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ค�าปรารภ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

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

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-
ปริณายก ทรงเจรญิพระชนัษา ๑๐๐ ปีบรบิรูณ์ ในวนัที ่๓ ตลุาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่าเป็นศุภมงคลวาระอันหาได้ยากยิ่ง และมิได้เคยปรากฏมีแต่กาลก่อน เป็น
ที่ปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบาลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชาชนไทยผู้
เป็นศาสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ขึน้ระหว่างวนัที ่๑ - ๗ ตลุาคม พทุธศกัราช 
๒๕๕๖ เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับงานฉลองพระชันษาดังกล่าวไว้ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ทรงเป็นพระมหาเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�าเพ็ญศาสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาช้านาน ได้ทรง
พระเมตตาโปรดให้สร้างพุทธสถาน อาคารเรียน และสถานสาธารณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�านวนมาก เพือ่เผยแผ่พระบวรพุทธศาสนา ส่งเสรมิการศกึษา และอ�านวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลากหลายเรื่องเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม
ค�าสอนและเร่ืองน่ารู้ในพระบวรพระพุทธศาสนาไว้เป็นจ�านวนมาก หนงัสอืพระนพินธ์



เหล่านีเ้ป็นทีย่กย่องกันว่าได้ทรงเรียบเรียงด้วยพระปรชีาสามารถ ทรงสอดส่องเชีย่วชาญ
ในอรรถและธรรม ได้ทรงน�าพระธรรมค�าสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมา 
สัมพุทธเจ้ามาแสดงให้ปรากฏ เป็นประโยชน์แก่มหาชนท่ีจะได้ศึกษาและใคร่ครวญ
ตรึกตรองปฏิบัติตาม นับว่าพระนิพนธ์เหล่านี้เป็นเพชรน�้าเอกที่ทรงคุณค่ายิ่งแก่การ
เผยแผ่พระศาสนา

ในวาระงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นอกจากการจัดงานฉลองสมโภชและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ปี  
๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่า 
“ญาณสังวรธรรม” เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นธรรมานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ 
เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้
ปรากฏยั่งยืนสืบไป

รัฐบาลในนามของพุทธศาสนิกชนทั้งปวง ขอเชิญชวนพุทธบริษัททุก 
ฝ่ายพร้อมใจกันอธิษฐานจิตถวายพระกุศลและน้อมเศียรเกล้าถวายพระพรแด่สมเด็จ
พระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ขอจงทรงเจริญพระชนัษา
ยิ่งยืนนาน ทรงเบิกบานผ่องแผ้วเป็นหลักชัยและประทีปธรรมแก่คณะสงฆ์ 
และพุทธศาสนิกชนท้ังไทยและเทศ ทรงเป็นบุญเขตที่เคารพศรัทธาของมหาชนอยู่
ตราบจิรัฐิติกาล

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๑๘ คือ “ธรรมทรรศนะ” ซึ่งเป็นการรวมพระนิพนธ์

เกี่ยวกับค�าสอนของพระพุทธศาสนา ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ที่ทรง 

นิพนธ์ในวาระต่าง ๆ ตั้งแต่ครั้งยังทรงเป็นพระเปรียญ จนถึงทรงได้รับสถาปนาเป็น

สมเด็จพระสังฆราช โดยแบ่งเป็น ๓ ภาค คือ ภาคยุวทรรศน์ ภาคมัชฌิมทรรศน์ 

ภาคปัจจุบันทรรศน์ ตามกาลแห่งพระชันษา แต่ละภาคประกอบด้วยพระนิพนธ์ 

หลายเรื่อง

พระนิพนธ์ชุดนี้ พิมพ์ครั้งแรกในงานฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา  

เจ้าพระคุณสมเดจ็พระญาณสงัวร ๓ ตลุาคม ๒๕๓๖ ในชือ่ว่า “สมเดจ็พระญาณสงัวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

พระประวัติและพระนิพนธ์” ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ตัดพระประวัติที่พิมพ์ไว้ต้นเล่มและ

ปกิณกะท้ายเล่มออก และตั้งชื่อว่า “ธรรมทรรศนะ”

พระนพินธ์เร่ืองต่าง ๆ ทีร่วมพิมพ์ในเล่มนี ้บางเรือ่งตดัตอนมาจากพระนพินธ์

เรือ่งอืน่ เพือ่สะดวกแก่ผูป้ระสงค์จะศึกษาเฉพาะเร่ืองนัน้ ๆ เรือ่งใดตดัตอนหรอืปรบัปรงุ

จากพระนิพนธ์เรื่องใดบ้าง ได้ท�าเชิงอรรถไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วยแล้ว

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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 รู้สามัญลักษณะ ๒๗๑

 สรุปการช�าระทิฏฐิ ๒๗๓

 ช�าระความสงสัยที่เกิดขึ้น ๒๗๔

 ละความสงสัยเกี่ยวกับตัวเราของเรา ๒๗๕

 พิจารณาจับเหตุปัจจัยของขันธ์ ๕ หรือนามรูป ๒๗๖

 รู้จักสามัญปัจจัยและวิสามัญปัจจัย ๒๗๘

 ก�าหนดพิจารณานามรูป ๒๘๑

 วิปัสสนาญาณหรือวิปัสสนาปัญญา ๒๘๓

 วิปัสสนูปกิเลส ๒๘๔

 พิจารณาสรุปลงในสังขารโดยไตรลักษณ์ ๒๘๘

 วิปัสสนาญาณ ๙ ๒๘๙

 วิสุทธิขั้นก�าจัดกิเลสได้หรือพ้นโลก ๒๙๓

 อริยบุคคล ๒๙๔

 โลกุตตรธรรม ๒๙๕

 วิปัสสนาญาณ ๑๖ ชั้น ๒๙๗

 โลกุตตรธรรมเป็นธรรมะที่บรรลุถึงได้ ๒๙๙



.



.
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แนวความเชื่อ*

ความเชื่อฟัง

มวลมนุษย์ ชื่อว่าเป็นหมู่ (แม้อยู่คนเดียว ก็ชื่อว่าหมู่มนุษย์) จึงต้องมีค�าสั่ง

เป็นบรรทัดแห่งความประพฤติเพื่อให้สมหมู่ ค�าสั่ง คือ วินัย กฎหมาย กติกา และ

ระเบียบต่าง ๆ ตลอดไปถึงค�าสั่งห้ามของมารดาบิดาครูอาจารย์ที่มีแก่บุตรธิดา และ

ศิษยานุศิษย์ของตน ค�าสั่งเหล่านี้ หมู่มนุษย์ฝ่ายที่รับค�าสั่งต้องเชื่อฟัง ถ้าฝ่าฝืนย่อม

มีโทษตามโทษานุโทษและประเภทแห่งค�าสั่งนั้น ๆ ค�าสั่งมี ๒ ประเภท คือ ค�าสั่งที่

ยุติธรรม ๑ ค�าสั่งท่ีไม่ยุติธรรม ๑ มนุษย์นิกรฝ่ายท่ีรับค�าสั่งย่อมปรารถนาค�าสั่งที่

ยุติธรรมอย่างเดียว เพราะค�าสั่งที่ยุติธรรมย่อมอ�านวยความร่มเย็นเป็นสุขสมบูรณ์ 

พูนความเจริญ มนุษย์นิกรเมื่อได้รับค�าสั่งที่ยุติธรรมแล้ว ก็สมควรที่จะมีความเคารพ

เชื่อฟัง ไม่แต่งตั้งค�าสั่งที่ท่านมิได้แต่งตั้ง ไม่ตัดทอนค�าสั่งที่ท่านแต่งตั้งไว้แล้วเอาเอง 

และสมควรมีความเคารพนับถือเชื่อฟังค�าของผู้ใหญ่ ไม่ลบหลู่เฉยเมย ข้อนี้จักเป็นไป

เพื่อความเจริญโดยส่วนเดียว

เพราะเหตุนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสแก่หมู่เจ้าลิจฉวี ในลิจฉวีอปริหา- 

นิยธัมมสูตร ข้อที่ ๓-๔ แปลความว่า

* ทรงนิพนธ์เมื่อครั้งยังเป็นพระมหาเจริญ  สุวฑฺฒโน ป.ธ. ๗ พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ  

 พ.ศ. ๒๔๗๙
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“ดกู่อนเจ้าลจิฉวชีาววัชชทีัง้หลาย เจ้าลจิฉวีชาววัชชมีปีระมาณเพยีงใด จกัไม่

แต่งต้ังวชัชธีรรม (กฎหมายแห่งประเทศวชัช)ี ทีม่ไิด้แต่งตัง้ จักไม่ตดัวชัชธีรรมทีแ่ต่ง

ตั้งไว้แล้ว จักถือประพฤติอยู่ในวัชชีธรรมตามที่บัญญัติไว้เก่า อนึ่ง บรรดาเจ้าลิจฉว ี

ชาววชัชทัีง้หลาย เจ้าลจิฉวชีาววชัชเีหล่าใดเป็นผูใ้หญ่ จกัสกัการะเคารพนบัถอืบชูาเจ้า

ลิจฉวีเหล่านั้น จักส�าคัญค�าของเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นว่าควรฟัง

“ดูก่อนเจ้าลิจฉวีท้ังหลาย ความเจริญอย่างเดียวอันพวกเจ้าลิจฉวีชาววัชชี  

พึงหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลย”

แม้ค�าสัง่ในศาสนจกัรคือพระวินยั อนัพระศาสดาทรงแต่งตัง้ประทานแก่ภกิษุ

บริษัทก็ดุจเดียวกัน ถ้าภิกษุบริษัทไม่ตัดเติมตามชอบใจ ถือประพฤติอยู่ในสิกขาบท

ตามที่บัญญัติไว้ และสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นพระเถระ ช�านาญกิจการ 

บวชมานาน เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก เชื่อฟังค�าของท่าน จักหวังความเจริญ

ได้โดยส่วนเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย เพราะเหตุนี้ พระศาสดาจึงตรัสไว้ในภิกขุ 

อปริหานิยธัมมสูตร มีใจความเหมือนกันกับที่ตรัสแก่เจ้าลิจฉวี

มนุษย์นิกรผู้มีหน้าที่สั่งควรออกค�าสั่งที่ยุติธรรม ส่วนมนุษย์นิกรผู้มีหน้าที่

รับค�าสั่งก็สมควรมีความเคารพเชื่อฟัง เมื่อต่างปฏิบัติต่อกันตามหน้าที่โดยธรรมฉะนี้ 

จักมีความเจริญยั่งยืน ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ พึงเห็นตัวอย่างผู้สั่งและผู้รับ 

ค�าสั่งในศาสนจักรทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งปฏิบัติหน้าที่ โดยยกธรรมเป็นใหญ่ เพราะเหตุนี้ 

จ�าเดิมแต่ครั้งพุทธกาลมา จึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเลย

ค�าสัง่ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นกฎท่ีมนษุย์แต่งตัง้ขึน้และยงัฝ่าฝืนได้ แต่กฎอกีอย่างหนึง่ 

คือกฎธรรมดาใคร ๆ จะฝ่าฝืนมิได้เลย กฎธรรมดาที่จะน�ามากล่าวในที่นี้คือความแก่ 

ความเจ็บ ความตาย กฎธรรมดานี้ มีอ�านาจเพียงไร ทุกคนคงเคยเห็นแล้ว เมื่อเห็น

ถ้ามคีวามเฉลยีวใจ จกัรูส้กึว่าตนถกูความแก่ของคนแก่ ความเจบ็ของคนเจบ็ ความตาย

ของคนตาย ตักเตือนอยู่เสมอ ดุจถูกมิตรที่รักสนิทตักเตือนฉะนี้ว่า ท่านจักต้องเป็น

อย่างนี้ ๆ เพราะเหตุนี้ จงรีบเร่งท�าความดีตั้งแต่วันนี้ เดี๋ยวนี้ ดุจไฟไหม้ผมบนศีรษะ

เร่งรบีดับโดยเรว็พลนั ถ้าท่านมวัสนกุสนานระเรงิหลงเสยี จกัมคีวามเสยีใจในภายหลัง 

ในเมือ่สายเสยีแล้ว ใครจะเชือ่ฟังค�าตกัเตือนดจุฉะนีห้รอืไม่ ไม่บงัคับ แต่เม่ือถึงเวลาแล้ว 
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ความแก่ เจ็บ ตาย ก็เข้าครอบง�าให้อยู่ในอ�านาจทั้งส้ิน ไม่มีความล�าเอียงเลย  

กฎธรรมดาฉะน้ีย่อมเป็นแม่บทและตัวอย่างแห่งกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นทั้งปวง ไม่บังคับ 

ให้เชื่อฟัง ถึงแม้ไม่เชื่อฟัง ก็เป็นไปตามธรรมดาเสมอกันหมด แต่กฎธรรมดาในส่วน

กรรม สมควรเชื่อและถือไว้

ความเชื่อถอื

ค�าสัง่อนัมนษุย์นกิรพงึเคารพเชือ่ฟังดงักล่าวแล้ว ยังมีค�าแสดงศิลปวิทยาการ

ต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์นิกรมีสมองเฉลียวฉลาด ดังที่เรียกกันว่ามีหูตาสว่างในวิถีทางที่

จะด�าเนินชีวิตอยู่ในโลก และยังมีค�าแสดงวิธีกล่อมเกลากาย วาจา จิต ให้เป็นปกติ

เรียบร้อยดีงามเป็นคู่กันไปกับการด�าเนินชีวิตอยู่ในโลก ค�าทั้งสองประเภทนี้ เรียกว่า

ค�าสอน ประเภทแรกเรียกว่าค�าสอนทางโลก ประเภทที่สอง เรียกว่าค�าสอนทาง

ธรรมจรรยา ค�าสอนทั้งสองนี้ มีจุดมุ่งส�าคัญต่างกันดังนี้ ค�าสอนทางโลก มุ่งให้บรรจุ

ไว้ที่สมอง คือมุ่งให้มนุษย์นิกรมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการนั้นเป็นที่ตั้ง ค�าสอน

ทางธรรมจรรยา มุ่งให้บรรจุหรือถือไว้ที่กาย วาจา และดวงใจ คือมุ่งให้มนุษย์นิกรมี

ความเชื่อถือคือปฏิบัติตามเป็นที่ตั้ง ค�าสั่งเป็นค�าบังคับให้เชื่อฟังโดยส่วนเดียว  

ถ้าฝ่าฝืนก็ถูกผู้รักษาค�าสั่งลงโทษ ส่วนค�าสอนทางโลก มิใช่ค�าสอนที่มุ่งให้เชื่อถือโดย

ส่วนเดียว โดยมากมุ่งให้เกิดความรู้ทันโลก ส่วนค�าสอนทางธรรมจรรยามุ่งให้เชื่อถือ

คอืปฏบิตัติาม ถ้าเหน็ว่ามเีหตผุลไม่พอหรอืไม่สมัครใจ จะไม่เชือ่ถือกไ็ด้ แต่ถ้าไม่เชือ่

ถือความดี ไปเชื่อถือความชั่ว ก็ถูกธรรมดาลงโทษเอง มนุษย์นิกรถ้าได้รับค�าสอนทั้ง

สองประเภทนีแ้ยกกนั จะมคีวามต่างกนัดงันี ้ผูท้ีไ่ด้รบัค�าสอนทางโลกจดัโดยส่วนเดยีว 

ย่อมมีสมองอันฉลาด แต่มีกาย วาจา และดวงใจเสื่อมทรามจากศีลธรรม นอกจากมี

พื้นดีมาบ้างแล้ว ส่วนผู้ที่ได้รับค�าสอนทางธรรมจรรยาจัดโดยส่วนเดียวย่อมมีกาย  

วาจา และดวงใจ เจริญด้วยศีลธรรม เพราะความเชื่อถือ แต่มีสมองไม่ทันโลก  

เพราะเหตุน้ี มนุษย์นิกรจึงสมควรท่ีรับค�าสอนทั้งสองให้มีน�้าหนักถ่วงกันและกัน  

ให้สม�า่เสมอกันดจุตราชู เพ่ือจกัได้มีสมองอันฉลาดในวทิยาการทางโลก มคีวามสามารถ

ในศิลปหัตถกรรม ทั้งมีกาย วาจา และดวงใจ หนักแน่นอยู ่ในศีลธรรม ฉะนี ้ 

จักได้รับสุขประโยชน์และความเจริญยิ่ง ๆ
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จรงิอยู่ ค�าสอนทางโลกโดยมาก ไม่ขดัอ�านาจกนักบักเิลสของตน ส่วนค�าสอน

ทางธรรมจรรยาขดัอ�านาจแห่งกเิลสของตน เพราะฉะนี ้แม้ได้ฟังค�าสอนทางธรรมจรรยา

เสมอ ถ้ามีความเชื่อถือน้อยไป ก็ทานก�าลังดันแห่งกิเลสที่ฟูขึ้นเพราะความเจริญแห่ง

ค�าสอนทางโลกไม่ได้ เพราะเหตน้ีุ ในถ่ินใด ๆ กต็าม ถ้ามแีต่ค�าสอนทางโลกอย่างเดียว

แผ่ความเจริญไปถึงเข้าโดยทางการ ค�าสอนทางธรรมจรรยาที่เป็นพื้นเมืองก็เส่ือม 

อารยธรรมพื้นเมืองก็ถอย แต่ความไม่สงบสุขความร้อนใจเจริญขึ้น เมื่อก�าลังต่ืน 

การศึกษาแผนใหม่ ค�าสอนทางธรรมจรรยาจึงถูกชักออกนอกวงการศึกษาเกือบหมด 

ต่อมาเมือ่ความตืน่ลดลงแล้ว จงึเหน็ว่าการทีท่�าดงันัน้ผดิไป จงึเพิม่ค�าสอนทางธรรมจรรยา

เข้าอีก และค่อยเฉลียวถึงค�าสอนทางธรรมจรรยามากขึ้น ดังในปัจจุบันนี้ แต่ยังมีข้อ

บกพร่องอนัส�าคญัอยู่อีก คอื มนษุย์นกิรท้ังเดก็และผูใ้หญ่ มกัรับค�าสอนทางธรรมจรรยา

ไปบรรจุไว้ในสมองกนัเสยีหมด ไม่น�าไปบรรจไุว้ทีก่าย วาจา และดวงใจ เมือ่บรรจผุดิ

ที่ฉะนี้ ค�าสอนทางธรรมจรรยาก็กลายเป็นค�าสอนทางโลกไป ผู้ที่ฟังและเรียนค�าสอน

ทางธรรมจรรยากก็ลายเป็นเชือ่ฟังค�าสอนทางโลก แต่นัน้ความถอืตวั ความทะเยอทะยาน 

ความรษิยา ความดหูมิน่ ความมใีจคบัแคบ และการพูดจาเพ้อเจ้อ เป็นต้น ก็เกดิตาม

กันมาเป็นถ่องแถว วิธีแก้ข้อบกพร่องอันนี้ก็คือ บรรเทาความตื่นตูมเสียบ้าง คิดให ้

เห็นความจริงว่า ที่ว่าอารยประเทศหรืออารยถิ่น คือถิ่นอันประเสริฐนั้น ได้แก่ถิ่นที่มี

ศลีธรรม ถ่ินใด มีศีลธรรม แม้จะยังเป็นป่าดงพงเขา ถ่ินนัน้กช่ื็อว่าอารยถิน่ได้ ส่วนถ่ิน

ใดปราศจากศีลธรรม แม้ถิ่นนั้นจะเจริญด้วยบ้านเรือนตึกรามเป็นอาทิสักเพียงไร  

หรือเป็นถิ่นที่เรียนเรื่องศีลธรรมก็ตาม ถิ่นนั้นเป็นอารยถิ่นหามิได้ แต่เป็นอนารยถิน่ 

ทั้งสองประเภทนี้ เม่ือผ่านเข้าไปอยู่ จักรู้สึกว่ามีความวางใจความเย็นใจต่างกันมาก  

เมือ่คิดให้เหน็ความจริงฉะนีแ้ล้ว กบ็รรเทาความทะเยอทะยานเสียบ้าง แล้วกพ็ยายาม

หาความรู้ทางโลกมาบรรจุไว้ที่สมองให้ทันโลก ไม่ยอมเอาไปไว้ท่ีกาย วาจา และ 

ดวงใจ พยายามเอาความรู้ ทางธรรมจรรยาจากสมองไปบรรจุไว้ที่กาย วาจา และ

ดวงใจ และใช้ความสามารถตามศิลปะของตน ให้ด�าเนินไปทางเดียวกับธรรมจรรยา

เพื่อด�ารงชีวิต เมื่อคิดให้เห็นความจริงฉะนี้ ก็ชักชวนตนและผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องด้วยตน

ให้มีความเชื่อถือ คือปฏิบัติตาม เม่ือปฏิบัติได้เท่าใด แม้ไม่ปรารถนา ก็ได้ชื่อว่า 

อารยะเท่านั้น ถ้าปฏิบัติมิได้เท่าใด แม้ปรารถนาหรือประกาศโฆษณาสักเท่าใด ก็ได้

ชื่อว่าอนารยะเท่านั้น ตามที่กล่าวมานี้ ก็พอจะเป็นแนวความคิดให้จับข้อส�าคัญได้ว่า 
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บพุพภาค คอืส่วนเบือ้งต้นแห่งค�าสอนทางธรรมจรรยากค็อืความเชือ่ ในจฬูกมัมวภิงัคสตูร 
แสดงความเชื่อไว้ ๔ ประเภท คือ

กัมมสัทธา เชื่อกรรม คือเชื่อว่าความจงใจท�า ความจงใจพูด ความจงใจคิด 
ดีเป็นดี ชั่วเป็นชั่ว หรือเชื่อว่ากรรมดีมี กรรมชั่วมี

วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรมว่า กรรมดีให้ผลดี กรรมชั่วให้ผลชั่ว 

กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน 

ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า 

มนุษย์นิกรด�ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยผลประโยชน์ จึงต่างหวังผลประโยชน์เหมือน
กันทุกคน ผลประโยชน์ปัจจุบันก็ไม่พ้นไปจากลาภ ยศ ไมตรี ผลประโยชน์ภายหน้า
ก็ไม่พ้นไปจากอายุ วรรณ สุข ยศ สวรรค์ และมนุษย์นิกรต่างไม่อยากตาย จึงต่าง
หวังประโยชน์อย่างยิ่งเพื่ออมตธรรม ธรรมท่ีไม่ตาย มนุษย์นิกรจักบรรลุประโยชน์ 
ตามปรารถนาได้ด้วยกรรมดีของตน จักไม่บรรลุได้ด้วยกรรมชั่วของตน เพราะเหตุนี้ 
ท่านจึงสอนให้เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน  
เพื่อจักได้ถือกาย วาจา ใจ ของตนไว้ให้ดี คือประกอบแต่กรรมดี ไม่ถือกาย วาจา 
และใจไว้ชั่ว คือไม่ประกอบกรรมชั่ว

ถ้าจะมีค�าถามว่า ถืออย่างไรเรียกว่าถือดี ถืออย่างไรเรียกว่าถือชั่ว ตอบว่า 
ข้อนี้ มารดาบิดาญาติมิตรสหายผู้หวังดี และครูและสมณพราหมณาจารย์เป็นอาทิ  
ต่างได้พร�า่สอนชีแ้จงแสดงแก่บตุรธดิาญาตมิติรสหาย และศษิยานศุษิย์และสาวกมไิด้
หยุดหย่อนว่าอย่างนี้ ๆ แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงชี้แจงไว้แล้วบริสุทธิ์
บริบูรณ์สิ้นเชิง จักน�ามากล่าวสักนิดหน่อยเพื่อเป็นแนวแห่งความถือ ดังต่อไปนี้

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบัน ๔ 

๑. อุฏฐานสัมปทา  ถึงพร้อมด้วยความหมั่น 

๒. อารักขสัมปทา  ถึงพร้อมด้วยความรักษา 

๓. กัลยาณมิตตตา  คบเพื่อนที่ดีงาม

๔. สมชีวิตา  เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ก�าลัง มิให้ฟูมฟายนัก 

  มิให้เบียดกรอนัก
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สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ภายหน้า ๔ 

๑. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 

๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความปกติกาย วาจา ใจ 

๓. จาคสัมปทา  ถึงพร้อมด้วยความบริจาค

๔. ปัญญาสัมปทา  ถึงพร้อมด้วยปัญญา ความรอบรู้ผิดชอบ ประโยชน์

  มิใช่ประโยชน์ 

ปรมัตถะ ประโยชน์อย่างยิ่ง

ประโยชน์อย่างยิ่ง บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยเดินตามทางอันเดียวนี้ คือ 

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ  
ปัญญาสิกขา คือปัญญา

สัมมาสังกัปปะ  ความด�าริชอบ    

สัมมาวาจา วาจาชอบ 

สัมมากัมมันตะ  การงานชอบ   สีลสิกขา คือศีล

สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีวิตชอบ    

สัมมาวายามะ  ความเพียรชอบ   

สัมมาสติ ระลึกชอบ   จิตตสิกขา คือสมาธิ

สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ 

มนษุย์นกิรมุ่งประโยชน์ใด ๆ ถอืคอืปฏบิตัติามประโยชน์นัน้ ๆ ตามประเภท 

อย่างนี้แล ช่ือว่าถือดีตามประเภทแห่งประโยชน์ ถ้าถือตรงกันข้ามชื่อว่าถือชั่ว  

เมื่อถือดีย่อมได้รับประโยชน์ตามประเภทที่ถือ เมื่อถือชั่วย่อมไม่ได้รับประโยชน์

ความเชื่อไม่ถอืหรอืความเชื่อวาง

มนุษย์นิกรผู ้เชื่อค�าสอนด้วยปัญญา แล้วถือคือประพฤติเป็นประโยชน์  

ย่อมได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่ความประพฤต ิถ้ามคี�าถามว่า เมือ่ได้รบัประโยชน์แล้ว 

จะวางการถอืได้หรอืยงั ตอบว่า ถ้าได้รบัประโยชน์ปัจจบุนัและประโยชน์ภายหน้าแล้ว 
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ก็ยังวางการถือมิได้ ส่วนท่ีประพฤติเป็นประโยชน์ไปแล้วก็แล้วกันไป แต่ก็คงยึดถือ 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากความประพฤติที่เป็นประโยชน์ มีลาภยศ เป็นอาทิว่าเป็น 

ของเรา (ถ้าไม่ถือว่าเป็นของเรา ก็เป็นของเขา เราก็เลยชวด เพราะยังมีเรามีเขาอยู่) 

ลาภ ยศ เป็นต้น ต้องเสื่อมต้องสิ้นไปเป็นธรรมดา เมื่อวางการถือที่เป็นประโยชน ์

เสยีแล้ว จกัเอาลาภ ยศ เป็นต้นทีไ่หนมาทดแทนส่วนทีส่ิน้ไป เพือ่เป็นทีพ่ึง่พงิองิชวีติ

แห่งตัวเราซึ่งยังต้องท่องเที่ยวไปอยู่ คนท่ีขาดแคลนลาภเป็นต้น เพราะเหตุท่ีไม่ถือ

ประโยชน์ ไพล่ไปถือความประพฤติที่ไม่เป็นประโยชน์ เพราะเชื่อสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ  

เพราะเหตุนี้ ความประพฤติเป็นประโยชน์ปัจจุบันและภายหน้านั้น มนุษย์นิกรซึ่งยัง

ต้องท่องเที่ยวไปจักปล่อยวางเสียมิได้

อนึ่ง มนุษย์นิกรเม่ือเกิดมาแล้ว เห็นความล�าบากในเวลาเกิด ก็ปรารถนา 

ความไม่แก่ เจ็บ ตาย ปรารถนาความมีชีวิตยืนยงอยู่เย็นเป็นสุขในโลก แม้รู้ว่าเมื่อ

เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ เจ็บ ตาย เหมือนกันหมด ก็ยังปรารถนาความแก่ช้า ความมี 

โรคน้อย และความมอีายยุนื เมือ่มคีวามปรารถนาฉะนีจ้งึแสวงหาวิธต่ีาง ๆ กนั มีท�า

พิธีต่ออายุทางไสยศาสตร์เป็นต้น แม้นักวิทยาศาสตร์ก็คิดค้นหาวิธี เพื่อท�าให้ไม่แก่  

เจ็บ ตาย หรือเพื่อให้แก่ช้า มีโรคน้อย และตายช้ากันมากเหมือนกัน อันความไม่มี

โรคหรือความมีโรคน้อย ท่านกล่าวว่าเป็นลาภอย่างย่ิง เพราะเป็นโอกาสท่ีจักได้ใช้

ร่างกายประกอบประโยชนกจิสมกบัทีเ่กดิมา อนึง่ ความมโีรคน้อยกด็ ีความมอีายุยนื

กด็ ีท่านกล่าวว่าเป็นผลแห่งกรรมดี เพราะเหตน้ีุ จงึสมควรเพือ่จะปฏิบตัติามค�าแนะน�า

ที่ท่านแสดงไว้ตามสมควร เป็นต้นว่าหัดท�าใจให้รื่นเริงเป็นนิตย์ ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

ตามหลักอนามัย เมื่อตื่นนอนในเวลาเช้าอากาศสดชื่น ก็ท�าใจให้ปลอดโปร่ง แช่มชื่น 

และตั้งใจเพื่อให้มีอายุยืนยาว เพื่อประกอบประโยชน์และตั้งใจท�าการอันเป็นหน้าที่

ประจ�าวันให้ลุล่วงไปโดยเรียบร้อยไม่คั่งค้าง อนึ่ง ไม่ประมาทต่อการบ�ารุงรักษาชีวิต 

ไม่ประกอบกจิท่ีชัว่อันจะท�าชวิีตให้อับเฉา หมัน่ประกอบกศุลกจิ อนัจะท�าจติให้ชุม่ชืน่

ในคราวเจ็บไข้ได้ทุกข์ ก็รีบหาหมอผู้สามารถมาเยียวยารักษาตามความสามารถ  

เมื่อปฏิบัติได้แม้ฉะนี้ ก็เป็นกรรมดี อันอาจอ�านวยให้มีโรคน้อย และมีอายุยืนยาวได้ 

แต่ความแก่ เจบ็ ตาย ย่อมมีแก่สังขารทัง้หลายเป็นธรรมดา จะท�าประการใด ๆ เพือ่จะ

มิให้แก่ เจ็บ ตาย ย่อมไม่ได้ เมื่อหาความไม่ตายที่อื่นมิได้ ผู้ปรารถนาความไม่ตาย 
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กค็วรมาคดิค้นหาความไม่ตายในพุทธศาสนาดูบ้าง ได้ฟังมาว่า พระพทุธเจ้าตรสัไว้โดย

ความว่า เบญจขันธ์ (กองทั้ง ๕) คือรูปร่างอันเป็นรังโรค ๑ ความรู้สุขทุกข์และ 

เฉย ๆ ๑ ความจ�าได้หมายรู้ ๑ ความคิดนึกปรุงแต่งเรื่องราว ๑ ความรู้ว่านั่นนี่ใน

เมื่อตาเห็นรูปเป็นต้น ๑ เหล่านี้เป็นตัวทุกข์ใหญ่ ตัณหา ความทะเยอทะยานอยาก

เป็นเหตุให้ทุกข์เกิด ความดับตัณหาได้ ทุกข์ดับไปหมด เป็นความดับทุกข์ มรรค ๘ 

มีความเห็นชอบเป็นต้น อันย่นย่อเป็นศีล สมาธิ ปัญญา เป็นทางปฏิบัติเพื่อถึงความ

ดับทกุข์ เมือ่ฟังมาฉะนีแ้ล้ว พจิารณาดตูามศาสโนวาท ได้ความคดิว่า ตวัเราอยากไม่

แก่ เจ็บ ตาย และอยากให้คนที่รัก เป็นเช่นนี้ด้วย เม่ือไม่สมปรารถนา ก็เกิด 

ความทกุข์คอืความเหอืดแห้งใจ ความร�าพนัร�า่ไร ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ 

ความคับแค้นใจขึ้น ความทุกข์เหล่านี้ เกิดขึ้นที่เบญจขันธ์ เบญจขันธ์เป็นตัวทุกข์ใหญ่

อยู่แล้ว ยังต้องทนทุกข์เหล่าน้ีอันเกิดจากความทะเยอทะยานอยากในปัจจุบันอีกด้วย 

ความทะยานอยากเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอย่างนี้ คราวนี้ถ้าไม่มีความทะยานอยากแก่  

เจ็บ ตาย ไม่มีความทะยานอยากไม่แก่ เจ็บ ตาย อีกอย่างหนึ่งไม่มีความอยากได้

อยากเสีย ไม่มีความอยากมี อยากเป็นทั้งสิ้น เมื่อเป็นอยู่ก็ไม่อยาก ตายก็ไม่อยาก

ปล่อยวางให้เป็นไปตามธรรมดาฉะนี ้เมือ่เบญจขันธ์ ต้องแก่ เจบ็ ตาย ไปตามธรรมดา 

ก็ไม่ทุกข์มีเหือดแห้งใจเป็นต้น ความดับความทะยานอยากเป็นความดับทุกข์ได้ฉะนี้ 

ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ในเบื้องต้น มนุษย์นิกร 

ผู้หวังความดับทุกข์ ต้องถือไว้ก่อน คือถือศีล ถือสมาธิ ถือปัญญา

เรื่องการถือศีล สมาธิ ปัญญา มีข้อที่จะพึงพูดดังต่อไปนี้ ถ้าเข้าใจว่า เมื่อจัก

ถือศีล สมาธิ ปัญญา ต้องไปถือที่วัด ที่ป่าเป็นต้น เรียกว่าเข้าใจพลาดที่  คือเมื่อจัก

ถือก็ไม่ต้องไปถือที่ไหนอื่น ถือที่กาย วาจา จิตนี้แหละ วัดก็ดี ป่าก็ดี เป็นที่อุปกรณ์

ให้สะดวกแก่การถอืเท่าน้ัน เพราะฉะนัน้ เมือ่หวังจะถือให้สะดวก จึงสมควรไปวัด หรอื

เข้าป่า หรือสถานที่อันสมควรอื่น ๆ อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเข้าใจว่า การรับสิกขาบท  

๕-๘-๑๐ เป็นการถือศีลแท้ก็เรียกว่า เข้าใจพลาดศีลไปอีก เพราะนั่นเป็นค�าส่ังหรือ

วินัยประจ�าหมู่ มีไว้ส�าหรับบังคับกายวาจาให้เรียบร้อยเสมอกัน ส่วนศีลมิใช่ค�าส่ัง 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงศีลเป็นค�าสอน ศีลคือปกติกาย วาจา และจิต ถ้าปล่อยกาย 

วาจา จิตให้ผดิปกต ิแม้จะรบัสกิขาบทสกัเท่าไร ๆ กไ็ม่ชือ่ว่าถือศลี เมือ่ถอืความปกติ
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แห่งกาย วาจา จิต ไว้ได้แม้จะรับสิกขาบท ๕ ก็ตาม หรือมากกว่าก็ตาม ก็ย่อมชื่อ

ว่าถือศีลเสมอกนั พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัวินิยัคอืสิกขาบทเหล่านี ้ไว้เป็นค�าสัง่ เป็นต้น

ทางแห่งศีล ถ้าไม่ปฏิบัติตามสิกขาบท ก็ถือศีลมิได้ เพราะสิกขาบทหยาบกว่าศีล  

เมื่อท�าดีอย่างหยาบ ๆ ยังไม่ได้ แล้วจะท�าให้ละเอียดได้อย่างไร อนึ่ง พุทธบริษัท  

ชื่อว่าเป็นหมู่ มีค�าสั่งคือวินัยส�าหรับประพฤติตามประเภทแห่งหมู่ ถ้าผู้ใดปราศจาก

วนิยัของหมูเ่สยีทัง้สิน้ ผูน้ัน้หาชือ่ว่าพทุธบรษิทัไม่ จะป่วยกล่าวไปถึงภมูธิรรมทีสู่งกว่า 

เพราะเหตนุี ้จะคิดว่าสกิขาบทเหล่านี ้มใิช่ตัวศีล แล้วไม่รบัมาปฏิบัต ิไม่ชอบ แต่ควร

ทราบความต่างกัน เพื่อจักไม่ยึดสิกขาบทเป็นศีลแล้วหยุดอยู่เพียงรับสิกขาบทเท่านั้น 

อนึ่ง ธรรมดาของใจย่อมคิดไปต่าง ๆ ทุก ๆ ขณะ ซึ่งเปรียบเหมือนว่ิงอยู่เสมอ  

ความพยายามท�าใจให้คิดอยู่เพียงสิ่งเดียวด้วยการเพ่งกสิณหรือ อานาปานสติเป็นต้น 

ซึ่งเปรียบเหมือนหยุดการวิ่งหยุดยืนตรงอยู่ ฉะนั้น เรียกว่า สมาธิคือความตั้งใจมั่น  

การถือสมาธิ คือการเจริญสมถกรรมฐาน (กรรมฐานเป็นอุบายสงบใจ) มีกสิณ ๑๐ 

อนุสติ ๑๐ เป็นต้นประการใดประการหนึ่ง อนึ่ง บุคคลยังประกอบด้วยกิเลสเครื่อง 

เศร้าหมองจิต ความรู้เป็นเหตุละกิเลสได้เรียกปัญญา การถือปัญญาคือการเจริญ 

วิปัสสนากรรมฐาน (กรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา) ศีล สมาธิ ปัญญา ท่านแสดง

ไว้โดยพิสดารเป็นอันมาก มีในไตรสกิขา เป็นต้น จติของบคุคลได้เย่ือใยกบัความทะยาน

อยากมานาน จึงตัดให้ขาดจากกันได้โดยยาก เพราะเหตุนี้ ผู้ถือศีล สมาธิ ปัญญา  

จึงต้องถือโดยกาลนาน จะท�าใจเรว็ด่วนได้มไิด้ เพราะความใจเร็วด่วนได้นัน้ เป็นความ

อยากอันเป็นตัวก่อทุกข์นั่นเอง มนุษย์นิกร ถือศีล สมาธิ ปัญญา มั่นอยู่ที่กาย วาจา 

จิต กาย วาจา จิต ก็จักมั่นอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา แต่ถ้ายังถืออยู่ตราบใด ก็ยังไม่

สิน้ความอยากไม่สิน้ทุกข์อยูต่ราบนัน้ เพราะเมือ่ยงัถอือยู ่กแ็สดงว่าศลี สมาธ ิปัญญา 

ยังจักต้องตกต�่าอยู่ จึงต้องคอยถือไว้ ถือศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อผลใด ยังไม่บรรลุผล

นั้นจึงคงต้องถือไว้ เมื่อบรรลุผลนั้นแล้ว ก็ไม่ต้องถือ เมื่อยังถือจึงหมายความว่ายังไม่

บรรลุผลอันประเสริฐ อนึ่ง เมื่อยังถืออยู่ก็หมายความว่ายังไม่เสร็จกิจ เปรียบเหมือน

เมือ่ยงัมร่ีางร้านอยู่ กห็มายความว่ายงัสร้างตกึไม่เสรจ็ ฉะนัน้ อนึง่ ตณัหาใดเป็นเหตุ

ถือว่านั่นของเรา มานะใดเป็นเหตุถือว่า เราเป็นนั่น ทิฏฐิใดเป็นเหตุถือว่านั่นเป็น 

ตัวตนของเรา ความถือศีล สมาธิ ปัญญา ก็ถือด้วยตัณหา มานะ ทิฏฐินั้น ตัณหา 

มานะ ทิฏฐิเป็นโทษเครื่องเศร้าหมอง ความถือที่เนื่องมาจากตัณหา มานะ ทิฏฐิ  
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จึงเป็นโทษเครือ่งเศร้าหมองด้วย ศีล สมาธ ิปัญญา เป็นเหตกุ�าจดัตณัหา มานะ ทฏิฐิ 

เมื่อถือศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยตัณหา มานะ ทิฏฐิ จึงยังก�าจัดตัณหา มานะ ทิฏฐิ 

มไิด้ สมจรงิ ด้วยธรีราชภาษิต แปลความว่า สิง่ทีย่งัถืออยู ่พงึเป็นของหาโทษมไิด้ไม่มี

ในโลก

เพราะเหตุนี ้เมือ่ตณัหาความทะยานอยากจะดบั จงึต้องวางความถอืศลี สมาธ ิ

ปัญญา ความวางความถือฉะนี้เรียกว่าความไม่ยึดถือ ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นเหตุให้ 

วาง ตอบว่า ศลี สมาธ ิปัญญา ทีเ่กดิพร้อมเพรยีงเป็นอนัหนึง่อันเดยีวกนั (มัคคสมังคี) 

ทีก่าย วาจา จติ เป็นเหตใุห้วางความถอื ทีว่่าศลี สมาธ ิปัญญา เป็นมคัคสมงัคทีีก่าย 

วาจา จิต นั้น พูดง่าย ๆ คือ กาย วาจา จิต เป็นปกติ (ศีล) จิตตั้งมั่น (สมาธิ)  

จิตรู้แจ้งเห็นจริงเป็นเหตุละกิเลส (อันจะเป็นเหตุให้กายวาจาจิตผิดปกติ ให้จิตไม่ 

ตั้งมั่น ให้จิตโง่ไม่รู้จริง) ได้เด็ดขาด (โดยบางส่วนหรือสิ้นเชิง) ในขณะเดียวกัน 

ถามว่า ใครเป็นผู้วางความถือ

ตอบว่า ไม่มีใครวาง เมื่อศีล สมาธิ ปัญญา พร้อมเพรียงกันก�าจัดตัณหา 

(ความทะยานอยาก) มานะ (ความถือตัว) ทิฏฐิ (ความเห็นผิด) เสียแล้ว ความถือ

ก็หายไป ความถือเปรียบเหมือนเงาแห่งตัณหา มานะ ทิฏฐิ เมื่อตัณหา มานะ ทิฏฐิ 

อันเป็นเหตุให้ถือซึ่งเปรียบเหมือนเจ้าของเงาไม่มีแล้ว เงาก็ไม่มี ฉะนั้น เพราะเหตุนี้ 

บุคคลจะวางศีล สมาธิ ปัญญา เอาเอง ด้วยเข้าใจว่าต้องวางจึงจักดับตัณหาได้ ฉะนี้

ไม่ถูก ความเข้าใจอย่างนั้นเป็นอวิชชาความไม่รู้จริง

ถามว่า เมื่อวางความถือศีล สมาธิ ปัญญา ลงแล้ว ยังจะมีความถืออย่างอื่น

อยู่อีกหรือไม่

ตอบว่า ไม่มีทั้งหมด เพราะความถือทุกอย่าง เป็นต้นว่า ถือบุญ ถือบาป  

อันเป็นส่วนเหตุก็ดี ถือผลต่าง ๆ เช่น ลาภ ยศ ตลอดถึงเบญจขันธ์ก็ดี ว่าของเรา 

เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา หายไปหมด พร้อมกันกับตัณหา มานะ ทิฏฐิ อันเป็นเหตุ

ให้ถือ 

ถามว่า ที่ว่าวางศีล สมาธิ ปัญญา นั้น วางไว้ที่ไหน
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ตอบว่า ถอืทีไ่หน กว็างทีน่ัน่ คอืถอืไว้ทีก่าย วาจา จติ กว็างทีก่าย วาจา จติ 

เพราะเหตุนี้ แม้ท่านผู้ปล่อยวาง จักวางศีล สมาธิ ปัญญา เสียก็ดี กาย วาจา จิต 

ของท่านคงมีศีล สมาธิ ปัญญาสมบูรณ์

ถามว่า เมื่อตัณหาอันเป็นเหตุให้ถือดับไป จักให้เกิดผลอย่างไร 

ตอบว่า ให้เกิดผลคือความสิ้นทุกข์ท้ังปวง ในที่น้ีจะแยกทุกข์ออกเป็น ๒ 

ประเภท คือ ๑ ทุกข์ที่เกิดเพราะตัณหาในปัจจุบันชาติ ๒ ทุกข์ท่ีเกิดเพราะตัณหา  

ในอดีต แต่ทุกข์แม้มากประเภทก็ย่อลงเหลือหนึ่ง คือเบญจขันธ์เท่านั้น ทุกข์ประเภท

ที่ ๑ มีความเหือดแห้งใจ (โศก) เป็นต้น ทุกข์ประเภทที่ ๒ คือความเกิด แก่  

เจ็บ ตาย แห่งเบญจขันธ์ ความทุกข์ประเภทท่ี ๑ ส้ินไปหมดพร้อมกับความไม่ถือ 

เพราะตัณหาดับไป ส่วนความทุกข์ประเภทท่ี ๒ ยังไม่ส้ินไปก่อน แต่ไม่มีผู้ถึงทุกข์  

ข้อนี้ สมควรอธิบายอีกว่า บุคคลยังยึดถือทุกข์คือเบญจขันธ์ ด้วยตัณหาว่าของเรา    

ด้วยมานะว่าเป็นเรา ด้วยทิฏฐิว่าเป็นตัวตนของเรา จึงเป็นทุกข์มีโศกเป็นต้น บุคคล

เป็นอันมากไม่ปรารถนาทุกข์ แต่ไม่วางทุกข์ จึงไม่พ้นทุกข์ไปได้ ถ้าไม่ยึดถือทุกข์คือ 

เบญจขันธ์แล้ว ย่อมไม่ต้องเป็นทุกข์โศกประการใด ๆ เลย เม่ือทุกข์คือเบญจขันธ ์ 

ทนอยู่มิได้ ต้องเปลี่ยนแปรสลายไป ก็ไม่เห็นว่าเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่เห็นว่าเราหรือ 

เขาเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่เห็นว่าสิ่งท่ีมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปตามธรรมดา 

เมื่อวางความถือทุกข์ลงฉะนี้ จึงจักพ้นทุกข์ทั้งส้ินได้ ส่วนทุกข์คือเบญจขันธ์ก็คงเป็น

ทกุข์คอืทนคงอยูม่ไิด้ กล่าวโดยธรรมดาสามัญว่าต้องเกดิดบัไปตามธรรมดา หรอื กล่าว

โดยอปุาทานสมมต ิ(สมมตติามอุปาทาน) ว่าต้องเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ไป แต่ไม่ใช่ทกุข์ 

(เบญจขันธ์) ของเรา (เพราะปราศจากตัณหา) ไม่ใช่ทุกข์ (เบญจขันธ์) เป็นเรา  

(เพราะปราศจากมานะ) ไม่ใช่ทุกข์ (เบญจขันธ์) เป็นตวัตนของเรา (เพราะปราศจาก

ทฏิฐ)ิ ไม่มเีราเป็นทกุข์ ทกุข์ (คอืเบญจขนัธ์) เป็นทกุข์ (คอื เกดิ ดบั หรอื เกดิ แก่ 

เจ็บ ตาย) เองต่างหาก เพราะเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวว่า ทุกข์มีอยู่ แต่ไม่มี  ผู้ถึงทุกข์ 

ถามว่า ค�าว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นค�าสมมติตามอุปาทาน (ความยึดถือ) 

หรือ 
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ตอบว่า เข้าใจว่าอย่างนั้น สังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทั้งสิ้น มีใจครองเช่น  

เบญจขันธ์แห่งมนษุย์และดรัิจฉานกต็าม ไม่มใีจครองเช่นภเูขา บ้านเรอืน ต้นไม้ กต็าม 

ท่านแสดงว่ามีลักษณะเสมอกัน คือ เกิด แปร ดับ ทั่วไปทั้งหมด ท่านผู้ปล่อยวางไม่

ยึดถือ (แม้บางส่วน) ย่อมเห็นลักษณะอย่างนั้นในสังขารทั้งปวง เพราะเหตุนี้ ท่านจึง

กล่าวไว้ในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรว่า พระโกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมว่า สิ่งใด

สิ่งหน่ึงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา ส่วนผู้ที ่

ยังมีความยึดถือ เมื่อเบญจขันธ์เกิด แปร ดับ ก็เห็นว่าเกิด แก่ เจ็บ ตาย เมื่อบ้าน

เรือนเกิด แปร ดับ ก็เห็นว่าสร้างบ้าน บ้านเก่า บ้านพังหรือรื้อบ้าน เม่ือถ้วย  

ชามเกดิ แปร ดบั กเ็หน็ว่าป้ันถ้วยป้ันชาม ถ้วยเก่า ชามเก่า ถ้วยแตก ชามแตก ฯลฯ 

ความที่เห็นต่าง ๆ กันในเมื่อสิ่งที่เป็นสังขารเหมือนกันเกิด แปร ดับ ฉะนี้ ก็เพราะ

ความที่ไปยึดถือว่าเป็นนั่นเป็นนี่ เพราะเหตุนี้ เมื่อบางสิ่งเกิด แปร ดับ จึงเห็นว่านั่น 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เมือ่บางสิง่เกดิ แปร ดบั จงึเห็นว่าน่ี ถูกป้ันขึน้ นีเ่ก่า นีแ่ตก ทัง้นี้ 

เพราะสิ่งที่ถือว่านั่นนี่นั้น ๆ มีอาการเกิด แปร ดับ ต่าง ๆ กัน ตามเหตุปัจจัยที่ 

ปรุงแต่งขึ้น เพราะฉะนี้ จึงเห็นว่าความทนอยู่มิได้ แห่งสังขารทั้งปวง เมื่อกล่าวโดย

ธรรมดาโวหาร หรือสามญัโวหาร ควรกล่าวว่า เกดิ แปร ดบั เหมอืนกนัหมด แต่เมือ่

กล่าวโดยอุปาทานสมมติโวหาร ย่อมกล่าวได้ต่าง ๆ กัน (ตามความต่าง ๆ กันแห่ง 

อาการเกิด แปร ดับ) เช่นเมื่อเบญจขันธ์เกิด แปร ดับ ก็กล่าวว่าเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

เป็นต้น แต่ท่านผูว้างความยดึถอืคอืไม่ถอืมัน่ ด้วยอปุาทานแล้ว เช่นพระสัมมาสมัพทุธเจ้า 

พระอรหันตสาวก ก็ตรัสและพูดด้วยอุปาทานสมมติโวหารคู่กันไปกับธรรมดาโวหาร

หรือสามัญโวหาร เพื่อให้เวไนยนิกรทราบความหมายแห่งพระพุทธด�ารัส แล้วหยั่งรู้ 

ถึงธรรมดาคือความจริง

ถามว่า มีคาถาในธรรมบทคาถาหนึ่ง แปลความว่า บุคคลฆ่ามารดาบิดา  

พระราชาผู้กษัตริย์ทั้งสองแว่นแคว้น และเสมียนผู้ติดสอยห้อยตาม (สานุจร) เป็นผู้

ไม่มีทุกข์ เป็นพราหมณ์ย่อมไปและท่านไขความว่า มารดาได้แก่ตัณหา บิดาได้แก่

มานะ พระราชาผู้กษัตริย์ท้ังสองได้แก่ทิฏฐิ ๒ คือความเห็นว่าส่ิงทั้งปวงเที่ยงหมด 

และ ความเห็นว่า สิ่งทั้งปวงขาดศูนย์หมด แว่นแคว้นมุ่งเอาอายตนะ ๑๒ มี ตา รูป 

เป็นต้น เสมยีนมุง่เอานนัทริาคะ คอืความก�าหนัดด้วยอ�านาจแห่งความยนิดเีพลดิเพลนิ 
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อนัอาศยัความท่ีตาเหน็รปูเป็นต้นเกดิข้ึน พระคาถานีเ้หน็จะมุง่ความดงัทีแ่สดงมาแล้ว

แต่ต้น

ตอบว่า เข้าใจว่าอย่างนั้น ตัณหาเป็นเหตุก่อเกิดเบญจขันธ์ ดังค�าว่า ตัณหา
ยังบุรุษให้เกิดแล้ว ยังเป็นเหตุให้ยึดถือว่าของเรา มานะและทิฏฐิก็เป็นเหตุให้ยึดถือ 
ดุจเดียวกัน เม่ือถือศีล สมาธิ ปัญญา ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ก็ยังเข้ายึดศีล สมาธิ 
ปัญญา ว่าของเรา เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา แล้วก็บ�ารุงความถือให้มั่นเข้า เพราะ
เหตุนี้ ท่านจึงเปรียบดังมารดาบิดา และพระราชาผู้กษัตริย์ บ�ารุงบุตรธิดา ที่ตนให้
ก�าเนิดข้ึน และประชาราษฎรให้เจรญิรุง่เรอืง ฉะนัน้ เมือ่ศลี สมาธ ิปัญญา พร้อมเพรยีง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ก็ก�าจัดตัณหา มานะ ทิฏฐิ เสีย จึงสิ้นทุกข์ด้วยเหตุผล
ดังแสดงมาแล้ว

บคุคลผูไ้ม่เหน็ความตายไม่เหน็ผูต้าย แต่เหน็ว่าสิง่ใดส่ิงหนึง่เกดิขึน้เป็นธรรมดา 
สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา เป็นผู้ปล่อยวาง ไม่ยึดถือดังกล่าวมาแล้ว  
ชือ่ว่าบรรลอุมตธรรมคอืธรรมทีไ่ม่ตายได้แก่นพิพาน (ธรรมทีป่ราศจากเครือ่งร้อยรดั) 
ด้วยประการฉะนี้

ถามว่า อยากทราบอีกว่า นิพพานเป็นผลแห่งมรรคมีองค์ ๘ ใช่ไหม 

ตอบว่า มิใช่ ผลแห่งมรรคคือนิโรธ นิพพาน (ในที่นี้มุ่งถึงนิพพานที่มิใช่เป็น

ไวพจน์ของนิโรธ) มิใช่นิโรธ พึงทราบโดยอุปมาดังต่อไปนี้ สมุทัย (เหตุให้ทุกข์เกิด 

คือตัณหา) เปรียบเหมือนโรคในกาย ความไม่สบายท่ีเกิดเพราะโรค เปรียบเหมือน

ทุกข์ ยาแก้โรค เปรียบเหมือนมรรค ความหายโรค เปรียบเหมือนนิโรธ ความปกติ 

แห่งร่างกายดังเดิม เปรียบเหมือนนิพพาน ความหายโรคและความปกติแห่งร่างกาย

ดังเดิม มิใช่อย่างเดียวกัน ถ้าจะถามคนที่มีร่างกายเป็นปกติว่า ท่านหายจากโรคหรือ 

จักได้รับค�าตอบว่า มิใช่ ทั้งนี้ เพราะค�าว่าหายโรคย่อมใช้เรียกกัน ในเมื่อพอโรคหาย 

เท่านั้นแล้วก็เลิกใช้ (ดับไป) ถ้าจะถามว่า ท่านหายจากโรคนานแล้วหรือ จักได้รับค�า

ตอบว่า หายนานแล้วบ้าง เพ่ิงหายบ้าง ค�านีแ้สดงว่าความหายโรคล่วงไปแล้ว (ดบัไป) 

ถามว่า เมือ่ความหายโรคล่วงไปแล้ว อะไรปรากฏแทน ตอบว่า ความปกตแิห่งร่างกาย 

เพราะเหตุนี้ ท่านจึงแสดงว่า มรรคก�าจัดกิเลสชั่วชวนจิตหนึ่งแล้วก็ดับไป ผลเกิดขึ้น 

๒ ชวนจติบ้าง ๓ ชวนจติบ้างแล้วกด็บัไป ถามว่า เมือ่มรรคผลดบัไปแล้ว อะไรปรากฏขึน้ 
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ตอบว่า เข้าใจว่านพิพานธรรมนัน่เอง พงึทราบต่อไปอีกสองอปุมา ภมูปิระเทศแห่งหนึง่

เทยีบด้วยนพิพาน การโดยสารรถไฟไปเทียบด้วยมรรค การถงึเทยีบด้วยนโิรธ (การถงึ

กับภูมิประเทศมิใช่อย่างเดียวกันและเมื่อถึงแล้วต้องลงจากรถ) อากาศเปรียบเหมือน

นิพพาน การสูบอากาศเข้ายางรถเปรียบเหมือนมรรค ยางรถเต็มด้วยอากาศเปรียบ

เหมือนนิโรธ

ศาสนาคือค�าสั่ง (วินัย) ค�าสอน (ธรรม) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอาทิ

ที่ยกมาแสดงไว้นี้ ถ้ามนุษย์นิกรไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ คือไม่เช่ือว่า

พระองค์รูจ้รงิพดูจรงิแล้ว กค็งไม่ฟังไม่ถอืเอาทัง้วินยัทัง้ธรรม ถ้าเชือ่พระปัญญาตรสัรู้

ของพระองค์ จึงจักฟังจักถือเอา เพราะเหตุนี้ ท่านจึงสอนให้เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของ

พระตถาคตเจ้า อนึง่ พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทรงสอนเพือ่ให้รูย้ิง่เห็นจรงิตามธรรมทีค่วร

รู้ควรเห็น ทรงสอนมีเหตอัุนผูฟั้งอาจตรองตามให้เหน็จรงิได้ ทรงสอนเป็นอศัจรรย์ คอื

ผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลตามสมควรแก่ความปฏิบัติ เพราะเหตุนี้ ผู้ฟังค�าสั่งสอนของ

พระองค์โดยการท�าไว้ในใจโดยอุบายท่ีแยบคายแล้ว เช่ือพระปัญญาตรสัรู้ของพระองค์ 

จึงถือคือปฏิบัติตาม ย่อมชื่อว่าเชื่อด้วยปัญญาแล้วถือโดยแท้

นพิพานมิใช่ผลของเหตดุงัท่ีอุปมามาฉะนี ้เพราะเหตนุัน้ พระนาคเสนจึงแสดง

แก่พระยามลินิท์โดยใจความว่า นพิพานมใิช่เกดิจากเหต ุและไม่ควรกล่าวว่า เกิดแล้ว

ในอดีต ก�าลังเกิดในปัจจุบัน หรือจักเกิดในอนาคต (อกาลิกไม่ประกอบด้วยกาล)  

ดุจอากาศธาตุ อันไม่ควรกล่าวว่าเกิดเมื่อไรฉะนั้น 

ถามว่า ศรัทธา จัดลงในศีล หรือสมาธิ หรือปัญญา

ตอบว่า จัดลงในปัญญา โดยหมายเอาความเชื่อที่ประกอบด้วยความรู้ 

ถามว่า ถ้าอย่างนั้น ผู้ที่ถือปัญญา ก็ย่อมถือเอาศรัทธาเข้าด้วยซิ 

ตอบว่า เข้าใจว่าเช่นนั้น เพราะสามัญชนยังประกอบด้วยอลัทธิยะ คือ 

ความไม่เชื่ออยู่ จึงต้องถือศรัทธาไว้ เพื่อเป็นก�าลังก�าจัดอลัทธิยะ 

ถามว่า ถือความเชื่อไว้ก�าจัดอลัทธิยะเพื่ออะไร

ตอบว่า เพือ่วางช่ัวและถอืด ีคือถอืศลี สมาธิ และปัญญา ไว้ก�าจัดความยดึถอื

ดังกล่าวแล้วนั่นเอง กล่าวโดยย่นย่อว่า ถือความเชื่อไว้ ถือเพื่อไม่ถือ 
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ถามว่า ท่านผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว มีความเชื่อหรือไม่ 

ตอบว่า เข้าใจว่ามี แต่มิใช่มีความถือความเชื่อ มิใช่มีความเช่ือถือ แต่มี 

ความเชื่อไม่ถือหรือเชื่อวาง ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว

ถามว่า ความเชื่อฟัง มิใช่ศรัทธาโดยตรงมิใช่หรือ

ตอบว่า เข้าใจว่าอย่างน้ัน เพราะความเช่ือฟังเข้าใจความหมายว่า คอืความยอม

ปฏิบัติตามค�าสั่ง

ถามว่า ท่านผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว มีความเชื่อฟังหรือไม่ 

ตอบว่า ท่านยงัชือ่ว่าเป็นหมู ่จงึมคีวามเชือ่ฟังวนิยัแห่งหมู ่พระสัมมาสัมพทุธเจ้า

ก็ทรงปฏิบัติตามจารีตแห่งพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกก็ปฏิบัติตามวินัยอัน 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้ว

ถามว่า ขอถามอีกหน่อยว่า ความเชื่อชนิดไหนเป็นศรัทธาแท้  

ตอบว่า เข้าใจว่าความเชื่อไม่ถือนั่นแลเป็นศรัทธาแท้ ความเชื่อถือย่อมเกิด

จากการฟังบ้าง เกิดจากความคิดบ้าง เกิดจากความปฏิบัติอบรมบ้าง ความเชื่อถือนี้ 

ถ้ามุ่งถึงความน้อมใจเชื่อตาม เรียกว่าอธิโมกขสัทธา ความที่ยังต้องน้อมใจเชื่ออยู่   

ก็เพราะยังไม่ประกอบด้วยความรู้ประจักษ์จริง จึงเรียกว่าญาณวิปปยุตตสัทธาจึงเป็น

ความเชื่อที่ยังหวั่นไหวอยู่ ส่วนความเชื่อไม่ถือเป็นญาณสัมปยุตตสัทธา (ความเชื่อที่

ประกอบด้วยความตรสัรูป้ระจกัษ์จรงิ) เป็นอจลศรทัธา ความเชือ่ทีไ่ม่หวัน่ไหวโดยแท้

พุทธศาสนกิ

คอืผูน้บัถอืพระพทุธศาสนา บางพวกเป็นผูฟั้งเชือ่ (สตุมยสทัธา) บางพวกเป็น 

ผู้คิดเชื่อ (จินตามยสัทธา) บางพวกเป็นผู้ท�าเชื่อ (ภาวนามยสัทธา) บรรดาผู้เชื่อ  

ทั้ง ๓ นี้ ผู้ฟังเชื่อ ย่อมเชื่อด้วยสุตมยปัญญา (ปัญญาที่เกิดจากการฟัง) ผู้คิดเชื่อ 

ย่อมเชื่อด้วยจินตามยปัญญา (ปัญญาที่เกิดจากความคิดค้น) ผู้ท�าเชื่อ ย่อมเชื่อด้วย

ภาวนามยปัญญา (ปัญญาที่เกิดจากความอบรม)
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พุทธสาสนิก เมื่อเป็นผู้ฟังเชื่อแล้ว ควรคิดเชื่อต่อไป เมื่อคิดเชื่อแล้วควรท�า 

เชื่อต่อไปอีก กล่าวคือ สมควรถือศีล สมาธิ ปัญญา เสมอ ๆ ตามโอกาสและ 

ความสามารถของตน ๆ ความปฏิบัติเช่นนี้ แม้ทีละเล็กละน้อยก็เป็นการสมควร  

ข้อนี้เปรียบเหมือนการหมั่นบริหารบ�ารุงร่างกายให้มีก�าลังมากขึ้นทีละน้อย ๆ เพื่อจะ

ได้มีก�าลังมากพอที่จะยกศิลาก้อนใหญ่อันปิดทับ (นิพพาน) สมบัติไว้ จะเอาอย่างผู้ที่

บริหารร่างกายมานาน จนมีก�าลังแก่กล้าเพียงพอ เพ่ือยกศิลาก้อนใหญ่ข้ึนได้ทันที  

ในเมื่อมีผู้รู้มาชี้บอกให้ยังมิได้ก่อน อีกอย่างหนึ่ง ความหมั่นประพฤติอยู่เสมอ ๆ  

แม้ทีละน้อยนั้น เปรียบเหมือนการปลูกต้นสักและบ�ารุงรักษาไว้ เพื่อจะได้ตัดมา 

ท�าเรือน (ใจ) เมื่อโตพอ ต้นสักย่อมค่อย ๆ โตขึ้นทีละน้อย ๆ ผู้ที่มีต้นสักอ่อนนั้น    

จะคิดเอาอย่างผูท้ีม่ต้ีนสกัโตได้ขนาดอยูแ่ล้วยังมิได้ก่อน แม้จะบ�ารุงรกัษาสักเท่าไร ๆ 

ต้นสักก็คงโตได้ตามธรรมดาของมันนั้นเอง ถ้าเร่งเกินก�าลัง อาจจะตายเสียก็ได้  

ในการที่จะเอาอย่างท่านฉะนี้ มักมีคนพูดว่า พระสาวกเป็นอันมาก เมื่อพระพุทธเจ้า

ทรงแสดงธรรม ฟังไป ๆ ก็ส�าเร็จมรรคผลตามฐานะของตนบนอาสนะที่นั่งฟังนั้นเอง 

แต่เหตุไฉน เราทั้งหลาย ซึ่งต่างได้พากันบ�าเพ็ญทาน ศีล ภาวนา อยู่เนือง ๆ จนจะ

เบือ่เสยีแล้ว กไ็ม่เหน็ได้มรรคผลอะไร เรือ่งนีถ้้าพจิารณาดตูามข้อเปรยีบเทยีบ จกัพอ

ทราบได้ จริงอยู่ น�้าที่เต็มตุ่มย่อมมาจากน�้าหยาดหนึ่ง ๆ ฉันใด ความส�าเร็จย่อมมา

จากความปฏบิตัศิลี สมาธ ิปัญญา แต่ละครัง้ฉนันัน้ ค�าทีท่่านแสดงว่า ผูเ้จริญสตปัิฏฐาน

ทั้ง ๔ สามารถส�าเร็จมรรคผลได้ภายใน ๗ วัน ขยายออกไป จน ๗ ปีนั้น ก็เพื่อให้

พอเหมาะกับก�าลังอินทรีย์แห่งผู้มีสติปัฏฐานท้ัง ๔ นั่นเอง ถ้ามีก�าลังยังไม่พอแล้ว  

อย่าว่าแต่ ๗ ปีจะส�าเร็จเลย แม้เจ็ดพันปีก็ยังไม่ส�าเร็จได้ เพราะเหตุนี้ ท่านจึงกล่าว

ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกแต่ละพระองค์ ๆ บ�าเพ็ญบารมีตลอด

กัปป์กัลป์เป็นอเนก จึงส�าเร็จได้

ผู้รู้เรื่องต้นสัก ย่อมทราบได้ว่า ต้นสักอายุเท่านั้น ๆ ปี จึงจักแก่พอเพ่ือ 

ตัดได้ ฉันใด ท่านผู้รู้ย่อมทราบได้ว่า ผู้ปรารถนาพุทธภูมิหรือสาวกภูมิ พึงบ�าเพ็ญ

บารมีนานเพียงนั้น ๆ จึงส�าเร็จได้ฉันนั้น เพราะเหตุนี้ ค�าที่อ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้

ในบางพระสตูรถงึเร่ืองนี ้ย่อมน่าพจิารณา การท่ีน�าเร่ืองนีม้ากล่าว มใิช่เพือ่ให้นิง่นอนใจ
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และท้อถอย แต่เพือ่จะได้รู้ทนัค�าทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ แล้วจกัได้ไม่หยุดท�าความด ีอกีประการ

หนึ่ง เพื่อจักได้ไม่เกิดความเห็นผิด ในเมื่อปรารภความเพียรอย่างแรงกล้าแล้ว ยังไม่

ส�าเร็จผลดังประสงค์

ผู้ท่ีเชื่อฟังค�าสั่งสอนของท่านผู้ให้โอวาทด้วยปัญญา หมั่นประกอบความดี 

ตามโอวาทของท่าน อย่างน้อยย่อมได้รับความอุ่นใจ ๔ ประการ คือ

๑. ถ้าผลแห่งกรรมท่ีสัตว์ท�าดีท�าชั่วมีอยู่ เบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปแล้ว 

เราจักเข้าไปถึง สุคติ โลกสวรรค์

๒. ถ้าผลแห่งกรรมที่สัตว์ท�าดีท�าชั่วไม่มี เราก็จะรักษาตนให้เป็นคนไม่มีเวร 

ไม่มีความล�าบาก ไม่มีทุกข์ มีแต่สุขในชาตินี้

๓. ถ้าเมื่อบุคคลท�าบาป บาปชื่อว่าเป็นอันท�า เราไม่ได้คิดบาปให้แก่ใคร ๆ 

ไหนเลยทุกข์จักมาถูกต้องเราผู้ไม่ได้ท�าบาป

๔. ถ้าเมือ่บคุคลท�าบาป บาปไม่ชือ่ว่าเป็นอนัท�า เรากไ็ด้พจิารณาเห็นตนเป็น

คนบริสุทธิ์แล้ว

สุวฑฺฒนตฺถุ 

เจริญสวัสดี จงมี

 



ทางศรัทธา๑

ศิลปวิทยาท้ังปวง และวัตถุท้ังหลายในโลกนี้ มีมากมายเหลือที่จะคณานับ 

ศิลปวิทยาและวัตถุนั้น ๆ โดยมาก มนุษย์คนเดียว ยุคเดียว ไม่สามารถคิดค้น  

วางหลักฐานไว้ทุกอย่างทุกประการอย่างเรียบร้อยได้ มนุษย์ยุคที่ ๑ สามารถคิดค้น

ศลิปวทิยา และประดษิฐ์วตัถไุด้เพยีงนี ้มนุษย์ยคุต่อ ๆ มา กร็บัช่วงต่อมาและดดัแปลง 

แก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ึนบ้าง คิดขึ้นใหม่บ้าง เป็นดั่งนี้ เพราะฉะนั้น ในปัจจุบันนี้จึงมี

ศลิปวทิยาทีน่กัปราชญ์วางหลกัไว้เป็นอันมาก มวัีตถุด ีๆ ทีป่ระดษิฐ์ขึน้ใช้เป็นอนัมาก 

แม้ในอนาคตก็คงคิดแก้ไขกันย่ิง ๆ ขึน้ไม่มทีีส่ิน้สดุ ล�าพงัปัญญาของมนษุย์ในปัจจบัุน

เท่านั้นหาสามารถประดิษฐ์วัตถุและวางหลักศิลปวิทยาไว้ได้ถึงเพียงนี้ไม่

ผูท้ีม่คีวามคดิน้อย ย่อมนยิมชมชืน่แต่ปัญญาแห่งมนษุย์ในปัจจบัุน และเหยียดดู 

ถูกบุรพชนของตนเอง แต่ผู้ที่มีวิจารณญาณหรือที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการ ย่อมพินิจ

นับถือบุรพชน หรือโบราณชนเป็นอย่างดี โดยฐานเป็นผู้ร่วมก่อก�าเนิดศิลปวิทยาและ

ประดิษฐ์วัตถุนั้น ๆ

อีกประการหนึ่ง เป็นธรรมดาที่มนุษย์คนหนึ่ง คิดหาเหตุผลในการประดิษฐ์

วตัถหุรอืในศลิปวทิยานัน้ ๆ ได้ มนุษย์อีกคนหนึง่ไม่สามารถคดิเช่นนัน้ได้ เมือ่เหน็ว่า

เหมาะเจาะดีแล้ว ก็น่าเอาไปใช้ไปศึกษาและปฏิบัติตาม

๑ ทรงนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ เมื่อครั้งยังเป็น พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ. ๘ ลงพิมพ ์

 ครั้งแรกในนิตยสารธรรมจักษุ เล่ม ๒๕ ตอนที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๒

 



21ภาคยุวทรรศน์

กล่าวโดยเฉพาะศลิปวทิยา หมู ่หรือคณะ หรอืว่าบคุคลทีจ่ะบรรลคุวามเจรญิ 

จ�าต้องนับถือความรู้ของกันและกัน จ�าต้องศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ของกันและกัน  

ข้อนี้จะเห็นได้จากการเล่าเรียนศึกษาในสมัยที่การศึกษายังไม่เจริญ ก็กล่าวกันว่า  

เป็นสมัยที่ยังไม่เจริญ ส่วนในสมัยท่ีการศึกษาเจริญ ก็กล่าวกันว่า เป็นสมัยที่เจริญ  

ก็การเล่าเรียนศึกษานั้น ก็คือการพยายามเรียนความรู้ของผู้อื่น ให้ตนรู้บ้างนั่นเอง 

เพราะเหตุน้ี ผู้มุ่งความเจริญ จึงพากันพยายามศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ตามก�าลังสามารถ นี้เป็นข้อแสดงถึงความเอาอย่างหรือความตามกันในทางความรู้  

แม้ในทางความประพฤตกิดุ็จเดยีวกัน เด็กกด็ ี ผูใ้หญ่กดี็ ทีท่�าดีหรอืท�าชัว่ด้วยวิธใีด ๆ 

ก็ตาม ล้วนแต่เอาอย่างกันเป็นส่วนมาก มิใช่แต่ความรู้และความประพฤติเท่านั้น  

แม้ความเชื่อก็เหมือนกัน ท้ังน้ีเพราะความเชื่อย่อมอิงอยู่กับความรู้ คือเมื่อรู้อย่างใด 

ก็มักเชื่ออย่างนั้น และเมื่อเชื่ออย่างใด ก็มักถือปฏิบัติอย่างนั้น นี้เป็นความเชื่อต่อ 

ผูอ้ืน่ ความเชือ่อย่างน้ีบางอย่างพระพุทธเจ้าทรงนยิม บางอย่างไม่ทรงนยิม ท่ีทรงนยิม

คือตถาคตโพธิสัทธา ความเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า เพราะเหตุนี้ 

จึงทรงยกเป็นก�าลังส�าคัญประการแรก ในพลสูตร โดยนัยพระบาลีว่า อิธ ภิกฺขเว  

อรยิสาวโก สทโฺธ โหต ิสททฺหต ิตถาคตสสฺ โพธึ เป็นอาทิ แปลความว่า “ภกิษุท้ังหลาย 

อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้มีความเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า  

แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคนั้น เป็นผู้ควรตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชา

และข้อปฏิบัติเครื่องด�าเนินถึงวิชชา เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถี ฝึกบุรุษไม่มีผู้อื่น

ยิง่กว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย เป็นผูต้ืน่ เป็นผูม้โีชค ภกิษทุัง้หลาย! 

นีเ้รยีกว่าศรทัธาเป็นก�าลงั และตรสัไว้ในอปรหิานยิธมัมสูตรว่า ยาวกีวญฺจ ภกฺิขเว ภกฺิขุ 

เป็นอาท ิซึง่แปลความว่า “ภิกษุท้ังหลาย! ภกิษมุปีระมาณ เพยีงใด จกัสักการะเคารพ

นับถือบูชาซ่ึงภกิษุท้ังหลายซ่ึงเป็นเถระ รูร้าตร ีบวชนาน เป็นบดิรแห่งหมู ่เป็นปรณิายก

แห่งหมู่ จักส�าคัญค�าของพระเถระเหล่านั้นว่าตนควรฟัง ภิกษุทั้งหลาย! ความเจริญ

รุ่งเรือง อันภิกษุมีประมาณเพียงนั้น มุ่งหวังได้ ไม่มีความเสื่อม” ดังนี้

อธบิายว่า ในพลสตูร ทรงสอนให้เชือ่ปัญญาของพระตถาคต เพราะพระตถาคต

เป็นผู้รู้ ในอปริหานิยามธัมมสูตร ทรงสอนให้เคารพเชื่อฟังค�าพูด คือถือปฏิบัติตามนี้

เป็นความเชือ่ทีท่รงนยิม ส่วนความเชือ่ปัญญาของบคุคลนอกนี ้ซึง่มใิช่ผู้รู ้ไม่ทรงนยิม
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ถ้าจะมีค�าถามสอดเข้ามาว่าท�าไมจึงควรเชื่อค�าส่ังสอนของผู้รู้ ตอบว่าเพราะ

ค�าสัง่สอนของผูรู้แ้สดงเหตผุลทีท่่านทราบได้ด้วยปัญญา เท่ากับยืมปัญญาของท่านส่อง

ให้ทราบเหตุผลเพื่อด�าเนินให้ถูกทาง เพราะฉะนั้น จึงจับเค้าได้อีกชั้นหนึ่งว่า เหตุผล

นั่นเองเป็นจุดหมายแห่งความเชื่อ แต่เมื่อไม่สามารถจะทราบเหตุผลได้ด้วยตนเอง  

จึงต้องอาศัยปัญญาของท่านผู้รู้ส่องให้ทราบ เหตุผลนั้นมีเป็นอันมาก โดยนัยหนึ่ง  

กรรมเป็นเหตอุย่างหนึง่ และผลของกรรมกเ็ป็นผลอย่างหนึง่ มพีระพทุธภาษติบทหนึง่

ว่า เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ “ภิกษุท้ังหลาย! เรากล่าวเจตนาเป็นตัวกรรม”  

เพราะเหตุนี้ กรรมคือการที่จงใจท�า จงใจพูด จงใจคิดและกรรมนั้นมีดี มีกลาง ๆ  

มีชั่ว ผู้ท�ากรรมดีย่อมได้รับผลดี ผู้ท�ากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว ผลกรรมดีหรือชั่ว  

ย่อมเป็นของผู้ท�าน้ันเอง ใครจะเช่ือหรือไม่เชื่อก็ตาม สภาพของกรรมย่อมเป็นเช่นนี้

ทกุเมือ่ แต่เมือ่เช่ือด่ังนี ้ย่อมเป็นเหตใุห้ประกอบแต่กรรมด ีเพราะเหตนุี ้พระพทุธศาสนา

จงึสอนให้เชือ่กรรม เชือ่ผลของกรรม เชือ่ความท่ีสัตว์มีกรรมเป็นของตนเรยีกกมัมสทัธา 

วิปากสัทธา กัมมัสสกตาสัทธาโดยล�าดับ ศรัทธาทั้ง ๓ นี้ เมื่อเกิดขึ้น ย่อมให้ส�าเร็จ

ประโยชน์ แต่ศรทัธาท้ัง ๓ นี ้จกัเกดิขึน้ กต้็องอาศยั ตถาคตโพธสิทัธา คือเชือ่ปัญญา

ของผู้รู้และเชื่อฟังค�าของท่านเป็นเบื้องต้น

ในคราวเป็นเด็ก ภาวะบังคับให้ต้องน้อมใจเชื่อ หรือเชื่อตาม ๆ ท่านก่อน  

ในคราวเป็นผู้ใหญ่ บางทีความเชื่อเดิมของตนตั้งแต่ครั้งเป็นเด็กนั้น ชินเข้าจนกลาย

เป็นทฏิฐมิานะ ความเชือ่ทีก่ลายเป็นทฏิฐมิานะนีเ้รยีกกนัว่าเชือ่ฝังหวั (ญาณวิปยตุต์) 

เมื่อผู้ใดถึงขีดเช่ือฝังหัวฉะน้ีแล้ว ถ้ามีผู้อ่ืนมาพูดกระทบกระเทือนเข้าโดยการอ้างถึง

เหตุผลสมจริง ซึ่งตนก็พอเห็นว่าของเขาถูก เป็นเกิดความไม่พอใจ และไม่ยอมฟังค�า

ใด ๆ เพือ่เปลีย่นแปลงความเห็นของตนทัง้สิน้ ความเชือ่ชนิดองิทฏิฐมิานะนี้ย่อมเปน็

เหตุปิดบังปัญญาเสีย และเป็นเหตุกันความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น ฉะนั้น จึงควรหลีกเสียให้

ห่างไกล ก็การหลีกนั้นมีวิธีอย่างไรเล่า ในเบื้องต้นพึงพิจารณาก่อนว่าศรัทธาอย่างนั้น 

มกัองิอาศยัทฎิฐมิานะของบคุคลผูม้แีต่สตุะ คือการฟัง (พดู กว้าง ๆ ได้แก่ การเล่าเรยีน) 

มีจินตนา ความคิดค้นหาเหตุผลน้อยที่สุด เพราะเหตุนี้ จึงไม่ควรยอมให้ศรัทธาของ

ตนจอดอยู่เพียงขั้นสุตะเท่านั้น ควรใช้จินตนาคิดค้นหา เหตุผลต่อไป
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ทแีรกพงึยกเอาทฏิฐมิานะ และอคตอิอกเสยี ยกตวัอย่างเช่นยงัไม่เหน็ว่าต้อง

เป็นความจริง เพราะเป็นค�าของคนนัน้คนนี ้พึงวางตนเป็นกลางไม่เอยีงไปทัง้ ฝ่ายตน

ไม่เอียงไปทั้งฝ่ายอื่นดุจผู้พิพากษาที่ยุติธรรม พิพากษาอรรถคดีตามกฎหมาย ไม่เข้า

ทั้งฝ่ายโจทก์ ทั้งฝ่ายจ�าเลย พึงพิจารปริยัติ (การเล่าเรียน) ปฏิบัติ (ความปฏิบัติ) 

และปฏิเวธ (ความรู้แจ้งแทงตลอด) ของตนเองเสียก่อน และใคร่ครวญข้อความนั้น  

ด้วยญาณปรชีาพอเหมาะเจาะควรสอดส่อง ปรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ ของบคุคลทีม่าแสดง

ความรู้เหตุ ผลนั้น ๆ ว่าแค่ไหน แล้วท�าค�าพูดของเขาไว้ในใจ โดยอุบายที่แยบคาย

ตามข้อความข้างบนนี ้หากพจิารณาดจูกัรูส้กึว่ามคีวามล�าบากเพยีงไร ในการ

ที่จะตัดสินค�านั้น ๆ ความเห็นนั้น ๆ ว่าผิดหรือถูกประการไร ธรรมดาว่านักเรียนชั้น

เตรยีมย่อมไม่สามารถทราบภมูขิองนกัเรยีนมัธยม ส่วนนกัเรียนชัน้มธัยม ย่อมสามารถ

ทราบภมูขิองนกัเรยีนชัน้ต�า่กว่าฉนัใด ความรู้ทัว่ ๆ ไปแม้ในทางธรรมกฉ็นันัน้ บคุคล

ผู้มีความรู้ชั้นปริยัติ ย่อมสามารถทราบภูมิของบุคคลชั้นเดียวกันได้ แต่ไม่ทราบภูมิ

ของชัน้ทีส่งูกว่า บุคคลผูมี้ความรูช้ัน้ปฏิบัต ิย่อมสามารถทราบภมูปิฏบิตัด้ิวยกนั และ

ทราบภมูปิรยัิตไิด้ด้วย แต่ไม่ทราบภมูปิฏเิวธ ส่วนบคุคลผูม้คีวามรูช้ัน้ปฏเิวธย่อมทราบ

ภูมิชั้นเดียวกัน ท้ังทราบภูมิปริยัติและปฏิบัติอีกด้วย มีพระพุทธด�ารัสตอบพระเจ้า- 

ปเสนทิโกคล ในชฎิลสูตรตอนหนึ่งว่า

“มหาบพิตร! พระองค์เป็นคฤหัสถ์บริโภคกามารมณ์ บรรทมเบียดพระโอรส 

และพระชายา ทาจุณจันทร์อันมาแต่แคว้นกาสี ทรงมาลาของหอมและเครื่องลูบไล้ 

ยินดีทองเงินอยู่ ข้อที่จะรู้ว่าพวกนักบวชเหล่าน้ีเป็นพระอรหันต์ หรือท่านผู้บรรลุ   

อรหัตตมรรค เป็นการรู้ได้ยากนักแล มหาบพิตร! ศีลพึงรู้ได้เพราะอยู่ร่วมกัน แต่จะ

พึงรู้ได้ก็โดยกาลนาน ไม่ใช่กาลเล็กน้อย มนสิการก�าหนดอยู่จึงรู้ ไม่มนสิการหารู้ไม่ 

มปัีญญาจงึรู้ ทรามปัญญาหารูไ้ม่ มหาบพิตร! ความสะอาดพงึรูไ้ด้ด้วยวาจา... มหาบพติร 

ก�าลังพึงรู้ได้ในคราวอันตราย มหาบพิตร ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสั่งสนทนา แต่จะพึง

รู้ได้โดยกาลนาน ไม่ใช่กาลเล็กน้อย มนสิการก�าหนดอยู่จึงรู้ไม่ มนสิการหารู้ไม่  

มีปัญญาจึงรู้ ทรามปัญญาหารู้ไม่”
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อนึ่ง นักพูดที่กล่าวว่า ข้าพเจ้าเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ แต่ไม่มีปริยัติ คือการฟัง 

(การอ่าน) การคิด ย่อมไม่มีสตุามยปัญญา ปัญญาอนัส�าเร็จด้วยสุตะ จนิตามยปัญญา 

ปัญญาอันส�าเร็จด้วยการคิด ซึ่งเป็นปัญญาส่วนปริยัติ ความเชื่อของบุคคล เช่นนี้  

ย่อมเป็นญาณวิปปยุตต์ไร้ญาณแท้

ผูท้ีพ่ดูเช่นนัน้ และประกอบด้วยปัญญาฝ่ายปรยัิติ ย่อมพบอักษรแห่ง ศาสน-

ธรรมบ้าง พบเงาของเหตุผลบ้าง พบมายาพาให้เข้าใจว่าเหตุผลบ้าง หาแน่นอนไม่ 

เวลานี้เข้าใจอย่างนี้ ต่อไปเปลี่ยนความเข้าใจเป็นอย่างอื่นอีก ย่อมมีความยินดียินร้าย 

หรือทะยานปรารถนาไปต่าง ๆ ในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ชื่อเสียง เพราะปริยัติของ

ตนน้ัน ความเชือ่ของเขาเป็นศรทัธาชัน้สตุะบ้าง ชัน้จนิตาบ้าง ย่อมมสีภาพเช่นด่ังกล่าว

นี้เหมือนกัน เพราะเป็นอธิโมกข์ คือน้อมไปตามสุตะและจินตา จึงเป็นไปตามแต่จะ

ฟังมาและคิดได้อย่างไร ศิลปะตามถนัดของเขาอาศัยปริยัติ ให้ส�าเร็จโลกธรรมมีลาภ

เป็นต้นได้ตามสมควร

ผู้พูดเช่นนั้น และประกอบด้วยปฏิบัติ คือศีล สมาธิ ปัญญาเพียงใด ย่อมมี

ภาวนามยปัญญา ปัญญาอันส�าเร็จด้วยการอบรมให้มีขึ้นเป็นขึ้นเพียงนั้น เขาย่อม  

พบทางของเหตุเพื่อผล ตามเป็นจริงบ้าง ตามไม่เป็นจริงบ้าง ย่อมพยายามส�ารวมใจ 

ของตนไม่ให้ยินดีและยินร้าย ด้วยการพยายามท�าปริยัติไว้ในใจ โดยอุบายที่แยบคาย 

ปัญญาของเขาย่อมใกล้ความถูกต้องเข้าทุกที ดุจบุคคลหัดวาดรูปบ่อย ๆ ย่อมใกล้ 

ความช�านาญเข้าทุกที ฉะนั้น ศรัทธาของเขาย่อมมีสภาพเช่นเดียวกัน คือนับตั้งแต่  

ยังไม่ถึงความถูกต้อง จนถึงความถูกต้อง เพราะเป็นชั้นภาวนา ซึ่งจ�าต้องเลื่อนภาวะ

อยูเ่สมอ จึงยังเป็นจลศรทัธา เพราะต้องไหวไปตามปัญญา ซึง่มกีารเลือ่นอยูเ่สมอตาม

ชั้นแห่งภาวนา

ส่วนผู้มีปัญญาฝ่ายปริยัติ ปฏิบัติ ตลอดถึงปฏิเวธ ย่อมทราบเหตุผลตาม 

เป็นจริง จึงปล่อยเหตุคือปฏิบัติได้ และเมื่อประสบอารมณ์ ย่อมวางใจเป็นกลาง  

ไม่ยินดียินร้ายได้ ความเชื่อของเขาย่อมเป็นญาณสัมปยุตต์ คือประกอบด้วยญาณแท้ 

เพราะเป็นชั้นปฏิเวธ จึงหยุดเลื่อนภาวะ เป็นอันศรัทธา ไม่ไหวหวั่นเพราะการเลื่อน

อีกต่อไป
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เพราะเหตุที่กล่าวมานี้ ปัญญาภูมิปริยัติและปฏิบัติ ยังเชื่อมิได้ทีเดียว ส่วน

ปัญญาภมูปิฏิเวธเชือ่ได้โดยแท้จรงิ อนึง่ ความเชือ่องิปัญญาภมูปิรยิตัแิละปฏเิวธ กย็งั

ไว้ใจไม่ได้ทีเดียว ส่วนความเชื่อภูมิปฏิเวธ จึงไว้ใจได้ว่าประกอบด้วยญาณแท้

มบีคุคลบางพวกหลงผดิในภมิูปัญญาและศรทัธาของตน ท้ังนีเ้พราะมไิด้พจิารณา

ตรวจดูให้รู้ตนตามเป็นจริง จึงส�าคัญความหลงผิดซึ่งเป็นความโง่ว่าเป็นความฉลาดไป 

พวกผูท้ีค่วามจรงิมไิด้ส�าเรจ็คณุวเิศษ แต่ส�าคญัตนว่าส�าเรจ็และอวดโอ้ต่าง ๆ กจ็ดัเข้า

ในพวกนี้

ก็ใครเล่าเป็นผู้ทรงปัญญาภูมิปฏิเวธที่ควรเชื่อได้ คือพระสัมพุทธเจ้า เพราะ

พระองค์เป็นพระตถาคตตรสัรู้เองโดยชอบ ปัญญาของพระองค์จึงควรเชือ่ และค�าของ

พระองค์คอืพระพทุธศาสนาจงึควรฟัง คอืถอืปฏบิตัติาม แต่พงึทราบโดยสรปุว่าศรัทธา 

คือความเชื่อย่อมอิงอยู่กับปัญญา คือความรู้ (ดั่งที่เรียกว่าศรัทธาญาณ วิปปยุตต์  

ญาณสมัปยตุต์) เพราะเม่ือรู้อย่างใด ย่อมเชือ่อย่างนัน้ เม่ือเชือ่อย่างใด ย่อมถือปฏบิตัิ

อย่างน้ัน และเมื่อปฏิบัติจนถึงรู้แจ้งแทงตลอดเป็นปฏิเวธ เป็นเหตุวางความถือได้  

เพราะเสร็จกิจแล้ว ความรู้จึงเป็นความรู้ถูกต้องหรือรู้จริง และความเชื่อก็ถูกต้องขึ้น

ตามความรู้ ผู้มีความจริงเช่นนี้จึงรู้ถึงกันเข้าใจกันในค�าของผู้รู้ด้วยกันได้ ต้องด้วยนัย

พระพุทธภาษิตว่า สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ สัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมเจรจาให้พวก

สัตบุรุษด้วยกันเข้าใจ ดั่งนี้

อนึง่ ผูมี้ความรูจ้ริงและมีศรทัธาถกูต้องด้วยตนเองแล้ว จงึมปัีญญาเป็นท่ีเชือ่

ของผูอ้ืน่ได้ หรอืจงึควรปลูกศรทัธาแก่ผูอ้ืน่ และค�าทีท่่านเปล่งออกมาย่อมเป็นค�าสตัย์จรงิ 

จงึควรฟังคอืถอืปฏบัิตติามผูเ้ช่นนีค้อืพระสมัมาสัมพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดา และค�าของ

ผู้ฟังจากพระองค์และกล่าวตามพระองค์ก็ควรฟัง ผู้เช่นนี้ คือ พระสงฆ์สาวกของ

พระองค์แล
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ค�าว่าบุญ  ๆ นีป้ระกอบขึน้ด้วยธาตชุ�าระฟอกล้าง เหตฉุะนีจ้งึอ้างได้ว่าสภาพ

ใด บรสิทุธิส์ะอาดปราศจากมลทนิโทษ สภาพน้ันเป็นบญุ โดยตรงบญุเกดิขึน้ทีจ่ติและ 

สั่งสมเนื่องสนิทเป็นบารมีอยู่ในจิต ติดเป็นสันดานเครื่องสืบต่อผลในภพภายหน้า สม

ด้วยพระบาลีพุทธภาษิตที่ตรัสคู่กับบาปว่า

อุโภ ปุญฺญญฺจ ปาปญฺจ ยํ มจฺโจ กุรุเต อิธ

ตญฺหิ ตสฺส สกํ โหติ ตญฺจ อาทาย คจฺฉติ

ตญฺจสฺส อนุคํ โหติ ฉายาว อนุปายินี

แปลความว่า บุญและบาปทั้งสองอันใด ที่สัตว์ท�าไว้ในโลกนี้ บุญบาปอันนั้น 

เป็นของผู้นั้น ผู้นั้นพาบุญบาปนั้นไป บุญบาปนั้นย่อมติดผู้นั้นไปดุจเงาทอดตามตัวไป

ฉะนั้น ดั่งนี้

บุญเกิดทางไตรทวาร คือกาย วาจา และมนัส คือใจ อาศัยกรรมคือการ 

กระท�าอนัดีงามบริสทุธิเ์ป็นสจุริต เป็นกศุล กรรมคอืการกระท�าอนัดงีามเป็นวตัถทุีต่ัง้

แห่งการบ�าเพ็ญบุญ เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ โดยนัยหนึ่ง ท่านแสดงบุญกิริยาวัตถุไว้  

๓ ประการ คือ ทาน ศีล ภาวนา จะวิสัชชนาโดยย่อเป็นล�าดับไป

๒ ทรงนพินธ์เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๓ เมือ่ครัง้เป็นพระมหาเจริญ  สวุฑฒฺโน ป.ธ. ๘ ลงพิมพ์คร้ังแรก 

 ในนิตยสารธรรมจักษุ เล่มที่ ๒๕ ตอนที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓
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ทานทีเ่ป็นบุญกริยิาวตัถโุดยตรง คอืการให้การสละ เพือ่ก�าจดัโลภะความโลภ 

ตลอดถึงมัจฉริยะความตระหนี่ โดยนัยนี้ สิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งโลภะและมัจฉริยะ หรือ

โลภะและมจัฉรยิะเข้าจับอยูใ่นสิง่ใด การสละให้สิง่นัน้จดัเป็นทาน เมือ่แสดงโดย อามสิผล

ทีพ่งึได้รบัทานทีน่บัว่าจะอ�านวยผลอนัไพบลูย์ ต้องประกอบด้วยเจตนา สมบตั ิถงึพร้อม

ด้วยเจตนา คือมีเจตนาดก่ีอนแต่ให้ ก�าลังให้ และให้แล้ว วัตถสุมบตั ิถึงพร้อมด้วยวัตถุ 

คอืวตัถนุัน้ ๆ เป็นของไม่ต้องห้ามทางศีลธรรม และแสวงหาได้มาโดยสจุรติ มจี�านวน

สว่นสิง่พอเหมาะสมัยและความต้องการตามฐานะของผูใ้ห ้ปฏิคาหกสมบตัิ ถึงพรอ้ม

ด้วยผู้รับ คือผู้รับทานเป็นผู้สมควรเพื่อรับอนุเคราะห์ สงเคราะห์ และเพื่อรับบูชา 

อย่างสูง เป็นพระอริยทักขไิณยบุคคล สมบัติท้ัง ๓ ประการนีเ้มือ่ย่อหย่อน ผลกอ่็อน

ลงพอสมควรแก่กัน

ศีลที่เป็นบุญกิริยาวัตถุโดยตรง ได้แก่เจตนาวิรัติงดเว้นจากความชั่วตามองค์ 

สิกขาบทที่ท่านบัญญัติไว้ เพื่อก�าจัดโทสะ ความคิดประทุษร้ายตลอดถึงพยาบาท  

อันเป็นเหตุก่อภัยเวร นี้เน่ืองด้วยความตั้งใจรักษาดั่งที่พุทธศาสนิกสมาทานรักษา  

กันอยู่ กล่าวโดยความเป็นศีลแท้ ศีลสิกขาบทที่รักษาได้ถึงคุ้นสนิท จนจิตเชื่อง  

ไม่พยศ วิปริตคิดล่วงละเมิดภายในไม่เกิดกบฎเป็นปฏิปักษ์ต่อภายนอก กายวาจาจิต

เป็นปกตริาบรืน่เรยีบร้อยถงึกนัหมด จดัเป็นศลีแท้ ผูมี้ศีลย่อมปรากฏเป็นผูม้กีารงาน 

วาจาและอาชีพอันชอบ ชื่อว่าเป็นผู้ให้อภัยแก่สรรพสัตว์ ย่อมได้รับความปลอดภัย 

เป็นผล เมือ่กล่าวโดยความศีลเป็นเครือ่งก�าจดัโทสะ ผูม้ศีลีย่อมได้รับผลคอืความงาม

ด้วยประการทั้งปวง

ภาวนา ได้แก่การปฏิบัติอบรม ให้สมาธิและปัญญาเกิดขึ้น การปฏิบัติอบรม

ให้เกิดสมาธิ เรียกว่าสมถภาวนา ได้แก่การปฏิบัติหัดจิตให้แน่แน่ว ด้วยความบังคับ

จิตให้คิดไปในอารมณ์อันเดียว มีให้คิดไปในพระพุทธคุณเป็นอาทิ สมถภาวนานี้  

เป็นเครือ่งปราบนีวรณธรรมมีกามฉนัท์เป็นต้นให้สงบราบคาบ ส่วนความปฏบิตัอิบรม

ให้เกดิปัญญา เรยีกว่าวปัิสสนาภาวนา ได้แก่การปฏบิตัหิดัคดิค้นให้เหน็จรงิ ตามหลกั

อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ที่ท่านผู้รู้ได้วางไว้แล้ว วิปัสสนาภาวนานี้ เป็นเครื่อง

เปิดเครือ่งหุม้ห่อจติให้มดืมดิ คอืโมหะออกจากจติ เผยจติให้เหน็สจัธรรมคอืความจรงิ
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ตามก�าลงัวปัิสสนาปัญญาทีใ่ห้ส�าเรจ็กจิ แม้ในทางโลกกต้็องอาศยัหลกัภาวนาทัง้สองนี้

ดุจเดียวกัน สมถภาวนาย่อมให้ความมั่นคง เด็ดเดี่ยว เฉียบขาด วิปัสสนาภาวนา 

ย่อมให้ไหวพริบและความฉลาดเฉียบแหลม ตั้งแต่อย่างต�่าจนถึงอย่างสูงสุด

ผู้บ�าเพ็ญบุญกิริยาวัตถุดั่งวิสัชชนามาฉะนี้ เรียกว่า “ท�าบุญ” ผู้ท�าบุญย่อม

เป็นผู้มีกรรมอันบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษ จึงเป็นคนบริสุทธิ์สะอาด ย่อมได้รับ 

ความบันเทงิในท่ีท้ังปวง และพินิจพจิารณาเหน็กรรมอนับริสุทธิส์ะอาดหมดจด เป็นบญุ

ของตน ย่อมบังเกิดความบันเทิงอิ่มใจยิ่งขึ้น สมด้วยคาถาประพันธ์พุทธภาษิตว่า 

อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ  กตปุญฺโญ อุภยตฺถ โมทติ 

โส โมทติ โส ปโมทติ  ทิสฺวา กมฺมวิสุทฺธิมตฺตโน

แปลความว่า ผูม้บีญุอนักระท�าไว้แล้ว ย่อมบนัเทิงในโลกนี ้ละไปแล้ว ย่อมบนัเทิง

ในโลกทัง้สอง ผูน้ัน้เหน็ความบรสิทุธิแ์ห่งกรรมของตน ย่อมบนัเทงิแล้วบนัเทงิเล่าดงันี้ 

บุญให้ความสุขแช่มชื่นตราบเท่าถึงสิ้นชีวิต ผู้ท�าบุญจึงชื่อว่าบันเทิง ในโลกนี้ และ 

บุญย่อมเป็นกัลยาณมิตรติดตามเป็นเงาตามตัว ไปคอยต้อนรับผู้มีบุญด้วยสุขสมบัติ 

ดุจญาตมิติรผูค้อยอยูเ่หน็ญาตมิิตรทีร่กัสนทิผูจ้ากไปไกลกลบัมา กย็นิดปีรดีา ต้อนรบั

ด้วยสุขสมบัติมีข้าวน�้าที่อยู่อาศัยเป็นต้น ฉะนั้น สมด้วยคาถาประพันธ์พุทธภาษิตว่า

จิรปฺปวาสึ ปุริสํ ทูรโต โสตฺถิมาคตํ

ญาตี มิตฺตา สุหชฺชา จ  อภินนฺทนฺติ อาคตํ 

ตเถว กตปุญฺญญฺจ อสฺมา โลกา ปรํ คตํ

อภินนฺทนฺติ ปุญฺญานิ  ปิยํ ญาตี ว อาคตํ

แปลความว่า ญาติมิตรและเพื่อนผู้หวังดี ย่อมบันเทิงยินดีต้อนรับบุรุษสตร ี

ผูจ้ากไปนาน ถึงความสวัสดกีลับมาฉนัใด บญุทัง้หลายย่อมยนิดต้ีอนรบัผูท้�าบญุไว้แล้ว 

ซึ่งคลาดแคล้วจากโลกน้ีไปสู่ปรโลกเบ้ืองหน้า ดุจญาติยินดีต้อนรับญาติที่สนิทเสน่หา

ผู้กลับมาถึง ฉันนั้น
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อนึง่ เม่ือความต้องการจะประกอบธรุกจิใด ๆ เกดิขึน้ ย่อมจ�าปรารถนาสหาย 

เป็นมิตรในงานธุรการนั้น ๆ จึงจะส�าเร็จไปได้ตามประสงค์ฉันใด บุญที่ท�าไว้ก็ฉันนั้น 

คือบุญย่อมเป็นมิตรคอยสนับสนุนสนองสุขสมบัติอันเป็นที่ปรารถนาต้องการ ดุจมีผู้

ศักดิ์สิทธิ์คอยดลบันดาลให้เป็นไปในสัมปรายภพ ข้อนี้เป็นบุญญานุภาพอันน่าเห็น 

เป็นอัศจรรย์ ต้องตามคาถาประพันธ์พุทธภาษิตว่า 

สหาโย อตฺถชาตสฺส  โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ 

สยํ กตานิ ปุญฺญานิ  ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ

แปลความว่า ทุกครัง้ไปสหายเป็นมติรในงานของผูเ้กดิความต้องการประกอบ

ธุรกิจ บุญที่ท�าไว้เองก็เช่นเดียวกัน คือ บุญนั้นเป็นมิตรติดตามไปอ�านวยสุขสมบัติให้

ในสัมปรายภพ ดั่งนี้ เพราะเหตุนี้ ผู้ท�าบุญจึงชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกหน้า

บุญอย่างสูงท่ีปรากฏเป็นอริยมรรค จักช�าระฟอกล้างบาปอกุศลกิเลสธรรม 

ให้หมดไป เป็นเหตุอ�านวยให้บรรลุถึงนิพพานสมบัติ ได้ในพระบาลีพุทธภาษิตที่ตรัส 

ย่อผลสมบัติที่พึงได้ด้วยบุญว่า

มานุสิกา จ สมฺปตฺติ เทวโลเก จ ยา รติ 

ยา จ นิพฺพานสมฺปตฺติ สพฺพเมเตน ลพฺภติ

แปลความว่า มนษุย์สมบัต ิ๑ ฤดสีมบตัใินเทวโลก ๑ นพิพานสมบตั ิ๑ สมบตัิ 

ทั้งหมดนั้นได้ด้วยบุญ ดั่งนี้

บุญมีอยู่เพียงใด ย่อมอ�านวยให้เป็นผู้บริสุทธ์ิสะอาดเพียงนั้น และบริสุทธิ์  

ได้เพียงใด ก็ท�าให้เกิดความบันเทิงยินดีในเม่ือระลึกเห็นเพียงนั้น ไม่ว่าในโลกนี้และ

โลกอื่น หรือที่พ้นจากโลกทั้งสองนี้และให้ได้รับผลดีมีประการต่าง ๆ ซึ่งทุกส่วนล้วน

ประมวลในความสุขสมจริงตามท่ีสมเด็จพระบรมสุคตทรงสรุปบุญโดยผล ตรัสเป็น

พระพุทธนิพนธ์ภาษิตไว้ว่า สุขสฺเสตํ อธิวจนํ แปลความว่า ค�าว่าบุญนี้ เป็นชื่อของ

ความสุข ด้วยประการฉะนี้
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ท่านผูม้ศีรทัธาบรจิาคบ�ารงุมหามกฎุฯ ชือ่ว่าเป็นผูท้�าบุญไว้ มบีญุนธิ ิขมุทรัพย์ 

คือบุญส�าหรับตน หากพิจารณาตามนัยพระพุทธนิพนธ์ภาษิตว่า แม้ในข้อว่า “ผู้มีบุญ

อันกระท�าไว้แล้วบันเทิงในโลกท้ัง ๒” ดังนี้ก็ควรปีติยินดีและอุ่นใจในคติของท่าน  

ทั้งในปัจจุบันและภายหน้า ข้อนี้ควรอนุโมทนายิ่งนัก 

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อุตฺตมํ ธมฺมมชฺฌคา 

มหาสงฺฆํ ปโพเธสิ อิจฺเจตํ รตนตฺตย�

พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้ทรงบรรลุธรรมอนัสงูสดุแล้ว ทรงสัง่สอนสงฆ์

หมูใ่หญ่ให้ตรสัรูต้าม พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ท้ัง ๓ นี ้รวมเรยีกว่า พระรัตนตรยั

รตนตฺตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา

อุปทฺทวนฺตรายา จ อุปสคฺคา จ สพฺพโส

มา กทาจิ สมฺผุสึสุ [อุปตฺถมฺภกสาธโว]

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ที่ได้อ้างพระนามด้วยพระราชนิพนธ์ของ

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหามกฏุพระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วนี ้ขอสรรพอปัุทวันตราย 

และอุปสรรคศัตรู อย่าได้มีมาถูกต้องพ้องพานท่านสาธุชนผู้อุปถัมภ์บ�ารุงมหามกุฏ- 

ราชวิทยาลัย ตลอดถึงท่านผู้ปฏิบัติชอบทั้งปวง และขอให้สมบูรณ์ด้วยพละอนามัย  

มีความคล่องสะดวกในอันข้ามล่วงอุปสรรคซึ่งหากจะมีมา ประกอบสัมมาอาชีวะและ

กรณียกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี ตราบเท่าได้บรรลุศุภอรรถอิฏฐผล และอภิรมย์อยู่ใน  

อริยธรรมที่พระสุคตทศพลประกาศไว้ จงทุกท่านเทอญ



ศกึษา๓

“ศึกษา” ค�านี้ใช้พูดกันมาก และมักพูดกันว่าศึกษาเล่าเรียน ชวนให้เข้าใจว่า 

ศึกษาคือเล่าเรียน แต่ค�าว่าศึกษามีความหมายอย่างนั้นหรือ ถ้าตั้งปัญหาขึ้นเช่นนี้  

กรู้็สกึว่าตอบยาก แต่จะพยายามตอบปัญหาข้อนี ้ตามความเข้าใจอนัอิงหลกัฐานทีค้่น

ได้ในการเขียนครั้งนี้

“ศึกษา” มาจากค�าว่า ศิกฺษา ในภาษาสันสกฤต ตรงกับภาษาบาลีว่า สิกฺขา 

ค�าน้ี มีความหมายอย่างไร จะแสดงตามที่ท่านใช้ในภาษาบาลี ค�านี้เป็น สิกฺขธาตุ   

มีที่ใช้ในปกรณ์ภาษาบาลีมาก แต่ย่อกล่าวได้เป็น ๒ คือ ใช้ในภาษาสามัญ ๑ ใช้ใน

ภาษาธรรม ๑

ในภาษาสามัญ

ในส�านวนชัน้บาล ีใช้หมายถึงส�าเหนยีก ปฏบิติั ฝึกอบรมเป็นพ้ืน เช่น  “สปิปํฺ 

สิกฺขาเปนฺติ (สิงคาลกสูตร) ๑๑/๒๐๓) ย่อมให้ศึกษาศิลปะ อาวุธสฺมิมฺปิ สิกฺขติ  

(อนุตตริยวัคค์ ๒๒/๒๖๔) ย่อมศึกษาในเร่ืองอาวุธ” แต่ในที่ซึ่งหมายถึง เล่าเรียน  

๓ ทรงนพินธ์เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๔ เมือ่ครัง้เป็นพระมหาเจริญ  สุวฑฒฺโน ป.ธ. ๘ ลงพิมพ์คร้ังแรก 

 ในนิตยสารธรรมจักษุ เล่มที่ ๒๗ ตอนที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔
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มกัใช้ศพัท์อืน่เช่น “ตริจฉฺานวชิชฺ ํปรยิาปณุนติฺ (วินยัปิฎก จลุลวัคค์ ๗/๗๑) ย่อมเรยีน

ดิรัจฉานวิชชา”

ในส�านวนชัน้ต่อมา คอืชัน้อรรถกถาใช้หมายถึงส�าเหนยีก ปฏบิตั ิฝึก อบรม

ก็มี หมายถึงเล่าเรียนก็มี ที่ใช้ในความหมายแรก เช่น “สิกฺขาเปตฺวา ตํ เนสฺสามิ  

(โลฬุทายิตเถรวัตถุ ๕/๑๐๙) จักให้ส�าเหนียกแล้วจึงน�าพราหมณ์นั้นไป” ท่ีใช้ใน 

ความหมายหลัง เช่น “กึ อกฺขรสมยํ สิกฺขาเปสฺสติ (สามาวตีวัตถุ ๒/๑๖๔) จักให้

เรยีนอกัขรสมยัอย่างไร” แต่โดยมากในความหมายเล่าเรยีนเช่นนี ้มกัใช้ศพัท์อืน่ เช่น 

ปริยาปุณนฺติ อุคฺคณฺหาติ

รวมความว่า ในภาษาสามัญ ใช้หมายถงึส�าเหนยีก ปฏิบตั ิฝึก อบรม เป็นพ้ืน 

ใช้หมายถึงเล่าเรียนบ้างห่าง ๆ และมักเป็นส�านวนชั้นหลัง

ในทางธรรม

ในทางธรรมใช้หมายถงึปฏิบตั ิฝึกอบรมอย่างเดียว เช่น “สนติฺเมว โส สิกเฺขยฺย 

(ธาตวุภัิงคสตูร ๑๔/๔๓๖) ผูน้ัน้พงึศกึษาความสงบร�างบั, วนิโย จ สสุกฺิขิโต (มังคลสูตร 

๒๕/๓) วินัยอันศึกษาดีแล้ว”

ศึกษาในทางธรรม โดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา จัดเป็น ๓ ชั้น คือ  

อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา มาในติกนิบาต (๒๐/๓๐๓) ทรงขยาย

ความไว้ในที่นั้นว่า อธิสีลสิกขา ได้แก่ปาฏิโมกขสังวร (แต่ก็หมายถึงศีลตามภูมิตาม

ชัน้ทัว่ไปทีป่ฏิบตัดีิแล้ว) อธจิติตสกิขา ได้แก่ฌาน ๔ อธปัิญญาสกิขา ได้แก่การท�าให้

แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ที่ไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ยับยั้งอยู่  

เพราะรูย้ิง่เองในทิฎฐธรรม ผู้ปฏิบตัใินสกิขาทัง้ ๓ นี ้ถ้ายงัไม่ตัง้อยูใ่น โสดาปัตตมิรรค

ก็ไม่เรียกว่าเสขะ คือผู้ศึกษาหรือนักศึกษาในทางธรรม แต่เรียกว่าเนวเสขานาเสขะ 

เมื่อตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคขึ้นไปจนถึงอรหัตตมรรค จึงเรียกว่าเสขะ และเมื่อตั้งอยู่

ในพระอรหัตตผลแล้ว ก็เรียกว่าอเสขะ คือผู้ส�าเร็จศึกษา เพราะไม่ต้องปฏิบัติเพื่อผล
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เช่นนั้นอีกต่อไป นี้กล่าวตามนัยพระบาลีในธรรมสังคณี อภิธรรมปิฎก (๓๔/๓๔๕) 

ที่ว่า กตเม ธมฺมา เสกฺขา เป็นต้น แปลความว่า ธรรมทั้งหลายเหล่าไหนเป็นเสกขะ 

มรรค ๔ อันไม่เนื่องกัน และสามัญผล ๓ เบ้ืองต�่า ธรรมเหล่านี้เป็นเสกขะ  

ธรรมเหล่าไหนเป็นอเสกขะ อรหัตตผลเบื้องบน ธรรมเหล่านี้ เป็นอเสกขะ ธรรม 

เหล่าไหนเป็นเนวเสกขานาเสกขะ กุศล อกุศล วิบาก อัพยากฤตฝ่ายกิริยาในภูมิ  

๓ รูป และนิพพาน ธรรมเหล่านี้เป็นเนวเสกขานาเสกขะ

รวมความว่า ในทางพระพุทธศาสนา จัดศึกษาเป็น ๓ ชั้น คือ อธิสีลสิกขา 

อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา และจัดผู้ปฏิบัติในสิกขา ๓ เป็น ๓ ชั้น คือ เสขะ  

อเสขะ เนวเสขานาเสขะ ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งก�าลังปฏิบัติในสิกขาเหล่านี้   

ยังมิได้บรรลุมรรคผลชื่อว่าเนวเสขานาเสขะ คือนักศึกษาก็มิใช่เสร็จศึกษาแล้วก็มิใช่ 

โดยนยันี ้จะเหน็ว่าในภาษาทางธรรม ค�าว่า เสขะ คอืนกัศกึษาใช้หมายความสงู และ

ค�าว่า ศึกษา ก็ใช้หมายความลึกซึ้งกว่าในภาษาสามัญ

ข้อความข้างบนน้ี กล่าวตามท่ีใช้ในภาษาบาลี แม้ในภาษาสันสกฤต ก็คงมี 

ความหมายแนวเดียวกัน แต่มีใช้ในความหมายพิเศษในบางปกรณ์ ส่วนในภาษาไทย 

ใช้ดาษลงมาเป็นการเล่าเรียนโดยมาก ต่อไปนี้จะอ้างปทานุกรมบางฉบับมาประกอบ: 

ในบาลีอภิธานัปปทีปิกาสูจิ กล่าวว่า สิกฺขธาตุ ใช้ในอรรถ วิชฺโชปาทาน คือความ 

เข้าไปถือเอาวิชชา ในดิกชันนารีภาษาบาลีของ R.C. Childers แปล สิกฺขา ไว้ว่า 

Learning, Study, Training การเรยีน การเรยีนรู ้การปฏบิตั ิฝึกอบรม ในดกิชนันารี

ภาษาสันสกฤตของ Monier Williams, M.A. แปลไว้ซ�้ากับของ R.C. Childers บ้าง 

ไม่ซ�้าบ้าง และได้ให้ความหมายท่ัวไปไว้ค�าหนึ่งว่า “ปรารถนาเป็นผู้สามารถ เพื่อท�า 

สิ่งใดสิ่งหน่ึงให้ส�าเร็จผล” อนึ่ง ยังมีค�าแปลตามที่ใช้พิเศษ  เช่น แปลว่า “สอน”  

และ “ให้” (ที่เป็นกิริยาปรัสไมบท) ใช้ในคัมภีร์พระเวท

ตามที่กล่าวมานี้ อาจรวมความได้ว่า ความได้วิชชาหรือความสามารถ เพื่อ

ท�าสิง่ใดสิง่หนึง่ให้ส�าเรจ็ผลได้ เป็นวตัถปุระสงค์ของการศกึษา และทางทีจ่ะให้ได้วชิชา

หรือเป็นผูส้ามารถเช่นนัน้กค็อืการเรียน การเรยีนรู ้ การปฏบิตั ิ ฝึก อบรม เพราะเหตนุี้ 

ศึกษาจึงหมายถึงเรียน เรียนรู้ ปฏิบัติ ฝึก อบรม เพื่อให้ได้วิชชา หรือเป็นผู้สามารถ
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เช่นน้ัน นีเ้ป็นความหมายทีใ่ช้โดยส่วนรวม แต่ยังมีใช้หมายต่างกนัไป ในภาษาสามัญ

และภาษาธรรม โดยนยัท่ีกล่าวแล้ว เพราะฉะนัน้ พงึส�าเหนยีกใช้ให้ถกูความหมายใน

ที่นั้น ๆ

สิง่ทีจ่ะพงึศกึษามเีป็นอนัมาก แต่สกิขา ๓ ในธรรมวนัิยทีพ่ระอรยิเจ้าประกาศ

ไว้แล้วเป็นเยีย่ม (นัยอนตุตรยิสตูร) เพราะสิกขาเหล่าน้ัน เป็นความเหน็ชอบ ด�ารชิอบ 

วาจาชอบ การงานชอบ เล้ียงชพีชอบ พยายามชอบ ระลกึชอบ ต้ังใจชอบ เป็นไปเพือ่

วชิชาและวิมตุติ ในปาฐกถาพเิศษ เรือ่งการศกึษาเกีย่วกบัจรรยาและศาสนาของพระยา

อนิทรมนตร ี(Frank H. Giles) ท่ีแสดงเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๓ ตอนหนึง่ว่า “การศกึษานัน้ 

พึงอธิบายได้อย่างเดียว แต่ว่าเป็นวิธีการที่จะท�าให้คนด�าริชอบ และสงสัยเสียด้วย 

ซ�้าว่า การให้ความรู้ เช่นที่มีอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนโดยมากเวลานี้ จะสอนเราให้

ด�าริชอบนั้นได้หรือ คนเราเมื่อคิดชอบเท่านั้น จึงจะได้ชื่อว่ามีความหยั่งรู้จริง มีความ

เข้าใจกจิการจรงิ และเมือ่มคีวามหยัง่รูก้บัความเข้าใจจรงิอย่างนีแ้ล้ว จงึจะได้ชือ่ว่าเป็น

พลเมืองดี บรรลุถึงอวสานภูมิแห่งภูมิธรรม ก็ท�าอย่างไรเล่า จึงจะเรียนรู้วิธีที่จะ 

ด�าริชอบ เราจะเรียนจากหลักสูตรปกติในโรงเรียนนั้นไม่ได้แน่ การด�าริชอบนั้น เป็น

คติธรรมเป็นมนสิกาโรบาย (การท�าใจ) ใช่อื่นไกลคือศาสนานั่นเอง... ทรงเห็นว่า  

(คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่า) บรรดาประชาชนได้รับความอบรมมาผิดทาง  

จึงได้เริ่มสั่งสอนด้วยการศึกษาที่ชอบซึ่งเรียกกันอีกนัยหนึ่งว่าศาสนา ทรงอธิบายวิธี

การทีจ่ะต่อสูค้วามผดิและ ความหลงท่ีครอบง�าคนเหล่านัน้ด้วยวธิคีดิชอบ ทรงวางหลกั

แห่งการศกึษาข้ึนใหม่ เด๋ียวนีเ้รยีกกนัว่า “อรยิสจัจ์ ๔” ทรงอธบิายต่อไปว่า คนทีเ่ช่ือ

และเหน็ตามหลกัอนันี ้อาจปฏิบัตติามมรรคทัง้ ๘ ให้บรรลถุงึผลได้ มรรคหรอืหนทาง

ทัง้ ๘ น้ี กอ็ธบิายไว้ชัดเจน ไม่เคลือบคลุม” แม้ผูไ้ม่นบัถือพทุธศาสนายงัแสดงอย่างนี ้

เพราะเหตุนี้ ผู้นับถือพุทธศาสนา จึงควรเห็นว่า สัมมัตตะ ความเป็นชอบเหล่านั้นแล 

เป็นยอดศกึษา เป็นไปเพ่ือวชิชาและวมุิตต ิและพงึปฏบัิตใินสิกขาทัง้ ๓ ในธรรมวินยันี้  

ตามความสามารถแล



ค�าสัจ๔

๑. ค�าสัจคอือะไร

ค�าสัจคือค�าแสดงความจริง มีความหมายที่ใช้กันทั่วไปเป็น ๒ ประการ คือ 

ค�าจริงตามเรื่องราวที่เป็นไปอย่างไร ๑ ค�าจริงตามเหตุและผล ๑ 

ค�าจริงประการแรกจัดเป็นสัมมาวาจาเจรจาชอบ (เพราะเว้นจากมุสาวาท)  

ค�าจริงที่เป็นสัมมาวาจานี้ เป็นค�าท่ีแสดงออกมาตามความจริงใจของผู้พูด มิใช่ค�าที่

แสดงความจรงิตามเหตแุละผล เพราะฉะนัน้ เรยีกว่าสัมมาวาจาจงึเหมาะกว่าเรยีกว่า 

สัจวาจา แต่เพราะนิยมว่าเป็นค�าจริงอย่างหนึ่ง จึงควรจัดเป็นสัจวาจาแต่โดยอนุโลม

๒. ค�าสัจเกดิขึ้นได้อย่างไร

ส่วนค�าจริงประการที่ ๒ เป็นสัจวาจาโดยตรง เพราะโลกและธรรมส่วนใหญ่

ที่สุดย่อยลงไปจนเล็กท่ีสุด ย่อมมีเหตุผลประจ�าอยู่แต่ละอย่าง ไม่มีส่วนไหนสิ่งไหน  

ที่จะว่างเว้นจากเหตุผล ตัวอย่างเช่น ความเป็นไปแห่งโลกธาตุมีหนาวร้อนเป็นอาทิ 

ความเป็นไปแห่งสัตว์โลกอันเนื่องด้วยสุขทุกข์เป็นอาทิ เหล่านี้ล้วนมีเหตุผลทั้งสิ้น

๔ ทรงนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ เมื่อครั้งยังเป็นพระมหาเจริญ  สุวฑฺฒโน ป.ธ. ๙ ลงพิมพ์ 

 ครั้งแรกในนิตยสารธรรมจักษุ เล่มที่ ๒๗ ตอนที่ ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕
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เหตผุลมีอยู่เต็มโลกเตม็ธรรมไม่บกพร่อง ดัง่นีไ้ม่มปัีญหา ปัญหามอียูท่ีบ่คุคล

ว่า จักท�าประการใด จึงจักสามารถหยิบยกเอาเหตุผลนั้น ๆ มาพูดตามเป็นจริงได้ 

เพราะถ้าไม่สามารถ ค�าทีพ่ดูออกมากไ็ม่เป็นจรงิ ความสามารถในข้อนี ้จกัเกดิขึน้ด้วย

ปัญญาคือความรู้จริง เพราะถ้าไม่รู้จริงก็พูดให้จริงมิได้

๓. ที่เกดิแห่งปัญญา

ปัญญาความรูน้ัน้เกดิจากอะไร โดยนยัหนึง่ ความรูเ้กดิจากการปรยัิติ การปฏบิตัิ

และปฏิเวธ คือความรู้แจ้งแทงตลอดเหตุตลอดผล

การปริยัติข้อแรกนั้น คือการเรียนรู้ทางอายตนะ มีทางรูปที่ตาเห็นทางเสียง

ทีห่ไูด้ยนิเป็นอาท ิโดยนยันี ้จงึจ�าแนกการเรยีนออกเป็น ๒ อาการ คอื การเรยีนโดย

ธรรมชาติ ๑ การเรียนโดยความจงใจ ๑ ตามปกติ อายตนะภายในมีตาหูเป็นต้น  

ย่อมประจวบกับอายตนะภายนอกมีรูปเสียงเป็นต้นอยู่เสมอ เม่ือประจวบกันเม่ือใด 

บุคคลย่อมเกิดความรู้ในรูปเสียงเป็นต้นขึ้นเมื่อนั้น นี้เป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติ  

ซึ่งในที่นี้จะยกไว้ไม่บรรยายถึง ส่วนการเรียนโดยความจงใจนั้นหมายถึงการเรียนใน 

โรงเรียน หรือเรียนเป็นส่วนตนเอง ข้อน้ีย่อมเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปแล้ว แต่อะไรเล่า  

ที่พึงศึกษาเล่าเรียน ข้อที่พึงศึกษาเล่าเรียน คือ สุตะคือวิทยาการต่าง ๆ ๑ ศิลปะคือ 

หัตถกรรมเป็นต้น ๑ วินัยคือกฎบัญญัติส�าหรับปกครองหมู่นั้น ๆ มีกฎหมายเป็นต้น 

๑ ข้อทีพ่งึศกึษาเล่าเรยีนดัง่แสดงมานี ้บางประการเป็นประโยชน์ บางประการไม่เป็น

ประโยชน์ บางประการเป็นธรรม คือถูกต้องตามศีลธรรม กฎหมายและกาลเทศะ  

เป็นอาทิ บางประการเป็นอธรรม คือไม่ถูกต้อง ดั่งนั้น ข้อที่ไม่เป็นประโยชน์และเป็น

อธรรมนั้นไม่ควรเรียน เพราะถึงเรียนไปก็ไม่อ�านวยประโยชน์ที่ถูกต้อง ส่วนข้อที่เป็น

ประโยชน์และเป็นธรรมควรเรยีน เพราะเมือ่เรยีนไปแล้ว อาจอ�านวยประโยชน์ท่ีถูกต้อง

ให้ได้ ความมีสุตะมาก ความสามารถเช่ียวชาญในศิลปะแม้อย่างใดอย่างหนึ่ง และ

ความได้ศึกษาวินัยดีแล้ว ท่านสรรเสริญว่าเป็นอุดมมงคลแต่ละอย่าง เพราะเหตุนี้  

จึงเป็นที่ต้องประสงค์ท้ังทางคดีโลกและคดีธรรม นักเรียนผู้ตั้งใจเรียนจริงในข้อที่ควร
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เรียนดั่งแสดงมาฉะนี้ ชื่อว่าตั้งอยู่ในความจริงอันเป็นประโยชน์และเป็นธรรม ย่อมได้

สุตมยปัญญา ความรู้อันเกิดจากการฟัง อ่านบ้าง ย่อมได้จินตามยปัญญา ความรู ้

อนัเกดิจากการคดิบ้าง วาจาทีแ่สดงออกมาด้วยปัญญาทัง้ ๒ นี ้เป็นค�าทีแ่สดงเหตผุล

ตามเป็นจริงชั้นปริยัติ จัดเป็นค�าสัจชั้นต�่าหรือชั้นต้น

การเรยีนเป็นบุพกจิเบ้ืองต้นแห่งการปฏิบตัอิบรม เพราะฉะนัน้ เมือ่เรยีนแล้ว

จึงต้องปฏิบัติต่อไป เปรียบเหมือนเรียนรู้แผนที่แล้ว ก็ด�าเนินไปยังสถานที่ประสงค์ 

เช่นที่ชี้บอกไว้ในแผนที่ฉะนั้น

อันข้อที่พึงปฏิบัติ คือการงานที่พึงท�าทางกายวาจาและใจ การงานมีมากมาย

หลายชนิด แต่สรุปรวมลงเป็นการงานที่ควรเว้นอย่างหนึ่ง การงานที่ควรท�าอย่างหนึ่ง 

การงานที่ไม่อ�านวยประโยชน์ที่ถูกต้องเหมาะเจาะ ควรเว้นเสีย การงานที่อ�านวย

ประโยชน์ที่ถูกต้องเหมาะเจาะ ควรท�าเพราะเหตุใด เหตุนั้นก็แจ่มแจ้งชัดเจนอยู่แล้ว 

เมือ่เลอืกการงานได้เหมาะฉะนีแ้ล้ว พงึประกอบด้วยความหมัน่ ความรกัษา ความมมีติร

อันงาม และความเลี้ยงชีวิตตามสมควร เมื่อถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติด่ังอ้างมานี้  

ย่อมยดึทฏิฐธัมมิกตัถะประโยชน์ปัจจบัุนไว้ได้ อาจจะบรบิรูณ์ด้วยอิฏฐผลมทีรพัย์ ยศ 

ไมตรี เป็นต้น

อน่ึง เพือ่ให้ประโยชน์ด�ารงม่ันย่ังยืน พึงมศีรทัธาความเชือ่เหตผุลและความที่

สัตว์มีกรรมเป็นของของตน พึงมีศีลความประพฤติหรือปฏิบัติในการงานเว้นจากการ

เบยีดเบยีนทัง้ทางกายและทางวาจาด้วยความต้ังใจ พงึมจีาคะการสละก�าลงักาย ก�าลงั

ทรัพย์ก�าลังปัญญาเป็นอาทิช่วยเหลือกัน และพึงมีปัญญาความรู้จักบาปบุญคุณโทษ

ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ เม่ือถงึพร้อมด้วยคณุสมบตัดัิง่อ้างมานี ้ ย่อมยึดสัมปรายิกตัถะ

ประโยชน์ภายหน้าไว้ได้ อาจบริบูรณ์ด้วยอิฏฐผล มีอายุ วรรณ สุข ยศ สวรรค์  

เป็นอาทิ

อนึง่ เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์ยิง่ขึน้ พงึปฏบิติัการงานด้วยความเหน็ ความด�าริ 

(ปัญญาสิกขา) การเจรจา การงาน อาชีพ (สีลสิกขา) ความพยายาม ความระลึก

และความตั้งใจ (จิตตสิกขา) อันเป็นส่วนชอบโดยทางเดียว ความชอบ ทุกประการ 
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ด่ังอ้างมานี้ เป็นข้อควรศึกษาปฏิบัติ เพราะเม่ือมีอยู่ ย่อมเป็นเครื่องป้องกันมิให ้

การงานทุก ๆ อย่างที่กระท�าอยู่เป็นอนัตถะคือโทษมิใช่ประโยชน์ และเป็นอธรรม  

แต่ให้เป็นอัตถประโยชน์ และเป็นธรรมโดยส่วนเดยีว เพราะฉะนัน้ การงานท่ีประกอบ

ด้วยความชอบทัง้หลาย จงึเป็นทีต้่องประสงค์ทัง้ในคดีโลกและคดธีรรม ผูป้ระกอบการ

งานให้ถงึพร้อมด้วยความชอบยิง่ ด้วยการท�าจรงิ ชือ่ว่าตัง้อยู่ในความจรงิท่ีเป็นประโยชน์

และเป็นธรรม ย่อมได้ภาวนามยปัญญา ความรู้อันเกิดจากการท�าโดยล�าดับ วาจาที่

แสดงออกมาด้วยปัญญานี้ เป็นค�าแสดงความจริงโดยเหตุผลชั้นปฏิบัติ จัดเป็นค�าสัจ

ชั้นกลาง

การศึกษาปฏิบัติด้วยความชอบดัง่อ้างมานัน้ เมือ่เจรญิก้าวหน้าเร่ือยไป ย่อม

ท�าให้การงานละเอียดประณีตย่ิงขึ้น ๆ ในที่สุด อาจอ�านวยให้เกิดความรู้เป็นเครื่อง

ก�าหนดรู้ทุกข์ เป็นเครื่องละเหตุให้ทุกข์เกิด เป็นเครื่องท�าให้แจ้งความดับทุกข์ เป็น

เครื่องอบรมให้มรรคาอันถึงความดับทุกข์บังเกิดข้ึน นี้เป็นความเห็นชอบอย่างสูงสุด 

เมื่อความเห็นเป็นชอบขึ้นดั่งนี้ ความด�าริเป็นต้นก็เป็นชอบขึ้นตามกันหมด ผู้บรรลุถึง

ความชอบด่ังนี ้ชือ่ว่าตัง้อยูใ่นอรยิสจั ความจรงิอย่างประเสรฐิ อนัเป็นปรมตัถะประโยชน์

อย่างยิ่ง และเป็นโลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลก ย่อมได้ปฏิเวธปัญญาความรู้ ทะลุ

ปรโุปร่งไม่ติดขัดในเหตผุลเหนือโลก ท่านผูไ้ด้ปัญญาชัน้ทีสุ่ดน้ี ช่ือว่า “ส�าเรจ็การศกึษา 

ส�าเรจ็การปฏบิตั”ิ โดยแท้จรงิ วาจาของท่านเป็นค�าแสดงความจรงิอนัเป็นประโยชน์ที่

ถูกต้องอย่างประเสริฐ นี้จัดเป็นค�าสัจชั้นสูงสุด

๔. ค�าสัจเป็นอมฤตพจน์

วาจาที่แสดงออกมาด้วยความรู้ดั่งกล่าวมาโดยล�าดับฉะนี้ เป็นค�าสัจท่ีจัดว่า

เป็น “อมตวาจา” ซึ่งแปลว่าวาจาไม่ตายโดยล�าดับ ทั้งชื่อว่าเป็น “สุภาสิตวาจา”  

ซึ่งแปลว่าวาจาเป็นสุภาษิต ส่วนวาจาท่ีแสดงออกมาโดยไม่รู้ หรือด้วยความรู้ผิด  

เป็นค�าไม่จรงิ เพราะไม่แสดงความจรงิจดัเป็นค�าตาย อนึง่ ค�ามุสาวาทกช็ือ่ว่าเป็นค�าตาย

โดยอนุโลม ค�าไม่จรงิท่ีชือ่ว่าเป็นค�าตาย เพราะเหต ุ๒ ประการ คอืตายจากประโยชน์

ที่ถูกต้องประการ ๑ ตายเพราะไม่ทนต่อความเพ่งพินิจประการ ๑ อธิบายว่า
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ค�านัน้ เมือ่ถูกผูรู้เ้พ่งพนิจิหนกัเข้า ความเท็จความเทียมกป็รากฏเด่นขึน้ ท�าลาย

ล้างค�านั้นให้ตกไปจากความจริง ส่วนค�าจริงทั้งโดยตรงและทั้งโดยอนุโลม ชื่อว่าเป็น

ค�าไม่ตาย เพราะไม่ตายจากประโยชน์ที่ถูกต้อง ไม่ตายเพราะทนต่อความเพ่งพินิจ 

อธบิายว่า ค�านัน้เมือ่ถกูผูเ้พ่งพนิิจหนักเข้า ความจรงิแท้กป็รากฏออกมาเตม็ค�าไม่ขาด

ไม่เกิน เพราะเหตุนี้ ค�าจริงจึงเป็นวาจาที่ด�ารงมั่นยั่งยืนอยู่ด้วยความจริงตลอดไป

๕. ค�าสัจเป็นธรรมเก่าแก่

ข้อที่ค�าสัจเป็นวาจาไม่ตายนี้เป็นธรรมเก่า อธิบายว่า ค�าจริงดั่งแสดงมาแล้ว 

เป็นวาจาไม่ตายมาแต่เก่าก่อน และเป็นส่ิงที่นับถือพูดกันเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต ่

โบราณสมัย เฉพาะการเว้นจากมุสาวาท พูดค�าจริงตามเรื่องที่เป็นไปอย่างไร โบราณ 

ท่านก็ยังนับถือว่าเป็นวาจาสิทธิ์ ความเรื่องนี้มีปรากฏในปกรณ์เก่า ๆ เป็นอันมาก  

อันสัจจะนี้มิใช่อ�านวยผลให้จริงในเมื่อมีอยู่ในวาจาเท่านั้น แม้เมื่อมีอยู่ในการท�าคือ  

ท�าจริง มีอยู่ในใจคือใจจริง ก็อ�านวยผลให้เหมือนกัน ข้อนี้พิจารณาดูจะรู้ได้ จึงไม่น่า

เป็นที่สงสัยเลยว่า ค�าจริงมีอานุภาพที่ควรนับถือเพียงไร เพราะเหตุนี้ เมื่อท่านผู้ใหญ่

กล่าวค�าอวยพร จึงมักกล่าวก�ากับว่า เอเตน สจฺจวชฺเชน ซึ่งแปลว่า ด้วยอ�านาจการ

กล่าวค�าสัจนี้ ดั่งนี้

๖. ควรพูดค�าเช่นไร

อันของจริงของแท้ ย่อมเป็นที่ปรารถนาพอใจของบุคคลทุก ๆ คน ส่วนของ

เทียมของปลอมไม่เป็นที่ปรารถนาของใครเลย ข้อนี้ไม่ต้องอ้างใครท่ีไหน อ้างตนเอง 

น่ีแลเป็นพยาน เพราะฉะนั้น การที่ตนเองชอบของจริงแท้ แต่หยิบย่ืนของเทียม  

ของปลอมให้ผู้อื่น จึงเป็นการที่เหมาะสมแล้วหรือ ว่าในส่วนวาจาโดยจ�าเพาะ การที่

ชอบให้ผู้อ่ืนพูดจริงต่อตน แต่ตนกลับชอบพูดค�าไม่จริงต่อผู้อ่ืน ย่อมไม่สมกับที่นิยม

กันว่าเกิดมาในสมัยอารยธรรม เหตุว่าการพูดค�าไม่จริงมิใช่อารยธรรม การพูดจริง 
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ต่างหากเป็นอารยธรรม ในโบราณสมยัแม้จะปรากฏว่ายงัอ่อนการศกึษาในส่วนโลกิยวทิยา

โดยทั่ว ๆ ไป แต่ในส่วนสัจจะนั้นไม่อ่อนเลย โบราณท่านชอบสัจจะเองด้วย ชอบให้

สจัจะแก่ผูอ้ืน่ด้วย ข้อนีเ้ราทัง้หลายควรเจริญรอยตาม จงึจะสมกบัทีน่ยิมกนัว่าเกดิมา

ในอารยสมัย และจะสมกบัคติพจน์ว่า “เสยีชพีอย่าเสยีสตัย์” และจะสมกบัค�าประพนัธ์ 

ของกวีในปัจจุบันสมัยซึ่งกล่าวเป็นเชิงสอนไว้ว่า “เสียสัตย์อย่าเสียสู้ ชีพม้วย มรณา” 

ดั่งนี้

ค�าจรงิประการแรกทีพ่งึรกัษาไว้เป็นนติยกาล กคื็อการพดูตามเรือ่งท่ีเป็นไปจรงิ 

ไม่พูดค�ากลบัให้กลอกหลอกให้หลง และเมือ่พดูไว้อย่างไร กค็วรรักษาค�าพดูของตนไว้ 

เมื่อเกิดเจตนาจะพูดเท็จขึ้นก็ควรพิจารณาให้เห็นโทษ แล้วยับยั้งไว้ไม่ปล่อยให้ค�าเท็จ

หลุดออกไป เมื่อปฏิบัติดั่งนี้ได้เสมอ ก็จะเกิดความเคยชินในการพูดแต่ค�าจริง และ 

จักไม่ยอมพูดค�าเท็จ อนึ่ง ควรให้ค�าท่ีพูดนั้นเป็นค�ามีเหตุผลสมจริงอีกด้วย ข้อนี้ 

จะเป็นไปได้ด้วยการศึกษาปฏิบัติ ตราบเท่าถึงส�าเร็จการศึกษา ปฏิบัติ ดั่งได้แสดงมา

แล้วข้างต้น

๗. ค�าสัจเช่นไรควรพูด

อนึ่ง สุตะเป็นต้นท่ีควรเรียนและการงานที่ควรศึกษาปฏิบัติ คือสุตะเป็นต้น 

และการงานที่อ�านวยประโยชน์อันถูกต้องฉันใด ค�าจริงที่ควรพูด ก็คือค�าจริงที่อ�านวย

ประโยชน์อันถูกต้องฉันนั้น ส่วนค�าจริงนอกนี้ควรเว้นเสีย

แม้ท่านผูส้�าเรจ็การศึกษาแล้ว มสีมเดจ็พระบรมศาสดาเป็นต้น ย่อมเว้นวาจา

ที่ให้โทษ กล่าวแต่วาจาท่ีอ�านวยประโยชน์อย่างเดียว ข้อนี้สมด้วยพระพุทธภาษิตที ่

ตรัสแก่ อภัยราชกุมาร ในอภยราชกุมารสูตร แปลความในที่ประสงค์ว่า

“วาจาใด ไม่จรงิ ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ หรอืจรงิแท้ แต่ไม่ประกอบ

ด้วยประโยชน์ วาจานั้น จะไม่เป็นที่ชื่นชอบใจของชนเหล่าอื่นก็ตาม จะเป็นที่ชอบใจ

ของชนเหล่าอื่นก็ตาม พระตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น
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วาจาใด จริงแท้ และประกอบด้วยประโยชน์ วาจานั้นจะไม่เป็นที่ชื่นชอบใจ

ของชนเหล่าอื่นก็ตาม จะเป็นที่ชื่นชอบใจของชนเหล่าอื่นก็ตาม พระตถาคตทรงรู้จัก

กาลเพื่อตรัสวาจานั้น”

เพราะเหตุนี้ ศาสนธรรมคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา จึงเป็นค�า

ทีค่วรรูค้วรเหน็ มใิช่ค�าไม่ควรรูไ้ม่ควรเหน็ เป็นค�ามีเหตมิุใช่ค�าไร้เหต ุเป็นค�ามีปาฏหิารย์ิ 

มิใช่ค�าไร้ปาฏิหาริย์ ศาสนธรรมของพระองค์เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้จึงเป็นค�าแสดง

สัจธรรม อันเป็นทิฏฐธัมมิกัตถะบ้าง สัมปรายิกัตถะบ้าง ปรมัตถะบ้าง ทั้งเป็น 

โลกิยธรรมบ้าง เป็นโลกุตรธรรมบ้าง เพราะฉะนั้น ศาสนธรรมทั้งหมด ของพระองค์ 

จึงเป็นค�าสุภาษิตอันเป็นสัจวาจาโดยส่วนเดียว

สาธชุนพงึสงัวรระวงัวาจาของตน ให้เป็นไปดัง่ศาสนธรรมของสมเดจ็พระบรม-

ศาสดา เมื่อมีความสังวรระวังอยู่ดั่งนี้ ก็จักได้รับประโยชน์จากวาจานั้นโดยส่วนเดียว 

สมด้วยคาถาประพันธ์พุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า สาธุ วาจาย สํวโร ความสังวรด้วยวาจา 

ให้ส�าเร็จประโยชน์ สัจวาจาที่เปล่งแสดงความจริงออกมาด้วยความสังวรอย่างนี้แล 

ย่อมเป็นรสท่ีอ�านวยประโยชน์อันเลิศ เพราะมีพระพุทธภาษิตว่า สจฺจํ หเว สาธุตรํ 

รสานํ ความสัจแลเป็นรสที่ให้ส�าเร็จประโยชน์กว่ารสทั้งหลาย ดั่งนี้

สรุปความว่า ค�าจริงตามเรื่องราวที่เป็นไปอย่างไร และค�าจริงตามเหตุผล  

อันเป็นประโยชน์ที่ถูกธรรม เป็นวาจาไม่ตาย ทั้งเป็นค�าสุภาษิต ผู้พูดค�านั้นย่อมเป็น

ผู้ชื่อว่าตั้งอยู่ในความจริงที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ด้วยความรู้จริงอันเกิดจาก 

การศึกษาเป็นต้น ดัง่แสดงมาโดยล�าดบัข้างต้น สมดัง่เถรนพินธ์ภาษิตว่า สจฺจํ เว อมตา 

วาจา ค�าสัจแลเป็นวาจาไม่ตาย ดั่งนี้
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บคุคลย่อมแสดงการท�าทางกายวาจา ด้วยความตัง้ใจอยูโ่ดยปรกต ิเพือ่ศกึษา

เล่าเรียนบ้าง เพื่อประกอบการอาชีพบ้าง เพ่ือท�ากิจอื่น ๆ อีกบ้าง การท�านั้น ๆ  

ถ้าเป็นไปในทางดีหรือชั่ว เรียกว่าความประพฤติ ความประพฤติดีเป็นภัททกศีล  

ย่อมท�าผู ้ประพฤติให้เป็นภัทรบุคคล คือคนดีงาม ส่วนความประพฤติชั่วเป็น 

ปาปกศีล ย่อมท�าผู้ประพฤติให้เป็นปาปชน คือคนชั่ว บุคคลย่อมเป็นคนดีหรือคนชั่ว 

เพราะความประพฤติของตน หาใช่เพราะเหตุอื่นไม่ เหมือนอย่างท่ีชื่อว่าพ่อค้า  

ก็เพราะท�าการค้าฉะนั้น เมื่อคิดดูเผิน ๆ น่าเห็นว่าการท�าของตนเองไม่ส�าคัญ  

จะท�าอย่างไรก็ตาม เม่ือคนอ่ืนว่าดก็ีดไีด้เม่ือคนอืน่ว่าชัว่กช็ัว่ได้ เมือ่ถือโลกคอืผูอ้ืน่เป็น

ใหญ่ย่อมเหน็อย่างนี ้อกีอย่างหนึง่ น่าเหน็ว่า การทีท่�าทกุอย่าง ย่อมมุ่งผลแก่ตนเป็น

ที่ตั้ง เหตุฉะนี้ การที่ท�าอย่างไรก็ตาม ถ้าท�าให้ตนได้ผลเป็นที่พอใจ ก็นับว่าดี ถ้าท�า

ตนให้เสื่อมประโยชน์ ก็นับว่าชั่ว เมื่อถือตนเป็นใหญ่ ย่อมเห็นอย่างนี้ ความเห็น 

ทั้ง ๒ นี้ เมื่อพิจารณาโดยถ่องแท้ จักเห็นได้ว่ายังมีขาดตกบกพร่อง เพราะได้ 

ส่วนเดียว คือผู้อื่นหรือตนส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น ทั้งเม่ือได้ส่วนหนึ่ง ก็อาจขัดกับ 

อีกส่วนหนึ่ง ขาดการเทียบเคียงระหว่างโลกคือผู้อื่นและตน แท้จริง การบัญญัติว่าดี

๕ ทรงนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ เมื่อครั้งยังเป็นพระมหาเจริญ  สุวฑฺฒโน ป.ธ. ๙ ลงพิมพ์ครั้ง 

 แรกในนิตยสารธรรมจักษุ เล่มที่ ๒๘ ตอนที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖
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หรือช่ัวเพราะถือโลกคือผู้อ่ืนเป็นประมาน อาจขัดกับตน อนึ่ง การบัญญัติเช่นนั้น 

เพราะถือตนเป็นประมาณ ก็อาจขัดกับผู้อื่น ยกตัวอย่าง : การฉ้อโกง อาจมีผู้เห็นว่า 

ถ้าฉ้อโกงได้เป็นความฉลาด จนมคี�าว่าฉลาดแล้วต้องโกง แต่พงึพจิารณาดวู่า ถ้าผูอ้ืน่

ฉ้อโกงตนได้ เขาย่อมชอบ ส่วนตนย่อมไม่ชอบแน่ ถือผูอ้ืน่เป็นประมาณ จงึอาจขดักับตน 

ได้อย่างน้ี โดยนัยตรงกันข้าม ถ้าตนไปฉ้อโกงผู้อื่นได้ แม้ตนจักชอบ แต่ผู้อ่ืนย่อม 

ไม่ชอบแน่ ถือตนเป็นประมาณ จึงอาจขัดกับผู้อื่นได้อย่างนี้ ด้วยเหตุนี้การบัญญัติว่า

ดหีรือชัว่ด้วยถอืโลกคอืผูอ่ื้นอย่างเดยีว หรอืถอืตนอย่างเดยีวเป็นประมาณ จงึไม่ยตุธิรรม 

เพราะอาจได้ทางหนึ่ง เสียทางหนึ่ง และค�าว่าฉลาดแล้วต้องโกง จึงมิใช่สุภาษิต  

เพราะเป็นค�าของคนที่ถือโลกหรือตนเป็นใหญ่ ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือ บัญญัติว่าดีหรือชั่ว 

ด้วยการเทียบเคียงระหว่างตนและผู้อื่นมิให้ขัดกัน บัญญัติอย่างนี้ยอมได้ทั้งฝ่ายตน 

และผูอ้ืน่ หรือแม้จะได้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ กไ็ม่ขดัหรอืตดัรอนอกีฝ่ายหนึง่ จงึเป็นทาง

ที่ยุติธรรม ยกตัวอย่าง :

การประทุษร้ายร่างกายท�าลายชีวิตผู้อื่น ก่อนแต่จะบัญญัติลงไปว่าดีหรือชั่ว 

พงึพจิารณาเทยีบเคยีงว่า เรารกัชวีติและร่างกายของตน ปรารถนามชีวิีตอยู่โดยผาสุก

ฉนัใด ผูอ้ืน่กร็กัและปรารถนาฉนันัน้เหมอืนกนั การประทษุร้ายท�าลายส่ิงรกัของผูอ่ื้น 

จึงไม่ยตุธิรรม เพราะเป็นการขดัหรอืตดัรอนผูอ้ืน่ เมือ่พจิารณาเทยีบเคยีง โดยเหตผุล

อย่างนี้ จึงบัญญัติิลงไปได้ว่า การประทุษร้ายร่างกายท�าลายชีวิตผู้อื่น เป็นการชั่ว 

ไม่ควรท�า แม้การฉ้อโกงและทุจริตอื่น ๆ ก็อาจพิจารณาเทียบเคียงและบัญญัติิได้ว่า 

เป็นการชั่วเช่นเดียวกัน

ความมีเมตตากรุณาต่อกัน ก็พึงพิจารณาเทียบเคียงว่า เราปรารถนาความมี

เมตตากรุณาจากผู้อ่ืนฉันใดผู้อ่ืนก็ปรารถนาฉันนั้นเหมือนกัน ความมีเมตตากรุณา 

ต่อกัน จึงเป็นเครื่องท�าตนและผู้อื่นให้เป็นสุข ปราศจากทุกข์ ไม่มีขัดต่อฝ่ายใด 

ฝ่ายหน่ึงเลย เม่ือพิจารณาเทียบเคียงโดยเหตุผลอย่างนี้ จึงบัญญัติลงไปได้ว่า  

ความมีเมตตา กรุณา เป็นการดี ควรอบรมให้มีขึ้น
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การบัญญัติว่าดีหรือชั่วโดยการเทียบเคียง ระหว่างตนและผู้อื่นให้ยุติธรรม 

อย่างนี้ เป็นการบัญญัติโดยธรรม ผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ ย่อมเห็นว่าดีหรือชั่วโดยอาศัย 

หลกัความยตุธิรรมเช่นน้ี สมเดจ็พระบรมศาสดา เมือ่ซึง่บญัญตักิารดกีารชัว่ ย่อมทรง

บัญญัติโดยธรรม ข้อนี้เมื่อพิจารณาดูจักเห็นได้ทุกข้อ ตั้งต้นแต่เบญจศีลขึ้นไป นี้เป็น

เหตถุมิปรยิาย คอื บรรยายอย่างต�า่หรอืสามญั แต่ในอปุริมปรยิาย คือบรรยายอย่างสูง 

ทรงบญัญตัว่ิาชอบหรอืผดิด้วยมุง่จดุปลายทางแห่งพระพุทธศาสนา กล่าวคอืวิชชาและ 

วมิตุเิป็นหลกั การใดเป็นข้อปฏบิตัเิอยีงเทลุม่ลาดไปสู่วิชชาและวิมุติ การนัน้ทรงบญัญติิั

ว่าชอบ การใดเป็นข้อปฏิบัติข้อขัดแย้งต่อวิชชาและวิมุติ การนั้นทรงบัญญัติว่าผิด  

และเพ่ือก�าหนดง่าย จงึทรงวางหลักธรรมส�าหรบัตดัสินธรรมวินยัทีท่รงแสดงแล้วบญัญตัิ

แล้วไว้ ๘ ประการ ด้วยพระพทุธภาษติในโคตมีสูตรอนัมาในองัคุตตรนกิาย อฏัฐกนบิาต 

โดยความว่า

ธรรมเหล่าใด เป็นไปเพื่อความก�าหนัดย้อมใจ ๑

เป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์ ๑

เป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลส ๑

เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ ๑

เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยของของตน ๑

เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ๑

เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ๑

เป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก ๑

ธรรมเหล่านั้นพึงรู้ว่า ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่ค�าสั่งสอนของพระศาสดา

ส่วนธรรมเหล่าใด เป็นไปเพื่อความคลายก�าหนัด ๑

เป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์ ๑

เป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลส ๑

เป็นไปเพื่อความมักน้อย ๑

เป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีด้วยของของตน ๑
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เป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่ ๑

เป็นไปเพื่อความเพียร ๑

เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่าย ๑

ธรรมเหล่านี้พึงรู้ว่า เป็นธรรม เป็นวินัย เป็นค�าสั่งสอนของพระศาสดา ดังนี้

บัณฑิตผู้มีปรีชา ย่อมไม่ถือโลกหรือตนเป็นใหญ่ในการบัญญัติ การดีการชั่ว 

แต่ถือธรรมเป็นใหญ่ แม้จะไม่ได้ฟังศาสนธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดา เมือ่พจิารณา

เทียบเคียงระหว่างตนและผู้อ่ืนโดยยุติธรรม ก็อาจทราบการดีหรือชั่วได้ด้วยตนเอง 

ความเว้นการดีประพฤติการชั่วเป็นปาปกศีล คือความประพฤติชั่ว ส่วนความเว้น 

การชั่ว ประพฤติการดี เป็นภัททกศีล คือความประพฤติดีหรืองามอันประสงค์ในที่นี้ 

โดยนัยอริยมรรค ภัททกศีล ได้แก่สัมมากัมมันตะ การงานชอบ เว้นจากเบียดเบียน 

ท�าลายล้างร่างกายและชีวิต ทรัพย์และเชื้อสายของผู้อื่น สัมมาวาจา เจรจาชอบ  

เว้นจากพดูเทจ็ พดูส่อเสยีด พดูค�าหยาบ และพดูเพ้อเจ้อ ๑ สัมมาอาชวีะ เล้ียงชพีชอบ 

เว้นมิจฉาชีพ เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีพ ๑

ภัททกศีลนี้จักมีเป็นไปได้ เพราะอาลัยภัททิกาทิฏฐิ คือทิฏฐิอันดีหรืองาม  

ถ้าปราศจากทิฏฐิอันงาม ศีลอันงามก็มีขึ้นไม่ได้ ทิฏฐิิแปลว่าความเห็น เห็นผิด  

เป็นปาปิกาทิฏฐิ เห็นชอบ เป็นภัททิกาทิฏฐิ อันประสงค์ในที่นี้ ความปฏิบัติด�าเนิน

ของบุคคลในทุก ๆ ทาง ย่อมเป็นไปตามความเห็น และความเห็นย่อมเน่ืองด้วย 

ความรู้ เมื่อยังรู้ไม่ถูกไม่จริงความเห็นย่อมกลับกลอกเลื่อนไปมาได้ในทางผิดบ้าง   

ถูกบ้างเสมอ โดยมากมักเป็นไปตามบุคคลที่เกี่ยวข้อง และศาสนาที่นับถือ ถ้าได้

กัลยาณมิตรและศาสนาท่ีดี ก็อาจท�าความเห็นให้เป็นไปในทางที่ถูกได้ แต่ถ้าได้  

ตรงกันข้าม ก็อาจท�าความเห็นให้เฉไปในทางที่ผิด ความเห็นไปในทางท่ีผิดนั้น  

ถ้าเฉไปจนผดิท�านองคลองธรรม เช่นเหน็ว่าท�าดไีม่ได้ด ีท�าชัว่ไม่ได้ชัว่ เป็นต้น กเ็ป็น

ปาปิกาทิฏฐิอย่างหนัก ทางพระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องกรรม ผู้นับถือพระพุทธ-

ศาสนาจงึพ้นจากความเหน็ผดิอย่างหนกันัน้ได้ตัง้แต่ต้น ข้อนีเ้ป็นลาภพเิศษอย่างหนึง่  

ถึงเช่นนั้น เมื่อยังรู้ไม่ถูกไม่จริง ความเห็นก็ยังไม่เป็นไปตรงตามธรรม : ยังเห็นโลก

เป็นใหญ่บ้าง เห็นตนเป็นใหญ่บ้าง ไม่ยอมเห็นธรรมเป็นใหญ่ เพราะเหตุนี้ สมเด็จ
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พระบรมศาสดาจึงสอนให้ท�าความเห็นให้ตรง การที่ท�าความเห็นให้ตรงเรียกว่า  

ทิฏฐุชุกรรม ตรัสว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุ คือที่ตั้งแห่งการบ�าเพ็ญบุญ ข้อหนึ่ง ข้อนี้ต้อง

อาศัยโยคปัญญา คือความรู้ท่ีเกิดจากการประกอบ การประกอบในที่นี้ได้แก่การ 

สดับฟัง ๑ การคิดค้น ๑ การปฏิบัติให้มีขึ้น ๑ กล่าวเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา 

ศาสนธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดา ย่อมแสดงสัจจะคือความจริง โดยเหตุผล 

อันบุคคลควรฟัง คิดค้น และปฏิบัติตาม โดยมากผู้ฟังย่อมได้ความรู้ตามเนื้อเรื่อง  

แต่มกัไม่อาจรบัรูไ้ด้ทัง้หมด บางทมีใิช่แต่ ไม่อาจรบัรูเ้ท่านัน้ ยังยิม้เยาะอยู่ว่าตนฉลาด

กว่าเสียอีก เพราะเห็นไปว่า หลักความดีความชั่วท่ีทรงแสดงนั้น ไม่เหมาะแก่ความ

เป็นไปของโลกหรือของตน ถ้ารับปฏิบัติก็จักกลายเป็นผู้โง่เขลากว่าผู้อ่ืน ผู้นับถือ

พระพทุธศาสนา เมือ่ฟังค�าสัง่สอนของสมเดจ็พระบรมศาสดาแล้ว แต่เกดิมีความเห็น

ปรารภโลกหรือตนเป็นใหญ่เช่นนี้ ควรแก้ไขด้วยการคิดค้นพิจารณา อาศัยหลักเทียบ

เคียงตนกับผู้อ่ืน หรือผู ้อ่ืนกับตน โดยยุติธรรมหรือโดยดุลยภาพเป็นขั้นสามัญ  

และคดิค้นพจิารณาอาศัยหลกัวชิชาวมุิตเิป็นข้ันสงู ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วในตอนทีว่่าด้วย

ภัททกศีล การคิดค้นพิจารณานี้ จ�าต้องอาศัยการปฏิบัติอีกส่วนหน่ึง เมื่อคิดค้น 

พิจารณาแล้วปฏิบัติ ปฏิบัติิแล้ว คิดค้นพิจารณาโดยล�าดับไป จนเห็นตามเป็นจริง 

ถึงกับให้ตนเองรับรู้ ย่อมอาจท�าความเห็นที่เคยเฉไปให้ตรงได้ ความเห็นที่กลับตรง

เช่นนี ้เป็นภทัทกิาทฏิฐ ิความเหน็ดงีาม เมือ่มคีวามเหน็เช่นนี ้ความประพฤติกพ็ลอย

ดีงาม เป็นภัททกศีลขึ้นด้วย นี้เป็นเหฏฐิมปริยาย บรรยายอย่างต�่าหรือสามัญ  

เพราะยังเก่ียวข้องด้วยตนและผู้อื่น แต่ก็เป็นไปโดยธรรม กล่าวโดยอุปริมปริยาย

บรรยายอย่างสงู เมือ่ได้ประกอบอบรมปัญญาจนแก่กล้าเตม็ที ่เป็นวิชชาคอืรู้แจ่มแจ้ง

ตามเป็นจริง ก�าจดัอวชิชาอันเป็นต้นเหตแุห่งความยดึถือเสยีได้ ความเหน็ย่อมพ้นจาก

ความเกีย่วเกาะด้วยตนและผูอ้ืน่ เป็นวมิตุ ิคอืความหลดุพ้น ความเห็นท่ีประกอบด้วย

วิชชาและวิมุติเช่นนี้ เป็นภัททิกาทิฏฐิอย่างสูง

ธรรมทั้ง ๒ ประการ คือ ภัททกศีล - ความประพฤติที่ดี ภัททิกาทิฏฐิ -  

ความเห็นที่ดีเหล่านี้ สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงผลโดยบรรยายอย่างต�่าว่า  

เป็นเหตุให้ผู้ที่มีอยู่เข้าถึงสวรรค์ ตามนัยพระพุทธภาษิตว่า
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ภทฺทเกน จ สีเลน ภทฺทิกาย จ ทิฏฺิยา

เอเตหิ ทฺวีหิ ธมฺเมหิ โย สมนฺนาคโต นโร 

กายสฺส เภทา สปฺปญฺโญ  สคฺคํ โส อุปปชฺชติ.

