


ทศบารมี ทศพิธราชธรรม พระพุทธคุณ
พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

จัดพิมพ์ถวาย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทศบารมี ทศพิธราชธรรม พระพุทธคุณ, - กรุงเทพฯ :

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ปี  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖, 

ISBN 978-616-7821-17-7

 

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ตุลาคม ๒๕๕๖

จ�านวนพิมพ์ : ๕,๐๐๐ เล่ม

ด�าเนินการผลิตโดย : สาละพิมพการ

ออกแบบปก : พระทศพร  คุณวโร

ออกแบบรูปเล่ม : พระปริญญา  อภิชาโน

แบบอักษรญาณสังวรธรรม : อาจารย์วิชัย  รักชาติ

พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สาละพิมพการ 

  ๙/๖๐๙ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐

  โทร ๐-๒๔๒๙-๒๔๕๒, ๐๘-๖๕๗๑-๑๖๘๕





.



ค�าปรารภ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

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

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



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

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

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

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๑๕ คือ ทศบารมี ทศพิธราชธรรม พระพุทธคุณ  

พระนิพนธ์ทั้ง ๓ เรื่องนี้ ได้เคยพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่างๆ มาหลายครั้ง

เรือ่ง ทศบารมี ทศพธิราชธรรม เป็นการน�าธรรม ๒ หมวดมาอธบิายให้เหน็

ว่า ธรรม ๒ หมวดนี ้มคีวามสมัพนัธ์กนัและไม่แตกต่างกนัในเนือ้หา เพียงแต่มคีวาม

มุง่หมายต่างกนั กล่าวคือ ทศบารมีนัน้ เป็นบารมธีรรมทีมุ่ง่ผลคอืความหลดุพ้น หรอื

มุ่งผลระดับโลกุตตระ ส่วนทศพิธราชธรรม นั้น เป็นบารมีธรรมที่มุ่งความสุขของ

ประชาชน หรือมุ่งผลระดับโลกียะ ธรรมบรรยายชุดนี้ จึงนับว่า เป็นธรรมวิจัย 

แนวใหม่ ทีเ่จ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ได้ทรงพระด�ารนิ�าเสนอให้ศึกษาพิจารณา 

และน้อมน�าไปปฏบิตัสิ�าหรับทกุคน พระนิพนธ์เรือ่งนี ้เป็นธรรมบรรยายสอนนวกภกิษุ

ในพรรษกาล ๒๕๓๐ รวม ๓๘ ครั้ง วัดบวรนิเวศวิหารได้จัดพิมพ์ถวายเฉลิม 

พระเกียรติ ในมหาอุดมมงคลวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ๒-๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ 

นับเป็นการพิมพ์ครั้งแรก ต่อมา มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ได้จดัพมิพ์เผยแพร่อีกหลายครัง้ ในการพมิพ์ครัง้นี ้ได้พมิพ์ตามต้นฉบบัพมิพ์คร้ังแรก 

พ.ศ. ๒๕๓๑

เร่ือง พระพุทธคุณ เป็นธรรมบรรยายท่ีทรงแสดงแก่พระภิกษุสามเณรและ

ประชาชนทั่วไป ในวันพระและหลังวันพระเป็นประจ�า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ รวม ๒๘ 

ครั้ง มูลนิธิส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิทางพระพุทธศาสนา ได้จัดพิมพ์ถวายเจ้าพระคุณ

สมเด็จพระญาณสังวร เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็น 

ครั้งแรก และต่อมาได้พิมพ์เผยแพร่ ในโอกาสต่าง ๆ อีกหลายครั้ง ในการพิมพ์ครั้ง

นี้ พิมพ์ตามต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๓๕

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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ครั้งที่ ๑๒  บทโลกวิทู (ต่อ) ๓๕๕

ครั้งที่ ๑๓  บทอนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ๓๖๐

ครั้งที่ ๑๔  บทอนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ (ต่อ) ๓๖๗

ครั้งที่ ๑๕  บทอนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ (ต่อ) ๓๗๓

ครั้งที่ ๑๖  บทสตฺถา เทวมนุสฺสาน� ๓๗๘

ครั้งที่ ๑๗  บทพุทฺโธ ข้อพระผู้รู้แล้ว ๓๘๔

ครั้งที่ ๑๘ บทพุทฺโธ ข้อพระผู้ตื่น ๓๘๙

ครั้งที่ ๑๙  บทพุทฺโธ ข้อพระผู้เบิกบานแล้ว ๓๙๖

ครั้งที่ ๒๐  สรุปบทพุทฺโธ ๔๐๒

ครั้งที่ ๒๑  บทภควา ข้อพระผู้มีพระบารมีเป็นเยี่ยมยอด ๔๐๗



ครั้งที่ ๒๒  บทภควา ข้อพระผู้หัก คือผู้หักกิเลส ๔๑๒

ครั้งที่ ๒๓ บทภควา ข้อพระผู้ประกอบด้วยภคธรรมทั้งหลาย ๔๑๙

ครั้งที่ ๒๔ บทภควา ข้อพระผู้จ�าแนกแจกธรรม ๔๒๕

ครั้งที่ ๒๕ บทภควา ข้อพระผู้จ�าแนกแจกธรรม (ต่อ) ๔๓๑

ครั้งที่ ๒๖ บทภควา ข้อพระผู้คบ ผู้เสพ ผู้กระท�าให้มากซึ่งธรรมะทั้งหลาย ๔๓๗ 

ครั้งที่ ๒๗ บทภควา ข้อพระผู้มีการไปคือตัณหาในภพทั้งหลายอันคายเสียแล้ว ๔๔๔

ครั้งที่ ๒๘ บทภควา ข้อพระผู้มีการไปคือตัณหาในภพทั้งหลายอันคายเสียแล้ว ๔๕๐



.



.



ทศบารม ีทศพธิราชธรรม





ครั้งที่ ๑ 
ไตรสกิขา ข้อสลีสกิขา

ตรัสสอนให้ตั้งใจศกึษาไตรสกิขา

บดัน้ี จะกล่าวไตรสกิขาอันต่อจากค�าสอนอนศุาสน์ ๘ ประการ เป็นค�าสอนที่

มต่ีอหลงัจากอปุสมบทเสรจ็ ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงมพีระบญัญตัไิว้ให้อปัุชฌายอาจารย์รบีบอก 

เพือ่ให้ภกิษผุูบ้วชใหม่ได้ทราบถงึนิสสยั ๔ อกรณยีกจิ ๔ และสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงเพิ่มไตรสิกขา คือให้บอกไตรสิกขาด้วย ซึ่งในค�า

บอกไตรสกิขานัน้ กม็ใีจความว่า พระผูม้พีระภาคเจ้า ผู้รู ้ผูเ้หน็ ได้ตรสับอกไตรสกิขา

ไว้โดยปรยิายคือทางเป็นอันมากว่า พงึศึกษาอธิสลีสกิขา อธิจิตตสกิขา อธิปัญญาสกิขา 

ตราบเท่าจะได้ละกิเลส บรรลุถึงนิพพานคือความดับทุกข์ และสีลสิกขาก็อบรม 

จิตตสิกขา จิตตสิกขาก็อบรมปัญญาสิกขา ปัญญาสิกขาก็อบรมจิตให้หลุดพ้นจาก 

อาสวะ คือกิเลสที่ดองจิตสันดาน ได้แก่ กามาสวะ อาสวะคือกาม ภวาสวะ อาสวะ

คือภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่ อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ความไม่รู้จักสัจจะที่เป็นตัว

ความจริง เพราะฉะนั้น ก็ให้ตั้งใจศึกษาในสิกขาทั้ง ๓ นี้ ไตรสิกขาดังกล่าวมานี้  

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงเติมเข้ามาท้ายอนุศาสน์

ทัง้ ๘ ข้อ คอื นสิสยั ๔ อกรณยีกจิ ๔ เพราะฉะนัน้ จงึจะได้เริม่อธบิายไตรสกิขานีก่้อน 

จะว่าด้วยค�าว่า “สิกขา”
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ปฏบิัตไิตรสกิขาเพื่อความสิ้นกเิลส

ค�าว่า สิกขา นี้เป็นภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตว่า ศิกษา ใช้เป็นภาษาไทยว่า 

ศึกษา ความหมายของค�านี้ก็คือ เมื่อยังไม่รู้ก็เรียนให้รู้ เมื่อเรียนให้รู้แล้วก็ปฏิบัติไป

จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย ค�าว่าศึกษาจึงมีความหมายถึงการเรียน อันจะเรียกว่าเป็น

ภาคทฤษฏกีไ็ด้ และการปฏบิตัริวมกนั ไม่ใช่การเรยีนอย่างเดยีว ดงัทีมั่กใช้พดูกนัอยู่

ในภาษาไทย และการปฏิบตัน้ัินก็หมายถงึการปฏบิตัเิรือ่ยไป จนกว่าจะบรรลเุป้าหมาย 

จึงจะเรียกว่าส�าเร็จการศึกษา และก็เรียกว่าเสร็จกิจ คือเสร็จการที่จะพึงกระท�า หรือ

ข้อที่จะพึงกระท�าต่อไป และเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานั้นก็คือ นิพพาน  

อันหมายถึงธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ท้ังส้ิน ซึ่งตามศัพท์นั้นแปลว่า ธรรมท่ี

ออกจากวานะ อนัแปลว่า กเิลสเป็นเครือ่งเสยีบแทง กเิลสเป็นเครือ่งร้อยรดั ออกจาก 

วานะ คอืสิน้กเิลสเป็นเครือ่งเสยีบแทง สิน้กเิลสเป็นเครือ่งร้อยรดั และค�าว่า วานะ นี้ 

แปลว่า ลกูศร กไ็ด้ ลกูศรทีเ่ป็นอาวธุทีใ่ช้ยิงศตัรหูรอืส่ิงทีต้่องการยิง เป็นสิง่ทีมี่ปลาย

แหลมคม เสียบแทงศัตรูให้สิ้นชีวิตได้ เมื่อถูกที่ส�าคัญ มาใช้ในทางศาสนาก็หมายถึง

เป็นลูกศรที่เสียบแทงจิตใจ อันหมายถึงกิเลสที่แปลว่าเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลาย 

เป็นต้นว่า ตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก การปฏบิตัใินไตรสกิขาจงึมเีป้าหมายสงูสดุ 

ส�าหรับที่จะถอนลูกศรคือตัณหาที่เสียบแทงหัวใจนี้ให้หลุดออก ที่เรียกว่าสิ้นกิเลส  

เมื่อสิ้นกิเลสก็สิ้นทุกข์ เป็นจุดเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

เป้าหมายของการบวช

และการบวชนี ้ชัน้เดมิมุง่บวชเพือ่ปฏบิตัถิอนตณัหานีอ้อกจากจติใจ บรรลถุงึ

นิพพาน อันเป็นธรรมะที่ไม่มีเคร่ืองเสียบแทงหัวใจดังกล่าว ในครั้งโบราณมา ในค�า

กล่าวขออปุสมบททีบั่ดนีเ้ราขึน้ด้วย เอสาห ํภนเฺต จึงได้มีค�าว่า นพฺิพานสจฺฉิกรณตฺถาย 

เพ่ือกระท�าให้แจ้งซ่ึงพระนิพพาน ก็คือให้ถึงภาวะที่ถอนตัณหาที่เสียบแทงหัวใจออก 

คือสิน้กเิลสและกองทกุข์นัน้เอง แต่การบวชในช้ันหลงันี ้ได้มุ่งหวังเพยีงเพือ่บวชเรยีน

ให้รู้และปฏิบัติ ส�าหรับที่จะครองชีวิตอย่างเป็นสุขในโลก เพราะว่าความมุ่งหมายของ
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ผู้นับถือพระพุทธศาสนานั้น ก็มีผู้ท่ีมุ่งหมายอย่างสูงสุดและมีผู้ที่มุ่งหมายเพื่อเรียน 

เพือ่ปฏบิตั ิเพยีงเพื่อให้อยูเ่ป็นสขุในโลก และผูท้ีมุ่่งหมายประการหลงันีม้จี�านวนมาก 

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนผ่อนลงมาจากที่ทรงสั่งสอนในชั้นแรก ซึ่งโดยมากก็เพื่อ

ให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว อันเรียกว่า ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่ง 

ทรงสอนผ่อนลงมาเป็นเพือ่ประโยชน์ปัจจุบนับ้าง เพือ่ประโยชน์ภายหน้าบ้าง เพราะฉะนัน้ 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงจัดได้เป็น ๓ ระดับ ตั้งแต่เบ้ืองต�่าขึ้นไปจนถึงสูงสุด  

กคื็อเพือ่ประโยชน์ปัจจบุนั อนัเรยีกว่า ทฏิฐธมัมกิตัถ เพือ่ประโยชน์ภายหน้าอนัเรยีกว่า 

สัมปรายิกัตถ และเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพพาน อันเรียกว่า ปรมัตถ และได้ทรง

แสดงค�าสั่งสอนไว้โดยปริยาย คือทางเป็นอันมาก เพ่ือให้บรรลุถึงประโยชน์ดังกล่าว 

และเมื่อแสดงโดยสรุป ก็อาจสรุปเข้าในสิกขาทั้ง ๓ เมื่อเป็นการสอนเพื่อประโยชน์

ปัจจุบัน ประโยชน์ภายหน้าก็เป็นสิกขาหรือศึกษาธรรมดา ถ้าเพื่อประโยชน์อย่างย่ิง

อันเป็นปรมัตถดังกล่าว ก็เรียกว่า อธิสิกขา หรือ อธิศึกษา ที่แปลว่า ศึกษาอย่างยิ่ง 

และก็ประมวลเข้าโดยย่อก็คือ ๓ ข้อนี่แหละ คือ สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา 

ถ้าเป็นอย่างยิ่งก็เป็น อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา แต่ว่าเมื่อสอนภิกษุ

โดยมากแล้ว ก็สอนเป็นอย่างย่ิง คอืทีเ่ป็น อธสีิลสิกขา อธจิติตสิกขา อธปัิญญาสิกขา

สลีสกิขา การศกึษาในศลี

เพราะฉะน้ัน กจ็ะได้อธบิายในข้อแรกทีเ่รยีกอย่างสามญัว่า สลีสกิขา อันแปล

ว่า ข้อทีพ่งึศกึษาคือศลี แปลว่า การศกึษาในศลี กห็มายความว่า ศลีเป็นข้อท่ีพึงศึกษา 

ทีนั่บว่าเป็นประการที ่๑ และการทีเ่ล่าเรยีนปฏบิตัใินศีลอนัเป็นข้อท่ีพงึศึกษาข้อท่ีหนึง่นัน้ 

ก็เรียกว่าการศึกษาในศีล ศีลนั้นก็เป็นภาษาบาลี มักจะแปลกันตามศัพท์ว่าปกติ  

เหมือนดังที่พูดว่าเป็นปกติธรรมดา แต่โดยความหมายนั้น ศีลก็หมายถึงการปฏิบัติที่

เว้นจากข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม ท�าตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตในพระวินัย

บัญญัติ คือในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ นี้เป็นหลักส�าคัญของค�าว่าศีล 

และกม็ทีัง้ทีเ่ป็น อาคารยิะ กบั อนาคารยิะ อาคารยิศีล กค็อืศลีส�าหรบัผูท้ีค่รองเรอืน 

ก็ปฏิบัติตามอาคาริยวินัย คือวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ส�าหรับผู้ครองเรือน 
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เช่นว่าทรงบัญญัติไว้ ๕ ประการ ก็เรียกว่าศีล ๕ ทรงบัญญัติไว้ ๘ ประการ ก็เรียก

ว่าศีล ๘ ส่วนอนาคาริยะนั้นก็คือ อนาคาริยศีล ศีลส�าหรับผู้ที่ไม่มีเรือน อันหมายถึง

บรรพชิตคือผู้บวช ออกจากเรือนมาเป็นผู้ไม่มีเรือน ก็ปฏิบัติตามอนาคาริยวินัย คือ

วนิยัทีท่รงบญัญติัไว้ส�าหรบัผู้ไม่มเีรอืนคอื บรรพชติ แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ ๒ หมวด 

คือ ที่เป็นอาทิพรหมจริยกาสิกขา สิกขาวินัยท่ีเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ ก็ได้แก่

สกิขาบททีมี่มาในพระปาติโมกข์ บัดนีก้มี็ ๒๒๗ สิกขาบท ทีอ่่านในเวลาหลงัท�าวัตรค�า่ 

กับ อภิสมาจาริกวินัย หรือ อภิสมาจาริกาสิกขา สิกขาที่ทรงบัญญัติไว้ส�าหรับเป็น 

ข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อความดีงามต่างๆ อันควรแก่สมณวิสัย ที่มาในขันธกะทั้งหลาย 

มีจ�านวนมากท่ีอ่านในเวลาเช้าหลังท�าวัตรเช้า เพราะฉะนั้น ศีลที่เป็นหลักก็คือ 

การปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติตามที่กล่าวมา 

ปารสิุทธศิลี ๔

และยังได้มีศีลท่ีท่านแสดงเอาไว้ประกอบเข้ามา รวมทั้งข้อท่ีปฏิบัติตาม 

พระพุทธบัญญัติดังกล่าวนี้อีก ๓ ข้อ รวมเป็น ๔ ข้อ เรียกว่า ปาริสุทธิศีล ๔ คือ  

ศีลที่พึงปฏิบัติให้บริสุทธิ์ ๔ ข้อ ได้แก่

๑.  ปาตโิมกขสงัวรศีล ศลีคอืความส�ารวมในพระปาตโิมกข์ กไ็ด้แก่ศลีทีเ่กิด

จากการปฏิบัตด้ิวยความส�ารวม คอืความระมดัระวังในอนัทีจ่ะเว้น และในอันทีจ่ะปฏบิตัิ

ตามพระพุทธบัญญัติที่มาในพระปาติโมกข์ อันหมายถึง อาทิพรหมจริยกาสิกขา คือ

วินัยที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ดังกล่าวมาข้างต้น ท่านใช้ค�าว่า ปาติโมกข์ คู่กับ 

ค�าว่า อาทิพรหมจรยิกาสกิขา มีความหมายถงึสกิขาบทบญัญตัอินัส�าคญั เพราะค�าว่า

อาทิพรหมจริยกา แปลว่า เบื้องต้นของพรหมจรรย์ หรือเป็นหัวหน้าของพรหมจรรย์

ก็ได้ และค�าว่า ปาติโมกข์ ก็แปลว่า สิกขาบทที่รักษาผู้สังวร รักษาให้พ้นจากทุกข์มี

อบายเป็นต้น เพราะฉะนั้น ค�าทั้ง ๒ นี้จึงมีความหมายถึงสิกขาบทบัญญัติที่เป็นข้อ

ส�าคัญ

๒.  อนิทรยีสงัวรศีล ศลีคอืความส�ารวมอนิทรย์ี อนัได้แก่มสีตสิ�ารวมใจในเมือ่

ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้ทราบกลิ่น ลิ้นได้ทราบรส กายได้ถูกต้องโผฏฐัพพะ
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สิ่งที่กายถูกต้อง และมโนคือใจ ได้คิด ได้รู้ธรรมคือเรื่องราวทางใจ ก็เท่ากับว่ามีสติ

รักษาตา หู จมูก ลิ้น กาย และมโนคือใจนั้นเอง โดยที่ทั้ง ๖ นี้เรียกว่า อินทรีย์ คือ

เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน ตาเป็นใหญ่ในหน้าที่ดูเห็นรูป หูเป็นใหญ่ในหน้าที่ฟังได้ 

ยนิเสยีง จมกูเป็นใหญ่ในหน้าทีท่ราบกลิน่ ล้ินเป็นใหญ่ในหน้าทีท่ราบรส กายเป็นใหญ่

ในหน้าที่ถูกต้องโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้อง มโนคือใจ เป็นใหญ่ใน ๕ ข้อข้างต้น 

นั้นด้วย และเป็นใหญ่ในการรู้คิดธรรมคือเรื่องราวต่างๆ ด้วย เพราะฉะนั้น เมื่อมีสติ

ส�ารวม คือระมัดระวังใจ เมื่อตาเห็นรูปเป็นต้น โดยที่มีสติป้องกันใจไม่ให้ยึดถือสิ่งที่

ตาเห็นเป็นต้นนั้น เข้ามาเป็นความยินดียินร้ายในใจ ให้เห็นสักแต่ว่าเห็น ได้ยินก ็

สักแต่ว่าได้ยินเป็นต้น ไม่ให้เป็นกิเลสไหลเข้ามาถึงใจ มาท่วมใจ ความที่มีสติคอย

ส�ารวมระวังอยู่ดั่งนี้ เรียกว่า อินทรียสังวรศีล

๓. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลอันเกิดจากการเลี้ยงชีวิตให้บริสุทธิ์ เช่นด้วยการที่

เทีย่วบณิฑบาต รบัอาหารทีเ่ขาใส่บาตรมาบรโิภค หรอืบรโิภคอาหารทีเ่ป็นอดเิรกลาภ 

เช่นทีเ่ขาน�ามาถวายแก่สงฆ์แล้วกแ็บ่งกนัโดยทีไ่ม่เท่ียวขอเขา หรอืแสวงหาในทางทีผ่ดิ

ต่าง ๆ การเลี้ยงชีวิตให้บริสุทธิ์ดั่งนี้ก็ชื่อว่า อาชีวปาริสุทธิศีล 

๔. ปัจจัยสันนิสสิตศีล ศีลท่ีอาศัยปัจจัย ก็หมายถึงพิจารณาปัจจัยทั้ง ๔  

ทีบ่ริโภค คอื พจิารณาจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ ยาแก้ไข้ ทีบ่รโิภค ตามบทพจิารณา

ดังที่สวดในเวลาเช้า ปฏิสงฺขา โยนิโส .... และแม้ว่าในขณะที่บริโภคไม่ได้พิจารณา  

ก็ให้พิจารณาในวันนั้นถึงสิ่งที่ได้บริโภคไปแล้ว ด้วยบท อชฺช มยา .... ที่สวดในเวลา

ท�าวัตรค�่า ท่านแสดงว่า เมื่อบริโภคมิได้พิจารณา และไม่ได้พิจารณาสิ่งที่บริโภคแล้ว

ในวันนั้น การบริโภคนั้นก็ชื่อว่า อิณบริโภค คือบริโภคเป็นหนี้ แต่ว่าเมื่อได้พิจารณา

บริโภค หรือว่าไม่ได้พิจารณา ก็พิจารณาภายหลังในวันนั้น ก็ชื่อว่าเป็นการบริโภค 

ที่เป็นปัจจัยสันนิสสิตศีล ไม่ใช่เป็นการบริโภคหนี้

เพราะฉะน้ัน ผู้มุ่งปฏิบัติในศีล ก็ควรปฏิบัติในศีลทั้ง ๔ ข้อนี้ด้วยกัน คือ  

ปาติโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล และ ปัจจัยสันนิสสิตศีล  

หัดปฏิบัติให้ศีลทั้ง ๔ นี้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๒ 
จติตสกิขา

จติตสกิขา การศกึษาในจติ

จะแสดงจิตตสิกขาคือสมาธิ เพราะว่าสมาธิเกี่ยวแก่จิตโดยตรง ต้องปฏิบัติ

ทางจิต ฉะนั้น จึงได้เรียกว่า จิตตสิกขา

ค�าว่า “จิต” นี้ มีความหมายเป็น ๒ อย่าง อย่างหนึ่งจิตที่เป็นธาตุรู้อันเป็น

ตวัเดมิ ไม่มีสรรีสณัฐาน อาศยัอยูใ่นกายนี ้เรียกว่า จติ ทีแ่ปลว่า ธรรมชาตท่ีิให้ส�าเรจ็

ความคิดนึก อีกอย่างหนึ่งจิตท่ีเป็นอาการ เรียกว่าความคิด การอบรมจิตเรียกว่า 

จิตตภาวนา พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบัติทางจิตไว้เป็นอันมาก เช่นตรัสสอนว่า  

ให้อบรมจิต ให้ฝึกจิต ให้ข่มจิต ให้ท�าจิตให้เป็นสมาธิ ให้ท�าจิตให้บริสุทธิ์ การปฏิบัติ

ทางจิตที่พระพุทธเจ้าอบรมไว้นี้เป็นสิ่งส�าคัญ เพราะว่าจิตนี้เมื่อเรียกควบกันกับกาย 

กายก็เปรียบเหมือนเรือ จิตก็เปรียบเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่แจวเรือ หรืออีกอย่างหนึ่ง 

กายเปรยีบเหมือนอย่างบ่าว จติเหมือนอย่างนาย จิตจงึเป็นผู้ทีส่ั่งให้กายปฏบิตัอิย่างใด

อย่างหนึ่ง จิตจึงเป็นผู้น�า แม้ในการปฏิบัติทางศีล ซึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติทางกายทาง

วาจาเป็นทีต่ัง้ ดงัศลีทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัไิว้เป็นวนิยัส�าหรบัปฏบิตั ิการละเมดิศลี

ไม่เกิดข้ึนล�าพังทางจิต ต้องละเมิดออกไปทางกายทางวาจา จึงจะเป็นการละเมิด 

พระวินัยบัญญัติ เพราะฉะนั้น การปฏิบัติทางวินัยบัญญัติ เมื่อไม่ละเมิดทางกาย 

ทางวาจา ก็ไม่เป็นอาบัติ แม้ว่าจะละเมิดทางใจ คือใจคิดล่วงละเมิด อาบัติก็ยังไม่เกิด 
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ต่อเมือ่ไปท�าไปพดูขึน้ ผดิจากพระวนิยับญัญติัจงึเป็นอาบติั ได้มีภกิษุรปูหนึง่ได้กราบทูล

พระพุทธเจ้าว่า ไม่สามารถจะอยู่ปฏิบัติพระวินัยได้ เพราะว่ามีมากมาย พระพุทธเจ้า

จงึได้ตรสัถามว่า เธอจะสามารถรกัษาไว้เพยีงข้อเดยีวได้ไหม ภกิษรุปูนัน้กก็ราบทลูว่า 

ถ้าข้อเดียวได้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าเช่นนั้นก็ให้เธอรักษาจิตของเธอ เมื่อรักษา

จิตของเธออย่างเดียวได้ ก็รักษาวินัยบัญญัติทุกข้อไว้ได้” ภิกษุนั้นก็ปฏิบัติรักษาจิต  

จึงได้รักษาวินัยได้ และบวชอยู่ต่อไปได้ เจริญในพระธรรมวินัยต่อไป เพราะฉะนั้น  

การรักษาจิตจึงเป็นข้อส�าคัญ เมื่อรักษาจิตได้ แม้ว่าวินัยบัญญัติจะมากข้อก็รักษาได้ 

และรักษาปาริสุทธิศีลทั้ง ๔ นั้นได้

ในข้อนี้ควรจะทราบเพิ่มเติมอีกด้วยว่า การปฏิบัติพระวินัยไม่ละเมิดทางกาย

ทางวาจา ตามพระบัญญัติก็ไม่เป็นอาบัติ แม้จะละเมิดด้วยใจอย่างเดียว อาบัติก็ยัง 

ไม่เกิด แต่แม้เช่นน้ันศีลก็ไม่บริสุทธ์ิ เพราะศีลที่จะบริสุทธิ์นั้นต้องรักษาให้ได้ถึงใจ  

คือใจก็ต้องไม่คิดล่วงละเมิดด้วย มีใจเป็นปกติ สงบ ไม่คิดละเมิด ศีลจึงจะบริสุทธิ์ 

เพราะฉะนั้น แม้จะรักษาวินัยได้ บริสุทธิ์ทางวินัย เพราะไม่ละเมิดทางกายทางวาจา 

แต่ว่าถ้าละเมิดทางใจ ถึงจะไม่เป็นอาบัติทางพระวินัย ก็เป็นความไม่บริสุทธิ์ทางใจ  

เมื่อไม่บริสุทธิ์ทางใจ ศีลก็ไม่บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้น ศีลนี้จึงมีความหมายถึงจิตใจ  

คือต้องรักษาถึงจิตใจ รักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ด้วย และรักษาจิตใจให้บริสุทธ์ิด้วย  

ศีลจึงจะบริสุทธิ์ ปาริสุทธิศีลทั้ง ๔ ข้อนี้ ก็ต้องรักษาให้ถึงใจ ให้ใจบริสุทธิ์ ไม่คิดล่วง

ละเมดิ ศีลจึงมคีวามหมายถงึใจดัง่นี ้และกม็คีวามหมายถงึว่า เมือ่รกัษาจิตได้ กร็กัษา

ศีลทุกข้อได้โดยไม่ยาก

นวิรณ์ ๕

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกสิกขาข้อที่ ๒ ว่า จิตตสิกขา ข้อที่พึง

ศึกษาคือจิต หรือการศึกษาในจิต ก็คือการท่ีมาปฏิบัติอบรมจิตให้สงบจากความคิด

ล่วงละเมดิในศลีต่าง ๆ ให้สงบจากอารมณ์อันเป็นท่ีต้ังของกเิลสต่าง ๆ ท่ีเป็นตัว นวิรณ์ 

คือบังเกิดข้ึนกลุ้มรุมจิตใจ กั้นจิตใจไว้ให้ไม่ได้สมาธิ ให้ไม่ได้ปัญญา พระพุทธเจ้า 

ตรัสนิวรณ์ดังกล่าวนี้ไว้ ๕ ข้อ คือ
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๑. กามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกาม คือวัตถุที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ 

ทั้งหลาย หรือว่ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ท่ีน่ารักใคร่พอใจท้ังหลาย หรือ 

ความพอใจด้วยอ�านาจของ กิเลสกาม กิเลสอันเป็นเหตุให้ใคร่ให้ปรารถนา เป็นต้นว่า

ราคะ ความติดใจยินดี

๒. พยาบาท ความกระทบกระทัง่ของจิต มีอาการเป็นความหงดุหงดิเดอืดพล่าน 

โกรธแค้นขัดเคืองจนถึงมุ่งร้ายหมายท�าลาย

๓. ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม

๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ

๕. วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย

นวิรณ์ทั้ง ๕ เกดิจากอารมณ์

จิตเมื่อมีนิวรณ์ทั้ง ๕ นี้ ย่อมเป็นจิตที่ไม่มีก�าลัง เป็นจิตที่อ่อนแอ ไม่ควรแก่

การงาน คือไม่สามารถทีจ่ะท�าการงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะคอืไม่สามารถ

ที่จะท�าการงานที่เรียกว่า สมถกรรมฐาน ที่ตั้งของการงานคือสมถะ คือการปฏิบัติท�า

จิตให้สงบ อันหมายถงึสมาธริวมอยู่ด้วย คอืท�าจติให้ตัง้มัน่อยูใ่นอารมณ์ของกรรมฐาน

ทั้งหลาย และนิวรณ์ทั้ง ๕ นี้ก็เกิดขึ้นจากอารมณ์ คือเรื่องที่จิตคิด เรื่องที่จิตด�าริ  

เรื่องที่จิตหมกมุ่นถึง อันเป็นเรื่องที่เข้ามาทางตา คือตาเห็น จิตรับเป็นอารมณ์  

อนัเรียกว่า รปูารมณ์ อารมณ์คอืรปูบ้าง เข้ามาทางหคูอืเสยีง จติรบัเข้ามาเป็นอารมณ์ 

อันเรียกว่า สัททารมณ์ อารมณ์คือเสียงบ้าง ที่เข้ามาทางจมูกคือกลิ่น จิตรับเข้ามา

เป็นอารมณ์ อันเรยีกว่า คนัธารมณ์ อารมณ์คือกลิน่บ้าง ทีเ่ข้ามาทางลิน้คอืรส จติรบั

เข้ามาเป็นอารมณ์ อันเรียกว่า รสารมณ์ อารมณ์คือรสบ้าง ที่เข้ามาทางกายคือ

โผฏฐพัพะ สิง่ทีก่ายถูกต้อง จิตรับเข้ามาเป็นอารมณ์ อนัเรียกว่า โผฏฐพัพารมณ์ บ้าง 

เป็นอารมณ์คือธรรม คือเรื่องราวที่เข้ามาทางมโนคือใจ จิตรับเข้ามาเป็นอารมณ์  

อันเรียกว่า ธัมมารมณ์ อารมณ์คือเร่ืองราวบ้าง อารมณ์ที่จิตรับเข้ามาเหล่านี้เอง  

ที่เป็นที่ตั้งของนิวรณ์ข้อไหน ก็เกิดนิวรณ์ข้อนั้น ย่อเข้าก็เป็น ๓ คือเป็น ราคะ โทสะ 
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โมหะ หรอื โลภะ โทสะ โมหะ อารมณ์ท่ีเป็นทีต่ัง้ของราคะ ก็เกดิราคะหรอืกามฉันท์ 

อารมณ์ที่เป็นที่ต้ังของโทสะ ก็เกิดโทสะคือพยาบาท หรือกุกกุจจะ ความร�าคาญใจ 

อารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของโมหะ ก็เกดิโมหะ ความหลง อนัได้แก่ อทุธจัจะ ความฟุง้ซ่าน 

กกุกจุจะ ความร�าคาญใจ วจิกิจิฉา ความเคลอืบแคลงสงสยั กกุกจุจะ คอืความร�าคาญ

ใจนี้ อาจารย์ท่านจัดเข้าเป็นกองโทสะก็มี จัดเข้าเป็นกองโมหะคือความหลงก็มี

ก�าจัดนวิรณ์ด้วยการตั้งจติในอารมณ์อันตรงกันข้าม

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรัสสอนให้ท�าสมาธ ิคอืหดัท�าจติให้สงบต้ังมัน่

อยูใ่นอารมณ์อนัเดยีว อนัเป็นอารมณ์ทางกรรมฐาน คอืเป็นอารมณ์ของทางสมถกรรมฐาน 

กรรมฐานท่ีให้เกดิสมถะ คือความสงบ ยกจติจากอารมณ์อนัเป็นทีต้ั่งของกเิลส มาต้ัง

อยูใ่นอารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของสมถะคอืความสงบ และอารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของสมถะคอื

ความสงบนัน้ พระพทุธเจ้ากต็รสัสอนให้ปฏบิตัเิลอืกหาอารมณ์ทีเ่ป็นปฏปัิกษ์กบันวิรณ์

ทั้ง ๕ ข้อนั้น เหมือนอย่างแพทย์ให้ยาให้เหมาะแก่โรค นิวรณ์ทั้ง ๕ ข้อนั้นก็เหมือน

อย่างว่าเป็นโรค ๕ ชนิด ก็จะต้องใช้ยา ๕ อย่างส�าหรับแก้ไข เพราะฉะนั้น ในการ

ปฏิบัติสมาธิน้ัน จึงต้องรู้นิวรณ์ท่ีบังเกิดขึ้นในใจของตนว่าข้อไหนบังเกิดข้ึน เช่น  

กามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกามบังเกิดขึ้น ก็ให้ถอนใจจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของ

กามฉันท์นั้น มาให้จิตตั้งอยู่ในอารมณ์อันตรงกันข้าม เช่นว่าก�าหนดพิจารณาผม  

ขน เล็บ ฟัน หนัง ที่อุปัชฌาย์บอกให้เมื่อขอบวชนั้น ว่าเป็นสิ่งปฏิกูล ไม่สะอาดและ

ไม่งดงาม ไม่ใช่คิดเอาเองว่าไม่สะอาด ไม่งดงาม แต่ว่าความจรงิของผม ขน เลบ็ ฟัน 

หนงัน้ัน ไม่สะอาดไม่งดงามอยูแ่ล้วโดยธรรมชาต ิแต่เพราะบคุคลหลงยึดถอืว่างดงาม 

ว่าสะอาด จึงได้ปรุงใจให้เกิดกามฉันท์คือความพอใจรักใคร่ เพราะฉะนั้น ก็พิจารณา

กลบัตรงกนัข้ามตามความเป็นจรงิ ว่าเป็นของไม่สะอาด ไม่งดงาม จนจติสงบ กเ็รยีกว่า

ได้กรรมฐานในข้อนี้

เมื่อพยาบาทบังเกิดขึ้น ก็ให้เจริญ เมตตา คือคิดปรารถนาให้เป็นสุข ซึ่งตรง

กนัข้ามกบัความคดิโกรธแค้นขดัเคืองมุง่หมายล้างผลาญ เม่ือปลกูเมตตาให้บงัเกดิขึน้

ในจิตได้ โทสะพยาบาทก็สงบ ก็เป็นกรรมฐาน
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เมื่อถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มบังเกิดขึ้น ก็ให้เจริญ พุทธานุสสต ิ 

ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ท�าจิตให้เบิกบานผ่องใส เลื่อมใสในพระคุณ หรือว่าท�า 

อาโลกสัญญา ความส�าคญัหมายในความสว่าง ท�าจติใจให้สว่าง หรอืว่าท�าจติใจให้เข้มแข็ง 

ปรารภความเพียร แม้ว่าจะต้องฝืนใจ ก็ต้องฝืนใจให้จิตมีความเข้มแข็ง มีความเพียร 

เริ่มจับความเพียร ด�าเนินความเพียร ท�าความเพียรให้ก้าวหน้าไปในกิจที่พึงท�า และ

เมือ่ท�าจติให้เข้มแขง็ ปรารภความเพยีรได้ ท�าจติให้สว่างได้ ท�าจติให้เลือ่มใสผ่องใสได้ 

ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มก็สงบ ก็เป็นกรรมฐาน

เมือ่ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจบังเกดิขึน้ กใ็ห้ก�าหนดท�ากรรมฐานทีร่วมใจเข้ามา

ให้สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน เช่นท�า อานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็ 

ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ ให้จิตรวมอยู่ที่ลมหายใจ ก็จะท�าจิตให้สงบได้ ก็เป็นกรรมฐาน

เมือ่ความเคลอืบแคลงสงสยัต่างๆ บังเกดิข้ึน ถ้าเป็นผูท้ีศ่กึษาหาความรูก้ต้็อง

ศึกษาหาความรู้ค้นคว้าแก้ข้อสงสัยในข้อที่พึงสงสัยต่าง ๆ แต่ถ้าเป็นความสงสัย 

เคลือบแคลงในขณะท่ีต้องการจะปฏิบัติท�าใจให้สงบ หรือในข้อที่ไม่ควรสงสัยต่าง ๆ  

ก็ให้เจริญ ธาตุกรรมฐาน พิจารณากายนี้แยกธาตุออกไป ว่าส่วนที่แข้นแข็งก็เป็น  

ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ส่วนที่เหลวก็เป็น อาโปธาตุ ธาตุน�้า ส่วนที่อบอุ่นก็เป็น เตโชธาตุ 

ธาตุไฟ ส่วนท่ีพัดไหวก็เป็น วาโยธาตุ ธาตุลม สักแต่ว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์บุคคล 

ตวัตนเราเขา ความเป็นสตัว์บคุคลตัวตนเราเขานัน้ เป็นสมมตบิญัญตัสิ�าหรบัเรยีกกนั 

และคนทั่วไปก็ยังมีอุปาทาน ความยึดถือ ว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ในสมมติบัญญัต ิ

เหล่านี้ด้วย เมื่อมีตัวเราของเราขึ้น ก็ตัวเราของเรานี่เองเป็นที่ตั้งของความสงสัย 

ต่าง ๆ เพราะฉะนั้น เมื่อมาพิจารณาสิ่งที่เป็นที่ตั้งของความยึดถือ สิ่งที่เป็นที่ตั้งของ

บัญญัติ สมมติต่าง ๆ ว่าตัวเรา ของเรา แยกออกไปที่กายนี้ ว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุดิน 

ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลมเท่าน้ัน ธาตุสัญญา ปรากฏขึ้น คือความส�าคัญหมายว่า 

ธาตุปรากฏขึน้ อตัตสญัญา ความส�าคัญหมายว่าตวัตนกห็ายไป ความสงสัยเคลือบแคลง

ที่อาศัยความยึดถือว่าตัวเราของเราก็หายไปด้วย ก็สงบเป็นกรรมฐาน
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ปฏบิัตใิห้จติมอีารมณ์เป็นอันเดยีว

น้ีเป็นการปฏิบัติทางสมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ ให้ดูปัจจุบันและจิต

ของตัวเอง ว่าจิตปัจจุบันของตัวเป็นอย่างไรในข้อใดข้อหนึ่งใน ๕ ข้อนี้ ก็ใช้กรรมฐาน

ที่เหมาะกันนั้น มาพิจารณาแก้ให้นิวรณ์ข้อนั้น ๆ สงบ จิตก็จะสงบตั้งม่ัน จะอ่าน

หนงัสอื จะเรยีนหนังสอื จะท�าการท�างานอะไรกส็ะดวก จะปฏบิตัทิางปัญญาต่อไปกไ็ด้

สะดวก และเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ที่ชื่อว่าสมาธินั้นคือ จิตเตกัคคตา แยกออกเป็น 

จิตตะ ก็คือจิต เอกัคคตา ก็คือความที่มีอารมณ์อันเดียว รวมกันเป็น จิตตเอกัคคตา 

หรอื จติเตกคัคตา กค็อืความทีม่จีติมอีารมณ์เป็นอนัเดยีว มียอดเป็นอนัเดยีว มอีารมณ์

เป็นอนัเดียว เพราะจตินีโ้ดยปกตมิอีารมณ์มาก พล่านไปในอารมณ์ต่างๆ ทีเ่ข้ามาทาง

ตา ทางห ูเป็นต้น มากมายหลายเรือ่งสลับซบัซ้อนกนัจติจงึพร่า และเมือ่ประกอบกบั

กิเลสต่าง ๆ เข้าด้วย บังเกิดเป็นนิวรณ์ดังกล่าวแล้วก็ย่ิงวุ่นวายหนักเข้า เดี๋ยวชอบ 

เดี๋ยวชัง เดี๋ยวหลง เดี๋ยวง่วง เดี๋ยวฟุ้งซ่าน เดี๋ยวสงสัย เป็นอันว่าไม่ได้ความสงบ  

เมื่อไม่ได้ความสงบ จิตก็ไม่มีก�าลังท่ีจะปฏิบัติการงาน เรียกว่าไม่ควรแก่การงาน  

แม้การงานที่เป็นธรรมดา เช่นจะไหว้พระสวดมนต์ จะฟัง จะเรียน จะอ่านเป็นต้น  

ก็ไม่ส�าเร็จด้วยดี ต่อเมื่อได้สงบจิตจากอารมณ์และกิเลสที่เป็นนิวรณ์เหล่านี้ได้ จิตก็มี

ความสงบตั้งมั่น มีก�าลัง สามารถท�าการงานได้ดี เพราะฉะนั้น การปฏิบัติท�าสมาธิ 

คือ การที่มาตั้งจิตมั่นในอารมณ์ของกรรมฐานส�าหรับแก้นิวรณ์ทั้ง ๕ นี้ จึงเป็นสิ่งที่

ต้องท�าอยู่เสมอ ดังจะพึงเห็นได้เช่นว่าจะมาฟังโอวาทของอุปัชฌาย์นี้ บางทีก็ไม่อยาก

จะมา เกิดง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม ก็ต้องระงับความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มเสีย ตั้งความเพียรขึ้น

ในใจว่าต้องมา ก็ท�าให้ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มนั้นสงบ ก็มาได้ หรือในขณะที่ฟังอยู่  

ก็ง่วงงุนเคลิบเคลิ้มขึ้นมา ก็ต้องตั้งจิตใจให้มีความเพียร เข้มแข็งขึ้นมา ไม่ยอมง่วง 

หรอืท�าจิตใจให้สว่าง ท�าจติใจให้มคีวามผ่องใสในธรรม ให้มีความเข้าใจในธรรม ง่วงก็

หายไป หรอืมีความเคลือบแคลงสงสยั ถ้ามวัสงสยัอยูใ่นข้อทีก่ล่าวไว้ทแีรก กไ็ม่ฟังใน

ข้อที่ก�าลังจะกล่าวต่อไป ก็เป็นอันว่าไม่ได้ความเข้าใจตลอด ก็ต้องเก็บความสงสัยนั้น

ไว้ก่อนฟังต่อไปก่อนให้ตลอด แล้วอะไรสงสัยก็มาคิดแก้ไขกันใหม่ หรือถ้าเกิดความ
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สงสัยนอกเรื่องออกไป ก็ต้องสงบเสีย ว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาสงสัยในนอกเรื่อง เวลามา

ฟังกต้็องฟัง กแ็ปลว่าในขณะทีก่�าลงัฟังนี ้กต้็องท�ากรรมฐาน ท�าสมาธ ิระงับกามฉันท์ 

ระงับพยาบาท ระงับถีนมิทธะ ระงับอุทธัจจกุกกุจจะ ระงับวิจิกิจฉา จิตใจจึงจะสงบ 

ต้ังมั่น เรียกว่ามีสมาธิในการฟัง เมื่อมีสมาธิในการฟังแล้ว ก็ฟังได้ตลอด ฟังได้ยิน 

ทุกค�า แล้วจะมีความเข้าใจ นี่เป็นสมาธิที่กล่าวอย่างง่าย ๆ ที่จะต้องปฏิบัติอยู่เป็น

ประจ�า อันจะท�าจิตให้มีความสามารถ ท�าจิตใจนี้ให้ควรแก่การงาน อันนี้แหละเป็น 

จิตตสิกขา ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ให้ปฏิบัติเป็นประการที่ ๒

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๓  
ปัญญาสกิขา

ปัญญาสกิขา ศกึษาปัญญา

จะแสดง ปัญญาสิกขา สิกขาหรือศึกษาปัญญา

ปัญญานั้น แปลว่า ความรู้ท่ัว อันหมายความว่าความรู้ทั่วถึงเหตุและผล  

รู้เหตุถึงผล รู้ผลถึงเหตุ ตามสัจจะคือความจริง เมื่อมีความรู้ดังกล่าวในสิ่งใด ก็ชื่อว่า

มีปัญญาในสิ่งนั้น แต่ถ้าเป็นความรู้หลง รู้ผิด คือไม่ใช่ความรู้จริง ก็ไม่เรียกว่าปัญญา 

แต่ก็มีค�าเรียกรู้ถูกต้องว่า สัมมัปปัญญา ปัญญาชอบ ส่วนรู้ผิด รู้หลง เรียกว่า  

มจิฉาปัญญา หรอื มิจฉัปปัญญา ปัญญาผิด กแ็ปลว่าเมือ่แยกเรียกดัง่นี ้ปัญญากเ็ป็น

ค�ากลาง ๆ แต่ว่าอกีอย่างหนึง่ ต้องเป็นความรูถู้กต้องจึงเป็นปัญญาหรือสัมมัปปัญญา

นั้นเอง จึงเป็นปัญญา ถ้าไม่ใช่สัมมัปปัญญา เป็นมิจฉัปปัญญา ปัญญาผิด ก็ไม่เรียก

ว่าปัญญา แต่เป็นความรู้หลง รู้ผดิ เพราะฉะนัน้ เมือ่เรยีกว่าปัญญาโดยทัว่ไป จงึมุง่ถึง

ในทางดี อันหมายถึงว่ารู้ถูกต้อง ดั่งที่อธิบายไว้ข้างต้นว่า รู้ทั่วถึงเหตุผลตามสัจจะคือ

ตามทีเ่ป็นจรงิ ค�าว่าตามทีเ่ป็นจริงนัน้ เรยีกว่าตามสจัจะคอืความจรงิอย่างนัน้กไ็ด้ หรอื

เรียกอกีอย่างหนึง่ว่า ยถาภตูะ ตามทีเ่ป็นแล้วตามทีม่แีล้ว คอืว่ามแีล้วเป็นแล้วอย่างไร 

ก็รู้อย่างนั้น ไม่ใช่รู้ผิดไปจากที่มีแล้วที่เป็นแล้ว พูดกันสั้น ๆ ก็รู้ตามเป็นจริง ปัญญา

ดังกล่าวนี้เป็นสิกขา คือเป็นข้อที่พึงศึกษา อันหมายความว่าเรียนให้รู้จักปัญญาที่เป็น

ตัวปัญญาดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไรและก็ปฏิบัติให้ปัญญาดังกล่าวนี้มีขึ้นเป็นขึ้น
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ความรู้ทางอายตนะ ไม่เรยีกว่าเป็นปัญญา

ความรูท้ีเ่กดิทางอายตนะ คอื ทางตา ทางหู ทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย และ

ทางมนะคือใจ ดั่งที่ทุก ๆ คนได้เห็นอะไร ก็รู้สิ่งที่เห็นนั้นทางตา เช่นเห็นต้นไม้ก็รู้ว่า

น่ีต้นไม้ เห็นภูเขาก็รู้ว่านี่ภูเขา ดั่งที่ทุกคนเมื่อลืมตาขึ้นมาก็เห็นนั่นเห็นนี่อยู่ด้วยกัน  

ก็เรียกว่าเป็นความรู้ทางตา ได้ยินเสียงก็รู้ทางหู เป็นเสียงนั้นเสียงนี้ หรือว่ารู้เสียงที่

พูดจากันเป็นภาษา ก็รู้เรื่องท่ีพูดจากันน้ัน หรือใช้ภาษามาเขียนเป็นอักษรขึ้นใช้อ่าน 

เมือ่อ่านภาษาก็รูว่้าเป็นเรือ่งนัน้เรือ่งนี ้รูก้ลิน่ทางจมกู รูร้สทางลิน้ รูส้ิง่ถูกต้องทางกาย 

รูเ้รือ่งราวทีคิ่ดทางใจ นีก็่เป็นความรู ้เรียกว่าเป็นความรู้ทางอายตนะ และเมือ่เล่าเรยีน

ศึกษาศิลปวิทยา ก็มีความรู้ในศิลปวิทยา เม่ือมาเรียนพระพุทธศาสนา ก็รู้ธรรมใน

พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เรียนทางหูก็ฟัง เรียนทางตาก็อ่าน เรียน

ทางใจก็คือว่าคิดนึกพิจารณา ก็ได้ความรู้ในส่ิงที่เรียนนี้ นี่ก็เป็นความรู้ ความรู้ดังที่

กล่าวมานี ้กเ็รยีกว่าเป็นความรูท้างอายตนะ เรยีกว่า วญิญาณ เรยีกว่า เวทนา สญัญา 

สังขาร วิญญาณก็คือรู้ เช่นตากับรูปประจวบกัน ก็ได้ความรู้รูปที่เรียกว่าเห็น เห็นรูป 

นี่ก็เป็นตัววิญญาณ เป็นสุข เป็นทุกข์ ก็รู้สุข รู้ทุกข์ รู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข  

นี่ก็เป็นเวทนา หรือจ�าได้หมายรู้ นี่ก็เป็นสัญญา รู้คิดปรุงหรือปรุงคิดไปต่าง ๆ ก็เป็น

สังขาร นี่ก็เป็นความรู้ทางขันธ์ ๕ ตากับรูป นั่นก็เป็นรูป รู้สุข รู้ทุกข์ รู้เป็นกลาง ๆ 

ไม่ทกุข์ ไม่สุข ก็เป็นเวทนา รู้จ�าหมาย ก็เป็นสัญญา รูค้ดิปรงุหรอืปรงุคดิ ก็เป็นสังขาร  

รู้ทีเ่รยีกว่าเหน็ คอืเมือ่ตากบัรปูประจวบกนั รูร้ปูคอืเห็นรปู กเ็รยีกว่าวญิญาณเป็นต้น

ดังที่กล่าวมา ยังไม่เรียกว่าเป็นปัญญา

ปรยิัตปิัญญา ปฏบิัตปิัญญา ปฏเิวธปัญญา

มาถึงขั้นความรู้ที่เกิดจากการเรียนต่าง ๆ เป็นศิลปวิทยา ตลอดจนถึงเรียน

พระพทุธศาสนาดงัทีเ่รยีนกนัอยูน่ี ้ใช้ตาใช้หูกเ็ป็นความรูข้ึน้มา ดัง่นีก้เ็รียกกนัว่าปัญญา

เป็น ปริยตัปัิญญา ปัญญาทางปรยิตัคิอืการเรยีน และค�าว่าการเรยีนนัน้จงึมคีวามหมาย

ว่าฟัง แต่โบราณก็ใช้ฟัง ไม่มีตัวหนังสือ เมื่อมีตัวหนังสือขึ้นก็มีอ่าน ท่องบ่นจ�าทรง 



17ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

เพ่งด้วยใจอันหมายถึงว่าพินิจพิจารณา ขบเจาะด้วยทิฏฐิ ความเห็นคือท�าความเข้าใจ

ให้ถูกต้อง นี่เป็นปริยัติปัญญา ปัญญาทางปริยัติ และเมื่อเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติ ดังเช่น

เมื่อเรียนรู้ศิลปวิทยาแล้วก็น�ามาปฏิบัติ เหมือนอย่างเรียนการช่าง เรียนรู้แล้วก็มา

ประกอบสิ่งน้ัน ๆ ท่ีเป็นเร่ืองของช่าง เช่นสร้างสิ่งนั้น สร้างสิ่งนี้ สร้างตึกรามบ้าน

เรือนเป็นต้น และเมือ่เรียนทางพระพทุธศาสนา มคีวามรูท้างปรยิตัแิล้ว กน็�ามาปฏิบติั

ทางกายทางวาจาทางใจ เช่นเมื่อเรียนรู้จักศีล รู้จักสมาธิ รู้จักปัญญา ก็น�ามาปฏิบัติ

ให้เป็นศลี เป็นสมาธ ิเป็นปัญญาขึน้ทีต่นเอง ก็ได้ปัญญาทีเ่กดิจากการปฏบัิตนิีข้ึน้โดย

ล�าดบั และโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ซึง่พระพทุธศาสนาคือค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า

นัน้ ล้วนเป็นค�าสัง่สอนทีใ่ห้ละช่ัว ท�าด ีให้ช�าระจติของตนให้บริสุทธิผ่์องใส เป็นเครือ่ง

ขัดเกลากิเลส เครื่องเศร้าหมอง คือตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก กิเลสกองโกรธ

กองหลง หรือกิเลสกองราคะโทสะโมหะให้หมดไปจากจิตใจ ก็ได้ปัญญาคือความรู้ใน

การปฏิบัติ อันเป็นเครื่องขัดเกลาดังกล่าวนี้ขึ้นไปโดยล�าดับ ดั่งนี้ก็เป็น ปฏิบัติปัญญา 

ปัญญาอันเกดิจากการปฏิบัตแิละเม่ือปฏิบัติไปจนถงึทีส่ดุ อนัหมายความว่าช�าระจติใจ

ด้วยปัญญา ให้บริสุทธิ์หมดจดได้บางส่วนหรือสิ้นเชิง ที่เรียกว่าเป็นมรรค เป็นผล  

เป็นนิพพาน ตั้งแต่ชั้นต้นคือ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล จนถึงขั้น อรหัตตมรรค 

อรหัตตผล อนัเป็นชัน้สงูสดุ ก�าจัดกเิลสได้หมดส้ิน ก็เรยีกรวบยอดว่า ปฏเิวธปัญญา 

ปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอด อันหมายความว่าเจาะแทงกิเลสที่หุ้มห่อจิตใจให้หลุด

ไปได้หมดสิ้นให้บรรลุถึงความบริสุทธิ์สิ้นเชิง เพราะฉะนั้น ปัญญาจึงมี ๓ อันได้แก่ 

ปริยัติปัญญา ปฏิบัติปัญญา ปฏิเวธปัญญา

สุตมัยปัญญา จนิตามัยปัญญา ภาวนามัยปัญญา

และท่านแสดงปัญญาไว้อกีอย่างหนึง่ ถึงเหตท่ีุให้เกดิปัญญา ได้แก่ สตุมัยปัญญา 

ปัญญาที่เกิดจากสุตะคือการฟัง การอ่าน จินตามัยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการคิด

พนิจิพจิารณา ภาวนามัยปัญญา ปัญญาทีเ่กดิจากการปฏบิตัทิ�าให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ ปัญญา

ที่แบ่งเป็น ๓ อย่างที่กล่าวมานี้ ต้องเข้าใจว่า สุตะคือการฟัง รวมทั้งการอ่านด้วยนั้น 

ไม่ใช่เป็นตัวปัญญา แต่ว่าเป็นทางน�าให้เกิดปัญญาได้ จินตาคือการคิดพินิจพิจารณา 
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กไ็ม่ใช่ตวัปัญญา แต่เป็นทางให้เกิดปัญญาได้ ภาวนาคอืการปฏบิตัอิบรมต่าง ๆ กไ็ม่ใช่

ตัวปัญญา แต่เป็นทางให้เกิดปัญญาได้ ดังเช่นสุตะคือการฟัง อันหมายถึงการดูด้วย

ตาด้วย สิ่งท่ีตามองเห็น สิ่งที่หูได้ยิน ไม่ใช่ว่าเป็นความจริงซึ่งเป็นตัวปัญญาไปเสีย

ทั้งหมด หรือจะกล่าวว่าโดยมากไม่เป็นความจริงก็ได้ ดังเช่นว่าเราเห็นดวงอาทิตย์ 

ขึ้นทางตะวันออก แล้วโคจรไปตกทางทิศตะวันตก ตาเห็นอย่างนี้ก็เป็นความรู้ทางตา 

แต่โบราณมาก็มักจะมีปัญญาเรื่องดวงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกกันเพียงเท่านี้ เรามองดู

ถนนทีเ่ป็นสายตรง ก็จะเหน็ว่าถนนทีย่นือยูน่ัน้กว้าง แต่ถนนท่ีอยูห่่างออกไปสดุสายตา

น้ันเลก็ลง ๆ จนรวมเป็นเส้นเดยีว เราแหงนหน้าขึน้ไปบนฟ้า มองดดูวงดาว กเ็ห็นว่า

เป็นดวงเล็ก ๆ ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั้นโตกว่า แต่ก็ไม่โตมากนัก เป็นวงกลมไม่โต

เท่าไหร่ โคจรอยู่กลางฟ้า เราก็เห็นว่าดวงดาวเล็กนิดหนึ่ง ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โต

หน่อยหนึง่ แต่กไ็ม่โตมากและเราก็เหน็ด้วยตาว่าโลกนีแ้บนไปโดยรอบ เป็นโลกแบน ๆ 

อยู่โดยทั่วไป นี่เป็นสิ่งที่ได้ทางตา ทางหู นี่ก็เป็นสุตะคือการฟัง รวมทั้งการเห็นด้วย 

แต่ว่าเพราะการฟังการเหน็ดังกล่าวนีเ้อง เมือ่มาใช้จนิตาคอืความคิดพนิจิพจิารณา และ

ใช้ภาวนาคอืการปฏบิตัอิบรม คอืตรวจสอบต่าง ๆ ย่อมจะได้ปัญญาคอืตวัความรูท้ีเ่ป็น

ไปตรงกนัข้ามกบัท่ีตาเหน็ ดัง่เช่นเหน็ว่าดวงดาวเลก็ระยบิระยบัอยูบ่นฟ้า ดวงอาทติย์

ดวงจันทร์ก็โตขึน้มา โคจรอยู่ในฟ้า แต่อันท่ีจรงินัน้ทัง้ดวงอาทติย์ทัง้ดวงจนัทร์ทัง้ดวงดาว

เป็นสิง่ทีโ่ตใหญ่ แต่เพราะอยูไ่กลสายตา สายตานัน้สามารถทีจ่ะมองเห็นส่ิงทีไ่กลออก

ไปนัน้เลก็เข้า ๆ อนัเป็นสมรรถภาพของทางตา เป็นอย่างน้ัน แต่ว่าไม่ใช่เป็นความจรงิ 

ความจริงเป็นของใหญ่ และโลกท่ีเห็นว่าแบนนั้น เดี๋ยวนี้ก็ว่าไม่ใช่แบนเป็นโลกกลม 

กลมเช่นเดียวกับดวงดาวดวงอาทิตย์ที่เห็นในท้องฟ้า แล้วก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่ลอยอยู่ 

เหมอืนอย่างดวงอาทติย์จนัทร์องัคารเป็นต้นเหมอืนกนั ดวงอาทิตย์ท่ีเหน็ขึน้ทางตะวนัออก 

ตกทางตะวนัตก แต่อนัทีจ่รงินัน้โลกต่างหากทีห่มนุไป เป็นการตรงกนัข้ามกบัทีต่าเหน็ 

น่ีอาศยัจินตาคอืความคดิ และภาวนาคอืการปฏบิตัอิบรม คอื การทดสอบต่าง ๆ กไ็ด้

เป็นความรู้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งที่ตรงกันข้าม ถ้าหากว่าความรู้ที่ว่ามานี้ยุติเท่านี้ ก็เป็น

ปัญญาที่ยุติลงหรือลงตัว คือเป็นความรู้ทั่วถึงในสิ่งนั้น ๆ อย่างนี้
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อายตนะ ๖ เป็นทางให้เกดิปัญญา

เพราะฉะน้ัน จึงเป็นข้อท่ีทุกคนต้องมีความเข้าใจว่า สิ่งที่ตาเห็น หูได้ยิน 

เป็นต้นนั้น ไม่ใช่ให้ปัญญาคือความจริงที่เป็นตัวสัจจะไปทั้งหมดหรือโดยมาก เมื่อไป

ใช้การพิจารณา การทีท่ดสอบต่าง ๆ อันจดัเข้าในภาวนาคอืการปฏบิติัอบรมแล้วจงึจะ

ได้ปัญญาทีเ่ป็นตวัความรู ้อันเป็นความรู้ทีบ่วกกบัสจัจะคอืความจริง หรอืความรูท้ีเ่รยีก

ว่า ยถาภตูะ ตามทีเ่ป็นแล้ว มแีล้วอย่างไร นัน่แหละจงึจะเป็นตวัปัญญา เพราะฉะนัน้ 

สิง่ท่ีเหน็สิง่ท่ีได้ยินเป็นต้น ทางตา ทางห ูหรือรวมเข้าทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย และ

ทางมนะคือใจ เรียกว่าทางอายตนะทั้ง ๖ นั้น จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ให้สัจจะคือความจริง

แก่บุคคล แต่ว่าเป็นทางให้เกิดปัญญานั่นแหละ เป็นได้แต่ไม่ใช่เป็นตัวปัญญา คือ 

ความรู้เท่าที่ตาเห็น หูได้ยินนั้น ยังไม่ใช่เป็นตัวปัญญาจะต้องมีจินตาคือการคิด และ

ภาวนาคือการปฏิบัติอบรมทดสอบต่าง ๆ มาประกอบเข้าด้วย จึงจะได้ปัญญาที่เป็น

ตัวความรู้จริงขึ้นโดยล�าดับ

ตรัสสอนให้รู้จักก�าหนดรู้หรอืปรญิญา

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้รู้จกัก�าหนดรู้ด้วยความรู้ เรียกว่า 

ญาตปริญญา ก�าหนดรู้ด้วยความรู้ ค�าว่า ปริญญา นั้น ท่านมักแปลว่าก�าหนดรู้  

แต่ตามศพัท์แปลว่ารู้รอบคอบ ปร ิแปลว่า รอบคอบ ญา แปลว่ารู ้รวมกนัเป็น ปรญิญา 

แปลว่ารู้รอบคอบ แต่มกัจะแปลกนัในทางปฏบิตัว่ิา ก�าหนดรู ้กค็อืก�าหนดรูใ้ห้รอบคอบ

นั้นเองด้วยความรู้ คือว่าด้วยความรู้ที่ได้จากตา ได้จากหู เป็นการเห็น เป็นการได้ยิน 

ที่ได้จากจมูก ท่ีได้จากลิ้น ท่ีได้จากกาย จากความที่ทราบที่รู ้ทางจมูก ทางลิ้น  

ทางกาย และทางมโนคือใจ คือท่ีได้คิด ได้รู้ทางใจ ให้ก�าหนดรู้ความรู้เหล่านี้แหละ 

ให้รอบคอบ ดัง่นีเ้รียกว่า ญาตปรญิญา แปลว่าก�าหนดรูด้้วยความรู้หรอืด้วยการรู ้คอื

เมื่อรู้ด้วยตาด้วยหูเป็นต้นดังที่กล่าวนี้แล้ว ก็ไม่ใช่ว่าพอเพียงเท่านั้น ต้องท�าความ

ก�าหนดรู้ให้รอบคอบในความรู้ ในการรู้ ตลอดถึงในส่ิงท่ีรู้ และเมื่อได้ก�าหนดรู้ด้วย
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ความรู ้ดัง่นีแ้ล้ว ขัน้ต่อไปก็คือว่า ตีรณปริญญา ก�าหนดรูด้้วยการพจิารณา คือพจิารณา

สิ่งที่รู้นั้น ให้รู้จักสภาพคือความเป็นไปของตน ของสิ่งเหล่านั้น ตามเป็นจริง คือ 

ตามที่เป็นแล้วว่าเป็นอย่างไร และต่อจากนั้นก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในปริญญาข้ันต่อไป 

คอื ปหานปรญิญา ก�าหนดรูด้้วยการละ ซ่ึงเป็นหลกัปฏบิตัโิดยตรงในพระพทุธศาสนา 

คอื ละ ฉนัทราคะ ความตดิใจยนิดพีอใจในทกุ ๆ ส่ิง ซึง่เป็นการปฏบิตัขิดัเกลากเิลส

ในจิตใจ ละความทุกข์ท่ีบังเกิดขึ้นให้สิ้นไปตามเป้าหมายทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะ

ต้องมปีหานะคือการละ ละส่ิงท่ีพงึละไปโดยล�าดบั เพราะฉะนัน้ ปริญญาในพระพทุธ-

ศาสนานั้นจึงมี ๓ ญาตปริญญา ก�าหนดรู้ด้วยความรู้ ตีรณปริญญา ก�าหนดรู้ด้วย 

การพจิารณา ปหานปรญิญา ก�าหนดรูด้้วยการละ นีเ่ป็นตวัปัญญาในพระพทุธศาสนา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๔  
สรุปไตรสกิขา

ได้แสดง ไตรสกิขา คอื สลีสกิขา จติตสิกขา ปัญญาสิกขา มาโดยล�าดบัโดย

ปริยาย คือทางอันหนึ่งที่ส�าหรับผู้มาใหม่พึงเข้าใจได้ วันนี้จะได้สรุปในสิกขาทั้ง ๓ นี้

พระพุทธาธบิายในอธสิกิขา

พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายไว้อย่างไรในสิกขาทั้ง ๓ นี้ ก็จะได้น�ามากล่าวถึง

พุทธาธิบายโดยตรง พระองค์ได้ตรัสอธิบายในสีลสิกขาข้อแรก โดยเป็นอธิสีลสิกขา

ส�าหรับภิกษุ ว่าภิกษุเป็นผู้ส�ารวม ด้วยความส�ารวมในพระปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วย 

อาจาระคือความประพฤติที่ดี โคจรคือที่เที่ยวไปของกายและของใจที่ดี เห็นภัยโทษใน

สิกขาบทแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย นี้เป็นอธิสีลสิกขา และ

ตรัสแสดงอธบิายอธจิติตสกิขา ว่าคอืเป็นผูบ้รรลถุงึฌาน อนัได้แก่อปัปนาสมาธ ิสมาธิ

ที่แนบแน่น ที่มีรูปเป็นอารมณ์ ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๑ นั้นก็คือได้อัปปนาสมาธิ 

สมาธิที่แนบแน่น อันประกอบด้วยวิตก ความน�าจิตเข้ามาต้ังไว้ในกรรมฐานข้อใด 

ข้อหนึ่ง วิจาร ความท่ีประคองจิตไว้ในกรรมฐานข้อนั้นได้ ปีติ ความอิ่มใจ สุข  

ความสบายกายสบายใจ และเอกคัคตา ความทีม่จีติมอีารมณ์เป็นอนัเดยีว ที ่๒ กค็อื

ละวติกวจิารเสียได้ ได้ปีต ิสขุ และเอกคัคตา ท่ี ๓ กล็ะปีติเสียได้ ได้สุข ได้เอกคัคตา

กับอุเบกขา ที่ ๔ ก็คือละสุขเสียได้ ได้เอกัคคตาและอุเบกขา อธิปัญญาสิกขา ก็ตรัส
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อธิบายไว้ว่า คือได้ปัญญาหรือญาณ ที่รู้ว่านี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์  

น้ีทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทุกข์และตรสัไว้อีกปรยิายหนึง่ว่า ได้เข้าถงึบรรลถุงึ เจโตวมิตุติ 

คือความหลุดพ้นทางใจ ปัญญาวิมุตติ คือความหลุดพ้นทางปัญญาอยู่ในปัจจุบัน  

นี้เป็นการตรัสอธิบายถึง อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา 

ไตรสกิขาที่ยังไม่ถงึขั้น

และหากจะมาพจิารณาถงึไตรสิกขาทียั่งไม่ถึงขัน้นัน้ กพึ็งอธบิายได้ว่า การปฏิบตัิ

ในศีล แม้ส�าหรับภิกษุท่ีปฏิบัติอยู่ในปาติโมกขสังวรศีล หรือว่าในปาริสุทธิศีลท้ัง ๔  

ที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่การปฏิบัตินั้นยังเป็นขั้นเริ่มต้น หรือเป็นขั้นที่ด�าเนินอยู่ยังไม่

บริบูรณ์ จึงยังไม่เป็นปาริสุทธิศีล ศีลที่บริสุทธิ์ทีเดียว ยังมีละเมิดสิกขาบทเล็กน้อย 

หรือแม้สิกขาบทใหญ่ที่ยังแก้ไขได้ แสดงได้ หรือว่าอยู ่กรรมก็พ้นได้ ไม่ใช่ถึง 

อนัตมิวตัถคุอืร้ายแรงถึงท่ีสดุ ถงึขาดจากความเป็นภกิษ ุการปฏบิตัใินสมาธกิย็งัไม่ถงึ

อปัปนาสมาธ ิสมาธท่ีิแนบแน่น ยงัเป็นอุปจารสมาธ ิสมาธิทีเ่ฉยีด ๆ คอืได้ความสงบ

ของใจ ใจรวมเหมือนกัน แต่ยังไม่มั่นคง หรือว่าได้แค่สมาธิที่เริ่มปฏิบัติอันเป็น 

ขณิกสมาธิ สมาธิชั่วครั้งชั่วคราว ก็นับว่าเป็นจิตตสิกขา และปัญญาคือความรู้ที ่

อบรมอยู่ ยังไม่รู้ถึงอริยสัจทั้ง ๔ ยังไม่ถึงวิมุตติ ความหลุดพ้นที่เป็นเจโตวิมุตติ  

ปัญญาวมิตุต ิแต่กไ็ด้ความหลดุพ้นชนดิทีเ่ป็นความหลดุพ้นชัว่คราวหรอืความหลดุพ้น

ในขณะที่ได้สมาธิ จิตสงบอย่างธรรมดา ก็เป็นปัญญาสิกขาได้

คฤหัสถ์อาจปฏบิัตใิห้ถงึอธสิกิขาได้

และหากจะถามว่า ส�าหรบัคฤหสัถ์ท่ีปฏบิตัไิตรสิกขา ปฏบิตัใิห้ถึงอธสีิลสิกขา 

อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขาได้หรือไม่ ก็ตอบได้ว่าอาจปฏิบัติได้ เช่นว่าคฤหัสถ์ผู้ที่

สมาทานศลี ๕ หรอืว่าศีล ๘ แต่ว่ารกัษาศลี ๕ ศลี ๘ นีใ้ห้บรสิทุธิ ์ให้เป็น สลีวสิทุธิ 

ศีลบริสุทธิ์ คือว่าบริสุทธิ์ถึงใจ ใจเป็นศีล ศีลไม่ขาดเป็นท่อน ไม่ขาดเป็นช่อง ไม่ด่าง 

ไม่พร้อย เป็นไทแก่ใจ ไม่เป็นทาสของตณัหาของกเิลส ไม่ถกูกเิลสลบูคล�า หรอืไม่เกดิ
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กิเลสในขณะที่รักษาศีล เป็นการท่ีจะจับต้องคือดึงศีลให้ขาด และเป็นศีลท่ีเป็นไป 

เพือ่สมาธ ิคอืหมายความว่าจติสงบหรอืเป็นทีต่ัง้ของสมาธ ิทีจ่ะปฏบัิติสมาธไิด้สะดวก 

แม้รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ดั่งนี้ ก็เป็นอธิสีลสิกขาส�าหรับคฤหัสถ์ได้ อธิจิตตสิกขา 

ก็อาจที่จะถึงได้ ด้วยปฏิบัติท�าสมาธิให้ถึงอัปปนาสมาธิ สมาธิที่แนบแน่นจนถึงฌาน 

เพราะฆราวาสเม่ือรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ หรือศีล ๘ ให้บริสุทธิ์ ก็เป็นพื้นฐาน 

ของสมาธิจนถึงอัปปนาสมาธิได้เหมือนกัน อธิปัญญาก็อาจปฏิบัติให้ถึงได้ เพราะเมื่อ

ได้ปฏบิตัใินศลี ในสมาธ ิจนถงึอธสิลีสกิขา อธจิติตสิกขาแล้ว กส็ามารถอบรมปัญญา

ให้เห็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ได้ เพราะว่าฆราวาสนั้นส�าเร็จเป็นโสดาบันได้ เป็นสกทาคามีได ้

เป็นอนาคามไีด้ จนถึงพระอรหนัต์ในขณะทีเ่ป็นฆราวาสก็ม ีแต่ว่าเมือ่เป็นพระอรหนัต์

แล้วกบ็วชทนัท ีหรือว่าปฏิบัติปัญญาให้บรรลถุงึวมิตุตคิอืความหลดุพ้น เป็นเจโตวิมุตติ 

ปัญญาวิมุตติได้ เพราะปัญญากับวิมุตติน้ีย่อมเนื่องกัน เมื่อได้ปัญญาที่รู้อริยสัจจ์ ๔  

ก็ย่อมได้วิมุตติท่ีเป็นเจโตวิมุตติ พ้นทางใจ ปัญญาวิมุตติ พ้นทางปัญญาคู่กันไป  

เพราะวิมุตติเป็นผล เพราะฉะนั้น แม้คฤหัสถ์ก็ปฏิบัติให้ถึงอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา 

อธิปัญญาสิกขาได้

ภาวะจติปกตเิป็นอธสิลีสกิขา

และอาจอธิบายอีกอย่างหนึ่งว่า การปฏิบัติในศีลนั้น เป็นภิกษุก็ปฏิบัติใน 

ปาตโิมกขสงัวรศลี หรอืในปารสิทุธศิลีทัง้ ๔ ในฐานะเป็นภกิษุ เม่ือเป็นคฤหัสถ์กป็ฏบิติั

ในศีล ๕ ศีล ๘ และเมื่อจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตาม เป็นบรรพชิตก็ตาม ได้ปฏิบัติในศีล 

ตามควรแก่เพศของตนดังกล่าว จนถึงจิตเป็นศีล อันหมายความว่า จิตสงบเป็นปกติ  

ไม่คิดละเมิดศีล จิตเป็นตัวศีลคือเป็นตัวปกติ เมื่อจิตเข้าถึงภาวะของศีลที่เป็นภาวะที่

มีความเป็นจิตปกติ ดั่งนี้ก็ชื่อว่าได้เข้าถึงภาวะของศีลแท้ที่มีลักษณะเป็นอันเดียว คือ

มลีกัษณะเป็นปกต ิเป็นศีลท่ีไม่มีสกิขาบทว่ามกีีข้่อ ๆ ทัง้หมดรวมอยูใ่นความทีจ่ติเป็น

ปกต ิเป็นหนึง่ เป็นอนัเดียวกนั ดงัผูท้ีไ่ด้เรยีนได้ปฏบิตัใินศลี เช่นภกิษบุวชเรยีนปฏบิตัิ

ในศีล ยกเอาข้อที่เป็นข้อ ๑ ก็คือ ปาติโมกขสังวรศีล ได้ทราบถึงสิกขาบทบัญญัติ 

๒๒๗ ทีเ่ป็น อาทิพรหมจริยกาสกิขา คือเป็นข้อทีพ่งึศกึษาทีเ่ป็นเบ้ืองต้นของพรหมจรรย์ 

และกไ็ด้เรยีนได้รูไ้ด้ปฏิบัตใินศีลท่ีเป็น อภสิมาจารกิาสกิขา เป็นข้อทีพึ่งปฏบิติัเกีย่วแก่
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มรรยาทต่าง ๆ และกต็ัง้ใจปฏบิตัใิห้ถกูต้องให้บรสุิทธิ ์ในทแีรกนัน้จิตกต้็องพะวงถึงว่า 

จะต้องเว้นอย่างนี้ จะต้องท�าอย่างนั้น แต่ว่าในขณะที่จิตรวมเข้ามาเป็นปกติ ก็แปลว่า

ได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติในศีลท่ีเป็นสิกขาบทเหล่านั้นได้ทั้งหมด โดยที่ไม่ต้องนึก ไม่ต้องรู ้

ในขณะนั้นว่าข้อไหนบ้าง เพราะว่าไม่มีจิตคิดละเมิดในขณะที่มีภาวะเป็นจิตปกติ ศีล

ทัง้หมดจึงรวมอยูใ่นภาวะท่ีมีจิตเป็นปกตน้ัิน จะเป็น ๒๒๗ สิกขาบท กร็วมอยูใ่นภาวะ

ที่จิตเป็นปกตินั้น จะเป็นสิกขาบท ๕ สิกขาบท ๘ ที่เรียกว่าศีล ๕ ศีล ๘ ก็เช่น

เดียวกัน เพราะฉะนั้น ลักษณะที่มีภาวะเป็นจิตปกตินี้ ก็เป็นอธิสีลสิกขา แต่ถ้าจิตยัง

กวัดแกว่ง ฟุ้งซ่านว่าจะต้องเว้นสิ่งนั้น จะต้องท�าสิ่งนี้ หรือว่าได้ละเมิดข้อนั้น ละเมิด

ข้อนี้ เป็นอาบัติอย่างนั้น เป็นอาบัติอย่างนี้ ขณะที่จิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่าย ละเมิด

แม้ทางจิตอยู่ดั่งนี้ ก็ยังไม่เป็นอธิสีลสิกขา เหมือนดังศึกษาปฏิบัติอยู่ คือตั้งใจเว้น 

ในข้อที่ตรัสสอนให้เว้น ท�าในข้อที่ตรัสสั่งให้ท�า แปลว่ายังตั้งใจปฏิบัติตามค�าสั่งคือ

สิกขาบทของพระพุทธเจ้าอยู่ ก็ชื่อว่าปฏิบัติอยู่ในสีลสิกขา

มสีตคิอยดงึจติให้นิ่งสงบ

ทางจิตก็เหมือนกัน ที่เป็นจิตตสิกขา เมื่อจิตยังไม่ได้ เอกัคคตาของจิต คือ

ความท่ีจติมอีารมณ์เป็นอันเดียว จติยังฟุง้ซ่านไปในนิวรณ์ทัง้หลาย ด้วยนวิรณ์ทัง้หลาย 

โดยยงัเป็นจติตสกิขา ในเมือ่ตัง้ใจปฏบิตัทิางจติอยู่ ไม่ทิง้ ถึงจติจะยังมีนวิรณ์ กยั็งชือ่

ว่าเป็นจติตสกิขาได้ ต่อเม่ือจติสงบจากนวิรณ์เป็นอนัด ีเรยีกว่าสงบจากกาม สงบจาก

อกุศลธรรมทั้งหลาย โดยที่ได้วิตก คือความที่จิตต้ังอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ หรือ 

การที่น�าจิตเข้ามาตั้งไว้ในอารมณ์ของสมาธิหรือในกรรมฐาน ได้วิจาร คือความที่คอย

ประคองจิตไว้ให้ตัง้อยูด่งักล่าว เม่ือจติตกออกไปในกาม ในอกศุลธรรมทัง้หลาย หรอื

ในอารมณ์ทั้งหลายภายนอก เมื่อได้สติขึ้นมาก็น�าจิตเข้ามาตั้งไว้ใหม่ ประคองไว้ใหม่ 

ในทแีรกกไ็ด้ ขณกิสมาธ ิคอืสมาธชิัว่ขณะ ในเมือ่มสีตปิระคองอยู ่แม้ว่าจติจะด้ินออกไป 

ก็มีสติที่จะคอยน�ากลับเข้ามา จิตที่ยังดิ้นอยู่นี้ ก็ชื่อว่าเป็นขั้นปฏิบัติ ก็ยังปฏิบัติอยู่ใน

จติตสกิขา เป็นจติตสกิขาขึน้มาได้เพราะก�าลังปฏบัิตอิยู ่ข้อส�าคญัให้มสีตท่ีิคอยน�าจติ

กลบัเข้ามา ท่านจงึเปรยีบไว้เหมอืนอย่างทีแ่สดงไว้แล้วว่า เหมือนอย่างลกูโคทีเ่จ้าของ
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เอาเชอืกผกูคอไว้ แล้วน�าปลายเชอืกมาผกูไว้กบัหลกั ลกูโคกจ็ะวิง่ออกไป แต่กว็ิง่ออก

ไปแค่เชอืก คือแค่ความยาวของเชอืกท่ีผกูอยู่ และเมือ่ออกไปไกลกว่านัน้ไม่ได้ กว่ิ็งวน 

วนหลกั เพือ่ทีจ่ะหาช่องทางว่าจะออกไปทางไหนได้ เมือ่ยังมเีชือกผกูคออยู่กว่ิ็งไปไกล

ไม่ได้ ก็ว่ิงวนหลักอยู่เท่าน้ัน ในท่ีสุดเหน่ือยเข้าก็นอนอยู่ที่โคนหลัก จิตก็เหมือนกัน 

ในทีแรกจะวิ่งวนอยู่อย่างน้ัน แต่ว่าวิ่งวนหลักในเมื่อมีสติคอยผูกอยู่ หากไม่มีสติผูก 

อยูแ่ล้ว จะว่ิงพ้นหลกัออกไป ไกลหลกัออกไป แปลว่าหลดุออกไปเลย ดัง่นีแ้ปลว่าไม่มี

สตทิีค่มุอยู ่แต่ถ้ามีสตคิอยคุมอยูแ่ล้ว สตนิัน้กจ็ะไม่ให้จติว่ิงออกไปได้ไกล เมือ่จติหลดุ

ออกจากหลกัคอืกรรมฐานทีต่ัง้จติไว้ มีสตขิึน้ทนัท ีสตกิจ็ะน�ากลบัมาตัง้ไว้ใหม่ หลดุออก

ไปอกีกม็าตัง้ไว้ใหม่ ก็แปลว่าในทีแรกน้ันจติกว็ิง่อยูน่ัน่แหละทีจ่ะออกไป แต่กไ็ม่ไกลหลกั 

เพราะมีสติคอยดึงอยู่ และเมื่อมีสติคอยดึงอยู่นาน ๆ เข้าแล้ว จิตก็จะนิ่งสงบได้  

แม้เป็นขณิกสมาธิ คือสมาธิชั่วคราว

จติได้อัปปนาสมาธจิงึเป็นอธจิติตสกิขา

และเม่ือได้ขณกิสมาธ ิสมาธชิัว่คราวดัง่นีแ้ล้ว กจ็ะได้ปีติคือความอิม่ใจ ได้สขุ

คอืความสบายกายสบายใจ อนัเป็นผลของความสงบใจ เหมอืนอย่างลกูโคทีว่ิง่วนหลกั 

วิ่งไปหนัก ๆ เข้าลูกโคก็เหนื่อยลงนอนที่โคนหลัก และเมื่อนอนที่โคนหลักก็ได้สุข 

ความสบายหายเหนื่อยที่เกิดจากการวิ่ง จิตก็เหมือนกัน เมื่อวิ่งหนัก ๆ เข้าและมีสติ

คอยดึงอยู่แล้ว ก็สงบอยู่กับหลักคือสมาธิ ก็ได้ปีติ ได้สุข คือได้ความสบาย ได้ความ

เอิบอ่ิมใจ ได้ความสบายความสุข ตอนนี้แหละ เอกัคคตาของจิต คือความที่จิตมี

อารมณ์เป็นอันเดียว คือจิตสงบอยู่ตัวก็จะเกิดขึ้น ในทีแรกก็จะเป็น อุปจาระ คือว่า 

ได้เอกคัคตา ความท่ีมีอารมณ์เดยีวไม่นานนกั แต่ว่ากเ็กนิไปกว่าทีเ่รยีกว่าครูห่รอืขณะ

อนัเป็นขณกิสมาธิ ได้นานกว่า แต่ไม่แนบแน่นทเีดยีว ยงัไม่แนบแน่นและเมือ่ตัง้ใจท�า

สมาธใิห้จริงจงัยิง่ขึน้ต่อไป กจ็ะได้สมาธท่ีิแนบแน่นมากขึน้ จนถึงเป็น อัปปนา ทีเ่รยีก

ว่าแนบแน่น ซึ่งตั้งต้นแต่ที่เรียกว่า ปฐมฌาน ฌานที่ ๑ ประกอบด้วยวิตก วิจาร ปีติ 

สุข และเอกัคคตา แล้วก็ได้ฌานที่แนบแน่นขึ้นไป ละวิตกวิจารได้ ละปีติได้ ละสุขได้ 

เหลือแต่เอกัคคตาและอุเบกขา ก็เป็น อัปปนาสมาธิ อย่างเต็มที่ เป็นขั้นที่เรียกว่า  

อธิจิตตสิกขา
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ก�าหนดรู้ขันธ์ ๕ หรอืนามรูป

และทางปัญญานัน้กเ็ช่นเดยีวกนั เมือ่ได้อธสิลีสิกขา อธจิติตสกิขา การปฏบิตัิ

ท�าปัญญาสกิขากส็ะดวกขึน้ น้อมจติไปเพือ่ก�าหนดรู ้รูท้ีเ่ป็น ญาตปรญิญา คอืก�าหนด

รู้ด้วยการรู้หรือด้วยความรู้ ที่ท่านแสดงว่าก็คือขันธ์ ๕ ได้แก่ รูปขันธ์ กองรูป  

เวทนาขันธ์ กองเวทนา สญัญาขนัธ์ กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสงัขาร วญิญาณขันธ์ 

กองวญิญาณ ทีจ่ตินีเ้อง คอืว่าดใูห้รูจ้กัว่า นีร่ปู นีเ่วทนา นีส่ญัญา นีส่งัขาร นีว่ญิญาณ 

ที่จิตของตัวนี้เอง ที่ย่อลงรูปก็เป็นรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนาม ก็เป็น 

นามรูป ย่อสั้นเข้ามาแล้วก็อาจจะพูดง่าย ๆ ว่า สิ่งที่รู้เป็นรูป รู้เป็นนาม สิ่งที่รู้นั้น 

ที่เรียกว่ารูป เมื่อรวมเข้ามาแล้วก็ได้แก่กายนี้ อันประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ ดิน น�้า ไฟ 

ลม หรอืเพิม่อกีหนึง่คืออากาศ ช่องว่าง รวมกนัอยู่ และมตีาทีคู่่กบัรูป มหูีทีคู่ก่บัเสียง 

มจีมกูทีคู่ก่บักลิน่ มล้ิีนทีคู่ก่บัรส มกีายทีคู่ก่บัโผฏฐพัพะคอืสิง่ทีก่ายถกูต้อง มมีโนคอื

ใจที่คู่กันกับธรรม คือเรื่องราวที่ใจรู้ใจคิดต่าง ๆ ข้อ ๖ นี้ต้องมีอยู่จึงเป็นกายที่มีชีวิต 

และจึงจะมีนามต่อไปได้ ทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าเป็นกายหรือเรียกว่าเป็นรูป

คราวนีเ้มือ่รปูหรอืว่ากายนีป้ฏบิตัหิน้าที ่ดงัร่างกายของทกุคนเรานีท้ีม่ชีวิีตอยู่

ปฏบิตัหิน้าท่ี มีหายใจเข้ามีหายใจออก มีอาการยืนเดนินัง่นอน และมีอริิยาบถประกอบ

ต่าง ๆ เช่นก้าวไปข้างหน้า ถอยไปข้างหลัง และเหลียวเป็นต้น และมีอาการ ผม ขน 

เล็บ ฟัน หนังเป็นต้น ที่ต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัว รวมเข้าก็เป็นธาตุ ๔ ดินน�้าไฟลม

ทีย่งัประกอบกนัอยู ่เพราะฉะนัน้ ตาจงึเหน็รปูอะไรได้ หจูงึได้ยนิเสยีงอะไรได้เป็นต้น 

เหล่านี้ก็เป็นรูป ก็ดูให้รู้จักว่านี่รูป แล้วก็ดูให้รู้จักถึงนาม คืออาการของจิตที่น้อมไปรู้

ต่าง ๆ อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจนี้ คือจิตนี้ ก็น้อมออกรู้เรื่องรูปทางตา 

เรียกว่าเห็นรูปเป็นเบื้องต้น นี่เรียกว่าเป็นวิญญาณ เพราะอาการที่จิตน้อมออกรู ้

ดังกล่าวนี้ ที่เรียกว่านามนั้น เป็นตัวรู้ทั้งนั้น ทีแรกเห็นรูปก็คือรู้รูปและก็มีสุขมีทุกข์ 

มีเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็รู้เหมือนกัน รู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข  

เป็นเวทนา เป็นสัญญาคือจ�าได้หมายรู้ ก็จ�ารูปจ�าเสียง ถ้าตาก็เรียกว่าจ�ารูป นี่ก็เป็น

สัญญา ก็รู้เหมือนกัน รู้จ�า แล้วก็คิดปรุงหรือปรุงคิดต่าง ๆ ก็รู้เหมือนกันคือรู้คิดหรือ

ปรุงคิดต่าง ๆ ถึงรูปที่จ�าได้นั้น เพราะว่าจะไปคิดถึงสิ่งที่จ�าไม่ได้นั้นไม่ได้ คิดปรุงได้

เฉพาะสิ่งที่จ�าได้ เพราะฉะนั้น คิดปรุงหรือปรุงคิดที่เป็นตัวสังขารนั้นจึงต้องมาทีหลัง
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สัญญา สัญญาก็มาทีหลังเวทนา เวทนาก็มาทีหลังวิญญาณ แต่ว่ามีวิญญาณมาใส ่

ไว้ท้ายในขันธ์ ๕ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วิญญาณนั้นก็มีอธิบายได้  

๒ อย่าง อย่างหน่ึงคือว่าวิญญาณนั้นละเอียด ในการยกขึ้นพิจารณา เม่ือพิจารณา

ทีหลัง จากหยาบไปหาละเอียดก็สะดวก อีกอย่างหนึ่งวิญญาณนั้นก็เกิดสืบต่อจาก

สังขารอีกเหมือนกัน คือเมื่อปรุงคิดไป คิดปรุงไปแล้ว ก็รู้ไปด้วยซึ่งเป็นวิญญาณ  

ก็กลับมาหาต้นใหม่ แล้วก็วนไปใหม่ นี้เป็นอาการของใจหรือจิต จิตที่น้อมออกรู้ 

ทางตา ทางหูก็เหมือนกัน ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางมโน ใจเองก็เหมือนกัน  

ก็เป็นแบบเดียวกันดั่งน้ี คือดูให้รู้จัก น่ีรูป นี่เวทนา นี่สัญญา นี่สังขาร นี่วิญญาณ  

ดังนี่เป็นญาตปริญญา ก�าหนดรู้ด้วยการรู้ หรือก�าหนดรู้ด้วยความรู้ หรือก�าหนดรู้ 

ในสิ่งที่รู้ คือดูให้รู้จักว่านี่เป็นน่ี น่ีต้องได้ข้อนี้ก่อน แล้วโดยเฉพาะทางปัญญาทาง 

พระพุทธศาสนาที่เป็นวิปัสสนานั้น ต้องการให้ก�าหนดดูขันธ์ ๕ แล้วย่อเป็นนามรูป 

เห็นเกดิดับของนามรูปจงึเป็นอธปิัญญา

แล้วก็มาถึง ตีรณปริญญา ก�าหนดรู้ที่การพิจารณา คือพิจารณาดูให้รู้จัก 

ความเป็นไปของสิง่เหล่าน้ี ว่ามีเกดิมีดบั รู้จักความเกดิของรปู รูจ้กัความเกดิของเวทนา 

รู้จักความเกดิของสญัญา รูจ้กัความเกดิของสงัขาร รูจ้กัความเกดิของวิญญาณ ความดบั

ของรูป ความดับของเวทนา ความดับของสัญญา ความดับของสังขาร ความดับ 

ของวิญญาณ ซึ่งเกิดดับอยู่ทุกอารมณ์ที่มาประสบในปัจจุบัน เมื่อถึงขั้นตีรณปริญญา 

ก�าหนดรู้ด้วยการพิจารณาดั่งนี้ ก็จะดับฉันทะราคะ ความติดใจด้วยอ�านาจของ 

ความพอใจ หรือความพอใจติดใจอยู่ในขันธ์ ๕ ในนามรูปได้ ดับความยึดถือว่าเป็น 

ตวัเราของเราในนามรปูได้ กเ็ป็น ปหานปรญิญา ก�าหนดรูด้้วยการละ คอืเมือ่ละได้กร็ู้ 

ละได้ด้วยแล้วก็รู้ว่าละได้ด้วย การปฏิบัติดั่งนี้แหละเป็นตัวปัญญาในพระพุทธศาสนา  

รวมความก็คือว่าให้เห็นเกิดเห็นดับของขันธ์ ๕ หรือของนามรูปที่เป็นปัจจุบันธรรม  

ก็เป็นอธิปัญญาขึ้นมาได้ ในขณะที่ยังไม่เห็นเกิดดับ คือยังไม่ได้ปริญญาทั้ง ๓  

นี้ต่อเนื่องกันไป ก็ยังเป็นปัญญาสิกขาธรรมดา ในเมื่อได้ก็เป็นอธิปัญญาสิกขา ไม่ว่า

จะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตก็เหมือนกัน ปฏิบัติให้ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น 

สิกขาทั้ง ๓ นี้จึงเป็นหลักส�าคัญในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๕  
วมิุตติ

วมิุตต ิ ความหลุดพ้นจากอาสวะ

ได้แสดง ไตรสิกขา ไปแล้ว ก็ควรจะแสดงอีกข้อหน่ึงต่อกันไป คือ วิมุตติ  

ที่แปลว่าความหลุดพ้น หมายความว่าหลุดพ้นจากกิเลส หลุดพ้นจากทุกข์

พระพุทธเจ้าได้แสดง อริยธรรม ที่แปลว่า ธรรมที่ท�าผู้ปฏิบัติให้เป็นอริยะ 

หรือธรรมที่พระอริยะแสดงไว้ ธรรมของพระอริยะ และก็แปลเป็นชื่อของธรรมเอง 

กไ็ด้ว่า ธรรมทีเ่ป็นอรยิะคอืทีเ่จรญิทีป่ระเสรฐิ ดงัทีไ่ด้บอกไว้เมือ่บอกอนศุาสน์ในตอน 

ท้ายว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบเองพระองค์น้ัน  

ตรัสศีลไว้โดยชอบแล้ว ตรัสสมาธิไว้โดยชอบแล้ว ตรัสปัญญาไว้โดยชอบแล้ว โดย

หลายขบวนคือหลายวิธี เพียงเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้น อันเป็นทางยํ่ายีความ

เมาเสีย เป็นทางนําความอยากเสีย เป็นทางถอนอาลัยขึ้นเสีย เป็นทางเข้าไปตัด 

วนเสีย เป็นทางสิ้นแห่งตัณหา เป็นทางฟอกจิต เป็นทางดับทุกข์ ในศีลสมาธิปัญญา

นั้น สมาธิอันศีลอบรมแล้ว มีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้ว  

มีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ จิตอันปัญญาอบรมแล้ว ย่อมพ้นจากอาสวะคือกิเลสที่ 

ดองจิตสันดานโดยชอบ คือ จาก กามาสวะ อาสวะคือกาม ความอยาก ภวาสวะ  

อาสวะคือภพ ความเป็น อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ความไม่รู้สัจจะคือความจริง

ของจรงิ เพราะเหตนุัน้แล เธอพึงศึกษาสกิขาคอืศีลยิง่อย่างเคารพ พึงศึกษาสกิขาคอื
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จิตย่ิงอย่างเคารพ พึงศึกษาสิกขาคือปัญญายิ่งอย่างเคารพ ในพระธรรมวินัยอัน 

พระตถาคตตรสัประกาศไว้ฉะนี ้พงึให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทในศลีสมาธปัิญญานัน้

เทอญ” ดั่งนี้

วมิุตต ิ เป็นผลของการปฏบิัตศิลี สมาธ ิ ปัญญา

เพราะฉะนัน้ วมุิตตคืิอความพ้นนัน้ จงึเป็นผลของการปฏบิตัศิลีสมาธปัิญญา

มาโดยล�าดบั แล้วกต็รสัไว้ว่า สมาธท่ีิศีลอบรมมผีลใหญ่ มอีานิสงส์ใหญ่ ปัญญาทีส่มาธิ

อบรม มผีลใหญ่ มอีานสิงส์ใหญ่ จติทีปั่ญญาอบรมย่อมพ้นจากอาสวะ คอืกเิลสทีด่อง

สันดานทั้งหลายโดยชอบ ค�าว่า พ้น ก็คือวิมุตตินั้นเอง และศีลสมาธิปัญญาทั้ง ๓ นี้ 

กต้็องอาศยัซึง่กนัและกนัเป็นไป ส�าหรบัในพทุธภาษิตทีย่กขึน้มานีก้ล่าวโดยย่อกค็อืว่า 

ศลีอบรมสมาธ ิสมาธอิบรมปัญญา ปัญญากอ็บรมจติ ให้พ้นจากอาสวะคอืกเิลสทีด่อง

จิตทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่ง ก็กล่าวได้ว่า ปัญญาอบรมจิต จิตก็อบรมศีล เพราะฉะนั้น 

จึงต่างอบรมซ่ึงกันและกัน อาศัยซ่ึงกันและกันเป็นไปแล้วก็รวมกันเข้าอบรมจิตนี้เอง 

ให้ได้วิมุตติคือความหลุดพ้นจากอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดาน และวิมุตติคือ 

ความหลดุพ้นนัน้ เมือ่กล่าวรวม ๆ ไปหรอืว่าเม่ือกล่าวดงัเช่นยกพทุธภาษติทีอ้่างมานี้ 

ก็จะท�าให้เห็นว่าเป็นของที่ปฏิบัติให้บรรลุได้ยากอย่างย่ิง เพราะการที่จะปฏิบัติให้ 

สิ้นอาสวะได้นั้น ต้องปฏิบัติกันจริงจัง และก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดเพื่อปฏิบัติ อันยากที่

คนโดยมากจะกระท�าได้

วมิุตต ิ ๕

ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงวิมุตติลดหลั่นกันลงมาอีก ซึ่งเมื่อรวมเข้า

แล้วก็เป็น วิมุตติ ๕ อันได้แก่

๑.  ตทังควิมุตติ พ้นชั่วคราว

๒.  วิกขัมภนวิมุตติ พ้นด้วยสะกดไว้
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๓.  สมุทเฉทวิมุตติ พ้นด้วยเด็ดขาด

๔.  ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ พ้นด้วยสงบ

๕.  นิสสรณวิมุตติ พ้นด้วยออกไป

ตทังควมิุตต ิพ้นชั่วคราว

ประการท่ีหนึง่ ตทงัควมุิตต ิพ้นชัว่คราว แปลตามศพัท์ว่า พ้นด้วยองค์นัน้คอื

พ้นด้วยองคคุณหรือองคสมบัตินั้น อันหมายความว่า พ้นได้ชั่วคราวด้วยเหตุที่ปฏิบัติ

ในธรรมข้อใดข้อหน่ึง เป็นองคคุณหรือองคสมบัติข้ึนในจิต กิเลสก็พ้นไปได้ในขณะที่

ปฏิบัตินั้น เช่นว่าเกิดความก�าหนัดขึ้นในกาม และมาปฏิบัติท�ากรรมฐานอันเป็นที่ตั้ง

แห่งความสังเวช เช่นนึกถึงความแก่เจ็บตายว่าต้องมีเป็นธรรมดา หรือว่าปฏิบัติใน  

กายคตาสติ สติที่ไปในกาย เช่นพิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ว่าเป็นสิ่ง ปฏิกูล  

ไม่สะอาด อสุภะ ไม่งดงาม เมื่อได้ ธรรมสังเวช ความรู้ชัดในธรรมซึ่งเป็นคติธรรม

ดาข้ึนมา หรือว่าได้ ปฏิกูลสัญญา ความส�าคัญหมายว่าไม่สะอาด อสุภสัญญา  

ความส�าคัญหมายว่าไม่งดงาม ความก�าหนัดในกามก็สงบลงไป เมื่ออบรมเมตตาให้

บังเกิดขึ้น โกรธก็หายไป ดั่งนี้เป็นตทังควิมุตติ พ้นด้วยองค์นั้นเป็นการพ้นชั่วคราว

วกิขัมภนวมิุตต ิพ้นด้วยสะกดไว้

ประการที่สอง วิกขัมภนวิมุตติ พ้นด้วยสะกดไว้ ก็หมายถึงว่า ท�าสมาธิได้ดี

จนถงึ อปุจารสมาธ ิสมาธเิฉยีด ๆ คือใกล้จะตัง้มัน่แนบแน่น หรอืได้จนถงึ อปัปนาสมาธิ 

สมาธิที่แนบแน่นถึงฌาน ในขณะที่ก�าลังอยู่ในสมาธินี้ กิเลสก็ถูกสะกดไว้ให้สงบไป  

แต่ว่าไม่ได้ละไป อาจจะสงบไปได้นานเท่าทีจ่ติยงัอยูใ่นฌาน หรอืในความสงบอนัเนือ่ง

มาจากฌานนั้น ดั่งนี้เรียกว่า วิกขัมภนวิมุตติ พ้นด้วยสะกดไว้
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สมุทเฉทวมิุตต ิพ้นด้วยเด็ดขาด

ประการทีส่าม สมทุเฉทวมิตุต ิพ้นด้วยเดด็ขาด กห็มายความว่าพ้นด้วยการ

ตัดกิเลสได้เด็ดขาด บางส่วนหรือว่าท้ังหมด คือการพ้นด้วยการตัดกิเลสได้เด็ดขาด

ของท่านที่เป็นโสดาบันบุคคลขึ้นไป เรียกว่า สมุทเฉทวิมุตติ พ้นด้วยเด็ดขาด

ปฏปิัสสัทธวิมิุตต ิพ้นด้วยสงบ

ประการที่สี่ ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ พ้นด้วยสงบ คือเมื่อตัดกิเลสได้เด็ดขาดแล้ว

กิเลสก็สงบไป ก็เป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ใน ๒ ข้อนี้ท่านแสดงว่า สมุทเฉทวิมุตติ 

อันเป็นข้อที่ ๓ น้ัน เป็นการพ้นด้วยเด็ดขาด ด้วยอ�านาจของมรรคคือ อริยมรรค  

ส่วนข้อ ๔ ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ พ้นด้วยสงบ หมายความว่าพ้นด้วยอ�านาจของผลคือ 

อริยผล ตั้งแต่อริยมรรคอริยผลขั้น โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล ขึ้นไป

นสิสรณวมิุตต ิพ้นด้วยออกไป

มาถึงข้อ ๕ นิสสรณวิมุตติ พ้นด้วยออกไป ก็หมายความว่า เมื่อตัดกิเลสได้

เด็ดขาดด้วยมรรค และกเิลสสงบไปด้วยผลดัง่นัน้แล้ว กเ็ป็นอนัว่าออกไปจากกิเลสได้

ตลอดไป เป็นการพ้นจากกิเลสตลอดไป ก็เข้าในข้อ ๕ เพราะฉะนั้น ข้อ ๕ นี้ท่าน 

จึงแสดงว่าพ้นด้วยออกไปด้วยอ�านาจของ นิพพาน

เทยีบวมิุตตกิับมรรค ผล นพิพาน

กเ็ป็นอันว่า ข้อ ๓ สมุทเฉทวมุิตตนิัน้พ้นด้วยมรรค ข้อ ๔ ปฏิปัสสทัธวิมิตุติ

นั้นพ้นด้วยผล ข้อ ๕ นิสสรณวิมุตตินั้นพ้นด้วยนิพพาน ก็อาจจะเทียบได้กับคนป่วย 

เมื่อคนป่วยรับประทานยา ยานั้นก็แก้โรคที่บังเกิดขึ้นให้หาย โรคก็หายได้ด้วยยา  

อาการที่หายได้ด้วยยานี้เทียบกับพ้นด้วยมรรค และความหายโรคอันเป็นผลของการ
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รักษาด้วยยา ก็เทียบกับปฏิปัสสัทธิวิมุตติ พ้นด้วยสงบ และเมื่อหายโรคแล้วร่างกาย

กก็ลบัเป็นปกต ิไม่ปรากฏโรคนัน้ขึน้อกี เหมอืนอย่างคนทีม่ร่ีางกายเป็นปกตทิัว่ ๆ ไป 

ด่ังน้ีกเ็ทยีบได้กบันสิสรณวมิตุต ิพ้นด้วยออกไปคอืพ้นด้วยนพิพาน อกีอย่างหนึง่เหมอืน

อย่างการเรียนหนังสือ ในทีแรกเม่ือก�าลังเรียนเพื่อให้อ่านหนังสือออกอ่านหนังสือได้ 

และเมื่ออ่านหนังสือออก อ่านหนังสือได้ด้วยการเรียน ก็เหมือนอย่างสมุทเฉทวิมุตติ 

พ้นจากความไม่รู้หนังสือด้วยการเรียน คราวนี้การที่อ่านหนังสือได้การท่ีอ่านหนังสือ

ออก อันเป็นผลของการเรียนนั้น ก็เทียบได้กับปฏิปัสสัทธิวิมุตติพ้นด้วยสงบ ก็คือว่า

เป็นอันว่าพ้นจากความไม่รู้หนังสือได้ อ่านหนังสือได้ การอ่านหนังสือได้เป็นผล และ

เม่ือเรียนจบอ่านหนังสือออก อ่านหนังสือได้ ก็อ่านได้เรื่อยไป เพราะว่าความรู้ที่ 

อ่านหนังสือออก อ่านหนังสือได้นั้นยังคงอยู่ ก็อ่านได้เรื่อย ๆ ไป ก็เทียบกับข้อ ๕  

นิสสรณวิมุตติ พ้นด้วยออกไป

ได้มีพระพุทธาธิบายเรื่องวิมุตติไว้ดังที่ยกมาเป็น ๕ ข้อดั่งนี้ ส�าหรับวิมุตต ิ

ทีส่ามญัชนผูป้ฏบัิตธิรรมทุกท่านทุกคนพงึได้พงึถงึนัน้กค็อื ตทงัควมิตุต ิและ วกิขมัภ-

นวิมุตติ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ส่วนข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ นั้น เมื่อปฏิบัติจนได้มรรค จึงได ้

สมทุเฉทวมิตุต ิและเมือ่ได้มรรคกไ็ด้ผลต่อไป เป็นปฏปัิสสทัธวิมิตุต ิและกไ็ด้นพิพาน 

คือการที่พ้นกิเลสได้ตลอดไป ก็เป็นนิสสรณวิมุตติ อันเป็นข้อที่ ๕

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๖  
บารมี

ความหมายของบารมี

จะแสดงเรื่อง บารมี

ค�าว่าบารมี มาจากค�าบาลีว่า ปารม ีค�าแปลทีน่กัภาษาศาสตร์ได้ให้ไว้หลายอย่าง 

จะแสดงแต่บางอย่าง คือแปลว่า อย่างยิ่ง มาจากค�าว่า ปรมะ ที่ภาษาไทยเราใช้ว่า 

บรม และค�าว่าบรมทีแ่ปลว่าอย่างยิง่นี ้กม็ใีช้ทัง้ ๒ ทาง ดอีย่างยิง่กบ็รมหรอืไม่ดอีย่างยิง่

ก็บรม เช่นค�าว่า นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเป็นบรมสุข สุขอย่างยิ่ง สงฺขารา ปรมา 

ทุกฺขา สังขารทั้งหลายเป็นบรมทุกข์ คือทุกข์อย่างยิ่ง จึงเป็นค�ากลาง ๆ ใช้ได้ทั้ง ๒ 

ทาง คล้ายกับค�าบางค�า เช่นแม้ค�าว่า ธัมมะ หรือ ธรรม ที่ใช้เป็นกลาง ๆ เช่น 

ในอภิธรรม กุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นกุศล อกุสลา ธมฺมา ธรรมท้ังหลาย 

เป็นอกุศล อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นอัพยากฤต อันหมายความว่า 

ไม่พยากรณ์ คือกล่าวออกไปว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นกลาง ๆ แต่ใน 

พระสูตรทั้งหลายมักใช้หมายความถึงธรรมที่เป็นส่วนดีคือกุศล เรียกว่าธรรมหรือ 

ธัมมะ ถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีเรียกว่าอธรรม เช่นพระพุทธภาษิตท่ีตรัสไว้ว่า น หิ ธมฺโม  

อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน ธรรมและอธรรมทั้งสอง หามีวิบากคือผลเสมอกันไม่  

อธมฺโม นิรยํ เนติ อธรรมนําไปสู่นิรยะ คติภพที่ไร้ความเจริญ ที่มาแปลกันว่านรก 

ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ ธรรมให้ถึงสุคติคือคติการไปหรือที่ไปที่ดี ดั่งนี้ ค�าว่า บารมี  
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มาจากค�าว่า ปรมะ แล้วมาเป็น ปารมี ไทยเรียกว่า บารมี แต่ว่ามีความหมายถึง 

ส่วนที่ดีเท่านั้น ไม่หมายเป็นกลาง ๆ เหมือนอย่างค�าว่า ปรมะ

เพราะฉะนั้น ค�าว่าปารมีจึงมีความหมายที่แปลอีกอย่างหนึ่งว่า เลิศ อย่างยิ่ง 

ก็คือเลิศหรือประเสริฐ อีกอย่างหน่ึงบารมีแปลว่าถึงฝั่ง อันหมายความว่าน�าให้ถึงฝั่ง 

คอืจากฝ่ังนีไ้ปสูฝ่ั่งโน้น อนัหมายความว่าน�าจากฝ่ังนีค้อืโลก ไปสูฝ่ั่งโน้นคอื โลกตุตระ 

เหนือโลก พ้นโลก อันหมายถึงนิพพาน และค�าว่าบารมีนี้ ท่านแสดงว่า พระโพธิสัตว์

ได้บ�าเพญ็บารมีมาโดยล�าดบัตลอดเวลาช้านาน และบารมทีีพ่ระโพธสัิตว์ทรงบ�าเพญ็นัน้ 

เมื่อบ�าเพ็ญมาก ๆ เข้า ก็เป็นบารมีที่สูงขึ้น ๆ หรือบริบูรณ์ขึ้น เพราะฉะนั้น  

จึงจัดเป็น ๓ ชั้น เรียกว่า บารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี ท่ีเรียกว่าบารมีในเม่ือ 

แบ่งเป็น ๓ ชัน้ดัง่นี ้กห็มายถงึเป็นบารมีสามญั อปุบารมกีห็มายถงึบารมทีีม่ากยิง่ขึน้ 

จนถึงใกล้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ปรมัตถบารมี บารมีท่ีเป็นปรมัตถ์ คือให้เป็น

ประโยชน์อย่างยิ่ง ก็หมายถึงบารมีที่สมบูรณ์ น�าให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ความหมายของโพธสิัตว์

เพราะฉะนัน้ จงึควรทราบค�าว่า โพธสิตัว์ ทีเ่ราเรยีกว่าพระโพธสัิตว์ พระพทุธเจ้า

เมื่อตรัสถึงพระองค์เองในธรรมท่ีทรงสั่งสอน ก็ทรงใช้ค�าเรียกพระองค์เองว่าโพธิสัตว์ 

เช่นดงัทีต่รสัไว้มคี�าแปลว่า เรา คอืพระองค์เอง เม่ือเป็นโพธิสตัว์ยงัมิได้ตรัสรู้ ได้ปฏบิติั

อย่างนั้นอย่างนั้น และค�าว่าโพธิสัตว์นี้ มาจากค�าว่า โพธิ ที่แปลว่าความตรัสรู้ กับ 

สตัตะ กแ็ปลว่า สัตว์ ในค�าทีเ่รยีกว่า สตัวโลก และสตัว์ในค�าทีเ่รยีกว่าสตัวโลกน้ีหมายถึง

ทัง้หมด ท้ังมนษุย์เดรัจฉานในโลกมนษุย์เรานี ้และทัง้ผูท้ีเ่กดิในอบายโลก เช่นในนรก 

ในก�าเนิดเปรต อสุรกาย และก็หมายถึงตลอดถึงเทวดามารพรหมทั้งหมด และที ่

เรียกว่า ภูตะ สัมภเวสี ภูตะ ก็คือผู้ที่เกิดแล้ว เป็นแล้ว เป็นนั่นเป็นนี่แล้ว สัมภเวสี 

ก็แปลว่าผู้ที่แสวงหาภพเกิด ดังเช่นเรียกวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้ว ซึ่งยังท่องเที่ยว

เร่ร่อน ยังไม่ไปเกิดในภพชาติที่แน่นอน รวมความว่าท้ังหมดนี้เรียกว่าสัตวโลกหรือ

สัตว์ทั้งน้ัน อันมีความหมายว่าผู้ท่ียังข้องยังติดอยู่ จึงยังซัดส่ายไปในภพชาตินั้น ๆ  

ท่องเที่ยวไปในภพชาตินั้น ๆ กระเสือกกระสนไปในภพชาตินั้น ๆ จะเป็นมนุษย์ 

เดรัจฉาน นรก เปรต อสุรกาย หรือเทวดา มาร พรหม ก็ตาม เมื่อยังมีความข้อง 
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ติดอยู่ในโลก คือยังมีกิเลส เป็นต้นว่ามีตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก ก็จะต้องมี

การท่องเทีย่วระเหระหนซดัส่ายไปเกดิตายในภพชาตนิัน้ ๆ เหล่านีเ้รยีกว่าสัตว์ทัง้นัน้ 

และส�าหรับสัตว์เดรัจฉานนั้น คือเฉพาะ ก็คือเดรัจฉานที่ตามศัพท์แปลว่าไปขวาง  

ดังเช่นสัตว์ ๔ เท้าทั้งหลาย เวลาเดินไปวิ่งไปก็ไปตามขวาง ไม่ได้ตั้งตัวขึ้นตรงเดินไป 

๒ ขาอย่างมนษุย์ แม้วานรทีด่ใูกล้มนษุย์กจั็ดว่า ๔ ขาอยู่นัน่เอง เพราะกยั็งไป ๔ ขา

ไปตามขวาง ไม่ได้ตั้งตัวไปอยู่โดยปกติ ยืน ๒ ขาในบางครั้งบางคราว แม้ที่มี ๒ ขา 

เช่น นก เป็ด ไก่ ก็มีขาออกจากกลางล�าตัว เราเรียกกันว่าสัตว์เดรัจฉาน และ 

เรียกสั้นกันว่าสัตว์ ซึ่งคล้าย ๆ กับหมายความว่าจะต้องเป็นเดรัจฉานเท่านั้นจึง 

เป็นสัตว์ แต่อันที่จริงนั้น แม้มนุษย์ทุกคนที่ยังมีกิเลสอยู่ก็เรียกว่าสัตว์ คือเป็นผู้ข้อง 

ผู้ติดอยู่ในโลก ซึ่งยังซัดส่ายท่องเที่ยวกระเสือกกระสนไปอยู่ในภพชาติต่าง ๆ 

สุคตแิละทุคติ

และบรรดาสัตวโลกดังที่กล่าวมานี้ ท่านผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตวโลก

ชนิดที่มีปัญญา และนับว่าเป็นภูมิชั้นที่สูงอยู่ในจ�าพวกที่เรียกว่า สุคติ ที่แปลว่าคติที่ดี 

ต่างจากสัตว์เดรัจฉานที่เกิดร่วมโลกกับมนุษย์เหมือนกัน แต่ก็ยังเรียกว่าเป็น ทุคติ 

เป็นคติทีไ่ม่ด ีและจดัอยู่ในจ�าพวกท่ีเรยีกว่าอบาย อบายภมู ิทีแ่ปลว่าภมูขิองสัตว์จ�าพวก

ทีป่ราศจากความเจริญ ซ่ึงได้แก่นรก สัตว์เดรจัฉาน เปรต อสุรกาย จดัว่าเป็นอบายภมูิ

ทั้งหมด แล้วก็เป็นทุคติหรือทุคติภูมิ ส่วนมนุษย์นั้นจัดเข้าในจ�าพวกท่ีเป็นสุคติ  

เทพพรหมทั้งหลายก็เป็นพวกสุคติคือเป็นคติที่ดี และตามคติทางพระพุทธศาสนานั้น 

ก�าเนิดของสัตว์นั้นก็ได้มีแสดงไว้ว่ามีก�าเนิดหลายอย่าง ที่เกิดจากครรภ์ของมารดา 

เช่นมนษุย์และสัตว์เดรจัฉานบางจ�าพวก ทีเ่กดิจากไข่ กเ็ช่นพวกสตัว์มปีีกเช่นไก่ และ

อกีจ�าพวกหนึง่เรยีกว่าลอยเกดิ คอืไม่มีมารดาบดิาเป็นแดนเกดิ ไม่มไีข่เป็นทีเ่กดิ และ

ไม่มเีถ้าไคลเป็นท่ีเกิด ได้แก่จ�าพวกท่ีเรยีกว่า อทสิสมานกาย มกีายไม่ปรากฏทัง้หลาย  

ดั่งที่เราเรียกกันว่าวิญญาณหรือผี เช่นคนตาย เมื่อยังมีกิเลสอยู่ วิญญาณก็ออก 

จากร่าง เป็นอทิสสมานกาย มีกายไม่ปรากฏ เมื่อยังท่องเที่ยวอยู่ก็เรียกว่าสัมภเวสี 

เช่นยังมีห่วงมีกังวลในญาติในทรัพย์สมบัติเป็นต้น ความห่วงกังวลนั้นก็เป็นตัวกรรม  

ที่น�าให้ยังท่องเที่ยววนเวียนหาภพหาชาติเกิดอยู่ หรือว่าไปถือภพชาติเกิดทันที แต่ว่า
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เป็นภพชาติที่มีระยะสั้น และจ�าพวกที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกาย เป็นเทพเป็น

พรหมทัง้หลาย กเ็ป็นพวกอทสิสมานกาย มีกายไม่ปรากฏแก่ตามนษุย์เท่านัน้ พวกนี้

เรียกว่าลอยเกิด ตามศัพท์ก็ว่า โอปปาติกะ อันหมายความว่า ผุดเกิดขึ้นมาทันทีเป็น

ภพชาตนิัน้ๆ แม้สมัภเวสท่ีีว่าแสวงหาภพเกดินัน้ กม็คีวามหมายอกีอย่างหนึง่ว่า กเ็ป็น

ภพชาตอิย่างหนึง่เหมอืนกนั แต่เป็นภพชาตริะยะสัน้ ทีย่งัเนือ่งอยูด้่วยความกงัวลอาลยั

ห่วงใย คือเป็นตัวกรรม ผูกพันอยู่กับทรัพย์สมบัติครอบครัวเป็นต้น เหล่านี้ก็เป็นอีก

ก�าเนิดหนึ่ง เป็นโอปปาติกะลอยเกิด การเกิดก็มีหลายชนิดดังที่มีแสดงไว้ดั่งนี้ และ 

ก็เป็นไปตามกรรมคือการงานที่ได้กระท�าเอาไว้ กรรมดีก็ให้ไปดี กรรมชั่วก็ให้ไปชั่ว  

ดังพระพุทธภาษิตที่ได้ยกมาแล้วข้างต้น

พระโพธสิัตว์ยังเป็นสัตวโลก

พระโพธสิตัว์กเ็ป็นสัตว์ท่ียงัข้องตดิอยูใ่นโลก คอืยงัเป็นสตัวโลก และเมือ่เกดิ

มาเป็นมนุษย์ เรียกว่าเป็นสัตว์มนุษย์ซึ่งเป็นจ�าพวกที่มีปัญญาสูง เป็นสชาติปัญญาที่

นับเป็นสคุตคิอืคตทิีด่ ีเป็นผลของกศุลคอืกรรมทีเ่ป็นส่วนด ีอนัประกอบด้วยปัญญาท่ี

ฉลาด กุศลนั้นก็แปลอย่างหนึ่งว่าฉลาด แต่ก็มีค�าแปลหลายอย่างเหมือนกัน แปลว่า

ตดัชัว่กไ็ด้ แต่มุ่งถงึปัญญาท่ีฉลาด เพราะฉะนัน้ เกดิมาเป็นมนษุย์นีจ้งึมปัีญญาตดิตวั

มาอันเรียกว่า สชาติปัญญา ปัญญาที่มากับชาติคือความเกิด สูงกว่าสัตว์เดรัจฉาน 

ทั้งหลาย สามารถที่จะใช้ปัญญาที่มากับความเกิดนี้อบรมทวีปัญญาให้มากขึ้น สร้าง

ความเจริญต่าง ๆ ให้บังเกิดขึ้นท้ังในภายนอกทั้งในภายใน ในภายนอกก็คือว่า 

สร้างบ้านเมืองเป็นต้น ในภายในก็คือว่าอบรมปัญญาในจิตใจท่ีมีอยู่เป็นพ้ืนให้เจริญ 

ยิ่งขึ้น ๆ จนถึงเจริญที่สุด ดังพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ก็ได้ทรง

พัฒนาคุณธรรมทางจิตใจ ซึ่งมีปัญญาเป็นยอดเป็นส่วนส�าคัญนี้ให้เจริญย่ิงขึ้นโดย 

ล�าดับ จนถึงได้ตรัสรู้พระธรรม เป็น อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สัมมาสัมโพธิญาณ 

ก็แปลว่าความตรัสรู้เองชอบ เป็น สัมมาสัมพุทธะ ที่แปลว่าผู้ตรัสรู้เองชอบ สัมมา  

ก็แปลว่าชอบ สัม หรือ สัง ก็แปลว่า เอง โพธิ ก็ตรัสรู้ สัมมาชอบ สัง เอง โพธิ 

ตรัสรู้ รวมเป็น สัมมาสัมโพธิญาณ แปลว่า ญาณคือความตรัสรู้เองชอบ อนุตตระ  

ก็แปลว่า ยอดเยี่ยม ตามศัพท์แปลว่าไม่มีความรู้อื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่า
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พระโพธสิัตว์ทรงบ�าเพ็ญบารมเีพื่อความตรัสรู้

อันค�าว่า ยอดเยี่ยม คือไม่มีความรู้อื่นจะยิ่งไปกว่า หรือจะเป็นบุคคล ก็จะ

ไม่มีบุคคลอื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่า ไม่ใช่เป็นค�าโอ้อวด แต่ว่าเป็นค�าจ�ากัดความ จ�ากัด 

ความว่ารูถ้งึทีส่ดุ จบ เสรจ็สิน้ บรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ บริสทุธิก์ค็อืว่าถกูต้อง ไม่มผีดิพลาด

ที่จะต้องแก้ไข บริบูรณ์ก็คือว่าเต็มท่ีไม่มีบกพร่องที่จะต้องเพิ่มเติม อนุตตระจึงม ี

ความหมายว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดั่งนี้ ถ้าหากว่าไม่เป็นอนุตตระ คือไม่มีความรู้อื่นท่ีจะ 

ยิ่งข้ึนไปกว่า อันหมายความว่ายังมีความรู้อื่นที่ยิ่งขึ้นไปอีก ก็แปลว่ายังไม่จบจะต้อง

ศึกษาปฏิบัติกันต่อไปเพื่อให้จบ ให้รู้เสร็จ ก็ยังเป็นพุทธะไม่ได้ ต่อเมื่อความรู้นั้น 

จบเสร็จ บริสุทธ์ิบริบูรณ์ท้ังหมด ซ่ึงมีอีกค�าหนึ่งเรียกว่า สัพพัญญู รู ้ทั้งหมด  

ก็หมายความว่า รู ้ครบถ้วนถูกต้องท้ังหมดดั่งที่กล่าวมานั้นนั่นแหละ จึงจะเป็น  

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือเป็นญาณ ความหย่ังรู้ ความตรัสรู้เองชอบท่ีเป็น 

อนุตตระ ไม่มีท่ีจะยิ่งขึ้นไปอีก ก็คือเป็นสัพพัญญู รู้หมด จบถ้วนเสร็จกิจ นี่ก็เป็น

เพราะกศุลทีน่�ามาให้เกิดเป็นมนษุย์ และมนษุย์กใ็ช้กศุลคือความฉลาดนีเ้องสะสมเพิม่

เติมให้ความรู้มากขึ้น ๆ และพัฒนายิ่งขึ้น ๆ จนจบเสร็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้

ทรงพัฒนากุศลที่มีมาเป็นก�าเนิดดังกล่าวนั้นเองในเบ้ืองต้นขึ้นมาโดยล�าดับ และ 

เมือ่พระองค์ได้ปรารถนา พทุธภูม ิได้ทรงบ�าเพญ็พระบารมีเพือ่ให้บรรลถุงึ อนตุตรสมัมา-

สัมโพธญิาณ ดงักล่าวมานี ้จงึได้เรยีกว่า โพธสิตัว์ หรอืพระโพธสิตัว์ คือสตัว์ทีบ่�าเพญ็

เพ่ือโพธิ ความตรัสรู้ หรือเป็นสัตว์ที่จะตรัสรู้ หรือว่าเป็นสัตตะคือผู้ข้องนั่นแหละ  

แต่ข้องอยู่เพื่อโพธิคือความตรัสรู้ ข้องอยู่ในโพธิคือความตรัสรู้

ใน ภยเภรวสูตร แสดงว่า พระบรมศาสดาตรัสว่า เมื่อทรงเป็นโพธิสัตว ์

ยงัมไิด้ตรสัรู้ ทรงมีกายกัมมันตะเป็นต้นบรสิทุธ์ิ อรยิะเหล่าใด มกีายกัมมนัตะเป็นต้น 

บริสุทธิ์ เสพเสนาสนะป่า ทรงเป็นผู้หนึ่งแห่งอริยะเหล่านั้น พระสูตรนี้แสดงว่า  

ทรงเรียกว่าอริยะส�าหรับพระโพธิสัตว์ได้

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๗ 
บารม ี (ต่อ)

ค�าแปลของบารมีและความหมายที่ส�าคัญได้แสดงมาแล้ว วันนี้จะได้แสดงต่อ

ให้มีความเข้าใจในความหมายของบารมีและสิ่งที่ตรงกันข้าม

บารมคีอืคุณธรรมที่น�าผู้ปฏบิัตใิห้พ้นโลก

ค�าว่า บารม ีทีแ่ปลว่า อย่างยิง่ หรอืทีม่คีวามหมายว่า เลิศ ประเสรฐิ กห็มายถงึ

ธรรมหรือภูมิชั้นของธรรมท่ีเป็นคุณธรรม ที่เป็นความดีในจิตใจ ซึ่งได้สั่งสมเพ่ิมเติม

ให้ยิง่ขึน้ ๆ คอืให้เป็นอย่างยิง่ คอืให้ยิง่ขึน้อยู่เสมอ จนถึงบรบิรูณ์เต็มท่ีในท่ีสุด อย่างย่ิง

ก็คือว่าคุณธรรมที่สั่งสมอบรมให้เป็นอย่างยิ่ง คือยิ่งขึ้น ๆ ดังกล่าวและที่หมายถึงว่า

เลิศหรือประเสริฐ ก็โดยที่คุณธรรมที่เป็นอย่างยิ่งนั้นเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐ  

เป็นของดีที่สุด และที่แปลว่าให้ถึงฝั่งนั้น ก็หมายถึงคุณธรรมที่น�าผู้ปฏิบัติให้ออกจาก

ฝั่งนี้ จนพ้นจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้น เป็นความหมายทางรูปธรรมหมายถึงฝั่ง ๒ ฝั่งที่มี

มหาสมทุร มห้ีวงน�า้ลกึ มทีะเลหลวงคัน่อยู่กลาง แล้วกเ็ปรยีบสัตวโลกว่าเหมอืนอย่าง

ผู้ที่ข้ามจากฝั่งนี้คือโลก หรือว่าความทุกข์หรือว่ากิเลส ซึ่งนับว่าเป็นฝั่งนี้ เพราะว่าที่

ชื่อว่าโลกนี้ ตามความหมายในทางธรรมก็หมายถึงว่าที่ ๆ เป็นทุกข์ มีกิเลส มีทุกข์ 

สัตวโลกอยู่ฝั่งนี้ก็ต้องประกอบด้วยกิเลส ประกอบด้วยความทุกข์ จะพ้นจากฝั่งนี้ไปสู่

ฝั่งโน้น อันหมายถึง โลกุตตระ พ้นโลกคือ นิพพาน ก็ต้องอาศัยคุณธรรมที่ได้สั่งสม



39ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

อบรมยิ่งขึ้น ๆ ที่เป็นอย่างยิ่งนั้น เหมือนอย่างเป็นเรือส�าหรับโดยสารข้ามไปจากฝั่งนี้

ไปสูฝ่ั่งโน้น แล้วกค็ณุธรรมทีเ่หมอืนอย่างเรอืทีท่�าให้ข้ามฟากได้นัน้ กค็อืบารม ีทีแ่ปล

ว่าให้ถึงฝั่งโน้น ให้ถึงฝั่ง ก็หมายถึงคุณธรรมนั้นเอง

บารมมีาจากกรรม

และบารมนีีก้ม็าจาก กรรม คอืการงานท่ีบุคคลกระท�าทางกาย ทางวาจา ทางใจ 

ประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจ กรรมที่บุคคลกระท�านั้น กรรมดีก็มี กรรมชั่วก็มี 

กรรมดีก็ให้ผลดี กรรมชั่วก็ให้ผลชั่ว ดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ใน อภิณห- 

ปัจจเวกขณะ ทีเ่ราทัง้หลายได้สวดกนัอยูทุ่กเวลาเช้าว่า กมมฺสสฺโกมหิฺ เรามกีรรมเป็น

ของ ๆ ตน กมมฺทายาโท เป็นทายาทรบัผลของกรรม กมมฺโยนิ เรามกีรรมเป็นกาํเนดิ 

กมฺมพนฺธุ มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ กมฺมปฏิสรโณ มีกรรมเป็นที่อาศัย ยํ กมฺมํ กริสฺสาม ิ

จักกระทํากรรมอันใดไว้ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา ดีหรือชั่ว ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ 

จักเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น ดั่งนี้

พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า “เจตนาห ํภกิขฺเว กมมฺ ํวทาม ิดกู่อนภกิษทุัง้หลาย 

เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม เพราะว่าบคุคลมเีจตนาคอืความจงใจแล้ว จงึกระทํากรรม

ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง” ดั่งนี้ 

บารมหีมายถงึเก็บด ี เก็บถูกไว้ในจติใจ

เพราะฉะนัน้ กรรมทีบ่คุคลกระท�านีเ้อง ถ้าเป็นกรรมดกีเ็ป็น บญุกรรม กศุล

กรรม ถ้าเป็นกรรมชั่วก็เป็น บาปกรรม อกุศลกรรม สุจริตก็จัดเข้าในกรรมดี ทุจริต

ก็จัดเข้าในกรรมชั่ว กรรมที่ทุกคนได้กระท�านี้ ย่อมให้ผลในปัจจุบันก็มี ในภายหน้า 

ก็มี ในเวลาท่ีถัดไปจากภายหน้านั้นไปก็มี เหมือนอย่างว่าให้ผลในวันน้ี ให้ผลใน 

วันพรุ่งนี้ ให้ผลในวันท่ีถัดจากวันพรุ่งน้ีไป ให้ผลในภพน้ี ให้ผลในภพหน้า ให้ผลใน 

ภพที่ถัดไปจากภพหน้า กรรมย่อมให้ผลต่าง ๆ กันดั่งนี้ แต่ว่าเม่ือกรรมให้ผลแล้ว  

กเ็ป็น อโหสกิรรม คอืว่ากรรมทีไ่ด้ให้ผลเสรจ็ไปแล้ว เพราะฉะนัน้กรรมซึง่เป็นตวัเหตุ 
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และผลของกรรมซ่ึงเป็นตัวผล จึงมีเวลาที่เสร็จสิ้น แต่ว่าเมื่อท�ากรรมดีไว้บ่อย ๆ  

ก็ย่อมมีความคุ้นเคยอยู่ในความดี มีความดียังติดอยู่ ดังท่ีเรียกว่าเป็น นิสสัย เป็น  

อุปนิสสัย เป็น วาสนา ยังไม่หมดไป ความคุ้นเคยในทางดี ความดีที่ยังเหลืออยู่ 

ติดอยู่ ไม่หมดสิ้นไปได้เหมือนอย่างกรรม นี่แหละเรียกว่าบารมี เป็นความคุ้นเคยใน

ทางดี อันมาจากกรรมดีที่ประกอบกระท�า และความดีที่เหลือติดอยู่เป็นความคุ้นเคย

ในทางดีดังกล่าวนี้ ก็เป็นสิ่งท่ีสั่งสมเพ่ิมเติมขึ้นได้อยู่เสมอ คือย่ิง ๆ ขึ้นไปอยู่เสมอ 

เพราะฉะนัน้ บารมจีะหมายถงึว่า เกบ็ด ีหรอื เกบ็ถกู ไว้กไ็ด้ เกบ็ด ีเกบ็ถกูไว้ในจติใจ 

ไม่หมดสิ้นไป 

อาสวะหมายถงึเก็บชั่วเก็บผดิไว้ในจติใจ

อกีอย่างหนึง่ทีต่รงกนัข้ามกบับารมกีค็อื อาสวะ ทีแ่ปลว่า ภาวะทีด่องสนัดาน

อันเป็นฝ่ายชั่ว แม้อาสวะนี้ก็มีลักษณะเก็บแต่ตรงกันข้ามกับบารมี คือเป็นความเก็บ

ชัว่เกบ็ผดิเอาไว้ในจิตใจ และกม็าจากกรรมอกีเหมอืนกนัทีเ่ป็นกรรมฝ่ายชัว่ เมือ่กระท�า

กรรมที่ชั่วที่ผิด เป็นอกุศลกรรมเป็นบาปกรรมเป็นทุจริตกรรม กรรมที่ชั่วนั้นก็ให้ 

ผลช่ัว ในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาท่ีถัดไปจากภายหน้านั้นบ้าง เหมือน 

ดัง่ทีไ่ด้กล่าวแล้วในเรือ่งของกรรมด ีและเม่ือกรรมชัว่ให้ผลแล้วกเ็ป็นอนัว่าเป็นอโหสกิรรม 

คือว่าแล้วกันไป เพราะฉะนั้น แม้กรรมชั่วอันเป็นส่วนเหตุและกรรมชั่วซึ่งเป็นส่วนผล 

จึงมีเวลาที่แล้วกันไป จบเสร็จสิ้นกันไป แต่ว่ากรรมชั่วที่กระท�านั้น ก็ท�าให้เกิดความ

คุ้นเคยในกรรมชั่วในความชั่ว เป็นความชั่วท่ีเก็บส่ังสมอยู่เช่นเดียวกัน เรียกว่า  

อาสวะ ที่แปลว่า ดองสันดาน หรือว่า หมักหมมอยู่ในสันดาน อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า 

อนุสัย แปลว่า นอนเนื่อง นอนจมอยู่ในจิต หรือว่าใน จิตสันดาน ค�าว่า สันดาน  

น้ันหมายถึงภูมิพ้ืนของจิตใจที่มีขึ้นอยู่ และมีสืบเนื่องกันไป ในส่วนกรรมดีนั้นก็เพิ่ม

เตมิบารมี เกบ็ดเีกบ็ถูก เป็นสนัดานอยู่ในจติใจทีเ่รยีกว่าจติสนัดาน หรอืว่า ธรรมสนัดาน 

บารมจึีงเป็นสิง่ทีป่ระกอบอยูใ่นจติสนัดานเป็นจติสันดานฝ่ายดี ส่วนอาสวะนัน้กก่็อให้

เกิดสันดานซึ่งเป็นฝ่ายชั่ว ติดต่อกันไปได้เช่นเดียวกัน ก็เป็นจิตสันดานฝ่ายชั่ว  

ซึ่งประกอบด้วยอาสวะ แต่เมื่อพูดเป็นกลาง ๆ ว่าจิตสันดาน ความสืบต่อไปของจิต 
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บารมก็ีสัง่สมเพิม่เตมิอยูใ่นจิตสนัดานส่วนหนึง่ อาสวะกส็ัง่สมเพ่ิมเตมิอยู่ในจติสนัดาน

อีกส่วนหนึ่ง และบารมีนั้นก็มาจากกรรมดี อาสวะนั้นก็มาจากกรรมชั่ว

นสิสัยและอัธยาศัย

และนอกจากนี้ยังมีค�าที่เกี่ยวกับจิตใจดังกล่าวนี้อีก ๒ – ๓ ค�า คือ นิสสัย  

อปุนสิสยั วาสนา ค�าว่านิสสยัน้ันแปลว่าท่ีอาศยั อปุนสิสัยนัน้กแ็ปลว่าส่ิงทีเ่ข้ามาอาศยั

หรอืว่าที่ๆ  อาศยันัน้เองทีแ่รงขึน้ ส่วนวาสนานัน้แปลว่าความอยูต่วั บคุคลทีไ่ด้ประกอบ

กรรมดีอยู่บ่อย ๆ กรรมดีนั้นก็เข้ามาเป็นบารมีอยู่ในจิตใจ บารมีบางอย่างมาจากศีล 

มาจากทาน เม่ือมาเป็นบารมีอยู่ในจิตใจ ก็ปรากฏออกมาแสดงออกมาเป็นนิสสัย  

สีลนิสสัย ที่แปลว่า อาศัยศีลหรือมีศีลเป็นที่อาศัย จิตใจที่มีศีลเป็นที่อาศัย ก็ท�าให้มี

ความเอนเอียงของใจ มีความพอใจชอบรักษาศีล บารมีที่มาจากทานก็ท�าให้จิตใจ 

ประกอบด้วยทานนิสสัย คือมีทานเป็นที่อาศัยหรืออาศัยทาน ก็ท�าให้มีจิตใจเอนเอียง

ชอบพอใจไปในทางท�าทาน ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจาน อาการที่เอนเอียงไปของใจ 

ดังกล่าวน้ีเรยีกว่า อธัยาศยั คนทีม่อีธัยาศยัชอบรกัษาศลี กเ็รยีกว่ามจีติทีเ่ป็นสลีนสิสยั 

คนที่มีอัธยาศัยชอบให้ทาน ก็เรียกว่ามีจิตเป็นทานนิสสัย ดังกล่าว ก็คือมีนิสสัยอยู ่

ในทาน มนีสิสยัอยูใ่นศีล ก็ท�าให้มีอัธยาศัยชอบให้ทาน ชอบรกัษาศลี ในทางตรงกนัข้าม 

คนทีป่ระกอบกรรมชัว่อันท�าให้บังเกดิเป็นอาสวะอยู่ในจติใจ ดองจติสันดาน เป็นฝ่ายชัว่ 

เก็บชั่วเก็บผิด ก็ท�าให้มีนิสสัยไปในทางต่าง ๆ เช่นอาสวะที่มาจากฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  

กท็�าให้มนีสิสยัร้ายเรียก ปาณาตบิาตนิสสยั นิสสัยชอบฆ่าสัตว์ ถ้าเป็นอาสวะทีม่าจาก

กรรมช่ัวที่เกิดจากการลักทรัพย์ ก็เข้าไปดองสันดาน เป็นอาสวะท่ีท�าให้มีนิสสัยเป็น 

อทนินาทานนสิสยั นิสสยัทีช่อบลกัทรพัย์ มกีารลักทรพัย์เป็นนิสสยั กท็�าให้มอัีธยาศยั

ทีช่อบไปในทางฆ่าสตัว์บ้าง ชอบไปในการลกัทรพัย์เป็นนสิสยั กท็�าให้มอีธัยาศยัทีช่อบ

ไปในทางฆ่าสัตว์บ้าง ชอบไปในการลักทรัพย์บ้างเป็นต้น ตามประเภทของความชั่วที่

เข้าไปท�าให้เกดิอาสวะ แล้วก็สร้างนสิสยัตามประเภทของความชัว่นัน้ ๆ เช่นเดยีวกบั

ในทางดี เมือ่ประกอบกรรมทีด่กีเ็ข้าไปเป็นบารม ีสร้างนสิสยัในทางดีต่าง ๆ ตามประเภท

ของความดีที่กระท�า เพราะฉะนั้น คนเราจึงปรากฏว่ามีนิสสัยดีบ้าง มีนิสสัยชั่วบ้าง 
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และนิสสยัดนีัน้ก็มต่ีาง ๆ กนั นสิสยัชัว่นัน้กมี็ต่าง ๆ กนั และบางคนกม็ทีัง้ ๒ อย่าง 

ดีบางอย่าง ช่ัวบางอย่าง และโดยมากก็เป็นเช่นนั้น เพราะว่าบุคคลที่เป็นสามัญชน 

ทุกคนน้ันก็ได้ประกอบกรรมท่ีดีกันมาบ้าง ท่ีชั่วกันมาบ้าง ก็เข้าไปสร้างบารมีไว้บ้าง 

สร้างอาสวะไว้บ้างในจิตใจ เข้าไปในสันดานอยู่ในจิตใจ เป็นสันดานทางดีก็เรียกว่า 

ธรรมสันดาน หรือจะเรียกว่า บารมีสันดาน ก็ได้ ถ้าเป็นทางชั่วก็เป็น อาสวสันดาน 

หรือเรียกว่า อธรรมสันดาน ก็ได้ ก็ท�าให้ปรากฏเป็นนิสสัยที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บ้าง 

นิสสยัทีช่ัว่อย่างนัน้อย่างนีบ้้าง แล้วกป็รากฏเป็นอธัยาศยัคอืความทีเ่อนเอียงไปของใจ 

ไปในทางดอีย่างนัน้ ๆ บ้าง ไปในทางชัว่อย่างนัน้ ๆ บ้าง ดงัท่ีปรากฏกนัอยู่ในทุก ๆ คน

วาสนาแปลว่าความอยู่ตัว

และที่เรียกว่า วาสนา นั้น มักจะพูดกันในภาษาไทยว่ามีวาสนาบารมี หรือ 

มีบารมีวาสนาดี มีวาสนาไม่ดี ถ้าไม่ดีละก็ไม่ใช้ค�าว่าบารมี ถ้าดีก็อาจจะใช้รวมกันว่า

วาสนาบารมีดี ถ้าไม่ดีก็ไม่ใช้บารมี ว่าวาสนาไม่ดี ค�าว่าวาสนานั้นแปลว่าความอยู่ตัว 

มีได้ทั้งทางกายท้ังทางใจ คืออาการทางกายท่ีท�าอะไรบ่อย ๆ จนอยู่ตัวก็เป็นวาสนา

ทางกาย เช่นว่าเราหัดเขียนหนังสือด้วยมือขวา มือขวาเขียนหนังสือได้ แต่มือซ้ายนั้น

ไม่ได้หัดให้เขียนหนังสือ เขียนไม่ได้ เราจะใช้มือซ้ายเขียนหนังสือใช้ไม่ได้เขียนไม่ได้ 

ไม่สะดวก ความเขยีนหนังสอืได้ของมือขวาจงึอยูต่วั ดัง่นีเ้รียกว่าเป็นวาสนาของมอืขวา 

มอืซ้ายไม่มวีาสนาในการเขยีนหนงัสอืเพราะว่าไม่ได้หัด ไม่ได้หัดเขยีนบ่อย ๆ จนเขยีนได้ 

วานรเป็นสตัว์ท่ีมีลกัษณะกระโดดโลดเต้น ไต่ไปตามต้นไม้ กเ็รยีกว่าวานรนัน้มวีาสนา

ในการกระโดดโลดเต้น ในการไต่เต้นไปตามต้นไม้ เป็นกิริยาทางกาย ส่วนทางจิตใจ

นั้นก็เช่นเดียวกัน จิตใจที่หัดปฏิบัติฝึกใจไปในทางใดจนอยู่ตัวในทางนั้น ก็แปลว่า 

มีวาสนาในทางนั้น แต่หมายถึงว่าต้องเป็นสิ่งที่ท�าบ่อย ๆ จนอยู่ตัว เช่นจิตใจที่ปฏิบัติ

ศลีได้บ่อย ๆ คอืตัง้ใจปฏบิติัอยูบ่่อย ๆ จนศลีนัน้ถึงใจ เป็นปกตขิองใจ ใจไม่มเีดอืดร้อน

ในการที่จะต้องมีศีล ศีลตั้งอยู่ในจิตใจเป็นปกติ แปลว่าอยู่ตัว ก็แปลว่ามีวาสนาในศีล 

ท�าสมาธไิด้บ่อย ๆ อยากจะให้จติสงบเมือ่ไรก็ปฏบิตัไิด้สะดวก แปลว่าจติอยูต่วัในสมาธไิด้ 

ก็แปลว่ามีวาสนาในทางสมาธิ นี่เป็นตัวอย่างของวาสนาทางจิตใจ
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วาสนามไีด้ทั้งทางกายและใจ

ในการปฏิบัติความดีทุกอย่าง ก็ต้องเร่ิมตั้งแต่การหัดท�า ที่ยังไม่สะดวกยัง 

ไม่คล่อง กย็งัไม่มีวาสนาคือยังไม่อยูตั่ว จนถงึเม่ือสะดวกเมือ่คล่อง และการท�าความดี

นั้น ๆ ยังไม่ขัดข้อง ก็มีวาสนาในการท�าความดีนั้น ๆ ท�าชั่วก็เหมือนกัน ต้องหัด 

ต้องท�า จะเป็นการฆ่าก็ตาม การลักก็ตาม ต้องมีการหัดมีการต้องท�าบ่อย ๆ โกหก 

ก็เหมือนกัน ต้องหัดโกหกบ่อย ๆ มีความถนัดในทางที่จะโกหกคน สุราก็เหมือนกัน

ต้องมีการหัดดื่มมาตั้งแต่ต้น ทุกคนทีแรกก็ดื่มสุราไม่เป็น เมื่อหัดไป ๆ แล้วก็ดื่มได้

และเมื่อเกิดติดสุราขึ้นแล้ว ก็เป็นอันว่าอยู่ตัวทีเดียว ต้องดื่มสุราอยู่เสมอ นี่ก็เป็น

วาสนาในทางดื่มสุรา เหล่านี้เป็นวาสนาท่ีไม่ดี ส่วนท่ีพูดกันในภาษาไทยว่ามีวาสนา

ไม่มีวาสนานั้น ก็อาจจะหมายความว่ามุ่งถึงในทางดี คือว่าไม่ได้ท�าความดีไว้อย่าง 

เพียงพอ ไม่ได้ท�าความดีไว้มากในอดีตปางก่อน มาในปัจจุบันจึงมีวาสนาคือหมายถึง 

ว่ามีความเจริญต่าง ๆ น้อย เรียกว่าไม่มีวาสนา และเมื่อท�าความดีต่าง ๆ ไว้มาก  

ในปัจจุบันก็มีความเจริญ ก็เรียกว่ามีวาสนาดี ก็ไปได้เหมือนกันแต่ยังไม่สมบูรณ์  

ถ้าสมบูรณ์ก็เป็นได้ท้ัง ๒ ทางดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะวาสนานั้นมีได้ท้ังทางกาย 

ทั้งทางใจ

ท่านแสดงว่าพระพทุธเจ้านัน้ทรงละได้ทัง้กเิลสทัง้วาสนา แต่พระอรหนัต์สาวก

นั้นละกิเลสได้แต่ละวาสนาไม่ได้ ท่านยกตัวอย่างเช่นว่าท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็น 

พระอคัรสาวกเบือ้งขวา ละกเิลสได้ แต่ละวาสนาทางกายไม่ได้ เช่นว่าเม่ือท่านเดนิไป

ที่ไหน พบหลุมพบบ่อ ท่านมักจะชอบกระโดดข้าม ก็มีแสดงว่าในอดีตชาติท่านเคย

เป็นวานร ท่านมีลักษณะชอบกระโดดโลดเต้น มาในปัจจุบันวาสนาที่เคยกระโดด 

นั้นก็ยังติดมา หรือว่าพระเถระบางองค์ที่เป็นพระอรหันต์แล้ว ละกิเลสได้แล้วแต่ว่า

ปากร้าย เป็นคนที่ชอบพูดจาใช้ค�าร้าย ๆ แรง ๆ อย่างคนที่ชอบพูดในภาษาชาวบ้าน

เรียกไอ้เรียกอีอะไรต่าง ๆ แม้ว่าท่านส�าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว วาสนาที่มีวาจาร้าย

ดงัทีก่ล่าวนัน้ก็ยังไม่หมด เรยีกว่ายังตดิมาอยู ่แต่ใจไม่ได้ร้ายไปตามทีพ่ดู นีเ่ป็นวาสนา

ที่เคยท�ามาบ่อย ๆ มันอยู่ตัว ก็เลยละยาก นี่เป็นเรื่องของทางกาย แต่ว่ากิเลส 

ทางจิตใจนั้นละได้หมด นี่คือวาสนา
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พื้นฐานของจติใจมาจากการส้องเสพ

นสิสยั อปุนสิสยั วาสนา บารม ีอาสวะ กม็คีวามหมายถงึภาวะทีเ่ป็นพืน้ฐาน

ของจติใจ อนัเนือ่งมาจากกรรมดกีรรมชัว่ทีต่นกระท�านัน้เอง เมือ่ท�ากรรมดก็ีเหลอืเป็น

บารมเีกบ็สะสมไว้ เมือ่ท�ากรรมชัว่กเ็หลอืเป็นอาสวะเกบ็สะสมไว้ บารมกีเ็กบ็ดเีกบ็ถูก 

อาสวะก็เก็บชั่วเก็บผิด ท่ีไม่หมดส้ินเพิ่มเติมขึ้นอยู่เสมอ และก็ท�าให้มาปรากฏเป็น

นิสสัย อุปนิสสัยต่าง ๆ เป็นอัธยาศัยต่าง ๆ ดีบ้างชั่วบ้าง และทั้งดีทั้งชั่วนั้น สิ่งที่ได้

ประกอบกระท�าบ่อย ๆ จนอยู่ตัวก็เรียกว่าเป็นวาสนาท่ีละยาก ถ้าไม่อยู่ตัวแล้วละ 

ง่ายกว่า ถ้าอยู่ตัวละยาก ความที่เป็นวาสนาคืออยู ่ตัวนั้นก็เกิดจากท�าบ่อย ๆ  

เพราะฉะน้ัน เมือ่สรุปเข้าแล้ว เหตเุบ้ืองต้นของท้ังหมดนีจ้งึอยูท่ี ่เสวนา คอืการส้องเสพ 

การที่กระท�าอะไรทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่าการเสวนาคือการส้องเสพทั้งนั้น 

ท�ากรรมดีก็ส้องเสพกรรมดี ท�ากรรมช่ัวก็ส้องเสพกรรมชั่ว เพราะฉะนั้น เสวนาคือ

การส้องเสพนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้เป็นมงคลคาถาที่ ๑ ข้อที่ ๑ 

และที ่๒ ทเีดยีวว่า อเสวนา จ พาลาน ํไม่ส้องเสพคนพาลทัง้หลาย ปณฑฺติานญจฺ เสวนา 

ส้องเสพบัณฑิตคือคนดีทั้งหลาย เพราะว่าคนพาลคือคนช่ัวคนเขลา ค�าว่า พาละ  

นั้นแปลว่า เขลา ไม่ฉลาด หมายถึงคนชั่ว เพราะการท่ีคนท�าชั่วนั้น ก็เพราะว่ามี 

ความเขลาความไม่ฉลาดจงึท�า เพราะฉะนัน้ คนพาลจงึแปลว่าคนชัว่ ตามศพัท์แปลว่า

คนเขลา ถ้าแปลรวมกนักค็อืว่าคนเขลาคนโง่คนชัว่ และกห็มายถงึตนเองด้วยผูอ้ืน่ด้วย 

ตนเองเมื่อเป็นคนเขลาไม่ฉลาดเป็นคนท�าชั่วก็ชื่อว่าพาล คนอื่นก็เหมือนกัน ถ้าเป็น

คนที่ท�าชั่วไม่ฉลาดก็เป็นคนพาล ไม่ส้องเสพคนพาลก็คือ ไม่ส้องเสพคนอื่นที่เป็นคน

ชั่วคนไม่ฉลาด ทั้งไม่ส้องเสพตนเองที่เป็นคนชั่ว คนไม่ฉลาด คือต้องปฏิบัติละ 

ความชั่วความไม่ฉลาดในตัวเองออกไป บัณฑิต นั้นก็หมายถึงคนดีมีปัญญา คือคนที่

ดด้ีวย คนทีฉ่ลาดด้วย คนดมีปัีญญาตนเองเม่ือเป็นคนดมีีปัญญากเ็ป็นบณัฑติ คนอืน่

ที่เป็นคนดีมีปัญญาก็เป็นบัณฑิตให้ส้องเสพคนอื่นที่เป็นคนดีมีปัญญา และส้องเสพ

ตนเองที่เป็นคนดีมีปัญญา คือต้องสร้างตนเองให้เป็นคนดีมีปัญญาขึ้นมาด้วย และ 

ก็ส้องเสพท่านที่เป็นคนดีมีปัญญาด้วย เมื่อเป็นเช่นน้ี เมื่อส้องเสพคนที่ดีก็ท�าให ้

กรรมดี ท�าให้เจริญบารมีสร้างนิสสัยอุปนิสสัยวาสนาในทางดี เม่ือส้องเสพคนชั่วคือ

คนพาล กท็�าให้ท�ากรรมชัว่ เพิม่เตมิอาสวะ สร้างนสิสัย อุปนสิสัย อัธยาศยั ตลอดจน 

ถึงวาสนาในทางชั่ว

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๘  
ที่มาของชาดก

ได้แสดงความหมายของค�าว่า บารมี ที่เกี่ยวโยงกับอีกหลายค�า ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่เป็นไปในจิตใจ ซ่ึงผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาควรจะต้องทราบ และเมื่อแสดงถึงเรื่อง

บารมี ก็ยังจะต้องทราบถึงเรื่องอื่นที่สัมพันธ์กันอยู่อีก คือเรื่อง ชาดก อันกล่าวได้ว่า

เป็นเร่ืองที่แสดงถึงจริยาของพระโพธิสัตว์ คือพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนจะตรัสรู้ ได้ทรง

ปรารถนา พุทธภูมิ และกไ็ด้ทรงบ�าเพญ็บารมมีาในชาตนิัน้ ๆ ทีม่เีล่าไว้ในพระไตรปิฏก

ด้วย ในอรรถกถาแห่งพระไตรปิฏกด้วย

บาล ี คัมภรี์ชั้นแรกในพระพุทธศาสนา

ค�าว่าชาดกน้ัน กม็าจากค�าว่าชาตคิอืความเกิด ชาตกะ ก็คอืผูเ้กิด หรือหมายถึง

เรื่องของผู้เกิดมาในชาตินั้น ๆ และก็มีแสดงว่าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเองโดยมาก 

เม่ือเป็นพระโพธิสัตว์ทรงเกิดมาในชาติน้ัน ๆ ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีอย่างนั้น ๆ  

และก็มีเรื่องของพระสาวกหลายท่านเกิดร่วมบ�าเพ็ญบารมีกันมาด้วย หรือปรารถนา

เป็นพระพุทธสาวก ก็บ�าเพ็ญบารมีของพระพุทธสาวกมาในชาตินั้น ๆ ในเบื้องต้น 

ก็ควรจะทราบว่า คัมภีร์ในพระพุทธศาสนาอันหมายถึงว่าที่จารึกลงเป็นตัวอักษร  

ซึ่งมีประวัติว่าเริ่มต้นจารึกให้บริบูรณ์ท่ีลังกาทวีป ในสมัยสังคายนาที่ท�าในลังกาทวีป

ครั้งหนึ่ง หลังจากพุทธปรินิพพานหลายร้อยปีที่เล่าไว้ในพุทธประวัติแล้ว คัมภีร์ที่เป็น
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คมัภร์ีชัน้แรกอนัแสดงว่าเป็นพุทธพจน์หรอืพทุธภาษติเป็นส่วนใหญ่และกม็สีาวกภาษติ

หรอืแม้เทวดาภาษติ ซึง่เป็นภาษติทีพ่ระพทุธเจ้าทรงรบัรองหรอืว่าท่ีเข้าทางแห่งพระพทุธ-

ศาสนารวมอยู่ด้วย และแม้ภาษติทีไ่ม่เข้าทางพระพทุธศาสนาทีม่ผีูม้ากราบทลู พระพุทธเจ้า

ก็ตรัสแก ้คือมีทั้ง ๒ อย่าง คืออย่างที่ไม่เข้าทางพระพุทธศาสนาโดยตรงหรือผิดทาง

พระพุทธศาสนา และที่พระพุทธเจ้าตรัสแก้ให้เข้าทางพระพุทธศาสนา ก็มีอยู่เป็นอัน

มากเหมอืนกนั ซ่ึงเป็นคมัภร์ีชัน้แรกท่ีจารกึไว้ คมัภร์ีชัน้แรกนีเ้รยีกว่า บาล ีจากภาษา

มคธว่า ปาลิ ค�าว่า ปาลิ หรือ บาลีนี้ เดิมไม่ได้เป็นชื่อของภาษา แต่ว่าเป็นชื่อของ

คัมภีร์ ซึ่งหมายถึงว่าเป็นคัมภีร์ชั้นแรกที่ได้จารึกเป็นตัวอักษรรวบรวมเอาไว้ และก็มี

ความหมายถึงว่า เป็นท่ีรวมพุทธพจน์เป็นต้นดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักฐานในขั้นแรก 

อันเป็นข้ันส�าคัญ คือรวมไว้ในชั้นแรกให้เป็นหลักฐานอันส�าคัญ เป็นขอบเขตของ

พระพุทธศาสนา ว่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นขั้นส�าคัญนั้นย่อมรวมอยู่ในขอบเขตอันน้ี 

คือที่จารึกกันไว้นี้ทั้งหมด เหมือนอย่างคันนาท่ีเป็นขอบเขตของนา ค�าว่าบาลีมี 

ความหมายดั่งนี้ ไม่ใช่เป็นชื่อของภาษา แต่เป็นชื่อของคัมภีร์ที่เป็นชั้นแรก เป็นหลัก

ส�าคัญดังกล่าว

อรรถกถา ฏกีา และคัมภรี์อื่น ๆ

กถา คือถ้อยค�าที่แสดงเนื้อความของบาลี คืออธิบายบาลีเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย 

เรยีกว่า อรรถกถา นบัเป็นคมัภร์ีชัน้ ๒ และยงัมถ้ีอยค�าทีอ่ธบิายขยายความอรรถกถา

นั้นออกไปอีก เรียกว่า ฏีกา เป็นคัมภีร์ชั้น ๓ และก็ยังมีกถาคือถ้อยค�าอธิบายฏีกา

นั้นออกไปอีก เรียกว่า อนุฏีกา เป็นคัมภีร์ชั้น ๔ และก็ยังมีคัมภีร์ที่มีผู้รวบรวมรจนา

ขึ้นไว้เป็นพิเศษอีกเป็นอันมาก เช่นว่า วิสุทธิมรรค และคัมภีร์อื่น ๆ ที่รจนาขึ้นจนถึง

ในปัจจุบัน เช่นทางวินัยก็ วินัยมุขเล่ม ๑ วินัยมุขเล่ม ๒ วินัยมุขเล่ม ๓ เป็นต้น  

ก็เรียกว่าเป็น ปกรณ์พิเศษ ค�าว่า ปกรณ์ นั้นก็หมายถึงคัมภีร์ที่ผู้รจนาได้กระท�าขึ้น 

ปกรณ์กม็าจากค�าว่ากระท�าขึน้มา รวบรวมขึน้มา เพราะฉะนัน้ ต�าราในพระพทุธศาสนา

นี้จึงมีมาก แต่ที่เป็นคัมภีร์ชั้นแรกก็เรียกว่าบาลีดั่งที่กล่าวมานั้น
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บาลยีังหมายถงึภาษาที่จารกึพระพุทธวัจนะด้วย

และในการท่ีจารึกตัวอักษรซึ่งเป็นพระพุทธวัจนะเป็นต้น อันเป็นขั้นส�าคัญ 

ขั้นแรกดังกล่าวมานั้น และที่เรียกว่าบาลีนั้นใช้ภาษามคธที่เรียกกันว่า มาคธี แปลว่า 

ภาษามคธ คอืภาษาของชาวมคธ มคธรฐัในครัง้นัน้แต่เพยีงภาษาเดยีว เป็นฝ่าย เถรวาท 

จารึกใช้ภาษามคธ แต่ว่าพุทธศาสนาของอีกฝ่ายหนึ่งอันเรียกว่า อาจริยวาท ซึ่งเรียก

ฝ่ายน้ันเองว่า มหายาน ใช้ภาษาสนัสกฤต ส่วนของฝ่ายเถรวาทคอืฝ่ายทีป่ระเทศไทย

เรานับถือกันอยู่นี้ ใช้ภาษามคธจารึกพระพุทธวัจนะ เพราะฉะนั้น ต่อมาจึงได้พลอย

เรียกภาษาที่จารึกพระพุทธวัจนะที่เป็นขั้นบาลีนี้ว่าเป็นภาษาบาลีไปด้วย ค�าว่าบาลีนั้น

จึงกลายเป็นค�าเรียกที่หมายถึงภาษาที่จารึกพระพุทธวัจนะไปด้วย ดังที่เรียกกันว่า 

ภาษาบาลี และคนไทยเราโดยมากนั้นเมื่อเรียกว่าภาษาบาลีก็รู้จักกัน และภาษาที่ใช้

จารึกพระพุทธวัจนะและท่ีสวดมนต์กันเรียกว่าภาษาบาลี จะเรียกว่าภาษามคธมักจะ

ไม่เข้าใจ แต่อันท่ีจรงินัน้เป็นภาษามคธหรอืมาคธีดงัทีเ่ล่ามา ท�านองเดยีวกบัทีไ่ทยเรา

เรียกภาษาที่จารึกในศิลาจารึกของพระร่วงว่า ภาษาพระร่วง ก็คือภาษาไทยนั้นแหละ 

แต่เป็นภาษาสมัยนั้น ก็เรียกว่า ภาษาศิลาจารึกพระร่วง ก็เข้าใจกัน เพราะฉะนั้น 

คัมภีร์ในบาลีจึงมีมากดังกล่าวมานี้

ธรรมกับวนิัย

และเมือ่จะสรุปเข้าแล้ว ส�าหรบัคมัภร์ีท่ีเป็นบาลีท่ีจารกึครัง้แรกลงเป็นตัวอกัษร 

นัน้กแ็บ่งเป็น ปิฏก ๓ คอื วนิยัปิฏก สตุตนัตปิฏก อภธิรรมปิฏก ดงัทีเ่ข้าใจกนั และ

ยงัมคี�าทีแ่บ่งพระคมัภร์ีพระไตรปิฎกนีใ้นชัน้เดมิ ตัง้แต่ครัง้พทุธกาล คือค�าว่า ธรรมวนิยั 

พระธรรมวินัย คือพระพุทธศาสนาน้ันในชั้นแรกพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เป็น 

ค�าสอน ตั้งแต่ปฐมเทศนาเป็นต้นมา และต่อมาเม่ือได้มีผู้เข้ามาบวชเป็นภิกษุใน 

พระพทุธศาสนามากขึน้ และมคีวามประพฤตทิีไ่ม่ถกูต้องบงัเกิดขึน้ พระพทุธเจ้าจงึได้

ทรงบัญญัติพระวินัยอันเป็นค�าสั่งที่สั่งห้ามการกระท�าที่ไม่เหมาะไม่ควรนั้น ๆ และสั่ง

อนุญาตคือว่าให้ท�าการที่เหมาะที่ควรนั้น ๆ ดังที่ได้มีปรากฏอยู่ในพระวินัยบัญญัติ  

มทีัง้ห้ามและทัง้อนญุาต และค�าว่าอนญุาตนัน้กห็มายความว่าต้องท�าด้วย เช่น อนญุาต
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คอืให้เข้าพรรษา ออกพรรษา ให้อธษิฐานไตรจวีรครอง ให้วิกปัอดเิรกจีวร ให้พนิทผุ้า

นุ่งผ้าห่มที่จะใช้ เหล่านี้เป็นต้น ล้วนเรียกว่าอนุญาต แต่ค�าว่าอนุญาตนั้นหมายความ

ว่าต้องท�าตามที่ตรัสให้ท�านั้น แล้วก็ที่ทรงห้ามก็ต้องไม่ท�า เป็นค�าสั่ง ส่วนค�าสอนนั้น

ไม่เป็นค�าสัง่ เป็นค�าแนะน�าตกัเตอืนต่าง ๆ กส็ดุแต่ผูฟั้งจะปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตั ิจะท�า

หรือไม่ท�า หรือว่าจะปฏิบัติได้เพียงไร จะท�าได้เพียงไร ตามศรัทธาและปัญญาของ

แต่ละบุคคล

พระพุทธศาสนาคอืค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

เพราะฉะนั้น ในชั้นแรกพระพุทธศาสนาจึงแบ่งออกเป็นธรรมกับเป็นวินัย  

ก่อนจะมีวินัยนั้นก็มีแต่ธรรมอย่างเดียว คือเป็นค�าสอน เม่ือทรงบัญญัติวินัยขึ้น  

จึงมวีนัิยซึง่เป็นค�าสัง่ เพราะฉะนัน้ เราจงึแปลค�าว่าศาสนาว่าค�าส่ังสอน ค�าส่ังกห็มาย

ถงึวนิยั ค�าสอนกห็มายถงึธรรม ก่อนแต่มวีนัิยค�าว่าศาสนากแ็ปลว่าค�าสอนอย่างเดยีว

และค�าว่าศาสนานีก้ม็มีาตัง้แต่ครัง้ต้นพทุธกาล เมือ่พระพทุธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาฏโิมกข์ 

ในวนัเพ็ญ กลางเดอืนมาฆะ คือเดือน ๓ ของไทยเราโดยมาก แก่พระอรหนัต์ ๑๒๕๐ รปู

ที่ตรัสว่า “สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทําบาปทั้งปวง กุสลสฺสูปสมฺปทา การทํากุศล

ให้ถงึพร้อม สจติตฺปริโยทปนํ การทาํจติของตนให้ผ่องแผ้ว เอต ํพทุธฺานสาสน ํนีเ้ป็น

ศาสนาคอืคาํสอนของพระพุทธะทัง้หลาย” พระพทุธเจ้าทรงใช้ค�า ศาสนา มาเองตัง้แต่

ต้นศาสนาแล้ว ค�าบาลีนั้นว่า สาสนะ นี้เป็นสาสนะคือค�าสอนของพระพุทธะทั้งหลาย 

แต่ว่ามาถงึภาษาไทย ไทยเราเอาค�าว่าสาสนะนีม้าใช้ แต่เราไม่ชอบค�าสัน้ ๆ เราต่อ า 

เข้าไปเองเป็น ศาสนา และเอา ส สะกดเข้าไปกับ สา ด้วยเป็นศาสนา เราไม่ชอบ 

ค�าว่า สา-ส-นะ ไทยเราถนดัชอบว่า สาส-ส-นา เป็นค�าเรยีกในภาษาไทย แต่ค�าเดมินัน้ 

สาสนะ ไม่ใช่ ศาส-ส-นะ สา-ส-นะ มาเป็นไทยว่า ศาสนา เอา า ต่อเข้าไป เราชอบ

ค�ายาว ๆ ลงท้าย แล้วก็แปลว่าค�าสอน แต่เมื่อมีพระวินัยขึ้นแล้วก็แปลว่าค�าสั่งสอน 

อย่างเดี๋ยวนี้เราใช้แปลพระพุทธศาสนาว่าค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

๔ สิงหาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๙ 
ชาดก (ต่อ)

พระไตรปิฏก

พระพทุธศาสนานัน้ เม่ือแยกออกเป็นพระธรรมและพระวนิยัดัง่ทีไ่ด้แสดงมาแล้ว 

กไ็ด้ปรากฏในพระพุทธวจันะเมือ่มีพระวนัิยแล้วโดยมากว่า “ในธรรมวนิยันี”้ พระพทุธเจ้า

ได้ทรงใช้ค�านี้ และพระพุทธสาวกก็ได้ใช้ค�านี้ในการแสดงธรรมทั่วๆ ไป ตลอดจนถึง

เมือ่ใกล้จะปรนิพิพาน กไ็ด้จดัตัง้พระธรรมวนิยัไว้เป็นศาสดาแทนพระองค์ เมือ่พระองค์

ทรงล่วงไป ดังที่ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า โย โว อานนฺท เป็นต้น ที่แปลความว่า 

“ดกู่อนอานนท์ ธรรมและวนิยัใดทีเ่ราได้แสดงแล้ว บญัญตัแิล้วแก่ท่านทัง้หลาย ธรรมวนิยั

นัน้เป็นศาสดาของท่านท้ังหลาย โดยกาลล่วงไปของเรา” ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ พระพทุธศาสนา

ในสมัยพุทธกาลนั้น ในระยะต้นมีหนึ่งคือพระธรรม และเมื่อทรงบัญญัติพระวินัยขึ้น 

ก็มีสอง คือ พระธรรม ๑ พระวินัย ๑ ที่เราแปลว่า พระธรรม ค�าสอน พระวินัย  

ค�าสั่ง และแปลค�าว่า พุทธศาสนา ว่า ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คือ แปลศาสนาว่า

ค�าสั่งสอน และแม้ในครั้งท�าสังคายนาที่ ๑ และท�าสังคายนาที่ ๒ ซึ่งยังติดอยู่มาใน

พระ ไตรปิฏก ก็แสดงว่าท่านได้ท�าสังคายนาพระธรรมซึ่งเป็นค�าสอน และพระวินัย 

ซึ่งเป็นค�าสั่ง ต่อมาต้ังแต่สังคายนาคร้ังที่ ๓ จึงได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคือ อภิธรรม  

เพราะฉะนั้น จึงมี ๓ โดยเรียงพระวินัยไว้เป็นที่ ๑ พระวินัย พระสุตตันตะ และ 

พระอภิธรรม ท่ีเรียกกันว่า พระไตรปิฏก ปิฏก นั้นแปลว่า ตะกร้า ไตรปิฏก คือ 

ตะกร้า ๓ ใบ อันหมายความว่าเป็นหมวดใหญ่ ๓ หมวด ซึ่งเป็นที่บรรจุไว้รวมไว้ซึ่ง
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พระพุทธศาสนา เป็นพระวินัยหมวดหนึ่ง พระสุตตันตะหรือพระสูตรหมวดหนึ่ง และ

พระอภิธรรมอีกหมวดหน่ึง ก็เป็นพระ ไตรปิฏก จารึกเป็นตัวอักษร ที่ถือเป็นต�ารา

พระพุทธศาสนาหรือคัมภีร์พุทธศาสนาในชั้นแรกจนถึงบัดนี้

ค�าสอนของพระศาสดา ๙ หมวด

อนึ่ง ในครั้งพุทธกาลนั้นเอง เมื่อแบ่งพระพุทธศาสนาออกเป็นธรรมและวินัย  

กย็งัมกีารแบ่งออกไปตัง้แต่ในครัง้พุทธกาลนัน้เป็น ๙ หมวด เรยีกว่า นวงัคสตัถศุาสน 

หรือ นวังคสัตถุศาสนา แปลว่า ค�าสอนของพระศาสดามีองค์ ๙ อันได้แก่ 

๑.  สุตตะ คือระเบียบค�าท่ีแสดงเนื้อความได้เรื่องหนึ่ง ได้แก่ อุภโตวิภังค- 

นิทเทส ขันธก ปริวาร อันหมายถึงพระวินัยบัญญัติ อธิบายพระวินัยบัญญัติที่จารึก 

ไว้ในพระวินัยปิฏก และสูตรทั้งหลายในสุตตนิบาต เป็นต้นว่า มงคลสูตร รัตนสูตร 

นาลกสูตร ตุวฏกสูตร พระพุทธพจน์แม้อื่นที่เรียกชื่อว่าสูตร ก็นับว่าสุตตะเหมือนกัน

๒. เคยยะ คือระเบียบค�าที่เป็นจุณณิยบท คือร้อยแก้วบ้าง คาถาคือ 

ร้อยกรองบ้าง ปนกันอยู่ ได้แก่ สคาถวรรคในสังยุตตนิกายแม้ทั้งหมด

๓. เวยยากรณะ คือระเบียบค�าที่เป็นจุณณิยบทล้วน คือเป็นร้อยแก้วล้วน 

ไม่มคีาถาหรอืร้อยกรองปน และอภธิรรมปิฎกทัง้ส้ิน แม้พระพทุธพจน์อืน่ทีไ่ม่สงเคราะห์

ด้วยองค์ ๘ ก็จัดว่าเวยยากรณ์ด้วย 

๔. คาถา คือระเบียบค�าที่ท่านประพันธ์ผูกเป็นคาถา คือเป็นร้อยกรองล้วน 

เช่น ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา และคาถาล้วน ๆ ในสุตตนิบาต ซึ่งไม่เรียกชื่อว่า

สูตร เมื่อครั้งรจนาคัมภีร์สมันตปาสาทิกา

๕. อุทานะ คือระเบียบค�าท่ีพระพุทธเจ้าทรงอาศัยโสมนัสสญาณ เป็นต้น  

เปล่งออกเป็นคาถาโดยมาก เป็นจุณณิยบทก็มีบ้าง ได้แก่สูตร ๘๒ สูตรในอุทาน

๖. อิติวุตตกะ คือระเบียบค�าท่ีอ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสแล้วอย่างนี้ ๆ ได้แก่  

สูตร ๑๑๐ สูตร ซึ่งเป็นไปโดยนัย เป็นต้นว่า วุตฺตํ เหตํ ภควตา .... ในอิติวุตตกะ
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๗. ชาตกะ คือระเบียบค�าที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงบูรพจารีต คือจารีตอัน

ได้แก่ความประพฤติในบูรพกาล ได้แก่ชาดก ๕๕๐ เรื่อง มี อปัณณกชาดก เป็นต้น

๘. อัพภูตธัมมะ คือระเบียบค�ากอปรด้วยอัจฉริยภูตธัมมะ ได้แก่สูตรท่ี 

ประกอบด้วยอจัฉรยิภตูธมัมะทัง้หมด ซึง่เป็นไปโดยนยั เป็นต้นว่า จตตฺาโรเม ภกิขฺเว 

อจฺฉริยา อพฺภูตธมฺมา อานนฺเท ... เป็นต้น

๙. เวทัลละ คือระเบียบค�าถามท่ีมีผู้ถาม ได้ความรู้แจ้งและความยินดีแล้ว

ถามต่อ ๆ ขึน้ไปดังเช่น จฬูเวทลัลสตูร มหาเวทลัลสตูร สมัมาทฏิฐสิตูร สกักปัญหสตูร

ชาดกเป็นวธิีสอนอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า

ทั้ง ๙ นี้ได้มีแบ่งมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาล เรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์ ก็เป็น 

การแยกปิฎกทั้ง ๓ หรือ ปิฎก ๒ คือธรรมวินัยนั่นแหละ ออกไปโดยลักษณะต่าง ๆ 

ของวาจาท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงสอน แบ่งเป็น ๙ และชาดกนั้นก็รวมอยู่เป็นข้อที่ ๗  

ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัแสดงความประพฤตขิองพระองค์เป็นต้นในบรุพกาล และชาตกะ 

หรือชาดกทีม่าในพระไตรปิฎก อนัเป็นคมัภร์ีแรกในพระพทุธศาสนานัน้ มแีสดงไว้เป็น

คาถาที่เป็นค�าสอนโดยมาก ท่ีมีแสดงเรื่องประกอบอยู่ด้วย ก็มีในชาดกที่เป็นชาดก

ใหญ่ ๆ แต่ก็ไม่ละเอียดมาก แต่ก็ผูกเป็นคาถาคือเป็นค�าที่ร้อยกรอง เป็นค�าฉันท์ 

ในภาษาบาลีเป็นพื้น ส่วนเรื่องราวที่เป็น นิทาน คือเป็นเรื่องราวแสดงถึงบุคคลบ้าง  

สตัว์เดรจัฉานบ้าง เป็นต้น ในชาติน้ัน ๆ มีแสดงไว้ในคัมภีร์อรรถกถาของชาดกซึ่ง 

พระอาจารย์ได้รวบรวมเรยีบเรยีงขึน้ในชัน้ต่อมา และเรือ่งในชาดกทัง้ปวงนีก้น็บัถือว่า

เป็นค�าสัง่สอนหมวดหน่ึงในพระพทุธศาสนา รวมเข้าใน นวงัคสตัถศุาสน์ ดัง่ท่ีกล่าวมา 

ท่านผู้ที่มีวิจารณ์ก็มีวิจารณ์ในทางท่ีเช่ือบ้างไม่เชื่อบ้าง เช่นในชาดกทั้งปวงนั้นก็มีอยู่

หลายเรื่องที่แสดงถึงสัตว์เดรัจฉาน เช่นว่านกพูดได้ พูดกันเอง หรือว่าพูดกับคนได้  

ดั่งนี้เป็นต้น แต่ว่าถ้าพิจารณาจับเอาสารัตถะคือเนื้อความ ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องชาดกนี้

คือเป็นนิทานต่าง ๆ เช่นนกพูดได้ดังกล่าวนั้น ได้มีแสดงกันไว้ในครั้งโบราณกาล  

แม้นิทานอสีปซึง่มอ่ีานเรยีนกันเมือ่เป็นนกัเรียนชัน้ประถมนัน้ กเ็ป็นเรือ่งทีค่ล้ายคลงึกัน 

และก็เมือ่เล่าเรือ่งไปแล้ว กแ็สดงเป็นสภุาษิตคอืค�าสอนท่ีได้จากเร่ืองนัน้ ๆ เพราะฉะนัน้ 
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จึงเป็นเรื่องที่ยกข้ึนมาเพื่อสอน แต่ว่าจะแสดงในค�าสอนโดยตรงทีเดียว ก็อาจจะไม่

เหมาะสมแก่บางบรษิทัหรอืบางบคุคล แต่ถ้าหากว่าผกูเรือ่งเล่าเป็นนทิาน และกแ็สดง

ค�าสอนต่อท้ายโดยสาธกด้วยเรื่องในนิทานที่เล่ามานั้น มาผูกเป็นคติเตือนใจบุคคล 

เพราะฉะนั้น ชาดกจึงเป็นวิธีหนึ่งของการแสดงค�าสอนของพระพุทธเจ้า

ทรงแสดงชาดกสอนให้เหมาะแก่คดโีลก

และอีกประการหนึง่ พระพทุธเจ้าทรงแสดงค�าสอนโดยตรง มุง่คดธีรรมโดยตรง 

แต่เมือ่มเีรือ่งทางคดโีลกท่ีน่าจะได้ทรงแสดงค�าสัง่สอนให้เหมาะแก่คดโีลก แต่ว่าถ้าไป

ทรงสอนอย่างนัน้โดยตรง ก็ไม่ใช่เป็นฐานะโดยตรงทีพ่ระองค์จะทรงสอนได้ จงึได้ทรง

แสดงชาดกเล่าเป็นอดีตนิทาน ว่าเม่ือคร้ังก่อนนั้นได้มีเรื่องที่บังเกิดขึ้นอย่างนั้น ๆ  

และให้เกดิผลอย่างนัน้ ๆ เป็นค�าสอนให้ผูฟั้งทีต้่องการจะปฏบิติัทางคดโีลกได้ฟัง และ

ก็รับไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ได้ ซ่ึงลักษณะของเรื่องดังที่กล่าวมานี้ก็มีเรื่องที่จะเล่า

ให้ฟังได้หลายเรื่อง ที่ทรงสอนตรง ๆ ไม่ได้ ต้องทรงเล่าชาดกซึ่งเป็นนิทานเก่าให้ฟัง 

แต่ว่าต่อมาท่านได้ถือว่าชาดกทั้งปวงนั้นเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงเป็น

พระโพธิสัตว์ คือเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติพระบารมีเพ่ือพระโพธิญาณคือเพื่อความตรัสรู้  

ได้ทรงเกิดเป็นบุคคลเป็นต้นในชาตินั้น ๆ และได้ทรงปฏิบัติอย่างนั้น ๆ เป็นการทรง

บ�าเพ็ญพระบารมีสืบต่อกันมา

๗ สิงหาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๑๐ 
ชาดก (ต่อ)

สุตตะหรอืสูตร

นวังคสัตถุศาสน์ ท่ีได้แสดงแล้ว แบ่งเป็น ๙ ก็เป็นการแบ่งลักษณะของ 

พระธรรมวินัย ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าออกไป โดยลักษณะของถ้อยค�านั้นเอง  

แต่ว่าส่วนใหญ่นั้น ค�าที่มีความหมายกว้างที่สุด คลุมอยู่มากที่สุด ก็คือค�าว่า สุตตะ 

หรือ สูตร ในบัดนี้ภาษาไทยเราก็น�าเอาค�านี้มาใช้ เช่นว่าหลักสูตรของช้ันเรียน  

ชั้นการศึกษาต่าง ๆ และสูตรต่าง ๆ ของวิชาการต่าง ๆ เราน�าเอาค�านี้มาใช้มาก  

แม้ในค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธศาสนานั้น ก็ใช้ค�านี้คลุมไปมากที่สุด  

อย่างพระวินัยทั้งสิ้นก็เรียกว่า สูตร แม้พระ อภิธรรมปิฎก ท่านอาจารย์ท่ีท่านเป็น 

ผู้สรุปก็สรุปเข้าในสูตรเหมือนกัน ก็นับว่าเข้าในส่วนหนึ่งของสุตตันตปิฎก และใน  

สุตตันตปิฎก ทั้งสิ้น ก็รวมเข้าในค�าว่าสูตรทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ทั้งหมดนั้นจึงรวมเข้า

ได้ในค�าว่าสตูรค�าเดยีว แม้จะแบ่งเป็น ปิฎก ๓ วนิยัปิฎก สตุตนัตปิฎก อภธิรรมปิฎก 

ก็นับเข้าในค�าว่าสุตตะหรือสูตร เพราะต่างก็เป็นสูตรอันหนึ่ง ๆ ทั้งนั้น เหมือนอย่าง

ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าสูตร เช่นหลักสูตรเป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อต้องมีหลัก 

มเีกณฑ์ข้ึนมา หลกัเกณฑ์นัน้กเ็ป็นสตูร ทีน่�ามาใช้ในภาษาไทยนัน้กต็รงกบัความหมาย

เดิมท่ีใช้มาแต่เดิม ดังท่ีสรุป นวังคสัตถุศาสน์ นั้นเข้าในค�าว่า สุตตะ หรือ สูตร  

ได้ทั้งหมด ปิฎก ๓ ก็นับเข้าในสูตรได้ทั้งหมด และก็เป็นสูตรหนึ่ง ๆ เป็นหลักสูตร

อันหนึ่ง ๆ ที่เมื่อวางเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นไว้ ก็เป็นสูตรอันหนึ่ง ๆ 
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ชาดกอยู่ในหมวดที่เป็นสูตรเล็กน้อย

และชาดกนั้นก็เป็นองค์อันหนึ่งใน นวังคสัตถุศาสน์ ดังที่ได้ปรารภกล่าวแล้ว

และค�าว่าชาดกนี ้กม็แีสดงไว้ใน สตุตนัตปิฎก ในหมวด ขุททกนกิาย คอืหมวดทีเ่ป็น

สูตรเล็กน้อย เพราะว่าชาดกนั้นมีมากที่ได้กล่าวแล้วว่า ๕๐๐ เศษ และชาดกหนึ่งๆ 

ก็แสดงไว้ใน สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย นั้น ตั้งแต่คาถาหนึ่งขึ้นไปจนถึงมากคาถา 

คาถาหน่ึงนั้นก็หมายถึงว่า เป็นค�าท่ีประพันธ์ขึ้นเป็นฉันท์บาลี คือเป็นค�าร้อยกรอง 

คาถาหนึ่งมี ๔ บาท และฉันท์ที่ใช้เป็นพื้นเรียกว่า ปัฐยาวัตร บาทหนึ่งมี ๘ ค�า ๔ 

บาทก็เป็นคาถาหนึ่ง เช่น มงคลสูตร ที่สวดกัน อเสวนา จ พาลานํ นี่บาทหนึ่ง  

ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา บาทหนึ่ง ปูชา จ ปูชนียานํ บาทหนึ่ง เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ  

บาทหนึง่ โดยปกตนิัน้ในการพมิพ์ ๒ บาทกเ็ป็นหนึง่บรรทดั ๔ บาทก็เป็น ๒ บรรทดั 

ก็เป็นคาถาหนึ่ง ชาดก ๕๐๐ กว่าเรื่องนั้น เริ่มตั้งแต่เรื่องหนึ่งมีคาถาเดียว ก็ยาวขึ้น

ไป ๆ มสีองคาถา สามคาถา แล้วจงึมากคาถา แต่ว่าโดยมากนัน้ไม่ได้แสดงเรือ่งนทิาน

แสดงไว้แต่ ธัมมีกถา คือถ้อยค�าที่เป็นค�าสอน เพราะฉะนั้น จึงต้องมีอรรถกถาคือ

ถ้อยค�าที่แสดงเนื้อความเล่านิทานของชาดกนั้น ๆ 

ชาดกเป็นเรื่องของพระโพธสิัตว์

และชาดกทั้งหมดนี้ก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็เป็นเรื่องที่แสดงว่าได้มีมาแล้วใน

อดีตกาลนานไกล ก่อนท่ีพระพทุธเจ้าจะได้ทรงอบุตัขิึน้ กเ็ป็นนทิานแบบนทิานสภุาษติ

ของอีสปที่เรียนอ่านกันเมื่อเป็นเด็ก ๆ นั้น ในปัจจุบันนี้การใช้เป็นหลักสูตรเรียนของ

นักเรียนอย่างนิทานสุภาษิตดังกล่าว ก็มุ่งแสดงเรื่องเล่าเร่ืองเป็นนิทาน และในตอน

ท้ายก็ผูกเป็นภาษิตค�าสอนขึ้น มุ่งสอนมากกว่าที่จะมุ่งให้เชื่อในเรื่องที่แสดงเหล่านั้น 

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า นกกับคนพูดกันได้ อะไรเป็นต้นเหล่านี้ แต่ทางพุทธศาสนานั้น 

เล่านิทานเป็นนทิานสภุาษิตกเ็รยีกว่าเป็นชาดก ซึง่เป็นวิธีสอนอย่างหนึง่ของพระพทุธเจ้า 

เพราะเมื่อเล่านิทานแล้ว ก็ลงท้ายด้วยสุภาษิตคือค�าสอน อันเรียกว่าธัมมีกถา มุ่งท่ี 

ค�าสอนนั้นเป็นหลักใหญ่ แต่ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ท่ีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ชั้นบาลีนั้น  
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มแีต่ค�าสภุาษติคอืทีเ่ป็นค�าสอน โดยมากไม่มเีรือ่งทีเ่ป็นนทิาน เรือ่งทีเ่ป็นนทิานนัน้มา

แต่งข้ึนในภายหลังโดยมาก ส�าหรับชาดกที่ประกอบด้วยคาถามาก ๆ คือเป็นเรื่อง 

แสดงเป็นเรื่องยาว ๆ ก็มี อย่างท่ีไทยเราเรียกกันว่าพระเจ้าสิบชาติ ที่แสดงถึงว่า 

พระโพธสิตัว์ได้ทรงบ�าเพญ็พระบารมใีนชาตนิัน้ ๆ ๑๐ ชาตทิีเ่ป็นชาตใิหญ่ ๆ มาจนถงึ

ชาตทิีเ่ป็นพระเวสสนัดรทีเ่มอืงไทยเรานยิมเอามาเทศน์กนั และต่อจากพระชาตทิีเ่ป็น

พระเวสสนัดรนัน้ กม็าถงึพระชาตสิดุท้ายทีม่าทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสทุโธทนะ

และพระนางสริิมหามายา ทรงพระนามว่าสิทธตัถกุมาร ทีม่แีสดงอยูใ่นพทุธประวัตนิัน้ 

ทั้ง ๑๐ ชาตินี้ได้มีแสดงเรื่องที่เรียกว่าเป็นนิทานไว้เป็นส่วนใหญ่ด้วย แต่นอกจากนั้น

แล้วแสดงเรือ่งท่ีเป็นนทิานไว้ส้ันๆ ถ้ายิง่ท่ีมคีาถาน้อยเช่นว่าเรือ่งหนึง่มคีาถาเดยีว คอื

มีแต่ค�าสุภาษิตข้างท้ายเท่าน้ัน เรื่องไม่มีนี่มีมาก และก็มาแสดงเป็นยุติไว้ว่า เร่ืองที่

เป็นชาดกทั้งปวงนั้น ล้วนเป็นเรื่องที่แสดงพระพุทธเจ้าเม่ือเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงถือ

ก�าเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์บ้าง เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างในชาตินั้น ๆ ที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน

นัน้ทีค่นไทยรูจ้กัมากกค็อื ฉทัทนัตชาดก ทีเ่ล่าเรือ่งช้างฉทัทนัต์ พระมกัจะน�ามาเทศน์

ในสมยัก่อนน้ันมาก คนไทยก็รูจ้กักนัมากมาในสมยัก่อน ในบดันีอ้าจจะไม่ค่อยรู้จกักนั 

แต่เรื่องพระเวสสันดรนั้นยังรู้จักกันมาก

ทรงเป็นพระโพธสิัตว์เมื่อตั้งปรารถนาโมกขธรรม

มาถงึพระพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดาของเราทัง้หลาย ท่านเริม่เป็นพระโพธสิตัว์

มาตัง้แต่เมือ่ไหร่ ถ้าจบัเอาแต่เพยีงในชาตปัิจจบุนัของพระองค์ คือเม่ือเป็นพระราชโอรส

ของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา มีพระนามว่าสิตธัทถราชกุมาร ก็มา

ปรากฏว่าทรงเริ่มปรารถนา โมกขธรรม ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น ตั้งแต่เมื่อได้เสด็จ

ประพาสทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะ ท่ีเรียกว่าเทวทูตท้ัง ๔  

จึงทรงพิจารณาน้อมเข้ามาถึงพระองค์ว่า ทุกคนผู้เกิดมาในโลกก็จะต้องแก่ต้องเจ็บ 

ต้องตาย ถึงจะเป็นพระเจ้าจักรพรรด์ิพระราชาเอกในโลก ที่นับว่าเป็นผู้มียศสูงสุด 

ในโลก ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เพราะฉะนั้น ชีวิตจึงเป็นของไม่ยั่งยืน ทรัพย์ยศ

เป็นต้นก็เป็นสิ่งไม่ยั่งยืน เพราะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย และก็ทรงพิจารณาว่า เมื่อมี
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แก่มีเจ็บมีตาย ก็จะต้องมีธรรมที่ท�าให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เหมือนอย่างมีมืดก็มีสว่าง 

มีร้อนก็มีเย็นคู่กัน จึงทรงปรารถนาโมกขธรรม ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นจากแก่เจ็บ

ตาย และก็ทรงเห็นว่า ธรรมดังกล่าวนี้เป็นของลุ่มลึก เมื่อครองชีวิตอยู่ในฆราวาส  

กไ็ม่สามารถทีจ่ะปฏบิติัให้พบได้ ทรงเหน็สมณะอนัเป็นเทวทตูที ่๔ กไ็ด้ทรงพอพระทยั

ในสมณเพศว่า เป็นเพศท่ีตัดกังวลทางโลกได้ทั้งหมด อาจที่จะปฏิบัติแสวงหา 

โมกขธรรมได้ จงึน้อมพระทยัไปในการบวชเพือ่จะพบโมกขธรรมเรือ่งกน่็าจะเริม่แสดง

ได้ว่า เป็นพระโพธสิตัว์ตัง้แต่เม่ือตัง้ปรารถนาทีจ่ะทรงพบโมกขธรรมนัน้ แล้วกเ็รือ่ยไป

จนถงึเสดจ็ออกทรงผนวช ทรงปฏบิตัแิสวงหาโมกขธรรม จนถึงได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า 

ค�าว่า บารม ีปรากฏเฉพาะในชาดก

แต่ว่าในพระสูตรที่แสดงพระพุทธประวัติ คือท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระพุทธ

ประวัติของพระองค์เอง ในการท่ีได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔ ทรงปฏิบัติเพื่อ 

โมกขธรรมต่าง ๆ จนถงึตรสัรูน้ัน้ ไม่ได้มใีช้ค�าว่าบารมี และมาเม่ือทรงแสดงปฐมเทศนา 

กไ็ม่ได้มใีช้ค�าว่าบารม ีจนถงึพระธรรมเทศนาต่อ ๆ มาทีเ่ป็นพระสตูรส�าคญั ๆ กไ็ม่มี

ค�าว่าบารมี พระสูตรที่แสดงไว้เป็นพระสูตรยาวใน ทีฆนิกาย ไม่พบค�าว่า บารมี เป็น

พระสูตรปานกลางใน มัชฌิมนิกาย พบค�าว่าบารมีในบางพระสูตร ในความหมายว่า

เลิศ พระสูตรที่ประกอบกันที่เป็น สังยุตตนิกาย พระสูตรที่แสดงธรรมเป็นข้อ ๆ  

ที่เรียกว่า อังคุตตรนิกาย พระสูตรที่เป็นหมวดเล็กน้อยเรียกว่า ขุททกนิกาย มาถึง

พระสูตรเล็กต่าง ๆ นี้แหละ จึงมาแสดงเรื่องชาดกเรื่องบารมีต่าง ๆ แต่ครั้นเมื่อมา 

มีชาดก รวมเข้าในหมวด ขุททกนิกาย ดังกล่าวนั้น จึงได้มีอรรถกถาแสดงเรื่องราว 

ซึ่งย้อนหลังไปนานไกล ตั้งแต่พระโพธิสัตว์เริ่มขึ้น คือเริ่มทรงเป็นพระโพธิสัตว์และ 

ทรงบ�าเพ็ญบารมีสืบต่อมา

ค�าว่า บารมี ที่พบในบางพระสูตรในมัชฌิมนิกาย คือ

มหาสกุลุทายิสูตร เล่ม ๑๓ ว่า อภิญฺญาโวสานปารมิปฺปตฺตา บรรลุบารมี

ที่สุดอภิญญา
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สคารวสตูร เล่ม ๑๓ ว่า ทิฏฺธมฺมาภญฺิญาโวสานปารมิปปฺตฺตา บรรลบุารมี

ที่สุดอภิญญาในธรรมที่เห็นแล้ว (ปัจจุบัน)

อนุปทสูตร เล่ม ๑๔ ว่า วสิปฺปตโต ปารมิปฺปตฺโต อรรถกถาอธิบายว่า  

วสปิปฺตโฺต คอื จณิณฺวสติปตฺโต บรรลุความมีวสี (ชํานาญ) ทีป่ระพฤตแิล้ว ปารมปิปฺตโฺต 

