาไม่ได้

สมหวงั และเมือ่รวมเข้าอกี กร็วมอยูใ่นขันธ์เป็นท่ียึดถือท้ัง ๕ ประการนีคื้อ รปู เวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณ ซึง่อนันีก้จ็ะต้องศกึษาให้เข้าใจให้ชดัเจนกนัต่อไป แต่วันนีจ้ะ

ยังไม่อธิบายในตอนนี้

นพิพาน - ความสิ้นตัณหา

ก็แปลว่าต้องอยู่ในอาการที่ปางตายด้วยกันทั้งนั้น ต้องเป็นทุกข์อยู่ด้วยเกิด

แล้วกแ็ก่แล้วกไ็ม่สบายกาย ไม่สบายจติต่าง ๆ ต้องพบกบัส่ิงทีไ่ม่ชอบ ต้องพลัดพราก

จากสิง่ทีช่อบปรารถนาไม่ได้สมหวงัต่าง ๆ รวมเข้ากต้็องมีขนัธ์ ๕ ย่อเป็นกายใจนีเ้อง 

เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกว่าอยูใ่นอาการปางตายด้วยกนัท้ังนัน้ และกจ็ะต้องแก่ต้องตายด้วย

กันทั้งนั้น และชีวิตก็ด�าเนินไปสู่ความแก่ความตายอยู่ทุกเวลาไม่มีหยุด เพราะฉะนั้น

พระพทุธองค์จงึได้ทรงเป็นหมอถอนลกูศร ผ่าตดัลกูศร ด้วยใช้เครือ่งมอืกค็อืมดีผ่าตดั 

อันได้แก่ปัญญา โดยตรัสเทศนาสั่งสอนให้ทุกคนได้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริง  
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ก็รวมอยู่ในเรื่องความจริงความดีความงามที่กล่าวมาในวันแรก ๆ นั้นนั่นแหละ และ

ปัญญาน้ีเองทีบั่งเกิดข้ึนในจติใจของบคุคล กจ็ะผ่าตดัถอนลกูศรคือตัณหาออกจากจติใจได้ 

และเมื่อถอนตัณหาคือลูกศรออกจากจิตใจได้ด้วยปัญญาแล้ว ทุกข์ก็จะดับไปหมด 

บคุคลกจ็ะเป็นผูท้ีพ้่นทกุข์ เพราะว่าลกูศรออกจากจติใจได้ เพราะฉะนัน้ ท่านจงึเรยีก

ธรรมหรือสภาพธรรมท่ีจิตใจถอนลูกศรออกได้แล้ว แปลว่าสิ้นตัณหาหมดแล้ว และ 

ก็สิ้นทุกข์หมดแล้ว ว่านิพพาน อันเป็นธรรมท่ีมุ่งจะบรรลุส�าหรับพระพุทธศาสนาท่ี

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน และพระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงค้นคว้าด้วยพระองค์เอง จนได้

ปัญญาเป็นมีดผ่าตดัถอนลูกศรออกจากพระหทยัของพระองค์เองได้แล้ว ส้ินตณัหาแล้ว

ก็สิน้ทกุข์ด้วยประการท้ังปวงแล้ว ทรงบรรลนุพิพานแล้ว เพราะฉะนัน้ จงึมาทรงส่ังสอน

เพ่ือท่ีจะโปรดสัตวโลกท่ีก�าลังถูกลูกศรเสียบแทงใจอยู่นี้ ได้ปัญญาที่จะถอนลูกศร 

ออกแล้ว ก็พ้นทุกข์อย่างพระองค์บ้าง นี้เป็นพระมหากรุณา เป็นพระมหากรุณา 

จริง ๆ เพราะรู้สึกว่ามันเป็นทกุข์ และกก็�าลังถูกลกูศรเสียบแทงใจอยู่ เพราะฉะนัน้  

ท่านจงึอธบิายค�าของนพิพาน ว่าออกจากวานะ ภาษาสันสกฤตว่านิรวาณะ ภาษาบาลี

ว่านิพพาน เป็นค�าเดียวกัน วานะนั้น แปลว่าเครื่องเสียบแทง แปลว่าลูกศร นิรวาณะ 

แปลว่าออกจากเครื่องเสียบแทง ออกจากลูกศรคือถอนลูกศรเสียได้ ไม่มีลูกศรเสียบ

ใจ เพราะฉะนั้น ก็ให้เข้าใจค�าว่านิพพานง่าย ๆ ดั่งนี้ว่า ที่ว่าเป็นนิพพานนั้น ก็คือว่า

สภาพธรรมของจิตใจที่ถอนวานะคือลูกศรอันเป็นเครื่องเสียบแทงของจิตใจได้แล้ว  

ออกจากเครื่องเสียบแทง ออกจากลกูศรได้แล้ว ไม่มีลูกศร ไม่มีเครื่องเสียบแทงจิตใจ 

เพราะฉะน้ัน จงึเป็นอิสระเสร ีมีความสบายคล่องตวัเป็นสขุ ไม่ต้องเป็นทกุข์เดอืดร้อน 

พ้นทกุข์ด้วยประการท้ังปวง พ้นจากอาการปางตาย อาการทีเ่ป็นทกุข์ทัง้หลายหมดสิน้

ทรงสอนให้ใช้ปัญญาถอนลูกศรหรอืตัณหา

เพราะฉะนัน้ นิพพานมิได้อยูท่ี่ไหน แต่ว่าอยูท่ีถ่อนลกูศรออกจากจติใจนีแ้หละ 

กด้็วยปัญญาท่ีพระพุทธเจ้าได้ประทานให้จากการส่ังสอน พระปัญญานีแ้หละช่วยผ่าตดั

เอาตัณหาทีเ่ป็นลกูศรเสยีบใจออกได้ กพ้็นทกุข์ได้ เพราะฉะนัน้ จงึเป็นกจิของพระพุทธเจ้า

ที่จะทรงปฏิบัติหน้าที่อันนี้ ซึ่งจะต้องรีบกระท�า และพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติหน้าที่นี้

เป็นเวลาถึง ๔๕ ปี หน้าทีเ่ป็นหมอถอนลกูศรนีแ้หละ ทรงแสดงธรรมสัง่สอนกเ็ป็นการ



452 ลักษณะและค�ำสอนส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

ประทานปัญญาอันเป็นมดีผ่าตดั เพือ่ให้ผ่าตดัลูกศรถอนลกูศรออกจากจติใจของตนเอง 
และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็น�าเข้าสรุปใน ๔ ข้อนั้นได้ ทุกข์ก็คือว่าอาการเป็นทุกข์ถึงปางตาย 
นีเ่ป็นตัวทกุข์ท้ังทางกายท้ังทางจติใจท่ีโลกต้องพบอยูต่ลอดเวลา ทีบ่คุคลทกุ ๆ คนต้อง
พบอยู่ตลอดเวลาและสิง่ท่ีเป็นลูกศรน้ันกคื็อตณัหา ซึง่เป็นตวัทกุขสมทุยั เหตเุกดิทกุข์  
และก็ถอนลูกศรเสียได้ก็เป็นความดับทุกข์หรือทุกขนิโรธ และมีดส�าหรับท่ีจะผ่าตัด
พร้อมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็คือมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

อันมีดที่จะผ่าตัดนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าก็จะต้องมีตัวมีด ที่ส่วนหนึ่งคม ผ่าตัดได้ 
และก็จะต้องมีส่วนของเหลก็อันประกอบกนัอยูท่ีเ่ป็นสนัของมดีเป็นส่วนของมดี เพราะ
ว่าความคมทีส่�าหรบัผ่าตัดนัน้จะอยูอ่ย่างเดียวไม่ได้ แล้วกจ็ะต้องมด้ีามมีด เหล่านีเ้ป็น
อุปกรณ์ของมีดต่าง ๆ ส�าหรับท่ีจะผ่าตัดลูกศรท่ีเสียบแทงจิตใจ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้
จ�าแนกส�าหรบัทีจ่ะทรงผ่าตัดสะดวกกค็อืมรรคมอีงค์ ๘ คอืสัมมาทฏิฐ ิความเห็นชอบ  
สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ น่ีคือเป็นตัวคม และก็ยังมีส่วนประกอบอื่นของมีด  
เช่นว่าสันมีด ด้ามมีด อะไรเหล่านี้ ก็เป็นสัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ  
การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตขอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ  
สติระลึกได้ชอบ สัมมาสมาธิ สมาธิตั้งใจมั่นชอบ รวมเข้าเป็นมีดเล่มเดียวนี่แหละ 

ส่วนที่คมส�าหรับผ่าตัดจริง ๆ ก็คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ ซึ่งเป็นตัว
ปัญญา ซึ่งจะต้องประกอบด้วยเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานี้จึงจะใช้ได้ ทรง
จ�าแนกไว้ดั่งนี้ส�าหรับที่ทุกคนจะปฏิบัติได้สะดวก แต่แล้วก็ต้องรวมเป็นมีดเล่มเดียวนี่
แหละ ใช้ส�าหรบัทีจ่ะผ่าตดัจติใจ ถอนเอาลกูศรออกจากจติใจ และการปฏบิตัใินมรรค
มอีงค์ ๘ นีก้ป็ฏบิตัไิปโดยล�าดับ กเ็ป็นการรกัษาเยียวยาการถอนลกูศรออกจากจติใจ
ไปโดยล�าดับ เพราะว่าทีแรกน้ันจะถอนพรวดออกไปจากจิตใจทีเดียวย่อมไม่ได้ ก็จะ
ต้องมีวธิข้ัีนตอนของการผ่าตัดไปตัง้แต่ต้น แล้วกค่็อย ๆ ถอนออก จนถงึถอนได้หมด
สิน้แล้วกร็กัษาเยียวยาแก้ไขแผลให้หาย เหล่านีเ้ป็นขัน้ตอนของการรกัษา ซึง่พระพทุธเจ้า
ก็ปฏิบัติหน้าที่รักษาโรคทางจิตใจนี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ทรงกระท�าทันที ไม่เสียเวลา
ไปทรงแสดงเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรต่าง ๆ หน้าที่ของพระองค์ก็ต้องรีบท�าดั่งนี้ และรีบ
ช่วยให้บคุคลพ้นจากความทกุข์ทนัท ีได้ทรงปฏบิตัอิยู่เป็นเวลาถึง ๔๕ ปี รวมเข้ากใ็น
ข้อนี้เท่านั้น

๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๗ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา - อรยิสัจจ์ (ต่อ)

ญาณในอรยิสัจจ์ ๔

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

๓. ทกุขนิโรธ ความดบัทุกข์ ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา ข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดับทกุข์ 

หรอืมรรคทางปฏิบตัใิห้ถงึความดับทุกข์ ได้เรยีกกนัว่าอริยสัจจ์ กเ็รยีกตามพระพทุธเจ้า

ทีไ่ด้ตรสัไว้ในปฐมเทศนา คอืเทศนาทแีรกของพระองค์ ท่ีตรสัว่าพระตถาคตคือพระองค์

ได้เว้นทางสดุโต่ง ๒ ทาง คือทางกามสขัุลลิกานโุยค ความประกอบพวัพนัอยูด้่วยความสขุ

สดชื่นในกามและทางอัตตกิลมถานุโยค ทางทรมานตนให้ล�าบาก ได้ทรงปฏิบัติอยู่ใน

ทางอันเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง ไม่เกี่ยวข้องด้วยทาง 

สุดโต่งทั้ง ๒ นั้น ก็คือมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นต้น  

มีสัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบเป็นที่สุด จึงได้ทรงเกิดญาณคือความหยั่งรู้ขึ้นใน 

อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ คอื ทกุข์ ทกุขสมทุยั ทกุขนโิรธ และมรรคหรือทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา 

ญาณคือความหยั่งรู้ที่บังเกิดขึ้นแก่พระองค์นั้นเป็นญาณที่บังเกิดขึ้นในธรรมที่มิได้เคย

สดับแล้วมาก่อน ก็คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ ดังกล่าว โดยมีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒

สัจจญาณ

มีวนรอบ ๓ ก็คือวนรอบในสัจจะทั้ง ๔ นี้โดยเป็นสัจจญาณ คือความหยั่งรู้

ว่าจริง คือนี้เป็นทุกข์จริง นี้เป็นทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์จริง นี้เป็นทุกขนิโรธคือ
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ความดับทุกข์จริง นี้เป็นมรรคคือทางดับทุกข์จริง ข้อที่ว่าน้ีเป็นทุกข์จริง ก็คือว่า  

ความเกิดเป็นทุกข์จริง ความแก่เป็นทุกข์จริง ความตายเป็นทุกข์จริง ความโศกคือ

ความแห้งใจ ความปริเทวะคือความรัญจวนคร�่าครวญใจ ทุกขะคือความไม่สบายกาย 

โทมนสัสะคอืความไม่สบายใจ อุปายาสะ ความคับแค้นใจ เป็นทกุข์จรงิ ความประจวบ

กับสิ่งคือสัตว์และสังขารไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์จริง ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขาร

ที่เป็นที่รักเป็นทุกข์จริง ความปรารถนามิได้สมหวังเป็นทุกข์จริง และกล่าวโดยย่อ  

ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอืทัง้ ๕ ประการ คอืรูปขนัธ์ กองรปู เวทนาขนัธ์ กองเวทนา สัญญาขนัธ์ 

กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสงัขาร วญิญาณขนัธ์ กองวญิญาณ เป็นทกุข์จรงิ ทกุขสมทุยั

เหตุเกิดทุกข์น้ันก็คือตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก อันประกอบด้วยนันทิคือ 

ความเพลนิ ราคะคอืความตดิใจยนิด ีเพลดิเพลนิยินดย่ิีงในอารมณ์นัน้ ๆ จ�าแนกออก

เป็น กามตัณหา ความดิน้รนทะยานอยากไปในกาม คอื รปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพคือความเป็น

นั่นเป็นนี่ วิภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ นี้เป็น

เหตุให้เกิดทุกข์จริง ดับตัณหาเสียได้ ทุกข์ดับไปหมด นี้เป็นความดับทุกข์จริง  

มรรคมอีงค์ ๘ มสีมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบดงักล่าวเป็นต้นนัน้ เป็นมรรคคอืทางปฏบิตัิ

ให้ถงึความดับทุกข์จรงิ พระญาณคือความหยัง่รูว่้า นีเ้ป็นทกุข์จรงิ นีเ้ป็นเหตุเกดิทกุข์จรงิ 

นี้เป็นความดับทุกข์จริง นี้เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จริง นี้เป็นสัจจญาณ  

นี่ก็วนไปในสัจจะทั้ง ๔ รอบหนึ่ง

กจิจญาณ

กิจจญาณ ความหยัง่รูใ้นกจิคอืข้อทีพ่งึกระท�า ได้เกดิพระญาณคอืความหยัง่รู้

ขึ้นว่า ทุกข์เป็นข้อที่พึงก�าหนดรู้อันเรียกว่าปริญญา สมุทัยเป็นข้อที่ควรละอันเรียกว่า

ปหานะ ความดับทุกข์เป็นข้อที่พึงกระท�าให้แจ้งอันเรียกว่าสัจฉิกรณะ มรรคคือข้อท่ี

ควรอบรมปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นอันเรียกว่าภาวนา นี้เป็นกิจที่พึงกระท�าในสัจจะท้ัง 

๔ เรียกว่ากิจจญาณ
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กตญาณ

และกตญาณ คือความหยั่งรู้กิจท้ัง ๔ น้ันว่าได้กระท�าแล้ว คือว่าทุกข์นั้น

พระองค์ก็ได้ทรงก�าหนดรู้แล้ว สมุทัยคือตัณหาพระองค์ก็ทรงละได้แล้ว นิโรธคือ 

ความดบัทกุข์พระองค์กท็รงกระท�าให้แจ้งแล้ว มรรคพระองค์กไ็ด้ทรงปฏิบตัทิ�าให้มีให้

เป็นขึ้นครบถ้วนแล้ว เรียกว่ากตญาณ ญาณคือความหยั่งรู้ว่ากิจได้กระท�าเสร็จแล้ว

เพราะฉะนั้น พระญาณทั้ง ๓ สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ ในอริยสัจจ ์

ทั้ง ๔ รวมเข้าก็เป็นอาการ ๑๒ จึงเรียกว่ามีวนรอบ ๓ อาการ ๑๒ วนรอบไปโดย

เป็นสัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ก็เป็น ๑๒ เรียกว่ามีอาการ 

๑๒ พระญาณที่มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ นี้บังเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน เพราะเหตุที่

พระองค์ได้บรรลุพระญาณคือความหย่ังรู้ ซึง่มวีนรอบ ๓ มอีาการ ๑๒ นี ้ในอรยิสัจจ์

ทั้ง ๔ สมบูรณ์ จึงได้ทรงปฏิญญาพระองค์ว่าได้ตรัสรู้อภิสัมโพธิคือความตรัสรู้ยิ่งเป็น

ยอดเยีย่มแล้ว พระองค์สิน้ชาตแิล้ว พรหมจรรย์พระองค์ได้อยูจ่บแล้ว ไม่มกีจิอืน่ทีจ่ะ

พึงกระท�าเพื่อที่จะเป็นอย่างนี้อีก ก็เป็นอันว่าพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า

อธบิายอรยิสัจจ์

นี้เป็นเน้ือความในปฐมเทศนาท่ีพระองค์แสดงทีแรก เพราะฉะนั้น ข้อความ 

ทั้ง ๔ บทนี้ จึงได้เรียกว่าอริยสัจจ์ตามที่พระองค์ได้ทรงเรียกในปฐมเทศนานั้น และ 

ค�าว่าอริยะน้ัน แปลกันว่าประเสริฐ แปลกันว่าเจริญ เดิมก็ใช้เป็นชื่อของเผ่าพันธุ์  

ดังที่มีแสดงในพุทธประวัติตอนที่แสดงประวัติของประเทศอินเดีย คือชมพูทวีปใน 

คร้ังน้ัน ว่าเดมิเป็นเผ่าของมิลกัขะหรอืทัสสย ุและต่อมาได้มชีนเผ่าอรยิะหรอืเรยีกเป็น

ภาษาสนัสกฤตว่าอารยะได้อพยพเข้ามาอยู ่ โดยท่ีพวกอรยิะหรอือารยะนีมี้ความเจรญิกว่า 

พวกทสัสยหุรอืมลิกัขะกต้็องกลายเป็นทาสไป พวกอรยิะหรอือารยะก็ได้เป็นผูป้กครอง

ประเทศถิ่นสืบต่อมา เดิมเป็นชื่อของเผ่าพันธุ ์ท่ีมีความเจริญดังท่ีแสดงมา และ 

เมือ่พระพุทธเจ้าได้ตรสัรู ้กไ็ด้ตรสัเรยีกสจัจะคอืความจรงิทีพ่ระองค์ได้ตรัสรูท้ัง้ ๔ บท

นั้นว่าอริยสัจจ์ในปฐมเทศนา เพราะฉะนั้น พระอาจารย์จึงได้แปลค�าว่าอริยสัจจ์ไว้ว่า 
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สัจจะที่พระอริยะท้ังหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้รู้แจ้งแทงตลอด คือได้ตรัสรู้สัจจะ

ของบุคคลผูเ้ป็นอรยิะ คอืพระตถาคตผูเ้ป็นอรยิะ สจัจะทีใ่ห้ส�าเรจ็ความเป็นพระอรยิะ 

เพราะว่าเป็นสัจจะที่พระอริยะทั้งหลายได้ตรัสรู้ สัจจะที่เป็นอริยะเอง คือหมายความ

ว่าเป็นสจัจะท่ีแท้ เป็นสจัจะท่ีไม่ผดิ เป็นสจัจะทีก่ล่าวไม่ผดิ เป็นสัจจะทีไ่ม่เป็นอย่างอ่ืน 

คอืเป็นจรงิอยูโ่ดยแท้จรงิ ไม่มทีีจ่ะเปลีย่นแปลงไปเป็นอย่างอืน่ พระอาจารย์ได้อธบิาย

ค�าแปลไว้อย่างนี้ 

และหากจะพิจารณาดู ถ้าแปลว่าสัจจะที่พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้า

เป็นต้นตรัสรู ้หรอืว่าสัจจะของพระตถาคตพทุธเจ้าผูเ้ป็นอรยิะ หรอืว่าสัจจะทีใ่ห้ส�าเรจ็

ความเป็นพระอริยะ เพราะพระอริยะเหล่านั้นตรัสรู้ก็เข้าใจ พิจารณาดูไม่ขัดข้อง  

แต่ค�าแปลที่ว่าสัจจะเป็นอริยะเอง ถ้าอธิบายอย่างที่ท่านอธิบายว่า ที่เป็นอริยะเองนั้น 

อรยิะในค�านีห้มายถงึจรงิแท้ไม่ผดิไม่มทีีจ่ะเปลีย่นเป็นอย่างอืน่กเ็ข้าใจ แต่ว่าถ้าแปลว่า

เจริญ แปลว่าประเสริฐ ก็น่าคิดเหมือนกัน ว่าส�าหรับความดับทุกข์และส�าหรับมรรค

น้ันกเ็ป็นอนัว่าเจรญิประเสรฐิจรงิ แต่ว่าตวัทกุข์กบัตวัสมทุยันัน้เจรญิประเสรฐิได้อย่างไร 

เพราะฉะนัน้ จึงน่าจะท�าความเข้าใจได้ว่าจะต้องอธบิายอย่างทีท่่านอธบิายคอืสจัจะเป็น 

อริยะเอง อริยะเองในที่นี้ก็ต้องหมายความว่าจริงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง

อืน่ ไม่ได้หมายความว่าประเสรฐิเจรญิ แต่หากว่าจะหมายความว่าประเสริฐเจรญิกจ็ะ

ต้องเข้าใจ ว่าเพราะเป็นสัจจะที่บังเกิดขึ้นในญาณคือความหยั่งรู้ที่เป็นตัวปัญญา ดังที่

ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนาว่าเป็นสัจจะที่บังเกิดขึ้นในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  

ว่าข้อนีจ้รงิ คอืเป็นทกุข์จรงิ เป็นสมทุยัจรงิ เป็นนโิรธจรงิ เป็นมรรคจรงิ และทกุข์เป็น

ข้อที่ควรก�าหนดรู้ สมุทัยเป็นข้อที่ควรละ นิโรธเป็นข้อที่ควรกระท�าให้แจ้ง มรรคเป็น

ข้อทีค่วรปฏบิตัอิบรมให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ และทกุข์พระองค์ได้ก�าหนดรูแ้ล้ว สมุทัยพระองค์

ละได้แล้ว นิโรธพระองค์ได้กระท�าให้แจ้งแล้ว มรรคพระองค์ได้ปฏิบัติอบรมให้มี 

ขึ้นแล้ว ที่ปรากฏในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นอริยสัจจ์

ฉะนั้น ทุกข์ท่ีจะเป็นอริยสัจจ์น้ันจะต้องเป็นทุกข์ที่ได้ปัญญาหยั่งรู้ว่านี้เป็น 

ทกุข์จรงิ ทกุข์เป็นข้อท่ีควรก�าหนดรู ้และทุกข์เป็นข้อท่ีก�าหนดรู้แล้ว สมทัุยกเ็หมอืนกัน 

จะเป็นอริยสจัจ์ขึน้กเ็พราะได้ปัญญาหยัง่รู้ ว่านีเ้ป็นสมทุยัจริง สมทุยัควรละ และสมทุยั

ละได้แล้ว นิโรธก็เหมือนกัน จะเป็นอริยสัจจ์ก็เพราะได้มีปัญญาหยั่งรู้ ว่านิโรธเป็น
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ความดับทุกข์จริง นิโรธเป็นข้อที่ควรกระท�าให้แจ้ง นิโรธเป็นข้อท่ีกระท�าให้แจ้งแล้ว 

มรรคก็เหมือนกัน จะเป็นอริยสัจจ์ก็เพราะบังเกิดขึ้นในญาณปัญญาที่หยั่งรู้ ว่านี้เป็น

มรรค มรรคควรปฏบิตัอิบรมให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ มรรคเป็นข้อทีป่ฏบิตัอิบรมให้มขีึน้แล้ว

ให้เป็นข้ึนแล้ว เพราะฉะนั้น จึงเป็นอริยสัจจ์ จะแปลว่าเป็นสัจจะที่เจริญที่ประเสริฐ 

ก็คงได้เหมือนกัน อันหมายถึงว่าเป็นอริยสัจจ์ในปัญญาที่ตรัสรู้ของพระผู้รู้ดังกล่าวนั้น 

ถ้าไม่เป็นสัจจะบังเกิดขึ้นในปัญญาของผู้รู้ดังกล่าวนั้น แม้ว่านิโรธก็ดี มรรคก็ดีก็ยัง 

ไม่เป็นอริยสจัจ์อยูน่ัน่เอง เหมอืนอย่างว่าสจัจะในความตรัสรูข้องพระพทุธเจ้าทีพ่ระองค์

ทรงแสดงไว้ในปฐมเทศนานัน้เป็นอรยิสจัจ์ และในพระธรรมทีท่รงส่ังสอนก็เป็นอริยสัจจ์

แต่ว่าส�าหรับในปัญญาที่บุคคลรู้อยู่ด้วยปัญญาที่เป็นสามัญ คือยังไม่บรรลุมรรคผล 

อย่างที่ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมท่ัวไปรู้กันอยู่ หมายความว่ารู้กันอยู่ด้วยปัญญาของตัวเอง 

ไม่ใช่ว่ารู ้ด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้า ถ้ารู ้ด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าและของ 

พระอรหันตสาวกทัง้หลาย อนัประกอบด้วยวนรอบ ๓ อาการ ๑๒ นัน้ นัน้เป็นอริยสัจจ์

ในปัญญาของท่าน แต่ว่ารู้ด้วยปัญญาของผู้ศึกษาปฏิบัติที่ยังไม่ได้เป็นอริยบุคคล คือ 

รูด้้วยปัญญาของตนเอง กย็งัไม่เป็นอรยิสจัจ์อยูน่ัน่เอง เพราะว่ายงัไม่ได้ญาณทีว่นรอบ 

๓ มอีาการ ๑๒ ดงัพระพทุธเจ้านัน้ คอืยงัไม่แล้ว ทกุข์กยั็งไม่ได้ก�าหนดรูแ้ล้ว สมุทยั

ก็ยังละไม่ได้แล้ว นิโรธก็ยังไม่ได้กระท�าให้แจ้งแล้ว มรรคก็ยังไม่ได้ปฏิบัติให้มีให้เป็น

ข้ึนแล้วอย่างสมบูรณ์ เมื่อยังไม่แล้วก็แปลว่ายังไม่เป็นอริยสัจจ์ของแต่ละบุคคล คือ 

เป็นแค่สจัจะเท่าท่ีปัญญาของบคุคลจะรู ้ต่อเมือ่มญีาณปัญญาทีม่รีอบ ๓ มอีาการ ๑๒ 

ดั่งนั้นแหละ คือว่าแล้ว จึงจะเป็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ บท ถ้ายังไม่แล้วก็แปลว่ายังไม่เป็น

อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ บท ยงัเป็นสจัจะคอืความจรงิอยู่เท่าท่ีศึกษาและปฏบัิตไิด้ของแต่ละบุคคล

กจิในอรยิสัจจ์ ๔

กิจในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ น้ีเป็นข้อท่ีควรท�าความเข้าใจ คือว่าทุกข์เป็นข้อที่ควร

ก�าหนดรู้ สมุทัยเป็นข้อที่ควรละ นิโรธเป็นข้อที่ควรกระท�าให้แจ้ง และมรรคเป็นข้อที่

ควรอบรมให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ นีเ้ป็นกจิในอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ ความก�าหนดรูใ้นข้อทีค่วรก�าหนด

รู้นั้นเรียกว่าปริญญา ละในข้อที่ควรละนั้นเรียกว่าปหานะ กระท�าให้แจ้งในข้อท่ีควร
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กระท�าให้แจ้งนั้นเรียกว่าสัจฉิกรณะ ปฏิบัติอบรมในข้อที่ควรปฏิบัติอบรมนั้นเรียกว่า

ภาวนา ปริญญาพึงปฏิบัติในข้อทุกข์ ปหานะพึงปฏิบัติในข้อสมุทัย สัจฉิกรณะปฏิบัติ

ในข้อทุกขนิโรธ ภาวนาปฏิบัติในข้อมรรค ได้มีพุทธภาษิตแสดงไว้ ว่ากุศลธรรม 

ทั้งหลายสงเคราะห์เข้าในอริยสัจจ์ ๔ ทั้งหมด อริยสัจจ์ทั้ง ๔ เปรียบเหมือนอย่างว่า 

รอยเท้าช้าง กุศลธรรมทั้งหลายเปรียบเหมือนอย่างรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในโลก 

รอยเท้าของสตัว์ทัง้หลายในโลกนัน้ย่อมรวมเข้าได้ในรอยเท้าช้างฉนัใดกด็ ีบรรดากศุล

ธรรมทัง้หลายกร็วมเข้าในอริยสจัจ์ทัง้ ๔ ฉนันัน้ ค�านีต้้องเข้าใจว่า ทีเ่รยีกว่ากศุลธรรม

กห็มายถงึว่าตวัอรยิสจัจ์ท่ีเกดิจากปัญญา เกดิจากญาณคอืความหยัง่รูค้วามตรสัรู ้จงึจะ

เรียกว่าอริยสจัจ์ เพราะฉะน้ัน จงึมุง่ถงึตวัญาณและปัญญา เมือ่เป็นตวัญาณและปัญญา

กเ็ป็นกศุลธรรมทัง้หมด แต่ถ้าหากจะแยกจ�าเพาะบท ทกุข์และสมทุยันัน้เป็นฝ่ายทกุข์ 

นโิรธกบัมรรคเป็นฝ่ายดับทุกข์ ก็จะต้องใช้ค�าให้เหมาะสมให้คลมุได้ทัง้หมด ว่าค�าสัง่สอน

ของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ทั้งที่เป็นฝ่ายกุศล ทั้งที่เป็นฝ่ายอกุศล ทั้งที่เป็นฝ่าย 

อพยากตธรรม ธรรมท่ีเป็นกลาง ๆ กศุลกไ็ม่ใช่ อกศุลกไ็ม่ใช่ ดงัทีม่แีสดงไว้ในอภธิรรม

ว่า กุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นกุศล อกุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นอกุศล  

อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นอพยากฤต คือเป็นกลาง ๆ กุศลก็ไม่ใช่ อกุศล 

ก็ไม่ใช่ ธรรมทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้ท้ังหมด ท้ังท่ีเป็นหมวดกุศลธรรม 

หมวดอกุศลธรรม หมวดอพยากตธรรมดังกล่าวนั้น ก็สงเคราะห์เข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ 

นี้ทั้งสิ้น ดังจะพึงเห็นได้ว่า 

ข้อท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงขันธ์ อายตนะ ธาตุเป็นต้น โดยตรัสชี้ว่าเป็น 

อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดังเช่นที่เราสวดกันในการท�าวัตรเช้า ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน

โดยมากเป็นพหุลานุสาสนี ย่อมเป็นไปมากว่า รูปํ อนิจฺจํ รูปไม่เที่ยง เวทนา อนิจฺจา 

เวทนาไม่เที่ยง สญฺญา อนิจฺจา สัญญาไม่เท่ียง สงฺขารา อนิจฺจา สังขารท้ังหลาย 

ไม่เทีย่ง วญิญฺาณ ํอนิจจํฺ วญิญาณไม่เทีย่ง รปํู อนตตฺา รปูเป็นอนตัตา เวทนา อนตตฺา 

เวทนาเป็นอนัตตา สญฺญา อนตฺตา สัญญาเป็นอนัตตา สงฺขารา อนตฺตา สังขาร 

ทั้งหลายเป็นอนัตตา วิญฺญาณํ อนตฺตา วิญญาณเป็นอนัตตา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา 

สังขารทั้งปวงไม่เท่ียง สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา เหล่านี้เป็น 

ข้อที่ตรัสสอนให้ก�าหนดรู้ ก�าหนดรู้ว่าไม่เที่ยง ก�าหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ ก�าหนดรู้ว่าเป็น

อนัตตา นี่เรียกว่าปริญญา สรุปเข้าในข้อทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ 
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ค�าสอนที่ทรงแสดงถึงบรรดากิเลสทั้งปวง ยกเอาอกุศลมูล ๓ คือราคะหรือ

โลภะโทสะโมหะก็ตาม ยกเอาตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากก็ตาม หรือกิเลสข้อใด

ข้อหนึง่หมวดใดหมวดหน่ึง ตลอดจนถงึบาปอกศุลทจุรติทัง้หลายทีป่ระพฤตด้ิวยอ�านาจ

ของกิเลส นี่เป็นข้อที่ควรละทั้งหมด รวมเข้าในหมวดสมุทัย ปหานะ

ค�าสัง่สอนของพระองค์ทีแ่สดงถงึผลของการปฏบิติัธรรม เป็นวิมุตติ เป็นวิสุทธิ 

เป็นนิพพาน เป็นสันติ ดังท่ีแสดงไว้ในหมวดอนุสสติ ๑๐ อุปสมานุสสติ ระลึกถึง 

ความสงบระงับหรือในข้อทุกขนิโรธ นี้เป็นหมวดธรรมท่ีตรัสสอนให้กระท�าให้แจ้ง  

สัจฉิกรณะ

ค�าสัง่สอนของพระองค์ทีเ่ป็นธรรมปฏบิตัท้ัิงหมด อย่างในธรรมวิภาค นวโกวาท 

กต็ัง้ต้นด้วยทกุะหมวด ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่าง สต ิความระลกึได้ สัมปชญัญะ 

ความรู้ตวั เป็นต้น อันรวมเข้าในไตรสกิขากด็ ีมรรคมอีงค์ ๘ กด็ ีเหล่านีเ้ป็นข้อทีค่วร

ปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทั้งนั้น รวมเข้าในข้อมรรค เป็นข้อท่ีควรปฏิบัติอบรม

ท�าให้มีขึ้นท�าให้เป็นขึ้น

เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า กิจที่พึงปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นก็มี ๔ ข้อ  

ถ้าเกี่ยวแก่ทุกข์ก็ให้ก�าหนดรู้ ถ้าสมุทัยก็ให้ละ ถ้าเก่ียวกับนิโรธก็ให้กระท�าให้แจ้ง  

ถ้าเกีย่วกบัมรรคกใ็ห้ปฏบิตัอิบรมท�าให้มขีึน้ท�าให้เป็นขึน้ เมือ่ปฏบิตัดิัง่นีก้ช็ือ่ว่าปฏบิตัิ

ให้เหมาะ เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรง

แสดงธรรมทรงบัญญัติวินัยทั้งหมดก็อนุวัตรตามหลักปฏิบัติทั้ง ๔ ข้อนี้ทั้งนั้น แม้ใน

ข้อที่เราไม่น่าจะคิดว่ามีความสัมพันธ์ถึง ดังเช่นว่าในพระพุทธศาสนานั้นไม่สอนให้

บุคคลท�าอัตวินิบาตกรรมคือฆ่าตัวตาย ก็เพราะอะไร ก็เพราะส่ิงที่ฆ่าคือชีวิต ชีวิต

ร่างกายนี้ก็คือขันธ์ ๕ ซึ่งขันธ์ ๕ นั้นก็รวมอยู่ในทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ ดังที่

ตรัสย่อไว้ในข้อสุดท้ายของทุกข์ว่า กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ 

เป็นทุกข์ เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ หรือว่าชีวิตร่างกายนี้จึงเป็นข้อท่ีควรท�าปริญญาคือ

ก�าหนดรู้ ก�าหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ เป็นอนิจจะ ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา เป็นสิ่งที่เมื่อเกิดมา

ก็ต้องแก่ ต้องตาย ต้องเจ็บ ต้องเสวยเวทนาต่าง ๆ อนัเป็นตวัทกุข์ ให้ก�าหนดรูด้ัง่นี้ 

ไม่ใช่ให้ฆ่า ถ้าอยากจะฆ่ากใ็ห้ฆ่าความอยาก ความอยากทีจ่ะฆ่าตวัตาย ซึง่ความอยาก
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ที่จะฆ่าตัวตายนั้นเป็นวิภวตัณหาหรือเป็นตัณหาอย่างหนึ่ง ก็ต้องฆ่าตัณหาเสีย ไม่ใช่

ไปฆ่าร่างกาย ตัณหาคือความอยากตาย อยากฆ่าตัวตายนั้นเป็นปหานะคือเป็น 

ข้อที่ควรละ คือให้ละเสยีให้ฆ่าเสยี แต่ว่าร่างกายชวิีตนีเ้ป็นข้อทีพ่งึก�าหนดรู ้ ให้รูจั้กว่า

เป็นอนจิจะ เป็นทกุขะ เป็นอนัตตา ไม่ต้องไปฆ่าเขา เขาก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย

ไปเอง ให้ก�าหนดรู้ไว้ว่าอย่างนี้ อยากจะฆ่าให้ไปฆ่าตัวตัณหา ท�าลายตัวตัณหาในใจ 

คราวนี้เมื่อโกรธขึ้นมา คิดจะไปท�าร้ายร่างกายเขา คิดที่จะฆ่าเขา นี่ก็ผิดศีล 

ก็เพราะว่าที่จะไปฆ่าไปท�าร้ายเขานั้น ก็คือไปฆ่าไปท�าร้ายขันธ์ ๕ ของเขา ซึ่งทาง 

พระพทุธศาสนาไม่ได้สอนให้ไปฆ่าขนัธ์ ๕ หรอืชวิีตร่างกาย แต่ให้ก�าหนดรูว่้าขนัธ์ ๕  

หรือชีวิตร่างกายนี้เป็นอนิจจะ ทุกขะ อนัตตา ให้ฆ่าความโกรธ ความโกรธเป็นกิเลส

เป็นข้อที่ควรละ เข้าในข้อสมุทัยที่ควรละ ต้องฆ่าความโกรธ โลภขึ้นมาจะไปลักของ

ของเขากเ็หมอืนกนั ให้ฆ่าความโลภเสยี เพราะความโลภเป็นตวัสมทุยัทีต้่องละ ให้ละ

เสียให้ฆ่าเสีย แต่ไม่ให้ไปลักขโมยของของเขา ของของเขานั้นก็เป็นเรื่องของสังขาร 

เหมือนกัน ก็เป็นสิ่งที่อนิจจะทุกขะอนัตตา รวมเข้าในหมวดทุกขสัจจะทั้งหมด 

เพราะฉะนัน้ เม่ือท�าความเข้าใจในหน้าทีข่องธรรมตามหลักอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นี้ 

และเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาทั้งหมดสรุปเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ และท�าความเข้าใจ

ว่าข้อไหนจัดเข้าในข้อไหน คือพระพุทธศาสนาที่เป็นค�าสั่งสอนนั้น ข้อใดหมวดใดจัด

เข้าในทุกขสัจจะก็ให้ก�าหนดรู้ จัดเข้าในสมุทัยก็ให้ละ จัดเข้าในข้อนิโรธก็ให้กระท�าให้

แจ้ง จดัเข้าในข้อมรรคกใ็ห้อบรมให้มีข้ึนให้เป็นขึน้ ดัง่นีแ้ล้วจงึจะปฏบิติัพระพทุธศาสนา

ได้ถกูต้อง และการปฏิบัตนิัน้กเ็รยีกว่า ธมัมานธุมัมปฏบัิติ คอืปฏบิตัธิรรมสมควรแก่

ธรรม ย่อมจะได้รับผลอย่างเต็มที่

๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๘ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา - พระรัตนตรัย

พระพุทธคุณ

พระรตันตรยั รตันะทัง้ ๓ คือ พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระบรมศาสดา

ในพระพทุธศาสนาคอืพระพทุธเจ้า ค�าว่าพระพุทธเจ้านีมิ้ใช่เป็นพระนามเดมิของบุคคล คอื

สทิธตัถราชกมุาร ซึง่เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสทุโธทนะและพระนางสริิมหามายา 

แต่ว่าเป็นเนมิตกนาม คอืเป็นพระนามซ่ึงเป็นทีต่ัง้แห่งนมิติคอืเครือ่งก�าหนดหมายแห่ง

ความตรัสรู้ของสิทธัตถราชกุมาร เพราะค�าว่าพุทธะแปลว่า ผู้ตรัสรู้ ผู้เบิกบาน ผู้ตื่น 

ผูป้ลกุให้ตืน่ จงึมาใช้นามว่าพระพทุธเจ้าหรือพระพทุธะ ไม่ใช้พระนามเดมิว่าสิทธตัถะ 

เมือ่เรยีกว่าสทิธตัถราชกุมารและเม่ือเรยีกว่าพระพุทธเจ้า ความรูส้กึของบคุคลผูเ้รยีก

ย่อมต่างกนั ฉะน้ัน จงึควรจะรูจ้กัลักษณะของพระพทุธะผูพ้ระบรมศาสดาในพระพทุธ-

ศาสนา 

พระพุทธคุณซึ่งเป็นเครื่องแสดงลักษณะพิเศษที่เราสวดกันอยู่ก็คือ อรหํ  

สมฺมาสมฺพุทฺโธ อรหํ ก็คือพระอรหังหรืออรหันต์ ผู้ไกลกิเลส ผู้ควรไหว้บูชา สมฺมา- 

สมฺพทุโฺธ ผู้ตรสัรูเ้องโดยชอบ ค�าว่าสมัมาสมัพทุธะนีเ้ป็นพระพทุธคณุ เป็นนามทีแ่สดง

ลักษณะพิเศษของพระพุทธเจ้าอยู่ในถ้อยค�าอย่างสมบูรณ์ สัมมา ก็แปลว่า โดยชอบ 

สมั กแ็ปลว่าเอง พทุธ กค็อืตรสัรู ้ตรสัรู้เองโดยชอบ หรอืตรสัรูช้อบเอง เพราะฉะนัน้

ค�าน้ีจึงเป็นค�าแสดงว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง และตรัสรู้โดยชอบคือถูกต้องสมบูรณ์ 

และข้อน้ีกไ็ด้มีพระพทุธาธบิายไว้เองแล้วในปฐมเทศนา ซึง่ได้เคยย่อความมากล่าวแล้ว 
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ซึ่งในปฐมเทศนานั้นก็ได้แสดงไว้ชัดเจนตามเหตุและผลของการตรัสรู้ คือได้ทรงพบ

ทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง อันได้แก่มรรคมีองค์ ๘  

ก็โดยที่ตั้งแต่เสด็จออกผนวช ก็ปฏิบัติพระองค์เองอยู่ในศีล มีสัมมาวาจา เจรจาชอบ 

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ซึ่งเป็นส่วนศีลอยู่ และ 

ครั้นเมื่อได้ทรงระลึกได้ถึงสมาธิท่ีเคยทรงได้เมื่อเป็นพระราชกุมารดังกล่าวนั้น ก็ทรง

เห็นว่าทางนั้นจะเป็นทางแห่งสมาธิอันถูกต้อง จึงได้ทรงเริ่มจับปฏิบัติท�าสมาธิไปตาม

ทางนั้นก�าหนดลมหายใจเข้าออกอย่างบริสุทธิ์ ก็เป็นอันว่าได้ทรงได้สัมมาสติได้ 

สมัมาสมาธขิึน้โดยล�าดบั สมัมาวายามะเพยีรชอบน้ันเล่ากไ็ด้ทรงพากเพยีรอย่างย่ิงมา

โดยล�าดบัแล้ว แต่ว่าเม่ือยงัไม่พบทางท่ีเป็นมชัฌมิาปฏปิทา ความเพยีรน้ันกย็งัไม่เป็น

สัมมาโดยแท้ คือยังไม่ชอบโดยแท้ แต่ครั้นเมื่อได้จับทางที่ถูกของจิตใจ เริ่มพบทางที่

เป็นสมัมาสมาธ ิมสีมัมาสต ิความเพยีรกเ็ป็นสมัมาคอืโดยชอบขึน้ ฉะนัน้ จงึได้มจีกัขุ

คือดวงตา ญาณคือความหยั่งรู้ ปัญญาคือความรู้ทั่วถึง วิชชาคือความรู้ อาโลกคือ

ความสว่าง ผุดขึ้นในธรรมที่มิได้เคยทรงสดับมาก่อนในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ ดังท่ีได้กล่าว 

มาแล้ว ค�านี้เองคือค�าว่าจักษุดวงตาผุดขึ้นเป็นต้น ก็เป็นอันว่าทรงได้สัมมาสังกัปปะ 

ความด�าริชอบ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ นั่นเป็นตัวปัญญาในธรรมท่ีมิได้เคยสดับ 

มาแล้วก่อน ค�านี้ก็ชี้ว่ามิได้ทรงฟังมาจากใคร ผุดขึ้นเอง เมื่อเป็นดั่งนี้ ปัญญาที่ผุดขึ้น

ในอริยสจัจ์ท้ัง ๔ นี ้จงึเป็นปัญญาท่ีผดุขึน้แก่พระองค์เอง ไม่มคีรบูาอาจารย์สัง่สอนมาก่อน 

อันนี้เป็นความตรัสรู้เองและโดยชอบคือถูกต้อง นี้เป็นลักษณะพิเศษของพระพุทธเจ้า

ผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย 

ความตรัสรู้ของพระองค์ผุดขึ้นเองในธรรมที่มิได้ทรงสดับมาก่อนคืออริยสัจจ์

ทั้ง ๔ จึงไม่ทรงมีเทวดาไม่ทรงมีมนุษย์เป็นครูบาอาจารย์มาบอกกล่าวไว้ก่อน เป็น

ปัญญาผุดขึ้นเอง จึงเป็นสัมมาสัมพุทโธผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ และความตรัสรู้เอง 

โดยชอบน้ีก็ปรากฏแก่พระองค์เอง และก็มาปรากฏแก่ผู้อื่นและแก่โลก ตั้งแต่เมื่อ 

พระโกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นเมื่อได้ฟังปฐมเทศนาจบแล้ว จึงเป็นเครื่อง

ยืนยันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ เพราะฉะนั้น ค�าว่าสัมมา-

สมัพทุธะน้ีจงึเป็นค�าเรยีกพระพทุธเจ้าซึง่เป็นผูต้ัง้พระพทุธศาสนา แสดงธรรมส่ังสอน

ผู้อื่นให้รู้ตามได้ โดยท่ีมีแสดงพุทธะไว้ ๓ คือสัมมาสัมพุทธะ ปัจเจกพุทธะ และ 

อนุพุทธะ ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในเมื่อถึงพระสงฆ์
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ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดาของเราท้ังหลาย จึงมใิช่เป็นศษิย์ของใคร

ทัง้เทวดาทัง้มนษุย์ แต่ทรงเป็นพระสยมัภคูอืเป็นผูเ้ป็นเอง ผูต้รสัรูข้ึน้เอง ความตรสัรู้

ขึน้เองนัน้เล่าก็ด้วยได้ทรงพบทางท่ีเป็นมัชฌมิาปฏปิทา และได้ทรงปฏบิตัมิาโดยสมบูรณ์ 

จงึมปัีญญาผุดข้ึนแก่พระองค์เองในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ดงักล่าวนัน้ อนัปัญญาทีผ่ดุขึน้เองน้ี 

ในเมือ่จบัทางท่ีถกูได้ ย่อมมีถงึในสมัยปัจจบุนั ดังทีป่รากฏแก่นกัคิดค้นซึง่ได้พบความรู้

ซึ่งใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบันเป็นอันมาก ก็คล้ายกัน เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นในเมื่อจับทาง

ปฏบิตัทิีถู่ก เพราะฉะน้ัน อนัความรูท้ีผ่ดุขึน้เองนีจ้งึเป็นส่ิงทีมี่ได้แก่นกัปฏบิตัคิดิค้นที่

จบัทางถกู จึงได้พบความรู้ท่ีไม่เคยรู้กนัมาก่อน แล้วน�ามาปฏิบตัใิห้เกดิประโยชน์ขึน้ได้ 

พระพุทธเจ้ามิได้เป็นเพียงผู้ที่ตรัสรู้เองชอบเท่านั้น และมิได้เป็นศิษย์ของเทวดาและ

มนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์อีกด้วย ดังพระพุทธคุณบทที่ว่า 

สตถฺา เทวมนุสสฺานํ เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ จงึนบัว่า

พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลก ค�าว่าเอกก็คือพระองค์เดียวซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้ขึ้นเอง 

ไม่มีใครมากระซิบบอกหรือไม่มีใครมาบอกธรรมแก่พระองค์ จะเป็นเทวดาก็ตามเป็น

มนุษย์ก็ตาม แต่พระองค์กลับทรงเป็นศาสดาของเทพและมนษุย์ทัง้หลาย นีเ้ป็นลกัษณะ

พิเศษของพระพุทธเจ้า

พระธรรมคุณ

คราวนีม้าถงึพระธรรม ลกัษณะของพระธรรมในพระพทุธศาสนานัน้ กต็ัง้ต้น

แต่เป็นความจรงิทีพ่ระพทุธเจ้าทรงตรสัรู ้ดงัทีย่กขึน้แสดงในปฐมเทศนากค็อือรยิสัจจ์ 

ทัง้ ๔ และในโลกจะรู้จกัพระธรรมก็เพราะพระพทุธเจ้าได้ตรสัรูแ้ล้ว ได้ทรงน�าพระธรรม

มาแสดงสั่งสอน เพราะฉะนั้น พระธรรมในพระพุทธศาสนา ต้ังต้นแต่พระธรรมท่ี

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ คือความจริงที่พระองค์ได้ตรัสรู้ จึงได้มีแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่ง

ว่า ธาตุนั้นตั้งอยู่ เป็นธรรมฐิติ ความตั้งอยู่แห่งธรรม เป็นธรรมนิยาม เป็นธรรมที่

ก�าหนดได้แน่นอนด้วยปัญญา คือข้อท่ีว่า สังขารท้ังหลายไม่เที่ยง สังขารท้ังหลาย 

เป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน ข้อนี้เป็นสัจจะคือความจริงที่ตั้ง

อยู ่จงึเรยีกว่าธรรมฐติ ิพระตถาคตพทุธเจ้าจะอุบตัขิึน้หรอืไม่อบุตัขิึน้ ข้อนีก็้ตัง้อยู ่คอื
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ข้อที่ว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา แต่ว่า

พระตถาคตพทุธเจ้าได้ตรสัรู ้คร้ันตรสัรูแ้ล้วจงึน�ามาเปิดเผยแสดงกระท�าให้แจ้งให้โลก

ได้รู้จักความจริงข้อนี้ดั่งนี้ 

เพราะฉะนั้น ธรรมท่ีเป็นตัวความจริงที่ตั้งอยู่นี้จึงเป็นส่ิงที่ตั้งอยู่ตลอดมา 

พระพุทธเจ้าจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน ความจริงข้อนี้ก็ยังตั้งอยู่ด�ารงอยู่ พระพุทธเจ้า

กไ็ด้มาตรสัรูค้วามจรงิข้อนีอ้นัเป็นความจรงิทีต่ัง้อยูน่ัน้เอง แต่อาศยัทีค่วามจรงิทีต่ัง้อยู่

นี้เป็นธรรมนิยาม คือก�าหนดได้ด้วยปัญญาให้รู้จักได้ ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้

ได้ และเมื่อตรัสรู้แล้วก็น�ามาแสดงสั่งสอนได้ เพราะฉะนั้น ธรรมในพระพุทธศาสนา

นั้นจึงจับตั้งแต่ธรรมฐิติ ความจริงที่ตั้งอยู่ที่ด�ารงอยู่ ไม่มีกาลไม่มีเวลา ตั้งอยู่ด�ารงอยู่

ตลอดไป ถงึแม้ว่าไม่มีพระพทุธเจ้ามาอุบตัขิึน้คอืมาตรสัรู้ ธรรมฐตินิีก้ย็งัเป็นธรรมฐติิ

คอืยงัตัง้อยูอ่ย่างน้ีน้ันแหละ เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้านัน้จงึเป็นผูท้ีม่าตรัสรู้พระธรรม

ทีต่ัง้อยูแ่ล้ว ความจรงิทีด่�ารงอยูแ่ล้วนีแ้หละ แล้วกท็รงน�ามาแสดงเปิดเผยชีแ้จงแสดง

ให้แจ้งให้โลกเข้าใจ และธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงน�ามาแสดงสั่งสอนนี้ ก็ทรงแสดงสั่ง

สอนในบุคคลนีเ้องไม่ใช่ในทีอ่ืน่ ดงัทีม่แีสดงไว้ในพระสตูร๑ หนึง่ว่า ได้ทรงบญัญตัโิลก 

บัญญัติเหตุเกิดโลก บัญญัติความดับโลก บัญญัติทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลก  

ในกายอันยาววาหนึ่ง มีสัญญามีใจนี้เอง 

ค�าว่าโลกในที่นี้ท่านแสดงว่าหมายถึงทุกข์ท่ีแสดงโดยท่ัวไป คือทรงแสดงให้

เห็นทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็คืออริยสัจจ ์

๔ นี้เอง ทรงแสดงที่กายอันยาววาหนึ่ง มีสัญญามีใจของทุก ๆ คนนี้แหละ ไม่ได้ทรง

แสดงที่ไหน เมื่อทรงแสดงภายในดั่งนี้ ทุกคนจึงสามารถรู้ได้ และก็เป็นเหตุเป็นผลที่

ตรองตามให้เห็นจริงได้และปฏิบัติได้ เพราะว่าธรรมที่ทรงบัญญัติดังกล่าวนี้ โลกหรือ

ทุกข์ก็เป็นผล เหตุเกิดโลกหรือเกิดทุกข์ก็เป็นเหตุ ความดับโลกหรือดับทุกข์ก็เป็นผล 

ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดับโลกหรอืดบัทกุข์กเ็ป็นเหต ุรวมความกเ็ป็นผลหรือเหตใุนด้าน

เกิดทุกข์หรือเกิดโลก เป็นผลและเป็นเหตุในด้านดับทุกข์และดับโลก ทั้งหมดนี้อยู่ใน

๑   โรหิตัสสสูตร พระไตรปิฎก เล่ม ๑๕ หน้า ๘๙
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กายยาววาหนึง่ซึง่มสีญัญามใีจครองของทกุ ๆ คน เพราะฉะนัน้ อาการทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงสัง่สอนจงึมี ๓ อย่างคือสอนให้รูย้ิง่เหน็จริงในธรรมทีค่วรรูค้วรเหน็ สอนมเีหตทุีผู่้

ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ สอนมีปาฏิหาริย์คือปฏิบัติได้รับผลสมจริง

ประการแรก อนัทกุข์และเหตเุกิดทกุข์กเ็ป็นผลและเหตท่ีุรูย่ิ้งเห็นจรงิได้ เพราะมี

อยู่ในตนเองในบุคคลนี้เอง ดับทุกข์และปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ผลและเหตุส่วนนี้ 

ก็ยิ่งรู้เห็นจริงได้และก็เป็นเหตุเป็นผล โดยในอริยสัจจ์นี้ยกผลขึ้นก่อนแล้วจึงยกเหตุ  

เป็นผลและเหตุที่ตรองตามให้เห็นจริงได้แล้วก็ปฏิบัติได้ คือปฏิบัติในการที่จะก�าหนด

รูท้กุข์ ทีจ่ะละเหตเุกดิทกุข์ จะท�าให้แจ้งความดบัทกุข์ และท่ีจะปฏิบตัอิบรมทางปฏิบัติ

ให้ถึงความดบัทุกข์ให้เกิดขึน้ได้ เป็นสิง่ท่ีท�าได้ เพราะฉะนัน้ ค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า

นั้นจึงสั่งสอนอยู่ในภายใน ปฏิบัติได้อยู่ในภายใน รู้ยิ่งเห็นจริงได้เองทุก ๆ คน มีเหตุ

ตรองตามให้เห็นได้จริงทุก ๆ คน ปฏิบัติได้ผลสมจริงทุก ๆ คน เพราะไม่ได้สอนใน

ภายนอก สอนในภายใน แล้วก็เป็นเหตุเป็นผลที่ตรองตามให้เห็นได้ปฏิบัติได้ นี้เป็น

ลักษณะพิเศษของธรรมของพระพุทธเจ้า 

อีกประการหนึ่ง พระพุทธศาสนานั้นได้แสดงธรรมที่เป็นเหตุและผล ซึ่งเป็น

ธรรมทีล่ะเอียดสขุมุคือปฏจิจสมปุบาท ธรรมท่ีอาศัยกนับงัเกดิข้ึน หากจะจบัตัง้แต่ชาติ

คอืความเกดิเป็นเหตแุละผลย้อนขึน้ไป ต้นเหตกุจ็ะพบอวชิชาคือความไม่รู้ เป็นตวัเหตุ

ทีใ่ห้เกดิสังขารเป็นต้น และทุก ๆ อย่างเป็นอนัดบัมา เพราะฉะนัน้ ผูส้ร้างทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงแสดงไว้ก็คือตัวอวิชชาคือความไม่รู้ และสืบมาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นกรรม 

ฉะนั้น จะสิ้นทุกข์ได้ก็ต้องท�าลายผู้สร้าง คืออวิชชาเสีย เมื่อท�าลายอวิชชาเสียได้แล้ว 

ก็ดับสังขารดับตัณหาอุปาทานกรรมและทุก ๆ อย่าง สิ้นทุกข์ได้ ซึ่งเป็นธรรมที่เป็น

เหตุเป็นผลซ่ึงโยงกันไปอย่างละเอียด รวมความเข้าแล้วก็คือว่าตัวผู้สร้างใหญ่ก็คือ

อวชิชา ซึง่ทางพระพุทธศาสนาน้ันต้องละต้องดบัเสียจึงจะพ้นทกุข์ได้ กดั็บได้ด้วยวิชชา

คือความรู้ ก็ต้องปฏิบัติอบรมวิชชาคือความรู้ให้เกิดผุดขึ้นมา
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พระสังฆคุณ

และมาถึงพระสงฆ์ ซึ่งเป็นหมู่ผู้ฟังคือศิษย์ของพระพุทธเจ้านั้น พระสงฆ์ใน

พระพุทธศาสนาน้ันสูงสุดก็คือเป็นผู้ได้ปัญญาคือความรู้ในอริยสัจจ์ ๔ ดับกิเลสและ 

กองทุกขไ์ด้เหมือนพระพุทธเจ้า แต่ว่าต่างจากพระพุทธเจ้าโดยที่มิได้ตรัสรู้เอง เป็นผู้

ตรสัรู้ตาม คอืเมือ่ฟังค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าให้ปฏบิตัแิล้วกป็ฏบิตัติาม เมือ่ปฏิบตัิ

ตามก็ได้ปัญญารู้แจ้งข้ึน ตั้งต้นแต่ได้ปัญญาเห็นธรรม จนถึงตรัสรู้ในอริยสัจจ์ ๔  

ตามพระพุทธเจ้า ก็ท�ากิเลสและกองทุกข์ให้สิ้นไปได้เหมือนกัน แต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้

ที่ตรัสรู้เองชอบและทรงสั่งสอน พระสงฆ์เป็นผู้ที่รู้ตาม แต่ก็ท�ากิเลสและกองทุกข์ให้

สิ้นไปได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้นจึงได้ปัญญาท่ี 

ตัดกิเลสและกองทุกข์ตามพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน เป็นผู้สิ้นกิเลสและกองทุกข์ได ้

เช่นเดียวกัน แต่ว่ารู ้ตามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู ้ด้วยพระองค์เองและ 

ทรงแสดงสั่งสอน พระสงฆ์เป็นผู้ท่ีรู้ตาม แต่ก็ต้องปฏิบัติให้รู้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกัน 

เพราะฉะนัน้ พระสงฆ์ในพระพทุธศาสนานัน้จงึมใิช่เป็นผูท่ี้มแีต่ศรทัธาคือความเชือ่แต่

ไม่มีปัญญาคือความรู้ แต่ว่ามีปัญญาคือความรู้ได้ด้วยตนเอง คือรู้ตามพระพุทธเจ้า 

ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอน และก็ปฏิบัติท�ากิเลสและกองทุกข์ให้สิ้นไปได้เหมือนกัน  

ต่างแต่ว่าเป็นผู้รู ้ตามพระองค์ เป็นสาวกของพระองค์ เพราะฉะนั้น พระสงฆ์ใน 

พทุธศาสนานัน้จึงเป็นผูท้ีเ่ข้าถงึมรรคผลนพิพานได้เช่นเดยีวกนั จงึได้เรยีกพระสงฆ์ว่า

อนุพุทธะคือเป็นผู้รู้ตาม

พระพุทธะนั้นมี ๓ คือพระสัมมาสัมพุทธะ พระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ คือ 

เป็นผู้ที่ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้น พระปัจเจกพุทธะคือพระผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง 

แต่จ�าเพาะพระองค์ ไม่สัง่สอนใครให้รู้ตาม ไม่ตัง้พระพทุธศาสนาขึน้ และพระอนพุุทธะคอื

พระผูต้รสัรู้ตาม ได้แก่พระสงฆ์สาวกผูท่ี้ได้ตรสัรูต้ามพระพทุธเจ้าได้ นีเ้ป็นลกัษณะแห่ง

พระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๙ 
ลักษณะพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับกายและจติ

จะแสดงลักษณะพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับกายและจิต ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  

ว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็ทรงสั่งสอนจากกายและจิตอันนี้ ดังที่ได้อ้าง 

พระพุทธภาษิตว่าทรงบัญญัติโลก เหตุเกิดโลก ความดับโลก ทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับโลก ในกายอันยาววาหนึ่ง มีสัญญามีใจนี้ เพราะฉะนั้น จึงมาถึงท่ีต้ังแห่ง 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าว อันได้แก่กายและจิตนี้เอง กายและจิตนี้ได้ตรัส

แสดงโดยเป็นธาตุ ๖ ก็มี โดยเป็นขันธ์ ๕ ก็มี โดยเป็นกายและจิตโดยตรงก็มี  

โดยเป็นธาตุ ๖ นั้น ก็คือที่ตรัสแสดงไว้ในธาตุวิภังคสูตร๑ ว่า บุรุษบุคคลนี้มีธาตุ ๖ 

คือ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม  

อากาสธาตุ ธาตุอากาศ วิญญาณธาตุ ธาตุรู้ ธาตุ ๕ ข้างต้นคือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ 

เตโชธาต ุวาโยธาต ุอากาสธาต ุเป็นธาตท่ีุรวมกนัเข้ามาเรยีกว่ากาย ส่วนวิญญาณธาตุ 

ธาตุรู้ ก็คือจิต จะแสดงเรื่องจิตก่อน

จติเป็นธาตุรู้

ค�าว่าจตินีเ้ป็นภาษาบาล ีมคี�าเรยีกสิง่ทีเ่ป็นจติใจอกี ๒ ค�าคอื วญิญาณ มโน 

หรอืมนะ ค�าว่าจติ วญิญาณ มโน ทัง้สามน้ีเอามาใช้ในภาษาไทย จนคนไทยได้ยินได้ฟัง

และเข้าใจ ในค�าภาษาไทยว่าใจ แต่ว่ามีความต่างกันตามที่ใช้ในภาษาธรรม ในภาษา

๑ ม.อุ. ๑๔/๑๒๕, อภิ. วิภงฺค. ๓๕/๑๐๑.
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ธรรมนั้นส่วนใหญ่ค�าว่าจิตใช้หมายถึงตัวธาตุรู้ที่เป็นภายใน ค�าว่าวิญญาณใช้หมายถึง

วิญญาณในขันธ์ ๕ ท่ีเป็นขันธ์ข้อท่ี ๕ วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ คือเมื่อตากับ 

รูปประจวบกนั เกดิความรูค้อืเหน็รปูขึน้ กเ็รียกว่าจกัขวิุญญาณ รูท้างตา ดัง่นี ้เป็นต้นไป 

ค�าว่ามโนน้ันใช้เป็นอายตนะภายในข้อที ่๖ คอืตา หู จมูก ลิน้ กายและมโนหรือมนะ

คือใจ อันเป็นอายตนะข้อที่ ๖ 

ในพระสูตรที่ ๒ ของพระพุทธเจ้าคืออนัตตลักขณสูตร พระสูตรที่ว่าด้วย

ลักษณะคือเครื่องก�าหนดหมายขันธ์ ๕ ว่าเป็นอนัตตามิใช่ตัวตน ก็ทรงแสดงขันธ ์

ทัง้ ๕ คอืรปูขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขนัธ์ กองสญัญา สงัขารขนัธ์ 

กองสงัขาร วญิญาณขนัธ์ กองวญิญาณ ว่าเป็นอนตัตา มใิช่ตวัตน และเมือ่ผูพ้จิารณา

เห็นขันธ์ ๕ ว่าเป็นอนัตตา พร้อมทั้งเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยง เป็นทุกข์คือเป็นสิ่งที่ทน

อยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ก็หน่ายในขันธ์ ๕ หน่ายในรูป ในเวทนา  

ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ เมื่อหน่ายก็สิ้นก�าหนัดยินดี และเมื่อสิ้นติดใจยินดี 

จิตก็วิมุตติคือหลุดพ้นจากอาสวกิเลสเป็นเครื่องดองจิตท้ังหลาย อันนี้แสดงว่าจิตต่าง

จากวิญญาณ จิตนั้นจะเป็นผู้ที่วิมุตติหลุดพ้น 

และในพระสูตรที่ ๓ อาทิตตปริยายสูตร พระสูตรที่ว่าแสดงส่ิงทั้งปวงเป็น

ของร้อน ซึ่งสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงยกเอาอายตนะภายในภายนอก อายตนะภายในก็คือ

ตา ห ูจมกู ลิน้ กายและมนะคอืใจ ว่าเป็นของร้อน ร้อนด้วยราคะโทสะโมหะ ร้อนด้วย

ความเกิดความแก่ความตายความโศกเป็นต้น และเมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นของร้อน  

จิตก็หน่าย เม่ือหน่ายก็สิ้นความติดใจยินดี เมื่อสิ้นความติดใจยินดี จิตก็วิมุตต ิ

หลุดพ้นเช่นเดียวกัน ก็แสดงว่าวิญญาณก็ดี มโนก็ดี เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง  

ซึ่งต้องเป็นอนัตตาและต้องเป็นของร้อนดังกล่าว เพราะฉะนั้น จึงต่างกับค�าว่าจิต

จติไม่มสีรรีะสัณฐาน

ค�าว่าจตินีจ้งึมคีวามหมายถึงตวัธาตรุูท้ีม่อียู่ในบคุคล อันมีพระพทุธภาษติแสดง

ไว้ว่าไม่มสีรรีะคอืรปูร่างทรวดทรงสัณฐานอนัเป็นเรือ่งของรปู มีคูหาคอืถ�า้เป็นท่ีอาศัย 

และค�าว่ามีคูหาคือถ�้าเป็นที่อาศัยนี้ พระอาจารย์ได้อธิบายมาแต่ดั้งเดิมรวม ๆ มาว่า
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ร่างกายอันนี้ แต่ว่ามีพระอาจารย์อีกจ�าพวกหนึ่งมีความเห็นว่า จิตนี้ตั้งอยู่ที่หทัยวัตถุ 

คือว่าเน้ือหัวใจท่ีเต้นอยู่นี้ และมาถึงสมัยต่อมา เมื่อได้พบมันสมองว่าเป็นที่รวมของ

ประสาททั้งหลาย ก็มีคนเข้าใจว่าจิตนี้อาศัยตั้งอยู่กับมันสมอง แต่ก็มีบุคคลบางคน

เข้าใจว่า ตวัมันสมองนีเ้ป็นตวัจติทเีดยีว ดัง่นีก้ม็ ีแต่ว่าถ้าพจิารณาตามพระพทุธภาษติ 

ที่ตรัสถึงจิตไว้โดยตรงดังท่ียกมากล่าวข้างต้นว่า จิตเป็นอสรีระ คือไม่มีรูปร่างสรีระ

สัณฐาน ก็จะเป็นหลักฐานที่ต้องเห็นว่าจิตกับมันสมองต่างกันเพราะมันสมองนั้นเป็น

สิ่งที่มีสรีระสัณฐาน จึงเป็นรูปกายส่วนหนึ่ง แต่ว่าจิตไม่มีสรีระสัณฐาน เพราะฉะนั้น

จิตจึงไม่ใช่มนัสมอง แต่จิตกบักายต้องอาศัยกนั เพราะฉะนัน้ หากว่าจติเป็นธรรมชาติ 

ที่ไม่มีสรีระสัณฐาน อาศัยอยู่กับกายนี้ จะอาศัยอยู่กับส่วนไหน ก็น่าจะเห็นว่าอาศัย

อยู่กับมันสมองเป็นหลักส�าคัญ เพราะมันสมองนั้นเป็นที่ตั้งของประสาทท้ังหลาย  

ให้เกิดความรู้ทางประสาทท้ังปวง และจิตนี้ที่จะรู้อะไรออกมาทางภายนอกได้ เช่น  

รู้รูปทางตา รู้เสียงทางหู ก็ต้องอาศัยประสาทตาอาศัยประสาทสมองเป็นต้น ซึ่งศูนย์

รวมของประสาทก็รวมอยู่ท่ีมันสมอง ให้ไปดรูปูความสมัพนัธ์กนัของประสาทตาหเูป็นต้น

กับมันสมอง ที่พิพิธภัณฑ์ของวัดนี้ ซ่ึงได้มีเขียนแสดงความสัมพันธ์เอาไว้ ฉะนั้น  

จิตก็น่าจะอาศัยอยู่กับส่วนนี้คือมันสมอง

ค�าว่ามีถ�้าเป็นที่อาศัย มันสมองนั้นก็อยู่ในกระโหลกศีรษะ กระโหลกศีรษะ

นัน้กม็ลีกัษณะเป็นถ�า้เป็นคูหา เพราะฉะนัน้ กเ็ข้ากนักบัถ้อยค�าคหูาคอืถ�า้ มคีหูาเป็น

ที่อาศัย ส่วนพระอาจารย์ในสมัยก่อนท่ีเอาจิตไปอาศัยอยู่กับหทัยวัตถุคือเนื้อหัวใจ 

ที่เต้นอยู่นี้ ก็เนื่องด้วยเข้าใจว่าหัวใจที่เต้นอยู่น้ีเป็นส่วนที่ส�าคัญในชีวิตของบุคคล  

เมื่อหัวใจยังท�างานอยู่คือเต้นอยู่ ชีวิตก็ยังคงด�ารงอยู่ หยุดท�างานหรือหยุดเต้นชีวิต 

ก็สิ้นไป จึงเอาจิตมาอาศัยอยู่กับเน้ือหัวใจ นี้เป็นข้อที่น่าพิจารณาเทียบเคียงดังกล่าว 

และกน่็าพจิารณาต่อไปอีกว่า อันลักษณะของจตินัน้ก�าหนดได้ ว่าอาการต่าง ๆ ทีเ่นือ่ง

มากับจิตก็ล้วนเป็นสิง่ท่ีไม่มีสรรีะสญัฐานด้วยกนัทัง้นัน้ ดังเช่นว่าจติทีแ่สดงอาการเป็น

ราคะหรอืโลภะโทสะโมหะ ตวักเิลสเหล่านีก้ไ็ม่มรีปูร่างสณัฐาน หรอืจติทีแ่สดงอาการ

ออกมาเป็นธรรมทีเ่ป็นส่วนเกือ้กลู เช่นเป็นเมตตาเป็นกรณุา เมตตากรณุากไ็ม่มสีรรีะ

สัณฐาน และจิตนี้ประกอบด้วยอารมณ์คือเรื่อง บรรดาอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายก็ไม่มี

สรีระสัณฐาน อาการของจิตอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน เป็นต้นว่าความรู้ทางอายตนะ เช่น

รูร้ปูทางตา รูเ้สยีงทางหเูป็นต้น ท่ีเราเรยีกกนัว่าเหน็รปูได้ยนิเสยีง ความรูค้อืการเหน็
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รูปได้ยินเสียงเป็นต้นน้ันก็ไม่มีสรีระสัณฐาน ตัวรูปท่ีเห็นตัวเสียงที่ได้ยินนั้นมีสรีระ

สัณฐาน แต่เมื่อมาเป็นอารมณ์ของจิตมาเป็นเรื่องที่จิตคิดถึงหมกมุ่นถึงก�าหนดถึง  

มาเป็นเรื่องที่ตั้งขึ้นในจิต ตัวเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีสรีระสัณฐาน

อนึ่ง ความรู้ที่บุคคลได้เรียนศึกษาตั้งแต่ต้นมา ต้ังแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถม 

ชั้นมัธยมถึงชั้นอุดม หรือตลอดจนถึงความรู้ที่เล่าเรียนทางพระธรรมวินัยกันนี้ ก็ไม่มี

สรรีะสณัฐานอีกเหมือนกัน เพราะฉะน้ัน ทีก่ล่าวว่าคนนีรู้้มากเรยีนมากส�าเรจ็ถึงชัน้นัน้

ชั้นน้ี คนนั้นเรียนน้อยรู้น้อยส�าเร็จเพียงแค่ช้ันประถมชั้นมัธยมเป็นต้น ก็ไม่มีสรีระ

สัณฐานที่จะน�ามาชี้บอกได้ว่า ความรู้ท่ีว่าน้อยหรือมากนั้น มากน้อยแค่ไหน จะเอา

เครือ่งช่ังตวงวดัความรูข้องบคุคลว่าเท่านัน้เท่านี ้กช็ัง่ตวงวดัไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ในการ

ทีจ่ะตรวจสอบความรูข้องบคุคลจงึต้องจดัเกณฑ์ทีจ่ะทดสอบหรอืตรวจสอบความรูข้อง

บุคคลขึ้นอีกอย่างหน่ึง ให้บุคคลผู้ท่ีเล่าเรียนนั้น ๆ มาแสดงความรู้ด้วยการเขียน 

ค�าตอบกด็ ีการแสดงข้อค้นคว้ากด็เีป็นต้น แล้วกเ็อาใบตอบเหล่านัน้มาตรวจอกีทหีนึง่ 

แล้วกใ็ห้คะแนนกันไปให้ชัน้กนัไปว่าส�าเรจ็เป็นชัน้นัน้ชัน้นีเ้ท่านัน้เท่านี ้ ทัง้น้ีเพราะความรู้

นั้นไม่มีสรีระสัณฐานที่จะมาวัดชั่งกันได้เหมือนอย่างวัตถุ และมันสมองนั้นเป็นกาย

ส่วนหนึ่ง 

เพราะฉะนัน้ โรคของมันสมองกเ็ป็นอกีลกัษณะหนึง่ แต่เรากเ็รยีกกนัว่าโรคจติ 

แต่อนัทีจ่รงินัน้ไม่ใช่โรคจติ เป็นโรคสมอง เพราะฉะน้ัน จงึมกีารรกัษากนัเป็นโรคอย่าง

หนึง่ของร่างกาย แต่เป็นโรคของส่วนท่ีเป็นมนัสมอง จงึมกีารแสดงออกมาทางประสาท
ทัง้หลาย และจติใจกอ็ยู่ใต้อ�านาจของประสาท เพราะฉะนัน้ จงึแสดงออกไปเป็นอาการ
ที่วิปริตที่เราเรียกกันว่าเสียจริตและเรียกกันว่าโรคจิต แต่อันที่จริงเรียกว่าโรคจิตนั้น
ไม่ถกู โรคเสยีจรตินัน้พอได้ ต้องเป็นโรคสมอง โรคประสาท แต่ว่าโรคของจติโดยตรง
นั้นก็คือกิเลสนั้นเอง อันได้แก่ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากและบรรดากิเลสทั้งปวง 
เป็นต้นว่าราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ เหล่านี้เป็นโรคจิตโดยตรงซึ่งตั้งขึ้นในอารมณ์ 

เพราะจตินีเ้องไปยึดถอือารมณ์ แล้วกยิ็นดยีนิร้ายหลงงมงายไปในอารมณ์ต่าง ๆ แล้ว

ก็เป็นตัณหา เป็นราคะหรือโลภะ เป็นโทสะ เป็นโมหะ นี่เป็นโรคจิตโดยตรงอันท�าให้

เกิดทุกข์ใจต่าง ๆ เดือดร้อนใจต่าง ๆ เพราะฉะนั้น บรรดาคนที่มีกิเลสอยู่ยังละกิเลส

ไม่ได้ก็เรียกว่ามีโรคจิตทั้งนั้น คือโรคกิเลสนั่นแหละเป็นโรคจิตทั้งนั้น เพราะฉะนั้น  

จึงไปเข้าเรื่องท่ีพระพุทธเจ้าต้องทรงรักษา ถอนลูกศรคือตัณหาออกจากจิตให้ได้เสีย
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ก่อน ไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะสอบสวนอะไรต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ด้วยการที่ต้อง

รีบทรงแสดงธรรมให้บุคคลเกิดปัญญา อันเป็นยาธรรมเรียกว่าธรรมโอสถที่จะรักษา

โรคจิตคือบรรดากิเลสทั้งหลาย

จติเป็นวญิญาณธาตุ

เพราะฉะนั้น ธรรมโอสถคือธรรมนั้นเองที่เป็นยารักษาโรคกิเลสของบุคคล 

ส�าหรับที่จะดับตัณหา ดับราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ ตามที่ได้ยกมากล่าวนี้ก็เพื่อ

แสดงว่า ในบุคคลเรานี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจิต ซึ่งไม่มีสรีระสัณฐาน อาศัยอยู่กับ

กายอันนี้ ซึ่งรวมเข้าก็เป็นธาตุ ๖ และจิตนี้ก็เป็นวิญญาณธาตุ และธาตุอีก ๕ ข้อที่

กล่าวมาข้างต้นนัน้กร็วมกนัเข้าเป็นกาย วญิญาณธาตกุเ็ป็นจติ กายและจตินีอ้าศัยกนัอยู่ 

จงึเป็นบคุคล ถ้าหากว่ากายแตกท�าลาย จติกต้็องเคลือ่นออกไป เพราะฉะนัน้ เม่ือกาย

รวมเข้ามา ธาตดุนิน�า้ลมไฟอากาศรวมเข้ามาตัง้ต้นแต่ในครรภ์ของมารดา จติกป็ฏสินธิ

เรียกว่าปฏิสนธจิติ และในทีส่ดุเม่ือร่างกายนีแ้ตกสลาย คอืธาตทุีร่วมกนัเข้านี ้ธาตุดนิ 

ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศแตกสลาย จิตก็เคลื่อนออกไปเรียกว่าจุติจิต  

ทแีรกกเ็ป็นปฏสินธจิติ จติปฏิสนธปิระกอบเข้ามา และเม่ือกายแตกสลายจิตกเ็คลือ่น

เรียกว่าจุติจิต จิตเคลื่อนหรือความเคลื่อนของจิตในที่สุด

ในบัดน้ี คนมักเข้าใจผิดไปเรียกเอาปฏิสนธิว่าจุติกันมาก เช่นว่าจุติในที่นั่น 

ทีน่ี่ คือเกิดในท่ีนัน่ท่ีนี ่ความจรงิไม่ใช่เกดิ จตุคิอืเคลือ่นซึง่เราเรยีกกันว่าตาย เมือ่เกดิ

ในที่น่ันที่น่ีเราเรียกว่าปฏิสนธิ แต่ว่าเป็นค�าท่ีใช้ส�าหรับจิตเท่านั้น จิตปฏิสนธิและ 

จุติจิตเคลื่อนออกไปในที่สุด

จิตนี้ท่านแสดงไว้ในต�าราศัพท์ รวมเข้าก็มีความหมาย ๓ อย่าง คือ

๑.  คิดหรือรู้

๒.  สั่งสม และ

๓.  วิจิตร คือแตกต่างกันหลายอย่างหลายประการ

๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๖



ครัง้ที ่๑๐ 
ลกัษณะพระพทุธศาสนาที่เกีย่วกับกายและจติ (ต่อ)

อธบิายลักษณะ ๓ ประการของจติ

ได้แสดงลักษณะพระพุทธศาสนามาถงึเรือ่งจติ ซึง่ได้กล่าวไว้แล้ว ว่าพระอาจารย์

ผู้อธิบายศัพท์ได้ให้ค�าอธิบายศัพท์ของจิตไว้ แปลเป็น ๓ อย่าง คือ คิดหรือรู ้  

เก็บ และวิจิตร คือหลายหลากหลายอย่างต่าง ๆ กัน ที่แปลว่าคิดหรือรู้นั้น ก็โดย

อธบิายว่าจิตเป็นธรรมชาตทิีค่ดินกึอะไรได้ หรอืว่ารูอ้ะไรได้ ค�าว่าคดิและค�าว่ารูใ้นทีน่ี้

มีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน เพราะจะคิดอะไรได้ก็ต้องรู้อะไรนั้น หรือว่าจะรู้อะไร

ได้ก็ต้องคิดอะไรนั้น และในความคิดนั้นก็มีความรู้อยู่ด้วย ในความรู้ก็มีความคิด 

อยู่ด้วย ฉะนั้น จิตจึงเป็นธรรมชาติที่คิดนึกอะไรได้หรือว่ารู้อะไรได้

ลักษณะที่ ๒ เก็บ ก็หมายความว่าเก็บสิ่งท่ีประสบผ่านต่าง ๆ ไว้ได ้ 

และเก็บกรรมท่ีได้กระท�าแล้วไว้ได้ ท่ีปรากฏเป็นเก็บดีที่เรียกว่าบารมี เก็บชั่วที ่

เรียกว่าอาสวะ และที่ว่ามีลักษณะวิจิตรคือหลายหลากหรือว่าหลายอย่างต่าง ๆ กัน  

ก็คือจิตมีลักษณะต่าง ๆ ดังเช่นที่มีจ�าแนกไว้ในอภิธรรม เป็นกามาวจรจิต จิตที่ท่อง

เที่ยวไปในกาม รูปาวจรจิต จิตที่ท่องเที่ยวไปในรูปภพ อรูปาวจรจิต จิตที่ท่องเที่ยวไป

ในอรูป โลกุตตรจิต จิตที่เป็นโลกุตตระ ฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่วิจิตรคือหลายหลากหลาย 

อย่างต่าง ๆ กัน ดังเช่นเราเรียกในภาษาไทยว่าวิจิตรพิสดาร หรือว่าวิจิตรงดงาม  

ดังค�าว่าราชรถอันวจิติร ราชรถท่ีงดงาม ท่ีท�าอย่างงดงามตกแต่งอย่างงดงาม จติกเ็ป็น
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ธรรมชาติที่งดงาม เพราะเหตุว่ามีลักษณะที่เหมือนดังตกแต่งเอาไว้อย่างราชรถนั้น  

นี้เป็นการให้ค�าอธิบายค�าว่าจิต ดังที่พระอาจารย์ผู้อธิบายศัพท์ได้ให้เอาไว้

จติตัวเดมิและจติที่เป็นตัวอาการ

และกพึ็งทราบไว้ ว่าค�าว่าจติท่านใช้เป็น ๒ อย่าง อย่างหนึง่ใช้หมายถงึธรรมชาติ

ที่เป็นตัวเดิม กับอีกอย่างหนึ่งท่านใช้หมายถึงธรรมชาติที่เป็นตัวอาการ ที่ใช้หมายถึง

ธรรมชาติท่ีเป็นตัวเดิมนั้น ก็ใช้หมายถึงธรรมชาติที่เป็นธาตุรู้ อันเป็นธรรมชาติที่

ประภัสสรคอืผดุผ่อง ดงัท่ีได้มีพระพทุธภาษติแสดงไว้ ว่าจตินีเ้ป็นธรรมชาตปิระภสัสร 

คือผุดผ่อง แต่ต้องเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามา  

แต่ว่าเมือ่ปฏบัิตทิ�าจติตภาวนาคืออบรมจติ จติก็จะบรสุิทธิ ์ คอืหมดจดสะอาดผ่องใสได้ 

วมิตุตคิอืหลดุพ้นได้ และจติทีเ่ป็นตวัเดมินี ้ทีม่พีทุธภาษติแสดงไว้เป็นอนัมาก เช่นว่า

ให้ฝึกจิต ให้ข่มจิต จิตท่ีฝึกแล้วน�าสุขมาให้ และเมื่อบุคคลอบรมให้ได้ปัญญารู้แจ้ง 

เหน็จรงิ จติก็หน่าย จะสิน้ความตดิใจยินดแีละวิมตุตหิลดุพ้นจากอาสวะ คอืเครือ่งดอง

จิตดองสันดานทั้งหลายได้ ดั่งนี้ เหล่านี้หมายถึงจิตที่เป็นตัวเดิม

ส่วนจิตท่ีเป็นตัวอาการน้ันหมายถึงตัวความคิดต่าง ๆ คิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มี  

ตัวความคิดนี้เป็นจิตที่เป็นอาการ จิตที่เป็นอาการนี้เกิดดับอยู่ในอารมณ์ทุกขณะจิต 

ทกุขณะอารมณ์ ดังจะพงึเหน็ได้ ว่าทกุคนย่อมมคีวามคดิไปในอารมณ์ คอืเรือ่งต่าง ๆ 

คิดถึงเรื่องนี้ ปล่อยเรื่องนี้ไปคิดเรื่องโน้น ปล่อยเรื่องโน้นไปคิดเรื่องนั้น เรื่องที่จิตจับ

คดิแล้วปล่อยไปครัง้หนึง่กเ็รยีกว่าเกดิดบัไปคราวหนึง่ เพราะฉะนัน้ จติทีเ่ป็นตวัความ

คิดนี้จึงเกิดดับอยู่เสมอ เพราะฉะน้ัน ท่านจึงเปรียบจิตที่เป็นตัวอาการนี้ ว่าเหมือน

อย่างวานรที่กระโดดไปมาอยู่บนต้นไม้ กระโดดจับกิ่งไม้นี้ ปล่อยกิ่งไม้นี้ กระโดดไป

จับกิ่งไม้นั้น จากกิ่งไม้นั้นก็กระโดดไปจับกิ่งไม้อื่นต่อไปอีกอยู่ตลอดเวลา อาการที่จับ

และปล่อยอารมณ์ต่าง ๆ ของจิตน้ีคือจิตที่เป็นตัวอาการ คือความคิดเหมือนอย่าง

อาการของวานรที่กระโดดจับกิ่งไม้ กระโดดจับกิ่งโน้นกิ่งนี้กิ่งนั้นไปอยู่เสมอ อาการที่

จับปล่อย ๆ กระโดดไปดั่งนี้ของวานรคือความคิด แต่ก็น่าจะต้องคิดดูตรงนี้ด้วยว่า  
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แม้วานรจักกระโดดจบัปล่อยกิง่ไม้ไปอยูเ่สมอดัง่นีก้ต็าม แต่ว่าตวัวานรนัน้คงเป็นวานร

ตัวเดียวกัน ตัววานรที่อยู่ที่กิ่งไม้นี้ ตัววานรที่อยู่ที่กิ่งไม้นั้น ตัววานรที่อยู่ที่กิ่งไม้โน้น

ซึ่งกระโดดไปนั้น ก็เป็นตัววานรตัวเดียวกัน จึงเทียบได้กับจิตที่เป็นตัวเดิม ก็เป็นจิต

เดียวกัน แต่ว่าอาการคือความคิดนั้นเปล่ียนไปต่างๆ และตัวความคิดนี้ก็คืออาการ  

จิตมี ๒ อย่างดั่งนี้

ความอุปบัตแิละจุตขิองจติ

หากจะมีปัญหาว่า จิตท่ีเป็นตัวอาการนั้นก็เป็นจิตที่เกิดดับอยู่เสมอดังกล่าว 

แต่ว่าจิตท่ีเป็นตัวเดิมนั้นเล่า เป็นสิ่งที่เกิดดับหรือไม่ ปัญหานี้ก็เป็นข้อที่น่าพิจารณา 

ถ้าจะพิจารณาจ�าเพาะชาตินี้ ไม่ต้ังปัญหาไปถึงชาติหน้าหรือว่าชาติอดีตก็ตอบได้ง่าย 

ว่าจิตที่เป็นตัวเดิมนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู ่ด�ารงอยู ่ตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ว่าจิตที่เป็น 

ตัวอาการนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ เกิดดับไปพร้อมกับอารมณ์อยู่ทุกขณะจิต 

อยู่ทุกขณะอารมณ์ดังกล่าวนั้น จิตที่เป็นตัวเดิมอันเป็นส่ิงท่ีด�ารงอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย

นั้นก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ว่าเมื่อเกิดจิตมาปฏิสนธิท่ีเรียกว่าจิตปฏิสนธิ เม่ือตายจิต 

ก็จุติคือเคลื่อนออกไป อันเรียกว่าเคลื่อนออกไปหรือว่าดับ จึงต้องเข้าใจค�านี้ ว่าค�าว่า

ดับกับค�าว่าจุตินั้นต่างกัน ค�าว่าดับก็เหมือนกับไฟดับไป แต่ค�าว่าจุตินั้นแปลว่าเคลื่อน 

คือว่าไม่ดับ เคลื่อนออกไป ในข้อนี้ก็ตรงกับพระญาณของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้ใน

ปฐมยามแห่งราตรีที่ตรัสรู้ คือ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความหย่ังรู้ระลึกได้ถึง 

นิวาสน์คือขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อน ค�าว่านิวาสน์นั้นเราแปลกันว่าบ้าน คือเป็น 

ที่อาศัยอยู่ ในที่นี้ใช้หมายถึงขันธ์คือขันธ์ ๕ นี่แหละอันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อน 

เพราะว่าขันธ์ ๕ นี้เรียกว่านิวาสน์แปลว่าเป็นที่อาศัยอยู่ หากจะถามว่าเป็นที่อาศัยอยู่

ของใคร เหมือนอย่างบ้านก็เป็นที่อาศัยอยู ่ของบุคคล มีคนมาอาศัยอยู ่ในบ้าน  

ปลูกบ้านอยู่ ทีนี้มาเรียกว่านิวาสน์อันหมายถึงขันธ์ ๕ นี้ ขันธ์ ๕ นี้เป็นที่อาศัยอยู่

ของใคร 

ส�าหรับในพระญาณที่ตรัสรู้พระญาณแรกนี้ ตรัสแสดงถึงพระองค์เองโดยใช้

ค�าว่าฉันหรือข้าพเจ้าหรือว่าเรา ซึ่งได้อุปบัติคือเข้าถึงชาตินี้ แล้วก็จุติคือว่าเคลื่อนจาก
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ชาตินี้ไปสู่ชาติอ่ืนเคล่ือนจากชาติอ่ืนน้ันไปสู่ชาติอื่นต่อไปอีก เร่ือยมาดั่งนี้ ตั้งแต่ ๑ 

ชาติ ๒ ชาติ ๓ ชาติจนถึงนับชาติไม่ถ้วน และระลึกได้ว่าเราหรือข้าพเจ้าหรือว่าฉัน

ได้มีชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ในชาตินั้นๆ มีความสุขทุกข์อย่างนี้ ๆ ในชาตินั้น ๆ ระลึกได้

ถึงประวัติความเป็นไปของชีวิตในชาติหนึ่ง ๆ ด้วยตามพระญาณที่ตรัสแสดงไว้นี้  

ก็แสดงว่าข้าพเจ้าหรือว่าฉันน้ัน เป็นผู้ไม่ดับ และก็เป็นผู้ที่เข้าถึงชาตินี้เคลื่อนถึง 

ชาติน้ี แล้วเข้าถึงชาตินั้นเคลื่อนถึงชาติน้ัน และก็ต้องเข้าใจว่าค�าว่าดับนั้นคู่กับค�าว่า

เกิด หรือค�าว่าตายคู่กับค�าว่าเกิด เกิดตายหรือว่าเกิดดับ เป็นศัพท์บัญญัติที่หมายถึง

ขนัธ์อนัเป็นทีอ่าศยัอยู ่อนัเป็นตวันวิาสน์หรอืตวับ้าน ขนัธ์ทีอ่าศยัอยูอ่นัเป็นตวันวิาสน์

หรือเป็นตัวบ้านนี้ ในชาติหนึ่ง ๆ ก็สร้างขึ้นมาทีหนึ่ง เช่น เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ก็

เร่ิมสร้างต้ังแต่ในครรภ์ของมารดา เป็นกลละหนึง่ แล้วกแ็ตกเป็นปัญจสาขา มอีายตนะ

บริบูรณ์ ได้ก�าหนดก็คลอดออกมาแล้วก็เติบใหญ่ขึ้นมา จนในที่สุดขันธ์นี้ก็แตกสลาย 

คือตายหรือว่าดับ ค�าว่าเกิดตายหรือเกิดดับนี้เป็นชื่อของขันธ์ เรียกขันธ์หรือว่าบ้าน 

สร้างบ้านทหีนึง่กเ็กดิ บ้านพงัทหีนึง่กด็บัหรอืว่าตาย แล้วกส็ร้างบ้านขึน้ใหม่กเ็ป็นเกดิ  

บ้านพงัไปอกีทหีนึง่กเ็ป็นดบัหรอืตาย เพราะฉะนัน้ ค�าว่าเกดิตายกดี็เกดิดบักด็เีป็นชือ่

หรือเป็นศัพท์บัญญัติ หมายถึงนิวาสน์เป็นที่อาศัยอยู่ 

แต่ว่าตัวผู้มาอาศัยเหมือนเช่น คนที่มาอยู่บ้าน ไม่ใช่ตัวบ้าน ซึ่งเรียกใน 

พระญาณที่ ๑ ว่าข้าพเจ้าหรือว่าเราหรือว่าฉัน นี่ไม่เรียกว่าเกิดดับหรือว่าเกิดตาย  

แต่เรียกว่าอุปบัติ เรียกว่าจุติ อุปบัติแปลว่าเข้าถึง จุติแปลว่าเคลื่อน คือเมื่อบ้าน 