แปลความว่า นรชนใดประกอบด้วยธรรม ๒ ประการนี้ คือภัททกศีล ๑  

ภัททิกาทิฏฐิ ๑ นรชนนั้น เป็นผู้มีปัญญา กายท�าลายแล้ว ย่อมเข้าถึงสวรรค์ ดังนี้ 

แต่โดยบรรยายอย่างสูง เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้

สวรรค์นั้นเป็นที่เข้าใจกันว่า ได้แก่ทิพยสถานอันเพรียบพร้อมไปด้วยทิพยสุข 

สมบัติ ในพระคาถานี้ ทรงแสดงว่าอันผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ข้อนี้ พึงเข้าถึงในเมื่อ 

ละโลกนี้ไปแล้ว ผู้ไม่เชื่อโลกหน้าหรือมิได้พิจารณาให้ถ่องแท้ ถือเอาความตรง ๆ  

ตามพยัญชนะ อาจเห็นว่าธรรม ๒ ข้อนี้ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่ตรัสว่าอ�านวยผล  

ให้ในปัจจุบัน แต่ผู้พิจารณาและรู้จักถือเอาความจักเชื่อโลกหน้าหรือไม่ก็ตาม ย่อม 

เห็นว่าธรรม ๒ ข้อน้ี เป็นเหตุปลดเปลื้องทุกข์ อ�านวยสุขให้ตั้งแต่ในปัจจุบันนี้  

ทีเดียว เพราะว่าเหตุแห่งความทุกข์เดือดร้อนอย่างอื่นอันยิ่งไปกว่าปาปกศีล และ  

ปาปิกาทิฏฐิ และเหตุแห่งสุขสมบัติอ่ืนอันยิ่งไปกว่าภัททกศีลและภัททิกาทิฏฐิ หาได้

ยากในปัจจุบัน ยังให้เกิดสุขฉันใด แม้ในอนาคต ก็จักให้เกิดสุข ฉันนั้น ผู้ประกอบ

ด้วยศีลและทิฏฐิอันดีงาม เมื่อพิจารณาเทียบเคียงโดยนัยนี้ย่อมได้ความสุขอันเกิดแต่

ความอุ่นใจในสัมปรายภพ อีกส่วนหนึ่งตลอดถึงมรณสมัย เมื่อท�าลายขันธ์ไปแล้ว  

ถ้าสัมปรายภพมีอยู่ย่อมเข้าถึงสวรรค์อันเพียบพร้อมด้วยทิพยสุขสมบัติ โดยแท้แล
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บวชดี๖

ท่านสหธรรมิกผู้บวชประพฤติพระธรรมวินัยทั้งหลาย

บดันีเ้ราท้ังหลายได้เข้ามาบวชประพฤตพิระธรรมวินยัร่วมกนั เพราะเหน็ว่าการ

บวชเป็นของด ีแต่ความเหน็นียั้งอาจเป็นความเห็นรวม ๆ ว่าดเีท่านัน้ ยงัไม่ได้จ�าแนก

แจกแจงว่าดอีย่างไร เพราะอะไร จงึควรท่ีจะปรารภพดูกันให้เป็นทีเ่ข้าใจแจ้งชดั เพือ่ว่า

จะได้ท�าการบวชของเราให้เป็นการบวชดโีดยส่วนเดยีว เพราะถ้าเราไม่เข้าใจว่าการบวช

จะดไีด้ด้วยวธิใีดแล้ว กจ็ะท�าให้การบวชของเราทีด่อียูใ่ห้กลายเป็นเสยีไปได้ เพราะธรรมดา

ว่าสิ่งที่ดีท้ังหลายโดยมากย่อมเป็นของดีส�าหรับผู้ที่รู้จักท�าให้ดี ถ้าไม่รู้จักท�าให้ดีแล้ว 

ก็อาจกลายเป็นโทษไปได้ไม่ยิ่งหย่อนกว่าที่ดีนั้นเลย ได้ในค�าว่า มีคุณอนันต์ มีโทษ

มหนัต์ ยกตวัอย่างเช่นไฟเป็นของดมีีประโยชน์ แต่กเ็ฉพาะผูรู้จ้กัใช้ไฟให้เป็นประโยชน์ 

ถ้าไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ ก็ให้โทษอย่างมากมาย หรือยกตัวอย่างท่ีเป็นบุคคล  

เช่น มารดาบิดาเป็นผู้ท่ีมีคุณมาก ถ้าบุตรธิดาปฏิบัติชอบในท่านก็ย่อมจะได้คุณ  

ถ้าปฏิบัติผิดในท่านก็ย่อมจะได้โทษ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณแก่

สตัวโลกเป็นอเนกประการ ถ้าบคุคลปฏิบัตดิใีนพระองค์กย่็อมจะได้คุณ ถ้าปฏิบตัไิม่ดี

ก็ย่อมจะได้โทษตามควรแก่การปฏิบัติ การบวชก็เป็นเหมือนอย่างนั้น เหตุฉะนี้จึงมี

พระพทุธภาษติตรสัเตอืนไว้ แปลถอืตามความว่า “หญ้าคาทีบ่คุคลจบัไม่ดย่ีอมบาดมอื

๖ ทรงบรรยายแก่นวกภิกษุ วัดบวรนิเวศวิหาร ณ ต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร 

 เมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖.
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เอาฉันใด ความเป็นสมณะท่ีบุคคลปฏิบัตไิม่ด ีแล้วย่อมคร่าไปนรกฉนัน้ัน” ปรารภเหตนุี้ 

จึงได้ก�าหนดพูดเรื่องนี้ เพื่อให้เป็นทางไตร่ตรองเกี่ยวแก่การบวชของเราทั้งหลาย

ค�าว่าบวชดีในชื่อเรื่องที่ก�าหนดจะพูดนี้ อาจก�าหนดความหมายได้ ๒ อย่าง 

คือในความหมายเทียบเคยีงกบัการไม่บวช ดงัจะกล่าวว่า บวชดกีว่าไม่บวช ๑ ในความ

หมายที่คู่กับการบวชไม่ดี คือบวชดีอันตรงกันข้ามกับบวชไม่ดี ๑

ในความหมายแรก ถ้าจะกล่าวเหมือนอย่างเป็นข้อเสนอ ว่าบวชดกีว่าไม่บวช 

ก็ย่อมจะต้องมีข้อค้านว่า ไม่บวชดีกว่าบวช ตามธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่มีการเทียบ

เคยีงกนั เพราะของสองสิง่เมือ่น�ามาเทยีบเคยีงกนัเข้าว่าอันไหนจะดกีว่าอนัไหน กย่็อม

จะต้องมคีวามเหน็แยกออกเป็นสองฝ่ายตามเหตแุวดล้อมทัง้หลาย แม้ในเรือ่งการบวช

ก็เช่นเดียวกนั จะบวชดกีว่าไม่บวช หรือไม่บวชดกีว่าบวช กต้็องเป็นไปตามเหตแุวดล้อม

ทั้งหลาย เช่นประโยชน์ท่ีต้องการพิธีบวช ความประพฤติได้ ตลอดถึงฐานะโอกาส

เป็นต้น ผู้ที่เห็นประโยชน์ในการบวชก็ว่าบวชดี ส่วนผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์ ในการบวช

กว่็าไม่บวชด ีอนึง่ แม้เหน็ประโยชน์ในการบวช ถ้ามวีธิบีวชด ีเช่นบวช ในลทัธศิาสนา

ทีดี่ บวชถกูวธีิตามบทบัญญตัขิองลทัธศิาสนานัน้ กเ็ป็นบวชด ีถ้าตรงกนัข้ามกเ็ป็นบวช

ไม่ดี อนึ่ง แม้มีวิธีบวชดี เมื่อประพฤติได้โนข้อที่ควรประพฤติของ ผู้บวชก็เป็นบวชดี 

ถ้าประพฤติไม่ได้ก็เป็นบวชไม่ดี อนึ่ง ถึงจะประพฤติได้ ถ้าฐานะโอกาสอ�านวย  

การบวชก็เป็นไปสะดวกดี ถ้าฐานะโอกาสไม่อ�านวย การบวชก็จะเป็นไปขัดข้อง  

เพราะฉะนั้น จะว่าอันไหนดีกว่าอันไหนนั้น จึงต้องค�านึงเหตุเช่นที่กล่าวมานี้ และ 

ก็ยังยุติลงไม่ได้ว่าบวชดีแน่ แต่ก็มีทางที่จะยุติลงได้ กล่าวคือจ�าต้องค้นหาประโยชน ์

ในการบวชอันมีอยู่โดยแท้จริงตามธรรม ซึ่งจะหาไม่ได้จากการไม่บวช เพราะเหต ุ

ขัดแย้งกันอยู่ดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นไปตามบุคคล เมื่อยกเอาบุคคลเป็นที่ตั้ง ก็ย่อม

จะยุติเป็นหนึ่งลงได้โดยยาก ต้องยกธรรมคือความถูกต้องตามเป็นจริงเป็นที่ตั้ง จึงจะ

ยุติลงได้โดยธรรม

ประโยชน์ในการบวชน้ัน ลงสันนิษฐานได้ว่าต้องมีอยู่ เพราะเหตุผลหลาย

ประการ ดังจะเลือกหยิบยกมากล่าว ข้อที่จะพึงเห็นได้อย่างผิวเผินก็คือการไม่บวช 

เป็นพี้นของคนทั่วไปอยู่แล้ว ส่วนการบวชเป็นความประพฤติที่สูงพิเศษกว่าพื้นเดิม 

ขึน้มา และคนเป็นอันมากก็ได้นยิมการบวชมาตัง้แต่ดกึด�าบรรพ์จนถงึบดันี ้ในคตทิาง
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พระพุทธศาสนาก็ได้มีแสดงว่า การบวชเป็นข้อที่บัณฑิตหรือสัตบุรุษบัญญัติไว้ และ

สรรเสริญไว้ในที่ทั้งหลายเป็นอันมาก เช่น สาธุ โข ปพฺพชฺชา นาม แปลสั้น ๆ ว่า 

บวชดีแล

คราวนี้มาค้นเหตุให้ลึกข้ึงเข้าไปอีกว่า การบวชดีอย่างไร คนเป็นอันมาก  

จึงนิยมจนถึงเป็นข้อบัญญัติของบัณฑิต ความดีในการบวชนั้น กล่าวโดยประการ  

ที่จะพึงเห็นได้ง่าย ๆ ก็คือเป็นโอกาส คือช่องให้ได้บ�าเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงเพื่อบรรลุ

ถึงความบริสุทธิ์ ความสุข ความสงบอย่างประณีต เมื่อยังไม่ได้บวชไม่มีโอกาส คือ 

ช่องที่จะประพฤติบุญกุศลเช่นนั้นได้ เพราะยังพัวพันอยู่ด้วยการบ้านเรือน บุตรภริยา 

การงานต่าง ๆ จะประพฤติได้แต่บุญกุศลอย่างของผู้ครองเรือน ผู้ที่ประสงค์บุญกุศล 

ทีส่งูขึน้ไปจงึได้ออกจากบ้านเรอืน ท�าตนเป็นอนาคารยิะ แปลว่าผูไ้ม่มเีรอืน ประพฤติ

ตนเป็นผู้มักน้อย สันโดษ กินอยู่นุ่งห่มง่าย ๆ กล่าวสั้นว่าบวชนั้นเอง แล้วก็บ�าเพ็ญ

พรตของผู้บวชไปตามลัทธิวิธี ผู้บวชแต่เดิมจึงอยู่ป่าเป็นพ้ืน มาอยู่ในละแวกบ้าน  

ต่อเมื่อได้กลายเป็นลัทธิศาสนา ต้องสั่งสอนเขา มีชาวบ้านศรัทธาเลื่อมใส จนถึง 

ต้องเป็นบญุเขตต์ของเขา แต่หลกัของการบวช คอืความออกจากเรอืนมาเป็นผูไ้ม่มเีรือน 

หมายความว่า ไม่ครองเรือนอย่างคฤหัสถ์นั้น ก็คงเป็นไปตามเดิม และหลักนี้ เป็น

หลักของการบวชทั่วไปตั้งแต่สมัยดึกด�าบรรพ์มาจนถึงบัดนี้ เราท้ังหลายก็ได้สวดกัน 

อยู่ว่า สทฺธา อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิตา มีศรัทธาบวชออกจากเรือน เป็นผู้ไม่มี

เรือนดังนี้

การบวชย่อมเป็นโอกาสให้ได้บ�าเพ็ญกุศลอย่างสูง โอกาสเช่นนี้ย่อมหาไม่ได้ 

ในท่ามกลางเรือนดงัทีก่ล่าวมานี ้แต่จะได้บญุกศุลเพยีงไรนัน้ ย่อมแล้วแต่ทางทีป่ฏบิตัิ

และความสามารถในการปฏิบัติ เมื่อได้ทางที่ถูกและสามารถปฏิบัติไปในทางนั้นได้

จนถงึทีส่ดุ ก็ย่อมจะประสบผลทีส่ดุของการบวชได้อย่างแน่นอน ดงัเช่นสมเดจ็พระบรม-

ศาสดาของเราทั้งหลาย และพระพุทธสาวกทั้งหลาย

กล่าวเฉพาะการบวชในพระธรรมวินัยนี้ ซึ่งเป็นการบวชตามพระบรมศาสดา 

ชื่อว่าเป็นการเข้ามาสู่พุทธจักรแห่งความบริสุทธิ์ และความสงบ เพราะพระธรรมวินัย

นี้เป็นเคร่ืองห้ามป้องกันบาปอกุศลท้ังปวง เป็นไปเพื่อบุญกุศลทั้งปวง ตั้งแต่เบ้ืองต้น 
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เบื้องต�่าจนถึงชั้นสูงท่ีสุด จึงเป็นเครื่องน�าออกจากทุกข์โดยส่วนเดียว ดังที่เราสวด  

กันว่า ธมโฺม จ เทสโิต ก็ธรรมท่ีพระตถาคตทรงแสดงแล้ว นยิยฺานโิก เป็นไปเพือ่ออก

จากทุกข์ อุปสมิโก เป็นไปเพื่อความสงบระงับ ปรินิพฺพานิโก เป็นไปเพื่อดับกิเลส  

และกองทุกข์ สมฺโพธคามี ยังผู้ปฏิบัติให้ถึงความตรัสรู้ดีชอบ เพราะฉะนั้น ผู้เข้ามาสู่

พุทธจักรนี้ เมื่อปฏิบัติตามด้วยดีแล้ว ย่อมไม่มีตกต�่า มีแต่เจริญขึ้นด้วยคุณทั้งหลาย 

มีศีลเป็นต้นโดยส่วนเดียว ดังที่เราสวดกันว่า ธมฺโม กุโลกปตนา ตทธาริธารี  

พระธรรมมีปรกติทรงไว้ซ่ึงผู้ทรงธรรมน้ันไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่ว เพราะพุทธจักรคือ 

พระธรรมวินัยนี้ เป็นแหล่งที่มีความบริสุทธิ์เป็นอย่างย่ิง มีความสงบอย่างไพศาล  

ท่านจงึแสดงว่ามคีวามอศัจรรย์เทยีบกบัความอศัจรรย์ของมหาสมทุร ๘ ประการ คอื๑

๑. พระธรรมวนิยันี ้มสีกิขาปฏิบตัลิุม่ลกึไปโดยล�าดบั ไม่ข้ามลัดถงึรูแ้จ้งแทง

ตลอดพระอรหัตต์แต่ต้นทีเดียว เทียบมหาสมุทรที่ลุ่มลึกไปโดยล�าดับ ไม่ลึกดิ่งลง 

แต่ต้นทีเดียว

๒. พระพทุธสาวกย่อมไม่ล่วงสิกขาบทบญัญตัแิม้เพราะชวีติเทยีบมหาสมทุร

ที่มีปรกติภาพตั้งอยู่ไม่ล่วงฝั่ง

๓. สงฆ์ย่อมไม่อยูร่่วมกบับคุคลทุศีลผูมิ้ใช่สมณะ แต่ยังปฏญิญาว่าเป็นสมณะ 

ย่อมประชุมกันยกผู้น้ันออกเสียจากหมู่โดยเร็ว ผู้นั้นแม้นั่งในท่ามกลางสงฆ์ ก็ชื่อว่า 

เป็นผู้ไกลจากสงฆ์ แลสงฆ์ก็ไกลจากผู้นั้น เทียบกับมหาสมุทรที่ไม่อยู่ร่วมกับซากศพ 

ย่อมซัดขึ้นสู่ฝั่งโดยเร็ว

๔. วรรณทัง้ ๔ คอื กษตัริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศทูร เข้ามาบวชในพระธรรม

วินัยแล้ว ก็ละชื่อโคตรเดิม ถึงความนับว่าพระสมณะศากยปุตติยะ เหมือนกันหมด 

เทียบแม่น�้าใหญ่ทั้งหลายถึงมหาสมุทรแล้วก็ละชื่อโคตรเดิม ถึงความนับว่ามหาสมุทร

เหมือนกันหมด

๑ วิ. ๒/๒๘ ขุท. ขุท. อิติวุตตก ๒๕/๑๕๒. 
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๕. ความพร่องหรือความเต็มด้วยนิพพานธาตุ ย่อมไม่ปรากฏ เพราะแม้  

ถ้าภิกษุเป็นอันมากปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เทียบความพร่องหรือ 

ความเต็มแห่งมหาสมทุรไม่ปรากฏ เพราะสายน�า้ท้ังหลายในโลกไหลมารวมยังมหาสมุทร 

ซ�้าธารน�้าก็ยังตกจากอากาศมารวมอยู่อีกด้วย

๖. ในพระธรรมวนิยันีม้รีสอนัเดยีว คอืมวิีมุตตเิป็นรส เทยีบมหาสมุทรมีรส

อันเดียว คือมีรสเค็ม

๗. พระธรรมวนิยันีมี้รัตนะมาก มรีตันะเป็นอเนกคอืสตปัิฏฐาน ๔ สมัมปัปธาน 

๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ เทียบมหาสมุทรที่

มีรัตนะมาก มีรัตนะเป็นอเนก มีมุกดามณี ไพฑูรย์เป็นต้น

๘. พระธรรมวินัยนี้เป็นอาวาสที่อยู่ของมหาภูต คือผู้ประเสริฐทั้งหลาย คือ 

พระโสดาบัน พระผู้ปฏิบัติเพ่ือท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล พระสกทาคามี พระผู้ปฏิบัติ

เพื่อท�าให้แจ้งสกทาคามิผล พระอนาคามี พระผู้ปฏิบัติเพื่อท�าให้แจ้งอนาคามิผล  

พระอรหันต์ พระผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ เทียบมหาสมุทรเป็นที่อยู่ของมหาภูต 

คือสัตว์ใหญ่ทั้งหลาย มีปลาติมิ ปลาติมิงคละ เป็นต้น

ในพุทธจักร คือพระธรรมวินัยนี้มีของดีอยู่เป็นอันมาก เป็นอัศจรรย์ที่ไม่มี 

หรือหาไม่ได้ในที่อ่ืน เทียบกับมหาสมุทรดังกล่าวมา เพราะฉะนั้น การเข้ามาบวช  

ในพระธรรมวินัยนี้จึงเป็นการดี เพราะเป็นโอกาสที่จะได้ถือเอาความดีได้ทุก ๆ อย่าง 

เทียบเหมือนอย่างการเข้าไปสู่บ่อแห่งรัตน์ ก็เป็นโอกาสที่จะถือเอารัตน์ทั้งหลาย  

ได้ตามต้องการ แต่ก็พึงทราบว่าเฉพาะการเข้ามาบวชก็เป็นเพียงโอกาสเท่านั้น ถ้าผู้

บวชไม่ใช้โอกาสนี้เพื่อประพฤติปฏิบัติให้ดีตามพระธรรมวินัย ก็จะไม่ได้รับความดีที่มี

อยูใ่นพระธรรมวนิยั ถ้ายิง่ประพฤติช่ัวเสยีหายผดิพระธรรมวินัย กก็ลายเป็นได้รบัโทษ 

ท�าการบวชที่เป็นการดีให้กลายเป็นไม่ดี เข้าในค�าว่าบวชไม่ดีท่ีตรงกันข้ามกับบวชดี 

การบวชจะดีกว่าไม่บวชก็เฉพาะการบวชดีอันตรงกันข้ามกับบวชไม่ดีเท่านั้น ถ้าบวช

ไม่ดีแล้วสู้ไม่บวชไม่ได้ แต่ก็มีผู้บวชที่ดีและผู้บวชที่ไม่ดีคู่กันอยู่ ท่านจึงระบุชื่อผู้บวช

ในทางต่าง ๆ ไว้เป็นอันมาก เช่น
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๑. บวชชนิดต่าง ๆ ที่คนไทยชอบพูดกัน คือบวชเล่น บวชลอง บวชครอง

ประเพณี บวชหนีสงสาร บวชผลาญข้าวสุก บวชสนุกตามเพื่อน บวชเล่น คือ  

บวชเพ่ือหาของเล่น บวชลอง คือบวชเพ่ือทดลอง บวชครองประเพณี คือบวชเพื่อ 

รกัษาประเพณ ีบวชหนสีงสาร คอืบวชเพือ่ปฏบิตัอิอกจากทกุข์ บวชผลาญข้าวสกุ คอื

บวชอาศยัพระศาสนากนิ ไม่เล่าเรยีนศกึษาปฏบิตั ิบวชสนกุตามเพือ่น คอื เหน็เพือ่น

บวช นกึสนกุก็บวชตามไป บวชเหล่าน้ีความชดัอยูแ่ล้วว่าชนดิไหนเป็นบวชด ีชนดิไหน

เป็นบวชไม่ดี แต่แม้จะตั้งเจตนามาอย่างไรในตอนแรก เมื่อบวชถูก บวชปฏิบัติดี  

ก็นับว่าบวชดีได้

๒. บวชชนิดต่าง ๆ ท่ีท่านผูกเป็นศพัท์เรยีกยกมา กล่าวพร้อมทัง้อธบิาย๑ คอื 

 (๑) อุปชีวิกา เข้าบวชในศาสนาพออาศัยหาเลี้ยงชีวิตเป็นสุข ๆ เท่านั้น 

  (๒) อุปกีฬิกา เข้าบวชในศาสนาอาศัยหาของเล่นพอเป็นสุข ๆ เท่านั้น

 (๓) อุปทูสกิา เข้าบวชในศาสนาเป็นผูป้ระทษุร้ายต่อตระกลู คอืประจบ

ชาวบ้านด้วยช่วยธุระท�าการงานของเขาบ้าง ให้ส่ิงของแก่เขาบ้าง ชื่อว่าเป็นผู้บวช

ประทุษร้ายศาสนา หาเลี้ยงชีวิตไม่ชอบธรรม ท�าให้ศาสนาเสื่อมเสียไป

  (๔) อุปมุยฺหกิา เข้าบวชในศาสนา เป็นคนหลงงมงาย ผดิหรอืชอบกไ็ม่รู้ 

หลับตาท�าไป พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งของตัวก็หารู้จักไม่

  (๕) อุปนิสฺสรณิกา เข้าบวชในศาสนาเพื่อจะออกจากทุกข์ ท�าให้แจ้ง  

ซึ่งพระนิพพาน

๓. บวชชนิดไม่ดี คือบวชไป ๆ กลายเป็นเถน (แปลว่าโจรหรือขโมย ไม่ใช่

เถรที่แปลว่ามั่นคง) บวชเป็นเถนนี้มีค�าเรียกกันเป็นอันมาก เช่นที่ท่านเรียกว่า  

ไหลเถน งมเถน ระย�าเถน๒ ไหลเถนได้แก่บวชแล้วประพฤติเหลวไหล งมเถน ได้แก่

บวชแล้วประพฤตงิมงายไม่ส�าเหนยีกให้รูผ้ดิถกู ระย�าเถน ได้แก่บวชแล้วประพฤตยิ�า่ยี

สิกขาบทบัญญัติตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่

๑ ฉบับของส�านักวัดโสมนัสวิหาร
๒ พระบรมราโชบาย อธกิมาส อธกิวาร และปักขคณนาวธีิ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว.  

 ธรรมจักษุ เล่ม ๒๑ ตอน ๑ หน้า ๒๖
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๔. ในบาลีเรียกผู้บวชไม่ดีว่า มหาโจร มี ๕ จ�าพวก คือ๑

 (๑) ปาปภิกษุผู ้คิดปรารถนาปัจจยลาภ พากันเที่ยวไปแสวงหาใน 

คามนิคมราชธานีทั้งหลาย มีผู้สักการะเคารพนับถือบูชา จึงได้ปัจจัยลาภนั้น ๆ  

ที่เขาถวาย เหมอืนมหาโจรผู้ปรารถนาทรัพย์ คมุพวกกนัเท่ียวปล้นในคามนคิมราชธานี

นัน้ ๆ

  (๒) ปาปภกิษผุูเ้รยีนพระธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศแล้วกน็�าไปแสดง

แสวงหาปัจจยลาภ คู่พระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของตนรู้เอง

  (๓) ปาปภกิษผุูต้ามก�าจดั คอืโจทก์ผูป้ระพฤตปิฏบิตัดิด้ีวยโทษทีไ่ม่มีมลู 

  (๔) ปาปภกิษผุูถ้อืเอาของของสงฆ์ทีด่มีค่ีาแจกกนัไม่ได้ไปสงเคราะห์คฤหสัถ์ 

  (๕) ปาปภกิษุผูมี้ความปรารถนาลามก พดูอวดอตุตรมินสุสธรรมทีไ่ม่มี

ในตน จ�าพวกที ่๕ นี ้ตรสัว่าเป็นยอดมหาโจร เพราะบรโิภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น

ด้วยความเป็นขโมย

๕. มหาโจรอีก ๕ จ�าพวก คือ๒

  (๑) วสิมนสิสติ ปาปภกิษผุูป้ระกอบด้วยกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม 

ที่ไม่สมควรอันเทียบด้วยที่ขรุขระ เหมือนมหาโจรผู้อาศัยถิ่นขรุขระประกอบโจรกรรม

  (๒) คหนนิสสิต ปาปภิกษุผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ประกอบด้วยความเห็นผิด 

อนัถอืเอาทีส่ดุว่าโลกเท่ียง โลกไม่เทีย่งเป็นต้น ซึง่ขดักบัมตทิางพระพทุธศาสนาเทยีบ

กับดงรกชัฏ เปรียบเหมือนมหาโจรผู้อาศัยถิ่นดงรกชัฏประกอบโจรกรรม

  (๓) พลวนิสสิต ปาปภิกษุผู้อาศัยบุคคลผู้มีก�าลังอ�านาจให้ช่วยป้องกัน

ต้านทานไม่ให้ถูกว่ากล่าว เปรียบเหมือนมหาโจรผู้อาศัยผู้มีก�าลังอ�านาจประกอบ

โจรกรรม 

๑ วิ. ๑/๑๖๙
๒ องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๔๕.
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  (๔) โภคจาคี ปาปภิกษุผู้ให้สิง่ของแก่บุคคลใดบคุคลหนึง่ ให้ช่วยออกหน้า 

กลบเกลื่อนปิดบังความชั่ว เปรียบเหมือนมหาโจรผู้ให้ทรัพย์เป็นสินบน แก่ผู้มีอ�านาจ

ประกอบโจรกรรม

  (๕) เอกจาร ีปาปภกิษผุูซ่้อนท�าชัว่เฉพาะผูเ้ดยีว เปรยีบเหมือนมหาโจร

ผู้เที่ยวไปท�าโจรกรรมแต่ผู้เดียว เพราะกลัวข่าวจะแพร่หลายออกไปภายนอก

ปาปภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการเหล่านี้ ตรัสว่าย่อมบริหารตน  

ให้ถูกท�าลาย มีโทษอันวิญญูชนติเตียน ย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก

บวชชนิดต่าง ๆ ตามที่ยกมากล่าวนี้ย่นย่อลงเป็น ๒ คือ บวชไม่ดี เพราะ

บวชแล้วประพฤติไม่ดี ๑ บวชดี เพราะบวชแล้วประพฤติดี ๑ โดยมากท่านแสดง 

ในทางบวชไม่ด ีเพราะประพฤตไิม่ด ีแต่กพ็งึทราบว่า เมือ่ประพฤตติรงกนัข้าม กย่็อม

เป็นบวชดี

อน่ึง แม้ตั้งใจบวชดีตั้งแต่แรก แต่เมื่อบวชแล้วก็ยังถือเอาประโยชน์ของการ

บวชได้ต่าง ๆ กัน ดังที่มีแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งว่า กุลบุตรผู้มีศรัทธาออกบวช ด้วย

คดิอย่างทีเ่ราทัง้หลายสวดกันอยูว่่า เต มย� โอตณฺิณามฺห ชาตยิา ชรามรเณน เป็นต้น 

แปลว่า เราทั้งหลายนั้น เป็นผู้อันชาติ ชรา มรณะโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส  

อุปายาส หยั่งลงแล้ว เป็นผู้อันทุกข์หยั่งลงแล้ว มีทุกข์เป็นเบื้องหน้า แม้ไฉนความท�า

ที่สุดแห่งทุกข์ทั้งสิ้นนี้พึงปรากฏดังนี้ก็ยังถือเอาผลได้ต่าง ๆ กันเป็น ๕ จ�าพวก คือ๑

๑. บวชได้กิ่งใบของต้นไม้พรหมจรรย์ คือบวชแล้วได้ลาภสักการะและความ

สรรเสริญก็ดีใจเต็มด�าริเท่านั้น ไม่คิดจะท�าดีอะไร ยกตนข่มท่านมัวเมาประมาทอยู่ 

ด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น จึงไม่พ้นทุกข์ เหมือนบุรุษต้องการแก่นไม้ 

พบต้นไม้มีแก่นแล้ว ส�าคัญกิ่งใบว่าแก่นตัดเอากิ่งใบไปไม่ส�าเร็จกรณียะท่ีใช้แก่น  

ฉะนั้น บวชได้อย่างนี้จึงเรียกว่า บวชได้กิ่งใบคือลาภไป

๑ ม.ม. ๑๒/๓๖๒.
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๒. บวชใต้กะเทาะเปลือก คือบวชแล้วไม่ประมาทท�าสีลสัมปทา ความถึง 

พร้อมด้วยศีลให้ส�าเร็จ ก็ดีใจเต็มด�าริเพียงนั้น ยกตนข่มท่าน มัวเมาประมาทอยู่  

ด้วยสีลสัมปทาของตน จึงไม่พ้นทุกข์ เหมือนส�าคัญกะเทาะเปลือกว่าแก่น ตัดเอา

กะเทาะเปลือกไป ไม่ส�าเรจ็กรณียะท่ีใช้แก่น ฉะนัน้ บวชได้เท่าน้ีจงึชือ่ว่าบวชได้ กะเทาะ

เปลือกคือศีลไป

๓. บวชได้เปลือก บวชแล้วไม่ประมาท ท�าสีลสัมปทาให้ส�าเร็จก็ดีใจ แต่ยัง

ไม่เต็มด�าริ เป็นผู้ไม่ประมาท ท�าสมาธิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสมาธิให้ส�าเร็จ  

ต่อไป ก็ดีใจเต็มด�าริเพียงเท่านั้น ยกตนข่มท่าน มัวเมาประมาทด้วยสมาธิสัมปทา 

ของตน จึงไม่พ้นทุกข์ เหมือนส�าคัญเปลือกว่าแก่น ตัดเอาเปลือกไปไม่ส�าเร็จกรณียะ

ที่ใช้แก่น ฉะนั้น บวชได้เท่านี้จึงชื่อว่าบวชได้เปลือกคือสมาธิไป

๔. บวชได้กระพ้ี คือบวชแล้วไม่ประมาท ท�าสีลสัมปทา สมาธิสัมปทา  

ให้ส�าเร็จก็ยินดี แต่ยังไม่เต็มด�าริ เป็นผู้ไม่ประมาท ท�าญาณทัสสนะความรู้เห็น  

ตามเป็นจริงที่ตัวปัญญาให้ส�าเร็จต่อไป ก็ดีใจเต็มด�าริเพียงเท่านั้น ยกตนข่มท่าน  

มวัเมา ประมาทอยูด้่วยญาณทสัสนะของตน เหมอืนส�าคญักระพีว่้าแก่น ตดัเอากระพีไ้ป 

ไม่ส�าเร็จกรณียะที่ใช้แก่น ฉะนั้น บวชได้แม้ถึงเท่านี้ก็ชื่อว่าบวชได้กระพี้ คือ 

ญาณทัสสนะไป 

๕. บวชได้แก่น คือบวชแล้วเป็นผู้ไม่ประมาท ท�าสีลสัมปทาตลอดถึงญาณ

ทสัสนะให้ส�าเรจ็ก็ยินด ีแต่ยังไม่เตม็ด�าร ิท�าวิมตุต ิคอืความหลดุพ้นให้ส�าเรจ็๑ เหมอืน

พบต้นไม้มแีก่นแล้วรูจ้กัแก่น ตดัเอาแก่นไปส�าเรจ็กรณียะทีต้่องใช้แก่น ฉะนัน้ บวชได้

ผลที่สุดอย่างนี้จึงชื่อว่าบวชได้แก่นคือวิมุตติ

๑ ในพระสตูรแสดงวมิตุตหิรือวโิมกข์เป็น ๒ ตามล�าดับดงันี ้ไม่ประมาทท�าสมยวโิมกข์ (ความพ้น 

 กิเลสโดยสมัยหรือชั่วคราว) ให้ส�าเร็จแต่ก็เป็นฐานะโอกาสท่ีจะเส่ือมจากสมยวิมุตตินั้นได้  

 ไม่ประมาทท�าอสมยวิโมกข์ (ความพ้นกิเลสโดยอสมัย คือพ้นตลอด) ให้ส�าเร็จ ไม่เป็นฐานะ 

 โอกาสที่จะเสื่อมจากอสมยวิมุตตินั้นได้.
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ผู้บวช ๕ จ�าพวกนี้ ตั้งแต่จ�าพวกที่ ๒ ขึ้นมา ชื่อว่าบวชดีตามล�าดับ เพราะ

อย่างน้อยก็เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล แต่ไม่ดีในคุณที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะประมาทหยุด

เสียเพียงนั้น ไม่พยายามสืบต่อไปจนถึงที่สุด ถึงอย่างนั้น เมื่อบวชแล้วท�าดีได้เท่าใด 

ก็ได้ประโยชน์มีอานิสงส์เป็นต้นของการบวชเท่านั้น ดังที่ตรัสไว้แปลความว่า

๑ภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์นี้อันบุคคลประพฤติรักษามีสิกขาเป็นอานิสงส์  

มปัีญญาเป็นอย่างยิง่ มีวมุิตตเิป็นสาระ มีสตเิป็นอธปิไตย เก็บความอธบิายในพระสูตร

นั้นว่า

มสีกิขาเป็นอานสิงส์ คอืสมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลาย ท�าไม่ให้เป็นท่อน 

ไม่ให้เป็นช่อง ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อย ซ่ึงอภสิมาจารกิาสกิขา โดยประการทีท่รงบญัญตัิ 

เพื่อความเล่ือมใสแห่งผู้ไม่เล่ือมใส เพื่อความเลื่อมใสย่ิงขึ้นแห่งผู้เลื่อมใสแล้ว และ 

ซึ่งอาทิพรหมจริยกาสิกขา โดยประการที่ทรงบัญญัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ  

โดยประการทั้งปวง

มปัีญญาเป็นอย่างยิง่ คอืพจิารณาธรรมทัง้ปวง ให้เหน็ด้วยปัญญา โดยประการ

ที่ทรงแสดงธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวง

มวีมิตุตเิป็นสาระ คอืถกูต้องธรรมทัง้ปวงด้วยวิมุตต ิโดยประการทีท่รงแสดง

ธรรม เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวง มีสติเป็นอธิปไตย คือ ตั้งสติไว้

ให้ดีในภายในว่า

เราจักท�าอภิสมาจาริกาสิกขาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ หรือจักอนุเคราะห์ 

อภิสมาจาริกาสิกขาที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในข้อนั้น ๆ อย่างนี้

เราจกัท�าอาทิพรหมจรยิกาสกิขาทีย่งัไม่บรบิรูณ์ให้บรบิรูณ์ หรอืจกัอนเุคราะห์ 

อาทิพรหมจริยกาสิกขาที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในข้อนั้น ๆ อย่างนี้

๑ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๒๘.
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เราจักพิจารณาธรรมที่ยังมิได้พิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาในข้อนั้น ๆ หรือจัก

อนุเคราะห์ธรรมที่พิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาในข้อนั้น ๆ อย่างนี้

เราจักถูกต้องธรรมท่ียังมิได้ถูกต้องด้วยวิมุตติ หรือจักอนุเคราะห์ธรรมที่  

ถูกต้องแล้ว ด้วยปัญญาในข้อนั้น ๆ อย่างนี้

รวมความว่า การบวชที่ได้ชื่อว่าบวชดีนั้น เมื่อจะกล่าวตั้งแต่ต้นก็ต้องกล่าว 

จ�าเดิมแต่ตั้งเจตนามาบวช คือตั้งเจตนามาดี มุ่งบุญกุศล เข้ามาบวชถูกวิธี บวชเป็น

อุปสัมบัน อุปสมบทส�าเร็จ (หรือบรรพชาเป็นสามเณรส�าเร็จ) ไม่ใช่บวชแล้ว เป็น 

อนุปสัมบันเพราะบวชผิดวิธี ดังที่แสดงไว้ในบางสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์  ครั้นบวช

แล้วก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยของผู้บวช ต้ังใจถือเอาประโยชน์ของการบวช 

ตัง้ใจถอืเอาอานสิงส์ของการบวชให้ได้ตามสามารถ อย่างนีจ้งึจะเป็นการบวชดตีามภมูิ

ตามชัน้ จะบวชดอีย่างนีไ้ด้ กต้็องอาศยัอุปการธรรมดงัจะเลอืกมากล่าวพอเป็นข้อแนะน�า 

ดังต่อไปนี้

๑. ตั้งอยู่ในสังวร คือส�ารวมปฏิบัติพระวินัย มีหิริโอตตัปปะ รู้ละอายและ

เกรงกลวัในโทษแม้แต่เลก็น้อย ส�ารวมตาหเูป็นต้น ตลอดถงึส�ารวมใจให้ดใูห้ฟัง ตลอดถงึ

ให้คิดแต่ในทางท่ีชอบ เว้นดูเว้นฟังตลอด ถึงเว้นคิดในทางที่ยั่วกิเลสหรือ ยั่วให้ล่วง

พระวินัย

๒. ตัง้ใจศึกษาส�าเหนยีกให้ทราบข้อผดิถกูอย่างทีเ่รยีกว่าบวชเรยีน และปฏบิตัิ

ให้ถูกให้ชอบ

๓. ควบคุมจิตให้สงบ เว้นการหรือทางท่ีจะท�าให้จิตก�าเริบฟุ้งซ่านออกไป 

นอกทาง ท่านแสดงว่ารักษาจิตเพียงอย่างเดียวเป็นอันได้รักษาสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด

๔. ท�าความเหน็ให้ถกูให้ตรงต่อพระธรรมวินยั เรือ่งความเหน็นีเ้ป็นข้อส�าคญั 

เพราะจะประพฤตใินการใดกต้็องเหน็ดใีนการนัน้ ถ้ายงัเหน็ว่าพระธรรมวนัิยนีไ้ม่เหมาะ

แก่ตน หรือเหมาะเฉพาะในเวลาที่บวชเท่านั้น ไม่เหมาะในเวลาที่สึกไปแล้ว และตน 

ก็มาบวชอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยเท่านั้น ดังนี้ย่อมท�าให้ฉันทะในอันที่จะปฏิบัติ อ่อนไป  

การปฏิบัติก็ย่อหย่อน เรรวน ฉะนั้น ถ้าเกิดมีความเห็นเช่นนั้นขึ้น ก็พึงทราบว่าเป็น
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ความเห็นที่ไม่ถูกไม่ตรง ต้องพยายามแก้ความเห็นเช่นนั้นเสีย เพื่อจะได้มีฉันทะ

อุตสาหะในการปฏิบัติพระธรรมวินัยเต็มความสามารถตามก�าหนดเวลาของตน ๆ

๕. ฝึกปราบตนให้ละพยศร้ายท่ีเคยมมีา ให้เชือ่งชนิต่อความดจีนถงึให้ท�าชัว่

ได้ยาก ท�าดไีด้ง่าย ตามภมิูชัน้ของกลัยาณปถุชุนขึน้ไป ถึงจะยงัต้องหน่ายต้องตดิส่ิงหนึง่

สิ่งใดอยู่ก็ให้หน่ายชั่วติดดี รวมความว่าเม่ือเข้ามาบวชแล้วต้องให้ชนะตน ในข้อใด 

ข้อหนึ่งให้ต่างจากเมื่อยังไม่ได้มาบวช

๖. ตั้งใจถือเอาประโยชน์ของการบวชให้ได้ตามสามารถด้วยตั้งใจปฏิบัติ ใน

สกิขา ๓ คือ ศลี สมาธ ิปัญญา ทีพ่ระอปัุชฌาย์ได้ส่ังสอนไว้ตัง้แต่ยังเป็นนาค เข้ามา

ขอบรรพชาอุปสมบท อย่างที่เป็นพื้นก็ตั้งใจปฏิบัติพระวินัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ เพื่อให้

ส�าเร็จเป็นสีลสัมปทาซ่ึงเป็นประโยชน์ขั้นต้นขั้นต�่าของการบวช แม้ในบัดน้ี เราจะยัง

ไม่ได้ประสบถึงวิมุตติ ก็พึงเป็นผู้ไม่ประมาท ตั้งใจท�าความอธิษฐานดังที่สวดกันอยู่ว่า 

สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ ตํ ภควนฺตํ อุทฺทิสฺส อรหนฺตํ สมฺมาสมฺพุทฺธํ เป็นต้น แปลว่า  

เราทั้งหลาย มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือน อุทิศต่อพระผู้มีพระภาค 

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้ปรินิพพานนานนักแล้ว พระองค์นั้น ประพฤติอยู่ซึ่ง

พรหมจรรย์ ในพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ถึงพร้อมด้วยสิกขาสาชพีของภกิษทุัง้หลาย 

ขอพรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้น จงเป็นไปเพื่อท�าที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้น นี้เทอญ 

ดังนี้

เมื่อเราทั้งหลายได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่วนหนึ่ง ได้ตั้งใจชอบต่อคุณชั้นสูง ๆ  

ทีย่งัไม่ได้บรรลอุกีส่วนหนึง่ กช่ื็อว่าได้ปฏบัิตแิละตัง้ใจถูกทางของการบวช พงึปีตยิินดี 

ว่าได้ท�าการบวชของตนให้ดี อาจที่จะกล่าวในที่ไหน ๆ หรือเรียกใคร ๆ ให้มาดูได้ดัง

พระธรรมคุณบทว่า เอหิปสฺสิโก ควรที่จะกล่าวเรียกว่า ท่านจงมาดู ดังนี้ 

บวชดีนี้ดีอย่างไร พึงเห็นความที่ควรกล่าวว่าดีดังต่อไปนี้ 

๑. ได้ประพฤติความดีอย่างสูง อย่างน้อยก็สูงกว่าภูมิคฤหัสถ์ ฉะนั้น เขาจึง

ไหว้กราบเคารพบูชา ถ้าประพฤติเสมอ ๆ เข้า เขาก็ไม่จ�าเป็นต้องไหว้กราบ ผู้หลัก

ผู้ใหญ่ เช่นมารดาบิดาเป็นต้น ไหว้กราบบุตรของตนผู้บวชแล้ว ก็เพราะนับถือว่าทรง

เพศและทรงความประพฤติดีอย่างสูง
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๒. ได้ท�าสิ่งที่ได้รับนิยมยกย่องว่าดี สิ่งทั้งหลายที่นิยมว่าดีนั้น ถ้าได้ประสบ

พบผ่านก็เป็นลาภของตนแต่ละอย่าง

๓. ได้เข้าใกล้ชดิพระธรรมวนิยั ได้เข้าเนือ่งในพระสังฆรตัน์ ได้เป็นพทุธศาสนกิ

จริง ๆ ได้สืบอายุพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อเป็นคฤหัสถ์ก็ย่อมไม่มีโอกาสประพฤติ

ใกล้พระธรรมวนิยัเหมือนเมือ่บวช จะประพฤติได้กแ็ต่ท่ีสมควรแก่ ภมิูคฤหัสถ์ เม่ือบวช

แล้วย่อมมโีอกาสทีจ่ะประพฤตไิด้เตม็ที ่เพราะฉะนัน้ จงึชือ่ว่าได้เข้าใกล้ชดิพระธรรมวนิยั 

และเมื่อได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็น สุปฺฏิปนฺโน  ปฏิบัติดี อุชุปฏิปนฺโน ปฏิบัติตรง 

ญายปฏิปนฺโน ปฏิบัติเป็นธรรม สามีจิปฏิปนฺโน ปฏิบัติชอบยิ่ง ก็ชื่อว่าได้เข้าเนื่องใน

พระสังฆรัตน์ ผู้ที่ปฏิบัติเนื่องในพระสังฆรัตน์เช่นนี้ จึงชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกที่แท้จริง 

เพราะถ้านับถือพระพุทธศาสนาสักแต่ว่า ไม่ได้ปฏิบัติธรรมในศาสนาอย่างใด หรือ

ปฏิบัติธรรมที่เป็นสามัญ ที่ศาสนาอื่น ๆ ก็มีอยู่ ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกจริงโดย

เฉพาะ ต่อเมื่อได้ปฏิบัติธรรมที่เป็น ส่วนพิเศษ อันมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา จึงชื่อ

ว่าเป็นพทุธศาสนิกจริงโดยเฉพาะ และชือ่ว่าได้สบือายพุระพทุธศาสนา เพราะพระพทุธ-

ศาสนาสืบมาได้ก็ด้วยมีผู้ออกบวชปฏิบัติสืบ ๆ กันมา ถ้าไม่มีผู้ออกบวช พระพุทธ-

ศาสนากเ็หมือนไม่มี ถ้าจะแย้งว่าเพยีงเรยีนรู ้และปฏบิตั ิทัง้เป็นคฤหสัถ์กไ็ด้มใิช่หรอื 

ไฉนจะต้องบวช ก็พึงตอบว่ากไ็ด้อย่างคฤหสัถ์ แต่ไม่ได้อย่างผูบ้วช เป็นเหมอืนทิง้ล�าต้น 

เก็บแต่กิ่งใบหรือสะเก็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อทิ้งล�าต้นเสียแล้ว ในที่สุดก็จะไม่มีกิ่งใบ 

ฉะนัน้ การบวชแม้ชัว่คราว จึงช่ือว่าได้ช่วยสืบอายุพระพทุธศาสนา เพราะได้เข้ามาสืบ

รักษาล�าต้น เป็นอันได้ช่วยรักษากิ่งใบไว้ให้คฤหัสถ์ทั้งหลายด้วย

๔. ได้ท�าความปลืม้ปีตแิละเพิม่พนูบญุกศุล ให้แก่มารดาบดิาญาตมิติรสหาย 

มารดาบิดาที่เป็นพุทธศาสนิกโดยมาก เมื่อมีบุตรก็มักปรารถนาให้ได้บวช หรืออย่าง

น้อยก็รู้ว่าอาจจะได้บวชบุตร และเมื่อได้บวชก็มีความปลื้มปีติ เพราะได้ส�าเร็จสม

ประสงค์ในการท่ีเรยีกว่าเป็นบญุอย่างสงู และเพราะได้ท�าอปุการะทีส่�าคญัแก่บตุร ด้วย

การให้อรยิทรพัย์ (ทรพัย์ทีป่ระเสรฐิ) ดงัเช่นพระบรมศาสดาประทานอรยิทรพัย์ให้แก่

พระราหุล เรื่องโดยย่อมีว่า เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัสดุ พระนางพิมพา 

ได้ทรงน�าพระราหุลเข้าเฝ้า ทรงสอนให้พระราหุลทูลขอสมบัติของบิดาที่บุตรพึงได้ 
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พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าทรัพย์อื่นที่จะยิ่งกว่าอริยทรัพย์ไม่มี จึงตรัสส่ังพระสาริบุตร

เถระให้บรรพชาพระราหลุเป็นสามเณร จงึมสีามเณรขึน้เป็นองค์แรก อนึง่ ได้เป็นเหตุ

เจริญศรัทธาและทานศีลเป็นต้น ของมารดาบิดาญาติมิตรสหาย เพราะเป็นโอกาสให้

มารดาบิดาญาติมิตรสหาย ได้บ�าเพ็ญบุญต่าง ๆ ตั้งแต่ปรารภ การบวชโดยล�าดับมา 

เป็นอันได้ชักน�ามารดาบิดาญาติมิตรสหายให้เข้าใกล้ชิดสนิทพระพุทธศาสนา ท่านจึง

กล่าวว่ามารดาบิดาเม่ือได้บวชบุตรของตน ย่อมชื่อว่าได้เป็นญาติในพระพุทธศาสนา

ดังนี้ และเมื่อมีโอกาสได้แสดงธรรมที่ตนได้บวชเรียนมาแก่ท่านในกาลอันควร ชักน�า

ให้ท่านเจริญด้วยคุณท้ังหลาย ก็ช่ือว่าได้ปฏิการท่านโดยธรรม ท่านแสดงว่าการตอบแทน

ด้วยประการอ่ืนเช่นด้วยอามิส คือพัสดุต่าง ๆ ก็เป็นการตอบแทนแต่ละอย่าง  

แต่เป็นการตอบแทนท่ียงัไม่เสรจ็ ส่วนการตอบแทนด้วยท�าให้ท่านตัง้อยูใ่นคณุมศีรทัธา

เป็นต้น เป็นการตอบแทนเสร็จ นี้ก็คือตอบแทนด้วยอริยทรัพย์นั้นเอง พึงกล่าวได้ว่า 

โอกาสที่มารดาบิดาจะอุปการะบุตรด้วยอริยทรัพย์ ไม่มีโอกาสอื่นจะย่ิงไปกว่าการให้

บุตรได้บวช โอกาสที่บุตรจะปฏิการตอบแทนมารดาบิดาด้วยอริยทรัพย์ ก็ไม่มีโอกาส

อื่นยิ่งไปกว่าโอกาสบวช บวชท�าความปลื้มปีติและเจริญบุญกุศลอย่างนี้ จึงชื่อว่าได้

ท�าการทดแทนคุณของมารดาบิดาอย่างหนึ่ง

๕. ได้ปาฏิโภค คือความรับประกันตนเองว่าสามารถประพฤติความดีได้  

เพราะการบวชท่ีเป็นการบวชด ีต้องประพฤตพิระธรรมวนิยัอย่างประณตี เมือ่บวชแล้ว

ประพฤติดีได้แม้ชั่วกาลเวลาที่ก�าหนด ก็ชื่อว่าเป็นผู้อันพระพุทธเจ้าได้ทรงให้ความรับ

ประกันแล้ว เม่ือเป็นเช่นนี ้ไฉนจะไม่อาจประพฤตตินเป็นคนดใีนภมูคิฤหสัถ์ได้ ฉะนัน้ 

การเข้ามาบวชจึงชื่อว่าได้เข้ามาสอบความประพฤติ เมื่อบวชดีจนถึงสึกออกไปด้วยดี 

ก็ช่ือว่าเป็นผูส้อบไล่ได้ตามหลกัสตูรของคนด ีได้รบัความรบัประกนัไป โบราณจงึเรยีก

ผู้สึกออกไปว่า ฑิต ที่มาจากค�าบัณฑิต และให้ความไว้เนื้อเชื่อใจว่า สามารถเป็น 

ผู้ครองเรือนได้ดี

๖. ได้เข้ามาก็สร้างนิสสัยอุปนิสสัยในทางดี เพราะการบวชเป็นการอบรม 

บ่มนิสสัยอุปนิสสัยดีให้เกิดขึ้น ด้วยมีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องอบรม มีพระอุปัชฌาย์

อาจารย์เป็นผูช่้วยอบรม และต้องอยูใ่นขอบเขต แวดล้อมอยู่ด้วยสพรหมจารทีัง้หลาย 
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ถูกเกยีดกนัให้ห่างไกลจากเครือ่งอบรมในทางอืน่ จงึเป็นโอกาสให้เกดินสิสัยอปุนสิสัย

ในทางดีเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อย

๗. ได้ปฏบิตักิจิของลกูผูช้าย เพราะเกดิมาเป็นลูกผูช้ายน้ันโดยปรกต ิทีน่ยิม

กันอย่างโลก ๆ ว่าดีนั้น ก็ต้องเป็นทหารหรือเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นโอกาสให้ได้

ท�าประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของตน เป็นบิดาสืบเชื้อวงศ์สกุล  

เป็นผูท้ีไ่ด้บวชเรยีน เพราะฉะน้ัน เม่ือได้เข้ามาบวชเรียนกเ็ป็นอนัได้ปฏบิตัหิน้าท่ีเฉพาะ

ในข้อนี้ให้ส�าเร็จไป

การบวชดคีวรกล่าวว่าดอีย่างนี ้และกน่็าจะยกมากล่าวยังไม่หมด เพราะฉะนัน้ 

เมื่อเราได้ตรวจดูการบวชของเราเห็นว่าบวชดี เพราะได้บวชถูก บวชศึกษาปฏิบัติดี  

ทัง้ได้ตัง้อธษิฐานเพือ่ความดยีิง่ ๆ ขึน้ไป กพ็งึยนิดีโมทนาในการบวชของเรา และการ

บวชดน้ีีแม้ชัว่คราวกเ็ป็นบญุ เป็นนสิสยั อปุนสิสัยในทางด ีเป็นอนสุสรณยีะทีป่ระทบั

อยู่กับใจ เป็นเครื่องน�าความสุขบริสุทธิ์ ความสงบร่มเย็นมาให้เราเนือง ๆ ทุกเวลา 

ที่เราได้ระลึกถึง

ขอตัง้ความปรารถนาให้เราท้ังหลายได้พจิารณาเหน็การบวชของตน ๆ เป็นการ

บวชดีทั่วกัน เทอญ



ศาสนากับชวีติ๗

ศาสนาคอือะไร

คนในโลกเริม่นบัถอืศาสนากนัมาแต่เมือ่ไร เป็นท่ีรบัรองกนัแล้วว่าคนเริม่นบัถือ

ศาสนากนัมาตัง้แต่สมยัดกึด�าบรรพ์ ก่อนมปีระวัตศิาสตร์ ได้มีนกัค้นคว้า ขดุพบซากศพ

และสิ่งต่าง ๆ ในสมัยเก่าแก่นั้น ลงสันนิษฐานถึงลัทธิศาสนาที่คนเก่าแก่นับถือกัน 

ต่าง ๆ เป็นการพจิารณาวตัถแุล้วลงสนันษิฐาน คราวนีล้องมาพจิารณา ถ้อยค�าเก่าแก่

แล้วลงสนันษิฐานดบู้าง ค�าเก่าแก่นัน้ขอยกข้ึนมาพิจารณาเพียงค�าเดยีว คือค�าว่าศาสนา

นีเ้อง ค�านีเ้ป็นค�าดกึด�าบรรพ์ท่ียงัมีชวีติอยู ่เพราะตามหลกัฐานปรากฏว่าได้พดูกนัมา

ตั้งแต่ก่อนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนานไกล และยังใช้พูดกันต่อ ๆ มาอยู่จนถึงบัดนี้

ในภาษามคธว่า สาสนะ ในภาษาสันสกฤตว่า ศาสนะ ในภาษาไทยน�ามาใช้

ว่า ศาสนา แปลว่าค�าสั่งสอน การสั่งสอน ค�าแปลนี้ถึงยังไม่หมดความหมายก็ได้  

ความหมายท่ีส�าคัญซ่ึงอาจอธิบายให้กว้าง ครอบคลุมความหมายทั้งหมดได้ ฉะนั้น 

ลองยกค�าแปลน้ีขึน้พจิารณาว่าคนเราเริม่สัง่สอนกนัมาตัง้แต่เมือ่ไร อาจตอบตามเหตผุล

ว่าคนเราเริ่มสั่งสอนกัน ตั้งแต่เริ่มรวมกันอยู่ในโลกตั้งแต่ครอบครัวหนึ่งขึ้นไป

๗ คดัดดัแปลงจากเรือ่ง หลกัพระพุทธศาสนา พมิพ์เผยแพร่ครัง้แรกเมือ่ ๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๓๒.
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คือตั้งแต่เริ่มมีคนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป หรือตั้งแต่เริ่มมีบิดามารดา มีบุตรธิดา

ขึ้นในโลก หรือพูดตามสมัยว่าตั้งแต่มีสังคมมนุษย์หน่วยแรกขึ้น เพราะในเบื้องต้น 

พ่อแม่ก็ต้องสั่งสอนลูก อย่าว่าแต่ในหมู่มนุษย์ แม้ในหมู่สัตว์ดิรัจฉานก็มีสั่งสอนกัน

ตามวธิขีองสตัว์เช่น แม่นกกม็กีารสอนลกู พระพทุธเจ้าเองกไ็ด้ทรงยกย่องมารดาบดิา

ว่าเป็นอาจารย์คนแรก เรียกว่าบุรพาจารย์ของบุตรธิดา เป็นอันว่าอาจารย์อื่น ๆ  

เป็นอาจารย์ในภายหลัง ฉะนั้น ค�าสั่งสอนของพ่อแม่ผู ้เป็นบุรพาจารย์ จึงเป็น 

บุพพศาสนา (ศาสนาแรก) ของลูก

แต่ค�าสัง่สอนของพ่อแม่ทีใ่ห้แก่ลกูโดยมากเพยีงพอแก่ลกูในวยัเลก็ เมือ่โตขึน้

แล้วจึงต้องส่งเขาโรงเรียน มอบภาระให้แก่ครูอาจารย์สั่งสอนศิลปวิทยาสืบต่อไป  

ครูอาจารย์ท่ีดีย่อมเป็นท้ังผู้ประสาทศิลปวิทยาดี เป็นทั้งผู้ปกครองศิษย์ดี ค�าสั่งสอน

หรือการสั่งสอนของครูอาจารย์เพื่อผลดังกล่าวนี้ แม้มีการลงโทษเพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี 

ท่านกเ็รยีกว่าเป็นศาสนาอย่างหนึง่ของอาจารย์ ดงัในชาดกเรือ่งหนึง่ในตกินบิาตเล่าไว้

มีความว่า

ในอดีตกาลล่วงมานาน พระเจ้ากรุงพาราณสีได้ทรงส่งพรหมทัตตกุมาร  

พระราชโอรสไปเรยีนศลิปวทิยาในเมอืงตกักศลิา เพราะตามนยิมของโบราณ พระราชา

ทัง้หลายย่อมทรงปรารถนา ให้พระราชโอรสได้รบัอบรมให้ละมานะ ให้อดทน ให้เปรือ่ง

ปราดสามารถในศิลปวทิยา ให้รอบรูใ้นโลกจารตีทัง้ปวง แม้จะมอีาจารย์ อยูใ่นประเทศ

ก็โปรดส่งพระราชโอรสไปศึกษาในสถานที่ไกล พรหมทัตตกุมารได้เดินทางไปศึกษา

อยูก่บัอาจารย์ทศิาปาโมกข์ท่านหนึง่ในเมอืงตกักศลิาน้ัน วนัหนึง่ได้ไปอาบน�า้กบัอาจารย์

เห็นหญิงชราคนหน่ึงก�าลังน่ังร่อนงา เห็นงาเป็นมันย่องก็อยากเสวย จึงหยิบมาเสวย

ก�ามอืหนึง่ หญงิชรากม็ไิด้ว่ากระไร เพราะคดิว่าคงหวิ วนัรุง่ขึน้พรหมทตัตกมุารได้ท�า

อย่างนั้นอีก หญิงชราก็คงไม่ว่าอะไร ในวันที่ ๓ พรหมทัตตกุมาร ได้ท�าอย่างนั้นอีก 

หญิงชราจึงร้องขึ้นว่า อาจารย์ทิศาปาโมกข์ปล่อยให้พวกลูกศิษย์ยื้อแย่งของของตน 

อาจารย์ได้ยินจงึหยดุสอบถามได้ทราบเร่ืองตลอดแล้วก็รบัจะใช้มลูค่าให้ หญงิชราบอก

ว่าไม่ประสงค์มูลค่า แต่ขอให้อาจารย์ให้กุมารนี้ศึกษาว่าจะไม่ท�าอย่างนั้นอีก อาจารย์

พูดว่าถ้าอย่างนั้นจงคอยดู สั่งให้ศิษย์หนุ่ม ๒ คนจับกุมารที่แขนทั้ง ๒ ไว้ แล้วหยิบ

เรียวไม่ไผ่เฆี่ยนหลัง ๓ ครั้ง สั่งสอนว่าอย่าท�าอย่างนั้นอีก พรหมทัตตกุมารถูกเฆี่ยน
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มีเนตรแดงก�่าด้วยความโกรธ มองดูอาจารย์ทั่วตัว ผูกอาฆาตว่าได้ราชสมบัติแล้วจัก

ให้ตามอาจารย์ไปฆ่าเสียให้จงได้ ครั้นเรียนส�าเร็จแล้ว ก็เข้าลาอาจารย์ แสดงอาการ

อย่างมีความเคารพรัก ขอให้อาจารย์รับว่าจะไปกรุงพาราณสี เมื่อให้มาเชิญ แล้วลา

อาจารย์กลบักรงุพาราณส ีพระเจ้ากรงุพาราณส ีทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสเรยีน

ส�าเร็จกลบัมา มพีระราชหฤทัยโสมนสัยนิด ีทรงปรารถนาจะทอดพระเนตรเหน็พระโอรส

เป็นพระราชา ตั้งแต่พระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่จึงมอบราชสมบัติพระราชทาน ครั้น

พรหมทัตตกุมารได้ราชสมบัติแล้ว ทรงระลึกขึ้นได้ถึงโทษที่อาจารย์ท�าแก่พระองค์  

จงึทรงส่งทตูไปเชญิอาจารย์ให้มา ฝ่ายอาจารย์คดิว่าพระราชายงัหนุม่ ตนยังไม่อาจจะ

พดูให้ยนิยอมได้จงึยงัไม่ไป ครัน้กาลล่วงไป พระราชาเจริญพระชนม์ขึน้จนถึงมชัฌมิวยัแล้ว 

อาจารย์จึงเดินทางไปกรุงพาราณสี ให้กราบทูลให้ทรงทราบ พระราชาทรงยินดีโปรด

ให้อาจารย์เข้าเฝ้า คร้ันทอดพระเนตรเห็นอาจารย์ ก็ทรงรู้สึกเหมือนก�าลังถูกเฆี่ยน  

มีพระเนตรแดงก�่าขึ้นด้วยโทสัคคิ (ไฟโทสะ) ทันที ตรัสว่า วันนี้อาจารย์ของเรามา

ถึงที่ตายแล้ว น�ามัจจุราชติดมากับหน้าผากของตนแล้ว ตรัสแก่อาจารย์ว่า ท่านระลึก

ได้ไหมถงึวนัทีท่่านเฆ่ียนเรา ด้วยเรยีวไผ่ ท่านไม่ยนิดใีนชวีติแล้วหรอืจงึมา วนันัน้ท่าน

เฆี่ยนเรา วันนี้เราจะฆ่าท่าน ฝ่ายอาจารย์ไม่แสดงคร่ันคร้าม กล่าวตอบด้วยท่วงท่า

ของอาจารย์ว่า อารยชน (คนเจรญิ) ย่อมห้ามปรามคนท่ีท�าอนารยกรรม (กรรมไม่ด)ี 

ด้วยการลงโทษให้เข็ดหลาบได้ นัน้เป็นศาสนา (การสัง่สอน) มใิช่เป็นเวร ปวงบณัฑติ

ย่อมเข้าใจกันอย่างนี ้มหาราช ถ้าข้าพเจ้าไม่ท�าให้พระองค์ศกึษาอย่างนัน้ ต่อไปพระองค์

ประพฤติผิดยิ่งขึ้น ทรงประสบมหันตภัยเสียแล้ว จักทรงได้ราชสมบัติเห็นปานฉะนี้ 

จากทีไ่หนเล่า พวกอ�ามาตย์ทีเ่ฝ้าอยูไ่ด้สดบัเรือ่งนัน้ กพ็ากนักราบทลูสนบัสนนุค�าของ

อาจารย์ พระราชาทรงพจิารณาทบทวนแล้ว ทรงเหน็จรงิตามค�าของอาจารย์ ทรงหาย

พิโรธสิ้นอาฆาต กลับทรงระลึกถึงคุณของอาจารย์ จึงพระราชทานส่ิงปฏิการต่าง ๆ 

และทรงตั้งไว้ในท่ีเป็นปุโรหิตผู้ถวายอนุสาสน์ เรื่องนี้มีคติอยู่มากแต่โดยเฉพาะแสดง

ว่าการสัง่ห้ามปรามมิให้ท�าผิด แม้ของอาจารย์ กถ็อืว่าเป็นศาสนาอย่างหนึง่ ๆ มาตัง้แต่

ก่อนพุทธกาล

แต่ค�าส่ังสอนของอาจารย์กเ็พยีงพออยูส่�าหรบัการศกึษาเล่าเรยีน และเป็นไป

ในวงการเรียน หรือภายในโรงเรียน ยังไม่เพียงพอส�าหรับคนทั่วไปที่รวมกันอยู่เป็น
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ประเทศชาต ิจงึต้องมคี�าสัง่สอนของประมขุผูป้กครองหมูช่น ค�าสัง่สอนของผูป้กครอง 

นี้เรียกในคัมภีร์แต่เก่าก่อนว่าศาสนาเหมือนกัน ดังนี้ค�าเรียกธุรการ ฝ่ายปกครองว่า 

สาสนธุระ สาสนะในค�าน้ีก็คือศาสนานั้นเอง ท่านเล่าว่า พระเจ้าจักรพรรดิซึ่งเป็น 

เจ้าโลกแต่พระองค์เดียว ทรงปกครองชาวโลกทัง้สิน้ด้วยทรงสัง่สอนให้ปฏิบตัใินศีล ๕ 

ศีล ๕ จึงเป็นจักรวรรดิศาสนา พระราชามหากษัตริย์หรือท่านผู้ปกครอง ผู้ตั้งอยู่ใน

ราชธรรม หรือในธรรมของผู้ปกครอง ย่อมสั่งสอนประชาชนด้วยวิธีต่าง ๆ แม้ใน

ประเทศไทยสยามนีเ้อง ก็มีเล่าไว้ในศิลาจารกึในรชัสมยัพ่อขนุรามค�าแหง กรงุสโุขทยั

ว่า ถ้าไม่ใช่วันอุโบสถ “พ่อขุนรามค�าแหงเจ้าเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัยขึ้นนั่งเหนือ 

ขดานหิน” พระราชทานราโชวาทแก่ประชาราษฎร์ทั่วไป

แต่ค�าส่ังสอนของผู้ปกครองให้ส�าเร็จประโยชน์ เป็นเครื่องปกครองทางกาย

เป็นพ้ืน และประกอบด้วยการลงโทษผู้ละเมิดต่าง ๆ ยังไม่เป็นเครื่องปกครองจิตใจ 

ได้อย่างเพียงพอ จึงมีผู้แสดงค�าสั่งสอนขึ้นอีกประเภทหนึ่ง มุ่งส�าหรับปกครองจิตใจ 

ดังที่เรียกกันในบัดนี้ว่าศีลธรรมหรือศาสนา

การยกศพัท์ว่าศาสนาขึน้สันนษิฐานในทางว่า คอืค�าสัง่สอนทีม่ใีนสงัคมมนษุย์ 

ตั้งแต่ต้นเดิมมา และในหมู่ชนทั่วไปนี้ เมื่อก�าหนดใจไว้ว่า ศาสนาคือค�าสั่งสอน หรือ

การสั่งสอนอย่างธรรมดา ๆ นี้เองเท่านั้น ก็จะเข้าใจตามที่แสดงมาโดยตลอด ว่าค�า

สัง่สอนได้ขยายตวักว้างออกไป เพือ่ให้เป็นเคร่ืองปกครองคนอย่างเพียงพอ โดยล�าดบั

อย่างไร และอาจสรุปค�าสั่งสอนทั้งหมดลงได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

๑. คําสั่งสอนที่ยังไม่เพียงพอ ยังไม่จบ 

๒. คําสั่งสอนที่เพียงพอแล้ว จบลงแล้ว

ประเภทที่ ๑ ค�าสั่งสอนที่ยังไม่เพียงพอ ยังไม่จบนั้น เช่นค�าสั่งสอนของบิดา

มารดาในชั้นต้น เช่นบิดามารดาสอนให้ลูกหัดพูด หัดนั่ง ยืน เดิน วิ่ง และหัดในกิจ 

อื่น ๆ แต่ยังไม่พอ เมื่อลูกโตขึ้นจึงต้องส่งไปโรงเรียน แม้ค�าสั่งสอนศิลปวิทยาต่าง ๆ 

ในโรงเรียนก็ไม่มีจบ ศิลปวิทยาแต่ละอย่างก็ยังค้นคว้าแก้ไขเพิ่มเติมกันเรื่อยไปและ 

มีมากมาย จึงต้องจัดหลักสูตรก�าหนดว่าให้เรียนเพียงไหนในชั้นไหน และเมื่อถึงชั้น

ไหนกใ็ห้ส�าเรจ็เสรจ็การเรยีนกนัเสยีที แม้วชิาทีเ่รยีกว่าปรชัญาก็เป็นเรือ่งไม่จบเหมอืนกัน 
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ยังค้นคว้าแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไป ค�าสั่งสอนของท่านผู้ปกครองที่เรียกในปัจจุบันว่า

กฎหมายเป็นต้นก็คงไม่จบสิ้น ไม่เพียงพอดังกล่าวเหมือนกัน  น่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ 

ค�าสั่งสอนประเภทนี้จึงไม่นิยมเรียกว่าศาสนา

ประเภทที่ ๒ ค�าสั่งสอนที่เพียงพอแล้ว จบลงแล้วได้แก่ค�าสั่งสอนที่เรียกว่า 

ศาสนาในบัดนี้ เพราะทุกศาสนาต่างก็แสดงค�าส่ังสอนถึงท่ีสุดตามลัทธิของตน เช่น 

บางศาสนานับถือเทวดาประจ�าธรรมชาติต่าง ๆ ก็แสดงว่ามีที่สุดเพียงเทวดาเหล่านี้ 

เท่านั้น บางศาสนานับถือเทพเจ้าผู้สร้างมากองค์บ้าง องค์เดียวบ้าง ก็แสดงว่ามีที่สุด 

เพยีงเทพเจ้าเท่านัน้ บางศาสนานบัถอืธรรม กแ็สดงธรรมทีสู่งสุด ทีบ่คุคลพงึเข้าถึงได้

ด้วยปัญญาของตน ค�าสัง่สอนประเภทท่ี ๑ เช่นค�าส่ังสอนของมารดาบิดาดงักล่าวแล้ว 

สั่งสอนอยู่ในเหตุผลใกล้ ๆ ตัว แม้ที่ไกลออกไปดังศิลปวิทยาต่าง ๆ ตลอดถึงปรัชญา

ต่าง ๆ ผู้แสดงท่ีเป็นต้นเดิมเอง ก็ไม่ปรากฏว่าใครปฏิญญาตนเองว่าเป็นผู้รู้จบแล้ว 

ส่วนค�าสั่งสอนประเภทที่ ๒ อันเรียกว่าศาสนาสั่งสอนในเหตุผลที่กว้าง ที่ไกลตัวออก

ไปจนถึงที่สุด ดังเช่นเมื่อสอนเรื่องโลกที่สุดโลก ในด้านอดีตก็คือการสร้างโลกหรือ

ก�าเนดิโลก ทีส่ดุในด้านอนาคตก็คอืเรือ่งความส้ินสุดของโลก และผูแ้สดงกป็ฏญิญาว่า

เป็นผู้รู้จบแล้ว

ค�าสั่งสอนประเภทที่ ๑ ไม่มีปัญหาต่อไป ส่วนประเภทที่ ๒ อันเรียกว่า 

ศาสนาน้ัน มีปัญหาต่อไปว่าผู้แสดงเป็นผู้รู้จบจริงหรือไม่ ค�าส่ังสอนนั้นเพียงพอแล้ว

จบลงแล้วจริงหรือไม่ ปัญหานี้ภูมิปัญญาของคนเรานี้เองเป็นผู้ตอบได้ คือถ้าถูกต้อง 

กบัความจรงิอย่างบรบิรูณ์บรสิทุธิแ์ล้ว กเ็ป็นศาสนาท่ีบริบรูณ์คือเพียงพอแล้ว จบลงแล้ว

ถึงอย่างไรกต็าม เม่ือเว้นส่วนทีเ่ป็นปรมัตถะ หรอืส่วนทีส่งูสดุของแต่ละศาสนา

เสยี กล่าวเฉพาะส่วนท่ีเป็นประโยชน์แก่ชวีติปัจจบัุน ศาสนาทีด่ทีกุศาสนาย่อมส่ังสอน

ให้คนทกุคนประกอบด้วยศีลธรรม มีศีลธรรมเป็นเครือ่งปกครองจติใจและความประพฤติ 

ไม่มศีาสนาทีด่ศีาสนาไหนสัง่สอนให้คนทอดทิง้ศลีธรรม ฉะนัน้ ศาสนกิชนคนทีน่บัถือ

ศาสนาแม้ศาสนาใดศาสนาหนึง่ ล้วนเป็นผูท่ี้นบัถือหลกัศลีธรรมในโลก มศีลีธรรมเป็น

หลักปกครองใจและความประพฤติ แม้นับถือศาสนาต่างกัน แต่ต่างเคารพอยู่ในหลัก

ศีลธรรมด้วยกัน จึงอยู่รวมกันได้โดยสงบสุข
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ศาสนาเครื่องบอกลักษณะคน

คนเราท่ีอยู่ร่วมครอบครวั ร่วมหมู่ ร่วมถ่ินฐานบ้านเมอืง จนถึงอยูร่่วมโลกกนั 

โดยปกติเมื่อพบกันเข้าก็รู้จักกันว่า คนไทย คนจีน คนแขก คนฝรั่ง เป็นต้น เพราะมี

ลักษณะ หน้าตาผิวพรรณเป็นต้น เป็นเครื่องบอกให้รู้ แต่ถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งไม่มี 

ลักษณะบอกได้ว่าเป็นชาติไหนปรากฏตัวเข้ามา ใครจะรู้ได้หรือว่าเขาเป็นคนอะไร  

มาจากไหน ดเูป็นคนแปลกประหลาดในโลกฉันใด คนทีน่บัถอืศาสนาต่าง ๆ กฉ็นันัน้ 

เมื่อพบกันก็ย่อมจะรู้จักกันได้ว่าใครเป็นคนอย่างไร มีหลักเชื่อถือปฏิบัติอย่างไร หรือ

มศีลีธรรมอย่างไร ถงึจะถอือย่างคร�า่ครอึย่างไรกย็งัดรููจ้กักนัได้ เพราะทกุศาสนาย่อม

แสดงหลกัธรรมของตนไว้ทัง้นัน้ เป็นเครือ่งชีใ้ห้ทราบได้ว่าศาสนกิชนของศาสนานัน้ ๆ 

เป็นอย่างไร คือมีทางปฏิบัติตามลัทธิศาสนานั้น ๆ อย่างไร แต่ถ้าจะมีใครที่ไม่นับถือ

ศาสนาอะไรมาปรากฏตัวขึ้น ใครจะรู้ได้ว่าเขาเป็นคนอะไร มีหลักเช่ือถืออย่างไร  

ดเูป็นคนแปลกประหลาด อนัจะต้องพงึระมดัระวงั เพราะไม่รูว่้าจะมาท�าอะไร มคีวาม

คิดเหน็ นบัถอือะไรอยู ่เพราะตามธรรมดา ทกุคน จะต้องนบัถือหลกัอนัใดอันหนึง่อยู่

ทัง้นัน้ ดงัได้แสดงแล้วตัง้แต่ต้น ว่าศาสนาคอืค�าสัง่สอนนัน้มมีาตัง้แต่สมยัดกึด�าบรรพ์ 

คนนับถือค�าสั่งสอนก็มีมาตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์เหมือนกัน ฉะนั้น จึงไม่มีใครที่ไม่มีหลัก

อะไรเป็นที่นับถือเลย ถ้าไม่เป็นศาสดาตั้งหลักของตนขึ้นส่ังสอนเอง ก็ต้องนับถือรับ

ฟังค�าสั่งสอนจากผู้อ่ืน คนเช่นนี้จึงต้องตรวจสอบให้แน่ว่าเขาเป็นศาสดาองค์ใหม่ขึ้น 

หรือนับถือศาสนาของศาสดาใหม่อื่นองค์ไหน

บางคนอาจลังเลใจในศาสนาต่าง ๆ ที่แสดงตรงกันมาบ้าง ขัดกันบ้าง จึงยัง

ไม่ปลงใจนับถือจริงลงได้ ถ้ายังไม่นับถือเพราะเหตุเช่นนี้ ก็ยังไม่ควรต�าหนิ เพราะมี

เหตุผลที่สมควรอยู่ แต่ถ้าไม่ศึกษาสอบสวน ปล่อยให้ลังเลใจอยู่เรื่อยไป ก็กลายเป็น

คนหลักลอยทางจิตใจ ถ้าศึกษาสอบสวนตามเหตุผลให้ตลอด ก็จะเป็นประโยชน์ 

มากกว่าเชื่อถืออย่างไม่มีเหตุผล

ทางพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าทรงประสงค์ให้พทุธศาสนิกชนเชือ่ถือ ตาม

เหตผุลด้วยปัญญาของตน ทรงแนะน�าให้พากนัมาดใูห้เป็นประจักษ์ด้วยตนเอง ดงับท

พระธรรมคุณว่า “เอหิปสฺสิโก ควรเรียกให้มาดู” เมื่อจะทรงแสดงปฐมเทศนาใน 
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วันอาสาฬหบูชาบุรณมีก็มิได้ทรงขอให้ฤษีทั้ง ๕ เชื่อก่อน เพียงแต่ตรัสให้ตั้งใจฟัง  

เมือ่ทรงแสดงปฐมเทศนาจบลงแล้ว พระโกณฑณัญะเกดิดวงตาเหน็ธรรม คอืเหน็จรงิขึน้ 

พระพุทธเจ้าตรัสอุทานว่า “โกณฑัญญะได้รู ้แล้วหนอ” (จึงเกิดมีค�าเรียกท่านว่า  

พระอัญญาโกณฑัญญะสืบมา) มิได้ตรัสว่าโกณฑัญญะได้เชื่อพระองค์แล้วเลย  

พระโกณฑัญญะนีเ้องได้เป็นปฐมอรยิพุทธศาสนกิในโลก ตัง้แต่เมือ่เกดิดวงตาคอืปัญญา

เห็นธรรม พระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมฤษีอีก ๔ รูปให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในต่อมา  

ได้ทรงอบรมฤษีทั้ง ๕ ให้ได้ปัญญา เป็นเหตุให้พ้นจากทุกข์ทั้งหมดเหมือนพระองค์  

ได้เสด็จจาริกประกาศพระพุทธศาสนาแสดงหนทางที่ชอบแก่โลกโดยล�าดับ จึงมี

พุทธศาสนิกชน คือพระสงฆ์สาวก หรือพุทธบริษัท พุทธมามกะ พุทธมามิกา ต่อมา

จนถึงทุกวันนี้

พระพทุธเจ้าได้ทรงยงัล้อพระธรรมให้หมุนไปในโลกต้ังแต่ทรงแสดงปฐมเทศนา 

เป็นต้นมา จึงเรียกชื่อปฐมเทศนาโดยเฉพาะว่า ธรรมจักร แปลว่า ล้อคือธรรม  

จะเรยีกวนัทีท่รงแสดงคอืวนัอาสาฬหปณุณมว่ีาวนัธรรมจักรกไ็ด้ เมือ่ล้อพระธรรมหมนุ

ไปในทีใ่ดทศิใด ก็ปรากฏมรรคาคอืทางทีช่อบข้ึนในทีน่ัน้ทิศนัน้ เป็นสายเดยีวประกอบ

ด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ คือ เห็นชอบ ด�าริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ  

อาชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ใครเดินทางชอบ มีองค์ประกอบ ๘ 

รวมกันเป็นทางเดียวนี้แล คือพุทธศาสนิก พระพุทธเจ้าตรัสว่า

เอตญฺหิ ตุมฺเห ปฏิปชฺชถ มารเสนปฺปโมหนํ ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติเดินทาง

ที่ท�ามารและเสนาให้หลงนี้แล

เอตญฺหิ ตุมฺเห ปฏิปนฺนา ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสถ ท่านทั้งหลายปฏิบัติเดินทาง

นี้แล้วจักท�าทุกข์ให้สิ้นสุดได้ ดังนี้

ท�าไมคนจงึนับถอืศาสนา

คนในโลกนี้ ส่วนมากท�าไมจึงนับถือศาสนา น่าจะตอบอย่างส้ัน ๆ ว่า  

เพราะคนส่วนมากเห็นว่าศาสนาอาจเป็นสรณะคือที่พึ่ง หรือเป็นสรณะของตนได้  
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เม่ือใด คนเห็นว่าศาสนาใดไม่อาจเป็นสรณะคือที่พึ่งของตนได้แล้ว ก็จะเสื่อมหรือ 

เลิกนับถือศาสนานั้นเมื่อนั้น ฉะนั้น ศาสนาที่จะด�ารงอยู่ได้ จึงต้องเป็นศาสนาที่อาจ

เป็นสรณะของคนได้จริง แต่ก็ต้องเกี่ยวแก่คนด้วยเหมือนกัน คือแม้จะเป็นศาสนาที่

เป็นสรณะได้จริง ถ้าคนไม่นับถือ ไม่ถึงเป็นสรณะจริงหรือนับถือถึงเป็นสรณะใน 

ทางผิด ก็ท�าให้ศาสนาเสื่อมไปได้เหมือนกัน เหมือนอย่างเอกราชหรืออิสรภาพของ

ประเทศชาติซึ่งเป็นของดี ถ้าคนในประเทศชาติไม่รักษาไว้ให้ดีก็อาจเสียไปได้  

การที่เสียไปนั้นมิใช่เป็นเพราะเอกราชหรืออิสรภาพนั้นไม่ดี แต่เป็นเพราะรักษาไว ้

ไม่ได้เอง ฉะนั้น ศาสนิกคือคนที่นับถือศาสนาเองจึงเป็นเหตุให้ศาสนาเส่ือมไปได้  

รวมความว่าศาสนาที่จะด�ารงอยู่ได้ เพราะศาสนาเป็นสรณะได้จริง ๑ คนนับถือหรือ

ถึงเป็นสรณะจริง ๑ ฉะนั้น

สรณะ แปลว่า ที่พึ่ง ที่พึ่งพ�านัก ท่ีพึ่งก�าจัดภัย คือท่ีพึ่งท่ีช่วยให้พ้นภัยได้  

เมื่อเกิดภัยขึ้นที่ใดช่วยให้พ้นภัยให้ปลอดภัยได้ท่ีนั้นแหละเรียกว่าสรณะ คือที่พึ่ง  

ของตน ภัยได้แก่สิ่งที่พึงกลัว ความกลัวที่เกิดขึ้นในสิ่งที่พึงกลัวนั้นก็เรียกว่าภัย  

ความกลัวเกิดขึ้นจากอะไร ความกลัวเกิดขึ้นจากความรักหรือสิ่งที่รัก รักในสิ่งใดมาก

ก็กลัวมากว่าสิ่งที่รักนั้นจะเป็นอันตราย และถ้าเห็นว่า อะไรจะท�าอันตรายแก่สิ่งที่รัก 

ซึง่มอี�านาจเหนอืตนอยู ่กจ็ะกลัวต่อสิง่นัน้มาก ยอดแห่งส่ิงทีร่กัของคนและสัตว์ตริจัฉาน

ทัว่ไปน้ันคือชวีติของตนเอง สิง่ทีร่กัอืน่ ๆ กเ็ป็นทีร่กัรอง ๆ ลงมาจงึพากนักลวัอนัตราย

ของชีวิตมากที่สุด สิ่งที่รักที่เนื่องกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งคือที่ตั้งอาศัยของชีวิต อันหมาย

ถงึร่างกายประกอบด้วยจติใจ จงึพากนักลัวอนัตรายทีจ่ะมาบัน่ทอนร่างกาย เมือ่รกัใน

ชีวิตรักในร่างกาย ก็พลอยรักในคนในทรัพย์สมบัติและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอุปกรณ์  

(เครือ่งอุดหนนุ) หรอืเป็นปัจจยั (เครือ่งอาศยั) ให้เกดิความสุขแก่ชวิีตและร่างกายอกี

มากมาย จึงพากันกลัวอันตรายที่จะเกิดแก่สิ่งอุปกรณ์ เหล่านี้ มากบ้าง น้อยบ้าง  

ตามแต่จะรกัมากหรอืรกัน้อยเพยีงไร รวมความว่าโดยปกตคินกลวัภยัทีจ่ะเกดิแก่ชวีติ 

คือกลัวตายมากที่สุด ต่อลงมาก็กลัวภัยที่จะเกิดแก่ร่างกายและแก่ทรัพย์สินเป็นต้น 

คือ กลัวเจ็บและกลัวขาดสุข ดังจะยกตัวอย่างว่า งูพิษ แขนหัก ของหาย ๓ อย่างนี้

ใครกลัวอะไรมากเป็นท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ตามตัวอย่างนี้ คนทั่วไปจะกลัวงูพิษมาก  

เป็นที่ ๑ เพราะอาจจะกัดตาย กลัวแขนหักเป็นอันดับ ๒ เพราะท�าให้ร่างกายเจ็บ  
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หรอืพกิาร กลวัของหายเป็นที ่๓ เพราะท�าให้ขาดของใช้สอยท�าให้ขาดความสขุสะดวก 

จงึรวมพูดส้ัน ๆ ว่า รกัมากกก็ลวัมาก รกัน้อยกก็ลวัน้อย ไม่รกัอะไรเลยกไ็ม่ต้องกลวั

อะไรเลย

ทกุคนคงเคยมคีวามกลวัอยู่ด้วยกนั เพราะต่างกม็คีวามรกัในชวีติร่างกายและ

ความสุขเหมือน ๆ กัน จึงกลัวสิ่งที่จะเป็นภัยแก่ชีวิตเป็นต้น เมื่อยังเป็นเด็กเล็กมาก

ยงัไม่เดยีงสาอาจยงัไม่รูจ้กักลวัตาย แต่กส็งัเกตได้ว่ากลวัเจบ็ นกัสังเกตบางท่านกล่าว

ว่า สัตว์ดิรัจฉานจ�าพวกที่มีความรู้น้อยไม่รู้จักกลัวตาย แต่แสดงว่ารู้จักกลัวเจ็บ สัตว์

ดรัิจฉานจ�าพวกทีม่คีวามรูม้ากจงึรูจ้กักลวัตาย ค�ากล่าวนีอ้าจเป็นไปได้ เพราะอาจเทยีบ

ได้กับเด็กดังกล่าวแล้ว น่าสังเกตว่าเด็กเล็ก ๆ ค่อยรู้จักกลัวเจ็บ ในเม่ือได้ผ่านเจ็บ 

มาบ้างแล้วและค่อยรูอ้ะไรบ้างแล้ว ดังเช่นเดก็เลก็ ๆ มองเห็นไฟยังไม่รูจ้กัไฟ จึงเอือ้ม

มือไปจับ ถ้าจับถูกไฟ ไฟก็จะลนมือให้เจ็บให้ร้อน เด็กก็จะร้องเพราะมีความรู้สึกเจ็บ 

ท�าให้ไม่กล้าจบัไฟเพราะกลวัเจบ็ ส่วนอาการหลบภยัอาจมีตามระบบของร่างกายตาม

ธรรมชาติ เช่นเมือ่มอืถกูไฟมอืกชั็กกลบัหรอืก�ามอื ตากะพรบิเม่ือผงเข้าตา เดก็เลก็  ๆ 

ก็แสดงอาการดงักล่าวได้ทัง้ ๆ ท่ียังไม่เดียงสาอะไร ต่อเมือ่รูจ้กัเดยีงสาขึน้ โดยเฉพาะ

คอืเมือ่รูจ้กักลัวขึน้ จงึรูจ้กักลัวเจ็บ กลัวสิง่ทีท่�าให้เจบ็ และรูจ้กักลวัตายต่อเมือ่เริม่รูจ้กั

รักชีวิต และรู้ว่าความตายคือความสิ้นสุดของชีวิต จึงกลัวสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต 

นอกจากนี้ยังกลัวในสิ่งอื่น ๆ อีก

สิ่งที่กลัวนั้นโดยลักษณะทั่ว ๆ ไปคือสิ่งที่มีอ�านาจ สามารถให้โทษให้ทุกข์ได้ 

เป็นสิง่ทีม่องเหน็ตวัได้กมี็ เป็นสิง่ทีม่องไม่เหน็ตวักมี็ สิง่ทีม่องเหน็ตวัเช่นคนทีส่ามารถ

ลงโทษได้ สัตว์ดริจัฉานท่ีอาจท�าอันตรายได้ เครือ่งประหตัประหารต่าง ๆ รถทีอ่าจวิง่

ชนหรือทับเอาได้ หรือภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น�้าท่วม ภูเขาไฟระเบิด  

ลมไต้ฝุน่ ฟ้าผ่า ส่วนสิง่ทีม่องไม่เห็นตวันัน้ เช่นผสีางเทวดาท่ีคดิกลัวกนัตัง้แต่ดกึด�าบรรพ์

บางที เม่ือเดก็เริม่รูจ้กัเดยีงสามากขึน้ ก็ถกูอบรมด้วยใช้วธิหีลอกให้กลวั เช่น

บอกว่าตุ๊กแกจะกินตับ งูเขียวจะกินตับ จะน�าไปขายให้แก่แขก เป็นต้น เพื่อให้เด็ก

หยุดร้อง บางทีเมื่อเด็กไปยืนในที่หมิ่นจะพลัดตกลงไป ก็บอกว่าหยุดซน อย่าไป  

ยืนที่นั่น ผีจะผลัก เมื่อเด็กจะลงเล่นน�้า ก็บอกว่าอย่าลงไป ผีจะฉุดขา เมื่อเห็นเด็ก 



75ภาคมัชฌิมทรรศน์

น่ารักก็ต้องพูดว่าน่าเกลียด เพื่อให้ผีพลอยเกลียด จะได้ไม่น�าเด็กไป ถ้าพูดน่ารัก  

ผีจะพลอยรักและน�าเอาเด็กไป ผู้ที่บอกหรือพูดเช่นนี้ บางทีก็เชื่ออย่างนั้นหรือไม่เชื่อ 

ทีเดียวก็กร่ิงเกรงอยู่บ้าง หรือเกรงคนท่ีเชื่อจะไม่สบายใจจึงพูดเพื่อรักษาใจคนที่เชื่อ 

แต่ผู้ที่มุ่งเหตุผลย่อมไม่อบรมเด็กด้วยวิธีหลอก แต่อบรมด้วยเหตุผล เช่นห้ามเด็ก  

มิให้ยืนในที่หมิ่น ด้วยชี้แจงว่าอาจจะตกลงไปเป็นอันตราย ห้ามเด็กมิให้ลงเล่นน�้า  

ด้วยชีแ้จงว่า ถ้าว่ายน�า้ไม่เป็นจะจมลงไปอย่างไร และไม่ชกันยิายหรือชกัน�าให้เดก็กลัวผี 

เด็กที่ได้รับอบรมด้วยเหตุผลจะรู้จักใช้เหตุผลข้ึนโดยล�าดับ บางทีเม่ือถูกผู้ใหญ่ให้ไป

หยิบอะไรในห้องมืด ถ้าจะบ่ายเบี่ยงก็อ้างว่ากลัวมืด แทนที่จะอ้างว่ากลัวผี

ความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นตัว เช่นกลัวผีน้ีเป็นท่ีรับรองกันว่าได้มีมาต้ังแต่

ดึกด�าบรรพ์ นอกจากกลัวยังนับถือผีบางประเภท เช่นผีบรรพบุรุษ ผีฟ้า หรือเทพ 

ต่าง ๆ เพราะเชื่อว่านอกจากมีพระเดชให้โทษให้ทุกข์ได้ แล้วก็ยังมีพระเดชป้องกัน 

โทษทกุข์ และมพีระคณุเกือ้กลูให้เกดิความสุขความเจรญิอีกด้วย เมือ่เห็นว่าผเีหล่านี ้

สิงสถิตอยู่ในที่ใด เช่นที่ภูเขาใหญ่ ที่ป่า ที่สวน ที่ต้นไม้ใหญ่ ก็ไปบูชาในที่นั้น ขอพึ่ง

ให้ช่วยบ�าบดัภยัอันตรายให้ช่วยบอกโชคลาภ สมดงัพระพทุธภาษติบทหนึง่ แปลความ

ว่า “มนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้ว ย่อมถึงภูเขา ป่า สวน ต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ 

ท้ังหลาย ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งกันเป็นอันมาก” ผีที่ขอพึ่งถึงเป็นสรณะ เหล่านี้มอง 

ไม่เหน็ตวั แต่กย็งัมองเหน็ทีส่งิสถติ มภีเูขาเป็นต้น นบัว่าเป็นพวกผดีนิ หรอื ภมุเทวดา 

ผูอ้าศยัอยูบ่นดิน หรอือาศัยอยู่บนสิง่ทีต่ัง้อยูบ่นดนิ นอกจากนีย้งันบัถอืพวกผฟ้ีา หรอื

เทวดาทีเ่ป็นเจ้าแห่งลม ฝนเป็นต้น ท่ีปรากฏอยู่บนฟ้าหรือทีต่กลงมาจากฟ้า เพราะเชือ่

ว่าลมฝนเป็นต้นเหล่านี้คงมีเจ้าทุก ๆ อย่างผู้อาศัยอยู่บนฟ้า

เป็นอันว่าขอพึ่งถึงเป็นสรณะในส่ิงท่ีมองไม่เห็นตัว ท้ังเทพท้ังถ่ินท่ีอาศัย  

ของเทพนัน้ ๆ เม่ือนบัถอืเทพต่าง ๆ แข่งขนักนัมากขึน้ไม่ยอมลงกนั ผูน้บัถอืเองกชั็ก

ลังเลใจในเทพที่ตนนับถือ จึงเกิดนับถือเทพผู้สูงสุดแต่น้อยองค์หรือแต่องค์เดียว และ

เช่ือว่าเป็นผูส้ร้างผูท้�าในสิง่ท่ีคนไม่รูท้ั้งหมด แม้เทพเหล่านีก้เ็ป็นส่ิงทีม่องไม่เหน็ตวัตลอด 

ทั้งที่อยู่อาศัย แต่ก็เป็นความเชื่อที่รวมความเชื่อของคนให้เป็นกลุ่ม เป็นก้อนไว้ได้  

ตามคราวตามสมัย ความเชือ่ถอืในสิง่ท่ีมองไม่เหน็ตวัทัง้หมดนีน่้าจะเตบิโตมาจากกลวั

ผีอย่างธรรมดานี้เอง ซึ่งได้รับการส่งเสริมขึ้นโดยล�าดับ การอบรมสั่งสอน ด้วยวิธีให้
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กลัวผีอย่างธรรมดาใช้ส�าหรับเด็กดังกล่าวแล้ว แม้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็คง 

สั่งสอนให้กลัวอยู่นั่นเอง เป็นอันไม่พ้นจากกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นตัว

สิ่งที่มองไม่เห็นตัวเหล่านี้ เป็นต้นว่าเทพประจ�าลม เทพประจ�าฝน เป็นต้น 

ในสมยัทีม่นษุย์พบเหตผุลของธรรมชาตมิากขึน้ กก็ลายเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ

ไปเป็นอันมาก และเมื่อพบหลักของการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหลักของการสร้าง

ส�าเร็จรูปก็กลายเป็นการเปล่ียนแปลง รวมความว่า สิ่งที่มองไม่เห็นตัวที่คิดว่า  

เป็นอะไรต่าง ๆ เมื่อความรู้เจริญขึ้น ก็ท�าให้มองเห็นตัวขึ้น คือมองเห็นเหตุผล  

เมื่อมองเห็นเหตุผลมากขึ้นเช่นน้ี ความนับถือในสิ่งที่มองไม่เห็นก็น้อยลง เปลี่ยนมา

นับถือในเหตุผล ความรู้ในเหตุผลที่เจริญขึ้นโดยมากเป็นเหตุผลทางวัตถุ จึงมีวัตถุท่ี

ประดิษฐ์ข้ึนมากมาย เป็นเครือ่งบ�ารงุสขุกม็ ีเป็นเครือ่งก่อทกุข์ กม็ ีเช่นเครือ่งประหตั

ประหารต่าง ๆ ท�าให้คนมิใช่น้อยคิดพึ่งวัตถุเหมือนอย่างวัตถุเป็นสรณะ และตีราคา

วตัถุสงูกว่าสิง่อ่ืน ๆ บางทีตรีาคาวัตถสุงูกว่าคน ฉะนัน้ เมือ่ยงันับถอืส่ิงทีม่องไม่เหน็ตวั 

ถ้าจะกล่าวว่าคนเป็นทาสของสิ่งนั้นก็ไม่ผิด คร้ันเปลี่ยนมานับถือวัตถุ ก็อาจกล่าวว่า 

คนกลายมาเป็นทาสของวัตถุ ต้องท�างานเพื่อวัตถุเท่านั้น

เครื่องป้องกันภัยของชวีติ

โลกในสมัยที่เจริญด้วยความรู้ในเหตุผลทางวัตถุและเจริญทางวัตถุนี้ ลดภัย 

ทางธรรมชาตลิงได้มาก เช่น ใช้สายล่อฟ้ากนัฟ้าผ่า ท�าท�านบก้ันน�า้ และลดภยัทางไข้

เจ็บลงได้มาก จนปรากฏว่าคนในโลกบัดนี้คิดเฉลี่ยแล้วมีอายุยืนขึ้น มีไฟฟ้าใช้เพื่อ

กจิการต่าง ๆ มีรถต่าง ๆ ใช้บนพืน้ดนิ มีเรือต่าง ๆ เดินในแม่น�า้ในมหาสมทุร มเีรอื

บินในอากาศ มีสิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย แม้จะลดภัยทางธรรมชาติได้มาก แต่ก็ทวีภัย

ที่เกิดจากกรรม (การท่ีกระท�า) ของคนด้วยกันมากขึ้น ในส่วนใหญ่ เช่นได้เกิด

สงครามโลก ๒ ครัง้มาแล้วในระยะหลงัทีห่า่งกันไมน่านนัก ในสงครามโลกแตล่ะครัง้ 

คนได้ท�าลายชวีติและทรพัย์สมบัตขิองกนัและกนัมจี�านวนมากมาย ภรยิาสามต้ีองตาย

จากพลดัพรากกนั ลกูต้องก�าพร้าพ่อ ทหารและประชาชนต้องล้มตายหรอืพกิารเหลอื
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ที่จะนับ เมื่อสงครามโลกสงบลงแล้ว ความทุกข์ยาก คับแค้นขาดแคลนก็ยังไม่สงบ  

ยังมีต่อไปอีก จิตใจคนส่วนมากกระด้างขึ้น ระส�่าระสายมากขึ้น การกระท�าของคนก็

กระด้างขึ้น ความโอบอ้อมอารีกันอย่างบริสุทธิ์ใจน้อยลงไป ความเห็นแก่ตัวมีมากขึ้น 

หวาดระแวงกันมากขึ้น ฉะนั้น แม้สงครามทางกายสงบ แต่สงครามทางใจ ยังไม่สงบ 

ยังตระเตรียมเพื่อรุกรานหรือเพื่อป้องกันกันต่อไป และใช้ความรู้ในเหตุผลภายนอก

หรอืความรูท้างวทิยาศาสตร์ประดษิฐ์เครือ่งอาวธุส�าหรบัประหารกนั จนถงึอาจท�าลาย

คนทั้งโลกได้ ฉะนั้น สิ่งที่มองไม่เห็นตัว เช่นผีจ�าพวกต่าง ๆ ที่กลัวกัน ผีฟ้า เช่น 

เทพแห่งดิน น�้า ไฟ ลมต่าง ๆ เป็นต้น มาเป็นที่พึ่งของคนในบัดนี้ไม่ได้ เพราะกลาย

เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเสียมิใช่น้อย คนกลับเป็นผู้ควบคุมปรากฏการณ์ 

ตามธรรมชาตเิสยีเอง จะพึง่วตัถกุไ็ม่ได้ เพราะวตัถรุะงบัการเบยีดเบยีนกนัของมนษุย์

ไม่ได้ วัตถุกลับเป็นนายของคน เป็นเครื่องมือใช้เบียดเบียนกันแรงยิ่งขึ้น ฉะนั้น  

คนโดยมากจึงมีใจรวนเร ระส�่าระสาย คิดส้ันเข้ามาแคบเข้ามา คิดแก้ปัญหาแต ่

เฉพาะหน้า ปล่อยวันพรุ่งนี้ให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ ปล่อยคนอื่นให้เป็นเร่ืองของ 

คนอื่น ท�านองให้เราเป็นสุขใครจะทุกข์ไม่ใช่เรื่องของเรา วันนี้ใช้ให้เป็นสุข พรุ่งนี้คิด

หาใหม่ คิดแคบ ๆ สั้น ๆ อะไรท�านองนี้ ดีชั่วไม่ต้องค�านึง ดูใกล้กับความคิดของ 

เพ่ือนสัตว์ร่วมโลกเข้าไป ใกล้กับวัตถุท่ีไม่มีจิตใจเข้าไป ความทุกข์เดือดร้อน และ 

ความเสื่อมโทรมต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นภัยแก่คนทั้งที่เป็นส่วนย่อยทั้งที่เป็นส่วนรวม  

เป็นภัยแก่ชีวิตท่ีทุก ๆ คนรัก เป็นภัยแก่ร่างกายและจิตใจ เป็นภัยแก่ความสงบสุข 

ที่ทุก ๆ คนสงวนต้องการ และเป็นภัยที่คนสร้างขึ้นเอง

ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ภัยที่คนสร้างขึ้นเองเหล่านี้พร้อม

ทั้งเหตุและวิธีระงับภัยไว้อย่างบริบูรณ์ ด้วยทรงแสดงให้เห็นตามเหตุผลตามหลัก  

อริยสจัจ์ (ความจรงิอย่างประเสรฐิแน่แท้) ๔ ประการ คอื ทกุข์ สมุทยั นโิรธ มรรค

ความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ อันเป็นผลที่คนท�าให้แก่กัน ในเรื่องส่วนตัว หรือ 

ในส่วนรวม เช่นในการสงครามดังเช่นกล่าวมาแล้ว คือตัวทุกข์ โดยปกติชีวิตร่างกาย

ของทุกคนต้องประสบภัยธรรมชาติท่ีไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้ว คือแก่ เจ็บ ตาย  

ยังต้องประสบภัยที่คนกันเองท�าให้แก่กันอีก
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ความทะยานอยากของคน อนัเรยีกว่าตณัหา ซึง่เป็นตวับงการให้คนประกอบ

กรรมเบยีดเบียนกนัต่าง ๆ เป็นตัวสมทุยัเหตใุห้ทกุข์เกดิ คนทีเ่ป็นทาสของความทะยาน

อยากย่อมจะท�าอะไรเพือ่สนองตวันายคอืความอยากนัน้ได้ทกุอย่าง เหมอืนอย่างคนใช้

ที่ช่ือสัตย์รับใช้นายได้ทุกอย่างสุดแต่นายจะสั่ง คนท่ีเป็นทาสของความอยากนี้แล  

เป็นตัวก่อกวนความสงบสุข สร้างทุกข์ภัยต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น ถ้าเป็นคนที่มีอ�านาจน้อย  

มวีตัถุทางวทิยาศาสตร์เป็นเครือ่งมอืน้อย กส็ร้างทกุข์ภยัได้น้อย ถ้าเป็นคนมอี�านาจมาก 

มวีตัถทุางวทิยาศาสตร์เป็นเครือ่งมอืมากและร้ายแรง กส็ร้างทุกข์ภยัได้มาก และร้ายแรง 

มีตัณหาความทะยานอยากน้ีเองเป็นมูลเหตุ ความดับตัณหา คือดับอยากเสียได้  

เป็นนิโรธ ความดับทุกข์ ดับภัย ทางที่ชอบมีองค์ประกอบ ๘ ประการ ดังระบุไว้แล้ว 

เป็นมรรค คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  ดับภัย องค์ประกอบทั้ง ๘ นั้น จะกล่าว

ซ�้าอีกคร้ังหนึ่ง คือสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ด�าริชอบ สัมมาวาจา  

เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ 

พยายามชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สมัมาสมาธ ิตัง้ใจชอบ องค์ประกอบทัง้ ๘ ประการ

นี้รวมกันเป็นทางเดียว มิใช่ ๘ ทาง จึงเป็นมรรคคือทางดับทุกข์ดับภัยได้จริง

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรม ชี้สัจจะคือความจริงเหตุและผลตามหลัก

อริยสัจจ์ ๔ ดังกล่าวมาแล้ว ปรากฏในพระสูตรต่าง ๆ ว่า ได้มีผู้ฟังเป็นอันมากเกิด

ความรูค้วามเหน็จรงิตามพระธรรม มีความเล่ือมใสกล่าวสรรเสริญว่า พระพทุธเจ้าทรง

ประกาศพระธรรมเทศนาโดยปริยาย คือกระแสความหลายอย่าง ท�าให้เห็นทางที่จะ

ปฏิบัติแจ้งชัดแก้ปัญญา อุปมาเหมือนบุคคลหงายของที่คว�่า หรือเหมือนเปิดของ  

ที่มีสิ่งก�าบังไว้ หรือเหมือนบอกทางให้แก่คนหลงทาง หรือเหมือนอย่างตามประทีปไว้

ในทีม่ดืด้วยหวงัว่าคนมีตาดจัีกได้เห็นรปู ฉะนัน้ แล้วกล่าววาจาถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่ง แสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาถึงสรณะจนตลอดชีวิต

พระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งได้จริง เพราะทรงเป็นผู้ชี้บอกทางพ้นทุกข์พ้นภัย

ได้จริง

พระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งได้จริง เพราะรักษาผู้ปฏิบัติไว้มิให้ตกต�่า

พระสงฆ์เป็นสรณะทีพ่ึง่ได้จรงิ เพราะเป็นผูช่้วยชีบ้อกทางตามทีพ่ระพทุธเจ้า 

ได้ทรงชี้บอกไว้ และเป็นผู้ก�าลังเดินทางนั้น หรือได้ผ่านทางนั้นแล้ว เป็นพยานที่อ้าง
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ได้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง เพราะได้ตรัสบอกทางไว้ถูกต้อง และเป็นตัวอย่างชักน�า

ให้คนอื่นเดินทางต่อไป

กล่าวโดยย่อ เพราะพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นรตันะ คอืแก้วอนั

อุดมในโลก จึงเป็นสรณะที่พึ่งของผู้ตั้งใจได้อย่างแท้จริง

ความรู้ในทางวทิยาศาสตร์ อาจพึง่ได้ในทางเพือ่รูเ้หตผุลแห่งธรรมชาตภิายนอก 

เพือ่ประดษิฐ์สิง่ต่าง ๆ เพือ่ป้องกนัแก้ไขภัยธรรมชาตภิายนอก ตลอดจนถึงเพือ่ประดษิฐ์

อาวธุนานาชนดิเป็นต้น แต่วทิยาศาสตร์ไม่สามารถช่วยป้องกนัภยัธรรมชาติของร่างกาย 

คือแก่ เจ็บ ตาย คือจะท�าให้คนไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายหาได้ไม่ ได้เพียงบ�าบัดบ�ารุง

รกัษาไว้ชัว่ครัง้หนึง่ คราวหนึง่ และไม่สามารถป้องกนัแก้ไขภยัทีเ่กดิจากการก่อข้ึนของ

คนซึ่งมีตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุ โดยตรงกันข้าม ภัยอย่างนี้ย่อมทวีความ

รุนแรงยิ่งข้ึน ยิ่งสามารถประดิษฐ์ยวดยานไปจนถึงโลกอื่น ก็ยังจะไปก่อภัยขึ้นท่ีโลก

อืน่อกี โดยมากคนเรามักกลวัภยัจากภายนอก คอยหลบภยัภายนอก ในขณะเดยีวกนั

กป็ล่อยภยัในตนเองออกไปเป็นภยัแก่ผูอ้ืน่ คอืประพฤตตินไปตามอ�านาจใจทีป่รารถนา

ทะยานอยาก จึงท�าร้ายเขาบ้าง พูดว่าร้ายเขา อย่างที่เรียกว่าตั้งนินทาสโมสรบ้าง  

คิดมุ่งร้ายเขาบ้าง เหล่านี้เป็นภัยที่น่ากลัว อันเกิดขึ้นที่ตัวเองทั้งนั้น และออกไปเป็น

ภัยแก่ผู้อื่น แล้วก็ย้อนกลับมาเป็นภัย เป็นเวรแก่ตนเอง ฉะนั้น เมื่อพึ่งพระรัตนตรัย 

พ่ึงพระพุทธศาสนา คิดหาความจริงตามเหตุผลที่ตนเอง คอยจับตัวความปรารถนา

ทะยานอยากไว้ให้อยูใ่นอ�านาจของตน ไม่ให้ตนอยูใ่นอ�านาจของความปรารถนาทะยาน

อยาก และคอยควบคุมความประพฤติ ให้อยู่ในขอบเขตท่ีชอบ ภัยท่ีเกิดจากตนเอง 

ก็จะสงบ ตัวของเราเองก็ไม่เป็นภัยแก่ตัวเราเอง และไม่เป็นภัยแก่ใครอื่น

ทุกยุคทุกสมัยมา เมื่อเหตุการณ์เดือดร้อนอย่างยิ่งเกิดขึ้นในโลก เช่นเกิด

สงครามโลก คนกพ็ากนัตืน่ตระหนกตกใจ พากนัเกดิความลงัเลสงสยั เมือ่มุง่ประหตั

ประหารกันก็ท�าให้ใจแข็งกระด้างขึ้น และเมื่อต้องช่วยตัวเองให้รอดก็ท�าให้ใจคับแคบ 

เห็นแก่ตัวมากขึ้น และท�าให้สงสัยในสรณะต่าง ๆ ว่าช่วยไม่ได้ หรือน่าจะช่วยไม่ได้ 

เพราะต้องช่วยตัวเอง ฉะนั้น จึงปรากฏความเส่ือมโทรมทางจิตใจทั่ว ๆ ไป และ 

ความนบัถอืในสรณะท้ังหลายกเ็สือ่มโทรมลงด้วย เพราะคนพากนัสงสัยลังเลใจเสียแล้ว 

เหตุฉะนี้จึงจ�าต้องร่วมกันแก้ไขความเสื่อมโทรมเช่นนี้เพื่อให้จิตใจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
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เมือ่ป่วยหนกัรอดตายหายไข้แล้วกต้็องพกัฟ้ืน ต้องบ�ารงุร่างกายอกีระยะหนึง่ ร่างกาย

จึงกลับมีสุขภาพเป็นปกติ ทางจิตใจก็เหมือนกัน เมื่อกระทบเหตุการณ์อย่างแรง 

ก็เหมือนเป็นไข้หนัก ต้องเยียวยารักษาบ�ารุงให้พอสมควร จึงกลับเป็นปกติได้ และ 

ข้อทีต้่องช่วยตวัเองต้องพึง่ตวัเองนัน้เป็นการถูกต้องทางพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้า

ตรสัสอนให้ช่วยตนให้พึง่ตน ในการปฏบิตัทิัง้ปวง พระพทุธเจ้าเป็นเพยีงตรสับอกทาง

ปฏบิตัใิห้รู้ เมือ่ฟังพระธรรมของพระพทุธเจ้ารู้ทางปฏบิตัแิล้ว กต้็องปฏบิตัด้ิวยตนเอง 

ในการปฏิบัติจึงต้องพึ่งตน แต่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางให้ พึ่งพระธรรมเป็น

ทางเดิน พึ่งพระสงฆ์เป็นผู้เดินน�าไปเบื้องหน้าเป็นหมู่ พวกเราทั้งหลายก็เหมือนอย่าง

เดินหางแถวต่อพระสงฆ์ไป เมื่อพึ่งในสรณะให้ถูกทางดังนี้ พระรัตนตรัยก็เป็นสรณะ

ได้จริงอย่างไม่ต้องสงสัยแคลงใจ คนที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ย่อมเป็นคนท�าอะไร

ด้วยรู้เหตุผลผิดชอบ พระพุทธเจ้า ได้ตรัส เตือนไว้ว่า “อตฺตทีปา...วิหรถ อตฺตสรณา 

อนญฺญสรณา ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีตน เป็นเกาะเป็นที่พ่ึง อย่ามีอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ 

ธมฺมทีปา...วิหรถ ธมฺมสรณา อนญฺญสรณา จงมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พ่ึง อย่ามีอื่น

เป็นที่พึ่งอยู่”

ที่พึ่งของชวีติ

ได้แสดงแล้วว่า พระพุทธศาสนาเป็นสรณะที่พึ่งได้จริง คนอาจพึ่งพระพุทธ

ศาสนาเป็นหลักด�าเนนิชีวติให้พ้นภยั อย่างน้อยก็ให้พ้นภยัทีเ่กดิจากตนเอง เพราะตน

ไม่ประพฤตก่ิอภยัเวรขึน้ตามหลกัพระพทุธศาสนา ฉะนัน้ คนทีต้่องการสรณะ ทีพ่ึง่ที่

ถูกที่ดีจริง เมื่อได้พบพระพุทธศาสนา จึงมีศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลื่อมใส

และนบัถือพระพทุธศาสนา ด้วยการถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อนัรวมเรยีก

ว่าพระรัตนตรัยหรือพระไตรรัตน์ เป็นสรณะของตน การถึงดังกล่าวนี้ เรียกว่าไตร

สรณคมน์ ไตรสรณะ แปลว่า สรณะ ๓ คมน์ แปลว่า การถึง ไตรสรณคมน์  

แปลว่าการถึงสรณะ ๓ อธิบายว่า ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะครบทั้ง ๓

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

การเป็นสรณะ ๑
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ข้อ ๑ วตัถุทีถ่งึ ค�าว่าวตัถใุนทีน่ีม้ไิด้หมายความว่าพสัดสุิง่ของ แต่หมายความ

ว่าทีต่ัง้ของการถงึหรอืท่ีถงึ เพราะการถงึทุก ๆ อย่างนัน้ต้องมทีีถ่งึ เหมอืนอย่างทกุ ๆ 

คนมาถึงบ้านหรือวัด บ้านหรือวัดก็เป็นวัตถุคือที่ตั้งของการถึง แม้ในการท�าอะไร 

ทุก ๆ อย่างก็มีวัตถุที่ตั้งของการท�าว่าเพื่ออะไร ดังที่เรียกว่าวัตถุประสงค์ วัตถุที่ตั้ง

ของการถึงเป็นสรณะก็คือพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

ค�าว่าพระรัตนตรัย หรือพระไตรรัตน์ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไตรวัตถุ วัตถุ ๓  

พระรตันตรยั เป็นวตัถทุีค่วรถึงเป็นสรณะโดยแท้ แม้เช่นนีค้นทีไ่ม่รูจ้กัพระคณุว่าเป็น

รตันะดวงแก้วอันประเสรฐิท่ีมีคุณค่าเป็นสรณะทีพ่ึง่ได้จรงิ กผ่็านเลยไปเปล่า ๆ ถงึจะ

ได้พบพระองค์พระพทุธเจ้าเมือ่ยงัทรงด�ารงอยูก่ช็ือ่ว่าไม่ได้พบ เหมอืนอย่างอปุกะอาชวีก 

ส่วนคนทีรู่พ้ระคณุว่าเป็นรัตนะอนัประเสรฐิจรงิจงึจะรูจ้กัว่าเป็นวัตถุทีพ่งึถึงเป็นสรณะ 

เหมอืนอย่างพระปัญจวคัคย์ีเป็นต้น ทางทีจ่ะรูพ้ระคณุนัน้ ในบัดนีก้ยั็งมอียู่ไม่แตกต่าง

จากเมื่อครั้งพุทธกาล คือจะรู้ได้ด้วยวิธีศึกษา ให้รู้พระพุทธศาสนาค�าสั่งสอนของ

พระพทุธเจ้า เม่ือศึกษาให้เข้าใจพระพทุธศาสนา จนรู้สึกว่าพระพทุธเจ้าเป็นผูต้รสัรูจ้รงิ 

บรสิทุธิจ์รงิ มีพระกรณุามากจรงิ พระธรรมทรงบอกแสดงดจีรงิ พระสงฆ์ปฏบิตัดิจีรงิ 

ก็ชื่อว่าได้รู้พระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นรัตนะ ดวงแก้วอัน

ประเสริฐจริง เป็นวัตถุที่ควรถึงเป็นสรณะได้จริง ฉะนั้น พระพุทธศาสนา จึงเป็น

รัตนากรบ่อเกิดแห่งรัตนะอันประเสริฐท้ังปวง มีสาระแก่นสารบริบูรณ์ เพียงพอที่จะ

เป็นสรณะที่พึ่งของชีวิตได้ ผู้ที่ได้สดับศึกษาพระพุทธศาสนาให้รู ้ซาบซึ้งแล้วย่อม 

อดอยู่มิได้ท่ีจะต้องเกิดความเคารพนอบน้อมพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรม 

แล้วทรงแสดงพระธรรมเป็นพระศาสนา ดังบทนโมว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต  

สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์

นั้น บางทีคนท่ีไม่รู้จักพระองค์ของพระพุทธเจ้า ไม่รู้จักพระประวัติ แต่เมื่อได้ศึกษา

พระพุทธศาสนาจนเห็นจริง ท่ีเรียกว่าเห็นพระธรรม ก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า คือ 

เหน็ว่าท่านผู้บอกแสดงได้อย่างนีแ้หละ เป็นพระพทุธเจ้าคอืผูต้รัสรูจ้รงิ และเกดิความ

เคารพนอบน้อมแด่ท่านผู้บอกแสดงผู้เป็นต้นเดิม ผู้นั้นจะเป็นใครก็ตาม การศึกษา

พระพุทธศาสนาเป็นทางให้ทราบวัตถุที่พึงถึงเป็นสรณะอย่างนี้
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ข้อที่ ๒ วิธีถึง วิธีถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนั้น โดยตรงคือศึกษาพระพุทธ-

ศาสนาให้มีความซาบซึ้งถึงคุณของพระพุทธเจ้า ถึงคุณของพระธรรม ถึงคุณของ 

พระสงฆ์ แสดงตนเป็นผูนั้บถือพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะท่ีพ่ึงอย่าง

สูงสุดและนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติของตนตามภูมิตามชั้น การศึกษา

พระพุทธศาสนาให้มีความรู้ซาบซึ้งถึงคุณของวัตถุทั้ง ๓ เป็นหัวใจของการถึง เพราะ

การถงึพระพทุธเจ้า ถงึพระธรรม ถึงพระสงฆ์นัน้ มใิช่เป็นการถึงด้วยกาย แต่เป็นการ

ถงึด้วยจติใจ ด้วยความรู ้ยกตวัอย่างเช่น ในสมยัเมือ่พระพทุธเจ้าทรงด�ารงพระชนม์อยู่ 

ถ้าจะมีใครคอยตามเสด็จใกล้ชิดพระองค์จนถึงจับชายผ้าสังฆาฏิของพระองค์ เมื่อ

พระพทุธเจ้าปรนิพิพานแล้ว ผูม้ศีรทัธาได้สร้างพระพุทธปฏมิาไว้เป็นอนัมาก ใครทีใ่กล้

ชิดพระพุทธปฏิมาท่ีประดิษฐานตั้งไว้บูชาในที่ต่าง ๆ หรือห้อยพระพุทธปฏิมาไว้ที ่

คอของตน เพียงเท่าน้ีกย็งัไม่ชือ่ว่าถงึพระพทุธเจ้า ใครทีเ่ข้าไปในหอพระไตรปิฎก เข้าไป

ใกล้ตู้พระธรรม หรือหยิบหนังสือพระธรรมถือไว้ด้วยมือ หรือสักพระธรรมเป็นยันต์

ต่าง ๆ ไว้ตามตัว เพียงเท่านี้ก็ยังไม่ชื่อว่าถึงพระธรรม หรือใครที่เข้าไปหาพระสงฆ์ 

ดงัเช่นเข้าไปหาพระภกิษสุงฆ์ ผูก้�าลงัประชมุกันอยูก่ดี็ เข้าไปหาพระภกิษรุปูใดรปูหนึง่

ก็ดี เพียงเท่านี้ก็ยังไม่ชื่อว่าถึงพระสงฆ์ ต่อเมื่อได้ศึกษาพระพุทธศาสนา จนคุณของ

พระพุทธเจ้าซาบซึ้งถึงใจ ใจซาบซึ้งถึงคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรมซาบซึ้ง

ถงึใจ ใจซาบซึง้ถงึคณุของพระธรรม คณุของพระสงฆ์ซาบซึง้ถงึใจ ใจซาบซึง้ถงึคณุของ

พระสงฆ์ เห็นคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ปรากฏชัดเหมือนอย่างเข้าไป

ถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มองเห็นองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

ประจักษ์ชัดแก่ตา อย่างนี้ จึงชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้า ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์ ต้องถึง

อย่างนี้ก่อนแล้วจึงจักถึงท่านเป็นสรณะที่พึ่งอย่างสูงสุดของตนได้โดยถูกต้อง ถ้าไม่ถึง

อย่างนี้ก่อน การถึงท่านเป็นสรณะก็ถึงไม่ถูกท่าน คือถึงไม่ถูกพระพุทธเจ้า ถึงไม่ถูก

พระธรรม ถึงไม่ถูกพระสงฆ์ จึงถือเป็นสรณะในทางที่ผิดกันไปต่าง ๆ

การถึงด้วยจิตใจด้วยปัญญานี้ มิใช่มีเฉพาะการถึงพระรัตนตรัย แต่มีในการ

ถึงทางใจทั่ว ๆ ไป ดังเช่น ความเป็นมิตรหรือความเป็นศัตรู ก็เกิดจากจิตใจของ 

ฝ่ายหนึ่ง จนไปปรากฏถึงในจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่ง จึงจะเกิดเป็นมิตรหรือเป็นศัตรู 

ของกนัข้ึน ถ้ายังไม่ปรากฏถงึในจติของกนัแล้วก็ยงัไม่รูก้นั ยงัไม่เกดิเป็นอย่างไรแก่กัน 
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แม้จะไปในท่ีใดโดยปกติ จิตใจก็ไปถึงก่อน เช่นจะมาฟังเทศน์ใจก็คิดมาก่อนแล้ว  

เมื่อก�าลังฟังเทศน์ถ้าจิตใจไม่คิดถึงเทศน์คือหูฟัง แต่จิตใจไม่ฟัง แต่คิดไปถึงเรื่องอื่น  

กช็ือ่ว่าไม่ถงึเทศน์ ต่อเมือ่จติใจฟังเทศน์ด้วยจงึชือ่ว่าถงึเทศน์ เหล่านีเ้ป็นตวัอย่างแสดง

ว่า การถึงทางใจมีประกอบอยู่ในเรื่องทั่ว ๆ ไป

โดยเฉพาะ การถึงพระรัตนตรัยต้องเป็นการถึงด้วยจิตใจ ด้วยความรู้ซาบซึ้ง

ในคุณพระรัตนตรัย อันเกิดจากต้นทางคือศึกษาให้รู ้ให้เข้าใจซาบซึ้งพุทธศาสนา 

ดังกล่าวแล้ว การถึงด้วยจิตใจด้วยความรู้ดังน้ี เป็นรากแก้วของการถึงพระรัตนตรัย 

แต่ก็เป็นเรื่องในจิตใจของแต่ละคน ยังไม่แสดงออกให้ประจักษ์แก่ใคร ถึงเช่นนั้น  

เมื่อศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลื่อมใส และความเคารพนับถือ มีท่วมท้น  

อยู่ในจิตใจแล้ว ก็อดอยู่มิได้ท่ีจะแสดงออกมาให้ประจักษ์แก่ผู้อื่น ว่าตนเป็นผู้ถึง

พระพทุธเจ้า ถงึพระธรรม ถงึพระสงฆ์ เป็นสรณะ คอืทีพ่ึง่อนัสงูสดุด้วยวธิกีารต่าง ๆ

ข้อที ่๓ การถงึเป็นสรณะ การถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ดงักล่าว

มาแล้วข้างต้นนัน้ ประสงค์ว่าถงึเป็นสรณะทีพ่ึง่อันสงูสดุ จงึมาถงึปัญหาว่า ท�าอย่างไร

จงึเรียกว่าถงึเป็นสรณะ ค�าว่าถึงเป็นสรณะ คอืถึงเป็นท่ีพึง่ พูดอย่างไทย ๆ ว่าเข้าไปพ่ึง 

การถึงเป็นสรณะนั้นพิจารณาดูพุทธศาสนประวัติทั่วไปแล้วประมวลลงโดยย่อได้เป็น 

๒ คือ

ก. ถึงเป็นสรณะด้วยใจด้วยความรู้ 

ข. แสดงตนออกว่าถึงเป็นสรณะ 

การถึงทั้ง ๒ ประการนี้มีประกอบกันอยู่จึงเป็นการถึงที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะ

ข้อ ก. เมื่อมีขึ้นจริงแล้ว ก็เป็นเหตุให้มีข้อ ข. ตามกันมา ส่วนข้อ ข. อาจมีเพราะท�า

ตาม ๆ กันก็ได้ แต่ถ้าไม่มีข้อ ก. ก็เหมือนต้นไม้ไม่มีแก่น ปรากฏในประวัติพระพุทธ-

ศาสนา ว่าท่านที่พึ่งพระรัตนตรัยเป็นสรณะย่อมถึงด้วย ๒ ประการนี้ประกอบกัน

ก. ถึงเป็นสรณะด้วยใจด้วยความรู้นั้น รวมความว่าตั้งใจถึงด้วยความเชื่อ

ความเล่ือมใส ประกอบด้วยมคีวามรูซ้าบซึง้ในพระพทุธคณุ พระธรรมคณุ พระสงัฆคณุ 

อันเกิดจากการศึกษาให้รู้พระพุทธศาสนา ถ้าเพียงใจศรัทธาเลื่อมใส แต่ขาดปัญญา
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รู้คุณพระรัตนตรัย ใจที่ถึงก็ยังไม่ม่ันคง ยังอาจสงสัยลังเลใจ อาจเปล่ียนแปลงได ้

ต่อเมื่อมีปัญญารู้คุณพระรัตนตรัย เพราะรู้พระพุทธศาสนา ใจท่ีถึงจึงจะหยั่งลงถึง 

รากหรือเข้าถึงแก่นของไตรสรณคมน์

ข. แสดงตนออกว่าถงึเป็นสรณะนัน้ รวมความว่าแสดงตนเข้าเป็นพุทธบรษิทั 

หรือเป็นพุทธศาสนิกชน คือเป็นภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา พุทธมามกะ  

พุทธมามิกา หรือแสดงความนับถือฝักใฝ่ใจในพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา กล่าว

โดยย่อคือ

พทุธบรษิทัฝ่ายบรรพชติ (นกับวช) เป็นด้วยการอปุสมบทตามวธิทีีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงบัญญัติไว้ในพระวินัย

พุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ (ชาวบ้าน) เป็นด้วยการปฏิญาณตนเป็นอุบาสก 

อบุาสกิา พทุธมามกะ พทุธมามกิา หรือแม้ไม่ปฏิญาณตนอย่างนัน้ แต่ตัง้ใจสมาทาน 

คือรับไตรสรณคมน์ว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เป็นต้น เมื่อรับไตรสรณคมน์ก็เป็น

พทุธศาสนิกชนขึน้ การรบัสรณคมน์นีจ้ะรบัจากผูท้ีม่สีรณคมน์เช่นพระภิกษกุไ็ด้ ตัง้ใจ

สมาทานคือตั้งใจถึงด้วยล�าพังตนเองเมื่อไรก็ได้ไม่มีจ�ากัด

อีกอย่างหนึ่ง แม้มิได้สมาทานคือรับไตรสรณคมน์อย่างนั้น แต่แสดงอาการ

ว่านับถือพระรัตนตรัย นับถือพระพุทธศาสนา ก็ใช้ได้เหมือนกัน เช่นท�าความ 

เคารพ ท�าการบริจาค ฟังพระธรรมโดยเคารพ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย สวดมนต์

ภาวนา ปฏิบัติพระพุทธศาสนา

วิธีตามที่แสดงมา ต่างเป็นวิธีแสดงตนออกว่าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ  

การถึงสรณะ ๓ ในชัน้ต้นมกัถงึด้วยข้อ ก. คอืถงึด้วยใจด้วยความรูก่้อน กล่าวคอืเมือ่

ได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้า เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในพระธรรมขึ้นแล้ว จึงถึงด้วย

ข้อ ข. คือแสดงตนเป็นพุทธบริษัท

แต่ในชัน้หลงั เมือ่พระพุทธศาสนาต้ังมานานเข้า จนเป็นศาสนาประจ�าตระกลู 

ประจ�าท้องถิน่ ประจ�าประเทศชาต ิคนทีเ่กดิมาในภายหลงัมักถึงไตรสรณะด้วยข้อ ข. 