คือ นิปฺผตฺติปตฺโต บรรลุความสําเร็จ

นิธิกัณฑสูตร ขุททกนิกาย เล่ม ๒๕ ว่า

ปฏิสมฺภิทา วิโมกฺขา จ  ยา จ สาวกปารมี

ปจฺเจกโพธิ พุทฺธภูมิ  สพฺเพเมเตน ลพฺภติ

ปฏสิมัภทิา วโิมกข สาวกบารมี ปัจเจกโพธิ พุทธภมู ิทัง้หมดได้ด้วยบุญนธิินี้ 

ในบุคคลปัญญัตติ ในอภิธรรม พบใช้ค�าว่า สาวกปารมี

๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๑๑ 
ก�าเนดิพระโพธสิัตว์ และความเริ่มต้นของบารมี

พระชาตแิรกของพระโพธสิัตว์ 

จะได้เล่าชาดกทีพ่ระอรรถกถาจารย์ คอืพระอาจารย์ผูแ้ต่งถ้อยค�าอธบิายเนือ้

ความของพระไตรปิฎก ได้แสดงไว้ถงึพระชาตขิองพระพุทธเจ้า ย้อนหลงักลบัไปในอดตี

ชาตินานไกล ถึงพระชาติแรกที่ทรงใช้ชื่อว่า พระโพธิสัตว์ มีความย่อว่า ในนครหนึ่ง

ชื่อว่าอมรวตีนครหรืออมรนคร ได้มีกุลบุตรผู้หน่ึงเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มั่งคั่ง  

ช่ือว่าสุเมธหรือสุเมธะ เป็นผู้มีความฉลาด รูปร่างงดงาม และเป็นบุตรคนเดียวของ

พราหมณ์ที่เป็นเศรษฐีมีทรัพย์มาก เมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้ว จึงได้ครอบครอง

ทรพัย์สมบตัขิองมารดาบดิาท่ีสบืมรดกกนัมาหลายชัว่คนมากมาย แต่สุเมธบัณฑตินัน้ 

เมือ่ได้เป็นผูร้บัมรดกครอบครองทรพัย์สมบัตมิากมายด่ังนัน้แล้วแทนทีจ่ะมีความยินดี

และเสวยสุขอยู่ในฆราวาสวิสัย กลับมีความเบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงของชีวิต ที่ทุก

ชวีติเมือ่มเีกดิ กต้็องมีแก่มีเจบ็มีตาย จงึปรารถนาทีจ่ะพบความสขุทีย่ิง่ไปกว่าความสขุ

อันเกิดจากความไม่เที่ยง ได้มีด�าริว่า ทุกอย่างย่อมมีคู่กันอยู่ คือมีทุกข์ก็มีสุข มีภพ

ชาติก็ย่อมไม่มีภพชาติ มีร้อนก็มีเย็น มีไฟท่ีเผาใจ ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือ 

โมหะ กย่็อมมธีรรมท่ีดบัไฟทัง้ ๓ กองนีค้อื นพิพาน มบีาปกย่็อมมบีญุ ม ีกลัยาณธรรม 

หรือ กัลยาณกรรม กรรมงาม มีชาติคือความเกิด ก็ย่อมมีอชาติคือไม่เกิด
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สมณสุข ๘ ประการ

และได้มองเห็นความสุขของสมณะอันเรียกว่า สมณสุข ความสุขของสมณะ

คือผู้ที่ออกบวชเป็นสมณะคือผู้สงบ ว่าย่อมมีความสุข ๘ ประการคือ

๑.  ไม่มีการต้องหวงแหนรักษาทรัพย์สมบัติ

๒.  ออกเทีย่วบณิฑบาต รบัข้าวทีเ่ขาใส่บาตรมาบรโิภคด�ารงชีวติได้อย่างไม่มีโทษ

๓.  ฉันบิณฑบาต บริโภคบิณฑบาตที่ได้มาอย่างมีความสุขเย็น

๔.  ไม่ต้องรับการเบียดเบียนต่าง ๆ จากรัฐ คือบ้านเมือง

๕.  ไม่ต้องมีฉันทราคะ คือความติดใจพอใจในพัสดุที่เป็นอุปกรณ์ทั้งหลาย

๖.  ไม่ต้องถูกปล้นสดมภ์

๗.  ไม่ต้อง สังสัคคะ คือเกี่ยวข้องวุ่นวายกับใคร

๘. ไม่ต้องถูกกระทบกระทั่งในทิศทั้ง ๔

ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า

เพราะฉะนั้น สุเมธบัณฑิตจึ่งได้บริจาคทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ได้รับเป็นมรดก

ตกทอดมาหลายชั่วคนนั้น แก่คนขัดสนยากจนทั้งหลาย แล้วก็ออกบวชเป็นดาบสได้

ชือ่ว่าสเุมธดาบส อยู่ในอาศรมในป่า ด�ารงชวีติเป็นสมณะคอืผูส้งบ ปฏบิตับิ�าเพญ็ตบะ

อบรมจิตใจ จนได้บรรลุถึงสมาธิอย่างสูง ถึงฌาน อภิญญา และเมื่อสุเมธดาบสนั้น

ก�าลังบ�าเพ็ญพรตอยู่ในป่า เม่ือได้ออกมาพบกับประชาชนในวันหนึ่ง คือมีประชาชน

เป็นอนัมากก�าลงัประชมุกันท�าทาง กไ็ต่ถาม ประชาชนกไ็ด้แจ้งแก่ท่านว่าพระพทุธเจ้า

ทรงพระนามว่า ทปัีงกร จะเสดจ็มาถงึเมอืงอมรวด ีจะเสดจ็เข้าสูรั่มมกนครทีป่ระชาชน

เหล่านัน้ได้อาศัยอยู่ จึงได้พากันออกมาท�าทางเพ่ือให้พระพทุธเจ้าและพระอรหนัตสาวก

ทั้งหลาย ได้เดินทางเข้าสู่รัมมกนคร และก็ได้ปันกันท�าทาง ฝ่ายท่านสุเมธดาบส 

คร้ันได้ยินพระนามว่าพระพุทธเจ้า ก็เกิดปีติโสมนัสว่าพระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นแล้ว 

ในโลก จงึได้ขออาสาท�าทางด้วย ฝ่ายชาวเมอืงรมัมกนครกไ็ด้แบ่งทีใ่ห้ท่านสเุมธดาบส
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ท�าทางตอนหน่ึง อันเป็นทางท่ียากล�าบาก เพราะมีล�าธารน�้าไหลผ่าน จะต้องมีการ 

ถมดินน�าหินออกเป็นต้น ท่านสุเมธดาบสก็รับท�าทางตอนนั้นและท่านก็ลงมือท�าทาง

ด้วยก�าลังร่ายกายของท่านเอง ไม่ใช้ฤทธิ์ทางใจ ท่านขนดินเองมาถมที่นั้น จนใกล้จะ

เสร็จเหลือทางที่เป็นร่องน�้าอยู่อีกแห่งเดียวชั่วขนาดตัวคนก็พอดีพระพุทธเจ้าทีปังกร

เสด็จมาถึงพร้อมกับพระอรหันต์สาวกทั้งหลาย ท่านจึงได้นอนลงไปตรงร่องทางท่ียัง

ขาดนั้น โดยนอนคว�่าหน้าลง เพื่อเป็นทางให้พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรและ

พระอรหันต์ทั้งหลายเสด็จด�าเนินผ่านไป เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรได้

เสด็จมาถึงที ่ๆ ท่านสเุมธดาบสนอนคว�า่หน้าทอดกายเป็นทางถวายนัน้ ท่านสุเมธดาบส

ได้มองเห็นพระรัศมีที่เปล่งปลั่งของพระพุทธเจ้าก็เปิดปีตีโสมนัส และก็ได้มีความด�าริ

ว่า หากว่าตนจะบวชเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าทีปังกร ก็อาจจะส�าเร็จเป็น 

พระอรหนัต์ได้ แต่ว่าท่านได้เล่ือมใสในความเป็นพระพทุธเจ้า จงึได้ตัง้ความปรารถนา

ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทีปังกรนั้น

ได้รับพระพุทธพยากรณ์และเริ่มได้ชื่อว่าพระโพธสิัตว์

พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกร ได้ทรงทราบถึงความปรารถนาของท่าน

สุเมธดาบส จึงได้ทรงเล็งพระญาณไปในอนาคต ก็ได้ทรงทราบด้วยพระญาณว่า  

ท่านผู้นี้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ก็จะส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ตามความ

ประสงค์ ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าคือพระโคดมพุทธเจ้า ผู้พระบรมศาสดาของเรา

ทัง้หลายในศาสนานี ้กไ็ด้มพีระพทุธท�านายขึน้โดยมพีระวาจาตรสัขึน้ ว่าท่านผูน้ีจ้ะได้

เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต พระอรหันตสาวกทั้งหลายและประชาชนทั้งปวง  

ก็ได้ยินพระพุทธพยากรณ์นี้ทั่วกัน ครั้นทรงตรัสเป็นพุทธพยากรณ์แล้ว ก็ทรงย่าง

พระบาทขวาเสด็จผ่านไป พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน และ 

อาการที่ได้ย่างพระบาทขวาเสด็จผ่านไปนั้น พร้อมทั้งพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ก็ได้

ชื่อว่าได้ท�าประทักษิณ เป็นการท่ีพระพุทธเจ้าทีปังกรได้ทรงแสดงยกย่องท่าน 

สุเมธดาบส ท่านสุเมธดาบสเมื่อได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรดั่งนั้น  

กเ็ริม่ได้ชือ่ว่า พระโพธสิตัว์ คอืเป็นสตัวโลก เป็นสตัตะ ผูข้้อง เป็นสตัตะ ผูก้ระเสอืก

กระสนแสวงหาโพธิ คือความตรัสรู้ หรือพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมา
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อภนิหิารหรอืคุณสมบัต ิ๘ ประการ

และท่านแสดงสรปุว่า บุคคลท่ีจะได้รบัพทุธพยากรณ์ว่าเป็นพระโพธสิตัว์ทีจ่ะ

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตน้ัน ย่อมประกอบด้วยอภินิหาร คือคุณสมบัต ิ

ที่จะเป็นเหตุให้ประสบความส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ๘ ประการ คือ

๑.  เป็นมนุษย์

๒.  ประกอบด้วยเพศ คือเป็นบุรุษเพศ

๓.  ประกอบด้วยเหตุ คือคุณสมบัติที่เป็นส่วนเหตุ อาจที่จะบรรลุอรหัต คือ

ความเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นได้

๔. ได้เฝ้าพระศาสดาคือได้เฝ้าได้พบพระพุทธเจ้า ได้รับพระพุทธพยากรณ์

จากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง

๕.  ได้บรรพชาคือได้ออกบวช ดังท่านสุเมธดาบสก็ได้ออกบวชเป็นดาบส

๖.  ได้ประกอบด้วยคุณสมบัติคือ อภิญญาสมาบัติ อันเป็นสมาธิอย่างสูง

๗.  ได้มี อธกิาร คือการกระท�าท่ีเป็นการท�าอย่างยิง่ถวายพระพทุธเจ้า ซึง่ได้

เฝ้าได้เห็นได้ประทานพุทธพยากรณ์นั้น คือได้สละชีวิตถวายพระพุทธเจ้าพระองค ์

นั้นได้ ดังท่านสุเมธดาบสนั้นได้นอนทอดกายถวายให้เป็นถนน เพื่อพระพุทธเจ้าและ

พระสาวกจะได้ทรงพระพุทธด�าเนิน ด�าเนินผ่านไป

๘. ได้มี ฉันทะ คือความพอใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

คุณสมบัติเหล่านี้เรียกว่า อภินิหาร ที่ได้แก่คุณสมบัติที่จะน�าให้ประสบความ

ส�าเร็จตามที่ตั้งใจปรารถนา มี ๘ ประการดังกล่าว

พุทธการกธรรม หรอื บารมี

และเม่ือสเุมธดาบสได้รบัพุทธพยากรณ์จากพระพทุธเจ้าทีปังกร ว่าจะได้ตรสัรู้

เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต ได้เริ่มช่ือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งแต่นั้นมาแล้ว ก็ได้

น่ังขัดบัลลังก์คือขัดสมาธิ ในเม่ือพระพุทธเจ้า พระสาวกทั้งหลาย และประชาชน 
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ทั้งหลายได้ผ่านไปหมดแล้ว เหลือท่านสุเมธดาบสอยู่เพียงผู้เดียว ได้พินิจพิจารณาว่า 

เมือ่ได้ตัง้ความปรารถนาเป็นพระพทุธเจ้า และได้รบัพทุธพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพทุธเจ้าแล้ว 

จะปฏิบัติอย่างไร จะมีธรรมอะไรท่ีจะปฏิบัติเป็นเครื่องกระท�าให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ 

อันเรียกว่า พุทธการกธรรม คือธรรมซึ่งเป็นผู้ท�าให้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งจะต้องบ�าเพ็ญ

สัง่สมไปโดยล�าดบั จนกว่าคณุธรรมทีเ่ป็นพทุธการกธรรมนีจ้ะสมบรูณ์ อนัท�าให้ส�าเรจ็

เป็นพระพทุธเจ้า จงึได้เรียกพทุธการกธรรมทีท่่านสุเมธดาบสด�ารว่ิาคอือะไรบ้าง ทีเ่มือ่

ปรารถนาจะเป็นพระพทุธเจ้าแล้วจะพงึปฏบิตัว่ิา บารม ีค�าว่า บารม ีจงึบงัเกดิขึน้ด้วย

เหตน้ีุ ในความหมายนี ้คอืเป็นคณุธรรมทีม่ใิช่ว่าจะปฏบิตัใิห้ส�าเรจ็ได้ในเวลาอนัรวดเรว็ 

แต่จะต้องปฏิบัติสืบต่อกันไปตลอดกาลนาน ธรรมที่จะต้องปฏิบัติให้สืบเนื่องกันไป 

ดั่งนี้เรียกว่าบารมี ที่ให้ค�าแปลไว้ว่า อย่างยิ่ง อันหมายความว่าปฏิบัติให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

โดยล�าดับจนถึงบริบูรณ์

บารม ี๓ ชั้น

เพราะฉะน้ัน จึงได้มีการแบ่งบารมีไว้เป็น ๓ ขั้น คือ ขั้น บารมีธรรมดา  

ขั้น อุปบารมี ขั้น ปรมัตถบารมี ขั้นบารมีธรรมดานั้นก็คือขั้นที่เริ่มปฏิบัติ ที่มีผิดบ้าง 

ถูกบ้าง บกพร่องบ้าง แล้วกแ็ก้ไขกันไป จนการปฏบิตัน้ัินถกูต้องมากขึน้ เข้าทางมากขึน้ 

ก็เป็นอุปบารมี และเมื่อปฏิบัติจนถึงสมบูรณ์ คือเต็มที่สุด เปี่ยมที่สุด เป็นปรมะคือ

อย่างยิ่งจริง ๆ ก็เป็นปรมัตถบารมี ค�าว่าบารมีนี้จึงบังเกิดข้ึนจากความหมายดังที่ 

กล่าวมานี้ และก็มีความหมายอื่นที่ท่านเพ่งเอาศัพท์นี้อาจจะแปลออกไปได้เช่นว่า 

บรรลุถึงฝั่ง อันหมายความว่า เมื่อยังไม่ส�าเร็จก็ยังอยู่ในฝั่งนี้ เม่ือส�าเร็จก็แปลว่าถึง 

ฝั่งโน้น คือฝั่งที่ปรารถนาเอาไว้ ดังท่านสุเมธดาบสนั้น เมื่อปรารถนาพุทธภูมิก็ยังอยู่

ในฝั่งนี้ คือยังไม่ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า และก็ปฏิบัติไป ๆ ซึ่งคุณธรรมที่จะท�าให้เป็น

พระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมานั้น ถ้าส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็แปลว่าถึงฝั่งโน้นคือฝั่งที่

ปรารถนาเอาไว้ แปลว่าบรรลุถึงความส�าเร็จในที่สุด และก็มีค�าแปลอย่างอื่นอีกที่เพ่ง

เอาค�าหรือศัพท์แสง แล้วก็แปลกันไป แต่ความหมายก็เป็นอย่างที่ว่ามาน้ีและค�านี้ 

ก็บังเกิดขึ้นอย่างนี้
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บารม ี๑๐ ประการ

ท่านสเุมธดาบสกไ็ด้ด�ารว่ิาจะมีอะไรบ้างทีเ่ป็นคณุสมบตัอินัเป็นพทุธการกธรรม 

คือธรรมที่ท�าให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ เพราะว่าเมื่อปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า ได้รับ

พุทธพยากรณ์แล้ว ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นขึ้นมาเองเฉย ๆ จะต้องปฏิบัติในคุณธรรมที่จะ

ท�าให้บังเกิดความส�าเร็จดังปรารถนาได้

ทาน การให้

ประการแรกท่านกคิ็ดถึง ทาน ว่าจะต้องปฏบิติัในทาน คือการให้ การสละให้ 

จะต้องปฏบิตัใินทานนี ้ด้วยการสละให้ จนถึงให้ได้ทกุอย่าง ให้ได้ทัง้หมด เหมอืนอย่าง

เทหม้อน�้าคว�่าลง น�้าที่อยู่ในหม้อน�้านั้น เมื่อตักให้ ตักให้น้อยบ้างมากบ้าง ก็แปลว่า

ตกัให้จนหมด เบ้ืองต้นกห็ดัให้ ตกัให้ แบ่งให้ดงักล่าวนัน้ เหมอืนอย่างตกัน�า้จากหม้อ

น�า้ให้ หดัท�าการให้นี ้ปฏบิตัใินทานข้อนีใ้ห้ได้เรือ่ย ๆ ไป จนถงึสามารถให้ได้ทกุอย่าง 

เหมือนอย่างเทหม้อน�้าคว�่าให้หมดกันทีเดียว

ศลี ความงดเว้น

เมือ่ท่านพบเหน็ว่าทานนีจ้ะเป็นคณุธรรมข้อหนึง่ทีท่่านจะพงึปฏบิติั ท่านกด็�าริ

ต่อไปถึงข้ออื่น ยังมีข้ออื่นอีกไหม ก็มาพบถึงข้อ ๒ คือ ศีล จะต้องรักษา ศีล ตั้งแต่

ศีลที่เป็นอย่างต�่า จนถึงศีลที่เป็นอย่างสูง คือเป็นผู้ที่สามารถมีวิรัติ คือความงดเว้น 

จากความประพฤติทางกาย ทางวาจา ทางใจที่ผิด ได้ไปโดยล�าดับ และมีความรักศีล 

ไม่ต้องการที่จะละเมิดศีล เหมือนอย่างจามรีรักษาขน
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เนกขัมมะ การออก

ต่อไปท่านก็นึกถงึข้อ ๓ ก็พบ เนกขมัมะ คือการออก ได้แก่การออกจากกาม 

ไม่ติดอยู่ในกาม จนถึงการออกท่ีเป็นการออกบวช มองเห็นเครื่องผูกพันทั้งหลาย 

อนัเกดิจากกามนัน้ เหมือนอย่างเรือนจ�า นกัโทษทีอ่ยูใ่นเรอืนจ�ากย่็อมไม่ต้องการทีจ่ะ

อยู่ในเรือนจ�า ก็ย่อมปรารถนาท่ีจะออกจากเรือนจ�า ฉันใดก็ดี เมื่อยังอยู่ในกามโลก 

ทั้งหลาย ก็ปรารถนาที่จะออกจากกามโลกเหมือนอย่างอยากออกจากเรือนจ�า

ปัญญา ความรู้ทั่วถงึเหตุผลตามเป็นจรงิ

ต่อไปท่านก็นึกถึงข้อ ๔ ก็พบ ปัญญา คือความรู้ที่เป็นปัญญา คือความรู ้

ทั่วถึงเหตุผลตามเป็นจริง หรือรู้ความจริงตามเหตุและผล ศึกษาค้นคว้าไต่ถามผู้ที่คิด

ว่าจะให้ความรู้ได้ทั่วไป ไม่มีเว้น เหมือนอย่างภิกษุท่ีถือธุดงค์ข้อ สปทานจาริก คือ

เที่ยวรับบาตรไปโดยล�าดับ ไม่มีข้าม

วริยิะ ความเพยีร

ต่อไปท่านกน็กึถึงข้อต่อไป กพ็บข้อ ๕ คอื วริยิะ ความเพยีร คอืมคีวามเพยีร 

พยายามไม่ท้อถอย มีเริม่ต้นด�าเนนิไปก้าวหน้า ไม่มถีอยหลงั มคีวามกล้าหาญในการ

ประกอบกระท�า เหมือนอย่างสีหราชทุกอิริยาบถ

ขันต ิ ความอดทน

ท่านก็คิดถึงข้อต่อไป ก็พบข้อ ๖ คือ ขันติ ความอดทน คือปฏิบัติท�าความ

อดทนให้สามารถอดทนคือรับท่ีตั้งของความทุกข์เป็นต้นได้ทุกอย่าง เหมือนอย่าง 

แผ่นดินรับรองของที่เขาทิ้งลงไปได้ทุกอย่าง ไม่ว่าของสะอาดไม่สะอาด 
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สัจจะ ความจรงิ

ท่านก็คิดข้อต่อไปว่าจะมีอะไรอีก ก็พบข้อ ๗ คือ สัจจะ คือความจริง เช่น

จริงวาจา ไม่พูดมุสา แม้จะถูกฟ้าผ่าสมองเพราะพูดจริง ท่านก็ยอมที่จะไม่พูดเท็จ  

ต้องพูดจริง เหมือนอย่างดาวโอสธี คือดาวประจ�ารุ่งที่ไม่ละวิถี

อธษิฐาน ความตั้งจติมั่น

ท่านก็คิดต่อไปว่าจะมีอะไรอีก ก็มาพบข้อ ๘ คือ อธิษฐาน อันได้แก่ความที่

ต้ังจิตมั่นในความปรารถนาที่ตั้งไว้ ไม่คลอนแคลน กลับกลอกเปลี่ยนแปลง เหมือน

อย่างภูเขาที่ไม่หวั่นไหวด้วยลมที่พัดมาแต่ทิศทั้ง ๔

เมตตา ความปรารถนาสุข

ท่านก็คิดต่อไปอีกว่าจะมีอะไรอีก ก็พบข้อ ๙ คือ เมตตา คือความที่มีจิตมี

เมตตาปรารถนาสขุ ดบัโทสะพยาบาท เหมอืนอย่างน�า้ทีแ่ผ่ความเยน็ให้แก่คนทัง้หมด 

ไม่ว่าดี ไม่ว่าชั่ว แผ่ความเย็นให้เหมือนกันหมด

อุเบกขา ความมจีติมัธยัสถ์เป็นกลาง

ท่านก็นึกต่อไปว่าจะมีอะไรอีก ก็พบข้อ ๑๐ คือ อุเบกขา อันได้แก่ความที่มี

จิตมัธยัสถ์เป็นกลาง ไม่ล�าเอียงไปเพราะอคติต่าง ๆ ตั้งมั่นอยู่ในความมัธยัสถ์เป็น 

กลาง เหมอืนอย่างแผ่นดนิทีต่ัง้อยู่ในความเป็นกลาง ในเมือ่ใคร ๆ เขาทิง้ของทีส่ะอาด

บ้างไม่สะอาดบ้างลงไป แผ่นดินก็ไม่ว่ากระไร มีความเป็นกลางในทุกสิ่งที่เขาทิ้งลงไป

ในแผ่นดินนั้น
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เมื่อท่านพบถึง ๑๐ ข้อดั่งนี้ ท่านก็รู้สึกว่ามีเพียง ๑๐ ข้อนี้ เป็นคุณธรรมที่

ท่านผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ธรรมทั้ง ๑๐ ข้อนี้จึงได้

เรียกว่า พุทธการกธรรม ธรรมที่ท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า และเรียกว่า บารมี

วนันีไ้ด้เล่าถงึก�าเนดิแห่งพระโพธสิตัว์และความเริม่ต้นของบารม ีทีแ่สดงไว้ใน

คัมภีร์อรรถกถา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๑๒ 
ชั้นของบารมี

สรุปความหมายของบารมี

ได้แสดงถงึก�าเนดิพระโพธสิตัว์และบารม ีกจ็ะแสดงเรือ่งชัน้ของบารม ีการใช้

ค�าว่าบารมีในความหมายหลายอย่าง และตามที่ได้กล่าวแล้วว่า ค�าว่า บารมี นี้ ไม่มี

ในพระสตูรใหญ่ๆ ในพระสตุตนัตปิฎก แต่กไ็ด้มใีนบางพระสตูรซึง่ใช้ในความหมายว่า 

เลศิ ก็อย่างย่ิงนีแ่หละ แต่ว่าอย่างยิง่ชนดิท่ีเป็นอย่างยิง่ทีสุ่ด และได้พบใน นธิิกณัฑสตูร 

แสดงถึงอานสิงส์ผลของ บุญนิธ ิคือบญุท่ีบุคคลผูก้ระท�าได้กระท�าเหมอืนอย่างฝังเอาไว้ 

ซึ่งมีสรุปอานิสงส์ของบุญซึ่งใช้ศัพท์ว่า ให้ส�าเร็จสาวกภูมิ แต่ว่าไม่ใช้ค�าว่า สาวกภูมิ 

ใช้ค�าว่า สาวกปารม ีปัจเจกภมู ิและ พทุธภมู ิเพราะฉะนัน้ เมือ่พจิารณาดคูวามหมาย

ของค�าน้ี กก็ล่าวได้ว่า ได้มคีวามหมายทีใ่ช้ในพระสตูรบางพระสตูร ทีเ่ป็น มชัฌมินกิาย 

คือที่เป็นพระสูตรอย่างกลาง ใช้ค�าท่ีมีความหมายว่า เลิศ คือที่สุด คือเมื่อได้แสดง

ธรรมที่ปฏิบัติมาโดยล�าดับ ผู้ปฏิบัติเม่ือปฏิบัติมาโดยล�าดับดังท่ีแสดงไว้แล้ว ก็จะได้

บรรลถุงึบารมีคือท่ีสดุ เม่ือเป็นท่ีสดุจรงิ ๆ กย่็อมจะเป็นมรรคผลนพิพาน และมรรคผล

นพิพานนัน้ก็มเีป็นชัน้ ๆ ถ้าเป็นทีส่ดุจรงิ ๆ กต้็องเป็นมรรคผลนพิพานชัน้อรหตัมรรค 

อรหตัตผล นพิพาน เพราะฉะนัน้ จ่ึงไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อปฏบิตัทิีด่�าเนนิมาโดย

ล�าดับตั้งแต่เบ้ืองต้น เมื่อปฏิบัติมาจนถึงผลที่สุดแล้ว ผลที่สุดนั่นแหละจึงเรียกว่า 

บารมี แม้ค�าว่า สาวกบารมี ในนิธิกัณฑสูตรนั้น ก็แสดงไปด้วยกันกับปัจเจกภูมิ  

พทุธภมู ิอนัมคีวามหมายว่าเป็นข้อปฏบิตัทิีใ่ห้บรรลถุงึความเป็นสาวก คอืพระอรหนัตสาวก 
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ให้บรรลุถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ให้บรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งใน 

พระสตูรดังกล่าวนี ้ค�าว่าบารมกีบัภมิูใช้มคีวามหมายเสมอกนั ถ้าหมายถึงภมิูท่ีให้เป็น

พระพทุธเจ้า ให้เป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า เป็นพระอรหนัตสาวก กย่็อมมคีวามหมายถึง 

ที่เป็นอย่างสูงสุด คือเป็นที่สุดดังที่กล่าวนั้น

บารมทีี่มคีวามหมายว่าเลศิ คอืที่สุด

เพราะฉะนั้น เมื่อสรุปความหมายของบารมีตามที่ใช้ ก็สรุปลงได้เป็น ๒ คือ

บารมทีีม่คีวามหมายว่าเลศิคอืทีส่ดุ อนัหมายความว่าผลทีส่ดุ และแปลว่าอย่างยิง่กไ็ด้ 

คอืเป็นอย่างยิง่จรงิ ๆ เป็นอย่างยิง่ทีเ่ป็นยิง่ทีส่ดุ ทีเ่ป็นเลศิกเ็ป็นเลศิทีส่ดุ ความหมาย

ดังกล่าวน้ีพบใช้ในบางพระสูตร ไม่พบใช้มากแห่งนัก และก็ใช้หมายถึงเป็นเลิศท่ีสุด

ส�าหรับเป็นพระสาวกด้วย ใช้อย่างเดียวกับภูมิดังที่อ้างมานั้น สาวกปารมี ปัจเจกภูมิ 

พทุธภมู ิแต่ท�าไมจงึใช้ปารม ีไม่ใช้สาวกภมู ิกเ็พราะว่าพระสตูรทีก่ล่าวมานีเ้ป็นคาถา 

ถ้าใช้สาวกภูมิก็ไม่เป็นคาถาที่ถูกต้อง คือไม่เป็นฉันทคาถาที่ถูกต้องส�าหรับตรงนั้น  

เมือ่ใช้ปารมจีงึจะถกูต้อง ลงได้พอด ีส่วนค�าว่าปัจเจกภมู ิพทุธภมูนิัน้เหมาะทีจ่ะใช้ภมูิ 

เพราะรวมเข้าในบาทเดยีว ซึง่ท�าให้เหน็ว่ามคีวามหมายเสมอกนั และท�าให้สนันษิฐาน

ว่า มีความหมายถึงที่เป็นอย่างยิ่งที่สุด เรียกว่าเลิศ หรือประเสริฐที่สุด ส�าหรับที่จะ

เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ท่ีจะเป็นพระพุทธเจ้า ทีจ่ะเป็นพระสาวกของพระพทุธเจ้า และ

กเ็มือ่ใช้ส�าหรบัพระสาวกดัง่นัน้ กแ็สดงว่าได้มใีช้ส�าหรบัพระสาวก ตดิอยูใ่นพระไตรปิฎก

นั้นด้วยแล้ว

บารมทีี่หมายถงึคุณธรรมที่สั่งสมมาโดยล�าดับ

และโดยท่ีค�าว่าบารมีมีท่ีใช้น้อยในพระสูตรในพระไตรปิฎกดังกล่าว และพบ

ที่ใช้ก็มีความหมายถึงว่า อย่างยิ่งที่สุด เลิศหรือประเสริฐที่สุด จึงท�าให้เข้าใจว่า ค�าว่า

บารมนีีไ้ด้มมีาเริม่ใช้แม้ในครัง้พุทธกาลน้ันเองกใ็นช่วงหลงั และกใ็นความหมายว่าเลศิ

ทีส่ดุ อย่างยิง่ทีส่ดุ ดงักล่าวนัน้มาก่อน และต่อมาเม่ือมีแสดงถึง พุทธวงศ์ จงึได้ใช้ใน
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ความหมายเป็นบารม ี๑๐ ทีไ่ด้แสดงมาแล้ว และกไ็ม่ได้มคีวามหมายว่า อย่างย่ิงทีสุ่ด 

เลศิท่ีสดุ แต่มีความหมายว่า เป็นคุณธรรมท่ีได้ปฏบัิตส่ัิงสมมาโดยล�าดบัตัง้แต่เบ้ืองต้น 

ก็เรียกว่าบารมีขึ้นมาโดยล�าดับ จึงเป็นค�ากลาง ที่หมายถึงคุณธรรมที่ปฏิบัติสั่งสม 

ขึน้มา เพ่ือให้บรรลุถงึเป้าหมายตามทีต่ัง้ใจ เพราะฉะน้ัน จงึต้องแบ่งบารมเีป็น ๓ ชัน้ 

เป็นชั้นบารมีธรรมดา ชั้นอุปบารมี บารมีที่สูงขึ้น ใกล้จะถึงอย่างยิ่งที่สุด กับปรมัตถ-

บารมี บารมีที่เป็นอย่างยิ่งที่สุด เพราะฉะนั้น ค�าว่า ปรมัตถบารมีนี้ ก็มีความหมาย

ได้กนักบัค�าว่าบารมทีีใ่ช้ในตอนต้น ในบางพระสูตรดงักล่าวทีมี่ความหมายว่าเลศิทีสุ่ด 

อย่างยิ่งท่ีสุดแต่อย่างเดียว แต่ครั้นมาใช้ในความหมายเป็นคุณธรรมที่ปฏิบัติตั้งแต่ 

เบ้ืองต้นขึ้นมา เพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายอย่างสูง เรียกว่าบารมีมาต้ังแต่ขั้นต้น จึงต้อง

แบ่งเป็น ๓ ชั้นดังที่กล่าวมานั้น ความหมายจึงต้องต่างกันออกไป

การแบ่งชั้นของบารมตีามสิ่งที่เสยีสละเป็นประมาณ

และเกณฑ์ในการแบ่งนัน้ ท่ีมีแสดงเอาไว้ กม็ุง่ถงึข้อทีท่�านัน้ เป็นการเสยีสละ

อย่างธรรมดา หรืออย่างพิเศษขึ้นไป หรือว่าอย่างยิ่งที่สุด คือตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่า อย่าง

เช่น ทานบารมี หรือแม้บารมีข้ออื่นก็เช่นเดียวกัน ต้องเสียสละทั้งนั้น ในการปฏิบัติ

นัน้เมือ่ต้องเสยีสละแค่ทรพัย์สมบตั ิกเ็ป็นบารมธีรรมดา เม่ือต้องเสียสละอวัยวะร่างกาย 

ก็เป็นอุปบารมี เม่ือต้องเสียสละชีวิต ก็เป็นปรมัตถบารมี การปฏิบัติของบุคคลก็ดี  

ของสัตว์เดรัจฉานก็ดี ซึ่งเล่าไว้ในชาดกนั้น ๆ ซึ่งมีตั้ง ๕๐๐ กว่าเรื่อง เมื่อต้องเสีย

สละอย่างไหนแห่ง ๓ อย่างนั้น ก็เรียกว่าบุคคลหรือสัตว์ในเรื่องนั้น ได้บ�าเพ็ญบารมี

ในขั้นนั้นขั้นนั้น เช่นเสียสละเพียงทรัพย์ก็เป็นบารมีธรรมดา เสียสละอวัยวะร่างกาย

กเ็ป็นอปุบารม ีเมือ่เสยีสละถงึชีวติกเ็ป็นปรมัตถบารมี แม้แสดงถึงชาตทิีเ่ป็นกระต่าย 

ซึ่งในชาดกเรื่องน้ีกระต่ายได้สละชีวิต ให้ร่างกายเป็นอาหาร ก็เรียกว่าปฏิบัติใน 

ปรมัตถบารมี ถือเอาส่ิงที่เสียสละเป็นประมาณ ไม่ได้ถือเอาคุณธรรมที่ปฏิบัติใกล้ 

พระโพธญิาณเป็นเกณฑ์ เพราะว่าการปฏบัิตบิารมีของพระโพธสัิตว์นัน้เพือ่พระโพธญิาณ 

เพือ่ทีจ่ะตรัสเป็นพระพทุธเจ้า ดงัท่ีได้เล่ามาแล้วในเรือ่งสเุมธดาบสซึง่เป็นชาตแิรกแห่ง

พระโพธิสัตว์ คือท่ีจะตรัสเป็นพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราท้ังหลายในบัดนี้ 

ตามที่แสดงเอาไว้
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ท่านสเุมธดาบสนัน้เม่ือได้ตัง้ปรารถนาพทุธภมูต่ิอพระพทุธเจ้าทรงพระนามว่า

ทีปังกรแล้ว ก็เริ่มพิจารณาหาธรรมปฏิบัติที่จะท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า อันเรียกว่า 

พุทธการกธรรมดังที่เล่าแล้ว ท่านก็พิจารณาเห็นตั้งแต่ข้อทานขึ้นไปจนถึงข้ออุเบกขา

เป็นที่สุด รวมเป็น ๑๐ ข้อ ว่า ๑๐ ข้อนี่แหละจะเป็นพุทธการกธรรม ท่านพิจารณา

ค้นหาขึน้เอง แล้วก็ปรากฏแก่ใจของท่านเองด้วยอภิญญาของท่าน พระพทุธเจ้าทปัีงกร

ไม่ได้ตรสัสัง่สอนอย่างไรไว้ จดุมุง่กคื็อพระโพธญิาณหรอืพทุธภมูทิีจ่ะเป็นพระพทุธเจ้า 

เพราะฉะน้ัน ท่านจึงเริ่มปฏิบัติในธรรมปฏิบัติ ๑๐ ข้อนี้เรื่อยมา สืบชาติกันมา 

โดยล�าดับ และชาติต่าง ๆ ท่ีมาเล่าไว้กว่า ๕๐๐ ชาตินั้น ก็ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า  

จะเป็นบารมปีระเภทไหน ก็มุง่เอาข้อทีส่ละได้ในชาตนิัน้ ๆ เป็นเกณฑ์ แม้เป็นกระต่าย 

เมื่อสละชีวิต ให้ร่างกายเป็นอาหารเขาได้ ก็เป็นปรมัตถบารมีได้ ไม่ได้มุ่งเอาว่าข้อ

ปฏิบัตินั้นจะสูง ใกล้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือยัง และแม้ท่ีแสดงว่าในพระชาติ 

ที่เป็นพระเวสสันดร อันเป็นพระชาติสุดท้ายในเมืองมนุษย์ เมื่อพระเวสสันดรสิ้น 

พระชนม์แล้ว ก็ไปเกิดเป็นเทพในชั้นดุสิต จุติในชั้นดุสิตนั้น แล้วจึงมาบังเกิดเป็น 

สิทธัตถราชกุมารตามท่ีแสดงไว้ แม้ทานที่พระเวสสันดรให้เป็นอันมาก จนนับถือว่า

พระเวสสันดรเป็นชาดกแห่งทานบารมี ทานที่พระเวสสันดรได้บริจาคทั้งปวงนั้น ก็ไม่

นับว่าเป็นปรมัตถบารมีเพราะไม่ได้สละชวีติ กระต่ายเสยีอกีซึง่บงัเกดิในชาตทิีห่่างไกล 

แต่ว่าได้สละชวีติให้ร่างกายเป็นอาหารเขา กย็งัได้รบัยกย่องว่าเป็นปรมตัถบารมี เพราะถอื

เกณฑ์ดังที่กล่าวนั้น

การแบ่งชั้นของบารมตีามภูมธิรรมที่ได้ปฏบิัติ

คราวนี้เมื่อมาพิจารณาดูแล้ว ก็ควรจะเห็นว่า เมื่อแบ่งบารมีเป็น ๓ ขั้นดั่งนี้

แล้วเกณฑ์ที่จะนับว่าเป็นบารมีขั้นไหนนั้นควรจะมุ่งเอาคุณธรรมท่ีได้ปฏิบัติส่ังสมมา

เพื่อพุทธภูมิ ได้สูงขึ้น สูงขึ้น ใกล้ความเป็นพระพุทธเจ้าเข้ามาจนถึงเป็นพระพุทธเจ้า 

คุณธรรมซึ่งได้ปฏิบัติมาในชาติที่ห่างไกลยังไม่สูงมาก ยังไกลที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า

ก็เป็นบารมีธรรมดาเรื่อยมา จะสละอะไรก็ตาม และเมื่อภูมิสูงขึ้น ๆ จนใกล้ที่จะเป็น
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พระพทุธเจ้า กเ็ป็นอุปบารมี คือเข้าพรมแดนของพุทธภมู ิและเมือ่ถึงขัน้ทีจ่ะให้ส�าเรจ็

เป็นพระพุทธเจ้าได้ทันที นั่นก็เป็นปรมัตถบารมี ถ้าจัดอย่างนี้แล้วก็จะเข้าล�าดับของ

ธรรมปฏิบัติที่สูงขึ้นโดยล�าดับ คราวนี้หากจะเทียบกับในพุทธประวัติ เอาปัจจุบันชาติ

ของพระพุทธเจ้าเม่ือเป็นพระพุทธเจ้านั้น เม่ือได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตท้ัง ๔ 

ทรงเริ่มปรารถนา โมกขธรรม นั่นก็เริ่มว่าเป็นพระโพธิสัตว์ และก็เริ่มเป็นบารมีที่ได้

ทรงขวนขวายทีจ่ะสละออก เป็น เนกขมัมะ จนถึงได้สละออก แล้วกแ็สวงหาทางปฏบัิติ 

เข้าศึกษาในส�านักของดาบสทั้ง ๒ เมื่อเห็นว่าไม่ใช่ทางก็ออกมาทรงท�าทุกกรกิริยา  

เมื่อเห็นว่าไม่ใช่ทางก็ทรงเลิก แล้วก็มาระลึกได้ถึง อานาปานสติ ท่ีทรงได้เม่ือเป็น 

พระกุมาร ตามเสด็จพระราชบิดา และพระกุมารน้อยก็ประทับนั่งใต้ต้นหว้า ในขณะ

ที่พระราชบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะทรงท�าพิธีแรกนาขวัญ ก็ทรงก�าหนดลมหายใจ 

เข้าออก ทรงบรรลุถึงปฐมฌาน แต่เมื่อเสร็จจากพระราชพิธีนั้นแล้ว ปฐมฌานที่ทรง

ได้นั้นก็เสื่อมไป ก็ทรงระลึกได้ถึงเรื่องราวที่เล่ามานี้ จึงได้เคยเทศน์เคยแสดงมา 

แล้วว่า ในท่ีสุดพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงพบพระองค์เองเป็นพระอาจารย์ คือพระองค์เอง

ซึง่เป็นพระกมุารนัง่ประทบัใต้ร่มหว้าได้ปฐมฌานนัน้ กท็รงพจิารณาเหน็ว่า การปฏบิติั

ให้จิตได้ความสงบอย่างบริสุทธิ์ดั่งนั้น จะพึงเป็นทางแห่งความตรัสรู้ได้ จึงได้เริ่มทรง

จบัปฏบิตัทิางสมาธอัินบริสทุธิดั์งกล่าว นีก่เ็ป็นอปุบารมเีรือ่ยข้ึนมา แปลว่าเข้าทางทีถู่ก 

เข้าทางมรรคมีองค์ ๘ จนได้พระญาณทั้ง ๓ ในราตรีที่ตรัสรู้ จนถึง อาสวักขยญาณ 

ญาณทีท่�าอาสวะให้สิน้ไป นีแ่หละเป็นปรมตัถบารม ีมาเป็นพระพุทธเจ้าขึน้ นีจ่ดัเทยีบ

เป็นนิทสัสนอทุธาหรณ์ ว่าเกณฑ์จัดของบารมน่ีาจะเป็นดัง่นี ้คอืถือเอาภมูธิรรมปฏบัิติ

ทีส่งูขึน้ ๆ และถ้าหากว่าจะถอืตามท่ีพระอาจารย์ท่านได้เล่าเรือ่ง และเป็นมาในคมัภร์ี

พระไตรปิฎกก็มี คืออย่างในจริยาปิฎกในพุทธวงศ์ดังกล่าวนั้น ย้อนไปจนถึงพระชาติ

ที่เป็นสุเมธดาบสก็ได้ ก็เริ่มจากนั้นมา ก็เป็นอันว่าได้สั่งสม สละโน่นบ้าง สละนี่บ้าง 

สละทรัพย์บ้าง สละร่างกายบ้าง สละชีวิตบ้าง สละลูกสละเมียบ้าง เรื่อยมา เรื่อยมา 

เรือ่ยมา จนถึงตรสัรู ้นัน่แหละกเ็ป็นบารม ีอุปบารม ีปรมตัถบารมมีาโดยล�าดบั จนถงึ

ที่สุดจะตรัสรู้ นั่นแหละจึงเป็นปรมัตถบารมี แล้วก็ตรัสรู้
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มรรคมอีงค์ ๘ ก็คอืบารมี

และหาว่าจะสรปุเข้าใน มัชฌมิาปฏปิทา มรรคมอีงค์ ๘ กส็รุปเข้าได้ กม็รรค

มีองค์ ๘ นั่นเองคือบารมี ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาจนถึงได้ตรัสรู้ ปฏิบัติทีแรก

ก็เป็นบารมี ยิ่งขึ้น ๆ ก็เป็นอุปบารมี จนถึงยิ่งที่สุดก็เป็นปรมัตถบารมี ก็ได้ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้า

๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๑๓ 
ทานบารมี

อธบิายทบทวนค�าว่าโพธสิัตว์

จะแสดงบารมีที่ ๑ ทานบารมี

เรื่องค�าว่าบารมีได้แสดงมาแล้ว จนถึงก�าเนิดแห่งบารมี และก�าเนิดแห่ง 

พระโพธิสัตว์ที่ได้เล่ามาแล้ว และก็ขอซ�้าย�้าความตอนที่ว่า ค�าว่า โพธิสัตว์ นี้ออกมา

จากพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดาของเราทัง้หลายเอง ว่าเม่ือทรงเล่าถึง

เรื่องของพระองค์เมื่อก่อนแต่ตรัสรู้ ก็ทรงใช้ค�าว่า เมื่อทรงเป็นโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้  

ได้ทรงปฏิบัติอย่างน้ัน ๆ แต่ก็ทรงแสดงถึงข้อปฏิบัติของพระองค์เมื่อเป็นโพธิสัตว ์

ดังกล่าวในพระชาตินั้นเอง เช่นเมื่อทรงเล่าถึงทรงปรารถนา โมกขธรรม เมื่อได้ทรง

ทอดพระเนตรเหน็เทวทูตท้ัง ๔ ทรงมุ่งทีจ่ะได้พบโมกขธรรม จงึได้เสดจ็ออกทรงผนวช 

แล้วทรงแสวงหาโมกขธรรมด้วยวิธีต่าง ๆ ดังที่เล่ามาแล้ว แต่ก็ได้มีคัมภีร์ชาดกที่อยู่

ในพระไตรปิฎกนั้นเอง ได้เล่าถึงอดีตชาติของพระองค์ ส�าหรับชาดกนี้ ประพันธ์เป็น

คาถาฉนัท์ปัฐยาวตัร และชาดกทีม่คี�าสรุปธมัมีกถาทีเ่ราเรียกว่า สภุาษิต อย่างนทิาน

อสีปทีล่งท้ายว่าเป็นภาษิตค�าสอน ในชาดกสัน้ ๆ โดยมากกม็เีพยีงธัมมกีถา คอืภาษติ

หรือสุภาษิตที่เป็นค�าสอนดังกล่าวเท่านั้น ในเมื่อเป็นชาดกยาว ๆ จึงได้มีการเล่าเรื่อง

ประกอบด้วย แต่พระอรรถกถาจารย์กไ็ด้มาอธบิายเพิม่เตมิทัง้หมดด้วยค�าร้อยแก้วให้

ชดัเจนยิง่ข้ึน และกอ้็างว่าเป็นเรือ่งทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัเล่าเองถงึอดตีชาตขิองพระองค์เอง 
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จับตั้งแต่เมื่อเป็นสุเมธดาบสหรือสุเมธะดาบส ได้ทรงปรารถนา พุทธภูมิ ในที่จ�าเพาะ

พระพกัตร์แห่งพระพทุธเจ้าทรงพระนามว่าทปัีงกรตามทีเ่ล่ามาแล้ว และต่อจากนัน้มา

ได้มพีระชาตเิป็นมนษุย์กมี็ เป็นสตัว์เดรจัฉานกม็ ีเป็นเทพกม็ ีซึง่ทกุ ๆ ชาตกิบ็�าเพ็ญ

บารมเีพือ่ โพธญิาณ คอืเพือ่ความตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้าต่อเนือ่งกนัมา โดยปฏบิติัอยู่

ใน พุทธการกธรรม ธรรมที่ท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า ซ่ึงสุเมธดาบสได้พิจารณาว่า  

ถ้าปรารถนาพุทธภูมิแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ ก็ได้

พิจารณาเห็นข้อปฏิบัติ ๑๐ ประการที่เรียกว่า บารมี หรือเรียกว่า พุทธการกธรรม 

ก็ได้มาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงเป็นสุเมธดาบสนั้น

ชาดกเป็นเรื่องเล่าแสดงบารมี

เพราะฉะนั้น ในการแสดงบารมีทุกข้อ ก็จะมีการเล่าเร่ืองชาดกนั้น ๆ  

มาประกอบ อันเป็นเรือ่งทีท่่านเล่าไว้แสดงไว้ ว่าทรงแสดงบารมข้ีอนัน้ ๆ และได้บ�าเพญ็

บารมีข้อนั้น ๆ อย่างธรรมดาบ้าง อย่างยิ่งขึ้นไปบ้าง อย่างยิ่งที่สุดบ้าง อันจ�าแนกว่า 

บารมีธรรมดา อุปบารมี และ ปรมัตถบารมี ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และธรรมทั้ง ๑๐ 

ข้อที่พระโพธิสัตว์ในชาตินั้น ๆ ได้บ�าเพ็ญนั้น ก็เป็นข้อที่เมื่อมองดูตามเหตุผล ด้วย

สายตาอย่างสามัญ ก็อาจจะเห็นได้ว่า ดูจะเป็นส่ิงท่ีท�าได้ยาก และเมื่อได้ตรัสเป็น

พระพุทธเจ้าแล้ว ก็ได้ทรงสอนธรรมเหล่านี้ในหมวดธรรมทั้งหลายเป็นอันมาก และ 

กท็รงอธบิายตามเหตผุลอนัพอเหมาะพอควรท่ีบคุคลทัว่ไปปฏบิตัไิด้ แต่ว่าท่ีพระโพธสัิตว์

ทรงปฏิบัติเองนั้น บางทีก็รู้สึกว่าได้ท�าหนักไปหรือเกินไปเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น 

เมือ่ฟังเรือ่งชาดกเกีย่วกบับารมดีงันี ้กพ็งึเข้าใจว่าเมือ่พระโพธสัิตว์ได้ทรงบ�าเพญ็ธรรม

เหล่านี้ ที่เล่าไว้ในชาดกน้ัน ๆ ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ผู้มุ่งโพธิญาณเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า

เท่านัน้จะพงึกระท�าได้ อนัแสดงถงึความทีม่นี�า้ใจทีเ่ด็ดเดีย่ว เพราะว่ามคีวามมุง่หมาย

พระโพธญิาณ คอืมุ่งหมายทีจ่ะตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า ส่วนบุคคลทัว่ไปมไิด้มคีวามมุง่หมาย

ด่ังนั้น เพราะแม้ผู้ท่ีมุ่งหมายเป็นพระสาวก ก็บ�าเพ็ญ สาวกการกธรรม คือธรรมท่ี
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ท�าให้เป็นพระสาวก ซึง่ในบางพระสตูรกเ็รยีกว่าบารมเีหมอืนกนั ก็เรียกว่า สาวกบารมี 

ดังทีไ่ด้เล่ามาแล้ว การบ�าเพญ็ธรรมเหล่านีก้ห็ย่อนลงมา แต่กม็คีวามมุง่หมายทีจ่ะเป็น

พระพุทธสาวกต่อไปข้างหน้า 

ทานของท่านอกติตดิาบส

ส�าหรับข้อ ๑ คอืทาน ได้แก่ การให้ การบรจิาค การให้การบรจิาคนี ้ส�าหรบั

พระโพธิสัตว์ได้บ�าเพ็ญมา ท่านได้ให้ ได้บริจาคทรัพย์บ้าง อวัยวะร่างกายบ้าง  

ชีวิตบ้าง บุตรภรรยาบ้าง มาในชาตินั้น ๆ เป็นอันมาก แก่ผู้มาขอ ผู้ที่ต้องการ 

อันเป็นการยากที่ผู้อ่ืนจะพึงท�าได้ ดังท่ีมีเร่ืองเล่าไว้ในนิทานชาดกบางเรื่องที่จะยก 

มาเล่า เรือ่งการท่ีทรงท�าทาน เรือ่งหน่ึงว่า ในกาลล่วงไปแล้วนานไกล ได้มดีาบสผูห้นึง่

ชื่อว่า อกิตติ บ�าเพ็ญตบะอยู่ในป่า ได้ฉันใบไม้ที่เกี่ยวเก็บจากป่าเป็นอาหารประจ�าวัน 

ไม่มีน�้ามัน เกลือ และเครื่องปรุงอ่ืน ๆ วันหนึ่งก็เที่ยวหาฉันเพียงครั้งเดียว ได้มี

พราหมณ์ผู้หน่ึงมาขอที่ประตูอาศรม อกิตติดาบสก็ได้ให้ทั้งหมด แล้วไม่ไปแสวงหา

ใหม่อกีในวนันัน้ เข้าอาศรมบ�าเพญ็ ตบธรรม ให้กาลเวลาล่วงไปด้วย ปีตสิขุ วนัรุง่ขึน้

พราหมณ์ก็ได้มาขออีก ดาบสก็ได้ให้อีก ได้เป็นดั่งนี้ตลอดเวลานานวัน ดาบสได้ให้

อาหารประจ�าวันแก่พราหมณ์ทุกครั้งเรื่อยมา ไม่หวั่นไหวต่อชีวิต และด�ารงอยู่ได้ด้วย

ปีติสุขในตบธรรม เมื่อพราหมณ์นั้นเห็นว่าอกิตติดาบสมีก�าลังใจเข้มแข็ง ไม่ยอมสละ

ทานจริง ก็แสดงตนให้ปรากฏว่ามาทดลองก�าลังใจ

ทานของสังขพราหมณ์

อกีเรือ่งหนึง่ พราหมณ์ผูห้นึง่ชือ่ว่า สงัขะ สวมรองเท้าและกัน้ร่ม เดนิทางไป

บนภมูภิาคอนัร้อน ได้เหน็พระปัจเจกพทุธเจ้าองค์หนึง่เดนิสวนทางมา เห็นว่าท่านเป็น

บุญเขตอันอุดม จึงสละร่มและรองเท้าถวาย ไม่ค�านึงถึงภูมิภาคร้อนที่ตนจะต้องเดิน

ต่อไป
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ทานของพระเจ้าธนัญชยะ

อีก เรื่องหน่ึง พระราชาทรงพระนามว่า ธนัญชยะ ในกรุงอินทปัตถ์ ได้

พระราชทานช้างเผือกแก่พราหมณ์ที่มาขอจากกาลิงครัฐ เพราะรัฐน้ันเกิดฝนแล้ง 

ท�านาไม่ได้ เกิดอดอยากกันขึ้น และเห็นว่าในแคว้นอินทปัตถฝนดี อาหารสมบูรณ์

เพราะมีช้างเผือก ฉะนั้น ถ้าได้ช้างเผือกมาก็คงจะเกิดความสมบูรณ์เหมือนอย่างนั้น 

แต่ครั้นได้ช้างเผือกมาแล้ว ฝนก็ยังคงไม่ตก จึงน�าช้างไปถวายคืน และทูลถามถึงวิธี

ปฏบิตั ิพระเจ้าธนญัชยะกต็รสับอกว่า ทรงปฏบิตัใิน กุรธุรรม คอื ศลี ๕ และได้ทรง

ชักน�าให้ประชาชนปฏิบัติในกุรุธรรมนั้นด้วย ทางกาลิงครัฐก็ทูลขอกุรุธรรม ก็ได้

พระราชทานกรุุธรรมไป ชาวกาลิงครฐัพากนัปฏบิตัใินกรุธุรรม จงึเกดิความสมบรูณ์ขึน้ 

ทานในชาดกอื่น ๆ 

อีกเรื่องหนึ่ง พระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่า มหาสุทัสนะ ในกุสาวดีนคร 

พราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อ มหาโควินทะ เป็นปุโรหิตของพระราชา ๗ พระองค์ พระเจ้าเนมิ

ราชในกรุงมิถิลา พระจันทกุมาร ซึ่งทรงรอดพ้นจากการถูกฆ่าบูชายัญ ท่านเหล่านี้ได้

บ�าเพ็ญมหาทานแก่ยาจกวนิพกทั่วไป

พระเจ้าสีวิราชในกริฐนคร ได้มีพระหฤทัยมุ่งม่ันในทาน ได้ประทานดวง

พระเนตรแก่พราหมณ์ที่มาทดลองขอ เป็นท่ีประจักษ์ว่ามีพระหฤทัยมั่นคงเพื่อสละ 

ได้จริง

ทานของกระต่ายบัณฑติโพธสิัตว์ 

เรือ่งกระต่ายโพธสิตัว์ เรยีกว่า สสบณัฑติ ซึง่ได้ไปเทีย่วอยูใ่นป่า จนถงึมสีตัว์

ป่าหลายจ�าพวกเป็นมิตรสหายเท่ียวไปด้วยกัน มุ่งจะท�าทาน ได้มีพราหมณ์คนหนึ่ง

มาทดลองขอ ไม่มีทรัพย์สิ่งอื่นจะให้ จึงยอมสละให้อวัยวะร่างกายของตนทุกส่วนเพื่อ

เป็นภักษาของพราหมณ์
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ทานในเวสสันดรชาดก

อีกเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องที่รู้จักกันทั่วไป คือเรื่องเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติ

แสดงถึงพระเวสสันดร พระโอรสของพระเจ้าสัญชัยและพระนางผุสดีในสีวิรัฐ ซึ่งเป็น

นครเชตุดรเป็นราชธานี พระเวสสันดรมีพระชายาพระนามว่า มัทรี มีพระโอรสองค์

หน่ึงพระนามว่า ชาลี พระธิดาองค์หนึ่งพระนามว่า กัณหาชินา พระเวสสันดรมี 

พระอัธยาศัยแนบแน่นอยู่ในทานเป็นอย่างยิ่ง ทรงด�าริจะบริจาคทาน ทั้งได้ทรงเร่ิม

บริจาคทานมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เหมือนอย่างเป็นเด็กชอบเล่น ก็เล่นท�าทาน  

แต่เป็นการกระท�าทานจริงแก่คนยากจนขัดสนเรื่อยมา และทรงมีปกติขัดคนที่มาขอ

อะไรไม่ได้ จะต้องประทานให้ทุก ๆ อย่าง ได้มีพราหมณ์จากกาลิงครัฐมาทูลขอช้าง

เผอืกในวนัหนึง่ขณะทีท่รงช้างเผอืกนัน้เสดจ็ประพาสในนคร กไ็ด้พระราชทานช้างเผอืก

แก่พราหมณ์เหล่านั้นไป ชาวเมืองสีวีพากันโกรธแค้น พากันมาประชุมกันกราบทูล 

พระเจ้าสญัชยัให้เนรเทศพระเวสสนัดรออกจากประเทศ พระเวสสันดรได้ทรงขออนญุาต

ท�าทานใหญ่อีกครั้งหนึ่ง จัดให้มีครบทุกอย่าง แล้วเสด็จทรงรถออกจากกรุงพร้อมกับ

พระนางมัทรี และพระชาลีพระกัณหาชินา ก็ยังมีพราหมณ์ตามไปทูลขอรถขอม้า  

ก็ประทานให้ ต้องอุ้มพระโอรส และพระนางมัทรีก็ทรงอุ้มพระธิดา เสด็จไปประทับ 

ณ เขาวงกต ต่อมากย็งัมพีราหมณ์ชชูกตามไปทลูขอพระโอรสธดิา กไ็ด้ตดัพระหฤทยั

ประทานให้อีก และได้มีพราหมณ์อีกผู้หนึ่งมาทูลขอพระนางมัทรี ก็ได้ประทานให้อีก 

แต่พราหมณ์ผู้นั้นได้ถวายคืน และทูลห้ามมิให้ประทานแก่ผู้อื่นต่อไป ฝ่ายชูชกได้พา

พระชาลแีละพระกณัหาชนิาเข้าไปในนครเชตดุร ได้พาไปเฝ้าพระเจ้าสญัชยัในพระราช

ส�านัก พระเจ้าสัญชัยได้ทรงไถ่พระราชนัดดาทั้ง ๒ องค์ไว้ และได้เสด็จไปทรงรับ 

พระเวสสนัดรพระราชโอรสและพระนางมทัร ีกลับสู่พระนคร เหตกุารณ์กก็ลับเรยีบร้อย

เร่ืองชาดกต่าง ๆ เหล่านี้ แม้จะถือว่าเป็นเพียงนิทานท่ีน�ามาเล่าอ้าง แต่ก็ 

เป็นนิทานที่ให้คติเกี่ยวกับทานซึ่งมีผลหลายอย่าง ท้ังได้มีผู้วิจารณ์กันไปหลายอย่าง  

การวจิารณ์กว็จิารณ์กนัไปด้วยเหตผุลอย่างสามัญ แต่เรือ่งเหล่านีค้วรวิจารณ์ด้วยเหตุผล
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อย่างวิสามัญ เพราะท่านน�ามาเล่าเป็นนิทานสาธกเฉพาะพระโพธิสัตว์พุทธางกูรว่า 

พระพทุธเจ้าเม่ือก่อนตรสัรูไ้ด้ทรงบ�าเพญ็ทานมาแล้วอย่างย่ิงยวดเพยีงไร จงึไม่ใช่เรือ่ง

ที่จะฟังถือเป็นนิทานสาธกได้โดยทั่วไป

ทานที่เป็นกรรม กับทานที่เป็นบารมี

ทานนี้มี ๒ ประเภทก่อน คือทานที่เป็นกรรม กับทานที่เป็นบารมี ทานที่ท�า

คราวหน่ึง ๆ เป็นทานท่ีเป็นกรรม เพราะเป็นกิจการที่ท�า ทานที่เป็นกรรมนี้แหละ 

ที่เก็บสั่งสมเป็นสันดานแห่งทานในจิต เป็นทานที่เป็น ทานบารมี ทานบารมีนี้ยังแบ่ง

ออกเป็น ๓ ชั้น คือ

ทานบารมี ได้แก่ ทานท่ีบ�าเพ็ญด้วยการสละทรัพย์ ดั่งค�าของมหาโควินท-

พราหมณ์โพธิสตัว์ว่า “ทรพัย์และข้าวจะเป็นสิง่ทีเ่ราเกลยีดชงักห็ามไิด้ เราจะไม่มกีาร

ส่ังสมก็หามิได้ (แต่) พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรา เพราะฉะนั้น เราจึงให้

ทรัพย์ที่ดี”

ทานอปุบารมี ได้แก่ ทานทีบ่�าเพญ็ด้วยการสละอวยัวะ เช่น ดวงตาและโลหติ 

ดังพระด�ารัสของพระเจ้าสีวิราชโพธิสัตว์ว่า “ดวงตาทั้ง ๒ จะเป็นสิ่งที่เราเกลียดชัง 

ก็หามิได้ แม้ตนของเราก็มิใช่เป็นสิ่งที่เกลียดชัง (แต่) พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รัก

ของเรา เพราะฉะนั้น เราจึงได้ให้ดวงตา”

ทานปรมัตถบารมี ได้แก่ ท่านที่บ�าเพ็ญด้วยการสละชีวิต ดังเช่นค�าของ 

กระต่ายบัณฑติโพธสิตัว์ว่า “เราได้ให้ผวิหนงั เนือ้ เอ็น กระดกู หทยั เส้นเอน็ ไส้พงุ 

สิ้นสกนธกายแก่พราหมณ์”
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ทานที่พระโพธสิัตว์ทรงบ�าเพ็ญเป็นจาคะ

พระพุทธเจ้าได้ทรงมีพระสนัดานอันบรสุิทธิ ์ปราศจากกเิลสและกองทกุข์ท้ังส้ิน 

ดงัค�าว่า “วสิทุธฺธมฺมสนฺตาโน” แปลว่า ผูม้สีนัดานอนับรสิทุธิ ์และความบรสิทุธิน์ีเ้กดิ

จากการปฏิบัติขัดเกลาด้วยพระองค์เองมาโดยล�าดับ มลทินโทษที่ท�าให้จิตสันดาน 

เศร้าหมองไม่บริสุทธิ์อย่างหนึ่งก็คือ โลภะ ความโลภอยากได้ และ มัจฉริยะ  

ความตระหนี่ ซึ่งเป็นอาการสืบเนื่องมาจาก ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก และ 

อุปาทาน ความยึดถือ ซึ่งเป็น กิเลสานุสัย จมแน่นอยู่ในสันดาน พระโพธิสัตว ์

ผูป้รารถนาในพทุธภมู ิย่อมสามารถปฏบิตัสิละส่ิงท่ีจติใจเกีย่วเกาะยึดถือได้ทุก ๆ อย่าง

เพ่ือพระโพธญิาณ ฉะนัน้ เรือ่งเหล่านีจ้งึเป็นเรือ่งสาธกให้เหน็คติปฏิบตัขิองพระพุทธเจ้า

เมือ่เป็นพระโพธสัิตว์ ว่าทรงสามารถตัดพระหฤทยัสละได้ทกุอย่าง ทัง้ทรพัย์ทัง้อวัยวะ

ร่างกายทัง้ชวีติเพือ่พระโพธญิาณ ในข้อนีไ้ด้มคีาถาบทหนึง่แปลความว่า “พงึสละทรพัย์

เพราะเหตุแห่งอวัยวะอันประเสริฐ เมื่อจะรักษาชีวิตก็พึงสละอวัยวะ นรชนเมื่อระลึก

ถึงธรรม ก็พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และชีวิตแม้ทั้งสิ้น” และในเย็นวันที่จะตรัสรู ้  

ท่านแสดงว่าได้ทรงตัง้พระหฤทยัอย่างแน่วแน่เพือ่พระโพธญิาณโดยความว่า “เนือ้และ

เลอืดทัง้หมดจะเหอืดแห้งไป เหลือแต่หนัง เอน็ กระดูก กต็ามท ียงัไม่บรรลุคณุวเิศษ

ทีจ่ะพงึได้ด้วยกาํลงัเรีย่วแรงของบรุษุ กจ็กัไม่ลกุข้ึนจากทีน่ัง่นี”้ ดัง่นี ้ตามเรือ่งทีแ่สดง

มาน้ี ทานทีพ่ระโพธสิตัว์ทรงบ�าเพญ็ย่อมเป็น จาคะ คอืการสละเพือ่พระโพธญิาณรวม

ไปด้วยกัน เพราะทรงเห็นว่าสิ่งท่ีทรงสละบริจาคนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อย ส่วนส่ิงที่ทรงมุ่ง

หมายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ การสละสิ่งเล็กน้อยเพื่อสิ่งท่ียิ่งใหญ่นี้ เรียกว่าจาคะโดยตรง  

ดังพระพทุธภาษติทีต่รสัไว้ว่า “ธรีชนเมือ่เหน็สขุอนัไพบลูย์ กพึ็งสละสขุพอประมาณ” 

ฉะนัน้ ความส�าคัญของการสละบรจิาคน้ี จึงไม่ได้อยูท่ีส่ิ่งทีจ่ะพงึบรจิาคเพยีงอย่างเดยีว 

แต่อยู่ที่สิ่งที่ประสงค์ เม่ือสิ่งที่ประสงค์ส�าคัญกว่า ก็พึงสละส่ิงอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้ส่ิงที่

ประสงค์นัน้ การสละดงักล่าวนีเ้ป็นสิง่จ�าเป็นแก่ผูมุ้ง่ประโยชน์ทีใ่หญ่กว่าส�าหรบัทกุ ๆ คน 

แม้ในเรื่องทั่ว ๆ ไป เป็นต้นว่า สละทรัพย์เพื่อให้ได้วิชาความรู้ สละส่วนเล็กน้อย 

เพ่ือรักษาส่วนใหญ่ไว้ ผู้ที่ไม่ยอมสละในคราวหรือในสิ่งที่ควรสละ ย่อมไม่ได้สิ่งที่

ประเสริฐกว่า หรืออาจจะเสียสิ่งที่มีอยู่ไปเสียอีก 
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ตรัสสอนให้ท�าทานอย่างมขีอบเขตและเหตุผล

ส่วนทานโดยทัว่ไปนัน้ เป็นการให้เพ่ืออนเุคราะห์ผูท่ี้ควรอนเุคราะห์ซึง่ขาดแคลน 

หรือเพื่อสงเคราะห์ผู้ที่ควรสงเคราะห์ เป็นการผูกมิตรไมตรีจิต หรือเพื่อบูชาบุคคลที่

ควรบชูา เป็นการบชูาคณุหรอืตอบแทน หรอืเป็นการบ�าเพญ็บญุในบญุเขต พระพทุธเจ้า

เมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ได้ตรัสสอนให้ท�าทานอย่างมีขอบเขตและเหตุผล ดังเช่นที่ตรัสไว้ว่า 

ทรงสรรเสริญการเลอืกให้ และทรงแสดงสมบตัขิองทานไว้ ๓ ประการ ได้แก่ เจตนา

สมบัติ ถึงพร้อมด้วยเจตนา คือมีเจตนาดี วัตถุสมบัติ ถึงพร้อมด้วยวัตถุ ได้แก่  

วตัถเุป็นของทีค่วรให้ เป็นประโยชน์แก่ผูร้บัตามสมควร ปฏคิาหกสมบตั ิถงึพร้อมด้วย

ปฏิคาหก คือผู้รับเป็นผู้ที่ควร และตรัสสอนให้ท�าทานเป็นบุญ คือให้เป็นความดีท่ี 

เป็นเครื่องช�าระล้างความชั่ว ให้เป็นกุศล คือเป็นความฉลาด นอกจากนี้ยังได้ตรัสให้

ท�าทานที่เป็น สัปปุริสทาน ได้แก่ ทานของคนดีคนฉลาด เช่น ให้ถูกกาลสมัย มิได้

ท�าตนเองให้เดือดร้อน ไม่ท�าผู้อ่ืนให้เดือดร้อน ในสังฆมณฑลก็ได้มีให้ภิกษุพิจารณา

เนือง ๆ ว่า มีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น ควรท�าตนให้เขาเลี้ยงง่าย และทรงบัญญัติพระวินัย 

ห้ามขอจากคนที่มิใช่ญาติ มิใช่ปวารณา แม้เช่นนั้นก็ให้รู้จักประมาณ ให้มีสันโดษ  

มกัน้อย ในเร่ืองชาดกต่าง ๆ ได้แสดงให้เหน็ว่า พวกนักขอได้ก่อให้เกดิความเดอืดร้อน

ต่าง ๆ เป็นอันมาก

อามสิทานและธรรมทาน

อนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงว่า ทานมี ๒ อย่าง คือ อามิสทาน 

การให้อามิส ได้แก่ ให้พัสดุสิ่งของต่างๆ ๑ ธรรมทาน การให้ธรรม ๑ และตรัสว่า

ทานทั้ง ๒ นี้ ธรรมทานเป็นเลิศ พิจารณาดูตามเหตุผลก็จะพึงเห็นความส�าคัญได้ว่า

ความทุกข์ยากขาดแคลนนั้นมี ๒ อย่าง ได้แก่ ทางกายและทางจิตใจ อามิสทานเป็น

เครือ่งแก้ความทกุข์ยากขาดแคลนทางกาย เหมือนอย่างเม่ือต้องการอาหาร ผ้านุง่ห่ม 

และได้สิง่เหล่านัน้มาบรโิภคใช้สอย กแ็ก้ความขาดแคลน กท็�าให้เกดิความสขุทางกาย 

ส่วนธรรมทานเป็นเครื่องแก้ความทุกข์ยากขาดแคลนทางจิตใจ เหมือนอย่างในขณะที่
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จติใจเกดิทกุข์ร้อน เมือ่ได้ธรรมท่ีเหมาะสมมาดับทกุข์ กท็�าให้จิตใจเกดิความสขุ นอกจากนี้

ธรรมทานยังเป็นเครื่องแก้กิเลสทางจิตใจ และแก้ความประพฤติชั่วร้ายเสียหายได้  

ท�าจิตใจที่หิวกระหายด้วยโลภ ตัณหา ให้รู ้จักอิ่ม ให้รู ้จักเต็ม ให้รู้จักเพียงพอ  

ธรรมอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องแก้กิเลสและทุจริตได้ จึงท�าให้เกิดความสุขทางกาย

ได้ด้วย เพราะเมือ่คนมีธรรม พากันเว้นทจุรติ ตัง้อยู่ในสุจรติพากนัประกอบการอาชีพ

และการงานต่าง ๆ ด้วยความขยันหมั่นเพียรในทางท่ีชอบก็จะเกิดความสุขสมบูรณ์ 

ทั่ว ๆ ไป ดังเรื่องในกุรุธรรมชาดกให้คติสาธกว่า ชาวกาลิงครัฐได้รับพระราชทาน 

ช้างเผือกไป ก็แก้ความขาดแคลนไม่ได้ ต่อเมื่อได้รับพระราชทานกุรุธรรม คือศีล ๕ 

ไปปฏบิตั ิจึงแก้ความขาดแคลน เกดิความสขุสมบรูณ์ขึน้ได้ ด้วยเหตน้ีุ สมเดจ็พระบรม

ศาสดาจึงตรัสว่า “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” แปลว่า การให้ธรรมชนะการให้ 

ท้ังปวง แม้สมเดจ็พระบรมศาสดากไ็ด้ทรงให้สิง่ทัง้ปวงมาโดยล�าดบั จนถงึทรงให้ธรรม

ในที่สุด ธรรมทานของพระองค์คือพระพุทธศาสนา ซึ่งพุทธบริษัทได้รับไว้ และได้ให้

สืบต่อกันมา ซ่ึงได้ด�ารงม่ันอยู่ในโลก เป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลและความสุข

ตราบเท่าถึงทุกวันนี้

๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๑๔ 
ที่มาของทศพธิราชธรรม

จะแสดง ทศพิธราชธรรม คู่กันไปกับ ทศบารมี

โดยที่พุทธศกนี้เป็นปีที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า องค์เอกอัคร-

ศาสนูปถัมภก เจริญพระชนมพรรษามาครบ ๕ รอบนักษัตร คือ ๖๐ คณะสงฆ์ได้

ประกาศให้วัดทั้งหลายแสดงธรรมเทศนาทศพิธราชธรรม ในวัดนี้จึงได้จัดให้ผลัดกัน

แสดงพระธรรมเทศนาในวันพระ วันพระละ ๑ บท และในการโอวาทนวกภิกษุศกนี้ 

จึงได้ก�าหนดสอนทศบารมีคู่กันไปกับทศพิธราชธรรม

ทศพธิราชธรรมแสดงไว้ในมหาหังสชาดก

ทศบารมีก็คือบารมี ๑๐ ได้แสดงไป ๑ ข้อแล้วคือข้อทาน จึงจะจับแสดงทศ

พิธราชธรรมเริ่มแต่ข้อ ๑ ให้คู่กันไป และก็จะแสดงที่มาของทศพิธราชธรรมให้ทราบ

ไว้ก่อน ว่าค�าสอนเรื่องนี้มาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาคัมภีร์ไหน เรื่องอะไร ทศพิธราช

ธรรมนี้ได้พบที่มาในคัมภีร์ชาดกชื่อว่า มหาหังสชาดก ท่ีแปลว่า ชาดก เรื่องใหญ่ 

ที่แสดงถึงหงส์ เพราะว่าได้มี ๒ ชาดกเกี่ยวกับเรื่องหงส์ ชาดกเรื่องหงส์ท่ีสั้นกว่า  

เรียกว่า จุลลหังสชาดก ส่วนชาดกแสดงเรื่องหงส์ที่ยาวกว่า เรียกว่า มหาหังสชาดก 

ทศพิธราชธรรมมาในชาดกหลงันีค้อื มหาหังสชาดก ซึง่มีความหมายตามคาถาซึง่เป็น

พระบาลีที่อ้างพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเอง กับมีค�าอธิบายประกอบอันเรียกว่า อรรถกถา 
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ส�าหรับที่มาในพระบาลีนั้น แสดงถ้อยค�าที่พูดโต้ตอบกันเป็นต้นขึ้นมา โดยที่ไม่มีเรื่อง

ประกอบตดิต่อกนั ไม่มีเรือ่งเล่า เป็นการเริม่ต้นว่าเป็นมาอย่างไร พระอาจารย์ผูอ้ธบิาย

ทีเ่รยีกว่า อรรถกถาจารย์ จงึได้เรยีบเรยีงประกอบ และเมือ่เรียบเรยีงแล้ว กไ็ด้ยกเอา

คาถาทีเ่ป็นพระบาลทีีอ้่างว่าพระพุทธเจ้าตรสัเองนัน้มารบัรองเข้าเป็นตอน ๆ ไป เหมอืน

ดงัแต่งกระทูท่ี้พระอาจารย์ให้บทกระทู้มา กม็าแต่งบรรยายไป ก็ยกเอาพระพทุธภาษติ

ในพุทธศาสนภาษิตที่มีความสัมพันธ์กันเข้ามารับรอง แต่ก็ให้อยู่ในแนวของกระทู ้

บทตั้ง ลงท้ายก็สรุปเข้าในกระทู้บทตั้ง ข้อความที่เป็นบทกระทู้นั้น ที่เป็นบทตั้งก็ดี  

ที่เป็นบทที่อ้างเข้ามารับรองก็ดีก็เป็นข้อความส้ัน ๆ แต่ว่าอธิบายของผู้แต่งกระทู้นั้น

เป็นอธิบายของผู้แต่งกระทู้เอง แต่ก็ให้อยู่ในขอบเขตของบทกระทู้ พระอาจารย์ผู้ 

แต่งอธิบายพระบาลีชาดกก็ดี พระบาลีอย่างอื่นก็ดี ก็เป็นเช่นเดียวกัน ท่านอธิบาย

ประกอบเข้ามาสั้นบ้างยาวบ้าง แต่ส�าหรับในชาดกนี้ท่านเล่าเรื่องประกอบเข้ามามาก

ทีเดียว ถ้าไม่เช่นนั้นความก็ไม่ติดต่อกัน คือเมื่ออ่านแต่พระบาลี ก็จะทราบแต ่

ข้อความที่โต้ตอบกันอันอยู่ในคลองธรรมที่ต้องการ แต่ว่าท�าไมจึงมาโต้ตอบกัน  

เริ่มขึ้นมาอย่างไรนั้นไม่ได้เล่าไว้ พระอาจารย์ท่านจึงมาเล่าเอาไว้ ส�าหรับท่ีจะแสดง 

ในที่นี้ ก็จะได้เล่าไปตามที่พระอรรถกถาจารย์ได้เล่าไว้ แต่สรุปให้สั้นเข้า และก็จะน�า

เอาคาถาในพระคัมภีร์ชาดกที่อ้างว่าเป็นพระพุทธเจ้าตรัสเข้ามาประกอบ และสาระ

ส�าคัญนั้นก็อยู่ที่พระบาลีชาดกที่อ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัส ส่วนเรื่องนิทานนั้นเป็น 

เรื่องเล่าประกอบเข้ามาเป็นของพระอรรถกถาจารย์

เนื้อความย่อของมหาหังสชาดก

เมือ่กล่าวรวมกันดงักล่าวแล้ว กมี็ความโดยย่อว่า ในอดตีกาลในเมอืงพาราณสี 

พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงพระนามว่า สังยมะ หรือว่า สังยมนะ หรือว่า สัญยมนะ  

มพีระอคัรมเหสทีรงพระนามว่า เขมา ในกาลนัน้พระโพธสิตัว์ก�าเนดิเป็นหงส์ทอง คอื

หงส์ที่มีขนสีทอง มีหมู่หงส์บริวารเป็นอันมาก อาศัยอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ นามของ

พระยาหงส์โพธสิตัว์มชีือ่ว่า ธตรฏัฐ เมือ่จะเรยีกในฐานะเป็นหวัหน้าฝงูหงส์ กเ็รยีกว่า 

พระยาหงส์ธตรัฏฐ และได้มีหงส์ทองอีกหนึ่งเป็นอัครมหาเสนาบดีชื่อว่า สุมุขะ หรือ 
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สมุขุ ในครัง้นัน้พระเทวขีองพระเจ้ากรงุพาราณสทีีม่พีระนามว่า เขมา ได้ทรงพระสบุนิ

คือฝันว่ามีพระยาหงส์ทอง ๒ ตัวมาจับอยู่ที่พระราชบัลลังก์แสดงธรรมกถาด้วยเสียง

อันไพเราะ พระเทวีประทานสาธุการ สดับธรรมกถายังมิทันอิ่มเอิบในการสดับธรรม 

ราตรกีส็ว่าง พระยาหงส์ท้ัง ๒ จงึพากนัออกไปทางช่องพระแกล พระนางกร็บัส่ังห้าม

ว่า อย่าเพ่อไป และตรัสแก่นางพระก�านัลทั้งหลายให้ช่วยกันจับ เมื่อตื่นพระบรรทม 

และนางก�านัลได้ยินรับสั่งก็พากันแย้มสรวลว่าหงส์ท่ีไหนกัน พระนางจึงทรงทราบว่า

ทรงพระสุบินไป แต่แม้เช่นนั้นก็ทรงด�าริว่า พระยาหงส์ที่มีสีประดุจทองค�าคงจะมีอยู่

ในโลกน้ี จึงได้ทูลพระราชาพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าทรงตั้งครรภ์ มีอาการแพ้ครรภ์ 

ต้องการที่จะได้เห็นหงส์ทอง ได้ฟังหงส์ทองแสดงธรรม พระราชาจึงได้ตรัสให้สืบว่ามี

หมูห่งส์อาศยัอยูท่ีไ่หนพวกพราหมณ์กไ็ม่ทราบ แต่กท็ลูว่าพวกพรานคงจะทราบ จงึได้

โปรดให้เรียกพวกพรานป่ามาตรสัถาม พรานคนหนึง่กก็ราบทูลว่า ได้ทราบต่อ ๆ กนั

มาว่า หงส์เหล่านั้นอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ในประเทศหิมวันต์ พระราชาก็ตรัสถามว่า 

จะพอรู้อบุายทีจ่ะจบัหงส์เหล่านัน้ได้หรอืไม่ พวกพรานกท็ราบทูลว่าไม่ทราบ จึงได้ทรง

ปรึกษากับพราหมณ์บัณฑิต พราหมณ์บัณฑิตก็กราบทูลว่า ไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปจับที่

เขาคิชฌกูฏ ขอให้ทรงขุดสระใหญ่ชื่อ เขมะ ทางทิศเหนือแต่พระนคร ให้เต็มด้วยน�้า 

ปลูกธัญชาติต่าง ๆ ให้นายพรานผู้ฉลาดคนหนึ่งอยู่ประจ�ารักษา อย่าให้หมู่มนุษย์เข้า 

ไปใกล้ และให้ประกาศเป็นเขตให้อภัยแก่สกุณชาติต่าง ๆ ที่จะมาหากินที่สระนั้น  

พระราชาก็ได้ตรัสให้ปฏิบัติตามท่ีบัณฑิตนั้นได้กราบทูลแนะ ก็ได้ตรัสให้นายพราน 

ผูฉ้ลาดผูห้นึง่มามอบให้เป็นผูท้ีร่กัษาสระ นายพรานนัน้เรยีกตามภาษาบาลว่ีา เนสาท 

หรือเนสาทะ เขาช่ือ เขมกะ ก็เป็นผู้รักษาสระเขมะนั้นมา สกุณชาติทั้งหลายก็พา

กันลงสูส่ระนัน้ และกช็กัชวนกนัต่อ ๆ ไปว่าเป็นสระทีไ่ม่มภียั กท็ราบไปจนถงึหมูห่งส์ 

หมู่หงส์ก็พากันมาหากินในสระนั้น จนถึงพระยาหงส์ธตรัฏฐกับเสนาบดีที่ชื่อว่าสุมุขะ 

ทั้ง ๒ ซึ่งเป็นหงส์ทองด้วยกันก็มาหากินที่สระนั้นด้วย และเมื่อพรานผู้รักษาสระได้

เห็นหงส์ทองลงมา ก็ได้เฝ้าดูอยู่ถึง ๖ - ๗ วันว่ามาจับที่ไหน และเมื่อสังเกตที่ได้

แน่นอนแล้ว ก็วางบ่วงดักไว้ใต้น�้า พระยาหงส์ทองนั้นมาก็ลงไปในน�้าตรงบ่วงนั้น  

ก็ติดบ่วงของนายพราน พระยาหงส์ทองพยายามท่ีจะสลัดบ่วงให้หลุด แต่บ่วงนั้นก ็

กัดขาผ่านหนัง เส้นเอ็นจนถึงกระดูก ก็ไม่หลุด พระโพธิสัตว์จึงได้หยุดเพราะเกรงว่า
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ขาจะขาด ส่วนเสนาบดีหงส์ที่เป็นหงส์ทองด้วยกันที่ชื่อว่า สุมุขะเม่ือเห็นเจ้านาย 

ของตนติดบ่วงจึงได้เข้าไปหา ส่วนฝูงหงส์ที่เป็นบริวารก็พากันบินหนีไปท้ังหมด เม่ือ

เข้าไปถึงพระยาหงส์ธตรฏัฐกถ็ามว่า ท�าไมจงึไม่หนไีป ขอให้รีบหนไีปเสยี หงส์เสนาบดี

สมุขุะกต็อบว่าไม่ไป จะอยูช่่วย พระยาหงส์กบ็อกให้หนไีปหลายหน หงส์เสนาบดสุีมขุะ

กไ็ม่ยอมหนไีป บอกว่าจะอยูช่่วย ฝ่ายนายพรานทีม่องเหน็โดยตลอดเพราะได้ดกัดอูยู่ 

ซ่อนดูอยู่ จึงเดินเข้าไป ครั้นเห็นหงส์เสนาบดีซึ่งไม่ติดบ่วงยืนอยู่ด้วย ก็แปลกใจว่า

ท�าไมจึงไม่หนีไป หงส์เสนาบดีก็กล่าวว่า เพราะเจ้านายของตนติดบ่วง ตนจะขอตาย

แทน ขอให้จบัเอาตัวหงส์เสนาบดคีอืตวัเขาไปแล้วปล่อยเจ้านายเขาไป ฝ่ายนายพราน

ก็ใจอ่อน ก็บอกว่า ถ้าเช่นนั้นก็จะปล่อยไปทั้ง ๒ ฝ่ายพระยาหงส์กับหงส์เสนาบดีนั้น

กต็อบว่า ถ้าหากว่านายพรานน้ีดกัหงส์และนกทัง้หลายเพือ่ประโยชน์ของตน ก็จะขอรบั

ทกัษณิาอภยัคือการปล่อยนกท�าบญุ แต่ว่าถ้าหากว่าท่านมาดกัหงส์ด้วยมีค�าสัง่มาจาก

ผูอ้ืน่ ไม่ใช่ของตนเอง ท่านกไ็ม่มอีสิระทีจ่ะปล่อยเราทัง้ ๒ เสีย เพราะฉะนัน้ กข็อให้

น�าเราทั้ง ๒ ไป แต่ไม่จ�าเป็นที่จะต้องใส่กรง ให้เราทั้ง ๒ นี้จับไปที่กระเช้า ๒ ข้างที่

เป็นคานให้ท่านหาบไป นายพรานนั้นก็หาบกระเช้าที่หงส์จับ ๒ ข้าง น�าหงส์ไปถวาย

พระราชา ฝ่ายพระราชาเมือ่ได้เหน็หงส์กม็คีวามดใีจ และกบ็อกว่าให้พกัอยู่ระยะหนึง่

ก็จะปล่อยไป และให้พระยาหงส์จับอยู่ในที่อันสมควร และก็ได้พระราชทานอาหาร

เป็นต้น ฝ่ายพระยาหงส์นั้นก็ได้ทูลแก่พระราชาเป็นการปฏิสันถารว่า พระองค์ไม่ม ี

พระโรคาพาธ ทรงส�าราญดีอยู่ ทรงปกครองรัฐมณฑลอันสมบูรณ์นี้โดยธรรมหรือ  

พระราชากต็รสัตอบว่า เราไม่มโีรคาพาธ มคีวามส�าราญด ีและเรากป็กครองรฐัมณฑล

อันสมบูรณ์นี้โดยธรรม พระยาหงส์ก็ทูลถามว่า โทษอะไร ๆ ไม่มีอยู่ในอ�ามาตย์ของ

พระองค์ละหรือ และอ�ามาตย์เหล่านั้นไม่มีอาลัยชีวิตในประโยชน์ของพระองค์ละหรือ 

พระราชากต็รสัตอบว่า โทษอะไร ๆ ไม่มใีนหมูอ่�ามาตย์ของเรา และอ�ามาตย์เหล่านัน้

ไม่อาลัยชีวิตในประโยชน์ของเรา พระยาหงส์ก็ทูลถามว่า พระมเหสีซึ่งมีพระชาต ิ

เสมอกัน ทรงเชื่อฟัง มีพระเสาวนีย์อันน่ารัก ประกอบด้วยพระโอรสพระรูปพระโฉม

พระยศ เป็นไปตามอัธยาศัยของพระองค์ละหรือ พระราชาก็ตรัสตอบว่า พระมเหสี 

ซึง่มพีระชาติเสมอกนั ทรงเชือ่ฟัง มพีระเสาวนย์ีอนัน่ารัก ทรงประกอบด้วยพระโอรส 

พระรูป พระโฉมและพระยศ เป็นไปตามอัธยาศัยของเรา พระยาหงส์ก็ทูลถามว่า 
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พระองค์มิได้ทรงเบียดเบียนชาวแว่นแคว้น ปกครองให้ปราศจากอันตรายแก่ที่ไหน ๆ 

โดยความไม่เกรี้ยวกราด โดยธรรม โดยความสม�่าเสมอละหรือ พระราชาก็ตรัสตอบ

ว่า เรามิได้เบียดเบียนชาวแว่นแคว้น ปกครองให้ปราศจากอันตรายแต่ที่ไหน ๆ  

โดยความไม่เกรี้ยวกราด โดยธรรม โดยความสม�่าเสมอ พระยาหงส์ก็ทูลถามว่า 

พระองค์ทรงย�าเกรงสัตบุรุษ ทรงเว้นอสัตบุรุษ พระองค์ไม่ทรงละท้ิงธรรม ไม่ทรง

ประพฤตคิล้อยตามอธรรมละหรอื พระราชากต็รสัตอบว่า เราย�าเกรงสัตบรุษุ เว้นอสัตบรุษุ 

ประพฤติคล้อยตามธรรม ละทิ้งอธรรม พระยาหงส์ก็ทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรง

เป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงพิจารณาเห็นชัดซึ่งพระชนมายุอันเป็นอนาคตยั่งยืนยาวอยู่

หรือ พระองค์ทรงมัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา ไม่สะดุ้งกลัวปรโลก

หรือ พระราชาก็ตรัสตอบว่า เราพิจารณาเห็นชัดซึ่งอายุอันเป็นอนาคตยั่งยืนยาวอยู่ 

เราตั้งอยู่แล้วในธรรม ๑๐ ประการ จึงไม่สะดุ้งกลัวปรโลก เราเห็นกุศลธรรมที่ด�ารง

อยู่ในตนเหล่านี้คือ ทาน ศีล การบริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร 

ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน ความไม่พิโรธ คือความกระท�า 

ไม่ให้ผิด แต่นั้นมีปีติและโสมนัสไม่ใช่น้อยย่อมเกิดแก่เรา ดั่งนี้ เมื่อพระราชาได้ตรัส

ตอบดั่งนี้แล้ว พระยาหงส์ก็ถวายอนุโมทนาแก่พระราชา และก็ได้พระราชทานทรัพย์

แก่นายพราน ทรงให้พระยาหงส์กับเสนาบดีพระยาหงส์พักอยู่ ทรงพระราชทานเลี้ยง

ดูให้มคีวามสุข แล้วกท็รงปล่อยพระยาหงส์และหงส์เสนาบดนีัน้ให้กลบัไปสู่ภเูขาคิชฌกฎู

พระราชาในอดตีกาลทรงตั้งอยู่ในทศพธิราชธรรม

เน้ือความในมหาหงัสชาดกมดีัง่ทีเ่ล่ามานี ้และเรือ่ง ทศพธิราชธรรม ก็มาจาก

ค�าตอบ หรือพระราชด�ารัสตอบของพระราชาตอนทีว่่า เราตัง้อยูใ่นธรรม ๑๐ ประการ 

จึงไม่สะดุง้กลัวปรโลก เราเหน็กศุลธรรมท่ีด�ารงอยูใ่นตนเหล่านี ้คอื ทาน ศลี ปรจิจาคะ 

การบรจิาค อาชชวะ ความซือ่ตรง มทัทวะ ความอ่อนโยน ตบะ ความเพยีร อกัโกธะ 

ความไม่โกรธ อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน ขันติ ความอดทน อวิโรธนะ ความไม่

ท�าให้ผิด รวมเป็น ๑๐ ประการ
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น�าเล่าเร่ืองมหาหงัสชาดกนีก้เ็พือ่ให้ทราบว่า ทีม่าของทศพธิราชธรรมมาจาก

ชาดกเรือ่งนี ้ซึง่ธรรมทัง้ ๑๐ ประการน้ี กอ็อกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้ากรุงพาราณสี

ที่ตรัสตอบแก่พระยาหงส์ เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องท่ีสาธกให้เห็นว่า พระราชา 

ในอดีตกาลนั้นที่ทรงเป็นบัณฑิต ทรงตั้งอยู่ในธรรม ก็ย่อมทรงตั้งอยู่ในธรรม ๑๐ 

ประการนี้ ที่บัดนี้เรียกกันว่า ทศพิธราชธรรม พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเล่าเรื่องชาดกนี้ 

คือ มหาหังสชาดก ว่าแม้พระราชาซ่ึงเป็นผู้ปกครองแผ่นดินในอดีตกาลก็ทรงต้ังอยู่ 

ในทศพิธราชธรรม คือทรงปกครองโดยธรรม ก็คือโดยทศพิธราชธรรม

๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๑๕ 
ทศบารมแีละทศพธิราชธรรม

พระพุทธศาสนาท�าให้รู้จักบารมแีละทศพธิราชธรรม

ได้แสดงที่มาของ ทศพิธราชธรรม ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ก็เป็นอันว่า

พระพทุธเจ้าได้ทรงเล่ามหาหงัสชาดก แสดงทศพธิราชธรรม ปรากฏอยูใ่นพระไตรปิฎก 

และส�าหรับทศพิธราชธรรมส�าหรับพระมหากษัตริย์ และบารมีส�าหรับพระโพธิสัตว์  

ทีไ่ด้ทรงบ�าเพญ็สัง่สมคุณสมบตัท่ีิเป็น พุทธการกธรรม คอืธรรมทีท่�าให้เป็นพระพทุธเจ้า 

ส�าหรับประเทศไทย คนไทย เมื่อได้รับนับถือพระพุทธศาสนา ได้มีพระเถระผู้มา

ประกาศพระพทุธศาสนาพร้อมกนัเป็นหมู ่แม้ว่าจะเป็นหมูเ่ลก็ อนัจะพงึเรยีกได้ว่าเป็น

พระสงฆ์ หรอืแม้ว่าจะมาเพยีงรปูเดยีวหรอื ๒ รปูกต็าม กย่็อมจะได้น�าพระพทุธศาสนา

มาสั่งสอน และโดยเฉพาะเมื่อได้จารึกพระพุทธศาสนาเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกขึ้นท่ี

ลังกา ในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี ๔ คัมภีร์ชาดกนี้ก็รวมอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นด้วย 

และก็ปรากฏว่า ได้มีพระสงฆ์ มีพระเถระจากลังกาเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย เช่นทีแ่สดงว่ามพีระเถระผูเ้ป็นปราชญ์มาขึน้ทีน่ครศรธีรรมราช และกไ็ด้

เดินทางเข้ามาถึงกรุงสุโขทัยซึ่งเป็นราชธานีในคร้ังน้ัน ก็ได้น�าพระพุทธศาสนามา 

เผยแพร่ จนถงึปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดนิสมัยสุโขทยั คอืพญาลไิท ได้ทรงศกึษารอบรู้

ในพระพทุธศาสนา จนถงึทรงรจนา ไตรภมูพิระร่วง ขึน้ ซึง่เป็นทีน่บัถือว่า เป็นวรรณคดี

เร่ืองแรกของคนไทยและก็ทรงผนวชเป็นภิกษุอยู่เป็นเวลาหลายเดือน เพราะฉะนั้น 

ความรูจ้กับารมแีละทศพธิราชธรรม กน่็าจะมแีก่คนไทยท้ังฝ่ายทีเ่ป็นพระ และทัง้ฝ่าย

ที่เป็นฆราวาสมาตั้งแต่ในสมัยเก่าก่อนเหล่านั้น
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มหีลักฐานเรื่องชาดกก่อนสมัยสุโขทัย

และกม็ปีรากฏในหลกัฐาน เช่นเป็นศลิาจารกึเป็นลายลกัษณ์อักษรทีย่งัมเีหลอื

อยู่ถึงในปัจจุบัน แสดงว่าในสมัยนานไกลที่พระพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทย 

เอาเป็นว่าก่อนสมัยสโุขทัย กมี็หลกัศิลาจารกึเรือ่งชาดกบ�าเพญ็บารม ีคือพระโพธสิตัว์

บ�าเพญ็บารมทีีแ่สดงไว้ในชาดกต่าง ๆ อยูแ่ล้ว และเมือ่จับแต่สมยัสุโขทยั ความรูเ้รือ่ง

พระพุทธศาสนาก็คงจะมากขึ้น เพราะสมัยเมื่อก่อนแต่นั้นที่เป็นที่เชื่อกันว่า พระโสณะ 

พระอุตตระ ได้แพร่พระพุทธศาสนามาทางสุวรรณภูมิ ซึ่งไทยเราก็เข้าใจว่านครปฐม

เป็นเมอืงส�าคัญเมืองหนึง่ซ่ึงรวมอยู่ในสวุรรณภูม ิและอาจจะเป็นเมอืงหลวง ท่านทัง้ ๒  

ที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่นั้น ครั้งนั้นจะมีคนไทยอยู่ในถ่ินนี้หรือไม่ ก็ยังไม่อาจรับรอง 

กันได้ เพราะว่ามีประวัติที่แสดงว่า คนไทยเราอพยพมาจากเมืองจีนเผ่าไทยน้อยก็มา

ตัง้ถ่ินฐานอยูท่างน้ี เผ่าไทยใหญ่กไ็ปทางเชยีงตงุเป็นต้น ด้านทางใกล้พม่านัน้ และถ้า

เป็นเช่นน้ัน ขณะที่ยังอยู่ที่โน่น พระพุทธศาสนาก็ปรากฏว่าได้แผ่ไปทางโน้นในสมัย

ต่อจากสงัคายนาครัง้ท่ี ๓ นัน้ เพราะฉะนัน้ อาจจะรบัพระพทุธศาสนาตัง้แต่ทีโ่น่นมา

แล้ว หรือถ้าหากว่าจะมีคนไทยอยู่ที่นี่บ้างในครั้งนั้น ก็อาจจะได้รับจากสายพระโสณะ  

พระอุตตระ แต่ในครั้งนั้นยังไม่ได้จารึกพระพุทธวัจนะเป็นตัวอักษร พระเถระที่น�า

พระพุทธศาสนามาเผยแพร่ ท่านจะจ�าได้ทั้ง ๓ พระไตรปิฎกหรือไม่ก็ไม่อาจทราบได้ 

แต่กก็ล่าวได้แต่เพยีงว่า ท่านจ�ามาได้เท่าไหร่ รูม้าเท่าไหร่ ท่านกม็าเผยแพร่ได้เท่านัน้ 

ถ้าหากว่าท่านอาจจ�ามาได้หมด ก็คงอาจจะเผยแพร่ได้หมด ถ้าจ�ามาไม่หมด ก็คงจะ

เผยแพร่ได้เท่าที่จ�าได้ เพราะฉะนั้น ท่านจะเผยแพร่มาได้จนถึงคัมภีร์ชาดกต่าง ๆ  

หรอืไม่ กไ็ม่อาจจะทราบได้ แต่ว่าสมยัเมือ่ได้จารกึพระไตรปิฎกเป็นตวัอกัษรแล้ว และ 

พระเถระลังกาท่านก็ขยันมาแผ่ศาสนาเหมือนกัน เมื่อท่านมากับคัมภีร์ ท่านก็อาจ 

ที่จะเผยแพร่ได้หมดท้ังทางพระวินัย ท้ังทางพระสุตตันต ทั้งทางพระอภิธรรม ดังที่

ปรากฏในไตรภมูพิระร่วงสมัยสโุขทยั ซึง่กมี็อภธิรรมปนอยู่เป็นอนัมาก แสดงว่าพระองค์

ผู้ทรงรจนานั้นได้ทรงมีความรู้พระไตรปิฎกตลอดถึงอภิธรรม
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ในอดตีมคีวามนับถอืบารมยีิ่งกว่าราชธรรม

แต่ว่าเมื่อแยกเอาจ�าเพาะบารมีกับทศพิธราชธรรม ก็สรุปกล่าวได้ว่า ทศพิธ-

ราชธรรมนัน้ได้เป็นท่ีรูจ้กัและปฏิบตักินัมา ในสมยัอยธุยานัน้มลีายลกัษณ์อักษรปรากฏ

แน่นอน แต่ในสุโขทัยก็น่าจะได้ทราบและได้ปฏิบัติมาแล้ว ส่วนบารมีนั้นได้เป็นท่ี 

รู้จักกันมาก่อนนั้น ได้มีศิลาจารึกเรื่องพระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญบารมี ก็แปลว่าได้มีความรู้

เรื่องชาดกต่าง ๆ กัน แต่ว่าจะรู้ทั้งหมดถึง ๕๐๐ กว่าเรื่องหรือไม่ก็ไม่อาจจะทราบได้ 

และจะรู้ได้ตลอดจนถึงชาดกท่ีมีทศพิธราชธรรมนี้ด้วยหรือไม่ก็ไม่อาจจะทราบได้  

แต่ว่ากล่าวได้ว่า พระมหากษัตรย์ิผูค้รองประเทศไทยได้ปฏบิตัทิศพธิราชธรรมมาช้านาน 

และในขณะเดียวกันก็ทรงปฏิบัติในพระบารมีทั้ง ๑๐ น้ันด้วย และก็เป็นที่นับถือ 

พระมหากษตัริย์ว่าเป็นเหมอืนอย่างพระโพธสิตัว์องค์หนึง่ ซึง่บ�าเพญ็บารมเีพ่ือพทุธภมูิ 

ความนับถือพระมหากษัตริย์เป็นเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งดังกล่าวนี้ได้มีมา 

ช้านาน และก็แสดงว่า ได้นับถอืบารมี ๑๐ นีย้ิง่กว่าทศพธิราชธรรม คอืพระมหากษตัรย์ิ

เองก็ทรงนับถือบารมีว่า จะพึงต้องทรงปฏิบัติเพื่อพุทธภูมิยิ่งกว่าทศพิธราชธรรม  

ได้เป็นมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์นี้

การปฏบิัตหินักไปในทางราชธรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔

มาถงึรชักาลที ่๔ ซึง่ทรงเป็นปราชญ์พระองค์หนึง่ในพระพทุธศาสนา ได้ทรง

ผนวชอยูใ่นพระพุทธศาสนาเป็นเวลานานปี ได้ทรงศกึษาพระไตรปิฎกพร้อมทัง้อรรถกถา

ฎกีาทัง้หลาย ได้ทรงปรับปรงุความประพฤตขิองพระภกิษสุงฆ์ให้ถูกต้องตามพระวินยั

บัญญัติ และทรงปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะกรรมฐาน กรรมฐานที่สอนกันว่าให้บริกรรม

ว่า พทุโธ พทุโธ กป็รากฏในหนงัสอืพระราชประวตัว่ิา พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ 

ได้ทรงปฏิบัติ จนถึงเวลาจะสวรรคตก็ทรงปฏิบัติบทนี้ ดังท่ีมีเขียนไว้ในจดหมายเหตุ

ตอนสวรรคตว่า ในราตรทีีจ่ะเสดจ็สวรรคตนัน้ ได้ทรงบรรทมเบือ้งขวา และก็มผีูไ้ด้ยนิ

เสยีงทรงบรกิรรมดงั ๆ ว่า พทุโธ พทุโธ พทุโธ จนพระสรุเสยีงนัน้เบาเข้า ๆ จนสงบหยดุ 

เสด็จสวรรคต เพราะฉะนั้น ก็กล่าวได้ว่า แบบภาวนาพุทโธนี้ เป็นแบบท่ีพระบาท
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สมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงปฏิบัติอยู่และเม่ือทรงผนวชก็เป็นพระอาจารย์ เป็น 

พระอุปัชฌาย์ของพระอาจารย์กรรมฐานที่ออกไปตั้งคณะปฏิบัติในภาคอีสานเป็นต้น 

ซึง่พระเถระฝ่ายธรรมยุตท่ีภาคอีสานก็ได้ปฏบิตัใิช้บรกิรรม หายใจเข้า พุท หายใจออก 

โธ น้ี เรียกว่า พทุโธ พทุโธ นีเ้ป็นหลกักนัอยูจ่นถงึปัจจบุนั เพราะฉะนัน้ จึงสนันษิฐาน

ได้ว่า พระอาจารย์กรรมฐานพระองค์แรกทีท่รงสอน กคื็อพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าฯ 

เมือ่ทรงผนวชอยูก่ท็รงเป็นอปัุชฌาจารย์ของพระเถระภาคอีสาน ทีอ่อกไปตัง้คณะปฏบิตัิ

ทางภาคอีสานดังกล่าว มาตั้งแต่ในครั้งรัชกาลที่ ๓ ที่ ๔ นั้น และก็ปฏิบัติสืบกันมา 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เองได้ทรงพระราชนิพนธ์บทสวดภาษาบาลีต่าง ๆ ไว้

เป็นอันมาก เช่น ท�าวัตรเช้า ท�าวัตรค�่า ที่เราสวดกันอยู่ และยังพระราชนิพนธ์เรื่อง

ภาษาบาลีท่ีเป็นประวัติศาสตร์ไว้ก็มี จดหมายเหตุต่างๆ ก็มี และมีอีกเร่ืองหนึ่งท่ีได้

ทรงไว้ว่า ไม่ได้ทรงปรารถนาพุทธภูมิ เพราะเมื่อตั้งความปรารถนาขึ้นก็ท�าให้ฟุ้งซ่าน 

เพราะเป็นตัณหาฟุ้งซ่าน ดั่งนั้น ก็ทรงปรารถนาเพื่อจะปฏิบัติเพื่อธรรมที่สุดทุกข์เท่า

ที่จะพึงเป็นไปได้ พระมหากษัตริย์ที่สืบพระราชสันติวงศ์ต่อมาจึงได้ปฏิบัติหนักไปใน

ทางทศพธิราชธรรม แต่ในขณะเดยีวกนักท็รงปฏบิตับิารมีธรรม แม้ไม่ปรารถนาพทุธภมิู 

ก็ปฏิบัติบารมีธรรมประกอบไปด้วย

ความนยิมว่าพระมหากษัตรยิ์เป็นพระโพธสิัตว์

และเพราะเหตุที่ได้มีความนิยมก�าหนดว่า พระมหากษัตริย์เมื่อเป็นพระมหา

กษัตริย์ขึ้นแล้ว ก็เหมือนอย่างเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีเพื่อ

พระโพธญิาณ ซ่ึงความนยิมดัง่นีเ้ป็นมานานดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น เพราะฉะนัน้ จงึได้มี

ถ้อยค�าที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์น้ัน มีค�าว่า พุทธ พุทธ ประกอบอยู่ด้วยเช่น 

ค�ากราบบังคมทูล ที่หมายถึงบุคคลผู้กราบบังคมทูลเองก็ใช้ว่า ข้าพระพุทธเจ้า ค�ารับ

ก็พระพุทธเจ้าข้า รัชกาลที่ ๕ ก็ถวายพระนามว่า พระพุทธเจ้าหลวง เมื่อได้ทรงสร้าง

พระพทุธรปูถวายรัชกาลที ่๑ และรัชกาลท่ี ๒ กไ็ด้ถวายนามพระพุทธรปูว่า พระพทุธ-

ยอดฟ้าจุฬาโลก ส�าหรับรัชกาลท่ี ๑ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ส�าหรับรัชกาลท่ี ๒ 

เป็นนามของพระพทุธรปูซึง่บัดนีไ้ด้ประดษิฐานอยูใ่นพระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม 
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เมื่อเข้าไปหันหน้าไปทางพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกต พระยืนทรง

เครื่ององค์ใหญ่ที่ประทับอยู่ทางด้านขวามือ หรือด้านทิศเหนือ ก็คือพระพุทธยอดฟ้า-

จุฬาโลก ที่ประดิษฐานทางด้านซ้ายมือหรือด้านทิศใต้ก็คือพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

เป็นนามพระพุทธรูป และก็ได้โปรดให้น�านามพระพุทธรูปนี้มาเป็นพระปรมาภิไธยใน

รชักาลที ่๑ และในรชักาลท่ี ๒ ด้วย เพราะฉะน้ัน เม่ือพดูว่าพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก 

ก็เป็นทีเ่ข้าใจว่าหมายถงึรชักาลท่ี ๑ เมือ่พดูว่าพระพทุธเลศิหล้านภาลยั กเ็ข้าใจว่าเป็น

รชักาลที ่๒ พระนามของพระพทุธรปูทัง้ ๒ นี ้ กม็าเป็นพระปรมาภไิธยของพระมหา

กษัตริย์ทั้ง ๒ รัชกาล คือ ที่ ๑ และที่ ๒ นั้น และนอกจากนี้ยังได้น�าค�าว่าบารมีมา

ใช้ส�าหรับพระมหากษัตริย์ เช่น “ทรงเปี่ยมด้วยพระบารมี” “มีพระบารมีเป็นที่พ่ึง” 

“พระบารมแีผ่ไพศาล” เหล่านีเ้ป็นต้น และค�าอืน่ ๆ กเ็ป็นความนยิมของประเทศไทย

เรา ของคนไทยเราทีไ่ด้เทดิทนูยกย่ององค์พระมหากษตัรย์ิมาตัง้แต่เก่าก่อน และกเ็ป็น

ประโยชน์ท่ีท�าให้องค์พระมหากษตัรย์ิได้ทรงส�านกึพระองค์ว่า เมือ่ทรงเป็นพระโพธสิตัว์

หรอืเป็นเหมือนพระโพธสิตัว์ กจ็ะต้องทรงบ�าเพญ็บารม ีมีทานศลีเป็นต้น แก่ประชาชน 

และโดยเฉพาะกจ็ะต้องทรงยกย่องรักษาพระพทุธศาสนา อปุถมัภ์บ�ารงุรกัษาพระสงฆ์ 

ตลอดจนถึงวัดวาอารามท้ังหลาย ว่าเม่ือทรงเป็นพระโพธิสัตว์แล้ว ก็จะต้องทรงท้ิง

พระพุทธศาสนาไม่ได้ จะต้องทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา รักษาพระพุทธศาสนา 

ตลอดจนถึงพระสงฆ์วดัวาอาราม ทุก ๆ อย่างทีเ่นือ่งด้วยพระพทุธศาสนา เพราะฉะนัน้ 

จึงปรากฏว่าวัดวาอารามที่เป็นหลักฐาน มีความมั่นคงงดงามในพระพุทธศาสนา ย่อม

เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง หรือทรงอุปถัมภ์บ�ารุงเป็นส่วนใหญ่และพระสงฆ์ที่

รวมกันอยูเ่ป็นสงัฆสามคัคตีามพระธรรมวนิยั ก็เพราะมพีระมหากษตัรย์ิได้ทรงอุปถมัภ์ 

ทรงแต่งตั้งเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชลงมา และทรงฟื้นฟ ู

พระธรรมวนิยั ทรงออกพระราชบัญญตัคิณะสงฆ์ เพือ่ให้พระสงฆ์ปฏิบตัดิปีฏบิตัชิอบ

ตามพระธรรมวนิยั และเพือ่ให้พระสงฆ์ได้ประกาศพระพทุธศาสนา สัง่สอนประชาชน

ให้ตัง้อยูใ่นศลีธรรมอนัดงีาม ตลอดจนถงึเป็นครอูาจารย์ประสาทศลิปวทิยาแก่กลุบตุร

ทั้งหลาย และทรงท�าการสังคายนาพระธรรมวินัย จารึกพระธรรมวินัยลงในใบลาน 

พิมพ์เป็นหนังสือเป็นต้น และพระมหากษัตริย์บางพระองค์ที่ทรงเป็นปราชญ์ใน 

พระพทุธศาสนา ก็ทรงรจนาหนงัสอืทางพระพทุธศาสนา ดงัเช่นพญาลไิทรจนาไตรภมูิ
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พระร่วงในครั้งกรุงสุโขทัย เพราะฉะนั้น ถวายให้พระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ท่าน

เป็นพระโพธิสัตว์ ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีก็เป็นประโยชน์ด่ังนี้ และเมื่อทรงบ�าเพ็ญ 

พระบารมีนั้น ก็เป็นอันว่าได้ทรงบ�าเพ็ญทศพิธราชธรรมไปด้วยกัน เพราะธรรมทั้งคู่นี้

ก็มีข้อธรรมท่ีตรงกันบ้าง ต่างกันบ้างโดยพยัญชนะ แต่โดยเน้ือความแล้วก็เข้ากันได้

ทุกข้อ แต่ว่าทางบารมีนั้น มุ่งพระโพธิญาณส�าหรับพระโพธิสัตว์ ทศพิธราชธรรมนั้น

มุ่งส�าหรับปกครองประชาชนปกครองบ้านเมือง

๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๑๖ 
ทศบารมแีละทศพธิราชธรรม (ต่อ)

ได้แสดงเริม่เร่ือง ทศพธิราชธรรม และได้แสดงถงึ บารม ีทีน่ยิมใช้เป็นธรรม

แห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ในวันนี้จะได้แสดงหลักฐานของการใช้

บารมีกับทศพิธราชธรรม จากหนังสือ ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งเป็น 

พระนพินธ์ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจกัรสีรินิธร รัฐสมีาคณุากรปิยชาติ 

สยามบรมราชกมุารี จะได้เลอืกอ่านบางตอนในบทที ่๖ ทีว่่าด้วยความหมายของค�าว่า

บารมใีนคมัภร์ีพทุธศาสนาในประเทศไทย และอทิธพิลความคดิเรือ่งบารมใีนวฒันธรรม

ไทยบางตอน

๑. ยุคก่อนสมัยสุโขทัย (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๕)

พระพุทธศาสนาได้เข้ามาประดิษฐานในดินแดนท่ีเป็นประเทศไทยเป็นเวลา

นานแล้ว ดังมีหลักฐานที่พบ คือ โบราณศิลปวัตถุ และโบราณสถานทางพระพุทธ-

ศาสนาหลายสมัย ความคิดเรื่องบารมีก็ควรจะเข้าสู่ประเทศไทยในยุคต้น ๆ นี้เช่น

เดียวกันสันนิษฐานจากภาพสลัก หรือภาพปั้นโบราณที่เล่าเรื่องราว ซึ่งนักโบราณคดี

ได้สันนิษฐานจากลักษณะทางประติมาณวิทยา ว่าเป็นเรื่องชาดกในพระพุทธศาสนา 

ส่วนใหญ่เป็นศิลปทวาราวดี

เรือ่งชาดกบางเรือ่งทีแ่สดงในภาพสลักเหล่านี ้มาจากคัมภร์ีพทุธศาสนาเถรวาท 

เป็นเรื่องแสดงการบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์
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๒. สมัยสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๘ – ๑๙) 

ในสมัยสุโขทัยอันเป็นระยะเวลาท่ีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง 

ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๘ หลักฐานแรกคือศิลาจารึกพ่อขุนรามก�าแหง กล่าวถึง 

พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทอย่างลังกาวงศ์เข้าสู่อาณาจักรสุโขทัย และความเลื่อมใส

ในพระพทุธศาสนาของประชาราษฎร์ชาวสโุขทยั ฉะนัน้ คตเิรือ่งบารมใีนอรรถกถาบาล ี

ของลังกา จึงเข้ามาเผยแพร่ในสุโขทัยด้วย

คติเรื่องบารมีในสุโขทัยมี ๒ แบบ คือ

๑.  คติเรื่องบารมีตามแนวคิดในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท

๒.  คตเิร่ืองบารมีว่าเป็นของพระมหากษตัรย์ิ ซึง่จะใช้กนัมากในสมัยต่อ ๆ ไป

พระมหาธรรมราชาลิไท กษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่งกรุงสุโขทัย ได้ทรงผนวช 

ในระหว่างที่ครองราชย์ ดังข้อความพิสดารมีในจารึกวัดป่ามะม่วง

ข้อความนี้กล่าวสรรเสริญสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ว่า ทรงเป็นผู้ถึง

พร้อมด้วยคณุแห่งพระโพธสัิตว์ทัง้หลายสบิองค์ มพีระอรยิเมตไตรยเป็นต้น ผูม้บีารมี

อนัถึงพร้อมแล้ว และว่า ทรงมีพระคุณเหมือนพระโพธสัิตว์ มพีระเวสสันดรในทางทาน 

ในทางพระปรีชาญาณเหมือนพระมโหสถ ในทางทรงศีลเหมือนพระเจ้าสีลวราช

ในคาถานมัสการของไตรภูมิพระร่วง มแีสดงคตเิรือ่งบารมว่ีาเป็นของพระมหา

กษัตริย์ คือการเทียบว่าพระมหากษัตริย์เท่ากับพระโพธิสัตว์ ผู้จะถึงซึ่งความเป็น

พระพุทธเจ้าในอนาคต

พระญาลิไท ได้ตรัสประกาศไว้ในที่หลายแห่งอย่างชัดเจนว่า พระองค์คือ 

พระโพธิสัตว์ผู้ก�าลังบ�าเพ็ญบารมี เพื่อที่จะถึงซึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและ

บารมีที่พระองค์ก�าลังบ�าเพ็ญนั้น มีคุณสมบัติหรือลักษณะเช่นเดียวกันกับบารมีของ

พระโพธิสัตว์ในอดีตที่รู้จักกัน

อนึ่ง ข้อที่ควรสังเกตคือ ในศิลาจารึกหลักที่ ๓ ใช้ค�าว่า “ธรรมเทศนา ... 

พระมหาชาติ” แสดงว่าการสวดหรือเทศน์มหาชาติ น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว
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คือในสมัยสุโขทัย ได้เกิดคตินิยมยกเร่ืองพระเวสสันดร เป็นเรื่องส�าคัญ เรียกว่า  

พระมหาชาติ ดังปรากฏในศิลาจารึกนครชุมหลักท่ี ๓ ตอนท่ีกล่าวท�านายลักษณะ

พระพุทธศาสนาในอนาคตว่า

“พระธรรมเทศนาอันเป็นต้นว่า พระมหาชาติ หาคนสวดมิได้เลย”

“การทีเ่ราเรยีกเวสสนัดรชาดกว่ามหาชาตนิัน้ น่าจะมเีฉพาะในหมูพ่ทุธศาสนิกชน

ชาวไทย เพราะไม่มีชาดกใด ๆ ทั้ง ๕๕๐ เรื่อง อันมีอยู่ในคัมภีร์ชาดกที่เรียกไว้ว่า

มหาชาติ บรรดาชาดกเรื่องใหญ่ ๆ ที่มีเรื่องยืดยาวนั้น ในคัมภีร์ชาดกจัดไว้พวกหนึ่ง

ให้ชือ่ว่ามหานิบาต แต่ในพวกมหานิบาตน้ีกม็ไิด้มแีต่เวสสนัดรชาดกเรือ่งเดียว แท้จริง

มอียูด้่วยกนัถงึ ๑๐ เรือ่ง คอืทีเ่ราเรยีกกนัว่า “ทศชาติ” แต่เราหาได้เรยีกอกี ๙ เรือ่ง

นั้นว่า มหาชาติ ไม่ คงเรียกแต่เฉพาะเวสสันดรชาดกเรื่องเดียว สมเด็จพระเจ้าบรม

วงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ โปรดประทานอธิบายไว้ว่า “พุทธศาสนิกชน 

ในสยามประเทศนี้ ตลอดจนประเทศที่ใกล้เคียง นับถือกันมาแต่โบราณว่าเร่ือง 

มหาเวสสันดรชาดกสําคญักว่าชาดกเร่ืองอืน่ ด้วยปรากฏบารมขีองพระโพธิสตัว์บรบิรูณ์

ในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๐ อย่าง จึงเรียกกันว่า “มหาชาติ” และพันเอก  

พระสารสาสน์พลขันธ์ (เยรินี) ได้กล่าวว่า พระโพธิสัตว์ในกําเนิดพระเวสสันดร  

ได้สร้างแบบของมนุษย์ผูก้้าวถึงข้ันสูงสดุแห่งการดําเนนิในทางววิฒันาการ อันนําไปสู่

ความเต็มเปี่ยมทางจริยธรรมและความรู้ และเหมาะแก่การข้ามพ้น (โอฆะ) ห้วง

สุดท้าย ซึ่งจะแยกออกเสียจากการเกิดเป็นเทวดา เพราะเหตุนี้กําเนิดสุดท้ายนี้จึงได้

นามว่า มหาชาติ”

ในคาถานมสัการของไตรภูมพิระร่วง มข้ีอความว่า (ข้าพเจ้า พระยาลไิท) อยู่ 

ณ เมืองสัชชนาลัย ปรารถนาที่จะเข้าใจ (พระสัทธรรม) สิ้นกาลนาน เพิ่มพูนแล้ว 

ซึ่งบารมีของผู้เสมอซึ่งมธุร ....

ในจารึกหลักที่ ๔ จารึกวัดป่ามะม่วง ทรงตั้งอธิษฐานถึงผลบุญที่ได้จากการ

ทรงผนวชว่า “ผลบุญท่ีอาตมาบรรพชาอุปสมบทต่อพระศาสนาพระพุทธเจ้าคราวนี้ 

อาตมาไม่ปรารถนาจักรพรรดิสมบัติ อินทรสมบัติ พรหมสมบัติ ปรารถนาน�าสัตว์ 

ทั้งหลายข้ามไตรภพนี้เทอญ”
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ในท�านองเดียวกัน ในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง หลักที่ ๕ กล่าวอธิษฐานว่า  

“จุงเป็นพระพุทธ จุงจักเอาฝูงสัตว์ทั้งหลายข้ามสังสารทุกข์”

๓.  สมัยอยุธยา

คติเรื่องบารมีในสมัยอยุธยา มีวิวัฒนาการขยายออกจากสมัยสุโขทัย คือ 

ก.  คตนิยิมเรือ่งมหาชาต ิซึง่มมีาแต่สมัยสุโขทัย ได้รับสืบต่อมาถึงสมัยอยุธยา 

แต่ปรากฏว่าเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น มีผู้แต่งเป็นวรรณคดีหลายเรื่องเพื่อใช้ในการสวด 

ที่ส�าคัญคือ

๑. มหาชาติค�าหลวง ซ่ึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตช่วยกันเรียบเรียงแต่งขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๕

๒.  กาพย์มหาชาต ิรจนาขึน้ในสมยัพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๖๓ – ๒๑๗๑)

นอกจากนี้ได้มีการรจนมหาชาติอีกหลายส�านวน

ข.  วรรณคดีจากชาดกเรื่องอื่น ๆ 

ค.  นอกจากในวรรณคดีแล้ว ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยังมีคัมภีร์ที่แต่งขึ้นใน

ภาคเหนือ เช่นคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ (พ.ศ. ๒๐๗๘) ของพระสิริรัตนปัญญาเถระ 

ผู้รจนาคัมภีร์ชินกาลมาลี ซ่ึงเป็นท่ีรู ้จักกันเป็นอย่างดี คัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ  

เป็นคาถาบรรจุศาสตร์ต่าง ๆ ไว้มาก คาถาที่ ๕๐ ได้กล่าวถึงบารมี

ง.  คติว่าบารมีเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ ก็มีในสมัยอยุธยาท่ีเห็นกัน  

เช่นบทไหว้ครขูองกลบทศิรวิบูิลยกิติ ์อันเป็นเร่ืองทีน่�ามาจากปัญญาสชาดก ตอนทีเ่ป็น

บทไหว้ครู มีค�าว่า “บารมี” ว่า

สร้างบารมีสี่ปรมรรถตรัสนับถือ ในตรีรัตนัตไตรย์หรือทรงอุตส่าห์

ตั้งความเพิ่มเติมความเพียรเป็นพุทธา มุ่งจะเพื่อเมื่อจะพาพวกเวไนย

ในทีน่ีแ้ม้จะเป็นการสรรเสรญิคณุพระมหากษตัรย์ิ แต่กเ็น้นความส�าคญัอยู่ที่

การสร้างบารมีมุ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เพื่อช่วยเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งอาจ

จะเป็นเครื่องแสดงว่า เราถือว่าฝ่ายพุทธจักรส�าคัญกว่าอาณาจักร
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นอกจากนี้ ยังมีการยอมรับว่า บารมีเป็นเรื่องที่กษัตริย์ทรงบ�าเพ็ญมาแต่ 

ชาตก่ิอน และสัง่สมความดนีีไ้ว้ ท�าให้พระองค์เป็นผูม้อี�านาจในปัจจบุนั อย่างไรกต็าม 

บารมีที่สั่งสมนี้ ก็เป็นเครื่องช่วยในการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง เช่นใน

หนังสือจินดามณีของพระโหราธิบดี สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระโหราธิบดี 

ได้ยกตัวอย่างโคลงขับไม้ว่าดังนี้

 พระเกียรติรุ่งฟุ้งเพื่อง ฦาชา

ทั้งท่วนทุกทิศา นอบน้อม

ทรงนามไทเอกา ทศรถ

กระษัตรมาขึ้นพร้อม บ่เว้นสักคน

 เดชะพระบารมีล้น อนันต์

จักนับด้วยกัปกัลป์ ฤาได้

สมภารภูรแต่บรรพ์ นาเนก

ยิ่งบําเพงเพิ่มไว้ กราบเกล้าโมทนา

 พระทรงศรัทธาลํ้า เหลือแสดง

ทรงพระศาสนา ฤาให้

อารามครํ่าสักแห่ง ห่อนมี

ประสาทราชทรัพย์ไว้ แจกให้ทุกสถาน

 อารามเรื่องราวถั้ว ทุกทิศ

เพราะบพิตรภูวญาณ ปิ่นเกล้า

พระองค์ทรงทศพิธ ธรรมราช

พระศาสนารุ่งเร้า เรืองด้วยเดชา

ในที่นี้น่าสังเกตว่า ความหมายของ “บารมี” ต่างจากค�าบารมีท่ีกล่าวมาใน

ตอนต้นๆ ซึง่หมายความถงึการสะสมคณุธรรมเพือ่บรรลโุพธญิาณ ในทีน้ี่เป็นคณุธรรม

ที่บ�าเพ็ญแล้วท�าให้ได้เป็นพระมหากษัตริย์ แต่อย่างไรก็ใช้คู่กับค�าว่าสมภาร เหมือน

กับบารมีที่เป็นธรรมให้ส�าเร็จพระโพธิญาณ การปฏิบัติใช้ค�าว่า “บ�าเพ็ญ” เหมือนกัน
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๔. สมัยรัตนโกสินทร์

สมัยรัตนโกสินทร์ ความคิดเรื่องบารมีแพร่ขยายออกไปมาก ศัพท์ว่าบารม ี

ก็มีใช้อยู่แพร่หลายในหนังสือทางพระพุทธศาสนา วรรณคดี รวมทั้งจารึกต่าง ๆ  

ดงัจะหาตวัอย่างซ่ึงใช้ในท่ีต่าง ๆ มาเป็นสงัเขป ประกอบกบัความคดิเรือ่งบารมใีนสมยั

สุโขทัยและอยุธยาดังต่อไปนี้

ก. คตนิยิมเรือ่งการบ�าเพญ็บารมีของพระเวสสนัดรในมหาชาต ิยังคงสบืทอด

มีธรรมเนียมการสวดและเทศน์มหาชาติอย่างใหญ่โต เป็นงานพระราชพิธีมีการ 

แต่งมหาชาติค�าหลวงเพ่ิมเติม ส�านวนกรุงเก่าที่ขาดหายไป รวมทั้งแต่งร่ายยาว 

มหาเวสสันดรชาดกส�าหรับการเทศน์มหาชาติ

ข. คติเรื่องบารมีของพระมหากษัตริย์ มีสืบต่อกันมาเช่นกัน ตัวอย่างเช่น 

จารึกหลักที่ ๑๓๘ จารึกที่ฐานพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๓๗๐ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

“ทรงปรารถนาพระโพธิญาณศรัทธาธิกบารมี พระหฤทัยหมายมุ่งบํารุง 

พระไตรรัตนะทั้งสามเป็นอาจินะ พระราชกุศลสืบสร้างพระสํามะดึงษะบารมี ทรง 

พระวิริยะภาพเพียรพะยายามตามประเพณีพระมหาโพธิสัตว์เจ้า แต่ปางก่อนสืบมา”

และอีกตอนหนึ่งในจารึกเดียวกันนี้ว่า

“ซึ่งทรงพระราชศรัทธาถะปะนาพระสมุทรเจดียสถาน การกุศลทั้งนี้ใช้จะมี

พระราชประสงค์สมบตัจิกัรพรรดิ ์และสมบตัเิทพยดุา อนัพรหมหามไิด้ ปลงพระไทย

แต่จะให้สําเร็จจ์ แก่พระสรรเพชญโพธิญาณ จะรื้อขนสัตว์จากสังสารทุกข์”

การที่พระมหากษัตริย์ประกาศพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์นี้ คงจะไม่เป็นที่พอ

พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

ตามคมัภร์ีทางพระพทุธศาสนา ในจารกึหลักที ่๑๙๑ จารกึบนหินอ่อนทีอ่งค์พระเจดย์ี  

วัดชุมพลนิกายาราม ต�าบลบ้านเลน อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

จึงได้ทรงคัดค้านค�าอ้างเหล่านั้น และชี้ให้เห็นว่า ในการทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ

ทางศาสนา ควรจะเป็นไปเพื่อพระนิพพานเท่านั้น ดังปรากฏข้อความว่าดังนี้
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“ ... ทรงบําเพญ็พระราชกศุลน้ีกด็ ีขอให้ได้สาํเรจ็พระพทุธภมูโิพธญิาณ อวดอ้าง

พระบารมีว่าเป็นพระโพธิสัตว์ ดังเช่นใช้มาแต่ก่อน อึงๆ อยู่นั้นหามิได้ ทรงบําเพ็ญ

พระราชกศุลนีแ้ลอืน่ ๆ ก็หวงัตัง้พระราชหฤทยั ขอให้ได้สรรพสมบตัคิอืความบรบิรูณ์

คณุธรรม และอิศริยยศ บริวารทรัพย์สิง่สนิเป็นอาทิ บนัดาลทีจ่ะได้เป็นอปุการุปนไิสย 

อดุหนนุให้ได้ช่องโอกาส เพือ่จะได้เสดจ็ถงึทีส่ดุสงสารทุกขภัยทัง้ปวงโดยเรว็ โดยช่วย

ความทุกข์ทั้งปวง จะได้ดับด้วยประการใดขอจงได้ดังน้ัน สรรพวิบัติทั้งปวง ซ่ึงเป็น

เหตใุห้เนิน่ช้าอยู ่ในสงสารทกุขจงอย่าได้ม ีถงึจะมบ้ีางกใ็ห้ผล อนัอนัตรายหายเทอญ”

สันนิษฐานว่า จารึกทั้งหมดนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จารึกขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่า เรื่องบารมีเป็นเรื่องสูง  

เป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้า มิใช่เรื่องที่คนธรรมดาจะอ้างอิงว่าตนเองก็มีบารมีหรือ

ก�าลังบ�าเพ็ญบารมีได้

นอกจากนี้ในสมัยรัตนโกสินทร์ ยังมีตัวอย่างที่ใช้ค�าว่า “บารมี” โดยกล่าวว่า 

บุคคลอื่นขอพึ่งบารมีของพระมหากษัตริย์ได้ด้วย เช่นในจารึกหลักที่ ๑๖๒ ศิลาจารึก

วัดพระฝาง สวางคบุรี มีข้อความว่า

“พระครูสวางคบุรี ขอถวายพระราชกุศลอนุโมทนาด้วยมหาบพิตรพระราช

สมภารชักนําอาตมภาพบูรณปฏิสังขรณ์ ก... จะขอบูรณปฏิสังขรณ์สืบไป ขอบุญญา

บารมีมหาบพิตรเป็นที่พึ่ง สร้างไว้สําหรับพระพุทธศาสนากว่าจะถ้วนห้าพัน ...”

ในภายหลังค�าว่าบารมีใช้กว้างออกไปอีก ในภาษาสามัญ บารมีของพระมหา

กษัตริย์ แม้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า “คุณสมบัติที่ทําให้

ยิ่งใหญ่ เช่นว่า ชมพระบารมี พระบารมีปกเกล้า พ่ายแพ้แก่บารมี” ตัวอย่างมีใช ้

ในวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ เช่นในรามเกียรติ์ มีข้อความว่า

พระบารมีเป็นที่เฉลิมภพ

เลิศลบกษัตรามหาศาล

เป็นจรรโลงโลกาสุธาธาร

ทุกสถานน้อมเกล้าประนมกร
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ในท่ีน้ีเห็นได้ชดัว่า มิได้หมายถึงบารมใีนทางพระพทุธศาสนา ซึง่บคุคลประพฤติ

ปฏิบัติตามแล้ว จะได้ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า หรือต�่าลงมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า  

หรือพระอรหันตสาวก “บารมี” ในบทกลอนหมายถึงคุณธรรมของพระมหากษัตริย์ 

(ในที่นี้คือพระราม) ซึ่งเมื่อมีแล้วจะช่วยให้เป็นใหญ่และคุ้มครองป้องกันผู้อื่นได้ด้วย

ในลิลิตนิทราชาคริต มีบทสรรเสริญคุณพระมหากษัตริย์ว่า

 บารมีพระมากพ้น รําพัน

พระพิทักษ์ยุติธรรม์ ถ่องแท้

ถ้าพจิารณาแล้ว จะเหน็แนวทางสมัพนัธ์ระหว่างบารมใีนทางพระพทุธศาสนา  

(ทศบารม)ี และบารมขีองพระมหากษตัรย์ิ กล่าวคอื พระมหากษตัรย์ิในประเทศไทย

ล้วนแต่มพีระราชหฤทยัศรทัธาเลือ่มใสในพระบวรพทุธศาสนา นอกจากจะทรงบ�าเพญ็

พระราชกศุลเพือ่หวงัผลในทางพระพทุธศาสนา เช่นหวงัพระโพธญิาณ ดงัได้กล่าวแล้ว 

ในข้างต้น พระมหากษัตริย์ไทยยังต้องยึดถือหลักปฏิบัติ ที่เรียกว่า ทศพิธราชธรรม 

หรือธรรม ๑๐ ประการ ของพระมหากษัตริย์ เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนา  

ดังคาถาบาลีว่า

ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ

อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ

อิจฺเจเต กุสเล ธมฺเม ิเต ปสฺสาหิ อตฺตนิ

ตโต เต ชายเต ปีติ โสมนสฺสญฺจนปฺปกํ

แปลความว่า ขอพระองค์ผู้เป็นพระบรมกษัตริยาธิราช จงทรงแผ่พระปรีชา

สามารถ พจิารณาเหน็ราชธรรมท่ีเป็นกศุลส่วนชอบ ๑๐ ประการ ให้ด�ารงในพระราช

สันดานเป็นนิตย์ ดังนี้ ทานํ การให้ ๑ สีลํ การตั้งสังวรรักษากาย วาจา ให้สะอาด 

ปราศจากโทษ ๑ ปริจฺจาคํ การบริจาคสละ๑ อาชฺชวํ ความซื่อตรง ๑ มทฺทวํ  

ความอ่อนโยน ๑ ตปํ การขจัดความเกียจคร้านและความชั่ว ๑ อกฺโกธํ การไม่โกรธ 

๑ อวิหึสญฺจ การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ตลอดถึงสัตว์ให้ได้ทุกข์ยาก ๑ ขนฺติญฺจ  
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ความอดทนต่อสิ่งควรอดทนเป็นเบ้ืองหน้า ๑ อวิโรธนํ การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากการ 

ทีถ่กูทีต่รง และด�ารงอาการคงท่ี ไม่ให้วกิารด้วยอ�านาจยนิดยีนิร้าย ๑ บรรจบเป็นกศุล

ส่วนชอบ ๑๐ ประการ ล�าดบันัน้พระปีต ิและพระโสมนสัไม่น้อยจกัเกดิมแีต่พระองค์

เพราะได้ทรงพิจารณาเห็นกุศลธรรมเหล่านี้มีในพระองค์เป็นนิตย์

คาถาและค�าแปลนี้ก็มาจาก มหาหังสชาดก ที่ได้เล่ามาแล้วในวันแรก ๆ 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๑๗ 
ทศบารมแีละทศพธิราชธรรม (เพิ่มเตมิ)

วันนี้จะแสดงเพิ่มเติมหลักฐานที่เกี่ยวแก่ ทศพิธราชธรรม และที่เกี่ยวแก่ 

บารมี ตาม “ประชุมพระราชปุจฉา” ที่ยังมีต้นฉบับเหลืออยู่ และมีการรวมพิมพ์ขึ้น

ในปัจจุบันในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

แผ่นดนิสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้มีพระราชปุจฉาสมเด็จพระราชา

คณะและพระราชาคณะหลายข้อ หลายคราว จะอ่านเฉพาะข้อทีเ่กีย่วแก่ทศพธิราชธรรม 

และที่เกี่ยวแก่บารมีของพระมหากษัตริย์

“... ขอถวายให้ทราบพระญาณบารม ีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์

บรมธรรมิกราชผู้ประเสริฐฯ พระธรรมไตรโลก ขอถวายพระพรว่า สาสนาในมัชฌิม

ประเทศอันตรธานไป ด้วยพระมหากษัตริย์อันเสวยราชสมบัติในมัชฌิมประเทศนั้น

มิได้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ จึงประชาราษฎรทั้งปวงแตกฉานซ่านเซ็น

ออกไปประชุมในปัจจันตประเทศทั้ง ๘ ทิศ แลสงฆ์ทั้งปวงผู้ทรงไตรปิฎกเป็นวาจุกต 

(คือคล่องปาก) ย่อมอาศรัยซึ่งจตุปัจจัยแห่งทายกผู้ศรัทธาจึงจะคํ้าชูศาสนาได้ เมื่อ

มชัฌิมประเทศร่วงโรย สงฆ์จงึไปประชมุในปัจจันตประเทศ เหตุจะอาศรยัทายกอันมี

ศรทัธา ในกาลขณะนัน้ พระไตรปิฎกยงัไป่มยิกขึน้สูใ่นลาน แลขนัธสนัดานแห่งโยคาวจร
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ผู้ทรงไตรปิฎกนั้น ประดุจดังหีบอันใส่พระไตรปิฎกแลโยคาวจรหมู่นั้นครั้นไปตั้งใน

ปัจจนัตประเทศ ได้ชือ่ว่าพาเอาพระไตรปิฎกทัง้ปวงไปประดษิบานไว้ในปัจจนัตประเทศ 

แลกุลบุตรทั้งปวงในปัจจันตประเทศนั้นได้สิกขนาการพระไตรปิฎก แต่สํานักแห่ง 

พระมหาเถระทั้งปวงนั้นเปนปรัมปราภัตสืบ ๆ กันมา จึงพระสาสนารุ่งเรืองเปน 

อันมากในปัจจันตประเทศ แลมัชฌิมประเทศทั้งปวงจึงสูญไปด้วยประการดังนี้ฯ...”

แผ่นดนิพระเพทราชา

ในแผ่นดินพระเพทราชา พระเถระได้ถวายพระพรว่า “... ขอถวายพระพร

ด้วยอาตมภาพได้รับพระราชเสาวนี ว่าจะขอความรู้ อาตมภาพยินดีนักหนา ด้วย

อาตมภาพได้วิสัชนาถวายมาแต่ก่อนบ้างแล้ว บัดนี้อาตมภาพชราแล้ว จะขอถวาย 

ครั้งนี้เป็นปริโยสานให้ทราบพระญาณจงยังแล้ว ด้วยพระราชสมภารเจ้าผู้ประเสริฐ 

จะแสวงหานิพพานอันดับสังขารทุกข์เที่ยงแท้ฯ ...”

แผ่นดนิสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ

ในแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ในกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีพระราชปุจฉา 

เริม่ต้นว่า “... สมเดจ็พระบรมนาถ บรมบพติรพระพทุธเจ้าอยู่หวั ผูด้าํรงทศพธิราชธรรม

อนัมหาประเสรฐิ ...” และในแผ่นดนิสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัวนัน้ ได้มีพระราชปุจฉา

ในคร้ังหน่ึงตั้งต้นว่า “... สมเด็จพระบรมนารถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว ผู้ทรง

พระวิริยภาพในพุทธการกธรรมอันมหาประเสริฐ ...” 

“อนึ่งทรงพระราชรําพึงเห็นว่า ทรงบําเพ็ญซึ่งศีลบารมีแลทานบารมีทั้งปวง 

นัน้ กน็บัเนือ่งเข้าในพระสมดงึษบารม ีล้วนเปนปัจจยัแก่พระโพธญิาณบารมสิีน้ท้ังน้ัน 

พระกระมลหฤทัยจะยังพระสมดึงษบารมีให้บริสุทธิ์”

และในแผ่นดนิสมเดจ็พระนัง่เกล้าฯ นัน้ ได้มีพระราชปจุฉาครัง้หนึง่ขึน้ต้นว่า 

“... สมเด็จพระบรมนาถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว ผู้ดํารงราชธรรมทศพิธฉัพพิธ
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ยาศรัยไตรจริยา อรรคสาสนูปถัมภ์บํารุงพระพุทธสาสนาให้รุ่งเรืองด้วยอามิศบูชาแล

ปฏบิตัติบิชูา เปนมหาสกัการอนัประเสรฐิ เสด็จออก ณ พระทีน่ัง่บษุบกมาลามหาจักร

พรรดิพมิาน เวลาคํา่เจ้าพนกังานกราบบงัคมทลูพระกรณุา รายงานสรรพการพระราช

กุศล ซึ่งทรงสร้างพระไตรปิฎกแลทรงสร้างพระพุทธรูป พระสถูปเจดีย์ พระวิหาร

อุโบสถ แลการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมทั่วทุกตําแหน่งพระอารามใหญ่น้อยทูลเกล้าฯ  

ถวายพระราชกุศล ทรงพระโสมนัศตรัสประภาษ โดยพระราชหฤทัยบันเทิงใน 

พระทานบารมี แลพระศีลบารมี ที่ได้ทรงบําเพ็ญมา ล้วนทรงพระราชศรัทธาอัน 

อุกฤษฐ แล้วทรงพระเต้าทักษิโณทกอุทิศส่วนกุศลโกษฐาส ให้ทั่วไปแก่สัตวโลกใน

อนนัตจกัรวาฬ เพือ่จะให้เปนปัจจยัแก่พระโพธญิาณสิง่เดยีวพระหฤทยัจะยงัสรรพราช

กุศลสมภารโพธิญาณบารมีให้แก่กล้า ด้วยพระสัมมัปธานวิริยหากให้ทรงพระอุสาหะ 

...”

และได้มพีระราชปจุฉาในแผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าฯ นัน้ในครัง้หนึง่

ซึง่มีความตอนต้นว่า “... จงึมพีระราชโองการมานพระบณัฑรูสรุสงิหนาท ดาํรสัเหนอืเกล้า 

.... ภูริปรีชาราชเสนาบดีศรีสาลักษณ์ อัญเชิญพระราชปุจฉา ... เผดียงถามสมเด็จ

พระสังฆราช และพระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว 

จําเดิมแต่พระองค์ได้เสวยถวัลยราชมไหสุริยสมบัติ ก็มีพระกมลหฤทัยโสมนัสเป็น

อุกฤษฏ์ ในกิจอันทํานุบํารุงพระบวรพุทธศาสนา พร้อมด้วยพระประสาทศรัทธา  

ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลรักษาสรรพสุจริต ในทศพิธราชธรรมทั้ง ๑๐ ประการ  

ก็ไพศาลรุจิโรภาส ด้วยพระราชสิริสวัสด์ิ มหัจราขานุภาพกฤษฎาธิคุณวิบุลยมหันต 

อิสริยยศ ปรากฏดั่ง ... ภาณุมาศปราศจากเมฆันตรายในมัชฌันติกสมัย ... พฤทธิ

ตามเยีย่งอย่างบรุพภาคพุทธภมูกิโพธสิตัว์ อันปฏบิตัใินมงคลมาตาปิตปัุฏฐานวตัตจรยิา

เป็นพระอารมณ์โดยนิจกาล ...”

และในแผ่นดนิสมเดจ็พระน่ังเกล้าฯ นัน้ กไ็ด้มพีระราชปจุฉาซึง่มคีวามตอนหนึง่

ว่า “... มทีรงสมาทานซึง่องค์อุโบสถศีลและพุทธาทคิณุภาวนาและวปัิสสนาภาวนาและ

สักการบูชาเคารพพระรัตนตรัย และธรรมทานธรรมเสาวนะเป็นอาทิทั้งนี้ จะได้ม ี

พระอัธยาศัยเจือไปด้วยตัณหาปรารถนา ซึ่งมนุษย์สมบัติและสวรรคสมบัติเป็นโลกีย์

นั้นหาบมิได้ ตั้งพระทัยหมายมั่นแต่พระสัพพัญญุตัญญาณอย่างเดียวโดยแท้ ...”
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พระมหากษัตรยิ์ไทยทรงบ�าเพ็ญบารมคีู่กับราชธรรม

ใน ประชุมพระราชปุจฉา ที่ได้น�ามาอ่านนี้ ก็เพื่อเป็นหลักฐานว่า พระมหา

กษตัรย์ิตามท่ีปรากฏในพระราชปจุฉาตัง้แต่อยุธยามานัน้ถงึรชักาลที ่๓ ได้ทรงปฏบิตัิ

อยู่ในทศพิธราชธรรม เพราะมีอ้างถึงทศพิธราชธรรม และทรงปฏิบัติในพระบารมี 

เป็นหน้าที่ เหมือนอย่างทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งบ�าเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณ คือ

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ตามท่ีได้น�าหลกัฐานจาก ทศบารมใีนพระพทุธศาสนาเถรวาท กบัใน ประชมุ

พระราชปุจฉา มาอ่านให้ฟังนี้ ก็เพื่อเป็นเครื่องแสดงว่า ทศพิธราชธรรมนั้นได้น�ามา

ปฏิบัติเป็นราชธรรมของพระมหากษัตริย์ส�าหรับชาวไทยนี้มาช้านาน และพระมหา

กษัตริย์ในครั้งก่อนน้ัน เหมือนอย่างทรงมีหน้าท่ีเป็นพระโพธิสัตว์ บ�าเพ็ญพระบารมี

เพื่อพระโพธิญาณด้วย และบางพระองค์ที่ปรากฏในหลักฐานเช่นที่อ่านมาก็ได้ทรงตั้ง

พระราชหฤทยัแน่วแน่ เพือ่ทรงบ�าเพญ็พระบารม ีมทีาน ศลีเป็นต้นเพือ่พระโพธญิาณ 

เพราะฉะนั้น ตามนิยมในครั้งก่อนนั้น ส�าหรับพระมหากษัตริย์เองนั้น จึงทรงบ�าเพ็ญ

พระบารมนี�าหน้าทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรมนัน้ทรงปฏบิตัเิป็นธรรมของพระมหา

กษัตริย์ทั่ว ๆ ไป และที่ยิ่งกว่านั้นก็ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีเพื่อพระโพธิญาณ เหมือน

อย่างว่าพระมหากษัตรย์ิไทยน้ัน เม่ือเป็นพระมหากษตัรย์ิกต้็องเป็นพระโพธสิตัว์ บ�าเพญ็

พระบารมไีปด้วย ซึง่กเ็ป็นประโยชน์ทีจ่ะได้ทรงบ�ารงุทัง้ฝ่ายพุทธจกัรและอาณาจักรให้

พัฒนสถาพร

๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๑๘ 
ทศพธิราชธรรม ข้อทาน

ทศพิธราชธรรม ข้อที่ ๑ ทาน

ทานที่เป็นราชธรรมมุ่งความสุขของประชาชน

ทานน้ันกไ็ด้แก่การให้ เพือ่สงเคราะห์อนุเคราะห์บูชา เพือ่ให้ผู้รบัได้มีความสุข

จากสิง่ทีใ่ห้นัน้ ดงัเช่นทีไ่ด้อธิบายแล้วในข้อ ทานบารม ีทานบารมขีองพระโพธสิตัว์นัน้

มุ่งพระโพธิญาณ คือเพื่อพระญาณ คือความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่ว่าทานที่เป็น

ราชธรรมของพระมหากษัตริย์ เพ่ือความสุขของประชาชน ยกตัวอย่างเช่นข้อที ่

พระมหากษตัรย์ิทรงชบุเล้ียงพระบรมวงศานวุงศ์ ข้าทลูละอองธลุพีระบาท ข้าราชการ 

ด้วยพระราชทานพระราชทรัพย์เครื่องอุปโภคบริโภคภัณฑ์ ตามฐานานุรูปของบุคคล

นั้น ๆ อันได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณ และพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์

แก่องค์การหรือบุคคล และราษฎรอันเป็นผู้สมควรนั้น ๆ ตามคราวอันสมควร และ

พระราชทานจตปัุจจยัแก่บรรพชติผูป้ระกอบกจิพระศาสนานบัเป็นการบชูาธรรมปฏบิตัิ 

และนอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงปฏิบัติในข้อทานนี้อีกเป็น 

อนัมาก โดยทีไ่ด้ทรงระลกึถงึหน้าทีข่องพระมหากษตัรย์ิทีจ่ะพงึปฏบิตั ิเพือ่บ�าบดัทกุข์

บ�ารุงสุขให้แก่ประชาราษฎรโดยทั่วไป
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ศูนย์ศกึษาการพัฒนาในพระราชด�าริ

เพราะฉะน้ัน จึงได้พระราชด�าริโครงการและทรงด�าเนินการให้เป็นไปตาม

โครงการพระราชด�ารนิัน้ ๆ ตามวตัถท่ีุพงึท�า ตามสภาพพืน้ทีแ่ต่ละแห่ง ได้ทรงศกึษา

ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมาเป็นเวลานาน ทรงด�าริว่าน่าจะมีการศึกษาสภาพ

แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จึงได้เกิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาการในพระราชด�าริ

ขึ้น ๖ แห่งทั่วประเทศ คือ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบน อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ศนูย์ศกึษาการพฒันาแต่ละแห่งนี ้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงมพีระราช

ประสงค์ให้เป็นต้นแบบ และการพัฒนาที่ดิน แหล่งน�้า อาชีพ เป็นศูนย์กลางของ 

หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ทีจ่ะต้องท�างานร่วมกนั ด้วยการบรหิารทรพัยากรทีม่อียู่

ให้มีประสิทธิภาพ เปรียบได้กับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต ให้ประชาชนได้เข้าไป

ศึกษาอบรม แล้วน�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�ารงชีวิต อัจฉริยะของพระองค์

ท่านได้ฉายแววออกมาให้เห็นในการเลือกพื้นท่ี ๆ เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาให้เป็น 

ต้นแบบ เพื่อการศึกษาและพัฒนาอย่างแท้จริง ถือได้ว่าแต่ละศูนย์เป็นสุดยอดของ

กจิกรรมการพัฒนา ด้วยการใช้ประโยชน์จากธรรมชาตใิห้มากท่ีสุด และมีคณะกรรมการ

ปฏิบัติสนองพระราชด�าริทุกแห่ง ท้ังมีคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมากจากพระราชด�าริ เรียกสั้นว่า กปร มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
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โครงการในพระราชด�ารดิ้านการศกึษา

นอกจากน้ียงัได้มโีครงการสารานกุรมไทยส�าหรบัเยาวชน ซึง่ได้มีพระราชปรารภ

พระราชด�ารัสให้ตั้งขึ้น เป็นการด�าเนินการสร้างหนังสือสารานุกรมฉบับใหม่ขึ้นอีก 

ชุดหนึ่ง ได้ท�าส�าเร็จพิมพ์ขึ้นแล้วกว่า ๘ เล่ม และยังได้มีพระมหากรุณาธิคุณที่

พระราชทานแก่นกัเรยีน นสิตินกัศึกษา ทีค่รอบครวัประสบสาธารณภยั ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นการก่อตั้งมูลนิธิราชประชา- 

นเุคราะห์ขึน้ ทัง้ยงัได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ตัง้ทุนการศึกษาพระราชทาน นอกจาก

ทุนภูมิพลแล้ว ยังมีมูลนิธิอานันนทมหิดล มูลนิธินวฤกษ์

พระราชกรณยีกจิอื่น ๆ ในข้อทาน

และได้ทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกิจด้วยพระมหากรณุาเป็นล้นพ้นแก่ประชาชน

ทัง้ในกรุงเทพมหานคร ท้ังในจงัหวดัทุกภาคแห่งพระราชอาณาจักร ได้เสด็จพระราชด�าเนิน

แปรพระราชฐานไปประทับอยู่กับประชาชนในภาคนั้นๆ เป็นประจ�าทุกปี สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ สมเดจ็พระราชโอรส ธดิา พร้อมด้วยสมเดจ็พระบรม

ราชชนน ีสมเดจ็พระพีน่าง กบัเจ้านายและข้าราชการทกุท่านทีท่รงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้ปฏบิตัดิ ีต่างได้ทรงช่วยและช่วยรบัปฏิบัตสินองพระราชกรณยีกจิต่าง ๆ และปฏบิตัิ

ตามโครงการพระราชด�ารน้ัิน ๆ ให้ส�าเรจ็บรบิรูณ์เพือ่ประโยชน์สขุแก่ประชาชนทัง้ปวง 

ในฝ่ายศาสนจักร ก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะทรงเป็นพุทธมามกะ และ

เอกอัครศาสนูปถัมภกครบถ้วน พระราชกรณียกิจทั้งปวงเหล่านี้นับเข้าได้ในข้อทาน 

ซึ่งเป็นราชธรรม
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ทรงให้ทุกอย่างเพื่อความสุขของประชาชน

อันทานซ่ึงเป็นพระราชธรรมนี้ ยังมีประการต่าง ๆ ที่ได้ทรงปฏิบัติอีกเป็น 

อันมาก เกินที่จะได้น�ามาแสดงเป็นรายละเอียดได้ทั้งหมด แต่ก็กล่าวรวมได้ว่าทุก ๆ 

อย่างที่จะทรงพึงให้แก่ประชาชน เพื่อความสุขแห่งประชาชนในทุกภาคแล้วก็ได้

พระราชทานให้ และกม็ไิด้หมายความว่า ประชาชนผูร้บัจะเข้ามารับในพระราชส�านกั

ในกรุงเทพฯ แต่หมายความว่าได้เสด็จพระราชด�าเนินออกไปประทับอยู่ในทุกภูมิภาค

ของประเทศ ได้มีพระต�าหนกัส�าหรบัประทบัในภมูภิาคนัน้ ๆ และได้เสดจ็ไปทรงเยีย่ม

ถึงถ่ินฐานท่ีอยู่ของประชาชน ได้ทรงศึกษาสภาพแวดล้อมและทรงด�าเนินการช่วย 

ต่าง ๆ ทั้งในด้านน�้า ทั้งในด้านดิน และในด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ส�าหรับที่จะประกอบ

การอาชีพ ดังท่ีได้เกดิโครงการพระราชด�ารต่ิาง ๆ ขึน้ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว และเมือ่ได้

มีพระราชด�าริโครงการขึ้นแล้ว หน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็ได้มาร่วมกันปฏิบัติ 

ทั้งรัฐบาลเองก็ได้ร่วมปฏิบัติ ดังที่ได้มีคณะกรรมการ กปร ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานดังทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ทัง้ได้ทรงตดิตามผลเม่ือเสดจ็ไปทรงเริม่กจิการใดกจิการ

หน่ึงข้ึนในศกหนึ่ง อีกศกหนึ่งก็จะต้องเสด็จไปทรงตรวจตราว่าได้ด�าเนินการไปได้ผล

เพียงไร มีข้อบกพร่องจะพึงแก้ไขอย่างไร เพราะฉะนั้น โครงการพระราชด�าริที่ทรงมี

พระราชด�าริและมีการด�าเนินการขึ้นนั้นจึงเป็นโครงการท่ีมีการปฏิบัติต่อเนื่อง และ 

มผีลดข้ึีนโดยล�าดบั พฒันาการน�า้หรอืการชลประทาน และการเกษตรอนัเกีย่วแก่ทีด่นิ 

พร้อมทั้งพืชผลต่าง ๆ ที่จะพึงใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นอันมาก

ดังที่ปรากฏ

ทรงปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิด้วยพระมหากรุณา

พระราชกรณียกิจโครงการพระราชด�าริต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมานี้ ไม่มีบท

กฎหมาย ไม่มข้ีอบงัคบัให้ต้องทรงท�า แต่อาศยัทีไ่ด้ทรงส�านกึอยู่ในหน้าทีข่องพระมหา

กษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ปกครองประชาชน เหมือนอย่างเป็นบิดาของประชาชนทั่วทั้งประเทศ 

อันจะพึงต้องดูแลประชาชนซึ่งเหมือนอย่างลูกของตนให้มีความสุขความเจริญ จึงได้
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ทรงปฏบิติัไปด้วยพระมหากรณุา ปรากฏเป็นทานต่าง ๆ คอืเป็นการให้เพือ่บ�าบดัทกุข์

บ�ารุงสุขในด้านต่าง ๆ ดังที่ปรากฏ

ทานเป็นหลักธรรมที่ทุกคนพงึปฏบิัติ

และหลักธรรมคือทานนี้ ก็เป็นหลักธรรมที่รัฐบาล ข้าราชการทุกหมู่เหล่า

ตลอดจนถึงประชาราษฎรทัง้ปวงจะพงึปฏิบตัด้ิวยเช่นเดยีวกนั ดงัทีเ่มือ่เป็นรฐับาลเป็น

ข้าราชการทกุหมูเ่หล่า หรอืแม้ผูท้ีป่ฏบิตังิานในรฐัวสิาหกจิทกุหมูเ่หล่า กจ็ะต้องปฏบิตัิ

ในข้อทานนี้ด้วย อันหมายความว่าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีให้แก่ประชาชนเพื่อให้

ประชาชนได้รับสุขประโยชน์อย่างเต็มที่ อันที่จริงนั้นข้าราชการตลอดจนถึงรัฐบาล  

และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีส�าหรับประชาชนทุกหมู่เหล่า ก็มีหน้าที่ ๆ จะปฏิบัติอยู่แล้วเพื่อ

ประชาชน แต่ว่าการปฏิบัตินั้นถ้าหากว่าไม่มีหลักธรรมข้อทานนี้เป็นหลักของใจอยู่  

ก็จะปฏิบัติไปในทางมิชอบบ้าง ปฏิบัติย่อหย่อนบ้าง ปฏิบัติสักแต่ว่าหน้าที่ก�าหนดให้

ไปวนัหนึง่ ๆ ไม่ได้มุ่งความสขุความเจรญิให้บงัเกดิข้ึนแก่ประชาชนเป็นจุดส�าคัญ และ

ไม่ร่วมมอืร่วมใจกนัปฏบิตักิระท�า แก่งแย่งกนัในหน้าทีต่่าง ๆ ด้วยจ�ากดัว่านีเ้ป็นหน้าที่

ของตน นั้นเป็นหน้าที่ของผู้อื่น และก็ไม่เกี่ยวข้องกัน อันที่จริงก็ถูกเหมือนกัน แต่ว่า

กิจการหลายอย่างนั้น ถ้าแบ่งแก่งแย่งกันอยู่ดั่งนี้ ก็เป็นไปไม่สะดวก เพราะฉะนั้น 

จ�าเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือกันจัดท�า ด้วยมุ่งผลที่จะพึงได้เป็นที่ตั้ง เพราะฉะนั้น 

หากมีทานเป็นหลักของใจอยู่ ประกอบด้วยเมตตาอารี ไม่ได้คิดว่าท�าไปตามหน้าท่ี

เท่านั้น แต่มุ่งท�าให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ก็จะเป็นการปฏิบัติในทาน คือการให้แก่ประชาชนได้

มากย่ิงขึ้น ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติอยู่ และนอกจากนี ้

ทกุ ๆ คนก็จะพึงปฏิบัตใินข้อทานคือการให้นี ้ตอบแทนแก่พระมหากษตัรย์ิ แก่รฐับาล 

แก่บ้านเมือง เช่น การช่วยเสียส่วยสาอากรตามก�าหนด และการช่วยราชการ  

ช่วยงานของบ้านเมอืง ด้วยก�าลงัทรพัย์บ้าง ก�าลงักายบ้าง ก�าลงัวาจาบ้าง ก�าลงัปัญญา

บ้างคือความคิดอ่านช่วยเหลือต่าง ๆ บ้าง ตามที่ควรท�าในเรื่องนั้น ๆ เมื่อเป็นดั่งนี้

แล้ว กจ็ะท�าให้ทางฝ่ายผูป้กครองคือรฐับาลซึง่มพีระมหากษตัริย์เป็นประมขุ สามารถ

ที่จะด�าเนินการปกครองให้บังเกิดผลส�าเร็จโดยท่ีฝ่ายรัฐบาลซึ่งมีองค์พระมหากษัตริย์
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เป็นประมุขเอง ก็มีกุศลเจตนาคือมีทานเป็นหลักของการปฏิบัติ คือเป็นการให้แก่

ประชาชน ประชาชนกมี็ทานเป็นหลักปฏิบตัใิห้ตอบแทนแก่รัฐบาลซึง่มพีระมหากษตัรย์ิ

เป็นประมุข ให้ความร่วมมือต่างๆ และเมื่อทั้ง ๒ ฝ่ายต่างให้กันดั่งนี้แล้ว ก็ย่อมจะ

บงัเกดิผลดทัีง้แก่ส่วนตวั ทัง้แก่ส่วนรวมตัง้แต่ครอบครวัหนึง่ขึน้ไปจนถึงเป็นประเทศชาติ 

ทานจึงเป็นหลักธรรมที่แม้ทุก ๆ คนที่รวมกันอยู่ในชาติเดียวกันจะพึงปฏิบัติ

วธิใีช้โภคทรัพย์ ๕ อย่าง

ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ยังได้ทรงสั่งสอนถึง ประโยชน์แต่การ

ถือโภคทรัพย์ ๕ อย่าง คือ แสวงหาโภคทรัพย์ได้มาโดยทางที่ชอบแล้ว

๑.  เลี้ยงตัว มารดาบิดา บุตรภรรยา บ่าวไพร่ให้เป็นสุข

๒.  เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข

๓.  บ�าบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่าง ๆ

๔. ท�าพลี ๕ อย่าง คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ อติถิพลี ต้อนรับแขก  

ปุพพเปตพลี บ�าเพ็ญอุทิศให้ผู้ตาย ราชพลี ถวายเป็นหลวง มีภาษีอากรเป็นต้น  

เทวตาพลี ท�าบุญอุทิศให้เทวดา

๕.  บริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบ

เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นทานคือการให้ทั้งนั้น

บุญอันส�าเร็จด้วยทาน

และทานนี้ยังเป็นหลักของการท�าบุญข้อหนึ่ง อันเรียกว่า ทานมัยบุญญกิริยา 

การกระท�าบุญอันส�าเร็จด้วยทาน คือการให้ ได้ชื่อว่าเป็นบุญที่หมายถึง

๑.  บุญโดยเหตุ ได้แก่เป็นเครื่องช�าระฟอกล้างจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด  

จากโลภะ ความโลภอยากได้ และมัจฉริยะ ความตระหนี่
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๒.  บญุโดยผล เป็นชือ่ของความสขุ ดงัท่ีมีพทุธภาษิตตรสัเอาไว้ว่า “มา ภิกฺขเว 

ปุญฺญ ภายิตฺถ ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย สุขสฺเสตํ อธิวจนํ  

คําว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุข” ดั่งนี้

ทรงสอนให้รู้จักเลอืกให้

และบญุทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนให้ท�าอันส�าเรจ็จากทานคือการให้นี ้พระพทุธเจ้า

ก็ยังสอนให้รู้จักเลือกให้ ทรงสรรเสริญทานคือการให้ที่รู้จักเลือกให้ และที่เรียกว่า 

เลือกให้นั้น ก็หมายความว่า

เลอืกวตัถุทีค่วรให้ คือ ให้เป็นวตัถุทีค่วรให้ อนัจะเป็นวัตถุทีใ่ห้ส�าเรจ็ประโยชน์

แก่ผู้รับ เช่นให้ยาแก่คนไข้ ให้เสื้อผ้าแก่คนที่ต้องการเสื้อผ้า ดั่งนี้เป็นต้น และ

ให้รูจ้กัเลอืก บคุคลทีค่วรให้ คอื บคุคลทีค่วรให้ซึง่เป็นผูร้บันัน้ต้องเป็นบคุคล

ทีส่มควรทีจ่ะให้ ดงัเช่นให้แก่ผูท้ีข่าดแคลน ทีต้่องการ เม่ือให้ไปแล้วกท็�าให้ผูร้บัได้รบั

ความสุข ส้ินความขาดแคลน แต่ว่าถ้าเป็นบุคคลไม่ควรให้ เช่นบุคคลท่ีประพฤติชั่ว 

ต้องการทรพัย์ไปเพือ่ประพฤตชิัว่ บคุคลทีจ่ะใช้ทรพัย์ไปในทางทีไ่ม่ชอบ เมือ่ให้ไปแล้ว

ก็จะใช้ทรัพย์ไปในทางที่ไม่ชอบ เช่นว่าคนที่ติดยาเสพติดให้โทษ มาขอทรัพย์ไปเพื่อ 

ซื้อยาเสพติดให้โทษ ดั่งนี้ก็เรียกว่าเป็นการที่ไม่ควรจะให้ แต่ว่าจะให้ไปเพื่อที่จะได้หา

หยูกยามารักษา เพื่อหยุดยาเสพติดให้โทษดั่งน้ี จึงจะเป็นการสมควร ถ้าให้ไปเพื่อ 

ซือ้ยาเสพตดิให้โทษแล้วก็ไม่สมควร เพราะฉะนัน้ ต้องเลอืกบคุคลผูร้บัทีเ่ป็นผูส้มควร

และก็ ให้ตามสมควร คือ การให้เป็นการให้ที่สมควรตามความสมควร ตาม

ความเหมาะสม และตนเองก็ไม่เดือดร้อน คือไม่ใช่ให้เกินก�าลัง ดังเช่นที่พระพุทธเจ้า

ได้ทรงสอนวธิทีีใ่ช้โภคทรพัย์ ๕ ประการทีก่ล่าวมาแล้ว กต็ัง้ต้นแต่ข้อ ๑ คอืต้องเลีย้ง

ตนเองและครอบครัวให้มีความสุข แล้วจึงถึงข้อต่อ ๆ ไป แต่ว่าเมื่อให้ไปแล้วตนเอง

ต้องอดอยาก เป็นทุกข์ด่ังนี้ ก็เป็นการที่ไม่เอื้อเฟื้อแก่ตัวเอง ไม่เมตตาแก่ตัวเอง  

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ยกเอาข้อ ๑ คือเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้เกิด 

ความสขุข้ึนก่อน คอืจ่ายไปเพือ่ช่วยตวัเองก่อน แล้วจงึจ่ายไปเพือ่ช่วยผูอ้ืน่เพือ่กจิการ

อื่น ๆ ดังที่กล่าวไว้ในข้อต่อ ๆ ไป คือให้แล้วตัวเองก็ไม่เดือดร้อน

ํ
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ทรงสอนให้ตั้งเจตนาให้ถูกต้อง

และนอกจากนี้ยังได้ตรัสสอนให้ เลือกเจตนาที่ให้ คือว่าให้ตั้งเจตนาให้ดี  

ให้ถูกต้อง คือตั้งเจตนาให้เป็นบุญ ว่าเพื่อช�าระโลภะมัจฉริยะ ไม่ใช่เพื่อเพิ่มเติมโลภะ

มัจฉริยะ เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์บูชาแก่ผู้ท่ีควรสงเคราะห์ ผู้ท่ีควรอนุเคราะห์ผู้ท่ี

ควรบูชา เรียกว่ามีเจตนาดีก่อนแต่ให้ ก�าลังให้ก็มีเจตนาดี คือมีเจตนาเพื่อที่จะช�าระ

โลภะมัจฉริยะ เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์บูชา ให้ไปแล้วก็มีเจตนาดี คือมีเจตนาช�าระ

โลภะมัจฉริยะ มีเจตนาสงเคราะห์อนุเคราะห์บูชา แปลว่ามีเจตนาอันบริสุทธิ์ ทั้งใน

เวลาก่อนแต่ให้ ทั้งในขณะที่ให้ และทั้งในเวลาที่ให้แล้ว 

พงึปฏบิัตใินทานที่เป็นบุญญกริยิาวัตถุ

และเมื่อเป็นทานที่เลือกให้ดังที่กล่าวมานี้ จึงตรัสเรียกว่าเป็น กุศลทาน  

ทานที่เป็นกุศล คือเป็นทานที่ให้ด้วยความฉลาด และเรียกว่า สัปปุริสทาน คือทานที่

เป็นของสตับุรษุ คือคนดี คนฉลาด เพราะฉะนัน้ ทานทีเ่ป็นบุญญกริยิาวตัถุนี ้จึงเป็น

ทานที่พึงปฏิบัติทั้งไปในบุคคลทุกชั้น คือท�าทานให้เป็นบุญ ให้เป็นกุศล ให้เป็นทาน

ของสัตบุรุษ คือคนดีคนฉลาด แม้พระราชามหากษัตริย์ และแม้รัฐบาลข้าราชการ

พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าบุคคล ก็พึงปฏิบัติในทานที่เป็นบุญญกิริยาวัตถุนี้โดย 

ส่วนรวม และนอกจากนี้ปฏิบัติโดยหน้าที่ เช่นในฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ ก็ทรง

ปฏิบัติในทานที่เป็นราชธรรม เป็นไปแก่ประชาชนพสกนิกร ประชาชนพสกนิกรเอง 

กพ็งึปฏบิตัใินหลักธรรมข้อทานนี ้เพือ่พระมหากษตัรย์ิเป็นการตอบแทน พร้อมทัง้แก่

รัฐบาลเป็นต้น ท่ีได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ก็แปลว่าฝ่ายท่านผู้ปกครอง 

ก็ปฏิบัติในทานเพื่อช่วยประชาชน ประชาชนก็ปฏิบัติในทานเพื่อช่วยฝ่ายปกครอง  

ต่างก็เป็นผู้ให้และผู้รับแก่กันและกัน คือเป็นผู้ให้ด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย เป็นผู้รับด้วยกัน

ทัง้ ๒ ฝ่าย เม่ือเป็นดัง่นีแ้ล้ว การปกครองจงึจะเป็นไปได้ และความสขุของประชาชน

ทั้งปวงรวมกันเป็นของประเทศชาติ จึงเป็นไปได้
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ทานเป็นหลักใหญ่ของโลก

นีเ้ป็นหลักธรรมชาติธรรมดา แม้หลกัธรรมชาตธิรรมดาทัว่ไปกเ็ป็นดัง่นี ้เช่น

ว่าฝนตกลงมาให้น�า้แก่แผ่นดนิ แก่ประชาชนและสัตว์ผูอ้าศัยอยู่บนแผ่นดนิ และแผ่น

ดนิเองซึง่รบัน�า้ฝนทีต่กลงมาเป็นทะเล แม่น�า้ ห้วยหนองคลองบงึ กใ็ห้น�า้จากแผ่นดนิ

ขึ้นไปเป็นเมฆอยู่บนฟ้า ดังที่กล่าวว่า แสงอาทิตย์หรือความร้อนก็มาท�าให้น�้าที่บนพื้น

ดินนี้เป็นไอ แล้วก็ลอยขึ้นไปเป็นเมฆอยู่บนฟ้า และเมื่อมีเมฆแล้ว ตกลงมาก็เป็นฝน 

เล้ียงแผ่นดิน เลี้ยงสัตว์บุคคลบนแผ่นดิน น�้าบนแผ่นดินก็เป็นไอขึ้นไปเป็นเมฆ  

เพือ่เป็นฝนตกลงมา แปลว่าทัง้ ๒ ฝ่ายต่างกใ็ห้ซึง่กนัและกนั เพราะฉะนัน้ ธรรมชาติ

ที่บ�ารุงเลี้ยงโลกเลี้ยงสัตวโลกทั้งปวงจึงเป็นไปได้ เพราะฉะนั้น หลักธรรมในข้อนี้คือ

ทานนี้ จึงเป็นหลักใหญ่ของหมู่ชนที่รวมกันอยู่เป็นหมู่ หรือเป็นหลักใหญ่ของโลก  

เพราะแม้ธรรมชาตกิต้็องมีทานดงัท่ียกตวัอย่างมานัน้ ซึง่เป็นเครือ่งเลีย้งโลกบ�ารงุโลก 

เลี้ยงประชาชนบ�ารุงประชาชน สัตวโลกทั้งปวงให้เป็นไปได้ แต่ว่าการที่มาเรียกเป็น

ราชธรรมก็ดี เป็นบุญญกิริยาวัตถุก็ดี หรือเป็นชื่ออย่างอื่นก็ดี ก็เป็นการเรียกจ�าแนก

ไปตามหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติเกี่ยวแก่ทานนี้ แต่ว่าเมื่อกล่าวรวมเข้ามาแล้ว ก็คือ 

เป็นหลักปฏิบัติส�าหรับที่จะให้ความเกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกัน ท้ังท่ีเป็นบุคคล  

เป็นสัตว์ และท้ังท่ีเป็นธรรมชาต ิให้เป็นไปได้ด้วยดีในทางอปุการะเกือ้กลูซึง่กนัและกนั

๑ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๑๙ 
สลีบารมี

จะแสดงบารมีข้อที่ ๒ คือ สีลบารมี

ศลีเปรยีบเหมอืนรั้วล้อมมใิห้ความชั่วเข้ามา

การท�าทานนั้นทั่ว ๆ ไปอาจเห็นว่าง่ายกว่าการรักษาศีล เพราะเมื่อให้ไปแล้ว

ก็เสร็จกัน ส่วนการรักษาศีลเป็นที่รู้สึกกันโดยมากว่า เหมือนเป็นการสร้างรั้วล้อม

ตนเอง ศีลยิ่งมากข้อ ก็ยิ่งเหมือนรั้วที่แน่นหนาแข็งแรง และยิ่งมีวงแคบ จะท�าอะไร

จะไปไหนก็ล้วนแต่มีข้อห้ามทั้งนั้น เมื่อรู้สึกดั่งนี้จึงไม่พอใจจะรักษาศีลปรารถนาท่ีจะ

ท�าอะไรไปข้างหน้าตามความพอใจ มีเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า ภิกษุรูปหน่ึง

รู้สึกว่า วินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มีเป็นอันมาก ไม่อาจที่จะรักษาให้บริสุทธิ์

บรบิรูณ์ได้ มีความเบ่ือหน่ายหมดก�าลังใจ พระพทุธเจ้าได้ทรงเรยีกภกิษนุัน้ไปตรสัถาม 

ว่าสามารถจะรักษาเพียงข้อหนึ่งได้หรือไม่ ภิกษุนั้นก็กราบทูลว่า ถ้าเพียงข้อเดียว 

ก็สามารถ พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า ถ้าอย่างนั้นก็รักษาจิตของตน เมื่อสามารถรักษา

จิตของตนได้เพียงข้อเดียว ก็สามารถรักษาข้ออื่น ๆ ได้ท้ังหมด ภิกษุนั้นได้ปฏิบัติ

ตามพระพุทธโอวาท กส็ิน้ความอึดอัดร�าคาญสามารถรกัษาพระวนิยัให้บรสิทุธิบ์รบูิรณ์
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อันที่จริงจะเปรียบศีลเหมือนอย่างรั้วล้อมก็ได้ แต่หมายความว่า ล้อมมิให้

ความชั่วเข้ามา เหมือนอย่างรั้วล้อมบ้านป้องกันโจรผู้ร้าย และรั้วบ้านนั้นก็มีประตู

ส�าหรับเข้าออก แม้ตัวบ้านเองก็มีประตูหน้าต่าง คนโดยปกติก็เข้าออกทางประตู  

ถ้าปีนร้ัวหรอืปีนหน้าต่างเข้าหรอืออก ก็เป็นการผดิปกต ิศลีกเ็ช่นเดยีวกนั แม้เป็นข้อ

ห้ามดังศีล ๕ เหมือนอย่างรั้วกั้น แต่นอกจากที่ห้ามไว้นั้นก็อาจท�าได้ เท่ากับมีประตู

ส�าหรับเข้าออกอยูด้่วยบรบิรูณ์ เพราะข้อทีพ่งึท�ามมีาก จะแสดงไว้กค็งไม่หมด จงึแสดง

ไว้แต่ข้อห้ามท่ีมีจ�านวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเข้าใจดั่งนี้ ก็จะเข้าใจต่อไปได้ว่า  

ผูท้ีเ่ว้นจากข้อห้าม ท�าในข้อทีท่่านไม่ห้าม เรยีกได้ว่าเป็นคนปกต ิเหมอืนอย่างเข้าออก

ทางประตูโดยปกติ เป็นอันได้เข้าใจความหมายของศีลโดยตรง

ศลีคอืความปกตกิาย ปกตวิาจา ปกตใิจ

ศลีแม้จะมข้ีอบัญญตัน้ิอยหรือมากอย่างไร แต่ก็มลีกัษณะเดยีวคอื ความปกติ 

อันหมายถึงปกติกาย ปกติวาจา ปกติใจ แต่เพราะบุคคลมีโลภะ โทสะ โมหะ หรือ

โลภ โกรธ หลง จึงท�าให้ประพฤติผิดปกติ เหตุฉะนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ตั้งใจ

งดเว้นจากความประพฤตผิดิปกตต่ิาง ๆ และได้ทรงบญัญตัข้ิอทีพ่งึงดเว้นไว้โดยชดัเจน 

เมื่อได้ตั้งใจงดเว้นตามพระบัญญัติ ก็ชื่อว่ามีศีลตามที่งดเว้นได้ เมื่อจะตั้งปัญหาว่า 

อะไรชื่อว่าศีล ก็อาจยกเอาลักษณะใดลักษณะหนึ่งของการปฏิบัติดังกล่าวขึ้นพูดได้ทั้ง

นั้น เช่นที่แสดงไว้ใน ปฏิสัมภิทามรรค ว่า “เจตนา สีลํ เจตนาชื่อว่าศีล เจตสิกํ สีลํ 

เจตสกิชือ่ว่าศลี สวํโร สีล ํสงัวรชือ่ว่าศลี อวติีกกฺโม สลี ํความไม่ล่วงละเมดิช่ือว่าศีล” 

มีอธิบายว่า ที่ชื่อว่าศีลต้องประกอบด้วยเจตนาวิรัติ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้น 

เจตนานี้แหละชื่อว่าศีล วิรัติ หรือ เวรมณี คือความงดเว้นชื่อว่าเจตสิก เพราะมีในใจ 

แม้เจตสิกคือวิรัติก็ชื่อว่าศีล เม่ือมีเจตนาและเจตสิกเป็นศีลขึ้น ก็มีความส�ารวม 

ระมัดระวังเป็นอันดี แม้ความส�ารวมระมัดระวังหรือที่เรียกว่าสังวรนี้ก็ชื่อว่าศีล เมื่อมี

ความสังวร ก็ย่อมไม่ล่วงละเมิดภัยเวรนั้น ๆ แม้อวีติกกมะ ความไม่ล่วงละเมิดก็ชื่อ

ว่าศีล
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อนึ่ง ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ อันผู้มีศีลสมาทานประพฤติเรียกว่า

สิกขาบท แม้สิกขาบทนี้ก็เรียกว่าศีล และก็เรียกว่าศีล ๕ เพราะมี ๕ สิกขาบท  

ศีล ๘ ก็เพราะมี ๘ สิกขาบทเป็นต้น ผู้ท่ีสมาทานศีลคือสมาทานสิกขาบทน้ัน ๆ  

ดังสมาทานว่า “ปาณาตปิาตา เวรมณี สกิขฺาปท ํสมาทยิาม ิข้าพเจ้าสมาทานสกิขาบท

คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์” ดั่งนี้เป็นต้น

ความสงบ ความเป็นปกต ิ เป็นตัวศลี

การสมาทานสิกขาบทน้ีเป็นเบื้องต้นแห่งการน�าตนเข้าสู่ศีลด้วยสมาทานวิรัติ 

เมือ่สมาทานแล้วกร็กัษาไว้ด้วยด ีไม่ล่วงละเมดิด้วยความสงัวร ประกอบด้วยวริตัเิจตนา 

ความตั้งใจงดเว้น ผู้สมาทานศีลแล้วไม่ลว่งทางกายวาจา ศีลก็ไม่ขาดไม่ทะลุ แต่ถ้ายัง

คิดล่วงอยู่ หรือยังมีความคะนองกายวาจา ศีลก็ด่างพร้อยไม่บริสุทธิ์ ต่อเมื่อใจไม่คิด

ล่วงละเมิด และไม่คะนองกาย คะนองวาจา ศีลจึงไม่ด่างพร้อย เป็นศีลบริสุทธิ์  

เพราะฉะนั้น ผู้มุ่งรักษาศีลให้บริสุทธิ์ จึงต้องรักษาเจตนาหรือใจให้ประกอบด้วยวิรัติ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ศีลก็จะเกิดอยู่กับใจ ใจก็จะอยู่กับศีล เป็นใจสงบใจปกติ กายวาจา 

ก็สงบปกติ ดังพระบาลีว่า

สนฺตํ ตสฺส มนํ โหติ สนฺตา วาจา จ กมฺมํ จ

ใจของท่านสงบ วาจาและกรรมทางกายก็สงบ

จึงเป็นศีลตลอดกายวาจาใจ ความสงบความเป็นปกตินี้เป็นลักษณะเอก 

อันเดียวของศีล เป็นตัวศีล

ศลีที่เป็นบารมใีนจรยิาปิฎก

ศลีตามท่ีกล่าวมาน้ีมี ๒ ประเภทก่อน คอื ศีลท่ีเป็นกรรม กบั ศลีทีเ่ป็นบารมี 

ศลีทีป่ฏบิติัคราวหนึง่ ๆ เป็นศลีทีเ่ป็นกรรม เพราะเป็นกจิทีท่�า ศลีทีเ่ป็นกรรมนีแ้หละ

ที่เก็บสั่งสมเป็นสันดานแห่งศีลในจิต ก็เป็นศีลที่เป็นบารมี ท่านแสดงว่าพระโพธิสัตว์
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ได้ทรงบ�าเพ็ญ สีลบารมี ทรงรักษาจิตไม่ให้โกรธ รักษาศีลไว้โดยไม่อาลัยแก่ชีวิตและ

เลือดเนื้อ ตลอดพระชาติเป็นอันมาก จึงได้ส�าเร็จพระโพธิญาณในที่สุด

ดงัทีแ่สดงไว้ในจรยิาปิฎก เล่าเรือ่งดริจัฉานบ้าง มนษุย์บ้าง เทพบ้าง ผูรั้กษา

ศีลยิ่งกว่าชีวิต แม้เป็นเรื่องนิทานชาดกอันอาจเห็นว่าเก่าพ้นสมัย แต่คติของเรื่องก็ยัง

เป็นเครื่องสอนใจได้ ไม่มีเก่า ซ�้ายังเป็นเครื่องเตือนโดยอ้อมว่า แม้ดิรัจฉานก็ยังเห็น

คณุของศลี ไฉนมนษุย์จะไม่เห็นคุณของศีลเล่า ดงัเช่นเล่าเร่ืองช้าง ช่ือสลีวนาค เลีย้ง

มารดา งูมีพิษร้ายชื่อ ภูริทัต กระบือใหญ่เรียกว่า มหิสราช เรื่องหลังนี้เล่าถึงกระบือ

ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ ถูกวานรชั่วรังแกต่าง ๆ เช่นแกล้งถ่ายรด แต่ก็อดกลั้นใจไม่ท�าร้าย

ตอบทั้งที่อาจท�าได้ โดยเฉพาะเรื่องภูริทัต ที่แสดงไว้ใน ภูริทัตชาดก จัดเป็นชาดกที่

แสดงสีลบารมี และจัดเป็นชาติท่ีส�าคัญชาติหนึ่งในทศชาติมีเรื่องโดยย่อว่า นาคชื่อ 

ภรูทิตั เป็นบุตรของท้าวธตรฏัฐ และนางสมทุรชา ขึน้จากเมืองบาดาลมารกัษาอโุบสถ

ศีลที่ริมฝั่งน�้ายมุนาในเมืองมนุษย์ ถูกพราหมณ์อาลัมพายน์จับไป บังคับให้แสดงแก่

ประชาชน ตลอดจนแสดงถวายพระเจ้าพาราณสีผู้เป็นพระเชษฐาของนางสมุทรชา  

ต่อมาพีน้่องของภรูทิตัตดิตามมาช่วยแก้ให้พ้นจากอ�านาจของพราหมณ์อาลมัพายน์ได้ 

ภูรทิตัระวงัจติมใิห้โกรธและท�าร้ายพราหมณ์อาลมัพายน์ ยอมปฏบัิตติามค�าสัง่ให้แสดง

ของพราหมณ์อาลัมพายน์ รักษาศีลอยู่ได้ตลอดเวลา 

เรื่องมนุษย์เล่าเรื่องกุมารชื่อ ชยทิส พระราชบิดาถูกโปริสาท ซึ่งเป็นมนุษย์

กินคน จับพระองค์ไปได้ ในขณะท่ีเสด็จไปทรงล่าสัตว์ จะปลงพระชนม์เป็นภักษา  

พระราชาทรงขอผ่อนผนัให้ปล่อยพระองค์เพือ่ทรงท�ากจิบางอย่าง และมอบหมายกจิการ

ทั้งปวงแล้ว พระองค์จะกลับมา โปริสาทจึงปล่อยพระองค์กลับ พระราชกุมารขอ 

พระราชบิดาเสด็จไปหาโปริสาทแทน ทรงรักษาสัจจวาจาสัญญาของพระราชบิดา  

โปริสาทเห็นความเด็ดเดี่ยวม่ันคง ไม่สะดุ้งสะเทือนของพระราชกุมารก็กลับเป็นฝ่าย

สะดุ้งกลัว ไม่กล้าท่ีจะท�าอันตรายได้ ปล่อยพระองค์ไป พระราชกุมารกลับเป็นฝ่าย

ชักน�าให้โปริสาทมีศีลขึ้น

ส่วนเรื่องของเทพ ได้เล่าเรื่องธรรมเทพบุตรกับอธรรมเทพบุตร ฝ่ายหนึ่งคือ

ฝ่ายธรรมเทพบุตร เที่ยวชักชวนมหาชนให้สมาทานกุศลกรรมบถ อีกฝ่ายหนึ่งคือ 

ฝ่ายอธรรมเทพบุตร ชักชวนมหาชนให้มาสมาทานอกุศลกรรมบถ รถของทั้ง ๒ ฝ่าย
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แล่นส่วนทางมาพบกัน ฝ่ายอธรรมบังคับขู่ให้ฝ่ายธรรมหลีกทาง ถ้าไม่หลีกจะเกิด 

มหายทุธ ฝ่ายธรรมไม่ปรารถนาจะตอบโต้ด้วยอธรรม จงึเบีย่งรถหลกีทางให้ด้วยจติใจ

อนัสงบ ฝ่ายอธรรมกต็กจมแผ่นดนิลงไปในขณะนัน้เอง ชาดกเรือ่งน้ีเป็นเครือ่งสอนว่า 

ทุก ๆ คนเม่ือเกิดความก�าเริบขึ้นในจิตเช่นความโกรธ ก็เท่ากับเป็นอธรรมเทพบุตร 

จะประพฤติบาปอกุศลทุจริตได้ทุกอย่าง ทั้งจักชักชวนคนอื่นให้ประพฤติด้วย แต่เมื่อ

ดบัความก�าเรบิจติเสยีได้ อธรรมในจติกจ็กัตกลงไปทนัททีัง้นีด้้วยวธิหีลกีทางให้คอืเอา

ตัวหลบ ไม่เอาตัวออกรับออกโต้ เช่นเม่ือถูกยั่วโทสะ ก็ไม่เอาตัวออกรับการยั่วนั้น 

ปล่อยให้เขายัว่ไปข้างเดยีว กจั็กไม่เกดิโทสะซึง่เป็นชนวนของการวิวาท การย่ัวนัน้กไ็ม่

บังเกิดผล ต้องเลิกไปเอง เท่ากับฝ่ายอธรรมต้องตกจมแผ่นดิน เรื่องวิวาทที่เกิดด้วย

โทสะ ก็เพราะเอาตวัออกรบัเผชญิหน้ากนัเหมอืนอย่างรถวิง่มาชนกนั เรือ่งนีม้คีตสิอน

ใจได้อย่างดี ถึงวิธีปฏิบัติชนะอธรรมด้วยธรรม 

เรื่องในชาดกต่าง ๆ เหล่านี้ แม้จะถือว่าเป็นเพียงนิทานที่น�ามาเล่าอ้าง แต่ก็

เป็นนิทานที่ให้คติเกี่ยวกับสีลบารมี

สลีบารม ี๓ ชั้น

และสีลบารมีนี้ยังแบ่งออกไปเป็น ๓ ชั้น คือ

สีลบารมี ได้แก่ศีลท่ีบ�าเพ็ญ ด้วยรักศีลยิ่งกว่าบุคคลที่รักและทรัพย์สิน  

ดังภาษิตว่า “ผู้รักษาศีลพึงรักศีล เคารพในศีล เหมือนนกต้อยตีวิตรักษาไข่ เหมือน

จามรีรักษาขนหาง เหมือนมารดารักษาลูกที่รัก หรือเหมือนคนตาบอดข้างหนึ่งรักษา

นัยน์ตาอีกข้างหนึ่งที่เหลืออยู่”

สีลอุปบารมี ได้แก่ศีลท่ีบ�าเพ็ญ ด้วยรักศีลยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายของตน  

ดังค�าของจัมเปยยกนาคว่า “ร่างกายของเราจงแตกกระจัดกระจายอยู่ในที่น้ี เหมือน

แกลบที่เขาโปรยกระจัดกระจายอยู่ก็ตามที เราจะไม่ทําลายศีล”

สีลปรมัตถบารมี ได้แก่ศีลที่บ�าเพ็ญด้วยรักศีลย่ิงกว่าชีวิตของตน ดังค�าของ

ภูริทัตว่า “ความสละชีวิตของตนเบายิ่งกว่าหญ้า ในเรา ความละเมิดศีลสําหรับเรา
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เหมือนพลิกแผ่นดิน” และดังภาษิตว่า “นรชนพึงสละทรัพย์เพราะเหตุแห่งอวัยวะ  

เมื่อจะรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะ เมื่อระลึกถึงธรรมพึงสละทุกอย่าง ทั้งอวัยวะ ทรัพย์

และแม้ชีวิต”

อานสิงส์ของศลี

ศีลน้ี พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพรรณนาอานิสงส์ไว้โดยเอนกปริยาย ดังเช่น 

ค�าบอกอานิสงส์ว่า “สเีลน สคุต ึยนตฺ ิไปสูส่คุตเิพราะศลี สเีลน โภคสมปฺทา โภคทรพัย์

ถงึพร้อมเพราะศลี สเีลน นพิพฺตุ ึยนตฺ ิถึงความดับทุกข์เพราะศีล ตสมฺา สลี ํวโิสธเย 

เหตุดั่งนั้นสาธุชนพึงชําระศีลให้บริสุทธิ์”

ศีลให้อานิสงส์ดังกล่าวในปัจจุบัน พึงเห็นได้ในท่ีใกล้ท่ีสุดคือ ในตนเองของ 

ทกุ ๆ คนและในปัจจบุนันี ้คอืทกุ ๆ คนมคีวามสวัสด ีปราศจากภยัเวร ไม่ถูกท�าร้าย

ร่างกายและชีวิต ไม่ถูกลักทรัพย์เป็นต้น เพราะเหตุที่มีเครื่องคุ้มครองรักษาทางบ้าน

เมืองบ้าง ทางพระศาสนาบ้าง กล่าวเฉพาะทางพระศาสนาก็คือ ศีล อันได้แก่การ 

งดเว้นจากการกระท�าดงักล่าวของบคุคลอ่ืน ในทีใ่ดคนไม่มีศลีแก่กนั มุง่แต่จะเบยีดเบยีน

กัน อยู่ในที่นั้นไม่มีความสุข จะประกอบอาชีพอะไรให้เกิดความเจริญไม่ได้ ส่วนใน 

ที่ใดคนมีศีลแก่กัน อยู่ในท่ีน้ัน จึงจะมีความสุขความเจริญ สุคติ แปลว่า การไปดี  

การถึงดี หมายถึงมีความสุขความเจริญ โภคสัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อมด้วย 

โภคะ หมายถึงมีโภคทรัพย์สมบูรณ์ ผลเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นเพราะคนที่อยู่ด้วยกันมีศีล

แก่กนั คือเว้นเบยีดเบียนกนั ผลอกีข้อหนึง่คอืความดบัทกุข์ร้อนใจจะเห็นได้ง่ายว่าเกดิ

จากศีล ฉะนั้น เมื่อพิจารณาโดยถ่องแท้แล้วจะเห็นว่า ศีลเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับทุกคน

ทีอ่ยู่ร่วมกนั และเป็นสิง่จ�าเป็นของทกุ ๆ คน เพราะกเ็ป็นผูห้นึง่ ๆ บรรดาผูท่ี้อยู่ร่วมกนั 

แม้โจรผู้ร้ายไม่มีศีลแก่บุคคลอ่ืน ก็ต้องมีศีลแก่พวกของตนเอง ถ้าไม่ซื่อตรงต่อพวก

ของตน ท�าร้ายกนัเอง คดโกงกนัเอง กจ็ะคุมกนัอยู่ไม่ได้ แต่บคุคลโดยมากมคีวามคดิ

คับแคบ ปรารถนาให้คนอ่ืนมีศีลแก่ตน คือ ปรารถนาไม่ให้คนอื่นเบียดเบียนตน  

แต่กลับไม่มีศีลแก่บุคคลอื่น ประพฤติเบียดเบียนเขา
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พิจารณาสืบไปอีกชั้นหนึ่งว่า เพราะเหตุไรจึงปรารถนาให้คนอื่นมีศีลแก่ตน 

กจ็ะเหน็เหตผุลต่อไปว่า เพราะทุก ๆ คนมคีวามรกัตน รกัร่างกายและชีวติ รักทรพัย์

สมบัติและอื่น ๆ ของตน ปรารถนาสุขแก่ตน ไม่ปรารถนาทุกข์ รวมความว่าเมตตา

ตนเอง ถ้าได้แผ่เมตตานี้ไปแก่บุคคลอื่นใด ก็จะท�าให้มีศีลแก่บุคคลนั้น คืองดเว้นจาก

การเบียดเบียนผู้นั้น เปลี่ยนเป็นเกื้อกูลอนุเคราะห์ เหมือนอย่างมารดาบิดามีศีลแก่

บุตรธิดาด้วยอ�านาจของเมตตา และเมื่อแผ่ไปในสัตว์ดิรัจฉาน ก็พาให้มีศีล เว้น

เบียดเบียนในสัตว์ดิรัจฉาน เหมือนอย่างที่คนมีศีลในสัตว์เลี้ยงด้วยอ�านาจของเมตตา

เช่นเดียวกัน ผลของศีลที่เกิดจากเมตตานี้ ก็คือความสุขความเจริญของบุคคลผู้รับ

เมตตา เช่นมารดาบิดามุ่งผลคือความสุขความเจริญของบุตรธิดา เม่ือบุตรธิดามี 

ความสุขความเจริญเต็มท่ี มารดาบิดาย่อมจะวางใจเป็นอุเบกขาได้ ชื่อว่าวางความ

ปรารถนาในผลที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น และก็ย่อมมีความสุขเพราะเต็มความปรารถนา  