สร้างขึน้ ผูท้ีม่าอาศัยบ้านกเ็ข้าถงึบ้านทีส่ร้างขึน้นัน้ คือเข้ามาอยู่บ้านนั้น ก็เป็นอุปบัติ 

แล้วก็เหมือนบ้านพัง ตัวผู้อาศัยบ้านนั้นก็เคลื่อนคือย้ายออกไป เพราะว่าบ้านพังแล้ว

ก็ต้องย้ายออกไป นี่แปลว่าจุติคือเคลื่อน ซึ่งในพระญาณที ่ ๑ นีไ้ด้เรยีกผูท้ีเ่ข้าอาศยั

บ้าน อปุบตัเิข้าอาศัย และจุตคืิอย้ายบ้าน เรียกว่าเราหรือข้าพเจ้าหรือว่าฉนั คอืหมายถึง

พระองค์เอง คือทรงระลึกถึงพระองค์เองว่าเราหรือฉันหรือข้าพเจ้าเข้าถึงชาตินี้ แล้วก็

เคลื่อนจากชาตินี้ แล้วก็เข้าถึงชาตินั้น แล้วก็เคลื่อนจากชาตินั้นแล้วเข้าถึงชาติโน้น 

แล้วเคลือ่นจากชาตโิน้น เหน็ทยอยมาโดยล�าดบัดัง่นี ้ด้วยพระญาณทีร่ะลกึได้ ซึง่เรยีก

กันง่าย ๆ ว่าระลึกชาติหนหลังได้ แต่ว่าตามศัพท์แสงของท่านนั้น ระลึกถึงชาติคือ

ระลึกถึงบ้านเก่าคือบ้านที่อาศัยอยู่ในปางก่อนมีความหมายดังที่กล่าวมานี้
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สัตวโลกหรอืสัตตภาวะ

คราวน้ี มาถึงในพระญาณท่ี ๒ เรยีกว่า จตุปูปาตญาณ ทรงหย่ังรูถ้งึความเข้า

ถงึและจุติคือความเคลื่อนไปของสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งในพระญาณที่ ๒ นี้ แสดงว่าได้ทรง

ระลกึได้ถงึสตัว์ท้ังหลาย ว่าสัตว์ท่ีประกอบกรรมทีช่ัว่ไว้ คอืประกอบกรรมทีเ่ป็นทจุริต

ทีเ่ป็นอกศุลทีเ่ป็นบาปทางกายทางวาจาทางใจต่าง ๆ กายแตกสลายท�าลายไปแล้วตาย

ไปแล้วก็อุปบัติ คือว่าเข้าถึงชาติที่ชั่ว ที่เป็นทุคติคือคติที่ชั่ว ที่เป็นอบายเป็นนรก 

เป็นเปรตเป็นอสุรกายต่าง ๆ แต่ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ประกอบกรรมที่ดีไว้เป็นกุศลเป็น

สุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ กายแตกท�าลายตายไปแล้วก็ถึงสุคติโลกสวรรค์  

แต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ยั่งยืนในสุคติในทุคตินั้น เมื่อส้ินบาปสิ้นบุญที่ให้ไปเกิดในสุคติหรือ 

ในทุคตินั้นแล้ว ก็ต้องจุติ คือเคล่ือนจากชาติที่เป็นสุคติหรือทุคตินั้นไปตามกรรมที่

กระท�าไว้ต่อไปอีกดั่งนี้ ในพระญาณที่ ๒ นี้ ทรงแสดงถึงผู้ที่สร้างบ้านขึ้น เข้าถึงบ้าน 

และเมื่อบ้านพัง ก็เคลื่อนออกจากบ้าน ว่าเป็นสัตว์ ซึ่งค�าว่าสัตว์นี้มิใช่หมายถึงสัตว์

เดียรัจฉานดังที่เราเรียกเพียงอย่างเดียว แต่หมายความคลุมหมดถึงสัตวโลก จะเป็น

เทวดาเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดียรัจฉาน เป็นสัตว์นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกายหรือ

เป็นอะไร เม่ือยังมีกิเลสเป็นเหตุให้ข้องติดอยู่ในโลก ก็เรียกว่าสัตว์ทั้งนั้น ดังที่เรียก

สตัวโลก เมือ่ยงัมกีเิลสทีข้่องตดิอยูก่บัโลก จงึต้องเวียนเกดิเวียนตายอยู่ในโลกทัง้ปวง 

ความท่องเที่ยววนเวียนเกิดตายอยู่นี้เรียกว่าสังสารวัฏ สังสาระก็แปลว่าท่องเท่ียวไป 

วฏักค็อืวฏัฏะ แปลว่าวนเวยีน สงัสารวฏักคื็อว่าท่องเทีย่ววนเวยีนหรอืว่าวนเวยีนท่องเทีย่ว 

และค�าว่าวนเวียนน้ี ท่องเท่ียวน้ี ก็พูดกันง่าย ๆ ว่าวนเวียนท่องเที่ยวหรือท่องเที่ยว

เวียนเกิดเวียนตาย เพราะว่ามาจับความเอาง่าย ๆ ตอนท่ีว่าต้องเวียนเกิดเวียนตาย

กันอยู่ สร้างบ้านข้ึนมาก็เกิด เข้าไปอาศัยอยู่ บ้านพังขึ้นมาก็ตาย ตัวบ้านพังก็ตาย 

ตัวผู้อาศัยก็จุติเคล่ือนออกไป และเม่ือเคลื่อนออกไป ก็เข้าถึงชาติใหม่ แปลว่าสร้าง

บ้านกันใหม่ เข้าอยู่ใหม่ บ้านพังก็คือตาย ผู้อาศัยก็เคลื่อนออกไป ก็วนเวียนอยู่เท่านี้ 

จะเป็นเทวดา เป็นมนุษย์ เป็นสัตว์เดียรัจฉาน เป็นสัตว์นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย 

ก็ต้องข้ึนต้นด้วยเกิดแล้วลงท้ายด้วยดับหรือตาย หรือว่าขึ้นต้นด้วยเข้าถึงคืออุปบัติ

ลงท้ายด้วยจุติคือเคลื่อนออกไปไม่จบสิ้น จึงเรียกว่าสังสารวัฏ ท่องเที่ยววนเวียนหรือ
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วนเวียนท่องเที่ยวไป ในพระญาณที่ ๒ นี้เรียกว่าสัตว์ เพราะฉะนั้น ตามที่เล่ามานี้  

ทีแรกนั้นก็คือจิต จิตที่เป็นตัวเดิม แล้วมาถึงว่าเราหรือข้าพเจ้าหรือฉัน และใน 

พระญาณที่ ๒ ที่อ้างมานี้ก็สัตว์ ซึ่งแสดงว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวเดิมและด�ารงอยู ่

ในปัจจุบันนี้ ทุกคนก็มีจิตที่เป็นตัวเดิม แล้วก็มีตัวเราหรือตัวฉันตัวข้าพเจ้าอยู่ด้วยกัน 

ทุกคน และก็มีภาวะท่ีเป็นสัตว์ คือเป็นผู้ข้องติดอยู่ในโลกเป็นสัตวโลก เรียกว่า 

มภีาวะทีเ่ป็นจติตวัเดมิ มีภาวะท่ีเป็นเรา เป็นข้าพเจ้าเป็นฉัน แล้วกม็ภีาวะทีเ่ป็นสัตวโลก

หรือสัตตภาวะอยู่ทุกคนในบัดนี้

๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๖
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วญิญาณธาตุ - จติที่เป็นตัวเดมิ

ได้กล่าวถึงบุรุษสตรีบุคคลว่ามีกายและจิตประกอบกันอยู่ และจิตนั้นในธาต ุ

วภิงัคสตูร๑ เรยีกว่าวญิญาณธาต ุแปลว่าธาตรุู ้หมายถึงจติทีเ่ป็นตวัเดมิ และจิตทีเ่ป็น

ตัวเดิมนี้ในพระญาณท่ี ๑ ของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนที่จะตรัสรู้ในราตรีที่จะตรัสรู้นั้น  

ที่ทรงได้ในปฐมยาม ที่ทรงระลึกถึงขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้ ค�าว่าขันธ์เป็นที่

อาศยัอยูใ่นปางก่อนนัน้เรยีกว่านวิาสน์ ทีม่าใช้กนัว่าบ้านท่ีอยู่อาศยั ตรสัเล่าถึงพระองค์เอง 

ก็ทรงใช้ค�าว่าฉันข้าพเจ้าหรือเรา และในพระญาณที่ ๒ ทรงใช้ว่าสัตว์ทั้งหลาย  

เพราะฉะนั้น ส่วนที่หมายถึงในบุคคลทุก ๆ คน อันเป็นส่วนที่แม้เมื่อขันธ์เป็นที่อาศัย

อยู่แตกสลาย ก็ไม่แตกสลายไป เป็นแต่ว่าเคลื่อนคือเคลื่อนออกจากขันธ์เป็นที่อาศัย

อยู่ที่แตกสลายนั้น ไปเข้าถึงขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ใหม่ คือว่าเคลื่อนออกจากบ้านเก่าไป

เข้าอาศยัอยูใ่นบ้านใหม่ ในพระญาณที ่๑ ตรสัเล่าถึงพระองค์เองกเ็รยีกว่าเราหรอืฉัน

หรือข้าพเจ้า ในพระญาณที ่๒ กต็รัสเรียกวา่สัตวท์ัง้หลาย และในสว่นทีแ่บ่งออกเปน็

กายและจิต กเ็รยีกว่าวญิญาณธาต ุธาตรูุ้ หรอืเรยีกว่าจติ แม้ในธาตวิุภงัคสูตรนัน้เอง

ที่ตรัสแสดงถึงธาตุ ๖ ก็ตรัสสอนให้พิจารณาธาตุ ๕ ข้างต้น คือปฐวีธาตุ ธาตุดิน  

อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม อากาสธาตุ ธาตุอากาศคือ

๑ ม. อุ. ๑๔/๑๒๕.
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ช่องว่าง บรรดาท่ีมีอยู่ในกายนี้ ว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงยึดถือ ว่านี่เป็นของเรา เราเป็นนี่  

นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา เพราะเป็นสิ่งที่เกิดดับ จึงแสดงวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ต่อไป

ว่า ธาตุรู้ย่อมผ่องใสควรแก่การงาน ในเมื่อได้พิจารณาเห็นธาตุ ๕ ข้างต้นตามที่เป็น

จริงด่ังนัน้ ฉะนัน้ วญิญาณธาตท่ีุเป็นธาตรุูน้ีจึ้งหมายถงึจิตทีเ่ป็นตวัเดมิ ดังทีต่รสัสอน 

ชีใ้ห้รูล้กัษณะของจติว่า ไม่มสีรรีสณัฐาน มคูีหาเป็นทีอ่าศยั เทีย่วไปไกล และตรสัสอน

ให้ฝึกจิต ให้ข่มจิต ให้รักษาจิต ให้อบรมจิต

จติ - อัตตภาวะหรอืสัตตภาวะ

ฉะนัน้ จงึสรปุว่า สิง่ทีม่อียูอ่าศยัอยู่ในกายอนันี ้ซึง่แม้กายอนันีจ้ะแตกสลาย

ก็เคลือ่นออกไป ไม่แตกสลายไปตามกาย เข้าถงึกายใหม่ซึง่เป็นบ้านใหม่ต่อไป กเ็รยีก

ว่าจิตบ้าง วิญญาณธาตุ ธาตุรู้ หรือวิญญาณบ้าง ถ้ามุ่งขึ้นมาถึงตัวเราเอง ก็เรียกว่า 

เราหรือฉันหรือข้าพเจ้า โดยนัยนี้ เมื่อมุ่งถึงผู้อื่นเม่ือจะพูดถึง ก็เรียกท่านหรือเธอ

เป็นต้น และเมื่อเรียกรวม ๆ ก็เรียกว่าสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งค�าว่าสัตว์นี้ก็ได้กล่าวแล้วว่า 

ไม่ได้หมายจ�าเพาะถึงสัตว์เดรัจฉาน แต่หมายถึงทุกถ้วนหน้า จะเป็นมนุษย์สัตว์

เดียรัจฉานเปรตอสุรกาย หรือเป็นเทวดามารพรหม ก็เรียกว่าสัตว์ทั้งหมด ในเมื่อยัง

มกีเิลสเป็นเครือ่งข้องอยู ่กเ็รียกว่าสตัว์ทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ จึงสรปุว่า ตามคตทิีแ่สดง

ไว้ในพระพุทธศาสนานั้น บุคคลทุก ๆ คนไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงจึงมีกายและจิตอาศัย 

กันอยู่ หรือเมื่อแบ่งเป็นธาตุทั้ง ๖ ก็มีธาตุที่เป็นส่วนกาย คือธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ  

ธาตุลม ธาตุอากาศ และวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ที่เป็นส่วนจิต และส่วนจิตนี้ก็เรียกว่า

เราเขาหรือเรียกว่าสัตว์ จึงมีวิญญาณธาตุหรือจิต มีอัตตภาวะ คือภาวะที่เรียกว่าเรา

หรอือัตตาตวัตน หรอืเรยีกว่าสตัตภาวะ ความเป็นสตัว์ อยูด้่วยกนั ซึง่สภาพทีเ่ป็นจติ

เป็นวญิญาณธาต ุเป็นอตัตาหรอือตัตภาวะ ความเป็นเรา ดงัท่ีเรยีกเป็นกเิลสว่าอหงัการ 

มมงัการ กเิลสท่ีเป็นเคร่ืองกระท�าให้เป็นเราเป็นของเรา ในทีน่ีไ้ม่ใช้ค�านัน้ แต่ใช้ค�าว่า

อหภาวะ ภาวะที่เป็นของเราหรือว่าเขาก็ได้ที่คู่กัน และสัตตภาวะ แต่ว่าภาวะเหล่านี้

ไม่มีรูปสัณฐาน แต่ก็อาศัยอยู่ในกายอันน้ี เมื่อก่อเกิดกายอันนี้ขึ้นมา ก็เกิดปฏิสนธิ

หรอือปุบตัคืิอเข้ามาอาศยั และเมือ่กายอนันีแ้ตกสลาย กจ็ตุคิอืว่าเคลือ่นออกไป แล้ว
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กเ็ข้าถงึกายใหม่หรืออปุบตั ิแต่ว่าภาวะทีเ่ข้ามาและภาวะทีเ่คล่ือนออกไป หรือว่าสภาพ

ที่เข้ามาสภาพที่เคลื่อนออกไปอันเรียกว่าจิตหรือวิญญาณธาตุ หรืออหภาวะหรือว่า 

สัตตภาวะดังกล่าวนั้น เมื่อไม่มีสรีรสัณฐานก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เป็นสิ่งที่พิสูจน์ทาง

วตัถคุอืจะช่ังตวงวดัหรือจะพสิจูน์เหมือนอย่างพสูิจน์วัตถุทัง้หลายไม่ได้ เพราะไม่มสีรรีะ 

เมือ่เป็นดัง่นี ้ผูต้้องการทีจ่ะพสิจูน์เหมอืนอย่างผูท้ีม่สีรรีะ จงึกล่าวปฏเิสธว่าไม่ม ีเพราะ

เมื่อคนเกิดก็ไม่ปรากฏเป็นสรีระเป็นวัตถุว่า มีสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณ หรือภาวะ

เป็นเรา ภาวะเป็นสตัว์ ดงักล่าวนัน้เข้ามา และเมือ่ตายกไ็ม่ปรากฏเป็นวตัถวุ่า มอีะไร

เคลื่อนออกไป แต่ว่าแม้จะพิสูจน์ทางวัตถุไม่ได้ดั่งนั้น ก็ควรจะพิจารณาว่า สิ่งที่เรียก

ว่าจติหรอืวญิญาณหรือภาวะเป็นเราหรอืภาวะเป็นสตัว์ดงักล่าวนัน้ คือในเดีย๋วนีส้ภาพ

ทีเ่ป็นวตัถไุม่มีสรรีะสณัฐานนัน้ มีอยู่ในบคุคลหรอืไม่ในบดันี ้อย่างตวัเราเองในบดันีม้ี

อยู่หรือไม่

อารมณ์คอือาการที่ปรากฏของจติ

ถ้าหากพจิารณาดแูล้วโดยรอบคอบ ทกุคนกจ็ะรูว่้าทกุคนมธีาตรุูห้รอืวญิญาณ

ธาตุอยูค่อืรูอ้ะไร ๆ ทางตาทางหเูป็นต้นได้ ซึง่เป็นความรูท้างประสาท สัตว์เดยีรจัฉาน

ทั้งหลายก็มีความรู้ทางประสาททางตาทางหูเป็นต้นเหมือนกัน และเมื่อว่าถึงความรู้

ทางประสาทตาประสาทหเูป็นต้นนัน้ ประสาทหปูระสาทตาบางอย่างของสตัว์เดยีรจัฉาน

ดีกว่าของมนุษย์ อย่างเช่นตามองเห็นอะไรในความมืด หูฟังเสียงอะไรที่ละเอียด  

ตาหูของสัตว์เดียรัจฉานบางจ�าพวกดีกว่าตาหูของมนุษย์ แต่ว่ามีอยู่ส่ิงหนึ่งที่สู้มนุษย์

ไม่ได้ ก็คือปัญญา ซ่ึงเรามักจะเรียกกันว่าสมอง สมองของมนุษย์นั้นดีกว่าของสัตว์

เดยีรัจฉาน สมองอนัเป็นสิง่ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของปัญญา แต่ว่าส่ิงทีเ่รยีกว่าสมองนัน้เป็นส่วน

หนึง่ของร่างกายซึง่มสีรรีสณัฐาน มอีีกอย่างหนึง่คอืจิตหรอืวิญญาณธาตุซ่ึงอาศยัอยู่ใน

ร่างกายอนันี ้และกอ็าศยัสมองอนันีเ้ป็นทีต้ั่งของประสาทรบัรูต่้าง ๆ และเป็นทีต่ัง้ของ

ปัญญาต่าง ๆ สมองนั้นก็เป็นเครื่องมือของจิตคือธาตุรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีสรีรสัณฐาน 

ควรจะต้องพิจารณาว่า บรรดาร่างกายนั้นล้วนเป็นเครื่องมือของจิตหรือ 

วิญญาณธาตุท่ีเป็นธาตุรู ้ท้ังน้ัน เพราะว่าจิตหรือวิญญาณธาตุที่เป็นธาตุรู ้นั้นไม่มี 
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สรีรสัณฐาน อาศัยร่างกายนี้ซ่ึงเป็นตัวสรีรสัณฐานส�าหรับปฏิบัติงานการต่าง ๆ  

ไปตามต้องการ เช่น เกี่ยวแก่ประสาทท้ังหลายก็ต้องอาศัยสมอง และเมื่อต้องการ 

จะหยิบจับอะไรก็ใช้มือ จิตหรือวิญญาณธาตุรู้นั้นจะเดินเองก็ไม่ได้ต้องอาศัยร่างกาย

อันน้ี ซึ่งรวมเข้าแล้ว จะดูอะไรก็ต้องอาศัยจักขุประสาท จะฟังอะไรก็ต้องอาศัยโสต

ประสาทเป็นต้น ซ่ึงเป็นปรกติธรรมดา และอาการที่แสดงออกว่าเป็นอาการของจิต 

และธาตุรู้นั้น ก็คืออาการที่ปรากฏเป็นอารมณ์คือเรื่องท่ีปรากฏเป็นกิเลส ท่ีปรากฏ

เป็นอารมณ์คือเรื่องนั้นก็คือเรื่องที่จิตคิด เรื่องที่จิตด�าริ เรื่องที่จิตครุ่นคิดถึงทั้งหลาย 

เมื่อเป็นเรื่องรูปก็เรียกว่ารูปารมณ์ อารมณ์คือรูป เรื่องเสียงก็เรียกว่าสัททารมณ์  

อารมณ์คือเสียง เรื่องกลิ่นก็เรียกว่าคันธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่น เรื่องรสก็เรียกว่า 

รสารมณ์ อารมณ์คือรส เรื่องที่กายถูกต้องก็เรียกว่าโผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์คือ

โผฏฐัพพะ เรื่องของเร่ืองเหล่านั้นที่รู้ที่คิดอยู่ในใจก็เรียกว่าธรรมารมณ์ อารมณ์คือ

ธรรม คือเรื่องราวของเรื่อง เช่น รูปเป็นต้นเหล่านั้น ท่ีประสบพบผ่านมาแล้วและ 

ก็น�ามาคิดน�ามาระลึกถึง และอารมณ์บางอย่างที่เป็นท่ีตั้งของราคะหรือโลภะ ก็เกิด

เป็นราคะ ความก�าหนัดยินดีติดอยู่ เป็นความโลภอยากได้ เรื่องที่เป็นที่ตั้งของโทสะ 

ก็เกิดความขัดแค้นโกรธเคืองอันเป็นตัวโทสะ เรื่องที่เป็นที่ตั้งของความหลง ก็เกิด 

ความหลงที่เป็นตัวโมหะขึ้น บรรดาอารมณ์และกิเลสเหล่านี้ก็ไม่มีสรีรสัณฐาน ก็เป็น

สิง่ทีม่อียู ่และในด้านปฏบัิตธิรรม ทีเ่รยีกว่าปฏบิติักด็ ีท่ีเรยีกว่าศกึษากด็ ีทีเ่ป็นเมตตา

เป็นกรุณา เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา ก็ไม่มีสรีรสัณฐานอีกเหมือนกัน แต่ก็เป็น 

สิ่งที่มีอยู่ แม้ว่าการศึกษาเล่าเรียนในทางคดีโลกก็ตาม ในทางคดีธรรมก็ตาม ก็เป็น

ความรู้ดังที่ได้เคยกล่าวแล้ว ก็ไม่มีสรีรสัณฐาน

อารมณ์เป็นอาหารอย่างหนึ่งของจติ

ในตอนนีจ้ะพจิารณาเหน็ความแตกต่างกนัได้ระหว่างสมองกับภาวะทีเ่รยีกว่า

จิตหรือวญิญาณธาต ุอาการของอารมณ์และกเิลสเหล่านีเ้ป็นเรือ่งของจิตและวิญญาณธาตุ 

ไม่ใช่เป็นเรื่องของสมอง เรื่องของสมองน้ัน สมองต้องการอาหารส�าหรับเลี้ยงสมอง

เป็นแบบอาหารส�าหรับเลี้ยงรูปกาย และเมื่อสมองป่วยก็เป็นอาการป่วยทางรูปกาย  
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ซึ่งต้องใช้หยูกยาทางรูปกายรักษา แต่ว่าอาหารของจิต หรือวิญญาณธาตุคือธาตุรู้นั้น 

กค็อือารมณ์ จะพงึกล่าวได้ว่า จติย่อมมีอารมณ์เป็นอาหารอย่างหนึง่ และจติทีม่กีเิลส 

กเิลสกม็อีารมณ์ทีเ่ป็นอาหาร มสีิง่ทีก่เิลสต้องการเป็นอาหาร อนันบัว่าเป็นอาหารของ

อารมณ์และอาหารของกิเลส และเมื่อจิตมีกิเลส กิเลสนั้นเองต้องการ เช่นว่าเมื่อโลภ

เกิดขึ้น อยากจะได้เงินอยากจะได้ทอง ก็ท�าให้อารมณ์ในเงินในทองนั้นมาเป็นอาหาร

โลภ ของจิตที่โลภ เมื่อได้เงินได้ทองก็รู้สึกว่าอิ่มใจสบายใจ โทสะก็เหมือนกันต้องการ

อาหาร เมือ่โกรธขึน้มากต้็องการทบุตเีขาท�าลายเขา การท่ีได้ทุบตีเขากเ็ป็นอาหารแก้หิว

ของโทสะ โมหะก็เหมือนกันหลงสยบติดอยู่ ก็เพลิดเพลินสบายอยู่กับสิ่งที่หลงสยบ 

ตดิอยู ่นัน่กเ็ป็นอาหารของโมหะคอืความหลง แต่อนัทีจ่รงิไม่ได้เป็นอาหารของจติหรอื

ธาตรุูโ้ดยตรง แต่เป็นอาหารของกเิลส เหมอืนดงัว่าตัวพยาธิท่ีอาศัยอยู่ในท้องของบคุคล 

ตวัพยาธกิต้็องการอาหารท่ีบคุคลบรโิภคอาหารเข้าไป ตวัพยาธกิแ็ย่งบริโภค อาหารก็

ไม่ได้บ�ารุงเล้ียงร่างกายเท่าไหร่ จิตก็เหมือนกัน โดยมากนั้นก็ต้องการอาหารที่เป็น

อาหารของกเิลสดงักล่าวนัน้ เหล่านีเ้ป็นเรือ่งของจติ เป็นเรือ่งของธาตรุูท้ีเ่กีย่วแก่กเิลส 

เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่ต่างจากอาหารของสมอง

ธรรมะเป็นอาหารของจติโดยตรง

คราวนี้อาหารที่เป็นของจิตโดยตรงนั้น ก็คือธรรมที่เป็นคุณเกื้อกูล เมื่อจิตได้

ดูดดื่มธรรมที่เป็นคุณเกื้อกูล เช่นว่าเมื่อได้ท�าทานก็ได้ปีติได้สุขในทาน จิตก็ดื่มปีติสุข

ทีเ่กดิจากทาน และเม่ือทานท่ีบรจิาคท่ีท�านัน้ไปขดัเกลาโลภะมจัฉรยิะในจติ เมือ่โลภะ

มัจฉริยะเบาบางลง จิตก็บริสุทธิ์ผ่องใส ก็เกิดสุขเกิดปีติอันเกิดจากความบริสุทธิ์  

จิตก็ได้ดูดด่ืมปีติสุขอันเกิดจากความบริสุทธิ์น้ัน ปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาก็เช่น

เดยีวกนั จติบรสิทุธิ ์จติกไ็ด้ดืม่ปีตสิขุอันเกดิจากความบรสุิทธิน์ัน้ กไ็ด้ความปีติได้ความสุข

ทีบ่รสิทุธิย์ิง่ขึน้ คือธรรมปีต ิปีตใินธรรมนัน้เอง นีเ่ป็นอาหารของจติโดยตรง ท�าให้จิต

มีความสุขมีความอ่ิมเอิบ เป็นความสุขเป็นความอิ่มเอิบยิ่งกว่าท่ีได้อาหารของกิเลส 

เข้ามา เช่น ได้อาหารของกิเลสเป็นความโลภเป็นต้นดังที่กล่าวนั้น เป็นความสุขเป็น 

ความอิ่มเอิบท่ีบริสุทธ์ิกว่าที่สงบกว่าท่ีเย็นกว่า ซึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมได้รับก็ย่อมจะ
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รูส้กึ ธรรมนีแ้หละเป็นอาหารของจติโดยตรง และยังเป็นธรรมโอสถหรือยาธรรมส�าหรบั

ที่จะแก้โรคกิเลส แก้โรคโลภหรือราคะ แก้โรคโกรธ แก้โรคหลง ได้ด้วย ดังที่ได้เคย

กล่าวแล้ว ฉะนัน้ ยาส�าหรับแก้โรคทางจติคอืโรคกเิลสดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วกค็อืธรรมโอสถ 

ซึง่ต่างจากยาแก้โรคสมองท่ีเป็นเวชโอสถ โอสถของหมอทางร่างกายนัน้เอง เพราะฉะนัน้ 

เมือ่พจิารณาดูแล้วดัง่น้ีจะเหน็ได้ว่า ในบคุคลทกุ ๆ คนนีม้สีภาพทีเ่รียกว่าจติหรือธาตรูุ้ 

หรือว่าภาวะเป็นเราหรือว่าภาวะเป็นสัตว์ อันเป็นส่ิงที่ยังด�ารงอยู่แม้เมื่อร่างกายอันนี้

แตกสลาย แล้วก็เคลื่อนไปสู่ที่บ้านใหม่ภพใหม่ต่อไป

พระพุทธศาสนาไม่แสดงว่าตายเกดิหรอืตายสูญ

ตามท่ีกล่าวนีก้ก็ล่าวเป็นท�านองว่าตายเกดิ แล้วก่อนเกดินัน้เล่ากมี็ชาตภิพใน

อดีตมาก่อนจึงมาถึงชาติภพนี้ และก็ต่อไปชาติภพอื่น เพราะเหตุว่ามีตัวที่เรียกว่าจิต

หรอืธาตรุูห้รอืว่าตวัทีเ่ป็นเราหรอืท่ีเป็นสตัตภาวะหรอืภาวะเป็นสตัว์ อนัเป็นสิง่ทีไ่ม่ตาย

ไปตามกาย เป็นสิ่งที่ยังด�ารงอยู่เมื่อกายแตกสลาย คือบ้านอันนี้พัง สภาพท่ีกล่าวนี้ 

ทีเ่ป็นตวัเรา เป็นสตัตภาพ เป็นจติหรอืเป็นธาตรุูก้จ็ตุเิคลือ่นออกไป ไปถอืภพชาตใิหม่

ต่อไป กเ็ป็นอนักล่าวไปในเค้าว่าตายเกดิ และก่อนเกดิมากเ็คยเกดิในชาติภพอืน่มาก่อน 

สืบต่อมาถึงชาตินี้ภพนี้ แล้วก็จะสืบต่อไปถึงชาติหน้าภพหน้า ไม่ใช่ตายสูญ แต่อัน 

ที่จริงนั้นตายเกิดตายสูญน้ีเป็นทิฏฐิท่ีมีมาก่อนพุทธกาล และในบัดนี้ก็ยังมีอยู่ คือ 

บางลทัธิแสดงว่าตายสญูคอืไม่มีอะไรไปเกดิอกี เรยีกว่าอุจเฉททฏิฐ ิความเหน็ว่าขาดสูญ 

อีกลัทธิหนึ่งแสดงว่าตายเกิดเรียกว่าสัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง เพราะฉะนั้น  

หากจะมีปัญหาว่าพระพุทธศาสนาแสดงอย่างไร ก็ตอบได้ว่า พระพุทธศาสนานั้นไม่

แสดงว่าตายเกิด ไม่แสดงว่าตายสูญ คือปฏิเสธทั้งฝ่ายสัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง

กับอจุเฉททิฏฐ ิความเหน็ว่าขาดสญู แต่ว่าแสดงตามเหตผุลว่าเมือ่ยงัมเีหตกุย็งัเกดิอกี

เมื่อสิ้นเหตุให้เกิดก็ไม่เกิด ซึ่งจะแสดงต่อไป

๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๑๒ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา

สังสารวัฏ (ต่อ)

แสดงลักษณะพระพุทธศาสนามาถึงพุทธวาทะ ไม่รับรองสัสสตทิฏฐิและ 

อุจเฉททิฏฐิ จึงจะกล่าวอธิบายสืบต่อไป 

ทฏิฐคิอืความเหน็ทีถ่อืกันมาตัง้แต่เก่าก่อนพระพทุธศาสนา เรือ่งตายเกดิตายสญู 

ฝ่ายทีม่คีวามเหน็ยึดถอืว่าตายเกดิเรยีกว่าสสัสตทฏิฐ ิแปลว่าความเหน็เทีย่ง คอืมคีวาม

เห็นว่าในชาตินี้ก็มีอัตตาหรืออาตมันตัวตน และเมื่อตายไป อัตตาหรืออาตมันตัวตน 

ก็ไปถือภพชาตใิหม่เรือ่ยไปไม่มีท่ีสิน้สดุ เรยีกส้ัน ๆ กค็อืว่าตายเกดิ กเ็กดิกนัเรือ่ย ๆ ไป 

อีกฝ่ายหน่ึงตายสูญท่ีเป็นพวกอุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ ก็คือมีความเห็นว่า 

มีอัตตาหรืออาตมันตัวตนอยู่ในชาตินี้เท่านั้น ตายไปแล้วก็สูญ ไม่มีอัตตาหรืออาตมัน

ตัวตนสืบต่อไปอีก ส่วนพุทธวาทะ วาทะของพระพุทธเจ้านั้น ไม่รับรองทิฏฐิทั้ง ๒ นี้ 

และก็ถือว่าทิฏฐิทั้ง ๒ นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด โดยที่วาทะของพระพุทธเจ้า 

นัน้แสดงว่าเป็นไปตามเหตผุล คือเม่ือยังมีเหตใุห้เกดิกเ็กดิ เมือ่สิน้เหตใุห้เกดิกไ็ม่เกดิ 

แต่ว่าก็ไม่สูญ ฉะนั้น จึงจะต้องอ้างพุทธวาทะว่าตรัสไว้ที่ไหนอย่างนี้

กเิลส กรรม วบิาก

วาทะของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้อย่างนี้ โดยตรงก็คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ และ 

ปฏจิจสมปุบาท อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นัน้คอืสภาพทีจ่รงิคอืทกุข์ เราทัง้หลายกไ็ด้สวดกนัอยู่
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ทุกวันแล้วว่า ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์เป็นต้น คือว่าทรงชี้ตัวทุกข์ตั้งแต่ชาติ

คอืความเกดิเป็นต้นไป มาถงึสมุทัย เหตใุห้เกิดทกุข์ กท็รงชีเ้อาตณัหาคอืความดิน้รน

ทะยานอยาก ฉะน้ัน เม่ือยังมีสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาอยู่ ก็ยังต้องมีทุกข์ 

อนัเป็นส่วนผล ตัง้ต้นแต่ชาตคิอืความเกดิ ตามหลกัอรยิสัจจ์นี ้จงึกล่าวได้ว่าวาทะของ

พระพุทธเจ้าน้ีทรงแสดงว่าเม่ือยังมีตัณหาเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ ก็ยังต้องมี

ชาตคืิอความเกดิ กห็มายความว่าเมือ่ขนัธ์ ๕ นีแ้ตกหรอืว่าบ้านนีพ้งั สัตว์กต้็องจตุคิอื

เคลือ่นจากชาตนิีห้รอืว่าเคล่ือนออกจากบ้านทีพ่งันี ้ไปเข้าบ้านใหม่คอืชาตภิพใหม่หรอื

ขันธ์เป็นที่ยึดถือใหม่ต่อไป เมื่อยังมีตัณหาอยู่ ขันธ์ ๕ นี้แตกสลาย จึงต้องไปถือชาติ

ภพสืบต่อไป คราวนี้มาถึงทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ ก็คือดับตัณหา เม่ือดับตัณหา

เสียได้ อันเป็นส่วนเหตุก็ดับทุกข์เสียได้ ก็คือดับตั้งแต่ชาติคือความเกิด ไม่ไปเกิดอีก 

แต่ว่าก็ไม่สูญ อย่างไรจึงว่าไม่สูญนั้น ก็จะต้องอธิบายต่อไป 

แต่มากล่าวถงึตอนนีก่้อน เมือ่วาทะของพระพทุธเจ้าแสดงไว้ดงันี ้จงึกล่าวได้

ว่าลักษณะของพุทธศาสนาที่แสดงเรื่องนี้ไม่แสดงว่าตายเกิด ไม่แสดงว่าตายสูญเพียง

ส่วนเดียว แต่แสดงว่าเมื่อยังมีกิเลสมีตัณหาเป็นต้นก็ต้องเกิด เมื่อสิ้นตัณหาสิ้นกิเลส

ก็ไม่เกิด แสดงตามเหตุผลดังนี้ และการที่เกิดนั้นก็เกิดตามกรรม พระพุทธเจ้าทรง 

ได้พระญาณคือความหย่ังรู้ในเรื่องนี้ ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ ทรงได้พระญาณที่ ๑ คือ 

บุพเพนิวาสญาณตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว ซ่ึงได้ทรงระลึกรู้หรือว่ารู้ระลึกถึงบ้านหนหลัง

ได้ คือระลึกชาติหนหลังได้มีจ�านวนมาก ว่าเราเข้าถึงชาตินี้ เคลื่อนจากชาตินี้ก็เข้าถึง

ชาตินั้นต่อ ๆ กันมา พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของชาตินั้น ๆ มาถึงญาณที่ ๒  

ก็ทรงได้พระญาณคือความหย่ังรู้ ว่าสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงชาติหนึ่ง ๆ ตามกรรมที่ 

ได้กระท�าไว้ ท�ากรรมชั่วก็เข้าถึงชาติท่ีชั่วมีทุกข์ ท�ากรรมดีก็เข้าถึงชาติที่ดีมีสุขดั่งนี้ 

พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ จนถึงญาณที่ ๓ ที่เรียกว่าอาสวักขยญาณ คือความหยั่ง

รู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ กิเลสที่ดองจิตสันดาน คือได้ตรัสรู้เข้าไปถึงว่าที่ยังต้องเวียนว่าย

ตายเกิดไปในชาติทั้งหลายตามกรรมซึ่งได้กระท�าไว้นั้น ก็เพราะยังมีกิเลสอันเป็นเหตุ

ให้กระท�ากรรม กิเลสที่ดองสันดานก็เรียกว่าอาสวะ คือมีกิเลสที่ดองสันดานอยู่  

จึงเป็นเหตใุห้กระท�ากรรม เมือ่กระท�ากรรม กรรมกส่็งวิบากคอืผล ตัง้ต้นแต่ให้ไปถือ

ชาติภพได้วิบากขันธ์ คือกายใจที่เป็นส่วนวิบากคือผลของกรรม ดังที่ทุกคนได้อยู่นี้
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เพราะฉะนั้น เมื่อยังมีกิเลสที่ดองสันดานอยู่ก็ต้องประกอบกรรม กรรมก็ส่ง

ผลตั้งแต่ให้ไปเกิดถือชาติภพ เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตาย คือขันธ์เป็นที่ยึดถือได้แก่ตัว

วบิากขันธ์นีเ้ป็นสิง่ท่ีต้องแก่ต้องตาย และขนัธ์อนัเป็นวบิากขนัธ์นัน้กเ็ท่ากบัเป็นตวับ้าน

อันเป็นที่อาศัยอยู่ของจิตท่ีเป็นตัวเดิม หรือว่าอหภาวะคือตัวเรา หรือที่ยึดถือว่าเป็น

อตัตาตวัตน หรือทีเ่รยีกว่าสตัว์คอืเป็นผูท้ีย่งัข้องตดิอยูน่ี ้และเพราะกเิลสนีเ้องจงึท�าให้

จติทีเ่ป็นตวัเดมินีเ้ป็นจิตท่ีแปลว่าคิดนึกรู ้ทีแ่ปลว่าเกบ็ส่ังสม ทีแ่ปลว่าวิจติรหลายหลาก

ต่าง ๆ ดังที่ได้แสดงอธิบายแล้ว และก็ท�าให้มีอหภาวะคือความเป็นเรา ตลอดจนเป็น

อหังการมมงัการ อหงัการก็คือว่าเครือ่งกระท�าให้เป็นเรา มมังการกแ็ปลว่าเคร่ืองกระท�า

ให้เป็นของเรา หรือว่ามีตวัเราของเรา หรือว่ามสัีตตภาวะคอืความเป็นผู้ข้องเป็นผูต้ดิอยู่ 

และสภาพที่เรียกว่าจิตอันเป็นตัวเดิม สภาพที่เรียกว่าอหภาวะความเป็นเรา หรือ 

สภาพทีเ่รยีกว่าสตัว์ หรอืสตัตภาวะความเป็นสตัว์ผูข้้องผู้ตดินี ้กเ็ป็นค�าทีส่มมตบิญัญตัิ

เรยีกขึน้มาถึงสภาพอันหน่ึงซ่ึงมีอยูใ่นบคุคลทกุ ๆ คนนี ้อนัไม่มสีรรีสัณฐาน อาศยัอยู่

ในกายซึง่เหมอืนกบัเป็นตวับ้าน กายสร้างข้ึนก่อขึน้กเ็ข้าอาศยั กายพงับ้านพังก็เคลือ่นออก 

แล้วก็ไปถือเอากายใหม่บ้านใหม่ตราบเท่าท่ียังมีกิเลสท่ีเป็นอาสวะดองจิตสันดานอยู่  

ก็แปลว่าสภาพที่กล่าวมานี้ไม่ตาย ส่วนท่ีตายนั้นก็คือตัวกายหรือตัวขันธ์รูปขันธ์ 

นามขันธ์กายใจ ซ่ึงเหมือนอย่างตัวบ้านดังท่ีกล่าวมานั้น สร้างขึ้นแล้วในท่ีสุดก็พัง  

แล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นบ้านใหม่ แล้วบ้านใหม่นั้นก็เก่าไป ๆ แล้วก็พัง แล้วก็สร้างบ้าน

ขึน้ใหม่อกี แล้วเก่าไป ๆ แล้วก็พัง และบ้านทีส่ร้างขึน้นี ้บางคราวกล็กัษณะเป็นมนษุย์

ก็เรียกว่ามนษุยโลก บางคราวกล็กัษณะเป็นเดยีรจัฉาน เป็นช้างเป็นม้าเป็นววัเป็นควาย 

ก็เรียกว่าเดยีรจัฉานโลก กเ็ป็นอบายอนัหนึง่ บางคราวกเ็ป็นพวกโอปปาตกิะพวกลอยเกดิ 

เช่น เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นผีเป็นสัตว์นรกซึ่งเป็นอบาย เป็นฝ่ายดีก็เป็นเทพพวก

กายทพิย์หรอืเป็นพรหม บ้านกม็ต่ีาง ๆ เหล่านี ้จะเป็นชนดิไหนกต็ามกรรม ถ้าท�าชัว่

ไว้บ้านก็เป็นสัตว์เดียรัจฉาน เป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายเป็นต้น หรือว่าเป็นเปรต

เป็นอสรุกาย ถ้าท�ากรรมดกีเ็ป็นบ้านมนษุย์ กม็หีน้ามีตาเป็นมนษุย์อย่างนี ้หรอืมกีาย

ทพิย์เป็นเทพเป็นพรหมซึง่คตทิางพทุธศาสนานัน้ จะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนษุย์หรอื

เป็นพวกอบายต่าง ๆ ก็ต้องมีชาติ เม่ือมีชาติความเกิดก็จะต้องมีความตายในที่สุด 

ต้องแตกสลายทั้งนั้น ไม่มีที่จะยั่งยืนตลอดไป
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เพราะฉะนั้น เม่ือยังมีชาติมีภพอยู่ คติทางพระพุทธศาสนาจึงแสดงว่ายังมี

กิเลสมีตัณหายังเป็นสัตวโลก ก็เป็นไปอยู่ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อพระญาณของ 

พระพทุธเจ้าได้ทรงเหน็ปรโุปร่งดัง่นีก่้อนตรสัรู ้จงึได้ทรงมองเหน็ อนจิจฺ ํทกุขฺ ํอนตตฺา 

ชัดเจน ว่าบรรดาชาติภพทั้งหลายนับไม่ถ้วน ท่ีพระองค์เองก็ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ 

จะเลวที่สุดหรือเลวปานกลางหรือเลวน้อย หรือดีน้อยดีปานกลางดีที่สุดก็ตาม ก็ล้วน

อนิจจะคือไม่เที่ยง ต้องเกิดต้องดับ ทุกขะเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทน 

อยู่คงที่ไม่ได้ เป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนแท้จริง ล้วนไปยึดถือท้ังนั้น เพราะบังคับ 

ให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ เพราะฉะน้ัน จึงทรงหน่ายในทุกข์คือหน่ายในชาติภพ

ทัง้หมด ไม่ว่าจะมชีาตภิพเป็นมนษุย์เป็นเทพเป็นพรหม ซึง่ยึดถือกนัว่ามคีวามสุขน้อย

มคีวามสขุปานกลางมคีวามสขุมากกต็าม กล้็วนเป็นส่ิงทีเ่กดิดบัทัง้นัน้ ต้องวนเวียนไป

ตามกรรมทีต่นเองได้กระท�านัน้ ท�ากรรมดกีต้็องไปเข้าถงึชาตภิพทีด่ ีท�ากรรมชัว่กต้็อง

ไปเข้าถึงชาติภพท่ีช่ัว กรรมจึงเท่ากับเป็นผู้สร้าง เรียกว่าชนกกรรม กรรมที่ให้เกิด 

ไม่มีอะไรมาสร้างให้เกิด แต่กรรมนี้เองเป็นผู้สร้างให้เกิด และกรรมนั้นก็ตนเองเป็นผู้

กระท�าไม่ใช่ผู้อื่นกระท�า กรรมดีก็ตนเองกระท�า กรรมชั่วก็ตนเองกระท�า ไม่ใช่ผู้อื่น

กระท�า เพราะฉะนัน้ ตวัเองจึงเป็นผูก้ระท�า สร้างกรรมให้สร้างตวัเองข้ึนมาอกีในชาติ

ภพต่อไป เพราะฉะนั้น ตัวเองจึงเท่ากับเป็นผู้สร้างตัวเอง เพราะสร้างกรรมขึ้นให้เป็น

ผู้สร้างตัวเองต่อไป ไม่ใช่ผู้อ่ืน แต่ว่าญาณที่ทรงระลึกได้ถึงชาติหนหลังและถึงกรรม 

ที่ได้กระท�าไว้อันเป็นเหตุให้เข้าถึงชาติท้ังหลาย ของพระองค์เองด้วย และของสัตว์ 

ทั้งหลายด้วยก็เช่นเดียวกัน ยาวนักหนา เรียกว่าระลึกย้อนหลังขึ้นไป ๆ ก็ไม่รู้จักจบ

จึงเรียกว่าอนมตัคคะ ที่แปลว่ามียอดหรือเบื้องต้นที่ไม่ตามไปรู้แล้ว ค�าว่าไม่ตามไปรู้

แล้วนี้ ไม่ใช่หมายความว่าตามไปรู้ไม่ได้ แต่ว่าตามไปรู้ได้ คราวนี้เม่ือตามไปรู้แล้ว 

ก็ไม่รู ้สิ้นสุด เพราะว่าเบื้องต้นอันเป็นส่วนอดีตนั้นยาวไกลและมากมายนักหนา  

เพราะฉะนั้น เมื่อทรงระลึกได้มีจ�านวนมากนักหนาแล้วแต่ยังไม่หมด ก็เป็นอันว่า 

ยุติได้ เพราะว่าได้ความรู้ที่เป็นสัจจะจริงแท้แล้วว่ามีความเวียนว่ายตายเกิดตามกรรม

มาแล้วนานนักหนา แล้วก็เป็นความเวียนว่ายตายเกิดจริง ๆ ตามกรรมจริง ๆ 
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ดับตัณหา ดับทุกข์

และก็สรุปได้แล้ว ว่าความที่เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมไปนานนักหนานั้น 

รวมกนัเข้าค�าเดยีวว่าเป็นตวัทุกข์ คอืเป็นส่ิงทีไ่ม่ด�ารงอยูค่งที ่ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป 

มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ซึ่งเมื่อแยกทุกข์ออกไปแล้ว ย่อมจะได้

ลักษณะเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยง ต้องเกิดดับ และลักษณะท่ีเป็นตัวทุกข์เอง คือเป็น 

ทัง้สิง่ทีท่นอยูค่งท่ีไม่ได้ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป เหมอืนอย่างถกูความเกดิความดบั

บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา และเมื่อเป็นสัตว์บุคคลก็เหมือนอย่างเป็นของร้อนอยู่ตลอดเวลา 

ต้องถูกเผาอยู่ตลอดเวลา สรุปเข้าก็รวมอยู่ในค�าเดียวว่าทุกข์ ทุกขสัจจะ สภาพที่จริง

คอืทกุข์ และทีม่ทุีกขสจัจะสภาพทีจ่รงิคอืทกุข์อยูด่ัง่นี ้เพราะมสีมทุยัคอืเหตใุห้เกดิทกุข์ 

คอืยงัมตีณัหาความดิน้รนทะยานอยากนีเ้องทีจ่บัพจิารณาดไูด้ทีจ่ติใจ มลีกัษณะทีเ่ป็น

ความอยากความดิ้นรน ที่ปรากฏออกมาเป็นราคะหรือโลภะ เป็นโทสะเป็นโมหะ  

แต่ก็รวมอยูใ่นลักษณะทีเ่ป็นความดิน้รนเป็นความอยาก ราคะเองกเ็ป็นตวัดิน้รน โทสะ

ก็ดิ้นรน โมหะก็ดิ้นรน ไม่สงบทั้งนั้น เพราะฉะนั้น จึงยกเอาตัณหาขึ้นเป็นตัวสมุทัย  

แต่ในปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นนั้น ได้ทรงพิจารณาจับตั้งแต่ทุกข ์

ทั้งหลาย มีชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้นที่เราสวดกันทุกวันอยู่ จับเหตุ

ปัจจัยย้อนขึ้นไป ก็ได้ทรงพบเหตุปัจจัยขึ้นไปโดยล�าดับ ซึ่งรวมทั้งตัวตัณหานั้นด้วย 

ขึ้นไปถึงอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง คือจิตนี้เองที่เป็นธาตุรู้ แต่ยัง

มอีวชิชาคอืความไม่รูใ้นสจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงิ จึงเป็นเหตปัุจจยัให้เกดิตณัหาเป็นต้น

เรื่อยไปจนถึงชาติชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้น นี้เป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์  

จึงท�าให้เกิดความหน่าย หน่ายในทุกข์ด้วย หน่ายในสมุทัยในตัวตัณหาทั้งปวงด้วย  

กแ็ปลว่าเกดิคลายความตดิใจยนิดคีลายความรักในตัวทุกข์ คือหน่ายในชาติภพท้ังหลาย  

คลายความรกัในสมทุยัในตณัหา อวชิชากเ็ปลีย่นเป็นวิชชาคอืความรูข้ึน้ เมือ่เป็นดัง่นี้

ตัณหาก็ดับ เมื่อตัณหาดับทุกข์ก็ดับ ความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้น ตัววิชชานี้เองซึ่งเมื่อ

เกิดขึ้นท�าให้อวิชชาดับ ก็เพราะเหตุว่าทรงได้มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่เป็นหนทาง

กลางดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนัน้ รวมเข้าแล้วจงึเป็นตวัอวชิชา เมือ่วชิชาเกดิขึน้

อวิชชาก็ดับ กิเลสก็ดับหมดพร้อมทั้งตัณหา ทุกข์ก็ดับ จึงทรงเป็นพุทโธ ผู้ตรัสรู้แล้ว
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ผู้ต่ืนแล้ว ดังที่ตรัสเล่าไว้ในปฐมเทศนา ว่าเม่ือญาณความหย่ังรู้ผุดขึ้นในธรรมท่ีมิได้

สดบัฟังมาก่อนคอือรยิสจัจ์ทัง้ ๔ กท็รงปฏญิญาพระองค์ได้ว่าตรสัรูย่ิ้งแล้วซึง่พระสัมมา-

สัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบในโลก ดั่งนี้

เมื่อพุทธภาวะปรากฏ สัตตภาวะก็ดับ

เพราะฉะนั้น ภาวะเป็นสัตว์ซ่ึงเป็นผู้ข้องติดจึงได้หายไปดับไป ปรากฏเป็น

พุทธภาวะ ภาวะเป็นพุทธะคือผู้ตรัสรู้ แม้เมื่อเป็นพระพุทธะขึ้นแล้วก็ยังต้องทรงใช้

สมบัติของโลก ว่าเราว่าเขาหรือว่าตัวว่าตน ตลอดจนถึงว่าจิตใจวิญญาณมโนเป็นต้น 

แต่ว่าค�าเหล่านี้เป็นสมมติบัญญัติ สมมติธรรม บัญญัติธรรมทั้งนั้น เพราะฉะนั้น  

เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน คือว่าพระพุทธสรีระซึ่งเป็นวิบากขันธ์ดับคือแตก ท่ีคน

สามัญเรียกกันว่าตาย จึงไม่เกิดอีกตามที่ตรัสเอาไว้ และสิ่งที่เรียกว่าจิตตัวเดิมก็ดี  

ตวัเรากด็ ีอัตตาตวัตนกด็ ีหรอืสตัตภาวะคอืภาวะเป็นสตัว์ กส็ิน้สดุไปแล้วตัง้แต่ตรสัรู้

เป็นพระพุทธเจ้า ท้ังหมดน้ีก็เป็นอันว่าเลิกพูดกัน เพราะเมื่อไม่เกิดอีกก็ส้ินสมมติ

บัญญัติ สมมติบัญญัติว่าเป็นจิต เป็นบุคคล เป็นเทพ เป็นมาร เป็นพรหมหรืออะไรก็

ไม่มีทั้งนั้น เลิกพูดถึง แต่ว่าแม้จะเลิกพูดถึง ก็ไม่ใช่หมายความว่าสูญ

๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๑๓ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา

สังสารวัฏ (ต่อ)

แสดงลักษณะพระพุทธศาสนามาถึงว่าพระอรหันต์ดับขันธ์แล้วไม่สูญ ก่อนที่

จะกล่าวต่อไปถึงเรื่องนี้ ก็จะได้ทบทวนเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นในข้อที่ควรทบทวน

สุคตแิละทุคติ

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การเวียนว่ายตายเกิดของสัตวโลก รวมทั้งองค์

พระพุทธเจ้าเมื่อก่อนตรัสรู้ เป็นระยะเวลาที่นานนักหนา และชาติภพที่เวียนว่ายตาย

เกิดก็มากมายนับไม่ถ้วนที่เรียกว่าอสงไขยหรืออสังเขยยะ ที่แปลว่านับไม่ถ้วน ฉะนั้น

จึงเป็นเร่ืองที่ญาณของพระพุทธเจ้าไม่ตามไปรู้จนหมดสิ้น จึงเรียกว่า อนมตัคคะ  

ทีแ่ปลว่ามท่ีีสดุในเบ้ืองต้นทีไ่ม่ตามไปรู ้ตามศพัท์นัน้แปลว่าไม่มทีีส่ดุทีต่ามไปรู ้มทีีส่ดุ

ทีไ่ม่ตามไปรู ้และค�าว่าท่ีสดุนี ้อันท่ีจริงกมี็ทีส่ดุอยู่ ๒ อย่าง คอืทีส่ดุเบือ้งต้น กบัทีส่ดุ

เบือ้งปลาย คตทิางพระพุทธศาสนานัน้ ทีส่ดุเบือ้งต้นอันหมายความว่าอดตี ก็ยืดยาวและ

มากชาติมากภพมากมาย จนถึงญาณของพระพุทธเจ้าไม่ตามไปรู้ พิจารณาดูแล้วว่า

พระพทุธเจ้านัน้ทรงได้พระสพัพญัญตุญาณคอืความรูธ้รรมทัง้ปวง ซึง่เข้าใจกนัคลมุว่า

ทรงรู้ทัง้หมด ฉะนัน้ จงึพจิารณาเหน็ว่า หากว่าพระญาณของพระองค์จะตามไปรู ้คอื

ระลกึย้อนหลงัไปถงึชาตภิพในอดตี กย่็อมจะรูไ้ด้เรือ่ย ๆ ไป แต่ว่ากไ็ม่หมดสักทหีนึง่ 
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เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันว่าได้ทรงระลึกรู้ย้อนหลังไปมากมาย เพียงพอที่จะยุติได้แล้ว  

ก็เป็นอันว่ายุติ ไม่ตามไปรู้ต่อไปอีก และพิจารณาดูว่าจะมีหลักเกณฑ์อะไรที่จะยุติได้ 

กพ็จิารณาเหน็ว่าเมือ่ทรงสรปุได้ว่าจะมกีีภ่พชาต ิ๑๐ ชาต ิ๒๐ ชาต ิ๑๐๐ ชาต ิ๑๐๐๐ 

ชาติ ๑๐๐๐๐ ชาติ แสนชาติ ล้านชาติ โกฏิชาติ จนถึงนับไม่ถ้วนก็ตาม ทั้งหมดนั้น 

ก็สรุปลงได้เป็นสอง คือสุคติ ไปดีอย่างหนึ่ง ทุคติ ไปชั่วอย่างหนึ่ง สุคติไปดีก็คือ 

ชาติที่เป็นมนุษย์ ชาติที่เป็นเทพ ชาติที่เป็นพรหม ทุคติไปชั่วก็คือ ชาติที่เป็น 

เดียรัจฉาน เป็นสัตว์นรก เป็นเปรตอสุรกายบรรดาที่เป็นอบายภูมิทั้งหลาย สรุปลง 

ก็เป็นสุคติและทุคติดังที่กล่าวมานี้ นี้ข้อหนึ่ง

และทรงจบัเหตุได้แล้วแน่นอนว่าอะไรเป็นเหตใุห้ไปสุคติ อะไรเป็นเหตใุห้ไปทุคติ 

ก็คือกรรมที่ตนเองได้กระท�าไว้ กรรมดี กรรมชั่ว กรรมดีก็ให้ไปบังเกิดดีเป็นสุคติ  

กรรมชั่วก็ให้บังเกิดชั่วเป็นทุคติ ก็ทรงจับเหตุได้ว่าคือกรรม และเมื่อได้ทรงระลึกย้อน

ดูมากมายก็ทรงเห็นกรรมชัดเจน เพราะเหตุว่าทรงทราบรายละเอียดว่าเกิดในชาติ 

นั้น ๆ ท�าอะไร และเมื่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไร ก็จับได้ชัดเจนว่าไม่มีใครที่ไหน

มาสร้าง เป็นไปตามกรรมทีต่นเองได้กระท�าไว้เท่านัน้ และในการทีจ่ะรูก้รรมนี ้จ�าเป็น

ทีจ่ะต้องระลกึรูไ้ปได้มาก ๆ เหมอืนอย่างว่าได้ตรวจท�าสถิตขิองส่ิงใดส่ิงหนึง่ไว้มาก ๆ 

มากจนสามารถจะพจิารณาวจิยัได้ ซ่ึงกเ็ป็นหลกัปฏบิตัใินทางทีจ่ะค้นคว้าแม้ส่ิงทีเ่ป็นวตัถุ 

จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องมสีถติทิีเ่ป็นมาแล้ว และเพราะเหตนุีจึ้งได้มตีรสัไว้ในพระสูตรหนึง่ว่า 

คนทีร่ะลกึชาตไิด้เพยีงหนเดยีวนัน้ ยงัมมีจิฉาทฏิฐคิอืความเห็นผดิได้ เพราะว่าบคุคล

บางพวกท�าดใีนชาตนิี ้ตายแล้วไปเกิดในทคุติ เช่น ไปนรกหรอืไปเกดิเป็นเปรตอสุรกาย 

บุคคลบางพวกท�าชัว่ในชาตนิี ้ตายแล้วไปเกดิในสุคต ิเช่น ว่าไปเกดิเป็นมนษุย์ในตระกลู

ที่มีสุข หรือไปเกิดในสวรรค์ เม่ือเป็นด่ังนี้คนที่ระลึกชาติได้เพียงหนึ่งหนนั้นอาจม ี

ความเห็นผิดได้ ว่าท�าชั่วได้ดี ท�าดีได้ชั่ว ท�าชั่วได้ดีคือว่าท�าชั่วในชาตินี้ ตายแล้ว 

ไปเกิดในสุคติดังกล่าว ท�าดีได้ชั่วก็คือท�าดีในชาตินี้ ตายแล้วไปเกิดในทุคติดังกล่าว 

ระลึกชาติได้หนเดียว จึงอาจมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดได้ แต่ว่าพระพุทธองค์นั้น 

ทรงรู้ระลกึชาตไิด้มากมายดงักล่าวแล้ว นับว่าทรงได้สถิตท่ีิยดืยาวและมากมายเพยีงพอ 

จนสรุปได้ว่ากรรมนั้นมีผลเป็น ๓ อย่าง
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สรุปผลของกรรม

๑.  กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน

๒.  กรรมที่ให้ผลในภพชาติต่อไป

๓.  กรรมที่ให้ผลในภพชาติที่สืบต่อไปอีกจากภพชาติหน้า

ทรงสรุปผลของกรรมได้เป็น ๓ ดั่งนี้ อันหมายความว่า เช่น คนท�าดีในชาตินี ้

ชาติหน้าก็ได้รับผลดีต่อไป แต่บางคนนั้นท�าดีในชาตินี้ ในชาติหน้ายังไม่ได้รับผลของ

ความดี เพราะว่าต้องรับผลของความชั่วที่ท�าไว้แล้วในชาติก่อนจากชาตินี้ก่อน และ 

ในชาติภพต่อ ๆ ไปอีกจึงจะได้รับผลดีที่ท�าไว้ในชาตินี้ เพราะเหตุท่ีได้ทรงระลึกรู้ถึง

ความเวียนว่ายตายเกิดของสัตวโลกมากมาย จึงสรุปผลการให้ผลของกรรมได้เป็น ๓ 

ด่ังน้ี ซึง่เป็นความรูท่ี้แน่นอน เพราะสถติทิีท่รงได้นัน้มากมายเพยีงพอ และยงัได้ตรสัรู้

ถึงกรรมและการให้ผลของกรรมซ่ึงมีรายละเอียดอย่างอื่น ๆ ซึ่งทรงวางเป็นหลัก 

สัง่สอนได้อย่างแน่นอน และกม็ใิช่ว่าจะต้องรอไปถึงชาตหิน้า กรรมและการให้ผลของ

กรรมนั้นก็ปรากฏตั้งแต่ชาตินี้ ซึ่งก็ทรงแสดงส่ังสอนไว้อีกท่ีจะพิจารณาเห็นได้ก็เป็น

อันว่าทรงจับเหตุของความเวียนว่ายตายเกิดในสุคติและในทุคติได้ว่าคือกรรม แล้วก็

ทรงจับได้ว่าการให้ผลของกรรมย่อลงก็เป็น ๓ ดั่งนี้ และก็ทรงจับเหตุได้อีกว่า ท�าไม

จึงต้องท�ากรรมอันเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดในสุคติบ้างในทุคติบ้าง ก็เพราะยังมี

กิเลส ตั้งต้นแต่อวิชชาคือความไม่รู้ และเป็นปัจจัยให้เกิดผล แล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิด

เหตุสืบต่อกัน จนถึงเป็นภพเป็นชาติ เป็นภพต่าง ๆ เป็นทุกข์ต่าง ๆ วนเวียนกันอยู่ 

ดังที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น ซึ่งสรุปเข้าก็ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ 

อนัท�าให้ได้ตรสัรูว่้านีท้กุข์ นีเ้หตเุกดิทกุข์ นีค้วามดับทุกข์ นีท้างปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทุกข์ 

นี้อาสวะ กิเลสที่ดองสันดาน นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับอาสวะ 

วชิชาท่ีท�าให้รูแ้จ่มแจ้งขึน้ตามความเป็นจรงิในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ เรยีกว่า ๒ สาย 

สายหน่ึงกค็อืทกุข์ เหตเุกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ ทางปฏบิตัใิห้ถึงความดับทกุข์ อกีสาย

หน่ึงก็คืออาสวะ เหตุเกิดอาสวะ ความดับอาสวะ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ  

จึงได้ทรงเป็นพุทโธ คือเป็นผู้ตรัสรู้แล้ว เป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้เห็นแล้ว เป็นความตรัสรู้
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ขึ้นในธรรมที่มิได้ทรงสดับมาก่อน เป็นความรู้ท่ีผุดขึ้นเอง จึงได้พระนามว่าสัมมา-

สัมพุทธะ พระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ที่เรียกว่าไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนก็หมายถึง 

ตอนนี ้ตอนท่ีพระญาณท่ีอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ นีผ้ดุขึน้ในธรรมทีม่ไิด้ตรสัรูม้าก่อน คอืไม่ได้

สดบัฟังมาก่อน จงึทรงปฏญิญาพระองค์ว่า เป็นอภสิมัพทุธะ ตรัสรูเ้องชอบ พระสมัมา-

สัมโพธิญาณ ความหยั่งรู้ ตรัสรู้เองโดยชอบ เม่ือทรงจับเหตุแห่งความเวียนว่าย 

ตายเกิดที่ทรงระลึกรู้ในพระญาณที่ ๑ จนถึงที่สุดแล้ว 

เพราะฉะนัน้ กเ็ป็นอันว่ายตุไิด้ ไม่ต้องไปหาสถิตต่ิอไปอกี สถติคิอืชาตภิพใน

อดีตมากมายนั้น ทรงระลึกรู้ไป ๆ ก็ไม่หมด แต่ว่าเมื่อมากจนมีสถิติเพียงพอให้ทรง

จับเหตุได้ดังกล่าว ก็เป็นอันยุติได้แล้ว ไม่ต้องตามรู้ต่อไปอีก

เพราะฉะนัน้ ความเวยีนว่ายตายเกดิในอดตีคอืในเบือ้งต้น จึงเรยีกว่าอนมตัคคะ 

คอืมยีอดหรอืมทีีส่ดุท่ีไม่ตามไปรู ้แม้พระพุทธญาณเองกไ็ม่ตามไปรู ้ไม่ใช่หมายความว่า

ตามไปรู้ไม่ได้ ตามไปรูไ้ด้ แต่ว่าไม่จบ คงมเีรือ่ย ๆ เมือ่ระลกึกร็ูไ้ป ๆ และเมือ่มสีถติิ

จบัเหตไุด้แน่นอนดังกล่าว กเ็ป็นอันว่ายตุไิด้ เพราะฉะนัน้ จึงเรยีกว่ามทีีส่ดุทีไ่ม่ตามไปรู้ 

คอืแม้พระพทุธญาณกไ็ม่ตามไปรู้ และเพือ่ให้ชดัจึงเตมิค�าว่าในเบือ้งต้น มีท่ีสุดในเบือ้งต้น

ที่ไม่ตามไปรู้ แต่ว่าในที่สุดในเบื้องปลายคือในอนาคตนั้นก็อาจตามไปรู้ได้ ไม่ยาวนัก

ก็ได้หรือยาวก็ได้ คือผู้ที่ได้ตั้งอธิษฐานจิตที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นเอง คือ

ที่ปรารถนาพุทธญาณ ปรารถนาความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็จับบ�าเพ็ญบารมี 

กอ็าจจะท�านายถงึทีส่ดุเบือ้งปลายได้ และแม้ผูท้ีบ่�าเพญ็บารมใีนส่วนทีจ่ะเป็นสาวก คอื

ฟังค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าแล้วกป็ฏบิตัไิปในมรรคมอีงค์ ๘ กท็�ากเิลสและกองทกุข์

ให้สิน้ไปจรงิ ๆ มคีวามก้าวหน้าไปในทางปฏบิตั ิกอ็าจจะท�านายรูอ้นาคตในเบือ้งปลาย

ได้ว่าจะถงึทีส่ดุในเมือ่ไหร่ อย่างสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดาของเรา

ทัง้หลายทรงปรารถนาพทุธภมู ิทรงบ�าเพ็ญพระบารมี พระพทุธเจ้าในอดตีท่ีทรงปรารถนา

พทุธภมูด้ิวยนัน้ กไ็ด้เคยมีพทุธท�านายไว้ ว่าเมือ่นัน้ ๆ ท่านผูน้ีจ้ะได้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า

ก็เป็นอันว่ารู้ถึงที่สุดเบื้องปลายได้ แม้พระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน เมื่อได้ปฏิบัติใน

มรรคมอีงค์ ๘ จรงิ ๆ ก็สามารถท่ีจะก�าหนดเบือ้งปลายได้ว่าจะสิน้สดุเมือ่ใด หมายความ

ว่าก�าจัดกิเลสและอาสวะได้สิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์ ก็เป็นอันส้ินชาติส้ินภพไม่เกิดอีก 

กเ็ป็นถงึทีส่ดุ คือทีพ่ระอรหนัต์ดบัขนัธ์แล้วไม่เกดิ แต่ว่ากไ็ม่สญู ดังทีไ่ด้กล่าวถงึไว้แล้ว
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ตามท่ีกล่าวมานี้ ก็มาทบทวนท�าความเข้าใจในค�าว่าอนมตัคคะ ที่หมายถึง

สงัสารวฏัความเวยีนว่ายตายเกิด มทีีส่ดุในเบือ้งต้นทีไ่ม่ตามไปรูแ้ล้ว แม้พระพทุธญาณ

ก็ไม่ตามไปรู้ แต่ในเบ้ืองปลายน้ันอาจจะรู้ได้ ยาวก็ได้ส้ันก็ได้ แต่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติใน

มรรคมีองค์ ๘ นั้น ก็คงยาวมากคล้าย ๆ หรือเหมือนในเบื้องต้นเหมือนกัน แต่ถ้า

ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ แล้ว ก็ยังอยู่ในเขตที่เรียกว่าตามไปรู้ได้ ยิ่งเป็นพระโสดาบัน

แล้ว ยิ่งมีก�าหนดไว้ชัดเจนทีเดียวว่า จะเกิดอีกไม่เกินเท่านั้นชาติเท่านี้ชาติ จึงเป็น 

ระยะเวลาไม่มาก ก็นับว่าถึงที่สุด พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมท่ีเรียกว่าธรรมนั้น  

ก็เป็นค�าสั่งสอนที่คล้าย ๆ อย่างนี้เป็นอันมาก ดังบรรดาโรคทั้งหลายมีมากมาย 

โรคนั้นโรคนี้ พระพุทธเจ้าได้สรุปไว้ ๓ อย่าง คือ

๑.  โรคบางอย่างไม่รักษาก็หาย รักษาก็หาย

๒.  โรคบางอย่างรักษาก็ไม่หาย ไม่รักษาก็ไม่หาย

๓.  โรคบางอย่างรักษาหายได้ ไม่รักษาก็ไม่หาย

ทรงสรปุไว้ ๓ อย่าง และธรรมท่ีทรงแสดงถงึบคุคลประเภทต่าง ๆ ทรงแสดง

ถึงธรรมมีข้อเดียว สองข้อเป็นต้น ต่างก็ล้วนเป็นข้อสรุปทั้งนั้น ตั้งแต่ทุกะ หมวด ๒ 

ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่าง คือบรรดาธรรมคือคุณอันจะเป็นเครื่องเกื้อกูลอุปการะ

มากทั่ว ๆ ไปนั้น ก็สรุปเข้ามา ๒ อย่าง คือ ๑. สติ ความระลึกได้ ๒. สัมปชัญญะ 

ความรู้ตัว ในข้ออื่นอีกก็เหมือนกัน เช่น เป็นบุคคลก็บุคคลหาได้ยากสอง คือ  

๑. บพุการี ผูก้ระท�าอุปการะก่อน ๒. กตญัญูกตเวท ีบคุคลผูรู้้อปุการะทีท่่านได้กระท�า

แล้ว และประกาศอปุการะของท่านทีท่�าแล้วให้ปรากฏคอืตอบแทน ดัง่นีก้เ็ป็นข้อทีส่รปุ

เข้ามา สรุปเข้ามาให้บุคคลรู้และจะได้ปฏิบัติ

ทรงตรัสรู้เหตุและผลในอรยิสัจจ์

ดงัเช่นพระญาณของพระพทุธเจ้าทีต่รสัรูร้ะลกึถงึชาตหินหลงัต่าง ๆ ได้มากมาย

ดังกล่าวแล้ว ก็เป็นความระลึกรู้ที่รู้ไปว่าชาติไหนเกิดเป็นอะไรท�าอะไร และชาติต่อไป

เป็นอะไรท�าอะไรระลึกไปก็รู้ไป ๆ เป็นสถิติที่ทรงจับได้ว่ารวมเข้าก็เป็นสุคติเป็นทุคติ 
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และรวมเข้าก็เพราะกรรม รวมเข้าก็เพราะยังมีกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ท�ากรรม และกิเลส

น้ันก็ทรงจับเริม่ต้นแต่อวิชชาเป็นเหตุปัจจยัเรือ่ยไป จนถงึชาตภิพต่าง ๆ รวมเข้ากเ็ป็น

อริยสัจจ์ ๔ สองสาย รวมเข้าก็เป็นข้อสรุปทั้งนั้น และเมื่อได้ข้อที่สรุปเข้าดั่งนี้แล้ว  

กเ็ป็นอนัว่าส้ินปัญหาท้ังหมด แม้จะมีปรมิาณมากมายนบัไม่ถ้วน แต่กส็รปุเข้าในหลกั

การในหัวข้อที่ตรัสรู้นั้น

ยกตัวอย่างดังเช่นว่า เมื่อยังมีทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ ก็จะต้องมีทุกข์อัน

เป็นตัวผล และเมื่อมีเหตุคือสมุทัย ก็ต้องมีผล มีทุกขสมุทัยก็ต้องมีทุกข์ ทุกขสมุทัย

เป็นเหต ุทกุข์กเ็ป็นผล และทกุข์นัน้กต็ัง้ต้นเป็น ชาตปิิ ทกุขฺา ชาตคิวามเกดิเป็นทกุข์ 

ดงัทีเ่ราสวดกัน เพราะฉะนัน้ ในชาตเิดยีวสองชาตสิามชาตหิมืน่ชาตแิสนชาตล้ิานชาติ

โกฏิชาติหรือนับไม่ถ้วนชาติ ก็รวมเข้าเป็น ชาติปิ ทุกฺขา ทั้งนั้น ไม่มีที่จะเป็น ชาติปิ 

สขุา ต้องเป็น ชาติปิ ทุกขฺา ท้ังนัน้ แล้วกเ็กดิทกุขสมทุยัทีต่ณัหา ซึง่สืบขึน้ไปถึงอวิชชา

เป็นต้นทั้งนั้น 

เพราะฉะนัน้ เมือ่จับหลักอนัแน่นอนได้ดัง่นีแ้ล้ว กไ็ม่จ�าเป็นจะต้องไปกงัวลว่า

กีช่าติ ๆ เม่ือยังมีทุกขสมุทัยอยูก่ต้็องมีชาติทกุข์ อดีตกเ็หมอืนกนั อนาคตก็เหมอืนกนั 

ปัจจุบันก็เหมือนกัน เป็นหลักอันเดียวกันหมด เหมือนอย่างวิชาการปัจจุบัน เช่นว่า 

ฝนตก หากว่าจะค้นหาสถิติว่าปีหนึ่งมีฝนตกกี่หน แล้วก็นับย้อนขึ้นไปว่าปีที่แล้วม ี

ฝนตกก่ีหน แล้วกน็บัย้อนขึน้ไป ๆ อีก ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๓๐ ปี ๕๐ ปี ๑๐๐ ปี ๑๐๐๐ ปี

แสนปี ว่าปีหนึ่ง ๆ มีฝนตกกี่หน ก็ไม่สิ้นสุดอีกเหมือนกัน หรือแม้ว่าจะย้อนไปใน

อนาคตว่าปีหน้าฝนตกกีห่นกเ็หมอืนกนั แต่ว่าเมือ่พจิารณาหาเหตวุ่าฝนตกเพราะอะไร 

เมื่อจับเหตุได้ดังหลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันที่จับเหตุของฝนตกได้ว่าเพราะอะไร

ฝนจึงตก เมื่อจับเหตุได้ว่าเพราะอะไร เพราะเหตุนี้ฝนจึงตก ดังนี้ฝนซึ่งเป็นตัวผลจึง

บังเกิดขึ้น ก็เป็นอันว่าไม่จ�าเป็นจะต้องไปท�าสถิติว่าปีที่แล้ว ๆ มาย้อนหลังไปฝนตก 

กี่หนเพราะว่าจับเหตุได้แล้ว และเม่ือจับเหตุได้แล้วจึงสามารถท�าฝนเทียมได้ ท�าฝน

หลวงได้ ดังที่ท�ากันอยู่ ก็ต้องการที่จะรู้เหตุรู้ผล นี้แหละซึ่งเป็นตัวหลัก
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พระพุทธเจ้าทีต่รสัรูน้ัน้กคื็อตรสัรู้เหตแุละผลซึง่เป็นตวัหลกั ดตูรงทีจ่ติซึง่เป็น

ตัวเดิมของอหังการท่ีเป็นตัวเรา หรือของสัตวโลกหรือของอัตตาตัวเราตัวเขาที่เป็น

ภายในน้ีแหละ ทรงจับเหตุจับผลได้ และทรงแสดงเหตุผลที่ทรงจับได้นั้นมาส่ังสอน 

เพราะว่าเมื่อทรงรู้ได้แน่นอนแล้ว ว่าเมื่อยังมีตัวทุกขสมุทัยอยู่ ก็ต้องมีความเวียนว่าย

ตายเกิด มี ชาติปิ ทุกฺขา กันอยู่เรื่อยไปนั่นแหละ แล้วก็ที่จะมาถึงชาติภพอันนี้ที่มา

เกดิเป็นมนษุย์ กน็บัว่าเป็นสคุติ กเ็พราะกรรมด ีฉะนัน้ จงึได้ทรงส่ังสอนให้ท�ากรรมด ี

ละกรรมชัว่ ดงัโอวาทปาติโมกข์ว่า สพพฺปาปสสฺ อกรณํ การไม่ท�าบาปทัง้ปวง กสุลส-ฺ

สูปสมปฺทา การยงักศุลให้ถงึพร้อมคอือปุสมบทกศุล พระพทุธเจ้าก่อนทีจ่ะทรงตัง้วนิยันัน้ 

กท็รงสอนให้อุปสมบทแล้วต้ังแต่ต้น ให้อุปสมบทกุศลคอืการท�ากศุลให้ถงึพร้อม แล้วก็ 

สจิตฺตปริโยทปนํ การท�าจิตของตนให้ผ่องใส ก็ให้ผ่องใสจากบรรดากิเลสทั้งหลาย  

เมือ่ผ่องใสได้หมด จติบรสิทุธิเ์ตม็ทีแ่ล้ว กเ็ป็นอนัว่าบรรลถึุงทีสุ่ด คอืว่าถอนลกูศรคอื

กิเลสออกจากจิตได้หมดแล้ว จิตสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะที่ดองสันดาน ก็เป็นพระอรหันต์ 

กส็ิน้ชาตสิิน้ภพกัน ก็ไม่ต้องเวยีนว่ายตายเกดิอกีต่อไป จงึเอาธรรมทีต่รสัรูแ้ล้วนีแ้หละ

มาสั่งสอนและธรรมที่ตรัสรู้นั้นก็ทรงจับเหตุจับผลจากความตรัสรู้นั้นเองไปโดยล�าดับ 

จนถึงสรุปยอดสุดคือท�ากิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงให้สิ้นไปหมด จึงทรงเป็นพุทโธขึ้นที่

ตรงจุดนั้น

๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๑๔ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา - สังสารวัฏ (ต่อ)

ได้แสดงลกัษณะพระพทุธศาสนา ถึงว่าพระอรหนัต์ดบัขนัธ์ ทีเ่รยีกว่าตายไม่เกดิ

และไม่สูญ แต่ยังไม่ได้อธิบายประกอบ ขอกล่าวทบทวนเพิ่มเติมในข้อสังสารวัฏ  

ความท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตาย เวียนตายเวียนเกิด มีที่สุดอันไม่ตามไปรู้ ซึ่งได้

อธิบายเพิ่มเติมว่า 

ทีส่ดุในเบือ้งต้นไม่ตามไปรู ้ไม่ใช่เพราะพระสัพพญัญตุญาณไม่อาจทีจ่ะระลกึ

รูไ้ด้ แต่ว่าพระสพัพญัญุตญาณนัน้ระลึกรูไ้ด้ เมือ่ระลกึรูไ้ปมากมาย ทรงจบัเหตจุบัผล

ได้เพียงพอแล้วก็เป็นอันว่ายุติ เพราะว่าระลึกไปก็ยิ่งรู้ไปยืดยาว เมื่อจับเหตุจับผล 

ได้เพียงพอแล้วก็ยุติได้ ไม่ต้องระลึกรู้ไปจนถึงที่สุด จับเหตุจับผลที่สรุปลงได้แน่นอน 

ว่าสรปุลงแล้วกเ็ป็นสคุตอิย่างหนึง่และทคุตอิย่างหนึง่ และจะไปสคุตหิรอืไปทคุตกิเ็ป็น

ไปตามกรรมซึ่งได้กระท�าไว้ ถ้าเป็นกรรมดีก็ให้ไปสุคติ คติที่ดี ถ้าเป็นกรรมชั่วก็ให้ไป

ทุคติ คติที่ชั่ว เมื่อจับเหตุคือกรรมได้ ก็จับเหตุของกรรมต่อไปได้ ว่าคืออาสวะ กิเลส

ที่ดองจิตสันดานอยู่ อันเป็นตัวเหตุส�าคัญที่ต้องให้ประกอบกรรม อันจะน�าให้ไปสุคติ

หรือทุคติ ท่องเที่ยววนเวียนไปไม่จบสิ้นดังกล่าวนั้น ฉะนั้น เมื่อปัญญาญาณที่จับถึง 

อาสวกิเลสที่ดองจิตสันดานเป็นวิชชาคือความรู้แจ่มแจ้งโพลงขึ้น อวิชชาก็ดับ กิเลส 

ทั้งปวงก็ดับหมด เมื่อสิ้นอาสวะก็สิ้นกรรม เมื่อสิ้นกรรมก็สิ้นความที่จะต้องท่องเที่ยว

วนเวียนเกิดตายไปอันเป็นตัวผล ผู้ที่สิ้นอาสวกิเลสแล้ว เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ตัวชีวิตนี้

พร้อมกับร่างกายจิตใจก็เรียกว่าเป็นวิบากขันธ์ คือขันธ์ที่เป็นผลของกรรมเก่า ก็ด�ารง

อยู่ต่อไปจนแตกดับไปตามธรรมดา แต่ท่านผู้สิ้นอาสวะที่เรียกว่าขีณาสพหรือพระ-

อรหันต์ เมื่อดับขันธ์ก็ไม่เกิดอีก แต่ก็ไม่สูญ
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อธบิายสังสารวัฏเพิ่มเตมิ

จะยังไม่อธิบายประกอบถึงเรื่องไม่สูญนี้ แต่ว่าจะจับกล่าวถึงเรื่องเวียนเกิด

เวียนตายอีกเล็กน้อย แล้วจะต่อไปถึงเรื่องจิต เรื่องเวียนเกิดเวียนตายอีกเล็กน้อยนั้น

ก็คือ อันที่จริงสุคติก็ดีอยู่เพราะเป็นชาติที่มีสุข แต่ว่าความที่จะเกิดในสุคตินั้นจะต้อง

เพราะกรรมดี คราวนี้ เมื่อยังมีอาสวกิเลสที่ดองสันดาน ก็ยังไม่แน่ว่าจะท�ากรรมด ี

เร่ือยไปในเม่ือมีความประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน เมื่อส้องเสพมิตรชั่วหรือ 

ที่เรียกว่าส้องเสพคนพาลอันจะน�าให้ประพฤติชั่วประกอบกรรมที่บาปเป็นอกุศล ก็จะ

ต้องไปทุคติคือคติที่ชั่ว เมื่อไม่ประมาทเพราะเหตุต่าง ๆ เช่น เหตุที่ส้องเสพบัณฑิต

เป็นต้น ก็จะน�าให้ประกอบกรรมที่ดีก็ให้ไปสุคติ เพราะฉะนั้น ภาวะของบุคคลที่ยังมี

กเิลสทีด่องจติสนัดานอยูด่งักล่าวนี ้จงึเรยีกว่าปถุุชน แปลว่าคนหนา คนหนานัน้กมั็ก

จะอธิบายว่าคนที่มีกิเลสหนา มีกิเลสยังไม่บางเบา หรืออีกอย่างหนึ่งหนาแปลว่ามาก 

ปุถุชนคือคนหมู่มาก หรือคนกลุ่มใหญ่ ก็เพราะว่าคนหมู่มากหรือคนกลุ่มใหญ่ในโลก

นี้ยังมีกิเลสที่ท�าให้บางคราวก็ประมาท บางคราวก็ไม่ประมาท ก็ตกอยู่ในอรรถคือ 

เน้ือความว่ากิเลสหนานั่นแหละ ปุถุชนจึงเป็นบุคคลท่ีอยู่ในจ�าพวกอนิยต อนิยต 

แปลว่าไม่แน่ คอืไม่แน่ใจว่าจะดเีร่ือยไปหรือว่าจะชัว่เรือ่ยไป ไม่แน่ว่าจะไปสคุตเิร่ือยไป 

ฉะนั้น จึงมีโอกาสที่จะต้องไปทุคติ เมื่อเป็นดั่งนี้ความท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายนั้น 

จึงยังหวังไม่ได้ว่าจะไปสุคติเรื่อยไป ต้องเป็นไปตามกรรมที่ได้กระท�า แต่เมื่อรวมเข้า

แล้วก็คือว่าไปสุคติบ้างไปทุคติบ้างสลับกันไป 

และอีกประการหนึ่ง แม้ว่าจะไปสุคติคติที่ดีก็ไม่เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าจะมีสุข

เสมอไป จะต้องมีทุกข์เพราะสมปรารถนาบ้างไม่สมปรารถนาบ้าง เพราะเหตุที่ว่าเมื่อ

ยังมีความปรารถนาอยู่แล้ว ก็ไม่มีหลักประกันว่าจะต้องสมปรารถนาเรื่อยไป จะต้อง

สมปรารถนาบ้างไม่สมปรารถนาบ้าง เพราะว่าความสมปรารถนานัน้มใิช่บงัเกดิจากตวั

ความปรารถนา บังเกิดจากข้อหนึ่ง ก็คือว่าสิ่งที่ปรารถนานั้นเป็นวิสัยที่จะพึงได้ และ

สองก็ต้องประกอบเหตุให้ถูกต้องแก่ผลที่ต้องการ จึงจะได้ประสบผล เช่นว่าต้องการ

ผลมะปรางกต้็องปลูกต้นมะปราง และการปลกูต้นมะปรางน้ันกจ็ะต้องมีความพากเพยีร

ในการปลูก ท�าการปลูกให้ถูกต้อง รักษาต้นไม้ให้เติบโตจนมีผล ทั้งไม่มีเหตุอะไรมา

ตดัทอนในระหว่าง ก็จะได้บรโิภคผล ถ้าไปปลกูต้นอ่ืนด้วยต้องการได้ผลมะปรางกย่็อม
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ไม่ได้ ฉะนั้น จึงต้องประกอบเหตุให้เหมาะกับผลที่ต้องการจึงจะได้ผล และการได้ผล

นั้นก็ต้องได้ตามกาลเวลา เช่นว่าต้องการจะได้ผลมะปราง เริ่มปลูกเป็นระยะเวลากี่ปี

จึงจะเกิดผล ผลบางอย่างก็ใช้ระยะเวลาน้อย เช่นไม่ถึงปีก็ได้ การท�านาปลูกข้าวไม่

ต้องถงึปีกไ็ด้ข้าว แต่ว่ากต้็องใช้เวลาเป็นเดอืน เท่านัน้เท่านีเ้ดือน และเมือ่ไม่มอีะไรมา

ท�าลาย น�า้ไม่ท่วมน�า้ไม่ขาดและไม่มสีตัว์อะไรมากนิเป็นต้น มคีวามสวสัดมีาโดยตลอด 

เมือ่ถึงระยะเวลากไ็ด้ผล เพราะฉะนัน้ เม่ือมคีวามปรารถนาและตัง้ความปรารถนาขึน้

แล้ว ก็จะต้องเป็นดั่งนี้ ได้บ้างไม่ได้บ้าง ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ ได้ก็เป็นสุข แต่สุขเพราะได้

ก็สุขประเดี๋ยวเดียว ท้ังภพชาติน้ัน ๆ แม้จะเป็นสุคติก็ตาม เมื่อยังมีชาติความเกิด 

ก็ต้องมีดับ มีจุติคือเคลื่อนไปในที่สุด ไม่มีสิ่งใดที่จะตั้งอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร

วชิชา วมิุตติ

เพราะฉะนัน้ เม่ือได้พระญาณระลกึรู ้จบัเหตุจับผลได้โดยตลอดแล้ว จงึท�าให้

เกิดนิพพิทาคือความหน่าย หน่ายในชาติภพ หน่ายในกิเลสตัณหาเอง เห็นทุกข์ใน

กเิลสตณัหา เป็นวชิชาคอืความรูแ้จ่มแจ้งโพลงขึน้ เมือ่รู้ชดัว่านีเ่ป็นตวัสมทุยัเหตเุกดิทกุข์ 

รู้ชัดว่าตัวชาติภพต่าง ๆ เป็นตัวทุกข์จริง และสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริง ก็หน่าย

ไม่ต้องการ ตัวหน่ายไม่ต้องการนี้ก็คือความสละ สละไปเอง ท่านจึงมีเปรียบเหมือน

อย่างว่า ทีแรกก็คบศัตรูเป็นมิตร ไม่รู้ว่าเป็นศัตรู นึกว่าเป็นมิตรซึ่งเป็นความรู้ผิด  

ก็คบเอาไว้ มีความชอบพอใจรับว่าเป็นมิตร แต่อันที่จริงเป็นศัตรูเพราะเขามุ่งที่จะฆ่า

มุง่ทีจ่ะท�าลาย ความทีเ่ข้าใจศตัรวู่าเป็นมติรนีคื้อตัวอวิชชา เป็นตัวโมหะ แต่ว่าตัวบุคคล

นัน้ไม่รูว่้าเป็นอวชิชา ไม่รูว่้าเป็นโมหะ คือไม่รู้ตัวเอง ไม่รูค้วามรูข้องตวัเองว่าเป็นอวิชชา 

ไม่รู้ว่าเป็นโมหะคือความหลง แต่ครั้นเมื่อมารู้ชัดว่าความทุกข์ต่าง ๆ ที่ได้รับนั้นเป็น

ตวัทกุข์จริง ซึง่เกดิจากบคุคลนัน้ทีต่นเข้าใจว่าเป็นมิตร แต่อนัทีจ่รงิเป็นศตัรไูม่ใช่มิตร 

รูช้ดัว่าเป็นศตัร ูเมือ่เป็นดัง่นีจ้งึได้หน่ายในตวับุคคลนัน้ แล้วกห็น่ายในความรกับคุคลนัน้ 

ก็แปลว่าหมดรัก จึงได้ปล่อยวางคนนั้นไม่ยึดเอาไว้ ไม่คบต่อไป นี้คือตัววิชชาคือ 

ความรูแ้จ่มแจ้งตามความเป็นจรงิ แล้วกว็มุิตหลดุพ้นคอืหลุดพ้นได้จากความเข้าใจผดิ

รู้ผิดหลงผิด รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นแล้วก็ละได้ ไม่คบอีกต่อไป ไม่ให้เข้าใกล้อีกต่อไป นี้คือ

ตัววิชชา และเม่ือเป็นวิชชาความรู้แจ่มแจ้งขึ้นแล้ว อวิชชาคือความไม่รู้ความหลงที่มี

อยู่ก็หายหมด เป็นวิชชาคือความรู้ที่ถูกต้อง 
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เพราะฉะนัน้ เม่ือรูก้ห็ลุดพ้นคือพ้นด่ังนัน้แหละ พ้นจากความยดึถอืว่าคนนัน้

เป็นมิตรต่อไป สละได้หมดไม่คบเป็นมิตร คลายความรักความยึดความติดหมดใน

บคุคลน้ัน เพราะรูชั้ดว่าเป็นศัตรผููท้�าลาย เม่ือรูจ้รงิแล้วก็ละส่ิงทีไ่ม่รูน้ัน้ได้ ละส่ิงทีถื่อ

เอาผิดนั้นได้ อันนี้เป็นตัววิมุตติคือความหลุดพ้น 

พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงน�าธรรมทีต่รสัรู้นีแ้หละมาทรงแสดงสัง่สอน แต่ว่าธรรม

ที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นก็คือเป็นประมวลหรือเป็นย่อ เพื่อเป็นแบบปฏิบัติได้ทีเดียว

หรือเป็นแบบคติพจน์ทีเดียว ได้ตรัสรู้ถึงความเป็นไปของสังสารวัฏของสัตว์บุคคล  

ที่เวียนว่ายตายเกิด ที่ประกอบกรรมดีบ้างชั่วบ้าง ที่ต้องเป็นทุกข์อยู่ ได้ตรัสรู้แจ้งแทง

ตลอดทั้งหมด แล้วก็ทรงแสดงสั่งสอน การที่ทรงแสดงสั่งสอนนั้น ก็ทรงแสดงสั่งสอน

ให้เหมาะแก่อุปนิสัยของผู้ฟังให้เหมาะกับอินทรีย์ของบุคคลผู้ฟัง เพื่อให้บุคคลผู้ฟังรู้

แจ้งเห็นจริงขึ้นมา ฉะนั้น ในบางคราวก็ทรงเล่าประวัติที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมา 

เช่นในปฐมเทศนา ในบางคราวกท็รงยกเอาเหตผุลทีไ่ด้ตรสัรูน้ัน้มาแสดง ในบางคราว

กท็รงแสดงเป็นคติพจน์หรอืคตธิรรมส�าหรบัปฏบิตัทิเีดยีว เช่นทีไ่ด้ยกมาแล้วหลายข้อ

หลายบท ตลอดจนถงึข้อทีท่รงแสดงถึงพระโอวาท ๓ ข้อ ว่าไม่ท�าบาปทัง้ปวง ท�ากศุล

ให้ถึงพร้อม และท�าจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส

ทรงสอนให้ฝึกจติอบรมจติที่เป็นตัวเดมิ

ก็จะทบทวนเรื่องจิตนี้อีก ท่ีได้เริ่มกล่าวมาแล้วว่าจิตนี้เป็นหลักส�าคัญ และ 

ทางพุทธศาสนาก็สอนให้อบรมจิตให้ฝึกจิตให้ข่มจิต อันหมายถึงจิตที่เป็นตัวเดิมนี้เอง 

และในบางแห่งก็เรียกว่าวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ในธาตุ ๖ ดังที่กล่าวมาแล้ว และในข้อ

ที่กล่าวถึงจิตนี้บางทีก็กล่าวว่า ตัวฉันหรือตัวเราหรือตัวข้าพเจ้าหรืออัตตาตัวตน และ

ก็ได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนอีกเหมือนกัน ให้รักษาตนให้ฝึกตนให้มีตนเป็นท่ีพึ่ง 

และเมื่อกล่าวเป็นกลาง ๆ ก็กล่าวว่าสัตว์หรือสัตวโลกดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว และก็ได้