คือแสดงตนว่าเป็นพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชน ก่อนท่ีจะรู้พระพุทธศาสนา รู้คุณ
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พระรัตนตรัย อาจเรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่ก่อนเกิดก็ได้ มีตัวอย่างตั้งแต่

ในคร้ังพุทธกาล ดงัทีม่เีล่าไว้ในพระสตูรหนึง่ว่า โพธริาชกมุาร พระราชโอรสพระเจ้าอเุทน 

กรุงโกสมัพี ได้ทรงฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว กราบทลูมคีวามว่า พระพทุธเจ้า

น่าอศัจรรย์จรงิ พระธรรมน่าอัศจรรย์จริง พระพทุธเจ้าตรสับอก พระธรรมน่าอศัจรรย์จรงิ 

มหาดเล็กผู้ตามเสด็จช่ือสัญชิกาบุตรได้กราบทูลขึ้นว่า พระราชกุมารทรงประกาศ 

อย่างน้ัน จึงเป็นอันว่าทรงถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ พระราชกุมารตรัสห้ามว่าอย่า

พูดอย่างน้ัน แล้วได้ตรัสประกาศว่า ทรงได้ฟังมาจากพระราชมารดาว่า สมัยหนึ่ง  

เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี ครั้งนั้น พระราชมารดาทรง

ครรภ์พระองค์อยู ่ได้เสดจ็ไปเฝ้าพระพทุธเจ้า กราบทลูว่า พระราชกมุารหรอืพระราช

กมุารใีนพระครรภ์ ถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ ขอให้พระพทุธเจ้าทรงจ�าไว้ว่า พระราช

กมุารหรือพระราชกมุารใีนพระครรภ์ เป็นอุบาสกหรอือบุาสิกา ถึงสรณะตัง้แต่บดันีไ้ป

จนตลอดชีวิต นี้เป็นการถึงสรณะครั้งที่ ๑ อีกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใน

มิคทายวันในภัคคชนบท พระราชกุมารยังทรงพระเยาว์ พระพี่เลี้ยงได้อุ้มน�าเสด็จไป

เฝ้าพระพทุธเจ้า แล้วกราบทลูแทนพระราชกุมารว่าพระราชกมุารถงึสรณะเหมอืนอย่าง

นั้น นี้เป็นครั้งที่ ๒ ครั้นทรงเล่าเรื่องนี้แล้ว ได้ทรงประกาศพระองค์ถึงพระรัตนตรัย

เป็นสรณะ ทรงแสดงพระองค์เป็นอุบาสกถึงสรณะตลอดชวิีต โพธริาชกมุารได้ถึงสรณะ 

๓ คร้ังอย่างนี ้ในครัง้ที ่๑ ตัง้แต่ยงัไม่ประสตู ิยงัอยูใ่นพระครรภ์ พระราชมารดาทรง

ประกาศถึงแทน ในครั้งที่ ๒ เมื่อทรงพระเยาว์ พระพี่เลี้ยงประกาศถึงแทน ในครั้งที่ 

๓ เมื่อได้ทรงฟังพระธรรม แล้วทรงประกาศถึงด้วยพระองค์เอง

ผู้ที่ถึงไตรสรณะ เป็นพุทธศาสนิกชนตามสายตระกูลเป็นต้น ดังเรื่องท่ีเล่า 

มานี ้บางทไีม่รูจั้กพระพุทธศาสนาหรอืรูน้้อยมาก เพราะมไิด้สนใจสดบัศกึษาพระพทุธ-

ศาสนา จึงเป็นการนับถืออย่างหลับตา ไม่รู้ว่าส่ิงท่ีนับถืออยู่น้ันเป็นอย่างไร อาจจะ

ปล่อยหรือเปลีย่นเสยีเมือ่ไรกไ็ด้ ถงึไม่ปล่อยหรอืเปลีย่นกน็บัถืออยู่สักแต่ว่าชือ่เท่านัน้ 

เพราะไม่มีความรู้และการปฏิบัติพระพุทธศาสนา ต่อเมื่อสนใจสดับศึกษาให้มีความรู้

พระพทุธศาสนา ให้รูค้ณุพระรตันตรยั จงึจะเป็นการนบัถอือย่างลมืตาคอืรู้เหน็ว่าวตัถุ

ที่นับถือนี้ เป็นดวงรัตนะอันเอกอุดมแท้จริงเหมือนอย่างลืมตาดูสิ่งที่ก�าลังถืออยู่ในมือ

มาตั้งแต่เกิด เห็นว่าเป็นเพชรแท้ก็จักไม่ทิ้งหรือเปลี่ยนแลกกับเพชรเทียมอะไรอื่น ๆ 
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พทุธศาสนิกชนหรอืพทุธบรษิทัประเภทใดกต็าม คอืจะเป็นภกิษหุรอืสามเณรก็ตาม จะ

เป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม ที่ยังไม่มั่นคงยังคลางแคลงอยู่ในพระรัตนตรัยที่เป็น

สรณะของตน ก็เพราะยังไม่รู้ซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัย เพราะมิได้ศึกษาให้รู้ซาบซึ้ง

ในพระพุทธศาสนา ถ้ารูซ้าบซึง้ดงักล่าวแล้ว กจ็กัมัน่คงไม่คลอนแคลนในสรณะของตน 

เพราะเป็นการถึงด้วยข้อ ก. คือด้วยใจด้วยความรู้ ซึ่งเป็นการถึงที่หยั่งลงถึงรากหรือ

ถึงแก่นพระรัตนตรัย เม่ือประกอบด้วยการถึงในข้อ ข. คือแสดงตนเป็นพุทธบริษัท

ประเภทใดประเภทหนึ่งก็ส�าเร็จเป็นไตรสรณคมน์ท่ีสมบูรณ์ เป็นพุทธบริษัทหรือ

พุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ เช่นเป็นภิกษุสามเณรที่สมบูรณ์ เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่

สมบูรณ์

ผูท้ีถึ่งไตรสรณะแล้วจะขาดจากไตรสรณคมน์ เพราะไปเข้าศาสนาอืน่ อนัเรียก

ว่าอัญญสตัถทุเทส แปลเข้าใจง่าย ๆ ว่าการขึน้ครอูืน่ ผูท้ีถึ่งไตรสรณะนัน้เป็นผูข้ึน้ครู

พระพทุธเจ้า คือนับถอืพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาหรอืบรมครู แต่เมือ่ประมาทเปลีย่น

ไปขึ้นครูอื่นเสีย ไตรสรณคมน์ก็ขาด

นอกจากนี ้เมือ่ให้ความเคารพนบัถอืสิง่อืน่ผูอ่ื้นยิง่กว่าพระรตันตรยั ไตรสรณ-

คมน์ก็ขาด เมื่อกล่าวติกล่าวตู่พระธรรมวินัยด้วยความตั้งใจ ไตรสรณคมน์ก็ขาด

ไตรสรณคมน์อาจเศร้าหมอง แต่ไม่ถึงขาด เพราะเหตุดังต่อไปนี้ 

อญาณะ ไม่รู้ไม่เข้าใจในพระรัตนตรัย ในพระพุทธศาสนา แสดงตนเป็น 

พุทธบริษัท หรือพุทธศาสนิกชนไปอย่างไม่รู้ ทั้งไม่ศึกษาให้รู้พระพุทธศาสนา 

สงสัย เคลือบแคลง ลังเลใจ โลเลใจ ไม่แน่นอนในการถึงสรณะของตน 

มิจฉาญาณะ รู้ผิดเข้าใจผิด เช่นเข้าใจพระรัตนตรัยหรือวัตถุที่เนื่องด้วย 

พระรัตนตรัย เป็นอย่างเทพเจ้าหรอืของขลงั และเข้าใจการถงึสรณะอย่างการไปขอให้

ช่วยอ�านวยโชคลาภปัดรังควาน รักษาโรคเป็นต้น

มจิฉาปวตัต ิปฏบิตัผิดิไปจากพระพทุธเจ้า คอืปฏิบตัไิปในทางอืน่ เช่นในทาง

ไสยศาสตร์ ที่เสียหลักพระพุทธศาสนา
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อนาทระ ประพฤติอย่างไม่เอ้ือเฟื้อเป็นต้นในพระรัตนตรัย เช่นไม่เอ้ือเฟื้อ 

เคารพนับถือ แสดงอาการอย่างเฉยเมยคล้ายรังเกียจหม่ินแคลน คล้ายไม่เห็นเป็น

ส�าคัญ และประพฤติอย่างประมาทล่วงเกินอื่น ๆ ที่เป็นการขาดความเคารพ

ผู้ที่ขาดจากไตรสรณคมน์ ก็ขาดจากความเป็นพุทธศาสนิกหรือพุทธบริษัท 

แต่ก็อาจมาเข้าเป็นพุทธบริษัทอีกได้ ด้วยกลับมาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ แต่มีเว้น

บางจ�าพวก คือภิกษุที่ไปขึ้นครูอื่น คือไปเข้ารีตถือศาสนาอื่นทั้งที่เป็นภิกษุ ก็ขาดจาก

ภิกขุภาวะทันที และจะกลับมาอุปสมบทอีกไม่ได้ตลอดชีวิต แต่ถ้าไม่บวชเพียงแต่ขอ

ถึงไตรสรณะอีก ท่านไม่ห้าม

ส่วนไตรสรณคมน์ที่เศร้าหมอง เม่ือแก้เหตุท่ีท�าให้เศร้าหมองได้ ก็จักหาย 

เศร้าหมองกลับบริสุทธิ์ผุดผ่อง คือสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา ให้รู้ซาบซึ้งเข้าไปถึง

คณุพระรตันตรัย แก้ความเคลือบแคลงลังเลใจ มัน่คงในสรณะของตน และเมือ่ศกึษา

รู้พระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ท�าอะไร ให้เว้นอะไร ก็แก้การปฏิบัติที่

ผดิให้ถูกตามพระพทุธศาสนา มีความเอ้ือเฟ้ือเคารพในพระรตันตรยัให้พอเหมาะสมควร

การกระท�าดังท่ีกล่าวมาน้ี เป็นเหตุท�าให้ไตรสรณคมน์บริสุทธิ์ผุดผ่อง ย่นย่อลงคือ

ศึกษาให้รู้ และปฏิบัติให้ถูกตรงกับพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัยเป็นสรณะของตน 

ได้จริงก็ด้วยเหตุนี้

อานุภาพพระรัตนตรัย

คนทั่ว ๆ ไปที่ยังไม่ส�าเร็จเป็นพระอริยบุคคลยังนับถือมงคลและอานุภาพ  

ต่าง ๆ ภายนอกอยู่ เม่ือมานับถือพระพุทธศาสนา ก็นับถือพระรัตนตรัยเป็นมงคล

และนบัถอืในอานภุาพแห่งพระรตันตรยั ถงึจะเรยีนรูเ้ท่าไรกย็งันบัถอืกนัอยูเ่ป็นเหมือน ๆ 

กันเช่นนี้ทุกกาลสมัย ดังมีเรื่องท่ีพระอาจารย์ในภายหลังเขียนเล่าไว้ว่า ครั้งหนึ่งเมื่อ

พระพทุธเจ้าประทับอยู่ในกรงุราชคฤห์มคธรฐั ได้เกิดภยั ๓ ประการข้ึนในกรงุไพสาลี 

รัฐวัชชี ที่อยู่ห่างจากกรุงราชคฤห์ประมาณ ๘ โยชน์ คือทุพภิกขภัย ภัยเกิดจาก

ขาดแคลนอาหาร เพราะฝนแล้งท�านาไม่ได้ คนจึงพากันอดอยากล้มตาย อมนุสสภัย 
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ภยัเกดิจากอมนษุย์ เพราะเมือ่คนพากนัล้มตายทิง้ซากศพไว้ กเ็ชือ่กนัว่ามอีมนษุย์คอื 

พวกผปีีศาจมากนิซากศพ จงึเกดิภัยท่ี ๓ ตามมาคอืโรคภยั ภยัเกดิจากโรค เพราะได้

เกิดอหิวาตกโรคขึน้แก่ประชาชน ประชาชนได้พากนัร้องต่อคณะผูป้กครองรฐั อนัเรยีก

ว่าราชาเสมอกันว่าภัยเหล่าน้ีจักเกิดขึ้นเพราะปกครองโดยไม่เป็นธรรม คณะเจ้า 

ผูป้กครองได้ยอมให้ประชาชนไต่สวน ประชาชนได้ไต่สวนแล้วไม่เห็นโทษของคณะเจ้า

ผู้ปกครอง จึงร่วมกันคิดหาวิธีระงับภัย บางคนแนะน�าให้เชิญศาสดาเจ้าลัทธิต่าง ๆ 

บางคนแนะน�าให้เชิญเสดจ็พระพทุธเจ้า เพราะพระพทุธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเกือ้กลู

สขุแก่สตัว์โลกท้ังปวง ทรงมีพระพุทธานภุาพมาก ในทีส่ดุทีป่ระชมุ ได้ตกลงพร้อมกนั

ให้เชิญเสด็จพระพุทธเจ้า จึงส่งทูตไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร กรุงราชคฤห์ และเฝ้า

พระพทุธเจ้า กราบทลูเชญิเสดจ็มายงักรงุไพสาล ีพระพทุธเจ้าทรงรบัอาราธนา เสด็จออก

จากกรุงราชคฤห์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก ครั้นเสด็จถึงแม่น�้าคงคาที่เป็น

แม่น�้าเป็นเขตรัฐท้ัง ๒ ได้เสด็จขึ้นเรือพระที่นั่งขนานข้ามแม่น�้า เมื่อเรือพระที่นั่งถึง 

ฝ่ังรฐัวชัช ีพอเสดจ็ลงจากเรอื เหยียบพระบาทลงบนฝ่ังรฐัวชัช ีฝนได้ตกลงมาห่าใหญ่ 

น�้านองแผ่นดิน พัดพาซากศพและสิ่งปฏิกูล ทั้งหลายลงแม่น�้าคงคา ช�าระพื้นแผ่นดิน

ให้สะอาดหมดจดทั่วกรุงไพสาลี ภัยต่าง ๆ ก็สงบโดยฉับพลัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จ

เข้าสู่กรุงไพสาลี ได้ทรงแสดงพระรัตนสูตร ได้ประทับอยู่ในกรุงไพสาลี ทรงแสดง 

พระธรรมสั่งสอนประชาชนประมาณกึ่งเดือน จึงเสด็จกลับ

เร่ืองนี ้พระอาจารย์ได้เล่าเป็นต�านานของพระรตันสตูร แสดงพระพทุธานภุาพ 

น�าพระสูตร ใจความของพระรัตนสูตรก็แสดงพระรัตนตรัยนั้นเอง แม้ในปัจจุบันนี้  

คนทั่ว ๆ ไปก็ยังนับถือในมงคล ในอานุภาพต่าง ๆ ตามปกติวิสัยของสามัญชน  

แต่ถ้านับถืออยู่ในภายนอกก็อาจน�าให้ปฏิบัติผิดจากพระพุทธศาสนา ใกล้ไปในทาง

นับถอื พระเป็นเทพเจ้าผูบ้นัดาลต่าง ๆ ทางทีจ่ะแก้ไขมทีางเดยีวคอืศกึษาให้รูพ้ระพทุธ

ศาสนา จนเปลี่ยนจากนับถือสิ่งภายนอกต่าง ๆ มานับถือเหตุผลตามที่เป็นจริง หรือ

นับถือความจริงตามเหตุและผลตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้ ดังที่แสดงแล้ว 

ข้างต้น กล่าวโดยสรปุคอืตามหลกัอรยิสจั เมือ่นบัถอืหนกัมาทางเหตผุลหรอืความจรงิ   

ตามเหตผุล เพราะรู้ตระหนกัในพระพทุธศาสนาข้ึน การปฏิบตัก็ิเข้าทางทีช่อบประกอบ 
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ด้วยองค์ ๘ ประการ คือเห็นชอบ ด�าริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ 

พยายามชอบ ระลกึชอบ ตัง้ใจชอบ ดงัทีแ่สดงแล้วว่า “ใครเดนิทางชอบ มอีงค์ประกอบ 

๘ รวมกันเป็นทางเดียวนี้แล คือพุทธศาสนิก”

เห็นชอบ ก็คือเห็นถูก เพราะรู้จริงตามเหตุผลหรือรู้เหตุผลตามเป็นจริง  

เมื่อมีเห็นชอบ ด�าริชอบเป็นต้นก็มีตามกัน แต่ด�าริชอบเป็นต้นก็อาจช่วยให้เห็นชอบ

ขึ้นได้ ตกว่าองค์ประกอบทั้ง ๘ ต้องอาศัยพึ่งพิงกัน จะขาดเสียสักข้อหนึ่ง มิได้  

ต้องใช้ในกิจท้ังปวง เช่นจะท�าเลขก็ต้องมเีหน็ชอบจงึจะท�าได้ถูก จะตอบปัญหาทกุอย่าง

ได้ถกูกต้็องมเีหน็ชอบ จะรู้ดชีัว่ผิดถกูเทจ็จรงิเทียมหรอืแท้กต้็องมเีหน็ชอบ จะรูซ้าบซึง้

พระพุทธศาสนา ตลอดจนถึงคุณพระรัตนตรัยก็ต้องมีเห็นชอบ การศึกษาทุกอย่าง 

จนถึงการศกึษาพระพทุธศาสนาด้วยวธีิฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น กเ็พือ่อบรมให้เห็น

ชอบนี้เอง

การถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ ทีพ่ดูเพือ่เข้าใจง่าย ๆ ว่าการเข้าพึง่พระรตันตรัย

โดยตรงคือเข้าพ่ึงพระพุทธศาสนาท่ีชี้ทางที่ถูกให้แก่ตน เมื่อเห็นทางที่ถูกแล้วก็ต้อง

ปฏิบัติไปในทางที่ถูกนั้นด้วยตนเอง จึงจะได้รับผล เหมือนอย่างต้องเรียนเองจึงจะรู้ 

ต้องบรโิภคเองจงึจะอ่ิม เมือ่พึง่พระรตันตรยัเป็นสรณะอย่างนี ้ก็จะกลบัเป็นผูพ้ึง่ตนเอง

ได้เพราะตนเองจะทวคีวามดขีึน้ทกุท ีจนเป็นทีพ่ึง่ของตนเองได้ ไตรสรณคมน์จงึสมัฤทธิผ์ล 

อย่างนี้แล



พระพุทธศาสนา๘ 
และการนับถอืพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

ถ้าจะตั้งปัญหาว่า พระพุทธศาสนาคืออะไร ซึ่งเป็นค�าถามรวมทั้งหมด  

ย่อมตอบให้หมดสิ้นได้ยาก นอกจากจะตอบอย่างว่า “คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า” 

ได้เคยมีค�าถามเช่นน้ีมาแล้วในครั้งพุทธกาล และท่านได้เคยตอบกันมาแล้ว เป็นค�า

ตอบที่ถูกเหมาะที่สุด ซ่ึงมักเป็นค�าตอบสั้น ๆ แต่กินความรวบยอด แต่ก็ได้ในทาง 

หรือนัยหนึ่ง ๆ การท่ีจะตอบให้ถูกเหมาะได้อย่างรวบรัดที่สุด ก็จ�าต้องศึกษาให้ม ี

ความรู้พระพุทธศาสนาอย่างท่ัวถึง ถึงอย่างนั้นก็ยังมีปัญหาอีกว่า อย่างไรจึงจะเรียก

ว่ามีความรู้ทั่วถึง อ่านศึกษาจบพระไตรปิฎกอย่างนั้นหรือ ถ้ารับรองอย่างนั้น ก็ยังจะ

มคี�าค้านได้อกีว่า นัน่เป็นเพยีงความรูต้�าราเท่าน้ัน เหมอืนอย่างความรูต้�ารายาสมนุไพร 

แต่ไม่รู้จักต้นไม้ทีเ่ป็นตวัยาสกัต้นเดยีว ซึง่กเ็ป็นความจรงิ อ่านศกึษาจบพระไตรปิฎก

อย่างเดยีวเป็นความรูข้ัน้ปริยตั ิคอื ข้ันเล่าเรียนท่องบ่นจดจ�า ถ้ายงัมไิด้ปฏบิตักิย็งัไม่มี

ความรู้ในปฏิบัติ แม้ปฏิบัติไปยังไม่ได้ผลที่เป็นความรู้แจ้งแทงทะลุตลอด ก็ยังไม่รู้ใน

ปฏิเวธ ที่แปลว่าความแทงตลอด หมายถึงปัญญาท่ีรู้แจ้งแทงตลอด ถึงดังนั้นก็ยังมี

ปัญญาดังกล่าวนี้อีกหลายระดับ

๘ คดัดดัแปลงจากเร่ือง พระพทุธเจ้าของเรานัน้ท่านเลศิล�า้ พมิพ์เผยแพร่ครัง้แรกเนือ่งในเทศกาล 

 เข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๒.
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ฉะนั้น ความรู้พระพุทธศาสนาทั่วถึง จะมีได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติจนได้ปัญญา  

ที่เป็นตัวปฏิเวธขั้นสูงสุดแล้วเท่านั้น เมื่อได้ปัญญาถึงขั้นนี้ จึงจะตอบปัญหาข้างต้น  

ได้อย่างถูกต้องรวบรัด และแม้เช่นนั้น ก็ตอบได้ทางหนึ่งหรือนัยหนึ่ง ๆ ดังกล่าว  

เพราะตามตัวอย่างค�าตอบที่ท่านได้ตอบกันมาแล้ว แต่ละท่านก็ตอบไปแต่ละนัย  

ซึง่ต่างก็ถูกต้องตรงจดุหมายเดยีวกันด้วยกัน ส่วนผูท้ีย่งัมคีวามรูไ้ม่ทัว่ถงึตามความหมาย

ที่สมบูรณ์นั้น ถ้าแม้ได้สนใจศึกษาให้มีความรู้ในแบบแผนคือ พระพุทธวจนะใน 

พระไตรปิฎก จนถงึพอจบัทางของพระพทุธศาสนาได้ อนัพอตอบให้ถกูแบบกพ็อใช้ได้

พระภกิษสุงฆ์ตัง้แต่เก่าก่อนได้ถอืกนัเคร่งครดั ทีจ่ะพูดจะแสดงให้ถกูแบบแผน 

เพราะเกรงว่าจะเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้า ที่เรียกว่ากล่าวตู่น้ีคือเช่นที่กล่าวว่า

พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้อย่างนั้น โดยที่พระพุทธองค์มิได้ตรัสไว้อย่างท่ีอ้างนั้นเลย 

ดงันีเ้รยีกว่ากล่าวตู ่ฉะน้ัน เทศน์ของพระจงึมกีารยกพระบาลีขึน้เป็นแม่บท แล้วอธบิาย

ไปตามแนวความของธรรมในพระบาล ีทัง้เมือ่จะว่าอะไรให้เป็นหลักฐานจรงิจงักยั็งอ้าง

พระพุทธวจนะอ่ืน ๆ มาอีก กล่าวได้ว่านี้เป็นธรรมเนียมนิยมในฝ่ายเถรวาท จึงได้

รักษาพระพุทธศาสนาสายเดิมไว้ได้เรื่อยมา นี้จะว่าเป็นเหตุหนึ่งที่ท�าให้พูดกันว่าฟัง

เทศน์ไม่รู้เรือ่ง แต่พระกย็งัเทศน์ คนกย็งัฟัง ทัง้พระพทุธศาสนาสายเดมิกยั็งด�ารงอยู่

ต่อไปไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น

มีผู้ที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาหลายคนกล่าวว่า พระพุทธศาสนามิใช่  

เป็น Religion ที่แปลกันว่าศาสนา แต่เป็น Philosophy ซึ่งไทยเราแปลว่า ปรัชญา 

เพราะเมือ่เทยีบกบัศาสนาพราหมณ์ หรือฮนิดท่ีูเขาได้เหน็ในอนิเดียแล้วต่างกนั ศาสนา

นัน้เตม็ไปด้วยพธิบีชูาต่าง ๆ (Ritual) อันทีจ่รงิค�าว่า “Religion” ต�าราศพัท์ให้ค�าแปล

ไว้ถึงมูลศัพท์ว่าผูกพันไว้ด้วยกัน หมายถึงกับเทวะในความเชื่อถือ จึงใช้แสดงถึง 

ความเชื่อถือในอ�านาจของเทวะท่ีเหนือมนุษย์ ตลอดถึงอ�านาจท้ังหลายท่ีพึงเชื่อถือ 

และบชูา ในฐานะเป็นผูส้ร้างผูป้กครองจกัรวาล ทัง้หมายถึงความแสดงความเชือ่ถือนี้ 

ออกไปเป็นการกระท�าและพิธีบูชา ก�าเนิดค�า Religion เกี่ยวแก่เทวะดังนี้ แต่ก็มาใช้

กว้างขวางออกไปจนถึงระบบพิเศษแห่งศรัทธา การบูชา และความประพฤติ เป็นต้น 

ทีเ่กีย่วแก่ประมวลจรยิธรรมและปรชัญา ดงัทีเ่ราเรยีกในค�าไทยว่า ศาสนา เช่น ศาสนา
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คริสต์ ศาสนาพราหมณ์ ตลอดถึงศาสนาพุทธ เป็นต้น เลยเรียกว่า Religionไป  

ด้วยกันทั้งหมด เมื่อว่าโดยก�าเนิดค�าแล้ว ควรใช้เรียกศาสนาท่ีมีการผูกพันนับถือให้

เนื่องอยู่กับเทวะเท่านั้น ซึ่งไม่พ้นไปจากพิธีกรรมบูชา เพราะจะต้องบูชาเทวะ ซึ่งเชื่อ

ว่าเป็นผู้สร้าง เป็นผู้ปกครองด้วยวิธีที่จะท�าให้ถูกใจเทวะตามความเชื่อถือ ถ้าว่าโดย

ความววิฒันาการของภาษา ซึง่ใช้พเิศษออกไปถงึระบบพเิศษต่าง ๆ ของศรัทธาเป็นต้น 

ดังกล่าวในศาสนาท้ังปวง จนถึงเลยใช้ค�านี้เรียกศาสนาทั้งหลาย ก็ควรใช้ไปกับเขา 

ด้วยได้ จะใช้อย่างอื่น คนก็จะไม่เข้าใจว่าเป็นศาสนา

ในพระพุทธศาสนาเองก็ได้น�าเอาค�าเก่าของพราหมณ์มาใช้เป็นอันมาก เช่น 

อรหันต์ นพิพาน ภควา เม่ือน�ามาใช้ให้ค�าอธบิายใหม่ตามหลักของพระพทุธศาสนาเอง 

นับว่าเป็นววิฒันาการของภาษาได้เหมอืนกนั แม้เช่นนัน้กค็วรทราบว่า พระพทุธศาสนา

มไิด้มคีวามหมายให้มีความผกูพนัอย่างนัน้ แต่แสดงสจัธรรมเพ่ือให้คนได้รูแ้ละปฏบิตัิ

ตนเองเพือ่ความเป็นไทแก่ตนเองอย่างสมบูรณ์ และในขัน้สมบูรณ์ย่อมไม่มคีวามผกูพนั

ด้วยสิ่งใดทั้งสิ้น

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

เพราะพระพุทธศาสนาเป็นค�าสอนที่บริสุทธิ์ คือ สอนให้ละความช่ัวให้ท�าความดี  

ให้ช�าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ ไม่มีที่จะสอนให้ท�าชั่ว ให้เพิกเฉยละเลยความดีให้ท�า

จิตใจให้มวัหมองแม้แต่น้อย เพยีงเท่านีก้เ็หน็ได้แล้วว่า เป็นศาสนาคอืค�าสอน ทีบ่รสิทุธิ์

ส่วนทีว่่าเป็น “Philosophy” นัน้ ต�าราศพัท์ได้แสดงความหมายก�าเนดิค�านีไ้ว้

ว่า รักรู้ รักฉลาด ใช้หมายถึงการเรียน การส�าเหนียกกระบวนการทั้งหลาย ที่ครอบ

ความคดิและการกระท�า ตลอดถงึทฤษฎหีรอืการสอบสวนค้นคว้าหลกัหรอืกฎซึง่จะจดั

ระเบียบจักรวาลโลกเป็นต้น ไทยเราแปลว่า ปรัชญา ซ่ึงเป็นค�าสันสกฤต ตรงกับ 

ค�าบาลีว่า ปัญญา ซึ่งเป็นค�าแปลเพียงครึ่งค�าของ Philosophy (philo = รัก Sophia 

= ปัญญา หรือปรัชญา) ยังขาดค�าว่ารัก และเมื่อได้เติมค�าที่ขาดนี้เข้าไป ซึ่งหมายถึง 

เพียงรักค้นคว้าแสวงหาปัญญา ยังเป็นความรู้ที่ยังไม่จบ ทั้งยังยืนยันไม่ได้ว่าถูกต้อง 

จะเหน็ได้ทนัทว่ีาพระพทุธศาสนามใิช่ Philosophy แน่ เพราะเป็นศาสนาของพระพทุธเจ้า

ผู้ทรงมีพระปัญญาคุณสมบูรณ์แล้ว
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พระพทุธศาสนาบรบิรูณ์ด้วยหลกัธรรม ส�าหรบัทุกคนจะเลือกปฏบิตัไิด้ แต่มิใช่

หมายความว่าจะปฏิบตัไิด้ทุกข้อโดยไม่เลือก เหมอืนอย่างร้านค้าทีม่สีรรพสินค้า ส�าหรบั

คนจะเลือกซื้อได้ทุกอย่างที่ต้องการ แต่มิใช่ว่าจะต้องซื้อทุกอย่างโดยไม่ต้องเลือก  

ใครต้องการสิ่งใดก็ซ้ือสิงนั้นตามก�าลังทรัพย์ของตน ถ้าต้องการส่ิงที่แพงกว่า ก�าลัง

ทรัพย์ของตนกไ็ม่อาจซ้ือได้เหมือนกนั จงึต้องรูก่้อนว่าตนต้องการอะไร มกี�าลงัทีจ่ะซือ้

ได้เพยีงไร สรรพธรรมในพระพทุธศาสนากเ็ช่นเดยีวกนั ควรทีผู่ป้ฏิบัตจิะต้องรู้ก่อนว่า

ตนต้องการอะไร มีก�าลังที่จะพึงปฏิบัติได้เพียงไร คือต้องรู้จักตนเอง โดยฐานะภาวะ

เป็นต้น เมื่อตนเองเป็นคฤหัสถ์ ก็ต้องปฏิบัติธรรมส�าหรับคฤหัสถ์ เมื่อตนเองเป็น

บรรพชิต ก็ปฏิบัติธรรมส�าหรับบรรพชิต จะท�าครึ่งคฤหัสถ์ครึ่งบรรพชิตนั้นไม่ชอบ  

มีมากข้อที่คฤหัสถ์ท�าอยู่ โดยปกติพระพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าเป็นบาป แต่เมื่อบรรพชิตไป

ท�าเข้าตรัสว่าเป็นบาปทันที ฉะนั้น เรื่องบาปจึงมีอยู่หลายชั้น เรื่องบุญก็เช่นเดียวกัน 

ยกตวัอย่าง ภิกษุมีศีล ๒๒๗ ข้อ แปลว่ามีบาปอยู ่๒๒๗ ข้อ ส�าหรบัภกิษถุ้าไปละเมดิ

ศลีเหล่านี ้ส่วนคฤหสัถ์มศีลี ๕ ศลี ๘ กแ็ปลว่ามีบาปอยู่ ๕ หรอื ๘ ข้อ ถ้าไปท�าผดิ

ศีลเข้า บาปของคฤหัสถ์จึงน้อยกว่าบาปของภิกษุมาก ถ้าน�าเอาบาปของภิกษุไปปรับ

คฤหัสถ์ด้วยแล้ว ก็จะต้องว่าคฤหัสถ์พากันท�าบาปอยู่มากมายทุกวัน แต่ก็ไม่มีใครว่า

อย่างน้ัน ถ้าคฤหัสถ์ไปท�ามีศีลอย่างพระเสียอีก จะถูกว่าใช้ไม่ได้ เช่น ไม่ประกอบ

อาชพีเทีย่วขอเขา แม้ด้วยอาการอย่างสมณะกต็าม ถ้าไปท�าเข้ากก็ลายเป็นบาปส�าหรบั

คฤหัสถ์ไป ส่วนบรรพชิตถ้าไปประกอบอาชีพอย่างคฤหัสถ์เลิกเที่ยวบิณฑบาตก็ใช้ไม่

ได้เหมือนกัน

เรื่องของบาป มีความหมายอย่างไรจึงเกี่ยวแก่ภาวะที่เป็นอยู่ของบุคคลด้วย 

จึงต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้ “เราเป็นอะไร” หรืออย่างที่พูดกันว่าเรายืนอยู่ที่ไหน เราควรจะรับ

บาปบุญในพระพุทธศาสนามาถือสักเพียงไหน จะยกตัวอย่างนิจศีล คือศีล ๕ ที่

พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัไิว้ส�าหรบัคฤหสัถ์ ในพธิบี�าเพญ็บญุทกุแห่งย่อมมกีารขอสรณะ 

และศีล ๕ นี้กันโดยทั่วไป ผู้ใดรับศีล ๕ ก็แปลว่าถือบาปบุญไว้ ๕ ข้อ อยู่ในศีลก ็

เป็นบญุ ทศุลีกเ็ป็นบาปตามทีรั่บถอืไว้ ถ้ารับศลีไว้ข้อใดข้อหนึง่ กแ็ปลว่า  ถือบาปบุญ

ไว้ข้อใด ข้อหนึง่ ถ้าไม่รบัเลยกไ็ม่ถอืไว้เลย คอืสุดแต่ศรทัธาทีจ่ะถือเพยีงไร ของแต่ละ

บุคคล จึงต้องมีค�าขอสรณะและศีล แสดงว่าต้องการ พระก็ให้ ตามที่ต้องการ  



94 ธรรมทรรศนะ

เหตุที่เป็นดังน้ี ก็คือเหตุดังกล่าวแล้ว สรุปลงว่าสุดแต่จะต้องการ พระพุทธเจ้าหรือ 

พระพุทธศาสนามิได้น�าเอาบุญบาปไปยัดเยียดให้แก่ใคร ๆ จนเต็มไปหมด หากแต่

แสดงไว้พร้อมสรรพตามสัจจะ (ความจริง)

คนทุกคนถ้ารู้ภาวะของตนและรับเอาบาปบุญมาถือตามควรแก่ภาวะ เช่นว่า 

รบัศีล ๕ มาเท่านัน้ หรอืรบัศีลข้อใดข้อหนึง่เป็นเวลาสักเท่าไรกต็าม กถื็อเพยีงเท่านัน้

ว่าเป็นบญุหรอืบาปของตน นอกนัน้ไม่ต้องค�านงึถึงเพราะมิได้รบัมาถือ ก็จะไม่เดอืดร้อน 

เพราะไปคิดถึงบาปบุญในเรื่องมากมายที่ตนมิได้รับมาถือไว้

อน่ึง พระพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษ ทีค่วรจะกล่าวในทีน่ี ้คอืต้องการให้วิจัย 

หรอืวจิารณ์ ว่าดงัน้ีมิได้อ้างเอาเอง แต่มีข้ออ้างคอืบทธรรมในโพชฌงค์ว่า “ธรรมวิจยะ” 

วิจัยธรรม และมีเป็นบทสอนว่า “พึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย หรือให้ถึงต้นเหตุ” 

คนที่ศึกษาและมีวิจัยธรรมดี มักจะมีความเข้าใจธรรมถูกต้อง ผู้ที่ไม่เข้าใจ นั้นเพราะ

ขาดการศึกษาและวิจัย บางทีก็ยังชอบแสดงความเห็นอย่างผิด ๆ ถูก ๆ หรือผิดไป 

ทีเดียว บางคนสนใจศึกษาไต่ถามดังที่ได้มีค�าถามค�าตอบบางเรื่อง ดังต่อไปนี้

ถามว่า พระพุทธศาสนาสอนเกี่ยวกับเรื่องความเจริญทางวัตถุหรือไม่

ตอบว่า ก่อนอื่นควรเข้าใจว่า พระพุทธศาสนามิใช่เศรษฐศาสตร์หรือศาสตร์

อะไรต่าง ๆ แต่เป็นศาสนาคือค�าสัง่สอนท่ีมุ่งให้ประพฤตปิฏบิตัดิ ีในขัน้แรกพระพทุธเจ้า

ทรงสอนมุ่งไปทางโลกุตตระคือพ้นโลกเพราะทรงสอนแก่นักพรตผู้มุ่งเช่นนั้น ต่อมา 

ทรงสัง่สอนธรรมส�าหรบัผูท้ีป่ระสงค์อยูใ่นโลกด้วย คอื คหิิธรรม ธรรมส�าหรบัคฤหัสถ์ 

ซึ่งมีอยู่ไม่น้อย ทรงสั่งสอนธรรมส�าหรับนักปกครองก็มี ยกตัวอย่างเช่น ค�าสอนเรื่อง

ทิฏฐธัมมิกัตถะ “ประโยชน์ปัจจุบัน” และเรื่องสัมปรายิกัตถะ “ประโยชน์ภายหน้า” 

คอืสิง่ทีต้่องการในปัจจบุนัเฉพาะหน้า เช่น ทรพัย์เครือ่งอปุโภคบริโภค เป็นต้น จะเกดิ

ข้ึนจากความหม่ันขยันเป็นข้อต้น นอกจากนีย้งัมสีิง่ทีต้่องการในภายหน้าอกี ซึง่จะเกดิ

ขึ้นจากศรัทธาที่ถูกต้องเป็นข้อแรก ตามท่ีอ้างมานี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอน

ให้หาทรัพย์ ให้ใช้ทรัพย์ส�าหรับตนก่อนแล้วจึงสอนให้ท�าทานบริจาคต่าง ๆ ซึ่งนับ 

เข้าในประโยชน์ภายหน้า เพราะถ้าไม่หาให้มีทรัพย์ของตนขึ้นแล้วจะเอาทรัพย์ท่ีไหน

ไปท�าทานและก่อนที่จะสอนให้ท�าทานก็สอนให้ใช้เลี้ยงชีวิต
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ถามว่า เมอืงไทยแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี ้เข้ามาเหน็ครัง้นี ้เปลีย่นแปลงไปมาก

ทางวตัถ ุการด�าเนนิชวีติของคนกเ็ปลีย่นไป หลายอย่างท่ีน่ากลัวเป็นอนัตราย พระพทุธ-

ศาสนามีค�าสอนที่จะยับยั้งบ้างหรือไม่

ตอบว่าประเทศก�าลังพฒันา พระพทุธศาสนาไม่ขดัขวางการพฒันาของประเทศ 

แต่ก็ได้สอนในทางที่ยับยั้งทางที่เป็นอันตรายอยู่ทั่วไป ค�าสอนเรื่อง ศรัทธา ศีล จาคะ 

และปัญญา ในหมวดประโยชน์ภายหน้า เป็นข้อธรรมทีส่อนกนัแพร่หลาย แต่มีคนไม่

น้อยที่ไม่เข้าใจและกล่าวหาว่า พระพุทธศาสนานั้นเหมาะส�าหรับคนที่ตายไปแล้ว  

เพราะมุ่งให้เอาผลในชาติหน้าภพหน้าก็มี ความจริงเป็นหลักธรรมส�าหรับท่ีจะยับย้ัง 

การที่จะก้าวไปในทางที่ผิด ดังเช่นศรัทธาความเชื่อของคนนั้น ถ้าเชื่อผิด ก็เท่ากับ 

ก้าวไปในทางที่ผิดครึ่งทางแล้ว ถ้าเชื่อถูก ก็เท่ากับก้าวไปในทางที่ถูกครึ่งหนึ่งแล้ว 

เช่นเดียวกัน ฉะนั้น จึงได้สอนย�้าเรื่องให้เชื่อกรรม หมายถึงความดีความชั่วว่า มีผล

ที่ผู้ท�าจะต้องเป็นผู้รับ เมื่อเชื่อดังนี้แล้วก็จะไม่ก้าวไปในทางชั่วหรือทางอันตรายแน่  

คนเรามุ่งก้าวหน้า คือมุ่งความเจริญไปข้างหน้า หรือหวังอนาคต ที่เจริญหลักธรรม

เกีย่วแก่ประโยชน์ภายหน้าก็คอื เป็นหลกัธรรมส�าหรบัสร้างความเจรญิมัน่คงของชีวติ 

อนาคตนั้นเอง ซึ่งอาจจะเป็นชั่วโมงหน้า เดือนหน้า ปีหน้าก็ได้ ฉะนั้น ค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าเร่ืองความเจรญิทางวตัถจุงึเป็นค�าสอนทีส่มบรูณ์ ครบทัง้ปัจจบุนั ทัง้อนาคต

คนส่วนมากยงัมคีวามเชือ่ว่ามผีูด้ลบันดาล เช่น ดลบนัดาลให้เกดิภยั ดลบนัดาล

ให้เกิดโชคลาภ เป็นต้น แต่ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงว่าคนมีกรรมเป็นของตน  

จะมสีขุหรอืทุกข์เพราะกรรม กเ็ปล่ียนให้คนมากลวักรรมกนัอกีเช่นเดยีวกบัท่ีเคยกลวั

ผู้ดลบันดาล เมื่อคิดถึงกรรมก็คิดเห็นไปคล้ายกับเป็นตัวทุกข์ มืด ๆ อะไร อย่างหนึ่ง

ทีน่่าสะพรงึกลวั ผูเ้งอืดเงือ้จะลงโทษ กรรมจงึคล้ายผูเ้คราะห์ร้ายทีถู่กเข้าใจในทางร้าย

อยู่เสมอ เมื่อได้ดีมีสุขก็กลับกล่าวว่าเป็นบุญบารมี กรรมจึงไม่มาเกี่ยวในทางดีตาม

ความเข้าใจของคนท่ัวไป นอกจากน้ี คนจะท�าอะไร ในปัจจุบันก็ไม่ได้นึกถึงกรรม  

เพราะเหน็ว่ากรรมไม่เกีย่ว กรรมจงึกลายเป็นอดตีทีน่่ากลวั ทีค่อยแต่จะให้ทกุข์เมือ่ไร

ก็ไม่รู้ ซึง่ไม่สามารถจะรูเ้องกนัได้เท่านัน้ ดกูเ็ป็นเคราะห์กรรมของกรรมยิง่นกัทีถ่กูคน

เข้าใจไปเช่นนี้ อันที่จริง พระพุทธศาสนา หาได้สอนให้คนเข้าใจในกรรมเช่นนี้ไม่  

ไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม เป็นทาสของกรรม หรืออยู่ใต้อ�านาจกรรม แต่สอนให้รู้จัก

กรรม ให้มีอ�านาจเหนือกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน
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กรรมคือการอะไรทุกอย่างที่คนท�าอยู่ทุกวันทุกเวลา ประกอบด้วยเจตนาคือ 

ความจงใจ ทุกคนจะท�าอะไร จะพูดอะไร จะคิดอะไร ย่อมมีเจตนาคือความจงใจ  

น�าอยู่ก่อนเสมอ และในวันหนึ่ง ๆ ก็ต้องท�าอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้

ไปตามทีต่นเองจงใจจะพดูจะท�าจะคิด น่ีแหละคอืกรรม วันหนึง่ ๆ จงึท�ากรรมมากมาย 

หลายอย่าง หลีกกรรมไม่พ้น พระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรม หลักใหญ่ ก็มุ่งให้

พิจารณาให้รู้จักปัจจุบันกรรมของตนน้ีแหละว่า อะไรดีอะไรช่ัว อะไรควรหรือไม่ควร 

เพือ่ทีจ่ะได้เว้นกรรมท่ีชัว่ท่ีไม่ควร เพือ่จะท�ากรรมทีด่ทีีค่วร และพระพทุธเจ้ายงัได้ตรสั

ไว้ว่า บุคคลสามารถที่จะละกรรมที่ชั่วท�ากรรมที่ดีได้ จึงได้ตรัสสอนไว้ ให้ละกรรมที่

ชั่วท�ากรรมที่ดี ถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่ตรัสสอนไว้ และการละกรรมชั่วท�ากรรมดีถ้าให้เกิด

โทษทุกข์ ก็จะไม่ตรัสไว้อย่างนี้ แต่เพราะให้เกิดประโยชน์สุข จึงตรัสสอนไว้อย่างนี้ 

พระพทุธโอวาทนีแ้สดงว่า คนมอี�านาจเหนอืกรรม อาจควบคมุกรรมของตนได้ แต่ทัง้นี้

ต้องไม่ลืมว่าต้องควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วย โดยตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในธรรม เช่น 

เมตตา สต ิปัญญา สจัจาธษิฐาน เป็นต้น อนัเป็นส่วนจติและศลี อนัหมายถงึตัง้เจตนา

เว้นการที่ควรเว้น ท�าการที่ควรท�า ในขอบเขตอันควร

ที่ว่า คนมีอ�านาจเหนือกรรมปัจจุบัน ด้วยการควบคุมจิตเจตนาให้เว้นหรือ

ท�ากรรมอะไรก็ได้นั้น ถ้าพูดเพียงเท่านี้ก็ดูไม่มีปัญหา แต่ถ้าพูดถึงกรรมอดีตท่ีจะส่ง

ผลให้ในปัจจุบันก็เกิดปัญหาขึ้นอีกส�าหรับผู้ที่เชื่ออดีตชาติว่า กรรมที่ท�าไว้ในอดีตชาติ 

จะส่งผลให้ในชาติน้ีอย่างหลีกเล่ียงไม่พ้น จึงกลัวอ�านาจของกรรมอดีต เหมือนอย่าง

กลวัอ�านาจมดืท่ีจะมาท�าร้ายเอาแน่ ในเรือ่งนีพ้ระพทุธศาสนาแสดงไว้อย่างไร สมควร

จะพิจารณา

ประการแรก พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลเป็นทายาทรับผลกรรมที่ตนได้ท�า 

ไว้แล้ว ข้อนี้เป็นกฎธรรมดาข้อมาติกาคือแม่บท ไม่มีผิด เหมือนอย่างที่ค�าโบราณว่า 

ก�าปั้นทุบดิน แต่ยังมีกฎประกอบอีกหลายข้อ เหมือนอย่างดินที่ทุบนั้นยังมีปัญหา  

ต่อไปอีกหลายข้อว่าดินที่ตรงไหนเป็นต้น เมื่อกล่าวว่าดินแล้วก็คลุมไปทั้งโลก ค�าว่า 

กรรมก็ฉันนั้น คลุมไปทั้งหมด เพราะคนทุกคนท�ากรรมต่าง ๆ ซับซ้อนกันมากมาย

เหลือเกิน กรรมอันไหนจะให้ผลเมื่อไร จึงมีกฎแบ่งกรรมออกไปอีก สรุปลงว่า กรรม

หนกัหรอืกรรมทีท่�าบ่อย  ๆ ให้ผลก่อนกรรมทีเ่บากว่า หรอืทีท่�าไม่บ่อยนกั คนเรานัน้
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ท�ามาทั้งกรรมดี ทั้งกรรมช่ัว จึงมีสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไป ผู้ท่ีมีสุขมาก ก็เพราะ

กรรมหนักหรือกรรมที่ท�าบ่อย ๆ ฝ่ายดีก�าลังให้ผล ผู้ที่มีทุกข์มากก็ตรงกันข้าม และ

ในปัจจบุนันีใ้ครกต็ามมคีวามไม่ประมาทประกอบกรรมทีด่อีย่างหนกัหรอืบ่อย ๆ กรรม

ดังกล่าวนี้จะสนองผลให้ก่อนกรรมชั่วในอดีตหากได้ท�าไว้ ถ้าเบากว่าก็ไม่มีโอกาส 

ให้ผล ฉะนั้น ผู้ท่ีท�ากรรมดีมากอยู่เสมอ ๆ จึงไม่ต้องกลัวกรรมชั่วในอดีตหากจะมี

กุศลของตัวจะชูช่วยให้มีความสุขความเจริญสืบต่อไป และถ้าแผ่เมตตาจิตอยู่เนือง ๆ 

ก็จะระงบัคู่เวรอดตีได้อกีด้วย ระงบัได้ตลอดถงึปัจจบุนั ท้ังเม่ือได้ด�าเนนิในมรรคมีองค์ ๘ 

ของพระพุทธเจ้าเพื่อความสิ้นทุกข์ ก็จะด�าเนินเข้าสู่ทางท่ีพ้นจากกรรมเวรท้ังส้ิน 

พระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่า ตณัหาเป็นกรรม สมทุยั คอืเหตใุห้เกดิกรรม มรรคเป็นทางดบั

กรรม ฉะนั้น จึงไม่ต้องกลัวอดีต แต่ให้ระวังปัจจุบันกรรม และระวังใจ ตั้งใจ ให้มั่น

ไว้ในธรรม ธรรมก็จะรักษาให้มีความสวัสดีทุกกาลทุกสถาน

ชาติไทยเรานับถือพระพุทธศาสนามาช้านาน จนกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนา

เป็นศาสนาประจ�าชาตไิทย คนต่างชาตผิูไ้ม่รูจ้กัเมอืงไทยมกัสงสยัว่า พระพทุธศาสนา

ได้เข้ามาเกี่ยวข้องมีอิทธิพลในวงสังคม ในทางการเมือง การเศรษฐกิจ การศึกษา  

ในประเทศไทยอย่างไร

อิทธิพลคืออ�านาจหรือพลานุภาพที่จะให้ส�าเร็จผลขึ้นในทางที่ผู้มีอยู่ประสงค์ 

เป็นค�าที่มักใช้ในทางการเมืองหรือในทางคดีโลก คนโลกหรือคนต่างประเทศก็มักใช ้

ค�านี้กับพระพุทธศาสนาด้วย

ก่อนอ่ืนควรท�าความเข้าใจข้ันมูลฐานว่า บุคคลหรือส่ิงที่มีอิทธิพลยังให้เกิด

ความจ�ายอมด้วยความกลัว คนท้ังหลายมีความเกรงกลัวจึงต้องสยบยอมตามค�าส่ัง 

หรือความประสงค์ เม่ือสิ้นอิทธิพลหรือสิ้นความกลัว ก็เกิดความไม่ยอมขึ้นทันที  

ศาสนาที่สอนให้กลัวเรียกว่ามีอิทธิพลต่อคนที่กลัวได้

พระพุทธศาสนามิได้สอนขู่ให้กลัว กลับสอนให้ละความกลัว เว้นไว้แต่ความ

กลัวผิด (โอตตัปปะ) ซ่ึงมีอธิบายเป็นอีกอย่างหนึ่ง คนท่ีนับถือจึงนับถือด้วยศรัทธา

และปัญญา มิใช่ด้วยความกลัวว่าหากไม่นบัถอืไม่ท�าตามจะถกูสาปแช่ง เชือ่ว่าคนไทย

ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ย่อมมีความรู้สึกในพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างเป็นบิดา
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มารดาครูอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณา ประกอบด้วยความสงบเยือกเย็น หรือจะ

กล่าวให้ทั่วไป ก็เหมือนอย่างทุก ๆ คนที่เป็นมิตร มีเมตตากรุณา บุคคลเหล่านี ้

ไม่เรยีกว่าผูม้อีทิธพิล เรยีกว่ามีคุณธรรมจะเหมาะกว่า ยังให้เกดิความเคารพนบัถือย่ิง

กว่าที่จะให้เกิดความกลัว

ฉะนั้น จะกล่าวว่าพระพุทธศาสนาไม่มีอิทธิพลอยู่ในวงการดังกล่าวทั้งหมด

ก็ได้ ดังจะเห็นว่าในวงการสังคม การเมือง การเศรษฐกิจ การศึกษาเหล่านี้ วงการ

ศาสนาจะเป็นวดัก็ด ีพระสงฆ์กด็ ีไม่ได้เข้าไปยุง่เกีย่วให้ต้องจดัอย่างนัน้อย่างนี ้ในทาง

ที่เรียกว่าใช้อิทธิพล คนไทยจะไม่นับถือผู้ที่ด�ารงภาวะฐานะทางศาสนาที่ออกไปแสดง

ตัวยุ่ง ๆ อยู่กับส่วนเหล่านั้น แต่อีกด้านหนึ่ง ธรรมในพระพุทธศาสนาได้ฝังรากลงใน

จิตใจ จนกลายเป็นนิสัยสันดานของคนไทยอยู่ไม่น้อย เช่น ความนับถือผูกพันกันใน

ระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดา ครูอาจารย์กับศิษย์ เป็นต้น ตามหลักทิศ ๖  

ของพระพุทธเจ้า ท�าให้เกิดหลักของสังคมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของความกตัญญูกตเวที 

และเมตตากรุณา เป็นต้น การปกครองโดยธรรมตามหลักทศพิธราชธรรมเป็นต้น  

เป็นหัวใจของการปกครอง รัฐธรรมนูญเองก็มีธรรม ทั้งในชื่อหรือถ้อยค�า ทั้งในความ

การเศรษฐกจิย่อมเจรญิขึน้ตามหลักประโยชน์ปัจจบุนั แต่จะไม่เป็นนายทีจ่ะท�าให้เป็น

ทาสของวัตถุ พระพุทธศาสนาเป็นผู้รักษาคุ้มครองให้เต็มที่ การศึกษานั้นก็ได้มี 

พระพุทธศาสนาประกอบอยู่ตามส่วน แต่ข้อส�าคัญอยู่ที่การใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามา 

ธรรมย่อมเข้ามีส่วนมากในขั้นนี้

ปัญหาที่อาจจะมีผู้ถามต่อไปก็คือว่า อย่างไรจึงชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนา

อย่างแท้จริง

ก่อนอื่นจะขอจ�ากัดความค�าว่า “การนับถือพระพุทธศาสนา” ก่อนการนับถือ

พระพทุธศาสนา กล่าวกว้าง ๆ ก็ได้แก่ การยอมรบันบัถอืพระพทุธเจ้าว่า เป็นพระศาสดา

ของตน และยอมรับปฏิบัติธรรมที่เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า การนับถือพระพุทธ-

ศาสนาดังกล่าวมานี้ ก็ย่อมเนื่องไปถึงการเคารพนับถือบูชาทะนุบ�ารุงวัตถุที่เนื่องกับ

พระพุทธศาสนา เช่น ปูชนียสถาน วัดวาอาราม ตลอดถึงการทะนุบ�ารุงผู้ประพฤติ

ปฏบิติัธรรมในพระพทุธศาสนา ให้เป็นผูส้ามารถปฏบิติัศาสนธรรมได้สะดวก ไม่ขดัข้อง 

นี่เป็นค�าก�าหนดความหรือจ�ากัดความค�าว่า “การนับถือพระพุทธศาสนา” โดยย่อ
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ทีจ่รงิตามท่ีกล่าวมานี ้ถ้าจะเพ่งดูว่าเราใช้ค�าว่า “การนบัถอืพระพทุธศาสนา” 

นั้นเป็นการเหมาะแล้วหรือยัง ก็จะรู้สึกว่ายังไม่เหมาะนัก แต่ว่าอาศัยที่ค�านี้เป็นค�าที่ 

ใช้กันดาษดื่นเป็นที่เข้าใจกัน ฉะนั้น ก็ไม่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นค�าอื่น ใช้ค�านี้ 

และให้ความหมายให้ถูกต้องกับความประสงค์ดีกว่า

การนับถือพระพุทธศาสนาตามที่ก�าหนดความหมายมานั้น จะเข้าใจแจ่มแจ้ง 

ได้ด้วยการที่พิจารณาประวัติของผู้นับถือพระศาสนาแต่เดิมว่าได้เป็นมาอย่างไร  

เพราะว่าผูน้บัถอืพระพทุธศาสนานีเ้อง มส่ีวนท�าให้พระพทุธศาสนาปรากฏขึน้ตัง้อยูไ่ด้ 

เป็นไปได้ในโลก แต่ก็ต้องอาศยัพระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้ธรรม แล้วทรงแสดงธรรมส่ังสอน 

เพราะพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ถ้าไม่ทรงแสดงธรรม ทรงอยู่เฉย ๆ ก็คงเป็น 

พระปัจเจกพทุธะ คอืพระผูรู้้เฉพาะพระองค์เท่านัน้ แต่ว่าเพราะทรงแสดงธรรมสัง่สอน

และมีผู้ฟังค�าสั่งสอนของพระองค์ และรู้ถึงธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนได้ ฉะนั้น  

จึง “ปรากฏพระพุทธศาสนาขึ้นในโลก ตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก 

และตั้งแต่เมื่อมีผู้ฟังที่รู้ถึงธรรมคนแรก”

เมือ่กล่าวมาเช่นนีแ้ล้ว กน่็าจะระลกึถงึเรือ่งพระพทุธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา 

แก่พระเบญจวัคคีย์ พระโกณฑัญญะได้รู้ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก่อน พระพุทธเจ้า

จึงได้ทรงเปล่งอุทานว่า “โกณฑัญญะได้รู ้แล้วหนอ โกณฑัญญะได้รู ้แล้วหนอ”  

พระโกณฑัญญะซึ่งเป็นผู้รู้ธรรมนี้เองเป็น พุทธศาสนิกคนแรก ด้วยการที่รู้ธรรมของ

พระพุทธเจ้า และต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมสอนพระเบญจวัคคีย์รูปอื่นจน 

ได้รู้ธรรมตาม ๆ กันขึ้นไป และทรงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นอีก ผู้ท่ีฟังค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้า รู้ธรรมที่ทรงสั่งสอน และมีศรัทธาเลื่อมใส ก็แสดงตน ขอบรรพชา 

อุปสมบทถือเพศเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาขึ้น ที่มีศรัทธาปสาทะคือมีความเชื่อ  

ความเลื่อมใสต�่ากว่าน้ัน ก็แสดงตนถึงพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ 

ว่าเป็นสรณะคอืทีพ่ึง่ของตน และขอให้พระพทุธเจ้าจ�าตนไว้ว่าเป็นอุบาสกหรอือบุาสกิา 

ที่แปลกันว่า ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย

เพราะฉะน้ัน เม่ือกล่าวโดยสรุปแล้ว การนับถือพระพุทธศาสนาในตอนต้น 

เมื่อกล่าวถึงทางจิต ก็คือการรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า ที่ยังไม่สามารถจะรู้ธรรมได้ก็มี 

ศรัทธามีปสาทะในพระพุทธศาสนา นี้เป็นส่วนภายใน ส่วนทางกายก็คือการประกาศ
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ตนเป็นภิกษุด้วยการขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ต่อมาก็มี ภิกษุณี 

และสามเณร สามเณรขีึน้ตามเรือ่ง หรอืทีไ่ม่ถึงอย่างนัน้ กป็ระกาศตนถึงพระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ และแสดงตนเป็นอบุาสกหรอือบุาสิกา นีเ่ป็นการนบัถอื

พระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นเดิม

พึงเข้าใจว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนา คือผู้รู้ถึงธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดง  

นีเ้อง คอืพระสงฆ์ ท่ีเรยีกกนัเตม็ท่ีว่า “สาวกสงฆ์” คอืหมูข่องผูฟั้งของพระผู้มีพระภาค 

เพราะฉะน้ัน ทีช่ือ่ว่าผูน้บัถือพระพทุธศาสนาโดยตรงกค็อืว่าผูเ้ป็นพระสงฆ์นัน่เอง หรอื

ว่าถ้าไม่ถงึอย่างนัน้ กเ็ป็นผูท้ีน่บัเนือ่งอยูใ่นพระสงฆ์ ผูน้บัถือพระพุทธศาสนา เม่ือกล่าว

โดยหลกัธรรมท่ีแท้จรงิแล้ว กช็ือ่ว่าเป็นผูนั้บเนือ่งอยู่ในพระสังฆรตันะผูห้นึง่ ๆ ด้วยกัน

ทั้งนั้น ทั้งคฤหัสถ์ ทั้งบรรพชิต

แต่ว่าต่อมาเม่ือพระพทุธศาสนาได้แพร่หลายออกไป การนบัถอืพระพทุธศาสนา

ได้แปรไปจากเดมิ กล่าวคอืได้กลายเป็นการนับถือประจ�าตระกลู ประจ�าหมู่ ประจ�าชาติ 

จนถึงกับเมื่อเกิดมาในชาติ ในหมู่ หรือในตระกูลที่นับถือก็นับถือด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้

จึงมักจะถูกเกณฑ์ให้นับถือตั้งแต่เกิด ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนา คืออะไร เมื่อโต

ขึน้กส็�าคญัตนว่าเป็นผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาทเีดยีว บางททีัง้ทีไ่ม่รูว่้าพระพุทธศาสนา

คืออะไร พระพุทธเจ้าคือใคร พระธรรมคือใคร พระสงฆ์คือใคร

บางทกีไ็ม่ได้ปฏบิตัธิรรมในพระพทุธศาสนา ซ�า้ประพฤตบิาปอธรรมกม็ ี แต่ก็

ส�าคัญตนว่านับถือพระพุทธศาสนา น้ีเป็นการนับถือที่ได้แปรมา เพราะเหตุนี้ ถ้าจะ

ถามผูท้ีนั่บถอืพระพทุธศาสนาอย่างนี ้ถามผูท้ีต่ัง้อยูใ่นศลีในธรรม กจ็ะว่าข้าพเจ้านบัถอื

พระพุทธศาสนา ถามผู้ที่เป็นผู้ร้ายฆ่าคนหรือเป็นโจรปล้นทรัพย์ชาวบ้าน เขาก็จะว่า

ข้าพเจ้านับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น เป็นอันว่านับถือพระพุทธ-

ศาสนาด้วยกันท้ังน้ัน ท้ังคนท่ีดี ท้ังคนท่ีไม่ดี ทั้งคนที่สนใจปฏิบัติธรรมในพระพุทธ-

ศาสนา ทั้งคนที่ไม่สนใจปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนัน้ ถ้าเราไม่หยบิยกการนบัถือพระพทุธศาสนาของเรา ขึน้มาพจิารณา

ดูว่าบัดนี้เรานับถือพระพุทธศาสนากันอย่างไร และนับถือกันไปอย่างที่ฆ่าเขาก็นับถือ 

ลักทรัพย์เขาก็นับถือ ดื่มเหล้าเมายาเอาเรื่องราวอะไรไม่ได้ก็นับถือ ก็จะไปกันใหญ่ 

ฉะนั้น จึงควรหยิบยกขึ้นมาดูให้รู้ว่า เราควรจะนับถืออย่างไร ควรจะแก้ไขอย่างไร
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จรงิอยู ่แม้การนบัถอืพระพทุธศาสนาทีแ่ปรมาดงักล่าวนี ้จะไม่ส�าเรจ็ประโยชน์ 

เหมือนอย่างตอนต้นก็จริง แต่ก็ยังดี เพราะถึงอย่างไรก็ชื่อว่านับถือในทางวัตถุ ถึงแม้

จะไม่นับถือในทางท่ีเข้าถึงธรรม กล่าวคือ ก็ยังมีความเคารพปูชนียสถานและวัตถุที่

ควรเคารพในพระพุทธศาสนาอยู่ ข้อนี้เปรียบเหมือนอย่างว่าได้ผลไม้ท่ีมีรสไว้ เช่น  

เป็นอ้อยหรือมังคุด แม้จะยังไม่บริโภคผลไม้เหล่านั้น ก็ชื่อว่าได้ผลไม้ที่มีรสหวาน 

ได้แล้ว บริโภคเม่ือไรกจ็ะได้รสเม่ือนัน้ ข้อนีก้เ็ช่นเดยีวกนั แม้การนบัถอืของเราจะเป็น

อย่างไรกต็าม กช็ือ่ว่าได้นบัถอืในวตัถทุีถ่กูต้องอยู่แล้ว เมือ่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ 

และพยายามที่จะศึกษาให้รู้จักพระพุทธศาสนา และปฏิบัติพระพุทธศาสนา ก็ย่อม

สามารถจะได้รบัประโยชน์แห่งการนับถอืน้ันได้ อย่างน้อยกย่็อมจะท�าให้มคีวามประพฤติ

ปฏิบัติดีขึ้น

แต่พึงเข้าใจว่า การนับถือพระพุทธศาสนานั้นจ�าเป็นจะต้องมีการรับปฏิบัติ

ธรรมของพระพุทธเจ้าตามสามารถอย่างน้อยก็ต้องมีศีล ๕ จะสามารถท�าตัวของเรา 

ให้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาโดยถูกต้อง ต้องอาศัยหลักที่จะน�ามากล่าวในที่นี้   ๓ 

ประการ คือ

๑. การฟังหรือการเรียนให้รู้จักพระพุทธศาสนา

๒. การปฏิบัติพระพุทธศาสนา

๓. ความรู้ความเห็นธรรม

ในข้อแรกน้ัน คือ การฟังหรือการเรียนให้รู้จักพระพุทธศาสนา ข้อนี้เป็น  

ข้อส�าคัญในเบื้องต้นเป็นอันมาก แม้พระสงฆ์เองท่านก็แสดงว่า ภควโต สาวกสงฺโฆ 

หมู่แห่งผูฟั้งของพระผูม้พีระภาค แปลว่าท่านต้องเป็นผูท้ีส่ดบัฟังจงึจะรูไ้ด้ เพราะฉะนัน้ 

ในการที่จะท�าตนให้เข้าถึงศาสนาในเบ้ืองต้น จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องสดับฟังหรือต้องเรียน

ให้รูจ้กัพระพทุธศาสนาว่าพระพทุธศาสนาสอนอย่างไร แม้โดยย่นย่อ พอเป็นทางปฏบิตัิ

ของตน

พระพทุธศาสนานัน้ เม่ือกล่าวโดยย่นย่อแล้ว ย่อมสอนให้ละความชัว่ ให้ประพฤติ

ความดี และให้ช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในโอวาท

ปาติโมกข์ และยังมีหลักที่เราผู้นับถือพระพุทธศาสนาควรที่จะฟังจะศึกษาให้รู้ไว้อีก 
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คอืหลกัในเรือ่งกรรม หลกัในเรือ่งอรยิสจั เหล่านีเ้ป็นข้อใหญ่ใจความซึง่เป็นองค์ประกอบ

แห่งพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาตามที่กล่าวมานี้ ก็จ�าต้องอาศัยภาษาคือค�าพูด จะเป็นภาษา

บาลกีต็าม จะแปลมาเป็นภาษาไทยกต็าม และเราฟัง กฟั็งภาษา ภาษาทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงแสดงเรยีกตรง ๆ เป็นกลาง ๆ ว่า “ภาษาธรรม” เป็นข้อทีเ่ราควรจะต้องท�าความ

เข้าใจ

ภาษาธรรม ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น ท่านกล่าวว่าบริบูรณ์บริสุทธิ์ด้วย

พยัญชนะคือถ้อยค�า ด้วยอรรถคือเน้ือความ ไม่จ�าจะต้องตัดต้องเพิ่มต้องช�าระแก้ไข 

ทัง้อรรถทัง้พยญัชนะตรงกนัสมกนั ถ้อยค�าท่ีทรงแสดงอย่างไร เนือ้ความกต้็อง อย่างนัน้ 

ไม่มีสับสน ไม่เหมือนอย่างค�าพูดที่พูดกัน เป็นค�าปากตลาด ยกตัวอย่างเช่นพูดกันว่า 

“ทานข้าว” ถ้อยค�าใช้ว่า “ทานข้าว” แต่หมายความว่า “กนิข้าว” ทนีีถ้้าจะแปลถ้อยค�า

ออกไปว่า “ทาน” แปลว่า “ให้” เพราะฉะนัน้ “ทานข้าว” กต้็องแปลว่า “ให้ข้าว” ไม่ใช่

แปลว่า “กินข้าว” พูดว่า “ให้ข้าว” แต่หมายความว่า “กินข้าว” ภาษาที่พูดกันเป็นรูป

น้ีเป็นส่วนมากแต่ภาษาธรรมของพระพทุธเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนัน้ เมือ่ท่านพดูว่า “ให้ข้าว” 

ก็ต้องเป็น “ให้ข้าว” เมื่อท่านพูดว่า “กินข้าว” ก็ต้องเป็น “กินข้าว” ยังมีอีกหลายค�า

ทีเ่กบ็จากภาษาธรรมไปพดู แต่กพ็ดูกนัผดิ ๆ เช่น ถ้าโกรธ พดูว่า “โมโห” ความจรงิ 

โมโห แปลว่า “หลง” ไม่ใช่โกรธ ถ้ารษิยาพูดว่า “อจิฉา” แปลว่า ความปรารถนา หรอื

ความอยาก แต่ไปหมายความว่า “ริษยา” ทีนี่ถ้อยค�าจึงเป็นอย่างหนึ่ง อรรถเป็นอีก

อย่างหนึ่ง แต่ภาษาธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนั้น ถ้อยค�าก็ต้องอย่างเดียว

กับอรรถคือเนื้อความที่ทรงมุ่ง เพราะฉะนั้น แม้พระพุทธศาสนาจะได้ล่วงมาเป็นเวลา

หลายพันปีแล้ว เราจึงสามารถอาศัยพยัญชนะ คือถ้อยค�าท่ีทรงแสดงนั้นสืบหา 

ความหมายของธรรมได้ เพราะภาษากบัความหมาย ไม่สบัปลบักนั ไม่เหมอืนกบัภาษา

ที่พูดกันอยู่เป็นพื้น

อนึ่ง จ�าต้องศึกษาให้รู้จักนิทานของธรรม ที่ทรงแสดงนิทานนั้นเรามักเข้าใจ 

กันว่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เล่าอ้างกันมาปรัมปราอะไรต่าง ๆ แต่ว่าในที่นี้หมายความว่า 

เรือ่งทีเ่ป็นมลูเค้าให้ทรงแสดง พระพทุธเจ้าจะทรงแสดงธรรมกต้็องมีนทิานคอื เรือ่งที่
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เป็นมูลเค้าให้ทรงแสดง ไม่ใช่ทรงแสดงเปล่า ๆ เฉย ๆ ยกตัวอย่างดังจะทรงแสดง

คาถาหนึง่กจ็ะทรงพิจารณาดเูรือ่งท่ีเป็นมูลเค้าว่าเป็นอย่างไร ควรจะแสดงธรรมอย่างไร

เช่นที่ท่านเล่าว่า

พระจกัขบุาลเถระได้ประพฤตคิวามเพยีรอย่างหนกั จนถงึกบัจกัษบุอดทัง้สอง

ข้างจงึได้ส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ เมือ่ได้ส�าเรจ็แล้วท่านได้เดนิจงกรมในคนืวนัทีม่ฝีนตก 

ได้เหยียบตัวแมลงเม่าตายไปเป็นอันมาก เพราะท่านจักษุบอดมองไม่เห็น ฝ่ายพวก

ภิกษุเห็นเข้าเช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านเป็นพระอรหันต์ ก็กล่าวหาว่า ในเวลาท่ีตายังดี 

ไม่ท�าความเพียร พอตาเสียแล้วมาปรารภความเพียร ฆ่าสัตว์ให้ตายไปเป็นอันมาก 

พระพทุธเจ้ากท็รงพยากรณ์ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ ไม่มีเจตนาทีจ่ะฆ่าสัตว์ จงึได้ตรสั

พระคาถาหน่ึงสอนภิกษุท้ังหลายว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐ 

ส�าเร็จด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจถกูโทษประทุษร้ายแล้ว จะพดูกต็าม จะท�ากต็าม ความทกุข์

ย่อมติดตามผู้น้ัน เพราะทุจริตนั้น เหมือนอย่างล้อเกวียนท่ีติดตามรอยเท้าของโคท่ี

ลากเกวียนไปฉะนั้น”

นีพ้ระพุทธเจ้าทรงแสดงคาถานีก้เ็พราะมนีทิานคือมเีรือ่งทีเ่ป็นเหต ุแล้วกท็รง

แสดงธรรมให้เหมาะกบันทิานคอืเรือ่งทีเ่ป็นเหตนุัน้  ๆ และในธรรมทีท่รงแสดงนัน้เอง 

ก็มีเหตุมีผลอยู่ในตัวว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล ซึ่งส่องถึงกัน เพราะฉะนั้น การที่

เรียนรู้นิทานคือมูลเค้าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม จึงเป็นข้อที่ส�าคัญมากที่จะท�าให้

สามารถปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้โดยถูกต้องและได้รับผล

การท่ีมีผูบ่้นว่านบัถอืพระพทุธศาสนา แต่ไม่ได้รบัผลตามทีต้่องการ เช่น รกัษา

ศลีหรือให้ทานก็ยิง่จะจน ยิง่จะล�าบาก ไม่เหมอืนกบัผูท้ีป่ระพฤตใินทางทีแ่สวงหาทรพัย์

ทั้งโดยตรงทั้งโดยอ้อม เขาไม่มีศีลเขาไม่มีธรรมอะไร แต่เขาก็มั่งมีศรีสุขอะไรเหล่านี้

เป็นต้น หรอืพระพทุธศาสนาเป็นเหตใุห้เกดิความเสือ่มโทรมอย่างนัน้อย่างนี ้นีก้เ็พราะ

ไม่ได้ศกึษาให้รูน้ทิาน คือมลูเค้าทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมนัน้ ๆ พระพทุธเจ้าทรง

แสดงธรรมไว้ แม้โดยตรงจะทรงมุ่งวิมุตติ คือความหลุดพ้นหรือความสละโลก แต่ว่า

ถ้าผู้ที่ยังไม่สามารถจะสละเช่นนั้นได้ ก็ทรงแสดงให้ประกอบด้วยธรรม ที่จะน�าไปให้

ส�าเร็จประโยชน์ปัจจุบันบ้าง ให้ส�าเร็จประโยชน์ภายหน้าบ้าง เป็นชั้น ๆ ขึ้นไป  
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และธรรมบางประการก็ทรงแสดงแก่ภิกษุซ่ึงได้สละความกังวลในฆราวาสวิสัยแล้ว  

บางประการก็ทรงแสดงแก่ฆราวาส เพราะฉะนั้น จะปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้นิทาน คือ  

มูลเค้าที่ให้ทรงแสดงน้ันว่าทรงมุ่งแสดงแก่คนชั้นไหน ทรงปรารภเหตุอย่างไร จึงจะ

สามารถเลือกปฏิบัติธรรมนั้นให้ได้รับผลดีได้

ลองสมมตดิวู่า ถ้าจะทรงแสดงธรรมแก่เรา จะทรงแสดงธรรมอะไร ทนีี ้สมมติ

ว่าเราก�าลังอยู่ในวัยท่ีจะเล่าเรียนศึกษา ก�าลังอยู่ในวัยที่จะต้องการประกอบการงาน 

มุ่งความก้าวหน้าในการอาชีพ มุ่งเกียรติ มุ่งชื่อเสียง มุ่งยศ สมมติอย่างนั้น นี้ตัวเรา

เองเป็นนทิาน คราวนีจ้ะทรงแสดงธรรมอะไรสอน ถ้าเป็นเช่นนีก้จ็ะทรงแสดงให้ประกอบ

ด้วยประโยชน์ปัจจุบัน คือให้ถึงพร้อมด้วยความหมั่นแสวงหาทรัพย์ เป็นต้น และ 

จะต้องทรงสอนให้ถงึพร้อมด้วยประโยชน์ภายหน้า ทีจ่ะท�าให้มคีวามสุขสืบไป ตลอดถงึ

ภายหน้า ไม่ใช่ในปัจจบุนัเท่านัน้ และให้เผือ่แผ่ความสขุน้ันแก่ผู้อ่ืน ต่อไปอีกด้วย กล่าวคือ

ให้ถึงพร้อมด้วยศรทัธาความเชือ่ในสิง่ทีค่วรเชือ่ ให้ถงึพร้อมด้วยศลีคอืความประพฤตดิี 

ดังนี้เป็นต้น

ทนีีส้มมตว่ิาเราก�าลังประสบความทกุข์ เช่นว่าต้องเสยีทรพัย์หรอืเสยีบคุคลที่

เป็นทีรั่กไป จะทรงสอนอย่างไร เม่ือเหตเุป็นเช่นนี ้กจ็ะทรงสอนให้ปรารภถึงคตธิรรมดา

ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น และใช้การอธิบาย เพื่อโน้มน้าว

ไปให้เห็นคติธรรมดา

เพราะฉะนัน้ ถ้าถือเอาตัวเราเองเป็นนทิาน คอืว่าถือเอาเรือ่งทีเ่ราเป็น ๆ อยู่ 

ประสบอยูเ่ป็นมลูเค้า และคดิว่าถ้าพระพทุธเจ้าได้ทรงสอนเราจะทรงสอนอย่างไรแล้ว 

เลอืกเอาค�าสอนมาปฏิบติัให้เหมาะแก่นทิาน คอืว่าเรือ่งของเราแต่ละคนแล้ว เราจะได้

รับประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่มีการเสียประโยชน์เลย การที่เราไม่ได้รับ

ประโยชน์นั้น เพราะเราไปเอาธรรมที่ทรงแสดงเพราะเรื่องของคนอื่น ซึ่งไม่เหมาะกับ

เรื่องของเรามาปฏิบัติ นี้เป็นเพราะเหตุนี้

ในการปฏบัิตวิปัิสสนาธรุะ กต้็องให้เหมาะแก่นทิานของแต่ละคนเช่นเดยีวกนั 

ดังจะเล่าเรื่องพระจูฬปันถกแทรกลงไว้อีกเรื่องหนึ่ง
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พระมหาปันถกเถระผู้พี่ให้พระจูฬปันถกเรียนคาถาบทหนึ่งถึง ๔ เดือน ก็ไม่

อาจเรยีนได้ เพราะทึบนัก จงึขบัไล่ให้ไปเสยี พระจฬูปันถกคดิจะสึกเดนิออกไปในเวลา

เช้าตรู่ พระศาสดาทรงพบเข้าตรัสถาม ก็กราบทูลให้ทรงทราบ พระศาสดาตรัส

ปลอบโยน ทรงลูบศีรษะด้วยฝ่าพระหัตถ์ ทรงน�าไปพระคันธกุฎีที่ประทับ ทรงสั่งให้

นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ประทานผ้าสะอาดให้ลูบ พลางบริกรรมว่า รโชหรณํ 

รโชหรณํ “เถ้าไคล เถ้าไคล” พระจูฬปันถกมองดวงอาทิตย์ ลูบผ้าบ่อย ๆ ผ้าก็เปื้อน

หมอง ก็คิดว่าผ้านี้สะอาดเหลือเกิน แต่อาศัยอัตภาพนี้จึงสกปรกอย่างนี้ จิตก็ด�าเนิน

สู่กระแสวิปัสสนา ก�าหนดความสิ้นความเส่ือมว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นต้น  

บรรลพุระอรหนัต์แล้ว ความส�าเรจ็ผลดีดงันี ้เพราะพระศาสดาทรงทราบนทิานของท่าน 

แล้วทรงสอนให้เหมาะ

เพราะฉะนั้นจึงควรศึกษาให้รู้นิทาน คือเหตุที่เป็นมูลเค้าที่พระพุทธเจ้าทรง

แสดง โน้มน้าวน�ามาปฏิบัติให้เหมาะกับนิทานคือเร่ืองของเรา เราจะได้รับประโยชน์

ไม่มีการเส่ือมประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเลย การที่น้อมเอาธรรมมาปฏิบัต ิ

ให้เหมาะ เช่นน้ีแหละชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม นี้เป็นข้อที่ควรจะ 

สดับฟังจะศึกษาให้รู้ข้อแรก

ข้อที ่๒ คอื การปฏบิตั ิเมือ่เรียนธรรมของพระพทุธเจ้าพร้อมทัง้นทิาน และ

วธิปีฏบิตัใิห้สมควรแก่ธรรมดงัท่ีกล่าวมาแล้ว การปฏิบตันิัน้คอืการทีน้่อมน�า เอาธรรม

มาปฏิบัติให้เป็นผู้มีความประพฤติดี คือมีศีล เป็นผู้มีจิตใจดี เป็นผู้มีความเห็นชอบ  

มีความเห็นตรงอันเป็นตัวปัญญาทางพระพุทธศาสนา

การปฏิบตันิีจ้�าต้องอาศัยศรทัธา ศรทัธานีแ้หละเป็นเหตชุกัน�าให้ปฏบิตั ิถ้าขาด

ศรทัธาเสียแล้ว กไ็ม่สามารถจะปฏบัิติธรรมได้ ศรัทธาแปลกนัว่าเชือ่ การปฏบิตั ิบางที

กล่าวว่า ถือ ที่มาจากค�าว่า สมาทาน ศรัทธา กับ สมาทาน แปลรวมกันว่า เชื่อถือ 

ถือปฏิบัติ เชื่อกับถือปฏิบัตินี้จะต้องคู่กัน การปฏิบัตินี้เอง เป็นเครื่องส่องถึงความเชื่อ

ในพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างไร อย่างที่พูดถึงคนที่เข้าวัดถือศีลฟังธรรมหรือให้ทาน

ว่าคนมศีรัทธา นีก้ย็กเอาการปฏิบตัข้ึินมาว่า แม้ในพระบาลกีมี็แสดงไว้ คอื ในตกินบิาต 

พระพทุธเจ้าทรงแสดงองค์ของผูม้ศีรทัธาไว้  ๓ ประการ คอืประสงค์จะเห็นผูมี้ศลี ๑ 
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ปรารถนาจะฟังธรรม ๑ สละความตระหนี่บริจาคทาน ๑ เมื่อประกอบด้วยองค์ ๓ 

ประการน้ี จงึเรียกว่าผูม้ศีรทัธานีก้เ็อาการปฏบิติัเข้ามาเป็นเครือ่งวดัว่ามีศรทัธาหรอืไม่ 

เพราะฉะนั้น ศรัทธาจึงเป็นประการส�าคัญมาก เราจะต้องพยายามท�าศรัทธาของเรา

ให้เชื่อถูก ไม่ใช่เป็นการเชื่อเฉไฉหรือเป็นความเชื่อที่คลอนแคลนไม่ตั้งมั่น

ศรทัธาคอืความเชือ่ทีเ่ฉไฉนี ้เนือ่งมาจากการทีไ่ม่ได้สดบัฟังให้รูจ้กัพระพทุธ-

ศาสนา หรือว่าเกิดจากการที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยถือตาม ๆ กันมา ซึ่งหนักไป

ทางวัตถุไม่ใช่หนักไปในทางที่มุ่งเข้าถึงตัวธรรม ซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนา โดย

แท้จริง ดงัจะเหน็ได้ว่าเราสร้างพระพทุธรูปเพ่ือเป็นเครือ่งสกัการะบชูา เป็นวตัถทุีจ่งูใจ

ให้ระลกึถงึพระพทุธเจ้า เพือ่เกิดความศรัทธาในพระองค์ เพ่ือน�าเอาธรรมของพระองค์

มาปฏิบัติ แต่ว่าต่อมาก็เชื่อเฉไฉไปจนกลายเป็นเคร่ืองรางซึ่งห่างไปจากหลักเดิม  

คนดก็ีมเีครือ่งราง คนร้ายกมี็เคร่ืองราง แล้วกต่็างมุง่ให้เครือ่งรางนีคุ้ม้ครองป้องกนัตน 

ทั้งในทางท�าดี ทั้งในทางท�าร้าย เป็นผู้ร้ายจะฆ่าเขาหรือจะปล้นเขาก็มีเครื่องรางคุ้มมิ

ให้เป็นอันตรายในการที่จะท�าการร้าย ตลอดถึงต�ารวจก็มีเครื่องรางป้องกันไม่ให้เป็น

อันตรายในการที่จะจับคนร้าย นี้เป็นความเชื่อที่ได้ห่างไกลออกมา แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะ

เป็นสิ่งที่มีโทษทั้งนั้น ถ้านับถือให้ถูกต้อง คือให้เป็นท่ีพึ่งของจิตใจส�าหรับในการท่ีจะ

กระท�าความด ีแล้วก็ย่อมสามารถทีจ่ะอ�านวยประโยชน์ให้ได้ตามสมควร แต่กต้็องปรบั

เข้ามาหาหลักว่าถูกอย่างไร ควรอย่างไร ด้วยการที่มาสดับฟังให้รู้จักพระพุทธศาสนา

ว่าเป็นอย่างไร จนถึงสามารถรู้และปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น เมื่อเป็น

เช่นนี้ศรัทธาก็จะตรง ความปฏิบัติก็จะตรงตามไปด้วย

เมื่อท�าศรัทธาให้ตรงแล้ว ก็จะต้องท�าศรัทธาให้ตั้งมั่นด้วย ดังจะเห็นได้ว่า  

ในบางคราวคิดว่ามีศรัทธาตั้งมั่น รับศีลต้ังแต่ข้อเว้นจากการปาณาติบาตไปจนถึงข้อ

เว้นจากการดื่มน�้าเมา แต่ครั้นไปพบสัตว์ที่จะพึงฆ่า ไปพบทรัพย์ที่จะพึงลัก บางที  

ถ้าน้อย ๆ กไ็ม่ลกั แต่ถ้าบางทไีปพบมาก ๆ หรอืบางทไีปพบเพือ่นฝงูทีเ่ป็นนกัดืม่สุรา 

ศรัทธาหายไปเสียแล้ว ก็กลับประพฤติในทางฆ่าสัตว์บ้าง ลักทรัพย์บ้าง ประพฤติผิด

ในทางกามบ้าง พดูเทจ็บ้าง ด่ืมสรุาเมรยับ้าง นีศ้รทัธาไม่ตัง้มัน่ ฉะนัน้ ต้องท�าศรทัธา 

ให้ตั้งมั่น การปฏิบัติจึงจะดีมั่นคง



107ภาคมัชฌิมทรรศน์

การที่จะท�าศรัทธาให้มั่นคงนี้ ต้องอาศัยมีก�าลังใจ ด้วยการฝึกหัด ข่ม บ่ม 

อบรมใจให้เข้มแขง็ทีจ่ะประพฤตคิวามด ีพยายามตัง้จติไว้ในทางทีด่ ีแข็งใจทีจ่ะกระท�า

ความดี ไม่อ่อนไปตามความชั่ว นี้แหละเป็นหลักของสมาธิ คือตั้งใจมั่น หมายความ

ว่า ตั้งใจมั่นไว้ในทางของความดี แข็งไว้ในทางของความดี ไม่อ่อนไปตามความชั่ว

อีกประการหนึ่ง เกี่ยวกับความเห็น คือเพราะเห็นว่าศีล คือความประพฤติดี 

เช่นน้ัน ยงัไม่สามารถท่ีจะอ�านวยผลท่ีประสงค์ให้ได้ จึงท้ิงศลีเสีย เพราะฉะนัน้ คนเรา

จึงแบ่งออกเป็น ๒ พวก คือพวกท่ีไม่ถือศีล เพราะเห็นว่าการประพฤติทุจริตผิดศีล 

เป็นเหตุให้ได้ผล และได้อย่างเห็น ๆ อีกพวกหนึ่ง คือพวกถือศีล เพราะเห็นว่าถือศีล 

เป็นเหตุให้ได้ผลดี

คราวนี้มาพิจารณาดูว่า ถือศีลได้อะไร เสียอะไร ไม่ถือศีลได้อะไร เสียอะไร 

การไม่ถือศีล เม่ือฆ่าสัตว์ก็สามารถท่ีจะได้เนื้อมาเป็นอาหารเป็นต้น หรือได้ฆ่า

สมปรารถนา การลกัทรพัย์ได้อะไร กไ็ด้ทรพัย์ บางทไีด้มาก ๆ จนร�า่รวย การประพฤติ

ผิดในกาม การพูดเท็จ การดื่มสุราได้อะไร ก็ได้ตามที่กระท�านั้น แต่พวกที่ไม่ถือศีล 

ซึ่งประพฤติดังที่ว่านั้น ก็ไม่ใช่ได้อย่างเดียว ต้องเสียเหมือนกัน คือเสียความไม่มีเวร 

ไม่มีภัย คราวนี้เมื่อรักษาศีลเสียอะไร เมื่อเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็ต้องเสียโอกาสที่จะได้

ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ก็เสียโอกาสที่จะได้ทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ  

ไม่ดื่มสุราและเมรัย ก็เสียโอกาสท่ีจะได้ประกอบกรรมน้ัน ๆ แต่เมื่อรักษาศีล ก็ได้ 

ความไม่มเีวรไม่มภียั ได้ศลีานสิงส์ ดงัทีท่่านแสดงไว้ว่า ศลีให้ถึงสุคต ิศลีให้โภคสมบัติ 

ศีลให้ถึงความดับทุกข์ร้อน ปุถุชนสามัญ ย่อมจะมีความเห็น ๒ อย่างนี้ปะปนกัน  

และประพฤตไิปตามความเหน็ จะประพฤติในศลีได้มัน่คง กต้็องเหน็ คณุศลี เหน็โทษ

ของความไม่รักษาศีล จะเห็นดังนี้ได้จริงต่อเมื่อท�าความเห็นให้ตรงต่อคลองธรรม

ท�าความเห็นตรงต่อคลองธรรมนั้น จะท�าได้อย่างไร

ทีแรกต้องพิจารณาส่วนที่ได้กับส่วนที่เสียทั้งสองนี้ เปรียบเทียบกันว่า อย่าง

ไหนดีอย่างไหนเลวกว่ากัน และลงความเห็นตัดสินว่า ควรยึดถือเอาฝ่ายไหน แต่ต้อง

ไม่ลงความเห็นตัดสินด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือในขณะท่ีก�าลัง  

โลภ โกรธ หลง เพราะในเวลาเช่นนัน้ ความรูจ้กัดชีัว่ผดิถูกอนัเป็นตวัปัญญาย่อมมอียู่
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น้อยหรอืหมดไป ไม่อาจลงความเห็นตดัสนิอะไรให้ถูกธรรมโดยปราศจากอคตไิร ๆ ได้ 

และอาจท�าอะไรได้อย่างผดิ ๆ ฉะนัน้ ต้องลงความเหน็ในเวลาสงบโลภโกรธหลงจงึจะ

ถูกต้อง ในข้อนี้มีหลักฐานยืนยัน คือ ย้อนพิจารณาดูตัวเราเอง สิ่งที่เคยเห็นว่าดีหรือ

ไม่ดีนั้น ในขณะที่จิตใจก�าลังโลภ โกรธ หลงอยู่เป็นอย่างหนึ่ง ในขณะที่จิตใจสงบ

บริสุทธิ์เป็นอีกอย่างหนึ่ง ฉะน้ัน ต้องพิจารณาด้วยปัญญาท่ีปราศจากความโลภ  

ความโกรธ ความหลง จึงจะเห็นได้ว่า ผลที่ได้เพราะการประพฤติทุจริตผิดศีลน้ัน  

เป็นผลได้ช่ัวคราว ส่วนผลเสียหายมีมากกว่า เพราะก่อความมีเวรมีภัยเป็นต้นขึ้น  

ส่วนการรักษาศีล แม้จะเสียโอกาสที่จะได้ผลบางอย่าง แต่ก็ได้ผลที่ดีกว่าคือ ความ

สงบเวร สงบภัย ได้ศีลานิสงส์ดังกล่าว

เห็นอย่างนี้แหละจึงเป็นความเห็นที่ตรงที่ถูกคลองธรรม ความรู้จักพิจารณา

เทียบเคียงผิดชอบชั่วดีลงความเห็นตัดสินให้ถูก ให้ตรงคลองธรรมนี้ เป็นตัวปัญญา  

ที่ท�าให้มนุษย์เป็นสัตวโลกพิเศษกว่าสัตว์ร่วมโลกเดียวกัน ถ้าขาดปัญญานี้เสียแล้ว  

กไ็ม่มอีะไรท่ีท�าให้พเิศษกว่ากนั และเม่ือมีความเหน็ตรง กส็ามารถประพฤตคิวามดขีึน้ 

ตามที่มีความเห็นตรงขึ้นได้เพียงไร

อีกประการหนึ่ง ความรู้ความเห็นธรรม อันเป็นข้อที่ครบ ๓ ข้อนี้ เป็นข้อ

ส�าคัญมาก พุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธศาสนาแม้จะเป็นผู้ที่มีความเห็นตรง ในทาง

ปฏบัิตแิล้ว ถ้าขาดความรูค้วามเหน็ธรรมเสยีแล้ว กช็ือ่ว่าเป็นพทุธศาสนกิเพยีงครึง่เดยีว 

หรือเพยีงส่วนเดยีวเท่านัน้ยงัไม่เตม็ที ่จะเป็นพทุธศาสนกิเตม็ทีก่ต้็องมคีวามรูเ้หน็ธรรม 

ความรู้เห็นธรรม กล่าวง่าย ๆ ก็คือความรู้ความเห็นในสิ่งที่รวมกัน อยู่เป็นกลุ่มเป็น

ก้อนนีว่้ามคีวามเกดิมคีวามดับเป็นธรรมดา ไม่เหน็แต่เกดิแห่งส่วนทีร่วมกนัอยูเ่ท่านัน้ 

มองทะลุเกิดไปให้เห็นดับ อันเป็นความเสื่อมสิ้นแตกสลาย แห่งส่วนนั้น ๆ ด้วย  

เห็นอย่างนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเห็นคติธรรมดา เมื่อท�าความเห็นในคติธรรมดานี ้

ให้มีข้ึนได้แล้ว ก็สามารถบรรเทาความโลภ ความโกรธ ความหลง กันเป็นเหตุให้

ประพฤติผิด และเป็นเหตุละความมัวเมาประมาทความยึดถือให้เบาบางลงไปได้

มีตัวอย่างเล่าว่า พระราชอนุชาของพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งอยู่ในฐานะเป็น

พระยุพราช ในคราวหนึ่งได้เสด็จไปล่าเนื้อ ได้เห็นฝูงเนื้อเล่นกันอยู่อย่างร่าเริง จึงมา

คิดว่าหมู่เน้ือเหล่าน้ีเพียงแต่กินหญ้าเท่านั้น ยังมีความคะนองกันอยู่เช่นนี้ ก็ไฉน 
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พวกภิกษุที่พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงทะนุบ�ารุงด้วยประการต่าง ๆ เช่นให้ได้  

ฉันอาหารที่ดี ๆ เป็นต้น จะไม่มีความคะนองสนุกสนานบ้างเล่า เมื่อเสด็จกลับจาก 

ล่าเนือ้ แล้วจงึได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอโศกมหาราช กราบทลูความคดินีใ้ห้ทรงทราบ พระเจ้า

อโศกมหาราชทรงหาเหตทุ�าเป็นเหมอืนกริว้อย่างมาก แล้วกร็บัส่ังให้พระอนชุาซึง่เป็น

พระยพุราชนัน้เสวยราชสมบตั ิ๗ วนั พ้นจาก ๗ วันแล้วจักให้น�าตวัไปประหารชวิีตเสีย 

ฝ่ายพระยุพราชอยู่ในราชสมบัติ ๗ วัน แต่ว่านึกอยู่ว่าอีก ๗ วันเราจะตาย พอล่วง

มาได้วันหนึ่งก็นึกว่าอีก ๖ วันเราจะตายเรื่อย ๆ มา เช่นนี้จนถึงอีก ๑ วันเราจะตาย 

ไม่เป็นอันสรงสนานไม่เป็นอันเสวยไม่เป็นอันบรรทม ก็ทรงซูบผอมลงไปโดยล�าดับ 

ฝ่ายพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทรงถามว่า ก็เธอเสวยราชสมบัติอยู่เช่นนี้ บริบูรณ์  

ด้วยความสุขต่าง ๆ เป็นอันมาก ท�าไมเธอจึงเป็นเช่นนี้ พระอนุชาก็ทูลตอบให้ทรง

ทราบว่าจะรู้สึกเป็นสุขอย่างไร เพราะมานึกเตือนอยู่เสมอว่าอีก ๗ วัน อีก ๖ วัน  

อีก ๕ วัน จนถึงอีก ๑ วันจะตาย พระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้ตรัสให้ทราบว่า ที่มอบ

ให้เสวยราชสมบัติและคาดโทษไว้เช่นน้ี ก็เพื่อเป็นการสอนโดยอ้อมเพื่อให้รู้ว่าความ

คะนองสนุกสนานนั้น ไม่ได้เกิดเพราะเหตุท่ีอยู่ในความแวดล้อมด้วยความสุขต่าง ๆ 

อย่างพระยุพราชนี้แวดล้อมด้วยความสุขต่าง ๆ ยิ่งกว่าภิกษุเป็นอันมาก แต่ว่าก็หา 

ความสุขไม่ได้ เพราะอะไร ก็เพราะนึกถึงความตายที่จะมีแก่ตน เพราะฉะนั้น จึงไม่รู้

สึกเป็นสุข ก็พวกภิกษุที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทะนุบ�ารุงนั้นนึกถึงความตายอยู่ 

เสมอ ๆ ไฉนจึงมีความคะนองสนุกสนานเล่า

น้ีเป็นเรื่องที่สาธกให้เห็นว่า การท่ีเรามาค�านึงถึงความเกิดความดับอยู่เสมอ 

อย่างต�่าก็เป็นเหตุให้เกิดความไม่ประมาท ยับยั้งความคะนองไปในทางประพฤติชั่ว  

เสียหาย และให้รีบเร่งประพฤติความดีความชอบให้ทันกาลทันเวลา อย่างสูงก็ให้เข้า

ถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ  

โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ ก็คือหมายความว่ารู้คติธรรมดานี้เอง ดังที่ท่านแสดงไว้ว่า 

พระโกณฑัญญะฟังปฐมเทศนาแล้ว ก็เกิดธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้น  

ความรู้เห็นในคติธรรมดานี้ จึงเป็นหลักส�าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีจะท�าให้เข้าถึง

พระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เป็นพุทธศาสนิกควรที่จะพยายามกระท�าให้เกิดขึ้น
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รวมหลักเป็นเครื่องน�าเข้าไปสู่ความเป็นพุทธศาสนิกเป็น ๓ ประการ คือ  

การสดบัฟังหรอืการเรยีนให้รูพ้ระพทุธศาสนา (ปรยิตั)ิ ๑ การปฏบิตัพิระพทุธศาสนา 

(ปฏิบัติ) ๑ ความรู้ความเห็นธรรม (ปฏิเวธ) ๑ เมื่อประกอบอยู่ใน ๓ ประการนี ้

ก็ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิก คือนับผู้ถือพระพุทธศาสนา

สรุปได้ว่า ในพระพุทธศาสนามีวิธีการนับถือที่ควรทราบไว้ตั้งแต่เบื้องต้น คือ 

นบัถอืพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ (ทีพ่ึง่) ทีเ่รยีกว่า ไตรสรณาคมน์ 

(ถึงสรณะ ๓) ฉะนั้น ผู้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาเลื่อมใส จึงมีที่พึ่งใจอัน

แท้จริงอย่างแน่นอน ไม่เป็นคนอนาถา (ไม่มีที่พึ่ง) ส่วนศาสนาอื่น ๆ โดยมากสอน

ให้นับถอืเทวดาองค์เดยีว หรอืมากองค์เป็นทีพ่ึง่ พระพทุธศาสนามไิด้ปฏเิสธเทวดาเสยี

เลยทีเดียว แต่ไม่ได้สอนให้นับถือเทวดาเหมือนอย่างนั้น เพราะเทวดายังมีกิเลสม ี

ความกลวัเหมอืนอย่างสามัญมนษุย์ท่ัวไปคือ ยงัมภีาวะทางจติใจเป็นปถุชุนอยูเ่หมอืนกนั 

พระพุทธเจ้าทรงสิ้นกิเลสสิ้นความกลัว ทรงเป็นที่พึ่งพ้นภัยของเทวดา และมนุษย ์

ทัง้ปวง ทรงเป็นศาสดาของทัง้สองจ�าพวก ศาสดาโดยมากสอนให้มนษุย์ผูกพนัเหมอืน

อย่างเป็นทาสของเทวดา คือมอบความเชือ่ทัง้หมด ต่อเทวดาอย่างทาส ต้องเช่ือฟังค�า

สั่งของนายโดยเด็ดขาด พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เดียวที่ทรงเลิกทาสดังกล่าวโดย

เด็ดขาดสิ้นเชิง ทรงเป็นมนุษย์ที่นับถือความรู้ความสามารถของมนุษย์ ประกาศ 

อสิราธปิไตยและสทิธขิองมนษุย์ชนทัว่ไป ตลอดถงึสตัว์ดริจัฉานทัง้หมด เพราะมใิช่แต่

มนุษย์เท่านั้นที่พึงมีสิทธิในชีวิตและความสุขของตน สัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายก็พึงมีสิทธิ

ของตนดังกล่าวเหมือนกัน

พระกรุณาของพระพุทธเจ้า แผ่ไปกว้างขวางครอบโลกครอบจักรวาล ยิ่งกว่า

กรุณาของมนุษย์ ที่แผ่ไปกว้างขวางในหมู่มนุษย์ด้วยกัน เทวดาจึงกลายมาเป็นเสมอ

กับมนุษย์ปุถุชนด้วยกัน และเมื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็อาจรู้ธรรมอาจละกิเลส 

เป็นพระอริยบุคคลได้เหมือนกัน เป็นเทวดาเสียอีก อาจจะละกิเลสได้ยากกว่าเพราะ

มีสุขมาก จึงมักจะติดสุขไม่อาจเห็นทุกข์ เช่นเดียวกับคนที่มีสุขสมบูรณ์ในหมู่มนุษย ์

นีเ้อง เป็นมนุษย์อยูด่งันีแ้หละ มีโอกาสท่ีจะรูธ้รรมะละกเิลสได้สะดวกกว่า เรือ่งเทวดา

องค์เดยีวหรอืหลายองค์ จึงไม่มคีวามส�าคญัในพระพุทธศาสนา ยกเรือ่งเทวดาออกเสยี

ทั้งหมด พระพุทธศาสนาก็ไม่ขาดสาระอะไรไปเลยแม้แต่น้อย
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แต่คนเราจะต้องมีที่เคารพนับถือไม่อย่างนี้ก็อย่างนั้น เมื่อไม่นับถือเทวดา  

จะพึงนับถืออะไร กพ็งึนบัถอืท่านผูมี้พระคุณสูงสุด อนัควรเป็นทีเ่คารพนบัถอืของเทวดา

และมนุษย์โดยแท้จริงทั้งหมด คือพระพุทธเจ้า กับพระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งได้ทรง

เลิกทาสให้แก่ตนเองนี้แหละ ด้วยวิธีไตรสรณาคมน์

ควรเข้าใจว่า ทางพระพุทธศาสนามิได้มุ่งให้นับถือพระพุทธองคอ์ยา่งเทวดาผู้

บันดาล แต่มุ่งให้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธะ (ผู้ตรัสรู้ความจริงด้วยพระองค์

เองแล้วทรงแสดงสัง่สอน) จรงิ นับถอืพระธรรมว่าเป็นพระธรรม (ทีพ่ระพุทธเจ้าตรัสด)ี 

จริง นับถือพระสงฆ์ว่าเป็นพระสงฆ์ (ผู้ปฏิบัติดี) จริง สรณะ ทั้ง ๓ นี้ เป็นของจริง

เป็นทีพ่ึง่ได้จรงิ เมือ่เป็นเช่นนี ้อาจจะมบีางคนสงสยัว่า แล้วการทีพ่ระองค์ตรสัสอนว่า

ตนเป็นท่ีพึง่ของตนนัน้ จะมเิป็นการค้านกบัหลกัไตรสรณาคมน์หรอื เพราะตามหลกันัน้ 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะทีพ่ึง่มีค�าสวดปฏิเสธ และรบัรองทลีะอย่าง ๆ 

ว่า ไม่มทีีพ่ึง่อืน่ มคี�าสวดปฏเิสธและรบัรองทลีะอย่าง ๆ ว่าไม่มีทีพ่ึง่อืน่ พระพุทธเจ้า

เป็นทีพ่ึง่อนัประเสรฐิไม่มทีีพ่ึง่อืน่ พระธรรมเป็นท่ีพึง่อนัประเสรฐิ ไม่มีท่ีพึง่อืน่ พระสงฆ์

เป็นที่พ่ึงอันประเสริฐ ไม่มีที่พึ่งอื่น ตามค�าสวดนี้เมื่อฟังเผิน ๆ ก็ดูค้านกันเองอีก  

แต่ทั้งหมดนี้ไม่ค้านกันเลย

จะว่าถงึวตัถทุัง้ ๓ ก่อน แม้จะต่างกันโดยวตัถวุ่า พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 

แต่กเ็ป็นอนัหนึง่อันเดยีวกนัโดยเนือ้ความ เพราะทัง้ ๓ พรากจากกนัไม่ได้ คอื พระพทุธ

ตรัสรู้พระธรรม พระธรรมอนัพระสงฆ์ทรงรกัษาไว้ พระสงฆ์กเ็ป็นสาวกของพระพทุธ 

จงึเน่ืองเป็นอันเดยีวกนั เหมือนไม้ ๓ อันต้ังพงิกนัอยู่ ฉะนัน้ เมือ่ถงึวัตถุหนึง่เป็นท่ีพึง่ 

ก็เป็นอันได้ถึงทั้ง ๓ วัตถุ อีกนัยหนึ่ง พระพุทธเป็นที่พึ่งเอกอุ พระธรรม พระสงฆ์  

ก็เหมือนกัน ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละวัตถุ อีกนัยหนึ่ง ค�าสวดนั้นเป็นส�านวน

ความง่าย ๆ ว่า ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธ ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรม ไม่มี

ที่พึ่งอื่นนอกจากพระสงฆ์ คือ นอกจากทั้ง ๓ นี้ก็ไม่มีที่พึ่งอื่นอีก คราวนี้จึงถึงปัญหา

ว่าจะแย้งกับค�าสอน ที่สอนให้มีตนเป็นที่พึ่งหรือไม่ อันที่จริงที่พึ่งคือวัตถุ ๓ ใช้ค�าว่า

สรณะ ที่พึ่งคือตนใช้ค�าว่า นาถะ แต่จะไม่วิจารณ์ค�าจากบาลี ค�าสอนนี้ไม่ขัดแย้งกัน

แต่สอดคล้องกันเป็นอย่างยิ่ง ถ้าจะเทียบการด�าเนินชีวิต กับการเดินทางที่กล่าวได้ว่า 
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พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทาง พึ่งพระธรรมเป็นทาง พึ่งพระสงฆ์เป็นผู้บอกต่อ ๆ มา 

และพึ่งตนเป็นผู้เดินทางเอง ตนคือตัวเราเองของทุก ๆ คนเป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้ ต้องพึ่ง

ตนเองตั้งแต่เกิดมา

คดิดสูกันิดหน่ึงท่ีว่า เดก็ ๆ พ่ึงตนเองไม่ได้พ่อแม่ต้องอปุการะทกุอย่าง กเ็ป็น

ความจริง แต่เด็กก็ต้องพึ่งตนเองในส่วนส�าคัญ ตัวอย่าง ผู้อุปการะให้อาหาร ก็ให้ได้

อย่างมากเพียงป้อนเข้าปาก เด็กต้องเคี้ยวกลืนอาหารเอง ร่างกายก็ต้องรับย่อย  

ในการเคี้ยวกลืนอาหารเป็นต้นนี้ เด็กต้องพึ่งตนเองคือ ตนเองต้องท�า ในการเรียน  

ก็เหมือนกัน เด็กต้องพึ่งผู้ปกครองในการฝากโรงเรียน ค่าเล่าเรียน เป็นต้น แต่เด็ก

ต้องเรียนเองจะไปพึ่งพ่อแม่หรือใคร ๆ ให้ช่วยเรียนให้เพื่อให้ตนรู้โดยไม่ต้องเรียนหา

ได้ไม่ ในการเรยีนทีจ่ะให้ความรูเ้กดิขึน้แก่ตนนีต้้องพึง่ตนเอง คอื อาศยัก�าลงัร่างกาย 

ก�าลงัสตปัิญญาของตน เล่าเรยีนไป นีแ่หละเรยีกว่าพึง่ตน แต่ไฉนจะพึง่ตนเองได้ คอื

ไม่เกยีจคร้านเหลวไหล ก็ต้องปฏิบัตติามค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้าตรสัสอนให้มคีวาม

ขยนัหมัน่เพยีรพยายาม กต็ัง้ใจพากเพยีรพยายามไปจนกว่าจะส�าเรจ็ นีแ่หละเรยีกว่า

พึง่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ คือนกึถงึพระและปฏบิติัตามพระ พระกเ็ป็นทีพ่ึง่ได้ 

และตนก็เป็นที่พึ่งของตนเองได้อย่างแท้จริง

อนึ่ง อาจจะมีปัญหาว่า เวลานี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน นักศึกษาพุทธ

ประวติักจ็ะตอบว่า เวลานีมี้แต่พระธรรมวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงและบญัญตัไิว้ 

เมือ่พระองค์ยงัทรงมพีระชนม์อยู ่ซึง่ตัง้อยูใ่นฐานะเป็นศาสดาแทนพระองค์พระพุทธเจ้า 

ตามท่ีได้ทรงสัง่ตัง้ไว้เมือ่ใกล้จะเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน แต่นกัศกึษาธรรมกอ็าจจะตอบ

ให้แง่คิดว่าพระพทุธเจ้าทรงบรรลุอมตธรรม (ธรรมทีไ่ม่ตาย) จึงทรงเป็นอมตะ เวลานี้

พระพทุธเจ้ากย็งัมอียู ่และมอียูเ่ป็นนรินัดรกาล มีอยู่ทีไ่หน กมี็อยู่ในอมตธรรมนัน่แหละ 

นกัศกึษาธรรมยงัอ้างหลักฐานในพระสตูรอีกว่า พระพทุธศาสนาไม่แสดงว่า พระตถาคต

พุทธเจ้าและพระอรหันต์ตายสูญตายเกิด หรือทั้งตายสูญทั้งตายเกิด เพราะสิ่งที่ 

ตายนัน้ คือ ขนัธะ หรอีสกนัธะ (สกนธกาย) ส่วนพระตถาคตพุทธเจ้าและพระอรหันต์

มิใช่ขันธ์ จะเห็นท่านตายสูญหรือตาย เป็นอะไรอย่างไรจึงไม่ถูกทุกอย่าง นักศึกษา

ธรรมยังกล่าวยืนยันต่อไปว่า ตามที่กล่าวว่า พระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นอมตะนั้นไม่ได้อ้าง
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เอาเองอย่างลม ๆ แล้ง ๆ แต่อาจเห็นได้จริง ๆ คือ ถ้าใครต้องการจะเห็นพระองค ์

ในเวลานี้หรือในเวลาไหน ๆ ก็ตาม ก็ตั้งใจปฏิบัติพระพุทธศาสนา อบรมจิตใจให้เป็น

สมาธิ อบรมปัญญาในธรรม ก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง เพราะได้ตรัสไว้แล้ว

ว่า “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ัน้เหน็เรา” หลกัฐานเหล่านีเ้ป็นเครือ่งยืนยันว่า พระพทุธเจ้าได้

ทรงด�ารงอยู่เป็นอมตะ และอาจเห็นได้จริง การถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ (ที่พึ่ง)  

ดังที่กล่าวถึงกันว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ จึงไม่เป็นการถึงอย่างว่างเปล่า เพราะไม่มี

พระพุทธเจ้าอยู่แล้ว แต่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะได้จริง

วิธีปฏิบัติถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนั้น ให้ตั้งใจระลึกถึงพระพุทธคุณข้อใด 

ข้อหนึ่ง หรือระลึกถึงโดยสรุปว่า พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จริง ทรงบริสุทธิ์จริง ทรงมี

พระกรุณาจริง พระพุทธเจ้าก็จะปรากฏขึ้นในพระคุณ ความว้าเหว่หวาดกลัวทุกอย่าง 

ก็จะหมดไปจากจิตใจ หรือถ้ามีความทุกข์ร้อนหม่นหมองอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะ

หายไปสิ้น จะหายความอัดอั้นตันใจ จะเห็นทางออกอย่างดีที่สุด นี้เป็นพุทธานุภาพที่

มีจริง ข้อส�าคัญให้ตั้งใจถึงพระองค์ให้เป็นสรณะของตนให้จริง พระองค์ก็จะมาเป็น

สรณะได้จริง จติใจท่ีมีสรณะดงักล่าวจะเป็นจิตใจทีอ่บอุน่ไม่ว้าเหว่ ทีเ่ข้มแขง็ ไม่อ่อนแอ 

ที่กล้าหาญ ไม่สะดุ้งหวาดเสียว ที่ผ่องใสไม่เศร้าหมอง ท�าให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง 

เป็นเคร่ืองน�าชีวิตให้ด�าเนินไปในทางที่ถูก ท้ังเม่ือได้อบรมสมาธิปัญญาในธรรมจนได้

เห็นธรรม ก็ได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าอย่างประจักษ์แจ้ง พระพุทธเจ้าและพระศาสนา

ของพระองค์จึงเป็นของจริงแท้ เป็นสรณะที่พึ่งของทุก ๆ คนของโลกได้อย่างแน่นอน.
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ในโลกนี้ มีมนุษย์และดิรัจฉานนานาชนิดสืบต่อกันมาอยู่ เพราะอาศัยความ

ไม่ล้างผลาญชวีติกนัและความมเีมตตาต่อกัน ส่วนสตัว์บางชนดิทีด่รุ้ายและอยูร่วมกนั

เป็นหมูใ่หญ่ไม่ได้เพราะความดรุ้าย ปรากฏว่าได้สญูพนัธไุปแล้วกม็ ีเช่น สตัว์ไดโนเสาร์ 

และทีเ่หน็กนัว่าก�าลงัจะสญูพนัธไุปกม็ ีเช่น เสอื มคี�ากล่าวยกเสอืเป็นข้อเปรยีบเทยีบ

ว่า เสือสองตัวอยู่ถ�้าเดียวกันไม่ได้ ก็แสดงถึงความดุร้ายของเสือที่ท�าลายแม้พวก 

เดยีวกนั มบีางคนเหน็ว่า สตัว์ทีม่กี�าลงัมาก จะคงอยูไ่ด้ในโลก ส่วนสตัว์ทีม่กี�าลงัน้อย

จะหมดไป เพราะสตัว์ทีม่กี�าลงัมากเบียดเบยีนสตัว์ทีม่กี�าลังน้อย เหมอืนอย่างปลาใหญ่

กินปลาเล็ก ฉะนั้น เมื่อต้องการจะด�ารงอยู่ก็ต้องท�าให้ตนมีก�าลังมาก ความเห็นนี้ยก

เหตุผลคัดค้านได้ว่า มีก�าลังมากอย่างเดียว ไม่อาจด�ารงอยู่ได้ ดังสัตว์บางจ�าพวกท่ี

กล่าวมาน้ัน ส่วนสัตว์มีก�าลังน้อยแต่อยู่รวมกันได้เป็นหมู่ใหญ่ ไม่เบียดเบียนท�าลาย

ล้างชีวิตกัน มีเมตตาต่อกัน สามารถด�ารงอยู่ได้ พึงเห็นมนุษย์ตลอดจนถึงในหมู่สัตว์

ดิรัจฉาน แม้ชนิดเล็ก ๆ เช่น มด ปลวก เป็นต้น ฉะนั้น ความไม่ท�าลายล้างชีวิตกัน

ตามศีลของพระพุทธเจ้า และความมีเมตตากรุณาตามธรรมของพระพุทธเจ้า จึงเป็น

เหตุเพื่อความด�ารงอยู่ของชีวิตทั้งหลายในโลก

๘ คัดดัดแปลงจากเรื่อง หลักพระพุทธศาสนา พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ในโอกาสครบรอบ ๑ ป ี

 แห่งการสถาปนา ๒๑ เมษายน  ๒๕๓๓.
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เร่ืองศลีจงึเป็นข้อปฏบิตัข้ัินแรกของพระพทุธศาสนา หรอืจะกล่าวอกีอย่างหนึง่

ว่า เป็นข้อปฏิบัติของความเป็นคนก็ได้ เพราะฉะนั้น “ศีล” โดยเฉพาะศีล ๕ จึงเป็น 

“มนุษยธรรม” คือเป็นธรรมของมนุษย์ แปลว่า คนเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น  

มิใช่ว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้น จะต้องมีธรรมส�าหรับมนุษย์อีกด้วย จนถึงมีภาษิต 

หิโตปเทศ ที่กล่าวไว้โดยความว่า “คนและสัตว์เดรัจฉานนั้น ย่อมมีการกิน การนอน 

การสืบพันธุ์เสมอกัน แต่สิ่งที่ท�าให้คนต่างกับสัตว์เดรัจฉานนั้น ก็คือธรรม และธรรม

ที่เป็นเคร่ืองสนับสนุนให้มีศีล ๕ ท่ีเรียกว่าเป็นเหตุอันใกล้ก็คือ “หิริ” ความละอาย 

แก่ใจ” โอตตัปปะ”ความเกรงกลัวต่อความชั่ว หิริโอตตัปปะนี้ เป็นเหตุใกล้ของศีล

การถือศีลนั้น อาจจะปฏิบัติในวงกว้างก็ได้ ในวงแคบก็ได้ เช่น ชาวประมง 

ก็อาจรักษาศีลข้อ ๑ คือ ปาณาติปาตาเวรมณีได้ในวงจ�ากัด ยกเว้นสัตว์ที่เป็นอาชีพ

ของตน หรือว่างดเว้นโดยไม่จ�ากัดในวันใดวันหนึ่ง เช่น ในธรรมเนียมเก่าของไทยเรา 

เว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ในเวลานี้ในชนบทหลายแห่งก็ยังปฏิบัติกันอยู่

มนุษยธรรมที่ ๑

ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากฆ่าสัตว์มีชีวิต ค�าว่าสัตว์มีชีวิต แปลจากค�าว่า 

ปาณาติปาตา ค�าว่า ปาณะ คืออินทรีย์ที่หายใจที่มีชีวิตเป็นอยู่ หมายถึงมนุษย์และ

ดริจัฉานทัว่ไปทกุชนดิ เพราะเมือ่มชีวีติเป็นอยูก่ต้็องหายใจเหมอืนกนัหมด การหายใจ

หมายถึงความมีชีวิต หรือความมีชีวิตก็หมายถึงการหายใจ ค�าว่า ปาณา จึงแปล 

ฟังง่าย ๆ ว่าสัตว์มีชีวิตซึ่งหมายถึงทั้งมนุษย์ทั้งดิรัจฉานที่ยังหายใจได้อยู่ ดังกล่าวนั้น 

การฆ่าคือการท�าให้ตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตาม ตลอดจนถึงการท�าให้แท้งลูกก็ชื่อว่า

เป็นการฆ่าเหมือนกนั เว้นจากการฆ่าสตัว์ทีม่ชีวีติคอืความต้ังใจงดเว้นจากการฆ่าสตัว์

ทกุชนดิ ความตัง้ใจงดเว้นหรอืความงดเว้นได้ไม่ฆ่านี ้ถ้าไม่ได้รบัศลีไว้ก่อน แต่เมือ่พบ

สตัว์มชีวีติพอจะฆ่าได้ กค็ดิงดเว้นขึน้ได้ เช่นเมือ่ยงุกดัจะตบให้ตายกไ็ด้แต่ไม่ตบ เพียงแต่

ปัดให้ไป อย่างนีเ้ป็น สัมปัตตวริตั ิความเว้นจากวตัถทุีจ่ะพงึล่วงได้อนัมาถงึเฉพาะหน้า 

ถ้างดเว้นได้ด้วยรบัศลีไว้ก่อนหรอืต้ังใจถอืศลีไว้ก่อน เป็น สมาทานวริตั ิความเว้นด้วย
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การถือเป็นกิจวัตร ถ้างดเว้นได้เป็นปกตินิสัยของตนจริง ๆ ก็เป็น สมุจเฉทวิรัติ  

ความเว้นด้วยการตดัขาดมีอันไม่ท�าอย่างน้ันเป็นปกต ิความตัง้ใจงดเว้นดงักล่าวมเีมือ่ใด 

ศีลข้อนี้ก็มีเมื่อนั้น

มปัีญหาว่าเดก็ ๆ ไม่รูเ้ดยีงสาไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไรจะชือ่ว่ามีศีลหรอืไม่ คนทียั่ง

ไม่ฆ่าสัตว์เพราะยังไม่มีโอกาสจะฆ่าจะชื่อว่ามีศีลหรือไม่ ก็อาจตอบได้ด้วยอาศัยหลัก

วิรัติว่าไม่ชื่อว่ามีศีล เพราะไม่มีวิรัติเจตนาคือความตั้งใจงดเว้น เช่น เด็กไม่รู้เดียงสา 

นั้นยังไม่รู้จักตั้งใจงดเว้น คนที่ยังไม่มีโอกาสจะฆ่าก็ไม่มีความตั้งใจงดเว้น

การล่วงศีลข้อนี้มีข้ึนในเม่ือสิ่งท่ีจะฆ่าเป็นสัตว์มีชีวิต ตนก็รู้อยู่ว่าเป็นสัตว์  

มชีวีติ มเีจตนาคิดจะฆ่า พยายามฆ่าด้วยเจตนานัน้ ด้วยการท�าเองกต็าม ส่ังให้คนอืน่

ท�าก็ตาม และสตัว์กต็ายด้วยความพยายามนัน้ เมือ่ประกอบด้วยองค์ลกัษณะดงักล่าว 

ศีลก็ขาด มีปัญหาว่าไม่ได้เจตนาเหยียบมดตาย ศีลขาดหรือไม่ ก็ตอบได้ว่าไม่ขาด 

เพราะไม่รู้ว่าสัตว์มีชีวิต ยุงกัดตบยุง แต่ยุงบินหนีไปเสียก่อน ศีลขาดหรือไม่ ก็ตอบ

ได้ว่าไม่ขาด เพราะว่าสัตว์ไม่ตาย

การฆ่าสตัว์ท่านแสดงว่ามีโทษมากและน้อยต่าง ๆ กนั คอื ถ้าฆ่าผูท้ีมี่คณุมาก 

มเีจตนาฆ่าแรงมาก มีความพยายามมาก ก็มโีทษมาก ถ้าฆ่าผูท้ีม่คีณุน้อย มเีจตนาอ่อน 

มีความพยายามน้อย ก็มีโทษน้อยลงมาตามส่วน

ผูท้�าศีลข้อนีข้าดแล้ว เม่ือรบัศีลใหม่ หรอืไม่รบัจากใคร แต่ตัง้ใจถอืศลีขึน้ใหม่

ด้วยตนเอง ศีลก็กลับมีขึ้นใหม่ เพราะหลักอยู่ที่วิรัติเจตนา คือความตั้งใจงดเว้น  

ดังกล่าวแล้ว ตั้งใจงดเว้นขึ้นเมื่อใด ศีลก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น ฉะนั้น ถึงจะรับศีลจากพระ 

แต่รับเพียงด้วยปากใจไม่ได้คิดงดเว้นอะไร ก็ไม่เกิดเป็นศีลขึ้นถึงไม่ได้รับศีลจากพระ 

แต่มีใจงดเว้น ก็เกิดเป็นศีลขึ้นได้ มีข้อที่ต่างกันอยู่ว่า การรับจากพระเป็นการแสดง

ตนและเป็นการกล่าวค�าสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งท�าให้ต้องส�านึกตนในค�าสัตย์ปฏิญาณนั้น  

เป็นเครือ่งช่วยท�าให้ศีลม่ันเข้า และการรบัศลีเมือ่ไม่ได้ตัง้ใจรบัเป็นนจิ ถงึจะไปล่วงศลี

เข้าในภายหลัง เพราะความพลั้งเผลอ หรือเพราะเหตุจ�าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่

เสียสัตย์ปฏิญาณอะไร ทั้งนี้ก็สุดแต่จะตั้งเจตนาไว้อย่างไร
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พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีความว่า ตนรักชีวิตของตน สะดุ้งกลัวความตายฉันใด 

สัตว์อื่นก็รักชีวิตของตน ๆ และสะดุ้งกลัวความตายฉันนั้น ฉะนั้น จึงไม่ควรฆ่าเอง  

ไม่ควรใช่ให้คนอืน่ฆ่า อนึง่ ตนรกัสขุเกลยีดทกุข์ฉันใด สัตว์อืน่กร็กัสุขเกลียดทุกข์ฉันนัน้ 

จงึไม่ควรสร้างความสขุให้แก่ตนด้วยการก่อทกุข์ให้แก่คนอืน่ อาศยัหลกัพระพทุธภาษติ

ดังกล่าวน้ี จงึเหน็ได้ว่าพระพทุธเจ้าทรงบญัญตัศิลีข้อที ่๑ ด้วยอาศัยหลกัยุตธิรรม และ

หลักเมตตากรุณา

หลกัยติุธรรมคอืหลักการให้ความยุติธรรม คุ้มครองชีวิตสัตว์ท้ังหลายโดยเท่ียง

ธรรมเสมอหน้ากันทั้งหมด ทั้งมนุษย์ทั้งดิรัจฉานทุกชนิด มิใช่บัญญัติด้วยล�าเอียงเข้า

กับมนุษย์ว่ามนษุย์ควรจะฆ่าดิรจัฉานกนิได้ หรือล�าเอยีงเข้ากบัสตัว์ดริจัฉาน เพราะทัง้

มนุษย์ทั้งดิรัจฉาน เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องหายใจอยู่เหมือนกัน และต่างก็รักชีวิตรักสุข

เกลียดทุกข์อยู่เหมือน ๆ กัน ฉะนั้น การให้ความคุ้มครองชีวิตโดยเสมอหน้ากันหมด

ไม่เลือกว่าเราว่าเขา ไม่เลือกว่าตนว่าผู้อื่น ไม่เลือกว่ามนุษย์ว่าดิรัจฉานชนิดไหน  

จึงเป็นการยุติธรรมปราศจากความล�าเอียงอย่างแท้จริง

แต่มนุษย์เรามีปกตินิสัยเข้ากับตัวด้วยอ�านาจความโลภ โกรธ หลง จึงพอใจ

บัญญัติอะไรให้อนุโลมกับปกตินิสัย และอ้างปกตินิสัยอันมีกิเลสนี้แหละให้เป็นผู้ 

ศักดิ์สิทธิ์ ที่บัญญัติให้มนุษย์มีสิทธิ์ตัดชีวิตดิรัจฉาน เพื่อใช้เนื้อท�าอาหารได้โดยไม่ผิด 

ทั้งเป็นการชอบธรรมด้วย ลองนึกดูว่าถ้าเสืออ้างว่า คนเกิดมาเป็นอาหารของเสือ  

คนก็คงไม่ยอมเป็นแน่ โดยท�านองเดียวกัน ถ้าปลาเนื้อพูดได้ก็คงไม่ยอมให้ถือว่า  

เกดิมาเป็นอาหารของคนเหมือนกัน ข้อท่ีคนเราล�าเอยีงเข้ากบัตวันีม้ตัีวอย่างให้เหน็ได้

อีกมากมาย เช่น ในบางคราวสัตว์ดิรัจฉานท�าร้ายคน คนก็พูดกันเป็นข่าวว่าสัตว์ 

นัน้ ๆ ด ุแต่คนท�าร้ายสตัว์ดริจัฉานท่ัว ๆ ไปไม่พูดกนัว่าคนดุ ในคราวหนึง่เม่ือหลายปี

มาแล้ว ปลาฉลามกินคนที่ลงเล่นน�้าที่ศรีราชา เกิดเป็นข่าวเกรียวกราว สมเด็จ 

พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ รับสั่งเป็นเชิงประทานแง่คิดว่า “ปลากินคน

เป็นข่าวเอะอะกันใหญ่ แต่คนกินปลาเงียบไม่มีใครพูด”

เมือ่พจิารณาดใูห้ดแีล้วจะเหน็ว่า คนเรามคีวามล�าเอยีงเข้ากบัตวัอยูม่ากมายนกั 

ดังกล่าวมานี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดความล�าเอียงได้หมด ประทานความยุติธรรมแก่

ทุก ๆ ชีวิตสัตว์เสมอเหมือนกัน
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อกีอย่างหน่ึง พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตากรุณาแก่สัตว์ทุกถ้วนหน้า เหมอืน

อย่างมารดาบิดามีเมตตากรณุาแก่บตุรธดิา มารดาบดิาผูเ้ป่ียมด้วยเมตตากรุณาไม่อาจ

จะฆ่าเอง หรือยอมให้ใครฆ่าบตุรธดิาของตนได้ฉันใด พระพทุธเจ้ากฉั็นนัน้ เพราะทรง

เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาในสรรพสัตว์

เพราะเหตุท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อ ๑ เพื่อมิให้เบียดเบียนชีวิตของ 

กันและกันด้วยเมตตากรุณา ฉะนั้น จึงมิใช่ควรเว้นจากการฆ่าสัตว์เพียงอย่างเดียว 

ควรเว้นจากการท�าร้ายร่างกายกัน และการทรมานสัตว์ให้ล�าบากด้วย แม้การท�าร้าย

ร่างกายอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ควรเว้น เช่น คนที่โตกว่าชกต่อยข่มเหงคนที่เล็กกว่า  

พี่รังแกน้อง การท�ากรรมคือการท�าสัตว์ให้ล�าบากแม้เพื่อเล่นสนุกก็ควรเว้น เช่น  

เล่นเผาหนทูัง้เป็น ใช้น�า้มนัราดตวัให้ชุม่ จดุไฟ ปล่อยให้วิง่ไฟตดิโพลงไปเป็นการเล่นสนกุ 

ตลอดถงึการเล่นกดัจิง้หรดี เป็นต้น ส�าหรบัผูใ้หญ่บางทกีเ็ล่นท�ากรรมสตัว์เช่น ชนววั 

ชนไก่ เป็นการสนุกบ้าง เป็นการพนันบ้าง เป็นสิ่งที่ไม่ควรท�าทั้งสิ้น การใช้งานสัตว์

จนเกินก�าลังเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�าเหมือนกัน การท�าเหล่านี้เป็นการก่อทุกข์ให้เกิดขึ้น  

แก่ผู้อื่น แสดงว่าผู้ท�ามีใจขาดเมตตากรุณา ไม่ได้คิดย้อนมาดูตัวว่าถ้าถูกท�าเช่นน้ัน 

บ้างจะเป็นอย่างไร

การเล่นสนุกอีกอย่างหนึ่งของคน คือการล่าสัตว์ในป่า บางคนถือว่าเป็นการ 

“ฝึกผจญภัย ท�าให้ใจกล้า แต่กผ็จญอย่างเอาเปรยีบ เพราะใช้อาวธุและหลบอยูบ่นห้าง

บนต้นไม้หรือในท่ีก�าบัง และสัตว์มากชนิดไม่มีทางจะต่อสู้ด้วยเลย สัตว์บางชนิดยัง 

ไม่คุ้นกับความมีใจด�าอ�ามหิตของคน เห็นคนเข้าก็คงไม่คิดว่าเป็นเพชฌฆาต รีรอมอง

ดูอย่างทึง่ สงสยัว่าคนคงเป็นเพือ่นสตัว์ชนดิหนึง่ ซึง่ความจรงิกเ็ป็นอย่างนัน้ จงึถูกยิง

อย่างสะดวก บางสัตว์ที่ถูกยิงเป็นแม่มีลูกอ่อนติดตาม คร้ันถูกยิงแล้วก็พยายาม 

ปิดบาดแผล อดกลั้นความเจ็บปวดมิให้ลูกเห็น แสดงอาการเศร้าโศกและแสดงความ

รักอาลัยลูกอย่างสุดซึ้ง แล้วก็ตกลงมาตาย คนที่ยิงแม้ทีแรกจะไม่คิดอะไร ครั้นเห็น

เหตุการณ์ดังกล่าว เห็นสายตาสัตว์ผู้แม่ท่ีมองตนอย่างละห้อยเหมือนจะถามสาเหตุ 

เกิดสงสารสังเวชจนเลิกการล่าสัตว์ตั้งแต่บัดนั้นก็มี บางทีในฤดูแล้งสัตว์ป่าจ�าต้อง

กระเสือกกระสนมาดื่มน�้าในสระท่ีมีคนไปคอยดักยิงอยู่ แม้น่าจะรู้ว่า มีภัยก็ต้องมา

เพราะความระหายน�า้ แล้วถกูยงิอย่างยอมให้ยิง การยิงสัตว์เป็นการกฬีาในคราวสัตว์
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เผชิญทุกข์เช่นนี้ เป็นการแสดงความโหดร้ายยิ่งนัก ผู้ที่มีใจอ�ามหิตโหดร้าย นี้แหละ

คือยักษ์ในหมู่มนุษย์และในหมู่ดิรัจฉาน ผู้ใช้ความคิดให้ถูกต้องสักหน่อย จักท�าอย่าง

น้ันไม่ได้เลย ในฐานะนับถือพระพุทธเจ้าก็ยิ่งไม่ควรท�า พระพุทธเจ้าทรงสอนให้นึก

เปรยีบเทยีบ ระหว่างตวัเรากบัผูอ้ืน่สตัว์อืน่ว่าต่างรกัชวิีตกลวัตายเหมือนกนั แล้วควร

เว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน ควรปลูกเมตตากรุณาในสรรพสัตว์

มใิช่แต่การฆ่าสตัว์มชีีวติอ่ืนเท่านัน้ ถึงการฆ่าตวัเองตายทีเ่รียกว่าอตัวินบิาตกรรม 

พระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามมิให้ท�าการฆ่าตัวเป็นการแสดงความอับจน พ่ายแพ้ หมดทาง

แก้ไข หมดทางออกอย่างอ่ืน สิน้หนทางแล้ว เมือ่ฆ่าตวัก็เป็นการท�าลายตวั เมือ่ท�าลาย

ตัวก็เป็นการท�าลายประโยชน์ทุก ๆ อย่างที่จะพึงได้ในชีวิต ในบางหมู่ เห็นว่าการ 

ฆ่าตัวในบางกรณีเป็นเกียรติสูง แต่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นโมฆกรรม คือ

กรรมที่เปล่าประโยชน์เรียกผู้ที่ท�าว่าโมฆบุคคล คือคนเปล่าเท่ากับว่าตายไปเปล่า ๆ 

ควรจะอยู่ท�าอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ ก็หมดโอกาสเสียแล้ว ตรงกับค�าที่พูดกัน

ว่าเสยีไปเสยีแล้ว พระพทุธเจ้าทรงสอนให้สงวนรกัษาตนให้ดตีลอดเวลาทัง้ปวง ทรงห้าม

มใิห้มอบตนให้แก่ใครและไม่ให้ฆ่าตวัเองเช่นเดยีวกบั มใิห้ฆ่าสัตว์อืน่โดยปกติ คนทกุคน

รกัชวีติ รกัตนกลัวตาย แต่เพราะเหตบุางอย่างบางครัง้อาจเกดิการคดิสละชวีติ กเ็มือ่

เกิดความคิดเช่นนั้นขึ้นได้ ไฉนจะท�าให้เกิดความคิดอีกอย่างหนึ่งขึ้นไม่ได้ คือคิดอยู่

ต่อไป เว้นไว้แต่จะแพ้แก่ความคิด แพ้แก่ใจตนเอง ฉะนั้น เม่ือมีสติระวังมิให้เป็นผู้ 

พ่ายแพ้อย่างหมดประตูเช่นนั้น แต่ให้เป็น ผู้ชนะตนเอง ชนะใจตนเองได้ แล้วจะไม่

ก่อกรรมนั้นให้แก่ตนได้เลย

ธรรมคู่กับศีลข้อ ๑ คือ เมตตา กรุณา เป็นกัลยาณธรรม ธรรมที่งาม หรือ 

ธรรมที่ท�าให้เป็นกัลยาณชนคนงาม เมตตากรุณานี้เป็นมูลฐานให้เกิดศีลข้อที่ ๑ และ 

ท�าให้จิตใจงาม เป็นเหตุก่อการกระท�าเกื้อกูลขึ้นอีก ดังเช่นไม่ฆ่าสัตว์ด้วยมีศีลและ

เกือ้กลูสตัว์ด้วยมธีรรมคอืความเมตตากรณุา การไม่เกือ้กลูใครไม่ท�าให้เสยีศลี เพราะ

ไม่ได้ฆ่าใคร แต่ขาดธรรมคือกรุณา ฉะนั้น จึงควรปลูกเมตตากรุณาให้มีคู่ไปกับศีล

เมตตา คือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข ค�าว่าไมตรีจิต หรือมิตรจิต  

ก็คือจิตใจท่ีประกอบด้วยเมตตา คนท่ีมีมิตรจิตเรียกว่ามิตร ตรงกันข้ามกับศัตรูหรือ

ไพรี ซึ่งมีจิตพยาบาทมุ่งร้าย เมตตาจึงตรงข้ามกับโทสะพยาบาท เมตตาเป็นเครื่อง
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อุปถัมภ์ โทสะพยาบาทเป็นเครื่องท�าลายล้าง ฉะนั้น เมื่อมีเมตตาต่อกันย่อมคิดจะ

เกือ้กลูกนัให้มคีวามสขุ ถงึจะประพฤตผิดิพลัง้พลาดต่อกนับ้าง กใ็ห้อภยักนัไม่ถอืโทษ 

เหมือนอย่างมารดาบิดาผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ไม่ถือโทษด้วยโทสะพยาบาทในบุตรธิดา 

แต่ถ้าขาดเมตตาต่อกันแล้วกต็รงกนัข้าม สถานและส่ิงของเป็นเครือ่งเก้ือกลูทีม่อียู่ทัว่ไป 

เช่น วัด โรงเรียน และที่ศึกษาอบรมต่าง ๆ เป็นต้น ล้วนประกาศเมตตาจิตของผู้จัด

ตั้งหรือจัดท�าเพื่อให้เกิดสุขประโยชน์แก่คนทั้งหลาย

กรุณา คือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นสัตว์อื่นปราศจากทุกข์ เมื่อเห็นทุกข์เกิด

แก่ผู้อ่ืนก็พลอยหวั่นใจสงสาร เป็นเหตุให้คิดช่วยทุกข์ภัยของกันและกัน กรุณานี้  

ตรงกันข้ามกับวิหิงสาความเบียดเบียน สิ่งที่เป็นเครื่องช่วยเปลื้องช่วยบ�าบัดทุกข์ภัย 

ทั้งหลายเช่นโรงพยาบาลเป็นต้น ล้วนประกาศกรุณาของท่านผู้สร้าง

ชีวิตของทุกคนด�ารงอยู่ได้ ก็ด้วยอาศัยความเมตตากรุณาของผู้อื่นมาตั้งแต่

เบื้องต้น คือตั้งต้นแต่บิดา มารดา ญาติมิตร สหาย ครูอาจารย์ พระมหากษัตริย์  

และรัฐบาล เป็นต้น ไม่เช่นนั้นถึงไม่ถูกใครฆ่าก็ไม่อาจจะด�ารงชีวิตอยู่ได้เลย เหมือน 