ศีลที่เกิดจากเมตตาก็เป็นเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาดูตนเห็นว่า ไม่ได้เบียดเบียน 

ใครให้เดือดร้อนด้วยกายวาจาหรือแม้ด้วยใจ ก็ย่อมจะรู้สึกว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์และ 

มคีวามสขุ ผู้รกัษาศีลเม่ือคอยรักษาจติไม่ให้ปรารถนาผดิ ไม่ให้โกรธ อบรมเมตตาจะ

มศีลีโดยง่าย และจะได้รบัอานสิงส์ของศีลโดยฉบัพลนั จติใจเป็นสุคติ มโีภคทรพัย์คอื

ความอิ่มเต็มไม่บกพร่องไม่ทุกข์เดือดร้อน และจะแผ่ออกไปในวงแคบหรือกว้างตาม

ขอบเขตอ�านาจของศลี สรปุลงโดยย่อทีส่ดุ คอืดบัใจไม่ให้ก�าเรบิ ไม่ให้โกรธ กจ็ะรกัษา

ศีลได้ และศีลก็จะรักษาผู้มีศีลให้ได้รับอานิสงส์ คือสุคติ การไปดี โภคสมบัติ  

ความถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ และ นิพพุติ ความดับทุกข์เดือดร้อน

๒ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๒๐ 
ทศพธิราชธรรมข้อศลี

ราชธรรมข้อที่ ๒ ก็คือ ศีล ชื่อเดียวกับบารมีข้อที่ ๒ และอธิบายทั่วไปของ

ค�าว่า ศีล ก็เช่นเดียวกัน ดังจะได้ย�้าความหมายทั่วไปของค�าว่าศีล ซึ่งได้กล่าวไว้แล้ว

ในข้อ สีลบารมี โดยสรุปส�าหรับในข้อศีลซึ่งเป็นราชธรรมอีกครั้งหนึ่ง

ศลี ๕ เป็นศลีหรอืกฎหมายในทางปกครอง

เจตนาทีร่กัษากายกรรม วจีกรรม ให้ตัง้เป็นปกตดีิ เว้นจากประพฤตชัิว่ทจุรติ

ชื่อว่าศีล ศีลในทางปกครองคือการประพฤติตามกฎหมาย จารีตประเพณีอันดีงาม  

ในทางพระพทุธศาสนา อย่างต�า่คอื ศลี ๕ อนัชนทัว่ไปพงึสมาทานรกัษากล่าวรวมกนั

คือ ปาณาตปิาตา เวรมณ ีเว้นจากผลาญชวีติกนัและกนั ทางศาสนาเว้นตลอดถงึสตัว์

มีชีวิต อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ยินยอมให้  

กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกามทั้งหลาย มุสาวาทา เวรมณี 

เว้นจากพูดเท็จ สุราเมรยมชฺชปมาทัฏฺานา เวรมณี เว้นจากดื่มน้ําเมาคือสุราเมรัย

อันเป็นฐานแห่งความประมาท ศีล ๕ ประการนี้มีมาเก่าก่อนพุทธกาล ท่านแสดงว่า 

พระเจ้าจักรพรรดิ์ผู้เป็นพระราชาเอกแห่งแผ่นดิน ได้ทรงสมาทานรักษา และทรง

ประกาศแนะน�าให้ราษฎรและจกัรพรรดมิณฑลสมาทานรกัษา ศลี ๕ นีจึ้งเป็นศลีหรอื

กฎหมายในทางปกครองของพระเจ้าจักรพรรดิ์ แม้ในบัดนี้ถึงมีกฎหมายอยู่มากแล้ว  

ก็ยังต้องอาศัยศีลอุปการะ แต่บัญญัติผ่อนลงมาตามที่เห็นสมควร ราษฎรจะอยู่เป็น 

สุขสงบ
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ศลีอาจเรยีกได้ว่าเป็นมหาทาน

ข้อทีพ่ระมหากษตัราธริาชเจ้าทรงประพฤตพิระจริยา พร้อมทัง้พระกายพระวาจา

ให้สะอาดงดงามตามขตัติยราชประเพณี ด�ารงด้วยดใีนเบญจเวรวริตั ิเป็นไปในประชาชน 

ท�าให้ประชาชนมีความอุ่นใจสบายใจ ไม่ต้องเกรงว่าจะต้องได้รับราชภัยจากองค ์

พระมหากษัตริย์ ชื่อว่าศีล สิ่งที่ได้รับจากองค์พระมหากษัตริย์จึงมีแค่พระมหากรุณา 

พระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชานุเคราะห์โดยส่วนเดียว จึงเรียกศีลว่ามหาทาน 

อีกด้วย

อานสิงส์ของศลีซึ่งเป็นราชธรรม

อานิสงส์ของศีลซึ่งพระภิกษุผู้ให้ศีลบอกทุกครั้งเมื่อให้ศีลแล้วว่า สีเลน สุคตึ 

ยนฺติ ถึงสุคติคือไปดีด้วยศีล สีเลน โภคสมฺปทา โภคทรัพย์ถึงพร้อมด้วยศีล สีเลน 

นิพฺพุตึ ยนฺติ ถึงความดับทุกข์ด้วยศีล อานิสงส์ของศีลเหล่านี้ ประชาชนทั้งปวง 

ย่อมได้ศีลซึ่งเป็นพระราชธรรมจริยาขององค์พระมหากษัตริย์ ดังจะเห็นได้ว่า เสด็จ

พระราชด�าเนินไปในท่ีใด ก็เกิดเป็นสุคติขึ้นในที่นั้น เพราะเสด็จพระราชด�าเนินไปดี 

ประชาชนชื่นบานรับเสด็จไม่ต้องหนีหลบซ่อน การอาชีพก็เป็นสุขสะดวก เกิดโภคผล

ต่าง ๆ ผ่อนคลายหายความทุกข์เดือดร้อน ดั่งนี้นับว่าเป็นอานิสงส์ของศีลซึ่งเป็น

ราชธรรม 

ศลีเป็นหลักธรรมใหญ่ส�าหรับทุกฝ่าย

อนัศีลนีย่้อมเป็นหลกัธรรมใหญ่อีกหลกัหนึง่ ทีบ่คุคลทัง้ปวงพงึปฏบิตั ิทัง้ฝ่าย

ที่เป็นผู้ปกครอง ท้ังฝ่ายท่ีอยู่ในปกครอง ผู้ปกครองทุกชั้นทุกระดับตั้งแต่สูงลงมา  

ที่ไม่ต้ังอยู่ในศีล ย่อมประพฤติทุจริต ท�าผู้อยู่ในปกครองให้เดือดร้อนด้วยอธรรม 

ปราศจากเมตตากรุณา ฝ่ายผู้อยู่ในปกครองที่ปราศจากศีล ก็ท�าตนให้เป็นคนชั่ว 

เป็นผู้ร้าย ก่อความเดือดร้อนต่าง ๆ ทั้งแก่ผู้อยู่ในปกครองด้วยกัน ทั้งแก่ผู้ปกครอง 
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ไม่เป็นอันประกอบอาชีพให้เจริญ เพราะฉะนั้น ศีลจึงจ�าปรารถนาส�าหรับผู้อยู่ร่วมกัน

เป็นหมวดหมูทุ่กฝ่าย ถ้าตัง้ม่ันอยู่ในศีล บ้านเมอืงกจ็ะถงึความสงบสขุราบคาบ ปราศจาก

โจรภัยและทุจริตภัยทั้งปวง อานิสงส์ของศีลและโทษของการปฏิบัติทุศีล ย่อมปรากฏ

มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล หรือจะกล่าวได้ว่า ตั้งแต่มนุษย์เราอยู่ร่วมกันตั้งแต่ ๒ คน

ข้ึนไป เพราะว่าผู้ที่อยู่ร่วมกันนั้น ตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมาจนถึงบัดนี้ จ�าต้องมีศีล 

ต่อกัน จึงจะเป็นผู้เว้นจากการเป็นผู้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงจะอยู่

เป็นสุข และหลักในการปฏิบัติที่จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั้น ก็รวมอยู่ในศีล ๕ 

นั่นแหละเป็นข้อส�าคัญ

เว้นจากการเบยีดเบยีนชวีติร่างกาย

ประการที่ ๑ ทุกคนย่อมมีชีวิตร่างกาย และจะด�ารงอยู่ได้ก็เพราะว่า ไม่ถูก

เบียดเบียนให้เกิดบาดเจ็บล้มตาย ถ้าหากว่าเบียดเบียนให้เกิดการบาดเจ็บทุรพลถึง

แม้ว่าจะไม่ล้มตาย ก็มีความเป็นอยู่ที่เป็นทุกข์ ถ้าหากว่าเบียดเบียนกันถึงล้มตาย 

กเ็ป็นการท�าลายชวีติไปทเีดยีว เพราะฉะนัน้ หมู่ชนจงึมองเห็นความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมี

การเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตและร่างกายของกันและกันมาตั้งแต่เร่ิมอยู่ด้วยกัน  

๒ คนแล้ว เพราะฉะนั้น เมื่อต่างหวังให้อยู่เป็นสุขด้วยกัน จึงเว้นจากการเบียดเบียน

ซึ่งกันและกัน ตั้งต้นแต่ข้อนี้คือเบียดเบียนชีวิตร่างกายของกันและกัน และธรรมชาติ

ก็ได้สร้างความรู้สึกเป็นความรัก น�าให้เกิดความอุปถัมภ์ชีวิตร่างกายกันอยู่ส่วนหนึ่ง 

เช่นมารดาบิดาเม่ือมีลูก ก็ย่อมจะมีความรักลูก แม้สัตว์ดิรัจฉานก็มีความรักลูกและ

เมื่อรักแล้วก็เลี้ยงดูลูก เพราะฉะนั้น พืชพันธุ์ของคนและสัตว์ดิรัจฉาน จึงด�ารงอยู่สืบ

ต่อมาได้จนถึงบัดนี ้จ�าพวกท่ีไม่มีความเกือ้กลูกนัดงักล่าว ย่อมด�ารงสบืพชืพนัธุก์นัมา

จนถึงบัดนี้ไม่ได้ ดั่งสัตว์บางอย่างที่ปรากฏว่าแต่ก่อนนี้มี แต่บัดนี้ไม่มีอยู่ในโลกแล้ว 

เพราะฉะนัน้ จงึมองเห็นความส�าคญัของคณุข้อนีค้อืศลี และในทางผูป้กครองเองกย่็อม

เหน็ความส�าคัญข้อน้ี เพราะฉะน้ัน จงึได้ปฏบัิตตินให้ตัง้อยู่ในศลี เว้นจากการเบยีดเบยีน 

คราวนี้ฝ่ายบุคคลท่ัวไปท่ีนอกจากผู้ปกครอง คือผู้อยู่ในปกครอง อันได้แก่ประชาชน

ทั่วไป ก็พึงมีศีลต่อกันและกันเช่นเดียวกัน ดังศีลข้อ ๑ เว้นจากการเบียดเบียนชีวิต

ร่างกายดังที่กล่าวนั้น
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เว้นจากการเบยีดเบยีนทรัพย์สมบัตขิองผู้อื่น

และมาถงึข้อ ๒ ทุก ๆ คนกย่็อมมทีรพัย์สมบติัของตน มนุษย์กม็ทีรพัย์สมบตัิ

ของตน สัตว์ดิรัจฉานเองแม้ว่าจะไม่รู้จักสร้างทรัพย์สมบัติเหมือนอย่างมนุษย์ แต่ก็

ต้องมีปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยของตน เช่นต้องมีอาหาร ต้องมีที่อยู่อาศัย เพราะฉะนั้น

สิ่งเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นทรัพย์ของสัตว์ดิรัจฉาน มนุษย์เองนั้นเป็นสัตว์ที่มีความรู ้ 

ความเจริญมาก จึงมีทรัพย์สมบัติมาก และก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นทรัพย์สมบัติของคน

นัน้ของคนนี ้จงึต้องมีความเคารพนับถอืในทรพัย์สมบตัขิองกนัและกนั ถ้าหากว่ามโีลภ

เจตนาในทรัพย์สมบัติของผู้อื่นและลักขโมย ก็ท�าให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายและ 

ก็ท�าให้อยู่ไม่เป็นสุขด้วยกัน และเหตุปัจจัยแห่งการลักขโมยนั้นก็มีเป็นอันมากบังเกิด

จากความจ�าเป็นกม็ ีบังเกิดจากโลภเจตนาท่ีแรงกล้าน�ากม็ ีบงัเกดิจากความเกยีจคร้าน

ไม่ประกอบการงานก็มี ที่บังเกิดจากความจ�าเป็นนั้นก็เช่นมีความอดอยากไม่สามารถ

ที่จะหาปัจจัยส�าหรับด�ารงชีวิตมาบริโภคใช้สอยให้เพียงพอได้ เพราะฉะนั้น จึงท�าการ

ลักขโมยเพื่อเอามาบริโภคใช้สอย ส�าหรับที่มีโลภเจตนานั้น ก็ได้แก่เห็นทรัพย์สมบัติ

ของผูอ้ืน่แล้วกม็คีวามโลภอยากได้ และกไ็ม่ต้องการจะใช้วธิทีีแ่สวงหาให้ได้มาโดยชอบ 

กท็�าการลกัขโมยเพ่ือจะได้เอามาเป็นของๆ ตน ส�าหรบัทีเ่กยีจคร้านนัน้กไ็ด้แก่เกยีจคร้าน

ประกอบการงาน เพือ่ทีจ่ะแสวงหาทรพัย์สมบตัมิาบรโิภคใช้สอย เพราะฉะนัน้ จ�าเป็น

จะต้องเป็นอยู่ จึงด�ารงชีวิตอยู่ด้วยวิธีลักขโมยเหมือนอย่างว่าถือเอาการลักขโมย 

เป็นอาชีพ เพราะความเกียจคร้านด่ังนี้ก็มี เพราะฉะนั้น จึงมีเหตุปัจจัยหลายอย่าง  

ผู้ปกครองเองเม่ือต้องการจะปกครองให้ประชาชนผู้อยู่ในปกครองเป็นสุข ก็ต้องเว้น

ตนเองจากการท่ีจะเบยีดเบยีนเอาทรพัย์สมบตัขิองผูอ่ื้น ของผูท่ี้อยูใ่นปกครองทัง้โดยตรง

และทั้งโดยอ้อม แต่ว่าในการปกครองก็จ�าเป็นที่จะต้องช่วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย คือฝ่ายผู้

ปกครองนั้นก็จะต้องเป็นผู้ให้การบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขต่าง ๆ ฝ่ายผู้อยู่ในปกครองก็จะ

ต้องให้ เช่นเสียส่วยสาอากรให้แก่ฝ่ายปกครองดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อทาน ต่างต้อง

อาศัยซึ่งกันและกัน แต่ว่าไม่ใช่เป็นไปด้วยวิธีที่บีบคั้นหรือว่าลักขโมย อันรวมอยู่ในข้อ

ศลีน้ี คอืจะต้องมีศลีต่อประชาชน และประชาชนกต้็องมศีลีต่อผูป้กครอง คอืไม่ประพฤติ

เบียดเบียนผู้ปกครอง และก็ไม่ประพฤติเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่ลักขโมยซึ่งกัน
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และกัน โดยที่จะต้องมีการเผื่อแผ่เจือจานซึ่งกันและกันตามสมควรด้วยดังกล่าวใน 

ข้อทานนั้น เมื่อมีศีลพร้อมทั้งมีทานสนับสนุนอยู่ จึงจะท�าให้ทุก ๆ ฝ่ายมีความสุข  

การปกครองก็เป็นไปได้ด้วยดี และทั้งฝ่ายผู้ปกครอง ทั้งฝ่ายผู้อยู่ในปกครองก็จะเป็น

ไปได้ด้วยดี

เว้นจากประพฤตผิดิในกาม

และนอกจากนี้ หมู่มนุษย์ก็ดี สัตว์ดิรัจฉานก็ดี ก็จะต้องมีการสืบพันธ์ุกันมา

สืบวงศ์ตระกูลกันมา โดยที่จะต้องมีพ่อแม่ จะต้องมีลูก เพราะฉะนั้น ในฝ่ายมนุษย์

ซึง่เป็นผูท้ีม่ใีจสงู ซ่ึงมีปัญญารูจ้กัละอาย รูจ้กับาปบญุคณุโทษ ประโยชน์มใิช่ประโยชน์

ตามสมควร มีกุศลซึ่งแปลว่าความฉลาดอันเป็นตัวปัญญา เป็น สชาติปัญญา ปัญญา

ที่มาพร้อมกับความเกิด เพราะฉะนั้น จึ่งได้รู้จักที่จะมีคู่ครองกัน และเมื่อมีคู่ครองกัน 

มีลูกออกมา ก็รู้จักว่าผู้นั้นเป็นบิดา ผู้นั้นเป็นมารดา และผู้นั้นเป็นบุตรเป็นบุตรีดั่งนี้ 

จึงได้มีขอบเขตแห่งความเป็นสามีภรรยากัน มีขอบเขตของความที่เป็นบุตรธิดา  

ของมารดาบดิา เมือ่เป็นดัง่นี ้การปฏิบตัใินทางทีจ่ะสืบตระกูลกนัจงึได้มจี�ากดัขอบเขต 

ให้อยู่ในวงอันเหมาะสมดังที่กล่าวแล้ว จึงได้มีตระกูลที่สืบสายกันลงมา มีพ่อแม่มีลูก 

และลูกก็เป็นพ่อแม่ แล้วก็มีลูก แล้วก็เป็นพ่อแม่ซึ่งสืบสายตระกูลเดียวกัน ปรากฏว่า

เป็นตระกลูนัน้ เป็นตระกลูนี ้กเ็ป็นมาดัง่น้ีตัง้แต่เก่าก่อนมา เพราะฉะนัน้ จึงเกดิมศีลี

ข้อ ๓ ขึ้น เว้นจากประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ก็คือว่าให้เว้นจากความประพฤติใน

การที่จะล่วงละเมิดคู่ครองของกันและกัน แต่ให้ปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งคู่ครองของกัน

และกัน สบืตระกลูกนัไม่สบัสน และเมือ่จะปฏบิตัเิพือ่ทีจ่ะสบืตระกลูกนัต่อไป กป็ฏบิตัิ

ให้ถูกต้อง ดั่งน้ีแหละเรียกว่าประพฤติชอบในกามทั้งหลาย แต่หากว่าถ้าปฏิบัติใน 

ทางท่ีไม่ชอบ ในทางที่เป็นชู้ของภรรยาท่านดั่งนี้เป็นต้น ชื่อว่าประพฤติผิดในกาม 

ทั้งหลาย เป็นการที่เข้าไปท�าลายเชื้อสายในวงศ์ตระกูลของผู้อื่น เพราะฉะนั้น จึงได้มี

ศีลข้อที่ ๓ ขึ้น
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ศลีข้อ ๓ นี้มบีัญญัตไิว้ในอปรหิานยิธรรม

และศลีข้อที ่๓ นีก้ไ็ด้มบีญัญติัเอาไว้ในหลัก อปริหานิยธรรม ส�าหรบัผูป้กครอง

ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้ปกครองแคว้นวัชชี ข้อหนึ่งใน

อปรหิานยิธรรมส�าหรบัผูป้กครองนี ้พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนไม่ให้ฝ่ายปกครองฉุดคร่า

สตรีภาพตามความพอใจ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติหลักข้อนี้ไว้

ว่า เป็นหลกัของท่านผูป้กครองข้อหนึง่ เพราะว่าผู้ปกครองนัน้ย่อมเป็นผูม้อี�านาจ และ

โดยเฉพาะในสมัยโบราณ ผูป้กครองย่อมมอี�านาจเดด็ขาดยิง่กว่าสมยัปัจจบุนัโดยมาก 

ซึ่งเรียกว่าเป็นสมัยประชาธิปไตย เพราะฉะนั้น จึงสามารถมีอ�านาจท่ีจะฉุดคร่าใคร 

ต่อใครได้ตามทีต่นพอใจ ซ่ึงการปฏบิตัดิัง่นัน้ท�าให้ประชาชนต้องเดอืดร้อน พระพทุธเจ้า

จึงได้ทรงบญัญตัหิลกัธรรมข้อนีไ้ว้ส�าหรบัผูป้กครองข้อหนึง่ในอปรหิานยิธรรม ซึง่ตรสั

สอนแก่เจ้าลิจฉวีผู้ปกครองแคว้นวัชชี ส่วนหลักอปริหานิยธรรมส�าหรับภิกษุทั้งหลาย

นั้น ตรัสว่า “ไม่ลุอํานาจของตัณหาท่ีบังเกิดขึ้น ไม่ลุอํานาจของความดิ้นรนทะยาน

อยากที่บังเกิดขึ้น” อันเป็นข้อปฏิบัติควบคุมจิตใจของฝ่ายบรรพชิตคือผู้บวช ซึ่งเป็นผู้

ทีเ่ว้นจากกามกิจทัง้ปวง ทัง้ในทางทีถู่ก ทัง้ในทางทีผ่ดิ เพราะฉะนัน้ จงึต้องมกีารทีจ่ะ

ควบคุมจิตใจของตน ไม่ให้ลุอ�านาจของตัณหาที่บังเกิดขึ้น เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงจะเป็นไป

เพือ่ความสุขความเจรญิ ไม่เสือ่มของผูท่ี้บวชเป็นบรรพชิต นีเ้ป็นหลกัธรรมท่ีทรงสอน

ภกิษุบรษิทัซ่ึงเป็นบรรพชติ เพราะฉะน้ัน ศลีข้อ ๓ นีจ้งึเป็นข้อทีม่นษุย์เราได้ถือปฏบัิติ

กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลคือต่างก็มีคู่ครองของตน แล้วก็สืบลูกสืบหลานเป็นวงศ์

ตระกูลของตนไปตามจารีตประเพณี เป็นไปอยู่ดั่งนี้ตั้งแต่โบราณกาล และเมื่อใครไป

ประพฤตลิะเมิดเข้าก็ช่ือว่าประพฤตผิิด เพราะฉะนัน้ ทางศาสนาหรอืทางผูป้กครองเอง 

จึงได้บัญญัติให้งดเว้นจากความประพฤติผิดในกามทั้งหลายอันเป็นศีลข้อที่ ๓ ขึ้น

เว้นจากการพูดเท็จหลอกลวง

และนอกจากนี้คนเรานั้น ย่อมต้องการความซื่อตรงต่อกันและกัน ต้องการ

สตัย์จริงต่อกนัและกนั ไม่ต้องการให้ถูกหลอกลวง ไม่ต้องการหลอกลวงกนั ไม่ต้องการ

พูดเท็จแม้เพื่อความหลอกลวงดังที่กล่าวมานั้น เพราะฉะนั้น การที่ทุกคนได้คบหากัน
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อยู่ได้ มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ ตั้งแต่ในครอบครัวหนึ่งขึ้นไป ก็อาศัยการที่ต่าง 

พดูจรงิต่อกนั ไม่พดูหลอกลวงกนั ถ้าหากว่าใครไม่พดูจรงิต่อกนัมาก ๆ ครัง้เข้า หรอื

ว่าไม่พูดจริงเป็นเหตุให้เสียหาย เป็นการหลอกลวงกันขึ้น ก็ท�าให้ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน 

เป็นมติรก็ย่อมจะขาดจากความเป็นมิตรกนั เป็นสหายทีไ่ปร่วมกนักเ็ป็นอนัว่าต้องแยก

ทางกัน ไปร่วมกันไม่ได้ หรืออาจที่จะต้องมีการโกรธแค้นขัดเคืองพยาบาทมุ่งร้ายกัน

เพราะเหตุนี้ เพราะฉะนั้น ความที่มีความพูดจริงต่อกัน รักษาสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน  

ไม่พูดกลับกลอกเหลวไหล ไม่หลอกลวงกัน จึงเป็นความจ�าเป็น เพราะฉะนั้น จึงได้

เกิดมีศีลข้อที่ ๔ นี้ข้ึน ผู้ปกครองเองก็ต้องการให้มีศีลข้อที่ ๔ ส�าหรับปกครอง  

ทางศาสนาก็บัญญัติศีลข้อ ๔ นี้ขึ้น เว้นจากพูดเท็จ อันหมายถึงว่าพูดเท็จซึ่งเป็นการ

หลอกลวง เป็นการทีท่�าให้เข้าใจผดิดังทีก่ล่าวนัน้และใหพ้ดูความจรงิตอ่กนั แต่วา่การ

พูดความจริงต่อกันน้ี แม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังได้มีตรัสถึงพระองค์เองไว้ว่า วาจาที่

พระพุทธเจ้าตรัสนั้น จะต้องเป็น วาจาที่จริง เป็น วาจาที่เป็นประโยชน์ เป็น วาจาที่

ถูกต้องด้วยกาลเวลา พระองค์จึงตรัส ถ้าเป็นค�าที่ไม่จริง พระองค์ก็ไม่ตรัส แม้เป็น 

ค�าจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ พระองค์ก็ไม่ตรัส หรือว่าแม้แต่เป็นความจริง จะเป็น

ประโยชน์ แต่ว่าไม่ถูกด้วยกาละ กาลเวลา ก็ไม่ตรัส ต่อเมื่อครบองคคุณ องคสมบัติ 

คือ เป็นวาจาที่จริงด้วย เป็นประโยชน์ด้วย ถูกต้องด้วยกาลเวลาด้วย จึงจะตรัสดั่งนี้

เว้นจากวจทีุจรติ

และกไ็ด้ตรสัสอนไว้ในการใช้วาจาดงัทีไ่ด้แสดงไว้ในข้อ วจทีจุรติ คอื เว้นจาก

พดูเทจ็ เว้นจากพูดส่อเสยีด เว้นจากพูดค�าหยาบ เว้นจากการพดูเพ้อเจ้อเหลวไหล คอื

ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นความจริง แต่หากว่าเป็นค�าส่อเสียด ก่อให้เกิดความแตกร้าว เช่น 

น�าเอาความข้างนี้ไปบอกข้างนั้น น�าเอาความข้างนั้นมาบอกข้างนี้เพื่อจะได้ยุให้ทั้ง  

๒ ฝ่ายแตกกัน แม้ว่าจะเป็นความจริงก็ไม่ควรพูด เพราะท�าให้เขาแตกกัน เข้าใน 

พวกว่าส่อเสียด หรือแม้ว่าเป็นค�าหยาบ ไม่ได้มุ่งจะหลอกลวงให้เข้าใจผิด แต่ว่าเป็น 

ค�าหยาบคาย เช่นเป็นค�าด่าว่า เป็นสัตว์ดิรัจฉานอย่างโน้นอย่างนี้ อะไรเป็นต้น หรือ

แม้วาจาอย่างอ่ืนซ่ึงเป็นการกล่าวกดให้เลวลง ซึ่งทุกคนก็รู้ว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้น และ 
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ก็ไม่ได้มุง่ทีจ่ะหลอก แต่ว่ากล่าวออกไปด้วยความโกรธ ด้วยความเหยียดหยาม ต้องการ

จะกดเขาให้เลว ก็ไม่ควรพดู และแม้ว่าเป็นค�าทีเ่พ้อเจ้อเหลวไหล ไม่เป็นธรรม ไม่เป็น

วินัย ไม่มีขอบเขตจ�ากัด หาสาระแก่นสารมิได้ หรือว่ามีสาระแก่นสารน้อยเกินไป  

ก็เป็นค�าที่ไม่ควรพูด และวาจาเช่นที่กล่าวมานี้ คือ การพูดเท็จก็ดี การพูดส่อเสียด 

กด็ ีการพดูค�าหยาบกด็ ีการพดูเพ้อเจ้อเหลวไหลกดี็ กน็บัว่าเป็น วจีทจุรติ คอืการพดู

ทีเ่ป็นทจุรติเสมอกนั เพราะฉะนัน้ แม้เป็นความจรงิ กไ็ม่ใช่ว่าเป็นข้อทีค่วรพูดเสมอไป 

ต้องอยู่ในขอบเขตอันสมควรดังที่ได้กล่าวมานั้น 

เว้นจากการดื่มสุราเมรัย

คราวนี้มาถึงข้อน�้าเมา คือสุราและเมรัย อันเป็นฐานที่ตั้งของความประมาท

อันเป็นศีลข้อที่ ๕ ส�าหรับสุราและเมรัยนี้ก็เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์ ตามเรื่อง

เล่าประวตัขิองสรุา กเ็กิดข้ึนจากธรรมชาตก่ิอน ทีน่�า้ขงัอยูใ่นโพรงต้นไม้ซึง่มสีิง่ต่าง ๆ 

ที่มีเช้ือของความเมาผสมอยู่ ก็ท�าให้น�้านั้นเมา และเมื่อบุคคลไปพบเข้าแล้วก็ด่ืม  

ก็อาจจะเพื่อแก้ความกระหายน�้า ดื่มแล้วก็เมา แต่เมื่อมีความเมาขึ้นแล้ว จิตใจก็ 

เปลี่ยนไป อาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ตัวเองชอบก็ได้ เพราะฉะนั้น เมื่อไปพบน�้าที ่

นั่นเข้าแล้ว ก็ท�าให้ไปดื่มซ�้า และเมื่อดื่มซ�้า แล้วก็ดื่มบ่อย ๆ ก็เกิดติดขึ้นมา ก็เป็น

เชื้อให้เกิดสุราขึ้นในโลก โดยที่น�าเอาน�้านั้นมาตรวจสอบ เมื่อรู้ว่าเกิดเมาขึ้นได้อัน 

ท�าให้อยากดื่ม เพราะมีสิ่งนั้น ๆ ผสมอยู่ ก็ท�าสุรากันขึ้น แล้วก็ดื่มกันมาตั้งแต่ครั้ง

โบราณกาล สุราก็เป็นน�้ากลั่น เมรัยก็เป็นน�้าดอง อย่างพวกกระแช่ ทั้ง ๒ อย่างนี ้

กเ็ป็นทีรู่จั้กและดืม่กนัมาแต่โบราณกาล และเมือ่ดืม่เข้าไปแล้วกท็�าให้จติใจนีเ้ปลีย่นไป 

เรียกว่าเป็นจิตใจท่ีตั้งอยู่ในความประมาท คือความที่ขาดสติเลินเล่อเผลอเพลิน  

เพราะความประมาทนั้น แปลว่า ความเมาทั่ว เมามาก และที่เป็นธรรมนั้นหมายถึง

เมาทางใจ คนเราก็มีความเมาทางใจอยู่แล้ว เพราะเหตุท่ีมีกิเลสและเหตุที่มีสติไม่ 

เพียงพอ ครั้นเม่ือดื่มสุราเมรัยเป็นความเมาทางกายขึ้นอีกส่วนหนึ่ง ก็ยิ่งท�าให้เมา 

กันใหญ่ เพราะเห็นว่าเมาเข้าแล้วจึงสามารถท�าอะไรได้ต่าง ๆ ที่เมื่อยังไม่เมาท�าไม่ได้ 

ขาดความละอาย ขาดความเกรงกลัว เรียกว่าขาด หิริโอตตัปปะ เพราะฉะนั้น  
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เมือ่เมาแล้วจงึสามารถทีจ่ะท�าความชัว่ได้ทกุอย่าง ทัง้ทีห่นกัและทัง้ทีเ่บา ท�าให้ฆ่าเขา

ก็ได้ ลกัทรัพย์กไ็ด้ ประพฤตผิดิในกามกไ็ด้ พดูเทจ็กไ็ด้ หลอกลวงเขากไ็ด้ เพราะฉะนัน้ 

จึงได้มีบัญญัติห้ามการดื่มสุราเมรัยขึ้นไว้อีกข้อหน่ึง ซึ่งเป็นตัวเหตุอันส�าคัญของ 

ความประพฤติผิดศีลทั้งหลาย และก็ถือว่าท�าให้จิตใจและความประพฤติทางกาย 

ทางวาจาไม่เป็นปกติด้วย ซึ่งศีลนั้นหัวใจของศีลก็คือความปกติ ปกติกาย ปกติวาจา 

ตลอดจนปกติใจ ดังที่ได้แสดงมาแล้วในข้อสีลบารมี แต่เมื่อดื่มสุราเมรัยเข้าไปแล้ว  

เสียความเป็นปกติทั้งหมด เสียความเป็นปกติใจ ความเป็นปกติกาย ความเป็นปกติ

วาจา เพราะฉะนัน้ คนทีเ่มาสุราเมรยัจงึเป็นคนทีไ่ม่ปกตใินขณะทีเ่มานัน้ เม่ือไม่ปกติ

กไ็ม่เป็นศลี เพราะศลีแปลว่าปกติ ฉะนัน้ แม้ว่าจะยังไม่ได้ฆ่าใคร ลกัของใคร แต่เม่ือ

เมาสุราเมรัย ดื่มสุราเมรัยแล้วก็เป็นอันว่าผิดศีลในข้อหนึ่ง เป็นข้อส�าคัญด้วย  

เพราะท�าให้ไม่เป็นปกติ ศีลจะต้องเป็นปกติ เมื่อไม่เป็นปกติก็ไม่เป็นศีล อันนี้เป็น 

หลักส�าคัญที่ทรงบัญญัติข้อนี้เข้าไว้ในศีล ๕ ด้วย

ความจ�าเป็นของศลี ๕ มแีสดงไว้ในชาดก

และมนุษย์เรานี้ได้เห็นความจ�าเป็นของศีล ๕ นี้มาตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์แล้ว 

เพราะฉะนั้น จึงได้เป็นศีลปกครองของพระเจ้าจักรพรรดิ์ดังท่ีกล่าวมา และแม้ใน 

เร่ืองชาดกซึ่งบังเกิดขึ้นก่อนคร้ังพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกดังที่ได้เล่ามาแล้ว  

ก็ยังได้มีข้อเล่าถึงว่า บ้านเมืองหนึ่งที่ฝนแล้ง เห็นบ้านเมืองหนึ่งที่ฝนดีมีช้างเผือก  

กไ็ปขอช้างเผอืกมา เมือ่ได้ช้างเผอืกมาแล้ว ฝนฟ้ากไ็ม่ตกอกีนัน่แหละ กน็�าช้างเผอืก

ไปคืนแล้วถามถึงเหตุ พระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองแคว้นที่ฝนตกก็ได้ตรัสบอกเหตุ คือ

ศีล ๕ แล้วก็ให้ศีล ๕ ไป บ้านเมืองที่ฝนไม่ตกก็ไปชักชวนประชาชนให้ถือศีล ๕ กัน 

ฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาล ตามเรื่องท่ีกล่าวมานี้ ถ้าไม่เช่ือไปตามหลักที่ท่านเล่าไว้ 

หรอืว่าไม่เช่ือไปว่าเป็นอภนิหิาร หรอืไม่เชือ่ว่าเป็นส่ิงทีน่่าจะเป็นไปไม่ได้ เพราะศลี ๕ 

ไม่น่าจะมาเกี่ยวกับเรื่องฟ้าฝน ดูไม่มีเหตุผล แต่หากว่าถ้านึกให้ดีแล้วก็จะเห็นว่า  

เมื่อไม่มีศีล ๕ น้ันเป็นอย่างไรบ้าง ผู้ที่ไม่ตั้งอยู่ในศีล ๕ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

บ้านเมือง เช่นลอบตัดไม้ป่า เมื่อตัดไม้ป่ากันมากเข้า ๆ ก็ท�าให้ฝนตกน้อยเข้า ท�าให้
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ขาดแคลนน�า้ เพราะว่าตามหลักเหตผุลทางวชิาการ กแ็สดงว่าต้องอาศยัต้นไม้ด้วยฝน

ฟ้าจึงจะดี จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องรักษาป่าให้ดี ดังท่ีคณะผู้ที่ท�าฝนเทียมก็ได้เคยมาเล่าว่า 

ที่ท�าฝนเทียมนั้นก็ไม่ได้ท�าให้ท้องฟ้าหมดเมฆไป ผิดปกติ ก็คงมีเมฆปกคลุมอยู่โดย

ปกตนิัน้เอง คอืไม่ท�าให้เสยีธรรมชาตใินฟ้า กท็�าให้ธรรมชาตใินฟ้าคงเป็นไปอยูน่ัน้เอง 

แต่ว่าในที ่ๆ เมฆรวมตวักนัขึน้ และเมือ่ไปถงึจดุทีเ่คยมต้ีนไม้ และทีเ่คยเป็นฝนตกลงมา 

ครั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วต้นไม้ไม่มี เช่น ถึงภูเขาที่เป็นภูเขาหัวโล้นไปเสียแล้ว ฝนที่เคย

ตกลงมาเป็นปกตินั้นก็ไม่ตก การท�าฝนหลวงนั้นก็ไปท�าให้เมฆท่ีจะมาตกหรือที่มีอยู่

โดยปกตินั่นแหละตกลงมาได้ แต่ว่าอาจจะก�าหนดจุดให้ตกนั้นผิดไปได้สัก ๓๐ หรือ 

๔๐% แต่ส่วนใหญ่นั้นจะตกลงมาได้ตามเป้าที่ต้องการ จึงไม่ท�าให้ธรรมชาติเมฆ 

หรือธรรมชาติของฟ้าผิดปกติไปอย่างไร เพราะฉะนั้น ถ้าคนไม่นับถือไม่เชื่อถือใน 

ข้ออทินนาทาน คือไม่รักษาศีลในข้อนี้ ยังลอบลักตัดไม้ป่ากันอยู่ไม่หยุดยั้ง จนต้นไม้

หมดไปโดยมากแล้ว ก็ย่ิงจะท�าให้ฝนแล้งมากเข้า และนอกจากนี้ ก็เป็นธรรมชาติที่

เน่ืองด้วยจิตใจของบุคคลอีกเช่นเดียวกัน เม่ือจิตใจหนาแน่นไปด้วยโลภโกรธหลง 

ปราศจากเมตตากรณุาซ่ึงกนัและกนัแล้ว ไม่รบันบัถอืในศลีข้อใดข้อหนึง่ ก็แปลว่าอยาก

จะท�าร้ายชีวิตร่างกายใครก็ท�าได้ อยากจะลักทรัพย์ใครก็ท�า อยากจะประพฤติผิดใน

กามใครที่ไหนก็ท�า อยากจะพูดเท็จหลอกลวงกันก็ท�า อยากจะดื่มสุราเมรัยกันก็ท�า 

ไม่มีขอบเขตจ�ากัด เม่ือเป็นดั่งน้ีแล้ว จะอยู่เป็นสุขด้วยกันไม่ได้ มีอันตรายยิ่งกว่า 

ฝนแล้งเสียอีก ฝนแล้งแต่ไม่เบียดเบียนกันก็ยังไม่เป็นทุกข์มาก และเมื่อปฏิบัติผิดศีล 

มีจิตใจที่ชั่วหยาบกันดั่งนี้ ก็ยิ่งท�าให้ดินฟ้าอากาศปรวนแปรผันแปรมากขึ้นอีก เพราะ

คนนั่นแหละเป็นผู้ไปท�าลายแหล่งของฝนฟ้าจะท�าให้เกิดความวิปริตแปรปรวนขึ้น

เพราะฉะนัน้ การทีป่ฏบิตัใินศลี ๕ นัน้ เมือ่ปฏบิตักินัจรงิ ๆ ทัว่ไปไม่เบยีดเบยีน

คนด้วยกันเองด้วย ไม่เบียดเบียนสัตว์ดิรัจฉานด้วย และไม่เบียดเบียนป่าเขาซึ่งเป็น

ธรรมชาติแวดล้อม อันอาจจะน�าความสุขให้แก่คนที่อยู่บนแผ่นดินด้วย เมื่อเป็น 

ดั่งนี้แล้ว จึงจะท�าให้เกิดความสุขสมบูรณ์ ฝนฟ้าก็จะตกต้องตามฤดูกาล ธรรมชาติ

ของโลกก็จะเป็นไปโดยปกติ เกื้อกูลให้มนุษย์ให้สัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นสุขในโลก

๓ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๒๑ 
เนกขัมมบารมี

เนกขัมมะ การออก 

จะแสดง เนกขัมมบารมี ข้อที่ ๓

เนกขัมมะ แปลว่า การออก เป็นคุณสมบัติเกี่ยวกับวิเวก คือความสงบสงัด 

ได้มีค�ากล่าวให้ความหมายอย่างกว้าง ๆ ว่า “บรรพชา ปฐมฌาน นิพพาน วิปัสสนา 

ปัญญา และกุศลธรรมทั้งหมด เรียกว่า เนกขัมมะ” โดยตรงหมายความว่า  

การออกบวชหรือออกจากกาม ดังจะเห็นได้ในชาดกต่าง ๆ ที่แสดงว่า พระโพธิสัตว์

ออกบวชหรือออกจากบ้านเรือน ไปจ�าศีลในวันอุโบสถ ดังเรื่องพระเตมียในทศชาติ  

มีความย่อว่า พระเตมียเป็นพระโอรสของพระเจ้ากาสิกราช ผู้ครองเมืองพาราณสี 

พระองค์เป็นที่โปรดปรานของพระราชบิดาย่ิงนัก เวลาเสด็จออกว่าราชการงานเมือง 

พระราชบิดาก็ทรงพาพระเตมียเสด็จออกด้วยทุกครั้ง พระองค์จึงได้เห็นราชการ 

ทุกอย่างกระทั่งการลงอาญาอย่างโหดร้ายแก่คนผิดต่าง ๆ ท�าให้พระองค์คิดกลัว 

ต่อการทีจ่ะต้องเป็นผูป้กครอง เพราะจะต้องท�ากรรมอนัทารณุต่าง ๆ เหล่านี ้พระองค์

จึงคิดหนีด้วยการท�าเป็นใบ้และง่อยเสีย พระราชบิดาจึงได้ทรงพยายามรักษาจนสุด

ความสามารถ แต่ไม่อาจรักษาให้พระเตมียหายจากใบ้และง่อยได้ สุดท้ายก็ลงความ

เห็นว่า พระเตมียเป็นกาลกิณีแก่บ้านเมือง ให้เอาไปฝังเสียในป่า เมื่อถูกน�าไปฝัง 

ในป่า พระเตมียก็แสดงให้ผู้ที่น�าไปฝังรู้ว่าพระองค์มิได้เป็นใบ้และง่อยเลย พระเตมีย 
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ก็ออกบวชเป็นฤษีบ�าเพ็ญพรต และในที่สุดก็สามารถท�าให้พระราชบิดามารดาซาบซึ้ง

ในความดี เสด็จออกบวชตามพระองค์ด้วย

พระโพธสิัตว์ทรงบ�าเพ็ญเนกขัมมบารมเีพื่อพระโพธญิาณ

นอกจากเรื่องพระเตมียใน เตมียชาดก ยังมีชาดกอื่นอีกหลายชาดกที่แสดง

ว่าพระโพธิสัตว์ทรงบ�าเพ็ญเนกขัมมบารมี ท่านได้แสดงภาษิตของพระโพธิสัตว์ใน 

ชาดกนัน้ ๆ ทีต่รสัแสดงความมุง่หมายอนัแน่วแน่ของพระองค์ต่อพระโพธญิาณดงัเช่น

พระโสมทตัโพธสิตัว์ตรสัว่า มไิด้ทรงชงัราชสมบตัแิละกามโภคสมบติั แต่พระสพัพัญ-

ญุตญาณ เป็นที่รักของพระองค์ พระยุธัญชยโพธิสัตว์ตรัสว่า มิได้ทรงชังพระราชบิดา

มารดาและยศอันย่ิงใหญ่ แต่ทรงรกัพระสัพพัญญุตญาณเช่นเดยีวกนั พระสตุโสมโพธสิตัว์

ตรสัปรารภชราธรรมว่า ชวีติทีถ่กูชราจบัไปเป็นของน้อย ดจุน�า้ทีเ่ทลงในโคลน จะประมาท

ดเูหมอืนไม่แก่ไม่ตาย จมอยู่ในโคลนคอืกามคณุ ดจุสุกรจมอยู่ในโคลนคอืคถู เม่ือประมาท

จะบงัเกดิในอบายภมู ิมนีรก เป็นต้น แต่ธรรมในพระพทุธศาสนาย่อมควรทีจ่ะปฏิบัติ 

ต้ังแต่ช้ันต�่าจนถึงชั้นสูงสุด เพราะธรรมเป็น โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามาในตน หรือ 

ควรน้อมตนเข้าไปหาได้ แม้การปฏิบัติในเนกขัมมะก็เช่นเดียวกัน 

เนกขัมมะเป็นการปฏบิัตเิพื่อปลกีออกจากทุกข์

ฉะนั้น จะได้อธิบายตั้งแต่ชั้นต�่าขึ้นไปเพื่อเข้าใจง่าย จะแปลเนกขัมมะว่า  

“การปลีกออก” จ�าแนกเป็น ๒ คือ การปลีกออกทางกาย ๑ การปลีกออกทางจิต ๑ 

ในเบื้องต้นพึงเข้าใจว่า ธรรมข้อนี้ไม่ได้มุ่งสอนให้คนหลีกเลี่ยงการงานอันเป็นหน้าที่ 

ที่พึงกระท�า แต่มุ่งให้รู้จักปฏิบัติเพ่ือหลีกตนออกจากทุกข์ ซึ่งแวดล้อมรัดรึงตัวอยู่  

เพื่อจะได้รับความสงบสุขตามทางท่ีควร เหตุแห่งทุกข์ดังกล่าวนี้มีเป็นอันมาก จะยก

กล่าวในที่นี้เพียงประการเดียว คือ ความกังวล อันได้แก่ความพัวพันห่วงใย เกิดจาก

ความปรารถนายึดมั่น เมื่อมีความปรารถนาในสิ่งใด กังวลก็มีในสิ่งนั้น เมื่อมี 

ความปรารถนาแรงมาก กังวลก็เกิดแรงมากเป็นเงาตามตัว ดังเช่นมีความปรารถนา
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ในลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ กังวลกเ็กดิข้ึนว่า ท�าไฉนจงึจะได้มา ท�าไฉนจึงจะรกัษาไว้ได้ 

ท�าไฉนจึงจะมีย่ิง ๆ ขึ้นไป ดั่งน้ีเป็นต้น กังวลนี้ถ้ามีอยู่พอประมาณก็พอทนได้  

แต่ถ้ามมีากเกนิไปกท็�าให้กินไม่ได้นอนไม่หลบั เป็นเหตใุห้ร่างกายและจติใจเสือ่มโทรม

ปราศจากความสขุ เพราะฉะนัน้ จงึต้องมกีารพกัผ่อน ดงัเช่นบคุคลทัว่ไปหาโอกาสไป

พกัผ่อนในทีไ่กลหรอืไม่มกีงัวล หรอืไปหาความบนัเทงิรืน่เรงิต่าง ๆ เป็นต้น เพือ่ผ่อน

กังวลไป นี้เป็นลักษณะของเนกขัมมะคือการหลีกออกอย่างหนึ่งซึ่งทุก ๆ คนจ�าต้อง

ประสงค์อยูท่กุวนั เพราะทกุ ๆ คนจะเกบ็กงัวลไว้ตลอดวันตลอดคนืไม่ได้ แต่ลกัษณะ

ที่ปลีกกายออกนี้ บางทีก็เป็นการออกจากกังวลไปหากังวลบ้าง ปลีกจากกังวลไปหา

เรื่องหลอกลวงต่าง ๆ ไม่ใช่ของจริง อันเป็นอบายมุขทางเสื่อมเสียทรัพย์ ซึ่งเป็นเหตุ

เพิม่กงัวลให้มากขึน้อีกในภายหลงับ้าง เพราะฉะนัน้ จึงยงัไม่บรรลผุลแห่งการปลกีออก

อย่างแท้จริง

การปลกีออกทางจติจ�าเป็นส�าหรับผู้มุ่งความสงบสุข

จึงควรพิจารณาสืบไปอีกว่า จะพึงปลีกออกด้วยวิธีไร ในข้อนี้จ�าต้องพิจารณา

ให้รู้เหตุผลว่า กังวลนั้นเป็นผลเกิดจากเหตุ คือความปรารถนายึดมั่นอยู่ในสิ่งต่าง ๆ 

ดังเช่นที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นยังมีแวดล้อมผูกมัดรัดรึงอยู่โดยรอบ 

ก็ยากที่จะห้ามมิให้กังวลได้ ฉะนั้น ก็จ�าเป็นต้องหลีกออกจากที่ซึ่งประกอบด้วยสิ่ง 

เหล่านัน้ ไปสูท่ี่อันสงบสงดั เม่ือปลีกออกไปไม่ได้นาน กห็ลกีออกไปชัว่ระยะเวลาเป็น

คราว ๆ ดงัเช่นปฏปิทาของพทุธศาสนกิชนผูป้ลกีตนออกไปจ�าศลีฟังธรรมในวนัอโุบสถ

เป็นต้น อย่างสูงก็ได้แก่การสละบ้านเรอืนออกบวช เป็นผูไ้ม่มบ้ีานเรอืน นีเ้ป็นลกัษณะ

เนกขัมมะ ปลีกออก การปลีกออกซึ่งให้ส�าเร็จผลคือความสงบกังวลได้ส่วนหนึ่ง  

แต่กย็งัเป็นการปลกีออกทางกายหรอืการบวชกายซึง่ยงัไม่บรบิรูณ์ จ�าต้องมเีนกขมัมะ 

การปลีกออกทางจิต หรือการบวชจิตอีกชั้นหนึ่ง จึงจะได้ผลบริบูรณ์ เพราะแม้กาย 

จะปลีกออกแล้ว ถ้าจิตยังน�ากังวลติดไปด้วยก็ยังไม่ได้รับความสงบ และไม่อาจจะได้

ปัญญารู้สัจจธรรมตามเป็นจริง ท่านจึงแสดงเปรียบบุคคลผู้ปลีกออกทางกายแล้ว  

แต่จิตยังพัวพันอยู่ว่า เหมือนอย่างไม้สดชุ่มด้วยยาง ถึงจะยกขึ้นจากน�้าวางไว้บนบก  



136 ทศบารมี ทศพิธราชธรรม พระพุทธคุณ

ก็ไม่อาจจะสีให้เกิดไฟขึ้นได้ โดยปกติจิตนี้ย่อมมีความปรารถนารักใคร่ในอารมณ์ คือ 

รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ สิ่งที่กายถูกต้อง อันน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่

เรียกว่า กามคุณารมณ์ จึงดิ้นรนกวัดแกว่งในทางที่ไม่ดีไม่ชอบ เป็นเหตุให้ประพฤติ

ทุจริตมีประการต่าง ๆ จิตอันเป็นไปอย่างนี้จึงเป็นบ่อเกิดแห่งกังวลดังกล่าวมาแล้ว 

ฉะน้ัน โดยตรงกังวลทั้งปวงจึงเกิดจากจิตและอยู่ที่จิตน้ีเอง เมื่อปลีกจิตออกได้แล้ว  

ก็เป็นอันปลีกกังวลทั้งปวงออกได้ เมื่อปลีกจิตออกไม่ได้ก็ไม่สามารถจะระงับกังวลได้ 

แม้กายจะปลีกออกไปอยู่ที่ไหนก็ตาม พึงเห็นตัวอย่างบุคคลผู้มีกังวลหนัก และ 

เทีย่วไปในทีต่่าง ๆ แต่กไ็ม่สามารถระงบัได้ จนถงึต้องใช้วธิรีะงบัทางประสาทหรือระงบั

ในทางท่ีผดิต่าง ๆ และเพราะเหตทุีบ่คุคลไม่พยายามหาวธิใีช้การปลกีออกทางจตินีเ้อง 

ความทุกข์ระทมจึงมีอยู่ในที่ทุก ๆ แห่ง ในที่บางแห่งที่น่าจะมีสุขมาก แต่กลับมี 

ทุกข์มาก เพราะฉะน้ัน การปลีกออกทางจิตจึงจ�าปรารถนาส�าหรับผู้มุ่งความสงบสุข

ทั่วไปไม่เลือกว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ เพราะความสงบกังวลที่ทุก ๆ คนได้รับประจ�า

วนัน้ัน โดยทีแ่ท้เป็นผลจากความปลีกออกทางจตินัน้เอง ถ้าบคุคลสนใจขวนขวายปฏบิตัิ

ในการปลีกจิตออกให้ถูกทางดียิ่งขึ้น ก็ยิ่งจะได้ความสุขมาก

ทรงสอนให้ท�าสมาธคิอืท�าจติให้สงบตั้งมั่น 

ในข้อนีท้างพระพทุธศาสนาสอนให้ท�า สมาธิ คอืท�าจติให้ตัง้ม่ันอยู่ในอารมณ์

ทีดี่ จนจิตสงบสงดัจากกาม คอืความใคร่ความปรารถนาในสิง่ทีน่่าใคร่น่าปรารถนาและ

จากอกุศลธรรม คือ เจตสิกธรรม ธรรมที่เกิดขึ้นในจิต ส่วนชั่วอย่างอื่น นี้ชื่อว่า  

การปลีกออกทางจิต สมาธิ อธิบายเพื่อเข้าใจง่ายก็คือ ความหยุดใจให้ตั้งอยู่ในจุด 

อนัเดียว ตรงกนัข้ามกบัความปล่อยใจให้ล่องลอยไปตามใคร่ตามปรารถนา ความหยุด

ใจดังกล่าวนี้ ทุก ๆ คนย่อมเคยมีในการท�ากิจทุก ๆ อย่าง การที่ละเอียดอันจ�าต้อง

ใช้ความเพ่งพินิจมาก จ�าต้องใช้สมาธิมาก เพราะต้องหยุดใจจากเรื่องอื่น ๆ มาตั้งอยู่

ในเรื่องที่เพ่งพินิจนั้นเพียงเรื่องเดียว ดังที่มีค�าเตือนใจว่าให้ ตั้งใจ นี้ก็คือสมาธินั้นเอง 

ทุก ๆ คนจึงต้องใช้สมาธิอยู่เป็นประจ�า แต่ก็เป็นอย่างสามัญ ถ้าได้ศึกษาปฏิบัติให ้

ถูกทางดียิ่งขึ้น ก็จักมีก�าลังมากขึ้น 
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ส่วนการปล่อยจติให้ล่องลอยฟุง้ซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ ตามใคร่ตามปรารถนา

นั้น นอกจากท�าให้จิตไม่มีความสงบและอ่อนก�าลังแล้ว ยังเป็นเหตุให้ไปติดกังวลใน

อารมณ์น้ัน ๆ ด้วยอ�านาจความรักใคร่ชอบใจเป็นต้น ท่านจึงเปรียบเหมือนวานร 

ติดตัง ดังมีเรื่องเล่าว่า นายพรานได้ลาดยางเหนียวที่เรียกว่าตัง ไว้ในที่สัญจรของ 

หมู่วานรเพ่ือให้วานรติด เหล่าวานรที่ไม่เขลาไม่เลินเล่อ เห็นดังนั้นก็หลีกไปไกล  

ส่วนวานรทีเ่ขลาและเลนิเล่อกเ็ข้าไปใกล้ตงัน้ัน เอามอืหนึง่ลองจบักติ็ดมอื เอามอืที ่๒ 

ยันเพื่อให้มือที่ ๑ หลุด ก็ติดมือที่ ๒ เอาเท้าที่ ๑ ยันเพื่อให้มือทั้ง ๒ หลุดก็ติดเท้า 

เอาเท้าที่ ๒ ถีบเพื่อให้มือทั้ง ๒ และเท้าที่ ๑ หลุดก็ติดเท้าที่ ๒ เอาปากกัดเพื่อ 

ให้มือทั้ง ๒และเท้าท้ัง ๒ หลุดก็ติดปาก วานรนั้นจึงติดตังทั้ง ๕ ส่วน นอนรอ 

ความพินาศที่นายพรานจะพึงท�าตามปรารถนา แม้บุคคลผู้ปล่อยจิตให้เที่ยวไปใน 

อารมณ์ต่าง ๆ ตามความใคร่ความปรารถนาก็ฉันนั้น เที่ยวไปในอารมณ์ใดก็ติดกังวล

ในอารมณ์น้ันไม่อาจหลุดไปได้ เพราะฉะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนมิให้

ปล่อยจิตให้เที่ยวไปในอารมณ์เช่นนั้น อันเป็นอารมณ์ที่ไม่ควรเที่ยวไป เป็นวิสัยของ

ปรปักษ์เพราะเม่ือเท่ียวไปในอารมณ์เช่นน้ัน ย่อมติดกังวล มารจึงได้ช่องเพื่อท�าลาย

ล้างเหมือนอย่างนายพรานได้ช่องเพื่อท�าลายล้างวานรที่ติดตังอยู่ ฉะนั้น จึงมีค�าเรียก

ว่าติดตัง 

ตรัสสอนให้ส่งจติไปในสตปิัฏฐาน

ต่อแตน่ี้ตรัสสอนให้สง่จติให้เที่ยวไปในอารมณ์ที่ควรเทีย่วไป อนัเป็นวิสยัของ

พระพุทธบิดา คือ สติปัฏฐาน ที่ตั้งปรากฏแห่งสติ ได้แก่ กาย เวทนา จิต ธรรม 

อธิบายสั้นคือ ให้หยุดจิต ให้ตั้งพิจารณาดูส่วนอันมีอยู่ เกิดดับอยู่ที่ตน ตั้งแต่ส่วน

หยาบเข้าไปหาส่วนละเอียด มีอยู่อย่างไร เป็นไปอย่างไร ก็ให้รู้ตามเป็นจริง ไม่ติด  

ไม่ยึดถือไว้ จิตจึงสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย ปราศจากกังวล ตั้งม่ัน

แน่วแน่ข้ึนไปตามภมูแิห่งสมาธ ินีเ้ป็นเนกขมัมะ การปลกีออกทางจิต เป็นเหตใุห้เกดิ 

สันติ อันเป็นสุขอย่างแท้จริง จะอยู่ในที่ใดก็มีสุขในที่นั้นไม่เลือกว่าเป็นบ้านหรือป่า
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เนกขมัมะ การปลกีออกทางกายและทางจติดงัแสดงมานี ้ย่อมอาศัยการปฏบิตัิ

ด้วยมีสติ ส่งตนออกไปจากกังวลหรือจากกามและอกุศลธรรมอยู่เสมอ ดังพระพุทธ-

ศาสนสุภาษิตว่า “อุยฺยุญฺชนฺติ สติมนฺโต ผู้มีสติย่อมส่งตนออก ไม่มีกังวล” ดั่งนี้ 

เนกขัมมบารม ี๓ ชั้น

เนกขัมมบารมีท่านแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ

เนกขัมมบารมี ได้แก่การออกด้วยความรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าคนที่รักและ

ทรพัย์สนิ จงึตดัห่วงใย ปลกีตนออกบ�าเพญ็ กายวเิวก ความสงบสงดัทางกายจากกาม

และอกุศลธรรมทั้งหลาย

เนกขัมมอุปบารมี ได้แก่การออกด้วยความรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะ

ร่างกาย จงึตดักงัวลปลกีตนออกบ�าเพญ็ จติตวเิวก ความสงบสงดัทางจติทางกามและ

อกุศลธรรมทั้งหลาย ด้วยอ�านาจฌานสมาธิ

เนกขัมมปรมัตถบารมี ได้แก่การออกด้วยความรักพระโพธิญาณย่ิงกว่า 

ชีวิตจึงตัดห่วงใยในชีวิต ปลีกตนออกบ�าเพ็ญ อุปธิวิเวก ความสงบสงัดอุปธิกิเลส  

รวมทั้งกามและอกุศลธรรมทั้งสิ้น ด้วยอ�านาจ อริยมัคคญาณ

ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธญิาณ เป็นเนกขัมมะทางปัญญา

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเมือ่ยงัทรงเป็นพระโพธสิตัว์ ยังมไิด้ตรสัรู้ ได้ทรงปฏบิติั

ในเนกขมัมะ ชือ่ว่าได้ทรงบ�าเพญ็เนกขมัมบารมมีาโดยล�าดบั เป็นเคร่ืองก�าจัดกามและ

อกุศลธรรมท้ังหลาย อุดหนุนพระหฤทัยให้ตั้งมั่นแน่วแน่ ในพระชาติที่สุดเมื่อมี 

พระบารมีนี้แก่กล้า ก็เตือนพระหฤทัยให้หน่ายในกามสุขสมบัติ น้อมพระหทัยไปเพื่อ

บรรพชา จึงเสด็จออก มหาภิเนษกรมณ์ อันเป็นเนกขัมมะทางกายหรือบวชกาย  

ต่อมาได้ทรงบ�าเพญ็เพยีรทางจติ จนจติเป็นสมาธ ิชือ่ว่าเป็นเนกขมัมะทางจติหรอืบวช
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จติ แล้วทรงน้อมจตินัน้ไปพจิารณาเพือ่รูต้ามเป็นจรงิ กไ็ด้ตรัสรู้พระสมัมาสมัโพธญิาณ 

เป็นเนกขัมมะทางปัญญา คือพระสัมมาสัมโพธิญาณ เหตุฉะนี้ ท่านจึงกล่าวภาษิต

แสดงเนกขัมมะไว้ว่า นิกฺขมฺมปารมึ คนฺตฺวา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํ แปลความว่า 

“พระบรมโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติเนกขัมมบารมี ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม”

๔ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๒๒ 
ปรจิจาคะ

ที่มาและความหมายของปรจิจาคะ

จะแสดง ทศพิธราชธรรม ข้อที่ ๓ คือ ปริจจาคะ

ปรจิจาคะ เราน�ามาใช้ในภาษาไทยว่า บรจิาค และมกัจะใช้พดูคูก่นัไปกบัทาน 

เช่น พูดว่า ทานบริจาค หรือ ทานะ – บริจาค ให้ทานการบริจาค ค�าทั้ง ๒ นี้ได้มี

ที่มาในหมวดธรรมในพระพุทธศาสนาหลายหมวด มาในหมวดแต่ละค�าคือ ทานอย่าง

เดียว หรือ ปริจจาคะ หรือ จาคะ อย่างเดียวก็มี มาคู่กัน เช่น ในทศพิธราชธรรมนี้ 

ข้อ ๑ ทาน ข้อ ๒ ศีล ข้อ ๓ ปริจจาคะ หรือบริจาค ดั่งนี้ก็มี ที่มาเดี่ยวนั้น เช่นใน  

บุญกิริยาวัตถุ ๓ ข้อ ๑ ทานมัยบุญกิริยา การท�าบุญส�าเร็จด้วยทาน ข้อ ๒  

สลีมยับญุกริยิา การท�าบญุส�าเร็จด้วยศลี ข้อ ๓ ภาวนามยับญุกริยิา การท�าบญุส�าเร็จ

ด้วยภาวนา

ปริจจาคะ หรือจาคะที่มาเดี่ยวนั้น เช่น สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ภายหน้า 

๔ ข้อ 

๑.  สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา

๒.  สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล

๓.  จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยจาคะ

๔.  ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา
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เมือ่ค�าว่าทานและปรจิจาคะ บรจิาค หรอื จาคะ บรจิาค ทัง้ ๒ น้ีต่างมาเดีย่ว

ไม่คูก่นั ในหมวดธรรมน้ัน ๆ กมี็ความหมายรวมกัน ทานคือการให้ กร็วมถึงปรจิจาคะ 

หรือจาคะ บริจาค คือสละด้วย หรือเมื่อปริจจาคะหรือจาคะมาเดี่ยว ก็หมายถึงทาน

ด้วย คือหมายถึงบริจาคสละ และหมายถึงการให้ด้วย แต่เมื่อมาเป็นคู่กันดังใน 

ทศพิธราชธรรมนี้ ทั้ง ๒ ค�านี้ก็อธิบายในความหมายท่ีต่างกัน คือ ทานนั้นมุ่งถึง 

การให้ เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แก่ผู้รับ เพื่อความสุขของผู้รับ เป็นการเฉล่ียเผื่อแผ่

ความสขุของตนแก่ผู้อ่ืนดงัท่ีได้อธบิายมาแล้ว ส่วนปรจิจาคะ หรอืจาคะ ทีแ่ปลทบัศพัท์

ว่า บริจาค หรือแปลเป็นไทยว่า สละนั้น มุ่งถึงสละสิ่งที่มีประโยชน์น้อยหรือเป็น

ประโยชน์น้อย เพือ่ประโยชน์ทีม่ากกว่า ยิง่กว่า ดงัพระพุทธภาษิตท่ีแปลว่า “ผูมี้ปัญญา

เมือ่เหน็สขุอันไพบูลย์ พงึสละสขุพอประมาณเสยี” และทีว่่า “พึงสละทรพัย์เพราะเหตุ

รักษาอวยัวะอนัประเสรฐิ เมือ่รกัษาชวีติกพ็งึสละอวยัวะ เม่ือระลกึถงึธรรม ก็พึงสละ

อวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิตทั้งสิ้น”

การบรจิาคหรอืสละมุ่งถงึประโยชน์ที่พงึได้เป็นที่ตั้ง

ฉะนั้น ลักษณะที่เรียกว่า บริจาค หรือสละนี้ จึงมุ่งถึงประโยชน์ที่พึงได้เป็น 

ที่ตั้ง ดังที่ว่า สละสิ่งที่มีประโยชน์น้อยเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งกว่า หรือประโยชน์ 

ที่ไพบูลย์ หรือว่ามุ่งถึงสิ่งที่จะพึงได้หรือพึงรักษาไว้ได้ที่ยิ่งกว่า ก็สละสิ่งที่มีประโยชน์

น้อยกว่า หรือว่ามุ่งที่จะรักษาธรรม คือความถูกต้อง ความดีที่เรียกว่าคุณธรรม  

ธรรมทีเ่ป็นคณุ คือความดท่ีีเกือ้กูล ตลอดถงึธรรมคอืหน้าท่ีท่ีพงึท�า กพ็งึสละได้ทัง้หมด 

ดังพุทธภาษิตข้อหลังที่ยกมาอ้างนั้น และพุทธภาษิต ๒ ข้อที่ยกมาอ้างนี้ ข้อแรกเป็น

ความสัน้ ข้อหลงัขยายความให้พสิดาร แต่กม็ใีจความเป็นอย่างเดยีวกนั ในข้อหลงันัน้

ยกเอาตวัอย่างคือทรพัย์ อวยัวะคือส่วนของร่างกายและชวีติ ทกุคนย่อมมทีัง้ ๓ นีอ้ยู่

ด้วยกัน และทั้ง ๓ นี้ก็เป็นสิ่งที่พึงรักษาอยู่ด้วยกัน ทรัพย์ก็พึงรักษาไว้ อวัยวะคือ 

ส่วนของร่างกายต่าง ๆ ก็พึงรักษาไว้ ชีวิตก็พึงรักษาไว้ 
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ทรงสอนให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ

แต่เมื่อถึงคราวที่จะต้องสละ เช่นจะต้องสละทรัพย์ หรือต้องสละอวัยวะส่วน

ของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง ถ้าหากว่าไม่ยอมสละทรัพย์ ก็จะต้องเสียอวัยวะร่างกาย 

เมื่อเป็นดั่งนี้ จะรักษาอะไรไว้ จะรักษาทรัพย์ไว้ หรือจะรักษาอวัยวะร่างกายไว้ทั้ง ๒ 

อย่างนี้เมื่อเทียบกันดูแล้ว อวัยวะร่างกายส�าคัญกว่า เมื่อเป็นด่ังนี้ ก็ให้สละทรัพย์  

ดั่งเช่นเกิดเจ็บป่วยขึ้นที่อวัยวะร่างกาย จ�าจะต้องรักษา เมื่อรักษาก็จะต้องเสียทรัพย์

เป็นค่ารักษา ถ้าไม่ยอมเสียทรัพย์รักษา ก็จะต้องเสียอวัยวะร่างกายส่วนนั้น เมื่อเป็น

ดั่งนี้ ก็พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะร่างกายที่ประเสริฐที่ต้องการนั้นไว้

ทรงสอนให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชวีติ

และเมื่อจะต้องรักษาอวัยวะร่างกายไว้ด้วย รักษาชีวิตไว้ด้วย แต่ว่าจะรักษา

ไว้ทั้ง ๒ อย่างไม่ได้ หากว่าจะรักษาชีวิตไว้ ก็จะต้องสละอวัยวะร่างกายส่วนใด 

ส่วนหนึ่ง ถ้าหากว่าไม่ยอมสละอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็จ�าต้องเสียชีวิต เมื่อ

เป็นดั่งน้ี ก็พึงสละอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อรักษาชีวิตท่ีประเสริฐกว่าเอาไว้ 

ดังเช่นคนท่ีเป็นโรคท่ีอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง หากว่าจะรักษาชีวิตก็จะต้องตัด

อวัยวะส่วนนั้นเสีย ถ้าไม่ยอมตัดเสีย ก็ไม่สามารถจะรักษาชีวิตไว้ได้ เพราะฉะนั้น  

เมื่อรักชีวิตก็จะต้องยอมให้ตัดอวัยวะส่วนนั้น เช่นภายนอก ตัดนิ้ว ตัดแขน ตัดขา 

ภายในก็เช่นต้องตัดถุงน�้าดีออก ต้องตัดปอดออกเสียบ้าง หรือตัดปอดออกเสีย 

ข้างหน่ึงเลย ดั่งนี้เป็นต้น เม่ือสละไปแล้วดั่งนี้ ก็รักษาชีวิตไว้ได้ ฉะนั้น เม่ือมีเหต ุ

จะต้องสละอย่างใดอย่างหนึ่งท้ังสอง ก็ต้องเลือกเอาสละสิ่งที่มีประโยชน์น้อยกว่า 

ประเสริฐน้อยกว่า รักษาสิ่งที่ประเสริฐกว่าไว้
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ทรงสอนให้สละทรัพย์ อวัยวะ ชวีติเพื่อรักษาธรรม

เมือ่มาถึงหน้าท่ี ถงึความถูกต้อง ถงึคณุธรรมคอืความด ีหากว่าจะต้องรกัษา

ธรรมดงักล่าวนีไ้ว้ ซึง่ธรรมดังกล่าวน้ีเป็นส่ิงทีป่ระเสรฐิทีสุ่ดย่ิงกว่าชวิีตอวัยวะร่างกาย 

และทรัพย์ เมื่อได้มองเห็นคุณค่าของธรรมว่าประเสริฐสุดดั่งนี้แล้ว เม่ือถึงคราวท่ีจะ

ต้องรักษาธรรม แต่ว่าจ�าจะต้องสละชวีติ สละอวยัวะร่างกาย สละทรพัย์ กพ็งึสละเพือ่

รักษาธรรมไว้ อันธรรมข้อหลังที่ว่าประเสริฐสุดนี้ ส�าหรับในข้อที่ว่าด้วยบารมี บารมี

ทกุข้อน้ันส�าหรบัพระโพธสิตัว์ผูมุ่้งบ�าเพญ็บารมเีพือ่พระโพธญิาณ ย่อมเหน็ว่าธรรมคอื

บารมทีีท่่านบ�าเพ็ญซ่ึงชือ่ว่าเป็นธรรม ดงัท่ีได้แสดงมาแล้วว่า พระโพธิสตัว์บ�าเพญ็ทาน 

บ�าเพ็ญศีล บ�าเพ็ญเนกขัมมะคือการออกและที่จะแสดงต่อไป เมื่อท่านบ�าเพ็ญนั้น  

ท่านสละทรพัย์เพือ่บ�าเพญ็ทาน บ�าเพญ็ศลี บ�าเพญ็เนกขมัมะ บารมีข้อนัน้ ๆ กช็ือ่ว่า 

บารมี เมื่อท่านสละอวัยวะร่างกายเพื่อบ�าเพ็ญบารมีข้อนั้น ๆ ก็ช่ือว่า อุปบารมี  

เมื่อท่านบ�าเพ็ญบารมี ท่านสละชีวิตเพื่อบ�าเพ็ญบารมีข้อนั้น ก็ชื่อว่า ปรมัตถบารมี 

เพราะฉะนั้น พระโพธิสัตว์นั้นจึงสามารถสละได้ทั้งทรัพย์ ทั้งอวัยวะร่างกาย ทั้งชีวิต 

เพือ่บารมทีกุข้อ บารมีน้ันก็คือธรรมน้ันเอง และกก็ล่าวได้ว่า เมือ่ท่านมุง่พระโพธญิาณ 

ท่านได้รับพุทธพยากรณ์ว่า จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ท่านก็ได้ชื่อว่า 

เป็นโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ เม่ือเป็นพระโพธิสัตว์แล้ว ท่านก็บ�าเพ็ญบารมีเพ่ือ 

พระโพธิญาณ บารมีน้ันจึงเป็นธรรมท่ีมีความหมายว่า หน้าที่ได้ด้วย คือค�าว่าบารมี

นั้นเป็นธรรมท่ีมีความหมายว่าเป็นความดี อันเป็นความหมายของธรรมทั่วไปใน 

ฝ่ายกุศลธรรม เป็นคุณธรรม เป็นความดี ยังมีความหมายถึงว่าหน้าที่ด้วย คือ 

เป็นหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ เม่ือเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็มีหน้าที่บ�าเพ็ญบารมี บารมี 

จึงเป็นธรรมที่เป็นหน้าที่ของพระโพธิสัตว์ และหน้าที่ดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ ๆ ไม่มีใคร

แต่งตั้งให้ แต่เป็นหน้าที่ ๆ มาพร้อมกับภาวะคือความเป็น คือเม่ือเป็นอะไรขึ้นมา 

หน้าที่ก็มาพร้อมกับภาวะที่เป็นนั้น เช่นเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ หน้าที่ก็มาพร้อมกับ 

ภาวะคือความที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้น ก็คือบ�าเพ็ญบารมี และก็ต้องรักษาหน้าที่ ก็คือ

รักษาธรรมที่เป็นหน้าที่ไว้ให้ได้ จึงจะเป็นพระโพธิสัตว์ได้ จะต้องสละทรัพย์ก็สละ  

จะต้องสละอวัยวะร่างกายก็สละ จะต้องสละชีวิตก็ต้องสละ เพื่อรักษาธรรมคือหน้าที่ 

อันได้แก่บารมีดังกล่าว 
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ทศพธิราชธรรมคอืหน้าที่ของพระมหากษัตรยิ์

นี้ยกมาอ้างในทางพระโพธิสัตว์ เพื่อมาเทียบกับปริจจาคะ คือการสละ ในที่

นี้ก�าลังอธิบายค�าว่าปริจจาคะ กับค�าว่าทาน และที่ยกพระพุทธภาษิตที่กล่าวนั้นมา  

ซึ่งมาอธิบายเพื่อให้เข้าใจชัดโดยยกเอาการบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ขึ้นมาที่แจก

ออกไปเป็นบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารม ีมาอ้างเพ่ือให้เหน็ชดั แม้ในการปฏบิตัธิรรม

ที่เป็นความดี เป็นหน้าที่ของบุคคลที่นอกจากพระโพธิสัตว์ และบุคคลท่ีเป็นหัวหน้า  

ก็คือพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีธรรมที่พึงปฏิบัติในฐานะเป็นพระมหากษัตริย์ ตามที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ หรือตามที่ทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้คือ ทศพิธราชธรรม 

และในทศพิธราชธรรมข้อ ๓ นี้ก็คือ ปริจจาคะ จึงมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์

ทรงปฏิบัติในธรรมข้อนี้ ตั้งต้นแต่ที่ไม่ได้ทรงเห็นแก่ประโยชน์สุขจ�าเพาะพระองค์  

ได้ทรงสละบริจาคพระราชทรัพย์เป็นต้น เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขของประชาชน แม้ว่า

จะต้องทรงเหนื่อยยากพระวรกาย บางคราวก็ประชวร เพราะเหตุที่ได้ทรงปฏิบัติ 

พระราชกรณียกิจเพื่อความสุขสมบูรณ์ของประชาชน ด้วยการที่เสด็จพระราชด�าเนิน

ไปทรงเยี่ยม ทรงจัดท�าโครงการต่าง ๆ ตามพระราชด�าริต่าง ๆ ซึ่งเป็นทุกข์ทรมาน 

และทางก็ทุรกันดาร ในบางแห่งก็ต้องเสด็จไปอย่างเสี่ยงอันตรายเข้าไปในสถานที่ใกล้

ผู้ก่อการร้ายทั้งหลาย แต่ก็ได้เสด็จไปโดยที่ไม่ทรงค�านึงถึงไม่ทรงย่อท้อต่อความทุกข์

ล�าบากและอนัตรายต่าง ๆ ท่ีบังเกดิข้ึน อันจะพงึกล่าวได้ว่า ทรงยอมเส่ียงพระชนมชพี 

ทรงยอมรบัความทกุข์ล�าบากพระวรกาย และกท็รงสละพระราชทรพัย์ต่าง ๆ เพือ่ช่วย

ประชาชน ดั่งนี้ก็กล่าวได้ว่า โดยทรงมุ่งปฏิบัติธรรมคือหน้าท่ี คือเม่ือเป็นพระมหา-

กษตัรย์ิ กท็รงมหีน้าทีเ่ป็นพระมหากษตัรย์ิผูป้กครองประชาชนให้มคีวามสขุโดยธรรม 

ตามที่ได้มีพระปฐมบรมราชโองการไว้ว่า จะปกครองโดยธรรม ก็คือทศพิธราชธรรม

นี้เอง เพราะฉะนั้น จึงเป็นธรรมคือ ความดี ความงาม ความถูกต้อง อันหมาย 

รวมถึงหน้าที่ของพระมหากษัตริย์จึงเป็นกิจ คือเป็นสิ่งที่พึงท�าของพระองค์ และกิจที่

พึงท�าของพระองค์นี้ ก็มีมาตั้งแต่เมื่อเสด็จครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ธรรมคือ

หน้าที่ดังกล่าวนี้ก็มีขึ้นทันที อันเป็นข้อที่จะพึงทรงปฏิบัติ และทุก ๆ คนอันหมายถึง

ผู้ปกครองที่มีระดับเป็นรัฐบาลเป็นข้าราชการ ทหาร พลเรือน ต�ารวจ ตลอดถึง
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ประชาชนทัง้ปวง เมือ่เป็นขึน้มาอย่างใด กย่็อมมธีรรมคอืหน้าที ่คอืเป็นกจิทีพ่งึปฏบิตัิ

เกดิขึน้ทนัท ีเป็นรฐับาลทีแ่ปลว่า ผูป้กครองรฐัคอืประเทศชาต ิกม็ธีรรมคอืหน้าทีข่อง

ผู้ปกครองรัฐ คือประเทศชาติขึ้นมาทันทีเมื่อเป็นรัฐบาลขึ้นมา เป็นข้าราชการ ทหาร 

พลเรือน ต�ารวจเป็นต้น เมื่อเป็นต�าแหน่งใดขึ้นมา ก็มีธรรมคือหน้าที่ ๆ จะพึงปฏิบัติ

ขึ้นทันที

ปฏบิัตหิน้าที่โดยธรรมคอืโดยถูกต้อง

และหน้าที่ต่าง ๆ ที่มีขึ้นทันทีตามต�าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ก็พึงเป็นหน้าที่

พงึปฏบิตัโิดยธรรม และโดยธรรมนัน้กม็คีวามหมายถงึว่า ต�าแหน่งเหล่านัน้ตัง้ขึน้เพือ่

อะไร บุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งเหล่านั้นต้ังขึ้นเพื่ออะไร ก็จะตอบได้ว่า บุคคลผู้ด�ารง

ต�าแหน่งเหล่านั้นตั้งขึ้น ก็เพื่อปกครอง เพื่อปฏิบัติกิจที่พึงท�าต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์

แก่ประชาชนทั้งหมดที่รวมกันเข้าเป็นประเทศชาติ ไม่ใช่เพื่อเบียดเบียนประชาชน 

ให้เดือดร้อน เพราะฉะนั้น ในการแต่งตั้งทุกอย่างจึงล้วนแต่มีบัญญัติ มีแสดงให ้

ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ รวมเข้าแล้วก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งหมด เพื่อช่วย

ประชาชน ไม่ใช่เพื่อเบียดเบียนประชาชน และการที่จะปฏิบัติให้ส�าเร็จประโยชน์ 

อย่างนั้นได้ เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือ ต้องปฏิบัติโดยธรรมคือโดยถูกต้อง โดยไม่ผิดที่

เป็นคุณธรรม ธรรมที่เป็นคุณเกื้อกูลต่าง ๆ นั้นเอง บทบัญญัติต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้น 

ก็เพื่อที่จะชี้แนะทางปฏิบัติอันถูกต้องน้ัน และเพื่อให้เว้นทางปฏิบัติอันไม่ถูกต้อง 

ซึ่งน�าให้เกิดทุกข์โทษต่าง ๆ ดังที่ปรากฏในกฎหมายบทบัญญัติต่าง ๆ ทุกอย่าง 

รวมเข้าแล้ว ก็เพ่ือให้การปกครอง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เป็นไปโดยธรรม

เพราะฉะนัน้ ธรรมนัน้จงึมคีวามหมายว่าหน้าที ่หมายถึงความถกูต้องในทัง้กจิทีพ่งึท�า

ดังที่กล่าวมา ยกตัวอย่างให้เห็นชัดอีกจ�าพวกหนึ่ง คือจ�าพวกที่เป็นทหาร นี่เห็นได ้

ชัดว่ามีหน้าที่จะรักษาอะไร เพื่อรักษาประเทศชาติราชบัลลังก์ดังท่ีกล่าวปฏิญญากัน 

และในการรักษาประเทศชาติราชบัลลังก์นั้น ก็กล่าวได้ว่า เป็นธรรมคือเป็นหน้าที่  

เป็นกิจทีพึ่งท�าของทหาร เพราะฉะนัน้ เมือ่ถงึคราวแล้ว ทหารจงึได้เป็นผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าที่ 

ซึ่งสละได้ทุกอย่าง ทั้งทรัพย์ ทั้งอวัยวะร่างกาย ท้ังชีวิต เพ่ือรักษาธรรมคือหน้าท่ี 
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ของตนก็ได้ เพราะหน้าที่ของตนนั้นเพื่อท�าหน้าท่ีรักษาประเทศชาติราชบัลลังก์ดังท่ี

กล่าวน้ันไว้ เพราะฉะนั้น จึงปรากฏว่าเมื่อเกิดเหตุภัยอันตรายข้ึน ทหารก็ต้องออก

ปฏิบัติหน้าที่ ก็ต้องเสียชีวิต ต้องทุพพลภาพ ต้องเสียทรัพย์ที่จะพึงได้ดังที่ปรากฏกัน

อยูอ่ย่างชดัเจน นีก้ค็อืเพือ่รกัษาธรรมนัน้เอง และหากว่าบคุคลทกุ ๆ คนได้ตระหนกั

ถึงหน้าที่ของตนดั่งนี้แล้ว ก็ควรที่จะปฏิบัติรักษาหน้าที่คือธรรมอันได้แก่ความถูกต้อง 

อนัได้แก่กจิทีพึ่งท�าของตนไว้ อันจ�าจะต้องมปีรจิจาคะคือการสละ ดังในทศพธิราชธรรม

ข้อนี้

ทรงสละได้ทุกอย่างเพื่อการปฏบิัตหิน้าที่

และกพ็งึทราบว่า อันหน้าท่ีคอืกจิทีพ่งึท�าโดยธรรม โดยถกูต้องดงักล่าวมานัน้ 

บางอย่างกม็บัีญญตัไิว้ว่าให้เป็นหน้าที ่แต่ว่าบางอย่างกไ็ม่ได้มบัีญญตัไิว้ว่าให้เป็นหน้าที่ 

ผู้ที่มีความส�านึกในหน้าท่ีของตน ย่อมมีความส�านึกด้วยว่า ทุกคนนั้นย่อมมีหน้าที่ 

ที่พึงท�าอันเรียกว่าธรรมนี้ โดยมีก�าหนดแต่งตั้งอย่างหนึ่ง โดยไม่มีก�าหนดแต่งตั้ง 

อย่างหนึ่ง ที่มีก�าหนดแต่งตั้งนั้น ก็คือว่าเมื่อแต่งตั้งขึ้นแล้ว ก็มีก�าหนดไว้อย่างชัดเจน

ว่าให้ท�านัน้ท�านี ่แต่ว่าอนักจิทีพึ่งท�านัน้ไม่มกี�าหนดกฎเกณฑ์ แต่งตัง้ไว้กม็เีป็นอนัมาก 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลปัจจุบนันีเ้หน็ได้ชดัว่า ได้ทรงปฏบิตัธิรรมคอืหน้าที่

ทั้ง ๒ คือ ทั้งที่มีบัญญัติก�าหนดเอาไว้ว่าให้ทรงปฏิบัติ กับทั้งที่ไม่ได้มีบัญญัติก�าหนด

เอาไว้ว่าให้ทรงปฏิบตั ิแต่ว่าถงึแม้ไม่มบีญัญตักิ�าหนดไว้ว่าให้ทรงปฏบิตั ิเม่ือว่าถงึภาวะ

ที่เป็นพระมหากษัตริย์ ก็ต้องมีธรรมคือหน้าที่อันพึงทรงปฏิบัติ ทั้งที่มีบัญญัติไว้  

ทัง้ท่ีไม่มบัีญญตัไิว้พร้อมกนัไปทีเดยีว เพราะว่าการบญัญตัเิอาไว้นัน้ ไม่อาจจะบญัญตัิ

ไว้ทกุข้อทกุประการได้ เพราะฉะนัน้ ถ้าหากว่าพระองค์จะทรงถอืว่า จะต้องทรงปฏบิตัิ

จ�าเพาะทีม่บีญัญตัไิว้ว่าให้ทรงปฏบิตั ิกย่็อมต้องท�าได้ และจะทรงสะดวกสบายยิง่กว่า

ที่ทรงปฏิบัตินอกจากที่มีบัญญัติเอาไว้ แต่ว่าด้วยความส�านึกในธรรมอันเป็นหน้าที่ 

ของพระมหากษัตริย์ อันเป็นความถูกต้อง อันเป็นกิจที่พึงท�าของพระมหากษัตริย์  

ซึง่จะปกครองโดยธรรมให้ประชาชนทัง้ปวงมคีวามสุขความเจรญิ จงึได้เสดจ็ออกเย่ียม

ประชาชน แล้วก็ไม่ใช่เยี่ยมเฉย ๆ ได้เสด็จออกทอดพระเนตรดูถึงความสุขทุกข์  
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ความขาดแคลนต้องการของประชาชน ความขาดแคลนของภมูปิระเทศนัน้ ๆ และกไ็ด้

พระราชทานโครงการพระราชด�ารเิพ่ือท่ีจะแก้ไขส่งเสรมิอาชพี แก้ไขส่งเสริมการเกษตร 

การชลประทานอื่น ๆ เป็นต้น ดังที่ปรากฏ เป็นโครงการพระราชด�าริมากมายหลาย

ร้อยอย่าง และกไ็ด้โปรดให้ข้าราชการทีเ่กีย่วข้องจากกรมกองนัน้ ๆ มาช่วยด�าเนนิงาน

ตามโครงการพระราชด�ารินั้น ๆ ซึ่งรัฐบาลก็สนับสนุน จึงได้มีกรรมการ กปร ซึ่งมี

นายกรัฐมนตรเีป็นประธาน อ�านวยให้โครงการพระราชด�ารนิัน้เป็นไปได้สะดวกบงัเกดิผล 

กิจเหล่านี้เป็นกิจที่ไม่มีบัญญัติไว้ว่าให้ทรงต้องปฏิบัติ แต่ก็ทรงปฏิบัติด้วยการเสี่ยงต่อ

ภยันตราย ต่อพระชนมชีพ ต่อสุขภาพอนามัย และต้องทรงเสียสละพระราชทรัพย์

ต่าง ๆ ทั้งส่วนพระองค์ และท้ังส่วนท่ีรัฐบาลสนับสนุน ยังผลให้เกิดประโยชน์สุข 

แก่ประชาชน ดังที่ปรากฏ นี่คือ ปริจจาคะ คือการสละ การสละที่เป็นไปตามธรรม

คือหน้าที่ คือทรงรักษาธรรม คือหน้าที่ที่พึงท�า ท�ากิจที่พึงท�า อันเป็นหน้าที่ของพระ

มหากษัตริย์ผู้ปกครองประชาชนโดยธรรม รายละเอียดในหน้าที่เหล่านี้ไม่อาจบัญญัติ

ไว้ได้หมด แต่อะไรที่พึงท�าแล้วก็ต้องทรงท�า เป็นการรักษาธรรมคือหน้าที่ แล้วก็ทรง

สละได้ทุกอย่างเพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีอันนี้ เหมือนอย่างทหารที่สละได้ทุกอย่างเพื่อ

ปฏิบัติหน้าท่ี ก็คือเพื่อรักษาธรรมคือหน้าที่ กิจที่พึงปฏิบัตินั้นเอง อันนี้แหละเป็น 

ปริจจาคะ คือการสละ

ทุกคนควรมปีรจิจาคะเพื่อรักษาธรรม

และธรรมข้อนี้ ทุกคนท้ังฝ่ายปกครอง ทั้งฝ่ายผู้อยู่ในปกครอง ก็พึงปฏิบัติ

ด้วยกันทั้งนั้น เพราะต่างก็มีธรรมคือหน้าท่ีของตนท่ีพึงปฏิบัติด้วยกัน ทุกคนเกิดมา 

ก็ต้องมีพ่อมีแม่ และทุกคนก็ต้องเป็นลูก และเมื่อเติบโตขึ้น ตนเองก็เป็นพ่อเป็นแม่

แล้วก็มีลูก ภาวะเหล่านี้ไม่มีใครมาแต่งตั้งให้ ว่าขอให้ท่านเป็นพ่อ ให้ท่านเป็นแม่  

ขอให้ท่านเป็นลกู เป็นภาวะทีเ่ป็นขึน้เองตามเร่ืองของสงัคมในโลก และเมือ่เป็นขึน้แล้ว 

กม็ธีรรมคอืหน้าท่ี ๆ จะพึงปฏิบัติขึน้ทันที เช่นเมือ่เป็นพ่อเป็นแม่ กม็ภีาวะทีเ่ป็นธรรม 

เป็นกิจที่พึงท�า เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่พึงปฏิบัติขึ้นทันที เป็นลูกก็มีธรรมคือหน้าที่ 

ของลูกที่จะพึงปฏิบัติขึ้นทันที ดังที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในทิศ ๖ และเม่ือเกิดมา 
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ก็ต้องเป็นประชาชนที่รวมอยู่ในชาติใดชาติหนึ่ง ก็เป็นภาวะที่มีหน้าที่อันจะพึงปฏิบัติ

ขึ้นทันทีตามหน้าที่ของประชาชน และเมื่อไปปฏิบัติกิจ ได้รับแต่งตั้งเป็นหน้าที่ต่าง ๆ 

ขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ต้องมีธรรมที่เป็นหน้าที่อันจะต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีกตามที่แต่งตั้ง

ก�าหนด แต่แม้เช่นน้ันกต้็องมีหน้าท่ี ๆ พึงปฏบิติัตามภาวะท่ีเป็นไปเองกด็ ีท่ีแต่งตัง้ก็ดี 

อันไม่มีบัญญัติเอาไว้ คือเป็นสิ่งที่ควรท�า เมื่อสิ่งอันใดเป็นกิจที่พึงท�า นั่นแหละเป็น

หน้าทีท่ีพ่งึท�า แม้ไม่มบีญัญตัเิอาไว้กเ็ป็นส่ิงทีพ่งึท�า ตลอดจนถึงเมือ่เกดิมาเป็นมนุษย์ 

ภาวะเป็นมนษุย์นีก้จ็ะต้องม ีมนษุยธรรม ธรรมของมนษุย์ทีพ่งึปฏบิตัขิึน้ทนัท ีเม่ือยัง

ไม่รู้ว่ามนุษยธรรมนั้นคืออะไร พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงสั่งสอน เช่นว่าให้มี ศีล ให้มี 

หริ ิให้ม ีโอตตปัปะ เป็นต้น อนัเป็นหน้าทีห่รอืเป็นธรรมทีม่นษุย์จะพงึม ีเพราะฉะนัน้ 

เรื่องธรรมที่เป็นหน้าที่นี้ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีทั้งนั้น จะต้องปฏิบัติทั้งนั้น และ 

กป็ฏบิตัโิดยธรรมด้วยกนัท้ังนัน้ เพือ่ความสขุความเจรญิร่วมกนั เพราะฉะนัน้ จงึต้อง

มีปริจจาคะ คือการสละ เพ่ือรักษาหน้าที่ รักษาธรรม รักษากิจที่พึงท�า รักษาคุณ 

ความดี เมื่อจะต้องสละทรัพย์ก็ต้องสละ สละอวัยวะก็ต้องสละ สละชีวิตก็ต้องสละ 

เพื่อรักษาธรรม คือหน้าที่คือกิจที่พึงท�าอันนี้ไว้ เพื่อให้เป็นความตั้งอยู่ได้ของส่วนรวม

ทั้งหมด ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นจุดที่ตั้งของส่วนรวมทั้งหมด  

ซึ่งจะตั้งอยู่ได้ด�ารงอยู่ได้ ก็เป็นหน้าที่ของบุคคล ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องมีปริจจาคะคือ

การสละ เพื่อรักษาไว้ อันนี้แหละคือรักษาธรรม ซ่ึงเป็นหน้าท่ี เป็นกิจท่ีพึงท�าของ 

ทุก ๆ คน

๕ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๒๓ 
เนกขัมมะและปรจิจาคะ (ต่อ)

เนกขัมมะและปรจิจาคะมคีวามหมายตรงกัน

ได้แสดง ทศบารมี มา ๓ ข้อ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ และได้แสดง  

ทศพิธราชธรรม มา ๓ ข้อคู่กัน คือ ทาน ศีล ปริจจาคะ ทศบารมีนั้นเป็นธรรม คือ

เป็นหน้าทีข่องพระโพธิสตัว์พึงบ�าเพ็ญเพ่ือพระโพธิญาณ คือ ความตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า 

ทศพิธราชธรรมนั้นเป็นธรรม คือหน้าที่ที่พระมหากษัตริย์พึงทรงบ�าเพ็ญเพื่อปกครอง

ประเทศชาตปิระชาชน และข้อ ๑ ข้อ ๒ กต็รงกนั แต่ข้อ ๓ นีต่้างกนั ส�าหรบับารมี

คือ เนกขัมมะ ส�าหรับราชธรรมคือ ปริจจาคะ บริจาคสละ แต่เมื่อพิจารณาดูอรรถ

คอืเนือ้ความแล้ว กจ็ะเหน็ว่าเนกขมัมะคอืการออก กบัปริจจาคะคอืการสละบรจิาคนัน้ 

มีความที่ตรงกัน หรือว่าเนื่องเป็นอันเดียวกัน เพราะว่าจะมีเนกขัมมะคือการออกได้ 

ก็ต้องมีปริจจาคะคือการสละได้ เช่นจะออกจากที่ใดได้ ก็ต้องสละความติดในที่นั้นได้ 

หรือจะออกจากความผูกพันอยู่ในสิ่งใดได้ ก็ต้องสละความติดในส่ิงนั้นได้ หรือว่าจะ

บริจาคสละได้ก็ต้องออกได้ เช่นจะสละสิ่งใดได้ ก็ต้องออกจากความติดในส่ิงนั้นได้  

แต่ว่าการออกของพระพุทธเจ้าเม่ือทรงเป็นพระโพธิสัตว์นั้น มีความเป็นพื้นก็คือ 

การสละออกบวชเพือ่พระโพธญิาณ ท้ิงสิง่อ่ืนได้ สละสิง่อืน่ได้ แต่ไม่สละทิง้พระโพธญิาณ 

ส่วนพระมหากษัตริย์ทรงสละออกเพื่อประชาชน ไม่ทรงทิ้งประชาชน โบราณบัณฑิต

จึงไม่ยกเนกขัมมะขึ้นแสดงในทศพิธราชธรรม ซึ่งอาจจะท�าให้เข้าใจไปในการออกที่มี
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ความหมายเป็นพืน้ คอืการออกบวช แต่ว่าแสดงปรจิจาคะ คอืการสละแทน เพือ่ให้มี

ความหมายกระชับเข้ามาว่าทรงสละเพ่ือประเทศชาต ิประชาชน เพราะทรงสละความตดิ

ในความสขุทกุ ๆ อย่างจงึทรงสละออกได้ ดังจะพึงเห็นได้ว่า เสดจ็ออกไปเพ่ือประชาชน

ได้ในทีท่กุสถาน พระโพธสิตัว์ไม่ทรงทิง้พระโพธญิาณฉันใด พระมหากษตัรย์ิกไ็ม่ทรง

ทิง้ประเทศชาตปิระชาชนฉนันัน้ ปริจจาคะในทศพิธราชธรรม จงึหมายถงึ พระมหากษตัรย์ิ

ทรงบริจาคเพื่อประเทศชาติประชาชน แต่ไม่ทรงบริจาคประเทศชาติประชาชน  

เพราะฉะนั้น ค�าว่า เนกขัมมะ ที่แปลว่า การออก กับค�าว่า ปริจจาคะ ซึ่งแปลว่า  

การบรจิาคสละ จงึมีความหมายท่ีเนือ่งถงึกัน จกัออกได้ก็ต้องสละได้ จะสละได้กต้็อง

ออกได้ และเม่ือแปลว่าการออกซ่ึงมีความหมายทั่วไป ดังเช่นที่พระมหากษัตริย์ทรง

ออกจากพระราชวงั จากเมอืงหลวง เสดจ็จารกิไปเพือ่ช่วยประชาชนในชนบททัง้หลาย 

นัน้กเ็ป็นการออกท่ีเรยีกว่าเนกขัมมะ คือการออก แต่ท่ีออกไปได้ดัง่นัน้ก็เป็นปริจจาคะ 

คือการสละได้ สละความติดอยู่ในพระราชฐานในเมืองหลวง หรือในที่อันมีความสุข 

จากประชาชนท่ีมีความสขุอยูก่บับ้าน สละความตดิสุขดัง่น้ีได้จงึออกไปได้ และการสละ

นั้นก็มิใช่หมายความว่า เพียงแต่สละความสุขในบ้านในเมืองท่ีมีความสุขเท่านั้น  

แต่หมายความว่าสละทรพัย์ สละความสขุส�าราญ เพราะต้องตรากตร�าไปในทีม่คีวามทกุข์

ยากกันดารต่าง ๆ มีภัยอันตรายต่าง ๆ ต้องเสี่ยงต่อความเจ็บไข้ ต้องเสี่ยงต่อชีวิต 

แต่พระมหากษตัริย์กท็รงสละได้เพือ่ออกไปช่วยประชาชน ทรงยอมเสีย่งโรคภยัไข้เจ็บ 

ทรงเสีย่งพระชนมชพีไปบ�าเพญ็ราชกจิต่าง ๆ ดงัจะพงึยกตวัอย่างได้ถึงเรือ่งปรจิจาคะ

ของพระองค์ ๒ เรื่อง 

ทรงเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ

เรื่องที่ ๑ ก็คือความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ดังที่ได้ต้องทรงประชวรครั้งใหญ่

ครั้งหนึ่ง เมื่อไม่กี่ปีมานี้ เพราะเหตุที่ได้เสด็จออกไปตรากตร�าปฏิบัติพระราชกิจ 

เกี่ยวแก่การช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมีพระอาการมากเป็นท่ีน่าวิตก เป็นท่ีวิตกกังวล

ของสมณะชีพราหมณ์ประชาชนท่ัวไป จนถึงกับมีการที่ปฏิบัติท�าจิตตภาวนาถวาย

พระพรให้หายประชวรกนัในทีเ่ป็นอันมาก ทัง้ฝ่ายบรรพชิตคอืพระสงฆ์ ทัง้ฝ่ายคฤหสัถ์
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ฆราวาส พสกนิกร แต่ก็ได้หายประชวรครั้งนั้นมาได้ อันเป็นที่ปีติยินดีกันทั่วไป 

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็เป็นเครื่องประกาศถึงปริจจาคะ คือการสละของพระองค์

ทรงเสี่ยงพระชนมชพีในการปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิ

แล้วอีกคราวหนึ่ง เป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏแพร่หลาย ไม่เป็นข่าว แต่ผู้ปกครอง

นิคมสร้างตนเองท่ีอ�าเภอสิขรินทร์ จังหวัดนราธิวาส ได้เป็นผู้มาเล่าให้ฟัง เมื่อเสด็จ

แปรพระราชฐานไปประทับท่ีทักษิณราชนิเวศน์ ซึ่งในครั้งนั้นได้มีผู้ก่อการร้ายหรือที่

เรียกกันว่าคนป่าอยู่เป็นอันมากในทุกภาคของประเทศ ในภาคใต้โดยเฉพาะท่ีจังหวัด

นราธวิาสกม็มีาก แต่ว่าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ก็ได้เสด็จออกไปเยี่ยมราษฏรในอ�าเภอต่าง ๆ จังหวัดนราธิวาสและโดย

เฉพาะในจังหวัดอ�าเภอท่ีมีโครงการพระราชด�าริเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน พัฒนาน�้า  

และที่มีศิลปาชีพส�าหรับประชาชนของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ท้ัง ๒ พระองค์ก็มีปกติ

เสด็จไปทรงทอดพระเนตรดูกิจการต่าง ๆ ที่ได้เริ่มกระท�าไปแล้วบ้าง ที่จะเริ่มขึ้นใหม่

บ้าง เป็นการทรงตดิตามดผูลของงานท่ีได้เริม่มาแล้ว เช่นเร่ิมมาตัง้แต่ปีทีแ่ล้ว จะเป็น

ปีเดยีวหรอืหลายปีกต็าม แต่ว่าได้มีการปฏบิตัต่ิอเนือ่งกนัมาอย่างไรและมข้ีอบกพร่อง

ที่จะควรแก้ไขอย่างไร และมีอะไรท่ีจะเริ่มขึ้นใหม่ และในที่ไหนบ้างอันเป็นที่ใหม่  

เมื่อทรงทราบก็ได้เสด็จไปตรวจตราดู และเมื่อสมควรที่จะเร่ิมการพัฒนาการเกษตร

หรอืการชลประทานขึน้ในท่ีใดอีก กโ็ปรดให้ท�า เสดจ็ออกในตอนกลางวนั แล้วกเ็สดจ็

กลับมักจะเป็นเวลาค�่าคืน ตั้ง ๓ – ๔ ทุ่ม ๕ ทุ่มหรือกว่านั้น โดยขบวนรถยนต์

พระที่นั่งผ่านถนน ผ่านป่า อันเป็นที่อยู่ของผู้ก่อการร้ายทั้งหลายโดยไม่ทรงย่อท้อว่า

จะมภียนัตรายจากพวกเขาเหล่านัน้ ในวนัหนึง่ในเดอืนกนัยายน พ.ศ.๒๕๒๔ ได้เสด็จ

ไปทีอ่�าเภอสขิรนิทร์ ได้เสดจ็ไปเยีย่มวดัโต๊ะโม๊ะ ทีโ่ปรดให้ตัง้เป็นส�านกัสงฆ์เป็นวดัขึน้ 

ได้มปีระชาชนมาเฝ้าเป็นอันมาก กไ็ด้ตรสัรบัสัง่ถามถึงกจิการต่าง ๆ ทีป่ระกอบกระท�า 

ซึ่งบางพวกก็ได้ประกอบงานศิลปาชีพตามก�าหนดของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชนินีาถ จากวดัโต๊ะโม๊ะนัน้ก็เสดจ็ไปเย่ียมทีอ่ืน่อกี แล้วกเ็สดจ็ไปวัดทีอ่�าเภอสิขรนิทร์

เป็นเวลาค�่า ก็ได้ประทับเย่ียมราษฏรอยู่ท่ีนั่นเช่นเดียวกัน แล้วก็เสด็จออกจากวัดท่ี
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อ�าเภอสิขรินทร์นั้นแล้วเสด็จกลับ แล้วก็ยังเสด็จเย่ียมค่ายทหารในอ�าเภอนั้นด้วย  

ออกจากค่ายทหารก็กว่า ๓ ทุ่ม เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านป่าผ่านเขาเป็นระยะ

ทางไกล ไปถึงพระต�าหนักที่ทักษิณราชนิเวศน์ก็ดึกมาก ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง 

ที่อ�าเภอสิขรินทร์ได้มาเล่าว่า ในคืนวันนั้นขบวนรถยนต์พระที่นั่งจะต้องผ่านเส้น 

ทางหลายเส้นทาง และจะต้องผ่านเส้นทางแยกก็หลายเส้นทางแยก เส้นทางแยกหนึง่

นั้นมีต�ารวจเฝ้าอยู่ ๒ คน ต�ารวจ ๒ คนนั้นได้เห็นมีพวกคนป่าออกมาจากป่ากันเป็น

อันมาก ต�ารวจ ๒ คนนั้นมีเพียง ๒ คนก็กลัว จึงหนีไป และก็ไม่ได้รายงานให้ผู้หลัก

ผู้ใหญ่ทราบในเวลานั้น ไปรายงานให้ทราบในวันรุ่งขึ้น แต่ก็ปรากฏว่าขบวนเสด็จได้

เสด็จผ่านไปโดยเรียบร้อย ไม่มีอันตรายอะไร

ตามที่เล่ามานี้ไม่ได้เป็นข่าว แต่เป็นความจริงที่ผู้ปกครองนิคมได้มาเล่าให้ฟัง 

ถ้าหากว่าต�ารวจ ๒ คนนั้นได้รีบบอกผู้บังคับบัญชาในเวลานั้น ก็คงจะวุ่นวายกันใหญ่ 

จะต้องยบัยัง้ขบวนเสดจ็ แต่ว่าต�ารวจ ๒ คนน้ันกไ็ม่กล้าจะบอก กน็บัว่าเป็นการเสีย่ง 

และกเ็ป็นพระบารมขีองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ พวกนั้นจึงไม่ท�าอันตรายอะไร แต่เขาจะพากันออกมาท�าอะไรก็ไม่ทราบ 

อาจจะได้ทราบข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ก็อาจจะออกมาเฝ้าชมพระบารมีด้วยก็ได้  

แต่ก็เป็นเรื่องท่ีแสดงว่าได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการเส่ียงต่อพระชนมชีพ 

เป็นการเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ แต่ว่าในข้อหลังนี้ก็ได้ประชวรอย่างหนักมาครั้งหนึ่ง 

ดงัทีไ่ด้เล่ามาแล้ว แสดงถงึความทีไ่ด้ทรงมปีริจจาคะ คอืการสละบรจิาค ไม่ใช่ทรงสละ

บรจิาคความสขุธรรมดา แต่ทรงสละบรจิาคจนถึงพระวรกาย พระชนมชพี ไม่พรัน่พรงึ

ต่อภยันตรายท่ีอาจจะมี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ีพึงท�าเพื่อประโยชน์สุขแก่

ประชาชนทั่วไป

ทรงประทานพระมหากรุณาโดยทั่วถงึกัน

และจะพึงเห็นได้ว่า ตั้งแต่ได้มีพระราชฐานอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส ไปประทับ

อยู่ในจังหวัดที่มีไทยมุสลิมเป็นอันมาก ซึ่งจังหวัดนราธิวาสนั้นก็เป็นจังหวัดหนึ่งใน ๔ 

จังหวัดทางใต้ ซึ่งคนไทยมุสลิมเหล่านั้นไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา และรู้สึกว่าจะมี
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ความส�านกึตนว่าเป็นชาตไิทยน้อยหรอืมากเท่าไหร่กไ็ม่ทราบ เพราะเขาจะไม่ใคร่ยอม

เรยีนภาษาไทย พดูภาษาไทยกนั จะปฏบิตัเิคร่งครดัอยู่ในกฎแห่งศาสนามุสลมิ ไม่ได้

นับถือความเป็นคนไทยย่ิงไปกว่าความเป็นมุสลิม จึงเข้ากันได้กับคนไทยที่นั่นน้อย  

แต่เข้ากันได้กับคนมุสลิมในเขตแดนของมาเลเซียได้มากกว่า และทางรัฐบาลไทยก็ได้

ผ่อนปรนไปตามควรแก่เหตกุารณ์เพ่ือรกัษาน�า้ใจ แต่เมือ่ได้มพีระต�าหนกัขึน้ทีน่ัน่ และ

ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปประทับเป็นประจ�าปี และได้เสด็จไปทรงเย่ียมเยียนราษฏร

ทัง้ทีเ่ป็นคนไทยศาสนาพทุธคอืเป็นไทยพุทธ ทัง้ทีเ่ป็นไทยมสุลมิโดยทัว่ถงึกนั ประทาน

พระมหากรุณาโดยทั่วถึงกัน ก็ปรากฏว่าในปีแรกท่ีเสด็จไปท่ีนั้น ก็ได้รับการต้อนรับ

และสายตาที่มีความระแวงสงสัย แต่เมื่อเสด็จไปประทับและเสด็จเยี่ยมในปีถัด ๆ ไป 

ก็ได้รับการต้อนรับที่แสดงความเป็นมิตร ความจงรักภักดีย่ิงขึ้น สายตาที่มีไมตรี  

มีความจงรักภักดีมากขึ้นโดยล�าดับ จนท�าให้รู้สึกว่า ๔ จังหวัดนั้นเป็น ๔ จังหวัดใน

ประเทศไทย และก็เชื่อว่าบรรดาผู้ท่ีก่อการร้ายทั้งหลายทั้งปวงในถ่ินทั้งปวงที่เสด็จ 

ไปน้ัน ก็ย่อมจะมีความรู้สึกว่าพระองค์ได้ทรงออกไปช่วยจริง ๆ ช่วยประชาชน  

ไม่ใช่มุ่งประโยชน์ หรือไปเบียดเบียนประชาชนแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง มุ่งไปช่วย 

จริง ๆ ได้เสด็จตากแดดตากฝน ทรงบุกไปในที่ที่ราบเรียบ ในที่ที่เป็นโคลนตมต่าง ๆ 

ได้ทุกสถาน อันนี้แหละย่อมแสดงถึง ปริจจาคะ อย่างเต็มที่ และแสดงถึง ทาน ด้วย 

แสดงถึง ศลี ด้วย ความทีท่รงบรจิาคต่าง ๆ ทีเ่ป็นวัตถุ ให้เพือ่บ�ารงุสุข ให้เขาเฉพาะ

ตัว ๆ ไปนั้นก็เป็นทาน ข้อที่ไม่ทรงเบียดเบียนประชาชน แต่ว่าอุดหนุนประชาชนให้

เป็นสุข น่ันก็เป็นศีล และข้อที่ทรงสละ ไม่ใช่คนเดียวแต่หลายคน คือเพื่อความสุข 

ของคนส่วนใหญ่ และทรงสละพระองค์เอง สละความสุขของพระองค์เอง ทรงเส่ียง 

ต่อภยันตราย เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ นี่ก็เป็นปริจจาคะ และการเสด็จออกไปนั้นก็เป็น 

เนกขมัมะ เสดจ็ออกจากพระราชฐาน ออกจากความติด ออกจากความหวัน่เกรงความ

กลัวต่าง ๆ เป็นการออกทั้งนั้น จึงได้ปฏิบัติทาน ปฏิบัติศีล และปฏิบัติปริจจาคะได้ 

เพราะฉะน้ัน ตามที่เล่ามานี้ก็เพื่อแสดงว่า พระมหากษัตริย์ได้ทรงบ�าเพ็ญปริจจาคะ 

คือการสละบริจาคอย่างไร ซ่ึงมีเน้ือความที่ส�าคัญยิ่งไปกว่าทานโดยปกติ และการที่

ทรงปฏิบัติเป็นปริจจาคะนี้ก็เป็นเนกขัมมะไปด้วย คือการที่ออกไปได้ ไปปฏิบัติได้
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ทรงมภีาระมาก ทรงมภีาระพร้อม

อนึง่ ทางฝ่ายพระสงฆ์ได้มถ้ีอยค�าเรยีกองค์พระมหากษตัรย์ิว่า “สมเดจ็บรมบพติร 

พระราชสมภารเจ้า” บรมบพิตร นั้นก็เป็นค�าใช้ทั่วไป แม้ในพระราชสมัญญา  

พระปรมาภไิธยก็มีค�าบรมบพิตร หมายความถงึความทีท่รงเป็นเจ้า เป็นพระมหากษตัรย์ิ 

เป็นพระราชามหากษัตริย์ ส่วนค�าว่า พระราชสมภารเจ้า คือมีค�าว่า “สมภาร”  

รวมอยู่ด้วย ค�าว่าสมภารนี้ ปกติใช้เป็นนามของเจ้าอาวาส ว่าเป็นสมภารวัดนั้น  

ว่าเป็นสมภารวัดนี้ พระเถระซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้ปกครองวัดบริหารวัด ก็เรียก

ว่าสมภารเจ้าวดั และก็ได้น�าเอาค�าน้ีมาถวายพระมหากษตัรย์ิด้วยว่าพระราชสมภารเจ้า 

พูดง่าย ๆ ก็คือว่าเป็นสมภารของประเทศชาติทั้งหมด เป็นผู้ปกครอง เป็นผู้บริหาร

ประเทศชาติทั้งหมด เหมือนอย่างสมภารวัด เป็นผู้บริหารผู้ปกครองวัด และค�าว่า 

สมภาร นี้ก็มักจะแปลกันว่า มีภาระมาก มีภาระพร้อม อย่างสมภารวัดมีภาระมาก 

มีภาระพร้อม จะต้องดูแลทั้งในด้านปกครอง ทั้งในด้านอบรมสั่งสอน ในด้านเผยแผ่ 

ทั้งในด้านสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ถาวรวัตถุต่าง ๆ ในวัดเป็นต้นทุกอย่าง  

มภีาระมาก มีภาระพร้อม พระมหากษัตริย์กท็รงมภีาระมาก มภีาระพร้อม เพราะจะ

ต้องทรงปกครองประชาชนทั้งประเทศ สมภารวัดนั้นเพียงวัดหนึ่ง ๆ แต่พระมหา

กษัตริย์นั้นทั้งประเทศ นี่เป็นความหมายทั่วไป

ทรงเป็นพระโพธสิัตว์ส�าหรับประชาชน 

อีกความหมายหนึ่ง การที่พระโพธิสัตว์ทรงบ�าเพ็ญพระบารมี ก็เรียกอย่าง

หน่ึงว่า โพธิสมภาร คือบ�าเพ็ญบารมีเพื่อความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า สัมภาระนั้น 

จงึมคีวามหมายถงึบ�าเพญ็ให้บรบิรูณ์ด้วย และค�าว่าสมัภาระนี ้มาจาก ภรธาต ุทีแ่ปล

ว่าเลี้ยง เช่นว่ามารดาบิดาเล้ียงบุตร ภาระจึงแปลว่าเลี้ยง และการเลี้ยงนั้นก็คือการ 

ที่บ�ารุงให้อิ่มหน�าส�าราญ อย่างมารดาบิดาเลี้ยงบุตรธิดา ก็บ�ารุงให้อิ่มหน�าส�าราญ  

พระโพธิสัตว์ทรงบ�าเพ็ญโพธิสมภาร ก็คือการท่ีทรงบ�าเพ็ญพระบารมีให้บริบูรณ์  

ถ้าเทยีบอย่างกบัมารดาบิดาเล้ียงบตุร ก็คือว่าให้อ่ิมหน�าส�าราญ กค็อืให้บริบรูณ์ สมัภาระ 
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จึงหมายถึง บาํเพญ็ ได้ บ�าเพญ็บารมนีัน้เพือ่พระโพธญิาณกเ็รยีกว่า โพธสิมภาร คอื

เป็นการที่บ�าเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์ เพื่อ โพธิ คือความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นค�า

ทีใ่ช้ส�าหรับพระโพธสิตัว์มาในคัมภร์ี และเมือ่น�ามาใช้ต่อพระมหากษตัรย์ิเป็นพระราช

สมภารเจ้า จึงมีความหมายเหมือนอย่างทรงเป็นพระโพธิสัตว์ส�าหรับประชาชน เป็น 

ราชโพธสิตัว์ ทรงบ�าเพญ็ทศพธิราชธรรมให้สมบรูณ์ ตามหน้าท่ีของพระราชาผูป้กครอง

ประชาชนพึงปฏิบัติกระท�าเพื่อประชาชน

๘ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๒๔ 
ปัญญาบารมี

พระปัญญาบารมใีนมโหสถชาดก

จะแสดง ปัญญาบารมี ข้อที่ ๔

พระโพธสิตัว์ได้ทรงบ�าเพ็ญพระปัญญาบารม ีคอือบรมความรู้ทัว่ถึง เกบ็ส่ังสม

เพิ่มเติมมาโดยล�าดับ ดังเช่นที่แสดงไว้ใน มโหสถชาดก ในทศชาติ มีความย่อว่า

มโหสถเป็นบตุรของเศรษฐสีริวิฒักะ และนางสมุนาเทว ีในปาจนียวมชัฌคาม 

เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมาแต่เด็ก ๆ แม้จะยังมีอายุน้อย ก็สามารถแก้ปัญหา 

ต่าง ๆ ที่มีผู้ถามทั้งยากและง่ายได้หมด จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วพระนคร แม้จะเป็น

เดก็แต่ก็มคีวามคิดเป็นผูใ้หญ่ เช่นคิดสร้างศาลาส�าหรบัพกัของคนอนาถา คนเดนิทาง

เป็นต้น เพราะความฉลาดของมโหสถ พระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานคร จึงให้เข้ารับ

ราชการในราชส�านักของพระองค์ แม้จะถูกริษยากลั่นแกล้งต่าง ๆ ก็สามารถแก้ไข 

ได้ด้วยปัญญา ความหลักแหลมของตน ครั้นพระเจ้าวิเทหราชสวรรคตแล้ว พระเจ้า

จุลนีพรหมทัตต์แห่งอุตรปัญจาลนคร ก็ได้ให้เข้ารับราชการในราชส�านักของพระองค์

ต่อไปอกีจนถงึอายุขยั มโหสถบณัฑติได้แสดงความฉลาดในเรือ่งต่าง ๆ ไว้เป็นอนัมาก 

ดังที่เล่าไว้ในชาดกนี้ เช่นมีเรื่องหนึ่งแสดงว่า ได้มีหญิง ๒ คนน�าเด็กมาฟ้องกล่าวหา

กันทั้ง ๒ ฝ่ายว่า เด็กคนนี้เป็นลูกของตนทั้ง ๒ คน เมื่อเป็นเช่นนี้ มโหสถบัณฑิต 



157ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

จึงให้วางเดก็ลง และให้หญงิทัง้ ๒ นัน้เข้าไปยืนทีศี่รษะของเดก็คนหนึง่ ทีเ่ท้าของเดก็

คนหนึ่ง และก็ให้ยกตัวเด็กขึ้นทางศีรษะและทางเท้า และสั่งว่า ให้คนทั้ง ๒ ยื้อแย่ง

เด็กคนนี้ที่ต่างถือกันอยู่คนละข้างน้ัน ถ้าใครแย่งไปได้ส�าเร็จ เด็กน้ีก็เป็นของคนนั้น 

เมื่อมีค�าสั่งดั่งนี้ หญิงทั้ง ๒ ก็เข้าจับเด็กทางศีรษะคนหนึ่ง ทางเท้าคนหนึ่งดึงกันไป 

ฝ่ายเดก็กร้็องขึน้ มารดาจรงิของเดก็นัน้กส็งสารลูกของตัว จงึได้ปล่อยตัวเดก็ ฝ่ายหญงิ

ที่ไม่ใช่เป็นมารดาก็ได้ตัวเด็กไป มโหสถบัณฑิตจึงเรียกเข้ามาทั้ง ๒ คน และก็ตัดสิน

ว่าให้เดก็คนนัน้เป็นของหญงิท่ีเป็นมารดาจรงิ เพราะว่าธรรมดามารดานัน้ย่อมเป็นผูท้ี่

มเีมตตา มใีจอ่อน เมือ่เหน็บตุรเป็นทกุข์ ร้องไห้ขึน้ จงึมคีวามสงสาร ไม่สามารถทีจ่ะ

ดึงเด็กต่อไปได้ ต้องปล่อยตัวเด็กออกไป จึงแสดงว่าหญิงคนที่ปล่อยตัวเด็กนั้นเป็น

มารดาของเด็กจริง จึงได้มอบเด็กนั้นให้แก่หญิงที่เป็นมารดาจริงไป

นี้เป็นตัวอย่าง และได้มีเรื่องอื่น ๆ ที่ได้แสดงไว้อีกเป็นอันมาก เพราะฉะนั้น

จึงได้ยกมโหสถบัณฑิตว่าเป็นเรื่องหนึ่งในชาดกที่รวมอยู่ในทศชาติ คือพระ ๑๐ ชาติ 

อันแสดงถึงปัญญาบารมี

ปัญญาบารม ี๓ ชั้น

แม้ปัญญาบารมีที่พระโพธิสัตว์ทรงบ�าเพ็ญมา ท่านก็แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ

ปัญญาบารมีท่ีบ�าเพ็ญด้วยหวังพระโพธิญาณเป็นเบื้องหน้า รักปัญญาเพื่อ 

พระโพธิญาณ ยิ่งกว่าคนที่รักและทรัพย์สิน เป็น ปัญญาบารมี

ปัญญาบารมีท่ีบ�าเพ็ญด้วยหวังพระโพธิญาณเป็นเบื้องหน้า รักปัญญาเพื่อ 

พระโพธิญาณ ยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายของตน เป็น ปัญญาอุปบารมี

ปัญญาบารมีที่บ�าเพ็ญด้วยหวังพระโพธิญาณเป็นเบื้องหน้า รักปัญญาเพื่อ 

พระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิต เป็น ปัญญาปรมัตถบารมี



158 ทศบารมี ทศพิธราชธรรม พระพุทธคุณ

ตถาคต แปลว่า ผู้พบความจรงิอันถ่องแท้

ในจรยิาปิฎกท่านแสดงว่า ปัญญาทีท่รงบ�าเพญ็เมือ่เสวยพระชาตเิป็นวธิรุบณัฑติ 

เป็นปัญญาบารม ีเมือ่เสวยพระชาตเิป็นมโหสถบณัฑติ เป็นปัญญาอปุบารม ีเมือ่เสวย 

พระชาติเป็นสตัตภุสัตะ เป็นปัญญาทีเ่ป็นปรมัตถบารมี เป็นต้น เพราะได้ทรงบ�าเพญ็

บารมีมาช้านาน ในท่ีสุดจึงทรงมีความรู้บริบูรณ์เต็มที่ ที่เรียกว่าตรัสรู้ธรรม คือ 

ความจรงิ ตามท่ีได้ตรสัไว้ใน ธมัมจกักัปปวตัตนสตูร ซึง่เป็นปฐมเทศนาคอื อริยสจัจ์ ๔ 

ได้แก่ความจรงิทีถ่กูแท้แน่นอน ๔ ประการ กล่าวคือ ทุกข์ เหตเุกิดทุกข์ ความดับทุกข์ 

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เหตุฉะนี้ จึงได้พระนามว่า ตถาคต แปลอย่างหนึ่งว่า 

ผู้พบความจริงท่ีถ่องแท้ และทรงใช้ค�าน้ีเป็นค�าเรียกพระองค์เองเหมือนเป็นค�าแทน 

ชื่อของพระองค์ในบางโอกาส ดังในพระสูตรนั้น

ละมจิฉาปัญญา ปฏบิัตใิห้ได้สัมมาปัญญา

ปัญญานีเ้ป็นธรรมข้อส�าคญั แม้ในทางปฏบิติั กมุ่็งปฏบิติัให้เกดิปัญญาในธรรม

เป็นข้อส�าคัญ เช่นในสกิขา ๓ กม็ ีปัญญาสกิขา เป็นข้อสงูสดุ ในธรุะ ๒ กม็ ีวปัิสสนา

ธุระ เป็นข้อสูงสุด เพราะการปฏิบัติทุกอย่างถ้าขาดการปฏิบัติให้เกิดปัญญาก็เหมือน

อย่างการเดนิไปโดยไม่ลืมตาด ู ไม่มีความรูค้วามเห็นอะไรเกิดขึน้ แต่ว่าค�าว่า ปัญญานี ้

ได้มีความหมายที่ใช้กัน ทั้งในทางรู้ผิด ทั้งในทางรู้ถูก เมื่อเป็นความรู้ผิด เรียกว่า 

มิจฉัปปัญญา คือมิจฉาปัญญา รู้ผิด เมื่อเป็นความรู้ถูก เรียกว่า สัมมาปัญญา หรือ 

สมัมปัปัญญา ความรูถ้กูต้อง ทางพระพุทธศาสนาต้องการให้ละมจิฉปัปัญญา แต่ปฏบิตัิ

ให้ได้สัมมัปปัญญา ปัญญาคือความรู้ถูกต้อง ก็แหละความรู้นี้เป็นธรรมชาติของจิต 

ของทุกคน เพราะทุกคนนั้นมีจิตซึ่งเป็น วิญญาณธาตุ คือธาตุรู้คือย่อมรู้อะไร ๆ ได้ 

แต่ว่าธาตุรู้ของจิตนี้ เมื่อยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ อันหมายความว่าความไม่รู้จริง 

ประกอบอยู่ ก็ท�าให้จิตซึ่งเป็นธาตุรู้นี้เป็นความรู้ผิด เพราะฉะนั้น จิตซึ่งเป็นธาตุรู้อัน

ประกอบด้วยอวชิชา และเมือ่อวชิชาแสดงออกมา จงึท�าให้เป็นความรูผ้ดิ เป็นความรูห้ลง 

อนัเรียกว่า โมหะ คือความหลง เพราะท่ีเรยีกว่าโมหะคือความหลงนัน้ กต้็องมคีวามรู้
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อยู่เหมือนกัน ไม่ใช่ไม่รู้ แต่ว่าเป็นความรู้ผิด รู้ที่ถือเอาผิด จึงเรียกว่าเป็นความหลง 

ก็คือเป็นความรู้หลงหรือความรู้ผิดนั่นเอง

ความรู้ทางอายตนะ

ความรู้ที่บุคคลและสัตว์ดิรัจฉานได้รับกันอยู่เหมือน ๆ กัน ก็คือความรู้ทาง

อายตนะ ส�าหรับคนนั้นมีอายตนะที่เป็นภายใน ส�าหรับต่อให้จิตซึ่งเป็นธาตุรู้ออกมารู้

อะไร ๆ ได้ ๖ ทาง จึงเรียกว่ามีทวารทั้ง ๖ อันได้แก่ จักขุทวาร ทวารตาคือทางตา 

โสตทวาร ทวารหูคือทางหู ฆานทวาร คือทางจมูก ชิวหาทวาร คือทางลิ้น กายทวาร 

คือทางกาย และ มโนทวาร คือทางใจอันได้แก่มโน ซึ่งมโนทวารคือทางใจนี้ ในบัดนี้

บางท่านได้มีความเห็นว่าได้แก่มันสมอง แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นได้แสดงไว้ใน

ด้านของความรู้ซึ่งเป็นหลักการ และก็ยังนับว่าตั้งอยู่ในระหว่าง รูป และ นาม เพราะ

ว่าเป็นสือ่ส�าคญัทีจ่ะให้รปูนัน้ได้เกดิเป็นความรูซ้ึง่เป็นนามธรรมขึน้มา ถ้าไม่มมีโนเป็น

สื่อกลางอยู่ รูปธรรมก็ไม่อาจจะก่อให้เกิดนามธรรมได้ ดังเช่น ตา หู จมูก ลิ้น และ

กาย ท้ัง ๕ นีเ้ป็นรปูทัง้หมด ส่วนเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ซึง่แสดงไว้ในขนัธ์ 

๕ นี่เป็นนาม

มโนเป็นตัวเชื่อมระหว่างรูปและนาม

คราวนี้รูปกับนามนี้จะมาต่อกันเข้าได้ สัมพันธ์กันได้ ก็ด้วยมีมโนเป็นสื่อ 

ส�าหรับที่จะท�าให้จิตซึ่งเป็นธาตุรู้ออกมาอาศัยมโน รับรู้เร่ืองรูปทางตา เรื่องเสียง 

ทางหู เรื่องกลิ่นทางจมูก เรื่องรสทางลิ้น เรื่องส่ิงถูกต้องทางกาย และเรื่องของ 

เรื่องเหล่านี้ทางมโนคือใจเอง เพราะฉะนั้น จึงมีแสดงว่า ในการที่ตาจะมองเห็น หูจะ

ได้ยิน และจมูกลิ้นกายจะได้ทราบ ก็ต้องมีมโนคือใจนี้เข้าไปประกอบอยู่ด้วย ในขณะ

ที่เห็น ในขณะที่ได้ยิน ในขณะที่ได้ทราบนั้น หรืออีกอย่างหนึ่งจะต้องเข้าไปประกอบ

ด้วยจักขุประสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท และกายประสาท  

ซึ่งเป็นที่ ๕ นั้นด้วย จึงจะท�าให้เกิดการมองเห็น เกิดการได้ยิน เกิดการได้ทราบ 
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เป็นต้น ทางทวารท้ัง ๕ ข้างต้นน้ัน และแม้ปราศจากทวารทั้ง ๕ น้ัน ตัวมโนเอง 

ซึ่งเป็นข้อที่ ๖ นั้น ก็คิดรู้ถึงเรื่องอะไรต่ออะไร มีเรื่องรูปเป็นต้นที่ประสบพบผ่าน 

มาแล้วได้ เช่นว่าเมื่อไปเห็นรูปอะไรมาเมื่อเช้านี้ มาบัดน้ีก็นึกถึงคิดถึงรูปท่ีเห็นเม่ือ 

เช้านั้นได้ โดยไม่ต้องอาศัยตาในปัจจุบัน ดังนี้เป็นวิสัยของมโนเอง

วถิจีติใจเกี่ยวกับมโนตรงกับระบบมันสมอง

การท่ีมีมโนต้องเข้าไปเกีย่วข้องด้วยทกุทางด่ังนี ้กไ็ปตรงกบัแผนทีข่องมนัสมอง 

ดงัทีม่แีสดงไว้ในพพิธิภณัฑ์กรรมฐานท่ีตกึ ภปร ดงัทีม่แีสดงไว้ว่า รปูทีต่าเหน็นัน้กไ็ป

กระทบประสาทตา แล้วกต้็องเข้าไปกระทบประสาทอกีอนัหนึง่ซึง่เป็นมันสมองส่วนหนึง่ 

จึงจะส�าเร็จเป็นการเห็นได้ เสียงเป็นต้นก็เช่นเดียวกัน แปลว่าต้องมี ๒ อย่าง คือ 

จะต้องมีประสาทตาส่วนหน่ึง และจะต้องมีประสาทที่เป็นมันสมองส่วนหนึ่ง ส�าหรับ

รับสิ่งที่เข้าไปทางประสาทตานั้น ต้องมี ๒ อย่าง และอันนี้แหละที่ท่านผู้ศึกษาธรรม

บางท่านเห็นว่า มโนเป็นมันสมอง ก็หมายถึงมันสมองส่วนนั้น แต่ว่าการจะเทียบกับ

อวยัวะร่างกายนัน้ จะเทยีบอะไรกบัอะไรกส็ดุแต่ผูรู้จ้ะเทยีบกันไป แต่พระพทุธศาสนา

นั้นได้แสดงเอาสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของจิตใจเป็นส�าคัญ เมื่อปรากฏการณ์ทางจิตใจ

ได้ปรากฏว่า มีมโนอีกอันหนึ่งมาประกอบอยู่ดั่งนี้ จึงได้แสดงเอาไว้ ก็เป็นอันว่า 

พระพทุธเจ้าได้ตรัสรูเ้กีย่วกบัเรือ่งวถิจิีตใจไว้อย่างถูกต้องและมาตรงกบัระบบมนัสมอง

ในปัจจบุนั และวถิจีติใจดงัท่ีกล่าวมาถงึมโนนี ้ดังทีย่กมาเทยีบนี ้ทกุคนกส็ามารถทีจ่ะ

พิสูจน์ได้ในบัดนี้ว่า ในเวลาที่ประสาท ๕ ข้างต้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ จะต้องมีมโนเข้าไป

ประกอบด้วย จึงจะท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ของประสาทนั้นส�าเร็จ เช่น ตา ก็ส�าเร็จ

เป็นการเห็นรูปดังที่กล่าวมาแล้ว ถ้าไม่มีมโนเข้าไปประกอบแล้ว ตาเห็นรูปจริง แต่ก็

เหมือนกับไม่เห็น ถ้าไม่มีมโนเข้าไปเกี่ยว เสียงที่พูดนี้ก็เหมือนกัน หูฟังคือประสาท

หูกระทบเสยีง แต่ว่าต้องมมีโนเข้าไปเกีย่วด้วยจงึจะได้ยินเสียง ดงัเช่นทีก่�าลงัพดูอยู่นี้ 

ถ้ามโนคือใจของผู้ฟังไม่ตั้งใจฟังไปพร้อมกับหู คือส่งใจไปคิดถึงเรื่องอื่น เมื่อส่งใจไป

คิดถึงเร่ืองอื่นเมื่อใด หูก็ดับเมื่อนั้นคือฟังไม่ได้ยิน ต่อเม่ือส่งใจมาฟังพร้อมกับหูด้วย 

จึงจะได้ยนิทกุถ้อยค�า ถ้ามโนคอืใจของตนเองนัน้ออกไปเมือ่ใด หก็ูดบัเมือ่นัน้ ไม่ได้ยนิ
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เสียงที่พูดน้ี หากจะถามว่าการท่ีไม่ได้ยินนั้น เป็นเพราะหูหนวกหรือไม่ ก็ตอบได้ว่า

ไม่ใช่เพราะหหูนวก ประสาทหยูงัดี เสยีงทีพ่ดูอยู่นีก้บัหูกยั็งกระทบกนั ประสาทหูนัน้

รับเสียงได้ แต่เพราะมโนคือใจ คือไม่ได้ตั้งใจฟัง ใจไม่ฟังด้วย เพราะฉะนั้น หูก็ดับ 

ต้องมโนคือใจ คือต้ังใจฟังด้วย หูจึงจะใช้ได้คือได้ยินเสียงและทราบเรื่อง ทางตา  

ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีมโนคือใจ คือต้องมีความตั้งใจเข้าไป

ประกอบอยู ่ในการดูอะไร ถ้าไม่มใีจเข้าไปประกอบอยู่ ตาแม้จะตาดไีม่บอด กเ็หมอืน

ตาบอด ไม่เห็น จมูกก็เหมือนกัน ลิ้นก็เหมือนกัน กายก็เหมือนกัน ต้องมีมโนคือใจ

เข้าไปประกอบด้วย เพราะฉะนั้น ตัวมโนนี้จึงเป็นตัวเชื่อมในระหว่างรูปและนาม  

ถ้าหากว่าไม่มมีโนเป็นตวัเชือ่มแล้ว รปูกบันามกต่็อกนัไม่ได้ คือรปูเองนัน้ท่ีเป็นประสาท

ต่าง ๆ ก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์คือใช้ไม่ได้ ต่อเมื่อมีมโนเข้าไปประกอบ ประสาทต่าง ๆ 

น้ันจึงใช้ได้ และกก่็อให้เกดินามธรรม เป็นเวทนา เป็นสญัญา เป็นสงัขาร เป็นวญิญาณ 

ในอารมณ์นั้น ๆ คือในเรื่องนั้น ๆ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีมโนอยู่ดั่งนี้

ความรู้ทางอายตนะไม่ใช่ตัวปัญญา

และจิตซึ่งเป็นธาตุรู้นี้ ก็ออกรู้เรื่องต่าง ๆ เร่ืองรูป เร่ืองเสียง เรื่องกลิ่น  

เรื่องรส เรื่องโผฏฐัพพะ คือสิ่งที่กายถูกต้อง อยู่โดยปกติ สัตว์ดิรัจฉานก็มีอายตนะ 

มนษุย์กม็อีายตนะ สัตว์กม็องเหน็อะไรได้ ได้ยนิอะไรได้ มนษุย์กม็ตีามหีทูีเ่หน็ทีไ่ด้ยนิ

อะไรได้ และก็มีความรู้ทางอายตนะดังกล่าวนี้ด้วยกัน บางอย่างสัตว์มีความรู้ทาง

อายตนะยิง่กว่าคนหรอืดกีว่าคนในบางอย่าง ในบางอย่างคนกมี็อายตนะทีใ่ห้รูอ้ะไรย่ิง

กว่าสัตว์ดิรัจฉาน แต่ว่าความรู้ทางอายตนะดังที่กล่าวมานี้ เป็นความรู้ที่เป็นไปตาม

ธรรมชาตธิรรมดา ยังไม่เรยีกว่าเป็นตวัปัญญา มนษุย์นัน้เป็นสตัวโลกทีไ่ด้รบันบัถอืว่า

มีพื้นปัญญามาแต่ก�าเนิด เรียกว่า สชาติปัญญา ปัญญาท่ีเกิดมาพร้อมกับชาติ  

เพราะว่าความเกดิมาเป็นมนษุย์นี ้เกดิมาได้ด้วยอ�านาจของกศุลกรรม กรรมทีเ่ป็นกศุล 

คือเป็นกรรมที่กระท�าด้วยความฉลาด กุศลแปลว่ากิจของคนฉลาด แต่ก็แปลอย่างอื่น

ได้อีก เพราะฉะนั้น เมื่อมีกุศลอันเป็นกิจของคนฉลาด ก็แปลว่าเป็นกรรมของคน 

มีปัญญา น�าให้เกิดมาเป็นมนุษย์ จึงได้มีปัญญาที่เป็นตัวความฉลาด อันสูงยิ่งกว่า 
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ความรู้ทางอายตนะนี้มาแต่ก�าเนิด เพราะฉะนั้น มนุษย์เราจึงมีปัญญาที่เป็นตัว 

ความรู้ทั่วถึง ที่เป็นตัวความฉลาดติดมาด้วยแต่ก�าเนิด มีความรู้ถึงสัจจะคือความจริง

ของโลกในเรือ่งต่าง ๆ และสามารถทีจ่ะน�ามาพฒันาให้เกดิความเจรญิข้ึนทัง้ทางร่างกาย 

ทั้งทางจิตใจ ต่างจากสัตว์ดิรัจฉานเป็นอันมาก ที่ก็มีความรู้ทางอายตนะอยู่ด้วยกัน 

บางอย่างสตัว์มคีวามรูท้างอายตนะดยีิง่กว่าคน สตัว์บางชนดิสามารถทีจ่ะเห็นอะไรใน

กลางคนืในความมดืได้ดย่ิีงกว่าคน สามารถท่ีจะได้มสัีมผสัทางกายอะไรได้ดย่ิีงกว่าคน 

ดัง่นีเ้ป็นต้น แต่ว่าท�าไมสตัว์ดริจัฉานจงึได้มภีาวะอยูแ่ค่นัน้ ต้ังแต่ดกึด�าบรรพ์มาอย่างไร 

เดี๋ยวน้ีก็เป็นอย่างนั้น ไม่มีความเจริญขึ้นในทางร่างกายและในทางจิตใจแต่อย่างใด  

แต่ว่าคนเราน้ันมีความเจริญทางร่างกายและทางจิตใจขึ้นมากมาย ท้ังนี้ก็เพราะมี 

ตัวปัญญาที่เป็นพื้นอยู่ และก็มาประกอบสั่งสมปัญญาที่เป็นความรู้เข้าถึงสัจจะท่ีเป็น

ตัวความจริงนี้ให้มากขึ้น ๆ พัฒนามาโดยล�าดับ

ทางให้เกดิปัญญา

และความรู้ทีเ่ป็นตวัปัญญาท่ีพัฒนามาโดยล�าดบันี ้กอ็าศยัความรูท้างอายตนะ

น่ีแหละมาประกอบกระท�าการปฏบิตัปิลกูปัญญาต่าง ๆ ด้วยวิธทีีท่างพระพทุธศาสนา

ได้ย่อลงเป็น ๓ คือ

ทาง สุตะ คือการฟัง หมายรวมทั้งการอ่าน และหมายรวมทั้งการท่ีทราบ 

ทางอายตนะอ่ืน อันการฟังน้ันได้ทางหู อ่านได้ทางตา การทราบนอกจากนี้ก็ได้ทาง

จมูกทางลิ้นทางกาย อาศัยทางทั้ง ๕ นี้เสริมความรู้ให้มากขึ้น แต่ว่าทางเสริมความรู้

เหล่านี้ครั้งโบราณไม่มีตัวหนังสือ ก็ต้องอาศัยหู อาศัยฟังทางหูเป็นข้อส�าคัญ จึงได้ 

ยกเอาสุตะคือการสดับฟังขึ้นมาเป็นทางให้เกิดปัญญา และปัญญาที่ได้จากการฟัง 

อันรวมทั้งการอ่าน และการทราบทางจมูกทางลิ้นทางกายเหล่านี้ ก็รวมเรียกว่า  

สุตมัยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการสดับ

และอาศัย จินตา คือความคิด คิดค้นพิจารณาจับเหตุจับผลที่ถูกต้อง  

เรียกว่า จินตา ก็เป็นทางให้เกิดปัญญา เรียกว่า จินตามัยปัญญา ปัญญาที่เกิด 

ทางจินตา คือความคิดพินิจพิจารณา
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และยังต้องอาศยัการประกอบกระท�า ท�าให้มีขึน้ให้เป็นขึน้ อนัเรยีกว่า ภาวนา 

ที่แปลว่า การกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ได้แก่ภาคปฏิบัติ ปัญญาที่ได้ทางนี้เรียกว่า 

ภาวนามัยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากภาวนา การปฏิบัติท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น

ทางพระพุทธศาสนาได้ตรัสแสดงปัญญาไว้ ๓ ทางด่ังนี้ แต่ก็พึงทราบว่า  

ทั้ง ๓ ทางเหล่านี้นั้น คือตัวสุตะ การสดับฟัง จินตา ตัวความคิดพินิจพิจารณา กับ

ภาวนา การปฏบัิตอิบรมให้มขีึน้ให้เป็นขึน้นัน้ เป็นทางให้เกดิปัญญา แต่ไม่ใช่ตวัปัญญา

ปัญญาที่แท้จรงิต้องเป็นปัญญาที่รู้ทั่วถงึสัจจะ

ตัวปัญญาท่ีเป็นปัญญาท่ีแท้จริงนั้น จะต้องเป็นปัญญาที่รู ้ทั่วถึงสัจจะ คือ 

ความจริง ตามเหตุและผล หรือรู้ทั่วถึงเหตุผลตามความเป็นจริง คือว่าปัญญาต้อง 

รวมกบัสจัจะคอืความจริง เป็นความรูจ้รงิ รูจ้ริงรูถ้กูต้อง จับเหตจุบัผลได้จรงิได้ถูกต้อง 

ในสิ่งอันใด ส่ิงอันน้ันเป็นปัญญา เพราะฉะนั้น ปัญญากับสัจจะจึงต้องประกอบกัน 

เป็นความรู้ทั่วถึงจริงหรือเป็นความรู้จริง จึงจะเป็นตัวปัญญา ความรู้ทางอายตนะนั้น

เหมอืนดงัทีส่ตัว์ดริจัฉานมอียู ่และทีค่นกม็อียู่ด้วยกนันัน้ เป็นความรูท่ี้ยังไม่ให้ความจรงิ

โดยแท้จริง แต่เป็นทางให้เกิดปัญญาท่ีเป็นความรู้จริงได้ เช่นว่าเมื่อมองดูด้วยตาไป

ตามถนน คือเมือ่ยนืกลางถนนและเมือ่มองดไูปสดุตา จะเหน็ว่าถนนนัน้เลก็เข้ามาทกุที 

จนถึง ๒ ข้างถนนนั้นรวมเข้ามาเป็นเส้นเดียว เมื่อเรามองสิ่งที่ห่างออกไปจากสายตา 

จะเห็นว่าเล็กเข้าทุกที เช่นว่าเห็นดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์เป็นวงกลม เล็กไม่โตนัก  

เห็นดวงดาวยิ่งเล็กเข้าไปอีกที่มีอยู่บนท้องฟ้า เพราะเหตุว่ามีขอบเขตของตาและหู  

เช่นตาก็ดูได้เห็นชัดเจน และก็เห็นใกล้เคียงกับความเป็นจริงในรูปร่างสัณฐานในเม่ือ

อยู่ใกล้ แต่เมื่อไกลออกไปแล้วจะเห็นไม่ชัด และสิ่งที่ใหญ่ก็จะเห็นเล็กเข้า ๆ จนเห็น

เล็กที่สุด แต่ความจริงนั้นถนนไม่ได้เล็กเข้าอย่างนั้น ถนนก็ยังคงเป็นถนนอยู่ตามเดิม

น่ันแหละ แต่ตาคนเห็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้น จึงเชื่อตาไม่ได้ เม่ือตาเห็นอย่างนั้น  

จะบอกว่าถนนน้ีสายนี้ตรงท่ียืนอยู่นั้นโต แต่ว่าข้างหน้านั้นเล็กเข้า ๆ ทุกที จะไป 

เชื่อตาอย่างนี้ไม่ได้ หูก็เหมือนกัน จะไปเชื่อหูก็ไม่ได้ ยิ่งไปมีความยึดถือ มีสมมติมี

บัญญัติเข้ามาอีก ก็ยิ่งท�าให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องเสียงอีกเป็นอันมาก ดังคนเรา
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ได้ยินเสียงลมพัด ก็ไม่รู้สึกว่าอะไร เป็นลมพัดอู้ อู้ อู้มา แต่ว่าถ้าได้ยินเสียงคนพูด 

ถ้าเป็นเจ็กพูด หรือว่าฝรั่งพูดที่เราไม่รู้ภาษาของเขา เราก็ไม่รู้อะไร ก็เฉย ๆ แต่ว่าถ้า

ได้ฟังคนไทยพดูทีรู่ภ้าษากนั หรอืคนพดูภาษาอืน่ท่ีรูภ้าษากนัแล้ว กร็ูว่้าเขาพดูนนิทาบ้าง 

เขาพูดสรรเสริญบ้าง เขาพูดเรื่องนั้นบ้าง เรื่องนี้บ้าง ใจก็เลยไปยึดถือในเสียงซ่ึง 

ปรากฏออกมาเป็นภาษา แล้วกม็สีมมตมิบีญัญตัเิป็นโน่นเป็นนีอ่ะไรต่าง ๆ ตามทีโ่ลก

ได้บัญญัติกันขึ้น จึงได้มีความเข้าใจผิดในเสียงว่าเป็นสรรเสริญบ้าง ว่าเป็นนินทาบ้าง 

ความยึดถือในเสียงน้ันว่าเป็นอย่างน้ันก็เขายึดถือกันอย่างนั้น ก็ต้องยึดถือไปตามกัน 

แต่ว่าเมื่อไปยึดถือเป็นจริง ก็ท�าให้เกิดความสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้าง เพราะว่า 

สิง่เหล่านัน้เป็นสิง่สมมตบิญัญตักินัขึน้ ก็ไม่ต่างอะไรกบัเสยีงลมทีพ่ดัอู ้ๆ มาทีฟั่งแล้ว

ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ก็ไม่เป็นอะไร

ปัญญาในอรยิสัจจ์เป็นปัญญาสูงสุด

และนอกจากน้ียังมีอ่ืน ๆ อีกมาก ตลอดจนถึงความคิดทางใจที่เกิดขึ้นจาก

การที่ได้เห็นได้ยินนั้น ก็เป็นไปต่าง ๆ ซึ่งก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง หรือว่าผิดมากถูกน้อย

อะไรเหล่านี้เป็นต้น ก็ขาดปัญญาที่เป็นความรู้จริงดังที่กล่าวนี้นั้นเอง เพราะฉะนั้น 

คนเราจึงได้มีความฉลาด ท่ีรู้จักใช้ความรู้ทางตาทางหูนี้เอง มาพัฒนาขึ้นให้เป็น 

ความรูท้ีเ่ข้าถงึความจรงิขึน้ได้โดยล�าดบั คือรูจ้กัว่าอ�านาจของตาของหเูป็นต้นนีม้ขีอบเขต

อย่างไร และสิง่ทีต่าเหน็นัน้ เช่นว่าเหน็ถนนตรงท่ียืนอยู่ใหญ่ ข้างหน้าเล็ก เห็นดวงเดอืน

ดวงตะวันเล็ก ดาวย่ิงเล็กขึ้นไปอีกนั้น ความจริงนั้นไม่ใช่อย่างนั้น ดวงอาทิตย์นัก

วิทยาศาสตร์บัดนี้ก็พบว่าใหญ่ยิ่งกว่าโลก ดวงดาวต่าง ๆ ก็ต่างว่าเป็นดวงอาทิตย์บ้าง 

เป็นดาวบริวารต่าง ๆ บ้างเป็นต้น ซ่ึงล้วนแต่ใหญ่โตทัง้นัน้ ไม่ใช่เลก็อย่างนัน้ นีอ่าศยั

ความรู้ที่เกิดจากจินตา เอาการดูการเห็นนั่นแหละมาคิดพินิจพิจารณา และก็เอามา

พิสูจน์ทดลองต่าง ๆ เป็นภาคปฏิบัติ จนถึงกับจับได้ คือจับสัจจะคือความจริงได ้ 

เป็นขั้น ๆ เป็นตอน ๆ ขึ้นมา จึงมีความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน พระพุทธเจ้า

เองกท็รงพฒันาความรูด้งักล่าวนีแ้หละขึน้มาเป็นบารม ีคอืเป็นความรูที้ถ่กูต้องขึน้โดย

ล�าดับ จนถึงได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ ท�าทุกข์ให้สิ้นไป เป็นอันว่าได้ทรงพัฒนาความรู้ 
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ทางจิตใจขึ้นมาจนถึงที่สุด ส่วนในทางโลกก็มีการพัฒนาความรู้ขึ้นมาอีกมากมายดังที่

ปรากฏน้ี ทั้งในด้านสร้างทั้งในด้านท�าลาย แต่ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เป็นปัญญา

บารมีนั้น เป็นความรู้ที่ยิ่งไปกว่าความรู้ในทางโลกนี้ เพราะเหตุว่ามีความรู้ในอริยสัจจ์ 

๔ ซึ่งทรงรู้จักเหตุผลในด้านเป็นทุกข์ ทรงรู้เหตุผลในด้านความดับทุกข์ ส่วนในทาง

โลกน้ันมคีวามรูเ้หตผุลในด้านสร้าง ในด้านทกุข์ ไม่ได้มุง่ถงึความดับทกุข์ เพราะฉะนัน้ 

จึงได้มกีารสร้างกนัทัง้ในด้านเกือ้กลู ทัง้ในด้านท�าลายดงัทีป่รากฏอยู่ แต่พระพทุธเจ้า

น้ันทรงตรัสรู้ถึงว่า ความรู้ในทางโลกนั้นจะมากเท่าไหร่ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นไปในด้าน 

ก่อทุกข์อยู่ร�่าไป เพราะยังดับตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากไม่ได้ เมื่อดับตัณหา

ได้จึงดับทุกข์ได้ เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสรู้ท้ังในด้านทุกข์ ท้ังในด้านดับทุกข์ ซ่ึงเป็น

ปัญญาในอริยสัจจ์อันนับว่าเป็นปัญญาสูงสุด อันนี้ก็เป็นผลจากปัญญาบารมีท่ีทรงได้

บ�าเพ็ญมาโดยล�าดับนั้นเอง

๙ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๒๕ 
ทศพธิราชธรรม ข้ออาชชวะ

อาชชวะ ความเป็นผู้ตรง

จะแสดง ทศพิธราชธรรม ข้อ ๔ คือ อาชชวะ

อาชชวะ แปลว่า ความเป็นผูต้รง อนัค�าว่า “ตรง” นี ้ก็มปัีญหาว่า ตรงไปไหน 

ตรงไปอย่างไร ทีพ่ดูกนันัน้มคีวามหมายถึงตรงไปตามเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ เช่นเมือ่ไต่ถาม

เรื่องใดเรื่องหนึ่งกับผู้ใดผู้หนึ่ง ก็มีการเตือนว่าให้พูดไปตามตรง เช่นได้ท�าไปอย่างไร 

กพ็ดูอย่างนัน้ ตรงตามเรือ่งราวทีเ่ป็นไปแล้ว หรือตามเรือ่งราวท่ีเป็นจรงิ อกีอย่างหนึง่

มกัพูดกันว่า ตรงคอืซือ่สตัย์สจุรติ โดยมุง่เอาสตัย์คอืความจรงิ สจุรติคอืความประพฤติ

ดีเป็นที่ตั้ง เม่ือสัตย์ หรือสัจจะ ความจริงเป็นอย่างไร ก็ตรงไปอย่างนั้น มักจะใช้ 

หมายทางวาจา คือพูดตามตรงดังกล่าวข้างต้น สุจริตนั้นคือความประพฤติดี ตรงต่อ

สุจริตก็คือประพฤติตรงต่อความดี และค�าว่า ตรง นี้ ก็ใช้ค�าว่า ซื่อ เป็นความหมาย

ของตรงด้วย ตรงคอืซือ่ และกม็เีป้าหมายของความตรงดงัเช่นทีก่ล่าว และกม็กัจะพดู

ในความหมายถงึว่า ซ่ือตรง กคื็อมีความไม่คดิคดทรยศ หรอืซือ่สตัย์สจุรติดงักล่าวนัน้ 

ต่อองค์การหรอืบคุคลท่ีพงึซ่ือสตัย์สจุรติ รวมถงึต่อมติรสหายทัง้หลาย เพราะว่าองค์การ

หรือบุคคลดังกล่าวน้ัน เป็นบุคคลหรือเป็นองค์การที่ตนเองไม่พึงคิดคดทรยศ และ 

มิตรสหายก็เช่นเดียวกัน ไม่เป็นบุคคลที่มิตรสหายด้วยกันพึงคิดคดทรยศต่อกัน
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ตรงมักหมายถงึตรงในทางที่ดี

อันค�าว่า ความคิดคดทรยศ นั้น ก็มีความหมายว่าไม่ตรงอยู่ในตัวแล้ว คดก็

คือไม่ตรง คิดคดก็คือคิดไม่ตรง ทรยศก็หมายถึงคิดท�าให้เสื่อมเสีย ยศ อันหมายถึง 

เสือ่มเสยี เกยีรตยิศ ยศคอืเกยีรตชิือ่เสยีง เสือ่มเสยี อสิสรยิยศ ยศคอืความเป็นใหญ่ 

บริวารยศ ยศคอืบริวาร เมือ่คดิท�าให้เสือ่มเสยีต่าง ๆ กร็วมเข้าในค�าว่าทรยศต่อบุคคล

หรือองค์การที่พึงจงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต ค�าว่า ตรง นั้น จึงมักใช้พูดกันหมายถึง

ตรงในทางที่ดีดังเช่นที่กล่าวนั้น แต่อันที่จริงค�าว่าตรงนี้เป็นค�ากลาง ๆ ดั่งที่ได้ตั้งเป็น

ปัญหาข้ึนว่า ตรงไปไหน หรอืตรงต่ออะไร ตรงอย่างไร คนทีเ่ป็นศตัรกูนัหรอืคนทีเ่ป็น

คู่แข่งกัน คนที่ก�าลังท�าเพื่อเอาชนะกัน ต่างฝ่ายต่างก็มีเป้าหมายของตน คือว่า 

ความชนะ ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้ เพราะฉะนั้น การปฏิบัติของแต่ละฝ่ายนั้น  

จึงตรงไปตามเป้าหมายของตน คือมุ่งท่ีจะท�าลายล้าง หรือมุ่งที่จะแข่งขันเอาชนะ 

ของตน กต็รงไปตามเป้าหมายของตน ในการกระท�าทีต่รงไปตามเป้าหมายของตนนัน้ 

ก็จะต้องมีการท�าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแพ้ด้วยวิธีต่าง ๆ ด้วยการหลอกลวงก็ตาม  

ด้วยการท�าลายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ดั่งนี้ก็เป็นตรงเหมือนกัน แต่ตรงไปในทาง 

ไม่ดี ท�าลายล้างกัน

อาชชวะหมายถงึตรงในทางด ี ซื่อสัตย์สุจรติ

แต่อีกอย่างหนึง่นัน้ตรงไปทางด ีดัง่ทีเ่รยีกว่าซือ่สตัย์สจุรติดัง่ทีก่ล่าวนัน้ และ

เป็นข้อที่ยกขึ้นสอนทุกคนให้เป็นผู้ตรงต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหายของตน 

ต่อองค์การหรือหลักการของตน เช่น เป็นคนไทยก็ตรงหรือซื่อตรงต่อชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ของตน อันเป็นหลักไตรรงค์ของชาติ และองค์พระมหากษัตริย์เอง 

กท็รงปฏบิตัอิยู่ในราชธรรมข้อนี ้คอืความตรง ท่ีพระมหากษัตรย์ิทรงมีพระราชอธัยาศัย

ประกอบด้วยความตรง ปราศจากมายาสาไถย ด�ารงในสัตย์สุจรติ ซือ่ตรงต่อพระราช

สัมพันธมิตร พระราชวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวง และประชาชน  

ไม่ทรงคิดร้ายโดยอุบายผิดยุติธรรม แม้ความท่ีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็น
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ส่วนเหตุ ถูกตรงต่อความต้องการที่เป็นส่วนผล ด้วยก�าลังพระปัญญาปรีชาสามารถ 

จัดเป็น อาชชวะ คือความเป็นผู้ตรง ความมีอัธยาศัยตรง ปฏิบัติซื่อตรง ปราศจาก

มายาสาไถย ไม่ปฏิบัติลวงกันหรือหลีกเล่ียงแอบแฝง อันเป็นความหมายของค�าว่า 

อาชชวะในข้อนี้

ปัญญาแท้จะต้องรู้ตรงต่อความเป็นจรงิ

ทศบารมีข้อ ๔ คือ ปัญญา กบัทศพธิราชธรรมข้อ ๔ คือ อาชชวะ ความเป็น

ผู้ตรง ดูเป็นถ้อยค�า เป็นคนละความกัน แต่เมื่อเพ่งพินิจเข้าจริงจะเห็นว่า เนื่องกัน

อย่างใกล้ชิด เพราะปัญญาจะต้องมีความตรงจึงจะเป็นปัญญาแท้ คือจะต้องรู้ตรงต่อ

ความเป็นจริง ไม่ผิดไปจากความเป็นจริง เช่นจะต้องรู้ตรงต่อเหตุผลที่เป็นจริงไม่ผิด

ไปจากความจริง ถ้าคดต่อเหตุผลที่เป็นจริงหรือคดต่อความจริง ก็มิใช่ปัญญาแต่เป็น

โมหะ ความหลง อวชิชา ความไม่รู ้คอืความรูไ้ม่ถูกไม่ตรง ปัญญาจึงต้องมีความตรง 

และความตรงก็จะต้องประกอบด้วยปัญญา จึงจะเป็นความตรงแท้ คือตรงต่อเหตุผล 

ตรงต่อความถูกต้อง ตรงต่อธรรม ตรงต่อวินัย ตรงต่อค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า  

มีค�าพูดว่า ซื่อ โง่ ก็คือซื่อ หรือตรงที่ขาดปัญญา ดังเรื่องเถรตรงหรือเถรส่องบาตร 

เรือ่งเถรตรงคอืเรือ่งของพระแก่รปูหนึง่ ทีมุ่ง่จะถือปฏบิตัติรงเป็น อชุุปฏปินโฺน ปฏบิตัิ

ตรงแล้ว จะเดินไปไหนก็เดินตรง ไม่ยอมเหลียวหลีกอะไร พบตอไม้กอไผ่ขวางหน้า 

ก็ไม่ยอมหลีก เดินบุกตรงเข้าไป ก็ต้องติดอยู่กลางกอไผ่ เรื่องของเถรส่องบาตรก็คือ 

พระเถระผูเ้ป็นอปัุชฌาจารย์ ฉนัล้างบาตรแล้ว กส่็องดบูาตรทีม่รูีรัว่ทะล ุว่ามากถึงกับ

ขาดเป็นบาตรครองตามพระวนิยัแล้วหรอืยงั ส่องดูหลงัจากฉนัแล้วทกุวนั พระทัง้หลาย

ผูเ้ป็นศษิย์เหน็อาจารย์ส่องดูบาตรหลังจากฉนัเสร็จแล้วอยูท่กุวนั กส่็องดบูาตรของตน

ตามอาจารย์บ้าง โดยไม่รูเ้หตผุล คดิว่าเป็นข้อวัตรหรอืธรรมเนยีม ทีฉั่นล้างบาตรแล้ว

จะต้องส่องดูบาตร ก็ต้องท�าตามอาจารย์ ทั้ง ๒ เรื่องนี้เป็นเรื่องแสดงนิทัสสนะของ

ความตรงหรือความซื่อที่ขาดปัญญา ความเป็นผู้ตรงด้วยปัญญาจึงถูกต้อง ปัญญากับ

อาชชวะ คือความเป็นผู้ตรง จึงต้องประกอบไปด้วยกัน ดั่งนี้
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ทรงปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิถูกตรง

อาชชวะ คอืความเป็นผูต้รงนี ้ได้กล่าวแล้วว่า แม้ความทีพ่ระมหากษัตรย์ิทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นส่วนเหตุ ถูกต้องต่อความต้องการท่ีเป็นส่วนผลด้วย

ก�าลงัพระปรีชาปัญญาสามารถ กเ็ป็นความตรง คอืตรงต่อความจรงิ รูต้รงต่อความจรงิ 

เพราะฉะนั้น การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีโครงการพระราชด�าริช่วย

ประชาชนต่าง ๆ และได้เสด็จพระราชด�าเนินไปเอง ทรงพบปะประชาชน ไต่ถามถึง

ความเป็นไปของการอาชีพเป็นต้น ทอดพระเนตรดูแหล่งประกอบอาชีพต่าง ๆ จึงได้

ทรงมีพระปัญญาคือความรู้ที่ถูกตรง ตามเหตุผล เพราะฉะนั้น โครงการพระราชด�าริ

อันเนื่องมาจากพระราชด�ารินั้น จึงมีลักษณะมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาในจุดที่ต้องการแก้ไข

อย่างรีบด่วน ซึ่งประชาชนไม่สามารถจะรอได้ ทั้งเป็นจุดที่จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไข

อย่างแท้จริงในพื้นท่ีน้ันโดยถูกต้อง ได้ทรงพระราชด�าริชัดเจนว่า จะต้องถือจิตวิทยา 

ต้องไปเร็วที่สุด หลักจิตวิทยาและแนวทางที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชน 

จะเห็นได้จากกรณขีองโครงการแพทย์หลวงและแพทย์พระราชทาน ซึง่เริม่ในปี ๒๕๐๘ 

ตลอดจนโครงการธนาคารข้าว และธนาคารโคกระบือ ทกุสิง่เหล่านี ้เป็นสิง่ทีเ่กษตรกร

ไทยต้องการอย่างมากมายเพราะขาดแคลนอยู่ในด้านชนบท เพราะฉะนั้น โครงการ

ตามพระราชด�ารจิงึเป็นการช่วยเหลือเสรมิงานตามโครงการในระบบปกตขิองรฐันัน้เอง 

โครงการตามพระราชด�ารินั้น จึงมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้ามาแย่งงานของรัฐ หรือมี

ลักษณะซ�้าซ้อนกับงานของรัฐ ทั้งนี้เพราะไม่มีพระราชประสงค์ที่จะให้แผนงานปกติ

ของหน่วยงานใด ๆ ที่มีอยู่เดิม ต้องหยุดชะงักหรือเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้ ที่ใดหรือ 

สิง่ใดทีร่ฐัท�าอยู่และได้ผลดอียูแ่ล้ว กจ็ะไม่มโีครงการพระราชด�ารเิข้าไปในทีน่ัน้ แต่ไป

มีท�าในที่อื่นท่ีเหมาะสม ตามหลักการพัฒนาประการหนึ่งตามโครงการพระราชด�าริ 

กค็อืหลกัสงัฆทานในพระพทุธศาสนาน่ันเอง หมายความว่า พืน้ทีใ่ดเหมาะสม มบีรรยากาศ

ทีส่มควรได้รบัการพฒันา กพ็จิารณาจากสภาพภมูปิระเทศ ความกระตอืรอืร้นของคน 

ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจของสังคม ของชุมชม จึงได้มีโครงการพระราชด�าริที่ 

จะท�า เพราะการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และสังคมวิทยา

เกี่ยวแก่นิสัยใจคอของคน จะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้ ต้องแนะน�าเขา เข้าไป

ช่วยเหลอื เข้าไปดวู่า เข้าต้องการอะไรจรงิ ๆ แล้วกอ็ธบิายให้เขาเข้าใจหลกัการ เข้าไป
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พัฒนาก็จะเกิดผลอย่างยิ่ง คือไม่ใช่ไปบังคับเขาให้รับอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ไปคล้าย ๆ 

กบัไปถามว่า ชาวชนบทในกลุ่มนัน้มีความประสงค์ มคีวามต้องการอย่างไร จึงจะช่วย

ในสิง่ทีเ่ขาต้องการ และจากการทีไ่ด้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปเย่ียมเยียนราษฏรประชาชน

ในท่ีต่าง ๆ ท�าให้ทรงทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนเป็นอย่างดี มพีระราชประสงค์

อนัแรงกล้าท่ีจะมุ่งแก้ปัญหาให้ประชาชนมีความอยู่ดกีนิดี ท�าให้มพีระราชด�ารโิครงการ

ในลักษณะเป็นการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาอยู่เสมอ ทั้งนี้โดยท่ีจะทรงใช้ 

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพือ่ศึกษาค้นคว้าทดลอง และทรงปรึกษากบัผูเ้ชีย่วชาญใน

เร่ืองน้ัน ๆ จนกระทัง่แน่พระทยัว่าโครงการนัน้จะให้ผลด ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

และประเทศชาติอย่างจริงแท้จึงมีโครงการพระราชด�าริน�าไปปฏิบัติในที่ต่าง ๆ โดยที่

มีลักษณะคล้ายกับเป็นการเริ่มต้นให้รัฐบาลก่อน เพราะบางครั้งโครงการอาจจะแลดู

ใหญ่โตกว้างขวาง เป็นโครงการระดับชาติ ท�าให้รัฐบาลไม่แน่ใจ แต่เมื่อทรงริเร่ิม 

ไปแล้ว รัฐบาลเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ก็จะเข้ามาร่วมสนับสนุน คล้าย ๆ 

กับทรงท�าเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นโครงการแนะน�า เป็นการท่ีจะน�าให้รัฐบาลได้เข้าไป

พิจารณาและจัดท�าต่อไป

ทรงใช้ปัญญาและอาชชวะคอืวธิกีารที่ถูกต้องไปพร้อมกัน

เพราะฉะนั้น สิ่งที่พระองค์ได้ทรงจัดท�านั้น จึงท�าไปด้วยวิธีการที่ถูกตรงด้วย

อาศัยใช้ปัญญาคือความรู้อันถูกต้อง เพราะว่าในการแก้ไขทั้งปวงนั้น ต้องมีปัญญา 

จับเหตุจับผลให้ถูกต้อง และต้องเข้าไปแก้ตรงที่เหตุ ถ้าหากว่าแก้ไม่ตรงเหตุก็ไม่ได ้

ผลที่ต้องการ ต้องแก้ตรงต่อเหตุ จึงจะได้ผลที่ต้องการ เป็นข้อท่ีเป็นนิทัสสนะว่า  

อันปัญญากับอาชชวะคือความตรงนั้น ต้องไปด้วยกัน ทศบารมีข้อ ๔ คือปัญญากับ

ทศพิธราชธรรมข้อ ๔ คือ อาชชวะ ค�าต่างกันแต่ว่าต้องไปด้วยกันดั่งนี้ จึงจะส�าเร็จ

เป็นประโยชน์ได้
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อาชชวะเป็นข้อที่ทุกคนพงึปฏบิัติ

และอาชชวะคือความตรงข้อนี้ ก็เป็นข้อท่ีบุคคลท่ัวไปจะพึงประพฤติปฏิบัติ 

เพราะว่าบุคคลท่ัวไปน้ัน ย่อมมีภาวะ มีหน้าที่ของตนที่จะพึงปฏิบัติต่อกันในทางดี  

ไม่ใช่ปฏิบติัต่อกนัในทางชัว่ร้าย เช่นว่า เมือ่มภีาวะคอืความเป็น เช่นเมือ่เกดิเป็นมนษุย์

ขึน้มา กม็หีน้าที ่ๆ จะพงึปฏบิตัใิห้เหมาะแก่ภาวะเป็นมนษุย์ อนัเรยีกว่า มนสุสธรรม 

หรอื มนษุยธรรม ดงัท่ีกล่าวแล้ว และเม่ือมภีาวะเป็นคนไทย เป็นพลเมอืงไทย ก็มหีน้า

ที่ที่จะพึงปฏิบัติในฐานะเป็นคนไทย เป็นพลเมืองไทย เพื่อให้ประเทศชาติพร้อม 

ทั้งสถาบันต่าง ๆ ของประเทศชาติ ดังที่ประมวลเข้าเป็นไตรรงค์ดังกล่าวนั้นด�ารงอยู่

ด้วยดี เหมือนอย่างว่าร่วมอยู่ในเรือเดียวกัน ก็จะต้องช่วยกันประคับประคองคนที่อยู่

ในเรอืล�าเดยีวกนัน้ัน ตลอดถงึเรอืให้แล่นไปด้วยดี ไม่ให้เป็นอนัตรายต่าง ๆ เพราะอยู่

ร่วมเรือล�าเดียวกัน และเมื่อได้รับต�าแหน่งหน้าท่ีโดยแต่งตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ 

โดยสมมติบัญญัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ปฏิบัติตรงต่อหน้าที่ซึ่งพึงปฏิบัติตามที่ได้รับ 

แต่งตั้ง หรือโดยสมมติบัญญัตินั้น ๆ เหล่านี้ล้วนแต่จะต้องใช้ความตรงประกอบอยู่

ด้วยทัง้นัน้ ตลอดจนถงึอยูใ่นครอบครวัเดยีวกนั เป็นสามภีรรยากนั เป็นพ่อแม่เป็นลกู

กันเป็นต้น ก็จะต้องมีความตรงต่อกันในฐานะทั้งปวงดังกล่าวนั้น ซึ่งเป็นไปในทางดี 

ในทางเกือ้กลูกนัให้มีความสขุ และเม่ือได้รบัต�าแหน่งหน้าทีเ่ป็นผูป้กครองตัง้แต่ชัน้ต�า่

ขึ้นมาจนถึงชั้นสูง ก็ย่อมมีหน้าที่จะพึงปฏิบัติ ท้ังหมดนั้นก็เพ่ือความสุขความเจริญ 

ของส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนั้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งองค์กร หรือบุคคลที่พึงรักษา เช่น

รักษาประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันที่ย่อย ๆ ลงมาของตน ๆ 

ด้วยดี ต่างมีหน้าท่ีท่ีจะพึงปฏิบัติ เพ่ือด�ารงรักษา เพื่อส่งเสริมไปในทางดีด้วยกัน 

ทุก ๆ อย่าง เป็นมิตรเป็นสหายกันก็ต้องเกื้อกูลกัน และแม้ว่าเมื่ออยู่ด้วยกัน แต่เกิด

โกรธแค้นขัดเคืองเป็นศัตรูกันขึ้น ก็ยังมีหลักของพระศาสนา คือหลักของความสุจริต

กาย สจุรติวาจา สจุรติใจ หลักของกฎหมายบ้านเมอืงทีจ่ะพงึประพฤตปิฏบิตั ิกจ็ะต้อง

งดเว้นไม่กระท�าต่อกนัในทางทีผ่ดิหลกัสจุรติ หรอืเรยีกว่าหลกัศลีธรรม หลกักฎหมาย

บ้านเมอืง เหล่านีเ้ป็นข้อทีค่วรปฏบัิต ิกค็วรจะต้องมคีวามตรงต่อศลีธรรม ต่อกฎหมาย 

แม้เป็นศัตรูกัน
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ความเป็นผู้ตรงจ�าเป็นต้องใช้ปัญญา

เพราะฉะนัน้ จึงจ�าต้องการความเป็นผู้ตรง ในลักษณะของความซือ่ตรง ซือ่สัตย์

สุจริต ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานทั้งหลาย ต่อกันและกัน ต่อหลักศีลธรรม เช่น 

หลกัสจุรติ ต่อหลักกฎหมายบ้านเมืองดังกล่าว และเมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว จงึจะอยู่ด้วยกนั

เป็นสขุ ในการทีจ่ะปฏบัิตดิัง่นีไ้ด้ กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องใช้ปัญญา จบัเหตจุบัผล เช่นจะต้อง

ให้รู้ว่า ในการปฏิบัติตรงนั้น จะปฏิบัติตรงอย่างไรจึงจะเกิดผลดี โดยจับเหตุจับผล 

ให้ถูกต้อง เช่นว่าต้องการผลอะไรซ่ึงเป็นผลส�าเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขเกื้อกูล 

ตามท่ีต้องการ ก็ปฏิบัตใิห้ตรงต่อเหตุซ่ึงจะให้เกดิผลเช่นนัน้ จงึจะต้องมคีวามรูซ้ึง่เป็น

ตัวปัญญา ว่านี่เป็นเหตุของผลเช่นนั้น ถ้าไปปฏิบัติเหตุผิด คือต้องการปฏิบัติเหตุ 

ให้เกิดประโยชน์ แต่ไปปฏิบัติเหตุให้เกิดโทษ แทนที่จะได้รับประโยชน์ แต่กลับได้รับ

โทษซึง่มอียูเ่ป็นอันมาก เพราะเป็นการใช้ความตรงไปในทางท่ีผดิ เพราะฉะนัน้ จงึต้อง

มปัีญญาจบัเหตจุบัผลให้ถกูต้อง เป็นตวัปัญญาคู่กนัไปเป็นความตรงจึงจะเป็นความตรง

ที่เป็นประโยชน์ แล้วตัวปัญญานั้นสรุปเข้าก็คือ อายโกศล ความฉลาดรู้ในทางเจริญ 

อปายโกศล ความฉลาดรูใ้นทางเสือ่ม อุปายโกศล ความฉลาดรูใ้นทางหรอืในวิธปีฏบิตัิ

ที่จะให้พ้นจากความเสื่อมเข้าสู่ความเจริญ นี่เป็นหลักส�าคัญของปัญญา ซึ่งจะต้องให้

มีคู่กันอยู่กับความตรงเสมอ

ปฏบิัตใิช้ปัญญาคอยระงับใจของตนเอง

และประการส�าคัญนั้น จะต้องรู้จักว่าอย่าตรงไปทางโลภ โกรธ หลง ถ้าตรง

ไปทางโลภ โกรธ หลง แล้วเป็นโทษมหันต์ ให้ตรงไปทางอโลภะ อโทสะ อโมหะ  

ในทางที่ถูกต้องทั้งหลาย นั่นจึงจะมีคุณอนันต์ จึงต้องปฏิบัติใช้ปัญญาอันนี้แหละ 

คอยระงับใจของตัวเอง ดูใจของตัวเองว่า ถ้าก�าลังโลภ โกรธ หลงอยู่ โลภโกรธหลง 

ก็จะสั่งให้ท�าอย่างนั้นอย่างนี้ นั่นผิด แต่เมื่อใจสงบโลภ สงบโกรธ สงบหลง ใจม ี

ความส�านกึในหน้าที ่มีความรูจ้กัโทษของโลภ โกรธ หลง ของอกศุลทจุริตต่าง ๆ แล้ว 

ก็จะเห็นทางปฏิบัติอันถูกต้อง ก็ปฏิบัติตรงไปสู่ทางที่ถูกต้องนั้น อันนี้จึงจะท�าให้เกิด

ประโยชน์ เพราะฉะนัน้ ทุกคนจงึต้องปฏิบตัใิห้ม ีอชุ ุคือความตรงดงักล่าวนีป้ระกอบ

ด้วยปัญญา

๑๑ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๒๖ 
วริยิบารมี

วริยิะ ความเพยีร

จะแสดง วิริยบารมี ข้อที่ ๕

สมเด็จพระบรมศาสดา เมือ่เป็นพระโพธสิตัว์ยงัมไิด้ตรสัรู ้กไ็ด้ทรงเป่ียมด้วย

ความพยายามที่เรียกว่า วิริยะ แปลว่า ความเพียร อันจัดเป็นพระบารมีข้อหนึ่ง 

ของพระองค์ที่ได้ทรงบ�าเพ็ญมาโดยล�าดับ ค�าว่า วิริยะ หรือ ความเพียร ตามศัพท์

แปลว่า ความเป็นวีระ คือคนกล้า หมายความว่ากล้าทั้งในทางไม่ท�า ทั้งในทางท�า  

จึงยังเป็นค�ากลาง ๆ เพราะเป็นอุปการะในทางชั่วก็ได้ ในทางดีก็ได้ จะท�าชั่วก็ต้อง

อาศยัความเพยีร คอืต้องกล้าทีจ่ะไม่ท�าด ีกล้าท่ีจะท�าชัว่ จะท�าดกีต้็องอาศยัความเพียร 

คือต้องกล้าที่จะไม่ท�าชั่ว กล้าที่จะท�าดี

ปธาน การตั้งความเพยีร

ทางพระพุทธศาสนาสอนให้เพียรแต่ในทางดี คือให้กล้าที่จะละเว้น ไม่ท�าชั่ว 

ให้กล้าที่จะท�าดี ดังที่สอนให้มี ปธานะ การตั้งความเพียร ๔ สถาน ได้แก่
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๑.  เพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น

๒.  เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว

๓.  เพียรท�าบุญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น

๔.  เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ตั้งอยู่และให้เจริญยิ่งขึ้น

อทิธบิาท ธรรมที่ให้บรรลุถงึความส�าเร็จ

ในการตั้งความเพียรดังกล่าวนี้ ให้มี

๑.  ฉันทะ ความพอใจ

๒.  วิริยะ ความเพียรพยายาม

๓.  จิตตะ ความเอาใจใส่ ไม่ทอดธุระ

๔.  วิมังสา ความพิจารณา ใคร่ครวญ

ทัง้ ๔ น้ีเรยีกว่า อิทธบิาท แปลว่า ธรรมทีใ่ห้บรรลถึุงความส�าเร็จ ความเพยีร

ที่มีลักษณะเป็นปธาน และอิทธิบาทดังกล่าวนี้ สรุปลงได้เป็น ๒ คือ กล้าท่ีจะไม่ 

ท�าชั่ว และกล้าที่จะท�าดี

ความเกยีจคร้านเป็นข้าศกึของความเพยีร

ข้าศกึของความเพยีรคือความเกยีจคร้าน ตามศัพท์ว่า โกสชัชะ ความนอนจม 

เมือ่ก�าจัดความเกยีจคร้านได้แล้ว จึงจะตัง้ความเพียรขึน้ได้ และความเพยีรจะล้มทะลาย

ลงเมื่อเกิดความเกียจคร้านขึ้นเต็มที่ ถ้าไม่ถึงล้มก็อ่อนแอลง ลักษณะความทรงตัวอยู่

อย่างเข้มแขง็ของความเพยีรเรยีกว่า ธาต ุก�าหนดเป็น ๓ วาระ คอื เริม่ต้น (อารัมภธาต)ุ 

ด�าเนนิ (นกิกมธาต)ุ ก้าวหน้า (ปรักกมธาตุ) ถ้าอ่อนแอล้มเหลวลงระยะใดระยะหนึง่

ก็เพราะเกียจคร้านนั้นแหละ เหตุของความเกียจคร้านมีหลายอย่าง เป็นต้นว่า  

ความตดิสขุ สนกุสบาย ความกลวัล�าบากตรากตร�า ความมกัง่าย ความผัดวนัประกนัพรุง่ 



175ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

ถ้าปล่อยให้มีครอบง�าอยู่เป็นอาจิณ ก็จะสร้างสันดานเกียจคร้านขึ้น ท�าให้เป็นคนท�า

อะไรหยบิโหย่งมกัง่าย ไม่ส�าเร็จ ทิง้การงานเสียง่าย ๆ ไม่เช่นนัน้ กห็ลกีเลีย่งการงาน 

หนักไม่เอาเบาไม่สู้ ท�าอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

พระพุทธศาสนาสรรเสรญิความเพยีรชอบ

เหตขุองความเพยีรในทางตรงกนัข้ามกม็หีลายอย่างเหมอืนกนั เป็นเหตใุนทาง

ไม่ดกีม็ ีในทางดกีม็ ีในทางไม่ดนีัน้เป็นต้นว่า ความอยากได้ ความโกรธ ความลุม่หลง 

เป็นเครื่องดันใจให้กล้า ให้เพียรพยายามไปตามแรงส่งของความอยาก ความโกรธ 

ความหลงใหล สุราก็เป็นเหตุอีกอย่างหนึ่ง ไม่ดื่มสุรายังไม่กล้า ต้องดื่มสุราย้อมกาย

ย้อมใจเข้าไป จึงกล้าแบบที่เรียกว่า “เห็นช้างเท่าหมู” ก็คือย้อมใจให้กล้าอย่างหย่อน

สตนิัน้เอง เพราะถ้าสตยิงัดอียูก็่ไม่กล้า จึงต้องหาทางลดสตลิงไปเสีย ส่วนในทางดนีัน้

เป็นต้นว่า กุสลฉันท ความพอใจต้องการกุศล ความดี ความมีสติ รักษาใจให้ไม่

ประมาท ความเมตตากรุณา ความคอยเตือนคน ความตั้งใจไว้แน่วแน่และรักษา 

ความตัง้ใจไว้ให้เป็นจรงิทีเ่รยีกว่า รกัษาสจัจะ เหล่านีเ้ป็นเครือ่งหนนุใจให้กล้า ให้พยายาม

ในทางดีได้ทุกอย่าง จิตใจนี้เป็นของปลุกขึ้น หนุนขึ้น ถ้ามีพื้นอัธยาศัยนิสัยไม่สู้ดีอยู ่

ก็ปลุกปั่นหนุนไปในทางนั้นได้ง่าย แต่ก็อาจหนุนแก้ให้ดีขึ้นได้เหมือนกัน และถ้ามี 

พืน้อธัยาศยันสิยัดอียู่ กป็ลกุขึน้หนนุขึน้ในทางดไีด้ง่าย แต่กอ็าจหนนุให้หมุนผดิไปได้

เหมือนกัน ฉะนั้น ข้อส�าคัญจึงอยู่ที่ความไม่ประมาท มีสติรักษาใจ และรักษาความ

ถกูต้องไว้ ใช้ความเพยีรไปในทางท่ีถูกให้สม�า่เสมอ ทางพระพุทธศาสนาติความเกยีจคร้าน 

สรรเสรญิความเพยีรชอบในทีท่กุสถาน ดงัทีไ่ด้ตรสัไว้ใน ลกัษณะตดัสนิพระธรรมวนิยั 

ข้อหน่ึงว่า “ธรรมเหล่าใด เป็นไปเพือ่ความเกยีจคร้าน ธรรมเหล่านัน้ ไม่ใช่วนิยั ไม่ใช่

คาํสัง่สอนของพระศาสดา ส่วนธรรมเหล่าใด เป็นไปเพือ่เริม่ต้นความเพยีร ธรรมเหล่าน้ัน 

เป็นธรรม เป็นวินัย เป็นคําสั่งสอนของพระศาสดา”
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อานสิงส์ของความเพยีรในมหาชนกชาดก

และในชาดก กไ็ด้แสดงนทิานสาธกให้เหน็อานสิงส์ของความเพียรไว้มากเรือ่ง 

เช่น มหาชนกชาดก ได้เล่าเรือ่งพระราชกมุารพระนามว่า มหาชนก ในอดตีกาลก่อน

พุทธกาลนานไกล ผู้มีความเพียรแรงกล้า เรื่องย่อมีว่า พระมหาชนกโอรสพระเจ้า 

อริฏฐชนก กรุงมิถิลาแห่งรัฐวิเทหะ เมื่อพระบิดาส้ินพระชนม์ในการรบด้วยทัพของ

พระอนุชาแล้ว พระมารดาก�าลงัทรงครรภ์พระมหาชนก ปลอมองค์หนไีปประทบัลีภ้ยั

ในกาลจัมปากะนคร ได้รับอุปการะจากพราหมณ์ผู ้เป็นอาจารย์ใหญ่ในนครนั้น  

พระมหาชนกได้ประสูติในนครนั้น มีจิตใจกล้าหาญ มีความเพียรแรงกล้าเรียนจบ

ไตรเพทและศลิปศาสตร์ทัง้ปวงเมือ่มพีระชนม์เพยีง ๑๖ ปี ต่อมาขอทรพัย์จากพระมารดา

เป็นทนุ เพือ่จะข้ามมหาสมุทรไปค้าขายในสุวรรณภูม ิ(เป็นท่ีเข้าใจว่าคอืแถบแหลมทอง

หรือแหลมอินโดจีนนี้) จัดหาสินค้าบรรทุกเรือกับพ่อค้าทั้งหลายผู้จะไปสุวรรณภูมิ  

ลามารดาแล้วออกเรอืแล่นใบไปในมหาสมทุร มุง่หน้าสูส่วุรรณภมู ิแต่เรอืได้ไปถกูคลืน่

แรงร้ายอปัปางลงในท่ามกลางมหาสมทุร พระมหาชนกเป็นผูฉ้ลาดและเป็นผูก้ล้าหาญ 

รู้ว่าเรือจะจมแน่ก็ไม่ตกใจ เตรียมองค์ว่ายน�้า ก�าหนดทิศนครมิถิลา กระโจนจากเรือ

ที่ก�าลังจม ว่ายน�้าไปทางทิศนครมิถิลาเป็นเวลาหลายวัน ในวันที่ ๗ เทพธิดารักษา

สมุทรชื่อมณีเมขลาได้ผ่านมาพบ ประสงค์จะลองสอบก�าลังจิตใจ จึงตั้งปัญหาถามให้

ตอบโดยล�าดับว่า ในท่ามกลางมหาสมุทร ไม่เห็นฝั่ง เห็นประโยชน์อะไร จึงพยายาม

แขง็อยูอ่ย่างน้ี ไม่ถงึฝ่ังจักตายแน่ พยายามไปกเ็ป็นโมฆะเสยีแรงเปล่ากระมงั การงาน

ทีไ่ม่น่าจะส�าเรจ็ ไม่มผีล ให้เกดิความล�าบากเปล่า จะมีประโยชน์อะไรด้วยความพยายาม

ไปในการงานนั้นซึ่งให้ความส�าเร็จคือความตาย พระมหาชนกได้ตอบโดยล�าดับว่า 

ข้าพเจ้าตรองเห็นโลกวัตรคือคติปฏิบัติของโลก และตรองเห็นผลดีของความพยายาม 

จึงพากเพียรอยู่กลางมหาสมุทรทั้งที่ไม่เห็นฝั่ง อนึ่ง เมื่อเพียรท�ากิจของบุรุษ ก็ชื่อว่า

ไม่เป็นหน้ีญาติ ไม่เป็นหนี้เทวดา ไม่เป็นหนี้บิดามารดา ทั้งไม่ต้องเดือดร้อนใน 

ภายหลัง อนึ่งเล่าถึงรู้ว่าไม่ถึงฝั่งคือความส�าเร็จแน่ ก็ไม่ควรรักษาชีวิตของตนไว้ พึงรู้

ไว้เถดิ ถ้าจะต้องทิง้ความเพยีร (ว่า) คนบางพวกในโลกนี ้มองเห็นผลแห่งความประสงค์

ของตนจึงพากันประกอบการงาน แต่การงานเหล่านั้นก็ส�าเร็จบ้าง ไม่ส�าเร็จบ้าง  

ผลของการงานปัจจุบันก็เห็นกันอยู่ดังน้ีมิใช่หรือ คนอื่นจมไปแล้วก็ตาม ข้าพเจ้ากจ็ะ
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ว่ายข้ามต่อไป ข้าพเจ้าเหน็ท่านผูเ้ป็นเทวดาในทีใ่กล้ (เป็นผลของความเพยีรของข้าพเจ้า) 

ข้าพเจ้าจักพยายามต่อไปเต็มสตกิ�าลงั จกัท�ากจิทีบุ่รษุพึงท�า คอืเพยีรไปให้ถึงฝ่ังสมทุร 

เทพธิดาจึงได้น�าพระมหาชนกไปส่งถึงกรุงมิถิลา พระมหาชนกได้เป็นราชาแห่งรัฐนั้น

สืบต่อไป

ตามเรื่องพิสดารในชาดกนั้น พึงเห็นสารคติแห่งเรื่องนี้ว่า พระมหาชนกมิได้

หวังพึ่งเทวดา แต่คิดพึ่งตนเองมาตั้งแต่ต้น เมื่อเห็นเรือจะอัปปาง ก็คิดเตรียมตน 

ว่ายน�า้ แล้วก็เพียรว่ายน�า้มุง่ให้ถงึฝ่ังให้จงได้ ตลอดเวลาหลายวัน เมือ่เทวดามาปรากฏ

กล่าวชวนให้ท้อแท้หมดก�าลังใจ ก็ไม่ทิ้งความเพียร คงมีใจเข้มแข็งมั่นคงมุ่งเพียร 

ว่ายจนกว่าจะตายไปกบัความเพยีร ทัง้ทีเ่หน็เทวดาอยูเ่ฉพาะหน้าก็ไม่ขอให้เทวดาช่วย 

ตัง้หน้าช่วยตนด้วยตนต่อไป เทวดาจงึได้เข้าช่วย บคุคลเช่นนีเ้องเรยีกว่าเป็นผูท้ีเ่ทวดา

ช่วย คือผู้ที่เพียรช่วยตนเองโดยไม่หวังขอให้เทวดาช่วย คือความเพียรนี้เองพึงเห็นว่า

เป็นเทวดา เม่ือจบัท�าการงานทแีรก มักเหน็ความเพยีรเป็นความยากล�าบากน่าเบ่ือหน่าย 

ต่อเมือ่เพยีรไปจนใกล้จะส�าเรจ็กจ็ะเหน็ว่า ความเพยีรนีเ้ป็นเทวดาขึน้มาทนัท ีลมืความ

เหนื่อยยาก เพราะเห็นผลที่จะท�าให้ปลื้มใจอยู่เบื้องหน้าแล้ว ผู้ที่เคยพากเพียรเหนื่อย

ยากในการที่จะอ�านวยผลที่ปรารถนาอย่างย่ิง เม่ือใกล้จะส�าเร็จผล ย่อมจะรู้สึกเห็น

ดังนี้อยู่ด้วยกัน เพราะงานที่จะส�าเร็จผลแน่นอนย่อมมีทางทะลุปรุโปร่ง เป็นอานิสงส์

ของความเพียรทีผ่ดุขึน้มาให้เหน็ชัด คนเกยีจคร้านจะไม่มโีอกาสเหน็เทวดา คอือานสิงส์

ของความเพียรได้เลย

วริยิบารมคีอืนสิัยสันดารเพยีร

การท�า ความเพียรชอบ เป็นการบ�าเพ็ญบารมีอย่างหนึ่ง เรียกว่า วิริยบารมี 

คือความเพียรที่ท�าคราวหนึ่ง ๆ ไม่หมดสิ้นไป ย่อมสร้างนิสัยสันดานเพียรให้กล้าแข็ง

ขึ้นโดยล�าดับ เหมือนอย่างท�าสวนเพาะปลูกต้นไม้ คนเพาะปลูกและบ�ารุงต่าง ๆ  

น้ีเป็นกรรม คือความเพียรที่ตนท�า ต้นไม้เองแตกหน่อเติบโตและให้ผล คนท�าหรือ 

ตั้งความเพียรซึ่งเรียกว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่ง เรียกว่า วิริยกรรม และความเพียรเอง

เกิดแตกหน่อเติบโตกระทั่งให้ผล นี้คือวิริยบารมี พูดง่าย ๆ ก็คือนิสัยสันดานเพียร
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วริยิบารม ี๓ ชั้น

สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงบ�าเพ็ญวิริยบารมีมามาก ตัดกังวลห่วงใยใน 

คนที่รักและทรัพย์สิน นับเป็น บารมีสามัญ ดังเช่นท่ีแสดงไว้ใน มหากปิชาดก ว่า 

พญากระบี่เพียรช่วยพราหมณ์ผู้ตกเหวให้ขึ้นจากเหวได้

ทัง้ตดักงัวลห่วงใยในอวยัวะร่างกาย นบัเป็นบารมยีิง่ยวดอนัเรยีกว่า อปุบารมี 

ดงัเช่นทีพ่รรณนาไว้ใน มหาสลีวชาดก ว่า พระเจ้ามหาสลีวราชทรงเพียรช่วยพระองค์เอง

และหมู่อ�ามาตย์ ให้รอดชีวิตและให้ได้รับราชสมบัติคืนมา

จนถงึตดักงัวลห่วงใยในชวีติ เป็นบารมทีีย่ิง่ยวดเตม็เป่ียมอันเรยีกว่า ปรมตัถ-

บารมี ดังเช่นที่พรรณนาไว้ใน มหาชนกชาดก ที่สาธกมาข้างต้น

ทรงสละทุกอย่างเพื่อธรรมสมบัติ

อนึง่ แม้ในพทุธประวัตใินพทุธกาลนีก็้แสดงว่า พระโพธสิตัว์ (อนัเป็นค�าเรียก

พระพทุธเจ้าเม่ือก่อนตรสัรู้) ได้ทรงท�าความเพยีรอย่างยิง่ เมือ่เป็นพระกมุารในวยัเล่า

เรียนศึกษา ก็ทรงได้เพียรศึกษาเป็นอย่างดีย่ิง และทรงกล้าคิดกล้าท�าเกินสามัญชน 

ทรงคิดถึงเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทรงคิดถึงธรรมเป็นเหตุหลุดพ้น ทรงกล้าสละผลต่าง ๆ 

ที่โลกปรารถนาเพ่ือธรรมน้ัน ผลท่ีโลกปรารถนานั้นสรุปลงคือ ลาภ เช่นแก้วแหวน 

เงินทอง ทรัพย์ต่าง ๆ ยศ เช่นอ�านาจ ชื่อเสียง บริวาร สรรเสริญ เช่นการยกย่อง

ชมเชย และ สขุ ความสขุ สะดวกสบายต่าง ๆ ผลเหล่านีไ้ด้ทรงสละแล้วทกุ ๆ อย่าง 

ตามที่กล่าวว่า พวกพราหมณ์ได้ถวายการท�านายไว้ว่า ถ้าทรงอยู่ครองฆราวาสจะได้

เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ พระราชบิดาได้ทรงเชื่อ และทรงปรารถนาจะให้พระโอรสเป็น