กล่าวมาแล้วว่าในบุคคลทุก ๆ คนนี้มี ๒ อย่างที่ประกอบอาศัยกันอยู่ คือส่วนที่ม ี

สรีรสัณฐาน กับส่วนที่ไม่มีสรีรสัณฐาน ส่วนที่มีสรีรสัณฐานนั้นก็รวมทั้งรูปธรรม

นามธรรมที่ประกอบกันเป็นขันธ์ ๕ และส่วนท่ีไม่มีสรีรสัณฐานนั้นก็คือจิตที่เป็น 

ตัวเดิมหรือธาตุรู้ และแม้นามธรรมนั้นท่ีอาศัยกายบังเกิดขึ้นหรืออาศัยจิตบังเกิดข้ึน  
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ก็ไม่มีสรีรสัณฐานเหมือนกัน แต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับไปกับสรีรสัณฐาน แต่จิตที่เป็น 

ตัวเดิมหรือเป็นสภาวะอัตตา ดังท่ีตรัสสอนว่าตนเป็นท่ีพึ่งของตนให้ฝึกตน และจิตที่

เป็นตัวเดิมนีก้ต็รสัสอนว่าให้ฝึกจิตให้อบรมจติ หรอืว่าเราหรอืข้าพเจ้าหรอืฉนัดงัทีแ่สดง

ไว้ในพระญาณท่ี ๑ ดงักล่าวแล้ว หรอืสตัว์ทีเ่รยีกว่าสตัวโลก เมือ่ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอืหรอื

นามรปูน้ีดับ ทีเ่รยีกว่าตาย ส่วนทีเ่รยีกว่าจติ วญิญาณธาต ุตวัเราหรอือตัตา หรอืสตัว์ 

กไ็ม่ดับไม่แตกสลายไม่ตายไปตามรปูธรรมนามธรรม แต่จติุคอืเคลือ่นไปถือภพชาตใิหม่

ตามกรรมดังที่กล่าวมาแล้ว ก็ชื่อว่าเป็นสิ่งท่ีส่วนหนึ่งตายส่วนหนึ่งไม่ตาย ส่วนท่ีไม่

ตายนั้นก็เคลื่อนไปถือภพชาติใหม่ตามกรรม จึงมาสรุปเข้าตอนนี้อย่างนี้ 

และเมือ่สรปุเข้าตอนนีอ้ย่างนีแ้ล้ว จงึใคร่ทีจ่ะได้แสดงเสยีตอนนีเ้ลยทีเดยีวว่า 

อันสภาพที่ไม่ตายท่ีเคลื่อนไปถือภพชาติใหม่น้ันก็จ�าเป็นที่จะต้องสมมติชื่อขึ้นเรียก  

ว่าสภาพนั้นคืออะไร เพราะฉะน้ัน ชื่อท่ีสมมติข้ึนเรียกก็ดังท่ีได้กล่าวมานั้นนั่นแหละ 

จติ วญิญาณ อตัตา หรอืเมือ่เพ่งเข้ามาจ�าเพาะกต็วัเราตวัข้าพเจ้าหรอืตวัฉนัหรือภาวะ

ที่เป็นสัตว์ ก็สมมติเรียกสิ่งนั้นว่าอย่างนี้

อนุสสตญิาณเกดิจากสมาธิ

คราวน้ี เม่ือมีสภาพอันหน่ึงท่ียังไม่ตาย ยังไปถือภพชาติใหม่อันสมมติเรียก

ชือ่ต่าง ๆ กนันัน้ กส็ภาพอันนีเ้องท่ีได้ผ่านภพชาตทิัง้หลายมาเป็นอนัมาก และสภาพ

ที่ผ่านภพชาติทั้งหลายมาเป็นอันมากนี้ ก็เป็นธรรมชาติที่เก็บไว้ได้ เพราะฉะนั้น  

จิตจึงแปลว่าเก็บ สั่งสม ซึ่งอย่างหนึ่งก็คือสั่งสมอาสวะอันเป็นส่วนชั่ว สั่งสมบารมี 

อันเป็นส่วนดีไว้ได้ พอกพูนไว้ได้เรื่อย ๆ ไป ตลอดถึงเก็บเรื่องราวที่ผ่านมาไว้ได้ด้วย 

เหมือนอย่างที่เราเรียกอย่างสามัญว่าจ�าได้ จารึกไว้ได้ อยู่ในสภาพอันนี้ ซึ่งอย่างหนึ่ง

กส็มมตเิรียกว่าจติ ซ่ึงแปลว่าเกบ็หรอืสัง่สม ฉะนัน้ ทกุ ๆ คนจงึยงัมสีิง่ทีเ่กบ็ไว้ในจติ

อันเป็นตัวเดิมนี้ หรือเป็นสภาพที่ยังไม่ตายอยู่ได้ทุกอย่างในจิตของตนเอง จิตของ 

ทกุ ๆ คนในบดันีก้เ็ป็นอย่างนัน้ ยงัเกบ็เอาไว้ได้ อย่างเช่นเหตกุารณ์ของทกุ ๆ คนใน

บัดนี้ตั้งแต่เกิดมาจ�าความได้จนบัดนี้ ท�าอะไรทุก ๆ วัน เห็นอะไรทุก ๆ วัน ได้ยิน

อะไรทุก ๆ วัน เป็นต้น จิตอันนี้ก็เก็บไว้ได้ทุกอย่าง แต่ว่าเรานึกไม่ได้หรือระลึกไม่ได้ 

บางทีเหตุการณ์เมื่อวานนี้เองก็รู้สึกว่าลืมไปแล้ว ระลึกไม่ได้นึกไม่ได้ ย่ิงย้อนหลังไป
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หลาย ๆ วันก็ยิ่งนึกไม่ได้ที่เรียกว่าลืม แต่อันที่จริงนั้นไม่ลืมไม่ได้หายไป ยังคงเก็บไว้

ในจิตของตนของทุก ๆ คน คราวนี้ในชาติอดีตที่แล้วมาก็เหมือนกัน ได้เกิดเป็นอะไร

มาท�าอะไรไว้ทีไ่หน กย็งัเกบ็เอาไว้ในจติของตนเช่นเดยีวกนั แต่ว่านกึไม่ได้ระลกึไม่ได้

พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงท�าสมาธิ ดังที่กล่าวแล้วว่าทรงท�า 

อานาปานสติ จนทรงได้อัปปนาสมาธิ สมาธิที่แนบแน่น จึงได้ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธิ

ที่แนบแน่นนั้นเองระลึกไป ซึ่งตัวระลึกไปนี้ก็คือตัวสตินี้เอง ซึ่งท่านเรียกในพระญาณ

ว่าอนสุสต ิระลกึย้อนไประลกึตามไป คราวนีเ้มือ่นกึย้อนไปนกึตามไปกร็ู ้รูถึ้งบ้านเก่า

คือขันธ์เป็นท่ียึดถืออยู่ในปางก่อน ท่ีเรียกว่าระลึกชาติหนหลัง ก็คือระลึกได้ถึงส่ิงที่

ผ่านไปแล้ว แต่เก็บไว้ในจิตนี้แหละ ไม่ได้เก็บไว้ที่ไหน ระลึกได้ถึงทุก ๆ อย่างที่เก็บ

ไว้ในจติอันนีท้ีผ่่านมาแล้วทัง้หมด เพราะฉะนัน้ จงึใช้ค�าว่าอนสุสตญิาณ คอืพระญาณ

ความหยัง่รูท้ีเ่กดิจากระลกึตามไปหรอืระลึกย้อนไปถึงหนหลงั กร็ะลึกส่ิงทีเ่ก็บไว้ในจิต

นี้แหละ 

ในบัดน้ีท่ีศึกษาค้นคว้าทางจิตก็ยังได้มีแสดงเอาไว้ในเค้าที่พระพุทธเจ้าทรง

ระลึกได้นั้น ซึ่งมาแสดงเป็นจิตในส�านึกจิตใต้ส�านึก จิตในส�านึกก็คือจิตที่อยู่ในภาวะ

พืน้ผวิทีป่รากฏแก่ทุก ๆ คนน้ีแหละ ท่ีคิดอะไรและมเีรือ่งอะไรปรากฏขึน้มาและบรรดา

กิเลสที่เป็นนิวรณ์ท้ังหลาย ก็ปรากฏอยู่ในจิตในส�านึกที่เป็นพื้นผิวน้ีแหละ และอีก 

อันหนึ่งที่เรียกว่าจิตใต้ส�านึก นี้ลึกลงไป ซึ่งใช้วิธีปฏิบัติในปัจจุบันที่สะกดจิตลงไป  

เมื่อสะกดจิตลงไปถึงจิตใต้ส�านึกแล้ว ก็ให้บุคคลที่ถูกสะกดจิตอยู่ใต้ส�านึกนั้นได้แสดง

เรือ่งราวต่าง ๆ ของตน เช่น สัง่ให้ย้อนไป ว่าเมือ่อาย ุ๕ ขวบเขยีนหนงัสอืได้อย่างไร 

ก็ให้เขียน อายุ ๔ ขวบเขียนได้อย่างไร ก็ให้เขียน เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งทุกคนที่ได้ผ่าน

การกระท�าของตนมาในอดตีแล้ว เมือ่ถกูสะกดจติให้ถึงระยะเช่นนัน้ และให้แสดงออก

ไปกแ็สดงเช่นนัน้ แต่ว่าจะผดิถกูอย่างไรกต็าม แต่กป็รากฏว่ากระท�ากนัอยู่ และส�าหรบั

ที่ย้อนหลังไปในชาตินี้ของตัวเองนั้น ก็อาจสอบสวนได้ง่าย แต่เขาก็สะกดลงไปจนถึง

ก่อนที่จะมาเกิดชาตินี้อีก ๑ ปี ว่าไปเป็นอะไรอยู่ที่ไหน ซึ่งได้มีชาวต่างประเทศผู้หนึ่ง

ทีส่นใจในการระลึกชาตไิด้ของคนท้ังหลายในประเทศ ได้ค้นคว้าและเขยีนเป็นหนงัสือขึน้ 

ได้เคยเข้ามาในเมืองไทย มาสืบหาคนท่ีระลึกชาติได้ในเมืองไทย แล้วก็จดบันทึกเอา

ไปเป็นบางคน และฝรั่งคนนี้เคยมาพักที่วัดนี้เมื่อนานปีมาแล้ว แต่บัดนี้ได้ทราบว่าถึง 
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แก่กรรมไปแล้ว ได้เขยีนหนงัสอืเรือ่งระลกึชาติได้ โดยทีไ่ปรวบรวมจากคนทีร่ะลกึชาติ

ได้พร้อมทั้งพยานหลักฐานต่าง ๆ ไว้หลายเล่ม

ตามทีเ่ล่ามานี ้กแ็สดงว่าแม้ในปัจจบุนันีก้ยั็งมกีารศกึษาค้นคว้ากนัเรือ่งสภาพ

จิตนี้เป็นอันมาก ซ่ึงเราทุกคนก็มีจิตใจของเรานี้แหละ แต่ว่าเป็นสภาพที่เรายังศึกษา

ไม่ถึง ยังไม่รู้ถึงอ�านาจจิตใจของตัวเอง ยังไม่รู้ถึงภาวะจิตใจของตนอย่างแท้จริง และ

เพียงที่ได้ศึกษาแล้วก็จับเป็นจิตใต้ส�านึก จิตใต้ส�านึกดังที่กล่าวมานี้ ก็อยู่ในเค้าเดียว

กบัอนสุสตญิาณ ญาณท่ีระลึกย้อนหลังของพระพทุธเจ้านัน้ ท่านปฏิบตัใิห้ระลกึย้อนหลงั

ได้ด้วยอ�านาจของอัปปนาสมาธิในพุทธศาสนา ไม่ใช้วิธีสะกดจิต วิธีสะกดจิตนั้น  

ให้คนหน่ึงไปสะกดจิตของอีกคนหนึ่ง แต่ก็สามารถที่จะพอยกขึ้นมาพิจารณาได้ว่า  

จิตส่วนลึกของทุก ๆ คนนี้เมื่อเข้าถึงได้แล้ว จะได้พบความรู้ต่าง ๆ อีกมาก ความรู้ที่

เกิดจากตัวเองได้พบผ่านมาแล้วในอดีต ตลอดจนถึงในปัจจุบัน

และกไ็ด้มคีณะแพทย์ของไทยคณะหนึง่มาสนใจเร่ืองนีอ้ยูค่รัง้หนึง่ บดันีจ้ะเลกิ

แล้วหรือยงักไ็ม่ทราบ แต่ขณะทีเ่ขายงัสนใจอยู่นัน้เคยมาพบแล้วมาเล่าให้ฟัง คอืใช้วิธี

สะกดจติอนันีแ้หละน�าเอาคนตาบอดมาหัดให้ท�าสมาธ ิและเมือ่ได้สมาธแิล้ว คณะแพทย์

ทีท่�าเรือ่งนีก้ส็ะกดจติเดก็คนนัน้ ช่วยสะกดจติเดก็คนนัน้ด้วย เพือ่ทดลองด ูว่าเมือ่จติ

อยู่ในสภาพน้ันจะแสดงถึงสิ่งท่ีเก็บไว้ได้เพียงไร เด็กที่ได้รับฝึกหัดคือเด็กตาบอด  

บางคนสามารถเหมือนอย่างเห็นอะไรท่ีวางอยู่ในห้องของตนได้ และคน ๆ หนึ่งนั้น 

เมื่อได้อ�านาจพิเศษอย่างนี้แล้วเกิดขโมยขึ้นมา ขโมยของหนีไปนี้ก็รายหนึ่ง 

ส่วนอกีรายหนึง่นัน้พาไปพสิจูน์ในโรงหนงั พาเดก็ตาบอดไปดภูาพยนตร์ และ

คณะแพทย์กถ็ามเดก็ว่าภาพยนตร์แสดงเรือ่งอะไรเป็นอย่างไร เดก็กเ็ล่าให้ฟังว่าก�าลงั

ว่าถึงเรือ่งนัน้ ๆ กถ็กูต้อง แต่ว่าพอถงึบทโอ้โลมปฏโิลมเดก็ตามดืไม่เหน็ ทัง้นีก้เ็พราะ

เกิดนิวรณ์ขึ้นมา และเมื่อเกิดนิวรณ์ขึ้นมาก็เสียสมาธิ เสียสมาธิแล้ว ความรู้ที่เคยได้

ก็เลยไม่ได้ 

อนันีแ้สดงว่าจติเป็นธาตรูุ้และแม้ว่าจกัขปุระสาททีเ่ป็นดวงตาส�าหรับเหน็ตาม

ปรกตจิะเสีย แต่ถ้าฝึกปฏิบติัให้จติเข้าถงึภาวะอันเหมาะสมแล้ว แม้ตาบอดกอ็าจจะเห็น

ได้โดยอาศยัประสาทอ่ืนของร่างกาย

๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๖
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สังขตธรรมและอสังขตธรรม

ได้แสดงลกัษณะพระพทุธศาสนา และทบทวนถงึจุดทีว่่ามสีิง่ทีต่ายและสิง่ทีไ่ม่ตาย

ประกอบกนัอยู่ในบคุคลทุก ๆ คน และสิง่ทีไ่ม่ตายนัน้กไ็ด้มคี�าสมมติบญัญตัเิรียกว่าจติ 

อันหมายถึงจิตที่เป็นตัวเดิม หรือเมื่อหมายจ�าเพาะเข้ามาถึงในตัวบุคคล ก็เรียกว่า 

เจ้าหรือฉนั เรยีกว่าอตัตา เรยีกว่าสตัว์ อนัหมายถึงสัตวโลกหรอืสัตตภาวะ ความเป็นสัตว์ 

และก็จะได้กล่าวถึงจุดน้ีต่อไปเพราะจะท�าให้เข้าใจถึงเรื่องอะไรที่ยังอยู่ พร้อมทั้งข้อที่

ควรคิดว่าจะถือเอาทางไหน 

ฉะนั้น ในเบื้องต้นนี้ ก็จะได้กล่าวสรุปเข้ามาเสียก่อนว่า ในสัตว์บุคคลตัวตน

เราเขาที่ยึดถือกันอยู่นี้ ตลอดจนถึงในโลกธาตุทั้งหมดหรือในสากลโลกทั้งหมด ย่อลง

ก็มีอยู่ ๒ ส่วน ที่ทางพุทธศาสนาบัญญัติชื่อเรียกไว้เป็นหลักฐานว่า สังขตธรรม กับ 

อสังขตธรรม หรือสังขารและวิสังขาร ได้มีอธิบายไว้ว่า ธรรมอันปัจจัยปรุงเรียกว่า 

สงัขตธรรม ธรรมอันปัจจยัไม่ได้ปรุงเรียกว่าอสงัขตธรรม และสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงอธิบายไว้ในธรรมวิภาค ปริจเฉท ๒ ว่าส่ิงหรือ

สภาพมีเกิดในเบื้องต้น มีแปรไปในท่ามกลาง มีดับในที่สุด เป็นสังขตธรรม อีกอย่าง

หนึ่ง สภาพเกิดแต่เหตุท้ังปวงจัดเป็นสังขตธรรม พระนิพพานจัดเป็นอสังขตธรรม  

ในพระสูตรได้มีแสดงไว้ ว่าธรรมท้ังหลายทั้งที่เป็นสังขตธรรม ทั้งที่เป็นอสังขตธรรม 

มวีริาคธรรม ธรรมเป็นท่ีสิน้ราคะคอืกเิลสทีเ่ป็นเครือ่งย้อมใจให้ตดิให้ยนิด ีคอืนพิพาน 
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เป็นยอด ธรรมทั้งหลายที่เป็นสังขตธรรม มีมรรคเป็นองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ  

ความเหน็ชอบ สมัมาสงักัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากมัมนัตะ 

การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ  

ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจไว้ชอบ เป็นยอด ในพระสูตรแสดงอธิบายไว้อย่างนี้ 

ข้อที่พึงสังเกตก็คือว่า ทั้งสังขตธรรมทั้งอสังขตธรรม ท่านใช้ค�าเป็นพหูพจน์

ว่าธรรมทั้งหลาย เมื่อใช้ค�าเป็นพหูพจน์ว่าธรรมทั้งหลาย ก็ต้องหมายความว่าไม่ใช่ 

มีสิ่งเดียวทั้ง ๒ อย่าง และ เพราะฉะนั้น จึงได้มียอด ถ้าหากว่ามีอย่างเดียวก็ไม่ 

ต้องกล่าวว่ามียอด ที่กล่าวว่ามียอดนั้นก็ต้องแปลว่ามีที่ไม่ใช่ยอด เช่น ต้นไม้ก็มีส่วน 

ทัง้หลายของต้นไม้ เช่น ราก ล�าต้น กิง่ใบ ขึน้ไปต้ังแต่โคนต้นจนถึงยอด เพราะฉะนัน้ 

ต้นไม้มียอดแปลว่าต้นไม้นั้นต้องมีโคน มีล�าต้นเป็นต้น ฉะนั้น ที่แสดงว่ามียอด ดังที่

แสดงว่าวริาคะ คือนพิพานเป็นยอดทัง้สงัขตธรรมทัง้อสงัขตธรรม และตรงทีแ่สดงเป็น 

อสังขตธรรม ก็แสดงเป็นพหูพจน์ว่า อสงฺขตา ธมฺมา ธรรมท้ังหลายที่เป็นอสังขตะ 

สังขตะก็เหมือนกัน สงฺขตา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายที่เป็นสังขตะ แปลว่ามีมาก  

เพราะฉะนั้น เมื่อหมายความว่ามีมาก ถ้าเป็นอสังขตะก็ไม่ใช่นิพพานเพียงอย่างเดียว 

จึงควรพิจารณาดูว่าอะไรเป็นสังขตธรรม อะไรเป็นอสังขตธรรม

สังขตธรรม ธรรมที่มปีัจจัยปรุง

ว่าถึงสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยปรุงเสียก่อน ค�าว่าธรรมอันปัจจัยปรุงนี้ก็

หมายความว่าธรรมทีม่เีหตทุัง้ปวงปรงุให้บงัเกดิขึน้ คอืเป็นส่วนผลทีเ่กดิจากเหต ุจงึมี

เหตุเป็นตัวปัจจัย คือเป็นเหตุเป็นเครื่องอาศัยให้บังเกิดขึ้น นี้เรียกว่าสังขตธรรม  

ดังเช่นขันธ์เป็นที่ยึดถือ ๕ ประการนี้ของบุคคล คือกายและใจอันนี้ นามรูปอันนี้  

ว่าถึงรูปอันเป็นส่วนรูปกายซึ่งประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งหลาย ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ 

ธาตุลม ธาตุอากาศคือช่องว่าง เหล่าน้ีก็บังเกิดขึ้นจากเหตุ นามกายหรือนามธรรม 

อาการของจติทีแ่สดงออกเป็นเวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณ กเ็หมือนกนั ทีป่รากฏ

เป็นเวทนาเป็นต้นนัน้ กเ็ป็นผลท่ีเกิดจากเหต ุมเีหตุปรงุให้บงัเกดิขึน้ เหตทุีต่ามองเหน็

หรือทีท่ราบได้ในปัจจบุนักม็ ีเหตทุีท่ราบด้วยญาณคอืความหย่ังรูข้องพระพทุธเจ้าและ
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ของท่านผูรู้ก้มี็ เหตท่ีุเกิดในปัจจบุนัท่ีตามองเหน็และทีท่ราบได้ กเ็ช่นรปูกายอนันีต้้อง

อาศยัอาหารทีเ่ป็นธาต ุ๔ นัน่แหละ ซึง่บคุคลบรโิภคใช้สอยส�าหรบัทีจ่ะทะนบุ�ารงุกาย

ให้ด�ารงอยูไ่ด้ ถ้าขาดอาหารกด็�ารงอยูไ่ม่ได้ นามธรรมกเ็หมอืนกนั กต้็องอาศยัเหตซุึง่

เป็นอาหารส�าหรบัทีจ่ะให้เกดิขึน้และบ�ารงุให้เป็นไปอยู ่เช่น ตวัเวทนาเองทีเ่ป็นสขุเป็น

ทกุข์หรอืว่าเป็นกลาง ๆ ไม่สขุไม่ทุกข์ กเ็กดิจากผสัสะหรอืสมัผัส สญัญากเ็หมอืนกนั  

ก็เกิดสืบมาจากเวทนา สืบมาจากสัมผัสหรือผัสสะ วิญญาณนั้นเล่าก็เกิดมาจากนาม

รูปน้ีแหละ และโดยตรงก็คือเมื่ออายตนะภายใน อายตนะภายนอกมาประจวบกัน  

กเ็กดิเป็นจกัขวุญิญาณเป็นต้น เช่น ตากับรปูมาประจวบกนักเ็กดิจกัขวุญิญาณ วญิญาณ

ทางตา กคื็อมองเหน็ การเหน็น้ีก็เป็นตัวจกัขวุญิญาณ การเหน็รูป และกเ็ป็นสิง่ทีเ่กดิดบั 

เพราะฉะน้ัน ท่านจงึแสดงว่ามเีกดิในเบ้ืองต้น มีแปรไปในท่ามกลาง และมีดบัในทีสุ่ด 

ฉะน้ัน จึงต้องมอีาหารมาบ�ารงุกนัอยูเ่ป็นส่วนเหต ุนามรปูนีช้วิีตจงึด�ารงอยู่ได้ ดงัเช่น

ที่รูปกายอันนี้ก็ต้องบริโภคอาหารกันอยู่ วันหนึ่งหนหนึ่งสองหนสามหนเป็นต้น และ

อาหารบางอย่างก็ต้องบริโภคอยู่ตลอดเวลา คือลมหายใจเข้าลมหายใจออก หายใจ 

ไม่ออกเสียสักนาทีสองนาทีก็จะอยู่ไม่ได้แล้ว นี้ต้องมีอาหารบ�ารุงอยู่ตลอดเวลา 

นามธรรมก็เหมือนกัน การที่อายตนะภายในภายนอกประจวบกันอยู่ นี้เป็น

อาหารของนามธรรม ทุกคนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตาก็ประจวบกับรูป หูก็ประจวบกับเสียง 

จมกูกป็ระจวบกบักลิน่ ลิน้กป็ระจวบกบัรส กายกป็ระจวบกบัส่ิงทีก่ายถูกต้อง มโนคอื

ใจกป็ระจวบกบัธมัมะคอืเรือ่งราว ตัง้แต่ตืน่จนหลับ จงึได้มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ

กันอยู่ตลอด แม้ในขณะที่หลับอันที่จริงนั้นอายตนะ ๕ ข้างต้นพักสนิทสักหน่อยหนึ่ง 

คือตาหูจมูกลิ้นกาย แปลว่าตาไม่รับรูป หูไม่รับเสียง จมูกไม่รับกล่ิน ล้ินไม่รับรส  

กายไม่รับสิ่งถูกต้อง คือไม่รับรู้อะไรทาง ๕ นี้ แต่มโนคือใจกับธัมมะคือเรื่องราวนั้น

ยังไม่หยุด จึงปรากฏเป็นความฝัน 

ความฝันนัน้กเ็กดิขึน้ในขณะทีม่โนคอืใจกบัธมัมะคอืเรือ่งราวอนัเป็นข้อที ่๖ นี้

ยงัไม่พกั คอืแปลว่ายงัไม่หลบั ถ้ามโนคอืใจหลับละกไ็ม่ฝัน แต่นกัจติวิทยาแม้ในปัจจบุนั

กบ็อกว่าคนเราฝันอยู่มากมาย แต่ว่าตืน่ขึน้มาลืมเสยีมาก จงึรูสึ้กว่าบางทีก็ไม่ฝัน บางที

กฝั็นน้อย จ�าได้เลอืนรางบ้าง จ�าได้แน่นอนบ้าง แต่ว่าอนัทีจ่รงินัน้ฝันอยูเ่รือ่ย กค็อืมโน

อันนี้ไม่หลับหรือหลับไม่สนิท ไม่ค่อยจะได้พัก ถ้ามโนพักละก็ไม่ฝัน
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สังขตลักษณะ

เพราะฉะน้ัน เหล่านีจึ้งเป็นสงัขตธรรม ธรรมอนัปัจจยัปรุงทัง้นัน้ และรอบกาย

ของบุคคล สิง่ทีต่ามองเหน็โดยเป็นรปูต่าง ๆ เป็นต้นไม้ เป็นภเูขา เป็นบ้าน เป็นเรอืน 

เป็นบุคคล เสียงที่ได้ยิน กลิ่นรสและสิ่งท่ีถูกต้องท่ีได้ทราบ เรื่องราวท่ีคิดนึกทางใจ 

ซึ่งปรุงขึ้นมา เหล่านี้ก็เป็นสังขตธรรมทั้งนั้น ธรรมมีปัจจัยปรุงทั้งนั้น ตลอดจนถึงโลก

ที่เราอาศัยอยู่นี้ ดินฟ้าอากาศอะไรทั้งหมด ฝนตกแดดออกอะไรเหล่านี้ ดวงอาทิตย์

ดวงจันทร์ทั้งหมด นี้เป็นสังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัยปรุงทั้งนั้น เกิดจากเหตุทั้งนั้น 

เพราะฉะนัน้ ทกุสิง่ทกุอย่างนีจ้งึตกอยูใ่นลกัษณะของสังขตลักษณะ คือลักษณะท่ีปัจจยั

ปรุงทั้งนั้น อันได้แก่ 

๑.  อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิดขึ้นปรากฏ

๒.  วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมดับไปปรากฏ

๓.  ิตสฺส อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ เมื่อยังตั้งอยู่ ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง 

 ไปปรากฏ

ไตรลักษณ์หรอืสามัญลักษณะ

หรือว่าที่แยกออกมาเป็นไตรลักษณ์ ลักษณะเครื่องก�าหนด ๓ หรือเรียกว่า

สามัญลักขณะ ลักษณะที่ทั่วไปของสังขารทั้งปวง อันได้แก่อนิจจะไม่เที่ยง ทุกขะเป็น

ทุกข์คือต้ังอยู่คงท่ีมิได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป และอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน 

เพราะบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ แต่ว่าความตัง้อยูใ่นระหว่างเกดิและเสือ่มดบั

ในที่สุดนั้น มีระยะเวลาที่เร็วและช้าต่างกัน ชีวิตของบุคคลทุกคนก็เร็วและช้าต่างกัน 

แต่ว่าพอที่จะก�าหนดได้ว่าส่วนมากนั้นสักเท่าไร ดังเช่นท่ีก�าหนดว่า กปฺป หนึ่งหรือ 

กัปหน่ึง ดังท่ีมีพระพุทธภาษิตแสดงว่า หากเจริญอิทธิบาทภาวนา ก็จะเจริญอาย ุ

กัปหนึ่งหรือเกินกัปหนึ่ง เป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่พระอานนท์ที่แสดงถึงบุคคล 

ผู้เจริญอิทธิบาทภาวนา เมื่อได้ปลงอายุสังขารแล้ว พระอานนท์จึงได้กราบทูลอันเชิญ
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ให้อย่าเพ่ิงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ให้ทรงเจริญอิทธิบาทภาวนาเพื่อมีพระชนม์ยืนไป

กัปหนึ่งหรือเกินกัปหนึ่ง แต่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าได้ทรงปลงอายุสังขารแล้ว ไม่ทรง

กลับค�า

ค�าว่ากปัหนึง่หรอืเกนิกปัหนึง่นี ้พระอาจารย์ได้อธิบายว่า หมายถงึ ชีวติกปปฺ 

ซึง่ประมาณ ๑๐๐ ปีส�าหรบัคนในยคุปัจจบุนั ปัจจบุนักต็ัง้แต่ครัง้พทุธกาลนัน้เรือ่ยมา 

หรือก่อนพุทธกาลนั้นเรื่อยมา ไม่ใช่หมายถึงกัปกัลป์นับอายุไม่ถ้วนดั่งท่ีบางคนเข้าใจ 

ชีวิตปัจจุบันก็อยู่ในราวนั้นเป็นอย่างมาก ที่มากไปกว่าก็มีน้อย แต่โดยมากก็ไม่ถึง  

๑๐๐ ปี ๘๐ ปีก็นับว่ามาก ชีวิตของสัตว์เดรัจฉานก็มียาวสั้นต่าง ๆ กัน ดั่งที่ทราบ

กันอยู่ นี้เป็นระยะของเวลาท่ีตั้งอยู่ ขณะตั้งอยู่ก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ  

และก็ได้มีแสดงไว้ตั้งแต่เก่าก่อนพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น และเม่ือพระพุทธศาสนา

บงัเกิดข้ึนก็รบัรองเอามาแสดงไว้เหมือนกนั คอือายขุองโลก เมือ่โลกเรานีก้ม็อีายเุหมอืน

กัน มีเกิดมีดับเหมือนกัน แต่ว่าระยะเวลาที่ตั้งอยู่ของโลกนั้นยาวมาก แม้ดวงจันทร์

ดวงอาทิตย์ดวงดาวต่าง ๆ นักคิดค้นในปัจจุบันนี้ก็ยังรับรองว่าเป็นสิ่งท่ีมีเกิดมีดับ  

แต่ระยะเวลาทีต่ัง้อยูน่ัน้ยาวมาก ส�าหรับระยะเวลาเกิดดบัของโลกนัน้ยาวมากจนเรยีก

ว่าหลายสิบกัปกัลป์ เป็นอสงไขยที่แปลว่านับไม่ถ้วนปีคือว่ายาวมาก และโลกนี้เมื่อถึง

คราววินาศก็จะวินาศไป แตกสลายไปดับไป ด้วยไฟด้วยน�้าด้วยลม นี้เป็นคติที่แสดง

ไว้ต้ังแต่ก่อนทีพ่ระพทุธศาสนาจะบงัเกดิขึน้ และเมือ่พระพทุธศาสนาบังเกดิขึน้กร็บัรอง

สิ่งนี้เข้ามาแสดงไว้เหมือนกัน

โอกาสโลกและสังขารโลก

เพราะฉะนัน้ ทกุอย่างกเ็ป็นสงัขตธรรม คอืเป็นส่ิงทีปั่จจัยปรงุทัง้นัน้ มีเกดิมี

ดับมีแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น โลกทั้งหมดน้ีเรียกว่าเป็น โอกาสโลก โลกคือ 

พื้นปฐพี และก็แยกออกมาเป็นภูเขาเป็นต้นไม้พวกพืชต่าง ๆ เป็นร่างกายมนุษย์  

เป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็เรียกว่า สังขารโลก โลกคือสังขาร คือว่าร่างกายของมนุษย์ของ

สตัว์เดรัจฉานตลอดถงึของต้นไม้ท้ังหลายกแ็บ่งส่วนธาตดิุนน�า้ลมไฟมาจากโอกาสโลก
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คอืพืน้ปฐพนีีม้าประกอบกนัขึน้ ผสมปรงุแต่งกนัขึน้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้ กเ็รยีกว่า

สังขารโลก และก็เรียกว่าสัตวโลกหรือสัตตโลกซ้อนอยู่ในสังขารโลกของมนุษย์ของ

เดรัจฉาน คือว่ามีจิตใจที่เป็นธาตุรู้ซึ่งยึดถืออยู่ มีกิเลสอาสวะอยู่ ก็เป็นสัตว์โลกซ้อน

อยู่ในสังขารโลกอันนี ้ซึง่หากจะกล่าวดงัทีก่ล่าวมาแล้วกก็ล่าวได้ว่า เมือ่สังขารโลกของ

คนของสัตว์น้ีแตกสลาย ส่วนที่เรียกว่าสัตวโลกนั้นก็จุติคือเคลื่อนออกไปถือสังขาร 

โลกใหม่ ทกุคนเรานีจึ้งเป็นโลกน้อย ๆ ซึง่แบ่งส่วนมาจากโลกใหญ่คือโอกาสโลก และ

ก็ตกอยู่ในลักษณะเดียวกันคือเกิดดับ และเมื่อตั้งอยู่ก็แปรปรวน

ทรงสอนให้พจิารณาแยกธาตุ

คราวนี้ ก็จะต้องคิดเหมือนกัน ว่าตามท่ีกล่าวมาแล้วนั้น จะเป็นรูปธรรม

นามธรรมทีร่วมกนัเป็นอตัภาพร่างกายจติใจของทุก ๆ คนตลอดถึงสัตว์เดรจัฉาน ตลอด

จนถึงสังขารโลกทั้งหมด โอกาสโลกทั้งหมด นี้เป็นสังขตธรรมฝ่ายที่เป็นรูปหรือฝ่ายที่

เป็นวัตถุ คราวนี้ฝ่ายที่เป็นรูปหรือที่เป็นวัตถุน้ีอันเป็นอสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัย 

ไม่ปรงุจะมอีกีหรอืไม่ คอืว่าบรรดาส่วนทีเ่ป็นวัตถุหรอืเป็นรปูซึง่มาปรงุแต่งกนัขึน้กม็า

จากเหตุ และบรรดาส่วนที่มาปรุงแต่งกันนั้น ก็จะต้องมีที่มาว่าเอาอะไรมาปรุงแต่ง 

เพราะฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนาจึงมีสอนให้แยกธาตุ และการแยกธาตุที่ต้องการ

เป็นการปฏิบัติเพื่อสมาธิเพื่อปัญญา อันเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้น  

ก็คือว่าก้อนกายอันนี้เอาส่วนที่เป็นรูปก่อน ก็เป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา  

ก็มาเป็นก้อนอยู่อย่างนี้ มันก็ควรจะเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราได้ จึงได้ตรัสสอนให้

แยกธาตุออกไป ว่าอนัทีจ่รงินัน้ประกอบขึน้จากธาตทุัง้หลาย โดยมากกค็อืธาต ุ๔ คอื

ประกอบขึ้นจากปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ  

ธาตุลม และในท่ีบางแห่งก็มีสอนให้แยกออกไปเพิ่มอีกธาตุหนึ่งคืออากาสธาตุ  

ธาตุอากาศคือช่องว่าง เป็นที่ ๕ สอนให้แยกธาตุออกไป ว่าอันท่ีจริงนั้นไม่ใช่เป็น 

ก้อนดอก แต่ว่าแยกออกไปได้เป็นธาตุ ๔ หรือเป็นธาตุ ๕ เพื่อที่จะได้กระจายออก

ไปว่าไม่ใช่เป็นก้อนเป็นแท่ง จะได้มองเห็นว่าอันที่จริงนั้นไม่ใช่อัตตาตัวตน ไม่ใช่เป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน แต่แยกออกไปได้เป็นธาตุ ๔ หรือธาตุ ๕
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เพราะฉะน้ัน ค�าว่าธาตุน้ีจงึเป็นค�าทีแ่สดงถึงส่วนส่ิงทีเ่ป็นทีม่าประกอบกับของ

สิ่งที่เรียกว่าสังขารหรือส่วนผสมอันนี้ คือว่ารูปกายอันนี้ของทุกคนที่เป็นสังขารหรือ

สงัขตธรรมดงัทีก่ล่าวมาแล้ว คอืเป็นส่วนผสมปรงุแต่งมาประกอบกนัเข้า เหมอืนอย่าง

ว่าบ้าน ทีเ่รยีกว่าบ้านนัน้กค็อืว่าเครือ่งทพัพสัมภาระท้ังหลายมาประกอบกนัเข้าเป็นบ้าน 

แต่อันที่จริงนั้น บ้านก็มาจากสิ่งท่ีประกอบทั้งหลาย เช่น มาจากไม้จากอิฐจากปูน 

จากเหลก็ ทีเ่ป็นบ้านตึกราม สิง่ต่าง ๆ เหล่านีม้าประกอบกนัเข้ามาปรงุกนัเข้ากเ็ป็นบ้าน 

บ้านจึงเป็นสงัขารคอืส่วนผสมปรงุแต่ง ซึง่อนัทีจ่รงินัน้ไม่มตีวับ้านจรงิ ๆ คอืตวัตนไม่มี 

ไม่มตัีวบ้านจรงิ ๆ แต่มาจากส่วนผสมปรงุแต่ง ร่างกายอนันีก้เ็หมือนกนั ตัวตนร่างกาย

ไม่มี มีมาจากธาตุที่มาผสมปรุงแต่งกันขึ้น 

เพราะฉะน้ัน เพ่ือท่ีจะให้ละความยึดถือว่าตัวเราของเรา จึงได้ตรัสสอนให ้

แยกธาตุ ให้พิจารณาแยกธาตุ อันแสดงว่าธาตุ ค�าว่าธาตุน้ีเป็นส่วนท่ีแยกมาจาก 

ค�าว่าสงัขาร สงัขารคอืส่วนผสมปรงุแต่งนัน้กเ็ป็นสิง่ทีย่ดึถอืกนัว่า สมมตบิญัญตักินัว่า

เปน็ตัวเราของเรานี ้ก็มาจากบรรดาธาตุทั้งหลายที่มาปรงุแต่งกนัขึ้น ตรัสสอนให้แยก

ออกไป

๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๗



ครั้งที่ ๑๖ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา

สังขตธรรมและอสังขตธรรม (ต่อ)

ความหมายของธาตุในธาตุกรรมฐาน

ได้แสดงลักษณะพระพุทธศาสนา มาถึงธาตุและสังขาร อันเป็นการแสดง 

สังขตธรรมและอสังขตธรรมด้านวัตถุในเบื้องต้น สังขารสิ่งผสมปรุงแต่งที่ก�าลังแสดง 

ยกข้ึนเป็นตวัอย่างคือรปูกายนี ้ ท่ีพระพทุธเจ้าตรสัสอนให้พจิารณาแยกธาตุ อนัเรยีกว่า 

ธาตกุรรมฐาน ในด้านปฏบิตัใินสมถกรรมฐานและวปัิสสนากรรมฐาน หากว่าจะเปรยีบ

รูปกายอันนี้ก็เปรียบเหมือนบ้าน ซ่ึงเป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง คือประกอบขึ้นจาก 

ทัพพสัมภาระทั้งหลาย และที่ให้พิจารณาแยกธาตุนั้นก็เหมือนอย่างให้พิจารณาบ้าน 

แยกออกเป็นทพัพสมัภาระทัง้หลายทีม่าประกอบปรุงกนัขึน้เป็นตวับ้านนัน้ ทีต่รัสสอน

ให้พิจารณาธาตุกรรมฐาน ก็เพื่อที่จะให้เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา  

สกัแต่ว่าเป็นธาตมุาประชมุปรงุแต่งกนัขึน้ เช่นเดยีวกบัว่าบ้าน ไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเรอืน

ที่แท้จริง หรือว่าไม่มีบ้านไม่มีเรือนที่แท้จริง มีแต่ทัพพสัมภาระที่มาปรุงกันขึ้นเท่านั้น 

เพือ่ทีจ่ะได้ดับความยดึถอืรปูกายอันนีว่้าเป็นตวัเราของเรา หรอืดงัทีเ่รยีกกนัทัว่ ๆ ไป

ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ฉะนั้น จึงต้องเข้าใจ ว่าค�าว่าแยกธาตุ ธาตุในทาง

กรรมฐานน้ีจงึมีความหมายดงักล่าว แต่ถงึดังนัน้ กม็คีวามหมายอนัเป็นทีร่วบรวมเข้ามา 

ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ใน ธาตุวิภังคสูตร เป็นต้น ที่มีค�าอธิบายค�าว่าธาตุแต่ละธาตุ และ

อาการของกาย ส่วนไหนต้องด้วยลักษณะของธาตุข้อใด ก็จัดเข้าในธาตุข้อนั้น
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ปฐวธีาตุ ธาตุดนิ

ตั้งต้นแต่ปฐวีธาตุ ธาตุดิน หมายถึงสิ่งที่แข้นแข็งอันมีอยู่ในกายอันน้ีคือ  

เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน ตโจ หนัง มังสัง เนื้อ นหารู เอ็น อัฏฐิ 

กระดูก อัฏฐิมิญชัง เย่ือในกระดูก วักกัง ไต หทยัง หัวใจ ยกนัง ตับ กิโลมกัง  

พังผืด ปิหกัง ม้าม ปัปผาสัง ปอด อันตัง ไส้ใหญ่ อันตคุณัง สายรัดไส้ อุทริยัง  

อาหารใหม่ กรีสัง อาหารเก่า มัตถเกมัตถลุงคัง ขมองในขมองศีรษะ และส่วนอื่นใด

ที่แข้นแข็งมีอยู่ในกายอันนี้ เรียกว่าปฐวีธาตุ ธาตุดิน

อาโปธาตุ ธาตุน�้า

ส่วนที่เอิบอาบเหลวบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือ ปิตตัง น�้าดี เสมหัง น�้าเสลด 

ปุพโพ น�้าหนองน�้าเหลือง โลหิตัง น�้าเลือด เสโท น�้าเหงื่อ เมโท มันข้น อัสสุ น�้าตา 

วสา มันเหลว เขโฬ น�้าลาย สิงฆาณิกา น�้ามูก ลสิกา ไขข้อ มุตตัง มูตร และสิ่งใด

สิ่งหนึ่งที่เหลวเอิบอาบบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ รวมเรียกว่าอาโปธาตุ ธาตุน�้า

เตโชธาตุ ธาตุไฟ

ส่วนทีอ่บอุ่นท่ีร้อนบรรดาทีมี่อยู่ในกายนีค้อื ไฟทีท่�าร่างกายให้อบอุน่ ไฟทีเ่ผา

ร่างกายให้ช�ารุดทรุดโทรม ไฟที่ท�าร่างกายให้เร่าร้อน และไฟที่ช่วยในการย่อยอาหาร

ที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้ม และสิ่งที่อบอุ่นที่ท�าให้อบอุ่นให้ร้อนบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้  

ก็รวมเรียกว่าเตโชธาตุ ธาตุไฟ

วาโยธาตุ ธาตุลม

ส่วนทีพ่ดัไหวบรรดาทีม่อียูใ่นกายนี ้กค็อืลมท่ีพดัขึน้เบือ้งบน ลมท่ีพดัลงเบือ้งต�า่ 

ลมในท้อง ลมในไส้ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ลมที่พัดซ่านไปทั่วอวัยวะร่างกาย 

ทั้งปวง ก็รวมเรียกว่าวาโยธาตุ ธาตุลม 
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อากาสธาตุ ธาตุอากาศหรอืช่องว่าง

และอีกธาตุหน่ึงที่มีแสดงไว้ในพระสูตรเช่นในธาตุวิภังคสูตร คืออากาสธาตุ 

ธาตคุอือากาศ ช่องว่าง ได้แก่ช่องว่างทัง้ปวงบรรดาทีม่อียู่ในกายนี ้คอืช่องห ูช่องจมกู 

ทวารปากหรอืช่องปาก ช่องทีอ่าหารกลนืลงไป ช่องทีอ่าหารทีบ่ริโภคทีด่ืม่ทีเ่คีย้วทีล่ิม้

บรรจุอยู่ และช่องที่อาหารขับถ่ายออกไปในภายล่าง และช่องว่างอื่นทั้งหมดที่มีอยู่ใน

กายนี้ ก็เรียกว่าอากาสธาตุ ธาตุอากาศ

พจิารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ

พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาธาตุ ๔ คือธาตุดินน�้าลมไฟ หรือธาตุ ๕ 

ธาตดิุนน�า้ไฟลมอากาศคือช่องว่าง ด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจรงิ ว่านัน่ไม่ใช่ของเรา 

เราไม่ใช่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่เป็นตัวตนของเรา คือไม่ใช่ตัวเราของเรา สักแต่ว่าเป็นธาตุ 

เพื่อที่จะได้ละความเห็นยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา ในรูปกายอันนี้ การพิจารณาดั่งนี้

เรียกว่าธาตุกรรมฐาน ที่ท่านแสดงว่าเป็นกรรมฐานท่ีแก้นิวรณ์ข้อที่ ๕ คือวิจิกิจฉา 

ความเคลือบแคลงสงสัย ท้ังนี้เพราะอะไร ก็เพราะวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัย 

ทั้งหลายนั้น ก็ตั้งขึ้นที่ตัวเราของเราเป็นข้อส�าคัญ เช่น ตัวเราของเราในอดีตเป็นใคร

มาอย่างไรเป็นต้น ตวัเราของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไร เป็นอะไรต่อไปเป็นต้น และ 

ตัวเราในปัจจุบันมีหรือไม่มี และเป็นอย่างไรเป็นต้น ความสงสัยทั้งปวงเหล่านี้เกิดขึ้น

จากความเห็นยึดถือขันธ์ ๕ ซึ่งสรุปเป็นรูปธรรมนามธรรมหรือรูปกายนามกายนี้เอง 

ว่าเป็นตัวเราของเรา เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ จึงได้เรียกว่า อุปาทานขันธ์ แปลว่าขันธ์

เป็นที่ยึดถือ ฉะนั้น เม่ือมาหัดพิจารณาธาตุกรรมฐาน พิจารณารูปกายอันนี้ซึ่งเป็น

ส่วนหยาบ เป็นวัตถุ และเป็นส่วนส�าคัญแห่งความยึดถือ ว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุ  

มาประกอบกันเข้า ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่ไหน มีแต่ธาตุมาประกอบกัน 

เข้าเท่านั้น ก็จะท�าให้ความเห็นยึดถือดังกล่าวนี้หายไป ความเห็นยึดถือนั้นเรียกว่า  

อัตตสัญญา ความส�าคัญหมายว่าตัวเราของเรา เมื่อมาพิจารณาท�าธาตุกรรมฐานให้

เหน็ว่าสกัแต่ว่าเป็นธาต ุธาตสุญัญา ความส�าคญัหมายว่าเป็นสักแต่ว่าธาตกุจ็ะปรากฏขึน้ 



514 ลักษณะและค�ำสอนส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

อตัตสญัญา กจ็ะหายไป เมือ่เป็นดัง่น้ี บรรดาความเคลอืบแคลงสงสยัทัง้หลายทีต่ัง้ขึน้

บนฐานคอืความเหน็ยดึถอืว่าตวัเราของเราทัง้ปวงกจ็ะหายไปหมด อนันีเ้ป็นหลกัส�าคัญ 

เพราะความสงสัยเคลือบแคลงท้ังปวงน้ัน ส่วนส�าคัญส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนฐานคือความ

เห็นยึดถือว่าตัวเราของเราในรูปกายนามกายนี้แหละ ฉะนั้น เมื่อมาพิจารณาเห็นสัก

แต่ว่าเป็นธาตุได้แล้ว อัตตสัญญาหายไป ธาตุสัญญามาปรากฏขึ้นแทน อัตตสัญญา 

หายไป ความสงสยัท้ังปวงท่ีตัง้อยู่บนความเหน็ยดึถอืตวัเราของเรากห็ายไป จะมคีวาม

สงสัยต่อไป ก็ความสงสัยที่ตั้งขึ้นบนธาตุนั่นแหละ แต่ว่าก็เป็นเรื่องของความสงสัย 

ในธรรมซึ่งเป็นทางเจริญปัญญา อันจะน�าให้ได้ปัญญาที่ยิ่งขึ้นต่อไป

คราวน้ี มาจบัพจิารณาถงึค�าว่าธาตทุีต่รสัสอนไว้ให้พจิารณา อนัเป็นธาตกุรรมฐาน

นี ้ก็จะเห็นได้ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วนัน้ คอืกล่าวน�ามาแล้ว ว่ากเ็ป็นความหมายทีร่วมเข้า

มาหาส่วนที่เป็นสาระคือแก่นสาร ดั่งท่ีมีอธิบาย ว่าส่วนที่แข้นแข็งเรียกว่าปฐวีธาตุ  

ธาตุดินเป็นต้น เพราะฉะนั้น ค�าว่าธาตุนี้ จึงมีความหมายท่ีรวมเข้ามาถึงส่วนท่ีเป็น 

สาระแก่นสาร แต่อันท่ีจริงนั้นก็ยังมิใช่สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารอย่างละเอียดทีเดียวใน

ทางวัตถุ แต่ก็ได้กล่าวแล้ว ว่าท่ีได้ตรัสแสดงแยกธาตุดั่งที่มีความหมายดังกล่าวนั้น 

มุ่งที่จะให้ปฏิบัติเป็นการแยกธาตุกรรมฐาน เพื่อผลคือความที่จะได้แยกธาตุทางจิตใจ 

ท�าให้บรรลุถึงความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ของจิตใจเป็นประการส�าคัญ ซึ่งจะได้กล่าว

ต่อไปในด้านสังขตธรรมและอสังขตธรรมทางจิตใจ

ทรงแสดงว่าอากาศไม่มทีี่สุด วญิญาณไม่มทีี่สุด

ส่วนที่ก�าลังกล่าวนี้ก�าลังกล่าวถึงด้านวัตถุ และด้านวัตถุก็เป็นอันว่าได้มีการ

แสดงธาตุที่ท�าให้เห็นถึงความหมายของค�าว่าธาตุ คือเป็นท่ีรวมเป็นส่วนท่ีเป็นสาระ

แก่นสารเป็นอย่าง ๆ ไป คือเป็นส่วนที่แข้นแข็ง ส่วนท่ีเหลวเอิบอาบ ส่วนท่ีอบอุ่น 

รุ่มร้อน ส่วนที่พัดไหว และส่วนที่เป็นช่องว่าง อันส่วนที่เป็นช่องว่างอันเรียกว่าอากาส

ธาตุนั้น หมายถึงช่องว่างในร่างกายอันนี้ แต่อันที่จริงนั้น อากาสธาตุคือช่องว่างนอก

กายอนันีอ้นัเป็นส่วนของโลกธาตมุอียู่เป็นอนัมาก ในทางพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสแสดงว่าเป็นอนันตะคอืไม่มทีีส่ดุ ได้ตรสัแสดงทีเ่ป็นอนนัตะไม่มทีีส่ดุไว้ ๒ อย่าง 
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คืออากาศไม่มีที่สุด วิญญาณไม่มีที่สุด และอากาศคือช่องว่างนี้ไม่ได้หมายถึงธาตุที่มี

อยูใ่นอากาศคอืช่องว่าง ค�าทีเ่ราเรยีกกนัว่าอากาศทีห่ายใจเข้าหายใจออก อนัหมายถงึ

เป็นตัวธาตุละเอียดที่มองไม่เห็นด้วยตา หายใจเข้าหายใจออกเราเรียกว่าอากาศ 

อันท่ีจริงสิ่งท่ีหายใจเข้าหายใจออกที่เราเรียกอากาศดีอากาศเสียนั้นไม่ใช่ตัว

ช่องว่าง ถ้าตัวช่องว่างจริง ๆ แล้วไม่มีอะไร ดังที่เราบัญญัติเรียกกันว่า สูงขึ้นไปมาก

ที่ไม่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออก ไม่มีอากาศหายใจเข้าหายใจออก เป็นบรรยากาศ

หรืออวกาศเป็นต้นน้ัน น่ันก็เป็นค�าท่ีสมมติเรียกขึ้นมาและก็อาจจะนั่นแหละที่เป็น 

ช่องว่างจรงิ ๆ กไ็ด้ คอืไม่มอีะไร แต่ว่าต�า่ลงมานีท้ีอ่ยู่ใกล้โลกเรานีมี้สิง่ทีห่ายใจได้คอื

มีอากาศ เราเรียกกันว่าอย่างนั้น คือขอยืมค�านี้ไปเรียก เพราะเหตุว่าสิ่งที่เราหายใจ

นั้นมองไม่เห็น จึงขอยืมเรียกว่าอากาศ 

แต่อันที่จริงนั้นไม่ตรงกับความหมายในทางธรรม ที่เรียกว่าอากาสธาตุนี้  

ความหมายของธรรมในค�าว่าอากาสธาตุนี้ มุ่งถึงช่องว่างดังที่กล่าวมาแล้ว เมื่อเป็น 

ช่องว่างดงันี ้ท่านจึงไม่แสดงไว้ในธาตทุัว่ไป ในธาตทุัว่ไปนัน้ท่านแสดงไว้เป็น ๔ เท่านัน้ 

คือ สิ่งที่แข้นแข็ง สิ่งที่เหลวเอิบอาบ สิ่งที่อบอุ่นรุ่มร้อน และสิ่งที่พัดไหว ซึ่งบรรดา 

สิง่ทัง้ ๔ เหล่านี ้กจ็ะพงึกล่าวได้ว่าเป็นวตัถทุัง้นัน้ เป็นวตัถทุีห่ยาบ เป็นวตัถทุีล่ะเอียด 

หรือเป็นวัตถุท่ีมีลักษณะต่าง ๆ กัน ก็ธาตุเหล่านี้เองที่มาประชุมกันก็เป็นสังขารคือ 

สิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายดังที่เรียกว่าสังขารโลก และเม่ือมีวิญญาณธาตุเข้าประกอบ 

เป็นวิญญาณท่ียังมีกิเลสที่ยังยึดถือเกี่ยวเกาะอยู่ ก็เป็นสัตวโลก สัตวโลกจึงเป็น 

ตัววิญญาณนั้นเอง ที่ยังมีกิเลสที่ยังยึดถือเกี่ยวเกาะอยู่ประกอบกันอยู่ก็เป็นธาตุ ๖  

ก็มาเป็นบุคคลนี้ ดังที่ตรัสไว้ในธาตุวิภังคสูตร

อธบิายธาตุ และสังขาร

คราวนี้ แม้ในวิชาการทางโลก เมื่อรวมเข้ามาแล้วก็เป็นธาตุและสังขาร ส่วน

ที่ผสมปรุงแต่งเป็นสังขาร ส่วนที่เป็นวัตถุซึ่งถูกน�ามาผสมปรุงแต่งก็เป็นธาตุ ดั่งเช่น

ร่างกายอันนี้เป็นสังขาร ธาตุ ๔ ท่ีมาผสมปรุงแต่งเป็นร่างกายอันนี้ นั่นก็เป็นธาต ุ
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คราวนี้ มุ่งวิชาการทางโลกที่อาจแยกให้ละเอียดออกไปอีก เมื่อยังพบว่าเป็นสิ่งที่ผสม

ปรุงแต่งอยู่ สิ่งใดก็ตาม สิ่งนั้นก็เป็นสังขาร และสิ่งที่ถูกแยกออกไปเป็นตัวแก่นสาร

อนัมาผสมปรงุแต่งกนัขึน้ สิง่ทีค้่นพบอนัเป็นตวัแก่นสารนัน้กเ็ป็นธาต ุและสิง่ทีพ่บกนั

ว่าเป็นธาตุนั้น คร้ันเม่ือความรู้เจริญขึ้น ก็ยังพบว่ายังไม่ใช่ธาตุแท้ ยังเป็นส่วนผสม 

ปรุงแต่งอีก นั่นก็เป็นสังขาร ยังไม่ใช่ธาตุแท้ และส่ิงท่ีได้ค้นพบว่าเป็นตัวแก่นสารท่ี

ละเอียดที่สุด นั่นก็เป็นธาตุ และหากว่าต่อไปถ้าได้มีความรู้ พบว่าส่ิงท่ีเข้าใจว่าเป็น

ธาตน้ัุนยงัเป็นส่วนผสมปรงุแต่งอยูอี่ก กย็งัเป็นสงัขารอยูน่ัน่แหละ ส่วนสิง่ทีเ่ป็นสาระ

แก่นสารทีส่ดุจนถงึไม่สามารถจะแยกอกไปได้อกี อนัเป็นตวัทีเ่ป็นสาระแก่นสารทเีดียว

แยกออกไปไม่ได้อีก ถ้าสิง่นัน้มจีรงิ ๆ นัน่กเ็ป็นธาตแุท้ ซึง่ในปัจจุบนันีก้ไ็ด้พบไปโดย

ล�าดบั จนนบัว่าละเอยีดทีส่ดุ อนันีก็้แสดงว่าตรงกบัหลักของสังขตธรรมกบัอสังขตธรรม 

สังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็คือสังขาร 

ค�าว่าธรรมนี้ได้ทั้งวัตถุได้ทั้งที่ไม่ใช่วัตถุ มีความหมายถึงสิ่งทั้งปวงได้ทั้งหมด 

ก็เป็นสังขาร ส่วนสิ่งท่ีเป็นธาตุ ตัวธาตุท่ีเป็นสาระแก่นสารจริง ๆ ไม่ได้ถูกปรุงแต่ง 

เป็นตัวเดิมจริง ๆ ไม่ได้ถูกปรุงแต่งซ่ึงนับว่าละเอียดที่สุด อย่างไรก็ตาม นั่นเป็น 

ตัวธาตุที่เป็นอสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง ถ้ายังเป็นสังขตธรรมคือสิ่งที่ 

ปรุงแต่งอยู่ท่ีประกอบอยู่ ก็เป็นสังขารท้ังนั้น ส่ิงที่ไม่ถูกปรุงแต่งจริงๆ เป็นตัวเดิม 

จรงิ ๆ แยกออกไปไม่ได้จรงิ ๆ ไม่มอีะไรมาปรงุแต่งจรงิ ๆ เป็นตวัเดมิจรงิ ๆ นัน้เป็น

อสังขตธรรม ดังที่ได้กล่าวมานี้ เป็นสังขตธรรมและอสังขตธรรมทางวัตถุที่มีอยู่ และ

พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้และได้ทรงสั่งสอน แต่ก็ทรงสั่งสอนมุ่งในด้านปฏิบัติกรรมฐาน

เพื่อให้พ้นทุกข์ ไม่ได้ทรงสั่งสอนในด้านทางโลก จึงได้ตรัสสอนให้แยกรูปกายอันนี้ 

แยกธาตุออกไปเป็นธาตุ ๔ ธาตุ ๕.

๑ กันยายน ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๑๗ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา

สังขตธรรมและอสังขตธรรม (ต่อ)

รูปกายและนามกาย

ได้แสดงลักษณะพระพุทธศาสนามาถึงสังขตธรรมและอสังขตธรรมทางวัตถุ 

จากนี้จะได้แสดงสังขตธรรมและอสังขตธรรมทางจิตหรือวิญญาณธาตุ 

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าบุรุษสตรีบุคคลทั้งปวง พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีธาตุ ๖ 

ส�าหรับธาตุทางวัตถุนั้นก็คือธาตุ ๕ ข้างต้นประกอบกันเป็นรูปกาย ส่วนธาตุที่ ๖ คือ

วิญญาณธาตุ ธาตุรู้ ก็มาประกอบเข้า วิญญาณธาตุนั้นเมื่อมาประกอบเข้ากับรูปกาย

คือธาตุ ๕ ข้างต้น ก็ปรากฏเป็น นามกาย ซึ่งเป็นอาการของวิญญาณธาตุหรือจิตใจ 

ส�าหรับรูปกายคือกองรูปโดยเฉพาะนั้น เป็นส่ิงท่ีมีสรีรสัณฐานเป็นวัตถุ และเม่ือมา

ประกอบกนักเ็ป็นสงัขาร คือเป็นส่วนผสมปรงุแต่งมาจากธาตทุัง้หลาย และธาตนุัน้ได้

แสดงแล้วว่า ทางพระพทุธศาสนาพระพทุธเจ้าแสดงไว้อย่างไร ได้มุง่อะไร แต่กไ็ด้เป็น 

ต้นฉบับหรือต้นทางท่ีจะให้มองเห็นได้ว่า ส่วนที่เป็นสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งนั้น  

ที่ปรากฏเป็นรูปกายของทุก ๆ คนจะต้องมาจากสิ่งที่มาผสมปรุงแต่งเข้า และสิ่งนั้น

คือธาตุ และธาตุนั้นมุ่งถึงส่วนที่เป็นสาระแก่นสาร เช่น ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ก็หมายถึง

สิ่งที่แข้นแข็งเป็นต้น และสิ่งที่แข้นแข็งนั้นเมื่อแยกออกไปอีก ๆ ก็ย่อมจะพบละเอียด

เข้า ๆ ไปโดยล�าดับ จนถึงที่สุด แปลว่าแยกไปอีกไม่ได้ นั่นเป็นตัวธาตุแท้ดั้งเดิม  

แต่บดันีจ้ะค้นพบหรอืยงัไม่ทราบ นีเ้ป็นด้านวัตถุ ซึง่ด้านวัตถุแม้ทีก่ล่าวมาแล้วนีก้ส็รปุ



518 ลักษณะและค�ำสอนส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

ลงได้ว่า ส่วนทีเ่ป็นสงัขารนัน้กเ็ป็นสงัขตธรรม และส่วนทีเ่ป็นธาตแุท้กเ็ป็นอสงัขตธรรม 

เพราะเมือ่แยกออกไปอีกไม่ได้ เม่ือมีอยู่กแ็ปลว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่มอีะไรมาปรงุแต่ง เป็นตัว

เดิมแท้ ๆ ของวัตถุ

คราวน้ี มาว่าถึงวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ก็เหมือนกัน อันวิญญาณธาตุ ธาตุรู้  

ที่มาประกอบอยู่ในกายน้ีอันหมายถึงรูปกายอันนี้ ก็ย่อมจะมีตัวเดิมซึ่งเป็นตัวธาตุแท้ 

และมีตัวอาการซึ่งเป็นสังขารหรือเป็นส่วนผสมปรุงแต่งเช่นเดียวกัน บุคคลทุก ๆ คน

นั้นย่อมรู้สึกได้หรือว่าจับได้ในส่วนที่เป็นอาการ ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ในขันธ์ ๕ ที่เป็น

ส่วนนามกาย คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

เวทนา 

นามข้อที่ ๑ คือเวทนานั้น ได้แก่ความรู้สุขรู้ทุกข์หรือรู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์

ไม่สขุ ทีท่กุ ๆ คนได้มีความรู้สกึอยู ่ค�าว่าเวทนานัน้มกัจะแปลกนัว่าเสวยอารมณ์ คือ

กินอารมณ์หรือว่าเอาสุขทุกข์มาใส่เข้าว่า เสวยสุขเสวยทุกข์เสวยเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์

ไม่สุข ในเมื่อเสวยสุขทุกคนก็รู้สึกว่าสบายกายสบายใจ เมื่อเสวยทุกข์ทุกคนก็รู้สึกว่า

ไม่สบายกายไม่สบายใจ เมือ่เสวยภาวะเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุข กร็ูสึ้กปรกติเฉย ๆ 

ธรรมดา เหมอืนอย่างในเมือ่อยูใ่นทีม่อีากาศเป็นกลาง ๆ ไม่ร้อนไม่หนาว รูสึ้กเฉย ๆ 

ธรรมดา เหมือนอย่างว่าไม่มีเวทนา แต่ความจริงนั้นมี คล้าย ๆ กับว่าบริโภคอาหาร

ทีม่รีสเป็นปรกตธิรรมดา กไ็ม่รู้สกึว่าอร่อย แต่ก็ไม่รูสึ้กว่าจดืชดืไม่ชอบรส ซึง่ความจริง

กเ็ค้ียวอาหารและกก็ลนือาหารลงท้องไปเรยีกว่ากนิเหมือนกนั แต่เม่ือรสเป็นธรรมดา

ก็รู้สึกเป็นปรกติธรรมดา อร่อยก็ไม่ใช่ ไม่อร่อยก็ไม่ใช่ ดั่งนี้คือเวทนาที่เป็นกลาง ๆ 

จึงได้แบ่งเวทนาเป็น ๓ คือสุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา เวทนาท่ี 

ไม่ใช่ทกุข์ไม่ใช่สขุ และกมี็แบ่งพสิดารออกไปเป็น ๕ คือสขุเวทนานัน้กแ็บ่งเป็น ๒ คอื 

สขุเวทนาทางกาย สขุเวทนาทางใจ ทุกขเวทนานัน้ก็แบ่งเป็น ๒ คอืทกุขเวทนาทางกาย 

ทกุขเวทนาทางใจ ส่วนเวทนาทีไ่ม่ทกุข์ไม่สขุนัน้เรยีกอเุบกขาเวทนา เวทนาทีเ่ป็นกลาง ๆ 

ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข แบ่งเป็น ๕ เวทนา นี้ก็เป็นอาการของจิตหรือของธาตุรู้ ซึ่งนับว่า

เป็นตัวสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งเหมือนกัน จึงเป็นเวทนาขึ้นมา แต่ว่าเป็นสังขาร

อย่างไรนั้น จะยังไม่อธิบาย
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สัญญา

นามข้อที่ ๒ คือสัญญา ความรู้จ�า ก็คือจ�ารูป จ�าเสียง จ�ากลิ่น จ�ารส  

จ�าโผฏฐัพพะ สิ่งที่กายถูกต้อง และจ�าเรื่องราวทางใจ แม้ความรู้จ�าคือสัญญานี้ก็เป็น

สังขาร คือส่วนผสมปรุงแต่งเหมือนกัน

สังขาร

นามข้อที ่๓ คอืสังขาร ซึง่เป็นค�าทีซ่�า้กนักบัค�าว่าสังขาร แต่ว่าสังขารในขันธ์ 

๕ นี้ มุ่งถึงสังขารทางใจเท่านั้น คือความคิดปรุงหรือปรุงคิด ก็คิดปรุงหรือปรุงคิด 

รูปบ้าง เสียงบ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง โผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องบ้าง ธัมมะคือเรื่องราว

ทางใจบ้าง หรือว่าแบ่งสรุปลงเป็น ๓ คิดดี คิดชั่วหรือคิดไม่ดี และคิดเป็นกลาง ๆ  

อนันีเ้รยีกว่าสงัขาร ได้แก่รูป้รุงหรอืรูค้ดิ คอืคดิปรงุหรอืปรงุคดิ อนันีก้เ็หน็ได้ชดัว่าเป็น

ตัวสังขารโดยตรง คือเป็นส่วนผสมปรุงแต่ง 

วญิญาณ

นามข้อที ่๔ คอืวญิญาณซึง่เป็นความรู ้ในเม่ือตากับรปูประจวบกนักร็ูร้ปูคือเห็น 

ในเมื่อหูกับเสียงประจวบกันก็รู้เสียงคือได้ยิน เมื่อจมูกกับกลิ่นประจวบกันก็รู้กลิ่นคือ

ทราบกลิน่ เมือ่ลิน้กบัรสประจวบกนักร็ูร้สคอืทราบรส เม่ือมโนคอืใจกบัธมัมะคอืเรือ่ง

ราวประจวบกันก็รู้เรื่อง คือความรู้ที่เราเรียกว่าเห็นรูป ความรู้ที่เราเรียกว่าได้ยินหรือ

ฟังคอืได้ยนิเสยีงฟังเสยีง ความรูท้ีเ่ราเรยีกว่าทราบคอืทราบกล่ินทราบรสทราบโผฏฐพัพะ

คอืสิง่ทีก่ายถกูต้อง และความรูท่ี้เราเรยีกว่ารูห้รือคดิคอืรูห้รอืคดิเรือ่ง ในขณะทีอ่ายตนะ

ภายในอายตนะภายนอกมาประจวบกันเข้านี้คือวิญญาณ เป็นวิญญาณในขันธ์ ๕  

ไม่ใช่เป็นวิญญาณในวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ที่กล่าวมาโดยล�าดับ
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อธบิายทบทวนสังขารและวญิญาณในความหมายต่างกัน

เพราะฉะนั้น มาถึงตอนนี้แล้วจะพบค�าที่ซ�้ากัน แต่ความหมายต่างกันอยู่  

๒ ค�า ค�าหนึ่งก็คือค�าว่าสังขาร ที่พูดมาโดยล�าดับต้ังแต่ต้นแล้วว่าส่ิงที่ผสมปรุงแต่ง  

นี่คลุมทั้งหมด ทุกอย่างท่ีผสมปรุงแต่งเป็นสังขารทั้งนั้น และมาถึงสังขารอีกค�าหนึ่ง 

ก็คือสังขารในขันธ์ ๕ ก็หมายถึงผสมปรุงแต่งเหมือนกัน แต่ว่าเฉพาะที่เป็นทางจิตใจ

คือคิดปรุงหรือปรุงคิดต่าง ๆ 

อีกค�าหนึ่งคือค�าว่าวิญญาณ ที่กล่าวมาโดยล�าดับนั้น วิญญาณธาตุ ธาตุรู้  

ซึ่งหมายถึงรู้ที่เป็นตัวเดิมหรือว่าจิตที่เป็นตัวเดิม แต่ว่าวิญญาณในขันธ์ ๕ นี้มุ่งถึง 

การเห็นการได้ยินเป็นต้นดังกล่าวแล้ว เพราะฉะนั้น เมื่อมุ่งอธิบายต่างกันดังนี้ ก็จะ

พงึเห็นว่าวญิญาณนีเ้ป็นวญิญาณธาต ุธาตุรู ้ หมายถึงรูท่ี้เป็นตวัเดมิในบคุคลทุก ๆ คนนี้ 

มีรู้ที่เป็นตัวเดิมประกอบอยู่ จะนอนหลับหรือว่าจะตื่นหรือว่าสลบไสลไปยังไม่ตาย 

ละก็ ตวัรู้ทีเ่ป็นตวัเดมินีย้งัอยู ่นีค้อืตวัวญิญาณธาต ุธาตรุู ้รูท้ีเ่ป็นตัวเดมิ ส่วนวญิญาณ

ในขันธ์ ๕ นี้ ถ้าหากว่าตากับรูปไม่มาประจวบกัน จักขุวิญญาณรู้ทางตาก็ไม่เกิดไม่มี 

เหมอืนอย่างหลับตาอยู่ไม่ได้ดอูะไรไม่ได้มองอะไร ยิง่คนตาบอดกแ็ปลว่าจกัขวุญิญาณ

ไม่มี ทางอื่นก็เหมือนกัน เช่นว่าหูกับเสียงถ้าไม่มาประจวบกัน โสตวิญญาณรู้ทางหู 

กไ็ม่ม ีคนหูหนวกกย่็อมไม่มข้ีอนี ้คนตาบอดหหูนวกนัน้กแ็ปลว่าไม่มจีกัขวุญิญาณไม่มี

โสตวิญญาณ จมูกลิ้นกายนั้นก็เหมือนกัน คนที่เป็นอัมพาตเอาเข็มแทง ก็ไม่เจ็บตรง

ที่เป็นอัมพาตนั้น หรือว่าคนที่เขาฉีดยาชาผ่าตัดไม่เจ็บก็แปลว่าดับกายวิญญาณ ดับรู้

ทางกายในส่วนนัน้ มโนวญิญาณ ถ้าหากว่ามโนคอืใจกบัธมัมะคอืเร่ืองราวไม่มาประจวบกนั 

มโนวญิญาณก็ไม่เกิด เช่น ขณะท่ีหลับสนิทหรือสลบไสลไปทเีดยีว แต่ว่าแม้คนตาบอด

หูหนวกคนที่สลบไสลคนที่ถูกฉีดยาชาดังกล่าวมานั้น ตัววิญญาณธาตุที่เป็นธาตุรู้ คือ

รู้ทีเ่ป็นตวัเดมิ ยงัอยู่ เขาจงึสะกดจติทีห่ดักนัมาแล้วให้คนตาบอดเห็นได้ ในขณะทีจ่ติ

ถูกสะกดเข้าสู่สภาพที่จะเรียกว่าเป็นสมาธิหรือเป็นจิตส่วนลึก ให้รู้สึกเห็นได้เหมือน

อย่างอาศัยทางประสาทกายส่วนใดส่วนหนึ่ง เพราะว่ายังมีวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ท่ีเป็น

ตัวเดิมคือตัวรู้ รู้ที่ยังเป็นตัวเดิมอยู่ 
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เพราะฉะนั้น เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง ๔ นี้จึงเป็นความรู้ ซึ่งเป็น

สังขารคือส่วนผสมปรุงแต่ง ซ่ึงมาจากรู้ท่ีเป็นตัวเดิมคือธาตุรู้ เมื่อรู้ที่เป็นตัวเดิมคือ 

ธาตุรู้นั้นมาประกอบกันอยู่กับรูปกาย ซึ่งเป็นธาตุไม่รู้คือเป็นวัตถุ แล้วก็ได้ความรู้ท่ี

เป็นตวัอาการทัง้ ๔ นี ้เวทนาสญัญาสงัขารวิญญาณ รูส้ขุรูท้กุข์รูเ้ป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์

ไม่สุข รู้จ�า รู้คิดปรุงปรุงคิด และรู้เห็นรู้ได้ยินเป็นต้น ดังที่สามัญชนทุก ๆ คนได้อยู ่

มีอยู่ ความรู้เหล่านี้เป็นสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งทั้งนั้น ซึ่งมาจากธาตุรู้ที่เป็นตัวรู้

เดิมมาประกอบกันกับรูปกาย

กายมคีวามหมายอย่างเดยีวกับขันธ์

ตรงนี้จะอธิบายค�าว่า กาย ซึ่งมักจะเข้าใจกันว่าหมายถึงรูปกายอย่างเดียว 

และบางทเีรากเ็รยีกรปูกายว่ากาย เช่นค�าว่ากายใจ ค�าว่ากายในค�าว่ากายใจนีห้มายถึง

รูป ใจก็ใจ แต่บางทีค�าว่ากายนั้นก็มาใช้กับนามด้วย เช่นรูปกาย นามกาย คือค�าว่า

กายน้ีแปลว่าประชมุ เหมอืนกบัค�าว่าขนัธ์ทีแ่ปลว่ากอง กองกค็อืสิง่ทัง้หลายหลายอย่าง

มากองรวมกนั กายกแ็ปลว่าประชมุ กห็มายถึงส่ิงหลายอย่างมาประชมุกัน เพราะฉะนัน้

ค�าว่ากายกับค�าว่าขันธ์จึงมีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน และอาจใช้ได้ทั้งแก่รูป  

เรยีกว่ารูปกาย ทัง้แก่นาม เรยีกว่านามกาย และค�าว่านามนัน้กบ่็งอยู่แล้ว ว่าไม่ใช่รปู 

สักแต่ว่าเป็นนาม และค�าว่านามนี่แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร จะต้องอธิบาย

อีกหนหนึ่ง เพราะฉะนั้น ให้เข้าใจค�าว่ากายดั่งนี้ เวลาเรียกว่า รูปกาย นามกาย จะ

ได้ไม่สงสยัคือใช้ได้ท้ังสอง แปลว่าประชมุแห่งรูป ประชุมแห่งนาม กคื็อกองรปูกองนาม

อุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยดึถอื

คราวนี้ค�าที่เรียกโดยมากว่าขันธ์ ๕ น้ัน ขันธ์ก็คือค�าว่ากองด่ังที่กล่าวแล้ว  

รปูขันธ์ กค็อืกองรปู กห็มายถงึหลาย ๆ สิง่มารวมกนัเข้า มากองอยูเ่ป็นรปู เวทนาขนัธ์ 

กองเวทนา สญัญาขนัธ์ กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสังขาร วิญญาณขนัธ์ กองวิญญาณ 

กห็มายความว่าเวทนาก็มีหลายอย่าง สญัญากห็ลายอย่าง สงัขารกห็ลายอย่าง วญิญาณ
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กห็ลายอย่าง มากองรวมกันอยู่เป็นกองจงึเรยีกว่าขนัธ์แต่ละข้อ และทีเ่รยีกว่า อปุาทานขนัธ์ 

ขันธ์เป็นที่ยึดถือ ก็หมายความว่า สัตว์บุคคลทั้งปวงนั้นย่อมยึดถือขันธ์ทั้ง ๕ นี้ว่า  

เอตํ มม นี่เป็นของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่ เอโส เม อตฺตา นี่เป็นอัตตา 

ตัวตนของเรา เพราะฉะนั้น ขันธ์ทั้ง ๕ นี้จึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์ แปลว่าขันธ์เป็นที่

ยดึถือ เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงส่ังสอนให้รู้จกัสัจจะคอืความจรงิ ว่าอนัทีจ่ริง

นั้นข้อที่บุคคลยึดถือกันอยู่ว่าอัตตา คือตัวตนก็ดี อัตตนิยะ คือที่จะพึงยึดถือว่าตัวตน

ก็ดี โดยมากนั้นก็เข้าใจหรือเห็นว่ารวม ๆ กันอยู่ว่านี้แหละตัวเราของเรา เข้าใจและ

เห็นรวม ๆ กันอยู่ จึงได้ตรัสแยกออกไป ว่าอันที่จริงนั้นก็แยกออกไปได้เป็นขันธ์ ๕ 

รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ รูปขันธ์คือกองรูปนั้น 

กเ็ป็นสงัขารส่วนผสมปรุงแต่งทัง้นัน้ แต่ว่ากเ็ป็นส่วนผสมปรงุแต่งซึง่เป็นไปตามธรรมชาติ

ธรรมดา เหมอืนอย่างต้นไม้กเ็ป็นส่วนผสมปรงุแต่ง กเ็กดิขึน้มาตามธรรมชาติธรรมดา 

ที่ว่าธรรมชาติธรรมดานั้นก็หมายความว่าเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย คือเมื่อมีเหตุปัจจัย 

กย่็อมเกดิเป็นผลขึน้มา ธรรมชาติท้ังหลายในโลกกเ็ป็นอย่างนี ้ซึง่ทีป่รากฏเป็นฝนตก

แดดออกเป็นผล ก็เกิดขึ้นจากเหตุซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดา ฟ้าผ่าก็เป็นผลที่เกิดจาก

เหตซุึง่เป็นธรรมชาตธิรรมดา กลางวนักลางคนืเป็นต้นกเ็หมอืนกนั โลกธาตดุาวเดอืน

ทั้งหมดก็เหมือนกัน สัตว์บุคคลท้ังหมดก็เหมือนกัน และมาเฉพาะจิตใจก็โดยส่ิงที ่

เรียกว่าเป็นมนุษย์ก็ดี เป็นเดรัจฉานก็ดี ย่อมมีธรรมชาติธรรมดาที่ประกอบกันอยู่  

๒ ส่วนดังกล่าวมาแล้ว คือส่วนที่ไม่รู้คือส่วนที่เป็นวัตถุ ได้แก่ส่วนที่เป็นรูปกาย และ

ส่วนที่เป็นธาตุรู ้คือตัวรู้ ส่วนที่ไม่รู้กับส่วนท่ีรู้มาประกอบกันเข้าก็เป็นมนุษย์เป็น 

สัตว์เดรัจฉานต่าง ๆ มนุษย์นั้นก็มีชาติก�าเนิดเกิดในครรภ์ สัตว์เดรัจฉานนั้นก็มีชาติ

ก�าเนิดต่าง ๆ เกิดในไข่ก็มี เกิดในเถ้าไคลก็มี เกิดในครรภ์อย่างมนุษย์ก็มี ตลอดไป

ถึงอีกจ�าพวกหนึ่งเรียกว่าโอปปาติกะ คือพวกที่ลอยเกิด ไม่ได้เกิดในครรภ์เกิดใน 

ไข่เกิดในเถ้าไคลเหมือนอย่างมนุษย์และเดรัจฉานทั้งหลาย ได้แก่พวกเทพทั้งหลาย 

พวกผทีัง้หลาย พวกอสรุกายทัง้หลาย เรยีกว่าพวกเทวดามารพรหม เปรตอสุรกาย นรก 

อะไรทั้งหมดนี้เป็นพวกโอปปาติกะหรือพวกลอยเกิด แต่ก็มีกายทิพย์ที่เป็นกายส่วน

ละเอียด กับมีตัวรู้หรือมีธาตุรู้ รู้ที่เป็นตัวเดิมอีกเหมือนกันมาประกอบกัน จึงได้รวม

กันเข้าเรียกว่าสัตวโลก นี้เป็นธรรมชาติธรรมดากันมาทั้งนั้น
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คราวนี้ อย่างภูเขาที่เป็นภูเขาขึ้นมา แม่น�้าเป็นแม่น�้าขึ้นมา นี้เป็นแต่วัตถุ  

วัตถุที่ไม่มีรู้ ต้นไม้ทั้งหลายท่านแสดงว่าเป็นสิ่งที่มีอินทรีย์เดียวคือชีวิตินทรีย์ อินทรีย์

คอืชีวติ แต่กไ็ม่นับว่ามีธาตุรูห้รอืรูท่ี้เป็นตัวเดมิ แต่อันทีจ่ริงนัน้ต้นไม้ก็มตีวัรูเ้หมอืนกนั 

แต่เราไม่เรียกว่ารู้เหมือนอย่างมนุษย์สัตว์ท้ังหลาย อย่างต้นไม้บางอย่างไปถูกเข้า  

ใบจะหุบทันที เหมือนอย่างมีรู้เหมือนกัน หรือเช่นที่เขาทดลองดูแล้ว ว่าต้นไม้ที่คน

หมั่นไปเยี่ยมและคนแผ่เมตตาให้อยู่เสมอ ๆ มักจะงอกงามดีกว่าต้นไม้ที่ปล่อยปละ

ละเลยไม่สนใจ แม้ว่าจะให้น�า้ให้อาหารคล้าย ๆ กนักต็าม กเ็หมอืนอย่างว่ารบัรูเ้หมอืน

กัน แต่ว่าไม่มากจนเรียกว่ามีธาตุรู้หรือที่เรียกว่ารู้ที่เป็นตัวเดิม คราวนี้ที่จะมาถึงจุด

ของความรูซ้ึง่เป็นตัวสงัขาร กบัรูท้ีเ่ป็นตวัเดิมท่ีเรยีกว่าธาตุรู ้อนัจะพงึเรยีกได้ว่าวิสังขาร 

ความรู้หรือรู้ที่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งนั้นเป็นสังขตธรรม รู้ที่เป็นตัวเดิมนั้นหรือที่เรียกว่า

ธาตุรู้น้ันคือที่เป็นธาตุแท้ เรียกว่าอสังขตธรรม แต่คราวนี้ที่จะเป็นสังขตธรรมขึ้นมา 

ตลอดจนถงึท�าให้ธาตท่ีุไม่รูคื้อท่ีเป็นวตัถเุป็นสังขตธรรมไปด้วยนัน้ กเ็พราะมอีกีส่ิงหนึง่

ที่เรียกว่ากิเลสเข้ามาผสมปรุงแต่งอยู่กับความรู้หรือธาตุรู้ดังกล่าวนั้นด้วย

๒ กันยายน ๒๕๒๗
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สังขตธรรมและอสังขตธรรม (ต่อ)

ได้แสดงลักษณะพระพุทธศาสนามาถึงสังขตธรรมกับอสังขตธรรม และได้

แสดงทางฝ่ายวัตถุมาแล้ว ก�าลังแสดงถึงฝ่ายจิตใจ ซึ่งได้กล่าวว่าเป็นธาตุรู้ อันใช้เป็น

ภาษาบาลใีนพระสตูรหนึง่ว่า วญิญาณธาต ุธาตรุู ้ซึง่มาประกอบเข้ากบัฝ่ายธาตทุีไ่ม่รู้ 

จึงเป็นสตัว์บคุคลชายหญงิดัง่ทีป่รากฏอยู่ และเพราะเหตทุียั่งมอีกีส่วนหนีง่เข้ามาผสม

ปรุงแต่งคือส่วนกิเลส วันนี้จะได้ย�้าความบางประการเพื่อให้ชัดขึ้น

สังขตธรรมฝ่ายวัตถุ

พระพทุธเจ้าได้ทรงเป็นพระสพัพญัญ ูคอืเป็นผูต้รสัรูท้ัง้หมด ตรสัรูจ้บสากลธรรม 

ธรรมทั้งสิ้น สากลโลก โลกท้ังสิ้น อันรวมทั้งสากลสัตวโลก สัตวโลกทั้งสิ้น ดังน้ัน 

จงึได้ทรงประมวลทุก ๆ สิง่ทุก ๆ อย่างท้ังฝ่ายทีเ่ป็นวัตถ ุและทัง้ฝ่ายทีไ่ม่ใช่วัตถุคอืจิต 

เข้าเป็นสงัขตธรรม ธรรมทีม่ปัีจจยัปรงุแต่งอย่างหนึง่ อสงัขตธรรม ธรรมทีไ่ม่มปัีจจยั

ปรุงแต่งอย่างหนึ่ง และสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ที่เป็นฝ่ายวัตถุล้วน ๆ ก็มี ๒ อย่าง 

ดังกล่าวนั้นเช่นเดียวกัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ว่าเรียกกันถึงส่ิงท่ีมีปัจจัยปรุงว่า 

สังขตธรรมว่าสังขาร และสังขารนั้นก็คือส่วนผสมปรุงแต่งท้ังหลาย ว่าถึงฝ่ายท่ีเป็น

วตัถุเท่าน้ัน ไม่มจีติใจเข้าประกอบ กเ็ป็นฝ่ายสังขารคอืส่วนผสมปรงุแต่ง เอาอะไรมา

ปรุงแต่ง ปรงุแต่งจากอะไร กจ็ากธาตท้ัุงหลายคือส่วนท่ีเป็นสาระแก่นสาร ซึง่จะกล่าวได้

ว่าเป็นตวัเดมิ ดงัเช่นปรงุแต่งมาจากธาตทุัง้ ๔ ซึง่ได้กล่าวมาแล้วว่าแสดงในทางวิปัสสนา
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กรรมฐานส�าหรับจัดข้ึนพิจารณาแยกธาตุ แต่ก็ได้ประโยชน์ตั้งแต่ทางสมถกรรมฐาน

ขึ้นไปด้วย สิ่งที่แข้นแข็งก็เรียกว่าปฐวีธาตุ ธาตุดิน ที่เหลวเอิบอาบก็เป็นอาโปธาตุ  

ธาตุน�้า ที่อบอุ่นก็เป็นเตโชธาตุ ธาตุไฟ ที่พัดไหวก็เป็นวาโยธาตุ ธาตุลม และเมื่อ 

ทั้ง ๔ นี้มาผสมปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขาร เช่น เป็นภูเขา เป็นก้อนดิน ท่อนไม้ ก็ย่อมมี

อากาสธาต ุธาตอุากาศคอืช่องว่าง อยู่ในสิง่เหล่านีอ้กีด้วย และนีค้อือากาสธาต ุช่องว่าง 

ความจรงิในช่องว่างน้ันต้องหมายถงึว่าไม่มีอะไร แต่ในทกุส่ิงกม็ช่ีองว่างอยูท่ัง้น้ัน อย่าง

หยาบอย่างละเอียด คราวนี้เมื่อค้นลงไป ๆ ถ้าสามารถจนถึงธาตุที่เป็นอย่างละเอียด

ที่สุดที่แยกออกไปไม่ได้อีก นั่นก็เรียกว่าเป็นต้นเดิม และที่เป็นต้นเดิมนั้น ก็กล่าวได้

ว่าไม่มีปัจจัยอะไรมาปรุง เพราะเม่ือยังมาปรุงอยู่ก็ยังเป็นสังขารอยู่ จนกว่าจะได้พบ 

ถ้ามี ส่วนที่เป็นวัตถุน้ันท่ีไม่มีอะไรมาปรุง แยกออกไปไม่ได้อีก นั่นแหละถึงจะเป็น 

อสังขตธรรมคือสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุง ซึ่งก็น่าจะต้องมีอยู่ แต่จะละเอียดไปอย่างไรหรือ

จะกลายเป็นอะไรไป นั่นก็ไม่ทราบได้ทางด้านวัตถุ

สังขารฝ่ายวัตถุมเีกดิมดีับ

คราวนี้ได้มาถึงต้นไม้ด้วย ว่าต้นไม้นั้นก็มีเกิดมีเติบโตและก็มีตาย แต่ก็ไม่

รับรองว่ามจีติหรอืวญิญาณ ท่านแสดงไว้ว่ามอิีนทรย์ีเดียวคอืมีชวิีตอนิทรย์ี อนิทรย์ีคอืชวิีต 

และกด็เูหมอืนว่าจะมคีวามรบัสมัผสัอยูบ้่าง ซึง่น่าจะคล้าย ๆ กบัเริม่จะมกีายประสาท

หรือมีกายประสาทอยู่บ้าง เพราะว่าเมื่อมีชีวิตอินทรีย์ อินทรีย์คือชีวิต อินทรีย์เดียว 

กน่็าจะต้องมปีระสาทอยูบ้่าง เช่นว่ากายประสาท ประสาทส่วนกาย ทีร่บัสัมผสัหนาว

ร้อนเป็นต้นได้ เพราะฉะนัน้ จงึยงัไม่จดัเป็นสัตว์มีชวิีตทีเ่ข้าในข้อห้ามไม่ให้ฆ่าตามศีล

ข้อที ่๑ ปาณาตปิาโต ปาณาตปิาตา เวรมณี ปาณาติปาโตก็คอืการท�าสัตว์มชีวิีตให้ตกล่วง 

เมือ่เป็นศีลกเ็ป็นเวรมณ ีคอืเว้นจากการท�าสตัว์มชีีวติให้ตกล่วง และสตัว์ทีม่ชีวีตินีท่้าน

ใช้ค�าว่าปาโณหรือปาณะ ที่แปลว่าสัตว์ที่มีลมหายใจ มีปาณะ มีปราณ มีลมปราณ 

ลมปราณก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออก ซึ่งในศีลข้อท่ี ๑ นี้ก็รับรองว่า อะไรเป็น

ปาโณ คือสัตว์มีปราณหรือมีชีวิต เอาถึงบรรดามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย  

ทั้งใหญ่ทั้งเล็กตลอดจนถึงมดปลวก แต่ว่าไม่ได้รับรองไปจนถึงเชื้อโรค ซึ่งในบัดนี้พบ

บรรดาเช้ือโรคต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งมีอาการเคล่ือนไหวเป็นต้นเหมือนอย่างตัวน�้าหรือ
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อะไรที่เป็นชนิดเล็กที่สุด แต่ว่าถ้าจะเป็นสัตว์มีชีวิต ก็ไม่ได้รับรองเข้าในศีลข้อที่ ๑ นี้ 

หรอืว่าจะไม่ถึงเป็นปาโณ สตัว์มีปราณมีลมหายใจเข้าออก กเ็ป็นอนัว่าไม่ใช่เข้าจ�าพวกนี ้

เพราะฉะนั้น จึงมีอนุญาตให้ใช้ยาได้ ซึ่งยานี้ก็ใช้ท�าลายเชื้อโรคนั่นเอง เพราะฉะนั้น

บรรดาพวกน้ีจึงไม่รับรองว่าเป็นสัตว์มีชีวิต ซึ่งนับเข้าในข้อห้ามศีลข้อที่ ๑ เอาแต่ที่

ปรากฏทัว่ ๆ ไปสตัว์ใหญ่สตัว์เลก็จนถงึมดปลวกลกูน�า้เป็นต้น นีน้บัว่าเป็นสัตว์มีชีวิต 

เพราะฉะนั้น โลกนี้จึงไม่เล็กลง ดังจะพึงเห็นได้ว่า บรรดาส่ิงท่ีเป็นสังขารนั้น ซึ่งมี

ลักษณะแห่งสังขารที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ คือมีความเกิดขึ้นปรากฏ มีความเส่ือม

สิ้นไปปรากฏ เมื่อยังตั้งอยู่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏ และ

เมื่อมีความเสื่อมสิ้นไปนั้น เช่นว่าต้นไม้ภูเขาต้องสลายไป ต้นไม้ก็ตายไปผุไป ก็เป็น

อยูด่ัง่นี ้แล้วกเ็กดิขึน้ใหม่ เพราะหากว่าบรรดาสังขารทีม่ารวมกนัแล้วกแ็ตกสลายหรือ

แยกกันออกไปน้ัน ถ้าหากว่าหมดสิ้นไป โลกก็จะเล็กลง ๆ ทุกที แต่นี่ก็ไม่เล็กลง 

ก็เพราะว่าบรรดาธาตุท้ังหลายไม่ได้สลายไป เป็นแต่เพียงว่าเมื่อธาตุทั้งหลายมารวม

กันเข้าเป็นสังขาร และเมื่อสังขารแตกสลาย ธาตุทั้งหลายก็แยกย้ายกันไป เช่น ธาตุ

ทีแ่ข้นแข็งกไ็ปเป็นส่วนทีแ่ข้นแข็ง ธาตท่ีุเอิบอาบกไ็ปเป็นธาตทุีเ่อบิอาบ อบอุน่กไ็ปเป็น