อย่างมารดาบิดาทิ้งทารกไว้เฉย ๆ ไม่ถนอมเลี้ยงดู ไม่ต้องท�าอะไรทารกก็จะสิ้นชีวิต 

ไปเอง ฉะนัน้ เม่ือทุก ๆ คนมีชวีติเจรญิมาด้วยความเมตตากรณุาของท่าน กค็วรปลกู

เมตตากรุณาในชีวิตอื่นสืบต่อไป

วธิปีลกูเมตตา คอืคดิตัง้ใจปรารถนาให้เขาเป็นสขุ นีเ้ป็นเมตตา และคดิตัง้ใจ

ปรารถนาให้เขาปราศจากทุกข์ นี้เป็นกรุณา ทีแรกท่านแนะน�าให้คิดไปในตนเองก่อน 

แล้วให้คิดเจาะจงไปในคนที่รักนับถือซึ่งเป็นท่ีใกล้ชิดสนิทใจ อันจะหัดให้เกิดเมตตา

กรณุาได้ง่าย ครัน้แล้วกห็ดัคดิไปในคนทีห่่างใจออกไปโดยล�าดบั จนในคนทีไ่ม่ชอบกัน 

เมื่อหัดคิดโดยเจาะจงได้สะดวก ก็หัดคิดแผ่ใจออกไปด้วยเมตตากรุณา ในสรรพสัตว์

ไม่มีประมาณทุกถ้วนหน้า เมื่อหัดคิดตั้งใจดังกล่าวบ่อย ๆ เมตตากรุณา จะเกิดขึ้น 

ในจติใจ เหมอืนอย่างหว่านพชืลงไปแล้วหมัน่ปฏบิติัตามวิธีเพาะปลูก เช่น รดน�า้เป็นต้น

เนือง ๆ พืชก็งอกข้ึนฉันนั้น ฉะนั้น ควรเริ่มเพาะปลูกเมตตากรุณาในพี่ ในน้อง  

ในมารดาบิดา ตลอดถึงในเพื่อนที่ไม่ค่อยชอบ เป็นต้น เมื่อพืชคือเมตตา กรุณางอก

ขึ้นแล้ว ตัวเรานี้แหละจะเป็นสุขก่อนใครหมด
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มนุษยธรรมที่ ๒

ในสมัยหนึ่งในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเชตวนาราม ใกล้กรุง

สาวัตถี โกศลรัฐ มีพราหมณ์ผู้คงแก่เรียนคนหนึ่ง เป็นผู้ที่พระราชาแห่งรัฐนั้นทรง

ยกย่องนบัถอืยิง่กว่าพราหมณ์คนอืน่ ๆ จึงคดิว่าในหลวงทรงเห็นเราว่าเป็นผูม้ศีลี หรอื

มสีตุะ (คอืมีวชิาความรูเ้พราะได้เรยีนมาแล้ว) จงึทรงนบัถือเป็นราชคร ูเราจะทดลอง

ดูให้รู้แน่ว่าศีลหรือวิชาความรู้จักส�าคัญกว่ากัน วันหนึ่งเม่ือเข้าไปเฝ้าพระราชาใน

พระราชวัง จึงลองหยิบเอาเงิน ๑ กหาปณะจากที่เก็บของราชเหรัญญิก (ผู้รักษา 

เงินหลวง) ราชเหรัญญิกก็นิ่งไม่พูดว่ากระไรเพราะเคารพ ในครั้งที่ ๒ พราหมณ์  

ก็ลองท�าอย่างนั้นอีก ราชเหรัญญิกก็ยังนิ่ง ครั้นพราหมณ์นักทดลองนั้นลองหยิบเอา

อีกเป็นคร้ังที่ ๓ ราชเหรัญญิกจึงร้องขึ้นว่าโจรลักพระราชทรัพย์ จับตัวพราหมณ์ 

ผูกพันธนาการไปแสดงต่อพระราชา กราบทูลให้ทรงทราบ

พระราชาได้ทรงสดับแล้วไม่สบายพระราชหฤทัย ได้ตรัสสอบถามความจริง

แก่พราหมณ์ พราหมณ์ได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้า ข้าพระองค์มิได้มีเจตนาลัก

พระราชทรัพย์ มีเจตนาเพยีงพอเพือ่จะทดลองดใูห้หายสงสยัเท่านัน้ เพราะข้าพระองค์

สงสัยอยู่ว่าศีลกับวิชาความรู้ ๒ อย่างนี้ อย่างไหนจะส�าคัญกว่ากันจึงลองท�าเหมือน

ผิดศีล คือท�าแกล้งหยิบฉวยทรัพย์หลวงดังที่ราชเหรัญญิกได้กราบทูลนั้น บัดนี ้

ข้าพระองค์ส้ินสงสยัแล้ว เหน็ชดัแล้วว่าศีลส�าคญั เมือ่พระราชาได้ทรงทราบ เรือ่งการ

ทดลองศีลของพราหมณ์แล้ว ก็ไม่ทรงถือว่าเป็นความผิด พราหมณ์ได้กราบทูลขอ 

พระราชานุญาตบวชในส�านกัพระพทุธเจ้า พระราชาได้พระราชทานอนญุาต พราหมณ์

นั้นจึงได้เข้าบรรพชาอุปสมบทอยู่ในพระพุทธศาสนาสืบมา

เร่ืองนี้พระอาจารย์ได้เขียนเล่าไว้ ตั้งชื่อว่าเรื่องทดลองศีล เพื่อเป็นตัวอย่าง 

แสดงว่าศีลนั้นเป็นข้อส�าคัญในทางความประพฤติตัว คู่กับวิชาความรู้ท่ีเป็นข้อส�าคัญ 

ในการเลี้ยงชีวิต เป็นต้น จะหมิ่นศีลเสียว่ามีวิชาความรู้อย่างเดียวก็พอดังนี้หาชอบไม่

จ�าต้องมีศีลด้วย จึงจะได้รับความยกย่องนับถือให้ด�ารงฐานะต�าแหน่งต่าง ๆ แม้จะ

ด�ารงฐานะต�าแหน่งสงู มีวชิาสามารถ ถ้าประพฤตเิป็นการผดิศลีเป็นปรากฏดังพราหมณ์

ราชครูหยิบทรัพย์หลวง ก็จะต้องเสื่อมเสีย และต้องได้รับโทษตามความผิด และ 
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ตามกฎหมายในเวลานัน้ ลักทรพัย์เพยีง ๑ บาทกมี็โทษถึงประหารชวิีต เม่ือพระพทุธเจ้า

ทรงบัญญัติพระวินัย ได้ปรับโทษการลักทรัพย์ตั้งแต่ ๑ บาทขึ้นไปเป็นปาราชิก คือ

ขาดจากเป็นภกิษ ุจะอุปสมบทอกีไม่ได้ เท่ากบัเป็นโทษประหารในทางศาสนา อนโุลม

ตามกฎหมายบ้านเมืองและตามมาตราเงนิในเวลานัน้ ๕ มาสก เป็น ๑ บาท ๕ บาท 

เป็น ๑ กหาปณะ พราหมณ์นักทดลองศีลได้หยิบทรัพย์หลวงเกิน ๑ บาทมากมาย 

ฉะนั้น แม้จะเป็นการท�าเพื่อทดลองดู แต่ถ้าพระราชาไม่ทรงเชื่อ อย่างนั้นก็มีหวังว่า

จะได้รับมหันตโทษ ใคร ๆ จึงไม่ควรทดลองศีลอย่างพราหมณ์ตามที่เล่า และใครจะ

เชือ่เมือ่ไปหยิบของอะไรของใคร เจ้าของเอะอะขึน้จงึพดูแก้ว่า ลองหยบิดเูล่น ๆ เท่านัน้

ไม่ใช่หยิบเอาจริง ๆ เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ของศีลข้อที่กล่าวนี้ จะได้แสดงเรื่องศีล 

ข้อนี้โดยเฉพาะต่อไป

อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาส่ิงของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิต 

คิดลัก ค�าว่าสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หมายถึงของทุก ๆ อย่างที่มีเจ้าของยังหวงแหน

ยดึถือกรรมสทิธิอ์ยู่ สิง่ของหรอืวตัถุทุกอย่างทีบ่คุคลสามารถเข้ายดึถอืเป็นกรรมสิทธิไ์ด้ 

เรียกรวมว่าทรัพย์ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ คือ

สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าตัวทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ได้เอง 

เพราะเป็นสิ่งมีวิญญาณ (สวิญญาณกทรัพย์) เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย หรือเป็นสิ่ง  

ที่คนท�าให้เคลื่อน เพราะเป็นสิ่งไม่มีวิญญาณ (อวิญญาณกทรัพย์) เช่น สมุด ดินสอ 

ปากกา เงิน ทอง เป็นต้น

อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ได้แก่ ที่ดินและบ้านเรือน  

ทีป่ลกูอย่างถาวรบนทีด่นิ ถ้าแบ่งทรพัย์ออกเป็นสวิญญาณกทรัพย์ (ทรพัย์ท่ีมีวิญญาณ) 

และอวิญญาณกทรัพย์ (ทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณ) อสังหาริมทรัพย์ก็จัดเข้าในอวิญญาณก-

ทรัพย์ (สัตว์บางชนิดได้ยินว่าเกิดติดที่ เช่น หอยนางรม ถ้าเป็น อย่างนั้น ก็เป็น 

สวิญญาณกะที่เป็นอสังหาริมะ)

ทรัพย์เหล่านี้ที่มีเจ้าของถือกรรมสิทธิ์อยู่ เรียกว่า อทินนะ สิ่งของที่เจ้าของ

ไม่ได้ให้ ค�าว่า ไม่ได้ให้ ก็หมายความว่ายังถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของอยู่ ยังไม่สละ

กรรมสทิธิเ์ป็นเจ้าของ และค�าว่าเจ้าของ หมายถงึคนใดคนหนึง่กไ็ด้ หมายถงึส่วนกลาง
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ก็ได้ เช่น ถ้าเป็นของของใครคนไหน คนนั้นก็เป็นเจ้าของ ถ้าเป็นของสมาคมไหน

องค์การไหน สมาคมนัน้องค์การนัน้ก็เป็นเจ้าของ ถ้าเป็นของหลวง หลวงก็เป็นเจ้าของ 

ถ้าเป็นของสงฆ์ของศาสนา สงฆ์และศาสนาก็เป็นเจ้าของ เป็นต้น

การถือเอา (สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้) ด้วยจิตคิดลักมาจากศัพท์ว่า อาทานะ 

ในค�าว่า อทินฺนาทานา (อทินฺน + อาทาน) หมายความว่าถือเอาทรัพย์ ซึ่งเป็นของ 

ผูอ้ืน่ไปจากความครอบครองของเขา ด้วยเจตนาทจุรติคอืด้วยเถยเจตนา เจตนาลกัขโมย 

เรียกสั้น ๆ ว่า ลัก

การลักทุกอย่างท่ีผดิศีลข้อท่ี ๒ น้ีมโีทษน้อยและมากตามวตัถทุีล่กั เจตนาทีล่กั 

และกิริยาที่ประกอบโจรกรรม ถ้าวัตถุที่ลักเล็กน้อย เจตนาอ่อน กิริยาที่ท�าการลักไม่

ร้ายแรง ก็มีโทษน้อย ถ้าวัตถุที่ลักมาก เจตนาแรง กิริยาที่ท�าการลักร้ายแรง ก็มีโทษ

มากข้ึน คือเป็นบาปมากขึ้นตามส่วนกัน และจะลักเองหรือสั่งใช้ให้ผู้อื่นลักก็เป็น 

การลักอันผิดศีลข้อนี้เหมือนกัน

ถ้าจะถามว่าอทินนาทานเป็นศีลข้อที่ ๒ ใช่ไหม ตอบว่า ไม่ใช่ เพราะ     

อทินนา ทานแปลว่าการถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดลัก อทินนาทาน 

จึงไม่ใช่ศีล แต่เป็นการท�าที่ผิดศีล

ถ้าถามว่าอะไรเป็นศีลข้อที่ ๒ ตอบว่าเวรมณี คือ ความเว้นจากอทินนาทาน 

หรือวิรัติเจตนางดเว้นนี้แหละเป็นศีล ถ้าตั้งใจไว้ว่าจะไม่ลักของของใคร ด้วยรับศีลไว้ 

หรอืด้วยตัง้ใจเอาเองกเ็ป็นสมาทานวริตั ิถ้าไม่ได้ตัง้ใจไว้ก่อนไปพบของใครวางเผลอไว้ 

จะลกักไ็ด้ แต่กเ็กิดตัง้ใจขึน้เดีย๋วนัน้ว่าไม่ลกั เป็นสมัปัตตวริตั ิถ้าเว้นได้เป็นปกตนิสิยั 

ไม่มีเกิดความคิดจะลักขึ้นเลย ทุกสิ่งทุกโอกาส ก็เป็นสมุจเฉทวิรัติ เช่นเดียวกับที่ได้ 

แสดงแล้วในศีลข้อที่ ๑

การล่วงศีลข้อนี้มีขึ้นในเมื่อของที่จะลักเป็นของที่มีเจ้าของหวงแหน ตนก็รู้อยู่

ว่าเป็นของทีมี่เจ้าของหวงแหน มีเจตนาลัก ท�าการลกัเองหรอืสัง่ใช้ให้คนอืน่ลกัและได้

ของนั้นมา ใครมือไวใจเร็วประพฤติผิดศีลข้อนี้ เมื่อตั้งใจงดเว้นขึ้นใหม่เมื่อใด ก็เกิด

เป็นศีลขึ้นอีกเมื่อนั้น เพราะศีลมีขึ้นด้วยวิรัติเจตนาดังแสดงแล้ว
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อนึง่ ควรเว้นจากลักทรพัย์โดยอ้อม คอืไม่ใช่โจรกรรม หรืออทนินาทานโดยตรง 

แต่ว่าอนุโลมโจรกรรม เช่น 

สมโจร คือ เป็นใจรับซื้อของโจรของขโมย

ปอกลอก คือ คบคนด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์ มุ่งหมายจะเอาทรัพย์ถ่ายเดียว 

หาวิธีให้เขาจ่ายทรัพย์ให้ บางทีจนถึงเขาต้องสิ้นตัว ต้องตกยาก

รับสินบน คือ ถือเอาทรัพย์ที่เขาให้ เพื่อช่วยท�าธุระให้แก่เขาในทางที่ผิด  

อกีอย่างหนึง่ ควรเว้นจากการท�าทรพัย์ของผูอ้ืน่ให้สูญทีต่นจะต้องรบัใช้ อนันบัว่าเป็น

ฉายาโจรกรรม ฉายาแปลว่าเงา ฉายาโจรกรรมก็ได้แก่เงาของโจรกรรม คือ ใกล้จะ

เป็นโจรกรรมทีเดียว เช่น

ผลาญ คือ ท�าอันตรายแก่ทรพัย์ของผูอ้ืน่ด้วยโทสะพยาบาท เช่น ผกูโกรธเขา 

จึงลอบฟันต้นผลไม้ของเขา ลอบท�าของอะไรของเขาให้เสีย

หยิบฉวย คอื ถอืเอาทรพัย์ของผูอื้น่ด้วยความมกัง่าย เช่น บตุรหลาน ผูป้ระพฤติ

มักง่ายไม่บอกขออนุญาตก่อน หยิบฉวยสิ่งของของมารดาบิดาปู่ย่าตายายไปใช้  

ด้วยถือว่าเป็นของมารดาบิดา และญาติมิตรสหายหยิบฉวยสิ่งของของมิตรไปใช้ไม่ได้

บอกให้เจ้าของรู้

อันคนที่คุ้นเคยไว้วางใจกัน เช่น เป็นญาติกัน เป็นมิตรสหายกัน เรียกว่าคน

วิสาสะกัน ค�าว่าวิสาสะแปลว่า คุ้นเคยกัน ไว้วางใจกัน คนที่มีวิสาสะกันนี้อาจถือ 

วิสาสะคือถือเอาสิ่งของของกันไปใช้ มิได้บอกให้เจ้าของรู้ก่อน แต่การถือวิสาสะนี้  

มีโทษถ้าถือไม่ถูกลักษณะ เม่ือถือให้ถูกต้องตามลักษณะของการถือวิสาสะจึงจะ 

ไม่มีโทษ ลักษณะของการถือวิสาสะที่ถูกต้อง คือเจ้าของเป็นผู้สนิทกับตน เมื่อถือ

วิสาสะแล้วจะไม่มีใครสนเท่ห์ เจ้าของได้สั่งอนุญาตไว้ หรือเป็นส่ิงท่ีเขาไม่หวงหรือ 

พอให้แก่ตนได้ เมื่อถือเอาแล้วเขารู้เข้า เขาจะพอใจหรือไม่ว่าอะไร

การถอืวสิาสะไม่ถกูลกัษณะมโีทษท�าความไม่พอใจแก่เจ้าของ ท�าให้เขาส้ินรกั 

สิ้นไว้วางใจในตน และท�าให้เป็นที่สงสัยของคนอื่นว่าตนเป็นโจรเป็นขโมย ฉะนั้น  

ยิ่งคุ้นเคยกันมากก็ควรจะย่ิงระวัง เพื่อมิให้เกิดความประมาทถือเสียว่าคุ้นเคยกันพา
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ให้ประพฤติผิดต่อกัน เช่น ถือวิสาสะกันอย่างมักง่าย เมื่อเป็นเช่นนี้ความคุ้นเคยก็จะ 

กลายเป็นเหตุก่อความกินแหนงแตกร้าว ถ้าไม่คุ้นเคยกันยังดีกว่า

พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัศิลีข้อนีต่้อจากข้อที ่๑ พจิารณาดเูห็นว่า ทรงบญัญติั

ขึ้นด้วยอาศัยหลักยุติธรรม และเมตตากรุณาเช่นเดียวกัน เพราะทุก ๆ คนต่างต้องมี

ทรัพย์ไว้ส�าหรับบริโภคใช้สอย และไม่ปรารถนาให้ใครลักขโมยช่วงชิงไป บางคนต่อสู้

เพื่อป้องกันทรัพย์จนถึงต้องบาดเจ็บล้มตาย เมื่อตนไม่ชอบให้ใครมาลักทรัพย์ของตน 

ก็ไม่ควรลกัทรพัย์ของคนอืน่ ฉะนัน้ การไม่ลกัทรัพย์ของกันจงึเป็นการละเว้นทีย่ตุธิรรม

ในทรพัย์ เพราะเป็นการละเว้นความล�าเอียงเห็นแก่ตัวเสยีได้ ด้วยนกึเห็นใจคนอืน่ท่ีมี

ความหวงแหนรักษาทรัพย์เหมือนกับตน และคนเราจะอยู่ด้วยกันเป็นสุขก็เพราะไม่

เบียดเบียนในทางต่าง ๆ ในทางหนึ่งคือไม่เบียดเบียนทรัพย์ของกัน ละเว้นจากการ

เบียดเบียนกันได้ก็ด้วยปลูกเมตตากรุณาในกัน คอยยับย้ังหักห้ามใจท่ีอยากได้หรือ

โกรธเกลียด เมื่อมีเมตตาหวังดี มีกรุณาหวังช่วยกันอย่างจริงใจแล้ว ก็จะไม่คิดขโมย

ของกัน ฉะนั้น ศีลข้อนี้จึงเป็นศีลโดยปกติของคนที่มีเมตตากรุณาต่อกัน ไม่ต้องไป 

รบัมาจากทีไ่หนเลย แต่เกดิจากใจเมตตากรณุาเอง ดังเช่นมารดาบิดาและผูท้ีม่เีมตตา

ทั้งหลาย ไม่ได้ไปรับศีลจากที่ไหนแต่ก็มีศีลในบุตรธิดาและในผู้ที่ตนเมตตา ไม่มีคิด

เลยที่จะเบียดเบียนทรัพย์ของบุตรธิดาและในผู้ที่ตนเมตตา มีแต่คิดให้ อาศัยหลัก 

เมตตากรณุาดงักล่าว พระพทุธเจ้าจงึทรงบญัญัตศิลีข้อนี ้และด้วยศลีข้อนีเ้ป็นอนัรับรอง

ความมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของเจ้าของทรัพย์ทุกคน

มีบางคนกล่าวอ้างว่า พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ยึดถือทรัพย์ ถ้ามีก็ให้รวม

เป็นกองกลางคือเป็นของสงฆ์ ค�าอ้างนี้ผิดหลักศีลข้อนี้และผิดหลักสัมมาอาชีวะ  

(เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ) ในพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อนี้ 

เป็นอนัทรงรบัรองความมทีรพัย์ยดึครองอยู่ จงึห้ามมใิห้ลักทรพัย์ของกนั และทรงสอน 

ให้ประกอบอาชีพแสวงหาทรัพย์ในทางที่ชอบ เม่ือได้มาก็ให้รักษาไว้ให้ดี และใช้จ่าย 

ให้พอสมควรแก่ก�าลัง ส่วนของสงฆ์นั้นเกี่ยวแก่พระภิกษุสงฆ์ เม่ือมีวัดขึ้น ก็ต้องมี 

ของกลางส�าหรบัวดั เรยีกว่าเป็นของสงฆ์ ส�าหรบัวัดเป็นวัด ๆ ไป เช่นเดยีวกบัในฝ่าย

อาณาจกัรกมี็ของหลวง ขององค์การ ของสมาคมนัน้ ๆ พระพทุธเจ้าไม่ได้ทรงบญัญตัิ

ให้ต้องรวมของบุคคลเข้าเป็นของสงฆ์ และในค�าสอนท่ีให้สละบริจาค ก็สอนให้รู้จัก
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เลือกให้ มิได้สอนให้สละเรื่อยไป แต่เมื่อจะออกบวชต้องสละสมบัติฆราวาสอยู่เอง 

และต้องปฏบิตัติามพระธรรมวนัิยของผูบ้วช เป็นคฤหสัถ์กค็วรปฏบัิตติามฆราวาสธรรม 

(ธรรมของคฤหัสถ์) เป็นพระจะปฏิบัติอย่างชาวบ้าน หรือชาวบ้านจะปฏิบัติอย่างพระ 

หาได้ไม่ ในธรรมข้อเดียวกัน บางข้อก็มีวิธีปฏิบัติต่างกัน เช่น สัมมาอาชีวะ เป็นพระ

เที่ยวบิณฑบาตเป็นสัมมาอาชีวะ ไปประกอบการค้าไม่เป็นสัมมาอาชีวะ เป็นคฤหัสถ์

ประกอบการค้าในทางชอบ เป็นสมัมาอาชวีะแต่จะเทีย่วบณิฑบาตไม่ได้ฉะนัน้ การอ้าง

เอาพระพทุธศาสนาต่าง ๆ นัน้ บางทเีป็นการอ้างเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่นอก

พระพุทธศาสนา

ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๒ คือ สัมมาอาชีวะ ความเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ เป็นข้อ

ทีค่วรมใีห้คูไ่ปกบัศลีข้อนี ้คนมศีลีทีย่ากจนขดัสน และคนทีเ่ป็นโจรเป็นขโมย ก็เพราะ

ขาดสัมมาอาชีวะ ถ้ามีสัมมาอาชีวะ ก็จะไม่ยากจน จะไม่เป็นขโมย การอาชีพเป็นกิจ

จ�าเป็นของทุก ๆ คน เพราะทุก ๆ คนต้องบริโภคที่แปลว่ากิน เครื่องบริโภคที่จ�าเป็น 

ก็ได้แก่ปัจจัย (เครื่องอาศัย) ๔ คือผ้านุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และบางทีแยกเรียก

ของกินคืออาหารว่าเครื่องบริโภค ของใช้นอกจากนี้ว่าเครื่องอุปโภค กิจการเพื่อให้มี

ของกินของใช้มาเคยเรียกว่าโภคกิจ แล้วเปลี่ยนเรียกว่าเศรษฐกิจ เป็นเร่ืองปากท้อง 

หรือเป็นเรื่องยังชีวิตเลี้ยงชีวิตคือการอาชีพ

ทุกคนต้องหาปัจจัยมาบริโภคเลี้ยงตนและผู้อื่นที่จะต้องเลี้ยง พระพุทธเจ้าจึง

ตรสัสอนให้ท�างานหาเลีย้งชพีด้วยสมัมาอาชวีะ เพือ่ให้ได้ทรพัย์มาในทางทีช่อบให้พอเพียง 

เมือ่หาเลีย้งชพีเองยงัไม่ได้ เช่น ยงัเป็นเดก็ก�าลงัเล่าเรียนศกึษา ต้องอาศยัมารดาบดิา

หรอืผู้อืน่ทีมี่เมตตากรณุาเล้ียงด ูกค็วรประพฤตอินโุลมสมัมาอาชวีะ เช่น ช่วยมารดา

บิดาหรือผู้ที่ตนอาศัยอยู่ท�าการงาน ที่พอควรแก่ก�าลังและเวลาของตน ไม่ใช้ทรัพย์ที่

ท่านให้ในทางที่ผิด เช่น ไปเล่นการพนัน ใช้แต่ในทางที่เป็นประโยชน์ ให้รู้จักค่าของ

ทรพัย์ให้รูว่้าท่านได้ทรพัย์มาด้วยความเหนื่อยยาก รู้จักประหยดัออมทรัพย์ ไมห่ลอก

ลวงขอทรัพย์ท่าน เช่น ขอด้วยอ้างว่าจะไปช�าระ ค่าเล่าเรยีน แต่ไปใช้ดภูาพยนตร์เสยี 

และเมื่อทา่นอปุการะเพื่อใหเ้รียน กต็ั้งใจเรียนให้ดทีีสุ่ด ให้สมกับความเมตาตากรุณา

ของท่านแล
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มนุษยธรรมที่ ๓

ในอดีตล่วงมาแล้ว ได้มีมานพชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่ง เรียนศิลปะทั้งปวง

ในเมอืงตกักศิลา ส�าเรจ็วิชาธน ูได้มีชือ่ปรากฏว่า จลุลธนคุคหบณัฑติ คอืเป็นบณัฑติ 

เรียนส�าเรจ็วชิาธน ูแต่ยงัเป็นหนุม่น้อย (อย่างได้ปรญิญาเป็นบัณฑติในบดันี)้ อาจารย์

ของธนุคคหะนั้น พอใจว่าธนุคคหะเรียนศิลปะได้เหมือนตน จึงยกธิดาของตนให้เป็น

ภริยา

ธนคุคหะพาภรยิาเดนิทางกลบัเมอืงพาราณสี เม่ือเดนิทางไปถึงทางป่าชฏัต�าบล

หนึ่งที่ไม่มีใครกล้าจะเดินผ่านไป เพราะมีช้างดุร้ายคอยท�าร้ายคนเดินทาง ธนุคคหะ 

ผู้แม่นธนูไม่กลัว จึงพาภริยาเดินทางผ่านเข้าไป ก็พบช้างดุว่ิงเข้ามา จึงยิงลูกศรไป 

ดอกหนึ่งต้องตระพองช้างดุร้ายทะลุหลัง ช้างร้ายก็ล้มลงในที่นั้น ต�าบลนั้น จึงเป็นที่

ปลอดภัยของคนเดินทางทั้งปวง

ธนคุคหะพาภรยิาเดนิทางต่อไป ถงึทางป่าชัฏ อกีต�าบลหนึง่อนัเป็นแหล่งโจร 

๕๐ คนส้องสมุอยู ่คอยฆ่าปล้นคนเดินทาง ธนคุคหะผูแ้ม่นธนไูม่กลวัได้เดนิทางเข้าไป 

พบพวกโจรก�าลงันัง่ป้ิงเนือ้เสยีบไม้บรโิภคกนัอยู ่พวกโจรเหน็ธนคุคหะเดนิมากบัภรยิา

ผู้ประดับตกแต่งกาย จึงจะพากันลุกขึ้นจับตัว แต่นายโจรเป็นผู้ฉลาด ดูลักษณะคน 

สังเกตรู้ว่าชายนี้เป็นคนเอกอุ (ดม) จึงห้ามโจรบริวารทั้งปวงมิให้ลุกขึ้นสักคนหนึ่ง  

ธนุคคหะส่งภริยาเข้าไปหาพวกโจรให้ขอเนื้อมาบริโภคสักเสียบไม้หนึ่ง นายโจรจึงส่ัง 

ให้บริวารให้พวกโจรได้ให้เสียบไม้เนื้อดิบที่ยังมิได้ปิ้ง เพราะคิดว่าพวกเราก็ต้องปิ้งกิน

กันเอง ฝ่ายธนุคคหะเป็นผู้ยกตน จึงโกรธพวกโจรว่าให้เนื้อดิบ พวกโจรก็โกรธว่า  

บรุุษน้ีคนเดยีวเท่านัน้มาแสดงหมิน่เหมือนพวกเราเป็นสตร ีจงึลกุฮอืขึน้พากนัวิง่เข้าไป 

ธนคุคหะจงึยงิพวกโจรล้มลง ๔๙ คน ด้วยเกาทณัฑ์ ๔๙ ดอก กห็มดเกาทัณฑ์ เพราะ

รางเกาทัณฑ์บรรจุเกาทัณฑ์หรือลูกศรทั้งหมด ๕๐ ดอก ธนุคคหะได้ยิงช้างเสียดอก

หนึ่งจึงเหลือ ๔๙ ดอก เมื่อยิงโจร อีก ๔๙ ดอก ฆ่าโจร ๔๙ คนก็หมดลูก ยังเหลือ

นายโจรอีก ๑ คน ธนุคคหะจึงผลักนายโจรให้ล้มลงแล้วทับอยู่บนอกของนายโจร  

ร้องบอกภริยาให้ส่งดาบให้เพื่อตัดศีรษะของนายโจร
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ฝ่ายภริยาของธนุคคหะซึ่งถือดาบอยู่ในขณะนั้น ได้เกิดสิเนหานายโจรโดย 

ฉับพลัน จึงยื่นด้ามดาบให้ในมือของนายโจร นายโจรก็จับด้ามดาบ กระชากออกตัด

ศีรษะของธนุคคหะ ครั้นฆ่าธนุคคหะแล้วก็พาหญิงนั้นไป พลางถามถึงชาติตระกูล 

เรื่องราว นางก็บอกเล่าโดยตลอด จนถึงว่านางได้เกิดสิเนหานายโจรจึงให้ฆ่าสามีของ

ตนเสีย นายโจรเมื่อได้ฟังเรื่องตลอดแล้วคิดรังเกียจ ว่าหญิงนี้ให้ฆ่าสามีของตนเสีย 

ได้ เหน็ชายอ่ืนเข้ากจั็กท�าเราอย่างนัน้อีก เราควรทิง้เสยีเถดิ ครัน้พานางไปจนถงึแม่น�า้

สายหนึ่งขวางทางอยู่ จึงหลอกว่าน�้านี้มีจระเข้ดุจะท�าอย่างไร นางกล่าวขอให้นายโจร

ห่อเครือ่งประดบัของนาง น�าข้ามฟากไปไว้ทีฝ่ั่งโน้นก่อน แล้วกลบัมารับนางข้ามฟากไป 

นายโจรรับค�าฉวยห่อเครือ่งประดบัทัง้หมด ข้ามฟากไปถงึฝ่ังแล้วเดนิไป นางเหน็อาการ

ดงันัน้จงึร้องคร�า่ครวญขอให้นายโจรกลับมารับ ฝ่ายนายโจรกร้็องตอบมาว่า หญงิเช่นนี้

จะไปให้ไกลสุดไกล แล้วถือห่อเคร่ืองประดับหนีไป นางจึงถูกทอดทิ้งอยู่เดียวดายใน

กลางป่า ลงนั่งร้องไห้อยู่ใกล้กอตะไคร่น�้ากอหนึ่ง ณ ที่นั้น

ในขณะนัน้ นางได้เหน็สุนขัจิง้จอกตวัหนึง่คาบก้อนเนือ้ว่ิงมาในเบือ้งหน้า ทนัใด

นัน้กไ็ด้มปีลาตวัหนึง่กระโดดขึน้จากน�า้ ตกอยูข้่างหน้าสนุขัจิง้จอก สนุขัจิง้จอกทิง้ก้อน

เนื้อที่คาบไว้แล้ววิ่งไปเพื่อจะได้ปลา ฝ่ายปลาก็ดิ้นตกลงไปในน�้า ในขณะนั้น มีนกตัว

หนึ่งโฉบลงมาจิกคาบก้อนเนื้อนั้นบินไป สุนัขจิ้งจอกจึงไม่ได้ทั้งเนื้อทั้งปลา ลงนั่งหน้า

เศร้า ฝ่ายนางเห็นเหตุการณ์ ที่ท่านว่าเทพดาอาเพทโดยตลอดจึงหัวเราะเยาะขึ้นด้วย

เสียงอันดังว่า ปรารถนาเกินส่วนจึงพลาดหมดทั้งเนื้อทั้งปลา ต้องจับเจ่า ซบเซา  

ฝ่ายสนัุขจ้ิงจอกซึง่เทพดาอาเพทได้กล่าวเย้ยหยันว่า โทษของคนอ่ืนเห็นง่าย ส่วนโทษ

ของตนนั้นเห็นยาก นางเองก็เสื่อมสิ้นทั้งสามีทั้งชายชู้ ซบเซามากกว่า นางได้ยินดัง

นั้นกลับย้อนคิดได้ถึงกรรมของตนก็ย่ิงเสียใจ กล่าวว่าถ้าเรารอดพ้นไปได้จากที่นี้แล้ว

และถ้าได้สามีอีกก็จะซ่ือตรงต่อสามีแน่นอน สุนัขจิ้งจอกเทพดาอาเพทได้กล่าวส�าทับ

ในที่สุดว่า คนท�าบาปครั้งหนึ่งแล้วก็จักท�าบาปอีกได้ แล้วก็หายไป ท้ิงนางนั้นซัดเซ 

ไปตามยถากรรม

เรือ่งทีเ่ล่ามานี ้เกบ็ความมาจากนทิานชาดกชือ่ว่า จลุลธนคุคหชาดก เป็นเค้า

ของบทละครไทยเรื่องจันทโครพ แสดงให้เห็นโทษของหญิงผู้ประพฤติผิดในทางกาม 

ส่วนเร่ืองแสดงโทษของผูช้ายประพฤตผิดิดงันัน้กม็อีกีมาก ดงัเรือ่งรามเกยีรต ิทศกณัฐ์
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เจ้ากรุงลงกาได้ไปลักพานางสีดาพระชายาของพระรามไปไว้ยังกรุงลงกา เป็นเหตุให้

พระรามยกทัพวานรไปตดิพนักรงุลงกา ฆ่าญาตวิงศ์ยกัษ์ของทศกณัฐ์ตายไปโดยล�าดบั 

จนถึงองค์ทศกัณฐ์เองตลอดถึงพลยักษ์และชาวเมืองก็ต้องพลอยพินาศไปทั้งสิ้น  

เพราะความประพฤติผิดในกามของทศกัณฐ์ผู้เดียวเป็นเหตุ

ความประพฤติผิดในกาม เป็นเหตุให้เกิดโทษมีตัวอย่างให้เห็นได้อยู่ทุกกาล

สมัย ในปัจจุบันนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ไม่น้อย สามีภรรยาแตกร้าวกันเพราะฝ่ายใด

ฝ่ายหนึง่ประพฤตนิอกใจกนั บ้างกเ็พยีงแตกแยกกนับ้างกท็�าลายกนั ฝ่ายหญงิท�าลาย

ฝ่ายชายกม็ ีฝ่ายชายท�าลายฝ่ายหญงิกม็ ีเป็นอนัว่าเมือ่ความประพฤตเิช่นนีเ้กดิขึน้ใน

ทีใ่ด ก็เป็นเหตเุปล่ียนรกัให้เป็นความชงิชงั เปลีย่นมติรสหายให้เป็นศตัร ูเปลีย่นความ

ไว้วางใจให้เป็นความกินแหนงแคลงใจ ให้ร้าวฉานแตกแยก ให้ท�าลายล้าง ท�าสุขให้

เป็นทกุข์ โดยเฉพาะท�าให้เกดิความทกุข์ใจอย่างยิง่แก่ผูท้ีเ่ป็นฝ่ายเสยี ฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

จึงทรงบัญญัติศีลข้อ ๓ คือ

กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม ศีลข้อนี้บัญญัติห้าม

มิให้ประพฤติผิดในกาม แต่ไม่ห้ามความประพฤติชอบในกาม ค�าว่าในกามนั้นหมาย 

ถงึในเรือ่งเกีย่วกับความใคร่ระหว่างชายกบัหญงิทีเ่รยีกในบดันีว่้าความรกัเกีย่วกบัเพศ 

ทกุ ๆ คนเมือ่เป็นเดก็ย่อมพอใจในการเล่นต่าง ๆ อย่างเด็ก แต่เม่ือร่างกายเตบิโตขึน้ 

ก็เกิดมีความรู้สึกเป็นอย่างชายหญิงแรกรุ่นหนุ่มสาว และโดยปกติก็มีการครองคู่เป็น

สามีภริยาเกิดบุตรหลานสืบตระกูลกันต่อ ๆ มาและจักสืบกันต่อ ๆ ไป เชื้อสายของ

มนุษย์และสัตวโลกทุกชนิดจึงไม่สิ้นสูญ แต่ในการครองคู่ของคนนั้น ยังต้องการเหตุ

อุปถัมภ์ต่าง ๆ ท้ังภายในทั้งภายนอก เพื่อให้อยู่ด้วยกันย่ังยืนตลอดและมีความสุข

ความเจริญ จะเกิดผลเป็นไปดังกล่าวได้ก็ต้องมีการปฏิบัติในเร่ืองนี้ในทางชอบในเมื่อ

ถงึวยัถงึเวลาอันสมควร เม่ือไปประพฤตยิุง่เกีย่วก่อนถึงวัยเวลาอันสมควรกด็ ีประพฤติ

ในทางที่ผิดก็ดี หรือเม่ือมีคู่ครองแต่งงานแต่งการแล้วยังประพฤตินอกใจกันอยู่ก็ดี  

รวมเรียกว่าประพฤติผิดในกามอย่างกว้าง ๆ

ประพฤตยิุง่เกีย่วก่อนถงึวยัถงึเวลาอนัสมควรนัน้ เช่น ในเวลาเล่าเรยีนศกึษา 

ซึ่งเป็นเวลาหาวิชาความรู้ใส่ตน ไม่ใช่เป็นเวลาหาคู่ครอง ถ้าจะต้องการมีความรัก  

ก็ต้องทุ่มเทความรักไปในการศึกษาเล่าเรียน คือให้รักเรียน แต่ถ้าปล่อยใจปล่อยกาย
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เคลิบเคลิ้มหลงใหลไปในเรื่องเพศก็เรียกว่าประพฤติผิด จะประพฤติผิดน้อยหรือมาก

เพียงไรก็สุดแต่จะปล่อยใจปล่อยกายให้ผิดไปเท่าไร ความประพฤติยุ่งเกี่ยวก่อนถึงวัย

เวลาอันสมควรเช่นนี้โดยปกติเกี่ยวแก่เยาวชน มีโทษท�าให้เรียนไม่ส�าเร็จหรือเสียหาย

ไปมิใช่น้อย และเป็นจารึกเศร้าหมองติดอยู่กับตนเอง เยาวชนทั่วไปจึงสมควรงดเว้น

และรู้เองกันตนมิให้ท�าผิดไปในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น

อน่ึง ประพฤตใินทางท่ีผดิน้ัน คือเมือ่ไม่ถึงเวลาอันสมควร แต่ประพฤตใินทาง

ลักลอบ หรือละเมิดล่วงล�้าในเขตที่ไม่ควรละเมิด คือถ้าเป็นฝ่ายชายละเมิดในภรรยา

ท่าน (เขา) หรอืหญิงผู้อยู่ในพทัิกษ์รกัษาของท่าน หรือในหญงิทีจ่ารตีห้าม เช่น หญงิ

ทีเ่ป็นเทอืกเถาของตนดังทีร่ะบไุว้ในกฎหมาย ซึง่รวมเรียกว่าหญงิซึง่อยู่ในพิทกัษ์รกัษา

ของตระกลู หรอืในหญงิผูอ้ยูใ่ต้บญัญตัใินพระพทุธศาสนา ซึง่รวมเรยีกว่าหญงิผูอ้ยู่ใน

พทิกัษ์รกัษาของธรรมเนียม หรอืในหญงิทีก่ฎหมายบ้านเมืองห้าม ถ้าเป็นหญงิประพฤติ

ละเมดิ หรือร่วมประพฤตลิะเมิดในชายท่ีไม่ควรกล�า้กราย เช่น ผูอ้ยูภ่ายใต้บัญญตัห้ิาม 

เป็นต้น หญิงหรือชายผู้ประพฤติละเมิดล่วงล�้าในเขตท่ีไม่ควรละเมิดล่วงล�้าดังกล่าว 

เรยีกว่าประพฤตผิดิในกาม เขตทีไ่ม่ควรละเมดิอนัเป็นเหตใุห้บงัเกดิความประพฤตผิดิ

เช่นน้ี ถึงไม่จ�าแนกไว้กเ็ป็นทีเ่ข้าใจกันได้ เพราะรวมลงว่าเป็นเขตทีห่วงห้าม คอืนอกจาก

เจ้าตวัทัง้สองแล้ว ยงัมบีคุคลทีส่าม รักษาหวงห้าม หรอืเจ้าตวันัน่เองอยู่ใต้ธรรมเนยีม

หรือบญัญตัทิีห้่ามไว้ ฉะนัน้ ต้องมกีารลกัลอบ เหมือนอย่างทรพัย์ทีมี่เจ้าของหวงต้อง

ลักขโมยจึงจะได้ แม้แมวเมื่อเข้าไปลักปลาย่างในครัว ก็แสดงว่ารู้ตัวว่าเป็นแมวขโมย 

จึงลอบเข้าไปและลอบวิ่งออก หรือเมื่อมีคนเห็นก็รีบวิ่งหนีออกไปโดยเร็ว และถ้าการ

ประพฤติผิดนั้นเป็นการใช้ก�าลังบังคับก็ยิ่งเป็นการประพฤติผิดโดยแท้

อน่ึง แม้ผู้มีคู่ครองแต่งงานแต่งการแล้ว ยังประพฤตินอกจิตนอกใจกันอยู่  

ก็เป็นประพฤติผิดในกาม เพราะเป็นความประพฤติผิดในกันและกัน และยังเป็นการ

ประพฤติผิดในเมื่อไปละเมิดในภรรยาท่านดังกล่าวแล้ว

ลักษณะส�าหรับก�าหนดว่าเป็นการประพฤติผิดในกาม ซึ่งเป็นการผิดศีลนั้น 

คือเป็นวัตถุหรือเป็นเขตท่ีไม่ควรละเมิดล่วงล�้า กล�้ากราย ไม่ควรได้ไม่ควรถึง มีจิต

ประสงค์จ�านงจะได้วัตถุหรือเขตนั้น ปฏิบัติส�าเร็จได้ดังประสงค์ ความประพฤติผิด  
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ดังกล่าวนี้มีโทษเบา ปานกลาง และหนัก ตามระดับแห่งเขตที่ละเมิด กับทั้งเจตนา

และการกระท�า ดังมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทุกกาลสมัย

ความงดเว้นจากประพฤติผิดในกามดังกล่าวได้เป็นศีล งดเว้นได้ด้วยตั้งใจ 

ถอืศลีเป็นสมาทานวริตั ิไม่ได้ตัง้ใจงดเว้นก่อน พบโอกาสทีจ่ะประพฤตผิดิได้แต่งดเว้น 

ได้เป็นสัมปัตตวิรัติ งดเว้นได้เป็นปกตินิสัยทีเดียวจัดเป็นสมุจเฉทวิรัติเทียบอย่างวิรัติ

ระหว่างมารดาบิดากับบุตรธิดาทั่วไป

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๑ เพื่อป้องกันชีวิต ข้อที่ ๒ ป้องกันทรัพย์

สมบัติที่จะต้องใช้ด�ารงชีวิต และข้อที่ ๓ นี้เพื่อความสงบสุขในครอบครัว ด้วยอาศัย

หลักยุติธรรมและเมตตากรุณาเช่นเดียวกัน

อาศัยหลักยุติธรรมนั้น คือ เมื่อตนเองมีความรักและหวงแหนในสิ่งซึ่งเป็น

ที่รักของตนฉันใด คนอื่นก็มีความรู้สึกฉันนั้นเหมือนกัน ฉะนั้น เม่ือไม่ปรารถนาให้

ใครมาละเมิดล่วงล�้าในสิ่งท่ีรักที่หวงแหนของตน ก็ไม่ควรละเมิดล่วงล�้าในของคนอื่น 

เหมือนอย่างทุกคนก็ย่อมมีญาติพี่น้องต่างเพศของตน และไม่ปรารถนาให้ใครมา 

ประพฤติละเมิดล่วงล�้า เม่ือเป็นเช่นนี้ไฉนจึงจักไปประพฤติอย่างที่ตนไม่ชอบในญาติ 

พี่น้องของคนอื่น ฉะนั้น เมื่อพิจารณาโดยยุติธรรมแล้ว จึงไม่ควรประพฤติผิดใน 

เรื่องนี้ในทางใดทางหนึ่งเลยทีเดียว

อาศัยหลักเมตตากรุณานั้น คือ เมื่อมีเมตตากรุณาต่อกันโดยจริงใจแล้ว 

ก็ไม่ประพฤติผิดต่อกันเลย เพราะการประพฤติผิดเช่นนั้นเป็นการท�าลายด้วยอ�านาจ 

ความใคร่ความปรารถนา มใิช่วสิยัของคนทีม่เีมตตากรณุากนัจะท�าได้ ฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

จึงบัญญัติศีลข้อน้ี การปฏิบัติตามศีลข้อน้ีจะส�าเร็จได้ดีก็ต้องมีธรรมท่ีคู่กัน คือความ

ส�ารวมในกาม

ธรรมคูก่บัศลีข้อที ่๓ คอื กามสงัวร ความส�ารวมในกาม สังวรแปลว่าส�ารวม 

คือระวังควบคุมตนไม่ให้ประพฤติผิด แต่ให้ประพฤติในทางที่ชอบ เมื่อเป็นเยาวชนก็

ระวงัควบคมุใจ ระวงัควบคุมกายไม่ให้ออกไปนอกทาง เว้นเหตชุกัจงูต่าง ๆ เช่น หนงัสอื

และภาพยนตร์ เป็นต้น ทีเ่ป็นเหตย่ัุวย ุรกัษาประเพณอีนัดงีามของไทยตามทีผู้่ปกครอง

ของตนได้อบรมแนะน�าอยู่โดยมากแล้ว การป้องกันเป็นการดีกว่าแน่นอน และต้อง
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ป้องกันไว้แต่ต้น เหมือนอย่างป้องกันไฟไม่ให้เกิดขึ้นย่อมดีกว่าดับไฟ และดับไฟ 

กองน้อยย่อมดีกว่าดับไฟกองโต ซึ่งอาจจะดับไม่ได้ต้องปล่อยให้โทรมไปเอง และไฟ

อย่างน้ีเป็นไฟละเอยีดอย่างไฟฟ้า ซึง่เมือ่ถกูไฟฟ้าอย่างแรงดดูแล้วอาจท�าให้หวัใจหยดุได้

พระพุทธเจ้าจึงตรัสเปรียบไว้ว่า เหมือนอย่างศรสลักมีพิษที่รักษาได้ยาก เมื่อยังไม่ถึง

วัยถึงเวลาจึงควรที่จะป้องกันไว้ก่อน ส่วนในระหว่างสามีภรรยา ทางพระพุทธศาสนา

สอนให้สามสีนัโดษ คอืยนิดพีอใจอยูแ่ต่ในภรรยาของตน ส่วนภรรยาให้มคีวามซือ่ตรง

ในสามีของตน เพื่อให้อยู่ครองกันเป็นสุขตลอดไป เมื่อเป็นเช่นนี้ แม้จะเกิดอันตราย

ขึ้นก็อาจช่วยกันได้ และเป็นตัวอย่างเป็นที่ควรสรรเสริญ ดังเรื่องของกินนรและกินรี

ในจันทกินนรชาดกที่จะน�ามาเล่าในสุดท้ายนี้ มีความว่า

ในสมัยดึกด�าบรรพ์โน้น เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครอบครองราชสมบัติในกรุง 

พาราณสี มีหมู่กินนรเกิดอยู่ในป่าหิมพานต์ (ป่ามีหิมะ) อาศัยอยู่บนภูเขาเงินชื่อว่า 

จนัทบรรพต ครัง้หนึง่พระเจ้ากรงุพาราณสเีสดจ็ประพาสป่าหมิพานต์แต่พระองค์เดยีว 

ทรงล่าเนือ้เสวยไปโดยล�าดบั จนถงึแม่น�า้เลก็สายหนึง่กเ็สดจ็ขึน้ไปทางต้นน�า้ โดยปกติ

หมู่กินนรไม่ลงจากเขาในฤดูฝน เมื่อถึงฤดูแล้งจึงพากันลงมา ครั้งนั้น กินนรและกินรี

สามีภรรยาคู่หนึ่งพากันลงมาจากภูเขา เกลือกเคล้าของหอมในที่นั้น ๆ เคี้ยวกินเกสร

ดอกไม้ นุ่งห่มใบไม้เล่นพลางขับร้องพลาง จนถึงแม่น�้าเล็กนั้นก็ร่อนลง เกลี่ยดอกไม้

ลงในน�้า ลงเล่นน�้าเป็นที่สนุกสบาย แล้วก็พากันขึ้นนั่งบนกองดอกไม้ ฝ่ายจันทกินนร 

(เรยีกชือ่ตามภเูขาทีอ่ยูน่ัน้) กด็ดีไม้ไผ่ขบัร้อง จนัทกนิรีได้ฟ้อนร�า ขบัร้องประสานเสียง

ฝ่ายพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงได้สดับเสียง ก็แอบเสด็จเร้นพระองค์เข้าไป  

ทรงเห็นกินนรกินรีท้ังสองก็มีพระหฤทัยปฏิพัทธิ์ในนางกินรี ทรงปรารถนาจะได้นาง

กนิร ีจงึทรงยิงธนศูรไปต้องจนัทกนินรล้มลง จนัทกนินรต้องศรเป็นบาดแผล เจบ็ปวด

รวดร้าวโลหิตไหลพรั่ง ก็ร้องคร�่าครวญขึ้นว่า “จันทาเราจะตายเมาเลือดเต็มที  

จะหมดลมบดัน้ี เจบ็ปวดเหลือเกิน เม่ือเราตายแล้วเจ้ากจ็ะต้องเศร้าโศก  เรากย็ิง่เศร้า

ใจ เพราะสงสารเจ้ายิ่งกว่าทุกข์กายในบัดนี้” จันทกินนรพร�่าเพ้อไปจนถึงวิสัญญีภาพ

สลบลง ฝ่ายจันทกินรีก�าลังเพลิดเพลิน ทีแรกจึงยังไม่รู้ว่าจันทกินนรถูกยิง ครั้นเห็น

จันทกินนรล้มสลบลงจึงเข้าไปดู เห็นโลหิตไหลโชกจากบาดแผลก็ร้องขึ้น พระเจ้า 

กรุงพาราณสีทรงคิดว่ากินนรคงตาย แล้วจึงเสด็จออกแสดงพระองค์
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จันทกินรีเห็นพระเจ้ากรุงพาราณสี จึงคิดว่ามนุษย์ผู้นี้แน่ละยิงสามีของเรา  

มีความกลัวก็บินหนีขึ้นไปจับบนยอดเขา แล้วร้องบริภาษพระเจ้ากรุงพาราณสี  

โดยความว่า โจรใจร้าย ฆ่าสามีของเรา เราโศกใจนัก ขอให้มารดาของท่านชายา  

ของท่าน จงได้โศกเหมือนเช่นนี้ และจงอย่าเห็นบุตรเห็นสามี ท่านได้ท�าร้ายสามี   

ของเราซึ่งไม่ได้ท�าร้ายอะไรท่านเลย

พระเจ้ากรุงพาราณสีได้ตรัสปลอบโยน ทรงรับรองว่า จะยกย่องนางกินรี  

ให้เป็นพระราชชายา

นางจันทกินรีได้กล่าวบันลือเสียงอย่างองอาจหนักแน่นว่า ถึงเราจักตายก็จัก

ไม่ยอมเป็นของท่านซึ่งได้ฆ่าสามีของเรา ผู้ไม่ได้ท�าอะไรให้ท่านอย่างแน่นอน

พระเจ้ากรงุพาราณสีทรงได้สดบัดงันัน้กส็ิน้ปฏพิทัธ์ตรัสว่า เจ้านางกนิร ีชอบอยู่

กินกฤษณาและของหอมอยู่กับหมู่กินนร ไม่ชอบอยู่ในบ้านในเมืองก็แล้วไป ทรงส้ิน

อาลัยเสด็จหลีกไป

จันทกินรีครั้นเห็นพระเจ้ากรุงพาราณสีเสด็จไปแล้ว ก็บินลงมาน�าร่างกินนร

ข้ึนไปบนยอดเขา คร�า่ครวญอยูช้่านาน ในทีสุ่ดได้ลองคล�าดตูวัของจนัทกนินร รูสึ้กว่า

ยังอุ่นอยู่ก็คิดว่ายังมีชีวิตอยู่ จึงร้องฟ้องเทวดาขึ้นว่า ท้าวโลกบาลไม่มีหรือหายไปไหน 

หรือตายไปหมดแล้ว จงึไม่มาช่วยรักษาสามีของเรา จงึร้อนถงึท้าวสักกเทวราช ต้องเสดจ็

จ�าแลงเป็นพราหมณ์ลงมาถือกุณฑี (คนโท) น�้ามารดจันทกินนร พิษศรก็ส้ินไป  

ในขณะนั้น จันทกินนรกลับฟื้นขึ้น หายเป็นปกติ ต่างยินดี ไหว้ท้าวสักกเทวราช  

ท้าวสักกเทวราชก็ให้โอวาทสั่งสอนมิให้ลงจากภูเขาจันทบรรพตล่วงล�้าไปในทางของ

มนษุย์อกี กนินรกนิรีทัง้สองกร็บัโอวาทและอยูด้่วยกนัเป็นสขุสวสัดสีบืไปแล (ได้ทราบ

ว่าจนัทกินนรชาดกนี ้สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้าจฑุาธชุฯ อนิทราชยั ได้ทรงนพินธ์เป็นละครแบบ

ดึกด�าบรรพ์)
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มนุษยธรรมที่ ๔

อันแก้วแหวนเงินทองสิ่งของต่าง ๆ ทุก ๆ คนคงต้องการของจริงของแท้  

ไม่ต้องการของเทียมของปลอม แม้ถ้อยค�าท่ีพูดกันก็เป็นเช่นเดียวกัน คือ ต้องการ

ถ้อยค�าทีจ่รงิ ไม่ต้องการฟังค�าเทจ็ เว้นไว้แต่จะพูดฟังกนัเล่น เช่น เล่านทิาน เรือ่งเทจ็

แข่งกัน ถ้าเป็นถ้อยค�าที่พูดกันโดยปกติแล้ว ก็ต้องการถ้อยค�าที่พูดกันตามความจริง

ทัง้นัน้ ถ้าใครพดูเท็จอยู่เนอืง ๆ จนเป็นท่ีจับได้แล้ว ถงึจะพดูจรงิสักครัง้ ก็ไม่มใีครเช่ือ 

เหมือนนิทานเร่ืองเด็กเล้ียงแกะ ซ่ึงชอบพูดหลอกคนว่าหมาป่ามากินลูกแกะ เพื่อให้

คนแตกตืน่กนัไปช่วย เหน็เป็นสนกุ เมือ่พดูหลอกเขาอยู่อย่างนีบ่้อย ๆ ครัน้มหีมาป่า

มากินลูกแกะจริง ๆ จึงว่ิงมาบอกเพ่ือให้คนไปช่วยก็ไม่มีใครเชื่อ ต้องเสียลูกแกะไป

เพราะโทษของมุสา

เรือ่งเช่นนีม้เีล่าไว้ในนทิานชาดกทางพระพทุธศาสนามากเรือ่ง เช่น เรือ่งหนึง่

เล่าว่า มีหมอรักษาพิษงูผู้ขาดแคลนคนหนึ่ง ไม่ได้การรักษาอะไรในละแวกบ้าน  

จึงออกเดินเรื่อยไปถึงต้นไทรต้นหน่ึงใกล้ประตูบ้าน เห็นงูตัวหนึ่งก�าลังนอนหลับ  

โผล่ศีรษะออกมาทางคาคบไม้ ในขณะนั้นมีเด็กกลุ่มหนึ่งก�าลังเล่นกันอยู่ในที่นั้น  

หมอง ูจงึคดิจะลวงเดก็ให้จบังเูพือ่ให้งกูดัแล้วรกัษาเอาค่าจ้าง จงึพดูแก่เดก็ว่า เห็นลูกนก

สาลิกานั่นไหม จับเอาซิ เด็กคนหน่ึงซ่ึงเป็นเด็กฉลาดมองไปเห็นศีรษะที่คาคบไม้ยัง

ไม่รู้ว่าเป็นงู จึงปีนต้นไม้ขึ้นไปจับเข้าที่คอจึงรู้ว่างู แต่ก็จับให้แน่นไม่ให้งูกลับศีรษะมา

กัดได้ แล้วเหวี่ยงไปโดยเร็ว งูนั้นปลิวไปตกที่คอของหมอเข้าพอดี พันคอของหมอนั้น

กดัให้ล้มลงสิน้ชวีติในทีน่ัน้ เข้าภาษติทีว่่า หมองตูายเพราะง ูให้ทกุข์แก่ท่าน ทกุข์นัน้

ถึงตัว

อกีชาดกหนึง่เล่าว่า คร้ังหน่ึงได้มีการมหรสพครัง้ใหญ่ ในกรงุพาราณสี เป็นที่

น่าตื่นเต้นยินดีในหมู่มนุษย์ ตลอดถึงเทพก็พากันมาดู ได้มีเทพบุตร ๔ องค์ประดับ

เทรดิดอกไม้แตงทพิย์มาชมมหรสพ หมู่มนษุย์เหน็เทรดินัน้ซึง่สวยสดงดงามและมกีลิน่

หอมตลบกพ็ากนัร้องขอ เทพบุตรตอบว่าดอกไม้ทพิย์เหล่านีม้อีานภุาพมาก ควรเฉพาะ

แก่ทวยเทพ ไม่ควรแก่คนประพฤตชิัว่ในหมูม่นษุย์ แต่ว่ากส็มควรแก่มนษุย์ทีป่ระกอบ

ด้วยคณุงามความดีเหมอืนกนั คร้ันกล่าวน�าร่วมกนัอย่างนีแ้ล้ว เทพบตุรองค์ท่ี ๑ กล่าวว่า 
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คนใดไม่ลกัของเขาด้วยกาย ทางวาจากไ็ม่พดูเทจ็ ได้ยศกไ็ม่มวัเมา คนนัน้ควรประดบั

ดอกแตงทพิย์ เทพบตุรองค์ที ่๒ กล่าวว่า คนใดแสวงหาทรพัย์โดยชอบธรรม ไม่ตกัตวง

ทรพัย์ด้วยวิธหีลอกลวง ได้บริโภคทรพัย์แล้วก็ไม่มวัเมา ชนนัน้ควรประดบัดอกแตงทิพย์ 

เทพบุตรองค์ที่ ๓ กล่าวว่า ชนใดมีจิตไม่เหลืองเรื่อดังขมิ้นด้วยกามราคะ มีความเชื่อ

ตั้งมั่นไม่หน่ายง่าย ไม่กินดี (อยู่ดี) แต่คนเดียว ชนนั้นควรประดับดอกแตงทิพย์  

เทพบตุรองค์ท่ี ๔ กล่าวว่า ชนใด ไม่บรภิาษกล่าวว่าคนดคีนสงบทัง้ต่อหน้าทัง้ลบัหลงั  

มีปกติพูดอย่างใดท�าอย่างนั้น ชนนั้นควรประดับดอกแตงทิพย์

ฝ่ายปุโรหิตในนครนั้นได้ยินแล้วคิดว่า คุณเหล่านี้แม้สักข้อหนึ่งไม่มีอยู่ในตน 

แต่ว่าจักพูดประกาศว่ามี เพื่อว่าจักได้รับดอกไม้ทิพย์เหล่านี้มาประดับแล้วมหาชน  

จักได้นับถือยกย่อง จึงได้กล่าวแก่เทพบุตรทั้ง ๔ องค์โดยล�าดับว่า ตนประกอบด้วย

คุณเหล่านี้ ๆ เทพบุตรเหล่าน้ันก็ถอดเทริดดอกแตงทิพย์ออกให้แก่ปุโรหิต ปุโรหิต  

ก็รับมาสวมประดับที่ตนทีละเทริดโดยล�าดับ เทพบุตรท้ัง ๔ ครั้นให้ดอกไม้ทิพย์แก่ 

ปโุรหิต แล้วกก็ลับไปสูเ่ทวโลก ครัน้เทพบตุรพากนัไปแล้วก็เกดิความเจบ็ปวดอย่างยิง่

ทีศ่รีษะของปโุรหติเหมือนอย่างถกูบดด้วยหนิอนัคม เหมอืนอย่างถกูบีบด้วยแผ่นเหลก็ 

ปโุรหตินัน้เจบ็ปวดรวดร้าวกล้ิงเกลือกไปมา ร้องครวญครางด้วยเสียงอนัดงั เม่ือมหาชน

พากันถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่า ข้าพเจ้าพูดเท็จแก่เทพบุตรว่ามีคุณต่าง ๆ ขอเทริด

ดอกไม้นีม้าสวม ช่วยถอดออกจากศรีษะท ีชนทัง้หลายพากนัพยายามถอดกถ็อดออก

ไม่ได้ เหมือนอย่างถูกผูกไว้แน่นด้วยแผ่นเหล็ก จึงน�าไปบ้าน

ปุโรหิตร้องครวญครางอยู่ถึง ๗ วัน พระราชาจึงทรงปรึกษากับหมู่อ�ามาตย์ 

แล้วจดัให้มมีหรสพขึน้ใหม่ เพือ่ให้เทพบุตรมาอกี เทพบตุรทัง้หลายกพ็ากนัมา มหาชน

ก็น�าพราหมณ์ทุศีลมา พราหมณ์นั้นก็อ้อนวอนขอชีวิต เทพบุตรเหล่าน้ัน ก็กล่าวว่า 

ดอกไม้ทิพย์เหล่านี้ไม่ควรแก่ท่านซึ่งเป็นคนไม่ดี ท่านเข้าใจว่าจักลวงเทพดาฟ้าดินได้ 

จึงได้รับผลของมุสาวาทของตน แล้วได้กล่าวต�าหนิปุโรหิตนั้นต่าง ๆ ในท่ามกลาง

มหาชน แล้วกถ็อดเทรดิออก กลบัไปสูส่ถานของตน ฝ่ายปโุรหติกห็ายจากความเจบ็ปวด 

แต่ก็ได้รับความอัปยศเป็นอย่างมาก เพราะโทษของการอาศัย ยศต�าแหน่งหน้าที ่

ท�าชั่วแล้ว ยังมุสาว่าท�าดีเพื่อจะได้ทิพยบุปผาภรณ์ (เครื่องประดับ ดอกไม้ทิพย์)  

จากฟากฟ้าซึ่งไม่ควรแก่คนชั่ว การพูดเท็จมีโทษ ดังเช่นเรื่องที่เล่า เป็นนิทานสุภาษิต

สอนใจดังกล่าว พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๔ ว่า
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มสุาวาทา เวรมณี เว้นจากกล่าวเทจ็ เทจ็หรอืมสุาคอืไม่เป็นความจรงิ กล่าวเทจ็

ก็คือพูดไม่จริงหรือพูดปดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิด เช่น ไม่รู้ไม่เห็นพูดว่ารู้ ว่าเห็น ไม่ได้

ท�าพดูว่าท�าหรอืได้รู้เหน็ได้ท�าพดูปฏเิสธเสยี ไม่ใช่แต่พดูด้วยปากเท่านัน้ เขียนหนงัสือ

เท็จปดเขา หรือแสดงอาการให้เขาเข้าใจผิด เช่น เมื่อเขาถามว่าเห็นส่ิงนั้นส่ิงนี้ไหม 

ความจริงก็เหน็ แต่สัน่ศีรษะเพือ่ให้เข้าใจว่าไม่เหน็ เรยีกว่ากล่าวเท็จหรอืมสุาวาทเหมอืนกนั 

การแสดงความเท็จนั้นมักใช้กันเป็นส่วนมาก จึงเรียกว่ามุสาวาท แต่ก็หมายถึงทุก ๆ 

วิธีที่ท�าให้คนอื่นเข้าใจผิดจากความจริง เช่น ที่เรียกว่า

ปดได้แก่มุสาจัง ๆ เพ่ือให้แตกกันเพื่อหลอกเพื่อยอยกเพ่ือประจบสอพลอ 

เป็นต้น

ทนสบถสาบาน เพือ่ให้เขาเชือ่ในค�าเทจ็ ท�ามารยา เช่น ไม่เป็นอะไรแกล้งท�า

เป็นไข้

ท�าเลศนัย เช่น ท�ากลอุบายลวงหลอกหรือล่อให้เขาตายใจให้เชื่อผิด ๆ หรือ

ท�าแย้มพรายให้เขาคิดต่อไปผิด ๆ

เสริมความ คือ ขยายให้มากไปกว่าความจริง เช่น คนท่ี ๑ พูดเพียงว่า  

ไปเย่ียมเพือ่นป่วย คนท่ี ๒ พดูต่อไปว่า เพือ่นคนนัน้ป่วยมาก คนที ่๓ พดูต่อไปอกีว่า 

เพื่อนคนนั้นป่วยมีอาการร่อแร่

อ�าความ คือ พูดไม่หมด เว้นความบางตอนไว้เสียเพื่อปกปิด เช่น กลับบ้าน

ผดิเวลา ผูป้กครองถามว่าไปไหนมา กต็อบว่าไปบ้านเพ่ือน ไปบ้านเพ่ือนจรงิ เหมอืนกนั 

แต่ก็ได้พากันไปเที่ยวที่อื่น ๆ อีกด้วย

มสุาวาททุกวธิเีช่นท่ีกล่าวน้ี มโีทษน้อย ปานกลาง หรือมากตามระดบัแห่งเรือ่ง

ทีม่สุาจะก่อให้เกดิขึน้ได้เพยีงไร และเจตนา (ความจงใจ) แรงเท่าไร กริยิาทีป่ระกอบ

มุสาวาทใช้พยายามเท่าไร

เวรมณีคือความเว้นจากมุสาทุกอย่างเป็นข้อที่ ๔ นี้ ถ้าเว้นด้วยตั้งใจรับศีลไว้ 

ก่อนเป็นสมาทานวิรัติ ถ้าเว้นด้วยตั้งใจขึ้นเดี๋ยวนั้นเองในขณะที่พบโอกาส จะพูดเท็จ 

ได้เป็นสัมปัตตวิรัติ ถ้าเว้นได้จนเป็นปกตินิสัยจริง ๆ ก็เป็นสมุจเฉทวิรัติ
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เมื่อรับศีลข้อน้ีไว้แล้ว ท�าอย่างไรศีลจึงจะขาด ให้ก�าหนดมองดูลักษณะดังนี้

คือ จิตคิดจะพูดให้ผิดไปจากความจริงท้ังรู้อยู่ มีความพยายามเกิดจากจิตนั้น และ 

คนอื่นรู้เข้าใจความ เช่น พูดกันด้วยภาษาไทยแก่คนที่รู้ภาษาไทย เขาฟังออกว่า  

พูดว่าอย่างไร หรอืใช้กริยิาสัน่ศรีษะ เขาเหน็แล้วเข้าใจความประสงค์ว่าปฏเิสธ ใช้กริยิา

พยักหน้า เขาก็เข้าใจว่ารับรอง ถ้าคนอ่ืนไม่รู้เข้าใจความ เหมือนอย่างพูดปดด้วย 

ภาษาไทยแก่คนที่ไม่รู้ภาษาไทย เขาฟังไม่รู้ว่าอะไร ศีลก็ยังไม่ขาด

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๔ อาศัยหลักยุติธรรมและเมตตากรุณา 

เช่นเดียวกับข้ออืน่ ๆ คอืทกุ ๆ คนปรารถนาจะได้รบัความจรงิ ไม่ต้องการถูกหลอกลวง

ด้วยความเทจ็ จึงไม่ควรจะกล่าวเทจ็หลอกลวงคนอืน่ให้เข้าใจผดิ เมือ่พดูอย่างยตุธิรรม 

ไม่ล�าเอียงไปทางตนและทางผู้อื่นก็ต้องพูดอย่างนี้ แต่เมื่อพูดอย่างล�าเอียง เข้ากับตน 

กต้็องพดูอกีอย่างหนึง่ว่า หลอกลวงเขาได้เป็นด ีแต่ถูกเขาหลอกลวงไม่ด ีอนึง่ ทกุ ๆ คน

ถ้ารกัเมตตากรุณากนัก็หลอกลวงกนัไม่ลง แต่ทกุ ๆ คนกค็วรจะรกั เมตตาปรารถนา

สุขต่อกัน กรุณาปรารถนาจะช่วยกันจากความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ มิใช่หรือ ตัวเรา

เองก็ปรารถนาให้คนอ่ืนให้ความปรารถนาดีด้วยเมตตา ไม่ต้องการให้ใครมุ่งร้าย 

ปรารถนาให้คนอ่ืนให้ความช่วยเหลือเม่ือทุกข์ ไม่ต้องการให้ใครก่อทกุข์เพิม่ทกุข์ให้มใิช่

หรือ จึงไม่เป็นการสมควร หรือที่จะท�าจิตใจให้มีเมตตากรุณาแก่คนอื่น เหมือนอย่าง

ที่ตนต้องการให้คนอื่นมีแก่ตน และคนที่มีจิตเมตตากรุณาต่อกัน จะพูดมุสาหลอก

ท�าลายกันได้หรอื นอกจากจะพดูความจรงิทีค่วรพดูแก่กนั พระพทุธเจ้าทรงมพีระกรณุา

เที่ยงธรรมในสรรพสัตว์ จึงทรงบัญญัติศีลข้อนี้เพื่อให้เว้นจากมุสาวาท

ผูท้ีต่ัง้ใจรกัษาวาจาตามศลีข้อนี ้ควรเว้นจากมุสาวาทโดยตรงดังเช่นท่ีกล่าวแล้ว 

ควรเว้นจากมุสาวาทโดยอ้อมด้วย เช่น พูดส่อเสียด พูดเสียดแทง ประชดหรือด่า  

พูดสับปลับเหลวไหลเมื่อท�าสัญญากันไว้แล้วก็รักษาสัญญาไม่บิดพล้ิวท�าให้ผิดสัญญา 

เมื่อให้สัตย์แก่กันไว้แล้วก็รักษาสัตย์ไม่กลับสัตย์หรือเสียสัตย์ เมื่อรับค�าแล้วไม่คืนค�า 

รวมความว่าให้รักษาสัจจวาจา คือ ให้พูดจริงและให้ท�าจริงดังพูด การพูดจริงนั้นง่าย 

กว่าพูดเท็จ เพราะไม่ต้องคิดประดิษฐ์เปลี่ยนแปลงเร่ือง พูดตรงไปตามเรื่องเท่านั้น  

แต่การพูดเท็จต้องคิดประดิษฐ์เปลี่ยนแปลง ยากที่จะโกหกได้สนิท มักมีพิรุธให้จับได้
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ไม่เร็วก็ช้า แต่การท�าจริงดังพูดอาจยากส�าหรับคนที่ชอบพูดอะไรพล่อย ๆ แต่ไม่ยาก

ส�าหรบัคนทีต่รติรองแล้วจึงพดู ใครกต็ามจะรกัษาสัจจวาจาได้ต้องมธีรรมทีคู่่กนักบัศลี

ข้อนี้ในจิตใจ คือความมีสัตย์

ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๔ คือ ความมีสัตย์ ได้แก่มีความจริง ความตรง คนที่มี

ความจรงิ จะเป็นเดก็กต็าม ผูใ้หญ่กต็าม ย่อมเป็นคนซือ่ตรงต่อมติรสหาย สวามภิกัด์ิ 

คอืจงรกัภกัดใีนเจ้าของตน มคีวามกตญัญกูตเวทใีนท่านผูม้คีณุ มคีวามยตุธิรรม หรอื

เที่ยงธรรม รู้จักผิดรู้จักถูก และว่าไปตามผิดตามถูกในบุคคลในเรื่องทั่วไป กล่าวโดย

เฉพาะก็เป็นคนมีวาจาสัตย์ พูดเป็นที่เชื่อถือได้

ศีลคือ มุสาวาทา เวรมณี (เว้นจากกล่าวเท็จ) และธรรมคือความมีสัตย์นี้ 

จ�าเป็นแก่สงัคมมนุษย์ทุกสงัคม เป็นต้นว่าในระหว่างเพือ่น ในระหว่างสามภีรรยา หรอื

ครอบครัวขึ้นไปจนถึงในระหว่างประเทศ เม่ือต่างมีศีลและธรรมคู่นี้จึงอยู่ด้วยกันเป็น

ปกติเรียบร้อย เช่ือถือกันได้ ไว้วางใจกันได้ ผู้ปกครองประชาชนตั้งแต่อดีตกาลมา

จนถึงปัจจบุนันี ้เมือ่รกัษาศลีและธรรมคูน่ีอ้ยู่เป็นท่ีเชือ่ถือได้ท้ังในประเทศท้ังต่างประเทศ 

คือภายในประเทศกไ็ม่พูดหลอกลวงประชาชน รกัษาสัตย์ต่อประชาชน ส�าหรบัทีเ่กีย่ว

กับต่างประเทศกร็กัษาสญัญาท่ีท�าไว้ต่อกนั เป็นต้น พระมหากษตัรย์ิ ตัง้แต่โบราณกาล

มาปรากฏในเรื่องต่าง ๆ ว่าได้ทรงรักษาวาจาสัตย์อย่างกวดขัน บางพระองค์แม้จะ

รบัสัง่พลัง้พระโอษฐ์ออกไปกไ็ม่ทรงคนืค�า ด้วยทรงถือเป็นพระราชธรรมว่าเป็นกษตัรย์ิ

ตรัสแล้วไม่คืนค�า ดังนิทานชาดกเรื่องหนึ่งว่า

พระราชาองค์หนึ่งมีพระราชโอรสประสูติแต่พระอัครมเหสี ๒ พระองค์  

มพีระนามว่า มหสิสาสกมุารองค์หนึง่ จนัทกมุารองค์หนึง่ พระอคัรมเหสสีิน้พระชนม์ 

พระราชาทรงตัง้พระอคัรมเหสข้ึีนใหม่ พระนางประสูตพิระราชโอรสองค์หนึง่พระนาม

ว่า สุริยกุมาร พระราชาทอดพระเนตรเห็นสุริยกุมารซึ่งประสูติใหม่ มีพระราชหฤทัย 

โสมนัสยนิดตีรัสแก่พระอัครมเหสีองค์ใหม่ว่า พระองค์พระราชทานพรแก่พระราชโอรส

ที่ประสูติแต่พระนาง คือพระราชทานให้พระนางทูลขออะไรให้แก่พระราชโอรสของ

พระนางได้ตามปรารถนา พระนางจึงทูลขอราชสมบัตใิห้แก่พระราชโอรสของพระนาง 

ในเวลาเมื่อพระราชโอรสคือสุริยกุมารนั้นทรงเจริญวัยขึ้น
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พระราชาไม่อาจทรงปฏิเสธเพราะได้ตรัสพระราชทานพรไว้แล้ว จึงทรงส่ง 

มหิสสาสกุมารและจันทกุมาร ซึ่งประสูติแต่พระอัครมเหสีองค์แรก ให้ออกไปประทับ

อยูใ่นป่า ทรงสัง่ให้กลบัมาถอืเอาราชสมบตัต่ิอเม่ือพระองค์ทรงล่วงลับไปแล้ว พระกมุาร

ทัง้สองกราบถวายบงัคมลาพระราชบดิาลงจากปราสาท เสด็จด�าเนนิออกไป สุรยิกมุาร

ซึ่งพระราชมารดาทูลขอราชสมบัติให้ ทรงเห็น ทรงทราบเรื่องนั้นแล้วเสด็จออกไปกับ

พระเชษฐาทั้งสอง พระกุมารทั้งสามได้เสด็จเข้าป่าหิมพานต์ (ป่ามีหิมะ) ได้หยุดพัก

ในทีไ่ม่ไกลจากสระบวัแห่งหนึง่ มหสิสาสกมุารส่ังสุรยิกมุารให้ไปทีส่ระ อาบดืม่แล้วให้

ใช้ใบบัวท�ากรวยใส่น�้ามา

สระนัน้มีผเีสือ้น�า้ตนหนึง่รกัษาอยู่ ผเีส้ือน�า้นัน้ได้รบัอนญุาตจากท้าวเวสสวรรณ

ให้จับคนที่ลงไปในสระกินได้ เว้นแต่คนที่รู้เทวธรรม ผีเส้ือน�้าได้จับคนท่ีไม่รู้กินเสีย

เรื่อยมา สุริยกุมารก็ถูกจับและถูกถามถึงเทวธรรมเช่นเดียวกัน จึงตอบว่าพระจันทร์ 

และพระอาทติย์ชือ่ว่าเทวธรรม ผเีสือ้น�า้กล่าวว่า ท่านไม่รูเ้ทวธรรม แล้วจบัไปขงัไว้ใน

ที่อยู่ของตน มหิสสาสกุมารเห็นสุริยกุมารชักช้า ก็ส่งจันทกุมารไปอีก จันทกุมารได้

ถูกจับถามเช่นเดียวกัน ตอบว่าทิศทั้ง ๔ ชื่อว่า เทวธรรม จึงถูกขังไว้อีก

ฝ่ายมหิสสาสกุมารเห็นจันทกุมารยังชักช้าอยู่อีก ก็คิดว่าน่าจะมีอันตราย  

จงึไปยงัสระนัน้เองทรงตรวจดูเหน็แต่รอยลงไม่เหน็รอยขึน้ กท็รงทราบว่ามผีเีสือ้น�า้รกัษา 

จึงทรงผูกสอดพระขรรค์ถือธนูยืนระวังอยู่ ผีเส้ือน�้าเห็นมหิสสาสกุมารไม่ลงสระ  

จงึจ�าแลงเพศเป็นคนท�างานป่ามาชกัชวนให้ลง มหสิสาสกุมารเหน็แล้ว กร็ูว่้าเป็นยกัษ์ 

จึงถามว่าท่านจับน้องชายของเราไปหรือ จับไปเพราะเหตุอะไร จับทั้งหมดหรือเว้น 

ใครบ้าง ยักษ์ก็ทูลรับว่าได้จับกุมารทั้งสองไป เพราะได้รับอนุญาตให้จับคนที่ลงสระนี้

ทุกคน เว้นไว้แต่ผู้รู้เทวธรรมและตนต้องการเทวธรรม มหิสสาสกุมารก็รับว่าจะกล่าว

เทวธรรมให้ฟัง แต่จะต้องช�าระกายให้สะอาดก่อน

ยักษ์ได้ปฏิบัติพระราชกุมารให้สรงสนานเสวยน�้าเรียบร้อยแล้ว ได้นั่งเพื่อจะ

ฟังเทวธรรมใกล้พระบาทกมุาร มหสิสาสกมุารตรสัเตอืนให้ฟังโดยเคารพแล้ว จงึกล่าว

เทวธรรมดังมีค�าแปลว่า “คนดีทั้งหลายถึงพร้อมด้วยหิริ (ความละอายใจต่อความชั่ว) 

และโอตตปัปะ (ความเกรงกลัวต่อความชัว่) ตัง้อยูด่ใีนธรรมอนัขาว สงบแล้ว เรียกว่า 
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“ผู้มีเทวธรรมในโลก” ยักษ์ได้สดับแล้วเลื่อมใส ก็กล่าวว่า จะคืนอนุชาให้องค์หนึ่ง  

จะให้น�าองค์ไหนมา มหิสสาสกุมารตรัสให้น�าองค์เล็กมา ยักษ์จึงกล่าวติเตียนว่า 

พระกมุารรูแ้ต่เทวธรรมเท่านัน้ แต่ไม่ประพฤตใินเทวธรรม เพราะควรทีจ่ะให้น�าอนชุา

องค์โตมาจึงจะชื่อว่าท�าความนับถือคนที่เจริญ มหิสสาสกุมารตรัสว่า ทรงรู้เทวธรรม

และประพฤติด้วย แล้วก็ตรัสเล่าเรื่องให้ยักษ์ฟังมีความว่า พระองค์ ๒ พี่น้องต้องเข้า

ป่าก็เพราะอนุชาองค์เล็ก พระราชบิดาประทานพรแก่อนุชาองค์เล็ก แต่มิได้ประทาน

พรแก่พระองค์ท้ังสอง เม่ือพระมารดาเล้ียงทูลขอราชสมบตัใิห้แก่อนชุาองค์เลก็ซึง่เป็น

โอรสของพระนาง พระราชบิดาก็จ�าต้องทรงอนุญาต เพราะได้ทรงลั่นพระวาจาไว้แล้ว 

และกต้็องทรงอนญุาตอรญัวาส (การอยูป่่า) แก่พระองค์ทัง้สอง ฝ่ายอนชุาองค์เลก็ไม่

ยอมกลับขอมาด้วย ฉะนั้น เมื่อพระองค์กล่าวว่า อนุชาองค์เล็ก ถูกยักษ์ตนหนึ่งกิน

เสยีในป่าแล้วใครเล่าจกัเชือ่ถอื ฉะนัน้ พระองค์จงึให้น�าอนชุาองค์เลก็มา เพือ่มใิห้เป็น

ที่พึงต�าหนิติเตียนได้ ยักษ์ได้ฟังเหตุผลมีความเลื่อมใส จึงคืนอนุชาให้ทั้งสององค์  

ต่อมาเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนม์ มหิสสาสกุมารจึงกลับมาทรงรับราชสมบัติใน 

กรุงพาราณสี ประทานต�าแหน่งอุปราชแก่จันทกุมาร ประทานต�าแหน่งเสนาบดีแก่ 

สุริยกุมาร และได้ทรงน�ายักษ์ซึ่งได้กลับตัวเป็นผู้มีศีลไม่ดุร้าย เยี่ยงยักษ์ทั้งหลายแล้ว

มาบ�ารุงไว้ในบ้านเมืองให้เป็นสุขสืบไป

มนุษยธรรมที่ ๕

อนัน�า้ดืม่ธรรมดาเพือ่แก้กระหาย เป็นสิง่จ�าเป็นแก่ร่างกาย แต่น�า้ดืม่อกีชนดิ

หนึ่งไม่ใช่เพื่อแก้กระหาย ไม่เป็นสิ่งจ�าเป็นต้องหัดดื่ม เมื่อดื่มติด ๆ เรื่อย ๆ ไปจน

ตดิเข้าแล้วกท็�าให้กระหาย ท�าให้เหมอืนเป็นของจ�าเป็น ทแีรกคนดืม่น�า้ครัน้หนกั ๆ เข้า 

น�้านั้นกลับดื่มคน พูดอย่างสามัญฟังง่าย ๆ ว่าทีต้นคนกินน�้า ทีหลังน�้ากินคน อันน�้า

กินคนนี้ก็คือน�้าเมาเป็นของกลั่นเรียกว่าสุรา เป็นของดองเรียกว่าเมรัย มีชนิดต่าง ๆ 

คนรู้จักด่ืมน�้าเมามาแต่สมัยดึกด�าบรรพ์ จะกล่าวว่าต้ังแต่ก่อนพระอินทร์เกิดก็ได้  

ที่กล่าวดังนี้เพราะมีเรื่องที่ท่านแต่งแสดงไว้ว่า
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เมือ่มฆมานพท�ากรรมดงีามในมนษุย์โลก ไปเกดิในเทวโลกเป็นท้าวสักกเทวราช

คือพระอินทร์นั้น เทวโลกที่พระอินทร์ไปเกิดมีเทพจ�าพวกหนึ่งครอบครอง เป็นเจ้าถิ่น

อยูก่่อน เทพเจ้าถิน่เหน็พระอินทร์กบับรวิารเป็นอาคนัตกุะมากเ็ตรยีมน�า้ดืม่มกีลิน่หอม

เพือ่เลีย้งต้อนรับ ในขณะทีป่ระชมุเลีย้งต้อนรับ พระอนิทร์ได้ให้สัญญาณแก่บริษทัของ

ตนไม่ให้ดื่ม ให้แสดงเพียงอาการเหมือนดื่ม เทพเจ้าถิ่นจึงพากันดื่มฝ่ายเดียว พากัน

เมานอนหมดสติ พระอินทร์และเทพบริวารก็ช่วยจับเทพเจ้าถ่ิน เหว่ียงทิ้งไปยังเชิง 

เขาสิเนรุ พวกเทพเจ้าถิ่นเม่ือถูกจับเหวี่ยงตกลงไปสร่างเมากลับฟื้นคืนสติขึ้นแล้ว  

กก็ล่าวแก่กนัว่าพวกเราไม่ดืม่สรุาอกีแล้ว จงึเกดิเป็นชือ่ว่าอสรุะ เพราะกล่าวว่าไม่ดืม่สุรา 

แต่ช้าไป เพราะเมาจนเสยีเมอืงไป ต้องสร้างอสุรภพขึน้ใหม่ นบัแต่นัน้มา หมู่เทพบน

ยอดเขาสิเนรุมีพระอินทร์เป็นประมุข และหมู่อสุรเทพท่ีเชิงเขาสิเนรุ ได้ท�าสงคราม

ขบัเคี่ยวกนัอยูเ่นอืง ๆ แต่เมื่อฝา่ยใดฝ่ายหนึ่งถอยเข้าเมืองของตน อกีฝ่ายหนึ่งก็ตาม

เข้าไปไม่ได้ เมืองทั้งสองจึงเรียกว่า อยุชฌบูรคืออยุธยา ใครรบไม่ได้ ตีไม่แตก

เรือ่งนีบ้างท่านเหน็ว่ามเีค้าทางต�านานของอนิเดยีโบราณอยู่บ้าง (ไม่ใช่พระพทุธ-

ศาสนา) น�ามาเล่าเพียงเพ่ือให้ทราบเรือ่งเก่า ๆ มคีตเิกีย่วกบัน�า้เมาอยู่บ้างว่า เรือ่งน�า้เมา

มีมาเก่าแก่และเมามายกันจนเสียบ้านเสียเมืองมาแล้ว

เรือ่งเช่นนีใ้นศาสนาอ่ืนกมี็เล่าไว้ เช่น คมัภร์ีหนึง่เล่าว่า โนอาห์ท�าไร่องุน่และ

ดื่มสุราองุ่น เมาตั้งแต่สมัยหลังจากน�้าท่วมโลกไม่กี่ร้อยปี

อีกคัมภีร์หนึ่ง เมื่อเทวดาพากันเสื่อมฤทธิ์เพราะถูกพระฤษีผู้มีนามว่าทุรวาส

สาปก็ดื่มน�้าอมฤต เรื่องมีว่าพระอินทร์ทรงช้างไอยราพตไปในวิถีอากาศพบฤษีทุรวาส

ซึ่งถือพวงมาลัยดอกไม้สวรรค์ อันนางฟ้าองค์หนึ่งถวายพระฤษียื่นถวายพระอินทร์  

ท้าวเธอรับมาพาดบนศีรษะช้าง ช้างสูดกลิ่นดอกไม้ซึ่งอวลอบแรงหนักหนาท�าให้เป็น

บ้าคลั่ง จึงฟาดงวงเอื้อมจับพวงดอกไม้จากตระพองขว้างลงเหยียบย�่า พระฤษีทุรวาส

โกรธว่าพระอินทร์ดูหมิ่น จึงสาปให้เสื่อมฤทธิ์และให้พ่ายแพ้แก่หมู่อสูร นับแต่นั้นมา

พระอนิทร์และเทพบรวิารกอ่็อนฤทธิ ์รบมิใคร่ชนะหมูอ่สรูพากนัอยูไ่ม่เป็นสขุ กพ็ากนั

ไปเฝ้าพระนารายณ์ขอให้ช่วย พระนารายณ์ก็แนะอุบายให้ทวยเทพ ไปชวนเลิกยุทธ

สงครามกับหมู่อสูร ผูกพันธไมตรีร่วมกัน ตั้งพิธีกวนสมุทร หมู่เทพก็ปฏิบัติตาม 

ไปชวนอสรูเลกิรบและชวนไปเกบ็โอสถโยนลงไปในเกษียรสมุทร (ทะเลน�า้นม) เอาภเูขา
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มาเป็นไม้กวน เอาพญานาคมาเป็นเชอืก พระนารายณ์มาช่วยพิธี ปันหน้าทีใ่ห้หมูอ่สูร

ถอืทางศรีษะนาค ให้หมู่เทพถอืทางหางนาค พระนารายณ์เอง อวตาร (แบ่งภาคลงมา) 

เป็นเต่าลงไปรองรบัภเูขาท่ีเป็นไม้กวน เม่ือช่วยกนักวน หมูอ่สูรอยู่ทางศรีษะนาคกถ็กูไฟ

ที่พุ่งจากนาคแผดเผาจนอ่อนฤทธิ์ลงไป หมู่เทพอยู่ทางหางนาคก็ถืออย่างสบาย ครั้น

กวนสมุทรได้ที่ก็เกิดสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งสุราและอมฤต (น�้าที่กินแล้วไม่ตาย) ในที่สุด

ทวยเทพชิงดื่มน�้าอมฤตได้ก่อนจนหมดจึงกลับคืนฤทธิ์ และได้ชื่อว่าอมร (ผู้ไม่ตาย)

เร่ืองเหล่านีไ้ม่ใช่พระพทุธศาสนา เหน็มเีรือ่งเกีย่วกับน�า้เมาจงึน่ามาเล่าไว้เพือ่

แสดงว่าคนในทุก ๆ ส่วนของโลก เชื่อว่าสุราได้เกิดมีมานานตั้งแต่สมัยนิยาย

ในชาดกก็มีเล่าไว้ด้วยเหมือนกันว่า ในอดีตกาลนานนักแล้ว มีพรานป่า  

คนหนึง่ชือ่สรุะ ได้เข้าป่าหมิพานต์มาถงึต้นไม้ต้นหนึง่ ต้นไม้นัน้ค่าคบแยกออกเป็น ๓ 

ในที่สูงขนาดชั่วบุรุษ ในระหว่างค่าคบทั้ง ๓ มีเป็นบ่อขนาดตุ่ม ในฤดูฝนมีน�้าขังเต็ม 

และมีผลสมอ มะขามป้อม และพริกตกลงไปรวมอยู่จากต้นท่ีเกิดอยู่โดยรอบ มีหมู ่

นกแขกเต้าจิกข้าวสาลีที่เกิดเองในที่ไม่ไกลกันมาท�าตกลงไปผสมอยู่ด้วย เมื่อถูกแดด

เผาน�้าน้ันก็แปรรสมีสีแดง หมู่สัตว์มีนกเป็นต้นดื่มเข้าไปแล้วก็พากันเมาตกอยู่ท่ีโคน

ต้นไม้ สร่างเมาแล้วจึงพากันบินไปได้ นายพรานสุระเห็นดังนั้น เห็นว่าไม่เป็นพิษจึง

ลองดื่มดูบ้าง ดื่มเข้าไปแล้วก็เมาและอยากบริโภคเนื้อ จึงฆ่าสัตว์มีนกเป็นต้นที่เมา

ตกลงปิ้งบริโภคกับน�้าเมา คร้ันเมาแล้วก็ฟ้อนร�าขับร้องชวนดาบสรูปหนึ่งชื่อว่าวรุณะ

ให้ลองดื่มดูบ้างก็พากันดื่มจนเมามายไปทั้งคู่แล้วน�ามาแพร่หลายในบ้านเมือง ต่อมา 

กค็ดิวธิที�าน�า้เมาขึน้ และได้เริม่เรยีกชือ่ว่าสรุา หรอืวรณุตีามชือ่ของนายพรานสรุะและ

ดาบสวรุณะ แต่เมื่อดูตามศัพท์ สุรา แปลว่า กล้า อาจหมายความว่า เพราะดื่มแล้ว

ท�าให้ใจกล้ามุทะลุก็ได้ และวรุณีอาจหมายถึงวรุณคือฝน เพราะตามเรื่องนั้นเกิดจาก

น�้าฝนตกลงขังหมักดองกับสิ่งต่าง ๆ ในค่าคบไม้ก็ได้

น�า้เมานีเ้ป็นสิง่ทีช่าวโลกมใิช่น้อยมกัจะโปรดปราน เมือ่มงีานรืน่เรงิอะไรกม็กั

จะทิง้ไม่ได้ ถ้าขาดไปมกัจะบ่นว่าแห้งแล้งเงยีบเหงา บางแห่งมีจดังานเทศกาลดืม่สุรากนั 

แต่บณัฑติทัง้หลายในโลกตัง้แต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจบุนัไม่สรรเสรญิยกย่องการดืม่

สุราว่าเป็นของดี มีแต่แสดงโทษไว้ต่าง ๆ โดยตรงบ้างทางอ้อมบ้าง โดยตรงนั้น เช่น 
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แสดงว่าการดื่มน�้าเมาเป็นอบายมุข และชี้โทษไว้ ๖ สถาน คือ เสียทรัพย์ ก่อการ

ทะเลาะวิวาท เกิดโรค ต้องติเตียน ไม่รู้จักอาย ทอนก�าลังปัญญา ส่วนโดยอ้อมนั้น 

เช่นทีผ่กูเป็นนทิานไว้ต่าง ๆ ดงัเรือ่งก�าเนดิสรุาในทางตะวนัตก ว่าได้มเีทวดาองค์หนึง่

ไปพบต้นองุ่นเข้า ก็มีความพอใจจึงน�ามา ทีแรกเมื่อน�ามานั้นปลูกไว้ในหัวกะโหลกนก 

ต้นองุน่โตเร็วเตม็หัวกะโหลกนก ต้องเปล่ียนไปปลกูในหวักะโหลกลา แล้วต้องเปล่ียน

ไปปลูกในหัวกะโหลกเสือ ตามนิทานนี้ เข้าใจความหมายว่า ดื่มเหล้า (องุ่น) ทีแรก

รื่นเริงอย่างนก มากเข้าอีกก็โง่ซึมเซาอย่างลา มากเข้าอีกก็ดุร้ายอย่างเสือ ส่วนอีก 

เรือ่งหนึง่แสดงกันมาว่า สรุาผสมด้วยเลือดของสัตว์หลายชนิด คอื เลือดนก เลอืดสุนขั 

เลือดเสือ เลือดหมู เลือดงู และเมื่อดื่มเข้าไปแล้วท�าให้พูดมาก คะนองสนุกอย่างนก 

ท�าให้เอะอะอย่างสุนัข ท�าให้ดุร้าย อาละวาดอย่างเสือ ท�าให้เดินเปะปะไม่ตรงอย่างงู

เลื้อย ท�าให้หมดสตินอนซมอย่างหมู

ในทางพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงโทษของสุราโดยตรง ดงักล่าว

แล้ว เพราะการดื่มสุรากันทั้งเมรัย อันรวมเรียกว่าน�้าเมา เป็นฐานะคือที่ตั้งของความ

ประมาท ฉะนั้น จึงทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๕ ว่า สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี 

เว้นจากการดื่มน�้าเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท น�้าเมาเป็น 

ของดอง เช่น น�้าตาลเมาต่าง ๆ ชื่อเมรัย เมรัยนั้นกลั่นอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้เข้มข้นขึ้น 

เช่น เหล้าต่าง ๆ ชื่อสุรา สุราเมรัยน้ี เป็นของท�าให้ผู้ดื่มแล้วเมาเสียสติอารมณ์  

แปรปกติของคนท่ีเป็นคนดีให้ชั่วไปได้ จนถึงกริยาอาการที่ไม่ดีซ่ึงในเวลาปกติท�า 

ไม่ได้ แต่ครัน้เมาแล้วกท็�าแทบจะทกุอย่าง น�า้เมาจงึได้ชือ่ว่าเป็นทีต่ัง้แห่งความประมาท 

ความเว้นจากดื่มน�้าเมาเรียกว่าเวรมณี หรือวิรัติ เป็นตัวศีลในข้อนี้วิรัติมี ๓ เหมือน

กับข้ออื่น ๆ คือเว้นด้วยตั้งใจว่าจะเว้นมาก่อนด้วยวิธีรับศีล หรือคิดตั้งใจด้วยตนเอง 

เรียกว่าสมาทานวิรัติ (เว้นด้วยการสมาทาน) ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเว้นมาก่อน เมื่อไปพบ

น�้าเมาที่อาจจะดื่มได้แต่งดได้ ไม่ดื่ม เรียกว่าสัมปิตตวิรัติ (เว้นจากวัตถุอันถึงเข้า)  

ถ้าเว้นได้เด็ดขาดจริง ๆ จัดเป็น สมุจเฉทวิรัติ (เว้นด้วยตัดขาด) วิรัติข้อใดข้อหนึ่งมี

ขึน้เมือ่ใด ศลีกม็ข้ึีนเมือ่นัน้  วริตั ิขาดเมือ่ใด ศีลกข็าดเมือ่นัน้ ลกัษณะส�าหรบัตัดสิน

ว่าศีลขาดนั้น คือ ๑. เป็นน�้าเมา มีสุรา เป็นต้น ๒. จิตใคร่จะดื่ม ๓. พยายามคือ

ท�าการดื่ม ๔. ดื่มน�้าเมานั้นให้ไหลล่วงล�าคอเข้าไป
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อนึ่ง ห้ามน�้าเมาเพราะเป็นของท�าให้เมาประมาท จึงห้ามตลอดถึงของท�าให้

เมาเช่นเดียวกันชนิดอื่น มีต้นกัญชาเป็นต้นด้วย

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๕ นี้โดยตรง เพื่อมิให้มัวเมาประมาท 

เป็นหลกั คนเราทีเ่ป็นคนธรรมดาสามญั โดยปกตก็ิประมาทกันอยู่แล้ว เพราะมกัขาด

สติมากบ้างน้อยบ้าง ต้องระมัดระวังกันอยู่เสมอ จนถึงมีภาษิตเป็นต้นว่า “ส่ีเท้ายัง 

รูพ้ลาด นกัปราชญ์ยงัรูพ้ล้ัง” “ความผดิพลาดเป็นเรือ่งของมนษุย์” “คนทีไ่ม่เคยท�าอะไร 

ผิดคือคนที่ไม่เคยท�าอะไรเลย” ฉะนั้น เม่ือเพิ่มเติมน�้าเมาให้เมาประมาทยิ่งขึ้น  

ก็ยิ่งท�าให้ผิดมากขึ้น เพราะคนที่เมาประมาทเป็นคนขาดสติ (ความระลึกได้) ขาด

สัมปชัญญะ (ความรู้ตัว) อาจผิดศีลได้ทุกข้อ อาจท�าชั่วท�าผิดได้ทุกอย่าง และเม่ือ

ประมาทเสยีแล้วกเ็ป็นคนหลงอย่างเตม็ท่ี ไม่รูจ้กัเหตผุลควรไม่ควรไม่รู้จกัดจีกัชัว่ผดิถูก 

จะพูดช้ีแจงอะไรกับคนก�าลังเมาหาได้ไม่ คนเมาประมาทจึงเป็นผู้ท่ีควรเมตตากรุณา 

หรือควรสงสารเหมือนคนตกน�้า ที่ทิ้งตัวเองลงไป ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ ใครช่วยก็ไม่ได้ 

หรือเหมือนดื่มยาพิษฆ่าตนเอง ทั้งที่ไม่เห็นว่าเป็นยาพิษ จึงดื่มอย่างสนุกสนานรื่นเริง 

ใครบอกว่ายาพิษก็ไม่เชื่อ แต่เห็นเหมือนน�้าอมฤตของเทวดา เพราะดื่มแล้วท�าให้คึก 

อาจให้ร่าเริง ไม่มีทุกข์ ไม่มีกลัว แต่หาจริงไม่ เพราะสิ่งที่ท�าให้ฤทธิ์สุราของคนเมา

เสื่อมได้ดีน้ันคือความกลัว คนเมาอาละวาดเมื่อประสบเหตุอะไรท่ีท�าให้เกิดรู้สึกกลัว

ขึ้นได้แล้วความเมาก็เสื่อม เว้นแต่จะเมาจนสลบไสล ซึ่งก็หมดฤทธิ์ที่จะอาละวาด 

อะไรได้ คนเมาอาละวาดเมื่อไปท�าร้ายใครเข้ามักรู้จักหลบหนี เพราะเกิดรู้สึกกลัวผิด

ข้ึนแล้ว ความเมาจงึแพ้ความกลวั มใิช่ชนะความกลวัทีว่่าท�าให้กล้านัน้ ไม่ใช่ความกล้า

เป็นความเมาต่างหาก เหมือนอย่างท่ีพดูกันว่า เหน็ช้างเท่าหม ูกเ็ป็นเรือ่งของความเมา

ที่แก่กล้า อันจะพาให้พินาศ เว้นไว้แต่ช้างจะเล็กลงมาเท่าหมูได้จริง ๆ โดยมาก 

ความรู้สกึกลวัท�าลายฤทธิเ์มาให้เสือ่มมกัมาช้าเกนิไป เพราะมกัมาในเมือ่คนเมาไปท�า

ผิดเสียแล้ว ต่างจากคนไม่เมา เพราะความรู้สึกกลัวผิดเกิดได้ง่ายกว่ามากนัก คนไม่

เมาจึงรักษาตัวได้ดีกว่ามาก

อีกอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่าศีลนั้น โดยตรงคือปกติกาย ปกติวาจา ปกติใจ คือ 

ความที่มีกาย วาจา ใจ เป็นปกติ ได้แก่เรียบร้อยดีงาม เมื่อดื่มน�้าเมาเข้าไป  

เมาประมาทขึ้นเมื่อใด ก็เสียปกติกาย วาจา ใจ เมื่อนั้น เพราะน�้าเมาท�าให้กาย 
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ของคนเมา วาจาของคนเมา ใจของคนเมาเสียปกติ ถึงจะยังมิได้ไปประพฤติผิดศีล   

ข้ออื่น ๆ แต่ศีลทางใจคือความมีใจเป็นปกติเรียบร้อยก็เสียไป คนเมาที่พูดว่าใจยังดี 

ไม่เมาน้ัน ถ้าเป็นความจริงก็ไม่ใช่คนเมา ถ้าเป็นคนเมาค�าที่พูดเช่นนั้นก็พูดไปตาม

ความเมาเท่านั้น

ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๕ คือ ความมีสติรอบคอบ ตรงกันข้ามกับความประมาท 

สตคิอืความระลกึนกึคดิขึน้ได้ ประกอบกบัสมัปชญัญะ ความรูตั้ว สติต้องมีสัมปชญัญะ

อยู่ด้วยจึงเป็นสติที่ถูกต้อง เช่น เมื่อก�าลังเดินอยู่ในถนน นึกถึงบทเรียน จนลืมตัวว่า

ก�าลังเดินอยู่ในถนน ถึงจะนึกถึงบทเรียนได้ก็ไม่ใช่สติ เมื่อรู้ตัวอยู่ว่า ก�าลังเดินอยู่ใน

ถนนและระลึกได้ว่าเดินอย่างไร จะหลีกหลบรถอย่างไร จึงเป็นสติ คนเราทั้งเด็กและ

ผูใ้หญ่ต้องท�าต้องพดูอยูท่กุ ๆ วนั เดก็หรอืผูใ้หญ่ทีมี่สต ิเม่ือท�าอะไร พดูอะไรไปแล้ว 

ก็ระลึกได้ว่าได้ท�าหรือพูดอะไรผิดหรือถูก เรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อย เป็นต้น จะท�า

จะพูดอะไรก็มีความระลึกนึกคิดก่อนว่าดีหรือไม่ดี อย่างที่โบราณสอนให้นับสิบก่อน 

คือให้ฝึกให้รอบคอบก่อนนั้นเอง ในขณะที่ก�าลังท�าก�าลังพูดก็รู้ตัวอยู่เสมอ ไม่ลืมหลง

ในเรื่องที่ท�าที่พูด ไม่ลืมตัว ไม่เผลอตัว บางคนมีปัญญาความรู้ดี แต่ขาดสติ ท�าพูด

อะไรผดิพลาดได้ อย่างท่ีกล่าวกนัว่า ฉลาดแต่ไม่เฉลยีว จงึสมควรหดัให้มสีติรอบคอบ 

เพราะทุก ๆ คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่อาจท�าสติได้ วิธีหัด เช่น 

๑. หัดนึกย้อนหลัง เป็นการฝึกความก�าหนดจดจ�า 

๒. หัดนึกให้ได้ก่อนที่จะท�าจะพูดอะไร

๓. หดันึกให้ได้ก่อนท่ีจะโกรธใคร มใิช่โกรธเสียก่อนจนหายโกรธแล้วจงึนกึได้ 

๔. หัดให้มีความรู้ตัวอยู่ในเรื่องท่ีก�าลังท�าก�าลังพูดตลอดถึงก�าลังคิดอยู่เสมอ 

ไม่ปล่อยให้ลืมตัว เผลอตัว

๕. หดัให้มคีวามยบัยัง้ในการทีไ่ม่ควรท�า ไม่ควรพดู ไม่ควรคิด ให้มอุีตสาหะ 

ในการที่ควรอันตรงกันข้าม

การหัดท�าสติ เมื่อหัดอยู่เสมอสติจักเกิดมีทวีข้ึนตามล�าดับ จนถึงเป็นสติ

รอบคอบ ถ้าไม่หดัท�าจะให้มสีตขิึน้เองนัน้เป็นการยากทีจ่ะมสีตพิอใช้ เหมอืนอย่างเมือ่

ประสงค์ให้ร่างกายมีอนามัยดีก็ต้องท�ากายบริหารให้ควรกัน
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ข่าวในหน้าหนงัสอืพิมพ์ประเภทหนึง่ คนมกัจะอ่านไม่ปล่อยให้ผ่านไป แต่ไม่มี

ใครอยากเป็นข่าว คือข่าวฆาตกรรม ข่าวโจรกรรม ข่าวเกี่ยวกับผิดศีลข้อที่ ๓  

ข่าวหลอกลวง ข่าวคนเมาเกะกะอาละวาด เป็นต้น คนที่เป็นตัวการในข่าว ล้วนเป็น

คนกวนบ้านกวนเมืองให้เดอืดร้อน ใครประพฤตก่ิอกรรมอย่างนัน้ถึงไม่ปรากฏเป็นข่าว 

กท็�าเขญ็ให้เดอืดร้อนเช่นเดียวกนั ในบ้านทกุบ้านมีใครก่อกรรมท�าเขญ็เช่นน้ันเข้าสักคน 

กพ็ากนัเดือดร้อนไปหมด จนอาจถงึบ้านแตกสาแหรกขาด และเม่ือท�าให้เดอืดร้อนถึง

ส่วนรวม กเ็ป็นการบ่อนท�าลายความสงบสขุของเมอืงคอืประเทศชาต ิคนทีเ่ป็นตวัการ

ก่อความเดือดร้อนดังกล่าวมิใช่ใครที่ไหน คือแต่ละคนที่ประพฤติผิดศีล ๕ นั้นเอง  

ใครอยากเป็นตัวข่าวในเร่ืองเช่นนี้บ้าง ถ้าไม่อยากก็อย่าประพฤติให้ผิดศีล ๕ และ 

ต้องคอยหลบหลีกคนท่ีประพฤติผิดศีล ๕ ให้ดีด้วย เพราะเมื่อตนเองไม่ท�าแก่เขา  

เขาอาจจะคิดท�าแก่ตนก็ได้ จึงต้องไม่ประมาท ระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัย เพราะ

ภัยอันตรายอันเป็นเครื่องท�าลายความปกติสุข ทุกอย่างเกิดจากคนไม่มีศีลทั้งนั้น  

ในด้านตรงกันข้าม ความปกติสุขทุกอย่างเกิดจากคนมีศีลทั้งนั้น เหมือนอย่างในบ้าน

ทกุบ้านอยูก่นัเป็นปกตสิขุเรยีบร้อย (ไม่เกิดวกิฤตการณ์ตรงกนัข้ามกบัปกตกิารณ์หรอื

ปกฤตการณ์) ในเมื่อไม่มีใครบันดาลโทสะท�าร้ายใคร จนถึงไม่มีใครดื่มสุราเอะอะ

อาละวาด ฉะนั้น ศีลจึงจ�าเป็นเพื่อความปกติสุขเรียบร้อยแก่ทุกคน

๑๐ คัดดัดแปลงจากเรื่อง หลักพระพุทธศาสนา ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  

 พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในวันคล้ายวันประสูติ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๑. 
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ยงัอาจมผีูเ้ข้าใจว่า ศลีเป็นข้อห้ามข้อบงัคบัทางพระศาสนา ทีต้่องรบัจากพระ 

เป็นข้อห้ามที่ผิดปกติวิสัยไม่อาจจะท�าได้

อันที่จริง ศีลก็คือปกติภาพ ความเป็นปกติของคน คือโดยปกติคนเราก็ไม่ได้

ฆ่าใคร ไม่ลกัของใคร จนถึงดืม่น�า้เมากย็งัไม่เป็น ต่อเมือ่เกดิโลภอยากได้ขึน้มา บนัดาล

โทสะขึ้นมา มัวเมาหลงใหลขึ้นมาจนถึงยั้งใจไว้ไม่อยู่จึงท�าลงไป บางอย่างก็ต้องหัด 

เหมอืนอย่างดืม่น�า้เมา เมือ่จติใจยงัเป็นปกตดิอืยู ่ยงัไม่โลภโกรธหลงหรือเมือ่โลภโกรธ

หลงสงบลงแล้ว ก็ไม่มีใครท�าลงไปได้ ฉะนั้น ศีลจึงเป็นตัวปกติภาพของคนโดยแท้  

แต่คนโดยมากมักควบคุมตัวเองไว้ไม่ได้ ย้ังใจไว้ไม่อยู ่ จงึรักษาปกติภาพของตนไว้ไม่ได้ 

พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลเป็นขอบเขตของความประพฤติไว้ เพื่อช่วยให้คนรักษา

ปกติภาพของตนไว้นั้นเอง ส่วนที่ต้องรับจากพระน้ันก็เป็นเพียงวิธีชักน�าอย่างหนึ่ง 

เพราะโดยตรงศีลนั้นต้องรับจากใจของตนเอง คือ ใจของตนเองต้องเกิดวิรัติท้ัง ๓  

ข้อใดข้อหนึ่งขึ้นจึงจะเกิดเป็นศีล เพื่อทบทวนความจ�า จะน�าวิรัติทั้ง ๓ มากล่าวไว้อีก

ครั้งหนึ่ง คือ

๑. สัมปัตตวิรัต  ความเว้นได้ในทันทีที่เผชิญหน้ากับวัตถุ 

๒. สมาทานวิรัติ  ความเว้นได้ด้วยตั้งใจถือศีลไว้ 

๓. สมุจเฉทวิรัติ  ความเว้นได้เด็ดขาดทีเดียว

เมือ่ใจมวีริตัขิึน้ กม็ศีลีขึน้ทนัท ีค�าว่าใจมีวิรัตมิิได้หมายความว่าต้องคดิว่าเรา

จะเว้น ๆ อยู่ทุกวินาที แต่หมายความว่าคิดตั้งใจไว้ จะรับจากพระมาตั้งใจไว้ก็ได้  

จะตั้งใจด้วยตนเองก็ได้ ในเวลาไหนก็ได้ เมื่อคิดตั้งใจไว้แล้วจะท�าพูดคิดอะไรที่ไม่ผิด

ข้อห้ามที่ให้เว้นนั้นแล้วก็ได้ทั้งนั้น และจะตื่นอยู่หรือหลับไป ศีลก็มีอยู่ทุกเวลา

ส่วนที่ว่าเป็นข้อห้ามที่ผิดปกติวิสัยนั้น เป็นการว่าที่ผิด เพราะศีลเป็นข้อห้าม 

เพือ่รักษาปกตภิาพของคนดงักล่าวแล้ว จงึถูกต้องกบัปกตวิิสัยอย่างทีสุ่ด ถ้าจะแย้งว่า

คนสามัญทุกคนก็ต้องมีโลภโกรธหลงอยู่ด้วยกัน จึงไม่อาจปฏิบัติได้ ข้อแย้งนี้ ถ้าคิด

สักหน่อยก็จะเห็นว่าแย้งไม่ถูก พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลก็เพื่อให้คนสามัญ นี้แหละ

รักษา ถ้าไม่มีคนสามัญดังกล่าวแล้ว พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องทรงบัญญัติศีลข้อไหน ๆ  
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ข้ึนเลย และเมือ่ใครอยากได้ขึน้มา โกรธขึน้มา กท็�าร้ายเขาลกัของเขา เป็นต้น จะอยู่

กันได้อย่างไร ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลข้ึนไว้ควบคุมความประพฤติของ

คนให้อยู่ในขอบเขตท่ีดี มิให้เบียดเบียนกันให้เดือดร้อน เป็นการคุ้มครองปกติภาพ 

ของทกุ ๆ คน เพือ่ได้อยูด้่วยกนัเป็นปกตสิขุ เมือ่คนรกัษาศลี ตลอดไปถงึสตัว์ดริจัฉาน 

คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดถึงในสัตว์ดิรัจฉาน ก็ชื่อว่าได้แผ่ความปกติสุขให้

กว้างออกไปถึงในสัตว์ดิรัจฉานทั่วไปด้วย เรียกว่าเป็นการให้อภัยทานแก่สัตว์ทั่วไป

มปัีญหาทีถ่กเถยีงกนัอยูม่ใิช่น้อยว่า พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ แต่ท�าไม 

จึงไม่ทรงห้ามการบริโภคเนื้อสัตว์ เม่ือบริโภคเนื้อสัตว์ได้ก็ต้องมีการฆ่าสัตว์ ไม่เป็น 

อนัอ�านวยให้ฆ่าสตัว์โดยอ้อมหรือ ในการเฉลยปัญหานี ้ควรแสดงข้อทีเ่ป็นมลูฐานก่อน

ว่า การท�าอะไรแก่สัตว์ที่ตายแล้ว จะบริโภคก็ตาม จะน�าไปเผา ไปฝังก็ตาม ไม่เป็น

ปาณาตบิาตคอืฆ่าสตัว์ เพราะไม่เป็นการท�าร้ายแก่ร่างทีป่ราศจากชวิีตแล้ว ไม่มีภาวะ

เป็นสัตว์มีชีวิตเหลืออยู่

เมื่อได้ความจริงชัดเจนดังนี้แล้ว จึงมาถึงปัญหาว่า ถึงไม่เป็นปาณาติบาต  

แต่ก็ควรบริโภคหรือไม่ ปัญหานี้ตอบตามพระวินัยว่า พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้ภิกษุ

บริโภคอุทิสสมังสะ แปลว่าเนื้อเจาะจง คือเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงเพ่ือปรุงอาหารถวาย 

พระภิกษุ เมื่อภิกษุได้เห็น ได้ยิน หรือรังเกียจสงสัยว่าเป็นเนื้อเช่นนั้น ห้ามมิให้ฉัน 

ทรงอนุญาตให้ฉันได้แต่ปวัตตมังสะ แปลว่า เนื้อที่เป็นไปทั่วไป คือเนื้อที่เขาท�าไว้ 

ส�าหรับคนทั่วไปบริโภค ถึงภิกษุจะฉันหรือไม่ฉันเขาก็ท�าบริโภคกัน แม้เช่นนั้นก็ทรง

อนุญาตให้ฉันได้แต่เนื้อสุก ไม่ให้ฉันเนื้อดิบ เป็นอันห้ามตลอดถึงกะปิดิบ น�้าปลาดิบ 

(ผู้รู้พระวินัยเม่ือจะใช้กะปิ หรือน�้าปลาดิบประกอบอาหารเพื่อพระภิกษุจึงท�าให้สุก

ก่อน) และทรงห้ามมิให้ฉันเนื้อ ๑๐ จ�าพวกที่ชาวโลกเขารังเกียจกัน คือเนื้อมนุษย์ 

เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้อสุนัข เนื้องู เนื้อสีหะ เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือเหลือง เนื้อหมี  

เน้ือเสือดาว การท่ีทรงห้ามอุทิสสมังสะเป็นอันตัดทางมิให้อ�านวยปาณาติบาต ถ้ามี

ปัญหาต่อไปว่า ถ้าห้ามปาณาติบาตไม่ส�าเร็จ จะบัญญัติศีลห้ามไว้ท�าไม จะไม่เหมือน

บญัญัติห้ามไว้เล่น ๆ และผูร้บักร็บักนัเล่น ๆ ไป หรือจะบญัญตัไิว้อย่างไร ในศาสนาอืน่ 

คือห้ามบ้าง อนุญาตบ้าง เช่น ห้ามฆ่าคน อนุญาตให้ฆ่าสัตว์ดิรัจฉานได้ ข้อนี้ตอบได้
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ง่ายว่า พระพทุธเจ้าทรงเป่ียมด้วยพระกรณุาในสตัวโลกเสมอกนั จะทรงบญัญตัดิงันัน้

ไม่ได้ นึกดูถึงคนเราธรรมดาทุกคน เม่ือมีสัตว์เลี้ยงก็ฆ่าไม่ได้ เพราะอ�านาจเมตตา

กรุณานั่นเอง ฉะนั้น เมื่อเมตตากรุณาแผ่ออกไปยังสัตว์ใด ๆ ก็ฆ่าสัตว์นั้น ๆ ไม่ได้ 

เมื่อแผ่ออกไปในสัตว์ทั้งปวงทั่วโลกก็ฆ่าไม่ได้ทั่วโลก ไม่ต้องมีใครห้าม คนที่มีเมตตา

กรุณานั้นท�าไม่ได้เอง เหมือนอย่างพ่อแม่ผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาในลูก ๆ ไม่อาจ

ท�าร้ายลกูได้ไม่มใีครห้าม แต่ท�าไม่ได้เอง ซ�้าคอยป้องกนัอนัตราย มใิห้เกิดแก่ลกูด้วย

ประการทั้งปวง

พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตากรณุาในสตัวโลกทัว่หน้าเสมอกัน เหมอืนอย่าง

พ่อแม่ของโลก จึงไม่ทรงเบียดเบียนแม้ด้วยความคิดแก่สัตวโลกไหน ๆ เลย และ

ประทานความคุ้มครองท่ัวหน้าเสมอกันหมด ปราศจากอคติในทุก ๆ ชีวิต จึงไม่ม ี

ข้ออ้างเพื่อประโยชน์ตน อย่างเรื่องหมาป่าอ้างเพ่ือจะกินลูกแกะในนิทานอีสปอยู่ใน 

พระพุทธศาสนาเลย

ส่วนที่ว่าจะเป็นการบัญญัติไว้เล่น ๆ เพราะห้ามไม่ส�าเร็จนั้น ก็ไม่เป็นดังนั้น 

เพราะผูท้ีถ่อืศีลข้อน้ีและข้ออ่ืน ๆ ท้ัง ๕ ข้อ หรือยิง่กว่าชัว่ระยะกาลบ้าง เป็นนติย์บ้าง 

ก็มีอยู่มิใช่น้อย แม้ผู้ท่ีนับถือลัทธิศาสนาอื่นบางลัทธิศาสนาถือไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวงก็มี 

ฉะนั้น ถ้าไม่มืศีลข้อนี้หรือมีอย่างยกเว้นศีลในพระพุทธศาสนา ก็จักขาดตกบกพร่อง 

แสดงว่าด้อยด้วยคณุธรรม และแม้มีข้อยกเว้นกย็ิง่ไม่จ�าเป็น เพราะไม่ยิง่ไปกว่ากฎหมาย

ของบ้านเมือง ซ่ึงบัญญัติในแบบยกเว้นอยู่แล้ว ส่วนผู้ที่ไม่ถือปฏิบัติก็ต้องมีตาม 

กระแสโลก มิใช่เฉพาะศีลเท่านั้น แม้หลักธรรมอ่ืน ๆ ก็เช่นเดียวกัน มิใช่เฉพาะ

พระพุทธศาสนาเท่านั้น ศาสนาอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน มีคนปฏิบัติบ้าง ไม่ปฏิบัติบ้าง 

เมื่อเป็นเช่นนี้ จะหาว่ามีคนปฏิบัติได้น้อยแล้วเลิกเสีย หาควรไม่ เหมือนอย่างการตั้ง

โรงเรียนชั้นสูงจนถึงมหาวิทยาลัย มีชั้นของการศึกษาตลอดถึงปริญญาต่าง ๆ จะหา

ว่ามีคนเข้าเรียนส�าเร็จได้น้อยแล้วเลิกล้มเสียก็หาควรไม่ เช่นเดียวกัน เพราะคนที่

สามารถปฏิบัติ สามารถเรียนส�าเร็จได้มีอยู่ ถึงจะน้อยคน ก็เป็นประโยชน์แก่หมู่ชน

เป็นอันมาก เพราะโลกยังต้องการคนดี ต้องการคนฉลาด ที่เรียกว่าคนชั้นมันสมอง

อยู่ทุกเมื่อ
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ส่วนที่มีบางคนกลัวว่า ถ้ารักษาศีลกันเสียหมดประเทศชาติจะไปไม่รอดนั้น 

ข้อน้ีไม่ต้องกลวั ควรจะกลวัว่าจะไปไม่รอดถ้าไม่รกัษาศีลกนัให้มากกว่านี ้คดิดงู่าย ๆ 

ถ้าต่างท�าร้ายชีวิตร่างกายกัน อย่างลักขโมยฉ้อโกงกันไปหมด เพียงเท่านี้ ก็ไปไม่ 

รอดแล้ว ถึงในหมู่โจรที่ไม่มีศีลแก่คนอื่น ก็ต้องมีศีลในพวกของตน ถ้าไม่มีศีลในพวก

ของตน คือฆ่ากันเอง คดโกงกันเอง ก็คุมกันอยู่ไม่ได้ เป็นโจรไปไม่รอดเหมือนกัน 

ฉะนั้น คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะอยู่ด้วยกันได้เป็นปกติสุข ก็เพราะมีศีลในกันและกัน

เมื่ออยู่รวมกันเป็นบ้านเป็นเมืองก็เหมือนกัน ความเดือดร้อนไม่เป็นปกติสุข

เกิดจากคนไม่มีศีลหรือคนทุศีล (ศีลทราม) ท้ังนั้น จึงต้องมีการปราบปรามป้องกัน

ตามควรแก่เหตุ บ้านก็ต้องมีรั้วรอบขอบชิดและเครื่องป้องกันอื่น ๆ เมืองก็มีต�ารวจ

ทหาร เป็นต้น มีชาดกเป็นอันมากทางพระพทุธศาสนา เล่าถงึความฉลาดในการรกัษา

ตนให้ปลอดภัย เช่น เล่าถึงวานรโพธิสัตว์ในชาดกหนึ่งว่า

มีนางจระเข้ตัวหนึ่งแพ้ท้องอยากจะกินเนื้อหัวใจของวานรตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ฝั่ง

แม่น�้า จึงบอกแก่จระเข้ผู้สามี จระเข้นั้นจึงคิดอุบายเชื้อเชิญวานรให้ขึ้นหลังของตน 

เพื่อจะน�าไปยังเกาะในระหว่างแม่น�้า ให้บริโภคผลมะม่วงบนเกาะน้ัน วานรเชื่อก็ขึ้น

หลังจระเข้ ครั้นจระเข้ออกไปไกลตลิ่งแล้วก็เริ่มจมลง วานรถามว่าจมลงท�าไม จระเข้

ก็แจ้งว่าจะฆ่าวานรแหวะเนื้อหัวใจให้แก่ภริยาของตน วานรระงับความกลัว คิดอุบาย

ช่วยตวัได้ทนัท ีจงึถามว่า ท่านคดิว่าเนือ้หวัใจของเราอยูท่รวงอกหรอื เรากระโดดโลดเต้น

อยูเ่สมอ หวัใจเราต้องแตกเสยีเป็นแน่ เราจงึต้องถอดเกบ็ไว้นอกตวั จระเข้ถามว่าเกบ็

ไว้ที่ไหนเล่า วานรตอบว่าห้อยอยู่บนต้นมะเดื่อนั้นไม่เห็นหรือ จระเข้หน้าโง่มองขึ้นไป

เห็นผลมะเดือ่ กเ็ชือ่ว่าเป็นหวัใจวานร จงึให้วานรสัญญาว่าจะปลดิหัวใจนัน้ให้ แล้วน�า

วานรไปส่งท่ีฝั่งข้างโคนต้นมะเดื่อ วานรขึ้นฝั่งได้แล้วก็กระโดดขึ้นต้นมะเดื่อปลิดผล

มะเดื่อโยนไปให้จระเข้

คนที่มีศีลและฉลาดดังเช่นวานรโพธิสัตว์ในชาดกนี้ ไฉนจะไปไม่รอดเมื่อเป็น

หัวหน้าหมู่ก็น�าหมู่ให้ไปรอดได้ด้วย ส่วนคนไม่มีศีลเป็นผู้ท�าลายทั้งศีลของตน ทั้งศีล

ของผูอ้ืน่ เพราะท�าให้ผูอ่ื้นต้องลุกขึน้ป้องกนัต่อสู้ เสียปกตภิาพและปกติสุข ไปด้วยกัน 

อย่างวานรต้องท�ากลอุบายลวงจระเข้เพื่อป้องกันตนตามความจ�าเป็น
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เร่ืองตามความจ�าเป็นนี้ควรกล่าวย�้าอีกสักหน่อย ว่าตามความจ�าเป็นจริง ๆ 

อย่าให้เป็นการตามใจ หรือตามความโลภ โกรธ หลงของตนในฐานเป็นฝ่ายก่อเหตุ 

เพราะที่มักจะอ้างว่าจ�าเป็นต้องพร�่าเพร่ือนั้น เป็นการตามใจมากกว่า คนท่ีประพฤติ

ผิดศีลโดยมากมักประพฤติโดยไม่จ�าเป็น เช่น ฆ่าสัตว์โดยไม่จ�าเป็น ลักทรัพย์โดย  

ไม่จ�าเป็น เพราะไม่ท�าก็ได้ ดังนี้เป็นการปล่อยตนไปตามใจที่ต�่าทรามนั้นเอง

พระพทุธเจ้าได้ประทานหลกัธรรมส�าหรบัคุม้ครองใจมใิห้ต�า่ทรามดงักล่าว คอื 

หิริ ความละอายใจต่อความประพฤติชั่ว รังเกียจความชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัว 

ต่อความประพฤตชิัว่ โดยปกตเิรากร็งัเกยีจเกลียดกลัวคนชัว่อืน่ ๆ อยู่แล้ว เช่น รงัเกยีจ

เกลียดกลัวคนโหดร้ายและโจร เป็นตัน แต่มักลืมรังเกียจเกลียดกลัวตนเอง ที่จะเป็น 

คนชั่วอย่างนั้นบ้าง ฉะนั้น ก็ให้ย้อนมานึกถึงตนให้ดี จะมีหิริโอตตัปปะขึ้นไม่ยากนัก 

และธรรมคู่นี้แหละจักเป็นต�ารวจประจ�าใจที่ดีนัก

อนึ่ง เมื่อพระให้ศีลแล้วก็บอกอานิสงส์คือผลที่ดีของศีลว่า สีเลน สุคตึ ยนฺติ 

สเีลน โภคสมฺปทา สเีลน นิพฺพตุ ึยนฺต ิแปลว่า ไปสู่สุคต ิ(การไปทางไปทีด่)ี ด้วยศลี 

ความถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์มีด้วยศีล ถึงความดับทุกข์ด้วยศีล อานิสงส์ ศีลนี้คิดดู 

ง่าย ๆ ว่า ทุก ๆ คนไปไหน ๆ ไปโรงเรียน มาที่นี่ ไปบ้าน เป็นต้น โดยสวัสดีเพราะ

ไม่มีใครท�าร้าย ทรัพย์สิ่งของจะเก็บไว้หรือจะน�าไปไหนก็ปลอดภัยเพราะไม่มีใครลัก

ขโมย อยูเ่ยน็เป็นสขุเพราะไม่มีใครท�าร้ายลกัขโมย เป็นต้น นีแ่หละ เป็นอานสิงส์ของ

ศีลที่เห็นได้ง่าย ๆ และทุก ๆ คนต้องการศีล คนไม่มีศีลแก่คนอื่น เช่น ท�าร้ายเขา 

ลักของเขา ก็ยังปรารถนาให้คนอ่ืนมีศีลแก่ตน คือ ปรารถนาไม่ให้ใครท�าร้ายตนลัก

ของของตน เป็นต้น

ส่วนข้อวติกว่าถอืศลีไม่ร�า่รวยนัน้ ไม่ร�า่รวยในทางทจุรติจรงิ ถ้าคดิดโูดยรอบคอบ

จักเห็นว่าศีลเป็นข้อเว้นจากการถือเอาในทางทุจริต จึงไม่ได้ในทางน้ันตรงตัวอยู่แล้ว 

แต่ก็ไม่ท�าให้ใครต้องเสียต้องยากจนเพราะทุจริตของตน ทั้งส่วนตัว ทั้งส่วนรวม และ

เมื่อตั้งใจประกอบอาชีพโดยชอบด้วยความไม่ประมาทก็จักตั้งตนได้ โดยล�าดับ
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อนัโภคทรพัย์น้ันเกิดจากอาชพีในทางชอบของคน เช่น ข้าวทีบ่รโิภคกเ็กดิจาก

การกสิกรรมของชาวนาจึงมีข้าวให้บริโภค ตลอดถึงให้ขโมย ถ้าไม่มีใครท�านา มีแต่

คอยจะขโมยข้าวเท่านั้นก็คงไม่มีข้าวจะขโมย ฉะนั้น ผู้ท่ีถือเอาในทางทุจริต ถึงจะ

ร�่ารวยขึ้น ก็เหมือนปลวกอ้วนเพราะกัดเสากัดฝาเรือน ปลวกกัดเรือนยิ่งมาก ยิ่งอ้วน

ขึน้เท่าไร เรอืนกใ็กล้พงัเข้าไปเท่าน้ัน จนอาจพังครนืลงไป ฉะน้ัน โภคทรพัย์จะสมบรูณ์

พนูเพิม่กเ็พราะพากนัประกอบกระท�าในทางทีช่อบทีสุ่จรติและไม่ท�าตนเป็นปลวกอ้วน

ดังกล่าว

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแนะน�าให้รักษาศีล แต่ไม่ทรงบังคับใคร เพราะเกี่ยว

แก่จิตใจ เมื่อใครมีใจศรัทธาก็ต้องคิดเว้นให้เป็นวิรัติด้วยตนเอง จึงมีธรรมเนียมต้อง 

ขอศีลก่อน พระจึงให้ศีลแก่ผู้ขอ ตลอดถึงผู้ที่จะนับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องแสดง

ประกาศตนเองตามจิตใจศรัทธาของตน นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังไม่ทรงให้ปฏิบัต ิ

ขัดขวางกับทางบ้านเมือง เช่น ผู้ที่มาบวชก็ต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดา ถ้าเป็น

ข้าราชการกต้็องได้รบัอนญุาตให้ลาบวชได้ เพราะทกุ ๆ คนต่างต้องมสัีงกดัอยู่กบับ้าน

บ้างกับเมืองบ้าง แปลว่าคนหนึ่ง ๆ มีหน้าที่หลายอย่าง เมื่อรู้จักหน้าที่ของตนดีอยู่ 

และปฏบิติัให้เหมาะแก่หน้าท่ี กจ็ะรกัษาไว้ได้ทัง้บ้าน ทัง้เมอืง ทัง้ศาสนา ท้ังตนเอง  

ทัง้ผูอ้ืน่ สามารถรักษาปกติภาพซ่ึงเป็นศีลตามวัตถุประสงค์และรักษาปกติสุขซึ่งเป็น 

อานิสงส์ของศลีโดยสรุป และศลีนีแ้หละเป็นมนษุย์ธรรม เพราะท�าให้ผูท้ีมี่ศีลได้ชือ่ว่า

เป็นมนุษย์โดยธรรม คดิดวู่าคนไม่มหีริโิอตตปัปะ ไม่รูจ้กัผดิชอบ ประพฤตตินต�า่ทราม 

จะควรเรียกว่ามนุษย์ได้อย่างไร

การท�าตนให้อยูใ่นระเบยีบอาจอึดอดัล�าบากในขัน้แรก เมือ่ท�าจนเป็นปกตแิล้ว 

จักมคีวามสขุ ท�าตนให้อยูใ่นศีลกเ็หมอืนกัน อาจอดึอัดทแีรก เม่ือเป็นปกตแิล้ว จกัมสีขุ 

ความเป็นปกติน้ีแหละเป็นตัวศีล ท�าจนเป็นปกตินิสัยได้ก็ยิ่งดี เป็นศีลนิสัยไปทีเดียว 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แผ่เมตตาความปรารถนาสุขให้กว้างออกไป คนมีใจเมตตา 

จักไม่อึดอัดเพราะศีลเลย เพราะใจย่อมวิรัติงดเว้นด้วยอ�านาจเมตตาเป็นปกติภาพ  

เป็นปกติสุข
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พระพุทธศาสนากับสังคมไทย๑๑

พระพุทธศาสนา

ความเกิดขึ้น พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นต้ังแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง

ปฐมเทศนา หรอืเทศน์ครัง้แรกเมือ่ก่อนพทุธศกัราช ๔๕ ปี พระพทุธเจ้าได้ประสูตขิึน้

ในโลกเมื่อก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริ- 

มหามายา มีพระนามว่าสทิธตัถะราชกุมาร ทรงศึกษาส�าเรจ็ในส�านกัอาจารย์วิศวามติร 

ทรงอภิเษกด้วยพระนางพิมพาราชกุมารี มีพระโอรสองค์หนึ่งทรงพระนามว่า ราหุล 

พระอาจารย์ได้พรรณนาพระประวัติของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนจะตรัสรู้ ยังทรงเป็น 

พระราชกุมารว่า ทรงเพียบพร้อมด้วยความสุขทุกอย่าง ทั้งทรงเป็นที่รักใคร่ปรารถนา 

ทีจ่ะให้เสด็จอยูค่รองฆราวาสเพราะเป็นพระราชโอรสพระองค์โตเป็นรัชทายาททีจ่ะสบื

พระราชสมบติัแทนพระราชบดิา และทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบตัต่ิาง ๆ แต่ว่า

พระองค์เป็นบุคคลที่เรียกว่า พระโพธิสัตว์ ท่ีแปลว่าผู้ท่ีจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 

เพราะได้ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีคือความดีมาช้านาน จนถึงเวลาท่ีจะได้ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้าแล้ว เพราะฉะนั้น ผลต่าง ๆ ที่ทรงได้รับเป็นต้นว่า ความที่มีชาติก�าเนิด

ในตระกูลสูง มีรูปลักษณะที่ต้องด้วยต�ารับลักษณะแห่งมหาบุรุษ และมีพ้ืนปัญญาที่

๑๑ ทรงบรรยายแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่  

 พระสาสนโสภณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔.
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เฉลียวฉลาด ท้ังมีปัญญาท่ีส�าเร็จจากการศึกษาขั้นสูงตลอดจนถึงทรงสมบูรณ์ด้วย 

สมบัติของฆราวาสทุกอย่าง เป็นต้นว่ามีพระชายาพระโอรส มีทรัพย์สมบัติ มีอนาคต

ที่แจ่มใส ก็เรียกว่าล้วนแต่เป็นผลของความดีที่ได้ทรงบ�าเพ็ญมา แต่ว่าจุดมุ่งนั้นก็คือ

มุง่ทีจ่ะทรงประสบธรรมอย่างสงูสดุ หรอื  อีกอย่างหนึง่เรยีกว่าทรงประสงค์พระปัญญา

ที่สูงสุด ซึ่งในการท่ีจะทรงประสบปัญญาอันสูงสุดนั้นก็จะต้องมีการเสียสละต่าง ๆ  

ตามขั้นของปัญญา เหมือนอย่างเช่นนักศึกษาท้ังหลาย ต้องการปัญญาจึงมาศึกษา 

ก็ต้องมีการเสียสละต่าง ๆ เสียสละเวลา เสียสละทรัพย์ และความสุขสนุกต่าง ๆ  

แต่เมื่อต้องการปัญญาที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก การเสียสละเพื่อปัญญานั้นก็ต้องมากขึ้น 

พระโพธิสัตว์นั้นท่านต้องการปัญญาสูงสุด ซึ่งนักศึกษาทั้งหลายควรจะต้องท�าความ

เข้าใจในข้อนีเ้มือ่ถงึเวลา เพราะฉะน้ัน การเสียสละของพระองค์กต้็องมมีาก ถ้าหากว่า

พระองค์ไม่เสียสละแล้ว การประสบปัญญาที่ตกมาเป็นมรดกของโลกคือ พระพุทธ-

ศาสนาก็จะไม่มีข้ึนในโลกได้  เพราะฉะนั้น ส่ิงต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติที่คน 

ทัง้หลายอาจจะเหน็ว่าเป็นการแปลก เหมอืนอย่างเช่นว่า คนกต้็องการความสุข ต้องการ

ทรัพย์สมบัติ ต้องการบุตรภรรยา แต่พระองค์กลับทรงสละหมดทั้งสิ้น จนคนที่ติดใน

วัตถุเป็นอย่างยิ่งกล่าวหาว่าเป็นโรคเส้นประสาทก็มี ก็เพราะไม่เข้าใจ แต่ความจริง

เป็นการสละเพื่อปัญญา ซึ่งเป็นปัญญาอย่างสูงสุด เพราะได้ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีมา

กเ็พือ่ผลอนันี ้ผลอืน่ ๆ นัน้เรยีกว่า ผลพลอยได้ เป็นผลของความดทีีไ่ด้มาโดยล�าดบั 

เพราะฉะนัน้ ท่านถงึได้แสดงไว้ว่า ได้ทรงเห็นเทวทตูท้ัง ๔ คอื คนแก่ คนเจบ็ คนตาย 

และสมณะ ทรงสลดพระหฤทยั เมือ่ทรงเห็นเทวทูต ๓ ข้างต้น ทรงปรารถนาโมกขธรรม 

คือ ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น จากความแก่ เจ็บ ตาย ทรงเห็นว่าธรรมเช่นนี้มีอยู่ 

เหมือนอย่างมีมืดก็มีสว่าง มีร้อน ก็มีเย็นแก้กัน ทรงพอพระหฤทัยในการบวช ทรง

เหน็ว่าสมณะมโีอกาสคอืช่องว่างทีจ่ะปฏบิตัเิพือ่ประสบธรรมอนัลุม่ลกึนัน้ได้ จงึได้เสดจ็

ออกผนวชด้วยพระองค์เอง คือ ตัดพระเมาฬีด้วยพระขรรค์ ทรงนุง่ห่มผ้ากาสาวะหรอื

กาสายะ คือผ้าย้อมน�้าฝาด (คือน�้าแก่นขนุนเป็นต้นต้มเคี่ยว) และเสด็จไปทรงศึกษา

ในส�านักของ ๒ อาจารย์ คือ อาฬารดาบสกาลามโคตร และอุททกดาบสรามสูตร  

ทรงศกึษาจบแล้วทรงเหน็ว่าไม่ใช่ทางทีท่รงประสงค์ ก็เสดจ็หลกีออกไปทรงท�าทกุรกริยิา 

คือทรมานกายให้ล�าบากต่าง ๆ ทรงท�าไปอย่างยิ่งยวด แล้วก็ทรงเห็นอีกว่าไม่ใช่ทาง 

จึงทรงเลิก แล้วก็ได้ทรงพบทางปฏิบัติขึ้นด้วยพระองค์เองดังที่ได้ตรัสเรียกภายหลังว่า
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มีมัชฌิมาปฏิปทา คือข้อปฏิบัติอันเป็นทางกลาง เหตุที่จะให้ทรงพบนั้น คือทรงระลึก

ขึ้นได้ถึงสมาธิจิตท่ีทรงได้เมื่อเป็นพระราชกุมารตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรก 

นาขวัญ ประทับใต้ร่มหว้า ทรงรวมจิตเข้ามาก็ได้สมาธิแน่วแน่ในขณะนั้น แต่ต่อมา

สมาธินั้นก็เสื่อมไป ทรงคิดว่าสมาธินั้นที่จะเป็นทาง จึงทรงเริ่มท�าสมาธิ เป็นอันทรง

เข้าทางถูก คือ มัชฌิมาปฏิปทา ทรงด�าเนินปฏิบัติไปตามทางนั้นสมบูรณ์แล้ว ก็ได้

ตรัสรู้พระธรรม คือสัจจะอย่างประเสริฐสูงสุด บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง เมื่อราตรีแห่ง

วันวิสาขปุณณมี ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ต่อจากนั้นอีก ๒ เดือนก็ได้ทรงแสดง

ปฐมเทศนาโปรดพระภิกษุ ๕ รูป ในวันอาสาฬหปุณณมี พระพุทธศาสนาได้เริ่มต้น

ขึ้นต้ังแต่ปฐมเทศนาน้ันเป็นต้นมา พระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกทรงแสดงธรรมโปรด 

หมูช่นทกุชัน้ในรฐัต่าง ๆ ในชมพทูวปีในครัง้นัน้ ทรงตัง้พระพทุธศาสนาและพทุธบรษิทั

ทั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ขึ้นในโลกตลอดเวลา ๔๕ ปี นับแต่  

ได้ตรัสรู้ จึงได้เสด็จปรินิพพาน ในวันวิสาขปุณณมีเมื่อมีพระชนมายได้ ๘๐ ปี นี่คือ

พทุธประวตัย่ิอทีแ่สดงพอเป็นบทน�า และกไ็ด้ทิง้ข้อความทีค่วรจะบรรยายไว้หลายแห่ง

เป็นต้นว่า เรือ่งมชัฌมิาปฏปิทาและเรือ่งการตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า แต่ว่าจะยงัไม่แสดง

ในโอกาสนี้

คาํสัง่สอนและคมัภร์ี พระพทุธเจ้าเสดจ็เทีย่วจาริกไปทรงส่ังสอนอยู่ถึง ๔๕ ปี 

ค�าสั่งสอนของพระองค์จึงมีมาก ในขั้นแรกจัดรวมเข้าเป็น ๒ หมวด คือ ธรรมเป็น 

ค�าสอนแนะน�าว่าควรเว้นสิ่งนี้ ควรท�าสิ่งนี้ หรือเป็นค�าสอนให้รู้ในสัจจะคือความจริง 

หรือของจริง ไม่มีการวางบทลงโทษ วินัยเป็นค�าสั่งให้เว้นไม่ท�าหรืออนุญาตให้ท�า  

มีการวางบทลงโทษผู้ละเมิดหนักเบาต่าง ๆ เมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานได้ทรงตั้ง

ธรรมที่ทรงแสดงแล้ว และวินัยที่ทรงบัญญัติแล้วให้เป็นศาสดาแทนพระองค์เม่ือทรง

ล่วงไปแล้ว มิได้ทรงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นแทนพระองค์

ต่อมาในพุทธศตวรรษท่ี ๕ จึงมีการจารึกค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าลงเป็น