อย่างท�านาย ข้อนี้จะพึงเป็นได้ อย่างไรก็ตาม แต่ข้อที่เป็นไปแล้วก็คือทรงสละได้ 

ทกุ ๆ อย่าง ตัง้แต่สมบตัธิรรมดาจนถึงจกัรพรรดสิมบตั ิและแม้ทพิยสมบตัทิีป่ระณตี

กว่า ถึงจะน�าจักรพรรดิสมบัติอย่างสูงสุด รวมทั้งทิพยสมบัติมาถวายกั้นหน้าไว้ ก็ไม่

ทรงหยุดยั้งถอยหลัง ไม่มีอะไรจะกางกั้นไว้ ไม่ให้ทรงออกไปแสวงหาโมกขธรรมได้
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ทรงแสวงหาธรรมด้วยการบ�าเพ็ญสัมมาวายามะ

วธิแีสวงหาธรรมของพระองค์ คอื ทรงเสาะแสวงอยูว่่า อะไรเป็นกศุล คอืชอบ

ถูกต่อผลที่ทรงประสงค์ อันได้แก่ความหลุดพ้นนั้น ทรงพากเพียรกล้าคิดกล้าท�าสอบ

เหตสุอบผลเรือ่ยไป แม้ทุกรกริยิากท็รงบ�าเพญ็เพือ่สอบเหตผุล กระท่ังเมือ่ทรงพบทาง

ที่ถูกแล้ว ก็ได้ทรงตั้งความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยว ขณะท่ีประทับนั่งท่ีควงโพธิพฤกษ์ใน

เวลาเย็นแห่งราตรีท่ีจะตรัสรู้ มีความว่า “เนื้อและโลหิตในสรีระของเราทั้งหมดจะ

เหือดแห้งไป เหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามที ยังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุได้ด้วย

ความเพียรของบุรุษ จักไม่หยุดความเพียร” จึงได้ทรงประสบธรรมเป็นเหตุหลุดพ้น

จากทกุข์ทัง้ปวง นีพึ้งเหน็ว่าเป็นปรมตัถบารมโีดยแท้ จัดเป็น สมัมาวายามะ (พยายาม

ชอบ) ใน อัษฏางคิกมรรค แห่งความตรัสรู้

๑๓ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๒๗ 
มัททวะ

มัททวะ ความเป็นผู้มอีัธยาศัยอ่อนโยน

จะแสดง ทศพิธราชธรรม ข้อ ๕ มัททวะ แปลว่า ความอ่อนโยน

อธบิายทัว่ไปว่า คอืความเป็นผูม้อีธัยาศยัอ่อนโยน ไม่ดงึดือ้ถอืตนด้วยอ�านาจ 

ถมัภะ คือความดือ้ดจุเสา มีความอ่อนโยนไปตามเหตุผล ตามความสมควร ดงัทีเ่รยีก

ว่า การณวสิกะ เป็นไปตามอ�านาจแห่งเหตุการณ์ที่ควรด�าเนิน และมีสัมมาคารวะต่อ

ท่านผูใ้หญ่ผู้เจรญิ อ่อนโยนต่อบุคคลท่ีเสมอกนัและต�า่กว่า วางตนสม�า่เสมอ ไม่กระด้าง

ดหูมิน่ผูอ้ืน่ด้วยอ�านาจมานะ เพราะชาต ิเพราะโคตร เพราะยศ เพราะทรพัย์ เป็นต้น

ข้อที่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทรงมีพระราชอัธยาศัยอ่อนโยน เมื่อมีผู้มา 

กราบทลูด้วยข้ออรรถข้อธรรมท่ีกอปรด้วยเหตผุล ซึง่เป็นวิสัยของบณัฑติชน มิได้ทรง

ห้ามปราม ทรงวิจารณ์โดยถ้วนถี่ ถ้าดีชอบก็ทรงอนุโมทนา อนุวัตรตาม ไม่ทรงถือ

พระองค์ด้วยอ�านาจมานะ ทรงสัมมาคารวะอ่อนน้อมแก่ผูเ้จริญโดยวยั โดยคณุ ไม่ทรง

ดูหมิ่น จัดเป็นมัททวะ ความอ่อนโยน
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หลักสมานัตตตาในพระพุทธศาสนา

อนัค�าว่า มัททวะ ตามทีอ่ธบิายข้างต้น และตามทีแ่สดงถงึพระราชจรรยาของ

พระมหากษัตรย์ิ ว่าทรงประกอบด้วยความอ่อนโยน ดัง่ทีไ่ด้แสดงมานัน้ เป็นการแสดง

โดยทั่วไป นอกจากนี้ค�าว่าความอ่อนโยนนี้ ยังมีข้อที่ควรอธิบายเข้าหลักธรรมปฏิบัติ

ได้อีกหลายประการ คือความอ่อนโยนนี้ย่อมเป็นไปทางจิตใจและเป็นไปทางกาย  

ต่อความประพฤต ิต่อบคุคล และต่อการงานต่าง ๆ ทีเ่ป็นไปทางจิตใจนัน้ ก็คอืมจีติใจ

ที่ไม่ดื้อกระด้าง ไม่ประกอบด้วยความคิดหม่ินแคลน มีจิตใจท่ีรู้สึกในบุคคลท้ังปวง 

เป็นไปโดยสม�่าเสมอ แต่ว่าเมื่อด�ารงต�าแหน่งฐานะอย่างใด ก็มีจิตใจรักษาต�าแหน่ง

ฐานะนั้นไว้โดยชอบให้เหมาะให้ควร แต่ไม่ใช่มีความหมายไปในด้านดูหมิ่นดูแคลน 

ผูอ่ื้นทีต่�า่กว่า ทางพระพุทธศาสนานัน้สอนให้ม ีสมานตัตตา คอืความเป็นผูม้ตีนเสมอ 

ดังทีแ่สดงไว้ใน สงัคหวตัถ ุธรรมทีเ่ป็นทีต่ัง้แห่งความยึดเหนีย่วน�าใจของกนัและกันไว้

ด้วยความเคารพรกั และพระพทุธศาสนานัน้ ได้มุง่ถงึหลกัความประพฤติเป็นข้อส�าคญั 

เมื่อประพฤติดี ประกอบกรรมดี ก็ชื่อว่าเป็นคนดี เมื่อประพฤติชั่ว ประกอบกรรมชั่ว 

ก็ชื่อว่าเป็นคนชั่ว ความเป็นคนดีหรือความเป็นคนชั่วนั้น ทางพระพุทธศาสนามิได้

จ�าแนกไว้เพราะเหตอ่ืุน เช่นเพราะเหตวุ่ามทีรพัย์มากหรอืน้อย มตีระกลูสงูหรอืตระกลู

ต�่าเป็นต้น แต่ว่ามุ่งถึงกรรมคือการงานท่ีกระท�าทางกายทางวาจาที่ดีหรือชั่วของคนน่ี

แหละเป็นที่ตั้ง เพราะฉะนั้น เมื่อผู้ใดประกอบกรรมดีก็ชื่อว่าเป็นคนดี แม้จะเป็นคน

ยากจนขัดสน เป็นคนทีเ่กดิในตระกลูสามญั และเม่ือท�าชัว่กช็ือ่ว่าเป็นคนชัว่ แม้ว่าจะ

เป็นผูม้ทีรพัย์ เป็นผูท้ีไ่ด้รบันบัถอืว่าเกดิในตระกลูด ีตระกลูสงู เพราะฉะนัน้ จงึไม่ยก

เอาทรัพย์ชาติ ตระกูลเป็นต้นดังกล่าวเป็นหลักในการแบ่งความเป็นคนดี ความเป็น 

คนชัว่ เพราะฉะนัน้ หลกัอนันีจ้งึเป็นหลกัทีเ่ป็นสามัญท่ัวไป เพราะฉะนัน้ ทุก ๆ บคุคล

เมือ่ต่างถอืหลักอันน้ีเสมอกนัว่า เป็นคนดเีพราะท�ากรรมดี เป็นคนชัว่เพราะท�ากรรมชัว่ 

กต็ัง้ใจประกอบกรรมทีด่ต่ีอกนั เกือ้กลูกนั ดัง่นีก้ช็ือ่ว่าเป็นผูท้ีป่ฏบิตัติามหลกั สมานตัตตา 

ความเป็นผูท้ีเ่สมอกนัโดยกรรม และกม็ุง่ทีจ่ะนบัถอืกรรมเสมอกนัตามหลกัของศรทัธา

คือความเชือ่ และตามหลักของการปฏบัิตกิม็ุง่ทีจ่ะละความชัว่ ประกอบกรรมดเีสมอกนั 

นี่ก็เป็นสมานัตตตาอย่างหนึ่ง
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ทรงสอนให้มทีฏิฐสิามัญญตา

ความท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมสอน ทรงบญัญตัพิระวินัยส่ังเอาไว้ส�าหรบั

ท่ีจะเป็นข้อประพฤตปิฏบิตั ิทกุ ๆ บคุคลกเ็คารพนบัถอืปฏิบตัติามพระธรรมวนิยัเสมอกนั 

ให้เป็นผู้ที่มีทิฏฐิคือความเห็นชอบถูกต้อง อันเป็นความเห็นท่ีประเสริฐท่ีน�าออกจาก

ทุกข์ได้สม�่าเสมอกัน อันเรียกว่า ทิฏฐิสามัญญตา และความเป็นผู้ที่มีความประพฤติ

อนัเรยีกว่าศีล ตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามพระบญัญตัขิองพระพทุธเจ้าสม�า่เสมอกนั ละข้อที่

ทรงห้าม ท�าตามข้อที่ทรงอนุญาต ดั่งนี้ อันเรียกว่า สีลสามัญญตา ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มี

สมานัตตตา ปฏิบัติตนให้เสมอกัน และในทางบ้านเมืองก็มีกฎหมาย มีกฎระเบียบ 

ต่าง ๆ ส�าหรับปฏิบัติ ก็ปฏิบัติให้สม�่าเสมอกัน ดั่งนี้ก็เป็นหลักสมานัตตตาอย่างหนึ่ง 

และที่แสดงถึงทิฏฐิสามัญญตาเมื่อกี้นี้ว่า มีความเห็นท่ีประเสริฐที่น�าออกจากทุกข์  

ก็เพราะว่าทุกคนนั้นมีความเสมอกันในอริยสัจจ์ คือในทุกข์ ในเหตุเกิดทุกข์ ในความ

ดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ในทุกข์นั้นต่างก็มีเกิดมีแก่มีตาย มีโศก  

ทุกข์กายทุกข์ใจ ป่วยไข้เป็นต้น เสมอกันอันเป็นตัวทุกข์ และต่างก็มีเหตุเกิดทุกข์คือ

ตณัหาเสมอกนั เมือ่ดับทกุข์ กต้็องดบัตณัหาเสมอกนั จึงจะเป็นความดบัทกุข์ได้ และ

จะต้องปฏบัิตใินทางปฏิบติัให้ถงึความดบัทกุข์จงึจะดบัทกุข์ได้ เป็นหลกัสจัจธรรมทีเ่ป็น

ไปเสมอกัน ไม่มียกเว้นใคร อันนี้ก็เป็นหลักสมานัตตตาอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น  

เมือ่ได้ระลกึถึงหลักของสมานตัตตาอย่างนีแ้ล้ว กป็ฏบิตัอิาศยัความอ่อนโยนของจติใจ 

ให้เป็นไปตามหลกัของสมานตัตตาเหล่านี ้นีก่เ็ป็นสมานตัตตาในหลกัธรรมเป็นต้นทาง

จิตใจ เป็นความอ่อนโยนทางจิตใจ อันประกอบด้วยหลักธรรมในสมานัตตตา เพราะ

ว่าความที่จิตใจจะยอมรับในหลักสมานัตตตาดังกล่าวมานี้ ต้องเป็นจิตใจที่ปราศจาก

ความดื้อถือร้ันไปตามอ�านาจของกิเลส คือโลภโกรธหลงเป็นต้น ในจิตใจของตัวเอง  

ไม่ดื้อถือร้ันไปตามอ�านาจของตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากในจิตใจของตนเอง 

ถ้าหากว่าลุอ�านาจของกิเลสเป็นทาสของตัณหาแล้ว ใจก็จะแข็งกระด้าง ไม่ยอมรับ 

ในหลักธรรมท้ังปวงเหล่านี้ จะปฏิบัติฝืนหลักธรรมเหล่านี้ไปตามอ�านาจของกิเลส  

นี่ก็เพราะว่าจิตใจไม่อ่อนโยน เพราะกิเลส เป็นจิตใจที่แข็งกระด้าง ต่อเมื่อจิตใจที่ไม่

ดื้อถือรั้นเพราะอ�านาจของศรัทธาปัญญาเป็นต้น จึงได้อ่อนโยนไปตามหลักธรรม  

ด้วยอ�านาจของศรทัธาปัญญาเป็นต้น กจ็ะท�าให้ชือ่ว่าเป็นผูท้ีม่คีวามอ่อนโยนในหลกัธรรม
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ปฏบิัตพิรหมวหิารธรรมให้จติใจอ่อนโยนยิ่งขึ้น

ความอ่อนโยนท่ีเป็นไปในบุคคลน้ัน กคื็อมจีติใจทีไ่ม่แขง็กระด้าง ดหูมิน่ดูแคลน 

ดังเช่นที่กล่าวน้ัน ยอมรับนับถือว่าทุกคนมีสมานัตตตา ตามหลักธรรมที่เสมอกันไม่

แตกต่างกนั ต้องเป็นเพือ่นแก่เพือ่นเจบ็เพือ่นตายด้วยกนั ท�ากรรมชัว่กไ็ด้ชัว่ ท�ากรรมดี

กไ็ด้ดด้ีวยกนั เมือ่ปฏิบตัใินทกุขสมุทยักย่็อมได้ทุกข์ ปฏบิตัใินมรรคก็ย่อมได้ความดับทกุข์

เสมอกนั จติใจกมี็ความอ่อนโยนไปในคนท้ังปวง และเมือ่แถมมา แผ่เมตตา แผ่กรุณา 

แผ่มุทิตา แผ่อุเบกขา อันเป็น พรหมวิหารธรรม ไปในกันและกันอีกด้วยแล้ว ก็จะ

ท�าให้จิตใจนีอ่้อนโยนมากยิง่ขึน้ เหมอืนว่าสตัว์บคุคลทัง้ปวงในโลกนีเ้ป็นญาตเิป็นมิตร

กันทั้งหมด เป็นผู้ที่ควรเมตตาควรกรุณาเป็นต้นต่อกันทั้งหมด ก็เป็นความอ่อนโยนที่

เป็นไปในบุคคล

มคีวามอ่อนโยนในการปฏบิัตกิารงาน

และในส่วนการงานน้ันก็จะต้องมีความอ่อนโยน จงึจะปฏิบตักิารงานนัน้ ๆ ได้ 

แม้ร่างกายที่ปฏิบัติการงานเอง ร่างกายก็ต้องมีความอ่อนโยนเป็นธรรมชาติธรรมดา 

เช่นว่าคนเราจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนได้ ร่างกายนี้ก็ต้องอ่อนโยน สามารถท่ีจะพับ

ขาเข้าได้ เหยียดขาออกได้ พับแขนได้ เหยียดแขนออกได้ ส�าหรับอาจท่ีจะก้มได้  

ที่จะเงยได้ ที่จะอ้าปากพูดได้หรือบริโภคอาหารได้ แม้มือที่จะเขียนหนังสือ จะเขียน

หนังสือได้ มือก็ต้องอ่อน นิ้วที่จับปากกาดินสอก็ต้องอ่อน สามารถที่จะจับปากกาได้  

ทีจ่ะเขยีนได้ เหล่านีเ้ป็นความอ่อนโยนของร่างกายทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ ความอ่อนโยน

ของร่างกายนี้ จึงชื่อว่าเป็น อุปาทายรูป รูปอาศัยอย่างหนึ่ง ดังร่างกายของคนเป็น 

เป็นร่างกายที่มีความอ่อนโยน ส่วนร่างกายของคนตายนั้นแข็งกระด้าง ไม่สามารถที่

จะมีความอ่อนโยนเหมือนอย่างร่างกายของคนเป็นดังที่กล่าวได้ เพราะฉะนั้น  

แม้ธรรมชาติธรรมดาของร่างกาย ก็ต้องมีความอ่อนโยนที่เรียกว่ามัททวะ ดั่งนี้
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ความอ่อนโยนทางกายและวาจาเนื่องมาจากจติใจ

และความอ่อนโยนทางจิตใจ อันสืบเนื่องมาถึงความอ่อนโยนทางร่างกายที่

แสดงต่อกัน เพราะเมื่อมีจิตใจอ่อนโยน ประกอบด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นดังที่กล่าว

มาน้ัน ก็จะท�าให้ความประพฤตทิางกายทางวาจาทางใจต่อกนั เป็นไปด้วยความอ่อนโยน 

ร่างกายทีแ่สดงออก เป็นวาจาทีพู่ด กจ็ะเป็นวาจาทีเ่รยีกว่า ปิยวาจา วาจาซึง่เป็นทีร่กั

อันเป็นที่จับใจ น�าให้เกิดความรัก ไม่เป็นวาจาที่แข็งกระด้างหมิ่นแคลน อันน�าให้เกิด

ความเกลียดชัง อาการทางกายที่แสดงออกก็เป็นอาการท่ีสุภาพนิ่มนวล ชวนให ้

เคารพรัก ไม่ขัดขวางลูกตาใคร เพราะเหตุที่แสดงท่าทางที่เรียกว่าเป็นการแบ่งก็ดี 

เป็นการหมิ่นแคลนก็ดี เหล่าน้ีเป็นต้น เหล่านี้ก็รวมเป็นเรื่องของความอ่อนโยน 

ทางกาย อันหมายถึงวาจาด้วย เพราะฉะนั้น คุณสมบัติข้อนี้จึงเป็นข้อที่ส�าคัญมาก

ทรงมคีวามอ่อนโยนออกมาจากพระราชหฤทัย

และส�าหรับองค์พระมหากษัตริย์น้ัน ก็ปรากฏว่าได้ทรงมีความอ่อนโยนออก

มาจากพระราชหฤทัย ปรากฏทางพระอาการทางพระวรกายและทางพระวาจา ดังท่ี

ปรากฏ และนอกจากนี้ ยังทรงท�าให้เกิดความอ่อนโยน เป็นความสามัคคี ร่วมการ

ร่วมงานกันในการงานทั้งหลายด้วย ดังที่ปรากฏว่าอันการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีการ

จัดระบบการบรหิารขัน้แบ่งแยกแจกแจงหน้าทีก่นัอย่างแน่ชดัว่า หน่วยงานใดเป็นหน่วย

งานหลกัในพืน้ที ่หน่วยงานใดบ้างทีจ่ะเข้ามาประสานการด�าเนินงาน เพือ่ให้การพฒันา

ได้ด�าเนนิไปสูเ่ป้าหมายอย่างสมบูรณ์ อันน้ีเป็นบ่อเกดิของพระราชด�ารใิห้จดัตัง้โครงการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ ข้ึน ด้วยมีพระราชด�าริว่า กรมกองต่าง ๆ  

ทีเ่ก่ียวข้องกับชวีติประชาชนทุกด้าน ได้สามารถแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ปรองดองกนั 

ประสานงานกัน ตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตน แต่ว่าอาจมีการถือว่าเป็น

ศนูย์ของตวัเอง คนอืน่ไม่เกีย่วข้อง และศนูย์ศกึษาการพัฒนาต่าง ๆ เป็นศนูย์ทีร่วบรวม

ก�าลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรมกอง ทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้าน

ทีง่านการส่งเสรมิการศกึษา กห็มายความว่าประชาชนทีจ่ะใช้วิธกีารทัง้หลายสามารถ
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จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าท่ีท่ีจะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกัน ในที่ซึ่ง

เป็นทีเ่ดยีวกนั จงึหมายความถงึทีส่�าคญัปลายทาง ประชาชนจะได้รบัประโยชน์ ต้นทาง

ของผู้เป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีจะให้ประโยชน์ นอกจากนั้นยังพระราชทานแนวพระราชด�าริที่

เกีย่วข้องกบัเรือ่งนีว่้า ส่วนราชการต่าง ๆ ทีเ่คยจดัตัง้หน่วยหรือสถานทีดลองแยกกนั 

แต่อยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคียงกัน หากจะตัง้โครงการพฒันาขึน้ใหม่ กน่็าจะมาอยู่ร่วมในสถาน

ทีเ่ดยีวกันในลกัษณะศูนย์ศึกษาการพฒันา เพราะฉะนัน้ จงึได้ปรากฏผลด ีเพราะเหตุ

ว่าท�าให้โครงการต่าง ๆ สามารถด�าเนนิไปด้วยความรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

ดังที่เห็นได้เด่นชัดก็อย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่นราธิวาส ที่เรียกว่า ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทอง ซ่ึงเป็นโครงการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ดินที่เรียกว่า

พรุ มาใช้ในการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและท�ารายได้

ให้แก่เขา ใช้เป็นทีอ่ยูไ่ด้ ท�ามาหากนิได้ ซึง่แต่เดมิเป็นทีน่�า้ท่วม และเป็นทีท่ีไ่ม่สามารถ

จะประกอบการเกษตรใด ๆ ได้ ดั่งนี้เป็นต้น

การมศีูนย์ท�าให้เกดิความอ่อนโยน

เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันว่าได้โปรดจัดให้มีศูนย์ขึ้นดังนี้ ก็ท�าให้เกิดความอ่อน

โยน คือท�าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยต่าง ๆ ซึ่งแยกกันอยู่ ซึ่งเคยถือว่าหน่วยของใคร 

กห็น่วยของใคร ไม่ประสานงานกนั แต่อันทีจ่ริงนัน้ควรจะประสานงานกนั เพราะเป็น

เรื่องที่สืบเนื่องต่อเนื่องกัน สัมพันธ์กัน เพราะฉะนั้น จึงเป็นการปฏิบัติงานที่เรียกว่า

แขง็ตวั ไม่ใช่อ่อนตวั แต่เมือ่มามศีนูย์รวมกนั กเ็ป็นอนัว่าท�าให้เกดิความอ่อนโยน คอื 

ท�าให้ทกุฝ่ายนัน้พ้นจากภาวะทีเ่รยีกว่าแขง็ตวั ต่างคนต่างอยูต่่างคนต่างท�า มาร่วมกนัคดิ 

ร่วมกันจัดท�าในเร่ืองท่ีสืบเนื่องกันไป ในที่อันเดียวกัน ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์มาก  

อย่างในแหล่งที่อ้างมานั้น ซึ่งมีพรุ ซึ่งมีเนื้อที่มากมาย อันเป็นที่น�้าเค็มมาขังสะสมอยู่

นาน จึงท�าให้ไม่สามารถที่จะประกอบเกษตรกรรมอะไรได้ แต่เมื่อมามีการค้นคว้า

พิสูจน์ที่จะแก้ไขภาวะที่ดินที่เป็นพรุนี้ให้กลับเป็นประโยชน์ และใช้ดินที่เป็นพรุนั้น 

ท�าประโยชน์ด้วย กไ็ด้ปรากฏผลทีค่บืหน้า เช่นเป็นต้นว่า ดนิทีพ่รุนัน้เมือ่เอามาพสูิจน์ 

และเอามาผสมกับส่วนประกอบอีกบางส่วนสามารถใช้ท�าเป็นปุ๋ยได้ และก็ได้ทดลอง
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ไปให้โรงเรียนท้ังหลาย น�าเอาดินพรุซ่ึงผสมส่วนให้เป็นปุ๋ยได้นั้นไปทดลองใช้ปลูกผัก 

ก็ปรากฏว่าได้ผล ท�าให้ผักที่ปลูกนั้นเติบโตได้ และให้ผลได้ เป็นตัวอย่างแห่งการแก้

ที่ดินที่ว่าใช้ไม่ได้นั้นให้ใช้ขึ้นมาได้ได้ด้วยและก็เสาะหาข้าวเป็นต้นท่ีสามารถจะน�ามา

ปลกูในพ้ืนทีน่ัน้ได้ ในเม่ือทีไ่ด้มีการแก้ไขเอาน�า้เคม็ออกไป และแก้ไขท่ีดนิให้ดขีึน้ตาม

สมควร โดยที่ได้รวบรวมพันธุ์ข้าวทั้งหมดในประเทศ แล้วก็พันธุ์ไหนบ้างสามารถจะ

ปลกูในท่ีดนิท่ีเป็นพรนุัน้ได้ และพนัธุไ์หนบ้างท่ีสามารถจะปลกูในทีด่นิอืน่นอกจากนัน้

เป็นแห่ง ๆ ไป ก็สามารถพบพนัธุข้์าวท่ีสามารถปลกูในทีน่ัน้ได้ ดัง่นีเ้ป็นต้น เพราะเหตุ

ทีไ่ด้มศีนูย์ศกึษาการพฒันาขึน้ดัง่นี ้จึงพบเหต ุแก้ไขเหตุให้ถูกต้อง ให้ได้รบัผลในด้าน

การเกษตร ท�าท่ีดินที่ไร้ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ขึ้น ท�าที่ดินมากมายที่ว่างเปล่า  

ให้คนได้เข้าท�ามาหากินและเข้าอยู่อาศัยได้ เหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติในหลัก

ของความอ่อนโยนนั้นเอง คือท�าให้บุคคลทุก ๆ ฝ่ายที่มีความแข็งตัว ต่างคนต่างท�า 

ต่างคนต่างอยู ่ไม่ประสานกนัมารวมตวักนั และช่วยกนัคิดช่วยกนัท�าเป็นความอ่อนโยน 

อนัน้ีแหละคอืหลกัมทัทวะทีจ่ะพึงเหน็ได้เป็นหลกัอนัส�าคญัทัว่ไปทีท่กุคนจะต้องปฏบิตัิ

ในสิ่งทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ค�าว่ามัททวะคือความอ่อนโยนนี้ จึงไม่ใช่มีความหมาย 

เล็กน้อย แต่มีความหมายที่เป็นประโยชน์มาก ซึ่งพระมหากษัตริย์ได้ทรงใช้หลักการ

คือหลักธรรมข้อนี้มาในการที่ทรงปฏิบัติราชกิจ

ความเนื่องกันระหว่างวริยิะและมัททวะ

อนึ่ง ในบารมีข้อที่ ๕ คือ วิริยะ กับทศพิธราชธรรมข้อที่ ๕ คือ มัททวะ 

ความอ่อนโยน ดถู้อยค�าต่างความหมายกนั แต่เม่ือพจิารณาจากหลายพระสูตรจะพบ

ว่า มีความเนื่องกันอยู่ในประการที่ส�าคัญ ยกตัวอย่างใน กันทรกสูตร แสดงว่า  

“จติทีต่ัง้มัน่เป็นสมาธแิล้ว บริสทุธิผ่์องแผ้ว ไม่มเีนนิ ปราศจากอปุกเิลส เป็นจติอ่อน 

ควรแก่การงาน ตัง้อยู่ ถึงความไม่หวัน่ไหว ย่อมน้อมไปเพ่ือญาณปรชีาซ่ึงเป็นอภญิญา

ชั้นสูงได้ คือจิตที่ควรแก่การงานคือปฏิบัติงานเพื่อปรีชาญาณได้จะต้องมีจิตที่มีสมาธิ 

มีลักษณะอ่อน” ใช้ค�าว่า “มุทุภูตะ เป็นจิตอ่อน” เมื่อพิจารณาดูก็จะเห็นว่า จิตที่ไม่มี

สมาธเิป็นจติท่ีแขง็กระด้างด้วยอ�านาจนวิรณ์ คอืกิเลสทีเ่กดิขึน้กลุม้รมุอยูใ่นจติ ท�าจติ
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ให้กลัดกลุ้มวุ่นวาย ไม่อาจใช้จิตนี้ท�างาน ไม่อาจน้อมไปเพื่อพิจารณาเพื่อปัญญาได้ 

เป็นอันว่าใช้ความเพียรไม่ได้ ไม่มีก�าลังที่จะตั้งความเพียร จึงชื่อว่าไม่ควรแก่การงาน 

ต่อเมือ่จิตเป็นสมาธ ิจติควรแก่การงาน คอืควรตัง้ความเพยีรท�าการงานได้ เพราะเป็น

จิตอ่อนโยน เรียกว่ายอมให้น้อมไปท�างาน แม้ในการท�างานทั่วไปด้วยความเพียร  

จิตก็ต้องอ่อน ยอมให้น้อมไปเพื่อตั้งความเพียรเพื่อท�างานนั้น เพียรเพื่อท�าอะไร 

ให้ส�าเร็จ จึงต้องมีความอ่อนโยนยินยอมพอใจของจติประกอบอยูด้่วย ใน ธาตวุภิงัคสตูร 

แสดงอปุมาทีท่�าให้เหน็ได้ง่ายขึน้ ว่าเปรียบเหมอืนช่างทองสมุทองในเบ้า คอืตัง้ความเพยีร

ให้พอด ีมใิห้มากไปนอ้ยไป บางคราวกต้็องสบูลมให้แรง บางคราวกต้็องพรมน�า้ให้ไฟ

ลดลง เพ่ือให้ทองละลายให้พอดี ทองจึงอ่อนเหลว ควรแก่การงาน ผุดผ่องได้ที่  

จงึเททองทีอ่่อนเหลวได้ที ่ท�าทองรปูพรรณต่าง ๆ ได้ตามปรารถนา วริยิะ ความเพยีร 

กับ มัททวะ ความอ่อนโยน จึงต้องประกอบไปด้วยกัน ดั่งนี้

และในอุปมาในธาตุวิภังคสูตรนี้ ก็แสดงว่า อันทองค�าที่จะใช้หล่อให้เป็นทอง

รูปพรรณต่าง ๆ ได้น้ัน จะต้องสุมให้เหลว ให้อ่อนเหลว ดังนี้แหละคือ มัททวะ  

ความอ่อนโยน หรือเม่ือทองอ่อนเหลวแล้ว จึงจะเททองที่อ่อนเหลวได้ที่ ท�าทองรูป

พรรณต่าง ๆ ได้ตามปรารถนา ถ้าหากว่าทองไม่อ่อนเหลว ก็ไม่สามารถจะท�าทองรูป

พรรณต่าง ๆ ได้ เพราะฉะนั้น มัททวะคือความอ่อนโยนของจิต ยอมที่จะประกอบ

ความเพียร จึงเป็นจิตที่สามารถประกอบความเพียรได้ อันเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า  

วิริยะ ความเพียร กับ มัททวะ ความอ่อนโยน ต้องประกอบไปด้วยกัน

๑๖ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๒๘ 
ขันตบิารมี

ขันตบิารมใีนจันทกุมารชาดก

จะแสดง ขันติบารมี อันเป็นบารมีข้อที่ ๖

ขนัต ิเป็นบารมข้ีอที ่๖ ในบารม ี๑๐ ประการ ในชาดกแสดงว่า พระพทุธเจ้า

เมื่อยังมิได้ตรัสรู้ ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ได้ท่องเท่ียวบ�าเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ น้ี ใน 

พระชาติเป็นเอนกนับไม่ถ้วน เฉพาะในทศชาติ จันทกุมารชาดก ท่านจัดไว้ส�าหรับ 

ขันติบารมี มีความย่อว่า

จันทกุมาร เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเอกราชา ผู้ครองเมืองบุปผวดีคือ 

พาราณสี และพระนางจันทรา เมื่อทรงเจริญวัยแล้ว พระราชบิดาก็ได้แต่งตั้งให้เป็น

อุปราช พระจันทกุมารทรงตั้งอยู่ในความยุติธรรม เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อน 

พระองค์ก็จะวินิจฉัยตัดสินโดยยุติธรรม เป็นเหตุให้ขัดประโยชน์ของปุโรหิตชื่อว่า  

กัณฑหาละ ผู้ไร้ยุติธรรม มักรับสินบนจนเป็นที่เกลียดชังของประชาชนและพากัน

สรรเสริญพระจันทกุมาร ในที่สุดพระเจ้าเอกราชาก็ทรงมอบหมายหน้าที่พิพากษาคดี

ให้แก่พระจนัทกุมารแต่ผูเ้ดยีว จึงท�าให้กณัฑหาลปโุรหติโกรธแค้นพระจนัทกมุารทีม่า

ตดัประโยชน์ของตน คิดหาอบุายทีจ่ะแก้แค้นอยู่เสมอ กระทัง่วันหนึง่พระเจ้าเอกราชา
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ทรงสบุนิเหน็สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ครัน้ทรงตืน่จากบรรทมแล้ว กท็รงปรารถนาจะไปอุบตัิ

ข้ึนในทีน้ั่น จงึทรงปรกึษากบัปโุรหติว่า ท�าอย่างไรพระองค์จึงจะได้ไปอบุตัขิึน้ในสวรรค์

ชั้นดาวดึงส์นั้น เมื่อปุโรหิตได้ช่องที่จะแก้แค้นพระจันทกุมารเช่นนั้น ก็ทูลว่า จะต้อง

ท�าบูชายัญสังเวยพระเจ้าด้วยชีวิตของบุคคลท่ีเป็นท่ีรักของพระองค์ อันประกอบด้วย

พระราชโอรส พระราชธิดา พระมเหสี ช้างแก้ว ม้าแก้ว คหบดี อย่างละ ๔ พระเจ้า

เอกราชาก�าลังทรงลุ่มหลงในสวรรค์จึงทรงยอมรับจะกระท�าตามค�าแนะน�านั้น แม ้

พระมเหสีและพระจันทกุมารจะทรงอ้อนวอนว่า การท�าเช่นนั้นเป็นบาปกรรม ขอให้

ล้มเลกิเสยี พระองค์กไ็ม่ทรงเชือ่ ในทีส่ดุกไ็ด้ทรงให้จัดเตรยีมพธิบีชูายัญขึน้ พระราช

มารดาของพระจันทกุมารจึงทรงตั้งอธิษฐานว่า หากเป็นบุญบารมีท่ีพระองค์จะได้อยู่

ร่วมเศวตฉัตรต่อไป ขอให้การบูชายัญน้ันจงมีอันต้องล้มเลิกไปเสีย ฝ่ายประชาชนผู้

มาในท่ีนัน้ ครัน้รู้ถึงพระประสงค์ในการบชูายัญของพระเจ้าเอกราชา และความช่ัวร้าย

ของกัณฑหาลปุโรหิตแล้ว จึงพากันลงประชาทัณฑ์กัณฑหาลปุโรหิต และจับพระเจ้า

เอกราชาประกาศให้เป็นคนจัณฑาลเนรเทศออกไปนอกเมืองเสีย และพากันท�าพิธี

ราชาภิเษกพระจันทกุมารขึ้นครองราชสมบัติสืบไป

อธวิาสนขันต ิ ความอดทนที่เป็นไปสามัญ

ขันติ คือความอดทนที่เป็นไปสามัญนั้น มีความอดกลั้นเป็นลักษณะเรียกว่า 

อธิวาสนขันติ เช่นอดทนต่อหนาวร้อนเป็นต้น ที่เรียกว่า ทนตรากตร�า ๑ อดทนต่อ

ทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เรียกว่า ทนล�าบาก ๑ อดทนต่อถ้อยค�าจาบจ้วงล่วง

เกนิ ทีเ่รยีกว่า ทนเจบ็ใจ ๑ เพราะว่าหนาวร้อนม ีทกุขเวทนาม ีแต่อดกลัน้เอาไว้ และ

ความโกรธมี แต่ว่าอดกลั้นเอาไว้ในใจ ไม่ผลุนผลันแสดงออกไป คือว่าไม่ปล่อยโกรธ

ออกไปทางวาจา ทางกาย อดทนเอาไว้ในใจ เมื่อเป็นดั่งนี้ ใจก็ยังโกรธอยู่ เรียกว่าใจ

ไม่ปกติ
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โสรัจจะ ความแช่มชื่นแจ่มใส

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมอีกข้อหนึ่ง อันได้แก่ โสรัจจะ ที่แปลกันว่า 

ความเสงีย่ม ตามศัพท์แปลว่า ความแช่มชืน่แจ่มใส อนัหมายความว่าพงึมธีรรมอกีข้อ

หนึ่งคือโสรัจจะนี้ มาเป็นเครื่องประดับใจ ท�าให้ใจแช่มชื่น ให้แจ่มใสหายความขุ่นมัว 

เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงจะไม่เดือดร้อนกระวนกระวาย ส�าเร็จเป็นขันติได้เต็มที่ โสรัจจะ  

ความเสงี่ยมสงบ หรือความที่มีจิตใจแช่มชื่นแจ่มใสนี้ จะแสดงเฉพาะที่เป็นเครื่องดับ

ความโกรธ เพราะดเูป็นการท่ีจะท�าได้ยากในเวลาทีมี่ความโกรธ คราวนี ้กค็วรพจิารณา

ดูว่า ความแช่มชื่นแจ่มใส ความสงบเสงี่ยมใจที่ทุกๆ คนต่างเคยมีอยู่ด้วยกันนั้น  

มีเพราะอะไร ลองคิดค้นพิจารณาดู ก็น่าจะเห็นได้ว่า ที่มีความแช่มชื่นแจ่มใสน้ัน  

กเ็พราะว่าได้รบัสิง่ทีน่่าปรารถนาพอใจ จงึท�าให้เกดิความแช่มชืน่แจ่มใส เป็นต้นว่าได้

เห็นรูปที่น่าปรารถนาพอใจ ได้ยินเสียงท่ีน่าปรารถนาพอใจ หรือเมื่อกล่าวโดยวัตถุ  

ก็ได้วัตถุที่น่าพอใจ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ได้ลาภ ได้ยศ ได้สรรเสริญ ได้สุข  

ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาพอใจ เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็เกิดความแช่มชื่นแจ่มใส โดยปกติย่อม

เป็นไปอยูด่ั่งนี ้อกีอย่างหนึง่ ความแช่มชืน่แจ่มใสนัน้เกดิจากความสงบใจ คอืเมือ่ท�าใจ

ให้บังเกิดความสงบได้ รสของความสงบนั้นก็ปรากฏออกมาเป็นความชื่นบานแจ่มใส 

พิจารณาดูว่า ความแช่มชื่นแจ่มใสที่ได้รับนั้น ย่อมบังเกิดขึ้นเพราะเหตุดังเช่นที่กล่าว

มานี้ ฉะนั้น เมื่อรู้เหตุที่มาท�าให้จิตใจเกิดความแช่มชื่นแจ่มใสดั่งนี้ ก็ปฏิบัติในการที่

จะสร้างเหตเุช่นนัน้ขึน้แก่จติใจนัน้ ประการหนึง่กค็อื สร้างเรือ่งทีน่่าปรารถนาพอใจให้

แก่จิตใจขึ้นส่วนหนึ่ง สร้างอารมณ์ที่ท�าให้จิตใจสงบระงับส่วนหนึ่งตามควรแก่เหตุ

รักษาจติใจให้เป็นโสรัจจะด้วยการไม่รับค�าด่า

แต่ว่าคราวน้ีเรื่องท่ีประสบมาน้ันเป็นเรื่องที่ยั่วโกรธ เช่นว่าแทนที่จะเป็น

สรรเสริญ กเ็ป็นนนิทาหรอืเป็นด่าว่าเป็นต้น เม่ือเป็นดัง่นีจ้ะท�าอย่างไร เพราะว่าเรือ่ง

ทีป่ระสบน้ันเป็นเรือ่งท่ียัว่โกรธต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นเรือ่งทีน่่าปรารถนาพอใจ ในวิธปีฏบิตันิัน้ 

ในเบือ้งต้นกค็งไม่สามารถทีจ่ะแปลเรือ่งนัน้ให้กลับเป็นเรือ่งทีน่่าพอใจได้ เพราะว่าอย่าง
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ทีเ่คยได้ยนิทีเ่ขาด่า จะฟังค�าด่านัน้ให้เป็นสรรเสรญิไปและให้ยิม้อยูกั่บค�าด่านัน้ กด็จูะ

เป็นการท�าได้ยาก แต่เมื่อยังไม่สามารถที่จะแปลเรื่องให้เป็นไปดั่งนั้นได้ ก็มีวิธีปฏิบัติ

ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในท่ีบางแห่ง ในเรื่องหนึ่งคือ ไม่รับ ดังมีเร่ืองเล่าว่า  

ครั้งหน่ึงได้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งไม่นิยมในลัทธิศาสนาการถือบวช ได้มีความโกรธ

พระพุทธเจ้ามาตัง้แต่ได้ข่าวว่าเสดจ็ออกทรงผนวช และในวนัหนึง่พระพทุธเจ้าได้เสด็จ

ผ่านบ้านของเขา เขาก็ด่าพระองค์ด้วยค�าหยาบช้าต่าง ๆ พระพุทธเจ้าได้ทรงหยุดฟัง

แล้วก็ตรัสถามเขาว่า โดยปกติเมื่อมีแขกมาถึงบ้าน ท่านจะปฏิสันถารต้อนรับแขก

อย่างไร พราหมณ์กต็อบว่า กต้็อนรบัด้วยอาหาร ข้าว น�า้ เป็นต้น ตามควร พระพุทธเจ้า

ก็ตรัสถามว่า ถ้าแขกที่มานั้นไม่บริโภคอาหาร ไม่ดื่มน�้าที่ได้จัดไว้รับ อาหารและน�้าที่

จัดไว้น้ันจะตกเป็นของใคร พราหมณ์ก็ตอบว่า ก็ต้องตกเป็นของเจ้าของบ้านคือของ

ตนเอง พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ถ้าเช่นนั้นค�าที่ท่านด่านั้นเราไม่รับ ก็เมื่อเป็นเช่นนี้กลับ

ความก็คอื คงตกเป็นของเจ้าของได้แก่ผูด่้านัน้เอง และได้ตรสัต่อไปว่า ถ้าพระองค์ทรง

รบัค�านัน้ กเ็หมอืนอย่างแขกทีม่าเยีย่มได้บรโิภคอาหาร บรโิภคน�า้ดืม่ทีเ่จ้าของบ้านจดั

ไว้ต้อนรับ แต่ว่าพระองค์ไม่ทรงบริโภคร่วมด้วย ไม่ดื่มร่วมด้วย ดั่งนี้ พราหมณ์นั้น 

ก็กลับได้คิดตาม พระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้นี้ ถอดความออกก็คือว่าไม่รับ หมายความ

ว่าปฏิเสธ ไม่ออกไปรับการด่านั้น เมื่อไม่ออกไปรับการด่านั้น การด่านั้นก็ไม่มาเกี่ยว

กับตน ความโกรธกไ็ม่บังเกดิขึน้ ความโกรธทีบ่งัเกิดนัน้ กเ็พราะว่าออกไปรบั เหมอืน

อย่างว่าออกไปร่วมบริโภคข้าวน�้าที่เจ้าของบ้านได้จัดไว้รับรอง ถ้าไม่ออกไปรับแล้ว 

ก็ไม่มาเกี่ยวอะไรด้วย เพราะฉะนั้นการที่ไม่ออกไปรับนี้ จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะเป็นเครื่อง

ป้องกันด้วย และเป็นเครื่องระงับความโกรธด้วย ซึ่งจะท�าให้จิตใจเป็นโสรัจจะคือ 

ความแช่มชื่นแจ่มใสอยู่ได้เป็นปกติ

รักษาจติใจให้เป็นโสรัจจะด้วยการรับเข้ามา 

แต่แปลความเสยีใหม่

อกีวธิหีนึง่คอืการรับเข้ามา แต่ว่าแปลความเสียใหม่ ดงัมีเรือ่งเล่าถึงพระพทุธเจ้า

อีกเหมือนกัน ในคราวหนึ่งได้มีพราหมณ์ผู้หนึ่ง ได้ด่าว่าพระองค์ต่าง ๆ เป็นต้นว่า 
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พระองค์เป็นผู้ท่ีไม่เป็นรส ไม่เป็นชาติอะไร เป็นผู้ที่ขัดสนจนยาก เป็นผู้ที่น่าเกลียด

น่าชัง เป็นผูท้ีเ่ป็นคนวบิตั ิดัง่นีเ้ป็นต้น พระพทุธเจ้าก็ได้ตรสัว่า พระองค์ไม่มรีสมชีาตจิรงิ 

คือว่าพระองค์ไม่ได้ปรารถนารสในรูปในเสียงเป็นต้น เพราะฉะนั้น ก็เป็นผู้ที่ไม่มีรส

ไม่มีชาติเหมือนอย่างที่ว่านั้น พระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติยากจนขัดสนจริง คือ

ว่าได้ทรงเป็นผู้ท่ีได้ละทรพัย์ อันได้แก่รูป เสยีง เป็นต้น เสยีจนหมดสิน้แล้ว พระองค์

เป็นผูท้ีน่่าเกลยีดน่าชังจรงิ เพราะว่าได้ตรสัให้มคีวามเกลียดชงัต่อบาปทุจรติ พระองค์

เป็นผู้ที่วิบัติจริง คือว่าเป็นผู้ที่วิบัติอันได้แก่ การสิ้นกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ดั่งนี้  

อันนี้ก็คือรับเอามาแล้วก็แปลความเสียใหม่ นี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นเครื่องรักษาจิตใจ

ของตนให้เป็นโสรัจจะ คือให้แช่มชื่น

หัดท�าจติใจให้มตีตีกิขาขันตแิละโสรัจจะ

นอกจากนี้ ก็ยังมีวิธีพิจารณาอื่น ๆ อีกหลายวิธี ตามทางพระพุทธศาสนา 

ทกุวธินีัน้กส็ดุแต่บคุคลทีจ่ะพจิารณาน�าไปใช้ให้ส�าเรจ็ประโยชน์ได้ เม่ือหัดท�าใจให้ชืน่บาน

แจ่มใสในเวลากระทบกับ อนิฏฐารมณ์ ในตอนแรกก็ไม่สามารถ แต่ว่าเมื่อหัดไป ๆ  

ก็สามารถที่จะท�าจิตใจได้โดยล�าดับ และเมื่อท�าจิตใจให้สงบได้เป็นปกติไม่กระเทือน  

มีอาการคงที่มั่นคง ไม่มีอารมณ์อะไรมากระทบกระท่ังได้ ขันติก็มีความทนทานเป็น

ลักษณะเรียกว่า ตีติกขาขันติ ที่ตรัสว่า “ขนฺติ ปรมํ ตโป ตีติกฺขา ตีติกขาขันติเป็น

ตบะอย่างยิ่ง” ขันติเป็นอลังการวิเศษอ�านวยผลแก่ผู้ที่มีอยู่ทุกคน เหมือนอย่างบุคคล

ผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสอนหรือการเจรจาความต่าง ๆ จะต้องหัดให้

มีจิตใจเข้มแข็งอดทน และมีจิตใจแช่มชื่น เผชิญกับความโต้แย้ง ความขัดแย้งต่าง ๆ 

อยู่เสมอ ผู้ท่ีสามารถท�าได้เช่นน้ีจึงเป็นผู้ชนะ สามารถที่จะปฏิบัติกิจหน้าที่ของตน 

ให้ส�าเร็จได้ นีเ้ป็นคณุทีเ่กดิจากขนัติและโสรจัจะข้อนีเ้ป็นประการส�าคญั เมือ่ปฏิบตัไิด้

ดั่งนี้ ก็เป็นการบ�าเพ็ญบารมีประการหนึ่ง



193ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

ขันตบิารม ี๓ ชั้น

การปฏิบัติท�าขันติคราวหนึ่ง ๆ เป็นกรรม ดังจะเรียกว่า ขันติกรรม ขันติที่

เป็นกรรมอันบุคคลท�าอยู่เสมอ ๆ นี้แหละเป็นเครื่องสร้างสันดานแห่งขันติ เก็บสั่งสม

ไว้อยู่เสมอ นี้แลเป็นบารมี ขันติบารมีนี้แบ่งออกเป็น ๓ ชั้นคือ

ขนัตบิารมี ได้แก่ ขันติท่ีบ�าเพญ็เพือ่พระโพธญิาณยิง่กว่าคนทีร่กัและทรพัย์สิน 

คอืระหว่างขนัตแิละสิง่เหล่านี ้ถ้าจะต้องเสียไปอย่างหนึง่ กไ็ม่ยอมเสยีขนัต ิรกัษาขนัติ

ไว้ยิ่งกว่าอย่างอื่น

ขันติอุปบารมี ได้แก่ ขันติที่บ�าเพ็ญเพื่อพระโพธิญาณย่ิงกว่าอวัยวะร่างกาย

ส่วนใดส่วนหนึง่ คอืแม้จะต้องเสยีอวยัวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึง่เพือ่รกัษาขนัตกิย็อม

เสียเพื่อรักษาขันติไว้ ไม่ยอมเสียขันติเพื่อรักษาอวัยวะร่างกาย

ขันติปรมัตถบารมี ได้แก่ ขันติที่บ�าเพ็ญเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิต คือ

บ�าเพ็ญขันติ รักษาขันติไว้อย่างยอมสละชีวิต ไม่เห็นค่าของชีวิตยิ่งกว่าขันติ

ในจริยาปิฎกอันแสดงอดีตจริยาของพระพุทธเจ้า เมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว ์

ท่องเที่ยวไปบ�าเพ็ญบารมีแสดงว่า ขันติของพระโพธิสัตว์เม่ือครั้งเสวยพระชาติเป็น 

ธรรมบาลกมุาร เป็นขนัตบิารม ีขนัตเิมือ่ทรงเป็น ธรรมเทพบตุร ผจญกบัอธรรมเทพบตุร 

เป็นขันติอุปบารมี ขันติเมื่อครั้งทรงเป็น ขันติวาทีดาบส เป็นขันติปรมัตถบารมี

เมือ่พจิารณาตามกระแสธรรม พระบารมขีนัตเิป็นต้น ทีท่รงบ�าเพญ็มาเตม็เป่ียม 

ประมวลเข้าเป็น มรรคสมังคี ในขณะที่จะตรัสรู้ เป็นปรมัตถบารมีพร้อมกันทุกข้อ

ฉะนั้น ผู้ที่ปรารถนาความเจริญแก่ตน และปรารถนาความชนะในทางที่ชอบ

ดังที่กล่าวมา ก็ควรอบรมขันติ โสรัจจะให้บังเกิดขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะได้รับผลตาม

สมควรแก่การปฏิบัติ

๑๗ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๒๙ 
ตบะ

ตบะหมายถงึกุศลสมาทาน 

จะแสดง ทศพิธราชธรรม ข้อที่ ๖ คือ ตปะ หรือ ตบะ

ค�าน้ีคนไทยเราคงได้ยินกันอยูเ่สมอ เรือ่งต่าง ๆ เกีย่วกบัพระพทุธศาสนาและ

ศาสนาพราหมณ์ ที่เกี่ยวแก่ศาสนาพราหมณ์นั้น เช่นว่าฤษีบ�าเพ็ญตบะ ค�าว่า “ตบะ” 

นีเ้ราใช้เป็นภาษาไทย มาจากภาษาบาลว่ีา ตปะ ตามศพัท์กแ็ปลว่า เผาผลาญ ใช้เป็น

กิริยา แปลว่าเดือดร้อนก็มี เช่นว่าท�ากรรมชั่วย่อมเดือดร้อนเพราะว่ากรรมชั่วนั้น 

ให้ผลเป็นทุกข์ มีลักษณะที่เผาผลาญความสุข เผาผลาญบุคคลผู้ท�าให้เดือดร้อน  

และเมื่อมาใช้ในด้านของลัทธิศาสนาตั้งแต่เก่าก่อนพระพุทธศาสนาอย่างเช่นฤษี 

บ�าเพ็ญตบะ ก็มีความหมายถึงทั้งที่ใช้วิธีแผดเผาภายนอก เช่นว่าเผาไม้เป็นการบูชา 

และในขณะเดยีวกนั กเ็ผากเิลสในใจลงไปด้วย ตามลทัธทิีถ่อืกนันัน้ ๆ มาถงึพระพทุธ-

ศาสนา ก็น�าเอาค�านี้มาใช้ในความหมายว่าเผาผลาญเหมือนกัน แต่ว่าไม่ใช่เผาผลาญ

แบบก่อไฟเผา แต่ว่าเผาผลาญกเิลส อกศุลต่าง ๆ ในจติใจ คอืหมายถึงกศุลสมาทาน  

การสมาทาน คือถือปฏิบัติกิจที่เป็นกุศล อันเผาผลาญอกุศลวิตกบาปธรรม สมาทาน

วัตรคือถือปฏิบัติ วัตรคือข้อปฏิบัติตามแบบบัญญัติ อันเป็นอุบายอันจะสังหารอกุศล

วิตกบาปธรรม แม้เพียงขณะหนึ่งสมัยหนึ่ง ก็เรียกว่าตบะ
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ตบะหมายถงึความเพยีร

และค�าว่าตบะนี ้ยังมใีช้หมายถงึกศุลสมาทานอืน่ ๆ อกีเป็นอนัมาก เช่นหมาย

ถึงความเพียร และความเพียรนั้นก็ต้องมีลักษณะที่เผาผลาญ เช่นเผาผลาญความ

เกียจคร้านอันตรงกันข้ามกับความเพียร เผาผลาญกิเลสที่บังเกิดขึ้น เผาผลาญอกุศล

บาปธรรมทั้งหลายดั่งที่กล่าวมาข้างต้น

ตบะหมายถงึการปฏบิัตหิน้าที่โดยถูกต้องและปรากฏผล

และแม้ในพราหมณสมัยคือลัทธิพราหมณ์เอง ก็ยังให้ความหมายของตบะ

นอกจากท่ีได้กล่าวมาแล้ว เช่น “ก่อไฟเผากองกูณฑ์อัคคีบูชา” คือมาหมายถึงข้อที่

ปฏิบัติถูกต้องตามหน้าท่ี เช่นการปกครองประชาชน เป็นตบะของพระมหากษัตริย์  

ในบัดนี้ก็เพิ่มว่า เป็นตบะของรัฐบาล มีค�าเป็นคาถาหนึ่งแสดงว่า “พระอาทิตย์มีตบะ

ส่องแสงในกลางวัน พระจันทร์มีตบะในกลางคืน” เป็นต้น

ผูบ้�าเพญ็ตบะ คอืปฏิบัตหิน้าทีใ่ห้บรรลถุงึความส�าเรจ็ด้วยด ีย่อมเป็นผูม้ตีบะ

ปรากฏเป็นผูม้สีง่าเป็นทีย่�าเกรง ดงัทีพ่ดูกนัว่า มตีบะเดชะ ส่วนผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัใิห้สมกับ

หน้าที่ฐานะของตน ย่อมเป็นผู้ที่ไม่มีตบะอย่างนั้น ไม่ปรากฏเป็นผู้มีสง่า ไม่เป็นที่

ย�าเกรง มภีาษติกล่าวไว้ใน มหาสตุโสมชาดก ว่า “พระราชาผูเ้อาชนะผูท้ีไ่ม่ควรชนะ

ไม่ชื่อว่าพระราชา เพื่อนเอาชนะเพื่อนไม่ชื่อว่าเพ่ือน ภริยาผู้ไม่ยําเกรงสามีไม่ช่ือว่า

ภริยา บุตรผู้ไม่เลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าไม่ชื่อว่าบุตร สภาที่ไม่มีสัตตบุรุษคนดีไม่ชื่อ

ว่าสภา ผูไ้ม่พดูเป็นธรรมไม่ช่ือว่าสตัตบุรุษ ผูล้ะ หรอืสงบราคะ โทสะ โมหะ พูดเป็น

ธรรม ชื่อว่าสัตตบุรุษ” ในพราหมณสมัยดังที่กล่าวมาว่า พระอาทิตย์มีตบะส่องแสง

สว่างในกลางวันเป็นต้นนัน้ แสดงไว้โดยสมบรูณ์ว่า “ตบะของพราหมณ์คอืการเล่าเรยีน

พระเวทที่ศักดิ์สิทธิ์ ตบะของกษัตริย์คือการคุ้มครองไพร่ฟ้าประชาชน ตบะของเวศะ

หรือไวศยะคือการทําบุญให้ทานแก่พราหมณ์ ตบะของศูทรคือการรับใช้ ตบะของฤษี

คือการกินอาหารที่เป็นผัก”
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อีกคาถาหน่ึงแสดงว่า “อาทิตย์มีตบะส่องแสงสว่างในกลางวัน จันทร์มีตบะ

ในกลางคืน กษัตริย์ผู้ทรงเครื่องผูกสอดอาวุธอย่างเต็มที่แล้ว เป็นผู้มีตบะ พราหมณ์

ผูท้ีเ่ข้าฌานมตีบะ” และในค�าท้ายกม็แีสดงว่า “พระพทุธเจ้ามตีบะทัง้กลางวนัทัง้กลางคนื 

ด้วยพระเดชแห่งพระพุทธคุณทั้งปวง”

เพราะฉะนั้น ค�าว่าตบะนี้ในทางปฏิบัติ จึงมีความหมายถึงการปฏิบัติหน้าท่ี

โดยถูกต้อง และการปฏิบัติหน้าที่นั้นให้บังเกิดผลปรากฏเป็นที่ย�าเกรง ดังเช่นอาทิตย์

มตีบะเวลากลางวนั อาทิตย์น้ันส่องแสงสว่างปรากฏ จนัทร์มตีบะกลางคนื จันทร์กส่็อง

แสงเวลากลางคืนปรากฏ พระมหากษัตริย์ที่ผูกสอดพระขันธ์ศร ซึ่งเป็นอาวุธประจ�า

พระองค์ ประจ�าพระราชอิสริยยศ มีตบะคือเป็นที่สง่าพึงย�าเกรง พราหมณ์มีเข้าฌาน

มีตบะ พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ทรงพระคุณ จึงปรากฏพระเดช ชื่อว่ามีตบะทั้งกลางวัน

ทัง้กลางคืนด้วยพระคุณ เพราะฉะนัน้ ค�าว่าตบะนีจ้งึมคีวามหมายอันส�าคญั หมายถงึ

การทีป่ฏบิตัหิน้าท่ีให้ถกูต้อง และให้เกิดผลปรากฏ และความทีม่คีณุเป็นเครือ่งย�าเกรง

ปรากฏเป็นเดช เป็นที่ย�าเกรง ไม่เป็นที่หมิ่นแคลน

การบ�าเพ็ญตบะต้องอาศัยความเพยีร

และในการปฏิบัติให้บังเกิดตบะดังกล่าวนี้ จ�าต้องอาศัยวิริยะคือความเพียร 

เพราะฉะน้ัน จงึมักจะแสดงอธบิายตบะด้วยวิรยิะคอืความเพยีร ความเพยีรในพระพทุธ-

ศาสนาก็คือความเป็นผู้กล้า ละความชั่ว กระท�าความดีต่าง ๆ ข้อที่พระมหากษัตริย์

ทรงพระวริิยะอุตสาหะ ใส่พระราชหฤทยัในการปกครองพระราชอาณาเขตและประชาชน 

ให้เกษมสุขปราศจากอันตราย มีพระตบะเดชะเป็นที่ย�าเกรงแห่งบุคคลทั่วไป ไม่อาจ

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้ ทั้งทรงสมาทานกุศลวัตรทรมานพระกายพระกมล เพื่อ

ระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น เพื่อก�าจัดบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมสูญ  

ไม่ตั้งอยู่ได้ ดั่งนี้จัดเป็นตปะ หรือเป็นตบะ
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ตัวอย่างโครงการพระราชด�ารอิันนับว่าเป็นตบะ

ปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบ�าเพ็ญตบะท่ีเป็นความเพียร

พยายาม ให้บังเกิดผลต่าง ๆ อันเป็นผลดีแก่ประเทศชาติประชาชนเป็นอันมาก  

ดังเช่นโครงการหนึ่งท่ีได้ทรงพระราชอุสาหะจัดขึ้นในพระราชวังสวนจิตรเอง หรือ 

ที่เรียกว่าพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน มีลักษณะท่ีเรียกว่าคล้าย ๆ หมู่บ้านเล็ก ๆ  

ในใจกลางกรุงเทพมหานคร ในหมู่บ้านแห่งนี้มีทั้งโครงการด้านการเกษตร โรงงาน

อตุสาหกรรม มโีรงพยาบาล มโีรงเรยีน มแีม้กระทัง่โรงช้างเผอืกอยู่ในน้ันด้วย ซึง่ชาว

ต่างประเทศมาเห็นก็รู้สึกชื่นชม และค่อนข้างจะประหลาดใจอยู่มาก โครงการแห่งนี้

เป็นจุดส�าคัญในการทีจ่ะท�าให้โครงการตามพระราชด�ารต่ิาง ๆ ได้รบัการพจิารณาอย่าง

ถกูต้องในทางวชิาการในระยะเร่ิมแรก แล้วกน็�าไปใช้ปฏบิตัใินโครงการต่าง ๆ ทีเ่สดจ็

พระราชด�าเนนิออกไปช่วยประชาชนในชนบท โครงการต่าง ๆ เหล่านีเ้ริม่มานานแล้ว 

ทีป่รากฏหลกัฐานกอ็ย่างเช่นในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โปรดเกล้าฯ ให้จดัท�าแปลงปลกูต้นไม้ 

เรยีกว่ายางนา ประมาณจ�านวน ๑,๒๕๐ ต้น และได้โปรดเกล้าฯ ให้น�าพนัธุไ์ม้ต่าง ๆ 

ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา ในลักษณะป่าสาธิต ก็เพราะเหตุ

ว่าทรงพระปรชีาญาณเหน็การณ์ไกลว่า ป่าของเราเริม่ถูกท�าลายในปีหนึง่ ๆ มิใช่น้อย 

เพราะฉะนั้น ก็น่าจะทดลองปลูกต้นไม้ในสวนจิตร ว่าต้นไม้ใดสามารถที่จะปลูกและ

ใช้น�าไปปลูกที่อื่นได้ด้วย เท่ากับเป็นตัวอย่างที่จะให้ราษฎรชาวไทยได้ประพฤติปฏิบัติ 

คือส่งเสริมให้มีการปลูกป่า

และในปีเดยีวกันน้ันเอง ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าว จดัท�านาข้าวทดลอง

ปลูกข้าวพันธุ์ต่าง ๆ และในภายหลังก็ได้ใช้ข้าวเปลือกที่ปลูกได้ส่วนหนึ่ง เป็นข้าวใช้

ในพิธีพืชมงคลและในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กับแจกให้ชาวนาและ

เกษตรกร โดยใส่ถุงพลาสติกเล็ก ๆ ก็ปรากฏว่าเป็นที่นิยม คล้าย ๆ กับว่าเป็นข้าวที่

นบัถอืว่าศกัดิส์ทิธิ ์เป็นมงคลในการทีเ่ขาจะน�าไปปลกูในนาของเขา ในปีต่อ ๆ มาจาก

ปี ๒๕๐๔ นั้น ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาแรกนา หลังจากท�าพิธีที่สนามหลวงแล้ว 

เข้าไปหว่านข้าวในนาแปลงทดลองต่อท้ายงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

อันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะมีรับสั่งพระราชทานพระราชด�าริต่าง ๆ ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงเกษตร 

ตลอดจนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงนี้ ก็เพราะ

ถืองานของกระทรวงเกษตรเป็นงานที่ส�าคัญทรงเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างมาก  

ก็แสดงถึงว่าได้ทรงมีความพากเพียรอันนับว่าเป็นตบะ ท�าให้บังเกิดผลเป็นที่ย�าเกรง 

ในพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพราะปรากฏว่าเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

พระตบะเดชะในธรรมปฏบิัติ

ส่วนในทางศาสนานั้นก็ต้องกล่าวว่า ได้ทรงมีพระตบะในทางศาสนา คือทรง

ปฏบิตัใินพระพทุธศาสนา เป็นการท่ีได้ทรงควบคมุพระราชหฤทยัและพระวรกายให้ตัง้

อยู่ในศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ทรงปฏิบัติระงับอกุศลวิตกต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้น  

อันจะน�าให้ปฏิบัติไปในทางท่ีไม่ถูกไม่ชอบ ส่งเสริมให้บังเกิดกุศลวิตกตรึกตรองไปใน

ทางท่ีถูกที่ชอบ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกที่ชอบ ได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาใน 

พระราชพิธีต่าง ๆ ในพระบรมมหาราชวังอยู่เป็นประจ�า ปีหนึ่ง ๆ ก็มีเป็นจ�านวน 

มากคร้ัง และเม่ือถึงเวลาที่สมควร ก็ได้เสด็จออกทรงพระผนวช ทรงประพฤติพรต

บ�าเพญ็เนกขมัมะในพระพทุธศาสนาอยูเ่ป็นเวลาช่วง ๑๕ วัน นบัเป็นพระมหากษตัริย์

ในพระราชวงศ์จักรีนี้ที่เสด็จออกทรงผนวชเมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเป็นพระองค์ที่ 

๒ พระองค์ท่ี ๑ ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช 

รัชกาลที ่๕ กไ็ด้เสดจ็ออกทรงผนวชเป็นพระภกิษ ุทรงบ�าเพญ็เนกขมัมปฏบิตัอิยู่เป็น

เวลา ๑๕ วัน แต่รัชกาลที่ ๕ นั้น พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับ

อยูใ่นกฏิุพระราชต�าหนักท่ีได้สร้างขึน้เป็นพเิศษ ในเขตวดัพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวัง 

ซึ่งพระต�าหนักทรงผนวชนั้น บัดนี้ก็ได้รื้อไปสร้างไว้ที่วัดเบญจมบพิตร ส่วนในรัชกาล

ปัจจบุนันี ้พระภิกษุพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัได้เสดจ็มาประทบัอยูใ่นวดั ในส�านกั

พระราชอปัุธยาจารย์ คอืสมเดจ็พระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชริญาณวงศ์ วดับวรนเิวศวหิาร

นี้ตลอดเวลา ๑๕ วัน ได้ทรงปฏิบัติพระวินัย โดยเคร่งครัด ทรงปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ 

ของภิกษุ ทรงศึกษาพระธรรมวินัยจากพระอาจารย์ทุกวัน ทั้งได้เสด็จไปทรงนมัสการ

ปชูนยีสถานส�าคญัในประเทศอกีหลายแห่ง แม้เม่ือทรงลาผนวชปรวิตัร เสด็จทรงปฏบิติั
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พระราชกิจเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปแล้ว ก็ได้ทรงสนพระราชหฤทัยในธรรมปฏิบัติ

อยู่เป็นอันมาก แม้ในเวลาที่ประชวร ก็ได้ทราบว่าได้โปรดฟังเทปธรรมอยู่เป็นประจ�า 

เป็นการใช้ธรรมรกัษาพระราชหฤทัยให้สงบ ให้เข้าถงึธรรม จงึยงัให้บงัเกิดผลเป็นตบะ

ในข้อนี ้คือเป็นธรรมทีใ่ช้ขัดเกลาหรอืแผดเผากเิลส ท�าพระราชหฤทยัให้บรสิทุธิส์ะอาด 

ท�าให้เกิดพระราชวิริยะอุตสาหะต่าง ๆ อันเป็นความเพียร ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ทัง้ทีเ่ป็นไปตามโครงการพระราชด�ารต่ิาง ๆ เป็นการปฏบิตัหิน้าทีข่องพระมหากษัตรย์ิ

ที่ทรงมีหน้าที่ปกครองโดยธรรม คือทศพิธราชธรรมนี้อย่างไม่หยุดยั้ง จึงปรากฏเป็น

ตบะเดชะ เป็นตบะเดชะคอืเป็นพระเดชทีบ่งัเกดิขึน้โดยพระคณุ พระคณุทีป่รากฏเป็น

ความเกื้อกูลแก่ประชาชนทั่วไป

พระบรมเดชานุภาพจากกุศลสมาทาน

เพราะฉะนัน้ ประชาชนจงึมคีวามพอใจ ในอนัท่ีถวายความจงรกัภกัด ีถวายโดย

เสด็จพระราชกุศลในกิจการนั้น ๆ อยู่เป็นอันมาก เมื่อได้ทรงน�าในกิจการอันใดแล้ว 

ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชน บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล หรือว่าโดยเสด็จ 

ในพระราชกิจนัน้ ๆ เป็นอันมาก ได้รบัความร่วมมอืจากข้าราชการทกุกรมกอง ได้รบั

ความร่วมมือจากประชาชนต่าง ๆ แม้เม่ือเสด็จไปประทับที่นราธิวาสอันเป็นถิ่นไทย

มุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ก็ได้รับความร่วมมือจากหมู่ไทยมุสลิมนั้น และด้วยความที่เขามี

ความจงรักภักดี ด่ังน้ี จึงน�าให้ชาวมุสลิมกับชาวพุทธได้มีความสัมพันธ์กันดียิ่งขึ้นใน

ถิ่นเหล่านั้น ดังเช่นในคราวหนึ่งที่เสด็จไปที่วัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดพุทธ ก็ได้มีชาวมุสลิมไป

รับเสด็จในวัดนั้นเป็นอันมาก และพระสงฆ์พุทธนี้ก็สวดมนต์ท�าน�้ามนต์ถวาย แล้วก็

ถวายน�้ามนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยน�้าพระพุทธมนต์แก่ประชาชน 

ก็ได้ทรงโปรยน�้าพระพุทธมนต์ที่พระสงฆ์พุทธท�านี้เองแก่ประชาชนทั้งพุทธทั้งมุสลิม 

ยนิดรีบัทัว่กนัหมด ไม่มคีวามรงัเกยีจ ถ้าหากว่าถ้าพระสงฆ์พทุธจะไปโปรยน�า้มนต์เอง

แล้วละก ็คงจะไปโปรยในหมูช่าวมสุลมิไม่ได้ แต่ส�าหรับเม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

ทรงโปรยพระราชทานแล้ว เขาก็มารับพร้อมกันหมด ไม่มีความรังเกียจ และเสด็จไป

ที่ไหนก็ปลอดภัยอันตราย ดังที่ได้เล่าเรื่องหนึ่งแล้วเมื่อวันก่อนนี้ อันนี้แหละเป็น  
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ตบะเดชะ หรือที่เรียกว่าเป็น พระบรมเดชานุภาพ อันบังเกิดขึ้นโดยพระคุณ ที่ท�าให้

คนท้ังปวงมีความไว้ใจ มีความเช่ือใจ เมื่อเขาบริจาคทรัพย์โดยเสด็จ เขาก็เชื่อใจว่า  

จะทรงใช้ทรัพย์ไปในทางที่ท�าประโยชน์ให้แก่ประชาชน กลับคืนไปให้แก่ประชาชน 

ไม่ใช่ว่าจะทรงน�าทรพัย์เขาไปใช้ในเรือ่งอะไรเพือ่พระองค์เอง แต่น�าไปใช้เพือ่ประชาชน 

น�าไปใช้เพื่อเป้าหมายในพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ท่ีทรงกระท�านั้น อันนี้แหละเป็น 

ตัวตบะเดชะ เป็นพระบรมเดชานุภาพท่ีบังเกิดขึ้นโดยพระคุณ ไม่ใช่บังเกิดข้ึนโดย 

การขู่เข็ญหรือการวางอ�านาจซึ่งท�าให้เขากลัวด้วย เขาเกลียดด้วย เขาแช่งชักด้วย  

แต่การที่ทรงปฏิบัตินี้ เป็นตบะเดชะที่เป็นกุศลสมาทาน ซึ่งท�าให้บุคคลมีความเกรง

กลัวด้วย มีความเคารพรักนับถือด้วย ไม่หมิ่นแคลน พระบรมเดชานุภาพหรือ 

ตบะเดชะดังกล่าวนี้ จึงได้มีอยู่ในพระองค์ ซึ่งเสด็จไปที่ไหนก็เป็นที่ย�าเกรง เป็นที่รัก

เคารพและเป็นที่ยินดีต้อนรับว่าเป็นผู้ที่มาดีแล้ว ไม่ใช่มาร้าย มาดี พระเจ้าอยู่หัวไป

ที่ไหนก็เรียกว่ามาดีหรือไปดี ไม่ใช่ไปร้าย จึงเป็นที่ต้อนรับ เป็นที่ยินดีต้อนรับด้วย 

ความชื่นบานแจ่มใสในที่ทุกสถาน เป็นพระบรมเดชานุภาพ เป็นตบะเดชะที่เกิดจาก

กุศลสมาทาน เกิดจากความดี 

ตบะเป็นธรรมที่ทุกคนพงึปฏบิัติ

เพราะฉะนัน้ จงึเป็นข้อทีท่กุ ๆ คนพงึปฏิบตัติามหลกัธรรมในทศพธิราชธรรม

ข้อตบะนี้ จะเป็นข้าราชการก็ตาม จะเป็นประชาชนก็ตาม จะเป็นคหบดีพ่อค้าชาวนา

ชาวสวนเป็นต้นก็ตาม ควรปฏิบัติในตบะธรรมข้อนี้คือเพียรเผากิเลส อันเป็นเหตุให้

ก่อกรรม เบยีดเบียนซ่ึงกันและกนัให้เดือดร้อน ส่งเสรมิกศุลสมาทาน ถือปฏบัิตกิระท�า

ความดีน่ีแหละให้มากขึ้น เกื้อกูลตัวเองด้วย ผู ้อื่นด้วย ให้มีความสุขด้วยกัน  

ไม่เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน เม่ือปฏิบัติได้ดั่งนี้ ก็เป็นที่เคารพนับถือย�าเกรงของ 

เพือ่นบ้านใกล้เรอืนเคยีง ถ้าเป็นชาวบ้านด้วยกนั ถ้าเป็นข้าราชการกไ็ด้รบัความนับถือ

จากประชาชน เพราะฉะนั้น ตบะข้อนี้จึงเป็นหลักธรรมที่พึงปฏิบัติได้ทั่วถึงกัน
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ขันตบิารมแีละตบะมคีวามหมายถงึกันและเนื่องกัน

และส�าหรบัในทศพธิราชธรรมข้อนี ้คอืตบะ ส่วนในทศบารมนีัน้คอืขนัต ิแม้ว่า

จะต่างกันโดยชื่อ แต่ว่าตบะกับขันตินั้นก็ย่อมเนื่องกัน เพราะจะบ�าเพ็ญตบะได้ก็ต้อง

มีขันติคือความอดทน และค�าว่าตบะนี้ ย่อมหมายถึงขันติได้ด้วย ดังพระพุทธภาษิต

ใน โอวาทปาติโมกข์ ที่ตรัสไว้ว่า “ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา ขันติคือความทนทาน  

เป็นตบะ คือธรรมเป็นเคร่ืองแผดเผากิเลสอย่างยิง่” เพราะว่าเมือ่กเิลสบงัเกดิขึน้แล้ว 

หากมขีนัติคอืความอดทนไว้ได้ กเิลสนัน้กจ็ะต้องดบัไปในทีส่ดุ เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

จึงตรัสว่า “ขันติเป็นบรมตบะ คือธรรมเป็นเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่ง” ฉะนั้น  

แม้ในทศบารมีจะแสดงขันติเป็นข้อที่ ๖ ส่วนในทศพิธราชธรรมธรรมนี้แสดงตบะเป็น

ข้อที่ ๖ ก็มีความหมายถึงกันและเนื่องกันดังที่กล่าวมา

๑๘ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๓๐ 
สัจจบารมี

สัจจะ ความจรงิ ความตั้งใจท�าจรงิ

จะแสดง ทศบารมี ข้อที่ ๗ สัจจบารมี

ค�าว่า สจัจะ แปลว่า ความจรงิ ใช้ในความหมายว่า พูดไว้อย่างไรกร็กัษาค�าพูด 

เช่นท่ีเรียกว่ารักษาสัญญาก็ได้ ท�าไว้อย่างไรก็แจ้งว่าท�าอย่างนั้น เช่นที่เรียกว่ารับ 

ตามที่เป็นอย่างไรก็ได้ ได้เห็นอย่างไรหรือเรื่องเป็นอย่างไร ก็บอกตามที่เห็นตามเรื่อง

ที่เป็นไปเช่นนั้น เรียกว่าพูดความจริงก็ได้ สัจจะเหล่านี้มีลักษณะเป็นความซื่อตรง 

ท�าให้พูดจริงเป็นสัจจวาจา ตรงกันข้ามกับพูดเท็จ และท�าให้รักษาค�าพูดรักษาหน้าท่ี 

เพราะเมือ่รบัหน้าทีอ่นัใดแล้ว กร็กัษาหน้าทีอ่นันัน้ด้วยดตีลอดเวลาทีย่งัอยูใ่นหน้าทีน่ัน้ 

อกีอย่างหนึง่หมายถงึความตัง้ใจท�าจรงิ มุง่แสวงหาความจรงิหรอืความถูกต้องเทีย่งธรรม 

และรักษาความเที่ยงธรรมไว้ จึงอาจแบ่งสัจจะได้หลายอย่างดังต่อไปนี้

สัจจบารมชีั้นธรรมดา 

สัจจะชั้นสามัญทั่วไป ดังที่เรียกว่าความจริง ไม่เลือกว่าดีหรือไม่ดี คือเมื่อท�า

อะไรลงไป จะดีหรือชั่วก็ตาม ก็เป็นความจริงขึ้นอย่างหนึ่ง ๆ เมื่อแสดงออกไปตาม

เป็นจริง อะไรที่ท�าก็บอกว่าท�า ที่ไม่ท�าก็บอกว่าไม่ท�า เรียกว่าพูดจริง เป็นสัจจะอย่าง
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หนึง่ ในช้ันนีท้างพระพทุธศาสนาสอนไว้โดยความว่า เมือ่จะพูดกใ็ห้พดูจรงิ ไม่เช่นนัน้

ก็ไม่พูด และมีสอนไว้อีกว่า ความจริงต่าง ๆ นั้นเมื่อมีประโยชน์และชอบด้วยกาละ 

จึงควรพูด มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้โดยความว่า “วาจาที่ไม่จริงหรือแม้จะจริงแต่ไม่มี

ประโยชน์ พระตถาคตไม่ตรัส ส่วนวาจาที่จริงและมีประโยชน์ พระตถาคตย่อมทรงรู้

กาลเวลาที่จะตรัส” การบ�าเพ็ญสัจจะในชั้นนี้ คือพูดความจริงในสิ่งที่เป็นประโยชน์  

ผูบ้�าเพญ็สจัจะในข้อนี ้ย่อมจะเว้นจากการพดูเทจ็ธรรมดา จากการพดูเทจ็ใส่ความป้ายร้าย 

จากการพูดเท็จบิดเบือน หรือเสริมตัดความ หรือการพูดไม่จริงท่ีมุ่งจะให้ผิดไปจาก

ความจริงทุกอย่าง ท้ังจะเว้นจากการพูดความจริงท่ีไม่เป็นประโยชน์ และที่จะให้เกิด

โทษทกุข์เดอืดร้อน เป็นอนัเว้นจากการพดูส่อเสยีด พดูค�าหยาบ พดูเพ้อเจ้อเหลวไหล

ได้ด้วย เพราะวาจาเหล่าน้ีบางทีก็จรงิ บางทกีเ็ทจ็ บางทีกเ็ทจ็ปนจรงิ แต่ไม่มปีระโยชน์ 

สัจจะในข้อนี้เกี่ยวแก่วาจาที่พูดออกไปและทุก ๆ คนย่อมต้องพูดอยู่เสมอ ในปัจจุบัน

ยังมีการเขียนแทนการพูด และมีเคร่ืองมือที่จะท�าให้คนท้ังปวงได้อ่านได้ฟังกันกว้าง

ขวางออกไปได้เป็นอย่างมาก คุณและโทษอันเกดิจากวาจาจงึเกดิข้ึนได้ง่าย จึงมพีระพทุธ

ภาษติตรสัสอนไว้ว่า “สาธุ วาจาย สวํโร ความสาํรวมวาจาเป็นการด”ี และได้ตรสัโทษ

ของการพูดพล่อย ๆ ไม่ส�ารวมวาจาไว้ว่า เท่ากับสร้างขวานขึ้นที่ปากส�าหรับที่จะถาก

ตนเองเป็นต้น สัจจะท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวแก่วาจา จึงเป็นบารมีธรรมข้อส�าคัญที่พึง

บ�าเพ็ญทางปากทุก ๆ ปากที่พูดกันอยู่ทุกวันเวลา ควรเรียกว่าเป็น สัจจบารมีชั้น

ธรรมดา

สัจจบารมชีั้นกลาง

สงูขึน้ไปอกีชัน้หนึง่ เป็นสจัจะชัน้กลาง คอืการรกัษาสจัจะทีใ่ห้ไว้ หมายถงึว่า

เมื่อรับค�าไว้ รับสัญญาปฏิญญาไว้ รับหน้าท่ีไว้ ก็รักษาปฏิบัติให้เป็นไปตามที่รับไว้  

เช่นทีเ่รียกว่ารกัษาวาจา สญัญา ปฏญิญา หน้าที ่รวมเรยีกว่ารักษาสจัจะ ผูท้ีไ่ม่รกัษา

สัจจะในข้อนี้ บางทีก็ไม่คิดจะปฏิบัติมาตั้งแต่ต้น เช่นเม่ือมีผู้มาขอให้ท�ากิจอย่างใด

อย่างหนึง่ คอืว่าจะไม่ท�าให้อยู่แล้ว แต่กอ็อกปากรบัว่าจะท�าให้เสรจ็แล้วกท็ิง้ปล่อยเสีย 

บางทีก็มิได้คิดจะรับ บางทีก็มิได้คิดจะท�า รับส่ง ๆ ไปอย่างนั้น แต่รับแล้วก็ปล่อยทิ้ง
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เฉยเสยี ไม่เหน็ความส�าคญัของถ้อยค�าทีใ่ห้ไว้ บคุคลเช่นนีเ้รยีกว่าเป็นคนไม่จรงิเหมอืนกนั 

เพราะเสียสัจจะสัญญาที่ให้ไว้ นอกจากเสียสัจจะต่อคนอื่นแล้ว ยังอาจเสียสัจจะต่อ

ตนเองได้อีกบ่อย ๆ เช่นรับกับตนเองไว้ว่า จะท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่ท�า หรือผลัดเพี้ยน

ไปเรื่อย ๆ รับแก่ตนเองว่าจะไม่ท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้อีก แล้วก็ท�าอีก อีกอย่างหนึ่งปฏิญญา

ตนไว้ว่าอย่างไร เช่นเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นผู้ด�ารงฐานะภาวะอย่างไร รับหน้าที่ไว้

อย่างไร ซึ่งควรจะปฏิบัติให้สมกับฐานะภาวะที่ปฏิญญาไว้ให้ถูกต้องตามหน้าที่รับไว้  

ก็ไม่ปฏิบัติให้สมควร เรียกว่าไม่รักษาสัจจะได้อย่างหนึ่ง เพราะท�าผิดจากฐานะภาวะ

หน้าที่ ส่วนผู้ท่ีรักษาสัจจะในข้อน้ี ย่อมจะรักษาวาจาสัญญาปฏิญญาหน้าที่ที่รับไว้  

ย่อมจะพิจารณาก่อนท่ีจะรับวาจาแก่ใคร ๆ ในทุกเรื่อง เมื่อเห็นว่าจะท�าได้ตามที่รับ 

จึงรับปาก ไม่รับพล่อย ๆ และพยายามปฏิบัติตามที่รับ ถ้าขัดข้องก็บอกเหตุที่ขัดข้อง

แก่อกีฝ่ายหนึง่ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่มใิห้ต้องเกดิความเสยีหาย และเพือ่มใิห้ตนต้องเสยีวาจา 

สัจจะดังกล่าวนี้ต้องใช้อยู่เสมอในทางคดีโลก เช่นคนทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้องกัน จะท�า

อะไรด้วยกนั หรอืท่ีเกีย่วข้องกัน กจ็ะต้องพดูจาตกลงกนัก่อน เมือ่รบัข้อตกลงกนัแล้ว

ก็เกิดเป็นวาจาท่ีตกลง หรือสัญญาข้ึนทางศีลธรรม เช่นจะด�ารงต�าแหน่งฐานะอะไร 

ก็จะต้องมีการบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งเมื่อไม่ปฏิเสธก็เป็นการรับ ภาวะบางอย่างไม่มีการ 

แต่งต้ัง แต่ก็เป็นจริงขึ้นตามเหตุต่าง ๆ เช่นภาวะแห่งมารดาบิดาบุตรธิดา เรียกว่า 

เป็นสัจจะอย่างหนึ่งเหมือนกัน เพราะก็เป็นมารดาบิดาจริง เป็นบุตรธิดากันจริง  

ส่วนในทางคดีธรรม การแสดงตนเป็นพุทธศาสนิก เช่นเป็นพุทธมามกะ พุทธมามิกา 

การรับศีล ๕ ศีล ๘ การบรรพชาอุปสมบท ก็เป็นการปฏิญญาตน ฉะนั้น เมื่อรับไว้

อย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้น เรียกว่าเป็นการรักษาสัจจะ ในชั้นนี้ ทางพระพุทธศาสนา

สอนให้ด�ารงอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ดังที่ตรัสไว้ว่า สจฺเจ อตฺเถ จ 

ธมเฺม จ อหุ สนฺโต ปติฏฺิตา แปลความว่า “คนดทีัง้หลายต้ังอยู่ในสจัจะทีเ่ป็นประโยชน์

ด้วย เป็นธรรมด้วย” ดั่งนี้ การตั้งสัจจะและการรักษาสัจจะในข้อนี้ นับว่าเป็นการ

บ�าเพ็ญ สัจจอุปบารมี คือ สัจจบารมีช้ันกลาง เป็นธรรมข้อส�าคัญที่ทุกคนผู้ตั้งอยู่ 

ในฐานะภาวะทัง้ปวง จะพงึอบรมให้มขีึน้โดยควรแก่ฐานะภาวะของตน ไม่เช่นนัน้กไ็ม่

อาจจะเจริญอยู่ในฐานะภาวะของตนได้
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สัจจบารมชีั้นสูง

สงูขึน้ไปอีกชัน้หนึง่ เป็นสจัจะชัน้สงู คอืการแสวงหาความจรงิจนถงึ ปรมตัถสจัจะ 

คือความจริงอย่างย่ิง ดังเช่นสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรง

แสวงหาอยู่ว่า อะไรเป็นกุศล ด้วยความตั้งพระหฤทัยท�าจริง จนทรงได้พบ อริยสัจจะ 

ท่านแสดงว่าพระโพธิสัตว์ได้ทรงบ�าเพ็ญสัจจบารมีมาในทุก ๆ ทาง ท่านได้เล่าถึง 

พระราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสุตโสม ได้ถูกมนุษย์กินคนจับพระองค์ไปเพื่อที่จะ

ปลงพระชนม์บูชายัญ พระองค์ได้ทรงขอกลับไปฟังธรรมของพราหมณ์ผู้หนึ่งก่อน  

เพราะได้ตรัสไว้แล้วว่าจะไปฟัง ปฏิญญาพระองค์ว่าจะกลับไปหามนุษย์กินคนนั้นอีก 

มนุษย์น้ันกย็อมให้ท่านเสด็จกลบัไป พระองค์ได้เสด็จกลบัไป ทรงฟังธรรมของพราหมณ์

น้ันแล้ว ก็ทรงรักษาสัจจะเสด็จกลับมาหามนุษย์ป่านั้นอีก ท�าให้เขาเลื่อมใส ได้ทรง

แสดงความไม่กลัวของพระองค์ เพราะทรงมีความมั่นในพระหฤทัยว่า โลกหน้าของ

พระองค์ได้ช�าระไว้ดีแล้ว ทรงรักษาธรรมคือสัจจะที่ให้ไว้ ทั้งได้ทรงรักษาธรรมที่ได้ฟัง

จากพราหมณ์ซ่ึงได้ทรงจ�าสบืกันมา ว่าเป็นธรรมของพระพทุธเจ้าพระองค์หนึง่ ใจความ

ของข้อธรรมท่ีพราหมณ์แสดงถวายมีอยู่ว่า “สมาคมกับคนดีคราวเดียวก็คุ้มครองได้ 

สมาคมกับคนไม่ดีมากคร้ังคุ้มครองหาได้ไม่ จึงควรเข้ามาคนดี ทาํความคุ้นเคยกับคนดี 

รูธ้รรมทีด่ขีองคนด ีย่อมมแีต่ความดหีาความเสือ่มมไิด้ ราชรถทีง่ดงามคร่ําคร่าไป แม้

สรีระแก่ทรุดโทรมไป แต่ธรรมของคนดีไม่มีเก่า คนดีย่อมเข้าใจกันกับคนดี  

ธรรมของคนดกีบัคนไม่ดห่ีางกนัไกลมาก เหมอืนฟ้ากบัดนิ หรอืเหมอืนอย่างฝ่ังทัง้ ๒ 

ด้านของมหาสมุทร” มนุษย์กินคนนั้นได้ฟังแล้วก็เกิดเลื่อมใส ปล่อยพระองค์และ 

ผู้จับไว้ทั้งหมด ทั้งได้รับโอวาทของพระองค์เลิกบริโภคเนื้อมนุษย์ตั้งแต่นั้นมา

เร่ืองนี้แสดงถึงการรักษาสัจจวาจา ดังที่ได้กล่าวมาในการบ�าเพ็ญสัจจบารมี 

ชั้นสามัญและชั้นกลาง ทั้งเป็นการแสวงหาธรรมซึ่งเป็นตัวความจริงและปฏิบัติจริงใน

ธรรมนั้น พระโพธิสัตว์ได้ทรงบ�าเพ็ญบารมี ได้ทรงแสวงหาความจริงยิ่งขึ้นทุกทีจนถึง

ได้ตรัสรู้ คอืทรงพบสจัจะอย่างยิง่ดงักล่าว สจัจะในชัน้ทีก่ล่าวว่าเป็นชัน้สงู หมายความ
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ว่าสงูกว่าอีก ๒ ชัน้ข้างต้นนัน้เพราะละเอียดกว่า ไม่ใช่หมายความว่าสงูสดุทีจ่ะปฏิบตัิ 

ทุกคนต้องอาศัยสัจจะนี้อยู่ ดังจะพึงเห็นได้ว่า ทุกคนต้องการทราบความจริงของเรื่อง

ทัง้หลาย และกมี็ความไม่จรงิปกปิดความจรงิอยู ่สิง่ปกปิดทีส่�าคญัคอืโมหะ ความหลง

มัวเมาประมาทที่เกิดจากเครื่องชักจูงใจทั้งหลาย จึงท�าให้แสวงหาสิ่งที่ไม่จริงมาปิดบัง 

ฉะน้ัน การทีจ่ะพบความจรงิได้ จงึอยูท่ีก่ารช�าระจติใจให้สะอาดพอสมควร เครือ่งช�าระ

ก็มีแต่ธรรมเท่านั้น เมื่อได้พบความจริง กุศลคือความดีทั้งหลายก็จะอยู่แค่เอื้อมถึง 

ผลักดับอกุศลออกไปไกล จะได้ประสบรสของสัจจะว่าล�้าเลิศ ดังที่มีพระพุทธภาษิต

ตรัสไว้ว่า สจจฺ ํหเว สาธตุร ํรสาน ํแปลความว่า “สจัจะแลเป็นรสทีใ่ห้สําเรจ็ประโยชน์

กว่ารสทัง้หลาย” การบ�าเพญ็สจัจะในการแสวงหาความจรงิ เป็นสัจจะชัน้สูง และเม่ือ

ได้พบ ปรมัตถสัจจะ ย่อมเป็น ปรมัตถบารมี เต็มบริบูรณ์ สัจจธรรมนี้เมื่อได้สนใจ

ปฏิบตัอิบรม ให้เป็นให้มเีป็นบารมธีรรมส�าหรบัตน ย่อมจะอ�านวยความสุขความเจรญิ

สวัสดีได้ในที่ทั้งปวง 

ชาดกที่แสดงสัจจบารมี

ในทศชาติชาดก ท่านจัดวิธุรบัณฑิตเป็นชาดกที่แสดงสัจจบารมี มีเรื่องย่อว่า 

วิธุรบัณฑิตเป็นปราชญ์ของพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะ ผู้ครองเมืองอินทปัตถ เป็นผู้มี

ปัญญาเฉียบแหลม แสดงเนื้อความได้ไพเราะเป็นที่นับถือของคนทั่วไป และเป็นที่

โปรดปรานของพระเจ้าธนัญชัยโกรพยราชยิ่งนัก วันหนึ่งสักกเทวราช วรุณราชและ

พญาครุฑพากันมารวมกันรักษาอุโบสถศีลท่ีเมืองอินทปัตถ และได้สนนทนากัน 

ถงึเรือ่งศลีทีป่ระเสรฐิสดุ โดยต่างกอ้็างว่า ศีลท่ีตนรกัษาอยู่นัน้ประเสริฐสุด วิธุรบณัฑิต 

ก็ถวายข้อคิดเห็นว่า สิ่งท่ีนรชนควรยึดถือว่าเป็นศีลที่ประเสริฐสุดนั้นคือความสงบ 

กษตัรย์ิทัง้ ๔ พระองค์กพ็อพระหฤทัยในข้อคดิของวธิรุบณัฑติ ส่วนพระวรณุนาคราช

นั้นเม่ือกลับไปยังนครของตนแล้ว ก็เล่าความปราดเปรื่องของวิธุรบัณฑิตให้พระนาง 

วิมาลาเทวีมเหสีของตนฟัง พระนางวิมาลาเทวีเมื่อได้ฟังก็เกิดอยากจะฟังการแสดง

ธรรมของวธิรุบณัฑติ แต่ไม่กล้าบอกให้สวามีทราบ จงึท�าอบุายเป็นประชวร แล้วบอก
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ว่าต้องรกัษาด้วยหวัใจของวธุิรบณัฑติจงึจะหาย พระวรุณนาคราชกจ็นปัญญาท่ีจะกระท�า

ตามได้ แต่นางอิรันทตีรับอาสาว่านางจะช่วยโดยจะยอมเป็นภรรยาของผู้ท่ีสามารถ 

น�าหัวใจของวธิรุบณัฑิตมาให้ได้ ปณุณกยกัษ์เกดิหลงใหลในความงามของนางอรัินทตี 

ก็รับอาสาว่าจะไปเอามาให้ จึงได้ไปท่ีเมืองอินทปัตถ ท้าพระเจ้าธนัญชัยโกรพยราช 

เล่นสกา เมื่อพระเจ้าธนัญชัยโกรพยราชทรงแพ้ ก็ขอเอาตัวของวิธุรบัณฑิตไปเป็น 

ค่าพนัน และได้น�าไปถวายพระวรุณนาคราช วิธุรบัณฑิตก็ได้แสดงธรรมแก่ทั้ง ๒ 

พระองค์จนเป็นที่พอพระทัย ได้โปรดรางวัลอีกเป็นอันมาก แล้วก็กลับอินทปัตถนคร 

เรื่องนี้แสดงถึงวิธุรบัณฑิตว่า เป็นผู้รักษาสัจจะที่เป็นชั้นสามัญและชั้นกลาง เป็นผู้รู้

และแสวงหาสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น

สัจจะ ๓ ชั้น

อนึ่ง ท่านอุปมาสัจจะว่า เหมือนอย่างดาวประจ�ารุ่งไม่คลาดวิถี เที่ยงตรงอยู่

ทุกฤดูกาล และแบ่งออกมาเป็น ๓ ชั้นดังที่แสดงมา แต่อธิบายว่า

๑. สัจจบารมี ผู้บ�าเพ็ญมีนิสัยหนักแน่นแน่นอน รักพระโพธิญาณยิ่งกว่า 

คนทีร่กัและทรพัย์สิน แม้จะมอีนัตรายเกดิขึน้แก่คนท่ีรกัหรอืทรพัย์สนิอย่างใดอย่างหนึง่ 

ซึ่งอาจพาให้ใช้กโลบายเล่ห์กระเท่ห์ และเง่ือนง�าอ�าพรางถึงกับเสียสัตย์ได้ ก็ไม่ยอม

เสยีสตัย์เพราะเหน็แก่คนทีร่กัและทรพัย์สนิ มีพระพทุธด�ารสัทีต่รัสเล่าเรือ่งอดตีจรยิา

ครั้งเป็นพญาปลาว่า เราพญาปลาอยู่ในสระใหญ่ น�้าแห้งขอด เพราะแสงแดดเผาใน

ฤดูร้อน กาแร้งนกกระสานกตะกรุม และเหยี่ยวมาคอยจับกินปลา เราพญาปลากับ

หมู่ญาติถูกบีบคั้น จึงนึกถึงธรรมของสัตตบุรุษคิดถึงการไม่เคยเบียดเบียนสัตว์  

ได้ท�าสจัจกริยิาว่า ตัง้แต่เราพญาปลารูค้วามมาจนบดันี ้ไม่รูสึ้กว่าแกล้งเบยีดเบยีนสัตว์

แม้ตวัหน่ึง ด้วยสจัจวาจานีข้อเมฆคอืฝนห่าใหญ่จงตก จงเปล่งสายฟ้าค�ารามให้ฝนตก 

ท�าขุมทรัพย์ของกาให้พินาศ ให้กาต้องเดือดร้อนด้วยความโศก ปลดเปลื้องฝูงปลา 

จากความโศก พร้อมกับเรา พญาปลาท�าสัจจกิริยานี่เอง เมฆส่งเสียงสนั่นครั่นคร้ืน 

ยังฝนให้ตกลงครู่เดียวเต็มเปี่ยมทั้งที่ลุ่มและที่ดอน เมื่อเราพญาปลาท�าความสัตย์  
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อาศัยก�าลังอานุภาพของความสัตย์เห็นปานนี้ จึงยังฝนให้ตกห่าใหญ่ ผู้เสมอเรา 

พญาปลาด้วยความสัตย์เป็นไม่มี นี้คือสัจจบารมีของเราพระยาปลา

๒. สัจจอุปบารมี ผู้บ�าเพ็ญมีนิสัยหนักแน่นแน่นอน รักพระโพธิญาณยิ่งกว่า

อวยัวะร่างกายของตน แม้จะมีอันตรายเกิดขึน้แก่อวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึง่ซึง่อาจ

ชักให้ใช้กโลบายเล่ห์กระเท่ห์ และเงื่อนง�าอ�าพรางถึงกับเสียสัตย์ ก็ไม่ยอมเสียสัตย์

เพราะเห็นแก่อวัยวะร่างกายของตน ได้มีพระพุทธด�ารัสที่ตรัสเล่าถึงอดีตจริยาว่า  

ครัง้เราเป็นพระยาวานรทีอ่ยูซ่อกเขาใกล้ฝ่ังแม่น�า้ ถกูจระเข้เบยีดเบยีนไปไม่ได้ จระเข้

มนัอยู่ทีซ่ึง่เราพญาวานรเคยยืนอยู่ โดยจากฝ่ังนีไ้ปฝ่ังโน้น มนักล่าวกบัเราพญาวานรว่า

มาซิ แม้เราพระยาวานรก็บอกมันว่าจะมา และโดดลงเหยียบศีรษะของมัน แล้วโดด

ไปยืนอยู่ที่ฝั่งโน้น เราพญาวานรไม่ท�าตามค�าหลอกลวงของจระเข้นั้นหามิได้ ผู้เสมอ

เราพญาวานรด้วยความสัตย์เป็นไม่มี นี่คือสัจจบารมีของเราพญาวานร

๓. สัจจปรมัตถบารมี ผู้บ�าเพ็ญมีนิสัยหนักแน่นแน่นอน รักพระโพธิญาณ 

ยิ่งกว่าชีวิตของตน แม้จะมีอันตรายเกิดขึ้นแก่ชีวิต ซึ่งอาจน�าให้คิดใช้กโลบายเล่ห์ 

กระเท่ห์และเง่ือนง�าอ�าพรางถึงกับท�าลายสัตย์ได้ ก็ไม่ยอมเสียสัตย์เพราะเห็นแก ่

ชีวิตถือเสียว่าเสียชีพดีกว่าเสียสัตย์ ยอมเอาชีวิตแบกความสัตย์เข้าเผชิญกับมรณภัย 

พงึเหน็ในพทุธด�ารสัทีต่รสัเล่าเร่ืองอดตีจรยิาครัง้เป็นพระเจ้าสตุโสมถกูจบัว่า เราพระเจ้า

สตุโสมยอมรกัษาสจัจวาจา ยอมสละชวีติเข้าไปหาพระยาโปรสิาทซึง่เป็นมนษุย์กินคน 

ผู้เสมอเราด้วยความสัตย์เป็นไม่มี นี้คือสัจจบารมีของเราพระเจ้าสุตโสม ดั่งนี้ 

อ�านาจของสัจจวาจา

อันการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดีก็ตามชั่วก็ตาม และเมื่อถึงวาระที่คับขัน 

ก็อ้างสิ่งที่ตนประพฤติน้ันตามเป็นจริง ท�าอันใดที่เป็นความชั่วก็บอกว่าได้ท�าจริง  

ท�าอนัใดท่ีเป็นความจรงิกบ็อกไปตามจรงิเป็นสตัย์ และกอ้็างค�าสตัย์นี ้ขอให้ภยัอันตราย

ที่บังเกิดข้ึนสงบไปหายไป เมื่อได้อ้างสัจจวาจาดั่งนี้ ก็ได้มีเล่าไว้หลายเรื่องในอดีตว่า

บังเกิดความส�าเร็จ เป็นอ�านาจของสัจจวาจา และแม้ในบทสวดมนต์ทุกวันนี้ ก็มีบท
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สวดมนต์ขอให้บงัเกดิความสวสัดด้ีวยอ�านาจสจัจวาจา คอืได้สวดเป็นบทแสดงสจัจะคอื

ความจริง เช่นว่า

นตฺถิ เม สรณํ อญฺญ ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

พุทฺโธ เม สรณํ วรํ พระพุทธเจ้าเป็นทีพ่ึ่งอนัประเสรฐิของข้าพเจ้า

เอเตน สจฺจวชฺเชน ด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้

โสตฺถิ เต หรือ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ หรือ

โสตฺถิ เม โหตุ สพฺพทา ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ

นตฺถิ เม สรณํ อญฺญ ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ธมฺโม เม สรณํ วรํ พระธรรมเป็นทีพ่ึ่งอนัประเสรฐิของข้าพเจ้า

เอเตน สจฺจวชฺเชน ด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้

โสตฺถิ เต หรือ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน

โสตฺถิ เม โหตุ สพฺพทา หรือว่า จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ 

นตฺถิ เม สรณํ อญฺญ ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

สงฺโฆ เม สรณํ วรํ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

เอเตน สจฺจวชฺเชน ด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้

โสตฺถิ เต หรือ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน

โสตฺถิ เม โหตุ สพฺพทา หรือว่า จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ ดั่งนี้

๑๙ กันยายน ๒๕๓๐

ํ

ํ

ํ



ครั้งที่ ๓๑ 
อักโกธะ

อักโกธะ ความไม่โกรธ

จะแสดง ทศพิธราชธรรม ข้อที่ ๗ อักโกธะ

กริยิาท่ีไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ตลอดถงึไม่พยาบาทมุง่ร้ายผูอ้ืน่ แม้จกั

ต้องลงโทษผู้ท�าผิดก็ท�าตามเหตุผล ไม่ท�าด้วยอ�านาจของความโกรธ ชื่อว่า อักโกธะ 

คนผู้รวมกันอยู่เป็นหมู่ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง เมื่อข่มใจไว้ไม่ได้เกิดโกรธขึ้ง

ต่อกันขึ้นและผูกเวรไว้ ก็เป็นสมุฏฐานให้เกิดโทสะ ความประทุษร้ายกันทางใจก่อน 

แล้วประทุษร้ายกันทางกายทางวาจาสืบไป อันเรียกว่า พยาบาท ท�าให้อยู่ด้วยกัน 

ไม่เป็นสขุ ต่อเมือ่รกัษาใจข่มใจไว้ไม่เกดิโกรธขึน้ หรอืเม่ือเกิดโกรธขึน้ในใจ กร็ะงบัไว้

ไม่แสดงออกมาให้ปรากฏ ไม่ปฏิบัติลุอ�านาจแห่งความโกรธ จักอยู่ด้วยความสงบ

เรียบร้อยเป็นสุข ความไม่โกรธจักมีได้ ก็เพราะมี เมตตา หวังความสุขความเจริญ 

แก่ตนและต่อกันและกัน คนท่ีเป็นหัวหน้าปกครองก็ตาม เป็นผู้อยู่ในปกครองก็ตาม 

เมือ่แสดงความโกรธออกมาให้ปรากฏ กแ็สดงว่าตนเองลอุ�านาจของความโกรธ กริยิา

ที่แสดงความโกรธออกมานั้นก็ไม่งดงาม น่าเกลียดน่าชัง
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ปฏฆิะ โกธะ โทสะ

นีเ้ป็นอธบิายท่ัวไปของค�าว่าอกัโกธะ ทีแ่ปลว่าไม่โกรธ เพราะฉะนัน้ ควรทีจ่ะ

เข้าใจถึงเรื่องความโกรธซึ่งเป็นกิเลสข้อหนึ่งในกิเลส ๓ กอง ดังที่พูดกันว่า โลภโกรธ

หลง หรือโลภะโทสะโมหะ ตามค�าที่พูดกันนี้ ถ้าน�ามาคิดก็อาจจะสงสัยว่า เมื่อพูดว่า

โลภโกรธหลงใช้ว่าโกรธ แต่เมื่อพูดว่าโลภะโทสะโมหะ เรียกว่าโทสะแทนค�าว่าโกรธ 

เพราะฉะนั้น จึงควรท�าความเข้าใจว่า ค�าว่า โกธะ ที่แปลว่าโกรธก็ดี ค�าว่าโทสะก็ดี 

ค�าว่าพยาบาทก็ดี ย่อมมีความหมายถึงกิเลสกองนี้ด้วยกัน แต่ว่ามีอธิบายถึงลักษณะ

ทีแ่ตกต่างกนั อันความเริม่ต้นของความโกรธนัน้เรยีกว่า ปฏฆิะ แปลว่า ความกระทบ

กระทั่ง มีอาการเป็นความหงุดหงิด ดังท่ีเรียกกันอย่างไทย ๆ ว่าเริ่มมีอารมณ์เสีย  

และเมื่อปฏิฆะคือความกระทบกระทั่ง อันมีลักษณะดังกล่าวแล้วก�าเริบยิ่งขึ้น ก็เรียก

ว่า โกธะ ท่ีแปลว่าโกรธ มีอาการเป็นความข้ึงเคียด ไม่พอใจ เมื่อโกธะซึ่งมีอาการ 

ดังกล่าวก�าเรบิขึน้มาอีก กเ็รยีกว่า โทสะ ท่ีแปลว่าประทษุร้าย แต่ว่าเป็นการประทุษร้าย

ใจของตัวเอง ยังไม่ถึงคิดออกไปท�าร้ายประทุษร้ายผู้อื่น คือโกธะความขึ้งเคียดนั้นเอง

มีอาการที่แรงขึ้น จนเผาใจตัวเองให้เดือดร้อน ดังคนที่แสดงอาการโทสะออกมา  

ไม่ท�าร้ายใคร แต่ว่ามีอาการที่ออกทางกาย เช่นว่า ตาแดง หน้าแดง มือสั่น  

แสดงอาการเต้นเร่า ๆ หรือบางทีก็ถึงกับเหว่ียงเข้าเหว่ียงของท่ีอยู่ข้างตัวออกไป  

แต่ว่ายังไม่คิดออกไปท�าร้ายผู้อื่นข้างนอก อาการดั่งนี้เรียกว่าโทสะ ประทุษร้ายใจ 

ตัวเอง ท�าใจตัวเองให้ร้ายด้วย และประทุษร้ายใจตัวเองให้เดือดร้อนด้วย

พยาบาทเกดิจากโทสะ

คราวนีเ้มือ่โทสะอันนีแ้รงขึน้อีก จนถงึมคีวามคดิมุง่ร้ายออกไปยงัผูอ้ืน่ต้องการ

จะด่าเขา ต้องการจะท�าร้ายเขา คือบุคคลที่ตนโกรธนั้น อาการดังที่กล่าวมานี้เรียกว่า 

พยาบาท การท�าร้ายกนัทีป่รากฏออกด้วยวธิต่ีาง ๆ เป็นอาชญากรรมต่าง ๆ ทีป่รากฏ

อยู่นั้น สืบเนื่องมาจากจิตใจที่เป็นพยาบาท มุ่งร้ายหมายท�าลายและพยาบาทนี้ก็เป็น

สิ่งที่แรงขึ้นจากโทสะ แค่เพียงโทสะก็ยังไม่ท�าร้ายใคร เป็นแต่ว่าท�าร้ายใจตัวเองให ้
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เดือดร้อน เผาใจตัวเองให้เดือดร้อน แล้วก็ท�าใจตัวเองให้ร้ายด้วย ให้หยาบด้วย และ

โทสะนี้ก็เป็นสิ่งท่ีแรงขึ้นมาจากโกธะ ท่ีแปลว่าความโกรธนี่แหละ ที่มีอาการขึ้งเคียด

ไม่ชอบใจ และโกธะนี้ก็แรงขึ้นมาจากปฏิฆะซึ่งเป็นความกระทบ กระทบกระทั่ง และ

กิเลสกองนี้อันเริ่มขึ้นจากปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งนี้ ก็เปรียบเหมือนอย่างว่า 

ไม้ขีดไฟก้านเดียว ที่ขีดเข้ากับข้างกล่องไม้ขีดเป็นไฟขึ้น และเมื่อไฟแห่งไม้ขีดก้าน 

เดียวนี้ เมื่อไปจี้เข้าท่ีเชื้อไฟ ก็เป็นไฟลุกกองโตขึ้น โตขึ้น โตขึ้น คือเป็นโกธะ  

เป็นโทสะ เป็นพยาบาท เป็นอกุศลกรรมทางกายทางวาจาทางใจ ที่ท�าร้ายเบียดเบียน

กันต่าง ๆ มาจากไม้ขีดก้านเดียวคือปฏิฆะอันนี้ และปฏิฆะอันนี้นั้นซึ่งมาจากไม้ขีด

ก้านเดียวนั้น ก็มาจากกล่องไม้ขีดที่มีกล่องมีข้างส�าหรับขีด และตัวไม้ขีดอยู่ในกล่อง 

ถ้าหากว่าไม้ขีดไม่มาขีดเข้ากับกล่องที่ข้างกล่อง ก็ไม่เกิดไฟ ฉันใดก็ดี บุคคลเรานี้ก็มี

อายตนะภายนอก อายตนะภายในที่มากระทบกัน ดังเช่นเมื่อตากับรูปมากระทบกัน 

ที่เรียกว่าเห็นรูป ก็ปรากฏขึ้นเป็นความเห็นรูป เห็นรูปนั่นเห็นรูปนี่เป็นต้น หูกับเสียง

มากระทบกัน ก็ปรากฏขึ้นเป็นการได้ยินเสียง และเมื่อมีการเห็นการได้ยินเป็นต้นขึ้น

ดั่งน้ี ก็ท�าให้เกิดเวทนา เป็นสุขเกิดจากการเห็นรูปสัมผัสในรูปนั้นบ้าง เกิดจากได้ 

ยินเสียงสัมผัสในเสียงนั้นบ้าง ถ้าเป็นรูปเป็นเสียงท่ีชอบใจก็เกิด สุขเวทนา ถ้าเป็น 

รูปเป็นเสียงที่ไม่ชอบใจก็เกิด ทุกขเวทนา ถ้าเป็นกลาง ๆ ก็เป็น อทุกขมสุขเวทนา 

เวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข

เวทนาท�าให้เกดิตัณหา

คราวนี้สุขเวทนานี้เอง เมื่อจิตเข้ายึดถือ เข้ารับและยึดถือ ก็ท�าให้เกิดราคะ

คือความติดใจยินดี หรือโลภะ ความโลภอยากได้ ถ้าเป็นทุกขเวทนา จิตรับยึดถือ  

ก็ท�าให้เกดิโทสะ เริม่จากปฏฆิะคอืความกระทบกระทัง่ขึน้ก่อน เป็นอนัว่าเหมอืนอย่าง

เอาไม้ขีดมาขีดข้างกล่องไม้ขีด ก็เป็นไฟคือเป็นปฏิฆะขึ้นมา แล้วเมื่อไม่ดับเสีย แค่นี้

ไปจ้ีเชื้อเข้า ก็ลุกขึ้นเป็นโกธะ เป็นโทสะ เป็นพยาบาท ก็เป็นไฟกองโต ไหม้บ้าน 

ไหม้เรอืน กป็รากฏเป็นความประทษุร้ายกบัเบยีดเบยีนกัน ดังทีป่รากฏอยู่ในภายนอก

ต่าง ๆ เหมอืนอย่างทีป่รากฏเป็นไฟไหม้บ้านไหม้เรอืนอยูต่่าง ๆ อนัมาจากต้นไฟเพียง
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นิดเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้น ใช้ค�าว่า อักโกธะ คือไม่โกรธนี้ ก็เป็นอันว่าหยิบเอาชื่อ

ของกิเลสกองโทสะมาใช้ค�าหนึ่ง แต่ก็หมายความถึงว่า ระวังใจไม่ให้กระทบกระทั่ง  

ไม่ให้โกรธ ไม่ให้มีโทสะ ไม่ให้มีพยาบาท เพราะว่าทุกคนนั้นจะต้องรับอารมณ์ คือ

เร่ืองทีเ่ข้ามาทางตาทางห ูเป็นต้น ดงัทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้อยูเ่สมอ และกใ็ห้เกดิเวทนา 

ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง เพราะฉะนั้น จึงได้เกิด 

ความยินดีบ้าง เกิดความยินร้ายบ้าง อันเนื่องมาจากสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง 

และถ้าเป็นเวทนากลาง ๆ ไม่ได้จับมาพิจารณา ก็ย่อมจะเกิดโมหะคือความหลง และ

ก็หลงติดอยู่ในเวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้น 

เวทนาน้ีเองจงึเป็นท่ีตัง้ของตัณหา ความดิน้รนทะยานอยากและกเิลสทัง้หลาย ดังเช่น

ที่ใน ปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจ้าตรัสว่า เพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหา และ

ตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยากนีก้มี็อาการเป็นโลภโกรธหลงนีแ่หละ เพราะว่าเมือ่

โลภโกรธหลงบังเกิดขึ้นแล้ว จิตใจจะมีความดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย เมื่อจับ

เอาอาการที่ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายนี้ ก็เรียกว่าตัณหา เมื่อจับเอาอาการ 

ที่ชอบก็เป็นโลภหรือราคะ ที่โกรธก็เป็นโทสะ ที่หลงก็เป็นโมหะ แต่เมื่อจับเอาอาการ

ที่ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายก็เป็นตัณหา เพราะฉะนั้น กิเลสเหล่านี้จึงอยู ่

ด้วยกัน เนื่องกันเป็นไป 

ตรัสสอนให้ดับโกรธด้วยเมตตา

เพราะฉะนั้น การที่จะปฏิบัติท�าใจให้ไม่โกรธได้ ก็ต้องอาศัยสติที่คอยส�ารวม

ระวังใจอยู่ อาศัยปัญญาที่เป็นตัวความรู้จักว่า กิเลสทุกกองแม้กองโกรธนี้เป็นอกุศล 

มีโทษ เป็นปัญญา ความรู้จักโทษ เม่ือมีสติระวังใจอยู่และมีปัญญาที่คอยรักษาใจ 

อยูด่ัง่นี ้กจ็ะป้องกนัระงบัได้ อกีอย่างหนึง่ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้ถงึธรรมทีจ่ะเป็นเครือ่ง

ป้องกันโกรธได้ด้วย ดับโกรธได้ด้วยก็คือ เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข 

หรือความปรารถนามุ่งดี เหมือนอย่างที่มารดาบิดามีเมตตาต่อบุตรธิดาครูอาจารย์ 

มีเมตตาต่อศิษย์ มิตรสหายมีเมตตาต่อมิตรสหาย คนที่รักมีเมตตาต่อกัน และ 

โดยเฉพาะทกุคนกม็เีมตตาต่อตวัเองอยูเ่ป็นประจ�า เพราะว่าย่อมปรารถนาจะให้ตวัเอง
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นัน้มคีวามสขุความเจรญิ และปกตกิไ็ม่โกรธตวัเอง แม้ตวัเองจะท�าผิดกไ็ม่โกรธตวัเอง 

ตวัเองจะท�าให้ทรพัย์เสยีหายกไ็ม่โกรธตวัเอง แต่ว่าถ้าคนอืน่มาท�าก็เกิดโกรธ เพราะฉะนัน้ 

ก็หัดให้จิตนี้มีเมตตา แผ่เมตตาออกไปในบุคคลที่เจาะจงบ้าง ในสัตว์บุคคลทั่วไปไม่

เจาะจงบ้าง เป็นการหัดปลูกเมตตาให้บังเกิดขึ้นที่จิตใจ และจิตใจนี้เป็นธรรมชาติที่

น้อมไปได้ น้อมไปในทางดกีไ็ด้ น้อมไปในทางชัว่กไ็ด้ น้อมไปในข้อใดกไ็ด้ เพราะฉะนัน้ 

เมื่อหัดน้อมไปในทางปลูกเมตตาอยู่เสมอแล้ว จะท�าให้เมตตามีขึ้นในจิตใจ เหมือน

อย่างปลกูต้นไม้ กต้็องมีการปลกูตัง้แต่เบือ้งต้น แล้วกห็มัน่รดน�า้พรวนดินอะไรเป็นต้น  

ต้นไม้กจ็ะอยูไ่ด้ กจ็ะเตบิโตขึน้จนถงึให้ผล การปฏิบตัธิรรมกเ็ป็นเช่นเดยีวกนั ต้องอาศัย

การปฏิบัติบ่อย ๆ ท�าบ่อย ๆ หมั่นปลูกให้ตั้งขึ้นในจิตใจอยู่เสมอ และเมื่อเป็นดั่งนี้

แล้ว ก็จะเป็นเมตตาขึ้นมาได้ เมื่อมีเมตตาอยู่แล้ว เมื่อไปประสบอารมณ์อันท�าให้ 

เกิดทุกขเวทนา ก็จะท�าให้ไม่เกิดความโกรธ หรือว่าเมื่อเกิดความโกรธขึ้น หวนคิดถึง

เมตตาขึ้นมาได้ ท�าจิตให้ปรากฏเป็นเมตตาออกไป ก็จะดับโกรธได้

อักโกธะหมายรวมถงึเมตตา

เพราะฉะนั้น ทศพิธราชธรรมข้อนี้ คือ อักโกธะ ความไม่โกรธนั้น จึงหมาย

รวมถึงเมตตาด้วย ความมเีมตตากค็อืมคีวามไม่โกรธ ถ้าจติทีข่าดเมตตาแล้วกจ็ะต้อง

มีโกรธ ไม่อย่างนั้นก็ไม่อย่างนี้ แต่ถ้าหากว่ามีเมตตาอยู่เป็นประจ�าแล้วจะไม่โกรธ 

เพราะฉะน้ัน อักโกธะกับเมตตาจึงมีความหมายที่รวมอยู่ด้วยกัน และข้อที่พระมหา

กษัตรยิาธิราชเจ้ามพีระราชอธัยาศยัประกอบด้วยเมตตา ไม่ทรงปรารถนาก่อภยัก่อเวร

ในผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่ทรงพระพิโรธด้วยเหตุที่ไม่ควร แม้มีเหตุให้ทรงพระพิโรธแต่ก็ทรง 

ข่มเสียได้ ให้สงบระงับอันตรธาน ทรงปฏิบัติโดย โยนิโสมนสิการ จัดเป็นอักโกธะ 

อันเป็นข้อที่ ๗ และก็พึงสาธกได้ถึงพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงปฏิบัติ ว่าเป็นไป

ด้วยอ�านาจพระเมตตา มุ่งดีปรารถนาดีต่อประชาชน ดังเช่นที่เล่าเรื่องที่ทรงปฏิบัต ิ

ในสวนจิตรลดามาแล้ว ยงัมเีรือ่งทีน่่าจะเล่าต่ออกีหน่อยหนึง่คอืได้โปรดให้มกีารทดลอง

ปลูกข้าวไร่ในสวนจิตรลดา ซึ่งสามารถผลิตข้าวไร่ได้ในอัตรา ๒๐ ถังต่อไร่ เพื่อ

พระราชทานไปแพร่พันธุ์ในชนบทต่าง ๆ ในปี ๒๕๒๘ ก็ได้ทดลองน�าดินดังกล่าวมา
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ผสมสารต่าง ๆ เพือ่ลดกรด รวมทัง้ท�าการทดลองผสมดนิลูกรงัในส่วนผสมต่าง ๆ แล้ว 

ก็ท�าโครงการปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อไปใช้ในโครงการต่าง ๆ โครงการที่ส�าคัญอีก

อนัหนึง่ทีน่่าจะใหม่เกิดขึน้เม่ือปี ๒๕๒๘ คือโครงการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ ซึง่เป็นวทิยาการ

สมัยใหม่ คือเป็นโครงการทดลองตามพระราชด�าริ จะอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่ไม่สามารถใช้

วิธีเพาะเม็ด ติดตา หรือต่อกิ่งได้ วิธีการนี้เรียกว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยน�า

เซลล์เนื้อเยื่อพืชมาเพาะเลี้ยงในอาหารและพืช ปรับสูตรจนพืชสามารถงอกรากงอก

ล�าต้นออกมา จนน�าไปปลูกได้และไม่กลายพันธุ์ เมื่อทดลองได้ดีแล้ว โปรดเกล้าฯ  

ให้ท�าการเพาะเลี้ยงเยื่อของพันธุ์ไม้ที่เคยมีแต่โบราณ ได้แก่ ต้นขนุน ซึ่งได้ทราบว่า 

ปลูกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้นขนุนนี้

ปลูกอยู่ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง เป็นขนุนเนื้อหนาถึง ๑ ซม. 

รสหวานสนิท แม้กระทั่งซังก็ว่ารับประทานได้หมดเลย ต้นขนุนนี้ไม่สามารถจะน�าไป

เพาะพนัธุไ์ด้ด้วยวธิอีืน่ กใ็ช้วธิทีีเ่รยีกว่าเพาะพนัธุด้์วยเนือ้เยือ่พชืนีแ่หละ นอกจากนัน้

ก็มีต้นสมอไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงปลูกที่พระที่นั่ง 

อัมพรสถาน มีผลใหญ่ไม่ฝาด ต้นไม้ทั้ง ๒ ต้นนี้คือต้นขนุนและต้นสมอ มีอายุเกือบ 

๑๐๐ ปี นอกจากนั้น ทางโครงการได้ท�าการทดลองเพาะเลี้ยงพืชต่าง ๆ ในวังหลวง 

เช่น ต้นมณฑา ต้นพฒุ ส�าหรบัน�าดอกมาร้อยมาลัย ซึง่มคีณุสมบตัพิเิศษคอืก้านยาว

และทิ้งไว้ ๒ – ๓ วันก้านยังสดไม่เปลี่ยนสี นอกจากนั้นในสวนจิตรฯ ยังมีโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตนมผงและนมที่เป็นเม็ด และน�าออกจ�าหน่ายแก่ประชาชนเป็นที่ 

แพร่หลาย นอกจากนัน้โปรดให้มกีารทดลองน�าอ้อยมาทดลองเพือ่ใช้เป็นวัสดเุชือ้เพลงิ  

โดยเฉพาะที่จะใช้ในการประเภทน�้ามันเบนซิน ซึ่งเป็นขั้นทดลอง ทรงพระราชด�าริว่า 

ปัญหาเรือ่งอ้อยคงจะเป็นปัญหาทีเ่กษตรกรจะต้องได้รบัความล�าบากเพราะปลูกกนัมาก 

กน่็าจะมีการทดลองท่ีใช้อ้อยให้เป็นประโยชน์ในทางอืน่นอกจากการท�าน�า้ตาล นอกจากนี ้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังโปรดท่ีจะท�าทุกอย่างด้วยพระองค์เอง การที่ทรงสน

พระราชหฤทยัในการเกษตร บางคราวทรงปลกูพชืด้วยพระองค์เอง เช่น ทรงปลกูพืช

ถั่วด้วยพระองค์เอง ท่ีทรงปลูกไว้ท่ีพระต�าหนักไกลกังวลเป็นต้น เพื่อจะได้ทรงทราบ

ว่าการเพาะปลูกพืชนั้น ๆ มีปัญหาอย่างไร
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การเสด็จพระราชด�าเนินเย่ียมราษฎรในชนบทในต่างจังหวัดนั้น ถือว่าเป็น 

พระราชภาระกิจหลัก ก็จะแบ่งเป็นการเสด็จพระราชด�าเนินเป็นทางการ ไปเยี่ยมงาน

โครงการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และเสด็จพระราชด�าเนินไปในพิธีต่าง ๆ 

ตามที่จังหวัดกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ แต่โดยปกติงานพิธีต่าง ๆ จะรับเชิญต่อเมื่อมี

โอกาสอ�านวยเท่าน้ัน ปกติมักจะทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการทอดพระเนตรและไป

เยีย่มโครงการในพระราชด�าริเป็นส่วนใหญ่ การเสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรท�าให้

มโีอกาสทอดพระเนตรสภาพพืน้ทีแ่ละสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร ลกัษณะของการ

เสด็จส่วนใหญ่เป็นการส่วนพระองค์ บางแห่งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ได้ช่วยกัน

พิจารณาตามความเหมาะสม โดยกลั่นกรองจากข้อมูลท่ีรวบรวมจากหนังสือขอ

พระราชทานอัญเชิญเสด็จจากหน่วยราชการต่าง ๆ ส่วนท่ีหมายอื่น ๆ บางทีก็ทรง

ก�าหนดเอง คือบางทีคล้าย ๆ กับว่าเสด็จไปยังจุดต่าง ๆ เพื่อท่ีจะไม่ให้เจ้าหน้าท่ีรู ้

ล่วงหน้า เป็นการป้องกนัสิง่ทีเ่รยีกว่าผกัชโีรยหน้าอย่างน้ีเป็นต้น การเสดจ็พระราชด�าเนนิ

เยี่ยมราษฎรทุกครั้ง จะทรงศึกษาสถานการณ์ล่วงหน้า จะทรงพิจารณาเส้นทาง

ภมูปิระเทศตลอดจนความยุง่ยาก ปัญหาทีร่าษฎรในพืน้ทีป่ระสบอยู่ และจะทรงวางแผน

พัฒนาไว้อย่างคร่าว ๆ จนกว่าจะทอดพระเนตรสภาพที่แท้จริง แล้วจึงปรับแผนให้

เหมาะสมอกีครัง้หนึง่ จะทรงสงัเกตสภาพภูมปิระเทศ สภาพความเป็นอยู ่สภาพแหล่งน�า้ 

สภาพเส้นทางคมนาคม สภาพพื้นที่เพาะปลูก สภาพป่าไม้ตลอดทาง เมื่อเสด็จถึงที่

หมายจะมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ท่ีรอบรู้เกี่ยวกับสภาพ

พื้นที่ในบริเวณดังกล่าว รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีฝ่ายท้องถิ่น ในโอกาสนี้หากทรงพบปัญหา

เกีย่วกบัการด�ารงชพีของราษฎร หรอืในกรณทีีร่าษฎรทลูเกล้าถวายฎกีา กจ็ะเสดจ็ไป

ทอดพระเนตรพืน้ท่ีท่ีประสบปัญหาด้วยพระองค์เอง แล้วจงึมพีระราชด�ารสักบัเจ้าหน้าที่

ฝ่ายพัฒนาและฝ่ายรักษาความมั่นคงที่โดยเสด็จ ถึงแนวทางที่จะวางแผนแก้ไขปัญหา

ต่อไป ส�าหรบัฎกีาทีท่ลูเกล้าถวายนัน้ จะทรงรบักลบัมาแล้วโปรดเกล้าให้หน่วยราชการ

ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาประกอบพระราชด�าริก่อนที่จะด�าเนินการช่วยเหลือตาม 

ความเหมาะสม
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สัจจะกับอักโกธะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน

ตามเรื่องท่ีได้ขอยกมาอ้างน้ี ก็เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนว่า ทรงปฏิบัติอยู่ใน 

ทศพิธราชธรรมข้อว่าอักโกธะ คือเมตตา เพราะทรงมีพระเมตตามุ่งดีปรารถนาดีต่อ

ประชาชน จึงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกอย่าง เช่นดังที่ได้ยกมานั้น

อนึ่ง ในข้อ ๗ นี้ ส�าหรับบารมีนั้นได้แก่สัจจบารมี ส่วนในทศพิธราชธรรม

นั้นได้แก่อักโกธะ ความไม่โกรธ อันหมายถึงเมตตาประกอบอยู่ เมื่อพิจารณาดูแล้ว

แม้ว่าทั้ง ๒ ข้อนี้จะมีพยัญชนะที่ต่างกัน แต่ว่าในด้านการปฏิบัตินั้นก็ต้องอาศัยซึ่งกัน

และกนั กล่าวคือการท่ีจะปฏิบัตใิห้มีความไม่โกรธหรอืมเีมตตาขึน้ได้นัน้ จะต้องมจีติใจ

ประกอบด้วยสัจจะคือความตั้งใจจริงในการที่จะปลูกเมตตาขึ้นมาในจิตใจคือให้เป็น

เมตตาจริง ให้เป็นเมตตาจริงในจิตใจ เมื่อเป็นดั่งน้ี จึงจะท�าให้เกิดความไม่โกรธ  

อันตรงกันข้ามขึ้นได้ และเมื่อเกิดความไม่โกรธและเกิดเมตตาขึ้นแล้ว ก็จะท�าให้มุ่งดี

ปรารถนาดี จึงอดอยู่มิได้ที่จะอยู่เฉย ๆ จึงต้องขวนขวายท่ีจะท�าให้ผู้ท่ีมีเมตตานั้น

บังเกิดความสุขความเจริญตามความหมายของเมตตา เพราะถ้ามีเมตตาจริงแล้วก็อยู่

เฉย ๆ ไม่ได้ จะต้องไปปฏิบัติท�าให้เกิดความสุขความเจริญขึ้นในที่นั้น ๆ ในที่ที่มี

เมตตานั้น เมื่อมีเมตตาอยู่ในราษฎร จึงต้องขวนขวายที่จะเสด็จไปท�าให้เกิดความสุข

ความเจริญแก่ราษฎร ท้ังน้ีก็ต้องอาศัยมีสัจจะคือความจริงใจที่จะปฏิบัติให้มีเมตตา 

ขึ้นจริง เพราะฉะนั้น เมตตานั้นจะเป็นเมตตาจริงขึ้นมาได้ต้องมีสัจจะไม่โกรธ จะไม่

โกรธจริงข้ึนได้กต้็องมีสจัจะคอืความจริงใจทีจ่ะไม่โกรธ ความจรงิใจทีจ่ะมเีมตตา ถ้าหาก 

ว่าขาดความจริงใจ คือขาดสัจจะเสียข้อเดียว เมตตาก็เป็นเมตตาไม่จริง เป็นเมตตาที่

แสดงกันออกมาแต่ภายนอก เช่นทางวาจาว่าเมตตา หรือทางกิริยาว่าเมตตา แล้วก็

ละทิง้ทอดทิง้ไม่ได้ช่วยอะไรจรงิจงั แต่หากว่าถ้าเป็นเมตตาจรงิ คอืมเีมตตาทีป่ระกอบ

ด้วยสัจจะคือความจริงใจ ท�าให้เมตตาเป็นเมตตาจริงขึ้นมา ไม่โกรธก็ไม่โกรธจริง 

ข้ึนมา ด่ังนี้แล้ว จึงจะท�าให้ปฏิบัติขวนขวายเพื่อประโยชน์สุขต่าง ๆ ดังที่พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ทรงปฏบิตั ิเพราะฉะนัน้ ธรรมทัง้ ๒ ข้อนีค้อืสจัจะกบัอกัโกธะ

ที่หมายถึงเมตตา จึงมีความหมายที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไป

๒๐ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๓๒ 
อธษิฐานบารมี

อธษิฐานบารมใีนเนมริาชชาดก

จะแสดง ทศบารมี ข้อ ๘ คือ อธิษฐานบารมี

ค�าว่า อธิฏฐานะ ที่เรามาพูดใช้เป็นภาษาไทยว่า อธิษฐาน ได้แก่ความตั้งใจ

มุ่งมั่น ท่านได้เล่าชาดกแสดงว่า พระโพธิสัตว์ทรงบ�าเพ็ญบารมีข้อนี้มาในชาติต่าง ๆ 

เป็นอันมาก ในทศชาติได้ยกเนมิราชชาดกเป็นตัวอย่างแห่งอธิษฐานบารมีมีเรื่องย่อ 

ในเนมิราชชาดกนั้นว่า

กษตัรย์ิพระองค์หนึง่ทรงพระนามว่าเนมริาช ครองเมอืงมถิิลาในแคว้นวเิทหะ 

เป็นกษัตรย์ิทีส่นพระราชหฤทยัในการกศุล โปรดการท�าบญุกศุล ทรงบรจิาคทานรกัษา

ศีลอุโบสถอยู่เป็นนิตย์ ตามประเพณีกษัตริย์ที่ครองเมืองมิถิลานี้ เมื่อครองราชสมบัติ

จนมีพระชนมายุเข้าสู่วัยชราแล้ว ก็จะทรงมอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสแล้ว 

พระองค์เองก็ออกทรงผนวช แต่พระเจ้าเนมิราชทรงมีความคิดแปลกไปจากกษัตริย์

พระองค์อืน่ ๆ กล่าวคอืพระองค์ทรงครุน่คดิว่า พระองค์เองกท็รงบ�าเพญ็ทานอยูเ่ป็นนติย์ 

ทานกับพรหมจรรย์อย่างไหนจะมีผลมาก ร้อนถึงท้าวสักกเทวราชเสด็จมาทรงอธิบาย

ผลของพรหมจรรย์ต่าง ๆ ซึ่งมีมากกว่าทาน และด้วยความประสงค์ของทวยเทพ  

ให้เชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จไปเย่ียมเทวโลก ท้าวสักกเทวราชจึงส่งมาตุลิเทพบุตร 

มาเชิญ และน�าพระเจ้าเนมิราชเสด็จไปทอดพระเนตรนรกก่อนแล้วจึงน�าเสด็จไป 

เทวโลก หลังจากได้ทอดพระเนตรนรกและสวรรค์แล้ว พระเจ้าเนมิราชก็ทรงเห็นว่า 



219ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

แม้พระองค์ได้ทรงบ�าเพ็ญทานอย่างมากมายแล้วก็ตาม แต่พระองค์ก็ควรเสด็จออก

ผนวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์อีก ดังนั้นพระองค์จึงเสด็จออกทรงผนวชตามพระราช

จริยาวัตรของกษัตริย์พระองค์ก่อน ๆ

ในชาดกนี้แสดงว่า พระเจ้าเนมิราชได้ทรงมีอธิษฐานคือความตั้งพระหฤทัย 

มุ่งมั่นในเหตุที่พึงท�า และในผลที่พึงได้ด้วยปัญญา ดังที่ได้ทรงตั้งเป็นปัญหาขึ้น และ

ทรงแสวงหาผู้ที่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระองค์ได้ ด้วยความตั้งพระหฤทัยมุ่งมั่น

จึงได้ทรงพบผู้มาถวายวิสัชชนา ซ่ึงได้ถวายวิสัชชนาได้แจ่มแจ้งอย่างเปิดนรกสวรรค์ 

ให้เห็น ท�าให้พระเจ้าเนมิราชทรงได้รับความเข้าพระราชหฤทัยแจ่มแจ้งว่า เพียงแต่

ทานอย่างเดยีวท่ีทรงบ�าเพญ็อยูห่าเป็นการเพยีงพอไม่ ควรจะต้องปฏบิตัใินพรหมจรรย์

ด้วย ชาดกนี้แสดงว่า ผู้ที่ต้องการแสวงหาความจริง ต้องการจะรู้เห็นอะไร เม่ือมี 

ความตั้งใจมุ่งม่ันจริงแล้ว จะรู้จะเห็นได้ เพราะจะท�าให้แสวงหาผู้รู้ จะได้พบผู้รู้ที่จะ

แสดงให้รู้ให้เห็นได้ ทั้งในเรื่องของมนุษย์ ทั้งในเรื่องนรกสวรรค์ ตลอดถึงนิพพาน

อธษิฐานบารมใีนเตมยิชาดก

ส่วนในจริยาปิฎกกถา เตมิยชาดกเป็นตัวอย่างแห่งอธิษฐานบารมี มีความว่า 

ในรฐักาสใีนอดตีกาลล่วงไปแล้วนานไกล พระเจ้ากาสทีรงมพีระราชโอรสทรงพระนาม

ว่าพระเตมีย หรือท่ีค�าไทยเรียกว่าพระเตมีย์ พระองค์ทรงรักทะนุถนอมเป็นอย่างยิ่ง 

ทรงหวังจะให้สืบราชสมบัติแทนพระองค์ต่อไป แต่พระเตมีย์ทรงมีพระหฤทัยน้อมไป

ใน เนกขมัมะ คือการออกบวช ไม่ทรงปรารถนาราชสมบติั ได้ทรงมีความต้ังพระหฤทัย

มุง่มัน่ว่าจะผนวชให้จงได้ จงึได้ทรงนิง่อยูเ่ฉย ๆ ไม่รบัสัง่ถ้อยค�าอะไรทัง้สิน้ เมือ่มใีคร

มาทลูมาพูดด้วยกท็รงเฉย ๆ อกี และไม่ทรงใช้พระหตัถ์พระบาท คนทัง้หลายกส็งสยั

ว่าทรงเป็นใบ้หนวกหรือเป็นเปล้ียหรือเป็นอัมพาต จึงได้ตรวจพระหัตถ์พระบาท 

พระชิวหาพระกรรณ ก็เห็นบริบูรณ์ไม่มีบกพร่อง เมื่อไม่พบว่ามีโรคอะไรก็คิดสงสัย 

ต่อไปว่า ไฉนจึงเป็นเช่นนั้น เมื่อเวลาล่วงไป ๆ นานถึง ๑๖ ปี ก็คงเป็นอยู่เช่นนั้น 

และตรวจไม่พบว่าประชวรด้วยโรคอะไร คนทัง้ปวงตัง้แต่ประชาชนขึน้มาจนถึงเสนาบดี

และปุโรหิตก็ลงความเห็นเป็นอันเดียวกันว่า เป็นคนกาลกิณีไปเสียแล้ว และได้ม ี
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ความเห็นชอบพร้อมกันว่า ให้น�าไปฝังทิ้งเสีย เขาจึงน�าพระองค์ขึ้นประทับรถออกไป

ในป่า เมื่อน�าพระองค์ไปถึงที่ซึ่งก�าหนดจะฝังทั้งเป็น สารถีก็หยุดรถแล้วลงไปขุดหลุม 

ขณะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จลงจากรถ แสดงพระก�าลังพระกายว่ายังมีสมบูรณ์ ได้ทรง

ถือเพศเป็นบรรพชิต ประพฤติพรตพรหมจรรย์ตามที่ได้ทรงต้ังพระหฤทัยมุ่งมั่นไว้  

ท่านกล่าวว่าพระเตมีย์ท�าเช่นนี้ มิใช่ว่าทรงชิงชังพระราชมารดาบิดา มิใช่ว่าทรงชิงชัง

พระองค์เอง แต่ทรงรัก พระสัพพัญญุตญาณ คือความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จึงได้

ทรงตั้งพระหฤทัยมุ่งมั่นอย่างนั้น ทรงอธิษฐานองคสมบัติทั้ง ๓ คือ ใบ้ หนวก และ

เปลีย้ อยูจ่นถงึเขาน�าออกไปจะฝังเสยี ด้วยเข้าใจว่าเป็นคนกาลกณิ ีเรือ่งนีแ้สดงอธษิฐาน

บารมคืีอความตัง้ใจมุง่มัน่อนัหมายความถึงว่า เม่ือมีความตัง้ใจม่ันในส่ิงอนัใด กท็�าไป

ด�าเนินไปให้ส�าเร็จอันนั้นรักษาความตั้งใจไว้อย่างมั่นคง ไม่กลับกลายเปลี่ยนแปลง

พระเตมีย์ในชาดกนี้ทรงอธิษฐาน คือ ข้อแรกตั้งพระหฤทัยมุ่งมั่นว่าจะทรง

ผนวช แต่พระราชบิดาและประชาชนต้องการพระองค์ จึงต้องทรงหาวิธีที่จะไม่ให้เขา

ต้องการ ให้เขาทิ้งพระองค์เสียเอง จึงทรงอธิษฐานข้อต่อไป คือตั้งพระหฤทัยเป็นใบ้

เป็นหนวกเป็นเปลี้ย เพื่อให้ส�าเร็จอธิษฐานข้อแรก อธิษฐานข้อหลังเห็นได้ว่ารักษาได้

ยากยิ่ง เหมือนอย่างคนที่ไม่ใบ้ท�าเป็นใบ้ ไม่หนวกท�าเป็นหนวก เดินได้ท�าเป็นเดิน 

ไม่ได้ ชั่วครู่ชั่วคราวก็อาจไม่ยาก แต่ท�านาน ๆ จะเห็นว่ายากมาก ท้ังในเรื่องราย

ละเอียดก็มีเล่าถึงการทดลองต่าง ๆ เพราะคนทั้งหลายก็สงสัยเหมือนกันว่าน่าจะ 

แสร้งท�า พระเตมีย์ก็รักษาพระหฤทัยไว้ได้มั่นคงจนคนทั้งหลายหมดสงสัยว่าแกล้งท�า 

จงึได้ประสบความส�าเร็จในอธษิฐานข้อแรก คอืออกผนวชได้ส�าเรจ็ ด้วยวธิทีีเ่ขาน�าออก

ไปทิ้งเสียเอง ข้อท่ีควรกล่าวในตอนน้ีก็คือ การท�าเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการหลอกลวงคน 

เพราะพระองค์ไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวง แต่ทรงอธิษฐานพระหฤทัยของพระองค์เอง

ว่า ตั้งแต่บัดนี้ไปจะไม่พูด จนกว่าจะหลุดออกไปได้จากที่นี้ ดั่งนี้เป็นต้น เหมือนอย่าง

บางคนบางคราวก็คิดว่าจะหลอกท�าหนวกไม่พูดไม่โต้ตอบ ใครว่าอะไรก็นิ่ง ผู้ที่นิ่งได้

อย่างน้ีไม่ถูก ถือว่าท�าหนวกหลอกลวงคน เมื่อนิ่งได้ในที่ควรน่ิงกลับได้รับชมว่าเป็น 

คนมสีตปัิญญา หากมีปัญหาว่าในท่ีเช่นไรควรนิง่ควรเฉย กจ็ะต้องตอบว่า สดุแต่เรือ่ง

แต่ละบุคคล ในชาดกนี้เล่าเรื่องพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งจะเป็นพระพุทธเจ้า จึงต้องใช้ความ

นิง่มากตามควรแก่ผลทีป่ระสงค์ ฉะนัน้ จงึควรท�าความเข้าใจว่า ท่านผูเ้ป็นพระโพธสัิตว์
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ย่อมมีอธิษฐานบารมีท่ีพิเศษ อันอาจเห็นว่าเกินวิสัยของสามัญชน ความจริงก็เป็น 

เช่นน้ัน สิง่ทีค่นท้ังหลายปรารถนา แต่พระโพธสิตัว์ไม่ปรารถนา แม้จะมอียูใ่นพระหตัถ์

แล้วกท็รงสละเสยี แม้การสละจะยากเย็นเท่าใด กย็อมทนยากเพือ่สละจนได้ คนทัง้หลาย

มมีอืเปล่าพากนัแบมือออกรบั ไม่มีใครให้กเ็อือ้มมอืออกไปหยบิเอาเอง แต่พระโพธสัิตว์

มมีอืเต็ม กแ็บมือออกให้ได้ท้ังหมด ฉะน้ัน การเล่าเรือ่งพระเตมย์ีจงึมใิช่หมายความว่า 

เพื่อให้ใคร ๆ ต้องปฏิบัติให้เหมือนท่าน แต่เพื่อแสดงถึงลักษณะของบารมีข้อหนึ่งคือ

อธิษฐาน ซึ่งทุก ๆ คนจะต้องมีในกิจที่พึงท�าทุกอย่าง

วริยิะ ขันต ิ สัจจะ อธษิฐาน

คนทุกคนจะท�าอะไร ย่อมมีความต้องการในผลที่จะพึงได้จากการกระท�า 

ความส�าเร็จคือการได้บรรลุถึงผลนั้น จึงจ�าต้องอาศัยธรรมข้อหนึ่งคืออธิษฐาน ได้แก่

ความตั้งใจมุ่งม่ันดังกล่าวแล้ว และจ�าต้องมีอธิษฐานทั้งในผลทั้งในเหตุ เช่น ในการ

ศกึษาเล่าเรยีน ต้องมอีธษิฐานในผลคอืความส�าเรจ็การศกึษา ในเหตคุอืท�าการศกึษา

ไปโดยล�าดบั ในการงานต้องมอีธษิฐานในผลคอืความได้ทรพัย์ ยศ เป็นต้น ในเหตคุอื

การท�างานให้ดี ในด้านความดี ต้องมีอธิษฐานในผลคือความมีเกียรติด้วยความดี  

ในเหตุคือความเว้นความชั่ว ท�าความดี คนโดยมากมีอธิษฐานในผลที่ตนชอบอยู่ด้วย

กันทั้งนั้น เช่นตั้งใจมุ่งมั่นจะเป็นนักปราชญ์ จะเป็นเศรษฐี จะได้นั้นได้นี่ เป็นนั่นเป็น

น่ีต่าง ๆ แต่ขาดอธษิฐานในเหต ุคอืขาดความตัง้ใจมุง่มัน่ในอนัทีจ่ะประกอบเหตใุห้สม

แก่ผลที่ประสงค์ เช่นเกียจคร้านที่จะเล่าเรียนเขียนอ่านจะให้เป็นนักปราชญ์ขึ้นมาเอง 

เกียจคร้านที่จะประกอบอาชีพในทางที่ชอบ เก็บหอมรอมริบส่ังสมขึ้นโดยล�าดับ  

เหมือนอย่างก่อไฟกองน้อยให้ค่อยโตขึ้น จะให้เป็นกองโตขึ้นมาทันที ไม่ชอบที่จะเว้น

ความชั่วท�าดี หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ชอบท�าชั่วไม่ชอบท�าดี แต่ก็อยากเป็นคนมี

เกียรติมีความดี ใครว่าไม่ดีเป็นไม่ได้ ฉะนั้น อธิษฐานในเหตุจึงเป็นข้อส�าคัญ คือ 

ตัง้ใจมุง่มัน่ในการท�าเหตใุห้ได้ผลทีป่ระสงค์ให้ด�าเนนิไปโดยสม�า่เสมอ มคีวามเพยีรคอื

พยายามท�าไป มขีนัตคิอือดทน มสีจัจะคอืความจรงิ และรกัษาอธิษฐานคือความตัง้ใจ

มุ่งมั่นไว้เสมอ
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อธษิฐานเป็นพลังน�าไปสู่ความส�าเร็จ

ตามที่กล่าวมานี้ จะพึงเห็นได้ว่า วิริยะ เพียร ขันติ อดทน สัจจะ จริง และ 

อธษิฐาน ทัง้ ๔ ประการนีเ้ป็นธรรมทีม่ปีระกอบกนัอยู ่เมือ่ยกขึน้ข้อหนึง่ กย่็อมมอีกี 

๓ ข้อประกอบอยู่ด้วยเสมอ ไม่เช่นนั้นจะมีไม่ได้เลยสักข้อเดียว เช่นอธิษฐาน 

ความตั้งใจมุ่งมั่น ในที่นี้ถ้าไม่มีอีก ๓ ข้อก็เป็นอธิษฐานคือส�าเร็จอธิษฐานขึ้นมาไม่ได้ 

เตมยีชาดกแสดงอธษิฐานไว้ สมบูรณ์ทัง้ ๒ ประการ อธษิฐานในผล ได้แก่พระเตมีย์

ทรงตัง้พระหฤทยัมุง่มัน่ในเนกขมัมะ ในเหตไุด้แก่พระเตมย์ีทรงตัง้พระหฤทยั ไม่รบัสัง่ 

ไม่รับฟัง ไม่ใช้พระหัตถ์พระบาท อธิษฐานนี้เป็นธรรมที่พึงอบรมให้มีข้ึนได้ คือ 

จะท�าอะไรก็คิดเสียก่อนว่าเพื่ออะไร หรืออยากจะได้อะไรก็คิดเสียก่อนว่าสมควรที่ตน

จะพึงได้หรือไม่ ถ้าเป็นสิ่งที่ตนจะพึงได้ ก็คิดว่าท�าอย่างไรจึงจะได้ และการอธิษฐาน

ใจคอืตัง้ใจมุง่มัน่ต่อผลทีป่ระสงค์นัน้ จะตัง้ใจมุง่มัน่ประกอบเหตทุีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเร็จ

ผลทีป่ระสงค์ เมือ่อธิษฐานใจไว้อย่างไร กร็กัษาอธษิฐานไว้ให้มัน่คง เว้นไว้แต่อธษิฐาน

ใจในทางที่ผิดไม่เหมาะ ถ้ารู้ว่าผิดไม่เหมาะก็ต้องเลิกเสีย กลับอธิษฐานใจใหม่ใน 

ทางทีถ่กูทีเ่หมาะ ฉะนัน้ ก่อนท่ีจะอธษิฐานในสิง่ใด กจ็�าต้องใคร่ครวญเลอืกให้เป็นสิง่

ทีเ่หมาะทีค่วร ดงัทีม่คี�าเตอืนว่าใคร่ครวญก่อนดกีว่า เมือ่เป็นส่ิงทีเ่หมาะท่ีควรจริงแล้ว 

จึงอธษิฐานใจในสิง่นัน้ เมือ่ได้อบรมอธษิฐานดงักล่าวอยู่เสมอ จะท�าให้จติใจมคีวามมุง่

ที่มั่นคง เป็นพลังใจส�าคัญอันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ

สัจจาธษิฐานช่วยให้พ้นอันตราย

อนึ่ง อธิษฐานนี้ยังอาจใช้ป้องกันบ�าบัดทุกข์ภัยโรคในคราวคับขันได้อีกด้วย 

ในเมื่ออธิษฐานนั้นเป็น สจัจาธษิฐาน ดงัที่พูดกันว่า ตั้งสตัยาธิษฐาน เช่นมุ่งจะให้พ้น

อันตราย จึงอธิษฐานใจ อ้างสิ่งที่เป็นสัจจะคือความจริงของจริงเรื่องจริง เช่นอ้างคุณ

พระรัตนตรัยซึ่งเป็นสรณะได้จริง ดังที่เคยได้แสดงแล้วในข้อสัจจะ อ้างคุณทานศีล

ภาวนาของตนเอง ท่านกล่าวถึงเร่ืองอ้างความชั่วของตนเองก็ได้ ว่าตนได้ท�าชั่วไว ้
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เช่นน้ันจริง เท่ากับอ้างสิ่งท่ีจริง พูดความจริงชนิดที่ไม่มีเท็จทั้งรู้ปนอยู่แม้แต่น้อย  

ครั้นแล้วก็อธิษฐานใจว่า ด้วยอ�านาจกล่าวค�าสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีดังจะได้แสดง

เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องท่ีแม้คนไทยในปัจจุบันก็นับถือกัน คือเรื่องของคาถาดับไฟ  

ซึ่งคาถาดับไฟนี้ก็เป็นบทสวด มีมาใน ๗ ต�านาน ๑๒ ต�านาน ขึ้นต้นว่า อตฺถิ โลเก 

สีลคุโณ เป็นต้น มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกไปในแคว้นมคธ  

โดยเสด็จจาริกไปในคามนิคมแห่งแคว้นมคธ วันหนึ่งได้เสด็จไปถึงคามคือหมู่บ้านใน

แคว้นมคธหมู่หนึง่ ได้เสดจ็เข้าไปบณิฑบาตในละแวกบ้านในเวลาเช้าพร้อมกบัหมูแ่ห่ง

ภิกษุเป็นอันมาก ในเวลาภายหลังภัต คือหลังจากท่ีได้เสวยภัตตาหารและพระภิกษุ

สงฆ์ก็ได้ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว เสด็จกลับจากบิณฑบาต ก็ได้เสด็จจาริกต่อไป ดังที่

ภาษาไทยเราชอบเรียกว่าเดินธุดงค์ ตามพุทธประวัตินั้นแสดงว่าพระพุทธเจ้าออก 

เดินธุดงค์ทุกปี เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาก็หยุดอยู่จ�าพรรษาในรัฐใดรัฐหนึ่ง ที่ใดที่หนึ่ง  

ออกพรรษาปวารณาแล้วและพระภกิษสุงฆ์รับกฐนิกนัแล้ว กเ็สดจ็ออกเดนิธดุงค์ต่อไป

ในรัฐโน้นรัฐนี้ต่าง ๆ เสด็จเดินด้วยพระบาท ส�าหรับคราวท่ีเกี่ยวแก่ต�านานเรื่องนี้  

ได้เสด็จเดินธุดงค์ไปในหมู่บ้านในแคว้นมคธดังกล่าว เม่ือทรงรับบิณฑบาตเสร็จแล้ว 

อันหมายความว่าเสวยและฉันเสร็จแล้ว ก็ออกเดินทางต่อไป เมื่อเดินทางพ้นหมู่บ้าน

เข้าป่า ก็พอดีมีไฟป่าบังเกิดขึ้นอย่างแรง ลุกลามมาโดยเร็วจนคล้ายกับว่าจะมาถึง

พระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์ท่ีก�าลังเดินทางอยู่ แต่ว่าเมื่อไฟป่าได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้า  

กด็บัไปโดยรอบ หมู่ภกิษุท้ังหลายเหน็เป็นความอศัจรรย์ทีไ่ฟป่าไม่ลกุมาทีต่รงพระพทุธเจ้า

และหมูแ่ห่งภกิษกุ�าลงัเดนิทางอยู ่เมือ่มาใกล้กด็บัไปโดยรอบ เหมือนดงัถูกน�า้ราดดบั 

จึงได้กราบทูลสรรเสริญพระพุทธคุณ พระพุทธเจ้า ก็ได้ตรัสเล่า วัฏฏกชาดก คือ 

ชาดกเรื่องที่ได้เคยมีมาแล้ว ที่ได้เกิดมาแล้วในอดีตเกี่ยวแก่ลูกนกคุ่ม บางทีก็เรียกว่า

นกคุ่มไฟ ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า ได้มีรังนก มีนกอาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่า และรังหนึ่งเป็นที่

อยูข่องนกคุม่สามภีรรยาตวัผูต้วัเมยี ซึง่กไ็ด้ออกไข่ และฟักไข่เป็นตวัลกูนกคุม่เลก็ ๆ 

เมื่อไข่ออกมา นกคุ่มท่ีเป็นพ่อแม่ก็ให้ลูกอยู่ในรัง บินออกไปหากินแล้วน�าอาหารมา

ป้อนลูก ในขณะที่ลูกยังเล็ก ยังมีปีกที่บินไม่ได้ มีขาที่ยังเดินไปไม่ได้ ก็ได้มีไฟป่าไหม้

มาโดยรอบ บรรดานกทัง้หลายกพ็ากนับนิหน ีและแม้นกคุม่ทีเ่ป็นพ่อแม่ของลกูนกคุม่
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กบ็นิหนอีอกไป ลกูนกคุม่นัน้ยงับนิไม่ไหว จะเดินไปกย็งัไปไม่ได้ จงึได้ระลกึถงึคณุศลี

เป็นต้น และก็ได้ตั้งสัจจกิริยา คือการกระท�าสัจจะด้วยการกล่าวสัจจะคือความจริง 

ด้วยการที่ได้ระลึกถึงคุณของศีลเป็นต้นว่าคุณของศีลมีอยู่เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการ

ระลึกยืนยันในสัจจะคือความจริงข้อหนึ่ง คือข้อที่ว่าคุณศีลมี ตลอดจนถึงคุณของ

คุณธรรมอย่างอ่ืน ตลอดจนถึงคุณของพระชินพุทธเจ้ามี และก็ได้กล่าวสัจจะคือ 

ความจริงถึงตัวเอง ว่าตัวเองนั้นมีปีกก็ยังบินไปไม่ไหว มีเท้าก็ยังเดินไปไม่ได้ จึงขอให้

ไฟป่าที่ลุกเข้ามานี้ จงอย่าได้มาถึง จงดับเสีย ด้วยอ�านาจของอธิษฐานคือความตั้งจิต

มุ่งมั่น แสดงสัจจะคือความจริงอันเรียกว่าสัจจกิริยา การกระท�าสัจจะคือความจริง 

กล่าวค�าจริง ระลึกรับรองสิ่งที่มีอยู่จริง เป็นจริง ท้ังท่ีเป็นความจริงเกี่ยวแก่คุณศีล

เป็นต้น ทั้งที่เป็นความจริงเกี่ยวแก่ตัวเองที่ว่า มีปีกก็ยังบินหนีไปไม่ได้ มีเท้าที่ยังเดิน

ไปไม่ได้ มีการระลึกถึงและการที่อ้างถึงกล่าวถึงเหล่านี้ล้วนเป็นความจริง ก็อธิษฐาน

ในใจ ขอให้อ�านาจแห่งความจริงนี้บันดาลให้เกิดผล ความสวัสดีดังกล่าว ไฟป่าที่ลุก

มานั้น เมื่อเข้ามาใกล้ก็ดับไปโดยรอบ

ฉะนัน้ การอธษิฐานสจัจะอันเรยีกว่าสตัยาธษิฐานหรอืสจัจาธิษฐานของนกคุม่นี้ 

ที่ท่านรจนาไว้เป็นคาถาแสดงในวัฏฏกชาดก อ้างว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าดังกล่าว  

จึงได้น�ามาใช้เป็นบทสวดซ่ึงขึ้นต้นว่า อตฺถิ โลเก สีลคุโณ เป็นต้น ที่แปลความว่า  

“คุณแห่งศีลมีอยู่ในโลก ความสัตย์ความสะอาดและความเอ็นดูกรุณามีอยู่ในโลก  

ด้วยคําสัตย์นั้น ข้าพเจ้าจะทําสัจจกิริยาอันเยี่ยม ข้าพเจ้ารําลึกถึงกําลังแห่งธรรม  

ราํลกึถงึพระชินเจ้าทัง้หลายในปางก่อน อาศยักําลงัแห่งสจัจะ ขอให้สจัจกิรยิา ปีกทัง้หลาย

ของข้าพเจ้ามอียู ่แต่กย็งับนิไม่ได้ เท้าทัง้หลายของข้าพเจ้ามีอยูก่ย็งัเดินไม่ได้ มารดา

และบิดาของข้าพเจ้าก็ออกไปแล้ว ดูก่อนไฟป่า ขอท่านจงถอยไป ครั้นเมื่อสัจจะอัน

ข้าพเจ้าทําแล้ว เปลวไฟอันลุกโพลงมากก็สงบ เว้นไปได้ ๑๖ กรีส พร้อมกับคําสัตย์ 

ประหนึง่เปลวไฟทีต่กถึงนํา้ สิง่ใดเสมอด้วยสจัจะของเราไม่ม ีนีเ้ป็นสจัจบารมขีองเรา” 

ดั่งนี้ เรื่องนี้แสดงถึงสัตยาธิษฐานคืออธิษฐานซึ่งเป็นสัจจะนั้นเอง
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อธษิฐานบารม ี๓ ชั้น

พระโพธิสัตว์ได้ทรงบ�าเพ็ญอธิษฐานบารมีมาโดยล�าดับ เป็นบารมีสามัญคือ

รักษาอธิษฐานยิ่งกว่าคนที่รักและทรัพย์สิน เรียกว่า อธิษฐานบารมี เป็นอุปบารมีคือ

สูงกว่าสามัญ ได้แก่รักษาอธิษฐานยิ่งกว่าอวัยวะร่างกาย เรียกว่า อธิษฐานอุปบารมี 

เป็นปรมตัถบารมีคืออย่างย่ิงยวดขึน้ไปโดยล�าดบั ได้รักษาอธษิฐานยิง่กว่าชวิีต เรยีกว่า 

อธิษฐานปรมัตถบารมี พระพุทธด�ารัสที่ตรัสเล่าเรื่องอดีตจริยาครั้งเป็นพระเตมีย์ที ่

อ้างมาแล้วนั้น มีอยู่ว่า “ข้าพเจ้าถูกคุกคาม ให้ทําลายอธิษฐานที่ตั้งไว้ด้วยเหตุต่าง ๆ 

ถึงกับขุดหลุมจะฝังข้าพเจ้าเสียในแผ่นดิน แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ยอมทําลายอธิษฐานนั้น 

ข้าพเจ้าจะเกลยีดชงัพระมารดาและพระบิดากห็าไม่ ข้าพเจ้าจะเกลยีดชงัตนเองกห็าไม่ 

แต่เพราะพระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของข้าพเจ้า ดั่งน้ันข้าพเจ้าจึ่งอธิษฐานเป็น 

คนใบ้ คนหนวก และง่อยเปลี้ยอยู่ถึง ๑๖ ปี ผู้เสมอข้าพเจ้าด้วยอธิษฐานเป็นไม่มี  

นี้คืออธิษฐานบารมีของข้าพเจ้า”

พระพทุธเจ้าเม่ือพระองค์ทรงผจญมารในราตรทีีจ่ะตรัสรู ้ท่านแสดงว่าได้ทรง

อธิษฐานพระหฤทัยถึงพระบารมีที่ได้ทรงบ�าเพ็ญ มีทานศีลเป็นต้น ทรงอ้างพระธรณี

เป็นประธาน จึงได้ทรงชนะมาร เมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ก็ได้ทรงท�า สังขาราธิษฐาน คือ 

ตัง้พระหฤทัยมุ่งม่ันว่าจะทรงด�ารงพระอายสัุงขารอยูต่่อไป ยงัไม่เสดจ็ปรินพิพานจนกว่า

บริษัท ๔ จะตั้งขึ้น พรหมจรรย์คือพระพุทธศาสนาจะตั้งลงมั่นคงในโลก ครั้นถึงเวลา

นั้นจึงได้ปลงอายุสังขาร เสด็จปรินิพพาน จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นผลของ 

พระพุทธาธิษฐาน ซึ่งมีอานุภาพอ�านวยผลแก่ผู้ปฏิบัติอยู่ทุกกาลสมัย

๒๔ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๓๓ 
อวหิงิสา

ความไม่เบยีดเบยีนต้องอาศัยกรุณา

จะแสดง ทศพิธราชธรรม ข้อที่ ๘ อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน

กริยิาทีไ่ม่เบยีดเบียนให้ล�าบาก คอืความไม่ก่อทกุข์ยากแก่ผูอ้ืน่ ตลอดถงึสตัว์

ด้วยเห็นเป็นสนุกของตนเพราะอ�านาจโมหะ เช่นท�าร้ายคนและสัตว์อื่นเล่น ชื่อว่า 

อวิหิงสา คนผู้รวมกันอยู่เป็นหมู่ ทั้งผู้ปกครอง ทั้งผู้อยู่ในปกครอง จะอยู่ด้วยกันได้

เป็นสุขก็เพราะไม่เบียดเบียนกัน โดยเฉพาะผู้ปกครองถึงจ�าต้องอาศัยเก็บภาษีอากร 

จากราษฏรผูอ้ยูใ่นปกครองเพือ่จ่ายบ�ารงุประเทศ และต้องเกณฑ์ก�าลงัแรงบ้างในคราว 

ทีจ่�าเป็น แต่ถ้าเกบ็และเกณฑ์รนุแรง อันเป็นการรดีเกนิสมควร ราษฎรผู้อยู่ในปกครอง

กเ็ดือดร้อน ระส�า่ระสายอยูไ่ม่เป็นสขุ มีเรือ่งครัง้โบราณว่า ผูอ้ยูใ่นปกครองถกูผูป้กครอง

เบียดเบียน ต่างอพยพไปอยู่ต่างถิ่นก็มี ความไม่เบียดเบียนจะเป็นไปได้ก็ต้องอาศัย 

กรุณา เป็นเบ้ืองหน้า และอันความไม่เบียดเบยีนนีเ้มือ่มาคู่กบัอกัโกธะคอืความไม่โกรธ 

ก็มีความที่ต่างกันอยู่บ้างและสัมพันธ์กันบ้าง

อันอักโกธะคือความไม่โกรธ อันเป็นทศพิธราชธรรมข้อที่ ๗ ที่ได้แสดงมา

แล้วนั้น คือ ความท่ีไม่ลุอ�านาจต่อความโกรธ อันรวมความถึงโทสะพยาบาทอันจะ
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ท�าให้ท�าร้ายผู้อื่นสัตว์อื่นด้วยอ�านาจของความโกรธ ด้วยอ�านาจของโทสะ ซึ่งหมายถึง

ความทีม่เีมตตานัน้เอง แต่การทีไ่ม่ยกเอาเมตตาเป็นทีต่ัง้ออกหน้า แต่ยกเอาอกัโกธะ

คือความไม่โกรธออกหน้า ก็เพื่อที่จะจี้จุดอันส�าคัญของผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจ  

ซึ่งตั้งแต่โบราณกาลมามักจะเป็นผู้ที่ลุอ�านาจของความโกรธ เมื่อโกรธข้ึนมาก็มัก 

จะสั่งท�าร้ายทารุณต่อผู้ที่ถูกโกรธนั้น ผู้มีอ�านาจตั้งแต่โบราณมามักจะเป็นอย่างนั้น  

เพราะฉะน้ัน จึ่งต้องคอยท่ีจะเอาอกเอาใจเพื่อไม่ให้โกรธ โดยการท่ีพยายามตามใจ 

ต่าง ๆ เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีอ�านาจที่ไม่มีธรรมจึงมักจะเป็นผู้โกรธง่าย ส่ังท�าร้ายใคร 

ง่าย ๆ ดังที่ปรากฏมาในครั้งโบราณ เพราะฉะนั้น เมื่อแสดงธรรมของผู้ปกครอง 

เพื่อจะจ้ีถึงจุดนี้ จึงได้ยกเอาความไม่โกรธขึ้นมาตั้งไว้เป็นหัวข้อ ซึ่งโดยความก็คือ 

ความมเีมตตานัน้เองดงัทีไ่ด้แสดงมาแล้ว และในข้อนีย้กเอาอวิหิงสา ความไม่เบยีดเบยีน

มาเป็นหัวข้อ ก็เพราะว่าบรรดาผู้ปกครองตั้งแต่ในอดีตมา เมื่อมีอ�านาจขึ้น แม้ว่า 

ไม่โกรธ แต่ว่าลอุ�านาจของความโลภความหลง ไม่ได้พจิารณาให้เหมาะสม กส็ัง่ปฏิบัติ

การต่าง ๆ เป็นการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อนด้วยอ�านาจของโลภะบ้าง ด้วยอ�านาจ

ของโมหะคือความหลงบ้าง เช่นว่าเม่ือไปที่ไหน เมื่อเห็นส่ิงที่ชอบใจก็มักจะหาทางที่ 

จะน�ามาให้ได้เป็นของ ๆ ตน เช่น จะเป็นทรัพย์สินก็ดี จะเป็นสตรีก็ดี จะเป็นแก้ว

แหวนเงินทองก็ดี เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ จึงมักจะต้องคอยซ่อนเร้นไม่ให้ผู้

ปกครองทีม่อี�านาจได้เหน็ เพราะฉะนัน้ จงึต้องยกเอาข้ออวหิงิสา ไม่เบยีดเบยีนขึน้มา

เป็นที่ตั้ง และโดยความก็คือว่าความท่ีมีกรุณานั้นเอง เพราะความกรุณานั้นตรงกัน 

ข้ามกบัอวหิงิสา อนัได้แก่ความทีส่งสาร คดิช่วยให้พ้นทกุข์ และปฏบิตัช่ิวยให้พ้นทกุข์ 

เพราะฉะนั้น กรุณาข้อนี้จึงได้ถือเป็นพระคุณอันส�าคัญของพระพุทธเจ้าในพระคุณ 

ทั้ง ๓ พระคุณทั้ง ๓ นั้นก็ได้แก่ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และ พระกรุณาคุณ 

พระกรุณาคุณนั้นนับเป็นพระคุณที่ ๓ เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้า ก็ได้แก่การที่มี

พระกรณุาอนัแสดงออก เป็นการเสดจ็จารกิไปทรงแสดงธรรมสัง่สอนโปรดแก่หมูเ่วไนยนิกร 

คือหมู่ชนที่พึงแนะน�าได้ ให้ได้ประสบประโยชน์ตามภูมิตามชั้น 
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พระมหากรุณาธคิุณแก่ประชาชน

และพระมหากษัตริย์ก็มีค�าว่า พระมหากรุณาธิคุณ และใช้เป็นค�าน�าเช่นทรง

พระกรณุาโปรดเกล้า ฯ ซ่ึงค�าว่ากรุณานีก็้เป็นการปฏบิตัทิีช่่วยให้พ้นทกุข์ คอื เป็นการ

ปฏิบัติช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ได้ท�าให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ แสดงออกมาถึงความ

กรุณา และแม้กรณุานีก้ย็งัเนือ่งด้วยเมตตานัน้เอง จะต้องมเีมตตาความมุง่ดปีรารถนา

ดเีป็นพ้ืนของจติใจอยู่ จงึจะมีกรณุาความช่วยให้พ้นทกุข์ซ่ึงเป็นการทีแ่สดงออกมา และ

มีธรรมหลายหมวดที่แสดงออกมาด้วยอ�านาจของกรุณา เช่นใน สังคหวัตถุ ๔ ธรรม

เป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวน�้าใจของกันและกันนั้น ก็ได้แก่ ทาน การให้ เป็นการ

เฉลี่ยเผื่อแผ่เจือจานความสุขของตนแก่ผู้อื่น ปิยวาจา เจรจาถ้อยค�าอันเป็นที่รักจับใจ 

อัตถจรยิา ประพฤตสิิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่าง ๆ และ สมานตัตตา ความวางตนสม�า่เสมอ 

ไม่เป็นผูท้ีถื่อตวั เข้ากนัได้กบัหมูช่นทัง้ปวง เพราะฉะนัน้ กรณุาจงึตรงกนัข้ามกบัวหิงิสา

คือความเบียดเบียน และอวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนนั้นก็หมายถึงกรุณานั่นเอง

โครงการพระราชด�ารแิสดงถงึพระมหากรุณา

กล่าวโดยเฉพาะข้อที่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้ามีพระราชอัธยาศัยกอปรด้วย

พระมหากรุณา ไม่ทรงปรารถนาก่อทุกข์แก่ผูใ้ดผูห้นึง่ ไม่ทรงเบยีดเบยีนพระราชวงศา-

นวุงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท และอาณาประชาราษฎรให้ล�าบากด้วยเหตอุนัไม่ควรท�า 

หรือด้วยตั้งพิกัดเก็บภาษีอากรเกินขนาด ทรงปกครองประชาชนดังบิดาปกครองบุตร 

ดัง่น้ีจัดเป็นอวิหงิสา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบด้วยพระมหากรณุา

ดังที่กล่าวมานี้ มีเป็นอันมากซ่ึงได้กล่าวมาโดยล�าดับแล้ว และวันนี้จะได้น�าข้อความ

บางตอนจากหวัข้อเอกสารวจัิยบทบาทของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินการ

สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ชนบทของประเทศของนักศึกษา 

ท่านหนึ่ง โดยท่ีแผนพัฒนาได้มีระบุว่าชนบทล้าหลังเป็นเขตที่มีคนไทยอีกประมาณ 

๑๐ ล้านคนท่ีประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรมด้วยความขาดแคลน ยากจนและยากไร้ 
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อาทขิาดความรูแ้ละปัจจัยในการประกอบอาชพีขาดน�า้ในการเกษตรและบรโิภค ขาดแคลน

ที่ดินท�ากิน และดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดการศึกษาและขาดการสาธารณสุข 

และถูกเบยีดเบยีนด้วยโรคภยัไข้เจบ็ ปัญหาเหล่านีแ้สดงให้เหน็อย่างชดัเจน ถงึแม้การ

พฒันาทีผ่่านมากว่า ๒๐ ปีซึง่ได้ท�าตามโครงการ ได้ท�าให้ฐานะทางเศรษฐกจิส่วนรวม

ของประเทศดีขึ้น แต่ชาวชนบทไม่ได้ดีขึ้นตามไปด้วย เพราะการพัฒนาไม่ได้ไปถึงมือ

ของกลุ่มชนเหล่านี้อย่างแท้จริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบปัญหาเหล่านี้ 

เพราะได้เสด็จไปทรงเยีย่มเยียนราษฎรในภมูภิาคต่าง ๆ เป็นประจ�าเสมอมา โดยเฉพาะ

ในถิน่ทรุกนัดารทีรั่ฐบาลเองอาจเข้าไปได้ไม่ทัว่ถงึ จงึทรงมพีระราชหฤทัยมุง่มัน่ทีจ่ะแก้

ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเหล่านี้ เสมือนเป็นความสุขทุกข์ส่วนพระองค ์

และทีส่�าคญัพระองค์ไม่ได้ทรงนกึแต่เพยีงว่า ทรงเป็นพระประมุขของประเทศโดยนติินยั

หรอืตามรฐัธรรมนญูอย่างประมขุประเทศอืน่ ๆ เท่านัน้ แต่พระองค์ทรงระลกึอยู่เสมอ

ว่าพระองค์ทรงเป็นคนไทย ที่จะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยทุกคนท่ัวประเทศ  

ไม่ว่าเพศวยัศาสนาหรอือาชพีใด และมีหน้าท่ีจะต้องปกป้องรกัษาอธปิไตยและแผ่นดนิ

ไทยไว้อย่างสุดก�าลัง เหมือนอย่างคนไทยทั่วไป จึงทรงมีพระราชด�าริพัฒนากลุ่มชน 

ผูย้ากไร้เหล่านีอ้ยูต่ลอดเวลา โดยทรงเน้นการพัฒนาให้เกดิความพออยู่พอกนิ พระราช 

ด�าริแรกเริ่มที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมหรือโครงการช่วยเหลือประชาชนได้เกิดขึ้น 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นกิจกรรมตามพระราชด�าริกิจกรรมแรกที่อาจจะเรียกได้ว่า

โครงการประมงพระราชทาน นอกจากนั้นก็ทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวเนื่องกับ 

การพัฒนา สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่าง

สม�่าเสมอตลอดมา เสด็จพระราชด�าเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ  

ทรงใช้พระราชวังเป็นที่ค้นคว้าทดลองงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนา อย่างไรก็ตาม

ผลการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในระยะแรก ยังไม่สามารถ

บรรลเุป้าหมายได้อย่างสมบรูณ์เท่าทีค่วร เนือ่งจากยงัไม่มรีะบบรองรบัการด�าเนนิการ

เพือ่สนองพระราชด�ารอิย่างมีประสทิธภิาพ รฐับาลตระหนกัถงึความส�าคญัและประโยชน์

จากโครงการพระราชด�าริ จึงได้วางระบบด�าเนินงานสนองพระราชด�าริขึ้นในปี พ.ศ. 