ธาตอุบอุน่ พัดไหวกไ็ปเป็นธาตทุีพ่ดัไหว แต่ว่าความส�าคญัของธาตเุหล่านีก้น่็าจะรวม

กนัอยูใ่นส่วนทีแ่ข้นแขง็ และมส่ีวนอืน่ ๆ เข้ามาประกอบ จะเลก็เท่าไรกต็ามกแ็ปลว่า 

ยังอยู่ และเมื่อถึงเวลาก็มาประกอบกันเข้าเป็นสังขารอีก และเม่ือสังขารแตกสลาย 

ก็แยกกันไปอีก ก็ไปรวมกันอยู่ในโลกธาตุที่เรียกว่า โอกาสโลก อันนี้นี่เอง ไม่ใช่ไป

ทางไหน โลกจึงไม่มีเล็กลง

เมื่อรูปกายดับ วญิญาณธาตุเคลื่อนไปตามกรรม

คราวนี้ มากล่าวถึงที่มีทั้ง ๒ ส่วนร่วมกัน คือว่าส่วนที่ไม่รู้กับส่วนที่รู้มาร่วม

กันประกอบกัน อันหมายถึงสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งนี่แหละที่ไม่เป็นวัตถุทั้งหมด

หรอืวตัถลุ้วน ๆ แต่ว่ามีธาตรุูม้ารวมอยู่ด้วย ดงัเช่นบรุษุบคุคลชายหญงิสตัว์เดรจัฉาน

ทั้งหลาย ส่วนท่ีเป็นร่างกายหรือรูปกายเป็นส่วนที่ไม่รู้ แต่ว่าส่วนที่เป็นนามกายคือ 

ส่วนท่ีเป็นจิตใจนี่มีตัวรู้ ก็แปลว่าทั้ง ๒ ส่วนนี้มาประกอบกัน ก็มาเป็นสัตว์โลก  

คราวนีท้ัง้ ๒ ส่วนท่ีมาประกอบกันน้ี ว่าถึงส่วนทีไ่ม่มตีวัรูค้อืส่วนรปูกายนัน้ กเ็ป็นส่วน
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ที่เป็นวัตถุและก็ประกอบมาจากธาตุท่ีเป็นวัตถุ เช่นเดียวกับสิ่งท่ีเป็นวัตถุล้วน ๆ  

ทัง้หลายเช่นต้นไม้ภเูขาก้อนดนิกม็าประกอบกนัเข้าเป็นสงัขาร แต่ว่ามีส่วนทีเ่ป็นนาม

กายหรือนามธรรมเข้าประกอบ จึงนับว่าเป็นสังขารพิเศษขึ้นไปอีกส่วนหน่ึงในโลกนี้ 

คือมีส่วนท่ีเป็นธาตุรู้เข้าประกอบ และส่วนที่เป็นวัตถุก็มาจากธาตุทั้งหลายที่เป็นวัตถุ  

ส่วนที่เป็นนามธรรมหรือนามกายคือเป็นความรู้ต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็มาจาก

ตัวรู้ที่เป็นธาตุรู้ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุ เพราะว่าเมื่อส่วนที่เป็นวัตถุซึ่งมาประกอบกัน

เป็นรูปกายอันนี้ก็เป็นสังขาร เมื่อมาจากธาตุท้ังหลายมาประกอบกันเข้าซึ่งเป็นธาต ุ

ที่เป็นวัตถุนั่นแหละ ตัวความรู้ต่าง ๆ ก็เช่นกัน ก็ต้องมาจากตัวรู้ที่เป็นธาตุรู้ จึงเป็น

อันว่าธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัวหรือธาตุที่ไม่รู้ กับธาตุที่เป็นธาตุรู้มาประกอบกัน ก็เป็น

บุรุษสตรีบุคคลอันเป็นสัตวโลกนี้ 

และกต้็องท�าความเข้าใจเช่นเดยีวกนั ว่าส่วนทีเ่ป็นรปูกายนัน้กเ็ป็นสิง่ทีม่เีกดิ

มีดับ เข้ากับลักษณะของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งดังกล่าวแล้ว และเมื่อดับก็ไม่หมดสิ้นไป

อีกเหมือนกัน ดังคนเรานี้เมื่อตาย ตัวธาตุรู้ดังจะเรียกว่าจิตก็ตาม วิญญาณก็ตาม  

จุติเคลื่อนออกไปแล้ว ทิ้งร่างกายอันนี้ไว้ ร่างกายอันนี้ก็เป็นเหมือนอย่างก้อนดิน 

ท่อนไม้ไร้วิญญาณ ก็กลายมาเป็นสังขารที่เป็นวัตถุเหมือนอย่างสังขารที่เป็นวัตถ ุ

ทั้งหลาย และก็แตกสลายไป ลมก็ดับไป ธาตุน�้าก็แห้งเหือดหายไป ธาตุไฟก็ดับไป 

ธาตุที่เป็นธาตุดินก็เน่าเปื ่อยไป แต่ว่าตัวธาตุนั้นก็ไม่หมดสิ้นไม่หายไปไหนอีก  

เพราะฉะน้ัน เม่ือเกิดขึ้นมาก่อเกิดร่างกายขึ้นมาใหม่ ธาตุเหล่านั้นก็มาประกอบกัน

เข้าใหม่ แต่เมื่อกายอันนี้แตกสลายไป ธาตุอันนี้ก็แยกย้ายกันไป ก็อยู่ในโอกาสโลก 

น่ีแหละ โลกจึงไม่เล็กลง เพราะฉะนั้น เมื่อคนตายหรือสัตว์ตายเน่าเปื่อยไปหรือว่า 

เผาไป ตั้งแต่ครั้งดึกด�าบรรพ์ก็นับไม่ถ้วน โลกก็ไม่เล็กลง ก็คงอยู่เท่านั้นนั่นแหละ  

และธาตุทั้งหลายก็มารวมกันเข้าใหม่ ก็เป็นสังขารขึ้นมาใหม่ 

คราวนี ้ส่วนจติกเ็หมอืนกนั คอืความรูต่้าง ๆ ทีเ่ป็นเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ

กด็บัไป แต่ว่าตวัธาตรุูก้ไ็ม่ดบั คอืรูท้ีเ่ป็นตวัธาตกุไ็ม่ดบั กเ็หมอืนกบัวตัถทุีเ่ป็นตวัธาตุ

นัน้กไ็ม่แตกไม่หายไม่หมดไม่สิน้ ตวัรูท้ีเ่ป็นธาตรุูท้ีม่าปรากฏเป็นความรูก้เ็ช่นเดียวกนั 

ตวัความรูที้เ่ป็นเวทนาสญัญาสังขารวญิญาณนัน้เป็นสังขาร เป็นสังขารฝ่ายธาตรุู ้กเ็ป็น

สิ่งที่มีเกิดมีดับเช่นเดียวกับสังขารที่เป็นฝ่ายวัตถุ และเมื่อดับในที่สุดแล้ว ตัวธาตุรู้คือ

สิ่งที่เป็นตัวธาตุรู้ รู้ที่เป็นตัวธาตุก็ไม่ดับ ก็เคลื่อนไปตามกรรมดังที่กล่าวมาแล้ว
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วญิญาณธาตุอุปบัตหิรอืจุตเิพราะกเิลส

คราวนี้ การที่ธาตุส่วนที่เป็นวัตถุกับธาตุท่ีเป็นตัวรู้มาประกอบกันอยู่ อาศัย

กันอยู่น้ี ก็เป็นสังขารอีกอย่างหน่ึง คือเป็นส่วนผสมปรุงแต่ง และก็ต้องมีเหตุปัจจัย 

เหมือนกนั ซ่ึงพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้พบ ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยท่ีท�าให้ธาตุที่เป็นวัตถุ

กับธาตุที่เป็นตัวรู้ต้องมาพบกันมาประกอบกัน ดั่งที่ทุก ๆ คนเรานี้ก็มีทั้ง ๒ ส่วนนี่

แหละมาประกอบกนัอยู ่มาเป็นสงัขารซึง่มาจากธาตุทีเ่ป็นวตัถกุบัสงัขารจากธาตุทีเ่ป็น

ตัวรู้ แล้วก็สมมติชื่อเรียกกันไปทั้ง ๒ ฝ่ายต่าง ๆ กัน 

ท�าไมจึงต้องประกอบกัน เมื่อแยกจากกันแล้วท�าไมไม่แยกจากกันไปเสียเลย 

ท�าไมต้องมาพบกันอีกมาประกอบกันอีก และความที่มาประกอบกันอีกนั้นก็เรียกว่า

มาเกดิอกีนัน่เอง และเมือ่แตกสลายกแ็ปลว่าเคลือ่นออกไป เป็นภาษาเรยีกฝ่ายทีเ่ป็น

ธาตุรู้ ตายหรือแตกสลายก็เป็นภาษาเรียกส�าหรับธาตุที่ไม่รู้ คือภาษาเรียกตัวสังขาร

ทีม่าจากธาตท่ีุเป็นวตัถท่ีุไม่ใช่เป็นธาตุรู ้ก็เรยีกว่าเกดิ และเมือ่แตกสลายกเ็รยีกว่าตาย

หรือว่าดับ ส่วนท่ีมาจากธาตุท่ีเป็นตัวรู้นั้น ถ้าเกิดก็เรียกว่าอุปบัติ ซึ่งแปลว่าเข้าถึง 

และเมื่อจะไปก็เรียกว่าจุติ คือเคลื่อนไป อันเป็นค�าที่มีความหมายว่าไม่ตาย ยังมีตัวที่

ไม่ตาย และตวัทีไ่ม่ตายน้ีมาแล้วก็ไป ก็มาอาศยัอยูใ่นกายอนันีซ้ึง่มาจากธาตทุีเ่ป็นวัตถุ 

ซึง่เป็นสิง่ทีต้่องเกิดต้องดบัคือตาย แต่ตวัทีเ่ป็นธาตรูุ้นัน้เป็นตวัทีเ่ข้าถึงมาประกอบเป็น

สังขารขึ้น และเมื่อสังขารอันนี้แตกแยกก็เคลื่อนออกไป เรียกว่าจุติคือเคลื่อน สุดแต่

จะตั้งชื่อเรียกกันว่าจิต ว่าวิญญาณ ว่าสัตว์ ว่าเรา ว่าเขา 

คราวนี้ เมื่อมาประกอบกันเข้าเป็นบุรุษสตรีเราเขาดังนี้แล้ว ก็มีกระบวนการ

ทางร่ายกายทางจิตใจไปตามธรรมชาติธรรมดา เช่น มีตามีหูมีจมูกมีล้ินมีกายและ 

มีมโนคือใจประกอบกันอยู่ แล้วก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะและมีสิ่งที่ใจรู้ใจ

คิดเรียกว่าธัมมะ มาประจวบกันอยู่ แล้วก็เกิดเป็นนามธรรม คือเป็นนามธรรมที่ว่า

ตามล�าดับตามขันธ์ ๕ ก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รวมทั้งรูปก็เป็นรูปเวทนา

สญัญาสงัขารวญิญาณ เรยีกว่าขันธ์ ๕ ตามทีก่ล่าวมาแล้ว ซึง่กเ็ป็นธรรมชาตธิรรมดา 

แต่ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งเข้ามาผสมปรุงแต่ง อันเรียกว่ากิเลส ที่แปลว่าเครื่อง

เศร้าหมอง และกิเลสอันนี้ก็อาศัยขันธ์ ๕ นี้น่ีแหละบังเกิดข้ึน หรือว่าอาศัยรูปกาย

อาศัยนามกาย อาศัยรูปนามอันนี้นี่แหละบังเกิดขึ้น
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ดงัท่ีมีตรสัเอาไว้ในปฏิจจสมุปบาท ธรรมทีอ่าศยักนับงัเกดิขึน้ ว่าเพราะเวทนา

เป็นปัจจัยเกิดตัณหา และตรัสไว้ในพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่ง ซึ่งมีใจความว่า ในเมื่อ

อาศัยรูปกายและนามกายประกอบกัน ก็เกิดเวทนาคือความรู้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือ

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คราวนี้เมื่อเป็นสุขเวทนา เป็นสุขได้ 

กินสุขได้เสวยสุข ก็เกิดความยินดีพอใจ และความยินดีพอใจนี้ก็มาเป็นราคานุสัย  

อนุสยัคอืราคะ ความตดิใจยนิด ีอนสุยักแ็ปลว่านอนจม คอืหมายความว่ายังจมเข้าไป

อยู่ในจิตส่วนลึก ติดอยู่ในจิตส่วนลึก เป็นราคานุสัย อนุสัยเครื่องที่นอนจมอยู่ในจิต

ส่วนลึกคือราคะความติดใจยินดี คือยินดีอยู่ในสุขเวทนานั่นเอง ตลอดจนถึงในสิ่งทั้ง

หลายที่ท�าให้เกิดสุขเวทนาด้วย คราวนี้เมื่อได้รับทุกขเวทนา ได้กินทุกข์เสวยทุกข์เป็น

ทุกข์ต่าง ๆ ก็ไม่ชอบไม่พอใจในตัวทุกข์ด้วย และในสิ่งที่ท�าให้เกิดทุกข์ด้วย ก็ท�าให้

บงัเกดิปฏฆิานุสยั ปฏิฆะคือความกระทบกระทัง่นอนจมตดิอยูใ่นจติส่วนลกึ เม่ือประสบ 

อทกุขมสขุเวทนา เวทนาทีไ่ม่ใช่ทกุข์ไม่ใช่สุข เมือ่ไม่พจิารณาก็เกดิโมหะคอืความหลง 

ก็ท�าให้บังเกิดเป็นอวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชาคือความไม่รู้ ยังนอนจมติดอยู่ในจิต

ส่วนลึก เพราะว่าจิตนี้ที่เรียกว่าจิต คือเรียกตัวรู้ที่เป็นธาตุรู้นั้นว่าจิต ก็เพราะเหตุว่า 

คิด รู้ เก็บ และวิจิตรคือหลากหลายต่าง ๆ กันมาตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ฉะนั้น  

จึงเก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้เป็นราคะความติดใจยินดีอยู่ในสุขเวทนาและในสิ่งท่ีท�าให้เกิด 

สขุเวทนา เกบ็ตวัไม่พอใจกระทบกระทัง่ในทกุขเวทนาและในสิง่ทีท่�าให้เกดิทุกขเวทนา 

เกบ็เอาอวชิชาคอืตวัความไม่รูอ้นัมอีาการให้หลงในเวทนาทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุข 

ทั้งในสิ่งที่ท�าให้เกิดเวทนาเช่นนั้น ก็เป็นอวิชชาขึ้นมา 

อันนี้แหละเป็นตัวกิเลสท่ีเข้ามาประกอบเข้าอีก ก็เป็นสังขารคือส่วนผสม 

ปรงุแต่งเข้าอีก คือว่าปรกตน้ัินก็มกีารผสมปรงุแต่งจากส่วนทีเ่ป็นธาตวัุตถุไม่รู ้กบัส่วน

ทีเ่ป็นธาตรุูค้อืตวัรู ้มารวมกนัเข้ามาเป็นบรุษุสตรบีคุคลสัตว์เดรัจฉานทัง้หลาย แล้วยัง

มีกิเลสเข้ามาปรุงแต่งเข้าอีกส่วนหนึ่งประกอบเข้าอีก เพราะฉะนั้น จึงเป็นสังขาร คือ

ส่วนผสมปรุงแต่งที่มีกิเลสเข้าผสมอยู่ด้วย

๔ กันยายน ๒๕๒๗



ครั้งที่ ๑๙ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา
การรับรู้อารมณ์ของจติ

ได้แสดงลักษณะพระพุทธศาสนามาจนถึงกิเลส ที่มีส่วนเข้ามาผสมปรุงแต่ง

กายคอืรูปกายและจติ ซ่ึงเป็นสงัขตธรรมส่วนหนึง่ของโลก ซึง่มส่ีวนวตัถกุบัส่วนจติเข้า

ประกอบกัน ก่อนท่ีจะกล่าวถึงเรื่องกิเลสต่อไปจากที่ได้แสดงแล้ว จะได้กล่าวถึง

กระบวนการของกายและจติท่ีเป็นไปตามธรรมชาตธิรรมดา กบัทีม่บีคุคลเข้าไปมส่ีวน

ปรงุแต่ง และกจ็ะกล่าวเทยีบกบัทางฝ่ายวตัถุก่อน ซึง่ทางฝ่ายวัตถุนัน้กมี็กระบวนการ

ของตนเอง กับมีกระบวนการที่มีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง ดั่งเช่นต้นไม้ก็มีทั้ง ๒ อย่าง 

คอืทีเ่ป็นไปตามสภาพคอืภาวะของตนเอง กบัทีม่บีคุคลเข้าเกีย่วข้อง ส่วนทีม่บีคุคลเข้า

เกีย่วข้องนัน้ กคื็อการท่ีบุคคลท�าการเพาะหว่านปลกู เช่น ท�านา ท�าสวน กม็กีารเพาะ

หว่านปลกูข้าวและต้นไม้ต่าง ๆ ตามต้องการ และการให้น�า้การบ�ารุงต่าง ๆ การรกัษา

ต่าง ๆ เหล่าน้ีบุคคลเข้าเกีย่วข้อง กบัอีกส่วนหนึง่ทีเ่ป็นไปตามภาวะของตน ทีเ่รยีกว่า

ตามสภาพ คือการท่ีต้นไม้เริ่มงอกเป็นต้นข้ึนจากเมล็ดแล้วก็เติบโตขึ้นไปโดยล�าดับ 

ออกดอกออกผล นี้ต้นไม้เป็นไปตามภาวะของตนที่เรียกว่าสภาพ

อธบิายความหมายของสภาพกับภาวะ

เพราะฉะนัน้ จงึใคร่จะอธิบายค�าว่าสภาพ ว่ามาจากค�าว่าสภาวะในภาษาบาลี 

ไทยเรามาใช้ทับศัพท์ว่าสภาพ เอา “ว” เป็น “พ” แปลตามค�าก็แปลว่าภาวะของตัว 

เพราะฉะน้ัน สิ่งที่จะเรียกว่าสภาพนั้นคือสิ่งที่เป็นไปตามภาวะของตน ดั่งเช่นสภาพ
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ของต้นไม้ดังท่ีกล่าวมานั้นบุคคลไม่ได้เป็นผู้ไปท�า แต่ต้นไม้เขาท�าของเขาเองคือเป็น 

ไปเอง การทีแ่ตกเป็นหน่อขึน้จากเมด็แล้วกเ็ติบโตขึน้มา มีล�าต้น มีเปลอืก มีกิง่ มีใบ 

มผีล เป็นต้นเหล่านี ้เขาเป็นไปของเขาเอง เรยีกว่าเขามีภาวะของเขาเอง ไปตามภาวะ

ของตนเอง ความเป็นของตนเอง ภาวะแปลว่าความเป็น ลักษณะดั่งนี้เรียกว่าสภาพ 

หรอืสภาวะ แต่การท่ีบุคคลเข้าไปท�าเข้าไปตกแต่งนัน้ไม่เรยีกว่าสภาพ แต่อาจเรยีกว่า

ภาวะได้ เช่นว่าการท่ีเป็นบ้านเป็นเรอืนนีไ่ม่ใช่เป็นสภาพ คอืมไิด้เป็นบ้านเป็นเรอืนขึน้

มาเอง คนไปตัดเอาไม้มา เอาทัพพสัมภาระอื่น ๆ มาปลูก มาสร้างขึ้น จึงเป็นบ้าน 

เป็นเรือน ฉะนั้น บ้านเรือนจึงมิได้เป็นไปตามสภาพ คือไม่ได้เกิดขึ้นตามสภาพตาม 

ภาวะของตน แต่มคีนปรงุแต่ง ถ้าหากว่าบ้านเรอืนเป็นไปเอง เช่นว่าเราเพยีงแต่หาไม้

มากอง ๆ เอาไว้ เอาทพัพสมัภาระมากอง ๆ เอาไว้ แล้วบ้านเรือนเขามาปรุงของเขาเอง 

เสาก็ตั้งขึ้นเอง ฝาก็มาประกอบกันเอง หลังคาก็มาประกอบกันเอง กระเบื้องก็มุงเอง 

ถ้าดั่งนี้จึงจะเป็นสภาพ แต่นี่คนท�าทั้งนั้น ส่วนต้นไม้นั้นคนท�าแต่เบื้องต้น คือว่าปลูก

หว่านบ�ารุงรักษา เหล่าน้ีเป็นภาวะคือเป็นเรื่องของคน แต่ความที่ต้นไม้แตกขึ้นมา

เป็นต้นไม้ นี้เป็นไปตามภาวะของตน ของตนก็คือของต้นไม้เอง เป็นไปเองดั่งนี้ 

เรียกว่าสภาพ นี่เป็นความต่างกันของถ้อยค�าที่เรียกว่าสภาพหรือเรียกว่าภาวะเฉย ๆ 

กระบวนการของกาย

คราวนี้ ในบุคคลเองก็เหมือนกัน ว่าถึงในส่วนกาย เอารูปกายเช่นว่าอาหาร 

คนก็ต้องแสวงหามา แล้วก็ต้องมาหุงมาต้มมาบริโภค น�าเข้าปากเคี้ยวกลืนลงไป  

ทีค่นท�า แต่เมือ่กลนืลงไปถึงในท้องแล้ว อาหารนัน้ถูกย่อยแล้วน�าไปบ�ารงุเลีย้งร่างกาย 

แล้วเป็นส่วนที่ขับถ่ายออกมาเหล่านี้เป็นสภาพคือเป็นไปเอง ลมหายใจก็คล้าย ๆ กับ

เป็นสภาพ เพราะว่าการหายใจเข้าหายใจออกนี ้ก็หายใจไปตามเรือ่งของร่างกาย และ

ลมทีเ่ข้าไปบ�ารงุเลีย้งร่างกายอย่างไร แล้วกห็ายใจออกเอาอากาศทีไ่ม่ดอีอกมาอย่างไร 

นี่ก็เป็นไปเองตามสภาพตามภาวะของตนของร่างกาย แต่ว่าส่วนหนึ่งนั้นบุคคลท�า  

เช่นว่ามีเจตนาคือความจงใจขึ้นมา ท�าทางกายท�าทางวาจาท�าทางใจขึ้นมา เป็นกรรม 

เหล่านี้ไม่ใช่สภาพ คือว่าคนใช้ร่างกายอันนี้ท�าพร้อมทั้งจิตใจ 



532 ลักษณะและค�ำสอนส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

คราวนี ้เมือ่ท�าเป็นกรรมขึน้มาแล้ว กรรมและการให้ผลของกรรมนีเ้ป็นสภาพ

ของกรรมทีเ่ป็นไปเอง เมือ่ท�าเป็นกรรมขึน้มาแล้ว กรรมและการให้ผลของกรรมน่ีเป็น

สภาพของกรรมคือเป็นไปเอง กับมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาประกอบ นั่นก็สุดแต่จะเป็น

อย่างไร อนัน้ีก็จะปรารภกล่าวกนัอีกเรือ่งหนึง่ แต่นีเ่พยีงยกมาเป็นตัวอย่างเท่านัน้ก่อน 

ว่ากระบวนการของสิง่ทีผ่สมปรงุแต่งนี ้เมือ่ผสมปรงุแต่งขึน้มาแล้ว กเ็ป็นไปตามสภาพ

คือภาวะของตนน้ันส่วนหน่ึง แล้วก็มีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นอีกส่วนหนึ่ง ดังเช่น

ตัวอย่างที่กล่าวนั้น

กระบวนการของจติ

คราวนี ้มาถงึกระบวนการของจิต กายและจติท่ีอาศัยกนัอยู่นี ้กม็กีระบวนการ

ทีเ่ป็นไปตามธรรมชาตธิรรมดาส่วนหนึง่ และทีม่บุีคคลเข้าเกีย่วอีกส่วนหน่ึง จะว่าถึงที่

เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาดั่งท่ีเรียกว่าสภาพนั้นก่อน คือว่าจิตนี้ดังที่ได้กล่าวแล้ว 

ก็อาศัยอยู่ในกายนี้ และกายนั้นในที่นี้ก็หมายถึงแค่รูปกายก่อน หรือว่าธาตุ ๕ ที่เป็น

ฝ่ายรูปหรือฝ่ายวตัถมุารวมกนัเข้า จติกม็ุง่ถึงตวัวิญญาณธาต ุธาตรุู ้ทีม่าอาศยัอยู่กบั

กายน้ี ทีน้ีเมื่อมาอาศัยกันแล้ว ก็มีกระบวนการท่ีอาศัยกันไปตามธรรมชาติธรรมดา 

อันหมายถึงว่ากายจิตของใคร ๆ ก็จะต้องเป็นอย่างนั้น คือว่าความท่ีอาศัยกันนี้  

ก็ตั้งต้นแต่ที่ตรัสแสดงไว้ถึงอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ ที่ประกอบกัน 

ที่คู่กัน ค�าว่าอายตนะนั้นแปลว่าที่ต่อคือต่อกัน อายตนะภายในก็ได้แก่จักขุคือตา  

หมายถึงส่วนท่ีเป็นจกัษุประสาท โสตะคือห ูหมายถึงทีเ่ป็นโสตประสาท ฆานะคือจมกู 

หมายถึงที่เป็นฆานประสาท ชิวหาคือลิ้น หมายถึงที่เป็นชิวหาประสาท กายะคือกาย 

หมายถึงที่เป็นกายประสาท และมโนคือใจอันเป็นข้อที่ ๖ อายตนะภายนอกก็คือรูปที่

คู่กับตา เสียงที่คู่กับหู กลิ่นที่คู่กับจมูก รสที่คู่กับลิ้น โผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องที่คู่กับกาย 

และธรรมะ นี่ก็ใช้ค�าว่าธรรมะอีกเหมือนกัน แต่หมายถึงเรื่องราวที่คู่กับมโนคือใจ 

นีเ่ป็นการแสดงถงึกระบวนการของกายและจติอาศยักนั อันนบัว่าเป็นก้าวแรก 

ก็คือว่าตากบัรปูประจวบกนั หกูบัเสยีงประจวบกนั จมกูกบักลิน่ประจวบกนั ลิน้กบัรส

ประจวบกนั กายกบัโผฏฐพัพะประจวบกนั มโนคอืใจและธรรมะคอืเร่ืองราวประจวบกัน 
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ดังที่ทุกคนได้มีอยู่เป็นไปอยู่ และเมื่อมาประจวบกันแล้วก็เกิดวิญญาณ กล่าวคือ 

เมื่อตากับรูปประจวบกันก็เกิดจักขุวิญญาณ ความรู้ทางตา อันได้แก่เห็น หูกับเสียง

ประจวบกันก็เกิดโสตวิญญาณ ความรู้ทางหู คือได้ยิน จมูกกับกลิ่นประจวบกันก็เกิด

ความรู้อันเรียกว่าฆานวิญญาณ ความรู้ทางฆานะคือจมูก อันได้แก่ทราบกลิ่น ลิ้นกับ

รสประจวบกนักเ็กดิชวิหาวญิญาณ คอืความรูท้างล้ิน ได้แก่ทราบรส กายและโผฏฐพัพะ

ประจวบกันก็เกิดกายวิญญาณ ความรู้ทางกาย คือทราบส่ิงท่ีถูกต้อง มโนคือใจ 

กับธรรมะคือเรื่องราวประจวบกันก็เกิดความรู้อันเรียกว่ามโนวิญญาณ คือความรู้ทาง

มโนคือใจ

เมือ่เกิดเป็นวญิญาณ ๖ ขึน้ด่ังน้ีแล้ว เมือ่ทัง้ ๓ อย่างมาประชมุกันขึน้อกีครัง้หนึง่ 

กเ็กดิสมัผสัสะหรอืผสัสะ คือว่าเม่ือตากับรูปและจกัขวุญิญาณมาประชมุกนั กเ็กดิจกัขุ

สัมผัสความกระทบทางจักษุ เมื่อหูกับเสียงและโสตวิญญาณมาประชุมกัน ก็เกิดโสต

สมัผสั ความสมัผสัคอืความกระทบทางห ูเม่ือจมกูกับกล่ินและฆานวญิญาณมาประชมุกัน 

ก็เกิดฆานสัมผัสคือสัมผัสทางจมูก เมื่อล้ินกับรสและชิวหาวิญญาณมาประชุมกันมา

ประจวบกนั กเ็กดิชวิหาสมัผสัคือสมัผสัทางล้ิน เม่ือกายกบัโผฏฐพัพะและกายวิญญาณ

ทัง้ ๓ นัน้มาประชมุกนั กเ็กดิกายสมัผสัคอืสมัผสัทางกาย เมือ่มโนคอืใจกบัธัมมะคอื

เรื่องราวและมโนวิญญาณทั้ง ๓ นี้มาประชุมกัน ก็เกิดมโนสัมผัสคือสัมผัสทางใจ 

เมือ่มาถงึสมัผสัดัง่นีแ้ล้วจงึเกดิเวทนา คอืเพราะสัมผสัทางตากเ็กิดเวทนาอนั

เกดิจากสมัผสัทางตา เรยีกว่าจกัขุสมัผัสสชาเวทนา และเพราะสัมผสัทางหกูเ็กดิเวทนา

ทีเ่กดิจากสมัผสัทางห ูเรยีกว่าโสตสมัผสัสชาเวทนา เพราะสมัผสัทางจมกูกเ็กดิเวทนา

ที่เกิดจากสัมผัสทางจมูก เรียกว่าฆานสัมผัสสชาเวทนา เพราะสัมผัสทางลิ้นก็เกิด

เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้น เรียกว่าชิวหาสัมผัสสชาเวทนา เพราะสัมผัสทางกาย 

ก็เกิดเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกาย เรียกว่ากายสัมผัสสชาเวทนา เพราะสัมผัสทาง

มโนคือใจก็เกิดเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจ เรียกว่ามโนสัมผัสสชาเวทนา 

จึงเกิดสัญญาคือความจ�าได้หมายรู้ซึ่งเกิดถัดมาจากเวทนานั้น เป็นสัญญาใน

รูปก็เรียกว่ารูปสัญญา สัญญาในเสียงก็เรียกว่าสัททสัญญา สัญญาในกลิ่นก็เรียกว่า

คันธสัญญา สัญญาในรสก็เรียกว่ารสสัญญา สัญญาในโผฏฐัพพะก็เรียกว่าโผฏฐัพพ-

สัญญา สัญญาในเรื่องราวก็เรียกว่าธัมมสัญญา 
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และก็เกิดสังขารคือความปรุงคิดหรือความคิดปรุงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็เป็น

ความคิดปรุงหรือความปรุงคิดไป ในรูปบ้าง ในเสียงบ้าง ในรสบ้าง ในโผฏฐัพพะบ้าง 

ในธรรมะคือเรือ่งราวบ้าง เป็นความคิดปรงุหรอืความปรงุคดิทีเ่ป็นฝ่ายดบ้ีางฝ่ายชัว่บ้าง 

หรือฝ่ายที่เป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่วบ้าง 

และเมื่อคิดปรุงหรือปรุงคิดไปก็รู้ไปด้วยที่รู้เป็นวิญญาณ ก็เป็นวิญญาณเวียน

ข้ึน ๆ มาอีก เพราะฉะนั้น กระบวนการของกายและจิตที่อาศัยกันอยู่จึงเป็นดั่งนี้  

ตามที่มีแสดงไว้ตามล�าดับในธรรมวิภาคในนวโกวาทนั้นแล้ว

รูปนามหรอืนามรูป

ในเบ้ืองต้นกใ็ห้ดแูละก�าหนดจ�าไว้ แล้วกท็�าความเข้าใจ คราวนีก้จ็ะได้อธบิาย

เพิม่เตมิจากท่ีท่านวางไว้เป็นแบบด่ังนัน้ ก็คอืว่าในฝ่ายอายตนะภายในภายนอกนัน้ ๕ 

ข้อข้างต้นกเ็ป็นวตัถ ุหรอืเป็นรปูกายเป็นรปูขนัธ์โดยตรง ส่วนข้อที ่๖ คอืมโนกบัธมัมะ

คือเรื่องราวนั้น ก็เป็นสิ่งที่เช่ือมเก่ียวกันอยู่ในระหว่างรูปซึ่งเป็นวัตถุ กับจิตที่เป็น 

ฝ่ายทางจติใจ เหตฉุะนัน้ จงึจะสามารถท�าให้กายและจติใจนัน้มาประสานกนัได้ มาเป็น

สงัขารคือปรงุแต่งด้วยกนัได้ และในฝ่ายทีเ่ป็นส่วนรูปนัน้กเ็ป็นรปู ในฝ่ายท่ีเป็นวิญญาณ

เป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารแล้วก็กลับมาเป็นวิญญาณขึ้นอีก นั่นรวม

เรียกว่าเป็นนาม ย่อเข้าจึงเป็นรูปนาม แต่เรียกว่านามไว้ต้นเป็นนามรูป 

ตามล�าดบัทีก่ล่าวมานีจ้ะเหน็ว่า เรยีงล�าดบัต่างจากขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ นัน้เรยีง

ล�าดับว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่ว่าตามที่ได้อธิบายถึงกระบวนการ

เกดิขึน้ของกายและจติทีอ่าศยักันอยู ่เรยีงว่ารปูคอือายตนะท้ัง ๒ แล้วก็วิญญาณ แล้ว

ก็สมัผสั เวทนา สญัญา สงัขาร แล้วกเ็วยีนมาวญิญาณต่อไป ถ้ายงัไม่กล่าวถงึวญิญาณ

ที่เวียนต่อไป ก็เอาแค่สังขาร เพราะฉะนั้น จึงต่างจากขันธ์ ๕ โดยที่ในขันธ์ ๕ นั้น

เรียงวิญญาณไว้ท้ายทีเดียว ไม่เรียงวิญญาณเอาไว้ต่อจากรูป และไม่ได้แสดงสัมผัส 

พจิารณาดูแล้วว่าท่านเรยีงขนัธ์ ๕ ไว้อย่างนัน้ ไม่ได้มุง่แสดงตามกระบวนการ

ทีเ่กดิขึน้ของกระบวนการทางจติใจ แต่ว่ามุง่แสดงขนัธ์ ๕ ส�าหรบัให้พจิารณาทางด้าน
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วปัิสสนา คอืปัญญาทีรู่แ้จ้งเหน็จรงิ คอืตรสัสอนให้ก�าหนดแยกก้อนอนันีท้ีย่ดึถอืกนัว่า

ตวัเราของเราอยูน่ีอ้อกไป ว่าอนัทีจ่รงินัน้ไม่ได้รวมเป็นก้อนเดยีวกนัแต่ว่าแยกออกเป็น

รูปฝ่ายหน่ึง เวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณแต่ละฝ่ายเป็น ๕ เพือ่ให้พจิารณาเหน็ได้ง่าย 

เพราะว่ารปูนัน้เป็นส่วนหยาบเหน็ได้ง่าย ตรสัสอนให้พจิารณาก่อน ว่านีร่ปู เวทนานัน้

ก็เป็นความที่ปรากฏอาการเป็นทุกข์เป็นสุขหรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขของกายใจ 

นี่แปลว่าคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างกายและใจ เวทนาทางกายก็มี เวทนาทางใจก็มี นี่จึงมา

เป็นที่ ๒ เพราะเมื่อพบกายก็พบเวทนา คือเมื่อพบรูปก็พบเวทนา เพราะเวทนาทาง

รูปมีทางกายมี จึงให้จับพิจารณาเวทนาต่อไปเลย แล้วจึงมาสัญญาสังขารซึ่งเป็น 

อาการทางใจ เพราะว่าสัญญาสังขารทางรูปไม่มี รูปจ�าอะไรไม่ได้ รูปคิดอะไรไม่ได ้ 

นัน่ต้องใจหรือจิต แต่ว่ารปูมเีวทนาได้เป็นสขุได้เป็นทกุข์ได้เป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุได้ 

เพราะฉะนั้น จากเวทนาจึงมาสัญญาสังขารแล้วก็กลับมาวิญญาณซึ่งเป็นตัวที่ละเอียด 

กแ็ปลว่าตรสัเรียบเรยีงล�าดบัจากหยาบมาละเอียดกเ็ป็นรปูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ 

และก็ไม่จ�าเป็นจะต้องมาพิจารณาตัวสัมผัสซึ่งเป็นตัวส�าคัญ แต่ก็เป็นตัวท่ีแฝงอยู่ใน

ระหว่างของวิญญาณและเวทนา ต่อเมื่อมาจับพิจารณาถึงกระบวนการเกิดทางจิตใจที่

อาศยักาย จงึได้ทรงแสดงดงัทีก่ล่าวมาแล้ว เป็นการแสดงถงึกระบวนการเกดิทางจติใจ

กับร่างกายที่อาศัยกัน

จติน้อมออกรับอารมณ์ทางทวารทั้ง ๖

คราวน้ี มาถงึค�าท่ีย่อลงว่าเป็นนาม นามนัน้อะไร ค�าว่านามนัน้เรามกัจะเข้าใจ

กันเพยีงว่าไม่ใช่รปู เป็นแต่เพยีงชือ่ท่ีเรยีก เหมือนอย่างคนท่ีชือ่นัน้ชือ่นี ้ เป็นชือ่ท่ีไม่มีรปู 

เป็นสักแต่ว่าชื่อ แต่ว่าความหมายในทางความเกิดขึ้นนั้น ค�าว่านามแปลว่าน้อม  

เหมอืนอย่างค�าว่านโม แปลว่าความนอบน้อม ค�าว่านามนัน้กม็มีลูธาตเุหมอืนกบัค�าว่า 

นโม คอืแปลว่าน้อม ก็คือว่าอาการท่ีจติ ท่ีเป็นตวัธาตรุูอั้นอาศยัอยู่ในกายส่วนท่ีเป็นรปู 

น้อมออกรู้ รูโ้ลก คอืรูส้ิง่ภายนอก อาศยัอายตนะภายในภายนอกท่ีประจวบกนั เพราะว่า

จิตนั้นถ้าหากว่าอายตนะภายในภายนอกยังไม่ประจวบกัน จิตก็ไม่น้อมออกรู้ และ 

เมื่อไม่น้อมออกรู้ก็เหมือนว่าไม่รู้ ต่อเม่ืออายตนะภายในภายนอกประจวบกัน จิตจึง
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น้อมออกรู้ เพราะฉะนั้น จึงเปรียบเหมือนอย่างว่ามีบ้านอยู่บ้านหนึ่ง จิตเป็นเจ้าของ

บ้านอยูภ่ายในบ้าน และบ้านนัน้มปีระตนูอกอยู่ ๕ ประตู ประตูในอยู่ ๑ ประตู เม่ือจติ

จะรูอ้ะไรในภายนอกกจ็ะต้องรูโ้ดยประตนูอก ๕ ประต ูประตใูน ๑ ดังกล่าวนัน้ โดยที่

จิตออกไปรู้ก็ตาม คือจิตออกประตูออกไปรู้ก็ตาม หรือสิ่งที่จิตรู้นั้นเข้าประตูมาให้จิต

รูก้ต็าม จติน้อมออกไปรู ้ฉะน้ัน จงึรู้ได้ คือว่าน้อมออกรูร้ปูกท็างประตตูา น้อมออกไป

รู้เสียงก็ทางประตูหู กลิ่นรสโผฏฐัพพะเรื่องราวก็ทางประตูจมูกประตูล้ินประตูกาย

ประตมูโนคอืใจ แต่ว่าในขณะทีย่งัไม่มเีรือ่งอะไรเข้าประตเูข้ามา จติกเ็หมอืนอย่างไม่รู้

อะไร และในขณะทีจ่ติยงัไม่รูอ้ะไรทางประตดูงักล่าวนัน้ อนันีแ้หละทีเ่รียกว่า ภวงัคจติ 

นี้เป็นภาษาในอภิธรรม ภวังคจิตตามศัพท์ ภวังค์แปลว่าองค์ของภพ ภวะ อังคะ  

แปลว่าองค์ของภพ เป็นจิตที่ยังไม่ออกรับรู้อะไร เพราะฉะนั้น ท่านจึงเปรียบเหมือน 

ดงัว่าน�า้ในมหาสมุทรท่ีไม่มีลม กไ็ม่มีคล่ืนสงบอยูเ่ฉย ๆ นีค้อืภวงัคจิต แต่เมือ่เกดิลม

เกิดคลื่นขึ้นมา นั่นก็แปลว่าน�้าที่ออกจากภาวะปรกติไปสู่ภาวะที่มีคลื่นที่เป็นคล่ืน 

เพราะลม จติกเ็หมือนกัน เม่ือยังไม่ออกรูอ้ะไรทางตาทางหเูป็นต้นดัง่นัน้ กเ็ป็นภวังคจติ 

เหมือนอย่างน�้าที่สงบเงียบไม่มีลมไม่มีคลื่น

เพราะเหตุนี้ จึงได้เรียกอายตนะภายในทั้ง ๖ ว่าทวาร เช่น จักขุทวารก็คือ

ประตูตา โสตทวารก็ประตูหู ฆานทวารก็ประตูจมูก ชิวหาทวารก็ประตูลิ้น กายทวาร

ก็ประตูกาย มโนทวารก็ประตูใจ เป็นประตูส�าหรับที่จะรับเรื่องเข้าสู่จิต หรือส�าหรับ

จิตจะออกรับเรื่อง และสิ่งท่ีเข้าทางทวารทั้ง ๖ นี้จึงเรียกว่า อารมณ์ ค�าว่าอารมณ์

หมายถึงเรื่อง เรื่องที่จิตคิด เรื่องที่จิตด�าริ เรื่องที่จิตหมกมุ่นถึง ในอภิธรรมเรียกว่า  

อาลัมพนะ แปลว่าเป็นเครือ่งหน่วงจติ กเ็พราะว่าทีจ่ติรับเรือ่งนัน้คอืน้อมออกไปรบัเรือ่ง 

อนัหมายความว่าสิง่ท่ีจติรบัได้นัน้เป็นเพยีงแต่เรือ่งไม่ใช่วตัถ ุอย่างเช่นว่าเมือ่ตากบัรปู

ประจวบกนั รปูท่ีตาเห็นเป็นภเูขา ต้นไม้ บคุคล หรอืเป็นอะไรก็ตาม ซึง่ล้วนเป็นวตัถุ 

จิตจะรับเอาต้นไม้เอาภูเขาเอาบุคคลเอาอะไรต่ออะไรเข้ามาในจิตไม่ได้ จิตรับได้แต่

เรื่อง คือเมื่อตากับรูปประจวบกัน จิตก็รับเอาแต่เรื่องของรูปที่เข้ามาทางจักขุทวารคือ

ประตตูา เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกว่ารปูารมณ์ อารมณ์คือรูป คอืรบัอารมณ์คอืรปูเท่านัน้เอง 

ไม่ใช่รับเอาต้นไม้ภเูขาบุคคลเข้ามา เสยีงกเ็หมอืนกัน กร็บัแต่เรือ่งทีเ่รยีกว่าสทัทารมณ์ 



537ลักษณะพระพุทธศาสนา

อารมณ์คือเสียง กลิ่นก็เหมือนกัน เรียกว่าคันธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่น รสารมณ์ 

อารมณ์คือรส โผฏฐพัพารมณ์ อารมณ์คอืโผฏฐพัพะ สิง่ทีก่ายถูกต้อง และธรรมารมณ์  

อารมณ์คือเรื่องราวของสิ่งเหล่านั้น จิตรับได้แต่เรื่องที่เข้ามาทางทวารทั้ง ๖ นั้น และ

โดยเฉพาะ ๕ ข้อข้างต้นน้ัน สิ่งท่ีรับล้วนแต่เพียงวัตถุ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ  

จะเอามาใส่ในจติไม่ได้ จติรบัแต่เร่ืองเข้ามา เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกว่าอารมณ์ เมือ่อธบิาย

ในแนวที่แสดงถึงจิตน้อมออกรับอารมณ์ดั่งนี้ อายตนะภายในทั้ง ๖ จึงเรียกว่าทวาร

ทั้ง ๖ และอายตนะภายนอก ๖ จึงเรียกว่าอารมณ์ ๖ เพื่อให้ชัดขึ้นมาว่า จิตน้อม

ออกรับอารมณ์ทั้ง ๖ นั้นทางทวารทั้ง ๖ ก็ไม่ต่างอะไรจากอายตนะภายในภายนอก

นั่นแหละ แต่ว่ามาเปลี่ยนชื่อเป็นทวาร ๖ เป็นอารมณ์ ๖ ก็โดยมุ่งที่จะแสดงถึง

กระบวนการของจติ ทีน้่อมออกรบัอารมณ์ทัง้ ๖ นีท้างทวารทัง้ ๖ รบัมาเป็นวญิญาณ

เป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขาร

๕ กันยายน ๒๕๒๗
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การรับรู้อารมณ์ของจติ (ต่อ)

แสดงลักษณะพระพุทธศาสนาถงึเรือ่งอายตนะภายในอายตนะภายนอกสมัพนัธ์

กบัจิตหรอืธาตรูุ้ ซึง่มาประกอบกบันามรปู ทวาร อารมณ์ ภวงัคจติ ซึง่บรรดาชือ่ทัง้ปวง

เหล่านี้ต่างมีความหมายตามลักษณะจ�าเพาะของแต่ละขันธ์ และที่สัมพันธ์กันอยู่  

ซึ่งเมื่อไม่เข้าใจก็ดูจะยุ่ง แต่ถ้าเข้าใจแล้วก็จะไม่ยุ่ง และจะทราบกระบวนการของจิต

ตามลักษณะที่แสดงไว้ในพุทธศาสนาดีขึ้น

อนิทรยี์ หรอือายตนะภายใน หรอืทวาร ๖

จะได้กล่าวอธิบายทบทวนบ้าง ต่อไปบ้าง ในข้อที่ควรจะกล่าว เพื่อให้เกิด 

ความเข้าใจในกระบวนการของจิตตามทางพระพุทธศาสนาดีขึ้น จะเริ่มด้วยอายตนะ

ภายในหรือทวาร ๖ ตามที่กล่าวแล้ว โดยจะเพิ่มชื่อของทั้ง ๖ ข้อนี้ ขึ้นอีกชื่อหนึ่ง 

คือ อินทรีย์ ที่แปลว่าเป็นใหญ่ คือทั้ง ๖ ข้อนี้นอกจากเรียกชื่อว่าอายตนะ ซึ่งแปล

ว่าที่ต่อ เรียกชื่อว่าทวาร ที่แปลว่าประตูหรือช่องทาง ยังเรียกชื่อว่าอินทรีย์ ที่แปลว่า

เป็นใหญ่ด้วย คือจักขุนทรีย์ อินทรีย์คือจักษุหรือตา ชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ ่

ในการเห็นรูป โสตินทรีย์ อินทรีย์คือหู ชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการฟังเสียง 

ฆานินทรีย์ อินทรีย์คือจมูก ชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการทราบกลิ่น ชิวหินทรีย์ 

อินทรีย์คือลิ้น ชื่อว่า อินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการลิ้มรส กายินทรีย์ อินทรีย์คือกาย 
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ชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการทราบโผฏฐัพพะส่ิงถูกต้อง มนินทรีย์ อินทรีย์คือ

มนะหรอืมโนคอืใจ ชือ่ว่าอินทรย์ีเพราะเป็นใหญ่ในการคดิหรอืรูธ้รรมะคอืเรือ่งราว และ

เป็นใหญ่ใน ๕ ข้อข้างต้นนั้นด้วย คือในการเห็นรูป ในการฟังเสียง ในการทราบกลิ่น 

ในการทราบรส ในการทราบสิ่งถูกต้อง

ตามที่อธิบายนี้ มนินทรีย์ อินทรีย์คือมนะหรือมโนคือใจ จึงเป็นใหญ่ในทาง

ของตนโดยจ�าเพาะด้วย คอืในทางรูห้รอืคดิเรือ่งอันเป็นข้อ ๖ และเป็นใหญ่ในแต่ละข้อ 

๕ ข้อข้างต้นนัน้ด้วย มนนิทรย์ี อินทรย์ีคอืมนะหรอืใจ เป็นอายตนะข้อที ่๖ และทวาร

ข้อที่ ๖ จึงเป็นใหญ่ครอบไปในอายตนะ ๕ ข้อข้างต้น ในทวาร ๕ ข้อข้างต้นนั้นด้วย 

ในข้อนีท่้านให้ค�าอธบิายไว้ว่า ในขณะท่ีตาและรปูประจวบกัน มโนต้องเข้าไปประกอบด้วย 

จึงจะส�าเร็จเป็นการเห็นรูป หูกับเสียงประจวบกัน มโนจะต้องเข้าไปประกอบด้วย  

จึงจะส�าเร็จการได้ยินเสียง จมูกกับกลิ่นประจวบกัน มโนจะต้องเข้าไปประกอบด้วย 

จึงจะส�าเร็จการทราบกล่ิน ล้ินกับรสประจวบกัน มโนจะต้องเข้าไปประกอบด้วย  

จึงจะส�าเร็จการทราบรส กายและสิง่ถกูต้องคือโผฏฐพัพะประจวบกนั มโนจะต้องเข้าไป

ประกอบด้วย จึงจะส�าเร็จการทราบสิ่งถูกต้อง ตามนัยนี้มโนต้องเข้าไปประกอบด้วย

แต่ละข้อทุกข้อ ถ้าไม่มีมโนเข้าไปประกอบด้วยทุกข้อแล้ว แต่ละข้อนั้นจะไม่ส�าเร็จ

เป็นการเห็นรูปเป็นต้นได้ และโดยเฉพาะในข้อท่ี ๖ มโนก็ประกอบกับธรรมะคือ 

เรื่องราว ก็รู้และคิดคือเรื่องราวอีก เป็นประการที่ ๖ นั้นด้วย

เพราะฉะนั้น ตามอธิบายนี้จึงท�าให้ท่านผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาหลายท่าน  

ซึ่งได้ศึกษาวิชาสรีรวิทยาปัจจุบัน ให้ค�าอธิบายว่ามโนได้แก่มันสมอง แม้สมเด็จ 

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ก็ประทานค�าอธิบายไว้อย่างนี้ ว่ามโน

คือมนัสมอง ท่านทัง้หลายทีข่ึน้ไปดหู้องกรรมฐานทีต่กึ ภปร. ซึง่ได้มแีสดงถึงประสาท

ทั้ง ๕ เมื่อกระท�าหน้าท่ีเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นนั้น ด�าเนินไปอย่างไร คือเมื่อ 

จักขุประสาทกับรูปมาประจวบกัน จะต้องวิ่งไปถึงมันสมองส่วนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ

เห็นรูป จึงจะส�าเรจ็เป็นการเหน็รปู ทางเสยีงกเ็หมือนกนัเม่ือประจวบกบัโสตประสาท 

ก็จะวิ่งไปถึงมันสมองที่มีหนา้ที่เกีย่วกับการได้ยนิเสียง จึงจะส�าเร็จเป็นการได้ยินเสยีง 

ทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เช่นเดียวกัน เมื่อกลิ่นรสและส่ิงถูกต้องมาประจวบกับ 

ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท ก็ต้องวิ่งไปถึงมันสมอง ส่วนที่จะให้ทราบ
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กลิ่นทราบรสทราบโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้อง จึงจะส�าเร็จเป็นการทราบกลิ่นทราบรสทราบ

โผฏฐพัพะส่ิงท่ีกายถกูต้อง ฉะนัน้ ตามระบบสรรีศาสตร์ตามทีก่ล่าวมานี ้จงึต้องมมีนั

สมองส่วนที่เกี่ยวกับประสาททั้ง ๕ นั้นเข้ามาประกอบเข้าอีกส่วนหนึ่งด้วย ก็ตรงกับ

ค�าอธิบายของพระอาจารย์และตรงกับพระพุทธศาสนาที่ท่านอธิบายไว้ดังกล่าวมา 

แล้วด้วย ถึงหน้าที่ของมโนซึ่งเป็นมนินทรีย์ อินทรีย์คือมโน ซึ่งเป็นใหญ่ในการช่วยให้

ส�าเร็จการเห็นรูป การได้ยินเสียง การทราบกลิ่น การทราบรส การทราบโผฏฐัพพะ 

ตลอดจนถึงในหน้าที่เฉพาะของตัวเอง คือรู้คิดเรื่องอันเป็นข้อที่ ๖ นั้นก็ตรงกับระบบ

ของมันสมองตามหลักสรีรศาสตร์ปัจจุบันนี้ ไปดูบนตึก ภปร. นั้นมีแสดงไว้ไปกดปุ่ม 

ถ้าไฟไม่เสียก็จะมองเห็นชัด เช่น ตอนที่รูปมาประจวบกับจักขุประสาท แล้วจึงแล่น

ปราดไปถงึมันสมองจึงจะเหน็รปู และการได้เหน็รปู การได้ยนิเสยีง การได้ทราบกล่ิน 

การได้ทราบรส การได้ทราบโผฏฐพัพะสิง่ถกูต้อง และการรูเ้รือ่งหรอืคดิเรือ่ง นีแ่หละ

คือจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และ 

มโนวิญญาณ 

ฉะนั้น หากมีปัญหาว่า เห็นรูปด้วยอะไร เราพูดตามภาษาสามัญว่า เห็นรูป

ด้วยจกัษคุอืดวงตา แต่เม่ือว่าตามกระบวนจติแล้ว ต้องตอบว่าเห็นรปูด้วยจกัขวิุญญาณ 

ได้ยินเสยีงด้วยอะไร ได้ยนิเสยีงด้วยหู ถ้าตอบตามกระบวนการของจติละก ็ต้องตอบว่า 

ได้ยนิเสยีงด้วยโสตวญิญาณ ข้ออืน่กเ็หมอืนกนั ทราบกลิ่นด้วยฆานวิญญาณ ทราบรส

ด้วยชิวหาวิญญาณ ทราบโผฏฐัพพะด้วยกายวิญญาณ ทราบเรื่องที่เรียกว่าธัมมะ 

เรือ่งราวด้วยมโนวญิญาณดัง่น้ี น้ีเป็นการตอบทีถ่กูต้องตามกระบวนการของจิต แต่เรา 

ก็พูดตามสามัญว่าเห็นรูปด้วยตา ฟังเสียงด้วยหูเป็นต้น

จติรู้ได้เพราะต่อกับอายตนะภายในภายนอก

คราวนี ้ตามทีไ่ด้อธบิายแล้ว ตาหลูิน้จมกูกายและใจทัง้ ๖ นีเ้รยีกว่าอายตนะ 

เพราะเป็นที่ต่อ คือว่าต่อกับอายตนะภายนอกที่คู่กัน รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและ

ธรรมะคือเรือ่งราวเป็นอายตนะคอืทีต่่อ นอกจากต่อกนัในระหว่างภายในและภายนอก

ทั้ง ๒ นี้แล้ว ยังเป็นอายตนะของจิต คือธาตุรู้ คือต่อจิตหรือธาตุรู้ จิตหรือธาตุรู้นั้น
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ต่อกบัอายตนะภายในภายนอกทัง้ ๒ นีจ้งึรูภ้ายนอกได้ และเรยีกว่าทวาร แปลว่าช่อง

หรือประตู ก็คือเป็นช่องหรือประตูส�าหรับท่ีจิตจะได้รู้อารมณ์คือเร่ือง ดังท่ีได้กล่าว

อธบิายไว้แล้ว ว่าจตินัน้ไม่มสีรรีะคอืรปูร่างสสีณัฐาน มคีหูาคอืกายนีเ้ป็นทีอ่าศยั หรอื

จะพิจารณาว่ามันสมองนั้นเป็นที่อาศัยของจิตส�าหรับที่จะรู้สิ่งต่าง ๆ ก็อยู่ในกะโหลก

ศีรษะ ก็คล้าย ๆ อย่างคูหาคือถ�้าเหมือนกัน แต่ถ้าพูดทั้งหมดคลุมเสียหมดเลยว่ามี

กายนี้เป็นที่อาศัยอย่างท่านพระอาจารย์ก็ไม่มีผิด คือจิตรู้อารมณ์คือเรื่องทางทวาร 

ทัง้ ๖ ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้แล้วในวนัก่อนน้ัน และในวันก่อนนัน้ก็ได้กล่าวแล้วว่า สิง่ทัง้หลาย 

ที่ตาได้เห็น ท่ีหูได้ยิน ท่ีจมูกที่ล้ิน ท่ีกายได้ทราบ คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ 

ต่าง ๆ นั้น เป็นวัตถุทั้งนั้น เพราะฉะนั้น จึงเข้าไปอยู่ในจิตไม่ได้ ได้เพียงเห็นเพียง

ได้ยนิได้ทราบ จะเอาใส่เข้าไปในจติไม่ได้เพราะเป็นวตัถ ุเหน็บ้านหลงัหนึง่ จะเอาบ้าน

หลังนั้นใส่เข้าไปในจิตไม่ได้ ดั่งนี้เป็นต้น แต่ว่าจิตรับได้เพียงเรื่อง เรื่องของสิ่งเหล่านี้

ซึ่งเรียกว่าอารมณ์ เพราะฉะนั้น จึงมีค�าแปลอารมณ์ว่าเรื่องที่จิตคิด เรื่องที่จิตด�าริ  

เรือ่งทีจ่ติอนสุยัคือหมกมุน่ถงึครุ่นคดิถงึทีเ่ข้ามานอนเนือ่งอยู่ในจติใจ คอืว่าบรรดาเรือ่ง

เหล่านี้ที่จิตคิด คือว่าคิดแล้วก็แล้วไป ท่ีจิตด�าริคือด�าริแล้วก็แล้วไป ท่ีจิตอนุสัยคือ 

เก็บเข้ามาไว้ในจิตอีก นอนอยู่ในจิตอีก เหล่านี้คืออารมณ์ ซึ่งได้กล่าวแล้วว่าทาง 

อภิธรรมเรียกอาลัมพนะ แปลว่าเครื่องหน่วงของจิต คือหน่วงคิดนั้นเอง แต่ทาง 

พระสูตรเรยีกว่า อารมัมณะ อารมณ์ ไม่ใช่อารมย์ อารมณ์เหล่านีก้ม็ ี๖ ดงัทีไ่ด้กล่าว

แล้วตามอายตนะภายนอกทั้ง ๕ ประการ อารมณ์คือรูป รูปารมณ์ อารมณ์คือเสียง 

สัททารมณ์ อารมณ์คือกล่ิน คันธารมณ์ อารมณ์คือรส รสารมณ์ อารมณ์คือส่ิง 

ถูกต้อง โผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์คือเรื่องราว ธรรมารมณ์ จิตที่รับอารมณ์คือกิริยาที่

จิตรับอารมณ์นี้เอง เรียกว่านาม ที่แปลว่าน้อมไป

คราวนี้ ก็ควรจะอธิบายถึงลักษณะจิตหรือธาตุรู้ ที่ท่านอธิบายไว้ในอภิธรรม 

ว่าจิตคือธาตุรู้ที่ยังไม่ได้รับอารมณ์อะไรทางทวารทั้ง ๖ เรียกว่าภวังคจิต ก็ได้อธิบาย

แล้วเหมอืนกนั แต่มาทบทวนเพราะต้องการชีแ้จงให้แจ่มแจ้งข้ึนอกีในท่ีนี ้ ภวังคะ แปลว่า

องค์ของภพ ภพแปลว่าความเป็นความมี องค์ของภพคือองค์ของความเป็นความมี  

แต่ว่าตามความหมายนั่น ภวังคจิตคือจิตที่ยังไม่รับอารมณ์ ท่านจึงมีตัวอย่างว่า บุรุษ

นอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วง ผลมะม่วงหล่นลงมา คนนอนหลับนั้นก็ตื่นขึ้นเอามือคว้า
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มะม่วงมาบริโภค บริโภคเสร็จแล้วก็หลับไปใหม่ จิตท่ีเป็นภวังคจิตนั้นเปรียบเหมือน

คนนอนหลับ ผลมะม่วงที่หล่นลงมานั้นเปรียบเหมือนอารมณ์ที่มากระทบกับทวาร 

ทัง้ ๖ คนนอนหลบันัน้ตืน่ขึน้ กเ็ปรยีบเหมอืนจติทีเ่คลือ่นออกจากภวังค์ และคนนอน

หลบัน้ันเอามือคว้ามะม่วงมาบรโิภค กเ็หมอืนจติทีร่บัอารมณ์ การรับอารมณ์กค็อืการ

ทีจิ่ตบริโภคอารมณ์ เหมือนอย่างคนทีบ่รโิภคผลมะม่วง ครัน้รบัอารมณ์แล้วกต็กภวงัค์

ไปใหม่ กเ็หมอืนอย่างทีท่่านเปรยีบคนคว้ามะม่วงมาบรโิภคแล้วกห็ลบัไปใหม่ หลบัไป

ใหม่คือว่าจิตที่รับอารมณ์แล้วก็ตกภวังค์ไปใหม่ 

ฉะนั้น ตามอุปมานี้ จิตที่ยังไม่รับอารมณ์ก็อยู่ในภวังค์เป็นภวังคจิต ครั้นมี

อารมณ์ผ่านทวารทัง้ ๖ เข้ามา ซ่ึงน่าจะอุปมาอกีอย่างหนึง่เหมอืนว่ามคีนมาเคาะประตู 

คนนอนหลับอยู่ในบ้าน แล้วก็มีคนมาเคาะประตูดังปัง ๆ ก็เปิดประตูออกรับแขกให้

เข้ามา จิตก็ออกจากภวงัค์รับอารมณ์ และเมือ่รบัอารมณ์เสรจ็แล้วก็ปิดประต ูแล้วหลบั

ไปใหม่ ก็คือตกภวังค์ไปใหม่ มีแขกมาเคาะประตูอีกก็ออกจากภวังค์มารับใหม่ แล้วก็

ปิดประตตูกภวงัค์ไปใหม่ มีแขกมาเคาะประตอูกี ก็เปิดประตรูบักนัใหม่ กต็กภวงัค์กนั

ใหม่ ดั่งนี้ 

เพราะฉะนัน้ จงึต้องให้อุปมาในตอนนีอ้กีด้วยว่า ร่างกายอนันีเ้หมอืนอย่างว่า

บ้านซึง่มปีระตนูอก ๕ ประต ูประตใูน ๑ ประต ูแล้วจงึถึงจติทีเ่ป็นเจ้าของบ้านอยู่ใน

ห้องใน ห้องในนั้นมีประตูเดียว ห้องนอกนั้นมีประตู ๕ ประตู ๕ ประตูนั้นคือประตู

ตาหจูมูกลิน้กาย เมือ่อารมณ์คือรปูเข้ามากเ็ข้ามาทางประตตูา แล้วกม็าผ่านประตมูโน 

แล้วจึงจะถึงจิต หรือจะเปรียบในด้านตรงข้าม คือจิตออกไปทางประตูในคือมโนทวาร 

แล้วก็จักขุทวาร รับอารมณ์คือรูป เสียงก็เหมือนกัน เข้าทางประตูหูแล้ว ก็มาผ่าน

ประตูหูแล้ว ก็มาผ่านประตูใจหรือมโน แล้วจึงถึงจิต กลิ่นก็ต้องผ่านประตูจมูกแล้ว  

ก็ต้องผ่านประตูใจ แล้วจึงถึงจิต รสก็ต้องผ่านประตูลิ้น แล้วต้องผ่านประตูใจ แล้วจึง

ถงึจติ ธรรมะคอืเรือ่งราวนัน้กผ่็านตรงเข้าประตใูจอย่างเดยีวแล้วจงึถงึจติ ทีเ่ปรยีบดัง่

นี้ก็โดยอธิบายข้างต้น ว่าที่เรียกอินทรีย์ ๖ ส�าหรับมนินทรีย์ อินทรีย์คือใจอันเป็นข้อ

ที ่๖ นัน้ มีหน้าท่ีครอบหมด หน้าท่ีข้างต้นด้วยและหน้าทีจ่�าเพาะของตนด้วย จงึเปรยีบ

ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น กิริยาที่จิตรับอารมณ์จึงต้องผ่านทวารดั่งนี้
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จติรับอารมณ์ด้วยความรู้หรอืน้อมไปรู้

และกค็วรทราบ ว่าอันกริยิาท่ีจติรบัอารมณ์นัน้คอืรับอย่างไร กต็อบว่ารบัด้วย

ความรูเ้พราะว่าจตินัน้ดงัท่ีได้กล่าวแล้วว่าเป็นธาตรูุ้ และมอีรรถคอืความหมายว่ารู้หรอื

คิดอันเป็นลักษณะส�าคัญ เพราะฉะนั้น วิธีรับอารมณ์ของจิตนั้นก็คือรับด้วยความรู้  

แต่ว่าความรูน้ัน้มีลักษณะต่าง ๆ กนั ในอภธิรรมนัน้ส่วนหนึง่ยังไม่พดูถงึ จะพดูถงึแต่

นามธรรมในขันธ์ ๕ ท่ีแสดงไว้ในทางปฏิบัติทั่วไป ก็คือว่ารับด้วยความรู้ที่เรียกว่า

วิญญาณ ที่เรียกว่าสัมผัส ที่เรียกว่าสัญญา ที่เรียกว่าสังขาร 

กล่าวคือจิตรับอารมณ์ข้ันแรกคือเป็นวิญญาณ คือการเห็น การได้ยิน การ

เห็นรูป การได้ยินเสียง การทราบกลิ่น การทราบรส การทราบโผฏฐัพพะ การทราบ

ความรู้หรือคิดเรื่องราว ท่ีเรียกว่าจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา-

วิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ว่าท่ีจริงนั้นว่ากันว่าเห็น 

รปูด้วยตา แต่ทีจ่ริงนัน้เหน็รปูด้วยจกัขวุญิญาณเป็นต้น นีเ่ป็นการรบัรู ้การรบัอารมณ์

ก็คือการรับรู้อารมณ์ความรู้อารมณ์เป็นขั้นแรกคือวิญญาณ ถ้าหากว่ายังไม่ดับไปเสีย

ในขั้นนั้น ก็ต่อมาขั้นสัมผัสที่อธิบายมาแล้วเหมือนกัน ว่าอายตนะภายในอายตนะ

ภายนอกและวญิญาณท้ัง ๓ นัน้มาประชุมกนักเ็ป็นสมัผสั โดยความก็คอืกระทบถึงจติ 

นี่เป็นขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๓ ก็เวทนา คือเป็นความรู้สุขรู้ทุกข์หรือรู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข ์

ไม่สุข เมื่อรับรู้ในขั้นวิญญาณ ก็เลื่อนขึ้นมารับรู้ขั้นสัมผัส แล้วก็เลื่อนขึ้นมารับรู้ใน 

ข้ันเวทนา จากนั้นก็รับรู้ในขั้นสัญญาคือรู้จ�าหรือจ�าหมาย จ�ารูปจ�าเสียงจ�ากลิ่นจ�ารส 

จ�าโผฏฐัพพะจ�าเรื่องราวเป็นต้น แล้วก็เลื่อนขึ้นมารับรู้เป็นเรื่องสังขารคือความคิดปรุง

หรือปรุงแต่ง ก็คิดปรุงแต่งไปในรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่อง

ราวเหล่านี้ คิดดีบ้างคิดชั่วบ้าง คิดเป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่วบ้าง ก็เป็นบุญเป็นบาปเป็น

กศุลเป็นอกศุลหรอืเป็นกลาง ๆ มาถงึในขัน้ทีเ่ป็นสงัขารนี ้รบัรูใ้นขัน้สงัขารคอืคดิปรุง

หรือปรุงคิดและตอนนี้แหละ ที่ในอภิธรรมท่านก็แสดงว่าก็ตกภวังค์กันไปเสียหนหนึ่ง 

คือในอารมณ์อันหนึ่งนั้น จิตจะออกรับรู้เป็นวิญญาณ เป็นสัมผัส เป็นเวทนา เป็น

สัญญา เป็นสังขาร ในอารมณ์ ๑ นั้น แล้วก็ตกภวังค์ แล้วก็มารับอารมณ์เป็นที่ ๒ 

ใหม่ ที่ ๓ ใหม่ ที่ ๔ ใหม่ 
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แต่ว่าบรรดาอารมณ์ท่ีจิตรับนี ้กไ็ม่ได้หมายความว่ารบัมาถงึขัน้ทีส่ดุทกุอารมณ์ 

บางอารมณ์กต็กหล่นในระหว่าง คือเป็นอารมณ์ทีผิ่วเผนิมากไม่กระทบใจมาก จติก็ไม่

รบัอารมณ์เตม็ท่ี เหมือนดงัว่าคนท่ีนอนหลบัอยูใ่นห้องดังกล่าวนัน้แหละ และมใีครมา

เคาะประตูเบา ๆ แผ่ว ๆ บางทีก็ได้ยินนิดหนึ่งแล้วก็นอนหลับไปใหม่ ไม่ถึงกับตื่น 

เสียงนั้นก็ยังไม่ปลุกให้ตื่น เพียงแต่งัวเงียขึ้นมาหน่อยเท่านั้นแล้วก็หลับไปใหม่ แต่ว่า

ถ้าเป็นเสียงดังโครมครามเป็นอารมณ์ที่แรง ก็ปลุกให้ตื่นข้ึนมา ก็รับกันมาจนถึง 

ข้ันสังขารคือคิดปรุงหรือปรุงคิดต่าง ๆ จะน้อยหรือมากก็ตามแต่ว่าจะมีความผูกพัน 

ที่เข้ามาเกี่ยวอีก น้อยหรือมากเพียงไร แต่ก็ผ่านไป ผ่านไปนั้นคือว่าตกภวังค์ไปใหม่ 

ดังจะพึงเห็นได้ ว่าที่มาจากกุฏิมาถึงที่นี้ หูก็ได้ยินอะไรมากมาย ตาก็เห็น 

อะไรมากมาย ก็อาจจะได้กลิ่นทางจมูกหลายอย่าง ลิ้นก็เหมือนกัน กายก็เหมือนกัน 

ก็ถูกต้องกับหนาวร้อนแดดลมอะไรต่าง ๆ ใจก็คิดต่าง ๆ เหล่านี้คงจะหลายร้อยเรื่อง

เหมือนกนั หลายร้อยสิง่ ถ้าไปคดิรายละเอียดของส่ิงทีป่ระสบพบผ่านตัง้แต่จากกฏุมิา

ที่นี่ และก็จะต้องเป็นวิญญาณเป็นต้นในอารมณ์คือเร่ืองเหล่านั้น ถ้าเป็นเร่ืองที่มา

กระทบแผ่วเบาและมีความสนใจน้อย ก็เป็นเรื่องที่ผ่านไป ๆ ๆ แปลว่าอาจจะเพียง

วญิญาณ เหน็แล้วก็ผ่านไป ได้ยินแล้วกผ่็านไป ไม่ขึน้ไปถงึสมัผสักระทบใจเป็นเวทนา

เป็นสัญญาเป็นสังขารอะไร เพราะว่าจะเป็นสังขารคือคิดปรุงหรือปรุงคิดนั้น จะต้อง

ผ่านสัญญา ผ่านเวทนา ผ่านสัมผัส ผ่านวิญญาณ ถ้ากระทบนิด ๆ หน่อย ๆ ก็เพียง

วิญญาณเท่านั้น แล้วก็ผ่านไป ๆ ๆ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผ่าน ๆ มาคงจะตั้งหลายร้อย

เรื่อง แต่ถ้าคิดเป็นรายละเอียดแล้วก็เพียงเห็นเพียงได้ยินแล้วก็ผ่าน ๆ ๆ ไม่ได้จดจ�า

เป็นสญัญาอะไรด้วยซ�า้ แต่สิง่ท่ีจะผ่านข้ึนมาจนถึงสงัขารนัน้ จะต้องผ่านมาโดยล�าดบั 

เป็นสัญญาจดจ�าแล้วก็มาเป็นสังขารปรุงแต่ง ถ้าหากว่าไม่มีจดจ�าแล้วละก็ ก็ไม่มีการ

ปรุงแต่งเป็นสังขาร

น้ีเป็นอาการที่จิตรับรู้อารมณ์ อาการที่จิตรับรู้อารมณ์นี้เรียกว่าน้อมไป คือ 

จิตน้อมไปรู้ ถ้าจะเทียบเหมือนกับว่ามะม่วงอยู่บนต้น คนนอนหลับใต้ต้นมะม่วง 

เอื้อมมือไปคว้ามะม่วงเข้ามาใส่ปาก แล้วก็บริโภค ก็คืออาการที่จิตรับรู้อารมณ์ ก็

เหมือนกับว่าเขาน้อมแขนไปจับผลมะม่วงมาใส่ปาก นี่ก็เหมือนกัน จิตก็รับอารมณ ์
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ก็เหมือนอย่างน้อมจิต จิตเอื้อมแขนออกไปจับอารมณ์ และแขนของจิตที่เอื้อมออกไป

น้ีก็คือว่าเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารดังกล่าวแล้วนั่นเอง 

แล้วก็ตกภวังค์ไปใหม่ 

เพราะฉะนั้น ลักษณะของจิตตามที่แสดงไว้ในอภิธรรมนั้น จึงรับอารมณ์  

ก็คือเคลื่อนออกจากภวังค์รับอารมณ์อย่างหนึ่ง แล้วก็ตกภวังค์ แล้วก็เคล่ือนออกรับ

อารมณ์ต่อไป แล้วก็ตกภวังค์ เรื่อย ๆ ไปดั่งนี้ทุกอารมณ์ อารมณ์หนึ่ง ๆ ก็ออกจาก

ภวังค์ไปรับ แล้วก็ตกภวังค์ทุกอารมณ์ เพราะฉะนั้น ความเป็นไปของจิตที่รับอารมณ์

น้ีจึงรวดเร็วและละเอียดมาก ภวังค์ที่แสดงไว้ในอภิธรรมนั้นมีลักษณะดังที่กล่าวมาน้ี 

เป็นพื้นของจิตที่ไม่รับอารมณ์ เหมือนอย่างคนนอนหลับท่ีอยู่ใต้ต้นมะม่วงดังท่ีกล่าว

นั้น ออกจากภวังค์ก็รับอารมณ์ แล้วก็ตกภวังค์ไปใหม่ เป็นอยู่ดั่งนี้ตลอดเวลา

๘ กันยายน ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๒๑ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา
กระบวนการของจติ (ต่อ)

แสดงลักษณะพระพุทธศาสนามาถึงกระบวนการของจิต ซึ่งก็อาศัยกายนี้

ประกอบกนั เป็นอันว่าได้แสดงสงัขตธรรม ธรรมคอืส่ิงทีปั่จจยัปรงุแต่ง และอสังขตธรรม 

ธรรมคือสิง่ทีปั่จจยัมไิด้ปรงุแต่ง ทางฝ่ายวตัถแุละทางฝ่ายธาตรุู ้อนัสรปุลงในตอนนีก่้อน 

ว่าได้มีอสังขตธรรม คือสิ่งที่ปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง อันหมายถึงตัวธาตุแท้ซึ่งเป็นตัวเดิม

ไม่มีอะไรปรุงแต่ง ทางฝ่ายวัตถุและทางฝ่ายจิตใจหรือธาตุรู้ ทางฝ่ายวัตถุนั้นไม่มีตัวรู้ 

ส่วนทางฝ่ายจติใจนัน้มตีวัรู ้สรปุลงแล้วกค็อื มีธาตแุท้ซึง่ไม่มีความรูใ้นตวั กบัธาตแุท้

ที่เป็นตัวรู้ และธาตุแท้ท่ีไม่มีตัวรู้ซึ่งเป็นวัตถุนั้นมาประสมปรุงแต่งกันขึ้น ก็เป็น 

สังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัยปรุงทางวัตถุ 

ส่วนตัวรู้ซึ่งเป็นธาตุแท้นั้น ก็อาจจะกล่าวได้ว่ามี ๒ จ�าพวก คือตัวรู้จ�าพวก

หน่ึงยังมีอวิชชาคือยังมิได้อบรม ตัวรู้อีกจ�าพวกหนึ่งนั้นอบรมแล้ว เป็นตัวรู้จริงรู้แท้

ประกอบด้วยวิชชา ส�าหรับตัวรู้ท่ีอบรมแล้วประกอบด้วยวิชชาเป็นรู้จริงรู้แท้ ก็เป็น 

อสังขตธรรม ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอีกต่อไป ไม่มาประกอบกับฝ่ายที่ไม่มีตัวรู้คือ

ทางฝ่ายที่เป็นวัตถุอีก คือไม่เกิดอีก เมื่อไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีตาย ก็ได้แก่ธาตุรู้ที่เป็น

ตัวรู้แท้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ผู้สิ้นกิเลสแล้ว ไม่มี

อวิชชาอีกแล้ว เป็นรู้ที่รู้พ้น ก็คงด�ารงความเป็นอมตธรรม ธรรมที่ไม่ตาย คือสิ่งที่ไม่

ตายอยู่นั่นเอง 
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แต่ว่าธาตุรู้ที่ยังเป็นตัวรู้หลงรู้ผิดคือยังไม่อบรม ย่อมมาประกอบเข้ากับธาตุ 

ที่ไม่มีความรู้อีกต่อไป จึงนับว่าเป็นสังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัยปรุง โดยที่ทั้ง ๒ ฝ่าย

มาปรุงกันผสมกัน คือธาตุรู้กับธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัว ฉะนั้น จึงได้มีพุทธภาษิตตรัส

เอาไว้ใน ติกนิบาต ซึ่งแปลโดยความว่า อาศัยธาตุทั้ง ๖ ความหยั่งลงแห่งครรภ์คือ 

ตั้งครรภ์จึงมี เมื่อมีความหยั่งลงแห่งครรภ์ ก็มีนามรูปเป็นต้นต่อไป

ธรรมชาตแิท้ของจติประภัสสรคอืผุดผ่อง

ค�าว่า อาศยัธาต ุ๖ นัน้ ธาต ุ๖ กไ็ด้กล่าวแล้วคือ ปฐวีธาตุ ธาตุดนิ อาโปธาตุ 

ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม อากาสธาตุ ธาตุอากาศคือช่องว่าง และ

วิญญาณธาตุ ธาตุรู้ ๕ ข้อข้างต้นน้ันเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัว เป็นฝ่ายวัตถุ  

ส่วนวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้ อาศัยธาตุทั้ง ๖ นี้มาปรุงแต่งกันขึ้นก็มีการตั้งครรภ์ และ

เมื่อมีการตั้งครรภ์ข้ึนก็มีนามรูปเป็นต้นต่อไป ก็คือว่ามีชาติคือความเกิดมาเป็นบุรุษ

บุคคลชายหญิงดังที่ปรากฏอยู่นี้ ดั่งนี้ก็เป็นอันว่าธาตุทั้ง ๒ ฝ่ายนี้มาเป็นสังขาร คือ

มาผสมปรงุแต่งกนัขึน้ กเ็ป็นสตัว์บุคคลตวัตนเราเขาบรรดาสัตวโลกกค็อืทัง้ ๒ ฝ่ายนี้

มาผสมปรุงแต่งกันข้ึนน่ันเอง และแม้เม่ือมาผสมปรุงแต่งกันแล้ว ก็มีกระบวนการ 

ฝ่ายธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัวปรุงแต่งกันไปฝ่ายหนึ่ง มีกระบวนการทางจิตใจซึ่งเป็น 

ตวัธาตรุูป้รงุแต่งกันไปอีกฝ่ายหน่ึง แต่ก็ต้องอาศยักนัอยูน่ัน่เอง ถ้าหากว่าวิญญาณธาตุ

ที่เป็นตัวธาตุรู้นี้เคลื่อนออกไปเสียแล้วเมื่อใดก็ตาม ส่วนท่ีเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ใน 

ตัวที่ปรุงแต่งกันเป็นรูปกายก็แตกสลาย เพราะฉะนั้น เมื่อตั้งครรภ์ยังอยู่ในครรภ์ 

วิญญาณธาตุเคลื่อนออกไปเมื่อใด ก็แท้งเมื่อนั้น เมื่อคลอดออกมาแล้วตั้งแต่เป็นเด็ก

เลก็เดก็ใหญ่ขึน้มาโดยล�าดบั วญิญาณธาตเุคลือ่นออกไปเมือ่ใด กด็บัเมือ่นัน้แตกสลาย

เมื่อนั้นที่เรียกว่าตาย เพราะฉะนั้น จึงต้องมีวิญญาณธาตุประกอบอยู่ด้วยเสมอ และ

วิญญาณธาตุน้ีตรัสเรียกอีกชื่อหน่ึงว่าจิต ตรัสแสดงไว้ว่า จิตนี้ประภัสสรคือผุดผ่อง  

จิตนี้เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสท้ังหลายที่จรเข้ามา ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วย่อมไม่รู้

ตามเป็นจรงิถงึจตินัน้ เราตถาคตกล่าวปุถชุนผูม้ไิด้สดับแล้วนัน้ว่าไม่มจิีตตภาวนา คือ

การอบรมจิตดั่งนี้
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ตามพระพุทธภาษิตนี้ แสดงลักษณะของธาตุรู้ซึ่งเป็นธาตุรู้อันยังมิได้อบรม 

จึงต้องมาเป็นสังขารคือผสมปรุงแต่ง เป็นสัตว์บุคคลเป็นบุรุษเป็นสตรีเป็นชายเป็น 

หญงิอยู ่โดยชือ่ว่าจติแล้วตรสัว่าเป็นธรรมชาตปิระภสัสรคือผดุผ่อง อันเป็นธรรมชาติ

แท้ของธาตุรู้หรอืของจิต ซ่ึงผุดผ่องด้วยและเป็นตวัรูด้้วย ตวัรูแ้ละผดุผ่องนีเ้ป็นธรรมชาติ

ของจิตหรือของธาตุรู้ และตรัสว่าเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสทั้งหลายที่จรเข้ามา  

ค�าว่าอุปกิเลสนี้ อุปะแปลว่าเข้ามาหรือเข้าไป กิเลสะ แปลว่าเศร้าหมอง หากจะถาม

ว่าเข้ามาหรอืเข้าไปสูอ่ะไรหรอืในอะไร ก็ตอบว่าเข้ามาหรอืเข้าไปสูจ่ติ แล้วอะไรเศร้าหมอง 

ก็คือจิตนั้นเอง คือเมื่อกิเลสอันแปลว่าเครื่องเศร้าหมองเข้ามาหรือเข้าไปสู่จิต ก็ท�าจิต

ให้เศร้าหมอง เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่าอุปกิเลส ชื่อนี้เรียกใช้ในที่นี้แสดงว่า กิเลสนั้น

ไม่ใช่เป็นเน้ือแท้ของจิต ไม่ใช่เป็นธรรมชาติของจิต หากถามว่าธรรมชาติของจิตคือ

อะไร กต็อบได้ว่าคอืรูก้บัผดุผ่อง นีเ่ป็นธรรมชาตขิองจติ แต่เพราะเหตทุีย่งัไม่ได้อบรม

จึงยงัมอีวชิชาคอืรูไ้ม่จรงิหรอืไม่รู้จรงิ รูเ้หมอืนกนั แต่รู้ไม่จรงิหรอืไม่รูจ้รงิ เพราะฉะนัน้

จึงยังเป็นความรู้หลงรู้ผิดเพราะยังไม่ได้อบรม แต่ว่าธรรมชาติของจิตนั้นก็คงเป็น

ธรรมชาติผุดผ่อง

จติเศร้าหมองเพราะอุปกเิลส

คราวนี้ เมื่อมีกิเลสเข้ามาหรือเข้าไปสู่จิต จิตที่ผุดผ่องนั้นจึงเศร้าหมอง หาก

จะเปรียบก็เปรียบเหมือนอย่างทองค�าธรรมชาติเนื้อบริสุทธิ์ เมื่อมีโลหะต่าง ๆ เข้าไป

หลอมปน เช่น เงนิ เหล็ก สงักะส ีเป็นต้น ทองค�าทีเ่ป็นเน้ือบรสิทุธิน์ัน้กเ็ป็นเนือ้ทีไ่ม่

บริสุทธิ์ไป หรือเหมือนอย่างเพชรน�้าหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติที่ผุดผ่อง เมื่อมีส่ิงต่าง ๆ 

เข้าพอก ตั้งต้นแต่สิ่งที่พอกอยู่ตั้งแต่ด้ังเดิมของเพชรอันจะเป็นหินที่หุ้มห่ออยู่ก็ตาม 

เป็นเปลือกของอะไรที่หุ้มห่อเม็ดเพชรอยู่ก็ตาม เพชรก็เศร้าหมอง คือความผุดผ่อง 

ไม่ปรากฏ เพราะฉะนั้น บรรดาสิ่งที่มาหลอมปนเช่นว่าเงิน เหล็ก สังกะสี เป็นต้น  

ไม่ใช่เน้ือแท้ของทอง แต่เป็นสิ่งที่เข้ามาปน ส่ิงที่หุ้มห่อเพชร จะเป็นเปลือกหินหรือ

อะไรที่หุ้มห่ออยู่ก็ตาม นั่นก็ไม่ใช่เป็นเนื้อเพชร ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของเพชร กิเลสก ็

เช่นนัน้ ไม่ใช่เป็นเนือ้แท้ของจติใจ เพราะฉะนัน้ จงึละกเิลสได้ส�ารอกกเิลสออกได้ และ
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การส�ารอกกเิลสออกได้นัน้กเ็ป็นการทีจ่ะท�าให้จตินีป้รากฏความผดุผ่องตามธรรมชาติ

อย่างเตม็ที ่และปรากฏความรูข้องธาตรุูอ้ย่างเตม็ที ่ไม่มรู้ีผดิไม่มรีูห้ลง กเ็หมอืนอย่าง

หลอมทองค�าเอาโลหะที่ปนออกไป ก็เหลือแต่เนื้อทองค�าที่บริสุทธิ์ หรือว่าเพชรที่

เจียระไนแล้ว ก็เหลือแต่เนื้อเพชรที่บริสุทธิ์ ฉะนั้น จิตที่ส�ารอกเอากิเลสที่เข้ามาหรือ

เข้าไปท�าให้เศร้าหมองนั้นพ้นไปได้หลุดไปได้ ก็ต้องเป็นจิตที่อบรมแล้ว เพราะฉะนั้น 

จึงได้มีพุทธภาษิตตรัสไว้ต่อไปอีกว่า จิตน้ีประภัสสรคือผุดผ่อง จิตนี้พ้นได้แล้วจาก

อุปกิเลสทั้งหลายที่จรเข้ามา อริยบุคคลผู้ได้สดับแล้วย่อมรู้จักจิตนั้นตามเป็นจริง  

เรากล่าวอริยบุคคลผู้ได้สดับแล้วว่าผู้มีจิตตภาวนา คือการอบรมจิตด่ังนี้ และค�าว่า

อุปกิเลสนั้นก็มีใช้ในหมวดอุปกิเลส ๑๖ ที่แสดงไว้ในหมวด ๑๖ ในนวโกวาท ก็เป็น 

การแสดงจ�าแนกกเิลสทีเ่ข้ามาหรอืเข้าไปสูจิ่ต ท�าจติให้เศร้าหมองในลักษณะต่าง ๆ กัน 

แต่ก็สรุปเข้าเป็นกิเลสกองราคะหรือโลภะ กิเลสกองโทสะ กิเลสกองโมหะนั้นเอง 

การใช้ค�าว่าอุปกิเลสในท่ีนี้ได้กล่าวมาแล้ว ว่าแปลตามศัพท์ว่ากิเลสที่เข้ามา

หรอืเข้าไปสูจ่ติ ท�าจติให้เศร้าหมอง หรอืว่าส่ิงทีเ่ข้ามาหรอืเข้าไปสู่จิตท�าจติให้เศร้าหมอง 

และเป็นการทีแ่สดงเพือ่ให้ชดัเจนว่ากเิลสนัน้ไม่ใช่เนือ้แท้ของจติ แต่เป็นอาคนัตกุะคอื

สิ่งที่จรเข้ามาหรือจรเข้าไป อาคันตุกะนั้นคือแขกผู้มาหา ไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้าน แต่ว่า

แขกผู้เข้ามาหาคือกิเลสนี้ เม่ือเข้ามาหาก็เข้ามายึดบ้านเป็นที่อยู่อาศัย เหมือนอย่าง

ข้าศกึต่างบ้านต่างเมอืงยกเข้ามายดึเอาบ้านเมอืงของผูอ่ื้นเป็นของตน กเิลสกเ็ป็นเช่นนัน้ 

เข้ามาหรอืเข้าไปสูจ่ติ แล้วกย็ดึจติเป็นทีอ่ยูอ่าศยัและกค็รอบง�าจติให้อยูใ่นอ�านาจเหมอืน

อย่างเป็นเจ้าเป็นนายปกครองจตินีใ้ห้อยูใ่นอ�านาจ เพราะฉะนัน้ จงึได้มพีระพทุธภาษติ

ตรสัเอาไว้ว่า ตณหฺาทาโส บคุคลเป็นทาสของตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก และ

ก็ตรัสไว้ว่าในบ้านในเมืองมีตัณหาเป็นใหญ่ โดยตรงก็คือจิตนี้นั้นเอง เมื่อยังมีตัณหา

เป็นใหญ่ครอบง�าจิตอยู่ จิตตกเป็นทาสของตัณหา ก็มีระบอบการปกครองเรียกว่า 

ตัณหาธิปไตย แปลว่าตัณหาเป็นใหญ่ ค�าว่าตัณหาธิปไตยนี้เป็นพระพุทธภาษิตอยู่ใน

พระสูตรบางพระสูตร ทั้งนี้ ก็เพราะว่าจิตซึ่งเป็นตัวธาตุรู้ ซึ่งยังต้องมาเกิด เป็นจิตที่

ยงัมไิด้รบัการอบรมจงึเป็นจิตทีย่งัรูผ้ดิได้ เรยีกว่ามอีวิชชาคอืความไม่รูจ้ริงเพราะยังไม่

ได้อบรม ถ้าหากมีความรู้จริงเพราะอบรมแล้วก็ไม่มาเกิดอีก ที่ยังต้องมาเกิดก็เพราะ 

ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้จริง ยังมิได้อบรม เพราะฉะนั้น เมื่อมาผสมปรุงแต่งเป็นบุรุษ



550 ลักษณะและค�ำสอนส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

สตรชีายหญงิเป็นสตัวโลก จงึอาศัยกระบวนการทางจตินีเ้องรบักเิลสเข้ามา รบัอาคนัตกุะ

คือกิเลสเข้ามาให้ยึดครอง และช่วงที่รับกิเลสเข้ามาน้ีก็คือช่วงกระบวนการของจิต 

ที่ถึงเวทนา ความเสวยอารมณ์หรือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ 

ไม่สุขทางกายทางใจ ที่ทุกคนมีอยู่โดยปกตินี้นี่เอง เมื่อเกิดสุขเวทนาก็ยินดีพอใจชอบ

และความชอบนีเ้องก็ตกตะกอนลงไปเป็นราคานสุยัอยูใ่นจติ เมือ่เกดิทกุขเวทนาคอืได้

รบัทกุขเวทนา เสวยทุกข์ทางกายทางใจ กไ็ม่ชอบใจ ความไม่ชอบใจนีเ้องก็ตกตะกอน

เป็นปฏฆิานสุยั อนสุยัคอืความกระทบกระทัง่ และเมือ่ประสบเวทนาทีม่ใิช่ทกุข์มใิช่สขุ 

มไิด้พจิารณา กเ็กดิความไม่รู้ซึง่เป็นตวัโมหะคอืความหลง เพราะไม่รูต้ามเป็นจรงิด้วย 

และเพราะสยบตดิอยู่ด้วย ความไม่รูน้ัน้กต็กตะกอนเป็นอวิชชานุสัยอยูใ่นจติ และกเิลส

ทีต่กตะกอนอยูใ่นจติน้ีกต็กตะกอนไปพร้อมกบัตวัอารมณ์คอืเรือ่ง ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว 

คือจิตน้อมรับอารมณ์ทางทวารท้ัง ๖ อารมณ์นั้นก็คือ เร่ืองที่จิตคิด เรื่องที่จิตด�าริ  

เรื่องที่จิตหมกมุ่นถึง

อารมณ์และกเิลสตกตะกอนพอกพูนในจติ

อนัเรือ่งทีจ่ติหมกมุน่ถงึนีเ้รยีกว่าอารมณ์อนสุยั หรอือารมัมณานสุยั อารมณ์

ที่ตกตะกอนอยู่ในจิต อารมณ์ท่ีตกตะกอนอยู่ในจิตนี้มีทั้งฝ่ายซึ่งเป็นที่ตั้งของราคะ  

มีทั้งฝ่ายซึ่งเป็นที่ตั้งของโทสะ มีทั้งฝ่ายซึ่งเป็นที่ตั้งของโมหะ และเมื่อมีทั้งอารมณ ์

ทั้งกิเลสตกเป็นตะกอนอยู่ในจิตดั่งนี้ ในขณะที่ตกตะกอนอยู่ จิตนี้จะดูผ่องใส แต่อัน

ทีจ่รงินัน้ยงัเป็นจติทีม่ตีะกอน ตะกอนนัน้อาจฟุง้ขึน้มาอกีได้ และเมือ่ตะกอนฟุง้ขึน้มา

จติทีดู่ผ่องใสนัน้กเ็ป็นจติขุน่ ท่านจงึเปรยีบเหมอืนอย่างน�า้ในตุม่ ในขณะทีต่ะกอนนอน

อยู่ก้นตุ่ม น�้าที่ในตุ่มเบื้องบนก็ดูใส แต่ว่าเม่ือตะกอนก้นตุ่มนั้นคลุ้งขึ้นมา น�้าในตุ่ม 