ตวัอกัษรทีลั่งกาทวปี และจัดแบ่งเป็น ๓ หมวดเรยีกว่า ติปิฏกะ หรอื ไตรปิฎก แปลว่า 

ตะกร้า ๓ ใบ คือ ๓ หมวดใหญ่ได้แก่ วนิยัปิฎก หมวดวินยั สุตตนัตปิฎก หมวดสูตร 

คือค�าสอนที่ปรารภบุคคลใดบุคคลหน่ึงแสดงในโอกาสต่าง ๆ ที่พระอาจารย์รวบรวม 

มาจัดแบ่งออกเป็นเรื่อง ๆ เป็นตอน ๆ เหมือนอย่างเก็บดอกไม้มาร้อยด้วยด้ายเป็น
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พวง ๆ อภธิมัมปิฎก หมวดอภิธรรม อธบิายธรรม โดยตัง้หวัข้อใหญ่ขึน้ ข้อ ๔ จ�าแนก

ออกไปอย่างละเอยีดโดยเกบ็เอาธรรมต่าง ๆ ในสตุตนัตปฎิกนัน่แหละมาประมวลเข้า 

ถือกันว่าเป็นธรรมที่ลุ่มลึก ปิฎกต้นก็คือวินัย ๒ ปิฎกหลังก็เห็นได้ว่าแยกออกมาจาก

ธรรมทีคู่กั่บวนิยันัน่เอง ไตรปิฎกนีเ้ป็นคมัภร์ีท่ีหนึง่ในพระพทุธศาสนา ส�าหรบัพระพทุธ-

ศาสนาสายเถรวาทหรอืทักษณินกิาย ดงัทีน่บัถอืกนัอยูใ่นประเทศลงักา ไทย พม่า ลาว 

เขมร นับถือคัมภีร์ไตรปิฎกที่จารึกในลังกาดังกล่าวเป็นอันเดียวกัน และนับถือภาษา

มคธท่ีใช้จารกึในพระไตรปิฎกทีเ่รียกกนัในปัจจบุนันีว่้า ภาษาบาล ีเป็นภาษาทางพระศาสนา 

ส่วนสายอาจริยวาทหรืออุตตรนิกายหรือที่เรียกว่า มหายาน นับถือคัมภีร์ต่างออกไป 

เดมิใช้ภาษาสนัสกฤตจารึก แต่ต่อมาใช้ภาษาแห่งชาตทิีน่บัถือ สายนีแ้ผ่ไปและนบัถือ

กันในทิเบต จีน ญวน ญี่ปุ่น เป็นต้น

ตามทีก่ล่าวมานีเ้ป็นค�าสัง่สอน และคัมภร์ีทางพระพทุธศาสนาโดยสังเขป แต่

ก็ได้เว้นข้อที่จะกล่าวถึงไว้อีกหลายข้อ เช่นว่าเรื่องพระพุทธศาสนาที่แยกออกมาเป็น

สายเถรวาท ดังที่ได้นับถือในประเทศไทย หรือสายอาจริยวาทหรือที่เรียกว่ามหายาน 

ดงัทีน่บัถอืกันในญวนจีนญีปุ่่น ในท่ีน้ีจะกล่าวโดยสังเขปเท่านัน้เป็นความรูป้ระกอบ คอื

ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนั้น ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าเมื่อทรงล่วงไปแล้ว เมื่อสงฆ์

ปรารถนาก็ให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยที่ทรงบัญญัติไว้เสียได้ ครั้นเมื่อเสด็จปรินิพพาน

แล้ว พระสงฆ์ได้ประชุมกันสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก เรื่องสังคายนานี้ก็เกี่ยว

ด้วยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสอนด้วยพระโอษฐ์ และผู้ฟังก็ฟังด้วยหูและจ�ากันไว้ 

ยังไม่มกีารจารึกเปน็ตัวอักษร ผูท้ี่สามารถจ�าไว้ได้หมดย่อมมีอยู่นอ้ย ส่วนมากกจ็�าได้

คนละท่อนคนละตอน เพราะฉะน้ัน จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องประชุมกันช�าระเป็นคราว ๆ  

เมือ่พระพทุธเจ้าปรินิพพานแล้วใหม่ ๆ พระสงฆ์กไ็ด้ปรารภถงึเหตนุีแ้ล้วก ็ช�าระความจ�า

ของกันและกัน และท�าความตกลงกันว่าอันไหนถูกต้องแล้วก็จ�ากันไว้เป็นแบบเดียว  

ในการท�าสังคายนาครั้งที่ ๑ นั้นก็ได้ยกกันขึ้นมาอภิปรายว่า ที่ทรงอนุญาตให้ถอน

สกิขาบทเล็กน้อยได้นัน้ คือสกิขาบทเช่นไร ทีป่ระชมุกม็คีวามเหน็ต่าง ๆ กนั แต่รวม

ความก็คือว่าเว้นแต่สิกขาบทท่ีบัญญัติโทษหนักถึงปาราชิกคือ ให้ขาดจากภิกษุอย่าง

เดียวเท่านั้น นอกจากนั้นเป็นสิกขาบทเล็กน้อย เพราะฉะนั้น ประธานในสงฆ์ที่ชื่อว่า 

พระมหากัสสปะ จึงเสนอญัตติขึ้นขอมติสงฆ์ว่าไม่ให้ถอนท้ังหมด สงฆ์ที่ประชุมใน 
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ครัง้นัน้กว่า ๕๐๐ รปูกใ็ห้มตเิป็นเอกฉนัท์ว่าไม่ถอน เพราะฉะนัน้ พระสงฆ์ สายทีถ่อื

มตขิองพระเถระในครัง้นัน้จงึเรยีกว่าเถรวาท คอืนบัถอืวาทะของพระเถระทีป่ระชมุกนั

ในครัง้นัน้ ทีถ่อืรกัษาตามของเก่าของเดิมไม่ถอนเหมือนอย่างท่ีนบัถือกนัในประเทศไทย

เป็นต้น แต่พระที่ไม่ได้เข้าประชุมในครั้งนั้น ก็ยังมีอีก ก็ปรากฏว่ามีมากท่านที่ไม ่

เห็นด้วย เพราะเม่ือพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ถอนได้ก็ควรจะถอนเสียได้ตามกาลเทศะ 

ท่านท่ีไม่เห็นด้วยนี้จึงได้รวมกันเข้าเป็นอีกคณะหนึ่งที่เรียกกันว่า อาจริยวาท คือ 

วาทะของอาจารย์หรือว่าเรียกในบัดนี้ว่ามหายาน แล้วก็ถอนสิกขาบทกันตามหมู่คณะ

ต่าง ๆ จนถงึปรากฏเป็นพระจนี พระญีปุ่น่เป็นต้นในบดันี ้แล้วฝ่ายมหายานนีก้ต็ัง้ชือ่

เรียกของตนว่ามหายานซ่ึงแปลว่ายวดยานที่ใหญ่ และเรียกฝ่ายที่ไม่ถอนสิกขาบทว่า 

หีนยานซึ่งแปลว่ายานที่คับแคบ นี้เป็นมูลเหตุที่ท�าให้พระพุทธศาสนาแยกออกมาเป็น 

๒ สาขาใหญ่

ค�าสอนที่ส�าคัญบางข้อในพระพุทธศาสนา

เกีย่วแก่ความเชือ่ถอื ให้ใช้ปัญญาพจิารณา แม้พระพทุธศาสนาเองกไ็ม่บงัคบั

ให้เชื่อถือ ดังเช่นที่ตรัสว่ามิให้เชื่อโดยอาการ ๑๐ อย่างในกาลามสูตร ข้อนี้ควรขยาย

ความว่า ศรัทธา คือความเชื่อในพระพุทธศาสนานั้น ต้องการให้เชื่อโดยปัญญาคือ

ความรู ้และพระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ในทีห่ลายแห่ง เน้นให้ใช้ปัญญาคือความรูเ้ป็นประการ

ส�าคัญ ส�าหรับในกาลามสูตรนั้นก็ควรจะขยายความในที่นี้ว่า ก็คือเป็นพระสูตรที ่

เล่าถงึพระพทุธเจ้าเสดจ็ในแคว้นหนึง่ ของพวกกาลามชน และพวกชาวบ้านกไ็ด้มาเฝ้า

และได้กราบทูลว่า ได้มีสมณะพราหมณ์ต่าง ๆ มาถึงถิ่นนี้ แล้วก็สอนให้ท�าอย่างนั้น

เว้นอย่างนี้ และอีกพวกหนึ่งมาก็สอนอีก ซึ่งปรากฏว่าขัดแย้งกัน ในเมื่อเป็นเช่นนี้จะ

ปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่าให้ใช้ปัญญาพิจารณา อย่าได้ถือโดยได ้

ฟังตามกันมา อย่าได้ถือโดยล�าดับสืบ ๆ กันมา อย่าได้ถือโดยความตื่นว่าได้ยิน 

อย่างน้ี ๆ อย่าได้ถอืโดยอ้างต�ารา อย่าได้ถือโดยเหตนุกึเดาเอา อย่าได้ถือโดยนยั คอื

คาดคะเน อย่าได้ถือโดยความตรึกตามอาการ  อย่าได้ถอืโดยชอบใจว่าต้องกนักบัลทัธิ

ของตน อย่าได้ถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้ อย่าได้ถือโดยถือว่าสมณะผู้นี้เป็น
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ครูของเรา เมื่อใดพิจารณาเห็นว่าข้อนี้ เป็นสิ่งที่มีโทษก็ควรละเสีย พิจารณาเห็นข้อนี้

เป็นสิ่งที่มีคุณก็ควรท�า แต่ว่าในการพิจารณานั้นก็ให้พิจารณาโดยใช้เหตุผล

เกีย่วแก่สิง่แวดล้อม สอนไม่ให้คบคนพาล ให้คบบณัฑติ ให้บชูาคนทีค่วรพดู

ให้อยู่ในสิ่งที่สมควรเป็นปฏิรูปเทศดังสอนไว้ในมงคลสูตร

เกี่ยวแก่ความประพฤติปฏิบัติของตน สอนให้เว้นความชั่ว ให้ท�าความดี  

ให้ช�าระจติของตนให้ผ่องแผ้วบรสิทุธิ ์เกีย่วแก่ข้อนีม้คี�าสอนไว้มากมายถีถ้่วน หลกัของ

กรรมดีกรรมชั่วของบุญบาปตลอดจนถึงของสิกขา ๓ ก็รวมอยู่ในข้อนี้

เก่ียวแก่หมูห่รือสังคม เช่น ทศิ ๖ สงัคหวตัถ ุ๔ พรหมวหิารธรรม ๔ สาราณยี

ธรรม ๖ เป็นต้น

เกี่ยวแก่การปกครอง เช่น ทศพิธราชธรรม อปริหานิยธรรม ๗ เป็นต้น 

เกี่ยวแก่ประโยชน์สุข เช่น ประโยชน์ ๒ เว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นต้น 

เกี่ยวแก่สัจจะทางปัญญา รวมเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔

ค�าสอนในพระพุทธศาสนาไม่อาจจะยกมากล่าวให้หมดสิ้นได้ แต่เมื่อใคร  

ได้ศกึษากจ็ะรูส้กึเหมอืนว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงรูจ้กัตวัเราเองดกีว่าตวัเรารูจ้กั และสอน

ให้เรารู้จักตัวของเราเองและรู้จักโลก และได้ทรงบอกให้มองเห็นทางท่ีถูก แห่งการ

ด�าเนินชีวิต เพื่อที่จะได้เดินทางที่ถูกที่เกษมสวัสดีมีความสุขความเจริญ

การแผ่เข้ามา พระพทุธศาสนาแผ่ออกจากชมพทูวปี ลงมาทางใต้ในสมยัหลงั

จากสังคายนาคร้ังท่ี ๓ ท่ีกรุงปาฏลีบุตรในพุทธศตวรรษที่ ๓ คือเมื่อพระเจ้าอโศก

มหาราช ทรงอุปถัมภ์พระสงฆ์สายเถรวาทให้ท�าสังคายนาแล้ว ก็ทรงส่งพระสงฆ์ออก

ไปประกาศพระพุทธศาสนานอกประเทศชมพทูวีป ส�าหรบัทางนีท้รงส่งพระมหินทเถระ

ผู้เป็นพระราชโอรสไปประเทศลังกา ทรงส่งพระโสณะและพระอุตตระไปประเทศ

สวุรรณภูม ิส่วนสายอาจรยิวาทหรอืมหายานแผ่ออกไปทางเหนอืคอื ทเิบต จนี เป็นต้น 

ไทยเราน่าจะได้รับมาทั้ง ๒ สาย โดยเฉพาะเมื่อได้ตั้งถิ่นฐานประเทศลงที่ตรงนี้แล้ว 

กไ็ด้มพีระพทุธศาสนาสายหรอืสาขาต่าง ๆ แผ่เข้ามาอกีหลายครัง้ รวมทัง้ลัทธศิาสนา

พราหมณ์ด้วย แต่ในท่ีนี้จะไม่กล่าวถึงประวัติการแผ่เข้ามาแห่งพระพุทธศาสนา  
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จะกล่าวรวม ๆ เพียงว่า พระพุทธศาสนาสายเถรวาทนี้ ได้เข้ามาตั้งอยู่อย่างมั่นคงใน

ถิน่ประเทศไทย และคนไทยส่วนใหญ่นบัถอืพระพทุธศาสนา จนมบีญัญัติไว้ในรฐัธรรมนญู

ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ มีวัดตั้งอยู่ทั่วไป มีพระภิกษุสามเณรประจ�า

อยู่ในวัดท้ังหลายทั่วทุกแห่ง กล่าวได้โดยไม่ผิดว่าคนไทยได้รับพระพุทธศาสนาก่อน

ศาสนาใหญ่อ่ืน ๆ ต่อมาเม่ือมีศาสนาอ่ืนแผ่เข้ามา คนไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนา 

ก็มิได้ถือว่าเป็นศัตรู เพราะพระพุทธศาสนาไม่สอนให้ก่อศัตรูแต่สอนให้ผูกมิตร  

คนไทยจงึต้อนรบัอย่างมติร และใครจะนบัถือศาสนาอะไรกส็ดุแต่ศรทัธาของแต่ละคน 

เพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ไม่บังคับศรัทธาของใคร สุดแต่ใครจะมีศรัทธานับถือ  

จึงไม่มีการแบ่งแยกเพราะเหตุนับถือศาสนาต่างกัน คงมีความรักใคร่เป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน

สงัคมไทย คนไทยทีร่วมกนัเข้าเป็นสังคมเล็ก เช่น ครอบครวั เพ่ือนมิตรสหาย 

จนถงึเป็นสงัคมใหญ่คอืเป็นชาตไิทยทัง้หมด ได้มรีะบบหรอืเงือ่นไขแห่งสังคม เนือ่งมา

จากพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก แต่ก็ควรจะกล่าวไว้ในที่นี้ด้วยว่า มิใช่เนื่องมาจาก

ศาสนาน้ีเพียงแห่งเดียว แต่เนื่องมาจากเหตุอย่างอื่นด้วย จะลองพิจารณาตั้งเป็นข้อ

สังเกตเสนอแนะไว้บางข้อดังต่อไปนี้

ระบบความเชือ่ถอื ได้เกดิระบบความเชือ่ถอืในพระรัตนตรยั ในกรรมหรอืใน

บุญบาป ความดี ความชั่ว หรือ ผิด ชอบ ชั่ว ดี ตามหลักพระพุทธศาสนา ตลอดถึง

โลกนี้โลกหน้า นรก สวรรค์ แม้จะมีความเชื่อถือเดิมอยู่ แต่ความเชื่อถือในพระพุทธ-

ศาสนาตั้งมั่นยิ่งกว่า และแม้จะมิได้เชื่อถือไปทั้งหมด แต่ก็กล่าวได้ว่า เชื่อถือในหลัก

ใหญ่ ๆ เรือ่งระบบความเชือ่ถือนี ้นบัว่าเป็นความเปล่ียนแปลงของคนไทยเม่ือพระพุทธ-

ศาสนาได้เข้ามาและได้รับนับถือพระพุทธศาสนา และความเชื่อถือที่ส�าคัญนั้น ก็คือ

ความเชื่อถือในพระรัตนตรัยที่แปลว่ารัตนะทั้ง ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

อันเป็นสิ่งที่พ่ึงเคารพสูงสุดในพระพุทธศาสนา เรื่องพระรัตนตรัยนี้ความจริงก็มีข้อที่

ควรจะพดูกนัให้เข้าใจอีกมาก และนอกจากนี ้กคื็อกรรมหรือบญุบาป ความด ีความชัว่ 

ตลอดจนถึงผลของกรรม และกก็นิความไปถงึโลกนีโ้ลกหน้า นรก สวรรค์ ระบบความเชือ่

นี้เมื่อครั้งโบราณบุพการีของเรากล่าวได้ว่า มีศรัทธา คือความเชื่อ อยู่ในหลักเหล่านี้

เป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนถึงในเรื่องนรก สวรรค์ แต่ว่าในบัดนี้ ระบบความเชื่ออาจจะ
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เปลีย่นแปลงจดืจางไป ซ่ึงมีผลให้เกิดพฤตกิรรมต่าง ๆ ขึน้อกีหลายอย่าง เพราะฉะนัน้

นกัศกึษากค็วรท่ีจะ ได้สนใจศึกษาในเร่ืองเหล่านี ้แต่ว่าการศกึษานัน้ ส�าหรบัในฐานะ

เป็นนกัศกึษากค็วรจะเน้นหนกัไปทางด้านปัญญาคอื การใช้เหตผุล ในระบบความเชือ่

ถือทางพระพุทธศาสนานั้นก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ต้องการให้ใช้ปัญญา คือ ความรู้

ในเหตุและผลเป็นข้อส�าคัญ แต่ว่าก็เป็นความจริงอยู่ว่ามีปัญหาหลายอย่าง ที่เราไม่มี

ปัญญาของเราเองที่จะวินิจฉัยตัดสิน ต้องอาศัยปัญญาของผู้มีปัญญาทั้งหลาย เช่นว่า

เด็กที่เกิดมา ก็ต้องอาศัยพ่อแม่ช่วยสั่งสอน และต่อมาก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์  

เพราะไม่มีปัญญาของตัวเอง ต้องอาศัยศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญา เพราะฉะนั้น ข้อที่จะ

ฝากไว้ให้ในที่นี้ ก็คือว่า ขอให้เราศึกษาเสียก่อนแล้วจึงวินิจฉัย ไม่ใช่ว่าวินิจฉัยก่อนที่

จะมีการศึกษา คือก่อนที่จะรับรองหรือจะคัดด้านเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น ก็ให้ศึกษาให้มี

ความรู้ความเข้าใจให้ด ีและโดยเฉพาะพระพทุธศาสนา ทีต่กมาเป็นมรดกของคนไทย

ส่วนใหญ่ ในบัดนี้ ก็เท่ากับว่าเป็นสมบัติอันหนึ่งของเราที่เราก�าอยู่ในมือแล้ว ก่อนที่

เราจะรับรองหรือ คัดด้านอย่างหน่ึงอย่างใดน้ัน ก็ควรจะศึกษาเสียก่อนให้มคีวามรูจ้รงิ 

ในหลกัการนัน้  ๆ

ระบบความเคารพนับถือเชื่อฟัง ในสังคมไทยเมื่อรับพระพุทธศาสนาแล้ว 

ระบบความเคารพนับถือได้เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น ความเคารพนับถือ

ในมารดาบดิา ในญาตผิูใ้หญ่ในตระกลู ในครอูาจารย์ ในผูเ้จรญิด้วยคณุ ด้วยวยั หรอื

ด้วยชาติวุฒิ ตลอดถึงเคารพนับถือในพระรัตนตรัย ในปูชนียวัตถุทั้งหลาย และ บุตร

ธดิา เชือ่ฟังมารดาบิดา ศษิย์เชือ่ฟังครอูาจารย์ ผูน้้อยเชือ่ฟังผูใ้หญ่ และกริยิาทีแ่สดง

ความเคารพแบบคนไทย ก็ใช้ตามแบบในพระพุทธศาสนา เช่น การไหว้  การกราบ 

การลุกรับ การให้ทาง การให้ผู้ใหญ่ออกหน้า ดังนี้เป็นต้น

ระบบต้ังสังคมขึ้นด้วยการปฏิบัติหน้าที่เกื้อกูลต่อกัน ตามหลักทิศ ๖ และ 

ยึดเหนี่ยวไว้มิให้สังคมแตกด้วยธรรม ยกตัวอย่างในพระพุทธศาสนานั้นได้กล่าวถึง  

ทศิ ๖ คือ ทศิเบือ้งหน้าหมายถงึบดิามารดา ทิศเบือ้งขวาหมายถึงอาจารย์ ทศิเบ้ืองหลงั

หมายถงึภรรยา ทิศเบือ้งซ้ายหมายถงึมติร ทศิเบือ้งต�า่หมายถงึบ่าวหรอืคนรบัใช้ และ

ทิศเบื้องบนหมายถึงสมณะพราหมณ์ และแสดงหน้าที่ซึ่งพึงปฏิบัติชอบต่อกัน ดังเช่น

แสดงถงึทศิเบือ้งหน้า คอื บดิามารดา พระพทุธศาสนาสอนให้อนเุคราะห์บตุรธดิาด้วย

สถาน ๕ คือ
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(๑) ห้ามไม่ให้ท�าความชั่ว

(๒)  ให้ตั้งอยู่ในความดี

(๓)  ให้ศึกษาศิลปวิทยา

(๔)  หาภรรยาที่สมควรให้

(๕)  มอบทรัพย์ให้ในสมัย

และสอนให้บุตรธิดาบ�ารุงท่านด้วยสถาน ๕ คือ

(๑)  ท่านได้เลี้ยงมาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ

(๒)  ท�ากิจของท่าน

(๓)  ด�ารงวงศ์สกุล

(๔)  ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดก 

(๕)  เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท�าบุญอุทิศให้ท่าน

และต่อจากนัน้กไ็ด้แสดงถึงทิศเบือ้งขวาและทศิอืน่ ๆ ดงัทีป่รากฏในข้อธรรม 

ทีไ่ด้แจกไปแล้ว แต่ในทีน่ีเ้พือ่ประหยดัเวลา จะยกมาอกีหนึง่ทศิ คอื ทศิเบือ้งหลงั คอื

ภรรยา พระพุทธศาสนาสอนให้สามีบ�ารุงด้วยสถาน ๕ คือ 

(๑)  ด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา 

(๒)  ด้วยไม่ดูหมิ่น 

(๓)  ด้วยไม่ประพฤติล่วงใจ

(๔)  ด้วยมอบความเป็นใหญ่

(๕)  ด้วยให้เครื่องแต่งตัว

และสอนให้ภรรยาอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ คือ

(๑)  จัดการงานดี

(๒)  สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี 

(๓)  ไม่ประพฤติล่วงใจ 
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(๔)  รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ 

(๕)  ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง

อนัทีจ่ริงเรือ่งการเป็นสามภีรรยากนั และการมลีกูไว้สบืพันธุเ์ป็นเรือ่งธรรมดา

ของโลก และเรื่องความรักลูกก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ทั้งมนุษย์ทั้งเดรัจฉาน ต่างก็

มีลักษณะในเรื่องนี้คล้ายคลึงกัน แต่ว่าในหมู่มนุษย์มีธรรมเข้าประกอบเป็นพิเศษ คือ 

ความรู้จักปฏิบัติหน้าที่เกื้อกูลต่อกันดังกล่าว และยังมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว  

ดงัจะยกธรรมในพระพทุธศาสนามากล่าว ๒ หมวดคือ หมวดหนึง่ สอนให้เป็นบพุพการี 

คือ สอนพวกท่ีควรจะช่วยผู้อื่นให้ช่วยท�าอุปการะก่อนทีเดียว เช่น สอนมารดาบิดา  

ให้ท�าอปุการะบตุรธดิาด้วยเมตตากรณุา เป็นต้น ดงัทีแ่สดงไว้ในหมวดพรหมวหิารธรรม 

กับสอนผูท้ีไ่ด้รบัอุปการะของท่าน ให้เป็นกตญัญกูตเวทต่ีอท่าน คอืให้รูค้ณุท่านผูม้คุีณ

และตอบแทนคุณของท่าน อีกหมวดหนึ่งสอนให้มีสังคหวัตถุคือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง

ความสงเคราะห์ยึดเหนี่ยวน�้าใจกันได้แก่ 

(๑)  ทาน  ให้ปันสิ่งของของตน 

(๒)  ปิยวาจา  เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน 

(๓)  อัตถจริยา  ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

(๔)  สมานัตตตา  วางตนเสมอไม่ถือตัว

สี่ข้อนี้เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวใจกันไว้ได้ เปรียบเหมือนเพลาแห่งรถที่แล่นไป  

ด้วยเหตนุีม้นษุย์จงึมรีะบบการตัง้ตระกลู ระบบครอบครวัต่างจากสัตว์เดรจัฉานมากมาย 

สามีภรรยาผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา จะครองรักยั่งยืนตลอดไป  

จะเป็นบิดามารดาที่ดี คือเป็นบุพพการี เป็นพระพรหมของบุตรธิดา ฝ่ายบุตรธิดา 

ก็จะเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา เกิดเป็นสังคมตระกูลหรือครอบครัว 

ที่ยั่งยืนอบอุ่นด้วยอ�านาจธรรม

พระพุทธศาสนาได้มีส่วนตั้งสังคมขึ้นด้วยธรรมดังนี้ในทุกสังคมไทย ส่งผล

จนถงึสร้างอธัยาศยัของคนไทยส่วนใหญ่ ให้มลัีกษณะคล้ายคลึงกนัในทางมีความเอือ้เฟ้ือ

เผื่อแผ่เป็นต้น ในเรื่องระบบตั้งสังคมขึ้นด้วยการปฏิบัติหน้าที่เกื้อกูลต่อกัน ตามหลัก
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ธรรมในพระพุทธศาสนานี้ควรจะท�าความเข้าใจว่า สังคมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั้น 

ย่อมมอียูค่ล้าย ๆ กนัท้ังมนษุย์ เดรัจฉาน แต่ว่าคนเรานัน้ได้มธีรรมเข้าช่วยสร้างสงัคม

เข้าอีกชั้นหนึ่ง พระพุทธศาสนาได้มีส่วนสร้างสังคมด้วยธรรมให้แก่สังคมไทย ตั้งต้น

แต่ในครอบครวัดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว และในข้อนี ้ถ้าทกุคนได้พจิารณาจงึจะรูสึ้กได้ เช่น

ว่า เมื่อสามีภรรยาพบกันและมีความรู้สึกทางจิตใจที่เกื้อกูลกันตามหลักสังคหวัตถุ 

หรือตามหน้าท่ีสามีภรรยา นี่ก็ด้วยอ�านาจในพระพุทธศาสนาที่สอนสืบเนื่องกันมา  

พ่อแม่กับลูกพบกันมีความรู้สึกจิตใจต่อกันตลอดจนถึงแสดงกิริยาอาการต่อกันและ 

เกื้อกูลกันก็ด้วยอ�านาจพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติสืบ ๆ กันมา แม้ว่าจะไม่ปรากฏวัตถุ

อย่างอื่น แต่ว่าความเชื่อถือในความประพฤติปฏิบัติ ที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลา 

ช้านานนั้น ได้มาเป็นนิสัยอัธยาศัยที่ให้เกิดผลเป็นการปฏิบัติปรากฏออกมาเช่นนั้น

ระบบความประพฤติ คือถือว่าดีหรือชั่วตามหลักพระพุทธศาสนา แม้ว่าจะ

เป็นผู้ใดสั่งสอน เช่นว่า พ่อแม่อบรมลูก ครูบาอาจารย์อบรมศิษย์ ผู้ใหญ่อบรมผู้น้อย 

หรือมิตรสหายที่ปรารถนาดีต่อกัน แนะน�าต่อกันในเรื่องของความดีความชั่วทั้งหลาย 

ส่วนใหญ่ก็แนะน�ากันตามหลักพระพุทธศาสนาที่แสดงไว้ชัดเจนดีว่า อะไรเป็นความดี 

อะไรเป็นความชั่ว และส่วนมากนั้นเมื่อยังต้องท�าผิดหรือท�าไม่ดีอยู่ ก็มักจะยอมรับ

ตนเองว่ายังมีบาปอยู่มาก หรือยังมีกิเลสอยู่มาก จึงยังท�าดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ หรือ

ยังต้องท�าช่ัวอยู่ แม้ใครจะมีความเชื่อมากเชื่อน้อยอย่างไรก็ตาม แต่ว่าส่ิงท่ีได้ยึดถือ

ปฏบิตักินัในเรือ่งของความดคีวามชัว่น้ัน ส่วนใหญ่กเ็ป็นไปตามหลกัในพระพทุธศาสนา

ระบบแสวงบุญ กล่าวได้ว่า ชาวไทยส่วนใหญ่แสวงบญุคอืท�าบญุกนัในพระพทุธ-

ศาสนา หรือตามหลักแห่งการท�าบุญ ที่สอนไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เกิด จนตาย 

ระบบบ้านและวดั ได้เกดิมบ้ีานและวดัขึน้ มคีฤหัสถ์และบรรพชติ หรอื ชาวบ้าน

และชาววัด ต่างก็ปฏิบัติกรณีเกื้อกูลกันตามหลักพระพุทธศาสนา และวัดได้เป็น 

โรงเรียนของเด็กไทยมาตั้งแต่เก่าก่อน และเป็นที่บวชเรียนตลอดไปหรือชั่วคราวของ

ชาวไทยตั้งแต่โบราณตลอดมาถึงปัจจุบัน

ระบบการปกครอง คนชาตไิทยได้มกีารปกครองโดยมพีระมหากษตัรย์ิ ทรงเป็น

องค์พระประมุขมาเก่าก่อน เมื่อได้รับพระพุทธศาสนาอันแสดงว่า พระราชาทรงเป็น
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ประมุขของมนุษย์ทั้งหลาย และสอนพระราชารวมทั้งผู้ปกครองทั้งหลาย ให้ปกครอง

ด้วยธรรมเป็นต้นว่า ทศพิธราชธรรม และสอนให้ประชาชนท�าราชพลี คือ ถวายเป็น

หลวงมีภาษีอากรเป็นต้น พระพุทธศาสนาจึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบการปกครอง

โดยธรรม แม้แบบการปกครองจะเปลีย่นแปลงไปตามกาลสมยั แต่กเ็ป็นการเปลีย่นแปลง

ไปในรูปบางอย่าง พระมหากษัตรย์ิกค็งเป็นองค์ประมขุ ผูท้รงปกครองโดยธรรม ยิง่ใน

สมัยปัจจุบันที่แยกอ�านาจต่าง ๆ ออกไปตามระบอบ ประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์

ก็ยิ่งทรงใช้ธรรมปกครองมากขึ้น เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ผูกพันชาติไทยทั้งหมดให้เป็น

อนัหน่ึงอนัเดยีวกนั พระพุทธศาสนาได้มีส่วนสร้างความปึกแผ่นของชาตไิทยเป็นอนัมาก

ระบบความเป็นคนไทยซึง่เป็นไทแก่ตน ระบบต่าง  ๆ ดงักล่าวมาแล้วข้างต้น 

กล่าวได้ว่าเป็นลักษณะต่าง ๆ ของความเป็นไทย ซึ่งเนื่องมาจากพระพุทธศาสนา  

เป็นอันมาก แม้ลักษณะอ่ืน ๆ ที่ไม่อาจจะกล่าวให้หมดสิ้นได้ก็เช่นเดียวกัน และ 

มลีกัษณะหนึง่ท่ีน่าจะเป็นลกัษณะท่ีเด่น คอืรกัความเป็นไทแก่ตน ลักษณะนีน่้าจะเป็น

ลกัษณะประจ�าคนชาตไิทยมาเก่าก่อน เมือ่ได้มาพบพระพทุธศาสนาซึง่ให้ความเป็นไท

แก่ผู้นับถือเต็มที่จึงเป็นที่ถูกอัธยาศัย เพราะพระพุทธศาสนาได้ให้ความเป็นไท ตั้งแต่

ความเชื่อถือ คือ ไม่บังคับให้เชื่อ แต่ให้เชื่อด้วยปัญญา (ตามหลักกาลามสูตร) และ

แม้จะสอนให้สละพสัดตุ่าง ๆ แต่กส็อนไม่ให้สละตน ให้รกัษาตน ให้รักตนในทางท่ีถกู 

ให้ชนะตน ตลอดจนถึงสอนให้รู้จักท�าตนให้เป็นไท ไม่เป็นทาสแห่งตัณหา

ฉะนั้น พระพุทธศาสนากับสังคมไทย จึงเกี่ยวดองกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนม 

คนไทยทกุคนจะไปข้างไหนจะพบกบัใคร กจ็ะต้องพบกบัพระพทุธศาสนาเสมอ ไม่โดยตรง

ก็โดยอ้อม เช่น ตื่นนอนขึ้น มารดาบิดากับบุตรธิดามาพบกันก็จะปฏิบัติต่อกันตาม

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทั้งทางกายทั้งทางใจ จะท�าอะไรเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวแก่

ความดีความชั่ว ก็จะยุติด้วยลักษณะความดีความชั่วตามหลักพระพุทธศาสนาดังนี้

เป็นต้น

แต่ว่าความเจรญิและความเสือ่มของสงัคมไทยด้วยเหตตุ่าง ๆ กย็งัมอียูซ่ึง่จะ

กล่าวถึงต่อไปพร้อมทั้งวิธีแก้ไข
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ความเจรญิและความเสื่อมแห่งสังคมไทย

สังคมไทยเกี่ยวดองอยู่กับพระพุทธศาสนา ดังที่ได้ยกขึ้นกล่าวถึงระบบสังคม

ต่าง ๆ ไว้แล้ว ถ้าจะถามว่าการที่สังคมไทยมีระบบความเชื่อถือเป็นต้นเช่นนั้น นับว่า

เป็นความเจรญิหรอืความเสือ่มกน่็าจะต้องพจิารณาว่า ทีเ่รียกเจรญินัน้อย่างไร เสือ่มนัน้

อย่างไร คนชาตไิทยเราทีร่วมอยูเ่ป็นสขุ ตัง้แต่ครอบครวัขึน้ไปจนถงึเป็น ประเทศชาติ 

และด�ารงความเป็นไทยเจริญยั่งยืนอยู่ตลอดมา ทั้งเจริญเติบโตขึ้นก็ควรจะเรียกว่า 

เจริญได้ และควรจะกล่าวว่าพระพุทธศาสนา ได้มีส่วนสร้างความเจริญดังกล่าวให ้

เกิดแก่คนชาติไทย พิจารณาตามประวัติศาสตร์คือตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นล�าดับมา 

ประเทศชาติไทยต้องเดือดร้อนระส�่าระสาย จนถึงต้องสูญเสียเอกราชในบางคร้ัง 

บางคราวเพราะอะไร จะเหน็ว่าใช่เพราะพระพทุธศาสนา แต่เพราะขาดการปฏิบตัธิรรม

บางข้อเช่นความสามัคคี ความไม่ประมาท หรือจะกล่าวว่าขาดอปริหานิยธรรมที่

พระพุทธเจ้าตรัสแก่กษัตริย์ลิจฉวีก็ได้ จะถือโอกาสเล่าไว้ในท่ีนี้ ว่าในสมัยพุทธกาล

เมืองเวสาลีปกครองโดยกษัตริย์ลิจฉวี ซึ่งประชุมกันเป็นคณะอ�านวยการปกครอง 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติในธรรมอันไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความเส่ือมเรียกว่าอปริ- 

หานิยธรรม ๗ ข้อคือ 

(๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์

(๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกัน
ช่วยท�ากิจที่ควรท�าของรัฐ

(๓) ถือประพฤติตามพระราชบัญญัติกฎหมายของบ้านเมือง 

(๔) สักการะเคารพนับถือเชื่อฟังผู้ใหญ่ 

(๕) ไม่ฉุดคร่าข่มขืนกุลสตรี

(๖) สักการะเคารพนับถือบูชาเจดีย์ของรัฐทั้งภายในทั้งภายนอก 

(๗) จัดอารักขาคุ้มครองในพระอรหันต์ทั้งหลาย

ตรสัว่าตราบใดทีก่ษัตรย์ิลจิฉวปีฏบิตัอิยูใ่นธรรม ๗ ข้อนีก็้จะหวงัได้ว่าไม่เสือ่ม 

ฝ่ายพระเจ้าอชาตศัตรูแห่งรัฐมคธ มีกรุงราชคฤห์เป็นนครหลวงได้ทรงส่งวัสสการ 

พราหมณ์ไปท�าสามัคคีเภท คือยุแหย่ให้แตกสามัคคีกันในคณะกษัตริย์ลิจฉวีได้ส�าเร็จ 



168 ธรรมทรรศนะ

จงึทรงยกกองทพัไปยดึเมอืงเวสาลไีด้โดยง่ายดาย ตามหวัข้อธรรม ในอปรหิานยิธรรม 

ทั้ง ๗ ข้อนี้ เป็นข้อธรรมท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอนแก่กษัตริย์ลิจฉวีในทางปกครอง  

ส่วนอปริหานิยธรรม ๗ ข้อที่ให้ไว้ เป็นหัวข้อธรรมในตอนก่อนคือข้อที่ตรัสสอนภิกษุ 

แต่ก็คล้ายคลึงกันเว้นไว้แต่บางข้อที่สอนจ�าเพาะภิกษุ

พงึสงัเกตไว้เป็นพเิศษว่า การศกึษาธรรมในพระพทุธศาสนานัน้แม้จะเป็นธรรม

หมวดเดียวกัน เมื่อสอนแก่คฤหัสถ์หรือแก่โลกทั่วไป มีค�าสอนเป็นอย่างหนึ่ง แต่เมื่อ

สอนแก่พระภิกษุมีค�าสอนเป็นอีกอย่างหนึ่ง ให้นักศึกษาลองเทียบกันดูในระหว่าง 

อปริหานิยธรรม ๗ ข้อทั้ง ๒ หมวดน้ีและให้ถือเป็นข้อก�าหนดในการศึกษาว่า  

การท�าความเข้าใจในธรรมในพระพทุธศาสนานัน้ ให้ถอืเอาบคุคลทีจ่ะปฏบิตัธิรรมเป็น

ประมาณด้วยว่าเป็นใคร และการท่ีจะใช้ธรรมส�าหรับปฏิบัตินั้นก็ต้องให้เหมาะสมแก่

ภาวะของแต่ละบุคคล

อีกประการหน่ึง ในอปริหานิยธรรมที่ตรัสสอนแก่กษัตริย์ลิจฉวีข้อ ๖ ที่ว่า 

สักการะเคารพนับถือบูชาเจดีย์ของรัฐทั้งภายในทั้งภายนอก แสดงว่าพระพุทธเจ้า  

เมื่อเสด็จไปประกาศพระพุทธศาสนาน้ัน ไม่ได้ทรงแสดงธรรมหรือส่ังสอนให้ท�าลาย 

สิง่ทีเ่คารพนบัถอืของบ้านเมอืงหรอืว่าของประชาชนท่ีทรงผ่านไป ส่ิงใดท่ีบ้านเมือง หรอื

ประชาชนนับถือบูชาว่าเป็นเจดีย์ คือเป็นวัตถุที่จูงใจเป็นที่เคารพนับถือ ก็ทรงสั่งสอน

ให้คงเคารพนบัถอืบชูาต่อไป ข้อนีเ้ป็นการแสดงลกัษณะแห่งพระพทุธศาสนา ประการ

หน่ึงว่า ไม่ย�า่ยีท�าลายสิ่งที่เคารพนับถือบูชาของบ้านเมืองหรือประชาชนในถิ่นนั้น ๆ 

แต่กลับส่งเสริมให้รักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ และในข้อ ๗ ท่ีว่าจัดอารักขาคุ้มครองใน 

พระอรหนัต์ทัง้หลายกก็ล่าวไว้เพยีงกลาง ๆ ค�าว่าพระอรหันต์นัน้กห็มายถึงผูท่ี้ประพฤติ

ดี ปฏิบัติชอบ เป็นที่นับถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้ทรงจ�ากัด ว่าศาสนาไหน รวมความ

ก็คือว่าให้ทางบ้านเมืองจัดอารักขาคุ้มครองในศาสนาทั้งหลายนั่นเอง นี่ก็แสดงถึง

ลกัษณะแห่งการประกาศศาสนาของพระพทุธเจ้าว่า ไม่ได้มุง่ย�า่ยที�าลายศาสนาทัง้หลาย 

แต่กลับส่งเสริมให้ทางบ้านเมืองให้อารักขาในทุกศาสนา ดังที่ในประเทศไทยเราได้

ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา 

และอปรหิานยิธรรม ๗ ข้อท่ีตรสัสอนแก่กษตัรย์ิลจิฉวนีีเ้ป็นธรรมทีส่ัง่สอนในทางการ

ปกครองบ้านเมือง ที่ส่งเสริมให้มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน และเมื่อคณะกษัตริย์
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ลจิฉวแีตกความสามัคคกีนัเพราะว่า วสัสการพราหมณ์เข้าไปยแุหย่ พระเจ้าอชาตศตัรู

ก็ยกทัพเข้าไปยึดเอาโดยง่าย

แต่ได้มีบางคนกล่าวว่า พระพุทธศาสนาท�าให้ประเทศไทยเจริญช้า เพราะมี

ธรรมบางข้อสอนให้คนหยุดคิดสร้างความเจริญ เช่นสันโดษ และคนไทยที่มีลักษณะ

เฉื่อยชาชอบเก็บตัวไม่สังคม เพราะพระพุทธศาสนาที่สอนให้มีอุเบกขาให้อยู่ในที่สงัด

สงบเป็นต้น นอกจากนี้ศีล ๕ ยังเป็นเคร่ืองขัดขวางต่ออาชีพและกิจการหลายอย่าง 

พระสงฆ์ที่มีอยู่เป็นจ�านวนมากเป็นเครื่องถ่วงความเจริญ

อันที่จริงสันโดษเป็นธรรมส�าคัญข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนา ถ้าเป็นบุคคล  

กเ็ป็นผูท้ีไ่ด้ถกูหาความใส่มานาน จงึควรจะท�าความเข้าใจสันโดษกนัสักทว่ีา หมายถึง 

ปฏิบัติอย่างไร พระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติในประโยชน์ปัจจุบัน ๔ ประการคือ  

ให้ขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนศึกษาประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีพ ท�าธุระหน้าที่ของตน  

ให้รักษาทรัพย์ที่หามาได้ รักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสีย ให้มีเพื่อนเป็นคนดี  

ไม่คบคนชัว่ นีค้อืให้มสีงัคมดนีัน่เอง และให้เลีย้งชพีตามสมควรแก่ก�าลงัทรพัย์ทีห่ามาได้ 

ไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟูมฟายนัก และสอนให้เว้นจากอบายมุขทั้ง ๖ คือ ดื่มน�้าเมา 

เทีย่วกลางคนื เทีย่วดูการเล่น เล่นการพนนั คบคนช่ัวเป็นมิตร เกยีจคร้านท�าการงาน 

ทั้งยังสอนมิให้สันโดษในกุศลธรรม คือในความดีทั้งหลาย คือมิให้ยินดีพอใจว่า ท�าดี

พอแล้ว เพราะยงัมคีวามดทีีจ่ะต้องท�ายิง่ขึน้ไปอกี แต่ให้มีสันโดษคอืความยินด ีพอใจ

ในผลที่ได้รับจากการงานที่ท�าเป็นต้น เพราะจะท�าให้มีความสุขและไม่ประพฤติทุจริต

คนเรามักจะขาดสันโดษในผลที่ตนได้รับ ขาดความเพียรในการท�าเหตุเพื่อผลนั้น  

จึงประพฤติทุจริตต่าง ๆ ฉะนั้น ผู้ที่โทษสันโดษจึงเป็นเพราะไม่รู ้จักสันโดษใน 

ความหมายที่ถูกต้อง โดยที่แท้เพราะขาดความเพียรและขาดสันโดษ ความเจริญ 

ทางเศรษฐกิจ เป็นต้นจึงเกิดช้าและพระพุทธศาสนาสอนให้รีบเร่งประกอบกรณียะ  

มิสอนให้เฉื่อยชา ดังเช่นที่สอนว่า “ความเพียรควรรีบท�าแต่ในวันนี้ทีเดียว ใครเล่า 

จะรู้ว่าความตายจะมาต่อวันพรุ่งนี้” “ขณะอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสีย”

และข้อทีก่ล่าวว่า ชอบเกบ็ตวัไม่สงัคมนัน้ พระพทุธศาสนามสีอนให้สงัคมกบั

คนดี แต่มิให้สังคมกับคนชั่ว ดังเช่นในมงคลสูตรที่สอนว่า “ไม่คบคนพาลคบบัณฑิต 
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บูชาผู้ควรบูชา นี้เป็นมงคลอันอุดม” และว่า “อย่าสังคมด้วยคนพาล เพราะว่าสังคม

ด้วยคนพาลให้เกิดทุกข์” ส่วนที่สอนมิให้คลุกคลีด้วยหมู่คณะก็ทรงสอนแก่ภิกษุผู้ที่จะ

บ�าเพ็ญเพียรเพื่อผลพิเศษทางจิตใจเท่านั้น และแม้แต่คฤหัสถ์  ในบางขณะที่ต้องการ

ศกึษาจะทบทวนวชิาความรู ้ไม่ไปคลุกคลีด้วยหมูค่ณะจึงจะสามารถอ่านหนงัสือทบทวน

วิชาความรู้ของตนได้ แต่ถ้ามัวคลุกคลีอยู่ในหมู่คณะแล้วก็ไม่สามารถที่จะท�าเช่นนั้น 

เพราะฉะนัน้ ในบางขณะกต้็องการความสงบทีต้่องอยู ่ผูเ้ดยีวดงัเช่นในการจะทบทวน

วิชาดังกล่าว

อนัลกัษณะทีเ่ฉือ่ยชาเป็นต้น หาได้เป็นลักษณะของอุเบกขาทีส่อนให้มไีม่ เช่น

อุเบกขาในพรหมวิหาร พรหมวิหารน้ันมี ๔ คือ เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาให้

เป็นสุข สอนให้หัดแผ่ใจมีเมตตาออกไปได้ทุกเม่ือ กรุณา ความสงสารคิดจะช่วยให้

พ้นทกุข์ ทางพระพทุธศาสนาสอนให้ใช้เมือ่พบเห็นผูอ้ืน่มีทกุข์ และเม่ือสมควรจะช่วย

ได้ก็ให้ช่วย มุทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ไม่ริษยา พระพุทธศาสนาสอนให้ใช้

เมือ่ได้เหน็ได้ทราบว่าเขาได้ดมีีสขุความเจรญิ และอเุบกขา ความวางเฉยไม่ดีใจ ไม่เสยีใจ 

เมื่อผู้อืน่ถงึความวิบัต ิโดยพจิารณาปลงลงในกรรมและผลของกรรม เขาไดร้บัผลเชน่

น้ีก็เพราะกรรมของเขาท่ีได้ท�าไว้ พระพุทธศาสนาสอนให้ใช้ ในเมื่อไม่สามารถจะ 

ช่วยได้ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่นเห็นนักโทษต้องโทษตามกฎหมาย ก็ต้องมีอุเบกขา 

เพราะการจะช่วยนักโทษให้แหกคุกหนีเป็นการไม่สมควรท�า แต่เมื่อเห็นคนตกน�้าพอ

จะช่วยได้ก็ต้องใช้ความกรุณาคือช่วยสุดความสามารถ จะใช้อุเบกขาคือวางเฉยเสีย 

ก็ผิด กลายเป็นคนใจด�าหาใช่อุเบกขาไม่ ฉะนั้น คนที่มีลักษณะเฉ่ือยชา เป็นต้น 

จึงมิใช่เพราะธรรมในพระพุทธศาสนา แต่เป็นเพราะขาดธรรม มีความเพียร เป็นต้น 

และจะกล่าวหาว่าคนไทยส่วนรวมมีลักษณะดังนั้น ก็หาถูกไม่ควรจะว่าเป็นคน ๆ ไป

ส่วนที่เกี่ยวแก่พระสงฆ์น้ัน อันพระสงฆ์ในเมืองไทยก็เป็นผลมาจากการรับ

นับถือพระพทุธศาสนาทีท่�าให้เกดิมบ้ีานและวัด และการทีเ่กดิมีวัดขึน้นัน้ กโ็ดยทีท่าง

บ้านน้ันเองอุปถัมภ์บ�ารุงทั้งวัดวาอารามทั้งพระภิกษุสามเณร ก็เพื่อที่จะให้ได้ศึกษา

พระพุทธศาสนา ตลอดจนถึงศึกษาภาษาไทยเป็นต้น และต้องการให้อบรมให้เป็นผู้

ประพฤติดีปฏิบัติชอบ สามารถที่จะปกครองตนเองและผู้อื่นได้ เพราะฉะนั้น การที่มี

พระสงฆ์ขึ้นในเมืองไทย ก็โดยที่สังคมไทยนั้นเองต้องการให้มีมารดาบิดา ส่งบุตรเข้า
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บวชเรยีน หรอืญาตผิูใ้หญ่ตลอดถงึผูท้ีอุ่ปการะทัง้หลาย ได้ส่งญาตแิละผูท้ีต้่องการบวช

เรียน ให้เข้าบวชเรียนปฏิบัติก็ด้วยมุ่งผลให้เป็นผู้ที่มีโอกาสเข้าศึกษาให้ได้มีความรู้ 

ความประพฤติดีดังกล่าว กุลบุตรของประเทศชาติ ซึ่งนิยมเข้าบวชเรียน แม้จะเพียง

ชั่วคราวดังที่ได้ปฏิบัติกันอยู่ทั่วไป และได้เรียกผู้ที่บวชเรียนและสึกออกไปแล้วว่า ทิด 

ซึ่งมาจากค�าว่า บัณฑิต อันมีความหมายถึงว่า ได้เข้ามาอบรมให้เป็นผู้ที่มีความรู้และ

ความประพฤตดิ ีเป็นทีเ่ชือ่ถอืว่าจะครองบ้านเรอืนให้มคีวามสขุความเจรญิได้ เพราะฉะนัน้ 

พระสงฆ์นั้นจึงได้ด�ารงอยู่ได้ แต่ถ้าสังคมไทยไม่ต้องการพระสงฆ์แล้ว พระสงฆ์ใน 

เมอืงไทยก็อยูไ่ม่ได้ต้องหมดไปเพราะไม่มใีครบ�ารงุและการทีส่งัคมไทยยงับ�ารงุพระสงฆ์

อยูน้ั่นกย่็อมต้องเหน็ประโยชน์ของพระสงฆ์ดงักล่าว และเมือ่เป็นเช่นนีพ้ระสงฆ์จงึเป็น

สงัคมไทยสงัคมหน่ึง และได้มีส่วนช่วยสร้างสรรค์ความเจริญของสังคมไทย โดยเฉพาะ

ก็คือในด้านการศึกษาและในด้านความประพฤติดี และตราบใดที่คนไทยเรายังนับถือ

ความดีอยู่ ตราบนั้น พระสงฆ์ก็จะด�ารงอยู่ได้ และเมื่อสังคมไทยยังนับถือความดีอยู่ 

ยงัรกัษาความดอียูเ่ป็นส่วนใหญ่กย่็อมจะมคีวามเจรญิและด�ารงอยู่ได้ แต่แม้เช่นนัน้ใน

วงการคณะสงฆ์เองก็ต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกันอยู่เสมอ และก็มีการเว้นการ 

กระท�าบางอย่างท่ีท�าให้เกดิมีความเสือ่ม แปลว่า กม็คีวามเสือ่มความเจรญิเหมอืนกนั

และกต้็องมีการปรบัปรงุอยู่เสมอ เพ่ือให้บงัเกดิประโยชน์เป็นผลแก่บคุคลส่วนรวมมาก

ยิ่งขึ้น

ในปัจจบุนัขอบเขตแห่งสงัคมได้ขยายออกไปทัว่โลก เพราะได้มกีารไปมาหาสู่

กันได้โดยสะดวกและรวดเร็วทั่วโลก ดูคล้ายกับโลกนี้แคบเข้า ระบบแห่งสังคมต่าง 

ประเทศจึงได้ไหลบ่าเข้ามาโดยรวดเรว็ ท�าให้ระบบสงัคมไทยเปลีย่นไปจากเดมิ ดงัทีม่ี

ค�าเรียกว่า “สมัยใหม่ สมัยเก่า” นอกจากระบบแห่งสังคมที่ดี ระบบสังคมที่ต�่าทราม

ที่ชั่วร้ายต่าง ๆ ก็ไหลเข้ามาด้วย

อนัทีจ่รงิความเปลีย่นแปลงแห่งสงัคมจะต้องมอียูเ่สมอ คนชาตไิทยเราแต่เดมิ 

ก็ยังไม่มีพระพุทธศาสนา แต่ก็จะต้องมีระบบสังคมของตนที่เกิดขึ้นจากคนไทยเราเอง

และจากคนเผ่าอ่ืนหรือประเทศอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียง คบหากันไปมาหาสู่กัน ซึ่งจะต้องมี

การเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ๆ เม่ือได้รับพระพุทธศาสนา สังคมไทยก็เปลี่ยนแปลงมา

ตามหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา ซ่ึงเป็นค�าสัง่สอนทีท่�าให้เป็น “อารยะ” ให้ “วฒันะ” 
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ยิ่งกว่าระบบเก่านับว่าเป็นการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่แห่งสังคมไทยในสมัยกว่าพันปี 

พระพทุธศาสนาได้มาเป็นศาสนาประจ�าชาตไิทย ได้หยัง่รากลงลกึ กล่าวได้ว่าพระพทุธ-

ศาสนาเป็นโครงร่างเป็นเลือดเนื้อของสังคมไทยมากกว่าพันปี

แต่สังคมก็จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สิ่งที่เข้ามาท�าให้เปลี่ยนแปลง

ไปเช่น

ทางจติใจ คอืศาสนาต่าง ๆ ทีเ่ข้ามาภายหลงั ลทัธคิวามเชือ่ถือต่าง ๆ เป็นต้น 

ทางปัญญา คอืการศกึษาทีจ่ดัขึน้เป็นระบบการศกึษา ตลอดจนถงึความรูต่้าง ๆ 

ที่เจริญขึ้น

ทางวัตถุ คือสิ่งต่าง ๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้ 

ทางระบบต่าง ๆ แห่งสังคมต่างประเทศ

ศาสนาต่าง ๆ นัน้พิจารณาดใูห้ดจีะเห็นว่า ไม่เข้ามาท�าให้เกดิความเปล่ียนแปลง

อะไรนัก ควรจะเรยีกว่าเข้ามาช่วยมากกว่า เช่น ช่วยทางการศกึษา การรกัษาพยาบาล 

และช่วยรับรองระบบความเช่ือในกรรมหรือในบาปบญุคุณโทษตามหลกัแห่งพระพทุธ-

ศาสนา ที่ฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกของคนไทยทั่วไปแล้ว ถึงใครจะไปนับถือศาสนาอื่น 

แต่ก็มไิด้เปลีย่นความรูส้กึในเรือ่งของบาปบญุคุณโทษ ยงัคงนบัถอืผูใ้หญ่ มคีวามกตญัญู

กตเวทีต่อผู้มีพระคุณตามหลักค�าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเอง

ส่วนสิง่ทีเ่ป็นเหตุปัจจยัอืน่ ๆ นัน้ มีเป็นอันมากท่ีเปล่ียนแปลงไปเพือ่ความเจรญิ

ของประเทศชาติ หรอืของสงัคมไทยโดยส่วนรวม จบัพจิารณาดตูัง้แต่สมยัรชักาลที ่๔ 

เป็นตัวอย่าง

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ทรงศกึษามคีวามรูใ้นพระพทุธศาสนา 

และได้ทรงเริม่ปรบัปรุงระบบศรทัธา คอืความเชือ่และความประพฤติปฏบิตัทิางพระพทุธ-

ศาสนาข้ึนเป็นอันมาก เม่ือกล่าวโดยสรุปก็คือทางน�าเข้าหาปัญญา อันประกอบด้วย

เหตุผลอันเป็นหลักสัจจะในพระพุทธศาสนา ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า แม้แต่ในวงการ

พระพทุธศาสนา หรอืคณะสงฆ์เองกมี็การปรับปรงุเป็นครัง้คราว มาโดยล�าดับ เพราะก็

มีความเสื่อมความเจริญเหมือนกัน
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเริ่มศึกษาปรับปรุงให้ศรัทธา 

เข้าหาปัญญาตามเหตผุล ซ่ึงมีอยู่อย่างสมบูรณ์ในพระพทุธศาสนายิง่ขึน้ และทรงส่งเสรมิ

ความประพฤติปฏิบัติในธรรม ซ่ึงยุติด้วยเหตผุลอนัอ�านวยประโยชน์แก่บคุคล ตามฐานะ 

มใิช่ว่าจะส่งเสรมิการปฏบิตัธิรรมชัน้สงูเท่านัน้ แต่ว่าได้ทรงส่งเสรมิ ธรรมปฏบิติัส�าหรบั

ประชาชนทัว่ไป ทีจ่ะได้เป็นพลเมอืงด ีและประพฤตปิระโยชน์แก่ประเทศชาติ ในด้าน

ทางประเทศชาตกิไ็ด้ทรงเร่ิมเปิดสังคมด้วยประเทศฝ่ายตะวนัตก ทรงศกึษาภาษาและ

ความรู้ของฝ่ายตะวันตก ทรงเริ่มแก้ไขปรับปรุงขนบธรรมเนียมในราชส�านักในการ

ปกครองประเทศหลายอย่าง เป็นการเริม่น�าประเทศชาตใิห้เปลีย่นแปลงมาสูย่คุปัจจบัุน

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงด�าเนนิการเปล่ียนแปลง

อย่างขนานใหญ่ ตามแนวรเิร่ิมของสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทั้งในทางปกครองทางการศึกษาและทางอ่ืนทุกทาง เพื่อให้ประเทศชาติ

ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญ ในด้านศาสนาก็ได้ทรงอาศัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม

พระยาวชิรญาณวโรรส ซ่ึงเป็นพระอนชุาได้ทรงเริม่ช่วยจดัการศกึษา ทัง้ทางพระศาสนา

ทั้งทางประเทศชาติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรจนาหนังสือที่เป็น

ต�ารบัต�าราต่าง ๆ ขึน้เป็นอนัมาก ท�าให้พระสงฆ์และประชาชนได้รู้ธรรมทีพ่งึใช้ปฏิบติั

ส�าหรับในการด�าเนินชีวิตของตนในทุกฐานะ

ในรัชกาลต่อมาถึงปัจจุบัน ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความเจริญ ด้วยมี

แบบอย่างจากทางตะวนัออกบ้าง ตะวนัตกบ้าง สดุแต่ว่าทีไ่หนจะมคีวามเจรญิ ในทาง

ไหนที่จะถือเอาเป็นตัวอย่างเป็นแบบได้

รวมความว่าไทยเราได้เปิดสังคมกับชาวโลกทั้งหมด และมักจะนิยมส่ิงที่มา

จากต่างประเทศ ในสมัยโบราณท่ียังไม่เปิดสงัคมกบัฝรัง่ สิง่อะไรทีม่ค่ีามากมกัจะต้อง

มาจากลังกา เช่น พระแก้วมรกต พระพุทธสิหิงค์ก็ว่ามาจากลังกา แต่ต่อมานิยมฝรั่ง 

กน็ยิมของนอก คอืทีส่่งมาจากเมอืงฝรัง่ ถ้าพระแก้วท่านมาเมอืงไทย ในสมยันีก้ค็งจะ

ไม่มาจากเมืองลังกาเป็นแน่ แบบที่ท�าตามอย่างตะวันตกนี้คงมิใช่ท�าตามอย่าง แต่ใน

เมืองไทย ในประเทศอื่น ๆ อีกมากก็คงท�าตามอย่างเช่นเดียวกัน จึงมักเรียกว่า  

แบบสากล เช่นแต่งกายแบบสากลนิยม



174 ธรรมทรรศนะ

การเอาอย่างในสิ่งที่ดีที่ถูกไม่เป็นการท�าผิด แต่เป็นการท�าถูก สิ่งที่ดีเช่น 

วิชาความรู้ การแต่งกาย วิธีการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของตะวันตกหรือ

ตะวนัออก ควรศึกษาและเลือกน�ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ทัง้นัน้ แต่การเอาอย่างในทาง

ที่ผิดนั้นเป็นการท�าผิดแน่นอน เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อม นอกจากนี้ยังมีสาเหตุแห่ง

ความเสื่อมทางสังคมอย่างอื่นอีก

ฉะน้ัน ในขณะท่ีประเทศชาติก�าลังด�าเนินไปในทางเจริญอยู่นี้ จึงปรากฏว่า

สงัคมไทยกก็�าลงัเปล่ียนไปในทางเสือ่มอยูห่ลายประการ และข้อส�าคญัก�าลังเสือ่มจาก

ศรัทธาและปัญญาในพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นโครงสร้างของตนเอง จะลองเสนอสาเหตุ

ส�าหรับพิจารณาดังต่อไปนี้เป็นบางประการ

(๑) ทิ้งของเดิมรับของใหม่ที่ผิด ไทยเรามีของเดิมที่ดีที่งดงามอันแสดงถึง

อารยะและวัฒนะอยู่เป็นอันมาก ที่รวมกันสร้างความเป็นไทย ประกอบด้วยสถาบัน 

ทัง้ ๓ อนัเป็นไตรรงค์ของชาตไิทย ท�าให้คนไทยมลีกัษณะของตนเองดงักล่าว ในตอน

ต้นการปรับปรงุเปลีย่นแปลงรบัของใหม่เข้ามา กเ็พือ่เสรมิสร้างความเจรญิ แก่สถาบนั

ทีเ่ป็นหลกัของชาตติามควรแก่กาลเทศะ มใิช่หมายความว่าจะท้ิงของเดมิทีด่อียูใ่นสมยั

ที่ขอบเขตแห่งวงสังคมแผ่ออกไปทั่วโลกดังปัจจุบัน เราจะต้องพบความรู้ในศาสตร์ 

ต่าง  ๆ จะต้องพบสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรม อารยธรรม และอะไรอื่นของคนในนานา

ประเทศ กจ็ะต้องเกดิการเปรยีบเทียบกนัขึน้ว่าของใครจะดกีว่ากนั โดยเฉพาะของเรา

กับของเขาจะต้องเกิดปัญหาขึ้นดังนี้

 (ก) ทิ้งของเรา รับของเขา 

 (ข) ไม่ทิ้งทีเดียว แต่ปรับปรุงของเราเสียใหม่ 

 (ค) รักษาของเราไว้ไม่เปลี่ยนแปลง 

(ก) ถ้าของเราเก่าแก่ไปเสียแล้ว และไม่สุภาพงดงาม ไม่เหมาะสมต่าง ๆ 

ควรทิง้เสยีได้ ก็เลกิเสยี เปลีย่นใหม่ ไทยเราได้เลกิแบบเก่ามาใช้แบบใหม่ทีดี่ ทีสุ่ภาพ

เหมาะสมกว่าเป็นอันมาก เช่นในรัชกาลที่ ๔ ทรงเลิกธรรมเนียมไม่สวมเสื้อเข้าเฝ้า 

เป็นให้สวมเสื้อเป็นต้น การเลิกของเดิมที่ไม่เหมาะสมมาเป็นแบบใหม่ ที่เหมาะสม 

เป็นการควรท�าเพ่ือความเจริญก้าวหน้า การที่คนในโลกนี้เจริญขึ้นจากแบบคนป่ามา
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เป็นคนเมอืง กเ็พราะเปล่ียนจากแบบคนป่ามาโดยล�าดับ ถ้าจะเลกิอะไรไม่ได้กจ็ะต้อง

เป็นคนป่าอยู่เหมือนอย่างเดิม แต่ถ้าของเดิมดีอยู่จะทิ้งหรือเลิกเสียก็เป็นการท�าผิด 

เช่นสถาบนัทีเ่ป็นหลกัของชาต ิระบบความเชือ่ถอืเป็นต้นทีเ่ป็นหลกัส�าคญั เมือ่ทิง้เสยี

ก็คือทิ้งตัวเราเอง

(ข) ของเดมิท่ีไม่เหมาะในบางประการ เมือ่ปรบัปรงุเสยีบ้างกจ็ะเป็นประโยชน์

ดังน้ีก็ปรับปรุงให้เหมาะสมขึ้น มีอยู่เป็นอันมากท่ีไทยเราได้ปรับปรุงจากของเดิม  

ในรชักาลที ่๔ ได้ทรงปรับปรงุพธิกีารทางพราหมณ์ ให้มทีางพระพทุธศาสนาเข้าแทรก

หลายอย่าง ในบัดนี้คนไทยทั่วไปก็ได้ปฏิบัติพิธีกรรมต่าง ๆ โดยมากมีรูปพิธีเป็นทาง

พราหมณ์ แตม่ีการบ�าเพ็ญกุศลเปน็ทางพทุธปนกันอยู ่สิง่ทีป่รับปรุงของเดิมให้ดีขึน้นี้

มีอยู่ทั่วไปตั้งแต่สิ่งเป็นธรรมชาติไปจนถึงสิ่งที่คนประดิษฐ์ขึ้น เช่นร่างกายนี้เกิดมา 

ทแีรกกต็วันดิเดยีวแต่ปรบัปรงุให้โตใหญ่ข้ึนจากตวัเดมินัน่แหละ จนถึงแก่เฒ่าใช้ไม่ได้ 

จึงทิ้ง คือตายกันเสียทีหนึ่ง เครื่องนุ่งห่มก็ยุติกันว่าคนเมืองต้องนุ่งห่ม ส่วนการที่จะ

ปรบัปรงุให้ยาว ๆ สัน้ ๆ อย่างไรนัน้ไม่ยติุ ยวดยานพาหนะเดมิกเ็ป็นเกวียน เป็นรถม้า 

ต่อมาก็ปรับปรุงเป็นรถยนต์ เป็นเรือบินเรือเหาะ เป็นต้น แต่ถ้าของเดิมเหมาะอยู่ไป

ปรับปรุงแก่ไข ก็เป็นการเสียเพราะไปแก้ดีให้เสีย เช่น ระบบหรือแบบที่เป็นลักษณะ

ของคนไทยท่ีลงตัวอยู่แล้ว จะเปล่ียนท�าเป็นท่าจีนแขกฝรั่งไปอย่างไร ก็เป็นการเสีย

มากกว่าด ีแบบโบสถ์วหิารและลวดลายไทยต่าง ๆ ทีน่บัว่าเป็นศลิปะชัน้ยอด เป็นแบบ

ที่ลงตัวแล้วจะเปลี่ยนแก้อย่างไรก็ไม่ดีไปกว่าของเดิม

(ค) การรกัษาของเราไว้ไม่เปล่ียนแปลงอะไร ถ้าเป็นส่ิงทีไ่ม่ควรรกัษากเ็ท่ากบั

เป็นการหยดุความเจริญของตนเองให้ชะงกังนั ดงัเผ่าคนท่ีไม่ยอมเปล่ียนอะไรในปัจจบุนั

กลายเป็นเผ่าคนป่าที่ยังมีให้เห็นอยู่ในบางแห่ง แต่ถ้าของเราดีอยู่แล้ว ไม่รักษาไว ้

ก็เท่ากับไม่รักษาตัวเอง

(๒) ความมัวเมาในวัตถุ ความเจริญส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ เป็นความเจริญ

ทางวัตถุ ซึ่งเป็นเครื่องบ�ารุงความสุขสะดวกทางกาย ตลอดถึงเครื่องบ�ารุงตา บ�ารุงหู 

ตลอดถงึบ�ารงุใจให้เพลดิเพลนิด้วยวตัถุต่าง ๆ วัตถุเหล่านีท้�าให้เกิดความมวัเมาได้ง่าย 

เมื่อมีความมัวเมาต้องการในวัตถุก็จะทิ้งศีลธรรม ท้ิงศาสนาเสียได้ ท�าอะไรได้โดย 
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ไม่เลือกทางเพื่อให้ได้วัตถุท่ีต้องการมาเท่านั้น ในข้อนี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า  

กามมี ๒ คือ กิเลสกาม กิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ ให้ปรารถนา วัตถุกาม พัสดุอันน่าใคร่ 

น่าปรารถนา เมื่อโลกเจริญด้วยวัตถุกาม ก็ยั่วกิเลสกามของคนให้มากขึ้น

(๓) ความปล่อยตัว เมื่อเกิดความมัวเมา ก็ขาดสติ จึงปล่อยตัวให้ท�าอะไร

กไ็ด้โดยปราศจากความละอาย มนุษย์เรานัน้แม้พฒันามาจากคนป่าเป็นคนเมอืง ดงัที่

พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า “โปรี” หรือที่เรียกว่า “สิวิไลซ์” แต่ก็ยังมีสันดานเป็นคนป่า

หรือเป็นสัตว์อยู่ แต่อาศัยท่ีมนุษย์เรามีใจสูง มีปัญญารู้ส�านึกในผิดชอบ ช่ัวดี มีหิริ

โอตตัปปะคือรู้จักละอายรู้จักเกรงกลัวความผิด จึงจักปกปิดซ่อนเร้นสิ่งที่ควรปกปิด

ซ่อนเร้น รู้จักเว้นการควรเว้นประพฤติการควรประพฤติ แต่ถ้าปล่อยตัวเพราะความ

มวัเมาดงักล่าว สนัดานเก่ากจ็ะออกมา จะกลายเป็นมักได้อย่างไม่น่าเป็น จะดรุ้ายย่ิง

กว่าสัตว์ป่าเสียอีก

(๔) ความจําเป็นและเหตอ่ืุนบางอย่าง เช่น ความอดอยากแร้นแค้น ความถกู

ข่มเหง ความไม่ได้รับความยุติธรรม ความทอดธุระ ความปฏิบัติไม่ถูกทางเป็นต้น

ทางแก้ไข เนือ่งด้วยปัญหาทางสงัคม เป็นเรือ่งท่ีครอบคลมุไปทัง้หมด การแก้

ปัญหาทางสังคมจึงต้องอาศัยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง แต่ในพระพุทธศาสนา วิธีแก้สังคม 

ได้มแีสดงธรรมไว้ส�าหรบัใช้ทกุแง่ทุกมมุ แต่ขอให้น�าไปปฏบิตัใิช้ทกุแง่ทกุมุมกแ็ล้วกนั 

เช่นสต ิความระลกึได้ ความส�านกึรู ้ธมัมวจิยะ ปัญญาเลือกเฟ้น ธรรม วริิยะ ความเพยีร

ในการท�าเหตุ สันโดษ ความพอใจในผลที่ได้รับ แม้เพียงเท่านี้ จะท�าให้มีสติปัญญา

รูจั้กยบัยัง้ชัง่ใจ เลอืกรบัสิง่ท่ีควรรบัเป็นต้นและไม่เฉือ่ยชาเกยีจคร้าน มีความขยนัหมัน่

เพยีรในการประกอบกรณยีกจิต่าง ๆ และจะไม่ทจุรติ คอรปัช่ัน และมขีอเพิม่เติมด้วย

ธรรมท่ีเป็นหลักสังคมโดยตรง ตามมงคลคาถาแรกของพระพุทธเจ้าว่า “การไม่คบ 

คนพาล การคบบัณฑิต การบูชาผู้ควรบูชา” ไม่คบคนพาล ก็คือไม่สังคมกับคนเขลา

หมายถึงคนชั่วคนผิด คบบัณฑิต คือสังคมกับคนฉลาดหมายถึงคนดี บูชาผู้ควรบูชา 

คือบูชาคนดี ไม่บูชานับถือคนชั่ว

อน่ึง แต่ละคนตัง้ใจปฏิบติัตามพระโอวาท ๓ ข้อ ทีว่่า ละความชัว่ ท�าความดี 

ช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว
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ทัง้น้ีจะต้องมีศรทัธาในสิง่ท่ีถกู ประกอบด้วยปัญญา แม้ในพระพทุธศาสนาเอง 

และในสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย จึงควรจะต้องศึกษาให้มีความรู้เหตุผลแม้ท่ีเป็นเบื้องต้น

ของพระพุทธศาสนา และในสิ่งท่ีประสบจะเชื่อถืออะไรก็ให้มีเหตุผล คือ คิดพินิจ 

พิจารณาเสียก่อน จะต้องมีวิริยะ ความเพียร สมาธิ ความตั้งใจมั่น โดยไม่เฉื่อยชา 

ผลัดเพี้ยนในกิจที่ควรท�า และจะต้องมีสติเป็นหางเสือประจ�าอยู่เสมอ ดังนี้ก็จะไม่ทิ้ง

ของเดิมที่ดีอยู่ไปรับของใหม่ที่ผิด จะไม่มัวเมาในวัตถุ จะไม่ปล่อยตัว

พระพทุธศาสนากบัสังคมไทยทีเ่ป็นส่วนส�าคญันัน้ ได้กลมกลนืกนัอย่างลกึซึง้ 

วัดทั้งหลายท่ีมองเห็นกันอยู่ท่ัวไปท่ีคิดว่าเป็นที่ตั้งพระพุทธศาสนาน้ัน คิดดูให้ดี  

จะเหน็ว่าทีแ่ท้เป็นสงัคมไทยลกัษณะหนึง่ ลักษณะโบสถ์วิหารเป็นต้นเป็นศิลปะแบบไทย 

พระพุทธรูปเองก็เป็นศิลปะแบบไทย ตัวพระพุทธศาสนาเองเป็นหลักธรรมอันบริสุทธิ์ 

ที่ปรากฏอยู่ในความรู้และความประพฤติ ฉะนั้น แม้ในบ้านเองซึ่งเป็นสังคมไทย  

อีกลักษณะหนึ่งก็มีพระพุทธศาสนาซึมซาบอยู่เป็นระบบความเชื่อถือ ความเคารพ  

เชื่อฟังเป็นต้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ระบบสงัคมไทยท่ีพระพุทธศาสนาสร้างขึน้ดงักล่าว เป็นระบบสังคมทีด่ ีให้เกิด

ความสุขความเจริญ พระพุทธศาสนาไม่เคยท�าให้สังคมไทยเสื่อม แต่ที่เสื่อมก็เพราะ

ขาดพระพุทธศาสนาหรือใช้ธรรมไม่ถูกทาง

จึงควรศึกษาให้มีความรู้จักพระพุทธศาสนาโดยเหตุผล เช่นให้รู้จักสันโดษว่า

มุง่ให้ปฏบิตัอิย่างไร และปฏบิตัธิรรมให้สมควรแก่ธรรม คอืให้เหมาะแก่ความมุง่หมาย

ให้เหมาะแก่ภาวะของตน เหมือนอย่างใช้ยาให้เหมาะแก่โรค เช่น เป็นคฤหัสถ์    

กป็ฏิบตัใินคหิปิฏบิตัดัิงหวัข้อต่าง ๆ ทีอ้่างมาแล้วข้างต้น ทกุคนจะมคีวามสขุความเจริญ

และสังคมไทยก็จะมีความสุขความเจริญ



๑๒ ทรงนิพนธ์เมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ พิมพ์เผยแพร่คร้ังแรกในงานพระราชทาน 

 เพลิงศพนายประวัติ ปัตตพงศ์ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส  

 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕.

 

กรรม๑๒

เรือ่งกรรมเป็นเรือ่งส�าคัญเร่ืองหนึง่ในพระพทุธศาสนา ปรากฏในพทุธประวตัิ

ว่า เมือ่พระพทุธเจ้ายังมไิด้ตรสัรูย้งัทรงเป็นพระโพธสิตัว์อยู ่ได้เสดจ็ออกผนวชแสวงหา

ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นที่เรียกว่า โมกขธรรม เมื่อได้ทรงพบทางปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว 

กไ็ด้ทรงปฏบิตัใินทางนัน้ จนถงึในราตรทีีจ่ะตรสัรู ้ท่านแสดงว่า ในยามที ่๑ แห่งราตรี

น้ันทรงได้ “ปุพุเพนิวาสานุสสติญาณ” ญาณคือพระปรีชาหย่ังรู้ เป็นเครื่องระลึกได้ 

ถึงขันธ์ เป็นที่อยู่อาศัยในปางก่อน เรียกส้ันว่ารู้ระลึกชาติได้ ในยามท่ี ๒ ทรงได้  

“จุตูปปาตณาณ” พระปรีชาหยั่งรู้ในจุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย อธิบายโดยย่อว่า

มีพระปรีชาหยั่งรู้ในจุติคือความเคลื่อน อุปบัติคือความเข้าถึงชาตินั้น ๆ ของสัตว ์

ทัง้หลายว่าเป็นไปตามกรรม กระท�าชัว่ไว้ก็เข้าถึงชาติชัว่ มทีกุข์ กระท�าความดไีว้ก็เข้า

ถึงชาติที่ดี มีสุข จนถึงในยามที่ ๓ จึงได้ “อาสวักขยญาณ” พระปรีชาหยั่งรู้เป็นเหตุ

สิ้นอาสวะ คือกิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตสันดานส�าเร็จ เป็นพระพุทธะ คือ 

พระผู้ตรัสรู้ เพราะฉะนั้น เรื่องกรรมนี้จึงได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระองค์ ตั้งแต่ในยาม

ที่ ๒ แห่งราตรีนั้น และเมื่อได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนก็ได้ทรงแสดงเรื่องกรรมนี้ไว้ 

เป็นอันมาก เช่นใน “อภณิหปจัเวกขณะ” คอืข้อที่พึงพจิารณาเนอืง ๆ ๕ ข้อ ขอ้ที ่๕ 

ก็ได้ทรงแสดงให้พิจารณาเนือง ๆ ว่า “กมฺมสฺสโกมฺหิ เรามีกรรมเป็นของตน กมฺม-
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ทายาโท เราเป็นทายาทรับผลของกรรม กมฺมโยนิ เรามีกรรมเป็นก�าเนิด กมฺมพนฺธุ 

เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ กมฺมปฏิสรโณ เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยํ กมฺมํ กริสฺสามิ 

เราจักท�ากรรมใดไว้ กลฺยาณํ วา ปาปากํ วา ดีหรือช่ัว ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ  

จักเป็นทายาท รับผลของกรรมนั้น” ดังนี้ และได้ทรงแสดงไว้ในที่อื่นอีกมาก เช่นใน

จลุกรรมวภิงัคสูตร มหากรรมวภิงัคสตูรเป็นต้น เพราะฉะนัน้ ผู้ศกึษาปฏบิตัพิระพทุธ-

ศาสนาสมควรสนใจศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรม อย่างน้อยก็ให้รู้ว่า

พระพทุธศาสนาสอนเรือ่งนีไ้ว้อย่างไร และมเีหตผุลอย่างไร ถ้า “กมมฺสทธฺา” ความเชือ่

ในกรรมของคนท้ังหลายได้มอียูต่ามสมควรแล้ว ก็จะเป็นเหตใุห้ละความชัว่กระท�าความดี

กันมากข้ึน แม้จะไม่สามารถท�าให้คนอื่นมี “กมฺมสทฺธา” แต่หากว่าท�าให้ตนเองมี 

“กมมฺสทธฺา” ตามสมควรแล้ว กจ็ะเป็นเหตใุห้ละกรรมทีช่ัว่ ท�ากรรมทีด่ทีีช่อบได้ตาม

สมควร

ในภาษาไทยเราเม่ือพดูถงึกรรมกม็กัจะหมายถงึกรรมทีไ่ม่ด ีถ้าเป็นส่วนทีดี่ก็

มกัจะพดูกนัว่าบญุ ดงัเช่นค�าท่ีว่า “บุญท�า กรรมแต่ง” เป็นต้น ในเวลาประสบผลร้าย

ต่าง ๆ ก็มักพูดกันว่า “เป็นกรรม” คือต้องการที่จะพูดปลอบใจ แต่ในเวลาที่ประสบ

ผลดีก็พูดกันว่า “เป็นบุญ” จึงท�าให้เข้าใจว่า กรรม หมายถึงส่วนที่ไม่ดีเท่านั้น แต่ที่

จรงิค�าว่า “กรรม” เป็นค�ากลาง ๆ แปลว่า “การงานอนับุคคลกระท�า” เป็นช่ือของการ

งานหรอืการทีก่ระท�า แต่กม็กัจะแปลกนัว่า “การกระท�า” ถ้าแปลว่าการกระท�าหมาย

ถึงกริิยา กเ็ป็นค�าแปลทีไ่ม่ถกู เพราะว่ากริยิาทีท่�านัน้ไม่ใช่เป็นกรรม ส่วนทีเ่ป็นกรรม

นั้นจะต้องเป็นงานอันบุคคลกระท�า ได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า “เจตนาหํ ภิกฺขเว 

กมฺมํ วทามิ” เป็นต้น แปลความว่า “ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาคือความจงใจว่า

เป็นกรรม เพราะว่าบุคคลมีเจตนาจงใจแล้วจึงท�ากรรม ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง  

ทางมนะบ้าง” ดังนี้ เพราะฉะนั้น กรรมจึงต้องหมายถึงการงานที่กระท�าด้วยมีเจตนา

คือความจงใจ และแบ่งออกตามทางที่ท�าเป็นกายกรรม (กรรมทางกาย) วจีกรรม 

(กรรมทางวาจา) มโนกรรม (กรรมทางใจ) เพราะฉะนั้น จึงได้ทวารคือทางท�ากรรม

เป็น ๓ ได้แก่ กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร ทวารทั้ง ๓ นี้เป็นช่องทางของกรรมคือ 

จะท�ากรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็โดยทวารท้ัง ๓ นี้ และกรรมนี้ ยังแบ่งออกได้เป็น  

๓ คือ
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กุศลกรรม  คือกรรมที่เป็นส่วนดี เรียกว่าบุญกรรมก็ได้

อกุศลกรรม  คือกรรมที่เป็นส่วนชั่ว เรียกว่าบาปกรรมก็ได้

อัพยากตกรรม คือกรรมที่เป็นส่วนกลาง ๆ ไม่จัดว่าเป็นกุศลหรืออกุศล

กรรมทุกอย่าง ย่อมเป็นกุศล หรืออกุศล หรืออัพยากฤตอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ในทางพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้โดยชดัเจนว่า กรรมเช่นไรเป็นอกศุล 

เช่นไรเป็นกศุล ค�าสัง่สอนทีพ่งึหยบิยกขึน้เป็นข้ออ้างก็ได้แก่ อกศุลกรรมบถ ๑๐ และ

กุศลกรรมบถ ๑๐ อกุศลกรรมบถ แปลว่า ทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล ๑๐ ประการ 

แบ่งเป็นกายกรรม ๓ (ฆ่าสัตว์ ลักของเขา ประพฤติผิดในทางกาม) วจีกรรม  

(พูดปด พูดส่อเสียด พูดค�าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ) มโนกรรม ๓ (โลภ เพ่งเล็งทรัพย ์

ของเขา พยาบาทปองร้าย เห็นผิดจากคลองธรรม) ส่วนกุศลกรรมบถ คือ ทางแห่ง

กรรมที่เป็นกุศลนั้นก็ตรงกันข้าม แบ่งเป็นกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ 

เหมือนกัน ส�าหรับฝ่ายกุศลก็ดี อกุศลก็ดี ได้มีแสดงไว้ที่อื่น ๆ อีก มากแห่ง เช่น  

ฝ่ายอกุศลทุจริต ๓ ภัยเวร ๕ ประการ เป็นต้น ฝ่ายกุศลสุจริต ๓ เว้นจากภัยเวร  

๕ ประการ บุญกริิยาวตัถ ุ๓ ทีต่ัง้แห่งการกระท�าบญุ ๓ ประการ (ทาน ศลี ภาวนา) 

หรือบุญกิริยา วัตถุ ๑๐ เป็นต้น เพราะฉะนั้น อะไรเป็นอกุศลกรรม หรือกุศลกรรม

ดังที่แสดงไว้ในพระพุทธศาสนานั้น จึงไม่มีปัญหา เพราะได้ตรัสชี้เอาไว้ทั้งทางกาย 

วาจา ใจ ส่วน อพัยากตกรรม เช่น กรรมทีเ่ป็นอาชพี เป็นต้นว่า กสิกรรม พานชิกรรม 

ที่เกี่ยวแก่ความรื่นเริง เช่น นาฏกรรม ที่เกี่ยวแก่การเดินยืน นั่ง นอน กิน ดื่ม ถ่าย 

พูด ทั่ว ๆ ไป ที่ไม่จัดว่าเป็นบุญหรือบาป  ตลอดถึงที่ประกอบด้วยเจตนาเพื่อละบุญ

และบาป อนัเป็นกรรมเพือ่พ้นโลก ในทีน่ี ้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะกศุลกรรม อกศุลกรรม

ซึ่งเป็นทางปฏิบัติทั่ว ๆ ไป เพราะยังมีปัญหาท่ีควรท�าความเข้าใจอีกหลายประการ 

เช่นว่าท�าไมจงึได้เรยีกว่าเป็นกศุลหรอือกศุล และกรรมดงักล่าวนัน้จะบงัเกดิผลดงัทีไ่ด้

ตรัสไว้อย่างไร เป็นต้น จะเริ่มว่าด้วยหลักที่ควรทราบในเบื้องต้นไปก่อน

หลักในการที่จะก�าหนดว่า กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม นั้นมีข้ออะไรบ้าง 

กใ็ห้ก�าหนดตามท่ีแสดงไว้ในกรรมบถท้ัง ๒ นัน้เป็นหลกั ส่วนการทีจ่ะประกอบกรรมนัน้

ก็อาจจะท�าทางทวารใดทวารหนึ่งได้ กายกรรม ตัวอย่างฝ่ายอกุศล เช่น การฆ่าสัตว์ 

ถ้าฆ่าเองก็เป็นการกระท�าทางกายทวาร ถ้าส่ังให้เขาฆ่าก็เป็นการกระท�าทางวจีทวาร 
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การลกัทรัพย์กเ็หมือนกนั เพราะฉะนัน้ กายกรรมบางอย่างจงึท�าได้  ทัง้ทางกายทวาร 

ทั้งทางวจีทวาร แต่ตัวกรรมนั้นเป็นกายกรรม

วจีกรรม ตวัอย่างฝ่ายอกุศล เช่น มุสาวาท ถ้าพดูด้วยวาจากเ็ป็นการท�าด้วย

วจีทวารโดยตรง แต่ถ้าแสดงอาการทางกาย เช่นว่าส่ันศรีษะแสดงว่าปฏเิสธ หรอืพยัก

หน้าแสดงว่ารับ ดังนี้ ก็เรียกว่าพูดเท็จทางกายทวาร แต่ตัวกรรมนั้น เป็นวจีกรรม

มโนกรรม ยกตวัอย่างฝ่ายอกศุล เช่น อภชิฌา ถ้าน้อมใจออกไปเพ่งเลง็ของ

ของเขาเพื่อมาเป็นของของตน ก็เรียกว่าท�าด้วยมโนทวารโดยตรง แต่ถ้าใช้มือลูบคล�า

ของของเขาด้วยความอยากได้ ดังนี้ ก็เรียกว่าท�าทางกายทวาร หรือว่าพูดแสดง 

ความอยากได้ ก็เป็นทางวจีทวาร แต่ว่าตัวกรรมนั้นเป็นมโนกรรม

อีกประการหนึ่ง จะชื่อว่าเป็นกรรมก็ต้องมีการกระท�าส�าเร็จ เช่น กายกรรม 

ฝ่ายอกุศลข้อ ๑ ปาณาติบาต ท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง เรียกว่า ปาณาติบาตกรรม 

เมือ่ไรจงึจะชือ่ว่ากระท�าปาณาตบิาตกรรม กเ็มือ่ประกอบด้วยองค์ ๕ คอื ๑. สตัว์ มชีวีติ 

๒. ตนรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต ๓. จิตคิดจะฆ่า ๔. ท�าความเพียร (พยายาม) ท่ีจะฆ่า  

๕. สตัว์ตายด้วยความเพยีรนัน้ เม่ือครบองค์ ๕ นีแ้ล้วจงึจะส�าเรจ็เป็นปาณาตบิาตกรรม 

เป็นต้น

ว่าถึงกรรมท่ีจะส่งผลดีหรือชั่ว ก็หมายถึงว่าเป็นกรรมที่กระท�าส�าเร็จลง  

ถ้าหากว่าไม่ส�าเร็จ ผลของกรรมนั้นก็ลดหย่อนลงตามส่วน เช่น ถ้าฆ่าสัตว์ไม่ส�าเร็จ 

ก็ยังไม่เป็นปาณาติบาตกรรม แต่ว่าการงานท่ีกระท�านั้น ก็ชื่อว่าเป็นอกุศลมาตั้งแต่ 

ต้นแล้ว เพราะฉะนั้น แม้จะไม่ส�าเร็จเป็นปาณาติบาตกรรม แต่ก็เป็นอกุศลกรรมที่ 

หย่อนลงมา เมือ่สนองผลกห็ย่อนลงมาตามส่วน หลักท่ีควรทราบในการจัดประเภทกรรม

ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลนั้นคือประการที่ ๑ มูลคือเหตุที่ให้กระท�ากรรม ประการที่ ๒ 

กรรมที่กระท�าออกไปจะให้บังเกิดผลอย่างไร

ประการแรก มลูคอืเหตนุัน้ ถ้าเป็นอกศุลมลู ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ กรรม

ที่กระท�าด้วยอกุศลมูลนี้ก็นับว่าเป็นอกุศลกรรม ถ้าตรงกันข้ามคือเป็นกุศลมูล ได้แก่ 

อโลภะ อโทสะ อโมหะ หรือมูลที่เป็นกุศลอย่างอื่น กรรมที่กระท�าด้วยกุศลมูลนี้ก็นับ

ว่าเป็นกุศล
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ประการหลงั กรรมทีก่ระท�าออกไปนัน้เมือ่เป็นเครือ่งเบยีดเบยีนตนและผูอ้ืน่

ให้เดือดร้อนก็เป็นอกุศล เมื่อเป็นเครื่องเกื้อกูลตนเองและผู้อื่นให้เป็นสุข ก็เป็นกุศล

นีเ้ป็นหลักท่ัวไปในการจดัประเภทกรรม สาธกด้วยกาลามสตูรทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสถามกาลามชนว่า โลภะ โทสะ โมหะ ที่บังเกิดขึ้นครอบง�าใจเป็นกุศลหรืออกุศล 

มีคุณหรือโทษ อันผู้รู้ติเตียนหรือสรรเสริญ และบุคคลที่มีจิตถูก โลภะ โทสะ โมหะ 

ครอบง�าแล้วย่อมประกอบกรรมต่าง ๆ เช่น ฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง เป็นต้น  

ด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติเช่นนั้น เป็นกุศลหรืออกุศล มีคุณหรือมีโทษ 

อนัผูรู้้ตเิตียนหรอืสรรเสรญิ เหล่ากาลามชนกก็ราบทลูว่าเป็นอกศุลมโีทษอนัผูรู้ต้เิตยีน 

ต่อไปก็ตรัสถามตรงกันข้ามว่า อโลภะ อโทสะ อโมหะ ที่บังเกิดขึ้น และผู้ที่มีจิตไม่

โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ย่อมเว้นจากกรรม มีการฆ่าเขาบ้าง เป็นต้น ด้วยตนเองและ

ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นเช่นน้ัน ประกอบกรรมที่เป็นเครื่องเกื้อกูล เป็นกุศลหรืออกุศล 

มีคุณ หรือมีโทษ อันผู้รู้ติเตียนหรือสรรเสริญ เหล่ากาลามชนก็กราบทูลว่าเป็นกุศล 

มีคุณ อันผู้รู้สรรเสริญ ดังนี้

อีกประการหนึ่ง ข้อคิดที่จะให้เกิดความส�านึกดังที่ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้

ในธรรมบทโดยความว่า “ผู้อื่นรักสุขเกลียดทุกข์ ตนเองก็รักสุขเกลียดทุกข์ตนเอง 

ฉนัใด คนอืน่กฉ็นันัน้ ชวีติเป็นทีร่กัของตนฉนัใด กเ็ป็นทีร่กัของคนอืน่สตัว์อืน่ ฉนันัน้ 

เมือ่กระท�าตนให้เป็นอุปมา ดังนี ้กไ็ม่พงึฆ่าเอง ไม่พงึใช้ให้ผู้อืน่ฆ่าใคร” ตามพระพทุธ-

ภาษิตนี้ เป็นการสอนให้น�าใจเขามาใส่ใจเรา หรือน�าใจเราไปใส่ใจเขา ย่อมจะให้เกิด

ความส�านึกขึน้ว่า ชวีติกเ็ป็นท่ีรกัของเราเอง ไม่ประสงค์จะให้ใครมาท�าลายล้างชวีติเรา 

ย่อมกลัวต่อภัยอันตรายแห่งชีวิต คนอื่นก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น เมื่อเรา

ไม่อยากให้ใครมาฆ่าเรา เรากไ็ม่ควรไปคิดฆ่าผูอ้ืน่ เมือ่ตัง้ความคดิดังนี ้จึงจะเป็นการ

ยตุธิรรม เพราะฉะนัน้ ทางพระพทุธศาสนาจงึได้บญัญตัสิิกขา บทที ่๑ แห่งศลี ๕ ว่า 

เว้นจากท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง อาศัยหลักยุติธรรมดังกล่าวนั้น ผู้ที่ประพฤติในศีล 

ดังกล่าว ได้ชื่อว่าประพฤติในธรรมจริยา หรือธรรมจรรยา ประพฤติในสมจริยาหรือ

สมจรรยา ในบาลใีช้ควบกนัทัง้ ๒ ช่ือ ธรรมจรยิา กคื็อ ความประพฤตธิรรม กห็มาย

ถงึว่า เป็นยุติธรรม สมจรยิา กค็อืความประพฤติสม ค�าว่าสมนัน้เรามาใช้กนัว่าสมควร

ตามศพัท์ สม แปลว่า เสมอ กค็อืเป็น สมภาพ ซึง่หมายความว่า เสมอกนัในระหว่าง
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เราและผูอ้ืน่ เรากต้็องการให้ผูอ้ืน่เว้นจากการฆ่าเรา ในขณะเดยีวกนัเรากต้็องเว้นจาก

การที่จะไปฆ่าผู้อื่นด้วย ก็แปลว่า เป็นสมภาพ คือ เสมอกันทั้ง ๒ ฝ่าย เพราะฉะนั้น 

หลักแห่งความประพฤติ ที่จะเป็นสมภาพในพระพุทธศาสนานั้น จึงหมายถึงความ

ประพฤติที่เว้นจากการเบียดเบียนกันและกัน แต่ถ้าในทางชั่ว ท่านไม่สอนให้ท�าให ้

เสมอกัน เช่นว่า เมื่อเขามาลักของของเรา เราจะต้องลักของของเขาด้วย เพื่อจะให้

เสมอกัน นี้ไม่ใช่ธรรมจริยา สมจริยา ที่จะเป็นธรรมจริยา สมจริยา จะต้องหมายเอา

ในทางด ีเพราะฉะนัน้ หลกัอนันีน้อกจากเป็นหลกัสอนให้ใช้ความคดิให้ยุตด้ิวยเหตุผล

แล้ว ยังเป็นหลักในการบัญญัติว่าเป็นกุศลหรืออกุศลอีกด้วย ก็เพราะว่าเรารักสุข 

เกลยีดทกุข์ ต้องการทีจ่ะให้ผูอ้ืน่นัน้ ถ้าไม่เกือ้กลูเราก็ให้เว้นจากการมาก่อทกุข์ให้เรา 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นหลักในการที่จะจัดประเภทกรรม ด้วยว่ากรรมใดก็ตาม ที่ก่อให้

เกิดความเกื้อกูลก็เป็นกุศลกรรม แต่ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ก็เป็นอกุศลกรรม และ 

โดยปกติ กรรมที่ก่อให้เกิดความทุกข์ ย่อมบังเกิดจากอกุศลมูล แต่กรรมที่เกื้อกูล 

ให้เกิดความสุข ย่อมเกิดจากกุศลมูลที่เป็นตรงกันข้าม

หลกัประการที ่๒ ตามทีก่ล่าวมานีเ้กีย่วแก่ผลนัน้เอง คอืกรรมทีก่ระท�าออกไป 

ให้ผลดีเป็นสุข หรือให้ผลไม่ดีเป็นทุกข์ เมื่อให้ผลดีเป็นสุขก็เป็นกุศลกรรม ถ้าให้ผล

ไม่ดเีป็นทุกข์ก็เป็นอกศุลกรรม ดงัท่ีมพีระพทุธภาษติได้แสดงเป็นหลักไว้ว่า “กลฺยาณการี 

กลฺยาณํ ท�ากรรมดีย่อมได้ผลดี ปาปการี จ ปาปกํ ท�ากรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว” หรือ 

“หว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น”

เมือ่ได้แสดงข้อกรรมต่าง ๆ ไว้ว่า กระท�าอะไรเป็นกรรมดี กระท�าอะไร เป็น

กรรมชั่ว และเมื่อเป็นกรรมดีก็ย่อมให้ผลดี เป็นกรรมชั่วย่อมให้ผลช่ัว ตามหลักที่ 

กล่าวนี้ ก็น่าจะมีความเห็นแย้ง เป็นต้นว่า ปาณาติบาตกรรม อทินนาทานกรรม  

เป็นกรรมชั่วอกุศล แต่เว้นจากปาณาติบาตกรรม เว้นจากอทินนาทานกรรมเป็นกุศล

ย่อมให้ผลดี แต่ก็มีตัวอย่างต่าง ๆ เท่าที่เห็นกันแสดงเหมือนอย่างว่า ผลที่ได้รับนั้น 

ตรงกันข้าม พูดอย่างตรง ๆ คือว่าท�ากรรมชั่วแต่ว่าได้ผลดีท�ากรรมดีกลับได้ผลไม่ดี

เป็นต้น เพราะฉะนั้น ในเร่ืองนี้จึงต้องท�าความเข้าใจกันในเหตุผลอีกหลายประการ  

ดังที่จะได้เลือกกล่าวไปโดยล�าดับ
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ข้อแรกท่ีควรทราบไว้ก่อนกคื็อ มีอยู ่๒ ส่ิงทีร่วมกนัอยู ่ได้แก่ กรรมและกริยิา

ในกรรมทกุ ๆ อย่างจะต้องมกีริิยาประกอบอยูด้่วยกรรมนัน้ ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า ได้แก่

งานที่กระท�า กิริยานั้นได้แก่กิริยาที่ท�าคือการลงมือท�า เหมือนอย่างว่ากสิกรรม ผู้ที่

กระท�ากสกิรรมนัน้กจ็ะต้องมกีารลงมอืท�า เช่นจะต้องใช้ก�าลงักายบกุเบกินา ต้องไถนา 

ต้องหว่าน ต้องปลกู เป็นต้น ซึง่ต้องใช้ก�าลงัเรีย่วแรงทางกาย วันหนึง่กต้็องท�าเช้าบ้าง 

บ่ายบ้าง เหนื่อยก็หยุดพักหายเหนื่อยก็ท�าต่อไป เหล่านี้เรียกว่า กิริยา คือ การท�า  

แต่ว่ากสิกรรมนั้น หมายถึงตัวการงานที่มีขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นลงมือท�านาจนถึงส�าเร็จผล

ได้ข้าว เป็นค�ารวมทัง้หมดของการงานตัง้แต่ต้นจนส�าเรจ็ไปอย่างหนึง่ แต่กต้็องใช้กิรยิา

คอืการลงมอืท�านัน้เป็นเวลานานวนั หลายครัง้หลายหน ในกรรมทุกอย่างจะต้องมีกริยิา

ดังนี้ประกอบอยู่ด้วยเสมอ แต่ว่ากรรมและกิริยานี้  ให้ผลคนละอย่าง ตัวอย่างเช่นว่า 

ทาน เป็นกศุลกรรมหรอืบุญกรรมอย่างหนึง่ แต่การทีจ่ะประกอบในบญุกรรมข้อนีก้จ็ะ

ต้องมีกิริยา คือ กิริยาที่ให้เช่นว่าจะต้องจัดตระเตรียมสิ่งของที่จะให้ อย่างเช่นจะ 

ใส่บาตรพระก็ต้องเตรียมหุงหาจัด แล้วออกไปตั้งหน้าบ้าน ต้องตักใส่บาตร จะแจก

สิ่งของก็ต้องจัดเตรียมจนถึงการแจกเป็นต้น เหล่านี้เป็นกิริยาทั้งนั้น แต่ว่าผลต่างกัน 

ผลของกิริยาก็คือการให้น้ันก็คือการเสีย ให้เมื่อใดก็เสียเมื่อนั้น ให้น้อยก็เสียน้อย  

ให้มากก็เสียมาก แต่ว่าผลของกรรม คือทาน ส่วนท่ีเป็นกรรมนั้น ให้ผลในทางได้  

พูดรวม ๆ ก็คือว่าได้บุญอย่างท่ีพูดกัน แม้จะยังไม่รู้ว่าบุญคืออะไร แต่ก็ย่อมรู้สึก 

อยูว่่าได้ความสขุสบายจติใจ และผูท้ีไ่ด้รบัทานไปกม็คีวามสุข แม้กสกิรรมทีย่กตวัอย่าง

ไว้ข้างต้นนั้นก็เหมือนกัน ต้องมีกิริยาคือการลงมือท�า แต่ผลของกิริยานั้นก็คือว่า  

ต้องเหน็ดเหนื่อย ต้องกร�าแดดกร�าฝน ทั้งจะต้องลงทุนต่าง ๆ นอกจากก�าลังกายอีก 

ซึง่เป็นการเสยีไป แต่ว่าผลของกรรมนัน้คอื การได้ข้าวตามทีมุ่่งหวังเป็นชัน้ทีสุ่ด และ

ได้ผลอื่น ๆ ที่เนื่องกันไป ศีลก็เป็นกรรมอย่างหนึ่ง คือเป็นบุญกรรมหรือกุศลกรรม 

แต่ว่าในการท่ีจะปฏิบัติในศีลนั้นก็จะต้องมีกิริยา คือกิริยาที่รักษาศีล สมาทานศีล  

แต่ว่าผลของกิริยานี้ให้ผลอีกอย่างหนึ่ง เช่นว่า เมื่อเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็เป็นการ 

ตัดรายได้เกี่ยวแก่เนื้อสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ ก็เป็นอันไม่ได้ทรัพย์ นี่เป็นผลของ

กิริยาที่สมาทานศีล หรือรักษาศีล แต่ว่าผลของกรรมคือศีลส่วนที่เป็นกรรมนั้นให้ผล

ในทางได้อย่างที่พูดรวม ๆ ว่าได้บุญ แม้จะยังไม่รู้ว่าบุญคืออะไร ก็ได้ความสุขที่เกิด

จากการไม่ต้องมีภัย มีเวร และได้ โภคสมบัติ คือความถึงพร้อมด้วยโภคะ ตัวอย่าง
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ในฝ่ายอกุศลเช่น อทินนาทานกรรม ก็จะต้องมีกิริยาคือ การลงมือลัก ผลของกิริยา 

ก็คือว่า ลักส�าเร็จเมื่อใดก็ได้ทรัพย์เมื่อนั้น แต่ว่าผลของอทินนาทานที่เป็นตัวกรรมนั้น

ตรงกันข้าม ให้ผลในทางเสีย ซึ่งรวมเข้าก็เป็นตัวความทุกข์เดือดร้อน

ผลของกิริยาย่อมเกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ว่าผลของกรรมนั้นจะต้องมีกาล คือ

เวลาทีจ่ะให้ผล ดงัตวัอย่าง อทนินาทานกรรม ลักส�าเรจ็กไ็ด้ทรพัย์ แต่ว่าผลของกรรม

นั้นเป็นตัวความทุกข์เดือดร้อน อาจจะยังไม่ปรากฏผลในทันที แต่จะต้องมีทีหลัง  

ผลของสิ่งที่เป็นกรรม ทั้งท่ีเป็นกุศลและอกุศลย่อมเกี่ยวแก่เวลาเช่นนี้ บุคคลเมื่อไม่ 

พจิารณาจึงมกัจะเข้าใจผดิ เหน็ว่าผลของกริยิานัน้คอืผลของกรรม แต่ถ้าพจิารณาแล้ว

ก็จะรู้ว่าน่ันเป็นผลของกิริยาต่างหาก ไม่ใช่ผลของกรรมเหมือนอย่างกสิกรรมนั้น  

กว่าผลของกสิกรรมจะปรากฏก็ต้องใช้เวลาหลายเดือน แต่ว่าผลของกิริยาที่ท�านานั้น 

เหน่ือยทกุวนั คราวนีใ้นด้านของกรรมอ่ืน ๆ กเ็ป็นเช่นเดยีวกนั เช่นอทนินาทานกรรม 

กว่าจะให้ผลของกรรม ก็จะต้องถึงเวลา การศึกษาให้รู้จักแยกกรรมและกิริยาดังนี้  

จึงเป็นประการหนึ่งที่จะท�าให้เข้าใจในเรื่องกรรมดีขึ้น

การให้ผลของกรรมย่อมเกี่ยวกับเวลาดังกล่าว เพราะฉะนั้น ผลของกรรม  

จึงใช้ศัพท์ว่า “วิบาก” ที่มาจากภาษาบาลีว่า “วิปาก” เราทับศัพท์ว่า วิบาก ค�านี้แปล

ว่า สุกงอมเต็มที่ เปรียบเหมือนผลไม้สุกงอมเต็มท่ีย่อมหลุดจากขั้วหล่นลง กรรมก็

เหมือนกัน เมื่อสุกงอมก็จะปรากฏผลออกมา นึกเทียบดูกับผลไม้ เมื่อปลูกไม้ผลขึ้น 

เมื่อเติบโตถึงขนาดที่จะมีผลก็ย่อมออกผลเล็ก ๆ ก่อน แล้วก็ผลโต เมื่อสุกงอมเต็มที่ 

ผลนัน้กห็ลดุจากข้ัว กรรมก็เหมือนกนั จะเผลด็ผลอนัหมายถงึให้ผล กเ็มือ่สกุงอมเตม็ที ่

ผลจึงจะปรากฏออกมาเป็นสขุหรอืทกุข์ หากจะถามว่ากรรม  เริม่ให้ผลเม่ือไร กบ็อก

ได้ว่าตั้งแต่เบื้องต้น คือตั้งแต่เมื่อท�ากรรมเสร็จลงไป กรรมก็เริ่มให้ผล แต่ว่าจะยังไม่

ปรากฏ จะปรากฏเตม็ท่ีกต่็อเม่ือมีความสุกงอมเหมอืนอย่างผลไม้ ถ้าจะถามว่า ต้นไม้

เริม่ให้ผลตัง้แต่เมือ่ไร กจ็ะต้องตอบว่าตัง้แต่ปลูกแล้ว เพราะได้มีปัจจยัต่าง ๆ ของต้นไม้

เองเริม่การให้ผลมา แต่ยงัไม่ปรากฏจนถงึเม่ือปรากฏออกเผลด็ผลทีต่ามองเห็น แต่ก็

ยงัไม่หลดุจากขัว้ จนถงึงอมเตม็ที ่จงึจะหลดุจากขัว้ ระยะทีเ่รียกว่า วบิากนัน้ กห็มายถงึ

ตอนที่สุกงอมเต็มที่ (ตอนท่ีปรากฏผลของกรรม) เพราะฉะนั้น วิบากของกรรม 

จึงเกี่ยวกับกาลเวลาดังกล่าวแล้ว
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คนเรานั้นได้ท�ากรรมต่าง ๆ ซับซ้อนกันอยู่มากมาย เพราะว่าตั้งแต่ตื่นนอน 

ตอนเช้าจนถงึหลับไปใหม่ กไ็ด้มีเจตนา (คอืความจงใจ) ท�าไปบ้าง พดูไปบ้าง คดิไปบ้าง 

เหล่าน้ีล้วนเป็นกรรมคอืการงานทีก่ระท�าทัง้นัน้ กรรมทีค่นกระท�าจงึมมีากมายซบัซ้อน

กนัอยู ่ในอดตีถ้านบัเพยีงอดตีในชาตินีเ้ท่านัน้ กรรมทีก่ระท�ามาแล้วกม็ากมาย หากว่า

ไปถึงชาตอิดีตกยั็งท�ากรรมในชาตอิดตีไว้มากมายเหมอืนกนั เมือ่เกดิมาในชาตนิีบ้างที

กระท�าดต่ีาง ๆ อยู่ แต่กป็รากฏว่ายงัไม่ได้รบัผลด ียงัคงไม่ดอียูน่ัน่เอง ทัง้นีก้ห็าใช่ว่า

กรรมดีที่ท�าไว้นั้นจะไม่ให้ผล แต่ก็เพราะกรรมไม่ดี ที่ท�าไว้แต่ก่อนถึงเวลาให้ผล คือ

วิบาก จึงรับผลที่ไม่ดี กรรมดีที่ท�าอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะพึงให้ผลในเวลาต่อไป หรือว่า

บางคนท�ากรรมชัว่อยูใ่นปัจจบุนั แต่กป็รากฏว่าได้รบัผลด ีผลดทีไีด้รับนัน้ไม่ใช่เป็นผล

ของกรรมชัว่ทีท่�าอยู ่แต่เป็นผลของกรรมดทีีไ่ด้กระท�าไว้ก่อน ได้มีพระธรรมบทแสดง

เป็นพระพุทธภาษิตตรัสไว้ความว่า “คนชั่ว ย่อมมองเห็นผลดีตราบเท่าที่ความชั่วยัง

ไม่ให้ผล แต่เมือ่ใดความชัว่ให้ผล เขาย่อมเข้าถงึทกุข์ คนดย่ีอมมองเห็นผลชัว่ ตราบเท่า

ที่ความดียังไม่ให้ผล แต่เมื่อใดความดีให้ผล เขาย่อมเข้าถึงสุข”

อกีอย่างหน่ึงก็เป็นผลของกิรยิาดงัได้กล่าวมาแล้ว เช่น กริยิาลกัทรพัย์ ลกัส�าเรจ็

เมื่อใด ก็ได้ทรัพย์เมื่อนั้น เป็นต้น แต่ผลของอทินนาทานกรรมนั้น ก็จะต้องให้ผลชั่ว

ในเวลาที่กรรมนั้นให้วิบาก

เพราะเหตทีุค่นเราทกุ ๆ คนกระท�ากรรมต่าง ๆ และได้รบัผลของกรรมต่าง ๆ 

ซับซ้อนกันอยู่เป็นอันมาก ดังนี้ การพิจารณาให้รู้กรรมและผลของกรรม จึงเป็นสิ่งที่

ไม่ใช่ท�าได้ด้วยเพยีงตาเหน็ในปัจจบุนั แต่จะต้องพจิารณาสบืไปถงึในอดตีและในอนาคต 

คือต้องพิจารณาอย่างที่เรียกว่า เห็นกาลไกล หรือมีสายตายาว ถ้าดูเอาแต่ที่ตาเห็น

โดยไม่พิจารณาเหตุผล ก็ย่อมจะเกิดความเห็นผิดได้ แม้ผู้ที่ได้ปฏิบัติสมาธิ จนถึงมี

ทิพยจักษุคือตาทิพย์ รู้ชาติอดีตของใคร ๆ ได้ชาติหนึ่ง ก็ยังอาจเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือ

เห็นผิดในเรื่องกรรมและผลของกรรมนี้ได้ เพราะได้เห็นบุคคล ๔ จ�าพวกผู้ตายไป 

เสวยผลคล้ายกับที่เห็นเป็นปัญหากันอยู่ในโลกนี้ คือท�าชั่วได้ชั่ว ท�าชั่วได้ดี ท�าดีได้ดี 

ท�าดีได้ชั่ว

ทางพระพทุธศาสนารบัรองว่าได้มีบุคคลอยู ่๔ จ�าพวกจรงิ (มหากมัมวภิงัคสตูร) 

คือ
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(๑) คนท�าชั่วต่าง ๆ (ยกอกุศลกรรมบถ ๑๐) ตายไปเกิดในทุคติ (คติที่ชั่ว

มีทุกข์)

(๒) คนท�าชั่วต่าง ๆ ตายไปเกิดในสุคติ (คติที่ดีมีสุข)

(๓) คนท�าดีต่าง ๆ (ยกกุศลกรรมบถ ๑๐) ตายไปเกิดในสุคติ

(๔) คนท�าดีต่าง ๆ ตายไปเกิดในทุคติ

ท�าไมจึงเป็นเช่นนี้ทางพระพุทธศาสนาอธิบายว่า

(๑) คนท�าชัว่ต่าง ๆ ตายไปเกดิในทคุต ิเพราะความชัว่ทีท่�าไว้ก่อนหรอืหลงั

จากความชั่วน้ัน หรือเพราะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นในเวลาจะตาย แต่ความชั่วต่าง ๆ  

ที่ท�าไว้จะให้ผลตามโอกาส (โดยความว่า คนท�าความชั่วข้อใดไว้ ตายไปเกิดในที่ชั่ว 

มิใช่เพราะความชั่วข้อนั้นก็ได้ อาจเพราะความชั่วข้ออื่นที่ท�าไว้ก่อนหรือหลัง หรือแม้ 

เพราะเกดิมจีติไม่ดขีึน้ในขณะจะตาย ถึงดงันัน้ ความชัว่ข้อน้ันกจ็ะต้องให้ผลในโอกาส

ของตน)

(๒) คนท�าชั่วต่าง ๆ ตายไปเกิดในสุคติ เพราะความดีที่ท�าไว้ก่อนหรือหลัง 

ความชัว่นัน้ หรอืเพราะเกิดเป็นสมัมาทิฏฐ ิ(ความเห็นชอบ ตรงกนัข้ามกบัมจิฉาทฏิฐ)ิ 

ในเวลาจะตาย แต่ความชั่วนั้นก็จะให้ผลตามโอกาส

(๓) คนท�าดีต่าง ๆ ตายไปเกิดในสุคติ เพราะความดีท่ีท�าไว้ก่อนหรือหลัง 

ความดีน้ัน หรือเพราะเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิข้ึนในเวลาจะตาย แต่ความดีนั้นก็จะให้ผล

ตามโอกาส

(๔) คนท�าดีต่าง ๆ ตายไปเกิดในทุคติ เพราะความชั่วที่ท�าไว้ก่อนหรือหลัง 

ความดีน้ัน หรือเพราะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นในเวลาจะตาย แต่ความดีนั้นก็จะให้ผล

ตามโอกาส

ค�าว่า “ตามโอกาส” คือในกาลทั้ง ๓ ได้แก่ในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง 

ในเวลาที่สืบไปจากภายหน้าบ้าง

สรปุลงว่า คนเราทีป่ระพฤตดิ ีหรอืชัว่ในคราวหนึง่ ๆ กย่็อมจะมีความประพฤติ

ดีหรือชั่วที่ได้กระท�าไว้แล้วก่อนนั้น หรือทีหลังนั้น เพราะฉะนั้น ผลที่ได้รับอยู่ จึงเป็น

ผลของความดีหรือความชั่ว ที่ได้กระท�าไว้ก่อนนั้นหรือหลังนั้นก็ได้
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อีกประการหน่ึง ในเวลาใกล้ตายถือว่าเป็นเวลาส�าคัญ ถ้าเกิดมิจฉาทิฏฐิใน

เวลาใกล้ตายนั้น ก็จะต้องได้รับผลไม่ดีก่อน แต่ถ้าเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นในเวลาใกล้ตาย 

ก็จะเป็นเหตุให้ประสบคติท่ีดีก่อน เพราะฉะนั้น จึงต้องมีหลักที่จะพิจารณาโดยที่ยก

กรรมดีหรอืกรรมชัว่ทีก่ระท�า ในครัง้หน่ึง ๆ ขึน้เป็นหวัข้อก่อน กรรมดหีรอืชัว่ท่ีกระท�า

ในครัง้หนึง่ ๆ นัน้ จะต้องให้ผลในทนัทหีรอืไม่ ตอบว่าไม่จ�าเป็นต้องให้ผลทนัท ีสมมติ

ว่าท�ากรรมดีหรือชั่วไว้ ในวันนี้ พรุ่งนี้จะต้องได้รับผลดีหรือชั่วนั้นทันทีหรือไม่ ก็ตอบ

ได้ว่า ผลที่ได้รับในวันพรุ่งนี้ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นผลของกรรมที่กระท�าในวันนี้ แต่อาจ

เป็นผลดีหรือชั่วของกรรมดีและชั่วที่ได้กระท�าไว้ก่อนนั้น หรือหลังแต่นั้น แต่ว่ากรรม

ดหีรือชัว่ทีไ่ด้กระท�าในวนันีก้จ็ะต้องให้ผลใน ๓ กาล คอื ๑. ในทฏิฐธรรมคอืในปัจจบุนั 

๒. ในภายหน้า ๓. ในเวลาทีส่บืไปจากภายหน้า สมมตเิอาว่า ในปัจจบุนักค็อืวันนี้  

ในภายหน้าก็คือวนัพรุง่น้ี ในเวลาท่ีสืบไปจากภายหน้าก็คือตั้งแต่วันมะรืนเป็นต้นไป 

หรอืว่าถ้ายกเอาชาตนิีช้าตหิน้า ในปัจจบุนักค็อืชาตนิี ้ภายหน้า กค็อืชาตหิน้า ในเวลา

ที่สืบไปจากภายหน้าก็คือชาติโน้น ๆ จากชาติหน้าเรื่อยไป

ย่อกรรมเป็น ๔ ประเภท คือ 

(๑) กรรมที่ไม่ควร ผลส่องให้เห็นเหมือนว่าไม่ควร 

(๒) กรรมที่ไม่ควร ผลส่องให้เห็นเหมือนว่าควร 

(๓) กรรมที่ควร  ผลส่องให้เห็นเหมือนว่าควร 

(๔) กรรมที่ควร  ผลส่องให้เห็นเหมือนว่าไม่ควร 

ประเภทท่ี ๑ กต็รงท่ีแสดงไว้ว่าประพฤตอิกศุลกรรมบถต่าง ๆ ไปเกดิในทคุติ 

ประเภทที ่ ๒ กต็รงกบัท่ีแสดงไว้ว่าประพฤติอกศุลกรรมบถต่าง ๆ ไปเกดิในสุคติ 

ประเภทที ่ ๓ กต็รงกบัทีแ่สดงไว้ว่าประพฤตกิศุลกรรมบถต่าง ๆ ไปเกดิในสคุติ 

ประเภทที่ ๔ ก็ตรงกับที่แสดงไว้ว่าประพฤติกุศลกรรมบถต่าง ๆ แล้วกลับ

ไปเกิดในทุคติ

ทัง้นีเ้พราะได้กระท�าความดหีรอืชัว่ไว้ก่อนแต่นัน้บ้าง ได้กระท�าความด ีหรือชัว่ 

ไว้หลังจากน้ันบ้าง มีสมัมาทิฏฐหิรือมจิฉาทฏิฐเิกดิขึน้ในเวลาทีจ่ะตายบ้าง และกรรมดี 
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หรอืช่ัวทีก่ระท�าไว้นัน้ กจ็ะต้องให้ผลดหีรอืชัว่ตามประเภทเสมอ ตามโอกาส คอืใน ๓ 

กาลดังกล่าวแล้ว

อนึ่ง ถ้าจะมีปัญหาว่ากรรมที่จะให้ผลหรือยังไม่ให้ผลในโอกาสไหน จะอาศัย

ฐานะหรือเหตุอะไรบ้าง ก็ตอบได้ว่ากรรมจะให้ผลเมื่อไรนั้น เกี่ยวแก่ฐานหรือเหตุ  

๔ ประการ คือ คติ อุปธิ กาล ปโยค

คติ คือที่ไป ที่ไปดี (สุคติ) เช่น เทวโลก มนุสสโลก เป็นคติสมบัติ ที่ไปชั่ว 

(ทุคติ) เช่น อบาย ๔ เป็นคติวิบัติ เทียบในปัจจุบันตกไปอยู่ในท่ีดี เป็นคติสมบัติ  

ตกไปอยู่ในที่ชั่ว เป็นคติวิบัติ

อุปธิ คือ อัตภาพ ความได้อัตภาพสมบูรณ์ งดงาม ท�าอะไรได้ตามต้องการ 

เป็นอปุธสิมบตั ิความได้อตัภาพพกิารน่าเกลียด ท�าอะไรไม่ได้ตามต้องการเป็นอปุธวิิบติั

กาล คือกาลสมัย กาลสมัยที่สมบูรณ์ มีผู้ปกครองที่ดี มีหมู่ชนที่ดี เป็นกาล

สมบัติ กาลสมัยที่ตรงกันข้าม เป็นกาลวิบัติ

ปโยค คอื การประกอบกระท�าในปัจจบุนั การประกอบถูกชอบ เป็นปโยคสมบตัิ 

การประกอบผิด เป็น ปโยควิบัติ

กรรมสมาทาน (การท�ากรรม) ทัง้ทีเ่ป็นกรรมชัว่ ทัง้ทีเ่ป็นกรรมงาม จะเผลด็ผล

ให้แก่ผู้ท�าเมื่อไร ย่อมเกี่ยวกับฐานเหตุทั้ง ๔ ดังกล่าวคือ

กรรมสมาทานที่ชั่วบางอย่าง ถูกคติสมบัติห้ามไว้ บางอย่างถูกอุปธิสมบัติ 

ห้ามไว้ บางอย่างถูกกาลสมบัติห้ามไว้ บางอย่างถูกปโยคสมบัติห้ามไว้ จึงยังไม่ให้ผล 

ต่อเมื่ออาศัยคติวิบัติบ้าง อุปธิวิบัติบ้าง กาลวิบัติบ้าง ปโยควิบัติบ้าง จึงให้ผล

ส่วนกรรมสมาทานที่ดีงามบางอย่างถูกคติวิบัติห้ามไว้ บางอย่างถูกอุปธิวิบัติ

ห้ามไว้ บางอย่างถูกกาลวิบัติห้ามไว้ บางอย่างถูกปโยควิบัติห้ามไว้ จึงยังไม่ให้ผล  

ต่อเมื่ออาศัยคติสมบัติบ้าง อุปธิสมบัติบ้าง กาลสมบัติบ้าง ปโยคสมบัติบ้าง จึงให้ผล

กล่าวสั้นว่า กรรมชั่วที่บุคคลท�าไว้ เมื่อยังมีสมบัติทั้ง ๔ เป็นเครื่องห้าม ก็ยังไม่ให้ผล 

ต่อวบิตัเิมือ่ใดจงึให้ผลเม่ือนัน้ พระอาจารย์แสดงตวัอย่างเปรยีบเทยีบว่า เหมอืนอย่าง

ว่าบรุษุผูห้นึง่รบัราชการได้รับต�าแหน่งเป็นเจ้าเมอืงหน่ึง แต่บรุษุผูน้ัน้ มไิด้ปฏบิตัหิน้าที่
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โดยชอบ ไปข่มขู่ถือเอาทรัพย์ต่าง ๆ ของประชาชนในเมืองที่ปกครองโดยพลการ  

แต่กย็งัไม่มใีครอาจจะฟ้องร้องว่ากล่าว เพราะกลวัอ�านาจ บุรุษผูน้ัน้ ก�าเรบิย่ิงขึน้ ถึงกบั

ไปผิดในบุคคลที่เป็นใหญ่ยิ่งกว่าตนมีอ�านาจยิ่งกว่าตน จึงถูกจับไปเข้าเรือนจ�า และมี

ประกาศให้ประชาชนท่ีถูกข่มเหงร้องทุกข์กล่าวโทษ จึงมีเสียงร้องทุกข์กล่าวโทษขึ้น 

ตัง้ร้อยตัง้พนั บุรุษนัน้กถ็กูลงโทษไปตามความผดิ เรือ่งนีพ้งึเหน็ความเปรยีบเทยีบดงันี้ 

เวลาที่บุรุษนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง ก�าลังรุ่งเรือง เท่ากับเวลาที่ตั้งอยู่ในสมบัติ 

ทั้ง ๔ ยังไม่เป็นโอกาสที่อกุศลกรรมจะให้ผล ต่อเมื่อ ถูกจับเข้าเรือนจ�าเสียงร้องทุกข์

กล่าวโทษก็เกิดขึ้นตั้งร้อยตั้งพันเรื่อง เท่ากับถึงวิบัติทั้ง ๔ อกุศลกรรมที่ตนท�าไว้ก็ได้

โอกาสให้ผล

ส่วนกรรมอันดีงามที่บุคคลท�าไว้ เมื่อยังมีวิบัติทั้ง ๔ เป็นเครื่องห้าม ก็ยังไม่

ให้ผล ต่อสิ้นวิบัติ อยู่ในสมบัติทั้ง ๔ อันตรงกันข้ามเมื่อใด จึงให้ผลเมื่อนั้น ดังเช่น

กรรมดีที่ทุก ๆ คนท�าไว้ แต่ยังไม่ให้ผลทันตาเห็นนั้นเพราะต้องรอคติ เหมือนอย่าง

ต้องรอต�าแหน่ง ต้องรออุปธิคืออัตภาพ เหมือนอย่างเจ็บป่วย ต้องรอให้ร่างกายเป็น

ปกติก่อน ต้องรอกาลเวลา เหมือนอย่างต้องรออายุของการท�างาน หรือต้องให้ถึงยุค

ถงึสมัย ต้องรอปโยคะ (การประกอบกระท�า) เหมอืนต้องรอให้ปฏบิตังิาน ให้ดข้ึีนก่อน 

แต่กรรมดีนั้น ๆ ต้องให้ผลแน่นอน เมื่อถึงพร้อมด้วยคติเป็นคติสมบัติ เป็นต้น

อนัสมบตัหิรอืวบิตัแิห่ง คต ิอปุธ ิกาล และปโยคะ กม็ขีึน้เพราะกรรมนัน้เอง 

ทีบ่คุคลท�าดีหรือไม่ดใีนอดตีบ้าง ในปัจจบัุนบ้าง สลับซบัซ้อนกันมากมาย ฉะนัน้ กรรม

ทีท่�าไว้แล้วในอดตี ก�าลังท�าในปัจจบัุน หรอืจกัท�าในอนาคต จกัให้ผลแน่นอนตามกรรม 

ซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก�าหนดกาลเวลาที่กรรมให้วิบากเป็น ๓ คือ ในปัจจุบันภพนี้

เหมือนอย่างในวันนี้เอง ๑ ในภพหน้าเหมือนอย่างในวันพรุ่งนี้ ๑ ในภพสืบ ๆ ไป 

เหมือนอย่างในวันมะรืนนี้เป็นต้นไป ๑ ฉะนั้น จึงเรียกผลของกรรมว่า วิบาก แปลว่า 

สุกวิเศษ หรือสุกงอมถึงขนาด เหมือนอย่างต้นไม้จะให้ผล ก็ต้องเติบโตถึงขนาด ผล

จะได้ทีก่ต้็องแก่ถงึขนาด ถงึในเรือ่งท่ัวไปก็เหมอืนกนั เรยีนหนงัสอืจะสอบได้ก็ต้องแก่

วชิาถงึขนาด ทัง้ต้องสอบเลือ่นไปตามก�าหนดสอบแต่ละชัน้ รวมความว่าท�าอะไรจะได้

ผลนัน้ต้องอาศยัฐานะเหต ุ๔ ประการ คอื คต ิ(ทีไ่ป) อปุธ ิ(อตัภาพร่างกาย) กาลเวลา 

และปโยคะ (การประกอบท�าในปัจจุบัน) แต่กรรมต้องให้ผลแน่นอน
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อันความดีและความชั่วนี้ มีลักษณะพร้อมทั้งผลต่างกัน เมื่อเป็นความดีจริง 

ถึงใครจะพยายามเปล่ียนแปลงให้เป็นชั่ว ก็ไม่อาจท�าได้ คงเป็นความดีอยู่น่ันเอง  

แม้ความชั่วก็เหมือนกัน เมื่อเป็นความชั่วจริง ก็คงเป็นความช่ัวอยู่นั่นเอง ไม่มีใคร

สามารถจะกลับกลายให้เป็นความดไีปได้ ส่วนความอ้างเอาเองและความเข้าใจของตน 

ก็เป็นเพียงความอ้างเอาหรือความเข้าใจเท่านั้น แม้จะท�าให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ได้บ้าง เช่น การใส่ความ การยกยอโดยไม่เป็นจรงิ ก็ไม่ใช่ผลของความดี หรอืความชัว่

นัน้โดยตรง ผลของความดหีรอืความชัว่นัน้จะต้องมาถึงในเมือ่ถงึโอกาส เพราะการให้

ผลของความดีความชั่วก็มีเวลาเหมือนวันคืน เม่ือยังเป็นเวลากลางวัน จะเร่งให้เป็น 

กลางคืนสักเท่าไร ก็คงเป็นไปไม่ได้ จนกว่าจะถึงเวลาสิ้นวัน เวลากลางคืนก็จะมาถึง 

เข้าเอง แม้เวลากลางคืนก็เหมือนกัน จะเร่งให้เป็นเวลากลางวันสักเท่าไร ก็เป็นไม่ได้ 

จนกว่าจะสิ้นคืน แล้วกลางวันก็จะเริ่มข้ึนเอง เวลาที่ความดีให้ผลเหมือนกลางวัน  

เวลาที่ความชั่วให้ผลเหมือนกลางคืน ฉะนั้น บุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ในระยะกาลที ่

ความดีให้ผล ก็มีชีวิตสว่างไสวรุ่งเรือง แม้จะท�าความชั่วในระหว่างนั้น ก็ยังสว่างไสว

อยู่ก่อน จนกว่าจะถึงกาลที่ความชั่วให้ผล แต่เมื่ออยู่ในระยะกาลที่ความช่ัวให้ผล  

ชีวิตก็อับแสงเศร้าหมอง ถึงจะท�าความดีในระหว่างนั้น ก็ยังอับแสงต่อไปจนกว่าจะถึง

กาลแห่งความดีให้ผล เหตุฉะนี้ บุคคลบางคนหรือบางพวกผู้ไม่มีศรัทธาในกรรมหรือ

ผลของกรรม แม้เป็นผู้ที่เห็นว่าใครตายไปเกิดเป็นอะไรได้ชาติหนึ่ง จึงมักมีความเห็น

เลื่อนลอยไปตามผลต่าง ๆ ท่ีเห็นจ�าเพาะหน้า หรือแม้ที่เห็นด้วยตาทิพย์ระยะชาต ิ

เดียวนั้น เห็นอย่างไรก็พูดอย่างนั้น เห็นบางคนท�าดี และได้รับผลดี ก็พูดว่าท�าดีได้ดี 

เห็นบางคนท�าช่ัวแต่ได้รับผลดี ก็พูดว่า ท�าชั่วได้ดี เห็นบางคนท�าชั่วและได้รับผลชั่ว  

ก็พูดว่า ท�าชั่วได้ชั่ว เห็นบางคนท�าดีแต่ได้รับผลชั่ว ก็พูดว่า ท�าดี ได้ชั่ว คนมิใช่น้อย

ที่พูดเลื่อนลอยไปตามที่เห็นจ�าเพาะหน้าอย่างนี้ เพราะไม่ทราบ หรือไม่เชื่อในกฎของ

กรรม อันเกี่ยวกับกาลก�าหนดเหมือนอย่างวันคืนดังกล่าว ฉะนั้น เม่ือมีความรู้หรือ

ความเชือ่ในกฎของกรรม กจ็กักล่าวอย่างแน่นอนไม่เลือ่นลอยว่า ท�าดไีด้ดี ท�าชัว่ได้ชัว่

ความดีความชั่ว มีความคงตัวตามประเภทของตนดังกล่าว จึงเรียกว่า ธรรม 

เพราะ ธรรม แปลว่า สภาพที่ทรงอยู่หรือทรงไว้ และความดีที่ทรงตัว เป็นความดีไม่

กลบักลายเป็นความชัว่ จงึเรยีกว่ากศุลธรรม หรอื ธรรมเฉย ๆ ส่วนความชัว่กท็รงตวั 
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เป็นความชั่ว ไม่กลับกลายเป็นความดี จึงเรียกว่าอกุศลธรรม หรือ อธรรม สมตาม 

พระพุทธภาษิตที่ตรัสแสดงผลที่ไม่เสมอกันไว้ แปลความว่า “ธรรมและอธรรม หามี

วิบาก คือ ผลเสมอกันไม่ อธรรมย่อมน�าไปสู่นิรยะ ส่วนธรรมย่อมให้ถึงสุคติ”

เมือ่จะประมวลกรรมท่ีมีลักษณะต่าง ๆ พระอาจารย์จงึได้รวบรวมเรือ่งกรรม 

เอาไว้เป็นกรรมวิภาค คือ การจ�าแนกกรรมออกเป็น ๑๒ โดยจัดเป็น ๓ หมวด 

หมวด ๑ ให้ผลตามคราว 

หมวด ๒ ให้ผลตามกิจ 

หมวด ๓ ให้ผลตามล�าดับ

หมวดที่ ๑ ให้ผลตามคราว มี ๔ ข้อ

๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมให้ผลในภพนี้

๒. อุปปัชชเวทนียกรรม กรรมให้ผลต่อเมื่อเกิดแล้วในภพหน้า

๓. อปราปรเวทนียกรรม กรรมให้ผลในภพสืบ ๆ ไป

๔. อโหสิกรรม กรรมให้ผลส�าเร็จแล้ว

ข้อที ่๑ ท่านว่าเป็นกรรมแรง ซึง่ให้ผลในทนัตาเหน็ ผูท้�าได้เสวยผลในอตัภาพ

นัน้เอง หมายถงึทัง้ทีเ่ป็นกศุลกรรมและอกศุลกรรม แต่ว่าเมือ่ผู้ท�าถงึมรณะไปเสยีก่อน

ที่จะถึงคราวให้ผล กรรมนั้นก็เรียกเป็นอโหสิกรรมไป

ข้อที่ ๒ มีได้ทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรม เพลาลงมากว่ากรรมที่ ๑ จะให้

ผลได้ต่อเมื่อผู้ท�าเกิดแล้วในภพเป็นล�าดับ พ้นจากนั้นแล้วก็เป็นอโหสิกรรมไป กรรม

ประเภทนี้ถ้าเป็นฝ่ายกุศลกรรมก็เป็นฌานสมาบัติ ท่ีแสดงว่าผู้ท่ีได้ฌานสมาบัติ  

ตายไปเกิดในพรหมโลก ในฝ่ายอกุศลกรรมก็ได้แก่อนันตริยกรรม ๕ ประการ คือ 

กรรมหนักที่ให้ผลเป็นล�าดับ หมายความว่า ในภพเป็นล�าดับทีเดียว

ข้อที่ ๓ หมายความว่า กรรมที่ให้ผลสืบไปจากภพหน้า คือตั้งแต่ภพที่ ๓ 

เป็นต้นไป ได้แก่กรรมที่เพลาที่สุด จักต้องให้ผลต่อเม่ือพ้นจากภพหน้าแล้ว ได้ช่อง 

เมื่อใด ย่อมให้ผลเมื่อนั้น จนกว่าจะเป็นอโหสิกรรม ท่านเปรียบไว้เหมือนอย่างสุนัข

ไล่เนื้อ ไล่ตามเนื้อทันเข้าในที่ใด ย่อมขบกัดในที่นั้น
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ข้อที่ ๔ คอืเป็นกรรมทีล่่วงคราวแล้วเลกิให้ผล เปรยีบเหมอืนพชืสิน้ยาง แล้ว

เพาะไม่ขึ้น

ทัง้ ๔ ข้อนี ้จดัตามคราวทีใ่ห้ผล ส�าหรบั ๓ ข้อข้างต้น กต็รงกบักรรม ทีจ่ะ

ให้ผลในกาลทั้ง ๓ ที่ได้แสดงอธิบายไปแล้ว แต่ว่าในข้อที่ ๔ อโหสิกรรม ค�านี้ ก็เป็น

ค�าทีช่าวบ้านใช้กนัอยู่ทีเ่รยีกว่าให้อภยัคอื อโหสิให้แล้ว ๆ กนัไปไม่ผูกเวร ผกูโกรธอกี

ต่อไป อโหสิกรรมก็มีความหมายเช่นนั้น กรรมให้ผลส�าเร็จแล้ว ถือว่าเป็นกรรมที่ 

ล่วงคราว แล้วเลกิให้ผล ทีเ่ปรียบเหมอืนพชืท่ีส้ินยางเพาะไม่ขึน้ และได้มีความหมายถึง 

กรรมที่มีก�าหนดว่าจะให้ผลเม่ือใด เม่ือถึงเวลานั้นไม่ให้ผลก็กลายเป็นอโหสิกรรมไป 

เช่นทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม กรรมทีใ่ห้ผลในปัจจบุนั เอาเป็นว่าในปัจจบุนัชาตนิี ้ยังไม่ทัน

ที่จะให้ผล ผู้นั้นตายไปเสียก่อน ก็เป็นอโหสิกรรมไป เห็นจะเทียบได้เหมือนอย่างว่า 

ผูท้ีไ่ด้รบัก�าหนดให้เป็นทายาทแห่งตระกูล ซึง่โดยปกตแิล้ว กจ็ะต้องได้รบัต�าแหน่งหรอื

ได้รับทรัพย์สมบัติตามก�าหนดนั้น แต่ว่าถึงมรณะไปเสียก่อน ดังนี้ ความเป็นทายาท

นั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ผ่านไป เช่นนี้แหละเรียกว่าเป็นอโหสิกรรม 

หมวดที่ ๒ กรรมให้ผลตามกิจ มี ๔ ข้อ นับต่อกันไปดังนี้ 

๕. ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิด

๖. อุปัตถัมภกกรรม  กรรมสนับสนุน 

๗. อุปปีฬกกรรม  กรรมบีบคั้น 

๘. อุปฆาตกกรรม  กรรมตัดรอน

ข้อที่ ๕ ชนกกรรม สามารถยังผู้ท�าให้เคลื่อนจากภพหนึ่ง แล้วให้ถือปฏิสนธิ

ในภพอื่นท่านจึงเรียกว่าชนกกรรม เปรียบด้วยบิดาผู้ยังบุตรให้เกิด ได้แก่ “กัมมโยนิ 

กรรมเป็นก�าเนิด” ที่เรียกในที่อื่นต่อนั้นไปสิ้นหน้าที่

ข้อที่ ๖ อปัุตถมัภกกรรม แปลว่า กรรมอปุถัมภ์ คอืสนบัสนนุ กรรมข้อนีไ้ม่

แต่งปฏิสนธิเอง ต่อเมื่อชนกกรรมแต่งปฏิสนธิ คือให้เกิดขึ้นแล้ว จึงเข้าสนับสนุน  

ส่งเสริม เปรียบเหมือนแม่นมผู้เลี้ยงทารกอันคนอ่ืนให้เกิดแล้ว ท่านจึงเรียกว่า  

อปัุตถมัภกกรรม ดงัทีเ่รยีกในทีอ่ืน่ว่า “กมัมพนัธุ ์มีกรรมเป็นเผ่าพนัธ์ุ” คือเป็นพวกพ้อง 

กรรมนีเ้ป็นสภาค คือมีส่วนเสมอกันกับชนกกรรม ถ้าชนกกรรมเป็นกศุล แต่งปฏสินธิ
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ข้างดี อุปัตถัมภกกรรมก็เข้าสนับสนุนให้ได้สุข ได้ความเจริญรุ่งเรืองจนอวสาน ได้ใน

ลักษณะที่ว่า “รุ่งเรืองมาแล้ว มีรุ่งเรืองต่อไปในภายหน้า” ถ้าชนกกรรมเป็นอกุศล  

แต่งปฏสินธข้ิางเลวอปัุตถมัภกกรรมกซ็�า้เตมิเม่ือเกดิแล้วให้หายนะคอืให้เส่ือมหนกัลง 

เข้าในลักษณะทีว่่า “มืดมาแล้ว มมีดืไปภายหน้า” จะเข้าใจอกีอย่างหนึง่ว่า ชนกกรรม 

ได้แก่ กรรมเดิม อุปัตถัมภกกรรม ได้แก่กรรมที่ท�าเพิ่มพูนหรือซ�้าเติมก็ไม่ผิด

ตามอธิบายนี้ อุปัตถัมภกกรรม กรรมที่สนับสนุน จึงเป็นกรรมที่เพ่ิมเติม 

สนบัสนุนทัง้ในข้างดี ท้ังในข้างเลว ตามแต่ชนกกรรม ถ้าชนกกรรมให้เกดิด ีอปัุตกมัภก 

กรรมกส็นบัสนนุให้ดมีากขึน้ ถ้าชนกกรรมให้เกดิไม่ด ีอุปัตถมัภกกรรม กจ็ะช่วยท�าให้

ไม่ดีมากขึ้น

ข้อที่ ๗ อุปปีฬกกรรม อธิบายว่า เม่ือชนกกรรมแต่งให้เกิดได้แต่งปฏิสนธิ 

คือให้เกิดมาแล้ว กรรมนี้ก็เข้าบีบคั้นผลแห่งชนกกรรมไม่ให้เต็มที่ ถ้าชนกกรรมเป็น

กุศลแต่งปฏิสนธิให้ดี อุปปีฬกกรรมก็เข้าบีบคั้นให้เลวลง เข้าในลักษณะที่ว่า “รุ่งเรือง

มาแล้ว มีมืดไปข้างหน้า” ถ้าชนกกรรมเป็นอกุศลแต่งปฏิสนธิข้างเลว อุปปีฬกกรรม

นี้ก็เข้าเกียดกันให้ทุเลาขึ้น เข้าในลักษณะที่ว่า “มืดมาแล้ว มีรุ่งเรือง ไปภายหน้า” 

ท่านจึงเรียกว่าอุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้น คือ บีบค้ันผลแห่งกรรม  ให้เป็นไปใน 

ทางตรงกันข้าม และกรรมนี้บีบคั้นผลแห่งชนกกรรมฉันใด ก็พึงเห็นว่าบีบคั้นผลแห่ง 

อุปัตถัมภกกรรมฉันนั้นเหมือนกัน อุปปีฬกกรรมนี้จึงเป็น วิสภาค แปลว่า มีส่วนที่ 

ผิดกันหรือเป็นข้าศึกกันแห่งชนกกรรม

ข้อที่ ๘ อปุฆาตกกรรม กรรมตดัรอน กรรมนีเ้ป็นวสิภาค คอืมีส่วนทีผิ่ดกนั 

หรือเป็นข้าศึกกันแห่งชนกกรรม และอุปัตถัมภกกรรมเป็นสภาค คือมีส่วนเสมอกัน

หรอืเป็นฝ่ายเดยีวกนั แห่งอปุปีฬกกรรม แต่ว่าอปุฆาตกกรรมนีร้นุแรงกว่า ย่อมตดัรอน

ผลแห่งชนกกรรม และอุปัตถัมภกกรรมให้ขาดเสียทีเดียว แล้วเข้าให้ผลแทนทันที  

ท่านจึงเรียกว่า อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน

กรรมทั้ง ๔ ประการนี้ คือชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิด อุปัตถัมภกกรรม 