๒๕๒๔ โดยออกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจาก 
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พระราชด�าริ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นหลักให้หน่วยงานต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงาน

ต่าง ๆ ก็ได้ยึดถือระเบียบดังกล่าวเป็นแนวทางในการบริหารโครงการในพื้นที่ต่าง ๆ 

ทั่วประเทศ

โครงการพระราชด�ารชิ่วยรักษาความมั่นคงของชาติ

อาจกล่าวได้ว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริได้มีบทบาทอย่างส�าคัญ

ในการแก้ปัญหาความยากจนและปัญหาหลักอ่ืน ๆ ของประชาชนยากจนในชนบท

โดยท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริได้มุ ่งเน้นการพัฒนาแบบผสมผสาน  

การพัฒนาแหล่งน�้า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาการเกษตรและ 

ส่งเสริมอาชีพ การสาธารณสุขและการสาธารณูปการ เป็นต้น ซึ่งโครงการต่าง ๆ 

เหล่านี้ได้มีผลอย่างส�าคัญ ท�าให้ชาวชนบทมีสภาพความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

อย่างมาก ย่ิงกว่าน้ัน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ยังมีบทบาทสนับสนุน 

ต่อการรักษาความม่ันคงของชาติโดยตรงอีกหลายประการ เช่นในกรณีของการใช้

ประโยชน์จากแนวคิดของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามพระราชด�าริในเรื่อง 

ของแผนเตรยีมพร้อมเพือ่การป้องกนัประเทศ การรกัษาความมัน่คงภายใน ในการเสดจ็

พระราชด�าเนินไปเยีย่มราษฎรตามพืน้ท่ีต่าง ๆ ทกุครัง้ จะโปรดเกล้าฯ ให้มคีณะแพทย์

อาสาสมคัรทีเ่ชีย่วชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยเสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะ

ให้การรักษาพยาบาลผูป่้วยไข้ได้ทนัทีในลกัษณะหน่วยแพทย์ชัว่คราว ราษฎรผูใ้ดทีเ่จบ็

ป่วยก็จะโปรดเกล้าฯ ให้รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ผู้ป่วยรายใดที่มี

อาการหนัก กจ็ะทรงขอให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองอนเุคราะห์น�าผูป่้วยไปส่งโรงพยาบาล

ตามที่แพทย์แนะน�า โดยจะพระราชทานเงินค่าเดินทางอย่างเพียงพอ ส่วนค่าใช้จ่าย 

ในการรักษาพยาบาลนั้น คนไข้ก็ไม่จ�าเป็นต้องเสียแม้แต่น้อย ในการนี้จะมีเจ้าหน้าที่

บนัทกึประวตัแิละอาการคนไข้เพือ่เกบ็รกัษาไว้เป็นข้อมูลในการตามผลการรกัษาพยาบาล
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นัน้ด้วย คอื ไม่ได้ทรงทอดท้ิงเลย มีการตดิตามรักษาจนผูป่้วยนัน้หายจากการเจบ็ป่วย

ดังกล่าว หากมกีารเสดจ็ไปเยีย่มวดัซึง่ถอืเป็นศนูย์กลางของชนุชนในชนบทของไทยมา

ทุกสมัย ก็จะพระราชทานกล่องยารักษาโรคแก่วัดเพื่อพระภิกษุใช้เมื่อเกิดอาพาธและ

เพื่อช่วยเหลือแจกจ่ายราษฎรผู้เจ็บป่วยในหมู่บ้านนั้น ๆ เช่นเดียวกันกับเมื่อเสด็จ

พระราชด�าเนนิไปเย่ียมหน่วยทหาร ต�ารวจ อาสาสมคัรในถิน่ทรุกนัดาร กไ็ด้โปรดเกล้าฯ 

พระราชทานสิ่งของจ�าเป็นต่าง ๆ รวมทั้งยารักษาโรคส�าหรับใช้ในหมู่บ้าน ทัง้เพือ่เผือ่

แผ่แก่ราษฎรในท้องท่ีด้วยตามความจ�าเป็น อันจะท�าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ 

ประชาชนในพื้นที่ได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

อธฏิฐานะน�าให้ปฏบิัตอิวหิงิสา

ในทศพธิราชธรรมข้อท่ี ๘ นีก้คื็ออวหิงิสา ส่วนในทศบารมข้ีอที ่๘ นัน้ได้แก่ 

อธิฏฐานะ คือความตั้งใจมุ่งมั่น เมื่อเทียบกันดูแล้ว ถ้อยค�าจะต่างกัน ในบารมีคือ 

อธิฏฐานะ ความตั้งใจมุ่งมั่น แต่ว่าในทศพิธราชธรรมคอือวหิงิสา ความไม่เบยีดเบียน 

ได้แก่กรุณา แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วทั้ง ๒ ข้อนี้ก็ต้องมีความสัมพันธ์กัน อธิษฐาน  

ความต้ังใจมุ่งมั่นนั้น ความต้ังใจมุ่งมั่นในเรื่องอะไร ข้อที่ควรตั้งใจมุ่งมั่นส�าคัญก็คือ 

ตัง้ใจมุง่มัน่ในการทีจ่ะมีกรณุา มีความสงสาร ใคร่จะช่วยให้พ้นทกุข์และปฏบิตักิารช่วย

ให้พ้นทุกข์ต่าง ๆ ให้ประสบความสุขต่าง ๆ ความกรุณานี้จะเป็นไปได้ก็ต้องอาศัย 

มีอธิฏฐานะ คือความตั้งใจมุ่งมั่นท่ีจะกรุณา ซึ่งเป็นการไม่เบียดเบียนหรือจะยกเอา 

อวิหิงสาข้ึนมาเป็นท่ีตั้ง ก็ต้องมีอธิฏฐานะคือความต้ังใจมุ่งมั่นที่จะไม่เบียดเบียนใคร 

เมื่อเป็นด่ังนี้ จึงจะท�าให้เกิดการปฏิบัติไม่เบียดเบียนอันเป็นความกรุณาขึ้นได้ และ

เพราะความกรณุานัน้เอง ก็ท�าให้มคีวามตัง้ใจมุง่มัน่ทีจ่ะช่วยเหลอือนัเรยีกว่าอธฏิฐานะ

อีกด้วย เพราะฉะนั้น อธิฏฐานะ หรือ อธิษฐาน ความตั้งใจมุ่งมั่น น�าให้เกิดกรุณา 

หรือจะกล่าวว่ากรุณาน�าให้เกิดอธิษฐาน ความตั้งใจมุ่งมั่นก็ได้ ก็แปลว่าทั้ง ๒ ข้อนี ้

จะต้องมีด้วยกัน เม่ือปฏิบัติในบารมีข้ออธิษฐาน ความตั้งใจมุ่งม่ัน ก็น�าให้ปฏิบัติใน 
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ข้ออวิหิงสา ความไม่เบียดเบียนหรือกรุณานี้ด้วย หรือเม่ือปฏิบัติในข้ออวิหิงสา  

ความไม่เบียดเบียน คือความกรุณา ก็เป็นการปฏิบัติในข้ออธิฏฐานะ หรืออธิษฐาน 

ความตัง้ใจมุง่มัน่นีด้้วย เพราะฉะน้ัน พระมหากษตัรย์ิผูท้ีท่รงตัง้อยูใ่นทศพธิราชธรรม

ข้อนี้ คืออวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน อันได้แก่พระราชทานพระมหากรุณาแผ่ทั่วไป 

กเ็ป็นอนัว่าได้ทรงบ�าเพญ็พระบารมใีนข้ออธษิฐาน ความตัง้ใจมุง่มัน่นัน้ด้วย และบคุคล

ทัว่ไปซึง่เป็นผู้ปกครองกด็ ีเป็นผูอ้ยูใ่นปกครองกด็ ีหรอืว่าใคร ๆ ทกุ ๆ คนเมือ่ปฏบิตัิ

ในหลักธรรมข้อนี้ คือ อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน คือความกรุณาดังกล่าว ก็เป็น

อันว่าได้ปฏิบัติในหลักธรรมข้อบารมีคืออธิษฐาน ความตั้งใจมุ่งมั่นนั้นด้วย และเมื่อ

ปฏิบัติในหลักธรรมข้ออธิษฐาน ความตั้งใจมุ่งมั่น ก็เป็นอันน�าให้ปฏิบัติในข้ออวิหิงสา 

ความไม่เบียดเบียน คือความกรุณา ดังกล่าวมาด้วย

๒๕ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๓๔ 
เมตตาบารมี

จะแสดง เมตตาบารมี อันเป็นบารมีข้อที่ ๙

เมตตาเป็นพระบารมีประการหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�าเพ็ญมา ดังมีเรื่อง

เล่าไว้ในชาดกต่าง ๆ 

เมตตาบารมใีนสุวรรณสามชาดก

ชาดกที่ท่านยกขึ้นส�าหรับเมตตาบารมี ก็คือ สุวรรณสามชาดก ได้แก่ชาดก 

เรื่องพระสุวรรณสาม มีเรื่องโดยย่อว่า ได้มีบุตรและธิดาของเนสาท คือนายพรานป่า 

๒ ตระกลู ซึง่มารดาบิดาได้ปรารถนาทีจ่ะให้ตบแต่งอยูค่รองเรือน แต่บคุคลทัง้ ๒ นัน้

เป็นผูม้จิีตใจทีไ่ด้น้อมไปในการบรรพชา คอืการบวช และเป็นผูท้ีไ่ม่นยิมในการฆ่าสตัว์

ซึ่งเป็นอาชีพของตระกูล จึงได้พากันออกไปบวชเป็นฤษีและฤษิณี ได้มีบุตรคนหนึ่ง 

ชื่อว่า สามะ ซึ่งมักเรียกว่าสุวรรณสาม ต่อมามารดาบิดาของสุวรรณสามได้ถูกงูพิษ

พ่นพิษเข้านัยน์ตา จึงตาบอดหมดทั้ง ๒ คน สุวรรณสามได้เลี้ยงมารดาบิดาของตน

อยูใ่นป่า มารดาบิดาและบตุรทัง้ ๓ นีเ้จรญิ เมตตาภาวนา อยู่เป็นประจ�า ด้วยอ�านาจ

ของเมตตา สตัว์ป่าท้ังหลายท้ังท่ีเป็นสตัว์ร้ายและทัง้ทีเ่ป็นสัตว์ไม่ร้าย กพ็ากนัมจิีตอ่อน 

ไม่ท�าอนัตรายและให้ความคุ้นเคยสนทิสนมดจุเป็นมติรสหาย สวุรรณสามนัน้ เมือ่ได้

ออกไปท�ากิจต่าง ๆ เช่นตักน�้าหาอาหาร เป็นต้น เลี้ยงมารดาบิดา ก็ได้มีสัตว์ป่า 
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ทัง้หลายพากนัห้อมล้อมไปและกลับ ท้ัง ๓ คนนัน้กไ็ด้อยูผ่าสกุในป่า จนถงึคราวหนึง่ 

พระราชาแห่งกรงุพาราณสีได้เสดจ็ออกมาล่าเนือ้ และได้แอบซ่อนมองเหน็สวุรรณสาม

พร้อมทัง้หมูเ่นือ้ก�าลงัออกไปตกัน�า้เพือ่จะไปให้มารดาบดิา จงึได้ยิงด้วยลูกธนอูาบยาพิษ

ไปถูกสวุรรณสามล้มลง ก่อนทีส่วุรรณสามจะสลบไสลด้วยอ�านาจของศรอาบยาพษินัน้ 

ก็ได้กล่าวเรียกหาบุคคลผู้ยิงด้วยวาจาอันอ่อนหวาน ไม่แสดงความโกรธ พระราชา 

พาราณสีได้ทรงฟังเรียกเช่นนั้น ก็มีพระหฤทัยอ่อนและได้เสด็จเข้าไปหาสุวรรณสาม 

ซึ่งนอนกระวนกระวายคร�่าครวญอยู่ว่า ต่อไปน้ีจะได้ใครเป็นผู้เล้ียงมารดาบิดา ก็ได้

ทรงถาม และครั้นทรงทราบแล้ว ก็ทรงรันทดเสียพระหฤทัยในการท่ีได้ท�าไป และ 

ก็รับจะทรงเป็นผูอุ้ปการะมารดาบดิาของสวุรรณสาม สวุรรณสามกส็ลบไสลไปในขณะ

นั้นด้วยอ�านาจของศรอาบยาพิษ พระราชาแห่งพาราณสีก็ได้เสด็จไปยังอาศรมซึ่งเป็น

ทีอ่ยูข่องมารดาบดิา และก็ได้ทรงท�าการปฏบิตั ิฝ่ายมารดาบิดาของสวุรรณสามสงัเกต

เห็นความผิดปกติในกิริยาเป็นต้น ก�าหนดว่าคงจะไม่ใช่สุวรรณสาม จึงได้ถามข้ึน  

พระราชาแห่งพาราณสีก็ทรงเล่าให้ทราบตามเป็นจริง ทั้ง ๒ ท่านนั้นครั้นได้สดับ 

ก็ขอให้พระราชาแห่งกรุงพาราณสีช่วยน�าไปยังสุวรรณสาม ครั้นเมื่อไปถึงยังที่นั้นแล้ว 

ทั้ง ๒ ท่านนั้นก็มีความโศกรันทด และก็ได้ตั้งสัตยาธิษฐานขึ้นว่า “สามะนี้เป็น 

ผู้ประพฤติธรรม ประพฤติดังพรหม กล่าวแต่ค�าสัตย์จริง เลี้ยงมารดาบิดา ประพฤติ

อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล รักสัตว์มีชีวิต ด้วยความสัตย์นี้ขอให้พิษศรในกายของ 

สามะเหือดหายเถิด” และก็มีแสดงว่า นางพสุนธรี เทวธิดาซึ่งสถิตอยู่ที่เขาคันธมาส 

ซึ่งเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามมาในภพอดีต ก็ได้มาท�าสัจจกิริยาเช่นเดียวกันว่า 

“ไม่มใีครอืน่ซึง่จะเป็นทีร่กัของตนยิง่ไปกว่าสุวรรณสาม” ด้วยอ�านาจของสัจจกริยิานัน้ 

สุวรรณสามก็ฟื้นขึ้น มารดาบิดาก็หายจากความตาบอด ในขณะเดียวกับกับอรุณขึ้น 

เพราะฉะนัน้ บุคคลท้ังหมดน้ันจงึได้กลับมีความสวัสด ี และพระราชาแห่งกรงุพาราณสี

ก็ได้กลับทรงตั้งอยู่ในธรรมของผู้ปกครองประชาชน

อ�านาจจติใจที่เกดิจากเมตตาธรรม

ตามเรือ่งในชาดกนี ้แม้จะมีเล่าถงึเหตกุารณ์ทีบ่งัเกดิเหมอืนเป็นอภนิหิาร คือ

ผลที่บังเกิดขึ้นด้วยอ�านาจของสัจจกิริยาดังเล่าในเรื่องนั้น แต่สารัตถะคือความส�าคัญ
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ของเรื่องก็มุ่งแสดงถึงอ�านาจจิตใจ อ�านาจจิตใจของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เมื่อ

กล่าวโดยย่อแล้ว ก็มีเป็น ๒ ฝ่าย คืออ�านาจจิตใจอันประกอบด้วยธรรมอย่างหนึ่ง 

อ�านาจจิตใจอันประกอบด้วยอธรรมอีกอย่างหนึ่ง อ�านาจจิตใจประการแรกก็ได้แก ่

ที่ประกอบด้วยเมตตา และความกตัญญูกตเวทีเป็นต้น กล่าวโดยเฉพาะ บุคคลผู้ที่ 

เล่าในเรื่องเป็นผู้อบรมเมตตา มีจิตใจประกอบด้วยเมตตาธรรม ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนั้น

คือที่ประกอบด้วยอธรรม ก็ได้แก่โทสะ วิหิงสาหรือพยาบาท ซึ่งเป็นฝ่ายกิเลส  

และบคุคลเมือ่มโีทสะ วหิงิสาหรือพยาบาท กย่็อมจะประกอบการเบยีดเบยีนบคุคลอืน่

ให้เดอืดร้อน เมือ่อ�านาจจติใจทัง้ ๒ ฝ่ายนีม้าประจบกนัเข้าแล้ว อ�านาจจติใจทีป่ระกอบ

ด้วยธรรมคือเมตตา ก็ย่อมชนะอ�านาจจิตใจท่ีประกอบด้วยโทสะ วิหิงสาในท่ีสุด  

แต่ว่ากว่าที่จะชนะได้นั้น ก็ต้องประสบความทุกข์เดือดร้อน เมื่อมีสัจจะกิริยาคือ 

การตั้งสัจจะเข้าช่วย ความชนะจึงจะบังเกิดขึ้นได้ในที่สุด

ในเรื่องนี้ เมื่อจะพิจารณาโดยนัยทางปฏิบัติ ก็ย่อมจะเห็นความได้ว่า ในการ

ที่ธรรมจะต่อสู้กับอธรรมน้ัน ก็ย่อมจะประสบความทุกข์เดือดร้อน ถ้าฝ่ายธรรมไม่มี

สัจจกิริยา คือการตั้งสัจจะให้แน่วแน่แล้ว ฝ่ายธรรมก็อาจจะแพ้ได้ แต่หากว่าตั้ง 

สจัจกริิยาให้แน่วแน่จะไม่แพ้ จะชนะด้วยความดคีอืธรรมนัน้ในทีสุ่ด ทัง้อาจจะกลบัใจ

ฝ่ายอธรรมให้กลับมาประกอบด้วยธรรมได้ดังกล่าวในเรื่อง

ผลของธรรมบังเกดิจากการตั้งสัจจะ

พิจารณาดูจิตใจของตนเองของแต่ละบุคคล ในบางขณะก็ประกอบด้วยธรรม

ดงัได้กล่าว เช่นว่ามเีมตตา ในบางขณะกป็ระกอบด้วยอธรรม เช่นมโีทสะ เมือ่มโีทสะ

บังเกิดขึ้นก็ท�าให้จิตใจมุ่งร้าย เมื่อเมตตาบังเกิดขึ้นก็ท�าให้จิตใจมุ่งดี คราวนี้เมื่อเกิดมี

ความมุง่ข้ึน ๒ อย่างขดักนั กท็�าให้จติใจนัน้เองเดอืดร้อนไม่เป็นสุข แต่เม่ือเมตตานัน้

หากได้ประกอบด้วยสัจจะคือความตั้งใจจริง ก็ย่อมจะสนับสนุนให้เมตตานั้นมีอ�านาจ

แรงขึ้น โทสะที่ไม่ได้สัจจะสนับสนุนก็อ่อนก�าลังลง ในท่ีสุดก็แพ้ต่อเมตตา เม่ือถอด

ความให้ชดัเข้าอีก เมตตาท่ีประกอบด้วยสจัจะนัน้ พดูสัน้กค็อืเมตตาจรงิ ๆ น่ันแหละ

เป็นตัวสจัจะ เม่ือมีเมตตาจรงิขึน้แล้ว โทสะไม่จรงิกย่็อมแพ้ แต่ถ้าหากสจัจะไปอยูก่บั
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โทสะคอืว่าโกรธจรงิ แต่ว่าเมตตาปราศจากสจัจะ คอืว่าเมตตาไม่จรงิ เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว 

เมตตาก็แพ้ เพราะฉะนั้น สัจจกิริยาคือการตั้งสัจจะนั้น เป็นเรื่องส�าคัญในอันท่ีจะ

สนับสนุนธรรมทัง้ปวงให้มกี�าลงัอ�านาจขึน้จรงิ ถ้าไปสนบัสนนุฝ่ายดีเช่นเมตตา กเ็ป็น

เมตตาจริง ดัง่นีเ้มตตากม็กี�าลงัอ�านาจ แต่ว่าถ้าไปสนบัสนนุฝ่ายทีต่รงกนัข้าม เช่นว่า

โกรธจรงิขึน้มาเหมอืนกนั ดัง่นีแ้ล้ว ความแผดเผาของโทสะนัน้กร็นุแรงมากขึน้ จนกว่า

จริงกับจริงจะมาพบกัน จริงฝ่ายธรรมย่อมสูงกว่า หนักแน่นกว่า จริงฝ่ายธรรมก็ย่อม

จะชนะ ตามท่ีกล่าวมาน้ีจะพึงเห็นได้ว่า สัจจกิริยาคือการตั้งสัจจะนั้น เป็นประการ

ส�าคัญในอันท่ีจะปฏิบัติธรรมทุกอย่าง จะต้องมีสัจจะคือว่าท�าให้จริง และเมื่อมีสัจจะ

คือท�าให้จริงขึ้นแล้ว ก็จะได้รับผลของธรรมในที่สุดด้วยดี

ความหมายของเมตตา

เมตตาซ่ึงเป็นธรรมส�าคัญในชาดกทีก่ล่าวมานี ้พระพทุธเจ้าเมือ่เป็นพระโพธสิตัว์ 

ได้ทรงบ�าเพ็ญมาจนเต็มเปี่ยม ก็ได้ทรงน�ามาแสดงสั่งสอนให้บุคคลอบรมเมตตาให้

บังเกิดขึ้น และได้แสดงถึงความส�าคัญของเมตตาไว้เป็นอันมาก ในเบื้องต้น ก็ควรจะ

ทราบก่อนว่า เมตตานั้นคืออะไร

เมตตาคือภาวะของจติใจท่ีมีเย่ือใยไมตรจีติ มติรใจ คดิเกือ้กลูด้วยสุขประโยชน์

ปราศจากอาฆาตพยาบาทขึ้งเคียดโกรธแค้น แสดงออกทางสีหน้าและสายตาที่สงบ 

แช่มช่ืน มองดูด้วยสายตาอันแสดงถึงใจท่ีเอิบอาบด้วยความปรารถนาดีให้มีความสุข

ปราศจากความพยาบาทมุ่งร้ายท่ีเป็นภัยเวรทั้งปวง เมตตานี้เป็น พรหมวิหารธรรม  

ข้อหนึง่ทีพ่งึอบรมให้มขีึน้ในจติ วธีิอบรมคอืระวังใจมิให้โกรธแค้นขดัเคอืงอาฆาตพยาบาท 

เมื่อภาวะของจิตเช่นนั้นเกิดขึ้น ก็พยายามระงับเสีย โดยคิดว่าตนเองรักสุข ต้องการ

สขุฉนัใด คนอ่ืนสตัว์อ่ืนท้ังปวงกฉ็นัน้ัน และตนเองปรารถนาสุขแก่คนทีร่กัท่ีพอใจฉันใด 

กค็วรปรารถนาสขุแก่คนอ่ืนสตัว์อ่ืนด้วยฉนันัน้ เมือ่ท�าความสงบอาฆาตพยาบาท กระท�า

ไมตรีจิตมิตรใจให้เกิดขึ้นได้แล้ว ก็หัดแผ่จิตเช่นนี้ออกไปแก่คนอื่นสัตว์อื่นโดยเจาะจง 

หรือโดยไม่เจาะจงทั่วไป ด้วยใจคิดปรารถนาสุขประโยชน์ เช่นคิดว่า จงอย่ามีเวร  

อย่ามีเบียดเบียน อย่ามีทุกข์ มีสุข รักษาตนให้สวัสดี อันที่จริงภาวะของจิตที่ม ี
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ความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข ย่อมมีอยู่ในตนและในคนที่รักอยู่เป็นปกติ แต่ยังเจือ

ด้วยราคะสิเน่หาบ้าง เจือด้วยอาฆาตพยาบาทในสัตว์อื่นผู้อื่นบ้าง นี้จึงนับว่าเป็น 

ภาวะของจิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดา

ทรงสอนให้อบรมเมตตาและแผ่เมตตา

พระบรมศาสดาทรงส่ังสอนธรรม ก็คือทรงส่ังสอนให้ปรับปรุงส่ิงที่มีอยู่เป็น

ธรรมชาติธรรมดานี้แหละ ให้เป็นธรรมคือเป็นคุณเกื้อกูลขึ้นมา คือให้ปรับปรุงความ

รกัใคร่ปรารถนาสขุดงักล่าว ให้เป็นคณุอนับรสุิทธิท์ีเ่กือ้กูลกว้างขวางออกไป มใิห้มคีบั

แคบเฉพาะตนและคนซึง่เป็นทีรั่กใคร่ในวงแคบของตน หรอืจ�าเพาะพวกของตน แต่ให้

แผ่ออกไป ตลอดจนถึงไม่มีจ�ากัด ไม่มีประมาณ และให้ปราศจากอาฆาตพยาบาท  

ทั้งให้บริสุทธิ์จากราคะสิเน่หาด้วย เพราะว่าอาฆาตพยาบาทเป็นศัตรูที่ห่างของเมตตา 

ราคะสิเน่หาเป็นศัตรูที่ใกล้ของเมตตา ความรักใคร่ที่เป็นธรรมชาติธรรมดาของโลก 

ย่อมเจือด้วยสิ่งท้ัง ๒ น้ี ส่วนท่ีเป็นเมตตาอันบริสุทธิ์ย่อมปราศจากส่ิงทั้ง ๒ นั้น  

ทางปฏิบัติอบรมจึงต้องปฏิบัติอบรมสิ่งที่มีอยู่ เป็นธรรมชาติโลกนี้แหละ ให้เป็นธรรม 

ให้เป็นธรรมขึ้นมา และก็ย่อมเป็นเครื่องคุ้มครองโลก ดังภาษิตที่ว่า “โลโกปตฺถมฺภิกา 

เมตตฺา เมตตาเป็นธรรมเครือ่งคุม้ครองโลก” ดัง่นี ้ฉะนัน้ จงึได้มีพระพทุธภาษติตรสั

สอนไว้ให้ยกตนเป็นพยานหรือเป็นอุปมา แปลความว่า ตนเองคิดค้นหาด้วยใจไปทั่ว

ทุกทิศ ไม่พบใครว่าจะเป็นท่ีรักไปกว่าตน ในที่ไหน ๆ ตนของคนอ่ืนทั้งหลาย  

ก็เป็นที่รักมากของเขาเหมือนอย่างนั้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียน 

ผู้อื่น และให้ยกคนที่รักขึ้นเป็นอุปมาว่า พึงแผ่จิตถึงสัตว์ทั้งปวงด้วยเมตตา เหมือน

อย่างเหน็คนผู้เป็นท่ีรักเป็นท่ีชอบใจ แล้วเกดิไมตรจิีตมิตรใจรกัใคร่ ฉะนัน้ พระอาจารย์

จึงจับความมาสอนว่า ให้หัดแผ่เมตตาเข้ามาในตนเองก่อนแล้ว จึงแผ่ไปในคนอื่น  

ตัง้แต่คนทีเ่ป็นทีร่กั เพราะจะแผ่ไปง่าย แล้วจงึแผ่ไปในคนทีเ่ป็นกลาง ๆ แล้วจงึแผ่ไป

ในคนที่เป็นศัตรูไม่ชอบใจกัน และให้เว้นคนท่ีจะก่อให้เกิดราคะสิเน่หา กับคนท่ีตาย 

ไปแล้ว การแผ่เข้ามาในตนเอง ท่านอธบิายว่า กจ็ะต้องมีตนเป็นพยานอ้างองิดงักล่าว

ข้างต้น พิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่า ตนเองจะต้องมีสุขเพราะมีจิตใจสงบจากอาฆาต
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พยาบาทเสียก่อน อาฆาตพยาบาทนั้นเหมือนอย่างไฟที่เผาใจตนเองให้ร้อน แล้วแผ่

ความร้อนออกไปถึงผู้อื่นด้วย ฉะนั้น ตนเองจึงเป็นบุคคลที่ควรเมตตา และแผ่เมตตา

เข้ามาดับไฟทีเ่ผาใจนีล้งเสยีก่อนประพรมลงไปด้วยน�า้คอืเมตตา ซึง่จะเปลีย่นจติใจจาก

ภาวะทีร้่อนมาเป็นภาวะทีเ่ยน็สนทิด้วยมติรภาพไมตรี เมตตาจงึเป็นธรรม เครือ่งท�าใจ

ตนเองให้อยู่เย็นเป็นสุขและแผ่ความเย็นความสุขออกไปถึงผู้อื่นสัตว์อื่นด้วย

พรหมวหิารธรรม

อนัเมตตานีใ้นบารมทีัง้ ๑๐ ได้เป็นบารมข้ีอ ๙ และบารมข้ีอต่อไปคอืข้อ ๑๐ 

เป็นข้อครบนั้นก็คือ อุเบกขา และในพรหมวิหารธรรมทั้ง ๔ นั้น ก็มี ๔ คือ เมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา ส�าหรับในทศบารมีนั้น ยกขึ้นเพียงข้อเดียวเป็นข้อที่ ๙ คือ 

เมตตา และข้อ ๑๐ เป็นอเุบกขา จึงเว้นเสยี ๒ ข้อได้แก่ กรณุา และมทุติา พจิารณา

ดูแล้วก็จะพึงเห็นได้ว่า อันกรุณาและมุทิตานั้น ก็ย่อมเน่ืองกันอยู่กับเมตตานั้นเอง 

เพราะฉะนั้น แม้ว่าจะไม่ยกมาแสดง เพราะจะเกิน ๑๐ ข้อไป แต่ว่าก็มีความเนื่องไป

ถึงกรุณาและมุทิตา ตลอดไปจนถึงอุเบกขาด้วย เพราะฉะนั้น จึงจะได้แสดงข้อกรุณา

และข้อมทุติาอีก ๒ ข้อ รวมเข้าในข้อเมตตานี ้ส่วนข้ออุเบกขานัน้จะไปแสดงในบารมี

ข้อที่ครบ ๑๐ 

ความหมายของกรุณา

กรณุาคอืภาวะของจติทีห่วัน่ไหวไปเพราะความทกุข์ของผูอ้ืน่ เหมือนอย่างถ้า

ซื้อได้ก็จะซื้อความทุกข์ของเขา คือจะช่วยให้ความทุกข์ของเขาหมดสิ้นไป จึงมีอาการ

ทีท่นเฉยอยู่ไม่ได้ ต้องขวนขวายช่วยเหลือเพือ่บ�าบดัทกุข์ ปราศจากความคดิเบียดเบยีน

ซ�า้เติม เห็นใครตกอยูใ่นความทกุข์ไม่มทีีพ่ึง่ กอ็ดอยู่มิได้ จะต้องคดิช่วย กรณุานีเ้ป็น

พรหมวหิารธรรมอกีข้อหนึง่ทีพ่งึอบรมให้มใีนจิต วิธอีบรมคือระวังใจไม่ให้คิดเบยีดเบยีน

ใคร และหัดใจคิดว่า เมื่อตนเองมีทุกข์ ต้องการความช่วยเหลือฉันใด ผู้อื่นสัตว์อื่น 

ก็ฉันนั้น ด่ังน้ีแล้ว ก็หัดใจไม่ให้น่ิงดูดาย ให้ขวนขวายช่วยเหลือเปลื้องทุกข์ของผู้อ่ืน 
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ตามความสามารถหรอืตามท่ีควรจะท�าได้ หดัแผ่จติใจทีก่รณุานีอ้อกไปแก่คนและสตัว์

ทัง้หลาย โดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงทัว่ไปด้วย คดิว่าจงพ้นจากความทกุข์เดือดร้อน 

อนัทีจ่ริงภาวะของจติใจทีต้่องการความช่วยเหลอืในเมือ่มทีกุข์ ย่อมมอียูเ่ป็นธรรมชาติ

ธรรมดา แต่ยังเจอืด้วยวหิงิสา คือความคิดเบยีดเบยีนผูอ้ืน่สตัว์อืน่ เพือ่ให้ตนพ้นทกุข์ 

และยังมีโศกโทมนัสในเมื่อได้เห็นทุกข์ของคนผู้เป็นที่รัก เพราะเป็นภาวะของจิตที ่

คับแคบ ต้องการให้ตนเองและคนผู้เป็นที่รักของตนพ้นทุกข์เท่านั้น พระบรมครูทรง 

สั่งสอนให้ปฏิบัติอบรมปรับปรุงภาวะที่มีอยู่แล้วนี้แหละ ให้เป็นธรรมขึ้น คือให้เป็น 

คณุอนับรสุิทธิ ์ท่ีเกือ้กูลกว้างขวางออกไป มใิห้มคีบัแคบเฉพาะตนหรอืผูท้ีต่นรกั หรอื

จ�าเพาะพวกของตน แต่ให้แผ่กว้างออกไปตลอดจนถึงไม่มีจ�ากัด ไม่มีประมาณ และ

ให้ปราศจากวหิงิสา ความคดิเบียดเบยีนและให้สงบความโศกโทมนสัในเพราะความทกุข์

ของคนทีเ่ป็นท่ีรักด้วย เพราะว่าวหิงิสาเป็นศตัรทูีห่่างของกรณุา ส่วนความโศกโทมนสั

เป็นศัตรูที่ใกล้ของกรุณาจึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ให้ยกตนเป็นพยาน หรือ 

เป็นอุปมาเช่นเดียวกับในข้อเมตตา และให้ยกคนตกยากเป็นอุปมาว่า จึงแผ่จิตถึงคน

ทั้งปวงด้วยกรุณาเสมือนอย่างเห็นคนตกยากมีความล�าบาก ก็เกิดกรุณาขึ้นฉะนั้น  

และได้มพีระมหาสมณภาษติแสดงไว้ว่า “มหาปุรสิภาวสสฺ ลกฺขณ ํกรณุาสโห อธัยาศัย

ทีท่นอยูไ่ม่ได้เพราะกรุณา เป็นลกัษณะของมหาบุรษุ” ข้อนีพึ้งเหน็ดงัเช่นพระกรณุาที่

แสดงเป็นพระคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าและพระมหากษัตริย์เจ้า

ความหมายของมุทติา

มทุติา คอืภาวะของจิตทีบ่นัเทงิยนิด ีในเมือ่ผูอ้ืน่ได้รับความสขุความเจริญด้วย

สมบัติต่าง ๆ ปราศจากความริษยา เห็นใครพรั่งพร้อมด้วยสมบัติ ก็พลอยมีมุทิตา  

ตัดความยินร้าย ไม่ยินดี ด้วยเหตุท่ีริษยาเสียได้ มุทิตานี้เป็นพรหมวิหารธรรม 

อกีข้อหนึง่ท่ีพึงอบรมให้มีขึน้ในจติ วธิอีบรมกค็อืระวงัใจมใิห้รษิยา เมือ่ได้เหน็ได้ทราบ 

สมบัติคือความพรั่งพร้อมต่าง ๆ ของผู้อ่ืน เมื่อความริษยาเกิดขึ้น ก็พยายามระวัง 

ละเสีย หัดคิดว่าตนเองมีความยินดีเม่ือตนได้สมบัติที่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ไฉนเมื่อคนอื่นเขาได้จึงจะไปริษยาเขา ควรจะพลอยยินดีกับเขา พิจารณาให้เห็นโทษ
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ของความริษยาเช่นว่า “อรติ โลกนาสิกา ความริษยาเป็นเหตุทําลายโลก” เม่ือท�า

มุทิตาจิตให้เกิดขึ้นได้ ก็หัดแผ่จิตเช่นนี้ออกไปแก่คนอื่นสัตว์อื่น โดยเจาะจงหรือ 

โดยไม่เจาะจงทัว่ไป โดยคดิว่า จงอย่าวบิตัจิากสมบตัทิีไ่ด้แล้ว อนัทีจ่รงิภาวะของจติที่

ยนิดเีวลาได้สมบตัต่ิาง ๆ ย่อมมอียู ่ในเมือ่ตนหรอืคนเป็นท่ีรกัได้สมบตัเิป็นธรรมชาติ

ธรรมดา แต่ยังเจือด้วยริษยาในเมื่อเห็นคนอื่นได้สมบัติ และแม้ในสมบัติที่ตนได้ก็ยัง

มีโสมนัสที่เจือด้วยตัณหา และบางทีแม้ว่าจะไม่ริษยาในสมบัติของเขา แต่ก็อาจจะมี

โสมนสั มคีวามกระหย่ิม กระหยิม่ท่ีจะได้บ้าง พระบรมครทูรงส่ังสอนให้ปรับปรงุภาวะ

ทีม่อียูแ่ล้วนีแ้หละให้เป็นธรรมขึน้ คอืให้เป็นคณุอนับรสิทุธิ ์ทีเ่กือ้กลูกว้างขวางออกไป 

มิให้มีคับแคบเฉพาะตน และเฉพาะผู้ที่ตนรักเท่านั้น แต่ให้กว้างออกไปตลอดถึงไม่มี

จ�ากัด ไม่มีประมาณ โดยให้ปราศจากริษยา ทั้งปราศจากโสมนัสที่เจือกิเลสอิจฉาคือ

อยากจะได้ด้วย เพราะว่ารษิยาเป็นศตัรทูีห่่างของมทุติา ส่วนโสมนสัเป็นศตัรทูีใ่กล้ของ

มุทิตา ฉะนั้น ก็พึงยกตนขึ้นเป็นพยาน หรือเป็นอุปมา เช่นเดียวกับใน ๒ ข้อข้างต้น 

และให้ยกบคุคลผูเ้ป็นทีร่กัขึน้มาเป็นอปุมา ดงัพระพทุธภาษติทีต่รสัสอนไว้ว่า “พึงแผ่

จิตถึงสัตว์ทั้งปวงด้วยมุทิตา เหมือนอย่างเห็นบุคคลผู้เป็นที่รัก เป็นที่พอใจ ก็บันเทิง

ยินดีฉะนั้น”

การแผ่พรหมวหิารธรรมโดยเจาะจง

อนัการแผ่จติออกไปด้วยเมตตา กรณุา มทุติา และอเุบกขา ทีไ่ด้แสดงมาแล้ว

ว่า แผ่ไปโดยเจาะจงและโดยไม่เจาะจงนัน้ การแผ่ไปโดยเจาะจงเรยีกว่า โอทสิผรณา 

ส่วนการท่ีแผ่ไปโดยไม่เจาะจงเรียกว่า อโนทิสผรณา อันการแผ่ไปโดยเจาะจงนั้น  

กเ็ช่นเจาะจงไปในบคุคลนัน้ในบุคคลนี ้หรอืในหมูน่ัน้ในหมูน่ี ้ดงัทีใ่น ปฏสิมัภิทามรรค 

ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกเล่ม ๓๑ มีแสดงยกตัวอย่างของการแผ่ไปโดยเจาะจงและโดย 

ไม่เจาะจง ส�าหรับการแผ่ไปโดยเจาะจงนั้น ยกเอาคือแผ่ไปในบุคคลหรือในหมู่บุคคล

ทั้ง ๗ จ�าพวก คือแผ่ไปว่า ขอให้สตรีทั้งปวงมีความสุข ขอให้บุรุษทั้งปวงมีความสุข 

ขอให้อริยบุคคลท้ังปวงมีความสุข ขอให้บุคคลผู้ไม่เป็นอริยะทั้งปวงมีความสุข ขอให้

เทพทั้งปวงมีความสุข ขอให้มนุษย์ทั้งปวงมีความสุข ขอให้สัตวโลกที่ต�่ากว่ามนุษย์คือ
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ที่เป็นดิรัจฉาน เป็นสัตว์นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย อันเรียกว่าพวกอบาย หรือ 

รวมเรยีกว่าเป็นผูท่ี้ตกต�า่ท้ังปวงมีความสขุ การแผ่จติออกไปดัง่นีเ้รียกว่าแผ่โดยเจาะจง

การแผ่พรหมวหิารธรรมโดยไม่เจาะจง

ส่วนการแผ่ไปโดยไม่เจาะจงนัน้ คอืการแผ่ครอบไปท้ังหมด ยกตวัอย่างไว้ ๕ 

จ�าพวก คือ แผ่ไปว่าสัตว์ท้ังปวงมีความสุข ปราณ คือสัตว์มีชีวิตทั้งปวงมีความสุข  

ภูตะ คือสัตว์ท่ีเป็นขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วทั้งปวงมีความสุข บุคคลทั้งปวงมีความสุข  

สัตว์ทั้งหลายที่เนื่องโดยอัตภาพทั้งหมดมีความสุข ดั่งนี้ การแผ่ไปโดยไม่เจาะจง 

เรียกว่า อัปมัญญาภาวนา คือการอบรมด้วยการแผ่ไปโดยไม่มีประมาณ และในวิธ ี

แผ่นั้นยังได้มีแสดงออกไปอีกว่า แผ่ไปในทิศทั้ง ๑๐ คือแผ่ไป 

ในทิศตะวันออก (บูรพา)

ในทิศตะวันตก (ปัจฉิม)

ในทิศเหนือ (อุดร)

ในทิศใต้ (ทักษิณ)

ในทิศน้อยตะวันออก คือตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์)

ในทิศน้อยตะวันตก คือตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ)

ในทิศน้อยทิศเหนือ คือตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

ในทิศน้อยทิศใต้ คือตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี)

ก็คือในทิศที่อยู่ในระหว่างทิศทั้ง ๔ ก็เป็น ๘ ทิศ และ

แผ่ไปในเบื้องล่าง

แผ่ไปในเบื้องบน ก็รวมเป็น ๑๐ ทิศ

และแผ่ไปก็โดยที่ท�าจิตใจให้เป็นไปโดยอาการทั้ง ๘ คือ

๑.  เว้นความคิดบีฑาย�่ายีข่มเหงสัตว์ทั้งปวง แต่แผ่ไปเพื่อความไม่บีฑา
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๒.  แผ่ไปเว้นความคดิอุปฆาตเข้าไปท�าร้ายสัตว์ทัง้ปวง แผ่ไปโดยทีไ่ม่มคีวามคดิ

เข้าไปท�าร้าย

๓.  แผ่ไปเว้นความคดิก่อความเดอืดร้อนแก่สัตว์ทัง้ปวง แผ่ไปโดยทีไ่ม่คดิก่อ

ให้เกิดความเดือดร้อน

๔.  แผ่ไปโดยเว้นความคิดครอบง�ายึดครองสัตว์ทั้งปวง แผ่ไปโดยที่ไม่คิด

ครอบง�ายึดครอง

๕.  แผ่ไปโดยเว้นความคดิเบยีดเบยีนสตัว์ทัง้ปวง แผ่ไปโดยทีไ่ม่คดิเบียดเบยีน

๖.  แผ่ไปด้วยคิดว่า ขอให้สัตว์ทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีเวร อย่าเป็นผู้มีเวร

๗.  แผ่ไปด้วยคิดว่า ขอให้สัตว์ทั้งปวงจงมีความสุข อย่ามีความทุกข์

๘.  แผ่ไปด้วยคิดว่า ขอให้สตัว์ท้ังปวงจงมตีนถึงความสขุ อย่ามตีนถงึความทกุข์

การแผ่ไปด้วยวิธีดังที่กล่าวมานี้ ชื่อว่าเป็นการแผ่ไปในทางที่ถูก และเมื่อยก

เมตตาขึน้เป็นตวัอย่าง การทีแ่ผ่ไปด้วยอาการดงัท่ีกล่าวมานี ้ชือ่ว่าเป็นการอบรมเมตตา 

ใจที่คิดอย่างน้ีช่ือว่าเป็นใจท่ีมีเมตตา และความพ้นจากอาฆาตพยาบาททั้งปวง ไม่มี

อาฆาตพยาบาททั้งปวงบังเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจ บังเกิดข้ึนในจิตใจ เรียกว่า วิมุตติ  

ความหลุดพ้น รวมเข้าก็เรียกว่า เมตตาเจโตวิมุตติ คือว่าใจที่คิดดั่งนั้น ชื่อว่าเป็นใจ 

ที่มีเมตตา เป็นใจที่หลุดพ้นจากอาฆาตพยาบาททั้งหลาย

เมตตาเป็นธรรมส�าคัญที่จะด�ารงโลก

การที่ปฏิบัติอบรมเมตตาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นี้ และแม้ในข้อกรุณา

และมทุติากเ็ช่นเดยีวกนั ในบารมีข้อน้ียกเอาเมตตาขึน้เป็นทีต่ัง้ แต่กม็กีรณุาและมทุติา

ประกอบด้วย เมื่อยกขึ้นกล่าวจ�าเพาะข้อเมตตา ก็จะพึงกล่าวต่อไปได้ว่า เมตตาเป็น

ธรรมส�าคญัทีจ่ะด�ารงโลก ถ้าขาดเมตตาเสยีทัง้หมดแล้ว โลกกด็�ารงอยูไ่ม่ได้ ดงัจะพงึ

เหน็ได้ตัง้แต่ในส่วนแคบจนถงึส่วนกว้าง บคุคลผูเ้กดิมาหากขาดเมตตาของมารดาบดิา

เสียแล้ว ก็ย่อมจะด�ารงชีวิตอยู่ไม่ได้ และไม่ใช่แต่เท่านั้น หากขาดเมตตากรุณาของ

ครูอาจารย์ ของพระมหากษัตริย์และรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ปกครองของมิตรสหาย ก็จะอยู่
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เป็นทุกข์หรืออยู่ไม่ได้ เพราะว่าความเป็นอยู่ของชีวิตของแต่ละบุคคลนั้น อาศัย 

ความเกื้อกูลต่าง ๆ และความเกื้อกูลต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่ก็บังเกิดจากเมตตา 

ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องน้ัน เมตตาน้ีเองท�าให้ประพฤติเกื้อกูลต่อกัน แต่ถ้าตรงกันข้าม 

มารดาบิดาก็ขาดเมตตา บุคคลอื่น ๆ ดังที่กล่าวมานั้นถ้าขาดเมตตาดั่งนี้แล้ว จะได้

ความเกื้อกูลมาจากไหน และไม่ใช่แต่จะไม่เกื้อกูลเท่านั้น เมื่อขาดเมตตาต่อกันก็จะมี

แต่โทสะวิหิงสา เป็นเหตุให้ท�าร้ายเบียดเบียนกันอีกด้วย ก็จะพากันย่อยยับเข้าสมัย

มิคสัญญี

พงึอบรมเมตตาให้เป็นบารมแีละพรหมวหิารธรรม

ความเป็นอยู่ของบคุคลท่ีอยู่เป็นสขุนี ้กย่็อมมคีวามไว้วางใจว่า ไม่มีผูมุ้ง่ร้าย ไม่มี

อนัตราย และได้รับความเกือ้กลูด้วยเมตตาจติจากบุคคลทีเ่กีย่วข้องต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ 

เมตตาจึงเป็นธรรมส�าคัญ การอบรมเมตตาให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ จึงเป็นความสมควร

ทีพ่งึกระท�า และกส็ามารถท่ีจะกระท�าได้ด้วยการท�าใจให้มเีมตตาคอืปรารถนาความสุข

ไปในบคุคลอืน่ โดยเจาะจงบ้าง โดยไม่เจาะจงบ้าง ดงัทีไ่ด้กล่าวจ�าแนกแจกแจงมาแล้ว 

เมือ่หัดท�าเมตตาจติอยู่บ่อย ๆ และอาศัยสจัจกริยิา คอืการตัง้เมตตาไว้ให้มัน่คงดัง่นีแ้ล้ว 

เมตตาก็จะส่ังสมตัวเองเป็นบารมี เป็นพรหมวิหารธรรมขึ้นในใจ คือเป็นธรรมที่เป็น

เครื่องอยู่ของพรหม

เมตตาบารม ี๓ ชั้น

เมตตาบารมีท่านแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ หนึ่ง เมตตาบารมี คือเมตตาของ

ผู้บ�าเพ็ญเพื่อประโยชน์แห่งพระโพธิญาณ รักษาปฏิบัติในเมตตาย่ิงกว่ารักษาคนที่รัก

และทรัพย์สิน สอง เมตตาอปุบารม ีคอื เมตตาของผูบ้�าเพญ็เพือ่พระโพธญิาณ รักษา

ปฏบิตัใินเมตตายิง่กว่ารกัษาอวยัวะของตนเอง สาม เมตตาปรมัตถบารมี คอื เมตตา

ของผู้บ�าเพ็ญเพื่อพระโพธิญาณ รักษาปฏิบัติในเมตตายิ่งกว่าชีวิต
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อานสิงส์ของเมตตา

เมตตาทุกชัน้ทีอ่บรมนบัตัง้แต่ในเบือ้งต้น ย่อมจะท�าให้จติใจของผูม้เีมตตาเอง

นั่นแหละมีความสุข มีความเย็น และเมื่อแผ่ใจเช่นนี้ออกไป ก็ย่อมจะแผ่ความเย็น 

ออกไป กระแสของความเย็นท่ีแผ่ออกไปนี้ ก็ย่อมจะเข้าถึงจิตใจของบุคคลอ่ืน  

สตัว์อืน่ได้ และหากว่าเมตตาเป็นธรรมทีม่อี�านาจ มีก�าลงัใหญ่ขึน้ในจติใจ กระแสของ

เมตตาก็ย่อมจะแผ่ก�าลังออกไปได้มาก จนถึงกับที่จะท�าให้จิตใจของบุคคลอื่นสัตว์อ่ืน

แม้ที่เป็นศัตรูรู้สึกบังเกิดความเป็นมิตรขึ้น เมตตาจึงเป็นธรรมที่สร้างความสุขให้แก ่

ทัง้ตนเอง ทัง้แก่บุคคลอ่ืน เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึตรสัแสดงอานสิงส์แห่งเมตตา

ไว้ว่า “หลบัเป็นสขุ ต่ืนเป็นสขุ ไม่ฝันเหน็ความฝันท่ีไม่ดี เป็นท่ีรกัของมนษุย์ทัง้หลาย 

เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาย่อมรักษา ไฟ ยาพิษ หรือว่าศัสตราย่อม 

ไม่กล้ํากราย จิตของบุคคลผู้มีเมตตาย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเร็ว ผิวหน้าย่อมผ่องใส  

ไม่หลงทาํกาลกริยิา และเมือ่ไม่ตรสัรูธ้รรมทีย่ิง่ข้ึน ก็ย่อมจะเข้าถงึพรหมโลก” พระพทุธ

ด�ารัสที่ตรัสเล่าถึงอดีตจริยาครั้งเป็นสุวรรณสามดาบสก็มีว่า “เราอยู่กับราชสีห์และ 

เสือโคร่งในป่าใหญ่ได้ด้วยเมตตา ต่างน้อมเมตตาเข้าหากัน บรรดาสัตว์ใด ๆ คือ 

ราชสห์ี เสอืโคร่ง เสือเหลอืง หม ีกระบอื กวางดาว และหม ูอยู่ในป่า มไิด้สะดุง้กลวัเรา 

แม้เราก็มิได้สะดุ้งหวาดกลัวสัตว์เหล่าน้ัน เพราะในกาลนั้น เรามีกําลังเมตตาค้ําจุน 

จึงยินดีอยู่ในป่า” พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้สอนไว้ใน เมตตสูตร ว่า “เมตฺตญฺจ  

สพฺพโลกสฺมึ มานสมฺภาวเย อปริมาณํ บุคคลพึงอบรมใจให้มีเมตตา ไม่มีประมาณ 

ในโลกทั้งสิ้น”

ใน อัปปมัญญา ๔ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้แผ่ไปด้วยใจ ประกอบด้วย 

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตลอดทิศที่ ๑ ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ แผ่ไปอย่าง

นี้ในเบื้องบน เบื้องล่าง เบ้ืองขวาง ตลอดโลกมีทั้งหมด โดยมีใจแอบแนบทั้งหมด  

หรอืโดยความเป็นตน (รกัเหมือนตน) ท้ังหมดในทีท่ัง้ปวง ในพระพทุธพจน์นี ้เบือ้งขวาง

ท่านอธิบายว่า ในทิศน้อยทั้ง ๔

๒๗ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๓๕ 
ขันติ

ขันต ิ ความอดทน

จะแสดง ทศพิธราชธรรม ข้อที่ ๙ ขันติ

กิริยาที่อดทนต่อโลภะ ความอยากได้บ้าง ต่อโทสะ ความโกรธเคืองจนถึง

พยาบาทมุ่งร้ายบ้าง ต่อโมหะ ความหลงงมงายบ้าง เพราะได้ประสบอารมณ์ที่ยั่ว 

ให้เกิด เมื่อมีอารมณ์มาประสบยั่วให้เกิดอยากได้ อยากล้างผลาญ อยากเบียดเบียน 

ก็อดทนไว้ ไม่แสดงวิกลวิการอันชั่วร้ายทางกายทางวาจาออกไป ตามอ�านาจแห่ง 

โลภะ โทสะ โมหะ และอดทนต่อทุกขเวทนา มีเย็น ร้อนเป็นต้น อันท�าให้ล�าบาก 

อดทนตรากตร�าประกอบการงานต่าง ๆ อดทนต่อถ้อยค�าทีม่ผีูก้ล่าวช่ัว ไม่เป็นทีช่อบใจ 

ชื่อว่าขันติ

ในเรื่องขันตินี้ ได้แสดงมาแล้วใน ทศบารมี ข้อ ๖ ซึ่งคู่กับ ราชธรรม ข้อ ๖ 

คือตบะ และในทศพิธราชธรรมเองก็มีขันติเป็นข้อ ๙ คู่กับบารมีข้อ ๙ คือ เมตตา 

ความขันตใินทศพธิราชธรรมข้อนีค้อืข้อ ๙ กบัในบารมีข้อ ๖ กมี็อธบิายในทางปฏบิตัิ

เช่นเดียวกัน ต่างแต่ในทศบารมีนั้น มีความหมายว่า พระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญขันติบารมี

เพือ่พระโพธญิาณ ส่วนในทศพธิราชธรรม พระมหากษัตรย์ิทรงบ�าเพญ็ขนัตริาชธรรม

เพื่อประชาชนในการปกครองบ้านเมือง และกล่าวโดยเฉพาะข้อที่พระมหากษัตริยาธิ

ราชเจ้ามพีระราชหฤทยักล้าหาญอดทนต่อโลภะ โทสะ โมหะทีเ่กดิขึน้ เพราะได้ประสบ
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อารมณ์ที่มาย่ัวให้เกิด ทรงอดทนต่อเวทนา มีเย็นร้อนเป็นต้น ทรงตรากตร�าอดทน

ปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิต่าง ๆ ทรงอดทนต่อถ้อยค�าท่ีมีผูก้ล่าวชัว่ รกัษาพระราชหฤทัย

และพระอาการ พระกาย พระวาจา ให้สงบเรียบร้อย ดั่งนี้จัดเป็นขันติ

ทรงปฏบิัตพิระราชกรณยีกจิเปี่ยมด้วยขันตธิรรม 

เมือ่พิจารณาดพูระราชกรณียกจิต่าง ๆ ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วได้ทรง

ปฏิบัติ ก็จะพึงเห็นได้ว่า ได้ทรงเปี่ยมด้วยขันติธรรมในข้อนี้ ดังเรื่องวิจัยของนักศึกษา

ผูห้นึง่ทีร่วมไว้ ดงัจะได้น�ามาแสดงในบางตอน ว่าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ทรง

ตระหนักดีถึงปัญหาความยากจนและปัญหาความมั่นคง ได้ทรงมีพระราชด�ารัสไว้ใน

ช่วงต้นแผนพัฒนาฉบับที่ ๓ คือฉบับ พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๙ หลังจากที่ได้มีแผน

พัฒนามาแล้ว ๒ ฉบับว่า อันชุมชนของไทยทั่วประเทศนั้น แท้จริงยังมีสภาพที่แตก

ต่างเหลื่อมล�้ากันอยู่มาก เนื่องจากมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่เหมือนกัน ชุมชนที่ตั้งอยู่ใน

แหล่งทีด่ทีีอ่ดุมสมบรูณ์ย่อมมคีวามเจรญิ แต่ทีอ่ยูใ่นทีซ่่อนเร้นและแร้นแค้น จะตกอยู่

ในสภาพท่ีล้าหลัง แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการต่อสู้กับปัญหาความยากจนของ

พระองค์ พิจารณาจากโครงการพระราชด�าริทั้งหลายจะเห็นว่า ทรงสนพระราชหฤทัย

ในชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไร่ชาวนาที่ยากจนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ซ่อนเร้นและ

แร้นแค้น ท่ีซึง่ไม่มทีฤษฎเีศรษฐศาสตร์ตะวันตกส�านกัใดให้ความส�าคญั เนือ่งจากเป็น

พื้นที่ ๆ ไม่มีแววการพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ได้ทรงยืนยันถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ในท้องที ่

ห่างไกลการคมนาคมนั้น มักทรงเน้นให้ประชาชนสามารถยืนตัวอยู่เอง โดยพึ่งปัจจัย

ภายนอกน้อยท่ีสดุเท่าท่ีจะท�าได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรือ่งข้าว ทกุ ๆ คนต้องกนิข้าว 

เราต้องพยายามท�าทุกวิถีทางให้เกษตรกรมีข้าวพอกิน และมีงานอาชีพในการผลิต 

สิ่งต่าง ๆ ที่แน่ใจว่าจะขายได้ ไปส่งเสริมแล้วต้องมีตลาดเพื่อให้ได้เงินมาซื้อของที่เรา

ผลติเองไม่ได้ เหตผุลทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทยัในเรือ่งการ

พัฒนาเพ่ือพึ่งตนเองของประชาชนท่ียากจนในชนบท ในขณะท่ีนักวางแผนเศรษฐกิจ

โดยมากสนใจแต่ความเจรญิเตบิโตของภาคเมืองนัน้ มีท่ีมาจากแนวพระราชด�ารท่ีิชดัเจน



247ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

ของพระองค์เกีย่วกบัการพฒันาประเทศดงันีค้อื การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตาม

ล�าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็น 

เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้

พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและ

ฐานะเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ  

ยกเศรษฐกิจขึน้ให้รวดเรว็แต่ประการเดยีว โดยไม่ให้แผนปฏบิตักิารสมัพนัธ์กบัสภาวะ

ของประเทศและประชาชนโดยสอดคล้องกัน จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น 

ซึง่อาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในทีสุ่ด ดงัเหน็ได้ทีป่ระเทศหลายประเทศก�าลงั

ประสบปัญหาทางเศรษฐกจิอย่างรนุแรงอยู่ในเวลานี ้การช่วยเหลือสนบัสนนุประชาชน

ในการประกอบอาชพีและตัง้ตวั ให้มีความพอกนิพอใช้ก่อนอืน่เป็นพืน้ฐานนัน้ เป็นสิง่

ส�าคัญอย่างย่ิงยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถ

สร้างความเจริญก้าวหน้าระดับท่ีสูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการยึดถือหลักที่จะ 

ส่งเสริมความเจริญนั้น ให้ค่อยเป็นไปโดยล�าดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและ

ประหยดัน้ัน กเ็พือ่ป้องกนัความผดิพลาดล้มเหลว และเพือ่ให้บรรลผุลส�าเร็จได้แน่นอน

สมบูรณ์

เพราะเหตทุีไ่ด้ทรงตัง้พระราชหฤทยัมุง่มัน่ในการแก้ปัญหาความยากจน และ

เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติดังกล่าว จึงได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมเยียน

ประชาชนในที่นั้น ๆ และในโอกาสที่เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรโครงการ 

สภาพภูมิประเทศ แหล่งน�้าอยู่นั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมักจะทรง

แยกขบวนเพื่อเยี่ยมราษฎร ทรงซักถามถึงสภาพความเป็นอยู่ทั้งในเรื่องการอาชีพ  

การสาธารณสขุ การศกึษาเล่าเรยีนของเดก็ ตลอดจนทรงรบัราษฎรทีส่มคัรใจเข้าเป็น

สมาชิกศิลปาชีพพิเศษ โดยอาจจะผลิตผลงานตามที่ตนถนัด แล้วส่งผลผลิตไปยัง 

สวนจิตรลดา ซึ่งทางมูลนิธิจะรับเป็นผู้จัดการจ�าหน่ายให้ หรือมิฉะนั้นก็จะเดินทางไป

ฝึกงานศลิปาชพี ณ พระราชนิเวศน์ในภาคนัน้ ๆ คอืในทีป่ระทบัแต่ละแห่งซึง่จะมศีนูย์

ฝึกอาชีพของมูลนิธิศิลปาชีพทุกแห่ง โดยจะได้รับค่าตอบแทนในการฝึกงานด้วย รวม

ทั้งค่าอาหารและท่ีพัก เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จพระราชภารกิจ 

ด้านการพัฒนาวางโครงการแล้ว ก็จะเสด็จพระราชด�าเนินมาสมทบกับขบวนสมเด็จ 
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พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ท่ีจัดเยี่ยมราษฎร จนเสร็จสิ้นพระราชภารกิจ  

จึงเสด็จกลับพร้อมกัน การจะเสด็จกลับถึงพระต�าหนักเป็นเวลาไม่แน่นอน สุดแต ่

พระราชภารกิจและสภาพเส้นทางคมนาคม ที่บางแห่งทุรกันดารมาก บางทีเสด็จ 

กลับถึง ๒ ยามดังท่ีทราบกันอยู่แล้ว บางทีกว่าจะเสวยพระกระยาหารกลางวันได้ 

ก็ประมาณบ่าย ๔ โมงเป็นต้น แสดงว่าทรงมีพระขันติธรรมเป็นอย่างมาก บางครั้ง

การเสด็จต้องเข้าไปบกุป่าซึง่มมีากในทางภาคใต้ ซึง่ท�าให้เป็นท่ีวิตกกงัวลกนัอยู่ไม่ใช่น้อย

พระขันตธิรรม

ในการพระราชทานพระมหากรุณาในด้านการศกึษา

และนอกจากนี้ยังมีพระขันติธรรมในการที่ได้พระราชทานพระมหากรุณาใน

ด้านการศกึษาอีกมากประการ นบัตัง้แต่ได้เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบัต ิได้มกีารจดัสร้าง

สถานศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ขึ้นมาเป็นจ�านวนมาก 

กระจายอยูท่ัว่ทกุภาค เฉพาะระดบัอุดมศึกษานัน้ ได้มกีารตัง้ขึน้มาในช่วงเวลาดังกล่าว

เป็นจ�านวนกว่า ๑๐ แห่ง สามารถผลิตบณัฑติตามสาขาวชิาการต่าง ๆ ได้รวมกนัแล้ว

ถงึปีละเป็นจ�านวนหม่ืนคน แม้กระน้ันก็ตาม การจดับรกิารเพือ่การศกึษาแก่ประชาชน 

กย็งัหาทัว่ถงึ เท่าเทยีมและเป็นธรรมตามอุดมการณ์ของการจดัการศกึษาไม่ กล่าวคอื

ยงัมเีด็กและเยาวชนอีกเป็นจ�านวนมาก ทีพ่ลาดโอกาสทีจ่ะได้รบัการศกึษาตามควรแก่

อตัภาพ เพือ่ให้เหน็ได้ชดัเจน จะขอยกตวัอย่างพระราชกรณยีกจิในส่วนทีเ่กีย่วกบัการ

ศึกษาดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการโรงเรียนร่มเกล้า ตั้งขึ้นโดยพระราชประสงค์ท่ีจะให้ข้าราชการ 

ทหาร ที่เข้าไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในท้องถ่ินชนบทห่างไกล ได้ร่วมมือกับราษฎรใน

ท้องถ่ินก่อสร้างโรงเรยีนข้ึน เพือ่ให้บตุรหลานของราษฎรได้มสีถานศกึษาเล่าเรยีนอย่าง

เพียงพอ ไม่ต้องเดินทางไปยังโรงเรียนอื่นที่อยู ่ห่างไกลออกไปมาก ๆ โดยทรง 

พระกรุณาโปรดพระราชทานเฉพาะวัสดุก่อสร้างตามความจ�าเป็น นอกนั้นทั้งแรงงาน 

ตลอดจนช่างฝีมือในการก่อสร้าง ให้ฝ่ายทหารและราษฎรร่วมกันเสียสละ
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๒. โครงการโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน ด้วยทรงพระราชด�าริว่า ในชั้น

เดิมนั้นการศึกษาของไทยเราเริ่มต้นข้ึนท่ีศาลาวัด โดยมีพระภิกษุผู้ทรงความรู้เป็นผู้

อบรม สั่งสอนท้ังวิชาการและศีลธรรมจรรยา เยาวชนในสมัยนั้นจึงได้รับการศึกษา  

ทั้งพุทธิศึกษาและจริยศึกษาไปพร้อมกัน เม่ือเติบโตขึ้นก็ได้เป็นพลเมืองดี เพราะมี 

ทั้งความรู้และคุณธรรม ในสภาพปัจจุบันแม้บ้านเมืองจะได้รับการพัฒนาขึ้นมากแล้ว

ในทกุ ๆ ด้าน แต่กย็งัปรากฏว่า ในบางท้องทีย่งัขาดแคลนสถานศกึษาส�าหรบัเยาวชนอยู่ 

จึงพระราชทานพระราชด�าริให้จัดการเรียนการสอนขึ้นในบริเวณวัด โดยอาราธนา 

พระภิกษุที่มีความรู้มาสอนในวิชาสามัญที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย หากขาดแคลน 

พระภกิษผุูส้อนในวชิาใด กโ็ปรดพระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์เป็นค่าตอบแทน

ครูที่เป็นฆราวาสมาช่วยสอน กับท้ังได้พระราชทานเงินเร่ิมต้น เพื่อให้จัดตั้งเป็น 

กองทนุมลูนธิิขึน้ ส�าหรบัน�าดอกผลมาใช้ สนบัสนนุกจิการให้ด�าเนนิไปได้โดยต่อเนือ่ง 

และหากที่ใดสามารถด�าเนินการได้กลมกลืนกับระบบที่รัฐจัดท�าอยู่แล้ว ก็โปรดให้ 

โอนไปเป็นโรงเรียนในสังกัดของทางราชการต่อไป ปัจจุบันยังมีโรงเรียนสงเคราะห์ 

เด็กยากจนในพระบรมราชูปถัมภ์ ด�าเนินการอยู่ในจังหวัดน่าน จังหวัดนครพนม  

จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

๓. โครงการพระดาบส ในเรื่องนี้ขออัญเชิญพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงกล่าวเล่าถึงโครงการดังกล่าวไว้

ว่า เนื่องด้วยมีบุคคลเป็นจ�านวนมากที่มีความรักวิชาการ อยากหาความรู้ใส่ตน แต่ก็

ไม่สามารถหาท่ีเรยีนได้โดยขาดแคลนทุนทรัพย์ บางคนกไ็ม่มคีณุสมบตัทิีจ่ะเข้าศกึษา

ตามโรงเรยีนทัว่ ๆ ไปได้ บางครัง้โรงเรยีนในระบบกม็ข้ีอขดัข้องบางประการ ท�าให้ครู

ไม่สามารถให้ความรู้แก่นักเรียนได้เต็มที่ จึงมีพระราชด�าริที่จะจัดการศึกษานอก 

ระบบข้ึน มีลักษณะเช่นเดียวกับการศึกษาในโบราณกาล เช่นเดียวกับท่ีมีในหนังสือ

เก่า ๆ เช่นนทิานชาดกเป็นต้น ผูท้ีต้่องการหาวชิาความรูม้กัจะดัน้ด้นไปหาพระอาจารย์ 

ซึ่งมักจะเป็นพระดาบส ตั้งส�านักอยู่ในป่า แล้วฝากตัวเป็นศิษย์ เมื่อพระอาจารย์เห็น

ว่าบคุคลนัน้มคีวามตัง้ใจจรงิกร็บัเอาไว้ และถ่ายทอดวชิาให้โดยไม่ปิดบงั พร้อมกนันัน้

ก็อบรมสั่งสอนศีลธรรมจรรยาด้วย ลูกศิษย์ก็จะตอบแทนคุณพระอาจารย์โดยการ

ปรนนบิติัรบัใช้ เช่นหาผลไม้ ตกัน�า้ ท�าความสะอาดอาศรมกฏุ ีจนกระทัง่มคีวามรูพ้อ 

ก็จะลาพระอาจารย์กลับสู่บ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสถาน
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ที่เป็นอาศรมของพระดาบส อาหารและเครื่องยังชีพของพระดาบสและศิษย์ในสมัย

โบราณน้ันย่อมได้จากป่า มีผลไม้ หน่อไม้เป็นต้น ในกรณีนี้จะต้องมีป่าสังเคราะห์ 

กล่าวคือเงนิทนุพระราชทานเป็นค่ากนิอยู่และค่าใช้สอย ในการด�าเนนิการซึง่มหีลกัคอื

การด�าเนินการของโรงเรยีนพระดาบสนีจ้ะต้องเป็นการด�าเนนิการเพือ่สาธารณประโยชน์ 

และจะไม่จัดเป็นรูปงานธุรกิจโดยเด็ดขาด วิชาชีพที่พระดาบสสมัยใหม่เปิดสอนใน 

ระยะทดลอง เป็นวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุ ใช้สถานท่ีของส�านักพระราชวัง ณ บ้านเลขที่ 

๓๘๔ - ๓๘๖ ถนนสามเสน ผูท้ีจ่ะเข้าเรยีนไม่จ�ากดัเพศ วยั และวฒุคิวามรู้หรือฐานะ 

หลายคนมาจากครอบครัวที่ยากจนและมีปัญหาชีวิตประจ�าวัน บ้างเป็นทหาร ต�ารวจ 

พลเรอืน ผ่านศึกทุพพลภาพ ส่วนครเูป็นผูท้รงคณุวฒุ ิทีอ่าสาสมคัรสอนโดยมศีรทัธา

ที่จะเสียสละ ให้ความรู้ศิษย์เป็นวิทยาทานโดยมิได้หวังค่าตอบแทน ผู้ด�าเนินการคือ

องคมนตรีและผูท้รงคุณวฒุอ่ืิน เท่าท่ีได้เปิดสอนตัง้แต่เดอืนสิงหาคม ๒๕๑๙ มนีกัเรยีน

รุ่นแรก ๖ คน นับว่าได้ผลดีมาก กล่าวคือเดิมก�าหนดไว้ว่า นักเรียนจะมีความรู้ 

ในการสร้าง ซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุได้ในเวลา ๑ ปี เมื่อปฏิบัติจริง ๆ แล้วใช ้

เวลาเพียง ๙ เดือน และทางโรงเรียนจึงได้เปิดรับงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าและวิทยุ  

ตดิตัง้ไฟในอาคาร เป็นการหารายได้ให้แก่นกัเรยีนในรปูสหกรณ์ด้วย เมือ่จบหลกัสตูร

ข้างต้น ได้ขยายเปิดสอนความรู้ที่สูงขึ้น รวมทั้งเปิดรับนักเรียนใหม่ในขั้นต้น และ 

เปิดวิชาอื่น คือช่างเครื่องยนต์และช่างประปา

เท่าที่กล่าวมานั้น นักเรียนทุกคนเคารพรักเชื่อฟังอาจารย์ มีน�้าใจในการ

ปรนนิบัติรับใช้ และมีศีลธรรมเป็นพลเมืองดีของชาติ ส�าหรับค่าใช้จ่ายในโครงการนี้

นอกจากที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานแล้ว บริษัทห้างร้านและเอกชนได้บริจาคสิ่งของ

เครื่องมือเครื่องใช้และแรงงานโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชด�าริอันมีมาแต่ 

แรกน้ัน ดาบสจะไม่สอนเฉพาะช่างวทิย ุช่างเครือ่งเท่านัน้ ต่อไปเมือ่มโีอกาสจะมดีาบส

ที่ช�านาญในวิชาแขนงอื่น ๆ เช่นวิชาศิลปะ วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาประวัติศาสตร์ 

ซึ่งจะเปิดสอนตามความเหมาะสม ถ้าโครงการโรงเรียนพระดาบสนี้เจริญรุดหน้าไป

ด้วยดี ในอนาคตไทยเราอาจจะมีระบบการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ได้
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๔. โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ได้ทรงพระราชปรารภว่า การเรยีน

รูใ้นเรื่องราวและวิชาการสาขาต่าง ๆ โดยกว้างขวาง เป็นเหตุให้เกิดความรู้ ความคิด 

ความฉลาด ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัทีส่ดุส�าหรับชวีติ ช่วยให้บคุคลสามารถสร้างประโยชน์สขุ 

สร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง ทั้งแก่สังคมและบ้านเมืองอันเป็นที่พึ่งอาศัยได้  

ทกุคนจงึควรมโีอกาสทีจ่ะศกึษาหาความรูไ้ด้ตามความประสงค์และก�าลงัความสามารถ

โดยทั่วกัน ทรงพระราชด�าริว่า หนังสือประเภทสารานุกรมนั้นบรรจุสรรพวิชาการ 

อนัเป็นสาระไว้ครบทุกแขนง เม่ือมีความต้องการหรอืพอใจจะเรยีนรูเ้มือ่ใด กส็ามารถ

ค้นหาอ่านทราบได้โดยสะดวก นับว่าเป็นหนงัสือทีมี่ประโยชน์เกือ้กลูการศกึษา เพิม่พูน

ปัญญาด้วยตนเองของประชาชนเป็นอย่างส�าคญัโดยเฉพาะในยามทีม่ปัีญหาขาดแคลนครู 

และที่เล่าเรียนกันในขณะน้ี หนังสือสารานุกรมจะช่วยคล่ีคลายให้บรรเทาเบาบางได้

เป็นอย่างดี จึงมีพระราชด�าริให้ตั้งโครงการสารานุกรมส�าหรับเยาวชน ซึ่งด�าเนินการ

สร้างหนังสือสารานุกรมฉบับใหม่ขึ้นอีกชุดหนึ่ง มีความมุ่งหมายที่จะน�าวิชาการแขนง

ต่าง ๆ ที่ควรศึกษา ออกไปเผยแพร่แก่เยาวชนให้แพร่หลายทั่วถึง เพื่อเยาวชนจะได้

หาความรู้ช่วยตวัเองได้จากการอ่านหนงัสอื และเพือ่ให้ได้ประโยชน์อนักว้างขวางยิง่ขึน้ 

ทรงก�าหนดหลักการท�าค�าอธิบายเรื่องต่าง ๆ แต่ละเรื่องเป็น ๓ ตอนหรือ ๓ ระดับ 

ส�าหรับให้เด็กรุ่นเล็กอ่านเข้าใจได้ระดับหนึ่ง ส�าหรับเด็กรุ่นกลางอ่านเข้าใจได้ระดับ

หนึ่ง และส�าหรับเด็กรุ่นใหญ่รวมถึงผู้ใหญ่อ่านได้อีกระดับหนึ่ง เพื่ออ�านวยโอกาสให้

บดิามารดาสามารถใช้หนังสอืนัน้เป็นเครือ่งมอืแนะน�าวชิาแก่บตุรธดิา และให้พีแ่นะน�า

วิชาแก่น้องเป็นอันดับกันลงไป นอกจากนั้น เม่ือเรื่องหนึ่งเร่ืองใดมีความเกี่ยวกันต่อ

เนื่องกันถึงเรื่องอื่น ๆ ก็ให้อ้างอิงถึงเรื่องนั้น ๆ ด้วยทุกครั้งไป ด้วยประสงค์จะให ้

ผูศ้กึษาทราบตระหนกัว่า วชิาการแต่ละสาขามคีวามสมัพนัธ์เกีย่วเนือ่งกนั พึงจะศกึษา

ให้ครบถ้วนท่ัวถงึ นบัถึงปัจจบัุนได้จดัท�าสารานกุรมไทยส�าหรบัเยาวชนขึน้แล้วมจี�านวน

มากฉบบั ตวัเลขทีใ่ห้ไว้ในการบนัทกึเรือ่งนีซ้ึง่เป็นเวลาหลายปีมาแล้วว่าเป็นจ�านวนถึง 

๘ เล่ม ในบัดนี้ก็คงจะได้เพิ่มขึ้นอีกมาก
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๕. พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่

ครอบครวัประสบสาธารณภยั เมือ่ปลายเดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้เกดิมหาวาตภยั

ร้ายแรงขึ้นแก่พ่ีน้องชาวแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเป็นผลมาจาก

การที่พายุโซนร้อนได้พัดผ่านเข้ามาทางตอนใต้ของประเทศไทย ภัยพิบัติครั้งนั้นท�าให้

ประชาชนทั้งประเทศอกสั่นขวัญหายและเศร้าสลดใจ ด้วยไม่เคยพบเห็นภัยธรรมชาติ

ที่ร้ายแรงเช่นน้ีมาก่อน และแม้ทางราชการจะได้ออกประกาศเตือนภัยล่วงหน้าอยู ่

ตลอดเวลา แต่ด้วยความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ของพีน้่องประชาชน ทีค่าดไม่ถึงว่าอนัตราย

จะใหญ่หลวงเช่นนี้ ท�าให้ชีวิตและทรัพย์สินต้องสูญเสียไปเหลือที่จะคณนานับ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงนิ่งนอนพระราชหฤทัย ดังปรากฏว่าในทันที 

ทีม่คีวามสญูเสยีเกดิขึน้นัน้ ได้ทรงพระกรณุาโปรดฯ ให้ออกอากาศทางวิทยุสถานวิีทยุ 

อส. จากพระราชวังดุสิต ทรงแจ้งข่าวร้าย พร้อมทั้งทรงเชิญชวนพี่น้องประชาชน 

ชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมกับบริจาคเงินและส่ิงของช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

ครัง้น้ันเป็นการเร่งด่วน ซึง่นอกจากจะได้รบับรจิาคเสือ้ผ้า สิง่อปุโภคบรโิภคเป็นจ�านวน

มากแล้ว เฉพาะทีเ่ป็นเงนิสด ได้มยีอดเงนิบรจิาคโดยเสดจ็พระราชกศุลเป็นจ�านวนถงึ 

๑๑ ล้านบาท ในการนีท้รงพระราชด�ารว่ิา ภยัธรรมชาตเิป็นอนัตรายทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได้ 

และอาจประสบกับพี่น้องประชาชนในโอกาสใดโอกาสหนึ่งโดยไม่คาดคิด เมื่อเกิดข้ึน

แล้ว ย่อมก่อความเดอืดร้อนขึน้อย่างกว้างขวาง จึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์จ�านวน ๓ ล้านบาท เป็นทนุก่อตัง้มูลนธิริาชประชานเุคราะห์

ข้ึน โดยมีพระราชประสงค์ให้มูลนิธินี้ใช้ดอกผลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน  

อันเนื่องมาจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในทันทีที่เกิดสาธารณภัยขึ้น และทรง

รบัมลูนธินีิไ้ว้ในพระบรมราชปูถมัภ์ ซึง่การได้ด�าเนนิไปตามพระราชประสงค์ทุกประการ 

มหาวาตภัยดังกล่าวก่อให้เกิดเด็กก�าพร้าอนาถาเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมือ่ค�านงึถงึว่าเดก็และเยาวชนเหล่านัน้ก�าลงัอยู่ในวัยศึกษา จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้จัดตัง้ฝ่ายการศกึษาสงเคราะห์ข้ึนในมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ น�าดอกผลส่วนหน่ึง

ของมูลนิธิไปให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กก�าพร้าอนาถาเหล่านั้น ให้มีโอกาสได้ศึกษา
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เล่าเรียนต่อไปเท่าที่ความสามารถของแต่ละคนจะอ�านวยให้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

เป็นต้นไป

๖. ทุนการศึกษาพระราชทาน ด้วยทรงพระราชด�าริว่า ยังมีนิสิตนักศึกษา 

ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ท�าให้ไม่มีโอกาสจะได้รับการศึกษาในระดับสูงได้  

จงึทรงพระกรณุาโปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จดัตัง้เป็นกองทนุมลูนธิิ

ภูมิพลข้ึน เพื่อพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่บัณฑิตที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมในสาขา

วชิาการต่าง ๆ ไปศกึษาต่อในต่างประเทศในชัน้ท่ีสงูข้ึนไป โดยไม่มข้ีอผูกมดัแต่ประการใด 

ซึง่กป็รากฏว่า นกัศกึษาผูไ้ด้รบัพระราชทานทนุดงักล่าว ทุกคนพากนักลบัประเทศไทย 

เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศหลังจากส�าเร็จการศึกษาชั้นสูงแล้วทั้งสิ้น

นอกจากทุนภูมิพลแล้ว ยังมีมูลนิธิอานันทมหิดล และมูลนิธินวฤกษ์ ซึ่งมี

วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันนี้ด้วย และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้ผู้มีจิตศรัทธา มีโอกาสโดยเสด็จพระราชกุศลในมูลนิธิเหล่านี้

ด้วย

ทรงใช้พระวริยิะอุตสาหะและขันตธิรรมในกจิทั้งปวง

นอกจากพระราชกรณียกิจที่ได้กล่าวมานี้แล้ว ยังทรงมีพระมหากรุณาแก ่

การศึกษาอีกเป็นอเนกประการ เช่นการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงประกอบพิธี

พระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผูจ้บการศึกษาระดบัอดุมศกึษา ซึง่นบัเป็นพระราชกรณยีกจิ

อันบุคคลอื่นจะพึงปฏิบัติได้โดยยากยิ่ง ด้วยต้องใช้วิริยะอุตสาหะและขันติธรรม 

เป็นอย่างสูง ทั้งในโอกาสดังกล่าวยังได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เป็นแนวทาง

การด�าเนนิชวีติแก่บัณฑติทุกคร้ังด้วย ถงึแม้ว่าจะเคยมผีูห้วังดกีราบบงัคมทลูพระกรณุา 

ขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจในข้อนี้ ด้วยเห็นว่าต้องทรงตรากตร�ามาก 

ก็มิได้ทรงยินยอม ด้วยได้ทรงมีพระราชด�าริว่า การดังกล่าวนอกจากจะเป็นม่ิงขวัญ
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และสิริมงคลแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้ทรงพบปะแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นกับบรรดาคณาจารย์ในวงการศึกษา เป็นโอกาสได้ให้พระราชทานแนว 

ทางพระราชด�ารเิกีย่วแก่การจดัการศกึษาต่อไปด้วย เช่นการพระราชทานปรญิญาบตัร

แก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๒๖  

ได้พระราชทานพระราชด�าริเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกปาล์มน�้ามัน ซึ่งเป็นพืช

เศรษฐกจิทีเ่หมาะสมกบัภมูปิระเทศทางภาคใต้เป็นอย่างมากด้วย ยิง่กว่านัน้ ในทกุ ๆ 

ปีจะทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะครูอาวุโสเข้าเฝ้า  

ให้นกัเรยีนทีเ่รียนดจีากทัว่ประเทศเข้าเฝ้า รบัพระราชทานรางวัล ซึง่พระมหากรณุาธคิณุ

เหล่าน้ีล้วนติดตาตรึงใจท้ังผูเ้ข้าเฝ้าทูลละอองธลีุพระบาท ตลอดจนผูเ้กีย่วข้องให้ส�านกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณไปจนชั่วชีวิต

บุคคลผู้รวมอยู่เป็นหมู่ก็พงึตั้งอยู่ในขันติ

กิจท้ังปวงน้ีแสดงว่า ต้องทรงใช้พระขันติธรรมเป็นอย่างสูง อันธรรมข้อนี ้

แม้บคุคลผูร้วมกันอยูเ่ป็นหมูท่ัว่ไป กพ็งึปฏบัิต ิเพราะว่าคนผูอ้ยูร่วมกนัเป็นหมูน่ัน้ต้อง

ประสบอารมณ์ต่าง ๆ มาก ถ้าไม่ตั้งอยู่ในขันติ ยอมให้โลภะ โทสะ โมหะฉุดชักไป 

กจ็ะเกดิววิาทแก่งแย่งและวุน่วายอย่างอ่ืนอีกมาก ไม่อยูด้่วยกนัด้วยความสงบเรียบร้อย

เป็นสุข ถ้าตั้งอยู่ในขันติก็ได้ผลตรงกันข้าม คืออยู่ด้วยกันด้วยความสงบเป็นสุข  

ผู้มีขันติจึงงามเพราะมีอาการสงบ เม่ือรวมกันเข้าเป็นหมู่ ก็เป็นหมู่ที่งามเพราะมี 

ความสงบสุข

อน่ึง พระมหากษัตรยิาธริาชเจ้ากดี็ รัฐบาลกดี็ ซึง่เป็นผูป้กครองนัน้ ย่อมต้อง

ประกอบด้วยขันติธรรม ดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติมาและ 

แม้ผู้อยู่ในปกครองเช่นราษฎรทั้งปวงก็พึงมีขันติธรรมต่อผู้อยู่ในปกครอง หรือเมื่อ 

มีพระราชบัญญัติกฎหมายอันใดออกไปให้ปฏิบัติ ก็ต้องมีขันติในการที่จะพึงปฏิบัติ 

และเมื่อมีกิจจะพึงท�าเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมือง อันจะต้องอาศัยความ

พากเพียรพยายาม ความรวมพลังของคนเป็นหมู่มาก ประชาชนทั้งปวงก็พึงมีขันติ
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ธรรมในการท่ีจะปฏิบัตเิพือ่ผูป้กครอง เพือ่บ้านเมอืง และเมือ่ทกุฝ่ายต่างมขีนัตต่ิอกนั

ดั่งนี้ ก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุข

เมตตาและขันตยิ่อมต้องเนื่องกันและอาศัยกัน

อนึ่ง มีข้อที่พึงอธิบายแถมท้ายในข้อที่ ๙ คือบารมีข้อ ๙ อันได้แก่เมตตา  

กับทศพิธราชธรรมข้อ ๙ คือขันติ ธรรมทั้ง ๒ ข้อนี้แม้จะมีชื่อธรรมต่างกัน แต่การ

ปฏิบัตินั้นก็ย่อมต่อเนื่องกันและอาศัยกัน คือเมตตานั้นจะต้องมีขันติช่วยอยู่ จึงจะ

ปฏิบัติไปในเมตตาได้ และได้สม�่าเสมอ แม้ในข้อขันตินั้นเล่า จะเป็นขันติได้ ก็ต้องมี

เมตตาสนับสนุนอยู่ ในข้อว่าเป็นเมตตาต้องมีขันติสนับสนุนนั้น ก็คือว่าความมุ่งดี

ปรารถนาดหีรอืความรกัใคร่ปรารถนาให้เป็นสขุ อนัเป็นความหมายของเมตตานัน้ตรง

กันข้ามกับโทสะพยาบาท เพราะฉะนั้น หากว่าเกิดโทสะพยาบาทขึ้น ก็ต้องมีขันติคือ

อดทนดับโทสะพยาบาทลงไป และมีขันติอดทนต่ออารมณ์ อันเป็นที่ตั้งของโทสะ

พยาบาทแล้ว ยังต้องไม่ให้เมตตานั้นน�าให้เกิดราคะสิเน่หาอันเป็นกิเลส เพราะฉะนั้น 

จะต้องมีขันติ อดทนต่อราคะสิเน่หาอันเป็นตัวกิเลสหากเกิดขึ้น อดทนต่ออารมณ ์

อันเป็นที่ตั้งของราคะสิเน่หาด้วย เมื่อเป็นดั่งนี้ การอบรมเมตตาจึงจะเป็นไปได้  

ส่วนข้อที่ว่าขันตินั้นต้องมีเมตตาอุปถัมภ์ด้วย ก็โดยที่ว่าขันติคือความอดทนนั้น  

ถ้าหากว่าอดทนอย่างเดียว โดยไม่มีจิตใจที่แช่มชื่นด้วยธรรมคือเมตตาเข้ามาช่วย 

ด้วยแล้ว ก็ยากท่ีจะปฏิบัติขันติน้ันได้นานได้ส�าเร็จ ดังเช่นเมื่อกิเลสกองโลภก็ดี  

กองโกรธก็ดี กองหลงก็ดีเกิดขึ้น หรือเมื่อพบกับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสเหล่านี้ 

ตั้งใจว่าจะมีขันติคืออดทน เพราะฉะนั้น ในการอดทนนั้น จ�าเป็นที่จะต้องอดทนใจคือ

อดทนกิเลส แต่หากว่าถ้าก�าลังของขันตินั้นน้อย ขันติก็จะพ่ายแพ้ กิเลสก็จะชนะ  

แต่ถ้าก�าลังของขันติมีก�าลังแรง จึงจะสามารถอดทนได้

และในการที่จะท�าให้ขันติมีก�าลังข้ึนนั้น ก็จะต้องหาทางปราบกิเลสกองโลภ

โกรธหลงในใจลงด้วย หาทางปราบอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสเหล่านั้นลงด้วยโดยที่

ต้องอาศัยเมตตา คือตั้งจิตปรารถนาให้เป็นสุขนี้ แผ่จิตดั่งนี้ออกไป เหมือนอย่างเอา
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น�้าพรมลงไปที่ใจ อันก�าลังร้อนอยู่ด้วยอ�านาจของกิเลสและอารมณ์ของกิเลสเหล่านี้ 

กิเลสเหล่าน้ีเป็นเหมือนไฟที่ลุกข้ึนเผาใจอยู่ เมื่อถูกน�้าคือเมตตาพรมลงไปแล้ว  

ก็จะท�าให้ไฟคือกิเลส อารมณ์คือกิเลสนี้ดับลงไป หรือว่าลดความร้อนลงไป ลดก�าลัง

ลงไป ท�าให้ขนัตสิามารถอดทนได้ดยีิง่ข้ึน และเม่ือมเีมตตาเตม็ทีข่ึน้แล้ว กจ็ะดบักเิลส 

ดับอารมณ์ของกิเลสลงได้

ชั้นของขันติ

ขันตคิอืความอดทนนี ้กเ็ป็นอันว่าเลือ่นชัน้ขึน้ด้วย เป็นขนัตทิีเ่ป็นความทนทาน

เหมือนอย่างต้นไม้เมื่อมีลมมาพัดต้อง หากว่าลมแรงเกินไป ก็พัดต้นไม้ให้หักโค่นได้ 

คือก�าลังแข็งแรงของต้นไม้นั้นไม่พอ กิเลส อารมณ์ของกิเลสก็เหมือนกัน เมื่อพัดแรง

มากไปก็ท�าให้บุคคลล้มลงด้วยอ�านาจของกิเลส อารมณ์ของกิเลสได้ คือเสียขันติไม่

สามารถจะอดทนได้ จะอดทนได้เท่าทีก่�าลงัของขนัตจิะแรงพอเท่านัน้ เหมอืนอย่างลม

ทีพ่ดัมาต้องต้นไม้ ต้นไม้ทนไหวกโ็ดยทีก่�าลงัของต้นไม้มีก�าลังแรง สามารถทีจ่ะต้านทาน

ลมได้ แต่ว่าในขณะทีต้่านทานนัน้ ใบและกิง่กย่็อมจะหว่ันไหว หรอืว่าใบร่วงลงไปบ้าง 

กิง่หกัลงไปบ้าง ล�าต้นอาจจะคงอยู่ การอดทนทีเ่ป็นขันตกิเ็หมอืนกนั เมือ่ต้องอารมณ์

แรงกเิลสแรง กอ็าจจะท�าให้เสยีความเรยีบร้อยทางกายทางวาจาไปบ้าง ทางใจก็เดอืดร้อน

วุน่วาย แต่ขนัตกิย็งัเอาไว้ได้ ไม่ถงึกบัท�าให้หกัโค่น แต่ถ้าหากวา่มคีวามแขง็แรงอย่าง

ยิ่งเช่นภูเขาหินล้วน ต้องลมพัดมาทั้ง ๔ ทิศ ก็ไม่สามารถจะท�าภูเขาให้กระเทือนได้ 

บุคคลก็เหมือนกัน เม่ือมีขันติท่ีมีพลังเต็มที่จึงจะสามารถต้านทานได้ แต่ขันติที่จะมี

ก�าลงัเตม็ทีด่ั่งนีไ้ด้ กจ็ะต้องมีใจท่ีสงบลงได้จากกเิลสเหล่านัน้ อนัเป็นผลของขนัตหิรอื

เมตตามาช่วยอยู่ด้วย เมตตาเหมือนดังเป็นน�้าที่พรมลงมาดังที่กล่าวมานั้น ถ้าเปรียบ

กิเลสเหมือนไฟก็ท�าให้ไฟอ่อนก�าลังลงไป เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วจึงจะท�าให้ด�ารงเป็นขันต ิ

อยู่ได้ และเปรียบเหมือนภูเขาหินท่ีไม่หว่ันไหวด้วยลมที่พัดมาทั้ง ๔ ทิศ ขันติที่มี

ลกัษณะอย่างน้ีเป็นขนัตชิัน้สงูทีเ่รียกว่า ตตีกิขาขนัต ิขนัตคิอืความทนทาน ดงัพระพทุธ

ภาษิตที่ตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกข์ว่า “ขันติคือความทนทาน เป็นตบะคือธรรมเป็นที่
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แผดเผากิเลสอย่างยิ่งทําให้บรรลุนิพพาน อันเป็นบรมธรรม” เมตตาจึงเป็นธรรมท่ี

ส�าคัญ เป็นเหมือนอย่างน�้าที่พรมกิเลสอันเหมือนอย่างกองไฟที่ลุกนั้นให้สงบลงไป  

เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ท�าให้จิตใจแช่มชื่นแจ่มใส มีอาการที่เรียกว่าโสรัจจะ คือความที่มีใจดี 

คือใจทีแ่ช่มชืน่แจ่มใส ท�าให้บงัเกดิความสงบกาย สงบวาจา สงบใจ ท่านจงึแปลโสรัจจะ

ว่าความเสงี่ยมก็คือความสงบนั้นเอง สงบกาย สงบวาจา สงบใจ ขันติที่มีโสรัจจะอยู่ 

ดัง่นีจึ้งจะเป็นขนัตทิีเ่ป็นพลงั สามารถทีจ่ะทนทานได้ดงัทีก่ล่าวมา จงึต้องอาศยัเมตตา

นีช่้วยค�า้จนุอยู่ เพราะฉะนัน้ บารมีคือเมตตาและราชธรรมคอืขนัต ิแม้จะมชีือ่ต่างกนั 

แต่การปฏิบัตินั้นก็ต้องอาศัยกันเป็นไป จึงจะเป็นไปได้

๒๘ กันยายน ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๓๖ 
อุเบกขาบารมี

ธรรมชาตภิายในจติใจของบุคคล

จะแสดง อุเบกขาบารมี อันเป็นบารมีข้อที่ครบ ๑๐

ก่อนท่ีจะได้แสดงอุเบกขาโดยตรง จะกล่าวถึงธรรมชาติภายในจิตใจก่อน  

อนัธรรมชาตภิายในจติใจของบุคคลทุกคนนัน้ ทีเ่ป็นไปอยูโ่ดยธรรมชาตธิรรมดากล่าว

ได้ว่าเป็นธรรมคือความจรงิ คือเป็นความจริงทีม่อียู ่เป็นไปอยู ่โดยธรรมชาตธิรรมดา 

ดั่งนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมคือความจริงอย่างหนึ่งได้ และอันธรรมคือความจริงดังกล่าวนี้ 

อาจอบรมปฏบิตัใิห้เกดิประโยชน์ได้ ให้เกดิความสขุขึน้ได้ในปัจจบุนัทนัตาเหน็ พระพทุธเจ้า

ทรงสอนธรรมที่เป็นความจริงดังกล่าว จึงเป็นการสอนที่อยู่ในวิสัยของธรรมดา ที่พึงรู้

พึงปฏิบัติให้เกิดผลได้ทันทีที่ปฏิบัติ หาใช่สอนผิดธรรมดาและสอนเป็นการท�าลาย

ประโยชน์สุขไม่ อันประโยชน์สุขที่ตรงกันข้ามกับโทษทุกข์ ใคร ๆ ก็ไม่อาจปฏิเสธว่า

ไม่ต้องการและแสวงหาความสุข จะยกตัวอย่างในเรื่องทั่ว ๆ ไป การไปเที่ยวดูการ 

ละเล่น การไปเที่ยวพักผ่อนต่าง ๆ ที่ให้เกิดความยินดีร่ืนเริงสนุกสนานเบิกบาน  

เป็นความสุขหรือให้เกิดสุขต่าง ๆ แต่คนเราจะสนุกรื่นเริงอยู่นานเกินไปหาได้ไม่  

ต้องเลิกจากการรื่นเริงบันเทิงทั้งปวง มาหาที่พักอันสงบปราศจากเสียงและสิ่งรบกวน

ทั้งหลาย ณ ที่พักอันสงบนั้น ได้การพักผ่อนทั้งทางกายและทางใจ ตรวจดูเพียงเท่านี้
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จะได้ความคิดว่า ที่พักผ่อนจริงนั้นคือที่สงบ ความพักผ่อนจริงนั้นคือความสงบ ถ้ายัง

สงสยัในความคดินี ้กค็วรคดิย้อนถามตวัเองว่า เสยีงทีว่่าไพเราะนกัถ้าดงัทีห่ตูลอดเวลา 

ไม่มีเงียบ จะเป็นอย่างไร จะทนได้หรือไม่ ดั่งนี้ ก็จะต้องรับรองในความคิดนั้นทันที

อุเบกขาคอืความวางเฉย

ต่อแต่นี้ก็ควรตรวจดูว่า ในความสงบนั้นมีอะไรอยู่ ดูความสงบใจของตนเอง

ที่ได้หลังจากไปสนุกสนานรื่นเริงมา อีกทางหนึ่งดูความสงบใจหลังจากที่ได้ไปโกรธ 

ใครมา จะได้พบภาวะของจิตอย่างหน่ึงในขณะนั้นคือความวางเฉย มีลักษณะปล่อย

และหยุด เรียกด้วยศัพท์ธรรมว่า อุเบกขา กล่าวได้ว่าความสงบต้องมีอุเบกขา คือ

อุเบกขาต้องมีในความสงบ เป็นภาวะธรรมชาติธรรมดาอย่างหนึ่งของจิต เพราะว่า

จิตใจน้ีเมื่อรับอารมณ์ที่น่ายินดีชอบใจก็ตาม ท่ีไม่น่ายินดีชอบใจก็ตาม ย่อมมีความ

กระเทอืนหวัน่ไหวป่ันป่วนไปด้วยอารมณ์เหล่านัน้ ความกระเทือนใจนีเ้รยีกตามประเภท

ว่าความยนิดบ้ีาง ความยินร้ายบ้าง ความหลงใหลบ้าง ถ้ามตีามสมควรกใ็ห้เกดิสุขทกุข์

ตามสมควร ถ้ามีมากไปก็ให้เกิดโทษได้คล้ายกัน เช่นเมื่อรับอารมณ์ที่น่ายินดีมาก  

เกิดความยินดีท่วมท้น ก็เป็นความกระเทือนอย่างแรงถึงอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต 

ได้ทันที เมื่อได้รับอารมณ์ที่น่ายินร้ายมากอย่างฉับพลันก็เช่นเดียวกัน คนเจ็บป่วยยิ่ง

ต้องระมัดระวังมิให้จิตใจได้รับความกระเทือนทุกอย่าง แม้คนปกติก็หาใช่ว่าจะทนต่อ

ความกระเทือนของจิตใจไปได้นานนกั ตอ้งมีเวลาพักใจ คอืปล่อยอารมณ์ที่จะท�าให้ใจ

กระเทือนออกไป และหยุดใจท่ีจะกังวลถึง ทุก ๆ คนต้องมีเวลาพักอย่างนี้ทุกวัน  

จะยินดีรื่นเริงหรือยินร้ายได้ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่ชีวิตร่างกายนี้ทนไม่ได้ ร่างกายจิตใจ

ย่อมมีเหน็ดเหนื่อย ต้องการวางให้ว่าง ต้องการอยู่เฉย ๆ บางคราวจิตใจวางได้ก่อน 

ร่างกายก็ได้พัก บางคราวจิตใจไม่ยอมวาง จนถึงร่างกายทนไม่ไหวหมดก�าลังไปก่อน

ก็มี แม้คนจะหลับลงได้ จิตใจก็ต้องวางอารมณ์ ถ้ายังยึดอารมณ์เป็นกังวลอยู่ ก็หลับ

ลงไม่ได้



260 ทศบารมี ทศพิธราชธรรม พระพุทธคุณ

อุเบกขาธรรมชาตไิม่ประกอบด้วยความรู้

ภาวะพักของใจ ของจิตใจดังกล่าวนี้คืออุเบกขา ความวางเฉย ที่มีอยู่เป็น

ธรรมชาตธิรรมดา จะเรยีกว่ามเีป็นพ้ืนของจติใจทเีดยีวก็ได้ คอืโดยปกตย่ิอมมอีเุบกขา

เป็นพื้นอยู่ ต่อเมื่อมีอารมณ์ที่น่ายินดีเข้ามากระทบ ก็เปล่ียนไปเป็นความยินดี  

ครั้นความยินดีสงบลงแล้ว ก็กลับเป็นอุเบกขา หรือเมื่อมีอารมณ์ที่น่ายินร้ายมา 

กระทบก็เปลี่ยนไปเป็นความยินร้าย ครั้นผ่านไปแล้ว ก็เป็นอุเบกขาอีก แต่อุเบกขา 

ดงักล่าวนีเ้ป็น อญัญาณอเุบกขา แปลว่า อเุบกขาทีป่ระกอบด้วยความไม่รู ้เป็นความ

วางเฉยโดยธรรมชาตธิรรมดา คล้ายกบัความหลับ ความหลบัเป็นความพักของร่างกาย

อุเบกขาธรรมชาตินี้เป็นความพักของจิตใจ

ญาณอุเบกขา อุเบกขาที่เป็นธรรมปฏบิัติ

ทางพระพุทธศาสนาสอนธรรมไว้ข้อหนึ่ง เรียกว่า อุเบกขา ธรรมข้อนี้ไม่ใช่

อุเบกขาธรรมชาติซ่ึงไม่ประกอบด้วยความรู้ แต่เป็น ญาณอุเบกขา คืออุเบกขาที่

ประกอบด้วยความรู ้อาศยัอเุบกขาทีม่อียูเ่ป็นธรรมชาตนิีเ้องอบรมให้เป็นธรรมปฏบิติั

ขึ้น ท่านได้รวบรวมอุเบกขาไว้มีลักษณะต่าง ๆ เป็นต้นว่า 

อุเบกขาประกอบด้วยองค์ ๖ อธบิายตามพระสตูรว่า รบัอารมณ์ทางอายตนะ

ทั้ง ๖ แล้วเกิดชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือท้ัง ๒ อย่าง ก็รู้ว่าความชอบใจไม่ชอบใจ 

เกิดขึ้นแล้ว เป็นของปรุงแต่ง เป็นของหยาบ ส่วนธรรมชาตินี้สงบประณีตคืออุเบกขา 

เมื่อรู้ดั่งนี้ ความชอบใจไม่ชอบใจก็จะดับ อุเบกขาก็จะตั้งขึ้นโดยเร็ว

อุเบกขาในพรหมวิหาร คือความมีใจมัธยัสถ์เป็นกลางในสัตว์ทั้งหลาย ไม่ตก

ไปในราคะ คือความยินดีติด หรือปฏิฆะ ความยินร้าย พรหมวิหาร มี ๔ ข้อ ได้แก่ 

เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข กรุณา ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ 

มุทิตา ความพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นมีความสุขความเจริญ และ อุเบกขา ข้อนี้ที่พึงใช้

ในเวลาที่ไม่ควรจะใช้ข้อข้างต้น วิธีอบรมคือพิจารณาไปในบุคคลนั้นหรือทั้งหมดว่ามี
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กรรมเป็นของตน เป็นทายาทคือรับผลแห่งกรรมของตนเอง เมื่อวางใจลงไปใน 

กรรมได้ ใจก็จะเกิดเป็นกลาง คือเป็นอุเบกขาขึ้นได้ อุเบกขาในพรหมวิหารดั่งนี ้

พงึอบรมให้มขีึน้ในจติ ทัง้ในคราวประสบวบัิต ิเมือ่ภาวะของจติเช่นนัน้เกดิขึน้ กพ็ยายาม

ระงับใจ หัดคิดถึงกรรมและผลของกรรม หัดคิดวางลงไปให้แก่กรรม เหมือนอย่างให้

กรรมรับผิดชอบเอาไปเสีย เม่ือท�าจิตให้เป็นอุเบกขาได้ ก็หัดแผ่จิตเช่นนี้ออกไปแก ่

คนอื่นสัตว์อ่ืน โดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงท่ัวไป ด้วยคิดว่าทุกสัตว์บุคคลมีกรรม 

เป็นของ ๆ ตน เป็นทายาทรับผลของกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ 

มีกรรมเป็นที่อาศัย ท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว ก็ต้องรับผลของกรรมนั้น อันที่จริง

ภาวะของจิตเป็นอุเบกขานี้ ย่อมมีอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาในเวลาปกติ ดังที่ได้กล่าว

มาแล้ว ยงัไม่มอีะไรมาท�าให้เกดิความยนิดยีนิร้าย กเ็ป็นอเุบกขาทีเ่ป็นธรรมชาตธิรรมดานี้ 

แต่ยังเจือด้วยความไม่รู้ที่เรียกว่า อัญญาณะ และจะเปลี่ยนไปเป็นความยินดียินร้าย

ขึ้นได้โดยง่าย พระบรมครูทรงสั่งสอนให้ปรับปรุงภาวะที่มีอยู่แล้วนี้แหละให้เป็นธรรม

ปฏบิติัขึน้ คอืให้เป็นคณุอนับรสิทุธิ ์ทีเ่กือ้กลูกว้างขวางออกไป ไม่ใช่ในเวลาทีไ่ม่มเีรือ่ง

อะไรมากระทบจิตเท่าน้ัน แม้มีเรื่องมากระทบจิตให้ยินดียินร้าย ก็ระงับได้ ท�าใจให้

สงบเป็นอเุบกขาได้ด้วยความรูท่ี้เรยีกว่า ญาณะ หรอื ญาณ เพราะว่าความยนิดทีีเ่รยีก

ว่าราคะ ความยินร้ายท่ีเรียกว่าปฏิฆะ เป็นศัตรูที่ห่างของอุเบกขา ส่วนอุเบกขาด้วย

ความไม่รู ้อนัตัวความไม่รูอั้นเรยีกว่า อัญญาณะนีเ้ป็นศตัรทูีอ่ยูใ่กล้ของอเุบกขา ฉะนัน้ 

ในการปฏิบัติเพื่ออบรม อุเบกขาพรหมวิหาร ก็พึงยกตนขึ้นเป็นพยานหรือเป็นอุปมา 

ดังเช่นว่า ตนไม่ชอบให้ใครอ่ืนมาเพ่งเล็งชอบใจอยากได้อะไรของตน และไม่ชอบให้

ใครอื่นมาหมายมั่นปองร้ายฉันใด ตนก็ไม่ควรจะไปคิดยินดียินร้ายดั่งนั้นแก่คนอื่น  

ควรจะมีใจมัธยัสถ์คือเป็นกลางฉันนั้น และให้ยกบุคคลท่ีเป็นกลาง ๆ ขึ้นเป็นอุปมา 

ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้ว่า “พึงแผ่จิตถึงสัตว์ทั้งปวงด้วยอุเบกขา เหมือนอย่าง

เห็นบุคคลผู้มิใช่เป็นที่ชอบใจ มิใช่เป็นที่ไม่ชอบใจ ก็มีอุเบกขาฉะนั้น”

อุเบกขาทีเ่ป็นโพชฌงค์ คอืองค์แห่งความรู ้โพชฌงค์มี ๗ ข้อ ตัง้ต้นด้วยสติ 

ลงท้ายด้วยอุเบกขา คือ เพ่งดูจิตที่เป็นสมาธิอย่างสงบเฉยอยู่

อุเบกขาในสมาธิ จิตที่จะเป็นสมาธิอย่างสูง ต้องมีอุเบกขาท่ีบริสุทธิ์ แม้ใน

สมาธิชั้นต�่าลงมาก็ต้องมีอุเบกขามาโดยล�าดับ
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อุเบกขาในปัญญา คือ ปัญญาส่วนเหตุ อันได้แก่ปัญญาที่ใช้พิจารณา ย่อมมี

อาการวจัิยคอืค้นหา เลอืกเฟ้น และมอีาการยดึสิง่ทีค้่นนัน้ไว้ จงึยงัไม่เป็นอเุบกขา ส่วน 

ปัญญาส่วนผล ได้แก่ปัญญาท่ีค้นพบแล้ว ย่อมมีอาการวางและหยุด เพราะไม่ต้อง 

ค้นไม่ต้องยึดอีก จึงเป็นอุเบกขา อุเบกขาในโพชฌงค์มีลักษณะดั่งนี้ แต่ในท่ีนี้มุ่งถึง 

อุเบกขาในวิปัสสนา ดังที่กล่าวเป็นหัวข้อว่าอุเบกขาในปัญญา และในสังขาร มีอุปมา

เหมือนอย่างว่า คนผู้หน่ึงค้นหางูท่ีเล้ือยเข้าไปในบ้าน เห็นงูนอนขดอยู่ในที่แห่งหนึ่ง 

มองดูว่างูหรือมิใช่ ครั้นได้เห็นลายแฉกบนศีรษะก็สิ้นสงสัย ไม่ต้องค้นต่อไปว่างูหรือ

ไม่ใช่ง ูเรยีกว่ามอีเุบกขา ซึง่มอีาการมธัยสัถ์เป็นกลางขึน้ในการค้น หมายความว่าเลกิ

ค้นได้ ฉันใด การท�าวิปัสสนาก็ฉันนั้น เมื่อได้พิจารณาเห็น ไตรลักษณ์ แล้ว ก็หยุด

ค้นให้เห็นไตรลักษณ์ต่อไปได้ เรียกว่ามีอุเบกขาในวิปัสสนา มีอาการอย่างเดียวกัน 

อนึ่ง เมื่อได้เห็นงูแล้ว จึงใช้ไม้มีง่ามจับไว้มั่น คือว่าจะน�าไปปล่อยอย่างไร งูจึงจะไม่มี

อันตรายและตนเองก็ปลอดภัย ครั้นปล่อยงูไปเสียแล้ว ก็เกิดอุเบกขาในการจับ คือ

เรื่องการจับงูผ่านพ้นไปแล้ว วางใจลงได้ฉันใด ผลทางวิปัสสนาต่อไปก็ฉันนั้น เมื่อได้

อุเบกขาในวิปัสสนาปัญญาแล้ว ก็จะได้อุเบกขาที่มีอาการมัธยัสถ์เป็นกลางในสังขาร 

คือปล่อย ไม่ยึดไว้

อุเบกขาในสติปัฏฐาน คือเมื่ออบรมปฏิบัติในสติปัฎฐานไปโดยล�าดับ จนถึง

ข้อท่ี ๔ แล้ว ท่านแสดงว่า “เห็นการละความยินดียินร้ายนั้นด้วยปัญญา เพ่งเป็น

อุเบกขาอยู่ด้วยดี”

นอกจากนี้ยังมี อุเบกขาในความเพียร หมายถึงประคองความเพียรไว้ให้

สม�่าเสมอ ไม่หย่อนไม่ตึง อุเบกขาในเวทนา คือเสวยเวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์  

ไม่สุข อุเบกขาในเจตสิกธรรม ที่มีอาการของจิตที่มัธยัสถ์เป็นกลางในอารมณ์นั้น ๆ 

อุเบกขา ๒ อย่างหลังนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดา

พุทธศาสนาสอนให้อบรมอุเบกขาที่เป็นธรรมปฏบิัติ

เรือ่งอุเบกขาตามท่ียกมามากมายหลายลกัษณะ กเ็พือ่แสดงว่า อุเบกขานีเ้ป็น

ภาวะของจิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดาซึ่งทุก ๆ คนมีอยู่ ทั้งต้องอาศัยอยู่เป็นระยะ ๆ 
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ตามทางพระพุทธศาสนาสอนให้อบรมธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่ของคนนี้เองให้ดีขึ้นให้

ส�าเร็จประโยชน์ย่ิงขึน้ คือให้เป็นอุเบกขาท่ีเป็นธรรมปฏบิตั ิดงัทีย่กมาในธรรมหลายข้อ 

ทั้งแสดงว่าอุเบกขาจ�าต้องใช้ในธรรมปฏิบัติมากข้อมากประการ และเมื่อสังเกตดูแล้ว

จะเห็นได้ว่า ในการปฏิบัติธรรมทั้งปวงนั้น โดยตรงเพื่ออบรมจิตและปัญญาโดยมีศีล

เป็นภาคพื้น ต้องอาศัยความเพียรปฏิบัติขึ้นไปโดยล�าดับ เปรียบเหมือนขึ้นบันได 

ทีละขั้น เมื่อท�าความเพียรได้ระดับ ก็คอยประคองไว้ให้เป็นไปสม�่าเสมอ อุเบกขาใน

ความเพียรจึงต้องใช้อยู่เสมอ และโดยเฉพาะในเวลาประสบอารมณ์ทั้งปวง ถ้าปล่อย

ใจให้ยินดียินร้ายไปตามใจแล้ว ก็ไม่อาจจะอบรมทางจิตและปัญญาได้ ต่อเมื่อคอย 

มีสติก�าหนดให้รู้อยู่ในอาการของใจที่เป็นไป และก�าหนดให้รู้ว่าอาการเหล่านั้นไม่สงบ

ไม่ดี จนความยินดียินร้ายสงบหายไป ได้อุเบกขาขึ้นจึงจะได้ความก้าวหน้าในการ 

อบรมจิตและปัญญา อุเบกขาที่ได้ด้วยความรู้ดั่งนี้เป็นธรรมปฏิบัติท่ีต้องการให้อบรม

ในพระพุทธศาสนา

ปฏบิัตธิรรมสมควรแก่ธรรม

ธรรมปฏิบัตน้ัินท่านสอนให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เช่นจะปฏบิตัใินธรรม

ข้อใด ก็ให้มีเหตุสมควรที่จะใช้ธรรมข้อนั้น เช่นอุเบกขาจะพึงใช้ในเม่ือมีเหตุเช่นไร 

จะกล่าวเป็นตวัอย่าง ในความเพยีรทกุอย่าง จะใช้อุเบกขาเสียทีเดยีวหาได้ไม่ ต้องเริม่

ความเพยีรขึน้ก่อน เมือ่มคีวามเพยีรเตม็ทีแ่ล้ว จึงประคองความเพยีรให้ด�าเนนิไปโดย

สม�่าเสมอ ต้องใช้อุเบกขามีหน้าท่ีประคองความเพียร ท่านเปรียบเหมือนหลอมทอง 

ต้องสูบเบ้าให้ไฟแรง เทียบกบัเวลาท่ีต้องเพยีร ครัน้ไฟแรงไปต้องพรมน�า้ เมือ่ไฟพอดี

กห็ยดุสบู หยดุพรมน�า้ คอยดูอยูเ่ฉย ๆ เทยีบกับเวลาทีต่อ้งใช้อเุบกขาตามตวัอย่างนี้

จะเห็นได้ว่า ธรรมถ้าใช้ผิดที่ผิดทางเสียแล้ว ในเวลาที่ต้องเพียร ไปใช้อุเบกขาก็เสีย 

ในเวลาทีต้่องใช้อเุบกขา ไปใช้เพยีรกเ็สยี ใน พรหมวหิาร เช่นมารดาบดิารกับตุรธดิา 

เมือ่บตุรธดิาไปววิาทกบัใครหรอืไปท�าอะไรมา มีผูม้าฟ้อง ถ้ามารดาบดิาใช้เมตตากรณุา

ในทางเข้าข้าง เรียกว่ามีอคติในบุตรธิดา ก็จะต้องว่าบุตรธิดาของตนเป็นฝ่ายถูกเสมอ 

การใช้เมตตากรณุาในทางอคติดัง่นีเ้ป็นการใช้ผดิ ควรจะต้องใช้อุเบกขาคอืแยกตนออก
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มาเป็นกลาง ที่เรียกในที่นี้ว่ามีอาการมัธยัสถ์เป็นกลาง พิจารณาถึงกรรมเป็นหลัก 

หมายถึงว่า พิจารณาหาความจริงว่าใครผิดใครถูกอย่างไร ดั่งนี้แหละคือการพิจารณา

กรรมตามทีส่อนไว้ในข้ออุเบกขา เมือ่มอีเุบกขาด่ังนี ้จงึจะตดัสินชีผ้ดิถูกได้โดยถูกต้อง 

แต่ในเวลาอ่ืนก็ควรใช้เมตตากรุณาจะใช้คิดอุเบกขากันเร่ือยไปก็หาถูกต้องไม่ เช่นถ้า

บดิามารดาจะคิดว่า บตุรธดิาท่ีเกดิมามีกรรมเป็นของเขาเองสร้างให้เกดิ มกีรรมเล้ียง

อยู่แล้ว จึงไม่จ�าเป็นต้องมีเมตตากรุณารักใคร่เลี้ยงดู ท�าอุเบกขาเสียดีกว่า จะคิดใช้

อุเบกขาพร�่าเพรื่อไป ดั่งนี้ก็ผิด ในระหว่างบุคคลทั่วไปก็เหมือนกัน ถ้าในคราวที่ควร

ช่วยกนักลบัเฉยเสยีหรือหลกีเลีย่งเสยี หาใช่อเุบกขาไม่ เป็นลกัษณะใจจืดใจแคบ หรอื

บางทีควรจะเฉยแต่กลับยุ่งวุ่นวาย ก็กลายเป็นเสีย

ท�าใจให้เป็นอุเบกขาเมื่อประสบโลกธรรม

ในเวลารับอารมณ์ทั้งหลาย เมื่อว่าถึงทางโลกก็ย่อมมียินดียินร้าย แต่ถ้ารู้จัก

ใช้อุเบกขาบ้าง ก็จะควบคุมใจให้ไม่ตื่นเต้น ฟุบแฟบเกินไป จะท�าใจให้มั่นคงไม่สะดุ้ง

สะเทือนมากนัก ผู้ที่ท�างานในหน้าที่ส�าคัญที่ต้องมีใจมั่นคง ไม่กระเทือนง่าย ยิ่งต้อง

ใช้อุเบกขามาก บางทีก็ถูกยั่วให้โลภ บางทีก็ถูกยั่วให้โกรธ บางทีก็ถูกยั่วให้หลง  

ถ้าเสียอุเบกขาไปแล้ว ก็เรียกว่าเสียที่มั่นทางใจ เริ่มเป็นผู้แพ้เสียแล้ว และทุก ๆ คน

จ�าต้องประสบ โลกธรรม คือธรรมส�าหรับโลกอยู่ด้วยกันท้ังนั้น ได้แก่ ลาภ ความ

เสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์ เป็นสิ่งที่ปรารถนาชอบใจ

ก็มี ไม่ปรารถนาชอบใจก็มี ถ้าเป็นสิ่งที่ชอบก็ชวนให้โลภ เช่น ลาภ ยศ ถ้าเป็น 

สิ่งที่ไม่ชอบก็ชวนให้โกรธ ส่วนที่ชวนให้หลงนั้นมีในทุก ๆ อย่าง เป็นเครื่องมึนเมา

เครื่องล่อใจทั้งปวง ฉะนั้น ถ้าปล่อยใจให้เพริดไป ก็จะน�าไปสู่ความเสื่อมเสีย จึงควร

จะต้องมเีครือ่งเหนีย่วรัง้ใจ คอืท�าอุเบกขาให้ได้ในส่ิงทีจ่ะน�าให้เกดิความเสียหายอาศยั

สติระลึก ปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นว่าชอบไม่ชอบ ส่วนความวางใจเฉยเสียเป็นความดี 

จงึจะรักษาตนให้มคีวามสุข ความเจริญอยูใ่นโลกโดยยัง่ยนืได ้บุคคลผู้ฉลาด ท�าใจให้

เป็นอุเบกขาไม่หวั่นไหวได้ดั่งนี้เรียกว่าบัณฑิตดังพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “เสโล ยถา 

เอกฆโน” เป็นอาท ิแปลความว่า “ภเูขาหนิแท่งทบึ ไม่หวัน่ไหวด้วยลมฉันใด บณัฑติ

ทั้งหลายไม่หวั่นไหวเพราะนินทาสรรเสริญฉันนั้น” ดั่งนี้
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อุเบกขา ๓ ชั้น

แม้อุเบกขาบารมี ท่านก็แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ

๑.  อุเบกขาบารมี คืออุเบกขาของผู้บ�าเพ็ญเพื่อประโยชน์แห่งพระโพธิญาณ 

รักษาปฏิบัติในอุเบกขายิ่งกว่ารักษาคนที่รักและทรัพย์สิน

๒.  อเุบกขาอปุบารมี คอือุเบกขาของผูบ้�าเพญ็เพือ่ประโยชน์แห่งพระโพธญิาณ 

รักษาปฏิบัติในอุเบกขายิ่งกว่ารักษาอวัยะของตนเอง

๓.  อุเบกขาปรมัตถบารมี คืออุเบกขาของผู ้บ�าเพ็ญเพื่อประโยชน์แห่ง 

พระโพธิญาณ รักษาปฏิบัติในอุเบกขายิ่งกว่ารักษาชีวิตของตนเอง

อุเบกขาบารมใีนจรยิาปิฎก

พระพุทธด�ารสัทีต่รสัเล่าเรือ่งอดตีจรยิาครัง้เป็น มหาโลมหังสบณัฑติ มอียูว่่า 

“พวกใดให้ทุกข์แก่เรา และพวกใดให้สุขแก่เรา เรามีจิตเสมอในเขาเหล่านั้นทั้งหมด 

เราไม่มีความเอ็นดู ไม่มีความโกรธ เราวางเฉยในสุขและทุกข์ ในยศและเสื่อมยศ  

เป็นผู้มีจิตใจเสมอในสิ่งทั้งปวง นี้คืออุเบกขาบารมีของเรา” ดั่งนี้

ในจริยาปิฎกได้เล่าเรื่องของพระโพธิสัตว์บ�าเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ มี 

ทานบารมี เป็นต้น มี อุเบกขาบารมี เป็นท่ีสุด เฉพาะอุเบกขาบารมีได้มีแสดงใน  

มหาโลมหังสจริยา เป็นประวัติตรัสเล่าไว้ว่า “เราสําเร็จการนอนหนุนกระดูกศพ 

ในป่าช้า พวกคนจากละแวกบ้านพากันมาแสดงท่าทางต่าง ๆ บางพวกมใีจสลดเลือ่มใส 

นําสิ่งหอมและระเบียบดอกไม้และโภชนะต่าง ๆ มาให้ เรามีใจเสมอแก่ทุกคน ทั้งที่

ก่อทุกข์ ทั้งที่ให้สุขแก่เรา ไม่มียินดียินร้าย เราเที่ยงตรงดังชั่งในสุขและทุกข์ ในยศ

และมิใช่ยศ เรามีใจเสมอในอารมณ์ทุกอย่าง นี้เป็นอุเบกขาบารมีของเรา” ดั่งนี้ และ

ในทศชาติชาดก เฉพาะ นารทชาดก ท่านแสดงถึงบารมีข้อนี้ คือข้ออุเบกขาบารมีนี้ 

เรื่องย่อมีว่า พระเจ้าอังคติราชแห่งแคว้นวิเทหะ ทรงฟังค�าสอนของคุณาชีวกแล้ว  
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ทรงเหน็ผดิไปตามว่าบุญบาปไม่มเีป็นต้น พระรุจาราชธดิาถวายคตธิรรมทีช่อบกไ็ม่ทรง

ละมจิฉาทฏิฐนิัน้ พระพรหมนารทะได้ทราบอธษิฐานขอให้ช่วยของพระราชธิดา จงึได้

ลงมาแสดงธรรม จนพระเจ้าอังคติราชถอนความเห็นผิด เรื่องนี้แสดงว่า พระพรหม

นารทะได้บ�าเพ็ญสมาธิจนได้ ฌานสมาบัติ มาแล้ว องค์ส�าคัญของฌานชั้นสูงก็คือ

อุเบกขาอันบริสุทธิ์ จึงถือชาดกนี้ว่าแสดงอุเบกขาบารมี

และนอกจากน้ียังแสดงว่า ท่านผู้ได้อุเบกขาแล้วก็มิใช่ว่าจะเฉยเมย เมื่อถึง

คราวจะช่วยท�าอะไรกช่็วย และช่วยท�าได้ดีมากย่ิงกว่าผูท้ีไ่ม่มีอเุบกขา เพราะช่วยโดย

ปราศจากอคต ิมุ่งธรรมเป็นท่ีตัง้ ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้นว่า “แยกตนออกมาเป็นคนกลาง 

ที่เรียกว่ามีอาการมัธยัสถ์เป็นกลาง พิจารณาถึงกรรมเป็นหลัก หมายถึงพิจารณา

หาความจรงิว่าอะไรผดิอะไรถูก ใครผดิใครถกูอย่างไร” ดงัทีเ่รยีกว่าโดยยตุธิรรม ฉะนัน้ 

ธรรมคืออุเบกขานี้จึงเป็นธรรมอันส�าคัญ

มใีจเป็นอุเบกขา

และกค็วรมคีวามเข้าใจว่า อเุบกขานัน้ไม่ใช่หมายความว่า ความวางเฉยไม่ท�า

อะไร ดังที่คนโดยมากมักจะมีความเข้าใจกัน แต่หมายความว่ามีความวางเฉยทางใจ

คือวางจากความยึดถือด้วยอ�านาจของอคติ คือ ฉันทาคติ ล�าเอียงเพราะความรัก 

โทสาคติ ล�าเอียงเพราะความชัง โมหาคติ ล�าเอียงเพราะความหลง ภยาคติ ล�าเอียง

เพราะความกลัว แต่มีใจมัธยัสถ์เป็นกลาง ไม่ถือว่านี่เป็นพวกเรา นี่เป็นพวกเขา คือ

ถือเราถือเขาดั่งนี้ และไม่ได้ถือว่าผู้นี้เป็นญาติของเรา ผู้นี้ไม่ใช่ญาติของเรา ผู้นี้เป็น

ศัตรูของเรา ผู้นี้ไม่เป็นศัตรูของเรา แต่ถือความถูกต้องอันปราศจากอคติ ดั่งนี้เป็น 

กลาง วาง ก็คือวางอคติ และ เฉย ก็คือหมายความว่าไม่เข้าไปวุ่นวายในเรื่องที่เป็น

ไปตามปกตเิหล่านี ้โดยทีไ่ม่ไปยดึถอืดงักล่าวนัน้ และเมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว จงึกระท�างาน

ออกไปทางกายทางวาจาทางใจโดยสจุริตยุตธิรรม ดัง่นีแ้หละคอืเรยีกว่ามีใจเป็นอเุบกขา 

ไม่ใช่หมายความว่าไม่ท�าอะไร แต่หมายความว่ามใีจทีว่างเฉยเป็นอเุบกขาได้ อกีประการ

หนึ่งที่พึงเข้าใจก็คือว่าต้องวางลงไปดั่งนี้ ด้วยอ�านาจของปัญญา คือด้วยความรู้ ได้แก่

ความรู้ถูกต้องตามความเป็นจริง ว่านี่เป็นส่ิงที่ไม่สมควร นี่เป็นส่ิงที่สมควร ดั่งนี้  
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จึงปฏิบัติไปได้โดยถูกต้อง และก็วางใจได้โดยถูกต้องดั่งน้ี ไม่เข้าไปวุ่นวายให้เสีย 

ความเป็นธรรม เสียความยุติธรรม ดั่งนี้แหละเป็นอุเบกขาที่ถูกต้อง ดังในเรื่องชาดก

ที่ยกเอาท่านพระพรหมนารทะมาแสดงนี้ เมื่อถึงคราวท่านก็ลงมาช่วยแสดงธรรม  

สั่งสอนพระเจ้าอังคติราชถอนความเห็นผิดได้ แสดงว่าท่านเป็นผู้ท่ีวางใจเฉย อันถูก

ต้องด้วยปัญญา และก็น�าเอาความที่ถูกต้องนั้นมาแสดงส่ังสอน เป็นการที่ได้กระท�า

งานที่คนอื่นท�าไม่ได้ ให้บังเกิดความส�าเร็จขึ้นได้ เพราะฉะนั้น อุเบกขาอันนี้ จึงต้อง

เข้าใจให้ดี และเมื่อเข้าใจให้ดีแล้ว ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์มาก

เข้าใจและปฏบิัตใินพรหมวหิารธรรมทั้ง ๔ ข้อ

อนึง่ ควรจะเข้าใจในธรรมใน พรหมวหิารธรรม ทัง้ ๔ ข้อ คอื เมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา ดังที่ได้แสดงมาแล้วทั้ง ๔ ข้อแล้ว ทั้งในข้ออุเบกขาในวันนี้ วิธีปฏิบัติ

นัน้ท่านสอนให้ผูป้ฏบิตั ิๆ ดัง่นี ้คอืทแีรกให้ปฏบิตัด้ิวยจติคดิเกือ้กลูแผ่ออกไปในสตัว์

บุคคลทั้งหลาย นี้คือเมตตาที่มีอาการเป็นความคิดเกื้อกูล ต่อจากนั้นเมื่อได้เห็นหรือ

ได้ยินหรือได้คิดว่าเขามีทุกข์ร้อน ก็ปฏิบัติช่วยบ�าบัดทุกข์ให้ นี้คือกรุณา ซึ่งมีอาการ

ช่วยบ�าบัดทุกข์ จากนั้นครั้นได้เห็นเขามีสุข ไม่มีทุกข์ ก็พลอยยินดี บันเทิงใจ นี้คือ

มุทิตา ซึ่งมีอาการพลอยยินดี และเพราะไม่มีกิจที่ควรจะท�าต่อไปจากนั้น ก็อุเบกขา

คอืดอูยูเ่ฉย ๆ ด้วยความรู ้นีค้อือเุบกขา ซึง่มอีาการมธัยสัถ์เป็นกลาง มอีปุมาเหมอืน

อย่างมารดามบุีตร ๔ คน คนหนึง่ทีย่งัเป็นเดก็เล็ก มารดากมุ่็งความเจรญิ คือให้เติบโต

ยิ่งขึ้น เทียบกับเมตตา คนหน่ึงเป็นไข้ มารดาก็พยาบาลให้หายไข้ เทียบกับกรุณา  

คนหน่ึงก�าลังเจริญวัย มารดาก็ช่ืนชมยินดี เทียบกับมุทิตา อีกคนหนึ่งท�างานตั้งตน 

ได้แล้ว มารดาก็ไม่ต้องขวนขวายช่วยอะไร เทียบกับอุเบกขา แม้ในเรื่องที่ช่วยไม ่

ได้แล้ว ก็พึงใช้อุเบกขาเช่นเดียวกัน แต่เมื่อยังช่วยได้ก็ต้องใช้กรุณา ฉะนั้น ธรรม 

ทั้ง ๔ ข้อนี้ เมื่อใช้ให้ถูกต้องด้วยกาลและกิจ ย่อมอ�านวยประโยชน์โดยส่วนเดียว  

ส่วนความหัดคิดแผ่ใจไปใน ๔ ข้อนี้ พึงท�าเสมอ

๑ ตุลาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๓๗ 
ทศพธิราชธรรม ข้ออวโิรธนะ

ขอบใจนวกภิกษุทัง้หลายทีไ่ด้มามอบสกัการะและวตัถสุกัการะมงคลในโอกาสนี้ 

เนือ่งด้วยในพรรษากาลนี ้ท่านทัง้หลายได้มาอุปสมบทบวชเรยีน พระอปัุชฌาย์อาจารย์

ทั้งหลายก็ได้ให้การอบรม เพื่อให้ท่านท้ังหลายได้รับประโยชน์จากการเข้ามาบวชนี้ 

อย่างเต็มที่ และท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติกิจวัตรทั้งหลายมาโดยล�าดับด้วยดี และ 

ในโอกาสน้ีก็ได้มาแสดงความปรารถนาดีเป็นพิเศษ จึงขออ�านาจการปฏิบัติดีของ 

ท่านทั้งหลาย และความที่มามอบแสดงเจตนาดี ในโอกาสที่ชีวิตนี้ก็ล่วงไปได้ปีหนึ่ง  

แต่อันที่จริงน้ันก็ล่วงไปทุก ๆ วัน และเมื่อมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปก็อาจที่จะบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ได้มาก เพราะฉะนั้น จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รับเจตนาดีที่ท่านทั้งหลาย 

มอบให้ เป็นพรเป็นมงคลแก่ท่านทั้งหลาย ให้เจริญอายุ วรรณะ สุขะ พละ ประสบ

ความส�าเร็จในกิจที่พึงท�า ในผลที่พึงได้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุกท่านเทอญ

อวโิรธนะ ความไม่ผดิ

จะแสดง ทศพิธราชธรรม ข้อท่ีครบ ๑๐ คอื อวโิรธนะ ทีแ่ปลว่า ความไม่ผดิ 

ส�าหรับธรรมชั้นนี้ควรหมายความว่า รู้ว่าผิดแล้วไม่ดื้อขืนท�า คือไม่ยอมท�าผิดทั้งรู้ ๆ 

ผิดในที่นี้หมายถึงผิดจากข้อที่ถูกที่ควรทุกอย่าง เช่นผิดจากความยุติธรรมด้วยอ�านาจ

อคติ ผิดจากปกติ คือเมื่อประสบความเจริญหรือความเสื่อม ก็รักษาอาการกายวาจา
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ไว้ให้คงที่ ไม่ให้ขึ้นลงเพราะยินดียินร้าย คนสามัญทั่วไปในชั้นต้นยังท�าผิดอยู ่ 

เพราะไม่รู้ว่าผิด ถ้ายอมปล่อยไปเช่นนั้น ไม่ศึกษา ก็จักเป็นผู้ไม่รู้จักชอบ ไม่รู้จักผิด 

ไม่อาจปฏิบัติถูกดีได้ ผู ้ปกครองผู ้เป็นหัวหน้า เมื่อท�าผิดด้วยอ�านาจชอบบ้าง  

อ�านาจชงับ้าง อ�านาจหลงบ้าง อ�านาจกลวับ้าง ผูอ้ยู่ในปกครองกเ็ดอืดร้อนอยู่เป็นทกุข์ 

ผู้อยู่ในปกครองเมื่อท�าผิดเช่นนั้น ผู้อยู่ในปกครองด้วยกันตลอดถึงผู้ปกครองเอง  

กเ็ดอืดร้อนอยูเ่ป็นทุกข์ แต่ถ้าผูป้กครองผูเ้ป็นหัวหน้ามใีจกอปรด้วยธรรม มุง่ความถูก 

พยายามศึกษาพิจารณาให้รู้จักผิดและชอบแล้ว พยายามท�าการงานให้ถูกต้องตาม

คลองธรรมไม่ให้ผิด และแนะน�าพร�่าสอนผู้อยู่ในปกครองให้ประพฤติเช่นนั้นด้วย  

ผูอ้ยูใ่นปกครองกพ็ยายามท�าให้ถกูต้องตามคลองธรรม ไม่ให้ผดิ ต่างฝ่ายกจ็กัอยูด้่วย

กันด้วยความสงบสุข

กล่าวโดยเฉพาะ ข้อทีพ่ระมหากษัตรยิาธริาชเจ้าทรงตัง้อยู่ในขตัตยิราชประเพณี 

ไม่ทรงประพฤติผิดจากราชธรรมจรรยานุวัตรนิติศาสตร์ราชศาสตร์ ไม่ทรงประพฤติ

ให้คลาดจากความยตุธิรรม ทรงอุปถมัภ์ยกย่องคนผูม้คีณุความชอบ ควรอุปถมัภ์ยกย่อง 

ทรงบ�าราบคนมคีวามผดิควรบ�าราบในทางท่ีเป็นธรรม ไม่ทรงอปุถัมภ์ยกย่องและบ�าราบ

คนน้ัน ๆ ด้วยอ�านาจอคติ ๔ ประการ มีฉนัทาคตเิป็นต้นกดี็ เมือ่มลีาภยศสรรเสรญิสุข 

ซึง่เป็นทีพ่อพระราชหฤทยัมาถงึพระองค์ กไ็ม่ทรงแสดงความยินด ีซึง่เป็นเหตใุห้ผูอื้น่

ดูหมิ่นได้ว่า ทรงมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้น เมื่อมีความเสื่อมลาภเสื่อมยศต้องนินทาได้ความ

ทกุข์ร้อน ซึง่ไม่เป็นทีพ่อพระราชหฤทยัมาถงึ กไ็ม่แสดงความยนิร้ายเสยีพระราชหฤทยั

ให้ปรากฏ ซ่ึงเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนดูหม่ินได้ว่าทรงหาขันติคุณมิได้ หรือเป็นเหตุให้ผู้น้อย 

ซึ่งอยู่ในพระบรมเดชานุภาพพลอยตกใจแตกตื่นอลหม่าน ทรงรักษาพระอาการ 

คงที่อยู่ ไม่แสดงให้ผิดจากปกติเดิมก็ดี ดั่งนี้จัดเป็นอวิโรธนะ ที่แปลว่าความไม่ผิด  

อันเป็นบทที่ครบ ๑๐

ทรงปฏบิัตใินทางที่ไม่ผดิ

การเสดจ็พระราชด�าเนนิไปเยีย่มภมูปิระเทศตามชนบทต่าง ๆ เพือ่ทอดพระเนตร

สภาพทีแ่ท้จรงิของพืน้ที ่ทรงใช้เวลาพจิารณาข้อมลูเบือ้งต้นอย่างละเอียดถ่ีถ้วน ข้อมลู
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ดังกล่าวได้มาจากการทีพ่ระองค์มีพระราชปฏสินัถารกบัราษฏรในท้องถิน่ การทีไ่ด้ทรง

มีโอกาสทอดพระเนตรพื้นที่ ๆ ประสบปัญหาตามสภาพความเป็นจริง สถิติข้อมูลกับ

รายงานทางเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันา และรายงานของเจ้าหน้าทีท่ีต่ามเสดจ็พระราชด�าเนนิ 

ตลอดจนใจความฎีการ้องทุกข์ที่ราษฏรทูลเกล้าฯ ถวายในบางโอกาส โปรดเกล้าฯ  

ให้เจ้าหน้าท่ีทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเข้าเฝ้าละอองธลีุพระบาทกราบบงัคมทลูรายงาน

และขอพระราชทานพระราชด�าริเพ่ิมเติมเพื่อน�าไปปฏิบัติและส่งรายงานมาทูลเกล้าฯ 

ถวายเป็นระยะ ๆ ตามปกติ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลงาน โดยทอด

พระเนตรผลงานความก้าวหน้า หรือทรงแก้ไขอุปสรรคให้ลุล่วงไปด้วยดีในพื้นที่เดิม 

จนกระทัง่โครงการเริม่เป็นรปูเป็นร่างขึน้ ทรงช�านาญในการวางแผนจากแผนที ่ประกอบ

กับภาพถ่ายทางอากาศเป็นพิเศษ เนื่องจากทรงศึกษาประโยชน์จากแผนที่ โดยทรง

ตรวจสอบความถกูต้องกบัพืน้ท่ีจรงิตลอดเวลา การทีไ่ด้ทรงใกล้ชดิกบัราษฎร กส็ามารถ

ที่จะทรงทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และเมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็ท�าให้ทรงทราบ

ข้อที่จะพึงท�า และพระราชทานพระราชด�าริโดยถูกต้อง ไม่ผิด จึงท�าให้โครงการ 

ต่าง ๆ ได้เป็นไปโดยถกูต้อง และให้เกดิประโยชน์ตามเป้าหมายทีป่ระสงค์ และนอกจากนี ้

แนวพระราชด�าริที่ให้ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ข้ึน ๖ แห่งด้วยกันกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ตามที่ได้แสดงมาแล้วใน 

คร้ังก่อน ก็เป็นเครื่องแสดงว่า เป็นการท่ีโปรดให้ทรงปฏิบัติในทางท่ีไม่ผิดให้ถูกต้อง 

เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะท�าให้บังเกิดผลตามเป้าหมาย

โครงการพระราชด�ารฝินหลวง

อันข้อท่ีน่าจะยกมาเป็นนิทัสสนะอย่างดีอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือการท�าฝนหลวง 

ซึ่งได้โปรดให้มีการค้นคว้าทดลองในการท�าฝนหลวงน้ีมาโดยล�าดับ จนถึงสามารถท�า

ฝนให้ตกได้ และยังได้มีโครงการจรวดวิทยาศาสตร์ฝนเทียม ซึ่งก�าลังทดลองค้นคว้า

กันอยู่ในบัดนี้ เพื่อเสริมโครงการพระราชด�าริฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็ล้วน

เป็นการปฏิบัตใินทางทีไ่ม่ผิดท้ังน้ัน อนัจะท�าให้บังเกดิผลดงัเป้าหมาย ประธานโครงการ

จรวดวทิยาศาสตร์ฝนเทียม สภาวจิยัแห่งชาต ิได้เขยีนแจ้งถึงการปฏบิติักระท�าเกีย่วแก่
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ฝนหลวง และเกี่ยวแก่จรวดวิทยาศาสตร์ฝนเทียม ซึ่งก�าลังทดลองปฏิบัติกันอยู่  

อนัเป็นข้อทีน่่าฟัง จงึจะขอน�ามาอ่านเป็นการสาธกถึงพระราชปฏปิทาทีอ่าจเรยีกได้ว่า

เป็นการปฏิบัติท่ีไม่ผิด เพราะว่าเกิดจากความที่โปรดให้ค้นคว้าทดลองจนประสบผล

ดงักล่าว ค�าชีแ้จงเรือ่งนีข้องประธานโครงการจรวดวิทยาศาสตร์ฝนเทยีม สภาวจัิยแห่ง

ชาติ มีดังต่อไปนี้

๑. ประวัติความเป็นมาของการทําฝนหลวงในประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรในท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกรมักจะประสบกับความแห้งแล้ง ขาดแคลนน�้าบริโภคและเพาะปลูกอยู่เป็น

ประจ�า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูเพาะปลูก ชาวไร่ชาวนาจะประสบกับความทุกข์ 

ยากเนื่องจากปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ท�าให้พืชผลเสียหายเสมอมา จึงทรงมี 

พระราชด�ารทิีจ่ะน�าเอาวธิกีารท�าฝนหลวงมาแก้ไขความเดอืดร้อนของเกษตรกรดงักล่าว 

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ม.ร.ว. เทพฤทธิ ์เทวกลุ ผูเ้ชีย่วชาญด้านวศิวกรรม

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท�าการค้นคว้าพฒันาการท�าฝนหลวงให้ได้ผล 

และในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ กระทรวงเกษตรฯ ได้ตัง้คณะปฏบิตักิารซึง่มี ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ 

เทวกุล เป็นหวัหน้าคณะ ได้ท�าการทดลองท�าฝนหลวงเป็นครัง้แรกได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ 

จึงได้ท�าการทดลองวิจัยต่อมา เพื่อให้ช่วยเหลือเกษตรกรได้ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๘  

จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งส�านักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้น สังกัดส�านักงาน 

ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือราษฎรที่

ประสบภาวะแห้งแล้งอย่างได้ผลเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

๒. ขั้นตอนการทําฝนหลวง

กรรมวิธีในการท�าฝนหลวงในปัจจุบัน มี ๓ ขั้นตอนตามล�าดับดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นก่อกวน หมายถึงการปฏิบัติที่เร่งหรือเสริมธรรมชาติ  

ให้มวลอากาศเกิดการยกตัวขึ้นเนื่องจากความร้อน ซ่ึงเป็นขบวนการเริ่มต้นของการ

เกิดเมฆฝนในเขตร้อน และเป็นการเสริมสร้างแกนธรรมชาติ ให้มีปริมาณและ

ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในแต่ละวัน เพื่อเร่งอัตราและ 

ปริมาณการก่อตัวของเมฆ
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ถ้าหากจะอธิบายเป็นภาษาธรรมดาที่บุคคลทั่ว ๆ ไปเข้าใจก็คือ เป็นขั้นตอน

ของการก่อกวนสภาพของอากาศให้เกดิเมฆข้ึนมา หรอืถ้าหากมเีมฆอยูแ่ล้วตามธรรมชาติ

ก็จะท�าให้เกิดมากขึ้น การจะกระท�าในขั้นก่อกวนนี้ตรงท่ีใดหรือบริเวณใด ส่ิงส�าคัญ

ที่สุดคืออุณหภูมิของอากาศ ทิศทางและความเร็วของลม และความชื้นของอากาศ  

ขัน้ตอนนีจ้ะใช้เคร่ืองบนิโปรยสารเคมเีป็นบรเิวณท่ีกว้างขวางมาก นบัเป็นสบิ ๆ ตาราง

กิโลเมตรหรือมากกว่า

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นเลี้ยงให้อ้วน หมายถึงการปฏิบัติที่เร่งหรือเสริมให้เมฆ 

ก้อนเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนที่ ๑ ซึ่งเป็นขั้นก่อกวน ให้เกิดการรวมตัวกัน

และก่อยอดสูงขึ้น หรือเป็นการเพิ่มขนาดและความหนาแน่นของไอน�้าในก้อนเมฆ 

ให้มากขึ้น พร้อมที่จะตกเป็นฝน

หรอืจะพดูให้เข้าใจง่าย ๆ กค็อื เป็นข้ันตอนทีร่วบรวมเมฆทีเ่กดิขึน้ในขัน้ที ่๑ 

ให้มขีนาดใหญ่โตข้ึน มีปรมิาณน�า้ฝนมาก ถ้าหากมองเมฆในขัน้นีจ้ะเหน็ว่า เมฆก่อตวั

ในทางตั้ง มองดูเหมือนภูเขาที่มีฐานเป็นสีเทาหรือด�าคล�้า พร้อมที่จะตกลงมาเป็นฝน

ในขั้นตอนนี้ก็ใช้เครื่องบินโปรยสารเคมีเช่นเดียวกัน

ขั้นตอนท่ี ๓ ขั้นโจมตี เป็นขั้นตอนสุดท้าย เป็นการโจมตีหรือบังคับหรือ

กระตุน้กลุม่เมฆท่ีเจริญเตบิโตจากการปฏิบตัใินขัน้ตอนที ่๒ ขัน้เลีย้งให้อ้วน ซึง่ก�าลงั

เคล่ือนตวัเข้าปกคลมุพืน้ทีเ่ป้าหมายให้ตกเป็นฝน ทัง้นีร้วมทัง้การเสรมิกลุม่ฝนทีก่�าลัง

ตกอยู่ให้หนาแน่นขึ้น และตกเป็นเวลานานขึ้น กลุ่มเมฆที่จะท�าการโจมตีนั้นจะต้องมี

ขนาดใหญ่พอ ซ่ึงจะพิจารณาได้จากยอดเมฆที่สูงเกินกว่า ๘,๐๐๐ ฟุตขึ้นไป หรือ 

มคีวามหนาจากฐานเมฆถงึยอดเมฆไม่ต�า่กว่า ๕,๐๐๐ ฟตุ และฐานเมฆจะมสีเีข้มจน

เป็นสีเทาด�า และเรียบเกือบเป็นเส้นตรง แต่สภาพภายในเมฆฝนชนิดนี้จะมีสภาพ

แปรปรวนที่รุนแรง จะมีกระแสลมหมุนเวียนที่รุนแรงมาก หรือจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ 

ก็คือ การโจมตีเมฆฝนให้ตกลงมาเป็นฝน ตามที่ที่ต้องการจะให้ฝนตก

ในขั้นตอนนี้ก็จะใช้เครื่องบินโปรยสารเคมีเหมือนกัน

๓. การใช้จรวดในการทําฝนเทียม

ความเป็นมา
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ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะกรรมการบรหิารสภาวจิยัแห่งชาตไิด้แต่งตัง้อนกุรรมการ

วจิยัและพฒันาจรวดเพ่ือการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ขึน้ โดยมปีลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เป็นประธานอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิทยาศาสตร์จากพลเรือน 

ทหาร เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการชุดนี้ได้ท�าโครงการวิจัยจรวด 

ทางทหารมาได้ระยะหนึง่ ผลงานเป็นทีน่่าพอใจ จงึได้พจิารณาเหน็ว่าน่าจะน�าเอาความรู้

และประสบการณ์ได้รบัเหล่านีม้าใช้ให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

ในทางสนัต ิมใิช่ทางทหารแต่เพยีงอย่างเดยีว จงึได้หยิบยกเอาโครงการตามพระราชด�าริ

การท�าฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหาฝนแล้งให้แก่เกษตรกรของประเทศมาพิจารณา เพราะ

ตามข้อเทจ็จริงแล้ว การท�าฝนหลวงของส�านกังานปฏบิติัการฝนหลวง กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ในปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่าจะได้ผลดียิ่งและเต็มขีดความสามารถแล้วก็ตาม  

ก็ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการของเกษตรกรเนื่องจากยังมีอุปสรรค ข้อขัดข้องใน 

เร่ืองของการขาดแคลนงบประมาณ ก�าลังคน เคร่ืองมือเครื่องใช้ อุปกรณ์อื่น ๆ  

อกีมาก จงึได้มีแนวความคิดท่ีจะน�าเอาการวจิยัพฒันาจรวดเพือ่การวจิยัทางวิทยาศาสตร์

มาใช้ในกิจกรรมฝนเทียม เป็นการเสรมิการปฏบิตักิารของส�านกังานปฏบิตักิารฝนหลวง 

ให้สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์

ยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการประหยัดงบประมาณ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

อีกด้วย

ดังนั้น ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๔ คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว จึงได้

มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งประธานโครงการจรวดวิทยาศาสตร์ฝนเทียม สภาวิจัยแห่ง

ชาติ๑ ขึ้นเพื่อวิจัยโครงการจรวดวิทยาศาสตร์ฝนเทียม และให้เลือกคณะกรรมการ

ท�างานขึ้นเอง โดยสภาวิจัยแห่งชาติได้อนุมัติงบประมาณให้ด�าเนินการได้

เป้าหมายของโครงการจรวดวิทยาศาสตร์ฝนเทียม

๑. จรวดฝนเทียมจะต้องสามารถใช้ร่วมกัน หรอืทดแทนการท�างานของเคร่ือง

บินในการท�าฝนหลวง ซึ่งจะต้องให้ผลในทางประหยัดและคุ้มค่า

๑ พล.ท. สุพิทย์ วรอุทัย เลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด 
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๒. ลูกจรวดเมื่อยิงขึ้นไปแล้ว จะต้องไม่มีชิ้นส่วนใดตกลงมาเป็นอันตราย 

ต่อบุคคล ทรัพย์สินหรือยวดยานพาหนะที่สัญจรไปมา รวมทั้งพืชไร่และสัตว์เลี้ยง

๓. สารเคมีที่ใช้ในการท�าฝนเทียม จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม

ธรรมชาติ มนุษย์ สัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน�้า น�้าดื่มน�้าใช้ ฯลฯ

๔. จรวดจะต้องมีลักษณะง่ายต่อการใช้ สะดวกในการน�าไปมาทุกสภาพ

อากาศและภูมิประเทศ

๕. น�าทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศมาใช้ให้มากที่สุด จะท�าการซื้อจาก 

ต่างประเทศเท่าที่จ�าเป็นจริง ๆ เท่านั้น

ขั้นตอนของการใช้จรวดวิทยาศาสตร์ฝนเทียม

ทางคณะท�างานโครงการจรวดวิทยาศาสตร์ฝนเทียม ได้ร่วมประชุมปรึกษา

หารือกับเจ้าหน้าที่ของส�านักงานปฏิบัติการฝนหลวง กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า

-  การใช้จรวดฝนเทียมในขั้นก่อกวนและขั้นเลี้ยงให้อ้วนนั้นไม่เหมาะสม 

เพราะการใช้สารเคมีจะต้องโปรยในพื้นที่ ๆ กว้างขวาง สารเคมีจะต้องกระจายอย่าง

ทั่วถึง มีความหนาแน่นสม�่าเสมอ จึงจ�าเป็นจะต้องใช้เครื่องบินด�าเนินการ

-  ส�าหรับข้ันโจมตีซ่ึงใช้เครื่องบินนั้น ตามปกติธรรมดาจะบินใต้เมฆ เหนือ

เมฆ ซึง่ก็ไม่เหมาะ จ�ากดัด้วยขดีความสามารถของเครือ่งบนิทีไ่ม่มสีมรรถนะเพยีงพอ

ในการโปรยสารเคมีให้เข้าไปในก้อนเมฆ ในปัจจบุนัส่วนใหญ่จะใช้เครือ่งบนิบนิรอบ ๆ 

ฐานเมฆ โดยโปรยในทิศทางต้นลม เพือ่ให้สารเคมทีีโ่ปรยนัน้ถกูพดัเข้าไปในก้อนเมฆ 

จะเห็นว่าการท�าในลักษณะน้ี สารเคมีท่ีใช้นั้นส่วนหนึ่งสูญเสียไป ไม่เข้าไปในเมฆ 

๑๐๐%

- การท่ีเครื่องบินไม่สามารถบินฝ่าเข้าไปในก้อนเมฆฝนได้นั้น เพราะสภาพ

ของเมฆฝนที่อยู่ในขั้นที่ ๓ หรือขั้นโจมตีนั้น ที่เห็นเป็นภูเขาสูง สภาพภายในจะเป็น

ลกัษณะอากาศแปรปรวน มกีระแสลมรนุแรง ฯลฯ อย่าว่าแต่เครือ่งบนิโดยสารพลเรอืน 

แม้แต่เครื่องบินทหารท่ีมีสมรรถนะสูง ๆ ก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะบินฝ่าเข้าไปในก้อนเมฆ 
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จะใช้บินอ้อมหรือข้ามไป ทั้งนี้เพราะถ้าฝ่าเข้าไปในเมฆแล้ว จะเกิดการเสี่ยงอันตราย

ต่อนักบินและตัวเครื่องบิน

ดังนั้น การใช้จรวดแทนเครื่องบินในขั้นโจมตี คือขั้นที่ ๓ นี้ จะให้ผลคุ้มค่า

และเหมาะสมอย่างยิ่ง

คุณลักษณะโดยทั่วไปของจรวดวิทยาศาสตร์ฝนเทียม

๑.  ล�าตวัจรวดท�าด้วยเหลก็ไม่มีสนมิ มขีนาดเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ ๕๗ มม. 

ยาวประมาณ ๗๕ มม.

๒.  คันขับจรวดชนิดเชื้อเพลิงแข็ง ฐานคู่ 

๓.  ชนวน เป็นชนวนแบบไฟฟ้า

๔.  มีร่มที่จะพยุงส่วนของจรวดที่เป็นโลหะให้ลอย ตกลงมาอย่างช้า ๆ  

เพื่อลดอันตราย หรือมิให้เกิดอันตราย

๕.  บรรจุสารเคมีประมาณ ๑ กิโลกรัม

๖.  น�้าหนักของลูกจรวด (รวมสารเคมี) ประมาณ ๗ กิโลกรัม

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อโครงการจรวดวิทยาศาสตร์ฝนเทียมสําเร็จ

๑.  ใช้กับเมฆท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่ก่อนแล้ว ที่มีสภาพที่เหมาะสม  

ให้ตกลงยังเป้าหมายที่ต้องการ ทันเวลา เช่นบริเวณอ่างเก็บน�้า เหนือเขื่อน

๒.  การใช้จรวดฝนเทียม จะลดอันตรายหรือลดอัตราการเสี่ยงของนักบิน

๓.  เป็นการทดแทนหรือเสริมขีดความสามารถในการท�าฝนหลวงในปัจจุบัน

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร

๔.  จรวดสามารถน�าไปใช้ได้ในทุกสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ 

(ถ้าใช้เครื่องบินยังมีขีดจ�ากัดทั้งสนามบินและสภาพอากาศส�าหรับการบิน)

๕.  ต้นทนุการผลติถกูกว่า เป็นการประหยดังบประมาณอย่างมากเมือ่เปรยีบ

เทียบกับการใช้เครื่องบิน

๖.  ท�าให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศท่ีสามารถคิดค้นต้นแบบจรวด

วิทยาศาสตร์ฝนเทียมส�าเร็จ
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๗.  เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีของประเทศ

สรปุ การท�าฝนหลวงในประเทศไทย นอกจากจะสามารถแก้ไขภาวะแห้งแล้ง

ของการเพาะปลูกหรอืการเกษตรแล้ว ยงัสามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกจิและสังคม

อื่น ๆ อีกด้วย เช่น

- การเพิ่มปริมาณน�้าเก็บกักในระบบชลประทาน อ่างเก็บน�้าเหนือเขื่อน 

ต่าง ๆ เพื่อการเกษตรและการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�้า

- บรรเทาภาวะน�้าเน่าในแม่น�้า เช่น แม่น�้า ล�าคลอง

-  เป็นการผลักดันน�้าเค็มบริเวณปากน�้าเจ้าพระยา

-  บรรเทาการขาดแคลนน�้าบริโภคในถิ่นทุรกันดาร

-  การน�าเอาเทคนคิการท�าฝนหลวงไปประยุกต์ทดลองท�าลายหมอกท่ีปกคลมุ

บริเวณภาคเหนือในฤดูหนาว เพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และแก้ไขปัญหาการ

คมนาคมอีกด้วย

ขั้นตอนการวิจัยจรวดวิทยาศาสตร์ฝนเทียม

ขั้นที่ ๑ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจรวด และการออกแบบตัวอย่างจาก

-  ศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้น

-  ออกแบบตัวอย่างจรวดและส่วนประกอบ

-  ออกแบบฐานยิง

ขั้นที่ ๒ ทดสอบการท�างานของจรวด

-  ให้สามารถยิงจากพื้นสู่อากาศได้

-  ควบคุมการท�างานของชนวน ท�างาน ณ จุดที่ต้องการ

-  การท�างานของร่ม

-  การท�างานของฐานยิง

ขั้นที่ ๓ ทดสอบการใช้สารเคมีกับจรวด

-  ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้

-  การกระจายของสารเคมีหลังจากการระเบิดของจรวดในอากาศ
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-  ปริมาณของสารเคมีและส่วนประกอบของสารเคมีที่เหมาะสม

-  การจัดท�าตารางยิง

ขั้นที่ ๔ ทดสอบการปฏิบัติการ

-  ทดลองการใช้จรวดวิทยาศาสตร์ฝนเทียมกับเมฆจริง

-  ทดลองปฏิบัติการร่วมกับส�านักงานปฏิบัติการฝนหลวง โดยใช้จรวดแทน

เครื่องบินในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ

การดําเนินการทดลองตามขั้นตอน

จากการทดลองตามขั้นตอนการวิจัยที่วางไว้ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน 

เป็นการทดลองอยูใ่นขัน้ที ่๔ คือการทดสอบขัน้สดุท้ายทีใ่ช้จรวดท�าการยงิกบัเมฆจรงิ 

ซึง่ในข้ันน้ีจะท�าการทดสอบว่า เมือ่ยิงจรวดเข้าไปในเมฆท่ีอยูใ่นขัน้ที ่๓ คอืขัน้โจมตีแล้ว 

ฝนจะตกหรือไม่

-  จากการทดลองยงิครัง้แรกทียิ่งกบัเมฆจรงิ ซึง่ส�านกังานปฏบัิตกิารฝนหลวง

ได้ปฏิบัติการตามขั้นตอนของการท�าฝนหลวง คือขั้นที่ ๑ ก่อกวน ขั้นที่ ๒ เลี้ยงให้

อ้วนแล้ว ให้คณะท�างานโครงการฯ ท�าการยงิจรวดในขัน้ที ่๓ คอื ขัน้โจมต ีในระหว่าง

การทดลองในวนัที ่๑๘ – ๒๒ กนัยายน ๒๕๓๐ ท่ีเขือ่นศรนีครนิทร์ จงัหวัดกาญจนบรุี 

ปรากฏว่าฝนตกลงในเขื่อนหลังจากท�าการยิงตามแผนที่ได้วางไว้ และขณะที่ก�าลัง

วิเคราะห์ตามทางวิชาการอยู่ว่า ฝนที่ตกน้ันเกิดจากการยิงหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม 

คณะท�างานมีความมั่นใจในเบื้องต้นว่าการวิจัยได้ ประสบผลส�าเร็จแล้ว เพียงแต่ว่า 

จะท�าการทดลองซ�้าในครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

-  จ�านวนจรวดทีใ่ช้ท�าการยงิตัง้แต่เริม่โครงการจนถงึปัจจบุนัประมาณ ๒๐๐ นดั 

ทั้งนี้ไม่รวมถึงการทดสอบทาง Static (ที่พื้นดินและโรงงาน) ซึ่งมีจ�านวนมาก

-  การทดลองในภาคสนามนั้น ใช้พื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี โดยท�าการทดลองยิงในสนามยิงปืน

ของกองทัพบก เรือ อากาศ และบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และเขื่อน

ศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ออกท�าการทดลองประมาณ ๓๐ ครั้ง
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การด�าเนนิงานของคณะท�างานโครงการจรวดวทิยาศาสตร์ฝนเทยีมในปัจจบุนั 

สรุปได้ว่าได้ผลประมาณ ๙๐% ของแผนการวิจัยที่ได้วางไว้ อีก ๑๐% ที่เหลือ คือ

การทดลองยิงซ�้ากับเมฆจริง เพื่อหาว่าจะใช้จรวดวิทยาศาสตร์ฝนเทียมจ�านวนเท่าใด

ต่อปรมิาณเมฆเท่าใดจงึจะเหมาะสม และท�าการหาตารางยงิเป็นการเพ่ิมเตมิ ปรบัปรงุ 

ตัวอย่างจรวด ที่ใช้ยิงให้สมบูรณ์ ท�าเป็น ตัวต้นแบบ โครงการนี้ก็จะสามารถปิด

โครงการได้ในปี ๒๕๓๐ หลงัจากนัน้ถ้าหากมงีบประมาณ กจ็ะออกปฏบิตักิารร่วมกบั

ส�านักงานปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อหาประสบการณ์ต่อไป 

๔.  บทสรุป

๑.  คณะท�างานจะพยายามให้โครงการนี้ส�าเร็จภายในธันวาคม ๒๕๓๐  

เพื่อให้ทันฉลองในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองจากโครงการจรวดวิทยาศาสตร์ฝนเทียมนี้เป็นโครงการท่ีเสริม

โครงการตามพระราชด�าริการท�าฝนหลวง 

๒.  การท่ีคณะท�างานตัง้ชือ่หรือเรียกว่าจรวดฝนเทยีมนัน้ มผีูส้นใจซกัถามว่า 

ทําไมไม่เรียกว่าจรวดฝนหลวง เป็นการถวายพระเกียรติฯ ส�าหรับข้อสงสัยในปัญหา 

นี้นั้น ทางคณะท�างานมีความต้ังใจและมีจุดยืนที่แน่วแน่ ที่ไม่เห็นด้วยกับการอ้างอิง

สถาบันฯ ในงานปัจจุบันที่ยังเป็นงานวิจัยหรือยังไม่ประสบความส�าเร็จ คณะท�างาน

เห็นว่า โครงการตามพระราชด�ารินั้นจะต้องเป็นโครงการที่ท�าส�าเร็จแล้วและท�า 

คณุประโยชน์แล้วตามพระราชประสงค์ เช่น โครงการตามพระราชด�ารกิารท�าฝนหลวง 

ซึ่งส�าเร็จด�าเนินการแล้วเป็นประโยชน์ต่อพสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร 

ส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้เรียกว่าการท�าฝนหลวง

ส�าหรบัโครงการจรวดวทิยาศาสตร์ฝนเทยีมนัน้ ถ้าประสบผลส�าเรจ็ กจ็ะเป็น

คุณประโยชน์อย่างยิ่ง และเป็นการเสริมการท�าฝนหลวงตามพระราชด�าริ เมื่อถึงตรง

จุดนั้น ทางคณะท�างานมีแนวความคิดที่จะขอพระราชทานเรียกชื่อจรวดว่า “จรวดฝน

หลวง” เพ่ือเทิดเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปีอันเป็น

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบในปี ๒๕๓๐ นี้ และเป็นสิริมงคลแก่คณะ
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ท�างานโครงการนี้สืบต่อไป ดังน้ันจะเห็นว่า ตลอดระยะเวลาในระหว่างท�าการวิจัย  

จะใช้ว่าจรวดวทิยาศาสตร์ฝนเทยีม และเรยีกชือ่ตวัอย่างจรวดท่ีท�าการทดลองว่า “พิรุณ” 

และเมือ่ได้ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ขอพระราชทานชือ่เรยีกว่า จรวดฝนหลวง 

และได้รับพระบรมราชานญุาตแล้ว กจ็ะได้เรยีกชือ่ว่าจรวดฝนหลวงต่อไป เป็นการเทดิ

พระเกียรติในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้

เรือ่งนีเ้ป็นตวัอย่างเรือ่งหนึง่ ของการท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏบัิติ

พระราชกิจในทางที่เรียกว่าไม่ผิด ตามทศพิธราชธรรมข้อที่ ๑๐ นี้ และในทศพิธราช

ธรรมข้อที่ ๑๐ คือ อวิโรธนะ ไม่ผิดนี้ เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าเป็นข้อรวมของ

ทุก ๆ ข้อได้ด้วย เพราะธรรมทุก ๆ ข้อที่เป็นราชธรรมนั้น ล้วนเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด

ทั้งน้ัน คือเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติข้อใดข้อหน่ึงก็เรียกว่าเป็นการ

ปฏบิตัผิดิในข้อนัน้ แต่ถ้าปฏบิตัใินข้อนัน้และทกุ ๆ ข้อได้แล้ว กไ็ด้ชือ่ว่าเป็นการปฏบิตัิ

ได้ถูกต้องไม่ผิด เพราะฉะนั้น ข้อสรุปคือข้อท่ีว่าไม่ผิดนี้จึงเป็นข้อท่ีส�าคัญในทศพิธ-

ราชธรรมทั้ง ๑๐ ข้อนั้น

อนึ่ง ทศบารมีข้อครบ ๑๐ คือ อุเบกขา ทศพิธราชธรรมข้อครบ ๑๐ คือ  

อวิโรธนะ ไม่ผิด ชื่อของธรรมต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาโดยความแล้วก็จะเห็นได้ว่า  

ทั้ง ๒ ข้อนี้ต้องปฏิบัติสัมพันธ์กัน ปฏิบัติด้วยกัน คือในการปฏิบัติท�าอุเบกขานั้น  

ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ไม่ผิดด้วย จึงจะเป็นอุเบกขาที่ถูกต้อง เช่นเป็นอุเบกขาพรหมวิหาร

เป็นต้น และในการปฏิบัตไิม่ผดิซ่ึงเป็นทศพธิราชธรรมนัน้ ก็จะต้องปฏิบตัใิห้ประกอบ

ด้วยอุเบกขา ซึ่งมีความหมายแม้ในข้อที่ว่ามัธยัสถ์เป็นกลางไม่ล�าเอียงไปด้วยอคติ 

ทัง้ ๔ คือ ไม่ล�าเอียงไปเพราะชอบ ชงั หลง กลวั หากว่าขาดอเุบกขา คอืมคีวามล�าเอยีง

ไปเพราะข้อใดข้อหนึ่งเสียแล้ว การปฏิบัตินั้น ๆ ก็เป็นการปฏิบัติผิดขึ้นทันที  

เพราะฉะนัน้ บารมีข้อท่ี ๑๐ คือ อุเบกขา และทศพธิราชธรรมข้อที ่๑๐ คอื อวิโรธนะ 

ความไม่ผิด จึงมีความสัมพันธ์กัน ต้องปฏิบัติด้วยกัน

๒ ตุลาคม ๒๕๓๐



ครั้งที่ ๓๘ 
สรุปบารมแีละราชธรรม

ในพรรษากาล พ.ศ. ๒๕๓๐ นี้ ได้แสดงน�าด้วย ไตรสิกขา แล้วก็ได้แสดง 

บารมี ๑๐ ข้อ และ ทศพิธราชธรรม ๑๐ ข้อ เป็นคู่กันไปโดยล�าดับ เมื่อรวมเข้าแล้ว

ก็เป็น ๒๐ ข้อ แสดงข้อละวันจนครบ ๒๐ ข้อ วันนี้จะได้กล่าวสรุปและเพิ่มเติมใน 

ข้อที่ควรเพิ่มเติม อันรวมอยู่ในบทสรุปนี้

ชั้นของบารมแีบ่งตามสิ่งที่สละ

บารมี ๑๐ นี้ท่านแบ่งออกเป็น บารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี ซึ่งมีความ

หมายว่า บารมีที่เป็นปกติสามัญ และบารมีที่ยิ่งไปกว่าปกติสามัญ และบารมีที่อย่าง

ยิ่งหรือว่าสูงสุด อย่างละ ๑๐ ข้อ จึงเป็นบารมี ๓๐ และหลักในการแบ่งนั้น ตามที ่

พระอาจารย์ได้แสดงแบ่งกันมา ก็มักแสดงแบ่งโดยถือเอาส่ิงท่ีสละเพื่อพระโพธิญาณ

เป็นหลักในการแบ่ง คือสามารถสละทรัพย์และคนที่รัก สิ่งที่รัก เพื่อพระโพธิญาณได้

ก็เรียกว่าบารมีสามัญ ปกติสามัญ สามารถสละอวัยวะร่างกายเพื่อพระโพธิญาณได ้

ก็เป็นอุปบารมี สามารถสละชีวิตได้เพื่อพระโพธิญาณก็เป็นปรมัตถบารมี ตามหลัก

ทั่วไปที่ท่านแสดงนี้ก็เป็นหลักอันหนึ่ง ซึ่งก�าหนดเอาสิ่งที่สละนี้เป็นหลัก เพราะฉะนั้น

แม้เป็นชาดกเร่ืองสัตว์ดิรัจฉาน เม่ือสละชีวิตเพื่อพระโพธิญาณได้ ก็ชื่อว่าบ�าเพ็ญ 
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ปรมัตถบารมีได้ในชาตินั้น แต่ทว่ามิได้สละชีวิตแล้ว ก็ไม่ชื่อว่าเป็นปรมัตถบารมี  

แม้ในชาดกเรื่องพระเวสสันดร ซึ่งมุ่งแสดงทาน แต่ว่าพระเวสสันดรนั้นไม่ได้สละชีวิต

เพื่อพระโพธิญาณ จึงไม่จัดว่าพระเวสสันดรได้บ�าเพ็ญ ทานปรมัตถบารมี แต่ว่าใน

ชาดกทีเ่กดิเป็นสตัว์ดริจัฉาน ทีส่ละชวีติได้ดังทีแ่สดงเล่ามาแล้ว กช็ือ่ว่าเป็นการบ�าเพญ็

ทานปรมัตถบารมี

มหาปรจิจาคะ ๕

และก็น่าวิจารณ์ในสิ่งท่ีสละดังที่กล่าวมานั้น ใน ปัญจมหาปริจจาคะ คือ 

การบริจาคใหญ่ของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์นั้น ท่านแสดงไว้ว่ามี ๕ คือ 

๑.  ธนปริจจาคะ สละทรัพย์

๒.  อังคปริจจาคะ สละอวัยวะ

๓.  ชีวิตปริจจาคะ สละชีวิต

๔.  ปุตตปริจจาคะ สละบุตร

๕.  ทารปริจจาคะ สละภริยา

ในปรจิจาคะทัง้ ๕ นี ้จะเรยีงตามล�าดบัอะไร ถ้าเรยีงตามล�าดบัข้อทีส่ละง่าย

ไปหายาก การสละชีวิตก็มาเป็นท่ี ๓ การสละบุตรมาเป็นท่ี ๔ การสละภรรยามา 

เป็นที่ ๕ ดูคล้ายกับว่าสละบุตรยากกว่าสละชีวิต และสละภริยาก็ย่ิงยากไปกว่า 

สละบุตร ในข้อสละภริยาซ่ึงเป็นข้อยากนี้ ได้มีธรรมเนียมที่ถือกันมาตั้งแต่เก่าก่อน

พุทธกาลหรือในครั้งพุทธกาล ว่าภริยานั้นเป็นภัณฑะที่ไม่พึงแจก ไม่พึงแบ่งให้ใคร  

ก็รวมถึงว่าไม่พึงสละด้วย เพราะฉะนั้น ก็มักจะขออะไร ๆ กันซึ่งเป็นอย่างอื่น แต่ว่า

ไม่มีการขอภริยาของใคร เช่นดังท่ีมีเรื่องเล่าว่า มีพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้รู้ลักษณะ

ของสิริ คือมิ่งขวัญ จึงเรียกว่า สิริลักขณพราหมณ์ อันสิรินั้นอาจารย์ไทยเรามัก 

แปลกันว่ามิ่งขวัญ แต่ว่าอาจารย์อรรถกถาท่านอธิบายว่า อิสสริยะ คือความเป็นใหญ่ 

เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน แต่เป็นสิ่งท่ีมีอยู่ มีความหมายเหมือนอย่างค�าว่าที่เราพูดกันว่า 
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โชคดี ความมีโชค ดังได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า “สิริโภคานมาสโย สิริเป็นที่มา

นอน คือเป็นท่ีบังเกิดขึ้นและดํารงอยู่ของโภคทรัพย์ทั้งหลาย” ทางพระพุทธศาสนา

แสดงว่าสิริดังกล่าวนี้ เป็นวิบาก คือเป็นผลของบุญ หรือของบารมีที่บุคคลได้ท�าแล้ว  

บุญหรือบุญบารมีนี้เป็นเหตุให้ผู้ท�าบุญ ผู้บ�าเพ็ญบารมี มีสิริ หรือศรี ที่เราแปลว่า

มิ่งขวัญหรือความเป็นใหญ่ประจ�าตน และทางพระพุทธศาสนาก็แสดงว่า เป็นสิ่งที่โจร

ก็ลักไม่ได้ น�้าไฟเป็นต้นก็ท�าอันตรายไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระสูตรหนึ่งเรียกว่า  

บุญนิธิ หรือ ปุญญนิธิ แปลว่า ขุมทรัพย์คือบุญ อันหมายถึงวิบากคือผลของบุญ  

ทีจ่ะอ�านวยสมบัตต่ิาง ๆ ให้ตามควรแก่ประเภทของบญุทีบ่คุคลได้ท�าไว้แล้ว เช่นคนที่

ท�าทานไว้แล้ว ทานที่ท�านี้ย่อมเป็นบุญ เป็นบุญบารมีที่จะให้เกิดผล เป็นการได้สมบัติ

ต่าง ๆ การได้สิ่งต่าง ๆ เมื่อสิ่งที่ให้นั้นเป็นโภคทรัพย์ เช่นให้อาหาร ให้เสื้อผ้า ให้ที่

อยูอ่าศยั ให้ยาแก้ไข้ และสิง่อืน่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูร้บั ตามทีผู่รั้บต้องการ กเ็ป็น

บญุทีใ่ห้เกิดผล เป็นความท่ีเป็นผูไ้ม่ขดัข้อง ขาดแคลน หรอืว่าเพยีบพร้อมด้วยโภคทรพัย์ 

มีอาหาร ผ้านุ่งห่มเป็นต้น ดั่งที่ได้ให้เขาไว้แล้วนั้น ซึ่งผลของบุญอันนี้ย่อมจะบังเกิด

ขึ้นแก่ผู้ท�าบุญไว้แล้วในโอกาสนั้น ๆ ผลดีดังที่กล่าวมานี้แหละ เรียกว่า สิริ หรือศรี 

มิง่ขวญั หรอืความเป็นใหญ่ อันท�าให้ผู้ท่ีมีอยูย่่อมได้ทรัพย์ต่าง ๆ มาและเม่ือได้มาแล้ว 

ก็ย่อมด�ารงอยู่ ไม่วิบัติเสียหายไปโดยง่าย หรือแม้ว่าวิบัติเสียหายไปแล้ว ก็ย่อมจะ 

ได้มาอีก บุคคลเช่นนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสิริหรือมีศรี ดังที่เราเรียกว่ามีโชคหรือ 

มีโชคดีนั้น 

พราหมณ์ทีเ่รยีกชือ่ว่าสริลัิกขณพราหมณ์นัน้ ได้คิดถงึเศรษฐผีูบ้�ารงุพระพทุธ-

ศาสนาในครั้งพุทธกาลท่ีชื่อว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่านเศรษฐีผู้นี้ได้สร้างพระเชตวัน

ถวายพระพุทธเจ้า ในกรุงสาวัตถีแห่งแคว้นโกศล และได้บ�ารุงภิกษุสงฆ์ด้วยอาหาร

เป็นต้นต่าง ๆ ได้บ�ารงุพระพทุธเจ้าเป็นอย่างด ีและท่านเศรษฐผีูน้ีเ้กรงใจพระพทุธเจ้า

ว่า ถ้าตนไปถามปัญหาธรรมหรือขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรด พระพุทธเจ้าจะ

ทรงล�าบาก ก็ไม่อยากให้พระพุทธเจ้าทรงล�าบากเหน็ดเหนื่อย ท่านก็ไม่ถามอะไร  

แต่พระพทุธเจ้าก็ทรงทราบความด�ารขิองท่าน กโ็ปรดแสดงธรรมแก่ท่านเศรษฐใีนคราว

ที่สมควรแสดงทุกคราว ท่านเศรษฐีน้ีได้บ�าเพ็ญทานจนทรัพย์หมดไปคราวหนึ่ง และ
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ท่านก็พยายามบ�าเพ็ญต่อไปด้วยสิ่งท่ีมีอยู่ อันเป็นของที่ไม่ประณีต เช่นที่เรียกกันว่า

ข้าวปลายเกรียน ถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า บัดนี ้

ทรัพย์หมด ไม่สามารถจะถวายของดี ๆ ได้ ก็ถวายได้แต่ของที่ไม่ดี เท่าที่จะสามารถ

ถวายได้ พระพุทธเจ้ากต็รัสว่า “เมือ่เจตนาประณตี สิง่ทีบ่รจิาคนัน้กป็ระณตี ถ้าเจตนา

ไม่ประณตี สิง่ทีบ่ริจาคน้ันแม้จะดอีย่างไร กไ็ม่ประณตี เพราะฉะนัน้ เมือ่ท่านเศรษฐี

มเีจตนาประณตี สิง่ทีถ่วายนัน้แม้จะเป็นของเลวไม่ดกีป็ระณตีตามเจตนา” และต่อมา

กบ็งัเอญิท�าให้ท่านได้ทรพัย์จากแผ่นดนิทีเ่กดิพงัทะลายขึน้ในทีข่องท่าน มทีรพัย์ใต้ดนิ

อยูเ่ป็นอนัมาก ท�าให้ท่านได้ทรพัย์นัน้มา กลบัเป็นเศรษฐขีึน้อกี แล้วกท็�าบญุต่อไปอกี 

สริลิกัขณพราหมณ์นัน้ได้คดิถงึประวตัขิองท่านเศรษฐดีัง่น้ี จงึคดิว่าท่านเศรษฐนีีจ้ะต้อง

มีสิริอยู่ในบ้าน เราควรจะไปหาท่านเศรษฐี คิดหาทางขโมยสิริของท่านเศรษฐีมา  

เราจะได้ม่ังมีบ้าง เป็นเศรษฐีบ้าง จึงได้ไปหาท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่านเศรษฐ ี

กต้็อนรบัเป็นอย่างด ีแล้วกถ็ามถงึความประสงค์ทีท่่านพราหมณ์ผูน้ีม้า ท่านพราหมณ์

ก็ตอบว่า ที่บ้านท่านพราหมณ์นั้นมีไก่อยู่ตัวหนึ่ง ขันไม่เป็นเวลา ท�าให้ท่านพราหมณ์

และพวกศษิย์ล�าบาก จงึใคร่ท่ีจะขอไก่ของท่านเศรษฐ ีโดยทีเ่มือ่พราหมณ์เข้าไปในบ้าน

ของท่านเศรษฐนีัน้แล้ว ก็ได้นัง่พจิาณาว่าสริขิองท่านเศรษฐนีัน้อยูท่ีไ่หน กเ็หน็ว่าอยู่ที่

หงอนไก่ของท่านเศรษฐี ที่มีสีขาวปลอดเหมือนอย่างสังข์ขัด จับอยู่ที่สุวรรณบัญชร 

เป็นหน้าต่างทองของท่านเศรษฐี ท่านเศรษฐีเมื่อได้ถูกขอไก่ ท่านก็บอกว่าท่านให้  

เมื่อท่านหลุดปากออกไปว่าให้ ศรีก็ออกจากหงอนไก่ไปอยู่ที่แก้วมณี ซึ่งตั้งอยู่บนที่สูง

เหนือศีรษะ พราหมณ์นั้นก็ทราบว่าศรีออกจากหงอนไก่ไปอยู่ที่แก้วมณีนั้นแล้ว  

ก็ออกปากขอแก้วมณี ท่านเศรษฐีก็บอกว่าให้ ครั้นท่านเศรษฐีออกปากว่าให้อีก  

ศรีกอ็อกจากแก้วมณนีัน้ไปอยูท่ีไ่ม้เท้าอารกัษ์ ซึง่ตัง้อยู่บนทีสู่ง ท่านพราหมณ์กท็ราบ

ก็ออกปากขอไม้เท้าอารักษ์ซึ่งตั้งอยู่บนที่สูงนั้น ท่านเศรษฐีก็ออกปากยกให้ เมื่อท่าน

เศรษฐอีอกปากว่าให้ ศรีกอ็อกจากไม้เท้าอารกัษ์นัน้ไปอยูบ่นศรีษะของนางปุญลกัขณาเทวี

ซึ่งเป็นภริยาของท่านเศรษฐี พราหมณ์น้ันก็ส�านึกขึ้นมาว่า อันภรรยานั้นเป็นภัณฑะ 

ที่ไม่พึงแจก ไม่พึงสละยกให้ใคร ๆ ก็เป็นอันว่าหยุดขอ แล้วก็บอกความจริงแก่ท่าน

เศรษฐีนั้น แล้วก็ลากลับไป คือท่านแสดงเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องสาธกว่า อันสิริหรือ
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ศรีนั้นเป็นสิ่งที่ยกให้ใครไม่ได้ ใครก็ขโมยไม่ได้ อยากที่จะยกให้ใครก็ยกไม่ได้ ใครจะ

มาต้องการขโมยไปก็ขโมยไม่ได้ ไม่เป็นอันตรายหรืออะไร ๆ ทั้งหมด และก็ให้คติ

ปฏิบตัอินัหนึง่ว่า ภริยานัน้ถอืว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่พงึแบ่งสละให้ใคร เป็นทีน่บัถอืกนัตัง้แต่ใน

ครั้งก่อนพุทธกาลมาจนถึงในครั้งพุทธกาลนั้น แม้นักขอทั้งหลาย ขอสิ่งอื่น แต่ว่าเมื่อ

ถึงภริยาแล้วก็ไม่ขอ เพราะถือเป็นธรรมเนียมกันมา พราหมณ์ก็ถือธรรมเนียมนี้

ในเรื่องพระเวสสันดรนั้น ก็มีเล่าถึงพราหมณ์มาขอ จนถึงชูชกขอพระโอรส

ธิดาของพระเวสสันดร คือพระชาลี พระกัณหาชินา แต่ว่าก็ไม่ปรากฏว่ามีใครมา 

ขอพระนางมัทรี แต่ก็มีแสดงว่าพระอินทร์ได้แปลงเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัทรี 

พระเวสสนัดรกป็ระทานถวายพระอินทร์ พระอนิทร์กถ็วายคนืและกส็ัง่ว่าอย่าไปให้ใคร

ต่อไป ในเร่ืองน้ีพระอินทร์มาขอพระนางมัทรีเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาขอต่อไปดังเรื่อง

ที่เล่าไว้นั้นก็ได้ หรือว่าอาจจะตีความอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้ายังมิได้บริจาคภริยา ก็เป็น

อันว่ายังไม่ได้บ�าเพ็ญมหาปริจจาคะครบทั้ง ๕ บริจาคทรัพย์ก็แล้ว อวัยวะก็แล้ว  

ชวีติกแ็ล้ว บตุรกแ็ล้ว แต่ภรยิากย็งัไม่เคยบรจิาค เป็นอนัว่าไม่ครบ ๕ และถ้าพระอนิทร์

ไม่มาขอ กอ็าจจะไม่มีพราหมณ์คนไหนมาขอเพราะว่าพราหมณ์เขาถอืคตอินันีเ้หมือน

กัน เพราะเป็นภริยาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่พึงบริจาคสละให้แก่ใคร พราหมณ์ก็ถือกันอย่างนี้ 

ดงัเร่ืองทีเ่ล่าเม่ือกีน้ี ้ศรอีอกจากอะไรต่ออะไรมาอยูบ่นศรีษะของภรยิาของท่านเศรษฐี 

แล้วก็พราหมณ์นั้นก็เลยหยุดขอ เพราะถือว่าเป็นส่ิงท่ีไม่พึงสละบริจาคให้แก่ใคร  

ไม่ควรจะขอ เพราะอาจจะถือคตินี้ และถ้าไม่มีใครมาขอ พระโพธิสัตว์ก็ยังบ�าเพ็ญ 

มหาบริจาคไม่ครบ ๕ พระอินทร์จึงได้มาขอพระนางมัทรี เพื่อท�าให้พระโพธิสัตว์ได้

บ�าเพ็ญมหาบริจาคได้ครบท้ัง ๕ ดังท่ีกล่าวมานั้น เพราะฉะนั้น การเรียงล�าดับของ

มหาปริจจาคะทั้ง ๕ นั้น ทรัพย์ อวัยวะ ชีวิต บุตร ภริยา น่าจะเห็นว่าท่านเรียงมา

ตามล�าดับที่บริจาคง่ายขึ้นไปหายากโดยล�าดับ เพราะว่าทรัพย์ก็เป็นของตัวเอง  

อวัยวะก็ของตัวเอง ชีวิตก็ของตัวเอง เมื่อปลงใจได้แล้วก็ย่อมจะสละได้ แต่ว่าบุตรนั้น

เป็นอีกคนหน่ึง ภริยานั้นเป็นอีกคนหน่ึงข้างนอก และก็เป็นที่รักอย่างย่ิงด้วยกัน  

เพราะฉะนัน้ บริจาคบตุรจงึน่าจะยากกว่า และบรจิาคภรรยาน้ันนอกจากมธีรรมเนยีม

ว่าห้ามไม่ให้บริจาคสละให้ใครแล้ว ก็ยังเป็นที่รัก แล้วก็บริจาคยากอีกเหมือนกัน  
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จึงได้เรียงไว้เป็นที่สุด ฉะนั้น หากว่าตามนัยยะมหาบริจาคทั้ง ๕ นี้ ก็น่าจะเป็นการ

จัดบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมีได้อีกอย่างหนึ่งคือ ปรมัตถบารมีนั้นน่าจะเป็น 

ขั้นบริจาคบุตร บริจาคภรรยา ถ้าหากว่าถือเอาสิ่งที่สละเป็นเกณฑ์ แต่นี่ก็เป็นข้อที่

วิจารณ์ไป

ชั้นของบารมแีบ่งตามภูมธิรรม

แต่ว่าการจดัแบ่งชัน้บารมีตามท่ีกล่าวมานี ้ถ้าพจิารณาดแูล้ว กน่็าจะมหีลกัที่

แบ่งได้อกีอย่างหนึง่ คอืแบ่งตามภมูธิรรม บารมปีกตสิามญันัน้ คอืบารมทีีบ่�าเพญ็อย่าง

ปกติสามัญ เป็น ปกติบารมี บารมีที่บ�าเพ็ญได้อย่างยิ่งขึ้นไป เป็น วิเสสบารมี หรือ 

อุปบารมี บารมีท่ีบ�าเพ็ญอย่างยวดย่ิงท่ีสุดเป็น ปรมัตถบารมี หรือ อติวิเสสบารมี  

คือว่านอกจากค�าว่าบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมีแล้ว ยังอาจใช้ได้อีกว่า ปกติบารมี 

วิเสสบารมี อติวิเสสบารมี ดังท่ีแบ่งคุณนามออกเป็น ๓ ปกติ วิเสส อติวิเสส  

เช่นว่าด ีนีเ่ป็นปกต ิดกีว่าเป็นวิเสส ดท่ีีสดุอตวิิเสส เพราะฉะนัน้ บารมทีีพ่ระโพธสัิตว์

ได้ทรงบ�าเพ็ญมานั้น ที่บ�าเพ็ญมาในชาติที่ห่างไกล ทรงเวียนว่ายตายเกิดเป็น 

มนุษย์บ้าง เป็นสัตว์ดิรัจฉานบ้าง แม้เกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในวรรณต่าง ๆ เป็นวรรณ

ต�่าก็มี เป็นวรรณสูงหรือเป็นขัตติยะก็มี เป็นพราหมณ์ก็มี และบ�าเพ็ญมาต่าง ๆ  

ซึ่งวิธีที่บ�าเพ็ญนั้นก็มียิ่งบ้างมีหย่อนบ้าง อย่างที่คนปกติทั่วไปท�าความดี มีเหมาะบ้าง 

ไม่เหมาะบ้าง เพราะที่ชื่อว่าดีนั้น จะต้องเป็นอย่างสังฆคุณที่ว่าดีแล้วก็ตรง และก็เป็น

ธรรม และกช็อบย่ิง แต่ว่าการบ�าเพ็ญบารมขีองพระโพธสิตัว์ในชัน้ต้นนัน้ กย็งัไม่ครบ

ลักษณะเหล่านี้ทั้งหมด ก็เป็น ปกติบารมี และเมื่อทรงบ�าเพ็ญดียิ่งขึ้น ๆ เป็นบารมีที่

สมบูรณ์มากขึ้น ปรากฏเป็นพระนิสัย อัธยาศัย สันดาน ที่ดีมากขึ้น ๆ ไปโดยล�าดับ

จนใกล้จะเต็มที่ ก็เป็น อุปบารมี และเมื่อเต็มที่ได้ตรัสรู้ นั่นเป็น ปรมัตถบารมี  

ดังจะพึงเห็นได้ในพระชาติสุดท้ายเมื่อทรงเป็นพระสิทธัตถราชกุมาร โอรสพระเจ้า 

สุทโธทนะนั้น ก็เรียกได้ว่าทรงเริ่มจับบ�าเพ็ญบารมี ในเมื่อทรงเห็นเทวทูต ท�าให้มุ่ง

พระโพธิญาณ แต่ว่าความดีท่ีทรงบ�าเพ็ญมาตั้งแต่ประสูตินั้น ก็จัดว่าเป็นบารมีได้  

แต่ที่ชัดว่าเพื่อพระโพธิญาณนั้นก็ตอนที่ทรงเห็นเทวทูต แล้วก็ทรงมุ่งพระโพธิญาณ
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แสวงหา โมกขธรรม ก็คือมุ่งพระโพธิญาณ ออกทรงผนวช แล้วก็ทรงแสวงหาทาง 

ทรงศึกษาในส�านักท่านดาบสทั้งสอง ทรงออกไปบ�าเพ็ญทุกรกิริยาก็ยังควรนับว่า 

เป็นบารมีปกติเรื่อยไป จนถึงเมื่อทรงเห็นว่าทางทั้งหมดที่ทรงท�ามานั้นทรงด�าเนิน 

มานั้นไม่ถูก แล้วก็ทรงหวนระลึกถึงสมาธิจิตท่ีทรงได้ คือสมาธิจิตท่ีทรงได้เม่ือเป็น 

พระราชกุมาร ก็ทรงเริ่มจับบ�าเพ็ญสมาธิจิตอันบริสุทธ์ินั้น ก็ทรงได้สมาธิที่เป็น  

เอกัคคตา มาถึงขั้นนี้ควรจะเป็นบารมีเรื่อยมาก่อน จนมาถึงขั้นสมาธิที่เป็นเอกัคคตา 

จงึเริม่เข้าอปุบารมี ไปจนทรงชนะมาร ทรงได้พระญาณท่ี ๑ คอื ปพุเพนวิาสานสุตญิาณ 

พระญาณที่ระลึกถึงขันธ์เป็นท่ีอาศัยอยู่ในปางก่อนได้ ที่เรียกว่าระลึกชาติได้ ทรงได้ 

จุตูปปาตญาณ ความระลึกถึงความจุติคือเคลื่อน อุปบัติคือเข้าถึงชาตินั้น ๆ ของสัตว์

ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม ดังนี้ก็เป็นท่ีสุดของภูมิบารมี ทรงได้ อาสวักขยญาณ 

ความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะท้ังหลาย ได้ตรัสรู้ นี้เป็นปรมัตถบารมี และเมื่อทรงได้ 

ปรมัตถบารมี คือทรงได้ อาสวักขยญาณ จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ถ้าแบ่งดั่งนี ้

ก็เป็นอันว่าได้แบ่งตามหลักภูมิธรรมที่หย่อนและยิ่งขึ้นไปโดยล�าดับ

มรรค ๘ เป็นข้อสรุปของบารม ี๑๐ ประการ

และในพระชาตสิดุท้ายนัน้ การแสดงถงึทางปฏบิตัทิีท่รงปฏบิตัมิา ไม่ใช้ค�าว่า

บารม ีและเมือ่ทรงพบทางตัง้แต่ทรงเริม่จบัสมาธิจติอนัถกูต้อง และก็ได้ทรงม ีสมัมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ อยู่แล้ว ทรงได้ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 

อันเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้น จึงได้ทรงได้ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เป็นตัวปัญญา ก็เป็น

อนัว่าทรงได้ มรรคมอีงค์ ๘ ทีต่รสัแสดงไว้ในปฐมเทศนา เพราะฉะนัน้ จงึมีแสดงแต่

มรรคมีองค์ ๘ ที่เป็น มัชฌิมาปฏิปทา นี้ ไม่ใช้ค�าว่าบารมี แต่ว่าผู้ปฏิบัติผู้ศึกษา 

ธรรมก็พึงต้องเข้าใจเอาว่า บารมีน้ันเองมาเป็นมรรคมีองค์ ๘ มรรคมีองค์ ๘ นั้น  

ก็มาจากบารมีต่าง ๆ ที่ทรงบ�าเพ็ญมานั่นเอง มาประกอบกันเข้าเป็นมรรคมีองค์ ๘ 

ฉะนั้น เมื่อมาเป็นมรรคมีองค์ ๘ แล้ว ทรงปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ นี้บริบูรณ์ จึงได้

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า นี่เป็นอันว่ามรรคมีองค์ ๘ นั้นเอง เป็นข้อสรุปของบารม ี
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ทั้ง ๑๐ นั้น มาเป็นมรรคมีองค์ ๘ เพราะฉะนั้น เมื่อจัดตามภูมิธรรมที่ปฏิบัติพึงเห็น

ได้ดั่งเช่นที่แสดงมานี้ ข้อสรุปนี้ก็เป็นไปตามการวิจารณ์ธรรม

ราชธรรม ๓ ชั้น

และในส่วนราชธรรมนั้น ก็อาจจะแบ่งการปฏิบัติได้เป็นขั้น ปกติราชธรรม  

ขั้น วิเสสราชธรรม ขั้น อติวิเสสราชธรรม เช่นเดียวกับบารมีที่แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น

นัน้ได้เหมอืนกนั เมือ่ปฏบิตัริาชธรรมไปโดยปกตสิามญักเ็ป็นปกตริาชธรรม ปฏบิตัไิป

ได้อย่างยิ่งขึ้นก็เป็นวิเสสราชธรรม เมื่อปฏิบัติได้อย่างดีท่ีสุดก็เป็นอติวิเสสราชธรรม 

และได้กล่าวเทียบบารมีกับราชธรรมเป็นคู่ ๆ ไปแล้วว่า ย่อมเนื่องกัน เพราะฉะนั้น 

พระโพธิสัตว์ซ่ึงเป็นผู้ทรงบ�าเพ็ญบารมี ก็ชื่อว่าปฏิบัติในราชธรรมนั้นด้วย และ 

พระราชาผู้ทรงปฏิบัติในราชธรรม ก็ชื่อว่าได้ทรงบ�าเพ็ญบารมีด้วย เพราะว่าล้วน 

เป็นข้อธรรมที่ถึงจิตใจทั้งนั้น ท�าจิตใจให้สูงด้วยคุณธรรมด้วยกัน ปลูกสันดาน นิสัย 

อัธยาศัยที่ดีท่ีบริสุทธิ์ด้วยกัน เพราะฉะน้ัน คติของชาวไทยเรามาแต่โบราณ จึงได้มี

ความนับถือในพระมหากษตัรย์ิ เหมอืนอย่างเป็นพระโพธสัิตว์องค์หนึง่ด้วยเหมือนกัน 

และท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เอง ก็ย่อมจะทรงทราบถึงคตินิยมหรือคติพิเศษ 

อันน้ี และมีมากพระองค์ที่ทรงยอมรับในคติปฏิบัติอันนี้ จึงได้มีปรากฏจารึกอยู่ 

ในประวตัศิาสตร์ว่า ทรงบ�าเพ็ญบารมเีพือ่พระโพธญิาณไปด้วยพร้อมกนักบัทรงปฏบิตัิ

ราชธรรม ดังท่ีเล่ามาแล้วในข้างต้น ก็เรียกว่าเป็นคตินับถือของคนไทยเรามาตั้งแต่

โบราณกาล และเม่ือพจิารณาดตูามเค้าของธรรมทัง้ ๒ หมวดนีก้จ็ะเหน็ว่า เมือ่ปฏบิตัิ

ในฝ่ายใดฝ่ายหนึง่แล้ว กเ็ป็นอันว่าได้ปฏบิตัใินอกีฝ่ายหนึง่ด้วย เช่นปฏบิตัใินราชธรรม

ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติในบารมีด้วย ปฏิบัติในบารมีก็ย่อมปฏิบัติในราชธรรมด้วย และ

โดยที่เป็นหลักธรรมซึ่งอันที่จริงนั้นเป็นกลาง ๆ ปฏิบัติได้ทุกคน เพราะฉะนั้น จึงเป็น

หลักธรรมที่บุคคลที่ต้องการท�าความดีพึงปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้ได้ จะปฏิบัต ิ

ตามหลกัธรรมในทศบารม ีหรอืปฏบิตัติามหลกัธรรมในทศพธิราชธรรมกไ็ด้ เพราะว่า

ย่อมสัมพันธ์กัน ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
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ธรรมในบารมแีละราชธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดยีวกัน

และกก็ล่าวโดยสรปุอย่างย่ิงได้ว่า ทกุข้อทัง้ ๑๐ ข้อนัน้ต้องสมัพันธ์กนัทัง้หมด

ทัง้บารมีและทัง้ราชธรรม จะขาดข้อใดข้อหนึง่แล้วกเ็ป็นอนัว่าไม่สมบรูณ์ด้วยกนัทกุข้อ 

เมื่อปฏิบัติในข้อหนึ่ง ก็มีข้ออื่น ๆ ประกอบเข้าด้วย ข้อที่ปฏิบัตินั้นจึงจะสมบูรณ์  

เช่นปฏิบัติในข้อทานก็ต้องมีอีก ๙ ข้อประกอบเข้าด้วย ข้อทานจึงจะสมบูรณ์และ 

ข้ออื่นก็เช่นเดียวกัน เป็นอันว่าความเป็นปรมัตถบารมีนั้น จะต้องเป็นความสมังคี 

ของธรรมทั้งหมดนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนอย่างที่เราบริโภคอาหารที่มีอาหาร

นานาชนดิ ก็น�าเข้าไปในปาก แล้วกต้็องเคีย้ว อาหารทกุอย่างนัน้กร็วมเข้าเป็นอนัหนึง่

อันเดียวกัน จากการเค้ียวของฟันจนละเอียด รวมกันเข้าแล้วก็กลืนลงไปแล้วก็ย่อย

ออกไปเลี้ยงร่างกาย ตอนที่ย่อยออกไปเลี้ยงร่างกายนั้นแบ่งไม่ถูกแล้วว่าอันไหน 

เป็นผกั อนัไหนเป็นน�า้พรกิ อันไหนเป็นแกงส้ม แกงเผด็อะไรเป็นต้นเหล่านีร้วมกนัหมด 

เมื่อรวมกันหมดได้ดั่งนี้แหละจึงจะเป็นปรมัตถบารมี เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ก็ท�าให้เป็น

พระพุทธเจ้าได้ เมื่อเป็นพระราชาก็ท�าให้เป็นพระราชาผู้ประเสริฐสุดได้ เพราะฉะนั้น 

เมื่อสรุปเข้ามาจริง ๆ แล้ว ทุกข้อนั้นต้องประมวลเข้ามาทั้งหมดคือต้องปฏิบัติทุกข้อ 

ให้ทกุข้อมอียู่ท้ังหมด เม่ือยกข้อใดข้อหนึง่ขึน้ว่า อกีข้ออืน่ทกุข้อต้องรวมเข้ามา ต้องมี

รวมอยู่ด้วยทั้งนั้น และเมื่อรวมประมวลกันได้อย่างดีที่สุดแล้ว อันนี้แหละท่ีเป็น 

สามัญบารมี แล้วก็เป็นอุปบารมี เป็นปรมัตถบารมี หรือเป็นปกติ เป็นวิเสส อติวิเสส 

ดังที่กล่าวมานั้น

ทุกคนพงึปฏบิัตใินบารมแีละราชธรรมตามควรแก่ฐานะ

และบารมีและทศพิธราชธรรมนี้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เป็นหลักธรรมที่ 

ทุก ๆ คนควรปฏิบัติด้วยกันทั้งนั้น ซ่ึงจะเป็นได้ทั้งบารมี และเป็นได้ทั้งทางทศพิธ-

ราชธรรม และส�าหรับที่ยกเอาพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ท่ีจะต้องทรงบ�าเพ็ญบารมี

เพื่อเป็นพระพุทธเจ้า ยกเอาพระราชาที่ทรงปฏิบัติในราชธรรมเหล่านี้ ก็เพื่อแสดง 
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ถึงธรรมของพระโพธิสัตว์และของพระราชา จึงต้องใช้ว่าโพธิสัตว์บารมีหรือราชธรรม 

แต่เมือ่ทกุคนน�ามาปฏบิตั ิกช็ือ่ว่าเป็นธรรมของผูป้ฏบิตันิัน้ ๆ ได้ตามภาวะฐานะของตน 

ดังเมื่อได้ประมวลชนออกเป็นฝ่ายผู้ปกครองและฝ่ายผู้อยู่ในปกครอง ฝ่ายปกครอง 

ก็ปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรมเหล่านี้ในการปกครองประชาชน ประชาชนผู้อยู่ใน

ปกครองกป็ฏบิตัสินองตามหลกัธรรมในทศพธิราชธรรมนี ้ฝ่ายปกครองปฏบิตัใินทาน

คือเป็นผู้ให้ ทางฝ่ายผู้อยู่ในปกครองก็ต้องให้ตอบ ด่ังเช่นที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ให ้

การอุปการะต่าง ๆ แก่ประชาราษฎร ในด้านความปลอดภัย ในด้านอาชีพเป็นต้น 

ฝ่ายที่อยู่ในปกครองก็ต้องเสียภาษีอากรให้แก่ฝ่ายปกครอง แปลว่าต้องมีการให้และ

การให้ตอบแก่กันและกันดั่งนี้ ดังที่ได้เคยแสดงมาแล้ว แปลว่าทุก ๆ คนต้องปฏิบัติ

ด้วยกันท้ังน้ันจึงจะอยู่ด้วยกันเป็นสุข และเมื่อเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา แม้ไม่ตั้ง 

ความปรารถนาจะเป็นพระโพธิสัตว์ ไม่ปรารถนาพระโพธิญาณ ก็พึงปฏิบัติตามหลัก

บารมีเหล่านี้ ก็จะเป็นบุญบารมี เป็นบุญนิธิ ขุมทรัพย์คือบุญ ซึ่งทุกคนปฏิบัติเท่าไหร่

ก็ได้เท่าน้ัน และชื่อว่าเป็นผู้ท่ีปฏิบัติพระพุทธศาสนา เข้าถึงพระพุทธศาสนาด้วย  

เพราะฉะนั้น เมื่อว่าตามหลักธรรมแล้วจึงเป็นของกลางทั่วไป ซึ่งทุกคนควรปฏิบัติ 

ตามควรแก่ฐานะของตน

และเนื่องด้วยในปี ๒๕๓๐ นี้ เป็นปีที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

เจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ทางรัฐบาลและทางคณะสงฆ์จึงได้กําหนดงาน

ปฏิบัติต่าง ๆ เป็นการเฉลิมฉลอง และการต่าง ๆ ที่กําหนดปฏิบัตินั้น ก็เป็นไปเพื่อ

ทีใ่ห้บังเกดิประโยชน์ในทกุ ๆ ส่วน แล้วก็พร้อมกันทีน้่อมใจถวายเป็นพระราชสักการะ

เทดิพระเกียรต ิเป็นพระราชกศุล เพือ่ให้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พร้อมทัง้สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ พระราชโอรส

ธิดา พระราชวงศ์ พร้อมด้วยประเทศชาติศาสนาประชาชนทั้งปวงได้มีความสมบูรณ์

พูนสุข มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รักษาเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนา

พระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประเทศชาติไทยนี้ได้สถิตสถาพรอยู่ด้วยสถาบันทั้ง ๓ นี ้

ตลอดไป เพราะฉะนัน้ ในพรรษากาลนีจ้งึได้แสดงหลกัของธรรมอันเก่ียวข้องกับวโรกาส
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อันเป็นมหามงคลนี ้คอื ทศบารมแีละทศพธิราชธรรมจึงขอให้ท่านทัง้หลายได้กําหนด

หลักธรรมเหล่าน้ี แล้วนําไปปฏิบัติแล้วเผยแพร่เพื่อให้บังเกิดผล เป็นความดี เป็น

ความสุข เป็นความเจริญ แผ่ออกไปตั้งแต่ตนเอง แผ่ออกไปถึงผู้อื่น ตามที่สามารถ

จะทําได้ และเมือ่สามารถทําได้กว้างขวางออกไปเท่าใดกจ็ะทําให้เกดิความดี เป็นความสขุ

มากขึ้นเท่านั้น และก็พร้อมกันน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เป็นพระพรชัยมงคล

๔ ตุลาคม ๒๕๓๐ 



พระพุทธคุณ
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ครั้งที่ ๑
บท อรหํ

ข้อพระผู้ไกลกเิลส

บัดนี้ จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอ

ให้ทกุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบน้อมนมัสการพระผูม้พีระภาคอรหนัตสัมมาสัมพทุธเจ้าพระองค์

นัน้ ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตัง้ใจส�ารวมกายวาจา

ใจให้เป็นศีล ท�าสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

วันนี้เป็นวันเริ่มต้นอบรมปฏิบัติกรรมฐานในพรรษกาลนี้ และก็จะได้เริ่มต้น

สวดมหาสติปัฏฐานสูตร ตั้งแต่ต้นต่อจากการแสดงบรรยายตามท่ีเคยปฏิบัติมาทุกปี 

เพราะว่า สตปัิฏฐาน ๔ นีท่ี้พระพทุธองค์ได้ทรงแสดงในมหาสตปัิฏฐานสูตร ได้รวบรวม

หลักธรรมเข้าในแต่ละข้อแห่ง ๔ ข้อน้ีเป็นอันมาก เม่ือพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่า 

มิใช่เพียงสติเท่านั้น ยังประกอบไปด้วยปัญญา และหากว่าจะยกชื่อธรรมหมวดอ่ืน 

ขึ้นแสดง เช่น โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ ก็ตรัสประมวลไว้ในสติปัฏฐานข้อที่ ๔  

นั้นด้วย ในพระสูตรอื่นได้แยกแสดงจ�าเพาะข้อ ๆ เช่น แสดงสติปัฏฐาน ๔ แสดง

โพชฌงค์ ๗ แสดงมรรคมีองค์ ๘ แยกหมวดกันออกไป แต่ในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้

ได้ทรงประมวลเข้าไว้ในพระสตูรเดยีวกนั และกไ็ด้ขนานนามพระสูตรน�าว่า “มหาสต-ิ

ปัฏฐานสตูร” และแม้ในแต่ละหมวดธรรมทีน่�ามาประมวลเข้าไว้นี ้กล็งท้ายด้วยสตปัิฏฐาน

ทั้ง ๔ นี้ทั้งหมด เพราะฉะนั้น จึงเป็นที่นับถือว่าเป็นหลักปฏิบัติส�าคัญ พระอาจารย ์



294 ทศบารมี ทศพิธราชธรรม พระพุทธคุณ

ผู้สอนกรรมฐาน แม้ว่าจะมีวิธีสอนอันหมายถึงวิธีปฏิบัติประกอบแตกต่างกันไป แต่ก็

ประมวลเข้าในหลักของสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ด้วยกันทั้งหมด ฉะนั้น จึงได้ถือเป็น 

พระสตูรหลกั ตัง้ต้นแสดงตัง้ต้นสวดตัง้แต่วันอบรมปฏบิตักิรรมฐานหรอืว่าจติตภาวนา

ต้นพรรษาทุกปีโดยล�าดับมา แต่ในการแสดงอบรมบรรยายนั้น ได้น�าข้อธรรมต่าง ๆ 

มาแสดงน�า ได้อธบิายสตปัิฏฐานโดยตรงตามสมควร เพราะว่าได้แสดงอธบิายสตปัิฏฐาน

โดยตรงทุกข้อเมื่อได้เข้ามาแสดงอบรมปีแรก ซึ่งได้พิมพ์ขึ้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวม

จ�านวนที่แสดงอธิบายสติปัฏฐานโดยตรงทุกข้อนั้นได้ ๒๒ ครั้ง รวมพิมพ์เป็นเล่ม

เดียวกัน ให้ชื่อว่า “แนวปฏิบัติในสติปัฏฐาน” ผู้ที่ต้องการจะทราบอธิบายมหาสติ- 

ปัฏฐานสูตรแต่ละข้อก็อาจหาอ่านได้โดยสะดวก

ในพรรษกาลนี้จะได้แสดงน�าด้วย พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 

ไปทีละข้อ ตามบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ที่สวดกันว่า  

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นต้น สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม เป็นต้น  

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ เป็นต้น

ในบทพระพุทธคุณนั้นเริ่มด้วยค�าว่า อิติปิ โส ภควา พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น 

อรหํ เป็นพระอรหันต์ อิติปิ แม้อย่างนี้ เป็นต้น คือยกเอาศัพท์ขึ้นแปลได้ว่า ภควา 

พระผู้มีพระภาคเจ้า โส พระองค์นั้น อรหํ เป็นพระอรหันต์ อิติปิ แม้อย่างนี้ ค�าว่า 

อิติปิ แปลว่า แม้อย่างน้ี เป็นค�าแทนการพิจารณาของทุกคน คือในการพิจารณา

พระพุทธคุณนั้น ก็คือยกเอาบทพระพุทธคุณแต่ละบทขึ้นพิจารณา บทแรกก็คือ  

อรหํ ก็ยกบท อรหํ ขึ้นพิจารณา ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น อรหํ เป็นพระอรหันต์  

อิตปิิ แม้อย่างนี ้แม้อย่างนี ้คอืว่าสดุแต่ผูพ้จิารณาจะพจิารณาไปอย่างไร จะพจิารณา

ว่าเป็นพระอรหันต์อย่างไร เพราะฉะนั้น จึงใช้ค�าว่า อิติปิ แทนความพิจารณาว่าเป็น 

พระอรหนัต์ แม้อย่างนี ้แม้อย่างนี ้แต่ว่าการพจิารณานัน้ ถ้าไม่รูเ้นือ้ความกพ็จิารณา

ไม่ถกูว่าเป็นพระอรหนัต์อย่างไร เพราะฉะนัน้ พระอาจารย์จงึได้แสดงสอนเอาไว้ส�าหรบั

ผู้พิจารณาจะได้ถือเป็นหลักในการปฏิบัติพิจารณา หรือเรียกว่า เจริญพุทธานุสสติ 

ท�าการระลึกถึงพระพุทธเจ้า ก็คือระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า อันนับว่าเป็น

กรรมฐานอย่างหนึ่ง
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พระอาจารย์ได้แสดงเนื้อความของบทว่า อรหํ ประมวลเข้าแล้วก็เป็น ๕ 

ประการ คือ

๑.  ชื่อว่า อรหํ เพราะเป็นผู้ไกลกิเลส

๒.  ชื่อว่า อรหํ เพราะเป็นผู้ก�าจัดข้าศึกคือกิเลส

๓.  ชื่อว่า อรหํ เพราะเป็นผู้หักก�าแห่งสังสารจักร คือล้อแห่งสังสาระหรือ

สงสาร การท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายไปในภพชาติทั้งหลายเป็นอันมาก

๔. ชื่อว่า อรหํ เพราะเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชา

๕.  ชื่อว่า อรหํ เพราะเป็นผู้ไม่ท�าบาปทั้งหลายแม้ในที่ลับ คือไม่ท�าบาปทั้ง 

ในที่แจ้งทั้งในที่ลับ คือไม่ท�าบาปในที่ทุกสถาน

พระอาจารย์ได้แสดงไว้ส�าหรับเจริญพุทธานุสสติ หรือพิจารณาพระพุทธคุณ

ของบทนี้ไว้เป็น ๕ ประการดั่งนี้

ในวันนี้จะแสดงโดยสังเขปแต่ในข้อที่ ๑ ว่า เป็นผู้ไกลกิเลส กิเลสนั้นได้แก่

เครือ่งเศร้าหมองของจติ กิเลสทีพ่ดูกนัรูจ้กักนัอยูโ่ดยมากกค็อื ราคะ ความตดิใจยนิดี 

หรือ โลภะ ความโลภอยากได้ โทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง โมหะ ความหลง หรือ

ที่เรียกกันว่า ราคะ โทสะ โมหะ หรือ โลภะ โทสะ โมหะ หรือที่ตรัสแสดงไว้เป็น 

ทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ในอรยิสจัจ์ ๔ กค็อืตณัหาความดิน้รนทะยานอยากของใจ

เพือ่จะได้พสัดทุีน่่าใคร่น่าปรารถนาพอใจทัง้หลาย อนัเรียกว่า กามตัณหา เพือ่เป็นนัน่

เป็นนี่เรียกว่า ภวตัณหา เพื่อที่จะไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ คือเพื่อที่จะให้สิ่งที่ไม่ปรารถนา

ต้องการสิ้นไปหมดไป เรียกว่า วิภวตัณหา นี้เป็นกิเลสที่แสดงกันอยู่พูดกันอยู่ จึงมัก

จะได้ยินได้ฟังกันอยู่ทั่วไป

กเิลสนีพ้ระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่า เป็นเครือ่งทีจ่รเข้ามาสู่จติใจ จงึมิใช่เป็นเนือ้แท้

ของจิตใจ แต่เป็นสิ่งที่เป็นอาคันตุกะคือแขกหรือผู้มาเย่ียมเยียนเป็นต้นของจิตใจ  

แต่ก็อาศัยเกาะจิตใจอยู่ตลอดเวลาช้านาน คือเข้ามาอาศัยเข้ามาเย่ียมจิตใจแล้วก็ไม่

ยอมออกไป หรอืกล่าวอกีอย่างหนึง่กค็อืว่า จติใจนีเ้องรบัเอาไว้ให้อยู่อาศัย เหมือนอย่าง

อ้อนวอนให้อยูอ่าศยั เชญิให้อยูอ่าศยัอยูใ่นจติใจ มอีาลัยอยู่ในกเิลสทัง้หลาย ตดิอยู่ใน
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กเิลสทัง้หลาย กเิลสทัง้หลายจงึไม่ออกไปจากจติใจ เพราะฉะนัน้ เพือ่แสดงว่ากเิลสนี้

ไม่ใช่เป็นเจ้าถิ่นของจิตใจ ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิตใจ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเรียกเมื่อ

แสดงถึงเร่ืองท่ีกิเลสเข้ามาอาศัยอยู่ในจิตใจว่า อุปกิเลส แปลว่ากิเลสที่เข้ามาอาศัย 

อยูใ่นจิตใจ ดงัทีไ่ด้ตรัสแสดงถงึเนือ้แท้ของจติ ธรรมชาตขิองจติ ว่าจิตนีเ้ป็นธรรมชาติ