ก็จะขุ่นจนถึงผิวน�้าเบื้องบน จิตก็เหมือนกัน ในขณะที่อารมณ์ที่เป็นตะกอนในขณะที่

กิเลสเป็นตะกอนนอนสงบอยู่ในจิต ก็ดูคล้ายไม่มีกิเลส ไม่มีโลภ ไม่มีโกรธ ไม่มีหลง 

คล้ายเป็นอย่างนั้น แต่ว่าเม่ือมีอะไรมากวนตะกอนนั้นให้คลุ้งขึ้นมาแล้ว จิตก็จะขุ่น

ทันที จะปรากฏเป็นโลภหรือราคะบ้างโกรธบ้างหลงบ้างจนถึงพื้นผิวของจิต ดังที่เรา

เรียกกันว่าใจขุ่นหรือจิตขุ่น นี่แปลว่าตะกอนคลุ้งขึ้นมาแล้ว บางทีกว่าจะท�าจิตให้สงบ
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คอืขบัตะกอนนัน้ให้ลงไปแช่ไว้ก้นตุม่หรอืในก้นจิตได้ กต้็องใช้เวลานาน และเม่ือตะกอน

ลงไปอยู่ที่ก้นตุ่มได้ก้นจิตได้ จิตก็ผ่องใสก็สบาย คนสามัญก็มักจะเป็นดั่งนี้ 

และข้อท่ีว่าในจิตส่วนลึกของบุคคลนี้มีตะกอนอารมณ์และตะกอนกิเลสนอน

จมอยู่น้ัน ดังจะพึงเห็นได้ เช่นว่ารสอาหารที่บริโภค อันรสนั้นที่เป็นตัวรสที่บริโภค 

จรงิ ๆ กเ็ป็นวตัถท่ีุบรโิภค เช่น ข้าว กบัข้าว ของหวาน ผลไม้และอะไรต่าง ๆ กต็าม 

เป็นวัตถุที่เมื่อบริโภคก็เป็นรสปรากฏที่ลิ้น รสของสิ่งนั้นรสของสิ่งนี้ คนเราตั้งแต่เกิด

มาก็บริโภคอาหารตามที่บิดามารดาเป็นต้นปรุงให้รับประทาน ก็เป็นไปตามนิยมของ

ท้องถิ่นของชาตินั้น ๆ แต่ละแห่ง และเมื่อใครได้บริโภคแบบไหนอยู่ประจ�าตั้งแต่เกิด

มานั่นแหละก็เป็นรสารมณ์ อารมณ์คือรส ที่แม้จะบริโภคไปอิ่มหนึ่งแล้วตัวความชอบ

รสกย็งัตกเป็นตะกอน กบัตวัรสเองอันหมายถึงตวัอารมณ์ของรสเองกย็งัตกเป็นตะกอน

อยู่ในจิต เพราะฉะน้ัน เม่ือได้พบอาหารเช่นนั้นที่เคยชอบ จึงได้บังเกิดความชอบใจ

ใคร่ที่จะบริโภค อันเรียกว่าเอร็ดอร่อย ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีรสารมณ์เช่นนั้นนอนจมเป็น

ตะกอนมาตั้งแต่แรก เมื่อได้พบอาหารเช่นนั้นจึงได้เกิดชอบใจใคร่จะบริโภค บริโภค

แล้วก็เอร็ดอร่อย บุคคลที่บริโภคอาหารเป็นประจ�าตั้งแต่เกิดมาในถิ่นหนึ่งในชาติหนึ่ง 

ก็ย่อมจะพอใจในอาหารที่ตนบริโภค เรียกว่าติดรสเช่นนั้น แล้วก็อาหารของบุคคลนี้

กลุ่มนีช้อบอย่างนี ้แต่ว่าอาหารของอกีบคุคลหนึง่กลุม่หนึง่ชอบอกีอย่างหนึง่ไม่ตรงกัน 

อย่างคนไทยจะไปบริโภคอาหารที่ฝร่ังว่าอร่อยของเขา คนไทยก็ไม่อร่อย หรือฝร่ัง 

จะมาบริโภคอาหารท่ีคนไทยว่าอร่อย ฝร่ังก็ไม่อร่อย ดั่งนี้เพราะว่ามีตัวรสารมณ์ 

ความชอบในรสตกอยู่เป็นตะกอนในจิตใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ดั่งนี้แสดงว่า 

ตัวเวทนานี้เองเป็นปัจจัยให้บังเกิดราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ หรือบังเกิดตัณหา 

ในอารมณ์นั้น ๆ และอารมณ์นั้น ๆ พร้อมทั้งตัวความชอบความชังความหลงหรือ 

ความดิ้นรนเหล่าน้ี ก็ตกเป็นตะกอนอยู่ในจิต ก็สั่งสมพอกพูนขึ้นมาโดยล�าดับ ด่ังนี้

เรียกว่าเป็นกิเลสอย่างละเอียด

๙ กันยายน ๒๕๒๖
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กระบวนการของจติ (ต่อ)

อาสวะอนุสัย - กเิลสอย่างละเอยีด

ได้แสดงลักษณะของจิตมาถึงตะกอน ซึ่งสรุปลงเป็น ๒ คือ

กิเลสานุสัย อนุสัยสิ่งที่นอนจมเป็นตะกอนอยู่ในจิตคือกิเลส กับ

อารัมมณานุสัย สิ่งที่นอนจมเป็นตะกอนอยู่ในจิตคืออารมณ์

ฉะนัน้ กเิลสและอารมณ์ทีเ่ป็นอนสุยันีจ้งึเรยีกว่าเป็นกเิลสอย่างละเอยีดทีน่อน

จมอยูใ่นจติ อีกชือ่หน่ึงเรยีกว่าอาสวะ แปลว่าหมกัหมม คอืทีห่มกัหมมหรอืทีด่องอยูใ่นจติ 

ก็หมายถึงกิเลสหรืออารมณ์ ซ่ึงเป็นอนุสัยน้ันนั่นเอง แต่ว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาสวะ 

แปลว่าหมักหมมหรือแปลว่าดอง เหมือนอย่างน�้าดองของเมาก็เรียกว่าอาสวะด้วย

เหมอืนกัน เพราะว่าสิง่ทีเ่ป็นน�า้เมาดงักล่าวนีใ้ช้วธิหีมกัดอง กเ็ป็นน�า้เมาขึน้มา ซึง่ดืม่

เข้าไปกเ็มา แต่ว่าการแสดงจ�าแนกมต่ีางกนับ้าง คืออนสัุยนัน้จ�าแนกแสดงไว้เป็น ๓ คือ

๑. ราคานุสัย อนุสัยคือราคะความติดใจยินดี

๒. ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือความกระทบกระทั่ง

๓. อวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชา ความไม่รู้จริง หรือรู้ไม่จริง
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ส่วนอาสวะนั้นก็จ�าแนกเป็น ๓ เหมือนกันคือ

๑. กามาสวะ อาสวะคือกาม ความใคร่

๒. ภวาสวะ  อาสวะคือภพ ความเป็น ตั้งต้นแต่อัสมิมานะ ความส�าคัญ 

  หมายว่าเรามี เราเป็น และ

๓. อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา

ส�าหรับข้อที่ ๑ ของทั้ง ๒ หมวด ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ กามาสวะ  

อาสวะคือกาม กามกับราคะนั้นก็มีอรรถอยู่ในกิเลสกองเดียวกัน ราคะ ความติดใจ

ยนิดี กามหรอืกามะ ความใคร่ และข้อที ่๓ ของท้ัง ๒ หมวด อวชิชานสัุยกับอวิชชาสวะ 

ก็ใช้ชื่อเดียวกัน เป็นอันเดียวกัน ส่วนข้อที่ ๒ อนุสัยคือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง 

ส่วนอาสวะนัน้ได้แก่ภวาสวะ อาสวะคอืภพ ความเป็น กต่็างกนัโดยชือ่ แต่ว่าโดยความ

ทีเ่กีย่วข้องกนัแล้วกย่็อมเนือ่งถงึกนั อันความกระทบกระท่ังนัน้จ�าเป็นจะต้องมีส่ิงกระทบ

กระทั่ง ถ้าไม่มีสิ่งกระทบกระทั่ง ความกระทบกระทั่งก็ไม่มี เหมือนอย่างการที่มือทั้ง

สองมากระทบกัน เช่นว่าตบมือหรอืปรบมือ อาการท่ีมอืทัง้สองมากระทบกนันัน้กเ็ทยีบ

กบัว่าเป็นปฏฆิะ ความกระทบกระทัง่ จงึจะต้องมมีอืทัง้สองมากระทบกนั ถ้าไม่มคีวาม

กระทบกระทัง่กนัของมอื กไ็ม่มเีสยีง และถ้าไม่มอีะไรเลยความกระทบกระทัง่ กไ็ม่มี

เลย จึงจะต้องมีอะไรขึ้นมาส�าหรับเป็นที่กระทบกระทั่ง สิ่งที่จะพึงกระทบกระทั่งก็คือ

ภพหรือภว ความเป็นนั้นเอง อย่างละเอียดก็ตั้งต้นแต่ความเป็นเราความเป็นของเรา  

เมือ่มคีวามเป็นเราความเป็นของเรา กจ็ะต้องมคีวามเป็นเขามคีวามเป็นของเขา ฉะนัน้

จึงมีความกระทบกระทั่งกันระหว่างเรากับเขา ความเป็นเราความเป็นของเรานั้นก็คือ

ภวหรือภพนัน้เอง อนัเป็นภวาสวะข้อที ่๒ ซึง่กจ็ะต้องมคีวามเป็นเขาความเป็นของเขา 

จึงจะมีปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งกันขึ้นได้ ฉะนั้น แม้จะเรียกชื่อต่างกันออกไปใน

ข้ออนุสัยเป็นปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ในข้ออาสวะเป็นภวาสวะ อาสวะคือภพ  

แต่ว่าโดยอรรถคือเนื้อความแล้วก็อยู่ในกิเลสกองเดียวกันนั้นเอง เพราะเม่ือกล่าวว่า

ปฏฆิะกระทบกระท่ัง กจ็ะต้องมีภพคือความเป็นเราความเป็นของเรา อนัเป็นทีต่ัง้ของ

ความกระทบ และเมื่อกล่าวว่าภวาสวะ อาสวะคือภพ ความเป็นเราความเป็นของเรา 

ก็จะต้องมีความกระทบกระทั่ง
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นวิรณ์ - กเิลสอย่างกลาง

ทั้งอาสวะและอนุสัยนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ บางแห่งก็ทรงแสดงไว้เป็น

อนุสัย บางแห่งก็ทรงแสดงไว้เป็นอาสวะ แต่ก็หมายถึงกิเลสที่เป็นอย่างละเอียด  

เพราะมีกิเลสที่เป็นอย่างละเอียดดั่งนี้ จึงมีกิเลสเป็นอย่างกลาง และมีกิเลสที่เป็น 

อย่างหยาบ กิเลสที่เป็นอย่างกลางนั้นได้แก่กิเลสท่ีเป็นชั้นนิวรณ์ คือท่ีปรากฏขึ้นใน

จติใจ ท�าจติใจให้กลดักลุม้ให้ฟุง้ซ่านวุน่วายกระสบักระส่ายไม่สงบ เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกว่า 

ปรยิฏุฐานะ แปลว่ากิเลสท่ีปล้นจติท่ีกลุ้มจติ หมายความว่าท�าจิตให้กลดักลุ้ม และเป็น

กเิลสทีเ่ป็นเครือ่งท�าจติให้ไม่สงบ ก�าบงัปัญญาหรือกัน้มใิห้เกดิปัญญารูแ้จ้งเหน็จรงิขึน้ได้ 

จึงเรียกว่า นิวรณ์ แปลว่าเครื่องกั้น คือกั้นจิตไว้มิให้บรรลุถึงความสงบ และมิให้ได้

ปัญญาคอืความรู้แจ้งเหน็จรงิ ซึง่นวิรณ์นัน้จ�าแนกไว้ในทีท่ัว่ไปกเ็ป็น ๕ ข้อ ดงัทีแ่สดง

ไว้ในหมวด ๕ ในธรรมวิภาคในนวโกวาท ได้แก่

กามฉันทะหรือกามฉันท์ ความพอใจรักใคร่อยู่ในกาม หมายถึงรูปเสียงกลิ่น

รสโผฏฐพัพะทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจ หรอืว่าความพอใจรักใคร่ด้วยอ�านาจของกิเลสกาม 

คือกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ให้ปรารถนา มีราคะเป็นต้น

พยาบาท ความมุ่งร้ายหมายให้พินาศ หมายถึงบรรดากิเลสที่เป็นกองโทสะ 

ความโกรธแค้นขัดเคือง

ถีนมิทธะ  ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม

อุทธัจจกุกกุจจะ  ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ และ

วิจิกิจฉา  ความเคลือบแคลงสงสัยลังเลไม่แน่นอนใจ

ย่อลงก็เป็นกิเลส ๓ กอง คือราคะหรือโลภะหนึ่ง โทสะหนึ่ง โมหะหน่ึง  

กามฉันท์ก็เป็นราคะ พยาบาทก็เป็นโทสะ ส่วนถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม  

อทุธจัจกกุกจุจะ ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจ และวจิกิจิฉา ความเคลอืบแคลงสงสยัลงัเลใจ

ไม่แน่นอน เป็นโมหะ แต่บางอาจารย์ท่านแยกเอานิวรณ์ข้อที่ ๔ อุทธัจจกุกกุจจะ  

ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจ ท่านแยกเอาอทุธจัจะความฟุง้ซ่านเป็นกเิลสกองโมหะ ส่วนกกุกจุจะ

ความร�าคาญใจเอาเป็นกิเลสกองโทสะ นิวรณ์ทั้ง ๕ ข้อนี้ย่อมปรากฏอยู่ในจิต ในเมื่อ
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มีขึ้นทุกคนก็รู้ ว่าบัดนี้จิตของเรามีนิวรณ์ข้อนี้ ๆ แต่ก็กลุ้มกลัดอยู่ในจิต ท�าจิตให้ไม่

สงบ และก้ันมใิห้ได้ปัญญาคอืรู้แจ้งเหน็จรงิ ฉะนัน้ ทีท่�าสมาธกัินไม่ได้เพราะว่ายังสงบ

นิวรณ์เหล่านี้ยังไม่ได้นั้นเอง นี้เป็นกิเลสอย่างกลาง 

อกุศลมูล - กเิลสอย่างหยาบ

ส่วนกิเลสอย่างหยาบนั้นก็ได้แก่กิเลสอันเป็นอกุศลมูล อันหมายถึงว่าราคะ

โทสะโมหะนั่นเอง ราคะก็ก�าเริบขึ้น เป็นอภิชฌา ความโลภเพ่งเล็งเอาทรัพย์สมบัติ

ของผู้อื่นมาเป็นของตน เห็นของของเขาก็อยากได้มาเป็นของของตน เรียกว่าอภิชฌา 

แรงกว่าโลภะธรรมดา โลภะธรรมดานัน้อยากได้ แต่ว่าไม่ถงึกับไปเพ่งเลง็เอาของผูอ้ืน่

มาเป็นของตน แต่ถ้าเป็นอภิชฌาแล้วละก็แรงเข้าจนถึงไปเพ่งเล็งท่ีจะเอาของผู้อื่นมา

เป็นของตน ส่วนโทสะน้ันท่ีเป็นกิเลสอย่างกลาง แรงขึ้นก็เป็นพยาบาทความมุ่งร้าย 

หมายให้พินาศ ดังที่แสดงในข้อนิวรณ์นั้น แต่อันที่จริงในข้อนิวรณ์นั้นเป็นอย่างกลาง 

ตามอธิบายนั้นก็เป็นชั้นโทสะ ซึ่งโทสะนั้นแปลว่าประทุษร้าย หมายถึงว่าประทุษร้าย

ใจของตวัเอง เพราะว่าท�าให้ใจของตวัเองนัน้เดอืดพล่าน ทีเ่รยีกว่าเดอืดคอืประทษุร้าย

ใจของตัวเองให้รุ่มร้อน แต่ไม่ถึงกับจะมุ่งร้ายไปในผู้อื่น แต่เมื่อแรงเข้าจนถึงเป็น 

พยาบาทแล้ว ก็หมายถึงว่ามุ่งร้ายไปในผู้อื่นหมายให้พินาศ เช่น อยากจะไปท�าร้าย 

เขาต่าง ๆ ดั่งนี้เป็นพยาบาท ถ้าเป็นแต่เดือดปุด ๆ อยู่ในใจนี้คือโทสะ ประทุษร้ายใจ

ตวัเอง และเม่ือมุ่งร้ายไปในผูอ่ื้น มุ่งทีจ่ะไปท�าร้ายหมายให้พนิาศกเ็ป็นพยาบาท กเ็ป็น

กิเลสอย่างหยาบ กองโทสะ

คราวนี้โมหะคือความหลงนั้น เมื่อแรงเข้าก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด  

เหน็ผดิจากท�านองคลองธรรมไปทเีดยีว เช่น เห็นว่าไม่มีบญุไม่มีบาป ท�าบญุกไ็ม่เป็นบญุ 

ท�าบาปกไ็ม่เป็นบาป บญุบาปไม่มี และบุคคลทีไ่ด้รบัสขุได้รบัทกุข์ไม่มเีหตใุห้ต้องได้รบั

สุขให้ต้องได้รับทุกข์ เป็นไปตามเรื่องราวเอง ไม่มีกรรมมาเป็นเหตุให้ต้องประสบสุข

หรือต้องประสบทุกข์ หรือว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นมาเป็นเหตุ เป็นไปตามคราวตามสมัย

ตามกระแสของคราวของสมัยเป็นต้น และเหน็ว่าทกุอย่างไม่ม ีเช่นว่าบดิามารดาก็ไม่มคีณุ 

คอืไม่มบีดิาไม่มมีารดาทีน่บัถอืว่าเป็นผูม้คีณุ ไม่มสีมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตปิฏบิตัชิอบ 
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เหล่านีเ้ป็นต้น เป็นมจิฉาทฏิฐคิอืความเหน็ผิดจากท�านองคลองธรรม อภชิฌา พยาบาท

และมิจฉาทิฏฐินี้เป็นกิเลสอย่างหยาบ ที่เรียกว่า วีติกกมกิเลส กิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วง

ละเมิดออกไปทางกายทางวาจาทางใจ เพราะฉะนั้น อภิชฌาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิ

นี้จึงจัดว่าเป็นอกุศลกรรมบถ ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลที่เป็นฝ่ายมโนกรรม และเมื่อ

เป็นอกศุลกรรมบถฝ่ายมโนกรรม คอืเป็นมโนกรรมฝ่ายอกศุล กย่็อมจะท�าให้ประกอบ

กายกรรม วจกีรรมท่ีเป็นอกศุล กายกรรมทีเ่ป็นอกศุลน้ันกไ็ด้แก่ฆ่าเขา ลกัของของเขา 

ประพฤตผิดิในกาม วจกีรรมทีเ่ป็นอกศุลกรรมนัน้กไ็ด้แก่พดูเทจ็ พูดส่อเสยีด พดูค�าหยาบ 

พดูเพ้อเจ้อเหลวไหล ไม่มสีาระแก่นสาร ไม่ต้องด้วยกาลด้วยเวลา เพราะฉะน้ัน จึงจดั

เป็นกเิลสอย่างหยาบ เป็นเหตใุห้ละเมดิออกไปเป็นมโนกรรม และท�าให้เป็นกายกรรม

วจีกรรมฝ่ายอกุศลได้ทุกอย่าง

กเิลสกองราคะ

เพราะฉะนั้น จะพึงเห็นได้ว่าตามสายที่กล่าวนี้ กิเลสอย่างละเอียดเรียกว่า

อนสุยั หรือเรยีกว่าอาสวะ อนสุยัทีเ่ป็นตะกอนนอนจมอยูใ่นจติ อาสวะท่ีดองจติ นีเ้ป็น

อย่างละเอียด อย่างกลางก็มาเป็นปริยุฏฐานะ กิเลสที่ปล้นจิตที่กลุ้มรุมจิต ท�าจิตให้

กลดักลุม้วุน่วาย และท่ีเป็นอย่างหยาบกเ็ป็นวีติกกมะ คอืกเิลสทีเ่ป็นเหตใุห้ล่วงละเมดิ

ออกไปทางใจทางวาจาทางกาย คอืเป็นมโนกรรมวจกีรรมกายกรรม หรอืเป็นกายกรรม

วจีกรรมมโนกรรมฝ่ายอกุศล และชื่อที่เรียกน้ันส�าหรับกองท่ี ๑ คือกองราคะน้ัน  

ทีเ่ป็นอย่างละเอียดกเ็รยีกว่าราคะบ้างกามบ้าง แต่ว่าหมายถงึทีน่อนจมเป็นตะกอนอยู่

ในจิต ที่เรียกว่าอนุสัย หรือที่ดองจิตที่เรียกว่าอาสวะ เมื่อยังไม่ฟุ้งขึ้นมาก็ไม่ปรากฏ 

มีก็เหมือนอย่างไม่มี เหมือนอย่างตะกอนที่นอนก้นตุ่ม น�้าในตุ่มก็ดูใส คราวนี้เมื่อฟุ้ง

ขึ้นมาเป็นอย่างกลาง คือเป็นปริยุฏฐานะหรือเป็นนิวรณ์ดังกล่าวนั้น ก็เรียกว่าราคะ 

ความติดใจยินดี หรือเรียกว่าโลภะธรรมดาที่บังเกิดขึ้นในจิต แรงออกมาอีกจนถึงเป็น

อย่างหยาบก็เรียกว่าอภิชฌา ความโลภเพ่งเล็ง คือไม่ใช่โลภธรรมดาเฉย ๆ ถ้าโลภ

ธรรมดาเฉย ๆ กย็งัเป็นช้ันกลาง แต่ว่านีโ่ลภเพ่งเลง็คอืเพ่งเลง็เอาของผูอ้ืน่มาเป็นของตน 

ก็เป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลขึ้นทันที
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กเิลสกองโทสะ

กองที่ ๒ ที่เป็นอย่างละเอียดนั้นเรียกว่าปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง หรือ

เรยีกว่า ภว หรอื ภพ ความเป็น คอืความเป็นเราเป็นของเรา เมือ่ฟุง้ซ่านขึน้มากเ็ป็นโทสะ 

ความโกรธแค้นขดัเคืองท่ีเกดิข้ึนในจิตใจ ทีป่ระทุษร้ายใจเองนีแ่หละให้เดอืดปดุ ๆ ให้ร้อน 

คราวนี้แรงขึ้นมาอีกก็เป็นพยาบาท เป็นอย่างหยาบ แต่ว่ามุ่งร้ายออกไปหมายท�าร้าย

หมายล้างผลาญใคร ๆ ก็เป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลขึ้นทันที

กเิลสกองโมหะ

ส่วนกองท่ี ๓ คือกองอวิชชานั้น ที่เป็นอย่างละเอียดก็เรียกว่าอวิชชา  

เป็นตะกอนนอนจมดองจิตสันดาน ฟุ้งขึ้นมาก็เป็นโมหะความหลงถือเอาผิดเข้าใจผิด 

และที่หยาบออกมาอีกก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดจากท�านองคลองธรรม เช่นเห็นว่า

ไม่มีบุญไม่มีบาปเป็นต้นดังท่ีกล่าวมาแล้ว ก็เป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลข้ึนทันที และ 

ทุกคนนั้นเม่ือเกิดมา จิตเข้าปฏิสนธิเกิดมาในภพชาติต่าง ๆ ซึ่งในบัดนี้เกิดมาใน 

ภพชาติปัจจบุนันี ้กเ็ป็นจติทีม่อีาสวะมอีนสุยัอยูแ่ล้วจึงมาเกดิ ถ้าไม่มอีาสวะอนสุยัแล้ว

ก็ไม่ต้องมาเกิด แต่ท่ีมาเกิดก็เพราะมีอาสวะมีอนุสัยอยู่แล้ว และมาอาศัยสังขารคือ

ความผสมปรุงแต่งของรูปกายและของจิต เป็นกระบวนการทางกายเป็นกระบวนการ

ทางจิตดังที่กล่าวมาแล้ว มาถึงเป็นเวทนา เวทนานี้เองก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา  

เป็นปัจจยัให้เกดิราคะโทสะโมหะคืออวชิชาข้ึน อนัหมายความว่าเวทนานีเ้องกเ็ป็นปัจจัย

ให้กเิลสทีเ่ป็นอาสวะอนสุยัท่ีนอนจมหมกัหมมอยู่ฟุ้งขึน้มา แล้วกเ็พ่ิมราคะปฏฆิะอวิชชา 

เพิม่กิเลสกองละเอยีดน้ีให้มากขึน้ แล้วกเ็พ่ิมอารมณ์เข้าไปเกบ็ไว้ให้มากข้ึน เป็นไปอยู่

ดั่งนี้

อรยิสัจจ์ ๒ สาย

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าได้ตรัสรูพ้ระธรรมกไ็ด้ตรสัรูสั้จจะคอืความจรงิ ดงัที่

ได้แสดงแล้วว่าทรงได้พระญาณมาโดยล�าดับ จนถึงอาสวักขยญาณ ญาณเป็นเหตุสิ้น
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อาสวะ คือได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ ๒ สาย สองสายนั้นก็คือ ตรัสรู้ว่านี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดทุกข์ 

นี้ความดับทุกข์ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และได้ตรัสรู้ว่า น้ีอาสวะ นี้เหต ุ

เกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ 

ส�าหรบัสายท่ี ๑ ทีต่รัสรูว่้านีทุ้กข์ นีเ้หตเุกดิทุกข์ นีค้วามดบัทกุข์ นีท้างปฏบิติั

ให้ถึงความดบัทกุข์นัน้ ได้กล่าวโดยย่อแล้ว ในวันนีจ้ะกล่าวในข้ออาสวะ กคื็อได้ตรสัรู้

ว ่าน้ีอาสวะ คือนี้กามาสวะ อาสวะคือกามที่ดองจิต น้ีภวาสวะ อาสวะคือภพ  

ความเป็น ตั้งต้นแต่ความเป็นเราเป็นของเราที่ดองจิต นี้อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา 

ความรู้ไม่จริงหรือความไม่รู้จริง นี้เหตุเกิดอาสวะ ก็ตรัสชี้เอาตัณหา คือความดิ้นรน

ทะยานอยากนัน้เอง กค็อืเวทนานัน้เองเป็นปัจจยัให้เกดิตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก 

ความดิน้รนทะยานอยากนัน้กเ็ป็นเหตใุห้เกดิอาสวะ เพิม่อาสวะให้มากขึน้ กต้็องเข้าใจ

ว่าในที่นี้ท่านยกเอาตัณหาขึ้นมา แต่ก็รวมถึงกิเลสที่เป็นกองราคะโทสะโมหะดังกล่าว

นั้นด้วย รวมอยู่ในค�าว่าตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก นี้ความดับอาสวะก็คือ 

ดับตัณหาเสียได้ก็ดับอาสวะได้ ดับตัณหาเสียได้นั้น ในที่อื่นได้ตรัสอธิบายไว้อีกว่าคือ

ดับตัณหานุสัย ตัณหาที่เป็นอนุสัยที่นอนจม หรือที่เป็นตัวอาสวะนั้นแหละ ก็ยกเอา

ตัณหาขึ้นมา แต่อันที่จริงนั้นก็รวมทั้งอาสวะอนุสัยทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว นี้ทาง

ดับอาสวะก็ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ อันได้แก่สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ 

ความด�ารชิอบ ท้ังสองนีส้งเคราะห์เป็นปัญญาสิกขา นีเ้ป็นปัญญาสิกขา และสัมมาวาจา 

เจรจาชอบ สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ สมัมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ สงเคราะห์เป็น

สีลสิกขา นี้เป็นสีลสิกขา และสัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ  

สมัมาสมาธ ิตัง้ใจชอบ สงเคราะห์เป็นจติตสกิขาหรอืสมาธ ินีเ้ป็นจติตสกิขาหรอืสมาธ ิ

เพราะฉะน้ัน ทางปฏิบัติที่จะดับกิเลสจนถึงกิเลสท่ีเป็นชั้นอาสวะอนุสัย ก็คือมรรคมี 

องค์ ๘ นี้เอง รวมเข้าก็เป็นไตรสิกขา หรือศีล สมาธิ ปัญญา

๑๑ กันยายน ๒๕๒๖
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กเิลส

ได้แสดงลกัษณะพระพทุธศาสนามาถึงเรือ่งจิตหรอืวิญญาณธาตุ ธาตุรู ้ซึง่สรปุ

ลงว่าธาตุรู้นั้นแบ่งออกเป็น ๒ คือธาตุรู้ที่อบรมแล้วที่พ้นแล้ว ก็เป็นธาตุรู้ที่ไม่มาเกิด

อกี แต่ว่าธาตรูุ้ทีย่งัมาเกดิอยูน่ัน้เป็นธาตรุูท้ีย่งัไม่ได้อบรม หรอืว่าอบรมมาบ้างแล้วแต่

ว่ายงัไม่ถึงทีส่ดุ กล่าวคอืยังช�าระกเิลสทีน่อนจมเป็นตะกอนหรอืกเิลสทีด่องจติไม่หมดส้ิน 

ก็ต้องเกิดอีกต่อไป และก็ได้กล่าวถึงขั้นของกิเลสซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็นกิเลสอย่าง

ละเอยีด อย่างกลาง และอย่างหยาบ ซึง่จะช�าระให้หมดได้ด้วยมรรคมอีงค์ ๘ ย่อเข้า

ในศีล สมาธิ ปัญญา พระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ก็ได้ทรงพบมรรคมีองค์ ๘ จึงได้ทรง

ปฏิบัติสมบูรณ์ ได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ ๒ สาย สายที่ตั้งทุกข์ขึ้นเป็นข้อ ๑ กับสายที่ตั้ง 

อาสวะเป็นข้อ ๑ แต่ว่าเมื่อสรุปถึงตัวเหตุ ก็ตรัสชี้แจงแสดงเหตุไว้เป็นอย่างเดียวกัน

คือตัณหาเป็นทุกขสมุทัยหรือเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นอาสวสมุทัยหรือเหตุให้เกิดอาสวะ 

และมรรคมีองค์ ๘ ก็เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และเป็นทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดบัอาสวะด้วย ตามท่ีกล่าวมาแล้วน้ี ได้กล่าวในฝ่ายดีคอืมรรคมอีงค์ ๘ ซึง่ย่นย่อ

เป็นศลีสมาธปัิญญา เพราะฉะนัน้ จงึสมควรทีจ่ะกล่าวเพิม่เตมิต่อไป แต่ว่าจะกล่าวถึง

เรื่องกิเลสก่อน
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กเิลสเป็นเรื่องของโลก

อันกิเลสนั้นเป็นเรื่องของโลก เม่ือเป็นโลกก็ย่อมจะมีกิเลส เช่น ตัณหา  

ความดิ้นรนทะยานอยาก เม่ือมีตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก จึงได้มีการสืบต่อ 

ชีวิต คือว่าเป็นมารดาบิดาให้เกิดบุตรธิดา บุตรธิดาก็เป็นมารดาบิดาให้เกิดบุตรธิดา

สืบต่อไป คือว่าสืบพันธุ์ต่อไปท้ังมนุษย์ท้ังเดรัจฉาน และแม้ต้นไม้ทั้งหลายก็มีการ

สืบพันธุ์ต่อไป ความสืบพันธุ์ต่อไปนี้ต้องมีตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก และกล่าว

อกีอย่างหนึง่กค็อืราคะโทสะโมหะ หรอืโลภะโทสะโมหะ กเ็ป็นเรือ่งของโลก เมือ่มโีลก

ก็จะต้องมีตัณหา มีราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ ถ้าหากว่าละเสียได้ ก็เป็นโลกุตตระ

คืออยู่เหนือโลก เมื่ออยู่เหนือโลกแล้วก็แปลว่าไม่เกิดอีก ฉะนั้น เม่ือยังเป็นโลกอยู่ 

ก็จะต้องมีตัณหา มีราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ เป็นธรรมดาของโลกที่จะสืบพันธุ ์

ต่อไป และที่จะได้ป้องกันรักษาตัวต่อไปให้ด�ารงอยู่ในโลก

ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วถึงบรรดากิเลสท้ังหลายนั้น เป็นการกล่าวในด้านกิเลส 

ส่วนในด้านตรงกนัข้ามกม็เีหมอืนกนั เพราะว่าจิตนีเ้ป็นธาตรูุ้ ฉะนัน้ เมือ่ได้อบรมความรู้

เพราะได้ผ่านโลกมามากเข้า ๆ ได้มกีารศกึษาเล่าเรียนมีการสังเกต กย่็อมจะมีความรู้ 

มากขึ้น ๆ และความรู้ที่มากขึ้น ๆ นี้ก็ย่อมจะท�าให้รู้จริงถึงเหตุผลตามความเป็นจริง 

และอกีประการหนึง่ บรรดากเิลสดงัทีก่ล่าวมานี ้ว่าถึงตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก 

หรอืราคะหรอืโลภะโทสะโมหะนัน้ กย่็อมจะมทีัง้ด้านท่ีน�าเข้ามาและด้านทีผ่ลักออกไป 

เช่น กามตัณหา อยากจะได้สิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ภวตัณหา อยากที่จะเป็น

นั้นเป็นนี่ นี่เป็นตัณหาที่อยากน�าเข้ามา คืออยากจะได้กามเข้ามา อยากจะได้ภพคือ 

ความเป็นนั่นเป็นนี่เข้ามา อยากจะได้รูปได้เสียงเป็นต้นที่ชอบใจ อยากจะเป็นนั่นเป็น

น่ีทีป่รารถนาพอใจ นีเ้ป็นความอยากท่ีจะน�าเข้ามา และทีผ่ลกัออกไปนัน้กค็อืวิภวตณัหา 

ความดิ้นรนทะยานอยากในความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ คือต้องการที่จะผลักที่จะท�าลาย 

สิง่ทีไ่ม่ชอบและภาวะทีไ่ม่ชอบนัน้ให้ออกไปเสยี หรอืท�าลายให้ย่อยยบัไปเสยี และกเิลส

ที่เป็นกองราคะหรือโลภะนั้น ก็เป็นกิเลสตัวที่น�าเข้ามา ตัวราคะ ความติดใจยินดี โลภะ 

ความอยากได้ กอ็ยากได้สิง่ท่ีเป็นกาม กคื็อทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจนัน่แหละเข้ามา

เป็นของของตน แล้วก็อยากที่จะให้ตนเป็นนั่นเป็นนี่เช่นเดียวกับตัณหาเหมือนกัน
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ถ้าเป็นสิง่ทีไ่ม่ชอบใจ กต้็องการทีจ่ะผลกัออกไป ทีจ่ะท�าลายไปเสีย นัน่กเ็ป็น

โทสะ และโมหะความหลงนั้นเล่า ข้อส�าคัญก็คือหลงยึดถือว่ากายใจนั้นเป็นของเรา 

หรือว่าหลงยึดขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา เพราะฉะนั้น

คนเราจึงมีความรักชีวิตของตนเองเป็นอย่างยิ่ง เรียกว่าในบรรดาความรักทั้งหลาย  

รักตัวนี้เป็นอย่างยิ่ง ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ ว่าได้ทรงตรวจดูไปทั่วทิศทั้งปวงแล้ว 

กไ็ด้พบว่าตนเองน่ีแหละเป็นท่ีรักของตน เพราะฉะนัน้ เมือ่รักตนและเมือ่มคีวามยดึถือ

ว่าที่ตั้งของตนก็คือชีวิตอันนี้จึงต้องมีความรักชีวิต และเมื่อมีความรักชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

ดั่งนี้แล้ว สิ่งที่กลัวนั้นก็คือกลัวตาย ความกลัวตายของสามัญชนนั้นมีเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่มาเด็ดเอาสิ่งที่รักเป็นอย่างยิ่งไป เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็น

อนัว่ามาตดัรอนตนฆ่าตนนีเ้องให้สิน้ไป และแม้ว่าจะมคีวามเข้าใจว่ารกัส่ิงอืน่คล้าย ๆ 

กับว่ายิ่งกว่าชีวิต แต่ถ้าคิดดูให้ดีแล้ว ก็จะเห็นว่าความรักสิ่งอื่นนั้นก็รักเพราะเหตุว่า

เพือ่ทีจ่ะให้สิง่ทีร่กันัน้มาเป็นของตน เช่น สามทีีร่กัภรรยา ภรรยาทีร่กัสาม ีกต้็องการ

ทีจ่ะให้แต่ละฝ่ายเป็นของของตนเท่าน้ัน ก็มาลงทีว่่ารกัตวันีเ้อง คอืต้องการให้เป็นของตน 

ไม่ต้องการทีจ่ะให้เป็นของคนอ่ืน นีก่แ็ปลว่าทกุคนมคีวามรกัตวัรกัชวีติและมคีวามกลวั

ตาย จนถึงวิชาการปัจจุบันก็บอกว่าความกลัวตายนี้เป็นสัญชาติญาณของมนุษย ์

อย่างหน่ึง แต่มีความรักพิเศษ คือมารดาบิดารักลูก พ่อแม่รักลูก อันนี้ธรรมชาติ  

เท่ากับว่าธรรมชาติอ�านวยไว้เหมือนกัน จึงปรากฏว่าทั้งมนุษย์และเดรัจฉานก็รักลูก 

ทัง้นัน้ แม้แต่สตัว์เดรจัฉานซึง่ดรุ้ายเช่นเสอืก็ยังรกัลูก และกไ็ม่ฆ่าลูกไม่กนิลูก ความรกั

ที่เสือรักลูกนี้เห็นได้ชัดว่าเท่ากับเป็นธรรมชาติของโลกได้สร้างไว้ให้ได้ท�าไว้ให้ เพื่อว่า

จะได้สืบพันธุ์ต่อไป

ปัญญาในสัจจะท�าให้เกดิหริแิละโอตตัปปะ

ว่าถึงมนุษย์นั้น พ่อแม่ก็รักลูกเหมือนอย่างเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ แต่ว่า

ส�าหรับมนุษย์นั้นย่อมมีระดับของปัญญาสูงขึ้น จึงรู้จักรักในทางที่ถูกต้องอีกด้วย เช่น

ว่าลูกท�าผิด ก็มีการว่ากล่าวตักเตือนหรือท�าโทษเพื่อให้ลูกกลับเป็นคนดี ไม่ท�าผิดอีก

ต่อไป แปลว่ามีปัญญาที่รู้ผิดชอบชั่วดียิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน นี่ก็เพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้

นัน่เอง คอืจติเป็นธาตรุู ้จึงได้มีความรูย่ิ้งขึน้ไปถงึผดิชอบชัว่ดน้ีอยหรอืมาก บรรดาสิง่
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ที่มนุษย์มีอยู่ เช่น ความรักตัวรักชีวิตท�าให้รู้จักรักษาชีวิตรักษาตัว และรู้จักรักลูก  

รู้จักที่จะเลี้ยงลูกที่จะรักษาลูกให้มีความสวัสดี เหมือนกันทั้งมนุษย์และเดรัจฉาน 

นักปราชญ์ในปัจจุบันน้ีบางคนกล่าวว่า สัตว์เดรัจฉานที่มีความรู้น้อยน้ันรู้จัก

กลัวเจ็บ แต่ไม่รู้จักกลัวตาย แต่ว่าสัตว์ที่มีปัญญาคือความรู้สูงขึ้น คือธาตุรู้นี้มีความรู้

สงูขึน้จงึรูจ้กักลวัตาย แต่เขาจะทราบอย่างไรกไ็ม่ทราบ เขาว่าอย่างนัน้ ระดบัของความรู้

นั้นมีต่าง ๆ กันจริง แต่ก็มาจากมีธาตุรู้ดังกล่าวแล้วนั่นเอง คราวนี้เมื่อจิตเป็นธาตุรู้

และเมื่อจิตได้ผ่านโลกมากขึ้น จึงได้รู้จักสัจจะท่ีเป็นตัวความจริงตามเหตุและผลมาก

ขึ้นโดยล�าดับ สัตว์เดรัจฉานนั้นรู้ได้น้อย แต่มนุษย์นั้นรู้ได้มากกว่า เมื่อเป็นด่ังนี้  

ปัญญาที่เข้าถึงสัจจะท่ีเป็นตัวความจริงโดยล�าดับนั้น ท�าให้บุคคลได้รู้จักอีกส่ิงหนึ่งที่

เรียกธรรมะคอืความจรงิและความดท่ีีตรงกนัข้ามกบัความชัว่มากขึน้ และเมือ่เป็นดัง่นี้  

จงึเริม่รูจ้กัมีหริแิละโอตตปัปะ ความละอายและความเกรงกลวั อนัเป็นพืน้ฐานของศลี

คือความรู้จักงดเว้นจากความประพฤติชั่วประพฤติผิดทางกายทางวาจา 

รู้จักทานรู้จักศลี

บรรดาบคุคลผูท่ี้เกดิมาเป็นมนษุย์นี ้จงึรูจ้กัมหีริโิอตตปัปะ รูจ้กันุง่ห่มผ้าและ

รู้จักเว้นในการที่ควรเว้น ประพฤติในการที่ควรประพฤติต่าง ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ละเอียด

ขึ้นไปเหล่านี้เป็นธรรมะท้ังน้ัน จึงรู้จักทานรู้จักศีลนี้เป็น ๒ ข้อแรก ทานคือการให้ 

เป็นการช่วยเหลือ ศีลก็คือการงดเว้นจากความประพฤติเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  

แต่ว่าประพฤติตรงกันข้ามในทางเกื้อกูล ส�าหรับสัตว์เดรัจฉานนั้น โดยปกติสัตว ์

เดรจัฉานทีเ่ป็นตวัพ่อตวัแม่รูจ้กัท�าทานและมีศีลในลูก เช่น นกกไ็ปหาอาหารมาเล้ียงลูก 

นี่เรียกว่านกรู้จักท�าทานแก่ลูก และนกก็ไม่จิกตีท�าร้ายลูก นี่เรียกว่านกมีศีลในลูก  

โดยปรกติแล้วสตัว์เหล่านีม้กัจะไม่รูจ้กัท�าทานแก่ใคร ไม่รูจ้กัมีศีลต่อใคร เสือกเ็หมือนกนั 

หรือว่าทุกชนิดก็มักจะเป็นเช่นนั้น แต่ก็มีเหมือนกันที่ว่าเมื่ออยู่ด้วยกันนาน ๆ ที่เป็น

สตัว์พวกเดียวกนั เช่น เป็นนกด้วยกนัเป็นเสือด้วยกนักอ็าจจะไม่ท�าร้ายกนั และกอ็าจ

จะแบ่งอาหารกันกนิบ้าง กแ็ปลว่ามีความคุน้เคย รูจ้กัเป็นมติรหรอืว่ารูจ้กัเป็นญาตกัิน

ขึ้นบ้าง
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มเีมตตาแผ่ออกไปโดยไม่มปีระมาณ

มนุษย์เราก็เหมือนกัน ก็รู้จักท�าทานแก่ลูก รู้จักมีศีลแก่ลูก คือการแบ่งปัน

อะไรต่ออะไรเล้ียงดลููก ตัง้ต้นแต่แม่กเ็ล้ียงลกูมาพ่อกเ็ลีย้งลกูมาตัง้แต่ต้นในทางต่าง ๆ 

ประคบประหงมมาและก็มีศีลในลูก ไม่เบียดเบียนลูก เสือก็มีทานในลูกมีศีลในลูก 

เช่นเดยีวกนั เหล่าน้ีเป็นธรรมชาตเิป็นธรรมดา เรยีกว่ามีความรกัในตวัและกมี็ความรกั

ในลูก รู้จักมีความรักในมิตรสหายอยู่บ้าง สัตว์เดรัจฉานก็เป็นเช่นนั้น คนก็เป็น 

เช่นนัน้ แต่ว่าคนเรานัน้มีภมิูปัญญาท่ีสงูกว่า จงึรูจ้กัท่ีจะปฏบิตัทิางความรกัทีม่อียูเ่ป็น

ธรรมชาตนิีใ้ห้เป็นเมตตาขึน้มา คือความคิดทีจ่ะแผ่ความรกัความคดิเป็นมติรเป็นสหาย

ความช่วยเหลือออกไปในวงกว้าง กว้างมากขึน้ ๆ จนถงึไม่มปีระมาณ แปลว่าในสรรพสตัว์

ทุกถ้วนหน้า ก็เป็น อัปปมัญญา คือไม่มีประมาณ เมตตานั้นโดยปรกติเราเรียกว่า

พรหมวิหารธรรม ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม แต่ที่แผ่ออกไปไม่มีประมาณก็เป็น 

อปัปมญัญาในสรรพสตัว์ทุกถ้วนหน้า และเมตตานีเ้มือ่มใีนจติแล้วจะท�าให้ได้สุภสญัญา 

คือความเห็นว่างดงาม งดงามไปในบุคคลและในสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดทุกจ�าพวก  

ไม่ข้ึงเคียดเกลยีดแค้น และอีกอย่างหนึง่นัน้ท่ีเป็นอสภุกรรมฐาน พจิารณาว่าไม่งดงาม

น้ันเป็นอีกกรรมฐานหนึ่งส�าหรับที่จะก�าจัดกิเลสกองราคะ แต่ว่าส�าหรับท่ีเป็นเมตตา

คือความรักนี้ ถ้าแผ่ความรักออกไปในมิตรสหาย ในมนุษย์ในสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย 

ในวงแคบจนถึงวงกว้างท่ีสุดไม่มีประมาณ ก็จะมีความรู้สึกว่าบรรดาสัตว์ทั้งปวง 

นัน้งดงามทัง้หมด ไม่มน่ีาเกลยีดไม่มน่ีาชงั นีเ่ป็นสิง่ท่ีมนษุย์สามารถปฏบิติัท�าได้ โดยที่

ปรับปรุงจากตัวความรักที่มีในธรรมชาตินั่นแหละให้เป็นธรรมะขึ้นมา เมื่อมีเมตตา 

เป็นพืน้อยูดั่งนีแ้ล้วท่ีจะมีทานมีศีลกจ็ะไปง่าย ก็จะต้องมคีวามช่วยเหลอืเกือ้กลู แล้วก็

จะต้องเว้นจากความเบียดเบยีนท�าลายในสตัว์บุคคลทัง้ปวงทีม่เีมตตานัน้ แปลว่าทานศลี

ก็มาเองด้วยอ�านาจของเมตตานั้น

บารม ี๑๐ หรอืมรรค ๘ - เครื่องท�าลายตะกอนในจติ

เหล่าน้ีเป็นธรรมะท่ีคนรูจ้กัเม่ือมีระดบัปัญญาสงูขึน้โดยล�าดบั จนถงึพระพทุธเจ้า

เมือ่เป็นพระโพธิส์ตัว์ ท่านแสดงว่าได้ทรงบ�าเพญ็บารมี ๑๐ ประการ คอื ทาน การให้ 
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ศีล การงดเว้นจากความประพฤติชั่วประพฤติผิด อันเป็นการเบียดเบียนทางกาย 

ทางวาจา เนกขัมมะ ความออกคือความท่ีมีจิตเป็นสมาธิ สงบกามและอกุศลธรรม 

ทั้งหลายก็ได้เป็นการออกทางใจ ออกทางกายคือออกบวช ปัญญา คือความรู้ ความรู้

ทีอ่บรมข้ึนโดยล�าดับ วริยิะ ขนัต ิสจัจะ อธษิฐานะ ความตัง้ใจมุง่มัน่ เมตตา อเุบกขา 

ความที่ท�าความรู้อันเป็นเหตุให้เฉยอยู่ได้ เฉยอยู่ได้ด้วยความรู้ เหล่านี้เป็นบารมีท่ี 

พระโพธสิตัว์บ�าเพญ็ และบารมีนีก้ค็อืบรรดาทานศลีเป็นต้น ดังกล่าวน้ันทีไ่ด้ปฏบัิตมิา 

และเมื่อปฏิบัติแต่ละครั้ง ๆ นั้นความดีนี้ก็ยังเก็บอยู่ในจิต ถ้าเป็นกิเลสก็เรียกว่า 

ตกตะกอนอยู่ในจิต แต่ส�าหรับบารมีน้ีหากจะเปรียบว่าเป็นตะกอนก็จะเป็นกิเลสไป 

น่าจะเปรียบเหมือนเป็นเครื่องท�าลายตะกอนที่ตกลงไปในจิตส่วนลึก จะเป็นสารส้ม

หรอืเป็นอะไรกต็ามทีเ่ป็นเคร่ืองท�าลายตะกอนให้หมดไปโดยล�าดบั ตกไปในจติส่วนลกึ

กเ็กบ็เอาไว้อีกเหมอืนกนั แต่เป็นส่วนตรงกันข้ามกบัอาสวะอนสุยัซึง่เป็นเหมอืนตะกอน 

แต่น้ีเป็นเครือ่งท�าลายตะกอน เม่ือมีบารมีคอืความดมีทีานศลีเป็นต้นดงักล่าวนัน้บ�าเพญ็

เร่ือย ๆ ไปแล้ว ความดนีัน้กไ็ม่ไปไหน ยงัตกไปอยูเ่กบ็อยู่ในจติ แต่ว่าไม่ใช่เป็นตะกอน 

เป็นเคร่ืองท�าลายตะกอน เมื่อความดีนี้ลงไปมากเท่าไร ก็ท�าลายตะกอนไปได้มาก

เท่านั้น ท�าให้ตะกอนน้อยลง ๆ 

พระโพธิสัตว์ก็บ�าเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ นี้มากขึ้น ๆ โดยล�าดับ เมื่อสรุปเข้าเป็น

มรรคมอีงค์ ๘ ดงัท่ีกล่าวแล้ว ก็ลงไปเป็นเครือ่งท�าลายตะกอนจนหมดส้ิน ตรงนีแ้หละ

ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม เป็นผู้สิ้นกิเลส เพราะฉะนั้น จึงเรียกผู้ส้ินกิเลสว่า 

ขณีาสวะ แปลว่าผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว หมายความว่าความดีที่ได้บ�าเพ็ญนั้นได้เป็นเครื่อง

ท�าลายตะกอนในจิตจนหมด จิตหมดตะกอนเป็นจิตที่บริสุทธิ์ตลอดดั่งนี้ จึงเป็นอันว่า

หมดกิจ และเมื่อหมดกิจแล้วก็สิ้นบุญสิ้นบาป เพราะว่าเม่ือยังมีตะกอนอยู่ก็เรียกว่า 

มีบาป ก็ต้องท�าบุญ คือการท�าความดีนั้นก็เป็นการท�าบุญนั่นเองหรือว่าท�ากุศล การ

ท�าบุญท�ากุศลทั้งปวงน้ันก็ลงไปก�าจัดอาสวะแต่ละคร้ังที่ท�า ก็รวมกันเข้าในจิตอีก 

เหมอืนกนั ก�าจดัอาสวะก�าจดัอนสุยัให้หมดไป ๆ โดยล�าดับ จนถึงหมด และเมือ่หมด

ก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์สิ้นเชิง ตรงนี้แหละที่เรียกว่า นิพพาน หรือเรียกว่าเสร็จกิจและเป็น

จิตที่อบรมแล้ว

๑๒ กันยายน ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๒๔ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา

กเิลส (ต่อ)

ได้แสดงลักษณะพระพทุธศาสนามาโดยล�าดบั จนถึงสงัขตธรรมอสงัขตธรรม  

ธรรมทีม่ปัีจจยัปรงุแต่งและธรรมท่ีไม่มปัีจจยัปรงุแต่ง คือส่ิงท่ีเป็นสังขารส่วนผสมปรงุแต่ง 

กับสิ่งที่เป็นวิสังขารคือไม่มีการปรุงแต่ง ทั้งทางวัตถุและทางสิ่งที่มิใช่วัตถุคือจิต หรือ

วิญญาณธาตุ ธาตุรู้ มาจนถึงจิตท่ีเป็นวิญญาณธาตุ ธาตุรู้คือตัวรู้ซึ่งยังมิได้อบรม  

จึงมาผสมปรุงแต่งกับส่วนที่เป็นวัตถุ ก็เกิดเป็นกายจิตขึ้น และได้แสดงถึงความผสม 

ปรุงแต่งของกายจิตนี้ เป็นกระบวนการปรุงแต่งทางกาย กระบวนการปรุงแต่งทางจิต 

และกระบวนการปรงุแต่งของจติท่ีประกอบกบักายปรากฏเป็นขนัธ์ ๕ ดังทีไ่ด้แสดงแล้ว 

และจิตน้ีเมื่อยังไม่มีอารมณ์ก็เป็นภวังคจิต เมื่อเคล่ือนออกไปสู่อารมณ์ จึงเป็นจิตใน

วิถีที่เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร และก็มาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหากิเลส และ 

ก็ตกเป็นตะกอนอยู่ในจิตเป็นอนุสัยดองจิตเป็นอาสวะ จึงปรากฏเป็นกิเลสที่เรียกว่า

อุปกิเลส คือกิเลสท่ีเข้าไปนอนจมเข้าไปดองจิต และก็เป็นกิเลสที่กล่าวว่าเป็นอย่าง

ละเอยีดเป็นข้ันตะกอน เมือ่ประสบกับอารมณ์ทีเ่ข้าทางทวารทัง้ ๖ หรอืทีอ่าจแบ่งเป็น

ประตชูัน้นอก ๕ ประตู ชัน้ใน ๑ ตามทีก่ล่าวแล้ว กไ็ปกวนกเิลสท่ีเป็นตะกอนให้ฟุ้งขึน้ 

กป็รากฏเป็นกเิลสทีเ่ป็นขัน้นวิรณ์ หยาบออกมาอกีกเ็ป็นขัน้ทีท่�าให้ล่วงละเมดิทางกาย

ทางวาจาทางใจ ซ่ึงกายวาจาใจนี้ก็เรียกว่าทวารอีกเหมือนกัน กายทวาร วจีทวาร  

มโนทวาร ก็เป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็นับเป็นกิเลสที่เป็นอย่างหยาบ  
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เพราะฉะนัน้ จงึสรปุว่ากเิลสนัน้กล่าวโดยย่อกอ็ย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอยีด 

จงึต้องย�า้ในท่ีนีอี้ก ว่าการละกเิลสน้ันจะต้องละให้ได้จนถึงอย่างละเอยีดละอาสวะอนสัุย 

จึงจะเป็นอันว่าละกิเลสได้

จติบรสิุทธิ์สิ้นเชงิเพราะสิ้นอาสวะ

พระพุทธเจ้าและพระอรหันตขีณาสพทั้งหลายละกิเลสได้จนถึงอย่างละเอียด 

คือละอาสวะอนุสัยได้ จึงเรียกว่าขีณาสวะ ผู้มีอาสวะส้ินแล้ว นั่นแหละจึงจะเป็น 

พระอรหันต์ และเมื่อเป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว ก็เป็นผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์สิ้นเชิง เมื่อมีจิตที่

บรสุิทธิส์ิน้เชงิด่ังนีแ้ล้ว เวลารบัอารมณ์จงึไม่มตีะกอนทีจ่ะฟุง้ขึน้มาเป็นกิเลสอย่างกลาง

เป็นกิเลสอย่างหยาบ และตะกอนใหม่ก็ไม่ลงไป เพราะว่าไม่รับเป็นความยินดีเป็น 

ความยินร้ายเป็นความหลงงมงายต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่าเป็นตะกอนใหม่ ไม่มีตะกอนใหม่

ทีจ่ะตกลงไป ตะกอนเก่ากส็ิน้ไปหมด เพราะฉะนัน้ ท่านจงึเป็นผู้ทีส่ิน้กเิลสด้วยประการ

ทั้งปวง และก็พึงทราบว่าความที่จะท�ากิเลสให้สิ้นไปได้นั้น ก็เพราะจิตนี้เอง คือจิตนี้

เป็นธาตรูุ้ คอืเป็นวญิญาณธาตุรูด้งักล่าวแล้ว เพราะฉะนัน้ เม่ือได้ประสบกบัผลทีเ่ป็น

ตวัทกุข์ต่าง ๆ อันเกิดจากกเิลส กมี็ความรู้จบัเหตุจบัผลได้โดยล�าดบัตามความเป็นจรงิ 

เพราะฉะนัน้ จงึได้รูจ้กัเทียบเคียงในระหว่างความดีความชัว่บญุบาปทัง้หลาย เพราะฉะนัน้

จงึได้รูจ้กัทีจ่ะละความช่ัว ท่ีจะกระท�าความด ีและทีจ่ะช�าระจติใจของตนให้บรสิทุธิผ่์องใส 

กเ็ป็นการทีไ่ด้อาศัยอารมณ์น่ีแหละ จติกป็ระกอบเจตนาคือความจงใจ ประกอบความดี

เป็นกรรมดีทางไตรทวาร คือกายวาจาใจ ก็เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็น 

ส่วนกุศล คือเป็นความดีก็เก็บความดี นี้เป็นบารมีสั่งสมขึ้นในจิต ช�าระตะกอนที่เป็น

ฝ่ายกิเลสนั้นให้น้อยลงไปโดยล�าดับ 

จติสั่งสมทั้งบารมแีละอาสวะอนุสัย

ทุกคนจึงมีทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วที่เก็บในจิตใจของตน ส่วนดีนั้นก็เรียกว่าบารมี 

ส่วนช่ัวน้ันก็เรียกว่าอาสวะหรืออนุสัยซึ่งเก็บอยู่ และความท่ีได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่าน 
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ก็แสดงว่าด้วยอ�านาจของกุศล กิจของคนฉลาด โดยตรงก็คือตัวปัญญานี้เอง ที่สูงขึ้น

โดยล�าดับและก็หมายรวมถึงกรรมท่ีเป็นกุศลทั้งหลาย หรือที่เรียกว่าบุญซึ่งได้ส่ังสม

กระท�ามา เป็นเหตุให้มาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้น ผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้จึงได้ชื่อ

ว่าเป็นผู้ที่มีใจสูง มีมนะสูง หรือว่ามีความรู้สูง มนะที่แปลกันว่าใจนั้น อีกอย่างหนึ่ง 

แปลว่าความรู ้ มีใจสงูกคื็อมีความรูส้งู กคื็อมปัีญญานัน่เอง เพราะฉะนัน้ จงึสามารถที่

จะละอายแก่ใจ และสามารถท่ีจะเกรงกลัวต่อส่ิงทีค่วรเกรงกลวั และรู้จกัความดคีวามชัว่ 

รู้จักที่จะละความชั่วกระท�าความดีดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และสามารถที่จะศึกษาให้มี 

ความรู้สงูขึน้ จนถงึได้ปัญญาคือตัวความรูเ้ข้าถงึสจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงิอนัเป็นเหตใุห้

พ้นทกุข์ได้ ดังเช่นพระสมัมาสมัพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก และพระอรยิสาวกกบั

ทั้งสาวกสาวิกาผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็แปลว่า

แม้ในการกระท�าความดีนี้ก็เป็นสังขตธรรม ธรรมที่ปรุงแต่งอีกเหมือนกัน คือต้องท�า

ต้องปรุงแต่งจึงจะเป็นความดี แม้ในด้านความชั่วก็เป็นสังขตธรรม คือต้องท�าต้องปรุง

แต่งจงึจะเป็นความชัว่ ความดคีวามชัว่นัน้ต้องท�า เมือ่ท�าดจีงึจะเป็นความด ีเมือ่ท�าชัว่

จึงจะเป็นความชั่ว เมื่อท�าก็เป็นสังขตธรรมต้องปรุงต้องแต่ง

ทุกสังขารมวีัฏฏะคอืความวน

ฉะนั้น จึงควรเข้าใจในตอนนี้อีกด้วย ว่าอันค�าว่าปรุงแต่งคือสังขตธรรม สิ่งที่

ปรุงแต่งหรือสังขารสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้น ก็มีความหมายอันเดียวกับค�าว่า วัฏฏะ คือ

ค�าว่าวน และอยู่ในข่ายของกาลเวลา คือมีอดีตมีอนาคตมีปัจจุบัน กาลเวลาคืออดีต

อนาคตและปัจจบุนักด็ ีความวนอนัเรยีกว่าวัฏฏะกด็ ีความเป็นสงัขารคอืผสมปรงุแต่ง

ก็ดี ย่อมสัมพันธ์กันอยู่กับ อนิจจตา คือความไม่เที่ยง ทุกขตา คือความเป็นทุกข์ 

อนัตตตา คือความเป็นอนัตตามิใช่เป็นอัตตาตัวตน ก็เพราะว่าสิ่งที่เป็นสังขารคือสิ่งที่

ผสมปรุงแต่ง ทั้งที่มีชีวิตและทั้งที่ไม่มีชีวิต จะต้องมีวัฏฏะคือความวน คือไม่นิ่ง  

ต้องปรงุแต่งอยูเ่สมอไม่หยดุไม่นิง่ และความไม่หยดุไม่นิง่นัน้ก็คอืไม่หยดุไม่นิง่อยูด้่วย

ความเกิดความดับ ความที่ปรุงเข้ามาก็เป็นความเกิด และความที่เสื่อมสลายไปก็เป็น

ความดับ แล้วก็ต้องปรุงเข้ามาใหม่ และเมื่อปรุงเข้ามาใหม่แล้วก็เสื่อมสลายไปอีก  
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แล้วก็ปรุงเข้ามาใหม่อีก ไม่มีหยุด ลักษณะดังกล่าวมานี้เรียกว่าไม่เที่ยง และลักษณะ

ที่กล่าวมานี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วย เพราะเป็นสิ่งที่คงอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไป และทัง้เป็นสิง่ทีเ่ป็นอนตัตามใิช่อตัตาตวัตน เพราะเหตวุ่าบงัคับให้เป็น

ไปตามปรารถนามิได้ จะบังคับให้เที่ยงคือคงอยู่คงท่ี คือให้ด�ารงอยู่คงท่ีไม่เกิดไม่ดับ 

ก็บังคับไม่ได้ จะให้หยุดก็บังคับไม่ได้ ต้องเกิดต้องดับต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ 

ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน คือเป็นไปตามคติธรรมดา 

และเมื่อเป็นไปตามคติธรรมดาดั่งนี้ ก็ต้องมีกาลมีเวลา คือมีอดีตมีอนาคตมี

ปัจจุบัน อดีตก็คือว่าล่วงไปแล้ว ปัจจุบันก็คือบัดนี้ อนาคตก็คือเบื้องหน้า ทุก ๆ สิ่ง

ต้องมีอดีตต้องมีปัจจุบันต้องมีอนาคต ดังที่สิ่งที่เกิดดับมาแล้วก็เป็นอดีต ที่เกิดดับอยู่

ในปัจจุบันก็เป็นปัจจุบัน ที่เกิดดับต่อไปก็เป็นอนาคต ก็สิ่งเดียวกันนี้เอง แต่เพราะมี 

สันตติ คือความสืบต่อ อันหมายความว่ายังไม่หยุดความเกิดความดับ ยังเกิดดับ 

ต่อไป เพราะฉะนั้น จึงมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคต และแม้ว่าจับเอาเพียงค�าว่าเกิดดับ

เท่านั้น ถ้าเดี๋ยวน้ีเกิดก็เป็นปัจจุบัน ดับก็เป็นอนาคต ครั้นมาถึงเวลาดับ ดับก็เป็น

ปัจจุบัน ที่จะเกิดสืบต่อก็เป็นอนาคต เพราะฉะนั้น อดีตอนาคตปัจจุบัน หรืออดีต

ปัจจบุนัอนาคต จงึเนือ่งอยูก่บัสิง่ทีเ่ป็นสงัขารคอืส่ิงผสมปรงุแต่งทัง้หลาย และทีว่่าเป็น

วัฏฏะคือความวนนั้น ก็เพราะว่าวนอยู่ในความเกิดความดับ ไม่นอกไปกว่าความเกิด

ความดับ เกิดดับ แล้วก็เกิดแล้วก็ดับ ก็วนอยู่ดั่งนี้

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงวัฏฏะคือความวนของสัตวโลกไว้ ๓ อย่างคือ

๑. กิเลสวัฏฏะ วนคือกิเลส

๒. กรรมวัฏฏะ  วนคือกรรม และ

๓. วิปากวัฏฏะ  วนคือวิบาก

วนคือกิเลสนั้น ก็หมายความว่ากิเลสเป็นเหตุให้กระท�ากรรม ก็มาถึงกรรม 

และกรรมนั้นก็เป็นเหตุก่อวิบากคือผล ก็มาถึงวิบาก วิบากคือผลนั้นก็เป็นท่ีตั้งของ

กิเลสขึ้นอีก หรือจะกล่าวว่าเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นอีกก็ได้ ก็เป็นกิเลสขึ้นมาอีก และ

เมื่อเป็นกิเลสก็เป็นเหตุให้กระท�ากรรม กรรมก็เป็นเหตุให้ได้ประสบวิบากคือผล และ

ผลก็เป็นที่ตั้งหรือเป็นเหตุของกิเลสขึ้นอีก ก็วนอยู่ใน ๓ ประการนี้ คือกิเลส กรรม 
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วิบาก แล้วก็วิบาก กิเลส กรรม วิบาก ก็วนเป็นวงกลมอยู่ดั่งนี้ อันนี้เรียกว่าวัฏฏะ 

วัฏฏะสังสาระ สังสาระแปลว่าความท่องเที่ยวไป คือความท่องเที่ยวไปของสัตวโลก  

ก็ท่องเที่ยวไปในกิเลสกรรมวิบากทั้ง ๓ ประการนี้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ท่องเที่ยว

เวยีนเกดิเวยีนตาย หรอืเวยีนเกดิเวยีนดบัดังทีก่ล่าวมาแล้ว และเมือ่ดเูข้าไปทีค่วามวน

อันเป็นตัวเหตุชั้นในแล้ว จึงจะพบว่าวนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากทั้ง ๓ ประการนี้ 

ส่วนท่ีว่าเวียนเกิดเวียนตายหรือเวียนเกิดเวียนดับมาข้างต้นนั้น ก็ยกเอาข้อ

วบิากขึน้มาเพยีงประการเดียว วบิากคอืผล ผลของกรรม จบัเอาขนัธ์เป็นท่ีอาศยัยดึถอื

ทั้ง ๕ ประการนี้ หรือกายใจอันนี้หรือชีวิตนี้ ก็มีเกิดมีดับ และเมื่อเกิดดับแล้วก็เกิด

ในเมื่อยังมีกิเลสมีกรรมอยู่ เม่ือมีเกิดก็มีดับอีก และเมื่อมีดับก็มีเกิดแล้วก็มีดับอีก 

แม้ว่าดูแค่วิบากคือผลตัวชีวิตนี้เท่านั้น ก็วนอยู่ในเกิดในดับดังที่กล่าวมา แต่นั่นยกขึ้น

มาเพียงข้อเดียว แต่เมื่อจะยกท้ังหมดแล้วก็ต้องยกท้ัง ๓ อย่างคือกิเลสกรรมวิบาก 

เพราะเหตวุ่ายังมีกเิลสมีกรรมอยู่ จงึต้องมีเกดิดบัแห่งชวีติหรือแห่งอตัภาพแห่งกายใจ

อันนี้ เมื่อไม่มีกรรมไม่มีกิเลสก็ไม่มีวิบากท่ีจะต้องเกิดดับ ดังกล่าวมา เพราะฉะนั้น 

เมื่อจะยกขึ้นกล่าวถึงวัฏฏะทั้งหมด จึงต้องกล่าวทั้ง ๓ คือกิเลสกรรมวิบาก 

กิเลสกรรมวิบากนี้เองเป็นกุญแจของสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง คือ 

เพราะมีวัฏฏะคือความวนแห่งกิเลสแห่งกรรมแห่งวิบากอยู่ดั่งนี้ จึงยังเป็นสังขตธรรม 

ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งอยู่ตลอดไป เพราะต้องปรุงต้องแต่ง กิเลสก็แต่งกรรม กรรมก็

แต่งวิบาก วิบากก็แต่งกิเลส กิเลสก็แต่งกรรม กรรมก็แต่งวิบาก ก็วนเวียนกันดั่งนี้

พจิารณาวัฏฏะในวงนอกหรอืส่วนหยาบ

คราวนี้ การพิจารณาวัฏฏะทั้ง ๓ ประการนี้ พิจารณาในวงนอกคือพิจารณา

ในวงของความเวียนว่ายตายเกิดชาตินี้ชาติหน้า ก็ให้พิจารณาในวงนอกด่ังนี้ ก็คือ 

ความที่ทุกคนต้องเกิดมา หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง จิตหรือธาตุรู้ต้องมาถือปฏิสนธิใน 

กายนี ้กเ็พราะยงัมกีเิลสซึง่เป็นเหตใุห้กระท�ากรรม และกรรมทีเ่ป็นชนกกรรม กรรม

ที่น�าให้เกิดก็ให้มาเกิด คือเกิดก่อกายน้ีท้ังรูปกายทั้งนามกาย รูปกายนามกายนี้เป็น
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ตัววิบากคือวิบากขันธ์ และเม่ือได้วิบากขันธ์มาแล้วจิตเข้าอาศัย จิตยังมีกิเลส จิตก็

ยดึถอืรปูกายนามกายนี ้ยนิดพีอใจอยูใ่นรปูกายนามกายนี ้ไม่เบือ่หน่าย เพราะฉะน้ัน  

รูปกายนามกายนี้ก็เป็นที่ตั้งของกิเลสขึ้นอีก ดังจะพึงเห็นได้ ว่ารูปกายนามกายนี ้

ย่อมมทีีต่ัง้ของกเิลสอยูใ่นรปูกายนามกายนีเ้องด้วย เพราะฉะนัน้ จงึได้ก่อให้เกดิกเิลส 

ได้ง่าย ตั้งแต่ตัวกิเลสที่เป็นเหตุให้สืบพันธุ์กันอีกต่อไป อันเป็นเรื่องของโลก ก็มีกาย

นี้เป็นที่ตั้งอยู่แล้ว และเม่ือเป็นด่ังน้ี กายนี้เองก็เรียกว่าวิบากขันธ์ เป็นตัววิบาก  

เป็นที่ตั้งเป็นเหตุก่อกิเลสขึ้นอีก เพราะฉะนั้น กิเลสจึงได้ตั้งอยู่และได้งอกงาม ก็ก่อ

กรรม และกรรมกก่็อวบิากคือผลต่าง ๆ ตลอดจนถึงเป็นชนกกรรม กรรมทีท่�าให้เกดิ

ชาติภพต่อไปอีก เพราะฉะนั้น เม่ือดูในวงกว้างก็จะเห็นได้ ว่ากิเลสกรรมวิบากเป็น

วัฏฏะคือตัววน ก่อชาติก่อภพเวียนว่ายตายเกิดกันเรื่อยไป 

พจิารณาวัฏฏะในวงในหรอืส่วนละเอยีด

เมื่อจะดูในวงในให้แคบเข้ามา ก็จะเห็นได้แม้ในตัวจิตและอารมณ์ท่ีประกอบ

กันอยู่ในปัจจุบัน ดังเช่นว่ากิเลสเป็นเหตุให้อยากดูรูปที่สวยงาม ให้อยากฟังเสียงที่

ไพเราะ น่ีเป็นตัวกิเลส เป็นตัวรูปตัณหา สัททตัณหา ตัณหาในรูป ตัณหาในเสียง  

เป็นตัวกิเลส เมื่อเกิดตัณหาในรูปเกิดตัณหาในเสียงขึ้น ก็เป็นเหตุให้กระท�ากรรมคือ

ให้ท�าการดู เช่น การแสวงหาสถานที่ที่มีรูปที่งดงาม สถานที่ที่มีเสียงไพเราะที่อยาก

จะดูอยากจะฟัง แล้วก็ไป แล้วก็ดู เหล่านี้เป็นกรรม ดั่งนี้จะเห็นได้ว่ากิเลสเป็นเหตุให้

ท�ากรรม และเม่ือเป็นกรรมข้ึนแล้วก็ให้เกิดผลเป็นวิบาก เป็นความสุขบ้างเป็นความ

ทกุข์บ้าง ตัง้ต้นแต่เป็นตัวเวทนาเป็นสุขเวทนาเป็นทกุขเวทนา ตวัสุขเวทนาทกุขเวทนา

เหล่าน้ีเป็นวบิาก เป็นส่วนผลของกรรม คอืการดกูารฟังดงัทีก่ล่าวมาแล้ว และเมือ่เป็น

เวทนา เป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาดั่งนี้แล้ว เวทนานี้เองและผลอื่น ๆ ก็เป็น

ที่ต้ังของกิเลสขึ้นอีก ถ้าเป็นสุขเวทนาเป็นวัตถุท่ีชอบใจท่ีได้มา ก็ก่อตัณหาคือความ

ด้ินรนทะยานอยากในสิ่งนั้นมากข้ึน เป็นส่วนกามตัณหาบ้างภวตัณหาบ้าง ถ้าเป็น

ทกุขเวทนา เป็นสิง่ทีไ่ม่ชอบใจ กก่็อให้เกดิวภิวตณัหา ความทะยานอยากทีจ่ะท�าให้ส่ิงนัน้

สิ้นไปหมดไป ต้องการที่จะผลักออกไป ถ้าเป็นกามตัณหาภวตัณหาก็ต้องการที่จะดึง
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เข้ามา กเ็ป็นอันว่าวบิากคือผลก็เป็นเหตใุห้เกดิกเิลสขึน้อกีดัง่นี ้กว็นอยูด่ัง่นี ้เป็นวัฏฏะ

ของกิเลสกรรมวบิาก และถ้าดเูข้ามาทีจ่ติและอารมณ์ดัง่นี ้เป็นการดูเข้ามาอย่างละเอยีด 

ดูจิตที่พบกับอารมณ์ทั้งหลาย ตรวจดูก็จะเห็นดั่งนี้ ว่าจิตของตนเป็นเช่นนี้ เป็นกิเลส 

ถ้าเป็นตัณหาขึ้นมา ก็อยากจะได้นั่นได้นี่ ก็ท�าให้ประกอบกรรมเพื่อที่จะได้มา เมื่อได้

มาแล้ว สิง่ทีไ่ด้มากเ็ป็นวบิากคอืผล จะได้สิง่ทีต้่องการหรือจะได้ส่ิงทีไ่ม่ต้องการกต็าม 

คือทั้งการได้และการไม่ได้เป็นผล เป็นวิบากคือผล และถ้าเป็นการได้ ก็ก่อกิเลส 

ด้านกามตัณหาภวตัณหา ถ้าเป็นการไม่ได้หรือได้สิ่งที่ไม่ชอบ ก็ก่อให้เกิดกิเลส 

กองวภิวตณัหา กเ็ป็นไปอยูด่งันีเ้ป็นประจ�า เพราะฉะนัน้ แม้จิตใจนีเ้องกว็นอยูใ่นกเิลส

กรรมวิบากทั้ง ๓ ประการนี้อยู่เป็นประจ�า ส�าหรับสามัญชนทั่วไป 

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงสั่งสอนชี้ให้รู้จัก ว่าความวนอยู่ดั่งนี้เป็นความวน

อยู่ในทุกข์ เม่ือจะพ้นทุกข์ ก็จ�าเป็นต้องพยายามปฏิบัติตัดความวนเหล่านี้ และการ 

ที่จะตัดความวนเหล่านี้ ก็ต้องตัดด้วยการปฏิบัติเพื่อละกิเลส อันนี้เป็นส่ิงส�าคัญ  

เพราะฉะนัน้ การปฏิบติัพระพุทธศาสนาทัง้หมดนัน้ให้ตัง้ใจว่าเพือ่ละกเิลส ไม่ใช่ปฏบิตัิ

เพื่อสะสมกองกิเลส จะเป็นขั้นศีลก็ตาม ขั้นสมาธิก็ตาม ขั้นปัญญาก็ตาม เป็นการ

ปฏิบัติเพื่อละกิเลส จะท�าบุญท้ังหลาย เช่นทาน จะให้สิ่งนั้นจะให้สิ่งน้ีก็ตาม ก็ต้อง

ตั้งใจว่าให้ทานเพื่อละกิเลส ให้มีความตั้งใจไว้ดั่งนี้ และเมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว การกระท�า

ทุก ๆ อย่างก็จะได้รับผลเป็นความพ้นทุกข์ น้อยหรือมากตามแต่ที่จะปฏิบัติได้

๑๗ กันยายน ๒๕๒๖
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วัฏฏะของกเิลส

ได้แสดงลกัษณะพระพทุธศาสนามาถึงส่ิงท่ีเรยีกว่าปรงุแต่ง อันคู่กบัไม่ปรุงแต่ง 

ส่วนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องปรุงแต่งนั้นก็มาถึงวัฏฏะคือวน ๓ ได้แก่กิเลส กรรม และวิบาก 

ซึ่งเป็นวัฏฏะคือความวนที่สัตวโลกย่อมวนอยู่ในกิเลสกรรมและวิบาก ท้ังที่เป็น 

ความวนส่วนหยาบ ท้ังท่ีเป็นความวนส่วนละเอยีด และจตินีซ้ึง่ได้กล่าวแล้วว่าเป็นธาตรุู ้

แต่เมือ่ยังอยูใ่นความปรุงแต่งกเ็ป็นธาตรุูท่ี้ยังมไิด้อบรม หรอืว่าอบรม แต่ว่ายงัไม่เตม็ที่ 

เพราะฉะนัน้ จงึยงัมีอวชิชาคอืความไม่รู ้อนัหมายความว่าไม่รูใ้นสัจจะท่ีเป็นตวัความจรงิ 

ยังเป็นความรู้ที่ไม่จริง ฉะนั้น จึงยังเป็นตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้ในความจริง หรือรู้ไม่จริง 

เพราะฉะน้ัน จงึต้องปรงุแต่งไปต่าง ๆ แต่กไ็ด้กล่าวแล้วว่าเป็นธาตรุู ้ฉะนัน้ เมือ่ปรงุแต่ง

ไปก็ย่อมได้ความรู้ยิ่งข้ึนอยู่เสมอ เพราะฉะนั้น แม้จะยังต้องเวียนว่ายตายเกิด  

เป็นความปรุงแต่งท่ีเป็นวัฏฏะอยู่ดังกล่าวนั้น จึงเป็นความเวียนว่ายที่กล่าวได้ว่าเพื่อ

ศึกษา คือเพื่อเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอ

รู้จักทุกข์ และเหตุเกดิทุกข์

ฉะนัน้ หากจะมปัีญหาว่า คนเราเกดิมาท�าไม กอ็าจจะตอบได้อย่างหนึง่ ว่าเกดิ

มาเพือ่ศกึษาคอืเพือ่ความรู้ทีย่ิง่ ๆ ขึน้ไป อนัความรูท้ีย่ิง่ ๆ ขึน้ไปนัน้กค็อืความรูท้ีเ่ข้า
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ถึงสัจจะ อันเป็นตัวความจริง กล่าวได้ว่าทุกคนจึงมีความรู้เข้าถึงความจริง ว่าอะไร 

เป็นทกุข์ อะไรเป็นเหตใุห้เกดิทกุข์ยิง่ขึน้ไปโดยล�าดับ แม้ว่าในเบ้ืองต้นจะยังเป็นความรูท้ี่

ไม่ถกูต้อง แต่ว่ากพ็อจะจบัหลกัได้ถกู คอืจบัหลกัได้ถกูว่าอะไรเป็นทกุข์ อะไรเป็นเหตุ

ให้เกดิทกุข์ และเม่ือได้ประกอบในเหตอัุนเป็นเหตใุห้เกดิผล จงึได้รบัผลซ่ึงเกดิจากเหตุ

อันประกอบนั้นบ่อยเข้า ๆ ก็ท�าให้จับความจริงได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ว่าอะไรเป็นตัวเหตุให้

เกิดทุกข์ อะไรเป็นตัวทุกข์จริงยิ่งขึ้นไปโดยล�าดับ ดังเช่นทุกคนต้องการความสุขและ

ต้องการเหตุให้เกิดสุข เพราะฉะนั้น จึงได้แสวงหาความสุขกันต่าง ๆ คือว่าประกอบ

เหตุท่ีเห็นว่าจะท�าให้เกิดความสุขกันต่าง ๆ ซึ่งค�าว่าความสุขและเหตุให้เกิดสุขนี ้

ก็เป็นการกล่าวในทางท่ีกลับกันกับทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเอง คือว่าในการกล่าว

ว่าทกุข์และเหตใุห้เกดิทุกข์นัน้ อาจจะเรยีกว่าเป็นการกล่าวยกผลในทางแง่ร้ายขึน้เป็น

ที่ตั้งก็ได้ 

ส่วนการกล่าวว่าความสขุและเหตใุห้เกดิสขุนัน้ เป็นการกล่าวทีเ่รยีกว่ายกผล

ในแง่ดีขึ้นมาก็ได้ แต่ว่าจะยกผลในแง่ดีหรือยกผลในแง่ร้ายดังกล่าวก็ตาม อรรถคือ 

เนื้อความก็เป็นอย่างเดียวกัน เหมือนอย่างว่ามีแก้วอยู่แก้วหนึ่ง และมีน�้าอยู่ครึ่งแก้ว 

อาจจะกล่าวว่าแก้วนี้มีน�้าอยู่ครึ่งแก้วก็ได้ อาจจะกล่าวว่าแก้วนี้มีน�้าพร่องอยู่ครึ่งแก้ว

กไ็ด้ ซึง่ผลกเ็ป็นอันเดยีวกัน คือว่าคงมีน�า้อยูค่ร่ึงแก้วนัน่เอง จะเรยีกว่าเต็มอยูค่รึง่แก้ว

หรือว่าพร่องอยู่คร่ึงแก้วก็ได้ ฉะน้ัน แม้จะกล่าวว่าทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ หรือสุข

และเหตใุห้เกดิสขุ อรรถแม้ถ้อยค�าจะตรงกนัข้าม แต่กชี็ใ้ห้เห็นเหตผุลเป็นอนัเดยีวกนั 

เพราะว่าเมื่อรู้จักทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ และปฏิบัติดับเหตุให้เกิดทุกข์นั้น ทุกข์ก ็

ไม่เกิดขึ้น ดั่งน้ีก็เป็นตัวความสุขท่ีตรงกันข้ามกับความทุกข์นี้เอง หรือว่ารู้จักสุขและ

เหตุให้เกิดสุข ปฏิบัติในเหตุให้เกิดสุขนั้น ก็ได้ความสุข ดั่งนี้ก็หมายความว่าไม่มีทุกข์

ซึ่งตรงกันข้าม

เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันว่าท่ีกล่าวว่าสุขก็ตรงกันข้ามกับทุกข์ เม่ือกล่าวว่าสุข 

ก็หมายความว่าไม่มีทุกข์ หรอืกล่าวว่าทุกข์กต็รงกนัข้ามกบัค�าว่าสุข เมือ่กล่าวว่าพ้นทกุข์

กค็อืว่ามคีวามสขุนัน้เอง ความกเ็ป็นอนัเดยีวกนั จะกล่าวในทางยกเอาแง่ดขีึน้ว่า หรือ

จะยกเอาแง่ร้ายขึ้นว่าก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าข้อส�าคัญนั้นอยู่ที่การปฏิบัติ การปฏิบัติใน
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เหตุให้เกิดสุข หรืออีกอย่างหนึ่ง การปฏิบัติดับเหตุให้เกิดทุกข์ ก็คงได้พ้นความทุกข์

หรือได้ความสุขเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น จิตที่เป็นธาตุรู้นี้เมื่อได้ปฏิบัติไป ๆ และได้

เสวนากับบัณฑิตคือคนดีซึ่งเป็นผู้ฉลาดรู้ ที่ให้ค�าแนะน�าสั่งสอนให้ใคร่ครวญพิจารณา 

ก็ย่อมจะจับความจริงได้โดยล�าดับว่าอะไรเป็นตัวทุกข์ อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์  

เมื่อเป็นดั่งนี้ เมื่อเกิดบ่อยๆ เข้าและได้ประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ มากเข้า ได้มีการ

เสวนาคอืคบหากับบรรดาผูรู้ผู้ฉ้ลาดมากข้ึน กท็�าให้จตินีไ้ด้รบัการอบรม และได้ปัญญา

คือความรู้ทวีมากข้ึนทุกที ๆ เพราะฉะนั้น จึงกล่าวว่าเกิดมาก็เพื่อศึกษา เพื่อให้ม ี

ความรู้ความฉลาดย่ิงขึ้น และเพื่ออบรมจิตยิ่งขึ้นนั้นเอง และการที่ต้องมีความวนอัน

เป็นความวนเวยีนอยูน่ี ้จติทีต้่องประสบกบัความเวียนเกดิเวียนตาย ประสบกบัวัฏฏะ

คอืความวนท้ัง ๓ ดงักล่าวมานัน้มากข้ึน ๆ กไ็ด้ความฉลาดและความรู้มากขึน้ ว่านัน่

เป็นตัวทุกข์ นั่นเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์

นพิพาน - ความดับวัฏฏะ

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเมือ่ยงัทรงเป็นพระโพธิสตัว์ ได้ทรงศกึษาเพือ่พระโพธิญาณ 

คือเพ่ือความหยั่งรู้ในสัจจะคือความจริงให้ย่ิงขึ้นโดยล�าดับนั้นเอง และก็ได้ทรงปฏิบัติ

ละบาปอกุศลทุจริต ประพฤติอยู่ในบุญกุศลสุจริตในทางไตรทวาร คือกายวาจาใจ 

ยิง่ข้ึน ๆ อนันีก้เ็ป็นบญุเป็นกศุลเป็นบารมีทีไ่ด้ทรงปฏบิตัยิิง่ขึน้ ๆ จนถงึได้ทรงพบทาง

ที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา คือมรรคที่เป็นองค์ ๘ ประการ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

เป็นต้น มีสัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบเป็นที่สุด จึงได้พระโพธิญาณ คือได้ตรัสรู ้

พระธรรม ก็คือวิชชาคือความรู้แจ่มแจ้งโพลงขึ้นในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือทุกข์ เหตุเกิด

ทุกข์ โดยความก็คือว่า ความที่ต้องวนเวียนอยู่ในกิเลสในกรรมและในวิบากคือผล 

อันเป็นวัฏฏะทั้ง ๓ นั้นเป็นตัวความทุกข์ อันมีตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากคือ 

ตัวกิเลสนี่แหละเป็นตัวเหตุ วิชชาคือความรู้แจ่มแจ้งได้แทงตลอดลงไป จนถึงทรงพบ

ตัณหานุสัย ตัณหาที่เป็นอนุสัยคือที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตสันดาน วิชชาความรู้

แจ่มแจ้งจึงโพลงตลอด อวิชชาความไม่รู้ก็ดับไปหมด เมื่อเป็นดั่งนี้ ตัณหานุสัยพร้อม

ทั้งกิเลสทั้งปวงก็ดับไปหมดสิ้น ก็เป็นอันว่าได้ทรงตัดกิเลสวัฏฏะ วนคือกิเลส เมื่อตัด
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วัฏฏะวนคือกิเลสเสียได้ ก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดวิบากคือผลได้ เพราะฉะนั้น จึงทรง

เป็นผู้หักวัฏฏะผู้หักวน หยุดวน เมื่อเป็นผู้หยุดวนแล้ว ก็เป็นอันว่านั่นแหละคือตัว 

อสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุง จิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่ ปราศจากกิเลสกรรม

วบิากด้วยประการทัง้ปวง เป็นจติทีห่ยดุ เป็นจติทีส่งบ และเม่ือเป็นจติทีห่ยุดเป็นจติที่

สงบดั่งน้ี จิตนี้ก็เป็นจิตที่อบรมดีแล้ว เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสแล้ว สิ้นความปรุงแต่ง 

ด้วยประการทั้งปวง 

อนันีแ้หละเป็นตวัอสงัขตธรรม ธรรมทีปั่จจยัไม่ปรงุ เป็นตัววสิงัขาร มสีงัขาร

ไปปราศแล้ว ซ่ึงเรยีกว่า นพิพาน กค็อืจติทีบ่รสิทุธิเ์ป็นอย่างยิง่นัน้เอง ปราศจากกเิลส

ทั้งหมด เพราะฉะนั้น จึงทรงประสบอสังขตธรรม ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุง ก็คือจิตสิ้น

กเิลสด้วยประการท้ังปวง เป็นจติท่ีหยดุเป็นจติท่ีไม่หมนุไม่วนไม่ปรงุไม่แต่ง อนันีแ้หละ

จึงไม่เกิดอีก และเมื่อวิบากขันธ์คือขันธ์ที่อาศัยอยู่ อันเป็นชาติสุดท้ายของพระองค์ 

แตกสลาย ดั่งที่เรียกว่าดับขันธปรินิพพาน จึงไม่เกิดอีกต่อไป แต่ก็ไม่ดับสูญ เพราะ

ว่าสภาพที่หยุดไม่ปรุงแต่งต่อไปนั้น เป็นสภาพธรรมอันเรียกว่าธาตุแท้ซึ่งเป็นตัว 

ด�ารงอยู่ และธาตุแท้ซ่ึงเป็นตัวด�ารงอยู่นี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีถ้อยค�าอันเป็นสมมติบัญญัติ 

ที่จะเรียก ไม่เรียกว่าจิต ไม่เรียกว่าอัตตาตัวตน และไม่เรียกว่าอะไรท้ังหมด เข้าสู่

ความเป็นสภาพธรรมหรือสภาพที่เป็นธาตุแท้ ที่หยุดที่ไม่ปรุงแต่งท้ังหมด ดั่งนี้คือ 

อสงัขตธรรมหรอืวสิงัขารในพระพทุธศาสนา พ้นสมมติบญัญตัด้ิวยประการทัง้ปวงและ

ไม่เกิดอีก และก็เป็นสิ่งที่ไม่สูญไม่สิ้นไป

เพราะฉะนั้น เมื่อมีภิกษุกล่าวว่าพระอรหันต์ตายสูญ ท่านจึงกล่าวว่าความ

เห็นเช่นน้ันเป็นความเห็นผิด เพราะว่าอะไรเป็นพระอรหันต์ ขันธ์ ๕ คือรูปเวทนา

สัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็เป็นขันธ์ ๕ ไม่ใช่พระอรหันต์ และพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ 

ขันธ์ ๕ แต่ว่าเมื่อพระอรหันต์ยังด�ารงอยู่ พระอรหันต์ก็อาศัยอยู่ในขันธ์ ๕ นี้ และ

เมื่อขันธ์ ๕ นี้แตกสลาย พระอรหันต์ก็ไม่แตกสลาย เพราะพระอรหันต์ไม่ใช่ขันธ์ ๕ 

เมือ่พระอรหันต์ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ พระอรหนัต์จงึไม่แตกสลายไปตามเบญจขนัธ์ทีแ่ตกสลาย

ไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้น การกล่าวว่าพระอรหันต์ตายสูญจึงไม่ถูก และก็ไม่ควร

แก่ถ้อยค�าที่จะพูดทั้งนั้น จะว่าเกิด จะว่าไม่เกิด จะว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ ดั่งนี ้
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กไ็ม่ถูกทัง้นัน้ เพราะไม่ควรท่ีจะพดูถงึด้วยสมมติบญัญตัอิะไรทัง้ส้ิน เพราะว่าถอนธรรม

ทั้งปวงขึ้นหมดสิ้นแล้ว นี้เป็นคติในพระพุทธศาสนาซึ่งแสดงดั่งนี้ 

และตามท่ีกล่าวมานี้ก็จะพึงเห็นได้ ว่าคติในพระพุทธศาสนานั้นไม่แสดงว่า

ตายเกิด ไม่แสดงว่าตายสูญ ถ้าตายเกิดก็แสดงว่าเมื่อขันธ์ ๕ อันนี้แตกสลาย ยังมี

อตัตาคอืตัวตนท่ีไม่ตายซึง่จะไปเกดิในภพชาตใิหม่อกีต่อไป เป็นไปอยูด่ั่งนีไ้ม่มทีีส่ิน้สดุ 

ความเห็นเช่นน้ีเรียกว่า สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง แต่อีกด้านหนึ่งท่ีตรงกันข้าม

เห็นว่าตายสูญ คือเห็นว่ามีอัตตาตัวตนอยู่ในชาตินี้เท่านั้น เมื่อเบญจขันธ์อันนี้แตก

สลายไป อตัตาคือตวัตนกแ็ตกสลายไปด้วย ดัง่นีเ้รยีกว่าตายสญู พระพทุธศาสนานัน้

ไม่มีวาทะว่าตายเกิดหรือตายสูญดั่งนี้ 

แต่ว่ามีวาทะที่แสดงตามเหตุและผล คือแสดงว่าเมื่อยังมีเหตุให้เกิดก็เกิด  

แต่ว่าเม่ือสิ้นเหตุให้เกิดก็ไม่เกิด แต่ว่าเมื่อสิ้นเหตุให้เกิดแล้วดังพระพุทธเจ้าและ 

พระอรหันตสาวกทั้งหลาย เมื่อเบญจขันธ์นี้ดับไปแล้วก็ไม่สูญ เพราะว่าภาวะที่เป็น 

พระอรหันต์นั้นไม่ใช่ขันธ์ ๕ ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ว่าเมื่อไม่มีเหตุให้เกิดอีก ก็ไม่มีที่

ต้ังของสมมติบัญญัติที่จะเรียกว่าอะไรทั้งสิ้น เพียงแต่กล่าวได้ว่ามีเป็นสภาพธรรมคือ

ธาตุแท้ อันเป็นอสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุงอันด�ารงอยู่

มรรคมอีงค์ ๘ เป็นยอดของสังขตธรรม

เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงแก่พระเบญจวัคคีย์ เม่ือเสด็จไป 

จะทรงแสดงปฐมเทศนาโปรด ว่าพระองค์ทรงบรรลุอมตธรรม ธรรมที่ไม่ตายแล้วคือ

ธรรมของบุคคลท่ีไม่ตายแล้ว ด่ังน้ีแหละ และได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า บรรดา

สงัขตธรรมคอืธรรมทีปั่จจัยปรุงแต่งทัง้หลายนัน้ มรรคมีองค์ ๘ เป็นยอด และบรรดา 

อสงัขตธรรม ธรรมทีไ่ม่ปรงุแต่งทัง้หลายนัน้ กม็วิีราคธรรม ธรรมทีส่ิน้ความตดิใจยนิดี 

คือนิพพาน เป็นยอดดั่งนี้ ในข้อนี้จะเห็นได้ ว่ามรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นสังขตธรรม 

เพราะต้องปรุงแต่ง อันหมายความว่าต้องปฏิบัติอบรมจึงจะเป็นมรรคมีองค์ ๘ ข้ึน  

แต่ว่ามรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นไปเพื่อตัดความปรุงแต่งทั้งหมด กล่าวคือเมื่อปฏิบัติใน 
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มรรคมอีงค์ ๘ ได้เตม็ทีแ่ล้ว จะตดักเิลสได้หมดสิน้ เมือ่ตัดกเิลสได้หมดสิน้กจ็ะบรรลุ

ถึงอสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุง คือนิพพาน เพราะฉะนั้น มรรคมีองค์ ๘ นั้น 

จึงเป็นสังขตธรรม ธรรมท่ีมีปัจจัยปรุงแต่ง อันนับว่าเป็นยอดของสังขตธรรมทั้งหมด 

เพราะเป็นเหตุให้ตัดสังขตธรรมทั้งหมด ให้บรรลุถึงอสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุง 

คือนิพพานได้ และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็เป็นอันว่าสิ้นความปรุงแต่งทั้งหมด ฉะนั้น เมื่อยัง

ไม่บรรลุถึงยอดของสังขตธรรมคือมรรคมีองค์ ๘ นี้แล้ว ก็ยังต้องปรุงแต่งกันเรื่อยไป 

และจะปรงุแต่งกนัไปนานเท่าไรนัน้ กส็ดุแต่ว่าเมือ่ไรจะได้มรรคมอีงค์ ๘ อย่างสมบรูณ์ 

เมื่อได้มรรคมีองค์ ๘ อย่างสมบูรณ์แล้ว ก็เป็นอันว่าสิ้นปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวง 

เพราะฉะนั้น จึงนับว่าเป็นยอดของสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยปรุงทั้งหมด ก็ท�าให้หยุด

ปรุงแต่งได้ บรรลุถึงที่สุดคือความไม่ปรุงแต่งได้ นี้เป็นคติในพระพุทธศาสนา 

เพราะฉะนั้น คติในพระพุทธศาสนาจึงเป็นคติที่กล่าวสัจจะคือความจริง  

ซึ่งไม่กล่าวว่าตายเกิด ไม่กล่าวว่าตายสูญ แต่กล่าวเป็นกลาง ๆ ว่าเมื่อมีเหตุให้เกิด 

ก็เกิด เมื่อดับเหตุให้เกิดได้ก็ไม่เกิด การดับเหตุให้เกิดได้นั้นก็ต้องดับในมรรคมีองค์ 

๘ นั้นเอง เพราะฉะน้ัน ทางพระพุทธศาสนาจึงตรัสสอนให้ศึกษาในไตรสิกขา คือ 

ศีลสมาธิปัญญา เพื่อให้ได้ปัญญาคือความรู้ที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป อันนี้เป็นการอบรมจิต 

อันเรียกว่า จิตตภาวนา

เพราะฉะนัน้ ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงถงึจติตภาวนาคอืการอบรมจติโดยตรง

๑๘ กันยายน ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๒๖ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา

จติตภาวนา

ได้แสดงลักษณะพระพุทธศาสนามาถึงจิตตภาวนา คือการอบรมจิต จึงจะ

อธิบายจิตตภาวนาและจะฝึกปฏิบัติอบรมจิตต่อไปด้วย

ความหมายของจติตภาวนา

จติตภาวนา แปลว่าการอบรมจิต การอบรมจตินีม้คีวามหมายไปได้ในไตรสกิขา

คอืศลีสมาธปัิญญา หรอืสีลสกิขา จติตสกิขา และปัญญาสิกขา เพราะว่าไตรสิกขาต้อง

ปฏิบัติให้ถึงจิตจึงจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา ถ้าปฏิบัติไม่ถึงจิต ก็ไม่เป็นศีลเป็น

สมาธิเป็นปัญญา แต่อาการของไตรสกิขานัน้ ในขัน้ศลีกป็รากฏทีก่ายทีว่าจาทีใ่จทัง้ ๓ 

เหมือนกัน แต่ว่าปรากฏออกไปภายนอกให้คนอื่นเห็นก็เพียงกาย เพียงวาจา ส่วนใจ

นั้นไม่ปรากฏออกไปโดยตรง ตนเองย่อมรู้ใจตนเองว่าเป็นอย่างไร และผู้อื่นท่ีอ่านใจ

ได้กย่็อมรู้ได้ อาการของสมาธนิัน้ปรากฏท่ีจติใจโดยตรง อาการของปัญญานัน้ปรากฏ

ที่ความรู้ เป็นความรู้ความเห็นอันถูกต้อง แต่ความรู้นี้ดังที่ได้กล่าวแล้ว ว่าเป็นความรู้

ของจิตนี้เอง หรือจิตก็คือธาตุรู้
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ศลีเป็นภาคพื้นของสมาธแิละปัญญา

เพราะฉะนัน้ จติตภาวนาจงึครอบง�าหรอืว่ามคีวามหมายไปทัง้สมาธทิัง้ปัญญา 

อนัศลีน้ันจะต้องมีเป็นภาคพืน้เหมือนอย่างเป็นแผ่นดนิ ซึง่จะต้องมหีรอืจ�าเป็นทีจ่ะต้องมี 

สมาธิและปัญญาจึงจะตั้งขึ้นมาได้ ท่านจึงเปรียบศีลเหมือนแผ่นดินอันเป็นท่ีตั้งเป็นท่ี

ยนืของสรรพสิง่และของบคุคลท้ังหลาย ฉนัใดกด็ ีกศุลธรรมทัง้หลายเมือ่มศีลีเป็นทีต่ัง้

จึงบังเกิดและเจริญขึ้นได้ เพราะฉะนั้น การปฏิบัติในศีลจึงจ�าปรารถนาของผู้ปฏิบัติ

ธรรมทั้งปวง ศีลนั้นท่านแสดงไว้ว่าย่อมเกิดขึ้นจากการสมาทาน คือความตั้งใจรับศีล

กไ็ด้ เกดิขึน้ในขณะทีป่ระจวบกับวตัถทุีจ่ะพงึล่วงศลีได้ และกง็ดเว้นขึน้ได้เองในปัจจบัุน  

ด่ังน้ีก็ได้ และเกดิขึน้จากธรรมปฏบิตั ิซึง่เมือ่ได้ธรรมปฏบิตัข้ิอนัน้ ๆ แล้ว ศีลกบ็งัเกดิขึน้

มาเอง และธรรมทีไ่ด้ทีถึ่งหากเป็นขัน้มรรคผลทีท่่านแสดงว่าโสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล 

หากได้แล้ว ศีล ๕ กม็าเอง ดัง่น้ีกมี็ ศีลท่ีเกิดจากการสมาทานคือการรบั จะรบัจากผู้ที่

มีศีล อย่างคฤหัสถ์รับศีลจากภิกษุสามเณร หรือแม้ท่ีผู ้เข้ามาขอบวชรับศีลจาก 

พระอาจารย์ส�าเร็จเป็นสามเณร หรือว่าไม่รับจากผู้อื่น ตั้งใจสมาทานขึ้นด้วยตัวเอง  

ดังเช่นวนัอโุบสถ พอตืน่เช้าขึน้กต็ัง้ใจว่าวนันีจ้ะสมาทานอโุบสถศลีตัง้แต่เช้าด้วยตวัเอง 

ดั่งนี้ก็ได้ศีล ศีลท่ีได้จากการสมาทานจากท่านผู้อื่นก็ดี ด้วยตัวเองก็ดี ดัง่นีเ้รยีกว่า 

สมาทานวริตั ิความงดเว้นได้ด้วยการสมาทาน 

ส่วนศีลที่ได้ในขณะเมื่อไปประสบวัตถุท่ีจะพึงล่วงละเมิดแต่ว่าไม่ล่วงละเมิด 

งดเว้นขึ้นได้ในปัจจุบันนั้น เรียกว่า สัมปัตตวิรัติ ความงดเว้นในขณะที่วัตถุมาถึงเข้า

งดเว้นได้ เช่น ไม่ได้สมาทานศลีมา แต่เมือ่ไปประสบวัตถุท่ีจะพงึฆ่า แต่กไ็ม่ฆ่า งดเว้นได้ 

ไปประสบวัตถุที่จะพึงลักขโมย แต่ก็ไม่ขโมย งดเว้นได้ ดั่งนี้ก็เป็นสัมปัตตวิรัติ 

ส่วนศีลท่ีได้จากธรรมปฏิบัติ ท่านยกเอามรรคผล เช่นได้โสดาปัตติมรรค 

โสดาปัตติผล ศีล ๕ ก็มาเอง ดั่งนี้เป็น สมุจเฉทวิรัติ ความงดเว้นได้อย่างเด็ดขาด 

ท่านแสดงว่าพระโสดาบันน้ัน จะไม่มีล่วงละเมิดศีล ๕ เลย และก็ไม่ได้สมาทาน  

เป็นศีลที่มาเอง งดเว้นได้อย่างเด็ดขาดทีเดียว เป็นสมุจเฉทวิรัติ แต่ว่าแม้ธรรมข้ออื่น 

เมือ่ปฏบิตัไิด้ธรรมข้อนัน้ จะไม่ถงึมรรคผลกต็าม ศีลกม็าเองเหมอืนกนัในขณะทีธ่รรม
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ข้อนัน้ยงัมอียู ่เช่นว่าเจริญเมตตา เมือ่จิตมเีมตตา กย่็อมจะมศีลีตามมาด้วย เพราะว่า

เมือ่มเีมตตาในสตัว์บุคคลใด ย่อมจะไม่ประพฤตเิบยีดเบยีนสัตว์บคุคลนัน้ มแีต่เกือ้กลู

อุดหนุน ฉะนั้น ผู้ที่มีเมตตาจึงไม่ท�าอันตรายแก่บุคคลหรือสัตว์ที่ตนเองมีเมตตา  

อย่างเช่นมารดาบิดาที่มีเมตตาต่อบุตรธิดา ย่อมจะไม่ท�าอันตรายแก่บุตรธิดาเป็น 

การละเมิดศีล เพราะมีธรรมคือเมตตานี้น�าให้เกิดศีลขึ้นมา

ศลีมุ่งความงดเว้นจากอกุศลเจตนา

เพราะฉะนัน้ แม้ธรรมปฏิบัตดิงักล่าวกน็�าให้เกดิศลีขึน้ได้ และศลีนีท่้านมุง่เอา

ตัววิรัติคือความงดเว้นเป็นหลักส�าคัญ คือจงใจงดเว้นได้ไม่ท�า ดั่งนี้เป็นศีล ถ้าศีล ๕ 

กง็ดเว้นจากเจตนาคือความจงใจท่ีจะฆ่า ท่ีจะลกั ทีจ่ะประพฤติผดิในกาม ทีจ่ะพดูเท็จ 

และท่ีจะดื่มน�้าเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานของความประมาท ซึ่งความงดเว้นได้จาก

อกศุลเจตนาดงักล่าวนัน้เป็นตวัศลี ท่ีว่างดเว้นจากอกศุลเจตนาดงักล่าวนัน้ กเ็พราะว่า

กรรมทีป่ระกอบกระท�าออกไปเป็นการละเมดิศีลน้ันต้องเกดิจากเจตนาก่อน คอืต้องมี

ความจงใจเสยีก่อน เมือ่จงใจขึน้แล้วจงึเป็นเหตใุห้บงัเกดิการกระท�า เป็นการฆ่า เป็นการ

ลักเป็นต้น ฉะนั้น เม่ือวิรัติคืองดเว้นจากเจตนานั้นได้ ก็เป็นอันว่างดเว้นจากกรรม 

นัน้ได้ ความงดเว้นดงักล่าวนีจ้ะต้องถงึใจ คอืจติจะต้องมคีวามงดเว้น และความงดเว้น

ทีเ่ป็นตวัศลีทีบ่รสิทุธิน์ัน้จะต้องงดเว้นจากนวิรณ์ อนัหมายความว่าอกศุลจติในการนัน้ด้วย 

กล่าวคือการงดเว้นที่เป็นศีลนั้น ที่จะท�าให้ศีลขาดก็ต้องประกอบกระท�าออกไป เช่น

การฆ่า ก็จะต้องท�าให้สัตว์หรือบุคคลนั้นตาย จึงจะเป็นปาณาติบาต ดั่งนี้ศีลจึงขาด  

ถ้าหากว่าสัตว์หรือบุคคลไม่ตาย ศีลก็ไม่ขาด 

แต่ว่าในประโยคคอืการประกอบกระท�านัน้ บางทีจติกก็ลัดกลุ้มด้วยความโกรธ 

คิดที่จะฆ่าเหมือนกัน คือเรียกว่าเป็นพยาบาทความมุ่งร้ายหมายล้างผลาญ แต่ว่าก็

บังเกิดขึ้นในใจ ยังยับยั้งไว้ได้ในใจไม่ประกอบกระท�าออกไป แต่ใจนั้นก็เป็นพยาบาท

คิดมุ่งร้ายขึ้นมาแล้วดั่งนี้ ก็เรียกว่าเสียศีลทางใจ ใจไม่บริสุทธิ์ ศีลก็ไม่บริสุทธิ์ แต่ไม่

เสียศีลทางกายทางวาจาคือยังไม่ได้ท�า 
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บางทกีป็ระกอบกระท�าออกไป แต่ว่าไม่ถึงให้ตาย เช่นว่าทุบตีท�าร้ายให้ร่างกาย

บอบช�้าล�าบากหรือว่าทรมานต่าง ๆ ไม่ตาย ดั่งนี้ศีลก็ไม่ขาด ยังไม่เป็นปาณาติบาต 

แต่ว่าการปฏิบัติกระท�าซึ่งเป็นการท�าร้ายทางกายทางวาจานั้น ก็เสียศีลทางกายทาง

วาจาออกไปแล้ว เพราะฉะนั้น ศีลก็ไม่บริสุทธิ์ ไม่ขาด แต่ไม่บริสุทธิ์ ฉะนั้น แม้ศีล

จะไม่ขาดที่เรียกว่าไม่เป็นท่อน แต่ว่าก็เป็นช่องด่างพร้อย 

อนัศลีทีจ่ะบรสิทุธิน์ัน้ต้องไม่เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย ศลีทีเ่ป็น

ท่อนนั้นคือศีลที่ขาด เหมือนอย่างผ้าที่เป็นผืนเดียวแล้วก็ขาดออกจากกันเป็น ๒ ผืน 

ดั่งนี้เรียกว่าขาด ศีลที่ขาดนั้นคือศีลที่ได้ละเมิดออกไปอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงที่สุด  

ด่ังเช่นข้อปาณาติบาตนั้น ฆ่าสัตว์ตั้งต้นแต่มีอกุศลเจตนาที่จะฆ่า แล้วก็ท�าการฆ่า  

แล้วสัตว์น้ันตายด้วยอกุศลเจตนานั้น แปลว่าครบองค์ ยกตัวอย่างเช่นศีลข้อ ๑ นี้  

ทีท่่านแสดงไว้ว่ามอีงค์ ๕ คอื ๑. ปาโณ สตัว์มชีวีติ ๒. ปาณสญญิฺตา ตนรู้อยูว่่าสัตว์

มีชีวิต ๓. วธกจิตฺตํ จิตคิดจะฆ่า ๔. ตชฺโช วายาโม ความเพียรที่เกิดจากเจตนานั้น 

และ ๕. เตน มรณํ สัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้น ดั่งนี้ศีลขาด 

ทีนี้หากสัตว์นั้นไม่ตายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม แต่ว่าได้มีจิตคิดจะฆ่า ได้มี

ความเพยีรทีจ่ะฆ่า น้อยหรอืมากกต็าม แต่ว่าสตัว์ไม่ตาย ดัง่นีเ้รยีกว่าศลีเป็นช่อง คอื

เหมอืนอย่างผ้าท่ีขาดเป็นช่องเลก็ช่องใหญ่ แต่ว่าไม่ถงึกบัขาดออกจากกนัเป็น ๒ ท่อน 

แต่ว่าเป็นช่อง ๆ ทะลุเป็นช่อง ๆ ดั่งนี้เรียกว่าศีลเป็นช่อง 

คราวนี้หากว่ามีจิตคิดท่ีจะฆ่าและไม่ถึงกับได้ประกอบความเพียรออกไป  

คิดงุ่นง่านอยู่ในใจล่วงละเมิดอยู่ในใจ ไม่ถึงกับจะท�าออกไปดั่งนี้ เรียกว่าศีลด่าง 

ศีลพร้อย เหมือนอย่างผ้าที่ไม่ขาดเป็นท่อน ไม่ทะลุเป็นช่อง แต่ว่าเปรอะเปื้อน 

ด่างพร้อย ไม่เป็นผ้าท่ีสะอาด ฉะน้ัน แม้มีจิตงุ่นง่านคิดที่จะฆ่าอยู่ดั่งนี้ ก็เรียกว่า 

ศลีด่างศลีพร้อย คือถ้าคิดว่าจะฆ่าอย่างแรง ถ้าหากว่าไม่ถึงคดิว่าจะฆ่า แต่จติเดือดร้อน

คิดที่จะท�าร้าย ก็แปลว่าไม่ถึงกับด่างทีเดียว แต่ว่าพร้อย ก็เป็นอันว่าไม่บริสุทธิ์ 
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มคีวามส�ารวมใจคู่กับศลี

เพราะฉะน้ัน ท่ีจะเป็นศีลถึงจิตใจนั้นจะต้องท�าจิตใจให้สงบ ซึ่งจะต้องอาศัย

ความคอยส�ารวมใจอยูด้่วย เพราะฉะนัน้ แม้ว่าศลีนัน้จะชีเ้อาตัววิรตัคิอืความงดเว้นได้

เป็นข้อส�าคัญกต็าม กต้็องอาศยัม ีสังวโร คอืความส�ารวม เป็นข้ออาศยัหรอืเป็นเครือ่ง

อาศัยอย่างใกล้ชิดอีกด้วย คือจะต้องมีความส�ารวม ต้องมีความระมัดระวังใจท่ีจะไม่

ให้เกิดอกุศลเจตนาออกไป ในอันท่ีจะฆ่าหรือในอันที่จะท�าร้ายส่ิงมีชีวิต อันรวมทั้ง

บุคคลและสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ตลอดจนถึงไม่คิดที่จะท�าร้ายด้วย ต้องพยายาม

ส�ารวมใจที่จะดับใจได้ เพราะฉะนั้น นอกจากวิรัติอย่างหยาบแล้วต้องมีวิรัติอย่าง 

ละเอียดอันหมายถึงความส�ารวมระวังดังกล่าวนี้ด้วย อันความส�ารวมระวังนี้เรียกว่า 

สังวโร หรือเรยีกว่าสญัญมะ แปลว่าความส�ารวมระวงั เพราะฉะนัน้ ความส�ารวมระวงั

น้ีจึงต้องอยู่คู่กับวิรัติ จึงจะประคองวิรัติให้เป็นไปด้วยดี และตัวความส�ารวมระวังนั้น 

กค็อืสตนิัน้เอง คือความระลึกได้ เพราะฉะนัน้ เมือ่สอนให้มคีวามส�ารวมระวงัคู่กนัไป

กับวิรัติที่เป็นศีลโดยตรงดั่งน้ีแล้ว การปฏิบัติในศีลจะต้องอาศัยธรรมะอีก ๒ หมวด 

หมวดหนึ่งคือหิริ โอตตัปปะ หิริก็คือความละอายใจ โอตตัปปะก็คือความเกรงกลัว

มหีริแิละโอตตัปปะ

อันหิริความละอายใจ และโอตตัปปะความเกรงกลัวนี้ หมายถึงละอายใจต่อ

ความชั่ว เกรงกลัวต่อความชั่ว คือละอายใจต่อบาปอกุศลทุจริตทางกายทางวาจา 

ทางใจทั้งหลาย เกรงกลัวต่อบาปอกุศลทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจทั้งหลาย  

หิริและโอตตัปปะน้ีอันท่ีจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนจากความละอายและความกลัว 

ที่บุคคลมีอยู่นี้เอง แต่ว่าความละอายและความกลัวที่บุคคลมีอยู่เป็นประจ�า เรียกว่า

โดยมิต้องปฏิบัตินี้ เป็นความละอายและความกลัวต่อความรู้ของผู้อื่นและต่อบุคคล 

ผู้อื่น เช่นว่าละอายที่เขาจะรู้จะเห็นจึงได้ปกปิดซ่อนเร้น กลัวต่อโจรผู้ร้าย หรือว่ากลัว

เขาจะรูจ้ะเห็นจงึได้ปกปิดซ่อนเร้นจงึได้หลบซ่อนดัง่นีเ้ป็นต้น พระพทุธเจ้าตรสัสอนให้

ละอายต่อตัวเอง ที่จะรู้เห็นตัวเองประกอบความชั่วต่าง ๆ เกรงกลัวต่อตัวเองที่ตัวเอง



583ลักษณะพระพุทธศาสนา

จะประกอบความชัว่ต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ ความทีเ่ป็นหริโิอตตปัปะนี ้จงึเป็นความละอาย

และเกรงกลัวที่สูงกว่าความละอายและเกรงกลัวที่ทุกคนมีอยู่ ก็ปรับปรุงความละอาย

และเกรงกลัวที่ทุกคนมีอยู่นั้นเอง มาท�าให้เป็นความละอายและความเกรงกลัวที่เป็น

ทางธรรม และข้อนี้จะพึงเห็นได้ง่าย ดังที่คนต้องซ่อนเร้นกระท�าความชั่วทั้งหลาย 

เพราะละอายแต่คนอ่ืนจะเห็น แต่หากว่าถ้าตนเองมีความละอายต่อตัวเองแล้ว  

ว่าตวัเองจะต้องรูเ้หน็ตวัเองอยูท่กุขณะ ไม่มคีวามลบัอะไรต่อตวัเองดัง่น้ีแล้ว กจ็ะท�าให้

ตัวเองงดเว้นการกระท�าความชั่วได้ทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง 

ความเกรงกลัวก็เหมือนกัน อย่างเช่นความเกรงกลัวท่ัวไปก็คือเกรงกลัวโจร

ผู้ร้ายว่าจะมาฆ่าตน จะมาลักของของตน แต่ว่าลืมไปที่จะกลัวตัวเองที่จะไปเป็นโจร

ผู้ร้ายส�าหรับผู้อ่ืน ที่จะไปลักของของเขา ที่จะไปฆ่าเขา เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าได้

ปรบัปรงุความเกรงกลวันีม้าให้เป็นความเกรงกลัวตัวเองท่ีจะเป็นผูร้้าย โดยท่ีเม่ือมีความ

เกรงกลัวตัวเองที่จะเป็นผู้ร้ายดั่งนี้แล้ว ก็จะท�าให้ตัวเองละความเป็นผู้ร้ายได้ ตัวเอง 

ก็จะไม่เป็นผู้ร้ายได้ คือว่าจะไม่ไปฆ่าใครไม่ลักของใครเป็นต้น ดั่งนี้ก็เป็นโอตตัปปะ 

ขึ้นมา 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม เอาธรรมดานี่แหละ เอาความ

ละอายความเกรงกลัวที่คนมีอยู่เป็นธรรมดานี่แหละ มาปรับปรุงให้เป็นธรรมขึ้น  

ให้เป็นหิริโอตตัปปะขึ้น ดั่งนี้เรียกว่าเป็นการท่ีท�าให้เจริญขึ้น พัฒนาให้เจริญขึ้น  

เมือ่ยงัเป็นความละอายความเกรงกลัวท่ีเป็นสามญัอยูดั่งกล่าวนัน้ กเ็หมอืนอย่างว่าเป็น

คนป่า คราวนีก้ม็าพฒันาให้เป็นคนเมอืงขึน้ ให้เจรญิขึน้ ให้รูจ้กัละอายให้รูจั้กเกรงกลวั

ต่อความชั่วท้ังหลาย และก็ให้งดเว้นตัวเองได้ ดั่งนี้ก็เป็นหิริเป็นโอตตัปปะขึ้นมา  

หิริโอตตัปปะนี้เรียกว่าเป็นเหตุใกล้ของศีล ท�าให้ปฏิบัติในศีลได้ดีขึ้น

มอีนิทรยีสังวร

ธรรมอีกหมวดหนึ่งหรืออีกข้อหนึ่งก็คือ อินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์

หรือส�ารวมตา ส�ารวมหู ส�ารวมจมูก ส�ารวมลิ้น ส�ารวมกาย ส�ารวมใจ ในขณะที่ตา
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เห็นอะไร หูได้ยินอะไร จมูกล้ินกายได้ทราบกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไร ใจได้รู้เรื่องราว

อะไร กม็สีตริกัษาเหมอืนอย่างรักษาตาหจูมกูลิน้กายใจอยูเ่สมอ โดยตรงกค็อืรกัษาใจ

อยู่เสมอ ที่จะไม่ไปยึดถือสิ่งที่ได้เห็น ที่ได้ยิน ที่ได้ทราบ มาก่อกิเลส เป็นราคะโทสะ

โมหะหรือโลภะโทสะโมหะขึ้นในจิตใจ คอยป้องกันไว้ ให้สิ่งที่ได้เห็นที่ได้ยินที่ได้ทราบ

น้ันอยูแ่ค่ตาหจูมูกลิน้กายใจ ให้ตกอยู่แค่นัน้ ไม่ให้ก่อกเิลสเข้ามา เหมอืนอย่างสตเิป็น

นายประตูคอยรักษาทวารทั้ง ๖ นั้นคือรักษาจิตนั้นเองอยู่เสมอ ไม่ให้สิ่งเหล่านั้น 

ก่อกเิลสเข้ามาในจติใจ คอืไม่ยดึถอืไว้นัน่เอง ให้เหน็สกัแต่ว่าได้เหน็ ให้ได้ยนิสกัแต่ว่า

ได้ยนิ ให้ทราบสกัแต่ว่าได้ทราบ ให้รู้ให้คิดสกัแต่ว่าได้รูไ้ด้คดิ แปลว่าถอืเอาประโยชน์

จากสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณประโยชน์ทั้งหลาย ไม่ก่อให้เกิดโทษเข้ามา ถ้าหากว่า

จะเป็นชนวน ก็ให้รู้ว่านี่จะเป็นชนวนแล้ว คือจะเป็นชนวนแห่งราคะบ้าง โทสะบ้าง 

โมหะบ้าง ก็คอยห้ามใจบอกว่าอย่าไปรับชนวนนั้น อย่าให้จิตอันนี้เป็นข้างไม้ขีดแล้ว

อย่าให้ชนวนนัน้เป็นตวัไม้ขดี มาขดีให้เป็นไฟลกุขึน้มาในใจ คอยป้องกนัเอาไว้อยู่ดัง่นี้ 

คือไม่ยอมที่จะให้ชนวนนั้นมาเป็นตัวไม้ขีด ไม่ให้จิตเป็นข้างไม้ขีดที่จะก่อไฟข้ึนมา  

คอยดับไว้อยู่เสมอ ดั่งนี้แล้วก็เป็นความส�ารวมระวังจิตใจอย่างหนึ่ง เป็นเคร่ืองที่จะ

ท�าให้การปฏิบัติศีลเป็นไปได้

๑๙ กันยายน ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๒๗ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา

จติตภาวนา (ต่อ)

จะแสดงจิตตภาวนา ซ่ึงได้ใช้ค�านี้ในการปฏิบัติอบรมจิต และก็ได้ใช้ตาม 

พระพุทธภาษิตท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ซ่ึงมีปรากฏในเอกนิบาตอังคุตตรนิกาย  

แปลความว่า ภกิษทุัง้หลายจตินีป้ระภัสสรคอืผดุผ่อง แต่ว่าจตินีก้เ็ศร้าหมองไปเพราะ

อุปกิเลสทั้งหลายที่จรมา พระองค์ตรัสว่า จิตตภาวนาไม่มีแก่ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้ว  

ดัง่น้ี และได้ตรสัไว้อีกว่า ภกิษทุัง้หลาย จติน้ีประภสัสรคือผดุผ่อง แต่จติน้ีกเ็ศร้าหมอง

ไปเพราะอปุกเิลสท้ังหลายท่ีจรมา แต่ว่าจตินีก้บ็รสิทุธิไ์ด้ พระองค์ตรสัว่า จิตตภาวนา

ย่อมมีแก่อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ดั่งนี้

สมถกรรมฐานและวปิัสสนากรรมฐาน

ค�าว่า จิตตภาวนา ในพระพุทธภาษิตที่อ้างมานี้ ย่อมมีความหมายถึง 

การอบรมจิตที่เศร้าหมองแล้วให้บริสุทธ์ิได้ ในการอบรมจิตให้บริสุทธิ์ได้นี้ ก็จะต้อง 

อาศัยสัญญมวิธี วิธีส�ารวมระวังซึ่งได้แก่สติ และทมวิธี วิธีฝึกดัดอันได้แก่ปัญญา  

หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง ต้องอาศัยสมถกรรมฐาน กรรมฐานที่ท�าจิตให้สงบ และ 

วิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐานท่ีท�าให้ได้ปัญญาเห็นจริงรู้แจ้งหรือรู้แจ้งเห็นจริง หรือ

กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ก็ได้แก่สมาธิและปัญญาในไตรสิกขา ตามข้อธรรมที่อ้างมานี้ 
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จะรูสึ้กว่าขาดศีลไป แต่อันท่ีจรงินัน้กต้็องมศีลีเป็นภาคพืน้ เพราะว่าศลีนัน้ตรัสเปรยีบ

ไว้ว่าเหมอืนอย่างพืน้ดิน ซึง่จะต้องมเีป็นภาคพืน้ไว้ ถ้าไม่มพีืน้ดนิกไ็ม่มทีีย่นื ไม่มทีีต่ัง้

สิง่ของทัง้หลาย ฉนัใด ไม่มีศีลกไ็ม่มีท่ีต้ังของกศุลธรรมทัง้หลาย ฉนันัน้ เพราะฉะนัน้

จึงจะต้องมีศีลอันเป็นกุศลธรรมข้อที่เป็นพื้นฐาน กุศลธรรมอื่น ๆ จึงจะอาศัยศีล 

เกิดข้ึนมาได้ เพราะฉะน้ัน จึงตกลงว่าต้องปฏิบัติให้มีขึ้นทั้งศีลสมาธิและปัญญา  

ครบไตรสิกขา หรือจะกล่าวขยายออกไปอีก ก็ให้ครบมรรคมีองค์ ๘ ซ่ึงมีทั้งศีล 

ทั้งสมาธิทั้งปัญญา สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ  

เป็นปัญญา สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ  

เลี้ยงชีวิตชอบ เป็นศีล สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ 

ตัง้ใจมัน่ชอบ เป็นสมาธ ิและในไตรสกิขาได้ใช้ค�าว่าจิตในขัน้สมาธคิอืเรยีกว่า สีลสิกขา 

จติตสกิขา และปัญญาสกิขา จติตสกิขากเ็ป็นขัน้สมาธ ิหากจะน�าค�าว่าภาวนามาแทน

สิกขาในไตรสิกขา เป็นสีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนาก็ได้ แต่ก็จะต้อง

เข้าใจ ว่าจิตตภาวนาในไตรสิกขาน้ีก็มีความหมายแค่สมาธิ แต่ว่าจิตตภาวนาตาม 

พุทธภาษิตที่ตรัสไว้ อันสืบมาจากที่ตรัสว่าจิตนี้ประภัสสรคือผุดผ่องนั้น ย่อมมี 

ความหมายไม่ใช่จ�าเพาะแต่จติตสกิขาหรือสมาธ ิแต่มคีวามหมายครอบไปทัง้หมด คอื

จิตตสกิขา ปัญญาสกิขาหรอืสมาธปัิญญา หรือสมถกรรมฐานวปัิสสนากรรมฐาน หรอื

สญัญมวธิ ีทมวิธ ีรวมทัง้ศลีอนัเป็นภาคพืน้อีกด้วย เพราะฉะนัน้ กพึ็งเข้าใจความหมาย

ของค�าว่าจิตตภาวนาที่ได้กล่าวมานี้

อนัวธิอีบรมจติทีแ่สดงอธบิายกนัทัว่ไปนัน้ กม็กัจะยกเอาสญัญมวธิแีละทมวธิี 

แต่ว่ากม็คีวามหมายถงึกรรมฐานทัง้สอง เป็นต้น ดังทีก่ล่าวมาแล้ว เพราะสญัญมะนัน้

ก็อยู่ในข้ันของสมาธิ ทมะนั้นก็อยู่ในขั้นของปัญญา ได้กล่าวมาแล้วถึงเร่ืองจิต จิตที่

อบรมแล้ว จิตที่ไม่ได้อบรมแล้ว และก็ได้กล่าวมาแล้ว ว่าจิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดา

คอืเป็นตวัธาตุรูด้งัทีต่รัสแสดงไว้ธาต ุ๖ ก็ล้วนเป็นจติทีไ่ม่ได้อบรม จงึได้มาเป็นสังขาร

คือผสมปรุงแต่งกับธาตุไม่รู้เกิดเป็นสัตวโลกเป็นต้นว่ามนุษย์และเดรัจฉานทั้งหลาย 

ตลอดจนถึงโอปปาติกะทั้งหลาย และจิตที่ไม่ได้อบรมนี้ก็ย่อมมีอวิชชาคือความไม่รู้ 

หมายถึงไม่รู้จริง ฉะนั้น จึงได้เศร้าหมองไปได้ด้วยเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่จร 

เข้ามา อันเรียกว่าอุปกิเลส ก็คือกิเลสนั่นเอง แต่ในที่นี้เรียกว่าอุปกิเลสเพื่อจะชี้ให้ชัด
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ว่าบรรดากเิลสนัน้ล้วนเป็นเครือ่งเศร้าหมองทีจ่รเข้ามา คอืเป็นอาคนัตกุะทีเ่ราแปลกนั

ว่าผู้เข้ามาหาหรือแขก ไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้าน แต่ว่าเมื่อจรเข้ามาแล้วก็ไม่ยอมออกไป

ยึดอยู่ในจิต เป็นอาสวะ เป็นอนุสัย เพราะฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้ประกอบกรรม กรรม

ก็ส่งวบิากคือผล ผลนัน้กก่็อเพิม่เตมิกิเลสขึน้อกี กเ็ป็นอนัว่าเกดิวฏัฏะคอืวน จติทีม่ไิด้ 

อบรมจึงต้องท่องเท่ียววนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก อันเรียกว่าวัฏฏสังสาระหรือ 

วัฏฏสงสาร ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

อรยิสาวกย่อมมจีติตภาวนา

ปถุชุนผูย้งัมิได้สดบั ค�าว่า ปุถุชน นัน้แปลว่าคนหนา มคีวามหมาย ๒ อย่าง 

อย่างหนึง่ คอืเป็นคนมกีเิลสหนา เพราะว่ายงัมสีงัโยชน์ทีเ่ป็นเครือ่งประกอบผกูไว้อยูค่รบ

ทัง้ ๑๐ ประการ ละไม่ได้สกัประการเดยีว อกีอย่างหนึง่ ปถุชุนแปลว่าคนจ�านวนมาก 

หรอืว่ามมีาก ผูมิ้ได้สดับแล้วหมายถงึผูท่ี้ยังมไิด้สดบัฟังค�าสัง่สอนทีพ่ระอรยิะประกาศ

ไว้แล้ว ยังไม่เข้าถึงธรรมะจนถึงตัดกิเลสได้บางส่วนหรือสิ้นเชิง ย่อมไม่มีจิตตภาวนา

หรอืการอบรมจติตามวธิท่ีีพระอรยิะประกาศไว้ เพราะฉะนัน้ จงึท�าจติให้บรสิทุธิไ์ม่ได้ 

ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมีจิตตภาวนา ค�าว่า อริยสาวก นั้นแปลได้  

๒ อย่าง อย่างหนึ่ง แปลว่าศิษย์ของพระอริยะ ตามศัพท์ สาวก แปลว่า ผู้ฟังหรือ 

ผู้สดับฟัง ก็รวมแปลว่าศิษย์ของพระอริยะ อีกอย่างหนึ่ง แปลว่าสาวกผู้เป็นอริยะ คือ

ศิษย์ผู้เป็นอริยะด้วยตนเอง ค�าว่า อริยะ ในที่นี้หมายถึงบุคคลผู้ตัดกิเลสได้แล้ว 

บางส่วนจนถึงสิ้นเชิง คือโสดาบันบุคคลผู้ตัดสังโยชน์ได้ ๓ สกทาคามี บุคคลผู้ตัด

สังโยชน์ได้ ๓ เหมือนกัน กับท�ากิเลสกองราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางยิ่งขึ้นไปกว่า

โสดาบนัอกี อนาคามบีคุคลตดัสงัโยชน์ได้ ๕ อรหนัตบคุคลตดัสงัโยชน์ได้ ๑๐ สงัโยชน์

นั้นมี ๑๐ กิเลสท้ังหมดก็รวมอยู่ในสังโยชน์ ๑๐ นี้แหละ ฉะนั้น เมื่อตัดสังโยชน ์

ได้หมดกเ็ป็นอันว่าตัดกเิลสได้สิน้เชิง ถ้าแปลว่าสาวกผูเ้ป็นอรยิะ กต้็องหมายถงึสาวก

ของพระพุทธเจ้าผูไ้ด้ฟังค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าแล้วตดักเิลสได้ตัง้แต่ขัน้พระโสดาบนั

ขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหันต์ แต่ถ้าแปลว่าสาวกแห่งพระอริยะคือศิษย์ของพระอริยะ  

ก็ย่อมรวมถึงศิษย์ผู้ท่ีได้ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้ปฏิบัติตามพระธรรมค�า 
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สั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เบื้องต้น คือต้ังแต่เป็นปุถุชนอยู่ เม่ือได้ฟังค�าส่ังสอน 

ของพระพุทธเจ้า และได้ปฏิบัติตามธรรมะค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เบื้องต้น 

ขึน้ไป กข็ึน้ชือ่ว่าเป็นอรยิสาวกได้ ผูไ้ด้สดบัแล้วกค็อืผูท้ีไ่ด้สดบัตรบัฟังได้เรยีนได้ศกึษา

ธรรมะค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าและได้ปฏบิตั ิอรยิสาวกผูไ้ด้สดบัแล้ว มีจติตภาวนา

คอืการอบรมจติ ปฏบัิตใินสญัญมวธิ ีทมวธิ ีปฏบิติัในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน

เพราะฉะนั้น การปฏิบัติอบรมจิตนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญ เป็นเครื่องประกาศว่าได้

เป็นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก็ยังไม่ได้ชื่อว่าอริยสาวกผู้สดับแล้ว  

แต่ช่ือว่าเป็นปุถุชนผู้ยังมิได้สดับ เป็นการแสดงชี้ให้เห็นความส�าคัญของการปฏิบัติ

อบรมทางจติใจว่าเป็นสิง่จ�าเป็นท่ีจะต้องปฏบิตั ิและเมือ่ได้ปฏบิตัอิบรมจติใจให้บรสุิทธิ์

แล้วอย่างเตม็ทีอ่ย่างสิน้เชงิ คอืเป็นอรหนัตบคุคล กช็ือ่ว่าเป็นผู้ทีมี่จติอนัได้อบรมแล้ว 

จิตที่ได้อบรมแล้วนี้ย่อมไม่มาเป็นสังขารคือผสมปรุงแต่งกับธาตุที่ไม่รู ้ท้ังหลายอีก  

หยุดวัฏฏะคือหยุดวน เพราะเม่ือไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุให้กระท�ากรรม ก็ไม่ประกอบ

กรรม เมื่อไม่มีกรรมอันเป็นเหตุส่งวิบาก ก็ไม่มีวิบาก และความไม่มีวิบากนั้น ก็เริ่ม

ต้นแต่ไม่มีวิบากขันธ์คือขันธ์ที่ไม่เป็นวิบากอีกต่อไป ที่เรียกว่าไม่เกิดอีกเพราะความที่

เกิดอีกน้ันเป็นการก่อวิบากขันธ์ขึ้นอีกต่อไป เมื่อตัดกิเลสออกได้ ก็ตัดกรรมก็ตัด 

วบิาก จงึหยดุวฏัฏะคือหยุดวน เป็นววิฏัฏะคอืไม่วน มคีวามวนไปปราศแล้ว ซึง่สภาพ

ธรรมดังนี้เรียกว่า นิพพาน

สอุปาทเิสสนพิพานและอนุปาทเิสสนพิพาน

พระพทุธเจ้าและพระอรหนัตสาวกผู้ทีย่งัมชีวีิตอยู ่ยงัมวีบิากขนัธ์เหลอือยูค่อื

ยังด�ารงชีวิตอยู่ แต่ว่าวิญญาณธาตุหรือจิตก็ไม่มาปรุงแต่งเป็นสังขาร คือไม่ปรุงแต่ง

เป็นกิเลส ไม่ปรุงแต่งเป็นกรรม ไม่ปรุงแต่งเป็นวิบาก หยุดวัฏฏะคือหยุดวน ยังเหลือ

แต่วบิากขันธ์ ซึง่ท่านกใ็ช้วบิากขนัธ์นีบ้�าเพญ็ประโยชน์ อย่างพระพทุธเจ้าก็ทรงใช้วบิาก

ขันธ์นี้บ�าเพ็ญประโยชน์ อันเรียกว่า อัตถจริยา ประพฤติประโยชน์ คือ โลกัตถจริยา 

ประพฤตปิระโยชน์ต่อโลก ญาตตัถจริยา ประพฤตปิระโยชน์ต่อพระญาต ิพุทธัตถจริยา 

ประพฤติประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้า 
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โลกัตถจริยา ประพฤติประโยชน์ต่อโลกนั้นก็คือเสด็จจาริกไปทรงแสดงธรรม

สั่งสอนโปรดสัตวโลกทุกถ้วนหน้า โปรดเวไนยนิกรคือหมู่ชนที่ฝึกอบรมส่ังสอนได้  

ให้บรรลุประโยชน์ปัจจุบันบ้าง ประโยชน์ภายหน้าบ้างประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรค ผล 

นิพพานบ้าง ตามภูมิตามชั้น 

ญาตัตถจริยา ประพฤติประโยชน์ต่อพระญาตินั้นก็คือ โปรดพระญาติใน 

โอกาสพเิศษเป็นบางคราวหรอืเป็นบางประการ เพราะพระญาตนิัน้นบัตัง้แต่พระพทุธ-

บดิาพระพุทธมารดาย่อมมีอุปการคณุแก่พระองค์มา และมคีวามสมัพนัธ์เกีย่วเนือ่งกนั

อยู่ในฐานะเป็นพระญาติ 

พุทธัตถจริยา ประพฤติประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้านั้น ได้แก่ได้ทรง

แสดงธรรม บัญญัติพระวินัย ตั้งพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัททั้ง ๔ ขึ้นในโลก 

พระพทุธเจ้าได้ทรงบ�าเพญ็ประโยชน์อยูถ่งึ ๔๕ ปี จงึเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน ทีเ่รยีก

ว่า ดบัขนัธปรนิพิพาน ดบัขนัธ์กคื็อดบัวบิากขนัธ์ท้ัง ๕ นีซ้ึง่เป็นวิบากขนัธ์ครัง้สุดท้าย

ของพระองค์ ความดบัขนัธ์คอืขนัธ์ ๕ อันเป็นความแตกดบัหรอืทีเ่รยีกว่าตายในโวหาร

โลกทั่วไปนั้น ก็เป็นความแตกดับหรือเป็นความตายของขันธ์ ๕ ครั้งสุดท้าย จึงเรียก

ว่าปรินิพพาน แปลว่าดับโดยรอบ 

ค�าว่านพิพานนัน้ม ี๒ อย่าง คอื สอปุาทเิสสนพิพาน ดบักเิลสทีย่งัมีเบญจขันธ์

เหลือ เป็นความดบักเิลสของพระพทุธเจ้าและพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย ยงัมเีบญจขนัธ์

อยู่ อีกอย่างหนึ่ง อนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสที่ไม่มีเบญจขันธ์เหลือ คือดับขันธ์ขั้น

ปรนิพิพานดังกล่าวน้ัน ดงัโวหารสามัญเรยีกว่าตายหรอืแตกดับ ดบัขนัธ์ แต่กพ็งึทราบ

ด้วยว่าอธบิายในดบัขนัธ์ทัง้ ๒ นีก้ย็งัมต่ีางกนัอกี อธบิายอกีอย่างหนึง่ว่าตดักเิลสของ

พระโสดาบนั ของพระสกทาคาม ีของพระอนาคาม ีเป็นสอปุาทเิสสนพิพาน ดบักเิลส

ของพระอรหันต์ คือดับกิเลสทั้งหมด เป็นอนุปาทิเสสนิพพาน 

กเ็ป็นอันว่าอธบิายตามนัยหลังน้ี นพิพานทัง้สองกเ็ป็นดบักเิลสด้วยกนัทัง้หมด 

ในขณะที่วิบากขันธ์ยังเหลืออยู่นั้น วิบากขันธ์ก็เป็นสังขารที่ปรุงแต่ง เพราะว่านามรูป

กย็งัปรงุแต่งกนั ยงัมรีปูท่ีต้องหายใจเข้าหายใจออก ต้องผลดัเปลีย่นอริิยาบถ มอีาการ 
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๓๒ มีธาตุทั้ง ๔ ประกอบกันท�างาน ต้องอาศัยอาหาร ยังมีเวทนา สัญญา สังขาร 

แปลว่าขันธ์ ๕ ทียั่งเหลอือยู่นัน้กต้็องเป็นสังขารคอืสิง่ผสมปรงุแต่ง ยงัผสมยงัปรงุแต่ง

กนัอยูต่ลอดเวลา โดยทีเ่ป็นท่ีอาศยัของจติท่ีบรสิทุธ์ิ จิตท่ีได้อบรมแล้ว จติท่ีบรสุิทธ์ิแล้ว

ประโยชน์สุขที่บรสิุทธิ์เกดิจากจติที่บริสุทธิ์

จิตท่ีบริสุทธิ์แล้ว จิตท่ีอบรมแล้วของพระอริยเจ้า คือของพระพุทธเจ้าและ 

ของพระอรหันต์ท้ังหลายน้ัน เม่ือยังอาศัยอยู่ในวิบากขันธ์ ก็ออกมาปฏิบัติประโยชน์

ต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้มีความยึดถือมุ่งหวังประโยชน์ตนแม้แต่น้อย ประกอบด้วยกรุณา

อันบริสุทธิ์คือมุ่งจะช่วยให้พ้นทุกข์ ฉะนั้น พระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาเป็นปุเรจาริก

คอืน�าไปข้างหน้า จงึได้ทรงใช้พระสพัพญัญตุตญาณ พระทศพลญาณและพระปาฏหิารย์ิ

ต่าง ๆ เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูเพือ่ความสขุแก่โลก แก่เวไนยนกิรทัง้สิน้ โดยไม่มมีุง่ลาภ 

ยศ สรรเสรญิ สขุเพือ่ตนแม้แต่น้อย เพราะว่าพระองค์ไม่มีตนทียึ่ดถือ ไม่ยึดถือว่ารปู 

เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณของเรา ไม่ยึดถือว่าอะไรเป็นของเรา หรอืไม่ยึดถือว่า

เราเป็นอะไร จึงไม่มีความเห็นแก่ตนแม้แต่น้อย มุ่งประโยชน์สุขแก่โลก เวไนยนิกร

เพียงอย่างเดียว ด้วยพระมหากรุณา เพราะฉะนั้น สิ่งที่พระองค์ปฏิบัติกระท�านั้นจึง

เป็นตวัประโยชน์ทีบ่รสิทุธิ ์ไม่เป็นกรรมทีบ่งัเกดิขึน้แก่พระองค์ แม้ว่าประโยชน์ท่ีกระท�า

อย่างบริสุทธิ์นั้นจะเข้าใจกันว่าเป็นกรรมดี เป็นกรรมเกื้อกูล แต่ส�าหรับพระองค์แล้ว

ไม่เป็นตวักรรม เพราะว่าไม่ได้มีกเิลสสร้างขึน้มา เพราะฉะนัน้ จติทีบ่รสุิทธิอ์ย่างย่ิงนี้

ท�าอะไรออกไปกเ็ป็นตวัประโยชน์ทีบ่รสิทุธิ ์และทรงประกอบกระท�าด้วยพระญาณปัญญา 

จึงเป็นสิ่งที่มีคุณโดยส่วนเดียว ไม่มีโทษแม้แต่น้อย เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับไปปฏิบัติ

ทั้งนั้น ถ้าเป็นคนที่ยังมีกิเลสจะกระท�าไม่ได้ เพราะคนที่มีกิเลสนั้นจะต้องมีความเห็น

แก่ตัว ถ้ามีตัว เม่ือมีตัวก็ต้องมีความเห็นแก่ตัวแม้เล็กน้อย จะไม่มีความเห็นแก่ตัว 

ก็ต้องไม่มีตัว และจะไม่มีตัวได้ก็ต้องไม่มีอุปาทาน ความยึดถือตัวเราทั้งหมด เป็นจิต

ทีบ่รสิทุธิ ์เป็นจติทีม่อีสิระเสรด้ีวยประการทัง้ปวง อสิระเตม็ทีเ่สรเีตม็ที ่ส่วนอสิระเสรี

ประการอื่นนั้นอันที่จริงไม่ใช่อิสระ ไม่ใช่เสรี เพราะยังเป็นทาสของตัณหาท้ังนั้น  

รู้สึกว่าจะเป็นอิสระเสรีอยู่ข้างนอก แต่ข้างในนั้นไม่ใช่ เป็นทาสของตัณหาทั้งนั้น 
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พระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกว่าตัณหาธิปไตย ตัณหาเป็นใหญ่ ถ้าไม่ใช่เป็นตัณหาธิปไตย 

กต้็องเป็นธรรมาธปิไตย ธรรมะเป็นใหญ่ ท่านผูม้จีติทีบ่รสิทุธิน์ัน้ไม่เป็นตณัหาธปิไตย 

แต่ว่าเป็นธรรมาธิปไตย ธรรมะเป็นใหญ่

ดงัทีแ่สดงว่าพระพทุธเจ้าเองนัน้ ได้ทรงพจิารณาไปในทศิทัง้หมด ว่าจะมใีคร

บ้างทีเ่ป็นบคุคลหรอืเป็นเทพกต็ามทีจ่ะทรงให้ความเคารพ กไ็ม่ทรงเหน็ว่ามบีคุคลหรอื

มีเทพหรือมีอะไรที่จะทรงให้ความเคารพได้ ก็ได้ทรงเห็นแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  

ทีพ่ระองค์ทรงพงึเคารพคอืธรรมะหรอืธรรม พระพทุธเจ้าจงึทรงเคารพพระธรรม และ

ก็ตรัสว่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้นเคารพพระธรรม และวิธีเคารพพระธรรมของพระองค์

เป็นอย่างไร พระองค์ก็ได้ทรงบอกไว้ด้วยคือตรัสว่า ได้ทรงมีพระมหากรุณาแผ่ทั่ว

เหมือนกันไปหมด ทรงแสดงธรรมสั่งสอนด้วยพระกรุณาแผ่เหมือนกันไปหมด คือ 

ว่าจะทรงสัง่สอนแก่คนจน ม่ังมีหรอืว่าคนชัน้ต�า่หรอืว่าคนชัน้สูงทกุชัน้ในโลก ทัง้มนษุย์

ทัง้สตัว์เดรจัฉาน ทรงมพีระกรณุาแผ่เสมอเหมือนกนัหมด แล้วทรงแสดงธรรมเพือ่ให้

ทุกคนได้บรรลุสุขประโยชน์เหมือนกันไปหมด ทั่วกันไปหมด ไม่มีความล�าเอียง ไม่มี

ความลดหลั่น ตามสมควรแก่อัธยาศัยนิสัยของแต่ละบุคคล ทรงปฏิบัติดั่งนี้คือทรง

เคารพพระธรรม 

เพราะฉะนัน้ ระยะเวลาทีพ่ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้หลายได้ปฏิบตัิ

ประโยชน์นัน้ จงึเป็นประโยชน์ทีแ่ท้จริง เป็นประโยชน์ทีบ่ริสุทธิ ์ไม่ได้บงัเกดิจากกเิลส 

เพราะฉะนั้น จึงไม่เป็นกรรมท่ีจะส่งวิบากอันเป็นวัฏฏะคือความวนต่อไป ไม่มีความ

ยึดถือด้วยประการทั้งปวง จนดับขันธ์ในที่สุด และเมื่อดับขันธ์แล้วก็เป็นอันว่าสิ้น 

สมมติบัญญัติท่ีจะเรียกต่อไป ไม่เรียกว่าจิต ไม่เรียกว่าวิญญาณธาตุ ไม่เรียกว่าดิน  

ไม่เรียกว่าน�้า ไม่เรียกว่าลม ไม่เรียกว่าไฟ ไม่เรียกว่าอะไรทั้งหมด ไม่มีความมา  

ไม่มีความไป ไม่มีความตั้งอยู่ ไม่มีอารมณ์ เป็นอันว่าถอนธรรมทั้งหลายขึ้นทั้งหมด 

เพราะฉะนัน้ จงึสิน้สมมตบิญัญตั ิไม่มถ้ีอยค�าทีจ่ะพดูถงึ แต่ว่าไม่สญู หากว่าจะสมมติ

ถ้อยค�าข้ึนเรียก ก็เรียกว่าด�ารงอยู่เป็นธรรม หรือเป็นสภาพธรรมดาหรือเป็นตัวธาตุ

แท้ซึ่งสิ้นสมมติบัญญัติ สิ้นถ้อยค�าที่จะพูดถึงทั้งสิ้น

๓๐ กันยายน ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๒๘ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา
วสิุทธ ิ๗ ข้อสลีวสิุทธิ

แนวปฏบิัตใินการท�าจติตภาวนา

ได้แสดงลกัษณะพระพทุธศาสนามาถงึจติตภาวนา และกไ็ด้แสดงอธบิายความ

หมายของค�าว่าจิตตภาวนา จึงจะเริ่มแสดงวิธีปฏิบัติท�าจิตตภาวนา เห็นว่าวิสุทธิ ๗ 

เป็นหลกัธรรมทีจ่ะแสดงอธบิายเป็นวธิปีฏบิติัในการท�าจติตภาวนาได้ เพราะว่าการท�า

จิตตภาวนานั้นก็มุ่งท�าจิตให้บริสุทธิ์ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า จิตนี้ประภัสสรคือ

ผุดผ่อง เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสทั้งหลายที่จรมา และพระองค์ก็ตรัสว่า ปุถุชนผู้

มไิด้สดบัไม่มจีติตภาวนา และกไ็ด้ตรสัว่าจติทีป่ระภสัสรคอืผดุผ่องซึง่ได้เศร้าหมองไป

นี้ปฏิบัติท�าให้บริสุทธิ์ได้ ให้หลุดพ้นได้จากเครื่องเศร้าหมองท้ังปวง พระองค์ตรัสว่า  

อริยสาวกผู้สดับแล้วย่อมมีจิตตภาวนา ดั่งนี้ อันส่องความว่าจิตตภาวนานั้นเป็นวิธีท�า

จติให้บรสิทุธิจ์ากเคร่ืองเศร้าหมองท้ังหลาย กแ็หละวิสุทธทิัง้ ๗ นีก้เ็ป็นวิธปีฏบัิตติัง้แต่

เบือ้งต้น อนัท�าให้จติบรสิทุธิจ์ากความเศร้าหมองไปโดยล�าดับ เพราะฉะน้ัน จึงจะแสดง

อธิบายวิสุทธิ ๗ เป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นวิธีปฏิบัติในการท�าจิตตภาวนา

วิสุทธิ ๗ ก็คือ 

๑. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล

๒. จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต

๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ
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๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย

๕. มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธ ิความหมดจดแห่งญาณเป็นเครือ่งเหน็ว่าทาง 

 หรือไม่ใช่ทาง

๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวสิทุธ ิความหมดจดแห่งญาณเป็นเครือ่งเหน็ทางปฏบิตัิ

๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ

โดยทีว่สิทุธทิัง้ ๗ นีเ้ป็นทางปฏิบตั ิจบัตัง้แต่ศีลไปสู่สมาธแิละปัญญา ฉะนัน้

จึงรวมทางปฏิบัติทั้งหมดจนถึงญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ  

จะได้แสดงข้อที่ ๑ คือ สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล

ศลีและวนิัย

ศีลนั้นได้แก่ความประพฤติงดเว้นจากความประพฤติท่ีเป็นภัยเป็นเวร ความ

ประพฤตทิีไ่ม่งดงามตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงบญัญตัไิว้ ตลอดจนถงึความทีค่วรงดเว้น

ทั้งปวง อันเป็นเครื่องท�ากายวาจาตลอดถึงใจให้เป็นปรกติเรียบร้อยดีงาม ศีลนี้เนื่อง

ด้วยวิรัติคือความงดเว้น ฉะนั้น จึงต้องมีวิรัติเจตนา ความตั้งใจงดเว้นจากข้อที่พึง 

งดเว้นตามภูมิตามชั้นของตน เช่น เมื่องดเว้นจากข้อที่พึงงดเว้น ๕ ประการ ก็เรียก

ว่าศลี ๕  ๘ ประการกเ็รยีกว่าศลี ๘  ๑๐ ประการกเ็รยีกว่าศลี ๑๐  ๒๒๗ ประการ

ก็เรียกว่าศีล ๒๒๗ ฉะนั้น จึงเนื่องด้วยวินัย 

วนัิยนัน้กไ็ด้แก่พระบญัญตัขิองพระพทุธเจ้า ทีเ่ป็นเครือ่งห้ามกนัความประพฤติ

ทีไ่ม่เหมาะไม่ควรไม่งดงามต่าง ๆ ทีไ่ม่ถกูไม่ชอบต่าง ๆ ดังเช่นศลี ๕ กคื็องดเว้นจาก

ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ เป็นการห้ามมิให้กระท�า ๕ ประการ ดั่งนี้เป็นต้น 

ข้อทีท่รงบัญญตัไิว้ห้ามมใิห้กระท�ากเ็รยีกว่าเป็นสกิขาบท คอืเป็นทางแห่งการศกึษาข้อ

หนึ่ง ๆ ดังที่ตามกฎหมายเรียกว่ามาตราหนึ่ง ๆ และในพระวินัยของภิกษุ ก็ได้ทรงมี

บัญญัติข้อที่พึงปฏิบัติ คือทรงบัญญัติไว้ให้กระท�าอีกส่วนหนึ่งด้วย เช่น ทรงบัญญัติไว้

ให้เก็บอติเรกจีวรไว้ไม่ให้เกิน ๑๐ วันโดยมิได้วิกัป ต้องท�าการวิกัปคือท�าการอนุญาต

ให้ภิกษุหรือสามเณรเป็นต้นมาร่วมเป็นเจ้าของด้วย เรียกว่าเป็นสองเจ้าของ เมื่อเป็น
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ดั่งน้ี ผ้าที่วิกัปแล้วจึงจะเก็บเอาไว้เกิน ๑๐ วันได้ การที่ตรัสสั่งให้ท�าวิกัปน้ีเป็นการ

บญัญตัใิห้กระท�า ฉะน้ัน จงึมใิช่เป็นการบญัญตัใิห้เว้นอย่างเดยีว บญัญตัใิห้กระท�าด้วย 

ส�าหรับที่เป็นพระวินัยส�าหรับภิกษุ ฉะนั้น เมื่อรวมความเข้าแล้ว พระบัญญัติที่เป็น

พระวินัยของพระพุทธเจ้านั้น จึงเป็นการบัญญัติให้เว้นอย่างหน่ึง เป็นการบัญญัติให้

กระท�าอีกอย่างหนึ่ง 

พระวินัยนี้เป็นที่ตั้งของศีล ฉะนั้น จึงต้องมีความเชื่อฟังปฏิบัติตามพระวินัย 

เมื่อจะรักษาศีล ๕ ก็ต้องมีความเชื่อฟัง ปฏิบัติตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ 

เอาไว้ ๕ สิกขาบท หรือที่เรียกว่า ๕ มาตรา คือเว้นจากการท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง 

เว้นจากการถือเอาสิง่ของท่ีเจ้าของมิได้ให้ด้วยอาการเป็นขโมย เว้นจากประพฤตผิดิใน

กามทั้งหลาย เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการดื่มน�้าเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานที่ตั้ง

แห่งความประมาท 

ในการเชื่อฟังปฏิบัติตามพระบัญญัตินี้ จึงต้องมีวิรัติเจตนา ความตั้งใจงดเว้น 

เพราะฉะน้ัน อะไรช่ือว่าศีล ก็อาจจะจับเอาวิรัติคือความงดเว้น ว่าวิรัติชื่อว่าศีลก็ได้  

จับเจตนาคือความตั้งใจงดเว้นว่าชื่อว่าศีลดั่งนี้ก็ได้ หรือว่าจับเอาตัวความสังวรคือ 

ความระวังความส�ารวมชื่อว่าศีล ด่ังนี้ก็ได้ แต่ว่าศีลตามพระวินัยบัญญัติตามที ่

กล่าวมานี้ ย่อมมีหลายประเภท เมื่อย่อลงไปแล้วก็ย่อมเป็นอาคาริยวินัย วินัยส�าหรับ

คฤหัสถ์ กเ็ป็นศลีส�าหรบัคฤหสัถ์ คอืศลี ๕ ศลี ๘ อนาคาริยวนิยั วนิยัส�าหรบับรรพชติ 

ก็เป็นศีลส�าหรับบรรพชิต ก็ได้แก่ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เพราะฉะนั้น ศีลที่ก�าหนดด้วย

พระวนิยับัญญตัเิป็นข้อ ๆ ดัง่นี ้จงึมจี�านวนและกม็หีลายประเภท แต่กอ็าจย่อรวมเข้า

เป็น ๑ ได้ ศีลนั้นมีลักษณะรวมกันเข้าเป็นอย่างเดียวกัน ได้แก่ความเป็นปกติ คือ

ความที่กาย วาจา ใจเป็นปกติ อาการที่กาย วาจา ใจเป็นปกตินี้เป็นลักษณะที่เป็น 

อันเดียวกันของศีลท้ังปวง และลักษณะท่ีเป็นอันเดียวกันของศีลทั้งปวงคือความเป็น

ปกตินี้ ย่อมเป็นเครื่องรองรับกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ความที่กาย วาจา ใจ

ของบคุคลเป็นท่ีรองรบัของกุศลธรรมทัง้หลายได้ ด่ังนีก็้เป็นลกัษณะอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

ของศีล ฉะนั้น เมื่อเพ่งการที่กาย วาจา ใจเป็นปกติก็เรียกว่าความปกติ นี่แหละเป็น

ลักษณะที่เป็นอันเดียวกันของศีล เม่ือเพ่งความที่อาการของกายวาจาใจเป็นที่รองรับ

ของกศุลธรรมทัง้หลายได้ ก็เรียกว่านีแ่หละเป็นลักษณะทีเ่ป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของศลี
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อรยิกันตศลี

ความที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั้นจึงต้องรักษาศีลให้ถึงใจ อันหมายความว่าใจ

จิตน้ีต้องเป็นศีลด้วย ใจจิตที่เป็นศีลนี้ ก็คือใจจิตที่เป็นปกติที่เป็นที่รองรับของ 

กุศลธรรมทั้งหลายได้พร้อมไปกับกายวาจาท่ีเป็นปกติท่ีรองรับกุศลธรรมท้ังหลาย  

ศลีทีม่อียูใ่นกาย วาจา จติ คอืกาย วาจา จติ เป็นศลี เป็นปกตเิป็นทีร่องรบักศุลธรรม

ทัง้หมดได้นีช้ือ่ว่าเป็นความหมดจดแห่งศลี เพราะฉะนัน้ ท่านจงึได้มกีารแสดงลกัษณะ

แห่งศีลดังกล่าวน้ีไว้ว่า คือศีลท่ีไม่เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท  

อันวิญญูชนสรรเสริญ เป็นไปเพื่อสมาธิ ศีลที่มีลักษณะดั่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนี่งว่า 

อริยกันตศีล คือศีลที่พระอริยะรักใคร่ปรารถนา 

ฉะนัน้ กค็วรจะท�าความเข้าใจในลกัษณะของศลีดงักล่าวนีไ้ปทลีะข้อ คอืข้อที่

ว่าไม่ขาดนั้น ก็คือไม่ประพฤติละเมิดศีลอย่างรุนแรงจนถึงกับศีลขาด ยกตัวอย่างข้อ

ปาณาติบาต ค�าว่าปาณาติบาตนั้น แปลว่าการท�าส่ิงท่ีมีชีวิตให้ตกล่วง ท่านแสดงไว้

ว่าการฆ่าสัตว์หรือการท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง จะต้องประกอบด้วยองค์ ๕ คือ

๑. ปาโณ สัตว์มีชีวิต

๒. ปาณสญฺญิตา ตนรู้ว่าสัตว์มีชีวิต

๓. วธกจิตฺตํ จิตคิดจะฆ่า

๔. อุปกฺกโม ท�าความเพียรที่จะฆ่า

๕. เตน มรณํ สัตว์ตายด้วยความเพียรนั้น

เมื่อปฏิบัติละเมิดศีลข้อที่ ๑ ครบทั้ง ๕ องค์นี้ คือสัตว์มีชีวิต ตนก็รู้ว่าสัตว์

มีชีวิต จิตคิดจะฆ่า ท�าความเพียรที่จะฆ่า สัตว์ก็ตายด้วยความเพียรนั้น ดั่งนี้เรียกว่า

ละเมิดศีลอย่างแรง ศีลขาด ฉะนั้น ศีลที่จะบริสุทธิ์นั้นจึงต้องเป็นศีลที่ไม่ขาด คือไม่มี

การละเมิดศีลจนถึงท�าสัตว์ให้ตายครบองค์ ๕ ของการฆ่า 

ข้อว่าไม่เป็นช่อง กค็อืละเมดิ แต่ว่าไม่ถงึทีส่ดุ ทีก่ล่าวข้างต้นว่าไม่ร้ายแรงคอื

ไม่ถึงที่สุด สัตว์ไม่ตาย เช่นว่าสัตว์มีชีวิต รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต ท�าความเพียรที่จะฆ่า  
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แต่ว่าสัตว์ไม่ตาย ดั่งนี้เรียกว่าศีลเป็นช่อง ศีลที่บริสุทธ์ินั้นแม้ว่าไม่ขาดเป็นท่อน  

ก็ต้องไม่เป็นช่องดังกล่าว 

ข้อว่าไม่ด่าง ก็คือละเมิดศีลที่อ่อนลงไปกว่านั้น เช่นว่าสัตว์มีชีวิต จิตคิด 

จะฆ่า แต่ว่าท�าความเพียรที่จะฆ่าอ่อน ๆ หรือแค่ท�าให้ร่างกายบอบช�้าล�าบากไปบ้าง 

ดั่งนี้เรียกว่าศีลด่าง ฉะนั้น ศีลที่บริสุทธิ์นั้นแม้ว่าไม่ขาดไม่เป็นช่อง ก็ต้องไม่ด่าง 

ข้อว่าไม่พร้อย ศีลพร้อยน้ันก็คือมีการละเมิดศีลชนิดที่ไม่รุนแรง เพียงในใจ

เช่นว่าสัตว์มีชีวิต รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต จิตคิดจะฆ่า แต่ว่าไม่ได้ประกอบกระท�าอะไร  

คิดอยู่ในใจเท่านั้น ยังไม่ประกอบกระท�าอะไรออกไป ดั่งนี้เรียกว่าศีลพร้อย ฉะนั้น 

ศีลที่บริสุทธิ์นั้นจึงต้องไม่เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง และไม่พร้อย ดั่งกล่าวนี้ด้วย

ปฏบิัตใินศลีเพื่อช�าระกเิลส

อน่ึง ยังต้องประกอบด้วยลักษณะอื่น ๆ อีก คือว่าเป็นไท หมายความว่า 

ไม่เป็นทาสของตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก อันหมายความว่าปฏิบัติในศีล 

เพ่ือช�าระกิเลส เพื่อก�าจัดกิเลส ไม่ใช่เพื่อมุ่งหวังความส�าเร็จในลาภในผลเป็นต้น 

อย่างใดอย่างหนึง่ ดงัทีเ่รยีกว่า สลีพัพตปรามาส ลบูคล�าในศลีในวตัร เช่น การปฏบิตัิ

เป็นการถือของขลัง เพื่อให้เกิดลาภเพื่อให้เกิดยศดังกล่าวนั้นเป็นต้น ฉะนั้น จึงชื่อว่า 

ศีลยังไม่เป็นไท ยังเป็นทาสของตัณหา ตัณหาเข้ามาบงการให้รักษาให้ปฏิบัติ ยังไม่

เป็นไทแก่ตน การปฏิบัติในศีลต้องปฏิบัติด้วยจิตที่บริสุทธ์ิ ไม่ใช่ด้วยตัณหาอีกด้วย  

จงึจะชือ่ว่าเป็นไท วญิญูชนสรรเสรญิกคื็อผูรู้ส้รรเสรญิ จะเป็นตนเองกต็ามผูอ้ืน่กต็าม 

ซึ่งเป็นวิญญูคือผู้รู้ ก็ติเตียนตนโดยศีลมิได้ เพราะเป็นศีลที่มีลักษณะไม่เป็นท่อน  

ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย แต่เป็นไท ดั่งนี้
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ปฏบิัตใินศลีเพื่อสมาธหิรอืความสงบใจ

อกีข้อหนึง่ คอื เป็นไปเพือ่สมาธ ิกห็มายความว่าเป็นศลีทีเ่ป็นไปเพือ่ส่งเสรมิ

ให้ได้สมาธดีิยิง่ขึน้ เพราะฉะนัน้ ในข้อนีจ้งึควรท�าความเข้าใจเป็นพเิศษอกีสกัหน่อยหนึง่ 

กต้็องอธบิายเพ่ิมเตมิในข้อท่ีเป็นไทอีกด้วย คอืว่าศลีทีไ่ม่เป็นไปเพือ่สมาธนิัน้เพราะเหตุ

หลายอย่าง ดงัเช่นผูท้ีเ่ข้ามาบวชทแีรกกม็สีมาธดิ ีแต่ว่าเม่ือใกล้จะออกพรรษา บางที

ก็รู ้สึกว่าออกพรรษาไม่ทัน ก็อึดอัดในศีล จิตใจกลุ้มกลัด ด่ังนี้ศีลก็ไม่เป็นไท  

เพราะการปฏิบัติในศีลนั้นจะต้องปฏิบัติเพราะยังไม่ถึงก�าหนดที่จะลาสิกขา แต่ว่าจิต

อยากจะลาสิกขา รู ้สึกว่าพอ เมื่อเป็นดั่งน้ีแล้วก็รู ้สึกอึดอัด ดั่งนี้ศีลก็ไม่เป็นไท  

เป็นทาสของตัณหาแล้วเหมือนกัน และศีลก็ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ คือไม่ได้สมาธิ ไม่ได้

ความสงบใจ ต้องอึดอัดร�าคาญ แต่ก็มีหิริโอตตัปปะ ความละอายใจไม่ละเมิดศีล  

รกัษาศลีได้ ไม่ใช่รกัษาไม่ได้ แต่ว่ารกัษาด้วยความจ�าใจหรือว่าต้องต่อสูใ้จอย่างรนุแรง 

ก็อยากจะทิ้งศีล แต่ว่าท้ิงไม่ได้เพราะยังไม่ถึงก�าหนด ก็ต้องรักษา แต่ก็กลุ้มกลัด  

ดั่งนี้เรียกว่าศีลไม่เป็นไท และก็ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ ฉะนั้น จึงต้องให้เป็นไทคือไม่ให้

เป็นทาสของตัณหา ต้องข่มตัณหาได้ แล้วก็ต้องเป็นไปเพื่อสมาธิ คือใจต้องให้ได ้

ความสงบด้วย ดั่งนี้จึงจะใช้ได้

สรุปสลีวสิุทธิ

ศีลที่มีลักษณะดังกล่าวมานี้ทั้งหมด ที่ท่านเทียบหรือใช้ถ้อยค�าว่าไม่เป็นท่อน 

ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อยนัน้ กเ็ทยีบด้วยผ้าขาว ผ้าขาวทีเ่ป็นท่อนกค็อืว่าขาดจนถึง

หลุดเป็น ๒ ท่อน ๓ ท่อน และที่เป็นช่องนั้นก็คือว่าไม่ถึงกับขาดแต่ว่าทะลุเป็น 

ช่อง ๆ ด่างก็คือเหมือนอย่างผ้าด่าง พร้อยก็คือเหมือนอย่างผ้าพร้อยหรือด่างที ่

อ่อนลงมา เทียบกับผ้าขาวได้ดังนี้ เพราะฉะนั้น สีลวิสุทธิ ความบริสุทธิ์แห่งศีลหรือ

ความหมดจดแห่งศีล จึงต้องเป็นศีลท่ีไม่เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย  

เป็นไทคือไม่เป็นทาสของตัณหา อันวิญญูชนสรรเสริญ และเป็นไปเพื่อสมาธิ และศีล

ที่กล่าวมานี้ก็มีชื่อว่าอริยกันตศีล ศีลที่พระอริยะรักใคร่ปรารถนาอีกชื่อหนึ่งด้วย 
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การท่ีจะรกัษาศีลให้เป็นสลีวิสุทธไิด้นัน้กจ็ะต้องอาศัยความมหิีริ ความละอาย

ใจต่อความชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว จะต้องมีสังวรคือความส�ารวม

ระวัง จนถึงอินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์เป็นต้น และจะต้องมีจิตใจที่มีสมาธิเข้า

ช่วยอีกด้วย ศีลจงึจะเป็นไปเพือ่สมาธ ิและเมือ่ได้สมาธ ิสมาธกิช่็วยศลีให้ด�ารงอยูด้่วย

ดีอีกด้วย เพราะฉะนั้น จึงได้มีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบท ว่าภิกษุรูปหนึ่งรู้สึกอึดอัดว่าศีล 

มมีากมายเหลอืเกนิ จงึเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าขอประทานเพือ่จะลาสิกขาออกไป พระพทุธเจ้า

จึงตรัสว่า เมื่อเธอเห็นว่ามีมากมายหลายข้อ จะรักษาเพียงข้อเดียวได้ไหม ท่านก็

กราบทูลว่าถ้าข้อเดียวพอรักษาได้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้รักษาจิต เม่ือรักษาจิตได้

เพียงข้อเดยีวแล้ว ก็รกัษาข้ออืน่ ๆ ได้ทัง้หมด ภกิษนุัน้กร็บัเอาพทุธโอวาทนัน้ไปปฏิบตัิ  

รักษาจิตใจให้สงบ เมื่อรักษาจิตใจให้สงบได้แล้ว การรักษาศีลก็ง่ายเข้าไม่ล�าบาก

๑ ตุลาคม ๒๕๒๖
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ธรรมบรรยายพเิศษ เรื่องชาต ิ - ความเกดิ

ชาตคิอืความเกดิเป็นทุกข์

ทางพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาได้ตรัสแสดงทุกขอริยสัจ ตั้งต้นแต่  

“ชาติปิ ทุกฺขา” แม้ความเกิดเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้น ชาติคือความเกิดจึงเป็นตัวทุกข์ 

ซึ่งเมื่อมีชาติคือความเกิดก็มีทุกข์ข้ออ่ืน ๆ ติดตามมา และความเห็นว่าความเกิด 

เป็นตัวทุกข์นี้เป็นสิ่งส�าคัญ อันน�าให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรม เม่ือยังทรงเป็น

พระโพธสิตัว์ยงัมไิด้ทรงตรสัรู ้ได้ทรงบ�าเพญ็พระบารมีมาโดยล�าดบั กเ็พือ่พระโพธิญาณ

คอืความตรสัรูพ้ระธรรม และเมือ่ทรงเป็นพระสทิธตัถราชกมุาร ได้ทอดพระเนตรเหน็

เทวทตูคอืคนแก่ คนเจบ็ คนตายและสมณะ จึงได้ทรงพจิารณาน้อมเข้ามาถงึพระองค์

ว่าแม้พระองค์จะทรงเป็นอะไรในโลก ตลอดจนถึงเป็นพระเจ้าจกัรพรรด ิพระราชาเอก

ในโลก ดงัท่ีได้ทรงรับถวายพยากรณ์ แต่กไ็ม่ทรงพ้นจากความแก่ ความเจบ็ ความตาย

ไปได้ เพราะฉะน้ัน จึงได้ทรงน้อมพระหฤทัยไปในทางที่เป็นสมณะ คือผู้ที่หลีกออก

จากบ้านเรือน เป็นอนาคาริยะคือเป็นผู้ไม่มีเรือน เพื่อที่จะตัดกังวลห่วงใยทั้งปวง  

พ้นความประพฤตปิฏบิตั ิแสวงหาโมกขธรรมคอืธรรมเป็นเครือ่งหลดุพ้นจากความแก่ 

ความเจ็บ ความตาย ทรงเห็นว่าธรรมะที่เป็นโมกขธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น หรือ 

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอมตธรรม ธรรมะของผู้ที่ไม่ตายหรือธรรมะที่ไม่ตายจะต้องมีอยู่ 

เพราะเมื่อมีแก่ มีเจ็บ มีตาย ก็จะต้องมีไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายเป็นคู่กัน เหมือนอย่าง

มีมืดก็มีสว่าง จึงได้ออกทรงผนวช
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นพิพาน - ภาวะที่พ้นสมมตบิัญญัติ

ในพุทธประวัติตอนนี้ไม่ได้กล่าวถึง ว่าทรงเห็นเทวทูตความเกิดว่าเป็นตัว 

ทกุข์ด้วย และโมกขธรรมทีท่รงต้องการพบนัน้กป็รารภว่าพ้นจากแก่ เจบ็ ตาย ยงัมไิด้

แสดงว่าพ้นจากเกิด จึงน่าจะเป็นเหมือนอย่างความต้องการของคนทั่วไป ที่ต้องการที่

จะไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย แต่ไม่ได้กล่าวว่าไม่ต้องการทีจ่ะไม่เกดิ เพราะว่าส่วนใหญ่นัน้

ยงัไม่ได้นึกถงึเรือ่งไม่เกดิ แต่นกึถงึเรือ่งว่าท�าอย่างไรจงึจะไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย จงึได้

มีลัทธิปฏิบัติที่จะให้ประสบผลเป็นความไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายมาแต่โบราณกาล และ

บางลัทธิที่แสดงว่าสามารถที่จะบรรลุถึงผลนั้น ๆ ได้ทั้งที่เป็นมนุษย์ เช่น ในลัทธิของ

จีนที่มีผู้ออกประพฤติในป่าเขา จนส�าเร็จเป็นเซียนและก็ดูเหมือนจะเป็นผู้ท่ีเรียกว่า 

ไม่ตาย คือด�ารงอยู่อย่างนั้น หรือว่าคล้าย ๆ กับไม่ตาย อยู่ได้นานมาก แต่ว่า 

ส่วนใหญ่นั้นยังเห็นว่ายากท่ีจะปฏิบัติให้เป็นผู้ที่ไม่ตายในมนุษยโลก คือเป็นมนุษย์  

มีร่างกายเป็นมนุษย์อยู่ดั่งนี้ ยากจะปฏิบัติให้ด�ารงอยู่ไม่ตายได้ จึงได้มีลัทธิแสดงว่า

ต้องปฏิบัติอย่างน้ันอย่างน้ีแล้ว ก็จะไปเกิดในชาติภพที่ไม่ตาย เช่น ในสรวงสวรรค์  

อยู่กับเทพผู้เป็นที่นับถืออย่างสูงสุดและก็เป็นผู้ไม่ตาย 

แม้ในพระพุทธศาสนาเองท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนไว้ชัดเจน

แล้วถึงความที่เม่ือมีเกิดก็จะต้องมีตาย เมื่อไม่ตายก็ต้องไม่เกิด และเมื่อไม่เกิดก็คือ

บรรลนิุพพานในพระพทุธศาสนา และกต้็องพ้นสมมตบิญัญตัทิีจ่ะกล่าวถึงว่าเป็นอะไร

ทั้งส้ิน แต่ก็เป็นสิ่งท่ีไม่สูญ ภาวะที่ไม่เกิดและพ้นสมมติบัญญัติดั่งน้ี ก็ต้องขอยืม 

ค�ามาพูดถึง เรียกว่านิพพาน หรือว่าอมตธรรม อมตธาตุ แต่ชี้ว่าเป็นอะไรนั้นไม่ได้ 

เป็นอนัว่าได้สิน้สดุกนัเสยีทหีนึง่ ไม่ต้องพดูถงึว่าเป็นอะไรต่อไป แต่ตวัทีเ่ป็นอมตธรรม 

อมตธาตุน้ันมีอยู่ แต่ว่าเป็นอะไรนั้นพูดไม่ได้ท้ังนั้น จะเป็นดิน เป็นน�้า เป็นไฟ  

เป็นลม เป็นต้นไม่ได้ ภพนี้ภพหน้า เทพดา มาร พรหม อะไรไม่ได้ทั้งสิ้น ดังที่ได้

กล่าวอธิบายมาแล้ว เป็นอันว่ายุติกันหมด กระนั้นก็ไม่จบ 

แต่แม้เช่นนั้น ก็ได้มีลัทธิในพระพุทธศาสนาเอง ซึ่งแยกออกไปและเรียก 

ตัวเองว่ามหายานหรืออาจริยวาท เราเรียกทางฝ่ายท่ียังนับถือตามค�าส่ังสอนของ
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พระพทุธเจ้าต้ังแต่ต้นมา ว่าฝ่ายหนิยานหรือฝ่ายเถรวาท ฝ่ายมหายานหรือฝ่ายอาจรยิวาท

นี้ก็มาแสดงเมืองนิพพานขึ้นใหม่ เหมือนอย่างว่าตั้งอยู ่บนสรวงสวรรค์ชั้นหนึ่ง  

ซึ่งพระพุทธเจ้าองค์ต้นเดิมประทับอยู่ และบรรดาพระอรหันต์พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย 

ก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้น และเมื่อถึงกาลเวลาก็ส่งพระมนุษยพุทธเจ้ามาเกิดในโลก

มนษุย์ ให้เป็นพระพทุธเจ้าในโลกมนษุย์เป็นครัง้ ๆ คราว ๆ เหมอืนอย่างพระพุทธเจ้า

ผูพ้ระบรมศาสดาของเราทัง้หลายกเ็ป็นพระมนษุยพทุธเจ้าพระองค์หนึง่ และเมือ่เสดจ็

ดับขันธปรินิพพานแล้ว ก็เสด็จไปอยู่ในสรวงสวรรค์นั้นอีกเป็นนิรันดร 

ก็เข้าใจว่าการแสดงแบบเถรวาทนั้นเป็นอนัตตา ไม่มีอัตตาตัวตน คนเข้าใจ

ยากและรู้สึกว่าเคว้งคว้าง เพราะว่าปฏิบัติเพื่อไปสู่อมตธรรม อมตธาตุ ซึ่งไม่มีอัตตา

ตัวตนที่จะสัมผัสได้ ที่จะเห็นได้ ได้ยินได้ ก็ท�าให้ไม่เข้าใจหรือเข้าใจยากนั้นอย่างหนึ่ง 

หรอืท�าให้เข้าใจว่าปฏบิตัไิปเพือ่ไม่เป็นอะไรหรอืไม่มีอะไร คล้าย ๆ กบัละลายไปหมด 

ซึง่คนจ�านวนมากนัน้กน่็าจะยงัไม่ชอบไม่พอใจ พอใจทีจ่ะไปเป็นอะไรชนดิทีเ่ตม็ไปด้วย

ความสุข ไม่มีทุกข์ คือแปลว่าให้มีเกิดชนิดที่ไม่ต้องมีทุกข์ ไม่ต้องมีเจ็บ ไม่ต้องมีแก่ 

ไม่ต้องมตีาย สขุกนัตลอด มีตวัมีตนท่ีสัมผสัได้ คนส่วนใหญ่ในโลกจะต้องการอย่างนี้ 

เพราะฉะนั้น จึงได้แตกเป็นฝ่ายมหายาน แสดงนิพพานเป็นบุคลาธิษฐาน  

ยกบุคคลเป็นที่ตั้ง เพราะว่าตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเดิมนั้นเป็นธรรมาธิษฐาน 

ยกธรรมะเป็นท่ีตั้ง จึงมาแสดงเป็นบุคลาธิษฐาน ยกบุคคลเป็นที่ต้ัง สร้างให้เป็น 

เมืองนิพพานขึ้นมา และให้ธรรมะเป็นบุคคลตัวตนขึ้นมาให้สัมผัสได้ ให้เห็นได้  

ให้ได้ยินได้ แต่อันที่จริงนั้นก็ไม่เห็น ไม่ได้ยิน สัมผัสไม่ได้ อยู่นั่นเอง เป็นแต่เพียงว่า

ท�าให้บุคคลที่พอใจในทางนี้มีศรัทธาคือความเชื่อเท่านั้น 

แต่พระพุทธเจ้านั้นทรงต้องการให้ใช้ปัญญาคือตัวความรู้เป็นหลักส�าคัญ  

แม้จะเชือ่กใ็ห้เชือ่ด้วยความรู้ ในขณะท่ียงัไม่เชือ่กใ็ห้รู้ไว้ก่อน ในขณะทีย่งัไม่รูก้ใ็ห้เชือ่

ไว้ก่อน ในบุคคลท่ีควรเชือ่ ในวตัถุท่ีควรเชือ่ แต่ก็ให้ปฏบิตัเิพือ่ให้เข้าถงึและกร็ูด้้วยใจ

ของตนเอง และการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงด้วยปัญญานี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ท�าได้  

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่า อายตนะนั้นมีอยู่ ค�าว่า อายตนะ ในที่นี ้

หมายถึง นิพพาน ไม่ใช่ดิน ไม่ใช่น�้า ไม่ใช่ไฟ ไม่ใช่ลม ไม่ใช่ภพนี้ ไม่ใช่ภพหน้า  



602 ลักษณะและค�ำสอนส�ำคัญของพระพุทธศำสนำ

ไม่ใช่อะไร ๆ ท้ังสิน้ท่ีเป็นภาวะอย่างใดอย่างหนึง่ และทีใ่ช้ค�าว่าอายตนะกน่็าฟังน่าคดิ

ว่าท�าไมจึงใช้ค�าว่าอายตนะหมายถึงนิพพาน เพราะอายตนะนั้นก็ใช้หมายถึงอายตนะ

ภายในภายนอกที่ต่อกัน คืออายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ ตรงนี้เองท่ี 

น่าคิด คือความหมายของอายตนะน้ันแปลว่าท่ีต่อได้ เช่น ตากับรูปท่ีต่อกันได้  

หูกับเสียงที่ต่อกันได้ แล้วก็ต่อเข้าไปถึงจิต ดั่งนี้เป็นต้น 

ฉะนั้น แม้นิพพานจะเป็นอมตธาตุ อมตธรรมก็เป็นอายตนะคือต่อได้ ต่อได้

นั้นหมายความว่าบรรลุถึงได้ ถ้าต่อไม่ได้ก็บรรลุถึงไม่ได้ การที่ต่อได้นั้นก็บรรลุถึงได้ 

ค�าน้ีจึงเป็นเคร่ืองแสดงว่านิพพานนั้นแม้จะเป็นอมตธาตุ อมตธรรมก็บรรลุถึงได้  

ไม่ใช่บรรลถุงึไม่ได้ และอายตนะคอืนพิพานนีก้เ็ป็นทีส่ิน้กเิลสและกองทกุข์ด้วยประการ

ทั้งปวง และจะสิ้นกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวงได้นั้นก็จะต้องละกิเลสได้

ทัง้หมด ฉะนัน้ การปฏบิตัใินพระพทุธศาสนานัน้จึงเน้นอยู่ทีก่ารปฏิบตัเิพือ่จะละกเิลส 

หรือว่าที่สรุปเข้าในพระโอวาท ๓ ข้อคือ ไม่ท�าบาปทั้งปวง ท�ากุศลให้ถึงพร้อม  

ช�าระจติของตนให้บรสิทุธิผ่์องใส และเมือ่ได้ปฏบิตัติามพระพทุธโอวาททีต่รสัโดยย่อนี้ 

จิตได้เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญาขึ้นแล้ว ตัวปัญญานี้เองก็จะท�าให้เกิดความรู ้

แจ่มแจ้งในสจัจธรรมทัง้ปวง และเมือ่เป็นวชิชาขึน้แล้วอวชิชากด็บั บรรดากเิลสทัง้ปวง

ก็ดับ จะเป็นโลภ โกรธ หลง เป็นตัณหา เป็นอะไรก็ดับหมด เพราะฉะนั้น ปัญญา

หรือวิชชาหรือวิญญาณที่หยั่งรู้จึงเป็นยอดปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา และเมื่อได้

ปัญญาได้วชิชาขึน้มาแล้ว กเิลสทัง้หมดกด็บั โลภ โกรธ หลง ตณัหา อปุาทานเป็นต้น

มข้ึีนเพราะอวชิชา ไม่รูต้ามเป็นจรงิหรอืรูไ้ม่จรงิทัง้นัน้ จงึท�าให้เกดิโมหะคอืความหลง 

หลงโลภหลงโกรธและก็หลงหลงเองด้วย และก็หลงดิ้นรนเป็นตัณหา เป็นอุปาทาน 

เป็นทุกอย่าง เม่ือได้วิชชาขึ้นแล้วกิเลสทั้งปวงก็ดับ และเมื่อกิเลสทั้งปวงดับแล้ว  

ก็เป็นอันว่าดับกิเลสวัฏฏะ ตัดกิเลสวัฏฏะได้ กรรมวัฏฏะก็เป็นอันว่าตัด วิบากวัฏฏะ

ก็เป็นอันว่าตัด เมื่อตัดวิบากได้ก็เป็นอันว่าไม่เกิดอีก ซึ่งความไม่เกิดอีกน้ีเป็นตัวที ่

สบืเนือ่งมาจากการตัดกิเลสได้ เป็นอันว่าไม่เกดิขึน้เอง ไม่ใช่ไปบงัคบัให้ไม่เกดิ บงัคบั

ไม่ได้ เมื่อตัดกิเลสวัฏฏะได้แล้ว ก็เป็นอันว่าตัดกรรมวัฏฏะ วิบากวัฏฏะได้ ก็ไม่เกิด

ขึ้นเองเป็นธรรมดา
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สรุปเรื่องความเกดิในพุทธศาสนา

เมื่อพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์นั้น แม้พุทธประวัติท่ีแสดงไว้ตอนนั้นก็ยัง

ไม่แสดงว่าได้ทรงเห็นชาติเป็นเทวทูต แต่เม่ือมาปรากฏว่าได้ทรงเห็นชาติเป็นเทวทูต 

คอืเหน็สจัจะว่า “ชาตปิิ ทกุขฺา” ขึน้นัน้ เมือ่ได้ทรงพบทางทีเ่ป็นมชัฌมิา ทรงท�าสมาธิ 

ศีลทรงมีเป็นภาคพื้นแล้ว และก็ทรงได้ท�าปัญญาในอริยสัจจ์ จึงได้ตรัสรู้ขึ้น ตั้งต้นแต่ 

ชาติปิ ทุกฺขา ชาติความเกิดเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้น ชาติคือความเกิดเป็นทุกข์นั้น  

จึงเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน นับว่าเป็นพิเศษ เรียกว่าไม่มีในศาสนาอื่นก็ได้ 

ศาสนาอื่นนั้นยังเกิดทั้งนั้น คือว่าอย่างดีที่สุดก็ไปเกิดอยู่ในสรวงสวรรค์กับเทพผู้ 

เป็นใหญ่ ศาสนาทีเ่กดิก่อนพระพทุธศาสนา ศาสนาทีเ่กดิทหีลงัพระพทุธศาสนาก็ไม่มี 

ชาตปิิ ทกุขฺา เหมอืนกนั มเีกดิทัง้น้ัน พระพุทธศาสนาเท่านัน้เป็นพเิศษ แม้เป็นพเิศษ

ดั่งนี้แล้วก็ยังมาแก้ในฝ่ายมหายานสร้างให้เป็นบุคลาธิษฐานขึ้นมาดังท่ีกล่าวแล้ว  

เพื่อที่จะได้เรียกร้องศรัทธาของคนให้นับถือมาก ๆ ขึ้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกตัวเอง

ว่าเป็นมหายาน ยวดยานพาหนะที่ใหญ่โต แต่ว่าเรียกฝ่ายท่ีถือตามพระพุทธศาสนา

ตามทีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่สอนน้ันว่าหนียาน แปลว่ายวดยานพาหนะทีค่บัแคบ ทีเ่ลก็ 

เพราะฉะนั้น เรื่องความเกิดในพระพุทธศาสนาจึงมีแสดงไว้ดั่งนี้ 

และท่ีเรยีกว่าวนัเกิดเป็นมงคลส�าหรบัทีจ่ะท�าบญุนัน้ กเ็ป็นอันว่าเป็นเหตปุรารภ

วนัใดวนัหนึง่ส�าหรบับ�าเพ็ญกุศลเท่าน้ัน เพราะว่าในการบ�าเพญ็กศุลนัน้ก็จะต้องปรารภ

วันใดวันหนึ่งเป็นที่ตั้งที่จะท�าบุญท�ากุศลกัน และก็ถือว่าอายุล่วงไปปีหนึ่ง ๆ รอดพ้น

อันตรายต่าง ๆ ไปได้ ก็เป็นอันว่าได้ผ่านพ้นไปด้วยดีปีหนึ่ง ๆ และก็ที่จะด�ารงต่อไป

กใ็ห้ผ่านพ้นไปด้วยดเีช่นเดยีวกนั กย่็อมจะมคีวามตัง้ใจดต่ีอกนัดัง่นี ้และการทีป่รารภ

เหตุใดเหตุหนึ่งหรือว่าวันใดวันหนึ่งส�าหรับท�าบุญท�ากุศลนี้ ก็ต้องเป็นธรรมดา และ 

ก็เป็นธรรมเนียมเม่ือยังมีชีวิตอยู่ของแต่ละบุคคลนั้น ก็มักจะปรารภวันเกิดเป็นวันที่

บ�าเพ็ญกุศลให้ ส�าหรับคนที่ยังอยู่ ยังไม่ตายก็ปรารภวันเกิดส�าหรับคนที่มีกัลยาณจิต

ต่อกัน ที่ยังอยู่ด้วยกัน ก็แสดงความยินดีกัน ถ้าตายไปแล้วก็ปรารภวันตาย ส�าหรับ

คนที่ยังอยู่บ�าเพ็ญกุศลให้ ก็เป็นวันส�าหรับที่จะก�าหนดท�าบุญ เพราะฉะนั้น จึงได้เป็น
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ธรรมเนียมท่ีปฏิบัติกันมา และในวันน้ีก็ปรารภถึงเรื่องชาติคือความเกิดแสดงเป็นข้อ

ธรรมบรรยาย และก็ขออ�านวยพรให้แก่นวกภิกษุทุกท่าน

เต อตฺถลทฺธา สุขิตา  วิรุฬฺหา พุทฺธสาสเน

อโรคา สุขิตา โหถ  สหสพฺเพหิ ญาติภิ

๒ ตุลาคม ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๓๐ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา
วสิุทธ ิ๗ ข้อจติตวสิุทธิ

ได้แสดงลักษณะพระพุทธศาสนามาโดยล�าดับถึงจิตตภาวนา และได้แสดงวิธี

ปฏิบัติท�าจิตตภาวนาด้วยวิสุทธิ ๗ ในวิสุทธิ ๗ นั้นเริ่มด้วยสีลวิสุทธิ ความหมดจด

บริสุทธิ์แห่งศีล ซึ่งได้แสดงแล้ว จึงถึงข้อ ๒ จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต ข้อนี้

หมายถึงสมถะหรือสมาธิ ฉะนั้น จึงจะได้อธิบายศัพท์ทั้ง ๒ นี้ก่อน

ค�าว่า สมถะ นัน้ใช้ในค�าว่า สมถกรรมฐาน แห่งกรรมฐาน ๒ คอืสมถกรรมฐาน

และวิปัสสนากรรมฐาน ตามศัพท์แปลว่าความสงบ หรือกรรมฐานที่เป็นเหตุท�าให้ใจ

สงบ ส่วนสมาธใิช้ในค�าว่า ศลี สมาธ ิปัญญา แต่ว่าในไตรสกิขานัน้ เมือ่ใช้ค�าว่าสกิขา

ทีแ่ปลว่าศกึษา ส�าเหนยีก ปฏิบัต ิกใ็ช้ว่า สลีสกิขา จติตสกิขา ปัญญาสกิขา ซึง่ค�าว่า 

จิตตสิกขา นั้นก็หมายถึงสมาธินี้เอง ค�าว่า สมาธิ แปลว่า ต้ังจิตม่ัน และค�าว่า  

จิตตสิกขา ในไตรสิกขานั้น ก็หมายถึง จิตตวิสุทธิ ความหมดจดบริสุทธิ์แห่งจิตนี้เอง 

อันเป็นขั้นสมาธิหรือขั้นสมถะ

อารมณ์ ๖

อนัจตินีดั้งท่ีได้กล่าวอธบิายมาในตอนต้น ๆ แล้ว เป็นจติท่ีต้องรบัอารมณ์คอื

เรื่องมีเรื่องรูป เรื่องเสียงเป็นต้น รวมกันเข้าเป็นอารมณ์ ๖ โดยสรุปตามอายตนะ

ภายนอก ซึ่งต้องผ่านทวาร ๖ ทวารก็คือประตูหรือช่องทาง ทวาร ๖ ก็เป็นทวารแห่ง
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จตินัน่เองทีร่บัอารมณ์ เพราะว่าจตินัน้จะรบัเอาวตัถมุาใส่เข้าไปไม่ได้ รบัได้แต่อารมณ์

คือเรื่องของวัตถุน้ัน ๆ เช่นว่ารูปารมณ์ อารมณ์คือรูป ก็คือรูปที่ตาเห็น เป็นคน  

เป็นต้นไม้ เป็นภูเขา จิตจะรับเอาคนเอาต้นไม้เอาภูเขาเป็นต้นเข้ามาใส่ไว้ในจิตไม่ได้ 

รับได้แต่อารมณ์คือเรื่อง คือเรื่องของรูปที่ตาเห็น รับเอาเรื่องเข้ามา เรื่องนั้นไม่มีรูป

ร่างสณัฐาน เหมือนอย่างจติเองกไ็ม่มีสรรีสณัฐาน เรือ่งทีจ่ติรบัเข้ามากไ็ม่มสีรรีสัณฐาน

เช่นเดียวกัน และกิริยาที่ว่ารับนั้นก็ไม่ใช่เหมือนอย่างที่ร่างกายรับ เช่นว่ารับด้วยมือ

เป็นต้น แต่ว่ารับด้วยรู้ เพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้ ก็รับรู้รูปที่ประจวบทางตา เรื่องของรูป

ที่รับรู้นั้นก็เป็นรูปารมณ์ อารมณ์คือรูป เพราะว่าการรับรู้นั้น ก็จะต้องถามว่ารับรู้ซึ่ง

อะไร รับรู้ซึ่งรูป ก็คือซึ่งเรื่องของรูปนั่นเอง รับตัวเรื่องเข้ามาเป็นรูปารมณ์ รับรูปนั่น

แหละ แต่ว่าอันที่จริงรับเรื่องของรูปเข้ามา รูปเป็นส่ิงที่จิตรู้ คราวนี้เม่ือเป็นเสียงท่ี

ประจวบทางหู ก็รับรู้ซึ่งเสียง ก็รับรู้ซึ่งกลิ่นทางประตูจมูก รับรู้ซึ่งรสทางประตูลิ้น  

รบัรูซ้ึง่โผฏฐพัพะสิง่ทีก่ายถกูต้องทางประตกูาย รบัรูซ้ึง่เร่ืองของเรือ่งเหล่านัน้ทางประตู

ใจคือมโน ใจในที่นี้คือมโน แต่ว่าใจนั้นจะเห็นได้ว่าบางทีก็หมายถึงจิต บางทีก็หมาย

ถงึมโน กส็ดุแต่ว่าถ้อยค�าท่ีพดูน้ันจะมีความหมายถงึอะไร เพราะว่าใจนีเ่ป็นภาษาไทย 

เราใช้เป็นกลาง ๆ เพราะฉะนั้น อารมณ์ทั้ง ๖ นั้นจึงเป็นเรื่องที่จิตรับรู้ รับรู้ซึ่งรูปซึ่ง

เสียงซึ่งกลิ่นซึ่งรสซึ่งโผฏฐัพพะซ่ึงธรรมะคือเรื่องราว เพราะฉะนั้น ส่ิงท่ีจิตรับรู้นี้เรา 

เรียกว่าเรื่องคืออารมณ์

นวิรณ์ ๕

จิตมีกิเลสคือมีอาสวอนุสัยนอนจมหมักหมมอยู่ ดองจิตสันดานอยู่ เมื่อ 

อารมณ์อนัเป็นท่ีต้ังแห่งราคะหรอืโลภะอนัเป็นตวักเิลสเกดิขึน้ ราคะหรอืโลภะกเ็กดิข้ึน 

อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของโทสะ ความโกรธเกิดขึ้น โทสะก็เกิดขึ้น อารมณ์อันเป็นที่ตั้ง

ของโมหะคือความหลงเกิดขึ้น โมหะก็เกิดขึ้น ก็มาเป็นนิวรณ์อันท�าจิตให้กลัดกลุ้ม 

วุ่นวาย ไม่สงบ กระสับกระส่าย ดิ้นรน กวัดแกว่งไปด้วยอารมณ์และกิเลสทั้งหลาย

ดังกล่าวมานั้น ซึ่งท่านก็จัดนิวรณ์นี้ไว้เป็น ๕ คือ

กามฉนัท์ ความยนิดรัีกใคร่อยูใ่นกาม คอืรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีน่่า

รักใคร่พอใจทั้งหลาย
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พยาบาท ความกระทบกระท่ัง หงุดหงิด โกรธแค้น ขัดเคือง ซึ่งพยาบาท 

ในนิวรณ์ ๕ นี้มีความหมายเพียงที่เป็นความโกรธ ขัดเคือง อยู่ในจิตใจ ยังไม่มุ่งร้าย

ออกไป อนัเรยีกว่าโทสะท่ีแปลว่าประทุษร้ายใจ คอืประทษุร้ายใจตวัเอง ยังไม่คดิออก

ไปประทุษร้ายผู้อื่น นี่เป็นแค่นิวรณ์

ถีนมิทธะ  ความง่วงงุน เคลิบเคลิ้ม

อุทธัจจกุกกุจจะ  ความฟุ้งซ่าน ร�าคาญใจ และ

วิจิกิจฉา  ความเคลือบแคลงสงสัย

นิวรณ์ทั้ง ๕ นี้กามฉันท์ก็จัดเข้าในกิเลสกองราคะ พยาบาทก็จัดเข้าในกิเลส

กองโทสะ ส่วนอีก ๓ ข้อก็จัดเข้าในกิเลสกองโมหะ แต่พระอาจารย์ท่านอธิบายว่า

ส�าหรับกุกกุจจะ ความร�าคาญใจ จัดเข้าในกิเลสกองโทสะ เป็นปริยุฏฐานะ คือกิเลส

ที่กลุ้มรุมจิตใจ อันหมายความว่าท�าจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายไม่สงบ เพราะฉะนั้น  

จิตจึงเป็นจิตท่ีไม่บริสุทธิ์คือไม่เป็นวิสุทธิ ไม่สงบคือไม่เป็นสมถะ และไม่ตั้งมั่นคือ 

ไม่เป็นสมาธิ อันหมายความว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันเป็นอารมณ์ท่ีดี  

เพราะฉะน้ัน เม่ือจิตเป็นด่ังนี้ การที่จะรักษาศีลให้บริสุทธ์ิก็ยาก เพราะว่าเมื่อจิต 

ไม่บริสุทธิ์ ไม่ตั้งมั่น ไม่สงบดั่งนี้ จึงง่ายท่ีจะก่อเจตนาคือความจงใจประกอบกรรม 

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ อันเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมฝ่ายอกุศล ก็ท�าให้

ศีลไม่บริสุทธิ์ ท�าให้ศีลเป็นท่อน เป็นช่อง ด่าง พร้อย ไม่เป็นไท เพราะยังเป็น 

ทาสของกิเลส และวิญญูชนยังไม่สรรเสริญ เพราะยังถูกกิเลสลูบคล�าจับต้องและ 

ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิได้

ฉะนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติท�าจิตให้บริสุทธ์ิ ตั้งต้นแต่ท�าจิตให้สงบเป็น

ปกติ เพ่ือให้ศีลนั้นเป็นศีลท่ีสนับสนุนสมาธิ ที่เรียกว่าเป็นไปเพื่อสมาธิดังที่กล่าว 

มาแล้ว ให้ศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิ และก็ปฏิบัติท�าจิตให้เป็นสมาธิด้วยวิธีที่เป็น 

สมถกรรมฐานหรือกรรมฐานที่ท�าจิตให้สงบ อันกรรมฐานนั้นแปลว่าที่ตั้งของการงาน 

เพราะฉะน้ัน จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องทราบกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งของการงาน คือการงาน 

อนัได้แก่การท�าจติให้สงบให้บรสิทุธิ ์ซึง่เป็นการงานทางจติใจ การปฏบิตัทิ�าจติให้สงบ

ก็เป็นการงานทางจิตใจอย่างหนึ่ง เมื่อเป็นการงานก็จะต้องมีการตั้งการงานขึ้นมา คือ
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ว่าจับกระท�าจบัปฏิบตั ิความจบักระท�าจบัปฏบิติันัน้เรยีกว่า วริยิารมัภะ เริม่ความเพยีร 

โดยทีศ่กึษาให้รูจ้กักรรมฐานอันเป็นท่ีตัง้ของการงานทางจตินัน้ ซึง่พระพทุธเจ้าได้ทรง

สัง่สอนไว้ และกน็�ามาปฏบิตัคิอืท�าจติให้ตัง้อยูใ่นกรรมฐานข้อนัน้ ๆ การทีน่�าจติมาตัง้

ไว้ในกรรมฐานข้อนั้น ๆ นี่แหละเรียกว่าท�ากรรมฐาน เมื่อเป็นสมถกรรมฐานก็คือว่า

ท�าสมถกรรมฐานหรือปฏิบัติในสมถกรรมฐาน

กรรมฐานส�าหรับแก้จรติ ๖

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกรรมฐานไว้ในท่ีต่าง ๆ ซึ่งพระอาจารย์ผู้รวบรวม

เรียบเรียงวิสุทธิมรรคได้น�ามาแสดงไว้ ๔๐ ประการ ก็คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐  

อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ สัญญา ๑ คืออาหาเรปฏิกูลสัญญา ความก�าหนดหมาย

ว่าปฏิกูลในอาหาร ววัตถานะคือความพิจารณาก�าหนด ๑ คือจตุธาตุววัตถานะ  

ความก�าหนดพิจารณาธาตุ ๔ และท่านแสดงว่าคนเรานั้นจัดเป็นจริตทางจิตใจ ๖  

ค�าว่าจริตนั้นคู่กับค�าว่าจริยา 

ค�าว่าจรยิา แปลว่าความประพฤต ิเป็นค�าทีเ่ป็นกริยิาอาการ และถ้าเป็นบคุคล

ผู้ประพฤติเรียกว่าจริต 

ค�าว่าจริต จึงหมายถึงบุคคลผู้ประพฤติ และเราเรียกกันในภาษาไทยว่าจริต 

๖ ก็คือบุคคลปันออกเป็น ๖ พวกตามจริยาคือความประพฤติทางจิตใจของตน ๆ 

จ�าพวกท่ี ๑ ราคจริต คือคนท่ีประพฤติทางจติใจด้วยอ�านาจของราคะคอืความ

ติดใจยินดีอยู่เป็นปกติ

๒. โทสจริต คือคนที่ประพฤติด้วยอ�านาจของโทสะอยู่เป็นปกติ

๓.  โมหจรติ คอืคนทีป่ระพฤตด้ิวยอ�านาจของโมหะคอืความหลงอยู่เป็นปกติ

๔.  วติกจรติ คอืคนท่ีประพฤตด้ิวยอ�านาจของวิตกคอืความคดิมากอยูโ่ดยปกติ

๕. สัทธาจริต คือคนที่ประพฤติด้วยอ�านาจของความเชื่ออยู่โดยปกติ และ

๖. พุทธิจริต คือคนที่ประพฤติด้วยอ�านาจของความรู้อยู่โดยปกติ
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และพระอาจารย์ได้แสดงว่า 

คนทีเ่ป็นราคจรตินัน้มกัจะรกัสวยรักงาม ท่านแนะให้ปฏบิตัใินกรรมฐาน ๑๑ 

ประการ คือ อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ 

คนโทสจริตมีปกติโกรธง่ายใจน้อย ท่านสอนให้ปฏิบัติในพรหมวิหาร ๔ และ

วัณณกสิณ กสิณที่เกี่ยวด้วยสี ๔ รวมเป็น ๘ 

คนโมหจริตที่ปกติหลงใหลง่าย และ

คนทีเ่ป็นวติกจรติคอืคนมปีกตคิดิมาก เรือ่งเล็กคดิเป็นเรือ่งใหญ่ เรือ่งส้ันคดิ

เป็นเรื่องยาว ท่านสอนให้ท�าอานาปานสติ 

คนที่เป็นสัทธาจริตมักจะเชื่อง่าย ชอบที่จะใช้ศรัทธามากกว่าจะใช้ปัญญา  

ท่านสอนให้ปฏิบัติในอนุสสติ ๖ ข้างต้น 

ส่วนคนที่เป็นพุทธิจริต มีปกติชอบใช้ปัญญา ไม่ยอมที่จะเชื่ออะไรนอกจาก 

จะต้องรู้ ท่านสอนให้ปฏิบัติในมรณสติ ในอุปสมานุสสติ ในจตุธาตุววัตถานะ และ 

ในอาหาเรปฏิกูลสัญญา คือความก�าหนดหมายพิจารณาให้เห็นปฏิกูลในอาหาร 

ส่วนกสิณที่เหลือกับอรูป ๔ ท่านแสดงว่าอนุกูลแก่จริตทั้งสิ้น ในที่นี้จะไม่

อธิบายกรรมฐาน ๔๐ ประการและจริตทั้ง ๖ กับกรรมฐานท่ีเหมาะแก่จริตท้ัง ๖  

ตามที่พระอาจารย์ได้กล่าวอธิบายไว้ในวิสุทธิมรรค แต่ว่าจะกล่าวโดยสรุป

จรติ ๔ และสตปิัฏฐาน ๔

ส�าหรบัในกรรมฐาน ๔๐ ประการน้ีไม่มีสติปัฏฐานท้ัง ๔ ส�าหรบัในสติปัฏฐาน

ทั้ง ๔ นั้น พระอาจารย์ได้แสดงบุคคลไว้ ๔ จ�าพวก คือแบ่งว่าบุคคลเป็นจริตทั้ง ๔ 

อีกนัยหนึ่ง ท่ีเรียกอีกนัยหน่ึงนั้นไม่ใช่หมายความว่าเป็นอีกจ�าพวกหนึ่งจากจริต ๖  

กบ็คุคลทีเ่ป็นประชาโลกหรอืสตัวโลกด้วยกนัทัง้หมดนีแ้หละ ท่านแสดงว่าเป็นจรติ ๖ 

ไว้อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งท่านแสดงไว้เป็นจริต ๔ คือ ตัณหาจริตอย่างหยาบ  

ตัณหาจริตอย่างละเอียด ทิฏฐิจริตอย่างหยาบ ทิฏฐิจริตอย่างละเอียด
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ตัณหาจริตอย่างหยาบนัน้ คือคนทีม่ปีรกตติดิอยูใ่นกาย ชอบแต่งกายให้งดงาม 

ชอบความงดงามของร่างกาย ท่านสอนให้ปฏิบัติในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ตัณหาจริตอย่างละเอียดนั้น คือคนที่ติดเวทนา ไม่ค่อยจะติดร่างกายเท่าไหร่ 

คอืต้องการสขุเวทนาให้สบายกแ็ล้วกนั ร่างกายจะสวยงามไม่สวยงาม เครือ่งแต่งกาย

จะสวยงามไม่สวยงามก็ไม่ใคร่จะว่า ต้องการให้สบาย ให้อยู่อย่างสบาย ๆ ท่านสอน

ให้ปฏิบัติในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ทฏิฐจิริตอย่างหยาบ คือคนท่ีมีความเหน็ผดิ อนัหมายความว่ามคีวามเหน็ยงั

ไม่บรสิทุธิน์ัน่แหละ ยงัตดิโน่นตดิน่ีอยูม่าก มกัจะเป็นคนทีช่อบเอาใจตนเองเป็นประมาณ 

ต้องการให้ถูกใจตนเอง และการถูกใจตนเองนั้นก็หมายความว่าถูกกับความเห็น 

ความชอบใจของตนเองนั้นเอง อันนี้ก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่ง ก็ไม่ได้เป็นความเห็นผิดอะไร

มากมาย เป็นความเหน็ผดิชนิดท่ีเอาแต่ใจตนเอง ชอบทีจ่ะท�าตามความเห็นของตนเอง

ตามความชอบใจของตนเองดั่งนี้ ท่านสอนให้ปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ทิฏฐิอย่างละเอียด ซึ่งยังมีความยึดถืออยู่ในตัวเราของเราเป็นต้น ท่านสอน

ให้ปฏิบัติในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าแม้สติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ก็เหมาะส�าหรับทุก ๆ คน

ที่จะปฏิบัติ และทุก ๆ คนนั้นอันที่จริงก็ต้องมีจริต ต้องเป็นจริตทั้ง ๔ นี้อยู่ด้วยกัน

น้อยหรือมาก บางทีก็ติดกาย บางทีก็ติดเวทนา บางทีก็ติดจิต บางทีก็ติดธรรมะคือ 

เรือ่งในจิต ซึง่จะพดูง่าย ๆ สรุปเข้ามาอีกคอืตดิกายกช็อบให้ร่างกายสวยงามกแ็ล้วกนั 

ติดเวทนาก็คือว่าชอบสบาย ร่างกายจะสวยงามไม่สวยงามก็ไม่ว่ากระไร ให้สบายก็ 

แล้วกัน ติดจิตก็คือว่าให้ถูกใจก็แล้วกัน บางทีก็ไม่ท�าให้ร่างกายสวยงามนัก บางทีก ็

ไม่ต้องเป็นสุขนัก แต่ถูกใจชอบใจก็แล้วกัน ติดธรรมะก็คือติดเรื่องราวในจิตใจ  

เมื่อเป็นเรื่องที่จิตชอบละก็เป็นอันว่าใช้ได้ เพราะฉะนั้น ก็ให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานท้ัง  

๔ นี้ สติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ก็ใช้แทนกรรมฐานทั้ง ๔๐ ประการนั้นได้ด้วย

๙ ตุลาคม ๒๕๒๖
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จติตวสิุทธ ิ (ต่อ)

กรรมฐาน ๘๔,๐๐๐

จะแสดงจติตวสิทุธต่ิอ กรรมฐาน ๔๐ ประการและสตปัิฏฐาน ๔ ได้แสดงแล้ว 

กเ็ป็นอนัว่ายงัไม่หมดกรรมฐานแม้ส�าหรบัเพือ่สมาธอินัเรียกว่าสมถกรรมฐาน พระอาจารย์

ผูอ้ธบิายกรณยีเมตตสตูรได้กล่าวว่า พระพทุธเจ้าได้ทรงสอนกรรมฐานแก่ภกิษุท้ังหลาย 

๘๔,๐๐๐ กรรมฐาน อันจ�านวน ๘๔,๐๐๐ นี้เป็นค�าที่พระอาจารย์ได้แสดงจ�านวน 

พระธรรมขันธ์ เรียกว่า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ โดยทีไ่ด้แสดงไว้ว่าพระไตรปิฎกคอื 

พระวินัยปิฎก พระสตุตนัตปิฎกและพระอภธิรรมปิฎก ทีแ่บ่งค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า

อันจารึกไว้เป็นตัวอักษรเป็น ๓ หมวด ค�าว่า ปิฎก แปลว่าตะกร้า ไตร แปลว่าสาม  

ติ - ปิ - ฏะ - กะ ไตรปิฎก ก็แปลว่า ๓ ตะกร้า เหมือนอย่างว่าเอาพระวินัยมา 

ใส่ไว้ตะกร้าหนึ่ง ก็เรียกว่าวินัยปิฎก เอาพระสูตรมาใส่ไว้ตะกร้าหนึ่ง ก็เรียกว่า  

สตุตนัตปิฎก เอาพระอภธิรรมมาใส่ไว้ตะกร้าหนึง่ กเ็รยีกว่าอภธิรรมปิฎก ความหมาย

กค็อืว่าหมวดหรอืกอง เช่นเดยีวกบัค�าว่าธรรมขนัธ์ทีแ่ปลว่ากองของธรรม อนัหมายความ

ว่าธรรมะหลาย ๆ ข้อทีเ่ป็นเร่ืองเดยีวกนั กร็วมอยู่เป็นหมวดเดยีวกนั ก็เป็นธรรมขนัธ์

อันหนึ่งเรียกว่ากองแห่งธรรม สมมติว่าธรรมะที่มีอุปการะมากในทุกะหมวด ๒ ก็มี  

๒ ข้อ คือสต ิความระลกึได้ สมัปชญัญะ ความรูต้วั กเ็ป็นธรรมขนัธ์หนึง่ คือกองแห่ง
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ธรรมกองหนึ่ง ดั่งน้ีเป็นต้น และ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นี้เอา ๒ หาร ก็เป็น 

๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ส�าหรับอภิธรรมปิฎกนั้นว่ามีถึงครึ่งหนึ่งของพระธรรมขันธ์

ทั้งหมด ก็คือ ๔,๒๐๐ พระธรรมขันธ์ คราวนี้ส่วนของวินัยปิฎกกับสุตตันตปิฎกนั้น 

ก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งมาแบ่งเป็น ๒ เมื่อแบ่งเป็น ๒ ส่วนหนึ่งก็เป็น ๒๑,๐๐๐  

เพราะฉะน้ัน พระวินัยปิฎกจึงมี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระสุตตันตปิฎกก็มี 

๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ รวมเข้าก็เป็น ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แต่ว่าจะมีใครเคย

นบัหรือเปล่าไม่ทราบ แต่กเ็ป็นจ�านวนท่ีพระอาจารย์ท่านตัง้เอาไว้ กเ็หน็จะต้องถือเอา

ความหมายว่ามีมากน้ันเอง และพระอาจารย์ผู ้อธิบายพระสูตรดังกล่าวข้างต้น  

ท่านบอกว่า พระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานภิกษุทั้งหลายนั้น ๘๔,๐๐๐ กรรมฐาน หรือ 

๘๔,๐๐๐ ข้อ ก็เป็นอันว่าพระธรรมขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นกรรมฐานทั้งนั้น

อนัท่ีจรงิ พิจารณาดูแล้วก็เหน็ว่าทุก ๆ อย่างผูท้ีเ่ป็นบัณฑติถอืเป็นข้อกรรมฐาน

ได้ทั้งนั้น คือว่าอารมณ์ทั้ง ๖ ซึ่งจิตรับทางทวารทั้ง ๖ ดังที่กล่าวมาแล้วอยู่ทุก ๆ วัน 

ทุก ๆ เวลานั้นก็เป็นกรรมฐานได้ทั้งหมด รูปที่ตาเห็นทั้งหมด เสียงที่หูได้ยินทั้งหมด 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่จมูก ลิ้น กาย ได้ทราบทั้งหมด และธรรมะคือเรื่องราวที่ใจ 

ได้รู้ได้คิดทัง้หมด บณัฑติถอืเป็นกรรมฐานได้ทัง้นัน้ เพราะว่าเมือ่มสีตกิ�าหนดในอารมณ์

ทั้งปวงเหล่านั้นอยู่ทุกอิริยาบถ อารมณ์ทั้งปวงเหล่านั้นก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้น 

ดังเช่นที่มีเร่ืองเล่าว่า ภิกษุหรือภิกษุณีรูปหนึ่งท่านไปบิณฑบาต กลับจาก

บิณฑบาตก็เอาน�้าล้างเท้า น�้าที่เทล้างเท้าน้ัน เมื่อเทลงไปทีแรกก็ปรากฏเป็นน�้าไหล 

แล้วค่อย ๆ ซมึไหลไปในแผ่นดนิหมด ท่านกม็าจบัอาการทีน่�า้ไหลซมึลงไปในแผ่นดนิ

หมดน้ันมาพิจารณาว่าทุกอย่างท่ีเป็นสังขารก็เป็นสิ่งที่เกิดและดับ ท่านก็ได้ดวงตา 

เห็นธรรม อันที่จริงนั้นเมื่อเข้ามาบวชก็ต้องบิณฑบาตกันอยู่ทุกวัน ๆ และก็ต้องมี 

น�า้ล้างเท้ากนัอยูทุ่กวนั ๆ แต่ในวนัอ่ืนนัน้ไม่ได้ตัง้สตทิีจ่ะพจิารณา สตไิม่เกดิ กไ็ม่เป็น

กรรมฐาน แต่เมื่อสติเกิดขึ้น จิตที่ก�าหนดก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ เป็นจิตตวิสุทธิข้ึนใน 

ขณะนัน้ เพราะฉะนัน้ จงึได้ปัญญามองเหน็เกดิดบัจากน�า้ทีเ่ทล้างเท้า ซึง่เป็นน�า้ทีไ่หล

แล้วก็ค่อย ๆ ซึมหายไปในแผ่นดินหมด อันแสดงว่าสังขารท้ังหลายเป็นส่ิงท่ีเกิดดับ 

ชีวิตนี้ก็เกิดดับดั่งนั้น ก็เป็นตัวปัญญาซึ่งเป็นวิปัสสนาขึ้นมา 
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หรือแม้ในสมัยหลังนี้ที่ท่านแสดงถึงพระเถระรูปหนึ่งที่มีชาวบ้านหลังวัดเขา 

ด่ากัน ท่านก็เอาธูปเทียนมาจุดพนมมือฟังว่านาน ๆ จะได้ยินเสียงด่าแบบนี้สักทีหนึ่ง 

เพราะฉะนั้น แม้ที่เสียงด่ากันนี้ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกัน ในเมื่อก�าหนดพิจารณา 

ลงไปว่าคนเราเมื่อโทสะเกิดขึ้นก็เป็นดั่งนี้ ด่ากันโครมครามอย่างนี้ ตีกันด่ากัน  

เพราะฉะนั้น ถ้าใครเห็นเป็นกรรมฐานในค�าด่าได้ก็แปลว่าโทสะก็สงบ จิตก็บริสุทธิ์ 

แม้เสยีงเพลงทีร้่องกม็เีล่าไว้ว่าพระเถระรปูหนึง่ไปบณิฑบาต ได้ยนิเสยีงเพลง

ที่ชาวบ้านร้อง ก็ก�าหนดเสียงเพลงและเนื้อเพลงที่แสดงถึงความเกิดดับ คือว่าท่านไป

จับความไปในความเกิดดับ แต่เนื้อเพลงนั้นจะว่าอย่างไรท่านไม่ทราบ แต่ว่าท่านจับ

ความไปในทางสิง่ทีแ่สดงถึงการเกดิดบั กเ็ป็นกรรมฐานขึน้ได้เหมือนกนั กเ็กดิดวงตา

เห็นธรรมขึ้นได้เหมือนกัน 

ก็เป็นอันว่าทั้งเสียงด่าทั้งเสียงร้องเพลงนั้นบัณฑิตถือเป็นกรรมฐานได้ท้ังนั้น 

ให้ส�าเร็จประโยชน์เหมือนกัน เพราะฉะน้ัน จึงกล่าวได้ว่ากรรมฐานนั้นมีอยู่รอบตัว 

เมื่อรู้จักที่จะคิดให้ถูกทางของกรรมฐานแล้ว ก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้น เพราะฉะนั้น  

ทีพ่ระอาจารย์ว่าพระพทุธเจ้าสอนกรรมฐาน ๘๔,๐๐๐ แก่ภกิษทุัง้หลายนัน้ก็มเีหตผุล 

คอืว่าทรงจับเรือ่งทีบ่งัเกดิขึน้เป็นกรรมฐานทัง้นัน้ ผูท้ีไ่ด้อ่านเรือ่งธรรมบท หากมาคดิ

ในแง่นี้แล้วก็จะเห็นว่าเป็นเช่นนั้น

การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า

พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรม ทีก่ล่าวไว้ว่าอาการทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรม 

๓ อย่างในนวโกวาท คือ ๑. ทรงแสดงธรรมเพื่อให้รู้ ๒. ทรงแสดงธรรมมีนิทาน คือ

เหตุที่ตรองตามให้เห็นจริงได้ และ ๓. ทรงแสดงธรรมที่มีปาฏิหาริย์ คือผู้ฟังย่อมได้

รบัผลตามสมควรแก่ความปฏบิตั ิอนันีเ้ป็นความจรงิ ปฏบิตัไิด้ผลจรงิ และข้อท่ีว่าทรง

แสดงธรรมเพื่อรู้ย่ิงเห็นจริงในธรรมท่ีควรรู้ควรเห็นนั้น ก็คือว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงทั้งสิ้นนั้น ทรงแสดงในตนเอง ไม่ใช่ทรงแสดงที่อื่น เหมือนอย่างนายแพทย์

ที่ศึกษาวิชาแพทย์น้ันก็ศึกษาภายในร่างกายของมนุษย์และของสัตว์ทั้งนั้น และเมื่อ
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ประกอบยารักษา ก็ประกอบยารักษาร่างกายของสัตว์และคนทั้งนั้น ไม่ใช่ที่อื่น 

พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมภายในดั่งนี้ จึงรู้ได้เห็นได้ด้วยตัวเอง ถ้าทรงแสดงที่อื่น

ข้างนอก เช่น ทรงแสดงเรื่องโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุดเป็นต้น ผู้ฟังก็ได้แต่เชื่อเท่านั้น 

หรอืไม่เช่นนัน้กไ็ม่เชือ่เอาเสยีเลย ทีจ่ะรูน้ัน้ไม่ม ีได้แต่เชือ่ เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

จึงไม่ทรงพยากรณ์ในเรื่องภายนอกท้ังหลายดังกล่าว ทรงพยากรณ์คือแสดงแก้ไขแต่

ภายในดังทีแ่สดงว่าทรงบญัญัตทุิกข์ บัญญตัเิหตเุกดิทุกข์ บญัญตัคิวามดบัทกุข์ บญัญตัิ

ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ ในกายอนัยาววาหนึง่ มสีญัญามใีจนีเ้อง ในพระบาลนีัน้

ท่านใช้ค�าว่า ทรงแสดงโลก ทรงแสดงเหตุเกิดโลก ทรงแสดงความดับโลก ทรงแสดง

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลก ก็หมายถึงทรงแสดงทุกข์เป็นต้นนั้นเอง เพราะฉะนั้น 

จึงรู้ได้ เห็นได้ 

ทรงแสดงธรรมมนีทิานคอืเหตทุีผู่ฟั้งอาจตรองตามให้เห็นจรงิได้ ค�าว่า นิทาน

นี้เป็นค�าบาลี ที่ท่านใช้ว่าทรงแสดงธรรมมีนิทาน แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นนิทาน

ทีเ่ล่าอ้างกนัเป็นเรือ่ง แต่หมายความว่ามีเหตทีุท่รงปรารภ และเหตทุีป่รารภนัน้มแีสดง

ไว้ในธรรมบทมาก คือบางทีก็เสด็จไปบิณฑบาต เห็นเด็กก�าลังตีงูกัน ก็ทรงจับขึ้นมา

แสดงเป็นธรรมะสั่งสอน ซ่ึงโดยความก็คือว่าทุก ๆ สัตว์บุคคลต่างก็รักชีวิตของตน 

ต้องการความสุขอยู่ด้วยกัน จึงไม่ควรท�าร้ายกัน ไม่ควรจะก่อทุกข์ให้แก่กัน ก็ทรง

ปรารภเอาเหตทุีเ่กดิขึน้มาจบัเป็นธรรมะสัง่สอน กเ็หมอืนอย่างทีเ่ล่าทแีรกว่า ภกิษหุรอื

ภิกษุณีรูปหนึ่งท่านกลับจากบิณฑบาตล้างเท้า ก็เห็นน�้าซึมหายไปโดยล�าดับ ก็ได้ 

ความคิดถึงความเกิดดับของสังขารท้ังหลายดังที่เล่ามานั้น เพราะฉะนั้น เมื่อจับเอา

เรือ่งทีเ่กดิข้ึนในปัจจุบันน้ีแหละเป็นตวันิทานคอืตวัเหต ุมาแสดงเป็นธรรมะแล้ว ทกุ ๆ 

เร่ืองน้ันก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้น และก็โดยเฉพาะทุกคนเม่ือเป็นบัณฑิตคือเป็นผู้ฉลาด 

ได้ประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ย่อมสามารถจับเอาเหตุการณ์เหล่านั้นมาสอนตัวเอง  

เป็นกรรมฐานขึ้นได้ทุก ๆ อย่างเหมือนกัน เพราะฉะนั้น เรื่องที่เป็นกรรมฐานนั้น 

จึงมมีากมาย ใช้ได้ท้ังนัน้ ดัง่ทีก่ล่าวมาแล้วว่าด่ากใ็ช้ได้ ร้องเพลงกเ็ป็นได้ ด่ังนีเ้ป็นต้น 
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สรุปหลักปฏบิัตกิรรมฐาน ๕ ประการ

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้อีกปริยายหนึ่ง สรุปข้อท่ีปฏิบัติเป็น

กรรมฐานในการท่ีจะท�าจติให้บรสิทุธิเ์ป็นจติตวสิทุธไิว้เพยีง ๕ ประการ เป็นหลกั คือ 

ประการที่ ๑ เพื่อสงบกิเลสกองราคะ อันกิเลสกองราคะนั้นย่อมเกิดขึ้น 

ในอารมณ์ท่ียดึถอืว่าสวยงาม เพราะฉะนัน้ กใ็ช้กรรมฐานส�าหรบัพจิารณาว่าไม่สวยงาม 

เช่นกายคตาสติ สติพิจารณากาย ดังที่ในสติปัฏฐานแสดงไว้ในหมวดปฏิกูลปัพพะ  

ข้อที่ว่าด้วยสิ่งปฏิกูลที่พระอุปัชฌาย์เอามาสอนนาค ผม ขน เล็บ ฟัน หนังว่าเป็น 

สิ่งปฏิกูล ไม่สวยงาม หรือว่าพิจารณาอาการ ๓๑ หรือ ๓๒ ดังที่ได้เคยแสดงมาแล้ว 

เมื่อเป็นดั่งนี้ก็จะท�าให้จิตสงบจากราคะได้ เพราะว่าราคะนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ในอารมณ์ที่

เห็นว่าสวยงาม หรืออารมณ์ที่ยึดถือว่างาม เพราะฉะนั้น ก็ต้องพิจารณาว่าไม่งามใน

ทางตรงกนัข้าม ซ่ึงเป็นสจัจะคือความจรงิ เพราะว่าส่ิงทีย่ดึถือว่างามนัน้อนัทีจ่รงิไม่งาม 

เพราะมองในแง่ที่ปฏิกูลต่าง ๆ ของผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น

ข้อที่ ๒ เพื่อจะสงบกิเลสกองโทสะ อันกิเลสกองโทสะนั้นย่อมเกิดขึ้นใน

อารมณ์ที่ยึดถือว่าไม่งามอันตรงกันข้าม เมื่อเป็นด่ังนี้ ก็ต้องใช้กรรมฐานท่ีจะท�าให ้

เห็นว่างาม จึงได้ตรัสสอนให้เจริญเมตตาแผ่จิตออกไปให้มีความสุข ไม่มีภัย ไม่มีเวร  

ไม่มทีกุข์ รกัษาตนให้สวสัด ีอันตรงกนัข้ามกบัโทสะ เพราะเมตตานัน้จะท�าให้จติกลบั

อ่อนโยน เห็นว่างามในบุคคลหรือในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะนั้น ดังจะพึงเห็นได้ว่า

คนที่มีเมตตาต่อกันนั้น จะมองเห็นกันด้วยสายตาที่เป็นมิตร จิตใจที่เป็นมิตร ไม่ขัด

ลูกตาก็คืองาม เหมือนอย่างพ่อแม่เห็นลูก พ่อแม่เต็มไปด้วยเมตตาในลูก เพราะเห็น

ว่าลูกงาม ไม่ขัดลูกตา มีความรัก แม้ว่าหน้าตาจะเขลอะขละอย่างไรหรือว่าลูกจะเจ็บ

ป่วยน่าเกลียดอย่างไร ก็ยังเห็นว่างามอยู่นั่นเองด้วยความรัก อาบน�้าให้ได้ ปฏิบัติได้ 

รักษาให้ได้ ไม่รังเกียจในสิ่งไม่สะอาดต่าง ๆ ของร่างกาย ท�าให้ลูกได้ นี่เป็นข้อ ๒ 

และเมื่อท�าในข้อ ๒ นี้ก็จะดับโทสะได้
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เพราะฉะนั้น ให้เทียบเคียงกันในระหว่าง ๒ ข้อก่อน คือข้อ ๑ นั้นให้เห็นว่า

ไม่งามในอารมณ์อันเป็นท่ีตั้งของราคะ เพราะว่าราคะนั้นตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ยึดถือ 

ว่างาม เพราะฉะนัน้ กต้็องแก้ด้วยกรรมฐานทีพ่จิารณาว่าไม่งาม แต่อนัทีจ่รงิกไ็ม่งาม 

คือมองในแง่ที่ไม่งาม ในส่วนที่ไม่งาม เพื่อจะดับกิเลสกองราคะ คราวนี้มาถึงข้อ ๒ 

กิเลสกองโทสะกลับใช้กรรมฐานข้อเมตตาให้เห็นว่างาม เพราะว่าโทสะนั้นเกิดขึ้นใน

อารมณ์ที่เห็นว่าไม่งาม ขัดลูกตา ท�าให้ขัดใจ เพราะฉะนั้น เมื่อได้เมตตาแล้วก็จะดับ

โทสะได้ ความท่ีเหน็ว่าไม่งามอันเป็นท่ีตัง้ของโทสะกห็ายไป เพราะฉะนัน้ จงึตรงกนัข้าม 

คราวนี้มาถึงข้อที่ ๓ ให้หัดทํากรรมฐานทั้ง ๒ อย่าง คือว่าในอารมณ ์

บางอย่างนัน้เป็นทีต่ัง้คอืชนวนให้เกดิโทสะกม็ ีเป็นชนวนให้เกดิราคะกม็ ีเพราะฉะนัน้

กห็ดัท�ากรรมฐานในอารมณ์เช่นน้ันว่าเป็นส่ิงทีไ่ม่งามได้คอืให้สงบได้ ทัง้ราคะ ทัง้โทสะ 

เพราะว่าแม้กรรมฐานท่ีก�าหนดพิจารณาว่าไม่งาม เช่น กายคตาสติดังกล่าว หรือ 

อสุภกรรมฐาน พิจารณาซากศพก็ย่อมระงับได้ทั้ง ๒ เหมือนกัน ระงับกองราคะก็ได้ 

ระงับกองโทสะก็ได้ อันหมายความว่าเมื่อปฏิบัติในกรรมฐานส�าหรับระงับกิเลสกอง

ราคะโดยตรงคือกายคตาสติ สติที่พิจารณากายว่าไม่งดงาม ก็สงบกิเลสกองราคะลง

ไปได้ แต่ว่าก็อย่าให้กิเลสกองโทสะเกิดขึ้นด้วย เพราะบางทีกิเลสกองโทสะนั้นบังเกิด

ข้ึนโดยไม่รูต้วั ไม่รูว่้าเป็นโทสะ แต่อนัทีจ่ริงเป็นโทสะ เป็นการประทษุร้าย ดงัเช่นทีมี่

เล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานกก็ายคตาสตนิีแ่หละ ท�าให้ภกิษทุัง้หลายมองเหน็

ว่าร่างกายน้ีเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาด เต็มไปด้วยของปฏิกูลไม่สะอาดต่าง ๆ กิเลส 

กองราคะก็สงบ แต่คราวนี้มันเกินไป คือเกิดรังเกียจร่างกายขึ้นมาว่าสกปรก อยู่กับ

สิ่งที่สกปรกทุกวัน ท�าลายมันเสียดีกว่า ก็เลยฆ่าตัวตาย ดังนี้ไม่ถูก เพราะฉะนั้น 

จึงต้องมีเมตตาประกอบด้วย เพราะว่าชีวิตร่างกายนี้ต้องเมตตา พระพุทธศาสนาไม่

ได้สอนให้ฆ่า แต่ให้เลี้ยงเอาไว้เพื่อท�าประโยชน์ต่อไป อย่างเมตตาที่สอนนั้นก็สอนให้

มีเมตตาเอ็นดูอยู่ในชีวิตทั้งหลาย ในสัตว์ทั้งหลาย ไม่ให้ฆ่า ไม่ให้ท�าลาย การฆ่าตัว

ตายนีก้เ็ป็นโทสะเหมือนกัน แต่เป็นโทสะอย่างละเอยีด มนัเป็นโมหะนัน่แหละมากกว่า 

แต่อาการที่ท�าลายนั้นก็เป็นเรื่องคล้าย ๆ ของโทสะที่แปลว่าเครื่องประทุษร้าย  

เพราะฉะนั้น ต้องอย่าให้เลยเถิดไป ต้องมีเมตตามาก�ากับไว้ด้วย บางทีถ้าเบื่อ ๆ  

หนักเข้าไปก็โยนทิ้ง นี่ก็ไม่ได้ ไม่ควรที่จะโยนทิ้ง ต้องเลี้ยงไว้ต้องรักษาไว้
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คราวน้ีมาถึงข้อท่ี ๔ ก็เหมือนกัน คือว่ามุ่งเพื่อที่จะท�าลายโทสะดับโทสะ  

กเ็จรญิเมตตา แต่เมือ่ได้เมตตาแล้วอย่าให้เมตตานัน้กลายเป็นราคะขึน้มา เพราะฉะนัน้

จึงให้พิจารณาให้เห็นความปฏิกูลคู่กันไปด้วย ดังเช่นเจริญเมตตาไปในสัตว์บุคคล 

ทั้งหลาย ก็เกิดจิตเมตตามีความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข แต่บางทีก็เลยเกิดราคะ 

ในสตัว์บคุคลนัน้ด้วย ดัง่นีก็้ไม่ถกูต้อง เมตตากก็ลายเป็นราคะไป เพราะฉะนัน้ กต้็อง

ให้พิจารณาในข้อที่เป็นของไม่งามประกอบกันไปด้วย เพราะฉะนั้น จึงต้องแบ่งกันว่า

ส่วนไหนควรพจิารณาไปในทางทีไ่ม่งาม ส่วนไหนควรพจิารณาว่างาม อย่าให้เป็นกเิลส

ทั้ง ๒ ฝ่าย และเพื่อให้ไม่เป็นกิเลสทั้ง ๒ ฝ่ายนั้น จึงต้องมีกรรมฐานคู่กันอยู่ดั่งนี้ 

ส�าหรับที่จะช่วยกัน เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติกรรมฐานจึงต้องหัดไว้ทั้ง ๒ ส่วน หัดทํา 

กรรมฐานในด้านพจิารณาให้เหน็ว่าไม่งาม เช่น กายคตาสต ิอสภุกรรมฐานด้วย และ

ก็หัดพิจารณาในด้านว่างามคือเมตตาไว้ด้วย เพราะเมตตาจะเห็นว่างาม แม้ในวัตถุ 

สิง่เดยีวกนันัน้ เช่น มุง่ทีจ่ะสงบราคะก่อน พจิารณาว่าไม่งาม แต่กใ็ห้มีเมตตาก�ากบัด้วย 

เพื่อจะได้ไม่ท�าลาย แล้วก็ในส่วนที่เพื่อท�าลายโทสะก็เหมือนกัน แผ่เมตตาไปเพื่อ 

ที่จะระงับโทสะ ท�าลายโทสะ ก็ต้องหัดที่จะพิจารณาในด้านที่เป็นกายคตาสติหรือ 

อสุภกรรมฐาน คือในทางที่เห็นว่าไม่งามนั้นด้วย เพื่อไม่ให้เมตตากลายเป็นราคะ  

ดั่งนี้เป็นข้อที่ ๔ 

คราวนีม้าถงึข้อที ่๕ เมือ่ปฏบัิตไิด้ดัง่นีแ้ล้วกเ็ว้นได้ทัง้ ๒ คอืไม่ต้องใช้กรรมฐาน

เพื่อระงับราคะ คือในทางพิจารณาว่าไม่งาม และกรรมฐานเพื่อระงับโทสะ คือในทาง

พจิารณาว่างามอนัเป็นทางตรงกนัข้ามกนันัน้ เว้นได้เสยีทัง้ ๒ อย่าง และทาํจติให้เป็น

อุเบกขา คือเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ในกลาง ในภายใน มีสติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ 

ความรู้ตัวก�ากับอยู่ เป็นการตั้งสงบอยู่ภายใน เป็นอุเบกขา ดั่งนี้เป็นข้อที่ ๕

นี้เป็นวิธีปฏิบัติท�าจิตตวิสุทธิ คือท�าจิตให้บริสุทธิ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรง 

สัง่สอนสรปุเอาไว้ ว่าวธิปีฏบิตันิัน้ม ี๕ ประการดัง่นี ้กรรมฐานทัง้หมดจะมกีีข้่อกต็าม 

ก็เพื่อให้ได้ผลตามหลักปฏิบัติทั้ง ๕ ประการนี้

๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๖
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ทฏิฐวิสิุทธิ

การช�าระทฏิฐเิป็นวปิัสสนากรรมฐาน

จะแสดงวิสุทธิข้อท่ี ๓ คือทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความเห็น วิสุทธ ิ

ข้อท่ี ๑ คอื สลีวสิทุธ ิความหมดจดแห่งศีล ข้อที ่๒ จติตวิสุทธ ิความหมดจดแห่งจติ 

ก็คือศีลและสมาธิ ข้อที่ ๑ คือศีลนั้นต้องมีเป็นภาคพื้น ข้อที่ ๒ คือสมาธิต้องมี 

เป็นบาทของวิปัสสนา คือของปัญญา และตัง้แต่ข้อท่ี ๓ ไปจนถงึข้อท่ี ๗ เป็นตัวปัญญา

หรือเป็นตัววิปัสสนา เพราะฉะนั้น การแสดงอธิบายวิปัสสนากรรมฐานหรือปัญญา 

ในไตรสิกขา จึงอธิบายได้ด้วยวิสุทธิตั้งแต่ข้อ ๓ จนถึงข้อที่ ๗ รวมเป็น ๕ ข้อ

ข้อที่ ๓ นี้เป็นตัววิปัสสนาข้อแรก คือจะต้องปฏิบัติ ท�าทิฏฐิคือความเห็นให้

หมดจดบริสุทธิ์ก่อน อันทิฏฐิคือความเห็นนั้น ส�าหรับขั้นท่ีท�าให้บริสุทธิ์ในท่ีนี้ ก็คือ

ความเหน็ในตวัวิปัสสนาภมู ิภมูขิองวปัิสสนา ค�าว่า “ภมู”ิ นั้นเราใช้เรียกกนัว่าภมูชิัน้

หรือว่าภูมิแผ่นดิน ภูมิของวิปัสสนานั้นก็คืออารมณ์ของวิปัสสนา ที่ตั้งของวิปัสสนา  

ในการปฏิบัติวิปัสสนานั้น จะต้องได้วิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นที่ตั้งของวิปัสสนา  

เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา อันเรียกว่า วิปัสสนาภูมิ และวิปัสสนาภูมิในท่ีนี้หมายถึง 

การปฏบิตัชิ�าระทฏิฐิคอืความเหน็เสยีก่อน อนัการช�าระทฏิฐคิอืความเห็นเสียก่อนนัน้ 

ก็จะต้องมีศีลมีสมาธิเป็นพื้นฐานเป็นบาทมาโดยล�าดับ คือว่าศีลนั้นเป็นเครื่องก�าจัด
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กิเลสอย่างหยาบ ราคะ โทสะ โมหะ ที่เป็นอย่างหยาบ อันเป็นเหตุให้ละเมิดออกไป

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ และกจ็ะต้องมีสมาธสิ�าหรบัทีจ่ะสงบหรอืช�าระกเิลสอย่างกลาง

คือนิวรณ์ ก็คือราคะ โทสะ โมหะซึ่งเป็นขั้นนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในใจ เมื่อเป็นดั่งนี้จิตก็จะ

สงบตัง้มัน่ลงได้ กน้็อมจติทีเ่ป็นสมาธอัินมีศลีเป็นพืน้ฐานนีซ้ึง่เป็นจติทีส่งบ มาก�าหนด

พจิารณาดอัูตภาพนี ้คือความเป็นอัตตาตวัตนน้ี ว่าอตัภาพน้ีคอืความเป็นอตัตาตวัตนนี้ 

เป็นอัตตสัญญา ความส�าคัญหมายว่าตัวตน เป็นสัตตสัญญา ความส�าคัญหมายว่า 

เป็นสัตว์บุคคล อัตตสัญญากับสัตตสัญญานี้ กล่าวรวมกันในภาษาไทยอย่างง่าย ๆ  

กค็อืความเป็นสัตว์บคุคลตวัตนเราเขา ความส�าคญัหมายว่าเป็นสัตว์บคุคลตวัตนเราเขา

รู้ขันธ์ ๕ หรอืนามรูป

อันความส�าคัญหมายว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี้เกิดขึ้นที่ไหน ก็เกิดขึ้น

ที่กองทั้ง ๕ ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าขันธ์ ๕ คือรูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์  

กองเวทนา สญัญาขนัธ์ กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสังขาร วิญญาณขนัธ์ กองวิญญาณ 

เพราะเหตุท่ีมีความยึดถืออยู่ในขันธ์ ๕ นี้ว่า เอตํ มม นี่เป็นของเรา เอโสหมสฺมิ  

เราเป็นนี ่ เอโส เม อตตฺา นีเ่ป็นอัตตาตวัตนของเรา หรอืกล่าวส้ันว่าเป็นตวัเราของเรา 

เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ จึงชื่อว่าอุปาทานขันธ์ แปลว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือดังกล่าว ฉะนั้น

อัตภาพนี้ก็คือตัวอัตตสัญญา สัตตสัญญา ซึ่งตั้งขึ้นที่ขันธ์ ๕ นี้ อันเป็นที่ยึดถือว่าตัว

เราของเรา จึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์ เพราะฉะนั้น จึงก�าหนดพิจารณาให้รู้จักขันธ์ ๕  

ว่ารูปเป็นอย่างนี้ ก็คือเป็นมหาภูตรูป รูปที่เป็นใหญ่ อันได้แก่ธาตุทั้ง ๔ คือธาตุดิน 

ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม เรียกว่ามหาภูตรูป และอุปาทายรูป รูปอาศัย ก็คืออาศัย 

ซึง่มหาภตูรปูน้ันอยู่ เป็นต้นว่าประสาทท้ัง ๕ จกัขุประสาท โสตประสาท ฆานประสาท 

ชิวหาประสาท กายประสาท วิสัยคือสิ่งที่ต่อกันกับประสาททั้ง ๕ นั้น ก็คือรูป เสียง 

กลิ่น รสโผฏฐัพพะ ส่ิงท่ีกายถูกต้อง ดั่งนี้เป็นต้น ก็เป็นกองหนึ่งเรียกว่ารูปขันธ์  

กองรูป เวทนาเป็นอย่างนี้ คือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข  

กร็วมเป็นกองหนึง่เรยีกว่าเวทนาขนัธ์ กองเวทนา สญัญาเป็นอย่างน้ี คอืความจ�าหมาย

ต่าง ๆ จ�ารูป จ�าเสียง จ�ากลิ่น จ�ารส จ�าโผฏฐัพพะ จ�าเรื่องราวทั้งหลาย ก็รวมเป็น 

กองหนึ่งเรียกว่าสัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารเป็นอย่างนี้ คือความปรุงคิดหรือ 
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ความคิดปรุงต่าง ๆ คดิปรงุรปู คดิปรงุเสยีง คดิปรุงกลิน่ คดิปรงุรส คดิปรงุโผฏฐพัพะ

คดิปรงุเร่ืองราวต่าง ๆ กร็วมเป็นกองหนึง่เรยีกว่าสงัขารขนัธ์ กองสงัขาร วญิญาณเป็น

อย่างนี ้คอืว่ารู้เหน็ คือรูร้ปูทางตาท่ีเรยีกว่าเหน็ รูเ้สยีงทางหทูีเ่รยีกว่าได้ยนิหรอืได้ฟัง 

ทราบกลิน่ทางจมกู ทราบรสทางลิน้ ทราบส่ิงถูกต้องทางกาย และรูเ้รือ่งท่ีคดิทีน่กึทาง

มโนคือใจ ก็รวมเป็นกองหนึ่งเรียกว่าวิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ เรียกว่ารูปก็เพราะ

เป็นสิ่งที่ต้องช�ารุดทรุดโทรมไป และอีก ๔ กองนั้นรวมเรียกว่านาม ก็เพราะเป็นสิ่งที่

น้อมไปของจิตเพื่อรับอารมณ์ทางทวารทั้ง ๖ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะว่าจิตที่น้อม

ออกรับอารมณ์นัน้กค็อืรบัรูน้ัน้เอง เป็นเวทนากเ็ป็นรูอ้ย่างหนึง่ คอืว่ารูเ้ป็นสขุเป็นทกุข์

เป็นกลาง ๆ ก็ไม่ทุกข์ไม่สุข เป็นสัญญาก็รู้อย่างหนึ่งคือรู้จ�าหมาย เป็นสังขารก็รู ้

อย่างหนึง่คอืรูคิ้ดปรุงหรอืปรุงคิด เป็นวญิญาณกรู้็อย่างหนึง่คอืรูท้ีเ่รยีกว่าเหน็ ทีเ่รยีกว่า

ได้ยนิเป็นต้น จงึเรยีกว่านาม ดใูห้รูจ้กัว่ารปูเป็นอย่างนี ้เวทนาเป็นอย่างนี ้สญัญาเป็น

อย่างน้ี สงัขารเป็นอย่างนี ้วญิญาณเป็นอย่างนี ้รวมเข้ากค็อืว่ารปูเป็นอย่างนี ้นามเป็น

อย่างนี้ ดูให้รู้จัก

รู้อายตนะ ๑๒

และก็ดใูห้รู้จกัสบืไปถงึอายตนะ ๖ กค็อือายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก 

๖ ที่ต่อกัน ว่าตาเป็นอย่างนี้ รูปเป็นอย่างนี้ หูเป็นอย่างนี้ เสียงเป็นอย่างนี้ จมูกเป็น

อย่างนี้ กลิ่นเป็นอย่างนี้ ลิ้นเป็นอย่างนี้ รสเป็นอย่างนี้ กายเป็นอย่างนี้ โผฏฐัพพะ 

สิง่ทีก่ายถูกต้องเป็นอย่างนี ้มโนคอืใจเป็นอย่างนี ้ธรรมะคอืเรือ่งราวเป็นอย่างนี ้อายตนะ

ภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ ก็เป็น ๑๒

รู้ธาตุ ๑๘

ต่อจากน้ี ก็ดูให้รู้จักธาตุท้ัง ๑๘ ธาตุทั้ง ๑๘ นั้นก็คือ จักขุ ตา รูปและ 

จักขุวิญญาณ โสตะ หู เสียงและโสตวิญญาณ ฆานะ จมูก กลิ่นและฆานวิญญาณ 

ชิวหา ลิ้น รสและชิวหาวิญญาณ กาย โผฏฐัพพะและกายวิญญาณ มโน ใจ ธรรมะ
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เรื่องราวและมโนวิญญาณ ๖ กับ ๓ ก็เป็น ๑๘ เรียกว่าธาตุ ๑๘ ที่เรียกว่าธาตุ ๑๘ 

นั้นก็โดยอธิบายว่า ทั้งหมดนี้ทรงหรือด�ารงภาวะของตนอยู่ตามประเภท เช่น จักขุคือ

ตากท็รงภาวะเป็นตาด�ารงภาวะเป็นตาอยู ่รปูกเ็ช่นเดียวกนั จกัขวิุญญาณก็เช่นเดยีวกนั 

เพราะฉะนั้น จึงมีจักขุคือตา มีรูปและมีจักขุวิญญาณ ถ้าหากว่าไม่มีความทรงภาวะ

ของตนอยู่แล้ว ก็จะไม่ปรากฏว่ามีจักขุคือตา ไม่ปรากฏว่ามีรูปและมีจักขุวิญญาณ

ฉะนัน้ จงึเรยีกว่าธาต ุซ่ึงเป็นสิง่ทีท่รงอยูด่�ารงอยู ่แต่ไม่ใช่หมายความว่าทรง

อยูห่รือด�ารงอยูต่ลอดไป หมายความว่าทรงอยูด่�ารงอยูใ่นขณะทีต่ัง้อยู ่เพราะว่าทัง้หมด

นีก็้เป็นสงัขารคอืสิง่ผสมปรงุแต่งทัง้นัน้ หรอืเรยีกว่าสงัขตธรรม ธรรมทีปั่จจยัปรงุแต่ง 

ดงัทีไ่ด้อธบิายมาแล้ว ซ่ึงมีลักษณะ ๓ คือมคีวามเกดิขึน้ปรากฏ มคีวามตัง้อยูป่รากฏ 

และเมือ่ต้ังอยูก่แ็ปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเป็นอย่างอืน่ปรากฏ เพราะฉะนัน้ ลกัษณะที่ 

๒ คือความตัง้อยู่ปรากฏนัน้ ก็เพราะมคีวามเป็นธาตคุอืยังต้ังอยู่ได้ แม้ว่าจะตัง้อยู่แล้ว

กจ็ะต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปก็ตาม แล้วในทีสุ่ดกต้็องแตกสลายไปกต็าม แต่กยั็ง

มีภาวะที่ตั้งอยู่ ตรงนี้แหละที่มีความเป็นธาตุ จึงรู้ว่าธาตุ ๑๘ 

รู้สภาพหรอืสภาวธรรม

ต่อจากนีก้เ็ป็นเวทนา เป็นสญัญา เป็นสงัขาร ความทีม่าก�าหนดดใูห้รูจ้กัขนัธ์ 

๕ ย่อเป็นนามรูป และอายตนะ ๑๒ กับธาตุ ๑๘ ดั่งนี้ เรียกว่าเป็นวิปัสสนาภูมิ คือ

เป็นภูมิของวิปัสสนา และก�าหนดให้รู้จักว่าทั้งหมดนี้เป็น สภาวธรรม สภาวธรรมนั้น

แปลว่าธรรมที่มีภาวะของตนเอง ที่เรียกว่ามีภาวะของตนเองนั้นก็คือว่ามีความเกิดขึ้น 

มคีวามต้ังอยู ่และเมือ่ตัง้อยูก่ม็คีวามแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปของตนเอง คือมีลักษณะ

ของตนเองดังที่กล่าวมาแล้วทั้ง ๓ นั้น และค�าที่ว่าของตนเองนี้ ก็ไม่ใช่หมายความว่า

ไม่มเีหตไุม่มปัีจจยั แต่ว่ามีเหตมีุปัจจยัซ่ึงจะกล่าวในข้อต่อไป ส�าหรบัในข้อนีย้งัไม่กล่าว

ถึงเหตุถึงปัจจัย ก็เพราะเหตุและปัจจัยนั้นเอง จึงท�าให้มีความเกิดขึ้นปรากฏเป็นต้น

ดังที่กล่าวมานั้น และเหตุปัจจัยน้ีก็เป็นเหตุปัจจัยที่เนื่องกับสัตว์บุคคล ไม่ใช่ว่าไม ่

เนื่องกับสัตว์บุคคล แต่ความที่มีสัตว์บุคคลมาเนื่องนี้ ก็มาเน่ืองตามความเป็นไปที ่

เรยีกว่าสภาพภาวะของตนน้ัน คือต้องมาเข้าในวงของเหตผุลทีเ่ป็นตวัสภาพคอืตวัภาวะ
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ของตน มาเข้าวงจรหรอืวงกลมหรือเข้าทางของเหตผุลทีเ่ป็นภาวะของตน เอาแต่เพยีง

ว่าความเกิดขึ้นของขันธ์ อายตนะ ธาตุ ดังกล่าวนี้ แม้ว่าจะมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด 

กย็งัต้องประกอบกับเหตปัุจจยัอืน่ ๆ เข้ามาอกี เช่นว่าจะต้องมสัีตว์ทีเ่รยีกว่าคันธัพพะ 

เข้ามาถือปฏิสนธิ โดยที่สัตว์ผู้มาถือปฏิสนธินั้นยังมีกิเลสและมีกรรม ซ่ึงเป็นวัฏฏะ  

มีกรรมเป็นชนกกรรม กรรมท่ีท�าให้เกิด จึงมาถือปฏิสนธิเกิดขึ้นในครรภ์ของมารดา 

และก็มีความก่อก�าเนิดขึ้นมาไปตามภาวะของตน

รู้สามัญลักษณะ

ฉะนัน้ ค�าว่า สภาพตามภาวะของตน นัน้จงึหมายความว่าตามเหตปัุจจยัของ

ตนเอง เหมือนอย่างต้นไม้ที่บังเกิดขึ้น คนอาจจะเป็นผู้ปลูกคือปลูกเพาะเมล็ดหรือว่า

ตนเอามาปลกู รดน�า้ พรวนดนิ ให้ปุ๋ย เป็นต้น แต่ว่าความแตกออกของเมลด็เป็นหน่อ

หรอืว่าเป็นต้นโดยล�าดบันัน้ ต้นไม้แตกเป็นหน่อจนถึงเป็นต้นตามภาวะของตนเอง คอื

ตามเหตุปัจจยัของตนเองหรอืของต้นไม้นัน้เอง คนคอยแต่เพยีงรดน�า้เป็นต้น คอยบ�ารงุ

เท่านั้น แต่ความเกิดของต้นไม้นั้นเป็นไปตามสภาพตามภาวะของตน หมายความว่า

ตามเหตุปัจจัยของต้นไม้นั้นเอง ดั่งนี้เรียกว่าสภาพ และความเป็นสภาพนี้ก็ไม่ได้หยุด

เพียงความเกิดขึ้นปรากฏเท่าน้ัน ยังมีความตั้งอยู่ปรากฏและเมื่อตั้งอยู่ก็ยังมีความ

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอ่ืนปรากฏอีก ดั่งนี้ก็เป็นไปตามสภาพคือภาวะ 

ของตน คนเราจะไปฝืนสภาพของขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไม่ได้ คือจะไปฝืนให้เป็นไป 

ตามที่ชอบใจไม่ได้ ขันธ์ อายตนะ ธาตุเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็เติบใหญ่ขึ้น เรียกว่า

เจรญิขึน้มา เมือ่เรียกตามถ้อยค�าธรรมดาของร่างกายกเ็รยีกว่าเป็นเดก็เล็ก เป็นเดก็ใหญ่ 

เป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นผู้ใหญ่ แล้วก็แก่ลงไปหง่อมลงไป แล้วก็แตกสลายในที่สุด  

นีเ้ป็นสภาพคือเป็นไปตามภาวะของตนเองทัง้นัน้ ทีเ่ราเรยีกว่าคตธิรรมดา อนันีแ้หละ

คือตัวสภาพ มีก�าลังแข็งแรง ไม่ต้องการที่จะแก่จะหง่อมที่จะแตกสลาย แต่ว่าก็แก้ไข

ห้ามไม่ได้ ก็ต้องเป็นไปตามสภาพ และความที่เป็นไปตามสภาพดั่งนี้ตั้งแต่เกิด  

ความเกิดข้ึนปรากฏ ความตั้งอยู่ปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่น

ปรากฏ คือปรากฏให้ก�าหนดรูไ้ด้ ให้เหน็ให้สมัผสัได้ว่าเป็นอย่างนัน้ ให้รูไ้ด้ และความ



623ลักษณะพระพุทธศาสนา

ที่ปรากฏเกิด ตั้งอยู่ และแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนี้ ก็มีลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น 

แต่ว่าเมือ่รวมข้ึนโดยทัว่ไปแล้ว คอืดทูีต่รงกนัหมดของส่ิงทีเ่ป็นสังขารทีป่รุงแต่งทัง้หมดแล้ว 

กร็วมเข้ามาได้เป็นลกัษณะ ๓ อนัเรยีกว่า สามัญลกัษณะ ลกัษณะทีท่ัว่ไปของสังขาร

ทั้งปวง ก็คืออนิจจลักขณะ ลักษณะที่ไม่เที่ยง ทุกขลักขณะ ลักษณะที่เป็นทุกข์  

อนัตตลักขณะ ลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ซึ่งอันนี้ก็ได้เคยอธิบายมาบ้างแล้ว  

ก็จะยังไม่พูดไม่อธิบายในสามัญลักษณะนี้ 

พิจารณาให้รู้จักสามัญลักษณะ คือลักษณะที่ตรงกันหมดเหมือนกันหมดของ

สิ่งที่เป็นสังขารทุกอย่างให้รู้จัก ส่วนลักษณะที่แตกต่างกันไปนั้น ก็อาจจะมีที่แตกต่าง

กนัไปเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี ้เช่นว่าขันธ์ ๕ ย่อเป็นนามรปู อายตนะ ๑๒ ธาต ุ๑๘ 

มีความเกิดปรากฏ ความตั้งอยู่ปรากฏ มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏ  

ที่ลักษณะที่แตกต่างกันไปก็มีมาก เช่นว่าโดยรูป ก็อาจจะมีบางคนเตี้ย บางคนสูง  

บางคนปานกลาง บางคนผิวด�า บางคนผิวขาว อะไรเหล่านี้ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ 

ก็เหมือนกัน ก็ต่างกันอย่างนั้นบ้าง ต่างกันอย่างนี้บ้าง ตามลักษณะเฉพาะตัว ๆ ไป 

แต่ว่าก็รวมกันได้ว่า ทุก ๆ ขันธ์ ๕ ทุก ๆ อายตนะ ๑๒ ทุก ๆ ธาตุ ๑๘ นั้น  

ย่อมไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ตั้งอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เป็นอนัตตามิใช่ 

ตวัตนเพราะบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนามไิด้ เป็นแต่เพยีงยดึถอืว่าเป็นตวัเราของเรา 

ดังที่ได้อธิบายแล้วข้างต้นว่าอุปาทานขันธ์หรือสัตตสัญญาอัตตสัญญานั้นเท่านั้น  

แต่อันทีจ่รงินัน้ไม่มตีวัเราของเราทีแ่ท้จรงิอะไรเลย บงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้

ทั้งนั้น ต้องเป็นไปตามสภาพดังที่กล่าวมาแล้ว

สรุปการช�าระทฏิฐิ

ผู้ท�าวิปัสสนานั้นเมื่อได้มีศีลและได้ท�าสมาธิให้ใจสงบ แล้วก็มาจับพิจารณา

ช�าระทฏิฐคิอืความเหน็ ความเหน็ท่ียังยึดถอือยูใ่นตวัตนของเรานี ้โดยก�าหนดดูให้รูจ้กั

ประการที่ ๑. ก็คือให้รู้จักขันธ์ ๕ ย่อเป็นนามรูป อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ 

อันเรียกว่าวิปัสสนาภูมิ ให้รู้จักสภาพของสิ่งเหล่านี้ตามที่กล่าวมาแล้ว ว่าต้องเป็นไป
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ตามสภาพคือภาวะเหตุปัจจัยของตัวเอง ตั้งแต่ความเกิดปรากฏ ตั้งแต่ความตั้งอยู่

ปรากฏ ตั้งแต่เมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏดังที่กล่าวมาแล้ว  

ให้รู้จักสภาพว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามสภาพคือภาวะเหตุผลของตนเองของแต่ละสิ่ง 

เหล่านี ้และความปรากฏนัน้ย่อมปรากฏให้เหน็ได้ให้สัมผสัได้เป็นต้น ให้ก�าหนดพจิารณา

ให้รูไ้ด้ โดยทีต้่องมลีกัษณะเป็นเครือ่งก�าหนดหมาย ซึง่ลักษณะเป็นเครือ่งก�าหนดหมาย

นัน้ปรากฏ ความปรากฏนัน้ปรากฏโดยท่ีมีลกัษณะนัน้เป็นเคร่ืองก�าหนดหมาย ถ้าไม่มี

ลกัษณะเป็นเครือ่งก�าหนดหมายแล้ว กป็รากฏให้รูไ้ม่ได้ให้พจิารณาไม่ได้ ทีป่รากฏคอื

ปรากฏให้รู้ได้พิจารณาได้ ซ่ึงรวมเข้ามาแล้วก็คือว่าในไตรลักษณ์ ลักษณะคือเครื่อง

ก�าหนดหมาย ก�าหนดให้รู ้ได้พิจารณาได้ ว่าไม่เที่ยงอย่างนี้ เป็นทุกข์อย่างนี้  

เป็นอนัตตาอย่างนี้ ถ้าไม่ปรากฏก็พิจารณาให้รู้ไม่ได้ นี่ปรากฏ เหมือนอย่างว่าจะร้อง

บอกด้วยซ�้าว่า ฉันไม่เท่ียงนะ ฉันเป็นทุกข์นะ ฉันเป็นอนัตตานะ อย่ามายึดถือ  

เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วก็คล้าย ๆ กับว่าขันธ์ ๕ ที่ย่อเป็นรูปนาม อายตนะ ๑๒  

ธาตุ ๑๘ จะตะโกนบอกอยู่ตลอดเวลาว่าอย่ามายึดถือ อันที่จริงนั้นข้าพเจ้าไม่เที่ยง 

ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ ข้าพเจ้าเป็นอนัตตา

ประการที่ ๒ ก็ให้รู้จักสภาพ

ประการที่ ๓ ก็คือให้รู้จักสามัญลักษณะ

รวมเป็น ๓ ประการ ประการที่ ๑ ให้รู้จักขันธ์ ๕ ย่อเป็นนามรูป อายตนะ 

๑๒ ธาตุ ๑๘ ประการที่ ๒ ให้รู้จักสภาพของสิ่งเหล่านี้ และประการที่ ๓ ให้รู้จัก

สามญัลกัษณะของสิง่เหล่านี ้การปฏบัิตด่ัิงนีเ้ป็นการปฏบัิตทิ�าทฏิฐคิวามเหน็ให้หมดจด 

ให้หมดจดจากความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา และเมื่อพิจารณาไปจนรู้จักทั้ง ๓ 

ประการนี้ ก็ย่อมจะได้ทิฏฐิวิสุทธิ คือความหมดจดแห่งความเห็น อันเป็นวิสุทธิข้อที่ 

๓ อันนับว่าเป็นวิปัสสนาข้อที่ ๒

๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๖
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กังขาวติรณวสิุทธิ

ช�าระความสงสัยที่เกดิขึ้น

จะแสดงวิสุทธิข้อที่ ๔ กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่อง

ข้ามพ้นความสงสยั เมือ่ได้เริม่ท�าปฏบิตัทิ�าวปัิสสนากรรมฐาน ช�าระทฏิฐิคอืความเห็น

ให้บรสิทุธิด์งัทีไ่ด้กล่าวแล้ว กถ็งึขัน้ทีป่ฏบัิตชิ�าระความสงสัยทีเ่กดิขึน้ เพราะว่าย่อมจะ

มีความสงสัยถึงตัวเราในอดีตบ้าง ในอนาคตบ้าง ในปัจจุบันบ้าง เพราะว่าเมื่อยังม ี

อตัตสญัญา ความส�าคัญหมายว่าตวัเรา ของเรา สัตตสัญญา ความส�าคญัหมายว่าสัตว์ 

ดังที่จะเรียกรวมกันว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เมื่อยังมีความส�าคัญหมายอยู่ ว่าสัตว์

บุคคลตัวตนเราเขาบังเกิดข้ึน เพราะความยึดถือในขันธ์ อายตนะ ธาตุ ดังที่ได ้

กล่าวแล้ว ก็ย่อมจะมีกังขาคือความสงสัยเกี่ยวแก่ตัวเราของเราในกาลทั้ง ๓ นั้น  

และแม้ว่าจะช�าระความเห็นให้บริสุทธิ์ได้ ด้วยก�าหนดพิจารณาให้พบขันธ์ อายตนะ 

ธาตุ อันเป็นท่ีต้ังแห่งความยึดถือว่าตัวเราของเรานั้น ก�าหนดให้รู้จักหน้าตาของขันธ์ 

อายตนะ ธาต ุและก�าหนดให้รูจ้กัสภาพคือภาวะความเป็นของขนัธ์ อายตนะ ธาตนุัน้ 

ที่มีที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตน ดังที่ได้กล่าวแล้ว ว่าเกิดข้ึนตั้งอยู่และเส่ือมดับไป 

ซึ่งความเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมดับไปนั้น ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของขันธ์ อายตนะ 

ธาตุนั้นเอง ปรากฏอยู่
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ตามที่กล่าวนี้ก็กล่าวตามพระบาลีที่ตรัสไว้ว่า อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิด

ขึ้นปรากฏ วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมสิ้นไปปรากฏ ิตสฺส อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ 

เมื่อยังตั้งอยู่ ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏ ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสนี้ 

ยกเอาข้อเส่ือมดับไปเป็นข้อท่ี ๒ เม่ือตัง้อยูค่วามแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเป็นข้อที ่๓ 

แต่ว่าที่อธิบายนั้นจับตามล�าดับเพ่ือให้เข้าใจง่าย คือว่าความเกิดขึ้นปรากฏ ความตั้ง

อยู่ก็ปรากฏ และความเปลี่ยนแปลงเสื่อมสิ้นไปในที่สุดก็ปรากฏ เอาความตั้งอยู่มาไว้

เป็นที่ ๒ เอาความเสื่อมสิ้นไปมาเป็นข้อที่ ๓  ก็มีความเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธ-

ภาษิตนั้น นี้เป็นสภาพของขันธ์ อายตนะ ธาตุ คือความมีความเป็นที่เป็นไปตามเหตุ

ปัจจยัของตนเอง และกก็�าหนดให้รูจ้กัสามญัลกัษณะ คอืลกัษณะเครือ่งก�าหนดทีท่ัว่ไป

ของขันธ์ อายตนะ ธาตุ ก็คือที่ปรากฏทั้ง ๓ นั้นนั่นเอง เมื่อรวมเข้าแล้วก็มีลักษณะ

ทั่วไปก็คือ ลักษณะที่ไม่เที่ยง ลักษณะที่เป็นทุกข์ ลักษณะที่เป็นอนัตตา ก�าหนดให้

รูจั้กไตรลกัษณ์ ดัง่นีเ้ป็นวธิชี�าระทฏิฐคิวามเหน็ให้บริสทุธิ ์แต่ว่าในข้ันนีก้ย็งัละอปุาทาน

ไม่ได้ เพราะฉะนั้น ก็ย่อมจะมีความสงสัยอยู่เกี่ยวกับตัวเราของเราที่ฝังลึกอยู่ในกาล 

ทั้ง ๓ ตัวเราของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งของ“กังขา”คือความสงสัยอย่างยิ่ง และวิจิกิจฉา 

ในนิวรณ์ ๕ ก็มีตัวเราของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งของวิจิกิจฉาเป็นอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับ

เป็นมูลฐานของวิจิกิจฉาทั้งปวง

ละความสงสัยเกี่ยวกับตัวเราของเรา

อนัความสงสยัเก่ียวกับตัวเราของเราในกาลทัง้ ๓ นัน้ กคื็อความสงสยัทีป่รารภ

กาลที่เป็นอดีตคือล่วงไปแล้ว ว่าตัวเราได้มีแล้วได้เป็นแล้วในอดีตหรือไม่หนอ ตัวเรา

ไม่ได้มีแล้วไม่ได้เป็นแล้วในอดีตหรือหนอ ตัวเราได้มีได้เป็นอะไรแล้วในอดีตหรือหนอ 

ตวัเราได้มไีด้เป็นอย่างไรแล้วในอดตีหรอืหนอ ตวัเราได้เป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรอกี

ต่อไปในอดีตหรือหนอ ดั่งนี้ นี้เป็นกังขาความสงสัยในอดีตหรือปรารภส่วนที่เป็นอดีต 

สรุปเข้าแล้วก็เป็น ๕ ประการ ส่วนความสงสัยที่ปรารภอนาคตกาลข้างหน้าที่ยัง 

ไม่มาถึง รวมเข้าแล้วก็ได้แก่ความสงสัยว่า เราจักมีจักเป็นต่อไปในอนาคตหรือหนอ 

เราจักไม่มีไม่เป็นในอนาคตหรือหนอ เราจักเป็นอะไรหรือหนอในอนาคต เราจักเป็น
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อย่างไรหรอืหนอในอนาคต เราจกัเป็นอะไรแล้วจงึจะเป็นอะไรต่อไปในอนาคตหรอืหนอ 

ส่วนความสงสัยที่ปรารภปัจจุบันรวมเข้าก็คือ เดี๋ยวนี้เรามีเราเป็นอยู่หรือหนอ เดี๋ยวนี้

เราไม่มีไม่เป็นอยู่หรือหนอ เดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรหรือหนอ เดี๋ยวนี้เราเป็นอย่างไรอยู่ 

หรือหนอ เดี๋ยวนี้สัตว์นี้คือตัวเรานี้มาจากไหนหรือหนอ เดี๋ยวนี้สัตว์นี้คือตัวเราจักไป 

ในที่ไหนต่อไปหรือหนอ ดั่งนี้ รวมเข้าก็เป็น ๖ ประการ เหล่านี้เป็นความสงสัย 

เกี่ยวกับตัวเราของเรา

พจิารณาจับเหตุปัจจัยของขันธ์ ๕ หรอืนามรูป

เพราะฉะน้ัน เม่ือช�าระทิฏฐิคือความเห็นให้บริสุทธิ์ดังกล่าวมาแล้ว เมื่อ 

อตัตสญัญาสตัตสญัญา ความส�าคญัหมายว่าตัวเราของเราสงบลงไปได้ ปรากฏเป็นขนัธ์ 

อายตนะ ธาตุขึ้นมาแทน แม้ว่าจะได้พิจารณาให้รู้จักสภาพคือความเป็นไปของขันธ ์

อายตนะ ธาต ุตามเหตปัุจจัยของตนคอืเกดิขึน้ตัง้อยู่เสือ่มดบัไปดงักล่าวนัน้ และรวม

เข้ามาให้รูจ้กัสามญัลกัษณะคอืลกัษณะทีท่ัว่ไปของขนัธ์อายตนะธาตุ แม้อย่างนัน้กย่็อม

จะมีความสงสัยว่าขันธ์อายตนะธาตุนี้มาจากไหน ปรารภกาลท้ัง ๓ ได้เช่นเดียวกัน 

ในอดีตขันธ์ อายตนะ ธาตุได้มีหรือไม่มี ในปัจจุบันขันธ์ อายตนะ ธาตุมีอยู่หรือไม่มี 

ในอนาคตขันธ์ อายตนะ ธาตุมีอยู่หรือไม่มี และถ้ามีอยู่ก็มาจากไหน เหมือนอย่างว่า

มองเหน็เดก็ทีเ่ขามาวางทิง้เอาไว้ทีห่น้าบ้านของตน หรอืทีถ่นนหน้าบ้าน ก็ย่อมจะต้อง

มีความสงสัยว่าเด็กคนนี้ลูกใคร ใครเอามาทิ้งไว้ ฉันใดก็ดี เมื่อพิจารณาก�าหนดแม้ว่า

เห็นขันธ์ อายตนะ ธาตุว่าเป็นอย่างนี้ ๆ เห็นหน้าตาของขันธ์อายตนะธาตุ แต่ก็ย่อม

จะมคีวามสงสยัได้ว่าขนัธ์อายตนะธาตุนีม้าจากไหน ทัง้ในอดตีทัง้ในปัจจบุนัและต่อไป

ในอนาคต เพราะฉะนัน้ ทางพทุธศาสนาและโดยเฉพาะในข้อปฏบัิตวิธิที�าวปัิสสนาถดั

จากช�าระความเหน็ให้บรสิทุธิด์งักล่าวนัน้ จงึได้สอนให้พิจารณาจบัเหตุปัจจยัของนามรปู 

ก็ขันธ์ ๕ นั่นแหละ ก็คือขันธ์ อายตนะ ธาตุดังกล่าวมานั้นยกเอาขันธ์ ๕ ที่ย่อเป็น

นามรูปข้ึนเป็นที่ตั้ง จับเหตุปัจจัยของนามรูป และก็ได้แสดงเหตุปัจจัยของนามรูปไว้ 

ส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาธุระจะพึงจับขึ้นพิจารณา คือให้รู้จัก สามัญปัจจัย คือเหตุ

ปัจจัยที่ท่ัวไปของนามรูปทั้ง ๒ อย่างหรือของขันธ์ ๕ ทั้งหมด ตามที่พระพุทธเจ้า 
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ได้ตรัสแสดงไว้ว่า อวิชชา ตัณหา อุปาทาน และกรรม เป็นสามัญปัจจัยแห่งนามรูป 

อวิชชาก็คือความไม่รู้ในสัจจะท่ีเป็นตัวความจริง ความไม่รู้ในสัจจะท่ีเป็นตัวความจริง 

ก็คือไม่รู้ในอริยสัจจ์ ตัณหาก็คือความดิ้นรนทะยานอยาก อุปาทานก็คือความยึดถือ 

กรรมก็คือการงานที่บุคคลกระท�าทางกาย ทางวาจา ทางใจ เป็นกรรมที่ดีก็มี  

เป็นกรรมที่ชั่วก็มี เป็นกรรมที่เป็นกลาง ๆ ก็มี อวิชชา ตัณหาอุปาทาน กรรมทั้ง ๔ 

น้ีเป็นสามญัปัจจยัแห่งนามรปู และได้สอนให้รูจ้กั วสิามญัปัจจยั คอืเหตปัุจจยัทีไ่ม่เป็น

สามัญคือทั่วไปแก่นามรูปเหมือนกันทั้งหมด แต่ว่าเป็นเหตุปัจจัยจ�าเพาะของแต่ละข้อ

ในขันธ์ ๕ หรือย่อเป็นนามรูป ก็คือให้รู้จักว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปเป็นวิสามัญปัจจัย

แห่งรูป อาหารที่บริโภคเข้าไปนั้นก็เชน่ข้าวสุกและอาหารทั้งปวงส�าหรบัที่จะทะนุบ�ารุง

ร่างกาย รวมเข้ากค็อืว่าธาตดุนิธาตนุ�า้ธาตุไฟธาตลุมนัน้เอง เป็นอาหารท่ีบคุคลบรโิภค

เข้าไปส�าหรับทะนุบ�ารุงร่างกาย เพราะว่ารูปกายนี้ก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน น�า้ ลม 

ไฟ ธาตุดิน น�้า ลม ไฟที่ประกอบเข้าเป็นรูปกายนี้ก็สิ้นไปเสื่อมไปอยู่ตลอดเวลา  

จึงต้องมีอาหารคือธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ใหม่เข้าไปทะนุบ�ารุงเพิ่มเติมเอาไว้ รูปกายนี ้

จึงด�ารงอยู่ได้

เพราะฉะนั้น ในข้อนี้ดูเข้ามาสักหน่อยก็จะเห็นได้ ว่าเป็นสภาวธรรมอย่างไร 

เป็นสามัญลักษณะอย่างไร ซึ่งเป็นอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออก ท่ีเป็นไปตามสภาพ

หรือที่เป็นตัวสภาพคือความมีความเป็นท่ีเป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนนั้น ก็ได้กล่าว

มาแล้ว เกดิขึน้ ตัง้อยู่และแปรปรวนเปลีย่นแปลงดบัไป นีเ่ป็นตวัสภาวธรรมและกเ็ป็น

ไปตามสภาวธรรมดั่งนี้ ธาตุทั้งหลายที่มาประกอบเข้าเป็นรูปกายอันนี้ ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่

แปรปรวนเปล่ียนแปลงดับไปอยู่ทุกขณะจิต จึงต้องการอาหารเข้าไปบ�ารุงเพิ่มเติมอยู่

ทุกขณะเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ชัดก็คือว่าทุกคนต้องบริโภคลมอยู่ทุกขณะลมหายใจ 

เข้าออก คอืต้องหายใจเข้าหายใจออกกนัอยูท่กุขณะ หยดุไม่ได้ เพราะว่าต้องการธาตุ

ลมนีเ้ข้าไปเพิม่เตมิส่วนทีเ่สือ่มสิน้ไปอยูท่กุขณะลมหายใจเข้าออก และในธาตลุมอนันี้

อันที่จริงก็มีธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ รวมเข้าอยู่ในธาตุลมนี้ด้วยท่ีเป็นอย่างละเอียด  

ถ้าหากว่าต้องหยุดหายใจสกัครูเ่ดียว ชวีติกจ็ะดบัแล้ว กแ็สดงว่าธาตทุีเ่ข้าไปด�ารงเลีย้ง

ชีวิตอันเป็นส่วนรูปกายนี้ต้องเสื่อมดับอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกทีเดียว ต้องเข้าไป
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ซ่อมแทนกันให้ได้ทุกขณะลมหายใจเข้าออกทีเดียว จะเว้นเสียไม่ได้ เพราะฉะนั้น 

อาหารรวมเข้ากค็อืธาตทุัง้ ๔ น้ีจงึเป็นวสิามญัปัจจยัของรปู ซึง่ต้องการอยู่ทกุลมหายใจ 

เข้าออก

คราวนี้ มาถึงนาม อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ เป็นวิสามัญปัจจัยแห่ง

วิญญาณอันเป็นส่วนจิต ก็คือว่าอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ นี้ต้องประจวบกัน  

จึงจะเกิดวิญญาณ รู้รูปก็คือเห็นรูป รู้เสียงก็คือได้ยินเสียงเป็นต้น ถ้าหากว่าอายตนะ

ภายใน ๖ ภายนอก ๖ ไม่ประจวบกัน วิญญาณก็ไม่บังเกิดขึ้น ถ้าคนหลับตาเสียไม ่

ดอูะไร จกัขวุญิญาณกไ็ม่เกดิ คนทีต่าบอด จักขวิุญญาณกไ็ม่เกดิ หูหนวก โสตวิญญาณ

ก็ไม่เกิด หรือคนที่ตาดีหูดี ถ้าหากว่าไม่ดูไม่ฟัง คือไม่ท�าให้อายตนะภายในภายนอก

ในข้อตาข้อหูนั้นมาประจวบกัน จักขุวิญญาณโสตวิญญาณก็ไม่เกิดเช่นเดียวกัน แต่ว่า

คนเรานั้นแม้ว่าจะพิการ ตาบอด หูหนวก แต่อายตนะคู่ท่ี ๖ น้ันยังอยู่คือมโนกับ

ธรรมะ และอาจจะใช้ทดแทนได้ เช่น ใช้กายอนัเป็นอายตนะภายในข้อท่ี ๕ กบัโผฏฐพัพะ

คอืสิง่ทีก่ายถกูต้องทดแทนได้บ้าง ทดแทนตาได้ ดงัเช่นทีเ่คยเล่าแล้วถงึคนตาบอดและ

มาหัดปฏบิตัทิางจติให้อ่านหนงัสอืได้ หรอืดอูะไรได้บ้างเป็นต้น ทีท่่านกล่าวสนันษิฐาน

กันว่าใช้กายส่วนใดส่วนหนึง่ทดแทน ถ้าไปปิดกายส่วนนัน้เสยีแล้วกม็องไม่เหน็ แต่นัน่

ต้องใช้อาศยัอ�านาจสมาธิจติเข้ามาช่วย แต่โดยปรกตแิล้วอายตนะภายในและภายนอก

ดังกล่าวเป็นวสิามญัปัจจยัของวญิญาณ ผสัสะอนัเกดิเพราะวญิญาณกบัอายตนะภายใน

อายตนะภายนอก เป็นวิสามัญปัจจัยโดยตรงและโดยอ้อมแห่งเวทนา สัญญา สังขาร

รู้จักสามัญปัจจัยและวสิามัญปัจจัย

เพราะฉะนั้น ก็ให้พิจารณาจับปัจจัยหรือเหตุปัจจัยของขันธ์ ๕ ย่อเข้าเป็น 

นามรูปดังกล่าวมานี ้ให้รูจ้กัทัง้ทีเ่ป็นสามญัปัจจยัทัง้ทีเ่ป็นวิสามัญปัจจยัดงักล่าวมานัน้ 

และเมือ่พจิารณาก�าหนดอยู่ดัง่นีแ้ล้ว กย่็อมจะได้ความรูท้ีส่รปุเข้ามา ว่านามรปูทีม่มีา

ในอดีตก็ตาม ที่จะมีในอนาคตก็ตาม หรือที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ตาม ย่อมมีสามัญปัจจัย

คอืเหตปัุจจัยทีเ่ป็นสามัญ อันได้แก่อวชิชา ตัณหา อปุาทาน กรรม และย่อมมวีสิามญั
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ปัจจัย ก็ได้แก่อาหารเป็นวิสามัญปัจจัยของรูป อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก 

๖ เป็นวสิามญัปัจจยัของวญิญาณ และผสัสะอนัเกดิจากวิญญาณประกอบทัง้อายตนะ

ภายในอายตนะภายนอก เป็นวิสามัญปัจจัยทั้งโดยตรงทั้งโดยอ้อมแห่งเวทนา สัญญา 

สงัขาร โดยตรงน้ันกคื็อเป็นวสิามญัปัจจยัแห่งเวทนา โดยอ้อมนัน้กค็อืตลอดถงึสญัญา

และสังขาร และทั้ง ๓ นี้ย่อมเป็นปัจจัยของกันและกันอีกด้วย ก็คือเวทนาก็เป็นเหตุ

ปัจจัยแห่งสัญญา สัญญาก็เป็นเหตุปัจจัยแห่งสังขาร ก็คือว่าเมื่อมีเวทนาก็ย่อมจะมี

สัญญาคือความจ�าหมายได้ในอารมณ์ของเวทนานั้น คือเวทนาบังเกิดขึ้นอาศัยผัสสะที่

สบืเน่ืองมาจากวญิญาณ ประกอบด้วยอายตนะภายในอายตนะภายนอก สญัญากย่็อม

จ�าหมายในอายตนะภายในอายตนะภายนอกเหล่านัน้ และในวญิญาณเหล่านัน้ได้ด้วย 

และเมื่อมีสัญญาความจ�าหมาย ก็ย่อมมีสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดอยู่  

ในอารมณ์ทีส่ญัญาจ�าหมายได้แล้วนัน้ ถ้าหากว่าไม่มีสญัญาจ�าหมายไว้ได้ สงัขารกป็รงุ

แต่งอะไรไม่ได้ สังขารจะปรุงแต่งอะไรได้นั้น ก็ปรุงแต่งได้ในอารมณ์คือเรื่องที่สัญญา

จ�าไว้ได้ ดูง่าย ๆ ก็คือว่าเราจะคิดปรุงแต่งอะไรที่เราลืมแล้วย่อมไม่ได้ เราจะปรุงแต่ง

อะไรได้ก็ต้องในเรื่องที่เราจ�าได้ก�าหนดไว้ได้ จึงจะปรุงแต่ง คือคิดปรุงแต่งอะไรต่อไป

อีกได้ เพราะฉะนั้น สังขารก็ต้องอาศัยสัญญา แต่ก็สืบเนื่องมาจากตัวผัสสะนั้น  

ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา แล้วก็สืบมาถึงสัญญาสืบมาถึงสังขาร จะยกเอาผัสสะนั่น

ข้ึนมาข้อเดยีว ว่าเป็นวสิามัญปัจจยัโดยตรงและโดยอ้อม โดยตรงกค็อืเวทนา โดยอ้อม

ก็คือตลอดถึงสัญญา สังขาร แต่ว่าสัญญา สังขารนั้นก็ต้องอาศัยสืบมาจากเวทนา 

ดังกล่าวนั้น 

เพราะฉะนั้น ก็ให้จับพิจารณาก�าหนดเหตุปัจจัยของนามรูปดังกล่าวมานี้ให้

เหน็ชดั ว่านามรปูพร้อมท้ังอายตนะธาตน้ัุนย่อมมเีหตปัุจจยัของตนดัง่นี ้และเหตปัุจจยั

ของนามรูปดังที่กล่าวมานี้นั้นเอง ท�าให้นามรูปบังเกิดขึ้นตั้งอยู่และแปรดับไป เพราะ

ฉะนั้นการที่ก�าหนดจับให้รู้เหตุปัจจัยของนามรูปนี้ จึงท�าให้รู้จักตัวสภาวธรรมดีขึ้น  

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าสภาวะนั้นคือสภาพ ภาวะความเป็นความมีตามเหตุปัจจัยของตน 

นี้เรียกว่าสภาพ ความมีความเป็นตามเหตุปัจจัยของตน จ�าเอาไว้ว่าสภาพแปลอย่างนี้
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คราวนี้ ตัวนามรูปก็เป็นตัวสภาวธรรมเอง คือเป็นส่ิงท่ีมีขึ้นเป็นขึ้นตามเหตุ

ปัจจยัของตน และตวันามรปูน้ีเม่ือเป็นตวัสภาวธรรมในตวัเอง ก็ต้องเป็นไปตามสภาว-

ธรรมคือเป็นไปตามภาวะตามเหตุปัจจัยของตน เพราะฉะนั้น ที่แล้วมานั้นยังไม่ได้จับ

อธบิายว่าอะไรเป็นตวัเหตปัุจจยั ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของค�าว่าสภาวธรรมนี ้มาวันนีจ้งึมาอธบิาย

ถึงตัวเหตุปัจจยัอันได้แก่สามัญปัจจยัของนามรปู อันได้แก่อวิชชาตณัหา อปุาทาน กรรม 

และวสิามญัปัจจยัของนามรปู อันได้แก่อาหาร อายตนะภายในอายตนะภายนอก และ

ผสัสะดังทีก่ล่าวมานัน้ นีแ้หละคอืตวัวิสามัญปัจจยัแห่งนามรูป รวมเข้าแล้วสามัญปัจจยั

และวิสามัญปัจจัยแห่งนามรูปทั้ง ๒ นี้ ก็คือเหตุปัจจัยของนามรูป นามรูปจึงเป็น 

ตัวสภาวธรรมและต้องเป็นไปตามสภาวธรรม กล่าวคือเมื่อมีเหตุปัจจัย นามรูปก็เกิด 

เมื่อสิ้นเหตุปัจจัย นามรูปก็ดับ เมื่อมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม นามรูปก็เกิด  

เมื่อสิ้นอวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม นามรูปก็ดับหมด ไม่เกิดอีก เมื่อมีอาหาร  

รูปก็ตั้งอยู่ เม่ือสิ้นอาหาร รูปก็ดับ และที่เห็นง่ายก็ดังยกตัวอย่างเช่นธาตุลมที่กล่าว 

มาน้ัน ลมยังเดินเข้าออกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก รูปก็ตั้งอยู่ และเมื่อส้ินลมเสีย 

เมื่อใด รูปก็ดับ อายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกัน วิญญาณก็เกิด  

เมื่ออายตนะภายในภายนอกไม่ประจวบกัน วิญญาณก็ดับ เมื่อผัสสะเกิด เวทนา  

สัญญา สังขารก็เกิด เมื่อผัสสะดับ เวทนา สัญญา สังขารก็ดับ 

และในข้อหลงันีไ้ด้มพีระพทุธภาษติตรสัเปรยีบเทยีบไว้ในทีอ่ืน่ ว่าเหมอืนอย่าง

ไม้สีไฟ ๒ อันท่ีมาสีกัน ก็เกิดไฟ ก็คือเมื่อมีผัสสะ อันสืบเนื่องมาจากวิญญาณ 

กับอายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกัน เวทนาก็เกิด เมื่อไม้สีไฟ ๒ อันนั้น 

แยกกันเสีย ไฟก็ไม่เกิด และขณะที่สีกัน ไฟเกิด เมื่อแยกกันเสีย ไฟก็ดับ เมื่อผัสสะ

ดับเวทนาก็ดับ และสัญญาสังขารก็ดับไปตามกัน เพราะฉะนั้น ความเกิดขึ้นของนาม

รปูนีก้เ็พราะปัจจยัของนามรปูเกดิ คือเม่ือมปัีจจยั นามรปูกเ็กิด เมือ่ไม่มปัีจจยัหรอืว่า

ปัจจัยนั้นดับ นามรูปก็ดับ จะเป็นในอดีตก็ตาม ในอนาคตก็ตาม ในปัจจุบันก็ตาม 

ก็เป็นอยู่ดั่งนี้ ไม่มีเหตุปัจจัยอื่นนอกไปจากนี้ มีเหตุปัจจัยอยู่เพียงเท่านี้ 

เหมือนอย่างว่าเมื่อจับเหตุปัจจัยของฝนตกได้ ฝนที่ตกในอดีต ฝนที่ตกอยู่

เดีย๋วนี ้ฝนทีต่กต่อไปข้างหน้า กเ็พราะเหตปัุจจยัอนัเดยีวกนั เมือ่มเีหตปัุจจัยให้ฝนตก
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เมื่อใด ฝนก็ตกเมื่อนั้น ในอดีตล่วงไปกี่พันกี่หม่ืนก่ีแสนปีก็อย่างนี้ เด๋ียวน้ีก็อย่างนี้  

ต่อไปข้างหน้าก็อย่างนี้ เป็นอันเดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงไม่จ�าเป็นต้องไปค้นหาถึง 

เหตุปัจจยัของฝน ว่าเมือ่ล้านปีมาแล้วเพราะอะไรจงึตก เดีย๋วนีเ้พราะอะไรจงึตก ต่อไป

ข้างหน้าอกีล้านปีเพราะอะไรจงึตก แล้วกต็กมากีค่รัง้ไม่จ�าเป็น ไม่จ�าเป็นจะต้องไปรวม

บัญชี เมื่อจับเหตุปัจจัยได้แน่นอนแล้วก็เป็นอันเดียวกัน นี่เป็นเรื่องฝนที่ยกมาเป็น

ตัวอย่าง 

เร่ืองของนามรูปก็เช่นเดียวกัน นามรูปในอดีตจะนานเท่าไรก็ตาม ปัจจุบัน

เดีย๋วนีก้ต็าม ในอนาคตกต็าม ถ้ายงัมเีหตปัุจจยัอยู ่ในอนาคตนานเท่าไรกต็าม กเ็หตุ

ปัจจัยอันเดียวกันนี้เท่านั้น ไม่มีแตกต่างกันไปอย่างอื่น เมื่อเหตุปัจจัยเกิด นามรูป 

ก็เกิด เมื่อเหตุปัจจัยดับ นามรูปก็ดับ เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาจับเหตุปัจจัยให้ได้

แน่นอนอย่างนีเ้ป็นอนัเดยีวกันอย่างน้ีแล้ว กส้ิ็นความสงสัยในนามรปู จติกไ็ม่พะวักพะวน 

เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็ได้ชื่อว่าได้กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่อง 

ข้ามพ้นความสงสัย

๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๖
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มัคคามัคคญาณทัสสนวสิุทธิ

ก�าหนดพจิารณานามรูป

จะแสดงวิสุทธิข้อที่ ๕ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณ

เป็นเครื่องเห็นว่าทางหรือมิใช่ทาง เมื่อได้ปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์ ท�าจิตให้บริสุทธิ์ 

จากนิวรณ์ทั้งหลาย อันนับว่าได้ปฏิบัติศีลให้เป็นภาคพื้น เป็นท่ีรองรับ เป็นท่ีทรงไว้

แห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ท�าจิตให้บริสุทธิ์คือให้เป็นสมาธิ สงบสงัดจากกามและอกุศล-

ธรรมทั้งหลาย เปน็บาทของวิปสัสนา จึงไดจ้ับปฏิบตัิในวิปัสสนา ตั้งต้นแต่ช�าระความ

เหน็ให้บรสิทุธิแ์ละก�าหนดจบัเหตปัุจจยัแห่งนามรปู จนข้ามพ้นความสงสัยเกีย่วแก่นาม

รูปทั้งหลาย เพราะจับเหตุปัจจัยได้แล้ว จึงปฏิบัติก�าหนดพิจารณาขันธ์ ๕ อายตนะ 

๑๒ ธาต ุ๑๘ ก�าหนดจับพจิารณารวมเข้ามาในขนัธ์ ๕ ย่อลงเป็นนามรปูโดยลกัษณะ

จ�าเพาะของแต่ละข้อตามท่ีพระอาจารย์ได้แนะน�าไว้ เช่น ก�าหนดจบัพจิารณารปูว่าเป็น

สิง่ทีช่�ารดุทรดุโทรม ก�าหนดจบัพจิารณาเวทนาว่าเป็นความรูส้ขุ ทกุข์และเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทกุข์ไม่สขุ ก�าหนดพจิารณาสญัญาว่าเป็นความรูท้ีจ่�าหมาย ก�าหนดพจิารณาสงัขาร

ว่าเป็นความรู้ที่ปรุงแต่ง ก�าหนดจับพิจารณาวิญญาณว่าเป็นความรู้ที่เป็นความเห็นรูป 

ได้ยนิเสยีง ทราบกลิน่ รส โผฏฐพัพะ และรู้เรือ่งราวของรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ  

กบัรู้เรือ่งราวของรปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะเหล่านัน้ทีป่ระสบพบผ่านมาแล้ว หรอื

ที่คาดคิดล่วงหน้าไปข้างหน้าและก็ก�าหนดรวมเข้ามาเป็นรูปนาม โดยที่รูปก็คือเป็นสิ่ง
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ทีต่้องช�ารดุทรุดโทรมดังกล่าวนั้นและสิง่ที่ช�ารุดทรดุโทรมนัน้ ก็คอื เป็นมหาภตูรูปคือ

รูปที่เป็นส่วนใหญ่ คือที่เป็นธาตุทั้ง ๔ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ 

ธาตไุฟ วาโยธาต ุธาตลุม กบัอากาสธาต ุธาตอุากาศคอืช่องว่าง และเป็นอปุาทายรปู 

รปูอาศยั กค็อืประสาทท้ัง ๕ จกัขปุระสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชวิหาประสาท 

กายประสาท และเป็นวิสัยคือเป็นอารมณ์ของประสาททั้ง ๕ นั้น คือรูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ ตลอดจนถึงท่ีเป็นเพศชายเพศหญิงเป็นต้น บรรดาที่อาศัยอยู่กับ 

มหาภตูรปูทัง้ ๔ นัน้ จงึล้วนเป็นสิง่ทีต้่องช�ารดุทรดุโทรม และเป็นนามกค็อืเป็นเวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเป็นความรู้ดังกล่าว ก็คืออาการที่จิตน้อมออกรู้อารมณ์

คอืเรือ่งทางทวารทัง้ ๖ กส็มมตเิรยีกว่าเป็นวญิญาณ ทแีรกกค็อืความรูท้ีเ่ป็นความเหน็

รูป ได้ยินเสียงเป็นต้นตามท่ีกล่าวแล้ว เรียกว่าจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณเป็นต้น  

แล้วก็เป็นสัมผัส ก็คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจวบกันก็เป็นสัมผัส  

แล้วก็เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร แล้วก็เป็นวิญญาณขึ้นอีก รวมก็เป็นความรู้

คอืทีจ่ติน้อมออกรู้อารมณ์ทีเ่ข้ามาทางทวารทัง้ ๖ จงึเรยีกว่านาม ทีแ่ปลว่าอาการทีจ่ติ

น้อมออกไปรู้อารมณ์คือเรื่องทางทวารท้ัง ๖ ก็ปรากฏเป็นวิญญาณ เป็นสัมผัส  

เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร แล้วก็เป็นวิญญาณขึ้นอีก 

แต่ว่าในขันธ์ ๕ นั้นไม่กล่าวถึงสัมผัส และเอาวิญญาณไปไว้เป็นข้อท้าย  

เอาเวทนาไว้เป็นข้อต้น จึงนับว่าเป็นเวทนา สัญญา สังขาร ซึ่งพิจารณาดูแล้วที่ท่าน

เรียงอย่างนี้ก็สะดวกแก่การพิจารณา เพราะว่าเม่ือจับพิจารณารูป ซึ่งเป็นของหยาบ

ก�าหนดได้ง่าย แล้วก็มาเวทนา ซึ่งเวทนานั้นก็บังเกิดขึ้นทั้งทางกายทั้งทางใจ เวทนา 

ก็เป็นของหยาบแม้จะเป็นนามธรรม คือเป็นตัวความรู้ดังกล่าวนั้น แต่ก็บังเกิดขึ้นแก่

ทั้งกายทั้งใจ ก�าหนดได้ง่าย จึงเอามาไว้ในข้อที่ ๒ แล้วก็จับก�าหนดพิจารณาสัญญา 

ซึ่งเป็นนามธรรมอย่างเดียวกัน แล้วก็สังขาร แล้วก็จับพิจารณาวิญญาณ เพราะว่า 

การพิจารณาสังขารน้ัน คือการพิจารณาความรู้ที่เป็นการปรุงแต่งของใจ ปรุงแต่งรูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมะคือเรื่องราว และเมื่อจับพิจารณาการปรุงแต่ง

อย่างนี้ ก็เป็นการง่ายที่จะจับพิจารณาวิญญาณ ซึ่งเป็นตัวความรู้เห็น รู้ได้ยินเป็นต้น

ดงักล่าวนัน้ เพราะว่าวญิญาณนีก้เ็กดิจากความปรุงแต่ง คอือายตนะภายนอกอายตนะ

ภายในประจวบกัน หรืออีกอย่างหนึ่งท่านแสดงว่านามรูป 
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เพราะฉะนัน้ เมือ่จบัเอานามรปู กน็ามรปูนีเ้องเมือ่มาประจวบกนัเข้ากใ็ห้เกดิ

เป็นวิญญาณ และหากจะพิจารณาให้ชัดขึ้นก็อายตนะภายในอายตนะภายนอกมา

ประจวบกัน เช่น ตากับรูปมาประจวบกันเข้าก็เกิดเป็นจักขุวิญญาณ คือว่าความรู้ท่ี 

เรียกว่าความเห็นคือเห็นรูปทางตาอันนี้ ก็เป็นความปรุงแต่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้น 

เมื่อจับพิจารณาสังขาร ก็จับพิจารณาวิญญาณได้สะดวกขึ้น แล้วเป็นการจับพิจารณา

ให้พบต้นทางของนามธรรมทั้งหลายด้วย คือนามธรรมทั้งหลายนั้นก็มาจากอายตนะ

ภายในอายตนะภายนอกทีป่ระจวบกนั หรอืจะเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่าเกดิจากนามรปูกไ็ด้ 

รูปกรู็ปน้ันเอง นามกค็อืบรรดานามท้ัง ๔ หรอืว่าเอาตวัมโนคอืใจนัน้กไ็ด้ ซึง่เป็นทวาร

ในของจิตดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในครั้งก่อน ๆ ซึ่งต้องมีประกอบอยู่ในอายตนะภายใน 

ทกุข้อ เช่นว่าเม่ือตากบัรปูประจวบกนั กต้็องมมีโนเข้ามาประกอบด้วย จงึจะท�าให้เกดิ

จักขุวิญญาณความรู้เห็นรูป อันตัวมโนท่ีมาประกอบนั้นก็คือตัวนามนั้นเอง ก็แปลว่า

ทัง้รปูทัง้นาม หรอืพดูอกีนยัหนึง่กค็อือายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจวบกนั 

ก็เป็นปัจจัยให้เกิดจักขุวิญญาณเป็นต้น เพราะฉะนั้น การที่มีแสดงเอาไว้ ๒ อย่างว่า

นามรูปเป็นเหตุปัจจัยของวิญญาณ อีกอย่างหนึ่งแสดงว่าอายตนะภายในอายตนะ

ภายนอกเป็นปัจจัยให้เกิดวญิญาณนัน้ ถ้าหากว่าอธบิายไม่เอามโนเข้ามาประกอบด้วย

ก็เห็นได้ยาก ถ้าหากว่าอธิบายเอามโนเข้ามาประกอบด้วย ก็จะเห็นได้ง่ายว่าเรียกว่า

นามรูปก็ได้เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ ก็เพราะว่าจะต้องมีมโนเข้ามาประกอบด้วย 

ทุกข้อดังที่กล่าวมาแล้ว จึงจะเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณขึ้นได้

วปิัสสนาญาณหรอืวปิัสสนาปัญญา

เพราะฉะน้ัน ก็ก�าหนดพิจารณาให้รู้จักลักษณะจ�าเพาะข้อของแต่ละข้อดังที่

กล่าวมานี้ และก็จับพิจารณารวมกันเข้าเป็นหมวดเป็นหมู่ ก็คือรวมกันเข้าขันธ์ ๕  

ทุกข้อ นามรูปทั้งหมดซึ่งมีลักษณะจ�าเพาะ ๆ ดังที่กล่าวมานั้น ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องไม่

เที่ยงคือเป็นสิ่งท่ีเกิดดับ เป็นทุกข์คือต้ังอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป 

และต้องถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา และต้องเป็นอนัตตา คือไม่เป็น

อัตตาตัวตน เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ แม้ว่าขันธ์ ๕ หรือนามรูปซึ่งมี
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ลักษณะจ�าเพาะของแต่ละข้อดังที่กล่าวมานั้น ก็ต้องเป็นสิ่งที่อนิจจะ ไม่เที่ยง ทุกขะ 

เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน ดังที่กล่าวมานั้นทุกข้อไปเหมือนกัน  

เช่นว่าในข้อรูป ทั้งที่เป็นมหาภูตรูป ทั้งที่เป็นอุปาทายรูป ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์

เป็นอนตัตา เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณทีม่ลีกัษณะเป็นความรู้ของจติทีน้่อมออก

รูอ้ารมณ์ กล้็วนเป็นอนจิจะ เป็นทกุขะและเป็นอนัตตา และเมือ่รวมกันเข้าทัง้หมดเป็น

หมวดเป็นหมู่ทัง้สิน้ กเ็ป็นอนจิจะ เป็นทกุขะและเป็นอนตัตาทัง้หมด และเมือ่ประมวล

เข้าทั้งหมด ทั้งที่เป็นส่วนอดีตทั้งที่เป็นส่วนอนาคตทั้งที่เป็นส่วนปัจจุบัน อดีตก็คือว่า 

ที่เกิดมาแล้วที่มีมาแล้ว อนาคตก็คือว่าที่จะเกิดจะมีต่อไป ที่เป็นปัจจุบันก็คือที่เกิดตั้ง

อยู่ในปัจจุบัน และทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอก และทั้งที่เป็นส่วนหยาบทั้งที่เป็น

ส่วนละเอียด ท้ังท่ีเป็นสิ่งท่ีดีหรือประณีต ทั้งที่เป็นส่ิงที่หยาบหรือเลว ทั้งที่อยู่ไกล 

ทั้งที่อยู่ใกล้ทั้งหมด ก็ล้วนเป็นอนิจจะคือไม่เท่ียง ทุกขะคือเป็นทุกข์ อนัตตาคือมิใช่

อัตตาตัวตนทั้งนั้น เม่ือก�าหนดพิจารณาลงไปในไตรลักษณ์ดั่งนี้ ทีแรกก็ต้องอาศัย

สัญญาคือความก�าหนดหมาย ความก�าหนดหมายหรือว่าความจ�า ตามที่พระพุทธเจ้า

ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้และน�าเอาความจ�านั้นมาก�าหนดพิจารณาดู ตั้งแต่ช�าระทิฏฐิคือ

ความเห็นให้บริสุทธ์ิดังท่ีได้กล่าวแล้วโดยล�าดับ ก็จะเกิดวิปัสสนาญาณ คือความรู้ที่

เป็นตัวความเห็นแจ้งขึ้นในขันธ์ ๕ ในนามรูป ว่าเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงอย่างนี้ ๆ  

เป็นทุกขะคือเป็นทุกข์อย่างน้ี ๆ เป็นอนัตตาคือมิใช่ตัวตนอย่างนี้ ๆ ปรากฏชัดขึ้น  

อันกล่าวได้ว่าเป็นวิปัสสนาญาณหรือวิปัสสนาปัญญาที่บังเกิดขึ้น 

วปิัสสนูปกเิลส

เมื่อได้พบกับวิปัสสนาญาณหรือวิปัสสนาปัญญาจากการปฏิบัติท�าวิปัสสนา

กรรมฐานมาถึงขั้นนี้ ท่านแสดงว่าจะเกิด วิปัสสนูปกิเลส ที่แปลว่าเครื่องที่เข้ามาท�า

วิปัสสนาให้เศร้าหมองขึ้น ๑๐ ข้ออย่างใดอย่างหนึ่ง

วปัิสสนปูกเิลสดงัทีก่ล่าวนีก้คื็อ โอภาส แสงสว่าง ญาณ ความหย่ังรู้ท่ีชดัแจ้ง

หรือว่าแจ่มแจ้ง ปีต ิความอิม่ใจ ปัสสทิธ ิความสงบ สขุ คอืความสุข ความสบายกาย

ความสบายใจ อธิโมกข์ ความน้อมใจเชื่อ คือมีความเชื่อที่บังเกิดขึ้นอย่างมั่นคง  
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ปัคคาหะ ความเพียร คือรู้สึกว่ามีก�าลังความเพียรที่บังเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งชนิดที่ว่า

จะปฏบิตัทิ�าวปัิสสนาต่อไปกนัอกีนานเท่าไหร่ จะท�าเร่ือยไปโดยไม่หยดุกท็�าได้ อปัุฏฐาน 

คือสติอันได้แก่ความท่ีมีสติตั้งม่ัน ไม่หลงลืม อุเบกขา ความวางจิตเป็นกลาง คือ 

ความที่มีจิตเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายมั่นคง แม้จิตจะเที่ยวไปในอารมณ์ทั้งหลาย  

ก็เป็นกลางอยู่ได้ ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย นิกันติ ความพอใจ คือมีความพอใจต้องการจับ 

จิตจับใจในวิปัสสนาปฏิบัติและในผลที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง

อาการเหล่านี้จะบังเกิดขึ้น และอันท่ีจริงนั้นอาการท่ีบังเกิดขึ้นนี้ ก็เป็นเรื่อง

ปรกติหรือเป็นเรื่องสามัญทั่วไปของผู้ที่ปฏิบัติท�าวิปัสสนากรรมฐานทั้งหลาย เมื่อการ

ปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐานได้เข้าถึงระดับที่ปรากฏเป็นตัวความรู้เห็นแจ้ง ในขันธ์ ๕ 

ในนามรูปโดยไตรลักษณ์ชัดแจ้งปราศจากความสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าข้ามพ้น

ความสงสัยทั้งหลายได้แล้ว ก็จะเกิดอาการเหล่านี้เป็นผลที่ได้รับในขั้นนี้ เรียกว่า 

เป็นผลพลอยได้ ไม่ใช่เป็นผลโดยตรง เพราะว่าผลโดยตรงนัน้ต้องการทีจ่ะก�าจดักเิลส

และกองทุกข์ แต่ว่าผลเหล่าน้ีเป็นผลพลอยได้ซึ่งบังเกิดขึ้นและเมื่อได้รับประสบผล 

เช่นน้ี ถ้าหากว่าเกิดความหลงเข้าใจผิดขึ้นว่านี้เป็นตัวมรรคตัวผลท่ีต้องการและบัดนี้

ได้บรรลุมรรคบรรลุผลแล้ว คือได้ประสบความส�าเร็จแล้ว หากมีความเข้าใจดั่งนี้  

อาการที่ปรากฏเหล่านี้จึงจะเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลส คือเครื่องท่ีเข้าไปท�าให้วิปัสสนา 

เศร้าหมอง อันผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานและได้ประสบอาการดังที่กล่าวมานี้ 

บางท่านทีเ่คยได้ฟังมา ปรากฏเป็นเสียงมาร้องบอกกมี็ว่าเธอส�าเรจ็แล้ว และ

ท่านทีป่ฏิบตัเิม่ือได้ยินเสยีงมาตะโกนบอกว่าส�าเร็จแล้ว บางท่านกเ็ชือ่ รบีไปบอกพระ

ที่เป็นผู้ร่วมปฏิบัติว่าส�าเร็จแล้ว เพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติซึ่งเป็นผู้รู้หลักก็ช้ีแจงให้ฟัง จึงได้

เกิดความเข้าใจขึ้นว่าไม่ส�าเร็จ ที่เป็นดั่งนี้ก็มี หรือบางทีก็ปรากฏเป็นนิมิตเห็นเป็น

พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทานค�าแนะน�าก็มี ดังที่ท่านรูปหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมา

ประทานค�าแนะน�า ครั้งแรกก็แนะน�าว่าให้ท�าเรื่อยไปไม่ต้องหยุด จึงได้ท�าเรื่อยไป 

ไม่นอน แต่ยังยอมฉัน เม่ือถึงเวลาก็ฉัน แต่ต่อมาก็เห็นพระพุทธเจ้ามาประทาน 

ค�าแนะน�าอีกว่าต้องไม่ฉัน เมื่อถึงขนาดนี้เพื่อนฝูงก็ต้องไปตามอาจารย์มาช่วยให้ 

ค�าแนะน�าแก้ไข ก็ประสบความส�าเร็จในการแก้ไข ก็รู้ตัวในภายหลัง เหล่านี้เป็น 

วิปัสสนูปกิเลสทั้งนั้น 
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เพราะฉะนัน้ อาการเหล่านีน้ัน้อนัทีจ่ริงไม่ใช่เป็นวปัิสสนปูกเิลส เป็นสิง่ทีป่รากฏ

ข้ึนเป็นธรรมดา หรือเป็นสามัญของผู้ปฏิบัติ เม่ือเข้าถึงขั้นก็จะเกิดอาการเหล่านี้  

เพราะฉะนั้น ก็ต้องท�าญาณคือความหยั่งรู้ว่าอาการที่ปรากฏเหล่านี้ยังไม่ใช่เป็นมรรค

ยังไม่ใช่เป็นผล คือไม่ใช่เป็นทางที่บรรลุอันเรียกว่ามรรคและไม่ใช่ผล แต่เรียกว่าเป็น

อาการที่บังเกิดขึ้นอันเป็นสิ่งที่พลอยได้ และเมื่อเป็นดั่งนี้ก็ไม่ติดอยู่ในอาการเหล่านี้  

มคีวามรู้ว่าไม่ใช่เป็นตวัมรรคไม่ใช่เป็นตัวผล แต่เป็นอาการทีบั่งเกดิขึน้แก่ผูป้ฏบัิตติาม

ข้ันตอนเท่านั้น และเมื่อเป็นดั่งนี้แล้วก็ไม่ติดไม่ยินดี ก็ปฏิบัติต่อไป ปรารภขันธ์  

อายตนะ ธาตุ หรือขันธ์ ๕ นามรูป พิจารณาในไตรลักษณ์ให้เห็นชัดยิ่งขึ้นต่อไป  

ดั่งนี้เรียกว่ามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นว่า 

ทางหรือมิใช่ทาง

๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๖



ครั้งที่ ๓๕ 
ลักษณะพระพุทธศาสนา
ปฏปิทาญาณทัสสนวสิุทธิ

ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจรงิ

จะแสดงวิสุทธิข้อที่ ๖ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณ 

เป็นเครือ่งเหน็ทางปฏบิตั ิเมือ่ได้ความรู้จกัว่าอะไรเป็นทาง อะไรมิใช่ทาง ตามอธบิาย

ในวิสุทธิข้อที่ ๕ แล้ว ก็จะท�าให้การปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐานได้ด�าเนินตรงแน่วไป

สูท่างแห่งวปัิสสนา คอืปัญญาทีเ่ห็นแจ้งรู้จริงในสังขารทัง้หลาย โดยไม่มคีวามรู้ผดิเห็น

ผิดที่จะท�าให้พลัดหรือหลงทางแห่งวิปัสสนาไป 

เพราะฉะน้ัน ในขัน้ท่ีจะปฏิบตัแิน่วไปตรงทางแห่งวิปัสสนาอันแท้จรงิน้ัน กใ็คร่

จะกล่าวย�า้ตรงหวัต่อนี ้๒ ข้อ ข้อหนึง่ กค็อืหลงผดิในทางแห่งวปัิสสนาตามทีก่ล่าวมา

แล้วเป็นอันตรายส�าคัญแห่งความปฏิบัติก้าวหน้า วิปัสสนูปกิเลส สิ่งที่จะเข้ามาท�าให้

ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเศร้าหมองไป ที่ท่านยกขึ้นไว้ ๑๐ ประการนั้น ก็เป็นข้อส�าคัญ 

แต่ว่าแม้จะมีข้ออ่ืนอีก อันหมายความว่าความเห็นผิดเข้าใจผิดในนิมิตเป็นต้น ซึ่งดู

เหมือนจะนอกไปจากนั้นอีก เมื่อเป็นทางท่ีผิดแล้ว ก็นับเข้าในวิปัสสนูปกิเลสท้ังส้ิน  

ดังที่ยกมาเล่าแล้วที่พระผู้ปฏิบัติได้เห็นพระพุทธเจ้ามาแสดงแนะน�านั้น ซึ่งก็ล้วนเป็น

นิมิตคือเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขึ้นมา อันเป็นภาพมายาที่หลอกให้เข้าใจผิด เพราะว่า

ข้อที่แนะน�านั้นเป็นข้อที่ปฏิบัติมิได้ เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติจึงต้องท�าความรู้ล่วงหน้าไว้ 
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แม้ว่าจะเกดินิมิตมองเหน็พระพุทธเจ้าเสดจ็มาตรัสแนะน�าอย่างโน้นอย่างนีอ้ะไรโดยตรง 

แต่เมื่อข้อแนะน�านั้น ๆ ไม่ถูกต้อง ก็เป็นอันว่านั่นเป็นภาพมายา และภาพมายาน้ี  

ถ้าไปปฏิบัติด้วยความหลงผิด ก็เกิดอันตราย

มอีีกเรือ่งหน่ึง ได้รูจ้กัเองกับพระรปูหนึง่ เป็นพระชาวต่างประเทศซึง่ไปปฏบิตัิ

อยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ก็นั่งปฏิบัติท�ากรรมฐาน แต่ว่าจะปฏิบัติด้วย 

วิธีไหนอย่างไรนั้นไม่ทราบ แต่ก็ได้ปีติได้สุขในการปฏิบัติ ซึ่งปีติสุขในการปฏิบัตินั้น 

แม้ในขั้นสมาธิก็ย่อมได้ ดังที่มีแสดงไว้ในองค์ของปฐมฌานคือ วิตก วิจาร ปีติ สุข 

เอกัคคตา เอกัคคตาก็คือความท่ีจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว วิตกก็คือความน�าจิตขึ้นสู่

อารมณ์ของกรรมฐาน วิจารก็คือความที่ประคองจิตไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานไม่ให้

ตก ปีติ ความอิ่มใจ สุขก็คือความสบายกายสบายใจแล้วก็เอกัคคตา นี่ในขั้นสมาธิ 

ก็ได้มีนิมิตเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาทางหน้าต่าง และก็เสด็จออกไปทางหน้าต่าง 

ก็ตามเสด็จออกไปทางหน้าต่าง รุ่งขึ้นก็มีคนเห็นพระรูปนั้นตกมาสลบอยู่ที่ข้างกุฏิตรง

หน้าต่างน้ัน กน็�าไปส่งโรงพยาบาล พยาบาลแก้ไขกันต่อไป ดัง่นีอ้าจจะเป็นสมถปูกเิลส

ก็ได้ คือสิ่งท่ีมาท�าให้การปฏิบัติในสมถกรรมฐานเศร้าหมองไป และแม้ในขั้นปฏิบัติ

วิปัสสนานี้ ก็ย่อมจะได้ภาวะของจิตเป็นความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งดังที่แสดงแล้ว

ในวิปัสสนูปกิเลสนั้นเหมือนกัน 

เพราะฉะน้ัน จะปรากฏนิมิตเป็นประการใดประการหนึ่งก็ตาม ซึ่งนอกทาง

วปัิสสนาไปแล้วกอ็ย่าไปยดึถอื อย่าไปหลงผดิว่าเป็นจรงิเป็นจงั อนัจะท�าให้เป็นอนัตราย

แก่วิปัสสนาปฏิบัติเอง ต้องถือทางปฏิบัติแห่งวิปัสสนา กล่าวคือจับพิจารณาขันธ์ ๕ 

หรอืนามรปูโดยไตรลกัษณ์ต่อไปเป็นประการส�าคญั คอืไม่ทิง้วปัิสสนากรรมฐานทีป่ฏบัิติ

น้ันเอง ต้องถอืวปัิสสนากรรมฐานทีป่ฏิบตันิัน้เป็นหลกัต่อไป โดยไม่ไปหลงพะวกัพะวง

กับภาวะของจิตต่าง ๆ หรือนิมิตต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้น และข้อนี้ก็ได้กล่าวไว้แล้ว ว่าอัน

ภาวะของจิตต่าง ๆ หรือนิมิตต่าง ๆ นั้น อาจบังเกิดขึ้นได้แก่ผู้ปฏิบัติทุกคนในข้อใด

ข้อหนึง่หรอืหลายข้อ บางอย่างกเ็ป็นผลของวปัิสสนาปฏบิตัเิรยีกว่าเป็นผลพลอยได้ คอื

เมือ่จิตได้ญาณคอืความหย่ังรูใ้นวปัิสสนาดขีึน้โดยล�าดบั กช็�าระฟอกจติให้บรสุิทธิส์ะอาด 

เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ท�าให้จิตที่เคยดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายกลับสงบลง และก็ท�าให้
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จติท่ีเศร้าหมองด้วยกเิลสนัน้ผ่องใสขึน้ จงึได้ความสงบได้ความสขุอนัประณตี กป็รากฏ

ออกมาเป็นตัวสุขเวทนา กายใจสบาย เหมือนอย่างว่าการนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้มีลมพัด

สบาย คราวนี้ถ้าไปติดกับความสบายนั้นเสียแล้ว ก็ท�าให้นั่งพักอยู่นั่นแหละ ไม่ออก

จากต้นไม้เดินทางต่อไป เพราะจะต้องเดินทางกันต่อไปอีก ยังไม่ส้ินสุดของการ 

เดินทาง หรือบางทีก็ไปเข้าใจว่าต้นไม้ที่ไปนั่งพักนั้นเป็นสุดทางแล้ว เห็นว่าเป็น 

ความสุขเป็นความสงบพอแล้ว ดั่งนี้ก็เป็นอันว่าท�าให้ชะงักการปฏิบัติอยู่แค่นั้น 

อันผลต่าง ๆ หรือภาวะต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้นนั้น ตัวของภาวะนั้น ๆ ไม่ใช่เป็น

ตัวกิเลส ไม่ใช่เป็นตัววิปัสสนูปกิเลส เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงได้จะพึงพบ ก็เป็นอาการ

หรือเป็นภาวะที่ปรากฏขึ้นตามข้ันตอนของการปฏิบัตินั้นเอง เพราะฉะนั้น ในตัวเอง

ของสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นวิปัสสนูปกิเลสดังกล่าว แต่จะเป็นก็ในเมื่อผู้ปฏิบัติได้หลงยึดถือ

เข้ามาหรอืไปหลงตดิ เมือ่ไปหลงตดิเข้าเมือ่ใด ภาวะหรอืสิง่ทีบ่งัเกดิขึน้นัน้กก็ลายเป็น

วิปัสสนูปกิเลสไป เพราะฉะนั้น จึงอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเอง อย่าไปยึดถืออย่าไปติด ปล่อยให้

ผ่าน ๆ ไปเสีย แล้วก็ปฏิบัติในทางวิปัสสนาต่อไปคือเดินทางปฏิบัติต่อไปไม่หยุดอยู่ 

แค่นัน้ แม้จะเป็นนมิติอะไรปรากฏเหน็โน่นเห็นนีก่ต็าม จะเห็นพระพทุธเจ้าเห็นเทวดา

มารพรหม ผีสาง เห็นป่าเห็นเขา เห็นอะไรทั้งนั้น นั่นเป็นนิมิตทั้งนั้น อย่าไปยึดถือ

เกี่ยวเกาะ อย่าไปหวาดกลัว อย่าไปหลงตื่น อย่าไปเชื่อฟัง เป็นนิวรณ์ที่แวบเข้ามา 

ในใจก็ได้ เรียกว่าเป็นสัญญาเก่าก็ได้ หรือว่าจะเป็นมารอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามา 

ขัดขวางก็ได้ เพราะฉะนั้น ก็อย่าไปหลงยึดถือทั้งนั้น ปล่อยวางไป อะไรจะปรากฏขึ้น

มาก็ช่าง ก็จับปฏิบัติคือว่าเดินทางปฏิบัติต่อไป

พจิารณาสรุปลงในสังขารโดยไตรลักษณ์

อีกข้อหนึ่งก็คือ ให้ท�าความเข้าใจว่าอารมณ์ของวิปัสสนาอันเรียกว่าวิปัสสนา

กรรมฐานหรือวิปัสสนาภูมินั้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยกเอาขันธ์ อายตนะ ธาตุขึ้นมา

พิจารณา หรือว่ายกเอาแต่เพียงขันธ์ ๕ ย่อมาเป็นนามรูป ก็สรุปหมดนั่นแหละ  

อีกค�าหนึ่งก็คือว่ายกเอาค�าว่าสังขารขึ้นมาเป็นที่รวมสรุป 
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ค�าว่าสังขารนั้นแปลว่าสิ่งที่ผสมปรุงแต่ง ทั้งหมดนั่นแหละรวมเข้าในค�าว่า

สังขารได้ ทั้งขันธ์ ๕ ย่อเป็นนามรูป ทั้งอายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สิ่งซึ่งผสมปรุงแต่ง

ทั้งหมดรวมเข้าในค�าว่าสังขารนั้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่าสังขารเป็นบทสรุปก็มี 

หรอืเรียกว่าพจิารณาสงัขารโดยไตรลกัษณ์ดัง่นีก้ไ็ด้ หรอืว่าเรยีกว่าสภาวธรรม พจิารณา

สภาวธรรมโดยไตรลักษณ์ดั่งนี้ก็ได้ ค�าว่าสภาวธรรมนั้นก็ได้อธิบายมาแล้ว ก็เป็นอัน

เดียวกันทั้งหมดนั่นแหละ สภาวธรรม ขันธ์ อายตนะ ธาต ุสังขาร ยกเอาค�าใดค�าหนึง่

ขึน้มากไ็ด้ทัง้นัน้ คลุมถงึกนัทัง้หมด เพราะฉะนัน้ แม้ว่าอะไรจะปรากฏ เป็นเทวดามาร 

พรหม เป็นต้นไม้ภเูขา เป็นผูห้ญงิ เป็นผูช้าย อะไรทีเ่ป็นนมิติโผล่เข้ามาในการปฏบัิติ

แล้วละก็จับเข้าในสังขารนีท่ัง้หมด เป็นสิง่ผสมปรงุแต่งท้ังนัน้ รวมอยูใ่นขันธ์อายตนะ 

ธาตนุีท่ัง้หมด เพราะฉะนัน้ กอ็ย่าไปตัง้เป็นสมมตบิญัญตัอิะไรข้ึน อย่าไปต้ังเป็นสมมติ

บญัญตัว่ิาเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหม เป็นผูห้ญงิเป็นผูช้าย เป็นภเูขาเป็นต้นไม้ เพราะ

ว่ามาถึงข้ันวิปัสสนาน้ี แปลว่าช�าระความเห็นให้บริสุทธิ์ตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิแล้ว ไม่ใช ่

สัตตสัญญาอัตตสัญญา ความส�าคัญหมายว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา แต่ว่าพิจารณา

จับเข้ามาถึงขันธ์ อายตนะ ธาตุ ถึงสภาวธรรม ถึงตัวสังขารนี้ ก็ต้องจับอันนี้แหละ 

เป็นหลัก อย่าให้กลับวกไปหาอัตตสัญญาสัตตสัญญา ความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเรา

เขาขึ้นมาอีก ถ้าปรากฏอะไรขึ้น เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรขึ้น ก็ให้ปล่อยวาง

ทั้งหมด แปลว่าจะดึงให้ผิดทางไปเสียแล้ว ต้องกลับมาเข้าสู่ขันธ์ อายตนะ ธาตุ  

สภาวธรรม สามัญลักษณะ สภาวธรรม สงัขาร โดยสามญัลกัษณะนีน้ัน่แหละทัง้หมด 

อนันีแ้หละเป็นทางตรงโดยตรง เดินต่อไปในทางนี้ 

เพราะฉะนัน้ อารมณ์หรอืภาวะอะไรทีบ่งัเกดิขึน้อนัจะท�าให้หลงผดิทางไปนัน้ 

ต้องคิดเสียว่าเป็นเรื่องที่บังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติทุกคน และก็บังเกิดขึ้นตามขั้นตามตอน

เป็นผลพลอยได้ก็มี เป็นนิวรณ์หรือเป็นมารเข้ามาก็มี ฉะนั้น ก็อย่าไปหลง ส�าคัญที่ผู้

ปฏิบัติเองอย่าไปหลงเข้า ต้องยึดอยู่ในทางของวิปัสสนา คือจับขันธ์ อายตนะ ธาตุ 

สังขาร สภาวธรรม เดินไปทางสามัญลักษณะนี่แหละทั้งหมดตรงแน่วไปทีเดียว  

ไม่พะวงอะไรทั้งหมด เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว วิปัสสนาญาณ ๙ จะบังเกิดขึ้น
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วปิัสสนาญาณ ๙

๑.  อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ปรีชาค�านึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับ

๒.  ภังคานุปัสสนาญาณ  ปรีชาค�านึงเห็นความดับ

๓.  ภยตูปัฏฐานญาณ  ปรชีาค�านงึเหน็สงัขารปรากฏเป็นของน่ากลวั

๔.  อาทีนวานุปัสสนาญาณ  ปรีชาค�านึงเห็นโทษ

๕.  นิพพิทานุปัสสนาญาณ  ปรีชาค�านึงถึงความเบื่อหน่าย

๖.  มุญจิตุกัมยตาญาณ  ปรีชาค�านึงด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย

๗.  ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ  ปรีชาค�านึงด้วยพิจารณาหาทาง

๘.  สังขารุเปกขาญาณ  ปรีชาค�านึงด้วยความวางเฉยเสีย

๙.  สัจจานุโลมิกญาณ  ปรชีาเป็นไปโดยสมควรแก่ก�าหนดรูอ้รยิสจัจ์

ข้อ ๑ ปรีชาค�านึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับ ก็คือจะได้ความรู้เห็นสังขาร

ทัง้หลายทัง้ความเกดิทัง้ความดบั คอืจะเหน็สงัขารส่ิงปรุงแต่งทัง้หลาย ว่ามคีวามเกดิขึน้

มีความดับไปเป็นธรรมดา เม่ือจับพิจารณารูปหรือขันธ์ ๕ ก็จะเห็นว่าขันธ์ ๕ นั้น 

เกิดดับไปอยู่ เม่ือจับพิจารณาอายตนะจับพิจารณาธาตุก็จะเห็นว่าส่ิงทั้งปวงนี้เกิดดับ

ไปอยู่ อันหมายความว่า สังขารข้อใดโผล่ขึ้นมา ก็จะเห็นเกิดเห็นดับของสังขารข้อนั้น

พร้อมกันไปทีเดียว ในขั้นนี้ผู้ปฏิบัติต้องท�าความเข้าใจว่า เช่น มีบุคคลหนึ่งเดินมา  

มองเห็นด้วยตากด็ ีด้วยใจคือคดิไปถงึกด็ ีความรูค้วามเหน็ของผูป้ฏบิตัทิ�าวปัิสสนานัน้

จะไม่เห็นว่าคนเดินมา แต่จะเห็นว่าขันธ์ ๕ มาหรือนามรูปมาหรือสังขารมา และจะ

ไม่เหน็แค่นัน้ จะเหน็ว่าเกิดว่าดบัพร้อมกนัไปทเีดยีว คอืสิง่ทีม่านัน้เกดิ สิง่ทีม่านัน้ดบั 

อะไรที่เห็นทางตาก็จะเห็นอย่างนี้ทั้งหมด อะไรที่ได้ยินทางหูก็จะเห็นดังนี้ทั้งหมด  

อะไรที่ทราบทางจมูกทางลิ้น ทางกาย ก็จะเห็นดังนี้ทั้งหมด อะไรที่เกิดขึ้นทางใจด้วย

ความคิดก็จะเห็นดังน้ีท้ังหมด คือว่าเห็นขันธ์ ๕ เห็นว่าอายตนะ เห็นว่าสังขาร  

ไม่ยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งหมด คือไม่ยึดถือว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็น

ช้างเป็นม้าเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นโคเป็นกระบือทั้งหมด แต่จะเห็นเป็นขันธ์เป็นธาต ุ
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เป็นอายตนะเป็นสังขาร แล้วขณะที่ได้เห็นที่ได้ยินที่นึกขึ้นนั้น สิ่งเหล่านั้นเป็นสังขาร

ทั้งหมด และเกิดดับทั้งหมด อันนี้จะรู้สึกว่าต่างจากผู้ที่มิได้ปฏิบัติจนถึงขั้นนี้ คือ 

ผู้ที่มิได้ปฏิบัติจนถึงขั้นนี้นั้น สิ่งที่ปรากฏทางอายตนะทั้งหมดนี้ดังเช่นทางตาก็จะเป็น

ชายเป็นหญิงเป็นต้นไม้เป็นภูเขา เป็นแก้วแหวนเงินทอง เป็นสิ่งนั้น เป็นสิ่งนี้ทั้งหมด 

ทางหูก็เป็นเสียงนั้นเสียงนี้ เสียงสรรเสริญ เสียงนินทา เสียงเล่าเรื่องอะไรต่าง ๆ  

ทางจมูกก็เป็นกลิ่นที่ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง รสก็เป็นรสสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถูกลิ้นบ้าง ไม่ถูกลิ้นบ้าง 

ทางกายก็ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ทางใจก็เป็นเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างอะไรต่าง ๆ เป็นท่ีตั้ง 

ของกเิลสต่าง ๆ ทัง้นัน้ เพราะว่าเป็นสตัว์บคุคลตวัตนเราเขาไปท้ังนัน้ แล้วกไ็ม่ปรากฏ

ความดับความเกิด ปรากฏเป็นความด�ารงอยู่ตั้งอยู่ เกิดข้างต้นก็ไม่เห็น ดับข้างปลาย

ก็ไม่เห็นทั้งนั้น ปกติเป็นอย่างนั้น แต่เมื่อเป็นวิปัสสนาแล้วจะไม่เห็นเป็นอย่างนั้น  

เห็นเป็นสงัขารท้ังหมด จะเป็นรปู เป็นเสยีงเป็นกลิน่ เป็นรส เป็นโผฏฐพัพะ เป็นเรือ่ง

ราวต่าง ๆ เป็นสังขารส่ิงผสมปรุงแต่งท้ังหมด ไม่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งนั้น 

และเป็นสิ่งเกิดสิ่งดับทั้งนั้น แปลว่าเกิดปรากฏดับปรากฏ เห็นเกิดเห็นดับทันทีพร้อม

กันไป ดั่งนี้แหละจึงจะเป็นข้อที่ ๑ ปรีชาค�านึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับ

และเม่ือได้ข้อ ๑ น้ีแล้ว เม่ือวปัิสสนาญาณนีแ้ก่กล้าขึน้ กจ็ะเหน็ว่าดบั ดบัไป

แต่เพียงอย่างเดียว อะไรโผล่ขึ้นมาก็เห็นดับทั้งนั้น ไม่มีความตั้งอยู่ปรากฏ เห็นดับ 

เห็นดับไปทั้งหมด เพราะฉะนั้น ในข้อนี้ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่ามารดาที่มีบุตร 

๓ คน ที่ท�าความผิด ถูกเขาตัดสินประหารท้ัง ๓ คน เวลาเขาน�าบุตร ๓ คนไป

ประหารก็ประหารทีละคน มารดาก็ไปยืนดูอยู่ด้วย เห็นเขาประหารคนที่ ๑ ไปแล้ว 

และก็ก�าลังประหารคนที่ ๒ และคนที่ ๓ นั้นก�าลังรออยู่ แต่มารดาก็รู้สึกว่าเหมือน

อย่างถูกประหารไปแล้วเหมือนกัน แม้ว่าสังขารนั้นจะตั้งอยู่ แต่ก็รู้สึกว่าไม่มีหวังเสีย

แล้วทีจ่ะตัง้อยู ่ต้องถกูประหารเป็นอันดับที ่๓ ต่อไป เพราะฉะนัน้ การทีเ่หน็ดบักเ็หน็

อย่างนี้ แม้ว่าจะเห็นสังขารทั้งหลายปรากฏเป็นรูปเป็นเสียงเป็นต้น แต่ว่าก็จะต้องดับ 

เพราะฉะนัน้ เม่ือวปัิสสนาญาณอันนีแ้ก่กล้าข้ึนแล้วกจ็ะเหน็แต่ดบั ๆ ทัง้นัน้ แม้จะตัง้

อยู่ก็ดับ ความดับก็จะมาอยู่แล้ว เหมือนอย่างมารดาที่รอบุตรคนที่ ๒ ก�าลังจะถูก

ประหาร ยงัไม่ถกูประหารกจ็รงิ แต่ว่ากจ็ะถูกประหารเป็นอนัดบัต่อไปแล้ว ความหวัง
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ที่จะต้ังอยู่ไม่มีแล้ว จึงเห็นดับเห็นดับไปท้ังหมด ดั่งนี้ก็เป็นข้อท่ี ๒ ปรีชาค�านึงเห็น

ความดับ

คราวนี้ มาถึงข้อที่ ๓ เห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว ก็โดยที่เม่ือม ี

ความเห็นว่าต้องเกิดต้องดับอยู่ดั่งนั้น ก็จึงเป็นเหมือนอย่างว่าเป็นเรือนท่ีถูกไฟไหม้ 

เพราะฉะนัน้ เรอืนท่ีถกูไฟไหม้น้ันกเ็ป็นสิง่ท่ีน่ากลวั แต่ไม่กลวักเ็พราะมายนืดอูยูข้่างนอก 

ไม่ได้ตัง้อยูใ่นเรอืนไม่ได้ยนือยูใ่นเรอืนทีก่�าลงัไฟไหม้ แปลว่าดอูยู่ข้างนอก กเ็ห็นเรอืน

ก�าลงัถกูไฟไหม้หมดไปเป็นของน่ากลวั ไม่ควรทีจ่ะเข้าไปใกล้เรอืนท่ีก�าลังถกูไฟไหม้นัน้ 

ต้องถอยห่างออกมา 

ฉะน้ัน จึงได้ญาณข้อต่อไปก็คือค�านึงเห็นโทษ เมื่อเป็นของน่ากลัวอย่างนั้น 

ก็เป็นสิ่งที่มีโทษ ไม่มีคุณ ก็เป็นข้อที่ ๔ และเมื่อค�านึงเห็นโทษดั่งนั้น แล้วก็จะเกิด

ความเบื่อหน่าย ก็เป็นข้อที่ ๕ เมื่อเบื่อหน่ายก็ใคร่ที่จะพ้นไปเสีย ก็เป็นข้อที่ ๖  

เมื่อใคร่ที่จะพ้นไปเสีย ก็พิจารณาหาทาง ก็เป็นข้อที่ ๗ การพิจารณาหาทางนั้นก็คือ

เดนิทางปฏบิตัวิปัิสสนานัน้ต่อไปนัน้เอง และเม่ือได้พบทาง กย่็อมจะได้ข้อที ่๘ คอืว่า

วางเฉยเสียได้ในสังขารท้ังหลาย ในข้อนี้ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าคนจับปลาวาง 

ข้องจับปลาไปในแม่น�้า เม่ือรู้สึกว่าปลาจะเข้าข้องก็ยกขึ้นมา ก็เอามือล้วงไปจับที่คอ 

ของปลา แล้วก็ยกขึ้นมา ก็ปรากฏว่าไม่ใช่ปลาเสียแล้ว เป็นงู เมื่อเป็นเช่นน้ีก็เกิด 

ความกลัว มองเห็นโทษของงูว่ากัดเข้าก็ตาย ฉะนั้น ก็เกิดความหน่ายในงู ก็ใคร่ที่จะ

พ้นไปเสีย จึงได้จับงูนั้นให้มั่นไม่ให้กัดได้แล้วก็ชูขึ้น แกว่งไปแกว่งมาให้งูอ่อนก�าลังลง 

แล้วก็เหวี่ยงทิ้งไป เมื่อเหวี่ยงทิ้งไปแล้วก็ได้ความสบาย พ้นภัย 

ท่านเปรียบไว้ว่า ความท่ีจับยึดถือสังขารทั้งหลายว่าเป็นตัวเราของเรานั้น  

ก็เปรียบเหมือนว่าจับงูด้วยความหลง ก็คือด้วยความไม่รู้ เหมือนอย่างล้วงลงไปใน 

ข้องนึกว่าปลา จับมั่นแต่เมื่อยกขึ้นมาดูแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปลาแต่เป็นงู เพราะฉะนั้น 

เมื่อเห็นว่าเป็นงูก็เปรียบเหมือนอย่างว่าความที่ยึดถือสังขาร เมื่อได้ปัญญามองเห็นว่า

สังขารทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เกิดดับ เป็นสิ่งที่ดับ ๆ ไปโดยส่วนเดียว ก็เกิดความรู้เห็น

ขึ้นมา ว่าความที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานั้นยึดถือผิดแต่ว่ายังปล่อยไม่ได้ เพราะว่า

ยังยึดเอาไว้อยู่ ถ้าปล่อยไม่ดีก็จะเป็นอันตราย ปัญญาที่จะปล่อยก็ยังไม่ถึงในขณะนั้น 
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แต่กเ็รยีกว่าได้มองเหน็แล้วว่ายดึถอืผดิ และกป็รากฏว่าเป็นของทีน่่ากลวัเพราะเป็นส่ิง

ที่เกิดดับเผาไหม้อยู่ตลอดเวลา เม่ือเป็นดั่งนี้จึงเห็นโทษ เหมือนอย่างว่าจับงูขึ้นมาก็

เห็นโทษว่างูมันกัดให้ตายได้ จึงมีความหน่ายงู ก็เหมือนอย่างมีความหน่ายในสังขาร

ทั้งหลาย มีความใคร่จะพ้นจากสังขารทั้งหลาย ก็เหมือนใคร่ที่จะพ้นจากงู คราวนี้

พจิารณาทีจ่ะพ้นกค็อืพจิารณาหาทางทีจ่ะปล่อยวางสังขารนัน้เอง กเ็หมอืนอย่างพจิารณา

ว่าจะหาทางเหวี่ยงงูออกไปอย่างไร งูจึงจะไม่หวนมากัดเอา เพราะฉะนั้น เมื่อหาทาง

ที่จะปล่อยงูได้ ก็ชูงูขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็เหวี่ยงงูทิ้งไปเสียให้ไกล ก็เหมือนอย่างความ

ที่วางสังขารได้ ก็มีความเฉย คือความท่ีไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อน มีความเบาสบาย  

อันเรียกว่าวางเฉย อันเป็นข้อที่ ๘ เพราะเมื่อเหวี่ยงงูไปพ้นแล้ว ก็แปลว่าวางเฉยใน 

งูนั้นได้ เมื่อวางสังขารได้ ก็แปลว่าวางเฉยในสังขารทั้งหลายได้

จึงมาถึงข้อที่ ๙ ที่เมื่อได้ความวางเฉยในสังขารแล้ว ก็พิจารณาโดยสมควร 

ก�าหนดรู้อรยิสจัจ์ กค็อืพจิารณาถงึความรูค้วามเหน็ทีไ่ด้มาจนถงึขัน้วางสงัขารทัง้หลาย

ลงได้ ได้ความวางเฉยในสงัขารแล้ว กบัทีไ่ด้ปฏบิตัมิาโดยล�าดบัตัง้แต่เบือ้งต้น ว่าเป็น

ข้อปฏิบัติที่ด�าเนินมาถูกต้องตามแนวอริยสัจจ์ หรือตามแนวโพธิปักขิยธรรม อันเป็น

ทางที่ถูกต้อง และที่จะปฏิบัติต่อไป ก็เป็นทางที่ถูกต้องแก่โพธิปักขิยธรรมหรือแก ่

อริยสัจจ์ที่ท่านมีอุปมาเหมือนอย่างว่า มีมหาอมาตย์ ๘ คนผู้มีหน้าที่วินิจฉัยอรรถคดี

ของพระราชา ได้ถวายข้อวินิจฉัย พระราชาก็ทรงอนุมัติไปตามข้อวินิจฉัยของมหา

อมาตย์ทั้ง ๘ คนนั้น และข้อที่พระราชทานพระบรมราชานุมัติไปนั้น ก็สอดคล้องกับ

หลักของนิติธรรม อันเป็นพระราชนิติหรือกฎหมายของแผ่นดิน แปลว่าพระราชาทรง

อนุมตัไิปตามวนิจิฉยัของมหาอมาตย์ทัง้ ๘ และกโ็ดยถกูต้องต่อหลกันติธิรรมของบ้าน

เมอืงอกีด้วย น้ีกเ็ป็นข้อท่ี ๙ เรียกว่าปรีชาเป็นไปโดยสมควรแก่การก�าหนดรูอ้ริยสัจจ์

วิปัสสนาญาณทั้ง ๙ นี้เรียกว่าปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่ง

ญาณเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติ อันเป็นวิสุทธิข้อที่ ๖

๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๖
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ญาณทัสสนวสิุทธิ

วสิุทธขิั้นก�าจัดกเิลสได้หรอืพ้นโลก

จะแสดงวิสุทธิข้อที่ ๗ ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะคือ

ความรู้ความเห็น ญาณทัสสนวิสุทธิน้ีได้แก่ญาณในอริยมรรค ๔ วิสุทธิข้อท่ี ๗  

นี้จึงเป็นญาณทัสสนะ ความรู ้เห็นในอริยมรรค ๔ อันได้แก่ โสดาปัตติมรรค  

สกทาคามิมรรค อนาคามมิรรค และอรหตัตมรรค จงึเป็นญาณทัสสนะทีเ่ป็นโลกตุตระ

อันแปลว่าอยู่เหนือโลก ฉะนั้น วิสุทธิข้อที่ ๗ นี้ จึงเป็นวิสุทธิซึ่งเป็นโลกุตตรธรรม  

ธรรมะที่อยู่เหนือโลก หรือว่าเป็นโลกุตตรวิสุทธิ วิสุทธิที่อยู่เหนือโลก ส่วนวิสุทธิ ๖ 

ข้อข้างต้น ตัง้แต่สลีวสิทุธิจนถงึปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธเิป็นวสุิทธทิีย่งัเป็นโลกยิธรรม 

ธรรมะทีย่งัเก่ียวกบัโลก หรอืเป็นโลกิยวิสทุธิ วิสุทธทิีย่งัเกีย่วกบัโลกหรอืยงัเป็นขัน้โลก

ฉะนั้น จึงพึงเข้าใจว่าขัน้แห่งธรรมปฏิบติัในพระพทุธศาสนานัน้ เบ้ืองต้นก็ยงั

ข้ันโลกหรือขัน้โลกยิธรรม ส่วนขัน้ทีก่�าจดักเิลสได้เรยีกว่าขัน้โลกตุตรธรรมทีแ่ปลว่าพ้น

โลกหรือว่าเหนอืโลก และแบ่งบุคคลออกเป็น ๒ คือเป็น ขัน้ปถุชุน ทีแ่ปลว่าคนทียั่งมี

กเิลสหนาแน่น ปุถุ แปลว่าหนาหรือมาก ฉะนั้น จึงหมายถึงคนจ�านวนมากก็ได้ กับ 

ขั้นอริยชน คือคนที่เป็นอริยะ อันหมายถึงว่าก�าจัดกิเลสได้ และค�าว่าอริยะนี้ก็ใช้เป็น

ชื่อของหมู่คนที่มีความเจริญ ดังที่แสดงไว้ในพุทธประวัติ ว่าในชมพูทวีป ในขั้นแรกก็
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เป็นที่อาศัยของหมู่ชนอันไม่มีความเจริญเรียกว่า มิลักขะ หรือว่า ทัสสยุ แต่ต่อมามี

ชนทีเ่รยีกตวัเองว่า อรยิะ ได้ยกเข้ามาอาศยัอยู่ และกป็ราบพวกมิลกัขะหรอืทัสสยุนัน้

ให้พ่ายแพ้ไป และท�าพวกนั้นให้เป็นทาส พระพุทธเจ้าก็ได้ประสูติขึ้นในหมู่ชนเหล่า

อริยะ ได้ตรัสรู ้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงก�าจัดกิเลสได้สิ้นเชิง และได้ทรงประกาศ 

พระพุทธศาสนาสั่งสอนธรรมะให้หมู่เวไนยนิกรได้ดวงตาเห็นธรรมและก�าจัดกิเลสได้ 

และก็ได้เรียกหมู่ชนท่ียังก�าจดักเิลสไม่ได้ว่าปถุชุน และกเ็รียกเหล่าชนทีก่�าจดักเิลสได้ว่า 

อริยชน แต่ค�าว่าอริยะนี้ ภาษาสันสกฤตว่าอารยะ ดังที่เรามาเรียกกันในบัดนี้ว่า

อารยประเทศ หรือเรียกหลักธรรมท่ีปฏิบัติส�าหรับชนท่ีมีความเจริญหรือหมู่คนที่มี

ความเจริญว่าอารยธรรม ก็คือค�าว่าอริยะในภาษาบาลีนั้นเอง เป็นค�าเดียวกัน

อรยิบุคคล

อริยชนนั้นก็มาจากปุถุชนนั้นเอง ในเบื้องต้นก็ยังเป็นปุถุชน และปุถุชนนี้เอง

ถ้ายังมีกิเลสหนาแน่นมาก ไม่มีดวงตาที่จะเห็นธรรมะแม้ในขั้นต้นขั้นต�่า ก็เรียกว่า

อันธพาลปุถุชน ปุถุชนที่เป็นอันธพาล คือเป็นผู้เขลาเหมือนอย่างเป็นผู้บอด ไม่ใช่

หมายความว่าตานอกหรอืตาเนือ้บอด แต่หมายความว่าตาใจบอด คอืไม่มีปัญญาทีจ่ะ

รูเ้หน็ธรรมะแม้ท่ีเป็นขัน้ต้นขัน้ต�า่ พดูง่าย ๆ ว่าไม่รู้จกับาปบญุคณุโทษอะไร เม่ือปุถุชน

ผูไ้ด้สดับธรรมะของพระอรยิะคอืของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าและได้มศีรทัธา ได้มปัีญญา 

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ได้รูจั้กบาปบญุคณุโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ แต่ยังไม่ตัดกเิลสได้ 

ก็เรียกว่ากัลยาณปุถุชน ปุถุชนที่ดีงาม ต่อเมื่อตัดกิเลสได้จึงจะเรียกว่าอริยชน และ

ส�าหรับที่ตัดกิเลสได้นี้ก็ยังแบ่งออกเป็น ๒ จ�าพวก คือท่ีตัดกิเลสได้บางส่วนกับ 

ตัดกิเลสได้สิ้นเชิง ตัดกิเลสได้บางส่วนน้ันก็มี ๓ คือ โสดาบัน แปลว่าผู้ถึงกระแส 

แห่งธรรม ตดัสังโยชน์ได้ ๓ สกทาคาม ีแปลว่าผูม้าอีกกเ็พยีงครัง้เดยีว กต็ดัสงัโยชน์ได้ 

๓ เหมือนอย่างโสดาบันนั่นแหละ แต่ท�ากิเลสให้เบาบางลง คือท�าราคะ โทสะ โมหะ 

ให้เบาบางลงยิ่งขึ้นได้อีก อนาคามี แปลว่าผู้ไม่มาอีก ที่ท่านแสดงว่าไปเกิดในพรหม

ชั้นสุทธาวาสและนิพพานในพรหมชั้นน้ัน ตัดสังโยชน์ได้ ๕ กับอรหันตบุคคลหรือ 

พระอรหันต์ ตัดสังโยชน์ได้ ๑๐
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บุคคล ๔ จ�าพวกนี้เรียกว่า อริยบุคคล ดังที่ได้สวดในบทสังฆคุณว่า ภควโต 

สาวกสงฺโฆ หมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ คือคู่แห่ง

บุรุษบุคคล ๔ คือ บุคคล ๔ คู่ อฏฺ ปุริสปุคฺคลา นับเรียงตัวก็เป็นบุรุษบุคคล ๘ 

บุรุษบุคคล ๔ คู่ก็คือ คู่ที่ ๑ พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค กับพระผู้ตั้งอยู่ใน 

โสดาปัตติผล คู่ที่ ๒ พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรค กับพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผล 

คู่ที่ ๓ พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรค กับพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผล คู่ที่ ๔ พระผู้ตั้ง

อยู่ในอรหัตตมรรค และพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผล นับรายบุคคลก็เป็น ๘ นับเป็นคู่ก็

เป็น ๔ คูด่ั่งน้ี และท่านผูท่ี้ได้บรรลุโสดาปัตตมิรรคโสดาปัตตผิลแล้ว กเ็รียกว่าโสดาบนั  

พระผูต้ัง้อยู่ในสกาทาคามิมรรคกบัพระผูต้ัง้อยูใ่นสกทาคามผิลแล้ว กเ็รยีกว่าสกทาคามี

หรือสกทาคามีบุคคล พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรคกับพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลแล้ว 

ก็เรียกว่าอนาคามีหรืออนาคามีบุคคล พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้ว  

ก็ชื่อว่าพระอรหันต์หรืออรหันตบุคคล

โลกุตตรธรรม

อันมรรคผลดังกล่าวกับนิพพานอีกหนึ่ง เรียกว่าโลกุตตรธรรม ธรรมะที่อยู่

เหนือโลกหรือธรรมะที่พ้นโลก และนิพพานอันเป็นข้อที่ ๙ นี้ ท่านเรียกว่าอนุปาทา-

ปรินิพพานก็มี ค�าว่า อนุปาทาปรินิพพาน นี้แปลว่าปรินิพพาน คือดับกิเลสได ้

โดยรอบ คือดับกิเลสได้หมดสิน้ อนปุาทาไม่ยดึม่ัน คอืไม่ยดึมัน่อะไร ๆ ในโลกทัง้สิน้ 

เรียกว่าอนุปาทาปรินิพพาน แต่ก็เรียกสั้นค�าเดียวว่า นิพพาน อันหมายความว่าดับ

กิเลส แต่ที่เป็นนิพพานอย่างสูงสุดก็คือดับกิเลสได้ทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาดูนิพพาน

ที่ท่านใช้ในที่ต่าง ๆ แล้วก็สรุปลงได้ ว่าอันมรรคผลที่ตัดกิเลสก็ยังมีแบ่งเป็น ๒ คือ

ตดักเิลสได้บางอย่าง กบัตัดกเิลสได้ทัง้หมด นพิพาน กเ็ป็นอย่างเดยีวกนั ตดักเิลสได้

บางอย่างก็เป็นนิพพาน ตัดกิเลสได้ท้ังหมดก็เป็นนิพพาน และที่ตัดกิเลสได้ทั้งหมด 

นีแ่หละจงึเรยีกว่า อนุปาทาปรินพิพาน คือดบักิเลสได้โดยรอบ ได้โดยส้ินเชงิ ไม่ยดึมัน่

อะไร ๆ ในโลกทัง้หมด เพราะฉะนัน้ โลกตุตรธรรม ธรรมะท่ีอยูเ่หนือโลกในพระพทุธ-

ศาสนานัน้ จึงมี ๙ อันได้แก่มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑ 
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อันมรรคผลนิพพานนี้ท่านแสดงไว้ว่า มรรคนั้นเมื่อตั้งเป็นมรรคจิตขึ้น ก็ดับ 

ผลนัน้เมือ่เป็นผลจติขึน้ ก็ดบั ส่วนนิพพานนัน้เป็นอมตธรรม ไม่เกิดไม่ดบั เป็นธรรมะ

ที่บรรลุถึง ตามที่ได้เคยอธิบายแล้ว ว่านิพพานนั้นตามศัพท์แปลว่าออกจากกิเลสเป็น

เครือ่งร้อยรดั ค�าว่าเคร่ืองร้อยรดันัน้มาจากค�าว่าวานะ คอืนพิพานนัน้ประกอบขึน้ด้วย

ศพัท์ว่า น ิแปลว่าออก กบัวานะ แปลว่าเครือ่งร้อยรัด หรอือกีอย่างหนึง่แปลว่าลกูศร 

มาประกอบเป็นค�าว่านพิพาน กแ็ปลว่าออกจากกเิลสเป็นเครือ่งร้อยรดัหรอืว่าออกจาก

กิเลสที่เป็นเหมือนอย่างลูกศรเสียบแทงจิตใจ เพราะฉะนั้น เมื่อดับกิเลสได้ทั้งหมด 

สภาพจิตบริสุทธิ์สิ้นเชิงไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดทั้งหมด หรือไม่มีลูกศรคือกิเลส

เสียบแทงทั้งหมด ถอนลูกศรคือกิเลสเสียบแทงจิตท้ังหมดแล้ว เป็นจิตท่ีบริสุทธิ์ 

อย่างยิ่ง ไม่มีทุกข์ด้วยประการทั้งปวง นี้คือนิพพาน ซึ่งเป็นสภาพจิตที่เป็น นิรามโย 

ไม่มโีรคคอืกเิลส ซึง่เป็นเครือ่งเสยีบแทงทัง้หมด เป็นจติทีม่อีนามยัสมบรูณ์ มเีสรอีย่าง

สมบูรณ์ คือไม่มีโรคสิน้เชงิ โรคคอืกเิลสเป็นเครือ่งเสียบแทงให้เจบ็ช�า้ล�าบาก ไม่มลูีกศร

เสียบแทงใจให้เป็นทุกข์ทั้งหมด สภาพจิตที่เป็นดั่งนี้เป็นสภาพจิตที่เป็นนิพพาน หรือ

เป็นนพิพานธรรมทีป่รากฏขึน้ในจติ ซึง่ด�ารงอยูต่ลอดไป แต่ว่ามรรคน้ันท�าหน้าทีก่�าจดั

กิเลส เมื่อท�าหน้าที่ก�าจัดกิเลสได้แล้วก็สิ้นหน้าท่ีมรรค ผลน้ันเล่าก็เป็นผลของการ 

ก�าจัดกิเลส เมื่อเป็นผลขึ้นแล้วก็หมดหน้าที่ เพราะฉะนั้น สภาพนิพพานจึงด�ารง 

อยู่ตลอดไป

เพราะฉะนัน้ จงึมีเปรยีบเทยีบว่าเหมอืนอย่างการเดนิทางไปสู่ทีใ่ดทีห่นึง่ เช่น

ว่าการเดินทางไปสู่พระปฐมเจดีย์ ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์นั้นเป็นที่

ไปเพือ่นมสัการ การไปนัน้เป็นมรรค จะไปด้วยรถยนต์ จะไปด้วยรถไฟ หรอืจะไปด้วย

พาหนะอะไร ตลอดจนถงึเดินไปกต็าม เป็นการไปทีเ่ทยีบได้กับมรรค การถึงพระปฐม-

เจดีย์เทียบได้กับตัวผล และที่ถึงคือพระปฐมเจดีย์นั้นก็คือนิพพาน อันการไปนั้นเมื่อ

ไปจนถึงก็สิ้นหน้าที่ของการไป เรียกว่าการไปก็ดับ ก็ถึง ถึงนั้นก็มีหน้าท่ีเท่าท่ีไปถึง 

เมื่อถึงแล้วก็หมดหน้าที่ของการถึง ก็เป็นอันว่าหมดหน้าที่ของผล ผลก็ดับ จึงอยู่แต่ที่

ถึงคอืพระปฐมเจดย์ีเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ การไป เม่ือถึงกห็มดหน้าทีข่องการไป และ

เมื่อถึงแล้วก็หมดหน้าที่ของการถึง เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงว่ามรรคกับผลนี้เป็น 

สังขตธรรม ธรรมะที่มีปัจจัยปรุง เพราะว่าต้องปรุงต้องแต่งคือต้องปฏิบัติ ปุถุชนหรือ
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สามญัชนหรอืแม้แต่กลัยาณปถุุชนกต้็องปฏิบตั ิเมือ่ยกเอาวิสุทธ ิ๗ นีข้ึน้เป็นทางปฏบิตัิ 

กต้็องปฏบิตัใินวสิทุธทิัง้ ๗ น้ีตัง้แต่สลีวสิทุธเิป็นต้นมา จนถึงข้อที ่๖ คอืปฏปิทาญาณ

ทสัสนวสิทุธ ิซึง่ข้อที ่๖ นีเ้มือ่ปฏิบตัจินถึงวปัิสสนาญาณข้อที ่๙ คอื สจัจานโุลมกิญาณ 

ปรีชาเป็นไปตามสมควรแก่การก�าหนดรู้อริยสัจจ์ ท่านแสดงว่าเป็นวิปัสสนาญาณซึ่ง

เป็นขัน้สดุท้ายของความเป็นปุถชุน คือเม่ือปฏบัิตใินสีลวิสุทธ ิจิตตวิสุทธ ิและจบัปฏบิติั 

ในวิปัสสนากรรมฐาน จับตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นมา จนถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ

อันเป็นข้อที่ ๖ ซึ่งทุกข้อนี้คือตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิมาจนถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  

รวมเป็น ๔ ข้อ นี้คือเป็นการปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐาน เป็นวิปัสสนาโดยตรง และ

เมื่อปฏิบัติมาจนถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ก็คือวิปัสสนาญาณ ๙ ถึงข้อที่ ๙ คือ 

สจัจานุโลมกิญาณดงักล่าวนัน้ กเ็ป็นอนัว่าได้ถงึทีส่ดุของวปัิสสนาญาณในภมูขิองปถุชุน

วปิัสสนาญาณ ๑๖ ชั้น

เมื่อได้บรรลุถึงขั้นวิปัสสนาญาณที่สุดของภูมิของปุถุชนดั่งนี้แล้ว สืบขึ้นไป 

จะบรรล ุโคตรภญูาณ อนัแปลว่าญาณครอบโคตร อันหมายความว่าเป็นญาณทีอ่ยู่ใน

ระหว่างแห่งภมูปิถุชุนและภมูอิรยิชน เทยีบได้เท่ากบัเส้นขดีค่ันพรมแดนระหว่างประเทศ 

เมื่อจะก้าวข้ามประเทศหน่ึงไปสู่อีกประเทศหนึ่ง ก็จะต้องผ่านเส้นขีดคั่นพรมแดนนี้ 

ฉนัใดกด็ ี ความท่ีจะก้าวข้ามจากภมิูปุถชุนไปสู่ภมูอิรยิชนกจ็ะผ่านโคตรภญูาณ แปลว่า

ญาณครอบโคตรคอืครอบระหว่างโคตรของปถุุชนกบัโคตรของอรยิชน โคตรกค็อืโคตร

ตระกูลน่ีแหละ ใช้ในความหมายถึงความท่ีจะข้ามไปจากโคตรคือภูมิปุถุชนไปสู่โคตร

คอืภูมขิองอรยิชน และท่านแสดงว่า อันทีจ่รงินัน้โคตรภญูาณนีเ้องเท่ากับเป็นทีส่ดุของ

ภูมิปุถุชนจริง ๆ และวิปัสสนาญาณคือตัวโคตรภูญาณนี้ก็เป็นวิปัสสนาญาณนั้นเอง  

แต่เป็นวิปัสสนาญาณที่ครอบโคตร เพราะฉะนั้น จึงสูงกว่า เข้าไปสู่โคตรอริยบุคคล  

จึงบรรลุ มัคคญาณ คือวิปัสสนานั่นเองซึ่งเป็นตัวมรรค ก�าจัดกิเลสได้บางส่วนจนถึง

สิน้เชงิ และเม่ือได้มัคคญาณคือวปัิสสนาญาณทีเ่ป็นตวัมรรคก�าจดักเิลสได้ กไ็ด้ ผลญาณ 

คือวิปัสสนาที่เป็นตัวผล และต่อจากนั้นก็ได้ ปัจจเวกขณญาณ คือญาณท่ีพิจารณา 

รู้ว่าก�าจัดกิเลสอะไรได้แล้ว และจะต้องก�าจัดกิเลสอะไรต่อไป หรือว่าก�าจัดกิเลสได ้

สิ้นเชิงแล้ว กล่าวคือเม่ือได้มัคคญาณผลญาณที่เป็นขั้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล 
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สกทาคามิมรรคสกทาคามิผล อนาคามิมรรคอนาคามิผล อรหัตตมรรคอรหัตตผล  

หากได้มรรคผล ๓ ข้างต้น ปัจจเวกขณญาณก็พิจารณากิเลสท่ีละได้แล้วและกิเลส 

ทีจ่ะละต่อไป เพราะว่ามรรคผลท้ัง ๓ ข้างต้นนัน้ละกิเลสได้บางส่วนแล้ว และจะต้องละ

ต่อไป แต่ว่าเม่ือได้อรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้ว ปัจจเวกขณญาณก็พิจารณากิเลสที ่

ละไปแล้วทั้งหมด

มัคคญาณ ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณ ทั้ง ๓ นี้เป็นโลกุตตระ ก็นับรวมเข้า

ในวิสุทธิข้อที่ ๗ ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความรู้ความเห็น เพราะฉะนั้น

ญาณทสัสนวิสทุธข้ิอท่ี ๗ น้ี เม่ือจะกล่าวรวมทัง้หมด กน็บัตัง้แต่โคตรภญูาณ มคัคญาณ 

ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณ เป็น ๔ ญาณท้ัง ๔ นี้รวมเข้าในวิสุทธิข้อที่ ๗  

ญาณทัสสนวิสุทธิ 

และท่านได้แสดงวปัิสสนาญาณทัง้หมด คอืนบัจากทีไ่ด้กล่าวมาแล้วทัง้หมดนี้

รวมเป็นญาณ ๑๖ ชัน้ กล่าวคอื ทฏิฐวิสิทุธ ิความหมดจดแห่งความเหน็เป็นวปัิสสนา-

ญาณข้อแรก เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า นามรูปววัตถานญาณ ญาณเป็นเครื่องก�าหนด

นามรูป กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความรู้เป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย  

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปัจจยปริคคหณญาณ หรือ ปัจจยปริคคหญาณ ญาณเป็นเครื่อง

ก�าหนดรู้เหตุปัจจัย ก็มาถึงมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความรู้ 

ความเห็นว่าทางหรือมิใช่ทาง ก็เรียกว่า มัคคามัคคญาณ หรือ สัมมสนญาณ ญาณที่

เป็นเคร่ืองพจิารณาให้รูว่้าทางหรอืมิใช่ทาง นีร่วมเป็น ๓ กบัปฏปิทาญาณทสัสนวสิทุธิ  

ความหมดจดแห่งความรู้ความเหน็ในปฏิปทาคอืทางปฏบิตั ิอนัได้แก่วปัิสสนาญาณ ๙ 

๙ กับ ๓ ก็รวมเป็น ๑๒ และมาถึงวิสุทธิข้อที่ ๗ ก็ได้ญาณ ๔ ข้อคือ โคตรภูญาณ 

มคัคญาณ ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณ อีก ๔ กร็วมเป็น ๑๖ กไ็ด้แก่ญาณ ๑๖ ก็เป็น

วิปัสสนาญาณทั้งหมด แต่ว่าในวิสุทธิข้อ ๗ นี้ท่านมักจะยกแสดงเพียงมัคคญาณ  

ว่าได้แก่ญาณทัสสนวิสุทธิ อันท่ีจริงน้ันก็รวมเข้าทั้ง ๔ น่ันแหละ คือ โคตรภูญาณ  

มัคคญาณ ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณ เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันว่าวิสุทธิ ๕ ข้อ 

ข้างหลัง ตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิจนถึงญาณทัสสนวิสุทธินี้เป็นตัววิปัสสนาญาณทั้งหมด

และท่านได้มีแสดงเป็นอุปมาไว้ถึงญาณท่ีกล่าวในขั้นสูงข้างหลังนี้ ว่าเหมือน

อย่างว่าเจ้าของเรือน บริโภคในเวลาเย็น ก็ขึ้นสู่ที่นอนแล้วนอนหลับไป เรือนก็ถูก 
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ไฟไหม้ขึน้มา เจ้าของเรอืนตืน่ขึน้เหน็ไฟไหม้เรอืนกก็ลวั จงึได้คดิอยูว่่าท�าอย่างไรจงึจะ

ออกไปได้ไม่ต้องถกูไฟไหม้ เหน็ทางแล้วกร็บีหนอีอกไป กไ็ปยนือยูใ่นทีท่ีพ้่นไฟโดยเรว็ 

การที่มีความยึดถืออยู่ในขันธ์ ๕ ของปุถุชนท้ังหลายว่าตัวเราของเรา ก็เหมือน 

อย่างเจ้าของเรือนที่บริโภคแล้ว ก็ข้ึนไปสู่ที่นอนและก็หลับไป การที่ได้มีญาณโดย 

ทีป่ฏบิตัทิางปฏิบัตท่ีิชอบ ได้เหน็ไตรลักษณ์ ได้ญาณ คอืความหยัง่รูป้รากฏว่าขนัธ์ ๕ 

เป็นของน่ากลัว ก็เหมือนอย่างเวลาท่ีเจ้าของเรือนตื่นขึ้นมา เห็นไฟก�าลังไหม้เรือน 

ก็กลัว ญาณที่ท�าให้ใคร่จะพ้นออกไป ก็เหมือนอย่างเจ้าของเรือนใคร่ที่จะออกไป 

จากเรือนที่ไฟไหม้ ก็มองเห็นทางท่ีจะออก สัจจานุโลมิกญาณ คือญาณที่อนุโลม 

แก่สมัมาปฏปิทาทีป่ฏบิตัมิาแล้ว และแก่อรยิสจัจ์หรอืโพธปัิกขยิธรรมทีจ่ะปฏบิตัต่ิอไป  

ก็เหมือนอย่างเจ้าของเรือนเห็นทางที่จะหนีออกจากเรือนที่ไฟไหม้ โคตรภูญาณ  

ก็เหมือนอย่างการที่เจ้าของเรือนที่ไฟไหม้นั้นออกไปจากเรือนท่ีไฟไหม้ได้ มัคคญาณ 

กเ็หมอืนอย่างการทีอ่อกไปได้โดยเรว็ ผลญาณกเ็หมอืนการทีอ่อกมาได้แล้วและยนือยู่

ในที่ที่ปลอดภัย ท่านเปรียบไว้อย่างนี้

โลกุตตรธรรมเป็นธรรมะที่บรรลุถงึได้

คราวนี ้ก็ใคร่จะได้กล่าวว่าการท่ีกล่าวถงึโลกตุตรธรรมหรอืกล่าวถงึอรยิบุคคลนัน้ 

กไ็ม่ใช่หมายความว่า เม่ือเป็นดัง่นีก้เ็ป็นธรรมะทีสุ่ดเอ้ือม เมือ่เป็นปถุุชนหรอืเป็นสามัญ

ชนก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ แต่อันที่จริงนั้นความเข้าใจดั่งนั้นไม่ถูก เพราะว่าการที่

จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอริยบุคคลบรรลุถึงโลกุตตรธรรมได้ ก็ต้องปฏิบัติมาตั้งแต ่

ในขั้นธรรมปฏิบัติที่ยังอยู่ในขั้นโลกหรือส�าหรับผู้ท่ียังเป็นปุถุชนนั้นเอง เพราะฉะน้ัน 

พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงวิสุทธิ ๗ นี้มาตั้งแต่ในข้อ ๑ คือตั้งแต่ในข้อ ๑ ถึงข้อ ๖  

น้ีเป็นข้อปฏิบัติส�าหรับสามัญชนหรือปุถุชนทั้งนั้น และเมื่อได้ปฏิบัติขึ้นมาโดยล�าดับ

แล้ว กจ็ะก้าวขึน้สูค่วามเป็นอรยิบุคคลหรอืก้าวขึน้สูโ่ลกตุตรธรรมได้เอง เพราะฉะนัน้

ท่านจึงแสดงถึงโคตรภูญาณ ก็แปลว่าต้องก้าวขึ้นมาโดยล�าดับ ๆ เหมือนอย่างจะก้าว

จากเขตประเทศหนึง่ไปอีกประเทศหนึง่ กต้็องเดนิไปโดยล�าดบั เมือ่ถงึเส้นกัน้เขตแดน

อันเป็นโคตรภูญาณ ก็เป็นอันว่าก้าวข้ามเส้นนี้แล้ว ก็ไปสู่อริยภูมิ ไปสู่โลกุตตรธรรม
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ได้โดยล�าดับ ก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัตินั้นเอง รวมความเข้าแล้วเวไนยชนคือชนที่

พระพุทธเจ้าทรงแนะน�าได้ก็พึงปฏิบัติได้ทั้งนั้น 

เพราะฉะนั้น ท่านจึงเปรียบวิสุทธิ ๗ นี้ไว้อีกอย่างหนึ่ง ว่าเหมือนอย่างเป็น

รถ ๗ ผลดั คือมาจากรถวนิตีสตูร ทีพ่ระสารีบุตรเถระได้สนทนากบัพระปณุณมนัตา-

นีบุตร พระสารีบุตรได้ถามท่านพระปุณณมันตานีบุตร ว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์

เพื่อสีลวิสุทธิหรือ ท่านพระปุณณมันตานีบุตรก็ตอบว่าไม่ใช่ พระสารีบุตรก็ถามไป 

ทีละข้อว่าเพ่ือจิตตวิสุทธิหรือเป็นต้นไปจนถึงข้อญาณทัสสนวิสุทธิ ว่าท่านปฏิบัติเพื่อ

ญาณทัสสนวิสุทธิหรือ ท่านก็ตอบว่าไม่ใช่ คราวนี้ท่านพระสารีบุตรก็ถามอีก ว่าท่าน

ปฏิบัติเว้นไปจากหรือนอกไปจากวิสุทธิท้ัง ๗ นี้หรือ ท่านพระปุณณะท่านก็ตอบว่า

ไม่ใช่อีกเหมือนกัน ท่านพระสารบีตุรก็ถามต่อไป ว่าถ้าเช่นน้ันท่านปฏิบตัพิรหมจรรย์นี้

เพือ่อะไร ท่านพระปณุณะกต็อบว่าเพือ่อนปุาทาปรนิพิพาน คอืเพือ่ความดบักเิลสโดย

รอบคือสิ้นเชิงท้ังหมด ไม่ยึดถืออะไร ๆ ในโลกท้ังหมด ท่านพระสารีบุตรจึงถามว่า

เมือ่เป็นเช่นนี ้เม่ือท่านถามว่าท่านปฏิบัตเิพือ่สลีวสิทุธหิรอื กต็อบว่าไม่ใช่ เมือ่ถามไป

ทุกข้อทั้ง ๗ ข้อท่านก็ตอบว่าไม่ใช่ และเมื่อท่านถามอีกว่าท่านปฏิบัตินอกไปจากหรือ

เว้นจากวสิทุธ ิ๗ นีห้รอื ท่านกบ็อกว่าไม่ใช่อกี ท่านอธบิายอย่างไร 

ท่านพระปณุณมนัตานบุีตรกต็อบว่าคอืว่า การปฏบิตัพิรหมจรรย์นีมิ้ใช่ยุตลิง

แค่วิสุทธิข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น แต่เพื่อให้ส่งต่อ ๆ กันขึ้นไปจนถึงอนุปาทาปรินิพพาน

เป็นที่สุด และท่ีท่านตอบว่าท่านปฏิบัติไม่นอกไปจากทั้ง ๗ ข้อนี้ ก็หมายความว่า 

ท่านก็ต้องปฏิบัติอยู่ในทั้ง ๗ ข้อนี้โดยล�าดับนั้นเอง แต่ว่าไม่ใช่พอเพียงเท่านั้น แต่ว่า

เพื่อให้บรรลุอนุปาทาปรินิพพานเป็นท่ีสุด และถ้าหากว่าท่านตอบว่าไม่ใช่แล้ว ก็เป็น

อันว่าไม่ต้องปฏิบัติกัน เมื่อไม่ต้องปฏิบัติกันแล้ว ใคร ๆ ก็บรรลุอนุปาทาปรินิพพาน

กันได้ แต่ว่าไม่ใช่เช่นนั้น ต้องปฏิบัติ แต่ว่าไม่ใช่ยุติลงเพียงข้อใดข้อหนึ่งเพียงเท่านั้น 

คือไม่ใช่พอเพียงเท่านั้น แต่ว่าต้องให้ส่งต่อ ๆ กันขึ้นไปจนถึงอนุปาทาปรินิพพานเป็น

ที่สุด จึงเปรียบเหมือนอย่างการเดินทางด้วยรถ ๗ ผลัดของพระเจ้ากรุงสาวัตถี คือ

เมือ่พระเจ้ากรงุสาวตัถีจะเสดจ็จากกรงุสาวตัถีไปสู่เมอืงสาเกตโดยรถม้าพระทีน่ัง่ กจ็ะ

ต้องเปลีย่นกนัถงึ ๗ ผลดั คราวน้ีเมือ่เสด็จโดยรถม้าพระทีน่ัง่ผลดัที ่๑ ไปจนถึงผลดั



655ลักษณะพระพุทธศาสนา

ที่ ๒ ก็ขึ้นรถม้าพระที่นั่งผลัดที่ ๒ ก็เรื่อย ๆ ไปดั่งนี้จนถึงผลัดที่ ๗ ก็เสด็จขึ้นรถม้า

พระที่นั่งผลัดที่ ๗ ก็ไปถึงประตูเมืองสาเกต ก็ลงจากรถม้าพระที่นั่งเข้าสู่เมืองสาเกต 

ฉันใดก็ดี การปฏิบัติในวิสุทธิทั้ง ๗ ข้อนี้ก็ต้องปฏิบัติไปทั้ง ๗ ข้อโดยล�าดับ จนถึง 

ข้อที่ ๗ ก็จะบรรลุต่อไปถึงอนุปาทาปรินิพพานอันเป็นข้อที่สุดของพรหมจรรย์  

ท่านสอนไว้ดั่งนี้

เพราะฉะนั้น ในพรรษากาลนี้ได้สอนลักษณะพระพุทธศาสนามาโดยล�าดับ

จนถึงวิสุทธิ ๗ ก็เป็นการที่กล่าวลักษณะพระพุทธศาสนาในด้านสรุปเข้าในไตรสิกขา 

คือสีลสิกขา จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา อันสีลสิกขานั้นก็ได้แก่การปฏิบัติท�าศีล 

ให้บริสุทธิ์เป็นสีลวิสุทธิ จิตตสิกขาเป็นการปฏิบัติท�าจิตให้บริสุทธิ์เป็นจิตตวิสุทธิ  

ปัญญาสกิขานัน้กไ็ด้แก่ตวัวปัิสสนาปัญญาอันได้แก่วสิทุธอิกี ๕ ตัง้แต่ทฏิฐวิสิทุธจินถงึ

ญาณทัสสนวิสุทธิ ก็เป็นอันว่าหลักปฏิบัติเหล่านี้เป็นหลักปฏิบัติจิตตภาวนา จะเป็น

เครือ่งอบรมจิต ท�าจตินีใ้ห้บรสิทุธิจ์ากอปุกเิลส คอืกเิลสทีเ่ข้ามาท�าจติให้เศร้าหมองไป 

ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ถึงจิตตภาวนาว่า “จิตน้ีเป็นธรรมชาติประภัสสรคือ

ผุดผ่อง จิตนี้เศร้าหมองไปด้วยอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามา อันทําจิตให้

เศร้าหมอง จิตนี้บริสุทธิ์หมดจดหลุดพ้นได้จากอุปกิเลส พระองค์ตรัสอริยสาวกผู้ได้

สดับแล้วว่าเป็นผู้มีจิตตภาวนา”

เพราะฉะน้ัน ก็เป็นอันยุติการอบรมในพรรษากาลนี้ในวันนี้เพียงเท่านี้ ก็ขอ

ให้มีความเจริญในพระธรรมวินัย ในสัมมาปฏิบัติ พร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ 

ยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุกท่าน เทอญ

๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๖



.



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