กรรมสนบัสนนุ อปุปีฬกกรรม กรรมบบีคัน้ อปุฆาตกกรรม กรรมตดัรอน เป็นกรรม

ที่ให้ผลตามกิจ ค�าว่าให้ผลตามกิจนั้น คือให้ผลตามหน้าที่ที่พึงท�าของกรรมนั้น ๆ  
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ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิด ก็มีหน้าที่แต่งปฏิสนธิของสัตว์บุคคลให้เกิดมา เมื่อแต่ง

ปฏิสนธิเสร็จแล้ว ชนกกรรมก็หมดหน้าที่ ตามนี้พึงเห็นว่า ชนกกรรมเป็นกุศลก็มี  

เป็นอกุศลก็มี ชนกกรรมท่ีเป็นกุศลแต่งปฏิสนธิของสัตว์บุคคลให้เกิดมาดี เช่นว่า  

ให้เกิดมามีร่างกายสมบูรณ์ มีสมองหรือพื้นปัญญาดี ไม่โง่ทึบ ตลอดจนถึงมีตระกูลดี 

เหล่าน้ีเรียกว่าชนกกรรมเป็นกุศล ถ้าชนกกรรมเป็นอกุศล ก็แต่งปฏิสนธิให้เกิดมา  

มีร่างกายไม่สมบูรณ์ มีพื้นปัญญาหรือสมองทึบ มีตระกูลไม่ดี เมื่อชนกกรรมแต่ง

ปฏิสนธิเสร็จแล้วก็หมดหน้าที่

ต่อจากนี้ ก็เป็นหน้าที่ของกรรมอีก ๓ ข้อ คืออุปัตถัมภกกรรมสนับสนุน  

ทัง้ ๒ ฝ่าย คอืทัง้ฝ่ายด ีทัง้ฝ่ายไม่ดตีามชนกกรรม เมือ่ชนกกรรมเป็นกุศลแต่งปฏสินธดิี 

ดงักล่าว อปัุตถมัภกกรรมกส็นับสนนุให้ดยีิง่ขึน้ให้ดนีาน ถ้าชนกกรรมแต่งปฏสินธเิลว

เพราะเป็นอกศุล อุปัตถมัภกกรรมกส็นบัสนนุให้เลวหนกัขึน้หรอืให้เลวนาน เพราะฉะนัน้ 

ถ้าฟังชื่อว่าอุปัตถัมภ์ จะคิดว่าดีฝ่ายเดียวนั้นไม่ถูก ความหมายของ อุปัตถัมภ์ในที่นี้ 

เป็นอุปัตถัมภ์ทั้ง ๒ ฝ่ายตามแต่ชนกกรรม เพราะฉะนั้น จึงว่า อุปัตถัมภกกรรมนี้

เป็นสภาคกนักบัชนกกรรม มศีพัท์ทีใ่ช้ตรงนี ้๒ ศพัท์คอื สภาค กบั วสิภาค “สภาค” 

นั้น “ส” แปลว่า สมกัน เสมอกัน “ภาค” แปลว่า ส่วน รวมกัน เข้าก็แปลว่า มีส่วน

สมกัน มีส่วนเสมอกัน หมายถึงเป็นพวกเดียวกัน ฝ่ายเดียวกัน อีกค�าหนึ่ง “วิสภาค” 

แปลตรงกนัข้าม คอืแปลว่า มส่ีวนทีผ่ดิกนั ไม่เสมอกนั ไม่สมกนั หมายถึงทีเ่ป็นคนละ

พวกที่ขัดกันเป็นข้าศึกกัน

อุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้น กรรมนี้ฟังตามชื่อแล้วคล้าย ๆ กับว่าไม่ดี แต่

ความหมายในที่น้ีบีบคั้นทั้งสองฝ่าย ถ้าเดิมเป็นมาดี ก็บีบคั้นให้ไม่ดี ถ้าเดิมเป็นมา 

ไม่ดี ก็บีบคั้นให้ดี คือบีบคั้นของเดิม อธิบายที่สืบเนื่องกันว่า ถ้าชนกกรรมเป็นกุศล 

แต่งให้เกิดมาดี แล้วก็มีอุปัตถัมภกกรรมให้ดี แต่ว่าอุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้นนี้  

ก็เข้าบีบค้ันให้ไม่ด ีคราวนีถ้้าชนกกรรมแต่งปฏสินธมิาไม่ด ีอปัุตถมัภกกรรมกส็นบัสนนุ

ให้ไม่ดี แต่ว่ามีอุปปีฬกกรรมบบีคัน้ให้ดตีรงกนัข้าม เพราะฉะนัน้ จงึพงึเหน็ว่าเหตกุารณ์

ทีเ่กดิข้ึนแก่ชวิีต บางคราวตัง้ต้นมาดแีล้วกม็อีะไรอปุถัมภ์ให้ดเีรือ่ย ๆ มา และบางคราว

ก็เกิดมีเหตุการณ์อะไรมาเปลี่ยนแปลงให้เลวลงบ้างเท่านั้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลวไปหมด 

เหมอืนอย่างหน้ามือเป็นหลงัมอื ในบางคราวกเ็ป็นมาไม่ด ีแล้วกม็อีะไรมาซ�า้เตมิให้ไม่
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ดีอยู่เร่ือย ๆ (อุปัตถัมภกกรรม) แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ท่ีมาเปล่ียนแปลงให้ดีขึ้นบ้าง 

ไม่ใช่ดีทั้งหมด อันนี้ก็เป็นอุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้น

มาถึงอุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอนนี้ แปลว่า ท�าลายกันอย่างตรงกันข้าม  
ฟังดูชื่อก็เหมือนจะไม่ดี แต่ว่าความจริงเป็นไปทั้ง ๒ ฝ่าย ถ้าเดิมเป็นมาดี ก็ตัดรอน
ให้ไม่ดตีรงกนัข้าม ถ้าเดมิเป็นมาไม่ด ีกต็ดัรอนให้ดตีรงกนัข้าม เพราะฉะนัน้ อปุปีฬก
กรรมกับอุปฆาตกกรรม จึงเป็นวิสภาคกันกับชนกกรรมและอุปัตถัมภกกรรม

พึงทราบว่า ชื่อของกรรม ๓ ข้อหลังนี้คือ อุปัตถัมภกกรรม อุปปีฬกกรรม 

และอุปฆาตกกรรม หมายถึงสนับสนุนหรือบีบคั้น หรือตัดรอนกรรมด้วยกันเองไม่ใช่

บุคคลโดยตรง แต่ว่าบุคคลก็ต้องเป็นผู้รับผลอยู่นั่นเอง แต่การตั้งชื่อกรรมดั่งนี้ ไม่ได้

มุง่ทีบ่คุคล หากมุง่ท่ีตวักรรมด้วยกันเอง และกรรมอนัไหนจะพึงมกีจิ คอื หน้าทีอ่ย่าง

ไหนตามที่กล่าวมานี้ ย่อมอยู่ที่การกระท�าของบุคคลเอง คือการกระท�าของบุคคลท่ี

เรียกว่ากรรมนี้เมื่อแต่งให้เกิดเป็นชนกกรรมแล้ว จึงสนับสนุนกันเองก็มีบีบคั้นกันเอง

กม็ ีตดัรอนกนัเองกม็ ีคอืว่า กรรมดกีบักรรมด ีกรรมชัว่กบักรรมช่ัว ย่อมส่งเสรมิกนั 

ส่วนกรรมดีกับกรรมชั่วย่อมเบียดเบียนกัน ตัดรอนกัน ดูคล้าย ๆ กับการปลูกต้นไม้ 

ถ้าดินแห้งไป อากาศร้อนจัดไป มีแมลงกัดกิน ก็ท�าให้ต้นไม้เฉาจนถึงตายได้ เมื่อได้

ดินที่ชุ่มชื้นพอควร ได้น�้าได้ปุ๋ยพอควร ไม่มีแมลงกัดกิน จึงจะเติบโต ธรรมชาติมีสิ่ง

ที่ส่งเสริมกัน เบียนกัน กรรมที่เป็นกฎธรรมดาอย่างหนึ่งมี ส่งเสริมกัน เบียนกัน  

ดุจกับคนมีอ�านาจประกอบกรรมขึ้นทีแรก และกรรมมีอ�านาจให้วิบากก็เช่นเดียวกับ

คนมอี�านาจทีจ่ะปลกูต้นไม้ และต้นไม้กอ็อกผลไปตามธรรมชาตขิองต้นไม้เอง ถึงเช่น

นัน้คนกฉ็ลาดทีจ่ะใช้ธรรมชาตสินบัสนนุต้นไม้ เช่น รดน�า้ พรวนดินให้ปุ๋ยตลอดถึงจดั

ปรบัปรงุดินฟ้าอากาศให้เหมาะสม แปลว่าฉลาด ทีจ่ะปรบัปรงุธรรมชาตใิห้เป็นประโยชน์

แก่พืชที่เป็นธรรมชาติด้วยกัน ในเรื่องของกรรม เช่นเดียวกัน คนฉลาดย่อมสามารถ

ประกอบกรรมเพือ่วบิากทีด่ ีเรยีกว่ากศุลวบิาก และสามารถประกอบกรรม ทีส่่งเสรมิ

ให้เกดิวบิากเช่นน้ันได้โดยเรว็และมาก กรรมทีส่่งเสริมในทางเดยีวกนันัน้ กเ็บยีดเบยีน

ตัดรอนในทางอื่นที่ตรงกันข้าม ฉะนั้น กรรมที่ให้เกิดอันตรายเหมือนอย่างดินแห้ง 

ฝนแล้ง ตลอดถงึตวัด้วงตวัแมลง กไ็ม่มาเกดิเป็นอนัตรายแก่ต้นไม้คอืกรรมทีป่ลูกรักษาไว้ 

เพื่อผลที่ประสงค์ได้ฉะนี้แหละ จึงเรียกว่ากุศล แปลว่ากิจของคนฉลาด และเรียกคน

ที่ท�ากุศลว่า คนฉลาดด้วย เรื่องของกรรมจึงต้องมีความฉลาดให้มาก
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หมวดที่ ๓ กรรมให้ผลตามล�าดับ มี ๔ ข้อ นับต่อกันไปดังนี้ 

๙. ครุกรรม  กรรมหนัก 

๑๐. พหุลกรรม  กรรมชิน

๑๑. อาสันนกรรม กรรมเมื่อจวนเจียน 

๑๒. กตัตตากรรม กรรมสักแต่ว่าท�า

ข้อท่ี ๙ ครุกรรม กรรมหนักหมายถงึกรรมทีห่นกัทีสุ่ดคอืหนกักว่ากรรมอย่างอืน่ 

ในฝ่ายอกศุลท่านจดัเอาอนนัตรยิกรรมเป็นครกุรรม อนนัตรยิกรรม ตามศัพท์แปลว่า 

กรรมที่ให้ผลในภพเป็นล�าดับ หรือในภพท่ีไม่มีภพอื่นค่ันในระหว่าง หมายความว่า  

ในภพหน้าต่อไปจากภพนี้ คือเม่ือส้ินชีวิตจากภพนี้ ไปเกิดในภพหน้าก็ให้ผลทีเดียว  

ไม่เลื่อนไป อนันตริยกรรมนั้น มี ๕ คือ ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ ท�าร้าย

พระพุทธเจ้าถึงยังพระโลหิตให้ห้อขึ้นไป ท�าสงฆ์ให้แตกจากกัน ในฝ่ายกุศล ท่านจัด

เอาสมาบตั ิ๘ คอืสมาธทิีแ่น่วแน่ ทีม่รีปูธรรมเป็นอารมณ์ เรยีกว่า รูปฌาน ม ี๔ ขัน้ 

ที่มีอรูปธรรมเป็นอารมณ์เรียกว่า อรูปฌาน มี ๔ ขั้น รวมเป็น ๘ ฌาน ทั้ง ๘ นี้ 

เรยีกอกีช่ือหนึง่ว่าสมาบตั ิ๘ เป็นครกุรรมในฝ่ายกศุลให้ผลในภพเป็นล�าดบัไปทเีดยีว 

เปรียบเหมือนคนที่อยู่บนที่สูง เอาสิ่งต่าง ๆ เช่นเหล็กบ้าง ศิลาบ้าง กระเบื้องบ้าง  

ไม้บ้าง กระดาษบ้าง ขนนกบ้าง สิ่งอ่ืนบ้าง โยนลงมา ส่ิงไหนที่หนักที่สุด ส่ิงนั้น  

ย่อมตกลงถึงพื้นก่อน สิ่งอื่น ๆ ย่อมตกลงถึงพื้นตามล�าดับน�้าหนักของมัน

ข้อที ่๑๐ พหลุกรรม กรรมทีท่�ามามากจนชิน หรอืเรยีกว่าอาจณิกรรม กรรม

ที่ประพฤติมาเนือง ๆ ท่านแสดงว่า กรรมนี่แลเป็นอาเสวนปัจจัย คือมีการส้องเสพ

เป็นเหตุได้อย่างหนึ่ง หมายถึงส้องเสพ คือ ท�าบ่อย ๆ เนือง ๆ ย่อมเป็นปัจจัย คือ 

เป็นเหตสุ่งผลในเมือ่ครกุรรม คอื กรรมหนกัไม่ม ีกรรมนีก้ย่็อมให้ผลก่อนกรรมอย่าง

อื่น ท่านเปรียบเหมือนมวยปล�้า คนใดมีแรงกว่า ว่องไวกว่า คนนั้นย่อมชนะ กล่าว

เพื่อให้เข้าใจง่าย เมื่อกรรมที่ผาดโผนไม่มี ผู้ท�าย่อมปรากฏด้วยกรรมที่ตนท�ามามาก 

เช่น ผู้ร้ายเมื่อท�ากรรมร้าย ย่อมต้องโทษ เพราะกรรมที่ร้ายมากก่อน ต่อเมื่อไม่ได้

ท�ากรรมที่ร้ายมาก ย่อมต้องโทษด้วยกรรมที่ท�าประจ�าอยู่เสมอ ๆ
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ข้อท่ี ๑๑ อาสนันกรรม กรรมเม่ือจวนเจยีน หมายถงึกรรมทีท่�าเม่ือจวนตาย 

ท่านแสดงว่า เม่ือพหุลกรรม คือกรรมท่ีท�าไว้มากหรอืทีป่ระพฤติมาเนอืง ๆ เป็นอาจณิ 

ไม่มีกรรมนี้แม้จะทุรพล คืออ่อนก�าลังอย่างไรก็ย่อมให้ผล ท่านเปรียบไว้ว่า เหมือน

อย่างโคที่แออัดอยู่ในคอก พอนายโคบาลเปิดประตูออก โคตัวใดที่อยู่ริมประตูออก  

แม้เป็นโคที่แก่ทุรพล ย่อมออกได้ก่อนโคที่อยู่ข้างในเข้าไป แม้จะแข็งแรงกว่า

ข้อที่ ๑๒ กตัตตากรรม กรรมสักแต่ว่าท�า ได้แก่กรรมที่ท�าด้วยไม่จงใจ เมื่อ

กรรมอืน่ไม่มจึีงถงึวาระท่ีกรรมน้ีจะให้ผล และผลแห่งกรรมนีท้ีใ่ห้กเ็ป็นแต่พอด ีพอร้าย 

ท่านเปรียบไว้ว่า เหมือนอย่างลูกศร อันคนบ้ายิง ตัวอย่างก็มี เช่น โทษที่ท�าเขาตาย 

โดยเลนิเล่อ แต่ว่ากรรมข้อนีผ้ดิจากหลักในพระบาลีท่ีแสดงไว้ว่า เจตนาหํ ภกิขฺเว กมฺมํ 

วทามิ ซึ่งแปลว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม แต่ว่าผลย่อมอาจมีได้

จริงตามนี้ ฉะนั้น ในพระอภิธรรม ท่านจึงบัญญัติขึ้นไว้ เป็นกรรมอย่างหนึ่ง ในทาง

พระวนิยั ภกิษไุม่จงใจเมือ่ท�าบนสกิขาบท ต้องอาบัตก็ิมอีาบัตปิระเภทนีเ้รียกว่า อจติตกะ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงอธิบายไว้อีกว่า 

ถ้าถือตามหลกับาลพีระสตูร ทีแ่สดงว่าเจตนาเป็นตวักรรม อนัหมายความว่า เมือ่ไม่มี

เจตนาก็ไม่จัดว่าเป็นกรรม เพราะฉะน้ัน ตามพระสูตรกตัตตากรรมนี้ ก็ไม่พึงจัดว่า 

เป็นกรรม ความเข้าใจกจ็ะพงึมไีด้ว่ากรรมนีไ้ด้แก่กรรมอนัผูท้�ามเีจตนา ไม่ถึงอย่างน้ัน 

แต่ว่าท�าเกินเจตนาไป ตัวอย่างเช่น มีเจตนาเพียงจะเฆี่ยนเขา แต่ว่าเขาถูกเฆี่ยน 

แล้วตาย ในกฎหมายก็จัดเป็นฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา วางโทษเบากว่าฆ่าโดยเจตนา 

แม้ในพระวินัยก็ไม่ปรับว่าเป็นฆ่ามนุษย์ที่ให้ต้องอาบัติปาราชิกปรับเพียงให้ประหาร๑ 

เท่านั้น

การบัญญัติกรรมนั้น ก็เนื่องจากถือว่าผลย่อมเผล็ดจากเหตุ และในพระสูตร 

เพ่งเฉพาะเหตุภายใน วางบาลีไว้เป็นหลักดังนั้น ก็เข้าใจว่าเพื่อจะจ�ากัด ให้พอวิสัยที่

จะระวงัได้ เพราะว่า ผลอันจะพึงเผล็ดจากเหตภุายนอก เป็นอนัพ้นวสัิยทีจ่ะพงึป้องกนั

๑ เป็นศัพท์ทางพระวินัย หมายถึงการตีการท�าร้าย ไม่ใช่ฆ่าให้ตาย เช่น ภิกษุประหารภิกษุ  

 (ภิกษุตีภิกษุ) เป็นอาบัติปาจิตตีย์ 
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ด้วยประการทัง้ปวง ในข้อนีก้เ็ป็นฐานะทีจ่ะพงึเหน็อย่างนัน้ เพราะว่าถ้าถอืว่า ไม่มเีจตนา 

ก็เป็นกรรมแล้ว ทุก ๆ คนก็จะต้องท�ากรรมโดยไม่มีเจตนา เป็นอันมาก เช่นว่า  

เดินไปตามถนนก็ไม่รู้ว่าได้ไปเหยียบสัตว์เล็ก ๆ น้อย ๆ มากมายเท่าไร แต่ว่าไม่ 

เป็นกรรม เพราะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเหยียบสัตว์ให้ตาย ในพระสูตรท่ีมุ่งแสดงข้อ

ปฏบิตัทิีเ่นือ่งถงึจติใจโดยตรง จึงได้ก�าหนดลงไปว่าต้องมเีจตนาจงึจะเป็นกรรม ซึง่เมือ่

ก�าหนดลงอย่างนี้แล้ว ก็เป็นวิสัยที่จะปฏิบัติได้สะดวก ถ้าไม่ก�าหนดลงอย่างนี้ ก็ยาก

ทีจ่ะปฏบิตัไิด้ แต่ว่าเมือ่พจิารณาตามบญัญตัใินพระวนิยัแล้ว ทีบั่ญญตัอิาบติั แม้ทีเ่ป็น

อจิตตกะ คือไม่มีเจตนาก็เป็นอาบัตินั้น ก็ด้วยมุ่งเหตุอีกอย่างหนึ่งในด้านปกครองหมู่

คณะ ซึ่งนับว่าเป็นภายนอก การกระท�าบางอย่างที่ไม่มีเจตนา ก็ย่อมให้บังเกิดผล 

เสียหายได้ เป็นท่ีต�าหนิติเตียนได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้า จึงได้ทรง

บญัญตัปิรับอาบัตไิว้บางประการ และเม่ือมาเทยีบกบักรรมบางอย่างทีบ่คุคลกระท�าแม้

ไม่มีเจตนา ก็ให้เกิดผลเสียหายได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ในพระอภิธรรม ท่านจึง

จัดไว้เป็นกตัตตากรรม แต่ชื่อนี้ก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่า สักแต่ว่าท�า แต่ว่าก็อาจให้ผล 

ถ้าหากว่ากรรมอ่ืนไม่มี ทางกฎหมายก็มีปรับโทษแก่ผู้ที่ท�ากรรม บางอย่างโดยไม่มี

เจตนา ดังที่ยกมานั้น เพราะให้เกิดผลเสียหายได้ และเมื่อทราบอยู่ ดั่งนี้ ก็จะท�าให้

เกิดความสังวรระวังมากขึ้น เมื่อเกิดความสังวรระวังมากขึ้นแล้ว ช่องทางที่จะบังเกิด

กรรมชนิดที่ไม่มีเจตนาก็จะยากเข้า

การจ�าแนกกรรมออกไปเป็นต่างอย่างนั้น ก็เพื่อท่ีจะห้ามความเห็นสับปลับ

แห่งกรรม อย่างความเห็นที่ว่าท�าดีได้ชั่ว ท�าชั่วได้ดี เป็นต้น ซึ่งเป็นความเห็นที่กลับ

กนักบัหลกัทีท่รงแสดงไว้จึงได้จ�าแนกออกไปต่าง ๆ เป็นฐานะอยูท่ีค่นผูห้นึง่ท�ากรรมไว้ 

ทัง้ทีเ่ป็นบญุทัง้ทีเ่ป็นบาป กรรมต่างอย่างต่างให้ผลตามคราวทีไ่ด้ช่อง นีก่ไ็ด้แก่ กรรม

ทีไ่ด้จดัไว้ในหมวดท่ี ๑ ให้ผลตามคราว หรอืว่าหลายคนท�ากรรมอย่างเดียวกัน ได้ผล

ยิ่งหย่อนกว่ากัน หรือบางคนท�ากรรมอย่างหนึ่งไว้แล้ว ยังไม่ปรากฏว่าได้เสวยผลแห่ง

กรรมนั้นจนตายไปแล้ว หรือบางคนได้เสวยผลที่ไม่ปรากฏว่าเขาได้ท�ากรรมอะไรไว้  

ไม่ค�านึงให้รอบคอบด้วยสติ อาจเห็นเป็นสับปลับไม่ได้จริง แล่นไปสู่อกิริยทิฏฐิก็ได้  

อกิริยทิฐิก็คือความเห็นว่า ไม่เป็นอันท�า คือท�าอะไรก็ไม่เป็นอันท�ากรรม คือไม่เป็น

กรรมทัง้ดทีัง้ชัว่ เมือ่เข้าใจกรรมวภิาค คอื การจ�าแนกกรรมอย่างนีแ้ล้ว กจ็ะมัน่อยู่ใน
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กัมมัสสกตาสัทธา ความเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน ประพฤติตนอยู่ในคลอง

ธรรมที่ชอบ

หากจะมปัีญหาว่า ตามหลกัทีว่่า “กรรมท่ีบคุคลท�าแล้วย่อมให้ผลเสมอ กรรมดี

ให้ผลดี กรรมชัว่ให้ผลชัว่” แต่ว่าเม่ือฟังอธบิายในกรรมวิภาคนีแ้ล้ว กค็ล้ายกบัว่ากรรม

ที่บุคคลท�าแล้วไม่ให้ผลเต็มที่ ยังถูกบีบคั้นตัดรอนได้ ในข้อนี้ตอบได้ว่า

เพราะคนเราได้ท�ากรรมซับซ้อนกันมากมาย กรรมอย่างหนึ่ง ๆ ให้ผลตาม

โอกาส เมื่อให้ผลในทางเดียวกันก็เรียกว่าอุปถัมภ์ ในทางขัดกันก็เรียกว่าบีบคั้นหรือ

ตัดรอน อันที่จริงต่างก็ให้ผลตามประเภท คือ กรรมดีให้ผลดี กรรมชั่วให้ผลชั่ว  

แต่เมื่อมาให้ผลตัดหน้ากันสับกันตามน�้าหนักและฐานเหตุ เป็นต้น ตามท่ีกล่าวแล้ว 

จึงบัญญัติชื่อ เป็นกรรมอุปถัมภ์ เป็นต้น โดยนัยเทียบเคียงกรรมและผลของกรรม  

ที่ดูคล้ายกับสับปลับ แต่อันที่จริงไม่สับปลับ

อนึ่ง กรรมอย่างไหนจะมาเป็นชนกกรรม เป็นต้น ก็ตอบได้ว่ากรรมที่ท�าไว้

เป็นอนัมาก ดบ้ีางไม่ดบ้ีาง บางอย่างกเ็ป็นกรรมพืน้ ๆ บางอย่างก็เป็นกรรมพเิศษคอื 

บางคราวก็ท�าชั่วอย่างพิเศษหรือท�าดีอย่างพิเศษ ถึงคราวที่จะต้องปฏิสนธิ ชนกกรรม 

ที่แต่งปฏิสนธิให้เกิดก็อาจจะเป็นกรรมข้อใดข้อหนึ่งที่มีก�าลังเป็นพิเศษ ทั้งความดี  

ทัง้ความชัว่ อย่างท�ากรรมไว้หลายอย่างในชีวิต ความดบ้ีางความชัว่บ้าง กก็รรมข้อหนึง่

ที่ท�านั่นแหละ จะมาเป็นชนกกรรมแต่งปฏิสนธิ กรรมข้อไหนนั้นย่อมขึ้นอยู่แก่ความ

หนักเบาของกรรมน่ันเอง และขึ้นอยู่แก่วาระจิต ในขณะที่จะตายด้วย ดังที่ได้แสดง

แล้วข้างต้นว่า สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) หรือมิจฉาทิฐิ (ความเห็นผิด) ที่เกิดขึ้นใน

ขณะใกล้ตาย และได้มพีระพทุธภาษติทีไ่ด้ตรสัไว้อกีว่า “จติเฺต สงกฺลิฏฺิเ ทคุคฺต ิปาฏกิงขฺา 

เมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุคติเป็นที่หวังได้” “จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเ สุคติ ปาฏิกงฺขา เมื่อจิต

ไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นที่หวังได้” ความเห็นผิดหรือเห็นชอบ ในขณะใกล้ตายนี้  

กม็คีวามหมายเป็นอย่างเดยีวกนักบัจติทีเ่ศร้าหมอง หรอืจติทีไ่ม่เศร้าหมอง ความเห็น

ผดินัน้กท็�าให้จติเศร้าหมอง แต่ความเหน็ชอบย่อมท�าให้จติไม่เศร้าหมอง อะไรทีจ่ะมา

ท�าให้จิตเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองในขณะใกล้ตาย ก็ได้แก่กรรมที่บุคคลท�าไว้ 

น้ันแหละ แต่ว่าเป็นกรรมหนกัทีต่ดิใจอยูม่าก บางทกีต็ดิใจอยู่ในส่วนลกึ ในเวลาปกติ
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ก็อาจจะไม่นึกถึงเท่าไร หรืออยากจะลืมแต่ว่าไม่ลืมยังฝังอยู่ คร้ันในเวลาที่ใกล้ตาย

ร่างกายอ่อนก�าลังลงไป จิตส่วนลึกปรากฏข้ึน กรรมทีฝั่งไว้นัน้ ก็โผล่ขึน้มา ทัง้ความด ี

ทัง้ความชัว่ หรอืว่าอาจจะเป็นกรรมท่ีท�าไว้เสมอ ๆ เป็นอาจณิ ถึงจะไม่ใช่หนกัอะไรนกั 

แต่ว่าท�าบ่อย ๆ ท้ังความดทีัง้ความชัว่ กอ็าจจะมาปรากฏในขณะใกล้ตาย บางทกีเ็ป็น

กรรมทีก่ระท�าขึน้ในขณะท่ีใกล้ตายนัน้เอง ในอรรถกถาธรรมบทได้มเีล่าถงึพระพทุธเจ้า

เสด็จไปโปรดคนท่ีใกล้ตาย ดังมีเรื่องเล่าถึงลูกของเศรษฐีขี้เหนียวมีลูกชายคนเดียว 

เมื่อลูกชายเริ่มเจ็บ จะตามหมอมารักษาก็กลัวจะเสียเงินทองมาก จึงไปเที่ยวหาหยูก

หายามารักษาเอง ลูกก็เจ็บมากขึ้น ๆ ก็เป็นอันว่าต้องตามหมอ ก็ต้องให้ลูกออกมา

นอนทีเ่ฉลยีงของเรอืนข้างนอก เพราะถ้าหมอเข้าไปในห้องจะเห็นสมบตัเิข้ากก็ลวัหมอ

จะรูว่้ามสีมบตัมิาก แต่เมือ่หมอไปรกัษาอาการ กห็นกัมากไปเสียแล้ว พระพทุธเจ้าได้

ทรงทราบถึงอุปนิสัยของเด็ก ก็เสด็จไปโปรด วิธีเสด็จไปโปรดก็คือ ได้เสด็จผ่านไปที่

เรอืนนัน้พอให้เดก็มองเห็น เดก็เหน็พระพุทธเจ้าเข้า จิตก็เกิดเล่ือมใสแล้วก็ตาย ก็แปลว่า

กรรมของเดก็ในขณะใกล้ตายนัน้ คอืจติผ่องใส เพราะเหน็พระจติผ่องใส คตขิองเดก็นัน้ 

ก็เป็นไปตามพระพุทธภาษิตที่ว่า “จิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่หวัง” กรรมที่ใกล้ตาย

นี้เรียกว่า อาสันนกรรม ถือว่าเป็นกรรมส�าคัญที่จะแต่งปฏิสนธิคือให้เกิดเป็นอะไร 

บางทีก็เป็นกรรมท่ีท�าขึ้นใหม่ ดังเร่ืองของเด็กที่เล่ามา เพราะจิตเลื่อมใสนั้น ก็เป็น

กรรมเหมอืนกนั คือเป็นกศุลกรรมทางจติใจ จติทีเ่ลือ่มใสในเมือ่มองเหน็พระ ความคดิ

ในขณะนั้น ก็ส่งไปท่ีพระพุทธเจ้า ประกอบด้วยความเลื่อมใส อันน้ีก็เป็นกุศลกรรม

ทางจิตใจในขณะนั้น เพราะฉะนั้น ธรรมเนียมไทยเราจึงมักจะมีบอกหนทางแก่คนท่ี

จะตาย อยา่งเช่นบอก “อรห�” ก็คอืเป็นวธิีที่จะช่วยใหใ้จระลึกถงึพระ บางคนกเ็ตรยีม

คิดเอาไว้ก่อนว่าเวลาจะตาย จะคิดอย่างไรบางท่านก็ได้ส่ังเอาไว้ว่าเวลาใกล้จะตายให้

ไปว่าถ้อยค�าอย่างนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ทรงแต่งค�าลาพระสงฆ์ในวันที่จะ

สวรรคตเป็นภาษาบาลี มีบทหนึ่งว่า

อาตุรสฺมิมฺปิ เม กาเย  จิตฺตํ น เหสฺสตาตุรํ 

เอวํ สิกฺขามิ พุทฺธสฺส  สาสนานุคตึ กรํ 

แปลความว่า “เมื่อกายของข้าพเจ้าแม้กระสับกระส่าย จิตของข้าพเจ้าจัก 

ไม่กระสับกระส่าย ข้าพเจ้ากระท�าตามคติแห่งพระศาสนาของพระพุทธเจ้าศึกษาอยู่
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อย่างนี้” และได้มีบันทึกจดหมายเหตุในขณะที่สวรรคตว่า ได้ทรงภาวนาว่า พุทโธ ๆ 

ไปจนสิ้นพระสุรเสียง แปลว่า ตั้งพระราชหฤทัยมั่นอยู่ในพระพุทธคุณ

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ได้ทรงสัง่ไว้แก่พระเถระ

รปูหนึง่ว่า ให้ไปถวายในเวลาทีจ่ะสิน้พระชนม์ และถ้อยค�าทีท่รงส่ังไว้นัน้ กเ็ป็นธรรมะ

แสดงถึงไตรลักษณ์ คือลักษณะ ๓ อย่างของสังขาร ทรงผูกเป็นภาษาบาลีว่า 

สงฺขารา อนิจฺจา วิปริณามธมฺมา สนฺตติปฏิพทฺธา 

สงฺขารา ทุกฺขา ตํ กุเตตฺถ ลพฺภา 

สงฺขารา อนตฺตา ยถาปจฺจยํ ปวตฺตนฺติ 

แปลความว่า สังขารทั้งหลายไม่เท่ียง มีอันแปรไปเป็นธรรมดา เนื่องด้วย

สันตติ สังขารท้ังหลายเป็นทุกข์จะพึงได้สุขในสังขารเหล่านี้แต่ไหน สังขารทั้งหลาย 

เป็นอนัตตา ย่อมเป็นไปตามปัจจัย

นีก้เ็ป็นใจความแห่งไตรลักษณ์ และเมือ่จะสิน้พระชนม์กโ็ปรดให้พระเถระรปู

นั้นถวายด้วยภาษาบาลี ครั้นว่าจบ ก็รับสั่งว่าพอแล้ว แล้วก็สิ้นพระชนม์

พิจารณาดูถึงวิธีเตรียมตายของท่านท่ีเป็นผู้รู้ก็ย่อมมีเหตุผล อย่างระลึกถึง

พระพุทธคุณก็จะท�าให้จิตเกิดปสาทะ ความเลื่อมใส ท�าให้จิตไม่เศร้าหมอง ย่อมจะ 

ไปดี อีกอย่างหนึ่ง ปรารภคติธรรมของสังขาร คือ ไตรลักษณ์ “ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 

เป็นอนตัตา” ก็ย่อมเป็นการถกูต้อง เพราะจติจะพ้นจากความยึดเหนีย่วใด ๆ ปลอดโปร่ง 

อาจจะ “วิรชํ เขมํ สิ้นกิเลสธุลี เกษม” ในขณะนั้นก็ได้

อนึ่ง พึงเข้าใจว่า เรื่องกรรมเช่นที่จัดวิภาคออกเป็นกรรม ๑๒ นี้ ย่อมเป็น 

เรือ่งทีเ่กีย่วกับชาตนิีช้าตหิน้า แปลว่าเมือ่เช่ือกรรมตามนีก้ย่็อมเชือ่ชาตนิีช้าตหิน้าด้วย 

หรอืเมือ่เชือ่ชาตนิีช้าตหิน้า กย่็อมเชือ่เรือ่งกรรมนีไ้ด้ด้วย เรือ่งชาตหิน้านัน้ กเ็ป็นเร่ือง

ที่ไม่รู้กันทางตา ทางหู โดยปกติเป็นเรื่องพิสูจน์กันไม่ได้เหมือนดังวัตถุ เพราะไม่ใช่

เป็นวตัถจุะเอามาพสิจูน์กนัอย่างวตัถุกไ็ม่ได้ ความพสูิจน์ในเรือ่งนี ้จงึต้องท�าโดยวิธอีืน่ 

กล่าวตามหลกัในพระพทุธศาสนากค็อืด้วยญาณ ความหย่ังรู้ อนัเกดิจากสมาธิท่ีแน่วแน่ 

ดังพระพุทธเจ้าได้ทรงบ�าเพ็ญสมาธิจนแน่วแน่ และทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธิไปเพื่อรู้ก็
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ปรากฏพระญาณ คือความหยั่งรู้ขึ้นดังที่แสดงไว้ในพระญาณ ทั้ง ๓ ในพุทธประวัติ 

อนัทีจ่ริงเรือ่งการพสิจูน์ข้อเทจ็จรงินี ้ไม่ใช่แต่ในเรือ่งนีเ้ท่านัน้ ทีพ่งึท�าได้ด้วยวธิจี�าเพาะ

ของสิง่ทีจ่ะพิสจูน์น้ัน ยกตวัอย่างเช่นว่า พสูิจน์ความรู้ว่า ใครมคีวามรู้แค่ไหน อย่างเช่น

นักเรียนที่เรียนหนังสือ แล้วก็จะพิสูจน์กันว่ามีความรู้แค่ไหนจะเอามาเข้าห้องทดลอง

อย่างวตัถทุางวทิยาศาสตร์กค็งท�าไม่ได้ เพราะความรูน้ีไ้ม่ใช่วตัถ ุเพราะฉะนัน้ คนเรา

จึงหาวธิพีสิจูน์ความรูก้นัด้วยวธิสีอบไล่ วธิสีอบไล่นี ้กม็มีาต่าง ๆ ตามคราว ตามสมยั

ในพระพทุธศาสนานัน้ สอบไล่คร้ังแรกกน่็าจะคร้ังพระพทุธเจ้าเทศน์อนตัตลกัขณสตูร

แก่พระปัญจวัคคีย์ แล้วก็ตรัสถามพระปัญจวัคคีย์ ให้ตอบ พระปัญจวัคคีย์ก็ตอบ  

นี่เท่ากับว่าสอบสัมภาษณ์ สอบปากเปล่า น่าจะเป็นครั้งแรก พระปัญจวัคคีย์ถูกสอบ

ปากเปล่ามาเป็นครั้งแรก แล้วก็มามีสอบจนถึงเป็นข้อเขียนดังในปัจจุบัน นี่ก็เป็นวิธี

พิสูจน์อย่างหนึ่ง คนที่ท�าผิด จะจับตัวเอามาเข้าห้องทดลองตรวจดูว่าผิดหรือถูกอย่าง

วตัถ ุกท็�าไม่ได้อีก จะท�าอย่างไรจงึจะรู้ว่าผดิหรอื ไม่ผดิ กต้็องตัง้ศาลขึน้ไต่สวนพจิารณา

วินิจฉัยตามพยานหลักฐานต่าง ๆ เพราะฉะนั้น เรื่องการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริง 

เป็นต้น ในสิง่ต่าง ๆ จงึมวีธิที�ากนัหลายอย่าง ตามสมควรแก่สิง่ท่ีจะพสิจูน์นัน้ ๆ ไม่ใช่

ว่าจะเป็นอย่างที่พูดกันว่าพิสูจน์ไม่ได้ ๆ แล้วก็เชื่อไม่ได้ จะต้องยกขึ้นมาว่าสิ่งนั้นเป็น

เร่ืองอะไร เป็นวัตถุหรือเป็นอะไร แล้วจะพิสูจน์กันด้วยวิธีอะไร ในเรื่องของภพชาติ 

ก็เป็นเช่นเดียวกัน เป็นเรื่องของจิตใจซึ่งไม่ใช่วัตถุ การที่จะพิสูจน์กัน ก็พิสูจน์ด้วยวิธี

ที่สมควรแก่เรื่องทางจิตใจด้วยญาณที่รู้ระลึกชาติได้ แต่การพิสูจน์เรื่องกรรมนี้ แม้จะ

รู้ระลึกชาติได้ชาติหนึ่ง ก็ยังพิสูจน์ไม่ถูกเหมือนกัน ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว

พระพทุธเจ้าได้ทรงระลกึพระชาตย้ิอนหลงัไปนบัไม่ถ้วน ไม่ใช่เพยีงชาตเิดยีว 

ทรงระลกึย้อนหลังไปมากมาย เท่ากับว่าได้ไปเกบ็สถิตเิอาไว้มากมายเหลอืเกนิ จนเป็น

ข้อพิสูจน์ได้เพียงพอว่า กรรมจะต้องให้ผลตามประเภท กรรมดีให้ผลดี กรรมชั่ว  

ให้ผลชั่ว เพราะฉะนั้น คนเราจึงต้องมีศรัทธาคือความเชื่อในท่านผู้รู้ ในสิ่งที่ตนเองยัง

ไม่สามารถที่จะรู้ได้ ความรู้ของคนเรานั้น ว่าถึงความรู้ทางอายตนะ ย่อมมีวิสัย คือมี

ขอบเขตจ�ากดั อย่างความรูท้างตา ทางห ูของคน กย่็อมมวีสิยัของตา ของห ูเท่าทีจ่ะ

มองเห็นเท่าท่ีจะได้ยิน แต่ว่าสิง่ต่าง ๆ ท่ีตามองไม่เห็นหฟัูงไม่ได้ยนิยงัมอีกีมากมายนัก 

ซึ่งในบัดน้ีความรู้ในปัจจุบันก็ได้รับรองเช่นนั้น และยังได้สร้างเครื่องช่วยที่จะให้เห็น 



204 ธรรมทรรศนะ

สิ่งที่ตาเนื้อไม่เห็นโดยปกติ เช่นกล้องต่าง ๆ แม้ลมที่หายใจ ก็มองไม่เห็น แต่ก็เป็นที่

รบัรองกนัว่ามีสตัว์บางอย่างยงัมีวสิยัของตาหลูะเอยีดกว่าของคน เพราะฉะนัน้ จะถอืว่า

สิ่งที่มองไม่เห็นฟังไม่ได้ยินแล้วเป็นไม่มี ก็เป็นการไม่ถูกต้อง ทั้งที่เกี่ยวแก่ อดีตกาล 

อนาคตกาล ก็ยังไม่อาจจะรู้ไปได้ไกลที่เข้าใจว่ารู้ คิดดูแล้วก็หาใช่รู้ไม่ กลายเป็น 

ความเชื่อไปก็มีมาก ยกตัวอย่างเช่น ความรู้ในอดีตของคนทั่วไปในชาตินี้เอง ก็รู้จัก 

แต่รูเ้ดยีงสา หาได้รูต้ัง้แต่เกดิไม่ ตนเองเกดิมาเม่ือไร ใครเป็นมารดาบดิากห็ารูไ้ด้เอง

ไม่ ต้องอาศัยมารดาบดิาหรอืผูอ้ปุการะเลีย้งดชู่วยบอกให้ภายหลงั ฉะนัน้ ทีว่่ารูว่้าเกิด

เมื่อไร ใครเป็นมารดาบิดา จึงเป็นความเชื่อรับรอง ส่วนที่เกี่ยวกับอนาคต เหตุการณ์

อะไรจะเกดิขึน้แก่ชวีติบ้างแม้ในชัว่โมงหน้าวนัหน้ากห็ารูไ้ม่ ก�าหนดต่าง ๆ ว่าจะท�าอะไร 

เม่ือไร ก็ท�าไปตามความเชื่อไว้วางใจ เหมือนอย่างสมมติว่าจะไม่มีเกิดขึ้นขัดขวาง 

นอกจากนี้ทางท่ีจะศึกษาให้มีความรู้ท่ีพ้นวิสัยของตาหู ก็ยังมีอีกมาก ซึ่งก�าสังศึกษา

กันอยู่ท้ังในด้านวัตถุ และโดยเฉพาะในด้านจิตใจก็ยังมีอีกมาก เช่น วิชาทางสมาธิ 

และทางปัญญา เมื่อยังศึกษาไป ไม่ถึงไหน แล้วจะมาปฏิเสธว่า อะไรไม่มีเสียทั้งหมด 

กเ็ป็นการไม่ถกูต้องเช่นเดยีวกัน ฉะน้ัน ศรทัธาคอืความเชือ่ในวตัถุทีค่วรเชือ่ ในบคุคล

ที่ควรเชื่อ จึงเป็นสิ่งที่ควร และเป็นสิ่งที่ต้องมี แม้ในทางโลกเองในบัดนี้ เราก็อาศัย

ศรัทธาคือความเชื่อกันอยู ่เป็นอันมากในส่ิงที่ยังไม่รู ้ เช่นว่าในการก้าวหน้าทาง 

วิทยาศาสตร์จนถึงไปโลกพระจันทร์ ความจริงเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเอง แต่เราก็เชื่อกัน 

เพราะมเีหตผุลหลักฐานอะไรต่าง ๆ ท่ีพอให้เชือ่ได้แม้กระนัน้ คนบางพวกกไ็ม่ยอมเชือ่ 

หาว่าสหรัฐเล่นหนังให้ดูก็มี นี้แสดงว่าแม้ในทางโลกทั่ว ๆ ไป เมื่อยังไม่รู้ก็ต้องอาศัย

ความเชื่อในผู้รู้ ในทางธรรมก็เหมือนกัน เมื่อยังรู้ไม่ถึงไหน ก็ต้องอาศัยความตรัสรู้

ของพระพุทธเจ้าเป็นเครือ่งน�า เพราะฉะน้ัน หลกัของธรรมะต่าง ๆ จงึต้องอาศยัศรัทธา

เป็นข้อน�าอยู่ด้วย แล้วก็มีปัญญาเป็นข้อคุมอยู่ ศรัทธานั้น โดยตรงก็คือตถาคต 

โพธสิทัธา ความเชือ่ในพระปัญญาตรสัรู้ของพระตถาคตพทุธเจ้า คอืเมือ่เช่ือในความรู้

ของครู ก็ย่อมจะเคารพเชื่อฟังค�าสั่งสอนของครู

อน่ึง เรื่องกรรมท่ีเกี่ยวพันถึงชาติภพในอดีตและอนาคต แม้จะไม่รู้ไม่เห็น 

เหมือนอย่างเห็นด้วยตา แต่มีเหตุผลต่าง ๆ ที่อาจพิจารณาให้เกิดความลงความเห็น 

รบัรองได้และเรือ่งกรรมในปัจจบัุนเองกมี็เหตผุลทีอ่าจพจิารณาให้เหน็ได้ เช่นเดยีวกนั 
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ฉะนั้น แม้สมควรจะใช้ศรัทธาในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นเบื้องต้นก็ควรใช้

ปัญญาของตนเองพิจารณาอีกด้วย ล�าพังศรัทธา ถ้าขาดปัญญาก็ไม่แน่นอนมั่นคง  

อาจเป็นแบบทีเ่รียกว่าศรทัธาท�าให้ตาบอด ควรจะเป็นศรทัธาชนดิของคนตาดคีอืมีปัญญา

มองเห็นเหตุผล ข้อความตามที่กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นโดยล�าดับก็เป็นเหตุผลในทาง

ต่าง ๆ ซึ่งต่างก็ส่องรวมเข้ามาท่ีจุดเดียวกัน คือกรรมและผลของกรรม แม้ได้ต้ังใจ

อ่านและพจิารณาตามไป เพยีงเท่านี ้กจ็ะท�าให้เกดิความรูร้บัรองหลกัของกรรมตามที่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ไม่มากก็น้อย

เรื่องกรรมนี้เป็นวิสัยของความรู้ที่เป็นปัญญา มิใช่วิสัยของความรู้ผิวเผินทาง

ตาหู เป็นต้นเท่านั้น คนเราต่างมีปัญญาเป็นพื้นเพอยู่ด้วยกันและมีปัญญาที่เจริญขึ้น

ด้วยการศึกษา ที่ได้ชื่อว่า “มนุสฺส หรือ มนุษย์” ที่แปลอย่างหนึ่งว่า “ผู้มีมนะ”  

(ใจ คือ ความรู้) สูง ก็ด้วยปัญญา คนเราจึงมีความรู้จักเปรียบเทียบในความเจริญ 

ความเสื่อม ความผิดชอบชั่วดีต่าง ๆ สามารถสร้างส่ิงที่เรียกว่า “วัฒนะ อารยะ”  

ให้เกดิข้ึนด้วยปัญญานีเ้อง และจ�าต้องใช้ปัญญาอยู่เสมอ จึงได้พบสัจจะ คอื ความจรงิ

ในสิง่นัน้ ๆ ท้ังในทางคดโีลกท้ังในทางคดธีรรม ยกตวัอย่างง่าย ๆ เมือ่ยนือยู่กลางถนน 

มองไปตามยาวของถนนข้างหน้า จะเหน็ถนนทีส่ดุลกูตารวมกนัเข้ามาเป็นเส้นเดยีวกนั 

มองเหน็ดวงตะวันเดอืนดาวเล็กนดิเดยีวในท้องฟ้า ความรูท้ีเ่กดิทางตามองเหน็จะเป็น 

ดังนี้ แต่ปัญญาจะบอกว่ามิใช่เป็นอย่างที่ตามองเห็น ถนนมิได้รวมเข้ามา ดวงตะวัน 

เดอืนดาวกใ็ช่ดวงเล็กอย่างท่ีตาเหน็นัน้ แต่วสิยัของตาเป็นเช่นนัน้เอง ในบดันี ้ปัญญา

จะบอกขนาดแห่งดวงตะวนัเดอืนดาวได้อย่างมีเหตผุลแน่นอน ฉะนัน้ อายตนะต่าง ๆ 

มีตาหูเป็นต้นท่ีเป็นสื่อความรู้ จะต้องผ่านเครื่องย่อยคือ ปัญญาเสียก่อน จึงให้เกิด

ความรู้ที่ถูกต้องตามเหตุผล นึกดูถึงร่างกายเอง บริโภคอาหารเข้าไปทางปากแล้วก็

ต้องไปผ่านเคร่ืองย่อยก่อน อาหารที่ย่อยแล้วนั้นจึงจะถูกส่งไปบ�ารุงเลี้ยงร่างกายได้ 

ถ้าเครื่องย่อยเสีย อาหารก็จะกลายเป็นพิษกลับเป็นอันตรายแก่ร่างกาย ฉันใดก็ดี  

ถ้าเผลอปัญญาไปเสีย ความรู้ต่าง ๆ ท่ีรับทางอายตนะจะกลายเป็นความรู้ผิด  

เป็นอวชิชา โมหะ มิจฉาทิฐิไปได้ทีเดยีว อะไรท�าให้เผลอปัญญาคือความขาดสต ิเพราะ

ความมวัเมาประมาทต่าง ๆ อนัโยงไปถึงความโลภ โกรธ หลง ฉะนัน้ เมือ่ไม่ต้องการ

ให้เผลอปัญญาก็ต้องอบรมสติให้ดี อีกอย่างหนึ่งความไม่เผลอปัญญาย่อมช่วยอบรม
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สติให้ดีขึ้นได้ด้วย เป็นอันว่าทั้งสองต่างต้องมีอาศัยกัน ผู้ที่มีพื้นเดิมคือสติปัญญาดีอยู่  

ย่อมรับการอบรมสะดวกง่ายขึ้น ส่วนผู้ที่มีพื้นเดิมไม่ดี ย่อมรับการอบรมยากกว่า  

แต่ก็อาจรับได้เมื่อมีความพากเพียรพยายามจริง และได้อยู่ในที่อันสมควร

คนเราเกดิมาต่างมกีรรมทัง้ดทีัง้ไม่ดตีดิมาด้วยกนั และกจ็ะต้องท�ากรรมใหม่

กันอยู่ทุกวัน ทางพระพุทธศาสนาแสดงเรื่องกรรมไว้ ตามที่กล่าวมาโดยล�าดับ ก็เพื่อ

ให้เกิดศรัทธาและปัญญาในกรรม และเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาในอันที่จะประกอบกรรม

ปัจจุบนัให้ด ีมิใช่เพือ่ให้รอผลของกรรมเก่าหรอืกลวักรรมเก่า หรอือ้างกรรมเก่าในทาง

ที่ผิด

รอผลของกรรมเก่า คือ ไม่ท�าอะไร นอนรอผลดีที่คิดว่าจะเกิดขึ้นจากกรรม

เก่า ดังมีนิทานเล่าว่า มีชายสองคนมีหมอดูท�านายคนหนึ่งว่าจะได้เศวตฉัตร ทายอีก

คนหนึง่ว่าจะล�าบาก คนทีห่มอท�านายว่าด ีกไ็ม่ท�าอะไร นัง่นอนอยูเ่ฉย ๆ รอกย็ากจน

ลงทุกที จนในท่ีสุดไปนอนเจ็บอยู่ในป่าคนเดียว พระธุดงค์มาพบเข้ามีความสงสาร  

จงึกางกลดให้ ชายผูน้ัน้กต็ายในกลดพระธดุงค์ ซึง่เป็นร่มผ้าขาว ส่วนชายคนทีห่มอดู 

ทายว่าจะล�าบาก ก็อุตสาหะท�าการงานไม่หยุดหย่อน รวบรวมทรัพย์ขึ้นได้โดยล�าดับ 

แต่ก็ต้องท�างานล�าบากจริงเหมือนกัน

กลัวกรรมเก่า คือ กลัวว่าจะต้องได้รับผลร้ายจากกรรมเก่า ท�าให้ไม่กล้าจะ

ท�าอะไรที่ควรท�า

ทัง้สองจ�าพวกนีเ้รยีกว่าเหมือนเป็นทาสของกรรมเก่า ซึง่ผดิทางพระพทุธศาสนา

อ้างกรรมเก่าในทางท่ีผิด เช่น อ้างว่าคนนี้ได้ท�ากรรมเก่ามาอย่างหนึ่ง คือ  

ลักของเขา จะต้องได้รับผลคือ จะต้องถูกลักของจึงจะพ้นจากกรรมนั้น ฉะนั้น  

เพื่อช่วยให้เขาพ้นกรรม จ�าต้องไปลักของเขาเสีย ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสห้ามว่า   

มา กตเหตุ อย่าอ้างว่าเพราะเหตุแห่งกรรมที่ได้ท�ามาแล้วเช่นนั้น

ส่วนที่เพื่อให้เกิดศรัทธาและปัญญาในกรรมนั้น ก็คือเพื่อให้เกิดศรัทธาและ

ปัญญาว่า กรรมดีให้ผลดี กรรมชั่วให้ผลชั่วโดยแท้จริง
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เพือ่เพิม่พูนสตปัิญญาในอันทีจ่ะประกอบกรรมปัจจุบนัให้ดี ข้อนีเ้ป็นหัวใจของ

การแสดงเรื่องกรรม จําต้องการพระพุทธศาสนาก็ตรงจุดนี้ ถ้าไม่ต้องท�าอะไร รอผล

ของกรรมเก่ากันอยู่อย่างเดียว ก็ไม่จ�าเป็นต้องมีพระพุทธศาสนา ฉะนั้น หน้าที่ของ 

ทุกคนก็คือ พิจารณาดูเข้ามาที่ตนเองว่า มีอะไรที่ได้ท�าไปแล้วหรือก�าลังท�าอยู่เป็น 

สิ่งที่ไม่ดี เมื่อพบเข้าก็ตั้งใจเว้นไม่ท�าต่อไป เมื่อพบว่าเป็นสิ่งที่ดีสมควรท�า ก็ท�าต่อไป 

หรือเริ่มต้นท�าขึ้น 

พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นอันมากเพื่อกรรมปัจจุบันนี้ เช่นทรงแนะน�าให้ละ

อกุศล ให้อบรมกุศล ด้วยทรงชี้เหตุผลว่า สามารถเพ่ือจะละ อกุศลและอบรมกุศล  

ถ้าไม่สามารถก็จะไม่ตรัสสอนอย่างนี้ เพราะว่าสามารถ จึงตรัสสอนอย่างนี้ และ 

ถ้าการละอกุศล การอบรมกุศลจะเป็นไปเพื่อโทษทุกข์ ก็จะไม่ตรัสสอนอย่างนี้  

แต่เพราะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุข จึงตรัสสอนไว้อย่างนี้

เรื่องความยากง่าย ทรงแสดงว่า “ความชั่ว คนชั่วท�าง่าย คนดีท�ายาก ส่วน

ความดี คนชั่วท�ายาก คนดีท�าง่าย”

เมื่อกรรมชั่วที่บุคคลท�าในปัจจุบัน ทางพระพุทธศาสนาก็มิได้ประสงค์ให้เก็บ

มาเป็นนิวรณ์กั้นความสุขสงบทางจิตใจ กั้นสมาธิและปัญญา ถ้าจะต้องเก็บมาเป็น

นิวรณ์อยูดั่งนี ้กจ็ะสูค้นทีเ่ชือ่ว่าล้างบาปได้ หรอืทีมี่ทฐิว่ิาไม่มีบาปไม่ได้ เพราะไม่ต้อง

เก็บมาเป็นเครื่องเบียดเบียนใจ ให้เป็นทุกข์อยู่เรื่อยว่าท�ากรรมชั่วอย่างนั้น ๆ ไว้ ไม่รู้

ทางทีพึ่งปฏิบติัคอืท�าความรบัรูว่้าได้ท�ากรรมน้ัน ๆ ไปแล้วสารภาพบาปนัน้แก่ตน หรอื 

แก่ผู้ที่สมควร และต้ังใจว่าจะไม่ท�าบาปเช่นนั้นอีก ที่ท�าแล้วก็เป็นอันท�าแล้ว หน้าที ่

ของตนกค็อืจะต้องท�าดใีห้ย่ิง ๆ ขึน้ บาปทีท่�าแล้วกใ็ห้เป็นอันท�าแล้ว จะสนองผลอย่าง

ไรเมื่อไร ก็สุดแต่ก�าหนดของกรรมนั้นเอง ขออย่าให้มากวนใจกั้นใจอีกเลย ขอให้เกิด

โอกาสท�าความดีให้เต็มที่เถิด พระองคุลิมาล เมื่อเป็นคฤหัสถ์ เป็นโจรฆ่าคนเสียเป็น

อันมาก แต่ภายหลังได้เข้ามาบวชปฏิบัติพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า บาปท่ีท�าไว้

นั้นไม่ถึงขั้นอนันตริยกรรมห้ามมรรคผล และท่านก็ไม่ยึดถือมาเป็นนิวรณ์ จึงบรรลุ

พระอรหันตมรรคญาณ ชื่อว่าละบาปได้ด้วยกุศลอย่างสูง ดังได้มีพระพุทธภาษิตตรัส

ปรารภท่านว่า “บาปที่ผู้ใดท�าแล้วและละเสียด้วยกุศล ผู้นั้นส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือน

ดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากหมอก”
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อกีเรือ่งหนึง่ พระสารบีตุรเถระออกจากสมาบตัแิล้วในวันหน่ึง ได้ไปรบับณิฑบาต

ของนายโจรฆาต (นายเพชฌฆาตท่ีได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ประหารชีวิตโจร) แล้วได้

กล่าวธรรมิกถาอนุโมทนา นายโจรฆาตไม่อาจส่งใจไปตามกระแสธรรมได้ เพราะมี

จิตใจนึกถึงการประหารโจรที่ได้ท�ามาเป็นอันมาก เป็นนิวรณ์เบียดเบียนใจอยู่ตลอด

เวลา พระเถระไต่ถามได้รบัค�าตอบดงันัน้แล้ว จงึถามว่า ได้ท�าตามชอบใจของตน หรอื

ผูอ้ืน่สัง่ให้ท�า เขาตอบว่า ได้รบัค�าสัง่ให้ท�า พระเถระ จงึถามว่า เมือ่เป็นเช่นนัน้จะเป็น

บาปอกุศลด้วยหรือ เขาเป็นคนทึบ ได้ฟังดังนั้น จึงส�าคัญว่า “เราไม่มีบาป” จิตจึง 

รวมฟังธรรมไม่มีเรื่องเก่ามาเป็นนิวรณ์ เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นได้

การน�าเรือ่งพระองคลุมิาล กับเรือ่งนายโจรฆาตมาเล่า มิใช่เพือ่ส่งเสรมิให้ไม่

กลัวบาปกรรม แต่เพื่อแสดงว่าทุก ๆ คนเมื่อท�าชั่วมาแล้วก็อาจกลับตัวได้ มิใช่ว่า 

ความชั่วเก่าท่ีท�าไว้จะต้องมาคอยดึงไว้มิให้กลับสู่ความดี พระพุทธเจ้าไม่ทรงสาปใคร 

ทรงโปรดแม้คนบาปหนา ข้อส�าคัญให้เขารู้จักตนเอง รู้ว่าได้ท�าบาปไว้แล้ว และตั้งใจ 

ไม่ท�าอีก ตั้งใจท�าความดีต่อไป คนในโลกนี้ต่างมีหน้าท่ีพึงปฏิบัติในทางโลกอยู่เป็น 

อันมาก สิ่งท่ีถือว่าเป็นบาปอกุศลทางพระศาสนาท่ีนับถือ แต่ก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 

หรอืตามอาชพีก็มีปฏิบติัไปแล้ว ถ้ายึดมาเป็นนิวรณ์เบยีดเบยีนใจอยู ่ กจ็ะไม่มคีวามสุข

สงบใจ ซึ่งก็ไม่เป็นข้อพึงประสงค์ให้เป็นดังนั้น ควรปฏิบัติตามทางที่จะเป็นประโยชน์ 

คอื ไม่ยดึมาเป็นนวิรณ์แห่งความดคีวามสขุทางจติใจ คนโดยมากในโลก กต้็องท�ากรรม

ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง มีสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ดังที่เรียกว่ากรรมด�า ๆ ขาว ๆ ให้เสวยผลด�า ๆ 

ขาว ๆ แม้จะท�าไม่ดีบางอย่าง แต่ก็ได้ท�าความดีอื่น ๆ บางอย่าง อย่าให้ความไม่ดีมา 

เป็นนิวรณ์กั้นกางขวางหน้าความดี บางทีความไม่ดีท่ีท�าไว้ เป็นเรื่องไม่ใหญ่โตอะไร 

แต่ยดึเป็นนวิรณ์กวนจติใจอยู่เนอืง ๆ ถ้าเป็นดังนีก้ม็โีทษมากโดยไม่จ�าเป็น เพราะเป็น

เครือ่งกัน้ความดคีวามสขุดงักล่าว ถ้าไปเป็นนวิรณ์ในเวลาใกล้ตาย ท�าให้จติเศร้าหมอง 

ก็ยิ่งให้โทษมาก ฉะนั้น ต้องให้เหตุผลแนะน�าจิตใจ ให้ปล่อยวาง ไม่ให้สิ่งที่ท�าแล้วมา

เป็นเกาะเกี่ยวเป็นนิวรณ์ห้ามความดี ความสุขสงบแห่งจิต และแม้จะยังต้องปฏิบัติ

หน้าที่หรืออาชีพบางอย่าง ที่เรียกว่าเป็นบาปอกุศลทางพระศาสนา ก็ควรปฏิบัติสิ่งที่

เป็นบุญกุศล ความดีอย่างอื่นให้มากยิ่งขึ้น ให้บ่อย ๆ ยิ่งขึ้น เพื่อให้มีน�้าหนักถ่วงทาง

จิตใจมาทางความดี ดังนี้ความดีหรือบุญกุศลจะน�าหน้า
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ในปัจจบุนันี ้ใครกต็ามมคีวามไม่ประมาท ประกอบกรรมทีด่อีย่างหนกั หรอื

บ่อย ๆ กรรมดงักล่าวนีก้จ็ะสนองผลให้ก่อน กรรมชัว่ในอดีตหากได้กระท�าไว้ ถ้าเบา

กว่าก็จะไม่มีโอกาสให้ผล ดังที่มีนิทานเล่าว่า ได้มีบุคคลผู้หนึ่ง หมอดูว่าจะต้องถึงแก่

ความตายภายในก�าหนดเท่าน้ันวนั ผูน้ัน้เชือ่ว่าตนจะตายตามค�าหมอด ูจงึบรจิาคช่วย

คนมากมาย เม่ือถึงก�าหนดท่ีหมอทายก็ไม่ตาย จึงต่อว่าหมอ หมอถามว่าได้ท�า 

อะไรบ้าง ก็ตอบให้หมอทราบ หมอจึงบอกว่า เพราะอย่างนั้นจึงไม่ตาย การกุศลนั้น 

ช่วยต่ออายไุว้ ตามนทิานเรือ่งนีถ้้าเป็นหมอดูกค็งว่าอย่างนัน้ แต่ถ้าเป็นพระพุทธศาสนา

ก็จะต้องตอบเป็นวิภัชชวาทะ (จ�าแนกตอบ) ว่าตามหลักธรรม หากจะมีกรรมเก่ามา

ตัดรอนชีวิต ถ้าท�ากรรมปัจจุบัน ฝ่ายดีให้หนักกว่า กรรมตัดรอนนั้นก็จะต้องชะงัก 

ไว้ก่อน กรรมดีใหม่ก็จะสนอง ผลเหมือนอย่างขวางหน้ากรรมตัดรอนน้ันไว้เรียกว่า 

กรรมตดัรอนไม่ได้โอกาสจะให้ผลกไ็ด้ ฉะนัน้ ผูท้ีท่�ากรรมดอียูม่ากเสมอ ๆ จงึไม่ต้อง

กลวักรรมชัว่ในอดตี หากจะมกีศุลของกรรมจะชชู่วยให้มคีวามสขุความเจรญิสบืต่อไป 

และถ้าได้แผ่เมตตาจติอยู่เนือง ๆ ก็จะระงับคูเ่วรอดีตได้อกีด้วย ระงบัได้ตลอดถงึปัจจุบัน 

ทั้งเมื่อได้ด�าเนินในมรรคมีองค์ ๘ ของพระพุทธเจ้าเพื่อความส้ินทุกข์ก็จะด�าเนินเข้า

ทางทีพ้่นจากกรรมเวรท้ังสิน้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ตณัหาเป็นกรรมสมทุยั คือ เหตใุห้

เกิดกรรม มรรคเป็นทางดับกรรม

เรื่องกรรมอดีตให้ผล มีข้อควรตั้งเป็นข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ อาการที่

ให้ผลแบ่งเป็น ๒ ได้แก่ ให้ผลแก่บุคคลโดยไม่เกี่ยวแก่จิตเจตนาของบุคคลในทางที่ดี 

เช่น ประสบลาภผลโดยท่ีมิได้คาดคิดไว้เลย ในทางร้าย เช่น ประสบเหตรุ้ายโดยทีม่ไิด้

คาดคิดไว้เลยเช่นเดียวกัน จะกล่าวว่า ไม่อยู่ในอ�านาจจิตเจตนาของตนเลยก็ได้ คือ 

คนจะคดิต้องการหรอืไม่กต็าม เหตท่ีุจะต้องเกดิก็จะต้องเกิดจนได้ อกีอย่างหนึง่ ให้ผล

แก่บคุคลโดยเกีย่วแก่จิตเจตนาของบคุคลด้วย ในทางทีด่เีช่นคดิอยากจะท�างานก็ได้งาน 

ได้ทรัพย์คล่องสะดวก หรือมีผู้ชักชวนให้ท�าก็ได้ผลดี เช่นเดียวกัน ในทางร้ายเช่น  

คิดท�าอะไร มีใครชักชวนให้ท�าอะไรก็ไม่ได้ผล บางทีกลับเสียไป หรือคิดท�าความชั่ว

ร้ายเสียหายเอง หรือมีผู้มาชักชวนให้ท�าความชั่วต่าง ๆ ได้โดยคล่อง โดยสะดวก  

ตามตัวอย่างท่ีกล่าวน้ียังมีปัญหาว่า กรรมอดีตให้ผล หรือกรรมปัจจุบันให้ผลกันแน่ 
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เพราะตามที่มองเห็นก็เป็นกรรมปัจจุบัน เช่น ท�าการค้าได้ก�าไร ถ้าไม่ท�าการค้า ก็จะ

ไม่เกิดผลทั้งสองอย่าง แต่ผู้ที่เชื่อกรรมก็กล่าวว่า มีกรรมอดีตผสมให้ผลอยู่ด้วย  

แต่มองไม่เหน็ ดงัทีเ่รยีกกนัว่าคนก�าลงัชะตาด ีท�าอะไรก็ข้ึน คนก�าลงัชะตาตกท�าอะไร

ไม่ขึ้น ถ้าเป็นโหรก็จักท�านายทายทักว่า นพเคราะห์ดวงนั้นดวงนี้ กุมเล็งโยคลัคนาจะ

เกิดผลเช่นนั้น เช่นนี้ ซ่ึงโหรก็อธิบายให้เข้าหลักกรรมว่า ท�านายอดีตกรรมนั่นเอง  

แต่ถ้าจะถามว่า ทางพระพทุธศาสนาว่าเป็นอย่างไร ก็ตอบว่า ในส่วนทีเ่กีย่วกบัเจตนา

เช่นนี้ ทางพระพุทธศาสนาสอนให้รักษาจิตของตน ดังที่ตรัสไว้ แปลความว่า “คนมี

ปัญญาย่อมรักษาจิต” เพราะเมื่อรักษาจิตไว้ได้ หากจะมีกรรมอดีตมาชักน�าให้คิดท�า

ไม่ดี หรือให้มีผู้ชักชวนก็จะห้ามใจได้ จะไม่หวั่นไหวไปตามค�าชักชวน ถ้าคิดท�าดีหรือ

มีผูช้กัชวนให้ท�าดี ถ้าจะกล้าท�ากล้ารบัท่ีจะท�า พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักไว้ดังนี ้ “ไม่ท�า 

ความชัว่ทัง้ปวง ท�าความดใีห้ถงึพร้อม  ท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว” ผูท้ีร่กัษาจติของตน

ได้ย่อมสามารถจะปฏิบัติพระโอวาทน้ีได้ เม่ือเป็นเช่นนี้ก็ได้อานิสงส์ ๒ อย่างคือ  

ปิดทางอดตีกรรมทีไ่ม่ดหีากจะมี เปิดทางปัจจบุนักรรมทีด่ ีในเรือ่งเช่นนี ้ใจจงึเป็นใหญ่

เป็นหัวหน้า ใจน้ันเองน้อมไปโอนไป อดีตกรรมใด ๆ ที่จะให้ผลโดยอาศัยใจ ไม่มี

อ�านาจโดยล�าพังตนเองเลย แต่อาจมีอ�านาจครอบง�าใจที่อ่อนแอ หากใจมีก�าลังแล้วใจ

ย่อมชนะกรรมที่เกี่ยวแก่ใจทุกอย่าง 

น่าจะกล่าวรวมไว้ด้วยถึงบุคคลอีกลักษณะหนึ่ง คือ พวกคอยแต่กินผลของ

กรรมเก่า คอื ไม่ท�าอะไรให้ดีขึน้ถงึจะไม่ท�าช่ัวอะไรก็ตาม นกึดูโลกของคนเราท่ี เจริญข้ึน 

เช่น เป็นบ้านเป็นเมืองที่เจริญสมบูรณ์ในทางต่าง ๆ ก็เพราะคนเราไม่ปล่อยให้เป็นไป

ตามธรรมชาติ รู้จักจัดท�าดัดแปลงแก้ไขปรุงแต่งสร้างเสริม สร้างเป็นบ้าน เป็นเมือง 

ตัดถนนหนทาง ขุดคลอง ถมแม่น�้า สร้างเขื่อนกักระบายน�้าหรือเพื่อประโยชน์ที่ 

เรยีกว่าอเนกประสงค์ สร้างยวดยานพาหนะต่าง ๆ เป็นต้น ความเจรญิต่าง ๆ เหล่านี้

เกดิขึน้เพราะปัญญาและกรรมใหม่ของคนทัง้นัน้ ถ้าไม่ท�าอะไร ภาวะของคน กค็งเป็น

คนป่า ไม่มบ้ีาน ไม่มเีมอืง ไม่มสีิง่ต่าง ๆ ดงักล่าวอยู่ตามเดมิ เหมือนอย่างภาวะของ

สตัว์ดิรัจฉาน เดิมเป็นอย่างไร กค็งอยู่อย่างนัน้ เป็นจ�าพวกทีเ่กดิมากนิแต่ผลของกรรม

เก่าแต่อย่างเดยีว คอืเกดิมาอย่างไรได้มาเท่าไร กอ็ยูเ่ท่านัน้ เพราะขาดปัญญาและกรรม
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ใหม่ที่รู้จักท�าให้ดีขึ้นต่าง ๆ อย่างมนุษย์ แม้กรรมที่เป็นภายในของแต่ละบุคคลก ็

เช่นเดียวกัน กรรมเก่าของทุกคนก็เหมือนอย่างภูมิประเทศที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็น

ป่าเป็นเขา กรรมใหม่ก็เหมือนอย่างภูมิประเทศทีพ่ฒันาให้เป็นบ้านเป็นเมอืงมคีวามเจริญ 

ถ้าเกดิมาไม่ท�าอะไร เป็นจ�าพวกกนิแต่ผลของกรรมเก่า กจ็ะต้องเป็นคนป่าอยู่เหมือน

สมัยดึกด�าบรรพ์ ไม่ต่างอะไรกันกับสัตว์ร่วมโลกที่บัดนี้มนุษย์เราทิ้งเสียไกลแล้ว

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า กรรมมี ๒ อย่าง คือ ปุราณกรรม ได้แก่กรรมเก่า 

และนวกรรม ได้แก่กรรมใหม่ และได้ตรสัอธบิายว่า กรรมเก่าได้แก่อายตนะ ทัง้ ๖ คือ 

ตา หู จมกู ลิน้ กาย ใจ ส่วนกรรมใหม่กไ็ด้แก่การงานทีท่�า พดู คดิ ด้วยมีเจตนาอยู่

ในปัจจุบัน ลองคิดว่าท�าไมจึงตรัสอายตนะทั้ง ๖ ว่าเป็นกรรมเก่า ก็เพราะทุก ๆ คน 

ได้มาต้ังแต่เกดิ คือ เกดิมา ถ้าไม่พกิลพกิาร ก็มตีา มหีเูป็นต้น มาด้วยกนัทกุคน และ

เมือ่มมีาแล้ว กต้็องเหน็ กต้็องได้ยนิ ต้องได้กลิน่ ต้องได้รส ต้องถูกต้อง และต้องคดิ 

บางคราวไม่อยากดกูต้็องด ูไม่อยากฟังกต้็องฟัง แม้ไม่อยากคดิกต้็องคดิ คอืว่าจะเลอืก

เอาตามชอบใจไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นใครท้ังน้ัน ทั้งน้ีเพราะมีตาจนถึงมีใจ ติดตัวมาแล้ว 

ทัง้ ๖ น้ี จึงว่าเป็นกรรมเก่า ซึง่ทกุ ๆ คนจะต้องเสวยกรรมเก่าของตน คือ ต้องเป็นสขุ 

เป็นทุกข์ไปต่าง ๆ เพราะ ตา หู ตลอดถึงเพราะใจของตนเองไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

นอกจากนี้ยังต้องยอมรับความเกิดความเสื่อมอันเกี่ยวกับ ตา หู ของตนอีกด้วย เช่น 

ถ้าสายตาสั้น ก็มองเห็นสั้นใกล้ ถ้ายิ่งตาบอดด้วยเลย ก็มองไม่เห็น ต้องทนเป็นคน

ตาบอดมองไม่เห็นต่อไป เมื่อมีกาย ก็ต้องยอมรับทุก  ๆ สิ่งที่มาถูกกาย บางทีก็เป็น

ที่สบาย บางทีก็ไม่เป็นที่สบาย ถ้าถูกไฟไหม้หรือถูกอาวุธก็บาดเจ็บ จนถึงตายไปก็ได้ 

ใคร ๆ คงไม่อยากจะให้มีอะไร มาต้องกายในท�านองนั้น แต่เมื่อมีกายก่อเกิดมาด้วย

กันแล้วก็จ�าต้องรับ คิดดูดังนี้ จะเห็นว่าเป็นกรรมเก่าจริง ๆ ซึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิด 

จนถึงตาย รวมความว่า คอื ตวัของเราเองหรอืกายใจของเราเอง นีแ้หละเป็นกรรมเก่า 

คนเรามักกลัวกรรมเก่ากัน แต่ไม่รู้ว่ากรรมเก่าที่กลัวนั้นคืออะไร คิดปันเอาว่าคือสิ่งที่

มอี�านาจเหนอืตน ซึง่จะมาให้ทกุข์อย่างแสนสาหัส ความเชือ่อย่างนีจ้งึเป็นเหมือนเช่ือ

ในเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์  เป็นแต่เพียงเปลี่ยนจากพูดว่าเทพเจ้ามาว่าเป็นกรรมไปเท่านั้น 

ตกว่าเชือ่ในสิง่ท่ีไม่รู ้กลัวในสิง่ท่ีไม่รู้ ส่วนพระพทุธเจ้า เมือ่ทรงแสดงกรรมเก่า กท็รง
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ชีใ้ห้ใคร ๆ เหน็ได้ด้วยว่า กรรมเก่าคอือะไร เพราะอายตนะทัง้ ๖ เหล่านีม้อียูด้่วยกนั

ทุก ๆ คนแล้ว หากเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปกลัวกรรมเก่าท่ีไหนอีก ถ้าจะกลัว 

ก็ให้กลัว ตา หู ตลอดถึงใจของตนเองนี้แหละที่จะก่อทุกข์ให้แก่ตน หากขาดสติสังวร

ระวงัและปัญญาพนิจิพจิารณา ควรจะใช้กรรมเก่านีส้ร้างกรรมใหม่ในทางดี ด้วยอาศยั 

ตา หู เป็นต้นน่ีแหละเป็นเครื่องมือ ประกอบด้วยสติปัญญาและธรรมอันเหมาะแก่

ภาวะฐานะของตน เพื่อให้ชีวิตเป็นสุชีวิต คือ ชีวิตดีมากที่สุด

อนึง่ การพจิารณาเรือ่งกรรม จะท�าให้คลายความทกุข์ได้บ้างเป็นเครือ่งปลอบ

ใจเป็นเหตใุห้ระงบัการแสดงโต้ตอบ ด้วยการประกอบอกศุลกรรมซึง่จะเป็น การก่อเวร 

ก่ออาฆาตพยาบาทกนัต่อไปไม่มทีีส่ิน้สดุ และการพจิารณาเรือ่งกรรมนีเ้ป็นหลกัในการ

อบรมอุเบกขาพรหมวิหาร เพราะใจจะวางอุเบกขาได้ในเมื่อพิจารณาทางกรรม ทั้งจะ

ท�าให้เกดิความยุติธรรมด้วยถือเอาความผดิชอบเป็นประมาณ ไม่ถอืเอาความรกัชงัใน

บุคคลเป็นใหญ่

ชีวิตมี ๓ คือ ทุชีวิต ชีวิตชั่ว ได้แก่ใช้ชีวิตท�าความชั่ว สุชีวิต ชีวิตดี ได้แก่

ใช้ชีวิตท�าความดี และโมฆชีวิต ได้แก่ ชีวิตเปล่า ไม่ใช้ชีวิตท�าชั่ว แต่ก็ไม่ท�าอะไร  

ให้ดีข้ึน ปล่อยให้เวลาของชีวิตล่วงไปเปล่าประโยชน์ และได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้

แปลความว่า “คนที่จะต้องตายจะบริสุทธิ์ได้ด้วยเหตุนี้ คือ กรรม วิชชา ธรรม ศีล 

และ ชีวิตอันอุดม หาใช่ด้วยโคตร ด้วยทรัพย์ไม่” ชีวิตอุดมหมายถึงสุชีวิตในระดับ

สูงสุดของตน เท่าที่จะท�าได้ด้วยกรรม วิชชา เป็นต้นแล



ใจความส�าคัญแห่งพระพุทธศาสนา๑๓

พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่บังเกิดขึ้นเมื่อ ๒,๕๐๐ ปีเศษมาแล้ว และ

ก็ได้บังเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีศาสนาอื่น ๆ สั่งสอนมาแล้ว เช่น ศาสนาพราหมณ์  

ซึ่งบัดนี้มักจะเรียกกันว่าฮินดู และหลังจากพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น ก็ได้มีศาสนา

ต่าง ๆ บังเกิดตามขึ้นในภายหลังอีกหลายศาสนา เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 

และยงัมลัีทธคิ�าสอนต่าง ๆ ของบคุคลซึง่เป็นทีน่บัถอืกนั ในเมอืงจนีกเ็ช่นขงจือ๊เป็นต้น 

และในประเทศอื่นก็ยังมีอีก ซึ่งไม่ถึงกับเป็นศาสนา เพราะฉะนั้น จึงมีค�าสั่งสอนของ 

ศาสนาต่าง ๆ ในโลก ซึ่งมักจะแตกต่างกัน แม้ว่าในด้านสอนให้ท�าดี ท�าชั่วทั่ว ๆ ไป 

คือ สอนให้รู้จักความดีความชั่ว รู้จักการท�าดีท�าชั่วทั่วไป คือให้ละชั่วท�าดี อะไรเป็นดี 

อะไรเป็นชั่ว ก็ยังมีแสดงต่าง ๆ กัน และนอกจากนี้ก็ยังมีแสดงถึงอดีตถึงอนาคตและ

ปัจจบุนัต่าง ๆ กนัอกี เมือ่มาพจิารณาดใูนแง่ของสัจจะคือความจรงิ เม่ือเป็นส่ิงเดยีวกนั 

แต่ว่าแสดงถงึสิง่นัน้ ๆ ต่างกนั กน่็าจะคิดว่าความจรงิเป็นอย่างไร เพราะว่าความจรงินัน้ 

ถ้าเป็นสิง่เดยีว กค็วรจะเป็นความจรงิแต่เพยีง สิง่เดยีว คอืมคีวามจรงิ เพยีงอย่างเดยีว

ในสิง่นัน้ ฉะน้ัน จึงจะต้องมีแสดงผดิแสดงถกู ใครจะแสดงผดิใครจะแสดงถูก เม่ือเป็น

เรื่องอดีตเป็นเรื่องอนาคต ก็เป็นเรื่องที่เม่ือต่างมีความเชื่อถือกันหลายฝ่าย การจะ

กล่าวหักล้างกันลงไปว่าใครผิดใครถูก แม้ว่า จะมีใครรู้จริงและกล่าวได้ก็ตาม ก็ย่อม

เป็นท่ีตัง้แห่งความทะเลาะววิาทบาดหมางกนั แม้ทีเ่ป็นปัจจบุนัเองทีแ่สดงต่างกนักเ็ช่น

เดยีวกนั แต่ว่าท่ีเป็นปัจจบัุนนัน้ ทุกคนสามารถทีจ่ะรูไ้ด้ถ้าสิง่นัน้อยู่ในวสิยัของปัญญา

๑๓ คัดดัดแปลงจากเรื่อง ลักษณะพุทธศาสนา พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓. 
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ที่จะพึงรู้ได้ ถ้าเป็นปัจจุบันท่ีพ้นวิสัยของปัญญาที่จะพึงรู้ได้ ผู้ที่อ่อนปัญญานั้นก็จะรู ้

ไม่ได้ ฉะนัน้ จงึควรจะทราบถงึลักษณะของพระพทุธศาสนาว่า แสดงอย่างไรในท่ามกลาง

ของสิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านี้

ปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์

มีปัญหาอยู่ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ คือ 

ไม่ตรัสตอบแก้ อีกอย่างหนึ่งคือปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์คือตรัสตอบแก้

ปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์นั้น คือเป็นปัญหาที่ถกเถียงกัน ในครั้ง

พทุธกาลท่ีมอียู่ ๑๐ ข้อ ท่ีมักจะยกข้ึนอ้างถงึในพระสตูรทัง้หลาย ปัญหา ๑๐ ข้อเหล่านี ้

คือ โลกเทีย่ง โลกไม่เทีย่ง โลกมทีีส่ดุ โลกไม่มีทีสุ่ด ชวีะกอ็นันัน้ สรรีะกอ็นันัน้ ชวีะ 

เป็นอย่างอืน่ สรรีะเป็นอย่างอ่ืน ถดัจากตายไปตถาคตมอียู ่ถดัจากตายไปตถาคตไม่มี 

ถดัจากตายไปตถาคตมด้ีวยไม่มด้ีวย ถดัจากตายไปตถาคตมก็ีไม่ใช่ไม่มกีไ็ม่ใช่ ปัญหา

เหล่านีไ้ด้มผีูม้ากราบทูลถามพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าไม่ตรสัพยากรณ์คอืไม่ตรสัตอบแก้

ในปัญหาท่ีพระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ทัง้ ๑๐ ประการนี ้ พจิารณาดคูวามก็

จะเหน็ได้ว่าเป็นปัญหาท่ีเกีย่วกบัโลก โลกเทีย่ง โลกไม่เทีย่ง โลกมทีีส่ดุ โลกไม่มทีีส่ดุ 

คือโลกนี้ยั่งยืนอยู่ตลอดไป หรือไม่ยั่งยืนอยู่ตลอดไป มีที่สุดหรือไม่มีที่สุดก็สืบมาจาก

ยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนดังกล่าวนั้น ซึ่งได้มีอาจารย์หรือมีศาสดาแสดงไว้ต่าง ๆ กัน ดั่งใน

ศาสนาที่บังเกิดขึ้นภายหลังพุทธกาลก็ดี ก่อนพุทธกาลก็ดี ได้มีแสดงถึงผู้สร้างโลก 

พราหมณ์หรอืฮนิดกูมี็แสดงถงึผูส้ร้างโลก ศาสนาทีม่ใีนภายหลงักม็แีสดงถงึผูส้ร้างโลก 

ก็เป็นปัญหาเค้าเดียวกัน

เรือ่งชวีะกับเรือ่งสรรีะกเ็หมือนกนั ชวีะนัน้กค็อืความเป็นอยูห่รอืตวัชวิีต สรรีะ 

นั้นก็คือร่างกาย ตัวชีวะหรือชีวิต หรือตัวร่างกายนั้นเป็นอันเดียวกัน หรือว่าแยกกัน

อย่างไร ถ้าหากว่าชีวะหรือสรีระเป็นอย่างเดียวกัน สรีระแตกสลายคือตาย ชีวะก็จะ

ต้องดับ ถ้าหากว่าแยกกัน สรีระแตกสลาย ชีวะก็อาจจะไม่ดับ และชีวะ หรือชีวิตนี้ก็

รวมถึงอัตตาหรืออาตมัน อันเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันไปถึงตายเกิดตายสูญ
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คราวนีม้าถึงปัญหาของตถาคต ตถาคตน้ันทีใ่ช้ทัว่ไปกห็มายถงึพระพทุธเจ้าเอง 

ซึง่ตรสัเรยีกพระองค์เองว่าตถาคต ถ้าหมายถึงองค์พระพทุธเจ้าเองกม็ปัีญหาว่า ถดัจาก

ที่ตายไปคือดับขันธ์ องค์ตถาคตมีหรือไม่มี หรือทั้งมีทั้งไม่มี หรือว่ามีก็ไม่ใช่ ไม่มีก็

ไม่ใช่ อกีอย่างหนึง่ ตถาคตพระอาจารย์แสดงว่าหมายถงึสตัว์ ดังทีเ่ราเรยีกว่า สตัวโลก

หรือหมู่สัตว์ และค�าว่าสัตว์นี้ก็มิได้หมายความว่าสัตว์เดียรัจฉาน ดังที่เราเรียกกัน

เท่านัน้ แต่ว่าครอบหมดทัง้มนษุย์ ทัง้เดยีรัจฉาน ทัง้เทพยดามารพรหม ทัง้หมด หรอื

แม้ว่าสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งหมด ซึ่งยังมีความติดพันเกี่ยวข้องอยู่กับโลกก็ชื่อว่า

สัตว์ทั้งหมด สิ่งที่เรียกว่าสัตว์นี้ถัดจากตายไปจะมีหรือไม่มี หรือว่า ทั้งมีทั้งไม่มี หรือ

ว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ ก็เป็นปัญหาท่ีพูดถกเถียงกัน ได้มีผู้มากราบทูลถามถึงปัญหา

เหล่านี้ พระองค์ไม่ตรัสพยากรณ์

ได้มีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่ามาลุงกยะ๑ ได้คิดว่าข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสพยากรณ์

ปัญหาเหล่านี้ตนเองไม่พอใจ ฉะนั้นก็คิดจะเข้าไปเฝ้ากราบทูลถาม และคิดว่าถ้าตรัส

พยากรณ์ตนก็จะบวชอยู่ต่อไป ถ้าไม่ตรัสพยากรณ์ก็จะลาสิกขา ท่านมาลุงกยะจึงได้

เข้าไปเฝ้าและได้กราบทูลถามปัญหาเหล่านี้ และก็ได้กราบทูลว่า ขอให้พระองค์ตรัส

ตอบ ถ้าทรงทราบก็ให้ตรัสตอบแก้ ถ้าไม่ทรงทราบก็ให้ตรัสบอกตรง ๆ ว่าไม่ทรงรู้  

ไม่ทรงเห็น ถ้าไม่ตรัสตอบแก้อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะลาสิกขาคือสึกไป พระพุทธเจ้า 

จึงตรัสว่า พระองค์มิได้ทรงชักชวนให้ท่านมาลุงกยะเข้ามาบวชว่า ถ้าเข้ามาบวชแล้ว 

จะตรัสพยากรณ์ปัญหาเหล่านี้ และเมื่อท่านมาลุงกยะเข้ามาบวช ท่านมาลุงกยะเอง  

ก็มิได้ขอให้พระองค์ทรงรับรองว่าจะตรัสแก้ปัญหาเหล่านี้ตนจึงจะบวช เพราะฉะนั้น 

ใครเล่าที่เป็นผู้ขอร้อง และเป็นผู้รับรองในเรื่องนี้ และจะไปทวงเอาเรื่องนี้จากใครเล่า 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปว่า ปัญหาท่ีพระองค์ไม่ทรงพยากรณ์เหล่านี้ ก็เป็นปัญหาที่

ไม่พึงทรงพยากรณ์นั่นเอง ผู้ที่จะคิดคาดคั้นให้พระองค์ทรงพยากรณ์ก็จะตายเปล่า  

ไม่เป็นประโยชน์อะไร

๑ จูฬมาลุงโกฺยวาทสูตร ม.ม. ๑๓/๑๔๗/๑๔๓. 
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ทรงพยากรณ์เรื่องทุกข์และการแก้ทุกข์

ต่อจากนั้นพระองค์ก็ตรัสต่อไป โดยตรัสแสดงถึงปัญหาที่ทรงพยากรณ์แก้ไข 

โดยความก็คอืเรือ่งทุกข์และเรือ่งแก้ทุกข์เป็นต้น ซึง่เป็นไปอยูใ่นปัจจบัุน อนัเป็นปัญหา

ทีจ่ะพงึแก้ไขในปัจจบัุน โดยตรสัยกเป็นข้ออุปมาขึน้ก่อน ว่าเหมอืนอย่างว่า มบีรุษุถกู

ยงิด้วยลกูศรท่ีมีพิษร้าย ญาตมิิตรได้น�าบุรษุทีถู่กยงินัน้ไปหาหมอผ่าตดั ถ้าหากว่าบรุษุ

ผูต้้องศร๑ นัน้จะพงึกล่าวอย่างนีว่้า เราจกัยงัไม่ให้น�าลกูศรนีอ้อก จนกว่าเราจะรูว่้าถกู

ใครยิง คนยิงนั้นเป็นใคร คนยิงนั้นชื่ออะไร โคตรสกุลอะไร คนยิงนั้นเป็นคนสูงเป็น

คนต�่าหรือเป็นคนท่ามกลาง คนยิงนั้นมีผิวด�าหรือผิวคล�้าหรือผิวสองสี และคนยิงนั้น

อยู่ที่ไหน บ้านไหน นิคมไหน นครไหน และลูกศรที่ยิงนั้นเล่าเป็นแบบ ลูกศรมีแล่ง

หรือเป็นแบบเกาทัณฑ์ สายท่ีใช้ยิงเป็นสายที่ท�าด้วยอะไร เหล่านี้เป็นต้น ถ้าหากว่า

บุรุษผู้ต้องศรนั้นจะพึงกล่าวดั่งนี้ ให้สอบสวนค้นคว้าไปถึงเรื่องคนยิงถึงเรื่องลูกศร

เป็นต้นดังกล่าวนั้น บุรุษผู้ถูกยิงด้วยลูกศรนั้นก็จะพึงตายเสียก่อนที่จะรักษา

เพราะฉะนัน้ พระองค์จงึไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาท่ีไม่พงึพยากรณ์เหล่านี ้แต่ว่า

พระองค์จะตรัสพยากรณ์ปัญหาที่พึงพยากรณ์ อันจะเป็นปัญหาที่แก้ทุกข์ ถอนทุกข์ 

ทั้งปวงได้ในปัจจุบัน คือ ชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ ทุกข์คือ โสกะความแห้งใจ  

ปริเทวะความคร�่าครวญรัญจวนใจ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ 

เพราะในปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์เหล่านั้น แม้ว่าใครจะมีความเห็นอย่างไรในปัญหา

เหล่านั้น คือใครจะมีความเห็นว่าโลกเท่ียงก็ตาม โลกไม่เที่ยงก็ตาม ก็คงมีชาติทุกข์ 

ชราทกุข์ มรณทุกข์ โสกะ ปรเิทวะ ดงักล่าวนัน้อยูนั่น่เอง จะมคีวามเห็นอย่างไรก็ถอน

ทุกข์เหล่าน้ีไม่ได้ พระองค์จึงต้องการท่ีจะแก้ปัญหาที่จะถอนทุกข์เหล่าน้ีได้ในปัจจุบัน

นีแ่หละ ฉะนัน้ ปัญหาทีไ่ม่ทรงพยากรณ์เหล่านัน้จงึเป็นปัญหาท่ีไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 

ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายความส้ิน ติดใจยินดี เพื่อ 

ความดับทุกข์ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ พร้อมเพื่อนิพพาน

คือความดับ

๑ พระสูตรและอรรถกา แปล มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่มที่ ๒๐ เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑  

 หน้า ๓๐๑.
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แต่ว่าปัญหาท่ีทรงพยากรณ์ อันจะเป็นเครือ่งแก้ทกุข์ในปัจจบุนันัน้ ย่อมเป็นการ

แก้ที่ประกอบด้วยประโยชน์ ที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ ที่เป็นไปเพื่อความหน่าย 

เป็นไปเพื่อความสิ้นติดใจยินดี เพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง  

เพือ่ความรูพ้ร้อม เพือ่นพิพานคอืความดบั ปัญหาทีท่รงพยากรณ์นัน้กค็อืปัญหาทีท่รง

พยากรณ์ว่า น้ีทกุข์ นีท้กุขสมทุยั เหตเุกดิทกุข์ นีท้กุขนโิรธ ความดับทกุข์ นีท้กุขนโิรธ-

คามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดั่งนี้

ทรงแสดงปัจจุบันธรรม

ท่านมาลงุกยะได้ฟังพระพทุธภาษติ ก็มคีวามอภินันท์ยินดีในภาษติของพระผู้มี-

พระภาคเจ้า กเ็ป็นอันว่าท่านกพ็อใจในพระพทุธภาษติทีต่รสันี ้เพราะฉะน้ัน พระสตูร

นี้จึงเป็นพระสูตรที่แสดงลักษณะของพระพุทธศาสนา ว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่แสดง

ถึงเรื่องต่าง ๆ อันเป็นปัญหาที่ไม่ตรัสพยากรณ์ และปัญหาที่ไม่ตรัสพยากรณ์นี้  

กล่าวได้ว่าเป็นปัญหาโลกแตก ถึงจะตรัสพยากรณ์ไปก็ไม่มีใครที่จะไปตามรู้ได้ เช่น

ปัญหาว่าโลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด ถึงแม้จะตรัสพยากรณ์ว่า

อย่างไร ดังที่มีศาสดาหรือศาสนาก่อนพระพุทธศาสนาก็ตาม หลังก็ตาม ได้กล่าวเอา

ไว้ถึงเรื่องสร้างโลกต่าง ๆ ก็ไม่มีใครที่จะตามไปรู้ได้ ได้อย่างเดียวคือเชื่อหรือไม่เชื่อ

เท่านัน้ และกเ็ป็นความเชือ่ทีไ่ม่ประกอบด้วยปัญญาคอืความรู้ เชือ่อย่างเดียวจะเรียกว่า

เชื่ออย่างหลับตาเชื่อก็ได้เพราะไม่รู้ เชื่อด้วยศรัทธาในศาสดาผู้แสดงนั้นอย่างเดียว

เท่าน้ัน หรือไม่เช่นนัน้กไ็ม่เชือ่เอาทเีดียว เพราะว่าไม่สามารถจะตามไปรูไ้ด้ และแม้ว่า

จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ก็ไม่อาจจะแก้ทุกข์อะไรได้ ที่เป็นปัจจุบัน ดังกล่าว ก็คงยังมี

ความทุกข์อยู ่นั่นเอง แก้อะไรไม่ได้ และหากทรงแสดงไปก็อาจจะเป็นท่ีตั้งแห่ง 

ความวิวาท ขัดแย้งแก่บรรดาผู้แสดงอื่น ๆ ท่ีต่างก็แสดงกันไปต่าง ๆ และก็ไม่ได้

ประโยชน์อะไร ยิ่งเพิ่มความทุกข์เข้าไปอกีเพราะความวิวาทขัดแย้งนัน่ เพราะฉะนัน้ 

พระองค์จึงได้ตัดประเด็นเสียทีเดียว คือ ไม่แสดงไม่แก้ไข การที่ไม่แสดงนั้นก็มี 

ความหมายว่า ไม่เข้าไปพาดพิงเกี่ยวข้องถึงทั้งในด้านรับรองทั้งในด้านปฏิเสธ แปลว่า 

นอกเรื่องที่จะยกขึ้นมาวินิจฉัยว่าอย่างไร เพราะว่าในปัจจุบันนี้ทุก ๆ คนต่างก็เพียบ

กันด้วยความทุกข์ต่าง ๆ อยู่แล้ว มีชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ มีโสกะ ความโศก 
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ปริเทวะ ความคร�่าครวญร�าพันรัญจวนใจ ทุกขะ ความไม่สบายกาย โทมนัสสะ  

ความไม่สบายใจ อปุายาส ความคบัแค้นใจ ความประจวบกบัสัตว์และสังขารทีไ่ม่เป็น

ที่รัก ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารที่เป็นที่รัก ความปรารถนาไม่สมหวัง และ

กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นท่ียึดถือท้ัง ๕ ประการเป็นทุกข์ดังที่เราสวดกันอยู่ต่างก็มี 

ทุกข์กันอยู่เต็มแปร้แล้วในปัจจุบัน จึงเหมือนอย่างว่าทุกคน เป็นบุรุษถูกยิงด้วยลูกศร  

ถูกลูกศรเสียบใจกันอยู่ เสียบกายกันอยู่

เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าซึง่เปรยีบเหมือนอย่างหมอทีผ่่าตดัลูกศร พระองค์

ก็มีหน้าที่ที่จะผ่าตัดเอาลูกศรออกโดยเร็ว เพื่อให้ดับทุกข์อันเกิดจากลูกศรเสียบแทง

นั้นได้ ไม่จ�าเป็นจะต้องเสียเวลาไปสอบค้นว่าใครยิง คนยิงชื่ออะไร เป็นต้น หรือว่า 

ลูกศรที่ยิงน้ันท�าด้วยอะไร สายธนูน้ันท�าด้วยอะไร เหล่านี้เป็นต้น เป็นการเสียเวลา 

และไม่เกดิประโยชน์อะไร หน้าท่ีของพระองค์กค็อืผ่าตดัลกูศรออก เพราะฉะนัน้ จงึได้

ทรงแสดงธรรมเป็นการผ่าตัดลูกศร ชี้ให้เห็นทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และ

ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ ค�าสัง่สอนทีท่รงพยากรณ์นี ้กค็อือรยิสัจจ์ทัง้ ๔ ซึง่เป็น

ปัจจุบันธรรม ธรรมที่เป็นปัจจุบัน

การพยากรณ์ปัญหาของพระพุทธเจ้า

พระพทุธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาทีไ่ม่ควรหรอืไม่พงึพยากรณ์ ทรงพยากรณ์

แต่ปัญหาที่ควรพยากรณ์ ค�าว่าพยากรณ์นั้น เดี๋ยวนี้ภาษาไทยก็น�ามาใช้เหมือนกัน  

เช่น หมอดพูยากรณ์ว่าอย่างนัน้ว่าอย่างนี ้แต่ทีน่�ามาใช้ส�าหรบัพระพทุธเจ้าในท่ีนีไ้ม่ใช่

หมายความว่าพระพุทธเจ้าเป็นหมอดู แต่พยากรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นหมายความว่า

ทรงกระท�าให้แจ้ง ถ้าเป็นปัญหามาก็ทรงตอบปัญหาน้ันให้แจ้งชัด และก็ทรงตอบให้

แจ้งชัดด้วยพระญาณที่หยั่งรู้ ไม่ใช่ด้วยต�ารา ส่วนหมอดูที่พยากรณ์นั้นก็พยากรณ์ไป

ตามต�าราพยากรณ์ เพราะหมอดก็ูไม่มีญาณหยัง่รูเ้หมือนกนั วนิจิฉัยกว่็าไปตามต�ารา

พยากรณ์ แต่พระพุทธเจ้าน้ัน ทรงพยากรณ์คือกระท�าให้แจ้ง ทรงตอบให้แจ่มแจ้ง 

ชัดเจน ทรงแสดงให้แจ่มแจ้งชัดเจนด้วยพระญาณคือความหย่ังรู้ ค�าว่าพยากรณ์นั้น

กไ็ด้มใีช้มาในพทุธศาสนา ดงัท่ีได้แสดงถงึเรือ่งนี ้และข้อทีท่รงพยากรณ์นัน้ทีท่่านแสดง

ไว้ในพระสตูร เกีย่วกบัท่านมาลงุกยะนีก้แ็สดงไว้ว่าทรงพยากรณ์คอืกระท�าให้แจ่มแจ้ง 
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ตอบให้แจ่มแจ้ง แสดงให้แจ่มแจ้งในข้อว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุเกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์  

นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ในพระสูตรนี้ไม่ได้ใช้ค�าว่า อริยสัจจ์ หรืออริยสัจจะ 

แต่ว่าโดยปกตินั้นเมื่อเป็นหมวดธรรม ๔ ข้อนี้ ก็มักจะพูดว่าอริยสัจจ์กันทีเดียว  

แต่ส�าหรบัทีแ่สดงในพระสตูรนัน้ บางแห่งท่านกใ็ช้ค�าว่า อรยิสจัจ์ บางแห่งท่านกไ็ม่ได้

ใช้ค�านี้

ปัญหาของสัตวโลก

คราวนีม้าพจิารณาดวู่า ทัง้ ๔ ข้อนีม้าเกีย่วกบัอปุมาว่าพระพทุธเจ้าเป็นเหมอืน

ดงัหมอผ่าตดัอย่างไร ซึง่ตามอปุมานัน้คนไข้ทีญ่าตมิิตรน�าไปหาหมอผ่าตดั เป็นคนไข้

ที่ถูกลูกศรยิงก�าลังต้องบาดเจ็บ เรียกว่า อาการปางตายกันทีเดียว และเมื่อจะเป็นข้อ

อปุไมย คือว่าเป็นสิง่ทีถ่กูเปรยีบเทยีบ หรอืบคุคลทีถู่กเปรยีบเทยีบ กจ็ะต้องหมายถึง

บคุคลท่ัวไปท้ังหลายในโลก ซ่ึงเป็นผูท่ี้ถกูลกูศรเสียบแทงกนัอยูแ่ล้ว เรยีกว่า มอีาการ

ปางตายกันอยู่แล้ว

คราวนี้ในข้ออุปมานั้นก็ได้กล่าวถึงว่า ถ้าบุรุษผู้ต้องศร (คนไข้)๑ จะพยายาม

สืบหาถึงคนยิง ถึงลูกศรที่ใช้ยิง เพื่อให้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เสียก่อน แล้วจึงจะ

ยอมให้หมอลงมือรักษาก็ย่อมจะไม่ทันการ คนไข้นั้นก็น่าจะต้องถึงแก่ความตายเสีย

ก่อนก็ได้ หรืออาการก็จะมากขึ้น ยากแก่การที่จะเยียวยารักษา ฉะนั้น หน้าที่ของ 

คนไข้ก็ต้องไม่มัวชักช้าพยายามสืบหาคนยิง หรือลูกศรที่ใช้ยิง คนไข้ควรที่จะต้องรีบ

ให้หมอผ่าตัดน�าลูกศรออกทันที นี่เป็นอุปมา

ทีนี้ข้ออุปไมยคือสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบ ก็มาถึงบุคคลและสัตว์ทั้งหลายเรียกว่า 

สัตวโลกทั่ว ๆ ไปนั้นก็เท่ากับว่าเป็นคนที่ถูกลูกศรเสียบด้วยกันท้ังน้ัน มีอาการ 

ปางตายอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้น หน้าที่ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเสมือนหมอผ่าตัดนั้น      

๑ พระสูตรและอรรถกา แปล มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่มที่ ๒๐ เล่มที่ ๒ ภาคที่ ๑  

 หน้า ๓๐๑.
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ก็จะต้องทรงรีบเยียวยารักษาทันที คนไข้ก็จะต้องยอมให้รักษาโดยดี ไม่ต้องมัวไปสืบ 

หาไต่ถามถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่มิใช่แผลที่จะรักษา ก็มาถึงเรื่องปัญหาโลกแตก  

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ๑๐ ข้อนั้น เพราะฉะนั้น จึงไม่ทรงพยากรณ์ให้ชักช้า จึงได้ตรัส

ปฏิเสธไม่ทรงพยากรณ์ และก็ได้ตรัสรับรองในข้อท่ีทรงพยากรณ์ว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุ  

แห่งทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ จึงเป็นข้อที่ควรจะท�าความ

เข้าใจว่าบดันีทุ้ก ๆ บคุคลก�าลงัถกูลกูศรเสยีบแทงกนัอยู่ อาการปางตายด้วยกนั ท้ังหมด

มิใช่หรือ

ในข้อนีจ้งึควรจะทราบลกัษณะพระพทุธศาสนาว่าเป็นจรงิอย่างนัน้ ทกุ ๆ คนใน

บัดน้ีซึ่งเป็นสามัญชน สามัญสัตว์นั้น ก็ก�าลังถูกลูกศรเสียบแทงกันอยู่ท้ังนั้น และมี

อาการปางตายด้วยกันทั้งนั้น

ตัณหา-ลูกศรเสยีบแทงใจ

อะไรเป็นลกูศรเสยีบแทง และเสยีบแทงอะไร โดยปรยิายคือทางอนัหนึง่ ท่ีท่าน

ยกขึ้นแสดงไว้ ลูกศรเสียบแทงนั้นก็คือตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากของใจ และ

เสียบแทงอะไรก็คือเสียบแทงจิตใจ ต่างมีตัณหาเสียบแทงจิตใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ดังที่

ได้ตรัสแจกเอาไว้เป็น กามตัณหา ความดิน้รนปรารถนาไปในกาม คือ รปู เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐัพพะ ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจบ้าง ภวตัณหา ความดิ้นรน ทะยานอยาก

ไปในภพ คือความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ต่าง ๆ บ้าง วิภวตัณหา คือความดิ้นรนทะยาน

อยากไปในวิภพ คือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ คือต้องการให้สิ่งที่ไม่พอใจอยากจะได้ 

ไม่พอใจอยากจะเป็นสิ้นไปหมดไป นี้ยกขึ้นมาเพียงข้อเดียว แต่อันที่จริงนั้น กิเลสที่

เป็นเครือ่งเสยีบแทงจติจ�าแนกออกไปเป็นอาการต่าง ๆ อีกมากมาย แต่ว่าเอาข้อเดยีว

เท่านี้ก่อน นี่เป็นลูกศรที่เสียบแทงจิตใจบุคคลอยู่

และที่ว่ามีอาการปางตายนั้นก็เป็นอย่างนั้น ก็เพราะว่ายังต้องถูกความทุกข์

ต่าง ๆ ครอบง�าอยู่ตลอดเวลา ดังที่ตรัสชี้ไว้ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์นั้นแหละ 

ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ เรียกว่าต้องเกิด ต้องแก่ 
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ต้องตาย ซ่ึงเป็นธรรมดาของชีวิตสังขาร และยังต้องประสบทุกข์ทางจิตใจอีกมาก  

เป็นความแห้งใจ เป็นความคร�่าครวญไม่สบายกายไม่สบายใจ ความไม่สบายกายนี้  

ก็รวมเอาอาพาธเจ็บป่วยต่าง ๆ เข้าด้วย ความไม่สบายใจความคับแค้นใจรวมเข้า  

ก็เป็นความประจวบกับสัตว์ และสังขารที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสัตว์สังขาร

ที่เป็นที่รัก รวมเข้าก็เป็นความปรารถนาไม่ได้สมหวัง และเมื่อรวมเข้าอีกก็รวมอยู่ใน

ขันธ์ เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการนี้คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณซึ่งอันนี ้

ก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจให้ชัดเจนกันต่อไป

นพิพาน-ความสิ้นตัณหา

กบ็คุคลต้องอยูใ่นอาการท่ีปางตายด้วยกนัทัง้นัน้ ต้องเป็นทกุข์อยูด้่วยเกดิแล้ว

ก็แก่ แล้วก็ไม่สบายกายไม่สบายจิตใจต่าง ๆ ต้องพบกับสิ่งที่ไม่ชอบต้องพลัดพราก

จากสิ่งที่ชอบ ปรารถนาไม่ได้สมหวังต่าง ๆ รวมเข้าก็ตองมีขันธ์ ๕ ย่อเป็นกายใจ 

นี้เอง เพราะฉะน้ัน จึงเรียกว่าอยู่ในอาการปางตายด้วยกันท้ังนั้น และก็จะต้องแก่  

ต้องตายด้วยกันทั้งนั้น และชีวิตก็ด�าเนินไปสู่ความแก่ความตายอยู่ทุกเวลาไม่มีหยุด 

เพราะฉะนัน้ พระพทุธองค์จงึได้ทรงเป็นหมอถอนลกูศร ผ่าตดั ลกูศร ด้วยใช้เคร่ืองมอื

กคื็อมดีผ่าตดัอันได้แก่ปัญญา โดยตรสัเทศนาส่ังสอนให้ทกุคนได้เข้าถึงสัจจะทีเ่ป็นตวั

ความจริง กร็วมอยูใ่นเรือ่งของความจรงิความด ีความงามทีจ่กักล่าวต่อไป และปัญญา

นี้เองที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล ก็จะผ่าตัดถอนลูกศรคือตัณหาออกจากจิตใจได้ 

และเมื่อถอนตัณหาคือลูกศรออกจากจิตใจได้ด้วยปัญญาแล้ว ทุกข์ก็จะดับไปหมด  

บคุคลกจ็ะเป็นผูท้ีพ้่นทกุข์ เพราะว่าถอนลกูศรออกจากจติใจได้ เพราะฉะนัน้ ท่านจงึ

เรียกธรรมหรือสภาพธรรมที่จิตใจถอนลูกศรออกได้แล้ว แปลว่าสิ้นตัณหาหมดแล้ว 

และก็สิ้นทุกข์หมดแล้ว ว่านิพพาน อันเป็นธรรมที่มุ่งจะบรรลุส�าหรับพระพุทธศาสนา

ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน และพระพทุธเจ้าเองกไ็ด้ทรงค้นคว้า ด้วยพระองค์เองจนได้

ปัญญา เป็นมีดผ่าตัดถอนลูกศรออกจากพระหทัยของพระองค์เองได้แล้ว ส้ินตัณหา

แล้วก็สิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงแล้ว ทรงบรรลุนิพพานแล้ว เพราะฉะนั้น จึงมาทรง

สั่งสอนเพื่อที่จะโปรดสัตวโลกที่ก�าลังถูกลูกศรเสียบแทงใจอยู่นี้ ให้ได้ปัญญาที่จะถอน
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ลูกศรออกแล้วก็พ้นทุกข์อย่างพระองค์บ้าง นี้เป็นพระมหากรุณา เป็นพระมหากรุณา

จริง ๆ เพราะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ และก็ก�าลังถูกลูกศรเสียบแทงใจอยู่ เพราะฉะนั้น

ท่านจงึอธบิายค�าของนพิพาน ว่าออกจากวานะ ภาษาสนัสกฤตว่านริวาณะ ภาษาบาลี

ว่า นิพพาน เป็นค�าเดียวกัน วานะนั้น แปลว่าเครื่องเสียบแทง แปลว่าลูกศร  

นิรวาณะ แปลว่า ออกจากเครื่องเสียบแทงออกจากลูกศร คือถอนลูกศรเสียได้ไม่มี 

ลูกศรเสียบใจ

เพราะฉะนัน้ กใ็ห้เข้าใจค�าว่านพิพานง่าย ๆ ดัง่นีว่้า ทีว่่าเป็นนพิพานนัน้กค็อื

ว่าสภาพธรรมของจิตใจที่ถอนวานะ คือลูกศรอันเป็นเครื่องเสียบแทงของจิตใจได้แล้ว 

ออกจากเครื่องเสียบแทง ออกจากลกูศรได้แล้ว ไม่มีลูกศร ไม่มีเครื่องเสียบแทงจิตใจ 

เพราะฉะนัน้ จงึเป็นอิสระเสรี มีความสบายคล่องตวั เป็นสุข ไม่ต้องเป็นทกุข์เดือดร้อน 

พ้นทกุข์ด้วยประการท้ังปวง พ้นจากอาการปางตาย อาการท่ีเป็นทกุข์ ทัง้หลายหมดส้ิน

ปัญญาเครื่องถอนลูกศรหรอืตัณหา

เพราะฉะนัน้ นิพพานมิได้อยูท่ี่ไหน แต่ว่าอยูท่ีถ่อนลกูศรออกจากจติใจนีแ้หละ 

กด้็วยปัญญาท่ีพระพุทธเจ้าได้ประทานให้จากการส่ังสอน พระปัญญานีแ้หละช่วยผ่าตดั

เอาตณัหาทีเ่ป็นลกูศรเสยีบใจออกได้กพ้็นทกุข์ได้ เพราะฉะนัน้ จึงเป็นกจิของพระพทุธเจ้า

ที่จะทรงปฏิบัติหน้าที่อันนี้ ซึ่งจะต้องรีบกระท�า และพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติหน้าที่นี้

เป็นเวลาถึง ๔๕ ปี หน้าทีเ่ป็นหมอถอนลกูศรนีแ้หละ ทรงแสดงธรรมสัง่สอนกเ็ป็นการ

ประทานปัญญาอันเป็นมีดผ่าตัด เพื่อให้ผ่าตัดลูกศร ถอนลูกศรออกจากจิตใจของ 

ตนเอง และเมื่อเป็นดั่งนี้ก็น�าเข้าสรุปใน ๔ ข้อนั้นได้

ทกุข์ กคื็อว่าอาการเป็นทุกข์ถงึปางตาย นีเ่ป็นตวัทกุข์ทัง้ทางกายทัง้ทางจติใจ

ที่โลกต้องพบอยู่ตลอดเวลา ท่ีบุคคลทุก ๆ คนต้องพบอยู่ตลอดเวลา และส่ิงท่ีเป็น 

ลูกศรนั้นก็คือตัณหา ซึ่งเป็นตัวทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ และก็ถอนลูกศรเสียได้  

ก็เป็นความดับทุกข์ หรือทุกขนิโรธ และมีดส�าหรับที่จะผ่าตัดพร้อมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ก็คือมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์



223ภาคปัจจุบันทรรศน์

อันมีดที่จะผ่าตัดนั้นก็ขอให้เข้าใจว่า ก็จะต้องมีตัวมีดที่ส่วนหนึ่งคมผ่าตัดได้ 

และก็จะต้องมีส่วนของเหล็กอันประกอบกันอยู่ ท่ีเป็นสันของมีดเป็นส่วนของมีด  

เพราะว่าความคมท่ีส�าหรับผ่าตดันัน้จะอยูอ่ย่างเดยีวไม่ได้ แล้วกจ็ะต้องมด้ีามมดี เหล่านี้

เป็นอปุกรณ์ของมดีส�าหรบัทีจ่ะผ่าตดัลกูศรทีเ่สยีบแทงจติใจ ซึง่พระพทุธเจ้า ได้จ�าแนก

ส�าหรับที่จะทรงผ่าตัดสะดวกก็คือ มรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 

สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ น่ีคือเป็นตัวคม และก็ยังมีส่วนประกอบอื่นของมีด  

เช่นว่าสันมีด ด้ามมีด อะไรเหล่านี้ก็ได้แก่สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ  

การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ  

สติระลึกได้ชอบ สัมมาสมาธิ สมาธิตั้งใจมั่นชอบ รวมเข้าเป็นมีดเล่มเดียว ส่วนที่คม 

ส�าหรับผ่าตัดจริง ๆ ก็คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ ซึ่งเป็นตัวปัญญา ซึ่งจะต้อง

ประกอบด้วยเครือ่งอปุกรณ์ต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมานีจ้งึจะใช้ได้ ทรงจ�าแนกไว้ดัง่นี ้ส�าหรบั

ทีท่กุคนจะปฏบัิตไิด้สะดวก แต่แล้วกต้็องรวมเป็นมดีเล่มเดยีวกนั ใช้ส�าหรบัทีจ่ะผ่าตดั

จิตใจ ถอนเอาลูกศรออกจากจิตใจ

และการปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ นี้ก็ปฏิบัติไปโดยล�าดับ ก็เป็นการรักษา

เยยีวยาการถอนลกูศรออกจากจติใจไปโดยล�าดบั เพราะว่าทแีรกนัน้ จะถอนพรวดออก

ไปจากจิตใจทีเดียวย่อมไม่ได้ ก็จะต้องมีวิธีขั้นตอนของการผ่าตัดไปตั้งแต่ต้น แล้วก็

ค่อย ๆ ถอนออก จนถึงถอนได้หมดสิ้น แล้วก็รักษาเยียวยาแก้ไขแผลให้หาย เหล่านี้ 

เป็นขั้นตอนของการรักษา ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติหน้าที่รักษาโรคทางจิตใจนี้ได้อย่าง

สมบูรณ์ แล้วก็ทรงกระท�าทันที ไม่เสียเวลาไปทรงแสดงเรื่องโน้นเรื่องนี้ อะไรต่าง ๆ 

หน้าทีข่องพระองค์กต้็องรบีท�าด่ังนี ้และรบีช่วยให้บคุคลพ้นจากความทกุข์ทนัท ีได้ทรง

ปฏิบัติอยู่เป็นเวลาถึง ๔๕ ปี รวมเข้าก็ในข้อนี้เท่านั้น

ญาณในอรยิสัจจ์ ๔

ค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า ๔ บท คอื ๑. ทกุข์ ๒. ทกุขสมทุยั เหตเุกดิทกุข์ 

๓. ทกุขนโิรธ ความดบัทุกข์ ๔. ทุกขนิโรธคามนิปีฏปิทา ข้อปฏบัิตใิห้ถงึ ความดับทกุข์ 

หรอืมรรคทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ได้ เรยีกกนัว่าอริยสัจ กเ็รยีกตามพระพทุธเจ้า



224 ธรรมทรรศนะ

ทีไ่ด้ตรัสไว้ในปฐมเทศนา คอืเทศนาทแีรกของพระองค์ทีต่รสัว่า พระตถาคตคือ พระองค์

ได้เว้นทางสุดโต่ง ๒ ทาง คือ ทางกามสุขัลลิกานุโยค ความประกอบพัวพันอยู่ด้วย

ความสุขสดช่ืนในกาม และทางอัตตกิลมถานุโยค ทรงทรมานตนให้ล�าบาก ได้ทรง

ปฏบิตัอิยูใ่นทางอันเรยีกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏบัิตอินัเป็นหนทางกลาง ไม่เกีย่วข้อง

ด้วยทางสุดโต่งทั้ง ๒ นั้น ก็คือมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เป็นต้น 

มีสัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบเป็นที่สุด จึงได้ทรงเกิดญาณคือความหยั่งรู้ขึ้นใน 

อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ คอื ทกุข์ ทกุขสมทุยั ทกุขนโิรธ และมรรค หรือทกุขนโิรธคามินปีฏปิทา

ญาณคอืความหยัง่รูที้บ่งัเกดิขึน้แก่พระองค์นัน้เป็นญาณทีบ่งัเกดิขึน้ในธรรมที่

มไิด้เคยสดบัแล้วมาก่อน ก็คืออรยิสจัจ์ท้ัง ๔ ดงักล่าว โดยมวีนรอบ ๓ มอีาการ ๑๒

สัจจญาณ

มีวนรอบ ๓ ก็คือวนรอบในสัจจะทั้ง ๔ นี้ โดยเป็นสัจจญาณคือความหยั่งรู้

ว่าจริง คือนี้เป็นทุกข์จริง นี้เป็นทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์จริง นี้เป็นทุกขนิโรธคือ 

ความดับทุกข์จริง นี้เป็นมรรคคือทางดับทุกข์จริง

ข้อที่ว่านี้เป็นทุกข์จริงก็คือว่า ความเกิดเป็นทุกข์จริง ความแก่เป็นทุกข์จริง 

ความตายเป็นทุกข์จริง ความโศกคือความแห้งใจ ความปริเทวะคือความรัญจวน 

คร�่าครวญใจ ทุกขะคือความไม่สบายกาย โทมนัสสะคือความไม่สบายใจ อุปายาสะ

ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์จริง ความประจวบกับสิ่งคือสัตว์และสังขารไม่เป็นที่รัก  

เป็นทกุข์จรงิ ความพลดัพรากจากสตัว์และสังขารท่ีเป็นท่ีรกัเป็นทุกข์จรงิ ความปรารถนา

มิได้สมหวังเป็นทุกข์จริง และกล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ คือ  

รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์  

กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ เป็นทุกข์จริง

ทกุขสมทุยัเหตเุกดิทกุข์นัน้กค็อืตัณหาความดิน้รนทะยานอยาก อนัประกอบ

ด้วยนันทคิอืความเพลนิ ราคะคอืความตดิใจยินด ีเพลดิเพลนิยินดย่ิีงในอารมณ์นัน้ ๆ 

จ�าแนกออกเป็นกามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น 
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รส โผฏฐัพพะ ท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไป  

ในภพ คือความเป็นนั่นเป็นนี่ วิภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในความไม่เป็น

นั่นไม่เป็นนี่ นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริง

ดับตัณหาเสียได้ ทุกข์ดับไปหมด นี้เป็นความดับทุกข์จริง มรรคมีองค์ ๘  

มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบดังกล่าวเป็นต้นนั้น เป็นมรรคคือ ทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทุกข์จริง

พระญาณคือความหยั่งรู้ว่า นี้เป็นทุกข์จริง นี้เป็นเหตุเกิดทุกข์จริง นี้เป็น 

ความดับทุกข์จริง นี้เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จริง นี้เป็นสัจจญาณ นี่ก็วนไป

ในสัจจะทั้ง ๔ รอบหนึ่ง

กจิจญาณ

กิจจญาณ ความหยั่งรู้ในกิจคือข้อที่พึงกระท�าได้เกิดพระญาณคือความหยั่งรู้ 

ขึ้นว่าทุกข์เป็นข้อที่พึงก�าหนดรู้อันเรียกว่าปริญญา สมุทัยเป็นข้อที่ควรละ อันเรียกว่า

ปหานะ ความดับทุกข์เป็นข้อที่พึงกระท�าให้แจ้งอันเรียกว่าสัจฉิกรณะ มรรค คือข้อที่

ควรอบรมปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นอันเรียกว่าภาวนา นี้เป็นกิจที่พึงกระท�าในสัจจะ  

ทั้ง ๔ เรียกว่ากิจจญาณ

กตญาณ

และกตญาณ คือความหยั่งรู้กิจทั้ง ๔ นั้นว่าได้กระทําแล้ว คือว่าทุกข์นั้น

พระองค์ก็ได้ทรงก�าหนดรู้แล้ว สมุทัยคือตัณหา พระองค์ก็ทรงละได้แล้ว นิโรธ คือ

ความดับทุกข์ พระองค์ก็ทรงกระท�าให้แจ้งแล้ว มรรค พระองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติท�าให้มี

ให้เป็นข้ึนครบถ้วนแล้ว เรยีกว่ากตญาณ ญาณคอืความหย่ังรูว่้ากจิได้กระท�าเสรจ็แล้ว

เพราะฉะนัน้ พระญาณท้ัง ๓ คือ สัจจญาณ กจิจญาณ กตญาณ ในอรยิสัจจ์

ทั้ง ๔ รวมเข้าก็เป็นอาการ ๑๒ จึงเรียกว่ามีวนรอบ ๓ อาการ ๑๒ วนรอบ ไปโดย
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เป็น สจัจญาณ กิจจญาณ และกตญาณในอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ กเ็ป็น ๑๒ เรยีกว่า มอีาการ 

๑๒ พระญาณที่มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ นี้บังเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน เพราะเหตุที่

พระองค์ได้บรรลุพระญาณคือความหยั่งรู้ซึ่งมีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ นี้ในอริยสัจจ ์

ทั้ง ๔ สมบูรณ์ จึงได้ทรงปฏิญญาพระองค์ว่าได้ตรัสรู้อภิสัมโพธิ คือ ความตรัสรู้ยิ่ง

เป็นยอดเยีย่มแล้ว พระองค์สิน้ชาตแิล้ว พรหมจรรย์พระองค์ได้อยู่จบแล้ว ไม่มกีจิอ่ืน 

ทีจ่ะพงึกระท�าเพือ่ทีจ่ะเป็นอย่างนีอ้กี กเ็ป็นอันว่าพระองค์ ได้ตรสัรู้เป็นสัมมาสมัพทุธเจ้า

อธบิายอรยิสัจจ์

นี้เป็นเน้ือความในปฐมเทศนาท่ีพระองค์แสดงทีแรก เพราะฉะนั้น ข้อความ

ทั้ง ๔ บทนี้จึงได้เรียกว่าอริยสัจจ์ตามที่พระองค์ได้ทรงเรียกในปฐมเทศนานั้น

ค�าว่าอริยะน้ัน แปลกันว่าประเสริฐ แปลกันว่าเจริญ เดิมก็ใช้เป็นชื่อของ  

เผ่าพนัธุ ์ดงัท่ีมีแสดงในพุทธประวัตติอนทีแ่สดงประวัตขิองประเทศอนิเดยีคอืชมพูทวีป

ในคร้ังนัน้ ว่าเดมิเป็นเผ่าพวกมิลักขะหรอืทสัสย ุและต่อมาได้มีชนเผ่าอริยะหรอืเรยีก

เป็นภาษาสันสกฤตว่าอาริยะได้อพยพเข้ามาอยู่ โดยท่ีพวกอริยะหรืออาริยะนี้มีความ

เจริญกว่า พวกทัสสยุหรือมิลักขะก็ต้องกลายเป็นทาสไป พวกอริยะหรืออาริยะก็ได้

เป็นผู้ปกครองประเทศถ่ินสืบต่อมา เดิมเป็นช่ือของเผ่าพันธุ์ท่ีมีความเจริญดังท่ีแสดง

มา และเมือ่พระพุทธเจ้าได้ตรสัรู ้กไ็ด้ตรสัเรยีกสจัจะคอื ความจรงิทีพ่ระองค์ได้ตรสัรู้ 

ทั้ง ๔ บทนั้นว่าอริยสัจจ์ในปฐมเทศนา เพราะฉะนั้น พระอาจารย์จึงได้แปลค�าว่า 

อริยสัจจ์ไว้ว่า สัจจะที่พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้รู้แจ้งแทงตลอด คือ

ได้ตรสัรู้สจัจะของบคุคลผูเ้ป็นอรยิะ หรอืของพระตถาคตผูเ้ป็นอรยิะ สัจจะทีใ่ห้ส�าเรจ็

ความเป็นพระอริยะ เพราะว่าเป็นสัจจะที่พระอริยะท้ังหลายได้ตรัสรู้ สัจจะที่เป็น 

อริยะเอง คือความหมายว่าเป็นสัจจะที่แท้ เป็นสัจจะที่ไม่ผิด เป็นสัจจะที่กล่าวไม่ผิด 

เป็นสัจจะ ที่ไม่เป็นอย่างอื่น คือเป็นจริงอยู่โดยแท้จริง ไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไป  

เป็นอย่างอื่น พระอาจารย์ได้อธิบายค�าแปลไว้อย่างนี้
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หากจะพิจารณาดู ถ้าแปลว่าสัจจะที่พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น 

ตรสัรู้หรอืว่าสจัจะของพระตถาคตพทุธเจ้าผูเ้ป็นอรยิะ หรอืว่าสัจจะทีใ่ห้ส�าเร็จความเป็น

พระอริยะ เพราะพระอริยะเหล่านั้นตรัสรู้ ก็เข้าใจ พิจารณาดูก็ไม่ขัดข้อง

แต่ค�าแปลท่ีว่าสจัจะเป็นอรยิะเอง ถ้าอธบิายอย่างทีท่่านอธบิายว่า ทีเ่ป็นอรยิะ

เองน้ัน อริยะในค�าน้ีหมายถงึจรงิแท้ไม่ผดิ ไม่มีทีจ่ะเปลีย่นเป็นอย่างอืน่กเ็ข้าใจ แต่ว่า

ถ้าแปลว่าเจรญิ แปลว่าประเสริฐ กน่็าคดิเหมอืนกนัว่าส�าหรบัความดับทกุข์ และส�าหรบั

มรรคนั้นก็เป็นอันว่าเจริญประเสริฐจริง แต่ว่าตัวทุกข์กับตัวสมุทัยนั้น เจริญประเสริฐ

ได้อย่างไร

เพราะฉะน้ัน จึงน่าจะท�าความเข้าใจได้ ว่าจะต้องอธิบายอย่างท่ีท่านอธิบาย

คือ สจัจะเป็นอรยิะเอง อรยิะเองในทีน่ีก้ต้็องหมายความว่าจรงิแท้แน่นอน ไม่เปลีย่นแปลง

เป็นอย่างอืน่ ไม่ได้หมายความว่าประเสรฐิเจรญิ แต่หากว่าจะหมายความว่า ประเสรฐิ

เจริญก็จะต้องเข้าใจว่าเพราะเป็นสัจจะท่ีบังเกิดขึ้นในญาณคือความหย่ังรู้ที่เป็นตัว 

ปัญญา ดังท่ีตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนาว่าเป็นสัจจะที่บังเกิดขึ้นในความตรัสรู้ของ

พระพทุธเจ้า ว่าข้อนีจ้รงิ คือ เป็นทุกข์จรงิ เป็นสมทุยัจรงิ เป็นนโิรธจรงิ เป็นมรรคจริง 

และทกุข์เป็นข้อทีค่วรก�าหนดรู ้สมุทัยเป็นข้อทีค่วรละ นโิรธเป็นข้อทีค่วรกระท�าให้แจ้ง 

มรรคเป็นข้อที่ควรปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น และทุกข์พระองค์ได้ก�าหนดรู้แล้ว 

สมุทัยพระองค์ละได้แล้ว นิโรธพระองค์ได้กระท�าให้แจ้งแล้ว มรรคพระองค์ได้ปฏิบัติ

อบรมให้มขีึน้แล้ว ทีป่รากฏในปัญญาตรัสรูข้องพระพทุธเจ้า ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ จงึเป็น

อริยสัจจ์

ฉะนั้น ทุกข์ที่จะเป็นอริยสัจจ์นั้น จะต้องเป็นทุกข์ที่ได้ปัญญาหยั่งรู้ ว่านี้เป็น

ทกุข์จรงิ ทกุข์เป็นข้อท่ีควรก�าหนดรู ้และทุกข์เป็นข้อท่ีก�าหนดรู้แล้ว สมทัุยกเ็หมอืนกัน 

จะเป็นอรยิสจัจ์ขึน้กเ็พราะได้ปัญญาหยัง่รูว่้านีเ้ป็นสมทุยัจรงิ สมทัุยควรละ และสมทุยั

ละได้แล้ว นิโรธก็เหมือนกัน จะเป็นอริยสัจจ์ก็เพราะได้มีปัญญาหยั่งรู้ ว่านิโรธเป็น

ความดับทุกข์จริง นิโรธเป็นข้อที่ควรกระท�าให้แจ้ง นิโรธเป็นข้อท่ีกระท�าให้แจ้งแล้ว 

มรรคก็เหมือนกัน จะเป็นอริยสัจจ์ก็เพราะบังเกิดขึ้นในญาณปัญญาที่หยั่งรู้ ว่านี้เป็น

มรรค มรรคควรปฏบิตัอิบรมให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ มรรคเป็นข้อทีป่ฏบิตัอิบรมให้มขีึน้แล้ว

ให้เป็นขึ้นแล้ว เพราะฉะน้ัน จึงเป็นอริยสัจจะแปลว่าเป็นสัจจะที่เจริญ ที่ประเสริฐ 
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ก็คงได้เหมือนกัน อันหมายถึงว่าเป็นอริยสัจจ์ในปัญญาที่ตรัสรู้ของพระผู้รู้ดังกล่าวนั้น 

ถ้าไม่เป็นสัจจะบังเกิดขึ้นในปัญญาของผู้รู้ดังกล่าวนั้น แม้ว่านิโรธก็ดี มรรคก็ดีก็ยังไม่

เป็นอริยสัจจ์อยู่นั่นเอง เหมือนอย่างว่าสัจจะในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์

ทรงแสดงไว้ในปฐมเทศนานัน้เป็นอรยิสจัจ์ และในพระธรรมท่ีทรงส่ังสอนก็เป็นอริยสัจจ์ 

แต่ว่าส�าหรับในปัญญาท่ีบุคคลรู้อยู่ด้วยปัญญาที่เป็นสามัญ คือ ยังไม่บรรลุมรรคผล

อย่างที่ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมท่ัวไปรู้กันอยู่ หมายความว่ารู้กันอยู่ด้วยปัญญาของตัวเอง 

ไม่ใช่ว่ารู ้ด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้า ถ้ารู ้ด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าและของ 

พระอรหันตสาวกทัง้หลาย อนัประกอบด้วยวนรอบ ๓ อาการ ๑๒ นัน้ นัน่เป็นอริยสัจจ์

ในปัญญาของท่าน แต่ว่ารู้ด้วยปัญญาของผู้ศึกษาปฏิบัติที่ยังไม่ได้เป็น อริยบุคคล คือ

รูด้้วยปัญญาของตนเอง กย็งัไม่เป็นอรยิสจัจ์อยูน่ัน่เอง เพราะว่ายงัไม่ได้ญาณทีว่นรอบ 

๓ มอีาการ ๑๒ ดงัพระพทุธเจ้านัน้ คอืยงัไม่แล้ว ทกุข์กยั็งไม่ได้ก�าหนดรูแ้ล้ว สมุทยั

ก็ยังละไม่ได้แล้ว นิโรธก็ยังไม่ได้กระท�าให้แจ้งแล้ว มรรคก็ยังไม่ได้ปฏิบัติให้มีให้เป็น

ขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์ เมื่อยังไม่แล้ว ก็แปลว่ายังไม่เป็นอริยสัจจ์ของแต่ละบุคคล คือ  

เป็นแค่สัจจะเท่าท่ีปัญญาของบุคคลจะรู้ ต่อเมื่อได้ญาณปัญญาท่ีมีรอบ ๓ มีอาการ 

๑๒ ดั่งนั้นแหละ คือว่าแล้ว จึงจะเป็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ บท ถ้ายังไม่แล้ว ก็แปลว่ายังไม่

เป็นอริยสจัจ์ทัง้ ๔ บท ยังเป็นสจัจะคอืความจรงิอยูเ่ท่าทีศ่กึษาและปฏบิตัไิด้ของแต่ละ

บุคคล

กจิในอรยิสัจจ์ ๔

กิจในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ น้ีเป็นข้อท่ีควรท�าความเข้าใจ คือว่าทุกข์เป็นข้อที่ควร

ก�าหนดรู้ สมุทัยเป็นข้อที่ควรละ นิโรธเป็นข้อที่ควรกระท�าให้แจ้ง และมรรคเป็นข้อที่

ควรอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น นี้เป็นกิจในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ความก�าหนดรู้ในข้อที่ควร 

ก�าหนดรู้น้ัน เรยีกว่า ปรญิญา ละในข้อทีค่วรละนัน้เรยีกว่า ปหานะ กระท�าให้แจ้งใน

ข้อที่ควรกระท�าให้แจ้งนั้น เรียกว่า สัจฉิกรณะ ปฏิบัติอบรมในข้อควรปฏิบัติ อบรม

น้ันเรียกว่า ภาวนา ปริญญาพึงปฏิบัติในข้อทุกข์ ปหานะพึงปฏิบัติในข้อสมุทัย  

สัจฉิกรณะพึงปฏิบัติในข้อทุกขนิโรธ ภาวนาพึงปฏิบัติในข้อมรรค
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ได้มีพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า กุศลธรรมทั้งหลายสงเคราะห์เข้าในอริยสัจจ์ ๔ 

ทัง้หมด อริยสจัจ์ทัง้ ๔ เปรยีบเหมอืนอย่างว่ารอยเท้าช้าง กศุลธรรมทัง้หลาย เปรยีบเหมอืน

อย่างรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในโลก รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย ในโลกนั้น ย่อมรวม

เข้าได้ในรอยเท้าช้างฉนัใดกด็ ีบรรดากศุลธรรมทัง้หลายกร็วมเข้าในอริยสจัจ์ทัง้ ๔ ฉันนัน้

ค�านีต้้องเข้าใจว่า ทีเ่รยีกว่ากศุลธรรมกห็มายถงึว่าตวัอรยิสจัจ์ทีเ่กดิจากปัญญา 

เกิดจากญาณคือความหยั่งรู้ความตรัสรู้ จึงจะเรียกว่าอริยสัจจ์ เพราะฉะนั้น จึงมุ่งถึง

ตวัญาณและปัญญา เมือ่เป็นตวัญาณและปัญญากเ็ป็นกศุลธรรมท้ังหมด แต่ถ้าหากจะ

แยกจ�าเพาะบท ทกุข์และสมทุยันัน้เป็นฝ่ายทกุข์ นโิรธกบัมรรคเป็นฝ่ายดบัทกุข์ กจ็ะ

ต้องใช้ค�าให้เหมาะสม ให้คลุมได้ทั้งหมด ว่าค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ทั้งที่

เป็นฝ่ายกุศล ทั้งที่เป็นฝ่ายอกุศล ทั้งที่เป็นฝ่ายอัพยากตธรรม ธรรมท่ีเป็นกลาง ๆ 

กุศลก็ไม่ใช่ อกุศลก็ไม่ใช่ ดังที่มีแสดงไว้ในอภิธรรมว่า กุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลาย

เป็นกุศล อกุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นอกุศล อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมทั้งหลาย

เป็นอัพยากฤต คือเป็นกลาง ๆ กุศลก็ไม่ใช่ อกุศลก็ไม่ใช่ ธรรมทั้งปวงที่พระพุทธเจ้า

ตรัสสัง่สอนไว้ทัง้หมด ทัง้ทีเ่ป็นหมวดกศุลธรรม หมวดอกศุลธรรม หมวดอพัยากตธรรม

ดังกล่าวนั้น ก็สงเคราะห์เข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ทั้งสิ้น

ดงัจะพึงเหน็ได้ว่า ข้อทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงถึงขนัธ์ อายตนะ ธาต ุเป็นต้น 

โดยตรสัชีว่้าเป็น อนิจจํฺ ทกฺุข ํอนตตฺา ดงัเช่นทีเ่ราสวดกนัในการท�าวตัรเช้าทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงสั่งสอนโดยมากเป็นพหุลานุสาสนี ย่อมเป็นไปมากกว่า รูปํ อนิจฺจํ รูปไม่เท่ียง 

เวทนา อนจิจฺา เวทนาไม่เทีย่ง สญญฺา อนจิจฺา สญัญาไม่เทีย่ง สงขฺารา อนจิจฺา สงัขาร

ทัง้หลายไม่เทีย่ง วญิญฺาณ ํอนจิจฺ ํวญิญาณไม่เทีย่ง รปํู อนตตฺา รูปเป็นอนตัตา เวทนา 

อนตฺตา เวทนาเป็นอนัตตา สญฺญา อนตฺตา สัญญาเป็นอนัตตา สงฺขารา อนตฺตา 

สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา วิญฺญาณํ อนตฺตา วิญญาณเป็นอนัตตา สพฺเพ สงฺขารา 

อนจฺิจา สงัขารท้ังปวงไม่เท่ียง สพเฺพ ธมฺมา อนตตฺา ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา เหล่านี้

เป็นข้อที่ตรัสสอนให้ก�าหนดรู้ ก�าหนดรู้ว่าไม่เที่ยง ก�าหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ ก�าหนดรู้ว่า

เป็นอนัตตา นีเ่รยีกว่าปรญิญาเป็นข้อท่ีควรก�าหนดรู้ สรปุเข้าในข้อทกุขสัจจะ สภาพที่

จริงคือทุกข์
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ค�าสั่งสอนที่ทรงแสดงถึงบรรดากิเลสทั้งปวงยกเอาอกุศลมูล ๓ คือราคะหรือ 

โลภะ โทสะ โมหะ ก็ตาม ยกเอาตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากก็ตามหรือกิเลส 

ข้อใดข้อหนึ่งหมวดใดหมวดหนึ่ง ตลอดจนถึงบาปอกุศลทุจริตทั้งหลายที่ประพฤต ิ

ด้วยอ�านาจของกิเลส นี่เป็นข้อที่ควรละทั้งหมด รวมเข้าในหมวดสมุทัย ปหานะ

ค�าสัง่สอนของพระองค์ทีแ่สดงถงึผลของการปฏบิติัธรรม เป็นวิมุตติ เป็นวิสุทธิ 

เป็นนิพพาน เป็นสันติ ดังท่ีแสดงไว้ในหมวดอนุสสติ ๑๐ อุปสมานุสสติ ระลึกถึง 

ความสงบระงับ หรือในข้อทุกขนิโรธ อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้เป็นหมวดธรรม ที่ตรัสสอนให้

กระท�าให้แจ้งสัจฉิกรณะ

ค�าสัง่สอนของพระองค์ทีเ่ป็นธรรมปฏบิตัท้ัิงหมด อย่างในธรรมวิภาค นวโกวาท 

กต็ัง้ต้นด้วยทกุะหมวด ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่าง สต ิความระลกึได้ สัมปชญัญะ 

ความรู้ตวั เป็นต้น อันรวมเข้าในไตรสกิขากด็ ีมรรคมอีงค์ ๘ กด็ ีเหล่านีเ้ป็นข้อทีค่วร

ปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทั้งนั้น รวมเข้าในข้อมรรค เป็นข้อที่ควรปฏิบัติ อบรม

ท�าให้มีขึ้นท�าให้เป็นขึ้นคือภาวนา

กจิที่พงึท�าในพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า กิจที่พึงปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นก็มี ๔ ข้อ 

ถ้าเกี่ยวแก่ทุกข์ก็ให้ก�าหนดรู้ ถ้าเก่ียวกับสมุทัยก็ให้ละ ถ้าเกี่ยวกับนิโรธก็ให้กระท�า 

ให้แจ้ง ถ้าเกีย่วกบัมรรคกใ็ห้ปฏบิตัอิบรมท�าให้มขีึน้ท�าให้เป็นขึน้ เมือ่ปฏบัิตดิัง่นี ้กช็ือ่

ว่าปฏิบัติให้เหมาะ เรียกว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในพระพุทธศาสนา

พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมทรงบญัญตัวิินยัทัง้หมด กอ็นวัุตรตามหลกัปฏบิติั

ทั้ง ๔ ข้อนี้ทั้งนั้น แม้ในข้อที่เราไม่น่าจะคิดว่ามีความสัมพันธ์ถึง ดังเช่นในพระพุทธ-