ประภัสสรคือผุดผ่อง แต่ว่าเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย 

ที่จรเข้ามา และเมื่อได้บ�าเพ็ญจิตตภาวนาอบรมจิต ก็อาจที่จะท�าจิตให้วิมุตติหลุดพ้น

จากเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาทั้งปวงได้ ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น ทางพุทธศาสนาจึงได้

แสดงว่า ปฏิบัติท�าจิตตภาวนาให้พ้นจากกิเลสได้ ดับกิเลสได้ ถ้าหากว่ากิเลสเป็นเนื้อ

แท้ของจิตใจกไ็ม่อาจจะดบัได้ แต่เพราะกเิลสไม่ได้เป็นเนือ้แท้ของจติใจ เป็นอาคนัตกุะ

คือเป็นผู้ที่จรเข้ามา ฉะน้ัน จึงปฏิบัติดับกิเลสก�าจัดกิเลสให้กิเลสออกไปจากจิตใจ  

พ้นไปจากจิตใจ หรือให้จิตใจพ้นไปจากกิเลสได้

และในข้อนีพ้ระพทุธเจ้าได้ทรงปฏบิติัดบักเิลสได้มาก่อนด้วยพระองค์เอง โดยที่

เมื่อพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์คือเป็นสัตว์ผู้แสวงหาทางเพื่อตรัสรู้  

สัตว์ก็คือสัตวโลก อันแปลว่าผู้ข้องผู้ติด เมื่อยังมีกิเลสอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเทวดามนุษย์

เดรจัฉาน กเ็รยีกว่าสตัว์ทัง้นัน้ ได้ในค�าว่าสัตวโลกซึง่เป็นค�ารวมทัง้หมด เพราะยังเป็น

ผูข้้องผูต้ดิอยู่ ยงัไม่พ้นไปจากกเิลส ยงัข้องยงัตดิอยูด้่วยอ�านาจของกเิลส พระพทุธเจ้า

เมื่อก่อนจะตรัสรู้ เมื่อเสด็จออกทรงผนวชเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต คนแก่ 

คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ทรงพิจารณาน้อมเข้ามา ว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อ

เกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่พ้นไปได้ ทรงปรารถนา โมกขธรรม ธรรมะเป็น

เครือ่งหลดุพ้น ได้ทอดพระเนตรเหน็สมณะคอืนกับวช ผูท้ีส่ละบ้านเรอืนออกจากเรือน

เป็นผู้ไม่มีเรือน ออกปฏิบัติแสวงหาธรรมะที่สูงขึ้นกว่าสามัญชน ก็ทรงพอพระทัย 

ในเพศบรรพชติว่าเป็นโอกาสเป็นช่องว่างทีจ่ะได้พากเพยีรทางจติให้ประสบโมกขธรรม 

ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นได้ จึงได้เสด็จออกทรงผนวช และก็ได้ทรงศึกษาในส�านัก 

ของคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงต่าง ๆ บ้าง ทรงปฏิบัติทดลองไปในวิธีต่าง ๆ ซึ่งนักบวช 

ในครั้งนั้นได้ใช้ปฏิบัติกันเพื่อบรรลุถึงผลเบื้องสูง ตามแต่ลัทธิของใครจะแสดงอย่างไร



297บท อรหํ

เมือ่ทรงเหน็ว่าทุกวธินีัน้ไม่ใช่เป็นทางให้ประสบโมกขธรรมจงึทรงแสวงหาด้วย

พระองค์เอง ทรงปฏบิติัไปจนทรงพบทางทีเ่ป็น มชัฌมิาปฏปิทา ข้อปฏบิตัทิีเ่ป็นหนทาง

กลางคือมรรคมีองค์ ๘ ไม่ข้องแวะด้วยทางที่เป็น กามสุขัลลิกานุโยค ประกอบตนให้

พัวพันด้วยความสุขสดชื่นอยู่ในกาม และที่เป็น อัตตกิลมถานุโยค ทรมานตนให้ 

ล�าบากเปล่า ได้ทรงปฏิบัติไปในมรรคมีองค์ ๘ สมบูรณ์แล้ว จึงได้ตรัสรู้พระธรรม  

ก็คือตรัสรู้ในอริยสัจจ์ ๔ ดังที่ตรัสแสดงไว้เองในปฐมเทศนา วิชชาวิมุติ ความรู้และ

ความหลุดพ้นจึงบังเกิดขึ้น จิตของพระองค์ก็หลุดพ้นจากกิเลสทั้งส้ิน ทั้งที่เป็นกิเลส

อย่างละเอยีดคือท่ีมาอาศัยอันเรยีกว่า อาสวะ ดองหมกัหมม หรอื อนสัุย นอนจมอยู่

ในจิตสันดานได้หมดสิ้น จิตของพระองค์จึงบรรลุถึง นิพพาน อันเป็นที่ดับกิเลสและ

กองทกุข์ทัง้หมดด้วยอ�านาจของมรรคมีองค์ ๘ มี สมัมาทฏิฐ ิความเห็นชอบ เป็นต้น 

ฉะนัน้ จงึทรงเป็นผูบ้รสิทุธิก์าย บรสิทุธิว์าจา บรสิทุธิใ์จสิน้เชงิ เพราะฉะนัน้ จงึชือ่ว่า

ทรงเป็นผู้ไกลกิเลส คือหมายความว่าสิ้นกิเลสทั้งหมด 

ความไกลกิเลสคือความสิ้นกิเลสทั้งหมดนี้ พึงเข้าใจว่าสิ้นหมด ตลอดจนถึง

กิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตสันดาน อันเรียกว่า อาสวอนุสัย ดังที่กล่าวมาแล้ว 

ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ยังไม่สิ้นกิเลสจนถึงขั้นอาสวอนุสัยนี้ เหมือนอย่างบุคคล 

แม้ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะ ปฏิบัติในศีล ปฏิบัติในสมาธิ ปฏิบัติในปัญญา ในบางคราว

เมือ่ศลีสมาธปัิญญาเข้าถงึจติใจ จติใจกส็งบ ได้ปีต ิได้สุข มีความรูค้วามเห็นทีเ่ป็นตวั

ปัญญาแจ่มใส มีจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่ มีศีลที่บริสุทธิ์ จึงดูเหมือนจะสิ้นกิเลส 

บางท่านส�าคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสแล้วก็มี ลักษณะดังกล่าวน้ีได้มีมาแล้ว

ตั้งแต่คร้ังพุทธกาล คือเม่ือปฏิบัติไป ๆ จิตใจมีความสงบบริสุทธิ์ดังกล่าว มีความรู้

ความเห็นท่ีแจ่มชัดดังกล่าว ก็ส�าคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า 

กราบทูลเพื่อให้ทรงพยากรณ์ แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นยังไม่เป็น

พระอรหันต์ จึง่ให้ไปทีป่่าช้าผดีบิก่อน เพราะในครัง้นัน้ผู้ทีถ่งึแก่กรรม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก

เป็นผูใ้หญ่ ญาตกิน็�าศพไปทิง้ไว้ในป่าช้า มอบให้ผูร้กัษาป่าช้าหรอืท่ีเรยีกกนัว่าสปัเหร่อ

จัดการเผา เม่ือภิกษุไปท่ีป่าช้าผีดิบดังกล่าว ได้เห็นศพที่สดชื่นก็เกิดความรู้สึกยินดี  
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ก็เลยรู้ตนเองว่ายงัไม่สิน้กเิลส ท้ังนีก้เ็พราะว่ากเิลสทีเ่ป็นอาสวอนสุยันอนจมหมกัหมม

อยู่นั้นยังไม่สิ้นไป ธรรมปฏิบัติท้ังปวงน้ันบังเกิดขึ้นเหมือนอย่างทับกิเลสเหล่านี้อยู่ 

ในส่วนลึกของจิต กิเลสเหล่านี้ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างเป็นตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่ม 

เมือ่ยงัไม่มใีครไปกวนน�า้ในตุ่มให้หวัน่ไหว ตะกอนกไ็ม่ฟุง้ขึน้มา ดูน�า้กใ็สสะอาด เหมือน

อย่างไม่มีตะกอน ครั้นเมื่อไปกวนน�้าในตุ่มให้หว่ันไหว ตะกอนจึงจะฟุ้งขึ้นมา จิตก ็

เช่นเดียวกัน เม่ือยังไม่มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสนั้น ๆ เข้ามา กิเลสก็เหมือน

อย่างนอนสงบอยู่ คล้ายไม่มีกิเลส แต่ครั้นเมื่อมีอารมณ์นั้น ๆ เข้ามากวน กิเลสใน

จิตที่เป็นตะกอนนั้นก็ฟุ้งขึ้นมา จิตจึงขุ่นมัวด้วยราคะหรือโลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะ

บ้าง ปรากฏเป็นกิเลสในจิตที่ทุก ๆ คนก็รู้อยู่ เพราะฉะนั้น การละกิเลสได้สิ้นก็ต้อง

สิ้นให้ถึงอาสวอนุสัยจึงจะเป็นอันว่าสิ้นหมด เม่ือเป็นดั่งนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ท่ีไกลกิเลส 

ถ้ายังมีอาสวอนุสัยอยู่ก็ไม่ชื่อว่าไกลกิเลส แต่ยังอยู่กับกิเลส เรียกว่ายืนทับกิเลส  

เดินทบักเิลส นัง่ทบักเิลส นอนทบักเิลสอยู่ เพราะยังมีกเิลสอยู่ในจติส่วนลกึ จงึชือ่ว่า

เป็นผู้ใกล้กิเลส ยังไม่ไกลกิเลส ต่อเม่ือละอาสวอนุสัยได้หมดส้ิน จึงจะเป็นผู้ไกล 

กิเลสได้ 

พระพทุธเจ้าทรงละกเิลสได้หมดสิน้จนถงึขัน้อาสวอนสุยัสิน้เชิง ไม่มหีลงเหลอื

อยู่ เพราะฉะน้ันจึงได้พระนามว่า อรหํ ซึ่งแปลกันว่า ผู้ไกลกิเลส ในภาษาไทยมัก 

จะใช้ค�านี้กันอยู่มาก เป็นค�าแปลของค�าว่า อรหํ หรืออรหันต์ เพราะฉะนั้น ในการ 

เจรญิพทุธานสุสต ิเมือ่รูเ้นือ้ความของบทว่า อรห ํดงันี ้แม้เพยีงข้อเดยีวแล้วกพ็จิารณา

ได้สะดวก คือพิจารณาในใจของตนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นพระ อรหํ หรือ

เป็นพระอรหันต์อย่างน้ี ๆ คืออย่างที่แสดงมานี้ เม่ือเป็นดั่งนี้ การพิจารณาซึ่งเป็น 

พทุธานุสสตนิีก้จ็ะท�าให้จติใจใสสะอาด เป็นตวัปสาทะคอืความเลือ่มใสในพระคณุของ

พระพุทธเจ้าอันเป็นที่ตั้งของศรัทธาคือความเชื่อ จิตก็รวมเป็นสมาธิ สงบนิวรณ์ 

ทัง้หลายลงได้ เพราะฉะนัน้ พุทธานุสสตแิม้ข้อนีท่้านจึงจดัเป็นกรรมฐานส�าหรบัปฏิบตัิ

เจริญพุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า อันจะท�าจิตให้เป็นสมาธิได้ข้อหนึ่ง
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สติปัฏฐาน แปลว่าตั้งสติอย่างหนึ่ง สติตั้งอย่างหนึ่ง ที่แปลว่าตั้งสตินั้น  

มุ่งถึงสติปัฏฐานที่เป็นตัวเหตุคือปฏิบัติ ปฏิบัติตั้งสติขึ้น เพราะว่าจะต้องปฏิบัติท�าสติ

ให้ต้ังขึน้ในกาย ในเวทนา ในจติ และในธรรม คอืธรรมะทีบ่งัเกดิขึน้ในจติ เมือ่ปฏบิตัิ

ท�าสติให้ตัง้ขึน้ด่ังนี ้กช็ือ่ว่าปฏิบัตใินสตปัิฏฐาน และเมือ่ปฏบิติัไปจนได้ผล คอืสตต้ัิงขึน้

ในกาย ในเวทนา ในจิต และในธรรมได้ ก็เป็นสติปัฏฐานที่เป็นส่วนผล เพราะฉะนั้น 

ที่แปลว่าตั้งสติก็เป็นสติปัฏฐานท่ีเป็นส่วนเหตุคือปฏิบัติ เมื่อแปลว่าสติตั้งก็หมายถึง 

สติปัฏฐานที่เป็นส่วนผลคือสติตั้งขึ้นได้ อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติตั้งสตินั่นเอง 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติธรรมะที่เป็นเบื้องต้น ก็คือปฏิบัติศีลให้บริสุทธ์ิ  

ท�าทิฏฐิคือความเห็นให้ตรง การปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์นั้นก็ประกอบด้วย สรณะ คือตั้ง

จิตถึงพระพุทธเจ้า ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ ให้มีสรณะคือท่ีพึ่งอยู่ในใจ 

เมื่อใจมีสรณะคือที่พึ่ง ใจก็ย่อมจะแล่นไปในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์  

ใจย่อมจะก�าหนดอยู่ในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ จึงน�าให้ปฏิบัติในศีล 

ท�ากายวาจาตลอดถงึใจให้บริสทุธิ ์เป็น กศุลกรรมบถ เป็นสจุรติทางกายกรรม วจกีรรม 

มโนกรรม และท�าความเห็นให้ตรง ตรงต่อพระพุทธเจ้า ตรงต่อพระธรรม ตรงต่อ 

พระสงฆ์ เม่ือเป็นดั่งน้ีแล้ว ก็ให้เริ่มปฏิบัติในสติปัฏฐาน คือตั้งสติพิจารณากาย  

เวทนา จิต ธรรม คอืก�าหนดเข้ามาดกูายนี ้เวทนาทีบ่งัเกดิขึน้นี ้จตินี ้และธรรมเรือ่ง

ในจิตนี้ เป็นปัจจุบันธรรม

๘ สิงหาคม ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๒
บท อรหํ

ข้อพระผู้กํำจัดข้ำศกึคอืกเิลส

จะแสดงพระคุณของพระพทุธเจ้าบทว่า อรหํ ตามความหมายท่ี ๒ ว่า ผูกํ้าจัด

ข้าศึก ผู้ทําลายข้าศึก 

อันข้าศึกนั้น ที่เป็นข้าศึกศัตรูปัจจามิตรทั้งหลาย เมื่อยกเข้ามาก็ย่อมท�าลาย

ล้างชวีติร่างกายทรัพย์สนิ ย่อมกดขีบ่งัคบัขบัไสให้เป็นทาส สิน้ความเป็นไท ข้าศกึศตัรู

จงึเป็นผูเ้บยีดเบยีนท�าลายต่าง ๆ ให้บงัเกดิความทกุข์เดอืดร้อน ดังทีป่รากฏอยู่ในโลก 

นั่นเป็นศัตรูภายนอก เป็นข้าศึกภายนอก เพราะฉะนั้น หมู่ชนที่อยู่กันในโลกนี้  

รวมกนัเป็นประเทศชาตจิงึต้องมีการป้องกนั มกีารต่อสูข้้าศกึศตัรทูัง้หลายมใิห้พ่ายแพ้ 

เพราะถ้าพ่ายแพ้กจ็ะต้องถกูท�าลายล้าง หรือว่าถกูกดขีข่่มเหงบงัคบัขับไสต่าง ๆ ต้องตก

เป็นทาส

พระพุทธเจ้าทรงก�าจัดข้าศึก หมายถึงทรงก�าจัดข้าศึกภายในคือกิเลส พร้อม

ทั้งบาปอกุศลทุจริตท้ังหลายท่ีบังเกิดขึ้นเพราะกิเลสได้ส้ินเชิง ด้วยว่ากิเลสนั้นชื่อว่า 

เป็นข้าศกึ ซ่ึงเป็นผู้ท�าลายล้าง คือเป็นผู้ท�าลายล้างคณุงามความดทีัง้หลาย ท�าลายล้าง

ความสุข ดังจะพึงเห็นได้ว่า เมื่อกิเลสบังเกิดขึ้น เช่น โลภะ ความโลภ หรือราคะ 

ความติดใจยินดี โทสะ ความขัดเคือง โมหะ ความหลง หรือท่ีเรียกว่าตัณหา 
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ความดิ้นรนทะยานอยาก ย่อมท�าให้จิตใจเดือดร้อนเหมือนอย่างก่อไฟข้ึนในใจเผาใจ

ตนเอง ฉะนั้น จึงเรียกกิเลสเหล่านี้ว่าเป็นอัคคีคือไฟ ดังที่เรียกว่า ไฟคือราคะ ไฟคือ

โทสะ ไฟคือโมหะ ใน อาทิตตปริยายสูตร ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเทศนาครั้งที่ ๓ 

เพราะฉะนั้น กิเลสเม่ือเกิดขึ้นก็เหมือนอย่างเป็นไฟที่เผาจิตใจ เหมือนอย่างข้าศึก

ภายนอกยกเข้ามาเผาบ้านเผาเมือง ท�าจิตใจให้ไม่เป็นสุข และก่อเจตนาให้ประกอบ

กรรมทีเ่ป็นบาปเป็นอกศุล เป็นทจุรติทางกายทางวาจาทางใจต่าง ๆ บรรดาบาปอกศุล

ทจุรติดังกล่าวย่อมเกดิจากกเิลสทัง้นัน้ กเิลสก่อให้บงัเกดิข้ึน เพราะฉะนัน้ บาปอกศุล

ทุจริตต่าง ๆ พร้อมทั้งกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดขึ้นจึงเป็นผู้ท�าลายกุศลบุญสุจริตต่าง ๆ 

ท�าลายล้างความดี และการที่มนุษย์เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ท�าร้ายร่างกายกัน  

ฆ่าฟันกันซึ่งเป็นการท�าลายล้างชีวิต ตั้งแต่ระหว่างบุคคลต่อบุคคล จนถึงระหว่างหมู่ 

จนถึงระหว่างประเทศ เป็นสงครามระหว่างประเทศ จนถงึเป็นสงครามโลก ฆ่าฟันกนั

ล้มตายนบัแสนนบัล้านคน ท�าลายล้างบ้านเรือนทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ของกันและกัน 

เหล่าน้ีก็เกิดเพราะกิเลสท้ังนั้น จึงให้ก่อกรรมซึ่งเป็นการเบียดเบียนกันดังกล่าว  

ถ้าหากว่าไม่มกีเิลสเป็นเหตกุ่อข้ึน ความเป็นข้าศกึศัตรกูนัภายนอกก็จะไม่ม ีความเป็น

ข้าศกึศตัรูกนัภายนอก ทีเ่รยีกว่าข้าศกึหรอืทีเ่รยีกว่าศตัรกูนันัน้ กเ็กดิจากกเิลสนีแ่หละ

ทั้งนั้น เพราะฉะน้ัน ตัวข้าศึกท่ีแท้จริงของโลก ของชาวโลก ของแต่ละคน จึงอยู่ที่

กิเลสนี้เอง 

กิเลสนี้เองเป็นตัวข้าศึกส�าคัญซ่ึงบังเกิดขึ้นในจิตใจ และกิเลสนี้เองย่อมกดขี่

ข่มเหงบงัคบัขบัไสโลกหรอืชาวโลกให้ประกอบกระท�ากรรมซึง่เป็นเครือ่งเบยีดเบยีนกนั

ดังกล่าว ซึ่งยกตัวอย่างมากล่าวนั้น หรือจะยกตัวอย่างศีล ๕ ว่า การผิดศีล ทั้ง ๕ 

ข้อนั้นก็เกิดมาจากกิเลสทั้งนั้น การผิดศีล ๘ ก็ดี ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ก็ดี หรือว่า 

เรียกอย่างอื่นว่า จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล ก็ล้วนเป็นเพราะกิเลสท้ังนั้น ซึ่งบังคับ 

ขับไสจิตใจของบคุคลทัง้หลายให้ประกอบกระท�าไปตามอ�านาจของกเิลส และสตัว์บคุคล

ทั้งหลายก็ลุอ�านาจของกิเลส เป็นทาสของกิเลส เป็นทาสของตัณหาคือความด้ินรน

ทะยานอยากต่าง ๆ ในข้อนีถ้้าพจิารณาดใูห้ดแีล้วกจ็ะเหน็ว่า กเิลสหรอืตณัหาดงักล่าว 

เป็นนายที่ครอบง�า บังคับขับไสสัตวโลกหรือชาวโลกหรือชาวมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็น
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ปุถุชนยังหนาแน่นอยู่ด้วยกิเลส ให้ประกอบบาปอกุศลทุจริตต่าง ๆ ให้เบียดเบียนกัน

ต่าง ๆ อยู่ไม่ว่างเว้น แม้ว่าในภายนอกจะเข้าใจกันว่ามีอิสระเสรี ไม่เป็นทาสของใคร 

แต่เมือ่พิจารณาให้ดท่ีีจติใจแล้วก็จะเหน็ว่า ส่วนมากนัน้ยงัลุอ�านาจของกเิลสของตณัหา 

เป็นทาสของกเิลสเป็นทาสของตณัหาอยู่โดยมากทัว่ไป ไม่มอีสิระเสรขีองจติใจทีแ่ท้จรงิ 

เพราะฉะน้ัน ในโลกน้ีเม่ือยังเป็นโลกของปุถุชนคนที่มีกิเลสหนา จึงกล่าวได้อย่างถูก

ต้องต่อสัจจะคือความจริง ว่าต่างเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของตัณหากันอยู่ท่ัวไป 

เพราะฉะนั้น จึงได้มีความคิดที่เป็นตัวเจตนา จงใจที่จะท�าลายล้างซึ่งกันและกัน ที่จะ

เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ในระหว่างบุคคล ในระหว่างหมู่ ในระหว่างประเทศ 

จนถึงในโลกท้ังหมด หาความสงบท่ีแท้จริงมิได้ เพราะว่าไม่มีอิสระเสรีที่แท้จริง  

เมื่อยังเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสตัณหาอยู่ ก็จะต้องเป็นเช่นน้ันจะต้องเป็นเช่นนี้  

เพราะฉะน้ัน กเิลสนีแ่หละจงึเป็นตวัข้าศกึศตัรปัูจจามติรทีแ่ท้จรงิของบคุคลทียั่งมีกเิลส

อยูด้่วยกนัทัง้นัน้ ซึง่กเิลสนีต้ามทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า พระพทุธเจ้าตรสัว่าเป็นอาคนัตกุะคอื

เป็นผูท้ีจ่รมาอาศัยอยู่ในจตินี ้ท�าจตินีซ่ึ้งเป็นธรรมชาตปิระภสัสรให้เป็นจติทีเ่ศร้าหมอง 

เพราะฉะน้ัน จึงเรียกว่ากิเลสที่แปลว่าเครื่องเศร้าหมอง และจิตนี้เองก็มีความติดใจ

ยินดีเพลิดเพลินอยู่กับกิเลส เพราะฉะน้ัน จึงกลายเป็นทาสของกิเลสดังกล่าว และ

กิเลสก็เข้าเกาะอยู่กับจิต เหมือนอย่างข้าศึกศัตรูในภายนอกในโลกซึ่งยกเข้ามายึด 

ประเทศใดประเทศหนึง่ไว้ได้ ก็เข้าครอบครองประเทศนั้น ท�าให้พสกนิกรของประเทศ

นั้นต้องตกเป็นทาส และก็ครอบครองอยู่อย่างนั้นไม่ยอมปล่อยกิเลสก็เช่นเดียวกัน  

เมื่อเป็นอาคันตุกะเป็นแขกเป็นผู้ท่ีเข้ามาอยู่ในจิตใจ ก็เกาะอยู่กับจิตใจ จึงเรียกว่า  

อาสวะ ที่แปลว่า หมักหมม เรียกว่า อนุสัย ที่แปลว่านอนจม อาสวะนั้นแปลว่าดอง

ก็ได้ เหมือนอย่างเครื่องดองของเมา ซึ่งเมื่อปรุงเข้าแล้ว ก็ท�าให้เกิดเป็นสุราเป็นเมรัย 

ท�าให้เมา กเิลสท่ีเข้ามาดองใจอันเรยีกว่าอาสวะ หรอืเรยีกว่าอนสุยัทีแ่ปลว่านอนเนือ่ง

ก็เช่นเดียวกัน มาดองใจมาข่มให้ใจเกิดความเมา เป็นตัวอวิชชาคือความไม่รู้

อนัท่ีจรงินัน้ พระพทุธเจ้าตรสัว่าจติเป็นวญิญาณธาตคุอืเป็นธาตรุู ้ตรสัว่าเป็น

ธรรมชาติประภัสสรคือผุดผ่อง คือมีความผุดผ่องอยู่ในตัว มีความรู้อยู่ในตัว แต่ว่า 

เมื่อถูกกิเลสเข้ามาเป็นอาสวะดองจิต ก็ท�าให้จิตนี้เมา ท�าให้ความรู้เป็นความรู้ผิด  
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เป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้อง อันนี้แหละจึงเรียกว่า อวิชชา ที่แปลว่าไม่รู้ ไม่ใช่หมายความ

ว่าไม่รู้อะไร ๆ รู้ แต่ว่าเป็นความรู้หลงเป็นความรู้ผิด เพราะเหตุว่าถูกอาสวะเข้ามา 

ดองให้เมา เหมือนอย่างคนเมา ก็ท�าให้ความรู้วิปริตไปต่าง ๆ เป็นความรู้ผิด จิตนั้น

มีเครื่องดองของเมาคือ อาสวอนุสัยน้ีเข้ามาอยู่เป็นประจ�าแล้ว จึงมีความเมาซึ่งเป็น 

ตัวอวิชชาความไม่รู้ อันหมายถึงรู้แต่ว่ารู้ผิดรู้หลงรู้ไม่ถูก ฉะนั้น จึงเรียกว่าโมหะ  

ความหลง มีอยู่เป็นประจ�า แล้วอันนี้แหละก็เรียกว่า อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา 

และนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงเอาไว้ว่า กิเลสที่ดองจิตนั้นซึ่งมีอวิชชาเป็น

ข้อส�าคัญอันเรียกว่า อวิชชาสวะ นั้น เมื่อมีอวิชชาจึงมีราคะคือความติด ก็ติดอยู่ใน

กิเลสนั่นแหละ เรียกว่า กามาสวะ หรือเรียกว่า ราคานุสัย กามาสวะ อาสวะคือ 

กามทีแ่ปลว่าความรกัหรอืความใคร่ ซ่ึงเป็นความรักใคร่ต้องการ หรอืเรยีกว่าราคานสัุย 

กิเลสที่เป็นอนุสัยคือท่ีนอนเน่ืองอยู่ อันได้แก่ราคะ ความติดใจหรือความติดเหมือน

อย่างสีย้อมผ้า สีก็ติดผ้า กิเลสก็ติดอยู่กับใจ ใจก็ติดอยู่กับกิเลส และ ภวาสวะ  

อาสวะคือภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่ ตั้งต้นแต่เป็นเราเป็นของเราด้วยอ�านาจของ 

ความยึดถือ และเม่ือมีเป็นเราเป็นของเราก็ย่อมมีความกระทบกระทั่ง เพราะฉะนั้น  

จึงเรียกว่า ปฏิฆานุสัย อนุสัยกิเลสที่นอนจมอยู่คือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งเพราะ

ว่าเมือ่เป็นเราเป็นของเราอนัเป็นภวาสวะขึน้แล้ว กต้็องมคีวามรกัในเรา รกัในของของเรา 

อนัเป็นตวักามหรอืตวัราคะดงักล่าวนัน้ เมือ่เป็นดัง่นีจ้งึมปีฏฆิะคอืความกระทบกระทัง่ 

เพราะว่ามอีะไรทีผ่ดิใจ อนัหมายความว่า ผดิต่อความต้องการ ผดิต่อความรัก ผดิต่อ

ความใคร่ ก็กลายเป็นความกระทบกระท่ัง เป็นชนวนของความโกรธของโทสะ และ

อวิชชานั้นก็เป็น อวิชชานุสัย กิเลสที่นอนเนื่องอยู่คืออวิชชา

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรัสแสดงอาสวะไว้ ๓ กเิลสท่ีเป็นเครือ่งดองจติ

หมักหมมจิต คือ กามาสวะ อาสวะคือกาม ภวาสวะ อาสวะคือภพ อวิชชาสวะ  

อาสวะคืออวชิชา และก็แสดงอนสุยัไว้ ๓ เหมือนกนั กค็อื ราคานสัุย อนสัุยคอืราคะ

ก็ตรงกันกับ กามาสวะ ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือความกระทบกระทั่ง ก็สืบเนื่องกับ 

ภวาสวะ อาสวะคือภพ กับ อวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชา ก็เป็นอย่างเดียวกันกับ 

อวิชชาสวะ นี้เป็นกิเลสที่กล่าวได้ว่าเป็นกิเลสอย่างละเอียด อันมีประจ�าอยู่ในจิตของ
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ปุถุชนของสามัญชนหรือของชาวโลกทั่วไป และกิเลสที่เป็นอาสวอนุสัยเหล่านี้ ดังที่ได้

แสดงแล้วว่าเหมือนอย่างเป็นตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่ม เมื่อยังไม่ฟุ้งขึ้นมา น�้าในตุ่มก ็

ดูใสสะอาดเหมือนอย่างเป็นน�้าที่สะอาดบริสุทธิ์ แต่ความจริงไม่ใช่ เพราะยังมีตะกอน

นอนอยู่ก้นตุ่ม เม่ือไปกวนน�้าในตุ่มให้หวั่นไหว ตะกอนก็ฟุ้งขึ้นมาท�าน�้าให้ขุ่น จิตก็ 

ฉันนั้น เมื่อยังไม่มีอารมณ์มากระทบ อาสวอนุสัยเหล่านี้ก็นอนจมอยู่เฉย ๆ เก็บตัว

อยู่เฉย ๆ ไม่ปรากฏ คล้าย ๆ กับว่าเหมือนไม่มีกิเลส ครั้นเมื่อจิตนี้กระทบอารมณ์ 

อารมณ์นั้นก็ได้แก่เรื่อง เรื่องที่จิตคิด เรื่องที่จิตด�าริ เรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงอันเป็นเรื่อง

ทีผ่่านเข้ามาทางทวารทัง้ ๖ คอื ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย และทางมนะ

คือใจ อารมณ์เหล่านี้เมื่อเข้ามาสู่จิตก็มากวนจิตให้หว่ันไหว กิเลสท่ีเป็นอาสวอนุสัย 

จงึฟุง้ขึน้มา ยกเอาอนุสยัเป็นท่ีตัง้ ราคานุสัย อนสัุยคือราคะ กฟ็ุง้ขึน้มาเป็น กามฉันท์ 

ความพอใจรกัใคร่ในกาม หรอืเรยีกว่า ราคะ กไ็ด้ แต่แปลว่าความยนิดหีรอืความก�าหนดั

ติดใจ ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ก็ฟุ้งขึ้นมาเป็น โทสะ ความโกรธ อวิชชานุสัย 

อนุสัยคืออวิชชา ก็ฟุ้งขึ้นมาเป็น โมหะ คือความหลงถือเอาผิด

กามฉันท์ หรือราคะกับโทสะและโมหะนี้ เป็นอาการของจิตที่ปรากฏแก ่

ทุก ๆ คน คือแก่ความรู้ของทุก ๆ คน ทุก ๆ คนเมื่อมีกิเลสเหล่านี้บังเกิดขึ้นก็รู้ใจ

ของตัวเองว่าบัดนี้กามฉันท์หรือราคะบังเกิดขึ้นแล้ว โทสะบังเกิดขึ้นแล้ว โมหะบังเกิด

ขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า นิวรณ์ ที่แปลว่ากิเลสที่กั้นจิตไว้ไม่ให้ได้สมาธิ และ

ท�าให้ปัญญาอ่อนก�าลัง หรอืเรยีกว่า ปริยุฏฐานะ คอืกเิลสทีป่ล้นจติ กลุม้รมุจติ เพราะ

บังเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจ ท�าจิตใจนี้ให้ไม่สงบ ให้หวั่นไหว ให้ดิ้นรน ด้วยความรักบ้าง 

ความชงับ้าง ความหลงบ้างต่าง ๆ แต่ว่ากย็งัเพยีงบงัเกดิอยูใ่นจติ แต่ว่าเมือ่ไม่สงบถกู

สนบัสนนุให้แรงขึน้ ราคะหรอืกามฉนัท์นัน้กแ็รงขึน้เป็นตวั อภชิฌา ความโลภเพ่งเลง็

เอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของ โทสะก็แรงขึ้นเป็น พยาบาท คือความปองร้าย 

มุ่งร้าย โมหะก็แรงขึ้นเป็น มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากท�านองคลองธรรม เมื่อเป็น

ดั่งนี้ก็เรียกว่าเกิดเป็น มโนกรรม กรรมทางใจ ที่เป็นฝ่ายอกุศล อันจะก่อให้เกิด

กายกรรม กรรมทางกาย วจีกรรม กรรมทางวาจา ท่ีเป็นอกุศลสืบเนื่องกันไป  

การปฏิบัติผิดศีลทุกข้อ เช่น ปาณาติบาต ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อทินนาทาน ลักทรัพย ์
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กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม มุสาวาท พูดเท็จ รวมทั้งดื่มสุราเมรัย ก็ล้วน

บังเกิดข้ึนเพราะกิเลสท่ีปรากฏขึ้นอย่างแรง คือเป็นอภิชฌา ความโลภเพ่งเล็ง  

เป็นพยาบาท ความมุ่งร้ายปองร้ายหมายล้างผลาญ เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด 

ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ปาณาติบาต ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อทินนาทาน ลักทรัพย์  

กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม มุสาวาท พูดเท็จ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกว่า 

กรรมกเิลส กเิลสท่ีปรากฏเป็นตัวกรรมออกมา ซึง่เป็นกเิลสอย่างหยาบ เพราะฉะนัน้ 

ความบงัเกดิขึน้ของกเิลส ความลุกลามของกเิลสในจติใจนี ้จงึเป็นไปดัง่ทีไ่ด้แสดงมานี้

พระพุทธเจ้าได้ทรงก�าจัดข้าศึกคือกิเลสเหล่านี้ได้สิ้นเชิง ทรงก�าจัดข้าศึกคือ

กิเลสที่เป็นอย่างหยาบได้ด้วยศีล ที่เป็นอย่างกลางคือเป็นขั้นนิวรณ์หรือปริยุฏฐานะ 

ที่บังเกิดข้ึนกลุ้มรุมจิตด้วยสมาธิ และก�าจัดกิเลสขั้นอาสวอนุสัยท่ีนอนจมหมักหมม

ด้วยปัญญา แต่อันท่ีจริงน้ัน แต่ละข้อน้ันที่กล่าวว่าด้วยศีลนั้นก็ต้องมีสมาธิปัญญา

ประกอบด้วย ที่กล่าวว่าด้วยสมาธินั้นก็ต้องมีศีลมีปัญญาประกอบด้วย และที่กล่าวว่า

ด้วยปัญญานัน้กต้็องมีศีลมีสมาธปิระกอบด้วย แต่ว่ายกเอาข้อใดข้อหนึง่ขึน้เป็นหวัหน้า

เท่าน้ัน ทรงก�าจัดทรงท�าลายข้าศึกเหล่านี้ได้หมดสิ้น เพราะฉะนั้น จึงทรงเป็นผู้ม ี

อิสระเสรีอย่างเต็มท่ี ไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลส ไม่ต้องตกเป็นทาสของตัณหา  

ไม่ต้องถูกกิเลสถูกตัณหาครอบง�าบังคับขับไสต่าง ๆ ทรงเป็นอิสระเสรีอย่างบริบูรณ์ 

เพราะฉะนั้น จึงได้พระนามว่า อรหํ

๙ สิงหาคม ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๓
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ข้อพระผู้หักกํำแห่งสังสำรจักร 

จะแสดงพระพทุธคณุบทว่า อรห ํน�า ในความหมายว่า ผูหั้กกาํแห่งสงัสารจักร 

ค�านี้มีความหมายที่ลุ่มลึก ทั้งมีศัพท์ที่ควรจะอธิบาย ที่ว่าลุ่มลึกนั้น อันที่จริง

กเ็ป็นสจัจะคอืความจรงิซึง่เป็นธรรมดา เม่ือตัง้ใจฟัง ตัง้ใจพจิารณา กย่็อมจะเข้าใจได้

อนัสจัจะคอืความจรงินัน้กจ็ะต้องมรีะดบั เหมอืนอย่างมหาสมทุรซึง่จะต้องมรีะดบัของ

ความลกึ แต่ว่าลกึลงไปโดยล�าดบั ต้ังแต่ฝ่ังแห่งมหาสมทุร และค่อย ๆ ลกึลงไป จนถงึ

ลึกอย่างยิ่ง อันนี้แหละที่เรียกกันว่าเป็น ปรมัตถธรรม คือธรรมะท่ีมีอรรถะคือเนื้อ

ความเป็นอย่างยิ่ง คือละเอียดก็อย่างยิ่ง ลึกก็อย่างยิ่ง และให้ผลก็อย่างยิ่ง แม้ว่าจะมี

ลักษณะดังกล่าวก็อาจหยั่งถึงได้ด้วยปัญญาที่หยั่งรู้ เหมือนอย่างมหาสมุทร แม้จะลึก

ซึ้งเท่าใดก็อาจที่จะวัดได้ด้วยเครื่องวัดที่สามารถหย่ังถึงส่วนลึกที่สุดของมหาสมุทร 

ปัญญาก็เช่นเดียวกัน ก็สามารถหยั่งรู้ได้ และก็ปัญญาของทุกคนนี้เอง เพราะทุกคน 

ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่แปลว่าผู้มีมนะสูง มนะ นั้นแปลกันว่า ใจ ผู้มีใจสูง แปลว่า 

ความรู้ ก็แปลว่ามีความรูส้งู เพราะฉะนัน้ จงึอาจทีจ่ะอบรมความรูท้ีม่อียูเ่ป็นพืน้ทีเ่ป็น 

สชาติปัญญา ปัญญาท่ีเกิดมาพร้อมกับชาติคือความเกิดนี้ให้เฉียบแหลมมากขึ้น  

ให้เป็นความรู้ที่ยิ่งขึ้น ก็จะสามารถหยั่งรู้ถึงได้โดยล�าดับ เพราะฉะนั้น ที่เข้าใจว่ายาก
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ก็จะเหมือนกับง่าย ในเมื่อได้อบรมปัญญาคือความหยั่งรู้ให้หยั่งไปโดยล�าดับ เหมือน

อย่างการข้ึนบันไดสู่ที่สูง ถ้ามองดูบันไดขั้นต�่าที่สุดกับบันไดขั้นสูงที่สุดก็จะเห็นว่าอยู่

ห่างไกลกัน ถ้าไม่มีบันไดก็ไม่สามารถจะขึ้นไปได้ แต่เมื่อมีบันไดที่เป็นขั้น ๆ ขึ้นไป 

แม้ว่าขั้นต�่าสุดกับขั้นสูงสุดจะห่างไกลกันเท่าใดก็ตาม เมื่อขึ้นไปโดยล�าดับแล้วก็ 

เหมือนง่าย ก็จะขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดได้และก็ถึงที่สูงสุดที่ต้องการ ฉะนั้น ปัญญาที่หยั่งรู้

ไปโดยล�าดับนั้นจึงเป็นสิ่งส�าคัญซึ่งทุกคนสามารถอบรมให้มีได้ และเมื่อมีขึ้นแล้วก็จะ

เห็นว่าธรรมะนั้นเป็นธรรมดา เป็นสัจจะคือความจริง ไม่ใช่เป็นส่ิงที่ผิดธรรมดาหรือ

ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหนือความจริง ไม่ใช่ความจริง แต่เป็นสัจจะคือความจริง เป็นธรรมดา 

จึงไม่ต้องกลัวความจริง ไม่ต้องกลัวธรรมดา ขอให้ตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาแล้วก็จะเห็น

ว่าเป็นความจริงและเป็นธรรมดา

จะจับกล่าวถึงอรรถะคือเนื้อความของความหมายแห่งพระคุณบท อรหํ ว่าผู้

หักก�าแห่งสังสารจักร สังสาระ หรือ สงสาร แปลว่า ท่องเที่ยวไป จักร ก็คือจักกะ 

หรือจักรที่แปลว่าล้อ ล้อแห่งเกวียน ล้อแห่งรถ ก็เรียกว่าจักร หรือจักระ หรือจักกะ 

สังสารจักร ก็คือล้อแห่งการท่องเที่ยวไป หรือว่าล้อที่เป็นเครื่องท่องเที่ยวไป คือล้อที่

หมุนน�าให้ท่องเที่ยวไป และก�าของสังสารจักร ก็คือก�าของล้อแห่งการท่องเที่ยวไป 

ดงักล่าว อนั “ล้อ” นัน้พระอาจารย์ได้แสดงไว้ว่าย่อมมดีมุมกี�ามกีง น�าเข้ามาเทยีบกบั

ธรรมะทีต่รัสแสดงใน ปฏจิจสมปุบาท คอืธรรมะทีอ่าศัยกนับงัเกดิขึน้ ท่านเทยีบไว้ว่า 

ดมุกเ็ปรยีบเหมือนอวิชชา กงกเ็ปรยีบเหมือนชรามรณะ ดุมคอือวชิชา เป็นต้น กงคอื

ชรามรณะ ซึ่งหมายรวมถึงโสกะปริเทวะเป็นต้นด้วย ก็เป็นเหมือนกงเป็นปลาย  

ส่วนก�ากเ็หมอืนอย่างปัจจยาการท่ีเหลือท้ังหมดระหว่างอวิชชาและชรามรณะ พร้อมทัง้

โสกะปรเิทวะ เป็นต้น ในความหมายแห่งพระพุทธคณุบทนีท้ีว่่า ผูห้กัก�าแห่งสังสารจกัร 

หักก�าแห่งล้อแห่งสงัสาระหรอืสงสารคอืความท่องเทีย่วไป เมือ่หกัเสยีได้กท็�าให้ล้อหมนุ

ไปมิได้ จึงท�าให้ต้องหยุดการท่องเที่ยวไป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงละอวิชชา 

ดบัอวชิชา และดบัปัจจยาการถัดจากอวิชชาไปโดยล�าดบั จนถึงดับชรามรณะ พร้อมทัง้

โสกะปริเทวะ เป็นต้น จึงเป็นอันว่าได้ทรงหักก�า และเม่ือหักก�าได้ก็เป็นอันว่า  

หักดุมหักกงของล้อนี้ได้ทั้งหมด เป็นอันว่าหักท�าลายล้อที่ให้ท่องเที่ยวไปได้ทั้งหมด  
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ก็คือทรงดับกิเลสและกองทุกข์ได้ทั้งหมดนั้นเอง การท่องเที่ยวไปนั้นก็หมายความว่า 

ท่องเที่ยวไปในกิเลสและในกองทุกข์ซึ่งมีชาติชรามรณะ เป็นต้น เพราะฉะนั้น จึงเป็น

อันว่าดับกิเลสดับกองทุกข์มีชาติชรามรณะได้ คือ ดับปัจจยาการได้ทั้งหมด

ความท่องเที่ยวไปนั้น เมื่อกล่าวตามหลักของปฏิจจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัย

กันบังเกิดข้ึน ก็คือท่องเที่ยวไปในปัจจยาการ อาการท่ีเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกัน

บงัเกดิข้ึนน้ี คอืท่องเทีย่วไปในอวชิชา หรอืในอาสวะในอวิชชา เป็นต้น จนถึงชาตชิรา

มรณะโสกะปริเทวะเป็นต้น และกท่็องเทีย่วไปในปัจจยาการดงัทีก่ล่าวมานีไ้ม่หยุด คือ 

ท่องเทีย่ววนเวยีนกนัไปในปัจจยาการน้ีเป็นวงกลม จากอวชิชาถงึชรามรณะโสกะปริเทวะ

เป็นต้น ก็กลับมาอวิชชาอีก แล้วก็ไปชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้น แล้วก็กลับมา 

อวชิชาอกี ท่องเทีย่วเป็นวงกลมอยูด่ัง่นี ้ไม่ออกไปนอกจากวงของปัจจยาการ มอีวชิชา

ชรามรณะเป็นต้น ฉะน้ัน เพ่ือความเข้าใจได้โดยรวบรดัจงึย่อลงเป็น ๓ คอืย่อปัจจยาการ

ทั้งหมดลงเป็น ๓ คือ กิเลส กรรม และวิบาก 

กิเลส น้ันคือเครื่องเศร้าหมองที่อาศัยอยู่ในจิต มีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน

เป็นต้น หรอืมีราคะ โทสะ โมหะ หรอืโลภ โกรธ หลง เป็นต้น ทีม่อียูใ่นจติใจ อาศยั

อยู่ในจิตใจ น้ีเป็นกิเลส และกิเลสน้ีเองก็เป็นเหตุให้กระท�ากรรมคือการงานที่ท�าทาง

กาย ทางวาจา ทางใจ เป็นกศุลบ้าง เป็นอกศุลบ้าง เป็นกลาง ๆ มใิช่กศุลมใิช่อกศุลบ้าง 

และ กรรม คือการงานที่กระท�าทางกาย ทางวาจา ทางใจนี้ ก็เป็นเหตุให้ต้องได้รับ 

วบิาก คือผล ผลของกรรมทีก่ระท�า กรรมดกีใ็ห้ผลด ีกรรมชัว่กใ็ห้ผลชัว่ กรรมทีเ่ป็น 

กลาง ๆ ก็ให้ผลท่ีเป็นกลาง ๆ และวิบากคือผลของกรรมนี้ก็กลับเป็นเหตุให้บังเกิด

กิเลสขึ้นอีก กิเลสก็เป็นเหตุให้กระท�ากรรมอีก กรรมก็เป็นเหตุให้ประสบวิบากคือ 

ผลอีก และผลก็เป็นเหตุก่อกิเลสขึ้นอีก เพราะฉะนั้น จึงต่างเป็นเหตุเป็นผลของกัน

และกันเป็นวงกลมอยู่ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า วัฏฏะ ที่แปลว่า วน คือวนเวียน

สังสาระ คือท่องเที่ยวไป ก็ท่องเที่ยวไปเป็นวงกลม คือเป็นวงเวียนอยู่ในกิเลส  

กรรม วบิาก ท้ัง ๓ น้ี เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกเป็นศัพท์ว่า สงัสารวฏั กค็อื สงัสารวฏัฏะ 

ที่แปลว่า วน คือการท่องเท่ียวไป หรือว่าการท่องเที่ยวไปเป็นวงเวียน เป็นวงกลม 

ดังกล่าว
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การอธบิายกเิลส กรรม วบิากนี ้อาจอธบิายได้ในปัจจบุนั เป็น ปัจจบุนัธรรม 

และอาจอธิบายได้เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบันในวงใหญ่ ส�าหรับท่ีเป็นปัจจุบันธรรมนี้

เรียกว่าเป็นวงเล็ก จิตใจของทุกคนนี้ในปัจจุบันบัดนี้ก็ท่องเที่ยวอยู่ในกิเลสกรรมวิบาก

ทัง้ ๓ นี ้ยกตวัอย่างกเิลส กรรม วบิากทีบ่งัเกดิขึน้อาศยัตาและรปูประจวบกนั กเ็ช่น

ว่าตณัหาในรปูคือความทะยานอยากในรปูทีจ่ะเหน็ได้ทางตา เมือ่ รปูตณัหา บงัเกดิขึน้ 

ก็ท�าให้เกิดเจตนาคือความจงใจ ต้องการจะดูรูปจะเห็นรูปด้วยตา จึงท�าการดูรูปนั้น 

คือเป็นความท่ีจงใจจะดูรูปและท�าการดูรูปด้วยตา ดั่งนี้เป็นกรรม และเมื่อเป็นกรรม

คือท�าการดูรูป เพราะกิเลสคือรูปตัณหา ความต้องการที่จะดูรูป เมื่อเป็นกรรมคือ

ท�าการดูรปูขึน้ ก็ย่อมได้วบิากคือการเหน็รปู ได้มองเห็นรปู และเมือ่มองเห็นรปูซึง่เป็น

วิบากคือผลของการดู รูปท่ีเห็นอันเป็นตัววิบากนั้น เมื่อเป็นที่ตั้งของตัณหา ของรูป

ตัณหา เช่น เป็นรูปที่สวยงามน่ารักน่าชม ก็เป็นที่ตั้งของ กามตัณหา และเมื่อเป็น 

ด่ังน้ี การเห็นรูปซ่ึงเป็นตัววิบากคือผลนั้น ก็กลับเป็นเหตุให้บังเกิดกิเลสขึ้นอีก คือ 

ให้เกิดกามตัณหาในรูปขึ้น และเมื่อเกิดกามตัณหาในรูปขึ้นก็เป็นกิเลส ก็เป็นเหตุให้

ประกอบกรรมคอืต้องการทีจ่ะดรูปูและกท็�าการดรูปูนัน้ต่อไปอกี แสวงหารปูทีต้่องการ

นั้นดูต่อไปอีก ก็ได้รับวิบากคือผลคือการเห็นรูปนั้น และเมื่อเห็นรูปนั้นเป็นวิบาก 

คือผล รูปที่เป็นที่ตั้งของกามตัณหาก็ก่อกามตัณหาให้บังเกิดขึ้นอีก ก็เป็นกิเลสก็เป็น

อันว่าก็วนเวียนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก วิบาก กิเลส กรรม  แม้ในทางหู ทางจมูก 

ทางลิ้น ทางกาย ทางมนะคือใจ ก็วนเวียนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากนี้เช่นเดียวกัน  

เพราะฉะนั้น ทุก ๆ วันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นจนถึงนอนหลับไปใหม่ หากพิจารณาดูโดย 

นัยยะน้ีก็จะเห็นได้ว่า จะเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้น จนถึงได้คิดได้นึกถึงอะไรทาง 

มโนคือใจก็ตาม จะเป็นเรื่องอะไร ๆ ร้อยแปดพันแปดซึ่งไม่สามารถจะนับถ้วนเม่ือ

กระจายเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกไป แต่ว่าก็วนเวียนอยู่ในกิเลส กรรม วิบาก เพียง ๓ 

นี้เท่านั้น ไม่พ้นไปจากกิเลส กรรม วิบากทั้ง ๓ นี้ น้ีเป็นสังสารวัฏคือเป็นวงเวียน 

ท่ีเป็นปัจจบัุนธรรม อันเป็น สังสารวัฏที่เป็นวงแคบ เป็นปัจจุบันธรรม

คราวนีห้ากจะพจิารณาย้อนไปถงึอดตีทีล่่วงมา เอาในชาตินีต้ัง้แต่เกิดมาจนถงึ

ปัจจุบัน ก็วนเวียนอยู่ในกิเลส กรรม วิบากน้ี หรือจะคิดไปถึงอนาคตเอาในชีวิตนี้ 

กต็ัง้ต้นแต่อนาคตต่อจากปัจจบัุนตัง้แต่บัดนีจ้นถงึตาย กว็นเวยีนอยูใ่นกเิลส กรรมวบิาก
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นี้เช่นเดียวกัน คราวน้ีเม่ือพิจารณาในวงกว้างข้ึนไปอีก ถึงอดีตชาติ ถึงอนาคตชาติ  

ทีส่บืต่อกนั ตามหลักท่ีว่าเม่ือยงัมีกิเลสคือมทีกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทุกข์ ทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสยกขึ้นแสดงเพียงข้อเดียวคือตัณหา ก็จะต้องมีทุกข์ซึ่งเป็นผล และทุกข์ซึ่งเป็นผล

นั้นก็เริ่มตั้งแต่ชาติคือความเกิด ดังที่ตรัสแสดงไว้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ เพราะฉะนั้น  

เพราะมกีเิลสซึง่ถ้าจะไม่ยกขึน้เพยีงตณัหาข้อเดียว จะยกอกีบางข้อ กย็กตัวอย่างอวิชชา 

ตัณหา อุปาทาน ยก ๓ ข้อนี้ เมื่อยังมีกิเลส คือยังมีอวิชชา ตัณหา อุปาทานอยู่  

ก็จะต้องมีชาติคือความเกิด และเมื่อมีชาติคือความเกิด ก็จะต้องมีชรา มีมรณะ  

ความแก่ ความตาย อันหมายถึงว่า ขันธ์เป็นท่ีอาศัยนี้แตกสลายเป็นความตาย  

และเมื่อสัตว์บุคคลน้ันยังมีอวิชชา ตัณหา อุปาทานอยู่ คือยังมีกิเลส ก็จะต้องยังมี

กรรมและกรรมนั้นก็จะต้องมี ชนกกรรม คือกรรมที่น�าให้ไปเกิดขึ้นใหม่อีกเป็นชาติ

ใหม่และเมื่อมีชาติใหม่ขึ้นก็จะต้องมีชรา มรณะ และเมื่อยังมีกิเลส มีกรรม ก็จะต้อง

มีชาติคือความเกิดขึ้นใหม่อีก ก็เป็นอันว่าต้องเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ดั่งนี้ เรียกว่า  

เวียนเกิดเวียนตาย เพราะฉะนั้น เพื่อให้จับความหมายให้เห็นได้ไกลและลึกซึ้งขึ้น  

ท่านจึงมักแปลอธิบายค�าว่าสังสาระคือท่องเที่ยวไป ว่าท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตาย 

ท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายนี้คือสังสารวัฏ วัฏฏะวนคือสงสาร ซึ่งเป็นการยกขึ้นมา 

ให้มองเห็น แต่เม่ือจะยกให้หมดก็คือว่า ท่องเที่ยวเวียนอยู่ในกิเลส ในกรรม และ 

ในวบิากคอืผล มชีาตชิรามรณะเป็นต้น และเมือ่ยงัมกีเิลสมกีรรมอยูก่เ็กดิอกีเป็นชาติ 

และเมือ่มชีาตกิต้็องมีชรามรณะ เม่ือมกิีเลสมกีรรมอยู่กต้็องเกดิอีก เพราะฉะนัน้ แม้ว่า

จะเวียนเกิดเวียนตายอยู่ดั่งนี้กี่ร้อยปีกี่พันปีก่ีหมื่นปีกี่แสนปีก็ตาม ก็คงเวียนเกิด 

เวียนตายอยู่ดั่งนี้ ไม่พ้นไปจากกิเลส กรรม วิบาก หรือไม่พ้นไปจากเกิดแก่ตาย 

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าได้ทรงระลึกถึงชาติในหนหลังได้เมื่อก่อนจะตรัสรู้ 

อนัเรยีกว่า ปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ ญาณทีร่ะลกึชาตใินหนหลงัได้ และได้ทรงพบว่า 

ทีเ่วยีนเกดิเวยีนตายอยูด่ัง่นีก้เ็พราะกรรม ท�ากรรมดก็ีไปเกิดด ีท�ากรรมชัว่กไ็ปเกดิช่ัว 

แต่กย็งัต้องเวยีนเกดิเวียนตายอยู่นัน่เอง อนัเรยีกว่า จตูุปปาตญาณ ครัน้ทรงพบกรรม 

ก็ได้ทรงพบกิเลส คือได้ตรัสรู้พบว่าเพราะยังมีอาสวะคือกิเลสท่ีดองจิตสันดานอยู่  

พระปัญญาที่ตรัสรู้ดั่งนี้ก็ท�าลายอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานได้สิ้น เพราะฉะน้ัน 
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เมื่อสิ้นกิเลสก็สิ้นกรรมที่จะประกอบกระท�าต่อไป เม่ือส้ินกรรมก็ส้ินวิบากคือผลคือ 

เกิดแก่ตายที่จะมีขึ้นในชาติภพต่อไป และเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่ประกาศพระศาสนา 

ก็ทรงอาศัย วิบากขันธ์ หรือขันธ์ท่ีเป็นวิบาก คือเป็นผลที่ยังเหลืออยู่นี้คือชีวิตนี้  

ทรงอุทิศชีวิตของพระองค์ท้ังหมดท่ียังเหลืออยู ่น้ี ประกาศพระพุทธศาสนาด้วย 

พระมหากรุณา ครั้นเมื่อขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่นี้ ซึ่งเป็นวิบากขันธ์แตกสลายในที่สุด  

ก็ไม่ทรงไปถือชาติภพใหม่ เพราะว่าสิ้นกิเลสสิ้นกรรมก็สิ้นวิบากคือผล ตั้งต้นแต่ชาติ

ความเกิด เพราะฉะนั้น จึงทรงด�ารงภาวะเป็นพุทธะคือเป็นผู้ตรัสรู้ ซึ่งเป็นผู้ไม่เกิด 

ไม่แก่ไม่ตาย พระพุทธเจ้าทรงหักก�าแห่งสังสารจักร ก็คือทรงหักกิเลสกรรมวิบาก 

ทั้ง ๓ นี้ หรือกล่าวโดยพิสดาร ก็ทรงหักปัจจยาการได้ทั้งหมด ดับอวิชชาดับอาสวะ 

หรอืดบัอาสวะ ดบัอวชิชา ตลอดจนถงึดบัชรามรณะ ดบัโสกะปรเิทวะ เป็นต้น ได้สิน้เชงิ 

กเ็ป็นอนัว่าหกักเิลส หกักรรม หกัวบิากได้ทัง้หมด กเ็ป็นอนัว่าล้อทีต้่องท�าให้ท่องเทีย่ว

เวียนเกิดเวียนตายถูกหักเสียแล้ว จึงไม่ทรงเวียนเกิดเวียนตายต่อไป เป็นผู้ที่ทรง 

ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตาย

๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๘
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ข้อพระผู้ควรไหว้ควรบูชำ และไม่ทํำบำปทั้งหลำย

จะแสดงพระพทุธคุณบทว่า อรห ํในความหมายว่า ผูส้มควร ซึง่พระอาจารย์

ได้แสดงค�าต่อไปว่า ผู้สมควรแก่ปัจจัยท้ังหลาย มีจีวรเป็นต้น และมีอีกค�าหนึ่งเพื่อ 

ให้มีความกว้างขึ้นว่า ผู้ควรบูชาสักการะ ส�าหรับค�าต่อนี้ก็เป็นค�าที่ต่อเข้ามาเพื่อ 

ขยายความออกไปว่าสมควรแก่อะไรบ้าง แต่ค�าส�าคญันัน้อยูที่ว่่า ผูค้วร หรอื ผูส้มควร 

ค�านี้ย่อมมีความหมายรวมอยู่มาก

ค�าว่าผูส้มควรนัน้เป็นค�าทีใ่ช้อยูใ่นทีส่�าคญั ๆ เช่นว่าบุคคลทีจ่ะได้รับมอบหมาย

ให้ท�าการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นผู้สมควรที่จะได้รับมอบหมาย บุคคลที่จะ

ได้รบัแต่งตัง้ให้มตี�าแหน่งหน้าทีอ่ย่างใดอย่างหนึง่ บคุคลผูท้ีจ่ะได้เลือ่นต�าแหน่งหน้าที่

อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะต้องเป็นผู้ท่ีสมควร แม้ว่าในทางตรงกันข้าม เช่น ในการที่ 

จะต้องได้รับโทษทัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะต้องเป็นผู้ท่ีสมควรจะได้รับโทษทัณฑ์

อย่างนั้น ๆ เพราะฉะนั้น ค�าว่าเป็นผู้ที่สมควรนี้จึงมีความหมายที่ส�าคัญดังกล่าว  

อันแสดงถึงคุณลักษณะของความที่จะต้องได้รับภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง ฐานะอย่างใด

อย่างหนึ่ง ไม่ว่าในทางดีหรือทางไม่ดีก็จะต้องเป็นผู้สมควรจะได้รับอย่างนั้น ๆ
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แต่ในความหมายที่เป็นพระพุทธคุณนี้ มีความหมายในทางที่ดีที่สมบูรณ์ คือ

เป็นผูท้ีส่มควร เป็นผูท้ีส่มควรตัง้ต้นแต่ในทางปฏิบตัเิพือ่ทีจ่ะได้ตรัสรู ้เมือ่ก่อนจะตรสัรู้

กอ็ยูใ่นฐานะท่ีทรงเป็นพระโพธสิตัว์ และกไ็ด้ทรงเรยีกพระองค์เองว่า “โพธสิตัว์” ก่อน

ทีจ่ะได้ตรสัรู ้ได้ทรงปฏบิตัใิน มชัฌมิาปฏปิทา ข้อปฏบิติัท่ีเป็นหนทางกลาง ได้สมบรูณ์ 

เป็นผู้ที่สมควรจะตรัสรู้ จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ถ้าไม่เป็นผู้ที่สมควรจะตรัสรู้  

ก็ไม่อาจจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ เพราะฉะนั้น จึงทรงเป็นผู้ท่ีสมควร เป็นผู้ท่ีมี

คุณสมบัติ มีคุณปฏิบัติอันสมควร อันสมบูรณ์ อันเหมาะสมแก่ความที่ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้า จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น ค�านี้จึงเป็นค�าที่มีความหมาย

อนัครอบง�าถงึคุณลักษณะคุณสมบตัท่ีิสมบรูณ์ ทีเ่หมาะสม อนัรวมอยูใ่นค�าว่าสมควร 

และเมือ่ตรัสรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า ก็ทรงประกอบด้วยพระพทุธคณุอนัสมควร มพีระพทุธคณุ

ว่า อรห ํเป็นต้น ดงัทีม่คีวามหมายได้กล่าวมาแล้วคอืเป็นผูไ้กลกเิลส เป็นผูก้�าจดัข้าศกึ

คือกิเลส เป็นผู้หักก�าแห่งสังสารจักร เพราะฉะนั้น จึงเป็นผู้ท่ีสมควร ตลอดจนถึง

สมควรบชูาสกัการะ บชูานัน้กค็อื อามสิบชูา บชูาด้วยอามสิ มจีวีร บณิฑบาต เป็นต้น 

ปฏิบัติบูชา บูชาด้วยการปฏิบัติตามท่ีทรงส่ังสอน พระองค์เป็นผู้ที่สมควรบูชาด้วย

เครือ่งสักการะวรามสิทกุอย่าง และสมควรบชูาด้วยการปฏบิติัตามค�าสัง่สอน พระองค์

สมควรที่จะอภิวาทกราบไหว้อันแสดงความเคารพทุกอย่างทุกประการ ก็เพราะเป็น 

ผู้ที่มีความสมควรดังกล่าวมาข้างต้น ทรงมีพระคุณอันสมควร ทรงมีความประพฤติ 

ที่เป็นประโยชน์อันเรียกว่า อัตถจริยา ความประพฤติประโยชน์อันสมควร คือ 

ทรงประพฤติประโยชน์แก่โลก ด้วยมีพระมหากรุณา ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนโปรด

เวไนยนิกรให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ต่าง ๆ ทรงประพฤติประโยชน์ต่อพระญาติ 

ทรงประพฤติประโยชน์โดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้า คือทรงแสดงธรรม ทรงบัญญัต ิ

พระวนิยั ทรงประกอบกระท�าประโยชน์ทกุอย่างโดยฐานะเป็นพระพทุธเจ้าผู้พระบรมศาสดา

เอกในโลกอย่างสมบูรณ์

เพราะฉะนั้น ความสมควรคือความบริบูรณ์แห่งพระคุณท้ังปวงดังกล่าวมานี้ 

จึงท�าให้ทรงเป็นผูส้มควรต่อบชูาสกัการะ ต่อการกราบไหว้บชูา ต่อความทีจ่ะม ีศรทัธา

ความเชื่อ ปสาทะ ความเลื่อมใส ในพระองค์ ทรงเป็นผู้สมควร โดยทรงเป็นที่ตั้งแห่ง
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ศรัทธาปสาทะอย่างแท้จรงิ อันน�าให้ผูท่ี้มาบชูาสกัการะมากราบไหว้แสดงความเคารพ

ได้รับบญุกศุลได้รบัประโยชน์ต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ จงึเป็นผูส้มควรด้วยประการทัง้ปวง 

มใิช่สมควรเฉพาะปัจจยัมจีวีรเป็นต้นเท่านัน้ แต่เป็นผูท้ีม่คีวามสมควรทกุอย่างในทางดี

ในทางที่เป็นคุณประโยชน์ดังเช่นที่กล่าวมา

อกีความหมายหนึง่ของพระพทุธคณุบทว่า อรห ํนี ้กค็อื ผูไ้ม่มทีีล่ีล้บั ทีท่่าน

แสดงไว้ยกเอาว่า ผู้ไม่กระทําบาปในที่ลับ ซึ่งมีความหมายว่า ไม่กระท�าบาปทั้งในที่

แจ้งทั้งในที่ลับ ทั้งนี้ก็เพราะว่าได้ทรงละกิเลสเครื่องเศร้าหมองในจิต เป็นต้นว่า ราคะ

โทสะ โมหะ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าละอวิชชา ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก 

อุปาทาน ความยึดถือ ซึ่งเป็นกิเลสได้หมดสิ้น ทรงละได้จนถึงกิเลสที่เป็นอาสวอนุสัย 

ที่หมักหมมนอนจมดองจิตสันดาน จิตของพระองค์จึงเป็นจิตที่วิมุตติหลุดพ้นแล้วจาก

กเิลสทัง้สิน้ เป็นจติทีบ่รสิทุธิแ์ล้ว เป็นจติทีป่ระภสัสรคือเป็นจติทีผ่่องใส เพราะฉะนัน้  

จึงไม่มกีเิลสเหลอือยูใ่นจติแม้แต่น้อย เมือ่เป็นดัง่นีจ้งึเป็นผูท้ีไ่ม่มีทีล่ีล้บัทีจ่ะซ่อนกเิลส

เอาไว้ ที่จะซ่อนบาปอกุศลทุจริตเอาไว้ ทั้งทางกาย ทั้งทางวาจา ทั้งทางใจ และทางใจ

นั้นก็ตลอดจนถึงใจส่วนลึกที่สุด คือไม่มีที่ซ่อนอาสวอนุสัยอยู่ทั้งหมด ต่างจากบุคคล

ทัว่ไปทีย่งัมอีาสวอนสุยัอยู่ แม้ว่าจะปฏิบตัใินศลี ในสมาธใินปัญญา ละกเิลสอย่างหยาบ 

ละกิเลสอย่างกลางได้ แต่ว่ายังละอาสวอนุสัยไม่ได้ เพราะฉะนั้น ในด้านของกาย  

วาจา และใจที่เป็นส่วนตื้นส่วนที่ปรากฏก็บริสุทธิ์สะอาดแจ่มใส แต่ว่ายังมีที่ลี้ลับ คือ

ยังมีอาสวอนุสัยดองจิตสันดานอยู่ เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันว่ายังมีที่ลี้ลับ ก็ได้ชื่อว่า 

ยงักระท�าบาปอยู่ในท่ีลับ เพราะว่ายังมีอาสวอนสัุยอยู ่ท่ีลบัทีห่ยาบกว่านัน้กห็มายเพยีง

ว่าลับตาคน ดังคนทั่วไปที่ไม่ท�าบาปในที่แจ้ง แต่ท�าบาปในที่ลับ ในที่แจ้งคือที่ ๆ  

คนเห็น ในที่ลับคือในที่ ๆ คนอื่นไม่เห็นหรือในท่ี ๆ ลับตาคนอื่น ดั่งนี้เป็นท่ีแจ้ง 

และที่ลับทั่ว ๆ ไป แต่อันที่จริงนั้น แม้รู้อยู่ว่าในที่แจ้งและท่ีลับอย่างหยาบอย่างนี้ 

ตาคนอื่นไม่เห็น แต่ตาตนเองก็เห็น หรือว่าตนเองก็รู้ตนเองอยู่ว่าท�าชั่ว

คราวนีท่ี้ลับท่ีแจ้งท่ีละเอียดไปกว่านัน้ กม็คีวามหมายถงึทีล่บัอนัละเอยีดทีส่ดุ 

ก็คืออาสวอนุสัยดังที่กล่าวมา เมื่อยังมีอาสวอนุสัยอยู่ก็ยังมีที่ลับอยู่ และแม้ว่าจะ 

กล่าวให้หยาบขึน้มาอกีชัน้หนึง่ คอืในชัน้ทีป่รากฏอยู่ในจติใจ แต่ไม่ละเมิดออกไปทาง
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กายทางวาจา คือกายวาจานั้นไม่กระท�า เช่นว่าเกิดราคะโทสะโมหะ หรือโลภะโทสะ

โมหะ หรือตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากอยู่ในใจ แต่ว่ากายวาจาไม่กระท�าออกไป 

เช่นไม่มีโอกาสที่จะท�าก็ตาม ยังมี ศีล รักษาอยู่ มี หิริโอตตัปปะ รักษาอยู่ก็ตาม  

แต่ว่าใจนั้นยังมี ดั่งน้ีก็ชื่อว่ายังมีท่ีลับอยู่เหมือนกัน ชื่อว่ากระท�าบาปแม้ในที่ลับ  

กเ็พราะว่าใจยงับาปอยู ่ใจยงัโลภยงัโกรธยงัหลง ใจยังด้ินรนทะยานอยากอยู่ ยังมบีาป

อยู่ในใจน้ีว่าตามวิสัยของผู้ที่ยังมีกิเลส เมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็ยังมีท่ีลับอยู่ด่ังนี้ เป็นท่ีลับ

อย่างหยาบบ้าง เป็นที่ลับอย่างละเอียดลงไปบ้าง จนถึงกิเลสที่ไม่ปรากฏอยู่ในใจ  

แต่ยังนอนจมจิตสันดาน ก็ชื่อว่ายังมีที่ลับซ่อนอยู่คืออาสวอนุสัย ซึ่งนับว่าเป็นบาป 

เป็นอกุศล ที่เป็นอย่างละเอียด ดั่งนี้ก็ชื่อว่ายังมีกิเลส

แต่พระพทุธเจ้าได้ทรงละกเิลสได้หมดส้ินดงัท่ีกล่าวมาแล้ว เป็นผูท่ี้ไกลกเิลสแล้ว 

เป็นผู้ที่หักก�าจัดข้าศึกคือกิเลสแล้ว เป็นผู้ที่หักก�าแห่งสังสารจักรได้แล้ว เป็นผู้ท่ี 

สมควรแล้ว เพราะฉะนั้น จึงทรงเป็น ผู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ บริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา 

บริสุทธิ์ใจสิ้นเชิง ไม่มีที่จะซ่อนกิเลสเอาไว้ ซ่อนบาปอกุศลทุจริตเอาไว้ เพราะละ 

อาสวะอนสุยัได้ท้ังหมดแล้ว จงึเป็นผูท่ี้บรสิทุธิบ์ริบรูณ์จริง ๆ ดัง่นีแ้หละเป็นความหมาย

แห่งข้อว่าไม่มีท่ีลับ ไม่กระท�าบาปในท่ีลับ เพราะฉะนั้น จึงรวมความหมายแห่ง 

พระพุทธคุณบทว่า อรหํ นี้ว่า เป็นผู้ไกลกิเลส เป็นผู้ก�าจัดข้าศึกคือกิเลส เป็นผู้หัก 

ก�าแห่งสังสารจักร เป็นผู้สมควรเช่นสมควรบูชาสักการะ เป็นผู้ไม่มีท่ีลับ ไม่กระท�า

บาปในที่ลับ รวมความเข้าแล้วก็คือทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ทั้งทางกาย  

ทั้งทางวาจา ทั้งทางใจทั้งหมด

๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๘
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จะแสดงพระพุทธคุณบทที่ ๒ สมฺมาสมฺพุทฺโธ น�าสติปัฏฐาน เพื่อให้ส�าเร็จ

เป็น พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า 

พระพุทธคุณบทนี้เป็นพระพุทธคุณบทใหญ่ คู่กับบทว่า อรหันต์ หรือ อรหํ 

และมักจะเรียกควบกันอยู่เสมอว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า อรหนฺต ก็มาจาก 

อรห ํค�าว่า อรห ํน้ีกมี็ความเป็นอย่างเดยีวกนักบั อรหนตฺ หรอื อรหนัต์ แต่ว่าในทาง

พดูเรียกส�าหรบัพระพทุธเจ้ากใ็ช้ว่า อรห ํถ้าเป็นพระสาวกใช้ว่า อรหนตฺ หรอื อรหนัต์ 

เพือ่ให้ต่างกนั แม้ในบทสวดภาษาบาลีแห่งพระพุทธคณุทัง้ ๒ นี ้เราทัง้หลายกส็วดว่า 

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ แต่ว่าในเวลาพูดเป็นภาษาไทยก็ไม่พูดกันว่า พระอรหังสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า แต่มักพูดกันว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และใช้พูดกันอย่างนี้รู้สึก

ว่าเต็มปากเต็มค�าและถนัด จึงนิยมพูดในภาษาไทยกันว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  

แต่ในภาษาบาลีของท่านนั้น อรห� ส�าหรับพระพุทธเจ้า อรหนฺต หรือ อรหันต์ส�าหรับ

พระสาวก แต่อรรถะคือเนื้อความก็เป็นอย่างเดียวกัน จึงควรที่จะเข้าใจความหมาย 

ของพระพุทธคุณบทนี้ ซึ่งประกอบด้วยค�าว่า สัมมา สัง และ พุทธะ 

สมัมา นัน้แปลว่า โดยชอบ สงั แปลว่า สามงั คอื เอง พุทธะ ก ็ตรสัรู ้รวม

กันเป็น สัมมาสัมพุทธะ ที่แปลว่า ผู้ตรัสรู้โดยชอบและเอง หรือแปลว่า ผู้ตรัสรู้เอง

โดยชอบกไ็ด้ ค�าว่า โดยชอบ นีม้คีวามหมายถึงว่า ความตรสัรูข้องพระสัมมาสัมพทุธเจ้า
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น้ันเป็นความตรสัรูโ้ดยชอบคือถกูต้อง และมคีวามหมายอกีอย่างหนึง่ว่าเป็นความตรสัรู้

โดยชอบทีม่พียานหรอืผูรั้บรองในความตรสัรูน้ัน้ว่าเป็นความตรสัรูโ้ดยชอบหรอืถกูต้อง 

ความหมายประการแรกว่าโดยชอบหรอืถกูต้อง กห็มายถงึว่าความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า

นั้นเป็นความถูกต้อง ที่อาจยกเอา สัมมัตตะ คือความเป็นสิ่งถูกต้อง หรือความเป็น

สิ่งชอบ ซึ่งได้ตรัสแสดงไว้ ๑๐ ประการคือ 

มรรคมีองค์ ๘ อันได้แก่

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ ทั้ง ๒ นี้รวมเข้า

เป็น ปัญญา 

สมัมาวาจา เจรจาชอบ สมัมากัมมนัตะ การงานชอบ สมัมาอาชีวะ เลีย้งชวิีต

ชอบ ๓ นี้รวมเข้าเป็น ศีล 

สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ นี้

รวมเข้าเป็น สมาธิ หรือ จิตตสิกขา

จึงรวมเข้าเป็น ปัญญา หรือ ปัญญาสิกขา รวมเข้าเป็นศีลหรือ สีลสิกขา  

รวมเข้าเป็นสมาธิหรือ จิตตสิกขา นี้เป็น ๘ 

กับอีก ๒ คือ สัมมาญาณ ความหยั่งรู้ชอบ สัมมาวิมุตติ ความพ้นชอบ 

สัมมาญาณ ความหยั่งรู้ชอบ นั้น ก็อาจยกญาณ ๓ ขึ้นแสดงได้ คือ  

ญาณความหย่ังรู้ท่ีระลึกขันธ์เป็นท่ีอาศัยอยู่ในปางก่อนคือระลึกชาติได้ ญาณที่หยั่งรู้

ความจุติคือความเคลื่อน อุปบัติคือความเข้าถึงภพชาตินั้น ๆ ของสัตว์ทั้งหลาย และ

ญาณคือความหยั่งรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ กิเลสที่ดองจิตสันดาน 

สมัมาวมิตุต ิหรอืวมิตุต ิความหลดุพ้นชอบ กค็อืความหลดุพ้นจากกเิลสและ 

กองทุกข์ทั้งปวงสิ้นเชิง 

รวมเป็น สัมมัตตะ คือความเป็นสิ่งชอบหรือถูกต้อง พระพุทธเจ้าตรัสรู ้

โดยชอบก็โดยเป็น สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบเป็นต้นเหล่านี้
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ส่วนอีกความหมายหนึ่งที่กล่าวว่า ความตรัสรู้ชอบของพระองค์นั้นมีพยาน 

หรือผู้รับรอง ก็ได้แก่หมู่แห่งสาวก คือผู้ฟังซึ่งเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าซึ่งได้รู ้

ตามพระพทุธเจ้า ก็เป็นพยานในความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า เป็นผูร้บัรองในความตรสัรู้

ของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ตรัสรู้โดยชอบจริงคือถูกต้อง ความตรัสรู้ของพระองค์

มิใช่เป็นของเทียมหรือไม่จริง แต่เป็นความตรัสรู้จริงคือถูกต้องจริง ชอบหรือถูกต้อง

นั้นก็คือชอบหรือถูกต้องต่อความจริงทุกประการ ที่เรียกว่า บริสุทธิ์ คือหมดจดจาก

ความผิดพลาด ไม่มีความผิดพลาดแม้แต่น้อย บริบูรณ์ ก็คือเต็มท่ีไม่มีบกพร่องแม ้

แต่น้อย สัจจะที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นบริสุทธิ์คือหมดจดถูกต้องทั้งหมด บริบูรณ์คือ 

เต็มที่ทั้งหมด ไม่มีบกพร่อง หรือจะเรียกว่าไม่มีขาดไม่มีเกิน บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มท่ี 

ด่ังนี้คือความเป็นสิ่งที่ชอบ ซึ่งหมู่แห่งสาวกผู้ฟังคือศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้ได้รู้ตาม 

พระองค์กไ็ด้รบัรอง ได้เป็นพยาน ดงัท่ีได้ปรากฏในความรูข้องหมูแ่ห่งสาวกของพระพทุธเจ้า 

ซึง่ได้รูต้ามพระองค์ว่า “อโห พุทฺโธ โอหนอพระพทุธเจ้า อโห ธมฺโม โอหนอพระธรรม 

อโห สงโฺฆ โอหนอพระสงฆ์” คือพระพทุธเจ้าเป็นพระพทุธเจ้าจรงิ ๆ พระธรรมกเ็ป็น

พระธรรมจริง ๆ พระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์จริง ๆ

เพราะฉะนั้น ค�าว่า สัมมาสัมพุทโธ ที่แปลว่า ผู้ตรัสรู้โดยชอบและเอง จึงมี

ความหมายถึงพระพุทธเจ้า ซ่ึงได้ประกาศพระพุทธศาสนา มีหมู่แห่งสาวกได้รู้ตาม  

ได้ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นในโลก และได้เรียกพระพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสรู้เองแต่มิได้ทรง

แสดงธรรมส่ังสอนตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกว่า พระปัจเจกพุทธ คือพระพุทธเจ้า 

ผู้ตรัสรู้จ�าเพาะพระองค์เอง ส่วนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้ว ยังสอน 

ผู้อื่นให้ตรัสรู้ตาม ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นในโลก ก็เรียกว่า สัมมาสัมพุทธ ดังที่ได้มี

แสดงพระพุทธะไว้ ๓ คือ พระสัมมาสัมพุทธ พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบซึ่งได้

สัง่สอนผูอ้ืน่ให้ตรสัรูต้าม พระปัจเจกพทุธ พระพทุธเจ้าผูต้รสัรูจ้�าเพาะพระองค์ผูเ้ดยีว 

และ พระสาวกพุทธ หรือ พระอนุพุทธ คือพระผู้รู้ตาม ได้แก่หมู่แห่งพระสาวกซึ่งได้

รู้ตามพระพุทธเจ้า ก็เป็นพุทธะจ�าพวกที่ ๓ อันเรียกว่า พระอนุพุทธ เพราะฉะนั้น  

จงึเหน็ว่า ค�าว่า สมัมา นีม้คีวามหมายถึงว่าได้มผีูอ้ืน่รบัรองเป็นพยาน กโ็ดยทีพ่ระพทุธเจ้า

ผูต้รสัรูโ้ดยชอบเอง ได้ทรงสัง่สอนให้ผูอ้ืน่รูต้ามได้ กคื็อพระสงฆ์สาวกผูรู้ต้ามพระพุทธเจ้า 

พระสงฆ์สาวกนีเ่องกเ็ป็นพยานรบัรองความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า ได้เหน็พระพทุธเจ้า 
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ดังทีไ่ด้มีพระพทุธภาษิตตรสัไว้แปลความว่า “ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เรา” “ผู้ใดเหน็เรา 

ผู้นั้นเห็นธรรม” ดั่งนี้

ค�าว่า สงั แปลว่า สามะ คอืเอง กม็คีวามหมายว่า ความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า

นัน้ผดุข้ึนเองแก่พระองค์ ดงัทีไ่ด้มแีสดงไว้ในปฐมเทศนาทีต่รสัไว้เองว่า “จกัขคืุอดวงตา 

ญาณคือความหยั่งรู้ ปัญญาคือความรู้ทั่วถึง วิชชาคือความรู้แจ่มแจ้ง อาโลกคือความ

สว่าง บังเกิดผุดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่มิได้เคยทรงสดับฟังมาก่อน” พระพุทธภาษิต 

ทีต่รสัแสดงไว้น้ีแสดงว่า ความตรสัรูข้องพระองค์น้ันผดุขึน้เอง พระองค์จงึเป็นผูต้รสัรูเ้อง 

และในปฐมเทศนานั้นเองก็ได้ตรัสแสดงถึงความตรัสรู้ของพระองค์ว่าพระองค์ได้ทรง

ตรัสรู้อะไร ซ่ึงมีความโดยย่อว่า จักขุ คือดวงตา อันหมายถึงดวงตาใจ ญาณ คือ 

ความหยั่งรู้ ปัญญา คือความรู้ทั่วถึง วิชชา คือความรู้แจ่มแจ้ง อาโลก คือความสว่าง 

ได้บงัเกดิผดุขึน้ในธรรมทัง้หลาย กค็อืในสจัจะคอืความจรงิทัง้หลายทีพ่ระองค์มไิด้เคย

ทรงสดบัมาก่อน ว่า “นีท้กุข์ ทุกข์นีพ้งึกาํหนดรู้ ทกุข์นีท้รงกาํหนดรู้แล้ว นีท้กุขสมทัุย 

เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้พึงละเสีย ทุกขสมุทัย คือเหตุให ้

เกิดทุกข์นี้ทรงละได้แล้ว นี้ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ทุกขนิโรธความดับทุกข์นี้ควร

กระทําให้แจ้ง ทุกขนิโรธคือความดบัทุกข์นีท้รงกระทาํให้แจ้งแล้ว น้ีมรรคคอืทางปฏบิตัิ

ให้ถงึความดับทกุข์ ทางปฏบิติัให้ถึงความดบัทกุข์นีพ้งึทําให้มใีห้เป็นขึน้ มรรคคอืทาง

ปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทุกข์นี้ได้ทรงทําให้มีให้เป็นขึ้นแล้ว” ดั่งนี้

เพราะฉะนั้น ในปฐมเทศนานี้เองเป็นเทศนาที่ได้แสดงถึงความตรัสรู้ของ

พระองค์ และก็ได้ตรัสแสดงชี้แจงไว้อย่างชัดเจน ว่าจักขุคือดวงตาอันหมายถึงดวงตา

ใจทีบ่งัเกดิผุดขึน้ในธรรมทัง้หลายทีม่ไิด้เคยทรงสดบัมาก่อนนัน้ ก็คอืในอรยิสจัจ์ทั้ง ๔ 

อันได้แก่ ทุกข์ ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ และทุกขนิโรธ-

คามินีปฏิปทาหรือมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และก็ได้ตรัสแสดงไว้เองว่า 

ความตรัสรู้ของพระองค์ที่ตรัสใช้ค�าว่าจักขุ ดวงตาเห็นธรรม ญาณคือความหย่ังรู้  

ปัญญาคือความรู้ทั่วถึง วิชชาคือความรู้แจ่มแจ้ง และอาโลกคือความสว่าง กร็วมเข้า

ในค�าว่าญาณคือความหยัง่รู้ ญาณคือความหยัง่รูค้อืความตรสัรูข้องพระองค์นี ้ ตามที ่

ตรัสแสดงไว้นั้นจึงมีวนรอบ ๓ และมีอาการ ๑๒ ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ 
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โดยท่ีเป็นความตรสัรูท้ีเ่ป็นไปคอืวนไปในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นัน้ ๓ รอบ โดยเป็น

สัจจญาณ ความหยั่งรู้ในสัจจะคือความจริงรอบหนึ่ง ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย เหตุให้

เกิดทุกข์ นี้ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทุกข์ ความตรัสรู้ท่ีวนไปในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ โดยสัจจะคือความจริง ว่านี้เป็น

อย่างนี้นั้น เรียกว่าสัจจญาณ เป็นรอบที่ ๑

รอบที่ ๒ ก็คือ ญาณคือความหยั่งรู้ที่วนไปหรือเป็นไปในอริยสัจจ์ท้ัง ๔  

โดยเป็น กิจจญาณ คือความหยั่งรู้ในกิจคือหน้าที่พึงปฏิบัติ ว่าทุกข์พึงก�าหนดรู้ 

ทุกขสมุทัยพึงละเสีย ทุกขนิโรธพึงกระท�าให้แจ้ง มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับ

ทุกข์พึงกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น เป็นกิจคือหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ดั่งนี้ 

เป็นรอบที่ ๒

รอบที ่๓ กค็อื ญาณความหยัง่รูที้ว่นไปหรอืเป็นไปในอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ โดยเป็น 

กตญาณ คือเป็นความหยั่งรู้ว่ากิจซึ่งพึงปฏิบัติในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้นได้ทรงกระท�าแล้ว 

ได้ทรงปฏิบัติเสร็จแล้ว ว่าทุกข์นั้นได้ทรงก�าหนดรู้แล้ว ทุกขสมุทัยทรงละได้แล้ว 

ทุกขนิโรธทรงกระท�าให้แจ้งแล้ว มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ทรงปฏิบัติ

ท�าให้มีให้เป็นขึน้เสรจ็แล้ว ดัง่น้ี เป็นอันว่าได้ท�ากจิเสรจ็ในอริยสัจจ์ทัง้ ๔ เป็นรอบที ่๓

เพราะฉะนั้น พระญาณคือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จึงได้ตรัสแสดงว่า 

วนไป ๓ รอบ หรือมี ๓ รอบในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ และ ๓ คูณ ๔ ก็เป็น ๑๒ จึงตรัส

ว่ามอีาการ ๑๒ ดัง่น้ี ฉะน้ัน ความตรสัรูข้องพระพุทธเจ้าจงึเป็นความตรัสรูใ้นอริยสัจจ์

ทั้ง ๔ ซึ่งเวียนไป ๓ รอบ และมีอาการ ๑๒ แต่ไม่ใช่หมายความว่าความหยั่งรู้นั้น

บงัเกิดข้ึนในขณะต่างกนั จงึมีญาณคือความหยัง่รูบั้งเกดิขึน้หลายขณะและต่าง ๆ กนั 

แต่หมายความว่าญาณคือความหยั่งรู้นั้นเป็นอันเดียวเป็นขณะเดียว แต่ว่าเป็นความรู้

ที่เวียนไปในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ รวม ๓ รอบ และมีอาการ ๑๒ ดังกล่าวนั้น ในข้อนี้อาจ

จะเทยีบง่าย ๆ เหมือนอย่างการดนูาฬิกา จะรูเ้วลากต้็องมองเหน็หน้าปัทม์ของนาฬิกา 

เห็นตัวเลขที่บอกชั่วโมงบอกนาที เห็นเข็มสั้นเข็มยาวที่บอกชั่วโมงบอกนาที ต้องเห็น

พร้อมกันในขณะเดียวกัน คือเห็นหน้าปัทม์ทั้งหมดในขณะเดียวกันจึงจะรู้เวลาได้  
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เพราะฉะน้ัน การเหน็ของลกูตาซึง่หน้าปัทม์ของนาฬิกาทัง้หมดนัน้ เป็นการเห็นคราว

เดียวกัน แต่สิ่งที่เห็นทั้งหมดนั้นมีหลายอย่างรวมกันอยู่ ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ก็จะพึงเทียบได้ดั่งน้ัน ในความตรัสรู้ของพระองค์นั้นทรงรู้ทรงเห็นคราวเดียว แต่ได้

รวมทั้งหมดในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ โดยมีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ รวมกันเป็นคราวเดียว  

เพราะฉะนัน้ จึงเป็นความตรสัรูเ้องโดยชอบ เหมอืนอย่างการทีม่องดหูน้าปัทม์นาฬิกา 

มองเห็นในหน้าปัทม์ท้ังหมดในคราวเดียว ตัวเลขทั้งหมดเข็มสั้นเข็มยาวท้ังหมดจึงจะ

บอกเวลาได้ถกูต้อง เพราะฉะนัน้ ความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้าเป็นอย่างไร ได้ตรสัรูอ้ะไร 

ตรัสรู้อย่างไร ได้ทรงแสดงไว้โดยแจ่มแจ้งในปฐมเทศนาของพระองค์ เพราะฉะนั้น 

พระองค์จึงทรงเป็นสัมมาสัมพุทโธผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ และเมื่อได้มีพระมหากรุณา

เสด็จไปทรงแสดงธรรมสั่งสอน ได้มีหมู่แห่งสาวกได้รู้ตามพระองค์ พระองค์ก็ได้ทรง

เป็นพระสัมมาสัมพุทโธเต็มที่ในความรู้ความรับรองของผู้อื่น ซึ่งได้รู้ตามพระองค์และ

ได้ความรู้ความรับรองพระองค์ว่าได้ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะแท้จริง เพราะฉะนั้น 

พระพทุธคณุบทน้ีจงึมีความท่ีส�าคัญ ซ่ึงเม่ือได้ตัง้ใจศกึษาก�าหนดให้มคีวามรูค้วามเข้าใจแล้ว 

จะได้รู้จักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๘



ครั้งที่ ๖
บท วชิฺชำจรณสมฺปนฺโน

ข้อวชิชำ ๓

จะแสดงพระพุทธคุณบทที่ ๓ ว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา

และจรณะ เพื่อเป็นการเจริญ พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า น�า 

พระพุทธคุณบทนี้แปลตามศัพท์ว่า ผู้ถึงพร้อมด้วย วิชชา และ จรณะ วิชชา

ได้แก่ความรูท้ีถ่กูต้องถ่องแท้แจ่มแจ้งตามเป็นจรงิ วชิชานีท้ีต่รัสแสดงไว้เองถงึพระองค์

เมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ยังมิได้ตรัสรู้ ได้ปฏิบัติในข้อปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องด�าเนินถึง

วิชชาที่เรียกว่าจรณะก็ได้ ก็ได้ทรงบรรลุวิชชา และวิชชาที่ได้ตรัสแสดงไว้โดยมาก 

ก็คือ วิชชา ๓ อันได้แก่ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้จักระลึกชาติหนหลังได้ 

จตุปูปาตญาณ ความรูจ้กัจตุไิด้ และบงัเกดิ อาสวกัขยญาณ ความรูเ้ป็นเหตุสิน้อาสวะ

คือกิเลสที่ดองจิตสันดาน จะได้จับแสดงไปโดยล�าดับตามพระพุทธาธิบาย 

พระญาณท่ี ๑ หรอืวชิชาท่ี ๑ ปุพเพนวิาสานสุสตญิาณ ทีแ่ปลว่า ความรูจ้กั

ระลึกชาติหนหลังได้ เป็นการแปลเพื่อให้เข้าใจง่าย แต่ตามศัพท์แปลว่า ความหยั่งรู้ 

ตามระลึกถึงนิวาสคือท่ีอาศัยอยู่ในปางก่อน ค�าว่า “นิวาส” ที่แปลว่าที่อาศัยอยู่นี้  

ก็เป็นค�าที่หมายถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ดังที่น�ามาใช้กันอยู่ในภาษาไทยก็มี แต่ท่ีอยู่

อาศัยในพระญาณที่หยั่งรู้นี้ หมายถึง ขันธ์ ๕ อันได้แก่ รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ 
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กองเวทนา สญัญาขนัธ์ กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสังขาร วิญญาณขนัธ์ กองวิญญาณ 

ย่อลงรปูขนัธ์กเ็ป็น รปู เวทนาขันธ์ สญัญาขนัธ์ สงัขารขนัธ์ วญิญาณขนัธ์ ก็เป็น นาม 

ย่อลงเป็นรูปกับนาม แต่โดยปกติเรียกกลับกันว่า นามรูป ขันธ์ ๕ หรือนามรูปนี้ 

ชือ่ว่า นวิาส คือเป็นท่ีอาศัยอยูข่องสัตว์ทัง้หลายผูเ้กิดมา ค�าว่า สตัว์ทัง้หลาย น้ีหมายถงึ

ทั้งมนุษย์เดรัจฉานที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ ตลอดถึงผู้ที่บังเกิดในอบายโลกอื่น ๆ มี นรก 

เปรต อสรุกาย และในโลกสวรรค์ เป็นเทวดามารพรหมทัง้หมด รวมเรยีกว่า สัตว์ท้ังนัน้ 

เพราะค�าว่า “สัตว์” นั้นแปลว่าผู้ข้อง คือผู้ข้องติดอยู่ในโลก ยังต้องเวียนเกิดแก่เจ็บ

ตายอยูใ่นโลก ไม่ว่าจะเป็นโลกมนษุย์ โลกสวรรค์ หรอืว่าอบายโลกดงักล่าว รวมเรยีก

ว่าสัตว์ทั้งหมด นิวาส ที่อาศัยของสัตวโลกหรือของสัตว์ท้ังหลายดังกล่าวท่ีมีขันธ์ ๕ 

เช่น มนุษย์ทั้งหลาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายโดยมาก ก็คือขันธ์ ๕ หรือ นามรูป 

ดังกล่าว และพระญาณที่รู้จักระลึกถึงนิวาสคือขันธ์เป็นที่อยู่อาศัยนี้ ตามที่ทรงแสดง

ไว้ก็ยกถึงพระองค์เองเป็นที่ตั้ง ว่าทรงรู้ระลึกได้ถึงนิวาส คือขันธ์ที่เป็นที่อยู่อาศัย 

ของพระองค์เองในชาตินั้น ๆ ย้อนหลังไป ๑ ชาติ ๒ ชาติ ๓ ชาติ ๔ ชาติ ๕ ชาติ 

๖ ชาติ ๗ ชาติ ๘ ชาติ ๙ ชาติ ๑๐ ชาติ ๒๐ ชาติ ๓๐ ชาติ ๑๐๐ ชาติ ๑๐๐๐ 

ชาติ จนถึงแสนชาติ และยิ่ง ๆ ขึ้นไปหลายกัปป์หลายกัลป์ ว่าพระองค์ได้ทรงอุปบัติ

ในชาติน้ัน มีช่ือมีโคตรอย่างนี้ มีอาการอย่างน้ี มีสุขมีทุกข์อย่างนี้ มีท่ีสุดแห่งอายุ 

อย่างนี้ เป็นต้น จุติคือเคลื่อนจากชาตินั้นแล้วก็อุปบัติคือเกิดในชาติโน้นเรื่อย ๆ ไป 

และทรงระลกึได้ย้อนกลบัมา ว่าจากชาติโน้นมาสู่ชาตนิัน้จนมาถึงชาตินีซ้ึง่เป็นปัจจบุนั

ชาติ พระญาณที่รู ้จักระลึกชาติหนหลังได้นี้ท่านแสดงว่าเป็นเหตุก�าจัดโมหะคือ 

ความหลงที่ก�าบังขันธสันดาน คือความสืบต่อแห่งขันธ์ ท�าให้มองเห็น อนิจจะ คือ 

ไม่เทีย่ง ทกุขะ เป็นทุกข์ และ อนัตตา มิใช่อตัตาตวัตนของขันธ์ทีเ่ป็นทีย่ดึถือทัง้หลาย 

นี้เป็นพระญาณหรือวิชชาที่ ๑

พระญาณหรอืวชิชาท่ี ๒ จตุปูปาตญาณ รูจ้กัจตุแิละอปุบตัคิอืเกดิ ตามทีต่รสั

แสดงไว้ได้ทรงยกสัตว์ทั้งหลายขึ้นเป็นที่ตั้ง ว่าได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายที่จุติอยู่ อุปบัติ

คือเกิดอยู่ ด้วย ทิพยจักษุ คือตาทิพย์ที่ล่วงวิสัยมนุษย์สามัญ ว่าเป็นไปตามกรรม  

สัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ด่าว่าพระอริยะทั้งหลาย  
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เป็นมิจฉาทิฏฐิ สมาทานคือถือปฏิบัติกรรมของมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ 

กายแตก ย่อมเข้าถึงทุคติคือคติที่ชั่ว วินิบาตคือที่ซึ่งตกต�่า นรกคือที่ซึ่งไร้ความเจริญ

ไร้ความสขุ ประกอบด้วยความทุกข์ต่าง ๆ ส่วนสัตว์ทัง้หลายผูป้ระกอบด้วย กายสุจรติ 

วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ด่าว่าพระอริยะทั้งหลาย เป็น สัมมาทิฏฐิ สมาทานกรรมของ

สัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติคือคติท่ีดี เข้าถึงโลก

สวรรค์คอืโลกท่ีมีอารมณ์อันเลิศ ประกอบด้วยความสุขต่าง ๆ ได้ทรงเห็นสัตว์ทัง้หลาย

ซึ่งจุติอยู่ อุปบัติคือเกิดอยู่ มีสุขมีทุกข์ มีวรรณะดีมีวรรณะเลว ไปดี ไปไม่ดี เป็นต้น 

เป็นไปตามกรรมคือการงานที่ได้กระท�าเอาไว้ ท�ากรรมดีก็ไปดี ท�ากรรมชั่วก็ไปชั่ว  

ดั่งนี้ เป็นพระญาณหรือวิชชาที่ ๒ ซึ่งก�าจัดโมหะคือความหลงที่ก�าบัง กมฺมสฺสกตา 

คือความทีส่ตัว์มกีรรมเป็นของ ๆ ตน ทัง้เป็นเหตกุ�าจดั สลีพัพตปรามาส ความยึดถือ

ในศลีและวตัรในทางทีผ่ดิต่าง ๆ ก�าจดัมจิฉาทฏิฐคิอืความเหน็ผดิต่าง ๆ ในกรรมและ

ผลของกรรมเป็นต้น

พระญาณหรือวิชชาที่ ๓ อาสวักขยญาณ ความหยั่งรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ 

ทัง้หลาย ได้ตรสัอธบิายไว้ว่า ทรงได้ญาณคอืความหย่ังรู ้หรอืวิชชา ความรูท้ีแ่จ่มแจ้ง

ถูกต้อง ว่านี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  

ว่านี้อาสวะ นี้เป็นเหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับ 

อาสวะ ด้วยพระญาณหรือวิชชานี้ จึงทรงสิ้นอาสวะทั้งหลาย ทรงพ้นจากกิเลสและ 

กองทุกข์ทั้งหมด ทรงเป็น อภิสัมพุทโธ คือผู้ตรัสรู้ยิ่งแล้ว คือตรัสรู้อย่างยอดยิ่งเลิศ

ล�้าในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก เลิศล�้าในหมู่สัตว์ พร้อมทั้ง 

สมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ท้ังหลาย อาสวักขยญาณนี้จึงเป็นพระญาณอันส�าคัญ 

ทีส่ดุ แต่กส็บืเน่ืองมาจากพระญาณท่ี ๑ และที ่๒ ข้างต้น ซึง่ตามพทุธประวัตไิด้แสดง

ว่า ทรงบรรลุถึงพระญาณที่ ๑ ในปฐมยามของราตรี พระญาณที่ ๒ ในมัชฌิมยาม 

ของราตรี พระญาณที่ ๓ ในปัจฉิมยามของราตรีที่ได้ตรัสรู้นั้น

พระญาณหรือวิชชาทั้ง ๓ นี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุ เพราะฉะนั้นจึงเป็น

สิ่งที่รู้สึกว่าสูงอย่างยิ่ง ล่วงวิสัยของสามัญชน แต่เพราะพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้า 

พระผูต้รสัรู้พระธรรมซึง่เป็นพระศาสดาเอกในโลก กเ็พราะได้ทรงบรรลพุระญาณหรอื
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วิชชาที่เป็นอย่างยิ่ง ถ้าไม่ทรงบรรลุวิชาหรือพระญาณที่เป็นอย่างยิ่ง ทรงมีพระญาณ

หรือวิชชาซ่ึงเป็นธรรมดาเหมือนอย่างสามัญมนุษย์ทั้งหลาย ก็มิได้เป็นบุคคลพิเศษ 

ในโลก แต่เพราะได้ทรงบรรลุพระญาณหรือวิชชาท่ีเป็นอย่างสูงยิ่งดั่งนี้ จึงทรงเป็น

บุคคลพิเศษในโลกซึ่งทรงล�้าเลิศกว่าเทพและมนุษย์ทั้งปวง และเมื่อพิจารณาดูตาม

กระแสของธรรมะ ก็ย่อมจะพอเห็นได้ แม้ว่าจะโดยเลือนลางก็ตามคือเห็นทางที่ทรง

ปฏบิตัว่ิาเป็นไปได้เพือ่บรรลวุชิชาดงักล่าว ดงัในพระญาณหรอืวชิชาที ่๑ ทรงรูจั้กระลกึ

ชาติหนหลังได้ มีค�าว่า ระลึก ก็มาจากค�าว่า อนุสสติ ระลึกตาม และ ญาณ คือ 

ความหยั่งรู้ ก็คือระลึกย้อนไปได้และก็รู้ไปได้

อัน สติ คือความระลึกได้นี้ ก็เป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนซึ่งเป็นสามัญชนต้องมี คือ

ความระลึกถึงการท่ีท�าค�าที่พูดแม้นานได้ อันเป็นความจ�าอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น  

ทกุคนจงึสามารถท�าพดูได้อยู่ในปัจจบัุน กต้็องอาศยัภาษาพูดทีจ่�ามาได้ตัง้แต่พ่อแม่สอน 

เริ่มตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ๆ จนถึงปัจจุบัน ถ้าลืมภาษาที่พูดเมื่อใด ก็เป็นอันว่าพูดไม่ได้ 

แต่เพราะระลึกได้จึงพูดได้ และเพราะการกระท�าอะไรทางกายต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  

ตั้งต้นแต่การผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ การงานที่กระท�า มรรยาทที่ประพฤติ ก็ล้วนแต่จะ

ต้องระลกึได้ถงึการท่ีได้หดัมา ได้ฝึกมาในอดตี จงึมาท�าได้อยูใ่นปัจจบุนั แม้ความคดิถงึ 

เร่ืองราวอะไรต่าง ๆ ยังคิดได้รู้ได้กเ็พราะว่าระลกึได้ถงึเร่ืองนัน้ ๆ จงึคดิได้รูไ้ด้ ถ้าลมื

เสียแล้วก็คิดไม่ได้รู้ไม่ได้ เพราะจะไปคิดในเรื่องที่ลืมแล้วนั้นหาได้ไม่ จะไปรู้ในเรื่องที่

ลมืเสยีแล้วหาได้ไม่ จะคดิอะไรได้ จะรูอ้ะไรได้กใ็นเรือ่งทียั่งจ�าได้ คอืยังระลึกได้ทัง้นัน้ 

ดั่งนี้เป็นตัวสติ

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนไว้ว่า สต ิความระลกึได้ สมัปชญัญะ

ความรู้ตัว เป็นธรรมะที่มีอุปการะมาก และได้ตรัสยกสติขึ้นว่าเป็นธรรมะที่เป็นก�าลัง 

เรยีกว่า สตพิละ เป็นธรรมะท่ีเป็นใหญ่เรยีกว่า สตนิทรย์ี เป็นต้น กม็คีวามหมายถงึสติ

คือความระลึกได้ คือระลึกถึงการที่ท�าค�าที่พูดแม้นานได้เหล่านี้ และยังได้ตรัสสอนให้

ปฏบิตัทิ�าสติ ตามดูตามรูต้ามเหน็กาย เวทนา จติ และธรรม อนัเรยีกว่า สตปัิฏฐานทัง้ 

๔ ซึง่เป็นหลกัปฏบิตักิรรมฐานอนันบัว่าเป็นหลกัใหญ่ เพราะว่าทกุคนมีกาย มีเวทนา 

มีจิต มีธรรม และกาย เวทนา จิต ธรรม ก็เป็นไปอยู่ในปัจจุบัน เท่ากับว่าเป็น 
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ขันธ์ ๔ เหมือนดังขันธ์ ๕ แต่ในที่นี้ไม่เรียกว่าขันธ์ ๔ แต่เรียกว่า สติปัฏฐาน ๔  

กาย เวทนา จิต ธรรมนี้ก็เท่ากับเป็นนิวาสะคือเป็นท่ีอาศัยอยู่ของสัตว์ท้ังหลาย  

ของบุคคลทั้งหลาย หรือของเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันทุกคน แต่ว่าเมื่อไม่ระลึกถึงก็ไม่รู้ 

ต่อเมือ่ระลกึถงึจงึจะรู้ เหมอืนดังว่าหายใจเข้าหายใจออก ทกุคนกต้็องหายใจเข้าหายใจ

ออกกันอยู่ หยุดไม่ได้ แต่เมื่อไม่ระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออก ก็ไม่รู้ลมหายใจ

เข้าลมหายใจออก ระลึกถึงเมื่อไรก็รู้เมื่อนั้น ว่าเราหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ แม้ใน

ข้ออิริยาบถก็เหมือนกัน ก็ต้องเดินต้องยืนต้องนั่งต้องนอนกันอยู่ ในอิริยาบถน้อยก็

เหมือนกัน ต้องก้าวไปข้างหน้าต้องถอยไปข้างหลังเป็นต้น ต้องหลับต้องตื่นต้องพูด

ต้องน่ิงกนัอยู่เป็นต้น และแม้อาการในกาย ๓๑ หรอื ๓๒ มผีมขนเลบ็ฟันหนงัเป็นต้น

ก็เหมือนกัน ก็ต้องมีกันอยู่ และผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้ต่างก็ปฏิบัติหน้าที่

ของตนอยู่ ปรากฏเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นต้น รวมเข้าก็เป็น 

ธาตุ ๔ ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน�้าธาตุไฟธาตุลม ประกอบกันอยู่เป็นกายนี้ เหล่านี้

เป็นต้น เมือ่ระลึกถงึกจ็งึจะรูไ้ด้ เม่ือไม่ระลกึถงึกไ็ม่รู ้เพราะฉะนัน้ สตคิอืความระลกึ

นี้จึงเป็นข้อส�าคัญ 

เมื่อมาหัดปฏิบัติท�าสติปัฏฐานอยู่ก็ย่อมจะท�าให้มีสติอยู่กับตัว และท�าให้มี

ความรู้อยู่กับตัว ซ่ึงนับว่าเป็นสติสัมปชัญญะที่เป็นภาคพื้น และจะท�าให้ได้ความรู้ที่

เป็นตัวปัญญา เห็นเกิดเห็นดับต่อไปด้วย ความระลึกได้และความรู้อยู่กับตัวซึ่งเป็น

สติสัมปชัญญะนี้ก็เป็นสมาธิ ความรู้ที่เป็นตัวปัญญาเห็นเกิดเห็นดับก็เป็นตัวปัญญา 

เพราะฉะนั้น เมื่อปฏิบัติท�าสติในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ก็ย่อมจะได ้

สติสมัปชัญญะ ได้สมาธ ิได้ปัญญาไปด้วยกนั และเมือ่ปฏบิตัทิ�าสตสัิมปชญัญะอยูก่บัตวั 

เป็นสมาธิที่แนบแน่นยิ่งขึ้น ก็จะท�าให้สติคือความระลึกนี้ระลึกได้ดีขึ้น จะระลึกย้อน

หลังไปได้ดีขึ้นในชาตินี้เอง ความระลึกได้ซึ่งเป็นตัวสตินี้ ถ้าไม่ดี ระลึกย้อนหลังไปใน

ชาตินี้เองก็ไม่ดี ดังเช่นถ้ามีสติที่ระลึกได้ดี ฟังอะไรก็ย่อมจะจ�าได้ดี อ่านอะไรก็ย่อม

จะจ�าได้ดี คือมีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในสิ่งที่ฟังในสิ่งที่อ่าน ก็เป็นอันว่าได้สมาธิในสิ่งที่

ฟังในสิ่งที่อ่าน อ่านหนังสือ ๑ หน้าก็จะจ�าได้มาก ฟังเรื่องอะไรก็จะจ�าได้มาก แต่ถ้า

ไม่มสีตไิม่มสีมัปชญัญะในสิง่ทีฟั่งในสิง่ทีอ่่านแล้ว จะจ�าอะไรไม่ได้เลย ถ้ามสีตสิมัปชญัญะ
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อยูใ่นสิง่ทีอ่่านในสิง่ทีฟั่งน้อย กจ็ะจ�าได้น้อย มากกจ็�าได้มาก เพราะฉะนัน้ การฝึกหัด

สติให้ดีพร้อมทั้งสัมปชัญญะนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญ จะท�าให้ระลึกได้ จ�าได้ย้อนหลัง 

ไปได้มาก เมื่อวานนี้ วานซืนนี้ เมื่อเดือนที่แล้ว ปีที่แล้ว ถอยหลังไปเป็นต้น จะจ�าได้

มากขึ้น ๆ และเมื่อมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัว คืออยู่กับกาย เวทนา จิต ธรรม  

เป็นสมาธทิีแ่นบแน่น เป็น อปัปนาสมาธ ิอย่างดทีีส่ดุ กจ็ะท�าให้ความจ�าคอืความระลกึ

ได้นี้ย้อนหลังไปได้มากท่ีสุด ก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายคือตัวเราเองนี้ก็เป็นหนึ่งในสัตว์

ทั้งหลาย ย่อมได้ประสบพบผ่านอดีตของตนมาแล้วทั้งนั้น และจุติคือเคลื่อน อุปบัติ

คอืเกดิ มาชาติหนึง่ ๆ ก็ผ่านมาแล้วท้ังน้ัน สัตว์ท้ังหลายโดยเฉพาะคือตวัเราท้ังหลายนี้ 

จึงมีสิ่งที่ประสบพบผ่านเหล่านี้เก็บอยู่ ซึ่งเมื่อมีสติที่ระลึกได้ดีแล้วก็จะระลึกย้อนหลัง

ได้ดี เหมือนอย่างเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในวันนี้หรือเมื่อวานนี้

๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘
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ข้อวชิชำ ๘

จะแสดงพระพุทธคุณบทว่า วชฺิชาจรณสมปฺนโฺน ผูถ้งึพร้อมด้วยวชิชาและจรณะ

ได้แสดงวิชชา ๓ ไปแล้ว วันนี้จะได้แสดง วิชชา ๘ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ 

ในหลายพระสูตร แต่ก่อนที่จะได้น�าวิชชา ๘ มาแสดง ก็ต้องท�าความเข้าใจว่า วิชชา

ที่แสดงเกี่ยวแก่ฤทธิ์ต่าง ๆ ซ่ึงอาจเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปได้ แต่ก็ควรจะรับฟัง  

ว่าได้มีวิชชาดังกล่าวน้ีในพระพุทธศาสนาเอง และท่านก็ได้อ้างถึงผู้ที่ปฏิบัติทางจิต 

อย่างยิ่ง แม้ก่อนพุทธกาลก็ได้ก็ถึงวิชชาที่เกี่ยวแก่ฤทธิ์ต่าง ๆ นี้มาแล้วหลายประการ 

เรยีกได้ว่า วชิชาข้อต้น ๆ ทัง้หมดนัน้ท่านได้ท่านถึงกนัมาแล้ว แต่วิชชาข้อสุดท้ายคอื  

อาสวกัขยญาณ ความรูเ้ป็นเหตสุิน้อาสวะ นอกจากในพระพุทธศาสนาแล้ว ยงัไม่มไีด้ 

กันมา พระพุทธเจ้าทรงได้ทรงถึงจนถึงอาสวักขยญาณ จึงทรงเป็นพระ พุทโธ คือ 

เป็นพระผู้ตรัสรู้แล้ว ผู้ที่ยังมิได้ถึงอาสวักขยญาณ แต่ว่าได้วิชชาอย่างอื่นจากอ�านาจ

จิตที่อบรมดีแล้ว คือแม้ว่าจะได้ในข้อต้น ๆ มาท้ังหมด แต่ก็มิได้เป็นพระพุทโธคือ 

เป็นพระผู้ตรัสรู้แล้ว ฉะนั้น จึงสมควรที่จะรับฟังเพื่อทราบไว้ว่าท่านได้ท่านถึงกันมา  

และการได้การถึงนี้ก็เกิดจากข้อปฏิบัติเป็นเครื่องด�าเนินถึงวิชชาที่เรียกว่า จรณะ  

เพราะฉะน้ัน จึงจะไปอธิบายถึงทางปฏิบัติให้ถึงวิชชาในตอนท่ีจะแสดงจรณะ จรณะ

เป็นเหต ุวชิชาเป็นผล จงึจะแสดงผลก่อน ตามล�าดบัถ้อยค�าทีว่่า วชฺิชาจรณสมฺปนโฺน
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วิชชา ๓ ท่ีได้แสดงไปแล้วก็คือ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้จักระลึก

ขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้ หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าระลึกชาติได้ จุตูปปาตญาณ 

ความรู้จักจุติคือความเคลื่อน และอุปบัติคือความเข้าถึงชาตินั้น ๆ ของสัตว์ทั้งหลาย 

ว่าเป็นไปตามกรรม อาสวกัขยญาณ ความรูเ้ป็นเหตส้ิุนอาสวะ กเิลสทีด่องจติสันดาน 

วิชชา ๘ ที่จะแสดงในวันนี้ ก็คือมีเติมเข้าใน ๕ ข้อข้างต้น ส่วน ๓ ข้อข้างหลังก็คือ 

วิชชา ๓ นั้นเอง ๕ ข้อข้างต้นที่เติมเข้ามานั้นก็คือ

วปัิสสนาญาณ ความรูจ้กัด้วยความรูแ้จ้งเหน็จริงในกายนีซ้ึง่มวีญิญาณอาศยัอยู่ 

ว่าเป็นไปตามคตธิรรมดาคือโดย ไตรลักษณ์ อันได้แก่การทีม่าพจิารณากายใจนี ้หรอื

นามรูปนี้โดยไตรลักษณ์ ว่ากายนี้อันเป็นส่วนรูป ประกอบด้วยธาตุดินน�้าไฟลมอาศัย

อาหารมข้ีาวเป็นต้นบ�ารงุเลีย้ง เป็นของไม่เทีย่ง ต้องทะนบุ�ารงุ มีบบีนวดเยยีวยารกัษา

ต่าง ๆ เป็นต้น และแม้นามคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข  

ความรูจ้�าได้หมายรู้ ความรูค้ดิปรงุหรอืปรงุคดิ ความรูท้ีเ่รยีกว่าได้เห็นได้ยินทีไ่ด้ทราบ

ทีไ่ด้คดิได้รู้ทางอายตนะ อันเรยีกว่าเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ซึง่เป็นนามธรรม

คู่อยู่กับรูปธรรม ก็เช่นเดียวกัน คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลง  

ไม่พึงเห็นยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรา เมื่อพิจารณาที่กายนี้ จับที่รูปกายตลอดถึง 

นามกายโดยไตรลักษณ์ จนมีความรู้ความเห็นปรุโปร่ง คือช�าแรก นิจจสัญญา  

ความก�าหนดหมายว่าเท่ียง สุขสัญญา ความก�าหนดหมายว่าเป็นสุข อัตตสัญญา  

ความก�าหนดหมายว่าเป็นตวัตนในรปูในนาม กายนีก้จ็ะโปร่งจะใส โดยไม่มนีจิจสญัญา 

สุขสัญญา อัตตสัญญาตั้งอยู่ในจิต จึงปรากฏรู้แจ้งเห็นจริงในวิญญาณที่บริสุทธิ์ผ่องใส

อนัต้ังอาศยัอยู่ในกายนี ้ ซ่ึงได้ตรสัไว้ว่าเปรยีบเหมอืนอย่างแก้วไพฑรูย์ทีง่ดงาม เกดิเอง 

ทีเ่จียระไนด ีซ่ึงมีด้ายสเีขยีวเหลอืงแดงขาวนวลร้อยอยูใ่นภายใน บรุษุผู้มจีกัษุหยิบเอา

แก้วไพฑูรย์นี้วางไว้ในมือ และมองดูก็จะมองเห็นด้ายสีเขียวเหลืองแดงขาวนวลที่ร้อย

อยู่ในแก้วไพฑูรย์น้ัน ก็เหมือนอย่างเมื่อน้อมจิตไปเพื่อ ญาณทัสสนะ คือความรู ้

ความเห็นที่กายน้ี ก็ย่อมจะได้รู้ได้เห็นกายนี้ตามเป็นจริง และได้รู้ได้เห็นวิญญาณ 

ซึ่งอาศัยอยู่ในกายน้ีตามเป็นจริง เหมือนดังมองดูแก้วไพฑูรย์ที่งดงามและใส ก็มอง

เห็นด้ายสต่ีาง ๆ ทีร้่อยอยูใ่นแก้วไพฑรูย์นัน้ นีเ้รยีกว่า วปัิสสนาญาณ เป็นวิชชาที ่๑
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มโนมยิทธิญาณ คือความรู้จักแสดงฤทธิ์ เนรมิตมโนมัยกายคือกายที่ส�าเร็จ

จากใจ มโนมยะ หรอื มโนมัย แปลว่า ส�าเรจ็จากใจ อทิธ ิแปลกนัว่า ฤทธิ ์ตามศพัย์

แปลว่าความส�าเรจ็ กค็อืน้อมจติไปเพือ่เนรมติรปูทีส่�าเรจ็จากใจ คอืเนรมติกายอืน่จาก

กายนี ้มรีปูท่ีส�าเร็จจากใจ มีอินทรย์ีท่ีสมบรูณ์ คอืเหมอืนมตีามหูีมจีมกูมลีิน้มกีายและ

มีมนะคือมีใจ ซึ่งเป็นอินทรีย์ ๖ ของกายใจบุคคลนี้ ตรัสเปรียบเหมือนอย่างว่าชักไส้

ออกจากหญ้าปล้อง และกพิ็จารณาดูรู้ว่านีเ่ป็นไส้ นีเ่ป็นหญ้าปล้อง หรอืเปรยีบเหมอืน

ชักดาบออกจากฝัก พิจารณาดูรู้จักว่านี่เป็นดาบว่านี่เป็นฝัก หรือเปรียบเหมือนอย่าง

ดงึงอูอกจากคราบ พจิารณาดูรู้จกัว่านีเ่ป็นงน่ีูเป็นคราบ กคื็อเนรมิต หรอืน�ามโนมัยกาย 

กายที่ส�าเร็จจากใจ ออกจากกายนี้ เหมือนอย่างชักไส้หญ้าปล้อง ออกจากหญ้าปล้อง

เป็นต้นน้ัน อันมโนมัยกายนี้ไม่มีสรีรสันฐานเหมือนอย่างรูปกาย ในเมืองไทยนี้ท่าน 

ผูป้ฏบิตักิรรมฐานและสนใจในวชิชานี ้ท่านตัง้ชือ่เรยีกว่า กายทพิย์ ส่วนกายธรรมดา

ที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน�้าไฟลม เรียกว่า กายเนื้อ กายทิพย์นี้ก็คือมโนมัยกายหรือ

มโนมัยรูป ซ่ึงท่านได้แสดงเอาไว้ในประวัติพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าโดยปกติ

เสด็จไปด้วยกายเนือ้ แต่ในบางคราวเสดจ็ไปด้วยกายทพิย์หรอืมโนมัยกายนี ้ดงัเช่นที่

ได้มีแสดงไว้ว่าพระภิกษุบางรูปได้ออกปฏิบัติกรรมฐานในป่าหรือในเสนาสนะป่า หรือ

ในที่อันสงบสงัด เมื่อกระแสจิตของท่านได้ด�าเนินไปในวิปัสสนากรรมฐาน แต่ว่าได้ม ี

ความชะงักงันอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับอยู่ ณ  

ที่เฉพาะหน้าท่าน และก็ได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนแก้ไขข้อที่ติดขัดนั้น ท่านเห็น

พระพุทธเจ้าเสดจ็ไปโปรด ได้ยนิพระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมะสัง่สอน แล้วกเ็สดจ็กลบั 

ท่านก็ด�าเนินปฏิบัติต่อตามที่ตรัสแนะน�า ก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน มีแสดงไว้หลาย

เรื่องดั่งนี้ ท่านแสดงว่า ท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จไปนั้น ก็เสด็จไปด้วยมโนมัยกายหรือ 

กายทิพย์นี้เอง หลายครั้งหลายคราว มโนมยิทธิ นี้เป็นวิชชาที่ ๒ 

อิทธิวิธิญาณ หรือความรู้จักวิธีแสดงฤทธิ์ ก็คือน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี แสดง

ฤทธิ์ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามที่น้อมจิตไปว่าจะแสดงวิธีไหนอย่างไร ดังที่ท่านแสดงไว้ เช่น 

คนเดยีวเป็นมากคน หลายคนเป็นคนเดยีว ปรากฏตวัหายตวั เดนิทะลฝุาก�าแพงภเูขา 

เหมอืนอย่างเดินไปในท่ีว่าง ด�าดนิโผล่ขึน้เหมอืนดังด�าน�า้โผล่ขึน้ เดนิบนน�า้เหมอืนเดิน

บนแผ่นดิน ไปในอากาศได้เหมือนนก ดั่งนี้เป็นต้น ตรัสเปรียบไว้ เหมือนดังช่างหม้อ
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หรือลกูศษิย์ของช่างหม้อผูฉ้ลาด เมือ่ได้เตรยีมดนิไว้ดี ก็ป้ันภาชนะดนิต่าง ๆ ได้ตาม

ต้องการ หรอืเหมือนดงัช่างงา เตรยีมงาไว้ด ีกแ็กะสลกังาเป็นเครือ่งงาต่าง ๆ ได้ตาม

ต้องการ หรือเหมือนอย่างช่างทอง หลอมทองไว้ดี ก็ท�าทองรูปพรรณต่าง ๆ ได้ตาม

ต้องการ อิทธิวิธิญาณ นี้เป็นวิชชาที่ ๓ 

ทิพพโสตญาณ ญาณคือความหยั่งรู้ด้วยทิพพโสต หูทิพย์ น้อมจิตไปเพื่อ  

ทิพพโสตญาณ ก็ฟังเสียงได้ ๒ อย่าง คือ เสียงทิพย์หรือเสียงมนุษย์ เสียงทิพย์และ

เสียงมนุษย์ท้ังไกลท้ังท่ีใกล้ เหมือนอย่างคนเดินทางไกลได้ยินเสียงสังข์เสียงตะโพน  

ก็รู้ว่านี่เป็นเสียงสังข์เสียงตะโพน ในที่ใกล้บ้างท่ีไกลบ้างที่ผ่านไป ทิพพโสตญาณ  

นี้เป็นวิชชาที่ ๔ 

เจโตปรยิญาณ ความรูจ้กัก�าหนดใจของผู้อืน่ได้ คอืน้อมจติไปเพือ่ เจโตปรยิญาณ 

ก็ก�าหนดรู้ใจได้อ่านใจได้ ที่ท่านแสดงไว้ก็คือ จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ จิตปราศจาก

ราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ จิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิต

ปราศจากโทสะ จติมโีมหะก็รูว่้าจติมโีมหะ จติปราศจากโมหะกร็ูว่้าจติปราศจากโมหะ 

จิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่ จิตฟุ้งก็รู้ว่าจิตฟุ้ง จิตถึงความเป็นใหญ่คือกว้างขวางก็รู้ว่าจิตถึง

ความเป็นใหญ่คือกว้างขวาง จิตไม่ถึงความเป็นใหญ่คือความกว้างขวางก็รู้ว่าจิตไม่ถึง

ความเป็นใหญ่คอืความกว้างขวาง จติท่ีมีจติอืน่ยิง่กว่าก็รูว่้าจติมจีติอืน่ยิง่กว่า จติทีไ่ม่มี

จติอืน่ยิง่กว่ากรู้็ว่าจติไม่มีจติอ่ืนย่ิงกว่า หรอืจิตทีม่คีวามยิง่กร็ูว่้าจติมคีวามยิง่หรอืจติที่

ไม่ยิ่งก็รู้ว่าจิตไม่ยิ่ง จิตที่มีสมาธิก็รู้ว่าจิตมีสมาธิ จิตท่ีไม่มีสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่มีสมาธิ  

จิตวิมุตติคือหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตวิมุตติหลุดพ้น จิตท่ีไม่วิมุตติหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่วิมุตติ 

หลดุพ้น ตรสัเปรยีบไว้ว่าเหมอืนอย่างบุรษุสตรส่ีองดเูงาหน้าในแว่นส่องหรอืกระจกเงา

หรือในน�้าที่สะอาด ก็จะเห็นหน้าของตนว่ามีต�าหนิมีจุดไม่สะอาด หรือว่าไม่มีต�าหนิ

สะอาด เจโตปริยญาณ นี้เป็นวิชชาที่ ๕

 ปพุเพนิวาสานสุสตญิาณ ความรูจั้กระลึกชาตหินหลังได้ ตรสัเปรยีบไว้เหมือน

อย่างบุรษุคนหน่ึงท่ีออกจากบ้านของตนไปเยีย่มบ้านนัน้บ้านนีแ้ล้วกก็ลบัมาบ้านของตน 

ก็รู้ระลึกได้ว่า ตนออกจากบ้านไปบ้านนั้น ยืนเดินนั่งนอนพูดเป็นต้นอย่างนั้น ๆ  

ออกจากบ้านนั้นไปบ้านโน้น ก็ไปท�าไปพูดอย่างนั้นอย่างนั้น ออกจากบ้านโน้นก็กลับ

มาสู่บ้านของตน ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ นี้เป็นวิชชาที่ ๖
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จตุปูปาตญาณ ความรู้จกัจตุคืิอความเคลือ่น อปุบัตคิอืความเข้าถึงชาตนิัน้ ๆ 

ของสตัว์ทัง้หลายว่าเป็นไปตามกรรม ตรสัเปรยีบไว้เหมือนอย่างว่า บรุษุขึน้ไปสูป่ราสาท

ที่ตั้งอยู่ที่ถนนสามแพร่ง มองลงมาก็เห็นหมู่มนุษย์หมู่คน เดินออกจากบ้านบ้างเดิน

เข้าบ้านบ้าง นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งบ้าง เดินไปตามถนนบ้าง จุตูปปาตญาณ นี้เป็น

วิชชาที่ ๗

อาสวกัขยญาณ ความรูจ้กัท�าอาสวะให้สิน้ คอืญาณเป็นเหตใุห้ส้ินอาสวะกเิลส

ทีด่องจิตสนัดานทัง้หลาย ตรสัเปรยีบไว้เหมอืนอย่างว่า บรุษุผูม้จีกัษยุนือยูท่ีร่มิสระน�า้

ที่ใสสะอาด ก็มองเห็นก้อนกรวดหอยโข่งเป็นต้นอยู่ในน�้า มองเห็นปลาว่ายไปว่ายมา

อยู่ในน�้า ญาณที่เป็นเหตุสิ้นอาสวะ ก็รู้เห็นทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางที่

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ รู้เห็นอาสวะ เหตุเกิดอาสวะ ความดับอาสวะ ทางปฏิบัติ 

ให้ถึงความดับอาสวะ เมิ่ือรู้เม่ือเห็น จิตก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ยึดมั่น และเม่ือ 

พ้นแล้วกร็ูว่้าพ้นแล้ว สิน้ชาตแิล้ว พรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว กจิทีพ่งึท�าได้กระท�าแล้วไม่มี

กิจอื่นที่จะพึงท�าเช่นนี้อีก ย่อมรู้เห็นตามเป็นจริง เหมือนอย่างบุรุษที่ยืนอยู่ริมฝั่งสระ 

มองเห็นก้อนหินหอยโข่งอยู่ในสระ มองเห็นปลาว่ายไปว่ายมาอยู่ในสระ ฉะนั้น  

อาสวักขยญาณ นี้เป็นวิชชาที่ครบ ๘ อันเป็นข้อส�าคัญ

พระพุทธเจ้าทรงถึงพร้อมด้วยวิชชา ที่ตรัสแสดงไว้ก็คือวิชชา ๓ วิชชา ๘ 

และข้อส�าคญัก็คือ อาสวกัขยญาณ ซ่ึงด้วยญาณนีจ้งึทรงเป็น พุทโธ คอืเป็นผูต้รัสรูแ้ล้ว 

ญาณคอืความหย่ังรูท้ั้งปวงนีเ้ป็น ปัญญา เป็น วชิชา ซึง่ต้องอาศยั สต ิความระลกึได้

หรือความรู้ระลกึ กค็อืระลกึรู้ในกาย ในเวทนา ในจติ ในธรรม สติปัฏฐาน นีเ้องเป็น

ตัวหลักใหญ่

๗ กันยายน ๒๕๒๘
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ข้อจรณะ ๑๐

จะแสดงพระพุทธคุณบทว่า วชฺิชาจรณสมปฺนโฺน ผูถ้งึพร้อมด้วยวชิชาและจรณะ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็น วิชฺชาสมฺปนฺโน ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา ซ่ึงได้แสดง

อธิบายแล้ว จึงจะแสดง จรณสมฺปนฺโน ผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะ

ค�าว่า “จรณะ” นีแ้ปลกนัว่า ข้อปฏบิตัเิครือ่งด�าเนนิถงึวชิชา ใน อมัพฏัฐสตูร 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เองเป็น ๑๐ ประการ คือ สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล 

อนิทรยีสงัวร ความส�ารวมอินทรย์ี ถึงพร้อมด้วยสติสมัปชญัญะ สนัโดษ เสพเสนาสนะ

อันสงัด ชําระจิตจากนิวรณ์ทั้งหลาย รวมเป็น ๖ ข้อ และรูปฌานที่ ๑ รูปฌานที่ ๒ 

รูปฌานที่ ๓ รูปฌานที่ ๔ อีก ๔ ข้อ ก็รวมเป็น ๑๐ ประการหรือ ๑๐ ข้อ

สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล ได้ตรัสแสดงไว้ส�าหรับภิกษุ ก็คือถึงพร้อมด้วย

ศีลอันได้แก่ส�ารวมในพระปาฏิโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระ ความประพฤติ และโคจร

คือที่เที่ยว มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน

สิกขาบททั้งหลาย และได้ตรัสแสดง สีลสัมปทา คือจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีลไว้อีก

โดยพิสดาร ศีลนี้เป็นจรณะ เครื่องด�าเนินถึงวิชชา เป็นข้อที่ ๑
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อนิทรียสงัวร ความส�ารวมอินทรย์ีคอืตาหูจมกูลิน้กายและมนะคอืใจ อนัได้แก่

มีสติรักษาตาในขณะท่ีประจวบกับรูป หูในขณะที่ประจวบกับเสียง จมูกในขณะที่

ประจวบกบักล่ิน ล้ินในขณะท่ีประจวบกบัรส กายในขณะทีป่ระจวบกบัโผฏฐพัพะและ

มโนหรอืมนะคอืใจในขณะทีป่ระจวบกบัธรรมะคอืเรือ่งราว โดยมสีตริกัษาไว้ คอืรกัษา

ใจนี้เอง มิให้ยึดถือรูปที่ตาเห็น เสียงที่หูได้ยินเป็นต้นนั้น โดย นิมิต คือทั้งหมด หรือ

โดย อนพุยญัชนะ คอืบางส่วน มใิห้อาสวะคอืกเิลสอกศุลธรรมทัง้หลาย ทีร่ะบไุว้กค็อื

ความยินดีความยินร้าย ไหลเข้าสู่จิตใจ ให้ส่ิงที่ตาเห็นส่ิงที่หูได้ยินเป็นต้นนั้นตกอยู่ 

แค่ตาแค่ห ูจงึเป็นสกัแต่ว่าได้ยิน สกัแต่ว่าได้เหน็ เป็นต้น ไม่ยดึถอืให้กิเลสอกศุลธรรม

ทั้งหลายเข้าสู่จิตใจ เป็นจรณะ เครื่องด�าเนินถึงวิชชา เป็นข้อที่ ๒

ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ สติก็คือความระลึกได้ สัมปชัญญะก็คือความ

รู้ตัว ในอารมณ์ทั้งหลาย ในอิริยาบถทั้งหลาย สติคือความระลึกได้นี้ เมื่อมีอยู่ก็จะ

ท�าให้มีความรู้ตัว และความรู้ตัวนี้เมื่อมีอยู่ก็จะท�าให้มีสติความระลึกได้ ทั้ง ๒ นี้  

จึงต้องอาศัยกันประกอบกันเป็นไป แม้ว่าจะยกขึ้นกล่าวเพียงข้อเดียวว่าสติ ก็จะต้อง

มีสัมปชัญญะรวมอยู่ด้วย หรือจะยกสัมปชัญญะขึ้นกล่าว ก็ต้องมีสติรวมอยู่ด้วย  

ยกตวัอย่างเช่นหายใจเข้าหายใจออก เมือ่สตไิม่ก�าหนดกย่็อมไม่มีความรูตั้วว่าเราหายใจ

เข้าเราหายใจออก ดั่งโดยปกตินั้นทุกคนมักจะไม่ได้นึกถึงลมหายใจเข้าออกของตน 

เพราะฉะนั้น จึงไม่รู้ตัวว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกอยู่ ต่อเมื่อมีสติก�าหนดที่ลม

หายใจ จึงมีความรู้ตัวอยู่ในลมหายใจ และในขณะที่มีความรู้ตัวอยู่ในลมหายใจนี้สติก็

ย่อมก�าหนดอยูด้่วยกนั เพราะฉะนัน้ สมัปชญัญะจงึต้ององิอยู่กบัสต ิและสตกิต้็ององิ

อยู่กับสัมปชัญญะคู่กันไป สติที่มีสัมปชัญญะจึงเป็นสติที่สมบูรณ์ สัมปชัญญะที่มีสติ

จงึเป็นสมัปชญัญะทีส่มบรูณ์ และความถงึพร้อมด้วยสตสิมัปชญัญะนี ้กใ็ห้มอียู่ในการ

ที่จะท�า ค�าที่จะพูด เรื่องที่จะคิด และในการท่ีก�าลังท�า ในการท่ีก�าลังพูด ในการท่ี 

ก�าลงัคดิ ตลอดจนถึงในการที่ท�าแล้ว พูดแล้ว คิดแล้ว และให้มีในสัมปชัญญะยืนเดิน

นั่งนอน ซ่ึงในข้อน้ีท่านยกสัมปชัญญะขึ้นเป็นหัวหน้า ว่าให้มีความรู้ตัว คือเมื่อเดิน 

กร็ูต้วัว่าเดนิ เมือ่ยนืเมือ่นัง่เมือ่นอนกร็ูต้วัว่ายืนนัง่นอน หรือเมือ่เย้ืองกรายในอิรยิาบถ

เลก็น้อย เช่นก้าวไปข้างหน้า ถอยไปข้างหลงั แลเหลยีว เหยียดอวัยวะออกไป คูอ้วัยวะ
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เข้ามา นุ่งห่มกินดื่มลิ้มเรียกว่าน�าเข้า ขับถ่ายเรียกว่าน�าออก และรวมทั้งในการเดิน 

ในการยืน ในการนัง่ ในการนอน ในการหลบั ในการตืน่ ในการพดู ในการนิง่ทัง้หมด 

กใ็ห้มสีมัปชญัญะคอืความรูต้วั ส�าหรบัในอริิยาบถใหญ่ในอริิยาบถน้อยดงันีท่้านยกเอา

สัมปชัญญะขึ้นเป็นหัวหน้า แต่ก็ต้องมีสติด้วย คือเมื่อจะท�าอิริยาบถหรือผลัดเปลี่ยน

อิริยาบถอันใดก็ให้มีสติก�าหนดอยู่ในการท�าในการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถอันนั้น จึงจะมี

ความรู้ตัวในอิริยาบถที่ท�า ในอิริยาบถที่ผลัดเปลี่ยน หัดให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตน

ให้มากหรือให้เสมอ และเมื่อเสมอได้จึงจะมีสติสมบูรณ์ ที่ท่านแสดงว่า “พระอรหันต์

เป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์” แต่เมื่อยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็บกพร่องน้อยบ้างมากบ้าง แต่ก็

ต้องพยายามหัดปฏิบัติให้มีสติมากท่ีสุด พร้อมทั้งสัมปชัญญะรักษาตน ให้เป็น  

สติเนปักกะ ที่แปลว่า มีสติรักษาตนเป็นจรณะเครื่องด�าเนินถึงวิชชา เป็นข้อที่ ๓

สันโดษ คือความยินดีพอใจด้วยปัจจัยเครื่องอาศัย คือ อาหาร ผ้านุ่งห่ม  

ทีอ่ยู่อาศยั ยาแก้ไข้ ตลอดถงึในสิง่อืน่ทีพ่งึได้พงึถงึทัง้หลาย หรือทีไ่ด้ทีถ่งึทัง้หลายตาม

มตีามได้ ท่านเรยีกว่า ยถาลาภสนัโดษ และพระอาจารย์ยงัได้แสดงอธบิายตลอดจนถึง

ความยินดีพอใจตามก�าลังอันเรียกว่า ยถาพลสันโดษ ความยินดีพอใจตามที่ถูกที่ควร

อันเรียกว่า ยถาสารุปสันโดษ เป็นจรณะคือเครื่องด�าเนินถึงวิชชา เป็นข้อที่ ๔

เสพเสนาสนะอนัสงดั กค็อืทีน่อนทีน่ัง่อันสงดั เป็นต้นว่าป่า โคนไม้ เรอืนว่าง 

หรือที่ใดที่หนึ่งอันเป็นที่สงัด เป็น กายวิเวก สงัดกาย และเป็นไปเพื่อ จิตตวิเวก  

สงัดจิต อุปธิวิเวก สงัดกิเลส เป็นจรณะ เครื่องด�าเนินถึงวิชชา เป็นข้อที่ ๕

เปลื้องจิตจากนิวรณ์ทั้ง ๕ นิวรณ์คือกิเลสที่บังเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจ ท�าจิตใจ

ให้กลัดกลุ้มวุ่นวายไม่สงบ และท�าปัญญาคือความรู้ให้อ่อน จึงเป็นเครื่องกั้นมิให้ได้

สมาธิ มิให้ได้ปัญญาคือความรู้ทั่วถึง มี ๕ คือ 

๑. กามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย อันเรียกว่า วัตถุกาม ด้วยอ�านาจของ กิเลสกาม 

คือตัวความใคร่ ความติดใจยินดี ความปรารถนาต้องการ นิวรณ์ข้อนี้มีอยู่แก่ผู้ใด  

ผู้นั้นก็เหมือนอย่างคนที่เป็นหนี้เขา ก็ต้องส่งดอกแก่เจ้าหนี้อยู่เสมอ ฉันใดก็ดี คนที่
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ถูกกามฉันท์ครอบง�า ก็ท�าให้ต้องแสวงหาวัตถุกามทั้งหลาย ส่งกิเลสกามหรือบ�าเรอ

กิเลสกามในจิตใจของตน เหมือนอย่างต้องคอยส่งดอกแก่เจ้าหนี้อยู่เป็นประจ�า  

เพราะฉะนั้น เมื่อจิตใจยังถูกกามฉันท์ครอบง�าอยู่ จึงเหมือนอย่างเป็นลูกหนี้ที่ต้องหา

ใส่เสนอบ�าเรอส่งเจ้าหนี ้คอืส่งดอกแก่เจ้าหน้ีอยู่ตลอดไป แต่เม่ือเปล้ืองจติจากกามฉันท์

เสยีได้ โดยทีม่าปฏบัิตกิ�าหนดอยู่ใน อสภุนมิติ คอืเครือ่งก�าหนดว่าไม่งาม ในส่ิงทีเ่ป็น

อารมณ์ของกามฉันท์นั้น คือกามฉันท์นั้นย่อมเกิดจากความที่มายึดถือในสิ่งที่เป็น

อารมณ์ของกามฉันท์ว่างาม อันเรียกว่า สุภนิมิต แต่เมื่อมาปฏิบัติก�าหนดลงไปใน 

สิ่งนั้นว่าไม่งาม คือให้เห็น อสุภนิมิต ขึ้น กามฉันท์ก็สงบลงไปได้ ก็เป็นอันว่าเปลื้อง

หนี้ได้ ไม่ต้องหาวัตถุกามมาส่งดอกแก่เจ้าหนี้คือกิเลสกามในใจตัวเอง

๒. พยาบาท ความโกรธแค้นขัดเคืองจนถึงมุ่งล้างผลาญให้วิบัติ เมื่อบังเกิด

ข้ึนในจิตใจย่อมท�าให้จติใจรุม่ร้อนไม่สงบ เพราะโทสะนีย่้อมเสยีดแทงจติใจเหมอืนอย่าง

โรคร้ายที่บังเกิดขึ้นเสียดแทงร่างกาย ท�าให้เกิดทุกขเวทนาแรงกล้าตามก�าลังของโรค 

น้อยหรือมาก โทสะก็เสียดแทงจิตใจให้เจ็บปวดรวดร้าวน้อยหรือมากเหมือนอย่างโรค 

แต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติอบรมเมตตาให้บังเกิดข้ึน เม่ือเมตตาบังเกิดขึ้นได้จิตก็จะพ้นจาก

พยาบาทได้ เปลือ้งจติจากพยาบาทได้ เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกเมตตาว่า เมตตาเจโตวมุิตติ 

และเมตตานี้เองย่อมดับ ปฏิฆนิมิต คือความก�าหนดหมายว่ากระทบกระทั่ง อันเป็น

มูลแห่งโทสะพยาบาทเสียได้ เมตตาบังเกิดขึ้นแทนก็เปลื้องโทสะได้ เมตตาที่เปล้ือง

โทสะน้ีได้ก็เป็น เมตตาเจโตวิมุตติ ก็เหมือนอย่างคนที่เป็นโรคก็พ้นจากโรคได้หาย 

โรคได้

๓. ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม เมื่อบังเกิดขึ้นในจิตใจก็ท�าให้กายและ

จิตใจอ่อนแอท้อแท้ ไม่เข้มแข็งท่ีจะลุกขึ้นประกอบกรณียะคือกิจที่ควรท�าทั้งหลาย  

จึงเป็นเหมือนอย่างเรือนจ�า ซ่ึงเม่ือต้องโทษติดอยู่ในเรือนจ�าก็ต้องนั่งเหงาง่วงอยู่ใน 

เรือนจ�า จะไปไหนก็ไม่ได้ แม้ว่าจะต้องท�าการงานก็ต้องท�าการงานตามท่ีผู้คุมบังคับ  

ไม่ปรารถนาจะท�ากต้็องท�า น่าเบือ่หน่าย ฉะนัน้ เม่ือมาปฏบิติัเปล้ืองจติจากถีนมิทธะได้ 

ด้วยการที่มาท�า อาโลกสัญญา ความส�าคัญหมายว่าสว่าง ท�าจิตใจให้สว่าง หรือว่าท�า

จิตใจให้เข้มแข็งขึ้นด้วยธาตุของความเพียรคืออารัมภธาตุ เริ่มจากท�ากรณียะคือกิจที่
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ควรท�าในขณะทีง่่วงงนุเคลบิเคลิม้ ลกุไม่ขึน้จากทีน่อน ลกุไม่ขึน้จากทีน่ัง่ กท็�าจติใจให้

เข้มแขง็ลกุขึน้มา เริม่จับท�ากจิท่ีควรท�าทันท ีไม่ตามใจคือไม่ตามอ�านาจของความง่วงงนุ

เคลิบเคลิ้ม ก็เป็นอันว่าได้จับความเพียรทีแรก ดั่งนี้เป็น อารัมภธาตุ และเมื่อเริ่มขึ้น

แล้วก็ต่อไป ก็เป็น นิกกมธาตุ และก็ก้าวไปทีละขั้น ๆ ข้างหน้าไม่ถอยหลัง ก็เป็น 

ปรกักมธาต ุจนบรรลุความส�าเรจ็ ดัง่นีก้เ็ป็นเครือ่งแก้ถนีมทิธะ ความง่วงงุนเคลบิเคลิม้

ซึง่บงัเกดิข้ึนจากเหตหุลายอย่าง เช่น บงัเกดิขึน้จากความทีซ่มึเซา บงัเกดิขึน้จากการ

ที่เพิ่งบริโภคอาหาร เหล่านี้เป็นต้น แต่ว่าก็สามารถที่จะเปลื้องจิตจากความง่วงงุน

เคลิบเคลิ้มได้ ก็เหมือนดังว่าพ้นจากเรือนจ�าได้ เป็นอิสระเสรี

๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ ย่อมบังเกิดขึ้นจากเรื่องที่ท�าให้

ฟุ้งซ่านร�าคาญใจท้ังหลายซ่ึงมีอยู่เป็นอันมาก และเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วจิตใจนี้ก็เหมือน

อย่างเป็นทาส ก็เพราะว่าความฟุ้งซ่านร�าคาญใจนี้ก็จะส่งใจให้ซัดส่ายไปโน่นซัดส่าย 

ไปนี่ ไม่หยุดอยู่กับที่ได้ ก็เหมือนอย่างทาสที่ถูกนายส่ังใช้ให้ท�างานโน่นให้ท�างานนี่  

ให้ไปโน่นให้ไปนี ่อยากจะหยดุนัง่พกับ้างอยากจะนอนบ้างกไ็ม่ได้ เพราะนายเขาสัง่ให้

ไปท�าอะไรกต้็องท�า จติใจนีก้เ็หมอืนกนั เมือ่ม ี อทุธัจจกุกกุจจะ ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจ  

ก็ถูกความฟุ้งซ่านร�าคาญใจนี้ส่งให้ซัดส่ายไปต่าง ๆ ไม่มีเวลาที่จะหยุด จนถึงเครียด

ไปเครยีดมาในเร่ืองทัง้หลายเป็นอันมาก แต่เมือ่มาปฏบิตัเิปลือ้งจติจาก อทุธจัจกกุกจุจะ 

ได้ ด้วยมาก�าหนดใน สมถนิมิต เคร่ืองก�าหนดหมายที่ท�าให้จิตสงบ เครื่องก�าหนด

หมายที่ท�าให้จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว ไม่มีอารมณ์มาก เช่น สติก�าหนดลมหายใจ 

เข้าออก รวมอยู่เป็นอารมณ์เดียว ก็จะเปลื้องจิตจาก อุทธัจจกุกกุจจะ ได้ ก็เหมือน

อย่างว่าเปลื้องตนออกจากการเป็นทาสเขาได้

๕. วจิกิิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัยลังเลไม่แน่นอนใจ อนับงัเกดิขึน้จากเรือ่ง

อันเป็นที่ตั้งของ วิจิกิจฉา คือความเคลือบแคลงสงสัยซึ่งมีอยู่เป็นอันมาก เช่น บางที

ก็คิดไปว่าเมื่อก่อนนี้เราเป็นอะไรมาจากไหน เดี๋ยวนี้เราเป็นอะไร และต่อไปเราจะ 

เป็นอะไร ดั่งน้ีเป็นต้น ตลอดจนถึงเรื่องที่ไม่น่าจะคิดต่าง ๆ เป็นอันมาก ก็น�าเอา 

มาคิด ก็ท�าให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย เมื่อบังเกิดขึ้นครอบง�าใจก็ท�าให้จิตใจนี้ไม่

ได้ข้อตกลงทีแ่น่นอน เตม็ไปด้วยความสงสยัว่าอะไรจะเป็นอะไร เป็นอนัว่าจะท�าอะไร
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ก็ท�าไม่ได้สะดวก เพราะมัวสงสัยอยู่ว่าจะท�าอย่างไรจะมีผลอย่างไร เหล่านี้เป็นต้น  

ก็เป็นอันว่าท�าให้ไม่ได้ความแน่นอนใจ ท�าให้ขาดความเชื่อในตัวเองที่จะท�าอะไรลงไป

ให้ถูกต้อง ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่าเดินทางไกล เพราะว่าการเดินทางไกลนั้น 

จะต้องเดินนานกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง และถ้าย่ิงหลงทางก็เป็นอันว่าย่ิงไปไกล

หนักขึ้น วิจิกิจฉา ก็เหมือนกัน ท�าให้ไม่สามารถถึงข้อตัดสินใจได้หรือว่าถึงข้อยุติได้ 

ว่านั่นเป็นนี่ นี่เป็นนั่น เมื่อเป็นดั่งนี้ก็เหมือนอย่างเดินทางไกลท่ีไม่รู้จักถึงเสียทีหนึ่ง 

แต่ว่าเมื่อมาเปลื้องความสงสัยเสียได้ด้วยการใช้ โยนิโสมนสิการ พิจารณาจับเหต ุ

จับผลมาใส่ใจ ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล หรืออะไรเป็นผลอะไรเป็นเหตุให้ถูกต้อง 

ตลอดจนถึงศึกษาส�าเหนียกไต่ถามท่านผู้รู้ และน�ามาไตร่ตรองพิจารณา น�ามาปฏิบัติ 

ก็จะท�าให้สามารถพบข้อยุติได้ ได้ความตกลงใจได้ จะท�าให้ได้ความเชื่อมั่นในตนเอง

ในอันท่ีจะท�าอะไรลงไป เพราะฉะน้ัน วิจิกิจฉา นั้นจึงเป็นโทษมาก ในกิจการเป็น 

อนัมากถ้ามวัลงัเล ๆ อยูแ่ล้วกเ็ป็นอนัว่าท�าอะไรไม่ได้ ท�าให้ไม่ทนัการไม่ทันเวลา และ

มีเหตุการณ์เป็นอันมากที่จะต้องตัดสินใจฉับพลัน แต่ถ้ามีวิจิกิจฉาอยู่แล้วก็จะท�าให้

ตดัสนิใจไม่ได้ ขาดข้อตกลงใจ ท�าให้เป็นอันว่าล่วงขณะไป ซึง่มพีระพทุธภาษติตรสัไว้

ว่า “ผู้ท่ีมีขณะล่วงไปแล้วย่อมเศร้าโศก” คือย่อมเป็นทุกข์ ดั่งนี้ ก็เพราะ วิจิกิจฉา  

น้ีเป็นข้อส�าคัญ ก็เหมือนอย่างเดินทางไกลไม่รู้จักถึงเสียทีหนึ่ง ฉะนั้น เมื่อเปลื้อง 

วิจิกิจฉา เสียได้ ก็เป็นอันว่าเดินทางถึงกันเสียทีหนึ่ง

การปฏบัิตเิปลือ้งจติจากนวิรณ์นี ้นบัเป็น จรณะ ข้อด�าเนนิถึงวิชชาเป็นข้อท่ี ๖ 

และรปูฌานข้อท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ และที ่๔ อกี ๔ ข้อ รวมเป็น ๑๐ พระพุทธเจ้า

ตรัสว่าเป็นจรณะ เครื่องด�าเนินถึงวิชชาไว้เองใน อัมพัฎฐสูตร

๑๔ กันยายน ๒๕๒๘
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ข้อจรณะที่ท่ำนพระอำนนท์แสดง

จะแสดงพระพทุธคณุน�า ในบทว่า วชฺิชาจรณสมฺปนโฺน พระผูมี้พระภาคเจ้านัน้

ทรงเป็นผู้ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 

ได้แสดงวิชชาและจรณะมาตอนหนึ่งแล้ว จะได้แสดงในข้อว่า จรณะ ตามที่

ท่านพระอานนท์ได้แสดง ท่ีพระธรรมสงัคาหกาจารย์ร้อยกรองไว้ใน เสขพลสตูร ซึง่มี

ความโดยย่อว่า ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าทรงได้รับเชิญเสด็จไปประทับเป็นครั้งแรก 

ในสณัฐาคาร คืออาคารอันเป็นท่ีประชมุของเจ้าศากยะในกรงุกบลิพสัดุ ์ซึง่ได้สร้างขึน้

ใหม่ยังมิได้ใช้สอย พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหมู่สงฆ์ก็ได้เสด็จไปประทับที่สัณฐาคาร  

ได้ตรัสแสดงธรรมแก่เจ้าศากยะทั้งหลายเป็นอันมาก แล้วได้โปรดให้ท่านพระอานนท์

แสดง เสขปฏิปทา แก่เจ้าศากยะทั้งหลายต่อไป พระองค์ก็ได้ทรงประทับพักผ่อน 

พระอิริยาบถโดยสีหไสยา ท่านพระอานนท์จึงได้แสดง เสขปฏิปทา คือข้อปฏิบัติที่

ท�าให้เป็นเสขบุคคล หรือข้อปฏิบัติของเสขบุคคล

อัน เสขบุคคล นั้นก็หมายถึงท่านผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค จนถึงท่านผู้ตั้ง

อยู่ในอรหัตตมรรค ตามศัพท์ว่า “เสขะ” ก็แปลว่า ผู้ศึกษา แต่เสขะคือผู้ศึกษาใน 

พระพทุธศาสนาน้ัน มีความหมายสงูดงัทีก่ล่าว ส่วนทีต่�า่ลงมาคอืยงัไม่เป็นโสดาบนับคุคล 
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ยังเป็นปุถุชน เรียกว่าเสขะก็มิใช่ อเสขะก็มิใช่ และท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลเป็น 

พระอรหันต์ จึงเรียกว่า อเสขะ ท่ีแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษา คือเป็นผู้จบการศึกษาแล้ว 

ท่านพระอานนท์กไ็ด้รับพระพทุธบญัชาแสดง เสขปฏปิทา ๑๕ ประการแก่เจ้าศากยะ

ทั้งหลาย และในตอนท้ายก็ได้กล่าวว่า เสขปฏิปทา ทั้ง ๑๕ ประการนี้ ก็เป็นจรณะ

คือข้อปฏบิติัเครือ่งด�าเนนิถึงวชิชา เพราะฉะนัน้ ในการแสดงอธบิายจรณะในพระพทุธ-

คุณบทนี้ จึงมักจะยกเอาจรณะ ๑๕ ตามท่ีท่านพระอานนท์ได้แสดงดังท่ีเล่ามากัน 

โดยมาก

จรณะ หรือ เสขปฏิปทา ๑๕ ประการนี้ก็คือ สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล 

อินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์ โภชเนมัตตัญญุตา ความรู้ประมาณในภัตตาหาร 

ชาครยิานโุยค ความประกอบความเพียรเป็นเครือ่งตืน่อยู ่นี ้๔ ประการ และ สัทธรรม

อีก ๗ ประการ อันได้แก่ สัทธา หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ สติ และ ปัญญา 

รวมเป็น ๗ ประการ กับ รูปฌานที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ อีก ๔ ประการ ก็รวมเป็น 

๑๕ ประการ และโดยที่ได้แสดงจรณะ ๑๐ ประการมาแล้วตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงเอง เพราะฉะนั้น จึงได้แสดงอธิบายไปแล้วหลายข้อ จึงจะไม่แสดงอธิบายข้อที่

ซ�้ากัน สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล กับอินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์ ได้แสดง 

อธิบายแล้ว

โภชเนมัตตญัญตุา ความรูป้ระมาณในภตัตาหาร ท่านสอนให้พจิารณาอาหาร

ทีบ่รโิภคในขณะทีก่�าลงับรโิภค ตามบท ปฏสิงัขา โย ทีพ่ระสวดกนัอยู ่ซึง่มคีวามโดย

ย่อว่า บรโิภคภตัตาหารกมิ็ใช่ว่าเพ่ือเล่น มิใช่ว่าเพือ่มวัเมา มใิช่ว่าเพือ่เปล่งปลัง่ประเทอืงผวิ 

แต่ว่าบริโภคภตัตาหารกเ็พือ่ทีจ่ะบ�าบดัความหิวกระหาย และป้องกนัมิให้เกดิเวทนาที่

เป็นทุกข์ และเพือ่อนุเคราะห์พรหมจรรย์ เพือ่ด�ารงกายให้เป็นไป นีเ้ป็นใจความโดยย่อ 

ซึง่รวมความเข้าแล้วก็เป็นการพจิารณาว่าบรโิภคเพือ่ทีจ่ะทะนบุ�ารงุร่างกาย เพราะร่างกาย

น้ีต้องอาศัยอาหารจึงด�ารงอยู่ได้ และด�ารงร่างกายอยู่ก็เพื่อท่ีจะประพฤติพรหมจรรย์ 

คือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า มิใช่เพื่อตัณหากิเลสต่าง ๆ และเม่ือ

พิจารณาดั่งนี้ก็จะท�าให้ไม่เกิดหรือไม่ส่งเสริม รสตัณหา ตัณหาในรส บริโภคเพื่อ 

ให้ส�าเร็จประโยชน์ท่ีต้องการ คือเพื่อด�ารงร่างกายด�ารงชีวิตให้เป็นไปอยู่ เป็นไปอยู่
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ท�าไม กเ็พือ่ท่ีจะประพฤตพิรหมจรรย์ กระท�ากจิตามพระธรรมวนิยั ประกอบกจิทีเ่ป็น

ประโยชน์ เมือ่เป็นดัง่นีก้จ็ะท�าให้การบรโิภคนัน้เป็นไปพอเหมาะพอควร ไม่น้อยไม่มาก

เกินไป เท่าท่ีร่างกายต้องการ ไม่ถือเอารสอร่อยเป็นที่ตั้ง คือไม่ตามใจล้ิน และเมือ่

พจิารณาด่ังนี ้ แม้ว่าอาหารทีบ่ริโภคจะมรีสไม่ถูกปากไม่ถูกลิน้ กจ็ะสามารถบรโิภคได้ 

เพราะเมื่อไม่ติดอยู่ในรส ไม่ติดอยู่ในรสตัณหาแล้ว การบริโภคก็เป็นไปเพื่อให้ส�าเร็จ

ประโยชน์ตามที่ต้องการ ไม่ใช่ว่าจะต้องแสวงหาอาหารให้มีรสตามท่ีชอบ ถ้าไม่ได้ก็ 

ไม่ยอมทีจ่ะบรโิภคหรอืบรโิภคแต่น้อย ถ้าได้อาหารทีม่รีสถูกปากทีเ่อร็ดอร่อยกบ็ริโภค

เสียใหญ่ และไม่เป็นเวล�่าเวลาอันสมควร ดั่งนี้เรียกว่า ไม่รู้ประมาณในภัตตาหาร  

แต่เมือ่รูป้ระมาณในภตัตาหาร ด้วยการพจิารณาดงักล่าว กจ็ะท�าให้การบริโภคอาหาร

เป็นไปโดยถูกต้องพอเหมาะพอควร เพื่อทะนุบ�ารุงกายให้ด�ารงอยู่ เพื่อประพฤติ

พรหมจรรย์ ดั่งนี้

ชาคริยานุโยค ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ ท่ีท่านแสดงอธิบายไว้  

ก็คือว่า ในเวลากลางวันก็นั่งบ้าง เดินบ้าง ที่เรียกว่าเดินจงกรม ช�าระจิตของตนให้

บริสทุธิผ่์องแผ้วจากกเิลสทีเ่ป็นเครือ่งกัน้ใจทัง้หลาย คอืเป็นเคร่ืองกัน้ไว้มใิห้บรรลสุมาธิ

และปัญญา ในเวลากลางคืน ในปฐมยาม ก็นั่งบ้าง เดินบ้าง เปลื้องจิตให้บริสุทธิ์  

ให้พ้นจากกเิลสเป็นเครือ่งกัน้ท้ังหลาย ในมชัฌมิยามของราตร ีกพ็กัด้วยการนอนโดย

สีหไสยาคือนอนตะแคงเบื้องขวา และท�าสติที่จะลุกขึ้นที่จะต่ืนขึ้น และก็ตื่นขึ้นใน 

ปัจจฉมิยามของราตรี ก็น่ังบ้างเดนิบ้าง ช�าระจติให้บรสุิทธิใ์ห้พ้นจากกเิลสซึง่เป็นเครือ่ง

กัน้จติทัง้หลาย นีท่้านแสดงถงึวธิปีฏบิตัเิป็นเครือ่งตืน่อยูอ่ย่างเตม็ที ่แม้ว่าจะไม่ปฏบิตัิ

อย่างเต็มที่ดั่งนี้ เอาเพียงปฏิบัติตามท่ีท่านแปลค�านี้ไว้ว่า “ประกอบความเพียรเป็น

เคร่ืองตื่นอยู่” ไม่เห็นแก่นอนมากนัก และเวลาท่ีตื่นอยู่ก็ต้องคอยท�าการเปล้ืองจิต 

ปฏิบัติเปลื้องจิตจากกิเลสเป็นเครื่องกั้นมิให้จิตได้สมาธิได้ปัญญา โดยตรงก็คือนิวรณ์

ทัง้ ๕ นัน้เอง คอยช�าระจติอยูเ่สมอจากนวิรณ์ทัง้ ๕ คอื กามฉันท์ ความพอใจรกัใคร่

ในกาม พยาบาท ความหงุดหงิดขึ้งเคียด โกรธแค้นขัดเคืองมุ่งร้ายหมายล้างผลาญ  

ถนีมทิธะ ความง่วงงนุเคลบิเคลิม้ อทุธจัจกกุกจุจะ ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจ และ วจิกิจิฉา 

ความเคลอืบแคลงสงสยัต่าง ๆ ปฏิบัตดิัง่น้ีเรยีกว่าเป็น ชาครยิานโุยค กร็วมเป็น ๔ ข้อ
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ส่วน สัทธรรม ๗ นัน้ “สทัธรรม” กแ็ปลว่าธรรมะของสตับรุุษ คอืผู้สงบระงบั 

หรือธรรมะของคนดี ธรรมะท่ีดี อันได้แก่ ศรัทธา คือความเชื่อ และความเชื่อ 

ในพทุธศาสนาน้ีต้องการความเช่ือท่ีประกอบด้วยปัญญา ทีเ่ป็น ญาณสัมปยุต ประกอบ

ด้วยญาณคอืความหย่ังรู ้ซ่ึงเรยีกว่าเป็นความเชือ่ในสิง่ทีค่วรเชือ่ คอืว่าเลอืกเชือ่เฉพาะ

สิง่ทีค่วรเชือ่ และจะมศีรทัธาดัง่นีไ้ด้กต้็องใช้ปัญญา ต้องใช้ญาณพจิารณา ให้รูว่้าอะไร

ควรเชื่อ อะไรไม่ควรเชื่อ และส�าหรับพุทธศาสนิกชน ศรัทธาที่ต้องการเป็นข้อส�าคัญ

ในฐานะเป็นพุทธสาวก ก็คือ ตถาคตโพธิสัทธา ความเชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคต

พทุธเจ้า ซึง่ความเชือ่ดัง่นีจ้ะเกดิข้ึนได้กต้็องอาศยัการท่ีมาเจรญิพทุธานสุสต ิระลกึถงึ

คุณของพระพุทธเจ้า และให้รู้จักพระพุทธคุณดังที่สวดกันอยู่ว่า อิติปิ โส ภควา อรหํ 

สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นต้น ดังท่ีก�าลังแสดงอยู่นี้ ระลึกถึงพระพุทธคุณให้มีความเข้าใจ

ซาบซึ้งในพระพุทธคุณแม้บทใดบทหน่ึง เมื่อเป็นด่ังนี้ก็จะท�าให้ได้ ตถาคตโพธิสัทธา  

มากขึ้น ๆ และก็จะท�าให้ได้ศรัทธาในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เพราะฉะนั้น 

พระอาจารย์จึงได้แนะน�าศรัทธาอีก ๓ ข้อไว้ ก็คือ กัมมสัทธา ความเชื่อในกรรม  

วิปากสัทธา ความเชื่อในผลของกรรม กัมมัสสกตาสัทธา ความเชื่อในความท่ีสัตว์ 

มีกรรมเป็นของ ๆ ตน เมื่อมีศรัทธาอันมีลักษณะดังกล่าวนี้ จึงจะชื่อว่าเป็นศรัทธา 

ในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ปลูกศรัทธาให้มีขึ้น ฉะนั้น แม้ข้อ

ศรัทธานี้ก็เป็นข้อท่ีผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมาพิจารณา ดูที่ศรัทธาคือความเชื่อของตน  

ว่าเป็นไปถูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้เชื่อหรือไม่ ถ้าหากว่ายังไม่เข้าในหลัก

ของศรัทธาตามที่กล่าวมานี้ ก็ชื่อว่ายังไม่เข้าหลักของศรัทธาตามท่ีพระพุทธเจ้าทรง

ประสงค์ ยงัเป็นศรทัธาทีอ่าจจะเป็นของตนเองท่ีมมีาตามสนัดาน หรอืว่าจากค�าแนะน�า

ของผูอ่ื้นทีไ่ม่ใช่พระพทุธเจ้า ฉะนัน้ แม้ข้อศรทัธานีก้เ็ป็นข้อท่ีทกุ ๆ คนจะต้องปรบัปรงุ

แก้ไขปฏบิติัศรัทธาของตนให้ถกูให้ตรง อันนบัว่าเป็นอนัดบัแรก และเมือ่มศีรัทธาตรง

แล้วก็จะท�าให้เป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลายอื่น ๆ ต่อไป

จึงถึง สัปปุริสธรรม หรือว่า สัทธรรม อันเป็นข้อที่ ๒ ที่ ๓ ก็คือ หิริ  

ความละอายใจต่อความชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว ก็คือต่อผลของ 

ความชัว่ หริโิอตตปัปะนีท่้านแสดงว่าเป็นเหตใุกล้ของศลี เมือ่มีหริโิอตตปัปะอยู่ กย่็อม

จะท�าให้มีศีลได้ ศีลก็จะมีสืบจากหิริโอตตัปปะ เพราะฉะนั้น หิริโอตตัปปะนี้จึงเป็น
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ธรรมะส�าคัญ จนถึงท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่า เป็น โลกบาล คือเป็นธรรมะ 

ที่คุ้มครองโลก

และต่อไปก็คือ พาหุสัจจะ ที่แปลว่า ความเป็นผู้ที่ได้สดับมาก ในทาง 

พุทธศาสนาก็คือความที่ได้สดับตรับฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว  

ได้ทรงกล่าวไว้ดีแล้ว เป็นธรรมะที่งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด  

พร้อมทัง้อรรถะคอืเนือ้ความ พร้อมทัง้พยัญชนะคือถ้อยค�า เป็นธรรมะทีก่ล่าวประกาศ

พรหมจรรย์คือพระศาสนา บรบิรูณ์คือครบถ้วนไม่มบีกพร่อง บรสิทุธิก์ค็อืถกูต้องไม่มี 

ผิดพลาด สิ้นเชิงก็คือทั้งหมด ก็ตั้งใจสดับตรับฟัง ตั้งใจเรียนธรรมะท่ีพระพุทธเจ้า 

ตรัสไว้ดีแล้วเหล่านี้ ท่องบ่นจ�าทรง สั่งสมด้วยวาจาก็คือว่าให้คล่องปาก จ�าได้ด้วยใจ

ด้วยและให้คล่องปากด้วย และขบเจาะด้วยทิฏฐิคือความเห็น อันได้แก่ท�าความเข้าใจ 

ดั่งนี้เรียกว่า พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ที่ได้สดับตรับฟังมาก

ข้อต่อไปก็คือ วิริยะ ความเพียร เพยีรปฏิบัติในการละส่วนที่เป็นอกุศลธรรม

ทั้งหลาย เพียรภาวนาอันหมายถึงว่าอบรมท�าให้มีให้เป็นขึ้นในส่วนที่เป็นกุศลธรรม 

ทั้งหลาย 

สติ และ ปัญญา ก็คือปฏิบัติท�าสติความระลึกได้ หรือความก�าหนดลงไป 

ให้ได้ ให้เป็นตัวสติ และปฏิบัติท�าปัญญา คือความรู ้รอบคอบตามเหตุตามผล  

ตามความเป็นจริง หรือว่ารู้ความจริงตามเหตุและผล

ก็รวมเป็น ๗ ประการ เรียกว่า สัทธรรม ๗ หรือ สัปปุริสธรรม ๗ ก็แปล

ว่าธรรมะของสัตบุรุษเหมือนกัน และ รูปฌาน อีก ๔ ข้อ คือรูปฌานที่ ๑ ที่ ๒  

ที่ ๓ ที่ ๔ อันหมายถึงเป็นสมาธิอย่างสูง เป็น อัปปนาสมาธิ สมาธิท่ีแนบแน่น  

จัดเป็นรูปฌานท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ โดยล�าดับ ก็รวมเป็น จรณะ ๑๕ หรือ  

เสขปฏิปทา ๑๕

พระพุทธเจ้าเองก็ทรงประกอบด้วยจรณะ เป็น จรณสมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วย

จรณะ และเมื่อถึงพร้อมด้วยจรณะ จรณะนี้เองเป็นข้อปฏิบัติเครื่องด�าเนินถึงวิชชา  

จึงทรงได้วิชชา ๓ วิชชา ๘ ตามที่ได้แสดงแล้ว เป็น วิชฺชาสมฺปนฺโน ผู้ถึงพร้อมด้วย
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วชิชา แต่ในบทพระพทุธคุณนี ้เรยีงวชิชาไว้หน้า คูก่นัไปกบัจรณะ ว่า วชิชฺาจรณสมปฺนโฺน 

ผูถึ้งพร้อมด้วยวชิชาและจรณะ อกีอย่างหนึง่ ท�าความเข้าใจกนัง่าย ๆ ดงัทีมี่บางท่าน

แสดงว่า ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ก็คือถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ 

ถึงพร้อมด้วยรู้และความประพฤติที่คู่กันนี้ ก็หมายถึงว่ารู้ด้วยประพฤติด้วย มิใช่ว่ารู้

แล้วก็ไม่ประพฤติ แต่ว่ารู้ด้วยประพฤติด้วย มีความประพฤติสมควรแก่ความรู้ แม้ว่า

จะมีความเข้าใจด่ังนี้ก็ได้ และก็อาจอธิบายค�าว่าจรณะถึงอัตถจริยาของพระพุทธเจ้า 

คอืพระพทุธเจ้าเมือ่ได้ตรสัรูแ้ล้วทรงเป็น วชิชฺาสมปฺนโฺน ถึงพร้อมด้วยวิชชาแล้ว กท็รง

เสด็จจาริกไป ทรงประกอบ อัตถจริยา คือประพฤติประโยชน์ท่ีท่านแสดงเอาไว้  

๓ ประการ คอื โลกตัถจรยิา ทรงประพฤตปิระโยชน์แก่โลก ญาตัตถจริยา ทรงประพฤติ

ประโยชน์แก่พระญาต ิพทุธตัถจรยิา ทรงประพฤติประโยชน์โดยฐานะเป็นพระพทุธเจ้า

โลกัตถจริยา ทรงประพฤติประโยชน์แก่โลกนั้น ก็คือทรงแสดงธรรมสั่งสอน 

ชี้ให้ทราบและให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงประโยชน์ปัจจุบันบ้าง ประโยชน์ภายหน้าบ้าง

ประโยชน์อย่างย่ิงบ้างแก่โลก ญาตัตถจริยา ทรงประพฤติประโยชน์แก่พระญาตินั้น  

ก็คือทรงเสด็จไปโปรดพระญาติ ดังเช่นเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดา และได้มีแสดงไว้

อีกว่า ได้เสด็จไปโปรดทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาซึ่งได้เสด็จทิวงคตไปแล้ว 

และได้โปรดแก่พระญาติอืน่ ๆ พทุธตัถจรยิา ทรงประพฤตปิระโยชน์ในฐานะพระพทุธเจ้า

นั้น ก็เช่นได้ปฏิบัติพระองค์ดังที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงปฏิบัติมาครบถ้วน 

ทุกประการ โดยเฉพาะก็คือทรงแสดงธรรมะส่ังสอน ทรงแสดงธรรม ทรงบัญญัต ิ

พระวินัย ทรงตั้งพุทธบริษัท ก็คือ ภิกษุบริษัท ภิกษุณีบริษัท อุบาสกบริษัท อุบาสิกา

บริษัท ข้ึนในโลก ก็ชื่อว่าได้ทรงปฏิบัติโดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น 

พระพุทธเจ้ากไ็ด้ทรงชือ่ว่าประกอบอัตถจรยิา คอืทรงประพฤตปิระโยชน์ต่าง ๆ สมบรูณ์ 

ก็โดยที่เมื่อได้ตรัสรู้ ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชา ก็ทรงใช้วิชชา ทรงประพฤติสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่แสดงมา ซึ่งข้อที่ประพฤติประโยชน์ต่าง ๆ ก็ชื่อว่าจรณะ 

เหมอืนกนั แม้นยันีพ้ระพทุธองค์กไ็ด้ทรงได้ชือ่ว่า วชิชฺาจรณสมปฺนโฺน ผูถ้งึพร้อมด้วย

วิชชาและจรณะ

๑๕ กันยายน ๒๕๒๘
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จะแสดงพระพทุธคุณบท สคุโต ผู้เสดจ็ไปดแีล้ว น�าเป็น พทุธานสุสต ิระลกึ

ถึงคุณของพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่า สุคโต พระสุคต พระผู ้เสด็จไปดีแล้ว  

พระอาจารย์ได้แสดงอธิบายว่า ได้เสด็จไปดีงาม การเสด็จไปของพระองค์นั้นเป็น  

โสมนะ งาม เป็น สุนทระ ดี และได้เสด็จไปสู่ที่ ๆ ดีงาม ทั้งได้มีพระวาจาที่ดีงาม

ข้อว่า เสดจ็ไปดงีาม กด้็วย อริยมรรค มรรคทีด่งีามทีป่ระเสรฐิ อนัมอีงค์ ๘ 

ประการ คือ เสด็จไปด้วย สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ 

อันเป็นส่วนพระปัญญา ด้วย สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ อันเป็นส่วนศีล ด้วย สัมมาวายามะ เพียรชอบ  

สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ อันเป็นส่วนจิตหรือสมาธิ

ข้อว่า เสด็จไปสู่ฐานะที่ดีงาม ก็คือเสด็จไปสู่ อมตนิพพาน สู่ วิชชาวิมุตติ  

สู่อมตนิพพาน คือสู่ธรรมะเป็นท่ีออกจากตัณหาเป็นเคร่ืองร้อยรัด ธรรมะเป็นที่ดับ

กิเลสและกองทุกข์ท้ังสิ้น สู่ความเป็นอมตะคือผู้ไม่ตาย เสด็จสู่วิชชาวิมุตติ ก็คือ 

ความรู้และความพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น ฉะนั้น พระองค์จึงเสด็จไปด้วย

อรยิมรรค ด้วยอมตนพิพาน ด้วยวชิชาวมิตุต ิทรงมพีระกาย พระวาจา และพระหทัย
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คอืใจ เสดจ็ไปดด้ีวยประการท้ังปวง และเพราะทรงเสดจ็ไปด้วยมรรคดงักล่าวกายวาจา

ใจของพระองค์จึงมีศีล มีสมาธิ มีปัญญาสมบูรณ์ เสด็จไปด้วยอมตนิพพาน จึงเสด็จ

ไปด้วยบรมสขุ ปราศจากความทุกข์ท้ังสิน้ ปราศจากกเิลสทัง้สิน้ และพระองค์ทรงเป็น

อมตะคือเป็นผู้ไม่ตาย เพราะว่าทรงพ้นจากขันธ์ อายตนะ ธาตุ ซึ่งเป็นของตาย  

ของแตกสลาย พทุธภาวะของพระองค์นัน้จงึด�ารงอยูเ่ป็นอมตะคอืไม่ตาย แต่ว่าจะชีว่้า

ตั้งอยู่ที่ไหนน้ันก็มิอาจจะชี้ได้ด้วยภาษาที่พูด เพราะภาษาที่พูดเป็นสมมติบัญญัติ  

แต่พุทธภาวะนั้นพ้นจากสมมติบัญญัติ พ้นจากภาษาที่จะพูดถึง จะชี้ว่าอยู่ที่พระจิต  

คืออยู่ที่จิต ก็สมมติขึ้นพูดว่าจิตเท่านั้น หรือจะพูดว่าที่ธาตุรู้ ก็สมมติบัญญัติว่าธาตุรู้

เท่านั้น พุทธภาวะหรืออมตนิพพานเป็นสิ่งที่เป็นอมตะคือไม่ตาย ซึ่งอยู่พ้นจากสมมติ

บญัญตัทิกุอย่าง แต่ก็เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ด�ารงอยู่ไม่สูญ พระกายของพระองค์จะด�ารงอยูห่รอื

ว่าจะแตกสลาย แต่พุทธภาวะอมตนิพพานย่อมด�ารงอยู่ ฉะนั้น จึงได้ตรัสเอาไว้ว่า  

“ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม” ซึ่งเป็นอันว่าพุทธภาวะ 

อมตนิพพานนั้นย่อมรวมเข้าในธรรมหรือธรรมธาตุซึ่งเป็นธาตุแท้ ดังท่ีตรัสไว้ใน  

ธรรมนิยามสูตร ว่า “ธาตุนั้นตั้งอยู่เป็นธรรมฐิติ ความตั้งอยู่แห่งธรรม ธรรมนิยาม 

ความกําหนดแน่แห่งธรรม พระตถาคตทั้งหลายจะทรงอุบัติขึ้นก็ตาม ไม่ทรงอุบัติขึ้น

ก็ตาม ธาตุนั้นก็คงตั้งอยู่” ดั่งนี้

เพราะฉะนั้น ในเมื่อพระกายยังด�ารงอยู่ พุทธภาวะก็ตั้งอยู่อาศัยพระกายคือ

ขันธ์ ๕ นี้ และก็ทรงเห็นอะไรทางตา ได้ยินอะไรทางหู ได้ทราบกลิ่นอะไร รสอะไร 

สิ่งถูกต้องอะไรทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ได้ทรงรู้อะไรทางมโนคือใจ แต่ว่าทรงม ี

วชิชาคือความรูจ้รงิ ไม่ยดึถอื จงึทรงมวีมิตุต ิคอืความหลดุพ้น พรากออกจากรปูเสียง 

กลิ่นรส โผฏฐัพพะ และธรรมะคือเรื่องราวนั้น ๆ ไม่เกิดเป็นอารมณ์ที่จะก่อให้เกิด

ความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาสู่จิตได้ จิตจึงบริสุทธิ์ผุดผ่อง จิตจึงด�าเนินไปดีใน

เรื่องทั้งหลายที่ประสบพบผ่าน เมื่อจิตด�าเนินไปดี กายวาจาก็ด�าเนินไปดี ด้วยอ�านาจ

ของวิชชาวิมุตติซึ่งเป็น วิหารธรรม ธรรมเครื่องอยู่แห่งจิตของพระองค์ ดังที่ตรัสเอา

ไว้เองว่า ทรงอยู่ด้วยวิชชาและวิมุตติดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงเป็น สุคโต คือเสด็จไปดี 

และเสด็จไปสู่อมตนิพพาน ประกอบด้วยวิชชาวิมุตติ
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อนึ่ง ข้อว่า ทรงมีพระวาจาดี ก็ดังที่ได้ตรัสไว้ว่า วาจาของพระองค์ที่ตรัสนั้น

ย่อมมีลักษณะดั่งน้ี คือสิ่งใดท่ีไม่จริงไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ จะเป็นที่รักที่

ชอบใจหรือไม่เป็นท่ีรักท่ีชอบใจของใครก็ตาม พระองค์ไม่ตรัสสิ่งนั้นหรือไม่ตรัสวาจา

นัน้ สิง่ใดทีแ่ม้เป็นของจรงิเป็นของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ พระองค์ก็ไม่ตรสั

สิ่งนั้น ไม่ตรัสวาจานั้น ส่วนสิ่งใดที่จริง ที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ พระองค์

ทรงรู้กาละคือกาลเวลาที่จะตรัสสิ่งนั้น ที่จะตรัสวาจานั้น ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น วาจาที่

พระพุทธเจ้าตรัสทุกถ้อยค�าจึงเป็นวาจาที่จริงที่แท้ ท่ีประกอบด้วยประโยชน์ และ 

ถูกต้องด้วยกาละ พระพุทธศาสนา ค�าสั่งสอนของพระองค์ จึงเป็นค�าสั่งสอนที่จริง 

ที่แท้ และที่ประกอบด้วยประโยชน์และต้องด้วยกาลเวลา

ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า เมือ่เสดจ็ไปโปรดพระปัญจวคัคย์ี ซึง่ท่านทัง้ ๕ ยงัเป็นฤาษี 

พักอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เวลานั้นพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว 

ใหม่ ๆ ได้ทรงเลือกผู้ที่จะรับปฐมเทศนา ก็ได้ทรงเห็นว่าท่านทั้ง ๕ นั้น เป็นผู้ที่ควร

จะรบัปฐมเทศนาได้ จงึได้เสดจ็จากโพธบิลัลงัก์อนัเป็นทีต่รสัรู ้เสดจ็ไปด้วยพระบาทสู่

ป่าทีท่่านทัง้ ๕ พกัอยูน่ัน้ เมือ่ท่านทัง้ ๕ ได้เหน็เสดจ็มาแต่ไกล ทแีรกกน็ดัหมายกนั

ว่าไม่ต้อนรับ แต่เมื่อเสด็จไปถึงก็ต้อนรับ และก็ได้ตรัสว่าพระองค์จะทรงแสดงธรรมะ

ที่เป็นอมตธรรมโปรด แต่ท่านทั้ง ๕ นั้นก็ยังไม่น้อมใจเชื่อว่าได้ตรัสรู้ เพราะได้ทรง

เลกิทกุรกริยิา เสวยพระกระยาหาร ซึง่ท่านทัง้ ๕ เห็นว่าได้ทรงเวียนมาเพือ่ความเป็น

ผู้มักมาก เพราะฉะนั้น ท่านจึงเห็นว่าจะไม่สามารถจะตรัสรู้ได้ พระพุทธองค์ก็ยังไม่

ทรงแสดง ธรรมจักร ปฐมเทศนาทันที เพราะยังมิใช่กาลเวลาที่จะพึงแสดง จิตของ

ท่านทัง้ ๕ นัน้ยงัมทีฏิฐมิานะทีผ่ดิ ยงัไม่ยอมรบัฟัง จงึได้ตรสัชีแ้จงด้วยเหตผุลให้ท่าน

ทั้ง ๕ คลายทิฏฐิมานะยอมรับฟังก่อน และวิธีที่ทรงชี้แจงนั้นก็ได้ทรงเลือกพระวาจา 

ที่เหมาะสม อันเป็นของจริงท่ีเป็นประโยชน์ ดังเช่นที่ได้ตรัสให้ท่านทั้ง ๕ ระลึกว่า 

ก่อนแต่นี้ได้เคยมีพระวาจาดังที่ได้ตรัสแก่ท่านทั้ง ๕ นี้หรือไม่ว่าพระองค์ได้ทรงบรรลุ

ธรรมและเสด็จมาโปรด ท่านทั้ง ๕ นั้นก็ระลึกได้ว่าไม่เคยตรัสอย่างนี้ จึงได้มีจิตน้อม

เพื่อจะฟังธรรม เมื่อทรงทราบว่าจิตของท่านท้ัง ๕ นั้นอ่อนโยนลง น้อมเพื่อที่จะ 

รับธรรม จึงได้ตรัสแสดงปฐมเทศนาโปรด พระวาจาท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสตั้งแต ่
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พระวาจาแรกเมื่อพบท่านทั้ง ๕ ก็ล้วนเป็นสัจจะคือความจริงท้ังนั้น และก็ต้องด้วย 

กาลเวลา พระวาจาแรกที่ตรัส ก็ตรัสว่าจะเสด็จมาโปรด ได้ทรงบรรลุธรรม ก็เป็น 

ความจรงิ และต้องด้วยกาลเวลาท่ีควรจะตรสับอก เมือ่ท่านทัง้ ๕ ยงัไม่ยอมน้อมใจฟัง 

คือยังไม่เชื่อว่าจะได้ทรงบรรลุธรรมได้ตรัสรู้ พระองค์ก็ได้ตรัสพระวาจา ชี้เหตุผลอัน

เป็นความจริงอีกเช่นเดียวกันว่าก่อนแต่นี้ได้เคยตรัสอย่างนี้หรือไม่ ท่านทั้ง ๕ ระลึก

ได้ว่าไม่เคยตรัส จึงได้น้อมใจเพ่ือจะฟัง จึงได้ตรัสแสดงปฐมเทศนา เพราะฉะนั้น  

พระวาจาที่ตรัสบอกตั้งแต่พระวาจาแรกมาโดยล�าดับ จึงเป็นค�าจริงค�าแท้ที่ประกอบ

ด้วยประโยชน์ จะเป็นที่ชอบใจหรือไม่เป็นที่ชอบใจของใครก็ตาม เมื่อถึงกาลเวลา 

ทีจ่ะตรัส ก็ตรสัพระวาจานัน้ ตรสัสิง่นัน้ ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ ท่านจงึแสดงว่า พระวาจา

ของพระพทุธเจ้าทีต่รสัสัง่สอนทุกครัง้จะต้องมีผูไ้ด้รบัประโยชน์ ไม่มเีลยทีจ่ะเปล่าประโยชน์ 

จะต้องมผีูฟั้งได้ดวงตาเหน็ธรรม ได้ความเลือ่มใสในพระรตันตรยั ถงึพระรตันตรยัเป็น

สรณะเป็นอย่างน้อย เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า สุคโต เป็นผู้ที่เสด็จไปดี

อนึง่ แม้ในด้านทีท่รงเสดจ็ไปด้วยอรยิมรรคดงัทีก่ล่าวมาในเบือ้งต้น ซึง่ได้ทรง

บรรลุอมตนิพพาน วิชชาวิมุตติ ก็คือเมื่อทรงเสด็จไปด้วยอริยมรรค ก็เสด็จไปด้วย

อริยผลนิพพาน รวมเป็น โลกุตรธรรม คือ มรรค ผล นิพพาน ซึ่งผลก็คือความดับ

กิเลส ตัดกิเลสได้เด็ดขาด นิพพานก็ออกจากกิเลส กิเลสไม่กลับมาอีก เพราะฉะนั้น 

กิเลสที่ทรงละแล้วด้วยมรรคผลนั้น ๆ จึงไม่กลับมาสู่พระองค์อีก หรือไม่กลับมาสู่จิต

อีกตลอดไป จึงชื่อว่าเสด็จไปดี

และนอกจากนี ้การเสดจ็ไปดีของพระองค์นัน้ยงัมคีวามหมายถงึเสดจ็ไปโปรด

เวไนยนิกร คือหมู่ชนที่พึงฝึกได้ พึงแนะน�าได้ด้วยสุขประโยชน์ทั้งปวง เสด็จไปที่ไหน

ก็โปรดเวไนยนิกรในที่นั้นให้บรรลุสุขประโยชน์ทั้งนั้น เพราะว่าได้เสด็จไปด้วยทรง

ประพฤติประโยชน์ เป็นอัตถจริยาคือประพฤติประโยชน์แก่โลก แก่พระญาติและ

ประพฤติประโยชน์โดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้า ไม่มีที่จะเสด็จไปโดยมิได้ทรงประพฤติ

ประโยชน์ เสด็จไปในที่ใดก็ได้ประทานประโยชน์สุขในท่ีนั้นทุกแห่งไป เพราะฉะนั้น  

จงึได้ทรงเป็นปชูนยีบคุคลอย่างสงูสดุ คอืเป็นบคุคลทีพ่งึบชูาอย่างสงูสดุ ทัง้ด้วยเครือ่ง

สักการะวรามิสทั้งหลาย ทั้งด้วยการปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้น จึงได้ทรงเสด็จไปดี  
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แม้ในด้านเคร่ืองสกัการะวรามิสกพ็รัง่พร้อมบรบูิรณ์ไม่ขาดแคลน ไม่เป็น ทคุคตะ คอื

ผู้ขัดสนจนยาก แต่ทรงเป็น สุคตะ คือเป็นผู้ที่เสด็จไปดี คือเป็นผู้ที่มั่งมี มั่งมี 

ด้วยโลกุตตรธรรมทั้งหลาย ด้วยกุศลธรรมทั้งหลาย ด้วยธรรมะทั้งปวง และมั่งมีด้วย 

สักการะวรามิสที่มีผู้น�ามาบูชา

พระพทุธคณุบทนีย้งัให้ผลสบืเนือ่งมาถึงพระพทุธศาสนาทีไ่ด้ทรงประดษิฐาน 

ตัง้ขึน้ และสบืเน่ืองมาถงึพระสงฆ์สาวกท้ังปวง สืบเนือ่งมาถึงพุทธบริษทัทัง้ปวง เป็นต้น

ว่าภิกษุบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติดีตามพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงแล้ว ทรงบัญญัติแล้ว ก็ได้

รับการบูชา ทั้งด้วยเครื่องสักการะวรามิสและท้ังด้วยการปฏิบัติตามตลอดมา ดังท่ี

ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้น จึงได้ทรงพระนามว่า สุคโต คือเป็นผู้ท่ีเสด็จไป

ดีแล้ว ไม่เสด็จไปร้าย แม้ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจอย่างใดอย่างหนึ่ง แม้ด้วยกรรม

อย่างใดอย่างหนึง่ แต่เสดจ็ไปดด้ีวยประทานสุขประโยชน์ทัง้ส้ิน และเป็นทีต้่อนรบัของ

ประชาชนในที่ ๆ เสด็จไป ว่าเป็น สวาคตะ เป็นผู้ท่ีเสด็จมาดีแล้วส�าหรับพวกเขา 

ทัง้หลาย พวกประชาชนท้ังหลาย เม่ือพระองค์เสดจ็ไปด ีเป็น สคุโต สคุตะ ประชาชน

ทุกแห่งก็ต้อนรับพระองค์ด้วยค�าว่า สวาคตะ เสด็จมาดี และพากันสักการะบูชา  

ทัง้ด้วยวตัถท้ัุงด้วยการปฏบิตัติาม พระพุทธศาสนาจงึได้ต้ังขึน้และด�ารงอยู่จนถึงปัจจบุนั

และต่อไป เพราะฉะน้ัน พระพุทธคุณบทนี้จึงเป็นบทที่ควรจะระลึกถึงให้เห็นชัด  

กจ็ะบงัเกดิศรทัธาปสาทะปีตโิสมนัส จติใจกจ็ะปลอดโปร่งแจ่มใส จากนวิรณ์และอกศุล

ธรรมทั้งหลาย สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ และเป็นการน�าปัญญาให้ตั้งอยู่ในพระคุณ

๒๒ กันยายน ๒๕๒๘
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จะแสดงพระพุทธคุณบทว่า โลกวิทู ผู้รู้โลก น�าเป็น พุทธานุสสติ ระลึกถึง

พระพุทธเจ้าโดยพระคุณ 

พระอาจารย์ได้แสดงอธบิายพระพทุธคณุบทว่า โลกวทิ ูนี ้ว่าได้ทรงรู้แจ้งโลก

โดยประการทั้งปวง คือโดยสภาวะคือโดยสภาพ โดยสมุทัยคือเหตุเกิด โดยนิโรธคือ

ความดับ และโดย นิโรธุปายะ หรือ นิโรโธบาย คืออุบายอันได้แก่ทางที่จะน�าเข้าไป

สูค่วามดบั ได้มพีระพุทธภาษติตรสัถึงโรหติสัสเทพบตุร ซึง่เป็นผูม้ฤีทธิม์าก ได้ไปโดย

เร็วในโลกนี้เพ่ือที่จะให้ถึงท่ีสุดโลก แต่ก็ต้องท�ากาลกิริยาคือได้สิ้นชีวิตก่อน เป็นอัน 

ไม่ถึงที่สุดโลก พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า ที่สุดโลกอันเป็นที่ ๆ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย 

ไม่จุติคือเคล่ือน ไม่อุปบัติคือเข้าถึง เป็นที่ ๆ พระองค์ตรัสว่า ไม่พึงรู้ไม่พึงเห็น  

ไม่พึงถึงได้ด้วยการไปในที่ไหน ๆ แต่ว่าหากไม่ถึงที่สุดแห่งโลก พระองค์ก็ตรัสว่า 

ไม่พงึถงึทีส่ดุแห่งทุกข์ได้ และพระองค์ได้ตรสัว่า “พระองค์ทรงบญัญตัโิลก โลกสมทุยั 

เหตุเกิดโลก โลกนิโรธ ความดับโลก และโลกนิโรธคามินีปฏิปทา ทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับโลก ในกเฬวระคือในกายนี้ ที่ประมาณวาหนึ่ง มีสัญญามีใจนี้” ดั่งนี้

ตามเรื่องของโรหิตัสสเทพบุตร และตามพระพุทธภาษิตที่ตรัส เป็นเคร่ือง 

ส่องความให้เห็นว่า ได้ทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงดังกล่าวมาข้างต้น คือโดย

สภาวะหรือโดยสภาพ โดยสมทุยั โดยนโิรธ โดยอุบายคอืทางปฏิบตัใิห้เข้าถึงนโิรธอนั
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ความรู้โลกของพระพุทธเจ้าตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายอ้างพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอา

ไว้จึงเป็นอธิบายอันถูกต้อง เพราะมิได้อธิบายเอาเอง และตามพระพุทธภาษิตที่ตรัส

เล่าถึงโรหิตัสสเทพบุตรนั้น เป็นเรื่องที่ตรัสเล่าถึงการไปเพื่อจะพบที่สุดโลก ในโลก

ภายนอกนีเ้อง ซึง่เทพบตุรไม่อาจจะถงึทีส่ดุโลกต้องสิน้ชีวติเสยีก่อน คอืต้องจตุคิอืต้อง

เคลือ่นจากภาวะเป็นเทพไปเสยีก่อน แต่พระพุทธภาษติทีต่รสัแสดงเป็นเทศนาสัง่สอน 

ได้ตรัสชี้เข้ามาถึงโลก ในกเฬวระคือในกายที่มีขนาดวาหนึ่งโดยส่วนสูงหรือโดย 

ส่วนยาว ซึ่งมีสัญญาและมีใจนี้ เป็นการตรัสที่น้อมเข้ามาถึง ขันธโลก โลกคือขันธ์ ๕ 

กายและใจอันน้ี และโดยท่ีได้ตรัสว่าได้ทรงบัญญัติเรื่องโลก ก็ทรงบัญญัติในกเฬวระ 

คือในร่างกายที่มีสัญญามีใจน้ี ไม่ได้ทรงบัญญัติโลกในภายนอก ในค�าส่ังสอนของ

พระองค์ และกต็รสัว่าทีส่ดุโลกคอืทีส่ดุโลกในภายในดงักล่าว กเ็ป็นที ่ๆ ไม่เกดิไม่แก่

ไม่ตาย ไม่จุตคิอืเคลือ่น ไม่อปุบตัคิอืเข้าถงึ และทีส่ดุโลกน้ีเองกเ็ป็นที ่ๆ สดุแห่งทกุข์ด้วย 

เพราะฉะน้ัน แม้ในโลกภายในนี้ เมื่อไม่ถึงที่สุดก็ไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้  