ศาสนานั้นไม่สอนให้บุคคลท�าอัตวินิบาตกรรมคือฆ่าตัวตาย ก็เพราะอะไร ก็เพราะสิ่ง

ทีฆ่่าคือชวีติ ชวีติร่างกายน้ีกคื็อขนัธ์ ๕ ซ่ึงขนัธ์ ๕ นัน้ก็รวมอยูใ่นทุกขสัจจะ สภาพที่

จริงคือทุกข์ ดังที่ตรัสย่อไว้ในข้อสุดท้ายของทุกข์ว่า กล่าวโดยย่อ ขันธ์ เป็นที่ยึดถือ 

ทั้ง ๕ ประการเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ หรือว่าชีวิตร่างกายนี้ จึงเป็นข้อที่ควร
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ท�าปริญญาคอืก�าหนดรู ้ก�าหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ เป็นอนจิจะไม่เทีย่ง เป็นอนตัตา เป็นส่ิงที่ 

เมื่อเกิดมาก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องเสวยเวทนาต่าง ๆ อันเป็นตัวทุกข์  

ให้ก�าหนดรูด้ัง่นี ้ไม่ใช่ให้ฆ่า ถ้าอยากจะฆ่ากใ็ห้ฆ่าความอยาก ความอยากท่ีจะฆ่าตวัตาย 

ซึ่งความอยากท่ีจะฆ่าตัวตายน้ัน เป็นวิภวตัณหา หรือเป็นตัณหาอย่างหนึ่งก็ต้องฆ่า

ตัณหาเสีย ไม่ใช่ไปฆ่าร่างกาย ตัณหาคือความอยากตาย อยากฆ่าตัวตายนั้นเป็น 

ปหานะ คือเป็นข้อท่ีควรละ คือให้ละเสียให้ฆ่าเสีย แต่ว่าร่างกายชีวิตนี้เป็นข้อที่พึง

ก�าหนดรู้ ให้รู้จักว่าเป็นอนิจจะ เป็นทุกขะ เป็นอนัตตา ไม่ต้องไปฆ่าเขา เขาก็ต้องแก่ 

ต้องเจบ็ ต้องตายไปเอง ให้ก�าหนดรูไ้ว้ว่าอย่างนี ้อยากจะฆ่าให้ไปฆ่าตวัตณัหา ท�าลาย

ตัวตัณหาในใจ

คราวนี้เมื่อโกรธขึ้นมา คิดจะไปท�าร้ายร่างกายเขา คิดที่จะฆ่าเขา นี่ก็ผิดศีล 

ก็เพราะว่าที่จะไปฆ่า ไปท�าร้ายเขานั้น ก็คือไปฆ่าไปท�าร้ายขันธ์ ๕ ของเขา ซึ่งทาง

พระพทุธศาสนาไม่ได้สอนให้ไปฆ่าขนัธ์ ๕ หรอืชวิีตร่างกาย แต่ให้ก�าหนดรูว่้าขนัธ์ ๕ 

หรอืชวีติร่างกายนีเ้ป็นอนจิจะ ทกุขะ อนตัตา ให้ฆ่าความโกรธ ความโกรธ เป็นกเิลส 

เป็นข้อที่ควรละ เข้าในข้อสมุทัยที่ควรละ ต้องฆ่าความโกรธ โลภขึ้นมา จะไปลักของ

ของเขากเ็หมอืนกนั ให้ฆ่าความโลภเสยี เพราะความโลภเป็นตวัสมทุยัทีต้่องละ ให้ละ

เสียให้ฆ่าเสีย แต่ไม่ให้ไปลักขโมยของของเขา ของของเขานั้นก็เป็นเรื่องของสังขาร

เหมือนกัน ก็เป็นสิ่งที่อนิจจะ ทุกขะ อนัตตา รวมเข้าในหมวด ทุกขสัจจะทั้งหมด

สรุปพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนัน้ เม่ือท�าความเข้าใจในหน้าทีข่องธรรมตามหลกัอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นี้ 

และเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาทั้งหมดสรุปเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ และท�าความเข้าใจ

ว่าข้อไหนจัดเข้าในข้อไหน คือพระพุทธศาสนาที่เป็นค�าสั่งสอนนั้น ข้อใดหมวดใด  

จัดเข้าในทกุขสจัจะกใ็ห้ก�าหนดรู ้จดัเข้าในสมุทยักใ็ห้ละ จดัเข้าในข้อนโิรธก็ให้กระท�า

ให้แจ้ง จัดเข้าในข้อมรรคก็ให้อบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ดั่งนี้แล้วจึงจะปฏิบัติพระพุทธ-

ศาสนาได้ถูกต้อง และการปฏิบัตินั้นก็เรียกว่า ธัมมานุธัมมปฏิบัติ คือปฏิบัติธรรม

สมควรแก่ธรรม ย่อมจะได้รับผลอย่างเต็มที่
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ศกึษาพระพุทธศาสนาเพื่ออะไร

หากจะมปัีญหาถามว่า ศกึษาพระพทุธศาสนาเพือ่อะไร ผูต้อบกค็งจะได้ตอบ

ต่าง ๆ กันตามที่แต่ละบุคคลได้ศึกษาปฏิบัติพินิจพิจารณา และการตอบนั้น อาจจะ

อ้างข้อธรรมข้อใดข้อหน่ึงหรือหมวดใดหมวดหนึ่งก็ได้ อาจจะพินิจพิจารณาประมวล

ความเอาเองก็ได้

ได้มีค�าตอบอันหนึ่งซึ่งจะน�ามาแสดงในที่นี้ อันเป็นค�าตอบของผู้ที่ได้ศึกษา 

ปฏิบัติพินิจพิจารณาพระพุทธศาสนามาเป็นอย่างดียิ่ง ท่านได้ให้ค�าตอบไว้ว่าศึกษา

พระพุทธศาสนาเพื่อความจริง ความดี และความงาม จึงจะได้อธิบายไปตามความ

ส�านึกพิจารณาดังนี้

สัจจะ-ความจรงิ

ข้อแรกเพื่อความจริงนั้น ก็เพื่อให้รู้ความจริงตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน 

เพราะว่าค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นหลักสูตรแห่งการศึกษานักธรรมหรือธรรม

ศึกษาก็ดี เป็นค�าแสดงเทศน์ต่าง ๆ บรรยายต่าง ๆ ก็ดี หรือจะรวมเข้าทั้งหมดเป็น

พระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม อันเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งสินก็ดี ที่พระพุทธเจ้า 

ทรงส่ังสอนไว้ ก็ล้วนเป็นความจริงแต่ละข้อที่ควรศึกษาให้มีความรู้ และควรทรงจ�า 

ควรพจิารณาให้เข้าใจ เพือ่ให้เหน็ความจรงิตามทีท่รงส่ังสอนนัน้หรอืแม้ว่าจะคดิค้านก็

ต้องคิดพินิจพิจารณาแก้ แล้วก็จะพบความจริง

อนัธรรมทีแ่สดงความจรงิของทกุ ๆ ข้อ หากพจิารณาแล้วกจ็ะเห็นไปโดยล�าดบั 

ว่าไม่มีใครจะแสดงได้จริงเหมือนพระพุทธเจ้าในทางทั้งหลาย เช่นว่า ผู้ที่ศึกษาธรรม

วภิาคในนวโกวาท ตัง้แต่ทุกะหมวด ๒ หมวด ๒ คูแ่รก กธ็รรมมอุีปการะมาก ๒ อย่าง 

สต ิความระลกึได้ และสมัปชญัญะ ความรู้ตวั และต่อ ๆ ไป เม่ือฟังเผนิ ๆ กจ็ะไม่รู้

สึกซาบซึ้งเท่าไรนัก แต่ถ้าหากว่าพินิจพิจารณาให้รู้จักว่าสติเป็นอย่างไร สัมปชัญญะ

เป็นอย่างไร มอีปุการะมากอย่างไร ยิง่เข้าใจกจ็ะยิง่เหน็ความจรงิ และธรรมอืน่ ๆ ทกุข้อ

กเ็ซ่นเดยีวกนั เม่ือยิง่ศึกษาคือฟังอ่านทรงจ�าพจิารณาให้เข้าใจ กจ็ะย่ิงซาบซึง้ เพราะจะ
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ยิง่เข้าใจและได้เหน็ความจรงิในทกุ  ๆ ข้อ อนัจะพงึค้านตามเหตผุลมไิด้ เพราะฉะนัน้ 

ยิ่งศึกษาดังกล่าวก็ยิ่งจะพบความจริงตามเหตุและผล จะพบเหตุและผลตามความ 

เป็นจริง ซึง่ล้วนแต่เป็นเหตผุลในด้านชวีติ ในด้านพฤตกิรรม คอื การปฏบัิตขิองตนเอง

ของแต่ละคน ตลอดจนถึงความจริง ตามเหตุและผลของจิตใจ ของเจตนาของกรรม 

ที่ประกอบกระท�าทางกายทางวาจาทางใจของตนเอง และในด้านอื่น ๆ และเมื่อรวม

เข้าโดยเหตผุลในทางกรรม คอืการทีก่ระท�าทางกายทางวาจา ทางใจของตนท่ีพระพทุธเจ้า

ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ ว่าท�ากรรมดีได้รับผลดี ท�ากรรมชั่ว ได้รับผลชั่ว ซึ่งฟังดูทีแรก 

ก็รู้สึกว่าผิวเผินไม่ค่อยจะรู้สึกรับรองเท่าไรนัก หรืออาจจะรู้สึกคัดค้าน แต่หากว่าได้

ตัง้ใจพนิิจพจิารณายิง่ ๆ ขึน้ไปแล้ว เมือ่ย่ิงเข้าใจกย่ิ็งจะได้พบความจรงิว่า ทีต่รสัสอน

ไว้นัน้เป็นจรงิตามเหตแุละผล กรรมเป็นเหต ุผลดหีรอืผลชัว่ทีไ่ด้รบัเป็นผล ตลอดจนถงึ

ความจริงท่ีเป็น อรยิสจัจ์คอืทีม่ใิช่สามญัสจัจะ ความจรงิทีเ่ป็นสามญัทัว่ไป แต่เป็นความจรงิ

ที่ละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ซึ่งเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ดังที่ได้แสดงไว้

ในปฐมเทศนา ว่าพระองค์ได้ตรสัรู ้อริยสจัจ์ทัง้ ๔ คอืทกุข์ เหตเุกดิทกุข์ ความดับทกุข์ 

ทางปฏบัิตใิห้ถงึความดบัทกุข์ เมือ่ได้ยิง่พินจิพิจารณาให้มีความเข้าใจ ก็ย่ิงจะเหน็ความจริง

เพราะฉะนั้น ประการแรกของผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาจึงเพื่อจะรู้ความจริง  

เพือ่จะจับความจริงให้ได้ คือเพื่อความจริง ความจริงที่จับได้หรือที่รู้นี้มิใช่หมายความ

ว่าเป็นเพียงการฟังการอ่านและความจ�า แต่หมายความว่าต้องพินิจพิจารณาให้เข้าใจ  

เมือ่เข้าใจก็จะเห็นจริง จึงต้องการให้รู้จริงให้เห็นจริงแม้แต่ในข้อใดข้อหนึ่ง

อันน้ีเป็นหลักก�าหนดให้รู้จักลักษณะพระพุทธศาสนา ประการแรกของผู้มุ่ง

ศกึษาพระพทุธศาสนา จะเป็นพระเก่า พระใหม่ จะเป็นเณร เป็นอบุาสกอบุาสิกาก็ตาม 

ประการแรกนั้นต้องให้พบความจริง ให้เห็นจริง ให้รู้จริง ให้ได้จริง แม้ในธรรมข้อใด

ข้อหนึ่ง ซึ่งในข้อน้ีผู้ศึกษาจะต้องท�าใจเป็นกลาง คือยังไม่คิดท่ีจะคัดค้าน ยังไม่คิดที่ 

จะรับ แต่ว่าตั้งใจฟังตั้งใจอ่าน ตั้งใจที่จะทรงจ�า แล้วก็ตั้งใจพิจารณาไป ตามเหตุและ

ผลให้เข้าใจถูกต้อง และเมื่อได้ความเข้าใจถูกต้องแล้ว ก็จะเห็นจริง จะพบความจริง

แม้ในข้อใดข้อหนึง่ เช่น แม้ในข้อทกุะหมวด ๒ ทีย่กมานัน้ ให้เข้าใจจรงิ ๆ ว่าสตเิป็น

อย่างไร สัมปชัญญะเป็นอย่างไร อุปการะมากอย่างไร ให้เห็นจริง ให้เข้าใจจริงแม้ใน

ข้อใดข้อหนึ่งก็จะได้พบลักษณะพระพุทธศาสนาประการแรก
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ความดี

มาถงึข้อท่ี ๒ ความด ีน้ีเป็นข้อส�าคญั ศวามดนีัน้เป็นค�าทีทุ่กคนกไ็ด้ยินกนัมา 

และกน่็าจะมคีวามเข้าใจพอสมควร อย่างน้อยกจ็ะต้องเข้าใจว่าความดีนัน้ ตรงกนัข้าม

กบัความชัว่ และอะไรเป็นความดอีะไรเป็นความชัว่กไ็ด้ฟังอบรมกนัมา ตัง้แต่จากบดิา

มารดาครูบาอาจารย์ มาจนถึงจากพระพุทธเจ้า คือที่พระเทศน์ พระสอนต่าง ๆ และ

ความดีความชัว่น้ีกร็ูก้นัอยู่ว่าเกดิจากความประพฤติของบคุคลทกุ ๆ คนนีเ้อง ความด ี

ก็เกิดจากท�าดี ความชั่วก็เกิดจากท�าชั่ว เมื่อท�าดีก็ได้ความดี ท�าชั่วก็ได้ความชั่ว  

เพราะฉะนั้น ประการต่อมาจากข้อ ๑ คือความจริง จึงมาถึง ความดีที่เมื่อได้ศึกษา

ให้รู้จักความจริงแล้ว ก็ต้องศึกษาให้รู้จักความดีอันตรงกันข้ามกับความชั่ว

ความดอัีนตรงกนัข้ามกบัความช่ัวนี ้กส็บืเนือ่งมาจากความจรงิข้อแรก นัน้แหละ 

เพราะเป็นข้อที่พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ทั้งนั้น ว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่ว 

เพราะฉะนั้น เม่ือได้ศึกษาให้ได้รู้จักความจริง กล่าวจ�าเพาะที่สัมพันธ์กับความดี  

ความชั่วก็คือความจริงของความดีและความจริงของความชั่ว พูดสั้น ๆ ก็คือ ให้รู้จัก

ว่าอะไรเป็นความดีจริง อะไรเป็นความชั่วจริง เพราะฉะนั้น จึงมาถึงว่า จะต้องปฏิบัติ 

ละความชั่ว กระท�าความดี ต้องท�าความเข้าใจในความดี ว่าคือคุณที่เกื้อกูลตนเอง  

และผู้อื่นให้เป็นสุขต่าง ๆ ให้ได้รับสุขประโยชน์ต่าง ๆ ความชั่วก็คือโทษที่ท�าให้ตน 

เองและผูอ้ืน่ได้รบัทกุข์โทษต่าง ๆ ความชัว่เป็นข้อทีค่วรละ ความดเีป็นข้อทีค่วรกระท�า 

เพราะฉะนั้น จึงต้องปฏิบัติละชั่วท�าดี จับความดีให้ได้ แต่การจับความดีให้ได้นี้ต้อง

หมายถึงว่าท�าดี

อนัท่ีจรงิละช่ัวกนั็บว่าเป็นดอีย่างหนึง่ แต่ว่าจะต้องท�าดท่ีีเป็นคณุเกือ้กลู ยิง่ข้ึน

ไปอีก ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่นว่า การฆ่า การท�าร้ายร่างกาย การเบียดเบียนเขาให้

เป็นทุกข์เดือดร้อน เบียดเบียนชีวิต เบียดเบียนร่างกาย นั่นเป็นชั่ว ก็ละชั่ว คือ 

แปลว่าเว้นจากการทีจ่ะเบยีดเบยีนท�าร้ายชวีติร่างกายของใคร เมตตาความมีจติปรารถนา

ให้เป็นสุข และความประพฤติท่ีเกื้อกูลอนุเคราะห์ต่าง ๆ แก่เขา คือแก่บุคคลและ 

สัตว์นั้น ๆ เพื่อให้ด�ารงชีวิตร่างกายอยู่อย่างเป็นสุขเป็นความดี
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เพราะฉะนั้น จึงต้องศึกษาให้รู้จักความดีอันตรงกันข้ามกับความชั่ว สืบเนื่อง

มาจากความจรงิ คอืตัง้ต้นจากศกึษาว่าอะไรดจีรงิอะไรชัว่จรงิ แล้วกต็ัง้ใจ ละชัว่ท�าดจีรงิ 

ต้องจับเอาความดีให้ได้ ในวันหนึ่ง ๆ ก็ต้องพิจารณาตัวเอง ว่าเราได้ละความชั่ว 

ท�าความดอีะไรบ้าง หรอืแม้ว่าได้ท�าความชัว่อะไรบ้าง ท�าความดอีะไรบ้าง กใ็ห้รู ้แล้วก็

ตัง้ใจละ ไม่ท�าความชัว่อีกต่อไป ฝึกตวัอยู่เสมอดัง่นี ้หดัให้ละชัว่ ท�าดอียูเ่สมอ ให้รูจ้กั

ความดี ให้รู้จักความชั่ว ให้รู้จักละชั่ว ให้รู้จักท�าดีในด้านต่าง ๆ ท้ังทางกายทั้งทาง

วาจาทั้งทางใจ นี้เป็นข้อที่ ๒ คือความดี

ความงาม

จึงมาถงึข้อที ่๓ คอืความงาม อนัความงามนีเ้ป็นข้อทีล่ะเอยีดอ่อน สักหน่อย

หนึ่ง แต่ว่าถ้าท�าความเข้าใจให้ดีแล้ว จะเห็นว่าเป็นข้อส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าข้อความ

จริงและข้อความดี

อันสิ่งที่งามซึ่งเป็นวัตถุ ย่อมเป็นที่พอใจของชาวโลกทั้งหลายของคนทั้งหลาย 

เพราะฉะนั้น จึงพอใจที่จะตกแต่งร่างกายกันให้สวยงาม พอใจที่จะหาเครื่องประดับที่

สวยงามมค่ีามาตกแต่ง บ้านเมอืงกต้็องการทีจ่ะปลกูสร้างกนัให้สวยงามเรยีบร้อย และ

อนัความสวยงามหรอืเรียกสัน้ ๆ ว่าความงามนีก็้มิใช่หมายถึงเครือ่งตกแต่งมค่ีาเท่านัน้ 

แต่ย่อมหมายความถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย เช่น การจะตั้ง

วางสิ่งของในห้องในหับก็ต้ังวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การที่จะนุ่งจะห่ม ก็ให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย การท่ีจะลุกจะนอนก็ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย วาจาท่ีพูดก็ให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย เหล่านี้เป็นความงามทั้งนั้น 

แม้สิง่ท่ีเรยีกว่าศิลปะ วิธท่ีีจะท�าให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อยว่าเป็นความงามอย่าง

หนึง่นัน้กเ็ป็นศิลปะอย่างหน่ึง ดงัเช่นพระพทุธเจ้าได้ตรสัส่ังพระอานนท์ให้ท�าแบบอย่าง

จีวรส�าหรับพระห่ม โดยท่ีเดิมนั้นพระองค์ได้ทรงบัญญัติให้ตัดผ้าเป็นชิ้น ๆ มาเย็บ 

ต่อกันเข้าคล้ายผ้าผืนเดียว ถ้าใช้ผ้าผืนเดียวมักจะถูกขโมย เพราะว่าเขามักจะขโมย

ไปตัดเป็นเสือ้ผ้าส�าหรับสวมของเขาได้ หรอืเอาไปนุง่ห่มได้ทัง้ทีเ่ป็นผนือย่างนัน้ เปล่ียนสี

เสียใหม่ หรือซักสีที่เป็นผ้ากาสาวะผ้าย้อมน�้าฝาดออกเสีย เพราะฉะนั้น จึงได้โปรด
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ให้ใช้ผ้าตัดเป็นชิ้น ๆ เอามาเย็บต่อกันเข้าเพื่อกันขโมย ถ้าขโมยเอาไปก็เอาไปใช้นุ่ง

ห่มไม่ได้ แต่ขณะเดียวกนักต้็องการให้เกดิความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ท่านพระอานนท์

จงึได้คดิแบบจวีรข้ึนแบบคันนาของชาวมคธ ซึง่เมือ่เขาท�านาเขากท็�าเป็นคนันา เป็นกระทง

เล็กเป็นกระทงใหญ่ จึงออกแบบตัดเป็นแบบจีวรเป็นกระทง ๆ เป็นกระทงเล็กกระทง

ใหญ่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มิได้น�าเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วเอามาเย็บ

ต่อกนัเข้าอย่างไม่มีระเบยีบ แต่ว่าท�าอย่างมรีะเบยีบก็ดเูป็นของงาม คอืงามด้วยความ

มรีะเบยีบเรียบร้อย พระพุทธเจ้าจงึได้ตรสัสรรเสรญิพระอานนท์ว่าเป็นผูม้ศีลิปะ ดัง่นี้

ก็เป็นความงาม

แม้ท่ีพระพทุธเจ้าทรงบัญญตัพิระวนิยัขึน้นัน้ กเ็ป็นความงามเหมอืนกนัเพราะ

เมื่อภิกษุผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ ได้มีความประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยอยู่ในระเบียบอัน

เดยีวกนั และเป็นระเบยีบท่ีด ีก็ดเูป็นหมู่ท่ีเรยีบร้อยงดงามน่าเลือ่มใส นีก่เ็ป็น ความงาม

เพราะฉะนั้น ค�าว่าความงามนั้น จึงกินความกว้าง มิได้หมายถึงว่าตกแต่งให้

สวยสดงดงามดั่งแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าด้วยเครื่องประดับอันมีค่าต่าง ๆ ที่สวยงาม

บางทีเราก็เรียกกันว่านั้นเป็นความสวย แต่ความงามนั้นมีความลึกซึ้งกว่า และแม้ใน

ทางพุทธศาสนาก็ต้องท�าความงาม เพราะฉะนั้น ในข้อว่าความงามนี้จึงมีความหมาย

ถงึว่าความนยิมชมชอบ หรอืว่าเป็นสิง่หรอืเป็นข้อทีพ่งึนยิมชมชอบ พึงพอใจชอบใจพงึ

เล่ือมใส และก็มีความหมายสืบเน่ืองมาจากความดี ก็คือนิยมชมชอบในความดีเห็น

ความดีว่าเป็นของงามท�าให้เป็นสุข ใจเห็นว่างามนิยมชมชอบ เพราะฉะนั้น จึงได้มี

พทุธศาสนสภุาษติทีแ่สดงว่า ศลีเป็นอาภรณ์ทีป่ระเสรฐิสุด ผูท้ีไ่ด้เห็นงามในศลี ว่าศลี

เหมือนอย่างเป็นอาภรณ์เครื่องประดับอันประเสริฐสุด ชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงศีลจริง ๆ 

ท�าให้พอใจท่ีจะปฏิบัติอยู่ในศีลเป็นประจ�าขาดมิได้ และมีความสุขที่จะอยู่กับศีล  

อันนี้ส�าคัญ

คนโดยมากนั้นรู้จักความดีกันอยู่ รู้จักความชั่วกันอยู่ แต่ว่าไม่เห็นความงาม

ในความดีแต่ไปเห็นความงามในความชั่ว จึงละชั่วท�าดีไม่ได้ถนัด ต่อเมื่อเห็นสกปรก 

ในความชั่วและเห็นงามในความดี จึงจะท�าให้ปฏิบัติความดีกันยิ่งขึ้น พอใจที่จะอยู่กับ

ความดี อันนี้ส�าคัญ
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เพราะฉะนั้น ต้องเข้าให้ถึงความงามของพระพุทธศาสนา คือข้อที่ ๓ นี้  

จงึจะน้อมใจให้ละช่ัวท�าด ีเหน็งามในความด ีและปฏบิตัใินความด ีเพราะฉะนัน้ จึงได้

มีหมวดธรรมอันส่องให้เห็นความงามในพระพุทธศาสนาอยู่มาก ตั้งแต่พระรัตนตรัย 

รตันะกค็อืแก้ว รัตนะเป็นสิง่ทีง่ดงาม เป็นสิง่ท่ีมค่ีามาก เพราะฉะนัน้ พดูกันเรือ่ย ๆ ว่า

พระไตรรัตน์หรือพระรัตนตรัย แต่ว่าใจไม่ถึง ฟังดูก็เผิน ๆ แต่ถ้าใจถึงแล้วก็จะเห็น

พระพทุธเจ้างาม พระธรรมงาม พระสงฆ์งาม อันแสดงถึงความมีศรัทธาความเชื่อ 

ปสาทะความเลื่อมใส ตลอดถึงปัญญาในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 

ที่ซาบซึ้ง จนถึงนิยมชมชอบอย่างสูงยกย่องขึ้นเป็นของสุดงาม คือเป็นรัตนะอันเป็น

ของมีค่ายิ่ง

ในทุกะหมวด ๒ ก็มีธรรมที่ท�าให้งาม ๒ อย่าง ขันติ โสรัจจะ ต้องเห็นว่า

ขันตงิาม โสรจัจะงาม จงึจะน้อมใจปฏบิตัใินขนัตโิสรจัจะ และจะท�าให้ท้ิงขนัต ิท้ิงโสรจัจะ

ไม่ได้ ปล่อยตัวเองไปกระโดดโลดเต้นด้วยอ�านาจของโลภะโทสะโมหะไม่ได้ ไม่งามต้อง

อดทนเอาไว้ สงบเสงี่ยมเอาไว้ เพราะนี่งามกว่า เพราะเป็นสิ่งที่งามจริง ๆ

ธรรมที่สูงกว่านั้นก็เช่นว่าโพชฌงค์ ๗ ก็มียกย่องเรียกเป็นรัตนะทั้ง ๗  

เหมอืนกนั สตสิมัโพชฌงัครตันะ เป็นต้น กแ็ปลว่าจติใจงาม หรอืเช่นทีส่วดสรรเสรญิ

ว่า พระธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ใจต้องถึงพระธรรม  

เมื่อใจถึงพระธรรมจะไม่เบื่อที่จะฟังธรรม ไม่เบื่อท่ีจะปฏิบัติธรรม ธรรมจะเป็นส่ิงท่ี

งดงามที่ไพเราะ อยากที่จะฟังอยากที่จะอ่าน ได้ฟังธรรมได้อ่านธรรมแล้ว มีความ

เพลิดเพลินมีความสุข นี่แปลว่าใจถึงเห็นงามในพระธรรม งามในเบ้ืองต้น งามใน

ท่ามกลาง งามในที่สุด และพอใจที่จะปฏิบัติธรรม เห็นงามในการปฏิบัติธรรม

เพราะฉะนัน้ ต้องศกึษาให้รู้จกัความจรงิ รูจ้กัความด ีรูจ้กัความงาม จงึจะถงึ

พระพุทธศาสนา



ความเข้าใจเรื่องจติตภาวนา๑๔

จติตภาวนา แปลว่าการอบรมจิต การอบรมจตินีม้คีวามหมายไปได้ใน  ไตรสิกขา 

คือ ศลี สมาธ ิปัญญา หรอืสีลสกิขา จติตสิกขา และปัญญาสิกขา เพราะว่าไตรสิกขา

ต้องปฏิบัติให้ถึงจิต จึงจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา ถ้าปฏิบัติไม่ถึงจิต ก็ไม่เป็นศีล

เป็นสมาธเิป็นปัญญา แต่อาการของไตรสกิขานัน้ ในขัน้ศีลกป็รากฏทีก่าย ทีว่าจาทีใ่จ

ทั้ง ๓ เหมือนกัน แต่ว่าปรากฏออกไปภายนอกให้คนอื่นเห็นก็เพียงกาย เพียงวาจา 

ส่วนใจนั้นไม่ปรากฏออกไปโดยตรง ตนเองย่อมรู้ใจตนเองว่าเป็นอย่างไร และผู้อื่นที่

อ่านใจได้ก็ย่อมรู้ได้ อาการของสมาธินั้นปรากฏที่จิตใจโดยตรง อาการของปัญญานั้น

ปรากฏทีค่วามรู ้เป็นความรูค้วามเหน็อันถกูต้อง แต่ความรู้นีดั้งทีไ่ด้กล่าวแล้ว ว่าเป็น

ความรู้ของจิตนี้เอง หรือจิตก็คือธาตุรู้

ศลีเป็นภาคพื้นของสมาธแิละปัญญา

เพราะฉะนัน้จติตภาวนา จงึครอบง�าหรอืว่ามคีวามหมายไปทัง้สมาธทิัง้ปัญญา 

อนัศีลนัน้จะต้องมเีป็นภาคพ้ืนเหมอืนอย่างเป็นแผ่นดนิ ซึง่จะต้องมหีรอืจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

มสีมาธแิละปัญญาจงึจะตัง้ขึน้มาได้ ท่านจงึเปรยีบศลีเหมอืนแผ่นดนิอนัเป็นทีต่ัง้เป็นที่

๑๔ คัดดัดแปลงจากเรื่อง ลักษณะพุทธศาสนา พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔. 
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ยนืของสรรพสิง่และของบคุคลท้ังหลาย ฉนัใดกด็ ีกศุลธรรมทัง้หลายเมือ่มศีีลเป็นทีต่ัง้

จึงบังเกิดและเจริญขึ้นได้ เพราะฉะนั้น การปฏิบัติในศีลจึงจ�าปรารถนาของผู้ปฏิบัติ

ธรรมทัง้ปวง ศีลนัน้ท่านแสดงไว้ว่าย่อมเกดิขึน้จากการสมาทาน คอื ความตัง้ใจรบัศลี

กไ็ด้ เกดิขึน้ในขณะทีป่ระจวบกับวตัถทุีจ่ะพงึล่วงศลีได้ และกง็ดเว้นขึน้ได้เองในปัจจบัุน 

ดัง่นีก้ไ็ด้ และเกดิขึน้จากธรรมปฏบิตั ิซึง่เมือ่ได้ธรรมปฏบิตัข้ิอนัน้ ๆ แล้ว ศลีก็บงัเกิด

ขึ้นมาเอง และธัมมะท่ีได้ท่ีถึงหากเป็นขั้นมรรคผลท่ีท่านแสดงว่าโสดาปัตติมรรค  

โสดาปัตติผล หากได้แล้ว ศีล ๕ ก็มาเอง ดั่งนี้ก็มี ศีลท่ีเกิดจากการสมาทานคือ 

การรับ จะรับจากผู้ท่ีมีศีล อย่างคฤหัสถ์รับศีลจากภิกษุสามเณร หรือแม้ที่ผู้เข้ามา 

ขอบวชรับศีลจากพระอาจารย์ส�าเร็จเป็นสามเณร หรือว่าไม่รับจากผู้อื่นตั้งใจสมาทาน

ขึน้ด้วยตวัเอง ดงัเช่นวนัอุโบสถ พอตืน่เช้าขึน้กต้ั็งใจว่าวนัน้ีจะสมาทานอโุบสถศลีตัง้แต่

เช้าด้วยตัวเอง ดั่งนี้ก็ได้ ศีลที่ได้จากการสมาทานจากท่านผู้อื่นก็ดี ด้วยตัวเองก็ดี  

ดั่งนี้เรียกว่า สมาทานวิรัติ ความงดเว้นได้ด้วยการสมาทาน ส่วนศีลที่ได้ในขณะเมื่อ

ไปประสบวตัถทุีจ่ะพงึล่วงละเมดิ แต่ว่าไม่ล่วงละเมิด งดเว้นขึน้ได้ในปัจจบุนันัน้ เรยีกว่า 

สัมปัตตวิรัติ ความงดเว้นในขณะที่วัตถุมาถึงเข้า งดเว้นได้ เช่นไม่ได้สมาทานศีลมา  

แต่เมื่อไปประสบวัตถุที่จะพึงฆ่า แต่ก็ไม่ฆ่า งดเว้นได้ ไปประสบวัตถุที่จะพึงลักขโมย 

แต่ก็ไม่ลักขโมย งดเว้นได้ ดั่งนี้ ก็เป็นสัมปัตตวิรัติ ส่วนศีลที่ได้จากธรรมปฏิบัติ  

ท่านยกเอามรรคผล เช่นได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล ศีล ๕ ก็มาเอง ดั่งนี้เป็น

สมุจเฉทวิรัติ ความงดเว้นได้อย่างเด็ดขาด ท่านแสดงว่าพระโสดาบันนั้นจะไม่มีล่วง

ละเมดิศลี ๕ เลย และก็ไม่ได้สมาทาน เป็นศีลทีม่าเอง งดเว้นได้อย่างเดด็ขาดทเีดยีว 

เป็นสมุจเฉทวิรัติ แต่ว่า แม้ธรรมะข้ออื่น เมื่อปฏิบัติได้ธรรมะข้อนั้นจะไม่ถึงมรรคผล

กต็าม ศลีกม็าเองเหมอืนกนัในขณะทีธ่มัมะข้อนัน้ยังมีอยู่ เช่นว่าเจรญิเมตตา เม่ือจติ

มีเมตตาก็ย่อมจะมีศีลตามมาด้วย เพราะว่าเมื่อมีเมตตาในสัตว์บุคคลใด ย่อมจะไม่

ประพฤติเบียดเบียนสัตว์บุคคลนั้น มีแต่เกื้อกูลอุดหนุน ฉะนั้น ผู้ที่มีเมตตาจึงไม่ท�า

อันตรายแก่บุคคลหรือสัตว์ที่ตนเองมีเมตตา อย่างเช่น มารดาบิดาที่มีเมตตาต่อ 

บตุรธิดา ย่อมจะไม่ท�าอันตรายแก่บุตรธดิาเป็นการละเมดิศลี เพราะมธีรรมะคอืเมตตา

นี้ท�าให้เกิดศีลขึ้นมา
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ศลีมุ่งความงดเว้นจากอกุศลเจตนา

เพราะฉะนั้น แม้ธรรมปฏิบัติดังกล่าวก็น�าให้เกิดศีลข้ึนได้ และศีลนี้ท่านมุ่ง

เอาตัววิรัติ คือความงดเว้นเป็นหลักส�าคัญ คือจงใจงดเว้นได้ไม่ท�า ดั่งนี้เป็นศีล ถ้าศีล 

๕ กง็ดเว้นจากเจตนาคอืความจงใจทีจ่ะฆ่า ทีจ่ะลัก ท่ีจะประพฤตผิดิในกาม ท่ีจะพดูเท็จ 

และท่ีจะดื่มน�้าเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานของความประมาท ซึ่งความงดเว้นได้จาก

อกุศลเจตนาดังกล่าวนั้นเป็นตัวศีล ที่ว่างดเว้นจากอกุศลเจตนา ดังกล่าวนั้น ก็เพราะ

ว่ากรรมที่ประกอบกระท�าออกไป เป็นการละเมิดศีลนั้นต้องเกิดจากเจตนาก่อน คือ

ต้องมคีวามจงใจเสยีก่อน เมือ่จงใจข้ึนแล้ว จงึเป็นเหตใุห้บงัเกดิการกระท�าเป็นการฆ่า 

เป็นการลักเป็นต้น ฉะนั้น เมื่อวิรัติคืองดเว้นจากเจตนานั้นได้ ก็เป็นอันว่างดเว้นจาก

กรรมนัน้ได้ ความงดเว้นดงักล่าวนีจ้ะต้องถงึใจ คือจติจะต้องมคีวามงดเว้น และความ

งดเว้นที่เป็นตัวศีลที่บริสุทธิ์นั้น จะต้องงดเว้นจากนิวรณ์ อันหมายความว่า อกุศลจิต

ในการนัน้ด้วย กล่าวคือการงดเว้นทีเ่ป็นศลีนัน้ ทีจ่ะท�าให้ศลีขาดกต้็องประกอบกระท�า

ออกไป เช่นการฆ่ากจ็ะต้องท�าให้สตัว์หรอืบคุคลนัน้ตายจงึจะเป็นปาณาตบิาต ดัง่นีศ้ลี

จงึขาด ถ้าหากว่าสตัว์หรือบคุคลไม่ตาย ศีลกไ็ม่ขาด แต่ว่าในประโยคคอืการประกอบ

กระท�านั้น บางทีจิตก็กลัดกลุ้มด้วยความโกรธ คิดที่จะฆ่าเหมือนกัน คือเรียกว่าเป็น

พยาบาทความมุ่งร้ายหมายล้างผลาญ แต่ว่าก็บังเกิดขึ้นในใจ ยังยับยั้งไว้ได้ในใจไม่

ประกอบกระท�าออกไป แต่ใจนัน้กเ็ป็นพยาบาทคดิมุง่ร้ายขึน้มาแล้วดัง่นี ้กเ็รยีกว่าเสีย

ศีลทางใจ ใจไม่บริสุทธิ์ ศีลก็ไม่บริสุทธิ์ แต่ไม่เสียศีลทางกายทางวาจาคือยังไม่ได้ท�า 

บางทกีป็ระกอบกระท�าออกไป แต่ว่าไม่ถงึให้ตาย เช่นว่า ทบุตที�าร้ายให้ร่างกายบอบช�า้

ล�าบากหรอืว่าทรมานต่าง ๆ ไม่ตาย ดัง่นีศ้ลีกไ็ม่ขาด ยงัไม่เป็นปาณาตบิาต แต่ว่าการ

ปฏิบัติกระท�าซ่ึงเป็นการท�าร้ายทางกายทางวาจานั้น ก็เสียศีลทางกายทางวาจาออก 

ไปแล้ว เพราะฉะนั้น ศีลก็ไม่บริสุทธิ์ ไม่ขาด แต่ไม่บริสุทธิ์ ฉะนั้น แม้ศีลจะไม่ขาด 

ที่เรียกว่าไม่เป็นท่อน แต่ว่า ก็เป็นช่องด่างพร้อย

อันศีลที่จะบริสุทธิ์นั้น ต้องไม่เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย ศีลที่

เป็นท่อนนั้นคือศีลที่ขาด เหมือนอย่างผ้าที่เป็นผืนเดียวแล้วก็ขาดออกจากกันเป็น 

 ๒ ผนื ด่ังนีเ้รยีกว่าขาด ศีลท่ีขาดน้ัน คือศลีทีไ่ด้ละเมดิออกไปอย่างเตม็ทีจ่นบรรลถึุง 
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ที่สุด ดั่งเช่นข้อปาณาติบาตนั้น ฆ่าสัตว์ ตั้งต้นแต่มีอกุศลเจตนาที่จะฆ่า แล้วก็ท�า 

การฆ่า แล้วสัตว์นั้นตายด้วยอกุศลเจตนานั้น แปลว่าครบองค์ ยกตัวอย่างเช่นศีล 

ข้อ ๑ นี้  ที่ท่านแสดงไว้ว่ามีองค์ ๕ คือ ๑. ปาโณ สัตว์มีชีวิต ๒. ปาณสญฺญิตา  

ตนรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต ๓. วธกจิตฺตํ จิตคิดจะฆ่า ๔. ตชฺโช วายาโม ความเพียรที่เกิด

จากเจตนานั้น และ ๕. เตน มรณํ สัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้น ดั่งนี้ศีลขาด ทีนี้ 

หากสัตว์นั้นไม่ตาย ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม แต่ว่าได้มีจิตคิดจะฆ่า ได้มีความเพียร

ทีจ่ะฆ่า น้อยหรอืมากกต็าม แต่ว่าสตัว์ไม่ตาย ด่ังนีเ้รยีกว่าศลีเป็นช่อง คอืเหมอืนอย่าง

ผ้าทีข่าด เป็นช่องเล็กช่องใหญ่ แต่ว่าไม่ถงึกบัขาดออกจากกนัเป็น ๒ ท่อน แต่ว่าเป็น

ช่อง ๆ ทะลุเป็นช่อง ๆ ดั่งนี้เรียกว่าศีลเป็นช่อง คราวนี้หากว่ามีจิตคิดที่จะฆ่าและไม่

ถึงกบัได้ประกอบความเพยีรออกไป คดิงุน่ง่านอยู่ในใจล่วงละเมิดอยู่ในใจ ไม่ถึงกบัจะ

ท�าออกไปด่ังน้ี เรียกว่า ศีลด่างศีลพร้อย เหมือนอย่างผ้าที่ไม่ขาดเป็นท่อน ไม่ทะลุ 

เป็นช่อง แต่ว่าเปรอะเปื้อนด่างพร้อย ไม่เป็นผ้าที่สะอาด ฉะนั้น แม้มีจิตงุ่นง่านคิดที่

จะฆ่าอยู่ดั่งนี้ ก็เรียกว่าศีลด่างศีลพร้อย คือถ้าคิดว่าจะฆ่าอย่างแรง ถ้าหากว่าไม่ถึง 

คดิว่าจะฆ่า แต่จติเดอืดร้อนคดิทีจ่ะท�าร้าย กแ็ปลว่า ไม่ถึงกบัด่างทเีดยีว แต่ว่าพร้อย 

ก็เป็นอันว่าไม่บริสุทธิ์

มคีวามส�ารวมใจคู่กับศลี

เพราะฉะนั้นท่ีจะเป็นศีลถึงจิตใจน้ันจะต้องท�าจิตใจให้สงบ ซึ่งจะต้องอาศัย

ความคอยส�ารวมใจอยู่ด้วย เพราะฉะนั้น แม้ว่าศีลนั้นจะชี้เอาตัววิรัติคือความงดเว้น 

ได้เป็นข้อส�าคัญก็ตาม ก็ต้องอาศัยมี สังวโร คือความส�ารวม เป็นข้ออาศัยหรือเป็น

เครื่องอาศัยอย่างใกล้ชิดอีกด้วย คือจะต้องมีความส�ารวม ต้องมีความระมัด ระวังใจ 

ทีจ่ะไม่ให้เกดิอกศุลเจตนาออกไป ในอันทีจ่ะฆ่าหรือในอนัทีจ่ะท�าร้ายส่ิงมชีวิีต อนัรวม

ทั้งบุคคลและสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ตลอดจนถึงไม่คิดที่จะท�าร้ายด้วย ต้องพยายาม

ส�ารวมใจที่จะดับใจได้ เพราะฉะนั้น นอกจากวิรัติอย่างหยาบแล้ว ต้องมีวิรัติอย่าง

ละเอียดอันหมายถึงความส�ารวมระวังดังกล่าวนี้ด้วย อันความส�ารวมระวังนี้เรียกว่า 

สงัวโร หรือเรยีกว่าสญัญมะ แปลว่าความส�ารวมระวงั เพราะฉะนัน้ ความส�ารวมระวงั

น้ีจึงต้องอยู่คู่กับวิรัติ จึงจะประคองวิรัติให้เป็นไปด้วยดี และตัวความส�ารวมระวังนั้น 



242 ธรรมทรรศนะ

กค็อืสตนิัน้เอง คือความระลึกได้ เพราะฉะนัน้ เมือ่สอนให้มคีวามส�ารวมระวงัคู่กนัไป 

กับวิรัติท่ีเป็นศีลโดยตรงดั่งนี้แล้ว การปฏิบัติในศีลจะต้องอาศัยธัมมะอีก ๒ หมวด 

หมวดหนึ่งก็คือหิริโอตตัปปะ หิริก็คือความละอายใจ โอตตัปปะก็คือความเกรงกลัว

มหีริแิละโอตตัปปะ

อันหิริความละอายใจ และโอตตัปปะความเกรงกลัวนี้ หมายถึงละอายใจ  

ต่อความช่ัว เกรงกลัวต่อความชั่ว คือละอายใจต่อบาปอกุศลทุจริตทางกายทางวาจา

และทางใจทัง้หลาย เกรงกลวัต่อบาปอกศุลทจุรติทางกายทางวาจาและทางใจทัง้หลาย 

หิรแิละโอตตปัปะนีอ้นัทีจ่รงิพระพทุธเจ้ากท็รงส่ังสอน จากความละอายและความกลวั 

ที่บุคคลมีอยู่นี้เอง แต่ว่าความละอายและความกลัวที่บุคคลมีอยู่เป็นประจ�า เรียกว่า 

โดยมิต้องปฏิบัติน้ี เป็นความละอายและความกลัวต่อความรู้ของผู้อื่น และต่อบุคคล   

ผูอ้ืน่ เช่นว่าละอายท่ีเขาจะรูจ้ะเหน็จงึได้ปกปิดซ่อนเร้น กลัวต่อโจรผู้ร้าย หรือว่ากลวัเขา 

จะรู้จะเห็นจึงได้ปกปิดซ่อนเร้นจึงได้หลบซ่อนด่ังนี้เป็นต้น พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้

ละอายต่อตัวเอง ที่จะรู้เห็นตัวเองประกอบความชั่วต่าง ๆ เกรงกลัวต่อตัวเองที่ตัวเอง

จะประกอบความชั่วต่าง ๆ เพราะฉะนั้น ความที่เป็นหิริโอตตัปปะนี้ จึงเป็นความ

ละอายและเกรงกลัว ที่สูงกว่าความละอายและเกรงกลัวที่ทุกคนมีอยู่ก็ปรับปรุงความ

ละอายและเกรงกลัวที่ทุกคนมีอยู่นั้นเอง มาท�าให้เป็นความละอายและความเกรงกลัว

ที่เป็นธรรมะ และข้อนี้จะพึงเห็นได้ง่าย ดั่งที่คนต้องซ่อนเร้นกระท�าความชั่วทั้งหลาย 

เพราะละอายแต่คนอืน่จะเหน็ แต่หากว่าถ้าตนเองมคีวามละอายต่อตัวเองแล้ว ว่าตัวเอง

จะต้องรู้เห็นตวัเองอยูท่กุขณะ ไม่มคีวามลบัอะไร ต่อตวัเองดัง่นีแ้ล้ว กจ็ะท�าให้ตวัเอง

งดเว้นการกระท�าความชั่วได้ท้ังในท่ีลับและในที่แจ้ง ความเกรงกลัวก็เหมือนกัน  

อย่างเช่นความเกรงกลัวท่ัวไปก็คือเกรงกลัวโจรผู้ร้ายว่าจะมาฆ่าตน จะมาลักของ

ของตน แต่ว่าลืมไปท่ีจะกลัวตัวเองที่จะไปเป็นโจรผู้ร้ายส�าหรับผู้อื่น ท่ีจะไปลักของ 

ของเขา ที่จะไปฆ่าเขา เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าได้ปรับปรุงความเกรงกลัวนี้ มาให้เป็น

ความเกรงกลัวตัวเองที่จะเป็นผู้ร้าย โดยที่เม่ือมีความเกรงกลัวตัวเองท่ีจะเป็นผู้ร้าย 

ดังนี้แล้ว ก็จะท�าให้ตัวเองละความเป็นผู้ร้ายได้ ตัวเองก็จะไม่ไปเป็นผู้ร้ายได้ คือว่าจะ

ไม่ไปฆ่าใครไม่ลักของใคร เป็นต้น ดัง่น้ีก็เป็นโอตตัปปะขึน้มา เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้า



243ภาคปัจจุบันทรรศน์

ทรงแสดงธรรม เอาธรรมดานี่แหละ เอาความละอายความเกรงกลัวที่คนมีอยู่เป็น

ธรรมดาน่ีแหละ มาปรบัปรงุให้เป็นธรรมขึน้ ให้เป็นหิรเิป็นโอตตปัปะขึน้ ดัง่นีเ้รยีกว่า

เป็นการที่ท�าให้เจริญขึ้น พัฒนาให้เจริญขึ้น เมื่อยังเป็นความละอาย ความเกรงกลัวที่

เป็นสามัญอยู่ดังกล่าวนั้น ก็เหมือนอย่างว่าเป็นคนป่า คราวนี้ก็มาพัฒนาให้เป็นคน

เมอืงข้ึนให้เจรญิขึน้ให้รูจ้กัละอายให้รูจ้กัเกรงกลวัต่อความชัว่ทัง้หลาย และกใ็ห้งดเว้น

ตัวเองได้ ดั่งนี้ก็เป็นหิริเป็นโอตตัปปะขึ้นมา หิริโอตตัปปะนี้เรียกว่า เป็นเหตุใกล้ 

ของศีล ท�าให้ปฏิบัติในศีลได้ดีขึ้น

มอีนิทรยีสังวร

ธรรมะอีกหมวดหนึ่งหรืออีกข้อหนึ่งก็คือ อินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์ 

หรือส�ารวมตา ส�ารวมหู ส�ารวมจมูก ส�ารวมลิ้น ส�ารวมกาย ส�ารวมใจ ในขณะที่ตา 

เห็นอะไร หูได้ยินอะไร จมูกล้ินกายได้ทราบกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไร ใจได้รู้เรื่องราว

อะไร กม็สีตริกัษาเหมอืนอย่างรักษาตาหจูมกูลิน้กายใจอยูเ่สมอ โดยตรงกค็อืรกัษาใจ   

อยู่เสมอ ท่ีจะไม่ไปยึดถือสิ่งที่ได้เห็น ที่ได้ยิน ที่ได้ทราบ มาก่อกิเลส เป็นราคะ 

โทสะโมหะขึ้นในจิตใจ คอยป้องกันไว้ให้สิ่งที่ได้เห็นที่ได้ยินที่ได้ทราบนั้นอยู่แค่ตา 

หูจมูกลิ้นกายใจ ให้ตกอยู่แค่นั้น ไม่ให้ก่อกิเลสเข้ามา เหมือนอย่างสติเป็นนายประตู

คอยรักษาทวารทั้ง ๖ นั้น คือรักษาจิตนั้นเองอยู่เสมอ ไม่ให้สิ่งเหล่านั้นก่อกิเลสเข้า

มาในจิตใจ คือไม่ยึดถือไว้นั่นเอง ให้เห็นลักแต่ว่าได้เห็น ให้ได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน  

ให้ทราบสกัแต่ว่าได้ทราบ ให้รูใ้ห้คิดสกัแต่ว่าได้รูไ้ด้คดิ แปลว่าถอืเอาประโยชน์จากสิง่

เหล่าน้ันในทางที่เป็นคุณประโยชน์ท้ังหลาย ไม่ก่อให้เกิดโทษเข้ามา ถ้าหากว่าจะ 

เป็นชนวน ก็ให้รู้ว่านี่จะเป็นชนวนแล้ว คือจะเป็นชนวนแห่งราคะบ้าง โทสะบ้าง  

โมหะบ้าง ก็คอยห้ามใจบอกว่าอย่าไปรับชนวนนั้น อย่าให้จิตอันนี้รู้เป็นข้างไม้ขีด  

แล้วอย่าให้ชนวนนั้นเป็นหัวไม้ขีด มาขีดให้เป็นไฟ ลุกขึ้นมาในใจ คอยป้องกันเอาไว้

อยู่ด่ังนี้ คือไม่ยอมท่ีจะให้ชนวนน้ันมาเป็นหัวไม่ขีด ไม่ให้จิตเป็นข้างไม่ขีดที่จะก่อไฟ

ขึ้นมา คอยดับไว้อยู่เสมอ ดั่งนี้แล้วก็เป็นความส�ารวมระวังจิตใจอย่างหนึ่ง เป็นเครื่อง 

ที่จะท�าให้การปฏิบัติศีลเป็นไปได้
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พระพทุธภาษติทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรัสไว้ ซึง่มปีรากฏในเอกนบิาตองัคุตรนกิาย 

แปลความว่า ภิกษุท้ังหลาย จิตนี้ประภัสสรคือผุดผ่อง แต่ว่าจิตนี้ก็เศร้าหมองไป  

เพราะอปุกเิลสทัง้หลายทีจ่รมา พระองค์ตรสัว่า จติตภาวนาไม่มีแก่ปถุุชนผูมิ้ได้ สดับ

แล้วดัง่น้ี และได้ตรสัไว้อกีว่า ภิกษทุัง้หลาย จตินีป้ระภสัสรคอืผดุผ่อง แต่จตินีก้เ็ศร้า

หมองไปเพราะอุปกิเลสท้ังหลายที่จรมา แต่ว่าจิตนี้ก็บริสุทธิ์ได้ พระองค์ตรัสว่า 

จิตตภาวนาย่อมมีแก่อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ดั่งนี้

สมถกรรมฐานและวปิัสสนากรรมฐาน

ค�าว่า “จิตตภาวนา” ในพระพุทธภาษิตที่อ้างมานี้ ย่อมมีความหมายถึง  

การอบรมจิตที่เศร้าหมองแล้วให้บริสุทธ์ิได้ ในการอบรมจิตให้บริสุทธิ์ได้นี้ ก็จะต้อง 

อาศยัสญัญมวธิ ีวธิสี�ารวมระวงัซ่ึงได้แก่สต ิและทมวธิ ีวธิฝึีกดดัอนัได้แก่ปัญญา หรอื

กล่าวอีกอย่างหน่ึงต้องอาศัยสมถกรรมฐาน กรรมฐานที่ท�าจิตให้สงบ และวิปัสสนา

กรรมฐาน กรรมฐานทีท่�าใหไ้ด้ปัญญาเห็นจริงรูแ้จ้งหรอืวา่รูแ้จ้งเห็นจรงิ หรอืกล่าวอกี

อย่างหนึ่งก็ได้แก่สมาธิและปัญญาในไตรสิกขา ตามข้อธรรมที่อ้างมานี้ จะรู้สึกว่า 

ขาดศีลไป แต่อันท่ีจริงนั้นก็ต้องมีศีลเป็นภาคพ้ืน เพราะว่าศีลนั้น ตรัสเปรียบไว้ว่า

เหมอืนอย่างพืน้ดิน ซึง่จะต้องมเีป็นภาคพืน้ไว้ ถ้าไม่มีพืน้ดนิกไ็ม่มีทียื่น ไม่มีทีต่ัง้ของ

สิง่ทัง้หลาย ฉนัใด ไม่มศีีลกไ็ม่มทีีต่ัง้ของกศุลธรรมทัง้หลาย ฉนันัน้ เพราะฉะนัน้ จงึจะ

ต้องมศีลีอนัเป็นกศุลธรรมข้อท่ีเป็นพ้ืนฐาน กุศลธรรมอ่ืน ๆ จงึจะอาศยัศลีเกดิขึน้มาได้ 

เพราะฉะน้ัน จงึตกลงว่าต้องปฏบิตัใิห้มีขึน้ทัง้ศลีสมาธแิละปัญญา ครบไตรสกิขา หรอื

จะกล่าวขยายออกไปอีก ก็ให้ครบมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งมี ทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา  

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ เป็นปัญญา สัมมาวาจา 

เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ เป็นศีล  

สมัมาวายามะ เพยีรชอบ สมัมาสต ิระลกึชอบ สัมมาสมาธ ิตัง้ใจมัน่ชอบ เป็นสมาธิ 

และในไตรสิกขาได้ใช้ค�าว่าจิตในขั้นสมาธิ คือเรียกว่า สีลสิกขา จิตตสิกขา และ 

ปัญญาสกิขา จติตสกิขากเ็ป็นขัน้สมาธ ิหากจะน�าค�าว่าภาวนามาแทนสิกขาในไตรสิกขา 

เป็นสีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนาก็ได้ แต่ก็จะต้องเข้าใจว่าจิตตภาวนา 
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ในไตรสิกขาน้ีก็มีความหมายแค่สมาธิ แต่ว่าจิตตภาวนาตามพุทธภาษิตที่ตรัสไว้  

อันสืบมาจากที่ตรัสว่าจิตนี้ประภัสสรคือผุดผ่องนั้น ย่อมมีความหมาย ไม่ใช่จ�าเพาะ 

แต่จิตตสกิขาหรอืสมาธ ิแต่มคีวามหมายครอบไปทัง้หมด คอืจติตสกิขา ปัญญาสกิขา 

หรือสมาธิ ปัญญา หรือสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน หรือสัญญมวิธี ทมวิธี  

รวมทัง้ศลีอนัเป็นภาคพืน้อกีด้วย เพราะฉะนัน้ กพ็งึเข้าใจความหมายของค�าว่าจติตภาวนา

ตามที่ได้กล่าวมานี้

อันวิธีอบรมจิตท่ีแสดงอธิบายกันทั่วไปนั้น ก็มักจะยกเอาสัญญมวิธีและ   

ทมวธิ ีแต่ว่าก็มคีวามหมายถงึกรรมฐานทัง้สอง เป็นต้น ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว เพราะสญัญมะ 

นั้นก็อยู่ในขั้นของสมาธิ ทมะนั้นก็อยู่ในข้ันของปัญญา ได้กล่าวมาแล้ว ถึงเรื่องจิต  

จิตที่อบรมแล้ว จิตที่ไม่ได้อบรมแล้ว และก็ได้กล่าวมาแล้ว ว่าจิตที่เป็นธรรมชาติ 

ธรรมดาคือเป็นตัวธาตุรู้ดังที่ตรัสแสดงไว้ในธาตุ ๖ ก็ล้วนเป็นจิตที่ไม่ได้อบรม จึงได้

มาเป็นสงัขารคอืผสมปรงุแต่งกบัธาตไุม่รู ้เกดิเป็นสัตวโลกเป็นต้นว่ามนษุย์และเดรจัฉาน

ทั้งหลาย ตลอดจนถึงโอปปาติกะทั้งหลาย และจิตที่ไม่ได้อบรมนี้ก็ย่อมมีอวิชชาคือ

ความไม่รู้ หมายถึงไม่รู้จริง ฉะนั้น จึงได้เศร้าหมองไปได้ด้วย เครื่องเศร้าหมอง 

ทั้งหลายที่จรเข้ามา อันเรียกว่าอุปกิเลส ก็คือกิเลสนั่นเอง แต่ในที่นี้เรียกว่า อุปกิเลส

เพือ่จะช้ีให้ชัด ว่าบรรดากิเลสน้ันล้วนเป็นเครือ่งเศร้าหมองทีจ่รเข้ามา คอื เป็นอาคนัตุกะ

ที่เราแปลกันว่าผู้เข้ามาหาหรือแขก ไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้าน แต่ว่าเมื่อจรเข้ามาแล้วก็ไม่

ยอมออกไป ยดึอยู่ในจติ เป็นอาสวะเป็นอนสุยั เพราะฉะนัน้ จงึเป็นเหตใุห้ประกอบกรรม 

กรรมก็ส่งวิบากคือผล ผลนั้นก็ก่อเพิ่มเติมกิเลสขึ้นอีก ก็เป็นอันว่าเกิดวัฏฏะคือวน  

จิตทีม่ไิด้อบรมจงึต้องท่องเทีย่ววนอยูใ่นกเิลสกรรมวิบาก อนัเรยีกว่าวัฏฏสังสาระหรอื

วัฏฏสงสาร

อรยิสาวกย่อมมจีติตภาวนา

ปถุชุนผูย้งัมไิด้สดบั ค�าว่า “ปถุชุน” นัน้แปลว่าคนหนา มีความหมาย ๒ อย่าง 

อย่างหน่ึงคือเป็นคนมีกิเลสหนา เพราะว่ายังมีสังโยชน์ที่เป็นเคร่ืองประกอบผูกไว้อยู่ 

ครบทั้ง ๑๐ ประการ ละไม่ได้สักประการเดียว อีกอย่างหนึ่งปุถุชนแปลว่าคนจ�านวน
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มาก หรือว่ามีมาก ผู้มิได้สดับแล้วหมายถึงผู้ที่ยังมิได้สดับฟังค�าสั่งสอน ที่พระอริยะ

ประกาศไว้แล้ว ยังไม่เข้าถึงธรรมะจนถึงตัดกิเลสได้บางส่วนหรือส้ินเชิง ย่อมไม่มี

จติตภาวนา หรอืการอบรมจติตามวธิท่ีีพระอริยะประกาศไว้ เพราะฉะนัน้ จงึท�าจติให้

บริสุทธิ์ไม่ได้ ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมีจิตตภาวนา ค�าว่า “อริยสาวก” นั้น 

แปลได้ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งแปลว่าศิษย์ของพระอริยะ ตามศัพท์ “สาวก” แปลว่า  

ผู้ฟังหรือผู้สดับฟัง ก็รวมแปลว่าศิษย์ของพระอริยะ อีกอย่างหนึ่งแปลว่าสาวกผู้เป็น

อรยิะ คอืศษิย์ผูเ้ป็นอริยะด้วยตนเอง ค�าว่า “อรยิะ” ในทีน่ี ้หมายถงึ บคุคลผูต้ดักเิลส

ได้แล้วบางส่วนจนถึงสิ้นเชิง คือโสดาบันบุคคลผู้ตัดสังโยชน์ได้ ๓ สกทาคามี บุคคล

ผูต้ดัสงัโยชน์ได้ ๓ เหมือนกนั กบัท�ากเิลสกองราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางยิง่ขึน้ไป

กว่าโสดาบันอีก อนาคามีบุคคลตัดสังโยชน์ได้ ๕ อรหันตบุคคลตัดสังโยชน์ได้ ๑๐ 

สังโยชน์นั้นมี ๑๐ กิเลสท้ังหมดก็รวมอยู่ในสังโยชน์ ๑๐ นี้แหละ ฉะนั้น เมื่อตัด

สงัโยชน์ได้หมดก็เป็นอันว่าตดักเิลสได้สิน้เชงิ ถ้าแปลว่าสาวกผู้เป็นอรยิะ กต้็องหมาย

ถึงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ได้ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ตัดกิเลสได้ตั้งแต่ขั้น

พระโสดาบนัขึน้ไปจนถงึขัน้พระอรหนัต์ แต่ถ้าแปลว่าสาวกแห่งพระอรยิะคอื ศษิย์ของ

พระอริยะ ก็ย่อมรวมถึงศิษย์ผู้ที่ได้ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้ปฏิบัติตาม 

พระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ตัง้แต่เบือ้งต้น คอืตัง้แต่เป็นปถุชุนอยู ่เมือ่ได้ฟัง

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า และได้ปฏบัิตติามธรรมะค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ตัง้แต่

เบือ้งต้นข้ึนไป กข็ึน้ชือ่ว่าเป็นอรยิสาวกได้ ผูไ้ด้สดบัแล้วกค็อืผูท้ีไ่ด้สดบัตรบัฟังได้เรียน    

ได้ศึกษาธรรมะค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว  

มีจิตตภาวนาคือการอบรมจิต ปฏิบัติในสัญญมวิธี ทมวิธี ปฏิบัติในสมถกรรมฐาน 

วิปัสสนากรรมฐาน

เพราะฉะนั้น การปฏิบัติอบรมจิตนี้จึงเป็นส่ิงส�าคัญ เป็นเครื่องประกาศว่า 

ได้เป็นอริยสาวกผู้ใด้สดับแล้ว ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก็ยังไม่ได้ชื่อว่าอริยสาวกผู้สดับแล้ว 

แต่ช่ือว่าเป็นปุถุชนผู้ยังมิได้สดับ เป็นการแสดงชี้ให้เห็นความส�าคัญของการปฏิบัติ

อบรมทางจิตใจว่าเป็นสิง่จ�าเป็นท่ีจะต้องปฏบิตั ิและเมือ่ได้ปฏบิตัอิบรมจติใจให้บรสุิทธิ์

แล้วอย่างเตม็ทีอ่ย่างสิน้เชงิ คอืเป็นอรหนัตบคุคล กช็ือ่ว่าเป็นผู้ทีม่จีติอนัได้อบรมแล้ว 

จิตที่ได้อบรมแล้วน้ีย่อมไม่มาเป็น สังขาร คือผสมปรุงแต่งกับธาตุที่ไม่รู้ทั้งหลายอีก 
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หยุดวัฏฏะ คือหยุดวน เพราะเมื่อไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุให้กระท�ากรรม ก็ไม่ประกอบ

กรรม เมื่อไม่มีกรรมอันเป็นเหตุส่งวิบากก็ไม่มีวิบาก และความไม่มีวิบากนั้นก็เริ่มต้น

แต่ไม่มวีบิากขนัธ์คือขนัธ์ท่ีไม่เป็นวบิากอีกต่อไป ทีเ่รียกว่าไม่เกดิอกีเพราะความทีเ่กดิ

อีกน้ันเป็นการก่อวิบากขันธ์ขึ้นอีกต่อไป เมื่อตัดกิเลสออกได้ก็ตัดกรรมก็ตัดวิบาก  

จึงหยุดวัฏฏะคือหยุดวน เป็นวิวัฏฏะคือไม่วน มีความวนไปปราศแล้วซึ่ง สภาพธรรม 

ดังนี้เรียกว่า “นิพพาน”

สอุปาทเิสสนพิพานและอนุปาทเิสสนพิพาน

พระพทุธเจ้าและพระอรหนัตสาวกผู้ทีย่งัมชีวีิตอยู ่ยงัมวีบิากขนัธ์เหลอือยูค่อื 

ยังด�ารงชีวิตอยู่ แต่ว่าวิญญาณธาตุหรือจิตก็ไม่มาปรุงแต่งเป็นสังขาร คือไม่ปรุงแต่ง 

เป็นกิเลส ไม่ปรุงแต่งเป็นกรรม ไม่ปรุงแต่งเป็นวิบาก หยุดวัฏฏะคือหยุดวน ยังเหลือ

แต่วบิากขันธ์ ซึง่ท่านกใ็ช้วบิากขนัธ์นีบ้�าเพญ็ประโยชน์ อย่างพระพทุธเจ้าก็ทรงใช้วบิาก

ขันธ์นี้บ�าเพ็ญประโยชน์ อันเรียกว่า อัตถจริยา ประพฤติประโยชน์ คือ โลกัตถจริยา 

ประพฤตปิระโยชน์ต่อโลก ญาตตัถจรยิา ประพฤตปิระโยชน์ต่อพระญาต ิพทุธตัถจรยิา 

ประพฤติประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้า โลกัตถจริยา ประพฤติประโยชน์ต่อโลก

นัน้กค็อื เสดจ็จารกิไปทรงแสดงธรรมสัง่สอนโปรดสตัว์โลกทกุถ้วนหนา โปรดเวไนยนกิร

คือหมูช่นทีฝึ่กอบรมสัง่สอนได้ ให้บรรลปุระโยชน์ ปัจจบุนับ้าง ประโยชน์ภายหน้าบ้าง 

ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานบ้าง ตามภูมิตามชั้น ญาตัตถจริยาประพฤติ

ประโยชน์ต่อพระญาตินัน้กค็อื โปรดพระญาตใินโอกาสพิเศษเป็นบางคราวหรือเป็นบาง

ประการ เพราะพระญาติน้ันนับต้ังแต่พระพุทธบดิาพระพทุธมารดา ย่อมมอุีปการคณุแก่

พระองค์มา และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ในฐานะเป็นพระญาติ พุทธัตถจริยา

ประพฤตปิระโยชน์ในฐานะเป็นพระพทุธเจ้าน้ัน ได้แก่ได้ทรงแสดงธรรมบัญญตัพิระวนิยั 

ตั้งพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัท ท้ัง ๔ ข้ึนในโลก พระพุทธเจ้าได้ทรงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์อยู่ถึง ๔๕ ปี จึงเสด็จดับขันธปรินิพพานท่ีเรืยกว่า “ดับขันธปรินิพพาน”  

ดับขันธ์ก็คือดับวิบากขันธ์ทั้ง ๕ นี้ซึ่งเป็นวิบากขันธ์ครั้งสุดท้ายของพระองค์ ความดับ

ขันธ์คือขันธ์ ๕ อันเป็นความแตกดับ หรือที่เรียกว่าตายในโวหารโลกทั่วไปนั้นก็เป็น



248 ธรรมทรรศนะ

ความแตกดบัหรือเป็นความตายของขันธ์ ๕ ครัง้สุดท้าย จงึเรยีกว่าปรนิพิพาน แปลว่า

ดับโดยรอบ เพราะค�าว่านิพพานนั้นมี ๒ อย่าง คือ สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสที่

ยงัมเีบญจขนัธ์เหลือ เป็นความดบักิเลสของพระพทุธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้หลาย 

ยังมีเบญจขันธ์อยู่ อีกอย่างหนึ่ง อนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสที่ไม่มีเบญจขันธ์เหลือ 

คอืดับขนัธ์ขัน้ปรนิพิพานดังกล่าวนัน้ ดงัโวหารสามญัเรยีกว่าตายหรอืแตกดบั ดบัขนัธ์ 

แต่กพ็งึทราบด้วยว่าอธบิายในดบัขนัธ์ทัง้ ๒ นีก้ย็งัมต่ีางกนัอกี อธบิายอกีอย่างหนึง่ว่า

ตดักเิลสของพระโสดาบัน ของพระสกทาคาม ีของพระอนาคาม ีเป็นสอปุาทเิสสนพิพาน 

ดับกเิลสของพระอรหนัต์ คอืดบักเิลสทัง้หมด เป็นอนปุาทเิสสปรนิพิพาน กเ็ป็นอนัว่า

อธบิายตามนยัหลงันี ้นพิพานท้ังสองกเ็ป็นดบักเิลสด้วยกนัท้ังหมด ในขณะทีว่บิากขนัธ์

ยังเหลืออยู่นั้น วิบากขันธ์ก็เป็นสังขารที่ปรุงแต่ง เพราะว่านามรูปก็ยังปรุงแต่งกัน  

ยงัมรีปูทีต้่องหายใจเข้าหายใจออก ต้องผลัดเปลีย่นอริยิาบถมอีาการ ๓๒ มธีาตทุัง้ ๔ 

ประกอบกันท�างาน ต้องอาศัยอาหาร ยังมีเวทนาสัญญาสังขาร แปลว่าขันธ์ ๕  

ที่ยังเหลืออยู่นั้นก็ต้องเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง ยังผสมยังต้องปรุงแต่งกันอยู่ 

ตลอดเวลา โดยที่เป็นที่อาศัยของจิตที่บริสุทธิ์ จิตที่ได้อบรมแล้วจิตที่บริสุทธิ์แล้ว

ประโยชน์สุขที่บรสิุทธิ์เกดิจากจติที่บริสุทธิ์

เพราะฉะนัน้จติทีบ่รสิทุธิแ์ล้ว จติทีอ่บรมแล้วของพระอรยิเจ้าคอืของพระพทุธเจ้า

และของพระอรหนัต์ท้ังหลายน้ัน เม่ือยงัอาศยัอยูใ่นวิบากขันธ์กอ็อกมาปฏบิตัปิระโยชน์

ต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้มีความยึดถือมุ่งหวังประโยชน์ตนแม้แต่น้อย ประกอบด้วยกรุณา

อันบริสุทธิ์คือมุ่งจะช่วยให้พ้นทุกข์ ฉะนั้น พระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาเป็นปุเรจาริก

คอืน�าไปข้างหน้า จงึได้ทรงใช้พระสพัพญัญตุญาณ พระทศพลญาณ และพระปาฏหิารย์ิ

ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่โลกแก่เวไนยนิกรทั้งสิ้น โดยไม่มีมุ่งลาภ

ยศสรรเสริญสุขเพ่ือตนแม้แต่น้อย เพราะว่าพระองค์ไม่มีตนที่ยึดถือ ไม่ยึดถือว่ารูป

เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเรา ไม่ยึดถือว่าอะไรเป็นของเรา หรือไม่ยึดถือว่าเรา

เป็นอะไร จึงไม่มีความเห็นแก่ตนแม้แต่น้อย มุ่งประโยชน์สุขแก่โลก แก่เวไนยนิกร

เพยีงอย่างเดียว ด้วยพระมหากรุณา เพราะฉะนัน้สิง่ทีพ่ระองค์ปฏบิติักระท�านัน้จงึเป็น
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ตัวประโยชน์ท่ีบริสุทธิ์ ไม่เป็นกรรมท่ีบังเกิดขึ้นแก่พระองค์ แม้ว่าประโยชน์ที่กระท�า

อย่างบริสุทธิ์นั้นจะเข้าใจกันว่าเป็นกรรมดี เป็นกรรมเกื้อกูล แต่ส�าหรับพระองค์แล้ว

ไม่เป็นตวักรรม เพราะว่าไม่ได้มีกเิลสสร้างขึน้มา เพราะฉะนัน้ จติทีบ่รสุิทธิอ์ย่างย่ิงนี้

ท�าอะไรออกไปก็เป็นตัวประโยชน์ที่บริสุทธิ์ และทรงประกอบกระท�าด้วยพระญาณ

ปัญญา จึงเป็นสิ่งที่มีคุณโดยส่วนเดียวไม่มีโทษแม้แต่น้อย เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับไป

ปฏิบัติทั้งนั้น ถ้าเป็นคนที่ยังมีกิเลสจะกระท�าไม่ได้ เพราะคนที่มีกิเลสนั้นจะต้องม ี

ความเห็นแก่ตวัถ้ามีตวั เม่ือมีตวักต้็องมีความเหน็แก่ตวั แม้เลก็น้อย จะไม่มคีวามเหน็

แก่ตัวก็ต้องไม่มีตัว และจะไม่มีตัวได้ก็ต้องไม่มีอุปาทาน ความยึดถือตัวเราทั้งหมด 

เป็นจิตทีบ่ริสทุธิเ์ป็นจติท่ีมีอิสระเสรด้ีวยประการทัง้ปวง อสิระเตม็ทีเ่สรเีตม็ที ่ส่วนอสิระ

เสรีประการอืน่นัน้อนัทีจ่รงิไม่ใช่อสิระไม่ใช่เสร ีเพราะยงัเป็นทาสของตณัหาท้ังนัน้ รูส้กึ

ว่าจะเป็นอสิระเสรอียู่ข้างนอก แต่ข้างในน้ันไม่ใช่ เป็นทาสของตณัหาทัง้นัน้ พระพทุธเจ้า

จึงตรัสเรียกว่าตัณหาธิปไตย ตัณหาเป็นใหญ่ ถ้าไม่ใช่เป็นตัณหาธิปไตยก็ต้องเป็น

ธรรมาธปิไตย ธรรมะเป็นใหญ่ ท่านผูมี้จติทีบ่รสิทุธิน์ัน้ไม่เป็นตณัหาธปิไตย แต่ว่าเป็น

ธรรมาธิปไตย ธรรมะเป็นใหญ่

ดงัทีแ่สดงว่าพระพทุธเจ้าเองนัน้ ได้ทรงพจิารณาไปในทศิทัง้หมด ว่าจะมใีคร

บ้างที่เป็นบุคคลหรือเป็นเทพก็ตามท่ีจะทรงให้ความเคารพ ก็ไม่ทรงเห็นว่า มีบุคคล 

หรือมเีทพหรอืมอีะไรทีจ่ะทรงให้ความเคารพได้ ก็ได้ทรงเหน็แต่เพียงอย่างเดยีวเท่านัน้ 

ทีพ่ระองค์ทรงพงึเคารพคอื ธรรมะหรือพระธรรม พระพทุธเจ้าจงึทรงเคารพพระธรรม 

และกต็รัสว่าพระพทุธเจ้าทัง้ปวงนัน้เคารพพระธรรม และวธิเีคารพพระธรรมของพระองค์

เป็นอย่างไร พระองค์ก็ได้ทรงบอกไว้ด้วย คือตรัสว่า ได้ทรงมีพระมหากรุณาแผ่ทั่ว

เหมือนกันไปหมด ทรงแสดงธรรมสั่งสอนด้วยพระกรุณาแผ่เหมือนกันไปหมด คือว่า

จะทรงสัง่สอนแก่คนจน ม่ังมีหรอืว่าคนชัน้ต�า่ หรือว่าคนชัน้สงูทกุชัน้ในโลก ทัง้มนุษย์

ทั้งสัตว์เดรัจฉาน ทรงมีพระกรุณาแผ่เสมอเหมือนกันหมด แล้วทรงแสดงธรรม เพื่อ

ให้ทกุคนได้บรรลสุขุประโยชน์เหมอืนกนัไปหมด ทัว่กนัไปหมด ไม่มคีวามล�าเอยีง ไม่มี

ความลดหลั่น ตามสมควรแก่อัธยาศัยนิสัยของแต่ละบุคคล ทรงปฏิบัติดั่งนี้คือทรง

เคารพพระธรรม เพราะฉะนัน้ ระยะเวลาทีพ่ระพทุธเจ้าและพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย

ได้ปฏบิตัปิระโยชน์นัน้ จงึเป็นประโยชน์ทีแ่ท้จรงิ เป็นประโยชน์ทีบ่รสิทุธิ ์ไม่ได้บังเกดิ



250 ธรรมทรรศนะ

จากกิเลส เพราะฉะนั้น จึงไม่เป็นกรรมที่จะส่งวิบาก อันเป็นวัฏฏะคือความวนต่อไป 

ไม่มีความยึดถือด้วยประการทั้งปวง จนดับขันธ์ในที่สุด และเม่ือดับขันธ์แล้ว ก็เป็น

อนัว่าสิน้สมมตบิญัญัตท่ีิจะเรยีกต่อไป ไม่เรยีกว่าจติ ไม่เรยีกว่าวญิญาณธาต ุไม่เรยีก

ว่าดนิ ไม่เรียกว่าน�า้ ไม่เรียกว่าลม ไม่เรยีกว่าไฟ ไม่เรยีกว่าอะไรท้ังหมด ไม่มคีวามมา 

ไม่มีความไป ไม่มีความตั้งอยู่ ไม่มีอารมณ์ เป็นอันว่าถอนธรรมทั้งหลายขึ้นทั้งหมด 

เพราะฉะนัน้ จงึสิน้สมมตบิญัญตั ิไม่มถ้ีอยค�าทีจ่ะพดูถงึ แต่ว่าไม่สญู หากว่าจะสมมติ

ถ้อยค�าขึ้นเรียก ก็เรียกว่าด�ารงอยู่เป็นธรรม หรือเป็นสภาพธรรมดา หรือเป็นตัวธาตุ

แท้ซึ่งสิ้นสมมติบัญญัติสิ้นถ้อยค�าที่จะพูดทั้งสิ้น

แนวปฏบิัตใินการท�าจติตภาวนา

วธิปีฏบัิตทิ�าจติตภาวนา เหน็ว่าวสิทุธ ิ๗ เป็นหลกัธรรมทีจ่ะแสดงอธิบายเป็น

วธิปีฏบิติัในการท�าจติตภาวนาได้ เพราะว่าการท�าจติตภาวนานัน้กม็ุง่ท�าจติ ให้บรสิทุธิ์ 

ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า จิตนี้ประภัสสรคือผุดผ่อง เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลส  

ทั้งหลายที่จรมา และพระองค์ก็ตรัสว่า ปุถุชนผู้มิได้สดับไม่มีจิตตภาวนา และก็ได้ 

ตรัสว่าจิตที่ประภัสสรคือผุดผ่องซึ่งได้เศร้าหมองไปนี้ ปฏิบัติท�าให้บริสุทธิ์ได้ ให้หลุด

พ้นได้ จากเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง พระองค์ตรัสว่า อริยสาวกผู้สดับแล้วย่อมมี

จิตตภาวนา ดั่งนี้ อันส่องความว่า จิตตภาวนานั้นเป็นวิธีท�าจิตให้บริสุทธิ์ จากเครื่อง

เศร้าหมองทั้งหลาย ก็แหละวิสุทธิทั้ง ๗ นี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้น อันท�าให้จิต

บริสุทธิ์ จากความเศร้าหมองไปโดยล�าดับ เพราะฉะนั้น จึงจะแสดงอธิบายวิสุทธิ ๗ 

เป็นแนวปฏิบัติหรือเป็นวิธีปฏิบัติในการท�าจิตตภาวนา

วิสุทธิ ๗ ก็คือ 

๑. สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล 

๒. จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต 

๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ 

๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย
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๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณ เป็นเครื่องเห็นว่า

ทางหรือไม่ใช่ทาง

๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณ เป็นเคร่ืองเห็นทาง

ปฏิบัติ

๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ 

โดยทีว่สิทุธทิัง้ ๗ นีเ้ป็นทางปฏบิตั ิจบัตัง้แต่ศลีไปสู่สมาธแิละปัญญา ฉะนัน้ 

จึงรวมทางปฏิบัติทั้งหมดจนถึงญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ  

จะได้แสดงข้อที่ ๑ คือ สีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล

ศลีและวนิัย

ศีลนั้นได้แก่ความประพฤติงดเว้นจากความประพฤติท่ีเป็นภัยเป็นเวร ความ

ประพฤติที่ไม่งดงามตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ ตลอดจนถึงความท่ีควร 

งดเว้นทั้งปวง อันเป็นเครื่องท�ากายวาจาตลอดถึงใจ ให้เป็นปรกติเรียบร้อยดีงาม  

ศีลนี้เนื่องด้วยวิรัติคือความงดเว้น ฉะนั้น จึงต้องมีวิรัติเจตนา ความตั้งใจงดเว้นจาก

ข้อที่พึงงดเว้นตามภูมิตามชั้นของตน เช่นเมื่องดเว้นจากข้อที่พึงงดเว้น ๕ ประการ  

ก็เรียกว่าศีล ๕ ๘ ประการก็เรียกว่าศีล ๘ ๑๐ ประการก็เรียกว่าศีล ๑๐ ๒๒๗ 

ประการก็เรียกว่าศีล ๒๒๗ ฉะนั้น จึงเนื่องด้วยวินัย วินัยนั้นก็ได้แก่พระบัญญัติของ

พระพุทธเจ้า ท่ีเป็นเครื่องห้ามกันความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่งดงามต่าง ๆ    

ทีไ่ม่ถูกไม่ชอบต่าง ๆ ดงัเช่นศีล ๕ กคื็องดเว้นจากข้อทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัเิอาไว้ 

เป็นการห้ามมใิห้กระท�า ๕ ประการ ดัง่นีเ้ป็นต้น เม่ือทีท่รงบญัญัตไิว้ห้ามมิให้กระท�า 

กเ็รยีกว่าเป็นสกิขาบท คอืเป็นทางแห่งการศกึษาข้อหนึง่ ๆ ดงัทีต่ามกฎหมายเรยีกว่า

มาตราหน่ึง ๆ และในพระวนิยัของภิกษ ุกไ็ด้มทีรงบญัญตัข้ิอทีพ่งึปฏบิตั ิคอืทรงบญัญตัิ

ไว้ให้กระท�าอีกส่วนหนึง่ด้วย เช่น ทรงบญัญตัไิว้ให้เกบ็อตเิรกจวีรไว้ไม่ให้เกนิ ๑๐ วนั

โดยมิได้วิกัป ต้องท�าการวิกัปคือท�าการอนุญาตให้ภิกษุหรือสามเณรเป็นต้น มาร่วม

เป็นเจ้าของด้วย เรียกว่าเป็นสองเจ้าของ เมื่อเป็นดั่งนี้ ผ้าที่วิกัปแล้วจึงจะเก็บเอาไว้
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เกิน ๑๐ วันได้ การที่ตรัสสั่งให้ท�าวิกัปนี้เป็นการบัญญัติให้กระท�า ฉะนั้น จึงมิใช่

เป็นการบัญญัติให้เว้นอย่างเดียว บัญญัติให้กระท�าด้วยส�าหรับท่ีเป็นพระวินัยส�าหรับ

ภิกษุ

ฉะนั้น เมื่อรวมความเข้าแล้ว พระบัญญัติที่เป็นพระวินัยของพระพุทธเจ้านั้น 

จึงเป็นการบัญญัติให้เว้นอย่างหนึ่ง เป็นการบัญญัติให้กระท�าอีกอย่างหนึ่ง พระวินัยนี้

เป็นที่ตั้งของศีล ฉะนั้น จึงต้องมีความเชื่อฟังปฏิบัติตามพระวินัย เมื่อจะรักษาศีล ๕ 

กต้็องมคีวามเชือ่ฟัง ปฏิบติัตามพระวนัิยท่ีพระพทุธเจ้าบญัญตัเิอาไว้ ๕ สิกขาบท หรอื

ทีเ่รยีกว่า ๕ มาตรา คือเว้นจากการท�าสตัว์มชีวิีตให้ตกล่วง เว้นจากการถือเอาสิง่ของ

ทีเ่จ้าของเขามไิด้ให้ด้วยอาการเป็นขโมย เว้นจากประพฤตผิดิในกามทัง้หลาย เว้นจาก

การพูดเท็จ เว้นจากน�้าเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งความประมาท

ในการเชื่อฟังปฏิบัติตามพระบัญญัตินี้ จึงต้องมีวิรัติเจตนา ความตั้งใจงดเว้น 

เพราะฉะน้ัน อะไรช่ือว่าศีล ก็อาจจะจับเอาวิรัติคือความงดเว้น ว่าวิรัติชื่อว่าศีลก็ได้ 

จับเจตนาคือความตั้งใจงดเว้นว่าชื่อว่าศีลดั่งนี้ก็ได้ หรือว่าจับเอาตัวความสังวรคือ  

ความระวัง ความส�ารวมชื่อว่าศีล ดั่งนี้ก็ได้ แต่ว่าศีลตามพระวินัยบัญญัติตามที่กล่าว

มาน้ี ย่อมมหีลายประเภท เมือ่ย่อลงไปแล้วกย่็อมเป็นอาคารยิวนิยั วนิยัส�าหรบัคฤหสัถ์

กเ็ป็นศลีส�าหรบัคฤหสัถ์ คือศีล ๕ ศีล ๘ อนาคารยิวนิยั วนิยัส�าหรบับรรพชติ กเ็ป็น

ศีลส�าหรับบรรพชิต ก็ได้แก่ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เพราะฉะนั้น ศีลที่ก�าหนดด้วย  

พระวินัยบัญญัติเป็นข้อ ๆ ดั่งนี้จึงมีจ�านวนและก็มีหลายประเภท แต่ก็อาจย่อรวมเข้า 

เป็น ๑ ได้ ศีลนั้นมีลักษณะรวมกันเข้าเป็นอย่างเดียวกัน ได้แก่ ความเป็นปกติ คือ 

ความที่กายวาจาใจเป็นปกติ อาการที่กายวาจาใจเป็นปกตินี้ เป็นลักษณะท่ีเป็น 

อันเดียวกันของศีลท้ังปวง และลักษณะท่ีเป็นอันเดียวกันของศีลทั้งปวงคือความเป็น

ปกติน้ี ย่อมเป็นเครื่องรองรับกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ความที่กายวาจาใจ 

ของบคุคล เป็นท่ีรองรบัของกศุลธรรมท้ังหลายได้ ดัง่นีก้เ็ป็นลกัษณะอนัหนึง่อนัเดียวกนั

ของศีล ฉะนั้น เม่ือเพ่งการท่ีกายวาจาใจเป็นปกติ ก็เรียกว่าความปกตินี่แหละ  

เป็นลักษณะที่เป็นอันเดียวกันของศีล เมื่อเพ่งความที่อาการของกายวาจาใจเป็นที ่

รองรับของกุศลธรรมท้ังหลายได้ ก็เรียกว่านี่แหละเป็นลักษณะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียว 

กันของศีล
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อรยิกันตศลี

ฉะนั้น ความที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั้น จึงต้องรักษาศีลให้ถึงใจ อันหมาย 

ความว่าใจจิตนี้ต้องเป็นศีลด้วย ใจจิตที่เป็นศีลนี้ก็คือใจจิตที่เป็นปกติ ที่เป็นที่รองรับ

ของกุศลกรรมทัง้หลายได้พร้อมไปกบักายวาจา ทีเ่ป็นปกต ิทีร่องรบักศุลธรรมทัง้หลาย 

ศีลที่มีอยู่ในกายวาจาจิต คือกายวาจาจิต เป็นศีล เป็นปกติ เป็นที่รองรับ กุศลธรรม

ทัง้หมดได้นี ้ชือ่ว่าเป็นความหมดจดแห่งศลี เพราะฉะนัน้ ท่านจงึได้มีการแสดงลักษณะ

แห่งศีลดังกล่าวนี้ไว้ ว่าคือศีลท่ีไม่เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท  

อันวิญญูชนสรรเสริญ เป็นไปเพื่อสมาธิ ศีลที่มีลักษณะดั่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

อริยกันตศีล คือศีลที่พระอริยะรักใคร่ปรารถนา ฉะนั้น ก็ควรจะท�าความเข้าใจใน

ลกัษณะของศลีดงักล่าวนีไ้ปทีละข้อ คอืข้อทีว่่าไม่ขาดนัน้ กค็อื ไม่ประพฤตลิะเมิดศีล

อย่างรุนแรงจนถึงกับศีลขาด ยกตัวอย่างข้อปาณาติบาต ค�าว่าปาณาติบาตนั้น  

แปลว่าการท�าสิ่งที่มีชีวิตให้ตกล่วง ท่านแสดงไว้ว่าการฆ่าสัตว์หรือการท�าสัตว์มีชีวิต 

ให้ตกล่วง จะต้องประกอบด้วยองค์ ๕ คือ 

๑. ปาโณ  สัตว์มีชีวิต 

๒. ปาณสญฺญิตา  ตนรู้ว่าสัตว์มีชีวิต

๓. วธกจิตฺตํ  จิตคิดจะฆ่า 

๔. อุปกฺกโม  ท�าความเพียรที่จะฆ่า 

๕. เตน มรณํ  สัตว์ตายด้วยความเพียรนั้น

เมื่อปฏิบัติละเมิดศีลข้อท่ี ๑ ครบทั้ง ๕ องค์นี้ คือสัตว์มีชีวิต ตนก็รู้ว่า  

สัตว์มีชีวิต จิตคิดจะฆ่า ท�าความเพียรท่ีจะฆ่า สัตว์ก็ตายด้วยความเพียรนั้น ดั่งนี้ 

เรียกว่าละเมิดศีลอย่างแรง ศีลขาด ฉะนั้น ศีลที่จะบริสุทธิ์นั้นจึงต้องเป็นศีลที่ไม่ขาด 

คือไม่มีการละเมิดศีล จนถึงท�าสัตว์ให้ตายครบองค์ ๕ ของการฆ่า ข้อว่าไม่เป็นช่อง 

ก็คือ ละเมิดแต่ว่าไม่ถึงที่สุด ที่กล่าวข้างต้นว่าไม่ร้ายแรงคือไม่ถึงท่ีสุด สัตว์ไม่ตาย  

เช่นว่า สัตว์มีชีวิต รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต ท�าความเพียรที่จะฆ่า แต่ว่าสัตว์ไม่ตาย ดั่งนี้

เรียกว่าศีลเป็นช่อง ศีลท่ีบริสุทธ์ิน้ันแม้ว่าไม่ขาดเป็นท่อน ก็ต้องไม่เป็นช่องดังกล่าว 
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ข้อว่าไม่ด่างก็คือละเมิดศีลที่อ่อนลงไปกว่านั้น เช่นว่าสัตว์มีชีวิต จิตคิดจะฆ่า แต่ว่า

ท�าความเพยีร ทีจ่ะฆ่าอ่อน ๆ หรอืแค่ท�าให้ร่างกายบอบช�า้ล�าบากไปบ้าง ดัง่นีเ้รยีกว่า

ศีลด่าง ฉะนั้น ศีลที่บริสุทธิ์นั้นแม้ว่าไม่ขาดไม่เป็นช่อง ก็ต้องไม่ด่าง ข้อว่าไม่พร้อย 

ศีลพร้อย นั้นก็คือมีการละเมิดศีลชนิดที่ไม่รุนแรงเพียงในใจเช่นว่าสัตว์มีชีวิตรู้อยู่  

ว่าสัตว์มีชีวิต จิตคิดจะฆ่า แต่ว่าไม่ได้ประกอบกระท�าอะไร คิดอยู่ในใจเท่านั้น ยังไม่

ประกอบกระท�าอะไรออกไป ดั่งนี้เรียกว่าศีลพร้อย ฉะนั้น ศีลที่บริสุทธิ์นั้นจึงต้องไม่

เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง และไม่พร้อย ดั่งกล่าวนี้ด้วย

ปฏบิัตใินศลีเพื่อช�าระกเิลส

อนึ่ง ยังต้องประกอบด้วยลักษณะอื่น ๆ อีก คือว่าเป็นไท หมายความว่า  

ไม่เป็นทาสของตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก อันหมายความว่าปฏิบัติในศีล  

เพื่อช�าระกิเลสเพื่อก�าจัดกิเลส ไม่ใช่เพื่อมุ่งหวังความส�าเร็จในลาภในผลเป็นต้น  

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังที่เรียกว่า สีลัพพตปรามาส ลูบคล�าในศีลในวัตร เช่นการปฏิบัติ

เป็นการถือขลัง เพื่อให้เกิดลาภเพื่อให้เกิดยศดังกล่าวนั้นเป็นต้น ฉะนั้น จึงชื่อว่าศีล

ยังไม่เป็นไท ยังเป็นทาสของตัณหา ตัณหาเข้ามาบงการให้รักษาให้ปฏิบัติ ยังไม่เป็น

ไทแก่ตน การปฏบิตัใินศลีต้องปฏบิตัด้ิวยจิตใจทีบ่รสิทุธิ ์มใิช่ด้วยตณัหา อีกด้วยจงึจะ

ชื่อว่าเป็นไท วิญญูชนสรรเสริญก็คือผู้รู้สรรเสริญ จะเป็นตนเองก็ตามผู้อ่ืนก็ตาม  

ซึ่งเป็นวิญญูคือ ผู้รู้ ก็ติเตียนตนโดยศีลมิได้ เพราะเป็นศีลท่ีมีลักษณะไม่เป็นท่อน  

ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย และเป็นไท ดั่งนี้

ปฏบิัตใินศลีเพื่อสมาธหิรอืความสงบใจ

และอกีข้อหนึง่คอืเป็นไปเพือ่สมาธ ิกห็มายความว่าเป็นศีลท่ีเป็นไปเพ่ือส่งเสรมิ

ให้ได้สมาธดีิยิง่ขึน้ เพราะฉะนัน้ ในข้อนีจ้งึควรท�าความเข้าใจเป็นพเิศษอกีสกัหน่อยหนึง่ 

กต้็องอธบิายเพ่ิมเตมิในข้อท่ีเป็นไทอีกด้วย คอืว่าศลีทีไ่ม่เป็นไปเพือ่สมาธนิัน้เพราะเหตุ

หลายอย่าง ดงัเช่นผูท้ีเ่ข้ามาบวชทแีรกกม็สีมาธดิ ีแต่ว่าเม่ือใกล้จะออกพรรษา บางที
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ก็รู ้สึกว่าออกพรรษาไม่ทัน ก็อึดอัดในศีล จิตใจกลุ้มกลัด ดั่งนี้ ศีลก็ไม่เป็นไท  

เพราะการปฏิบัติในศีลนั้นจะต้องปฏิบัติ เพราะยังไม่ถึงก�าหนดที่จะลาสิกขา แต่ว่าจิต

อยากจะลาสิกขา รู้สึกว่าพอ เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วก็รู้สึกอึดอัด ดั่งนี้ ศีลก็ไม่เป็นไท  

เป็นทาสของตัณหาแล้วเหมือนกัน และศีลก็ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ คือ ไม่ได้สมาธิ  

ไม่ได้ความสงบใจ ต้องอึดอัดร�าคาญ แต่กม็หีริโิอตตปัปะ ความละอายใจ ไม่ละเมดิศลี 

รกัษาศลีได้ ไม่ใช่รกัษาไม่ได้ แต่ว่ารกัษาด้วยความจ�าใจหรอืว่าต้องต่อสูใ้จอย่างรนุแรง 

ก็อยากจะทิ้งศีล แต่ว่าท้ิงไม่ได้เพราะยังไม่ถึงก�าหนด ก็ต้องรักษา แต่ก็กลุ้มกลัด  

ดั่งนี้เรียกว่าศีลไม่เป็นไท และก็ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ ฉะนั้น จึงต้องให้เป็นไท คือไม่ให้

เป็นทาสของตัณหา ต้องข่มตัณหาได้ แล้วก็ต้องเป็นไปเพื่อสมาธิ คือ ใจต้องให้ได ้

ความสงบด้วย ดั่งนี้จึงจะใช้ได้

สรุปสลีวสิุทธิ

ศลีทีม่ลีกัษณะดงักล่าวมานีท้ั้งหมด ท่ีท่านเทยีบหรอืใช้ถ้อยค�าว่า ไม่เป็นท่อน 

ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อยนัน้ กเ็ทยีบด้วยผ้าขาว ผ้าขาวทีเ่ป็นท่อนกค็อืว่าขาดจนถึง 

หลดุเป็น ๒ ท่อน ๓ ท่อน และท่ีเป็นช่องน้ันกค็อืว่าไม่ถึงกบัขาดแต่ว่าทะลเุป็นช่อง ๆ 

ด่างก็คือเหมือนอย่างผ้าด่าง พร้อยก็คือเหมือนอย่างผ้าพร้อยหรือด่าง ที่อ่อนลงมา

เทยีบกบัผ้าขาวได้ดงันี ้เพราะฉะนัน้ สลีวสิทุธ ิความบรสิทุธิแ์ห่งศีลหรือความหมดจด

แห่งศีล จึงต้องเป็นศีลที่ไม่เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทคือไม่เป็น

ทาสของตัณหา อันวิญญูชนสรรเสริญ และเป็นไปเพื่อสมาธิ และศีลท่ีกล่าวมานี้ก็มี 

ชื่อว่าอริยกันตศีล ศีลที่พระอริยะรักใคร่ปรารถนาอีกช่ือหนึ่งด้วย การท่ีจะรักษาศีล 

ให้เป็นสีลวิสุทธิได้นั้นก็จะต้องอาศัยความมีหิริ ความละอายใจต่อความชั่ว โอตตัปปะ 

ความเกรงกลัวต่อความชั่ว จะต้องมีสังวรคือความส�ารวมระวัง จนถึงอินทรียสังวร 

ความส�ารวมอนิทรย์ีเป็นต้น และจะต้องมจีติใจทีม่สีมาธเิข้าช่วยอกีด้วยศลีจงึจะเป็นไป

เพื่อสมาธิ และเม่ือได้สมาธิ สมาธิก็ช่วยศีลให้ด�ารงอยู่ด้วยดีอีกด้วย เพราะฉะนั้น  

จึงได้มีเร่ืองเล่าไว้ในธรรมบท ว่าภิกษุรูปหนึ่งรู้สึกอึดอัดว่าศีลมีมากมายเหลือเกิน  

จงึเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าขอประทานเพือ่จะลาสกิขาออกไป พระพุทธเจ้าจงึตรสัว่า เม่ือเธอ

เห็นว่ามีมากมายหลายข้อ จะรักษาเพียงข้อเดียวได้ไหม ท่านก็กราบทูลว่าถ้าข้อเดียว
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พอรักษาได้ พระพทุธเจ้ากต็รสัว่าให้รกัษาจติ เมือ่รกัษาจติได้เพยีงข้อเดยีวแล้ว กรั็กษา

ข้ออ่ืน ๆ ได้ท้ังหมด ภิกษุน้ันก็รับเอาพุทธโอวาทนั้นไปปฏิบัติรักษาจิตใจให้สงบ  

เมื่อรักษาจิตใจให้สงบได้แล้ว การรักษาศีลก็ง่ายเข้าไม่ล�าบาก

จติตวสิุทธิ

จติตวสิทุธิ ความหมดจดแห่งจิต ข้อนีห้มายถงึสมถะหรือสมาธ ิฉะนัน้ จงึจะ

ได้อธิบายศัพท์ทั้ง ๒ นี้ก่อน

ค�าว่า สมถะ นัน้ใช้ในค�าว่า สมถกรรมฐาน แห่งกรรมฐาน ๒ คอื สมถกรรมฐาน

และวิปัสสนากรรมฐาน ตามศัพท์แปลว่าความสงบ หรือกรรมฐานที่เป็นเหตุท�าให้ใจ

สงบ ส่วน สมาธิ ใช้ในค�าว่าศลี สมาธ ิปัญญา แต่ว่าในไตรสกิขานัน้ เมือ่ใช้ค�าว่าสกิขา

ที่แปลว่าศึกษา ส�าเหนียกปฏิบัติ ก็ใช้ว่า สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา ซึ่งค�าว่า

จิตตสิกขานั้นก็หมายถึงสมาธินี้เอง ค�าว่า สมาธิ แปลว่า ตั้งจิตมั่น และค�าว่า  

จิตตสิกขา ในไตรสิกขานั้น ก็หมายถึง จิตตวิสุทธิ ความหมดจดบริสุทธิ์แห่งจิตนี้เอง 

อันเป็นขั้นสมาธิหรือขั้นสมถะ

อารมณ์ ๖

อนัจตินีดั้งท่ีได้กล่าวอธบิายมาในตอนต้น ๆ แล้ว เป็นจติท่ีต้องรบัอารมณ์คอื 

เรือ่งมเีรือ่งรูปเร่ืองเสยีงเป็นต้นรวมกนัเข้าเป็นอารมณ์ ๖ โดยสรปุตามอายตนะภายนอก 

ซึ่งต้องผ่านทวาร ๖ ทวารก็คือประตูหรือช่องทางทวาร ๖ ก็เป็นทวารแห่งจิตนั่นเอง 

ที่รับอารมณ์ เพราะว่าจิตนั้นจะรับเอาวัตถุมาใส่เข้าไปไม่ได้ รับได้แต่อารมณ์คือเรื่อง

ของวัตถุนั้น ๆ เช่นว่ารูปารมณ์อารมณ์คือรูป ก็คือรูปที่ตาเห็น เป็นคนเป็นต้นไม้  

เป็นภูเขา จิตจะรับเอาคนเอาต้นไม้เอาภูเขาเป็นต้นเข้ามาใส่ไว้ในจิตไม่ได้ รับได้แต่

อารมณ์คือเรือ่ง คอืเรือ่งของรปูทีต่าเหน็ รบัเอาเรือ่งเข้ามา เรือ่งนัน้ไม่มรูีปร่างสณัฐาน 

เหมอืนอย่างจติเองกไ็ม่มสีรรีสณัฐาน เรือ่งทีจ่ติรับเข้ามากไ็ม่มสีรรีสณัฐานเช่นเดยีวกนั 

และกิริยาท่ีว่ารับน้ันก็ไม่ใช่เหมือนอย่างท่ีร่างกายรับ เช่นว่ารับด้วยมือเป็นต้น แต่ว่า
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รับด้วยรู้ เพราะว่าจติเป็นธาตรุู ้กร็บัรูร้ปูทีป่ระจวบทางตา เรือ่งของรูปทีรั่บรู ้นัน้กเ็ป็น

รปูารมณ์ อารมณ์คือรูป เพราะว่าการรับรูน้ัน้ กจ็ะต้องถามว่ารบัรู ้ซึง่อะไร รับรูซ้ึง่รูป 

ก็คือซึ่งเรื่องของรูปนั่นเอง รับตัวเรื่องเข้ามาเป็นรูปารมณ์ รับรูปนั่นแหละ แต่ว่าอันที่

จริงรับเรื่องของรูปเข้ามา รูปเป็นสิ่งที่จิตรู้ คราวนี้เมื่อเป็นเสียงที่ประจวบทางหู ก็รับรู้

ซึ่งเสียง ก็รับรู้ซ่ึงกล่ินทางประตูจมูก รับรู้ซึ่งรสทางประตูลิ้น รับรู้ซึ่งโผฏฐัพพะสิ่งที่

กายถูกต้องทางประตูกาย รับรู้ซึ่งเรื่องของเรื่องเหล่านั้นทางประตูใจ คือมโนใจในที่นี้

คือมโน แต่ว่าใจนั้นจะเห็นได้ว่าบางทีก็หมายถึงจิต บางทีก็หมายถึง มโน ก็สุดแต่ว่า

ถ้อยค�าทีพ่ดูนัน้จะมีความหมายถงึอะไร เพราะว่าใจนีเ่ป็นภาษาไทย เราใช้เป็นกลาง ๆ 

เพราะฉะน้ัน อารมณ์ทั้ง ๖ นั้นจึงเป็นเรื่องที่จิตรับรู้ รับรู้ซึ่งรูป ซึ่งเสียง ซึ่งกลิ่น  

ซึ่งรส ซึ่งโผฏฐัพพะ ซึ่งธรรมะคือเรื่องราว เพราะฉะนั้น สิ่งที่จิตรับรู้นี้ เราเรียกว่า

เรื่องคืออารมณ์

นวิรณ์ ๕

จิตมีกิเลสคือมีอาสวะอนุสัยนอนจมหมักหมมอยู่ ดองจิตสันดานอยู่ เม่ือ

อารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้แห่งราคะหรือโลภะ อนัเป็นตัวกเิลสเกดิขึน้ ราคะหรอืโลภะกเ็กดิข้ึน 

อารมณ์อนัเป็นทีตั่ง้ของโทสะความโกรธเกิดขึน้ โทสะกเ็กดิขึน้ อารมณ์อนัเป็นทีตั่ง้ของ

โมหะคือความหลงเกิดขึ้น โมหะก็เกิดขึ้น ก็มาเป็นนิวรณ์อันท�าจิตให้กลัดกลุ้มวุ่นวาย

ไม่สงบกระสับกระส่ายดิน้รนกวดัแกว่งไปด้วยอารมณ์และกเิลสทัง้หลายดงักล่าวมานัน้ 

ซึ่งท่านก็จัดนิวรณ์นี้ไว้เป็น ๕ คือ

กามฉันท์ ความยินดีรักใคร่อยู่ในกาม คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่า 

รักใคร่พอใจทั้งหลาย

พยาบาท ความกระทบกระท่ังหงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคือง ซึ่งพยาบาท  

ในนิวรณ์ ๕ นี้ มีความหมายเพียงที่เป็นความโกรธขัดเคืองอยู่ในจิตใจ ยังไม่มุ่งร้าย

ออกไป อนัเรยีกว่าโทสะท่ีแปลว่าประทุษร้ายใจ คอืประทษุร้ายใจตวัเอง ยังไม่คดิออก

ไปประทุษร้ายผู้อื่น นี่เป็นแค่นิวรณ์
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ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม

อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ และ

วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย

นวิรณ์ทัง้ ๕ น้ี กามฉันท์กจ็ดัเข้าในกเิลสกองราคะ พยาบาทกจ็ดัเข้าในกเิลส

กองโทสะ ส่วนอีก ๓ ข้อจดัเข้าในกิเลสกองโมหะ แต่พระอาจารย์ท่านอธบิายว่าส�าหรบั

กกุกจุจะ ความร�าคาญใจจดัเข้าในกเิลสกองโทสะ เป็นปรยิฎุฐานะ คอื กเิลสทีก่ลุม้รมุ

จิตใจ อันหมายความว่าท�าจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายไม่สงบ เพราะฉะนั้น จิตจึงเป็นจิต

ที่ไม่บริสุทธิ์คือไม่เป็นวิสุทธิ ไม่สงบคือไม่เป็นสมถะ และไม่ตั้งมั่นคือไม่เป็นสมาธิ  

อันหมายความว่าไม่ต้ังมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันเป็นอารมณ์ที่ดี เพราะฉะนั้น  

เมือ่จิตเป็นดัง่นี ้การทีจ่ะรกัษาศลีให้บรสิทุธิก์ย็าก เพราะว่าเม่ือจติไม่บรสุิทธิไ์ม่ตัง้มัน่

ไม่สงบดั่งนี้ จึงง่ายที่จะก่อเจตนาคือความจงใจประกอบกรรมทางกายทางวาจาทางใจ 

อันเป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ฝ่ายอกุศล ก็ท�าให้ศีลไม่บริสุทธิ์ ท�าให้ศีล 

เป็นท่อนเป็นช่องด่างพร้อยไม่เป็นไท เพราะยังเป็นทาสของกิเลส และวิญญูชนยังไม ่

สรรเสริญ เพราะยังถูกกิเลสลูบคล�าจับต้องและไม่เป็นไปเพื่อสมาธิได้

ฉะนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติ ท�าจิตให้บริสุทธิ์ตั้งต้นแต่ท�าจิตให้สงบ เป็น

ปกติ เพื่อให้ศีลน้ันเป็นศีลท่ีสนับสนุนสมาธิ ที่เรียกว่าเป็นไปเพื่อสมาธิดังที่กล่าวมา

แล้ว ให้ศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิ และก็ปฏิบัติท�าจิตให้เป็นสมาธิ ด้วยวิธีที่เป็น 

สมถกรรมฐาน หรอืกรรมฐานทีท่�าจติให้สงบ อนักรรมฐานนัน้แปลว่าทีต่ัง้ของการงาน 

เพราะฉะน้ัน จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องทราบกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งของการงาน คือการงาน 

อันได้แก่ การท�าจิตให้สงบให้บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการงานทางจิตใจ การปฏิบัติ ท�าจิตให้

สงบก็เป็นการงานทางจิตใจอย่างหนึ่ง เมือ่เป็นการงานกจ็ะต้องมีการตัง้การงานขึ้นมา 

คอืว่าจบักระท�าจบัปฏบิตั ิความจับกระท�าจบัปฏบิตันิัน้เรยีกว่า วริิยารมัภะ เริม่ความเพยีร 

โดยที่ศึกษาให้รู้จักกรรมฐาน อันเป็นที่ตั้งของการงานทางจิตนี้ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรง

สัง่สอนไว้ และกน็�ามาปฏบิตัคิอืท�าจติให้ตัง้อยูใ่นกรรมฐานข้อนัน้ ๆ การทีน่�าจติมาตัง้

ไว้ในกรรมฐานข้อนั้น ๆ นี่แหละเรียกว่าท�ากรรมฐาน เมื่อเป็นสมถกรรมฐานก็คือ  

ว่าท�าสมถกรรมฐานหรือปฏิบัติในสมถกรรมฐาน
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กรรมฐานส�าหรับแก้จรติ ๖

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกรรมฐานไว้ในท่ีต่าง ๆ ซึ่งพระอาจารย์ผู้รวบรวม

เรียบเรียงวิสุทธิมรรคได้น�ามาแสดงไว้ ๔๐ ประการ ก็คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐  

อนุสสต ิ๑๐ พรหมวหิาร ๔ สญัญา ๑ หรอือาหาเรปฏกิลูสญัญา ความก�าหนดหมาย

ว่าปฏิกูลในอาหาร ววัตถานะ คือความพิจารณาก�าหนด ๑ (คือ จตุธาตุววัตถานะ  

ความก�าหนดพิจารณาธาตุ ๔) และอรูป ๔ ท่านแสดงว่าคนเรานั้นจัดเป็นจริตทาง

จิตใจ ๖  ค�าว่า จริตนั้นคู่กับค�าว่าจริยา ค�าว่าจริยา แปลว่า ความประพฤติเป็นค�าที่

เป็นกิรยิาอาการ และถ้าเป็นบคุคลผู้ประพฤตเิรยีกว่าจรติ ค�าว่าจรติ จงึหมายถงึบุคคล

ผูป้ระพฤติ และเราเรยีกกนัในภาษาไทยว่าจรติ ๖ ก็คอืบคุคลนัน้แบ่งออกเป็น ๖ พวก

ตามจริยาคือ ความประพฤติทางจิตใจของตน ๆ

๑. ราคจริต คอืคนทีป่ระพฤตทิางจติใจด้วยอ�านาจของราคะคอืความติดใจ 

  ยินดีอยู่เป็นปกติ

๒. โทสจริต  คือคนที่ประพฤติด้วยอ�านาจของโทสะอยู่เป็นปกติ 

๓. โมหจริต  คือคนท่ีประพฤตด้ิวยอ�านาจของโมหะ คอืความหลงอยูเ่ป็นปกติ 

๔. วติกจริต  คอืคนทีป่ระพฤตด้ิวยอ�านาจของวติก คอืความคดิมากอยูโ่ดยปกต ิ

๕. สัทธาจริต  คือคนที่ประพฤติด้วยอ�านาจของความเชื่ออยู่โดยปกติ และ 

๖. พุทธิจริต  คือคนที่ประพฤติด้วยอ�านาจของความรู้อยู่โดยปกติ 

และพระอาจารย์ได้แสดงว่าคนทีเ่ป็นราคจริตนัน้มกัจะรกัสวยรกังาม ท่านแนะ

ให้ปฏิบัติในกรรมฐาน ๑๑ ประการ คือ อสุภะ ๑๐ กายคตาสติ ๑ คนโทสจริต 

มีปกติ โกรธง่ายใจน้อย ท่านสอนให้ปฏิบัติในพรหมวิหาร ๔ และวัณณกสิณ กสิณที่

เกี่ยวด้วยสี ๔ รวมเป็น ๘ คนโมหจริตมีปรกติหลงใหลง่าย และคนที่เป็นวิตกจริต 

คือคนมีปกติคิดมาก เรื่องเล็กคิดเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องสั้นคิดเป็นเรื่องยาว ท่านสอนให้

ท�าอานาปานสติ คนที่เป็นสัทธาจริตมักจะเชื่อง่าย ชอบท่ีจะใช้ศรัทธามากกว่าจะใช้

ปัญญา ท่านสอนให้ปฏิบัติในอนุสสติ ๖ ข้างต้น ส่วนคนที่เป็นพุทธิจริตมีปกติชอบใช้

ปัญญา ไม่ยอมที่จะเชื่ออะไรนอกจากจะต้องรู้ ท่านสอนให้ปฏิบัติในมรณสติใน 
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อปุสมานุสสต ิในจตธุาตวุวตัถานะ และในอาหาเรปฏิกลูสญัญา คือความก�าหนดหมาย

พิจารณาให้เห็นปฏิกูลในอาหาร ส่วนกสิณที่เหลือกับอรูป ๔ ท่านแสดงว่า อนุกูลแก่

จริตทั้งสิ้น ในที่นี้จะไม่อธิบายกรรมฐาน ๔๐ ประการและจริตทั้ง ๖ กับกรรมฐานที่

เหมาะแก่จรติทัง้ ๖ ตามทีพ่ระอาจารย์ได้กล่าวอธบิายไว้ในวสิทุธมิรรค แต่ว่าจะกล่าว

โดยสรุป

จรติ ๔ และสตปิัฏฐาน ๔

ส�าหรบัในกรรมฐาน ๔๐ ประการน้ีไม่มีสติปัฏฐานท้ัง ๔ ส�าหรบัในสติปัฏฐาน 

ทั้ง ๔ นั้น พระอาจารย์ได้แสดงบุคคลไว้ ๔ จ�าพวก คือแบ่งว่าบุคคลเป็นจริตทั้ง ๔ 

อกีนยัหนึง่ ท่ีเรยีกว่าอีกนยัหนึง่นัน้ ไม่ใช่หมายความว่าเป็นอกีจ�าพวกหนึง่จากจรติ ๖ 

กบ็คุคลทีเ่ป็นประชาโลกหรอืสตัวโลกด้วยกนัทัง้หมดนีแ้หละ ท่านแสดงว่าเป็นจรติ ๖ 

ไว้อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งท่านแสดงไว้เป็นจริต ๔ คือ ตัณหาจริตอย่างหยาบ  

ตัณหาจริตอย่างละเอียด ทิฏฐิจริตอย่างหยาบ ทิฏฐิจริตอย่างละเอียด

ตัณหาจรติอย่างหยาบนัน้ คอืคนทีม่ปีรกตติดิอยูใ่นกาย ชอบแต่งกายให้งดงาม 

ชอบความงดงามของร่างกาย ท่านสอนให้ปฏิบัติในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ตัณหาจริตอย่างละเอียดนั้น คือคนท่ีติดเวทนา ไม่ค่อยจะติดร่างกายเท่าไร 

คือต้องการสขุเวทนาให้สบายกแ็ล้วกนั ร่างกายจะสวยงามไม่สวยงาม เครือ่งแต่งกาย 

จะสวยงามไม่สวยงามก็ไม่ใคร่จะว่า ต้องการให้สบาย ให้อยู่อย่างสบาย ๆ ท่านสอน 

ให้ปฏิบัติในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ทฏิฐจิรติอย่างหยาบ คือคนท่ีมีความเหน็ผดิ อันหมายความว่ามคีวามเหน็ยงั

ไม่บริสุทธิ์นั้นแหละ ยังติดโน่นติดน่ีอยู่มาก มักจะเป็นคนที่ชอบเอาใจตนเอง เป็น

ประมาณ ต้องการให้ถกูใจตนเอง และการถูกใจตนเองนัน้กห็มายความว่าถูกกบัความ

เห็นความชอบใจของตนเองนั้นเอง อันนี้ก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่ง ก็ไม่ได้เป็นความเห็นผิด

อะไรมากมาย เป็นความเหน็ผดิชนดิทีเ่อาแต่ใจตนเอง ชอบทีจ่ะท�าตามความเหน็ของ

ตนเอง ตามความชอบใจของตนเองดัง่นี ้ท่านสอนให้ปฏบิติัในจติตานปัุสสนาสติปัฏฐาน
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ทฏิฐจิรติอย่างละเอียด ซ่ึงยงัมีความยดึถอือยูใ่นตวัเราของเราเป็นต้น ท่านสอน

ให้ปฏิบัติในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

เพราะฉะน้ัน จงึกล่าวได้ว่าแม้สตปัิฏฐานทัง้ ๔ นีก้เ็หมาะส�าหรบัทกุ ๆ คนที่

จะปฏบิตั ิและทกุ ๆ คนนัน้อนัทีจ่รงิกต้็องมจีรติ ต้องเป็นจรติทัง้ ๔ นีอ้ยูด้่วยกันน้อย 

หรือมาก บางทีก็ติดกาย บางทีก็ติดเวทนา บางทีก็ติดจิต บางทีก็ติดธรรมะคือเรื่อง 

ในจิต ซึ่งจะพูดง่าย ๆ สรุปเข้ามาอีกคือติดกาย ก็ชอบให้ร่างกายสวยงามก็แล้วกัน 

ติดเวทนาก็คือว่าชอบสบาย ร่างกายจะสวยงามไม่สวยงามก็ไม่ว่ากระไร ให้สบายก็ 

แล้วกนั ตดิจติกคื็อว่าให้ถูกใจก็แล้วกนั บางทกีไ็ม่ท�าให้ร่างกายสวยงามนกั บางทกีไ็ม่

ต้องเป็นสุขนัก แต่ถูกใจชอบใจก็แล้วกัน ติดธรรมะก็คือติดเรื่องราวในจิตใจ เมื่อเป็น

เร่ืองที่จิตชอบละก็เป็นอันว่าใช้ได้ เพราะฉะนั้น ก็ให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้  

สติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ก็ใช้แทนกรรมฐานทั้ง ๔๐ ประการนั้นได้ด้วย

กรรมฐาน ๘๔,๐๐๐

กรรมฐาน ๔๐ ประการและสติปัฏฐาน ๔ ได้แสดงแล้ว ก็เป็นอันว่ายัง 

ไม่หมดกรรมฐาน แม้ส�าหรบัเพือ่สมาธ ิอนัเรียกว่าสมถกรรมฐาน พระอาจารย์ผูอ้ธบิาย 

กรณยีเมตตสตูรได้กล่าวว่า พระพทุธเจ้าได้ทรงสอนกรรมฐานแก่ภกิษท้ัุงหลาย ๘๔,๐๐๐ 

กรรมฐาน อนัจ�านวน ๘๔,๐๐๐ น้ีเป็นค�าทีพ่ระอาจารย์ได้แสดงจ�านวน พระธรรมขันธ์ 

เรียกว่า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ โดยที่ได้แสดงไว้ว่าพระไตรปิฎกคือ พระวินัยปิฎก 

พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ที่แบ่งค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันจารึกไว้

เป็นตัวอักษรเป็น ๓ หมวด ค�าว่า “ปิฎก” แปลว่า ตะกร้า ไตร แปลว่า สาม  

ติ-ปิ-ฏะ-กะ ไตรปิฎก ก็แปลว่า ๓ ตะกร้า เหมือนอย่างว่า เอาพระวินัยมาใส่ไว ้

ตะกร้าหนึง่ ก็เรียกว่าวนัิยปิฎก เอาพระสตูรมาใส่ไว้ตะกร้าหนึง่ กเ็รยีกว่าสุตตนัตปิฎก 

เอาพระอภธิรรมมาใส่ไว้ตะกร้าหนึง่ กเ็รยีกว่าอภิธรรมปิฎก ความหมายกค็อืว่าหมวด

หรือกอง เช่นเดียวกับค�าว่าธรรมขันธ์ที่แปลว่ากองของธรรม อันหมายความว่าธรรมะ

หลาย ๆ ข้อที่เป็นเรื่องเดียวกัน ก็รวมอยู่เป็นหมวดเดียวกัน ก็เป็นธรรมขันธ์อันหนึ่ง

เรยีกว่ากองแห่งธรรม สมมตว่ิาธรรมะหมวดทีม่อีปุการะมาก ในทุกะหมวด ๒ กม็ ี๒ ข้อ 
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คือสติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว ก็เป็นธรรมขันธ์หนึ่ง คือกองแห่งธรรม

กองหนึ่งดั่งนี้เป็นต้น และ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นี้เอา ๒ หาร ก็เป็น ๔๒,๐๐๐ 

ส�าหรับอภิธรรมปิฎกน้ันว่ามีถึงครึ่งหน่ึงของพระธรรมขันธ์ทั้งหมด ก็คือ ๔๒,๐๐๐  

พระธรรมขันธ์ คราวนี้ส่วนวินัยปิฎกกับสุตตันตปิฎกนั้น ก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งมาแบ่ง 

เป็น ๒ เมื่อแบ่งเป็น ๒ ส่วนหนึ่งก็เป็น ๒๑,๐๐๐ เพราะฉะนั้น พระวินัยปิฎกจึงมี 

๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ พระสุตตันตปิฎกก็มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ รวมเข้า 

ก็เป็น ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แต่ว่าจะมีใครเคยนับหรือเปล่าไม่ทราบ แต่ก็เป็น

จ�านวนที่พระอาจารย์ท่านตั้งเอาไว้ ก็เห็นจะต้องถือเอาความหมายว่ามีมากนั้นเอง  

และพระอาจารย์ผูอ้ธบิายพระสตูรดงักล่าวข้างต้น ท่านบอกว่าพระพทุธเจ้าสอนกรรมฐาน

ภกิษทุัง้หลายนัน้ ๘๔,๐๐๐ กรรมฐาน หรอื ๘๔,๐๐๐ ข้อ กเ็ป็นอนัว่าพระธรรมขนัธ์

ทั้งหมดนี้เป็นกรรมฐาน ทั้งนั้น

อนัท่ีจรงิพิจารณาดแูล้ว ก็เหน็ว่าทุก ๆ อย่างผูท้ีเ่ป็นบณัฑติถอืเป็นข้อกรรมฐาน 

ได้ทั้งนั้น คือว่าอารมณ์ทั้ง ๖ ซึ่งจิตรับทางทวารทั้ง ๖ ดังที่กล่าวมาแล้วอยู่ทุก ๆ วัน 

ทุก ๆ เวลา ก็เป็นกรรมฐานได้ทั้งหมด รูปที่ตาเห็นทั้งหมด เสียงที่หูได้ยินทั้งหมด 

กลิ่นรสโผสฐัพพะที่จมูกลิ้นกายได้ทราบทั้งหมด และธรรมะคือเรื่องราวที่ใจได้รู้ได้คิด

ทั้งหมด บัณฑิตถือเป็นกรรมฐานได้ทั้งนั้น เพราะว่าเมื่อมีสติก�าหนด ในอารมณ ์

ทั้งปวงเหล่านั้นอยู่ทุกอิริยาบถ อารมณ์ทั้งปวงเหล่านั้นก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้น ดังเช่น

ที่มีเรื่องเล่าว่าภิกษุหรือภิกษุณีรูปหน่ึง ท่านไปบิณฑบาต กลับจากบิณฑบาตก็เอา 

น�้าล้างเท้า น�้าที่เทล้างเท้านั้น เมื่อเทลงไปทีแรกก็ปรากฏเป็นน�้าไหล แล้วค่อย ๆ ซึม

ไหลไปในแผ่นดินหมด ท่านก็มาจับอาการที่น�้าไหลซึมลงไปในแผ่นดินหมดนั้นมา

พิจารณา ว่าทุกอย่างท่ีเป็นสังขารก็เป็นส่ิงที่เกิดและดับ ท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรม 

อันที่จริงนั้น เมื่อเข้ามาบวชก็ต้องบิณฑบาตกันอยู่ทุกวัน ๆ และก็ต้องมีน�้าล้างเท้ากัน

อยูท่กุวนั ๆ แต่ในวนัอ่ืนนัน้ไม่ได้ตัง้สตพิจิารณา สติไม่เกดิกไ็ม่เป็นกรรมฐาน แต่เมือ่

สติเกิดขึ้น จิตที่ก�าหนดก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตตวิสุทธิขึ้น ในขณะนั้น เพราะฉะนั้น

จึงได้ปัญญามองเห็นเกิดดับจากน�้าที่เทล้างเท้า ซึ่งเป็นน�้าที่ไหลแล้วก็ค่อย ๆ ซึมหาย

ไปในแผ่นดินหมด อันแสดงว่าสังขารทั้งหลายเป็นส่ิงที่เกิดดับ ชีวิตนี้ก็เกิดดับดั่งน้ัน  

ก็เป็นตัวปัญญาซึ่งเป็นวิปัสสนาขึ้นมา
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หรือแม้ในสมัยหลังนี้ ที่ท่านแสดงถึงพระเถระรูปหนึ่งที่มีชาวบ้านหลังวัด  

เขาด่ากนั ท่านกเ็อาธปูเทยีนมาจดุพนมมอืฟังว่านาน ๆ จะได้ยินค�าด่าแบบนีสั้กทหีนึง่ 

เพราะฉะน้ัน แม้ท่ีเสยีงด่ากนันี ้กเ็ป็นกรรมฐานเหมอืนกนั ในเมือ่ก�าหนดพจิารณาลงไป 

ว่าคนเราเมื่อโทสะเกิดขึ้นก็เป็นดั่งน้ีด่ากันโครมครามอย่างนี้ตีกันด่ากัน เพราะฉะนั้น 

ถ้าใครเห็นเป็นกรรมฐานในค�าด่าได้ ก็แปลว่าโทสะก็สงบจิตก็บริสุทธิ์ แม้เสียงเพลง  

ที่ร้องก็มีเล่าไว้ ว่าพระเถระรูปหน่ึงไปบิณฑบาต ได้ยินเสียงเพลงที่ชาวบ้านร้อง  

ก็ก�าหนดเสียงเพลงและเนื้อเพลงท่ีแสดงถึงความเกิดดับ คือว่าท่านจับความไปใน 

ความเกิดดับ แต่เนื้อเพลงนั้นจะว่าอย่างไรท่านไม่ทราบ แต่ว่าท่านจับความไปในทาง

สิง่ทีแ่สดงถงึการเกดิดบั กเ็ป็นกรรมฐานขึน้ได้เหมอืนกนั กเ็กดิดวงตาเหน็ธรรมขึน้ได้

เหมือนกัน ก็เป็นอันว่าทั้งเสียงด่าทั้งเสียงร้องเพลงนั้น บัณฑิตถือเป็นกรรมฐาน  

ได้ทั้งนั้น ให้ส�าเร็จประโยชน์เหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า กรรมฐานนั้น  

มีอยู่รอบตัว เมื่อรู้จักที่จะคิดให้ถูกทางของกรรมฐานแล้ว ก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้น  

เพราะฉะนัน้ ทีพ่ระอาจารย์ว่าพระพทุธเจ้าสอนกรรมฐาน ๘๔,๐๐๐ แก่ภกิษท้ัุงหลาย

นัน้กม็เีหตผุล คือว่าทรงจบัเรือ่งท่ีบังเกิดขึน้เป็นกรรมฐานทัง้นัน้ ผูท้ีไ่ด้อ่านเรือ่งธรรมบท 

หากมาคิดในแง่นี้แล้วก็จะเห็นว่าเป็นเช่นนั้น

การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า

พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรม ทีก่ล่าวไว้ว่าอาการทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรม 

๓ อย่างในนวโกวาทคือ ๑. ทรงแสดงธรรมเพื่อให้รู้ ๒. ทรงแสดงธรรม มีนิทาน คือ 

เหตุที่ตรองตามให้เห็นจริงได้ และ ๓. ทรงแสดงธรรมที่มีปาฏิหาริย์ คือผู้ฟังย่อมได้

รับผลตามสมควรแก่ความปฏิบัติ อันนี้เป็นความจริง ปฏิบัติได้ผลจริง และข้อที่ว่า  

ทรงแสดงธรรมเพือ่รูย้ิง่เหน็จรงิในธรรมทีค่วรรูค้วรเหน็นัน้ กค็อืว่าธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้า 

ทรงแสดงทั้งสิ้นนั้น ทรงแสดงในตนเอง ไม่ใช่ทรงแสดงที่อื่น เหมือนอย่างนายแพทย์

ที่ศึกษาวิชาแพทย์น้ัน ก็ศึกษาภายในร่างกายของมนุษย์และของสัตว์ทั้งนั้น และ 

เมื่อประกอบยารักษา ก็ประกอบยารักษาร่างกายของสัตว์และคนท้ังนั้น ไม่ใช่ที่อื่น 

พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมภายในดั่งนี้ จึงรู้ได้เห็นได้ด้วยตัวเอง ถ้าทรงแสดงที่อื่น

ข้างนอก เช่นทรงแสดงเรื่องโลกมีที่สุดโลกไม่มีท่ีสุดเป็นต้น ผู้ฟังก็ได้แต่เช่ือเท่านั้น 
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หรอืไม่เช่นนัน้กไ็ม่เชือ่เอาเสยีเลย ทีจ่ะรูน้ัน้ไม่ม ีได้แต่เชือ่ เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

จึงไม่ทรงพยากรณ์ในเรื่องภายนอกท้ังหลายดังกล่าว ทรงพยากรณ์คือแสดงแก้ไขแต่

ภายในดังที่แสดงว่าทรงบัญญัติทุกข์ บัญญัติเหตุเกิดทุกข์ บัญญัติความดับทุกข์  

บัญญัติทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ในกายอันยาววาหนึ่ง มีสัญญา มีใจนี้เอง  

ในพระบาลนีัน้ท่านใช้ค�าว่า ทรงแสดงโลก ทรงแสดงเหตเุกดิโลก ทรงแสดงความดบัโลก 

ทรงแสดงทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลก ก็หมายถึงทรงแสดงทุกข์เป็นต้นนั้นเอง  

เพราะฉะนั้น จึงรู้ได้เห็นได้

และทรงแสดงธรรมมีนิทาน คือเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ ค�าว่า 

“นิทาน” นี้เป็นค�าบาลีที่ท่านใช้ ว่าทรงแสดงธรรมมีนิทาน แต่ว่าไม่ได้หมายความว่า

เป็นนิทานที่เล่าอ้างกันเป็นเรื่อง แต่หมายความว่ามีเหตุที่ทรงปรารภ และเหตุที่ทรง

ปรารภนัน้มแีสดงไว้ในธรรมบทมาก คอืบางทีกเ็สดจ็ไปบณิฑบาต เห็นเด็กก�าลงัตงีกูนั 

กท็รงจบัขึน้มาทรงแสดงเป็นธรรมะสัง่สอน ซึง่โดยความกค็อืว่าทกุ ๆ สัตว์ บคุคลต่าง

กร็กัชวีติของตน ต้องการความสขุอยูด้่วยกนั จงึไม่ควรท�าร้ายกัน ไม่ควรจะก่อทุกข์ให้

แก่กนั กท็รงปรารภเอาเหตทุีเ่กดิขึน้มาจบัเป็นธรรมะสัง่สอน กเ็หมอืนอย่างทีเ่ล่าทแีรก 

ว่าภิกษหุรือภกิษณุรีปูหนึง่ท่านกลบัจากบิณฑบาตล้างเท้า กเ็หน็น�า้ซมึหายไปโดยล�าดบั 

ก็ได้ความคิดถึงความเกิดดับของสังขารท้ังหลายดังที่เล่ามานั้น เพราะฉะนั้น เมื่อจับ

เอาเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แหละ เป็นตัวนิทานคือตัวเหตุ มาแสดงเป็นธรรมะแล้ว 

ทุก ๆ เรื่องนั้นก็เป็นกรรมฐานทั้งนั้น และก็โดยเฉพาะทุกคนเมื่อเป็นบัณฑิตคือเป็น 

ผู้ฉลาด ได้ประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ย่อมสามารถจับเอาเหตุการณ์เหล่านั้นมาสอน

ตวัเอง เป็นกรรมฐานขึน้ได้ทุก ๆ อย่างเหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ เร่ืองทีเ่ป็นกรรมฐาน

น้ันจึงมีมากมาย ใช้ได้ทั้งนั้น ดั่งที่กล่าวมาแล้วว่าด่าก็ใช้ได้ ร้องเพลงก็เป็นได้ ดั่งนี้

เป็นต้น

สรุปหลักปฏบิัตกิรรมฐาน ๕ ประการ

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้อีกปริยายหนึ่ง สรุปข้อท่ีปฏิบัติเป็น

กรรมฐานในการท่ีจะท�าจติให้บรสิทุธิเ์ป็นจติตวสิทุธไิว้เพยีง ๕ ประการ เป็นหลกั คือ



265ภาคปัจจุบันทรรศน์

ประการที่ ๑ เพื่อสงบกิเลสกองราคะ อันกิเลสกองราคะนั้นย่อมเกิดขึ้น  

ในอารมณ์ท่ียดึถอืว่าสวยงาม เพราะฉะนัน้ กใ็ช้กรรมฐานส�าหรบัพจิารณาว่าไม่สวยงาม 

เช่นกายคตาสติ สติพิจารณากาย ดังที่ในสติปิฏฐานแสดงไว้ในหมวดปฏิกูลปัพพะ  

ข้อทีว่่าด้วยสิง่ปฏกิลูทีพ่ระอปัุชฌาย์เอามาสอนนาค ผมขนเล็บฟันหนงัว่าเป็นส่ิงปฏิกลู  

ไม่สวยงาม หรือว่าพิจารณาอาการ ๓๑ หรือ ๓๒ ดังที่ได้เคยแสดงมาแล้ว เมื่อเป็น

ดั่งนี้ก็จะท�าให้จิตสงบจากราคะได้ เพราะว่าราคะนั้นเกิดขึ้นต้ังอยู่ในอารมณ์ที่เห็นว่า

สวยงาม หรืออารมณ์ท่ีไม่ถือว่างาม เพราะฉะนั้น ก็ต้องพิจารณาว่าไม่งามในทาง 

ตรงกันข้าม ซึ่งเป็นสัจจะคือความจริง เพราะว่าส่ิงท่ียึดถือว่างามนั้นอันท่ีจริงไม่งาม 

เพราะมองในแง่ที่ปฏิกูลต่าง ๆ ของผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้น

ประการที่ ๒ เพื่อจะสงบกิเลสกองโทสะ อันกิเลสกองโทสะนั้นย่อมเกิดขึ้น  

ในอารมณ์ที่ยึดถือว่าไม่งามอันตรงกันข้าม เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ต้องใช้กรรมฐานที่จะท�าให้

เห็นว่างาม จึงได้ตรัสสอนให้เจริญเมตตาแผ่จิตออกไปให้มีความสุข ไม่มีภัยไม่มีเวร 

ไม่มีทุกข์ รักษาตนให้สวัสดีอันตรงกันข้ามกับโทสะ เพราะเมตตานั้นจะท�าให้จิตกลับ

อ่อนโยนเห็นว่างามในบุคคล หรือในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะนั้น ดังจะพึงเห็นได้ว่า

คนที่มีเมตตาต่อกันนั้น จะมองเห็นกันด้วยสายตาที่เป็นมิตร จิตใจที่เป็นมิตร ไม่ขัด

ลูกตาก็คืองาม เหมือนอย่างพ่อแม่เห็นลูก พ่อแม่เต็มไปด้วยเมตตาในลูก เพราะเห็น

ว่าลูกงามไม่ขัดลูกตา มีความรัก แม้ว่าหน้าตาจะเขลอะขละอย่างไร หรือว่าลูกจะ 

เจ็บป่วยน่าเกลียดอย่างไร ก็ยังเห็นว่างามอยู่นั่นเองด้วยความรัก อาบน�้าให้ได้ปฏิบัติ

ได้รักษาไข้ได้ ไม่รังเกียจในสิ่งที่ไม่สะอาดต่าง ๆ ของร่างกาย ท�าให้ลูกได้ นี่เป็น 

ข้อ ๒ และเมื่อท�าในข้อ ๒ นี้ก็จะดับโทสะได้

เพราะฉะนั้น ให้เทียบเคียงกันในระหว่าง ๒ ข้อก่อน คือข้อ ๑ นั้นให้เห็นว่า

ไม่งามในอารมณ์อันเป็นท่ีตั้งของราคะ เพราะว่าราคะนั้นตั้งอยู่ในอารมณ์ท่ียึดถือ 

ว่างาม เพราะฉะนัน้ กต้็องแก้ด้วยกรรมฐานทีพ่จิารณาว่าไม่งาม แต่อนัทีจ่รงิกไ็ม่งาม 

คือมองในแง่ท่ีไม่งามในส่วนที่ไม่งาม เพ่ือจะดับกิเลสกองราคะ คราวนี้มาถึงข้อ ๒ 

กิเลสกองโทสะ กลับใช้กรรมฐานข้อเมตตาให้เห็นว่างาม เพราะว่าโทสะนั้นเกิดขึ้น  

ในอารมณ์ทีเ่หน็ว่าไม่งามขดัลกูตา ท�าให้ขดัใจ เพราะฉะน้ัน เม่ือได้เมตตาแล้วกจ็ะดบั

โทสะได้ ความท่ีเหน็ว่าไม่งามอันเป็นท่ีตัง้ของโทสะกห็ายไป เพราะฉะนัน้ จงึตรงกนัข้าม
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ประการท่ี ๓ ให้หัดท�ากรรมฐานทั้ง ๒ อย่าง คือว่าในอารมณ์บางอย่าง  

นั้นเป็นที่ตั้งคือชนวนให้เกิดโทสะก็มี เป็นชนวนให้เกิดราคะก็มี เพราะฉะนั้น ก็หัด

ท�ากรรมฐานในอารมณ์เช่นนั้น ว่าเป็นสิ่งท่ีไม่งามได้ คือให้สงบได้ท้ังราคะท้ังโทสะ 

เพราะว่าแม้กรรมฐานท่ีก�าหนดพิจารณาว่าไม่งาม เช่นกายคตาสติดังกล่าว หรือ  

อสุภกรรมฐาน พิจารณาซากศพก็ย่อมระงับได้ทั้ง ๒ เหมือนกัน ระงับกองราคะก็ได้ 

ระงับกองโทสะก็ได้ อันหมายความว่า เม่ือปฏิบัติในกรรมฐานส�าหรับระงับกิเลส  

กองราคะโดยตรงคือกายคตาสติ สติท่ีพิจารณากายว่าไม่งดงามก็สงบกิเลสกองราคะ

ลงไปได้ แต่ว่ากอ็ย่าให้กเิลสกองโทสะเกดิขึน้ด้วย เพราะบางทกีเิลสกองโทสะนัน้บงัเกิด

ขึ้นโดยไม่รู้ตัว ไม่รู้ว่าเป็นโทสะ แต่อันที่จริงเป็นโทสะเป็นการประทุษร้าย ดังเช่นที่มี

เล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมฐานกก็ายคตาสตนิีแ่หละ ท�าให้ภกิษทุัง้หลายมองเหน็

ว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาด เต็มไปด้วยของปฏิกูลไม่สะอาดต่าง ๆ กิเลสกอง

ราคะก็สงบ แต่คราวนี้มันเกินไป คือเกิดรังเกียจร่างกายขึ้นมาว่าสกปรก อยู่กับสิ่งที่

สกปรกทุกวัน ท�าลายมันเสียดีกว่า ก็เลยฆ่าตัวตาย ดังนี้ไม่ถูก เพราะฉะนั้น จึงต้อง

มีเมตตาประกอบด้วย เพราะว่าชีวิตร่างกายนี้ต้องเมตตา พระพุทธศาสนาไม่ได้สอน

ให้ฆ่า แต่ให้เล้ียงเอาไว้เพื่อจะท�าประโยชน์ต่อไป อย่างเมตตาที่สอนนั้นก็สอนให้ม ี

ความเมตตาเอ็นดูอยู่ในชีวิตทั้งหลายในสัตว์ทั้งหลาย ไม่ให้ฆ่าไม่ให้ท�าลาย การฆ่า 

ตัวตาย นี้ก็เป็นโทสะเหมือนกัน แต่เป็นโทสะอย่างละเอียด มันเป็นโมหะ นั้นแหละ

มากกว่า แต่อาการทีท่�าลายนัน้กเ็ป็นเรือ่งคล้าย ๆ ของโทสะทีแ่ปลว่าเครือ่งประทษุร้าย 

เพราะฉะนั้น ต้องอย่าให้เลยเถิดไป ต้องมีเมตตามาก�ากับไว้ด้วย บางทีถ้าเบื่อ ๆ  

หนักเข้าไป ก็โยนทิ้ง นี่ก็ไม่ได้ไม่ควรที่จะโยนทิ้ง ต้องเลี้ยงไว้ต้องรักษาไว้

ประการที่ ๔ ก็เหมือนกัน คือว่ามุ่งเพื่อที่จะท�าลายโทสะดับโทสะ ก็เจริญ

เมตตา แต่เมื่อได้เมตตาแล้ว อย่าให้เมตตานั้นกลายเป็นราคะขึ้นมา เพราะฉะนั้น  

จึงให้พิจารณาให้เห็นความปฏิกูลคู่กันไปด้วย ดังเช่นเจริญเมตตาไปในสัตว์ บุคคล 

ทัง้หลาย กเ็กดิจติมเีมตตามคีวามรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสขุ แต่บางทก็ีเลย เกดิราคะ

ในสตัว์บคุคลนัน้ด้วย ดัง่นีก็้ไม่ถกูต้อง เมตตากก็ลายเป็นราคะไป เพราะฉะนัน้ กต้็อง

ให้พจิารณาในข้อทีเ่ป็นของไม่งาม ประกอบกนัไปด้วย เพราะฉะนัน้ จงึต้องแบ่งกนัว่า

ส่วนไหนควรพจิารณาไปในทางทีไ่ม่งาม ส่วนไหนควรพจิารณาว่างาม อย่าให้เป็นกเิลส
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ทั้ง ๒ ฝ่าย และเพื่อให้ไม่เป็นกิเลสทั้ง ๒ ฝ่ายนั้น จึงต้องมีกรรมฐานคู่กันอยู่ดั่งนี้