จะถงึทีส่ดุแห่งทกุข์ได้กต้็องถงึทีส่ดุแห่งโลกในภายในนี ้เพราะฉะนัน้ พระธรรมเทศนา

ที่ตรัสแสดงน้ีจึงเป็นพระธรรมเทศนาท่ีผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ อาจปฏิบัติให้

ถึงได้ เพราะอยู่ภายในกเฬวระคือร่างกายที่มีสัญญามีใจของทุก ๆ คนของตนเอง  

ไม่ต้องไปค้นหาในภายนอกท่ีไหน เพราะฉะนัน้ ตามพระพทุธภาษติทีต่รสันีจ้งึเป็นอนั

แสดงลักษณะของพุทธศาสนา ว่าพระพุทธศาสนานั้นมิได้แสดงโลกหรือเรื่องของโลก

ภายนอกต่าง ๆ จะเป็นเบือ้งต้นโลกกต็าม ทีสุ่ดโลกกต็าม แต่ว่าได้ตรสัแสดงเร่ืองโลก

ทีเ่ป็นภายในดงักล่าวน้ัน อันเป็นสจัจธรรมทีท่กุ ๆ คนจะพึงรู ้จะพงึเห็น จะพงึถึง และ

เมื่อรู้ เมื่อเห็น เมื่อถึง ก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ เป็นผู้พ้นทุกข์ได้ เพราะฉะนั้น จึงควรท�า 

ความเข้าใจในสจัจธรรมท่ีได้ตรสัสอน อันแสดงความแห่งพระพทุธคณุบทว่า โลกวทิ ูนี้ 

เพือ่จะได้มคีวามเข้าใจ เป็นท่ีตัง้แห่งศรัทธาและปสาทะ เป็นทีต่ัง้แห่งปัญญา เป็นเนตติ

แห่งการที่จะปฏิบัติตาม

ได้มีพระพทุธภาษิตตรสัอธบิายถึงค�าว่า โลก โดยพยญัชนะคอืถ้อยค�า อนัส่อง

ถงึอรรถะคือเนือ้ความว่า “ลชุชฺตตี ิโลโก ส่ิงใดชาํรุดทรดุโทรม สิง่นัน้ช่ือว่าโลก” หรือ

ว่าชือ่ว่าโลกเพราะเป็นส่ิงท่ีช�ารุดทรดุโทรม ฉะนัน้ ส่ิงใดก็ตามทีม่คีวามช�ารดุทรดุโทรม
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สิง่นัน้ได้ชือ่ว่าโลก และโลกทีเ่ป็นภายในทีต่รสัสอนกค็อื ขนัธโลก โลกคอืขนัธ์ ๕ หรือ

นามรูป กายใจอันน้ี อันขันธ์ ๕ หรือนามรูปย่อมเป็นทุกข์โดยสภาพคือโดยภาวะ 

ของตน เป็นทุกข์กคื็อตัง้อยู่คงท่ีมิได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป โดยทีม่ชีาตคิวาม

เกิดเป็นเบื้องต้น มีชราคือความช�ารุดทรุดโทรมไปในท่ามกลาง มีมรณะคือความตาย

ในที่สุด ชาติชรามรณะชื่อว่าเป็นสภาพหรือเป็นสภาวะ คือเป็นภาวะของตน คือ 

ของขันธ์ ๕ เอง ชาติก็เป็นสภาวะคือเป็นความเกิดข้ึนมาด้วยเหตุปัจจัยของตนเอง  

และเมื่อมีชาติคือความเกิดขึ้นมาเป็นขันธ์ ๕ เป็นนามรูป ก็ต้องมีชราคือความแก่  

ความเก่าความช�ารุดทรุดโทรม ซึ่งก็เป็นสภาวะคือเป็นภาวะของตนเองที่ต้องเป็นไป 

และในที่สุดก็มีมรณะคือความตายคือความแตกสลาย ซึ่งก็เป็นสภาวะ เป็นภาวะคือ

ความเป็นของตนเอง 

ค�าว่า “สภาวะ” หรอื “สภาพ” บางทกีพ็ดูกนัว่าเป็นสภาพธรรมดา คอืธรรมดา

นัน้กเ็ป็นสภาพทีป่รากฏ เป็นภาวะคอืความมคีวามเป็น เป็นความมคีวามเป็นอย่างนัน้ 

เป็นความมคีวามเป็นอย่างนี ้เช่นท่ีเรียกว่าธรรมชาตธิรรมดาต่าง ๆ เช่นทีป่รากฏเป็น 

กลางวันเป็นกลางคืน เป็นฝนตกเป็นแดดออก ซึ่งก็เป็นภาวะคือเป็นความมีความเป็น

อย่างหนึ่ง ๆ ถ้าไม่ใช่ภาวะคือไม่เป็นความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่ปรากฏ

เป็นกลางวัน ไม่ปรากฏเป็นกลางคืน ไม่ปรากฏเป็นฝนตก ไม่ปรากฏเป็นแดดออก  

แต่ทีป่รากฏขึน้มาเป็นไปดงักล่าว กคื็อเป็นภาวะเป็นความมีเป็นความเป็นขึน้มาอย่างใด

อย่างหนึ่ง และความมีความเป็นท่ีปรากฏขึ้นมานั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนเอง  

ซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดา เพราะว่าอันความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น จะต้อง

มีเหตุมีปัจจัย เช่นว่าเหตุท่ีท�าให้เป็นกลางวัน เหตุที่ท�าให้เป็นกลางคืน เหตุที่ท�าให้ 

ฝนตก เหตุท่ีท�าให้แดดออก ต้องมีเหตุมีปัจจัย แต่ว่าเหตุปัจจัยนั้นเป็นเหตุปัจจัย 

ของตนเอง เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกว่า สภาพ ดงัทีเ่รยีกกนัว่าสภาพธรรมดา หรอืสภาพ

ดินฟ้าอากาศแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นภาวะเหมือนกัน คือเป็นความมีความเป็น เช่น  

เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาต่าง ๆ อันเป็นสิ่งที่สัตว์บุคคลท�าขึ้น ไม่เรียกว่าสภาพ แต่เรียกว่า

ภาวะเฉย ๆ เช่น ความวุ่นวายต่าง ๆ ที่หมู่ชนก่อขึ้น เรียกว่าภาวะไม่ปกติ ภาวะที่

รนุแรง ไม่เรยีกว่าเป็นสภาพไม่ปกตหิรอืสภาพทีร่นุแรง เรยีกว่าภาวะเฉย ๆ เพราะว่า
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บุคคลก่อขึ้นมา ไม่ใช่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนเอง แต่ว่าถ้าเป็นไปตามเหตุปัจจัย

ของตนเอง เช่นว่าแผ่นดนิไหวทีใ่ห้ผลทีเ่สยีหายรนุแรง กเ็รยีกได้ว่าเป็นสภาพทีรุ่นแรง 

เพราะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนเอง คนไม่ได้ไปท�าขึ้น 

เพราะว่าอันภาวะต่าง ๆ ที่เป็นตัวสภาพดังกล่าวนั้นย่อมมีเหตุปัจจัย เช่นฝน

ตกก็ต้องมีเหตุปัจจัย เม่ือบุคคลมีความรู้ถึงเหตุปัจจัยให้ฝนตก จึงอาจที่จะประกอบ

กระท�าเหตุปัจจัยให้ฝนตกเกิดขึ้นได้ และท�าให้ฝนตกได้ ดั่งนี้ก็เรียกว่าเอาเหตุปัจจัย

ของธรรมชาตธิรรมดาทีเ่ป็นไปตามภาวะของตนเองนัน้แหละมาใช้และกใ็ช้ได ้แตส่ิ่งที่

ประดิษฐ์ขึ้นนี้ ก็ควรจะเรียกว่าเป็นภาวะได้ หรือว่าเรียกตามที่มา ว่าอันที่จริงก็ไม่ใช่

บุคคลท�าข้ึนเอง แต่ว่ารู้วิธีและน�าเอาวิธีการนั้นมาใช้เท่านั้น ก็อาจจะรวมอยู่ในค�าว่า

สภาพได้ แต่เม่ือมุ่งถึงเป็นการที่คนท�าข้ึนก็เรียกว่าภาวะเฉย ๆ ส�าหรับในลักษณะ 

เช่นนั้น จับเข้ามาถึงสภาวะของโลกภายในคือนามรูปนี้ หรือจะเรียกว่าขันธโลกอันนี้

ของทกุ ๆ คน กมี็สภาพท่ีปรากฏเป็นชาต ิความเกิด ชรา ความแก่ มรณะ ความตาย 

และเมื่อเป็นดั่งนี้ก็ต้องมีจุติคือความเคลื่อนจากกเลวระ ร่างกายที่เป็นศพหรือที่ตาย 

ไปอุปบัติที่แปลว่าเข้าถึงกเลวระคือร่างใหม่ ก็เป็นชาติคือความเกิดขึ้นมาใหม่อีก  

แล้วก็เป็นความแก่เป็นความตาย แล้วก็เป็นความเกิดขึ้นมาอีกดั่งนี้ ตราบเท่าท่ียังมี

สมุทัยคือเหตุเกิดแห่งสภาวะทั้งปวงดังกล่าวนั้น

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โลกภายในนี้ด้วยประการทั้งปวง ได้ตรัสรู้โดยสภาพคือ

โดย สภาวทุกข์ มีชาติความเกิดเป็นต้น และโดย ปกิณณกทุกข์ ทุกข์ทางจิตต่าง ๆ  

มีโสกะปริเทวะเป็นต้น รวมเข้าก็คือว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ คือนามรูปนี้ เป็นอันว่า

ได้ตรสัรูโ้ดยสภาพ และได้ตรสัรูถึ้งเหตเุกิด ดงัทีต่รัสสอนว่า ตณัหาความดิน้รนทะยาน

อยากเป็นไปในกามก็คือเป็นกามตัณหา เป็นไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็น

ภวตัณหา เป็นไปในวิภพก็คือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหา ก็เป็นอันว่าได้

ตรัสรู้โลกท้ังปวง ในด้านเกิดโลกคือเกิดทุกข์ และก็ได้ตรัสรู้โลกในด้านดับ ดับโลก 

กค็อืดบัตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก และเมือ่ดบัตณัหาซึง่เป็นตวัสมทุยัได้กด็บัชาติ

ดับชราเป็นต้น เป็นอันว่าดบัสภาวทุกข์ และได้ตรสัรูถ้งึอุบายคอืทางปฏิบตัเิข้าถงึความ

ดับโลก ดังที่ตรัสสอนไว้ก็คือมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เป็นต้น  
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มีสัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบ เป็นที่สุด รวมเข้าก็เป็น ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 

ปัญญา เป็น นิโรโธบาย คือ เป็นทางเป็นวิธีปฏิบัติให้เข้าถึงความดับโลก และเมื่อดับ

โลกคือดบัตณัหาได้ กเ็ป็นอนัว่าดบัสภาวะทีป่รากฏเป็นชาต ิความเกดิ ชรา ความแก่ 

มรณะ ความตาย ไม่ต้องมีจุติคือความเคลื่อน ไม่ต้องมีอุปบัติคือเข้าถึงชาติภพใหม่ 

ต่อไป เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันว่าได้ถึงที่สุดโลกและก็ถึงที่สุดทุกข์ไปพร้อมกัน ฉะนั้น 

ตราบใดที่ยังมีโลกโดยสภาพ ต้องมีเกิด มีแก่ มีตาย ก็ต้องมีจุติคือเคลื่อน อุปบัติคือ

เข้าถงึชาตภิพใหม่ ก็เป็นอันว่ายงัไม่ถงึท่ีสดุโลก ยงัวนเวียนอยูใ่นโลก แต่เมือ่ดบัตณัหา

ได้ด้วยปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ สมบูรณ์ จึงจะดับโลกได้ ก็ถึงที่สุดโลก และถึงที่สุด

ทุกข์ไปพร้อมกัน เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงเป็น โลกวิทู ผู้รู้โลก

๒๙ กันยายน ๒๕๒๘
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จะแสดงพระพุทธคุณบทว่า โลกวิทู ผู้รู้โลก 

ได้แสดงพระพุทธคุณบทนี้ครั้งหน่ึงแล้ว โดยอธิบายท่ีพระอาจารย์ได้น�าเอา

พระพทุธพจน์ท่ีตรสัไว้ว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงรูจ้กัโลก รูจ้กัเหตเุกดิโลก รูจ้กัความดบัโลก 

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลก จึงทรงได้พระนามว่า โลกวิทู ผู้รู้โลก อีกอย่างหนึ่ง 

พระอาจารย์ได้อธิบายว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ สังขารโลก โลกคือสังขาร สัตตโลก 

หรือ สัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์ และ โอกาสโลก โลกคือโอกาสอันได้แก่พื้นพิภพ  

อกีอย่างหนึง่ เรยีงโอกาสโลกไว้เป็นที ่๑ สงัขารโลกไว้เป็นที ่๒ สัตตโลกหรอืสัตวโลก

ไว้เป็นที่ ๓ จะได้แสดงอธิบายโดยนับโอกาสโลก โลกคือโอกาสอันได้แก่พื้นพิภพ  

เป็นอันดับที่ ๑

อัน โอกาสโลก โลกคือโอกาส อันได้แก่พื้นพิภพนี้ ท่านใช้ค�าว่า โอกาส  

ซึ่งตามพยัญชนะก็แปลว่า เป็นที่ ๆ ไถได้ หรือว่าขีดได้ ที่แปลว่าเป็นที่ ๆ ไถได้นั้น  

ก็โดยที่มีมูลธาตุของศัพท์เช่นเดียวกับค�าว่า กสิ ในค�าว่า กสิกรรม ท่ีว่าการงานคือ 

การไถ อันหมายถึงการท�านา และค�าว่า โอกาส ก็เป็นธาตุอันเดียวกับกสิกรรม 

นั่นแหละ คือเป็นท่ี ๆ ไถได้ขีดได้ โดยที่เป็นพื้นแผ่นดิน เป็นวัตถุ ตรงกันข้ามกับ 

ค�าว่า อากาส ที่แปลกันว่าช่องว่าง ตามพยัญชนะก็แปลว่าเป็นที่ ๆ ไถไม่ได้ขีดไม่ได้ 

เหมือนดังในอากาศที่รู้จักกัน จะขีดอะไรในอากาศให้ปรากฏเป็นรอยก็ขีดไม่ได้ จะไถ
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หว่านอะไรในอากาศก็ไม่ได้เพราะเป็นช่องว่าง ส่วนค�าว่าโอกาสนี้เป็นที่ ๆ ไถหว่านได้ 

ดังเป็นพื้นแผ่นดิน เป็นท่ีไถหว่าน เพราะฉะนั้น เม่ือเป็นชื่อของโลกโดยใช้ค�าว่า  

โอกาสโลก โลกคอืโอกาส จงึหมายถงึพืน้พภิพทีด่วงอาทติย์ดวงจนัทร์ส่องสว่างปรากฏ

อยู่นี้ทั้งหมด ก็รวมเรียกว่าโอกาสโลก

พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้โอกาสโลก โลกคือพื้นพิภพ ด้วยความรู้โดยสามัญ  

ดังที่ได้เสด็จจาริกไปสู่รัฐสู่คามนิคมชนบทนั้น ๆ อันเป็นที่ตั้งของเมืองของบ้านนั้น ๆ 

และได้ทรงรู้โอกาสโลกโดยเป็นธาตุดินน�้าไฟลม ซึ่งเป็นส่วนใหญ่อันเป็นท่ีก่อเกิดขึ้น

ของสังขารทั้งหลาย และแม้พื้นพิภพที่ปรากฏแก่ตาหูเป็นต้นท่ีเรียกว่าเป็นธาตุดินน�า้

ไฟลมส�าหรบัพจิารณาในทางกรรมฐาน กค็งเป็นสังขารคอืเป็นส่ิงผสมปรงุแต่งอยูน่ัน่เอง 

แต่กต้็องมส่ีวนทีเ่ป็นธาตแุท้ของส่วนสิง่เหล่านีซ้ึง่เป็นส่วนละเอยีด พระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้

โอกาสโลก ทรงรู้จักโอกาสโลกคือพื้นพิภพ ท้ังโดยสามัญ ทั้งโดยพิเศษอย่างยิ่งคือ 

โดยเป็นธาตุอย่างแท้จริง และพระองค์ตรัสรู้ด้วยความรู้ที่พรากออกจากสิ่งที่รู้ คือ 

ไม่ยึดถืออยู่ในสิ่งท่ีรู้โดยเป็นเราเป็นของเรา แต่เป็นความรู้ที่พรากออก เพราะฉะนั้น 

จึงทรงรู้จักแต่ว่าไม่ติดไม่ยึด จึงไม่เป็น โลกิยะ หรือ โลกีย์ ท่ีแปลว่ายึดอยู่กับโลก 

เกีย่วอยูก่บัโลก แต่เป็น โลกตุตระ อยูเ่หนอืโลก คอืรูแ้ละพรากออกไป พ้นได้ ไม่ตดิ

ไม่ยึด

สงัขารโลก โลกคือสงัขาร อันได้แก่ส่ิงผสมปรงุแต่งท้ังหลาย กไ็ด้แก่ทกุ ๆ ส่ิง

ทุก ๆ อย่าง ตลอดจนถึงหมู่สัตว์ซึ่งประกอบขึ้นด้วยธาตุท้ังหลายจากพื้นพิภพนี้  

มาเป็นสิ่งนั้นมาเป็นสิ่งนี้ เช่นมาเป็นต้นไม้ เป็นภูเขา เป็นแม่น�้าล�าคลอง มาเป็น 

หมู่สัตว์ทั้งมนุษย์และเดรัจฉาน ซ่ึงต่างด�ารงอยู่ได้ด้วยอาหาร พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้

สังขารโลก โลกคือสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งปวง พร้อมทั้งเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่ง 

ให้บังเกิดเป็นสังขารต่าง ๆ ขึ้น ดังที่ท่านพระอาจารย์ได้ยกมาจ�าแนกไว้ เป็นต้นว่า 

ทรงรู้จักโลกท่ีมี ๑ ก็คือข้อท่ีสัตว์ท้ังปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหาร ด�ารงอยู่ได้ด้วยอาหาร 

ทรงรู้จักโลก ๒ คือนาม ๑ รูป ๑ ทรงรู้จักโลก ๓ ก็คือเวทนาทั้ง ๓ ทรงรู้จักโลก ๔ 

ก็คืออาหารทั้ง ๔ ทรงรู้จักโลก ๕ ก็คือขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ทรงรู้จักโลก ๖ ก็คือ

อายตนะทัง้ ๖ ทรงรู้จกัโลก ๗ กคื็อวญิญาณฐติิทีต่ัง้แห่งวญิญาณ ๗ ทรงรูจ้กัโลก ๘ 
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ก็คือโลกธรรมทั้ง ๘ ทรงรู้จักโลก ๙ ก็คือสัตตาวาส ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้ง ๙  

ทรงรูจ้กัโลก ๑๐ ก็คืออายตนะท้ัง ๑๐ ทรงรูจ้กัโลก ๑๒ กค็อือายตนะ ๑๒ ทรงรู้จกั

โลก ๑๘ ก็คือธาตุ ๑๘ ธาตุ ๑๘ นั้นก็ได้แก่ ธาตุคืออายตนะภายใน ๖ ธาตุคือ

อายตนะภายนอก ๖ ธาตุคอืวิญญาณทีรู่ท้างอายตนะอกี ๖ กร็วมเป็น ๑๘ แม้สังขาร

โลกพระองค์ได้ตรสัรู้ และพรากออกไม่ยดึถอืไม่เกีย่วข้อง จงึทรงเป็นโลกตุตระ อยู่เหนอื

โลก ทรงพ้นโลก ส่วนผูท่ี้รู้จักสงัขารโลกและยงัยดึถอื ยงัไม่พรากจิตออกได้ กเ็รยีกว่า

เป็นโลกิยะหรือโลกีย์ เกี่ยวอยู่กับโลก

สัตตโลก หรือ สัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์ พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้จักสัตวโลก  

โลกคือหมู่สัตว์ทุกจ�าพวก โดยที่ได้ทรงรู้จักอาสยะหรืออาศัยคือท่ีอาศัยของจิต เป็น

ฝ่ายดบ้ีางเป็นฝ่ายชัว่บ้าง เมือ่เป็นกเิลสกเ็ป็นท่ีอาศัยฝ่ายชัว่ เม่ือเป็นบารมีเป็นคุณธรรม 

ก็เป็นที่อาศัยฝ่ายดี ทรงรู้จักอนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของสัตวโลก 

ทั้งหลาย ทรงรู้จักจริตอัธยาศัยของสัตว์ท้ังหลาย ทรงรู้จักอธิมุตติ คือความน้อมไป  

ความเอนเอียงไปแห่งจิตของสัตว์ทั้งหลาย ทรงรู้จักผงคือกิเลสที่เข้าตาใจของสัตว์ 

ทั้งหลายว่าผู้ใดมีน้อย ผู้ใดมีมาก ทรงรู้จักอินทรีย์คือธรรมะที่ครองจิตใจ อันได้แก่ 

ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ของสัตว์ทั้งหลาย ว่าใครมีแก่กล้า ใครมีอ่อน  

ได้ทรงรู้จักอาการของสตัว์ทัง้หลายว่าใครมีอาการด ีใครมีอาการไม่ด ีทรงรูจ้กัพืน้แห่ง

ปัญญาของสัตว์ท้ังหลายว่าใครรู้ได้ง่ายใครรู้ได้ยาก ทรงรู้จักพื้นภูมิของสัตว์ทั้งหลาย 

อันเกี่ยวแก่กิเลส เกี่ยวแก่กรรม เกี่ยวแก่ปัญญา เป็นต้น ว่าใครเป็น ภัพพสัตว์ คือ

เป็นสตัว์ทีส่มควรทีจ่ะรบัธรรมะ บรรลถุงึธรรมะได้ ใครเป็นสตัว์ทีเ่รยีกว่า อภพัพะ คือ

เป็นสัตว์ที่ไม่สมควรจะรับธรรมะที่เรียกว่าอาภัพ ไม่สามารถที่จะรับธรรมะที่จะเข้าถึง

ธรรมะได้ พระองค์ได้ทรงรูจ้กัสตัวโลกโดยอาการท่ีพระอาจารย์ได้ยกมาดงัท่ีกล่าวนี ้และ

มิได้ทรงรู้ติดหรือว่ารู้ยึด ได้ทรงรู้พรากออกได้ จึงทรงเป็น โลกุตตระ อยู่เหนือโลก

 พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้โลก โดยที่ได้ทรงรู้จัก โอกาสโลก โลกคือโอกาส

อันได้แก่พื้นพิภพ ทรงรู้จัก สังขารโลก โลกคือสังขารคือส่ิงผสมปรุงแต่งทั้งหลาย  

ทรงรูจ้กัสตัวโลก โลกคือหมูส่ตัว์ มิได้ทรงรูติ้ดรูย้ดึ ผูท่ี้ยงัรูต้ดิรูย้ดึย่อมเป็นโลกยิะหรอื

โลกีย์ เก่ียวข้องอยู่กับโลกติดอยู่กับโลก แต่เพราะทรงรู้พราก คือจิตของพระองค์ 
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พรากออกได้จากโลก จึงเป็นโลกุตตระอยู่เหนือโลก อยู่เหนือโอกาสโลก อยู่เหนือ

สงัขารโลก อยูเ่หนอืสตัวโลก ทรงพ้นจากโลกท้ังหมด และความตรสัรูโ้ลกของพระองค์

ท�าให้พระองค์ทรงปฏิบัติพุทธกิจที่เป็นอัตถจริยา ประพฤติประโยชน์กระท�าประโยชน์

แก่โลก กระท�าประโยชน์โดยท่ีทรงแสดงธรรมะสัง่สอนโปรดสตัวโลก โปรดให้สตัวโลก

คือหมู่สัตว์ที่เป็นภัพสัตว์คือสัตว์ผู้ที่สมควร เป็นเวไนยยะคือผู้ท่ีแนะน�าได้ ให้รู้สัจจะ

คอืความจรงิท่ีทรงส่ังสอน ท�ากเิลสและกองทกุข์ให้บรรเทาเบาบางหรอืให้สิน้ไปได้บาง

ส่วนจนถึงสิ้นเชิง เพราะเหตุที่ทรงรู้จักโลกดังกล่าวนี้เอง

อนึ่ง ความรู้จักโลกนั้นก็อาจจะประมวลย่อเข้าได้ว่า คือรู้จักโลกโดยสมมติ 

กับรู้จักโลกโดยปรมัตถ์ 

รูจ้กัโลกโดยสมมติ นัน้กคื็อ รูจ้กัโลกโดยท่ีแยกออกโดยส่วนใหญ่ เป็นโอกาสโลก 

เป็นสังขารโลก เป็นสัตวโลก และแยกละเอียดออกไปอีก โอกาสโลกก็แยกออกเป็น

พืน้พภิพส่วนนัน้ส่วนนี ้สงัขารโลกกแ็ยกออกเป็นสงัขารประเภทต่าง ๆ ซึง่บางจ�าพวก

ก็มีใจครองบางจ�าพวกก็ไม่มีใจครอง และแม้สัตวโลกหมู่สัตว์ก็แยกออกไปต่าง ๆ  

ในหมู่มนุษย์ หมู่เดรัจฉานที่เห็น ๆ กันอยู่นี้เอง ก็ยังแยกออกไปอีกมากมาย และ 

เมื่อแยกสรุปดังที่ตรัสแสดงเอาไว้ ก็ได้แก่หมู่สัตว์เมื่อนับจากต�่าขึ้นมา ก็เป็นหมู่สัตว์

ในอบายภูม ิหมูส่ตัว์ในสคุตภิมูคิอืหมูม่นษุย์ และท่ีสงูขึน้ไปกห็มูเ่ทพหมูพ่รหมทัง้หลาย

ซึ่งรวมเข้าที่ตรัสแสดงไว้ก็เป็นวิญญาณฐิติ ที่ตั้งของวิญญาณ ๗ หรือสัตตาวาส ที่อยู่

อาศัยของสัตว์ ๙ และก็ได้ตรัสเอาไว้ในอรูปฌาน โดยยกข้อขึ้นพิจารณาในข้อที่ว่า

อากาศไม่มีที่สุด วิญญาณไม่มีที่สุด ในข้อว่าวิญญาณไม่มีที่สุดนี้ ก็แสดงว่าวิญญาณ 

มีมากมายหาที่สุดมิได้ ก็วิญญาณอันหาท่ีสุดมิได้นี้เองซึ่งรวมอยู่ในสัตตโลก หรือ

สตัวโลก โลกคือหมู่สตัว์ ซึง่วนเวยีนเกิดแก่ตาย จตุคิอืเคลือ่นออกจากกายทีแ่ตกสลาย 

อปุบตัคิอืเข้าถงึภพชาตใิหม่ ก็เป็นไปอยูด่ัง่นี ้ดงัทีป่รากฏแก่พระญาณของพระพทุธเจ้า

เมื่อก่อนจะตรัสรู้ ซึ่งทรงได้ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ญาณที่รู้ระลึกขันธ์เป็นที่อาศัย

อยู่ในปางก่อนได้ ดังที่เรียกสั้น ๆ ว่าระลึกชาติได้ จุตูปปาตญาณ ญาณที่รู้จุติคือ 

ความเคลือ่น และอปุบตัคิอืความเข้าถงึชาตภิพนัน้ ๆ ของสัตว์ทัง้หลาย ว่าเป็นไปตาม

กรรม และ อาสวักขยญาณ ญาณที่รู้ความสิ้นไป หรือญาณคือความรู้เป็นเหตุสิ้นไป
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ของอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดาน อันได้แก่ รู้จักทุกข์ รู้จักเหตุเกิดทุกข์ รู้จักความ

ดับทุกข์ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ อีกอย่างหนึ่งก็คือ รู้จักโลก รู้จักเหต ุ

เกิดโลก รู้จักความดับโลก รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลก และได้ทรงรู้จักอาสวะ

กิเลสที่ดองจิตสันดาน รู้จักเหตุเกิดอาสวะ รู้จักความดับอาสวะ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึง

ความดบัอาสวะ จงึได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า เพราะฉะนัน้ จงึทรงตรสัรูโ้ลกนีเ้อง และ

ก็ทรงน�าความตรัสรู้น้ีเองมาสอนโลก คือทรงน�าความรู้ท่ีทรงรู้จักโอกาสโลก สังขาร

โลก สัตวโลก มาทรงสอนโลกคือทรงสอนสัตวโลก ให้บรรลุสุขประโยชน์ตามภูม ิ

ตามช้ัน ตามแต่สัตวโลกนั้น ๆ จะมีความเป็นภัพบุคคลคือบุคคลผู้ท่ีสมควรเพียงไร 

หรือเป็นเวไนยยะจะพึงแนะน�าได้เพียงไร และซึ่งเป็น ปุริสทัมมะ คือเป็นบุคคลที่ฝึก

ได้เพียงไร พระองค์ได้ทรงรู้โลกโดยสมมติต่าง ๆ 

และได้ทรง รู้จักโลกโดยปรมัตถ์ คือโดยที่ชื่อว่าโลกนี้ก็เพราะเป็นสิ่งที่ช�ารุด  

สิ่งใดที่ช�ารุดสิ่งนั้นได้ชื่อว่าเป็นโลก เพราะฉะนั้น ท่ีขึ้นชื่อว่าโลก จะมีสมมติบัญญัติ

เรียกว่าอะไร เช่นเรียกว่าเป็นโอกาสโลก สังขารโลก สัตวโลก หรือเรียกย่อยออกไป

เป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม แต่ก็รวมเข้าในค�าเดียวว่า ช�ารุด เพราะฉะนั้น อรรถะที่

เป็นปรมัตถ์คือเป็นเนื้อความที่ละเอียดที่สุดย่อท่ีสุดของโลกก็คือช�ารุด สิ่งใดช�ารุด 

สิ่งนั้นได้ชื่อว่า โลก และตรงกันข้ามกับธรรมะ สิ่งใดที่ด�ารงอยู่ สิ่งนั้นได้ชื่อว่า ธรรม 

เพราะฉะนั้น โลกจึงได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ช�ารุด ธรรมจึงเป็นสิ่งที่ด�ารงอยู่ ก็ได้แก่สัจจะที่

เป็นตัวความจริง ตลอดจนถึงนิพพาน เพราะฉะนั้น โลกโดยปรมัตถ์จึงเป็นสิ่งที่ช�ารุด 

เป็นสิง่ทีเ่ป็นอนจิจะไม่เท่ียง ต้องเกดิดบั เป็นสิง่ทีช่ือ่ว่า ทกุขะ เป็นทกุข์ คอืด�ารงอยู่คง

ที่มิได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน คือมิใช่เรา

มิใช่เป็นของเรา จะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าทรง

รู้จักโลกดั่งนี้ จึงได้ชื่อว่า โลกวิทู ผู้รู้โลก

๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๘
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ได้แสดงพระพุทธคุณน�าเป็น พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยพระคุณ 

และในพระพุทธคุณแต่ละบทก็ย่อมประกอบด้วยธรรมคุณ ประกอบด้วยธรรมปฏิบัติ 

มีสติปัฏฐานเป็นต้น รวมอยู่ด้วยทุกข้อทุกบท วันนี้จะได้แสดงพระพุทธคุณบทว่า  

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ 

ค�าว่า อนุตฺตโร แปลว่า ไม่มีผู้อื่นย่ิงกว่าคือยอดเย่ียม ปุริสทมฺมสารถิ  

แปลว่าเป็นสารถีฝึกบุรุษบุคคลท่ีควรฝึก ทัง้ ๒ บทนีโ้ดยปกตปิระกอบเป็นพระพทุธคณุ 

บทเดียวกนั แต่กอ็าจอธบิายแยกเป็น ๒ บทได้ คอื อนตุตโร บทหนึง่ ปรุสิทมมฺสารถ ิ 

บทหนึ่ง และอาจอธิบายรวมกันเป็นบทเดียวได้ว่า เป็นสารถีฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึก 

ไม่มผีูอ้ืน่จะยิง่ไปกว่าคอืยอดเย่ียม จะได้แสดงบทว่า อนตุตโร ผูท้ีไ่ม่มผีูอ้ืน่ยิง่กว่า คอื

ยอดเยี่ยม ก่อน

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ชือ่ว่า อนตุตโร ไม่มีผูอ้ืน่ย่ิงกว่าคอืยอดเย่ียม ตัง้แต่

ได้ตรสัรู ้พระอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณ ดงัทีไ่ด้ตรสัแสดงไว้ในปฐมเทศนา ซึง่มคีวาม

ว่า เมื่อใดญาณคือความหยั่งรู้ที่มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ บริสุทธิ์

บริบูรณ์แก่พระองค์ เม่ือนั้นพระองค์จึงทรงปฏิญญาว่า พระองค์ได้ตรัสรู้พระสัมมา-

สัมโพธิญาณ คือความตรัสรู้โดยชอบ เป็นอนุตตระ ไม่มีความตรัสรู้อื่นยิ่งไปกว่าคือ 

ยอดเยี่ยม ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงมักเรียกกันว่า อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ญาณคือ
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ความตรัสรู้ที่เป็นอนุตตระ ยอดเย่ียมดังกล่าว และกล่าวว่าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมา- 

สมัโพธญิาณ ด่ังนีจ้ะต้องเป็นอนุตตระ คือไม่มญีาณอ่ืนยิง่ไปกว่า จึงจะเป็นความตรัสรู้จบ 

เป็นความตรสัรู้สงูสดุ ถ้ายงัไม่เป็นอนุตตระ ความตรสัรู้นัน้กย็งัจะต้องมย่ิีง ๆ ขึน้ไปอีก 

คอืยงัไม่ถงึทีส่ดุ ดงัจะพงึเหน็ได้ทีแ่สดงไว้ถงึความตรสัรู้ของพระองค์ ในราตรท่ีีตรสัรูน้ัน้ 

ในปฐมยามแห่งราตร ีทรงได้ ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ ญาณคอืความระลกึรูข้นัธ์เป็น

ทีอ่าศัยอยูใ่นปางก่อนได้ คือระลึกชาตไิด้ แม้พระญาณนีก้ย็งัไม่เป็นอนตุตระ เพราะยงั

จะต้องตรัสรู้ต่อยิ่งขึ้นไปอีก ในมัชฌิมยามแห่งราตรี ทรงได้ จุตูปปาตญาณ คือความ

รู้ในจุติคือความเคลื่อน อุปบัติคือเข้าถึงชาติภพนั้น ๆ ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตาม

กรรม แม้ความตรัสรู้นี้ก็ยังไม่เป็นอนุตตระ เพราะยังจะต้องตรัสรู้ย่ิง ๆ ขึ้นไปอีก  

ในปัจฉิมยามแห่งราตรี ทรงได้ อาสวักขยญาณ ความรู้เป็นเหตุส้ินอาสวะท้ังหลาย  

คือได้ตรัสรู้ในอริยสัจจ์ ๔ วนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ดั่งที่ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนา 

จึงเป็นอันว่าทรงได้ความตรัสรู้ที่เป็นอนุตตระ ไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่า  

เป็นยอดเย่ียม เป็นที่สุด คือเป็นอันว่ารู้จบ เพราะฉะนั้น จึงทรงได้พระนามว่า  

อนุตตโร ไม่มผีูอ้ืน่จะยิง่ขึน้ไปกว่าในความตรัสรู ้เพราะไม่มคีวามรูอ่ื้นใดทัง้ส้ินจะย่ิงไป

กว่าความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อันเป็นเหตุท�าอาสวกิเลสท้ังหลายให้ส้ินไป อันเป็น

ความรูจ้บ เสรจ็กจิทีจ่ะพงึท�าเพือ่ทีจ่ะแสวงหาความรู้ทีย่ิง่ขึน้ไปอกี และเพราะเหตน้ีุจึง

ทรงได้พระนามว่าอนุตตโร ในความตรัสรู้ 

และเมื่อได้ทรงประกาศพระศาสนา ก็ได้ทรงเป็นพระศาสดาเอกในโลก  

เพราะเหตทุีไ่ด้ทรงบ�าเพ็ญอัตถจรยิา คือความประพฤตปิระโยชน์แก่โลกกดี็ แก่พระญาติ

ก็ดี และโดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดี เป็นอย่างยอดเยี่ยม ไม่มีผู้อื่นจะยิ่งไปกว่าใน

ด้านทรงบ�าเพ็ญประโยชน์ และทั้งนี้ก็ควรจะย้อนกลับมาอีกว่า พระองค์ทรงประกอบ

ด้วยพระคุณทั้งปวง เป็นต้นว่าศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติคือความหลุดพ้นและวิมุตติ

ญาณทสัสนะ ความรูค้วามเหน็ในความหลุดพ้น เป็นอย่างยอดเยีย่มคอืสมบรูณ์บรบิรูณ์ 

ไม่มอีืน่ทีจ่ะย่ิงขึน้ไปกว่าน้ีอกี กค็อืศีลกบ็รบิรูณ์ สมาธ ิปัญญา วมิตุต ิวมิตุตญิาณทสัสนะ

ก็บริบูรณ์ทั้งหมด หรือจะแสดงยกเอา โพธิปักขิยธรรม มาเป็นที่ตั้ง ว่าทรงประกอบ

ด้วยสตปัิฏฐานทัง้ ๔ อทิธบิาททัง้ ๔ สมัมปัปธานทัง้ ๔ อนิทรย์ี ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ 
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๗ และมรรคมีองค์ ๘ อย่างยอดเยี่ยม อันหมายความว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกข้อทุกบท 

ไม่มทีีจ่ะต้องทรงปฏบิตัแิก้ไขหรอืเพิม่เตมิให้ยิง่ ๆ ขึน้ไปอกี เพราะว่าได้บรสิทุธิบ์รบิรูณ์

อยูใ่นพระองค์แล้วทัง้สิน้ เพราะฉะนัน้ จงึทรงเป็น อนตุตโร ในด้านทีท่รงประกอบด้วย

ธรรมะทั้งหลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหมด และเมื่อจะกล่าวโดยพระคุณดังที่กล่าวมา

จ�าเพาะบท ๆ ก็ดี หรือว่ารวมเข้าเป็นพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณา

คุณ พระคุณทั้ง ๓ ที่สรุปเข้ามานี้ ก็มีบริสุทธิ์บริบูรณ์ในพระองค์ ปัญญาก็เป็น 

อนุตตระคือไม่มีปัญญาความรู้อื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่า ความบริสุทธิ์ก็เป็นอนุตตระคือไม่มี

ความบริสุทธิ์อื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่า พระกรุณาก็เป็นอนุตตระคือไม่มีพระกรุณาอื่นจะย่ิง

ขึ้นไปกว่า เพราะว่าได้ทรงมีพระปัญญาคือความตรัสรู้ถึงที่สุดแล้ว ความบริสุทธิ์กถ็งึ 

ที่สุดแล้ว พระกรุณาก็ถึงที่สุดแล้ว ไม่มีที่จะต้องขวนขวายให้ยิ่งไปกว่า เพราะฉะนั้น  

จึงทรงได้พระนามว่าอนุตตโร คือเป็นผู้ที่ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าโดยพระคุณ ไม่มีพระคุณ

อื่นยิ่งไปกว่าที่จะต้องทรงปฏิบัติแก้ไขเพิ่มเติมให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

แม้จะยกขึน้กล่าวจ�าเพาะข้อทีคู่ก่นั คอื ปรุสิทมมฺสารถ ิผูฝึ้กบรุษุบคุคลทีค่วรฝึก 

กท็รงฝึกได้เป็นอนตุตระ คอืไม่มผีูอ้ืน่ซึง่เป็นผูฝึ้กจะฝึกได้ย่ิงไปกว่าพระองค์ เมือ่กล่าว

โดยสรุปกเ็พราะพระองค์ทรงฝึกได้ให้บรรลถุงึประโยชน์ทัง้ ๓ คือ ทฏิฐธมัมกิตัถะ คอื

ประโยชน์ปัจจบุนั สมัปรายิกตัถะ ประโยชน์ภายหน้า และ ปรมตัถะ ประโยชน์อย่างย่ิง 

คือมรรคผลนพิพาน จงึไม่มีผูใ้ดท่ีจะฝึกบคุคลทีค่วรฝึกได้เหมอืนอย่างพระองค์ เพราะไม่

สามารถจะฝึกให้บรรลถุงึประโยชน์ได้ครบทัง้ ๓ ได้ ฝึกได้ให้บรรลถุงึประโยชน์ปัจจบุนับ้าง 

ประโยชน์ภายหน้าบ้างกนัเท่านัน้ แต่ทีจ่ะให้บรรลถุงึมรรคผลนพิพานนัน้หาได้ไม่พระองค์

ทรงฝึกได้ และทรงฝึกได้เป็นพเิศษยิง่ไปกว่าพระสาวกทัง้หลาย แม้ว่าพระสาวกผูเ้ป็น

พระอรหันต์ ประกอบด้วยวิชชา ๓ อภิญญา ๖ ก็ตาม แต่ก็มิได้สามารถจะฝึกคนที่

ควรฝึกได้เท่าพระองค์เท่าเทียมพระองค์ แม้จะทรงสรรเสริญท่านพระสารีบุตรซึ่งทรง

ยกย่องเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา ผู้เลิศด้วยปัญญา อาจจะแสดงธรรมจักรได้เช่นที่

พระองค์ได้ทรงแสดง แต่ท่านพระสารีบุตรก็แสดงได้โดยแสดงตามพระองค์ และท่าน

สามารถที่จะอธิบายขยายความได้อย่างกว้างขวาง เพราะฉะนั้น แม้ท่านพระสารีบุตร

เองก็ยังได้กล่าวแสดงไว้ดังที่ปรากฏในบางพระสูตรว่า ท่านมิได้รู้ถงึหยัง่ถงึพระสมัมา-
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สัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า เม่ือท่านแสดงสรรเสริญพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า 

ท่านก็แสดงไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงมาแล้ว เช่น แสดงตามหลกั 

ปฏจิจสมปุบาท ธรรมะทีอ่าศยักนับงัเกดิขึน้ท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงแล้ว ขยายให้พิสดาร

ออกไป และแสดงได้ตามหลักของโพธปัิกขยิธรรมเป็นต้นทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัแสดงแล้ว 

และท่านก็หยั่งไปตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วนั้น พระพุทธเจ้าได้เป็นผู้

ตรัสรู้แล้ว ได้ทรงรู้ทรงเหน็ทัง้หมดแล้ว และไม่สามารถทีจ่ะรู้ยิง่ขึน้ไปกว่า เพราะฉะนัน้ 

จึงได้ทรงได้ชื่อว่า อนุตตโร ไม่มีผู้อ่ืนจะยิ่งข้ึนไปกว่า แม้ในด้านเป็นผู้ฝึกบุรุษบุคคล 

ที่ควรฝึก

จงึมาถงึข้อ ปุริสทมฺมสารถิ ทรงฝึกเหมอืนอย่างเป็นสารถฝึีกม้า ทรงฝึกบรุุษ

บุคคลที่ควรฝึก ซึ่งตามศัพท์นั้นใช้ว่า ปุริสทัมมะ แปลว่า บุรุษผู้ควรฝึก แต่ค�านี ้

กห็มายถึงสตรด้ีวย เป็นแต่เพยีงยกบุรษุขึน้มาเป็นประธาน เพราะว่าเป็นค�าทีเ่นือ่งมา

จากค�าว่าสารถี ค�าว่า สารถี นี้หมายถึงผู้ฝึกช้างฝึกม้าฝึกโค และก็หมายถึงผู้ที่มีหน้า

ทีข่บัม้าขบัรถขบัเกวยีนด้วย เพราะผูท้ีข่บัรถเทยีมม้ากจ็ะต้องบงัคบัม้าได้ และผูท้ีบ่งัคบั

ม้าได้นั้นก็จะต้องเป็นผู้ท่ีฝึกม้าได้จึงจะรู้วิธีที่จะบังคับม้าได้ ฉะนั้น เมื่อมาใช้ค�านี้ถึง

ท่านผู้มีหน้าที่ฝึกคน จึงใช้ค�าว่า ปุริสะ คือบุรุษ เพราะว่าช้างม้าโคที่ฝึกนั้น ส่วนใหญ่

ก็ใช้โคผู้ ช้างก็ใช้ช้างพลายคือช้างผู้ ม้าก็ใช้ม้าผู้ เพราะว่าต้องการที่จะฝึกเพื่อใช้เป็น

พาหนะในการออกสงครามบ้าง ในการที่จะใช้แรงงาน เช่น เทียมรถ หรืองานอื่น ๆ 

บ้างตามต้องการ จึงมักจะใช้ฝึกช้างผู้ม้าผู้โคผู้ เมื่อมาใช้ค�าว่าสารถีถึงผู้ฝึกบุคคล  

จึงใช้ค�าว่า ปุริสทัมมะ บุรุษท่ีควรฝึก เพื่อให้เข้าเรื่องกันกับสารถีผู้ฝึกช้างฝึกม้า 

ดังกล่าวนั้น แต่ก็มีความหมายคลุมถึงทั้งบุรุษทั้งสตรีซึ่งเป็นมนุษย์ และก็หมายไปถึง

สัตว์เดรัจฉานที่พึงฝึกได้ด้วย 

ส�าหรบัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงฝึกมนษุย์ทัง้บุรษุสตรนีัน้กเ็ป็นทีป่ระจกัษ์ แต่ทีท่รง

ฝึกถึงสัตว์เดรัจฉานนั้น ก็ดังที่ทรงแผ่พระเมตตาท�าให้ช้างนาฬาคีรีซ่ึงดุร้ายเชื่องและ

ไม่แสดงอาการโหดร้าย สงบความโหดร้าย กลายเป็นช้างทีส่งบได้ เป็นต้น พระพทุธเจ้า

ได้ทรงเป็นผู้ฝึกบุรุษคือบุคคลที่ควรฝึก จึงหมายความว่ายังมีบุคคลท่ีไม่ควรฝึกหรือ 

ที่ฝึกไม่ได้อีกพวกหนึ่ง เพราะฉะนั้น ค�านี้จึงมีความหมายถึงว่าบุคคลในโลกนี้มีอยู่  
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๒ จ�าพวก จ�าพวกหนึ่งเป็น ปุริสทัมมะ คือบุคคลท่ีฝึกได้ อีกจ�าพวกหนึ่งเป็น  

ปุริสอทัมมะ ที่เรียกสนธิกันว่า ปุริสาทัมมะ บุรุษบุคคลที่ฝึกไม่ได้หรือไม่ควรฝึก 

พระพทุธเจ้าจงึทรงฝึกได้เฉพาะทีเ่ป็นปุรสิทมัมะคอืเป็นบคุคลทีค่วรฝึกเท่านัน้ ส่วนบคุคล

ที่ไม่ควรฝึกนั้นก็เป็นอันว่าไม่ทรงฝึก 

ดังจะพึงเห็นได้ในพุทธประวัติว่า บุคคลผู้ที่มีปัญญาที่ทึบเกินไปก็ดี บุคคลที่

ได้ประกอบกรรมทีเ่ป็นอนนัตรยิกรรมเช่นว่าฆ่ามารดาฆ่าบดิาเป็นต้นก็ด ีซ่ึงเป็นกรรมหนกั 

บคุคลทีม่ทีฏิฐมิานะแรงกล้าเช่นมมีจิฉาทฏิฐคิวามเหน็ผดิทีด่ิง่ลง ท่ีเรียกว่า นยิตมจิฉาทฏิฐิ 

ความเห็นผิดที่ดิ่งลงแก้ไม่ได้ ที่มีมานะถือตัวอย่างแรง ดั่งนี้ ก็เป็นอันว่าเป็นผู้ท่ีไม่ 

ทรงฝึก เพราะแม้จะทรงฝึกกไ็ม่ส�าเร็จ ส�าหรบับคุคลท่ีมีความโง่เขลาอย่างมากกด็ ีบคุคล

ที่ได้ประกอบกรรมหนักไว้มากก็ดี ก็เป็นอันว่าแม้จะได้ฟังธรรมะของพระองค์ ธรรมะ

ก็ไม่เข้าถึง จะตรัสรู้ธรรมะ ได้ดวงตาเห็นธรรมในธรรมะนั้นไม่ได้ ดังเช่นพระเจ้า 

อชาตศัตรูซ่ึงได้ท�าปิตุฆาตพระเจ้าพิมพิสารผู้พระราชบิดา ย่อมไม่อาจที่จะได้ดวงตา

เห็นธรรม แต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็ได้ความส�านึกในบาปที่

ได้กระท�า และได้กราบทูลสารภาพบาปที่ได้ทรงกระท�าแก่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า 

ก็ทรงรับทราบ กท็�าให้พระเจ้าอชาตศัตรนูัน้สบายพระทยั และกถ็งึพระองค์เป็นสรณะได้ 

แต่ไม่อาจจะได้ธรรมจกัษคุอืดวงตาเห็นธรรมได้ กเ็ป็นผูท้ีม่กีรรมหนกักัน้เอาไว้ ส�าหรบั

ผู้ที่มีทิฏฐิมานะ ถ้าหากว่าทิฏฐิมานะนั้นไม่ใช่เป็นนิยตะคือดิ่งลงไป อาจจะแก้ไขได้ 

เมือ่ละทิฏฐิมานะนัน้ได้กจ็ะเป็นผูท่ี้ฝึกได้ ส�าหรบัผูท้ีฝึ่กไม่ได้นัน้ ยกตัวอย่างกเ็ช่นท่าน

อาจารย์สญชัยของท่านพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ เมื่อท่านยังเป็นปริพาชกก็ได้

เข้าส�านักเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์สญชัย เมื่อท่านได้พบกับท่านพระอัสสชิ ได้ฟัง

เทศนาย่อของท่านพระอัสสชิ ท่านได้ดวงตาเห็นธรรม ก็กลับไปชักชวนอาจารย์ให้ไป

เฝ้าพระพทุธเจ้าด้วยกนั แต่ท่านอาจารย์สญชยัไม่ยอม และได้กลบัถามลกูศษิย์ทัง้สอง

ทีม่าชกัชวนว่า คนในโลกนีค้นโง่มากหรอืคนฉลาดมาก ท่านทัง้สองกต็อบท่านอาจารย์

ว่าคนโง่มาก ท่านอาจารย์สญชยัจงึได้กล่าวว่า ถ้าเช่นน้ันกใ็ห้คนฉลาดไปหาพระสมณโคดม 

ส่วนคนโง่นัน้ให้มาหาเราและท่านได้กล่าวว่า ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ เหมอืนดังเป็นจระเข้

ใหญ่อยู่ในน�้า จะเอาจระเข้ใหญ่ไปใส่ตุ่มเล็ก ๆ ไว้นั้นไม่ได้ ดั่งนี้ ก็เป็นอันว่าท่านมี

ทิฏฐิมานะแรงกล้า ไม่ยอมที่จะรับเทศนาของพระพุทธเจ้า จึงเป็นอันว่าฝึกไม่ได้ 
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ส่วนท่านปุราณชฎิล คือท่านชฎิล ๓ พี่น้องที่มีบริวารรวมกันเข้าเป็นจ�านวน

มาก ทีพ่ระพุทธเจ้าได้เสดจ็ไปทรงฝึก ในทแีรกท่านชฎลิผูเ้ป็นพีใ่หญ่นัน้กไ็ด้ส�าคญัตน

ว่าเป็นพระอรหันต์ ไม่ยอมรับที่จะฟังเทศนาของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงได้ทรง

แสดงอทิธปิาฏหิารย์ิต่าง ๆ เมือ่ทรงแสดงไปคร้ังหนึง่ ๆ ท่านชฎลิผูเ้ป็นพีใ่หญ่นัน้กน็กึ

ชมอยู่ในใจ ว่าพระพุทธเจ้าเก่งสามารถ แต่ว่าถึงกระนั้นก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือน

เรา ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงอีก ท่านก็คิดอย่างนั้นคือท่านชม แต่ก็คิดว่ายังไม่

เป็นพระอรหันต์เหมือนเรา เม่ือพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์หลายอย่าง

หลายประการ ในทีส่ดุท่านกย็อมให้พระพทุธเจ้าทรงเป็นผูเ้ลศิ แต่ท่านเองนัน้ยังไม่ได้

ไม่ถงึเหมอืนพระพทุธเจ้า กเ็ป็นอนัว่าท่านลดทฏิฐมิานะลงได้ ยอมรับฟังค�าส่ังสอนของ

พระองค์ เม่ือจิตใจของท่านอ่อนลงมา ยินยอมท่ีจะฟังค�าสั่งสอนของพระองค์ด่ังน้ี 

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมะโปรดเป็นเทศนาคร้ังที่ ๓ แม้ในเทศนาครั้งแรก 

ที่พระองค์ทรงแสดงแก่ฤษีทั้ง ๕ ที่เรียกว่าพระเบญจวัคคีย์ ท่านทั้ง ๕ นั้นทีแรกก็ไม่

ยอมที่จะรับว่าพระพุทธเจ้าทรงส�าเร็จแล้วเหมือนกัน แต่เมื่อพระองค์ทรงแสดงว่า  

เมื่อก่อนแต่นี้พระองค์ได้เคยตรัสแก่ท่านทั้ง ๕ น้ีว่า เราได้ตรัสรู้ ได้มาที่จะแสดง 

อมตธรรมแก่ท่านทั้ง ๕ พระองค์ได้เคยตรัสดั่งนี้หรือไม่ ท่านทั้ง ๕ จึงระลึกได้ว่า 

พระองค์ไม่เคยตรัสดั่งนี้ เมื่อเป็นดั่งนี้ท่านท้ัง ๕ จึงมีใจที่อ่อนลง ก็เป็นอันว่าได้ 

คลายทฏิฐมิานะ พร้อมทีจ่ะฟังธรรมเทศนา พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรด

เพราะฉะน้ัน ก่อนท่ีพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมเทศนาทุกคราวนั้น ก็จะ

ต้องทรงทราบถึงอุปนิสัย อินทรีย์ เป็นต้น ของผู้ที่จะรับพระธรรมเทศนาก่อนว่าเป็น

เช่นไร ถ้ายังมีทิฏฐิมานะอยู่ พระองค์ก็ยังไม่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด ถ้าจะ

เป็นบุคคลที่อาจฝึกได้ พระองค์ก็จะทรงแสดงที่เรียกว่าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์

ทีเ่ป็นฤทธิบ้์าง และ อาเทศนาปาฏหิารย์ิ ปาฏหิารย์ิคอืความทีด่กัใจคอือ่านใจได้ และ

ก็ตรสัดักใจอย่างใดอย่างหน่ึงบ้าง จนเขาคลายทฏิฐมิานะหรือคลายความคดิเหน็ในทาง

ทีผ่ดิ แล้วจงึจะทรงแสดงอนุสาสนปีาฏหิารย์ิคอืทรงพร�า่สอน เพราะฉะนัน้ ทกุ ๆ คราว

ที่ทรงแสดงธรรมสั่งสอน จะต้องทรงตรวจอุปนิสัย ตรวจวาสนาบารมี ตรวจอินทรีย์

ของผู้ฟังก่อนว่าเป็นอย่างไร และจะต้องทรงดัดทิฏฐิมานะของผู้ฟังลงก่อนให้พร้อม 

ที่จะฟัง แล้วจึงจะทรงแสดงธรรม และธรรมะที่ทรงแสดงนั้นก็จะต้องให้เหมาะแก่พื้น
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อัธยาศัยและอินทรีย์ของผู้ฟังด้วย ผู้ท่ีมีอินทรีย์อ่อนก็ต้องทรงอบรมด้วยธรรมที่เป็น

เบือ้งต้นให้ปฏิบัตจินมีอินทรย์ีแก่กล้าขึน้มา พอสมควรแก่ธรรมชัน้ไหนกท็รงแสดงธรรม

ชัน้น้ันสัง่สอน เม่ือเป็นดัง่นีผู้ฟั้งท้ังหลายจงึได้รบัประโยชน์ตามสมควรแก่ภมูชิัน้ของตน 

อันเรียกว่า ปุริสทัมมะ คือบุคคลท่ีฝึกได้ และก็ทรงท�าให้เขาเป็นบุคคลท่ีฝึกได้ด้วย  

ในเมือ่เขานัน้เป็นผูท้ีส่ามารถจะละทฏิฐมิานะ และสามารถทีจ่ะอบรมพืน้ภมูขิองตนให้

สูงขึ้น ๆ ไปตามที่ทรงแนะน�าได้โดยล�าดับ เพราะฉะนั้น มิใช่ว่าบุคคลทุก ๆ คนนั้น

จะเป็นบุคคลที่ฝึกได้ทีเดียว ทีแรกก็อาจจะเป็นบุคคลที่ยังฝึกไม่ได้ แต่ก็สามารถที่จะ

ฝึกได้กท็รงฝึกไปก่อนตามขัน้ตอน ตลอดจนถึงทรงส่ังสอนเพือ่ทีจ่ะให้เข้าถึงธรรมะไป

ตามควรแก่ภมิูชัน้ ทัง้นีก้เ็พราะทรงประกอบด้วยพระญาณต่าง ๆ ดงัเช่น ทศพลญาณ 

พระญาณที่มีก�าลัง ๑๐ เพราะฉะนั้น จึงเรียกพระพุทธองค์ว่าเป็น พระทศพล และ 

ยังทรงประกอบด้วยพระญาณอ่ืน ๆ จึงท�าให้สามารถทรงประกาศพระพุทธศาสนา  

ตัง้พทุธบรษัิทได้ส�าเรจ็ เพราะฉะน้ัน จึงทรงได้พระนามว่า เป็นผูฝึ้กบรุษุทีค่วรฝึก ไม่มี

ผู้อื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่า

๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๘
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จะแสดงพระพทุธคุณบทว่า อนตฺุตโร ปรุสิทมมฺสารถ ิเป็นสารถฝึีกบรุษุบุคคล

ที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นจะยิ่งไปกว่า ต่ออีกวันหนึ่ง 

บุคคลในโลกนี้แบ่งได้เป็น ๒ คือ เป็นบุคคลที่ควรฝึกหรือฝึกได้จ�าพวกหนึ่ง 

บุคคลท่ีไม่ควรฝึกหรือฝึกไม่ได้อีกจ�าพวกหนึ่ง เรียกตามศัพท์ จ�าพวกแรกก็เรียกว่า  

ปรุสิทัมมะ จ�าพวกสองกเ็รียกว่า ปรุสิอทมัมะ และเมือ่จะเทยีบกบับคุคลทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรัสแสดงไว้ ๔ จ�าพวก คือ

๑.  อุคฆฏิตญัญ ูบุคคลผูรู้เ้รว็ เมือ่พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมเพยีงยกหวัข้อ

ขึ้นก็รู้ตามได้

๒.  วิปจิตัญญู บุคคลที่รู้ช้าเข้า เม่ือพระพุทธเจ้าทรงแสดงส่ังสอนยกหัวข้อ

ธรรมะขึ้น เมื่อทรงอธิบายจึงจะเข้าใจจึงจะรู้ตามได้

๓.  เนยยะ พึงแนะน�าได้ คือรู้ช้ากว่าจ�าพวกที่ ๑ และจ�าพวกที่ ๒ เมื่อ

พระพุทธเจ้าทรงยกหัวข้อธรรมะขึ้น ทรงแสดงอธิบายครั้งหนึ่งก็ยังไม่เข้าใจ ต้องทรง

พร�่าสอนหลายหนบ่อย ๆ จึงจะเข้าใจได้จึงจะรู้ตามได้

๔.  ปทปรมะ แปลว่ามีบทอย่างย่ิง อันหมายความว่าเป็นผู้ท่ีโง่ทึบอย่างย่ิง  

ไม่อาจที่จะเข้าใจธรรมะที่ทรงแสดงได้
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พระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ ก็มีแสดงว่า ในชั้นแรกทรงน้อมพระทัย

ไปเพื่อจะไม่แสดงธรรมสั่งสอน เพราะทรงเห็นว่าธรรมะที่ได้ตรัสรู้เป็นธรรมะที่ลุ่มลึก 

ทีล่ะเอยีด และเป็นธรรมะทีท่วนกระแสโลก คอืทวนกระแสกิเลส โลกหรอืสตัวโลกนัน้

มีจิตใจน้อมไปตามกิเลสตามกระแสกิเลส ตามกระแสโลก มีความติดใจ มีความ

เพลดิเพลนิอยูก่บัตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก และในอารมณ์อนัเป็นท่ีต้ังแห่งตัณหา

ทั้งหลาย เป็นกระแสกิเลสที่พัดจิตใจสัตวโลกให้ไหลไป ส่วนธรรมะที่ได้ตรัสรู้และ 

จะทรงแสดงสั่งสอนก็กล่าวได้ว่าเป็นกระแสเหมือนกัน เป็นกระแสธรรมซึ่งทวนกับ

กระแสโลก เพราะสอนให้ละตัณหา ละความติดใจความเพลิดเพลินอยู่กับตัณหาและ

อารมณ์อันเป็นท่ีต้ังแห่งตัณหาท้ังหลาย เพราะฉะนั้น จึงได้ทรงน้อมพระทัยไปเพื่อที่

จะเป็นผู้ขวนขวายน้อย ไม่ทรงแสดงธรรมสั่งสอน แต่อาศัยพระกรุณาที่แผ่ไปใน 

สรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้า อันท่านแสดงว่า ท้าวสหัมบดีพรหมมากราบทูลอาราธนา  

ด้วยแสดงว่าสัตวโลกที่มีกิเลสธุลีในจักษุคือดวงตาใจน้อยก็มีอยู่ สัตวโลกจ�าพวกนี้อาจ

ที่จะรู้ตามธรรมะท่ีทรงสั่งสอนได้ จึงขอให้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอน จึงได้มีบทผูก 

เป็นภาษาบาลีใช้อาราธนาพระสงฆ์เม่ือเวลาแสดงธรรม ว่า พฺรหมฺา โลกาธิปต ิสหมปฺติ 

เป็นต้น ซึง่ท่านกถ็อดใจความได้อกีอย่างหนึง่ว่า คอืพระมหากรุณาทีเ่กดิขึน้ในพระทยั

ของพระองค์ จึงได้ทรงพิจารณาดูสัตวโลก ก็เห็นว่ามีอยู่ ๔ จ�าพวกดังที่ได้กล่าวนั้น 

ซึ่งเปรียบได้กับดอกบัว ๔ เหล่า ดอกบัว ๔ เหล่านั้น ก็คือดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาพ้น 

น�้าแล้วได้รับแสงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นได้ทันที ดอกบัวที่อยู่เสมอน�้า เมื่อโผล่ข้ึนพ้น 

น�้าในวันต่อไปต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นได้ ดอกบัวที่อยู่ใต้น�้าต�่าลงไป วันต่อ ๆ ไป

ก็จะโผล่ข้ึนมาเหนือน�้าต้องแสงอาทิตย์ก็บานได้ กับดอกบัวที่อยู่ก้นสระก้นบ่อก้นน�้า 

ซึ่งจะต้องเป็นอาหารของเต่าปลาไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาบานได้

บุคคลผู้เป็น อุคฆฏิตัญญู ก็เหมือนอย่างดอกบัวท่ีโผล่ขึ้นมาพ้นน�้าแล้ว  

ต้องแสงอาทติย์กจ็ะบานทันท ีบคุคลจ�าพวกท่ีเป็น วิปจติญัญ ูกเ็หมือนอย่างดอกบวัที่

อยู่เสมอน�้า เมื่อโผล่ขึ้นมาพ้นน�้าต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานได้ บุคคลที่เป็น เนยยะ  

ทีพ่งึแนะน�าได้ พร�า่สอนได้คอืต้องสอนบ่อย ๆ ต้องพร�า่สอน กเ็หมือนดงัดอกบวัทีอ่ยู่

ใต้น�้าลงไป วันต่อ ๆ มาพ้นน�้าขึ้นมาก็บานได้ ส่วนบุคคลที่เป็น ปทปรมะ ที่ทึบอย่าง

ยิง่มบีทอย่างยิง่ เหมอืนดอกบวัทีอ่ยูก้่นสระไม่มีโอกาสทีจ่ะโผล่ข้ึนมาบาน เป็นอาหาร
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ของปลาเต่าต่อไป บุคคล ๓ จ�าพวกข้างต้น คือ ท่ีเป็นอุคฆฏิตัญญู รู้เร็ว ท่ีเป็น 

วิปจิตัญญู รู้ช้ากว่า และบุคคลที่เป็นเนยยะ ต้องพร�่าสอนจึงรู้ ๓ จ�าพวกนี้รวมเข้าว่า

เป็น เวเนยยะ หรอืเรยีกเป็นภาษาไทยว่า เวไนย เวไนยสตัว์คือเป็นสตัวโลกทีพ่งึแนะน�า

สัง่สอนได้ พระพทุธเจ้าทรงแผ่พระเมตตาไปในสัตวโลกทกุถ้วนหน้า และเสดจ็ไปทรง

แสดงธรรมะสั่งสอนจ�าพวกท่ีเป็นเวไนยที่เรียกว่า เวไนยนิกร หมู่ชนที่พึงแนะน�าได้ 

และจ�าพวกนี้นี่แหละท่ีเป็น ปุริสทัมมะ บุรุษบุคคลที่พึงแนะน�าได้ ค�าว่า เวไนยยะ  

กับค�าว่า ปุริสทัมมะ ก็มีอรรถะคือเนื้อความเป็นอย่างเดียวกัน

วธิทีีท่รงเป็นสารถฝึีกบรุษุบคุคลท่ีควรฝึกอย่างไรนัน้ ได้มแีสดงไว้ใน เกสสีตูร 

ที่มีความย่อว่า นายสารถีฝึกม้าผู้หนึ่งชื่อว่าเกสี ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์

ได้ตรัสถามสารถีฝึกม้าผู้นี้ว่าได้ฝึกม้าอย่างไร สารถีฝึกม้าเกสีก็ได้กราบทูลว่า ตนได้

ฝึกม้าด้วยวิธีฝึกอย่างละเอียดบ้าง ด้วยวิธีฝึกอย่างหยาบบ้าง ด้วยวิธีฝึกทั้งอย่าง 

ละเอียดทั้งอย่างหยาบบ้าง พระพุทธองค์ตรัสถามต่อไปว่า เมื่อนายเกสีฝึกม้าด้วยวิธี

ทั้ง ๓ ดังกล่าวแล้ว แต่ฝึกไม่ได้จะท�าอย่างไร นายเกสีก็กราบทูลว่า ก็ฆ่าม้านั้นเสีย 

เพราะว่าถ้าเอาไว้ ความต�าหนิติเตียนก็จะบังเกิดขึ้นแก่อาจารย์ฝึกม้า ครั้นนายเกสีได้

กราบทูลดั่งนี้แล้ว จึงได้กราบทูลถามว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษบุคคล

อย่างไรจึงได้มีพระคุณฟุ้งขจรไปว่า ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่น 

จะยิง่ข้ึนไปกว่า หรอืไม่มทีีจ่ะยิง่ข้ึนไปกว่า พระพุทธองค์จงึตรสัตอบว่าแม้พระองค์เอง

ก็ทรงฝึกบุรุษบุคคลด้วยวิธีฝึกที่ละเอียดบ้าง ด้วยวิธีฝึกที่หยาบบ้าง ด้วยวิธีฝึกที่ 

ทั้งละเอียดและท้ังหยาบบ้าง และก็ได้ตรัสอธิบายต่อไปว่า ทรงฝึกด้วยวิธีฝึกอย่าง

ละเอียดนั้น คือทรงแสดงว่า กายสุจริตเป็นอย่างนี้ วจีสุจริตเป็นอย่างนี้มโนสุจริตเป็น

อย่างนี้ วิบากคือผลของกายสุจริตเป็นอย่างนี้ ของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้ ของมโนสุจริต

เป็นอย่างนี ้เทพเป็นอย่างน้ี มนษุย์เป็นอย่างนี ้ทรงฝึกด้วยวิธฝึีกอย่างหยาบนัน้ กค็อื

ทรงแสดงสั่งสอนว่า กายทุจริตเป็นอย่างนี้ วจีทุจริตเป็นอย่างนี้ มโนทุจริตเป็นอย่างนี้ 

วบิากคอืผลของกายทุจริตเป็นอย่างนี ้ของวจทีจุริตเป็นอย่างนี ้ของมโนทุจรติเป็นอย่างนี ้

นิรยะคือนรกเป็นอย่างนี้ ก�าเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างนี้ วิสัยของเปรตเป็นอย่างนี้  

ทรงฝึกด้วยวธิฝึีกทีเ่ป็นทัง้อย่างละเอยีดทัง้อย่างหยาบนัน้ กค็อืทรงฝึกด้วยวธิทีรงแสดง
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ทั้ง ๒ นั้นรวมกัน คือทั้งฝ่ายสุจริตทั้งฝ่ายทุจริตพร้อมทั้งผล นายเกสีได้กราบทูลถาม

ต่อไปว่า ถ้าทรงฝึกไม่ได้จะทรงท�าอย่างไร พระองค์กต็รัสตอบว่า กท็รงฆ่าเสีย นายเกสี

จงึกราบทูลว่า ปาณาตบิาตนัน้ไม่ควรแก่พระองค์มใิช่หรอื พระพทุธองค์กท็รงรบัว่าจรงิ 

ปาณาตบิาตนัน้ไม่ควรแก่พระองค์ แต่ว่าวธิฆ่ีาของพระองค์นัน้กค็อืว่า พระองค์ไม่ทรง

ส�าคัญบคุคลนัน้ ว่าจะพงึทรงกล่าวจะพงึทรงอนสุาสน์พร�า่สอน และสพรหมจารทีัง้หลาย

ก็ไม่ส�าคัญบุคคลนั้น ว่าเป็นผู้ที่จะพึงว่ากล่าว จะเป็นผู้ที่พึงอนุสาสน์สั่งสอน นี้เป็นวิธี

ฆ่าอย่างแรงในอริยวินัยนี้ ดั่งนี้ นี้เป็นวิธีฝึกที่ได้ตรัสสอนไว้ 

และยังได้ตรสัแสดงต่อไปว่า และถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลทีเ่ป็นเวเนยยะคือทีพ่งึ

แนะน�าได้ หรือว่าเป็นปุริสทัมมะคือเป็นบุคคลที่ควรฝึกได้ แต่ก็ยังมีต่างกันเป็น ๔ 

จ�าพวก เปรียบเหมือนอย่างม้าอาชาไนยคือม้าที่ฉลาดฝึกได้ ซึ่งเรียกว่าเป็นม้าที่ดี  

ใช้ค�าว่า ภัทร แปลว่าเจริญหรือดี ก็มี ๔ จ�าพวก จ�าพวกที่ ๑ นั้น เพียงได้เห็นเงา

ของปฏกัของนายสารถผีูฝึ้กกร็ูส้�านกึถงึเกดิความส�านกึขึน้ได้ทนัท ีว่านายสารถีผูฝึ้กนี้

จักให้เรากระท�าการอะไรหนอ เราจักกระท�าตอบแก่นายสารถีผู้ฝึกนี้อย่างไรหนอ  

ม้าอาชาไนยคือม้าท่ีฉลาดท่ีดีจ�าพวกท่ี ๒ เมื่อเห็นเงาของปฏักก็ยังเฉย ต่อเมื่อ 

ปฏกัน้ันได้มาทิม่ถูกเข้าทีข่นจงึได้เกดิความส�านกึขึน้ดงักล่าว ม้าอาชาไนยหรอืม้าฉลาด

ที่ดีจ�าพวกที่ ๓ ได้เห็นเงาของปฏักก็ยังเฉย ถูกปฏักเข้าที่ขนก็ยังเฉย ต่อเมื่อปฏักนั้น

แทรกขนเข้าไปถึงหนังจึงได้เกิดความส�านึกขึ้นดังกล่าว ม้าอาชาไนยหรือม้าฉลาดที่ดี

จ�าพวกที ่๔ นัน้ เหน็เงาของปฏักกเ็ฉย ปฏกัทิม่เข้าทีข่นกย็งัเฉย ปฏกัแทรกเข้าไปถงึ

หนังก็ยังเฉย ต่อเมื่อปฏักแทรกเนื้อเข้าไปถึงกระดูกจึงรู้สึกขึ้นรับการฝึกดังกล่าวนั้น

แม้บุรุษอาชาไนย คือบุรุษผู้ฉลาด ที่ดี ก็มี ๔ จ�าพวกเหมือนกัน 

จําพวกที่ ๑ นั้น ได้ยินว่าได้มีชายหรือหญิงในหมู่บ้านโน้นถึงความทุกข์  

ท�ากาลกริยิาคือตาย กส็งัเวช ได้สงัเวชคอืความส�านกึ และเมือ่ได้สงัเวชคอืความส�านกึ 

ก็ตั้งความเพียรโดยแยบคาย เมื่อตั้งความเพียรปฏิบัติโดยแยบคายก็กระท�าให้แจ้ง  

ปรมัตถสัจจะคือสัจจะอย่างยิ่ง ด้วยกายคือด้วยนามกาย ย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดด้วย

ปัญญา ก็เทียบได้กับม้าอาชาไนย ม้าฉลาดที่ดีจ�าพวกที่ ๑ พอได้เห็นเงาปฏักก็เกิด

ความส�านึกรับการฝึกทันที
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จําพวกที่ ๒ บุรุษอาชาไนยคือบุคคลที่ฉลาดที่ดี เมื่อได้ยินได้ฟังว่าได้มีชาย

หรือหญิงถึงความทุกข์ ท�ากาละคือความตายในบ้านโน้น ก็ยังเฉย ต่อเมื่อได้เห็นชาย

หรือหญิงถึงความทุกข์ท�ากาละหรือตายด้วยตา จึงสังเวชถึงความสังเวชคือส�านึกรู้ 

ส�านึกรู้แล้วก็ตั้งความเพียรโดยแยบคาย ตั้งความเพียรโดยแยบคายแล้วก็ท�าให้แจ้ง

สัจจะอย่างยิ่งด้วยนามกาย เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา ก็เทียบได้กับม้าอาชาไนย

ม้าฉลาดที่ดีจ�าพวกที่ ๒ ซึ่งเมื่อเห็นเงาปฏักก็ยังเฉย ต่อเมื่อปฏักมาทิ่มเข้าที่ขนจึงได้

ความส�านึกรู้รับการฝึก

จําพวกที่ ๓ บุรุษอาชาไนยบุรุษผู้ฉลาดที่ดี ได้ฟังและได้เห็นชายหรือหญิงที่

ตายก็ยังเฉย ต่อเมื่อได้มีญาติสาโลหิตมิตรสหายถึงความทุกข์ ท�ากาลกิริยาคือตาย  

จงึสงัเวช ถงึความสงัเวชส�านกึรู ้สงัเวชแล้วกต็ัง้ความเพยีรโดยแยบคาย ตัง้ความเพยีร

แล้วก็ท�าให้แจ้งสัจจะอย่างยิ่งด้วยนามกาย เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา  ก็เทียบได้

กับม้าอาชาไนยม้าฉลาดที่ดีจ�าพวกที่ ๓ ซึ่งเมื่อเห็นเงาปฏักก็ยังเฉย เมื่อปฏักมาทิ่ม

เข้าที่ขนก็ยังเฉย ต่อเมื่อปฏักแทรกขนเข้าไปถึงหนังจึงได้ความส�านึกรู้ รับการฝึก

จําพวกท่ี ๔ บุรุษอาชาไนยบุรุษผู้ฉลาดที่ดี ได้ยินได้เห็นชายหรือหญิงถึง 

ความทุกข์ ท�ากาละคือตาย หรือได้มีญาติสาโลหิตมิตรสหายตายก็ยังเฉย ต่อเม่ือ

ตนเองเกิดทุกข์ขึ้น ได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าจนถึงให้ตายได้ จึงได้ความสังเวช

ระลกึรูส้�านกึรู ้และเมือ่สงัเวชกต็ัง้ความเพยีรโดยแยบคาย ตัง้ความเพยีรแล้วกก็ระท�า

ให้แจ้งสัจจะอย่างยิ่งด้วยนามกาย เหน็แจ้งแทงตลอดดว้ยปัญญาได้ดัง่นี้ ก็เทยีบไดก้บั

ม้าอาชาไนยม้าฉลาดทีด่จี�าพวกที ่๔ ซึง่เม่ือเห็นเงาปฎกักยั็งเฉย เม่ือปฎกัทิม่เข้ามาที่

ขนก็ยังเฉย เมื่อปฎักแทรกเข้าถึงหนังก็ยังเฉย ต่อเม่ือปฎักแทรกเนื้อก็คือเข้าไปถึง

กระดูก จึงได้ความส�านึกรู้ รับการฝึก

ก็เป็นอันว่าแม้ที่เรียกว่าเป็นบุรุษอาชาไนย คือผู้ฉลาดที่ดี ที่เป็น ปุริสทัมมะ 

ที่เป็น เวไนยยะ ดังกล่าวแล้ว ก็ยังแตกต่างกันไป ๔ จ�าพวกดั่งนี้ เหมือนอย่างที่เป็น

ม้าอาชาไนย หรือม้าฉลาดที่ดีก็มี ๔ จ�าพวกเช่นเดียวกัน อย่างท่ีดีอย่างย่ิงนั้นพอ 

เห็นเงาปฏักก็รับฝึกแล้ว ส่วนอย่างที่ ๔ นั้นเมื่อปฏักทิ่มเข้าไปถึงกระดูกจึงรับฝึก  

แม้ทีเ่ป็นบุรษุอาชาไนยคนฉลาดท่ีดกีเ็หมือนกนั ทีเ่ป็นอย่างไว แม้ได้ยินว่าได้มชีายหญงิ
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ตายในบ้านโน้นกไ็ด้สงัเวช กต้ั็งความเพียร กก็ระท�าให้แจ้งปรมตัถสัจจะ สัจจะอย่างยิง่ 

ด้วยนามกาย เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาได้ จนถึงทุกข์นั้นมาถึงแก่ตนเอง ตนเอง

ต้องทกุข์อย่างยิง่จนถงึใกล้จะตายหรอืเกอืบตายนัน่แหละจงึจะได้สงัเวช ตัง้ความเพยีร 

ท�าให้แจ้งปรมตัถสจัจะด้วยนามกาย เหน็แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาได้ ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ 

แม้เป็นบุคคลที่ควรฝึกได้จนถึงที่เรียกว่าเป็นบุรุษอาชาไนย เป็นคนฉลาดเป็นคนดี  

กย็งัมแีตกต่างกนั ดงันี ้และกดั็งทีไ่ด้มจี�าแนกไว้เป็นอกีนยัหนึง่ดงักล่าวมาข้างต้น คอื  

เป็นอุคฆฏิตัญญู วิปจิตัญญู และเป็นเนยยะ

 เพราะฉะน้ัน เราท้ังหลายซึ่งได้มาศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติพระพุทธศาสนา  

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็นับว่าเป็นผู้ที่ได้มีกุศลที่กระท�ามาแล้วในอดีต และก�าลัง

ท�าอยู่ในปัจจุบนั กพ็งึกระท�าตนให้เป็นปรุสิทมัมะ ให้เป็นเวไนยยะ ให้เป็นบรุษุอาชาไนย

ที่ดีของพระพุทธเจ้า

๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๘
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จะแสดงพระพุทธคุณบทว่า อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษ

คือบุคคลที่ควรฝึก ไม่มียิ่งขึ้นไปกว่า 

ได้แสดงมาแล้ว ๒ ครัง้ แต่ยงัไม่หมดอธบิายแม้โดยมบีาลพีระพทุธภาษติยก

ขึน้สาธก จึงจะแสดงอธบิายต่อในวนัน้ี ด้วยยกพระพทุธภาษติทีต่รสัไว้ในพระสตูรหนึง่ว่า 

ทรงเป็นอนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ สารถีฝึกบุรุษคือบุคคลที่ควรฝึก ไม่มียิ่งขึ้นไปกว่า 

ได้ประทานพระพุทธาธิบายว่า ช้างที่ควรฝึก ม้าที่ควรฝึก โคที่ควรฝึก  

อันบุคคลผู้ฝึกให้วิ่งไป ย่อมวิ่งไปในทิศทั้งหลายได้เพียงทิศเดียว คือในทิศตะวันออก 

หรือทิศตะวันตก ทิศเหนือหรือทิศใต้เท่านั้น แต่บุคคลที่ควรฝึก พระตถาคตอรหันต

สมัมาสมัพทุธเจ้าทรงฝึกให้แล่นไป ย่อมแล่นไปได้ในทศิทัง้ ๘ ดัง่นี ้และกไ็ด้ประทาน

พระพุทธาธิบายว่า ทิศทั้ง ๘ นั้นก็คือ วิโมกข์ ๘ อันได้แก่

ข้อ ๑  ปฏิบัติท�าสมาธิ ก�าหนดรูปนิมิต ย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอก

ข้อ ๒  ปฏบิตัทิ�าสมาธ ิไม่ก�าหนดรปูนมิิตในภายใน เห็นรปูท้ังหลายในภายนอก

ข้อ ๓  ปฏิบัติท�าสมาธิ น้อมไปว่างาม

ข้อ ๔  ล่วงรปูสญัญา ความก�าหนดหมายว่ารปู ดบัปฏฆิะสัญญา ความก�าหนด

หมายสิ่งที่เป็นที่กระทบได้ ก็คือรูป ไม่ใส่ใจสัญญาคือความก�าหนดหมายต่าง ๆ  

เข้าถึงอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุด อันเรียกว่า อากาสานัญจายตนะ
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ข้อ ๕  ล่วงอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุด เข้าถึงอารมณ์ว่าวิญญาณไม่มีที่สุด

ข้อ ๖ ล่วงอารมณ์ว่าวิญญาณไม่มีที่สุด เข้าถึงอารมณ์ที่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่ง 

ก็ไม่มี

ข้อ ๗ ล่วงอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี เข้าถึงอารมณ์ท่ีมีสัญญาก็มิใช่ 

ไม่มีสัญญาก็มิใช่  และ

ข้อ ๘ ล่วงอารมณ์นั้น ดับสัญญา เวทนา ดั่งนี้

นี้เป็นความในพระพุทธาธิบายที่ตรัสไว้ ว่าได้ทรงฝึกบุรุษคือบุคคลท่ีควรฝึก 

ให้แล่นไปในทิศทั้ง ๘ ได้ในคราวเดียว ก็คือใน วิโมกข์ทั้ง ๘

ท่านได้อธิบายหมวดธรรมนี้ไว้โดยความว่า ค�าว่า “วิโมกข์” นั้นในที่นี้เป็นชื่อ

ของสมาธิหรือฌานอันหมายถึงสมาธิที่แนบแน่น หรือสมาบัติก็หมายถึงการเข้าสมาธิ

ทีแ่นบแน่น ซึง่แปลได้ว่า เป็นข้อปฏบิตัทิีเ่ป็นเครือ่งพ้นจากธรรมะทีเ่ป็นข้าศกึทัง้หลาย 

กคื็อจากนิวรณ์ กเิลสท่ีกัน้จติไว้มิให้ได้สมาธ ิมกีามฉนัท์เป็นต้น และท�าปัญญาให้อ่อน

ก�าลังลง เหล่านี้เรียกว่าธรรมะท่ีเป็นข้าศึก ข้อปฏิบัติท่ีท�าให้พ้นได้จากธรรมะที่เป็น

ข้าศึกดั่งนี้ก็คือสมาธิดังกล่าว อีกอย่างหนึ่ง แปลว่าน้อมไปด้วยดี คือเป็นข้อปฏิบัติที่

ท�าให้สมาธิด�าเนินไปสะดวกไม่ขัดข้อง ท่ีเปรียบเหมือนด่ังว่าทารกน้อยท่ีนอนหลับอยู่

บนตักของบิดาหรือมารดา นอนสบาย เพราะตักของมารดาหรือบิดานั้นนุ่ม และ 

กเ็ตม็ใจทีจ่ะให้ลกูน้อยนอนหลบัอยูบ่นตกัของตน เดก็ทีน่อนหลบันัน้จงึหลบัอย่างสบาย

สมาธทิีเ่ป็นไปสะดวกในอารมณ์อันเป็นทีต่ัง้ของสมาธ ิดัง่นีเ้รยีกว่า วโิมกข์ ซึง่จะท�าให้

ผู้ปฏิบัติที่ได้ความสะดวกในการปฏิบัติน้ี ได้สมาธิยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยสะดวก ตั้งแต่  

อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียด ๆ จนถึง อัปปนาสมาธิ สมาธิที่แนบแน่นจนถึงฌานหรือ

สมาบัติดังกล่าว ข้อปฏิบัติที่ท�าให้พ้นด้วยดีจากธรรมะที่เป็นข้าศึก หรือว่าข้อปฏิบัติที่

ท�าให้สมาธิด�าเนินไปได้สะดวก ที่เรียกว่าน้อมไป เป็นไปได้สะดวก ต้ังแต่เบ้ืองต้น 

ยิ่ง ๆ ขึ้นไปดั่งนี้ เรียกว่า วิโมกข์

และ วิโมกข์ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้นี้ ข้อ ๑ คือท�าสมาธิก�าหนด

รูปนิมิต คือเครื่องก�าหนดหมายในรูป มีรูปเป็นอารมณ์ ก็ได้แก่สมาธิที่ทุกคนปฏิบัติ

กนัอยูเ่ป็นพืน้ เช่น กายคตาสต ิสตทิีก่�าหนดลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้าออกนัน้
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ก็เป็นรูป เมื่อก�าหนดอยู่ท่ีลมหายใจ ลมหายใจก็เรียกว่าเป็นนิมิตของสมาธิ คือเป็น

เครือ่งก�าหนดของสมาธิ เป็นเครือ่งหมายของจติส�าหรบัทีจ่ะตัง้เป็นสมาธ ิแม้กายคตาสติ 

สติที่ไปที่กาย ก�าหนดผมขนเล็บฟันหนัง ก็เป็นการก�าหนดรูปนิมิต แม้ในข้ออื่น  

เช่น ก�าหนดกสณิ เช่น วรรณกสณิ คือก�าหนดสีส�าหรบัเป็นเครือ่งจงูใจให้ต้ังเป็นสมาธิ 

เช่น ก�าหนดสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวในสิ่งที่มีสีดังกล่าว เรียกว่า วรรณกสิณ กสิณ

ที่เกี่ยวด้วยสี เพ่ือให้จิตตั้งเป็นสมาธิ ก็เป็นรูปสมาธิ แม้ว่าในการก�าหนดปฏิบัติแผ่

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อันเรียกว่า พรหมวิหารธรรม ซึ่งเป็นไปในสัตว์บุคคล

ทัง้หลาย โดยเจาะจงบ้าง โดยไม่เจาะจงบ้าง ส�าหรับพรหมวหิารธรรมมเีมตตาเป็นต้นนัน้ 

เป็นภาวะในจิตใจ แต่ว่าต้องตั้งอยู่ในสัตว์บุคคลท้ังหลายซึ่งเกี่ยวแก่รูป เพราะฉะนั้น  

จงึจัดเข้าในรูปนมิติ แม้ว่าเจรญิ พทุธานสุสติ ระลกึถงึคณุของพระพทุธเจ้า ธรรมานสุสต ิ

ระลึกถึงคุณของพระธรรม สังฆานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ ก็ยังมีคุณเป็นที่

ก�าหนดหมายของจิตให้เป็นสมาธิ ซึ่งก็นับเนื่องอยู่ว่าเป็นรูปเหมือนกัน เพราะยังมี

ปรากฏเป็นภาวะหรอืสิง่นัน้สิง่นีเ้ป็นทีห่มายอยู่ในจติใจ กน็บัว่าเป็นรูปนมิิต เพราะฉะนัน้ 

ค�าว่ารูปนี้จึงมีความหมายถึงสิ่งที่เป็นวัตถุ ใช้เป็นที่ตั้งก�าหนดท�าสมาธิ หรือแม้ว่า 

ไม่เป็นวัตถุ แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่เนื่องอยู่ในวัตถุ ก็นับว่าเป็นรูปด้วย ดั่งเช่นที่ตรัสเรียกว่า 

ปิยรูป สาตรูป ซ่ึงแม้ท่ีเป็นสิ่งท่ีไม่ใช่รูป เช่น เป็นเวทนา เป็นตัณหา เป็นวิตก  

เป็นวจิาร กน็บัว่าเป็นปิยรปูสาตรปูด้วยเหมอืนกนั เพราะว่าแม้ตณัหาเป็นต้นนัน้ กเ็ป็นไป

ในรปูเสยีงเป็นต้น ยังเนือ่งอยูด้่วยรปู เพราะฉะนัน้ จงึรวมเรยีกว่าเป็นรปูนมิติ ทัง้หมด 

และผู้ที่ได้สมาธิด้วยก�าหนดรูปนิมิตดั่งน้ี ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงอัปปนาสมาธิ สมาธิที่

แนบแน่นแน่วแน่ดงัเรยีกว่า ฌาน ทีแ่ปลว่าความเพ่ง คอืว่าเพ่งแน่วแน่ลงไป กร็วมเข้า

ว่าเป็น รูปฌาน ฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์ หรือฌานที่ก�าหนดรูปนิมิต พระพุทธเจ้าได้

ตรัสสอนให้ท�าสมาธิก�าหนดรูปนิมิตดั่งนี้ และเมื่อปฏิบัติก็ย่อมจะได้เห็นรูปทั้งหลาย 

ที่ก�าหนดในสมาธินั้นในภายนอกได้ ดั่งนี้เป็นข้อที่ ๑

และข้อที ่๒ น้ันก็คือ มิได้ก�าหนดรูปนมิติในภายใน คอืมไิด้ก�าหนดผมขนเลบ็

ฟันหนังเป็นต้นที่เป็นภายใน หรือว่ามิได้ก�าหนดกสิณที่เป็นวรรณกสิณ คือกสิณที่ 

เกี่ยวแก่สี สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว ของผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นของตนเอง  

แต่ก�าหนดในภายนอก แม้ดั่งนี้ก็ปฏิบัติได้และก็เห็นรูปทั้งหลายในภายนอก
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ข้อ ๓ แม้มิได้ปฏิบัติตามข้อ ๑ ข้อ ๒ แต่ปฏิบัติท�าสมาธิก�าหนดแผ่เมตตา

กรุณามุทิตาอุเบกขาออกไปในสัตว์บุคคลท้ังหลาย เจาะจงบ้าง ไม่เจาะจงจนถึงไม่มี

ประมาณบ้าง ดั่งนี้ สัตว์บุคคลทั้งหลายก็ย่อมไม่ปรากฏเป็นปฏิกูล ด้วยอ�านาจของ

เมตตาเป็นต้นที่แผ่ออกไปนั้น คือ ปรากฏว่าสัตว์บุคคลทั้งปวงที่แผ่เมตตาออกไปนั้น

งดงาม ไม่ปฏกิลูด้วยอ�านาจของเมตตาเป็นต้น แต่มิใช่อ�านาจของกาม ถ้ากามเกดิขึน้

เมือ่ไร เมตตาสมาธกิต็กไปเมือ่นัน้ แต่เมือ่เมตตาสมาธบิงัเกดิขึน้ในสตัว์บุคคลทัง้หลาย 

สตัว์บุคคลทัง้หลายกไ็ม่ปรากฏว่าเป็นปฏิกลู แต่ปรากฏว่างาม งามด้วยเมตตา มใิช่งาม

ด้วยกามกิเลส และแม้ว่าปฏิบัติท�ากสิณให้เป็นเครื่องจูงใจให้ได้สมาธิ ก�าหนดสีเขียว 

สีเหลืองสีแดงสีขาวดังกล่าว อันเป็นสีที่บริสุทธิ์ ก็ชื่อว่าเป็นการที่ปฏิบัติท�าสมาธิให้ 

น้อมไป เป็นความงามเช่นเดียวกัน ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ดังที่กล่าวมานี้ ก็นับอยู่ใน

ข้อ รูปสมาธิ นั้นเอง

ต่อจากนั้นจึงได้ตรัสข้อ ๔ ท่ีก้าวล่วง รูปสัญญา ความก�าหนดหมายว่ารูป  

ทีเ่ป็นรปูนมิติดงักล่าว ดบั ปฏฆิสัญญา กค็อืเมือ่ล่วงรปูได้ กด็บัปฏฆิะคอืความกระทบ

กระทั่งได้ เพราะเมื่อมีรูป รูปนี้เองเป็นที่ตั้งของความกระทบกระทั่ง เช่นว่าเมื่อมีรูป

อยู่ขวางหน้า เช่น ต้นไม้หรือวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งขวางหน้าอยู่ เวลาเดินไปก็ย่อมจะต้อง

กระทบกบัส่ิงนัน้ท่ีขวางหน้าอยูน่ัน้ แต่ว่าถ้าข้างหน้านัน้ไม่มรีปูทีเ่ป็นวตัถอุะไรขวางอยู่ 

การเดินไปกไ็ม่ต้องกระทบกระทัง่อะไร เพราะฉะนัน้ เมือ่ล่วงรปูสญัญาได้ กด็บัปฏฆิสญัญา 

ความก�าหนดหมายว่ากระทบกระทัง่ได้ และกไ็ม่ใส่ใจถงึสญัญาคอืความก�าหนดหมาย

อะไรต่าง ๆ ทัง้หมด ดัง่นี ้กท็�าสมาธใิห้เข้าถึงอารมณ์ว่า อากาศไม่มีทีสุ่ด อากาศไม่มี

ที่สุด อากาศก็คือช่องว่างไม่มีท่ีสุด อันเรียกว่า อากาสานัญจายตนะ ก็เป็นอันว่า 

เข้ามาสู่ อรูปสมาธิ สมาธิที่ไม่ก�าหนดรูปเป็นอารมณ์ อันนับว่าเป็นข้อที่ ๔

และข้อท่ี ๕ ย่ิงขึ้นไปกว่าน้ันก็ล่วงอารมณ์เมื่ออากาศไม่มีที่สุด มาก�าหนด

อารมณ์ว่าวิญญาณคือความรู้ไม่มีท่ีสุด อันเรียกว่า วิญญาณัญจายตนะ ก็นับว่าเป็น 

ข้อที่ ๕
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ยิ่งขึ้นไปกว่าน้ัน ก็ล่วงข้อท่ี ๕ ที่ก�าหนดว่าวิญญาณคือความรู้ไม่มีที่สุด  

มาก�าหนดอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี อันเรียกว่า อากิญจัญญายตนะ อันเป็น

ข้อที่ ๖

ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ล่วงข้อที่ ๖ นี้ มาถึงข้อท่ี ๗ ก็คือ ก�าหนดในอารมณ์ท่ี

ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่า น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี จนถึงมีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ 

ก็คือว่า จะว่ามีสัญญาคือความก�าหนดหมายอย่างจะแจ้งก็ไม่ได้ หรือว่าจะไม่มีสัญญา

กไ็ม่ได้ เพราะจะต้องมคีวามก�าหนดหมายอยู ่แต่ว่าสิง่ทีก่�าหนดหมายนีล้ะเอยีดเหลอืเกนิ 

น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มี นั่นก็เป็นสิ่งละเอียดอยู่แล้ว ก�าหนดอยู่ที่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งนั้น  

เป็นข้อที ่๖ แต่ข้อที ่๗ ละเอยีดขึน้ไปกว่านัน้ คอืตวัสัญญาคอืความก�าหนดหมายนัน้ 

มีเหมือนไม่มี แต่ว่าสติมีอยู่สมบูรณ์ ดั่งนี้เป็นข้อที่ ๗ ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ข้อที่ ๗ นี้

เรียกว่า เนวสัญญานาสัญญายตนะ

ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ดับสัญญาเวทนา อันเรียกว่า สัญญาเวทยิตนิโรธ อันเป็น

ข้อที่ ๘ เหล่านี้เป็นที่สุดของสมาธิ อันเรียกว่า วิโมกข์ มี ๘ ข้อ

พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ท�าสมาธิ คอืสอน ปรุสิทมัมะ คอืบรุษุบคุคลทีค่วร

ฝึกน้ีให้วิง่ไปในทศิทัง้ ๘ คอื ในวโิมกข์ทัง้ ๘ นีไ้ด้ เพราะฉะนัน้ จงึได้พระนามว่าทรง

เป็นสารถีฝึกบุรุษคือบุคคลที่ควรฝึก ไม่มีที่จะยิ่งขึ้นไปกว่า

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
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ได้แสดงอธบิายพระพทุธคณุน�าเป็นพุทธานสุสตมิาโดยล�าดบั ถงึพระพทุธคณุ 

บทว่า สตฺถา เทวมนุสฺสานัง เป็นพระศาสดาผู้สอนแห่งเทพและมนุษย์ทั้งหลาย ดั่งนี้ 

พระพทุธเจ้าเราเรยีกว่า พระบรมศาสดา ทีแ่ปลว่า พระศาสดาผูเ้ป็นอย่างยิง่ 

คือเป็นเยี่ยมยอด และมิใช่เป็นพระศาสดาเฉพาะแห่งมนุษย์ท้ังหลายเท่านั้น เป็น 

พระศาสดาแห่งเทพท้ังหลายด้วย และยงัทรงเป็นพระศาสดาแห่งสัตว์เดรจัฉานทัง้หลาย 

แห่งโอปปาตกิะคอืผูล้อยเกดิทัง้หลายทีต่�า่กว่าเทวะท้ังหลายอกีด้วย แต่ว่าในบทพระพทุธ-

คุณนี้ยกขึ้นแสดงเพียงว่าทรงเป็นพระศาสดาแห่งเทวะและมนุษย์ทั้งหลาย ข้อนี้แสดง

ถึงความยอดเยีย่ม ความเป็นพเิศษ ซึง่กล่าวได้ว่ามเีฉพาะพระพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดา

ของเราท้ังหลายเท่านัน้ เพราะว่าศาสดาทัง้หลายแห่งศาสนาท้ังหลายซึง่บงัเกดิขึน้ก่อน

พทุธศาสนาก็ด ีบงัเกดิขึน้ภายหลงัพทุธศาสนากด็ ีย่อมเป็นศาสดาท่ีเป็นศษิย์ของเทวะ 

หรอืเทพเจ้าตามความเชือ่ถือ จะเรยีกว่าท้ังสิน้กไ็ด้ จงึไม่มศีาสดาองค์ใดทีเ่ป็น สยมัภู 

คอืเป็นขึน้เอง หรอืเป็น สมัพทุโธ ผูต้รสัรู้ข้ึนเอง จะต้องมเีทพเจ้าตามท่ีเชือ่ถอืมาเป็น

ผู้บอกกล่าวแนะน�า เท่ากับว่าศาสดาน้ัน ๆ เป็นสื่อระหว่างเทพเจ้าตามที่เชื่อถือกับ

มนุษย์ทั้งหลาย แต่พระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดามิได้เป็นเช่นนั้น ทรงเป็นสยัมภู  

ผู้เป็นเอง คือเป็นผู้ตรัสรู้ขึ้นด้วยพระองค์เองในอริยสัจจ์ทั้งหลาย ทรงเป็น สัพพัญญู 

คือเป็นผูรู้ท้ัง้หมด อนัหมายความว่าเป็นผูรู้ด้้วยความตรสัรูที้บ่รสิทุธิบ์รบิรูณ์ บรสิทุธิก์ค็อื

ไม่ผดิพลาด ถกูต้อง ไม่ต้องมแีก้ไข บรบิรูณ์กค็อืครบถ้วนไม่มบีกพร่องอนัจะต้องเพิม่เตมิ 
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อันค�าว่า “สัพพัญญู” ผู้รู้ท้ังหมดน้ี ย่อมครอบคลุมความหมายได้ในความรู้

ของพระองค์ท้ังหมด ซ่ึงประกอบด้วยความรูท้ีบ่รสิทุธิบ์รบิรูณ์ดงักล่าว แม้ในข้อธรรมะ

ทกุหมวดทีท่รงสัง่สอน ดงัเช่นทรงสัง่สอนอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ทกุข์ เหตเุกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ 

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องไม่มีผิดพลาดอันเรียกว่า บริสุทธิ์ 

และครบถ้วนไม่บกพร่องอันเรยีกว่า บริบูรณ์ เพราะอริยสัจจ์นัน้ย่อมเป็นสัจจะทีบ่รสุิทธิ์

บริบูรณ์ดังกล่าว ไม่มี ๓ ไม่มี ๕ แต่ว่ามี ๔ เป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของอริยสัจจ์

เพียงเท่านี้ ค�าสั่งสอนของพระองค์จึงเป็นค�าสั่งสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหมด อันส่อง

ถึงความตรัสรู้ของพระองค์ว่าทรงเป็นสัพพัญญู คือเป็นผู้รู้ทั้งหมด รู้ถูกต้องทั้งหมด  

รูค้รบถ้วนทัง้หมด ตรสัออกมาเป็นอรยิสจัจ์ ๔ กเ็ป็นอรยิสจัจ์ ๔ ทีถ่กูต้อง ทีค่รบถ้วน 

ธรรมะที่ทรงแสดงออกมาทุกข้อทุกบทย่อมมีความบริสุทธิ์คือถูกต้องทั้งหมด มีความ

บรบิรูณ์คอืครบถ้วนทัง้หมด อยูใ่นทกุข้อทกุบททีท่รงสัง่สอนนัน้ อนัส่องถึงความตรสัรู้

ของพระองค์ว่าเป็นสพัพญัญ ูคอืรูท้ัง้หมดดังกล่าว เพราะฉะนัน้ เม่ือท�าความเข้าใจใน

ค�าว่า “สัพพัญญู” ดังกล่าวนี้ ย่อมจะท�าให้พอมองเห็นความตรัสรู้ของพระองค์ว่าเป็น

สัพพัญญูอย่างไร และก็ท�าให้ได้ความเข้าใจในค�าส่ังสอนของพระองค์ว่าเป็นสัพพัญญู 

คือแสดงถงึความรูท้ั้งหมดดงักล่าวนัน้ และกเ็ป็นค�าส่ังสอนทีท่�าให้ผูต้ัง้ใจฟัง ได้ปัญญา

ในธรรม ได้มีความรู้ทั่วถึงทั้งหมดตามพระองค์ในข้อที่จะพึงรู้พึงเห็นนั้น ๆ นี้แสดงถึง

ความเป็นพระศาสดาของพระองค์ ว่าพระองค์นัน้ได้ทรงเป็นพระสพัพัญญู เป็นผู้ตรัสรู้

ด้วยพระองค์เอง ดังที่ได้แสดงไว้ในปฐมเทศนาว่า ธรรมะได้บังเกิดผุดขึ้นแก่พระองค์ 

ก็คือตรัสแสดงไว้ว่า “จักขุคือดวงตา ญาณคือความหยั่งรู้ ปัญญาคือความรู้ทั่วถึง  

วิชชา ความรู้แท้จริง อาโลก ความสว่าง บังเกิดผุดขึ้นในธรรมะทั้งหลายที่พระองค์

มไิด้เคยทรงสดบัมาก่อน ว่าน้ีทุกข์ ทุกข์ควรกําหนดรู ้ทกุข์ได้กําหนดรูแ้ล้ว นีท้กุขสมทุยั 

เหตุเกิดทุกข์ ทุกขสมุทัยนี่พึงละ ทุกขสมุทัยนี่ละได้แล้ว นี้ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ 

ทุกขนิโรธน่ีควรกระทําให้แจ้ง ทุกขนิโรธนี่ได้กระทําให้แจ้งแล้ว นี้ทุกขนิโรธคามินี 

ปฏปิทา ข้อปฏิบัตใิห้ถึงความดบัทกุข์ ข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทุกข์นีค้วรปฏบิตัอิบรม 

กระทาํให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ ข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดับทกุข์นีไ่ด้ปฏบิติัอบรมกระทาํให้มีข้ึน

ให้เป็นขึ้น” ดั่งนี้
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เพราะฉะนั้น พระองค์จึงไม่มีครูอาจารย์มาเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนให้ตรัสรู้ 

พระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นด้วยพระองค์เอง ฉะนั้น จึงไม่มีเทพทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงเป็นครู

เป็นอาจารย์ของพระองค์ พระองค์ได้ตรสัรูใ้นธรรมะทีม่ไิด้เคยทรงสดบัมาแล้ว ดังกล่าว

น้ันด้วยพระองค์เอง กแ็สดงว่าธรรมะทีไ่ด้ตรสัรูน้ี ้ยังไม่มีมนษุย์ ไม่มีเทวะ หรอืกล่าว

รวบว่าไม่มีเทวดามารพรหมท่านใดท่านหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งได้รู้มาก่อน ถ้าหากว่าจะได้มี

มนุษย์หรือเทพดามารพรหมผู้ใดผู้หนึ่งได้รู้มาก่อนและแสดงสั่งสอนไว้พระองค์ก็ไม่

จ�าเป็นท่ีจะต้องทรงค้นคว้าด้วยพระองค์เอง ดังที่ปรากฏในพุทธประวัตินั้น ว่าได้ทรง

เข้าศึกษาในส�านักของคณาจารย์เจ้าลัทธิทั้งหลายก่อน และได้ทรงปฏิบัติตามแบบ

ทุกรกิริยาที่สั่งสอนนับถือกัน ว่าปฏิบัติแล้วจะได้ประสบผลเป็นความสิ้นทุกข์ทั้งสิ้น 

พระองค์กไ็ด้ปฏบิตัไิด้กระท�ามาทกุทางทีไ่ด้สอนกนัท่ีได้รูก้นั กไ็ม่ได้ทรงพบความส้ินทุกข์ 

มชีาตทิกุข์ เป็นต้น อนัเรยีกว่า โมกขธรรม ตามท่ีทรงปรารถนา เพราะฉะนัน้ จงึต้อง

ทรงแสวงหาด้วยพระองค์เอง และก็ได้พบพระองค์เองนั่นเองเป็นอาจารย์แนะทาง 

เบือ้งต้น คือทรงระลกึถงึได้เม่ือทรงเป็นพระราชกมุารเล็ก ๆ ได้ตามเสด็จพระราชบดิา

ไปในพิธีแรกนาขวัญ ในขณะที่พระราชบิดาก�าลังท�าพิธีแรกนาขวัญนั้น พระราชกุมาร

องค์น้อยประทับพักอยู่ใต้ต้นหว้า จิตของพระองค์ก็รวมเข้า โดยทรงก�าหนดลมหายใจ 

เข้าออก จนทรงได้บรรลุถึง ปฐมฌาน แต่ต่อมาปฐมฌานน้ีก็เสื่อมไป ทรงระลึกได้  

ก็ได้ทรงจับท�าสมาธิที่บริสุทธิ์นั้น จึงได้ทรงพบทางที่เป็น มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่

เป็นหนทางกลาง ก็ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ ด้วยพระองค์เอง ก็ได้ทรงปฏิบัติด�าเนิน 

ในทางนี้จนบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน จึงได้ตรัสรู้ คือจักษุดวงตาปัญญาได้ผุดขึ้น 

ในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ กิเลสและกองทุกข์ก็สิ้นไป ก็พอพระทัยว่าได้ตรัสรู้แล้ว ทรงส้ิน 

ทุกข์ทั้งสิ้น มีชาติทุกข์เป็นต้นแล้ว กิเลสอาสวะทั้งปวงดับไปหมดสิ้นแล้ว ดังนี้

และได้ทรงแสดงธรรมะท่ีตรสัรูน้ี้สัง่สอน เพราะฉะนัน้ จึงได้พระนามว่า สตถฺา 

ที่แปลว่าผู้สั่งสอน เราเรียกในภาษาไทยว่าพระศาสดา สตฺถา เป็นภาษาบาลี ศาสดา 

เป็นภาษาสันสกฤต ก็แปลว่าผู้สอนน่ันเอง และพระองค์ทรงเป็นผู้สอนที่สอนธรรมะ 

ที่ตรัสรู้นี้แก่เทพทั้งหลายด้วย แก่มนุษย์ท้ังหลายด้วย ตลอดจนถึงแก่สัตว์เดรัจฉาน 

และแก่โอปปาติกะท่ีต�า่กว่าเทพ ให้ได้ความเลือ่มใส หรือให้ได้ความรู ้ เท่าที่ผู้เกิดในภูมิ
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ภพนั้น ๆ จะมีได้เป็นได้ เป็นเหตุให้เลื่อนภูมิภพที่ต�่านั้นสูงขึ้น เพราะฉะนั้น จึงกล่าว

ได้ว่าพระองค์เป็นมนุษย์คนแรกในโลกที่ได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ในธรรมะท่ียังไม่มี

เทพผูใ้ด ยงัไม่มีมนุษย์ผูใ้ดได้รูม้า และก็ได้ทรงสอนแก่เทพแก่พรหมแก่มนษุย์ท้ังหลาย 

ให้บรรลุถึงสุขประโยชน์ตามภูมิตามชั้น

ความเป็นศาสดาคอืความเป็นผูส้อนของพระองค์นัน้ มใิช่สกัแต่ว่าสอนเท่านัน้ 

เหมอืนอย่างบรรดาครอูาจารย์ธรรมดาทัง้ปวง แต่ว่าได้ทรงประกอบด้วยลกัษณะพเิศษ

ของครูอาจารย์ ก็คือทรงได้ทรงถึงธรรมะที่ทรงสอนนั้นแล้ว ทรงปฏิบัติธรรมะที่ทรง

สอนนั้นได้ถกูตอ้งครบถ้วนคือบริสุทธิ์บรบิูรณ์แล้วจงึทรงสั่งสอน เพราะฉะนั้น จึงไม่มี

ผู้ใดสามารถจะติเตียนพระองค์ได้ว่าสักแต่ว่าสอนเท่านั้นแต่ว่าท�าไม่ได้ทรงท�าได้แล้ว

บริสุทธิ์บริบูรณ์ ดังที่เรียกว่า สัพพัญญู ดังกล่าวนั้น จึงทรงสอนธรรมะที่ทรงสั่งสอน

น้ันได้มีอยู่บริบูรณ์แล้วในพระองค์ เช่น โพธิปักขิยธรรม ที่ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติ  

สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗  

มรรคมีองค์ ๘ ทรงปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว อริยสัจจ์ ๔ ก็ได้ตรัสรู้ถูกต้อง 

ครบถ้วนแล้ว วิมุตติความหลุดพ้น มรรคผลนิพพานทรงบรรลุถูกต้องครบถ้วนแล้ว  

จึงไม่มกุีศลธรรมข้อใดข้อหนึง่ท่ีพระองค์มิได้ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ได้ และไม่มอีกศุลธรรม

ข้อใดข้อหนึ่งยังเหลืออยู่ ทรงละอกุศลธรรมได้หมดสิ้น ทรงปฏิบัติในกุศลธรรมทั้งสิ้น

ได้ครบถ้วนบรบิรูณ์ กเิลสทัง้ปวงทัง้ทีเ่ป็นอย่างหยาบ ทัง้ทีเ่ป็นอย่างกลาง ๆ ทัง้ทีเ่ป็น

อย่างละเอียด คืออาสวอนุสัย ก็ทรงละได้สิ้นไม่มีเหลือ ทรงประกอบด้วยพระคุณ 

ทั้งปวง สรุปเข้าในพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณอย่างสมบูรณ์ 

เพราะฉะน้ัน จงึไม่มผีูใ้ดจะตเิตยีนพระองค์ได้ในด้านของความประพฤต ิ ในด้านของ 

ความรู ้ คอืความตรสัรู ้ แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่ง ได้ทรงปฏิบัติมาได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์

ทุกอย่างจึงทรงสอน

และในการสอนนั้นเล่า ก็ทรงสอนอย่างที่ให้ส�าเร็จประโยชน์ได้ ดั่งที่เรียกกัน

ในปัจจุบันว่าทรงได้มีความรู้ในวิชาครูอย่างสมบูรณ์ ดังที่ได้ตรัสไว้เองว่า ทรงสอนใน

ธรรมะที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็น ทรงสอนมีเหตุอันผู้ฟัง
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อาจตรองตามให้เห็นจริงได้ ทรงสั่งสอนมี ปาฏิหาริย์ คือเป็นจริง ปฏิบัติได้ผลจริง 

สอนว่าดีก็ดจีรงิ สอนว่าชัว่กช็ัว่จรงิ ท�าดตีามทีท่รงสอนกไ็ด้ดจีรงิ ท�าชัว่ตามทีท่รงสอน

ก็ได้ชั่วจริง นี้เป็นปาฏิหาริย์ และก็ปฏิบัติได้จริงดั่งนี้ในปัจจุบันนี้เองผู้ปฏิบัติก็รู้ได้ด้วย

ตัวเอง เพราะฉะน้ัน จึงได้ทรงสอนอย่างได้ผล มิใช่ว่าทรงสอนเรื่อย ๆ ไป รู้อะไร 

กส็อนไป ๆ โดยไม่มขีอบเขต ท�าให้ไม่ได้ผล แต่ทรงสอนจ�าเพาะทีค่วรรูค้วรเหน็ หรอื

เป็นไปเพื่อให้รู้ให้เห็นได้ ดังที่กล่าวมานั้นเป็นต้น 

และในข้อนี้ก็ทรงประกอบด้วยลักษณะของครูผู้ยอดเยี่ยม คือได้ทรงมี อิทธิ

ปาฏิหาริย์ คือทรงมีฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ “ฤทธิ์” ค�านี้แปลว่าความส�าเร็จ และก็หมายถึง

ความสามารถท�าอะไรได้ท่ีเกนิวสิยัของสามญัมนษุย์ได้ด้วย แต่ว่าจดุประสงค์ส�าคญันัน้

คือความส�าเร็จ คือทรงสามารถท่ีจะทรมาน หรือว่าทรงสามารถท่ีจะฝึกบุรุษบุคคลที่

ควรฝึก ให้สิ้นมานะ สิ้นทิฏฐิที่ผิด มาตั้งใจฟังค�าสั่งสอนของพระองค์ได้ 

ทรงม ีอาเทสนาปาฏหิารย์ิ คอืความรูอ่้านจติใจดกัใจของผูฟั้งได้เป็นอศัจรรย์ 

คอืทรงรูถ้งึอปุนสิยัวาสนาบารมหีรอือนิทรีย์ของผูฟั้งว่าเป็นอย่างไร ควรจะแสดงธรรมะ

ข้อไหนโปรดเขาจึงจะสามารถรับได้ สามารถรู้ได้ปฏิบัติได้ เรียกว่าอ่านใจได้ และค�า

ว่าอ่านใจได้นี้ ก็หมายถึงอ่านอุปนิสัย นิสัยวาสนาบารมีของบุคคลนั้น ๆ ออก ไม่ใช่

หมายความเพียงว่าอ่านใจคือความคิดของบุคคลแต่ละคนในปัจจุบันเท่านั้น

อันอุปนิสัยวาสนาบารมีหรืออินทรีย์ของแต่ละบุคคลนั้น แม้เจ้าตัวเองก็ไม่รู้

เหมอืนกนัว่าตวัเองนัน้มีอุปนสิยัวาสนาบารมอีนิทรย์ีเพยีงไร แต่พระพทุธเจ้าทรงทราบ 

เพราะฉะนั้น จึงทรงแสดงค�าสอนได้ถูกต้อง พอเหมาะพอควรแก่อุปนิสัยของบุคคล 

นั้น ๆ อันสามารถที่จะท�าให้เขาเข้าถึงธรรมะได้ เขาสามารถที่จะรับมาปฏิบัติด�าเนิน 

เพิ่มเติมอุปนิสัยให้ย่ิง ๆ ขึ้นไปได้ เพราะฉะนั้น ธรรมะที่ทรงแสดงแก่บุคคลนั้น ๆ  

จงึมเีป็นอนัมาก ดงัท่ีประมวลเข้าท่ีเรยีกว่า ๘๔‚๐๐๐ พระธรรมขันธ์ หรอืเป็นไตรปิฎก 

ปิฎก ๓ แต่ละปิฎกก็มีข้อธรรมะมากมาย ดั่งนี้ เพราะทรงมีความรู้ในอุปนิสัยวาสนา

บารมีของแต่ละบุคคล 
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และทรงมี อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คือค�าสั่งสอนที่เหมาะสมเป็นอัศจรรย์ดังที ่

กล่าวมาแล้ว ว่าเมื่อทรงรู้อุปนิสัยของบุคคลก็ประทานค�าสั่งสอนที่เหมาะสมให้แก่เขา

ได้ น้ีเป็นเหตใุห้ธรรมะทีท่รงสัง่สอนนัน้มีมากมาย เพราะบคุคลทีฟั่งธรรมะนัน้มมีากมาย 

ก็ต้องทรงจ�าแนกแจกแจงแสดงข้อนั้นข้อนี้ ให้เหมาะสมแก่แต่ละบุคคล แต่ละคณะที่

ฟังค�าสัง่สอนของพระองค์ นีเ้ป็น อนสุาสนปีาฏหิารย์ิ ค�าส่ังสอนเป็นอศัจรรย์ อนัรวม

อาการเข้าเป็น ๓ ข้อ ดงักล่าวมาข้างต้น กค็อืสอนข้อทีเ่ป็นไปเพือ่ให้รูใ้ห้เหน็ในธรรมะ

ที่ควรรู้ควรเห็น มีเหตุท่ีผู้ฟังตรองตามให้เห็นจริงได้ และมีปาฏิหาริย์ก็คือเป็นจริง  

ได้ผลจริง

เพราะฉะนั้น ผู้ฟังค�าสั่งสอนของพระองค์จึงต้องได้รับผล ตั้งต้นแต่ได้ศรัทธา

ปสาทะในพระพุทธศาสนา ในพระพทุธเจ้า ในพระธรรม พระสงฆ์ ได้ดวงตาเหน็ธรรม 

ได้บรรลมุรรค ผล นพิพาน ตามควรแก่ภมูชิัน้ ซึง่บางคนกเ็ป็น อคุฆฏตัิญญ ูคอืรูเ้รว็

ทรงยกหวัข้อธรรมขึน้แสดงกรู้็แล้วไม่ต้องอธบิาย บางจ�าพวกกเ็ป็น วปิจติญัญ ูเมือ่ยก

หัวข้อธรรมขึ้นก็ต้องอธิบาย บางจ�าพวกก็เป็น เนยยะ แนะน�าได้ คืออธิบายหนเดียว

ก็ยังไม่เข้าถึงธรรมต้องอธิบาย แนะน�าอยู่บ่อย ๆ ก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรม รู้ธรรมะ

ได้จักษคุอืดวงตาเหน็ธรรมได้ ดัง่นี ้ฉะนัน้ จงึได้เกิดมพีทุธบรษัิท ภิกษ ุภกิษณีุ อุบาสก

อุบาสิกา ได้มีพระสาวกเป็นพระอริยบุคคล เป็นพระอรหันต์ เป็นพระอนาคามี  

เป็นพระสกทาคาม ีเป็นพระโสดาบนั รวมกนัเป็นพระสงฆ์เป็นจ�านวนมาก นีแ้สดงถึง

ความเป็นศาสดาของพระองค์ ซึง่ควรแก่นามว่า พระบรมศาสดา ทรงเป็นพระศาสดา

ของเทพทั้งหลายด้วย ของมนุษย์ทั้งหลายด้วย เพราะฉะนั้น จึงได้พระนามว่า สตฺถา 

เทวมนุสฺสานํ เป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย

๓ มกราคม ๒๕๒๙
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ข้อพระผู้รู้แล้ว

ได้แสดงพระพุทธคุณน�ามาโดยล�าดับ ในวันนี้ก็จักแสดงพระพุทธคุณอีกบท

หนึ่งน�า คือบทว่า พุทโธ 

พระพุทธคุณบทนี้พระอาจารย์ได้อธิบายไว้โดยย่อว่า ชื่อว่า “พุทโธ” หรือ 

“พุทธะ” ด้วยสามารถแห่งญาณคือความหยั่งรู้ ซึ่งบังเกิดขึ้นในที่สุดแห่งวิโมกข์คือ 

ความหลดุพ้น เพราะรู ้เญยยธรรม ธรรมะท่ีพงึรูไ้ด้ทัง้หมดทกุอย่าง และท่านได้อธบิาย

อีกอย่างหนึ่งว่า ชื่อว่าพุทโธ เพราะรู้สัจจะทั้งหลาย และเพราะยังผู้อ่ืนให้รู้ซึ่งสัจจะ 

ทั้งหลาย ดั่งนี้

โดยท่ีพระพทุธคณุบทนีก้ม็ถ้ีอยค�าทีใ่กล้เคยีงกนักบับทว่า สมัมาสัมพุทโธ หรอื

สมัมาสมัพทุธะ และในพระพทุธคุณบทน้ันเป็นทีน่บัถอืกนัว่าเป็นพระพุทธคณุบทใหญ่

คูก่นักบับทว่า อรหงั ซ่ึงเราท้ังหลายกม็าเรยีกกนัเป็นภาษาไทยว่า พระอรหันตสมัมา-

สมัพทุธะ ในพระพทุธคณุบทนีค้อืบทว่า สัมมาสัมพทุธะ กแ็ปลกนัว่า พระผูต้รสัรูเ้อง

โดยชอบ หรือพระผู้ตรัสรู้ชอบเอง ก็มีค�าว่าพุทธะเป็นบทใหญ่ และมีบทประกอบ 

ว่า เองโดยชอบ หรือ โดยชอบเอง และในค�าว่าพุทโธหรือพุทธะของบทนี้ ก็มีอธิบาย

หลักว่ารู้อริยสัจจ์ท้ัง ๔ น้ันเอง ท้ังมีความหมายถึงว่าสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ได้ด้วย คือ 

ตั้งพุทธศาสนาขึ้นได้ด้วย จึ่งเรียกว่า สัมมาสัมพุทธะ ถ้าตรัสรู้เองชอบโดยล�าพัง 
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พระองค์เอง มิได้สอนผู้อื่นให้รู้ตาม มิได้ตั้งพุทธศาสนาขึ้น ก็เรียกว่า ปัจเจกพุทธะ 

ดั่งที่เราเรียกว่า พระปัจเจกพุทธเจ้า ที่แปลว่าพระผู้ตรัสรู้เฉพาะพระองค์เองพระองค์

เดยีว เมือ่สอนผูอ้ืน่ด้วย ตัง้พทุธศาสนาขึน้ได้ จึง่เรยีกว่า สมัมาสมัพทุธะ เพราะฉะนัน้  

แม้ค�าว่า พุทธะ ในค�าว่า สัมมาสัมพุทธะ น้ี ก็มีความหมายถึงทั้งตรัสรู้เอง และ 

ทั้งสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตาม ตั้งพุทธศาสนาขึ้นได้ด้วย

ครั้นมาถึงบทว่า พุทโธ ก็มีอธิบายในความหมายหลักเช่นเดียวกันว่า ตรัสรู้

ด้วยพระองค์เอง และสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตามซึ่งสัจจะทั้งหลาย และแม้ว่าท่านจะให ้

ค�าอธิบายอีกอย่างหนึ่งว่า ชื่อว่า พุทโธ หรือ พุทธะ ด้วยสามารถแห่งญาณคือ 

ความหยั่งรู้อันเกิดขึ้นในที่สุดของวิโมกข์คือความหลุดพ้น เพราะรู้เญยยธรรม ธรรมะ

ที่พึงรู้ทุกอย่างได้ทั้งหมด มีค�าว่าเญยยธรรม หรือ เญยยะ ที่แปลว่าธรรมะที่พึงรู้หรือ

ข้อทีพ่งึรู ้ซึง่เป็นค�ากลาง ๆ แต่เมือ่จะถามว่าอะไรเป็นข้อทีพ่งึรู ้กต็อบได้ว่า กค็อืสจัจะ

ความจริง ของจริงของแท้ คือธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงน้ันเอง อันเป็นไปเพื่อ

ความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้น หรือที่เรียกว่าวิโมกข์ เรียก

ว่านิพพาน อันเป็นภูมิที่สุดอันพึงได้พึงถึงในพุทธศาสนา เป็นที่ดับแห่งกิเลสและกอง

ทกุข์ทัง้สิน้ เญยยธรรม ธรรมะท่ีพงึรู ้กค็อืธรรมะทีพ่งึปฏบิตัใิห้ได้ให้ถงึมรรคผลนพิพาน 

อนัเป็นทีส่ิน้กิเลสและกองทุกข์ท้ังสิน้ ธรรมะดงักล่าวทกุข้อทกุบทเรยีกว่าเป็นเญยยธรรม 

ธรรมะที่พึงรู้ทั้งนั้น ก็รวมเข้าโดยย่อในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้นเอง ทุกข์ก็เป็นเญยยธรรม

คอืเป็นข้อทีพ่งึรู้ ทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ กเ็ป็นเญยยธรรมเป็นข้อทีพ่งึรู ้ทกุขนโิรธ

ความดับทกุข์กเ็ป็นเญยยธรรม ธรรมะทีพ่งึรู ้ทกุขนโิรธคามินปีฏปิทา ข้อปฏบิตัใิห้ถึง

ความดับทุกข์หรือมรรค ก็เป็นเญยยธรรมคือธรรมะที่พึงรู้ เพราะฉะนั้น แม้ค�าว่า 

“เญยยธรรม” นี้ก็ชี้มาถึงอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ดังกล่าวนั้นเอง

พระพทุธเจ้าทรงได้พระญาณคอืความหยัง่รูใ้นอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ ในทีสุ่ดแห่งวิมตุติ

คือความหลุดพ้น หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า มีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นที่สุด 

ก็ได้ คือวิมุตติความหลุดพ้น วิมุตติญาณทัสสนะ ความรู้ความเห็นในความหลุดพ้น 

อนัความรูค้วามเหน็ในวิมุตติคือความหลุดพ้นนี ้ตามล�าดบัของธรรมะย่อมเกดิในทีส่ดุ

แห่งวิมุตติ ดังที่แสดงว่าเมื่อพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้ว พระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงถึงความ

ตรัสรู้ของพระองค์ก็ทรงแสดงอย่างน้ี และเมื่อแสดงถึงพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งเป็น 
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พุทธสาวก กท็รงแสดงอย่างนี ้คอืเมือ่กล่าวโดยล�าดบัเป็นธรรมขนัธ์ คอืกองแห่งธรรมะ 

อันจ�าแนกไว้ว่า สลีขนัธ์ กองศีล สมาธขัินธ์ กองสมาธ ิปัญญาขนัธ์ กองปัญญา วมุิตติ

ขันธ์ กองวิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ กองแห่งญาณทัสสนะ ความรู้ความเห็น 

ในวิมุตติ ก็โดยอธิบายว่า ปฏิบัติมาในศีล ในสมาธิ ในปัญญา จึงประสบวิมุตติคือ

ความหลุดพ้น คือจิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เมื่อพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้ว ความรู้ว่า

พ้นแล้วน้ีคือวิมุตติญาณทัสสนะ มีเป็นที่สุดของวิมุตติ ท่านผู้รู้จบแล้ว พระพุทธเจ้า 

ได้ตรสัรูจ้บแล้ว ทรงเป็นพระพทุธเจ้า พระสาวกท้ังหลายรูจ้บตามแล้ว เป็นพระอรหันต-

ขณีาสพ กย่็อมรูว่้าท่านพ้นแล้วแต่ละองค์ เพราะฉะนัน้ เมือ่มาอธบิายจบัเอาพระญาณ

ข้อนี้ เป็นเหตุให้ได้พระนามว่า พุทโธ ผู้รู้แล้ว ก็คือผู้รู้จบ เป็นความหมายที่ต้องการ

จะแสดงให้ชัดเจนถึงความรู้ของพระองค์ที่รู้จบนี้ ใช้ค�าว่า “รู้จบ” ค�าเดียวอาจจะยังไม่

พอ หากใช้ว่า “รูจ้บสิน้” ก็จะได้ความทีช่ดัข้ึน รูจ้บหมดส้ิน ไม่มรู้ีอ่ืนทีจ่ะย่ิงขึน้ไปกว่า 

และจบสิ้นกิจท่ีจะพึงท�าต่อไปเพื่อท่ีจะให้รู้เช่นนี้อีก ทั้งจบส้ินกิเลส จบส้ินกองทุกข์ 

ทั้งสิ้น พระองค์ทรงรู้จบสิ้นด้วยพระองค์เอง และสอนผู้อื่นให้รู้จบสิ้นได้ด้วย 

เมื่อสรุปอธิบายของพระอาจารย์ที่ท่านอธิบายไว้ดังที่ยกมาข้างต้นนั้นเข้าใน 

ค�าว่า รู้จบสิ้น ดั่งนี้ ก็ย่อมจะท�าให้มีความเห็นความเข้าใจที่พอจะเป็นเหตุผลว่าแยก

ออกมาอีกเป็นพระพุทธคุณอีกบทหนึ่งคือ พุทโธ จากค�าว่า สัมมาสัมพุทโธ มาเป็น

พุทโธ ค�าเดียว รู้จบสิ้นแล้ว ท้ังสอนให้ผู้อื่นรู้จบสิ้นได้ด้วย และค�าว่าพุทโธนี้เป็น 

ค�าที่เรียกพระพุทธเจ้าทั่วไป ดังที่เราทั้งหลายมาเรียกเป็นภาษาไทยว่าพระพุทธเจ้า  

ก็มาจากพระพุทธคุณบทว่าพุทโธน้ี เพราะฉะนั้น จึงเป็นค�าที่นิยมเรียกพระพุทธเจ้า

โดยทั่วไป ตลอดถึงศาสนาของพระองค์ก็เรียกว่าพุทธศาสนา ซึ่งค�านี้ก็มาจาก 

พระโอวาทครั้งส�าคัญของพระองค์ ที่เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งได้ตรัสไว้ว่า 

สพฺพปาปสฺส อกรณ� การไม่ทําบาปทั้งปวง 

กุสลสฺสูปสมฺปทา การทํากุศลให้ถึงพร้อม 

สจิตฺตปริโยทปน� ชําระจิตของตนให้ผ่องใส 

เอต� พุทฺธาน สาสน� นี้เป็นคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย คือเป็น 

 พุทธศาสนาดั่งนี้
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เพราะฉะนัน้ ค�าว่า พทุโธ นีจ้งึเป็นค�าทีใ่ช้มาก เป็นค�าทีเ่รยีกมาก เป็นทีรู่จ้กั

กันว่าเมื่อกล่าวว่าพุทธะหรือพุทโธ ก็หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดา 

ไม่ได้หมายถึงผู้อื่น และแม้ในการปฏิบัติกรรมฐาน พระอาจารย์ก็สอนให้บริกรรมว่า

พุทโธ เช่น ก�าหนดลมหายใจเข้าว่า พุท หายใจออกว่า โธ เมื่อมาเป็นนามของรัตนะ

ทั้ง ๓ ก็เรียกว่า พุทธะ ธัมมะ สังฆะ พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นค�าที่เรียกทั่วไปเป็นที่

รู้จัก ซึ่งมีความหมายอันส�าคัญคือผู้รู้จบสิ้นแล้ว อีกค�าหนึ่ง ผู้รู้พ้นแล้ว ค�าว่า “พ้น” 

กับค�าว่า “สิ้น” นั้นก็มีความหมายในด้านส้ินกิเลส พ้นกิเลส ส้ินทุกข์ พ้นทุกข์ได้ 

ด้วยกัน พุทโธ ผู้รู้จบสิ้นแล้ว พุทโธ ผู้รู้พ้นแล้ว

อนึง่ พระอาจารย์ไทยเราท่านนิยมแปลค�าว่าพทุโธอกีอย่างหนึง่ว่า “ผูต่ื้นแล้ว” 

“ผู้เบิกบานแล้ว” และมีอธิบายว่า เป็นผู้รู ้จนเป็นผู้ตื่น หรือเป็นผู้ตื่นด้วยความรู้  

การอธบิายค�าว่าพทุโธดัง่นีก้ไ็ด้ความถูกต้องทัง้โดยพยญัชนะคอืถ้อยค�า ทัง้โดยอรรถะ

คือเนื้อความ เพราะค�าว่าพุทธะน้ีท่านใช้ในภาษาบาลีว่าเป็นผู้ตื่นก็มี เพราะฉะนั้น  

มาอธบิายค�าว่าพุทโธนีว่้าเป็นผูต้ืน่ดงักล่าวก็ย่อมเหมาะ ท�าให้เห็นว่าเป็นพระพทุธคณุ 

บททีแ่ตกต่างจากบทว่าสมัมาสมัพทุธะ ทัง้ไม่ผดิพยญัชนะคอืถ้อยค�าด้วย ค�าว่า “ตืน่” 

หรือค�าว่า “รู”้ นี ้เมือ่พจิารณาแล้วกย่็อมจะเห็นว่ามีเนือ้ความอย่างเดียวกนั และต้อง

เข้าใจว่าค�าว่าตื่นนี้ไม่ใช่หมายความว่าตื่นเต้น ตื่นข่าว ซึ่งเป็นความหลง อย่างค�าว่า

มงคลตื่นข่าว คือการหลงถืออะไรว่าเป็นมงคลตามข่าวที่ลือกันที่พูดกัน เรียกว่ามงคล

ตืน่ข่าว ดัง่นี ้ไม่ใช่ความหมายของค�าว่าตืน่ในทีน่ี ้ค�าว่าตืน่ในทีน่ีห้มายถงึ ตืน่จากหลบั 

ดังที่เรียกกันว่าตื่นนอน ตื่นจากหลับ เมื่อยังนอนหลับอยู่นั้นก็ไม่รู้อะไร เหมือนอย่าง

คนที่นอนหลับท่ัวไปก็ไม่รู้อะไร ร่างกายพักผ่อน ตาหูก็พักผ่อน นอกจากจะฝันเห็น  

แต่ก็เรียกว่าเป็นความฝัน ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินอย่างคนที่ตื่นอยู่โดยธรรมดา เมื่อตื่น

นอนคือตื่นจากหลับ ตาจึงจะเห็นอะไร หูได้ยินอะไรตามปกติธรรมดา เพราะฉะนั้น 

ตื่นดังกล่าวนี้จึงมีความหมายว่า “รู้” นั้นเอง เมื่อนอนหลับไม่รู้ไม่เห็นอะไร ตื่นขึ้นมา

จากหลับจงึเหน็จงึรูอ้ะไรได้เป็นปรกติ ดงัท่ีทกุคนรูเ้หน็อยู ่ดัง่นีเ้รียกว่าตืน่ กค็อืรูน้ัน้เอง

พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตื่นแล้ว ก็คือรู้จบส้ินแล้ว รู้พ้นแล้วดังกล่าวนั้น และ

ทรงเป็นผูเ้บิกบานแล้วในคณุธรรมทัง้หลายเตม็ที ่เหมอืนอย่างดอกบวัทีบ่านเตม็ที ่และ
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แม้ค�าว่า “เบิกบาน” อนัเทยีบด้วยดอกบวับานเตม็ทีนั่น้ กมี็ความหมายถงึรูจ้บสิน้ หรอื

รู้พ้นดังกล่าวอีกนั่นแหละ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาดูสัตว์โลก ทีแรกทรงเห็น

ว่าธรรมะที่ได้ตรัสรู้ลุ่มลึก จะไม่มีผู้อื่นรู้ตามได้ จึงได้ทรงน้อมพระทัยไปเพ่ือท่ีจะมี 

ความขวนขวายน้อย คือไม่สอน เม่ือไม่สอนกไ็ม่ตัง้พทุธศาสนา จึงเท่ากบัว่าจะทรงเป็น

พระปัจเจกพทุธะ แต่เมือ่ได้ทรงพจิารณาดสูตัวโลก กท็รงเหน็ว่ามหีลายจ�าพวก จ�าพวก

ทีส่ามารถรู้ได้เร็ว เหมือนดัง่ดอกบวัทีโ่ผล่ข้ึนมาพ้นน�า้แล้วต้องแสงอาทติย์กจ็ะเบกิบาน

ขึ้นทันที ดั่งน้ีก็มี จ�าพวกท่ีจะต้องอธิบายจึงจะรู้ เหมือนอย่างดอกบัวที่เสมอน�้า  

วันรุ่งขึ้นก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือน�้า ต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นทันที ดังนี้ก็มี จ�าพวกที่

ต้องอธิบายบ่อย ๆ แนะน�าบ่อย ๆ จึงจะรู้ได้ เหมือนอย่างดอกบัวท่ีอยู่ใต้น�้าลงไป  

อกีวนัสองวนักจ็ะโผล่ขึน้มาบานได้ก็ม ีจ�าพวกท่ีทบึมากนกัไม่อาจทีจ่ะรู้ได้ เหมอืนอย่าง

ดอกบัวที่อยู่ก้นสระ จะต้องเป็นอาหารของปลาเต่า ไม่อาจที่จะโผล่ขึ้นมาบานได้ ดั่งนี้

ก็มี เมื่อทรงเห็นดังนี้ จึงได้ทรงท�า สังขาราธิษฐาน อธิษฐานพระหทัยที่จะด�ารงชีวิต

สังขารโปรดสัตวโลกคือโปรดเวไนยนิกร หมู่ชนที่จะพึงแนะน�าอบรมได้ ๓ จ�าพวก 

ข้างต้นน้ัน ตั้งพุทธศาสนาให้ฝังรากลงในโลก ตั้งพุทธบริษัทภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก

อุบาสิกาข้ึนแล้ว จึงจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ดั่งนี้เรียกว่าทรงท�า สังขาราธิษฐาน  

ตัง้พระหทัยทีจ่ะด�ารงชวีติสงัขารประกาศพระพทุธศาสนา เพราะฉะน้ัน พทุโธ ผู้เบิกบาน

แล้ว กเ็หมอืนอย่างดอกบวัทีโ่ผล่ขึน้มาพ้นน�า้ ต้องแสงอาทติย์บานขึน้แล้ว พระพทุธเจ้า

ทรงเป็นดอกบัวดอกแรกในโลกที่ได้รับแสงธรรม เบิกบานขึ้นแล้วในโลก และก็ทรง 

สัง่สอนเวไนยนกิร หมูช่นทีจ่ะพงึแนะน�าได้ให้บานตาม เพราะฉะนัน้ จงึทรงได้พระนาม

ว่า พุทโธ

๑๐ มกราคม ๒๕๒๙



ครั้งที่๑๘
บท พุทฺโธ

ข้อพระผู้ตื่น

จะแสดงอธิบายพระพุทธคุณน�าในบทว่า พุทฺโธ ในความหมายว่าผู้ตื่น 

พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้รู้จบสิ้น เป็นผู้รู้พ้น จนทรงเป็นผู้ตื่นจากความหลับ

คอืกเิลส อนัได้แก่ อวชิชา ความไม่รูใ้นสจัจะ อนัเป็นเญยยธรรม ธรรมะทีพ่งึรู ้โมหะ

ความหลงถือเอาผิด พร้อมทั้งกิเลสทั้งปวงโดยสิ้นเชิง จึงทรงเป็นผู้พ้นจากมายา  

สิ่งหลอกลวง หรือความหลอกลวงคือกิเลส ฉะนั้น จึงทรงเป็นผู้ตื่นด้วยความรู้ 

อย่างสมบูรณ์ในเญยยธรรม ธรรมะที่พึงรู้คือสัจจะทั้งหลาย

อนั มายา สิง่หลอกลวงหรอืความหลอกลวงนี ้เป็นส่วนทางกายกมี็ เป็นส่วน

ทางจิตก็มี ที่เป็นส่วนทางกายนั้น ดังเช่นความรู้ทางประสาทของร่างกายทั้งหลาย  

ที่รวมเข้าก็เป็น จักขุประสาท ประสาทตาที่ท�าให้เห็น หรือที่เป็นเครื่องเห็น โสต- 

ประสาท ประสาทหูที่ท�าให้ได้ยิน หรือเป็นเครื่องได้ยิน ฆานะประสาท ประสาทจมูก

ทีท่�าให้ได้กลิน่ ทราบกลิน่ หรอืเป็นเหตทุราบกลิน่ ชวิหาประสาท ประสาทลิน้ทีท่�าให้

ได้รสทราบรส หรือเป็นเครื่องได้รสทราบรส กายประสาท ประสาทกายที่ท�าให้ได้รับ

ถูกต้อง หรือทราบสิ่งถูกต้อง ประสาททั้ง ๕ นี้ย่อมรับวิสัยคืออารมณ์ อันได้แก ่
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รปูเสยีงกลิน่รสและโผฏฐพัพะอยูเ่ป็นประจ�า ความรูท้ีไ่ด้ทางประสาททัง้ ๕ นี ้ปรากฏ

เป็นการเห็น การได้ยิน การได้ทราบกลิ่น รส โผฏฐัพพะต่าง ๆ ของทุก ๆ คนอยู่

เป็นประจ�า และความรู้ทางประสาททั้ง ๕ ดังกล่าวตามท่ีปรากฏ เช่น การเห็นรูป  

ก็เป็นรูปที่งามบ้าง ไม่งามบ้าง หรือที่เรียกว่าถูกตาบ้าง ไม่ถูกตาบ้าง ความรู้ทางหูใน

เสียงทางโสตประสาท ก็ปรากฏเป็นเสียงที่ไพเราะบ้างไม่ไพเราะบ้าง ที่แรงบ้าง  

ที่เบาบ้าง ที่ถูกหูบ้าง ไม่ถูกหูบ้าง ความรู้ที่ได้ทางจมูก ทางฆานประสาทคือกลิ่น 

ต่าง ๆ กเ็ป็นกลิน่ทีน่่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้าง ความรูท่ี้ได้ทางล้ินหรอืชวิหาประสาท 

ก็ปรากฏเป็นรสที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง ที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้าง ที่อร่อยบ้างไม ่

อร่อยบ้าง ความรู้ที่ได้ทางกายหรือกายประสาท ก็คือโผฏฐัพพคือสิ่งที่ถูกต้องต่าง ๆ  

ก็เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้าง

ความรู้ท่ีได้เหล่าน้ีดังกล่าว กล่าวได้ว่าเป็นมายาอย่างหนึ่ง ยังไม่ใช่สัจจะคือ

ความจรงิ เป็นมายาทีท่�าให้มีความรู้สึกว่าน่าชอบใจไม่น่าชอบใจดงักล่าวนัน้ ซึง่ความจรงิ

แล้วลักษณะที่น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจดังกล่าวนั้นของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ 

ทั้งหลายไม่มี แต่ว่าทุกคนนั้นย่อมติดอยู่ในมายาของประสาทท้ังหลาย ของวิสัยหรือ

อารมณ์ของประสาททัง้หลายทางร่างกายดังกล่าวนัน้กนัอยู่โดยทัว่ไป ย่อมไม่ล่วงไปถึง

สัจจะคือความจริง ในข้อนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นได้สักข้อหนึ่ง คือความรู้ที่ได้ทางชิวหา

ประสาท ประสาทลิ้น เป็นรสที่น่าชอบใจบ้าง ไม่น่าชอบใจบ้าง เป็นรสเปรี้ยว รสเค็ม 

รสเผ็ด รสไม่เผ็ด รสหวาน รสขม รสเฝื่อน ต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งก็เป็นความรู้สึก 

อย่างนั้นจริง ๆ ในเมื่อบริโภคอาหาร แต่อันที่จริงนั้นรสต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ปรากฏ

อยูแ่ค่ลิน้เท่านัน้ ท่ีบุคคลเม่ือบรโิภคอาหาร เคีย้วอาหาร ลิน้กท็ราบรสเหล่านี ้แต่เมือ่

เคี้ยวอาหาร และผ่านลิ้นเข้าไปแล้ว รสเหล่านี้จะไม่ปรากฏเลย ดังเมื่อผ่านลิ้นล่วงล�า

คอเข้าไป ความรูส้กึในรสเหล่านีห้ายไปหมด ไม่มใีห้รูส้กึว่าเปร้ียวเคม็หวานขมอกีเลย 

เพราะฉะนั้น ความรู้สึกในรสต่าง ๆ ดังกล่าวจึงอยู่แค่ลิ้น ผ่านลิ้นไปแล้วก็หายหมด 

รูปที่เห็นทางจักขุประสาท เป็นรูปที่น่าชอบใจบ้าง ไม่น่าชอบใจบ้าง ก็เหมือนกัน  

เมื่อผ่านเข้าไปแล้วก็หายหมด ทางหูก็เหมือนกัน ทางจมูกก็เหมือนกัน ทางกาย 

ก็เหมือนกัน ประสาทเหล่านี้เองที่ท�าให้รู้รูป รู้เสียง รู้กลิ่น รู้รส รู้โผฏฐัพพะ ที่น่า
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ชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้าง และความรู้ดังกล่าวนี้ก็เป็นมายา ไม่ใช่เป็นความรู้จริง  

คนทัง้หลายกต็ดิอยูใ่นมายานีเ้ท่าน้ัน มายาของตาหูจมกูลิน้กายใจ ของรปู เสียง กลิน่

รส โผฏฐัพพะ ธรรมะคือเรื่องราว และที่กล่าวมานั้น ๕ ข้อข้างต้น ยังไม่ได้กล่าวถึง

ข้อมโนคือใจที่คู่กับธรรมะคือเรื่องราว แต่เมื่อยกขึ้นเป็นประสาท ท่านก็แสดงไว้เพียง 

๕ มโนนัน้ไม่แสดงว่าเป็นประสาท แต่อันทีจ่รงินัน้ประสาท ๕ ข้างต้นจะปรากฏขึน้ได้  

ก็ต้องอาศัยมีมโนข้อที่ ๖ นี้ เข้าประกอบอยู่ด้วยทุกข้อ คือจะต้องมีใจนี้เข้าประกอบ

ด้วยจึงจะเป็นความรู้ขึ้นได้ เพราะฉะนั้น จึงยกขึ้นแสดงเพียง ๕ ข้อข้างต้น แต่อันที่

จริงนั้นก็ ๖ ข้อนั่นแหละ

เมือ่บุคคลตดิอยู่ในมายาของประสาททัง้ ๕ ของวิสัยคืออารมณ์ทัง้ ๕ ดังกล่าว

นั้น จึงได้มีความหลงยึดถืออยู่ในความรู้ทางประสาทเหล่านี้ และในส่ิงทั้งหลายซึ่ง 

เป็นที่ต้ังของความรู้นั้น คือมีความหลงเข้าใจผิดอยู่ในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส  

ในโผฏฐัพพะ นี้เป็นตัว อวิชชา ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นตัวต้นเดิม คือความไม่รู้ในสัจจะ 

ทีเ่ป็นตวัความจรงิ เม่ือไม่รูใ้นสจัจะท่ีเป็นตวัความจรงิ จงึมโีมหะคอืความหลงถือเอาผดิ 

ท�าให้คนทัง้หลายต้องขวนขวายสร้าง แสวงหา และบรโิภควสัิยหรอือารมณ์ทีน่่าปรารถนา

พอใจ เช่น ต้องการรูปที่น่าปรารถนาพอใจก็คือที่งดงาม ต้องการเสียงที่น่าปรารถนา

พอใจก็คือที่ไพเราะ ต้องการกลิ่นที่น่าปรารถนาพอใจ ต้องการรสที่น่าปรารถนาพอใจ 

ต้องการโผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องที่น่าปรารถนาพอใจ จึงได้สร้าง ได้แสวงหา ได้รวบรวม

สิง่เหล่านีท้ีน่่าปรารถนาพอใจมาเพือ่บริโภคใช้สอยต่าง ๆ โดยทีไ่ม่ได้นกึว่าทัง้หมดล้วน

เป็นมายา คือไม่ใช่เป็นตัวความจริง ฉะน้ัน มายาทางประสาทของร่างกายดังกล่าว 

จึงเป็นมายาโลกอย่างหนึง่ ทีค่รอบง�าโลกอยูโ่ดยทัว่ไป ท�าให้วสิยัหรอือารมณ์ของมายา

โลกเหล่านี ้คือรปูเสยีงกล่ินรสโผฏฐพัพะดงักล่าวนัน้เป็นกาม ดังทีเ่รยีกว่า กามคณุ บ้าง 

กามคุณารมณ์ บ้าง ที่ครองใจสัตวโลกทั้งหลายกันอยู่โดยทั่วไป

และเมื่อกล่าวดั่งนี้จึงล่วงเข้ามาถึงมายาของจิตใจ ก็คือตัว อวิชชา ความไม่รู้

ในสัจจะที่เป็นความจริง โมหะ คือความหลงซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐาน อันท�าให้สัตวโลกนี้

หลงรกับ้าง หลงชงับ้าง กลายเป็นกเิลส ๓ กองขึน้มา คอืเป็น ราคะ ความตดิใจยนิดี 

หรือ โลภะ ความโลภอยากได้กองหนึ่ง โทสะ ความโกรธแค้นขัดเคืองกองหนึ่ง  
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โมหะความหลงอีกกองหน่ึง แต่อันท่ีจริงนั้นความหลงย่อมมีอยู่เป็นพื้นฐานอันสืบมา

จากอวิชชาดังกล่าว แต่ก็อาจแยกได้เป็น ๓ กองเหมือนกัน โดยที่เวทนาคือการเสวย

อารมณ์ของบุคคล หรือของสัตวโลกนั้น ย่อมปรากฏเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง เมื่อได้ประสบอารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ก็ท�าให้

ได้เสวยสขุ ได้ประสบสขุ ได้สขุเวทนา อนันีก้เ็ป็นทีต่ัง้ของราคะหรอืโลภะ เมือ่ประสบ

อารมณ์อนัไม่ปรารถนาพอใจกเ็ป็นท่ีตัง้ของโทสะ ความโกรธแค้นขัดเคอืง เมือ่ประสบ

อารมณ์อันเป็นกลาง ๆ ไม่พอที่จะให้รู้สึกว่าพอใจหรือไม่พอใจ และไม่ได้พิจารณา 

ให้เห็นตามสัจจะคือความจริง ว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับ ก็เป็นที่ตั้งของโมหะคือ 

ความหลง ถึงแม้ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เป็นกลาง ๆ ดั่งน้ันก็ตาม แต่ก็ยังสยบติดอยู่  

ไม่รู้ไม่พ้นไปได้ เพราะฉะนั้น จึงอาจจ�าแนกกิเลสออกเป็น ๓ กองได้ดั่งนี้ 

และกิเลสทุก ๆ กองนั้นก็กล่าวได้ว่าเมื่อบังเกิดขึ้น ก็ล้วนท�าให้จิตใจนี้ดิ้นรน

กวัดแกว่งกระสับกระส่ายต่าง ๆ ไปในอารมณ์เหล่านั้น อาการที่จิตดิ้นรนกวัดแกว่ง

กระสับกระส่ายต่าง ๆ นั้นคือ ตัณหา ที่แปลกันว่าความดิ้นรนของจิตใจ หรือแปลว่า

ความทะยานอยาก ซึง่ในความหมายน้ันไม่ใช่หมายถึงว่า อยากทีเ่ป็นราคะ ความตดิใจ

ยินดี หรือโลภะ โลภอยากได้อย่างเดียว แต่หมายถึงทุกอย่าง เพราะว่าเมื่อเสวยหรือ

ประสบสุข จิตก็ด้ินรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในสุข เม่ือเสวยหรือประสบทุกข ์

จิตก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายกวัดแกว่งไปในทุกข์ เมื่อเสวยหรือประสบอารมณ์ที่เป็น 

กลาง ๆ จิตกด็ิน้รนกวดัแกว่ง หรอืกระสบักระส่ายไปในอารมณ์ทีเ่ป็นกลาง ๆ นัน้ คอื 

ว่าติดอยู่ไม่พรากออก และก็ไม่ใช่อยู่เฉย ๆ ด้วย ดังที่ปรากฏว่าคิดไปต่าง ๆ ปรุงไป

ต่าง ๆ อาการที่จิตคิดไปต่าง ๆ ปรุงแต่งไปต่าง ๆ ในอารมณ์นี่แหละเป็นตัวตัณหาที่

มีอยู่เป็นประจ�า เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสยกเอาตัณหาข้ึนมาแสดงอีกอย่าง

หน่ึง และทรงแสดงยกขึ้นเป็นตัว ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ เพราะว่าตัณหานี ้

ย่อมมีครอบไปในจิตทั้งปวงที่ตกอยู่ในอ�านาจของกิเลส นับตั้งแต่อวิชชาลงมาจนถึง 

กองโลภหรอืกองราคะ กองโทสะ กองโมหะดงักล่าวนัน้ จติย่อมมีความดิน้รนกวัดแกว่ง

กระสับกระส่าย เพราะความผกูพนัเพราะความตดิปรากฏ และตณัหานีเ้องกเ็ป็นปัจจยั

ให้เกิดความผูกพันความติดด้วย ความติดความผูกพันก็สนับสนุนให้เกิดตัณหาด้วย 
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เพิ่มตัณหาด้วย เพราะฉะนั้น หากว่าจะเรียกแยกว่าเป็น ตัณหา เป็น อุปาทาน  

ความดิ้นรนความยึดถือก็ได้ รวมกันเข้าก็ได้ เมื่อยกว่าขึ้นมาข้อเดียว ก็ต้องแปลว่าม ี

ทั้ง ๒ ข้อรวมกันอยู่ในจิต

เหล่านี้ล้วนเป็นมายาของจิตใจท้ังนั้น ท่ีสัตวโลกตกอยู่ในอ�านาจของมายา 

ดังกล่าว และมายาทางจติใจนี ้กส็บืมาจากมายาของร่างกาย ของประสาททางร่างกาย 

ดังกล่าวมาข้างต้น มายาของประสาททางร่างกายก็เป็นเครื่องให้เกิดมายาทางจิตใจ 

เพิม่มายาทางจติใจ เป็นอนัว่าทัง้สองนีป้ระกอบอยู่ด้วยกนั เพราะเหตทุีว่่าสัตวโลกนัน้

ยงัมอีวชิชา ความไม่รูใ้นสจัจะคอืความจรงิดงักล่าวนีเ้ป็นเหตสุ�าคญั จงึมโีมหะคอืความหลง

ตดิอยู ่เพราะฉะน้ัน ความรู้ความเห็นความคดิของจติของสตัวโลก จงึเป็นไปตามอ�านาจ

แห่งมายาของโลก มายาของจติใจดงักล่าว ไม่ได้รู ้ไม่ได้เหน็ ไม่ได้คดิตามสจัจะทีเ่ป็น

ตัวความจริง เพราะฉะนั้น จึงเท่ากับไม่รู้ เท่ากับหลับไม่ตื่น บางทีก็หลับสนิทไม่ฝัน 

บางทีก็หลับฝัน แต่สิ่งที่ฝันเห็นนั้น ก็ไม่ใช่เป็นสัจจะคือความจริง เป็นความฝัน  

นี้หมายถึงว่าการหลับการฝันที่เป็นธรรมดาของบุคคล คือบุคคลเมื่อหลับ หลับไม่ฝัน

ก็ไม่รู้อะไร เมื่อฝันก็รู้ รู้ในความฝัน แต่นั่นก็เป็นฝันไม่ใช่เป็นความจริง เมื่อตื่นขึ้นมา

สิ่งที่ฝันนั้นก็หายหมด ต่ืนขึ้นมาแล้วจึงรู้ว่านั่นฝันไป และสิ่งที่ปรากฏในความฝันนั้น 

ก็ไม่มีจริง เป็นความฝันทั้งสิ้น แต่ว่าจะมารู้ได้ในเมื่อตื่นขึ้นมา ในขณะที่ก�าลังหลับอยู่

นั้นหารู้ว่าฝันไม่ คิดว่าจริงในความฝัน ตื่นขึ้นมาจึงรู้ ฉันใดก็ดี สัตวโลกเรานี้เมื่อตก

อยู่ในอ�านาจของมายาโลก มายาจิตใจดังกล่าวนั้น จึงเหมือนอย่างหลับ ก�าลังหลับอยู่ 

และบางทีก็หลับฝัน ก็ปรากฏในความฝัน ว่ารูปบ้าง เสียงบ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง 

โผฏฐัพพะบ้าง ที่ประสบพบผ่าน น่าปรารถนาพอใจบ้าง ไม่น่าปรารถนาพอใจบ้าง  

แล้วกข็วนขวายแสวงหามาบริโภคกนัต่าง ๆ กม็คีวามสขุบ้าง ความทกุข์บ้าง แต่ว่าสขุ 

นัน้น้อย ทกุข์มาก ท่ีประสบกนัอยู่ เหล่าน้ีเหมอืนอย่างก�าลงัฝันอยูท่ัง้นัน้ เป็นความฝัน

ทั้งตื่นด้วยอ�านาจของอวิชชา โมหะที่ครองใจ หรือตกอยู่ในอ�านาจมายาโลก มายา 

ของจติใจ เพราะฉะนัน้ จงึปรากฏว่าสตัวโลกต่างพากนัดใีจบ้าง เสยีใจบ้าง ในอารมณ์

โลกทั้งหลาย ต่างมีความยึดถืออารมณ์โลกทั้งหลายว่า นั่นน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ 

น่ันไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ นั่นเป็นตัวเรา นั่นเป็นของ ๆ เรา และคร้ันเมื่อ 
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อารมณ์โลกเหล่านัน้แปรปรวนเปลีย่นแปลงไป จงึได้เกดิโสกะ ความแห้งใจ ปรเิทวะ  

ความคร�า่ครวญใจ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความคับแค้นใจต่าง ๆ ไขว่คว้าใน 

สิ่งที่ปรารถนาต้องการ ผลักไสไปในสิ่งที่ไม่ปรารถนาต้องการ และเมื่อไขว่คว้าได้บ้าง

กหั็วเราะชอบใจสบายใจ เมือ่ไม่ได้กเ็ป็นทกุข์โทมนสั คดิจะผลักออกไปในส่ิงทีไ่ม่ชอบ 

ผลักออกไปได้ก็ดีใจ ผลกัออกไปไม่ได้กเ็สยีใจ ต้องหวัเราะบ้าง ต้องร้องไห้กนัอยูบ้่าง  

เป็นไปกนัอยู่ดัง่น้ีในความฝันทั้งนั้น เพราะเหตุท่ียังไม่รู้สัจจะท่ีเป็นตัวความจริง จิตจึง

ยงัมอีวชิชา ยงัมโีมหะครอบครองอยู ่จงึเป็นไปดัง่นี ้กเ็หมือนดงัว่าหลบักนัอยู่ทัง้หมด 

ฝันกันอยู่ทั้งหมด

พระพุทธเจ้าครั้นได้ตรัสรู้ในสัจจะคือความจริง ทรงรู้จักทุกข์ ว่าสิ่งทั้งหมดที่

เป็นมายาโลก เป็นอารมณ์โลกทั้งปวงนั้นเป็นตัวทุกข์ คือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับ  

ที่แสดงโดยบุคคลก็คือว่า ต้องเกิดแก่เจ็บตาย ต้องประจวบต้องพลัดพราก ปรารถนา

ไม่ได้สมหวัง รวมเข้าก็เป็น ขันธโลก รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ เป็นสิ่ง

ที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องตายต้องเจ็บ ต้องประจวบต้องพลัดพราก ต้องปรารถนา 

ไม่ได้สมหวัง รวมเข้าก็คือต้องเกิดต้องดับ เป็นตัวทุกข์คือเป็นสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้น และ

เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ในปัจจุบันนี้ เกิดก็ดับไปทีเดียว แต่ว่ามีเกิดขึ้นใหม่สืบเนื่องกัน 

ไม่ขาดสาย ท�าให้เหมือนอย่างว่าเกดิอยูเ่รือ่ยไม่ดบั แต่พระพทุธเจ้าทรงเหน็ ทกุข์ คอื

เกิดดับนี้เป็นปัจจุบันคู่กันไป เกิดดับ เกิดดับ จนถึงเห็นดับน�าหน้า เห็นอะไรทุกอย่าง

ทีม่าทางตากด็ ีทางหกูดี็เป็นต้น เป็นความดบัน�าหน้าอยูท่กุส่ิงทกุอย่าง ทรงรู้จกั สมทัุย 

เหตใุห้เกดิทกุข์คอืตณัหาดงักล่าว ทรงรู้จกั นโิรธ ความดบัทุกข์คอืดบัตณัหา ทรงรูจ้กั 

มรรค ที่มีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นต้น สัมมาสมาธิเป็นที่สุด รวมเข้า 

กเ็ป็นองค์ประกอบท่ีให้เกิดญาณคือความหยัง่รูใ้นสัจจะทีเ่ป็นตัวความจริง ก�าจดัอวิชชา

โมหะในจิตใจได้หมดสิ้น จึงทรงตื่นขึ้นทันที รู้สิ่งทั้งหมดที่ในโลกนี้ที่เป็นมายาโลก 

เป็นอารมณ์โลก ว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับหมด เพราะฉะนั้น จึงไม่หลงถือผิดอยู่ในอารมณ์

โลกทั้งหลาย ไม่ยึดถือว่าน่ันงามน่ันไม่งาม ที่เป็นที่ตั้งของชอบหรือชัง กล่าวตรง ๆ  

กค็อืว่าไม่ยดึถอืว่าน่ันเราชอบ นัน่เราไม่ชอบ นัน่เป็นเรา นัน่เป็นของเรา ไม่มีความยึดถือ

ทั้งหมด
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พระพุทธเจ้าทรงตื่นขึ้นมาด้วยพระองค์เองดั่งนี้ ทรงเห็นสัจจะคือความจริง 

ของทุกสิ่งทุกอย่างท้ังหมด โดยรู ้จักทุกข์ รู ้จักเหตุเกิดทุกข์ รู ้จักความดับทุกข์  

และรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยประการทั้งปวง อวิชชาดับ โมหะดับ วิชชา 

บังเกิดขึ้น วิมุตติ ความหลุดพ้น บังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จึงทรงเป็นผู้ตื่นขึ้นในโลก 

ทรงตื่นจากอวิชชาโมหะ ทรงรู้จักโลกตามความจริง ไม่ยึดถือโลกว่าเป็นตัวเราเป็น 

ของเรา ก่อนที่จะทรงตื่นขึ้นด้วยความรู้ดั่งนี้ ก็ยังทรงหลับอยู่แล้วก็ฝันเห็น ก็เหมือน

ชาวโลกทั้งหลายท่ีเหมือนอย่างหลับฝันเห็นแล้วยึดถือกันอยู่ แต่ครั้นทรงดับอวิชชา

โมหะได้ด้วยปัญญาท่ีเป็นสมัโพธญิาณ จงึได้ทรงเห็นสจัจะคอืความจรงิทัง้หมด เหมอืน

อย่างต่ืนขึ้นมาแล้วก็เห็นจริงว่า ส่ิงท้ังหลายที่ผ่านมาแล้วนั้นเป็นความหลับฝันไป 

ทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นความจริงอันใด จึงทรงเป็นผู้ตื่นขึ้น ทรงพ้นจากอ�านาจโลก อ�านาจ

มายาของโลก อยู่เหนือโลกเรียกว่าโลกุตตระ นี้คือ พุทโธ ผู้ตื่น ทรงตื่นขึ้นจริง ๆ  

แล้วก็ตรัสสอนให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ตื่นขึ้น ดั่งนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงจะ

พ้นทุกข์ และพ้นทุกข์ได้จริง ๆ พุทโธพ้นทุกข์ได้จริง ๆ

๑๑ มกราคม ๒๕๒๙



ครั้งที่ ๑๙
บท พุทฺโธ

ข้อพระผู้เบกิบำนแล้ว

จะแสดงพระพุทธคุณบทว่า พุทโธ น�า ในความหมายว่า ผู้เบิกบานแล้ว 

ความหมายนี้ พระอาจารย์ไทยเราเองเป็นผู้แสดงขึ้น คู่กับความหมายว่า  

ผู้ตื่นแล้ว กล่าวรวมกันว่า ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว ในความหมายว่า ผู้ตื่น ได้แสดง 

อธิบายแล้ว จึงจะมาอธิบายในความหมายว่า ผู้เบิกบาน ค�านี้เป็นค�าเหมาะอย่างย่ิง 

และก็มีความหมายที่ไปได้ ที่ถูกต้องกับความหมายว่า ผู้รู้แล้ว หรือ ผู้ตรัสรู้แล้ว  

เช่นเดียวกับค�าว่า ผู้ตื่น ก็หมายถึงตื่นด้วยความรู้นั้นเอง และค�าว่าผู้เบิกบานก็มี 

ความหมายเช่นเดียวกัน ว่าเบิกบานด้วยความรู้ และยังมีความหมายถึงความบริสุทธิ์ 

คือเบิกบานด้วยความบริสุทธิ์อีกด้วย ฉะน้ัน จึงควรท�าความเข้าใจในค�าน้ีให้ถูกต้อง 

ให้ดี จะเป็นประโยชน์มาก

ในเบื้องต้นก็จะต้องขอกล่าวว่า ค�าว่า “ผู้เบิกบาน” นี้ เป็นค�าน�ามาใช้จาก

ความบานของดอกไม้ โดยเฉพาะกคื็อความบานของดอกบวั อนัเป็นดอกไม้ท่ีพระพทุธเจ้า

เองก็ได้ทรงน�ามาเปรียบเทียบกับก�าลังแห่งความรู้ของบุคคล ดังที่ได้เคยแสดงแล้วว่า

บุคคลทั้งหลายในโลกนี้ บางคนหรือบางหมู่เป็นผู้รู้เร็ว เพียงแต่ทรงยกหัวข้อขึ้นแสดง

ก็อาจรู้ได้ เหมือนอย่างดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาพ้นน�้า ต้องแสงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นทันที  
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ดั่งนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น ดอกบัวที่บานขึ้นด้วยต้องแสงอาทิตย์นั้น เป็นค�าเทียบกับ

บคุคลผูฟั้งธรรมะค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ได้ปัญญาคือความรูใ้นธรรมท่ีทรงแสดงนัน้ 

ดังที่มีแสดงว่า ได้ ธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นธรรม จึงมีความหมายถึง “ปัญญาที ่

รู้ธรรม” เทียบกับดอกบวัอันต้องแสงอาทิตย์กบ็านขึน้ จติทีไ่ด้รบัแสงธรรม ได้ปัญญา 

ในธรรม ก็คือจิตท่ีเบิกบานขึ้นด้วยปัญญา และจิตนี้ก็ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า  

เป็นธรรมชาติประภัสสร ที่แปลว่าผุดผ่อง แต่เศร้าหมองไปด้วยเครื่องเศร้าหมองท่ี 

จรเข้ามา อนัเรียกว่า อปุกเิลส คอืเครือ่งเศร้าหมองทีจ่รเข้ามา แต่ว่าจตินีเ้มือ่ได้ปฏบิตัิ

ท�าจิตตภาวนา คืออบรมจิตตามค�าสั่งสอนของพระองค์ ก็วิมุตติหลุดพ้นจากเครื่อง 

เศร้าหมองทีจ่รเข้ามานีไ้ด้ เม่ือเป็นด่ังนีจ้ติจงึกลบัเป็นธรรมชาตทิีป่ระภสัสรคือผดุผ่อง 

ปรากฏตามธรรมชาติของจิต จิตที่ผุดผ่องนี้เอง เมื่อขอยืมเอาค�าของดอกบัวมาใช้ 

คือบาน ก็คือจิตที่บาน และเพื่อให้ได้ค�าที่สละสลวย จึงใช้ค�าว่าเบิกบาน ก็คือจิตท่ี 

เบิกบานนั้นเอง เพราะฉะนั้น จิตที่ประภัสสรคือผุดผ่องก็คือจิตที่เบิกบาน หรือจิตที่

เบิกบานก็คือจิตที่ประภัสสรผุดผ่อง

เพราะฉะนัน้ ทุกคนจงึควรท�าความเข้าใจว่า พระจติของพระพทุธเจ้านัน้ วิมตุติ

หลดุพ้น จากกเิลส เครือ่งเศร้าหมองทีจ่รเข้ามาทัง้หมด ตลอดจนถงึกเิลสอย่างละเอยีด

ที่เป็นอาสวอนุสัยนอนจมหมักหมมอยู่ในจิต ทรงได้วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลส

เหล่านี้ทั้งสิ้น ไม่มีกิเลสเหลืออยู่แม้แต่น้อย เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงเป็นเหมือน

ดอกบัวที่เบิกบานเต็มที่แล้ว ด้วยต้องแสงอาทิตย์คือแสงธรรม คือพระปัญญาที่ตรัสรู้

พระธรรมนัน้เอง เพราะฉะนัน้ จติของพระองค์จงึเป็นจติทีผุ่ดผ่องเต็มที ่เบกิบานเตม็ที่ 

เป็นจติทีบ่รสิทุธิผ่์องแผ้วด้วยประการทัง้ปวง ไม่มเีครือ่งเศร้าหมองเหลอือยูแ่ม้แต่น้อย 

เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงเป็นผู้ที่เบิกบานแล้ว

หากจะมปัีญหาถามว่า รูอ้ย่างไรว่าพระองค์มจีติเช่นนัน้ ในข้อนีก้ส็าธกได้ด้วย

ค�ากราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าของท่านพระสารีบุตร ที่ได้กราบทูลแสดงความเลื่อมใส

ของท่านในพระพทุธเจ้า ว่าพระพทุธเจ้าได้ทรงเป็นผูต้รสัรู้เองโดยชอบแล้ว ทรงประกอบ

ด้วย พระสัมโพธิ คือพระปัญญาที่ตรัสรู้เองโดยชอบในธรรมทั้งปวง พระพุทธเจ้าได้

ตรัสถามท่านพระสารบีตุรว่า ท่านพระสารีบตุรได้มีความรู ้ในศีล ในสมาธ ิในปัญญา 
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ในวิมุตติของพระองค์หรือจึงได้กล่าวเช่นนั้น ท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลว่า ท่านไม่

อาจที่จะมีความรู้เข้าถึงด้วยพระปัญญาที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ ท่านไม่อาจจะม ี

ความรู้ได้ว่าได้ทรงมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา มีวิมุตติ เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่ว่า

โดยที่ท่านได้สดับฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนเอาไว้ โดยปริยายคือทาง 

ต่าง ๆ ท่านได้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอน ได้เข้าถึงธรรมะที่ทรงสั่งสอนในประการที่จะ

พึงเข้าถึงได้ตามวิสัยของพระสาวกแม้เป็นพระอรหันต์ก็ตาม แต่ว่าท่านได้มีความรู้ 

ผุดขึ้นมาว่า ทางปฏิบัติอันจะน�าให้ได้ความตรัสรู้ หรือได้ปัญญารู้ถึงธรรมะได้นั้นย่อม

มีทางเดียว เหมือนอย่างว่ามีนครหนึ่ง ซึ่งมีปราการคือก�าแพงล้อมอยู่โดยรอบ และมี

ประตทูีจ่ะเข้าออกเพยีงประตเูดยีว และมนีายทวารบาลคอืผู้รกัษาประต ูรกัษาอยู่อย่าง

เข้มแข็ง ปราการคอืก�าแพงทีล้่อมรอบนัน้ กเ็ป็นปราการทีม่ัน่คง ไม่มช่ีองทีจ่ะมบีคุคล

หรือสัตว์อ่ืนเล็ดลอดเข้าไปสู่ภายในนครน้ันได้ นอกจากจะเข้าทางประตูแห่งนครซึ่งมี

ประตเูดยีวนัน้เท่านัน้ นีฉ้นัใด ความเข้าถงึความตรสัรู ้หรอืความรู้ในธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงสั่งสอน เป็น ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรมข้ึนมาได้นั้น ก็เข้าได้ทาง มรรค คือ

มรรคาทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนไว้แล้วเท่านัน้ พระพทุธเจ้าเองกไ็ด้ทรงเข้าสูน่ครนีโ้ดย

ประตูนี้ แม้พระสาวกทั้งหลายก็เข้าสู่นครนี้โดยประตูนี้เท่านั้น นครดังกล่าวนี้ก็ 

คือสัมโพธิ คือความตรัสรู้เองโดยชอบ หรือมรรคผลนิพพานท่ีพระพุทธเจ้า และ 

พระอรหันต์สาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติ และได้เข้าถึง เพราะฉะนั้น ท่านจึงได้กราบทูล

พระพทุธเจ้าว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงเข้าถงึความตรัสรูเ้องโดยชอบแล้ว ซึง่ไม่มีสมณพราหมณ์

อื่นใดได้ สัมโพธิ คือความตรัสรู้เองโดยชอบเหมือนดังพระพุทธเจ้า และธรรมะที่

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนช้ีทางแห่งความเข้าถึงมรรคผลนิพพาน หรือเข้าถึงสัมโพธิคือ

ความรู้เองโดยชอบนั้น ก็คือทางศีล ทางสมาธิ ทางปัญญา ทางวิมุตติ หรือทาง  

โพธปัิกขยิธรรม ๓๗ ประการนัน้เอง พระพทุธเจ้าจงึเป็นผูท้ีท่รงสมบรูณ์แล้วในคณุธรรม

เหล่านี้อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้น จึงทรงเป็นผู้เบิกบานแล้ว หรือกล่าวใช้ถ้อยค�าขยาย

อีกว่า เป็นผู้เบิกบานแล้วในคุณธรรมทั้งหลายเต็มที่ ได้ทรงมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา  

มวีมิตุตอิย่างสมบรูณ์ในพระองค์ หรอืเมือ่แสดงโดยปรยิายอืน่ กท็รงมโีพธปัิกขยิธรรม  

๓๗ ประการบริบูรณ์อยู่แล้วในพระองค์ ทรงเบิกบานแล้วในคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้

เต็มที่ ด้วยคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เต็มที่แล้ว ดั่งนี้
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เพราะฉะนั้น ค�านี้จึงเป็นค�าที่มีความหมายได้ทั้งในทางพระปัญญาคุณ  

พระวิสุทธิคุณ และตลอดถึงในพระกรุณาคุณด้วย เพราะพระองค์ก็ทรงมีพระกรุณา

เต็มเปี่ยมอยู่ในพระองค์ ทรงเบิกบานแล้วด้วยพระปัญญา ด้วยพระวิสุทธิ และด้วย 

พระกรุณาอย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์ ฉะนั้น พระพุทธคุณบทนี้จึงมีความหมายที่ลึกซึ้ง 

และเข้าถึงสัจจะคือความจริง เป็นค�าท่ีคนไทยเราฟังง่าย เข้าใจถึงได้ง่าย และเมื่อมี

ความเข้าใจในค�านี้ดีแล้ว เมื่อได้ฟังค�าว่า พุทโธ และระลึกถึงความหมายว่าผู้เบิกบาน

แล้ว ผู้เบิกบานแล้วด้วยคุณธรรมท้ังหลาย หรือในคุณธรรมทั้งหลายเต็มที่ บริสุทธิ์

บรบิรูณ์ด้วยประการทัง้ปวง จะท�าให้จติใจบงัเกดิความเอบิอิม่ปีติในพระคณุได้โดยง่าย

จตินีข้องทกุ ๆ คนย่อมเป็นธรรมชาตทิีป่ระภสัสรคอืผดุผ่อง หรอืว่าเบกิบาน

ได้เหมอืนอย่างดอกบัว เป็นธรรมชาตท่ีิจะบานได้ หรอืดอกไม้ทัง้หลายกเ็ป็นธรรมชาติ

ที่จะบานได้ แต่เพราะเหตุท่ียังประกอบอยู่ด้วยกิเลสและกองทุกข์ จึงท�าให้จิตนี ้

เศร้าหมอง ไม่เบิกบาน ห่อเหี่ยว ตรมตรอม ดังที่ปรากฏอยู่เป็นกิเลสบ้าง เป็นความ

ทุกข์บ้าง ครอบง�าจิตใจนี้อยู่เป็นอันมาก และกิเลสนี้ก็มิใช่ว่าเป็นเน้ือแท้ของจิตใจ  

เป็นธรรมชาติของจิตใจ แต่เป็นสิ่งที่จรเข้ามา เหมือนอย่างเป็นอาคันตุกะคือเป็นแขก

ที่จรเข้ามาขออาศัย แต่ว่าอาคันตุกะหรือแขกคือกิเลสนี้ เมื่อมาขออาศัยอยู่ในจิต  

แล้วก็ยึดจิตนี้เป็นที่อยู่อาศัยเรื่อยไป ไม่ปล่อยออก นี้คือกิเลสท่ีเป็นอาสวอนุสัย คือ

ที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิต ท่ีท่านเปรียบเหมือนตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่ม และ 

อาสวอนุสัยหรือตะกอนกิเลสนี้เองก็คอยฟุ้งขึ้นมา ในเมื่อจิตนี้รับอารมณ์ทางอายตนะ 

ทั้งหลาย คือทางอายตนะภายในภายนอกประจวบกัน จิตก็รับเอาสิ่งที่มาประจวบกัน

นี้เข้ามาเป็นอารมณ์ เป็น รูปารมณ์ บ้าง สัททารมณ์ บ้าง เป็นต้น ก็เป็นที่ตั้งของ

กเิลสกองราคะหรอืโลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง บงัเกดิขึน้ย้ัวเย้ียอยู่ในจติ กลุ้มรมุจติ 

ปล้นจติ ท�าให้กระสบักระส่ายไม่มสีงบ และก�าบงัธาตรุูข้องจติมใิห้ได้ปัญญาคอืตวัความรู้

ในสัจจะที่เป็นความจริง 

การท่ีเป็นดั่งนี้ก็เพราะว่าจิตนี้ยังมี อวิชชา คือตัวความไม่รู้ในสัจจะที่เป็น 

ตวัความจริง อันเป็นต้นเดิมของกเิลสทัง้หลายอยู ่แม้ว่าจตินีจ้ะเป็นธรรมชาตทิีป่ระภสัสร

คือผดุผ่อง และแม้ว่าจตินีจ้ะเป็นวญิญาญธาตคุอืธาตรุู ้แต่ความรูน้ัน้กย็งัเป็นความรูห้ลง 

เป็นความรูผ้ดิ เพราะยงัมอีวชิชาคอืความไม่รูใ้นสัจจะท่ีเป็นตัวความจรงิ จงึท�าให้ความรู้
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น้ันเป็นความรู้หลง เป็นความรู้ผิด เม่ือเป็นดั่งนี้ เมื่อจิตนี้รู้รูปทางตาก็หลงอยู่ในรูป  

รู้เสียงทางหูก็หลงอยู่ในเสียง รู้กลิ่นทางจมูกก็หลงอยู่ในกลิ่น รู้รสทางลิ้นก็หลงอยู่ 

ในรส รู้สิง่ถูกต้องทางกายกห็ลงอยู่ในสิง่ถกูต้องนัน้ รูธ้รรมะคอืเรือ่งราวทางมโนคอืใจ  

ก็หลงอยู่ในธรรมะคือเรื่องราวนั้น จึงได้บังเกิดกิเลสกองราคะความติดใจยินดี หรือ 

โลภะ ความโลภอยากได้ เพิ่มกิเลสกองโทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง และเพิ่มกิเลส

ที่เป็นตัวหลงนี้ให้มากย่ิงขึ้นอีกด้วย เม่ือเป็นดั่งนี้ จิตจึงไม่มีโอกาสที่จะเบิกบานหรือ 

ที่จะบาน เพราะเหตุว่าธาตุรู้ของจิตนี้ไม่มีโอกาสที่จะรู้สัจจะที่เป็นตัวความจริง ยังถูก

อวชิชาโมหะครอบง�าอยู ่พร้อมทัง้กเิลสทีเ่กดิสืบเนือ่งกนัจากอวิชชาโมหะนี ้เป็นราคะ

โลภะ เป็นโทสะต่าง ๆ ดังที่กล่าวนั้น เพราะฉะนั้นจิตนี้จึงเบิกบานไม่ได้ ประภัสสร

คือผุดผ่องไม่ได้ เหมือนดังดอกบัวที่แม้ว่าจะเป็นธรรมชาติท่ีบานได้ แต่ว่าอยู่ใต้น�้า  

ยังไม่โผล่ข้ึนพ้นน�้า ยังถูกน�้าปกคลุมเอาไว้ ก็บานไม่ได้ จิตนี้เมื่อยังถูกอวิชชา  

โมหะ และกิเลสท้ังหลายครอบง�าอยู่ก็เบิกบานไม่ได้ ผุดผ่องขึ้นมาไม่ได้เช่นเดียวกัน 

ต่อเมือ่ได้ฟังค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า และได้ปฏบัิตติามทีพ่ระองค์ทรงส่ังสอนในศลี 

ในสมาธิ ในปัญญา ขัดเกลากิเลสทั้งหลายให้ลดน้อยลงไป ตามก�าลังของศีล สมาธิ 

ปัญญา เม่ือเป็นดั่งน้ี จิตน้ีก็จะได้พบความเบิกบานข้ึนบ้าง ความผุดผ่องข้ึนบ้าง  

เหมอืนดงัทีเ่ม่ือมาตัง้ใจปฏิบตัใินศีล ได้ปีตไิด้สุขในศลี กิเลสอย่างหยาบทีเ่ป็นอกศุลมลู

ทัง้หลาย อนัเป็นเหตใุห้ละเมิดศีลน้ัน ๆ สงบลง จติก็ได้ความผุดผ่อง ได้ความเบกิบาน

ขึ้นด้วยอ�านาจของปีติสุข หรือด้วยอ�านาจของศรัทธาปสาทะในศีล เมื่อมาปฏิบัต ิ

ในสมาธิ จิตได้สมาธิ สงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย โดยเฉพาะก็คือว่า

สงบนิวรณ์ทั้งหลายได้ ก็ได้ปีติได้สุขจากสมาธิ จิตนี้ก็ผุดผ่องก็เบิกบานขึ้นด้วยอ�านาจ

ของสมาธ ิทีด่ทีีล่ะเอียดยิง่ขึน้ไปกว่าข้ันศลี และเมือ่มาปฏิบติัในปัญญา ขดัเกลาอวชิชา

โมหะอันเป็นเหตุให้หลงยึดถือในตัวเราของเราให้น้อยลงไป อวิชชาโมหะลดน้อยลงไป 

ก็จะได้ปีติได้สุขอันเกิดจากปัญญาละเอียดขึ้นไปจากสมาธิ ปรากฏเป็นความผุดผ่อง  

เป็นความเบกิบานด้วยศลี ด้วยสมาธ ิด้วยปัญญา เป็นความบรสิทุธิผ์ดุผ่อง เพิม่มากขึน้

ไปโดยล�าดับ ดั่งนี้เป็นขั้นของการปฏิบัติ ทุกคนก็ย่อมได้สภาพท่ีผุดผ่องสภาพที่ 

เบิกบานของจิตใจไปตามขั้นของการปฏิบัติ ดั่งนี้ก็เป็นการปฏิบัติไปตามพระพุทธคุณ

ของพระพุทธเจ้า 
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เพราะฉะนั้น เมื่อมาตั้งใจระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า แม้ในบทว่า 

พุทโธ ในความหมายว่า “ผู้เบิกบาน” ดั่งนี้แล้ว ปฏิบัติท�าศีล ท�าสมาธิ ท�าปัญญาให้

บังเกิดขึ้นในจิตใจ แม้ด้วยการปฏิบัติตามสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ตั้งจิต

ก�าหนดพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ท�าให้จิตนี้ได้สมาธิและได้ปัญญา เมื่อเป็น 

ดัง่น้ี กย่็อมจะพบความผดุผ่องและความเบกิบานของจติน้ีได้น้อยหรอืมากตามควรแก่

ความปฏิบัติ ก็เป็นการปฏิบัติตามพระพุทธปฏิปทาของพระพุทธเจ้านั้นเอง

๒๕ มกราคม ๒๕๒๙



ครั้งที่ ๒๐
สรุปบท พุทฺโธ

จะแสดงพระพุทธคุณน�าในบทว่า พุทโธ ที่ได้เคยแสดงแล้วในความหมายว่า

พระผู้รู้พ้น พระผู้ตื่น พระผู้เบิกบาน 

วนันีจ้ะเริม่ประมวลความด้วยเรือ่งของท่านพระอาจารย์มัน่ ซึง่ได้เคยอ่านพบ

ประวัติของท่านที่เขียนเล่าเอาไว้ตอนหนึ่ง ว่าท่านไปพักอยู่ในป่าท่ีอาศัยของพวก 

ชาวแม้วหรือม้งท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และได้มีชาวแม้วหรือม้งมาคอยปฏิบัติท่านอยู่  

ได้เห็นท่านเดินไปเดินมาอยู่เสมอ ที่เรียกว่า “เดินจงกรม” เขามีความสงสัยจึงได ้

ถามท่านว่า อะไรหาย ท่านก�าลังเดินหาอะไร ท่านก็ตอบว่า พุทโธหาย ก�าลังเดินหา

พุทโธ เขาก็กล่าวอาสาท่านว่าเขาจะช่วยหาด้วย ท่านจึงบอกว่าก็ให้เขาเดินหาได้ ให้

เรียกหาพุทโธ พุทโธ เขาก็ปฏิบัติตาม เดินไปเดินมาตามท่าน ด้วยจิตใจที่เรียกหา 

พุทโธ พุทโธ เขาก็ได้ความสว่าง หรือแสงสว่างขึ้นในจิต ซึ่งท�าให้เขามีความเข้าใจว่า

พุทโธที่ท่านแสวงหานั้น จะเป็นความสว่างหรือแสงสว่างในจิตที่เกิดขึ้นแก่เขา เรื่องนี้

ให้คติแห่งการปฏิบัติทางจิตใจอย่างดียิ่ง ว่าแม้แต่แม้วซึ่งไม่เคยรู้จักพุทธศาสนา  

เมือ่ได้เรยีกหาพุทโธพทุโธ ในจติใจ กจ็ะได้ความสว่างหรอืแสงสว่างขึน้ในจติ ซึง่ท�าให้

เขามีความเข้าใจแม้ในขั้นนี้ว่า เป็นพุทโธที่ท่านอาจารย์ท่านค้นหาอยู่

จิตใจน้ีโดยปรกติย่อมเรียกหาอารมณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ เรียกหาส่ิงต่าง ๆ  

อยู่เสมอ เป็นต้นว่าเรียกหาลาภคือสิ่งที่จะพึงได้ตามที่ใคร่ตามที่ปรารถนาต้องการ  
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เรียกหายยศคอืความเป็นใหญ่ความมบีรวิาร ความมเีกยีรตชิือ่เสยีง เรยีกหาสรรเสรญิ 

เรียกหาความสุขต่าง ๆ อันรวมเรียกว่าเป็น “อารมณ์” คือเรื่องที่เป็นอิฏฐารมณ์ คือ

ที่ปรารถนาต้องการ ไม่ประสงค์ความเสื่อมลาภ ความเสื่อมยศ นินทา ทุกข์ต่าง ๆ 

และบรรดาสิ่งท่ีจิตใจเรียกหาเหล่าน้ี เม่ือกล่าวจ�าแนกประเภทก็มากมาย เป็นบุคคล

ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจก็มี เป็นสัตว์สิ่งของ แก้วแหวนเงินทอง บ้านเรือนสิ่งต่าง ๆ  

ที่ปรารถนาพอใจก็มี และนอกจากนี้จิตใจนี้ยังเรียกหาบรรดาบุคคลสัตว์วัตถุต่าง ๆ  

ที่ล่วงไปแล้วหรือว่าท่ียังไม่มาถึง และเม่ือจิตใจเรียกหาอารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนา

พอใจ หรือบุคคลสัตว์วัตถุท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ คือที่ปรารถนาพอใจต้องการ 

ดังกล่าวมาน้ี เม่ือได้มาก็ย่อมมีความยินดีมีความสุขและสยบติดอยู่ เมื่อไม่ได้  

หรอืว่าต้องพลดัพรากไปก็มคีวามทุกข์เดอืดร้อน และบรรดาส่ิงทีจ่ติใจเรยีกหาต้องการ

เหล่านี้ ก็อาจรวมเข้าเป็นอารมณ์ทั้ง ๖ อารมณ์ก็คือเร่ืองที่จิตคิด เรื่องที่จิตด�าริ  

เรือ่งทีจ่ติหมกมุ่นถงึ โดยเป็น รูปารมณ์ อารมณ์คอืรปูทีเ่หน็ทางตา สทัทารมณ์ อารมณ์

คือเสียงที่ได้ยินทางหู คันธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่นที่ได้สูดดมทางจมูก รสารมณ ์ 

อามณ์คือรสที่ได้ล้ิมทางลิ้น โผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์คือส่ิงถูกต้องท่ีถูกต้องทางกาย 

ธรรมารมณ์ อารมณ์คือธรรมะอันหมายถงึเรือ่ง เรือ่งของรปูเสยีงเป็นต้นเหล่านัน้นัน่

แหละ ที่ได้รู้ได้คิดทางมโนคือใจ

การเรียกหาอารมณ์ทั้ง ๖ ของจิตเหล่านี้ เมื่อสรุปเข้าแล้ว ก็เรียกหาส่วนที่

เป็นอดีตคือล่วงไปแล้วบ้าง เรียกหาส่วนที่เป็นอนาคตคือยังไม่มาถึงบ้าง และสยบ 

ติดอยู่ในอารมณ์ที่ก�าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน ส�าหรับอารมณ์ที่เรียกหาอันเป็นอดีตคือ

ล่วงไปแล้วนั้น ก็คือจิตเรียกหาบุคคลบ้าง สัตว์และวัตถุต่าง ๆ บ้าง ที่ได้ล่วงไปแล้ว 

พ้นไปแล้ว ซึ่งมีค�าเรียกอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วดังกล่าวนี้ว่า ธรรมะ คือเรื่องก็ได้ และ

เรียกหาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึง ก็เรียกว่าธรรมะคือเรื่องท่ียังไม่มาถึงก็ได้ ลักษณะของ

ธรรมะคือเรื่องหรืออารมณ์ที่จิตนี้เรียกหา อันเป็นส่วนอดีตก็ดี เป็นส่วนอนาคตก็ดี 

หลวงปู่แหวนท่านบอกว่า “ธรรมเมา” ไม่ใช่ธรรมาหรือธรรมโม และแม้ธรรมะหรือ

อารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน คือท่ีจิตนี้ก�าลังประสบอยู่ได้รับอยู่ ซึ่งจิตนี้ก็ผูกพันติดสยบอยู่  

ก็เป็นธรรมเมาเหมือนกัน ไม่ใช่เป็นธรรมโม หรือเป็นธรรมา เมื่อเป็นดั่งนี้จิตนี้จึงไม่
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สงบดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย ด้วยอาการที่ปรากฏเป็นราคะ ความติดใจ 

ยินดีบ้าง เป็นโทสะ ความโกรธแค้นขัดเคืองบ้าง เป็นโมหะคือความหลง ก็คือหลงรัก

หลงชงั หลงสยบตดิอยูบ้่าง และอาการทีจ่ตินีป้ระกอบด้วยกเิลสดงักล่าวมา เป็นจติที่

ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย อาการท่ีจิตนี้เป็นดังกล่าวก็เรียกรวมว่าตัณหา และ

เมื่อเป็นตัณหาจึงมีความอาดูร ที่แปลว่าความกระสับกระส่าย ความเดือดร้อน ทั้งนี้ก็

เพราะว่าบรรดาส่ิงท่ีจิตเรียกหา อันเป็นธรรมเมาดังที่หลวงปู่แหวนท่านว่านั้น ก็ล้วน

เป็น สังขาร คือสิ่งผสมปรุงแต่ง ซ่ึงมีความปรากฏดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า  

สังขตลักษณะ คือลักษณะของสิ่งที่ผสมปรุงแต่งท้ังหลาย อันเรียกว่าสังขารนั้น  

“อุปฺปาโท ปญฺญายติ มีความเกิดขึ้นปรากฏ วโย ปญฺญายติ มีความเสื่อมไปสิ้นไป

ปรากฏ ิตสสฺ อญญฺถตตฺ ํปญญฺายต ิเมือ่ต้ังอยูม่คีวามแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเป็น

อย่างอ่ืนปรากฏ” เม่ือรวมเข้าแล้วก็เป็น ๒ คือมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็น

ธรรมดา

ฉะน้ัน บรรดาทุกอย่างที่จิตนี้เรียกหา จะเป็นบุคคลก็ตาม จะเป็นสัตว์วัตถุ

ต่าง ๆ ก็ตาม จึงไม่บังเกิดตามที่จิตนี้ต้องการ เพราะว่าจิตนี้ต้องการเรียกหาแต่ส่ิง

ทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจเท่านัน้ แต่ไม่เรยีกหาไม่ต้องการสิ่งทีไ่ม่รกัใคร่ปรารถนาพอใจ 

บรรดาสิ่งที่จิตนี้ได้รับจริง ๆ นั้นหาเป็นไปตามที่จิตนี้เรียกหาต้องการดังกล่าวไม่  

เพราะฉะน้ัน พระพทุธเจ้าจึงได้ตรสัสอนให้รูจ้กั โลกธรรม ธรรมะส�าหรบัโลก ซึง่บงัเกิด

ขึน้ทัง้แก่ปุถชุน ทัง้แก่อรยิบุคคล คอื ลาภ ความเส่ือมลาภ ยศ ความเส่ือมยศ นนิทา 

สรรเสรญิ สขุ ทุกข์ โลกธรรมทัง้ ๘ นีย่้อมวนเวียนไปตามสัตวโลก สัตวโลกกว็นเวียน

ไปตามโลกธรรมทั้ง ๘ นี้ เมื่อมีลาภก็ต้องมีเสื่อมลาภ มียศก็ต้องมีเสื่อมยศ เมื่อมี

สรรเสริญกต้็องมีนนิทา เม่ือมีสขุกต้็องมีทุกข์เป็นคู่กนัไป เพราะฉะนัน้ เมือ่จตินีเ้รยีก

หาอารมณ์หรือธรรมะทั้งหลาย อันเป็นส่วนอดีตที่ล่วงไปแล้วบ้าง เป็นส่วนอนาคตยัง

ไม่มาถงึบ้าง ผกูพนัยดึถือสยบติดอยูใ่นธรรมะหรอือารมณ์ทีเ่ป็นปัจจบุนับ้าง จงึได้เป็น

ธรรมเมา ไม่เป็นธรรมโมหรือธรรมะ คือจิตนี้เองมีความเมา อันได้แก่ตัวโมหะคือ 

ความหลงสยบติดอยู่ เมื่อเป็นดั่งนี้จึงต้องมีโสกะ ความโศกความแห้งใจ ปริเทวะ  

ความร้องไห้คร�่าครวญรัญจวนใจ ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ อุปายาส  
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ความคบัแค้นใจ อันเป็นตวัทุกขสจัจะ สภาพทีจ่รงิคอืทกุข์ ทีจ่ตินีเ้องต้องเสวยอยูน้่อย 

หรือมาก ตามแต่ว่าจะมคีวามเมา ซึง่เป็นธรรมเมาอยูใ่นอารมณ์ หรอืในธรรมะดงักล่าว

นัน้มากหรอืน้อยเพียงไร และเพราะเหตนุีพ้ระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัถึงบรรดาธรรมะทีเ่ป็น

ธรรมเมา ดังที่กล่าวแล้วนั้นว่า สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย ธรรมะทั้งปวงไม่ควร

ยึดมั่น เพราะเมื่อยึดมั่นเข้าแล้วก็เป็นธรรมเมาและท�าให้เกิดทุกข์

และอาการที่จิตเรียกหาต้องการดังที่กล่าวมาแล้วนั้น พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสชี้

ให้รู้จกัว่านีแ่หละคอืตวัตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก อนัเป็นตัวทกุขสมทุยั คอืเหตุ

ให้เกิดทุกข์ เพราะฉะนั้น จิตที่เรียกหาของสามัญชนทั้งหลายอยู่โดยปกตินั้น จึงเป็น

ตณัหาอุปาทานนัน้เอง จงึเป็นเครือ่งท่ีน�าทกุข์นีม้าสู่จติใจ เพราะฉะนัน้ จะแก้ทกุข์ทาง