ส�าหรับที่จะช่วยกัน เพราะฉะนั้น ผู ้ปฏิบัติกรรมฐานจึงต้องหัดไว้ทั้ง ๒ ส่วน  

หัดท�ากรรมฐานในด้านพจิารณาให้เหน็ว่าไม่งาม เช่นกายคตาสต ิอสุภกรรมฐานด้วย 

และก็หัดพิจารณาในด้านว่างามคือเมตตาไว้ด้วย เพราะเมตตาจะเห็นว่างาม แม้ใน 

วัตถุสิ่งเดียวกันนั้น เช่นมุ่งที่จะสงบราคะก่อน พิจารณาว่าไม่งาม แต่ก็ให้มีเมตตา 

ก�ากบัด้วย เพือ่จะได้ไม่ท�าลาย แล้วกใ็นส่วนทีเ่พือ่ท�าลายโทสะกเ็หมอืนกนั แผ่เมตตา 

ไปเพือ่ทีจ่ะระงบัโทสะท�าลายโทสะกต้็องหดัทีจ่ะพจิารณาในด้านทีเ่ป็นกายคตาสต ิหรอื

อสุภกรรมฐาน คือในทางที่เห็นว่าไม่งามนั้นด้วย เพื่อไม่ให้เมตตากลายเป็นราคะ  

ดั่งนี้เป็นข้อที่ ๔

ประการที่ ๕ เมื่อปฏิบัติได้ดั่งนี้แล้ว ก็เว้นได้ทั้ง ๒ คือไม่ต้องใช้กรรมฐาน

เพื่อระงับราคะ คือในทางพิจารณาว่าไม่งาม และกรรมฐานเพื่อระงับโทสะ คือในทาง

พจิารณาว่างามอันเป็นทางตรงกนัข้ามกนันัน้ เว้นได้เสยีทัง้ ๒ อย่าง และท�าจติให้เป็น

อุเบกขา คือเข้าไปเพ่งเฉยอยู่เป็นกลางในภายใน มีสติความระลึกได้ สัมปชัญญะ 

ความรู้ตัวก�ากับอยู่ เป็นการตั้งสงบอยู่ในภายในเป็นอุเบกขา ดั่งนี้ เป็นข้อที่ ๕

นี้เป็นวิธีปฏิบัติท�าจิตตวิสุทธิ คือท�าจิตให้บริสุทธิ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรง 

สัง่สอนสรปุเอาไว้ ว่าวธิปีฏบิติันัน้ม ี๕ ประการดัง่นี ้กรรมฐานทัง้หมดจะมกีีข้่อกต็าม 

ก็เพื่อให้ได้ผลตามหลักปฏิบัติทั้ง ๕ ประการนี้

การช�าระทฏิฐเิป็นวปิัสสนากรรมฐาน

วสุิทธข้ิอท่ี ๓ คือ ทิฏฐวิสุิทธ ิความหมดจดแห่งความเหน็ วสิทุธข้ิอที ่๑ คอื 

สลีวิสทุธ ิความหมดจดแห่งศลี ข้อที ่๒ จติตวิสุทธ ิความหมดจดแห่งจติ กค็อืศลีและ

สมาธิ ข้อที่ ๑ คือศีลนั้นต้องมีเป็นภาคพ้ืน ข้อที่ ๒ คือสมาธิต้องมีเป็นบาทของ 

วิปัสสนา คือของปัญญา และตั้งแต่ข้อที่ ๓ ไปจนถึงข้อที่ ๗ เป็นตัวปัญญาหรือเป็น

ตวัวปัิสสนา เพราะฉะนัน้ การแสดงอธบิายวิปัสสนากรรมฐานหรอืปัญญา ในไตรสิกขา 

จึงอธิบายได้ด้วยวิสุทธิตั้งแต่ข้อ ๓ จนถึงข้อที่ ๗ รวมเป็น ๕ ข้อ
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ข้อที่ ๓ นี้เป็นตัววิปัสสนาข้อแรก คือจะต้องปฏิบัติท�าทิฏฐิคือความเห็น  

ให้หมดจดบรสิทุธิก่์อน อันทิฏฐคืิอความเหน็นัน้ ส�าหรบัขัน้ทีท่�าให้บรสิทุธิใ์นทีน่ี ้กค็อื

ความเหน็ในตวัวิปัสสนาภมู ิภมูขิองวปัิสสนา ค�าว่า “ภมู”ิ นั้นเราใช้เรียกกนัว่าภมูชิัน้

หรือว่าภูมิแผ่นดิน ภูมิของวิปัสสนานั้นก็คืออารมณ์ของวิปัสสนา ที่ตั้งของวิปัสสนา  

ในการปฏิบัติวิปัสสนานั้น จะต้องได้วิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นที่ตั้งของวิปัสสนา  

เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา อันเรียกว่า วิปัสสนาภูมิ และวิปัสสนาภูมิในท่ีนี้หมายถึง 

การปฏบิตัชิ�าระทฏิฐิคอืความเหน็เสยีก่อน อนัการช�าระทฏิฐคิอืความเห็นเสียก่อนนัน้ 

ก็จะต้องมีศีลมีสมาธิเป็นพื้นฐานเป็นบาทมาโดยล�าดับ คือว่าศีลนั้น เป็นเครื่องก�าจัด

กิเลสอย่างหยาบ ราคะโทสะโมหะที่เป็นอย่างหยาบ อันเป็นเหตุให้ละเมิดออกไปทาง

กายทางวาจาทางใจ และกจ็ะต้องมสีมาธสิ�าหรบัทีจ่ะสงบหรอืช�าระกเิลสอย่างกลางคอื

นิวรณ์ ก็คือราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นขั้นนิวรณ์ท่ีเกิดข้ึนในใจ เม่ือเป็นดั่งนี้จิตก็จะสงบ

ตั้งมั่นลงได้ ก็น้อมจิตท่ีเป็นสมาธิอันมีศีลเป็นพื้นฐานนี้ ซึ่งเป็นจิตท่ีสงบ มาก�าหนด

พิจารณาดูอัตภาพนี้ คือความเป็นอัตตาตัวตนนี้ ว่าอัตภาพนี้ คือความเป็นอัตตา 

ตัวตนนี้ เป็นอัตตสัญญา ความส�าคัญหมายว่าตัวตน เป็นสัตตสัญญา ความส�าคัญ

หมายว่าเป็นสัตว์บุคคล อัตตสัญญากับสัตตสัญญานี้ กล่าวรวมกันในภาษาไทยอย่าง

ง่าย ๆ ก็คือความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ความส�าคัญหมายว่าเป็นสัตว์บุคคล 

ตัวตนเราเขา

รู้ขันธ์ ๕ หรอืนามรูป

อันความส�าคัญหมายว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี้เกิดขึ้นที่ไหน ก็เกิดขึ้น

ที่กองทั้ง ๕ ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าขันธ์ ๕ คือรูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์  

กองเวทนา สญัญาขนัธ์ กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสังขาร วิญญาณขนัธ์ กองวิญญาณ 

เพราะเหตุท่ีมีความยึดถืออยู่ในขันธ์ ๕ นี้ว่า เอตํ มม นี่เป็นของเรา เอโสหมสฺมิ  

เราเป็นน่ี เอโส เม อตฺตา น่ีเป็นอัตตาตัวตนของเรา หรือกล่าวสั้นว่าเป็นตัวเรา 

ของเรา เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ จึงชื่อว่าอุปาทานขันธ์ แปลว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือดังกล่าว 

ฉะนั้น อัตภาพนี้ ก็คือตัวอัตตสัญญา สัตตสัญญา ซึ่งตั้งขึ้นที่ขันธ์ ๕ นี้ อันเป็นที่

ยึดถือว่าตัวเราของเรา จึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์ เพราะฉะนั้น จึงก�าหนดพิจารณา 
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ให้รู้จักขันธ์ ๕ ว่ารูปเป็นอย่างนี้ ก็คือเป็นมหาภูตรูป รูปท่ีเป็นใหญ่ อันได้แก่ธาตุ 

ทั้ง ๔ คือธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม เรียกว่ามหาภูตรูป และ อุปาทายรูป  

รูปอาศัย ก็คืออาศัยซึ่งมหาภูตรูปนั้นอยู่ เป็นต้นว่าประสาททั้ง ๕ จักขุประสาท  

โสตประสาท ฆานประสาท ชวิหาประสาท กายประสาท วิสัยคือส่ิงท่ีต่อกนักบัประสาท

ทั้ง ๕ นั้น ก็คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้อง ดั่งนี้เป็นต้น ก็เป็น 

กองหนึ่งเรียกว่ารูปขันธ์ กองรูป เวทนาเป็นอย่างนี้ คือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือ

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สขุ กร็วมเป็นกองหนึง่เรยีกว่าเวทนาขนัธ์ กองเวทนา สญัญา

เป็นอย่างนี้ คือความจ�าหมายต่าง ๆ จ�ารูปจ�าเสียงจ�ากลิ่น จ�ารสจ�าโผฏฐัพพะจ�า 

เรื่องราวท้ังหลาย ก็รวมเป็นกองหนึ่งเรียกว่าสัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารเป็น 

อย่างนี ้คอืความปรงุคิดหรือความคิดปรงุต่าง ๆ คดิปรงุรปู คดิปรงุเสยีง คดิปรุงกลิน่ 

คิดปรุงรส คิดปรุงโผฏฐัพพะ คิดปรุงเรื่องราวต่าง ๆ ก็รวมเป็นกองหนึ่งเรียกว่า 

สงัขารขนัธ์ กองสงัขาร วญิญาณ เป็นอย่างนี ้คอืว่ารูเ้หน็ คอืรูร้ปูทางตาทีเ่รยีกว่าเหน็ 

รู้เสียงทางหู ที่เรียกว่าได้ยินหรือได้ฟัง ทราบกลิ่นทางจมูก ทราบรสทางลิ้น ทราบสิ่ง

ถูกต้องทางกาย และรูเ้รือ่งท่ีคดิท่ีนกึทางมโนคอืใจ ก็รวมเป็นกองหนึง่เรยีกว่าวญิญาณ

ขนัธ์ กองวญิญาณ เรยีกว่ารปูกเ็พราะเป็นสิง่ทีต้่องช�ารดุทรดุโทรมไป และอกี ๔ กอง

นั้นรวมเรียกว่านาม ก็เพราะเป็นสิ่งท่ีน้อมไปของจิตเพื่อรับอารมณ์ทางทวารทั้ง ๖  

ดังที่ได้กล่าวแล้ว เพราะว่าจิตท่ีน้อมออกรับอารมณ์นั้นก็คือรับรู้นั้นเอง เป็นเวทนา 

ก็เป็นรู้อย่างหนึ่ง คือว่ารู้เป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นกลาง ๆ ก็ไม่ทุกข์ไม่สุข เป็นสัญญา 

กร็ูอ้ย่างหน่ึงคอืรูจ้�าหมาย เป็นสงัขารกรู้็อย่างหนึง่คือรูค้ดิปรงุหรอืปรงุคดิ เป็นวญิญาณ

ก็รู้อย่างหนึ่งคือรู้ ท่ีเรียกว่าเห็นท่ีเรียกว่าได้ยินเป็นต้น จึงเรียกว่านาม ดูให้รู้จักว่า 

รูปเป็นอย่างนี้ เวทนาเป็นอย่างนี้ สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณ 

เป็นอย่างนี้รวมเข้าก็คือว่ารูปเป็นอย่างนี้ นามเป็นอย่างนี้ ดูให้รู้จัก

รู้อายตนะ ๑๒

และก็ดใูห้รู้จกัสบืไปถงึอายตนะ ๖ กค็อือายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก 

๖ ที่ต่อกันว่า ตาเป็นอย่างนี้ รูปเป็นอย่างนี้ หูเป็นอย่างนี้ เสียงเป็นอย่างนี้ จมูกเป็น

อย่างน้ี กลิน่เป็นอย่างนี ้ลิน้เป็นอย่างนี ้รสเป็นอย่างนี ้กายเป็นอย่างนี ้โผฏฐพัพะส่ิง
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ทีก่ายถกูต้องเป็นอย่างนี ้มโนคอืใจเป็นอย่างนี ้ธรรมะคือเรือ่งราว เป็นอย่างนี ้อายตนะ

ภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ ก็เป็น ๑๒

รู้ธาตุ ๑๘

ต่อจากนี้ก็ดูให้รู้จักธาตุทั้ง ๑๘ ธาตุทั้ง ๑๘ นั้นก็คือ จักขุ ตา รูป และจักขุ

วิญญาณ โสตะ หู เสียงและโสตวิญญาณ ฆานะ จมูก กลิ่นและฆานวิญญาณ 

ชิวหา ล้ิน รสและชิวหาวิญญาณ กาย โผฏฐัพพะและกายวิญญาณ มโน ใจ  

ธรรมะเรื่องราวและมโนวิญญาณ ๖ กับ ๓ ก็เป็น ๑๘ เรียกว่าธาตุ ๑๘ ที่เรียกว่า 

ธาตุ ๑๘ นั้นก็โดยอธิบายว่า ทั้งหมดนี้ทรงหรือด�ารงภาวะของตนอยู่ตามประเภท  

เช่นจักขุคือตาก็ทรงภาวะเป็นตาด�ารงภาวะเป็นตาอยู่ รูปก็เช่นเดียวกัน จักขุวิญญาณ  

ก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงมีจักขุคือตา มีรูปและมีจักขุวิญญาณ ถ้าหากว่าไม่มี

ความทรงภาวะของตนอยู่แล้ว ก็จะไม่ปรากฏว่ามีจักขุคือตา ไม่ปรากฏว่ามีรูปและมี

จักขุวิญญาณ

ฉะนัน้ จงึเรยีกว่าธาต ุซ่ึงเป็นสิง่ทีท่รงอยูด่�ารงอยู ่แต่ไม่ใช่หมายความว่าทรง

อยูห่รือด�ารงอยูต่ลอดไป หมายความว่าทรงอยูด่�ารงอยูใ่นขณะทีต่ัง้อยู ่เพราะว่าทัง้หมด

นีก็้เป็นสงัขารคอืสิง่ผสมปรงุแต่งทัง้นัน้ หรอืเรยีกว่าสงัขตธรรม ธรรมทีปั่จจยัปรงุแต่ง 

ดงัทีไ่ด้อธบิายมาแล้ว ซ่ึงมีลักษณะ ๓ คือมคีวามเกดิขึน้ปรากฏ มคีวามตัง้อยูป่รากฏ 

และเมือ่ตัง้อยูก่แ็ปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเป็นอย่างอืน่ปรากฏ เพราะฉะนัน้ ลกัษณะที่ 

๒ คอืความตัง้อยู่ปรากฏนัน้ ก็เพราะมคีวามเป็นธาตคุอืยังต้ังอยู่ได้ แม้ว่าจะตัง้อยู่แล้ว

จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แล้วในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปก็ตาม แต่ก็ยัง

มีภาวะที่ตั้งอยู่ตรงนี้แหละที่มีความเป็นธาตุ จึงรู้ว่าธาตุ ๑๘

รู้สภาพหรอืสภาวธรรม

และต่อจากนีก้เ็ป็นเวทนา เป็นสญัญา เป็นสงัขาร ความท่ีมาก�าหนดดใูห้รูจ้กั

ขนัธ์ ๕ ย่อเป็นนามรูป และอายตนะ ๑๒ กับธาต ุ๑๘ ดัง่น้ี เรยีกว่าเป็นวิปัสสนาภมูิ 
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คอืเป็นภมูขิองวปัิสสนา และก�าหนดให้รูจ้กัว่าทัง้หมดนีเ้ป็นสภาวธรรม สภาวธรรมนัน้ 

แปลว่าธรรมที่มีภาวะของตนเอง ที่เรียกว่ามีภาวะของตนเองนั้นก็คือว่ามีความเกิดขึ้น 

มีความตั้งอยู่ และเม่ือตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ของตนเอง คือมี 

ลักษณะของตนเองดังท่ีกล่าวมาแล้วทั้ง ๓ นั้น และค�าที่ว่า ของตนเองนี้ก็ไม่ใช่ 

หมายความว่าไม่มเีหตไุม่มปัีจจยั แต่ว่ามเีหตมุปัีจจยัซึง่จะกล่าวในข้อต่อไป ส�าหรบัใน

ข้อนี้ยังไม่กล่าวถึงเหตุถึงปัจจัย ก็เพราะเหตุและปัจจัยนั้นเอง จึงท�าให้มีความเกิดขึ้น

ปรากฏเป็นต้นดังที่กล่าวมานั้น และเหตุปัจจัยนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยท่ีเนื่องกับสัตว์บุคคล 

ไม่ใช่ว่าไม่เนื่องกับสัตว์บุคคล แต่ความที่มีสัตว์บุคคลมาเน่ืองนี้ ก็มาเนื่องตามความ

เป็นไปที่เรียกว่าสภาพภาวะของตนนั้น คือต้องมาเข้าในวงของเหตุผลที่เป็นตัวสภาพ 

คือตัวภาวะของตน มาเข้าวงจรหรือวงกลมหรือเข้าทางของเหตุผลท่ีเป็นภาวะของตน 

เอาแต่เพียงว่าความเกิดขึ้นของ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ดังกล่าวนี้ แม้จะมีมารดาบิดา

เป็นแดนเกิด ก็ยังต้องประกอบกับเหตุปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาอีก เช่นว่าจะต้องมีสัตว์ที ่

เรยีกว่าคนัธพัพะ เข้ามาถือปฏสินธ ิโดยทีส่ตัว์ผูม้าถอืปฏสินธินัน้ยงัมกิีเลสและมกีรรม 

ซึง่เป็นวฏัฏะ มีกรรมเป็นชนกกรรม กรรมทีท่�าให้เกดิ จงึมาถือปฏสินธเิกดิขึน้ในครรภ์

ของมารดา และก็มีความก่อก�าเนิดขึ้นมาไปตามภาวะของตน

รู้สามัญลักษณะ

ฉะนัน้ ค�าว่าสภาพตามภาวะของตนนัน้ จงึหมายความว่า ตามเหตปัุจจยัของ

ตนเอง เหมือนอย่างต้นไม้ท่ีบังเกดิข้ึน คนอาจจะเป็นผูป้ลกูคอืปลกูเพาะเมลด็ หรอืว่า

ตนเอามาปลูกรดน�้าพรวนดินให้ปุ๋ยเป็นต้น แต่ว่าความแตกออกของเมล็ด เป็นหน่อ

หรอืว่าเป็นต้นโดยล�าดบันัน้ ต้นไม้แตกเป็นหน่อจนถึงเป็นต้นตามภาวะของตนเอง คอื

ตามเหตุปัจจยัของตนเองหรอืของต้นไม้นัน้เอง คนคอยแต่เพยีงรดน�า้เป็นต้น คอยบ�ารงุ

เท่านั้น แต่ความเกิดของต้นไม้นั้นเป็นไปตามสภาพตามภาวะของตน หมายความว่า

ตามเหตุปัจจยัของต้นไม้นัน้เอง ดัง่นีเ้รยีกว่าสภาพ และความเป็นสภาพนีก็้ไม่ได้หยุดเพยีง

ความเกดิขึน้ปรากฏเท่านัน้ ยังมคีวามต้ังอยูป่รากฏ และเม่ือตัง้อยู่ กยั็งมีความแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไปเป็นอย่างอ่ืนปรากฏอีก ด่ังนีก้เ็ป็นไปตามสภาพคอืภาวะของตน คนเรา
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จะไปฝืนสภาพของขันธ์อายตนะธาตุไม่ได้ คือจะไปฝืนให้เป็นไปตามที่ชอบใจไม่ได้  

ขนัธ์อายตนะธาตเุหล่านีเ้มือ่เกดิขึน้มาแล้วกเ็ตบิใหญ่ขึน้ เรียกว่าเจรญิขึน้มา เมือ่เรยีก

ตามถ้อยค�าธรรมดาของร่างกาย ก็เรียกว่าเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาว

เป็นผู้ใหญ่ แล้วก็แก่ลงไปหง่อมลงไป แล้วก็แตกสลายในที่สุด นี้เป็นสภาพคือเป็นไป

ตามภาวะของตนเองทั้งนั้น ที่เรียกว่าคติธรรมดา อันน้ีแหละคือตัวสภาพ จะไปบน 

ก็ไม่ได้ ดั่งที่ทุกคนก็ชอบที่จะอยู่ในความเจริญ ที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่ มีก�าลัง

แข็งแรง ไม่ต้องการที่จะแก่ ที่จะหง่อม ที่จะแตกสลาย แต่ว่าก็แก้ไขห้ามไม่ได้ ก็ต้อง

เป็นไปตามสภาพ และความที่เป็นไปตามสภาพดั่งน้ีตั้งแต่เกิด ความเกิดขึ้นปรากฏ 

ความตั้งอยู่ปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏ คือปรากฏให้

ก�าหนดรู้ได้ ให้เห็น ให้สัมผัสได้ว่าเป็นอย่างนั้น ให้รู้ได้ และความที่ปรากฏเกิดตั้งอยู่ 

และแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปน้ี ก็มีลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น แต่ว่าเมื่อรวมขึ้น 

โดยทั่วไปแล้ว คือดูที่ตรงกันหมดของสิ่งที่เป็นสังขารที่ปรุงแต่งทั้งหมดแล้ว ก็รวมเข้า

มาได้เป็นลักษณะ ๓ อันเรียกว่า สามัญลักษณะ ลักษณะที่ทั่วไปของสังขารทั้งปวง  

กคื็อ อนิจจลกัขณะ ลกัษณะทีไ่ม่เท่ียง ทกุขลกัขณะ ลกัษณะทีเ่ป็นทุกข์ อนตัตลกัขณะ 

ลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ซึ่งอันนี้ก็ได้เคยอธิบายมาบ้างแล้ว ก็จะยังไม่พูด  

ไม่อธบิายในสามญัลกัษณะนี ้พจิารณาให้รูจั้กสามญัลกัษณะ คอืลกัษณะทีต่รงกนัหมด 

เหมือนกันหมดของสิ่งท่ีเป็นสังขารทุกอย่างให้รู้จัก ส่วนลักษณะที่แตกต่างกันไปนั้น  

ก็อาจจะมีที่แตกต่างกันไปเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ เช่นว่าขันธ์ ๕ ย่อเป็นนามรูป 

อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ มีความเกิดปรากฏ ความตั้งอยู่ปรากฏ มีความแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปปรากฏ มีลักษณะที่แตกต่างกันไปก็มีมาก เช่นว่าโดยรูป ก็อาจจะมี

บางคนเตี้ย บางคนสูง บางคนปานกลาง บางคนผิวด�า บางคนผิวขาว อะไรเหล่านี้ 

อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ก็เหมือนกัน ก็ต่างกันอย่างนั้นบ้าง ต่างกันอย่างน้ีบ้าง  

ตามลกัษณะเฉพาะตวั ๆ ไป แต่ว่ากร็วมกันได้ว่า ทกุ ๆ ขนัธ์ ๕ ทกุ ๆ อายตนะ ๑๒ 

ทกุ ๆ ธาต ุ๑๘ น้ัน ย่อมไม่เท่ียง เป็นทุกข์ ตัง้อยูไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป 

เปน็อนัตตามิใช่ตวัตน เพราะบังคบัใหเ้ป็นไปตามปรารถนามิได้ เปน็แตเ่พยีงยึดถือว่า

เป็นตวัเราของเรา ดงัทีไ่ด้อธบิายแล้วข้างต้นว่าอปุาทานขนัธ์หรอืสตัตสญัญาอตัตสญัญา

น้ันเท่าน้ัน แต่อันท่ีจริงนั้นไม่มีตัวเราของเราที่แท้จริงอะไรเลย บังคับให้เป็นไปตาม

ปรารถนาไม่ได้ทั้งนั้น ต้องเป็นไปตามสภาพดังที่กล่าวมาแล้ว
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สรุปการช�าระทฏิฐิ

ผู้ท�าวิปัสสนานั้นเมื่อได้มีศีลและได้ท�าสมาธิให้ใจสงบ แล้วก็มาจับพิจารณา 

ช�าระทฏิฐคิอืความเหน็ ความเหน็ทีย่งัยดึถอือยูใ่นตวัตนของเรานี ้โดยก�าหนดดใูห้รูจ้กั

๑. ก็คือให้รู้จักขันธ์ ๕ ย่อเป็นนามรูป อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อันเรียกว่า 

วิปัสสนาภูมิ ให้รู้จักสภาพของสิ่งเหล่าน้ีตามที่กล่าวมาแล้ว ว่าต้องเป็นไปตามสภาพ 

คือภาวะเหตปัุจจยัของตวัเอง ตัง้แต่ความเกดิปรากฏ ตัง้แต่ความตัง้อยู่ปรากฏ ตัง้แต่

เมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปปรากฏดังที่กล่าวมาแล้ว ให้รู้จักสภาพว่า 

สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามสภาพ คือภาวะเหตุผลของตนเองของแต่ละสิ่งเหล่านี้ และความ

ปรากฏนัน้ ย่อมปรากฏให้เหน็ได้ให้สมัผสัได้เป็นต้น ให้ก�าหนดพจิารณาให้รูไ้ด้ โดยที่

ต้องมีลักษณะเป็นเครื่องก�าหนดหมาย ซึ่งลักษณะเป็นเครื่องก�าหนดหมายนั้นปรากฏ 

ความปรากฏนั้นปรากฏโดยท่ีมีลักษณะนั้นเป็นเคร่ืองก�าหนดหมาย ถ้าไม่มีลักษณะ

เป็นเครื่องก�าหนดหมายแล้ว ก็ปรากฏให้รู้ไม่ได้ให้พิจารณาไม่ได้ ที่ปรากฏคือปรากฏ

ให้รู้ได้พิจารณาได้ ซึ่งรวมเข้ามาแล้วก็คือว่าในไตรลักษณ์ ลักษณะคือเครื่องก�าหนด

หมาย ก�าหนดให้รู้ได้พจิารณาได้ ว่าไม่เท่ียงอย่างนี ้เป็นทกุข์อย่างนี ้เป็นอนัตตาอย่างนี้ 

ถ้าไม่ปรากฏก็พิจารณาให้รู้ไม่ได้ น่ีปรากฏเหมือนอย่างว่าจะร้องบอกด้วยซ�้าว่าฉันไม่

เที่ยงนะ ฉันเป็นทุกข์นะ ฉันเป็นอนัตตานะ อย่ามายึดถือ เม่ือพิจารณาให้ดีแล้วก็ 

คล้าย ๆ กับว่าขันธ์ ๕ ที่ย่อเป็นรูปนาม อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ จะ ตะโกนบอกอยู่

ตลอดเวลาว่าอย่ามายดึถอื อันท่ีจรงินัน้ข้าพเจ้าไม่เทีย่ง ข้าพเจ้าเป็นทกุข์ ข้าพเจ้าเป็น

อนัตตา

ประการที่ ๒ ก็ให้รู้จักสภาพ

ประการที่ ๓ ก็คือให้รู้จักสามัญลักษณะ

รวมเป็น ๓ ประการ ประการท่ี ๑ ให้รู้จกัตวัขนัธ์ ๕ ย่อเป็นนามรูป อายตนะ 

๑๒ ธาตุ ๑๘ ประการที่ ๒ ให้รู้จักสภาพของสิ่งเหล่านี้ และประการที่ ๓ ให้รู้จัก

สามญัลกัษณะของสิง่เหล่านี ้การปฏบัิตด่ัิงนีเ้ป็นการปฏบัิตทิ�าทฏิฐคิวามเหน็ให้หมดจด 
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ให้หมดจดจากความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา และเมื่อพิจารณาไปจนรู้จักทั้ง ๓ 

ประการนี้ก็ย่อมจะได้ทิฏฐิวิสุทธิ คือความหมดจดแห่งความเห็นอันเป็นวิสุทธิข้อที่ ๓ 

อันนับว่าเป็นวิปัสสนาข้อที่ ๒

ช�าระความสงสัยที่เกดิขึ้น

วิสุทธิข้อที่ ๔ กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้น

ความสงสยั เมือ่ได้เริม่ปฏบิตัทิ�าวปัิสสนากรรมฐาน ช�าระทฏิฐคิอืความเห็นให้บรสุิทธิ์

ดังที่ได้กล่าวแล้ว ก็ถึงข้ันที่ปฏิบัติช�าระความสงสัยท่ีเกิดขึ้น เพราะว่าย่อมจะมีความ

สงสัยถงึตวัเราในอดตีบ้าง ในอนาคตบ้าง ในปัจจบัุนบ้าง เพราะว่าเมือ่ยังมอีตัตสัญญา 

ความส�าคัญหมายว่าตวัเราของเรา สตัตสญัญา ความส�าคญัหมายว่าสตัว์ ดงัทีจ่ะเรยีก

รวมกันว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เมื่อยังมีความส�าคัญหมายอยู่ว่าสัตว์ บุคคลตัวตน

เราเขาบังเกิดขึ้น เพราะความยึดถือในขันธ์อายตนะธาตุดังที่ได้กล่าวแล้ว ก็ย่อมจะมี

กังขาคือความสงสัยเกี่ยวแก่ตัวเราของเราในกาลท้ัง ๓ นั้น และแม้ว่าจะช�าระความ

เห็นให้บริสุทธิ์ได้ ด้วยก�าหนดพิจารณาให้พบขันธ์อายตนะธาตุ อันเป็นที่ตั้งแห่งความ

ยดึถอืว่าตวัเราของเรานัน้ ก�าหนดให้รูจ้กัหน้าตาของขนัธ์อายตนะธาต ุและก�าหนดให้

รู้จักสภาพ คือภาวะความเป็นของขันธ์อายตนะธาตุนั้น  ท่ีมีท่ีเป็นไปตามเหตุปัจจัย

ของตน ดังที่ได้กล่าวแล้ว ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมดับไป ซึ่งความเกิดขึ้นตั้งอยู่และ

เสื่อมดับไปนั้น ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของขันธ์อายตนะธาตุนั้นเอง ปรากฏอยู่

ตามที่กล่าวนี้ก็กล่าวตามพระบาลีที่ตรัสไว้ว่า อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิด

ขึ้นปรากฏ วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมสิ้นไปปรากฏ ฐติสฺส อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ 

เมื่อยังตั้งอยู่ ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ปรากฏตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสนี้ 

ยกเอาข้อเส่ือมดับไปเป็นข้อท่ี ๒ เม่ือตัง้อยูค่วามแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเป็นข้อที ่๓ 

แต่ว่าท่ีอธิบายนั้นจับตามล�าดับเพื่อให้เข้าใจง่าย คือว่าความเกิดขึ้นปรากฏ ความตั้ง

อยู่ก็ปรากฏ และความที่เปล่ียนแปลงเสื่อมสิ้นไปในที่สุดก็ปรากฏ เอาความตั้งอยู่  

มาไว้เป็นที่ ๒ เอาความที่เสื่อมสิ้นไปมาเป็นข้อที่ ๓ ก็มีความเป็นอันเดียวกันกับ



275ภาคปัจจุบันทรรศน์

พระพุทธภาษิตนั้น นี้เป็นสภาพของขันธ์อายตนะธาตุ คือความมีความเป็นท่ีเป็นไป

ตามเหตปัุจจยัของตนเอง และกก็�าหนดให้รูจ้กัสามญัลกัษณะ คอืลกัษณะเครือ่งก�าหนด

ที่ท่ัวไปของขันธ์อายตนะธาตุ ก็คือที่ปรากฏทั้ง ๓ นั้นนั่นเอง เมื่อรวมเข้าแล้วก็มี

ลกัษณะทัว่ไปกค็อื ลกัษณะทีไ่ม่เทีย่ง ลกัษณะทีเ่ป็นทกุข์ ลกัษณะทีเ่ป็นอนตัตา ก�าหนด

ให้รู้จักไตรลักษณ์ ดั่งนี้เป็นวิธีช�าระทิฏฐิความเห็นให้บริสุทธิ์ แต่ว่าในขั้นนี้ก็ยังละ

อปุาทานไม่ได้ เพราะฉะนัน้ กย่็อมจะมคีวามสงสัยอยู่เกีย่วกับตวัเราของเราทีฝั่งลกึอยู่

ในกาลท้ัง ๓ ตัวเราของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งของ “กังขา” คือความสงสัยอย่างย่ิง  

และวิจิกิจฉาในนิวรณ์ ๕ ก็มีตัวเราของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งของวิจิกิจฉาเป็นอย่างยิ่ง 

เช่นเดียวกับเป็นมูลฐานของวิจิกิจฉาทั้งปวง

ละความสงสัยเกี่ยวกับตัวเราของเรา

อนัความสงสยัเก่ียวกับตัวเราของเราในกาลทัง้ ๓ นัน้ กคื็อความสงสยัทีป่รารภ

กาลที่เป็นอดีตคือล่วงไปแล้ว ว่าตัวเราได้มีแล้วได้เป็นแล้วในอดีตหรือไม่หนอ ตัวเรา

ไม่ได้มีแล้วไม่ได้เป็นแล้วในอดีตหรือหนอ ตัวเราได้มีได้เป็นอะไรแล้วในอดีตหรือหนอ 

ตัวเราได้มีได้เป็นอย่างไรแล้วในอดีตหรือหนอ ตัวเราได้เป็นอะไรแล้ว จึงได้เป็นอะไร

อีกต่อไปในอดีตหรือหนอ ดั่งนี้ นี้เป็นกังขาความสงสัยในอดีตหรือ ปรารภส่วนที ่

เป็นอดีต สรุปเข้าแล้วก็เป็น ๕ ประการ ส่วนความสงสัยที่ปรารภ อนาคตกาล 

ข้างหน้า ทีย่งัไม่มาถงึรวมเข้าแล้วกไ็ด้แก่ความสงสยัว่า เราจักมจีกัเป็นต่อไปในอนาคต

หรือหนอ เราจักไม่มีไม่เป็นในอนาคตหรือหนอ เราจักเป็นอะไรหรือหนอในอนาคต 

เราจักเป็นอย่างไรหรือหนอในอนาคต เราจกัเป็นอะไรแล้วจงึจะเป็นอะไรต่อไปในอนาคต

หรือหนอ ส่วนความสงสัยที่ปรารภปัจจุบันรวมเข้าก็คือ เดี๋ยวนี้เรามีเราเป็นอยู ่

หรือหนอ เดี๋ยวนี้เราไม่มีไม่เป็นอยู่หรือหนอ เดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรหรือหนอ เดี๋ยวนี้เรา

เป็นอย่างไรอยู่หรือหนอ เดี๋ยวนี้สัตว์นี้คือตัวเรานี้มาจากไหนหรือหนอ เด๋ียวนี้สัตว์นี้

คือตัวเราจักไปในท่ีไหนต่อไปหรือหนอ ดั่งนี้รวมเข้าก็เป็น ๖ ประการ เหล่านี้เป็น 

ความสงสัยเกี่ยวกับตัวเราของเรา
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พจิารณาจับเหตุปัจจัยของขันธ์ ๕ หรอืนามรูป

เพราะฉะน้ัน เม่ือช�าระทิฏฐิคือความเห็นให้บริสุทธิ์ดังกล่าวมาแล้ว เมื่อ 

อัตตสัญญา สัตตสัญญา ความส�าคัญหมายว่าตัวเราของเราสงบลงไปได้ ปรากฏ 

เป็นขนัธ์ อายตนะ ธาตุ ขึน้มาแทน แม้ว่าจะได้พจิารณาให้รูจ้กัสภาพคอืความเป็นไปของ

ขันธ์ อายตนะ ธาต ุตามเหตปัุจจัยของตน คอืเกดิขึน้ตัง้อยู่เสือ่มดับไปดงักล่าวนัน้ และ

รวมเข้ามาให้รู้จักสามัญลักษณะคือลักษณะที่ทั่วไปของขันธ์อายตนะธาตุ แม้อย่างนั้น   

ก็ย่อมจะมีความสงสัยว่าขันธ์อายตนะธาตุนี้มาจากไหน ปรารภกาลทั้ง ๓ ได้เช่น

เดียวกัน ในอดีตขันธ์อายตนะธาตุได้มีหรือไม่มี ในปัจจุบันขันธ์อายตนะธาตุมีอยู่หรือ

ไม่ม ีในอนาคตขนัธ์อายตนะธาตมุอียูห่รอืไม่ม ีและถ้ามอียูก่ม็าจากไหน เหมอืนอย่าง

ว่ามองเห็นเด็ก ที่เขามาวางทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านของตน หรือที่ถนนหน้าบ้าน ก็ย่อมจะ

ต้องมีความสงสัยว่าเด็กคนนี้ลูกใคร ใครเอามาทิ้งไว้ ฉันใดก็ดี เมื่อพิจารณาก�าหนด 

แม้ว่าเห็นขันธ์อายตนะธาตุว่าเป็นอย่างน้ี ๆ เห็นหน้าตาของขันธ์อายตนะธาตุ แต่ก็

ย่อมจะมคีวามสงสยัได้ว่า ขนัธ์อายตนะธาตนุีม้าจากไหน ทัง้ในอดตีทัง้ในปัจจุบนั และ

ต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้น ทางพระพุทธศาสนา และโดยเฉพาะในข้อปฏิบัติวิธีท�า 

วิปัสสนาถัดจากช�าระความเห็นให้บริสุทธิ์ดังกล่าวนั้น จึงได้สอนให้พิจารณาจับเหตุ 

ปัจจยัของนามรปู กข็นัธ์ ๕ นัน่แหละ กค็อืขันธ์อายตนะธาตดุงักล่าวมานัน้ยกเอาขนัธ์ 

๕ ทีย่่อเป็นนามรปูข้ึนเป็นทีต่ัง้ จบัเหตปัุจจยัของ นามรปู และกไ็ด้แสดงเหตปัุจจยัของ

นามรูปไว้ ส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาธุระจะพึงจับขึ้นพิจารณา คือให้รู้จักสามัญปัจจัย 

คอืเหตปัุจจยัทีท่ัว่ไปของนามรปูทัง้ ๒ อย่างหรอืของขนัธ์ ๕ ท้ังหมด ตามท่ีพระพทุธเจ้า

ได้ตรัสแสดงไว้ว่า อวิชชา ตัณหา อุปาทาน และกรรม เป็นสามัญปัจจัยแห่งนามรูป 

อวชิชากคื็อความไม่รูใ้นสจัจะ ทีเ่ป็นตวัความจรงิ ความไม่รูใ้นสัจจะทีเ่ป็นตวัความจรงิ 

ก็คือไม่รู้ในอริยสัจ ตัณหาก็คือความด้ินรนทะยานอยาก อุปาทานก็คือความยึดถือ 

กรรมกค็อืการงานทีบุ่คคลกระท�าทางกายทางวาจาทางใจ เป็นกรรมทีด่กีมี็ เป็นกรรม

ทีช่ัว่กม็ ีเป็นกรรมทีเ่ป็นกลาง ๆ กม็ ีอวชิชาตณัหาอุปาทานกรรมทัง้ ๔ นีเ้ป็นสามัญ

ปัจจัยแห่งนามรูป และได้สอนให้รู้จักวิสามัญปัจจัย คือ เหตุปัจจัยที่ไม่เป็นสามัญคือ

ทัว่ไปแก่นามรปูเหมือนกนัทัง้หมด แต่ว่าเป็นเหตปัุจจัยจ�าเพาะของแต่ละข้อในขนัธ์ ๕ 



277ภาคปัจจุบันทรรศน์

หรือย่อเป็นนามรูป ก็คือให้รู้จักว่าอาหารที่บริโภคเข้าไป เป็นวิสามัญปัจจัยแห่งรูป 

อาหารทีบ่รโิภคเข้าไปนัน้กเ็ช่นข้าวสกุและอาหารทัง้ปวง ส�าหรบัทีจ่ะทะนบุ�ารงุรปูกาย 

รวมเข้าก็คือว่าธาตุดินธาตุน�้าธาตุไฟธาตุลมนั้นเอง เป็นอาหารท่ีบุคคลบริโภคเข้าไป

ส�าหรับทะนุบ�ารุงรูปกาย เพราะว่ารูปกายนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน น�้า ลม ไฟ  

ธาตุดินน�้าลมไฟที่ประกอบเข้าเป็นรูปกายนี้ ก็ส้ินเส่ือมไปอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมี 

อาหารคือ ธาตุดินน�้าไฟลมใหม่เข้าไปทะนุบ�ารุงเพิ่มเติมเอาไว้ รูปกายนี้จึงด�ารงอยู่ได้

เพราะฉะนั้น ในข้อนี้ดูเข้ามาสักหน่อยก็จะเห็นได้ว่าเป็นสภาวธรรมอย่างไร 

เป็นสามัญลักษณะอย่างไร ซึ่งเป็นอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออก ท่ีเป็นไปตามสภาพ

หรือที่เป็นตัวสภาพ คือความมีความเป็นที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนนั้น ก็ได้กล่าว

มาแล้ว เกิดขึ้นตั้งอยู่และแปรปรวนเปลี่ยนแปลงดับไป นี่เป็นตัวสภาวธรรมและก็เป็น

ไปตามสภาวธรรมดั่งนี้ ธาตุทั้งหลายท่ีมาประกอบเข้าเป็นรูปกาย อันนี้ก็เกิดขึ้น  

ตัง้อยูแ่ปรปรวนเปลีย่นแปลงดบัไปอยู่ทกุขณะจติ จงึต้องการอาหารเข้าไปบ�ารงุเพิม่เตมิ

อยูท่กุขณะเช่นเดยีวกนั จะเหน็ได้ชดักค็อืว่าทกุคนต้องบรโิภคลมอยูท่กุขณะ ลมหายใจ

เข้าออก คือต้องหายใจเข้าหายใจออกกันอยู่ทุกขณะ หยุดไม่ได้ เพราะว่าต้องการ 

ธาตลุมน้ี เข้าไปเพิม่เตมิส่วนทีเ่สือ่มสิน้ไปอยู่ทกุขณะลมหายใจเข้าออก และในธาตลุม 

อันนี้ อันที่จริงน้ันก็มีธาตุดินธาตุน�้าธาตุไฟ รวมเข้าอยู่ในธาตุลมนี้ด้วยที่เป็นอย่าง

ละเอียด ถ้าหากว่าต้องหยุดหายใจสกัครูเ่ดยีว ชวีติกจ็ะดบัแล้ว กแ็สดงว่าธาตทุีเ่ข้าไป

ด�ารงเลี้ยงชีวิตอันเป็นส่วนรูปกายนี้ ต้องเสื่อมดับอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกทีเดียว 

ต้องเข้าไปซ่อมแทนกันให้ได้ทุกขณะลมหายใจเข้าออกทีเดียว จะเว้นเสียไม่ได้  

เพราะฉะนั้น อาหารรวมเข้าก็คือธาตุทั้ง ๔ นี้จึงเป็นวิสามัญปัจจัยของรูป ซึ่งต้องการ

อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก

คราวนี้มาถึงนาม อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ เป็นวิสามัญปัจจัยแห่ง

วิญญาณอันเป็นส่วนจิต ก็คือว่าอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ นี้ต้องประจวบกัน  

จึงจะเกิดวิญญาณ รู้รูปก็คือเห็นรูป รู้เสียงก็คือได้ยินเสียงเป็นต้น ถ้าหากว่าอายตนะ

ภายใน ๖ ภายนอก ๖ ไม่ประจวบกัน วิญญาณก็ไม่บังเกิดข้ึน ถ้าคนหลับตาเสีย  

ไม่ดอูะไร จกัขวุญิญาณก็ไม่เกิด คนท่ีตาบอดจกัขวุญิญาณกไ็ม่เกดิ หหูนวกโสตวญิญาณ
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ก็ไม่เกิด หรือคนที่ตาดีหูดี ถ้าหากว่าไม่ดูไม่ฟัง คือไม่ท�าให้อายตนะภายในภายนอก

ในข้อตา ข้อหู น้ันมาประจวบกัน จักขุวิญญาณโสตวิญญาณก็ไม่เกิดเช่นเดียวกัน  

แต่ว่าคนเรานั้นแม้ว่าจะพิการตาบอดหูหนวก แต่อายตนะคู่ที่ ๖ นั้นยังอยู่คือมโนกับ

ธรรมะ และอาจจะใช้ทดแทนได้ เช่นใช้กายอนัเป็นอายตนะภายในข้อที ่๕ กบัโผฏฐพัพะ 

คอืสิง่ทีก่ายถกูต้องทดแทนได้บ้าง ทดแทนตาได้ ดงัเช่นทีเ่คยเล่าแล้วถงึคนตาบอดและ

มาหัดปฏบิตัทิางจติให้อ่านหนงัสอืได้ หรอืดอูะไรได้บ้างเป็นต้น ทีท่่านกล่าวสนันษิฐาน

กันว่าใช้กายส่วนใดส่วนหนึง่ทดแทน ถ้าไปปิดกายส่วนนัน้เสยีแล้วกม็องไม่เหน็ แต่นัน่

ต้องใช้อาศยัอ�านาจสมาธิจติเข้ามาช่วย แต่โดยปรกตแิล้วอายตนะภายในและภายนอก

ดงักล่าว เป็นวสิามญัปัจจยัของวญิญาณ ผสัสะอนัเกดิเพราะวิญญาณกบัอายตนะภายใน

อายตนะภายนอก เป็นวิสามัญปัจจัยโดยตรงและโดยอ้อมแห่งเวทนาสัญญาสังขาร

รู้จักสามัญปัจจัยและวสิามัญปัจจัย

เพราะฉะนัน้กใ็ห้พจิารณาจบัปัจจยัหรอืเหตปัุจจยัของขนัธ์ ๕ ย่อเข้าเป็นนาม 

รูปดังกล่าวมานี ้ให้รูจ้กัทัง้ท่ีเป็นสามัญปัจจยัทัง้ทีเ่ป็นวสิามญัปัจจยัดงักล่าวมานัน้ และ

เมื่อพิจารณาก�าหนดอยู่ดั่งนี้แล้ว ก็ย่อมจะได้ความรู้ท่ีสรุปเข้ามาว่านามรูปท่ีมีมาใน

อดีตก็ตาม ที่จะมีในอนาคตก็ตาม หรือที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ตาม ย่อมมีสามัญปัจจัยคือ

เหตุปัจจัยที่เป็นสามัญ อันได้แก่อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม และย่อมมีวิสามัญ

ปัจจัย ก็ได้แก่อาหารเป็นวิสามัญปัจจัยของรูป อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก 

๖ เป็นวสิามญัปัจจยัของวญิญาณ และผสัสะอนัเกดิจากวิญญาณประกอบทัง้อายตนะ

ภายในอายตนะภายนอก เป็นวสิามญัปัจจัย ทัง้โดยตรงทัง้โดยอ้อม แห่งเวทนา สญัญา

สงัขาร โดยตรงนัน้กค็อืเป็นวสิามญัปัจจยัเวทนา โดยอ้อมนัน้ก็คอืตลอดถงึสญัญาและ

สงัขาร และทัง้ ๓ นีย่้อมเป็นปัจจยัของกนัและกนัอกีด้วย กค็อืเวทนากเ็ป็นเหตปัุจจัย

แห่งสัญญา สัญญาก็เป็นเหตุปัจจัยแห่งสังขาร ก็คือว่าเม่ือมีเวทนาก็ย่อมจะมีสัญญา 

คอืความจ�าหมายได้ในอารมณ์ของเวทนานัน้ คอืเวทนาบงัเกดิขึน้อาศยัผัสสะทีส่บืเนือ่ง

มาจากวญิญาณ ประกอบด้วยอายตนะภายในอายตนะภายนอก สัญญากย่็อมจ�าหมาย

ในอายตนะภายใน ในอายตนะภายนอก เหล่านั้น และในวิญญาณเหล่านั้นได้ด้วย  



279ภาคปัจจุบันทรรศน์

และเมื่อมีสัญญาความจ�าหมาย ก็ย่อมมีสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดอยู่  

ในอารมณ์ที่สัญญาจ�าหมายได้แล้วนั้น ถ้าหากว่าไม่มีสัญญาจ�าหมายไว้ได้ สังขาร 

กป็รงุแต่งอะไรไม่ได้ สงัขารจะปรงุแต่งอะไรได้นัน้ ก็ปรงุแต่งได้ในอารมณ์คอืเรือ่งทีส่ญัญา

จ�าไว้ได้ ดงู่าย ๆ กค็อืว่าเราจะคดิปรงุแต่งอะไร ทีเ่ราลมืแล้วย่อมไม่ได้ เราจะปรงุแต่ง

อะไรได้ก็ต้องในเรื่องที่เราจ�าได้ก�าหนดไว้ได้ จึงจะปรุงแต่ง คือคิดปรุงแต่งอะไรต่อไป

อีกได้ เพราะฉะนั้น สังขารก็ต้องอาศัยสัญญา

แต่ก็สืบเนื่องมาจากตัวผัสสะนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา แล้วก็สืบมาถึง

สญัญามาถงึสงัขาร จะยกเอาผสัสะนัน่ขึน้มาข้อเดยีว ว่าเป็นวสิามญัปัจจัยโดยตรงและ

โดยอ้อม โดยตรงกค็อืเวทนา โดยอ้อมกค็อืตลอดถงึสญัญาสงัขาร แต่ว่าสญัญาสงัขาร

นัน้กต้็องอาศยัสบืมาจากเวทนาดงักล่าวนัน้ เพราะฉะนัน้ กใ็ห้จบัพจิารณาก�าหนดเหตุ 

ปัจจัยของนามรูปดังกล่าวมานี้ให้เห็นชัด ว่านามรูปพร้อมทั้งอายตนะธาตุนั้นย่อมมี 

เหตุปัจจัยของตนดั่งนี้ และเหตุปัจจัยของนามรูปดังท่ีกล่าวมานี้นั้นเอง ท�าให้นามรูป

บังเกิดขึ้นต้ังอยู่และแปรดับไป เพราะฉะนั้น การที่ก�าหนดจับให้รู้เหตุปัจจัยของนาม

รูปน้ี จึงท�าให้รู้จักตัวสภาวธรรมดีขึ้น ดังท่ีได้กล่าวแล้ว ว่าสภาวะนั้นคือสภาพภาวะ

ความเป็นความมตีามเหตปัุจจยัของตน นีเ้รยีกว่าสภาพความมคีวามเป็นตามเหตปัุจจยั

ของตน จ�าเอาไว้ว่าสภาพแปลอย่างนี้

คราวน้ีตัวนามรูปก็เป็นตัวสภาวธรรมเอง คือเป็นสิ่งที่มีขึ้นเป็นขึ้นตามเหตุ

ปัจจัยของตน และตัวนามรปูนีเ้มือ่เป็นตวัสภาวธรรมในตัวเอง กต้็องเป็นไปตามสภาว

ธรรมคือเป็นไปตามภาวะ ตามเหตุปัจจัยของตน เพราะฉะนั้น ที่แล้วมานั้น ยังไม่ได้

จับอธิบายว่า อะไรเป็นตัวเหตุปัจจัยท่ีเป็นที่ตั้งของค�าว่าสภาวธรรมนี้ มาวันน้ีจึงมา

อธบิายถงึตวัเหตปัุจจยั อนัได้แก่สามญัปัจจยัของนามรปู อนัได้แก่อวิชชาตณัหาอปุาทาน

กรรม และวสิามัญปัจจยัของนามรปู อันได้แก่อาหาร อายตนะภายใน อายตนะภายนอก 

และผสัสะดงัท่ีกล่าวมาน้ัน น้ีแหละคือตวัวสิามญัปัจจยัแห่งนามรปู รวมเข้าแล้วสามญั

ปัจจัยและวสิามัญปัจจยัแห่งนามรปูทัง้ ๒ นี ้กค็อืเหตปัุจจยัของนามรปู นามรปูจงึเป็น

ตัวสภาวธรรมและต้องเป็นไปตามสภาวธรรม กล่าวคือเมื่อมีเหตุปัจจัย นามรูปก็เกิด 

เมือ่สิน้เหตปัุจจยันามรปูก็ดบั เม่ือมีตณัหาอปุาทานกรรมนามรปูกเ็กดิ เมือ่สิน้อวชิชา
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ตณัหาอปุาทานกรรม นามรปูกด็บัหมดไม่เกดิอกี เมือ่มอีาหาร รูปกต็ัง้อยู ่เมือ่สิน้อาหาร

รปูกด็บั และทีเ่หน็ง่ายกด็งัยกตวัอย่างเช่นธาตลุมทีก่ล่าวมานัน้ ลมยงัเดนิเข้าเดนิออก

อยูท่กุลมหายใจเข้าออก รปูกต็ัง้อยู ่และเมือ่ส้ินลมเสียเมือ่ใด รปูกด็บัอายตนะภายใน

อายตนะภายนอกประจวบกนั วญิญาณกเ็กดิ เมือ่อายตนะภายในภายนอกไม่ประจวบ

กนัวญิญาณกด็บั เมือ่ผสัสะเกดิเวทนาสญัญาสังขารกเ็กดิ เม่ือผสัสะดับเวทนาสัญญา

สงัขารกด็บั และในข้อหลงันี ้ได้มีพระพทุธภาษติตรสัเปรยีบเทยีบไว้ในทีอ่ืน่ ว่าเหมอืน

อย่างไม้สีไฟ ๒ อันที่มาสีกันก็เกิดไฟ ก็คือเมื่อมีผัสสะอันสืบเนื่องมาจากวิญญาณกับ

อายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกัน เวทนาก็เกิด เมื่อไม้สีไฟ ๒ อันนั้น 

แยกกันเสียไฟก็ไม่เกิด และขณะที่สีกันไฟเกิด เมื่อแยกกันเสียไฟก็ดับ เมื่อผัสสะดับ

เวทนาก็ดับ และสัญญาสังขารก็ดับไปตามกัน เพราะฉะนั้น ความเกิดขึ้นของนามรูป

น้ีก็เพราะปัจจัยของนามรูปเกิด คือเม่ือมีปัจจัย นามรูปก็เกิด เมื่อไม่มีปัจจัยหรือว่า

ปัจจยันัน้ดบั นามรูปกดั็บ จะเป็นในอดตีกต็ามในอนาคตกต็ามในปัจจบุนักต็าม กเ็ป็นอยู่ 

ดั่งนี้ ไม่มีเหตุปัจจัยอ่ืนนอกไปจากน้ี มีเหตุปัจจัยอยู่เพียงเท่านี้ เหมือนอย่างว่าเมื่อ 

จับเหตุปัจจัยของฝนตกได้ ฝนที่ตกในอดีต ฝนที่ตกอยู่เดี๋ยวนี้ฝนท่ีตกต่อไปข้างหน้า 

กเ็พราะเหตปัุจจยัอนัเดยีวกนั เมือ่มเีหตปัุจจยัให้ฝนตกเม่ือใดฝนกต็กเม่ือนัน้ ในอดีต

ล่วงไปกี่พันก่ีหม่ืนก่ีแสนปีก็อย่างน้ี เด๋ียวน้ีก็อย่างนี้ ต่อไปข้างหน้าก็อย่างนี้ เป็นอัน

เดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงไม่จ�าเป็นต้องไปค้นหาถึงเหตุปัจจัยของฝน ว่าเมื่อล้านป ี

มาแล้วเพราะอะไรจึงตกเดี๋ยวนี้ เพราะอะไรจึงตกต่อไปข้างหน้าอีกล้านปีเพราะอะไร

จึงตก และก็ตกมากี่ครั้งไม่จ�าเป็น ไม่จ�าเป็นจะต้องไปรวมบัญชี เมื่อจับเหตุปัจจัย  

ได้แน่นอนแล้วก็เป็นอันเดียวกัน นี่เป็นเรื่องฝนที่ยกมาเป็นตัวอย่าง เรื่องของนามรูป 

ก็เช่นเดียวกัน นามรูปในอดีตจะนานเท่าไรก็ตาม ปัจจุบันเด๋ียวนี้ก็ตาม ในอนาคต

กต็าม ถ้ายงัมเีหตปัุจจยัอยู ่ในอนาคตนานเท่าไรกต็าม กเ็หตุปัจจยัอนัเดยีวกนันีเ้ท่านัน้ 

ไม่มีแตกต่างกันไปอย่างอื่น เมื่อเหตุปัจจัยเกิดนามรูปก็เกิด เมื่อเหตุปัจจัยดับนามรูป

ก็ดับ เพราะฉะน้ัน เม่ือพิจารณาจับเหตุปัจจัยให้ได้แน่นอนอย่างนี้ เป็นอันเดียวกัน

อย่างนี้แล้ว ก็สิ้นความสงสัยในนามรูป จิตก็ไม่พะวักพะวน เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็ได ้

ชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย
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ก�าหนดพจิารณานามรูป

วสิทุธข้ิอที ่๕ มคัคามคัคณาณทสัสนวิสทุธ ิความหมดจดแห่งญาณเป็นเครือ่ง

เห็นว่าทางหรอืมิใช่ทาง เม่ือได้ปฏิบตัใินศีลให้บรสุิทธิ ์ท�าจติให้บรสุิทธิจ์ากนวิรณ์ทัง้หลาย 

อนันับว่าได้ปฏบิตัใินศลีให้เป็นภาคพืน้ เป็นท่ีรองรบั เป็นท่ีทรงไว้แห่งกศุลธรรมท้ังหลาย 

ท�าจิตให้บริสุทธิ์คือให้เป็นสมาธิ สงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นบาท

ของวปัิสสนา จงึได้จับปฏิบตัใินวปัิสสนา ตัง้ต้นแต่ช�าระความเห็นให้บรสุิทธิ ์และก�าหนด

จบัเหตปัุจจยัแห่งนามรปูจนข้ามพ้นความสงสยัเกีย่วแก่นามรปูทัง้หลาย เพราะจบัเหตุ

ปัจจัยได้แล้ว จึงปฏิบัติก�าหนดพิจารณาขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ก�าหนดจับ

พิจารณารวมเข้ามาในขันธ์ ๕ ย่อลงเป็นนามรูปโดยลักษณะจ�าเพาะของแต่ละข้อ  

ตามทีพ่ระอาจารย์ได้แนะน�าไว้ เช่นก�าหนดจบัพจิารณารปู ว่าเป็นสิง่ทีช่�ารดุทรดุโทรม 

ก�าหนดจบัพจิารณาเวทนาว่าเป็นความรู ้สขุทุกข์และเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก�าหนด

พิจารณาสัญญาว่าเป็นความรู้ที่จ�าหมาย ก�าหนดพิจารณาสังขาร ว่าเป็นความรู้ท่ี 

ปรุงแต่ง ก�าหนดจับพิจารณาวิญญาณ ว่าเป็นความรู้ที่เป็นความเห็นรูปได้ยินเสียง 

ทราบกลิ่นรสโผฏฐัพพะ และรู้เรื่องราวของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ กับรู้เรื่องราว

ของรปูเสยีงกล่ินรสโผฏฐพัพะเหล่าน้ันท่ีประสบพบผ่านมาแล้ว หรอืทีค่าดคดิล่วงหน้า

ไปข้างหน้าและก็ก�าหนดรวมเข้ามาเป็นรูปนาม โดยเป็นรูปก็คือเป็นสิ่งที่ต้องช�ารุด 

ทรุดโทรม ดังกล่าวนั้น และสิ่งที่ช�ารุดทรุดโทรมนั้น ก็คือเป็นมหาภูตรูป คือรูปที่เป็น

ส่วนใหญ่ คือที่เป็นธาตุทั้ง ๔ ปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ 

วาโยธาต ุธาตลุม กบัอากาสธาต ุธาตอุากาศคอืช่องว่าง และเป็นอปุาทายรปู รปูอาศยั 

ก็คือประสาททั้ง ๕ จักขุประสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท  

กายประสาท และเป็นวิสัยคือเป็นอารมณ์ของประสาททั้ง ๕ นั้น คือรูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ ตลอดจนถึงท่ีเป็นเพศชายเพศหญงิเป็นต้น บรรดาทีอ่าศยัอยูกั่บมหาภตู

รปูทัง้ ๔ นัน้ จงึล้วนเป็นสิง่ท่ีต้องช�ารดุทรุดโทรม และเป็นนามกค็อืเป็นเวทนาสญัญา

สังขารวิญญาณ ซึ่งเป็นความรู้ดังกล่าว ก็คืออาการท่ีจิตน้อมออกรู้อารมณ์ คือเรื่อง

ทางทวารทัง้ ๖ กส็มมตเิรียกว่าเป็นวญิญาณ ทแีรกกค็อืความรูท้ีเ่ป็นความเหน็รปูได้ยนิ

เสียงเป็นต้นตามที่กล่าวแล้ว เรียกว่าจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณเป็นต้น แล้วก็เป็น

สมัผสักค็อือายตนะภายในภายนอก มาประจวบกนักเ็ป็นสัมผสั แล้วกเ็ป็นเวทนาเป็น
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สญัญาเป็นสงัขาร แล้วกเ็ป็นวญิญาณขึน้อีก รวมกเ็ป็นความรู้คอืทีจ่ติน้อมออกรูอ้ารมณ์

ที่เข้ามาทางทวารทั้ง ๖ จึงเรียกว่านาม ที่แปลว่าอาการที่จิตน้อมออกไปรู้อารมณ์คือ

เรื่องทางทวารทั้ง ๖ ก็ปรากฏเป็นวิญญาณ เป็นสัมผัส เป็นเวทนา เป็นสัญญา  

เป็นสังขาร แล้วก็เป็นวิญญาณขึ้นอีก แต่ว่าในขันธ์ ๕ นั้นไม่กล่าวถึงสัมผัส และ 

เอาวิญญาณไปไว้เป็นข้อท้าย เอาเวทนาไว้เป็นข้อต้น จงึนบัว่าเป็นเวทนาสญัญาสงัขาร  

ซึง่พจิารณาดแูล้วทีท่่านเรียงอย่างน้ีก็สะดวกแก่การพจิารณา เพราะว่าเมือ่จบัพจิารณารปู 

ซึ่งเป็นของหยาบก�าหนดได้ง่าย แล้วก็มาเวทนา ซึ่งเวทนานั้นก็บังเกิดข้ึนท้ังทางกาย 

ทั้งทางใจ เวทนาก็เป็นของหยาบแม้จะเป็นนามธรรม คือเป็นตัวความรู้ดังกล่าวนั้น  

แต่ก็บังเกิดขึ้นแก่ทั้งกายทั้งใจ ก�าหนดได้ง่าย จึงเอามาไว้ในข้อที่ ๒ แล้วก็จับก�าหนด

พจิารณาสญัญาซึง่เป็นนามธรรมอย่างเดยีวกนั แล้วก็สังขาร แล้วกจ็บัพิจารณาวิญญาณ 

เพราะว่าการพิจารณาสังขารน้ัน คือการพิจารณาความรู้ที่เป็นการปรุงแต่งของใจ  

ปรุงแต่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือ เรื่องราวและเมื่อจับพิจารณาการ 

ปรงุแต่ง อย่างนี้ก็เป็นการง่ายที่จะจับพิจารณาวิญญาณ ซึ่งเป็นตัวความรู้เห็น รู้ได้ยิน

เป็นต้น ดังกล่าวนั้น เพราะว่าวิญญาณนี้เกิดจากความปรุงแต่ง คืออายตนะภายนอก

อายตนะภายในประจวบกัน หรืออีกอย่างหนึ่งท่านแสดงว่านามรูป

เพราะฉะนัน้ เมือ่จบัเอานามรปู กน็ามรปูนีเ้องเมือ่มาประจวบกนัเข้ากใ็ห้เกดิ

เป็นวิญญาณ และหากจะพิจารณาให้ชัดขึ้น ก็อายตนะภายในอายตนะภายนอก 

ประจวบกัน เช่นตากับรูปมาประจวบกันเข้าก็เกิดเป็นจักขุวิญญาณ คือว่าความรู้  

ทีเ่รยีกว่าความเหน็คอืเหน็รปูทางตา อนันีก้เ็ป็นความปรงุแต่งเหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ 

เมื่อจับพิจารณาสังขาร ก็จับพิจารณาวิญญาณได้สะดวกขึ้น แล้วเป็นการจับพิจารณา

ให้พบต้นทางของนามธรรมทั้งหลายด้วย คือนามธรรมทั้งหลายนั้นก็มาจากอายตนะ

ภายในภายนอกท่ีประจวบกัน หรอืจะเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่าเกดิจากนามรูปกไ็ด้ รปูกร็ปู

น้ันเอง นามก็คือบรรดานามทั้ง ๔ หรือว่าเอาตัวมโนคือใจนั้นก็ได้ ซึ่งเป็นทวาร  

ในของจิตดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในครั้งก่อน ๆ ซึ่งต้องมีประกอบอยู่ในอายตนะภายใน  

ทกุข้อ เช่นว่าเม่ือตากบัรปูประจวบกนั กต้็องมมีโนเข้ามาประกอบด้วย จงึจะท�าให้เกดิ

จักขุวิญญาณ ความรู้เห็นรูป อันตัวมโนที่มาประกอบนั้นก็คือตัวนามนั้นเอง ก็แปลว่า

ทัง้รปูทัง้นาม หรอืพดูอีกนยัหนึง่กคื็ออายตนะภายในอายตนะภายนอก มาประจวบกนั 

ก็เป็นปัจจัยให้เกิดจักขุวิญญาณเป็นต้น เพราะฉะนั้น การที่มีแสดงเอาไว้ ๒ อย่างว่า
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นามรูปเป็นเหตุปัจจัยของวิญญาณ อีกอย่างหนึ่งแสดงว่าอายตนะภายใน

อายตนะภายนอก เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนั้น ถ้าหากว่าอธิบายไม่เอามโนเข้ามา

ประกอบด้วยก็เห็นได้ยาก ถ้าหากว่าอธิบายเอามโนเข้ามาประกอบด้วย ก็จะเห็นได้

ง่ายว่า เรียกว่านามรูปก็ได้เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ ก็เพราะว่าจะต้องมีมโนเข้ามา

ประกอบด้วยทุกข้อดังที่กล่าวมาแล้ว จึงจะเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณขึ้นได้

วปิัสสนาญาณหรอืวปิัสสนาปัญญา

เพราะฉะนั้น ก็ก�าหนดพิจารณาให้รู้จักลักษณะจ�าเพาะข้อของแต่ละข้อ ดังที่

กล่าวมานี้และก็จับพิจารณารวมกันเข้าเป็นหมวดเป็นหมู่ ก็คือรวมกันเข้าขันธ์ ๕  

ทุกข้อ นามรูปทั้งหมดซึ่งมีลักษณะจ�าเพาะ ๆ ดังท่ีกล่าวมานั้น ก็ล้วนเป็นส่ิงท่ีต้อง  

ไม่เทีย่ง คอืเป็นสิง่ท่ีเกดิดบั เป็นทุกข์คือต้ังอยูค่งท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป 

และต้องถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา และต้องเป็นอนัตตา คือไม่เป็น

อัตตา ตัวตน เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ แม้ว่าขันธ์ ๕ หรือนามรูปซึ่ง

มีลักษณะจ�าเพาะของแต่ละข้อดังที่กล่าวมานั้น ก็ต้องเป็นสิ่งที่อนิจจะ ไม่เที่ยง ทุกขะ 

เป็นทุกข์ และอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน ดังที่กล่าวมานั้นทุกข้อไปเหมือนกัน เช่นว่า 

ในข้อรูป ท้ังท่ีเป็นมหาภูตรูป ท้ังท่ีเป็นอุปาทายรูป ก็เป็นส่ิงที่ไม่เท่ียงเป็นทุกข์  

เป็นอนัตตา เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่มีลักษณะเป็นความรู้ของจิตที่น้อมออก  

รู้อารมณ์ กล้็วนเป็นอนจิจะเป็นทกุขะและเป็นอนตัตา และเม่ือรวมกนัเข้าทัง้หมดเป็น

หมวดเป็นหมู่ทั้งสิ้น ก็เป็นอนิจจะเป็นทุกขะเป็นอนัตตาทั้งหมด และเมื่อประมวลเข้า

ทั้งหมด ทั้งที่เป็นส่วนอดีต ทั้งที่เป็นส่วนอนาคต ทั้งที่เป็นส่วนปัจจุบัน อดีตก็คือว่าที่

เกดิมาแล้วทีม่มีาแล้ว อนาคตกค็อืว่าทีจ่ะเกดิจะมต่ีอไป ทีเ่ป็นปัจจบุนักค็อืทีเ่กดิตัง้อยู่

ในปัจจุบนั และทัง้ทีเ่ป็นภายในทัง้ท่ีเป็นภายนอก และทัง้ทีเ่ป็นส่วนหยาบทัง้ทีเ่ป็นส่วน

ละเอียด ทั้งที่เป็นสิ่งที่ดีประณีต ทั้งที่เป็นสิ่งที่หยาบหรือเลว ทั้งที่อยู่ไกลทั้งที่อยู่ใกล้

ทั้งหมด ก็ล้วนเป็นอนิจจะคือไม่เท่ียง ทุกขะคือเป็นทุกข์ อนัตตามิใช่อัตตาตัวตน 

ทั้งนั้น เมื่อก�าหนดพิจารณาลงไปในไตรลักษณ์ดั่งนี้ ทีแรกก็ต้องอาศัยสัญญาคือ 

ความก�าหนดหมาย ความก�าหนดหมายหรือว่าความจ�า ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่ง

สอนเอาไว้ และน�าเอาความจ�านั้นมาก�าหนดพิจารณาดู ตั้งแต่ช�าระทิฏฐิคือความเห็น
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ให้บริสุทธ์ิดังท่ีได้กล่าวแล้วโดยล�าดับ ก็จะเกิดวิปัสสนาญาณ คือความรู้ที่เป็นตัว  

ความเห็นแจ้งขึ้นในขันธ์ ๕ ในนามรูป ว่าเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงอย่างนี้ ๆ เป็นทุกขะ 

คือเป็นทุกข์อย่างนี้ ๆ เป็นอนัตตามิใช่ตัวตนอย่างนี้ ๆ ปรากฏชัดขึ้น อันกล่าวได้ว่า

เป็นวิปัสสนาญาณ หรือวิปัสสนาปัญญาที่บังเกิดขึ้น

วปิัสสนูปกเิลส

เมื่อได้พบกับวิปัสสนาญาณ หรือวิปัสสนาปัญญาจากการปฏิบัติท�าวิปัสสนา

กรรมฐานมาถึงขั้นนี้ ท่านแสดงว่าจะเกิด วิปัสสนูปกิเลส ที่แปลว่าเครื่องที่เข้ามาท�า

วิปัสสนาให้เศร้าหมองขึ้น ๑๐ ข้ออย่างใดอย่างหนึ่ง

วปัิสสนปูกเิลสดังท่ีกล่าวน้ีกคื็อ โอภาส แสงสว่าง ญาณ ความหยัง่รู ้ทีชั่ดแจ้ง 

หรอืว่าแจ่มแจ้ง ปีต ิความอิม่ใจ ปัสสทัธ ิความสงบ สขุ คอืความสขุ ความสบายกาย 

ความสบายใจ อธิโมกข์ ความน้อมใจเชื่อ คือมีความเช่ือที่บังเกิดข้ึนอย่างมั่นคง  

ปัคคาหะ ความเพียร คือรู้สึกว่ามีก�าลังความเพียรที่บังเกิดขึ้น อย่างเข้มแข็ง ชนิดที่

ว่าจะปฏิบัติท�าวิปัสสนาต่อไปกันอีกนานเท่าไรก็ได้ จะท�าเรื่อยไปโดยไม่หยุดก็ท�าได้  

อปัุฏฐาน คอืสตอัินได้แก่ความท่ีมีสตติัง้ม่ัน ไม่หลงลมื อุเบกขา ความวางจติเป็นกลาง 

คือความที่มีจิตเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายมั่นคง แม้จิตจะเที่ยวไปในอารมณ์ทั้งหลาย 

ก็เป็นกลางอยู่ได้ไม่ยินดไีม่ยินร้าย นกินัต ิความพอใจ คอืมคีวามพอใจ ต้องการจบัจติ

จับใจในวิปัสสนาปฏิบัติและในผลที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง

อาการเหล่านีจ้ะบงัเกดิข้ึน และอันทีจ่รงินัน้อาการทีบ่งัเกดิข้ึนนี ้ก็เป็นเรือ่งปรกติ 

หรือเป็นเร่ืองสามัญทัว่ไป ของผูท้ีป่ฏิบัตทิ�าวิปัสสนากรรมฐานทัง้หลาย เมือ่การปฏบิตัิ

ในวิปัสสนากรรมฐาน ได้เข้าถึงระดับท่ีปรากฏเป็นตัวความรู้เห็นแจ้ง ในขันธ์ ๕  

ในนามรูปโดยไตรลักษณ์ ชัดแจ้งปราศจากความสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าข้ามพ้น

ความสงสัยท้ังหลายได้แล้ว ก็จะเกิดอาการเหล่านี้เป็นผลที่ได้รับในขั้นนี้เรียกว่าเป็น

ผลพลอยได้ ไม่ใช่เป็นผลโดยตรง เพราะว่าผลโดยตรงนัน้ต้องการทีจ่ะก�าจดักเิลสและ

กองทุกข์ แต่ว่าผลเหล่านี้เป็นผลพลอยได้ ซึ่งบังเกิดขึ้นและเม่ือได้ประสบผลเช่นนี้  

ถ้าหากว่าเกิดความหลงเข้าใจผิดขึ้นว่า นี้เป็นตัวมรรคตัวผลที่ต้องการ และบัดนี้ได้
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บรรลมุรรคบรรลผุลแล้ว คอืได้ประสบความส�าเรจ็แล้ว หากมคีวามเข้าใจดัง่นี ้อาการ

ทีป่รากฏเหล่านีจ้งึจะเรยีกว่าวปัิสสนปูกเิลส คอืเครือ่งทีเ่ข้าไปท�าให้วปัิสสนาเศร้าหมอง 

อันผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานและได้ประสบอาการดังที่กล่าวมานี้ บางท่านที่เคยได้ฟังมา

ปรากฏเป็นเสียงมาร้องบอกก็มีว่า เธอส�าเร็จแล้ว และท่านที่ปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียง 

มาตะโกนบอกว่าส�าเรจ็แล้ว บางท่านก็เช่ือ รบีไปบอกพระทีเ่ป็นผู้ร่วมปฏบิตัว่ิาส�าเรจ็แล้ว 

ท่านท่ีร่วมปฏบิตัด้ิวยกถ็ามว่ารูอ้ย่างไรว่าส�าเรจ็แล้ว กเ็ล่าให้ฟังว่ามเีสยีงมาตะโกนบอก 

เพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติซึ่งเป็นผู้รู้หลัก ก็ชี้แจงให้ฟัง จึงได้เกิดความเข้าใจขึ้นว่าไม่ส�าเร็จ  

ที่เป็นดั่งนี้ก็มี หรือบางทีก็ปรากฏเป็นนิมิตเห็นเป็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทาน 

ค�าแนะน�าก็มี ดังท่ีท่านรูปหน่ึงเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทานค�าแนะน�า คร้ังแรก 

ก็แนะน�าว่าให้ท�าเรื่อยไปไม่ต้องหยุด จึงได้ท�าเรื่อยไปไม่นอน แต่ยังยอมฉัน เม่ือถึง

เวลาก็ฉัน แต่ต่อมาก็เห็นพระพุทธเจ้ามาประทานค�าแนะน�าอีกว่าต้องไม่ฉัน เมื่อถึง

ขนาดน้ีเพ่ือนฝูงก็ต้องไปตามอาจารย์มาช่วยให้ค�าแนะน�าแก้ไข ก็ประสบความส�าเร็จ

ในการแก้ไข ก็รู้ตัวในภายหลัง เหล่านี้เป็นวิปัสสนูปกิเลสทั้งนั้น เพราะฉะนั้น อาการ

เหล่านีน้ัน้ อนัทีจ่รงิไม่ใช่เป็นวปัิสสนปูกเิลส เป็นสิง่ทีป่รากฏข้ึนเป็นธรรมดา หรอืเป็น

สามญัของผู้ปฏิบัตเิม่ือเข้าถงึขัน้กจ็ะเกดิอาการเหล่านี ้เพราะฉะนัน้ กต้็องท�าญาณคอื

ความหยั่งรู้ ว่าอาการที่ปรากฏเหล่านี้ ยังไม่ใช่เป็นมรรคยังไม่ใช่เป็นผล คือไม่ใช่เป็น

ทางที่บรรลุอันเรียกว่ามรรคและไม่ใช่ผล แต่เรียกว่าเป็นอาการที่บังเกิดขึ้นอันเป็น 

สิง่ทีพ่ลอยได้ และเมือ่เป็นดัง่นีก้ไ็ม่ตดิอยูใ่นอาการเหล่านี ้มคีวามรูว่้าไม่ใช่เป็นตวัมรรค

ไม่ใช่เป็นตวัผล แต่เป็นอาการ ท่ีบงัเกดิขึน้แก่ผูป้ฏิบตัติามขัน้ตอนเท่านัน้ และเมือ่เป็น

ดั่งนี้แล้วก็ไม่ติดไม่ยินดีก็ปฏิบัติต่อไป ปรารภขันธ์อายตนะธาตุหรือขันธ์ ๕ นามรูป 

พจิารณาในไตรลกัษณ์ ให้เหน็ชดัยิง่ขึน้ต่อไป ด่ังนีเ้รยีกวามคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธิ 

ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นว่าทางหรือมิใช่ทางปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริง

วิสุทธิข้อที่ ๖ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่อง

เห็นทางปฏิบัติ เมื่อได้ความรู้จักว่าอะไรเป็นทางอะไรมิใช่ทาง ตามอธิบายในวิสุทธิ  

ข้อที่ ๕ แล้ว ก็จะท�าให้การปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐาน ได้ด�าเนินตรงแน่วไปสู่ทาง

แห่งวิปัสสนา คือปัญญา ที่เห็นแจ้งรู้จริงในสังขารทั้งหลาย โดยไม่มีความรู้ผิดเห็นผิด

ทีจ่ะท�าให้พลดัหรือหลงทางแห่งวปัิสสนาไป เพราะฉะนัน้ ในขัน้ทีจ่ะปฏบิติัแน่วไปตรง
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ทางแห่งวปัิสสนาอนัแท้จรงินัน้ กใ็คร่จะกล่าวย�า้ตรงหัวต่อนี ้๒ ข้อ ข้อหนึง่กค็อืความ

หลงผิดในทางแห่งวิปัสสนา ตามท่ีกล่าวมาแล้ว เป็นอันตรายส�าคัญแห่งความปฏิบัติ

ก้าวหน้า วิปัสสนปูกเิลส สิง่ท่ีจะเข้ามาท�าให้ปัญญาทีรู่แ้จ้งเหน็จรงิเศร้าหมองไป ทีท่่าน

ยกขึ้นไว้ ๑๐ ประการนั้น ก็เป็นข้อส�าคัญ แต่ว่าแม้จะมีข้ออื่นอีก อันหมายความว่า

ความเห็นผิดเข้าใจผิดในนิมิตเป็นต้น ซึ่งดูเหมือนจะนอกไปจากนั้นอีก เมื่อเป็นทางที่

ผิดแล้ว ก็นับเข้าในวิปัสสนูปกิเลสท้ังสิ้น ดังที่ยกมาเล่าแล้วที่พระผู้ปฏิบัติได้เห็น

พระพุทธเจ้ามาแสดงแนะน�านั้น ซึ่งก็ล้วนเป็นนิมิตคือเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขึ้นมา  

อันเป็นภาพมายาที่หลอกให้เข้าใจผิด เพราะว่าข้อที่แนะน�านั้นเป็นข้อท่ีปฏิบัติมิได้ 

เพราะฉะน้ัน ผู้ปฏบิติัจงีต้องท�าความรูล่้วงหน้าไว้ ว่าแม้จะเกดินมิติมองเหน็พระพทุธเจ้า

เสด็จมาตรัสแนะน�าอย่างโน้นอย่างนี้อะไรโดยตรง แต่เมื่อข้อแนะน�านั้น ๆ ไม่ถูกต้อง 

ก็เป็นอันว่านั่นเป็นภาพมายา และภาพมายานี้ ถ้าไปปฏิบัติด้วยความหลงผิดก็เกิด

อันตราย

มอีกีเรือ่งหน่ึง ได้รูจ้กัเองกับพระองค์หน่ึง เป็นพระชาวต่างประเทศซึง่ไปปฏบิตัิ

อยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ก็นั่งปฏิบัติท�ากรรมฐาน แต่ว่าจะปฏิบัติด้วยวิธี

ไหนอย่างไรน้ันไม่ทราบ แต่ก็ได้ปีติได้สุขในการปฏิบัติ ซึ่งปีติสุขในการปฏิบัตินั้นแม้

ในขั้นสมาธิก็ย่อมได้ ดังที่มีแสดงไว้ในองค์ของปฐมฌานคือ วิตก วิจาร ปีติ สุข  

เอกัคคตา เอกัคคตาก็คือความท่ีจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว วิตกก็คือความน�าจิตขึ้นสู่

อารมณ์ของกรรมฐาน วจิารกค็อืความทีป่ระคองจติไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานไม่ให้ตก 

ปีติ ความอิ่มใจ สุขก็คือความสบายกายสบายใจ แล้วก็เอกัคคตา นี่ในขั้นสมาธิ  

ก็ได้มีนิมิตเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาทางหน้าต่าง และก็เสด็จออกไปทางหน้าต่าง  

ก็ตามเสด็จออกไปทางหน้าต่าง รุ่งขึ้นก็มีคนเห็นพระรูปนั้นตกมาสลบอยู่ที่ข้างกุฏิตรง

หน้าต่างน้ัน กน็�าไปส่งโรงพยาบาล พยาบาลแก้ไขกนัต่อไป ดัง่นีอ้าจจะเป็นสมถปูกเิลส

ก็ได้ คือสิ่งท่ีมาท�าให้การปฏิบัติในสมถกรรมฐานเศร้าหมองไป และแม้ในขั้นปฏิบัติ

วปัิสสนานี ้กย่็อมจะได้ภาวะของจติเป็นความสงบเป็นความสขุอย่างยิง่ ดงัทีแ่สดงแล้ว

ในวิปัสสนูปกิเลสนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จะปรากฏนิมิตเป็นประการใดประการ

หนึง่กต็าม ซ่ึงนอกทางวปัิสสนาไปแล้วกอ็ย่าไปยดึถอื อย่าไปหลงผดิว่าเป็นจรงิเป็นจงั 

อนัจะท�าให้เป็นอันตรายแก่วปัิสสนาปฏิบตัเิอง ต้องถือทางปฏบิตัแิห่งวิปัสสนา กล่าวคือ
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จับพิจารณาขันธ์ ๕ หรือนามรูปโดยไตรลักษณ์ต่อไป เป็นประการส�าคัญ คือไม่ทิ้ง

วิปัสสนากรรมฐานที่ปฏิบัติน้ันเอง ต้องถือวิปัสสนากรรมฐานที่ปฏิบัติน้ันเป็นหลัก 

ต่อไป โดยไม่ไปหลงพะวักพะวงกับภาวะของจิตต่าง ๆ หรือนิมิตต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้น 

และข้อนี้ก็ได้กล่าวไว้แล้ว ว่าอันภาวะของจิตต่าง ๆ หรือนิมิตต่าง ๆ นั้น อาจบังเกิด

ข้ึนได้แก่ผู้ปฏิบัติทุกคนในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ บางอย่างก็เป็นผลของวิปัสสนา

ปฏิบัติ เรียกว่าเป็นผลพลอยได้ คือเมื่อจิตได้ญาณคือความหยั่งรู้ในวิปัสสนาดีขึ้นโดย

ล�าดับ ก็ช�าระฟอกจิตให้บริสุทธิ์สะอาด เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ท�าให้จิตที่เคยดิ้นรนกวัดแกว่ง

กระสับกระส่ายกลับสงบลง และก็ท�าให้จิตที่เศร้าหมองด้วยกิเลสนั้นผ่องใสขึ้น จึงได้

ความสงบได้ความสขุอนัประณตี กป็รากฏออกมาเป็นตวัสุขเวทนา กายใจสบาย เหมือน

อย่างว่าการนัง่พกัอยู่ใต้ต้นไม้มีลมพดัสบาย คราวนีถ้้าไปตดิกบัความสบายนัน้เสยีแล้ว 

ก็ท�าให้น่ังพักอยูน่ัน่แหละ ไม่ออกจากต้นไม้เดนิทางต่อไป เพราะจะต้องเดนิทางกนัต่อ

ไปอีก ยังไม่สิ้นสุดของการเดินทาง หรือบางทีก็ไปเข้าใจว่าต้นไม้ที่ไปนั่งพักนั้นเป็นสุด

ทางแล้ว เห็นว่าเป็นความสุข เป็นความสงบพอแล้ว ด่ังนี้ก็เป็นอันว่าท�าให้ชะงักการ

ปฏิบัติอยู่แค่นั้น

อันผลต่าง ๆ หรือภาวะต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้นนั่น ตัวของภาวะนั้น ๆ ไม่ใช่เป็น 

ตัวกิเลส ไม่ใช่เป็นตัววิปัสสนูปกิเลส เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงได้จะพึงพบ ก็เป็นอาการ

หรือเป็นภาวะที่ปรากฏขึ้นตามข้ันตอนของการปฏิบัตินั้นเอง เพราะฉะนั้น ในตัวเอง

ของสิ่งเหล่านั้นไม่เปน็วปัิสสนปูกิเลสดังกล่าว แตจ่ะเปน็กใ็นเมือ่ผูป้ฏบิัติไปหลงยดึถอื

เข้ามาหรือไปหลงติด เมื่อไปหลงติดเข้าเมื่อใด ภาวะหรือส่ิงท่ีบังเกิดขึ้นนั้น ก็กลาย

เป็นวิปัสสนูปกิเลสไป เพราะฉะนั้น จึงอยู่ที่ผู ้ปฏิบัติเอง อย่าไปยึดถืออย่าไปติด  

ปล่อยให้ผ่าน ๆ ไปเสีย แล้วก็ปฏิบัติในทางวิปัสสนาต่อไป คือเดินทางปฏิบัติต่อไป  

ไม่หยดุอยูแ่ค่นัน้ แม้จะเป็นนมิติอะไรปรากฏเหน็โน่นเหน็นีก่ต็าม จะเหน็พระพทุธเจ้า

เห็นเทวดามารพรหม ผีสาง เห็นป่าเห็นเขา เห็นอะไรทั้งนั้น นั่นเป็นนิมิตทั้งนั้น  

อย่าไปยึดถือเกี่ยวเกาะ อย่าไปหวาดกลัว อย่าไปหลงตื่น อย่าไปเชื่อฟัง เป็นนิวรณ ์

ที่แวบเข้ามาในใจได้ เรียกว่าเป็นสัญญาเก่าก็ได้ หรือว่าจะเป็นมารอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เข้ามาขัดขวางก็ได้ เพราะฉะน้ัน ก็อย่าไปหลงยึดถือทั้งนั้น ปล่อยวางไป อะไรจะ 

ปรากฏขึ้นมาก็ช่าง ก็จับปฏิบัติคือว่าเดินทางปฏิบัติต่อไป
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พจิารณาสรุปลงในสังขารโดยไตรลักษณ์

อีกข้อหนึ่งก็คือให้ท�าความเข้าใจ ว่าอารมณ์ของวิปัสสนาอันเรียกว่าวิปัสสนา

กรรมฐาน หรือวิปัสสนาภูมิน้ัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยกเอาขันธ์อายตนะธาตุข้ึนมา

พิจารณา หรือว่ายกเอาแต่เพียงขันธ์ ๕ ย่อมาเป็นนามรูป ก็สรุปหมดนั่นแหละ  

อีกค�าหนึ่งก็คือว่ายกเอาค�าว่าสังขารขึ้นมาเป็นที่รวมสรุป ค�าว่าสังขารนั่นแปลว่า  

สิง่ผสมปรุงแต่ง ทัง้หมดนัน่แหละรวมเข้าในค�าว่าสังขารได้ ทัง้ขนัธ์ ๕ ย่อเป็นนามรปู 

ทัง้ อายตนะ ๑๒ ทัง้ธาต ุ๑๘ สิง่ซ่ึงผสมปรงุแต่งทัง้หมดรวมเข้าในค�าว่าสงัขารทัง้นัน้ 

เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าสังขารเป็นบทสรุปก็มี หรือเรียกว่าพิจารณาสังขารโดย

ไตรลักษณ์ดั่งนี้ก็ได้ หรือว่าเรียกว่าสภาวธรรม พิจารณาสภาวธรรม  โดยไตรลักษณ์ 

ด่ังน้ีก็ได้ ค�าว่าสภาวธรรมนั้นก็ได้อธิบายมาแล้ว ก็เป็นอันเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละ 

สภาวธรรม ขนัธ์ อายตนะ ธาต ุสงัขาร ยกเอาค�าใดค�าหนึง่ขึน้มากไ็ด้ทัง้นัน้ คลมุถงึกนั

ทั้งหมด เพราะฉะน้ัน แม้ว่าอะไรจะปรากฏเป็นเทวดามารพรหม เป็นต้นไม้ภูเขา  

เป็นผู้หญิงผู้ชาย อะไรที่เป็นนิมิตโผล่เข้ามาในการปฏิบัติแล้วละก็จับเข้าในสังขารนี่ 

ทั้งหมดเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น รวมอยู่ในขันธ์อายตนะธาตุนี่ทั้งหมด เพราะฉะนั้น

ก็อย่าไปต้ังเป็นสมมติบัญญัติอะไรขึ้น อย่าไปตั้งเป็นสมมติบัญญัติว่าเป็นเทวดาเป็น

มารเป็นพรหม เป็นผูห้ญงิ เป็นผูช้าย เป็นภเูขาเป็นต้นไม้ เพราะว่ามาถึงขัน้วิปัสสนานี ้

แปลว่าช�าระความเห็นให้บริสุทธิ์ตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิแล้ว ไม่ใช่สัตตสัญญาอัตตสัญญา 

ความส�าคญัหมายว่าสัตว์บคุคลตวัตนเราเขา แต่ว่าพจิารณาจับเข้ามาถึงขนัธ์ อายตนะ 

ธาตุถึงสภาวธรรมถึงตัวสังขารนี้ ก็ต้องจับอันนี้แหละเป็นหลัก อย่าให้กลับวกไปหา 

อตัตสญัญาสตัตสญัญา ความเป็นสตัว์บคุคลตวัตนเราเขาขึน้มาอกี ถ้าปรากฏอะไรขึน้

เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรขึ้น ก็ให้ปล่อยวางทั้งหมด แปลว่าจะคงให้ผิดทางไป

เสยีแล้ว ต้องกลบัมาเข้าสูข่นัธ์อายตนะธาตสุภาวธรรม สามัญลกัษณะ สภาวธรรม สังขาร 

โดยสามัญลักษณะนี้นั่นแหละทั้งหมด อันนี้แหละเป็นทางโดยตรง เดินต่อไปในทางนี้ 

เพราะฉะน้ัน อารมณ์หรอืภาวะอะไรทีบ่งัเกดิขึน้ อนัจะท�าให้หลงผดิทางไปนัน้ ต้องคดิ

เสียว่าเป็นเร่ืองที่บังเกิดข้ึนแก่ผู้ปฏิบัติทุกคน และก็บังเกิดขึ้นตามขั้นตอนเป็นผล 

พลอยได้ก็เป็นนิวรณ์หรือเป็นมารเข้ามาก็มี ฉะนั้น ก็อย่าไปหลงส�าคัญที่ผู้ปฏิบัติเอง
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อย่าไปหลงเข้า ต้องยดึอยูใ่นทางของวปัิสสนา คือจบัขนัธ์อายตนะธาตุสังขารสภาวธรรม 

เดินไปทางสามัญลักษณะนี่แหละท้ังหมด ตรงแน่วไปทีเดียว ไม่พะวงอะไรทั้งหมด  

เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว วิปัสสนาญาณ ๙ จะบังเกิดขึ้น

วปิัสสนาญาณ ๙

๑. อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ปรีชาค�านึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับ

๒. ภังคานุปัสสนาญาณ ปรีชาค�านึงเห็นความดับ

๓.  ภยตูปัฏฐานญาณ ปรชีาค�านงึเหน็สังขารปรากฏเป็นของน่ากลวั

๔.  อาทีนวานุปัสสนาญาณ ปรีชาค�านึงเห็นโทษ

๕.  นิพพิทานุปัสสนาญาณ ปรีชาค�านึงถึงความเบื่อหน่าย

๖.  มุญจิตุกัมยตาญาณ ปรีชาค�านึงด้วยใคร่จะพ้นไปเสีย

๗.  ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ปรีชาค�านึงด้วยพิจารณาหาทาง

๘.  สังขารุเปกขาญาณ ปรีชาค�านึงด้วยความวางเฉยเสีย

๙.  สัจจานุโลมิกญาณ ปรชีาเป็นไปโดยสมควรแก่ก�าหนดรูอ้รยิสจั

ข้อ ๑ ปรีชาค�านึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับ ก็คือจะได้ความรู้เห็นสังขาร

ทัง้หลาย ทัง้ความเกดิทัง้ความดบั คอืจะเหน็สังขารส่ิงปรงุแต่งทัง้หลาย ว่ามคีวามเกดิ

ขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดา เมื่อจับพิจารณารูปหรือขันธ์ ๕ ก็จะเห็นว่าขันธ์ ๕ นั้น

เกิดดบัไปอยู่ เม่ือจบัพจิารณาอายตนะจบัพิจารณาธาตุก็จะเหน็ว่า สิง่ทัง้ปวงนี ้เกดิดบั

ไปอยู ่อนัหมายความว่า สงัขารข้อใดโผล่ขึน้มา กจ็ะเห็นเกดิ เห็นดบัของสังขารข้อนัน้

พร้อมกันไปทีเดียว ในขั้นนี้ผู้ปฏิบัติต้องท�าความเข้าใจ ว่าเช่นมีบุคคลหนึ่งเดินมา  

มองเห็นด้วยตากด็ ีด้วยใจคือคดิไปถงึกด็ ีความรูค้วามเหน็ของผูป้ฏบิตัทิ�าวปัิสสนานัน้

จะไม่เห็นว่าคนเดินมา แต่จะเห็นว่าขันธ์ ๕ มาหรือนามรูปมาหรือสังขารมา และ 

จะไม่เห็นแค่นัน้ จะเหน็ว่าเกดิดบัพร้อมกนัไปทเีดยีว คอืสิง่ทีม่านัน้ เกดิสิง่ทีม่านัน้ดบั 

อะไรที่เห็นทางตาก็จะเห็นอย่างนี้ทั้งหมด อะไรที่ได้ยินทางหูก็จะเห็นดังนี้ทั้งหมด  



290 ธรรมทรรศนะ

อะไรที่ทราบทางจมูกทางลิ้นทางกาย ก็จะเห็นดังนี้ท้ังหมด อะไรท่ีเกิดขึ้นทางใจด้วย

ความคิดก็จะเห็นดังนี้ทั้งหมด คือว่าเห็นว่าขันธ์ ๕ เห็นว่าอายตนะ เห็นว่าสังขารไม่

ยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งหมด คือไม่ยึดถือว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นช้าง

เป็นม้าเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นโคเป็นกระบือท้ังหมด แต่จะเห็นเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็น

อายตนะเป็นสงัขาร แล้วขณะทีไ่ด้เหน็ทีไ่ด้ยนิทีน่กึขึน้นัน้ สิง่เหล่านีเ้ป็นสงัขารทัง้หมด 

และเกดิดบัทัง้หมด อนันีจ้ะรูส้กึว่าต่างจากผูท้ีมิ่ได้ปฏบิติัจนถึงขัน้นี ้คอืผูท้ีมิ่ได้ปฏบิตัิ

จนถึงขั้นนี้นั้น สิ่งที่ปรากฏทางอายตนะทั้งหมดนี้ ดังเช่นทางตาก็จะเป็นชายเป็นหญิง

เป็นต้นไม้เป็นภเูขาเป็นแก้วแหวนเงนิทองเป็นส่ิงนัน้เป็นส่ิงนีทั้ง้หมด ทางหูกเ็ป็นเสียง

นัน้เสียงนีเ้สียงสรรเสรญิเสยีงนนิทา เสยีงเล่าเรือ่งอะไรต่าง ๆ ทางจมกู กเ็ป็นกลิน่ทีดี่

บ้างไม่ดีบ้าง รสก็เป็นรสสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถูกลิ้นบ้างไม่ถูกลิ้นบ้าง ทางกายก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง 

ทางใจก็เป็นเรื่องโน้นบ้างเรื่องน้ีบ้างอะไรต่าง ๆ เป็นที่ตั้งของกิเลสต่าง ๆ ทั้งนั้น  

เพราะว่าเป็นสตัว์บคุคลตวัตนเราเขาไปทัง้นัน้ แล้วกไ็ม่ปรากฏความดบัความเกดิปรากฏ

เป็นความด�ารงอยู่ ตั้งอยู่ เกิดข้างต้นก็ไม่เห็น ดับข้างปลายก็ไม่เห็นทั้งนั้น ปรกติเป็น

อย่างน้ัน แต่เม่ือเป็นวิปัสสนาแล้วจะไม่เห็นเป็นอย่างนั้น เห็นเป็นสังขารทั้งหมด  

จะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะเป็นเรื่องราวต่าง ๆ เป็นสังขาร 

สิ่งผสมปรุงแต่งท้ังหมด ไม่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งนั้น และเป็นสิ่งเกิดสิ่งดับ 

ทั้งนั้น แปลว่าเกิดปรากฏดับปรากฏ เห็นเกิดเห็นดับทันทีพร้อมกันไป ดั่งนี้แหละจึง

จะเป็นข้อที่ ๑ ปรีชาค�านึงเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับ

และเม่ือได้ข้อ ๑ นีแ้ล้ว เม่ือวปัิสสนาญาณนีแ้ก่กล้าขึน้ กจ็ะเหน็ว่าดบั ดบัไป 

แต่เพียงอย่างเดียว อะไรโผล่ขึ้นมาก็เห็นดับทั้งนั้น ไม่มีความตั้งอยู่ปรากฏ เห็นดับ 

เห็นดับไปทั้งหมด เพราะฉะนั้น ในข้อนี้ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่ามารดาที่มีบุตร 

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

ประหาร ก็ประหารทีละคน มารดาก็ไปยืนดูอยู่ด้วย เห็นเขาประหารคนที่ ๑ ไปแล้ว 

และก็ก�าลังประหารคนที่ ๒ และคนที่ ๓ นั้นก�าลังรออยู่ แต่มารดาก็รู้สึกว่าเหมือน

อย่างถูกประหารไปแล้วเหมือนกัน แม้ว่าสังขารนั้นจะตั้งอยู่ แต่ก็รู้สึกว่าไม่มีหวังเสีย

แล้วที่จะตั้งอยู่ ต้องถูกประหารเป็นอันดับที่ ๓ ต่อไป เพราะฉะนั้น การที่เห็นดับก็
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เห็นอย่างน้ี แม้ว่าจะเห็นสังขารทั้งหลายปรากฏเป็นรูป เป็นเสียงเป็นต้น แต่ว่าก็จะ

ต้องดับ เพราะฉะนั้น เมื่อวิปัสสนาญาณอันนี้แก่กล้าขึ้นแล้วก็จะเห็นแต่ดับ ๆ ทั้งนั้น 

แม้จะตั้งอยู่ก็ดับ ความดับก็จะมาอยู่แล้ว เหมือนอย่างมารดาที่รอบุตรคนที่ ๓ ก�าลัง

ถูกประหาร ยังไม่ถกูประหารกจ็รงิ แต่ว่ากจ็ะถกูประหารเป็นอนัดบัต่อไปแล้ว ความหวัง

ที่จะต้ังอยู่ไม่มีแล้ว จึงเห็นดับเห็นดับไปท้ังหมด ดั่งนี้ก็เป็นข้อท่ี ๒ ปรีชาค�านึงเห็น

ความดับ

คราวน้ีมาถงึข้อท่ี ๓ เห็นสงัขารปรากฏเป็นของน่ากลวั กโ็ดยทีเ่มือ่มคีวามเหน็

ว่าต้องเกิดต้องดบัอยูด่ัง่นัน้ กจ็งึเป็นเหมือนอย่างว่าเป็นเรอืนทีถ่กูไฟไหม้ เพราะฉะนัน้

เรือนที่ถูกไฟไหม้นั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่ไม่กลัวก็เพราะว่ามายืนดูอยู่ข้างนอก ไม่ได้

ตัง้อยูใ่นเรือน ไม่ได้ยนือยูใ่นเรอืนทีก่�าลงัไฟไหม้ แปลว่าดอูยูข้่างนอก กเ็หน็เรอืนก�าลัง

ถูกไฟไหม้หมดไปเป็นของน่ากลัว ไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้เรือนที่ก�าลังถูกไฟไหม้นั้น  

ต้องถอยห่างออกมา ฉะน้ัน จงึได้ญาณข้อต่อไปกค็อืค�านงึเห็นโทษ เมือ่เป็นของน่ากลวั

อย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่มีโทษไม่มีคุณ ก็เป็นข้อที่ ๔ และเมื่อค�านึงเห็นโทษดั่งนั้น แล้วก็

จะเกิดความเบื่อหน่าย ก็เป็นข้อที่ ๕ เมื่อเบื่อหน่าย ก็ใคร่ที่จะพ้นไปเสีย ก็เป็นข้อที่ 

๖ เมื่อใคร่ที่จะพ้นไปเสีย ก็พิจารณาหาทาง ก็เป็นข้อที่ ๗ การพิจารณาหาทางนั้นก็

คอืเดนิทางปฏบิตัวิปัิสสนานัน้ต่อไปนัน้เอง และเมือ่ได้พบทาง กย่็อมจะได้ข้อที ่๘ คอื

ว่าวางเฉยเสียได้ในสังขารทั้งหลาย ในข้อนี้ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าคนจับปลา 

วางข้อง จับปลาไปในแม่น�้า เมื่อรู้สึกว่าปลาจะเข้าข้องก็ยกขึ้นมา ก็เอามือล้วงไปจับที่

คอของปลา แล้วก็ยกขึ้นมา ก็ปรากฏว่าไม่ใช่ปลาเสียแล้วเป็นงู เม่ือเป็นเช่นนี้ก็เกิด

ความกลัว มองเห็นโทษของงูว่ากัดเข้าก็ตาย ฉะนั้น ก็เกิดความหน่ายในงู ก็ใคร่ที่จะ

พ้นไปเสยี จงึได้จบังนูัน้ให้มัน่ไม่ให้กดัได้ แล้วกช็ขูึน้ แกว่งไปแกว่งมาให้งอู่อนก�าลงัลง 

แล้วก็เหวี่ยงท้ิงไป เม่ือเหวี่ยงท้ิงไปแล้วก็ได้ความสบาย พ้นภัย ท่านเปรียบไว้ว่า  

ความที่จับยึดถือสังขารทั้งหลายว่า เป็นตัวเราของเรานั้น ก็เปรียบเหมือน ว่าจับงูด้วย

ความหลงก็คือด้วยความไม่รู้เหมือนอย่างล้วงลงไปในข้องนึกว่าปลาจับมั่น แต่เมื่อยก

ขึน้มาดแูล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปลาแต่เป็นง ูเพราะฉะนัน้ เมือ่เหน็ว่าเป็นงกูเ็ปรยีบเหมอืน

อย่างว่าความที่ยึดถือสังขาร เมื่อได้ปัญญามองเห็นว่าสังขารทั้งหลาย นั้นเป็นสิ่งที ่
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เกิดดับ เป็นสิ่งที่ดับ ๆ ไปโดยส่วนเดียว ก็เกิดความรู้เห็นขึ้นมา ว่าความที่ยึดถือว่า

เป็นตวัเราของเรานัน้ยดึถอืผดิ แต่ว่ายงัปล่อยไม่ได้ เพราะว่ายังยึดเอาไว้อยู่ ถ้าปล่อย

ไม่ดีก็จะเป็นอันตราย ปัญญาที่จะปล่อยก็ยังไม่ถึงในขณะนั้น แต่ก็เรียกว่าได้มองเห็น

แล้วว่ายึดถือผิด และก็ปรากฏว่าเป็นของที่น่ากลัว เพราะเป็นสิ่งที่เกิดดับเผาไหม้อยู่

ตลอดเวลา เม่ือเป็นดัง่นีจึ้งเหน็โทษ เหมือนอย่างว่าจับงขูึน้มา กเ็หน็โทษว่างมูนักดัให้

ตายได้ จึงมคีวามหน่ายในง ูกเ็หมือนอย่างมคีวามหน่ายในสงัขารทัง้หลาย มคีวามใคร่

จะพ้นจากสังขารทั้งหลาย ก็เหมือนใคร่ที่จะพ้นจากงู คราวนี้พิจารณาที่จะพ้นก็คือ

พิจารณาหาทางที่จะปล่อยวางสังขารนั้นเอง ก็เหมือนอย่างว่าพิจารณาว่าจะหาทาง

เหวีย่งงอูอกไปอย่างไร งจูงึจะไม่หวนมากัดเอา เพราะฉะนัน้ เมือ่หาทางทีจ่ะปล่อยงไูด้ 

ก็ชูงูขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็เหวี่ยงงูทิ้งไปเสียให้ไกล ก็เหมือนอย่างความท่ีวางสังขารได้  

กม็คีวามเฉย คอืความทีไ่ม่ต้องเป็นทกุข์เป็นร้อน มคีวามเบาสบาย อนัเรยีกว่าวางเฉย 

อันเป็นข้อที่ ๘ เพราะเมื่อเหวี่ยงงูไปพ้นแล้ว ก็แปลว่าวางเฉยในงูนั้นได้ เมื่อวาง 

สังขารได้ ก็แปลว่าวางเฉยในสังขารทั้งหลายได้

จึงมาถึงข้อที่ ๙ ที่เมื่อได้ความวางเฉยในสังขารแล้ว ก็พิจารณาโดยสมควร 

ก�าหนดรู้อริยสัจจ์ ก็คือพิจารณาถึงความรู้เห็นที่ได้มา จนถึงขั้นวางสังขารทั้งหลาย 

ลงได้ ได้ความวางเฉยในสังขารแล้ว กับที่ได้ปฏิบัติมาโดยล�าดับต้ังแต่ในเบื้องต้น  

ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ด�าเนินมาถูกต้องตามแนวอริยสัจจ์ หรือตามแนวโพธิปักขิยธรรม  

อันเป็นทางที่ถูกต้อง และที่จะปฏิบัติต่อไปก็เป็นทางที่ถูกต้องแก่โพธิปักขิยธรรมหรือ

แก่อริยสัจจ์ที่ท่านมีอุปมาเหมือนอย่างว่า มีมหาอมาตย์ ๘ คนผู้มีหน้าที่วินิจฉัย 

อรรถคดีของพระราชา ได้ถวายข้อวินิจฉัย พระราชาก็ทรงอนุมัติไปตามข้อวินิจฉัย 

ของมหาอมาตย์ท้ัง ๘ คนน้ัน และข้อที่พระราชทานพระบรมราชานุมัติไปนั้น  

กส็อดคล้องกบัหลกัของนติธิรรม อันเป็นพระราชนติหิรอืกฎหมายของแผ่นดนิ แปลว่า

พระราชาทรงอนุมัติไปตามวินิจฉัยของมหาอมาตย์ทั้ง ๘ และก็โดยถูกต้องต่อหลัก

นิติธรรมของบ้านเมืองอีกด้วย น้ีก็เป็นข้อที่ ๙ เรียกว่าปรีชาเป็นไปโดยสมควรแก ่

การก�าหนดรู้อริยสัจจ์ วิปัสสนาญาณท้ัง ๙ นี้เรียกว่าปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  

ความหมดจด แห่งญาณเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติอันเป็นวิสุทธิข้อที่ ๖
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วสิุทธขิั้นก�าจัดกเิลสได้หรอืพ้นโลก

วิสุทธิข้อที่ ๗ ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะคือความรู้ 

ความเห็น ญาณทัสสนวิสุทธินี้ได้แก่ญาณในอริยมรรค ๔ วิสุทธิข้อที่ ๗ นี้จึงเป็น 

ญาณทสัสนะ ความรูเ้หน็ในอรยิมรรค ๔ อนัได้แก่ โสดาปัตตมิรรค สกทาคามิมรรค 

อนาคามมิรรค และอรหตัมรรค จึงเป็นญาณทัสสนะท่ีเป็นโลกุตตระอนัแปลว่าอยูเ่หนือ

โลก ฉะนั้น วิสุทธิข้อที่ ๗ นี้จึงเป็นวิสุทธิซึ่งเป็นโลกุตตรธรรม ธรรมะที่อยู่เหนือโลก 

หรือว่าเป็นโลกุตตรวิสุทธิ วิสุทธิท่ีอยู่เหนือโลก ส่วนวิสุทธิ ๖ ข้อข้างต้น ตั้งแต่ 

สีลวิสุทธิจนถึงปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เป็นวิสุทธิที่ยังเป็นโลกิยธรรม ธรรมะ ที่ยัง

เก่ียวกับโลก หรือเป็นโลกิยวิสุทธิ วิสุทธิท่ียังเกี่ยวกับโลกหรือยังเป็นขั้นโลก ฉะนั้น  

จึงพึงเข้าใจว่าขั้นแห่งธรรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้น เบ้ืองต้นก็ยังเป็นขั้นโลกิยะ

หรอืว่ายงัเป็นขัน้โลก อันหมายความว่ายงัเป็นขัน้ทีก่�าจดักเิลสยงัไม่ได้ เรยีกว่าขัน้โลก

หรือข้ันโลกิยธรรม ส่วนขั้นท่ีก�าจัดกิเลสได้เรียกว่าขั้นโลกุตตรธรรมที่แปลว่าพ้นโลก

หรือว่าเหนือโลก และแบ่งบุคคลออกเป็น ๒ คือเป็นขั้นปุถุชนที่แปลว่าคนที่ยังมีกิเลส

หนาแน่น “ปุถุ” แปลว่าหนาหรือมาก ฉะนั้น จึงหมายถึงคนจ�านวนมากก็ได้กับขั้น 

อริยชน คือคนท่ีเป็นอริยะ อันหมายถึงว่าก�าจัดกิเลสได้ และค�าว่าอริยะนี้ก็ใช้เป็น 

ชื่อของหมู่คนที่มีความเจริญ ดังที่แสดงไว้ในพุทธประวัติ ว่าในชมพูทวีป ในขั้นแรก 

กเ็ป็นทีอ่าศยัของหมูช่นอนัไม่มคีวามเจรญิ เรยีกว่า มิลกัขะ หรอืว่า ทัสสย ุแต่ต่อมา

มีชนที่เรียกตัวเองว่า อริยะ ได้ยกเข้ามาอาศัยอยู่ และก็ปราบพวกมิลักขะหรือ  

ทัสสยุน้ันให้พ่ายแพ้ไป และท�าพวกนั้นให้เป็นทาส พระพุทธเจ้าก็ได้ประสูติขึ้นใน 

หมู่ชนเหล่าอริยะ ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงก�าจัดกิเลสได้สิ้นเชิง และได้ทรง

ประกาศพระพทุธศาสนาสัง่สอนธรรมะให้หมูเ่วไนยนกิรได้ดวงตาเห็นธรรม และก�าจดั

กิเลสได้ และก็ได้เรียกหมู่ชนที่ยังก�าจัดกิเลสไม่ได้ว่าปุถุชน และก็เรียกเหล่าชนที่ 

ก�าจดักเิลสได้ว่าอรยิชน แต่ค�าว่าอรยิะนี ้ภาษาสนัสกฤตว่าอารยะ ดงัทีเ่รามาเรยีกกนั  

ในบัดน้ีว่าอารยประเทศ หรือเรียกหลักธรรมที่ปฏิบัติส�าหรับชนที่มี ความเจริญหรือ

หมูค่นทีม่คีวามเจรญิว่าอารยธรรม ก็คือค�าว่าอรยิะในภาษาบาลนีัน้เอง เป็นค�าเดยีวกนั
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อรยิบุคคล

อริยชนนั้นก็มาจากปุถุชนนั้นเอง ในเบื้องต้นก็ยังเป็นปุถุชน และปุถุชนนี้เอง 

ถ้ายังมีกิเลสหนาแน่นมาก ไม่มีดวงตาที่จะเห็นธรรมะแม้ในขั้นต้นขั้นต�่า ก็เรียกว่า 

อันธพาลปุถุชน ปุถุชนท่ีเป็นอันธพาล คือเป็นผู้เขลาเหมือนอย่างเป็นผู้บอด ไม่ใช่

หมายความว่าตานอกหรือตาเนื้อบอด แต่หมายความว่าตาใจบอด คือไม่มีปัญญา  

ที่จะรู้เห็นธรรมะแม้ท่ีเป็นขั้นต้นขั้นต�่า พูดง่าย ๆ ว่า ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไร  

เมือ่ปถุชุนผูไ้ด้สดบัธรรมะของพระอรยิะ คือของพระสัมมาสัมพทุธเจ้า และได้มศีรทัธา 

ได้มีปัญญา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้รู ้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์  

แต่ยังไม่ตัดกิเลสได้ ก็เรียกว่ากัลยาณปุถุชน ปุถุชนที่ดีงาม ต่อเมื่อตัดกิเลสได้จึงจะ

เรียกว่าอริยชน และส�าหรับที่ตัดกิเลสได้นี้ก็ยังแบ่งออกเป็น ๒ จ�าพวก คือที่ตัดกิเลส

ได้บางส่วนกับตัดกิเลสได้สิ้นเชิง ตัดกิเลสได้บางส่วนนั้นก็มี ๓ คือ โสดาบัน แปลว่า 

ผู้ถึงกระแสแห่งธรรม ตัดสังโยชน์ได้ ๓ สกทาคามี แปลว่า ผู้มาอีกก็เพียงครั้งเดียว 

ก็ตัดสังโยชน์ได้ ๓ เหมือนอย่างโสดาบันนั่นแหละ แต่ท�ากิเลสให้เบาบางลง คือ 

ท�าราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงยิ่งขึ้นไปอีก อนาคามี แปลว่าผู้ไม่มาอีก ที่ท่านแสดง

ว่า ไปเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาสและนิพพานในพรหมชั้นนั้น ตัดสังโยชน์ได้ ๕ กับ

อรหันตบุคคลหรือพระอรหันต์ ตัดสังโยชน์ได้ ๑๐

บุคคล ๔ จ�าพวกนี้เรียกว่า อริยบุคคล ดังที่ได้สวดในบทสังฆคุณว่า ภควโต 

สาวกสงฺโฆ หมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ คือคู่แห่ง

บรุุษบคุคล ๔ คอืบุคคล ๔ คู ่อฏฺ ปรุสิปคุคฺลา นบัเรยีงตวักเ็ป็นบรุุษบคุคล ๘ บรุษุ 

บคุคล ๔ คูก่ค็อื คูท่ี ่๑ พระผูต้ัง้อยูใ่นโสดาปัตตมิรรคกบัพระผูต้ัง้อยูใ่นโสดาปัตตผิล 

คู่ที่ ๒ พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรคกับพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผล คู่ที่ ๓ พระผู้

ตัง้อยูใ่นอนาคามมิรรคกบัพระผูต้ัง้อยูใ่นอนาคามผิล คูท่ี ่๔ พระผูต้ัง้อยูใ่นอรหตัมรรค 

และพระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผล นับรายบุคคลก็เป็น ๘ นับเป็นคู่ ก็เป็น ๔ คู่ดั่งนี้ และ

ท่านผู้ท่ีได้บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแล้วก็เรียกว่า โสดาบัน พระผู้ตั้งอยู่ใน 

สกทาคามิมรรคกับพระผู ้ตั้งอยู ่ในสกทาคามิผลแล้ว ก็เรียกว่า สกทาคามีหรือ 

สกทาคามีบุคคล พระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรคกับพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลแล้ว  
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ก็เรียกว่า อนาคามีหรืออนาคามีบุคคล พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมรรคอรหัตผลแล้ว  

ก็ชื่อว่าพระอรหันต์หรืออรหันตบุคคล

โลกุตตรธรรม

อันมรรคผลดังกล่าวกับนิพพานอีกหนึ่ง เรียกว่าโลกุตตรธรรม ธรรมะที่อยู่

เหนือโลกหรือธรรมะที่พ้นโลก และนิพพานอันเป็นข้อที่ ๙ นี้ ท่านเรียกว่า อนุปาทา

ปรินิพพาน ก็มี ค�าว่า “อนุปาทาปรินิพพาน” นี้แปลว่า ปรินิพพาน คือดับกิเลสได้ 

โดยรอบ คือดับกิเลสได้หมดสิ้น อนุปาทา ไม่ยึดมั่น คือไม่ยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก 

ทั้งสิ้น เรียกว่าอนุปาทาปรินิพพาน แต่เรียกสั้นค�าเดียวว่า นิพพาน อันหมายความว่า 

ดับกเิลส แต่ทีเ่ป็นนพิพานอย่างสงูสดุกค็อืดบักิเลสได้ทัง้หมด แต่เมือ่พจิารณาดนูพิพาน

ที่ท่านใช้ในท่ีต่าง ๆ แล้วก็สรุปลงได้ว่าอันมรรคผลท่ีตัดกิเลสก็ยังมีแบ่งเป็น ๒ คือ 

ตัดกิเลสได้บางอย่าง กับตัดกิเลสได้ทั้งหมด นิพพานก็เป็นอย่างเดียวกัน ตัดกิเลสได้

บางอย่างก็เป็นนิพพาน ตัดกิเลสได้ท้ังหมดก็เป็นนิพพาน และที่ตัดกิเลสได้ทั้งหมด 

นี่แหละจงึเรยีกว่า อนุปาทาปรนิพิพาน คือดับกิเลสได้โดยรอบ ได้โดยส้ินเชงิ ไม่ยดึมัน่

อะไร ๆ ในโลกท้ังหมด เพราะฉะน้ัน โลกุตตรธรรม ธรรมะทีอ่ยู่เหนอืโลกในพระพทุธ-

ศาสนานั้น จึงมี ๙ อันได้แก่มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑

อันมรรคผลนิพพานนี้ท่านแสดงไว้ว่ามรรคนั้น เม่ือตั้งเป็นมรรคจิตขึ้นก็ดับ 

ผลน้ัน เม่ือเป็นผลจติข้ึนกด็บั ส่วนนพิพานนัน้เป็นอมตธรรม ไม่เกดิ ไม่ดบั เป็นธรรมะ

ที่บรรลุถึงตามที่ได้เคยอธิบายแล้วว่า นิพพานนั้นตามศัพท์แปลว่า ออกจากกิเลสเป็น

เครื่องร้อยรัด ค�าว่าเครื่องร้อยรัดนั้นมาจากค�าว่าวานะ คือนิพพานนั้น ประกอบขึ้น

ด้วยศัพท์ว่า นิ แปลว่าออก กับ วานะ แปลว่าเครื่องร้อยรัด หรืออีกอย่างหนึ่งแปลว่า

ลูกศร มาประกอบเป็นค�าว่านิพพาน ก็แปลว่าออกจากกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดหรือว่า

ออกจากกิเลสที่เป็นเหมือนอย่างลูกศรเสียบแทงจิตใจ เพราะฉะนั้น เม่ือดับกิเลสได้

ทัง้หมด สภาพจติบรสิทุธิส์ิน้เชงิไม่มกีเิลสเป็นเครือ่งร้อยรดัทัง้หมด หรอืไม่มลีกูศรคอื

กเิลสเสยีบแทงทัง้หมด ถอนลกูศรคอืกเิลสเสียบแทงจติใจท้ังหมดแล้ว  เป็นจติท่ีบรสุิทธิ์

อย่างยิ่ง ไม่มีทุกข์ด้วยประการท้ังปวงน้ีคือนิพพาน ซึ่งเป็นสภาพจิตที่เป็นนิรามโย  
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ไม่มีโรคคือกิเลส ซ่ึงเป็นเครื่องเสียบแทงท้ังหมด เป็นจิตที่มีอนามัยอย่างสมบูรณ์  

มเีสรอีย่างสมบรูณ์ คือไม่มีโรคสิน้เชงิ โรคคอืกเิลสเป็นเครือ่งเสียบแทงให้เจบ็ช�า้ล�าบาก 

ไม่มลีกูศรเสยีบแทงใจให้เป็นทุกข์ท้ังหมด สภาพจติทีเ่ป็นดัง่นีเ้ป็นสภาพจิตทีเ่ป็นนพิพาน 

หรอืเป็นนิพพานธรรมทีป่รากฏขึน้ในจติ ซึง่ด�ารงอยู่ตลอดไป แต่ว่ามรรคนัน้ท�าหน้าที่

ก�าจัดกิเลส เม่ือท�าหน้าท่ีก�าจัดกิเลสได้แล้วก็สิ้นหน้าที่มรรค ผลนั้นเล่าก็เป็นผลของ

การก�าจัดกิเลส เมื่อเป็นผลขึ้นแล้วก็หมดหน้าที่ เพราะฉะนั้น สภาพนิพพานจึงด�ารง

อยู่ตลอดไป

เพราะฉะนัน้ จงึมีเปรยีบเทยีบว่าเหมอืนอย่างการเดนิทางไปสู่ทีใ่ดทีห่นึง่ เช่น 

ว่าการเดินทางไปสู่พระปฐมเจดีย์ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์นั้นเป็น 

ที่ไปเพื่อนมัสการ การไปนั้นเป็นมรรค จะไปด้วยรถยนต์ จะไปด้วยรถไฟ หรือจะไป 

ด้วยพาหนะอะไร ตลอดจนถึงเดินไปก็ตาม เป็นการไปที่เทียบได้กับมรรค การถึง 

พระปฐมเจดย์ีเทยีบได้กบัตวัผล และทีถ่งึคอืพระปฐมเจดย์ีนัน้กค็อืนพิพาน อนัการไป

นั้นเมื่อไปจนถึงก็สิ้นหน้าที่ของการไป เรียกว่าการไปก็ดับ ก็ถึง ถึงนั้นก็มีหน้าที่เท่าที่

ไปถึง เมื่อถึงแล้วก็หมดหน้าท่ีของการถึง ก็เป็นอันว่าหมดหน้าท่ีของผล ผลก็ดับ  

จึงอยู่แต่ที่ถึงคือพระปฐมเจดีย์เท่านั้น เพราะฉะนั้น การไปเม่ือถึงก็หมดหน้าท่ีของ 

การไป และเมือ่ถงึแล้วกห็มดหน้าทีข่องการถึง เพราะฉะนัน้ ท่านจงึแสดงว่ามรรคกับ

ผลนี้เป็นสังขตธรรม ธรรมะท่ีมีปัจจัยปรุง เพราะว่าต้องปรุงต้องแต่งคือต้องปฏิบัติ  

ปุถุชนหรือสามัญชนหรือแม้แต่กัลยาณปุถุชนก็ต้องปฏิบัติ เมื่อยกเอาวิสุทธิ ๗ นี้ขึ้น

เป็นทางปฏิบัติ ก็ต้องปฏิบัติในวิสุทธิทั้ง ๗ นี้ตั้งแต่สีลวิสุทธิเป็นต้นมาจนถึงข้อที่ ๖ 

คือปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ซึ่งข้อที่ ๖ นี้เมื่อปฏิบัติจนถึงวิปัสสนาญาณข้อที่ ๙ คือ 

สจัจานโุลมกิญาณ ปรีชาเป็นไปตามสมควรแก่การก�าหนดรูอ้รยิสัจจ์ ท่านแสดงว่าเป็น

วิปัสสนาญาณ ซ่ึงเป็นขั้นสุดท้ายของความเป็นปุถุชน คือเมื่อปฏิบัติในสีลวิสุทธิ  

จติตวสิทุธ ิและจบัปฏิบัตใินวิปัสสนากรรมฐาน จบัตัง้แต่ ทฏิฐวิสิทุธเิป็นต้นมา จนถงึ

ปฏปิทาญาณทัสสนวสิทุธิอันเป็นข้อท่ี ๖ ซ่ึงทกุข้อนี ้คอืต้ังแต่ทิฏฐวิสิทุธมิาจนถึงปฏปิทา

ญาณทัสสนวิสุทธิรวมเป็น ๔ ข้อ นี้คือเป็นการปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐาน เป็น

วปัิสสนาโดยตรง และเมือ่ปฏบิติัมาจนถงึปฏปิทาญาณทสัสนวสุิทธ ิกค็อืวปัิสสนาญาณ 

๙ ถึงข้อที่ ๙ คือ สัจจานุโลมิกญาณดังกล่าวนั้น ก็เป็นอันว่าได้ถึงที่สุดของวิปัสสนา

ญาณในภูมิของปุถุชน
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วปิัสสนาญาณ ๑๖ ชั้น

เมือ่ได้บรรลุถงึขัน้วปัิสสนาญาณท่ีสดุของภมูปิถุุชนดัง่นีแ้ล้ว สืบขึน้ไปจะบรรลุ

โคตรภูญาณ อันแปลว่าญาณครอบโคตร อันหมายความว่าเป็นญาณท่ีอยู่ในระหว่าง

แห่งภูมิปุถุชนและภูมิอริยชน เทียบได้เท่ากับเส้นขีดคั่นพรมแดนระหว่างประเทศ  

เมื่อจะก้าวข้ามประเทศหน่ึงไปสู่อีกประเทศหนึ่ง ก็จะต้องผ่านเส้นขีดค่ันพรมแดนนี้ 

ฉนัใดกด็ ี ความท่ีจะก้าวข้ามจากภมิูปุถชุนไปสู่ภมูอิรยิชนกจ็ะผ่านโคตรภญูาณ แปลว่า

ญาณครอบโคตรคอืครอบระหว่างโคตรของปุถชุนกบัโคตรของอรยิชน โคตร กค็อืโคตร

ตระกลูน่ีแหละ ใช้ในความหมายถงึความทีจ่ะข้ามไปจากโคตรคอืภมิูปถุุชน ไปสู่โคตร

คือภูมิของอริยชน และท่านแสดงว่าอันที่จริงนั้น โคตรภูญาณนี้เองเท่ากับเป็นท่ีสุด 

ของภูมิปุถุชนจริง ๆ และวิปัสสนาญาณคือตัวโคตรภูญาณนี้ก็เป็นวิปัสสนาญาณ 

น้ันเอง แต่เป็นวปัิสสนาญาณทีค่รอบโคตร เพราะฉะนัน้ จงึสูงกว่าวิปัสสนาญาณข้อที่ 

๙ คือสัจจานุโลมิกญาณนั้น และเมื่อไต่โคตรภูญาณ ก็เป็นอันว่าได้ก้าวเข้าไปสู่โคตร

อริยบุคคล จึงบรรลุมัคคญาณ คือวิปัสสนาญาณนั่นเองซ่ึงเป็นตัวมรรค ก�าจัดกิเลส 

ได้บางส่วนจนถึงส้ินเชิง และเมื่อได้มัคคญาณคือวิปัสสนาญาณที่เป็นตัวมรรคก�าจัด

กเิลสได้ กไ็ด้ผลญาณคอืวปัิสสนาญาณทีเ่ป็นตวัผล และต่อจากนัน้กไ็ด้ ปัจจเวกขณญาณ 

คอืญาณทีพ่จิารณารูว่้าก�าจดักเิลสอะไรได้แล้ว และจะต้องก�าจดักเิลสอะไรต่อไป หรือ

ว่าก�าจดักเิลสได้สิน้เชงิแล้ว กล่าวคือเมือ่ได้มคัคญาณผลญาณทีเ่ป็นขัน้โสดาปัตตมิรรค

โสดาปัตตผิล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามมิรรคอนาคามผิล อรหตัมรรค

อรหัตผล หากได้มรรคผล ๓ ข้างต้น ปัจจเวกขณญาณ ก็พิจารณากิเลสที่ละได้แล้ว

และกิเลสที่จะละต่อไป เพราะว่ามรรคผลท้ัง ๓ ข้างต้นนั้นละกิเลสได้บางส่วนแล้ว 

และจะต้องละต่อไป แต่ว่า  เม่ือได้อรหตัมรรคอรหตัผลแล้ว ปัจจเวกขณญาณก็พจิารณา

กิเลสที่ละไปแล้วทั้งหมด

มัคคญาณ ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณ ทั้ง ๓ นี้เป็นโลกุตตระ ก็นับรวมเข้า

ในวิสุทธิข้อที่ ๗ ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความรู้ความเห็น เพราะฉะนั้น 

ญาณทัสสนวิสุทธิข้อที่ ๗ นี้ เมื่อจะกล่าวรวมทั้งหมด ก็นับตั้งแต่โคตรภูญาณ  
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มัคคณาณ ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณ เป็น ๔ ญาณทั้ง ๔ นี้รวมเข้าในวิสุทธิข้อ

ที่ ๗ ญาณทัสสนวิสุทธิ และท่านได้แสดงวิปัสสนาญาณทั้งหมด คือ นับจากที่ได ้

กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้รวมเป็นญาณ ๑๖ ชั้น กล่าวคือทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่ง

ความเห็นเป็นวิปัสสนาญาณข้อแรก เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า นามรูปววัตถานญาณ 

ญาณเป็นเครือ่งก�าหนดนามรูป กงัขาวติรณวสิทุธ ิความหมดจดแห่งความรูเ้ป็นเครือ่ง 

ข้ามพ้นความสงสยั เรยีกอีกชือ่หนึง่ว่า ปัจจยปรคิคหณญาณ หรอื ปัจจยปรคิคหญาณ 

ญาณเป็นเครือ่งก�าหนดรูเ้หตปัุจจยั กม็าถงึมคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธ ิความหมดจด

แห่งความรู้ความเหน็ว่าทางหรอืมใิช่ทาง กเ็รยีกว่า มคัคามคัคญาณ หรอื สมัมสนญาณ 

ญาณที่เป็นเครื่องพิจารณาให้รู้ว่าทางหรือมิใช่ทางนี่รวมเป็น ๓ กับปฏิปทาญาณ- 

ทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในปฏิปทาคือทางปฏิบัติ อันได้แก่

วปัิสสนาญาณ ๙ ๙ กบั ๓ กร็วมเป็น ๑๒ และมาถงึวสิทุธข้ิอที ่๗ กไ็ด้ญาณ ๔ ข้อ 

คือโคตรภูญาณ มัคคญาณ ผลญาณ ปัจจเวกขณญาณอีก ๔ ก็รวมเป็น ๑๖ ก็ได้แก่

ญาณ ๑๖ ก็เป็นวิปัสสนาญาณท้ังหมด แต่ว่าในวิสุทธิข้อ ๗ นี้ท่านมักจะยกแสดง

เพียงมัคคญาณ ว่าได้แก่ญาณทัสสนวิสุทธิ อันที่จริงนั้นก็รวมเข้าทั้ง ๔ นั่นแหละ คือ 

โคตรภูญาณ มัคคญาณ ผลญาณ และปัจจเวกขณญาณ เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันว่า 

วสิทุธ ิ๕ ข้อข้างหลงั ตัง้แต่ทฏิฐวิสิทุธ ิจนถงึญาณทสัสนวิสุทธนิีเ้ป็นตวัวิปัสสนาญาณ

ทั้งหมด

และท่านได้มีแสดงเป็นอุปมาไว้ถึงญาณท่ีกล่าวในขั้นสูงข้างหลังนี้ ว่าเหมือน

อย่างว่าเจ้าของเรือนบริโภคในเวลาเย็น ก็ขึ้นสู่ท่ีนอนแล้วนอนหลับไป เรือนก็ถูกไฟ

ไหม้ข้ึนมา เจ้าของเรือนตื่นขึ้นเห็นไฟไหม้เรือนก็กลัว จึงได้คิดอยู่ว่าท�าอย่างไรจึงจะ

ออกไปได้ไม่ต้องถกูไฟไหม้ เหน็ทางแล้วกร็บีหนอีอกไป กไ็ปยนือยูใ่นทีท่ีพ้่นไฟโดยเรว็ 

การที่มีความยึดถืออยู่ในขันธ์ ๕ ของปุถุชนทั้งหลายว่าตัวเราของเรา ก็เหมือนอย่าง

เจ้าของเรือนที่บริโภคแล้ว ก็ขึ้นไปสู่ที่นอนและก็หลับไป การที่ได้มีญาณโดยที่ปฏิบัติ

ทางปฏิบัติที่ชอบ ได้เห็นไตรลักษณ์ ได้ญาณ คือความหยั่งรู ้ปรากฏว่าขันธ์ ๕  

เป็นของน่ากลัวกเ็หมือนอย่างเวลาท่ีเจ้าของเรอืนตืน่ข้ึนมาเหน็ไฟก�าลงัไหม้เรอืนกก็ลวั 

ญาณที่ท�าให้ใคร่จะพ้นออกไป ก็เหมือนอย่างเจ้าของเรือน ใคร่ที่จะออกไปจากเรือน 
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ที่ไฟไหม้ ก็มองเห็นทางที่ออกสัจจานุโลมิกญาณ คือญาณ ที่อนุโลมแก่สัมมาปฏิปทา

ที่ปฏิบัติมาแล้ว และแก่อริยสัจจ์หรือโพธิปักขิยธรรมที่จะปฏิบัติต่อไป ก็เหมือนอย่าง

เจ้าของเรือนเห็นทางที่จะหนีออกจากเรือนที่ไฟไหม้ โคตรภูญาณ ก็เหมือนอย่างการ

ที่เจ้าของเรือนที่ไฟไหม้นั้นออกไปจากเรือนที่ไฟไหม่ได้มัคคญาณ ก็เหมือนอย่างการ 

ที่ออกไปได้โดยเร็ว ผลญาณก็เหมือนการที่ออกมาได้แล้วและยืนอยู่ในท่ีท่ีปลอดภัย 

ท่านเปรียบไว้อย่างนี้

โลกุตตรธรรมเป็นธรรมะที่บรรลุถงึได้

คราวนีก้ใ็คร่จะได้กล่าวว่าการทีก่ล่าวถงึโลกตุตรธรรม หรอืกล่าวถงึอรยิบคุคลนัน้ 

กไ็มใ่ช่หมายความวา่เมื่อเป็นดั่งนี้กเ็ป็นธรรมที่สุดเอื้อม เมื่อเป็นปถุุชนหรือเป็นสามัญ

ชนก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ แต่อันที่จริงนั้นความเข้าใจดั่งนั้นไม่ถูก เพราะว่าการที่

จะก้าวเข้าไปสูค่วามเป็นอริยบุคคล บรรลุถงึโลกุตตรธรรมได้ กต้็องปฏบิตัมิาตัง้แต่ใน

ขั้นธรรมปฏิบัติ ท่ียังอยู่ในขั้นโลกหรือส�าหรับผู้ที่ยังเป็นปุถุชนนั้นเอง เพราะฉะนั้น 

พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงวิสุทธิ ๗ นี้มาตั้งแต่ในข้อ ๑ คือตั้งแต่ในข้อ ๑ ถึงข้อ ๖ นี้ 

เป็นข้อปฏบิตัสิ�าหรบัสามญัชนหรอืปถุชุนทัง้นัน้ และเมือ่ได้ปฏบิตัขิึน้มาโดยล�าดบัแล้ว 

กจ็ะก้าวข้ึนสูค่วามเป็นอริยบคุคล หรือก้าวขึน้สู่โลกุตตรธรรมได้เอง เพราะฉะนัน้ ท่านจงึ

แสดงถึงโคตรภูญาณ ก็แปลว่าต้องก้าวขึ้นมาโดยล�าดับ ๆ เหมือนอย่างจะก้าวจาก 

เขตประเทศหนึ่ง ไปอีกประเทศหนึ่งก็ต้องเดินไปโดยล�าดับ เม่ือถึงเส้นกั้นเขตแดน 

อันเป็นโคตรภูญาณ ก็เป็นอันว่าก้าวข้ามเส้นนี้แล้ว ก็ไปสู่อริยภูมิ ไปสู่โลกุตตรธรรม

ได้โดยล�าดบั กเ็ป็นขัน้ตอนของการปฏิบัตินัน้เอง รวมความเข้าแล้ว เวไนยชนคอืชนที่

พระพุทธเจ้าทรงแนะน�าได้ ก็พึงปฏิบัติได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงเปรียบวิสุทธิ ๗ 

นี้ไว้อีกอย่างหนึ่ง ว่าเหมือนอย่างเป็นรถ ๗ ผลัด คือมาจากรถวินีตสูตร ที่พระสารี-

บุตรเถระได้สนทนากับพระปุณณมันตานีบุตร พระสารีบุตรได้ถามท่านพระปุณณ- 

มนัตานีบุตร ว่าท่านประพฤตพิรหมจรรย์เพือ่สลีวสิทุธิหรือ ท่านพระปณุณมนัตานบีตุร

ก็ตอบว่าไม่ใช่ พระสารีบุตรก็ถามไปทีละข้อว่าเพ่ือจิตตวิสุทธิหรือเป็นต้น ไปจนถึง 
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ข้อญาณทัสสนวิสุทธิ ว่าท่านปฏิบัติเพื่อญาณทัสสนวิสุทธิหรือ ท่านก็ตอบว่าไม่ใช่  

คราวนีท่้านพระสารบีตุรกถ็ามอกี ว่าท่านปฏบิติัเว้นไปจากหรอืนอกไปจากวิสุทธท้ัิง ๗ 

น้ีหรือ ท่านพระปุณณะ ก็ตอบว่าไม่ใช่อีกเหมือนกัน ท่านพระสารีบุตรก็ถาม 

ต่อไปว่า ถ้าเช่นน้ันท่านปฏิบัติพรหมจรรย์นี้เพื่ออะไร ท่านพระปุณณะก็ตอบว่าเพื่อ 

อนปุาทาปรินพิพาน คอืเพือ่ความดบักเิลสโดยรอบคอืสิน้เชงิทัง้หมด ไม่ยดึถอือะไร ๆ 

ในโลกทั้งหมด ท่านพระสารีบุตรจึงถามว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อท่านถามว่าท่านปฏิบัติ

เพือ่สลีวสิทุธหิรอืกต็อบว่าไม่ใช่ เมือ่ถามไปทกุข้อ ทัง้ ๗ ข้อ ท่านกต็อบว่าไม่ใช่ และ

เมื่อท่านถามอีกว่าท่านปฏิบัตินอกไปจากหรือเว้นจากวิสุทธิ ๗ นี้หรือ ท่านก็บอกว่า

ไม่ใช่อีก ท่านอธิบายอย่างไร ท่านพระปุณณมันตานีบุตรก็ตอบว่าคือว่าการปฏิบัติ

พรหมจรรย์นี้มิใช่ยุติลงแค่วิสุทธิข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น แต่เพื่อให้ส่งต่อ ๆ กันขึ้นไป 

จนถึงอนุปาทาปรินิพพานเป็นที่สุด และที่ท่านตอบว่าท่านปฏิบัติไม่นอกไปจากทั้ง ๗ 

ข้อนี้ ก็หมายความว่าท่านก็ต้องปฏิบัติอยู่ในทั้ง ๗ ข้อนี้โดยล�าดับนั้นเอง แต่ว่าไม่ใช่   

พอเพียงเท่านั้น แต่ว่าเพื่อให้บรรลุอนุปาทาปรินิพพานเป็นที่สุด และถ้าหากว่าท่าน

ตอบว่าไม่ใช่แล้ว กเ็ป็นอนัว่าไม่ต้องปฏิบัติกนั เมือ่ไม่ต้องปฏิบตักินัแล้วใคร ๆ กบ็รรลุ

อนุปาทาปรินิพพานกันได้ แต่ว่าไม่ใช่เช่นนั้น ต้องปฏิบัติ แต่ว่าไม่ใช่ยุติลงเพียงข้อใด

ข้อหน่ึงเพียงเท่าน้ัน คือไม่ใช่พอเพียงเท่าน้ัน แต่ว่าต้องให้ส่งต่อ ๆ กันขึ้นไปจนถึง 

อนุปาทาปรินิพพานเป็นที่สุด จึงเปรียบเหมือนอย่างการเดินทางด้วยรถ ๗ ผลัดของ

พระเจ้ากรุงสาวตัถ ีคอืเม่ือพระเจ้ากรงุสาวตัถ ีจะเสดจ็จากกรงุสาวตัถีไปสูเ่มอืงสาเกต

โดยรถม้าพระท่ีนัง่ กจ็ะต้องเปล่ียนกนัถงึ ๗ ผลดั คราวนีเ้มือ่เสดจ็  โดยรถม้าพระทีน่ัง่

ผลัดท่ี ๑ ไปจนถงึผลดัที ่๒ กข็ึน้รถม้าพระทีน่ัง่ผลดัที ่๒ กเ็ร่ือย ๆ ไปด่ังนีจ้นถงึผลดั

ที่ ๗ ก็เสด็จขึ้นรถม้าพระที่นั่งผลัดที่ ๗ ก็ไปถึงประตูเมืองสาเกต ก็ลงจากรถม้า

พระที่นั่งเข้าสู่เมืองสาเกตฉันใดก็ดี การปฏิบัติในวิสุทธิทั้ง ๗ ข้อนี้ก็ต้องปฏิบัติไป 

ทั้ง ๗ ข้อโดยล�าดับ จนถึงข้อที่ ๗ ก็จะบรรลุต่อไปถึงอนุปาทาปรินิพพานอันเป็นข้อ

ที่สุดของพรหมจรรย์ ท่านสอนไว้ดั่งนี้

เพราะฉะนั้น ในพรรษากาลนี้ได้สอนลักษณะพระพุทธศาสนามาโดยล�าดับ

จนถึง วิสุทธิ ๗ ก็เป็นการที่กล่าวลักษณะของพระพุทธศาสนาในด้านสรุปเข้าใน
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ไตรสกิขา คอืสลีสกิขา จติตสกิขา และปัญญาสกิขา อนัสลีสกิขานัน้กไ็ด้แก่การปฏบิตัิ

ท�าศีลให้บริสุทธิ์เป็น สีลวิสุทธิ จิตตสิกขาก็เป็นการปฏิบัติท�าจิตให้บริสุทธิ์เป็น 

จิตตวิสุทธิ ปัญญาสิกขานั้น ก็ได้แก่ตัววิปัสสนาปัญญาอันได้แก่วิสุทธิอีก ๕ ตั้งแต ่

ทิฏฐิวิสุทธิ จนถึงญาณทัสสนวิสุทธิ ก็เป็นอันว่าหลักปฏิบัติเหล่านี้เป็นหลักปฏิบัติ

จิตตภาวนา จะเป็นเครื่องอบรมจิต ท�าจิตนี้ให้บริสุทธิ์จากอุปกิเลส คือกิเลสที่เข้ามา

ท�าจิตให้เศร้าหมองไป ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ถึงจิตตภาวนาว่า “จิตนี้เป็น

ธรรมชาต ิประภสัสรคือผดุผ่อง จติน้ีเศร้าหมองไปด้วยอปุกเิลสคอืเครือ่งเศร้าหมองที่

จรเข้ามา อันท�าจิตให้เศร้าหมอง จตินีบ้รสิทุธิห์มดจดหลดุพ้นได้จากอปุกเิลส พระองค์

ตรัสอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วว่า เป็นผู้มีจิตตภาวนา”



.



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
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