จิตใจน้ี ด้วยวิธีท่ียิ่งเรียกหาสิ่งที่ปรารถนาต้องการ อันเป็นธรรมเมาดังกล่าวแล้ว 

สักเท่าไร เพื่อท่ีจะดับทุกข์ของจิตใจน้ันหาได้ไม่ ไม่สามารถจะดับทุกข์ของจิตใจได้  

ในเมื่อยังธรรมเมาอยู่ดังท่ีกล่าว ยังยึดมั่นธรรมะที่เป็นธรรมเมาท้ังปวงดังกล่าวอยู่ 

ตามพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นมาอ้างนั้นเว้นไว้เสียแต่ว่าจิตนี้จะเรียกหา พุทโธ แม้ว่า 

เรียกหา พุทโธ ด้วยนกึถงึพระพทุธรปู นกึถงึพทุธประวตั ิหรอืนกึถงึพระพทุธคณุตาม

ทีรู้่ กย่็อมเรยีกว่าเป็นการได้ท�ากรรมฐาน มี พุทธานสุสต ิเป็นอารมณ์ขึน้แล้ว เป็นการ

ทีเ่หมอืนอย่างเริม่น�าพทุโธนีเ้ป็นลิม่อนัใหม่ เข้ามาตอกสลกัลิม่อันเก่าทีเ่สียบแทงใจอยู่ 

คอืตณัหาทีเ่ป็นตวัธรรมเมา พร้อมทัง้อารมณ์ทีเ่ป็นตวัธรรมเมาออกไปจากจิตใจ ท�าให้

จิตใจนี้สงบจากการเรียกหาทุกข์เข้ามาสู่จิตใจได้ มีพุทโธเข้ามาตั้งอยู่ในจิตใจแทน  

เรียกหาพุทโธ พุทโธ อยู่ในจิตใจ และเมื่อจิตใจนี้ได้ความสงบจากอารมณ์ที่เป็นธรรม

เมาทั้งหลาย หรือเรียกตามศัพท์แสงว่า สงบจากอกุศลวิตก สงบจากกามอกุศลธรรม

ทั้งหลาย จิตก็ได้สมาธิ มีพุทโธเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ในจิต จะปรากฏเป็นพระพุทธรูป 

พระพุทธเจ้าขึ้นในจิตก็ตาม เป็นพระพุทธคุณคือพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ  

พระกรุณาคุณ ปรากฏข้ึนในจิตใจก็ตาม ได้ทั้งนั้น หรือแม้ว่าปรากฏเป็นโอภาส  

ความสว่าง แสงสว่างข้ึนในจติใจ อนัเป็นนมิติของสมาธคิอืจติทีส่งบนีก็้ตาม จตินีก้เ็ร่ิม

พ้นจากตัณหาจากอารมณ์ที่เป็นตัวธรรมเมา มาสู่ธรรมะหรือธัมโม ได้ความพ้นทุกข์ 

ได้ความสุขทางจิตใจขึ้นเป็นเบื้องต้น 
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และเม่ือก�าหนดพจิารณาพุทโธนีใ้ห้รูซ้ึง้ ว่าพระพทุธเจ้าทรงเป็นผูรู้้พ้น ทรงเป็น

ผู้ตื่นหรือรู้ตื่น ทรงเป็นผู้รู้เบิกบานหรือผู้เบิกบานอย่างนั้น ๆ ก็จะยิ่งได้ความสว่างใน

จติใจขึน้ด้วยปัญญา จนอาจเป็นธรรมจกัษ ุดวงตาเหน็ธรรมขึน้ เป็นวปัิสสนา หรอืเป็น

ปัญญาตามภูมิตามชั้นของการปฏิบัติ เพราะฉะนั้น การเรียกหาพุทโธ การแสวงหา

พุทโธจึงมีประโยชน์มาก ผู้ปฏิบัติธรรมควรที่จะปฏิบัติลดการเรียกหาสิ่งอื่นซึ่งเป็น 

ธรรมเมา มาเรียกหาพุทโธซ่ึงเป็นธัมโม ย่อมจะได้รับผลของการปฏิบัติธรรม จะได้

รู้จักพระรัตนตรัย จะได้รู้จักพุทธศาสนาขึ้นในจิตใจของตนเอง

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙



ครั้งที่ ๒๑
บท ภควำ

ข้อพระผู้มพีระบำรมเีป็นเยี่ยมยอด 

จะแสดงพระพุทธคุณบทว่า ภควา ในความหมายว่า “พระผู้มีภาคยะ คือ 

พระบารมี” 

พระพุทธคุณบทนี้ พระอาจารย์ได้แสดงความหมายไว้หลายอย่าง แต่ที่จะ

แสดงในวันนี้เพียงในความหมายดังกล่าว พระผู้มีภาคยะคือพระบารมี หรือมีค�าแปล

ให้ฟังง่ายส�าหรับคนท่ัวไปว่า “พระผู้มีโชค” อันหมายถึงมีโชคดี แต่ว่าความหมายนี้ 

ถ้าไม่เข้าใจตามคลองธรรม กอ็าจจะท�าให้เข้าใจผดิ ว่าเป็นโชคดโีชคร้าย เหมอืนอย่าง

ที่โลกพูดกัน แต่ความหมายของค�าว่าผู้มีโชคในที่นี้ ก็คือ มีพระบารมี นั้นเอง และ 

ค�าว่า “บารม”ี นี ้ไทยเรากไ็ด้น�ามาใช้ทัง้ในทางพระพุทธศาสนา และในทางประเทศชาติ 

ในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ใช้หมายถึงพระพุทธเจ้า เมื่อยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยัง

มิได้ตรัสรู้ ได้ทรงบ�าเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณคือความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามา

ตลอดชาติเป็นอันมาก และแม้พระสาวกก็มีใช้ค�าว่าบ�าเพ็ญบารมีมา ดังที่มีค�าเรียกว่า 

“สาวกบารมี” บารมีของพระสาวก ส่วนในทางประเทศชาติบ้านเมืองนั้นก็มีใช้ดังเช่น 

พระมหากษัตรย์ิทรงมีพระบารมี ซ่ึงกห็มายถงึบญุอนัสงู จงึเรยีกว่าบญุบารมปีระกอบ

กันดั่งนี้ก็มี พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงบ�าเพ็ญพระบารมี ก็คือได้ทรง

บ�าเพ็ญบุญ เป็นบุญกิริยาคือกระท�าบุญ อันได้แก่ความดีต่าง ๆ มาเป็นอันมาก ซึ่งได้
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มีแสดงรวมเข้าในบารมี ๑๐ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ 

อธฏิฐานะ เมตตา และ อเุบกขา เหล่านีล้้วนเป็นบญุกริยิา คอืการกระท�าบญุทางกาย

ทางวาจาทางใจนี้เอง ซึ่งการกระท�าบุญดังกล่าวนี้ ล้วนเป็นเครื่องช�าระฟอกล้างจิตใจ

ให้บริสุทธิ์จากกิเลสอาสวะท้ังหลาย อันนับว่าเป็นบุญส่วนเหตุ ท�าให้ได้ความบริสุทธิ์

กาย บริสทุธิว์าจา บรสิทุธิใ์จ อันเป็นเหตใุห้เกดิความสุข อนัเป็นบญุส่วนผล เพราะฉะนัน้ 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้แปลความว่า “ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย บุญเป็นชื่อ

ของความสุข” ดั่งนี้

การกระท�าบุญทางกายทางวาจาทางใจ ดังกล่าวนั้น เม่ือกระท�าก็เป็นกิริยา 

ที่ท�า เช่น ศีล ก็ต้องมีกิริยาที่สมาทานศีล ทาน ก็มีกิริยาที่ให้ เช่น ให้วัตถุที่พึงให้ 

ต่าง ๆ แม้การท�าบุญอย่างอื่นก็ต้องมีกิริยาที่ท�าดังที่กล่าวมา อันกิริยาที่ท�านี้ เมื่อท�า

ไปคราวหนึ่ง ๆ แล้วก็ล่วงไป ๆ เหมือนอย่างการให้ทาน เช่นการตักบาตรพระ ก็ท�า

เสร็จกันไปคราวหนึ่ง ๆ กิริยาที่ท�านั้นก็ล่วงไป ๆ แต่ว่ายังมีสภาพท่ีเรียกว่า กรรม  

ยังไม่ล่วงไป ยังคงอยู่ หากว่าจะถามว่าคงอยู่ที่ไหน ก็ต้องขอยืมค�าว่าจิตมาใช้ ว่าคง

อยู่ที่จิตน้ีเอง เป็นตัวกรรมท่ียังติดอยู่ และมิใช่แต่บุญเท่านั้น บาปก็เหมือนกัน  

การท�าบาปที่ท�ากันครั้งหนึ่ง ๆ ก็เรียกว่าเป็นกิริยาที่ท�า เช่น จะฆ่าสัตว์ก็ต้องมีกิริยา

ที่ฆ่า ท�าการฆ่า จะลักทรัพย์ก็ต้องมีกิริยาที่ลัก ท�าการลัก แต่กิริยาที่ท�านี้ ท�าคราว

หนึ่ง ๆ แล้วก็ล่วงไป ๆ แต่ว่าสภาพที่เรียกว่ากรรม อันเกิดจากกิริยาที่ท�าบาปนั้น ๆ 

ยงัคงอยู ่กค็งอยูใ่นจิตใจนีเ้อง ส�าหรบักรรมทีเ่ป็นส่วนบญุคอืเกดิจากการท�าบุญต่าง ๆ 

ก็เรียกว่าเป็น บญุกรรม หรอื กศุลกรรม ส่วนกรรมทีเ่ป็นบาปอนัเกดิจากการกระท�า 

บาปต่าง ๆ กเ็รยีกว่า บาปกรรม หรอื อกศุลกรรม ซึง่พระพทุธเจ้าตรสัสอนให้ทุกคน

พิจารณาเนือง ๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน เราเป็นทายาทรับผลของกรรม เรามี

กรรมเป็นก�าเนิด เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จักกระท�ากรรม

ใดไว้ ดีหรือชั่ว ก็จะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น และได้มีพระพุทธภาษิตตรัส

สอนไว้ในท่ีอ่ืนอีกว่า “บุคคลผู้จะต้องตาย ย่อมถือเอาบุญบาปที่กระทําแล้วไว้ไป”  

ดั่งน้ี เพราะฉะน้ัน กรรมท้ังที่เป็นกุศลกรรม ท้ังท่ีเป็นอกุศลกรรม ท่ีทุก ๆ คนได้

กระท�าไว้ จึงยังเป็นของ ๆ ตนและติดตนไปดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้นั้น
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ในข้อทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัสอนให้พจิารณาเนอืง ๆ ๕ ข้อว่า เรามีความแก่เป็น

ธรรมดา มีความเจ็บเป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา เราจะต้องพลัดพรากจาก

ของรักของชอบใจทั้งสิ้น และเรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน รวมเป็น ๕ ข้อ ใน ๔ ข้อ

ข้างต้นน้ัน ก็เป็นอันได้ทรงสอนว่า นามรูปหรือชีวิตนี้ อันประกอบด้วยร่างกายและ

จิตใจครองอยู่ ไม่ใช่เป็นของ ๆ ตน แม้สมบัติพัสถานท้ังหลาย บุคคลซึ่งเป็นที่รัก 

ทั้งหลาย ก็ไม่ใช่เป็นของ ๆ ตนเพราะว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย และต้องพลัดพราก

เป็นธรรมดา ถ้าเป็นของ ๆ ตนก็จะต้องไม่พลัดพราก จะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย  

ส่วนข้อ ๕ นี้พระองค์ไม่ตรัสอย่างนั้น ตรัสว่ามีกรรมเป็นของ ๆ ตน อันแสดงว่า 

บุญบาปที่ทุกคนท�าไว้นั้น กิริยาที่ท�าก็เสร็จไปคราวหนึ่ง ๆ แต่ว่าสภาพที่เป็นกรรม 

ยังคงอยู่ ไม่หายไปไม่หมดไป ซึ่งยังติดตนไป

ตามนยัพระพทุธภาษติทีต่รสัสอนไว้นี ้กจ็ะท�าให้กล่าวได้ว่า ทกุคนเมือ่เกดิมา 

ก็น�าบุญบาปอันเป็นส่วนกรรมท่ีกระท�าไว้แล้วมาด้วย อยู่ในปัจุบันนี้ ก็มีกรรมที่เป็น 

บุญบาปซึ่งกระท�าไว้ติดตนอยู่ และเม่ือร่างกายนี้แตกสลาย ตนก็พาเอาบุญบาปนี้ไป 

คือพาเอากรรมที่เป็นบุญบาปนี้ไป เพราะฉะนั้น จึงตรัสสอนให้พิจารณาเนือง ๆ ว่ามี

กรรมเป็นของ ๆ ตน เพื่อว่าจะได้มีหิริโอตตัปปะ มีความละอายใจ มีความรังเกียจ 

ต่อบาป มีความเกรงกลัวต่อบาป จะได้ไม่กระท�าบาปก่ออกุศลกรรมบาปกรรมขึ้น 

ในตน แต่ให้กระท�าบุญ ก่อบุญกรรมหรือกุศลกรรมขึ้นในตน

อนึง่ ค�าว่า กรรม ย่อมมคีวามหมายถงึส่วนทีย่งัคงอยู ่ทัง้ส่วนบญุทัง้ส่วนบาป 

จงึมอีกีค�าหนึง่คอืค�าว่า บารม ีอนัหมายจ�าเพาะถึงส่วนท่ีเป็นกศุลกรรม หรอืบญุกรรม

คือกรรมดี และมีความหมายที่เน้นเข้ามาว่า มิใช่เป็นความดีที่กระท�าโดยไม่มีจุด 

มุ่งหมาย แต่ว่าหมายถึงกรรมดีท่ีกระท�าด้วยมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งจะต้องกระท�าความดี 

อันเป็นบุญกรรม กุศลกรรมบ่อย ๆ สั่งสมเพ่ิมเติมเพ่ือให้บรรลุถึงจุดหมาย เพื่อให้

ส�าเร็จถึงจุดหมายที่ต้องการ เช่น พระพุทธเจ้าเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ก็ได้ทรงตั้ง

ความปรารถนาเพื่อความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จึงได้ทรงบ�าเพ็ญ พุทธการกธรรม  

ที่แปลว่า “ธรรมะท่ีกระทําให้เป็นพระพุทธเจ้า” ก็ได้แก่บารมี ดังที่ได้มีระบุไว้ ๑๐ 

ประการดงักล่าว แต่ว่าการบ�าเพญ็ความดอีนัเป็นบญุกรรม เป็นกศุลกรรมเพ่ือให้ส�าเรจ็
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เป็นพระพุทธเจ้านั้นจะท�าเพียงวันเดียว เดือนเดียว ปีเดียว ชาติเดียวให้ส�าเร็จเป็น

พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ เพราะว่าจะต้องช�าระจิตใจนี้ให้ส้ินอาสวกิเลสทั้งส้ิน ที่เรียกว่า

เป็น ขณีาสวะ คอืเป็นผูม้อีาสวะสิน้แล้วนัน้ส่วนหนึง่ ทัง้จะต้องท�าความดเีพ่ิมพูนปัญญา

สามารถต่าง ๆ เพือ่ทีจ่ะทรงประกาศพระพทุธศาสนา ต้ังพระพทุธศาสนาขึน้ในโลกได้ 

เพราะว่าความเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นนั้น มิใช่ว่าจะปฏิบัติเพื่อให้สิ้น

กเิลสทัง้ปวงเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ ยังจะต้องประกอบด้วยความรูค้วามสามารถในอนั

ที่จะประกาศตั้งพระพุทธศาสนาขึ้น ตั้งบริษัท ๔ ขึ้น เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าทรง

ท�ากิเลสให้สิ้น เรียกว่าเป็นพระอรหันต์คือส้ินกิเลส ยังทรงประกอบด้วย พระสัพ- 

พัญญุตญาณ ทศพลญาณ วิชชา ๓ วิชชา ๘ อภิญญา เป็นต้น อีกเป็นอันมาก  

จึงท�าให้ทรงสามารถประกาศพระพุทธศาสนา ตั้งพระพุทธศาสนา และบริษัท ๔  

ขึ้นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องทรงบ�าเพ็ญความดีต่าง ๆ ดังที่ยกขึ้นไว้ ๑๐ ประการนั้น 

ตลอดเวลาช้านาน ยิง่กว่าสาวกบารม ีซึง่สาวกบารมนีัน้ไม่ต้องตรสัรูด้้วยตนเอง ได้ฟัง

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าผูต้รสัรูแ้ล้วกเ็ป็นผูรู้ต้าม และไม่สามารถจะตัง้พระพทุธศาสนา

ข้ึนได้ ได้แต่สอนตามพระพุทธเจ้า และช่วยรักษาพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้า 

ทรงตั้งขึ้นไว้สืบต่อมา เพราะฉะนั้น บารมีที่เป็นสาวกบารมีนี้ จึงน้อยกว่าบารมีที่เป็น 

พุทธบารมี หรือ พุทธภูมิ เพราะฉะนั้น ค�าว่าบารมีนี้ท่านจึงแสดงว่ามาจากค�าว่า  

“ปรมะ” ที่แปลว่า “อย่างยิ่ง” หรือแปลว่า “ยอด” อันหมายความว่ากระท�าให้ยิ่ง ๆ 

ขึ้นไปจนถึงยอด และแปลว่า “ฝั่ง” ก็คือถึงฝั่ง อันหมายถึงว่า จุดหมายปลายทางที่

ต้องการที่ตั้งใจเอาไว้ ความดีที่ท�าสั่งสมให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยล�าดับดั่งนี้แหละ เพื่อผลที่

ตัง้อธษิฐานจติเอาไว้นีแ้หละเรยีกว่า บารม ีและแม้ความดทีีท่กุ ๆ คนกระท�า ถงึแม้ว่า

จะมิได้มีจุดหมายดังกล่าว แต่ว่าท�าสะสมเพิ่มเติมอยู่เสมอ เช่น ท�าทานอยู่เสมอ  

รักษาศีลอยู่เสมอ ปฏิบัติความดีข้ออ่ืนอยู่เสมอ ท้ังด้านทานศีลภาวนา หรือด้านศีล

สมาธิปัญญา หรือว่ามรรคมีองค์ ๘ เมื่อปฏิบัติกระท�าเพิ่มเติมอยู่เสมอ ๆ ความดีที่

กระท�าไว้เสมอ ๆ นี้ ก็เพิ่มเติมยิ่งขึ้น ๆ ก็เรียกว่าบารมีได้เหมือนกัน แม้ในด้าน 

ความชั่วท่ีกระท�าไว้ก็เพิ่มเติมขึ้นได้เสมอ ๆ เหมือนกัน ตลอดจนถึงกิเลส กิเลส 

กองโลภ กองโกรธ กองหลง ที่จิตใจนี้ประกอบด้วยโลภ โกรธ หลง อยู่บ่อย ๆ โลภ 

โกรธ หลงก็เพิ่มขึ้น ๆ ได้เหมือนกัน และโลภ โกรธ หลงที่เกิดขึ้นคราวหนึ่ง ๆ  
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ก็ดับไป ๆ คราวหนึ่ง ๆ แต่ว่ายังทิ้งตะกอนอยู่ในจิตเรียกว่า อาสวะ ที่แปลว่า ดอง 

หรือว่าหมักหมม เรียกว่า อนุสัย ที่แปลว่านอนจม หรือหมักหมม อาสวอนุสัยนี้ 

ตรงกันข้ามกับบารมี บารมีเป็นส่วนดีที่เก็บไว้ อาสวอนุสัยเป็นส่วนชั่วที่เก็บไว้

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าผูท้รงบ�าเพญ็พระบารมมีาเป็นอนัมาก แม้ว่าจะทรง

ได้ประสบผลตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า สิ้นภาระหน้าที่ที่จะต้องกระท�าความดี เพื่อส้ิน

กิเลส เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปอีกแล้ว แปลว่าทรงบรรลุถึง สุดดีสุดชั่ว เพราะว่าดี

นั้นก็เพื่อช�าระชั่ว เมื่อท�าดีถึงที่สุดก็ช�าระชั่วได้หมดส้ิน บ�าเพ็ญบารมีถึงท่ีสุดก็ช�าระ 

อาสวกิเลสได้หมดสิ้น ก็เป็นอันว่าสิ้นทั้งดีทั้งชั่ว คือสุดดีสุดชั่ว ไม่ต้องท�าดีเพื่อละชั่ว

กันต่อไปอีก เพราะว่าชั่วหมดแล้ว ก็เป็นอันว่าสุดดีแล้วก็สุดชั่วแล้ว จึงมีค�าเรียกท่าน

ผู้อยู่ในภาวะเช่นนี้ว่า ลอยบุญลอยบาป แล้ว คือพระอรหันต์ทั้งหลาย แม้เช่นนั้นก็ยัง

ทรงบ�าเพญ็พทุธกจิประกาศพระพทุธศาสนา ตัง้พระพทุธศาสนาขึน้ บารมีท่ีทรงกระท�าไว้ 

แม้ว่าจะถึงที่สุดแล้ว ก็ยังอ�านวยผลให้บังเกิดความผาสุกสะดวกต่าง ๆ ทั้งที่เป็นไปใน

ทางกาย ทั้งที่เป็นไปในทางจิตใจ หรือทั้งที่เป็นส่วนโลกิยะ ทั้งที่เป็นส่วนโลกุตตระ 

พระพุทธเจ้าทรงได้รับความเคารพนับถือบูชาจากโลกอย่างสูงสุด ได้ทรงปราศจาก 

ความขัดข้องแร้นแค้น ท้ังทางพระวรกาย ทั้งทางพระหฤทัย ทรงบ�าเพ็ญพุทธกิจได้

ส�าเรจ็ตามทีท่รงตัง้ สงัขาราธษิฐาน คอือธษิฐานพระทยัด�ารงอายสุงัขาร เพือ่ประกาศ

พระพุทธศาสนา ให้พระศาสนาของพระองค์ตั้งมั่นขึ้นในโลก ประดิษฐานบริษัททั้ง ๔ 

ให้บริษทัทัง้ ๔ บังเกดิข้ึนในโลก กเ็ป็นอันว่าได้ทรงประสบความส�าเรจ็ ตามพระพุทธา- 

ธิษฐาน จึงได้ทรงปลงอายุสังขาร และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในเมื่อได้ทรงประสบ

ความส�าเร็จในการประกาศพระพทุธศาสนาอย่างสมบรูณ์แล้ว เหล่านีก้เ็พราะพระบารมี

นีเ้อง ทีไ่ด้ทรงบ�าเพญ็มาเป็นอย่างยิง่ยอด เพราะฉะนัน้ จงึทรงได้พระนามว่า พระภาคยะ 

คือพระผู้มีพระบารมี มีพระบารมีเป็นเยี่ยมยอด

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙



ครั้งที่ ๒๒
บท ภควำ

ข้อพระผู้หัก คอืผู้หักกเิลส

จะแสดงพระพทุธคุณบทว่า ภควา น�า ในความหมายว่า “ผูห้กั” คอืหกักเิลส 

ตามทีไ่ด้มคีาถาแสดงไว้แปลความว่า ผูห้กัราคะ หกัโทสะ หกัโมหะ เป็นผูไ้ม่มอีาสวะ

กิเลสที่ดองจิตสันดาน หักบาปธรรมทั้งหลาย จึงเรียกว่า ภควา 

ในความหมายนี ้ อันท่ีจรงิกเ็ป็นความหมายของพระพทุธคณุตัง้แต่บทว่า อรหํ 

แต่ว่าแต่ละบทมีพยัญชนะคือถ้อยค�าที่ต่างกัน ทางอธิบายจึงอาจอธิบายด้วยยกเอา

พยัญชนะเป็นหลักว่า เป็นผู้หักคือหักกิเลส และก็แสดงอธิบายไปในแนวนี้ ทั้งนี้ก ็

เพราะว่าพระพทุธคณุนัน้แต่ละบทเรยีกว่าเป็น อปัปมาโณ คอืไม่มปีระมาณ กว้างใหญ่

ไพศาลก�าหนดนบัไม่ได้ว่ากว้างใหญ่เท่าไร เทยีบอย่างวตัถเุช่นมหาสมทุร กย็งัได้ว่าลกึ

เท่าไรกว้างเท่าไร ฉะนัน้ จงึอาจจบัขึน้มาแสดงกนัได้แต่เพยีงนยัใดนยัหนึง่ หรอืปรยิายใด

ปริยายหนึ่งเท่านั้น และก็ไม่มีผู้ใดแม้ว่าพระอรหันตสาวกทั้งหลาย จะหยั่งลงไปถึง

พระพุทธคุณได้ ท่านพระสารีบุตรเองก็ยังได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ท่านไม่อาจ 

ทราบธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ไม่อาจทราบความรู้อันเป็น สัพพัญญุตญาณของ

พระพทุธเจ้าได้ ท่านทราบได้แต่เพียงท่ีได้ฟังพระพทุธเจ้าสัง่สอน แสดงทางไปสูม่รรคผล

นิพพาน และท่านก็ได้ฟังเข้าใจว่า ก็คงเป็นทางเดียวกัน ไม่มีทางอื่น นอกไปจากทาง

ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอน พระพุทธเจ้าเองก็ได้เสด็จไปในทางที่ได้ตรัสสอนนี้ ได้ทรง
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บรรลุมรรคผลนพิพานด้วยพระองคเ์องแลว้กท็รงสัง่สอนพระสาวก พระสาวกก็ปฏิบตัิ

ไปตามทางเดยีวกนันีไ้ม่ใช่ทางอืน่ และกไ็ด้บรรลตุามพระพทุธเจ้า ท่านกไ็ด้บรรลตุาม 

พระพุทธเจ้า จึงรู้ว่าทางนี้เท่านั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จไปถึงก่อน และกต็รสับอก

พระสาวก พระสาวกก็เดนิไปตามทางนีเ้ท่าน้ัน กบ็รรลุตามพระพทุธเจ้า ท่านกร็ูไ้ด้เพยีง

เท่านี ้และความท่ีกราบทูลก็เป็นดัง่นี ้แต่ว่า พระสพัพญัญตุญาณ ของพระพทุธเจ้านัน้ 

จะเป็นอย่างไรท่านกไ็ม่อาจจะทราบได้ เพราะฉะนัน้ ท่านพระสาร-ีบตุรเอง ท่านกไ็ด้แสดง

อย่างนี้ และท่านก็ได้แสดงพระพุทธคุณตามที่ท่านได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรง 

สั่งสอน ซึ่งท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงบรรลุโดยทางนี้ ดังที่กล่าวมาแล้ว  

จึงได้มีพระคุณตามที่ท่านได้รู้ตามไปเท่าที่ท่านรู้ 

เพราะฉะนั้น พระพุทธคุณแต่ละบทนั้นจึงอาจแสดงอธิบายกันได้ โดยอาศัย

หลักของพยัญชนะคือถ้อยค�า และก็อธิบายไปโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง แต่ว่าทางที่

จะอธิบายแต่ละบทนั้นมากมาย และก็รวมอยู่ในจุดใหญ่อันเดียวกัน เป็นพระพุทธคุณ 

รวมอยูใ่นค�าว่า “พระพุทธคณุ” ค�าเดียว แม้พระพทุธคณุทกุบททีอ่ธบิายมา กไ็ด้อธบิาย

ตามที่ท่านพระอาจารย์ได้อธิบายกันไว้ ก็ตามแนวทางที่ท่านได้ปฏิบัติกันมา ตามที่

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เม่ือได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนที่แสดงถึงความตรัสรู้ของ

พระองค์ ดังเช่นปฐมเทศนาเป็นต้น เพราะฉะนั้น แม้ใจความของแต่ละบทนั้นจะเป็น

อนัเดียวกนั แต่ว่าพยญัชนะน้ันต่างกัน แนวอธบิายกอ็าจจะอธบิายให้แตกต่างกนัไปได้ 

แม้ในบทนี ้ภควา ในความหมายว่า ผูหั้กคือหักกเิลสดังท่ีกล่าวมา กพึ็งอธิบาย

โดยปรยิายให้แตกต่างจากทีไ่ด้อธบิายมาแล้วได้ ค�าว่า “ผูหั้กกเิลส” นี ้จะกล่าวว่าเป็น

ภาษาธรรมะก็ได้ ชาวบ้านไม่ค่อยจะพูดกัน และไม่ค่อยจะได้ฟังกันว่าหักกิเลส แต่มี

อยู่ค�าหนึ่งที่ชาวบ้านพูดกันและเข้าใจกันก็คือ “หักใจ” ดังที่มีค�าเตือนกัน เช่นในเมื่อ

พบผูท้ีต้่องเป็นทกุข์ ต้องเศร้าโศก เพราะความพลดัพราก จากบคุคลและสิง่ทีเ่ป็นทีร่กั 

คร�่าครวญรัญจวนใจ ก็มักจะเตือนกันว่าให้หักใจเสีย โดยให้นึกถึงว่าเป็นไปตามกรรม 

เป็นไปตามคติธรรมดา ดั่งนี้เป็นต้น ตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ค�าว่าหักใจนี้

เป็นค�าที่ฟังเข้าใจกัน แต่อันที่จริงนั้นก็มีความหมายเป็นอันเดียวกันกับค�าว่าหักกิเลส 

เพราะหักใจนั้นก็คือหักตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก อันเป็นเหตุให้ยึดถือว่าเป็น
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ตวัเราของเราต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ จะหกัใจได้กต้็องหกักเิลสคอืตณัหาอปุาทานท่ีบังเกดิ

ขึ้นในจิตใจนี้เอง แม้พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ดับทุกข์ ก็คือตรัสสอนให้ดับตัวสมุทัย 

เหตุให้เกิดทุกข์ นั้นเอง คือให้ดับตัณหาท่ีเป็นตัวเหตุ เม่ือดับตัณหาท่ีเป็นตัวเหตุได้  

ก็ดับทุกข์ได้ เพราะฉะน้ัน ท่ีตรัสสอนว่าให้ดับทุกข์ หรือที่สอนกันว่าดับทุกข์ ก็คือ 

ดับกิเลส อนัเป็นเหตใุห้เกดิทกุข์นัน้เอง แม้ค�าว่าหกัใจทีช่าวบ้านพดูกนัเข้าใจ หรอืตาม

ศัพท์ธรรมะว่าหักกิเลส โดยความก็คือดับกิเลสนั้นเอง และดับกิเลสนั้นก็กล่าวได้เป็น

ภาษาชาวบ้านว่าดับใจนั้นเอง คือดับใจที่ประกอบด้วยกิเลส และเมื่อดับใจที่ประกอบ

ด้วยกิเลสได้ ความทุกข์ต่าง ๆ ก็ดับ ค�าเหล่านี้จึงมีความหมายเป็นอันเดียวกัน

พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนไว้ว่า “ผูท้ีเ่ป็นไปตามอํานาจของจติใจย่อมเดอืดร้อน” 

แม้ค�านีก้ต็รสัเป็นสามญัเหมอืนทีช่าวบ้านพดูกนัว่าตดัใจดงักล่าวนัน้ หรอืหกัใจดงักล่าวนัน้ 

เพราะว่าเมื่อหักใจไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามอ�านาจของใจ จึงต้องเดือดร้อน และข้อนี้ก็มี

ความหมายว่า เป็นไปตามอ�านาจของกเิลสในจติใจน้ันเอง แต่ว่าไม่พดูว่ากเิลส พดูกนั

ง่าย ๆ ว่าเป็นไปตามอ�านาจของใจ แทนท่ีจะพูดว่าเป็นไปตามอ�านาจของกิเลสในใจ 

ละค�าว่ากเิลสไว้เสยี แต่ว่ากเ็ข้าใจกนั เหมอืนค�าว่าหกัใจกค็อืหกักเิลสในใจ หกัตณัหา

อุปาทานในใจเสีย หักความรักเสีย ความยึดถือเสีย เพราะความรัก ความทุกข์ก็ดับ 

บิดามารดาที่เสียลูก เช่นลูกสิ้นชีวิต ก็ต้องเศร้าโศกเป็นอันมาก สามีภรรยาต้องจาก

กนัด้วยความตายข้างใดข้างหนึง่ กต้็องทกุข์โศกเป็นอนัมาก ทัง้น้ีกเ็พราะความรกั หรอื

เรียกว่าตัณหานั้นเอง และก็ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา เรียกว่าหักใจไม่ได้ ก็คือหัก

ความรักไม่ได้ หักความยึดถือไม่ได้ จึงต้องเป็นทุกข์ ถ้าหักเสียได้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ 

สงบทุกข์ได้ ความจริงก็เป็นไปอยู่ดั่งนี้ และเมื่อพิจารณาดูสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เห็นได้

ไม่ยาก เห็นได้ง่าย

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าซ่ึงเป็นผูห้กักเิลส และได้ตรสัสอนให้ทกุ ๆ คนหกั

กิเลสตามพระองค์ ก็คือตรัสสอนให้ดับกิเลส พูดอย่างสามัญก็คือสอนให้หักใจ และ

ให้ดับใจดังที่กล่าวมานั้น แม้ที่เกี่ยวแก่ตนเอง เกี่ยวแก่ความแก่ ความเจ็บ ความตาย

ของตนเอง เมื่อรู้จักว่าตนจะต้องแก่ จะต้องเจ็บ จะต้องตาย เมื่อมีตัณหาคือความรัก

ชวีติของตนเองอย่างยิง่ มีความยึดถอือยูใ่นตนเองอย่างยิง่ว่าเป็นตวัเราของเรา จงึต้อง
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มีความทุกข์เดือดร้อน เพราะทุก ๆ คนนั้นย่อมมีความกลัวตาย อันเรียกว่ามรณภัย

อยูด้่วยกนั เมือ่เป็นสามญัชนกจ็ะต้องเป็นเช่นนี ้แม้ว่าเป็นอรยิบคุคลขัน้โสดาบัน กย็งั

ต้องเป็นทกุข์อยู่คล้าย ๆ กนั ดงัเช่นท่ีมีเล่าว่า นางวสิาขามหาอุบาสิกา ทีแ่สดงว่าท่าน

เป็นโสดาบันแล้ว เมื่อหลานตายก็ยังมีความเศร้าโศก แสดงอาการเศร้าโศกเข้าเฝ้า 

พระพทุธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงได้ตรสัสอนว่า ทีต้่องเศร้าโศกดัง่น้ีกเ็พราะความรกั เมือ่มี

ความรักร้อยหนึ่งก็ต้องเศร้าโศกร้อยหนึ่ง เมื่อมีความรักเก้าสิบก็มีความทุกข์เก้าสิบ  

ดั่งนี้เป็นต้น ลดลงมา ๆ จนถึงเมื่อมีความรักหนึ่งก็ต้องมีความทุกข์หนึ่ง เมื่อตัด 

ความรกัได้หมดความทุกข์ก็ดับหมด แม้เป็นโสดาบันบุคคลก็ยังต้องเป็นทุกข์ จนกว่า

จะเป็นผู้ที่ตัดกิเลสได้สิ้นเชิงเป็น ขีณาสวะ ละความรักได้ทั้งหมด ไม่มีสักหนึ่ง ก็ดับ

ทุกข์ได้หมด

ฉะนัน้ เมือ่นามรปูอันนีต้้องแก่ต้องเจบ็ต้องตาย ท่านจงึไม่เป็นทกุข์ เพราะว่า

นามรูปอันนี้ ชีวิตอันนี้ก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง ซึ่งต้องเป็นไปตามธรรมชาติ

ธรรมดา มเีกดิกต้็องมดัีบ เพราะฉะนัน้เมือ่นามรปูอนันีแ้ก่เจบ็ตาย กเ็ป็นเรือ่งของนาม

รูปซึ่งจะต้องเป็นดั่งนี้ ไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตาย เพราะไม่มีตัวเราอยู่ในนามรูป นาม

รูปไม่มีตัวเรา เพราะว่าละตัณหาอุปาทานได้หมดแล้ว ไม่มีรักเหลืออยู่แต่สักหนึ่ง  

จึงไม่มีทุกข์เหลืออยู่แม้แต่หนึ่ง สิ้นทุกข์ทั้งหมดดั่งนี้ เพราะฉะนั้น เรื่องการหักกิเลส

หรอืว่าดับกเิลส หกัใจหรอืดบัใจ จงึเป็นเรือ่งทีท่กุ ๆ คนจะต้องปฏบิตั ิหากว่าไม่ปฏบัิติ

ในการหักในการดับกิเลสหรือใจไว้บ้างแล้ว จะต้องเป็นทุกข์มากมาย เพราะว่าทุก ๆ

สิ่งในโลกน้ี สังขารร่างกายนามรูปของตัวเองก็ดี สังขารร่างกายนามรูปของผู้อื่นก็ดี 

และทกุ ๆ สิง่ทีเ่ข้าใจว่าเป็นของเราเป็นตวัเรา หรอืเป็นสตัว์บคุคลตวัตนเราเขาทัง้หลาย 

รวมกนัเข้าว่าเป็นโลกนีท้ัง้สิน้ ล้วนเป็นสิง่ทีต้่องเกดิดบัทัง้นัน้ ไม่มีอะไรทีจ่ะไม่เกดิดบั

และความเกิดดับนั้นก็ต้องเป็นไปตามกรรม ตามคติของธรรมดา ตามที่พระพุทธเจ้า

ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ เพราะฉะนั้น จึงต้องหัดพิจารณาที่จะเจาะแทงลงไปด้วยสติและ

ปัญญา ให้รู้จักสัจจะคือความจริงข้อนี้ และเม่ือได้หัดพิจารณาเจาะแทงลงไปให้รู้จัก

ความจริงข้อนี้แล้ว ก็จะเป็นตัวสติเป็นตัวปัญญาที่ตั้งขึ้นมา สติตั้ง ปัญญาตั้ง ที่เรียก

ว่าเป็น สติปัฏฐาน เป็น ปัญญาปัฏฐาน ก็ได้ เมื่อสติตั้งขึ้นมา ปัญญาตั้งขึ้นมา  
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กจ็ะดบัใจหักใจ ดบักิเลสหกักเิลสได้ จะท�าให้ไม่ต้องเป็นทกุข์ หรอืแม้ว่าต้องเป็นทกุข์

ตามประสาสามัญชน ก็เป็นทุกข์ไม่นานนัก แล้วก็จะหักใจได้ดับใจได้ หักกิเลสได้ดับ

กิเลสได้ อันเป็นตัวเหตุก่อให้เกิดทุกข์ร้อนต่าง ๆ

ในการปฏิบัติดั่งนี้ต้องอาศัยตนเองที่จะปฏิบัติ ตั้งสติ ตั้งปัญญาขึ้นมา ให้จิต

นี้ด่ืมสติ ดื่มปัญญาเข้าไปเป็นธรรมโอสถ และเมื่อจิตนี้ได้ดื่มสติได้ดื่มปัญญาเป็น 

ธรรมโอสถเข้าไปแล้ว กด็บัโรคทีเ่สยีดแทงจติใจคอืตณัหาอปุาทาน อนัเป็นเหตใุห้เกดิ

ทกุข์ได้ตามสมควรแก่ความปฏิบัต ิวธิปีฏิบตัใินการทีจ่ะหกัจะดบัดงักล่าวนี ้ต้องอาศยั

สติและปัญญาดังที่กล่าวมา ที่ทุกคนสามารถจะปฏิบัติตั้งขึ้นได้ กล่าวทางหนึ่งก็คือว่า

ก�าหนดดูจติของตนท่ีเป็นไปอยูใ่นปัจจบัุน ให้รูจ้ติของตนทีเ่ป็นไปอยู่ในปัจจบุนั ว่าเป็น

อย่างไร และเม่ือตัง้จติก�าหนดด ูดอูยูอ่ย่างนี ้กจ็ะมองเหน็จติของตนนีด้ิน้รนกวดัแกว่ง

กระสบักระส่ายไปในอารมณ์ต่าง ๆ เลือ่นลอยไปในอารมณ์ต่าง ๆ เมือ่ตัง้ใจก�าหนดดู

จงึจะรู้สกึ ดงัเช่นก�าลงัฟังอยูน่ี ้จติใจกอ็ยู่ฟังบ้างไม่อยูฟั่งบ้าง ก�าลงัสวดมนต์ ปากสวดไป 

จิตใจก็สวดด้วยบ้างไม่สวดด้วยบ้าง เพราะว่ามักเลื่อนลอยไปสู่เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เสมอ 

เหมือนอย่างมีเครื่องดึงดูดเอาจิตใจไป เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงไม่รู้จัก ปัจจุบันธรรม ธรรมะ

ที่เป็นปัจจุบันที่ก�าลังประสบอยู่ เมื่อไม่รู้จักปัจจุบันธรรมะที่ก�าลังประสบอยู่ ก็เรียกว่า

เป็นผูท้ีห่ลงอยูใ่นปัจจบัุน เม่ือหลงอยู่ในปัจจบุนัเพราะจติใจไม่รูใ้นปัจจบุนั จติใจเลือ่นลอย

ไป จึงไปหลงอยู่ในอดีตบ้างในอนาคตบ้าง สุดแต่ว่าจิตใจจะไปทางไหน เลื่อนลอยไป

ในอดตีก็ไปหลงอยู่ในอดตีคอืเรือ่งอดตี ล่องลอยไปในอนาคต กไ็ปหลงอยูใ่นเร่ืองอนาคต 

แต่อันที่จริงนั้น เป็นตัวความหลงอยู่ในปัจจุบันนี้เอง แต่ว่าไม่รู้จักตัวความหลงของตน 

ซึ่งหลงอยู ่ในปัจจุบัน ไปคิดว่าเพลินอยู่ในอดีต หรือว่าเศร้าโศกไปในเรื่องอดีต  

เพลินไปในเรื่องอนาคต หรือว่าเศร้าโศกเป็นทุกข์ล่วงหน้าไปถึงเรื่องในอนาคต แต่อัน

ที่จริงนั้น ตัวความเพลินหรือความเศร้าโศกที่นึกว่าอยู่ในเรื่องอดีต หรืออยู่ในเรื่อง

อนาคตนั้น เป็นปัจจุบันนี้เอง เป็นความหลงอยู่ในปัจจุบันนี้เอง เมื่อเป็นความหลงอยู่

ในปัจจบุนัดัง่นี ้กเ็ป็นอนัว่าไม่รูจ้กัตวัปัจจุบนัธรรม เพราะว่าถูกเร่ืองทีเ่ป็นอดตีบ้างเป็น

อนาคตบ้าง ถูกความยินดีความยินร้ายต่าง ๆ บ้าง บังเกิดขึ้นปิดบังปัจจุบันธรรมอยู่ 

ท�าให้มองไม่เห็นปัจจุบันธรรม เมื่อเป็นดั่งน้ีแหละ จึงเรียกว่าขาดสติ ความระลึกได้ 
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ขาดสมัปชญัญะ ความรูต้วัอยูใ่นปัจจบุนั เหมอืนอย่างคนทีเ่รยีกว่าไม่มสีต ิเดินไปไหน

ชนนั่นชนนี่ ก็เพราะว่าไม่รู้ปัจจุบันธรรม คือไม่มีสติก�าหนดอยู่ว่าเราก�าลังเดินอยู ่

เดีย๋วน้ี เรยีกว่าเผลอสต ิและบางทวีางอะไรไว้กล็มื ไม่รูว่้าวางไว้ทีไ่หน กเ็พราะว่าไม่มี

สติก�าหนดอยู่ในปัจจุบันธรรม คือในขณะท่ีวางของนั้น ถ้ามีสติก�าหนดอยู่ในปัจจุบัน

ธรรม ว่าเราก�าลังวางของสิ่งนี้อยู่ที่นี่ มีสติเป็นตัวก�าหนด มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัว

อยู่ว่าเราวางของนี้ไว้ที่นี่ แล้วจะไม่เกิดลืมง่าย จะจ�าได้ ไม่ต้องค้นหากันให้ยุ่งไป

พจิารณาดแูล้วจงึจะเหน็ว่า จติของทุก ๆ คนนีที้ไ่ม่ได้ปฏบิตัใิห้มีสตสัิมปชัญญะ 

จะเป็นอยู่เช่นน้ีเสมอ นึกว่าเราจะน่ัง ขณะที่ก�าลังนั่งอยู่นั้นไม่มีสติอยู่ในการนั่ง  

เพราะว่าจตินีน้กึล่วงหน้าไปอกีแล้วว่าเราจะพดู ตอนทีก่�าลงันัง่นัน้ไม่รู ้เพราะจติไปนกึ

ว่าเราจะพูด ในขณะที่ก�าลังพูด จิตก็นึกล่วงหน้าไปถึงที่จะพูดต่อไป ค�าที่ก�าลังพูดอยู่

ไม่รู ้คอืจติมกัจะคดิล่วงหน้าไปว่าจะท�านัน่ท�านี ่แต่ในขณะทีก่�าลงัท�าจรงิ ๆ นัน้ไม่รูว่้า

เราก�าลงัท�าส่ิงนี ้ๆ เพราะจติคดิล่วงหน้าไปเร่ืองอืน่เสียแล้ว มกัจะเป็นดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ 

จึงไม่ค่อยมสีตท่ีิจะก�ากบัตวัเอง รกัษาตวัเอง ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนไว้ว่า เนปักกะ 

หรือ นิปักกะ อันแปลว่า มีสติรักษาตน คือมีสติอยู่กับตัว เมื่อมีสติอยู่กับตัวก็มี

สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่เสมอไม่หลงลืม และยิ่งเมื่อส่งจิตให้ล่องลอยไปในอารมณ์

อดีตบ้างอนาคตบ้าง เพลินไปบ้างเศร้าโศกไปบ้าง ก็ยิ่งปกปิดปัจจุบันธรรม ธรรมะที่

เป็นปัจจบัุนของตนแน่นหนายิง่ขึน้ จะท�าสมาธกิท็�าไม่ได้ เพราะว่าใจไม่รวม การจะท�า

สมาธไิด้นัน้ต้องรวมใจอยู่ในปัจจบุนัธรรมได้ เช่นว่าสตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออก กต้็อง

มสีตกิ�าหนดอยู่ท่ีลมหายใจ นีเ่ป็นตัวสต ิและเมือ่เป็นดัง่นี ้หายใจเข้ากร็ูว่้าเราหายใจเข้า 

หายใจออกก็รู้ว่าเราหายใจออก รู้ตัวอยู่ดั่งนี้เป็นสัมปชัญญะ สติเป็นตัวก�าหนด และ

เมื่อก�าหนดก็ย่อมจะมีสัมปชัญญะ คือความรู้ตัว ว่าเราก�าลังหายใจเข้า เราก�าลัง 

หายใจออก อันหมายถงึว่า หายใจเข้าหายใจออกทีเ่ป็นปัจจบุนัธรรมนัน้เอง คอืหายใจ

เข้าหายใจออกท่ีเป็นจริง ๆ อยู่เดี๋ยวนี้ ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ และเม่ือมีสติสัมปชัญญะอยู่ 

ดั่งนี้ จิตจึงจะได้สมาธิ สติก็ตั้งเป็นสติปัฏฐาน ปัญญาก็ตั้งเป็นปัญญาปัฏฐานคู่กันไป 

ที่ท�าสมาธิไม่ได้ก็เพราะว่าจิตล่องลอยไปในเรื่องอดีต ในอารมณ์อดีต ในเรื่องอนาคต

อารมณ์อนาคตบ้าง หากตัดมิได้ก็ตั้งสติไม่ได้ตั้งปัญญาไม่ได้ เป็นสมาธิไม่ได้ 
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ฉะนั้น การจะท�าสมาธิได้ก็จะต้องมีสติ มีสัมปชัญญะในปัจจุบันธรรม คือ

กรรมฐานที่ก�าหนดน้ีแหละ เป็นปัจจุบันธรรมของตน จะเป็นกายข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ 

เวทนาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ จิตก็ได้ ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ ในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ใช้ได้

ทั้งนั้น และเมื่อจิตรวมกันอยู่เป็นตัวสติ เป็นตัวสัมปชัญะ เป็นตัวปัญญาประกอบกัน

ดั่งนี้ ย่อมจะได้สติปัฏฐานทั้งหมด แม้ว่าจะตั้งต้นก�าหนดแต่เพียงข้อเดียว แต่เมื่อจิต

มารวมอยูเ่ป็นปัจจบุนัธรรม กายเวทนาจติธรรมกร็วมกนัอยู่เป็นอนัเดยีวกนั และกจ็ะได้ 

โพชฌงค์ สติโพชฌงค์ ธรรมวิจยโพชฌงค์ เป็นต้น ตามมาโดยไม่ยาก อันเป็นทาง

ปัญญา เพราะฉะน้ัน จึงต้องอาศัยความเจาะแทงลงไปที่ปัจจุบันธรรมนี่แหละให้ได้  

โดยเจาะแทงอารมณ์และกิเลสอันเกิดจากจิตที่เลื่อนลอยออกไปนั้น อันมาปกคลุม 

ปัจจุบันธรรมอยู่ ต้องเจาะต้องแทงอารมณ์ ต้องเจาะต้องแทงกิเลสที่มาปกคลุมอยู่  

เพราะเหตุที่จิตนี้เลื่อนลอยออกไปดังกล่าวนั้นให้ได้ เมื่อเจาะแทงได้ ปัจจุบันธรรม 

ก็ปรากฏ ตั้งแต่ขั้นสมาธิ ขั้นปัญญา ขั้นสมาธินั้นอารมณ์ของสมาธิที่ก�าหนดตั้ง  

เช่นกายข้อใดข้อหนึ่ง เช่น ลมหายใจเข้าออกก็จะปรากฏ กล่าวรวม ๆ ก็คือว่ากาย 

มีอยู่ มีอยู่เดี๋ยวนี้ เวทนามีอยู่ มีอยู่เดี๋ยวนี้ จิตมีอยู่ มีอยู่เดี๋ยวนี้ ธรรมะคือเรื่องใน 

จิตมีอยู่ มีอยู่เดี๋ยวนี้ เช่น หายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกที่เป็นตัวกาย 

หายใจเข้าหายใจออกเป็นตัวเวทนา หายใจเข้าหายใจออกเป็นตัวจิต หายใจเข้าหายใจ

ออกเป็นตัวธรรมะในจิตเป็นปัจจุบัน กายมีอยู่ เวทนามีอยู่ จิตมีอยู่ ธรรมะมีอยู่ ดั่งนี้ 

กเ็ป็นสมาธ ิและเมือ่ได้สมาธดิัง่นี ้กด็ตูวัทีมี่อยู่นีแ่หละ คอืดตูวักาย เวทนา จติ ธรรม

ทีม่อียูเ่ดีย๋วนีนี้แ่หละ ให้เหน็ว่าเป็นสิง่ท่ีมาสิง่ทีไ่ป มากค็อืเกดิ ไปกค็อืดบั มาไปอยูใ่น

ปัจจุบัน มาก็เกิด ไปก็ดับ มา ไป มา ไป อยู่ดั่งนี้เป็นปัจจุบันธรรม ก็เป็นตัวปัญญา

เห็นเกดิดบัขึน้โดยล�าดบั เหน็ชดัขึน้ เหน็ชดัขึน้เท่าใดกเ็ป็นตัวปัญญาเท่านัน้ และเม่ือ

เป็นดั่งนี้ ก็เป็นการเริ่มปฏิบัติที่จะหักกิเลสได้ ที่จะดับกิเลสได้ ที่จะหักใจได้ ที่จะดับ

ใจได้ และเมื่อได้ในขั้นนี้ ก็จะหักจะดับได้ในขั้นที่ละเอียดยิ่งขึ้นต่อไป

๓ มีนาคม ๒๕๒๙



ครั้งที่ ๒๓
บท ภควำ

ข้อพระผู้ประกอบด้วยภคธรรมทั้งหลำย

จะแสดงพระพทุธคณุบทว่า ภควา น�าในความหมายว่า ผู้ประกอบด้วย ภคธรรม

ทั้งหลาย 

อันค�าว่า “ภค” นี้ก็คือมาจากค�าว่า ภควา นั้นเอง จะแปลว่า ผู้มีภคะก็ได้ 

และค�าว่า ภคะ นี้ เฉพาะในความหมายนี้ ก็หมายถึงส่ิงที่ดีส่ิงที่ประเสริฐทั้งหลาย  

ความดีความประเสรฐิทัง้หลาย ซึง่พระอาจารย์ได้ยกขึน้แสดงว่า ส่ิงทีช่ื่อว่าภคะในโลก

ก็มี ๖ อย่าง คือ 

อิสสริยะ  ความเป็นใหญ่ ความเป็นใหญ่เหนือกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลาย 

ธรรมะ  ก็คือโลกุตตรธรรม ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ 

ยศ  ก็คือความที่ได้รับยกย่องสรรเสริญ

สิริ  ก็คือความสง่างามแห่งพระวรกายพร้อมทั้งพระหทัย

กามะ  คือความส�าเร็จตามที่ประสงค์

พยัตตะ  คือความเพียร เป็น สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ ก่อนจะตรัสรู้

ก็ได้ทรงมีความเพียรชอบเป็นอย่างยิ่ง จนถึงได้ตรัสรู้ และเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงมี 

ความเพียรชอบในการทรงบ�าเพ็ญประโยชน์แก่โลก 
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เหล่านี้คือภคธรรมในโลก แต่ในที่นี้จะแสดงอธิบาย ภคธรรม โดยปริยายที่

ต่อเนื่องกับความหมายว่า “หักกิเลส ดับกิเลส หักใจ ดับใจ” ดังที่ได้แสดงแล้ว  

ในการหักหรือดับกิเลส หักหรือดับใจนั้น ก็จะต้องประกอบด้วยภคธรรม คือธรรมะ

อันเป็นเครื่องหักเป็นเครื่องดับ อันเป็นธรรมะที่ท�าให้สามารถหักหรือดับได้ อันนับว่า

เป็นภคธรรมส่วนเหตุ และเม่ือหักหรือดับได้แล้วก็ได้ประสบผลเป็นภคธรรมส่วนผล 

ฉะนั้น จึงควรท�าความเข้าใจโดยปริยายวิธีปฏิบัติเป็นเครื่องหักหรือเป็นเครื่องดับ  

อันนับว่าเป็นภคธรรมสืบต่อไป

ได้แสดงอธบิายแล้วว่า ในการหกัหรอืดบัน้ัน จะต้องอาศยัสตต้ิองอาศยัปัญญา 

และสตินั้นก็รวมสัมปชัญญะเข้ามาด้วย และในการเจาะแทงนั้น ก็คือจะต้องใช้สติใช้

ปัญญาเจาะแทงโมหะท่ีปกปิดปัจจุบันธรรมมิให้ปรากฏ อันโมหะนี้จะกล่าวว่าเป็นตัว

มายาของจิตใจก็ได้ มายานัน้ก็คอืเจ้าเล่ห์ ซึง่เป็นเครือ่งปกปดิสัจจะที่เป็นตวัความจริง 

เมื่อจิตใจนี้ยังประกอบด้วยมายาซ่ึงเป็นเครื่องปกปิดสัจจะที่เป็นความจริง สัจจะก็ไม่

ปรากฏ จึงจะต้องเจาะตัวมายาของจิตใจน้ีลงไป อันได้แก่โมหะนั้นเอง แต่ว่าในการ

เจาะนัน้ จะใช้วธิเีหมือนอย่างเจาะวตัถไุม่ได้ หรือในการหกักเิลสดบักเิลส หกัใจดบัใจนัน้ 

จะใช้วิธีเหมือนอย่างหักหรือดับวัตถุ เช่นไม้หรือไฟของโลกนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้น  

ผู้ที่คิดว่าจะหักกิเลสหรือคิดว่าจะหักใจ เพียงแต่คิดอย่างนี้ ก็ไม่สามารถที่จะหักใจ 

หรือหักกิเลสได้ ทั้งที่ต้องประสบความทุกข์ กระสับกระส่ายเดือดร้อน ไม่ผาสุก  

เพราะกเิลสมตีณัหาอปุาทานเป็นต้นดงักล่าวแล้ว แต่กไ็ม่สามารถทีจ่ะดบัความทกุข์ได้ 

หักกิเลสไม่ได้ หักใจไม่ได้ เม่ือเป็นดั่งนี้ก็เรียกว่าต้องแพ้กิเลส แพ้จิตใจของตนเอง  

ต้องทนทุกข์ทรมาน ต้องเดือดร้อน และก็แก้ไขอะไรไม่ได้ ก็กล่าวได้ว่าที่เป็นดั่งนี้ 

เพราะขาดสัมมาวายามะคือความเพียรชอบ เมื่อขาดความเพียรชอบ ก็ประสบผล 

ตามที่ปรารถนา คือต้องการความดับทุกข์ไม่ได้ จึงขาด กามะ คือความส�าเร็จความที่

ปรารถนาและเมื่อต้องประสบความทุกข์ สิริ คือความสง่างามของร่างกายของจิตใจ  

ก็หายไปก็เสื่อมไป ยศ คือความท่ีภาคภูมิใจอันเป็นยศภายใน ก็ลดลงไปเส่ือมลงไป 

ธรรมะ ที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายแม้ในขั้นสามัญ ไม่ต้องถึงโลกุตตรธรรม ในขั้นสติ  

ขั้นสมาธิ ขั้นปัญญา ก็เสื่อมไป อิสสริยะ คือความเป็นใหญ่ ความเป็นใหญ่ในจิตใจ
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ของตนเอง ที่เป็นความเป็นใหญ่เหนือกิเลสและความทุกข์ ก็ลดลงไป กายต้องอยู่ใต ้

อ�านาจของกเิลส ใต้อ�านาจของความทุกข์ เพราะฉะนัน้ จงึเป็นอันว่าต้องขาด ภคธรรม 

ทั้ง ๖ ข้อดังที่กล่าวมาข้างต้นด้วย

เพราะฉะนั้น จึงต้องมี สัมมาวายามะ คือความเพียรชอบ ต้องมีความเพียร

พยายาม จับตั้งแต่ปฏิบัติกายวาจาและจิตใจให้อยู่ในศีล ให้เป็นศีลขึ้นมา เป็นความ

ปกติกาย ปกติวาจา ปกติใจ ไม่ให้กิเลสและอารมณ์ดึงไปให้ก่อเจตนาคือความจงใจ 

ในอันทีจ่ะประพฤตกิายกรรม วจกีรรม มโนกรรม เป็นการก่อภยัก่อเวรท้ังหลาย และ

เมื่อท�าให้กายวาจาใจเป็นศีลขึ้นดั่งน้ี ด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบ ก็ย่อม 

จะเป็นพื้นของกุศลธรรมท้ังหลายท่ีย่ิงขึ้นคือสมาธิ ต้องพยายามให้มีสัมมาวายามะ 

ความเพียรชอบในการท�าสมาธิ แม้ว่าจิตใจจะเหนื่อยหน่ายอ่อนแอย่อท้อ ก็ต้องพยุง

จิตใจพยายามท่ีท�าสมาธิคือให้ใจรวมเข้ามา จะด้วยการฟังธรรมะ ไม่อยากฟังก็ต้อง

พยายามฟัง ด้วยการอ่านธรรมะ ไม่อยากอ่านก็พยายามอ่าน หรือด้วยการสวดมนต์ 

ให้จติใจนีส้วดมนต์ด้วยพร้อมกบัวาจา หรอืว่าไม่เปล่งวาจากน็กึไปในใจ ข้อส�าคญัต้อง

ให้ใจสวด ให้ตั้งอยู่ที่บทที่สวด แม้จะรู้ความบ้างไม่รู้ความบ้างก็ไม่เป็นไร ต้องการให้

จติใจรวม หรือว่าท�าสมาธใินกรรมฐานข้อใดข้อหนึง่ จะเป็น อานาปานสต ิกายคตาสติ  

ธาตุกรรมฐาน หรือตั้งสติก�าหนดกายเวทนาจิตธรรม หรือจะเพ่งกสิณข้อใดข้อหนึ่ง

กไ็ด้ เพือ่ให้ใจรวมเข้ามาเป็นสมาธ ิและเมือ่ใจมสีมาธ ิกห็มายความว่าใจไม่ฟุง้ออกไป

ถึงอารมณ์อดีตหรืออนาคต รู้อยู่ในปัจจุบันเป็น ปัจจุบันธรรม ก็แปลว่าเป็นการที่ 

เจาะแทงมายาหรือโมหะ หรือว่าอารมณ์ท่ีปิดบังปัจจุบันธรรม ให้เห็นปัจจุบันธรรม 

ขึ้นได้ อันนี้แหละส�าคัญมาก ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติให้พบปัจจุบันธรรมดังที่กล่าวมาแล้ว 

ถ้าหากว่าไม่พบปัจจบัุนธรรม สมาธกิไ็ม่ได้ เพราะว่าอารมณ์อดตีบ้าง อนาคต

บ้าง มาก�าบังปัจจุบันธรรมอยู่ โดยที่จิตนี้ก็เหมือนอย่างล่องลอยออกไปในเรื่องที ่

ผูกพันใจ อันเป็นเรื่องอดีตบ้าง อันเป็นเรื่องอนาคตบ้าง ซึ่งโดยที่แท้แล้วจิตใจนี้ไม่ได้

ล่องลอยไปทางไหน จิตใจน้ีก็อยู่ท่ีจิตใจนี้นี่แหละ แต่ว่าดึงเอาอดีตดึงเอาอนาคต  

มาเป็นปัจจุบนั และอันนีเ้องท่ีเป็นเครือ่งปกปิดปัจจบุนัธรรม กค็อืเรือ่งอดตีเรือ่งอนาคต 
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ท�าให้ไม่เห็นปัจจุบันธรรม และเม่ือไม่เห็นปัจจุบันธรรม ใจก็เป็นสมาธิไม่ได้ ฉะนั้น  

ใจที่เป็นสมาธิได้ จิตจะต้องเลิกดึงเอาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเข้ามาปิด ให้จิตนี้โปร่ง  

อันนี้แหละคือการเจาะแทง เจาะอดีตเจาะอนาคตลงไป จึงจะเห็นปัจจุบันธรรม  

ลมหายใจเข้าออกที่เข้าออกอยู่บัดนี้ ก็เป็นปัจจุบันธรรม เป็นปัจจุบันธรรมข้ันสมาธิ 

และในขั้นสมาธินี้ก็ต้องได้ปัจจุบันธรรม ดังนี้จิตจึงจะเป็นสมาธิ ถ้าไม่ได้ปัจจุบันธรรม

ข้ันน้ีจิตกไ็ม่เป็นสมาธ ิและเมือ่ไม่เป็นสมาธแิล้วจะเกดิปัญญาไม่ได้ เพราะว่าเมือ่ปัจจบุนั

ธรรมไม่ปรากฏ ลักษณะของปัจจบุนัธรรมทีเ่ป็น ไตรลกัษณ์ กไ็ม่ปรากฏ จงึไม่อาจจะ

เห็นไตรลักษณ์ คือว่าเห็นเกิดดับ ซึ่งเป็นที่ตั้งของปัญญาได้ ปฏิบัติอย่างไรก็เห็นไม่ได้ 

เพราะฉะนั้น จึงต้องได้สมาธิก่อน คือได้ปัจจุบันธรรมที่เป็นขั้นสมาธิ ยกตัวอย่างเช่น

ลมหายใจเข้าออกดังกล่าวมาแล้ว ข้อนี้เป็นข้อพื้น ๆ ธรรมดา เมื่อฟังให้ดีก็จะเข้าใจ 

เมื่อมีสัมมาวายามะอยู่แล้ว ถึงอย่างไรก็ต้องเจาะแทงได้ ท�าสมาธิให้บังเกิดขึ้นได้  

และเมื่อท�าสมาธิให้บังเกิดขึ้นได้ ก็จะท�าให้ปัญญาบังเกิดขึ้นได้ ท�า วิมุตติ ให้บังเกิด

ขึ้นได้ ตามภูมิตามชั้นของการปฏิบัติ

และจะต้องกล่าวถึงเรื่องการหักใจดับใจท่ีแสดงมาแล้ว ประกอบเข้าด้วยใน

ตอนน้ี พระพทุธเจ้าเองกไ็ด้ตรสัแสดงเรือ่งหกัใจดบัใจไว้ ดงัทีพ่ระพทุธองค์ได้ตรสัตอบ

ปัญหาอชิตมานพ ในค�าถามนั้น อชิตมาณพก็ได้กราบทูลถามว่า สติปัญญา และ 

นามรูปดับไปในที่ไหน พระองค์ก็ตรัสตอบว่า นามรูปย่อมดับไปไม่เหลือ เพราะความ

ดบัแห่ง วญิญาณ ค�าว่า “วญิญาณ” ในท่ีนี ้พูดง่าย ๆ ในภาษาไทยกค็อื “ใจ” นัน้เอง 

เพราะความดับใจหรือหักใจ แต่พระพุทธภาษิตใช้ว่าดับวิญญาณ คือพูดง่าย ๆ ก็คือ

ดับใจ เพราะดับใจได้นามรูปก็ดับไม่เหลือ สติปัญญาก็ดับไปเช่นเดียวกัน ในข้อนี้ก็น่า

สงสัยว่าท�าไมสติปัญญาจะต้องดับด้วย ก็จะต้องยกเอาข้อที่พระอานนท์ท่านได้แสดง

เอาไว้ เมื่อถอดใจความก็ถอดใจความได้ว่า เหมือนดังว่าผู้ท่ีมาสู่ที่นี้ เมื่อมาก็ต้องใช้ 

ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความตั้งใจ วิมังสา ความใคร่ครวญ

พิจารณามา ครั้นมาถึงท่ีน้ีแล้ว ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็ดับ คือฉันทะวิริยะจิตตะ

วิมังสาที่ใช้ในการมา เมื่อการมาได้มาถึงตามมุ่งหมายแล้ว ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา 

ก็เป็นอันว่าดับ คราวน้ีเม่ือจะกลับ ในการกลับก็ต้องใช้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา  
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เมื่อกลับไปถึงท่ีมุ่งหมายแล้ว ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่ใช้ในการกลับก็ดับไป ท่าน

แสดงดั่งนี้

เพราะฉะนั้น แม้ธรรมปฏิบัติเช่นสติปัญญาที่ปฏิบัติเพื่อที่จะดับใจหรือหักใจ 

ก็ต้องใช้สติปัญญา เม่ือหักใจดับใจได้ สติปัญญาที่ใช้เพื่อที่จะหักเพื่อที่จะดับ ก็เป็น

อันว่าหมดหน้าที่ ก็ดับไป และนามรูปซึ่งต้องใช้ในการปฏิบัติเพื่อดับใจ เมื่อดับใจได้  

นามรูปที่ใช้เพื่อดับใจนั้นก็ดับไป สติปัญญาท่ีใช้เพื่อจะดับ สติปัญญาเองก็ดับไป  

เป็นสัจจะคือความจริงอยู่ดั่งนี้ เพราะดับใจไม่ได้ในเรื่องนั้น นามรูปก็ย่อมเกิดในเรื่อง

นั้น แต่เมื่อดับใจในเรื่องนั้นได้ นามรูปในเรื่องนั้นก็ดับได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องเข้าใจ

ค�าว่า นามรปู นี ้อนัมคีวามหมายถงึนามรปูท่ีเกดิขึน้ในใจหรอืจากใจ ถ้าพดูดัง่นีเ้ป็นการ

พูดภาษาธรรมะ จะท�าให้เข้าใจยาก แต่ว่าถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวเราเกิดขึ้น 

จากใจ ดังเช่นว่าใจคิดไปถึงรูปที่เห็นเมื่อเช้านี้ เสียงที่ได้ยินเมื่อเช้านี้ ก็คือตัวเรา 

นี้เองเห็น ตัวเราน้ีเองได้ยิน เม่ือใจหน่วงไปถึงสิ่งที่เห็นเมื่อเช้า ได้ยินเมื่อเช้า ก็คือ 

ตัวเราเห็นตัวเราได้ยิน ตัวเราจะไปกับจิตอยู่เสมอ จิตไปที่ไหนตัวเราก็ไปที่นั่น แต่ว่า

ตวัเราจริง ๆ ทีเ่ป็นส่วนหยาบนัน้ไม่ได้ไปไหน เหมอืนดังในบดันี ้ตวัเราทีเ่ป็นส่วนหยาบ 

คอืนามรปูทีเ่ป็นส่วนหยาบนีน้ัง่อยูท่ีน่ีไ่ม่ได้ไปไหน แต่ว่าใจไป ใจไปทีน่ัน่ใจไปทีน่ี ่และ

เมื่อใจไปตัวเราก็ไปดว้ย กไ็ปเหน็รูปท่ีเหน็เม่ือเช้า ไปได้ยนิเสียงทีไ่ด้ยนิเม่ือเช้า ตวัเรา

กไ็ปเองไปได้ยิน เป็นตวัเราท่ีเป็นตวัในท่ีไปกบัจติ และเมือ่ตัวเรานีไ้ปกบัจติแล้ว ตวัเรา

ทีเ่ป็นร่างกายส่วนหยาบ หรอืเป็นรูปเป็นนามส่วนหยาบทีน่ัง่อยูท่ีน่ี ่กก็ลายเป็นหหูนวก 

เช่นว่าในขณะที่ก�าลังพูดอยู่นี้ ท่านผู้ฟังใจไม่ได้ฟัง แต่ว่าใจนึกล่องลอยไปถึงรูปที่เห็น

เมื่อเช้า เสียงได้ยินเมื่อเช้า ตัวเราก็ออกไปกับจิต ก็ไปเห็นรูปได้ยินเสียงเมื่อเช้า  

ตาหูเดี๋ยวนี้ที่อยู่กับกายหยาบนี้ก็เลยดับ ไม่ได้ยินเสียงท่ีก�าลังอธิบายธรรมะอยู่นี้  

เพราะว่าตาหไูปกบัตวัเราทีไ่ปกบัจตินัน้ ซึง่เป็นตาหูใน ตาหูในนีส้�าคญัมาก เมือ่ตวัเรา

ออกไปกับจิต ตาหูนอกนี้ก็ใช้ไม่ได้ เหมือนอย่างตาบอดหูหนวก อันนี้แหละให้ทุกคน

ก�าหนดดูจะรู้สึกว่า ทุกคนมีตัวเราอยู่สองชั้น ตัวเราที่เป็นตัวหยาบที่ก�าลังนั่งกันอยู่นี้ 

กับตัวเราที่ไปกับจิตอยู่ทุกแห่ง ตัวเราที่ไปกับจิตอยู่ทุกแห่งนี้ เม่ือไปไหนก็เอาตาเอา 

หูไปด้วย ตาหูที่อยู่กับตัวเราที่เป็นของหยาบนี้ ก็กลายเป็นตาบอดหูหนวก 



424 ทศบารมี ทศพิธราชธรรม พระพุทธคุณ

เพราะฉะนัน้ ตวัเรานีท้ีเ่ป็นตัวละเอียดนี ้ทีเ่ท่ียวไปกบัจติอยูเ่สมอนี ้ย่อมเป็น

ตัวเราที่เป็นชั้นใน เพราะฉะนั้น ทุกคนนี้จึงถอดตัวเราที่เป็นตัวในนี้ไปกับจิตได้ตลอด

เวลา และเมือ่ตวัเราทีเ่ป็นตวัในออกไป ตวัเราทีเ่ป็นส่วนหยาบก็กลายเป็นเหมือนอย่าง

ไม่มคีวามรูอ้ยูใ่นตวั เหมอืนอย่างเป็นศพแม้ว่าจะไม่ตาย อนันีแ้หละคอืเป็นข้อทีแ่สดง

ว่ามีตัวเราหยาบ ตัวเราละเอียด หรือตัวเราที่เป็นกายเนื้อ ตัวเราที่เป็นกายทิพย์ ทุก

คนมีอยู่แล้ว และมีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นธรรมดา เพราะฉะนั้น ในการที่จะปฏิบัติให้ได้

ศีล ให้ได้สมาธิ ให้ได้ปัญญากันจริง ๆ นั้น จะต้องควบคุมตัวเราที่เป็นตัวในนี้ให้อยู่ 

ไม่ให้ไปไหน จึงจะได้ศีล ได้สมาธิ ได้ปัญญา

๔ มีนาคม ๒๕๒๙



ครั้งที่ ๒๔
บท ภควำ

ข้อพระผู้จํำแนกแจกธรรม

จะแสดงพระพุทธคุณบทว่า ภควา ในความหมายว่า ผู้จําแนกแจกธรรม น�า

ความหมายนี้ได้เป็นที่นิยมใช้ในหมู่ผู ้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมกันโดยมาก  

ดงัทีส่วดแปลบทนีว่้า ภควา ผูจ้�าแนกแจกธรรมสัง่สอนประชาชน ธรรมะทีเ่ราทัง้หลาย

ได้ศึกษา ได้รู้ ได้ปฏิบัติกันอยู่ ก็ได้มาจากการที่ทรงจ�าแนกแจกธรรมสั่งสอนของ

พระบรมศาสดา ดังท่ีเราท้ังหลายได้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ 

เช่นรู้จักอกุศลกรรมบถ ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล รู้จักกุศลกรรมบถ ทางแห่งกรรม

ที่เป็นกุศล รู้จักศีล ๕ ศีล ๘ และศีลที่ยิ่งขึ้นไปกว่า รู้จักสมาธิ รู้จักกรรมฐานที่เป็น

ส่วนสมถกรรมฐาน รูจ้กัปัญญา รูจ้กัวปัิสสนากรรมฐาน รูจ้กัอรยิสจัจ์ ๔ ตลอดจนถงึ

มรรคผลนิพพาน รวมความว่ารู้จัก สัตถุสาสน์ ค�าสอนของพระศาสดาที่จัดเป็น  

วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก อภิธรรมปิฎก อันเรียกว่า พระไตรปิฎก รู้จักขันธ์ อายตนะ 

ธาตุ รู้จักสติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ 

๗ มรรคมีองค์ ๘ เหล่านี้เป็นต้น ก็จากธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจ�าแนกแจกแจง

แสดงสั่งสอนไว้ ถ้าไม่ทรงจ�าแนกแจกแจงแสดงส่ังสอนไว้ เราทั้งหลายก็ไม่สามารถ 

ที่จะรู้ได้ ไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติได้ นี้เป็นส่วนปริยัติธรรม และปริยัติธรรมนี้เองก็ชี ้

ทางปฏบิตั ิเป็นปฏบิตัธิรรมแก่ผู้ทีมุ่ง่ปฏบิตัทิัง้หลาย ในด้านปฏบิตันิีท้ีพ่ระองค์ได้ทรง
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จ�าแนกไว้ กไ็ด้แสดงมาในพระพทุธคุณบทต้น ๆ โดยล�าดบั จนมาถงึในความหมายว่า

ทรงหักกิเลส ดับกิเลส ก็คือหักใจ หรือดับใจ 

และก็ได้แสดงมาแล้วว่า ใจนี้ส�าคัญอย่างยิ่ง เมื่อใจไปที่ไหนตัวเราก็ไปที่นั่น 

และค�าว่าตัวเรานีก็้เป็นค�ายกขึน้กล่าวอย่างง่าย ๆ ตามทีจ่ะพงึเข้าใจกนัได้ และเมือ่จะ

ชี้ลงไปที่ตัวเราว่าคืออะไร ก็ชี้ได้อย่างหนึ่งว่าคือ ตัวตัณหาอุปาทาน ความอยากยึดว่า

ตวัเราของเรา หากจะถามว่าอยากยดึซึง่อะไร กต็อบได้ว่าอยากยดึซึง่นามรูปนีเ้อง คอื

ยึดนามรูปว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ของเรานั้นก็เนื่องมาจากตัวเรา เมื่อมีตัวเราก็ม ี

ของเรา เพราะฉะนั้น ตัวเราก็คือตัวตัณหาอุปาทานที่อยากยึดอยู่ในนามรูป และ 

นามรปูน้ีเมือ่แยกออกไปอกีกค็อืขนัธ์ ๕ ได้แก่ กองรปู กองเวทนา ความรูเ้ป็นสุขเป็น

ทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข กองสัญญา ความจ�าได้หมายรู้ จ�ารูป จ�าเสียง  

จ�ากลิ่น จ�ารส จ�าโผฏฐัพพะ จ�าธรรมะ เรื่องราว กองสังขารคือความคิดปรุงหรือ 

ปรงุคดิไปในรปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ธรรมะคอืเรือ่งราวทีจ่�าได้นัน้ กองวิญญาณ

กค็อืความรูเ้หน็ รูไ้ด้ยินในรปูในเสยีง รูท้ราบในกลิน่ ในรส ในโผฏฐพัพะ และรูค้ดิใน

ธรรมะคือเรื่องราวทั้งหลาย ขันธ์ ๕ นี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความอยากยึด จึงเรียกว่า  

อุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือ ก็คือยึดถือว่านี่เป็นของเรา นี่ก็คือรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ เป็นของเรา เราเป็นน่ีก็คือเราเป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา  

เป็นสงัขาร เป็นวญิญาณ นีก่ค็อืรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นอตัตาตวัตน

ของเรา พูดสั้น ๆ ก็คือเป็นที่ยึดว่าตัวเรา และขันธ์ ๕ นี้ย่อเข้าก็เป็น นามรูป รูปก็

เป็นรูป นามกค็อื เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เพราะฉะนัน้ นามรปูกเ็ป็น อปุาทาน

นามรูป นามรูปเป็นที่ยึดถือดังกล่าวมานั้น 

และตัณหาอุปาทานนีก้บั็งเกดิขึน้ทีใ่จ อยูก่บัใจ เพราะฉะนัน้ เมือ่ใจอนัประกอบ

ด้วยตัณหาอุปาทานไปท่ีไหน ตัวเราคือนามรูปก็ไปที่นั่น เมื่อยังมีตัณหาอุปาทานน�า 

อยู่ ใจอันประกอบด้วยตัณหาอุปาทานนั้นก็ย่อมจะเที่ยวไปในเร่ืองรูป เรื่องเวทนา  

เร่ืองสญัญา เรือ่งสงัขาร เรือ่งวญิญาณ อันเป็นทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจ เพราะฉะนัน้ 

ตวัเราคือนามรปูก็ไปท่ีน่ัน และเม่ือได้ฟังค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าว่า “สตเิป็นเครือ่งกัน้ 

ป้องกนักระแสของตณัหาอปุาทานทัง้หลาย ปัญญาเป็นเคร่ืองละ ปิดกระแสของตณัหา
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อปุาทานทัง้หลาย” กป็ฏบัิตทิ�าสตแิละปัญญา ก�าหนดดใูจนีท้ีเ่ทีย่วไปในเรือ่งรูปเป็นต้น

ดังกล่าวแล้ว จนถึงกั้นได้ป้องกันได้ซ่ึงกระแสของตัณหาอุปาทาน ปิดดับกระแสของ

ตัณหาอุปาทานได้ เมื่อป้องกันกั้นปิดดับได้เมื่อใด ตัณหาอุปาทานก็ดับไปเมื่อนั้น  

ในเรื่องนั้น เช่นว่ากั้นป้องกันปิดดับได้ในเร่ืองรูปนั้น ตัณหาอุปาทานก็ดับไปในเรื่อง 

รูปนั้น และเมื่อตัณหาอุปาทานดับ ตัวเราหรือว่านามรูปที่ไปกับใจในเรื่องรูปนั้น กด็บั

ไปพร้อมกับตัวใจเอง ซ่ึงดับไปในเรื่องน้ัน สติปัญญาที่ท�าหน้าที่กั้นปิด ท�าหน้าที่ดับ  

เมื่อกั้นปิดได้ดับได้ส�าเร็จ สติปัญญานั้นก็ดับไปในเรื่องรูปนั้น ก็เป็นอันว่าดับกันไปได้

ในเรือ่งหนึง่ แต่ว่าเพราะยงัมอีาสวอนสุยั ยงัไม่สิน้อาสวอนสุยั คอืกเิลสทีด่องสนัดาน 

นอนจมหมักหมกอยู่ในสันดาน เม่ือประสบอารมณ์คือเรื่อง เช่นเรื่องรูปเรื่องเสียง

เป็นต้นขึ้นใหม่อีก อาสวะที่ดองสันดานก็โผล่ขึ้นมา เป็นตัณหาอุปาทานในรูปในเสียง

ที่มาใหม่น้ัน ใจอันประกอบด้วยตัณหาอุปาทานนั้นก็เที่ยวไปในเรื่องของรูปเสียง 

ใหม่น้ัน ตวัเรานามรปูกไ็ปกบัใจ กใ็ช้สตใิช้ปัญญาป้องกนักัน้ปิดดบักนัอกี และเม่ือท�า

ส�าเร็จ ตัณหาอุปาทานก็ดับ ใจก็ดับไปในเรื่องนั้น ตัวเรานามรูปก็ดับไปในเรื่องนั้น  

สติปัญญาที่ใช้ในการปฏิบัติก็ดับไปในเรื่องนั้น ท�ากิจส�าเร็จแล้ว

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึตรัสสอนให้รูจ้กัว่า เพราะวญิญาณคอืใจดับ นามรปู

ก็ดับ สติปัญญาก็ดับ ดับไปในที่ไหน ก็ดับไปในที่ ๆ ตัณหาอุปาทานดับ ที่ ๆ ใจดับ

นั่นแหละ เพราะฉะน้ัน ตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นในที่ใด ก็ดับไปในที่นั้น ใจเกิดขึ้นใน 

ทีใ่ด กด็บัไปในท่ีนัน้ สติปัญญาท่ีปฏิบัตเิพือ่ดบัในทีใ่ด เมือ่ดบัแล้ว สตปัิญญาเองกด็บั

ไปในที่นั้นด้วย เพราะฉะนั้น ทั้งหมดในด้านปฏิบัติธรรม จึงมีเกิดดับอยู่ด้วยกันดั่งนี้ 

กิเลสก็เกิดดับ ใจก็เกิดดับ ตัวเราหรือนามรูปก็เกิดดับ สติปัญญาก็เกิดดับ แต่ว่า

เพราะเหตุว่ายงัไม่เสร็จกจิ เพราะยังมีอาสวอนสุยั กเิลสกโ็ผล่ข้ึนมาอกี ทัง้หมดกต้็อง

เกิดดับกันอีก ก็เป็นไปอยู่ดั่งนี้

พระพทุธเจ้าได้ตรสัจ�าแนกแจกธรรมให้เราทัง้หลายได้ทราบ ในขัน้ปฏบิตัทิาง

จิตใจอันละเอียดดั่งน้ี และก็ยังได้ตรัสสอนไว้อีกว่า ตัวเราท่ีไปกับใจอันประกอบด้วย

ตณัหาอปุาทาน อันตัง้ข้ึนในนามรปู หรอืในขนัธ์ ๕ ดงัทีก่ล่าวมานัน้ ทีเ่ป็นไปดัง่นีไ้ม่รู้

จักจบสิ้น ก็เพราะเหตุที่บุคคลซึ่งยังข้องติดอยู่ในโลกทั่วไป เป็นปุถุชน เป็นสามัญชน 
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ยังมีความเพลิดเพลินยินดี ค�านึงถึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เป็นอดีต

คือล่วงไปแล้วว่า เราได้มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอย่างนี้ ๆ มาในอดีต  

ยังมีความเพลินยินดีหวังถึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในอนาคตคือที่ยังไม่

มาถึงว่า เราพึงมีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอย่างนี้ ๆ ในอนาคต แม้ว่าจะ

มิได้มีความเพลิดเพลินยินดีค�านึงถึงอดีตหรือหวังถึงอนาคต ก็ยังมีความเห็นยึดถืออยู่

ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้อยู่เป็นปัจจุบันว่าเป็นตัวเรา หรือว่าเห็นตัว

เราว่ายงัมรีปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ หรือเห็นว่ามีตัวเราในรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ หรือเห็นว่ายังมีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณในตัวเรา ก็คือ

ยังมีความเห็นยึดถืออยู่ในระหว่างตัวเรากับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

ไม่แยกออกจากกนัไปได้ เพราะฉะนัน้ รปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณแม้ท่ีปรากฏ

อยู่ในปัจจุบัน ก็ปรากฏว่าเป็นตัวเรา ดังเช่นที่ทุก ๆ คนมีความรู้สึกกันอยู่ เช่นว่า 

ขณะท่ีนัง่อยูน่ี ้กย่็อมจะรูส้กึว่าตวัเรานัง่อยู่ เมือ่เดินกย่็อมจะรูส้กึว่าตวัเราเดนิ ยืนนอน

ก็ย่อมจะรู้สึกว่าตัวเรายืนนอน ดั่งนี้เป็นต้น เป็นอันว่ายังมีความเห็นยึดถือว่าตัวเรา 

อยู่น่ันแหละแม้ในปัจจุบัน ทั้งยังมีความยินดีเพลิดเพลิน ก็คือตัวเราท่ีเป็นปัจจุบัน 

น่ีแหละ ยงัมีความยนิดเีพลดิเพลนิ ค�านงึถงึอดตีบ้าง หวงัถงึอนาคตบ้างดงัทีก่ล่าวมาแล้ว 

เพราะฉะนั้น จึงยังคงไม่มีปัญญาเห็นแจ้ง ไม่มีปัญญาเห็นแจ้งในปัจจุบัน เพราะว่าใน

ปัจจบุนันีเ้องกย็งัมตีวัเราอนัเป็นตณัหาอปุาทานบงัสจัจะคอืความจรงิอยู ่ทัง้ไม่มปัีญญา

เห็นแจ้งในอดีต เพราะยังมีความเพลิดเพลินยินดีค�านึงถึงอดตีโดยเป็นตัวเราอยู ่ ยงัมี

ความเพลดิเพลนิยนิดหีวงัถงึอนาคต โดยยังหวงัเป็นตวัเราอยู ่ ในรูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณดังกล่าวแล้ว เพราะฉะนั้น จึงยังไม่เห็นแจ้งในสัจจะคือความจริงที ่

เป็นปัจจุบัน ทั้งที่เป็นอดีต ทั้งที่เป็นอนาคต รวมปัจจุบันเข้าด้วยก็ทั้งที่เป็นปัจจุบัน  

เป็นอนัว่ายงัไม่มีปัญญาเหน็แจ้งในกาลท้ัง ๓ เพราะฉะน้ัน จติใจนีจ้งึยงัถูกครอบง�าอยู่

ด้วยอวิชชาโมหะ ด้วยตัณหาอุปาทาน

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้จ�าแนก จ�าแนกว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร  

วิญาณส่วนท่ีเป็นอดีต ท่ีจิตใจน้ียังมีความเพลิดเพลินยินดีค�านึงถึงอยู่นั้นดับไปแล้ว  

ไม่มีเหลืออยู่แล้ว ส่วนที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึง เพื่อที่จะได้ดับใจเสียจากส่วนที่เป็น
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อดตี ดับใจเสยีจากส่วนท่ีเป็นอนาคต ไม่ให้ใจนีท่้องเทีย่วออกไป เพราะส่วนทีเ่ป็นอดตี

ก็ดับไปแล้ว ส่วนที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึง ตรัสสอนให้รู้จักจ�าแนกดั่งนี้ ให้จิตใจนี้รับ

รู้ตามที่ทรงสั่งสอน และเมื่อจิตใจนี้รับรู้ตามที่ทรงสั่งสอนได้ ก็จะดับใจจากอดีตได้  

ดับใจจากอนาคตได้ ก็เป็นอันว่าดับตัวเราจากอดีตได้ ดับตัวเราจากอนาคตได้ ก็เป็น

อันว่าดับนามรูป หรือดับขันธ์ ๕ ที่ไปกับตัวเราในส่วนอดีตได้ในส่วนอนาคตได้  

นามรูปหรือขันธ์ที่ไปกับตัวเราดังกล่าวนี้ ก็หมายถึงนามรูปหรือขันธ์ที่เป็นชั้นใน ที่ไป

กบัตวัเรา ไปกบัใจดงัทีก่ล่าวมาแล้ว จงึเหลอืแต่ปัจจบุนั กใ็ห้มาก�าหนดเจาะแทงลงไป

ที่ปัจจุบันนี้ ก็ไม่ได้เจาะแทงอะไรอ่ืน เจาะแทงตัวเราที่รู้สึกว่าตัวเราอยู่ในปัจจุบันนี้  

เช่นว่าในปัจจุบันนี้เมื่อนั่งเมื่อนอน ก็รู ้สึกว่าตัวเรานี่ก็นั่งก็นอน ซึ่งตัวเรานี้ก็คือ 

ตัณหาอุปาทาน ความอยากยึด อยากยึดอยู่ในอะไร ก็อยากยึดอยู่ในนามรูปหรือ 

ขันธ์ ๕ ที่เป็นปัจจุบัน ไม่ใช่สิ่งอื่น อยากยึดอยู่ในนามรูป ในขันธ์ ๕ ที่เป็นปัจจุบัน  

ที่เป็นตัวเราในปัจจุบัน พิจารณาให้เห็นลงไป เจาะแทงตัวเราลงไปว่าตัวเรานั้นไม่มี  

ตัวเราเกิดจากตัณหาอุปาทาน อยากยึดว่าตัวเราว่าของเรา ฉะนั้น ตัวเรานี้ก็คือ 

ตัวตัณหาอุปาทาน ซึ่งอันที่จริงน้ันตัวเราไม่มี ตัวเราก็คือตัณหาอุปาทาน ตัณหา 

อปุาทานน้ันเล่า กเ็ป็นตัวอวชิชา ตวัโมหะ ความไม่รู ้ความหลง เพราะเหตวุ่าขนัธ์ ๕ 

ที่เป็นปัจจุบัน นามรูปท่ีเป็นปัจจุบันท่ีเป็นไปอยู่นี้เป็นสิ่งที่เกิดดับ เพราะฉะนั้น  

หากขันธ์ ๕ หรือนามรูปเป็นตัวเรา ตัวเราก็เกิดดับ เกิดดับอยู่ในปัจจุบันนี้เอง  

เกิดแล้วก็ดับไปทันทีอยู่ในปัจจุบัน

เพราะฉะนั้น ก็ให้เพ่งพินิจเจาะแทงตัวเรา อันเป็นตัณหาอุปาทานนี้ลงไป  

ให้พบนามรูป หรือพบว่านี่รูป นี่เวทนา นี่สัญญา นี่สังขาร นี่วิญญาณ และเมื่อพบ

นามรูป พบรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณได้เป็นปัจจบุนัธรรม ก็เป็นอนัว่าได้พบ

วปัิสสนาภมิู ภูมิของวิปัสสนา และเมื่อพบวิปัสสนาภูมิ ไตรลักษณ์ ของวิปัสสนาภูมินี้

ก็จะปรากฏ คือนามรูป หรือว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็จะปรากฏ 

ความเกดิความดับ เป็น อนิจจะ ไม่เที่ยง ปรากฏว่าตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป คือเมือ่เกิดเปน็รูปเป็นนามขึน้มา เกิดเปน็รปู เปน็เวทนา เป็นสัญญา 

เป็นสังขาร เป็นวิญญาณขึ้นมา ก็ไม่ตั้งอยู่ ต้องแปรไปเปลี่ยนไปดับไป เป็น ทุกข์  
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จึงบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ เป็น อนัตตา มิใช่ตัวตน ถ้าเป็นตัวตนแล้วต้อง

บงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนาได้ แต่นีบั่งคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ เพราะฉะนัน้ 

ก็จะเห็นว่านามรูปหรือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้เป็นอนิจจะ ไม่เที่ยง  

สิ่งใดไม่เที่ยงส่ิงนั้นเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็น

อนัตตา ไม่ใช่ตัวเราของเรา ไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา ก็แปลว่าไตรลักษณ์

ปรากฏ เมือ่ไตรลักษณ์ปรากฏขึน้แม้แต่น้อย กช็ือ่ว่า เหน็แจ้ง เป็นวปัิสสนา และเมือ่

เห็นแจ้งก็ย่อมจะไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ในนามรูป ในเวทนา 

ในสญัญา ในสงัขาร ในวญิญาณ นามรปูนีห้รอืว่าขนัธ์ ๕ นี ้กจ็ะไม่เป็นท่ีต้ังของตณัหา

อปุาทาน กเ็ป็นอันว่าดบัใจได้ คอืใจทีป่ระกอบเป็นตณัหาอปุาทาน เพราะว่าดบัตณัหา

อปุาทานได้ และสติปัญญาทีท่�ามาจนได้อย่างนี ้กด็บัไปเป็นขัน้ ๆ แล้วกต้็องปฏบิตักินั

ให้เป็นสตปัิญญาข้ึนมาอกี เพราะยงัไม่เสรจ็กจิ ต้องท�ากนัต่อไปอกี และทกุอย่างกต้็อง

เกิดดับ เกิดดับไปด่ังนี้พร้อมกัน ใจดับ ตัณหาอุปาทานดับ นามรูปหรือว่าขันธ์ดับ  

สติปัญญาดับ ในข้อนี้ในเรื่องนี้ และเกิดเรื่องใหม่ข้ออื่นใหม่ขึ้น ใจก็เกิดขึ้นอีก  

ตัณหาอุปาทานเกิดข้ึนอีก นามรูปขันธ์ ๕ เกิดข้ึนอีก สติปัญญาก็ต้องอบรมขึ้นอีก 

เพ่ือดับ และเม่ือดับก็ดับไปด้วยกันหมด และเมื่อเกิดก็ต้องปฏิบัติท�าสติปัญญาให้ 

เกิดขึ้น และเมื่อดับก็ดับไปด้วยกันหมด ก็เกิดดับไปอย่างนี้ทุก ๆ ฝ่าย

๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙



ครั้งที่ ๒๕
บท ภควำ

ข้อพระผู้จํำแนกแจกธรรม (ต่อ)

จะแสดงพระพุทธคุณบทว่า ภควา ในความหมายว่า ผู้จําแนกแจกธรรม ซ�้า

พระบรมศาสดาได้ทรงจ�าแนกแจกธรรมอันเป็นปริยัติและปฏิบัติ ซึ่งได้แสดง

มาโดยปรยิายคือทางอันหนึง่ ซ่ึงมุ่งทางปฏิบติัทางปัญญาหรือทางวิปัสสนา ดงัท่ีเรยีกว่า 

วิปัสสนาญาณ ญาณคือความหยั่งรู้ อันเป็นเหตุเห็นแจ้งเห็นจริง วิปัสสนาญาณนี้เป็น 

ปัญญาสกิขา ซึง่เป็นยอดของสกิขาทัง้ ๓ การปฏบิตัธิรรมะ เมือ่ปฏบิตัใิห้ถงึปัญญาจงึ

จะเห็นธรรม คือสัจจะความจริงของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็โดยมี ปริยัติ คือ

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้านัน่แหละเป็นเคร่ืองน�า เพราะฉะนัน้ ค�าว่า ปรยัิต ินีจ้งึต้อง

เป็นเบื้องต้นของปฏิบัติ 

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าท้ังหมดเป็นปรยิตัท้ัิงนัน้ แต่ว่าเป็น พทุธปริยตั ิคอื

ปริยัติของพระพุทธเจ้า และแม้ค�าสั่งสอนของพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  

ทีท่่านได้จ�าทรงบอกกล่าวสัง่สอนกนัสบืมา จนถงึได้จารกึลงเป็นตวัอกัษรเป็นหลกัฐาน 

และกเ็ล่าเรยีนบอกกล่าวสัง่สอนถงึต่อมา กเ็ป็นปรยิตัท้ัิงนัน้ และกน็บัว่าเป็นพุทธปรยิติั 

เว้นไว้แต่ว่าผูท่ี้บอกกล่าวสัง่สอนกนัต่อมาน้ัน บอกกล่าวส่ังสอนผดิไปจากทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงสัง่สอน กไ็ม่ชือ่ว่าพทุธปรยัิต ิแต่ว่าเป็นค�าส่ังสอนทีเ่รยีกว่า “กล่าวตู่” พระพทุธวัจนะ 
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พระพุทธเจ้ามิได้ตรัสส่ังสอนเอาไว้ ก็อ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน ด่ังนี้ก็ไม่ใช่เป็น

พุทธปริยัติ เป็น สัทธรรมปฏิรูป สัทธรรมปลอม และแม้ว่าจะไม่อ้างว่าพระพุทธเจ้า

ทรงสัง่สอน แต่ครอูาจารย์ทีส่ัง่สอนกนั กล่าวส่ังสอนหรอือธบิายผดิไปจากท่ีพระพทุธเจ้า

ทรงสัง่สอน ไม่ไปตามคลองธรรมของพระพทุธเจ้า กไ็ม่ชือ่ว่าเป็นพทุธปรยิตัเิหมอืนกนั 

เป็นความเห็นของอาจารย์นั้น ๆ เอง ไม่ใช่เป็นพุทธปริยัติคือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน 

เพราะฉะนัน้ ท่านทีมี่ความเคร่งครดัต่อความทีจ่ะกล่าวผดิไปจากพระพทุธวจันะ 

จึงต้องอ้างพระพุทธวัจนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ ๆ อันมีท่ีมาจาก สัตถุสาสน์ 

ซึง่บดัน้ีกจ็ารกึเป็นตวัอกัษรคือพระไตรปิฎก อนัเป็นทีรั่บรองนบัถือกนัทัว่ไป ทีจ่ะต้อง

มทีีอ้่างพระพทุธวจันะจากพระไตรปิฎก เพราะฉะนัน้ ธรรมเนยีมทีพ่ระเทศน์จงึต้องมี

บทอุเทศ คือเป็นพระพุทธภาษิต หรือสาวกภาษิต เป็นบาลี ตั้งนโม ๓ จบ แล้วก็ยก

เอาพุทธภาษิต หรือสาวกภาษิต อันรวมเรียกว่า พุทธศาสนสุภาษิต เป็นบาลีขึ้นเป็น

บทอุเทศ คือเป็นหัวข้อแล้วก็แสดงไป อันเป็นเครื่องแสดงว่าพระผู้แสดงนั้นไม่ได้ว่า 

เอาเอง แต่ว่าเป็นการแสดงอธิบายตามค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า และก็ต้องระวัง 

ไม่ให้ออกนอกทาง พระพุทธาธิบายคือความประสงค์ของพระพุทธเจ้าท่ีได้ตรัสสอน 

ไว้นั้น และเมื่อได้มีพระพุทธภาษิตเป็นที่อ้างอิงแน่นอนซึ่งผู้ฟังผู้ศึกษาได้ทราบ แม้ว่า

ผูอ้ธบิายจะอธบิายผดิเพีย้นไปบ้าง แต่หวัข้อทีต้ั่งไว้นัน้เป็นหลกั อนัท�าให้ผูรู้ท้ีใ่คร่ครวญ

กส็ามารถจะรูไ้ด้ ว่าอธบิายไปผดิถูกอย่างไร เพราะมธีรรมะทีเ่ป็นแม่บทตัง้อยู่ข้างหน้า 

เป็นแนวให้ผูท้ีม่ปัีญญาใคร่ครวญรูไ้ด้ เพราะฉะนัน้ เมือ่ยงัองิพระพทุธวจันะ พุทธศาสน-

สุภาษิตอยู่เป็นหลัก โดยที่ยกออกมาให้ปรากฏแก่ผู้ฟัง และผู้แสดงก็แสดงไป ก็ย่อม

จะยังพอรักษาพระพุทธศาสนาให้ด�ารงเป็นความถูกต้องอยู่ได้ แต่ว่าถ้าจะทิ้งเสียหมด 

ไม่มอ้ีางองิพระพทุธวจันะหรอืพุทธศาสนสภุาษติ และแสดงอธบิายไป ๆ ตามอตัโนมตัิ 

คือตามความรู้ความเห็นของตนแต่อย่างเดียว หากว่าถูกก็ถูกไป ถ้าว่าผิดก็ท�าให้เป็น

สัทธรรมปฏิรูปขึ้น โดยท่ีผู้แสดงไม่จงใจก็ได้ แต่ว่าเพราะรู้เห็นมาอย่างนี้ ก็แสดงไป

อย่างนี ้ๆ ถ้าหากว่ารูเ้หน็ถกูกถ็กู ถ้ารูเ้หน็ผดิกผ็ดิ เพราะฉะนัน้ พระเถระผูท้ีเ่คร่งครดั

มาตั้งแต่อดตี ท่านจงึประหยดัตนในข้อนี ้ ต้องพึง่พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

ในการแสดง อ้างเอาพระพุทธวัจนะเป็นหลักฐานยืนยันอยู่ตลอดมา
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เพราะฉะนัน้ การทีอ้่างนัน้จะว่าเป็นปรยัิตกิเ็ป็นปรยิตั ิแล้วกเ็ป็นปรยิตัจิรงิ ๆ 

เป็นพทุธปรยิติั และแม้ค�าสัง่สอนของใคร ๆ ทีส่ั่งสอน เมือ่เป็นวาจาออกมากเ็ป็นปรยิติั

ทั้งนั้น แต่ว่าขอให้เป็นพุทธปริยัติ หรือเป็นพุทธศาสนปริยัติ อย่าให้เป็นนอกศาสนา 

เป็นสัทธรรมปฏิรูปก็ใช้ได้ เพราะฉะนั้น การศึกษาให้รู้จักพระพุทธศาสนาให้เข้าใจ 

อรรถะคือเนื้อความ ให้เข้าใจธรรมะคือข้อธรรมอันถูกต้อง จึงเป็นข้อส�าคัญ จะท�าให้

การปฏิบัติธรรมเป็น ธัมมานุธัมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติไม่ผิดไป

จากพุทธปริยัติดังกล่าว

วปัิสสนาญาณ นีเ้ป็นจดุหมายอนัส�าคญั ทีจ่ะต้องปฏบิตัใิห้ได้ให้ถงึ น้อยหรอืมาก 

พระพุทธเจ้ากไ็ด้จ�าแนกแจกธรรม คอืทรงแสดงทางปฏบิตั ิเพือ่ทีจ่ะให้ได้วปัิสสนาญาณ

ดังกล่าวน้ี ดังท่ีได้แสดงอธิบายมาโดยล�าดับ โดยอ้างเอาพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ถึง  

ไม่พะวงคิดถึงธรรมะที่เป็นอดีต ไม่หวังถึงธรรมะที่เป็นอนาคต เห็นแจ้งปัจจุบันธรรม

ในทีน่ัน้ ๆ ในกาลนัน้ ๆ ในอารมณ์นัน้ ๆ เป็นการปฏบิตัหิกักเิลสดบักเิลส หักใจหรอื

ดับใจ ดบัตวัเรา ดบันามรปู ทีเ่ป็นส่วนอดตี ทีเ่ป็นส่วนอนาคต เห็นปัจจบุนัธรรมเป็น

อนิจจะ ไม่เที่ยง ทุกขะ เป็นทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่ตัวตน ก็เป็นการดับกิเลสดับใจใน

ปัจจุบันธรรม พระพุทธภาษิตที่อ้างและอธิบายมาโดยสังเขป โดยยกเอาเรื่องดับกิเลส

ดบัใจเข้ามารวมอยู่ ก็โดยท่ีได้ยกเอาจากพระพทุธพยากรณ์ปัญหาของอชติมานพทีต่รสั

สอนโดยความที่ว่า เพราะดับวิญญาณที่ใช้เรียกในภาษาไทยง่าย ๆ ว่าดับใจได้ ก็ดับ

นามรูปได้ ทั้งดับสติปัญญาที่ปฏิบัติเพื่อดับใจนั้นได้ด้วย ในข้อนั้น ๆ ในเรื่องนั้น ๆ  

ในอารมณ์นัน้ ๆ ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว ซึง่เป็นแนวปฏบิตัอัินเดยีวกนั และเรือ่งไม่หน่วงถงึ

อดีต ไม่หวงัถงึอนาคตนัน้ กเ็ป็นพระพทุธภาษติท่ีตรสัแสดงไว้ เรยีกว่า “ภทัเทกรตัตสตูร 

พระสูตรที่ว่าด้วยมีราตรีเดียวอันเจริญ” พระสูตรนี้เป็นคาถาพุทธภาษิตไม่ยาวนัก  

และถือว่าเป็นหลักส�าคัญในการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจ�าแนกแจกแจงแสดงไว้  

เพราะฉะนัน้ จึงจะยกเอาพระคาถานี้มาแปลให้ฟัง ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริง ๆ นั้น 

อันเป็นที่นับถือว่าเป็นพุทธภาษิตว่าอย่างไร ได้ตรัสไว้ว่า

อตีตํ นานฺวาคเมยยฺ ไม่พึงพะวงถึง หน่วงเหนี่ยวใจถึงธรรมะหรือส่วน 

 ที่เป็นอดีตคือล่วงไปแล้ว
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นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ ไม่หวังถึงธรรมะหรือส่วนที่เป็นอนาคตยังไม่มาถึง

ยทตีตมฺปหีนนฺตํ ส่วนที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้ว

อปฺปตฺตญฺจ อนาคตํ ส่วนที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึง

ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ ส่วนปัจจบุนัธรรมคือธรรมะ หรอืส่วนทีเ่ป็นปัจจุบนั

ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ เห็นแจ้งในที่นั้น ๆ ในกาลนั้น ๆ ในอารมณ์นั้น ๆ

อสํหิรํ อสงฺกุปฺปํ ไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน

ตํ วิทฺธา มนุพฺรูหเย พึงเจาะแทงปัจจุบันธรรมนั้น พอกพูนอยู่เสมอ

อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ ความเพียรพึงเร่งรีบกระทําในวันนี้ทีเดียว

โก ชญฺญา มรณํ สุเว ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาแต่วันพรุ่งนี้

น หิ โน สงฺครนฺเตน  ความผัดเพี้ยนด้วยความตาย อันมีเสนาใหญ่นั้น

มหาเสเนน มจฺจุนา  มิได้เลย

เอวํ วิหาริมาตาปึ  ผู้ที่มีความเพียรไม่ย่อหย่อนอยู่อย่างนี้ ทั้งกลางวัน

อโหรตฺตมตนฺทิตํ  และกลางคืนนั้นแล พระมุนีเรียกว่าเป็นผู้สงบ

ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ  เป็นผู้ที่มีราตรีเดียวเจริญ ดั่งนี้

สนฺโต อาจิกฺขเต มุนี 

น้ีเป็นพระพทุธภาษติท่ีเป็นคาถาซึง่บรรจถุ้อยค�าไม่มาก แต่ว่าแสดงแนวปฏิบตัิ

เป็นอย่างดียิง่ และเพราะเหตุท่ีแนวปฏิบัตทิีแ่สดงไว้ในพระพทุธภาษตินี ้เมือ่ปฏบิตัไิป

ตามน้ีแล้ว ก็จะเป็นผู้ท่ีมีความเจริญใจตลอดราตรี ซึ่งมีความหมายว่าตลอดทั้งกลาง

วันกลางคืนนั่นแหละ เพราะว่าจิตใจนี้เม่ือมิได้อบรมตามพระพุทธภาษิตนี้ ย่อมเป็น

จิตใจที่ประกอบไปด้วยอกุศลวิตกต่าง ๆ หน่วงเหนี่ยวถึงอดีตบ้าง หวังถึงอนาคตบ้าง 

ง่อนแง่นคลอนแคลน ยินดียินร้ายอยู่ในปัจจุบันธรรมบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นจิตใจที่

กระสับกระส่ายวุ่นวายไม่สงบ มีทุกข์อยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน แต่ถ้าปฏิบัติตาม 

พระพทุธภาษตินี ้ดบัหรอืหกักเิลส ดบัหรอืหักใจในส่วนท่ีเป็นอดีต ในส่วนท่ีเป็นอนาคต 

และในส่วนที่เป็นปัจจุบันได้ ก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบ มีจิตใจมีความสุข ตลอดวัน 
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ตลอดคืน ยกเอากลางคืนขึ้นเป็นที่ตั้ง ก็แปลว่าทั้งคืนก็จะมีจิตใจที่สงบ มีสุขอยู่ตลอด 

ทั้งปฐมยาม มัชฌิมยาม ปัจฉิมยาม แปลว่าตลอดราตรี จิตใจเป็นจิตใจที่เจริญ  

ด้วยความสุขอันเกิดจากความสงบเป็นอันเดียวกันหมด เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า  

ภัทเทกรัตตสูตร เป็นพระสูตรที่ตรัสสอนทางปฏิบัติ ที่จะให้มีความสุขอันเกิดจาก 

ความสงบอยู่ตลอดคืนตลอดวัน หรือยกเอาราตรีขึ้นมาก็ตลอดราตรี

พระพทุธเจ้าเองก็ได้ตรัสแสดงอธิบาย พระอานนทก์็ไดแ้สดงอธิบายตามที่ได้

ยกมาแสดงอธิบายไว้ในครั้งก่อน ๆ นั้นแล้ว และท่านมหากัจจายนะก็ได้แสดงอธิบาย 

ซึ่งท่านเน้นอยู่ที่วิญญาณคือใจ ซึ่งมีปฏิพัทธ์คือความผูกพันด้วยอ�านาจของฉันทราคะ 

ความพอใจยนิดตีดิอยู่ หากว่ามปีฏพิทัธ์ คอืใจมปีฏพิทัธ์อยูใ่นตากบัรปู หกูบัเสยีง จมกู

กับกลิ่น ลิ้นกับรส กายและโผฏฐัพพะ คือสิ่งที่ถูกต้อง มโนคือใจและธรรมะคือเรื่อง

ราวอนัเป็นส่วนอดตีคอืล่วงไปแล้ว กย่็อมจะมีความอภนินัท์ยินดเีพลดิเพลนิอยู่ในส่วน

ที่เป็นอดีตนั้น หากมีปฏิพัทธ์อยู่ในตากับรูปเป็นต้น อันเป็นส่วนอนาคต ด้วยหวังที่จะ

ได้ในส่วนทียั่งไม่ได้ กย่็อมจะมอีภินนัท์เพลดิเพลินไปในส่วนท่ีเป็นอนาคตนัน้ ในปัจจบุนั

ก็คือตากับรูปเป็นต้น ท่ีเป็นปัจจุบัน หากว่าจิตมีปฏิพัทธ์ ก็ย่อมจะมีอภินันท์ยินดี

เพลดิเพลนิอยูใ่นส่วนท่ีเป็นปัจจบัุนนัน้ เม่ือเป็นดัง่นีก้ย็งัง่อนแง่นคลอนแคลน เพราะฉะนัน้ 

กต้็องดบัใจทีเ่ป็นปฏพิทัธ์นัน้ในส่วนทีเ่ป็นอดีต ในส่วนทีเ่ป็นอนาคต และแม้ส่วนทีเ่ป็น

ปัจจุบนั จะปฏบิตัดิัง่นีไ้ด้กจ็ะต้องท�า สต ิคอืความก�าหนด ปัญญา คอืความรู ้ให้รูจ้กั

อดีตว่าล่วงไปแล้ว ให้รู้จักอนาคตว่ายังมาไม่ถึง ให้รู้จักปัจจุบันว่าเป็นอนิจจะ ไม่เที่ยง 

ทุกขะ เป็นทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่ตัวตน โดยเจาะแทงตัวเราลงไปให้เห็นนามรูป ให้เห็น

ขันธ์ ให้เห็นอายตนะ ว่าสักแต่ว่าเป็นนามรูป สักแต่ว่าเป็นขันธ์เป็นอายตนะ เป็นสิ่ง

ทีเ่ป็นอนิจจะ ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา เมือ่เป็นดัง่นี ้วปัิสสนาญาณ จงึจะปรากฏ 

เป็นความหยัง่รูถ้งึไตรลักษณ์ เป็นความเหน็แจ้งในไตรลกัษณ์ เมือ่วปัิสสนาญาณปรากฏขึน้ 

ใจอันประกอบด้วยปฏิพัทธ์ก็ดับ ตัวปฏิพัทธ์ก็ดับ ตัวเราและนามรูปในเรื่องนั้นก็ดับ 

ทัง้น้ีก็ต้องอาศยัปัญญาพร้อมท้ังสต ิคอืสตปัิญญาทีเ่ป็นข้อปฏบิติัเพือ่ทีจ่ะให้ได้วปัิสสนา

ญาณอันเป็นความเห็นแจ้ง และเมื่อได้วิปัสสนาญาณขึ้นมา กิเลสก็ดับ ใจนั้นก็ดับ  

นามรูปนั้นก็ดับ ก็จะได้ วิชชาวิมุตติ อันเป็นความรู้พ้น และจะได้ปัญญาที่เป็นวิชชา
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วิมุตติสืบต่อไป เพราะฉะนั้น ปัญญานั้นจึงมี ปัญญาหน้า ปัญญาหลัง มีปัญญาที่สืบ

ต่อไป ปัญญาหน้านัน้ก็คอืปัญญาเพือ่ทีจ่ะได้ตวัวปัิสสนาญาณ เพือ่ทีจ่ะดบัเพือ่ทีจ่ะหกั

ดงักล่าว และเม่ือหกัดบัได้แล้วก็ได้ปัญญาทีเ่ป็นตวัวิชชาวิมตุต ิรู้พ้น และเมือ่ได้ปัญญา

ทีเ่ป็นวมิตุต ิรูพ้้น กไ็ด้ปัญญาทีเ่ป็นตวัรูส้บืต่อไป เมือ่ว่าอย่างสงู ปัญญาหน้านัน้กเ็ป็น

ปัญญาที่เป็น มรรค ปัญญาหลังนั้นก็เป็นปัญญาท่ีเป็น ผล ปัญญาท่ีสืบต่อไปก็เป็น

ปัญญาทีเ่ป็น นพิพาน เปรยีบเหมอืนอย่างว่า การเรยีนหนงัสอืเพือ่ให้อ่านหนงัสอืออก 

นั่นเป็นปัญญาหน้า เมื่ออ่านหนังสือออก อ่านหนังสือได้ก็เป็นปัญญาหลัง และเมื่อได้

ปัญญาหลังคืออ่านหนังสือออกอ่านหนังสือได้ ก็อ่านได้ตลอดไป นั่นเป็นปัญญาที่เป็น

นิพพาน

๑๑ มีนาคม ๒๕๒๙



ครั้งที่ ๒๖
บท ภควำ 

ข้อพระผู้คบ ผู้เสพ ผู้กระทํำให้มำกซึ่งธรรมะทั้งหลำย

จะแสดงพระพุทธคุณบทว่า ภควา ในความหมายว่า ผู้คบ ผู้เสพ ผู้กระทํา

ให้มาก ซึ่งธรรมะทั้งหลาย นํา

พระบรมศาสดาได้ทรงได้พระนามว่า “ภควา” ในความหมายดงักล่าว คอืเป็น 

“ผูค้บ” กค็อืดงัท่ีเรยีกว่าคบหาสมาคมกบัธรรมะ “ผูเ้สพ” ก็คอืผูท้ีส้่องเสพกม็คีวามหมาย

ว่าคบหานัน่แหละซึง่ธรรมะทัง้หลาย “ผูก้ระทําให้มาก” กค็อืกระท�าการคบหาส้องเสพ

ธรรมะทั้งหลาย อันหมายถึงกุศลธรรมทั้งปวง ทรงคบหาส้องเสพกุศลธรรมทั้งปวงอยู่

เป็น วิหารธรรม คือธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของจิต เป็นส่วน ทิพยวิหาร วิหารธรรมที่

เป็นทิพย์ พรหมวิหาร วิหารธรรมที่เป็นพรหม อริยวิหาร วิหารธรรมที่เป็นอริยะคือ

ประเสริฐ เจริญ ทรงส้องเสพ กายวิเวก ความสงัดกาย จิตตวิเวก ความสงัดจิตใจ 

อุปธิวิเวก ความสงัดกิเลส ทรงส้องเสพวิโมกข์ ความหลุดพ้น อันเป็น สุญญตวิโมกข์ 

ความหลุดพ้น ด้วยการพิจารณาว่าเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน ว่างจากอัตตาตัวตน  

อนมิติตวโิมกข์ ความหลดุพ้นด้วยพจิารณาอนจิจะคอืไม่เทีย่ง จึงไม่มีความเทีย่ง ไม่มี

สิ่งเที่ยง เป็นนิมิตหมายในสังขารท้ังหลาย ทรงคบหาส้องเสพ อัปปณิหิตวิโมกข์  

ความหลุดพ้นด้วยพิจารณาว่าเป็นทุกข์ ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป

แห่งสงัขารทัง้หลาย จงึไม่มีสขุเป็นทีต่ัง้อยู่ในสังขารทัง้หลาย ทรงรูแ้จ่มแจ้งในความว่าง
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จากอัตตาตัวตนในธรรมะทั้งหลาย ทั้งที่เป็นสังขาร และทั้งที่เป็นวิสังขาร มิใช่สังขาร

คอืนิพพาน ทรงรูใ้นความท่ีไม่มนีมิติ คอืไม่มคีวามเท่ียงทีจ่ะพงึมีนมิติหมายอยูใ่นสงัขาร

ทัง้หลาย ทรงรูใ้นความท่ีเป็นทุกข์ไม่มีสขุตัง้อยูใ่นสังขารท้ังหลาย ได้ทรงม ีวชิชาวมุิตติ 

ความรู้ความพ้น ซึง่เรยีกว่าความรูพ้้น รวมกนัอย่างส้ัน ๆ เป็นวิหารธรรมคือเป็นธรรมะ

เป็นเครือ่งอยู่ เพราะฉะน้ัน จงึได้ทรงหกักเิลสได้ ทรงดบักเิลสได้ ทรงหักใจได้ ทรงดบั

ใจได้ ดังที่ได้แสดงมาแล้ว

และทรงจ�าแนกแจกธรรมสั่งสอนประชาชน ก็ทรงจ�าแนกแจกแสดงธรรมะที่

ทรงได้คบหาปฏิบัติส้องเสพกระท�าให้มากมาแล้วนั่นแหละ เพื่อที่เวไนยนิกร คือ 

หมู่แห่งชนที่พึงแนะน�าได้ จะได้ปฏิบัติ เพื่อหักกิเลสดับกิเลส หักใจดับใจนั่นเอง  

แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความที่มาตั้งใจปฏิบัติเสพคบกระท�าให้มาก ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย 

ที่ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้ว เพื่อให้ได้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณ ญาณคือความหย่ังรู้ที ่

เห็นแจ้ง หรือญาณทัสสนะ ความรู้ความเห็น ในสัจจะคือความจริงของสิ่งที่เรียกว่า 

ตัวเราน้ีแหละ เพราะฉะนั้น จึงต้องปฏิบัติเจาะแทงขบคิดลงไปที่จิตนี้ ให้รู้จักจิตนี้ 

ตามความเป็นจริง การที่จะรู้จักจิตน้ีตามความเป็นจริงได้ก็ต้องอาศัยฟังค�าสั่งสอน 

ของพระพทุธเจ้า แล้วมาปฏิบตันิัน้เอง พระองค์ได้ทรงส่ังสอนทีจ่ะได้ความรูท่ี้เจาะแทง

เข้าไปในจิต เพราะฉะนัน้ จงึจะได้กล่าวย�า้ถงึเร่ืองนีซ้ึง่เป็นเรือ่งส�าคญัของผูป้ฏิบตัธิรรม

ทั้งหลาย 

ค�าว่า “จิต” นี้ก็เป็นค�าที่เป็นบัญญัติ เป็นภาษาบัญญัติเรียกถึงธาตุรู้ที่มีอยู่ใน

ทุก ๆ บุคคล ซึ่งเมื่อเรียกว่าธาตุรู้ ก็มีพระพุทธภาษิตตรัสเรียกว่า วิญญาณธาตุ  

ธาตรุู ้ เมื่อทรงแสดงถึงว่าบุรุษสตรีทุกคนนี้มีธาตุ ๖ คือ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ  

ธาตุลม ธาตุอากาศคือช่องว่าง และมีวิญญาณธาตุ คือธาตุรู้ ส�าหรับธาตุ ๕ ข้างต้น

เป็นธาตุที่ไม่มีความรูใ้นตัว แต่ว่ามีสรรีะคือรูปร่างเป็นวัตถุ คอืเป็นส่ิงทีเ่ห็นได้ ได้ยินได้ 

ถูกต้องได้ เป็นต้น ส่วนวญิญาณธาต ุธาตรูุ้ ไม่มสีรรีะรูปร่างสัณฐาน ซึง่มีค�าเรยีกอกี

ค�าหนึ่งว่า จิต ซึ่งมีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่า จิตนี้ไม่มีสรีระรูปร่างสัณฐาน มีคูหา

คือถ�้าเป็นที่อาศัย พระอาจารย์ได้อธิบายว่า ค�าว่า “คูหา” คือถ�้าเป็นที่อาศัยนั้น ก็คือ

มีกายนี้เป็นที่อาศัย เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงมีกายและจิต ธาตุ ๕ ข้างต้นรวมเข้าเป็น
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กายหรือรูปกาย วิญญาณธาตุก็เป็นจิต จิตมีความหมายถึงวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ที่มีอยู่

ในกายนี ้อาศยัอยูใ่นกายนี ้และจตินีท้ีเ่ป็นตวัธาตรูุ้ กม็คีวามรูม้คีวามคดิ เพราะฉะนัน้ 

แม้ความรู้และความคิดนี้ก็เรียกว่าจิตอีกเหมือนกัน แต่ว่าจิตที่เป็นตัวความรู้หรือ 

ความคิดนี้เป็นจิตที่เป็นอาการ ส่วนจิตที่เป็นธาตุรู้เป็นจิตที่เป็นตัวตั้งหรือตัวเดิม และ

จิตทีเ่ป็นตวัตัง้หรอืตวัเดมินีเ้ป็นสิง่ทีไ่ม่มสีรรีะ รปูร่างสณัฐานดงัทีไ่ด้อ้างพระพทุธภาษติ

มานั้น แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ปรากฏอาการออกมาเป็นความรู้ความคิด ที่เรียกว่าจิตอีก 

เหมือนกัน 

และจิตท่ีเป็นตัวตั้งหรือตัวเดิมท่ีเป็นธาตุรู้ดังกล่าวนั้น มีเรียกในอภิธรรมว่า

ภวงัคจติ คอืจติท่ีเป็นองค์ของภพ กเ็พราะว่าธาตรูุ้ซึง่เป็นตวัเดมิดงักล่าวเป็นผูรู้ ้แต่ว่า

เป็นผู้รู้ที่ยังมีภพมีชาติ เพราะฉะนั้น จึงต้องมาเกิด ดั่งที่เมื่อมาเกิดอยู่ในหมู่สัตว์  

คือหมู่ผู้ที่ยังข้องอยู่ติดอยู่ เป็นมนุษย์ เป็นเทพ ผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในกามคุณ หรือว่า

เป็นสตัว์เดรจัฉานสตัว์นรก เป็นเปรต อสรุกาย เป็นพวกผทีัง้หลาย ซึง่เป็นพวกอบายภมูิ 

ก็เรียกว่ายังอยู่ใน กามภพ เมื่อปฏิบัติสมาธิได้รูปฌาน ไปเกิดในชั้นพรหมที่เป็น 

รูปพรหม ก็เรียก รูปภพ ท�าสมาธิได้อรูปฌาน ไปเกิดในอรูปพรหม ก็เป็น อรูปภพ  

เพราะฉะนั้น จิตซึ่งเป็นตัวผู้รู้ ซึ่งยังท่องเที่ยวอยู่ในกามภพ รูปภพ อรูปภพดั่งนี้  

ก็เป็นภวงัคะ คอืยงัเป็นองค์ อวยัวะของภพ กค็อืยงัเป็นจติทีเ่ป็นธาตรุู ้เป็นผูรู้ท้ีย่งัเป็น 

ผู้รู้หลง ยังประกอบด้วยอวิชชา ตัณหา อุปาทานท้ังหลาย เพราะฉะนั้น จิตเช่นนี ้

จึงยังเป็นภวังคจิต ยังเป็นองค์ประกอบของภพชาติ ต่อเมื่อได้ปฏิบัติหักกิเลสดับกิเลส

หักใจดับใจได้ ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะดับภพดับชาติ เมื่อดับกิเลสได้หมดส้ินแล้ว  

ก็ดับภพดับชาติต่อไปได้ ไม่ไปเกิดในภพชาติอื่นต่อไปอีก ก็เป็นอันว่าดับภวังคจิต 

ต่อไปได้ แต่ว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท้ังหลายท่ียังทรงด�ารงพระชนม์อยู่ด�ารง

ชีวิตอยู่ ยงัไม่ดบัขันธปรนิพิพาน กยั็งต้องอาศัย วบิากขันธ์ วิบากภวงัคจิต หรือทีท่่าน

เรยีกว่า จาริมกจิต เดนจิต ซึ่งสืบเนื่องมาอยู่ต่อไปจนดับขันธปรินิพพาน ก็เป็นอันว่า

เสร็จสิน้ สดุสิน้ เพราะฉะนัน้ จติท่ียังเป็นภวงัคจติ ยงัเป็นองค์ประกอบอยูข่องภพชาติ 

คือจิตที่ยังมีกิเลส ดั่งนี้แหละ ซึ่งจะต้องปฏิบัติเพื่อที่จะได้ดับใจหรือว่าได้หักใจดังที่ได้

กล่าวมาแล้ว ก็ด้วย วิปัสสนาญาณ ญาณคือความหยั่งรู้ที่เห็นแจ้งลงไปที่จิตนี้เอง 
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ในการที่จะจับจิตดูจิต ก็ดูได้ที่ความรู้ความคิดของตนเอง แม้ว่าจิตจะไม่ม ี

สรีรสัณฐาน มองเห็นด้วยตาไม่ได้ ฟังด้วยหูนี้ไม่ได้ จับต้องไม่ได้ แต่ว่าก็ดูได้รู้ได้ที ่

ความคิดความรู้ เพราะทุก ๆ คนย่อมมีความคิดความรู้อยู่ตลอดเวลา เมื่อยังตื่นอยู่  

ไม่หลบั หรอืแม้หลบัฝันก็ยงัมคีวามรูค้วามคดิอยูใ่นฝัน และเมือ่รูเ้มือ่คดิอย่างไรตนเอง

ก็ย่อมรู้ ว่าเรารู้อย่างนี้เราคิดอย่างนี้ เพราะฉะนั้น จึงต้องจับดูเราดังที่กล่าวมานี้ คือ

ทีแรกดูจิต ดูความคิดความรู้ของจิต ก็ย่อมจะรู้ว่าเราคิดอย่างนี้ เรารู้อย่างนี้ หรือว่า

เราก�าลังคิดอย่างนี้ เราก�าลังรู้อย่างนี้ จึงเนื่องมาถึง เรา จึงต้องจับดูตัวเราว่า ตัวเรา

ที่ว่าเราคิดอย่างนี้ เรารู้อย่างนี้ ตัวเราที่ว่านี้คืออะไร ทีแรกก็ต้องรู้ตามที่พระพุทธเจ้า 

ทรงสอนก่อน ว่าเป็น สมมตบิญัญตั ิเป็นภาษาท่ีพูดกนั เม่ือหมายถึงตนเอง กพู็ดว่าเรา 

ข้าพเจ้า เป็นต้น เป็นสมมตบิญัญตัทิีเ่ป็นภาษาพดู แล้วกเ็ป็นภาษาทีเ่ข้าใจกนั พระพุทธเจ้า

เมื่อตรัสเทศนา ก็ต้องทรงใช้ภาษาที่เป็นสมมติบัญญัตินี้ ดังเม่ือท่ีจะตรัสถึงพระองค์

เองกต้็องรบัสัง่ว่า เรา เช่นรบัสัง่ว่า เราเม่ือยังเป็นโพธิสัตว์ยงัมไิด้ตรสัรู ้กไ็ด้ทรงปฏบัิติ

อย่างนี ้ๆ เป็นต้น และในการทรงแสดงธรรมะทีเ่ป็น สมมติสจัจะ ความจรงิโดยสมมติ 

ก็ต้องทรงแสดงยกเอาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาแสดง ดังตรัสแสดงว่า ตนเป็นที่

พึ่งของตน หรือว่าเราเป็นที่พึงของเรา ตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเรา เพราะฉะนั้น “เรา” 

นี่จึงเป็นสมมติบัญญัติและนอกจากเป็นสมมติบัญญัติแล้ว เม่ือยังมีกิเลสอยู่ก็ยังเป็น

อุปาทานคือความยึดถือ ยึดถือว่าเป็นตัวเรา ฉะนั้น จึงต้องท�าความเข้าใจในตอนนี้ว่า 

เราเป็นสมมติบัญญัติและเป็นอุปาทานคือความยึดถือ ยึดถือว่าเป็นเรา จึงต้องค้น 

ต่อไปอีกว่า ยึดถือซ่ึงอะไรว่าเป็นเรา ก็ต้องตอบตามพระพุทธภาษิตว่า ก็ยึดถือขันธ์ 

ทั้ง ๕ คือ กองรูป กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ นี่แหละว่า 

เป็นเรา สามัญชนต้องมีความยึดถืออยู่ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า อุปาทานขันธ์ 

ขันธ์เป็นที่ยึดถือ และขันธ์ ๕ นี้ย่อเข้าก็เป็นนามรูป เพราะฉะนั้น จึงอาจเรียกได้ว่า 

อุปาทานนามรูป นามรูปเป็นที่ยึดถือนั้นเอง

ตามท่ีกล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า ในวิธีพิจารณาธรรมะเพ่ือให้ได้วิปัสสนาญาณ 

ความหยัง่รูเ้หน็แจ้ง หรือญาณทสัสนะ ความรูค้วามเห็นอนัเป็นตัวปัญญาในพุทธศาสนา

นั้น ก็ตั้งต้นดังที่แสดงแล้วว่า พิจารณาดูจิต ก็คือดูความรู้ความคิด เมื่อดูก็รู้ว่าเรารู้
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เราคิดอย่างนี้ ๆ จึงก้าวไปพิจารณาถึง “เรา” เราคืออะไร อยู่ท่ีไหน ก็ต้องอาศัย 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน�านั่นแหละ ก็จะได้ทราบตามพระพุทธเจ้าว่า อยู่ที่สมมติ

บัญญัติ อยู่ท่ีอุปาทานความยึดถือ จึงมาถึงอุปาทาน ความยึดถือ ก็สืบต่อไปอีกว่า 

ยึดถือซึ่งอะไร ก็คือขันธ์ ๕ หรือซ่ึงนามรูป วิธีที่พิจารณาดั่งนี้แหละคือเรียกว่า  

“เจาะแทง” ก็คือขบคิด หรือว่า ธรรมวิจัย เลือกเฟ้นธรรมนั้นเอง สอบเข้ามาที่ตัวเอง 

อาศัยค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน�า เพราะฉะนั้น ก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จน�า

ด�าเนนิไปข้างหน้าของผูป้ฏิบตั ิกต็ามเสดจ็พระองค์ต่อไป ว่าเมือ่มาพบเจาะเข้ามาแทง

เข้ามาจนถึงอุปาทานขันธ์ หรืออุปาทานนามรูปดังนี้แล้ว ก็เจาะแทงเข้ามาดูตัว  

นามรูป ว่าอะไร ก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเสด็จน�าไปข้างหน้าอีกเหมือนกัน

นาม ก็คืออาการท่ีจิตซ่ึงเป็นตัวเดิม ซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ดังกล่าว ซึ่งเป็น

ภวังคจิต จิตที่เป็นองค์ประกอบของภพ เพราะว่าเมื่อมาเกิดก็จะต้องอยู่ในกามภพ  

รูปภพ อรูปภพ ดังกล่าวนั้น จิตที่เป็นตัวภวังคจิตนี้ เมื่อยังอยู่เฉย ๆ ท่านก็เรียกว่า

ภวังคจิต เป็นตัวเดิม เป็นองค์ประกอบของชาติภพ หรือเป็นตัวตั้งของชาติภพ แต่ว่า

จิตนี้ที่อาศัยกายนี้อยู่ของทุก ๆ คน ก็อาศัยกายนี้เองน้อมออกรู้ รู้รูปทางตา รู้เสียง

ทางห ูรูก้ลิน่ทางจมกู รูร้สทางลิน้ รูโ้ผฏฐพัพะสิง่ถกูต้องทางกาย รูธ้รรมะคอืเรือ่งราว

ทางมโนคือใจ อาการท่ีจิตอาศัยกาย คืออายตนะมีตาหูเป็นต้นน้อมออกรู้ รู ้รูป  

รู้เสียงเป็นต้นดังกล่าวนี้ เรียกว่านาม แปลว่าน้อม เหมือนอย่างมือ เมื่อยังไม่หยิบจับ

อะไร มือก็วางอยู่เฉย ๆ แต่เมื่อจะหยิบจับอะไร ก็เอื้อมมือออกไปหยิบจับสิ่งนั้นสิ่งนี้ 

เมื่อหยิบจับเสร็จแล้ว ก็กลับมาวางมือไว้เฉย ๆ จิตก็เหมือนกัน ก็เป็นภวังคจิต  

และก็เอื้อมออกรู้ดังกล่าว เช่น เม่ือมีรูปมาประจวบกับตา จิตนี้ก็น้อมออกรู้รูปดั่งนี้ 

เป็นต้น นีแ่หละคือตวันาม เพราะฉะนัน้ หน้าทีข่องนามนัน้ เมือ่จติน้อมออกไปรูเ้รือ่ง 

คอืรูร้ปูเป็นต้นดงักล่าวนัน้ทีหนึง่ กเ็สรจ็หน้าท่ี กลบัมาเป็นภวงัค์ใหม่ และเมือ่รปูมาก

ระทบมาประจวบกับตาอีก จิตนี้ก็น้อมออกรู้อีก เสร็จแล้วก็กลับมาเป็นภวังค์ใหม่  

ทางหูเป็นต้นต่อไปก็เหมือนกัน 

เพราะฉะนั้น จิตนี้จึงมีอาการที่เป็นนาม คือน้อมออกรู้ดั่งนี้อยู่ตลอดเวลา  

และกก็ลบัมาสูภ่วงัค์ซึง่เป็นต้นเดมินัน้ทกุเรือ่งไป เพราะฉะนัน้ อาการทีจ่ติน้อมออกรู้
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ทีเ่ป็นตวันามน้ีจงึมีมากมาย ชัว่ระยะเวลาเด๋ียวหนึง่ ถ้าหากพจิารณาดใูห้ดแีล้วจะเหน็

ว่า จิตเอื้อมออกรู้ น้อมออกรู้ รูปบ้างเสียงบ้างเป็นต้น มากมายหลายสิบหลายร้อย 

เพราะฉะนั้น นามน้ีจึงเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนและดับไปอยู่มากมาย หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง 

ก็คือ เหมือนอย่างเอื้อมมือออกไปหยิบ แล้วก็กลับวางมือไว้ใหม่ แล้วก็เอื้อมมือออก

ไปหยบิ แล้วกลับวางมือไว้ใหม่ ด่ังน้ีมากมาย เป็นการเอือ้มมอืออกไปแล้วกลบัวางมอื

ไวใ้หม่ดงักล่าวนั้น ก็ต้องเอือ้มมอืไป แลว้น�ามอืกลบัมาอย่างรวดเร็วเป็นกงัหัน นามก็

เหมือนกัน จิตท่ีน้อมออกไปดั่งนี้รวดเร็วเป็นกังหัน ในกังหันนั้นเม่ือกังหันหมุน  

คนมองไม่เห็นซี่ของกังหัน จิตก็เหมือนกันที่น้อมออกไปรับอารมณ์แล้วกลับเข้ามา  

น้อมออกไปรบัอารมณ์แล้วกลบัเข้ามานัน้รวดเร็วเป็นกงัหนัหรอืยิง่กว่ากงัหนั นีค้อืนาม 

และเมื่อมาพิจารณาด่ังน้ีแล้วก็จะเห็นว่า นามคืออาการของจิตที่เอื้อมออกรับ คือ 

รู้รูปรู้เสียงเป็นต้น ทางตาทางหูเป็นต้นนั้นมากมาย นี้คือนาม

รูป นัน้เล่า กต็ั้งต้นแต่รูปกายที่เป็นทีอ่าศัยอยู่ของจติ หรือรปูกายที่ประกอบ

ขึ้นด้วยธาตุ ประกอบด้วยอายตนะเหล่านี้ อันเป็นที่อาศัยของจิตอันเป็นตัวต้นเดิม  

ที่เป็นภวังคจิตดังกล่าวน้ัน และก็หมายถึงสิ่งที่จิตนี้น้อมออกรู้ดังกล่าว ก็คือรูปเสียง

กลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราว ท่ีมาประจวบกับตาหูจมูกล้ิน 

กายใจนั้นเอง นี้คือรูป ก็คือเป็น รูปเรื่อง ที่จิตน้อมออกรู้ หรือที่นามน้อมออกรู้  

เพราะฉะนั้น ดูรูปเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่คู่กันไปกับนาม รูปเรื่องมากเท่าไร นามก็มาก

เท่านั้นคู่กันไป และรูปเรื่องที่คู่กับนามนี้ ก็เรียกได้ว่าเป็นอารมณ์คือเป็นเรื่อง ซึ่งเมื่อ

ย่อเข้าแล้วก็เป็นอารมณ์ ๖ อารมณ์คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือโผฏฐัพพะสิ่งที่ 

กายถกูต้องคอืธรรมะเรือ่งราวนัน้เอง กม็มีากมายคูก่นัไปกับนาม รปูเรือ่งเหล่านีแ้หละ

คือตัวรูป นามก็คืออาการที่จิตน้อมออกรู้ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าคือความคิดความรู้  

ตัวความคิดความรู้นี่แหละคือตัวนาม สิ่งที่จิตนี้คิดรู้นี่คือรูป คู่กันไปอยู่ดั่งนี้ 

เพราะฉะนัน้ เม่ือพจิารณามาถงึดัง่นีแ้ล้ว กม็าถงึ นามรปู หดัดนูามรูป หรือ

หัดดจิูตน้ีทีน้่อมออกรูร้ปูเรือ่งทัง้หลาย กค็อืความคดิความรูน้ัน้เอง ความคดิความรู้นัน้

ก็ต้องมีสิ่งที่รู้ที่คิด สิ่งที่รู้ที่คิดนั่นก็คือรูป เป็นรูปเรื่องต่าง ๆ และความรู้ความคิดนั้น

ก็คือตัวนาม เพราะฉะนั้น เมื่อดูเข้าไปที่จิตจนถึงดั่งนี้ จึงจะพบนามรูป ก็พบนามรูป
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ทีต่วัความรู้ความคดิ ความรูค้วามคดิเป็นนาม สิง่ทีรู่ท้ีค่ดิเป็นรูป และเมือ่ดใูห้รูจ้กันาม

ดูให้รู้จักรูปดั่งนี้ ก็จะเห็นว่านามรูปนี้เป็นไปอยู่ในรูปเรื่องท้ังหลายร้อยแปดพันเก้า  

ชั่วเวลาประเดี๋ยวเดียวก็มากมาย จิตน้ีจึงไม่มีเวลาพักผ่อน ต้องวิ่งออกไปกลับเข้ามา 

วิ่งออกไปกลับเข้ามาเป็นนามเป็นรูปนี้ และเม่ือว่ิงออกไปกลับเข้ามาเป็นนามเป็นรูป  

ก็คือนามรูปทั้งปวงนี้ เกิดดับ เกิดดับ เกิดดับ นามรูปอันหนึ่งเกิดดับ นามรูปอีก 

อันหนึ่งก็เกิดดับ เกิดดับอยู่ดั่งนี้ ชั่วเวลาประเด๋ียวเดียวก็เกิดดับอยู่มากมาย นี่คือ 

นามรูป เพราะฉะนั้น ก็ต้องดูให้รู้จักปัจจุบัน คือรู้จักนามรูปปัจจุบันท่ีเกิดดับ ๆ  

อยูด่ั่งนี ้จงึจะเหน็ความเกดิดบั และเม่ือเหน็ความเกิดดบัแล้ว ความยดึถอืกเ็กดิไม่ทนั 

เพราะว่าดับเสียแล้วจะยึดอะไร ที่ยังยึดอยู่ก็เพราะว่ายังไม่เห็นเกิดดับ หรือว่าเห็น 

แต่เกิดแต่ไม่ดับ คือเห็นตั้งอยู่ ซึ่งความตั้งอยู่นั้นก็ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับ ถ้าไม่

ต้ังอยู่ก็จับพิจารณาไม่ได้ แต่นี่เพราะมีตั้งอยู่จึงดูความตั้งอยู่ได้ แต่ก็เห็นความตั้งอยู่

นั้นแวบหนึ่งแล้วก็ดับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่น ก็เป็นไปอยู่ดั่งนี้

แต่การท่ีจะเหน็เกดิดับดัง่นีไ้ด้ กจ็ะต้องม ีสติ คอืความตัง้สติก�าหนดลงไปให้

แน่วแน่ เมื่อสติเกิดไม่ทัน ปัญญาก็เกิดไม่ทัน เมื่อสติปัญญาเกิดไม่ทัน อปุาทานก็ 

เข้ามา เพราะฉะน้ัน จึงมหีน่วงคิดถึงอดตี หวงัไปในอนาคต ซึง่ความจรงินั้นส่ิงท่ีเป็น 

อดีตนั้นก็ดับไปแล้ว สิ่งท่ีเป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึง ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ 

เพราะฉะนั้น จึงยังยึดอดีต ยึดอนาคต ยึดปัจจุบัน เมื่อเป็นดั่งนี้จึงเป็นตัวเรา อดีตก็

ตวัเรา อนาคตกต็วัเรา ปัจจบุนักต็วัเรา จงึไม่เห็นสัจจะท่ีเป็นตวัความจรงิ วิปัสสนาญาณ 

หรือญาณทัสสนะก็เกิดไม่ได้ เพราะฉะนั้น ต้องตั้งสติให้รู้ให้เห็นนามรูปดังกล่าวนี้  

ให้เหน็เกดิดบัตามเป็นจริง นีแ่หละเป็นตวั วปัิสสนาญาณ หรือเป็นตัว ญาณทัสสนะ

๑๘ มีนาคม ๒๕๒๙



ครั้งที่ ๒๗
บท ภควำ

ข้อพระผู้มกีำรไป คอืตัณหำในภพทั้งหลำยอันคำยเสยีแล้ว

จะแสดงพระพุทธคุณบทว่า ภควา ในความหมายว่า ผู้มีการไปคือตัณหา 

ความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพทั้ง ๓ อันคายแล้ว คือว่าละได้แล้ว น�า 

พระพทุธคุณบทนีมี้ความหมายอิงพยัญชนะคอืถ้อยค�าของบทว่า ภควา อกีนยั

หนึ่งดังกล่าว จึงท�าให้ระลึกถึงจิตท่ีเป็นจิตเดิม เป็นธาตุรู้เดิม ที่เรียกว่า ภวังคจิต  

จิตที่เป็นองค์อวัยวะหรือองค์ประกอบของภพ ดังท่ีได้กล่าวแล้ว ว่าทุกคนมีกายและ 

จิตประกอบกันอยู่ คือจิตที่เป็นธาตุรู้ ที่เป็นต้นเดิมของความคิดความรู้ทั้งหลาย และ

เพราะเหตทุีธ่าตรุูน้ียั้งมาประกอบอยู่กบักาย เริม่แต่ชาตคิอืความเกดิ จนถงึมรณะ คือ

ความตาย ธาตรุูท้ีเ่ป็นจติเดมินีห้รอืทีเ่ป็นภวังคจตินี ้กเ็คล่ือนออกจากกายท่ีแตกสลายนี้ 

ไปถือภพชาติใหม่ ในเมื่อยังมีตัณหาคือกิเลสจึงยังมีการไป ไปในภพทั้งหลายที่เป็น

กามภพบ้าง รูปภพบ้าง อรูปภพบ้าง เพราะฉะนั้น เมื่อจิตนี้หรือเมื่อธาตุรู้นี้ยังมีกิเลส 

คืออาสวะกิเลสที่ดองจิต อนุสัย กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิต จึงเป็นจิตที่มีชาติมีภพอยู่

ในปัจจุบัน และจะมีชาติภพสืบต่อไป 

พระพทุธเจ้าได้ทรงละตณัหาคือความดิน้รนทะยานอยากท้ังปวงได้ ละการไป

คือตัณหาดังกล่าวได้ในภพทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงทรงส้ินชาติส้ินภพที่ได้ในบทว่า
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ภควา นี ้ทีแ่ปลว่าผูมี้การไป คือตณัหาในภพทัง้หลายอนัคายเสยีแล้ว คายได้แล้ว คอื

ละได้แล้ว เพราะฉะนัน้ จงึมาถงึการปฏิบตัธิรรมในพทุธศาสนา ท่ีพระพทุธเจ้าผู้ทรงคาย 

คือละการไปคอืตัณหาในภพทัง้หลายได้แล้ว ทรงส่ังสอนไว้กเ็พือ่ท่ีจะได้ปฏบิตัคิาย คอื

ละตัณหาอันเป็นเหตุให้ไปในภพทั้งหลายเสีย เพราะฉะนั้น จึงมาถึงการปฏิบัติทางจติ

ซึง่ได้กล่าวมาโดยล�าดบั ว่าจะต้องปฏิบติัหกัใจดบัใจ หรือหกักเิลสดบักิเลส ด้วยการที่

ดับตัวเรา ดับตัณหาอุปาทาน ดับนามรูปที่ประกอบด้วยตัณหาอุปาทาน ซึ่งทั้งหมดนี้

กร็วมอยูใ่นจตินีเ้อง เพราะเมือ่ไม่ปฏบิตัดิบั ตณัหาอปุาทานกก่็อตวั เพิม่เตมิอาสวอนสัุย

ในจิต ก่อตัวเราของเราให้ใหญ่โต 

เมื่อรวมเข้ามาทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ใจนี้เอง ตัณหาอุปาทานก็อยู่ที่ใจ นามรูปก็อยู่

ทีใ่จ ตวัเรากอ็ยูท่ีใ่จ และไปกบัใจ และใจหรอืจตินีด้งัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า น้อมไปรูรู้ปเรือ่ง

ทัง้หลาย หรืออารมณ์ท้ังหลาย เป็น นาม และรปูเรือ่งทัง้หลายทีน้่อมไปรู้นัน้กค็อื รปู 

รวมอยู่ในค�าว่า รูป แม้ว่าจะตั้งต้นมาจากรูปจริง ๆ เช่น รูปที่ตาเห็น เสียงที่หูได้ยิน 

แต่ว่าเมื่อมาตั้งอยู่ในใจ ก็มิใช่ว่าเอารูปเอาเสียงข้างนอกนั้นมาใส่ไว้ในใจ อันที่จริงเอา 

รปูเรือ่ง คอืว่าเรือ่งของรปูเสยีงเป็นต้นเหล่านัน้นัน่เอง คอืเอาเรือ่ง แต่เพือ่ให้ค�าสมัผสั

กันกับรูป จงึใช้ค�าว่า “รปูเรือ่ง” ซ่ึงค�าว่า “รปู” นีใ้ช้หมายถึงค�าว่า “เรือ่ง” หรอืธรรมะ

ที่เป็นชื่อ ไม่มีรูปสัณฐานที่ยืมเรียกว่า นามธรรม อย่างเช่น ปิยรูป รูปเป็นที่รัก  

กห็มายถึงตัง้แต่เป็นรูปเสยีงจริง ๆ มาจนถงึนามธรรม อันหมายถึงว่าเป็นธรรมะทีไ่ม่มี

รูป เช่น วิญญาณสัมผัส เป็นต้น จนถึงตัณหา วิตก วิจาร เหล่านี้ก็เรียกว่า ปิยรูป 

รปูเป็นทีร่กั สาตรูป รปูเป็นท่ีพอใจ กคื็อรปูเรือ่งทีต่ัง้ขึน้ในใจนัน้เอง เพราะว่าการทีใ่จ

หรอืจติน้ีจะคดิจะนกึจะรูใ้นเร่ืองอนัใด เร่ืองอนันัน้กจ็ะต้องปรากฏเหมอืนอย่างมรูีปร่าง

ข้ึนในใจ เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกเอาสิง่ทีไ่ม่ใช่รปูนีเ้ป็นรปูไปด้วย คอืเป็นรปูเร่ืองทีต่ัง้ขึน้

ในใจ เป็นนิมิตคือเครื่องก�าหนดอยู่ในใจ อันนี้เรียกว่า รูป 

นาม ก็คือความท่ีจิตท่ีเป็นตัวเดิมที่เป็นภวังคจิตนั้น น้อมออกไปรู้รูปเรื่อง 

ทัง้ปวงเหล่านี ้ความน้อมออกไปรูข้องจตินี ้ก็ดงัทีไ่ด้เปรยีบแล้วว่า เหมอืนอย่างทีน้่อม

แขนออกไป คือเอื้อมแขนออกไปหยิบส่ิงนั้นสิ่งนี้ เสร็จแล้วก็น�าแขนกลับเข้ามา  

จิตที่น้อมออกไปรู้รูปเรื่องทั้งหลายดังกล่าวนั้น ออกไปแล้วก็กลับเข้ามา เมื่อกลับเข้า
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มาก็มาเป็นภวังคจิต และเมื่อน้อมออกไปก็เรียกว่าเป็น วิถีจิต จิตที่เป็นไปในวิถี คือ

ในการเดินทางออกไปรู้รูปเรื่องต่าง ๆ และหากจะพูดว่า ความที่จิตน้อมออกไปรู้รูป

เรือ่งต่าง ๆ เป็นนามเหล่านีก้ย็าว เรยีกสัน้เข้ามากเ็รยีกว่าเป็น “ความรูค้วามคดิ” ต่าง ๆ 

ที่ทุกคนเมื่อคิดเม่ือรู้ก็ย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง ว่าเราก�าลังคิดเราก�าลังรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ 

เพราะฉะนัน้ เมือ่พดูอย่างสัน้ ๆ เข้ามา กค็อื ตวัความรูค้วามคดินีแ่หละเป็นนาม และ

เมือ่มีความรูค้วามคดิ กจ็ะต้องมว่ีารูซ้ึง่อะไร คดิซึง่เรือ่งอะไร ก ็เรือ่งท่ีคดิทีรู่น้ั้นแหละ

คือรูป

เพราะนัน้ นามรปูนีเ้องจงึบงัเกดิขึน้อยู่ในจติน้ีแหละ อยู่ในใจนีแ่หละทุกขณะไป 

และทุกเฉพาะเรื่องทุกเฉพาะเรื่องไป และเมื่อคิดรู้เรื่องอะไร ก็แปลว่าเกิด แล้วก็ดับ

ไปในเรือ่งนัน้ กค็ดิรูเ้ร่ืองอืน่ เรือ่งอืน่กเ็กดิดบัไปในเรือ่งอืน่นัน้ กเ็ป็นไปอยู่ดัง่นี ้รวดเรว็

มากเหมอืนอย่างกงัหนัดัง่ทีก่ล่าวมาแล้ว และกงัหนันัน้เม่ือหมนุ หมนุตัง้ต้นไปจากไหน 

ก็หมุนกลับมาสู่ที่ตั้งต้นนั้น แล้วก็หมุนไปใหม่ แล้วก็กลับมาสู่ที่ตั้งต้นนั้น แต่ว่าหมุน

เร็วมากจนมองไม่เห็นซี่ของกังหัน จนท�าให้จับได้ยากว่าตั้งต้นท่ีไหน แต่อันท่ีจริงนั้น

เมื่อหมุนไป ก็จะต้องหมุนกลับมาสู่ท่ีตั้งต้นทุกคราวไป เพราะฉะนั้น ตอนนี้แหละ 

ทีเ่รยีกว่า เกดิดบั กคื็อว่าเมือ่หมนุออกไปจากทีต่ัง้ต้น เมือ่เริม่กเ็รยีกว่าเกดิ เมือ่หมนุ

กลับมาสู่ที่ตั้งต้นใหม่ก็เรียกว่า “ดับ” และเริ่มจากจุดตั้งต้นไปอีกก็เรียกว่า “เกิด”  

กลับมาสู่ที่ตั้งต้นใหม่ก็เรียกว่าดับ เพราะฉะนั้น ตัวกังหันที่หมุนนั้นจึงมีเกิดดับ ๆ  

อยู่ดั่งน้ี แต่ว่าเพราะหมุนไปเร็วมาก มองไม่เห็นว่าตั้งต้นท่ีไหน เหมือนอย่างว่าไม่มี

การตั้งต้น เนื่องเป็นอันเดียวกันไปตลอด อันนี้แหละที่ท�าให้ไม่เห็นเกิดดับ ทั้งยังมี

ตัณหาอุปาทานเข้ามาบัง เพราะว่าตัณหาอุปาทานมีอยู่ ตัวเราก็มี เพราะฉะนั้น  

จึงรู้สึกเหมือนอย่างว่าตัวเรานี้ตั้งอยู่ ไม่มีเกิดดับ เหมือนอย่างว่ากังหันนั้นหมุนอยู ่

ตลอดเป็นอันเดียวกัน ไม่มีการเกิดดับของกังหันในรอบหนึ่ง ๆ เป็นตัวกังหันที่หมุน

อยูต่ลอดเวลา เป็นอันเดยีวกนัไปตลอดเวลา ก็กงัหนันัน่แหละคอืนามรปู แต่ว่ามสีมมติ

บัญญัติว่ากังหัน ก็เป็นตัวกังหันขึ้นมา เมื่อเป็นตัวกังหันขึ้นมานั้นหมุนเร็ว จึงมอง 

ไม่เห็นซีข่องกงัหัน ไม่เหน็การไปของกงัหนัจากจดุเริม่ต้น แล้วกลับมาสูจ่ดุเดมิ ซึง่เป็น

เกิดดับ ๆ อยู่ตลอดเวลาน้ัน เหมือนอย่างว่าหมุนอยู่เป็นอันเดียวกันตลอดเวลา  
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นามรปูอนันีก้เ็ช่นเดียวกนั เมือ่มสีมมตบิญัญัตว่ิาเป็นตวัเรา เป็นหญงิเป็นชาย เป็นบคุคล

นั้นเป็นบุคคลน้ี เป็นต้น เป็นสมมติบัญญัติ แล้วก็มีตัณหาอุปาทานเข้าประกอบอีก  

ก็เลยเป็นตัวเรานี่ตั้งอยู่บังปัญญาท่ีจะเกิดขึ้นเห็นเกิดดับได้ แม้ว่าจะได้ฟังค�าส่ังสอน

ของพระพทุธเจ้าท่ีตรัสสอนไว้ให้ก�าหนดให้รู้จกัขนัธ์ อายตนะ ธาต ุหรอืนามรูป ให้เหน็

เกดิดบัของนามรปู ในการท่ีจะปฏิบัตใิห้เหน็ได้กย็าก ในเมือ่จตินีย้งัหมนุเป็นกงัหนัอยู่ 

มองไม่เห็นว่าอะไรเป็นนาม อะไรเป็นรูป รู้แต่ว่าเป็นตัวเราอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องนี ้ 

เราชอบอย่างนีส้ิง่นี ้ชงัอย่างนีส้ิง่นี ้หรือว่าหลงอย่างนีส่ิ้งนี ้เหล่านีเ้ป็นต้น หรอืเพลดิเพลนิ

ยินดีติดอยู่ เหล่านี้ก็เป็นกิเลสขึ้นมา เพราะฉะนั้น ในเมื่อจิตนี้ยังหมุนเป็นกังหันไปใน

อารมณ์ทัง้หลายอยูด่งักล่าว จงึเป็นการปฏิบัตยิากทีจ่ะให้เหน็นามรปู ให้เหน็เกดิดับได้

ในขั้นนี้ผู้ปฏิบัติพึงท�าความเข้าใจไว้ก่อนว่า จะเห็นเกิดดับได้ ก็ต้องเห็นสิ่งที่

เกิดดับก่อน สิ่งท่ีเกิดดับนั้นคือนามรูป ซึ่งหมายรวมไปถึงขันธ์อายตนะธาตุเป็นต้น  

ที่รวมเรียกในค�าว่า “วิปัสสนาภูมิ” คือเป็นภูมิของวิปัสสนา เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา 

ต้องเหน็นามรปูก่อน และเมือ่เหน็นามรปูจึงจะเหน็เกดิดบัของนามรูปได้ คราวนีใ้นเมือ่

จตินีย้งัหมนุเป็นกังหนัอยู ่การท่ีจะให้เหน็นามรปูจงึเป็นการยาก เหมอืนอย่างว่าในเมือ่

กงัหนัยงัหมนุติว้อยู ่จะให้มองเหน็ซีข่องกงัหนัอย่างชดัเจน ว่ากงัหันมกีีซ่ี ่ดุมของกงัหัน

อยู่ที่ไหน ซี่ของกังหันอยู่ที่ไหน ไม่สามารถจะมองเห็นได้ ในเมื่อกังหันยังหมุนติ้วอยู่

จิตก็เหมือนกัน เมื่อจิตยังหมุนเป็นกังหันอยู่ในอารมณ์ทั้งหลาย การท่ีจะให้เห็น 

นามรูปนั้นเป็นไปไม่ได้ หรือเป็นไปยาก เพราะฉะนั้น จึงต้องมีสมาธิ และจะมีสมาธิ

ก็ต้องมีศีลเป็นภาคพ้ืน และจะต้องมีสรณะคือที่พึ่ง อันได้แก่พระพุทธพระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นผู้น�าทาง เพราะฉะนั้น สรณคมน์ การถึงสรณะ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะ

ต้องถึงสรณะ คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้ถึงใจ ให้ถึงจิต ให้ถึงตัวธาตุรู้ 

และเมือ่เป็นดงัน้ี สรณะก็จะเป็นสรณะ คือเป็นทีพ่ึง่ เป็นเครือ่งน�า น�าจติใจนีไ้ปสู่คลอง

ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ไปสู่ศีล สู่สมาธิ สู่ปัญญา แปลว่าน�าจิตใจนี้ให้ไปสู่

ธรรมปฏบิตัทิัง้ปวง สูผ่ลของธรรมปฏบิติัทัง้ปวง เป็นอนัห้ามจตินีไ้ม่ให้ไปสูก่ระแสของ

ตัณหา แต่ให้ไปสู่กระแสของธรรม
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เพราะฉะนั้น ผู้ถึงสรณะว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็น

สรณะคอืทีพ่ึง่ ธมฺมํ สรณ ํคจฉฺามิ ข้าพเจ้าถงึพระธรรมเป็นสรณะคอืทีพ่ึง่ สงฆฺ ํสรณํ 

คจฉฺามิ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะคอืทีพ่ึง่ จะต้องถึงให้มจีติใจด�าเนินสู่กระแสธรรม 

ห้ามมิให้ด�าเนินไปสู่กระแสตัณหา และเมื่อจิตใจนี้เดินไปสู่กระแสธรรม ก็แปลว่าได้มี

พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ คอืทีพ่ึง่ เดนิไปในทางของพระพทุธเจ้าพระธรรม

พระสงฆ์ ไม่เดินไปนอกทางของพระพทุธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เพราะฉะนัน้ สรณะนี้

จึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก เป็นผู้น�าเป็นเคร่ืองน�าไปสู่กระแสธรรมของผู้ปฏิบัติธรรม และ

เมือ่ได้มสีรณะดงักล่าวมานี ้กเ็ป็นอนัว่าได้เข้าสูศ่ลี ศลีเป็นข้อ ๆ กเ็ช่นศลี ๕ เป็นต้น 

ศีลที่ไม่มีข้อก็คือศีลที่เป็นความปกติของจิต จิตที่เป็นปกติ ไม่ถูกอกุศลมูล ราคะหรือ

โลภะ โทสะ โมหะ หรือตัณหาดึงลงไป ให้ก่อเจตนาจงใจประกอบบาปอกุศลทุจริต 

ทั้งหลาย ทางกายทางวาจาทางใจ มีใจสงบเป็นปกติ ดั่งนี้เป็นตัวศีล ซึ่งมีข้อเดียว  

ไม่ว่าใครจะถือศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ แต่เมื่อมีจิตเป็นปกติ สงบดังกล่าว 

ก็เป็นอันว่าได้เข้าถงึตวัศีลอย่างเดยีวกนั อันนีแ้หละเป็นพืน้ฐานของกศุลธรรมทัง้หลาย 

มีสมาธิเป็นต้น และเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องปฏิบัติท�าจิตให้เป็นสมาธิ ให้ตั้งมั่น โดยที่มีสติ

ก�าหนดอยูใ่นกรรมฐาน ในส่วนทีเ่ป็น สมถกรรมฐาน นัน้กเ็ป็นการท�าจติให้สงบอยู่ใน

อารมณ์อันเดียว ไม่ฟุ้งซ่าน แต่ว่ายังไม่เกิดปัญญา เป็นการหัดท�าจิตให้สงบ ไม่ให้ 

หมุนติ้วเป็นกังหันดังที่กล่าวแล้ว เพราะเมื่อจิตหัดท�าสมาธิได้ความสงบ ย่อมจะหยุด

หมุนติ้วเป็นกังหัน เพราะว่าตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียว เหมือนอย่างการหยุดกังหัน 

ไม่ให้หมุน และเมื่อเป็นดังนี้จึงเปลี่ยนอารมณ์ของสมาธิแค่สมถะดังกล่าวนั้น มาเป็น

สมาธใิน วปัิสสนากรรมฐาน คือกรรมฐานทีเ่พือ่วิปัสสนารูแ้จ้งเหน็จรงิ ด้วยมาท�าสมาธิ

คือก�าหนดดูอยู่ในวิปัสสนาภูมิ ภูมิของวิปัสสนาดังกล่าวนั้น ก็คือขันธ์อายตนะธาตุ 

หรือว่ายกเอาในที่นี้ก็นามรูปดังที่กล่าวมาโดยล�าดับ มาก�าหนดดูนามดูรูป ดั่งนี้แหละ

จึงจะเห็นวิปัสสนาภูมิ เห็นนามเห็นรูป ว่านี่นามนี่รูป เหมือนอย่างว่าเมื่อหยุดกังหัน 

ไม่ให้หมุนได้ ก็ดูตัวกังหันนั้น จึงจะมองเห็นซี่ของกังหันว่ามีกี่ซี่ เห็นดุมของกังหันว่า

อยู่ที่ไหน เห็นกรอบหรือกงของกังหันว่ากรอบอย่างนั้น แปลว่าเห็นกังหันได้ทั้งตัว

ทั้งหมด ในเมื่อกังหันหยุดหมุน จิตก็เหมือนกัน จิตจะต้องหยุดหมุนหรือจิตจะต้องได้

สมาธ ิและเม่ือจติได้สมาธมีิสมาธนิัน่แหละ จงึมาก�าหนดดอูยูซ่ึง่นามรปู อนับงัเกดิขึน้
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ทีจิ่ตอนัเป็นปัจจบุนั จึงจะเหน็ตวันามรปู เห็นความคดิความรู้อยู่ในปัจจบัุน เห็นส่ิงทีรู่้

ที่คิดอยู่ในปัจจุบัน ความคิดความรู้คืออาการที่จิตน้อมออกคิดออกรู้ นี่เป็นนาม สิ่งที่

จิตคิดจิตรู้ รูปเรื่องที่จิตคิดจิตรู้ต่าง ๆ นี่เป็นรูป

คราวน้ีเม่ือจติเป็นสมาธิดงักล่าว ไม่หมนุติว้ดงักล่าวนัน้ กม็ปัีญหาว่า แล้วจะ

เห็นนามรูปที่ไหน ก็ตอบได้ว่า ก็เห็นนามรูปที่เป็นปัจจุบันธรรมนี่แหละ เป็นปัจจุบัน

ธรรมนี ้ก�าลังคิดก�าลังนึก กรู้็ความคิดความนกึ รูค้วามรู ้และรู้ส่ิง หรือรปูเร่ืองทีจ่ติคดิ 

จิตนึกอยู่ในปัจจุบัน และถ้าก�าหนดอารมณ์ของสมาธิอะไร เช่นว่าก�าหนดลมหายใจ 

เข้าลมหายใจออก ก�าลังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกรรมฐานอยู่ ก็ดูนามรูป 

ลงไป ทีล่มหายใจเข้าลมหายใจออกน้ี ว่าความรูค้วามคดิถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออก  

นี่เป็นตัวนาม รูปเรื่องของลมหายใจเข้าลมหายใจออก น่ีเป็นรูป ก็ดูนามดูรูปลงไป 

ทีล่มหายใจเข้าลมหายใจออกท่ีก�าหนดนัน่แหละ กเ็ป็นอนัว่าได้ก�าหนดนามรปูในปัจจบุนั

ธรรมที่บังเกิดขึ้นในสมาธินั้นเอง ไม่ต้องไปหาที่ไหน และก็อยู่ในขอบเขตที่เห็นได้ง่าย 

เหมอืนอย่างดูกงัหนัทีห่ยดุหมนุ จะมองเหน็กงเห็นซีเ่ห็นดุมของกงัหันได้หมด หรอืว่า

เหน็ส่วนสดัของกงัหันได้หมด กงัหนัจะเป็นรปูอะไรกต็าม กม็องเหน็ได้หมด เพราะฉะนัน้ 

เมื่อมาดูสิ่งที่ปรากฏอยู่ปัจจุบัน ความรู้ความคิด ส่ิงท่ีรู้ท่ีคิดอยู่ท่ีเป็นปัจจุบันธรรมนี้ 

เป็นนามเป็นรูปดังกล่าว ก็จะเห็นนามเห็นรูปชัด และเมื่อเห็นชัดก็จะเห็นความหมุน

ไปของนามรูปที่เรียกว่าเป็นกังหันเหมือนกัน แต่ว่าหมุนช้าเข้าจะมองเห็นเกดิเห็นดับ 

อยูใ่นอารมณ์ทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจบุนัธรรม อนัเป็นความเหน็เกดิดบัชดัเจนขึน้ เพราะฉะนัน้ 

จงึต้องมสีมาธ ิถ้าไม่มีสมาธแิล้วจะท�าวปัิสสนาได้ยาก เพราะจติจะหมนุติว้เป็นกงัหนัอยู่ 

จะให้มองเหน็อารมณ์ของวปัิสสนา หรือวปัิสสนาภมิูนัน้กเ็ป็นไปไม่ได้ จะต้องท�าจติให้

หยุดหมุนเป็นสมาธิเสียก่อนนั่นแหละ ก�าหนดลงไปจึงจะเห็นนามเห็นรูป และเมื่อ 

เห็นนามเห็นรูปจึงจะเห็นเกิดเห็นดับอันเป็น วิปัสสนาญาณ เพราะฉะนั้น ข้อปฏิบัติ 

เหล่านีจึ้งเป็นข้อส�าคญั จะต้องมสีรณะ จะต้องมศีลี จะต้องมสีมาธ ิแล้วจงึจะได้ปัญญา

อันเป็นวิปัสสนาญาณ

๑๙ มีนาคม ๒๕๒๙



ครั้งที่ ๒๘
บท ภควำ

ข้อพระผู้มกีำรไป คอืตัณหำในภพทั้งหลำยอันคำยเสยีแล้ว (ต่อ)

จะแสดงพระพุทธคณุบทว่า ภควา ในความหมายว่า พระผูม้กีารไปคอืตัณหา

ความดิ้นรนทะยานอยากในภพทั้งหลายอันคายเสียแล้ว คือละเสียแล้ว ความของ

พระพทุธคุณบทนีไ้ด้แสดงมาแล้วในความหมายนีค้รัง้หนึง่ แต่ยังไม่หมดกระแสธรรมะ

อันเกี่ยวเนื่องอยู่ เพราะฉะนั้น จึงแสดงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงละภพชาติไม่เกิดในภพชาติใหม่ พระองค์ได้ทรงเป็นผู้หัก

กเิลส ดบักเิลส หกัใจ ดบัใจได้ดงัทีไ่ด้แสดงมาแล้ว เพราะฉะนัน้ จงึไม่ทรงถอืภพชาตใิหม่ 

ทรงเป็นผูส้ิน้ภพสิน้ชาตแิล้ว ตัง้แต่เมือ่พระองค์ได้ตรสัรูพ้ระโพธญิาณ ทรงละอาสวกเิลส

ได้ทัง้สิน้ มอีวชิชาเป็นต้น เพราะฉะนัน้ จงึไม่มีภพชาตเิหลืออยู ่ทรงอาศยั วบิากขันธ์ คอื

ขนัธ์อนัได้แก่นามรปู อันเป็นท่ีตัง้แห่งสมมตบัิญญตัว่ิาอตัภาพอนันี ้ทรงบ�าเพ็ญพทุธกจิ

ประกาศพระพุทธศาสนา จนกระท่ังดับขันธปรินิพพาน ก็คือทรงดับวิบากขันธ์อันนี้  

ซึง่วบิากขนัธ์อนันีก้ม็ทีัง้กายและใจ ซึง่เรยีกว่านามรปูโดยย่อ แต่เมือ่จ�าแนกออกกเ็ป็น 

กองรปู กองเวทนา กองสญัญา กองสงัขาร กองวญิญาณ และวญิญาณนีเ้องซึง่เมือ่ยงั

มีอาสวกิเลสก็ยังเป็น อุปาทานวิญญาณ วิญญาณเป็นที่ยึดถือ และวิญญาณที่เป็น

วิญญาณขันธ์ในขันธ์ ๕ น้ี ก็เป็นอาการของวิญญาณที่เป็นวิญญาณธาตุ คือธาตุรู้  

ซึง่มอียูป่ระกบอกบัธาตสุ่วนทีไ่ม่มคีวามรู ้ดงัทีไ่ด้เคยแสดงอ้างแล้วว่ามพีระพทุธภาษติ
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ตรัสไว้ว่า บุรุษชายหญิงทั้งปวงนี้มีธาตุ ๖ คือ ปฐวีธาตุธาตุดิน อาโปธาตุธาตุน�้า 

เตโชธาตธุาตไุฟ วาโยธาตธุาตลุม อากาสธาตุ ธาตอุากาศคอืช่องว่าง กบัวญิญาณธาตุ

คือธาตุรู้ รวมกันเข้าเป็นที่ต้ังแห่งสมมติบัญญัติว่าบุรุษชายหญิงนี้ท้ังหมด ธาตุ ๕  

ข้างต้นคือ ดิน น�้า ไฟ ลม อากาศ เป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัว แต่วิญญาณธาตุเป็น

ธาตุที่มีรู้อยู่ในตัว รวมกันเข้าจึงท�าให้บุรุษชายหญิงทั้งปวงนี้ มีความรู้อะไร ๆ ได้ทาง

ทวารทั้ง ๖ คือตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ ตลอดจนถึงมีความรู้ทางปัญญา

ที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่เพราะเหตุที่วิญญาณธาตุ คือ ธาตุรู้ นี้ยังเป็นรู้ผิดรู้หลง เพราะยัง

ประกอบด้วย อวชิชา คอืความไม่รูใ้นสจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงิ เพราะฉะนัน้ จึงได้เป็น

วิญญาณ หรือเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นที่ตั้งของภพชาติทั้งหลาย เข้าถึงภพชาติทั้งหลาย 

ซึง่ภพนัน้กต็รสัแสดงไว้ว่าม ี๓ คอื กามภพ ภพท่ียงัข้องอยูใ่นกาม คอื รปู เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐัพพะท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย อันเรียกว่า กามาพจร ยังตกอยู่ 

ในกาม หยั่งลงในกาม รูปภพ ภพที่ยังตกอยู่ในรูป ข้องอยู่ในรูป ที่ท่านแสดงว่าก็คือ

ใน รูปฌาน ฌานคือสมาธิอย่างสูงที่มีรูปเป็นอารมณ์อันน�าให้เกิดเป็นรูปพรหม และ  

อรูปภพ ภพที่ยังตกอยู่ยังข้องอยู่ในอรูป ท่ีท่านแสดงว่ายังติดอยู่ในฌานท่ีเป็นสมาธิ

อย่างสูงที่มีอรูปเป็นอารมณ์ อันน�าให้เกิดเป็นอรูปพรหมหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

กามโลก รูปโลก อรูปโลก 

จิตหรือวิญญาณท่ียังเป็นความรู้ผิดรู้หลงเพราะอวิชชา สืบมาถึงโมหะมิจฉา

ทิฏฐิต่าง ๆ จึงยังท่องเที่ยวไปในภพทั้ง ๓ หรือโลกทั้ง ๓ ดังกล่าวนั้น และวิญญาณ

หรือจิตที่ท่องเที่ยวไปนั้นก็เป็นไปตามกรรม เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัส

เอาไว้ว่า “กรรมเป็นเหมือนนาสําหรับที่จะปลูกจะหว่านข้าว วิญญาณเป็นเหมือนพืช 

เช่นพืชของข้าวกล้า ตัณหาเป็นเหมือนอย่างยางเหนียวที่มีอยู่ในพืช” เพราะฉะนั้น 

วิญญาณจึงเวียนว่ายตายเกิดเป็น ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิวิญญาณ คือจิตหรือวิญญาณที่

ปฏิสนธิ และเป็นจุติจิต จุติวิญญาณ จิตหรือวิญญาณที่จุติคือเคลื่อน ปฏิสนธินั้น 

ก็สบืตอ่ภพชาติใหม่นัน้ ๆ จุตกิ็คอืเคลื่อนจากภพชาตินั้น ๆ ไปสู่ภพชาตใิหม่ ในบดันี้

มกีารใช้ผดิกนัเป็นอันมาก คือมักจะใช้ว่าตายแล้วไปจติุในสวรรค์ ใช้ค�าว่าจตุผิดิทีเ่พราะ

ที่ถูกจะต้องใช้ว่าปฏิสนธิในสวรรค์ ไม่ใช่จุติในสวรรค์ แต่เม่ือตายจากภพชาติน้ัน ๆ 

เคลื่อนออกจากภพชาตินั้น ๆ จึงใช้ว่าจุติ เช่นว่าจุติคือเคล่ือนจากสวรรค์ อันท่ีจริง 
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ค�าว่าปฏิสนธิหรือจุตินี้เป็นค�าท่ีใช้คู่กัน และเป็นภาษาที่ใช้ส�าหรับจิตหรือวิญญาณ  

ที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเหมือนว่าเป็นพืชดังที่กล่าวนั้น เพราะว่าในสัตว์บุคคล หรือ

ในบุรุษชายหญิงทุก ๆ คนนี้ มีส่วนหนึ่งที่เกิดตาย มีอีกส่วนหนึ่งที่ปฏิสนธิและจุติ  

ส่วนที่เกิดตายนั้นก็คือนามรูป หรือขันธ์ ๕ หรือกายอันนี้ที่เกิดมาตั้งต้นแต่เป็นกลละ

ในครรภ์ของมารดา และก็เพ่ิมพูนธาตุดิน น�้า ไฟ ลม อากาศ เติบใหญ่ข้ึนคลอด 

ออกมา และก็มีอาหารคือค�าข้าว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ก็ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม 

อากาศ นี้แหละบ�ารุงเลี้ยง ก็เติบใหญ่เรื่อยมา ซึ่งความเกิดดังกล่าวมานี้ก็คือธาตุ ๖ 

มารวมกันเข้านั้นเอง ธาตุที่ไม่มีความรู้ และธาตุท่ีมีความรู้มารวมกันเข้า และเม่ือ 

ธาตุทั้ง ๒ นี้ยังรวมกันอยู่ ชีวิตนี้ก็ด�ารงอยู่จนถึงที่สุด คือถึงคราวที่มรณะ ความตาย

มาถงึ กายแตกท�าลาย กคื็อความประชุมของธาตุ ๖ นีแ้ตกท�าลาย ธาตทุีไ่ม่มคีวามรู้ 

คือธาตุดิน น�้า ไฟ ลม อากาศนั้น อันนี้แหละที่เป็นตัวที่เรียกว่าตาย ตกอยู่ในโลกนี้ 

ธาตุดินก็เป็นดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ ก็แยกกันไป อยู่ในโลกนี้  

เพราะว่าเมื่อได้มา ก็ได้มาจากโลกนี้ มาสะสมกันเข้า และเมื่อคราวแตกก็กลับไปสู ่

โลกนี้ อันเรียกว่า “โอกาสโลก” โลกคือโอกาสก็คือพื้นพิภพอันนี้ อันนี้แหละคือตาย 

แต่ว่าส่วนทีเ่ป็นวญิญาณธาตคุอืธาตรุูน้ัน้ เมือ่กายนีแ้ตกสลาย ก็จตุคิอืเคลือ่นออกจาก

กายที่แตกสลายนี้ ในเมื่อวิญญาณธาตุคือธาตุรู้นี้ยังเป็นตัวพืชอยู่ ซึ่งยังมียางเหนียว

คือตัณหาอยู่ในพืช เพราะฉะนั้น จึงจุติคือเคลื่อนออกจากกายที่แตกนี้ ไปถือปฏิสนธิ

ในชาตภิพใหม่ คือไปเกดิขึน้ในนาใหม่ต่อไป เหมอืนอย่างพชืของข้าวทีง่อกเป็นต้นข้าว

เป็นเม็ดข้าวขึ้นในนา และเมื่อพืชคือเม็ดข้าวที่ยังเป็นพืช ยังมียางเหนียวอยู่นั้น ก็เป็น

พชืทีจ่ะไปหว่านเพาะปลูก ไปด�าไปไถในนาอกีครัง้หน่ึงได้ กไ็ปเกดิใหม่ ไปเป็นข้าวขึน้

มาใหม่อีก ก็เป็นพืชเก่านั่นแหละ ไปสืบต่อเป็นต้นข้าวขึ้นมาใหม่อีก ก็สืบ ๆ ไปดั่งนี้ 

เพราะฉะนั้น ในส่วนที่เป็นธาตุรู้นี้จึงไม่ตาย ไม่แตกสลาย 

และเมือ่ธาตุรูน้ีย้งัมอีวชิชาซึง่สบืมาถงึตณัหา เพราะเมือ่มอีวชิชากต้็องมตีณัหา 

เมื่อมีตัณหาก็มีอุปาทาน มีกรรม สืบต่อกันไป เพราะฉะนั้น จึงเท่ากับว่าทุก ๆ คนนี้

เมื่อธาตุรู้ที่เป็นจิตหรือวิญญาณอันยังเป็นความรู้ผิดรู้หลง ประกอบด้วยอวิชชาอยู่ 

ประกอบด้วยโมหะความหลงอยู่ ก็อันหมายถึงว่ายังประกอบด้วย ตัณหา อุปาทาน 

กรรม เพราะฉะนั้น จึงมีกรรมท่ีเป็นเหมือนอย่างที่เป็นนาใหม่ หรือว่านาอันเก่า 

นั่นแหละ ส�าหรับที่จะงอกขึ้นอีก แล้วก็มีวิญญาณที่เป็นตัวพืช เพราะยังมีตัณหา 
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ซึง่เป็นยางเหนยีว ตรสัยกเอาตณัหาขึน้ว่า แต่ในทีอ่ืน่กต็รสัสบืถงึอวชิชา ซึง่เป็นตวัต้น

เดมิ ดงัทีต่รัสไว้ใน ปฏิจจสมุปบาท เม่ือรวมความเข้าแล้วกค็อืว่า ซึง่มทีัง้อวิชชาตณัหา

อุปาทานกรรมอยู่ในตัววิญญาณที่เป็นตัวพืชนี้ เพราะฉะนั้น จึงต้องถูกไปหว่านในนา

เกิดขึ้นมาอีก เกิดเป็นข้าวขึ้นมาอีก อันนี้ก็เป็นปฏิสนธิคือสืบต่อไป และเมื่อกายอันนี้

แตกสลาย ก็จุติคือเคลื่อนออก แล้วก็ไปปฏิสนธิกันใหม่

หากจะถามว่า “ไปปฏิสนธิกันใหม่ในที่ไหน” ก็คือในภพ ๓ หรือในโลก ๓ 

ดังกล่าวแล้ว ตามกรรมที่ได้กระท�าเอาไว้ ถ้าเป็นกรรมที่เป็นกามาพจร ยังท่องเที่ยว

หยั่งลงไปในกาม นานั้นก็เป็น “นากาม” ถ้าหากว่ากรรมนั้นเป็นรูปฌาน นานั้นก็เป็น

นาเป็นรูป “นารูป” ถ้าหากว่ากรรมนั้นเป็นอรูปฌาน นาส�าหรับที่จะไปงอกใหม่ก็เป็น 

“นาอรูป” ก็เป็นไปอยู่ดั่งนี้ จนกว่าจะสิ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมนั่นแหละ ก็เป็น

อันว่าวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ก็หมดยางเหนียว คือหมดอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรม  

เป็นอันว่าไปเพาะอีกก็ไม่ขึ้นแล้ว แปลว่าหมดชาติหมดภพ เพราะเป็นพืชท่ีไม่มี 

ยางเหนียว พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ด่ังนี้ และวิญญาณหรือจิตซึ่งยังมียางเหนียว 

ยังเป็นพืชที่จะต้องจุติคือเคลื่อนออกจากภพชาตินี้ ไปปฏิสนธิสืบต่อในภพชาติใหม่ 

กันอยู่ ก็คือในกามโลกบ้าง รูปโลกบ้าง อรูปโลกบ้าง เวียนว่ายตายเกิดกันไปอยู ่

ด่ังนี้นั้น ก็มีค�าเรียกในอภิธรรมว่า จิตหรือวิญญาณเช่นนี้ที่เป็นตัวพ้ืน เป็นภวังคะ  

เป็น ภวงัคจติ ภวงัควญิญาณ ทีไ่ด้เคยแสดงแล้ว กค็อืยังเป็นองค์ประกอบของภพชาติ

ดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมียางเหนียวอยู่ก็ต้องเป็นภวังคะ เป็นองค์ประกอบของชาต ิ

ของภพกันอยู่ร�่าไป และจิตหรือวิญญาณที่เมื่อถือปฏิสนธิในภพชาติท่ีเป็นปัจจุบัน  

คือเป็นตัววิญญาณธาตุที่ประกอบอยู่กับธาตุ ๕ ข้างต้น เป็นบุรุษชายหญิงทั้งปวงดังที่

ทุก ๆ คนได้เป็นอยู่นี้ ก็เป็นสิ่งท่ีเราเรียกว่าจิต หรือเรียกว่าวิญญาณนี้เอง ซ่ึงยัง 

ออกไปรับอารมณ์คือเรื่องต่าง ๆ ยังท่องเที่ยวไปในอารมณ์คือเรื่องต่าง ๆ และก็มี 

ความเข้าใจว่าเป็นตัวเรา ฉะนั้น เมื่อจิตได้อาศัยอายตนะ มีตาเป็นต้น เห็นรูปก็เข้าใจ

ว่าตัวเราเห็นรูป ได้ยินเสียงก็เข้าใจว่าตัวเราได้ยินเสียง ดั่งนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น  

ตวัเรานัน้ก็คืออวชิชาตณัหาอปุาทานกรรมนีเ้อง เพราะเป็นตัวความยดึถอื ความยึดถือ

ในธาตุทั้งหลาย ในนามรูปหรือในขันธ์ ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

เพราะฉะนัน้ การท่ีรูส้กึว่าตวัเรา ตัวเราเหน็ ตัวเราได้ยิน ตวัเรารัก ตวัเราชังในอะไร ๆ 
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เหล่านี้เป็นต้น ก็คือใจนี้เอง คือจิตวิญญาณที่ยังเป็นพืชที่มียางเหนียวอยู่ดังกล่าวแล้ว

นั้นเอง

เพราะฉะนั้น ใจหรือจิตดังที่กล่าวมานี้จึงยัง สัมปยุต คือประกอบด้วยกิเลส 

เป็นตัวกิเลส ฉะน้ัน จึงได้กล่าวแล้วว่า หักกิเลสหรือว่าหักใจ ดับกิเลสหรือว่าดับใจ  

ก็เป็นอันเดียวกัน มีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน ซึ่งวิธีปฏิบัติท่ีจะหักท่ีจะดับได้นั้น 

กต้็องอาศยัศีลสมาธปัิญญาดงัท่ีได้เคยแสดงมาแล้ว โดยต้องมศีลีเป็นภาคพืน้ มสีมาธิ

ที่จะได้เพ่งพินิจก�าหนดลงไปให้เห็นวิปัสสนาภูมิ คือเห็นตัวธาตุ ตัวขันธ์ ตัวนามรูป 

อนัเป็นทีต่ัง้ของความยดึถอื เป็นทีต่ัง้ของอวชิชาตณัหาอปุาทานกรรม ดังทีไ่ด้กล่าวมา 

จงึจะมองเหน็ไตรลกัษณ์ อนจิจะ ไม่เทีย่ง ทกุขะ เป็นทกุข์ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง 

อนัตตามิใช่อัตตาตัวตน นั่นแหละจึงจะขัดเกลากิเลสออกไปได้ ดับกิเลสได้

และเมือ่ดับกเิลสได้กเ็ป็นอันว่าดบัใจได้ กค็อืดบัวญิญาณ หรือจติทีเ่ป็นตวัพชื 

ที่มียางเหนียวนั้นเอง แต่ว่าตัวธาตุรู้ยังอยู่ เป็นธาตุรู้ที่ไม่หลง เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์  

และเมือ่ธาตรุูไ้ม่มียางเหนยีว ไม่มีอวชิชา ไม่มตีณัหา ไม่มอีปุาทาน ไม่มกีรรม กเ็ป็น

ธาตรุูน้ัน่แหละ แต่เป็นธาตรูท้ีบ่รสิทุธิด์ัง่ทีก่ล่าว เป็นธาตุรูท่ี้ไม่จติุ ไม่เคล่ือน ไม่ปฏสินธิ

คอืสบืต่อ เพราะว่าไม่มยีางเหนยีวแล้ว เมือ่ยังมีชวิีตอยู่กเ็ท่ากบัเหมือนอย่างเป็นพชืที่

ไม่มียางเหนียว ไปเพาะปลูกอีกไม่ได้ ก็เหมือนอย่างธาตุรู้ของท่านท่ีส้ินอาสวะแล้ว  

มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น เพราะฉะนั้น เมื่อยังมียางเหนียวอยู่ดั่งนี้ ในทางปฏิบัติอีกทาง

หน่ึงทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนเอาไว้ กคื็อ ให้มากาํหนดดูตัวเวทนา คอืความรู้เป็นสขุ

เป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ท้ังภายในท้ังภายนอก และเม่ือได้ดูเวทนา

อย่างนี้ ก็เป็นอันว่าดับใจได้ ดังที่อุทยมานพ เป็นคนที่ ๑๓ ในมานพ ๑๖ คน  

ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งว่า “มีสติระลึกอยู่อย่างไร กําหนดอยู่อย่างไร  

จงึจะดบัวญิญาณคอืดบัใจได้” กห็มายถงึว่าดบัวญิญาณทีม่ยีางเหนยีว คอืตณัหา หรอื

คืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมดังท่ีกล่าวมาแล้ว จะมีสติระลึกอยู่อย่างไร จึงจะดับ

วิญญาณคือดับใจได้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า “มีสติระลึกกําหนดให้รู้จักไม่อภินันท์

ยินดี เวทนา คือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ทั้งภายใน 

ทั้งภายนอก เมื่อมีสติระลึกกําหนดอยู่อย่างนี้ จะดับวิญญาณคือดับใจดังกล่าวนั้นได้” 

ดั่งนี้
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ในข้อนีเ้มือ่พจิารณาดแูล้ว กย่็อมจะเหน็ตามคลองธรรม ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสั

สัง่สอนเอาไว้ ดัง่เช่นทีต่รสัแสดงเอาไว้ใน ปฏิจจสมปุบาท ว่า “เพราะเวทนาเป็นปัจจยั

จึงเกิดตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากต่าง ๆ ดับเวทนาได้ก็ดับตัณหาได้” ในที่

กล่าวมาน้ีเป็นการกล่าวลัด ต้องการทีจ่ะให้มาเชือ่มกบัทีต่รัสไว้ว่า ตณัหาเป็นยางเหนยีว

ในพืช เพราะฉะนั้น การก�าหนดที่เวทนา ไม่อภินันท์ยินดีเวทนา จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่

จะใช้ปฏบัิตไิด้ เพือ่ทีจ่ะสกดักัน้ความเกดิขึน้ของตณัหาใน สตปัิฏฐาน พระพทุธเจ้าได้

ตรัสให้ท�าสตติามรูต้ามเหน็กายเป็นข้อที ่๑ ข้อที ่๒ กต็รสัสอนให้ตามรูต้ามเหน็เวทนา 

ในการที่ท�าสมาธิก�าหนดต้ังจิตให้รู้ให้เห็นวิปัสสนาภูมิ ประการแรกก็คือกาย ดังที่ได้

กล่าวอธิบายมาแล้ว ก็คือให้เห็นธาตุ เห็นอายตนะ เห็นขันธ์ ท่ีเป็นส่วนหยาบก็คือ 

รูปขันธ์ นั่นเป็นส่วนกาย และเมื่อก�าหนดพิจารณาวิปัสสนาภูมิให้ละเอียดเข้า ก็ต้อง

มาถงึเวทนา คอืความรู้สกึเป็นสขุ เป็นทกุข์ หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุข ทัง้ภายใน

ทั้งภายนอก ท่ีเป็นภายนอกก็คือท่ีเป็นส่วนกาย ที่เป็นภายในก็คือที่เป็นส่วนใจ คือ 

สขุทกุข์ทางกายเป็นภายนอก สขุทกุข์ทางใจเป็นภายใน ดัง่นีก้ไ็ด้ ให้ก�าหนดดตูวัเวทนา 

เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้วกจ็ะมองเหน็ไตรลกัษณ์ในเวทนา อนจิจะไม่เทีย่งในเวทนา ทกุขะเป็น

ทกุข์ตัง้อยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปในเวทนา เป็นอนตัตา ไม่ควรยดึถือ

ว่าเป็นตวัเราของเราในเวทนา ไม่ใช่เป็นตวัเรา ไม่ใช่เป็นของเรา และเม่ือก�าหนดดัง่นีแ้ล้ว 

ตัณหาก็จะไม่เกิดเพราะเวทนา ดังท่ีตรัสว่าไม่อภินันท์ยินดีเวทนา เวทนาก็สักแต่ว่า

เป็นเวทนา บังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป บังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป มองเห็นเป็นความเกิดดับ 

ของเวทนาอยู ่เพราะฉะนัน้ กเ็ป็นอนัว่าดบัใจได้ คอืดบัใจทีย่งัประกอบด้วยยางเหนยีว

คือตัณหา โดยตรงก็คือว่าดับยางเหนียวในใจได้

ในข้อนีก้เ็ช่นเดยีวกบัค�าว่า “ทกุข์” กบั “ดับทกุข์” ดบัทุกข์นัน้ไม่ใช่หมายความ

ว่าไปฆ่าไปท�าลายสิ่งที่เป็นตัวทุกข์ ดั่งเช่นที่ตรัสเอาไว้ว่า “ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕  

เป็นทุกข์” การดับทุกข์นั้นไม่ใช่หมายความว่าไปฆ่าไปฟันไปทุบไปตีขันธ์ ๕ แต่

หมายความว่าดับตัวตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ และเมื่อดับตัวตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้

เกิดทุกข์ คือดับ ทุกขสมุทัย ได้ ก็ได้ชื่อว่า ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ เมื่อดับตัณหาที่

เป็นตวัทกุขสมุทัยได้ดัง่นี ้ทกุข์คอืขนัธ์ ๕ กค็งเป็นขนัธ์ ๕ อยูน่ัน่แหละ ไม่ได้เสยีหาย

ไปไหน ยังคงเป็นขันธ์ ๕ อยู่นั้นแหละ แต่ไม่ใช่เป็นอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นที่ยึดถือ 
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เป็นขันธ์ทีเ่ป็นวบิากขนัธ์ ขนัธ์ทีเ่ป็นวบิาก คอืเป็นผลของกิเลสของกรรมเก่า เพราะฉะนัน้ 

พระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงละทุกขสมุทัยคือตัณหาได้ ทรงได้ทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ 

ขันธ์ ๕ ของพระองค์ก็ยังอยู่ ก็ทรงบ�ารุงเลี้ยงดู และก็ทรงใช้ขันธ์ ๕ นี้เอง ปฏิบัต ิ

ในพุทธกิจต่าง ๆ ประกาศพระพุทธศาสนา จนถึงขันธ์ ๕ นี้ แตกสลายที่เรียกว่าดับ

ขันธ์ในที่สุด เพราะฉะนั้น แม้ค�าว่าดับใจนี้ก็เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเอาใจไปทิ้งที่ไหน  

เอาใจไปทุปไปขว้างที่ไหน ก็หมายความว่าดับยางเหนียวในใจดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัส

เอาไว้ที่ยกมาข้างต้นน้ันว่า ตัณหาเป็นเหมือนยางเหนียว วิญญาณเป็นพืช ก็คือดับ 

ตัวยางเหนียวซึ่งเป็นตัวพืชที่จะให้ไปเกิดอีกนั้นเอง ใจก็ยังอยู่ ไม่ใช่ไปข้างไหน แต่ว่า

ดับยางเหนียวในใจได้คือดับกิเลสได้ ดั่งนี้เรียกว่า ดับใจ 

เพราะฉะน้ัน การปฏิบัติด้วยวิธีท่ีเพ่งพินิจก�าหนดเวทนา อันเป็น เวทนานุ- 

ปัสสนาสติปัฏฐาน ก็เป็นข้อปฏิบัติอีกข้อหนึ่งซึ่งสืบเนื่องมาจาก กายานุปัสสนา- 

สติปัฏฐาน อันเป็นทางปฏิบัติที่จะคายการไปในภพทั้งหลายได้ พระพุทธเจ้าก็ได้ทรง

ปฏิบัติมาในสติปัฏฐานทั้ง ๔ รวมเข้าก็คือใน โพธิปักขิยธรรม ทั้งหมด จึงได้มีการไป

คอืตณัหาในภพทัง้หลายอนัคายเสยีได้แล้ว แต่เมือ่ยงัคายไม่ได้ วญิญาณหรอืจติทีเ่ป็น

ตัวภวังคะ องค์ประกอบนี้แหละ ก็ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ทั้งหลาย เหมือนอย่างตัวผึ้ง

ทีท่่องเทีย่วไปในดอกไม้ทัง้หลาย เคล้าเกสรของดอกไม้ทัง้หลาย น�าเอารสของน�า้หวาน

มาท�ารังผึ้ง จิตก็เหมือนกัน ออกไปรับอารมณ์ทั้งหลาย ก็น�าเอาสุขทุกข์หรือเป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข คือเวทนานี่แหละกลับเข้ามา เพิ่มภพเพิ่มชาติ คือเพิ่มตัว 

ภวังคะนี่ให้โตขึ้นและให้ด�ารงอยู่ เพื่อท่ีจะสืบภพชาติกันสืบต่อไป เป็นจุติปฏิสนธิกัน

ต่อไป แต่เมื่อมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก�าหนดในกาย ในเวทนา ซึ่งก็

สบืไปถงึจิตถงึธรรม ดับใจได้ คอืว่าดบัยางเหนยีวอนัได้แก่ตัณหา หรอืว่าอวชิชาตณัหา

อุปาทานกรรมในใจได้แล้ว ก็เป็นอันว่าดับภพดับชาติได้

ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป

๑ เมษายน ๒๕๒๙



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�าหนังสอืทีร่ะลกึและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 ๒.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่ระลึกของหน่วยงาน 

  ที่เสนอขอร่วมจัดท�า

 ๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี 

  เห็นสมควร

 ๒.๔ รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ เพื่อทราบ

 ๒.๕ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖






