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

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



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

ในวำระงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก นอกจำกกำรจัดงำนฉลองสมโภชและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติต่ำง ๆ แล้ว คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ 
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี  
๓ ตุลำคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่ำ 
“ญาณสังวรธรรม” เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นธรรมำนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณเจ้ำ
ประคณุสมเด็จพระญำณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ให้ปรำกฏ
ยั่งยืนสืบไป

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

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสงัวรธรรม เล่ม ๒๐ คอืเรือ่ง ความเข้าใจเรือ่งพระพทุธศาสนา ซึง่ประกอบ

ด้วย พระนิพนธ์เกี่ยวกับค�าสอนท่ีเป็นหลักส�าคัญทางพระพุทธศาสนา ๕ เรื่อง คือ  

ความเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนา ความเข้าใจเรื่องพระอภิธรรม ความเข้าใจเร่ือง 

ปฏจิจสมปุบาท ความเข้าใจเร่ืองนิพพาน พระพุทธศาสนา-ปรชัญา ซึง่แต่ละเรือ่งได้คดั

ดดัแปลงมาจากพระนิพนธ์เรือ่งต่าง ๆ เป็นการคดัตดัตอนมาเฉพาะเรือ่งนัน้ ๆ แล้วมา

เรยีบเรยีงให้เป็นเรือ่งเดยีวกัน เพือ่สะดวกแก่ผูป้ระสงค์จะอ่านศกึษาในเรือ่งนัน้ ๆ ดงันี้

ความเข้าใจเรือ่งพระพทุธศาสนา คัดดดัแปลงมาจากเรือ่งหลักพระพุทธศาสนา 

พมิพ์เผยแพร่ ครัง้แรก ในงานฉลองพระชนัษา ๙๖ ปี ของสมเดจ็พระญาณสังวร ๓ 
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พ.ศ. ๒๕๓๗ เนือ่งในการที ่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ถวายปรญิญาดุษฎบีณัฑติ

กติตมิศกัดิ ์ สาขาปรชัญาและศาสนา แด่ สมเดจ็พระญาณสังวร วันที ่๒๙ กนัยายน 

๒๕๓๗ ใช้ชือ่ว่า ธรรมดษุฎี ในการพิมพ์ครัง้ที ่๒ ในงานบ�าเพญ็กศุลวนัคล้ายวนัประสตูิ 

๓ ตลุาคม ๒๕๔๙ จงึได้เปล่ียนชือ่เป็น พระพทุธศาสนา-ปรชัญา
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 กรรมเป็นของตน ๒๒๕

 เรื่องกรรมต้องอาศัยศรัทธาและปัญญา ๒๒๖

 กุศลกรรมและอกุศลกรรม ๒๒๗

 การให้ผลของความดีความชั่ว ๒๒๘

 อกุศลละได้ กุศลท�าได้ ๒๓๑

 เหตุให้คนท�าผิด ๒๓๒

 ความหมายของวิบากกรรม ๒๓๓

 หลักศรัทธาของพระพุทธศาสนา ๒๓๖

 ค�าสอนเพื่อประโยชน์ในทางโลก ๒๓๘

 อนุปุพพิกถา ๒๓๘

 ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบัน ๒๓๙

 สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ภายหน้า ๒๔๐

 หัวใจของพระพุทธศาสนา ๒๔๔

 สัมมาทิฏฐิ ๒๔๕

 สัมมาสังกัปปะ ๒๔๕

 สัมมาวาจา ๒๔๕

 สัมมากัมมันตะ ๒๔๖

 สัมมาอาชีวะ ๒๔๖

 สัมมาวายามะ ๒๔๖

 สัมมาสติ ๒๔๖

 สัมมาสมาธิ ๒๔๗



 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า ๒๔๗

 สัมมาทิฏฐิ – สัมมาสังกัปปะ ๒๔๘

 สัมมาทิฏฐิ – สัมมาวาจา ๒๔๙

 สัมมาทิฏฐิ – สัมมากัมมันตะ ๒๔๙

 สัมมาทิฏฐิ – สัมมาอาชีวะ ๒๕๐

 การตั้งจิตมั่นในทางที่ชอบ ๒๕๐

 สัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนา ๒๕๑

 ได้สัมมาทิฏฐิย่อมได้สัมมาสังกัปปะ ๒๕๓

 ได้สัมมาทิฏฐิย่อมได้สัมมาวาจา ๒๕๔

 ได้สัมมาวาจาย่อมได้สัมมากัมมันตะ ๒๕๔

 ได้สัมมากัมมันตะ ย่อมได้สัมมาอาชีวะ ๒๕๕

 ได้สัมมาอาชีวะย่อมได้สัมมาวายามะ ๒๕๕

 ได้สัมมาวายามะย่อมได้สัมมาสติ ๒๕๕

 ได้สัมมาสติย่อมได้สัมมาสมาธิ ๒๕๕

 ได้สัมมาสมาธิย่อมได้สัมมาญาณ ๒๕๖

 ได้สัมมาญาณย่อมได้สัมมาวิมุตติ ๒๕๖

 ละอกุศลธรรมด้วยมรรคสิบ ๒๕๖

 มรรคสมังคี ๒๕๗

ผลสูงสุดในพระพุทธศาสนา : นิพพาน

 สัลเลขปฏิบัติ ๒๖๑

 มรรค ผล นิพพาน ๒๖๓

 นิพพาน วิราคะ ๒๖๔

 บรมธรรม ๒๖๖

 ขีณาสวะ ๒๖๘



 นิพพานและพุทธภาวะ ๒๖๙

 ปฏิบัติถูก ปฏิบัติตรง ๒๗๐

 ดับวิตกจริต ๒๗๑

 สอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพาน ๒๗๓

 ปฏิบัติโพชฌงค์เจ็ด ๒๗๔

 อุปสมานุสสติ ขั้นวิมุตตินิพพาน ๒๗๕

 สังขตธรรมหรือสังขาร ๒๗๗

 สังขตลักษณะ ๒๗๘

 อสังขตธรรมหรือวิสังขาร ๒๗๙

 สอุปาทิเสสและอนุปาทิเสสโดยปริยาย ๒๘๐

 อุปสมานุสสติ ขั้นวิมุตตินิพพาน ๒๘๒

 นิพพานฌาน ๒๘๓

 นิพพานปัญญา ๒๘๓

 ตทังคนิพพาน ๒๘๔

 ดับตัณหา ดับมรรค ๒๘๖

ภาค ๒ พระพุทธศาสนากับปัญหาทางปรัชญา

 ไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาโลกแตก ๒๘๙

 ทรงพยากรณ์เรื่องทุกข์ และการแก้ทุกข์ ๒๙๐

 ทรงแสดงปัจจุบันธรรม ๒๙๑

 ปัญหาของสัตวโลก ๒๙๓

 ตัณหา – ลูกศรเสียบแทงใจ ๒๙๔

 นิพพาน – ความสิ้นตัณหา ๒๙๕

 ทรงสอนให้ใช้ปัญญาถอนลูกศรหรือตัณหา ๒๙๖



พุทธธรรมกับปัญหาเรื่องความจริงหรือสิ่งที่มีอยู่ ๒๙๘

วัตถุและโลกในพุทธธรรม ๓๐๙

 สังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัยปรุง ๓๐๙

 สังขตลักษณะ ๓๑๐

 ไตรลักษณ์ หรือสามัญลักษณะ ๓๑๑

 โอกาสโลกและสังขารโลก ๓๑๒

 ทรงสอนให้พิจารณาแยกธาตุ ๓๑๓

 ความหมายของธาตุ ๓๑๔

 ปฐวีธาตุ ธาตุดิน ๓๑๕

 อาโปธาตุ ธาตุน�้า ๓๑๕

 เตโชธาตุ ธาตุไฟ ๓๑๕

 วาโยธาตุ ธาตุลม ๓๑๕

 อากาสธาตุ ธาตุอากาศหรือช่องว่าง ๓๑๖

 พิจารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ ๓๑๖

 อากาศไม่มีที่สุด วิญญาณไม่มีที่สุด ๓๑๗

 อธิบายธาตุและสังขาร ๓๑๙

จิต-วิญญาณ ในพระพุทธศาสนา

 จิตเป็นธาตุรู้ ๓๒๐

 จิตไม่มีสรีระสัณฐาน ๓๒๑

 จิตเป็นวิญญาณธาตุ ๓๒๓

 จิตตัวเดิมและจิตที่เป็นตัวอาการ ๓๒๕

 ความอุปปัติและจุติของจิต ๓๒๖

 สัตวโลกหรือสัตตภาวะ ๓๒๘



 วิญญาณธาตุ – จิตที่เป็นตัวเดิม ๓๒๙

 จิต – อัตตภาวะหรือจิตตภาวะ ๓๓๐

 อารมณ์คืออาการที่ปรากฎของจิต ๓๓๑

 อารมณ์เป็นอาหารอย่างหนึ่งของจิต ๓๓๓

 ธรรมเป็นอาหารของจิตโดยตรง ๓๓๔

 พระพุทธศาสนาไม่แสดงว่าตายเกิดหรือตายสูญ ๓๓๔

 กิเลส กรรม วิบาก ๓๓๕

 ดับตัณหา ดับทุกข์ ๓๓๙

 เมื่อพุทธภาวะปรากฏ สัตตภาวะก็ดับ ๓๔๐

 รูปกายและนามกาย ๓๔๐

 เวทนา ๓๔๑

 สัญญา ๓๔๒

 สังขาร ๓๔๒

 วิญญาณ ๓๔๒

 สังขารและวิญญาณในความหมายที่ต่างกัน ๓๔๓

 กายมีความหมายอย่างเดียวกับขันธ์ ๓๔๔

 อุปาทานขันธ์ ขันธ์ที่เป็นที่ยึดถือ ๓๔๕

 สังขตธรรมฝ่ายวัตถุ ๓๔๗

 สังขารฝ่ายวัตถุมีเกิดมีดับ ๓๔๘

 เมื่อรูปกายดับ วิญญาณธาตุเคลื่อนไปตามกรรม ๓๔๙

 วิญญาณธาตุอุปบัติหรือจุติเพราะกิเลส ๓๕๐

 อธิบายความหมายของสภาพกับภาวะ ๓๕๓

 กระบวนการของกาย ๓๕๓



 กระบวนการของจิต ๓๕๔

 รูปนามหรือนามรูป ๓๕๖

 จิตน้อมออกรับอารมณ์ทางทวารทั้ง ๖ ๓๕๗

 อินทรีย์หรืออายตนะภายใน หรือวิญญาณ ๖ ๓๕๙

 จิตรู้ได้ เพราะต่ออายตนะภายในภายนอก ๓๖๑

 จิตรับอารมณ์ด้วยความรู้หรือน้อมไปรู้ ๓๖๔

 ธรรมชาติแท้ของจิต ประภัสสรคือผุดผ่อง ๓๖๗

 จิตเศร้าหมองเพราะอุปกิเลส ๓๖๘

 อารมณ์และกิเลสตกตะกอนอยู่ในจิต ๓๗๐

ความรู้ในแนวของพระพุทธธรรม ๓๗๒

 ความรู้ทางอายตนะ ๓๗๓

 มโนเป็นตัวเชื่อมระหว่างรูปและนาม ๓๗๓

 วิถีจิตใจเกี่ยวกับระบบมโนตรงกับระบบมันสมอง ๓๗๔

 ความรู้ทางอายตนะไม่ใช่ตัวปัญหา ๓๗๕

 ทางให้เกิดปัญญา ๓๗๖

 ปริยัติปัญญา ปฏิบัติปัญญา ปฏิเวธปัญญา ๓๗๗

 ปัญญาที่แท้จริง ต้องเป็นปัญญาที่รู้ทั่วถึงสัจจะ ๓๗๘

 ปัญญาในอริยสัจจ์เป็นปัญญาสูงสุด ๓๘๐

 ปริยัติปัญญา ๓๘๑

 อบรมปัญญาที่ท�าให้ละเว้นได้ ๓๘๑

 ให้รู้จักก�าหนดรู้หรือปัญญา ๓๘๓

สภาพเหตุผลและเหนือเหตุผลในพุทธธรรม ๓๘๕



.
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พระพุทธเจ้า

ในชมพูทวปี ซ่ึงเป็นประเทศอินเดยี ปากสีถาน และเนปาลในบดันี ้ในมชัฌมิ-

ชนบท คือในภูมิประเทศส่วนกลางของชมพูทวีปนั้น เมื่อก่อนพุทธศก ๘๐ ปี ศาสดา

เอกของโลกได้ประสตูแิล้ว ทีอ่ทุยานลมุพนิวัีน ตัง้อยู่ในกึง่กลางแห่งนครกบิลพสัดุแ์ละ

นครเทวทหะ เมื่อ ณ วันบุรณมี (วันเพ็ญ) เดือนเวสาขะ (ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ 

ในปีปกติ เดือน ๗ ในปีมีอธิกมาส ตรงกับเดือนพฤษภาคมเป็นพื้น) เป็นโอรสแห่ง

พระเจ้าสทุโธทนะ ศากยะ กบัพระนางมายา กรงุกบลิพสัดุ ์แคว้นสกักะ เป็นพระราช

กุมารในศากยราชตระกูลโคตมโคตรอยู่ในฐานะเป็นองค์รัชทายาทแห่งพระราชบิดา

พระราชกุมารทรงมีพระรูปลักษณะงามสง่า ต้องด้วยมหาบุรุษลักษณะตาม

ต�ารับของพราหมณ์ ซึ่งมีท�านายไว้ว่า มหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้จักมีคติ

เป็น ๒ คือถ้าอยู่ครองฆราวาสจักได้เป็นจักรพรรดิราช พระราชาเอกในโลก ถ้าออก

ทรงผนวช จักได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาเอกในโลก  

ดังกล่าวว่า เม่ือพระราชกมุารประสตูใิหม่ มดีาบสองค์หนึง่ชือ่อสติะ ผูอ้าศยัอยูข้่างเขา

หิมพานต์ ผู้คุ ้นเคยและเป็นที่นับถือของราชตระกูล ได้เข้าไปเฝ้าเย่ียม ได้เห็น 

พระลักษณะนั้นแล้วไม่อาจยอมให้พระราชกุมารนมัสการตน กลับกราบลงที่พระบาท

ของพระราชกุมารเอง แล้วกล่าวท�านายลักษณะของพระราชกุมารดังกล่าวนั้น

เมือ่ประสตูแิล้วได้ ๕ วนั พระราชบดิาได้ประกอบพระราชพธิขีนานพระนาม

พระราชกุมารว่า “สิทธัตถะ” แปลว่า “ผู้ส�ำเร็จประโยชน์ที่ประสงค์” เมื่อประสูติแล้ว
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ได้ ๗ วัน พระนางมายา พระมารดาสิ้นพระชนม์ พระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงมอบ 

พระราชโอรสแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉา (น้า เป็นพระน้องนางของ

พระนางมายา) บ�ารุงเลี้ยงต่อมา พระนางได้ทรงรับท�านุบ�ารุงเลี้ยงเป็นอย่างดี แม้ใน

ต่อมาทรงมีพระราชบุตรทรงพระนามว่า “นันทะ” และพระราชบุตรีทรงพระนามว่า 

“รูปนันทา” ก็ทรงท�านุบ�ารุงไม่ยิ่งกว่า พระสิทธัตถกุมารจึงทรงได้รับทะนุถนอมบ�ารุง

เลี้ยงอย่างดีย่ิงมาโดยล�าดับ เมื่อมีพระชนมายุได้ ๗ ปี พระราชบิดาตรัสให้ขุด 

สระโบกขรณี ๓ สระ ปลูกบัว ๓ อย่าง อย่างละสระ ในพระราชนิเวศน์ตกแต่งให้

เป็นที่เล่นส�าราญพระหฤทัย และจัดประทานเครื่องเล่น เครื่องทรง เครื่องประดับ

ตกแต่ง ล้วนเป็นของประณีตมีคนคอยปฏิบัติทะนุถนอมระแวดระวังทุกเวลา ครั้นมี

พระชนมายเุจรญิควรจะศึกษาศิลปวทิยาได้ พระราชบิดาจงึทรงมอบให้ศกึษาในส�านกั

ครูวิศวามิตร พระสิทธัตถกุมารทรงเรียนได้ว่องไวจนสิ้นความรู้อาจารย์แล้ว ได้แสดง

ให้ปรากฏในที่ประชุมเป็นที่รับรองว่าทรงมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยอดเยี่ยม  

คร้ันมีพระชนม์ได้ ๑๖ ปี พระราชบิดาโปรดให้สร้างปราสาท ๓ หลัง เพื่อเป็นที่ 

เสด็จอยู่แห่งพระราชโอรสใน ๓ ฤดู ตรัสขอพระราชบุตรีแห่งพระเจ้าสุปปพุทธะ  

ในเทวทหนคร มีพระนามว่า “ยโสธรำ” หรือ “พิมพำ” อันประสูติแต่พระนางอมิตา 

พระกนฏิฐภคนิขีองพระองค์มาอภเิษกเป็นพระชายา พระราชกมุารทรงเสวยสุขสมบัติ

ตามฆราวาสวสิยับรบิรูณ์ตลอดมาจนมพีระชนมายไุด้ ๒๙ ปี มพีระโอรสประสตูแิต่

พระนางยโสธราองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า “รำหุล”

พระสิทธัตถกุมารแม้จะทรงถูกผูกพันด้วยอภิรมย์สมบัติต่าง ๆ เพื่อให้เสด็จ

อยู่ครองฆราวาสมใิห้เสดจ็ออกทรงผนวช แต่พระองค์ทรงเป็นมหาบรุษุคือบคุคลชัน้ยอด 

เป็นโพธสิตัว์ คือผูพ้อใจรักในการแสวงหาความรูค้วามจริง พร้อมท้ังพอใจรักในความดี

ความบรสิทุธิแ์ละในสรรพสตัว์ด้วยเมตตากรณุา ทรงมพีระปัญญามคีวามดคีวามบรสุิทธิ์ 

และมีพระกรุณาสูงกว่าสามัญชน จะกล่าวว่า ทรงเป็นผู้มีก�าหนดจะได้ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้าก็ได้ จึงไม่ทรงลุ่มหลงไปในเครื่องอภิรมย์ต่าง ๆ อย่างงมงาย ทรงเห็น

ประโยชน์ที่ควรท�าว่าค่าสูงกว่า ทั้งทรงเข้มแข็งสามารถเพื่อที่จะสละอภิรมย์สุขต่าง ๆ 

เพื่อประกอบประโยชนกิจ แม้จะท�าได้ยากสักเพียงไรก็ตาม พระคุณสมบัติดังกล่าวนี้

พึงเห็นได้จากพระประวัติตั้งแต่ต้น
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เมือ่ทรงอยูใ่นวยัศกึษาศลิปวทิยา กท็รงบากบัน่ศึกษาจนส�าเรจ็เป็นอย่างดเียีย่ม 

เพราะทรงสละความเกยีจคร้านและการเล่นการสนกุตลอดถึงอภริมย์สุขต่าง ๆ ทีเ่ป็น

อุปสรรคอันตรายต่อการศึกษาอันมีอยู่อย่างฟุ่มเฟือย มีพระหฤทัยรักในการศึกษา  

และพากเพยีรแสวงหาความรู้เพยีงอย่างเดยีว ไม่พะวักพะวนแวะเวียนไปเสียในเรือ่งอืน่ 

ข้อน้ีจงึควรเป็นตวัอย่างของผูท้ีก่�าลงัอยู่ในวยัหรอืสมยัศกึษาทัว่ไป ทีจ่ะมแีต่ความพอใจ

รักเรียนรักศึกษา แสวงหาความรู้จนส�าเร็จ

เมื่อทรงเจริญพระวัยขึ้นเป็นพระดรุณ ถึงคราวควรอภิเษกจึงทรงอภิเษกด้วย

พระราชกมุารทีีคู่ค่วรกนั ประกอบพธิกีารตามพระราชประเพณ ีไม่มข้ีอพงึครหาอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ข้อนี้ควรเป็นตัวอย่างของผู้ประสงค์จะมีคู่ครองทั่วไป ในอันที่จะรอให้ถึง

กาลเวลาอนัสมควรและปฏบิตัใินทางทีถ่กูทีค่วร ยอมให้มีการพินจิพิจารณาโดยรอบคอบ 

ทัง้ทางฝ่ายตนเอง ท้ังทางฝ่ายผูใ้หญ่ท่ีเกีย่วข้อง ไม่ท�าผลนุผลนัไปตามล�าพงัใจทีว่ิง่เรว็

แรงของคนดรุณวัย ซึ่งจะเป็นเหตุให้เสียใจภายหลัง

เมือ่ทรงอภิเษกมีพระชายาแล้ว กท็รงปฏิบตัหิน้าทีร่ะหว่างกนัด้วยด ีไม่ปรากฏ

ว่ามีการร้าวฉาน มีความสมัครสามัคคี มีความสุขสมบูรณ์ในฆราวาส ข้อนี้ควรเป็น

ตัวอย่างของผู้ครองเรือนทั่วไป ในอันที่จะครองเรือนให้ดี ให้มีความเรียบร้อยสงบสุข

ในครอบครัวด้วยทุกฝ่ายต่างปฏิบัติชอบในหน้าที่ต่อกัน ไม่นอกใจกัน อะลุ้มอล่วย 

สมัครสมานกัน

พระสิทธัตถกุมาร แม้จะไม่มีแสดงไว้โดยตรงว่าได้ทรงปกครองแว่นแคว้น  

แต่ก็พึงเห็นว่าได้ทรงช่วยพระราชบิดาในการปกครองเป็นแน่ เพราะทรงเป็นเจ้านาย 

ในราชตระกูล ซ่ึงมีหน้าท่ีปกครองประชาชน ทรงตั้งอยู่ในฐานะเป็นทายาทของ 

พระราชบดิา เหตอีุกประการหนึง่ทีส่�าคญั คือทรงเป็นมหาบรุุษโพธสิตัว์ผูม้พีืน้เพฉลาด

หลักแหลม มีพระอัธยาศัยดีบริสุทธิ์ เต็มไปด้วยเมตตากรุณา จึงท�าให้อยู่มืด ๆ มิได้ 

ต้องคิดให้เห็นเหตุเห็นผลจนสว่างกระจ่างแจ้งและเม่ือเห็นใครเป็นทุกข์เดือดร้อน  

อย่างน้อยในที่เฉพาะตา แล้วก็ทนเฉยอยู่มิได้ต้องขวนขวายช่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง  

อันอัธยาศัยที่ทนอยู่จะไม่ช่วยทุกข์ใครมิได้นี้เป็นลักษณะของมหาบุรุษโดยแท้ ข้อนี ้

ควรเป็นตวัอย่างของผูม้หีน้าทีป่กครองตัง้แต่ส่วนน้อย เช่นภายในครอบครวั ภายในวง
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ธุรกิจย่อย ๆ ต่าง ๆ จนถึงในส่วนใหญ่ขึ้นไปโดยล�าดับ ในอันที่จะส�าเหนียกให้ม ี

ความรอบรู้เพียงพอ ท�าความดี มีความบริสุทธิ์สะอาด ประกอบด้วยเมตตากรุณา  

น�าผู้อยู่ในปกครองไปสู่ความสว่าง ความสุข ความเจริญ ท�าให้อยู่ด้วยกันเป็นสุข  

ไม่ขาดแคลนคับแค้น ไม่หวาดระแวงนอนสะดุ้ง เหมือนอย่างอยู่ด้วยกันในระหว่าง

ญาติมิตรเป็นที่รัก

พระราชกุมารได้ประทับเสวยสุขส�าราญในท่ามกลางสุขสมบัติ อันพึงอภิรมย์

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

พรกัพร้อม แม้อย่างนัน้ทกุอย่างกไ็ม่อาจผกูพนักัน้กางบคุคลผูเ้ป็นมหาบรุุษโพธสัิตว์ไว้ได้ 

เวลาดังกล่าวได้มาถึงเข้าแล้ว เมื่อพระสิทธัตถกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ๔  

คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ในระหว่างทางเมื่อเสด็จประพาสพระราช

อทุยาน ๔ วาระโดยล�าดบักนั พระโพธสิตัว์ทรงสังเวชพระหฤทยัเพราะได้ทอดพระเนตร

เหน็ ๓ เทวทตูข้างต้น ทรงพอพระหฤทยัในบรรพชาเพราะได้ทอดพระเนตรเหน็สมณะ 

จนถึงน้อมพระหฤทัยจะเสด็จออกไปบรรพชา

เทวทูต แปลว่า ทูตเทพยดา อย่างที่พูดกันว่าทูตสวรรค์ ท่านจึงแสดงตาม

ศัพท์ว่าทูตท่ีเทพยดาสร้างนิมิตไว้ เพื่อให้พระราชกุมารทอดพระเนตรเห็น แต่ท่านก็

แสดงไว้โดยความว่า พระโพธิสตัว์ทรงปรารภถงึความแก่ เจบ็ ตาย อนัครอบง�ามหาชน

ทุกคน ทรงด�าริแสวงหาทางพ้น อันเรียกว่า โมกขธรรม (ธรรมเป็นเครื่องพ้น)  

ทรงเหน็ว่าสภาพท้ังปวงย่อมมีของแก้กัน เช่นมีร้อนแล้วก็มเียน็แก้ มมีดืแล้วกม็สีว่างแก้ 

บางทีจะมีทางแก้ทุกข์ ๓ อย่าง คือ แก่ เจ็บ ตาย นี้ได้ แต่ถ้ายังอยู่ในฆราวาสก็ไม่มี

โอกาสปฏิบัติแสวงหา ส่วนบรรพชาเป็นโอกาสแสวงหาได้ จึงมีพระด�าริจะเสด็จออก

บรรพชา ไม่ไยดใีนฆราวาสสมบตั ิในเวลาอืน่ เมือ่ทรงเหน็คนแก่ เจบ็ ตายและสมณะ 

กม็ไิด้ทรงปรารภจนเหน็จรงิ ส่วนในเวลาสดุท้ายนีท้รงปรารภจนเหน็ความจรงิ จงึเรยีกว่า

ได้ทรงเห็นเทวทูต

เมือ่พระโพธสิตัว์ได้ทรงปรารภเหน็ประโยชน์ของการบรรพชา กตั็ดพระหฤทยั

รักในพระชายา และพระโอรสซึ่งประสูติใหม่ กับทั้งบุคคลและวัตถุที่รักทั้งปวง  
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แล้วเสด็จออกผนวชเที่ยวจาริกไปแต่พระองค์เดียวเมื่อมีพระชนมายุได้ ๒๙ ปี  

ด้วยพระหฤทัยมุ่งมั่นจะได้โมกขธรรม อันเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่โลก ไม่ไยดีสิ่งอื่น

ทั้งหมด ตามวิสัยของมหาบุรุษโพธิสัตว์ได้เคยประทับอยู่บนปราสาท แวดล้อมด้วย

บุคคลและวัตถุท่ีพึงอภิรมย์ ก็ต้องมาประทับอยู่องค์เดียวแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ภูเขา

และสัตว์ป่านานาชนิด เคยเสด็จด้วยพระราชยานต่าง ๆ ก็ต้องเสด็จด้วยพระบาท  

บนภาคพื้นตามธรรมชาติ เคยมีผู้ตั้งเคร่ืองเสวยถวายบริบูรณ์ ก็ต้องเสด็จภิกขาจาร 

ได้อาหารพอเสวยบ้าง ไม่พอบ้าง ตามแต่เขาจะถวาย แต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ทรงย่อท้อ 

ทรงปฏิบัติแสวงหาทางโมกขธรรมเรื่อยไป 

ในขัน้แรกได้เสดจ็ไปสูส่�านกัของดาบส ๒ ท่าน คือ อาฬารดาบส กาลามโคตร 

และอุทกดาบส รามบุตร ทรงศึกษาจนสิ้นความรู้ของอาจารย์ทั้ง ๒ โดยล�าดับแล้ว 

ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ จึงเสด็จหลีกออกไปปฏิบัติในทางทรมานพระกายให้ล�าบาก 

อันเรียกว่า ทุกรกิริยำ (การท�าที่ท�าได้ยาก) โดยล�าพังพระองค์ ทรงทดลองเปลี่ยนไป

ให้ล�าบากย่ิงยวดเข้าทกุท ีจนถงึขัน้ยิง่ยวดอย่างทีส่ดุ ไม่มโียคอีืน่จะท�าให้เกนิขึน้ไปกว่า

ได้แล้ว ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงทรงเลิก ทรงบ�ารุงพระกายให้กลับมีพระก�าลังขึ้น 

แล้วทรงเริม่ปฏบิตัทิางจติ ซึง่เรยีกในภายหลงัว่า อรยิมรรคมอีงค์ ๘ จงึได้ตรสัรูธ้รรม 

หรอืเรยีกว่าตรสัรูอ้ริยสจัจ์ ๔ ณ ควงโพธิพฤกษ์ ในต�าบลอุรเุวลาเสนานคิม แคว้นมคธ 

ในราตรีวันบุรณมี เดือนเวสาขะ เช่นเดียวกับเมื่อประสูติ เมื่อมีพระชนมายุ ๓๕ ปี 

เมื่อตรัสรู้แล้วได้พระนามว่า “พุทธ” “ผู้ตรัสรู้” เรียกกันว่า “พระพุทธเจ้ำ” ทรงได ้

โมกขธรรมเมื่อได้ตรัสรู้นั้นแล

พระสทิธตัถกุมารทรงเป็นมหาบุรุษโพธสัิตว์ จงึทรงมคีวามคดิสูงก้าวล่วงสามญัชน 

สิ่งที่คนธรรมดาได้ยินได้เห็นแล้วไม่คิด ก็ทรงคิด และคิดจนพบเหตุผล คิดจน 

ไม่ติดในเหตุผล ถ้าไม่เช่นนั้น พระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาก็คงไม่เกิดขึ้นในโลก  

ข้อน้ีควรเป็นตวัอย่างของบคุคลทัว่ไป ในอนัทีจ่ะใช้ความสังเกตและคดิหาเหตผุลในส่ิง

ทีป่ระสบพบผ่าน ให้เหมอืนอย่างคนตาดีดรููป มใิช่เหมอืนคนตาบอดดูรูป และเมือ่มอง

เห็นทุกข์หรืออุปสรรคอันตรายต่าง ๆ ก็ไม่ยอมอับจนพ่ายแพ้ เพราะต้องมีสิ่งที่แก้กัน

ได้อย่างแน่นอน จงึต้องพยายามหาสิง่ทีอ่าจแก้กันได้นัน้ให้ได้ 
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ผูป้ระสบความส�าเร็จทกุคนในกจิการทกุอย่างไม่ว่าเลก็หรอืใหญ่ กเ็พราะมอง

เหน็เหตผุล เมือ่พบอปุสรรคกไ็ม่ยอมแพ้ พยายามแก้ไขจนส�าเร็จ ในการแก้ไขหรือใน

การปฏิบัติเพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์จ�าต้องมีการเสียสละ แต่การเสียสละที่ถูกต้องนั้น

หมายถึงเสียสละสุขส่วนน้อยเพื่อสุขที่ไพบูลย์ เช่นสละสุขเฉพาะตนเพ่ือสุขส่วนรวม 

หรือสละดังที่ท่านแนะน�าไว้ว่า 

“พงึสละทรัพย์เพือ่รกัษาอวยัวะ พงึสละอวยัวะเพือ่รกัษาชวีติ พึงสละทัง้ทรพัย์ 

ทั้งอวัยวะตลอดถึงชีวิตเพื่อรักษาธรรม” 

ในประการสดุท้ายนี ้พงึเหน็พระโพธสิตัว์เป็นตวัอย่าง เพราะในเยน็วนัทีต่รสัรู้ 

เมือ่ประทบันัง่ลงบนฟ่อนหญ้าคาทีท่รงเกลีย่เป็นทีป่ระทบันัง่ ณ ภายใต้โพธพิฤกษ์แล้ว 

กไ็ด้ทรงตัง้พระหฤทัยเดด็เดีย่ว ความว่า 

“เน้ือและเลือดจะเหอืดแห้งไป เหลอืแต่หนงั เอน็ กระดูก ก็ตามท ียงัไม่บรรลุ

ถงึธรรมเพยีงใด กจ็กัไม่ลุกขึน้เพียงน้ัน” 

จึงชื่อว่าได้ทรงยอมสละทุกอย่างเพื่อธรรม ข้อนี้ควรเป็นตัวอย่างของบุคคลผู้

มุง่บ�าเพญ็คุณประโยชน์ท่ัวไปในอันท่ีจะไม่มุ่งสขุประโยชน์เฉพาะตนเท่านัน้ แต่ให้มุง่กว้าง

ออกไป และยอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนน้อยนั้นเพื่อส่วนใหญ่ คนที่สามารถท�าคุณ

ประโยชน์แก่หมู่ชนก็เพราะสามารถสละเพ่ือหมู่ชน ถ้าไม่สามารถสละก็ไม่สามารถ

สร้างคุณประโยชน์อะไรได้เลย แต่ทั้งนี้ก็ต้องยึดธรรมเป็นหลัก ไม่เช่นนั้น ก็จะกลาย

เป็นสละทางถูกไปถือเอาทางที่ผิด ตรงกันข้ามกับพระพุทธจรรยา

พระพทุธเจ้า เมือ่ก่อนแต่ตรสัรู ้เรยีกว่า พระโพธิสตัว์ ผูใ้ฝ่แสวงรู ้ครัน้ตรสัรู้

แล้วจึงเรียกว่า พระพทุธะ ผูรู้้แล้วบรบิรูณ์ พระพทุธเจ้าทรงรูแ้ล้วบรบิรูณ์ด้วย บรสิทุธิ์

บริบูรณ์ด้วย มีพระกรุณาบริบูรณ์ด้วย ฉะนั้น เพราะพระกรุณาจึงทรงด�าริเพื่อแสดง

ธรรมโปรดโลก ทรงอธิษฐานพระหฤทัยจะด�ารงพระชนม์อยู่จนกว่าจะตัง้พระพทุธศาสนา

และมีบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ลงมั่นคงส�าเร็จประโยชน์แก่หมู่

ชนทกุเหล่า คร้ันทรงด�ารอิธษิฐานพระหฤทยัจะทรงด�ารงอยูก่่อนเพือ่โปรดโลกดงัน้ีแล้ว 

จึงเสด็จเที่ยวจาริกไปในแว่นแคว้น จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้านนั้น ๆ ทรงแสดง



9ความเข้าใจเร่ืองพระพุทธศาสนา

ธรรมสั่งสอนคนที่ควรสั่งสอนแนะน�าที่เรียกว่า เวไนย ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงบ้าง 

อย่างกลางบ้าง อย่างต�่าบ้าง ไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ ยากดี มีจน ทรงสามารถ

ประกาศพระศาสนาให้คณาจารย์เจ้าลัทธิผู้มีชื่อเสียงมีศิษย์มาก ให้คนชั้นสูงผู้มีก�าลัง

อ�านาจ คือ กษัตริย์ อ�ามาตย์ มนตรี เป็นต้น ให้คนคงแก่เรียน คนฉลาด  

เช่น พราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงต่าง ๆ ตลอดถึงเศรษฐีคฤหบดี มีศรัทธาเลื่อมใสยอมรับ

นบัถอื เมือ่เป็นเช่นนีก้เ็ป็นเคร่ืองชกัจูงคนอืน่ ๆ ให้เข้านบัถอืได้ง่าย อย่างน้อยกท็�าให้

เกิดสนใจ และเป็นวิธีให้เกิดความสวัสดีจากภัยทางการเมืองเป็นต้นท่ัวกัน เพราะผู้

ปกครองบ้านเมอืงกไ็ด้นบัถอืแล้ว 

กล่าวโดยสรปุ ได้ทรงบ�าเพญ็พทุธจรยิาบรบิรูณ์ คอื โลกตัถจรยิำ ทรงประพฤติ

เป็นประโยชน์แก่โลก ได้แก่ทรงประพฤตเิป็นประโยชน์แก่มหาชนทีน่บัว่าเป็นสตัว์โลก

ทั่วไป เช่น ทรงแผ่พระญาณเล็งดูสัตว์โลกทุกเช้าค�่า ผู้ใดปรากฏในข่ายพระญาณก็ได้

เสด็จไปโปรดผู้นั้น ญำตัตถจริยำ ทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พระญาติ หรือโดย

ฐานะเป็นพระญาต ิเช่น เสดจ็ไปโปรดพระญาต ิณ นครกบลิพัสดุ ์เสดจ็ไปห้ามพระญาติ

ฝ่ายศากยะและโกลิยะ ผู้วิวาทถึงกับจะรบกันด้วยเหตุแห่งน�้าเข้านา พุทธัตถจริยำ  

ทรงประพฤติประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้า เช่น ทรงแสดงธรรม ทรงบัญญัติ 

พระวินัย ประดิษฐานพระพุทธศาสนาและบริษัท ๔ ให้ยั่งยืนสืบมา กล่าวสั้น ๆ ว่า 

ทรงท�าหน้าที่ของพระพุทธเจ้า เหตุฉะนี้ จึงทรงได้รับยกย่องเป็นพระศาสดาเอก 

ของโลก

พระพทุธเจ้าเสดจ็จารกิไปด้วยพระบาทเปล่า โปรดมหาชนในแว่นแคว้นต่าง ๆ 

ประดิษฐานพระพทุธศาสนาและบรษิทั ๔ ให้ตัง้มัน่แพร่หลายส�าเรจ็ดงัทีไ่ด้ทรงอธษิฐาน

พระหฤทยัไว้แล้ว จงึทรงปลงอายุสงัขาร ก�าหนดพระหฤทัยว่าจะปรนิพิพาน แม้เช่นนัน้ 

ก็ได้เสด็จจาริกไปโปรดมหาชนต่อไปจนถึงวันบุรณมีเดือนเวสาขะ ก่อนพุทธศก ๑ ปี  

แม้ก�าลังประชวรลงพระโลหิตก็ได้เสด็จด�าเนินด้วยพระบาทต่อไปจนถึงสาลวโนทยาน

เมืองกุสินาราที่ได้ทรงก�าหนดพระหฤทัยว่าจะเป็นที่ปรินิพพาน ได้เสด็จผทมตะแคง

เบือ้งขวา อนัเรยีกสหีไสยา บนพระแท่นระหว่างไม้สาละทัง้คู ่ประทานโอวาทอนศุาสน์

ภิกษุสงฆ์จนสิ้นสงสัยทั้งปวงแล้ว ได้ตรัสปัจฉิมพจน์ (ค�าสุดท้าย) ความว่า 
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“บัดนี้ เรำขอกล่ำวเตือนท่ำนทั้งหลำย สังขำรทั้งหลำยมีควำมเสื่อมไปเป็น

ธรรมดำ ท่ำนทัง้หลำยจงท�ำควำมไม่ประมำทให้ถงึพร้อมเถดิ” ดงันีแ้ล้วไม่ตรัสอกีต่อไป 

ทรงผทมเพ่งพระหฤทัยนิ่งสงบแล้วเสด็จดับขันธปรินิพพานในราตรีวันบุรณมี 

เดอืนเวสาขะนัน้ นบัพระชนมายไุด้ ๘๐ ปี ทรงประกาศพระศาสนาได้ ๔๕ ปี นบัรัฐ

ใหญ่ที่เสด็จจาริกไปประกาศพระศาสนาได้ ๗ รัฐ ตรงกับที่กล่าวว่า เมื่อประสูติ  

เสดจ็ด�าเนนิไปด้วยพระบาท ๗ ก้าว

ปฏิปทาของพระพุทธเจ้า แม้ตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงนิพพาน เป็นเนตติท่ีพึงน�าไป

ปฏิบติัตามได้เป็นอันมาก เป็นต้นว่า ควรมกีรุณาช่วยเปลือ้งทกุข์แก่ผูอ้ืน่ตามทีส่ามารถ 

ควรฉลาดในอุบาย คือวิธีการที่จะท�าให้ส�าเร็จประโยชน์ ควรปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ 

ควรต้ังใจว่าจะท�าอะไรให้ได้สักเท่าไรในวิสัยของตนแล้วท�าให้ส�าเร็จ ข้อส�าคัญคือควร

ท�าความไม่ประมาทอยู่เสมอ

สรุปกล่าวโดยพระคุณ พระพุทธเจ้าทรงบรบิรูณ์ด้วยพระปัญญาคณุ (พระคณุ

คือปัญญา) พระวิสุทธิคุณ (พระคุณคือความบริสุทธิ์) พระกรุณาคุณ (พระคุณ 

คือกรุณา) ดังบทสวดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า  

พุทฺโธ ผู้รู้จริง สุสุทฺโธ บริสุทธิ์จริง กรุณำมหณฺณโว มีกรุณาจริงดังห้วงทะเลหลวง

เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนพึงตั้งใจนอบน้อมพระพุทธเจ้าตามบทนโมว่า นโม 

ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมำสมฺพุทฺธสฺส ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภำค (คือพระผู้

จ�าแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชน - กรุณาคุณ) พระอรหันต์ (คือพระผู้ควรบูชา 

สักการะเป็นต้น - วิสุทธิคุณ) พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ (คือพระผู้ตรัสรู้ชอบเอง -  

ปัญญาคุณ) พระองค์นั้น” ด้วยประการฉะนี้



พระธรรม

เมือ่พระพทุธเจ้าตรสัรูพ้ระธรรมแล้ว กไ็ด้มพีระกรณุาแสดงพระธรรมสัง่สอน

แก่โลก พระธรรมจึงเป็นสมบัติเลิศล�้าท่ีพระพุทธเจ้าประทานแก่โลก ยังมีอยู่จนถึง 

ทุกวันนี้

พระธรรมเป็นสมบัติส�ำหรับประดับใจให้งดงำม บ�ำรุงใจให้วัฒนะ (เจริญ) 

ท�ำให้คนเป็นคนโดยสมบรูณ์ ให้เป็นกลัยำณชน (คนงำม) ให้เป็นอำรยชน (คนเจรญิ

คนประเสริฐ) และให้อยู่เป็นสุขสงบ ถ้ำเทียบอย่ำงสมบัติภำยนอกก็เทียบได้กับโภค

สมบัติเครื่องบ�ำรุงร่ำงกำยและชีวิตให้เจริญเติบโต ให้ด�ำรงอยู่ และอำภรณ์สมบัติ 

เครื่องประดับตบแต่งร่ำงกำยให้งดงำม

เพือ่ก�าหนดง่าย จักได้แสดงพระธรรมเป็นข้อ ๆ ไปตามปัญหาว่า อะไร อย่างไร

ท�าไม เพื่ออะไร เป็นต้น

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

ทรงไว้ หมายถึง ทรงตัวเองคือคงตัวอยู่เสมอ และหมายถึงทรงคือรักษาคนที่มีธรรม

ไว้ให้เป็นตามธรรม ฉะนัน้ ธรรมจงึเป็นกฎธรรมดำทีค่งตวัอยูเ่สมอ ใครจะค้นพบหรอืไม่ 

ธรรมกค็งเป็นธรรมคอืเป็นกฎธรรมดาอยูน่ัน่เองตลอดไป เทียบอย่างกฎธรรมชาตต่ิาง ๆ 

ที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายได้ค้นพบ กฎธรรมชาติเหล่านี้คงมีอยู่คู่กับโลก ใครจะค้น

พบหรือไม่ก็คงมีอยู่อย่างนั้นนั่นเอง
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พระพุทธเจ้ำตรัสรู้พระธรรม ก็คือได้ทรงค้นพบกฎธรรมดำของโลก ที่น�ำให้

ออกไปหรือให้พ้นไปจำกควำมทุกข์ทั้งปวงได้ กล่ำวแต่เพียงส่วนหนึ่ง คือทรงค้นพบ

กฎธรรมดำที่เป็นไปในชีวิตของคนว่ำ คนประสบผลต่ำง ๆ ในชีวิตอย่ำงนี้เพรำะเหตุ

อย่ำงนี ้หรือเพรำะท�ำเหตน้ีุจงึได้รับผลอย่ำงน้ี เหมือนอย่างสอบไล่ได้เพราะต้ังใจเรยีนดี 

หรือเพราะท�าดีจึงได้รับชมว่าเป็นคนดี

ปรากฏการณ์หรือทุก ๆ สิง่ทุก ๆ อย่างทีป่รากฏในโลก ดงัเช่น ตะวัน เดือน 

ดาว ที่มองเห็นเมื่อแหงนขึ้นไปดูบนฟ้า พื้นแผ่นดินที่มองเห็นเมื่อทอดตาดู พืชพันธุ์ 

ผู้คน สัตว์ นานาชนิด อาคารบ้านเรือนและสิ่งต่าง ๆ ที่มองเห็นเมื่อเหลียวดูรอบ ๆ 

ตลอดทัง้ความสว่าง ความมดื ความหนาว ความร้อน เป็นต้น ทีห่มนุเวยีนเปล่ียนแปลง

ไปอยู่ ล้วนมีเหตุผล มีกฎเกณฑ์คือเป็นไปตามกฎธรรมชาติธรรมดาที่แน่นอน ฉันใด 

ความเป็นไปแห่งชวีติของคน หรือท่ีเรยีกวถิชีวิีต กม็เีหตผุลมกีฎเกณฑ์ทีแ่น่นอน ฉันนัน้

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้กฎธรรมดาเหล่านี้ท้ังหมด จึงมีค�าเรียกพระนามว่า  

พระสัพพญัญ ูแปลว่า พระผูรู้ส้ิง่ทัง้ปวง แต่ถงึแม้จะทรงรูท้กุสิง่ทกุอย่าง แต่กท็รงเลือก

แสดงสั่งสอนแก่โลกเฉพาะที่จะให้ส�าเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่านั้น ฉะนั้น พระธรรม 

ทีพ่ระพุทธเจ้าทรงแสดงสัง่สอนจงึจ�ากดัเฉพาะข้อทีอ่าจน�าไปปฏบิตัใิห้เกดิเป็นประโยชน์

ขึ้นได้เท่านั้น

ถ้ำจะตั้งปัญหำว่ำ พระธรรม หมำยถึง เฉพำะธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดง

ส่ังสอนคืออะไร ก็พึงตอบได้โดยย่อว่ำคือกฎธรรมดำ หรือธรรมดำ คือควำมจริง 

ที่ประกอบด้วยประโยชน์ต่ำง ๆ ควำมจริงเหล่ำนี้ ที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงสั่งสอนเอง

กต็ำม ทีท่่ำนผูรู้อ้ืน่ ๆ แสดงตำมพระพทุธเจ้ำกต็ำม เรยีกว่ำพระธรรมทัง้นัน้ พระพทุธเจ้ำ

ได้ทรงแสดงพระธรรมดงักล่ำวในรปูของศำสนำทีแ่ปลว่ำ ค�ำสัง่สอน คือ วำงเป็นสตูร

ส�ำหรับปฏิบัติได้ทีเดียว ดังเช่นทรงแสดงว่ำ 

“ไม่ท�ำบำปทัง้ปวง ท�ำกุศลให้ถงึพร้อม ช�ำระจติใจของตนให้บรสุิทธิผ่์องแผ้ว” 

นี้เป็นรูปศำสนำ คือค�ำสั่งสอนที่วำงรูปเป็นสูตรปฏิบัติไว้เลย
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ใครมีเพยีงศรทัธาคือความเชือ่เพยีงอย่างเดยีวกส็ามารถปฏบิตัใิห้ส�าเร็จประโยชน์

ของตนได้ และถ้าประสงค์จะใช้ปัญญาคือพิสูจน์ เหตุผลต้นปลายของสูตรส�าเร็จนี้  

ก็ท�าได้แต่ต้องตั้งใจศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งด้านพระปริยัติ คือแบบแผนต�ารับต�ารา 

ทั้งด้านปฏิบัติให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็จะได้ข้อพิสูจน์ ได้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นทุกที จนหมด

สงสัย ตัวศาสนาคือค�าสั่งสอนนี้ทั้งหมดก็เรียกว่าพระธรรม

อันที่จริง ตัวธรรม คือธรรมดา คือความจริง กับศาสนา คือ ค�าส่ังสอน  

ต้องประกอบกนั กลมกลืนรบัรองกนั จงึจะจรงิแท้ถกูต้อง เหมือนอย่างธรรมชาตหิรอื

กฎธรรมชาติ และทฤษฎีว่าด้วยธรรมชาติ ถ้าทฤษฎีนั้นยังผิดพลาดบกพร่องจาก

ธรรมชาติทีป่รากฏเป็นไปจรงิกย็งัไม่เป็นทฤษฎทีีบ่รสิทุธิส์มบรูณ์ ยงัไม่อยูต่วั ต้องแก้ไข

กันต่อไป แต่ถ้าทฤษฎีนั้นไม่มีผิดที่จะต้องแก้ ไม่มีบกพร่องที่จะต้องเพิ่มเติม จึงเป็น

ทฤษฎีที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ เป็นทฤษฎีท่ีอยู่ตัว ไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไป ฉันใด  

ในเรื่องของความจริงและค�าสั่งสอน ก็ฉันนั้น ถ้าค�าสั่งสอนยังผิดพลาดบกพร่อง  

จากความจริงก็ยังเป็นค�าสั่งสอนที่ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ ยังไม่อยู่ตัว ต้องแก้ไขกันต่อไป 

แต่ถ้าค�าสัง่สอนนัน้ไม่มีผดิทีจ่ะต้องแก้ ไม่มบีกพร่องทีจ่ะเพิม่เตมิ ถกูต้องกบัความจรงิ

ตลอดไปหมด จึงเป็นค�าสั่งสอนที่อยู่ตัว ไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไป

ค�าสั่งสอนท่ีอยู่ตัวบริบูรณ์ดังกล่าวนี้แหละ คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  

เรียกว่า พระพุทธศาสนา แปลว่าศาสนาคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า (พระผู้รู้แล้ว

บริบรูณ์) พระพทุธศาสนาจงึเป็นศาสนาท่ีบริสทุธิบ์รบิรูณ์ ดังมคี�ากล่าวไว้แปลความว่า 

พระธรรมงามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลาง งามในทีส่ดุ (คอืถกูต้องกบัความจรงิตลอด

ไปทัง้หมด) กล่าวแสดงข้อทีค่วรประพฤตปิฏบิตัอิย่างประเสรฐิ พร้อมทัง้อรรถ (ความ) 

พร้อมทัง้พยัญชนะ (ถ้อยค�า) บรบูิรณ์ (ไม่มข้ีอบกพร่องทีจ่ะเพิม่เตมิ) บรสิทุธิ ์(ไม่มี

ข้อผิดพลาดที่จะต้องแก้ไข) สิ้นเชิง เพราะเหตุนี้ จึงมีบทสวดสรรเสริญพระธรรมว่า 

สฺวำกฺขำโต ภควตำ ธมฺโม ธรรมอันพระผู้มีพระภำคเจ้ำกล่ำวดีแล้ว ดังนี้

๒. พระธรรมดังกล่าวน้ันเป็นอย่างไร? พระธรรมดังกล่าวนั้นเป็นความจริง

ในตนเองของทุก ๆ คน ซ่ึงพระพทุธเจ้าทรงส่ังสอนว่าควรจะท�าอย่างไรกบัความจรงินัน้
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ความจริง ตรงกันข้ามกับ ความเท็จ เหมือนอย่างสัจจวาจา (วาจาจริง)  

ตรงกนัข้ามกับมุสาวาจา (วาจาเท็จ) อย่างไรเรยีกว่าวาจาจรงิหรือพูดจรงิ อย่างไรเรยีก

ว่ามุสาหรือพูดเท็จ คงเข้าใจกันดีแล้ว แต่เพื่อทบทวนและกระชับความเข้าใจเข้าอีก  

จักกล่าวโดยสมมติให้เป็นคน ๒ คน ชื่อนายกุศลกับนายอกุศล วันหนึ่งเวลาเย็น  

บดิาถามบตุรท้ัง ๒ ว่า วนันีไ้ด้ไปโรงเรยีนหรอืเปล่า นายกศุลได้ไปโรงเรียนจงึตอบว่าไป 

ส่วนนายอกศุลไม่ได้ไปโรงเรยีน แต่กต็อบว่าไป ถ้าต้ังปัญหาว่า ทัง้ ๒ คนนี ้ใครพดูจรงิ 

ใครพูดเท็จ ทุกคนคงตอบได้ทันทีว่านายกุศลพูดจริง นายอกุศลพูดเท็จ คราวนี้ตั้ง

ปัญหาต่อไปว่า พูดจริงเพราะอะไร พูดเท็จเพราะอะไร ปัญหานี้อาจต้องคิดสักหน่อย

หนึง่ ก็คงตอบได้ว่าพดูจริงเพราะพูดถกูกบัเรือ่งทีเ่ป็นจรงิ พูดเทจ็เพราะพดูผดิจากเรือ่ง 

ที่เป็นจริง

คราวนี้ จะย้อนมากล่าวถึงพระธรรม ความจริงในตนเอง ก็คือเรื่องที่เป็นจริง

ในตัวเอง เกี่ยวแก่ที่ตัวเราเองท�าอะไรบ้าง พูดอะไรบ้าง คิดอะไรบ้าง ซึ่งบางที ตัวเรา

เองต้องการปกปิด จึงปฏิเสธคนอื่น แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธตนเองได้ เรื่องของตัวเราเอง 

นี้แหละที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นธรรมสั่งสอนว่าควรท�าอย่างไรโดยครบถ้วนทุกเรื่อง  

ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น

ในเวลาเช้า ถึงเวลาควรจะออกจากที่นอน ก็ยังนอนซบเซาต่อไป ควรจะช่วย

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

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

จะจมอยู่ในวิบัติ”

เมือ่จะไปโรงเรยีน ไปท�างาน เกดิคร้านทีจ่ะไป คดิจะหนจีะเล่ียงหลบ หรือใน

เวลาเรียนเวลาท�างานคิดท้อแท้ คิดมักง่าย สักแต่ว่าเรียน สักแต่ว่าท�าไปหยุดไป  

พอให้สิน้เวลา หมดความตัง้ใจให้ก้าวหน้าในการเรยีนในการงาน พระธรรมจกัสอนว่า  

“วำยเมเถว ปุริโส ยำว อตฺถสฺส นิปฺปทำ คนพึงพยำยำมไปกว่ำส�ำเร็จประโยชน์”

เมื่อเกิดความรักต้องการในวัตถุ (ท่ีต้ังของความรัก เป็นบุคคลหรือส่ิงของ

ก็ได้) ที่ไม่สมควร ในกาลสมัยที่ไม่สมควร พระธรรมจักสอนว่า “เปมโต ชำยเต ภย� 

ภัยเกิดจำกรัก”
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เมือ่เกดิความชงิชงั โกรธแค้น ขดัเคอืง พระธรรมจกัสอนว่า “ทกฺุข� สยติ โกธโน 

คนโกรธนอนจมทุกข์”

เมื่อควรจะให้การศึกษา แต่ก็กลัวจะส้ินเปลืองทรัพย์ พระธรรมจักสอนว่า 

“ปญฺญำ ว ธเนน เสยฺโย ปัญญำเทียวประเสริฐกว่ำทรัพย์”

เมื่อปล่อยตัวไปตามใจ พระธรรมจักสอนว่า “วิหญฺญติ จิตฺตวสานุวตฺตี  

ผูป้ระพฤตติามอ�านาจจติ ย่อมล�าบาก” และสอนให้ห้ามใจด้วยสต ิให้หกัใจด้วยปัญญา

รวมความว่า พระธรรมจักสั่งสอนในเรื่องตัวเราทุกเรื่องทุกราวไป ว่าข้อนี้ ๆ 

เป็นอกุศล ไม่ดี อย่าท�า ข้อนี้ ๆ เป็นกุศล ดี งาม ควรท�า ใจของตนนี้ให้หมั่นช�าระ 

ให้สะอาด อย่าเที่ยวพล่านไปเพราะรัก ชังและหลง จนเสียหาย และพระธรรมสอน 

ให้หมั่นศึกษาให้เป็นคนสมบูรณ์ ให้มีความเพียรพยายาม ให้มีความอดทน เป็นต้น

พระธรรมทีย่กมานีเ้พยีงเลก็น้อย เป็นตวัอย่างพอสาธกให้เห็นว่าพระธรรมเป็นอย่างไร 

ฉะนัน้ เมือ่พจิารณาโดยรอบคอบแล้ว จงึอาจกล่าวได้ว่า พระธรรมท่ีพระพุทธเจ้ำทรง

ส่ังสอนเพียงพอกับเรื่องของตนทุกแง่ทุกมุมโดยครบถ้วน พระธรรมจึงเป็นประมวล

ระบบของชวีติทัง้หมด เป็นประทีปส่องให้เห็นควำมจรงิของชีวติ ให้เห็นควำมจรงิของ

ตนเอง ตลอดของโลกทั้งหมด

๓. ท�าไมพระพทุธเจ้าจงึทรงแสดงพระธรรม และทรงแสดงเพือ่อะไร? พระพทุธเจ้า

ทรงแสดงพระธรรมมิใช่ด้วยทรงมุ่งหมายให้เขาชอบให้เขาชมแล้วจักได้บูชาพระองค์

ต่าง ๆ คือมิได้ทรงมุ่งผลตอบแทนอะไรส�าหรับพระองค์เองเลย

แต่ท�าไมจงึทรงแสดงพระธรรม? ทรงแสดงกเ็พราะทรงมพีระกรณุาอนเุคราะห์

จ�าแนกแจกพระธรรมให้แก่โลก

เพื่ออะไร? ก็เพื่อให้โลกหรือสัตว์โลกทุก ๆ ผู้ ทุก ๆ คนประสบประโยชน์

ประสบสนัตสิขุถ้วนทัว่หน้า เหมอืนพ่อแม่มเีมตตากรณุาอนเุคราะห์ลกู ๆ อย่างบรสิทุธิ์ 

จึงทนยากล�าบากถนอมเลี้ยงส่งเสริมลูก ๆ มิได้มุ่งผลอะไรตอบแทนจากลูก เพียงแต่

หวงัจะได้เหน็ความส�าเร็จ ความสขุ ความเจรญิของลูก แล้วพลอยปีตยิินดด้ีวยเท่านัน้ 
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บางที เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม ผู้ฟังไม่ชอบใจหาว่าทรงสาปแช่งเขาก็มี  

แต่พระพทุธเจ้ากไ็ม่ทรงยับยัง้ทีจ่ะแสดงในเมือ่ทรงเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ เหมอืนอย่าง

ผู้พยาบาลไข้ที่ดีพยายามให้ยาแก่คนไข้แม้ว่าคนไข้ไม่ชอบ ทั้งไม่ยอมตามใจให้ของ 

แสลงแม้คนไข้จะเรยีกร้อง บางทีถกูคนไข้บรภิาษด่าว่าต่าง ๆ กท็นได้ด้วยเมตตากรณุา 

คิดปลงใจว่า ถ้าเป็นคนดีไม่เป็นคนไข้ก็คงไม่เป็นอย่างนี้ ไฉนคนดีจะไปถือคนไข้

มีเรื่องในสมัยพระพุทธเจ้าที่เล่าไว้ในพระสูตรหน่ึงว่า พระราชโอรสองค์หนึ่ง

ของพระเจ้าพิมพิสาร กรุงราชคฤห์ มคธรัฐ มีพระนามว่า อภัยราชกุมาร กราบทูล

ถามพระพุทธเจ้าว่าตรัสพระวาจาเช่นไร พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า พระองค์ตรัสวาจา

แต่ที่ทรงทราบว่าจริงแท้ และประกอบด้วยประโยชน์ และทรงรู้กาลเวลาเพื่อที่จะตรัส

วาจาดังกล่าว จะเป็นที่ชอบใจหรือไม่ก็ตาม เพราะทรงอนุเคราะห์เท่านั้น ในขณะนั้น

พระราชกุมารก�าลังทรงประคองกมุารน้อยให้นอนอยู่บนเพลา พระพทุธเจ้าจงึตรสัถามว่า 

ถ้ากุมารน้อยนั้นอมเสี้ยนไม้หรือเศษกระเบ้ืองในปากเพราะพี่เล้ียงหรือพระราชกุมาร

เองเผลอไป จะทรงท�าอย่างไร พระราชกุมารกราบทูลว่า จะต้องทรงบีบศีรษะกุมาร

น้อยให้อ้าปาก ล้วงเสี้ยนไม้หรือเศษกระเบื้องนั้นออกให้จงได้แม้จะต้องถึงเลือดออก 

เพราะเป็นวิธีเดียวท่ีเป็นการอนุเคราะห์ ฉะนั้น พระธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดง 

จงึเตม็เป่ียมด้วยพระกรุณำอนุเครำะห์ทกุบท ได้ฟังพระธรรมเมือ่ใด กไ็ด้รบัพระกรณุำ

ของพระองค์ที่ประทับอยู่ในพระธรรมเมื่อนั้น ทุกครั้งทุกครำวไป

๔. พระธรรมเกี่ยวข้องอะไรกับคน? คนควรจะท�าอย่างไรกับพระธรรม?  

เพราะพระธรรมเป็นความจรงิของคนทีพ่ระพทุธเจ้าทรงยกขึน้แสดงสัง่สอนชีท้างปฏบิตัิ 

ของคนเพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว พระธรรมจึงเกี่ยวข้องกับคน

โดยตรง

กล่าวให้ใกล้ที่สุด พระธรรมนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเราทุก ๆ คน จะกล่าวว่า  

พระธรรมคอืตวัเรำเอง ท่ีพระพทุธเจ้ายกขึน้แสดงกไ็ด้ และทรงแสดงแก่ใคร ทรงแสดง

แก่ตัวเราเองนี้แหละ ข้อส�าคัญให้ตัวเราเองนี้

(๑) เงีย่หใูห้ได้ยนิพระธรรมท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดง อนัเรยีกว่า พระปรยิตัธิรรม 

คือค�าสั่งสอนที่ควรเรียนควรฟังทั้งหมด
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(๒) เดนิเข้าไปหาพระธรรม เหมอืนอย่างพระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า “จงมานี”่ 

แล้วกเ็ดินเข้าไปเฝ้าพระองค์ นีเ้ป็นภาคปฏบิตัคิูก่บัปรยิตั ิเทยีบดงัภาคทฤษฎ ีการเดนิ

เข้าไปหาพระธรรม เรียกว่าปฏิบัติธรรม กล่าวโดยสรุป คือ

ก. ศีล ประพฤติดีงาม เว้นจากประพฤติเสียหายต่าง ๆ เป็นต้นว่าศีล ๕

ข. สมำธิ ตั้งใจมั่นคงดี

ค. ปัญญำ รอบรู้ดี ในเหตุผล บาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ 

และในวิธีน�าตนให้พ้นจากทุกข์ภัยพิบัติ บรรลุถึงความสวัสดี

ทุก ๆ คนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ชายหรือหญิง ประพฤติดี ตั้งใจมั่นคงดี รู้จัก

เหตุผลและรู้จักช่วยตนได้ดีเม่ือใด ก็ชื่อว่าเดินเข้าไปหาพระธรรมเมื่อนั้น นี้ก็คือเดิน

เข้าไปหาทางที่ถูก หรือเดินไปในทางที่ถูกนั้นเอง

การฟังพระธรรม และการปฏบิตัพิระธรรม ดงักล่าวมานีแ้หละ เป็นกจิอนัทกุ ๆ 

คนควรท�ากบัพระธรรม แต่ก็ควรน้อมมาปฏิบตัใิห้พอเหมาะแก่ภาวะของตน ดงัพระธรรม

คุณบทว่า “โอปนยิโก ควรน้อมเข้ำมำ” ดังที่เรียกว่า ประยุกต์กับตน แต่ให้รักษา 

แนวของพระธรรม คือให้ด�าเนนิไปในทางทีช่อบ การน้อมพระธรรมมาประยกุต์กบัตน

โดยชอบนั้น เช่น

 ส�าหรับนักเรียน ศีล คือประพฤติดี เพราะเว้นการที่ควรเว้น ประพฤติการ

ที่ควรประพฤติ สมาธิ คือ ตั้งใจเรียนดี ปัญญา คือจ�าได้ เข้าใจดี มีความรอบรู้

 ส�าหรับผู้ประกอบการงาน ศีล คือประพฤติดี เว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นต้น

สมาธิ คือ ตั้งใจท�าดี ปัญญาคือรอบรู้ ฉลาดสามารถในการงาน

 ส�าหรับคนวัยรุ่น ศีล คือระมัดระวังตนให้ประพฤติอยู่ในขอบเขตท่ีชอบ  

ไม่ปล่อยตนให้เหลวแหลก สมาธิคือตั้งใจมั่นคงดี ไม่ให้ตกจมลงไปในห้วงรัก ห้วงชัง 

ห้วงหลง ที่มีเหตุชักจูงยั่วเย้าอยู ่มากมาย ปัญญา คือ คิดให้รู ้ตลอดเหตุผล  

ตลอดปัจจุบัน ตลอดภายหน้า คิดให้กว้างให้ยืดยาว ไม่คิดแคบ ๆ สั้น ๆ
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คนวัยรุ่นก�าลังเจริญด้วยพลัง ก�าลังทะยานกายทะยานใจ เหมือนน�้าตกแรง 

เมื่อไม่สมหวังก็มักจะท�าอะไรแรง ๆ จึงมักพลาดง่าย และถ้าพลาดลงไปในห้วงอะไร 

ที่แรง ๆ แล้ว ก็อันตรายมาก เหมือนอย่างไปเล่นสนุกกับน�้าตก เผลอพลาดตกลงไป

กับน�้าตกที่โจนลงไปจากหน้าผาสูงชัน ฉะนั้น ถ้าหันมาสนใจพระธรรมบ้างก็จะมี 

พระธรรมคุ้มครองรักษา เป็นเครื่องป้องกันแก้ไขมิให้เป็นอันตรายดังกล่าว ข้อส�าคัญ

ควรป้องกนัไว้ก่อนดกีว่าแก้ หรอืถ้าจะต้องแก้ กแ็ก้เมือ่ยงัเล็กน้อยง่ายกว่าแก้เมือ่โตใหญ่ 

เหมือนอย่างดับไฟกองเล็กง่ายกว่าดับไฟกองโต และไม่ควรเชื่อใจตนเองเกินไป 

เพราะอาจไม่มีเหตุผล ถ้าใจน้ันถูกบังหรือท่วมทับเสียแล้ว จึงควรหารือกับท่านผู้ที่

สามารถจะให้เหตุผลที่ถูกต้องได้ ทั้งเมื่อสนใจในพระธรรมอยู่พระธรรมอาจให้เหตุผล

แก่ตนได้กระจ่าง พร้อมกบัชีท้างปฏบัิตไิด้ถกูต้อง พระธรรมจงึเป็นกลัยาณมติร (มิตรด)ี 

ของใจ เทียบอย่างบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งเป็นผู้ชี้เหตุผลให้แก่ตนดังกล่าวนั้น

อีกอย่างหน่ึง พระธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดง เปรียบเหมือนกระจกเงา 

ส�าหรับส่องดูตัว หรือภาพยนตร์ฉายเรื่องของตนโดยปกติ ตัวเราเห็นหน้าของคนอื่น

ยิม้ย่องบ้าง มึนตงึเกรีย้วกราดบ้าง เหน็แล้วกช็อบใจบ้าง ไม่ชอบใจบ้าง แต่ไม่เหน็หน้า

ของตนเอง ครั้นเม่ือยืนอยู่หน้ากระจกเงา จึงอาจเห็นหน้าของตนเองว่าเป็นอย่างไร  

น่าเกลียดหรือไม่น่าเกลียดอย่างไร บางทีก็อาจรู้สึกไม่ชอบหน้าของตนเอง จึงต้อง

ตกแต่งแก้ไขให้งดงาม ฉันใด โดยปกติคนเราก็มองไม่เห็นตนเอง ฉันนั้น ต่อมาได้

ศึกษาพระธรรมที่ส่องย้อนเข้ามาหาตนเอง จึงจักมองเห็นตนเองว่าเป็นอย่างไร ดีไม่ดี 

ถูกผิด ตามเหตุผลที่เป็นจริงอย่างไร เมื่อมองเห็นตนเอง รู้จักตนเองตามเป็นจริงแล้ว 

จึงสามารถแก้ไขตนให้ดไีด้ ดภูาพยนตร์กเ็หมือนกนั เหน็ตวัแสดงเป็นคนร้ายคนดต่ีาง ๆ 

เมื่อน�าพระธรรมมาฉายดูตน ก็จักเห็นตนเป็นเช่นไร

ฉะน้ัน ศึกษำพระธรรม (อันหมายถึงปริยัติคือเรียน กับปฏิบัติพระธรรม)  

จงึเป็นกำรศกึษำตนเอง ข้อเตอืนใจสัน้ ๆ เกีย่วกบัเรือ่งนี ้คอื นกึถึงอะไร ๆ กใ็ห้หวน

นึกถึงพระธรรม มองอะไร ๆ ภายนอกก็ให้มองย้อนดูตน ก�าหนดนิ่งดูที่ใจ ดูให้ดีจัก

เห็นทางสว่าง



19ความเข้าใจเร่ืองพระพุทธศาสนา

๕. เมื่อศึกษาพระธรรมอย่างนี้แล้ว จะรับผลอย่างไร? กล่าวอย่างสั้น จะได้

รับผลคือความไม่ตกต�่า เพราะเมื่อรักษาพระธรรม พระธรรมก็ย่อมรักษา สมดัง

พระพุทธภาษิตว่า “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจำรึ ธรรมย่อมรักษำผู้ประพฤติธรรม”  

คอืรกัษาไว้มใิห้ตกต�า่ ดงับทสวดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

ว่า “ธมโฺม กุโลกปตนำ ตทธำริธำรี พระธรรมทรงผูท้รงธรรมไว้มใิห้ตกไปอยูโ่ลกทีช่ัว่” 

ด้วยประการฉะนี้

ในที่สุดนี้ ขอกล่าวความที่ควรก�าหนดโดยย่อแล้วประมวลลงในบทพระธรรม

คุณว่า พระธรรมท่ีพระพุทธเจ้ำทรงแสดงสั่งสอน เปรียบเหมือนกระจกส�ำหรับส่อง 

ดตูน เปรยีบเหมือนภำพยนตร์ทีฉ่ำยเร่ืองของตน เปรยีบเหมือนไฟฉำยทีฉ่ำยแสงย้อน

มำทีต่น เพื่อให้เห็นตนเองตำมเป็นจริง หรือให้เห็นควำมจริงทุก ๆ อย่ำงที่ตนแล้ว 

พระธรรมก็เป็นดังประทีปส่องทำงให้ตนทุก ๆ คนด�ำเนินไปในทำงที่ถูก

สฺวำกฺขำโต ภควตำ ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว

สนฺทิฏฺิโก อันผู้ได้บรรลุพึงเห็นเอง

อกำลิโก ไม่ประกอบด้วยกาล

เอหิปสฺสิโก ควรเรียกให้มาดู

โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามา

ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ อันวิญญู (ผู้รู้) พึงรู้เฉพาะตน



พระสงฆ์

เมือ่พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูพ้ระธรรมแล้วใหม่ ๆ ได้ทรงพิจารณาพระธรรมทีไ่ด้

ตรัสรู้แล้ว ทรงเห็นว่าเป็นคุณอันลึกซึ้ง ยากที่โลกซึ่งยุ่งยากอยู่นี้จะรู้ได้ เกือบจะ 

ทอดพระหฤทัยว่าจะไม่ทรงแสดงธรรม จะประทับเสวยสุขอย่างสงบที่สุดอยู่เฉพาะ 

พระองค์เดยีว หากแต่ทรงเป่ียมด้วยพระกรณุาแก่โลก จงึทรงกลบัหวนพจิารณาอกีว่า 

ถ้าจะเสด็จเที่ยวไปทรงแสดงพระธรรมสั่งสอน พูดง่าย ๆ ว่าเสด็จเที่ยวไปเทศน์โปรด 

จะมใีครรูพ้ระธรรมทีท่รงเทศน์โปรดบ้างหรอืไม่ กไ็ด้ทรงทราบด้วยพระญาณว่า คนใน

โลกนี้มีมากหลายจ�าพวก บ้างกิเลสบาง บ้างกิเลสหนา บ้างมีพื้นดี บ้างมีพื้นไม่ดี  

บ้างมีอาการดี บ้างมีอาการไม่ดี บ้างสอนง่าย บ้างสอนยาก บ้างสามารถจะรู้ บ้างไม่

สามารถจะรู ้ เปรียบเหมือนดอกบัวขาบ (สีเขียวขาบ) ดอกบัวหลวง (สีแดง)  

หรือดอกบัวขาว บรรดาท่ีเกิดสะพรั่งอยู่ในสระบัว บ้างก็ยังจมอยู่ในน�้า บ้างก็อยู ่

เสมอน�้า บ้างก็ชูข้ึนพ้นน�้า ดอกบัวเหล่านี้ จ�าพวกที่ชูขึ้นพ้นน�้าแล้ว พอต้องแสง

พระอาทิตย์ก็จักบานในวันน้ีทีเดียว จ�าพวกที่อยู่เสมอน�้าพรุ่งนี้ก็จะบาน จ�าพวกที่ยัง 

จมอยูใ่ต้น�้ากย็งัหวงัจกัโผล่ขึน้บานในวนัถดัต่อไป สตัว์โลกผูเ้ป็นเวไนยนกิรคอืหมูแ่ห่ง

ผู้ที่ควรรับแนะน�า ก็คล้ายกับดอกบัว ๓ จ�าพวกนั้น คือจ�าพวกที่มีคุณสมบัติดีพิเศษ 

กอ็าจจะรู้พระธรรมได้โดยฉบัพลนัทนัท ีจ�าพวกท่ีมีคุณสมบติัปานกลางเม่ือได้รับแนะน�า

อบรมเพ่ิมเติมก็อาจรู้พระธรรมได้ไม่ช้านัก จ�าพวกท่ีมีคุณสมบัติอ่อนเม่ือได้รับอบรม

เสมอ ๆ เรื่อย ๆ ไป ถึงจะช้าสักหน่อยก็ยังอาจจะรู้พระธรรมได้ในที่สุด ทั้งนี้ เว้นแต่

สัตว์โลกชนิดที่ไม่ใช่เวไนย คือไม่รับแนะน�า จะเป็นเพราะมีปัญญาทึบเหลือประมาณ 
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ท�าบาปมาหนักหนาหรอืถอืทิฏฐมิานะร้ันอย่างเหลอืเกนิกต็าม สัตว์โลกจ�าพวกนีเ้ปรยีบ

เหมอืนดอกบวัอนันอกจากดอกบวั ๓ จ�าพวกนัน้ซึง่กลายเป็นอาหารปลาอาหารเต่าในสระ 

หมดโอกาสที่จะบานได้

ครั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ว่ามีหลายชนิดหลายจ�าพวก  

หมูส่ตัว์ทีเ่ป็นเวไนยอนัจะโปรดได้กม็อียู ่จงึทรงตกลงพระหฤทยัว่าจะเสดจ็เทีย่วเทศน์

โปรดโลก และได้ตั้งพระหฤทัยว่า จะทรงด�ารงพระชนมายุเที่ยวเทศน์โปรดไปจนกว่า

คนทั้งหลายจะได้รู้จักพระธรรมสามารถเป็นธรรมทายาท คือเป็นทายาทรับพระธรรม

จากพระพุทธเจ้าสืบกันต่อไปให้เป็นอมตสมบัติของโลกตลอดกาลนาน

พระโบราณาจารย์ (พระอาจารย์เก่าแก่) ได้เล่าเรื่องพระพรหม มากราบทูล

อาราธนาพระพทุธเจ้าแทรกเข้ามา มีความว่า เมือ่พระพทุธเจ้าเกอืบจะทอดพระหฤทยั

ว่าจะไม่ทรงแสดงพระธรรมนัน้ พระพรหมมนีามว่าสหัมบด ีท่ีมกัเรยีกกนัว่าท้าวสหัมบดี

พรหม ได้ลงมาจากพรหมโลก กราบทูลอาราธนา ดังค�าฉันท์คาถาว่า

พฺรหฺมำ จ โลกำธิปตี สหมฺปติ

กตฺอญฺชลี อนฺธิวร� อยำจถ

สนฺตีธ สตฺตำปฺปรชกฺขชำติกำ

เทเสตุ ธมฺม� อนุกมฺปิม� ปช�

องค์โลกำธิบดีสหัมบดีพรหม ยอกรประนมทูลขอพรประเสริฐ หมู่สัตว์เกิด

มำในโลกนีท้ีมี่ผงกิเลสเข้ำตำแต่น้อยมีอยู ่ขอจงทรงเอน็ด ูแสดงธรรมโปรดสตัว์นี ้เทอญ

พระพทุธเจ้าได้ทรงสดับค�าอาราธนานี ้ทรงพจิารณาเหน็หมูส่ตัว์ว่ามต่ีาง ๆ กัน 

เปรยีบได้กบัดอกบวัต่าง ๆ ชนิดดังกล่าวแล้ว จึงทรงรบัอาราธนาของท้าวสหมับดีพรหม 

ในเมอืงไทยเรานยิมใช้ค�าฉนัท์คาถาบทนี ้(ท่ีกล่าวกนัว่า เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) เป็นค�าอาราธนาธรรม เป็นประเพณีนิยมโดยท่ัวไป 

เมื่อพระภิกษุได้ฟังค�าอาราธนานี้แล้ว จึงเริ่มแสดงพระธรรม
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เรื่องพระพรหมอาราธนานี้ เป็นเรื่องประกาศพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้า 

เพราะเมตตากรุณาเป็นธรรมประจ�าใจของท่านผู้เป็นพรหม คนที่มีเมตตากรุณา 

เป็นอนัมาก เช่น พ่อแม่ กเ็รยีกว่าเป็นพระพรหมของลกู ฉะนัน้ จงึอาจถอดถอืเอาแต่

ใจความจากเรือ่งนีไ้ด้ว่า ท้าวสหมับดีพรหมกค็อืพระกรณุาอย่างใหญ่หลวงของพระพทุธเจ้า 

อาราธนา คอืพระกรุณานีเ้อง เหมือนมาขอร้องให้ทรงช่วยโลก ทรงรบัอาราธนา กค็อื

ทรงพิจารณาเห็นว่าจะทรงช่วยโลกจ�าพวกที่เป็นเวไนยสัตว์ได้ จึงทรงตกลงพระหฤทัย

ว่าจะทรงแสดงพระธรรมโปรดด้วยพระกรุณา

ค�าว่า โปรดโลก หมายความว่า ช่วยโลกให้พ้นจากความทุกข์ เดือดร้อน 

ต่าง ๆ  ค�าว่า โลก หมายความว่าสัตว์โลก คือหมู่สัตว์ตามที่นิยมพูดกัน เมื่อพูดกัน

ว่าสัตว์ก็มักหมายถึงสัตว์ดิรัจฉานต่าง ๆ ไม่หมายถึงคน แต่ในทางพระธรรมทั้งคน 

ทัง้ดรัิจฉานรวมเรยีกว่าหมูส่ตัว์ หรอืรวมเรียกว่าสัตว์โลก เรยีกส้ัน ๆ ว่า โลก เพราะ

ทั้งหมดต่างก็เกี่ยวข้องพัวพันยุ่งเหยิงอยู่กับโลก หรือถ้าพูดให้ทันสมัยก็ว่าทั้งหมดต่าง

กต็กอยูใ่นความดงึดดูของโลก ทัง้ทางกายทัง้ทางใจอย่างเดยีวกนั ฉะนัน้ เมือ่ได้ฟังเทศน์

ว่าหมู่สัตว์ ก็ให้เข้าใจว่าหมายถึงทั้งมนุษย์และดิรัจฉานซึ่งรวมตัวเราเองอยู่ด้วยผู้หนึ่ง 

เมื่อได้ฟังเทศน์ว่าพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์ ก็ให้เข้าใจว่าโปรดตลอดถึงตัวเราเองด้วยผู้

หนึง่ แต่ใครจะเป็นผูท้ีพ่ระพุทธเจ้าโปรดได้หรอืไม่ได้กส็ดุแต่ว่าตวัเองจะเป็นเวไนยหรอื

ไม่เป็นเวไนย ถ้าตัวเองเป็นเวไนย คือรับแนะน�าอบรม ก็เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าโปรดได้ 

เทียบกับดอกบัว ๓ เหล่าที่มีหวังจะบานได้แน่ ไม่เร็วก็ช้าดังกล่าวแล้ว หรือเทียบกับ

คนไข้ที่รับการรักษาของหมอ ถ้าตัวเองไม่เป็นเวไนยคือไม่รับแนะน�าอบรม ก็เป็นผู้ที่

พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้ เทียบกับดอกบัวที่เป็นอาหารปลาอาหารเต่าในสระเสียแล้ว 

ไม่มีโอกาสจะบานได้เลย หรือเทียบกับคนไข้ที่ไม่รับการรักษาของหมอ

ครั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงตกลงพระหฤทัยจะทรงแสดงพระธรรมโปรด และได้

ตัง้พระหฤทยัจะครองพระชนมชพีอยู่เพือ่สตัว์โลกแล้ว กไ็ด้ทรงพจิารณาหาคนฟังเทศน์

ซึง่มลีกัษณะเป็นเวไนยดงักล่าวแล้ว เมือ่ทรงเหน็ว่าคนเช่นนัน้มอียูใ่นถิน่ทีใ่ดกเ็สดจ็ไป

ในถิ่นที่นั้น ทรงเทศน์โปรดไปโดยล�าดับ ในตอนแรก ต้องเสด็จไปเองโดยมากเพราะ

คนยังไม่รู้จักพระองค์ บางทีเขารู้จักแต่เพียงว่าพระองค์คือเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออก
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ทรงผนวช ยังไม่รู้จักและยังไม่เกิดศรัทธา (เชื่อ) ว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็น

ผูต้รสัรูพ้ระธรรมแล้ว หรอืจะเรยีกว่าเป็นผูส้�าเรจ็วชิาแล้วกไ็ด้ เมือ่เขายงัไม่รูจ้กั ยงัไม่

เชื่อเช่นน้ันจึงต้องเสด็จไปเทศน์ให้เขาฟังจนเขาเห็นจริงในพระธรรม ดังที่เรียกว่าได้

ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม เขาจึงเริ่มรู้จักว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้า บางทีเขาถึง

กับพูดออกมา “โอ พระพุทธเจ้าจริง!” ถ้าจะพูดอย่างไทย ๆ ก็ว่า “โอ รู้วิเศษจริง” 

เมือ่เป็นเช่นนี ้เขาจงึมศีรทัธา (ความเชือ่) ปสาทะ (ความเลือ่มใส) ในพระองค์ นบัถอื

พระองค์เป็นพระศาสดา คือเป็นยอดครูยอดอาจารย์ของตน และพากันบอกกล่าว 

เล่าลือกันจนข่าวกระฉ่อนออกไปว่าพระองค์เสด็จออกบวชจากศักยราชตระกูลเป็น 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วแต่ใครเห็นอย่างใด เชื่อ เลื่อมใสอย่างใด ก็พูด 

อย่างนั้น

บทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ที่สวดกันอยู่ทุกวันนี้ ก็เป็น 

ค�าบอกกล่าวเล่าลือกันนั้นเอง จึงไม่มีใครเป็นผู้แต่งขึ้นอย่างบทสดุดีทั่ว ๆ ไป

เมือ่คนพากนัรู้จกัพระองค์ตามข่าวท่ีลือกนักระฉ่อนไปเช่นนี ้จะเสดจ็ไปประทับ

พักในที่ใด เขาก็ทราบกันและพากันมาเฝ้าฟังเทศน์ของพระองค์ถึงในที่ประทับพัก 

เหมือนอย่างคนพากันไปฟังเทศน์ในวัดในวันพระ หรือในวันส�าคัญในศาสนา เช่นวัน

วสิาขบชูา และกม็ไีม่น้อยทีไ่ปเฝ้าเพือ่สงัเกตหรอืเพือ่ไล่เลียงประลองภมิู แต่พระพทุธเจ้า

ก็ได้ทรงแสดงพระธรรมโต้ตอบ จนคนเหล่านั้นเห็นจริงหรือต้องนิ่งอั้นไป ในตอนหลัง

มีคนนับถือพระพุทธเจ้ามาก พระองค์จะประทับอยู่ในท่ีไหนคนท่ีประสงค์พระธรรม 

ก็จะพากันมาเฝ้าเอง ถึงอย่างน้ันพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงหยุดประทับอยู่ประจ�าที่เดียว  

คงเสด็จเที่ยวเทศน์โปรดเรื่อยไปจนกระทั่งในวันสุดท้ายของพระชนมชีพ

เรือ่งพระพทุธเจ้าเทศน์โปรดโลกตามทีเ่ล่ามาถึงเพยีงนี ้ดเูป็นการเล่าแต่เรือ่ง

ของพระพุทธเจ้า ยังไม่มีกล่าวถึงพระสงฆ์เลย แต่ถ้าก�าหนดดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่า  

ได้เล่าถึงเรื่องพระสงฆ์ควบคู่มาแล้วตั้งแต่ต้น คือบรรดาคนที่อาจรับแนะน�าอบรม  

ที่เรียกว่าเวไนย อันเปรียบกับดอกบัว ๓ จ�าพวก ที่มีหวังจะบานได้แน่ พระสงฆ์ออก

มาจากคนเหล่านัน้เอง เพราะพระสงฆ์กค็อืหมูข่องคนผูบ้านแล้ว เพราะได้รบัแสงสว่าง

จากพระธรรมของพระพุทธเจ้า ได้เห็นพระธรรม ได้บรรลุพระธรรมตามพระพุทธเจ้า 
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ตามล�าดับชั้น เหมือนอย่างดอกบัวที่บานแล้วเพราะต้องแสงอาทิตย์ รวมความสั้น ๆ 

ว่า หมู่คนที่เหมือนดอกบัวอันมีหวังจะบำนได้ เมื่อยังไม่บำนก็เรียกว่ำเวไนยนิกร  

เมื่อบำนแล้วก็เรียกว่ำพระสงฆ์ และดอกบัวบำนได้ก็เพรำะต้องแสงอำทิตย์ ฉันใด  

หมู่ของเวไนยจะบำนก็เพรำะต้องแสงพระธรรม ฉันนั้น

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเท่ียวไปเทศน์โปรด ก็เท่ากับทรงฉายแสงพระธรรม 

ไปยังคนฟัง เมื่อคนฟังเป็นเวไนยซึ่งอาจโปรดได้ ก็จะบานเพราะแสงพระธรรม  

ถ้าพระพทุธเจ้าไม่เสดจ็เท่ียวไปเทศน์โปรดประชมุชนกไ็ม่อาจบานขึน้ได้เอง เหมอืนอย่าง

ถ้าอาทิตย์ไม่อุทัย ดอกบัวชนิดที่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ก็ไม่อาจจะบานขึ้นได้เองฉะนั้น

ลองนกึดถูงึดอกไม้บานว่ามลัีกษณะเป็นอย่างไร? อนัดอกไม้บานย่อมเผยกลบี 

เผยเกสร เผยกลิ่น เผยความงามความสดชื่นอย่างเต็มที่ สิ่งที่เผยนั้นล้วนเป็นสิ่งที่น่า

ดูน่าชม คนที่บานแล้วเพราะต้องแสงธรรมของพระพุทธเจ้า ก็พอเทียบกันได้ คือเป็น

ผู้ที่เผยออกแต่ความประพฤติปฏิบัติที่น่าดูน่าชมน่าเล่ือมใส เป็นต้นว่าเผยกลีบ  

คือปฏิบัติดี เผยเกสรคือปฏิบัติตรง เผยกลิ่น คือปฏิบัติถูก เผยความงามสดชื่น  

คือปฏิบัติชอบเหมาะ

หมู่ของคนท่ีเหมือนอย่างดอกบวับานเหล่านี ้ล้วนเป็นสาวก คอืผูฟั้ง โดยความ

คือเป็นศษิย์ของพระพทุธเจ้าทัง้นัน้ ดงับทสงัฆคณุว่า ภควโต สำวกสงโฺฆ หมูแ่ห่งสำวก

ของพระผู้มีพระภำคพระพุทธเจ้ำ และบทแสดงข้อปฏิบัติว่า สุปฏิปนฺโน ปฏิบัติดีแล้ว 

อชุปุฏปินโฺน ปฏบัิตติรงแล้ว ญำยปฏปินโฺน ปฏบิติัถกูแล้ว สำมีจิปฏปินโฺน ปฏบิติัชอบ

เหมำะแล้ว นี้แล คือพระสงฆ์ หมู่ของคนผู้บานแล้ว เหมือนอย่างดอกบัวบานเพราะ

ได้รับแสงพระธรรมของพระพุทธเจ้า

ในขั้นแรก เมื่อยังไม่มีใครรู้จักพระพุทธเจ้าหรือรู้จักแต่น้อย เว้นพระพุทธเจ้า

เสียแล้ว ก็ไม่มีดอกบัวบานในหมู่ชน หรือจะมีก็ยังน้อย แต่ในกาลต่อมา ดอกบัวบาน

ในหมู่ชนได้มีมากขึ้นโดยล�าดับ เพราะได้รับแสงพระธรรมของพระพุทธเจ้าท่ีเสด็จไป

เที่ยวเทศน์โปรดอย่างไม่หยุดยั้ง ฉะนั้น จึงเรียกว่าสงฆ์ ที่แปลว่าหมู่ หมายความว่ามี

รวมกันอยู่เป็นจ�านวนมาก ทั้งโดยชั้น ทั้งโดยจ�านวน อย่างหมู่นักเรียน หมู่นักศึกษา 
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ก็หมายความถึงนักเรียนนักศึกษามากชั้นมากจ�านวนรวมกัน ดอกบัวบานในหมู่ชน  

คือคนผู้บานแล้วเพราะต้องแสงธรรมดังกล่าว เรียกว่าอริยะ หรืออารยะ ที่แปลว่าคน

ประเสริฐ คนเจริญ เรียกกันในค�าไทยว่าพระอริยะ เรียกรวมกันทั้งหมดว่าพระสงฆ์ 

เรยีกในฐานะเป็นหมู่ของคนประเสรฐิว่าพระอรยิสงฆ์ เรียกในฐานะเป็นสาวก (คนฟัง

เทศน์) หรอืศิษย์ของพระพทุธเจ้าว่าพระสาวกสงฆ์ หรือพระสงฆ์สาวกของพระพทุธเจ้า

อนึ่ง คนที่รับแสงพระธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อย ถึงจะยังไม่บาน  

กย่็อมจะเกดิความเชือ่ความเล่ือมใสในพระพทุธเจ้า และแสดงตนนบัถอืพระพทุธศาสนา

เป็นพระศาสดายอดครูยอดอาจารย์ของตน บางพวกสละออกบวชเป็นพระภิกษุหรือ

ภิกษุณี ถ้าเป็นเด็กก็บวชเป็นสามเณรหรือสามเณรี บางพวกแสดงตนเป็นอุบาสก 

หรอือบุาสกิา ผูม้ใีจใกล้ชดิพระหรอืแสดงตนเป็นพทุธมามกะหรอืพทุธมามกิา ผูน้บัถอื

เฉพาะพระพทุธเจ้าเป็นของตน ในฝ่ายฆราวาสถ้าเทยีบอุบาสกอบุาสิกากบัภกิษภุกิษณุี 

ก็พอเทียบพุทธมามกะ พุทธมามิกา กับ สามเณร สามเณรี

รวมพทุธบรษิทั (บรษิทัคอืหมูข่องผูแ้สดงตนนบัถอืพระพทุธเจ้า) เป็น ๔ คอื 

ภิกษุบริษัท ๑ ภิกษุณีบริษัท ๑ อุบาสกบริษัท ๑ อุบาสิกาบริษัท ๑ (บัดนี้ภิกษุณี

บริษัทตลอดถึงสามเณรีไม่มีแล้ว)

ในบริษัท ๔ นี้ ภิกษุบริษัทย่อมจะเป็นหลักเป็นประธานในการสืบธ�ารงรักษา

พระธรรม พระพทุธเจ้าได้ทรงส่ังไว้ (ในพระวนิยั) ให้พระภกิษปุระชมุโดยพร้อมเพรยีง

กันตั้งแต่ ๔ รูปข้ึนไปท�าการงานของหมู่ที่เรียกว่า สังฆกรรม ความประชุมแห่ง 

พระภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปข้ึนไปนี้ เรียกว่า พระภิกษุสงฆ์ แปลว่า หมู่แห่งพระภิกษุ  

เรยีกสัน้ ๆ ว่าพระสงฆ์เหมอืนกนั พระภิกษสุงฆ์น้ีพระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่ไว้ว่าให้ประชมุ

กนัเป็นสงฆ์ จงึมคี�าเรยีกกนัว่า พระสมมตสิงฆ์ พระสงฆ์โดยสมมติ คือโดยพระบญัญติั

สั่งไว้ว่าให้เป็นสงฆ์ของพระพุทธเจ้า และก็นับว่าเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า

เหมือนกัน

เราทุกคนท่ีเกดิมาในโลกน้ี ถ้าจะเทยีบกบัดอกบวัดังท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงเทยีบ

กบัหมูส่ตัว์ แต่ละคนกเ็ป็นดอกบัวแต่ละดอกในสระมหมึาคอืโลก แต่ใครจะเป็นดอกบวั
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ชนิดไหน คือจะเป็นดอกบัวที่มีหวังโผล่ขึ้นมาเหนือน�้า หรือจะจมอยู่แต่ใต้น�้าต้องเสีย

แก่ปลา เต่า ก็แล้วแต่ตนเอง คือถ้าตนเองท�าตนเองให้เป็นอเวไนย แนะน�าไม่ได้  

พ่อแม่แนะน�าก็ไม่ได้ ครูอาจารย์แนะน�าก็ไม่ได้ พระเทศน์ก็ไม่ฟัง การเล่าเรียนศึกษา

ก็ไม่ตั้งใจ การงานก็ไม่เอาธุระ ไม่รักตัวสงวนตัว ปล่อยตัวปล่อยใจ ก็ต้องเข้ากลุ่ม

ดอกบวัทีจ่มอยูแ่ต่ใต้น�า้เป็นอาหารของปลาเต่า ชีวิตต้องเส่ือมเศร้า ครัน้ได้คดิแต่ก็สาย

เสียแล้ว ก็ยิ่งเป็นทุกข์ เข้าที่อับจนหาทางออกไม่ได้ ก็ยิ่งเป็นทุกข์ หรือเห็นคนอื่นเขา

รุง่เรือง กลบัมาดตูน กย็ิง่เป็นทกุข์ ส่วนคนทีท่�าตนเองให้เป็นเวไนยแนะน�าได้ ตรงกนั

ข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว ขยันหมั่นเพียร เล่าเรียนศึกษา เอาการเอางาน รู้จักรักตัว 

สงวนตัว ไม่ปล่อยตัว ไม่ปล่อยใจ ก็ได้เข้ากลุ่มดอกบัวที่มีหวังจะชูดอกขึ้นมาบาน 

เหนอืน�า้ เมือ่ประสบความส�าเรจ็ในขัน้หนึง่ ๆ แม้ว่าสอบไล่ได้ชัน้หนึง่ ๆ กเ็ป็นดอกบวั

บานในข้ันหนึ่ง ๆ ฉะนั้น จะเข้ากลุ่มดอกบัวชนิดไหน ก็ให้คิดดูให้ดี คิดให้ดีต้ังแต่ 

เวลาที่ยังไม่ช้าเกินไป

พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าล้วนเป็นผูท้ีไ่ด้คดิแล้ว เพราะได้รบัแสงพระธรรม

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอน บางท่านได้คิดเร็ว บางท่านได้คิดไม่เร็วไม่ช้านัก  

บางท่านได้คิดช้าไปหน่อย แต่ก็ยังได้คิดและกลับตัวได้ทันก่อนที่จะเหลือแก้ จึงเป็น

ดอกบัวที่ชูดอกข้ึนมาบานเหนือน�้าได้ด้วยปัญญา ท่ีท�าให้ได้คิดเพราะกระทบแสง 

พระธรรมสมดังพุทธภาษิตว่า “อติโรจติ ปญฺญำย สมฺมำสมฺพุทฺธสำวโก สำวกของ 

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำย่อมรุ่งเรืองล่วงพวกปุถุชนคนบอด ด้วยปัญญำ” ดังนี้

เรำทุกคนเม่ือได้ฟังเทศน์ทีแ่สดงพระธรรมของพระพุทธเจ้ำ กค็วรตัง้ใจฟังให้ดี 

ให้ได้รบัแสงพระธรรมเข้ำไปสะกิดใจให้ได้คดิ เพ่ือจะได้ไม่พลดัเข้ำกลุ่มดอกบวัจม หำก

จะเผลอพลัดเข้ำไปบ้ำง ก็จะได้รีบถอนตนออก และน�ำตนให้เข้ำกลุ ่มดอกบัว 

ลอยบำน เพื่อให้ตัวเรำเป็นดอกบัวที่มีหวังจะลอยบำน และเป็นดอกบัวลอยบำนดอก

หนึ่งอยู่ใน สระมหึมำ คือโลกนี้



พระรัตนตรัย

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ตามที่ได้แสดงมาแล้วโดยล�าดับ แม้มี ๓ 

แต่ก็เนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเนื้อความ คือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระธรรมด้วย

พระองค์เองแล้ว ทรงแสดงพระธรรมสัง่สอน พระธรรมอนัพระสงฆ์ได้ฟังได้ปฏบิตัแิล้ว

ด�ารงรกัษาไว้ พระสงฆ์กเ็ป็นสาวกหรือศษิย์ของพระพทุธเจ้า ท้ัง ๓ นีจึ้งต่างองิอาศยักนั 

เหมือนอย่างไม้ ๓ อันตั้งพิงกันอยู่ จะขาดเสียสักอันหนึ่งหาได้ไม่ พระพุทธเจ้า  

พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง ๓ นี้ จึงรวมเรียกว่า พระรัตนตรัย แปลว่า หมวด ๓ แห่ง

พระรัตนะ เรียกว่าพระไตรรัตน์ก็ได้ แปลว่าพระรัตนะ ๓

ทกุคนคงมคีวามยนิดปีลาบปลืม้ใจ เมือ่ได้รบัของทีช่อบใจ หรือเมือ่ได้รบัความ

ส�าเร็จ เช่นสอบไล่ได้จะยินดีปลาบปลื้มใจ น้อยหรือมากก็แล้วแต่จะเป็นที่ชอบใจน้อย 

หรือมาก สิง่ทีท่�าให้ยินดปีลาบปลืม้ใจนีแ้หละท�าให้เกดิค�าว่า รตันะ ทีแ่ปลว่าสิง่ทีท่�าให้

ยนิดปีลาบปล้ืมนัน้เอง แต่นยิมใช้เรยีกของดขีองวเิศษต่าง ๆ สตัว์พเิศษต่าง ๆ ตลอด

ถึงคนดีพิเศษต่าง ๆ ก็เรียกว่า รัตนะ เพราะเป็นที่ยินดีปลาบปลื้มใจได้เป็นอย่างมาก 

ฉะน้ัน รัตนะจงึเป็นสิง่ทีน่ยิมชมชอบ เป็นสิง่มค่ีามาก ยอดเย่ียมไม่มสีิง่อืน่ทีม่ใิช่รตันะเสมอ 

ยากทีจ่ะเหน็ได้ เป็นของท่ีมิใช่คนต�า่ ๆ จะใช้สอย ใครได้รตันะมาจงึยินดปีลาบปลืม้ใจ

ในภาษาไทยเรา มคี�าแปลรตันะทีเ่หมาะมากเหมอืนกนั ว่าแก้วและมนีพรตัน์ 

(แก้ว ๙) ดังค�าท่ีผกูเรยีกระบชุือ่ระบสุอีย่างคล้องจองกนัมานานแล้วว่า เพชรดี (เพชร

ที่ ๑) มณีแดง (ทับทิม) เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษรำคัม แดงแก่ก�่ำโกเมน
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เอก สีหมอกเมฆนิลกำฬ มุกดำหำรหมอกมัว แดงสลัวเพทำย สังวำลย์สำยไพฑูรย์ 

ถึงไม่ใช่เครื่องประดับ แต่เป็นส่วนยอดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บางทีไทยเราก็เรียกว่า  

แก้ว เช่น แก้วตา แก้วหู

รัตนะทั้งหลายในโลกนี้มีมาก ตามแต่จะนิยมเรียกกันในจ�าพวกส่ิงท่ีมีค่าสูง 

ดงักล่าว ตัง้แต่ชนิดท่ียงัมีเป็นสาธารณะท่ัวไปได้จนถงึชนดิทีเ่ป็นอสาธารณะ (ไม่ทัว่ไป) 

และที่เป็นของดีของวิเศษอย่างสูงสุดในโลก ก็คือ จักรพรรดิรัตนะ รัตนะของพระเจ้า

จักรพรรดิ ๗ ประการ คือ จักกรัตนะ จักรแก้ว หัตถิรัตนะ ช้างแก้ว อัสสรัตนะ  

ม้าแก้ว มณีรัตนะ มณีแก้ว อิตถีรัตนะ นางแก้ว คหปติรัตนะ ขุนคลังแก้ว ปริณำยก

รตันะ นายกแก้ว รตันะ ๗ ประการนี ้เป็นเครือ่งท�าให้ท่านทีม่อียู่เป็นพระเจ้าจกัรพรรดิ 

โดยความก็คอืเป็นเจ้าโลก และเป็นเครือ่งรกัษาบ�ารงุบ�าเรอพระเจ้าจกัรพรรดใิห้เป็นสขุ

สมบรูณ์เป็นอย่างทีส่ดุ จงึเป็นยอดรตันะในทางโลก แม้ในปัจจุบนัตลอดถึงโลกอนาคต 

ใครจะเป็นเจ้าโลกได้แต่ผู้เดียวก็ต้องมีองค์อ�านาจเป็นวัตถุ เป็นพาหนะ เป็นบุคคล  

ทีเ่ป็นอย่างวเิศษยิง่ จนคนทัง้โลกพากันยนิยอม ถ้ามกีพ็อนบัว่าเป็นจกัรพรรดรัิตนะได้

กล่าวโดยท่ัวไป รตันะท่ัว ๆ ไปทุกอย่างจะมปีระโยชน์เป็นท่ียนิดพีอใจกเ็ฉพาะ

แก่ผู้ที่รู้จักคุณค่าเท่านั้น ถ้าไม่รู้จักคุณค่า จะเป็นรัตนะชนิดไหนก็สิ้นความหมาย 

เหมือนอย่างยื่นแก้วให้วานร โยนไข่มุกให้แก่สุกร ประดับอาภรณ์ให้แก่ตุ่น หรืออย่าง

ไก่ได้พลอย ซึง่สูไ้ด้ข้าวสารเมล็ดเดยีวไม่ได้ บางทคีนเราประดับอาภรณ์ให้แก่สตัว์เลีย้ง

ที่น่ารัก ก็เพื่อให้เราเองนั่นแหละเห็นว่างาม มิใช่เพื่อให้สัตว์เลี้ยงเห็นตัวเองว่างาม 

โดยที่แท้จริงเท่ากับประดับอาภรณ์เข้าที่ตัวเจ้าของเอง ฉะนั้น ความส�าคัญของรัตนะ

ทั้งปวงจึงอยู่ที่ปัญญาที่รู้จักคุณค่าของรัตนะ ปัญญาจึงเป็นรัตนะเองด้วย เป็นเหตุให้

รู้จักรัตนะอื่น ๆ อีกด้วย จึงมีพุทธภาษิต กล่าวไว้ว่า ปญฺญำ นรำน� รตน� ปัญญำเป็น

รัตนะของนรชน

มนุษย์เราเป็นสัตว์โลกชนิดที่มีปัญญาสูงกว่าสัตว์โลกด้วยกันชนิดอื่น จึงรู้จัก

ว่าอะไรเป็นรตันะ และรู้จกัใช้รตันะเช่นรูจ้กัใช้เป็นอาภรณ์ส�าหรบัประดบักายให้งดงาม 

และรู้จักรัตนะที่ยิ่งไปกว่าอาภรณ์ประดับกาย คือ รัตนะที่อ�านวยประโยชน์และความ

สุขที่ยิ่งไปกว่า เมื่อรู้จักรัตนะที่มีคุณค่าสูงขึ้นไปกว่าก็อาจสละรัตนะที่ต�่ากว่าได้ ทั้งนี้ 

ก็สุดแต่ใครจะมีปัญญารู้จักว่าอะไรเป็นรัตนะที่อุดมคือสูงสุดของตน
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พระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ตรัสรู้พระธรรม ได้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ผู้รักความรู้ 

ใฝ่หาความรู ้แม้จะได้ทรงรบัค�าท�านายว่าถ้าอยู่ครองฆราวาสจกัได้เป็นพระเจ้าจกัรพรรดิ 

และทรงบริบรูณ์ด้วยรตันะของฆราวาสก็ทรงมพีระปัญญาเห็นว่ายงัมรีตันะทีด่วิีเศษกว่า 

คือพระธรรม ซ่ึงเป็นเครือ่งปลดเปล้ืองทุกข์ของพระองค์เองและของโลก อนัจะให้ประสบ

สุขอย่างยิ่ง จึงทรงสละรัตนะอ่ืน ๆ ท้ังหมดตลอดถึงจักรพรรดิรัตนะที่จะทรงได้รับ 

ทรงแสวงหาพระธรรมรัตนะจนทรงได้พบด้วยพระปัญญา แล้วทรงจ�าแนกธรรมรัตนะ

แก่โลกด้วยมีพระกรุณา เพื่อให้โลกได้พลอยหลุดพ้นจากทุกข์ประสบสุขอย่างยิ่งอย่าง

ทีพ่ระองค์ได้ประสบน้ัน ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึทรงเป็นรตันะคอืแก้วดวงที ่๑ ของโลก

ชาวโลกซึ่งมีส่วนไดร้ับพระธรรมรัตนะพากันนิยมนบัถอืพระองค์ว่าเป็นรัตนะ 

ทั้งในส่วนพระกาย ท้ังในส่วนพระจิต ในส่วนพระกายนั้นปรากฏว่ามีคนเป็นอันมาก

นิยมในพระรูปลักษณะมหาบุรุษของพระองค์จนถึงกล่าวท�านายไว้ ดังแสดงไว้แล้ว  

บางคนหลงใหลจนถึงออกบวชเพือ่จะได้ตดิตามไปคอยเฝ้าดอูยูอ่ย่างใกล้ชดิเสมอ จนถงึ

พระพุทธเจ้าต้องตรัสอบรมว่า 

“ประโยชน์อะไรด้วยกำยอันเน่ำนี้ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรำ” 

แม้เม่ือเสด็จปรินิพพานแล้ว พระบรมสารีริกธาตุ (กระดูก) พระสรีรังคาร

(ถ่านเถ้า แห่งพระสรีรกาย) ก็เป็นพระธาตุเจดีย์ที่เคารพบูชาอย่างสูง สถานที่ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับพระองค์เป็นต้นว่าที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่ทรงแสดงเทศนาครั้งแรก ที่เสด็จ

ปรินิพพาน ตลอดถึงบริขารที่เคยทรงใช้สอย ก็เป็นบริโภคเจดีย์ที่เคารพบูชาอย่างสูง

เหมอืนกัน และยงัพากนัสร้างพระพทุธปฏมิาเป็นอทุเทสิกเจดย์ี (เจดย์ีท่ีสร้างอทิุศเฉพาะ) 

เป็นที่เคารพบูชากันอีกมากมาย ด้วยเหตุแม้เช่นนี้ พระกายจึงเป็นรัตนะ แต่เหตุท่ี

ส�าคัญก็คือ เพราะพระกายเป็นท่ีอาศัยของพระจิตอันบริบูรณ์ด้วยพระคุณทั้งปวง  

กล่าวโดยย่อคือ พระปัญญำคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณำคุณ ด้วยเหตุแม้เช่นนี้  

พระจติจึงเป็นรตันะ พระพุทธเจ้าทรงมีพระกายและพระจติบรบิรูณ์ด้วยพระคณุทัง้ปวง

ในส่วนพระองค์เองแล้ว ทรงแผ่พระคุณเหล่านีอ้อกไปแก่โลกพร้อมด้วยพระธรรมทีท่รง

สั่งสอน ยังโลกที่เป็นเวไนยนิกรให้ยินดีปลาบปลื้มในพระธรรมและพากันได้รับสุข

ประโยชน์ จึงทรงเป็นพระพุทธรัตนะของโลกดวงที่ ๑
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แท้ทีจ่รงิ พระธรรมควรจะเป็นรตันะดวงที ่๑ เพราะพระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรัสรู้เป็นกฎธรรมดาที่คงตัวอยู่เสมอ ใครจะค้นพบหรือไม่ธรรมก็คงมีเป็นธรรม  

คือเป็นกฎธรรมดาอยูน่ั่นเอง แต่เพราะเหตุที่พระพุทธเจา้ได้ทรงค้นพบพระธรรมกอ่น 

ใคร ๆ แล้วทรงน�าพระธรรมออกแสดง เปิดเผย ชาวโลกจึงได้พลอยรู้พระธรรมตาม 

พระพุทธเจ้า จึงนับพระธรรมเป็นรัตนะดวงที่ ๒ ของโลก

พระธรรมเป็นรตันะ เพราะมีสาระ (แก่นสาร) ล้วน ๆ ไม่มสีกัหน่อยหนึง่ใน

พระธรรมทีไ่ร้สาระ พระพทุธเจ้าทรงแสดงพระธรรมดงักล่าวในรปูศาสนา คือค�าส่ังสอน 

เป็นสตูรปฏิบตัอิย่างมีระเบียบ เป็นประมวลระบบของชวีติทัง้หมด เป็นประทปีส่องให้

เหน็ความจรงิทุกแง่ทุกมุมของชวีติของตนเอง เป็นค�าส่ังสอนทีเ่พยีงพอกบัเร่ืองของชวิีต

ของคนทุก ๆ คนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และทุก ๆ บทของตัวพระธรรมเปี่ยมไปด้วย

พระกรุณาของพระพทุธเจ้า ได้ฟังพระธรรมเมือ่ใด กไ็ด้รบัพระกรณุาของพระพทุธเจ้า

ที่ประทับอยู่ในพระธรรมเมื่อนั้นทุกครั้งทุกคราวไป เพราะเหตุดังกล่าวนี้ พระธรรม 

จึงเก่ียวข้องกับตัวเราเองโดยตรง เพราะเร่ืองของตัวเราเองนี้แหละท่ีพระพุทธเจ้าทรง

ยกขึ้นแสดงเป็นพระธรรมสั่งสอนกลับไปให้แก่ตัวเราทุก ๆ คน เหมือนอย่างประทาน

กระจกเงาให้ส่องดูตัวเพื่อจะได้เห็นภาพตัวแล้วแก้ไขตกแต่งตัว หรือเหมือนอย่าง 

ประทานประทีปโคมไฟ ส�าหรับส่องให้มองเห็นทาง จึงอาจกล่าวได้ว่า พระพุทธเจ้า

เหมือนได้ทรงมีพระเนตรมองเห็นตลอดหมด ใครจะท�า พูด คิด อย่างไร ทรงเห็น

ตลอด และทรงสั่งสอนว่า อย่างนี้ไม่ดี อย่าท�านะ อย่างนี้ดี ให้ท�าเถิด ดังนี้เป็นต้น 

เหตฉุะนี ้ใครประพฤตติามพระธรรมทีท่รงส่ังสอนจงึไม่มีทีจ่ะเสีย ไม่มีจะตกต�า่ มีแต่

จะดข้ึีน เจรญิขึน้โดยส่วนเดยีว พระธรรมล้วนมสีาระ (แก่นสาร) อย่างบรสิทุธิบ์รบิรูณ์

ทุก ๆ ด้าน ไม่มีเลยที่จะไร้สาระ จึงเป็นที่ยินดีปลาบปลื้มใจของคนที่ได้ฟังพระธรรม 

ได้ปฏิบัติพระธรรม ได้ประสบสาระในพระธรรม พระธรรมจึงเป็นรัตนะของโลก ดวง

ที่ ๒

พระสงฆ์สาวกของพระพทุธเจ้า เป็นหมูข่องคนทีเ่บกิบานแล้วเพราะได้รบัแสง

พระธรรมของพระพุทธเจ้า เหมือนอย่างดอกบัวที่บานแล้วเพราะต้องแสงอาทิตย์  

เป็นรตันะดวงท่ี ๓ ของโลก เพราะเป็นหมูข่องผูบ้รบิรูณ์ด้วยคณุสมบตัอินัดีงาม มศีลี 
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คอืความประพฤตดิ ี มีทิฏฐคืิอความเหน็ดเีห็นชอบถูกต้องตามพระธรรมเฉพาะตนแล้ว 

ยงัแสดงออกซ่ึงความประพฤตแิละความเหน็ดตีามพระธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแก่โลก

อกีด้วย จงึมีบทสรรเสรญิว่า สปุฏิปนฺโน ปฏิบตัดีิแล้ว เป็นต้น เพราะเหตดัุงกล่าวมา 

พระสงฆ์จงึเป็น ธรรมเขต (นำธรรม) เพราะเป็นผูส้บืรกัษาพระธรรมของพระพทุธเจ้า 

เป็น บุญเขต (นำบุญ) เพราะเป็นที่เพาะปลูกบุญคือความดีต่าง ๆ ของโลก ดังเช่น

พระภิกษุสงฆ์ แม้จะเป็นเพียงพระสมมติสงฆ์ก็ยังเป็นธรรมเขตเป็นบุญเขตของโลก 

ใครจะขอศีลฟังธรรม โดยปกติก็ขอก็ฟังในส�านักพระภิกษุสงฆ์ เพราะเป็นผู้มีศีล 

ที่จะให้มีธรรมท่ีจะจ�าแนกแจกแสดง ถ้ามาขอบาปทุศีล มาอาราธนาให้แสดงอธรรม  

(ไม่ใช่ธรรม) พระภกิษสุงฆ์จกัไม่ให้ จกัไม่แสดงแน่นอน เพราะไม่ใช่เขตของพระภกิษุสงฆ์ 

เขตพระภกิษุสงฆ์มแีต่พระธรรม มีแต่บญุคอืคณุงามความดีเท่านัน้ ส่วนพระอริยสงฆ์

ซึ่งเป็นหมู่ของคนดอกบัวบานแล้วไม่จ�าต้องกล่าวถึง เป็นธรรมเขตเป็นบุญเขตโดยแท้ 

คนที่ไม่ต้องการพระธรรม ไม่ต้องการบุญ จึงไม่เข้าหาพระสงฆ์ แต่ไปเข้าหาตามท่ี

ต้องการ ส่วนคนท่ีต้องการพระธรรม ต้องการบญุ ย่อมเข้าหาพระสงฆ์ เม่ือเข้าหาแล้ว

ขอศลีก็ได้ศลี ขอฟังธรรมกไ็ด้พระธรรม หรอืไม่ขอกไ็ด้ปฏสินัถารต้อนรบัด้วยศลีธรรม 

ได้ความนิยมในคุณงามความดี พระสงฆ์จึงเป็นเครื่องท�าให้ยินดีปลาบปลื้มใจของผู้

จ�านงพระธรรมจ�านงบุญทั่วไป จึงเป็นพระสังฆรัตนะของโลกดวงที่ครบ ๓

พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ทั้ง ๓ นี้เป็นที่นิยมนับถือ

บูชาเป็นอุดมรัตนะ (รัตนะสูงสุด) ในโลก ข้อที่ท�าให้เห็นได้ว่าสูงสุด ก็เช่นเป็นที่นิยม

นบัถอือย่างสงูสดุ ทีน่ยิมนบัถอืนัน้ย่อมมกีนัอยูค่นละหลายอย่าง แต่กย็กพระรตันตรยั

เป็นที่นับถืออย่างสูงสุด เพราะนิยมนับถืออย่างสูงสุด เพราะนิยมนับถือมากจึงเห็นว่า

มค่ีามากหรอืหาค่ามไิด้ จงึไม่ยอมก�าหนดราคาอย่างรตันะอืน่ ๆ ไม่ยอมพดูว่าซือ้ขาย

กนัด้วย จึงหารตันะอ่ืนทีพ่งึนบัถอืเสมอเหมอืนมไิด้ รตันะอืน่เป็นของเฉพาะบคุคลเป็น

พื้น ไม่เป็นประโยชน์แก่โลกทั่วไป ไม่มีใครครอบครองเป็นเจ้าของอยู่ตลอดเวลานาน

เป็นพัน ๆ ปี ส่วนพระรัตนตรัยเป็นประโยชน์แก่โลกทั่วไป และด�ารงอยู่ยั่งยืนเป็น 

พัน ๆ ปี ผู้ที่นับถือย่อมน�ารัตนะอื่น ๆ มาเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัย แม้เช่นนี้  

ผูท้ีไ่ม่เห็นคณุค่ากย็ากท่ีจะได้พบเหน็ ส่วนผู้ทีเ่หน็คณุค่าว่าไม่ต�า่ต้อยเท่านัน้จงึได้พบเหน็

ว่าเป็นอุดมรัตนะโดยแท้
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ฉะนั้น จึงมาถึงรัตนะที่ส�าคัญที่สุด คือ ปัญญำรัตนะ ดวงแก้วคือปัญญาของ

เราเองทุก ๆ คน ที่เราเองทุก ๆ คนก็มีอยู่และก�าลังฝึกฝนอบรมดวงแก้วของเรานี้อยู่

ด้วยการศึกษาต่าง ๆ ปัญญาของเรานี้เองเป็นเครื่องชี้บอกว่าอะไรเป็นรัตนะ คือเป็น

สิง่ทีค่วรยนิดีปลาบปล้ืมใจ ควรนยิมชมชืน่ ควรเหน็ดเีหน็งาม อะไรไม่ใช่ ถ้าขาดปัญญา

เสียแล้วก็จะเป็นเหมือนไก่ที่เลือกเอาข้าวเปลือกไม่เอาพลอย ยิ่งในโลกปัจจุบันนี้มี 

สิง่ต่าง ๆ หลัง่ไหลไปมาถงึกนัอยูเ่ป็นอนัมาก เป็นของจรงิกมี็ ของเทียมกมี็ มีประโยชน์

ก็มี มีโทษก็มี มิใช่แต่บนพื้นดิน แม้บนท้องฟ้าก็ยังมีของเทียม จึงจ�าต้องศึกษาอบรม

ปัญญาให้เพียงพอเพื่อมิให้เห็นดีเห็นงาม นิยมชมชื่นในวัตถุหรือในบุคคลท่ีชั่วทราม 

เหมอืนอย่างเหน็กงจกัรเป็นดอกบัว แต่ให้คงเหน็คุณค่าในรัตนะของตน ให้รูจ้กัรักษาไว้ 

และรู้จักถือเอาประโยชน์จากรัตนะของตน โดยเฉพาะคือให้มีความยินดีปลาบปลื้มใจ

ในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ นับถือเป็นรัตนะคือแก้ว ๓ ดวงของชีวิต

อรห� สมฺมำสมฺพุทฺโธ  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

อุตฺตม� ธมฺมมชฺฌคำ  ได้ทรงบรรลุพระธรรมอันสูงสุดแล้ว 

มหำสงฺฆ� ปโพเธสิ  ทรงยังพระสงฆ์หมู่ใหญ่ให้รู้ทั่วแล้ว 

อิจฺเจต� รตนตฺตย�  นี้เป็นพระรัตนตรัยอย่างนี้
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พระรัตนตรัย แก้ว ๓ ดวงของโลก คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

ดังแสดงแล้ว ย่อมมีขึ้นบริบูรณ์ในโลกเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนา  

คือเทศน์แสดงพระธรรมสั่งสอน ทีแรก ก็มีแต่พระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้พระธรรม และม ี

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ซึ่งประจักษ์แจ้งอยู่แก่พระพุทธเจ้าเฉพาะพระองค์

เดียวเท่านั้น ยังไม่มีใครอื่นได้ทราบด้วย ต่อเม่ือพระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมนั้น 

สั่งสอน อันเรียกว่าพระพุทธศำสนำ จึงมีคนอื่นได้ทราบพระธรรมตามพระพุทธเจ้า 

และได้รูจั้กพระพทุธเจ้าขึน้ด้วยว่าเป็นผูต้รสัรูจ้รงิคอืเป็นพระพทุธเจ้า พวกคนทีไ่ด้ทราบ

พระธรรมตามนีค้อืพระสงฆ์ซึง่เป็นหมูด่อกบวัทีเ่บกิบานแล้วในโลก จงึเกดิพระสงฆ์ขึน้

ครบพระรัตนตรัย ฉะนั้น จึงควรทราบเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นของพระพุทธศาสนาและ

ความหมายที่สัมพันธ์กันต่อไป

พระพทุธศาสนาได้เกดิขึน้ในโลกทแีรกทีส่วนกวาง (มคิทายวัน) ชือ่อิสปิตนะ 

แขวงเมืองพาราณสี ในบัดนี้เรียกว่าสารนาถ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม

เทศนาครั้งแรกแก่ฤาษี ๕ รูป มีเรื่องสืบมาตั้งแต่ต้นว่า เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าประสูติ

แล้วได้ ๕ วัน พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา โปรดให้ประชุมพระญาติวงศ์และ 

เสนามาตย์พร้อมกัน เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คนมาฉันโภชนาหารประกอบมงคลรับ 

พระลักษณะและขนานพระนามว่า “สิทธัตถกุมำร” พราหมณ์เหล่านั้นได้ท�านาย 

พระลักษณะตามต�าราว่า พระราชกุมารจักมีคติเป็น ๒ คือ ถ้าเสด็จอยู่ครองฆราวาส
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จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระราชาเอกในโลก ถ้าเสด็จออกทรงผนวชจักได้ตรัสรู้ 

เป็นพระพุทธเจ้า พระศาสดาเอกในโลก เว้นอยู่แต่พราหมณ์หนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งเป็น 

เด็กกว่าทั้งหมด ได้ท�านายพระลักษณะแต่เพียงคติเดียวว่า จักเสด็จออกทรงผนวช

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พราหมณ์หนุ่มคนนั้นชื่อว่า โกณฑัญญะ เมื่อได้ท�านายอย่าง

กล้าด้วยความม่ันใจเป็นหน่ึงอย่างนั้นแล้ว ก็ได้คอยสดับตรับฟังข่าวพระราชกุมาร 

ตลอดมา ครั้นได้ทราบว่าพระราชกุมารเสด็จออกทรงผนวชแล้ว ก็ดีใจในการท�านาย

อย่างแม่นย�าของตน เพิ่มความเชื่อมั่นขึ้นว่าจะได้ตรัสรู้แน่ จึงได้ออกบวชตามพร้อม

กับลูกพราหมณ์พวก ๑๐๘ นั้นอีก ๔ คน ซึ่งได้ยินเล่ามาจากบิดา รวมเป็น ๕ คน

ด้วยกัน เรียกรวมกันว่า ปัญจวัคคิยะ แปลว่า มีพวก ๕ ได้คอยติดตามพระโพธิสัตว์

ในระหว่างที่พระองค์ทรงท�าทุกรกิริยาทรมานพระกายให้ล�าบากต่าง ๆ ได้คอย 

เฝ้าปฏิบัติอยู่ทุกเวลาด้วยหวังจะพลอยได้มีส่วนแห่งพระธรรมที่ได้ทรงบรรลุ ครั้น 

พระโพธิสัตว์ทรงเลิกทุกรกิริยา เพราะทรงเห็นว่าไม่มีประโยชน์ ก็พากันเลิกปฏิบัติ

พระองค์ เพราะเห็นว่าทรงท้อถอยเสียแล้วและได้พากันหลีกไปพ�านักอยู่ที่สารนาถ 

ดังกล่าวแล้ว ท้ิงพระโพธิสัตว์ให้ประทับอยู่แต่พระองค์เดียว แต่ก็เป็นการเหมาะกับ

เวลาที่พระองค์จะทรงบ�าเพ็ญเพียรทางจิตใจในทางใหม่ ซึ่งต้องการความสงบสงัด 

ส่วนทีไ่ด้มาคอยเฝ้าปฏบิตัเิมือ่ทรงท�าทกุรกริยิานัน้ กไ็ด้เป็นพยานรูเ้หน็ด้วย ว่าได้ทรง

ท�าแล้วอย่างยิง่ยวดท่ีสดุอย่างไร ท�าจนถงึอย่างนัน้แล้วยังไม่ได้ผลอะไร กเ็ป็นหลกัฐาน

อนัเพยีงพอแล้วท่ีจะทรงชีบ้อกว่าการทรมานตวัอย่างนัน้ไม่มผีลทีจ่ะให้เกดิปัญญาตรสัรู้

พระธรรมได้เลยทีเดียว เช่นเดียวกับความติดสุขจากรูป เสียง เป็นต้น ที่น่าพอใจ 

ต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นอันตรายแก่ปัญญาเหมือนกัน

ครัน้พระโพธสิตัว์ได้ตรสัรูพ้ระธรรม เป็นผูรู้แ้ล้วบรบิรูณ์ ทีเ่รยีกว่า พระพทุธเจ้ำ 

และได้มพีระกรณุาจะแสดงพระธรรมโปรดโลกแล้ว กไ็ด้ทรงพจิารณาหาผูท้ีจ่ะเสด็จไป

เทศน์โปรดเป็นครั้งแรก ได้ทรงนึกถึงดาบสทั้ง ๒ คือ อำฬำรดำบส กำลำมโคตรและ

อุทกดำบส รำมบุตร ที่พระองค์ได้เสด็จไปศึกษาลัทธิปฏิบัติ เมื่อเสด็จออกทรงผนวช

ใหม่ ๆ แต่ทรงเหน็ว่าไม่ใช่ทางตรัสรูจ้งึเสดจ็หลกีออกไป กไ็ด้ทรงทราบว่าดาบสทัง้ ๒ 

นั้นเสีย (ตาย) เสียแล้ว จึงได้ทรงพิจารณาหาผู้อื่นที่จะเป็นเวไนยทีแรกของพระองค์



35ความเข้าใจเร่ืองพระพุทธศาสนา

ต่อไป กไ็ด้นกึถงึฤๅษทีัง้ ๕ ซึง่ได้ปฏบิตัพิระองค์เม่ือทรงท�าทกุรกริยิา ทรงเห็นว่าเป็น

เวไนยทีพ่ระองค์ควรจะโปรดก่อนได้ จงึเสดจ็จากต�าบลอรุเุวลาเสนานคิม แขวงเมืองมคธ 

ที่บัดนี้เรียกว่าพุทธคยา อันเป็นต�าบลท่ีตรัสรู้ ไปสู่ต�าบลสารนาถ ที่ฤๅษีทั้ง ๕ นั้น

พ�านักอยู่ ในระหว่างทางได้ทรงพบกับอาชีวก (นักบวชจ�าพวกหนึ่ง) ชื่ออุปกะ  

อุปกะอาชีวกได้เห็นพระองค์มีพระฉวีวรรณผ่องใสจึงถามว่าใครเป็นครูของพระองค์ 

พระองค์ชอบใจธรรมของใครพระองค์ตรัสตอบว่า ไม่มีใครเป็นครูของพระองค์  

พระองค์เป็นสยมัภ ูผูเ้ป็นเอง ค�าถามคล้ายกบัว่านบัถอืพระเป็นเจ้าองค์ไหน พระพทุธ

ด�ารัสตอบคล้ายกับว่าทรงเป็นพระเป็นเจ้าเอง อาชีวกนั้นสั่นศีรษะเดินหลีกไป 

พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปถึงที่พ�านักของฤๅษีทั้ง ๕ ในเวลาเย็น วันโกนของวัน

เพญ็เดอืนอาสาฬหะ ตรสัแก่ฤๅษีท้ัง ๕ ว่า พระองค์ได้ตรสัรูพ้ระธรรมแล้วเสดจ็มาจะ

ทรงแสดงพระธรรมแก่พวกเขา ทีแรกฤๅษีทัง้ ๕ ยงัไม่ยอมเชือ่ พระองค์ต้องตรสัเตอืน

ให้ระลึกว่าจ�าได้อยู่หรือว่าวาจาเช่นนี้พระองค์ได้เคยตรัสในคราวก่อนแต่นี้ ฤๅษีทั้ง ๕ 

จงึนกึขึน้ได้ ยนิยอมจะฟังพระธรรมของพระพทุธเจ้า ครัน้ทรงท�าให้ฤๅษทีัง้ ๕ ยนิยอม  

ทรงเห็นว่าพากันน้อมใจจะรับพระธรรม มีความตั้งใจจะรับฟังพระธรรมดีแล้ว จึงทรง

แสดงปฐมเทศนา (เทศน์ครั้งแรก) ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะนั้น อันตรงกับวันเพ็ญ

กลางเดอืน ๘ หน้าวนัเข้าพรรษา พระพทุธศาสนาจงึได้เกดิขึน้ในโลกจ�าเดมิแต่นัน้มา 

ทางราชการคณะสงฆ์ได้ประกาศก�าหนดวันเพ็ญกลางเดือน ๘ หน้าวันเข้าจ�าพรรษา

เป็นวนับชูาเพิม่ขึน้อีกวนัหนึง่ เรยีกว่า วนัอำสำฬหบชูำ เริม่ตัง้แต่ศกทีแ่ล้ว (พ.ศ. ๒๕๐๑) 

เพือ่เป็นอนสุรณ์ถงึวนัเริม่เกิดขึน้แห่งพระพุทธศาสนา เมือ่พระพุทธเจ้าได้ทรงเริม่เทศน์

แสดงพระธรรมเป็นครั้งแรก เป็นอันได้ทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนา ได้เร่ิมม ี

พระสงฆ์ข้ึน จึงเป็นอันได้เริ่มมีพระรัตนตรัยครบทั้ง ๓ ตั้งแต่วันนั้นมา นับปีได้ว่า  

เมื่อก่อนพุทธศก ๔๕ ปี หลังจากตรัสรู้แล้วได้ ๒ เดือน

พระพุทธศำสนำ แปลว่า ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แปลว่า การสั่งสอน 

ของพระองค์ก็ได้ โดยความก็ได้แก่พระธรรมเทศนาคือเทศน์แสดงพระธรรมของ 

พระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมนั้นเองเป็นพระศาสนา คือเป็น 

ค�าสั่งสอนแนะน�าฝึกอบรมเวไนยนิกรเพื่อให้มีความเข้าใจชัดย่ิงขึ้น จักแสดงเน้น 
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ในความหมายของค�าว่าพระศาสนา ซึ่งเป็นความหมายเฉพาะของพระพุทธศาสนา  

ดังต่อไปนี้

พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน์โปรดโลก พระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์เป็น 

พระศาสนา คอืเป็นการสัง่สอนหรอืเป็นค�าส่ังสอนแนะน�าฝึกอบรมแก่ทุก ๆ คนโดยตรง 

คือโดยตรงจากพระพุทธเจ้ามาถึงตัวของทุก ๆ คนโดยตรง เหมือนอย่างมาประทับ

รับสั่งอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะตัว ด้วยเรื่องของตัวผู้รับพระธรรมนั่นเอง

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเป็นพระศาสนา ท่ีตรงจากพระพุทธเจ้า

ถึงผู้ฟังโดยตรงที่สุดดังกล่าว พระธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงจึงมิใช่เป็นค�าหรือ

เป็นการต้องผ่านจากเทวะหรือมนุษย์ซึ่งเป็นบุคคลที่ ๓ จึงไม่มีข้อผูกพันกับเทวะหรือ

มนุษย์อืน่อะไรทัง้สิน้ ไม่มข้ีอผกูพนัแม้กบัพระองค์เองทีจ่ะบงัคบัให้ต้องเชือ่ต้องนับถือ

พระองค์ จึงไม่ต้องอ้อนวอนสรรเสริญให้ใครโปรดปราน นอกจากจะอ้อนวอนตนเอง

ให้โปรดตนเอง ด้วยวิธีให้ละชั่วให้ท�าดีด้วยตนเอง

อนึ่ง พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง มิใช่เป็นค�าพูดหรือเป็นการพูดสักว่า

ใช้โวหารและเหตุผลแวดล้อมให้คนทึ่งให้คนตื่นเต้นเชื่อถือ อย่างนักพูดที่เก่งในวิธีพูด

ใช้เหตุผลให้คนหลงใหล มิใช่เป็นค�าพูดหรือเป็นการพูดเก็งหรือเดาความจริงอย่าง 

นักคิดที่มีความรักจะรู้จักอะไรต่าง ๆ มิใช่เป็นค�าพูดหรือการพูดที่ตั้งข้อสมมติข้ึน 

เพ่ือแสวงหาความจรงิต่อไป มิใช่เป็นค�าพดูหรอืเป็นการพดูเล่นหวัยัว่ยิม้หรอืพดูพล่อย ๆ 

ไร้สาระประโยชน์

ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเป็นค�าสั่งสอนหรือการสั่งสอน ซึ่งแสดง

ความจริงในตัวของทุก ๆ คนโดยตรง จากพระพุทธเจ้าโดยตรง ถึงตัวผู้ฟังโดยตรง 

ประกอบด้วยสาระประโยชน์อย่างบริบูรณ์บริสุทธิ์ครบถ้วน และพระพุทธเจ้ามิได้ทรง

ฟังพระธรรมมาจากใคร มิได้ทรงรับค�าสั่งสอนพระธรรมมาจากใคร จะเป็นเทวะหรือ

มนุษย์ก็ตาม ทรงเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมเอง ถ้าจะว่าต้นเดิมของพระธรรมหรือของ 

พระศาสนาเป็นเทวะกท็รงเป็นเทวะนัน้เอง ตามเค้าท่ีตรสัตอบแก่อปุกะอาชวีก พระองค์

จึงเป็นผู้สมกับค�าท�านายพระลักษณะว่าจักเป็นพระศาสดาเอกในโลก เพราะทรงเป็น
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พระศาสดาผู้สั่งสอนที่เป็นเอกคือเป็นหนึ่งจริง ๆ คือ เป็นที่ ๑ ไม่เป็นที่ ๒ ของเทวะ

หรือมนุษย์ใด ๆ เพราะมิได้ทรงรับสั่งสอนมาจากใครดังกล่าว โดยตรงกันข้าม ทรง

เป็นพระศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลาย จึงทรงเป็นมนุษย์คนแรกที่หลุดพ้นจาก

ความผูกพันในโลกท้ังสิ้น ไม่มีใครในโลกทั้งสิ้นที่จะต้องทรงบูชา เซ่นสรวงอ้อนวอน 

ตามความต้องการยดึถอืผูกพนั แต่ทรงเป็นผูท้ีโ่ลกทัง้ส้ินบชูา และทรงแสดงพระธรรม

เป็นพระศาสนา สั่งสอนเพื่อให้ทุก ๆ คนเป็นไท พ้นจากความเป็นทาส ในการปฏิบัติ

ชอบแก่ตน ด้วยตน เพื่อตน มิใช่ต้องผูกพันให้ต้องปฏิบัติเพื่อใครอื่น การปฏิบัติชอบ

เพื่อตนดังกล่าว มิได้หมายความว่าให้เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นการคับแคบ แต่หมายความว่า

ปฏิบัติเพื่อให้ตนไม่เป็นคนท�าชั่วท�าผิด แต่ให้เป็นคนท�าถูกท�าชอบตามควรแก่ภาวะ 

ของตน

จึงกล่าวได้อย่างไม่ต้องกลัวผิดว่าพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาของมนุษย์  

ทีส่ัง่สอนมนษุย์ หรอืตลอดถงึเทวะ ด้วยความจรงิอนัเรยีกว่าสัจจธรรม ธรรมคอืความจริง 

ตามเหตผุลตั้งแต่ชั้นธรรมดาสามัญนี้แหละขึน้ไป ทีป่ญัญามนษุย์ธรรมดาสามญัอย่าง

เรา ๆ นี้แหละพึงรู้เห็นได้ด้วยตนเอง และอาจน�าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้

ด้วยตนเอง ไม่ต้องพ่ึงใครอืน่มาเป็นผูป้ระสิทธิป์ระสาทให้ พระพทุธเจ้ามไิด้ทรงส่ังสอน

ให้หย่อนหรือยิ่งไปกว่าความจริงที่คนอย่างเรา ๆ ควรจะรู้ควรจะเข้าใจหรือเกินกว่าที่

จะท�าได้ในข้อไหน ๆ เลย ฉะนั้น จึงมีค�ากล่าวถึงอาการหรือลักษณะที่พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงพระธรรมไว้ว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรม

ที่ควรรู้ควรเห็น ทรงแสดงพระธรรมมีเหตุผลที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ ทรง

แสดงพระธรรมมีปาฏิหาริย์ คือผู้ฟังอาจปฏิบัติให้ได้รับผลจริงได้ตามสมควรแก่ 

ความปฏบิตั ิเพราะเหตุดังเช่นท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี ้ทกุ ๆ คนจงึสวดบทพระธรรมคณุได้

อย่างสนิทใจว่า สฺวำกฺขำโต ภควตำ ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภำคเจ้ำกล่ำว

ดีแล้ว เพราะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงกล่าวเองบอกเอง มิได้ทรงฟัง 

ค�าสั่งสอนมาจากใครให้บอกต่อ และทรงกล่าวเป็นพระศาสนา ค�าส่ังสอน หรือการ 

สั่งสอนแสดงความจริงท่ีมีสาระประโยชน์อย่างบริบูรณ์บริสุทธิ์ครบถ้วน เป็นข้อน่ารู้  

มีเหตุผล และปฏิบัติได้จริง
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ถ้าจะแย้งว่า พระพทุธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเป็นพระศาสนา สัง่สอนแก่คนใน

คร้ังพทุธกาลโน้น เป็นต้นว่าทรงแสดงแก่ฤๅษ ี๕ รูปนัน้ มไิด้ทรงแสดงเป็นพระศาสนา

สั่งสอนแก่พวกเราบัดนี้ พระพุทธศาสนาจึงเหมาะแก่คนในครั้งโน้นไม่เหมาะแก่คนใน

บัดน้ี ก็พึงตอบชี้แจงว่า ถ้าได้ก�าหนดความเรื่องพระธรรม ก็จะเห็นว่าพระธรรม  

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนเป็นกฎของธรรมดา หรือเป็นความจริงที่อยู่ตัวที่คงตัว 

เมื่อครั้งทรงแสดงเป็นจริง ฉันใด ในกาลต่อมาจนถึงบัดนี้และในกาลต่อไปก็เป็นจริง 

ฉันนั้น ไม่มีกลับกลายเปลี่ยนแปลง ถ้ากลับกลายเปลี่ยนแปลงไปได้ก็ไม่ใช่พระธรรม

ทีอ่ยู่ตวัคงตวั และพระธรรมดงักล่าวกเ็ป็นความจรงิทีเ่ป็นกฎธรรมดาของโลก กล่าวคอื

ของทกุ ๆ คนทุก ๆ สิง่ในโลกทัง้หมด ในเวลาทกุกาลทุกสมยั บรรดาผูท้ีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงแสดงพระธรรมสั่งสอนเอง มีฤๅษีทั้ง ๕ เป็นต้น ก็เป็นไปตามพระธรรมหรือกฎ

ธรรมดาอันใด บรรดาคนอื่น ๆ ในเวลาก่อนแต่นั้นก็ดี ในเวลานั้นก็ดี ในเวลาต่อมา

จนถึงบัดนี้ ตลอดถึงเวลาต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด รวมทั้งเราทั้งหลายในบัดนี้ด้วย ก็เป็นไป

ตามพระธรรมหรือกฎธรรมดาอันน้ันเสมอกันหมด ฉะนั้น พระธรรมที่พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงแก่ใคร เม่ือไรก็ตาม ก็เหมือนทรงแสดงแก่คนอ่ืนด้วยทั้งหมด โดยเฉพาะ

เหมือนทรงแสดงแก่เราทั้งหลายด้วยเหมือนกัน และคนในครั้งพุทธกาลซึ่งได้เฝ้า 

ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเอง ได้รู้เข้าใจ ได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงผลได้

ด้วยตน ฉันใด คนในต่อมาจนถึงในบัดนี้ และในต่อไปแม้ไม่มีโอกาสอย่างนั้น แต่ได้

ตัง้ใจฟังพระธรรม ตัง้ใจเรยีนพระธรรม ตัง้ใจปฏบิตัพิระธรรม กอ็าจรู้เข้าใจ อาจปฏบิตัิ

จนบรรลุถึงผลได้เช่นเดียวกัน ฉันน้ัน ข้อส�าคัญให้เป็นเวไนยคือรับแนะน�า คือรับ 

พระศาสนา ค�าสั่งสอนหรือการสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาจึงเหมาะ 

แก่คนทุกคนทุกกาลสมัย ฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงสวดบทพระธรรมคุณต่อไปนี้ได้อย่าง

สนิทใจว่า

สนฺทิฏฺิโก อันผู้ได้ผู้บรรลุพึงเห็นเอง เช่นอย่างเรียนเองก็รู้เอง บริโภคเอง 

ก็รู้รสเอง

อกำลโิก ไม่ประกอบด้วยกำล เพราะอยู่ตวัคงตวัดงักล่าวแล้ว จงึใช้ได้ทกุกาลสมยั

เอหิปสฺสิโก ควรเรียกให้มำดู คือมาดูหรือมาพิสูจน์ได้ที่ตน ด้วยตน  

และบอกคนอื่นให้มาปฏิบัติดูได้ด้วย
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โอปนยิโก ควรน้อมเข้ำมำ คือควรปฏิบัติได้ เพราะทุก ๆ คนสามารถปฏิบัติ

ให้ได้ผลจริง

ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ อันวิญญู (ผู้รู้) พึงรู้เฉพำะตน เช่นอย่างคนไหน

เรียนคนน้ันก็รู้ คนไหนปฏิบัติคนนั้นก็ได้ประสบผล มิใช่ว่าคนหนึ่งเรียน คนหนึ่งรู้  

คนหนึ่งปฏิบัติ คนหนึ่งประสบผล หรือคนหนึ่งบริโภค คนหนึ่งอิ่ม

พระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสดแีล้ว อนัผูไ้ด้บรรลุพงึเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล 

ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามา อันผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน นั้นแลคือพระพุทธศาสนาโดย

ลกัษณะทัว่ไป แต่พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัจ�าแนกแจกแจงไว้ให้เหมาะแก่อุปนสิยัของแต่ละ

คนไว้เป็นอันมาก ซึ่งเมื่อสรุปเข้าอย่างย่อที่สุดแล้วก็คือตรัสสอน ให้ละช่ัว ให้ท�ำดี  

ให้ท�ำจิตใจให้ผ่องสะอำด เพื่อให้เป็นผู้พ้นความทุกข์ ประสบความสุขตามภูมิชั้น

บัดน้ี พระพุทธศาสนาซึ่งได้ดังก้องออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า  

ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะ เมื่อเกิน ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว ก็ยังดังก้องอยู่ด้วยเสียงของ

บรรดาผู้ที่ได้ฟังได้ยินแล้วบอกประกาศกันต่อ ๆ มา

ใครฟังได้ยินเสียง ได้ซาบซ้ึงในพระธรรมแม้แต่น้อย ก็จะมีความสุขเหมือน

อย่างได้เฝ้าพระพุทธเจ้าแม้แต่หน่อยหนึ่ง ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า 

“โย ธมฺม� ปสฺสติ โส ม� ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรำ”



พุทธศาสนกิ

เมื่อแสดงเรื่องพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ควรแสดงเรื่องพุทธศาสนิกต่อกันไป 

เพราะเป็นเรื่องที่เนื่องถึงกัน อาจจะแยกออกจากกันเสียมิได้ เหมือนอย่างกายกับใจ 

ค�าว่า พทุธศาสนกิ เป็นค�าท่ีผกูเรยีกกนัขึน้ แปลว่า ผูนั้บถอืพระพทุธศาสนา 

ใครกต็ามทีน่บัถอืพระพทุธศาสนา และนบัถอืด้วยวิธใีดก็ตาม คอืเป็นพุทธบริษทัจ�าพวก

ไหน หรือเป็นพุทธมามกะ พุทธมามิกาก็ตาม ก็รวมเรียกว่า พุทธศาสนิก หรือ

พทุธศาสนิกชนทัง้หมด แต่ก่อนทีจ่ะแสดงเรือ่งของพทุธศาสนกิชนโดยเฉพาะ จะกล่าว

ถึงคนที่นับถือศาสนาโดยทั่ว ๆ ไปก่อน

คนในโลกเริ่มนับถือศาสนากันมาแต่เมื่อไร? เป็นที่รับรองกันแล้วว่าคนเร่ิม

นบัถอืศาสนากนัมาตัง้แต่สมยัดกึด�าบรรพ์ ก่อนมีประวัตศิาสตร์ ได้มนีกัค้นคว้าขดุพบ

ซากศพและสิง่ต่าง ๆ ในสมัยเก่าแก่นัน้ ลงสนันษิฐานถงึลทัธศิาสนาทีค่นเก่าแก่นบัถอื

กันต่าง ๆ เป็นการพิจารณาวัตถุแล้วลงสันนิษฐาน คราวนี้ลองมาพิจารณาถ้อยค�า 

เก่าแก่แล้วลงสันนิษฐานดูบ้าง ค�าเก่าแก่นั้นขอยกขึ้นมาพิจารณาเพียงค�าเดียว  

คอืค�าว่าศาสนานีเ้อง ค�าน้ีเป็นค�าดกึด�าบรรพ์ทีย่งัมชีีวติอยู ่เพราะตามหลกัฐานปรากฏ

ว่าได้พูดกันมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นนานไกลและยังใช้พูดกันต่อ ๆ มา

อยู่จนถึงบัดนี้

ในภาษามคธว่า สำสนะ ในภาษาสันสกฤตว่า ศำสนะ ในภาษาไทยน�ามาใช้

ว่า ศำสนำ แปลว่า ค�าสั่งสอน การสั่งสอน 
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ค�าแปลนี้ถึงยังไม่หมดความหมาย ก็ได้ความหมายที่ส�าคัญ ซึ่งอาจอธิบายให้

กว้างครอบคลุมความหมายทั้งหมดได้ ฉะนั้น ลองยกค�าแปลนี้ขึ้นพิจารณาว่าคนเรา

เร่ิมสั่งสอนกันมาต้ังแต่เม่ือไร อาจตอบตามเหตุผลว่าคนเราเริ่มสั่งสอนกันตั้งแต่เริ่ม

รวมกันอยู่ในโลกตั้งแต่ครอบครัวหนึ่งขึ้นไป คือตั้งแต่เริ่มมีคนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป  

หรอืตัง้แต่เร่ิมมีบดิามารดามีบุตรธดิาข้ึนในโลก หรอืพดูตามสมยัว่าตัง้แต่มสัีงคมมนษุย์

หน่วยแรกขึ้น เพราะในเบื้องต้นพ่อแม่ก็ต้องสั่งสอนลูก อย่าว่าแต่ในหมู่มนุษย์ แม้ใน

หมูส่ตัว์ดิรัจฉานกม็สีัง่สอนกนัตามวธีิของสตัว์ เช่นแม่นกกม็กีารสอนลกู พระพทุธเจ้า

เองก็ได้ทรงยกย่องมารดาบิดาว่าเป็นอาจารย์คนแรก เรียกว่าบุรพาจารย์ของบุตรธิดา 

เป็นอันว่าอาจารย์อื่น ๆ เป็นอาจารย์ในภายหลัง ฉะนั้น ค�าสั่งสอนของพ่อแม่ผู้เป็น

บุรพาจารย์ จึงเป็นบุรพศาสนา (ศาสนาแรก) ของลูก

แต่ค�าสัง่สอนของพ่อแม่ทีใ่ห้แก่ลกูโดยมากเพยีงพอแก่ลกูในวยัเดก็ เมือ่โตขึน้

แล้วจึงต้องส่งเข้าโรงเรียน มอบภาระให้แก่ครูอาจารย์สั่งสอนศิลปวิทยาสืบต่อไป  

ครูอาจารย์ท่ีดีย่อมเป็นท้ังผู้ประสาทศิลปวิทยาดี เป็นทั้งผู้ปกครองศิษย์ดี ค�าสั่งสอน

หรือการสั่งสอนของครูอาจารย์เพื่อผลดังกล่าวนี้ แม้มีการลงโทษเพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี 

ท่านกเ็รยีกว่าเป็นศาสนาอย่างหนึง่ของอาจารย์ ดงัในชาดกเรือ่งหนึง่ในตกินบิาตเล่าไว้

มีความว่า

ในอดีตกาลล่วงมานาน พระเจ้ากรุงพาราณสีได้ทรงส่งพรหมทัตตกุมาร  

พระราชโอรสไปเรยีนศลิปวทิยาในเมอืงตกักศลิา เพราะตามนยิมของโบราณพระราชา

ทัง้หลายย่อมทรงปรารถนาให้พระราชโอรสได้รับอบรมให้ละมานะ ให้อดทน ให้เปรือ่งปราด

สามารถในศิลปวิทยา ให้รอบรู้ในโลกจารีตทั้งปวง แม้จะมีอาจารย์อยู่ในประเทศ 

ก็โปรดส่งพระราชโอรสไปศึกษาในสถานที่ไกล พรหมทัตตกุมารได้เดินทางไปศึกษา

อยูก่บัอาจารย์ทศิาปาโมกข์ท่านหนึง่ในเมอืงตกักศลิาน้ัน วนัหนึง่ได้ไปอาบน�า้กบัอาจารย์ 

เห็นหญิงชราคนหนึ่งก�าลังนั่งร่อนงา เห็นงาเป็นมันย่องก็อยากเสวยจึงหยิบมาเสวย 

ก�ามือหนึ่ง หญิงชราก็มิได้ว่ากระไรเพราะคิดว่าคงหิว วันรุ่งขึ้นพรหมทัตตกุมารได้ท�า

อย่างนั้นอีก หญิงชราก็คงไม่ว่าอะไร ในวันที่ ๓ พรหมทัตตกุมารได้ท�าอย่างนั้นอีก 

หญิงชราจึงร้องขึ้นว่า อาจารย์ทิศาปาโมกข์ปล่อยให้พวกลูกศิษย์ยื้อแย่งของพวกตน 

อาจารย์ได้ยินจึงหยุดสอบถามได้ทราบเรื่องตลอดแล้ว ก็รับจะใช้มูลค่าให้ หญิงชรา 
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บอกว่าไม่ประสงค์มูลค่า แต่ขอให้อาจารย์ให้กมุารนีศ้กึษาว่าจะไม่ท�าอย่างนัน้อกี อาจารย์

พูดว่าถ้าอย่างนั้นจงคอยดูสั่งให้ศิษย์หนุ่ม ๒ คนจับกุมารที่แขนทั้ง ๒ ไว้ แล้วหยิบ

เรียวไม้ไผ่เฆี่ยนหลัง ๓ ครั้ง สั่งสอนว่าอย่าท�าอย่างนั้นอีก พรหมทัตตกุมารถูกเฆี่ยน 

มีเนตรแดงก�่าด้วยความโกรธ มองดูอาจารย์ทั่วตัว ผูกอาฆาตว่าได้ราชสมบัติแล้วจัก

ให้ตามอาจารย์ไปฆ่าเสียให้จงได้ ครั้นเรียนส�าเร็จแล้วก็เข้าลาอาจารย์ แสดงอาการ

อย่างมีความเคารพรัก ขอให้อาจารย์รับว่าจะไปกรุงพาราณสีเมื่อให้มาเชิญ แล้วลา

อาจารย์กลับกรุงพาราณสี 

พระเจ้ากรุงพาราณสีทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสเรียนส�าเร็จกลับมา  

มีพระราชหฤทัยโสมนัสยินดี ทรงปรารถนาจะทอดพระเนตรเห็นพระโอรสเป็น 

พระราชาต้ังแต่พระองค์ยงัมพีระชนมชพีอยู ่จงึมอบราชสมบตัพิระราชทาน ครัน้พรหม

ทตัตกุมารได้ราชสมบัตแิล้ว ทรงระลึกขึน้ได้ถงึโทษทีอ่าจารย์ท�าแก่พระองค์ จงึทรงส่ง

ทูตไปเชิญอาจารย์ให้มา ฝ่ายอาจารย์คิดว่าพระราชายังหนุ่ม ตนยังไม่อาจจะพูดให้

ยินยอมได้จึงยังไม่ไป 

คร้ันกาลล่วงไป พระราชาจึงเจริญพระชนม์ขึ้นจนถึงมัชฌิมวัยแล้ว อาจารย์

จงึเดนิทางไปกรงุพาราณส ีให้กราบทูลให้ทรงทราบ พระราชาทรงยนิดโีปรดให้อาจารย์

เข้าเฝ้า ครั้นทอดพระเนตรเห็นอาจารย์ ก็ทรงรู้สึกเหมือนก�าลังถูกเฆี่ยน มีพระเนตร

แดงก�่าขึ้นด้วยโทสัคคิ (ไฟโทสะ) ทันที ตรัสว่า วันนี้อาจารย์ของเรามาถึงที่ตายแล้ว 

น�ามจัจุราชตดิมากบัหน้าผากของตนแล้ว ตรสัแก่อาจารย์ว่า ท่านระลกึได้ไหมถึงวันที่

ท่านเฆี่ยนเราด้วยเรียวไผ่ ท่านไม่ยินดีในชีวิตแล้วหรือจึงมา วันนั้นท่านเฆี่ยนเรา  

วันนี้เราจะฆ่าท่าน 

ฝ่ายอาจารย์ไม่แสดงคร่ันคร้าม กล่าวตอบด้วยท่วงท่าของอาจารย์ว่า อำรยชน 

(คนเจริญ) ย่อมห้ำมปรำมคนที่ท�ำอนำรยกรรม (กรรมไม่ดี) ด้วยกำรลงโทษให้เข็ด

หลำบได้ นัน้เป็นศำสนำ (กำรส่ังสอน) มิใช่เป็นเวร ปวงบัณฑิตย่อมเขำ้ใจกันอย่ำงนี้ 

มหำรำช ถ้าข้าพเจ้าไม่ท�าให้พระองค์ศึกษาอย่างนั้น ต่อไปพระองค์ประพฤติผิดยิ่งขึ้น 

ทรงประสบมหันตภัยเสียแล้ว จักทรงได้ราชสมบัติเห็นปานฉะนี้จากที่ไหนเล่า พวก

อ�ามาตย์ท่ีเฝ้าอยู่ได้สดบัเรือ่งนัน้ กพ็ากนักราบทลู สนบัสนนุค�าของอาจารย์ พระราชา

ทรงพิจารณาทบทวนแล้วทรงเห็นจริงตามค�าของอาจารย์ ทรงหายพิโรธสิ้นอาฆาต  
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กลับทรงระลึกถึงคุณของอาจารย์ จึงพระราชทานสิ่งปฏิการต่าง ๆ และทรงตั้งไว้ในที่

เป็นปุโรหิตผู้ถวายอนุสาสน์ 

เร่ืองนีมี้คตอิยู่มาก แต่โดยเฉพาะแสดงว่า การสัง่ห้ามปรามมใิห้ท�าผดิแม้ของ

อาจารย์ ก็ถือว่าเป็นศาสนาอย่างหนึ่ง ๆ มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล

แต่ค�าส่ังสอนของอาจารย์กเ็พยีงพออยูส่�าหรบัการศกึษาเล่าเรยีน และเป็นไป

ในวงการเรียนหรือภายในโรงเรียน ยังไม่เพียงพอส�าหรับคนทั่วไปที่รวมกันอยู่เป็น

ประเทศชาติ จงึต้องมีค�าสัง่สอนของประมุขผูป้กครองหมูช่น ค�าส่ังสอนของผูป้กครองนี้ 

เรียกในคัมภีร์แต่เก่าก่อนว่าศาสนาเหมือนกัน ดังมีค�าเรียกธุรการฝ่ายปกครองว่า 

ปสาสนธุระ สาสนะในค�านี้ก็คือศาสนานั้นเอง ท่านเล่าว่า พระเจ้าจักรพรรดิซึ่งเป็น 

เจ้าโลกแต่พระองค์เดียวทรงปกครองชาวโลกทัง้สิน้ด้วย ทรงสัง่สอนให้ปฏบิตัใินศีล ๕ 

ศีล ๕ จึงเป็นจักรวรรดิศาสนา พระราชามหากษัตริย์หรือท่านผู้ปกครองผู้ตั้งอยู่ใน

ราชธรรมหรือในธรรมของผู้ปกครอง ย่อมส่ังสอนประชาชนด้วยวิธีต่าง ๆ แม้ใน

ประเทศไทยยามนีเ้องกม็เีล่าไว้ในศลิาจารกึในรชัสมยัพระเจ้าขนุรามค�าแหง กรงุสโุขทยั

ว่า ถ้าไม่ใช่วันอุโบสถ “พ่อขุนรามค�าแหง เจ้าเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย ขึ้นนั่งเหนือ 

ขดารหิน” พระราชทานราโชวาทแก่ประชาราษฎรทั่วไป

แต่ค�าส่ังสอนของผู้ปกครองให้ส�าเร็จประโยชน์ เป็นเครื่องปกครองทางกาย

เป็นพื้นและประกอบด้วยการลงโทษผู้ละเมิดต่าง ๆ ยังไม่เป็นเครื่องปกครองจิตใจได้

อย่างเพียงพอ จึงมีผู้แสดงค�าส่ังสอนขึ้นอีกประเภทหนึ่ง มุ่งส�าหรับปกครองจิตใจ  

ดังที่เรียกกันในบัดนี้ว่า ศีลธรรมหรือศำสนำ

การยกศพัท์ว่าศาสนาขึน้สันนษิฐานในทางว่า คอืค�าสัง่สอนทีม่ใีนสงัคมมนษุย์

ตั้งแต่ต้นเดิมมาและในหมู่ชนทั่วไปน้ี เมื่อก�าหนดใจไว้ว่าศาสนาคือค�าสั่งสอนหรือ 

การสั่งสอนอย่างธรรมดา ๆ นี้เองเท่านั้น ก็จะเข้าใจตามที่แสดงมาโดยตลอด ว่าค�า

สั่งสอนได้ขยายตัวกว้างออกไปเพื่อให้เป็นเครื่องปกครองคนอย่างเพียงพอโดยล�าดับ

อย่างไร และอาจสรุปค�าสั่งสอนทั้งหมดลงได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ

๑. ค�าสั่งสอนที่ยังไม่เพียงพอ ยังไม่จบ

๒. ค�าสั่งสอนที่เพียงพอแล้ว จบลงแล้ว
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ประเภทที่ ๑ ค�าสั่งสอนที่ยังไม่เพียงพอ ยังไม่จบนั้น เช่นค�าสั่งสอนของบิดา

มารดาในชั้นต้น เช่นบิดามารดาสอนให้ลูกหัดพูด หัดนั่ง ยืน เดิน วิ่ง และหัดในกิจ

อื่น ๆ แต่ยังไม่พอ เมื่อลูกโตขึ้นจึงต้องส่งไปโรงเรียน แม้ค�าสั่งสอนศิลปวิทยาต่าง ๆ 

ในโรงเรียนก็ไม่มีจบ ศิลปวิทยาแต่ละอย่างก็ยังค้นคว้าแก้ไขเพิ่มเติมกันเรื่อยไป  

และมีมากมาย จึงต้องจัดหลักสูตรก�าหนดว่าให้เรียนเพียงไหนในชั้นไหน และเมื่อถึง 

ชั้นไหนก็ให้ส�าเร็จเสร็จการเรียนกันเสียที แม้วิชาที่เรียกว่าปรัชญาก็เป็นเรื่องไม่จบ

เหมือนกัน ยังค้นคว้าแก้ไขเพิ่มเติมกันต่อไป ค�าสั่งสอนของท่านผู้ปกครองที่เรียกใน

ปัจจบุนัว่ากฎหมายเป็นต้นกค็งไม่จบสิน้ ไม่เพียงพอดงักล่าวเหมือนกนั น่าจะเป็นเพราะ

เหตุนี้ ค�าสั่งสอนประเภทนี้จึงไม่นิยมเรียกว่า ศาสนา

ประเภทที่ ๒ ค�าสั่งสอนที่เพียงพอแล้ว จบลงแล้ว ได้แก่ค�าสั่งสอนที่เรียกว่า

ศาสนาในบัดนี้ เพราะทุกศาสนาต่างก็แสดงค�าส่ังสอนถึงท่ีสุดตามลัทธิของตน เช่น 

บางศาสนานับถือเทวดาประจ�าธรรมชาติต่าง ๆ ก็แสดงว่ามีที่สุดเพียงเทวดาเหล่านี้

เท่าน้ัน บางศาสนานบัถอืเทพเจ้าผูส้ร้าง มากองค์บ้าง องค์เดียวบ้าง กแ็สดงว่ามีทีสุ่ด

เพียงเทพเจ้าเท่านั้น บางศาสนานับถือธรรมก็แสดงธรรมที่สูงสุด ที่บุคคลพึงเข้าถึงได้

ด้วยปัญญาของตน 

ค�าสัง่สอนประเภทที ่๑ เช่นค�าสัง่สอนของมารดาบดิาดงักล่าวแล้วสัง่สอนอยู่

ในเหตุผลใกล้ ๆ ตัว แม้ที่ไกลออกไปดังศิลปวิทยาต่าง ๆ ตลอดถึงปรัชญาต่าง ๆ  

ผูแ้สดงทีเ่ป็นต้นเดมิเองกไ็ม่ปรากฏว่าใครปฏิญญาตนเองว่าเป็นผูรู้้จบแล้วส่วนค�าส่ังสอน

ประเภทที่ ๒ อันเรียกว่า ศำสนำ สั่งสอนในเหตุผลที่กว้างที่ไกลตัวออกไปจนถึงที่สุด 

ดงัเช่น เมือ่สอนเรือ่งโลก ทีส่ดุโลกในด้านอดตีกค็อืการสร้างโลกหรอืก�าเนดิโลก ทีส่ดุ

ในด้านอนาคตก็คือเรื่องความสิ้นสุดของโลก และผู้แสดงก็ปฏิญญาว่าเป็นผู้รู้จบแล้ว

ค�าส่ังสอนประเภทท่ี ๑ ไม่มีปัญหาต่อไป ส่วนประเภทที ่๒ อนัเรยีกว่าศาสนา

นัน้มปัีญหาต่อไปว่าผูแ้สดงเป็นผูรู้จ้บจรงิหรือไม่ ค�าส่ังสอนนัน้เพยีงพอแล้ว จบลงแล้ว

จริงหรือไม่ ปัญหานี้ภูมิปัญญาของคนเรานี้เองเป็นผู้ตอบได้ คือ ถ้าถูกต้องกับความ

จรงิอย่างบรบูิรณ์ บรสิทุธ์ิแล้ว กเ็ป็นศาสนาทีบ่รบิรูณ์บรสุิทธ์ิคอืเพียงพอแล้ว จบลงแล้ว 

มีลักษณะดังที่แสดงมาแล้วในเรื่องพระธรรม
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ถงึอย่างไรก็ตาม เม่ือเว้นส่วนท่ีเป็นปรมตัถะหรอืส่วนทีสู่งสุดของแต่ละศาสนา

เสยี กล่าวเฉพาะส่วนทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชวีติปัจจบุนั ศาสนาทีด่ทีกุศาสนาย่อมสัง่สอน

ให้คนทกุคนประกอบด้วยศีลธรรม มศีลีธรรมเป็นเครือ่งปกครองจติใจและความประพฤติ 

ไม่มศีาสนาทีด่ศีาสนาไหนสัง่สอนให้คนทอดทิง้ศลีธรรม ฉะนัน้ ศาสนกิชน คนทีน่บัถอื

ศาสนา แม้ศาสนาใดศาสนาหนึง่ล้วนเป็นผูท่ี้นบัถอืหลกัศลีธรรมในโลก มศีลีธรรมเป็น

หลักปกครองใจและความประพฤติ แม้นับถือศาสนาต่างกัน แต่ต่างเคารพอยู่ในหลัก

ศีลธรรมด้วยกัน จึงอยู่รวมกันได้โดยสงบสุข

คนเราท่ีอยูร่่วมครอบครวั ร่วมหมู่ ร่วมถ่ินฐานบ้านเมอืง จนถึงอยูร่่วมโลกกนั 

โดยปกติเมื่อพบกันเข้าก็รู้จักกันว่า คนไทย คนจีน คนแขก คนฝรั่ง เป็นต้น เพราะมี

ลักษณะหน้าตาผิวพรรณ เป็นต้น เป็นเครื่องบอกให้รู้ แต่ถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งไม่มี

ลักษณะบอกได้ว่าเป็นชาติไหนปรากฏตัวเข้ามา ใครจะรู้ได้หรือว่าเขาเป็นคนอะไร  

มาจากไหน ดเูป็นคนแปลกประหลาดในโลกฉันใด คนทีน่บัถอืศาสนาต่าง ๆ กฉ็นันัน้ 

เมื่อพบกันก็ย่อมจะรู้จักกันได้ว่าใครเป็นคนอย่างไร มีหลักเช่ือถือปฏิบัติอย่างไร  

หรอืมศีลีธรรมอย่างไร ถงึจะถอือย่างคร�า่ครอึย่างไรกยั็งดรููจ้กักนัได้ เพราะทกุศาสนา

ย่อมแสดงหลักธรรมของตนไว้ทั้งนั้น เป็นเครื่องชี้ให้ทราบได้ว่าศาสนิกชนของศาสนา

น้ัน ๆ เป็นอย่างไร คอืมทีางปฏบิตัติามลทัธศิาสนานัน้ ๆ อย่างไร แต่ถ้าจะมีใครทีไ่ม่

นับถือศาสนาอะไรมาปรากฏตวัขึน้ ใครจะรูไ้ด้ว่าเขาเป็นคนอะไร มหีลกัเชือ่ถอือย่างไร 

ดูเป็นคนแปลกหน้าประหลาดอันจะต้องพึงระมัดระวัง เพราะไม่รู้ว่าจะมาท�าอะไร  

มคีวามคดิเหน็นบัถอือะไรอยู่ เพราะตามธรรมดาทกุคนจะต้องนบัถอืหลักอันใดอนัหนึง่

อยูท้ั่งนัน้ ดังได้แสดงแล้วตัง้แต่ต้นว่าศาสนาคอืค�าส่ังสอนนัน้มมีาตัง้แต่สมยัดกึด�าบรรพ์ 

คนนับถือค�าสั่งสอนก็มีมาตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์เหมือนกัน ฉะนั้น จึงไม่มีใครที่ไม่มีหลัก

อะไรเป็นที่นับถือเลย ถ้าไม่เป็นศาสดาตั้งหลักของตนขึ้นส่ังสอนเอง ก็ต้องนับถือ 

รบัฟังค�าสัง่สอนจากผูอ้ืน่ คนเช่นนีจ้งึต้องตรวจสอบให้แน่ว่าเขาเป็นศาสดาองค์ใหม่ขึน้ 

หรือนับถือศาสนาของศาสดาใหม่อื่นองค์ไหน

บางคนอาจลังเลใจในศาสนาต่าง ๆ ที่แสดงตรงกันมาบ้าง ขัดกันบ้าง จึงยัง

ไม่ปลงใจนับถือจริงลงได้ ถ้ายังไม่นับถือเพราะเหตุเช่นนี้ ก็ยังไม่ควรต�าหนิ เพราะมี

เหตุผลที่สมควรอยู่ แต่ถ้าไม่ศึกษาสอบสวน ปล่อยให้ลังเลใจอยู่เรื่อยไป ก็กลายเป็น
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คนหลกัลอยทางจติใจ ถ้าศกึษาสอบสวนตามเหตุผลให้ตลอดกจ็ะเป็นประโยชน์มากกว่า

เชื่อถืออย่างไม่มีเหตุผล

ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนเชื่อถือตาม

เหตผุลด้วยปัญญาของตน ทรงแนะน�าให้พากนัมาดใูห้เห็นประจกัษ์ด้วยตนเอง ดงับท

พระธรรมคุณว่า “เอหิปสฺสิโก ควรเรียกให้มำดู” เมื่อจะทรงแสดงปฐมเทศนาใน 

วันอาสาฬหบูชาบุรณมีก็มิได้ทรงขอให้ฤๅษีทั้ง ๕ เชื่อก่อน เพียงแต่ตรัสให้ตั้งใจฟัง  

เมือ่ทรงแสดงปฐมเทศนาจบลงแล้ว พระโกณฑัญญะเกดิดวงตาเห็นธรรม คือเหน็จรงิขึน้ 

พระพุทธเจ้าตรัสอุทานว่า “โกณฑัญญะได้รู ้แล้วหนอ” (จึงเกิดมีค�าเรียกท่านว่า  

พระอัญญาโกณฑัญญะสืบมา) มิได้ตรัสว่าโกณฑัญญะได้เชื่อพระองค์แล้วเลย  

พระโกณฑญัญะน้ีเองได้เป็นปฐมอรยิพุทธศาสนกิในโลกตัง้แต่เมือ่เกดิดวงตาคอืปัญญา

เห็นธรรม พระพุทธเจ้าได้ทรงอบรมฤๅษีอีก ๔ รูปให้ได้ดวงตาเห็นธรรม ในต่อมาได้

ทรงอบรมฤษีทั้ง ๕ ให้ได้ปัญญาเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ทั้งหมดเหมือนพระองค์ ได้เสด็จ

จารกิประกาศพระพทุธศาสนาแสดงหนทางทีช่อบแก่โลกโดยล�าดบั จงึมีพุทธศาสนกิชน 

คือพระสงฆ์สาวกหรือพุทธบริษัท พุทธมามกะ พุทธมามิกา ต่อมาจนถึงทุกวันนี้

พระพทุธเจ้าได้ทรงยงัล้อพระธรรมให้หมุนไปในโลกต้ังแต่ทรงแสดงปฐมเทศนา

เป็นต้นมา จึงเรียกชื่อปฐมเทศนาโดยเฉพาะว่า “ธรรมจักร” แปลว่า ล้อคือธรรม  

จะเรยีกวนัทีท่รงแสดงคอืวนัอาสาฬหบรุณมว่ีาวันธรรมจกัรกไ็ด้ เมือ่ล้อพระธรรมหมนุ

ไปในทีใ่ด ทศิใด กป็รากฏมรรคาคอืทางท่ีชอบขึน้ในทีน่ัน้ทศินัน้เป็นสายเดยีวประกอบ

ด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ คือ เห็นชอบ ด�าริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ  

อาชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ใครเดินทางชอบมีองค์ประกอบ ๘ 

รวมกันเป็นทางเดียวนี้แล คือ พุทธศำสนิก พระพุทธเจ้าตรัสว่า

เอตญฺหิ ตุมฺเห ปฏิปชฺชถ มำรเสนปฺปโมหน� 

ท่ำนทั้งหลำยจงปฏิบัติเดินทำงที่ท�ำมำรและเสนำให้หลงนี้แล

เอตญฺหิ ตุมฺเห ปฏิปนฺนำ  ทุกฺขสฺสนฺต� กริสฺสถ 

ท่ำนทั้งหลำยปฏิบัติเดินทำงนี้แล้วจักท�ำทุกข์ให้สิ้นสุดได้ 

ดังนี้



สรณะ

คนในโลกนีส่้วนมาก ท�าไมจงึนบัถอืศาสนา น่าตอบอย่างสัน้ ๆ ว่า เพราะคน

ส่วนมากเหน็ว่าศาสนาอาจเป็นสรณะคือท่ีพึง่หรือเป็นสรณะของตนได้ เมือ่ใด คนเหน็

ว่าศาสนาใดไม่อาจเป็นสรณะคือท่ีพ่ึงของตนได้แล้ว กจ็ะเส่ือมหรอืเลกินบัถือศาสนานัน้ 

เมือ่นัน้ ฉะนัน้ ศาสนาท่ีจะด�ารงอยู่ได้ จึงต้องเป็นศาสนาทีอ่าจเป็นสรณะของคนได้จรงิ 

แต่ก็ต้องเกี่ยวแก่คนด้วยเหมือนกันคือแม้จะเป็นศาสนาที่เป็นสรณะได้จริง ถ้าคนไม่

นบัถอื ไม่ถงึเป็นสรณะจรงิ หรอืนบัถอืถงึเป็นสรณะในทางผดิ กท็�าให้ศาสนาเสือ่มไป

ได้เหมือนกัน เหมือนอย่างเอกราชหรืออิสรภาพของประเทศชาติ ซึ่งเป็นของดี  

ถ้าคนในประเทศชาติไม่รักษาไว้ให้ดีก็อาจเสียไปได้ การท่ีเสียไปนั้นมิใช่เป็นเพราะ

เอกราชหรืออิสรภาพนั้นไม่ดี แต่เป็นเพราะรักษาไว้ไม่ได้เอง ฉะนั้น ศาสนิกคือคนที่

นับถือศาสนาเองจึงเป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมไปได้ รวมความว่าศาสนาที่จะด�ารงอยู่ได้ 

เพราะศาสนาเป็นสรณะได้จรงิ ๑ คนนับถือหรอืถึงเป็นสรณะจรงิ ๑ ฉะนัน้ ในกณัฑ์นี้

จะแสดงเรื่องสรณะสืบต่อไป

สรณะ แปลว่า ที่พึ่ง ท่ีพึ่งพ�านัก ท่ีพึ่งก�าจัดภัย คือท่ีพึ่งท่ีช่วยให้พ้นภัยได้ 

เมื่อเกิดภัยข้ึน ที่ใดช่วยให้พ้นภัยให้ปลอดภัยได้ ท่ีนั้นแหละเรียกว่าสรณะ คือท่ีพึ่ง 

ของตน ภัยได้แก่สิ่งที่พึงกลัว ความกลัวที่เกิดขึ้นในสิ่งที่พึงกลัวนั้นก็เรียกว่าภัย  

ความกลัวเกิดขึ้นจากอะไร ความกลัวเกิดขึ้นจากความรักหรือสิ่งที่รัก รักในสิ่งใดมาก

ก็กลัวมากว่าสิ่งท่ีรักนั้นจะเป็นอันตราย และถ้าเห็นว่าอะไรจะท�าอันตรายแก่ส่ิงที่รัก 

ซึง่มอี�านาจเหนอืตนอยู่ กจ็ะกลัวต่อสิง่นัน้มาก ยอดแห่งส่ิงทีร่กัของคนและสัตว์ดรัิจฉาน

ทัว่ไปนัน้คอืชวีติของตนเอง สิง่ทีร่กัอืน่ ๆ ก็เป็นท่ีรักรอง ๆ ลงมา จงึพากนักลัวอนัตราย
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ของชีวิตมากที่สุดสิ่งที่รักที่เนื่องกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งคือที่ตั้งอาศัยของชีวิต อันหมาย

ถึงร่างกายประกอบด้วยจิตใจ จึงพากันกลัวอันตรายที่จะมาบั่นทอนร่างกาย เมื่อรัก 

ในชีวิต รักในร่างกาย ก็พลอยรักในคน ในทรัพย์สมบัติและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอุปกรณ์ 

(เครื่องอสุดหนุน) หรือเป็นปัจจัย (เครื่องอาศัย) ให้เกิดความสุขแก่ชีวิตและร่างกาย

อกีมากมาย จงึพากันกลัวอันตรายท่ีจะเกดิแก่ส่ิงอปุกรณ์เหล่านี ้มากบ้างน้อยบ้าง ตาม

แต่จะรักมากหรือรักน้อยเพียงไร รวมความว่า โดยปกติคนกลัวภัยที่จะเกิดแก่ชีวิต  

คือกลัวตายมากที่สุด ต่อลงมาก็กลัวภัยที่จะเกิดแก่ร่างกายและแก่ทรัพย์สิน เป็นต้น 

คือ กลัวเจ็บและกลัวขาดสุข ดังจะยกตัวอย่างว่า งูพิษ แขนหัก ของหาย ๓ อย่างนี้

ใครกลวัอะไรมากเป็นที ่๑ ที ่๒ ที ่๓ ตามตัวอย่างนี ้คนท่ัวไปจะกลัวงพิูษมากเป็นท่ี ๑ 

เพราะอาจจะกัดตาย กลัวแขนหักเป็นอันดับ ๒ เพราะท�าให้ร่างกายเจ็บหรือพิการ 

กลัวของหายเป็นท่ี ๓ เพราะท�าให้ขาดของใช้สอย ท�าให้ขาดความสุขความสะดวก  

จงึรวมพดูสัน้ ๆ ว่า รกัมำกกก็ลวัมำก รกัน้อยกก็ลวัน้อย ไม่รกัอะไรเลยกไ็ม่ต้องกลวั

อะไรเลย

ทกุคนคงเคยมคีวามกลวัอยู่ด้วยกนั เพราะต่างกม็คีวามรกัในชวีติร่างกายและ

ความสขุเหมอืน ๆ กนั จงึกลวัสิง่ทีจ่ะเป็นภยัแก่ชวีติ เป็นต้น เม่ือยังเป็นเดก็เลก็มาก

ยังไม่เดียงสา อาจยังไม่รู้จักกลัวตาย แต่ก็สังเกตได้ว่ากลัวเจ็บ นักสังเกตบางท่าน 

กล่าวว่า สตัว์ดริจัฉานจ�าพวกท่ีมีความรูน้้อยไม่รูจ้กักลวัตาย แต่แสดงว่า รูจ้กักลวัเจบ็

สตัว์ดิรัจฉานจ�าพวกท่ีมีความรูม้ากจงึรูจ้กักลวัตาย ค�ากล่าวนีอ้าจเป็นไปได้ เพราะอาจ

เทียบได้กับเด็กดังกล่าวแล้ว น่าสังเกตว่า เด็กเล็ก ๆ ค่อยรู้จักกลัวเจ็บในเมื่อได้ผ่าน

เจ็บมาบ้างแล้วและค่อยรู้อะไรบ้างแล้ว ดังเช่นเด็กเล็ก ๆ มองเห็นไฟยังไม่รู้จักไฟจึง

เอือ้มมอืไปจบั ถ้าจบัถกูไฟไฟกจ็ะลนมอืให้เจบ็ให้ร้อน เดก็กจ็ะร้องเพราะมีความรูสึ้กเจบ็ 

ท�าให้ไม่กล้าจบัไฟเพราะกลวัเจบ็ ส่วนอาการหลบภยัอาจมีตามระบบของร่างกายตาม

ธรรมชาติ เช่นเม่ือมือถกูไฟมือกช็กักลับหรอืก�ามอื ตากระพรบิเมือ่ผงเข้าตา เดก็เลก็ ๆ 

ก็แสดงอาการดงักล่าวได้ทัง้ ๆ ท่ียังไม่เดียงสาอะไร ต่อเมือ่รูจ้กัเดยีงสาขึน้ โดยเฉพาะ

คอืเมือ่รูจ้กักลัวขึน้จงึรูจ้กักลัวเจบ็ กลัวส่ิงทีท่�าให้เจบ็ และรู้จักกลวัตาย ต่อเมือ่เริม่รูจ้กั

รักชีวิตและรู้ว่าความตายคือความสิ้นสุดของชีวิต จึงกลัวส่ิงที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต 

นอกจากนี้ยังกลัวในสิ่งอื่น ๆ อีก
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สิง่ทีก่ลวันัน้ โดยลกัษณะทัว่ ๆ ไป คอืสิง่ทีม่อี�านาจสามารถท�าให้โทษให้ทกุข์ได้ 

เป็นสิง่ทีม่องเหน็ตวัได้กมี็ เป็นสิง่ทีม่องไม่เหน็ตวักมี็ สิง่ทีม่องเหน็ตวัเช่นคนทีส่ามารถ

ลงโทษได้ สัตว์ดิรัจฉานที่อาจท�าอันตรายได้ เครื่องประหัตประหารต่าง ๆ รถที่อาจ 

วิง่ชนหรอืทบัเอาได้ หรือภยัธรรมชาตเิช่นแผ่นดนิไหว น�า้ท่วม ภูเขาไฟระเบิด ลมไต้ฝุน่ 

ฟ้าผ่า ส่วนสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนั้นเช่น ผีสางเทวดาที่คิดกลัวกันตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์

บางที เม่ือเดก็เริม่รูจ้กัเดยีงสามากขึน้ ก็ถกูอบรมด้วยใช้วธิหีลอกให้กลวั เช่น

บอกว่าตุ๊กแกจะกินตับ งูเขียวจะกินตับ จะน�าไปขายให้แก่แขก เป็นต้น เพื่อให้เด็ก 

หยุดร้อง บางที เมื่อเด็กไปยืนในที่หมิ่นจะพลัดตกลงไป ก็บอกว่าหยุดซน อย่าไปยืน 

ทีน่ัน่ ผจีะผลกั เมือ่เด็กจะลงเล่นน�า้ กบ็อกว่าอย่าลงไป ผจีะฉดุขา เมือ่เหน็เดก็น่ารัก 

กต้็องพดูว่าน่าเกลยีด เพือ่ให้ผพีลอยเกลยีด จะได้ไม่น�าเดก็ไป ถ้าพดูน่ารกั ผจีะพลอยรกั 

และน�าเอาเด็กไป ผู้ที่บอกหรือพูดเช่นนี้บางทีก็เชื่ออย่างนั้น หรือไม่เชื่อทีเดียวก็ 

กริ่งเกรงอยู่บ้าง หรือเกรงคนที่เชื่อจะไม่สบายใจจึงพูดเพื่อรักษาใจคนที่เชื่อ แต่ผู้ที่มุ่ง

เหตุผลย่อมไม่อบรมเด็กด้วยวิธีหลอก แต่อบรมด้วยเหตุผล เช่นห้ามเด็กมิให้ยืน 

ในที่หมิ่นด้วยชี้แจงว่าอาจจะตกลงไปเป็นอันตราย ห้ามเด็กมิให้ลงเล่นน�้าด้วยชี้แจงว่า

ถ้าว่ายน�้าไม่เป็นจะจมลงไปอย่างไร และไม่ชักนิยายหรือชักน�าให้เด็กกลัวผี เด็กที่ได้

รับอบรมด้วยเหตุผลจะรู้จักใช้เหตุผลขึ้นโดยล�าดับ บางทีเมื่อถูกผู้ใหญ่ให้ไปหยิบอะไร

ในห้องมืด ถ้าจะบ่ายเบี่ยงก็อ้างว่ากลัวมืดแทนที่จะอ้างว่ากลัวผี

ความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเช่นกลัวผีนี้ เป็นท่ีรับรองกันว่าได้มีมาต้ังแต่

ดึกด�าบรรพ์ นอกจากกลัวยังนับถือผีบางประเภทเช่นผีบรรพบุรุษ ผีฟ้า หรือเทพ 

ต่าง ๆ เพราะเชื่อว่านอกจากมีพระเดชให้โทษให้ทุกข์ได้แล้ว ก็ยังมีพระเดชป้องกัน

โทษทุกข์ และมีพระคุณเกื้อกูลให้เกิดความสุขความเจริญอีกด้วย เมื่อเห็นว่าผีเหล่านี้

สิงสถิตอยู่ในที่ใด เช่นที่ภูเขาใหญ่ ที่ป่า ที่สวน ที่ต้นไม้ใหญ่ ก็ไปบูชาในที่นั้น ขอพึ่ง

ให้ช่วยบ�าบัดภัยอันตราย ให้ช่วยบอกโชคลาภ สมดังพระพุทธภาษิตบทหนึ่งแปล 

ความว่า “มนษุย์ทัง้หลำยถกูภยัคกุคำมแล้ว ย่อมถงึภเูขำ ป่ำ สวน ต้นไม้ทีเ่ป็นเจดีย์

ทั้งหลำย ว่ำเป็นสรณะคือที่พ่ึงกันเป็นอันมำก” ผีที่ขอพึ่งถึงเป็นสรณะเหล่าน้ีมองไม่

เห็นตัว แต่ก็ยังมองเห็นที่สิงสถิต มีภูเขา เป็นต้น นับว่าเป็นพวกผีดิน หรือภุมเทวดา  

ผู้อาศัยอยู่บนดิน หรืออาศัยอยู่บนสิ่งท่ีตั้งอยู่บนดิน นอกจากนี้ ยังนับถือพวกผีฟ้า 
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หรือเทวดาที่เป็นเจ้าแห่งลม ฝน เป็นต้น ที่ปรากฏอยู่บนฟ้า หรือ ที่ตกลงมาจากฟ้า 

เพราะเชื่อว่าลมฝนเป็นต้นเหล่านี้ คงมีเจ้าทุก ๆ อย่างผู้อาศัยอยู่บนฟ้า เป็นอันว่าขอ

พึ่งถึงเป็นสรณะในสิ่งที่มองไม่เห็นตัว ทั้งเทพทั้งถิ่นที่อาศัยของเทพนั้น ๆ เมื่อนับถือ

เทพต่าง ๆ แข่งกนัมากขึน้ ไม่ยอมลงกนั ผูน้บัถือเองกชั็กลงัเลใจในเทพทีต่นนบัถอืจงึ

เกิดนับถือเทพผู้สูงสุดแต่น้อยองค์หรือแต่องค์เดียว และเชื่อว่าเป็นผู้สร้างผู้ท�าในสิ่งที่

คนไม่รู้ทั้งหมด แม้เทพเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตลอดทั้งท่ีอยู่อาศัย แต่ก็เป็น

ความเชือ่ทีร่วมความเชือ่ของคนให้เป็นกลุม่เป็นก้อนไว้ได้ตามคราวตามสมัย ความเชือ่

ถือในสิ่งที่มองไม่เห็นตัวทั้งหมดนี้ น่าจะเติบโตมาจากกลัวผีอย่างธรรมดานี้เอง ซึ่งได้

รบัการส่งเสรมิขึน้โดยล�าดบั การอบรมสัง่สอนด้วยวธิใีห้กลวัผอีย่างธรรมดาใช้ส�าหรบั

เด็กดังกล่าวแล้ว แม้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คงสั่งสอนให้กลัวอยู่นั่นเอง เป็นอันไม่

พ้นจากกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นตัว

สิ่งที่มองไม่เห็นตัวเหล่านี้ เป็นต้นว่าเทพประจ�าลม เทพประจ�าฝน เป็นต้น 

ในสมยัทีม่นษุย์พบเหตผุลของธรรมชาตมิากขึน้ กก็ลายเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ

ไปเป็นอันมาก และเมือ่พบหลกัของการเปลีย่นแปลงของธรรมชาต ิหลกัของการสร้าง

ส�าเรจ็รปู กก็ลายเป็นการเปลีย่นแปลง รวมความว่าสิง่ทีม่องไม่เหน็ตัวทีค่ดิว่าเป็นอะไร

ต่าง ๆ เมือ่ความรูเ้จรญิขึน้กท็�าให้มองเหน็ตวัขึน้คอืมองเหน็เหตุผล เมือ่มองเห็นเหตผุล

มากข้ึนเช่นนี้ ความนับถือในสิ่งท่ีมองไม่เห็นก็น้อยลง เปล่ียนมานับถือในเหตุผล  

ความรู้ในเหตผุลทีเ่จรญิขึน้โดยมากเป็นเหตผุลทางวตัถ ุจงึมวีตัถทุีป่ระดษิฐ์ขึน้มากมาย 

เป็นเครื่องบ�ารุงสุขก็มี เป็นเครื่องก่อทุกข์ก็มี เช่นเครื่องประหัตประหารต่าง ๆ ท�าให้

คนมิใช่น้อยคิดพึ่งวัตถุ เหมือนอย่างวัตถุเป็นสรณะและตีราคาวัตถุสูงกว่าสิ่งอื่น ๆ 

บางทีตีราคาวัตถุสูงกว่าคน ฉะนั้น เมื่อยังนับถือสิ่งที่มองไม่เห็นตัว ถ้าจะกล่าวว่า 

คนเป็นทาสของสิ่งนั้นก็ไม่ผิด ครั้นเปลี่ยนมานับถือวัตถุก็อาจกล่าวว่าคนกลายมาเป็น

ทาสของวัตถุ ต้องท�างานเพื่อวัตถุเท่านั้น

โลกในสมัยที่เจริญด้วยความรู้ในเหตุผลทางวัตถุและเจริญทางวัตถุนี้ ลดภัย

ทางธรรมชาตลิงได้มาก เช่น ใช้สายล่อฟ้ากนัฟ้าผ่า ท�าท�านบก้ันน�า้ และลดภยัทางไข้

เจ็บลงได้มาก จนปรากฏว่าคนในโลกบัดนี้คิดเฉล่ียแล้วมีอายุยืนขึ้น มีไฟฟ้าใช้เพื่อ 

กิจการต่าง ๆ มีรถต่าง ๆ ใช้บนพื้นดิน มีเรือต่าง ๆ เดินในแม่น�้า ในมหาสมุทร  
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มเีรอืบนิในอากาศ มสีิง่ต่าง ๆ อกีมากมาย แม้จะลดภยัทางธรรมชาตไิด้มาก แต่กท็วี

ภัยที่เกิดจากกรรม (การที่กระท�า) ของคนด้วยกันมากขึ้นในส่วนใหญ่ เช่นได้เกิด

สงครามโลก ๒ ครัง้มาแล้ว ในระยะหลงัทีห่่างกนัไม่นานนกั ในสงครามโลกแต่ละครัง้ 

คนได้ท�าลายชวีติและทรพัย์สมบัตขิองกนัและกนัมีจ�านวนมากมาย ภริยาสามต้ีองตาย

จากพลดัพรากกนั ลกูต้องก�าพร้าพ่อ ทหารและประชาชนต้องล้มตายหรอืพกิารเหลอื

ที่จะนับ เม่ือสงครามโลกสงบลงแล้ว ความทุกข์ยากคับแค้นขาดแคลนก็ยังไม่สงบ  

ยังมีต่อไปอีก จิตใจคนส่วนมากกระด้างขึ้น ระส�่าระสายมากขึ้น การกระท�าของคนก็

กระด้างขึ้น ความโอบอ้อมอารีกันอย่างบริสุทธิ์ใจน้อยลงไป ความเห็นแก่ตัวมีมากขึ้น 

หวาดระแวงกันมากขึ้น ฉะนั้น แม้สงครามทางกายสงบ แต่สงครามทางใจยังไม่สงบ 

ยังตระเตรียมเพื่อรุกรานหรือเพื่อป้องกันกันต่อไป และใช้ความรู้ในเหตุผลภายนอก

หรอืความรูท้างวทิยาศาสตร์ประดษิฐ์เครือ่งอาวธุส�าหรบัประหารกนั จนถงึอาจท�าลาย

คนทั้งโลกได้ ฉะนั้น สิ่งที่มองไม่เห็นตัว เช่น ผีจ�าพวกต่าง ๆ ที่กลัวกัน ผีฟ้า เช่น  

เทพแห่งดนิ น�า้ ไฟ ลม ต่าง ๆ เป็นต้น มาเป็นทีพ่ึง่ของคนในบัดนีไ้ม่ได้ เพราะกลาย

เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเสียมิใช่น้อย คนกลับเป็นผู้ควบคุมปรากฏการณ์ 

ตามธรรมชาตเิสยีเอง จะพึง่วตัถกุไ็ม่ได้ เพราะวตัถรุะงบัการเบยีดเบยีนกนัของมนษุย์

ไม่ได้ วัตถุกลับเป็นนายของคน เป็นเครื่องมือใช้เบียดเบียนกันแรงยิ่งขึ้น ฉะนั้น  

คนโดยมากจึงมีใจรวนเร ระส�า่ระสาย คิดส้ันเข้ามา แคบเข้ามา คดิแก้ปัญหาแต่เฉพาะหน้า 

ปล่อยวนัพรุง่นีใ้ห้เป็นเรือ่งของวนัพรุง่นี ้ปล่อยคนอืน่ให้เป็นเรือ่งของคนอืน่ ท�านองให้

เราเป็นสขุ ใครจะทุกข์ไม่ใช่เร่ืองของเรา วนันีใ้ช้ให้เป็นสุข พรุง่นีค้ดิหาใหม่ คิดแคบ ๆ 

สัน้ ๆ อะไรท�านองนี ้ดชีัว่ไม่ต้องค�านงึ ดกูใ็กล้กบัความคดิของเพือ่นสตัว์ร่วมโลกเข้าไป 

ใกล้กับวตัถุทีไ่ม่มีจติใจเข้าไป ความทกุข์เดอืดร้อนและความเสือ่มโทรมต่าง ๆ เหล่านี้

เป็นภัยแก่คนที่เป็นส่วนย่อยทั้งที่เป็นส่วนรวม เป็นภัยแก่ชีวิตที่ทุก ๆ คนรัก เป็นภัย

แก่ร่างกายและจิตใจ เป็นภัยแก่ความสงบสุขที่ทุก ๆ คนสงวนต้องการ และเป็นภัยที่

คนสร้างขึ้นเอง

ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ภัยที่คนสร้างขึ้นเองเหล่านี้พร้อม

ทัง้เหตุและวธิรีะงับภยัไว้อย่างบรบูิรณ์ ด้วยทรงแสดงให้เหน็ตามเหตผุลตามหลกัอรยิสจัจ์ 

(ความจริงอย่างประเสริฐแน่แท้) ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
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ความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ อันเป็นผลที่คนท�าให้แก่กัน ในเรื่องส่วนตัว หรือ

ในส่วนรวม เช่นในการสงครามดังเช่นกล่าวมาแล้วคือตัวทุกข์ โดยปกติชีวิตร่างกาย

ของทุกคนต้องประสบภัยตามธรรมชาติท่ีไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้ว คือ แก่ เจ็บ 

ตาย ยังต้องประสบภัยที่คนกันเองท�าให้แก่กันอีก

ความทะยานอยากของตน อนัเรยีกว่า ตณัหำ ซึง่เป็นตวับงการให้คนประกอบ

กรรมเบยีดเบียนกนัต่าง ๆ เป็นตัวสมทุยัเหตใุห้ทกุข์เกดิ คนท่ีเป็นทาสของความทะยาน

อยากย่อมจะท�าอะไรเพือ่สนองตวันายคอืความอยากนัน้ได้ทกุอย่าง เหมอืนอย่างคนใช้

ที่ซื่อสัตย์รับใช้นายได้ทุกอย่าง สุดแต่นายจะส่ัง คนที่เป็นทาสของความอยากนี้แล 

เป็นตัวก่อกวนความสงบสุขสร้างทุกข์ภัยต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น ถ้าเป็นคนที่มีอ�านาจน้อย 

มวีตัถุทางวทิยาศาสตร์เป็นเครือ่งมอืน้อย กส็ร้างทกุข์ภยัได้น้อย ถ้าเป็นคนมอี�านาจมาก 

มีวัตถุทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือมากและร้ายแรง ก็สร้างทุกข์ภัยได้มากและ 

ร้ายแรง มีตัณหาความทะยานอยากนี้เองเป็นมูลเหตุ

ความดับตัณหา คือดับอยากเสียได้ เป็นนิโรธ ความดับทุกข์ ดับภัย

ทางทีช่อบมีองค์ประกอบ ๘ ประการ เป็นมรรคคอืข้อปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทกุข์ 

ดับภัย องค์ประกอบทั้ง ๘ นั้น คือ สัมมำทิฏฐิ เห็นชอบ สัมมำสังกัปปะ ด�าริชอบ 

สัมมำวำจำ เจรจาชอบ สัมมำกัมมันตะ การงานชอบ สัมมำอำชีวะ เล้ียงชีพชอบ 

สมัมำวำยำมะ พยายามชอบ สมัมำสต ิระลกึชอบ สมัมำสมำธ ิตัง้ใจชอบ องค์ประกอบ

ทั้ง ๘ ประการนี้ รวมกันเป็นทางเดียว มิใช่ ๘ ทาง จึงเป็น มรรค คือทางดับทุกข์

ดับภัยได้จริง

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรม ชีสั้จจะคอืความจรงิ เหตแุละผลตามหลัก

อริยสัจจ์ ๔ ดังกล่าวมาแล้ว ปรากฏในพระสูตรต่าง ๆ ว่าได้มีผู้ฟังเป็นอันมากเกิด

ความรูค้วามเหน็จรงิตามพระธรรม มีความเล่ือมใสกล่าวสรรเสริญว่า พระพทุธเจ้าทรง

ประกาศ พระธรรมเทศนาโดยปริยาย คือกระแสความหลายอย่าง ท�าให้เห็นทางที่จะ

ปฏิบัติแจ้งชัดแก่ปัญญา อุปมาเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว�่า หรือเหมือนเปิดของท่ีมี

สิ่งก�าบังไว้ หรือเหมือนบอกทางให้แก่คนหลงทาง หรือเหมือนอย่างตามประทีปไว้ใน
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ทีมื่ดด้วยหวงัว่าคนมีตาดจีกัได้เห็นรปู ฉะนัน้ แล้วกล่าววาจาถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่ง แสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาถึงสรณะจนตลอดชีวิต

พระพทุธเจ้าเป็นสรณะทีพ่ึง่ได้จริง เพราะทรงเป็นผูช้ีบ้อกทางพ้นทกุข์พ้นภยัได้จริง

พระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งได้จริง เพราะรักษาผู้ปฏิบัติไว้มิให้ตกต�่า

พระสงฆ์เป็นสรณะทีพ่ึง่ได้จรงิ เพราะเป็นผูช่้วยชีบ้อกทางตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงชี้บอกไว้ และเป็นผู้ก�าลังเดินทางนั้น หรือได้ผ่านทางนั้นแล้ว เป็นพยานที่อ้าง

ได้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง เพราะได้ตรัสบอกทางไว้ถูกต้อง และเป็นตัวอย่างชักน�า

ให้คนอื่นเดินทางต่อไป

กล่าวโดยย่อ เพราะพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นรัตนะ คือแก้วอัน 

อุดมในโลก ดังแสดงแล้วในพระรัตนตรัย จึงเป็นสรณะที่พึ่งของผู้ตั้งใจได้อย่างแท้จริง

ความรูใ้นทางวทิยาศาสตร์อาจพึง่ได้ในทางเพือ่รูเ้หตผุลแห่งธรรมชาตภิายนอก 

เพือ่ประดษิฐ์สิง่ต่าง ๆ เพือ่ป้องกนัแก้ไขภัยธรรมชาตภิายนอก ตลอดจนถึงเพือ่ประดษิฐ์

อาวุธนานาชนิด เป็นต้น แต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถช่วยป้องกันภัยธรรมชาติของ

ร่างกาย คอื แก่ เจบ็ ตาย คอืจะท�าให้คนไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตายหาได้ไม่ ได้เพยีงบ�าบดั

บ�ารุงรักษาไว้ชั่วครั้งหนึ่ง คราวหนึ่ง และไม่สามารถป้องกันแก้ไขภัยที่เกิดจากการ 

ก่อขึ้นของคน ซึง่มีตัณหาความทะยานอยากเปน็เหตุ โดยตรงกันข้าม ภยัอย่างนี้ย่อม

ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ยิ่งสามารถประดิษฐ์ยวดยานไปจนถึงโลกอ่ืน ก็ยังจะไปก่อภัย

ขึ้นที่โลกอื่นอีก 

โดยมากคนเรามักกลัวภัยจากภายนอก คอยหลบภัยจากภายนอก ในขณะ

เดียวกันก็ปล่อยภัยในตนเองออกไปเป็นภัยแก่ผู้อื่น คือประพฤติตนไปตามอ�านาจใจที่

ปรารถนาทะยานอยาก จงึท�าร้ายเขาบ้าง พดูว่าร้ายเขาอย่างท่ีเรียกว่าตัง้นนิทาสโมสรบ้าง 

คิดมุ่งร้ายเขาบ้าง เหล่านี้เป็นภัยที่น่ากลัว อันเกิดขึ้นที่ตัวเองทั้งนั้น และออกไปเป็น

ภัยแก่ผู้อื่น แล้วก็ย้อนกลับมาเป็นภัยเป็นเวรแก่ตนเอง 

ฉะนัน้ เมือ่พึง่พระรตันตรยั พึง่พระพุทธศำสนำ คดิหำควำมจรงิตำมเหตุผล

ที่ตนเองคอยจับตัวควำมปรำรถนำทะยำนอยำกไว้ให้อยู่ในอ�ำนำจของตน ไม่ให้ตนอยู่
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ในอ�ำนำจของควำมปรำรถนำทะยำนอยำก และคอยควบคุมควำมประพฤติให้อยู่ใน

ขอบเขตท่ีชอบ ภัยที่เกิดจำกตนเองก็จะสงบ ตัวของเรำเองก็ไม่เป็นภัยแก่ตัวเรำเอง 

และไม่เป็นภัยแก่ใครอื่น

ทุกยุคทุกสมัยมา เมื่อเหตุการณ์เดือดร้อนอย่างยิ่งเกิดขึ้นในโลก เช่นเกิด

สงครามโลกคนก็พากันตื่นตระหนกตกใจ พากันเกิดความลังเลสงสัย เมื่อมุ่งประหัต

ประหารกันก็ท�าให้ใจแข็งกระด้างขึ้น และเมื่อต้องช่วยตัวเองให้รอดก็ท�าให้ใจคับแคบ

เห็นแก่ตัวมากขึ้น และท�าให้สงสัยในสรณะต่าง ๆ ว่าช่วยไม่ได้ หรือน่าจะช่วยไม่ได้ 

เพราะต้องช่วยตัวเอง ฉะน้ัน จึงปรากฏความเส่ือมโทรม ทางจิตใจทั่ว ๆ ไป และ 

ความนับถือในสรณะทั้งหลายก็เสื่อมโทรมลงด้วย เพราะคนพากันสงสัยลังเลใจ 

เสียแล้ว เหตุฉะนี้ จึงจ�าต้องร่วมมือกันแก้ไขความเส่ือมโทรมเช่นนี้เพื่อให้จิตใจกลับ 

เข้าสู่ภาวะปกติ เม่ือป่วยหนักรอดตายหายไข้แล้วก็ต้องพักฟื้นต้องบ�ารุงร่างกายอีก 

ระยะหนึง่ ร่างกายจงึกลบัมสีขุภาพเป็นปกต ิทางจติใจกเ็หมือนกนัเม่ือกระทบเหตกุารณ์

อย่างแรงกเ็หมอืนเป็นไข้หนกั ต้องเยยีวยารกัษาบ�ารงุให้พอสมควรจงึกลบัเป็นปกตไิด้ 

และข้อทีต้่องช่วยตวัเองต้องพึง่ตวัเองนัน้เป็นการถกูต้อง ทางพระพทุธศาสนาพระพทุธเจ้า

ตรสัสอนให้ช่วยตน ให้พึง่ตนในการปฏบิตัทิัง้ปวง พระพทุธเจ้าเป็นเพยีงตรสับอกทาง

ปฏบิติัให้รู้ เมือ่ฟังพระธรรมของพระพทุธเจ้า รูท้างปฏบิตัแิล้ว กต้็องปฏบิตัด้ิวยตนเอง 

ในการปฏิบัติจึงต้องพึ่งตน แต่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางให้ พึ่งพระธรรมเป็น

ทางเดิน พึ่งพระสงฆ์เป็นผู้เดินน�าไปเบื้องหน้าเป็นหมู่ พวกเราทั้งหลายก็เหมือนอย่าง

เดินหางแถวต่อพระสงฆ์ไป เมื่อพึ่งในสรณะให้ถูกทางดังนี้ พระรัตนตรัยก็เป็นสรณะ

ได้จริงอย่างไม่ต้องสงสัยแคลงใจ คนที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ย่อมเป็นคนท�าอะไร

ด้วยรู้เหตุผลผิดชอบ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนไว้ว่า 

อตฺตทีปำ.....วิหรถ อตฺตสรณำ อนญฺญสรณำ ท่ำนทั้งหลำย จงเป็นผู้มีตน 

เป็นเกำะ เป็นทีพ่ึ่ง อย่ำมีอ่ืนเป็นทีพ่ึง่อยู ่ธมมฺทีปำ.....วหิรถ ธมมฺสรณำ อนญฺญสรณำ 

จงมีธรรมเป็นเกำะ เป็นที่พึ่ง อย่ำมีอื่นเป็นที่พึ่งอยู่
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น�าเรื่อง

พระไตรปิฎกในลัทธิเถรวาท หรือที่ฝ่ายมหายานเรียกว่าหินยานมี ๓ คือ  

วินัยปิฎก ๑ สุตตันตปิฎก ๑ อภิธรรมปิฎก ๑ ฉบับที่พิมพ์ด้วยอักษรไทย เรียกว่า

เป็นฉบับสยามรัฐ บัดนี้มีรวมกัน ๔๕ เล่ม ด้วยก�าหนดเล่มเท่าเวลา ๔๕ ปีของ

พระพทุธเจ้า พระไตรปิฎกฉบับสยามรฐันีไ้ด้จารเป็นอักษรขอมมานาน แต่มาพมิพ์ด้วย

อักษรไทยเป็นเล่มครั้งแรกในรัชกาลท่ี ๕ แต่ยังไม่ได้ต้นฉบับมาสมบูรณ์ ต่อมาได้

ต้นฉบับมาสมบูรณ์ และได้พิมพ์ขึ้นเม่ือต้นรัชกาลที่ ๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยที ่

โปรดเกล้า ฯ ให้พมิพ์ขึน้ และชกัชวนให้ประชาชนโดยเสดจ็พระราชกศุลเป็นอนสุรณ์ 

ในคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลท่ี ๖ เฉพาะอภิธรรมปิฎกนั้นมีตั้งแต่เล่ม 

๓๔ ถึงเล่ม ๔๕ รวม ๑๒ เล่ม

ค�าว่า ปิฎก แปลว่า ตะกร้า หมายถึงเป็นหมวดใหญ่ส�าหรับรวบรวม ไตร 

แปลว่า สาม ไตรปิฎก ก็แปลว่า สามตะกร้า พระวินัยก็รวมเป็นตะกร้าหนึ่ง สุตตัน

ตะตะกร้าหน่ึง อภิธรรมตะกร้าหน่ึง ก็เป็นสามปิฎก พระไตรปิฎกนี้แหละเป็นต�ารา

ชัน้ที ่๑ ในพระพทุธศาสนา ทีต่ามต�านานว่าพระสงฆ์ในลังกาได้ประชุมกนัท�าสังคายนา

นบัเป็นครัง้ท่ี ๕ นบัต่อจากทีส่งัคายนาในอินเดยี และได้จารกึเป็นอกัษร เมือ่พระพทุธเจ้า

นิพพานแล้วได้ ๔๐๐ ปีเศษ

คัมภีร์อภิธรรมปิฎกนี้แปลกจากสองปิฎกข้างต้น เพราะว่าไม่มีนิทาน ค�าว่า 

นิทาน นั้น ในภาษาไทยหมายถึง นิยายท่ีเล่า แต่ว่าในท่ีนี้หมายถึง เร่ืองที่เกิดข้ึน  
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ซึง่เป็นเรือ่งท�าให้พระพทุธเจ้าทรงปรารภเรือ่งน้ันทรงบญัญตัพิระวินยั ทรงแสดงธรรม 

เรื่องที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า นิทาน เป็นเรื่องจริงในคราวนั้น ในวินัยปิฎกก็มีนิทานคือเรื่อง

ทีเ่ล่าว่า พระองค์ไหนไปประพฤตอิย่างใด พระพทุธเจ้ากท็รงปรารภความประพฤตนิัน้ 

บัญญัติพระวินัย ในพระสุตตันตะก็เหมือนกัน มีนิทานคือมีเรื่องที่เล่าว่าพระพุทธเจ้า

ประทับอยู่ที่ไหน ทรงแสดงธรรมะแก่ใคร แม้ที่เป็นหมวดเบ็ดเตล็ดรวมไว้แต่ล�าพัง 

ค�าสอน แต่ท่านก็ได้มีอธิบายอ้างว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ผู้นั้นผู้นี้ ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้น 

อย่างนั้นอย่างนี้.

ส่วนในอภิธรรมปิฎกนี้ไม่มีนิทานเลย คือไม่มีกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้ทรง

ปรารภใคร ตรัสแก่ใคร ที่ไหน เมื่อไร และโดยเฉพาะก็ไม่มีกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้

ตรัสไว้ คือขึ้นต้นก็แสดงธรรมะทีเดียว ไม่มีเรื่องประกอบ ฉะนั้น จึงไม่อาจจะหา 

ประวัติได้จากหนังสือที่เป็นต�ารา ชั้นบาลี คือชั้นดั้งเดิมว่า อภิธรรมปิฎกนี้ได้เกิดขึ้น 

ได้เป็นมาอย่างไร.

คราวนี้ถ้าจะอาศัยค�าว่าอภิธรรม ไปค้นดูว่าค�านี้จะมีใช้ในพระสูตรที่ไหนบ้าง 

ก็จะพบว่าได้มีใช้ค�าว่าอภิธรรมใน พระสูตรหลายพระสูตร ใช้เฉพาะค�าว่าอภิธรรม 

ค�าเดียวก็มี ใช้คู่กับค�าว่าอภิวินัยก็มี แต่ว่าอรรถกถาของพระสูตรนั้น ๆ ได้แก้ความ

หมายไว้ว่า ค�าว่า อภิธรรม ในที่นั้น หมายถึง ธรรมะชั้นสูง โดยเฉพาะก็คือ โพธิ- 

ปักขยิธรรม ไม่ได้แก้ว่าหมายถงึ ธรรมะในอภิธรรมปิฎก ส่วนในวนิยัปิฎก ตอนอธบิาย

ถึงการแจกเสนาสนะ ได้มีกล่าวไว้บ้างว่า เสนาสนคาหาปกะ คือพระที่มีหน้าที่แจก

เสนาสนะ ย่อมแจกเสนาสนะให้แก่ภิกษุที่เป็นสภาค คือมีส่วนเสมอกันในการศึกษา

เป็นต้น เป็นพวก ๆ คอืท่ีศึกษาวนิยัปิฎกกใ็ห้อยูใ่กล้ ๆ กันพวกหนึง่ ทีศ่กึษาสตุตนัตปิฎก 

ก็ให้อยู่ใกล้ ๆ กันพวกหนึ่ง ที่ศึกษาอภิธรรมปิฎก ก็ให้อยู่ใกล้ ๆ กันพวกหนึ่ง แต่ว่า

ค�าอธิบายนั้นเป็นค�าชั้นอรรถกถา.
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ธรรมเนียมท่ีพระได้เรียนพระพุทธวจนะเป็นพวก ๆ นี้ เป็นธรรมเนียมที่มี

ก่อนทีจ่ะจารกึลงเป็นตวัอกัษร เพราะว่าจะต้องท่องจ�ากนั ท่องจ�านัน้กไ็ม่ใช่อ่านท่องจ�า 

ต้องมาต่อจากอาจารย์ ต่อแล้วก็จ�ากันไปเป็นวรรค ๆ เพราะว่าหนังสือไม่มี อาจารย์

นัน่เองเป็นหนงัสอื เมือ่เป็นเช่นนีก้ย็ากทีจ่ะมผีูจ้�าได้ทัง้หมด จงึต้องแบ่งกนัเป็นพวก ๆ 

ใครชอบที่จะจ�าพระวินัยก็พวกหนึ่ง ใครชอบที่จะจ�าพระสุตตันตะก็พวกหนึ่ง ใครชอบ

ที่จะจ�าพระอภิธรรมก็พวกหนึ่ง แล้วก็ทั้งสามพวกนี้ พวกที่จะจ�าได้ตลอดหมดทั้งปิฎก

กม็น้ีอยอีก เพราะปิฎกหนึง่กม็าก จงึต้องแบ่งกนัออกไปอกี อย่างวนิยักใ็ครจะจ�าตอน

ไหนกต็อนนัน้ สตุตนัตะกเ็หมอืนกนั ใครจะจ�าหมวดไหนก็หมวดน้ัน อภิธรรมก็เหมอืนกัน

เฉพาะผูท้ีม่คีวามทรงจ�าดเีลศิจงึจะจ�าได้ทัง้สามปิฎก จ�าได้ปิฎกหนึง่ ๆ กน็บัว่ามคีวาม

ทรงจ�ามากอยู่แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมีประชุมซักซ้อมกัน ผู้ที่จ�าพระพุทธวจนปิฎก

ไหนตอนไหนไว้ได้ ก็รวมกันเข้าแล้วก็ซักซ้อม.

วิธีซักซ้อมนั้นก็คือต้องสวดพร้อม ๆ กัน ต้องซักซ้อมกันอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้น

ก็ลืม นี้แหละเป็นต้นของธรรมเนียม ประชุมกันสวดมนต์ ดั่งเป็นธรรมเนียมกันทั่วไป

ในทกุวดั มกีารประชุมสวดมนต์กนัเวลาเช้ากบัเวลาเยน็หรือค�า่ และเมือ่จะซกัซ้อมพระ

สตูรอย่างเช่นว่า ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร กส็วดพระสูตรนีพ้ร้อม ๆ กนั การทีส่วดขึน้

พร้อม ๆ กนัน้ีแหละเรียกว่า สงัคีต ิหรอื สงัคายนา แปลว่า ขบัขึน้พร้อม ๆ กนั โดย

ปรกตกิป็ระชมุสวดเป็นการซกัซ้อมกนัเป็นการย่อย ๆ เพือ่ไม่ให้ลมื แต่ว่าเมือ่นาน ๆ 

เข้าก็ประชุมใหญ่กันเสียทีหนึ่ง เลือกเอาผู้ที่จ�าได้มาก ๆ และเป็นที่นับถือกันว่าจ�าได้
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ถูกต้องแน่นอนมารวมกันเข้า แล้วก็สวดซักซ้อมกันเป็นการใหญ่ คือว่าสวดซักซ้อม

ทั้งหมด เมื่อจะจับวินัยขึ้นก่อนก็วินัยไปจนจบ โดยมากก็จับวินัยปิฎกขึ้นสวดซักซ้อม

กนัก่อน ในการทีป่ระชมุใหญ่สวดซกัซ้อมกนันี ้กอ็าจจะจ�ามาถกูต้องกนับ้าง ต่างกนับ้าง 

เมือ่เป็นเช่นนี ้กต้็องหารอืกนัว่าความถกูต้องจะพงึมีอย่างไร และเม่ือตกลงกนัว่าแบบ

นี้แหละถูก ก็สวดขึ้นพร้อม ๆ กัน เป็นการวินิจฉัยว่าให้ถือเอาแบบนี้เป็นแบบเดียว 

เพื่อไม่ให้มีการขัดแย้งแตกต่างกัน สวดซักซ้อมกันดั่งนี้ไปจนหมดแล้ว ก็เป็นที่ตกลง

ถือเอาแบบท่ีตกลงกันนี้แหละเป็นหลัก นี้แหละเรียกว่า สังคายนา ที่ท�ากันคราว 

หนึ่ง ๆ ในสมัยที่ยังไม่จารึกลงเป็นตัวอักษรนั้นเป็นของจ�าเป็นอย่างยิ่ง นาน ๆ ก็ต้อง

มาเลือกเอาผู้ที่มีความจ�า เป็นที่เคารพนับถือ เป็นอาจารย์ บอกกล่าวมารวมกัน แล้ว

ก็มาหารือตกลงกันคราวหนึ่ง ๆ แล้วก็สวดจ�ากันเป็นแบบเดียว ถ้าไม่เช่นนัน้กจ็ะเกดิ

ความเลอะเลือน สบัสนขัดแย้งกนั นีแ่หละท่านท�ากนัเรือ่ย ๆ มา ครัง้ที ่๑‚ ๒‚ ๓‚ ๔‚ 

มาจนถึงที่ ๕ จึงได้จารึกลงเป็นตัวอักษร.

คราวน้ีเม่ือจารึกเป็นตัวอักษรแล้ว ความรู้สึกของพระว่าจะต้องจ�าก็น้อยลง 

เพราะว่ามตีวัหนงัสอืขึน้ เพราะฉะนัน้ จงึไม่ปรากฏว่าจะมผีูท้รงจ�าได้ทัง้หมด ฉบับทีจ่ารกึ

ไว้ในลังกาที่ได้กล่าวมาน้ัน ก็ได้เป็นต้นฉบับซึ่งแพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ  

ในบัดนี้ ดั่งในพม่า ในไทย ในยุโรป ก็ได้ต้นฉบับมาจากแหล่งเดียวกันนี้.

การสังคายนาในครั้งหลัง ๆ นั้น ก็หมายความว่าเอาแบบมาสอบกันเท่านั้น 

ไม่ใช่เป็นสังคายนาแท้ สังคายนาแท้นั้นมีในสมัยต้น ก่อนแต่ที่จะได้เขียนเป็นอักษร

ดั่งที่ในพม่าท�าสังคายนาที่เขานับของเขาเป็นครั้งที่ ๖ คือว่าเขานับในอินเดีย

ครั้งที่ ๑‚ ๒‚ ๓‚ แล้วก็มานับครั้งที่ ๔ ที่จารึกเป็นตัวอักษรในลังกาต่อ เป็นครั้งที่ ๔ 

แล้วก็พระเจ้ามินดงให้เขียนลงในแผ่นศิลาหมดนั้น ๓ ปิฎก นี่เขานับเป็นครั้งที่ ๕  

มาถึงคราวช�าระคราว ๒๕ พุทธศตวรรษ ท่ีเขานับเป็นครั้งที่ ๖ นี่ก็คือว่าเขาพิมพ ์

พระไตรปิฎกของเขาขึน้ใหม่นัน่เอง เอาฉบบัของยโุรปของไทยเป็นต้นไปสอบ ทีป่รากฏ

ว่าผิดชัด ๆ เขาก็แก้ ที่ไม่ชัดเขาก็เชิงหน้าเอาไว้ว่า ของยุโรปว่าอย่างนั้น ของไทยว่า

อย่างนั้น เขานิมนต์พระจากประเทศต่าง ๆ ที่เป็นลัทธิเถรวาทด้วยกันในทุกประเทศ 

ไปประชุมกันในถ�้าปาสาณคูหา ที่กาบาเอ้ ที่อูนุสร้างข้ึนใหม่ ประชุมกันเอาหนังสือ
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พระไตรปิฎกที่พิมพ์ใหม่นั้นมาอ่านพร้อม ๆ กัน นั่นแหละเรียกว่าสังคายนา แล้ว

ประกาศไปท่ัวโลก โดยเขาจัดเอาพระท่ีจะเป็นผูส้วดยืนทีไ่ว้ชดุหนึง่ แล้วกพ็ระท่ีเขาเชญิ

กไ็ปร่วมสวดผดิบ้างถกูบ้างไปตามเร่ือง แต่กม็พีระทีส่วดประจ�าอยู่ชดุหนึง่ เอาหนงัสือ

ที่พิมพ์ขึ้นใหม่ไปอ่านนี่เอง

ส่วนของเรานั้น เมื่อรัชกาลที่ ๕ และเมื่อรัชกาลที่ ๗ เราก็พิมพ์ขึ้น ต่อมา

คร้ังหลัง ๆ ก็พิมพ์ซ่อมเล่มที่ขาดตลอดมา และก็มีเชิงหน้าเหมือนอย่างนั้น ว่าของ

ประเทศนั้นว่าอย่างนั้น ของประเทศน้ีว่าอย่างนี้ เพราะในบัดนี้ไม่อาจจะแก้ลงไปได้ 

ต้องปล่อยให้ผดิเพีย้นกนัไปบ้าง แต่ส่วนใหญ่ส่วนมากตรงกนั ผดิเพีย้นกนับ้างไม่มาก

อะไร เล็กน้อยเท่านั้น

คราวนี้ธรรมเนียมสังคายนา คือธรรมเนียมที่ประชุมสวดกันซักซ้อมกัน 

ประจ�าวัน ก็ยังติดมาเป็นสวดมนต์ประจ�าวัน ในวัดต่าง ๆ ดั่งกล่าวแล้ว

ท�าวัตร

ส่วนธรรมเนยีมท�าวตัรนัน้ ตดิมาจากเมือ่พระพทุธเจ้า ยงัมพีระชนม์อยู ่ภิกษุ

กไ็ปประชมุกนัฟังธรรมะพระพทุธเจ้า ปฏบิตัพิระพทุธเจ้าเป็นประจ�าวนัเหมอืนกนั คอื

ว่ามธีรรมเนยีมทีพ่ระไปประชมุกนัเฝ้าพระพทุธเจ้าทุกวนั เม่ือพระพทุธเจ้านพิพานแล้ว 

กิจที่ไปเฝ้าพระองค์ทุกวันก็หมดไป แต่ว่าเมื่อได้มีวัด มีโบสถ์ มีวิหาร และสร้างพระ

ปฏมิาเป็นประธานอยู่ในโบสถ์ในวหิารขึน้ กต็ัง้ธรรมเนยีมพระประชมุกนัในโบสถ์วหิาร

เหมอืนอย่างเป็นการเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้า คราวน้ีเมือ่เข้าไป ประชมุกนัในโบสถ์วิหารแล้ว 

จึงได้แต่งบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยขึ้นสวด ดั่งบทท�าวัตรเช้า ท�าวัตรค�่า เป็นบท

สดุดีคุณพระรัตนตรัยอย่าง พุทธาภถิตุ ิธมัมาภธุิติ สงัฆาภถิติุ ค�าว่า ถตุิ นัน้เป็นบาลี 

ถ้าเป็นสนัสกฤตกเ็ป็น สดดุ ีจงึเท่ากบัว่า พทุธาภสิดดุ ี ธัมมาภิสดดุ ีสงัฆาภิสดุด ีคือ

สรรเสรญิคณุพระรัตนตรยั เดมิกม็บีททีท่่านแต่งไว้ส�าหรบัสวด แต่เม่ือถึงสมัย พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทท�าวัตรเช้าท�าวัตรค�่าขึ้นใหม่ ดั่งที่

เราใช้สวดกันอยู่ทุกวนัน้ี โดยทัว่ไปเรยีกว่า ท�าวตัร เท่ากบัว่าไปท�าวตัรปฏบิตัพิระพทุธเจ้า
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เป็นประจ�าวัน ด้วยการสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเม่ือได้เข้าเฝ้าแล้ว 

โดยปรกติก็ได้ฟังธรรมของพระองค์ ฉะนั้น จึงได้สวดมนต์ต่อ ก็คือ สวดพระสูตร

เป็นต้นทีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ และเป็นการรักษาธรรมเนยีมทีส่วดซกัซ้อมความ

ทรงจ�า ดั่งกล่าวมานั้นด้วย

หลักฐานเรื่องอภธิรรม

จะกล่าวถึงเรื่อง อภิธรรม ต่อไป ได้กล่าวถึงเรื่องพระพุทธเจ้าแสดงอภิธรรม

โปรดพระพุทธมารดา และได้เล่าถึงเรื่องพระไตรปิฎกว่า อภิธรรมนั้นมีแสดงไว้ใน

อภธิรรมปิฎก แต่ว่าไม่ได้มีเล่าประวตัไิว้แต่อย่างไร แสดงแต่ธรรมะข้ึนมาเท่านัน้ ฉะนัน้ 

เมื่อจะค้นดูประวัติของอภิธรรมในต�าราชั้นเดิม คือในพระไตรปิฎกจึงหาไม่พบ

ใน วนิยัปิฎก เองทีเ่ล่าถงึเรือ่งสงัคายนาครัง้ทีห่นึง่ ทีท่�าเมือ่หลงัพทุธปรนิพิพาน

ไม่นานนกั และสงัคายนาครัง้ทีส่อง ทีท่�าเม่ือหลังจากพุทธปรนิพิพานประมาณ ๑๐๐ ปี 

ก็เล่าแต่เพียงว่าได้ท�าสังคายนาพระวินัยและพระธรรม ไม่ได้กล่าวถึงอภิธรรมปิฎก  

เมื่อพระพุทธเจ้าจะนิพพานก็ทรงแสดงเพียงว่า ธรรมะที่ทรงแสดงแล้ว วินัยที่ทรง

บัญญัติแล้ว เป็นศาสดาแทนพระองค์ ก็กล่าวถึงแต่ธรรมะและวินัยเท่านั้น ไม่ได้พูด

ถึงอภิธรรม ฉะนัน้ นกัศึกษาพระพทุธศาสนาทีว่จิารณ์ทัง้ประวตั ิและทัง้เนือ้ความของ

ปิฎกทั้งสาม จึงมีมากท่านที่ลงความเห็นว่า อภิธรรมปิฎกนั้นมีในภายหลัง.

แต่ว่าเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงมาหลายร้อยปีเข้า จนถึงสมัยแต่งอรรถกถา 

ประมาณว่าพระพทุธศาสนาล่วงมาขนาดพนัปี จงึได้ปรากฏหลกัฐานในคมัภร์ีอรรถกถา

ที่แต่งในสมัยนั้น ถึงเรื่องประวัติของอภิธรรมว่าพระพุทธเจ้าไปเทศน์อภิธรรม แด่

พระพุทธมารดาท่ีดาวดึงส์พิภพ และถ้อยค�าในอรรถกถา แสดงว่ามีการนับถือคัมภีร์

อภธิรรมนีเ้ป็นอนัมาก ใครจะคดัค้านว่าอภธิรรมมใิช่พทุธวจนะเป็นไม่ได้ ในอรรถกถา

เองได้ประณามคนที่คัดค้านอย่างเป็นคนนอกศาสนาเลยทีเดียว  แต่เพราะได้กล่าวไว้

เช่นนั้น ก็บ่งว่าคงจะได้มีผู้คัดค้านมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว จึงได้เขียนไว้อย่างนั้น.
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ท่าน (อรรถกถา) ได้แสดงหลกัฐานว่า พระพทุธเจ้าได้ตรสัรู้อภธิรรม ได้ทรง

พิจารณาอภิธรรม จนถึงได้แสดง อภิธรรมแทรกเข้าไว้อย่างมากมาย คือในหลักฐาน

ชัน้บาลทีีม่เีล่าไว้ในวนิยัปิฎกว่า๑ เม่ือพระพทุธเจ้าได้ตรสัรูแ้ล้ว ได้ประทบันัง่เสวยวมิตุตสิขุ 

(ความสุขที่เกิดจากวิมุตติความหลุดพ้น) ที่ควงไม้ต่าง ๆ ๕ สัปดาห์.

สัปดาห์ที่ ๑  ประทับนั่ง ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ คือไม้ที่ได้ตรัสรู้.

สัปดาห์ที่ ๒  ได้ประทับนั่งที่ควงไม้นิโครธ คือควงไม้ไทร. 

สัปดาห์ที่ ๓  ได้ประทับนั่งที่ควงไม้มุจจลินทะ คือควงไม้จิก.

สัปดาห์ที่ ๔  ประทับนั่งที่ควงไม้ราชายตนะ คือควงไม้เกตุ.

สัปดาห์ที่ ๕  ได้ประทับนั่งที่ควงไม้ไทรอีก. 

พระอรรถกถาจารย์ผูเ้ขยีนต�านานอภธิรรม ได้แสดงแทรกไว้ในคมัภีร์อรรถกถา

อีก ๓ สัปดาห์ จากสัปดาห์ที่ ๓ ในบาลี คือ๒ 

สัปดาห์ที่ ๒ เสด็จจากไม้มหาโพธิไปทางทิศอีสาน ทรงยืนถวายเนตร คือว่า

จ้องดพูระมหาโพธใินทีน่ัน้ จงึเรียกว่า อนมิติตเจดีย์ แปลว่า เจดีย์ทีท่รงจ้องดูโดยมไิด้

กระพริบพระเนตร ที่เป็นมูลให้สร้างพระถวายเนตรส�าหรับวันอาทิตย์.

สัปดาห์ที่ ๓ เสด็จจากที่นั้น มาหยุดอยู่ระหว่างมหาโพธิกับอนิมิตตเจดีย์นั้น 

ทรงนิรมิตที่จงกรมขึ้นแล้ว เสด็จจงกรม ณ ที่นั้น ที่นั้นจึงเรียกว่า รัตนจงกรมเจดีย์ 

แปลว่า ทีจ่งกรมแก้ว ค�าว่าท่ีจงกรมแก้วน้ี อาจารย์หนึง่กว่็าเป็นเรือนแก้วท่ีเป็นเทพนิรมติ 

อีกอาจารย์หนึ่งก็ว่ามิใช่เป็นเรือนแก้ว แต่ว่าหมายถึงที่เป็นที่ทรงพิจารณาอภิธรรม.

สปัดาห์ที ่๔ ประทับนัง่ขัดบัลลงักใ็นทศิปัศจมิหรอืทศิพายพัแห่งมหาโพธ ิทรง

พิจารณา อภิธรรม จึงเรียกว่า รัตนฆรเจดีย์ แปลว่า เรือนแก้ว ค�าว่าเรือนแก้วนี้ 

อาจารย์หนึง่กว่็าเป็นเรอืนแก้วทีเ่ป็นเทพนริมติ อกีอาจารย์หนึง่กว่็ามใิช่เป็น เรอืนแก้ว

เช่นนั้น แต่หมายถึงที่เป็นที่ทรงพิจารณาอภิธรรม รัตนฆระคือเรือนแก้วนี้ ก็เป็นมูล

ให้สร้างพระพทุธรปูมเีรอืนแก้วเหมอืนอย่างพระพุทธชนิราชท่ีจงัหวัดพษิณโุลกมีเรอืนแก้ว

๑ วิ. มหา. ๔/๑/๑-๗.
๒ สมนฺต. ๓/๘-๙.
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เมื่อท่านแทรกเข้ามาอีก ๓ สัปดาห์ดั่งนี้ สัปดาห์ที่ ๒ ตามที่แสดงในบาลีก็

ต้องเลื่อนไปเป็นที่ ๕ และก็เลื่อนไปโดยล�าดับ ท่านก็ได้อธิบายไว้ด้วยว่า การที่แทรก

นอกจากพระบาลีออกไปดั่งนั้น ไม่ผิดไปจากความจริง เพราะในบาลีแสดงแต่โดยย่อ 

เหมือนอย่างพูดว่ากินข้าวแล้วนอน ความจริงกินข้าวแล้ว ก่อนจะนอนก็ได้มีกิจอื่นอีก

หลายอย่าง แต่ว่าเว้นไว้ไม่กล่าว ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวถึงกิจที่เว้นไว้นั้นให้บริบูรณ์

ต�านานอภธิรรมดัง่กล่าวมานี ้ได้มกีล่าวไว้ในหนงัสืออรรถกถา ทีเ่ขยีนขึน้เมือ่

พระพุทธศาสนาล่วงมาแล้วนาน ดัง่ท่ีได้กล่าวมาแล้ว และท่านกยั็งได้เล่าไว้อีกว่า คมัภร์ี

อภิธรรมนั้นมีเจ็ดคัมภีร์ เรียกว่า สัตตปกรณ์ ปกรณ์ ก็แปลว่า คัมภีร์ สัตต แปลว่า 

๗ สัตตปกรณ์ ก็แปลว่า ๗ คัมภีร์ ค�านี้ ได้น�ามาใช้ในเมื่อบังสุกุลพระศพเจ้านาย

ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป ใช้ค�าว่า สดับปกรณ์ ก็มาจากค�าว่าสัตตปกรณ์คือเจ็ดคัมภีร์ 

นี้เอง แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงทั้ง ๗ คัมภีร์ เว้นคัมภีร์กถาวัตถุ ทรงแสดงแต่ ๖ 

คมัภีร์ ส่วนคมัภร์ีกถาวตัถนุัน้ พระโมคคลัลบีตุรตสิสเถระเป็นผูแ้สดง ในสมยัสังคายนา

คร้ังทีส่าม แต่ว่าพระเถระกไ็ด้แสดงตามนยัทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ฉะนัน้ จงึได้

ครบเจ็ดปกรณ์ในสมัยสังคายนาคร้ังท่ีสามนั้น และก็ถือว่าเป็นพระพุทธภาษติทั้งหมด 

เพราะพระพุทธเจ้าได้ประทานนัยไว้

ในต�านานนี้ได้กล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เทศน์อภิธรรมตลอดเวลาไตรมาสคือ

สามเดือน โดยไม่มีเวลาหยุดยั้ง ฉะนั้น จึงได้เกิดปัญหาขึ้น ๒ ข้อ :

ข้อ ๑ ว่าพระพทุธเจ้าไม่ทรงบ�ารงุพระสรรีะ เช่น เสวยและปฏิบตัสิรรีกจิอย่างอืน่

ตลอดไตรมาสหรือ?

ข้อ ๒ พระอภิธรรมมาทราบกันในเมืองมนุษย์ได้อย่างไร? 

ปัญหาเหล่านี ้ท่านผูเ้ล่าต�านานอภิธรรมกไ็ด้เล่าแก้ไว้ด้วยว่า๑ เมือ่เวลาภกิษาจาร

คอืเวลาทรงบณิฑบาต กไ็ด้ทรงนิรมติพระพทุธนมิิตไว้ ทรงอธษิฐานให้ทรงแสดงอภธิรรม

ตามเวลาทีท่รงก�าหนดไว้แทนพระองค์ แล้วเสดจ็ลงมาปฏบิตัพิระสรรีกจิทีส่ระอโนดาต 

๑ ยมกปาฏิหาริย วตฺถุ ธมฺมปท. ๖/๙๑-๒.



65ความเข้าใจเร่ืองพระอภิธรรม

แล้วเสด็จไปเที่ยวบิณฑบาตที่อุตรกุรทวีป เสด็จมาเสวยท่ีสระนั้น เสวยแล้วเสด็จไป

ประทบัพกั กลางวนัท่ีนนัทวนั ต่อจากนัน้กจึ็งเสดจ็ขึน้ไปแสดงอภธิรรมต่อจากพระพทุธ

นิมิต และที่นันทวันนั้นเอง ท่านพระสารีบุตรได้ไปเฝ้าท�าวัตรปฏิบัติ พระองค์จึงได้

ประทานนัยอภิธรรมที่ทรงแสดงแล้วแก่ท่านพระสารีบุตร ท่านพระสารีบุตรก็ได้มา 

แสดงอภิธรรมแก่หมู่ภิกษุที่เป็นสัทธิวิหาริกของท่านต่อไป.

ท่านแก้ไว้อย่างนี้ ก็เป็นอันแก้ปัญหาทั้งสองข้อนั้น ตามค�าแก้ของท่านนี้เอง  

กส่็องว่าอภธิรรมมาปรากฏขึน้ในหมู่มนษุย์ กโ็ดยพระสารีบตุรเป็นผูแ้สดง เพราะฉะนัน้ 

เมื่อพูดกันอย่างในเมืองมนุษย์ท่านพระสารีบุตรจึงเป็นผู้แสดงพระอภิธรรมนั้นเอง  

แต่ท่านว่าพระสารบีตุรไม่ใช่เป็นนักอภิธรรมองค์แรก พระพทุธเจ้าเป็นนกัอภธิรรมองค์แรก 

เพราะได้ตรสัรูพ้ระอภิธรรมต้ังแต่ราตรท่ีีได้ตรสัรู ้ได้ทรงพจิารณาอภธิรรมทีร่ตันฆรเจดย์ี

ดัง่ทีก่ล่าวมาแล้ว และได้ทรงแสดงนยัแห่ง อภธิรรมแก่ท่านพระสารีบตุร ท่านพระสารบีตุร

จึงได้มาแสดงต่อไป.

ในบัดนี ้ได้มีท่านผูห้นึง่ในปัจจบัุนเขยีนหนงัสือค้านว่า อภธิรรมปิฎกนัน้พมิพ์

เป็นหนังสอืได้เพยีงสบิสองเล่ม ตามประวตัพิระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงอยูต่ลอดสามเดอืน

ไม่มีเวลาหยุด และยังได้กล่าวอีกว่าได้มีรับสั่งเร็ว คือว่าพระพุทธเจ้าพูดเร็วกว่ามนุษย์

สามญัหลายเท่า เม่ือเป็นเช่นน้ี ถ้าจะมารวมพมิพ์ขึน้กจ็ะต้องกว่าสิบสองเล่มเป็นไหน ๆ 

แต่เมื่อหนังสือนี้ออกไปแล้ว ได้มีผู้ที่นับถืออภิธรรมไม่พอใจกันมาก เพราะเหตดุัง่ทีไ่ด้

กล่าวแล้ว ในหลักฐานตัง้แต่ชัน้อรรถกถาน้ัน ได้มผีูนั้บถืออภิธรรมมาก จนถึงในบัดนี้ก็

ยังมีผู้นับถืออภิธรรมกันอยู่มาก ในพม่านั้นนับถือมากเป็นพิเศษ จนถึงได้มีนิทานเล่า

เป็นประวัติไว้ว่า เรือเชิญพระไตรปิฎกจากลังกามา ๓ ล�า และมาเกิดพายุพัดเอาเรือ

ที่ทรงพระอภิธรรมปิฎกไปประเทศพม่า เอาเรือท่ีทรงวินัยปิฎกไปประเทศรามัญ  

เอาเรือที่ทรงสุตตันตปิฎกมาประเทศไทย นี้เป็นเรื่องที่ผูกขึ้นนานมาแล้ว มาพิจารณา

ดูก็มีเค้าอยู ่บ้าง เพราะว่าพม่านั้นนับถืออภิธรรมมาก รามัญก็เคร่งครัดในวินัย  

ส่วนฝ่ายไทยนั้นอยู่ในสถานกลางไม่ใคร่เคร่งวินัยนัก และก็ไม่ย่อหย่อนอย่างพม่า  

พอใจจะถือเอาเหตุผล ซึ่งก็สงเคราะห์ว่าเป็นฝ่ายสุตตันตปิฎก.
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แต่ว่าสารัตถะในอภิธรรมนั้นมีมาก ถึงท่านจะไม่แสดงประวัติให้พิสดารไว้

อย่างไร สารัตถะในอภิธรรมนั้นเองก็เป็นสิ่งที่ควรจะศึกษา เมื่อศึกษาแล้ว ก็จะท�าให้

ได้ความรู้ในพระพุทธศาสนาพิสดารขึ้นอีกเป็นอย่างมาก.

การอบรมก�าลังใจ

อนึง่ เม่ือได้ศึกษาเล่าเรยีนพระธรรมวนิยัทีเ่ป็นส่วน สตุมยปัญญา จนิตามย-

ปัญญา พอสมควร เพือ่จะให้บรบิรูณ์กค็วรจะสนใจภาวนาเพีอ่ให้เป็นภาวนามยปัญญา 

สบืต่อไป ภาวนา น้ันกค็อื การปฏิบัต ิการปฏิบัตนิัน้ ควรทีจ่ะใช้ในเวลาอยู่ในเพศบรรพชติ 

หรือว่าควรทีจ่ะใช้ในเวลาเป็นเพศคฤหสัถ์ด้วย เม่ือพิจารณาดแูล้ว การปฏิบตัอิบรมใจ

ให้เป็นสมาธ ิและการปฏบิตัอิบรมปัญญาพอสมควร เป็นประโยชน์ตลอดถึงเป็นคฤหัสถ์ 

เพราะว่าการปฏิบัติอบรมใจให้เป็นสมาธินั้น เป็นการหัดท�าใจให้ตั้งม่ันแน่วแน่ ท�าใจ 

ให้มกี�าลงัสามารถ ไม่อ่อนแอ ท�าให้เป็นคนมสัีจจะคือมีความจรงิ เม่ือจะท�าอะไรกท็�าจรงิ 

ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่เหลาะแหละย่อหย่อน.

เรื่องก�าลังใจนี้ส�าคัญมาก คนเราที่เสียไปเพราะก�าลังใจอ่อนแอมีมากมาย 

เหมอืนอย่างทีท่างรฐับาลได้ปรารภต่อทางคณะสงฆ์ถงึผูท้ีต่ดิเฮโรอนี คอืว่ามมีากทีไ่ด้

รับการรักษาให้เป็นปรกติได้แล้ว แต่ว่าครั้นปล่อยตัวไปแล้วก็ไปสูบเฮโรอีนเข้าอีก  

นีก้แ็ปลว่าขาดก�าลงัใจ จึงได้ขอให้ทางคณะสงฆ์ช่วยเทศน์ เป็นการกระตุน้เตอืนให้เกดิ

ก�าลังใจ เพราะว่าทางศาสนาน้ีเท่านั้น ที่จะเป็นแหล่งอบรมพอกพูนให้เกิดก�าลังใจ 

ในทางที่ดีแก่ประชาชนได้.

จิตใจของเรานี้มีสมรรถภาพอยู่อย่างไม่มีประมาณ แต่ว่าเรายังไม่ได้น�า

สมรรถภาพของจิตใจนี้ออกใช้กันให้เต็มที่ เพราะว่ายังมิได้อบรม เมื่อเรามีความตั้งใจ

จรงิแล้ว ท�าไมเราจงึจะละความไม่ดีไม่ได้ และท�าไมเราจึงจะท�าดไีม่ได้ เหมอืนอย่างว่า 

ก่อนที่จะมาบวชนี้ เรานี้ก็เคยปฏิบัติอย่างคฤหัสถ์ ไม่ได้เว้นอะไรอย่างพระเว้น ไม่ได้

ท�าอะไรอย่างพระท�า อยากจะกินอะไรก็ได้ อยากจะดื่มอะไรก็ได้ อยากจะดูอะไรก็ได้ 

จะเป็นนักด่ืมสักแค่ไหนก็ได้ ท�าไมเม่ือเข้ามาบวชแล้วเว้นได้ ก็เพราะว่าเรามีความ 



67ความเข้าใจเร่ืองพระอภิธรรม

ตั้งใจจริง แต่ว่าเมื่อสึกไปแล้ว ท�าไมเราจึงจะรักษาความตั้งใจจริงอันนี้ไว้ไม่ได้ โดยที่

จะละเว้นการที่ควรเว้น ท�าการที่ควรท�า ไม่ใช่ว่าเหมือนอย่างพระ แต่ว่าเหมือนอย่าง

ที่คนดีทั่ว ๆ ไปปฏิบัติกันอยู่ แต่ว่าถ้าขาดก�าลังใจเสียแล้ว เคยอย่างไรก็จะต้องเป็น

อย่างนั้น ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว เขาก็จะตราว่าบวชไม่มีประโยชน์ เพราะว่าแก้อะไรมิได้ 

เคยไม่ดีมาอย่างไรก็ไม่ดีไปอย่างนั้น หรือว่าเคยดีอยู่เท่าไรก็ดีอยู่เท่านั้น คือไม่ยิ่ง 

ขึ้นไป.

เพราะฉะนัน้ จงึควรท่ีจะต้องมกีารปฏบิตัอิบรมใจให้เป็นสมาธ ิเป็นการสร้าง

ก�าลงัทางใจประการหนึง่ และอบรมปัญญา ให้มคีวามรูสึ้กพอเป็นเครือ่งปลงตกในเรือ่ง

โลกทั้งหลายบ้าง ตามสมควรอีกประการหนึ่ง

อนึง่ การบวชเรยีนนีเ้ท่ากบัว่าเป็นโรงเรยีนดดันสัิยขัน้สุดท้าย ถ้าเข้าโรงเรยีน

น้ียงัแก้อะไรไม่ได้แล้ว กย็ากทีจ่ะไปแก้ในทีอ่ืน่ และในวิธแีก้ของโรงเรยีนนี ้กมุ่็งให้แก้

ด้วยตนและที่ตนเองนี่เป็นประการส�าคัญ ซึ่งเป็นวิธีการอบรมอย่างละเอียดประณีต 

และบรรดาผูท้ีเ่ข้ามาบวชกเ็ป็นผูท้ีส่มคัรเข้ามา แปลว่าตัง้ใจพร้อมทีจ่ะรบัการอบรมอยู่ 

คอืมเีจตนาเป็นกศุลมาตัง้แต่เบ้ืองต้นนัน้ไว้ และตัง้ใจปฏบิติัทีต่นด้วยตนเองด่ังกล่าวมานี้ 

ก็จะรับการอบรมได้โดยง่ายและได้ด้วยดี.



อภธิรรม ๗ คัมภรี์

จะแสดงพรรษาที ่๗ เรือ่งพระพทุธเจ้าทรงแสดงอภธิรรมต่อไป ค�าว่า อภิธรรม 

นั้นประกอบด้วยศัพท์ว่า อภิ แปลว่า ยิ่ง กับ ธรรม รวมกันแปลว่า ธรรมะยิ่ง  

หมายความว่า ธรรมะท่ีย่ิงกว่าจ�านวนโดยปรกติ เพราะว่าได้จ�าแนกไว้โดยพิสดาร  

อกีอย่างหนึง่หมายความว่า ธรรมะทีย่ิง่ คอื พเิศษ หมายความว่าแปลกจากธรรมะใน

ปิฎกอ่ืน ความหมายนีต่้างจากค�าว่า อภธิรรม อภวินิยั ทีใ่ช้ในพระสูตร เพราะในทีน่ัน้ 

ค�าว่า อภิ หมายความว่า จ�าเพาะธรรมะ จ�าเพาะวินัย คือมีเขตแดนไม่ปะปนกัน  

อกีอย่างหนึง่ อภ ิในทีน่ัน้กห็มายความว่า ยิง่ นัน่แหละ แต่ไม่ได้หมายไปถงึอกีปิฎกหนึง่ 

คือ อภธิรรม หมายถงึ โพธปัิกขยิธรรม‚ อภวินิยั กห็มายถึง อาทพิรหมจรยิกาสกิขา 

คือสิกขาบทมาในพระปาติโมกข์.

แต่ว่าในท่ีบางแห่ง ค�าว่า อภธิรรม หมายความว่า ธรรมะทีเ่ป็นอธบิาย ท�านอง

อรรถกถา คือกถาที่อธิบาย เนื้อความ ถ้าตามความหมายหลังนี้ อภิธรรม ก็คือเป็น

ต�าราที่อธิบายธรรมะ.

ส่วนท่ีแสดงความของศัพท์อภิธรรม ว่าธรรมะทีย่ิ่งดัง่กล่าวข้างต้นนัน้ เป็นการ

แสดงตามคัมภีร์อรรถกถาอภิธรรม แต่ถ้าไม่อ้างคัมภีร์นั้น ว่าเอาตามที่พิจารณา  

จะแปลว่า เฉพาะธรรม ก็ได้ เพราะว่าในคัมภร์ีอภธิรรมได้แสดงเฉพาะธรรมะ ไม่เกีย่ว

กับบุคคล.
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อภิธรรมมี ๗ คัมภีร์เรียกว่า สัตตปกรณ์ ดั่งกล่าวมาแล้ว คือ

๑. ธัมมสังคณี แปลง่าย ๆ ว่า ประมวลหมวดธรรมะ สังคณี ก็แปลว่า 

ประมวลเข้าเป็นหมู่หมวด ธัมมสังคณี ก็แปลว่า ประมวลธรรมะเข้าเป็นหมวดหมู ่

จ�าแนกออกเป็น ๔ กัณฑ์คือ ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งจิต ๘๙ ดวงกัณฑ์หนึ่ง ว่าด้วย

รปูโดยพสิดารกณัฑ์หน่ึง ว่าด้วยนกิเขปแปลว่ายกธรรมะขึน้แสดง โดยมลูราก โดยขนัธ์

คือกอง โดยทวารเป็นต้น กณัฑ์หนึง่ ว่าด้วยอตัถตุธารหรอือรรถกถา คือว่ากล่าวอธบิาย

เนื้อความของแม่บทนั้น ที่ได้แสดงไว้ตั้งแต่ต้น กัณฑ์หนึ่ง.

๒. วิภังค์ แปลว่า จ�าแนกธรรมะ ล�าพังศัพท์ว่า วิภังค์ แปลว่า จ�าแนก  

มี ๑๘ วิภังค์ คือ ขันธวิภังค์ จ�าแนกขันธ์ อายตนวิภังค์ จ�าแนกอายตนะ ธาตุวิภังค์ 

จ�าแนกธาตุ เป็นต้น.

๓. ธาตุกถา ว่าด้วย ธาตุ แต่โดยท่ีแท้นั้น ว่าด้วยขันธ์ อายตนะธาตุ  

ทีส่งเคราะห์กนัเข้าได้อย่างไร และสงเคราะห์กนัไม่ได้อย่างไร ควรจะเรยีกชือ่เตม็ทีว่่า 

ขันธอายตนธาตุกถา แต่ว่าเรียกสัน้ ๆ ว่า ธาตกุถา แบ่งออกเป็น ๑๔ หมวด มกีาร

สงเคราะห์กนัได้ การสงเคราะห์กันไม่ได้ แห่งส่วนทั้งสามนั้น เป็นต้น.

๔. ปุคคลบัญญตั ิบัญญตัว่ิาบุคคล เป็นเบือ้งต้นของคมัภร์ีนีไ้ด้แสดงถงึบญัญตัิ 

๖ ประการคือ ขันธบัญญัติ บัญญัติว่าขันธ์ อายตนบัญญัติ บัญญัติว่าอายตนะ  

ธาตุบัญญัติ บัญญัติว่าธาตุ สัจจบัญญัติ บัญญัติว่าสัจจะ อินทรียบัญญัติ บัญญัติว่า

อินทรีย์ ปุคคลบัญญัติ บัญญัติว่าบุคคล แต่ว่าบัญญัติ ๕ ประการข้างต้นนั้น ได้มี

กล่าวไว้ในคัมภีร์แรก ๆ แล้ว ในคัมภีร์นี้จึงได้กล่าวพิสดารแต่เฉพาะปุคคลบัญญัติคือ

บัญญัติว่าบุคคล และเรียกชื่อคัมภีร์ตามนี้ ในคัมภีร์นี้แยกบุคคลตั้งแต่พวก หนึ่ง  

สองจ�าพวกขึ้นไป คล้ายกับในสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย คือตอนที่แสดงธรรมะ 

เป็นหมวด ๆ แต่ว่าก็มีเงื่อนเค้าอยู่ในคัมภีร์อภิธรรมนี้ เพราะมีค�าว่าบัญญัติอยู่ด้วย  

อนัหมายความว่าท่ีจะเป็นบคุคลเพราะมีบัญญติัชือ่ว่าบคุคล เพราะฉะนัน้ ค�าว่าบุคคลนัน้ 

ก็เป็นเพียงบัญญัติอย่างหนึ่งเท่านั้น ก็เป็นลักษณะของอภิธรรม.
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๕. กถาวัตถุ ค�าว่า วัตถุ แปลว่า ที่ตั้ง แปลว่า เรื่องกถาวัตถุ ก็แปลว่าที่ตั้ง

ของถ้อยค�า เร่ืองของถ้อยค�า ในคัมภีร์นี้ได้แสดงที่ตั้งของถ้อยค�าซึ่งกล่าวโต้กันอยู ่

สองฝ่าย คือ ฝ่ายสกวาทะ ๕๐๐ สตูร ฝ่ายปรวาทะ ๕๐๐ สูตร รวมเป็น ๑,๐๐๐ สูตร 

คือว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง แต่ไม่ใช่เป็นคัมภีร์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นคัมภีร์ที่ว่าพระ

โมคคลัลบุีตรตสิสเถระแสดงในสมยัสงัคายนาคร้ังที ่๓ เมือ่พระพทุธศาสนาล่วงไปแล้ว 

๒๐๐ ปีเศษ แต่ท่านก็ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนัยหรือว่าตั้งมาติกา คือแม่บทไว ้

ให้แล้ว พระเถระได้แสดงไปตามแม่บทนั้น ที่ท่านนับว่าเป็นพุทธภาษิตด้วย ก่อนแต่

นั้นจึงมีเพียง ๖ คัมภีร์.

โดยเฉพาะคมัภร์ีนีเ้องกถ็กูค้านเหมอืนกนัว่าไม่ควรใส่เข้ามา ถ้าต้องการจะให้

ครบ ๗ ก็ให้ใส่ คัมภีร์ธัมมหทัย หรือว่า คัมภีร์มหาธาตุกถา แต่ว่าฝ่ายที่ยืนยันให้ใส่

คมัภร์ีนีเ้ข้ามาก็อ้างว่า สองคัมภีร์น้ันไม่เหมาะสม คัมภร์ีนีเ้หมาะสมกว่า กค็งจะเป็นว่า 

ความเห็นส่วนมากในที่ประชุม ต้องการให้ใส่คัมภีร์นี้เข้ามาให้ครบ ๗ ท�าไมจึงต้องมี

เกณฑ์ ๗ อันนีไ้ม่ทราบ อาจจะเป็นเพราะเหน็ว่าเหมาะกไ็ด้ จึงได้ใส่เข้ามา เมือ่ใส่เข้ามา 

ก็รวมเป็น ๗.

ในกถาวตัถนุีม้เีรือ่งทีโ่ต้กนัอยูม่าก เกีย่วแก่ลทัธต่ิาง ๆ ทีแ่ตกแยกกนัออกไป 

เกี่ยวกับความเห็นต่าง ๆ เป็นต้นว่ามติหนึ่งว่าพระอรหันต์เมื่อบรรลุพระอรหันต์นั้น

ไม่รู้เองต้องมีผู้อื่นมาบอกให้ แต่อีกมติหนึ่งว่ารู้ได้เอง ไม่ต้องมีผู้อื่นมาบอก มติหนึ่ง

ว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ด�ารงอยู่ ท�านองจิตอมตะนั่นแหละ แต่อีกมติหนึ่งคัดค้าน ดั่งนี้

เป็นต้น เพราะฉะนัน้ คัมภร์ีกถาวตัถจุงึเท่ากบัว่าเป็นทีร่วมของปัญหาโต้แย้งต่าง ๆ ที่

เกิดมีมาโดยล�าดับ จนถึงในสมัยที่รวบรวมเรียบเรียงคัมภีร์นี้ขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารู ้

น่าเห็นอยู่มาก และเม่ือได้อ่านคัมภีร์น้ีก็จะทราบว่า ได้มีความเห็นแตกแยกกันใน

พระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง เม่ือท่านแสดงถึงข้อที่แตกแยกโต้เถียงกันแล้ว ในที่สุด

ท่านก็ตัดสนิเป็นข้อ ๆ ไปว่าอย่างไหนถกู กเ็ข้าเรือ่งทีเ่ล่าว่าพระเจ้าอโศกใช้ราชานภุาพ

ไปสอบสวนภิกษุในคราวน้ัน ปรากฏว่ามีพวกเดียรถีย์เข้ามาปลอมบวชเป็นอันมาก  

ได้ตัง้ปัญหาขึน้ถามโดยมีพระโมคคลัลบีตุรตสิสเถระเป็นผูค้อยฟังวินจิฉัย เม่ือค�าตอบ
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น้ันส่องว่าเป็นลัทธิภายนอกไม่ใช่เป็นพระพุทธศาสนา ก็ให้สึกไปเหลือไว้แต่ผู้ที่ตอบ 

ถูกต้องตามแนวของพระพุทธศาสนา เสร็จแล้วก็ท�าสังคายนาครั้งที่สาม.

๖. ยมก แปลว่า คู่ คัมภีร์นี้ว่าด้วยธรรมะที่เป็นคู่ ๆ กัน แบ่งออกเป็น ๑๐ 

หมวด มีมูลยมก ขันธยมก เป็นต้น.

๗. ปัฏฐาน คัมภีร์นี้เรียกว่าเป็น มหาปกรณ์ แปลว่า ปกรณ์ใหญ่ หรือว่า

คัมภีร์ใหญ่ คู่กันกับปกรณ์ที่หนึ่งคือ ธัมมสังคณี ว่าด้วยปัจจัย ๒๔ มีเหตุปัจจโย  

(เหตุเป็นปัจจัย) เป็นต้น ท่านนับถือว่าคัมภีร์ที่ ๗ นี้มีอรรถะลึกซึ้ง และแสดงว่าเมื่อ

พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอภิธรรมท้ัง ๗ คัมภีร์นี้ ท่ีรัตนฆรเจดีย์ เจดีย์เรือนแก้วท่ี

แสดงแล้วนั้น เมื่อพิจารณาปกรณ์แรก ๆ มา ฉัพพัณณรังษีก็ยังไม่ปรากฏ ต่อเมื่อมา

พิจารณาปกรณ์ที่ ๗ นี้ จึงปรากฏฉัพพัณณรังษีขึ้น.

กร็วมเป็น ๗ คมัภร์ี ในคมัภร์ีทีห่นึง่ ธมัมสังคณี ท่ีประมวลธรรมะได้ต้ังแม่บท

ทีเ่ป็นหมวด ๓ ขึน้ต้นว่า กุสลา ธมฺมา ธรรมทัง้หลายเป็นกศุล อกสุลา ธมมฺา ธรรม

ทัง้หลายเป็นอกศุล อพยฺากตา ธมฺมา ธรรมทัง้หลายเป็นอัพยากฤต คอืว่าไม่พยากรณ์

ว่าเป็นกุศลหรืออกุศล ถือว่าแม่บทน้ีเป็นแม่บทใหญ่ เป็นที่รวมของธรรมะทั้งหมด 

ที่แสดงออกไปทั้ง ๗ คัมภีร์ เพราะว่าประมวลลงในแม่บทอันนี้ทั้งนั้น.



คัมภรี์อภธิัมมัตถสังคหะ

อภธิรรม ๗ คมัภร์ีนี ้ถ้าจะเรยีนกนัโดยล�าดบัให้ครบถ้วนกจ็ะต้องใช้เวลานาน 

เพราะมีข้อความท่ีสลับซับซ้อนพิสดารมาก ฉะนั้น ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไป

อยู่ในขนาดพันปี ได้มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อท่าน อนุรุทธะ ได้ประมวล เนื้อความของ

อภธิรรมทัง้ ๗ คมัภร์ีนี ้มาแต่งไว้โดยย่นย่อ เรยีกว่า คมัภร์ีอภธัิมมัตถสงัคหะ๑ แปลว่า 

สงเคราะห์ คือ สรุปความแห่งอภิธรรม ยกหัวข้อเป็น ๔ คือ 

๑.  จิต 

๒.  เจตสิก แปลว่า ธรรมะท่ีมีในใจ 

๓.  รูป 

๔.  นิพพาน 

ท่านแต่งเป็นคาถาสลับร้อยแก้วแบ่งออกเป็น ๙ ปริจเฉท คือ ๙ ตอน  

เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ไม่โตมาก คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะนี้เป็นท่ีนิยมกันมาก  

เมื่อเรียนตามคัมภีร์นี้แล้ว ไปจับดูอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ก็จะเข้าใจได้โดยง่ายโดยตลอด 

เป็นการเรียนลัด.

๑ คัมภีร์นี้ มหามกุฏราชวิทยาลัยได้แปลเป็นไทย พร้อมด้วยฎีกา พิมพ์ออกเผยแพร่โดยเรียก 

 ชื่อว่า อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา
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พิจารณาดูตามหัวข้อที่ท่านวางไว้เป็นสีนี้ตามความเข้าใจ จิตนี้เป็นตัวยืน  

โดยปรกติจิตก็มีดวงเดียว จิตจะเป็นต่าง ๆ ก็เพราะมีเจตสิก แปลว่าธรรมะที่มีในใจ 

มเีจตสกิเป็นอย่างไร จติกเ็ป็นอย่างนัน้ เจตสกิจงึเป็นสงิทีม่ผีสมอยู่ในจติ เทยีบเหมอืน

ดั่งว่าน�้ากับสีที่ผสมอยู่ในน�้า น�้าโดยปรกติก็เป็นอย่างเดียว แต่เมื่อใส่สีลงไปน�้าจึงเป็น

น�้าสีนั้นน�้าสีนี้ ฉะนั้น ในอภิธรรมที่แจกจิตไว้ถึง ๘๙ ดวง ก็ด้วยอ�านาจของเจตสิก 

นี้เอง ยกเจตสิกออกแล้ว จิตก็เป็นอันเดียวเท่านั้น แจกออกไป เป็นอย่างไรมิได้  

แต่ว่าทั้งจิตและเจตสิกนี้ก็อาศัยอยู่กับรูป รูปที่อาศัยของจิตและเจตสิก ถ้าจะเทียบ 

ก็เหมือนอย่างว่าน�้าที่อาศัยอยู่ในขวดน�้า ถ้าหากว่ารูปแตกท�าลาย จิตก็สิ้นที่อาศัย 

เหมือนอย่างว่าขวดน�้าแตก น�้าก็หมดท่ีอาศัย และนิพพานนั้นก็เป็นธรรมะที่สุดใน 

เมือ่ได้ปฏบิตัจิิตสงูขึน้โดยล�าดบั เบ้ืองต้นกเ็ป็นกามาวจรจติ จติทีท่่องเท่ียวไปหรอืหย่ัง

ลงในกาม เป็นรูปาวจรจิต จิตที่หยั่งลงในรูปคือรูปฌาน อรูปาวจรจิต จิตที่หยั่งลงใน

อรูปฌาน โลกุตตรจิต จิตที่เป็นโลกุตตระคือ มรรคผล ก็บรรลุนิพพานเป็นที่สุด  

เพราะฉะนัน้ จงึประมวลหวัข้อเป็น จติ เจตสิก รูป นพิพาน แล้วกจ็ดัธรรมะในอภธิรรม

ทั้ง ๗ คัมภีร์นั้น ใส่เข้าในหัวข้อทั้งสีนี้.

ทั้ง ๗ คัมภีร์นี้เราเรียกย่อกันว่า สัง‚ วิ‚ ธา‚ ปุ‚ กะ‚ ยะ‚ ปะ คือเอาอักษร

ต้นเรียก ว่าเป็น หวัใจอภธิรรม เหมือนอย่าง จิต เจตสกิ รูป นพิพาน เรยีกว่า จิ‚ เจ‚ 

รุ‚ น ิหรอื อรยิสจัจ์ กเ็รยีกว่า ท‚ุ ส‚ นิ‚ ม คอืเอาอกัษรแรก ความจรงินัน้เพือ่ก�าหนดง่าย 

เมื่อจ�าได้เพียงเท่านี้ก็เป็นอันว่าเพียงพอ แต่ก็มาเรียกกันว่า หัวใจ เราก็ใช้เขียนลงใน

เหรยีญในเครือ่งรางต่าง ๆ วตัถปุระสงค์ในทแีรกกเ็พือ่จะเป็นเครือ่งก�าหนดง่ายเท่านัน้.

คัมภีร์อภิธรรมตลอดจนถึงอภิธัมมัตถสังคหะ ตกมาถึงเมืองไทยก็มาใช้เกี่ยว

แก่การศพเป็นพื้น เช่นว่าสวดศพตอนกลางคืนก็สวดอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร์นี้เอง  

แต่ว่าตัดเอามาแต่ข้างต้น คัมภีร์ละเล็กละน้อย และเมื่อเวลาที่จะบังสุกุล หรือจะ

สดับปกรณ์มีสวดมาติกา ก็คือว่ายกเอา มาติกา คือ แม่บท จากคัมภีร์ที่หนึ่งมาสวด

ตอนหนึ่ง ขึ้นต้นว่า กุสลา ธมฺมา เป็นต้น และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะนั้น ท่านแต่ง

เป็นคาถา ก็น�ามาสวดเป็นสรภัญญะในการศพอีกเหมือนกัน คือ ถ้าไม่สวดอภิธรรม 

๗ คัมภีร์ ก็สวดอภิธัมมัตถสังคหะ เป็นสรภัญญะ ครั้นมาในตอนหลังนี้ได้มีผู้สนใจ

ศึกษาอภิธรรมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน.



จติเสวยอารมณ์

ได้กล่าวแล้วว่าอภิธรรม ๗ คัมภีร์นั้น ท่าน พระอนุรุทธาจารย์ ได้ประมวล

เนื้อความมาแต่งเป็นคัมภีร์ย่อขึ้นอีกคัมภีร์หนึ่ง เรียกว่า อภิธัมมัตถสังคหะ แปลว่า

สงเคราะห์เนื้อความของอภิธรรม ยกหัวข้อเป็น ๔ คือ จิต เจตสิก รูป และ นิพพาน 

แบ่งออกเป็น ๙ ปริจเฉท คัมภีร์ย่อนี้เป็นที่นับถือและศึกษากันมาเป็นเวลาช้านานจน

กระทั่งบัดนี้ จะได้เก็บบางตอนท่ีน่าจะพอเป็นที่เข้าใจได้ง่ายมาแสดงจากอภิธัมมัตถ-

สังคหะนั้น.

หัวข้อแรกคือ จิต จิตนี้แสดงอาการออกทางทวารทั้ง ๖ ดั่งที่ได้เคยอธิบาย 

มาแล้ว คอืออกมารบัรปูารมณ์ (อารมณ์คอืรปู) ทางจกัขทุวาร รบัสัททารมณ์ (อารมณ์

คอืเสยีง) ทางโสตทวาร รบัคนัธารมณ์ (อารมณ์คอืกลิน่) ทางฆานทวาร รับรสารมณ์ 

(อารมณ์คือรส) ทางชิวหาทวาร รับโผฏฐัพพารมณ์ (อารมณ์คือโผฏฐัพพะ คือสิ่งที่

กายถูกต้อง) ทางกายทวาร รับธัมมารมณ์ (อารมณ์คือธรรมะ คือเรื่องของรูปเสียง

เป็นต้น ที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วในอดีต) ทางมโนทวาร.

ในตอนนี้การแสดง วิถีจิต คือ ทางด�าเนินของจิต แยกเป็นสอง คือทาง 

ปัญจทวาร (ทวาร ๕) ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ส่วนหนึ่ง ทางมโนทวารอีก 

ส่วนหนึ่ง.

และจิตโดยปรกติเมื่อยังไม่ออกมารับอารมณ์ดั่งกล่าวแล้ว เรียกว่า ภวังคจิต 

ภวงัคะ แปลว่า องค์แห่งภพ ภวงัคจติ จติทีเ่ป็นองค์ภพ แต่โดยความหมาย หมายถึง

จิตที่เป็นปกติ ยังไม่ได้ออกมารับอารมณ์.
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คราวนีเ้มือ่มอีารมณ์ ๕ มากระทบกบัประสาททัง้ ๕ คอื มรีปูมากระทบจกัขุ 

เสียงมากระทบโสตะ กลิ่นมากระทบฆานะ รสมากระทบชิวหา และโผฏฐัพพะมา 

กระทบกาย กม็ากระทบถึงจติ จติทีย่งัอยูใ่นภวงัค์น้ันก็ตืน่จากภวงัค์ ออกมารับ อาวัชชนะ 

คือค�านึงถึงอารมณ์ เมื่อเป็นอาวัชชนะก็เป็น วิญญาณ คือถ้ารูปมากระทบก็ได้เห็น

อารมณ์นั้นเป็นจักขุวิญญาณ ถ้าเสียงมากระทบก็ได้ยิน อารมณ์นั้นเป็นโสตวิญญาณ 

ถ้ากลิ่นมากระทบก็ได้กล่ิน อารมณ์นั้นเป็นฆานวิญญาณ เมื่อรสมากระทบก็รู้รส 

อารมณ์นั้นเป็นชิวหาวิญญาณ เมื่อสิงที่กายถูกต้องมากระทบก็รับกระทบ อารมณ์นั้น

เป็นกายวิญญาณ เมื่อเป็นวิญญาณ ต่อไปก็เป็น สัมปฏิจฉันนะ คือ รับอารมณ์  

ต่อไปก็เป็น สันตีรณะ คือ พิจารณาอารมณ์ ต่อไปก็เป็น โวฏฐวนะ ก�าหนดอารมณ์ 

ต่อไปกเ็ป็น ชวนะ คอื แล่นไปในอารมณ์ ต่อไปกเ็ป็น ตทาลมัพนะ คอื หน่วงอารมณ์ น้ัน 

แล้วก็กลับตกภวังค์ใหม่ เปรียบเหมือนอย่างว่า ภวังคจิตเป็นพื้นทะเล ส่วนวิถีจิตคือ

ทางด�าเนินของจิตดั่งกล่าวมาน้ัน เป็นคลื่นทะเลที่เกิดขึ้น คลื่นที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็น 

คลื่นทะเล ปรากฏขึ้นมาแล้วกลับตกไปยังพื้นทะเล.

วถิจีติ

ในเรื่องของ วิถีจิต นี้ ท่านแสดงอุปมาเหมือนคน นอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วง 

คอืเหมอืนอย่างว่ามบีรุุษผูห้นึง่ นอนคลมุศรีษะอยู่ท่ีโคนต้นมะม่วงท่ีก�าลังมีผล ก�าลังหลับ 

แต่ก็ตื่นขึ้นด้วยเสียงของมะม่วงผลหนึ่งที่ตกลงมาในที่ใกล้ จึงได้เอาผ้าออกจากศีรษะ

ลมืตาข้ึนมองด ูกเ็อามอืจบัผลมะม่วงนัน้ คล�าด ูสดูกลิน่ดกูร็ูว่้าเป็นมะม่วงสกุจึงบรโิภค 

และกลืนกินมะม่วงพร้อมทั้งเสมหะ แล้วก็หลับไปใหม่.

ตัวอย่างนี้มาเทียบกับจิต เวลาของภวังคจิต ก็เหมือนอย่างเวลาที่บุรุษนั้น 

ก�าลังหลับ เวลาที่อารมณ์มากระทบประสาท ก็เหมือนอย่างเวลาที่ผลมะม่วงตกลงมา  

เวลาแห่งอาวัชชนจิต คือจิตค�านึง ก็เหมือนอย่างเวลาที่บุรุษนั้นตื่นขึ้นด้วยเสียงของ

มะม่วงนั้น เวลาที่จักขุวิญญาณเป็นไป ก็เหมือนอย่างเวลาท่ีบุรุษนั้นลืมตาขึ้นมองดู 

เวลาแห่งสัมปฏิจฉันนจิตคือจิตรับ ก็เหมือนกับเวลาท่ีบุรุษนั้นเอามือหยิบผลมะม่วง 

เวลาแห่งสันตีรณจิตคือจิตพิจารณา ก็เหมือนอย่างเวลาที่คล�าดูด้วยมือ เวลาแห่ง 
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โวฏฐวนจิตคือจิตที่ก�าหนดอารมณ์ ก็เหมือนอย่างเวลาที่สูดดมดูจึงรู้ว่าเป็นมะม่วงสุก  

เวลาแห่งชวนจิตคือจิตที่แล่นไป ก็เหมือนอย่างเวลาที่บริโภคมะม่วง เวลาที่จิตหน่วง

อารมณ์น้ัน อันเรยีกว่าตทาลมัพนจติ กเ็หมอืนอย่างเวลาท่ีกลนืกนิผลมะม่วงนัน้พร้อม

กับเสมหะ เวลาที่จิตตกภวังค์ไปใหม่ก็เหมือนอย่างเวลาที่หลับไปอีก.

ในขณะที่อารมณ์มากระทบประสาทจนจิตตื่นขึ้นจากภวังค์ ด�าเนินไปสู่วิถีคือ

ทางด่ังกล่าวมานัน้ ถ้าอารมณ์ท่ีมากระทบนัน้ เป็นอารมณ์ท่ีแจ่มชดั ยกตวัอย่างเช่นว่า 

รปูมากระทบจกัขปุระสาทเป็นรปูท่ีแจ่มชดัและจติกร็บัอย่างเตม็ที ่ท่านแสดงว่าอารมณ์

เช่นนีจ้ติด�าเนนิไปอยู ่๑๖ ขณะจติ คอืเมือ่อารมณ์เข้ามากระทบประสาท และกระทบ

เข้าไปถึงจิตที่ก�าลังตกภวังค์อยู่นั้น จิตก็เคลื่อนจากภวังค์เรียกว่า ภวังคจลนะ และก็

ตัดขาดจากภวังค์เรียกว่า ภวังคอุปัจเฉทะ นี้รวมสองขณะจิต ต่อจากนั้น จิตก็ค�านึง

อารมณ์ เรยีกว่า อาวัชชนจติ อกีหนึง่ขณะจติ ต่อจากนัน้ จติกเ็ห็นหรอืได้ยินอารมณ์ 

อนัเรียกว่า จกัขวุญิญาณ โสตวญิญาณเป็นต้น หนึง่ขณะจติ ต่อจากน้ัน จติกร็บัอารมณ์

เรียกว่า สัมปฏิจฉันนะ อีกหนึ่งขณะจิต ต่อจากนั้นจิตก็พิจารณาอารมณ์เรียกว่า  

สนัตรีณะ อกีหนึง่ขณะจติ ต่อจากนัน้กก็�าหนดอารมณ์เรยีกว่า โวฎฐวนะ อกีหนึง่ขณะจติ 

ต่อจากนัน้จติกแ็ล่นไปในอารมณ์เรยีกว่า ชวนะ อกี ๗ ขณะจติ ต่อจากนัน้จติกห็น่วง

อยู่กับอารมณ์นั้นเรียกว่า ตทาลัมพนะ อีก ๒ ขณะจิต รวมเป็น ๑๖ ขณะจิต.

แต่ว่าถ้าเป็นอารมณ์ที่อ่อนมาก มากระทบประสาท กระทบถึงจิต ท�าให้จิต

เคลื่อนไหวจากภวังค์ แต่ว่ายังไม่ตัด ภวังค์ จิตก็จะต้องตกภวังค์ไปใหม่ ไม่ออกมารับ

รู้อารมณ์ ตามวิถีจิตดั่งกล่าวนั้น.

อารมณ์ทีแ่รงกว่านัน้จะมากระทบ บางทกีด็�าเนินไปไม่ตลอดทัง้ ๑๖ ขณะจตินัน้ 

สิ้นก�าลังลงในระหว่าง ก็ตกภวังค์ในระหว่าง.

เพราะฉะน้ัน อารมณ์ท่ีปรากฏในจติจงึไม่เท่ากนั แต่ว่าถ้าเตม็ท่ีกต้็องด�าเนนิไป 

๑๖ ขณะจิต ดั่งกล่าวมานั้น.

ทีเ่รยีกว่าขณะจติหนึง่นัน้ ประกอบด้วยลกัษณะ ๓ คอื ๑. อปุปาทะ เกดิขึน้ 

๒. ฐิติ ตั้งอยู่ ๓. ภังคะ ท�าลายหรือดับไป จิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เรียกว่าขณะ
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จติหนึง่ ๆ ขณะจิตท้ัง ๑๖ ขณะจติดัง่กล่าวมานัน้ แต่ละขณะจติกต้็องมเีกดิมตีัง้มดีบั 

และเมื่อขณะจิตก่อนผ่านไปแล้ว ขณะจิตหลังก็เกิดขึ้นทยอยกันไป แต่หากว่าขณะจิต

ก่อนยงัไม่ผ่าน คอืว่ายงัไม่ถงึภงัคะคอืแตกดบั ขณะจติหลงัก็เกดิขึน้ไม่ได้ เพราะว่าจติ

ต้องด�าเนินไปทีละหนึ่งขณะจิตเท่านั้น

และท่านแสดงว่า ๑๗ ขณะจิต เป็นอายุของรูปธรรมอันหนึ่ง ๆ จะหมายถึง

อายุของรูปธรรมที่ตัวรูปธรรมนั่นเอง หรือว่าจะหมายถึงอายุของรูปธรรมที่ผ่านเข้ามา

ในจติ ก็ยงัไม่ได้ค้นให้แน่ชัด แต่ว่าอาจจะหมายถึงอายขุองรูปธรรมท่ีผ่านเข้ามาในจติกไ็ด้ 

คอืว่าอย่างรปูทีม่ากระทบจกัขุประสาทมาเริม่เป็น ภวงัคจลนะ คอืจติเคลือ่นจากภวงัค์

เป็นต้น จนถึงตทาลัมพนะ คือหน่วงอยู่กับอารมณ์นั้น รวมเป็น ๑๖ ขณะจิตดั่งกล่าว

มาแล้ว และท่านนับกับขณะจิตในอดีตที่เป็นหัวต่อเช่ือมกันอยู่อีกหนึ่งจึงเป็น ๑๗  

ขณะจิต ถ้าเป็น ๑๗ ขณะจิตดั่งนี้ ก็รวมเข้าเป็นอายุของรูปธรรมอันหนึ่ง ๆ แปลว่า

อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางทวารทั้ง ๕ นั้น ก็นับว่าเป็นรูปธรรมทั้งนั้น ด�ารงอยู่ในจิตได้

อย่างช้าที่สุดก็เพียง ๑๗ ขณะจิต หรือว่า ๑๖ ขณะจิตดั่งที่กล่าวมาข้างต้น แต่ก็ต้อง

เป็นอารมณ์ที่แจ่มชัด ถ้าไม่แจ่มชัด ก็ด�าเนินมาไม่ถึง.

นี่เป็นอธิบายของวิถีจิต ที่ด�าเนินตั้งต้นมาจากปัญจทวาร คือทวารทั้ง ๕

หน้าที่ของจติ

แต่ส�าหรับ มโนทวาร นัน้ ขณะจติมช่ีวงสัน้กว่า เพราะว่าอารมณ์ในทวาร ๕ นัน้ 

เป็นอารมณ์ทีป่รากฏในปัจจบุนั แต่ว่าอารมณ์ทีม่ากระทบมโนทวารนัน้เป็นอารมณ์เก่า 

เป็นมโนภาพท่ีเป็นตัวแทนของอารมณ์ท่ีเคยประสบพบผ่านมาแล้ว ไม่ใช่เป็นตัวแรก 

ตัวแรกน้ันประสบทางทวารทั้ง ๕ เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า ธัมมะ หมายถึง เรื่อง  

เมื่อธรรมะคือเรื่องที่ปรากฏเป็นมโนภาพ เป็นตัวแทนของอารมณ์ที่ได้ประสบพบผ่าน

มาก่อนเก่าแล้วเหล่านัน้ มาผดุขึน้กระทบมโนทวารกก็ระทบถึงจติ ท�าจติให้เคลือ่นจาก

ภวังค์เป็นภวังคจลนะ และตัดจากภวังค์เป็นภวังคอุปัจเฉทะสองขณะจิต แล้วก็เกิด 

อาวัชชนจิตค�านึงถึงอารมณ์ทางมโนทวาร แต่ว่าอาวัชชนจิตทางมโนทวารนี้ มีค่าเท่า
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กับโวฏฐวนจิตคือจิตท่ีก�าหนดอารมณ์ เพราะฉะนั้น จึงได้เกิดชวนจิตคือจิตที่แล่นไป 

ทีเดียว แล้วก็เกิดตทาลัมพนจิตคือจิตที่หน่วงอารมณ์นั้น แล้วก็ตกภวังค์.

บรรดาจติทีก่ล่าวมาเหล่านี ้ท่านแสดงว่าจติทีด่�าเนนิในวถิตีัง้แต่ต้น เมือ่ยงัไม่

ถึงชวนจิตก็ยังเป็นจิตที่อ่อน ยังไม่เป็นกุศล ไม่เป็นอกุศล เป็น อัพยากตะ ไม่ยืนยัน

ว่าเป็นกุศล หรืออกุศล แต่ว่าเมื่อมาถึงชวนจิตคือจิตท่ีแล่นไป ซึ่งมีเวลาอีก ๗  

ขณะจิตโดยมาก จึงเป็นจิตที่มีก�าลังเต็มที่ และนับว่าเป็นกุศลอกุศลตั้งแต่ชวนจิตนี้.

ลักษณะของจิตดั่งที่กล่าวมานี้ เมื่อกล่าวถึงจิตที่ปฏิสนธิ ในเบื้องต้นเรียกว่า 

ปฏิสนธิจิต จิตที่เคลื่อนในที่สุดก็เรียกว่า จุติจิต เพราะฉะนั้น จึงเติมหน้าเติมหลังเข้า

อกีสอง รวมเป็น กิจ คือ หน้าท่ี ของจติทัง้หมดกเ็ป็น ๑๔ คือ 

๑.  ปฏสินธิ 

๒.  ภวงัคะ 

๓.  อาวชัชนะ ค�านงึ 

๔.  ทสัสนะ เหน็ 

๕.  สวนะ ได้ยนิ 

๖.  ฆายนะ ได้กลิน่ 

๗.  สายนะ ได้รส 

๘.  ผุสนะ ถูกต้อง 

๙.  สัมปฏิจฉันนะ รับ 

๑๐.  สันตีรณะ พิจารณา 

๑๑.  โวฏฐวนะ หรือ โวฏฐัพพนะ ก�าหนด 

๑๒.  ชวนะ แล่นไป 

๑๓.  ตทาลัมพนะ หน่วงอารมณ์นั้น 

๑๔.  จุติ เท่านี้.
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วธิที�าสมาธิ

แถมท้ายวิธีท�าสมาธิอย่างหนึ่งคือ ให้นั่งตัวตรง และน้อมจิตเข้ามาดูตน  

โดยปรกตินั้นเราดูผู้อื่น แต่ว่าไม่ค่อยจะได้ดูตน คราวนี้ก็น้อมจิตเข้ามาดูตน เมื่อยัง 

ไม่ได้ดเูข้ามานัน้ หายใจอยู่กไ็ม่ได้รู้สกึว่าเราก�าลงัหายใจ จนเมือ่ใดเกิดหายใจขัดข้องขึน้ 

เช่น เป็นหวัดคัดจมูก จงึมาสนใจกบัการหายใจ หรอืเหมอืนอย่างว่าทุก ๆ คนกม็ท้ีอง 

แต่ว่ากไ็ม่สนใจในเรือ่งท้อง จนกว่าจะเกิดปวดท้องขึน้ จงึได้มาสนใจกบัท้อง เพราะฉะนัน้ 

เมื่อกลับมาดูตน สิ่งแรกท่ีจะรู้สึกได้โดยง่ายก็คือรู้สึกว่า เราก�าลังหายใจอยู่ ซึ่งโดย

ปรกตมิิได้นกึถงึ เพราะฉะนัน้ กใ็ห้กลบัมานกึถงึก�าหนดสตอิยูท่ีล่มหายใจ มสีตหิายใจเข้า 

มสีตหิายใจออก หายใจเข้ายาวกใ็ห้รู ้หายใจออกยาวกใ็ห้รู ้หายใจเข้าส้ันกใ็ห้รู ้หายใจ

ออกสัน้กใ็ห้รู ้ก�าหนดให้รู้กายทัง้หมด หายใจเข้า ก�าหนดรู้กายทัง้หมดหายใจออก คอื

ให้รูร้ปูกายว่าบดันีร้ปูกายของเรานัง่อยูด้่วยอริยิาบถนีด้้วยท่านี ้และมขีอบเขตเบือ้งบน

แต่พื้นเท้าขึ้นมาจนสุดศีรษะ เบื้องต�่าก็ตั้งแต่ปลายผมลงไปจนถึงสุดที่นั่ง และที่ม ี

หนงัหุม้อยูเ่ป็นทีส่ดุ รอบนีเ้ป็นอาณาเขตของรูปกายมเีท่านี ้หรอืว่าอีกอย่างหนึง่ กย็าววา 

หนาคืบ และบัดนี้ก็ก�าลังนั่งอยู่ในท่านี้ เมื่อเราดูให้รู้ รูปกายของเราอยู่ ก็ดูให้รู้ว่า 

ลมหายใจเข้าลมหายใจออก น่ีก็เป็นกายส่วนหนึ่งเหมือนกัน เมื่อเวลาหายใจเข้านั้น 

กจ็ะรูส้กึว่า ลมผ่านเข้าไปทางช่องจมกู ผ่านทรวงอกไปจนถงึนาภ ีนีต้ามทีรู่ส้กึเท่านัน้ 

จากนาภีมาถึงทรวงอกแล้วมาออกจมูก น่ีก็เป็นขาออก แปลว่าตรวจดูให้ทั่ว คราวนี ้

ก็ก�าหนดดู นามกาย คือ สติ ของเราในบัดนี้เป็นอย่างไร สัมปชัญญะ คือ ความรู้ 

เป็นอย่างไร ความคิดก�าหนดเป็นอย่างไร ดูให้รู้ท่ัวหายใจเข้า ดูให้รู้ท่ัวหายใจออก  

เมื่อตรวจดูให้รู้รูปกายของเรานามกายของเราทั่วหมดแล้ว ก็มาก�าหนดจิตให้เป็นหนึ่ง 

เพราะว่าการที่ตรวจดูนั้นส่ายใจไปไม่รวมเป็นหนึ่ง ฉะนั้น ก็ต้องปล่อย การตรวจรวม

เข้ามาให้เป็นหนึ่งจะใช้จุดไหน ถ้าชอบจะใช้จุดท่ีริมฝีปากเบื้องบนหรือว่าปลายจมูก  

ซึง่เป็นทีล่มกระทบเม่ือเข้า และเมือ่ออกกไ็ด้ และในขณะทีก่�าหนดนัน้ จะนบัลมหายใจ

ไปด้วยกไ็ด้ หรือว่าจะไม่นบั จะบรกิรรมว่า พุทโธ หายใจเข้าว่า พุท ฺหายใจออกว่า โธ 

ไปดั่งนี้ก็ได้ วัตถุประสงค์ก็เพื่อรวมจิตให้เป็นหนึ่ง และในการก�าหนดจิตให้เป็นหนึ่งนี้ 

ไม่ต้องการให้เป็นการเกินไป ต้องการให้ผ่อนกายผ่อนใจผ่อนลมหายใจให้เป็นไปตาม

สบาย และเมือ่ลมหายใจละเอยีดเข้า กใ็ห้ก�าหนดรูอ้ยูเ่สมอ มคีวามเพยีร มสีมัปชัญญะ
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ความรู้ มีสติความระลึก และคอยก�าจัดความยินดีความยินร้าย ยินดีก็คือใจออกไป

ยนิดีข้างนอก กค็อยก�าจดัใจยนิด ีตดิอยูใ่นผลของสมาธชิัน้ต�า่ ไม่ก้าวขึน้ไปกต้็องคอย

ก�าจัด ใจยินร้าย คือไม่ชอบ ไม่ชอบใจการปฏิบัติ ก็ต้องคอยก�าจัด หรือว่าคิดออกไป

ไม่ชอบเรื่องข้างนอก ก็ต้องคอยก�าจัด ประคองจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ และเมื่อหัดท�าดั่งนี้ 

กไ็ด้ชือ่ว่าท�า อานาปานสต ิสตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออก เป็นการหดัท�าสมาธอิย่างหนึง่ 

ก็จะเป็นเครื่องรักษาใจสงบสบายดี

หลักการจ�าแนกจติ

ได้กล่าวถึงจติจ�าแนกไปตามกจิคอืหน้าท่ี คือจติโดยปรกติกอ็ยู่ในภวังค์ เม่ือต่ืน

ขึ้นจากภวังค์แล่นไปในอารมณ์ตามวิถี ก็แบ่งชื่อเรียกตามหน้าท่ีไปโดยล�าดับ จนถึง 

ตกภวงัค์ ไปใหม่ดัง่ทีไ่ด้แสดงแล้ว แต่ว่าการแสดงจติดัง่กล่าวนัน้ ยังแสดงเป็นส่วนรวม ๆ 

ยังไม่ได้แยกออกให้หมดว่า เป็นกุศล เป็นอกุศล หรือเป็นอัพยากฤต เพราะฉะนั้น  

เพื่อให้ทราบ ประเภทของจิตตามแม่บทนั้น ท่านจึงแยกจิตไว้ตามแม่บท ดั่งกล่าว.

หลักของการจ�าแนกจิตว่าเป็นอย่างไรนั้น หลักส�าคัญอยู่ท่ีเหตุ ๖ ประการ 

คอื อกศุลเหต ุเหตฝุ่ายอกศุล ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ กุศลเหตุ เหตุฝายกุศล ได้แก่ 

อโลภะ (ความไม่โลภ) อโทสะ (ความไม่โกรธ) อโมหะ (ความไม่หลง) จิตทีป่ระกอบ

ด้วยเหตฝุ่ายอกศุลกเ็รยีกว่า อกศุลจติ จติทีป่ระกอบด้วยเหตฝุ่ายกศุลกเ็รยีกว่า กศุลจิต 

ส่วนจติทีไ่ม่ประกอบด้วยเหตทุัง้ ๒ นี ้เรยีกว่า อพัยากตจติ (จติทีไ่ม่พยากรณ์ว่ากศุล

หรืออกุศล) เป็นจิตกลาง ๆ นี้เป็นหลักใหญ่ ในการจ�าแนกจิตว่าเป็นอย่างไร.

แต่ว่าเพียงเท่านี้ก็ยังละเอียดไม่พอ จึงมีเกณฑ์จ�าแนกเป็นหลักย่อยต่อไป 

อีก ได้แก่

๑. เวทนา ความเสวยอารมณ์เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือ เป็นอุเบกขา คือเป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข.

๒. ญาณ คือความรู้ (ถูก) หรือว่า ทิฏฐิ คือความเห็น (ผิด รู้ผิด).
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๓. สงัขาร คอืเป็นจติทีเ่กดิขึน้ด้วยตนเอง หรอืว่าเป็นจิตทีไ่ม่เกดิขึน้ด้วยตนเอง 

ต้องมีการส่งเสริมกระตุ้นเตือน.

เกณฑ์ย่อยทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นเกณฑ์จ�าแนกจิตให้พิสดารออกไปท้ังฝ่าย

กุศลทั้งฝ่ายอกุศล ยกตัวอย่างในฝ่ายอกุศลก่อน จิตที่เรียกว่าเป็น อกุศล นั้น  

ต้องเป็นจิตที่มี โลภะเป็นมูล มีโทสะเป็นมูล มีโมหะเป็นมูลนี้เป็นหลักใหญ่ทั่วไป.

คราวนีใ้นการประกอบอกศุลของคนผูม้จีติเป็นอกศุลนัน้ บางคราวกท็�าไปด้วย 

โสมนัส คือ ยินดี เช่น การฆ่าสัตว์ บูชายัญ มีความเชื่อว่าได้บุญ หรือจะท�าให้เทพ

โปรดปราน เมื่อท�าไปก็มีโสมนัสคือยินดี แต่ว่าในบางคราวก็มี โทมนัส คือ ยินร้าย 

เช่นมีเหตุจ�าเป็นให้ต้องท�าบาป แต่ก็จ�าต้องท�า หรือว่าการท�าบาปของบุคคลผู้มีจิต

ประกอบด้วยมูลคือโทสะ จติท่ีมีโทสะน้ันเป็นจติไม่แช่มชืน่ เป็นจติทีเ่ดือด เป็นจติทีขุ่่น 

ก็เรียกว่าเป็นโทมนัสคือว่าใจไม่ดี เป็น โทมนัสเวทนา.

อนึ่ง การท�าบาปของบุคคลบางคน บางทีก็ประกอบด้วย ทิฏฐิ ความเห็นผิด 

ซึง่เห็นว่าท�าบาปได้บญุดัง่ทีก่ล่าวมาในเรือ่งการบชูายญันัน้ แต่ว่าในบางคราวกป็ระกอบ

ด้วย ญาณ คือ ความรู้ถูก คือรู้ว่าเป็นบาปเหมือนกันแต่ว่าก็ท�า เช่นว่าท�า เพราะลุ

อ�านาจแห่งความโลภ ความโกรธ ความหลง โลภขึน้มา ทัง้รูว่้าบาปกท็�า เพราะต้องการ

จะได้ แต่ว่าก็มีญาณคือความรู้ เหมือนกันว่าเป็นบาป.

จติ ๔ ประเภท

อาศัยเกณฑ์ดั่งกล่าวนี้ จึงได้แบ่งจิตออกไปมากมาย ถึง ๘๙ ดวง แต่ว่าเมื่อ

จะสรุปลงแล้วก็ได้เป็น ๔ คือเป็น 

กามาวจรจิต  จิตที่หยั่งลงในกามหนึ่ง. 

รูปาวจรจิต  จิตที่หยั่งลงในฌานมีรูปเป็นอารมณ์หนึ่ง. 

อรูปาวจรจิต  จิตที่หยั่งลงในฌานมีอรูปเป็นอารมณ์หนึ่ง. 

โลกุตตรจิต  จิตที่เป็นโลกุตตระคืออยู่เหนือโลกหนึ่ง. 
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สรุปลงก็เป็น ๔ หมวด

กามาวจรจติ จติทีห่ยัง่ลงในกามนัน้ เป็นจติสามญัทีย่งัมคีวามยนิดยีนิร้ายอยู่

ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ เป็นฝ่ายกุศลหรือ

ว่าโสภณะคอืงามกม็ ี เป็นฝ่ายอกศุลหรืออโสภณะคอืไม่งามก็ม ี เป็นฝ่ายอพัยากฤตกม็ี 

อาศัยหลักดั่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้น.

รูปาวจรจิต จิตที่หยั่งลงในฌานมีรูปเป็นอารมณ์นั้น ก็ได้แก่ ฌานจิตที่มีรูป

เป็นอารมณ์

อรูปาวจรจิต จิตที่หยั่งลงในฌานมีอรูปเป็นอารมณ์นั้น ก็ได้แก่ ฌานจิตที่มี

อรูปเป็นอารมณ์.

โลกุตตรจิต นัน้คอื มรรคจิตผลจิตของพระอรยิบุคคลทัง้หลาย ต้ังแต่พระโสดาบนั

ขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์.

ในตอนนีค้วรทราบข้อเบด็เตลด็คอื พระอรหนัต์นัน้กอ็าจจะมาท�าหรอืประกอบ

กิจในทางโลก การกระท�าของท่านนั้น ถ้าดูอย่างคนสามัญ ก็นับว่าจัดเข้าในกุศลจิตที่

เป็นกามาวจร คอืว่าเมือ่ดถูงึกรรมทีท่�า การงานทีท่่านท�า ก็บ่งถงึจติทีเ่ป็นกศุล แต่ว่าท่าน

แสดงว่าถ้าส�าหรับพระอรหันต์ ก็จัดว่าเป็นเพียงกิริยา เรียกว่า กิริยาจิต เพราะท่าน

สิ้นตัณหาที่จะก่อให้เกิดชาติและภพต่อไป.

อนึ่ง พระอรหันต์ท่านก็ยังเข้าฌานในบางครั้ง เข้ารูปฌานบ้าง อรูปฌานบ้าง 

อันนี้ก็เรียกว่าเป็นกิริยาจิตอีกเหมือนกัน ในชั้นรูปและอรูป.

และตามหลักของท่านนั้น ถือว่าบุคคลท่ีจะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมาเกิดด้วย

กศุลกรรม ความเป็นมนษุย์เป็นกศุล วบิากคอืผลของกรรมด ีเพราะฉะนัน้ เมือ่จดัเข้า

ในจ�าพวกจติดัง่กล่าว การมาเกิดเป็นมนษุย์กต้็องมาเกิดด้วยกศุลจติท่ีมีอโลภะ อโทสะ 

อโมหะเป็นมูล ถ้าประกอบด้วยจิตที่มีโลภะ โทสะ โมหะเป็นมูลแล้ว ก็จักไม่มาเกิด

เป็นมนษุย์ไปเกดิต�า่กว่า แต่ว่ากศุลจติทีเ่ป็นส่วนเหตอุนัน�าให้มาเกดินีข้องแต่ละบคุคล

ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น จิตที่เป็นพื้นอัธยาศัยของแต่ละบุคคลจึงต่างกัน ดั่งเช่น
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บางคนมีอัธยาศัยใหญ่เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ บางคนมีอัธยาศัยคับแคบตระหนี่ 

เหนียวแน่น คนที่มีอัธยาศัยใหญ่นั้น ก็เนื่องมาจากกุศลจิตในส่วนที่เกี่ยวแก่ทานได้ท�า

ไว้มาก คนที่มีอัธยาศัยคับแคบนั้น ก็เนื่องด้วยกุศลจิตอันเกี่ยวกับทานได้ท�าไว้น้อย.

อน่ึง บางคนมีนสิยัเมตตากรณุา กเ็นือ่งมาจากกศุลจิตทีไ่ด้อบรมมามากในศลี 

ในเมตตากรุณา บางคนมีนิสัยโหดร้าย ก็เนื่องมาจากกุศลจิตท่ีได้อบรมมาในศีล  

ในเมตตากรุณาที่มีจ�านวนน้อย.

รวมความว่า ท่ีมาเกดิเป็นมนุษย์นัน้ ต้องเนือ่งมาจากกศุลจิตทัง้นัน้ สดุแต่ว่า

มากหรือน้อย.

กุศลจิตที่เป็นส่วนเหตุอันได้ท�าไว้แล้ว ก็จะส่งผลให้เป็นวิบากจิต คือจิตที่เป็น

วบิากส่วนผลท่ีจะถือก�าเนิดเกิดต่อไป หรอืว่าในปัจจบุนันีเ้อง ทีป่รากฏเป็นพืน้อธัยาศยั

นิสัยของจิตนี้ จัดเป็นจิตที่เป็นส่วน วิบาก คือ ผล ก็เนื่องมาจากจิตที่เป็นส่วนเหตุ.

และจิตที่จะเป็นส่วนเหตุ ทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วดั่งกล่าวมานี้ ต้องเป็นจิตที่มี 

ก�าลังจนถึง ชวนจิต (จิตที่แล่นไป) คือที่ปรากฏกุศลมูลเต็มที่ ปรากฏอกุศลมูลเต็มที่ 

ปรากฏเจตนาท่ีจะประกอบกรรมเต็มที่ จึงจะเป็นจิตที่เป็นส่วนเหตุในทุก ๆ ฝ่าย  

แต่ว่าถ้าเป็นจิตที่ยังไม่ถึงชวนะ ก็ยังไม่จัดว่าเป็นกุศลหรืออกุศลอย่างไร สักว่าเป็น 

กริยิา คือเป็นการด�าเนนิท�านองเป็นอตัโนมัตไิปตามกลไกของจติเท่านัน้ และลักษณะ

เช่นนี้ก็จัดว่าเป็น อัพยากตะ

จิตท่ีเป็นวิบากทั้งปวง ถ้าเป็นวิบากของอกุศล ท่านจัดว่าเป็น อัพยากตะ 

ส�าหรับคนทีเ่กิดมาเป็นมนุษย์ เพราะถือว่าเกดิมาเป็นมนษุย์ด้วยอ�านาจกศุลจติต่างหาก 

ไม่ใช่ด้วยอ�านาจ อกุศลจิต คือวิบากของอกุศลจิตไม่มีก�าลังแรงเหมือนกุศลจิตที่เป็น

ส่วนเหตุนั้น.

การแสดงเรื่องจิตในอภิธรรม ตามหลักที่กล่าวมานี้ เป็นการสรุปหลักเกณฑ์

กว้าง ๆ แต่ว่าจะไม่จ�าแนก เพราะเมื่อจ�าแนกแล้วก็จะต้องจดต้องจ�ากันจริง ๆ ไม่ใช่

เพียงพูดฟังแล้ว ก็จะก�าหนดไว้ได้.
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การท�าสมาธิ

จะแถมเรือ่งท�าสมาธิ ให้น่ังตัวตรงก่อน น้อมใจเข้ามา ก�าหนดดทูีต่น ก�าหนด

ดูให้รู ้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ต่อจากนี้ก็ก�าหนดอิริยาบถตามที่ท่านสอนนั้น  

เมือ่เดินกใ็ห้รูว่้าเราเดนิ เมือ่หยุดยืนกใ็ห้รูว่้าเราหยุดยนื เมือ่นัง่กใ็ห้รูว่้าเรานัง่ เมือ่นอน

ก็ให้รู้ว่าเรานอน เมื่อจะน้อมอิริยาบถไปอย่างใดก็ให้รู้อย่างนั้น ในบัดนี้เรานั่งอยู่ก็ให้รู้

ว่านั่งอยู่ อนึ่ง ยังต้องมีอิริยาบถเล็กน้อยของกายอีกมากมาย เช่นในเวลาเดินนั้น  

ในบางคราวกก้็าวไปข้างหน้า ในบางคราวกถ็อยมาข้างหลงั ในบางคราวกม็องไปตรง ๆ 

ในบางคราวก็มองชนิดเหลียว ในบางคราวกผ็ลดัเปลีย่นอริยิาบถ ต้องมกีารเหยยีดแขน 

เหยยีดขา หรอืว่าคูเ้ข้ามาตามทีป่ระสงค์จะให้เป็นอย่างไร ต้องนุง่ต้องห่ม ต้องบรโิภค 

ต้องถ่าย ในบางคราวก็พูด ในบางคราวก็นิ่ง เมื่อถึงเวลาก็ต้องนอนแล้วก็ต้องตื่น  

ในวนัหนึง่ ๆ กต้็องเปล่ียนอิรยิาบถเล็กน้อยต่าง ๆ เหล่านีอ้ยูเ่สมอ ฉะนัน้ กใ็ห้หดัท�า

สัมปชัญญะ คือความรู้ตัวของตัวเองในอิริยาบถทั้งปวงนั้น เมื่ออยู่ในอิริยาบถใดก็ให้รู้  

และเมือ่เปลีย่นเป็นอิรยิาบถอ่ืนกใ็ห้รู ้โดยมากถ้าไม่หดัท�าสมัปชญัญะ คอืความรูใ้ห้อยู่

กับตัว ก็มักจะเผลอในการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถต่าง ๆ และโดยปกตินั้น มักจะไม่รู้ตัว

ในเวลาที่เปลี่ยนอิริยาบถของตน เช่นคิดจะนั่ง ในขณะที่ร่างกายก�าลังนั่งลงนั้น เราก็

คดิอย่างอืน่ต่อไปเสยีอกีแล้ว มกัจะเป็นอยู่ดัง่นี ้ลองตรวจดกูอ็าจจะรูส้กึ เพราะฉะนัน้ 

หากพยายามเหนี่ยวรั้งจิตให้แล่นไปช้าลง ให้มาคอยดูการปฏิบัติตามความคิดสั่งของ 

ตนด้วย และเมือ่คอยฝึกหดัอยูเ่สมอ กจ็ะเป็นการหดัท�าสมัปชญัญะให้มสีมบูรณ์ยิง่ขึน้ 

อนึ่ง ให้พิจารณาตรวจดูอวัยวะอาการในร่างกายของตน ที่เรียกว่าอาการ ๓๑ หรือ 

๓๒ เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ 

ลองคิดดูไปโดยล�าดับ.

ธรรมมคีวามหมาย ๔ ประการ

จะแสดงเรือ่งอภธิรรมต่อ ได้แสดงเรือ่งจติโดยหลกัเกณฑ์ท่ัวไปมาแล้ว การแสดง

นัน้ไม่ได้จ�าแนกหวัข้อ เพราะยากแก่การก�าหนด ถ้าจะแสดงหวัข้อกจ็ะต้องมกีารจดจ�า

กนัจรงิ ๆ เพราะฉะนัน้ จึงได้แสดงแต่หลกัเกณฑ์ทัว่ไป ตามทีเ่ห็นว่าจะเกดิความเข้าใจ

ได้ไม่สู้ยาก ต่อนี้ไปจะแสดงข้อเบ็ดเตล็ด บางประการที่เกี่ยวแก่ศัพท์เป็นต้น.
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ค�าว่า กุศล จากศัพท์บาลีว่า กุสล แปลว่า ก�าจัดชั่ว แยกศัพท์ออกเป็น กุ 

แปลว่า ชั่ว สล แปลว่า ก�าจัด

อีกอย่างหนึ่งแปลว่า ตัดภาวะท่ีนอนคือสยบอยู่ภายใน โดยอาการท่ีชั่ว  

แยกศัพท์ออกไปเป็น กุ แปลว่า อาการที่ชั่ว สะ แปลว่า นอน ละ แปลว่า ตัด.

อกีอย่างหนึง่แปลว่า เก็บเก่ียวด้วยญาณทีท่�าความชัว่ให้สิน้สดุ แยกศพัท์ออก

ไปเป็น กุสะ แปลว่า ญาณที่ท�าความชั่วให้สิ้นสุด กุ ก็แปลว่า ชั่ว สะ ตัวนั้นแปลว่า 

ให้ส้ินสุด เป็นชื่อของญาณหรือของปัญญา ละ ก็แปลว่า เก็บเก่ียว โดยความก็คือ 

เก็บเกี่ยวด้วยปัญญา

สองอรรถหลังน้ี สะ แปลว่า ตดั อย่างหนึง่ แปลว่า เกีย่ว อย่างหนึง่ ทีแ่ปลว่า

ตัดนั้นก็หมายว่า ตัดทิ้ง แต่ท่ีแปลว่า เกี่ยว ก็ตัดเหมือนกันแต่ว่า ตัดเอามาไว ้ 

เช่น เกี่ยวข้าว เกี่ยวเอามา นี้ตามศัพท์.

แต่ถ้าว่าตามอรรถคอืความหมายทีใ่ช้กนันัน้ ใช้ในความหมายว่า ความไม่มีโรค 

เหมอืนอย่างเช่นจะทักกนัว่า สบายดหีรอื กถ็ามว่าเป็นกศุลหรอื? ในความหมายว่า 

ไม่มีโทษ ว่าฉลาด และว่ากรรมที่มีสุขเป็นวิบาก.

ในความหมายทีใ่ช้เรยีกว่า กศุล ในท่ีนี ้กห็มายถึง ธรรมะ หรอืหมายถึง กรรม

ทีเ่ป็นอนวชัชะ คอืไม่มีโทษ และมีสุขเป็นวบิาก ส่วนทีเ่ป็น อกุศล กม็อีรรถตรงกันข้าม 

คือหมายถึง ธรรมะหรือกรรมที่มีโทษ และมีทุกข์เป็นวิบาก ส่วนที่เป็น อัพยากฤต 

นั้น หมายถึง ที่ไม่มีวิบาก.

ส่วนค�าว่า ธมัมะ หรอื ธรรมะ แปลตามศพัท์ว่าทรงไว้ หรอืทรงตวัเองอยู่  

โดยมากใช้ในความหมาย ๔ อย่าง คือหมายถึง

๑. ปริยัติ คือข้อที่จะพึงศึกษาเล่าเรียน ในค�าว่า เรียนธรรม เป็นต้น.

๒. เหตุที่คู่กับผล อย่างค�าว่า ธัมมัญญู รู้ธรรมะ ก็คือ รู้เหตุ คู่กับอัตถัญญู  

รู้อรรถะ ก็คือรู้ผล.

๓. คณุ คือส่วนท่ีมีประโยชน์เกือ้กลู ทีเ่รียกกนัว่า คณุงามความด ีดัง่ในค�าว่า 

“ธรรมะและอธรรม หามีวิบากคือผลเสมอกันไม่” ในที่เช่นนี้ ธรรมะ หมายถึง คุณ  
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ส่วน อธรรม หมายถึง โทษ ค�าว่า ธรรมะ ที่พูดกันในความหมาย ที่เป็นชั้นกรรม  

ที่จะพึงจ�าแนกออกเป็นคุณหรือเป็นโทษต่าง ๆ นั้น ก็มักใช้ในความหมายนี้ ถ้าพูดถึง

โทษก็เรียกว่า อธรรม.

๔. นิสสัตตะ นิชชีวะ นิสสัตตะ แปลว่า ไม่ใช่สัตว์ นิชชีวะ ไม่ใช่ชีวะ คือ

หมายถึงสภาพท่ีไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ชีวะ คือหมายถึงตัวความจริง  เหมือนดั่งค�าว่า 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะ นี่ก็หมายถึงว่าตรัสรู้ความจริง โดยตรงก็คือความจริงที่เป็น

อริยสจัจ์ ธรรมะในทีน่ีจ้งึไม่หมายถงึสัตว์บคุคลตวัตนเราเขา หรอืว่าชวีะอย่างใดอย่าง

หนึง่ ในอภิธรรมนั้น ธรรมะ โดยมากก็หมายถึงข้อ ๔ นี้.

ยังมีข้อเบ็ดเตล็ดท่ีควรจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ปฏิสนธิจิต ภวังคจิต และ  

จตุจิติ ปฏสินธิจิตน้ันเป็นจติท่ีเชือ่มต่อระหว่างภพอดตีและภพปัจจบุนั ภวังคจิตนัน้เป็น

จติท่ีเป็นปรกติ มนะยงัไม่ขึน้สูว่ถิ ีจตุจิตินัน้เป็นจติทีเ่คลือ่นจากภพนี ้และจะไปต่อกบั

ปฏสินธจิติในภพต่อไป จติท้ังสามนี ้ ท่านว่าเป็นจติทีพ้่นจากทวารท้ังหก ส่วนจติอ่ืน ๆ 

โดยมากน้ัน เกดิขึน้ทางทวารทัง้หก คอืต้องตัง้ต้นมาจากทวารทัง้หกนัน้ ทวารใดทวาร

หนึ่ง เช่นต้องตั้งต้นมาจากจักขุทวาร เป็นต้น แต่ว่าจิตทั้งสามนี้พ้นจากทวารเหล่านั้น 

ท่านจ�าแนกออกไว้เป็น ๑๙ ดวงคือ สันตีรณจิตที่เป็นอุเบกขา ๒ กุศลวิบากจิต ๘ 

มหัคคตวิบากจิตอีก ๙ จ�านวนจะยกไว้จะพูดแต่ชื่อ

สันตีรณะ ก็ได้แก่จิตที่มีหน้าที่และอันดับด่ังท่ีแสดงแล้ว กุศลวิบากจิตนั้น  

กค็อืจติทีเ่ป็นวบิากฝ่ายกศุล มหคัคตวิบากจติ นัน้ กค็อืจติทีเ่ป็นวบิากของรปูฌานและ

อรูปฌาน.

ภาพแห่งธรรมปรากฏ

จิตเหล่านี้แหละที่จะไปเป็น ปฏิสนธิจิต แล้วก็เป็น ภวังคจิต เป็น จุติจิต 

เพราะฉะนั้น จิตจึงปฏิสนธิพร้อมกับวิบากของกรรม จุติไปก็พร้อมกับวิบากของกรรม

เมื่อยังเป็นปรกติจิตคือเป็นภวังค์อยู่ ก็ประกอบด้วยวิบากของกรรม.

และท่านแสดงว่า จุติจิต นั้น อาจจะมีอารมณ์คือปรากฏ เป็น มโนภาพ ขึ้น

แก่จุติจิตนั้น ๓ อย่าง คือ 
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๑.  กรรม 

๒.  กรรมนิมิต 

๓.  คตินิมิต.

กรรม นั้นก็ได้แก่กรรมที่บุคคลได้ท�าไว้ จะปรากฏแก่ จุติจิตได้ในฝ่ายชั่ว  

เช่น คนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ภาพของการฆ่าสัตว์ที่ตนได้ท�าไว้ก็จะปรากฏ หรือคนที่เป็น

โจรลักขโมย ภาพของโจรกรรมของตนก็จะปรากฏ นี้เรียกว่า กรรม.

กรรมนิมิต นิมิตแห่งกรรม นิมิต ในที่นี้ หมายถึง เครื่องอุปกรณ์แห่งการ

ท�ากรรม เช่น เม่ือท�าการฆ่า ใช้เครื่อง อุปกรณ์เช่น อาวุธอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ภาพของอาวุธอย่างนั้นก็อาจจะปรากฏ เมื่อลักขโมยต้องใช้อุปกรณ์อันใดในการลัก 

อุปกรณ์อันนั้นก็อาจจะปรากฏ นี้เรียกว่า กรรมนิมิต.

คตนิมิติ นมิติแห่งคตคิอืทีไ่ป บคุคลผูจ้ะตายไปนัน้ มคีตทิีจ่ะไปอย่างใด เช่น 

เมื่อท�ากรรมชั่วต่าง ๆ คติที่จะไป เป็นคติไม่ดี คติเช่นนั้นก็อาจจะปรากฏ นี้เรียกว่า 

คตินิมิต.

ในทางกรรมดีก็ตรงกันข้าม กรรมดีที่ได้กระท�าไว้ เช่น ทาน ศีล ก็อาจเป็น

ภาพปรากฏแก่จตุจิตินัน้ตามทีเ่คยได้ท�าไว้ กรรมนมิิต เช่น อุปกรณ์แห่งการประกอบ

กรรมที่ดีต่าง ๆ เช่น วัตถุทานที่บริจาค เป็นต้น ก็อาจจะปรากฏแก่จุติจิต คตินิมิต 

คตทิีจ่ะไป กอ็าจจะปรากฏแก่จตุจิตินัน้ แต่ท่านว่าไม่ใช่ปรากฏทางทวารทัง้ ๖ เพราะว่า

จิตเหล่านี้พ้นจากทวาร ทั้ง ๖

โลก ๓

อกีข้อหนึง่กคื็อว่า ท่านว่าใน กามโลก มวัีตถุทัง้ ๖ ได้แก่ จกัข ุโสตะ ฆานะ 

ชิวหา กายะ และหทยวัตถุ ก็ได้แก่อายตนะภายใน ๖ นี่เต็มที่.

แต่ว่าใน รูปโลก ที่เป็นโลกส�าหรับผู้ได้รูปฌานนั้นขาดไปเสียสาม คือฆานะ 

ชิวหา กายะ หมายถึงว่า ไม่มีจมูก ไม่มีลิ้น ไม่มีกาย มีแต่ตา หู และใจ‚ พวกรูป

พรหมท่านว่าอย่างนั้น
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ส่วน อรูปพรหม นั้น ไม่มีวัตถุที่เป็นรูปทั้งหมด แปลว่ามีแต่ใจที่รับรู้อยู่โดย

อัตโนมัติ.

พจิารณาดถูงึ รปูโลก ก่อน ทีว่่าไม่มจีมกู ไม่มลีิน้ ไม่มกีายนัน้ กน่็าจะหมาย

ถึงว่าไม่มีประสาทเหล่านี้ ฆานประสาทไม่มี ชิวหาประสาทไม่มี กายประสาทไม่มี  

แต่ว่าท�าไมจึงมีจักขุประสาท โสตประสาท.

พิจารณาดูผู้ท่ีเข้าสมาธิอย่างแน่วแน่ จมูกย่อมไม่รู ้กล่ิน ล้ินย่อมไม่รู ้รส  

กายย่อมไม่รู้สัมผัสคือสิ่งท่ีถูกต้อง เหมือนอย่างที่นั่งท�าสมาธิที่แน่วแน่ สมาธิจะแน่ว

แน่จริง ๆ ก็แปลว่า ต้องดับจมูกดับลิ้นดับกายเป็นส่วนประสาท และอันที่จริง 

ก็ต้องดับทางตาทางหูด้วยเหมือนกัน แต่ว่ามีผลของสมาธิที่ท�าให้เกิดหูทิพย์ตาทิพย์  

ดบัจกัขปุระสาทธรรมดา โสตประสาทธรรมดา แต่กย็งัมผีลทีเ่ป็นหทูพิย์ตาทพิย์ชัน้ใน

ปรากฏขึ้นได้ ฉะนั้น รูปพรหม ก็คงหมายถึงว่ามีหูทิพย์มีตาทิพย์ แต่ว่าจมูกเป็นต้น 

ที่จะเรียกว่าจมูกทิพย์ ลิ้นทิพย์ กายประสาททิพย์ ไม่มี เพราะไม่จ�าเป็นต้องใช้  

ใช้แต่ตาหูเท่านั้น

ครั้นมาถึง อรูปโลก แล้ว สมาธิย่ิงแน่วแน่มากขึ้น ก็ไม่ต้องใช้ท้ังหมด  

ไม่ต้องการจะดูไม่ต้องการจะฟังอะไรทั้งนั้น.

น่ีกพ็จิารณาดตูามเค้าว่าท่านว่าไว้อย่างนัน้ กน่็าจะเป็นอย่างนัน้ แล้วมาดตูาม

เหตผุลทัว่ ๆ ไป ร่างกายของคนน้ี อวยัวะทกุส่วนมเีอาไว้กต่็างมหีน้าทีจ่ะต้องใช้ทัง้นัน้ 

ถ้าอยูใ่นทีไ่หนไม่จ�าจะต้องใช้ส่วนไหน ส่วนน้ันก็ดไูม่จ�าเป็นจะต้องม ีเหมอืนอย่างทีเ่รา

พดู ๆ กนัถงึเทวดาว่าเหาะได้ แปลว่าไม่ต้องเดนิ ถ้าเทวดาไม่ต้องเดนิจรงิ เทวดากไ็ม่

จ�าเป็นจะต้องมีขา เพราะฉะนัน้ รปูร่างของเทวดาทีเ่ราคดิกนัว่างดงามนัน้ความจรงิถ้า

มีก็คงจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้.

ถึงในโลกต่าง ๆ ท่ีก�าลังคิดจะไปกันอยู่นี้ ที่คิดกันว่าคงมีคนหรือมีสัตว์  

คนและสัตว์เหล่านั้นก็อาจจะมีรูปร่าง ไม่เหมือนกับคนและสัตว์ในโลกของเรานี้ อันนี้

กสุ็ดแต่สภาพของดินฟ้าอากาศของแต่ละโลก และสภาพของความจ�าเป็น ทางร่างกาย

ในโลกเรานี้เอง รูปร่างของคนเราในต่อ ๆ ไป ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกก็เป็นได้  

ตามควรแก่สภาพดินฟ้า อากาศ และตามควรแก่การที่จ�าเป็นจะต้องใช้.



เจตสกิ

ได้กล่าวถึงเรื่องจิตโดยหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ แล้ว  

จะกล่าวถึง เจตสิก ซึ่งเป็นหัวข้อที่ ๒ ต่อไป

ค�าว่า เจตสิก แปลว่า ธรรมะที่มีในเจตะคือใจ ล�าพังจิตนั้นย่อมมีลักษณะ 

เป็นอันเดียว แต่จิตเป็นต่าง ๆ ดั่งที่จ�าแนกไว้ถึง ๘๙ ดวง ก็เพราะจิตประกอบด้วย

เจตสิก ฉะนั้น จึงควรจะทราบว่าเจตสิกนั้นมีอะไรบ้าง.

ท่านแสดงว่า เจตสิกทั้งหมดนั้นมี ๕๒ แบ่งออกโดย หัวข้อดังต่อไปนี้ 

เจตสิกที่สาธารณะ คือทั่วไปแก่จิตทั้งหมด เรียกว่า สัพพจิตตสาธารณะ  

มีอยู่ ๗ ได้แก่ 

๑.  ผสัสะ การกระทบ คอือายตนะภายนอกหนึง่ อายตนะภายในหนึง่ วญิญาณ

หนึ่ง ประจวบกันเรียกว่า ผัสสะ 

๒.  เวทนา 

๓.  สัญญา ทั้งสองนี้ ก็ได้แก่เวทนาสัญญาในขันธ์ ๕ 

๔.  เจตนา ความจงใจ 

๕.  เอกัคคตา ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง 

๖.  ชีวิตินทรีย์ อินทรีย์คือชีวิต 

๗.  มนสิการ การกระท�าไว้ในใจ 

จติของบคุคลทกุ ๆ คนจะปรากฏขึน้ในทางกศุล อกศุล หรอืในทางเป็นกลาง ๆ 

กจ็ะต้องมเีจตสกิทัง้ ๗ นีป้ระกอบอยูด้่วยเสมอ เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกว่าเป็นเจตสกิที่

สาธารณะ คือทั่วไปแก่จิตทั้งหมด.
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อนึ่ง เจตสิกที่เป็นเบ็ดเตล็ดอีก ๖ ได้แก่ 

๑. วิตก ความตรึก 

๒. วิจาร ความตรอง 

๓. อธิโมกข์ ความตัดสินใจเชื่อลง 

๔. วิริยะ ความเพียร 

๔. ปีติ ความอิ่มใจ 

๖. ฉนัทะ ความพอใจ เหล่าน้ีมีแก่จติบางดวง ทัง้กศุลอกศุล และอัพยากฤต.

รวมเป็น ๑๓ เจตสิก ๑๓ นี้ เรียกว่า อัญญสมานาเจตสิก แปลว่า เจตสิก

ที่มีเสมอกันแก่จิตอื่น คือเมื่อมีแก่จิตดวงหนึ่งก็มีแก่จิตอื่นจากดวงนั้นด้วย และ 

เมื่อมีแก่จิตอื่น ๆ ไปทุก ๆ ดวง โดยความก็คือว่ามีแก่จิตท้ังหมดได้ ฉะนั้น จึงมี 

ค�าบัญญัติเรียกว่าอัญญสมานาเจตสิก หมวดนี้เป็นเจตสิกท่ีเป็นสาธารณะ มีแก่จิต

ทั่วไปทุกฝ่าย.

หมวดที่ ๒ เจตสิกที่เป็นฝ่ายอกุศล เรียกว่า อกุศลเจตสิก ได้แก่ 

๑.  โมหะ ความหลง 

๒.  อหิริกะ ความไม่มีหิริละอายแก่ใจต่อความชั่ว 

๓.  อโนตตัปปะ ความไม่มีโอตตัปปะเกรงกลัวต่อความชั่ว 

๔.  อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน 

๕.  โลภะ ความโลภ 

๖.  ทิฏฐิ ความเห็นผิด 

๗.  มานะ ความถือตัว เป็นไปในทางหมิ่นผู้อื่น 

๘.  โทสะ ความโกรธ ประทษุร้ายใจ 

๙.  อสิสา ความรษิยา 

๑๐.  มจัฉริยะ ความตระหนี่ 

๑๑. อุทธัจจะ กุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ 
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๑๒.  ถีนะ ความง่วงงุน 

๑๓. มิทธะ ความเคลิบเคลิ้ม 

๑๔. วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย 

รวมเป็น ๑๔ จิต ที่เป็นอกุศลทุกประการก็เพราะประกอบด้วยเจตสิกฝ่าย

อกุศลนี้.

หมวดที่ ๓ เจตสิกที่เป็นฝ่ายกุศล เรียกว่า กุศลเจตสิก ได้แก่ 

๑.  ศรัทธา ความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 

๒.  สติ ความระลึกได้ 

๓.  หิริ 

๔. โอตตัปปะ 

๕. อโลภะ ความไม่โลภ 

๖.  อโทสะ ความไม่โกรธประทุษร้ายใจ 

๗.  ตัตรมัชฌัตตตา ความที่เป็นมัธยัสถ์คือเป็นกลางในเรื่องนั้น ๆ 

๘.  กายปัสสัทธิ ความสงบในนามกาย 

๙.  จิตตปัสสัทธิ ความสงบจิต 

๑๐.  กายลหุตา ความเบานามกาย 

๑๑.  จิตตลหุตา ความเบาจติ 

๑๒.  กายมุทุตา ความอ่อนนามกาย 

๑๓.  จิตตมุทุตา ความอ่อนแห่งจิต 

๑๔.  กายกัมมัญญตา ความควรแก่การงานแห่งนามกาย 

๑๕.  จิตตกัมมัญญตา ความควรแก่การงานแห่งจิต 

๑๖.  กายปาคุญญตา ความคล่องแคล่วแห่งนามกาย 

๑๗.  จติตปาคญุญตา ความคล่องแคล่วแห่งจิต 

๑๘.  กายชุุกตา ความตรงแห่งนามกาย 

๑๙.  จิตตุชุกตา ความตรงแห่งจิต 
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รวมเป็น ๑๙ กับ วิรัติ ความงดเว้น ๓ คือ ได้แก่ สมัมาวาจา เจรจาชอบ  

โดยความว่างดเว้นจากวาจาทีผ่ดิ สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ โดยความว่างดเว้นจาก

การงานที่ผิด สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ โดยความว่างดเว้นจากอาชีวะที่ผิด และ 

อัปปมัญญา การแผ่จิตออกไปโดยไม่มีประมาณ ๒ ข้อคือ กรุณา กับ มุทิตา และ 

ปัญญนิทรีย์ อนิทรีย์คอืปัญญาอีกข้อหนึง่ กร็วมเป็น โสภณเจตสกิ คอืเจตสิกทีง่ดงาม 

หรือ กุศลเจตสิก คือเจตสิกฝ่ายกุศลเป็น ๒๕.

เพราะฉะน้ัน เม่ือรวมเจตสิกท้ังสามหมวด คอือญัญสมานาเจตสิก ๑๓ อกศุล

เจตสิกหรืออโสภณเจตสิก ๑๔ กับโสภณเจตสิกหรือกุศลเจตสิก ๒๕ ก็เป็น ๕๒

เจตสิกทั้ง ๕๒ นี้ เมื่อรวมเข้ากับจิตอย่างย่นย่อ ก็เป็น ๕๓ คือ จิตทั้งหมด

นับเป็น ๑ เท่านั้น กับเจตสิก ๕๒ ก็รวมเป็น ๕๓ ท�าไมจิตจึงนับเป็น ๑ เท่านั้น  

ก็โดยเหตุผลดั่งที่กล่าวมาแล้ว.

วญิญาณ มโน และจติ ใน ๒ ปิฎก

เมือ่จะจดัเข้าในขนัธ์ ๕ หรอืว่าจดัขนัธ์ ๕ เข้าในหมวด เจตสกิ วญิญาณ จดั

เข้าในหมวดจิต เวทนา สัญญา สังขาร ๓ นี้เป็น เจตสิก เจตสิกทั้งปวงนี้ เมื่อย่นย่อ

ลงแล้วก็ย่นย่อลงในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหมด และตามนัยใน อภิธรรมนี้ 

วิญญาณ ในขันธ์ ๕ มนะ ในอายตนะภายในและ จิต ที่กล่าวถึงในที่ทั้งปวง จัดเข้า

ในหมวดจิตหมด.

เพราะฉะนั้น หลักของการจัดหมวดจิตในอภิธรรม จึงต่างจากหลักของการ

แสดงจิต มโน และวิญญาณ ในสุตตันตะหรือในพระสูตร.

ในพระสตูรนัน้ จติ มีความหมายอย่างหนึง่ วญิญาณ มคีวามหมายอย่างหนึง่ 

มโน มีความหมายอย่างหนึ่ง ดั่งที่แสดงแล้วใน อนัตตลักขณสูตร และใน อาทิตต- 

ปริยายสูตร.
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กล่าวโดยย่อ ใน อนตัตลกัขณสตูร วญิญาณนัน้เป็นขันธ์ ๕ ข้อหนึง่ ซึง่ตกใน

ลกัษณะของไตรลกัษณ์ คอืไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา ดัง่ทีใ่นพระสูตรนัน้สอนให้

รู้ว่าวิญญาณ เป็นอนัตตา.

ใน อาทิตตปริยายสตูร มนะเป็นอายตนะภายในข้อหนึง่ ทีท่่านสอนให้พิจารณา

ว่าเป็นของร้อน‚ ร้อนเพราะไฟคือ ราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น.

คราวนี ้ใครเป็นผูพ้จิารณาวญิญาณว่าเป็นอนตัตา พจิารณามนะว่าเป็นของร้อน 

ต้องมผีูพ้จิารณาอกีผูห้นึง่ ไม่ใช่วญิญาณพจิารณาวญิญาณเอง หรอืมนะพจิารณามนะเอง 

ในตอนท้ายของพระสูตรท้ังสองน้ีก็แสดงว่าจิตพ้นจากอาสวกิเลส แต่ว่าไม่ได้แสดงว่า

วญิญาณพ้นหรอืมนะพ้น จะแสดงอย่างนัน้กย่็อมไม่ได้ เพราะเมือ่วญิญาณเป็นอนจิจงั 

ทกุขงั อนตัตา กไ็ม่อยูใ่นฐานะทีจ่ะเป็นผูพ้้นกเิลส และมนะกเ็ป็นของร้อนเพราะไฟกเิลส 

ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้พ้น.

นักอภธิรรมบางท่านได้กล่าวหาผูท่ี้แสดงอย่างนีว่้า แสดง ขนัธ์ ๖ คอืแสดง จติ 

เพ่ิมข้ึนอกีหนึง่ขนัธ์ เพราะว่าตาม อภธิรรมนัน้ จติ มนะ วญิญาณ อยูใ่นหมวดจติอนั

เดียวกัน.

คราวนี้ถ้าพิจารณาดูให้รู้อธิบายของท่าน และเมื่อต้องการจะพูดถึงธรรมะใน

ปิฎกไหน ก็เอาอธิบายของปิฎกนั้นมาอธิบาย ก็ไม่ยุ่ง.

คือว่าเมื่อจะอธิบายอภิธรรม ก็อธิบายว่าทั้งสามนี้เหมือนกัน แต่ว่าเมื่อจะ

อธิบายพระสูตร ก็อธิบายตามหลักฐานในพระสูตรดั่งกล่าวมาแล้ว.

แต่อภิธรรมนี้ได้เป็นที่นิยมนับถือมาเป็นเวลาช้านาน พระอาจารย์ผู้อธิบาย

พระสูตร เมื่อจะอธิบายถึงจิต ถึงมโน ถึงวิญญาณ ก็คัดเอาค�าอธิบายในอภิธรรมมา

ใส่ไว้ในพระสูตรด้วย เพราะฉะนั้น จึงเกิดความสับสนกันขึ้น ดั่งเช่นบาลี พระสูตร

กล่าวถงึจติ พระอาจารย์ผูอ้ธบิายกค็ดัเอามาจากอภธิรรมว่า “จติตฺนตฺ ิวญิญฺาณ� วญิญาณ 

ชือ่ว่าจติ” เป็นอย่างนีเ้ป็นพืน้ตัง้แต่ชัน้อรรถกถาลงมา อนันีแ้หละเป็นเหตใุห้สับสนกนั. 

ถ้าหากว่าแยกเสียดั่งที่กล่าวมาแล้วก็จะไม่สับสน.
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พิจารณาดูในคัมภีร์อภิธรรมนั้น ท่านต้องการแสดงเพียงขันธ์ ๕ เท่านั้น คือ

จ�าแนกขนัธ์ ๕ ออกไปอย่างวจิติรพสิดาร วญิญาณกจ็�าแนกออกไปเป็นจิตต่าง ๆ อย่าง

วจิติรพสิดาร และเวทนา สญัญา สงัขาร กจ็�าแนกออกไปเป็นเจตสิกถึง ๕๒ จาก ๓ 

ไปเป็น ๕๒ แล้วรูปก็ยังจ�าแนกวิจิตรพิสดารออกไปอีกมากมาย เพราะฉะนั้น เมื่อจับ

ได้ว่าท่านต้องการจะอธิบาย ธรรมะแค่ขันธ์ ๕ ให้พิสดาร ท่านจะเรียกว่าจิต ว่ามนะ

หรอือะไร ๆ กต็าม เราก็เข้าใจไปตามท่ีท่านประสงค์ กเ็ป็นการไม่ยุง่แต่กไ็ม่ควรจะไป

อธิบายให้ปะปนกัน.

และท่ีท่านจ�าแนกจติไว้ถงึ ๘๙ ดวงนัน้ ก็ด้วยยกเอาเจตสกิขึน้มาเพียง ๓ ข้อ

เท่านั้น คือ เวทนา ๑ ญาณะ ความรู้ ๑ สังขาร คือปรุงขึ้นเองหรือว่าต้องกระตุ้น

เตือน ๑ เจตสิกมีถึง ๕๒ ยกขึ้นมาเพียง ๓ ข้อ ยังแจกออกไปตั้ง ๘๙ คราวนี้ 

ถ้ายกทั้ง ๕๒ ก็จะได้จิตนับหาถ้วนไม่ เพราะฉะนั้น จิตที่แจกไว้นั้น ก็หมายความว่า

ยกขึ้นมาไว้เป็นตัวอย่างเท่าน้ัน จิตของคนก็เป็นอย่างนั้น เพียงในระยะครู่หนึ่ง ก็มี

ความคิดไปต่าง ๆ มากมาย.

ปฏสินธแิละจุติ

เรือ่งในอภธิรรมบางประการกส็นันษิฐานว่า ท่านเกบ็เอามาจากความเชือ่เก่า 

ดั่งเรื่องสวรรค์ ๖ ชั้นเป็นต้น แต่ก็เป็นเรื่องที่ควรทราบ โดยที่สุดแม้ในฐานะเหมือน

อย่างเป็นวรรณคด ีและการสนันษิฐานโดยเหตผุลนัน้กม็ทีางทีจ่ะพงึท�าได้ การทีน่�ามา

เล่ากจ็ะเล่าไปตรง ๆ ตามท่ีท่านแสดงไว้ก่อน จะกล่าวถงึเรือ่ง ปฏสินธ ิและ จตุ ิเป็น

พิเศษ เก็บจากที่ท่านแสดงไวในปริจเฉทต่าง ๆ.

ปฏิสนธิ นั้นมี ๔ คือ

๑. อปายปฏิสนธิ ปฏิสนธิในอบาย อบาย แปลว่า ภพ ชาติที่ปราศจาก 

 ความเจริญ.

๒. กามปฏสินธ ิปฏสินธใินภพชาตทิีเ่ป็นสคุตชิัน้กามาพจร คอืยงัหยัง่ลงในกาม.

๓. รูปาวจรปฏิสนธิ ปฏิสนธิในภพชาติที่เป็นรูปาวจร คือ หยั่งลงในฌานที ่

 มีรูปเป็นอารมณ์.
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๔. อรูปาวจรปฏิสนธิ ปฏิสนธิในภพชาติที่เป็นอรูปาวจร คือหยั่งลงในฌานที ่

 มีอรูปเป็นอารมณ์.

ทีเ่รียกว่าอบายน้ัน ท่านแสดง อบายภมู ิคือภมิูชัน้ ทีเ่รยีกว่าอบายไว้ ๔ ได้แก่

๑. นิรยะ แปลตามศัพท์ว่า ที่ที่ไร้ความเจริญ เราแปลกันว่า นรก.

๒. ติรัจฉานโยนิ ก�าเนิดดิรัจฉาน ได้แก่ สัตว์ดิรัจฉาน ทุกประเภท.

๓. เปตวสิยะ วสิยัเปรต ได้แก่ ภมูภิพของเปรต หมายถงึสตัว์จ�าพวกหนึง่ที่

เกดิมาเพือ่รบัผลของกรรมท่ีเป็นส่วนเศษ เช่นว่าเมือ่ไปนรกแล้วหลดุจากนรก แต่เศษ

ของกรรมนั้นยังไม่หมด ก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตใช้เศษของกรรมไปจนหมดก่อน.

๔. อสุรกายะ แปลว่า สัตว์ที่มีกายไม่กล้า ก็น่าจะได้แก่ พวกผีต่าง ๆ  

ไม่ปรากฏกายออกมาโดยเปิดเผย.

๔ จ�าพวกนี้เรียกว่า อบายภูมิ ปฏิสนธิในสัตว์ทั้ง ๔ จ�าพวกนี้ก็เรียกว่า  

อปายปฏิสนธิ.

ส่วนมนุษย์กับสวรรค์ ๖ ชั้น ตั้งต้นแต่ชั้นจาตุมหาราช จนถึงชั้นปรนิมมิต-

วสวัตตี รวมเป็น ๗ ท้ังมนุษย์ น้ีเรียกว่า เป็น ภูมิสุคติ ที่เป็นชั้นกามาพจร  

เมื่อปฏิสนธิใน ๗ จ�าพวกนี้ ก็เรียกว่าปฏิสนธิในกามสุคติเป็น กามสุคติปฏิสนธิ.

ฉะนั้น เม่ือรวมอบายภูมิ ๔ กับกามสุคติภูมิอีก ๗ เป็น ๑๑ ๑๑ ภูมินี้ 

เรียกว่า กามาวจรภูมิ ภูมิที่หยั่งลงในกาม ทั้งหมด.

ส่วนภูมิของพรหมที่ไปเกิดเพราะได้รูปฌาน ก็เรียกว่า รูปาวจรภูมิ ปฏิสนธิ

ในภูมินี้ก็เรียกว่า รูปาวจรปฏิสนธิ.

ภมูขิองผูไ้ด้อรปูฌาน กเ็รยีกว่า อรปูภมู ิ ปฏสินธใินภมูนิีก้เ็รยีกว่า อรปูาวจร-

ปฏิสนธิ.

คราวนี ้เมือ่ว่าถงึจติทีจ่ะท�าให้ไปปฏสินธใินภมิูเหล่านัน้ จติทีเ่ป็นอกุศลวิบาก

ที่เรียกว่า สันตีรณจิต ซึ่งประกอบด้วยอุเบกขาอันเป็นอกุศลวิบาก ก็ให้ปฏิสนธิใน

อบายภูมิ.
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ส่วนท่ีจะให้เกิดในช้ันมนุษย์น้ัน เป็นจิตที่เป็นกุศลวิบาก อันตรงกันข้าม 

แต่ว่ากยั็งมต่ีางกนั ถ้าเป็นกุศลวิบากจติทีเ่ป็นชัน้อ่อน ก็ให้เกดิเป็นมนษุย์ซึง่ทรุพลวกิาร

หรอืว่าขาดแคลน ดัง่เช่นตัง้ปัญหาว่าคนทีม่สีตปัิญญาทบึทีส่ดุ หรอืใบ้บ้าเสยีจริตนัน้ เกดิ

ด้วยกุศลจิตเช่นไร นี่ท่านก็ตอบว่าเกิดด้วยกุศลจิตที่เรียกว่า ทุเหตุกะ แปลว่า  

มีเหตุสอง.

เหตุที่เป็นเหตุฝ่ายกุศลนั้น กล่าวเป็นชื่อไว้ ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ 

ดัง่ทีไ่ด้แสดงแล้ว แต่ถ้ามเีหตเุพยีง ๒ คอืมีอโลภะ อโทสะ แต่ว่าขาดอโมหะ คอืแปล

ว่า ขาดปัญญา อาจจะหมายความว่ามีน้อยก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ให้เกิดมาเป็นคนทึบ

มากหรือว่าบ้าใบ้เสียจริต แม้มีเหตุสาม คือมีอโลภะ อโทสะ อโมหะเป็นเหตุ แต่ว่า

อ่อน กท็�าให้ระดบัของความเป็นมนษุย์ พร้อมทัง้เครือ่งแวดล้อมต่าง ๆ อ่อนลง ถ้าเหตุ

ที่เป็นกุศลทั้งสามนี้บริบูรณ์ และมีก�าลังแรง ความเป็นมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

ก็สมบูรณ์

จิตต่าง ๆ ตามที่ท่านจัดเอาไว้เป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตนั้น ก็หมายถึงจิตที่มี

ก�าลังแรงจนถึงเป็นตัวกรรม คือว่ามีก�าลังแรงจนถึงเกิดเป็นเจตนา ได้แก่จิตที่เป็นชั้น

ชวนะทั้งหลาย ถ้าเป็นจิตที่ไม่แรงถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เป็นกุศลอกุศล คือยังไม่เป็น 

ตัวกรรมนั่นเอง อย่างที่เรียกกันในปัจจุบันว่าเป็นจิตใต้ส�านึก แต่จิตที่เป็นตัวกรรมได้

นั้นเป็นจิตที่มีก�าลัง มีเจตนาท�านองเป็นจิตส�านึก.

ตัวกรรมนั้นก็ดั่งที่ได้เคยทราบแล้วว่า กรรมที่เป็นตัวเดิมก็คือ เจตนา กรรม

ที่เป็นตัวรองก็คือการกระท�าท่ีสืบจากเจตนาออกไปเป็นการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดัง่ทีม่พีระพุทธภาษิตว่า “เจตนาห� ภกฺิขเจ กมมฺ� วทาม ิภกิษุทัง้หลาย เรากล่าวเจตนา

คือความจงใจว่าเป็นตัวกรรม” เพราะว่าบุคคลตั้งเจตนาขึ้นแล้ว จึงท�าทางกายบ้าง  

ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง
๑ ฉะนัน้ ในคมัภร์ีอภธิรรมนีจ้งึได้จ�าแนกกรรมไว้หมวดละ ๔ ข้อ 

รวมเป็น ๓ หมวดด้วยกัน.

๑ องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๔๖๔/๓๓๔.
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กรรม ๑๒

หมวดที่หนึ่ง จ�าแนกกรรมไว้ตาม กิจ คือ หน้าที่ กิจ แปลว่า การงานที่พึง

กระท�า ก็หมายถึงหน้าที่ ได้แก่ 

๑. ชนกกรรม  กรรมที่ให้เกิด 

๒. อุปัตถัมภกกรรม  กรรมที่อุปถัมภ์ 

๓. อุปปีฬกกรรม  กรรมที่เบียดเบียน 

๔. อุปฆาตกกรรม  กรรมที่ตัดรอน. 

ชนกกรรม กรรมที่ให้เกิดนั้น ได้แก่ กรรมที่ให้ถือปฏิสนธิในภูมิใดภูมิหนึ่ง 

ดั่งกล่าวมาแล้ว

อปัุตถัมภกกรรม กรรมท่ีอุปถมัภ์น้ัน ได้แก่ กรรมทีเ่คยอุปถมัภ์ อุปถมัภ์อะไร 

กอ็ปุถัมภ์ชนกกรรมนัน้เอง ถ้าชนกกรรมส่งให้เกิดมาด ี ก็อปุถัมภ์ให้ดนีานและมากขึน้  

ถ้าชนกกรรมส่งให้เกดิมาไม่ด ีกอ็ปุถมัภ์ให้ไม่ดนีานและให้ไม่ดีมากขึน้ คือว่าดกีอุ็ปถัมภ์

ให้ดีนานและมากขึ้น ชั่วก็อุปถัมภ์ให้ชั่วนานและมากขึ้น

อปุปีฬกกรรม กรรมท่ีเบียดเบยีน ได้แก่ ถ้าชนกกรรมส่งให้เกดิมาดี กเ็บยีดเบยีน

ให้ดีน้อยเข้าหรอืว่าให้ดนีัน้มสีัน้เข้า คือแปลว่าให้ดไีม่สะดวก ต้องขัดข้องอย่างใดอย่างหนึง่ 

ถ้าชนกกรรมส่งให้เกิดมาไม่ดี ก็เบียดเบียนให้ไม่ดีนั้นน้อยเข้า สั้นเข้า ท�าให้ผลที่ไม่ดี

ต่าง ๆ ด�าเนินไปไม่สะดวก.

อุปฆาตกกรรม กรรมทีต่ดัรอน อนันีแ้รงกว่าอปุปีฬกกรรม คอืถ้าชนกกรรม

แต่งให้เกิดมาดี ก็ตัดรอนให้เป็นไม่ดี ตรงกันข้ามทีเดียว ถ้าชนกกรรมแต่งให้เกิดมา

ไม่ดี ก็ตัดรอนให้กลับเป็นดีตรงข้ามทีเดียว บางทีก็ตัดรอนถึงชีวิต คือควรจะได้จะถึง

อะไรสักอย่างหนึ่งก็มามีอันเป็นให้สิ้นชีวิตลงโดยฉับพลัน. 

รวมกรรมจ�าแนกโดยกิจคือหน้าที่เป็น ๔ ข้อ 

หมวดที่ ๒ จ�าแนกโดย กาล ที่ให้ผล ได้แก่ 
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๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมที่ให้เสวยผลในปัจจุบัน 

๒. อุปปัชชเวทนียกรรม กรรมที่ให้เสวยผลในภพหน้า ที่เป็นอันดับจากภพ 

 ในปัจจุบัน

๓. อปราปรเวทนียกรรม กรรมที่ให้เสวยผลในภพสืบ ๆ ไป

๔. อโหสิกรรม กรรมที่ได้มีแล้ว.

ทฏิฐธรรมเวทนยีกรรม กรรมทีใ่ห้เสวยผลในปัจจุบนันัน้หมายถงึ กรรมอย่าง

แรงมาก ที่ให้ผลในปัจจุบันน้ีทีเดียว เทียบได้เหมือนอย่างว่าบุคคลที่ได้กระท�าความ

ชอบเป็นพเิศษ ต่อชาต ิศาสนา หรอืพระมหากษัตรย์ิ และได้รบัสุขสนองผล ในปัจจบุนั 

ในด้านตรงกนัข้าม กเ็หมอืนกบับคุคลทีป่ระกอบกรรมมโีทษร้ายแรง ได้รบัทกุข์สนอง

ผลในปัจจบัุน ในด้านของศาสนากมี็ตวัอย่าง เช่นการทีบ่�าเพญ็ทานในพระอรหันต์โดย

เฉพาะที่ได้เล่าไว้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ใส่บาตรแก่พระปัจเจกโพธิ หรือพระอรหันต์ที่เข้า

นโิรธสมาบตั ิ โดยปรกตว่ิาท่านเข้า ๗ วนั ออกจากนโิรธสมาบตันิัน้แล้วกบ็ณิฑบาต  

แล้วใครได้ใส่บาตรท่านตอนนั้นละก็กุศลแรงนัก ให้ผลในภพชาติปัจจุบัน

อุปปัชชเวทนียกรรม กรรมทีใ่ห้เสวยผลในภพหน้าซึง่เป็นอนัดบัจากภพนี ้กไ็ด้

แก่อนนัตรยิกรรมในฝ่ายชัว่ หรอืว่ามหคัคตกรรมในฝ่ายด ีหมายถงึการได้สมาธอิย่าง

สงูจนเป็นชัน้รปูฌานและอรปูฌาน คือถ้าประกอบอนนัตรยิกรรมในฝ่ายชัว่ กใ็ห้ผลคอื

ว่าไปนรกในภพชาติอันดับนั้นทีเดียว ถ้ามีมหัคคตกรรมดั่งกล่าวในฝ่ายดีก็ไปเป็น 

รูปพรหม อรูปพรหม ในภพอันดับไปทีเดียว.

อปราปรเวทนียกรรม กรรมท่ีให้เสวยผลในภพเป็นอนัดบันัน้ กห็มายถึงกรรม

ที่ให้เสวยผลในภพที่เป็นล�าดับ ๆ ไป ไม่ก�าหนดว่าภพไหน.

อโหสิกรรม กรรมที่ได้มีแล้ว นี้หมายถึงกรรมที่ให้ผลเสร็จแล้ว หรือว่ากรรม

ทีช่ือ่ว่าให้ผลเสรจ็ เพราะไม่มีโอกาสจะให้ผล ได้แก่กรรมทีพ่ระอรหนัต์ได้ท�าไว้ก่อนแต่

ท่านส�าเร็จ และมีเวลาก�าหนดที่จะให้ผลแก่ท่านในชาติต่อ ๆ ไป แต่ว่าท่าน สิ้นภพ

สิน้ชาติเสยีแล้ว ฉะน้ัน กรรมดัง่กล่าวกไ็ม่มโีอกาสทีจ่ะให้ผล อนันีก้เ็รยีกว่าอโหสิกรรม

เหมือนกัน.
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รวมเป็น ๔ ข้อ จัดเป็นหมวดหนึ่ง ตามเวลาที่ให้ผล 

อีกหมวดหนึ่งจัดตาม น�้าหนัก ที่ให้ผล คือ 

๑. ครุกรรม กรรมหนัก 

๒. อาสันนกรรม กรรมที่ใกล้ 

๓. อาจิณณกรรม กรรมที่สั่งสมมา 

๔. กตัตตากรรม กรรมที่สักว่าท�ามา. 

ครุกรรม กรรมหนกันัน้ กไ็ด้แก่กรรมทีจ่ะพงึให้ผลในปัจจบุนั หรอืในภพเป็น

อันดับดั่งกล่าวแล้ว.

อาสันนกรรม กรรมใกล้นั้น หมายถึงกรรมเมื่อใกล้ตาย. 

อาจิณณกรรม กรรมที่สั่งสมมา หมายถึงกรรมที่ได้ท�ามาบ่อย ๆ

กตตัตากรรม กรรมท่ีสกัแต่ว่าท�า นีม่คีวามหมาย ๒ อย่าง คอืหมายถึงกรรม

ที่นอกจาก ๓ ข้อดั่งกล่าวมาแล้ว หรือว่ากรรมที่ได้ท�าโดยไม่มีเจตนา ซึ่งท่านว่าก็อาจ

จะให้ผลได้เหมือนกัน.

ท่านแสดงว่า ครกุรรมให้ผลก่อน เมือ่ครกุรรมไม่ม ีอาสนันกรรมกใ็ห้ผล เมือ่

อาสนันกรรมไม่ม ีอาจณิณกรรม คอืกรรมทีท่�ามาบ่อย ๆ กใ็ห้ผล เมือ่อาจิณณกรรม

ไม่มี กตัตตากรรมก็ให้ผล

ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่า ยืนอยู่บนภูเขาหรือบนที่สูง แล้วก็โยนสิ่งต่าง ๆ 

ลงมา มก้ีอนหนิก้อนอิฐชิน้ไม้ใบไม้ ใบหญ้าอะไรเป็นต้น ของทีห่นกักม็าถงึพืน้ดนิก่อน 

ของทีเ่บากว่าก็หล่นมาถงึพืน้ทีหลัง กรรมทัง้ ๔ นีเ้หมือนกนั กรรมทีห่นกัก็ให้ผลก่อน 

กรรมที่อ่อนก็รอง ๆ ลงมา.

แต่ว่าข้อเปรียบเทียบอันน้ีเคยถูกค้าน คอืถูกค้านว่าไม่ถูกเสมอไป ทีว่่าโยนของ

ลงมา และของก็จะตกลงมาตามล�าดับน�้าหนัก เพราะว่าถ้าไปโยนในที่แห่งหนึ่งซึ่งสูบ

อากาศออกหมดแล้ว ของจะไม่ตกลงมาตามล�าดับอย่างนั้น จะเท่ากันหมด ที่จริงข้อ

ค้านนีเ้หน็จะต้องใช้เป็นข้อยกเว้น ให้ใช้ส�าหรบัพระอรหันต์ ท่ีเหมือนอย่างว่าสูบเอากเิลส

ออกหมดแล้ว และเมือ่ดบัขนัธ์ไปแล้ว กเ็ป็นอนัว่าเป็นอโหสิกรรมเสียทเีป็นหมดเรือ่ง.
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เพราะฉะนัน้ จงึรวมกรรมทีแ่บ่งตามกจิไว้ ๔ ข้อหมวดหนึง่ ตามเวลาทีใ่ห้ผล 

๔ ข้อหมวดหนึง่ ตามน�า้หนกัอกี ๔ ข้อ หมวดหน่ึงก็รวมเป็น ๑๒ เรียกกันว่า กรรม ๑๒.

อีกอันหนึ่งคือเวร ค�าว่า เวร นี้ เป็นผลที่เกิดขึ้นสืบมาโดยตรงจากกรรมชั่ว

คอืเมือ่บุคคลประกอบกรรมชัว่ ซึง่หมายความว่าจะต้องไปเบยีดเบยีนบุคคลใดบคุคลหนึง่

เช่นว่า

เมื่อไปฆ่าเขาท�าร้ายร่างกายเขา ก็ต้องมีอีกผู้หนึ่งที่ถูกฆ่าถูกท�าร้ายร่างกาย. 

ลกัทรพัย์เขา ต้องมอีกีผูห้นึง่ทีต้่องถกูลกัทรพัย์ดงันีเ้ป็นต้น เพราะฉะนัน้ บคุคลทีส่อง

ซึง่เป็นตวักรรม คอืเป็นผูร้บัผลแห่งการกระท�าของบคุคล เมือ่ผกูใจเจบ็ กเ็กดิลกัษณะ

ขึน้อีกอนัหนึง่ เรยีกว่า เวร ระหว่างบุคคลทีห่นึง่ซึง่เป็นผูก้ระท�ากรรม และบุคคลทีส่อง

คอืผู้ถกูกระท�า ดัง่จะเหน็ได้ในปัจจบัุน เม่ือบคุคลทีห่นึง่ด่า บคุคลทีส่องซึง่เป็นผูถ้กูด่า 

ถ้ามีความเจ็บแค้นข้ึนก็ด่าตอบ เม่ือด่าตอบขึ้น บุคคลที่หนึ่งก็กลายเป็นบุคคลที่สอง 

และก็ต้องด่าตอบให้แรงขึน้ไปอีก หนัก ๆ ขึน้กถึ็งกับท�าร้ายร่างกายกัน จนถึงฆ่าฟันกนั 

ลักษณะดังกล่าวนี้แหละเรียกว่า เวร

เวรเกิดจากการผกู คอืการท่ีบุคคลทีส่องผกูใจเจบ็และคดิท�าการแก้แค้น และ

เวรนี้ท่านว่าไม่ใช่ผูกกันแต่เฉพาะในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้น ยังอาจจะผูกกันต่อไปด้วย

และถ้ายังผูกกันอยู่ก็จะต้องมาพบกัน และท�าการแก้แค้นกัน เป็นการตอบแทนกันไป

ตอบแทนกันมา อาจจะยืดเย้ือไปนานจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเลิกผูก ดั่งที่เรียกกันว่า 

อโหสกิรรม ขอยืมเอาค�าอโหสกิรรมมาใช้ และเมือ่เลกิผูกกนัเมือ่ใดเวรกร็ะงบัเมือ่นัน้.

เร่ืองของการผกูเวรสบืชาตกินัไปหลายชาตนิี ้มตีวัอย่างเทยีบได้ เหมอืนอย่าง

การที่ผูกเวรกันระหว่างชาติมนุษย์ อย่างบุคคลที่รวมกันอยู่เป็นประเทศชาติ แล้วถูก

ชาติใดมาข่มเหง รังแก ก็ผูกใจเจ็บกันมา จนถึงขั้นลูกก็ยังรู้สึกเป็นศัตรูกัน ขั้นหลาน 

กร็ูส้กึเป็นศัตรกูนั มีโอกาสข้ึนเม่ือใดกแ็ก้แค้นขึน้เมือ่นัน้ นีก่ผ็กูเวรกนัสบืกนัไปหลาย

ชั่วคน.

อนัท่ีจรงิในด้านดกีเ็วรเหมือนกนั แต่เราไม่เรยีกว่าเวร เราเรยีกว่า ความกตญัญู-

กตเวที เหมอืนดัง่เมือ่บคุคลทีห่นึง่ท�าคณุให้ บคุคลทีส่องซึง่เป็นผูรั้บคณุกม็คีวามกตญัญู 

น่ีก็เท่ากับว่าผกูใจรูพ้ระคณุของท่าน และมกีตเวทคีอืตอบแทนพระคณุท่านตามโอกาส
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อนันีก้เ็ป็นเวรเหมอืนกนั แต่เป็นเวรไปในทางด ีซึง่ท่านไม่เรยีก เรยีกแต่ในทางตรงกนั

ข้ามว่าเวร ส่วนในทางดีเรียกว่ากตัญญูกตเวที ทั้ง ๒ มีลักษณะเป็นท�านองเดียวกัน.

จุตจิติ

ได้กล่าวถึงปฏิสนธิ และกรรมที่จ�าแนกออกเป็น ๔ หมวด กระจายออกเป็น 

๑๒ บัดนี้จะได้กล่าวถึง จุติจิต คือ จิตที่เคลื่อนออกจากภพนี้สืบต่อไป

ท่านแสดงว่า มรณะ คือ ความตาย นั้น เกิดขึ้นด้วยเหตุ ๔ อย่าง คือ 

๑.  สิ้นอายุ 

๒.  สิ้นกรรม 

๓.  สิ้นทั้งสอง 

๔.  เพราะกรรมที่ตัดรอนอันเรียกว่าอุปัจเฉทกกรรม.

สิน้อาย ุนัน้ คอื เมือ่มกี�าหนดแห่งอายเุท่าใด เมือ่ถึงอายเุท่านัน้กเ็รยีกว่าสิน้อายุ

สิ้นกรรม นั้น มีก�าหนดว่าจะต้องเสวยวิบากคือผลของกรรมอย่างใด เมื่อสิ้น

วิบากของกรรมอย่างนั้นก็เรียกว่าสิ้นกรรม. 

สิ้นทั้งสอง ก็คือสิ้นทั้งอายุสิ้นทั้งกรรม ตามที่กล่าวมาแล้ว.

พิจารณาดูเขตอายุก็ส�าเร็จด้วยกรรม แต่ว่าท่านมาตั้งไว้เป็นหัวข้ออีกอันหนึ่ง 

ก็น่าพิจารณาเห็นว่า เป็นการตั้งหัวข้อขึ้นตามท่ีเป็นไปโดยปรกติอย่างความตายของ

บคุคลบางคน พจิารณาดแูล้วก็อาจลงความเหน็ได้ว่า ถงึคราวท่ีเขาสิน้อายุ อกีอย่างหนึง่ 

โดยปรกตกิ�าหนดอายขุองบุคคลเรยีกว่า อายกัุปป (ก�าหนดอาย)ุ เช่นมกี�าหนด ๘๐ ปี 

หรือว่า ๑๐๐ ปี ตามเกณฑ์ทีเ่ป็นไปโดยมาก เหมอืนอย่างทีก่ล่าวไว้ในพทุธประวตัว่ิา 

พระพทุธเจ้าถ้าทรงอธษิฐานอายุสงัขารด้วยอทิธบิาทภาวนา กจ็ะพงึทรงด�ารงอยูก่ปัป์หนึง่ 

หรือว่าเกินกัปป์หนึ่ง ท่านแก้ว่าค�าว่า กัปป์หนึ่ง หรือว่า เกินกัปป์หนึ่ง นั้น หมายถึง 

อายุกัปปะ หรือ ชีวิตกัปปะ ซึ่งมีก�าหนดขนาด ๑๐๐ ปี ซึ่งนับว่าเป็นก�าหนดอย่าง
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มากในยุค เมื่อแก้อย่างนี้ ก็อาจจะเป็นวิสัยที่จะเป็นไปได้ เมื่อด�ารงชีวิตอยู่จนถึง 

อายุกัปปะดั่งกล่าวนั้น จึงสิ้นชีวิต ก็เรียกว่าตายเพราะสิ้นอายุได้ เหมือนกัน ส่วนข้อ

ว่าสิ้นกรรมนั้น ก็อาจจะเห็นได้ในบางคน เมื่อได้รับผลของกรรม บางทีก็เป็นกรรมดี

ที่ชีวิตยังด�าเนินอยู่ บางทีก็เป็นกรรมชั่วชีวิตก็ยังด�าเนินอยู่ กรรมดีนั้นยกไว้ เพราะ

กรรมชั่วอย่างบางคนเสียจริตและก็ด�าเนินชีวิต เช่น กิน นอน อย่างสัตว์ดิรัจฉาน 

บางจ�าพวก แต่ก็ไม่เจ็บไม่เป็นอะไรก็อยู่ไปได้ ถ้าหากว่าเป็นคนอื่นไปท�าอย่างน้ันเข้า  

ก็น่าจะเป็นโรคอะไรอย่างร้ายแรง เป็นอันตรายอย่างไม่ช้า แต่บุคคลเช่นนั้น ไม่เป็น

อะไรก็อยู่ไปได้ และบางทีก็อยู่ไปได้นาน ๆ อย่างนี้ก็น่าจะเห็นว่าอยู่ได้ด้วยกรรม คือ

ผลของกรรมชั่วที่จะต้องมาเป็นอย่างนั้นยังไม่สิ้น สิ้นกรรมเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น 

และเรือ่งนี้กย็ังมีคติของคนเก่า ๆ ดัง่เชน่เป็นสมภารเจา้วดัจะสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ ก็ถอื

กันว่าถ้าท�าโบสถ์ให้เสร็จก็จะอายุสั้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่เชื่อมตินี้ก็จะต้องให้เหลืออะไร

ไว้อย่างหนึง่ท่ียังไม่เสรจ็ นีก่ก็ลัวว่าจะสิน้กรรมหรือว่าส้ินอายุเหมอืนกนั แต่ว่าความเชือ่

อย่างนี้พิจารณาดูแล้วก็จะไม่มีเหตุผล และก็อาจจะเกิดจากการสังเกต เพราะว่าการ

สร้างโบสถ์นัน้ไม่ใช่ท�าได้ง่าย และสมภารเจ้าวดัผูส้ร้างโบสถ์ในชนบทนัน้โดยมากกอ็ายุ

มาก ๆ เมื่อด�าริสร้างโบสถ์ขึ้น บางทีก็ใช้เวลานานปี บางทีก็ถึง ๑๐ ปี เม่ือเป็น 

เช่นนี้ ถึงจะไม่สร้างโบสถ์ก็ต้องตายแน่เหมือนกัน เพราะนานปี แล้วก็อาจจะเป็น 

อย่างนี้เห็นกันหลาย ๆ รายเข้า ก็เลยมักจะถือว่าสร้างโบสถ์เสร็จแล้วก็อายุจะสั้น.

ส่วนทีต่ายเพราะ อปัุจเฉทกกรรม กรรมทีต่ดัรอนนัน้ ยกตัวอย่างกเ็ช่นประสบ

อุปัทวเหตุ หรือว่าถูกฆาตกรรม ซึ่งโดยปรกติอายุก็จะด�าเนินต่อไปอีก แต่ว่าเมื่อมามี

เหตุตัดรอนให้สิ้นชีวิตลงโดยปัจจุบันทันด่วน นี้ก็จัดเป็นอีกประเภทหนึ่ง เป็นประเภท

ที่ ๔.

ท่านได้แสดงถึงจิตและอารมณ์ของจิตในขณะที่จะตายไว้ว่า ในเวลาที่บุคคล

ก�าลังจะตายน้ัน กรรมท่ีจะให้เกิดปฏิสนธิในภพอ่ืน หรือว่า กรรมนิมิต คือเคร่ือง

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้เคยใช้มา เคยพบเคยเห็นมาในขณะที่ตนท�ากรรมนั้น ๆ หรือว่า 

คตินิมิต คือคติที่ไปที่ตนจะต้องไปเสวยในภพท่ีจะเกิดขึ้นในล�าดับ ก็จะปรากฏขึ้นใน

ทวารท้ัง ๖ ทวารใดทวารหนึง่ ตามก�าลังของกรรม ต่อจากนัน้ จติสันดานคอืความสืบ

ต่อของจิต ก็จะปรารภคือหน่วงอยู่กับอารมณ์ที่มาปรากฏนั้น เป็นจิตที่บริสุทธิ์หรือว่า
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เป็นจิตที่เศร้าหมองตามก�าลังของกรรม ที่ก�าลังให้ผลอยู่ และก็น้อมหน่วงไปในคติคือ

ที่ไป ซึ่งจะต้องไปเสวยตามสมควรแก่ภพที่จะเกิดขึ้น มักจะเป็นไปดั่งนี้โดยมาก และ

กรรมทีจ่ะให้เกดิขึน้ต่อไปนัน้ ซึง่ตนได้เคยกระท�าไว้แล้ว กจ็ะปรากฏเหมือนอย่างเป็น

กรรมที่ตนก�าลังกระท�าอยู่ในบัดนั้น ในฝ่ายชั่วเช่น ได้ฆ่าได้ลักไว้ ปาณาติบาต หรือ

อทินนาทาน ก็จะปรากฏเหมือนก�าลังกระท�าอยู่ในเวลานั้น หรือว่าในฝ่ายดี ทาน ศีล

ที่ตนได้บ�าเพ็ญไว้ ก็จะปรากฏคล้ายกับว่าได้ก�าลังบ�าเพ็ญอยู่ในเวลานั้น จุติจิต คือ 

จิตสุดท้ายในภพปัจจุบัน ก็จะเกิดขึ้นในที่สุดของวิถีจิต หรือในขณะที่ส้ินภวังคจิต  

แล้วก็ดับไป ตอนนี้เรียกว่าตาย.

ในอนัดบัของเวลาทีจ่ตุจิติในภพก่อนเกดิขึน้และดบัไปนัน้ ปฏสินธจิติซึง่สบืต่อ

ภพใหม่ก็ปรากฏขึ้นทันที และก็ปรารภอารมณ์ที่จุติจิตในภพก่อนนั้นได้ยึดถือมาแล้ว

มาต่อเนื่องกัน.

ส�าหรับ มรณะ คอืความตายจะมขีึน้ได้นัน้ ก็ต่อเมือ่อารมณ์ปรากฏอยู่เฉพาะหน้า 

เป็นอารมณ์ทีด่�ารงอยูด้่วยกรรม หรอืกรรมนมิติ หรอืคตนิมิติ ดัง่กล่าวมาแล้ว มรณะ

กล่าวคือ จุติจิต จึงเกิดขึ้น โดยปรกตินั้น ท่านแสดงว่าบุคคลผู้ที่ได้ถือปฏิสนธิมาแล้ว 

จิตก็ปรารภอารมณ์หรือหน่วงอยู่กับอารมณ์ จ�าเดิมแต่ล�าดับของปฏิสนธิจิตครั้งแรก

นัน้เรือ่ยมา จนถงึจตุจิติ บงัเกดิขึน้ในครัง้สดุท้าย เมือ่วถิจีติทีด่�าเนนิไปไม่เกดิมขีึน้ จติ

นั้นก็ไม่ขาดสาย แต่ว่ายังสืบต่ออยู่เป็นภวังคจิต เป็นไปเหมือนอย่างกระแสน�้า 

และในที่สุดเม่ือจุติจิตบังเกิดขึ้นแล้วก็ดับ ปฏิสนธิจิตที่บังเกิดขึ้นในภพใหม่ก็ต่อเนื่อง

กนัไปตามล�าดบั เหมือนล้อของรถท่ีแล่นไป ท่านแสดงไว้ในคมัภร์ีอภธิรรมนีว่้าอย่างนี.้

ส�าหรับพระสูตรนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสแสดงไว้โดยละเอียดเหมือนอย่าง

ที่กล่าวมา แต่ว่าได้ทรงแสดงโดย หลักธรรม เช่นว่า เมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังทุคติได้ 

เมือ่จติไม่เศร้าหมองกห็วงัสคุตไิด้. น�า้หนกัในพระสุตตนัตะทีพ่ระพทุธเจ้าแสดงนัน้มุ่ง

ทางปฏิบัติธรรมะ ดั่งเช่นตรัสให้ละชั่ว ท�าดี ช�าระจิตของตนให้ผ่องใส และได้ทรง 

แสดงหลกัของการปฏบิตัไิว้ อนัเป็นหลกัทีจ่ะพงึพสูิจน์ได้ด้วยตนเอง ให้รูไ้ด้ในปัจจบัุน

แต่ในด้านที่จะพึงรู้ได้เฉพาะตนส�าหรับท่านผู้มีญาณพิเศษ ดั่งเช่นมี จุตูปปาตญาณ  

รูจ้ติุและอบัุตขิองสตัว์ท้ังหลาย ไม่ได้ทรงแสดงไว้ เพราะแม้จะทรงแสดงไว้ กร็ูไ้ด้เฉพาะ
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ผู้ที่มีญาณหย่ังรู้อันพอกันเท่าน้ัน และก็ไม่เกิดประโยชน์ในด้านปฏิบัติ เพราะฉะน้ัน 

จงึได้มุง่แสดงชีแ้จงในข้อทีจ่ะเป็นประโยชน์ในด้านปฏบิตั ิดัง่ทีใ่ช้ค�าว่าเป็น อาทิพรหมจรรย์ 

คือ เป็นต้นพรหมจรรย์ คือเป็นต้นความประพฤติดีประพฤติชอบ.

มีข้อที่ควรสังเกตการใช้ศัพท์ คือ อารมณ์ กับ อาลัมพนะ ค�าว่า อารมณ์ นี้ 

เรยีกตามศพัท์ว่า อารมัมณะ เขยีน ณ การนัต์ แต่ทีเ่ขยีนกนัมกัจะชอบใช้ ย การนัต์ 

เป็นการเขียนไม่ถูก ต้องใช้ ณ การันต์ และมักแปลกันว่า สิ่งเป็นท่ีมายินด ี

โดยความนัน้ หมายถึง เรือ่งท่ีจติคดิหรอืเรือ่งทีจิ่ตด�าร ิเรือ่งทีจิ่ตครุน่ถงึ เมือ่จติคิดถึง

เร่ืองรูป ก็เรียกว่า รูปารมณ์ (อารมณ์คือรูป) เมื่อจิตคิดถึงเรื่องเสียง ก็เรียกว่า  

สัททารมณ์ (อารมณ์คือเสียง) เป็นต้น และตามที่ใช้โดยมาก อายตนะภายใน ๖  

มีตาหูเป็นต้น ถ้าเรียกว่า อายตนะ เช่น จักขุอายตนะ โสตายตนะ อีกฝ่ายหนึ่งคือ 

อายตนะภายนอก มรีปูเสยีงเป็นต้นทีคู่ก่นั กเ็รยีกว่าอายตนะเหมือนกนั เช่น รปูายตนะ 

สัททายตนะ แต่ถ้าเรียกอายตนะภายในว่า ทวาร เช่น จักขุทวาร โสตทวาร ก็เรียก

อายตนะ ภายนอกว่าอารมณ์ เช่น รูปารมณ์ สัททารมณ์ เป็นคู่กัน.

แต่ว่าในอภิธรรมมักใช้เรียกว่า อาลัมพนะ แปลว่า ที่หน่วงหรือเครื่องหน่วง 

หมายถึงเป็นท่ีหน่วงของจติหรอืเป็น เครือ่งหน่วงของจติ เมือ่จติหน่วงอยูใ่นรปู กเ็รยีกว่า 

รูปอาลัมพนะ เม่ือจิตหน่วงอยู่ในเสียงก็เรียกว่า สัททาอาลัมพนะ โดยความก็เป็น 

อันเดียวกัน แต่ว่าใช้ศัพท์ขึ้นใหม่อีกศัพท์หนึ่ง.

อกีข้อหนึง่ก็คอืค�าว่า จตุ ิปฏสินธ ิกบั ชาติ มรณะ จตุ ิ- เคลือ่น ปฏสินธ ิ- สบืต่อ 

ใช้ในคัมภร์ีนี ้จตุจิติ จติทีเ่คล่ือน ปฏิสนธจิติ จติท่ีสบืต่อ ใช้อย่างนีแ้สดงว่ามผีูเ้คลือ่น

ออกไป และมผู้ีทีป่ฏสินธิคอืสบืต่อในภพใหม่ เหมอืนอย่างว่า ออกไปจากบ้านหนึง่และ

เข้าไปสูอ่กีบ้านหนึง่ กต้็องมีผูท้ีอ่อกไปจากบ้านเก่าแล้วกเ็ข้าไปสูบ้่านใหม่ ถ้าหากว่าไม่มี

ผูท้ีอ่อกไป และเข้าไป กไ็ม่เรียกว่าออกไม่เรยีกว่าเข้า ไม่เรยีกว่าเคลือ่น ไม่เรยีกว่าต่อ

อันนี้ก็เป็นเงื่อนอันหนึ่งที่ควรคิด.

แต่ที่ใช้ว่า ชาติคือเกิด และ มรณะคือตาย นั้น เห็นได้ว่าใช้ส�าหรับสังขาร

ร่างกายโดยส่วนเดียว คือเม่ือก่อเกิดสังขารข้ึนก็เป็นชาติความเกิด และเม่ือสังขาร
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ร่างกายน้ีแตกสลายก็เป็นมรณะ ความตาย ถ้าหากว่าจะมีแต่มรณะคือความตาย 

ไปทุกส่วนทุกสิ่ง บุคคลก็มีชาติเพียงชาติเดียว แต่นี่มีมติ การสืบชาติ เพราะฉะนั้น  

เมื่อมุ่งจะพูดถึงผู้ที่สืบชาติก็ต้องใช้ค�าว่า จุติ ปฏิสนธิ

ในที่เช่นนี้ เมื่อพูดถึงสัตว์ ท่านแสดงว่า จุติ อุปบัติ จุติ คือ เคลื่อน ก็เป็น

ค�าเดยีวกนักบัค�าคูต้่น อปุบตั ิแปลว่า เข้าถงึ ใช้แทนค�าว่า ปฏสินธ ิความเป็นท�านอง

เดียวกัน ดั่งในจุตูปปาตญาณของพระพุทธเจ้าที่แสดงว่าทรงได้ในยามที่สองของราตรี 

ได้ทรงมพีระญาณหยัง่รูจ้ตุแิละอปุบติัของสตัว์ทัง้หลายว่าเป็นไปตามกรรม สตัว์ทัง้หลาย

ที่ประกอบด้วยกายสุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ด่าว่าพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิ 

สมาทานกรรมของมจิฉาทฏิฐ ิกายแตกท�าลายตายไปแล้ว กเ็ข้าถงึอบาย ทคุต ิวนิบิาต 

นรก ส่วนสัตว์ผู้ถึงพร้อมด้วย กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ด่าว่าพระอริยเจ้า 

เป็น สัมมาทิฏฐิ สมาทานกรรมของสัมมาทิฏฐิ กายแตกสลายตายไปแล้วเข้าถึงสุคติ

โลกสวรรค์
๑
 ในพระบาลนีีใ้ช้ค�าว่า สตัว์ ทีแ่ปลว่า ผูข้้อง ข้องอยูด้่วยอวิชชาความไม่รู้จริง 

ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นต้น.

แต่ว่าท่ีชื่อว่าสัตว์น้ันอยู่ตรงไหน อยู่ตรงจิตหรือว่าตรงวิญญาณและสัตว์ที่จะ

ไปอุปบัติในภพใหม่นั้นอะไรไป? นี้ท่านไม่ได้แสดงไว้ แต่ก็พึงเห็นได้ว่าร่างกายนั้นไม่

ไปแน่ เพราะว่าแตกท�าลายอยู่ในโลกนี้ ส่วนที่จะพึงไปนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในวิสัยของ

ประสาท คอืจกัขปุระสาท โสตประสาทเป็นต้น และเมือ่ได้ค้างปัญหาไว้เช่นนี ้ผูค้ดิใน

รุ่นต่อ ๆ มาจึงได้แสดงออกไปต่าง ๆ เรียกกันว่าวิญญาณบ้าง เรียกกันว่าจิตบ้าง.

ในอภธิรรมนีก้เ็ป็นมตหินึง่ ทีท่่านแสดงว่าปฏสินธจิติในภพใหม่นัน้เกดิต่อกนั

ไปทีเดียว แต่ว่าภวังคจิตท่ีเป็นตัวจิตยืนพื้นนั้น ขาดกระแสกันไปเสียตอนหนึ่ง  

ถ้าเหมือนอย่างกลุ่มด้าย ก็แปลว่าด้ายนั้นขาดไปเสียตอนหนึ่งแล้วก็ตั้งกลุ่มใหม่ 

แต่ก็เกิดปฏิสนธิจิตขึ้นต่อกันไปทันทีเหมือนอย่างล้อรถ.

๑ ที. ปาฏิ. ๑๑/๕๔/๒๘-๙.



รูป

ได้กล่าวถงึจติและเจตสกิมาแล้ว บดันีจ้ะกล่าวถึงหมวด ที ่๓ คอื รูป ซึง่เป็น

ที่อาศัยแห่งจิตและเจตสิก.

รูปนั้น แบ่งออกเป็น ๒ หมวดใหญ่ คือ 

๑.  มหาภูตรูป แปลว่า รูปที่เป็นภูตะใหญ่ 

๒.  อุปาทายรูป แปลว่า รูปอาศัย.

รปูทีเ่ป็นภตูะใหญ่อนัเรียกว่ามหาภตูรปูนัน้ ได้แก่ ปฐวธีาตุ ธาตดิุน คอืส่วน

ที่แข้นแข็ง อาโปธาตุ ธาตุน�้า ได้แก่ ส่วนที่เอิบอาบ เตโชธาตุ ธาตุไฟ ได้แก่ส่วนที่

อบอุ่น วาโยธาตุ ธาตุลม ได้แก่ส่วนท่ีพัดไหว หมายถึงรูปท่ีมีลักษณะดังกล่าว  

อันเป็นที่รวมของรูปที่มีลักษณะอาการต่าง ๆ 

อปุาทายรปู แปลว่า รปูอาศยั กห็มายถงึอาลยัอยูก่บัมหาภตูรปูนัน้ แบ่งย่อย

ออกไปเป็นหมวด ๆ คอื ปสาทรปู รูปทีเ่ป็นประสาท คอืมุง่ถึงส่วนทีใ่ห้ส�าเรจ็การเห็น 

การได้ยินเป็นต้น ส่วนที่ให้ส�าเร็จการเห็นก็เรียกว่า จักขุ ส่วนท่ีให้ส�าเร็จการได้ยิน 

ก็เรียกว่า โสตะ ส่วนท่ีให้ส�าเร็จการรู้กล่ินก็เรียกว่า ฆานะ ส่วนท่ีให้ส�าเร็จการรู้รส 

กเ็รียกว่า ชวิหา ส่วนท่ีให้ส�าเรจ็การรูส้กึต่อสิง่ทีสั่มผสักเ็รยีกว่า กายะ นีค้อืส่วนทีเ่ป็น

ประสาท คือให้ส�าเร็จกิจดังกล่าวมาแล้ว ไม่ได้มุ่งถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ดังเช่นที่เรา

พูดว่าลูกตา เราก็พูดรวม ๆ ถึงลูกตาทั้งหมด แต่ว่าส่วนที่เป็นประสาทนี้ มุ่งเฉพาะ
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ส่วนท่ีให้ส�าเร็จการรู้เท่านั้น ถ้าเป็นรูปของดวงตาท้ังหมด มีค�าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

อักขิ แปลว่านัยน์ตา ประสาทรูปจึงมีอีกส่วนหนึ่ง.

โคจรรูป รูปที่เป็นโคจร คือเป็นที่เที่ยวไปของจิต หมายถึงอารมณ์ของจิต 

ค�าว่า โคจร นั้น แปลตามศัพท์ว่า ที่เที่ยวไปของโค ธรรมดาว่าโคย่อมจะเที่ยวไปในที่

ที่มีหญ้าเขียวสด ที่จะเป็นอาหารแห่งตน จิตก็เหมือนกันก็ย่อมเที่ยวไป ในอารมณ์ที่

ปรารถนา เพราะฉะนัน้ จึงได้น�าชือ่ท่ีเทีย่วไปของโคอนัเรยีกว่าโคจรนัน้ มาเป็นชือ่แห่ง

ทีเ่ทีย่วไปของจติด้วย โดยเรยีกว่าโคจรเหมอืนกนั หมายถงึส่วนทีคู่ก่นักบัปสาทรปูนัน้

ได้แก่ รูป คือส่วนรูปที่ตาได้เห็น สัททะ เสียงที่หูได้ยิน คันธะ กลิ่นที่จมูกได้รับ รสะ 

รสทีล่ิน้ได้ลิม้ และโผฏฐพัพะ สิง่ทีก่ายถกูต้อง อนัโผฏฐพัพะคอืส่ิงทีก่ายได้ถูกต้องนัน้ 

ถ้าเตม็ทีก่ไ็ด้แก่ ธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ ธาตลุม เพราะเป็นส่ิงทีก่ายถูกต้องได้ทัง้นัน้

แต่ท่านนับเอา ๓ ข้อ เว้นแต่น�้า เพราะว่าน�้านั้นท่านแสดงว่าเป็นธาตุผสม เมื่อนับ

รวมโคจรรูปทั้งหมด ก็เป็น ๕ เหมือนกัน แต่ว่าท่านนับเพียง ๔ คือ นับรูป เสียง 

กลิ่น รส เท่านั้น ส่วนโผฏฐัพพะนั้นถือว่ารวมอยู่กับรูปข้อที่หนึ่ง คือเป็นรูปที่ตาเห็น

ด้วย และเป็นรูปที่กายถูกต้อง ได้ด้วย จึงรวมเข้าเป็นข้อเดียวกัน.

ภาวรูป รูปที่เป็นภาวะ มี ๒ คือภาวะเป็นหญิงและภาวะเป็นชาย อิตถีภาวะ 

ภาวะเป็นหญิงนั้นก็ได้แก่รูปที่มีลักษณะอันก�าหนดได้ว ่าเป็นหญิง ปุริสภาวะ  

ภาวะเป็นชายนั้น ได้แก่รูปที่มีลักษณะอันจะพึงก�าหนดได้ว่าเป็นชาย.

หทัยรูป รูปหัวใจ ก็ได้แก่หทัยวัตถุ แปลว่าที่ตั้งแห่งหทัย โดยตรงหทัยวัตถุ

นัน้ท่านหมายถงึหวัใจท่ีเป็นอวยัวะ ส�าหรบัสบูฉีดโลหิตในร่างกาย เพราะถือว่าเป็นวัตถุ

คือเป็นที่ตั้งของมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ อันรวมเรียกว่าเป็นหทัย.

ชวีติรูป รปูชวีติ หมายถึงชวีตินิทรีย์ อินทรีย์คือชวีติ เพราะว่าร่างกายท้ังหมดนี ้

เมื่อยังมีชีวิต ชีวิตย่อมบ�ารุงรักษาไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยแตกสลาย ถ้าไม่มีชีวิตินทรีย์ก็สิ้น

ผู้บ�ารุงรักษา ร่างกายก็เน่าเปื่อยแตกสลาย เพราะฉะนั้น มุ่งถึงตัวมีชีวิตที่มีอยู่ในรูป

ทั้งสิ้น หรือว่ารูปทั้งสิ้นที่เป็นตัวมีชีวิตอยู่นี้ ตั้งชื่อว่า เป็นชีวิตรูป.
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อาหารรูป รูปอาหาร กห็มายถงึอาหารทีบ่รโิภค เช่น ค�าข้าวทีบ่รโิภค โดยตรง

ก็หมายถึงโอชะ คือโอชะของอาหารท่ีซึมซาบในร่างกาย มุ่งถึงอาหารที่ซึมซาบใน 

ร่างกายนี้ ก็ตั้งชื่อ เรียกว่าอาหารรูป.

ปสาทรูป ๕ โคจรรูป ๔ ภาวรูป ๒ หทยรูป ๑ ชีวิตรูป ๑ อาหารรูป ๑  

กับมหาภูตรูปอีก ๔ ก็รวมเป็น ๑๘ รูป ทั้ง ๑๘ นี้ มีชื่อเรียกอีกหลายอย่าง เช่น

เรียกว่า สภาวรูป รูปที่มีภาวะของตน อย่างเช่นจักษุประสาท โสตประสาท 

ก็มีภาวะของตนเอง.

เรยีกว่า ลกัขณรปู แปลว่า รปูทีม่ลีกัษณะของตน มอีธบิายเช่นเดียวกับสภาวรูป.

เรยีกว่า นปิผนันรปู แปลว่า รปูส�าเรจ็ คอืเป็นรปูมาแล้ว อย่างจกัษุประสาท 

โสตประสาทนั้น ก็มีรูปส�าเร็จของตนเองมาแล้ว.

อนึ่ง ท่านยังแสดง อุปาทายรูป รูปอาศัย ไว้อีกหลายอย่าง คือ

ปริจเฉทรูป แปลว่า รูปเป็นที่ก�าหนด หมายถึงอากาศธาตุ คือธาตุอากาศ 

ในร่างกายน้ี หมายถึงช่องว่างในร่างกายนี้ อธิบายว่าในร่างกายอันนี้อวัยวะต่าง ๆ  

อยูต่ามทีแ่ห่งตน ไม่ปะปนกนั เช่น จกัขท้ัุงสองกอ็ยูต่ามทีข่องตน โสตะคอืหกูอ็ยู่ตาม

ทีข่องตน ก็เพราะมอีากาศธาตเุป็นเคร่ืองปันเขตแดน ถ้าไม่มีเครือ่งปันเขตแดน อวยัวะ

ต่าง ๆ ก็จะปะปนกัน เรื่องนี้ถ้าคิดดูตามความคิดแม้ในปัจจุบันนี้ก็มีเค้าเงื่อนอยู ่ 

ดั่งเช่นที่บางท่านแสดงว่าในร่างกายของคนนี้ มีช่องว่างอยู่มาก ถ้าจะยุบรวมเข้าไม่ให้

เหลือช่องว่างอยู่เลยทั้งหมด ก็จะเล็กลงเพียงนิดเดียวเท่านั้น ความคิดของบางท่านใน

ปัจจบัุนกว่็าอย่างน้ี แต่ว่าในท่ีน้ีท่านแสดงว่า ปริจเฉทรปู รปูเป็นเครือ่งก�าหนดเขตแดน

ได้แก่อากาศธาตุ.

วญิญตัริปู รปูคอืวญิญตั ิแปลว่า เป็นเหตุทีรู่ก้นั ม ี๒ คอื กายวญิญัติ กริิยา

ทีใ่ห้รูก้นัทางกาย วจวีญิญตั ิกริยิาที ่ให้รูกั้นทางวาจา กายวิญญติั ได้แก่ กริยิาท่ีกระท�า

ทางกาย เช่น ชี้มือ เพื่อให้ผู้อื่นรู้ความประสงค์ในสิ่งที่ชี้นั้น หรือว่าสั่นศีรษะ เพือ่ให้ 

ผูอ้ืน่รูค้วามประสงค์ว่าปฏิเสธ หรอืว่าพยกัหน้า เพ่ือให้ผูอ้ืน่รูค้วามประสงค์ว่ารบั เป็นต้น 

กริยิาทางกายท่ี ส�าหรบัให้คนอ่ืนรูค้วามประสงค์นีเ้รยีกว่า กายวญิญตั ิส่วนการพดูให้
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คนรู้ความประสงค์ทางวาจาเรยีกว่าวจวีญิญัต ิอนัทีจ่รงิ ถ้าเป็นกริยิากไ็ม่ใช่เรยีกว่ารปู

แต่นี่หมายถึงว่าในการที่แสดงกิริยาทางกายทางวาจาเพื่อให้รู้ความประสงค์นั้น ก็ต้อง

แสดงด้วยรูป เพราะฉะน้ัน คนอ่ืนเขาจึงเห็นกายคือเห็นกายที่แสดงกิริยาทางกาย  

เห็นกายที่แสดงกิริยาพูด มุ่งถึงรูปที่ต้องแสดงกิริยาดั่งกล่าวนั้น เรียกว่าวิญญัติรูป.

วกิารรูป รูปท่ีวกิาร คือว่า แปรเปลีย่นไป คอื หมายความว่าเป็นรปูทีม่ลีกัษณะ

อาการต่าง ๆ ได้แก่ รูปัสสลหุตา ความเบาแห่งรูป หมายถึงว่ารูปของคนเป็นนี่เบา 

แต่ว่าถ้าเป็นรูปของคนตายกห็นัก รูปัสสมุทตุา ความอ่อนของรปู กห็มายถึงรปูของคน

เป็นทีม่อีาการอ่อนสลวย อย่างจะคูแ้ขนเข้าเหยยีดแขนออกกเ็คลือ่นไหวได้โดยสะดวก 

รปัูสสกมัมญัญตา ความควรแก่การงานแห่งรปู กห็มายถงึรปูของคนเป็นทีท่�างานอะไร

ได้โดยปกต ิและวญิญตัท้ัิง ๒ ดงักล่าวมานัน้ แต่ว่าวิญญตัทิัง้ ๒ ได้กล่าวแยกประเภท

ไว้แล้ว จึงนับวิการรูปเพียง ๓ นอกจากนั้น.

ลกัขณรปู รปูทีมี่ลกัษณะเป็นเครือ่งก�าหนด ได้แก่ รปัูสสอปุจโย ความสัง่สม

แห่งรปู หมายถงึความเกดิขึน้และเตบิโตมาโดยล�าดับ รปัูสสสนัตต ิความสืบต่อแห่งรปู 

หมายถึงรูปที่สืบต่อกันมาโดยล�าดับ รูปัสสชรตา ความชราแห่งรูป ได้แก่ ความ

เปล่ียนแปลงช�ารุดทรุดโทรมมาโดยล�าดับ รูปัสสอนิจจตา ความไม่เที่ยงแห่งรูป  

หมายถึงลักษณะท่ีเรียกว่าไม่เท่ียงสุดท้ายก็คือความตาย ความสั่งสมแห่งรูปและ 

ความสบืต่อแห่งรูปนัน้รวมเรยีกว่า ชาตคิอืความเกดิ ความชราแห่งรปูนัน้รวมเรยีกว่า 

ชรา ความแก่ ความไม่เที่ยงแห่งรูปนั้นก็จัดเป็นมรณะ ความตาย อันนี้เรียกว่า  

ลักขณรูป รูปที่เป็นเครื่องก�าหนด คือความให้เห็นความเกิด ความแก่ ความตาย  

เพราะว่าความเกิด ความแก่ ความตายนั้น ก็ปรากฏอยู่ที่รูป เห็นได้ที่รูป ก�าหนดได ้

ที่รูป รูปที่แสดงลักษณะดังกล่าวมานั้น จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลักขณรูป.

ฉะนัน้ จงึรวมรูปในตอนท้ายน้ีเป็น ปรจิเฉทรปู ได้แก่ อากาศธาต ุ๑ วิญญตั-ิ

รูป ๒ วิการรูป ๓ ลักขณรูปอีก ๔ จึงรวมรูปทั้งหมดเป็น ๒๘ รูปทั้งปวงนี้ก็เป็น

มหาภูตรูป ๔ อุปาทายรูป ๒๔.

ในรูปเหล่านี้ มีข้อที่ควรก�าหนดไว้คือ ปริจเฉทรูป อันหมายถึงอากาศนั้น 

กไ็ม่ใช่เป็นรปูแท้ เพราะว่าเป็นช่องว่าง แต่ว่าเป็นช่องว่างทีป่ระกอบอยู่ในร่างกายอนันี.้
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อกีอย่างหน่ึง ท่านแสดงว่าในรปูเหล่านีม้อียู่ ๘ ข้อท่ีรวมกนัอยูโ่ดยไม่แยกกนั

ได้แก่ วรรณะ ส ี๑ คนัธะ กลิน่ ๑ รสะ รส ๑ โอชา ได้แก่ โอชาทีเ่กดิจากอาหาร ๑ 

และ มหาภูตรปู ท้ัง ๔ คือ ธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ ธาตลุม รวมทัง้ ๘ ประการนี ้เป็น

รปูท่ีไม่มแียกกัน รวมกันอยู่เสมอ จงึเรียกว่า อวนิิพโภครปู แปลว่า รปูทีไ่ม่พรากออก

จากกัน ไม่แยกออกจากกัน ส่วนรูปนอกจากนี้ สามารถจะแยกออกจากกันได ้

จงึเรียกว่า วนิิพโภครูป แปลว่า รูปทีแ่ยกออกจากกนัได้.

อนึ่ง พึงทราบเกร็ดในเรื่องของจิตเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ในมรณาสันนวิถี คือ 

ใน วิถีจิตที่ใกล้ต่อมรณะ เมื่อจิตได้ยึดหน่วงอารมณ์แห่งกรรม กรรมนิมิต คตินิมิต 

ดั่งกล่าวมาแล้ว จุติจิต จิตที่เคลื่อน ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็สิ้น ภวังคจิตจึงขาดสายกัน

ไปตอนหนึ่ง ปฏิสนธิจิต ในภพใหม่ ก็เกิดขึ้นสืบต่อไป.

คราวนี ้ ในช่องว่างระหว่างจตุจิิตและปฏสินธจิตินัน้ ในวาทะท่ีกล่าวถงึจตุจิตินี้

โดยตรงก็คือ วาทะของฝ่ายเถรวาทนี้ได้ แสดงเพียงว่า ปฏิสนธิจิตนั้นเกิดติดต่อเป็น

อนันตรปัจจัย คือว่าเป็นปัจจัยที่เกิดสืบต่อกันเป็นล�าดับไปทีเดียว คือเมื่อ จุติจิตเกิด

ดับไป ปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นสืบต่อไปทันที แต่ในระหว่างนั้น ภวังคจิตซึ่งเป็นตัวยืนพื้น

กส็ิน้สดุเป็นอนัขาดตอน ไปเสยีตอนหนึง่ เมือ่เป็นเช่นนีใ้ครเป็นผูไ้ปปฏสินธิเป็นปฏสินธิ

จิตขึ้นใหม่?

ข้อนีท่้านได้เว้นไว้ไม่กล่าวถงึ กล่าวถงึแต่เพยีงว่าเกดิขึน้ เป็นปฏสินธจิติเท่านัน้.

แต่ว่ามีวาทะอีกฝ่ายหนึ่ง ได้แสดงว่ามีช่องว่างอยู่ในระหว่าง คือเป็น อันตระ 

คอืเป็นช่องว่างในระหว่าง เรยีกว่า อนัตรภาวะ ภาวะทีม่อียูใ่นระหว่างแห่งจตุจิติ และ

ปฏิสนธิจิต ในภพใหม่.

เมือ่แสดงอย่างนีก้เ็ป็นช่องให้ความสนันษิฐานแตกแยกออกไปเป็นต่าง ๆ กนั

แต่ว่าวาทะตามวาทะต้นนั้นไม่ได้แสดง อันตรภาวะคือช่องว่างในระหว่าง แสดงว่าต่อ

กนัไปทเีดยีว แต่ไม่ได้ตัง้และตอบปัญหาว่าใครเป็นผูไ้ปต่อ เพราะว่าสิน้ภวังคจติขาดตอน

กันไป เป็นอันว่าทิ้งปัญหาไว้ให้ไปตอบกันเอาเอง.
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ส่วนขณะจติหนึง่ ๆ ท่ีว่าประกอบด้วย อุปาทะ ความเกดิขึน้ ฐติ ิความตัง้อยู่ 

นิโรธะ ความดับ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เรียกว่าขณะจิตหนึ่ง ๆ มีบางคัมภีร์แสดงว่า

เรว็มาก ด้วยแสดงว่าเวลาขนาดดดีนิว้มอืหนหนึง่กข็นาดแสนโกฏขิณะจติ ว่าไว้อย่างนัน้ 

และอายุของรูปธรรม ๑๗ ขณะจิตเท่ากับอายุของรูปธรรมหนึ่งนั้น รูปธรรมในท่ีนี้  

บางคัมภีร์แสดงว่าไม่ใช่หมายถึง รูปที่ตาเห็น แต่หมายถึง อุณหเตโช คอืเตโชธาตุ  

อนัได้แก่ความร้อนหรอืความอบอุ่น กค็ล้าย ๆ กับเป็น พลงังานของรปู และในเรื่องที่

เกีย่วกบัเตโชธาตนุี ้ในคมัภร์ีอภธิรรมกม็แีสดงไว้คล้าย ๆ กบัในปัจจบุนัเหมอืนกนั คอื  

ที่เรียกว่าหนาวนั้น ท่านว่ามีเตโชธาตุน้อยเท่านั้น

รูป ๒๘ ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ได้มีจัดปันประเภท อีกหลายอย่าง เช่นว่า 

จัดปันเป็นรูปหยาบ เป็นสุขุมรูป รูปละเอียด

ประสาททั้ง ๕ กับโคจร คือวิสัยหรืออารมณ์ที่คู่กับประสาททั้ง ๕ เรียกว่า

เป็นรูปหยาบ เช่นจักขุประสาท ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้ และรูปท่ีตาเห็นก็เป็น

ของหยาบ เพราะว่ามองเห็นได้ จับต้องได้ หรือว่าอาจสัมผัสได้.

ส่วนรูปที่นอกจาก ๒ หมวดนี้ เรียกว่าเป็น สุขุมรูป รูปละเอียด เช่น  

ชีวิตินทรีย์ อินทรีย์คือชีวิต ซึ่งนับว่าเป็นชีวิตรูป เป็นของละเอียดจับไม่ถูกว่าส่วนไหน

ทีม่ลีกัษณะรปูร่างเป็นอย่างไร เพราะเป็นสิง่ทีป่ระกอบอยู่กบัรปูทัง้ปวง หรอือย่างกริยิา

ที่ให้รู้ทางกายที่เรียกว่ากายวิญญัติ กิริยาที่ให้รู้ทางวาจาเรียกว่า วจีวิญญัติ ที่จัดเป็น

รูปด้วยเพราะรูปแสดงอาการเช่นนั้น จะจับตัววิญญัติทั้งสองนี้โดยเฉพาะก็ไม่ได้  

เพราะว่าประกอบอยูก่บัรปูอ่ืน ๆ นัน้เอง รปูอืน่นัน้เองแสดงกริยิาและกต้ั็งชือ่เรยีกขึน้

เป็นอีกพวกหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า สุขุมรูปเป็นรูปละเอียด‚

อกีอย่างหนึง่ ตาและหทูัง้สองน้ี เรยีกว่าเป็นรปูทีรั่บอารมณ์ทีไ่ม่ต้องมาถึงตวั 

เพราะวา่รปูทีต่าเหน็ เสยีงทีห่ไูด้ยนิ เปน็สิ่งทีม่อียูใ่นทีไ่กลจากตวัเอง แต่วา่ จมกู ลิน้ 

และกายนี้ เป็นรูปที่รับอารมณ์ที่ต้องมาถูกถึงตัว รวมทั้ง ๕ นี้ก็เรียกว่า เป็นรูปที่รับ

อารมณ์ แต่ว่านอกจากนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปที่ไม่รับอารมณ์.
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รปูท้ังปวงเหล่านีมี้สมุฏฐานท่ีเกดิ ได้แก่ กรรม จิต ฤด ูและอาหาร ทัง้ ๔ นี้ 

เรียกว่าเป็น รูปสมุฏฐาน แปลว่า เป็นที่เกิด หรือว่า เป็นที่ตั้งของรูป.

กรรมท่ีเป็นกุศลหรืออกุศลที่บุคคลได้ปรุงแต่งไว้ ได้ก่อให้เกิดรูปในปฏิสนธิ 

เพราะฉะนั้น เมื่อหมายถึงรูปในปฏิสนธิ ก็เรียกว่าเป็นรูปที่เกิดจากกรรม.

จติท่ีด�าเนินสบืต่อมาก็ท�าให้เกิดรูปต่าง ๆ ทีเ่นือ่งกบัจติ เป็นต้น รปูทีเ่ป็นกาย

วิญญัติให้รู้ทางกาย วจีวิญญัติ ให้รู้ทางวาจา นี่ก็เกิดจากจิตที่ก่อเจตนาให้แสดงกิริยา

ให้รู้ดั่งนั้น.

คราวนี้เมื่อรูปก่อก�าเนิดขึ้น ตั้งอยู่ เตโชธาตุที่มีสมัญญา คือว่า เรียกกันว่า

เยน็ ว่าร้อน กม็ส่ีวนช่วยด�าเนนิรปูสบืต่อไป รปูทีเ่ตโชธาตสุนบัสนนุให้ด�ารงอยูแ่ละให้

เพิ่มเติมขึ้น เรียกว่า เป็นรูปที่เกิดจากฤดูเกี่ยวแก่ดินฟ้าอากาศ.

และต้องอาศัยอาหาร กล่าวคือโอชาของอาหารที่ย่อยเป็นโอชาซึมซาบไปใน

ร่างกายเป็นเครื่องบ�ารุงเลี้ยง รูปที่เนื่องด้วยอาหารดั่งกล่าวนี้ ก็ชื่อว่าเป็นรูปที่เกิดจาก

อาหาร อันหมายถึง โอชาของอาหาร.

ส่วน อวินิพโภครูป รูปที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน แยกกันไม่ได้มี ๘ อย่าง

ทีแ่สดงแล้ว อันได้แก่วรรณะ (คือส)ี คันธะ (กล่ิน) รสะ (รส) โอชาของอาหาร และ

ภูตะทั้ง ๔ เป็น ๘ อย่าง กับอากาศธาตุที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง ๔ รวมกัน.

ส่วน ลักษณะรูป รูปที่เป็นเคร่ืองก�าหนดหมายให้เห็น ไตรลักษณ์ ได้แก่  

ความสั่งสมขึ้น ความสืบต่อ รวมเรียกว่า ชาติ ความเกิด และชราของรูป และ 

ความไม่เที่ยงของรูป อันหมายถึงมรณะความตาย อันนี้ไม่เกิดจากสมุฏฐานอะไร  

เพราะเป็นธรรมดา.

คราวนี้ ในรูปเหล่านี้ที่เราเรียกว่าอย่างหนึ่ง ๆ นั้น ความจริงไม่ใช่อย่างเดียว 

แต่ว่าอยู่รวมกันเป็นหมวด ดั่งเช่นเราเรียกว่าจักขุประสาทก็ไม่ใช่จักษุเพียงอย่างเดียว 

แต่ว่าประกอบด้วยสิ่งอื่น ๆ รวมกันอยู่อีกมาก เป็นแต่เมื่อจะเรียกก็ยกเอา สิ่งที่เป็น

ประธานขึ้นมาเรียกเป็นชื่อเท่านั้น.
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เพราะฉะนัน้ รปูแต่ละอย่างความจรงิจงึรวมกนัอยู่เป็นหมวด ๆ ท่านเรยีกว่า 

รปูกลาปะ แปลว่า หมวดของรูป หรอืว่า ก้อนหรอืฟ่อนของรปู เหมอืนอย่างฟ่อนข้าว 

หรอืฟ่อนหญ้า คอืข้าวหรือหญ้าท่ีมามดัรวมกนัเป็นฟ่อน และเมือ่จะหยิบยกไปข้างไหน

กห็ยบิยกไปเป็นฟ่อน ๆ รปูนีก่เ็หมอืนกนั กเ็รียกกนัเพยีงชือ่เดยีว แต่กห็มายถงึว่าติด

กันไปเป็นฟ่อน.

รูปกลาปะ หมวดของรูป หรือว่าฟ่อนของรูปนี้ รวมท้ังหมดถึง ๒๑ แต่ว่า 

จะยกมาเป็นตัวอย่างเพียงบางหมวด เท่านั้น

เช่นท่ีเรยีกว่า จกัขุประสาท เม่ือกระจายออกไปแล้ว กม็ถีงึ ๑๐ อย่างรวมกนั 

ได้แก่ ชีวิต ๑ อวินิพโภครูปอีก ๘ กับจักษุอีก ๑ ก็รวมเป็น ๑๐ เรียกว่าจักขุทสกะ 

(หมวด ๑๐ รวมทั้งจักษุด้วย).

พจิารณาดกูอ็าจจะเหน็ได้ว่า ทีเ่รยีกว่าจกัขปุระสาทนัน้ กจ็ะต้องมีชวิีตประกอบ

อยู่ด้วย จะต้องมีวรรณะ มีคันธะ มีรสะ และมีโอชาคืออาหาร ประกอบอยู่ด้วย 

จะต้องมีภูตะ ทั้ง ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม ประกอบอยู่ด้วย และจะต้องมีตัวจักขุประสาท 

คอืตวัทีท่�าให้มองเหน็ ประกอบอยูด้่วย เพราะฉะนัน้ เมือ่เรียกว่าจกัขปุระสาทจงึไม่ใช่

เป็นตวัประสาทนัน้เพยีงอย่างเดยีว ท่ีท่านจ�าแนกไว้ถึง ๑๐ อย่าง รปูอืน่ ๆ กม็ลีกัษณะ

เป็นอย่างเดยีวกนั แต่ว่ามจี�าแนกเอาไว้ถงึส่วนประกอบต่าง ๆ น้อยกว่าบ้าง มากกว่าบ้าง.

และรูปกลาปะเหล่านี้ ก็เกิดจากสมุฏฐานทั้ง ๔ นั้น เช่นเดียวกัน

ที่เกิดจากกรรมมี ๙ กลาปะ ยกตัวอย่างเช่น จักขุทสกะ หมวดสิบทั้งจักษุ

ดั่งกล่าวมานั้น

ที่เกิดจากจิตมี ๖ กลาปะ เช่น วิญญัติทั้งสองดั่งกล่าวมานั้น

ทีเ่กิดจากฤดูคือดนิฟ้าอากาศ โดยเฉพาะทีย่กเตโชธาต ุเพราะว่าทีช่ือ่ว่าฤดนูัน้ 

อุตุหรือฤดู ก็หมายถึงเย็นหรือร้อนที่เป็นสมัญญาเรียกว่าเตโชธาตุ ที่เกิดจากฤดู 

ดั่งกล่าวมี ๔ กลาปะ เช่น ได้แก่เสียงที่พูด เสียงที่พูดนั้นจะส�าเร็จเป็นเสียงได้ ก็ต้อง

ประกอบด้วยอวนิพิโภครปู ๘ แล้วก็ตวัเสยีงกร็วมเป็น ๙ เรียกว่า สทัทนวกะ (หมวด 



114 ความเข้าใจเร่ืองพระพุทธศาสนา

๙ รวมทั้งเสียงด้วย) จะเกิดเป็นเสียงขึ้นได้ก็ต้องอาศัยอุตุ ถ้าไม่มีอุตุก็เป็นเสียงขึ้น 

ไม่ได้ เพราะฉะนั้น หมวดเสียงนี้จึงชื่อว่าเกิดจากอุตุ หมายถึง ที่เป็นตัวเสียงขึ้นมา.

แต่ว่าที่จะเป็นวิญญัติ คือที่จะเป็นภาษาให้หมายรู้กันนั้น เกิดจากจิต ต้องมี

จิตเข้ามาผสมมีเจตนาจะพูดออกไป.

ส่วนที่เกิดจากอาหารนั้น ท่านว่ามีสองกลาปะ ได้แก่ อวินิพโภครูปทั้ง ๘  

ซึ่งเป็นตวัยืนพืน้เป็นรูปทีย่นืพืน้อยู ่ และ ความเบา ความอ่อน ความควรแก่การงาน 

ของกาย กับอวินิพโภครูป ทั้ง ๘ นั้น ประกอบกันเป็นอีกหมวดหนึ่ง เรียกว่าหมวด 

๑๑ คือว่าหมวด ๘ ท่ีเรียกว่า อวินิพโภครูปนั้น เป็นตัวยืนพื้น เมื่อมีความเบา 

อย่างรปูของคนเป็นน่ีก็มีความเบาบวกเข้าอีกหนึง่ มคีวามอ่อนของรปู เช่นว่า คู้แขนเข้า 

เหยยีดแขนออกได้สะดวก น่ีกบ็วกเข้าไปอกีหนึง่ มคีวามคล่องแคล่วควรแก่การท�าโน่น

ท�านีไ่ด้ กบ็วกเข้าไปอีกหน่ึง ๘ บวก ๓ กเ็ป็น ๑๑ จดัเป็นอีกหมวดหนึง่ เหล่านีเ้กิด

จาก อาหาร.

และบางอย่างก็เกิดจากสมุฏฐานสองอย่าง หรือหลายอย่าง เพราะฉะนั้น  

รูปที่แบ่งไว้ในอภิธรรมนี้จึงละเอียด พิสดาร เป็นการจ�าแนกที่น่าศึกษา.

รูปในกามโลก

ต่อจากนี้ท่านยังมีจ�าแนกไว้ถึงว่าในกามโลกมีรูปอะไรอยู่บ้าง ในรูปโลกมีรูป

อะไรอยู่บ้าง.

โดยปรกตินัน้ ในกามโลกหรอืโลกทีเ่ป็นกามาพจร เช่น มนษุย์ทัว่ไป เมือ่พดู

ถึงในปวัตติกาลคือในกาลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้หมายถึงการตั้งต้นก่อก�าเนิด  

กจ็ะได้รปูทัง้ปวงดัง่ท่ีกล่าวมาไม่บกพร่อง แต่ท่านแสดงว่าส�าหรบัในเวลา ปฏสินธ ิจ�าพวก

สตัว์ทีเ่ป็นสงัเสทชะคือเกิดในเถ้าไคล หรอืสัตว์จ�าพวกอปุปาตกิะคอืลอยเกดิ อย่างมาก

ก็จะปรากฏรูป ๗ หมวด ได้แก่ 
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๑.  จักขุ 

๒.  โสตะ 

๓.  ฆานะ 

๔.  ชิวหา 

๕.  กายะ 

๖.  ภาวะที่หมายถึงเพศ และ 

๗. วัตถุที่หมายถึงหทัยรูป แต่ว่าอย่างต�่าในบางครั้งก็อาจจะไม่มีจักขุ โสตะ 

ฆานะ และภาวะ คือเพศ.

แต่ส�าหรับสัตว์ที่เป็น ครรภเสยยกะ คือ สัตว์ผู้เกิดในครรภ์นั้น ในตอนถือ

ปฏิสนธิก็ปรากฏรูปสามหมวดก่อน คือ กาย ๑ ภาวะเพศ ๑ และวัตถุคือหทัย  

๑ แต่ส�าหรับภาวะคือ เพศน้ัน ในบางคราวก็ไม่มี เช่น พวกกะเทย ต่อจากนั้นรูป 

หมวดอ่ืน ๆ เช่น จกัขเุป็นต้น จงึเกิดขึน้ตามล�าดบั หมายถึง ปฏสินธทิแีรก น่ีเรยีกว่า

เป็นกรรมสมฏุฐาน หมายถงึจติดวงที ่ ๒ สบืจากปฏสินธไิป นีเ่รยีกว่าเป็นจติสมฏุฐาน 

และหมายถึงกาลเวลาที่รูปด�ารงอยู่เรียกว่า มีอุตุเป็นสมุฏฐาน และก็หมายถึงการแผ่

ไปของโอชา ก็เรียกว่ามีโอชาเป็นสมุฏฐาน.

ความเป็นไปของหมวดรูปที่มีสมุฏฐานท้ัง ๔ ในกามโลก คือ ในโลกท่ีเป็น

กามาพจร เป็นไปไม่ขาดสายตลอดอายุ เหมือนอย่างเปลวประทีป หรือเหมือนอย่าง

กระแสน�้าที่ไหลเรื่อยไป.

แต่ส�าหรับในเวลามรณะ เมื่อด�าเนินไปถึงจุติจิตแล้ว ต่อจากนั้นรูปที่เกิดจาก

กรรมก็ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป และรูปที่เกิดจากกรรมท่ีเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ดับไปพร้อมกับ

จุติจิต ต่อจากนั้น รูปท่ีเกิดจากจิต รูปที่เกิดจากอาหารก็ขาด แต่ว่ารูปที่เกิดจาก 

อุตุก็ยังอาจสืบ ๆ ไปได้ช่ัวคราว คือว่าหมายถึงกเฬวระคือ ซากศพของคนตายที่ยัง 

คุมกันอยู ่ยังไม่แตกสลายสิ้นไปทันที.

ได้กล่าวถงึรปูในกามโลกมาแล้ว ต่อไปท่านได้แสดงถงึรปูในรปูโลก คอืในโลก

ของพรหมผู้ได้ฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์ ซึ่งเรียกว่า รูปพรหม.
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ในโลกของพรหมนี้ไม่มีรูปที่เป็นหมวด ฆานะ (คือจมูก) ชิวหา (ลิ้น) กาย 

(กายประสาท) และภาวะคือเพศ กับไม่มีหมวดรูปที่เกิดจากอาหาร เพราะฉะนั้น  

ในเวลาปฏิสนธิของรูปพรหมจึงมีหมวดรูปแค่ ๓ หมวด คือหมวดจักษุกับหมวด โสต 

และมีหทัยวัตถุท่ีตั้งแห่งจิตใจกับมีหมวดรูปที่เป็นชีวิต แต่ในเวลาปวัตติกาลคือเวลาที่

สืบต่อไปจากปฏิสนธินั้น ก็มีรูป ที่เกิดจากจิต และเกิดจากอุตุคือฤดูดั่งกล่าวนั้นด้วย.

ส่วนพวกสัตว์อีกชนิดหน่ึงท่ีไม่มีสัญญา เรียกว่า อสัญญีสัตว์ นี่ไม่มีทั้งตา  

ทั้งหู ทั้งหทัยวัตถุ และทั้งเสียง และไม่มีท้ังรูปท่ีเกิดจากจิตทั้งหมวด ในเวลาท่ีก่อ

ปฏิสนธิก็มีแต่ชีวิตเท่านั้น และสืบจากก่อปฏิสนธิแล้ว รูปกายของอสัญญีสัตว์นั้นก็ 

สบืต่อ เกดิจากอุตคืุอฤด ูและกเ็ป็นรูปท่ีมีลกัษณะเบาอ่อนและอาจจะควรแก่การงานได้ 

คือเคลื่อนไหวอะไรได้บ้าง.

ในชั้นนี้กล่าวถึงแค่รูปภพเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงในอรูปโลกหรืออรูปภพ  

(ภพของพรหมผูไ้ด้ฌาน ซ่ึงมีอรปูเป็น อารมณ์) เพราะว่าไม่เกีย่วกบัรปูท่ีท่านแสดงไว้.

รูปที่แสดงไว้ในอภิธรรม ดั่งที่ได้น�ามากล่าวไว้พอทราบเป็นแนวทางก็เพียง

เท่านั้น แต่ถ้าจะต้องการทราบให้ละเอียด ต้องศึกษาเป็นพิเศษ.

เรื่องจิต เจตสิก และรูปดั่งกล่าวมานี้ ผู้ที่สนใจศึกษาใช้เวลาศึกษากันในด้าน

เดียวก็เป็นเวลากว่าปี แล้วก็ต้องจดจ�าหัวข้อกันมากมาย เหมือนกัน.

ก�าเนดิของคน

อภิธรรมปิฎกนี้ ผู้ที่วิจารณ์บางท่านก็ได้แสดงความเห็นว่า อาจเป็นอธิบาย

ของพระสุตตันตปิฎกได้ในหลายประการ ในพระสุตตันตปิฎกบางเรื่องแสดงไว้แต่ 

หลักใหญ่ ๆ บางทีก็อาจมาหาอธิบายเพ่ิมเติมได้จากคัมภีร์อภิธรรม หรือว่าบางทีดู 

รายละเอียดในคัมภีร์อภิธรรม แต่ยังไม่อาจจะประมวลหลักลงได้ ก็อาจจะไปหาหลัก

เป็นที่ประมวลได้ในสุตตันตปิฎก ดั่งเช่นเรื่องการก่อก�าเนิดของคน มีแสดงไว้ใน 

อภิธรรมปิฎกด่ังที่กล่าวมาแล้ว เกี่ยวแก่รูปก็ตั้งต้นมีรูปชนิดไหนเกิดขึ้นบ้าง และ 
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เริม่ต้นด้วยจิตอะไรมาโดยล�าดบั แต่ก็ยังเป็นรายละเอยีดในกระแสปัจจบุนั ถ้าได้ศกึษา

ให้รู้คู่กันไปกับหลักเกณฑ์ท่ีมีไว้ในพระสูตรด้วย ก็จะได้ความรู้ที่สมบูรณ์ขึ้น เพราะ

ฉะนัน้ จะได้ยกถึงเรือ่งก่อก�าเนดิของคนในพระสตูร มากล่าวไว้เป็นการเทยีบเคยีงด้วย

ใน ธาตุวภัิงคสตูร๑ ได้แสดงว่า บรุษุคอืคนนี ้มธีาต ุ๖ ได้แก่ ปฐวธีาต ุธาตดุนิ 

อาโปธาตุ ธาตุน�้า  เตโชธาตุ ธาตุไฟ  วาโยธาตุ ธาตุลม  อากาสธาตุ ธาตุอากาศ 

และวิญญาณธาตุ ธาตุรู้.

มีปัญหาว่าธาตุทั้ง ๖ นี้ก่อก�าเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร.

 ใน ตกินิบาตอังคตุตรนกาย๒ มีกล่าวขยายความไว้ว่า อาศยัธาตทุัง้ ๖ ครรภ์

จึงก้าวลงคือตั้งครรภ์ เมื่อครรภ์ต้ังลง กเ็กดินามรปู เพราะนามรปูเป็นปัจจยั กเ็กดิ

อายตนะ ๖ เป็นต้น ตามพระบาลนีีส่้องว่า ต้องมีวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ซึ่งเป็นธาตุที่ ๖ 

ประกอบอยู่ด้วย ครรภ์จึงก้าวลง ซึ่งหมายความว่าตั้งครรภ์

ในการตั้งครรภ์นั้น ใน มหาตัณหาสังขยสูตร
๓ ได้กล่าวไว้มีความว่า เพราะ

ประชุมแห่งองค์ ๓ ครรภ์จึงก้าวลง หมายความว่าตั้งครรภ์ คือมารดาบิดาสันนิบาต 

หมายความว่า อยูด้่วยกนั ๑ มารดามรีะด ูหมายความว่าอยูใ่นระหว่างระด ู๑ คนัธพัพะ 

ท่านอธบิายว่าสตัว์ผูเ้ข้าถงึในครรภ์ คอืสตัว์ผูจ้ะเกิดปรากฏขึน้ ๑ เพราะความประชมุ

แห่งองค์ ๓ เหล่านี้ ครรภ์จึงก้าวลงคือสัตว์ผู้เกิดในครรภ์มาถือก�าเนิด ซึ่งถือกันว่า  

ตัง้ครรภ์น้ัน มารดาบรหิารครรภ์ ๙-๑๐ เดอืน กค็ลอดบตุร และโดยปรกตกิเ็ลีย้งด้วย

โลหิตคือน�้านมของตน.

การทีส่ตัว์มาถือก�าเนดิในครรภ์ดัง่กล่าวนัน้ เกดิเป็นตวัขึน้ทเีดียวหรอืว่าตัง้ต้น

มาอย่างไรโดยล�าดับ.

๑ ม. อุ. ๑๔/๔๓๖/๖๗๙.
๒ องฺ. ติก. ๒๐/๒๒๗/๕๐๑.
๓ ม. มู. ๑๒/๔๘๗/๔๕๒.
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มบีาลเีล่าไว้ใน สคาถวรรค สงัยตุตนกิาย๑ ว่าครัง้หน่ึง พระพทุธเจ้าได้ประทบั

อยู่ที่ภพคือที่อาศัยของอินทกยักษ์ ก็คงจะเป็นคนประเภทที่เขาเกรงกลัวว่าดุร้ายที่สุด 

เรียกว่า อินทกะ บนภูเขาอินทกูฎที่ใกล้กรุงราชคฤห์.

ยักษ์ผู้นั้นท่านกล่าวว่าเป็นผู้มีความเห็นว่า สัตว์ผู้เกิดในครรภ์นั้นก็เกิดเป็น 

ตัวข้ึนมาทีเดียว ถ้าต้ังต้นเป็นจุดเล็ก ๆ ขึ้นมา ก็คงจะต้องย่อยเป็นอาหารไปหมด 

เหมือนอย่างว่า มารดาได้บริโภคอาหารเข้าไป จะเป็นเนื้อหรือเป็นผักอะไรก็ตาม  

ก็ย่อยเป็นอาหารไปหมด ถ้าหากว่าเด็กตั้งแต่เป็นจุดเล็ก ๆ ขึ้นมา ก็คงจะต้องย่อยไป

หมด จะต้องเกิดเป็นตัวขึน้มาทีเดยีว จงึได้กราบทลูถามพระพทุธเจ้า ซึง่ท่านได้ผกูเป็น

คาถาไว้ว่า

“พระพุทธะทั้งหลายย่อมกล่าวว่ารูปไม่ใช่ชีวะ สัตว์นี้ย่อมได้สรีระนี้อย่างไร 

กระดูกและเนื้อของสัตว์นั้นมาจากไหนกัน สัตว์นี้ย่อมข้องคือบังเกิดในครรภ์อย่างไร”

พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบที่ท่านได้ผูกเป็นคาถาไว้ว่า

“กลละมีขึน้ก่อน จากกลละก็เป็นอมัพุทะ จากอมัพุทะ กเ็ป็นเปสี จากเปสีก็

เป็นฆนะ จากฆนะก็เกิดเป็นกิ่งที่แตกออกไป ผม ขน เล็บเป็นต้น ก็เกิดขึ้น มารดา

บริโภคโภชนะ ข้าวน�้าอันใด นรชนผู้อยู่ในครรภ์ของมารดานั้น ก็เลี้ยงอัตตภาพด้วย

อาหารนั้นในครรภ์ของมารดานั้น”

ตามพระบาลีนี้ จึงมีจุดก่อก�าเนิดเป็นกลละก่อน ที่สองก็เป็นอัมพุทะ ที่สาม

ก็เป็นเปสิ ที่สี่เป็นฆนะ ที่ห้าก็แตกสาขา และต่อไปก็เกิดส่วนอื่น ๆ.

พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวอธิบายไว้ว่า๒ กลละ ที่เป็นจุดแรกก่อก�าเนิดนั้น 

ประมาณหยาดน�้ามันงาติดที่ปลายด้ายที่พันด้วยปลายขนทรายสามเส้น คือเป็นอย่าง

หยาดน�้ามันงานิดหนึ่งที่เรียกว่ากลละหนึ่งมีในสัปดาห์ที่ ๑.

สัปดาห์ที่ ๒  ก็เป็น อัมพุทะ ว่ามีสีอย่างน�้าล้างเนื้อ.

๑ ส�. สคา. ๑๕/๓๐๓/๘๐๑-๓.
๒ สา. ป. ๑/๓๕๑-๒.
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สัปดาห์ที่ ๓  ก็เป็น เปสิ มีลักษณะคล้ายดีบุกเหลว หรือว่าอย่างน�้าใส ๆ  

ที่คั้นจากกะทิสด.

สัปดาห์ที่ ๔  ก็เป็น ฆนะ คือเป็นก้อนเนื้อกลม ๆ เหมือนไข่ไก่.

สัปดาห์ที่ ๕  จงึเป็น สาขา คอืแตกเป็นกิง่ ๕ กิง่ ทีจ่ะเป็นมอืเป็นเท้า ๔ กิง่ 

จะเป็นศีรษะอีก ๑ กิ่ง.

สัปดาห์ที่ ๖  ที่ ๗ จนถึงสัปดาห์ที่ ๔๒ ก็เปลี่ยนเป็นรูปที่บริบูรณ์ขึ้นเรื่อย 

จนถึงมีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น เป็นรูปบริบูรณ์ จนถึงคลอดออกมา.

นีก่เ็ป็นเรือ่งที ่แสดงไว้ตดิอยูใ่นพระไตรปิฎก สตัว์มาเกดิขึน้ด้วยอย่างไร. และ

มพีระพทุธภาษิตตรสัตอบพระอานนท์ใน องัคุตรนกิาย๑ เกบ็เอามาเฉพาะทีต้่องการว่า

พระอานนท์ได้ทูลถามว่า ภพมีด้วยเหตุอะไร? 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัถามพระอานนท์ว่า ถ้ากรรมให้วิบาก ในกามธาต ุในรปูธาตุ 

ในอรูปธาตุ หมายความว่ากรรมท่ีจะให้ไปเกิดในรูปภพ อรูปภพ ถ้าไม่มีภพต่าง ๆ  

ดั่งกล่าว จะปรากฏหรือ?

พระอานนท์ก็กราบทูลว่า ปรากฏหามิได้

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า กมฺม� เขตฺต� กรรมเป็นเหมือนนา วิญฺญาณ� พีช� 

วิญญาณเป็นเหมือนพืชที่หว่านลงในนา ตณฺหา สิเนโห ตัณหาเหมือนยางเหนียวที่อยู่

ในพืช อันจะท�าให้พืชนั้นปลูกงอกงามขึ้นได้.

เพราะฉะนัน้ เม่ือยังมี กรรม วญิญาณ และ ตณัหา อยู่กย็งัจะต้องไปเกดิใน

ภพต่าง ๆ คือหมายความว่า ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นอยู่ ยังมีตัณหาเป็นสัญโญชน์

คือเครื่องผูกอยู่ ในพระสูตรได้แสดงไว้โดยย่อดั่งนี้ คราวนี้เมื่อต้องการจะไปหาราย

ละเอียดว่าในขณะท่ีถือปฏิสนธิน้ัน จิตเป็นอย่างไร รูปเป็นอย่างไร เรื่อยไปจนถึงจุต ิ

นั่นก็ต้องไปดูรายละเอียดใน อภิธรรม แต่ว่าเมื่อจะประมวลเป็นหลักใหญ่ก็ไปหาได้

จากพระสูตรดั่งกล่าวมานี้.

๑ องฺ. ติก. ๒๐/๒๘๗/๕๑๖.



นพิพาน

หลักใหญ่ในอภิธรรมอีกอย่างหนึ่ง คือ นิพพาน ซึ่งเป็นหลักที่ครบ ๔ 

ท่านอธบิายไว้ในท่ีนีว่้า เรยีกว่า นิพพาน กเ็พราะออกจากตณัหา ทีม่ชีือ่เรยีกว่า วานะ 

ซึง่แปลว่า เคร่ืองเสยีดแทง เหมือนอย่างลูกศรซึง่เป็นเครือ่งเสียดแทง พดูอย่างง่าย ๆ 

โดยไม่ต้องอาศัยพยญัชนะในอภธิรรมหรอืในทีอ่ืน่กว่็า เมือ่ถอนลกูศรคือกเิลสในจิตใจ

ออกทั้งหมดได้ก็เป็น นิพพาน เพราะฉะนั้น ตามสภาพนิพพานจึงมีเพียงอย่างเดียว 

แต่อาจจ�าแนกโดยเหตุบางประการได้สองคือ

สอปุาทเิสสนพิพานธาต ุแปลว่า นพิพานธาตทุีม่ปัีญจขนัธ์เหลอื ได้แก่ นพิพาน

ของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่ และ. 

อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นิพพานธาตุที่ไม่มีปัญจขันธ์เหลือ ได้แก่ นิพพาน

ธาตุของพระอรหันต์ผู้มี ขันธ์ดับ แล้ว.๑ 

อีกอย่างหนึ่ง อาจจะแยกโดยอาการได้เป็น ๓ คือ 

สุญญตนิพพาน นิพพานที่ว่างกิเลส 

อนิมิตตนิพพาน นิพพานที่ไม่มีกิเลสเป็นนิมิตเครื่องหมาย 

อัปปณิหิตนิพพาน นิพพานที่ไม่มีกิเลสเป็นที่ตั้ง
๒
 

๑ อง. นวก. ๒๓/๓๙๓/๒๑๖.
๒ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๕๓/๔๖๙.
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ชื่อทั้ง ๓ นี้ บางอาจารย์อธิบายอิงหลักไตรลักษณ์ คือ 

เมื่อพิจารณาไตรลักษณ์ข้อ อนัตตา ที่ว่าปัญจขันธ์ไม่ใช่ ตัวตนจนจิตว่างจาก

ความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน บรรลุนิพพานคือความดับกิเลส นิพพานของผู้พิจารณา

ดั่งนี้ก็เรียกว่า สุญญตนิพพาน.

เมื่อพิจารณาไตรลักษณ์ข้อว่า ไม่เที่ยง คือปัญจขันธ์ ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลง

ไปเรื่อยจนดับ อนิจจา ความไม่เที่ยง ปรากฏชัด จะก�าหนดลงไปตอนไหนว่าเที่ยงสัก

แห่งหนึง่กไ็ม่ได้ ความไม่มีนิมิต คือไม่มีท่ีก�าหนดหมาย กป็รากฏขึน้ เมือ่บรรลนุพิพาน 

ก็เรียกว่า อนิมิตตนิพพาน นิพพานที่ไม่มีนิมิต.

เมือ่พจิารณาไตรลักษณ์ข้อว่า ปัญจขนัธ์เป็นทกุข์ หมายความว่าตัง้อยูค่งทีไ่ม่ได้ 

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย เมื่อตั้งอยู่ไม่ได้ก็หาที่ตั้งของปัญจขันธ์ไม่ได้ จะไป

ตั้งอยู่ตรงไหนก็เป็นทุกข์ไปทั้งนั้น บรรลุนิพพาน นิพพานของท่านผู้พิจารณาดั่งนี้  

ก็เรียกว่า อัปปณิหิตนิพพาน นิพพานที่ไม่มีที่ตั้ง.

แต่อันท่ีจริงตามหลักนั้น ไตรลักษณ์ก็ต้องพิจารณาทั้งสามข้อ และจะต้อง

พิจารณาเป็นหมวด คือทั้งอนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา ความสิ้นกิเลสถึงจะปรากฏ 

ขึ้นได้ เพราะฉะน้ัน อธิบายของท่านดั่งกล่าวมานี้ จึงเป็นอธิบายแยกไปตามอาการ

เท่านั้น แต่ตามทางปฏิบัติแล้วต้องพิจารณา ๓ ลักษณะนั้นประกอบกัน.

รวมหลักใหญ่ ในอภิธรรมที่ท่านอนุรุทธาจารยได้ยกเป็นหลัก ประมวลเป็น 

๔ คือจิต เจตสิก รูป นิพพาน ในคัมภีร์เถรวาทฝ่ายเราแสดงว่า พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงอภธิรรม ๗ คมัภร์ีแด่พระพทุธมารดาในเทวโลกชัน้ดาวดงึส์ ได้สอบถามดวู่าทาง

มหายานเขาว่าอย่างไรกันในเรื่องนี้ ก็ได้รับค�าตอบว่ามี แสดงเรื่องพระพุทธเจ้า 

ไปเทศน์โปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์เหมือนกัน แต่ว่าไม่ได้แสดงอภิธรรม แสดง 

พระสูตร ๆ หนึ่ง อภิธรรมในมหายานก็มีเหมือนกัน แต่ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นพระพุทธ

ภาษิตเหมือนอย่างในเถรวาทเรา อภิธรรมในมหายาน นั้น เป็นท�านองอรรถกถา คือ

เป็นคัมภร์ีอธิบายพระสตูร มีชือ่คัมภีร์กแ็ตกต่างจากอภธิรรมทัง้ ๗ ในฝ่ายเถรวาทเรา



122 ความเข้าใจเร่ืองพระพุทธศาสนา

แต่ว่าเน้ือความนัน้จะมคีล้ายกนับ้าง หรอืต่างกนัอย่างไรยังไม่ทราบ ทีข่องมหายานว่า

เป็นค�าอธิบายนั้นก็เข้าเค้า เพราะค�าว่าอภิธรรมในท่ีแห่งหนึ่งให้ความหมายไว้ว่า  

ค�าอธิบายพระธรรม เมื่อพิจารณาดูในอภิธรรม ๗ คัมภีร์ของเราก็เป็นรูปนั้น คือยก

เอาหลักธรรมต่าง ๆ มาประมวลเข้า และจ�าแนกอธิบายออกไปอย่างกว้างขวาง 

และในอรรถกถาฝ่ายเราเองก็รับว่า ในภาคมนุษย์นี้พระสารีบุตรเป็นผู้แสดงอภิธรรม 

แต่ก็ไปอ้างว่า เพราะไปฟังอภิธรรมจากพระพุทธเจ้ามาแสดงแก่ภิกษุท่ีเป็นศิษย ์

ของท่าน ถ้าจะถือว่าเป็นต�าราที่อธิบายพระธรรม ก็ไม่ท�าให้คุณค่าของอภิธรรมนี ้

ลดลงไป เพราะก็มีสาระที่ควรศึกษาควรทราบอยู่เป็นอันมาก ดั่งเช่นท่ีกล่าวมาแล้ว

เรื่องอภิธรรมก็ยุติเท่านี้.



ความเข้าใจเรื่องปฏจิจสมุปบาท



.



ความหมายของปฏจิจสมุปบาท

ค�ำว่ำ ปฏิจจสมุปบาท น้ัน แปลว่ำ ธรรมทีเ่กดิขึน้ด้วยกัน โดยอำศยักนั ค�ำว่ำ 

ปฏิจจ แปลว่ำ อำศัยกัน ค�ำว่ำ สมุปบำท แปลว่ำเกิดขึ้นด้วยกัน รวมกันเป็น  

ปฏิจจสมุปบำท จึงแปลว่ำเกิดขึ้นด้วยกันโดยอำศัยกัน หรือแปลสั้น ๆ ว่ำ อำศัยกัน 

บังเกิดขึ้นด้วยกัน ค�ำว่ำบังเกิดขึ้น ก็หมำยถึงว่ำ อำกำรทั้ง ๑๒ นี้เกิดขึ้น ค�ำว่ำด้วย

กันก็คือไม่ใช่บังเกิดขึ้นแต่อำกำรใดอำกำรหนึ่ง แต่ว่ำบังเกิดขึ้นด้วยกันทั้งหมด ค�ำว่ำ

โดยอำศัยกนั กห็มำยควำมว่ำ ไม่ใช่ว่ำต่ำงอำกำรต่ำงเกดิแต่ว่ำต้ององิอำศัยกนัเกดิข้ึน 

ฉะนัน้ จงึมใิช่ว่ำบงัเกดิขึน้แต่อำกำรใดอำกำรหนึง่เท่ำนัน้ และมิใช่บงัเกดิขึน้โดยเอกเทศ

และมใิช่ว่ำบงัเกดิขึน้โดยอสิระ ไม่ต้ององิอำศยักัน นีเ้ป็นควำมของค�ำว่ำ ปฏจิจสมุปบำท

ส่วนค�ำว่ำ เหตุปัจจัย ค�ำว่ำ เหตุ นั้นแปลว่ำ สิ่งที่เป็นที่ตั้งลงของผล หรือ 

สิ่งที่ท�ำให้ผลบังเกิดขึ้น โดยเรำก็เอำค�ำนี้มำใช้เป็นภำษำไทย ค�ำว่ำ ปัจจัย แปลว่ำ 

เครื่องอำศัยหรอืว่ำเครือ่งอำศยัเป็นไป หมำยถงึสิง่ทีเ่ป็นเหตุดงักล่ำวนัน้กไ็ด้ หมำยถึง 

สิง่ทีไ่ม่ใช่เหต ุ แต่ว่ำเป็นแต่เพยีงเคร่ืองอำศัยเป็นไปเท่ำนัน้กไ็ด้ และใช้หมำยถึงวัตถุก็มี 

เช่น ปัจจยั ๔ คือวตัถเุป็นเครือ่งอำศัยส�ำหรบัด�ำรงชวิีต ๔ อย่ำง อนัได้แก่ อำหำร  

ผ้ำนุง่ห่ม ทีอ่ยูอ่ำศยั และยำแก้ไข้ หมำยถงึสิง่ท่ีเป็นเครือ่งอำศัยอนัไม่ใช่วัตถุกมี็ ส�ำหรบั

ในปฏิจจสมุปบำทนี้ ตำมศัพท์ที่ท่ำนใช้ท่ำนใช้ว่ำปัจจัย เช่น เพรำะอวิชชำเป็นปัจจัย 

เกิดสังขำร หมำยถึง สิ่งที่เป็นเครื่องอำศัยเป็นไป คือที่เป็นเครื่องอำศัยให้เกิดขึ้นโยง

กันไปเป็นสำย ไม่ใช่หมำยถึง สิ่งที่เป็นเหตุโดยตรง
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อำกำรทั้ง ๑๒ นี้ อวิชชำแปลว่ำ ควำมไม่รู้ หมำยถึง ไม่รู้สัจจะคือควำมจริง

หรอืของจรงิ กล่ำวอีกอย่ำงหน่ึง หมำยถึง รูเ้หมอืนกนั แต่ว่ำรูไ้ม่จรงิ รู้ไม่ถกู หรอืรูผ้ดิ 

โดยควำมน้ันจึงหมำยถึงรู้ผิด รู้ไม่ถูก รู้ไม่จริง เพรำะว่ำอันควำมรู้นั้น ย่อมมีอยู่ใน 

ทุก ๆ คน เพรำะว่ำทุก ๆ คนมีจิตซึ่งเป็นธำตุรู้ จึงรู้อะไร ๆ ได้ เช่นว่ำรู้รูปทำงตำ  

รูเ้สยีงทำงห ูและรูคิ้ดอะไรต่ำง ๆ ได้ ถ้ำหำกว่ำไม่มคีวำมรูก็้ไม่ใช่บคุคล แต่ว่ำเป็นวัตถุ 

เช่น บ้ำนเรอืนหรอืวตัถตุ่ำง ๆ เป็นสิง่ไม่มคีวำมรู ้ฉะนัน้ ค�ำว่ำ อวชิชำท่ีแปลว่ำ ควำมไม่รู้ 

จงึไม่ได้หมำยควำมว่ำไม่มคีวำมรู ้เพรำะทกุ ๆ คนมจีติใจ ซึง่เป็นธำตรุู ้แต่ว่ำรูผ้ดิ รูไ้ม่ถูก 

รู้ไม่จริง ดังนี้ เรียกว่ำ อวิชชำ ก็แปลตำมพยัญชนะว่ำควำมไม่รู้ แต่ว่ำมีควำมหมำย

ดังที่กล่ำวชี้แจงมำนั้น ได้มีพระพุทธภำษิตตรัสแสดงอธิบำยไว้ว่ำ อวิชชำนั้นคือ ไม่รู้

ในทกุข์ ไม่รูใ้นเหตใุห้เกดิทกุข์ ไม่รูใ้นควำมดบัทกุข์ ไม่รูใ้นทำงปฏิบติัให้ถงึควำมดับทุกข์ 

โดยมำกตรัสแสดงอธบิำย ไว้ว่ำคอืควำมไม่รูใ้นสจัจะทัง้ ๔ แต่ในท่ีบำงแห่งได้มอีธบิำย

ไว้ว่ำ อวิชชำมีวัตถุ ๘ คือไม่รู้ในทุกข์ ไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์ ไม่รู้ในควำมดับทุกข์ ไม่รู้

ในทำงปฏบิตัใิห้ถึงควำมดบัทุกข์ ไม่รูใ้นอดตีหรือในเงือ่นต้น ไม่รูใ้นอนำคตหรอืในเงือ่น

ปลำย ไม่รู้ในทั้งอดีต ทั้งอนำคตหรือในทั้งเงื่อนต้นเงื่อนปลำย ไม่รู้ในปฏิจจสมุปบำท 

คือธรรมท่ีอำศยักันบังเกดิขึน้ เพรำะว่ำไม่รูใ้นสจัจะ ๔ คอืว่ำ ๔ ข้อข้ำงต้น กไ็ด้อธบิำย

มำแล้วถึงสัจจะท้ัง ๔ นั้น ส่วนข้อท่ี ๕ ไม่รู้ในอดีตหรือในเงื่อนต้น ก็หมำยถึงว่ำ  

เมื่อได้รับผลอันใดอันหนึ่งในปัจจุบัน แต่ก็ไม่รู้ว่ำเกิดมำจำกเหตุอะไรในอดีต และเมื่อ

ไม่รูดั้งนีก้ช็ือ่ว่ำไม่รูเ้ง่ือนต้นด้วย ข้อ ๖ ไม่รูใ้นอนำคตหรือเงือ่นปลำย กห็มำยควำมว่ำ

เมื่อประกอบเหตุอันใดอันหนึ่งอยู่ในปัจจุบัน ก็ไม่รู้ว่ำจะให้บังเกิดผลอะไรในอนำคต 

และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ชื่อว่ำไม่รู้เงื่อนปลำยด้วย ข้อ ๗ ไม่รู้ในทั้งสองอย่ำง ก็หมำยถึงว่ำ

ไม่รู้ในเหตุและผลทั้งสองดังกล่ำวนั้น ข้อ ๘ ไม่รู้ในปฏิจจสมุปบำท ก็หมำยถึงว่ำไม่รู้

ในธรรมที่อำศัยกันบังเกิดขึ้นด้วยกัน ดั่งที่ก�ำลังแสดงอธิบำยอยู่นี้ ข้อ ๕ ถึงข้อ ๘  

ก็สรุปเข้ำใน ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔ นั่นเอง แต่ว่ำแสดงแยกออกมำโดยยกเอำกำล  

เวลำหรือว่ำเงื่อนกับท้ังควำมเป็นเหตุผลที่อิงอำศัยกันบังเกิดขึ้นด้วยกันมำเป็นหลัก 

เพรำะว่ำข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ แสดงผลและเหตุที่เป็นสำยเกิดและสำยดับไว้เป็นกลำง ๆ 

ข้อ ๕ ถึงข้อ ๘ จึงมำเน้นที่กำลเวลำและที่อำศัยกันบังเกิดขึ้นด้วยกัน โดยที่เหตุผล 

หรือว่ำผลและเหตทุัง้สำยเกดิและดบั อันเป็นสัจจะทัง้ ๔ นัน้ เป็นส่ิงทีเ่นือ่งด้วยกำลเวลำ 
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คือเมื่อยกเอำปัจจุบันเป็นหลักก็เนื่องด้วยอดีต เนื่องด้วยอนำคต และเป็นส่ิงที่อำศัย

กันบังเกิดขึ้นด้วยกัน คือว่ำเนื่องกันไป เช่นเดียวกับวันนี้กับเมื่อวำนนี้กับวันพรุ่งนี้  

วันนี้ก็เนื่องมำจำกเมื่อวำนนี้ และก็จะเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้และทั้งสำมวันนี้ ก็อำศัยกัน

บังเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ำจะตัดขำดแยกออกจำกกัน

ฉะนั้น สัจจะที่เป็นส่วนผลที่เป็นปัจจุบัน คือ ทุกขสัจจะสภำพที่จริงคือทุกข์ 

ซึง่ทกุ ๆ คนได้รบัอยู ่ตัง้ต้นแต่ชำต ิคอื ควำมเกิด ชรำ คอืควำมแก่ มรณะคอืควำมตำย 

และทุกข์ทำงใจอื่น ๆ มีโสกะ ปริเทวะ เป็นต้น เมื่อนับว่ำทุกข์ดังกล่ำวนี้เป็นปัจจุบัน 

ก็ต้องมำจำกเหตุที่เป็นอดีต คือทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ดังที่ยกเอำตัณหำที่แสดง 

ฉะนัน้ เมือ่ได้รับทุกข์ อยูใ่นปัจจบุนัแต่ว่ำสำวไปไมรู่ว่้ำเกดิจำกต้นเหตใุนอดตี กช็ือ่ว่ำ

ไม่รู้อดีต ทั้งไม่รู้เงื่อนต้นด้วยคือจับเงื่อนต้นไม่ถูก ครำวนี้ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ในปัจจุบัน 

เป็นต้นว่ำถ้ำก�ำลังเพิ่มพูนตัณหำอยู่ ก�ำลังประกอบอกุศล ทุจริตทำงกำย ทำงวำจำ 

ทำงใจอยู่ โดยที่ไม่รู้ถึงผลในอนำคตว่ำจะต้องเป็นทุกข์ ก็ชื่อว่ำไม่รู้อนำคตและก็ชื่อว่ำ

ไม่รู้เงื่อนปลำยด้วยและเมื่อไม่รู้ทั้งสอง ก็เป็นอันว่ำไม่รู้ทั้งสอง และก็เป็นอันว่ำไม่รู้จัก

ธรรมที่อำศัยกันบังเกิดขึ้น

ครำวนี้ ค�ำว่ำ อดีต อนำคตนั้น ก็มีควำมหมำยแต่เพียงว่ำ เวลำที่ล่วงไปแล้ว

กับเวลำทีย่งัไม่มำถงึ อำจแบ่งให้เป็นเป็นระยะยำวกไ็ด้ ระยะสัน้กไ็ด้ แบ่งให้เป็นระยะ

ยำวกเ็ช่นว่ำ อดตีชำตเิป็นอดตี อนำคตชำตคิอืชำตหิน้ำเป็นอนำคต ชำตินีเ้ป็นปัจจบัุน 

แบ่งให้สั้นกว่ำนี้จนถึงสั้นท่ีสุดก็ได้ และแบ่งให้ยำวออกไปอีกเท่ำไหร่ก็ได้ ว่ำถึงว่ำ  

แบ่งให้สั้นก็เช่นว่ำ ปีที่แล้วเป็นอดีต ปีหน้ำเป็นอนำคต สั้นเข้ำมำเดือนที่แล้วเป็นอดีต 

เดือนหน้ำเป็นอนำคต สั้นเข้ำมำเม่ือวำนนี้เป็นอดีต พรุ่งนี้เป็นอนำคต สั้นเข้ำมำอีก 

ชั่วโมงที่แล้วเป็นอดีต ชั่วโมงหน้ำเป็นอนำคต สั้นเข้ำมำอีก นำทีท่ีแล้วเป็นอดีต  

นำทหีน้ำเป็นอนำคต สัน้เข้ำมำอีกวนิำทีท่ีแล้วเป็นอดตี วนิำทีหน้ำเป็นอนำคต สัน้เข้ำ

มำกว่ำนีอ้กีเท่ำไรก็ได้ เพรำะฉะน้ัน ก็จะเห็นได้ว่ำ อดตี อนำคต ปัจจบุนันัน้ พจิำรณำ

กันลงไปกันจริง ๆ แล้ว ก็อำจจะสั้นที่สุด จนไม่รู้จะแบ่งอย่ำงไรถูก เพรำะว่ำมำตรำ

ส�ำหรับแบ่งอันเป็นวิสัยของคนจะแบ่งกันได้นั้น ไม่พอ
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เพรำะฉะนัน้ ควำมรู้จกัหรอืควำมไม่รูจ้กัอดีต อนำคต หรอืว่ำเงือ่นต้น เงือ่นปลำย 

เมือ่ว่ำถงึตำมอรยิสจัจ์จรงิ ๆ แล้วกไ็ม่จ�ำเป็นต้องไปหมำยถงึไกลมำก ถงึชำตอิดตีหรอื

ชำตหิน้ำ หรือแม้ในชำตปัิจจบัุนน้ีเอง กไ็ม่จ�ำเป็นทีจ่ะไปหมำยถึงให้ไกล แต่ว่ำหมำยถงึ 

ให้รู้ปัจจบุนัธรรม คือธรรมทีเ่ป็นปัจจบุนันีแ่หละ เพรำะว่ำธรรมทีเ่ป็นปัจจบุนันี ้มอีดตี

มีอนำคตรวมอยู่ด้วย ในปัจจุบันเป็นจุดเดียว คือว่ำปัจจุบันนี้แหละที่เป็นตัวอนิจจตำ 

คือควำมไม่เที่ยงอันหมำยถึงต้องเกิด ต้องดับ ทุกขตำ ควำมเป็นทุกข์ อันหมำยถึง

ควำมทีด่�ำรงอยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปอยูท่กุขณะ ทีเ่รยีกว่ำทกุขณะนำที 

และวนิำทีนัน้มนัก็ยำวไป และอนตัตตำ ควำมเป็นของไม่ใช่ตน คือไม่ควรจะยดึถอืว่ำ  

นี่เป็นของเรำ เรำเป็นนี่ นี่เป็นตัวตนของเรำ เทียบอย่ำงหยำบ ๆ ก็เหมือนกระแสน�้ำ

ที่ไหลไม่หยุดน่ิง เม่ือเรำยืนมองดูจุดเดียวของกระแสน�้ำท่ีก�ำลังไหล จะมองเห็นอดีต

ทัง้อนำคตของน�ำ้ รวมกนัอยู่ทีจุ่ดเดยีวของน�ำ้นัน้ท้ังหมด จดุทีม่ำถงึจ�ำเพำะเป็นปัจจบุนั 

ผ่ำนไปก็เป็นอดีต จะมำถึงก็เป็นอนำคต พอมำถึงเป็นปัจจุบันไปทันที 

เพรำะฉะนั้น เมื่อไม่รู้ไม่เห็นอนิจจะ ทุกขะ อนัตตำ ดั่งนี้ ในนำมรูปหรือใน

สังขำรทั้งหลำย ก็ชื่อว่ำไม่รู้อดีต หรือเงื่อนต้น ไม่รู้อนำคตหรือเงื่อนปลำย ไม่รู้ธรรม

ที่อำศัยกันบังเกิดขึ้น และก็เป็นอันว่ำไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักสมุทัย ไม่รู้จักนิโรธ ไม่รู้จัก

มรรค ฉะนั้น ท่ำนจึงแสดงอวิชชำมีวัตถุ ๘ เพื่อท่ีจะขยำยควำมออกไป เพื่อให้จับ

ประเดน็ถงึกำลเวลำและถงึควำมทีต้่องอำศยักนับังเกดิขึน้ดังกล่ำว และเมือ่จบัประเดน็

ได้ถูก กจ็ะโยงไปให้รูจ้กัสจัจะ ๔  ข้อข้ำงต้นนัน้ด้วย เม่ือจบัไม่ถูกกเ็ป็นอนัว่ำ ไม่รูไ้ม่

เห็นทั้งหมด

สังขาร วญิญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 
ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาต ิ ชรา มรณะ

“สงัขำร” ตำมศัพท์แปลว่ำปรงุแต่ง หรอืผสมปรุงแต่ง ในทีน้ี่ตรสัอธบิำยไว้ว่ำ 

ได้แก่ กำยสังขำร ปรุงแต่งทำงกำย วจีสังขำร ปรุงแต่งทำงวำจำ และจิตตสังขำร  

ปรุงแต่งทำงจิต โดยควำมหมำยถึงกรรมหรือกำรงำนที่กระท�ำ กำยสังขำรจึงหมำยถึง

กำยกรรม กรรมทีก่ระท�ำทำงกำย วจสีงัขำร จงึหมำยถงึ วจกีรรม กรรมทีท่�ำทำงวำจำ 
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จิตตสังขำร จึงหมำยถึงมโนกรรม กรรมที่ท�ำทำงใจ ถ้ำเป็นกรรมดี ก็มีชื่อเรียกว่ำ 

ปุญญำภิสังขำร ปรุงแต่งบุญ ถ้ำเป็นกรรมชั่วก็เรียกว่ำ อปุญญำภิสังขำร ปรุงแต่งสิ่ง

ที่มิใช่บุญ คือบำป ถ้ำเป็นอเนญชะ คือไม่หวั่นไหวอย่ำงหนึ่ง หมำยถึงสมำธิอย่ำงสูง 

กเ็รยีกว่ำอเนญชำภสิงัขำร ปรงุแต่งสิง่ทีเ่ป็นอเนญชะคอืไม่หวัน่ไหว รวมควำมว่ำสงัขำร

ในทีน่ีห้มำยถึงกรรมคอืกำรงำนทีก่ระท�ำ เรยีกว่ำสงัขำรกเ็พรำะว่ำต้องปรงุแต่ง คอืต้องท�ำ 

จึงจะเป็นกรรมขึ้นมำ ดังเช่นเมื่อปรุงแต่ง คือท�ำบุญ ก็เป็นบุญ ปรุงแต่งขึ้นมำจึงจะ

เป็นกรรมเป็นบญุหรอืเป็นบำปขึน้ ฉะนัน้ จงึเรยีกว่ำสังขำร (อธบิำยในทีอ่ืน่ กำยสังขำร

ได้แก่ลมอสัสำสะปัสสำสะ วจสีงัขำรได้แก่วติกวิจำร จติตสังขำรได้แก่ สัญญำเวทนำ)

“วญิญำณ” ท่ำนอธบิำยไว้ ๒ อย่ำง อย่ำงหนึง่หมำยถงึ วญิญำณ ๖ คอืควำมรูส้กึ

ทำงอำยตนะทั้ง ๖ ได้แก่ เมื่อตำกับรูปประจวบกัน เกิดควำมรู้สึกเห็นรูปทำงตำขึ้น 

เรียกว่ำจักขุวิญญำณ เมื่อหูกับเสียงประจวบกัน เกิดควำมรู้สึกได้ยินเสียงทำงหูขึ้น 

เรยีกว่ำโสตวิญญำณ เม่ือจมูกกบักล่ิน ประจวบกนัเกดิควำมรูส้กึกลิน่ทำงจมกูข้ึน เรยีกว่ำ

ฆำนวิญญำณ เมื่อลิ้นกับรส ประจวบกันเกิดควำมรู ้สึกรสทำงลิ้นขึ้น เรียกว่ำ  

ชิวหำวิญญำณ เม่ือกำยและสิ่งที่กำยถูกต้องประจวบกัน เกิดควำมรู้สึกส่ิงที่ถูกต้อง 

ทำงกำยขึ้น เรียกว่ำกำยวิญญำณ เมื่อมโนคือใจกับธรรม คือเรื่องรำวประจวบกัน  

เกิดควำมรู้สึกเรื่องทำงมโน คือทำงใจขึ้น เรียกว่ำมโนวิญญำณ รวมเป็นวิญญำณ ๖

อกีอย่ำงหน่ึงหมำยถงึ วญิญำณทีม่ำปฏสินธเิม่ือเกดิ อนัเรยีกว่ำปฏสินธวิิญญำณ

“นำมรปู” นำม หมำยถงึ “เวทนำ” ควำมรูก้นิหรอืเสวย สุข ทกุข์ ไม่ใช่ทกุข์

หรือไม่ใช่สุข “สญัญำ” ควำมจ�ำ หมำยถึง “เจตนำ” ควำมจงใจ “ผสัสะ” ควำมกระทบ 

ดงัทีเ่รยีกว่ำสมัผสัหมำยถงึ กำรกระทบทำงใจ “มนสิกำร” ควำมใส่ใจ หรอืควำมกระท�ำ

ไว้ในใจ รูปก็หมำยถึงรูปกำยส่วนที่เป็นธำตุ ดิน น�้ำ ไฟ ลม อันเรียกว่ำ มหำภูตรูป 

แปลว่ำรปูท่ีเป็นใหญ่ ส่วนรปูอำศยัอยู่กบั มหำภตูรูป นัน้ เช่นประสำทท้ัง ๔ และอ่ืน ๆ 

เรยีกว่ำ อุปำทำยรูปแปลว่ำ รูปอำศัย รวมเรียกว่ำนำมรูป

“สฬำยตนะ” แปลว่ำ อำยตนะ ๖ หมำยถึง อำยตนะคือ จักขุอันได้แก่ตำ 

อำยตนะคือโสตะอันได้แก่หู อำยตนะคือ ฆำนะ อันได้แก่จมูก อำยตนะคือชิวหำ 

อนัได้แก่ลิน้ อำยตนะคอืกำย และอำยตนะคอืมโนหรือมนะท่ีแปลว่ำใจ ทัง้ ๖ นีเ้รยีกว่ำ 
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อำยตนะ เพรำะเป็นทีต่่ออนัหมำยถงึเป็นทีต่่อสิง่ทีเ่ป็นวสิยัของตน คอื จกัขก็ุเป็นทีต่่อรปู 

โสตะก็เป็นท่ีต่อสัททะคือเสียง ฆำนะก็เป็นที่ต่อคันธะคือกลิ่น ชิวหำก็เป็นที่ต่อรส  

กำยก็เป็นที่ต่อโผฏฐัพพะ ส่วนมนะย่อมเป็นที่ต่อวิสัยทั้ง ๕ ข้ำงต้นนั่นด้วยเป็นที่ต่อ

ธรรมคือเรื่องรำวด้วย รวมเป็นอำยตนะ ๖

“ผสัสะ” ได้แก่ควำมกระทบทำงใจ อนัหมำยถงึเมือ่อำยตนะภำยในกบัอำยตนะ

ภำยนอกประจวบกันเกิดควำมรู้สึกเห็นรูปเป็นต้น ทำงอำยตนะภำยในมีตำเป็นต้นขึ้น

อนัเรยีกว่ำ วิญญำณ แล้วท้ังหมดนีก้ม็ำประจวบกนัเข้ำ อนัจะพงึกล่ำวได้ว่ำกระทบถึง

จติแรงขึน้ จงึเรยีกว่ำผสัสะหรือสมัผสั เม่ือเป็นผัสสะทำงตำก็เรยีกว่ำจกัขสัุมผัส ผสัสะ

ทำงหูก็เรียกว่ำโสตสัมผัส ผัสสะทำงจมูกก็เรียกว่ำฆำนสัมผัส ผัสสะทำงลิ้นก็เรียกว่ำ

ชิวหำสัมผัส ผัสสะทำงกำยก็เรียกว่ำกำยสัมผัส ผัสสะทำงมนะก็เรียกว่ำมโนสัมผัส  

จึงรวมเป็นสัมผัส ๖

“เวทนำ” หมำยถงึ ควำมรูก้นิหรือเสวยสขุทุกข์หรอืไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข เป็นเวทนำ

ที่เกิดจำกจักขุสัมผัสบ้ำง เป็นเวทนำท่ีเกิดจำกโสตสัมผัสบ้ำง เป็นเวทนำที่เกิดจำก 

ฆำนสมัผสับ้ำง เป็นเวทนำท่ีเกิดจำกชิวหำสมัผสับ้ำง เป็นเวทนำทีเ่กดิจำกกำยสมัผสับ้ำง 

เป็นเวทนำที่เกิดจำกมโนสัมผัสบ้ำง ก็รวมกันเป็นเวทนำ ๖

“ตณัหำ” ได้แก่ควำมดิน้รนทะยำนอยำก แบ่งออกเป็นรปูตณัหำ ควำมดิน้รน

ทะยำนอยำกไปในรูป สัททตัณหำ ควำมดิ้นรนทะยำนอยำกไปในเสียง คันธตัณหำ 

ควำมด้ินรนทะยำนอยำกไปในกลิ่น รสตัณหำ ควำมดิ้นรนทะยำนอยำกไปในรส  

โผฏฐพัพตณัหำ ควำมดิน้รนทะยำนอยำกไปในส่ิงท่ีกำยถูกต้อง ธรรมตณัหำ ควำมด้ินรน

ทะยำนอยำกไปในธรรมคือเรื่องรำวทำงใจทั้งหลำย

ในที่อ่ืนได้ตรัสอธิบำยไว้เป็นกำมตัณหำ ควำมดิ้นรนทะยำนอยำกไปในกำม 

ภวตัณหำ ควำมดิ้นรนทะยำนอยำกไปในภพ คือควำมเป็นนั่นเป็นนี่ วิภวตัณหำ  

ควำมดิ้นรนทะยำนอยำกไปในวิภพคือควำมไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่

“อุปำทำน” ในท่ีนี้ได้ตรัสอธิบำยไว้ได้แก่ กำมุปำทำน ควำมยึดถือกำมคือ 

สิ่งหรืออำรมณ์ท่ีน่ำใคร่น่ำปรำรถนำน่ำพอใจ ด้วยอ�ำนำจของกิเลสกำมคือกิเลสเป็น 
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เหตใุคร่ ทิฏฐุปำทำน ควำมยึดถือทิฏฐิคือควำมเห็น อันหมำยถึงยึดถือควำมเห็นผิด 

อนัท�ำให้เป็นผูถ้อืรัน้ไปตำมควำมเหน็ทีผ่ดินัน้ สลีพัพตุปำทำน ควำมยดึถอืศลีและวตัร 

คือ ข้อประพฤตปิฏบิตัอินัหมำยถงึยดึถือในศลีและวัตรด้วยอ�ำนำจของตณัหำ หรอืว่ำ

ยึดถือว่ำเป็นของขลัง อัตตวำทุปำทำน ควำมยึดถือวำทะว่ำตนหรือว่ำวำทะของตน  

อนัหมำยถงึ ควำมยึดถือตัวตนหรือว่ำควำมยึดถือถ้อยค�ำของตน เช่น เมื่อตนพูดออก

ไปว่ำผิดก็ต้องผิดเสมอ ว่ำถูกก็ต้องถูกเสมอ

“ภวะ หรือ ภพ” แปลว่ำ ควำมเป็น ตรัสอธิบำยไว้ว่ำ ได้แก่ กำมภพ รูปภพ 

และอรูปภพ ค�ำว่ำภพนี้ แม้ตำมศัพท์ แปลว่ำ ควำมเป็น แต่ว่ำตำมควำมหมำยที่ใช้

หมำยถงึ ภพเป็นทีเ่กดิ อนัเรยีกว่ำอปุบติัภพกม็ ีเมือ่เกดิในท่ีเกดิทีเ่ป็นกำมำพจรเทีย่ว

ไปในกำม เช่น เกิดเป็นมนุษย์และท่ีต�่ำลงไปก็เกิดในอบำยภูมิ ที่สูงขึ้นก็เกิดขึ้นในที่

เกดิอนัเรยีกว่ำสคัคะ หรอืสวรรค์ อนัเป็นชัน้กำมำพจรกเ็รยีกว่ำกำมภพ ทีเ่กดิทีสู่งขึน้

ไปกว่ำชัน้กำมำพจร คือพรหมโลกท่ีไปเกิดด้วยอ�ำนำจของ รปูฌำนสมำบตั ิ กเ็รียกว่ำ 

รปูภพ ที่เกิดที่สูงกว่ำนั้นอันเรียกว่ำพรหมโลกเหมือนกัน แต่ว่ำไปเกิดด้วยอ�ำนำจของ

อรูปฌำนสมำบัติ ก็เรียกว่ำอรูปภพ 

อปุบตัภิพดงักล่ำวมำนีอ้ย่ำงละเอียดหมำยถงึภพในจติใจคอื ควำมมคีวำมเป็น

ในจิตใจทีท่่องเท่ียวไปในกำม กเ็ป็นกำมภพ ควำมมคีวำมเป็นในจติใจทีท่่องเทีย่วไปใน

รูปฌำน ก็เรียกว่ำรูปภพ ควำมมีควำมเป็นในจิตใจที่ท่องเที่ยวไปใน อรูปฌำน ก็เป็น

อรูปภพ

อีกอย่ำงหนึ่งค�ำว่ำภพน้ีหมำยถึงกรรม เรียกว่ำกรรมภพ ในที่นี้พึงเข้ำใจว่ำ

หมำยถึงอุปบัติภพ แต่ก็พึงเข้ำใจว่ำ ย่อมเนื่องด้วยกรรมภพ ก็เพรำะว่ำเมื่อเป็นกรรม

ชั้นใดอย่ำงใด ก็ย่อมส่งให้เกิดในชั้นนั้นอย่ำงนั้น ภพที่เป็นกำมก็ส่งให้เกิดในภพที่เป็น

กำม ภพที่เป็นรูปก็ส่งให้เกิดในภพที่เป็นรูป ภพที่เป็นอรูปก็ส่งให้เกิดในภพที่เป็นอรูป 

อันหมำยถึงกรรมอย่ำงใดก็ส่งให้เกิดในท่ีเกิดอย่ำงนั้น ย่อมมีควำมสัมพันธ์กันดั่งนี้  

แต่ว่ำในส่วนท่ีเป็นกรรมโดยตรงน้ัน ท่ำนแสดงไว้ในข้อว่ำด้วยสังขำรดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว

“ชำติ” ก็ได้แก่ควำมเกิด อันหมำยถึงควำมเกิดขึ้นตั้งต้น แต่ควำมเกิดขึ้นใน

ครรภ์ของมำรดำส�ำหรับสัตว์ท่ีเป็นพวก ชลำพุชะ คือผู้ที่นอนในครรภ์ของมำรดำ  
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อนัมลีกัษณะเป็นควำมปรำกฏขึน้ของขนัธ์ทัง้หลำย ควำมได้อำยตนะคอื ตำ ห ูเป็นต้น 

ควำมเกิดของสตัว์จ�ำพวกอ่ืนกมี็ลกัษณะตำมควรแก่ก�ำเนดินัน้ ๆ “ชรำมรณะ” กไ็ด้แก่ 

ควำมแก่ ควำมตำย รวมเป็นอำกำร ๑๒ คืออวิชชำ สังขำร วิญญำณ นำมรูป  

สฬำยตนะคืออำยตนะ ๖ ผัสสะ เวทนำ ตัณหำ อุปำทำน ภพ ชำติ และชรำมรณะ 

รวมทั้งทุกข์อื่น ๆ มี โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น

อัทธา คอื ระยะกาล ๓

วิธีพิจำรณำของพระพุทธเจ้ำในพระสูตรหลำยพระสูตร เช่น ในสังยุตนิกำย

และในมหำวรรควินัยปิฎก ได้แสดงว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ทรงพิจำรณำปฏิจจสมุปบำท 

จำกผลสำวเข้ำไปหำเหตปัุจจยั และเม่ือทรงพบเหตปัุจจยัแล้ว แม้เหตปัุจจัยนัน้ กเ็ป็นผล 

ก็ทรงสำวเข้ำไปหำเหตุปัจจัยสืบต่อเข้ำไปโดยล�ำดับ นับจำกชรำมรณะจนถึงอวิชชำ  

ดังที่ท่ำนได้แสดงไว้มีควำมว่ำ ชรำมรณะย่อมมีเพรำะชำติเป็นปัจจัย ชำติมีเพรำะภพ

เป็นปัจจัย ภพมเีพรำะอปุำทำนเป็นปัจจยั อปุำทำนมีเพรำะตณัหำเป็นปัจจยั ตณัหำมี

เพรำะเวทนำเป็นปัจจัย เวทนำมีเพรำะผัสสะเป็นปัจจัย ผัสสะมีเพรำะสฬำยตนะคือ

อำยตนะ ๖ เป็นปัจจยั สฬำยตนะ มเีพรำะนำมรปูเป็นปัจจยั นำมรูปมเีพรำะวญิญำณ

เป็นปัจจัย วิญญำณมีเพรำะสังขำรเป็นปัจจัย สังขำรมีเพรำะอวิชชำเป็นปัจจัย

ตำมท่ีท่ำนแสดงอธิบำยไว้นี้มิได้แสดงรำยละเอียดมำกนักและแสดงเหมือน

อย่ำงให้เห็นว่ำอำกำรทั้งปวงนี้เป็นผล และเป็นปัจจัยสืบต่อกันเป็นเหมือนอย่ำงลูกโซ่

อยูใ่นปัจจุบนันีท้ัง้หมด และกแ็สดงว่ำได้ทรงจบัผลทีป่รำกฏอยู่ในปัจจบุนันัน้ และสำว

เข้ำไปหำเหตุปัจจัย คือจับแต่ชรำและมรณะ ข้อนี้ก็สมกับที่มีแสดงไว้ว่ำ เมื่อก่อนแต่

ตรัสรู้ ขณะที่ทรงเป็นพระสิทธัตถกุมำร ที่เมื่อย้อนเล่ำถึงเหตุกำรณ์ก่อนแต่ตรัสรู้นั้น 

เมื่อทรงเล่ำเอง ก็ทรงเรียกพระองค์ว่ำโพธิสัตว์ ว่ำเมื่อทรงเป็นโพธิสัตว์ อันแปลว่ำ 

สตัว์ผูจ้ะตรัสรู ้ได้ทรงเหน็เทวทูต คอืคนแก่ คนเจบ็ คนตำย และสมณะ ซึง่โดยควำม 

ก็คือได้ทรงเห็นด้วยตำปัญญำ หรือด้วยใจ ที่ประกอบด้วยปัญญำ จึงเป็นเหตุให้ทรง

สละออกทรงผนวช แสวงหำโมกขธรรม
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ฉะนั้น ก็จับเอำควำมแก่ควำมเจ็บควำมตำยนี้เอง อันย่อลงเป็นสองคือควำม

แก่ควำมตำย ซึ่งก็หมำยถึงควำมเจ็บด้วย และควำมทุกข์ของใจทั้งปวงมีโสกะปริเทวะ

เป็นต้นด้วยดังกล่ำว แล้วสำวเข้ำไปหำเหตุปัจจัยว่ำชรำและมรณะ มีเพรำะอะไรเป็น

เหตุปัจจัย ก็ได้ทรงพบว่ำมีเพรำะชำติเป็นเหตุปัจจัย และก็ทรงจับเอำชำติสำวเข้ำไป

หำเหตปัุจจยัต่อไปอกี จนถงึอวชิชำดงักล่ำว โดยนยันีท้กุ ๆ อำกำรนัน้ จงึเป็นผลด้วย

เป็นเหตุปัจจัยด้วย ดังเช่นชำติเป็นเหตุปัจจัยแห่งควำมแก่ควำมตำย แต่ว่ำชำติเอง 

กเ็ป็นผลเพรำะว่ำชำตเิองกเ็กดิข้ึนจำกเหตปัุจจยั คอืภพ และแม้ภพเองซึง่เป็นเหตปัุจจยั

ของชำติกเ็ป็นผลด้วย คือเป็นผลจำกเหตปัุจจยัอืน่ต่อไปอกีจนถึงอวิชชำ และแม้อวิชชำ

เองกเ็ป็นผลด้วย เพรำะเกดิจำกเหตปัุจจยัท่ีท่ำนแสดงไว้กค็อื อำสวะ อนัได้แก่ กำมภพ

และอวชิชำ จงึอำจกล่ำวได้ว่ำอวชิชำ เกดิจำกอวชิชำเองบ้ำง วนกลบัลงมำเป็นเกดิจำก

สังขำรบ้ำงดังนี้ ข้อส�ำคัญนั้นแสดงว่ำเป็นผลและเป็นเหตุปัจจัยท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน  

แต่ว่ำในบำงพระสตูร เช่น ในมหำนทิำนสตูร ได้มแีสดงถงึปฏจิจสมปุบำท โดยอำกำร

เว้นจำกอวิชชำ สฬำยตนะ จึงรวมเป็นอำกำร ๑๐ แสดงอธิบำยถึงกำรพิจำรณำของ

พระพุทธเจ้ำก็เป็นอย่ำงเดียวกันคือ จับเอำชรำ มรณะ พิจำรณำสำวเข้ำไปหำชำติภพ 

อปุำทำน ตณัหำ เวทนำ ผสัสะ นำมรปู วญิญำณ สงัขำร จำกนัน้กย้็อนกลบัมำว่ำแม้

สังขำรก็เกิดขึ้นเพรำะวิญญำณเป็นปัจจัย ในพระสูตรนี้ แสดงวิญญำณเป็นวิญญำณ

ที่มำเกิดในอธิบำยที่ว่ำเพรำะวิญญำณเป็นปัจจัยเกิดนำมรูป คือแสดงอธิบำยว่ำถ้ำ

วญิญำณ ไม่ก้ำวลง นำมรปูกเ็กดิขึน้ไมได้ หรอืว่ำแม้เม่ือวิญญำณก้ำวลง แล้วแต่เคลือ่น

ออกไปเสีย นำมรูปก็บังเกิดสืบต่อมำเพื่อควำมเป็นอยำ่งนี้ไม่ได้ หรือวำ่เมื่อวิญญำณ

ก้ำวลง นำมรปูบงัเกิดขึน้ จนถึงเป็นเด็ก แต่แล้ววญิญำณก็เคล่ือนออกไปเสียเมือ่เป็นด่ังนี ้

นำมรูปก็ต้องขำดตก จะด�ำรงจ�ำเริญสืบต่อมำอีกไม่ได้ดั่งนี้

โดยอธิบำยดั่งนี้ก็แสดงว่ำ อธิบำยวิญญำณเป็นอย่ำงที่เรียกกันว่ำปฏิสนธิ

วิญญำณ ส่วนอธิบำยนอกจำกนั้น เซ่น อธิบำยสังขำรว่ำได้แก่ สังขำร ๓ อุปำทำนว่ำ

ได้แก่อุปำทำน ๓ ภพว่ำได้แก่ภพ ๓ เป็นต้น ก็เป็นอย่ำงเดียวกันเหมือนอย่ำงที่ได้

กล่ำวอธบิำยแล้ว พระอำจำรย์ในภำยหลงัต่อมำจงึมักเข้ำใจในปฏิจจสมุปบำทนีว่้ำแบ่ง

ออกเป็น ๓ กำล คือ เป็นอดีต เป็นปัจจุบัน และเป็นอนำคต อวิชชำ สังขำร  

เป็นอดีต วิญญำณ นำมรูป สฬำยตนะ ผัสสะ เวทนำ ตัณหำ อุปำทำน เป็นปัจจุบัน 
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ภพ ชำต ิชรำ มรณะ เป็นอนำคต และได้แสดงอธบิำยโดยเป็นเหตแุละผลไว้ว่ำ อวิชชำ 

สงัขำร เป็นเหตอุดีต วญิญำณ นำมรปู สฬำยตนะ ผสัสะ เวทนำ เป็นผลทีเ่ป็นปัจจบุนั 

หรือเรียกว่ำปัจจุบันผล ตัณหำ อุปำทำน และภพที่เป็นกรรมภพ คือที่หมำยถึงกรรม

เป็นปัจจุบันเหตุ หรือว่ำเหตุท่ีเป็นปัจจุบัน ภพที่เป็นอุปปัติภพ ชำติ ชรำ มรณะ  

เป็นอนำคตผล หรือผลที่เป็นอนำคต และแสดงอธิบำยไว้ว่ำอวิชชำและสังขำรซึ่งเป็น

อดตีเหต ุหรอืเหตทุีเ่ป็นอดตีนัน้ กร็วมเอำตณัหำอปุำทำนและภพท่ีเป็นกรรมภพเข้ำด้วย 

ฉะนั้น จึงนับเป็น ๕ ได้แก่ อวิชชำ สังขำร ตัณหำ อุปำทำน และภพที่เป็นกรรมภพ 

จึงได้อดตีเหตหุรือว่ำเหตทุีเ่ป็นอดตี ๕ ปัจจบุนัผลคอืผลทีเ่ป็นปัจจุบนักน็บัได้ ๕ อยูแ่ล้ว 

คือ วิญญำณ นำมรูป สฬำยตนะ ผัสสะ และเวทนำ ส่วนปัจจุบันเหตุ คือเหตุที่เป็น

ปัจจุบัน อันได้แก่ตัณหำ อุปำทำน และภพที่เป็นกรรมภพนั้น ก็รวมเอำอวิชชำและ

สงัขำรเข้ำด้วย จงึนับได้ ๕ เหมอืนกัน คอื ตัณหำ อปุำทำน ภพทีเ่ป็นกรรมภพกับ อวชิชำ 

สังขำร 

อนำคตผล คือภพที่เป็นอุปปัติภพ ชำติ กับชรำและมรณะ โดยควำมก็คือ

วิญญำณ นำมรูป สฬำยตนะ ผัสสะ และเวทนำนั้นเอง เพรำะมีอรรถคือเนื้อควำม

อย่ำงเดียวกนั จะกล่ำวว่ำ วญิณำณ นำมรปู สฬำยตนะ ผสัสะ เวทนำ กไ็ด้ จะกล่ำว

ภพทีเ่ป็นอปุปัตภิพ ชำต ิชรำ และมรณะกไ็ด้ ฉะนัน้ เมือ่ถือเอำเกณฑ์ ๕ กก็ล่ำวเอำ

วญิญำณ นำมรปู สฬำยตนะ ผสัสะ เวทนำ จงึนบัได้ ๕ อีก เพรำะฉะนัน้ จงึรวมเป็น 

๒๐ คือ อดีตเหตุ ๕ ปัจจุบันผล ๕ ปัจจุบันเหตุ ๕ อนำคตผล ๕ ดั่งนี้

พระอำจำรย์ทั้งหลำยในต่อมำได้แสดงเป็น ๓ กำล หรือ เรียกตำมศัพท ์

สำมอัทธำ อดีตอัทธำ ปัจจุบันอัทธำ อนำคตอัทธำ โดยจ�ำแนกออกเป็น อดีตเหตุ 

ปัจจุบนัผล ปัจจบุนัเหต ุและอนำคตผล ดัง่นี ้พระอำจำรย์ในภำยหลังทัง้ในฝ่ำยเถรวำท 

ทั้งในฝ่ำยอำจริยวำท หรือมหำยำน ก็มักอธิบำยปฏิจจสมุปบำทนี้เป็น ๓ กำลด่ังนี้  

แต่ว่ำผู้พิจำรณำธรรมหลำยท่ำนได้แสดงควำมเข้ำใจว่ำ ปฏิจจสมุปบำทนี้เป็นปัจจุบัน

เป็นผลเป็นเหตหุรือเป็นเหตเุป็นผลทีเ่ป็นปัจจบุนั เมือ่พระพทุธเจ้ำ แม้เมือ่ก่อนจะตรัสรู้

ได้ทรงพิจำรณำปฏิจจสมุปบำท อำกำรทั้งปวงนี้ก็ได้มีอยู่แล้ว

เพรำะฉะนั้น จึงเป็นปัจจุบันทั้งหมด แต่ว่ำในเรื่องของปัจจุบันดังกล่ำว และ

ในเร่ืองอทัธำทีท่่ำนแบ่งเป็นอดตี อนำคต ปัจจุบนันัน้ก็มนียัทีจ่ะพงึพจิำรณำอยูเ่หมอืนกัน.
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๑๒ ลูกโซ่ ร้อยโยงกัน ๑๑ ห่วง ต่อกันไปเป็นสาย

พจิำรณำตำมหลกัฐำนและเหตผุลทีจ่ะพงึเป็นไปได้ ประกำรแรกปฏจิจสมปุบำทนี้

แสดงเหตแุละผล หรือปัจจัยและผล หรือว่ำผลเหตุ หรอืผลและปัจจยั ท่ีเกดิขึน้ด้วยกนั 

อำศยักนัเนือ่งกันไปเป็นสำยตำมศัพท์ว่ำปฏิจจสมปุบำท ซึง่มคีวำมหมำยดงักล่ำว อำกำร

ทั้ง ๑๒ เหล่ำนี้จึงต้องเกิดขึ้นดัวยกันและอำศัยกัน ไม่ใช่เกิดขึ้นแยกกันและไม่อำศัย

กนั เมือ่เป็นดัง่นีจ้งึต้องท�ำควำมเข้ำใจไว้ก่อนว่ำ จะเป็นอดตี อนำคต หรอืปัจจบุนักต็ำม

กต้็องเป็นอดตี อนำคต หรอืปัจจบุนั ทีเ่กิดขึน้ด้วยกนัและอำศยักนัเนือ่งกันไปเป็นสำย 

ประกำรต่อมำ ปฏิจจสมุปบำทมีอำกำรเป็น ๑๒ โดยเป็น เหตปัุจจยัและผล หรอืว่ำผล

และเหตุปัจจัย ของกันและกัน เมื่อเป็นดังนี้หำกจะมีปัญหำว่ำ ในฐำนะเป็นเหตุปัจจัย

และผล ทั้ง ๒ นี้เกิดขึ้นพร้อมกันหรือเปล่ำ อะไรเกิดก่อน อะไรเกิดหลัง ก็จะต้อง

กล่ำวว่ำเหตปัุจจัยต้องเกดิก่อน ผลต้องเกดิทีหลงั จงึไม่เกดิขึน้พร้อมกนั เมือ่เป็นดงันี้

กก็ล่ำวได้ว่ำ ในขณะทีเ่หตปัุจจยัก�ำลังเกดินัน้ กเ็ป็นปัจจุบันของเหตุปัจจยัท่ีก�ำลังเกดินัน้ 

ผลที่ยังไม่เกิด ก็เป็นอนำคต แต่ว่ำในขณะที่ผลเกิด เหตุปัจจัยนั้นก็กลำยเป็นอดีต  

ผลก็เป็นปัจจุบัน ฉะนั้น เมื่อมีเกิดก่อนเกิดหลัง จึงมีอดีต มีปัจจุบัน และมีอนำคต 

แต่ว่ำจะต้องเป็นอดีต ปัจจุบัน อนำคต ที่เกิดสืบเนื่องกันเป็นสำยเหมือนอย่ำงสำยโซ่

ประกอบขึน้ด้วยลกูโซ่ ๑๒ ลกูรวมเปน็ ๑๑ ห่วง คล้องกันเป็นสำยไป เมอืจับลกูโซท่ี่ 

๑ ลูกโซ่ที่ ๑ เป็นปัจจุบัน ลูกโซ่ที่ ๒ ที่ ๓ ก็เป็นอนำคต เมื่อจับลูกโซ่ที่ ๒ ลูกโซ่ที่ 

๑ ก็เป็นอดีต ลูกโซ่ที่ ๒ นั้นเองก็เป็นปัจจุบัน ลูกโซ่ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เป็นอนำคต ฉะนั้น 

จงึกล่ำวได้ว่ำ เม่ือเทียบด้วยห่วงลูกโซ่ ๑๑ ห่วงทีส่อดเกีย่วเนือ่งกนัเป็นสำยดัง่นี ้อดตี 

อนำคต ปัจจุบนักเ็หมอืนอย่ำงว่ำ ลกูโซ่ใดลกูโซ่หนึง่ทีจ่บันัน้เป็นปัจจบุนั ลกูโซ่ข้ำงหลัง

ก็เป็นอดีต ลูกโซ่ข้ำงหน้ำก็เป็นอนำคต ก็คือลูกโซ่ที่จับอยู่เป็นปัจจุบัน ลูกโซ่ข้ำงหลัง 

เป็นอดีตของลูกโซ่ที่จับอยู่นั้น ลูกโซ่ข้ำงหน้ำก็เป็นอนำคตของลูกโซ่ท่ีจับอยู่นั้น ดั่งนี้  

อดตี อนำคต ปัจจุบัน จึงเป็นไปได้อย่ำงนี้

ครำวนี้ประกำรต่อไปลูกโซ่ทั้ง ๑๒ นี้ บังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ทั้งหมด หรือว่ำแบ่ง

เอำไว้ในอดตีชำตบ้ิำง ในอนำคตชำตบ้ิำง ข้อนีก้จ็ะพึงเหน็ได้ว่ำลกูโซ่ทัง้ ๑๒ นีเ้กดิขึน้

เดี๋ยวนี้ของทุกกำลเวลำ เกิดขึ้นเด๋ียวนี้ทุกขณะที่สัตว์บุคคลทั้งปวงด�ำรงอยู่ เมื่อสัตว์
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บุคคลด�ำรงอยู่ในอดีตชำติ ลูกโซ่ทั้ง ๑๒ นี้ก็เกิดขึ้นในอดีตชำติ ด�ำรงอยู่เดี๋ยวนี้เกิด

ข้ึนเด๋ียวน้ี จะด�ำรงอยู่ในอนำคตชำติก็เกิดขึ้นในอนำคตชำติ คือว่ำสัตว์บุคคลนี้ด�ำรง

อยูเ่มือ่ใด ขณะใด กำลใด เวลำใด ลูกโซ่ท้ัง ๑๒ นีก็้เกดิขึน้ เป็นไปอยูเ่มือ่นัน้ ขณะนัน้ 

กำลนัน้ เวลำนัน้ ถ้ำหำกว่ำค�ำว่ำเป็นปัจจบุนัธรรมมคีวำมหมำยด่ังนีก้ใ็ช้ได้ คอืเกดิขึน้

ในปัจจุบัน

ประกำรต่อไปกพ็งึท�ำควำมเข้ำใจว่ำ ค�ำอธบิำยแม้ตัง้แต่เบือ้งต้นทีแ่สดงว่ำเป็น

พระพทุธำธิบำยก็อำจจะให้เข้ำใจว่ำเป็นธรรมทีไ่ม่ใช่เป็นปัจจบุนัธรรมดงักล่ำว คอืไม่ได้

เกิดในขณะปัจจุบันเดี๋ยวนี้ทั้งหมด เช่น อธิบำยถึงวิญญำณท่ีกล่ำวไว้แล้วว่ำ แสดง

อธิบำยเป็น ๒ อย่ำง คือ เป็นวิญญำณ ๖ ซึ่งฟังได้ว่ำเป็นควำมรู้สึกทำงอำยตนะ 

ในปัจจุบัน ก็ไม่มีปัญหำ แต่อีกอย่ำงหนึ่งอธิบำยเป็นปฏิสนธิวิญญำณตำมที่เข้ำใจกัน

ว่ำเป็นวิญญำณมำเกิด เป็นวิญญำณมำปฏิสนธิ นำมรูปจึงก่อเกิดขึ้น ถ้ำวิญญำณไม่

มำปฏสินธ ินำมรปูกไ็ม่ก่อขึน้หรอืว่ำปฏสินธแิล้วเคลือ่นออกไปเสยี นำมรปูกต้็องหยดุ

กนัแค่นัน้ไม่เตบิโตขึน้ หรอืแม้ว่ำมำปฏสินธแิละอยูไ่ปจนเป็นเดก็ แล้วกเ็คลือ่นออกไป

เสียอีก นำมรูปก็ต้องดับกันแค่นั้น แตกสลำยแค่นั้น ไม่สมบูรณ์สืบต่อมำดั่งนี้ ก็พึง

เข้ำใจว่ำนี้เป็นอธิบำยในขณะน้ัน คือในขณะท่ีถือปฏิสนธิตำมหลักพระพุทธศำสนำท่ี

แสดงไว้นั้น

ควำมทีส่ตัว์บคุคลทกุ ๆ คนถอืก�ำเนดิเกดิขึน้ในครรภ์ของมำรดำมีแสดงไว้ว่ำ 

เพรำะเหตุปัจจัยคือ ๑ มำรดำมีระดู ๒ มำรดำบิดำอยู่ร่วมกัน และ ๓ คันธัพพะคือ 

คนธรรพ์ท่ำนอธิบำยว่ำคือสัตว์ที่จะมำเกิดมำปรำกฏขึ้น คันธัพพะหรือว่ำสัตว์ท่ีจะมำ

เกดินีก็้น่ำจะได้แก่ปฏิสนธวิญิญำณดังกล่ำวนัน้เอง ในพระวินยัทีแ่สดงถึงกำรพรำกชวิีต

มนษุย์ และในพระวนิยัทีแ่สดงถงึให้นบัอำยุคือบวชได้ตัง้แต่ในครรภ์กใ็ช้ค�ำว่ำ นบัได้ตัง้แต่ 

ปฐมจิต ปฐมวญิญำณ กพ็งึเหน็ว่ำตัง้แต่ปฏสินธวิิญญำณดงักล่ำวนัน้เอง แต่ควำมเห็น

นี้ก็อำจจะมีผู้แย้งได้เหมือนกันว่ำ ปฏิสนธิวิญญำณ นั้นหมำยถึงวิญญำณแรกในธำตุ

ขันธ์ที่ถือก�ำเนิดเกิดมำนี้ ไม่ได้หมำยถึงวิญญำณมำเกิด แต่ว่ำตำมพระพุทธำธิบำย 

ดังได้กล่ำวมำข้ำงต้นดูคล้ำย ๆ กับหมำยถึง วิญญำณมำเกิด เพรำะวิญญำณเป็นเหตุ

ปัจจยัให้เกดินำมรปูจึงมำก่อนนำมรปู เมือ่วิญญำณมำนำมรปูจงึมำตำมกนัไป นัน่กพึ็ง

เห็นว่ำเป็นอธิบำยวิญญำณในขณะน่ัน ในขณะที่วิญญำณถือก�ำเนิด และเมื่ออธิบำย
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วิญญำณในขณะที่ถือก�ำเนิดดั่งนั่น อธิบำยก็จึงอธิบำยไปในเค้ำนั่น คือควำมที่นำมรูป

พร้อมท้ังวิญญำณก่อเกิดขึ้นมำมีควำมกลับได้ขันธ์ ก็คือรูปขันธ์ นำมขันธ์หรือว่ำ 

ขันธ์ ๕ ได้อำยตนะคือ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย และมนะ จึงเป็นลักษณะของกำร 

ก่อเกิดขึ้นมำตั้งแต่ในครรภ์ของมำรดำจนถึงคลอดออกมำดังน้ี เป็นลักษณะของชำต ิ

ที่เรียกว่ำกำรเกิด

แสดงควำมแก่ควำมตำย ก็อธิบำยในลักษณะของควำมแก่ควำมตำยทั่วไป 

ควำมแก่กค็อืควำมทรดุโทรมของกำย ควำมตำยกคื็อควำมแตกท�ำลำยของขนัธ์ท้ังหลำย

ดั่งนี้ ก็พึงเข้ำใจว่ำเป็นกำรแสดงอย่ำงธรรมดำสำมัญ เพรำะว่ำอำกำรทั้ง ๑๒ น้ี  

มีขึ้นได้ในทุกระยะดังกล่ำวมำข้ำงต้นน่ัน ในระยะที่สัตว์บุคคลมำถือก�ำเนิดตั้งแต่ 

ในครรภ์ของมำรดำก็มีอำกำรท้ัง ๑๒ น้ีเรือ่ยมำ จนถึงระยะเวลำทีแ่ก่ทีต่ำยอย่ำงธรรมดำ

ก็มีอำกำรทั้ง ๑๒ นี้ หรือว่ำมีทุกระยะดังกล่ำวนั่น

สายสัมพันธ์ห่วงที่ ๑,๒

จักได้แสดงอธิบำยควำมเป็นเหตุปัจจัยและผลของอำกำรท้ังหลำยใน ปฏิจจ- 

สมุปบำท ซึ่งเนื่องกันเป็นสำย อันจะพึงเห็นได้ในปัจจุบัน

อวชิชำ เป็นปัจจยัให้เกดิสงัขำรอย่ำงไร กล่ำวโดยย่อ อวิชชำแปลว่ำควำมไม่รู้ 

หมำยถึงไม่รู้ในสัจจะมีทุกข์เป็นต้น กล่ำวอีกอย่ำงหนึ่งก็คือ รู้ แต่ว่ำรู้ไม่จริง รู้ไม่ถูก 

รู้ผิดจำกสัจจะ ดังกล่ำวนั้น

สังขำร กล่ำวโดยย่อก็คือ ควำมปรุงแต่งทำงกำย วำจำ ใจ หมำยถึงกรรมที่

เป็นกรรมดบ้ีำง กรรมชัว่บ้ำง กรรมเป็นกลำง ๆ บ้ำง อวิชชำเป็นเหตปัุจจยัให้เกิดควำม

ปรุงแต่ง ด้วยว่ำเพรำะไม่รูส้จัจะ หรอืรูผ้ดิจำกสัจจะ จงึปรงุแต่งส่ิงทีไ่ม่รูน้ัน้ ตัง้ต้นแต่

คิดปรุงแต่งขึ้น เห็นปรุงแต่งขึ้นในทำงผิด ปรำกฏเป็นมิจฉำทิฏฐิ ควำมเห็นผิด โมหะ 

ควำมหลง สืบไปจนถึงปรุงแต่งขึ้นเป็นตัณหำ ควำมดิ้นรนทะยำนอยำก อุปำทำน  

ควำมยึดถอื หรือว่ำกล่ำวตำมสำยอำสวะ ๓ อวิชชำดงักล่ำว เป็นเหตปัุจจยัปรงุแต่งภพ 

คือควำมเป็นตั้งต้นแต่ เป็นเรำสืบมำเป็นของเรำ เป็นตัวตนของเรำ ปรุงแต่งกำม คือ



138 ความเข้าใจเร่ืองพระพุทธศาสนา

ควำมใคร่ ควำมปรำรถนำควำมรกั ตัง้ต้นแต่ควำมใคร่ควำมปรำรถนำควำมรกัเรำหรอื

รักตน ตลอดจนถึงปรุงแต่งสิ่งที่น่ำรักใคร่ ปรำรถนำพอใจทั้งหลำย และเมื่อเป็นดั่งนี้

ก็ต้องปรุงแต่งสิ่งท่ีขัดกัน อันเป็นท่ีขัดใจหรือว่ำขัดควำมรักควำมใคร่ควำมปรำรถนำ

ควำมพอใจ ให้เป็นสิ่งที่ไม่น่ำรักใคร่ไม่น่ำปรำรถนำ ไม่น่ำพอใจ เป็นคู่กัน เหล่ำนี้เป็น

สงัขำร คือเป็นควำมปรงุแต่ง หรือเป็นเคร่ืองปรงุแต่งทำงจติใจ อนัเกดิข้ึนเนือ่งมำจำก

อวชิชำท้ังหมด และเมือ่ได้มกีำรปรงุแต่งทำงจติใจอย่ำงนีก่้อนแล้ว กม็กีำรปรงุแต่งทำงกำย 

มกีำรปรงุแต่งทำงวำจำติดตำมมำอีกด้วย ควำมปรงุแต่งท้ังปวงนี ้ดงัท่ีเรยีกว่ำ กำยสังขำร 

วจีสังขำร จิตตสังขำร หรือ กำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม

อีกอย่ำงหนึ่ง เมื่อแสดงทำง มิจฉัตตะ หรือ มิจฉำภำวะ คือ ภำวะที่ผิด 

อวิชชำก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมิจฉำทิฏฐิ คือควำมเห็นผิด มิจฉำสังกัปปะ คือควำม 

ด�ำริผิด นี้เป็นควำมปรุงแต่งทำงจิตใจ และเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมิจฉำวำจำ เจรจำผิด 

มิจฉำกัมมันตะ กำรงำนผิด มิจฉำอำชีวะ เลี้ยงชีวิตผิด มิจฉำวำยะมะ เพียรผิด  

มิจฉำสติ ระลึกผิด มิจฉำสมำธิ สมำธิผิดหรือตั้งใจผิด ตลอดถึงมิจฉำญำณะ รู้ผิด 

มิจฉำวิมุตติ พ้นผิด มิจฉำภำวะ คือภำวะที่ผิด เหล่ำนี้เกิดสืบมำจำกอวิชชำ ทั้งนั้น 

เพรำะฉะนั้น อวิชชำจึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขำร คือ ควำมปรุงแต่ง สิ่งที่ปรุงแต่ง 

หรือเครื่องปรุงแต่งขึ้นเหล่ำนี้ ในข้อนี้จึงพึงเห็นเป็นตัวอย่ำง เช่นว่ำ เพรำะอวิชชำคือ

ควำมไม่รู้ในสัจจะ หรือรู้ผิดในสัจจะ จึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขำร ควำมปรุงแต่ง  

ดงัเช่นปรงุแต่งภพหรอืภำวะ ควำมเป็น ตัง้ต้นด้วยควำมเป็นเรำ ควำมเป็นตน ดงักล่ำวนัน้ 

ก็คือ ปรุงแต่งอัตตำ คือตัวตนขึ้นในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตำตัวตน เพรำะตำมสัจจะคือ 

ควำมจริงแล้วไม่ใช่อัตตำตัวตน แต่ว่ำปรุงแต่งขึ้น เป็นอัตตำตัวตนเพรำะอวิชชำ  

อตัตำตวัตนนัน้จงึเป็นสิง่ทีอ่วชิชำปรงุแต่งข้ึน หรอืว่ำปรงุแต่งมิจฉำภำวะ มีมิจฉำทฏิฐิ

เป็นต้น ดังที่กล่ำวมำนั้น มิจฉำทิฏฐิ ควำมเห็นผิด ก็คือเห็นทุกข์ว่ำเป็นสุข เห็นเหตุ

เกิดทุกข์ว่ำเป็นเหตุเกิดสุข เห็นควำมดับทุกข์ว่ำเป็นควำมดับสุข เห็นทำงปฏิบัติให้ถึง

ควำมดับทกุข์ว่ำ เป็นทำงปฏบิตัใิห้ถงึควำมดบัสขุ ดงันีเ้ป็นต้น คอื สจัจะเป็นอย่ำงหนึง่

แต่ว่ำเหน็เสียอกีอย่ำงหนึง่ กเ็พรำะอวชิชำจงึเป็นเหตปัุจจยัให้เกดิควำมปรงุแต่ง คอืว่ำ

สร้ำงควำมเห็นผิดข้ึนน้ัน ฉะน้ัน สังขำรที่ว่ำควำมปรุงแต่งนั้นก็คือเป็นควำมสร้ำงข้ึน 

กระท�ำข้ึนน้ันเอง อวชิชำเป็นเหตปัุจจยัให้เกดิควำมสร้ำงข้ึน ก็คือสร้ำงมจิฉำภำวะต่ำง ๆ 
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ดงักล่ำวมำนัน้ เพรำะฉะนัน้ อวิชชำจงึเป็นปัจจยัให้เกดิสงัขำร คอืให้เกดิควำมปรงุแต่ง

หรือให้เกิดควำมสร้ำงขึ้น กระท�ำขึ้น

สงัขำร เป็นปัจจัยให้เกิดวญิญำณอย่ำงไร สังขำรได้กล่ำวมำแล้ว ส่วนวิญญำณ

ได้แก่วิญญำณธำตุ คือธำตุรู้ ดังแสดงในธำตุวิภังคสูตร หรือปฏิสนธิวิญญำณดังกล่ำว

มำแล้ว และหมำยถึงวิญญำณ ๖ คือควำมรู้สึกที่เกิดขึ้นทำงอำยตนะ ๖ สังขำรคือ

ควำมปรุงแต่งหรือควำมสร้ำงขึ้นนั้น ก็ปรุงแต่งหรือสร้ำงวิญญำณขึ้นก่อน เพรำะว่ำ

วญิญำณนัน้ โดยเป็นธำตุรูห้รอืโดยเป็นปฏสินธิวญิญำณก็ตำม จะโดยเป็นวญิญำณ ๖ ก็ตำม 

ย่อมเป็นประธำนในนำมรูป หรือเป็นประธำนอยู่ในสัตว์บุคคลนี้ ในธำตุวิภังคสูตรนั้น 

ได้แสดงธำตุ ๖ ว่ำบุรุษบุคคลนี้มีธำตุ ๖ คือ ปฐวีธำตุ-ธำตุดิน อำโปธำตุ-ธำตุน�้ำ 

เตโชธำตุ-ธำตุไฟ วำโยธำตุ-ธำตุลม อำกำศธำตุ-ธำตุอำกำศ คือช่องว่ำงและวิญญำณ

ธำตุ-คือธำตุรู้ ธำตุ ๕ ข้ำงต้นเป็นธำตุที่ไม่มีควำมรู้ แต่ว่ำธำตุที่ ๖ เป็นธำตุที่มีควำม

รู้รวมกันเข้ำจึงเป็นบุรุษบุคคลนี้ ฉะนั้น วิญญำณจึงเป็นสิ่งส�ำคัญในบุรุษบุคคลนี้  

ถ้ำขำดวญิญำณเสยีกเ็ป็นบรุษุบคุคลขึน้มำไม่ได้ ร่ำงกำยอนันีท้ีป่ระกอบขึน้ด้วยธำต ุ๕ 

กก็ลำยเป็นเหมอืนอย่ำงวตัถ ุถ้ำขำดวญิญำณเสียแล้วกค็มุกนัอยู่ไม่ได้ ต้องแตกสลำย 

และแม้หมำยถึงวิญญำณ ๖ คือควำมรู้ทำงอำยตนะทั้ง ๖ วิญญำณ ก็เป็นสิ่งส�ำคัญ 

เป็นเบือ้งต้นของควำมรู้ทำงอำยตนะท้ังหลำย อนึง่ แม้ในล�ำดบัของขนัธ์ ๕ ท่ีมแีสดงว่ำ 

รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ ก็แสดงวิญญำณถัดไปจำกสังขำร อันแสดงว่ำ 

สงัขำรในขนัธ์ ๕ คือ ควำมคิดปรงุหรอืควำมปรงุคดินัน้กใ็ห้เกดิวญิญำณคอืควำมรูส้บื

ต่อไปด้วย เพรำะฉะนั้น วิญญำณจึงเป็นสิ่งที่เกิดสะกัดหน้ำนำมธรรมและสืบต่อหลัง

นำมธรรม อันเป็นวิถีจิตใจหรือกระบวนกำรจิตใจที่แสดงไว้ในพระพุทธศำสนำ ฉะนั้น 

สังขำรคือควำมปรุงแต่งหรือควำมสร้ำงนั้น จึงปรุงแต่งหรือสร้ำงวิญญำณขึ้นก่อนใน

บุรุษบุคคลนี้ เพรำะวิญญำณเป็นสิ่งส�ำคัญดังกล่ำว ฉะนั้น สังขำรจึงเป็นปัจจัยให้เกิด

วิญญำณ

อีกอย่ำงหนึ่งเม่ือท�ำควำมเข้ำใจอย่ำงง่ำย ๆ ขึ้นอีก เมื่อปรุงแต่งไปก็ย่อมมี

วญิญำณคอืควำมรู้สกึไปด้วยกนั สบืต่อกนัไป จงึจะสืบต่อไปถึงอำกำรอืน่ได้ ถ้ำปรงุแต่ง

หรือสร้ำงอะไรขึ้นมำ แต่ว่ำไม่มีวิญญำณ คือควำมรู้สึกในสิ่งนั้นบังเกิดขึ้นตำมไป 

ด้วยแล้ว กไ็ม่อำจจะเกดิอำกำรอย่ำงอืน่สบืต่อไปได้ และควำมปรงุแต่งนัน้เองกจ็ะต้อง
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หยดุจะต้องพักด้วย เหมือนอย่ำงว่ำในขณะทีห่ลบั วญิญำณคอืควำมรูส้กึทำงอำยตนะพกั 

ดงัจะพงึเหน็ได้ว่ำตำมองไม่เหน็อะไร หไูม่ได้ยินอะไร ดงันีเ้ป็นต้นกป็รงุแต่งอะไรไม่ได้ 

ต่อเมื่อตื่นอยู่วิญญำณพร้อมท่ีจะเกิดคือพร้อมที่จะรู้สึก เห็นรูป ได้ยินเสียง เป็นต้น 

จึงปรุงแต่งอะไรได้ และเม่ือปรุงแต่งในเรื่องอันใดก็รู้สึกไปในเรื่องอื่นนั้นด้วย ฉะนั้น 

สังขำรจึงเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญำณ ดังนี้อย่ำงง่ำย ๆ และถ้ำไม่ปรุงแต่งวิญญำณก็ไม่

ต้องรูอ้ะไร ไม่ต้องรูส้กึอะไร แต่ว่ำเพรำะปรงุแต่งเข้ำวิญญำณจงึรูสึ้กอะไร ๆ ขึน้ เหมือน

อย่ำงว่ำ ในขณะทีแ่ม้ตืน่อยูน่ีก้�ำลงันัง่สมำธไิม่ปรงุแต่งออกไปข้ำงนอก วญิญำณกไ็ม่รูส้กึ

ในเรือ่งอะไรข้ำงนอก แต่ว่ำในขณะทีก่�ำลงัท�ำสมำธนิัน้ ปรงุแต่งสมำธสิร้ำงสมำธคิอืท�ำ

สมำธิ วญิญำณกร็ูส้กึอยูใ่นอำรมณ์ของสมำธนิัน้ สังขำรจงึเป็นปัจจยัให้เกดิวญิญำณดงันี้ 

และตำมอธบิำยนีก้พ็งึเหน็ในทำงกลบักนัว่ำแม้วญิญำณเองกเ็ป็นปัจจยัให้เกดิสงัขำรคอื

ควำมปรุงแต่งด้วย ในบำลีพระสูตรก็แสดงอธิบำยไว้ดังนี้ด้วยเหมือนกัน

สายสัมพันธ์ห่วงที่ ๓,๔,๕,๖,๗

เพรำะวิญญำณเป็นปัจจัยเกิดนำมรูปอย่ำงไร วิญญำณ ได้กล่ำวอธิบำยแล้ว 

นำมรปู “นำม” กไ็ด้แก่ เวทนำ สญัญำ เจตนำ ผสัสะ มนสิกำร รปูกไ็ด้แก่มหำภตูรปู 

และอปุำทำยรปูดงัทีไ่ด้กล่ำวแล้วเหมอืนกัน แต่พงึอธบิำยเพิม่เติมว่ำ นำมรปู ซึง่ย่อลง

มำจำกขันธ์ ๕ นั้น นำมก็ได้แก่ เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ รูปก็ได้แก่รูป คือ

มหำภตรูปกับอุปำทำยรูปน่ันแหละ ข้อท่ีแตกต่ำงกันอยู่ก็คือนำมในที่ทั่วไปอธิบำยว่ำ 

นำมขนัธ์ท้ัง ๔ ดงักล่ำวนัน้ แต่ว่ำในอธบิำยทีท่่ำนให้ไว้ในปฏจิจสมปุบำทนี ้นำมได้แก่ 

เวทนำ สัญญำ เจตนำ ผัสสะ มนสิกำร จึงตรงกันสองต่ำงกันสำม ท่ีตรงกันก็คือ 

เวทนำ สัญญำ ที่ต่ำงกันก็คือ เจตนำ ผัสสะ มนสิกำร เพรำะในนำมขันธ์ทั้ง ๔ นั้น 

อีก ๒ ก็คือ สังขำร วิญญำณ ฉะนั้น ก็พึงทรำบว่ำ แม้ชื่อจะต่ำงกันก็ตำม แต่อรรถ

คือควำมหมำยกค็งเป็นอนัเดียวกนั เพรำะว่ำค�ำว่ำนำมน้ัน เป็นค�ำทีก่ล่ำวครอบถึงนำม

ขันธ์ทั้งหมดที่เป็นอำกำรของจิตใจ คือที่เป็นอำกำรที่คิดน้อมต่อรับรู้อำรมณ์ทั้งหลำย  

ในนำมขันธ์ทั้ง ๔ นั้น ยกขึ้นแสดงส�ำหรับแสดงขันธ์ ๕ ทั่วไป
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ฉะนั้น เมื่อย่อขันธ์ ๕ เข้ำหำนำมรูป รูปจึงคงเป็นรูป ส่วนอีก ๔ ก็ย่อเข้ำ

เป็นนำม พึงเข้ำใจว่ำ นำมขันธ์ ๕ ตำม ขันธ์ ๕ นั้น ก็ยกขึ้นแสดงส�ำหรับขันธ์ ๕ 

ฉะนั้น ในที่อ่ืนจึงอำจแสดงนำมขันธ์ช้ีเอำนำมธรรมอย่ำงอื่นก็ได้ตำมควำมเหมำะสม 

เหมือนอย่ำงไตรสิกขำเป็นท่ีย่อปฏิบัติธรรมเข้ำมำทั้งสิ้น เมื่อเอำมรรค ๘ ย่อเข้ำหำ

ไตรสิกขำก็ได้ข้อธรรมอย่ำงหนึ่ง เมื่อเอำธรรมอย่ำงอื่นย่อเข้ำไตรสิกขำ ก็ได้ชื่อธรรม

แต่ละอย่ำงตำมบทธรรมท่ีได้น�ำเข้ำมำย่อนั้น แต่ว่ำโดยอรรถคือเนื้อควำมก็เป็น 

อันเดียวกัน แต่ก็ยังมีปัญหำว่ำ วิญญำณเกิดในอันดับไหนในหมู่นำมธรรมเหล่ำนี้  

ผูศ้กึษำธรรมเมือ่ศกึษำขันธ์ ๕ กย่็อมพบว่ำเรยีงวญิญำณไว้ภำยหลงัว่ำ เวทนำ สัญญำ 

สังขำร วิญญำณ แต่ว่ำในกำรแสดงกำรเกิดของวิญญำณทำงอำยตนะ คือวิญญำณ ๖ 

กลับแสดงว่ำวิญญำณเกิดก่อน คืออำศัยตำ และรูปเกิดจักขุวิญญำณ แล้วก็เกิดจักขุ

สัมผัส เกิดเวทนำ แล้วก็เกิดสัญญำ แล้วก็เกิดสัญเจตนำเป็นต้นไปตำมล�ำดับท่ีเกิด

ทำงอำยตนะนี ้วญิญำณจงึเกดิก่อน ถดัจำกวิญญำณจึงเกดิสัมผสั ซึง่เว้นไว้มิได้แสดง

ในขันธ์ ๕ แล้วก็เวทนำ สัญญำ แล้วก็สัญเจตนำ เป็นต้น ส�ำหรับสัญเจตนำเป็นต้นนี้ 

ท่ำนอธิบำยว่ำ ได้แก่สังขำรในขันธ์ ๕ นั่นแหละ แต่ว่ำใช้ชื่อต่ำงออกไป ตำมล�ำดับที่

เกิดขึน้จงึถอืว่ำวญิญำณเกดิก่อน น�ำหน้ำนำมธรรมหรอืนำมขนัธ์ทัง้หมด ข้อนีก้ส็มกบั

ทีล่�ำดบัแสดงในปฏิจจสมุปบำทท่ีแสดงว่ำ เพรำะวิญญำณเป็นปัจจยัเกดินำมรปู จะต้อง

มีวิญญำณเป็นปัจจัยขึ้นก่อน นำมข้ออื่นจึงบังเกิดขึ้น ฉะนั้น ในอธิบำยนำมรูปใน 

ปฏิจจสมปุบำทจึงตดัวญิญำณยกเอำเวทนำสญัญำและกต่็อด้วยเจตนำผสัสะกับมนสกิำร 

ส�ำหรบัผสัสะนัน้ กอ็ยูอ่นัดบัถดัจำกวญิญำณดังกล่ำวมำข้ำงต้น ส�ำหรบัเจตนำกบัมนสกิำร

นัน้กพ็งึสงเครำะห์เข้ำในสังขำรได้ เพรำะว่ำค�ำว่ำสังขำรนีส้งเครำะห์เอำนำมธรรมท้ังปวง

เข้ำได้ ท่ำนจึงได้จัดย่อลงเป็นกุศลบ้ำงอกุศลบ้ำงดังกล่ำวมำในครั้งก่อนนั้นแล้ว 

จึงถึงปัญหำว่ำ ท�ำไมในขันธ์ ๕ จึงเรียงวิญญำณไว้ถัดจำกสังขำรไม่เรียง

วิญญำณไว้ถัดจำกรูปตำมล�ำดับที่เกิด ว่ำรูป วิญญำณ เวทนำ สัญญำ สังขำร ดั่งนี้  

ก็ตอบได้ว่ำ เพรำะในขันธ์ ๕ นั้นมุ่งส�ำหรับเป็นข้อที่ยกข้ึนพิจำรณำทำง วิปัสสนำ 

กัมมัฏฐำน คือเป็นภูมิของวิปัสสนำ อันเรียกว่ำวิปัสสนำภูมิ หมำยถึงเป็นอำรมณ ์

ของวปัิสสนำ ฉะนัน้ จงึจ�ำทีจ่ะต้องยกเอำข้อทีพ่จิำรณำเหน็ได้ง่ำยเข้ำไปหำยำกหรอืว่ำ
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จำกหยำบเข้ำไปหำละเอียด จึงได้เรียงรูปไว้เป็นอันดับหน่ึง เพรำะว่ำรูปนั้นเป็นของ

หยำบยกขึน้พจิำรณำให้เหน็ได้ง่ำย มำถงึนำมธรรมซึง่เนือ่งเข้ำมำถงึจติใจ เวทนำกเ็ป็น

ของหยำบเป็นของคำบเกีย่วกนัอยูร่ะหว่ำงกำยและจิต จงึได้ยกเอำเวทนำขึน้เป็นอนัดบัสอง 

แล้วถัดมำกเ็ป็นสญัญำ เป็นสงัขำร ซึง่เรยีงตำมล�ำดบัได้ เพรำะว่ำเป็นของท่ีหยำบและ

สมัพันธ์กันกบัเวทนำ เม่ือพจิำรณำเหน็ เวทนำ สัญญำ สังขำร ชดัขึน้ จงึมำถงึวิญญำณ

ซึง่เป็นของละเอียด เป็นอำกำรแรกของนำมธรรมซึง่อำศยัอำยตนะภำยในและภำยนอก

ประจวบกัน ฉะนั้น ในขันธ์ ๕ จึงได้เรียงวิญญำณไว้ท้ำย

อีกอย่ำงหนึ่ง ได้มีบำงพระสูตรได้แสดงวิญญำณไว้เป็นสองสืบต่อทั้งข้ำงหน้ำ

ทั้งข้ำงหลังคืออำศัยอำยตนะบังเกิด วิญญำณแล้วก็เวทนำ สัญญำ สังขำร แล้วก็เกิด

วิญญำณถัดจำกสังขำรอีก โดยนัยนี้ก็พึงเห็นอธิบำยว่ำ เมื่อถึงสังขำรก็เกิดวิญญำณ 

ถัดจำกสงัขำรอกีด้วย คอืเมือ่เกดิควำมปรุงขึน้หรอืเกดิควำมคดิปรงุอนัเป็นกองสังขำร

ในขนัธ์ ๕ เมือ่คิดปรงุไป หรอืว่ำปรงุคดิไปก็รูไ้ปด้วย ควำมทีรู่ไ้ปด้วยนัน้กคื็อวิญญำณ 

แล้วก็เกิดผัสสะเวทนำเป็นต้นสืบเน่ืองกันไปอีกเป็นท�ำนองเป็นวงกลม ในเมื่อกระแส

ควำมคิดไม่หยดุ ดงัเช่นในเมือ่บคุคล คดิถึงอะไรตดิต่อกนัไปนำน ๆ กระแสควำมคดิ

ไม่หยดุ นำมธรรมเหล่ำนีก้บ็งัเกดิสมัพนัธ์กนัไปเป็นวงกลม ดังจะพึงเห็นได้ว่ำ ในควำมคดิ

ทัง้ปวงน้ันกต้็องอำศยัอำยตนะ ในขณะทีน่ัง่คดิปรงุหรอืปรงุคดิเรือ่งต่ำง ๆ กอ็ำจไม่ใช้ 

ตำ ห ูจมกู ล้ิน กำย ท่ีเป็นประสำทท้ัง ๕ แต่ใช้มนำยตนะ กบัธรรมำยตนะ คอืคู่ที ่๖ 

แล้วก็เกิดวิญญำณ ผัสสะ เวทนำ สัญญำ สังขำร แล้วก็เกิดวิญญำณขึ้นอีก แล้วก็วน

ไปเป็นผัสสะเวทนำ เป็นต้น เป็นวงกลมไปดังนี้ พึงจะอธิบำยดั่งนี้ด้วย แต่ว่ำในเมื่อ

ควำมคิดที่ขำดกระแสลง ก็พึงเห็นอธิบำยตำมอภิธรรมที่อธิบำยว่ำ เมื่อวิถีจิตด�ำเนิน

ไปถึงตทำลัมพนจิต จุติจิต ก็สรุปเข้ำในสังขำรนี่แหละ ก็ตกภวังค์ในอำรมณ์หนึ่ง ๆ 

คร้ันรับอำรมณ์อ่ืน จติกข็ึน้จำกภวงัค์มำสูวิ่ถจีติใหม่ แล้วกต็กภวงัค์ไปอกีในอำรมณ์นัน้ 

เป็นอนัว่ำตำมอธบิำยในอภธิรรมนีท้กุอำรมณ์ทีจ่ติรบั จติต้องขึน้จำกภวังค์เป็นปฏิสนธิ

จิตและก็มำถึงจุติจิต แล้วก็ตกภวังค์ในทุกอำรมณ์ นี้เป็นอธิบำยในอภิธรรม ฉะนั้น  

จึงจ�ำที่จะต้องแบ่งเขตกันดังกล่ำว เพื่อไม่ให้สับสน ว่ำเม่ือยังไม่ส้ินกระแสควำมคิด 

ควำมคิดยงัสบืเน่ืองเป็นกระแสไปเป็นสงัขำรแล้วกเ็กดิวิญญำณขึน้ใหม่แล้วกเ็ป็นผสัสะ 

เป็นเวทนำ เป็นต้น เป็นวงกลม แต่ว่ำเม่ือสุดกระแสลงก็ส้ินสุดกันครำวหนึ่ง ๆ  

เหมอืนดงัอธบิำยในอภิธรรมน้ัน เม่ือนำมธรรมบงัเกดิขึน้เป็นวงกลมวิญญำณจงึอยูห่น้ำ
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ก็ได้อยู่หลังก็ได้ เกิดขึ้นทีแรกอยู่ข้ำงหน้ำ แต่ก็เกิดขึ้นต่อจำกสังขำร ดังจะเห็นได้ 

ง่ำย ๆ ว่ำ คิดไปก็รู้ไปด้วย ควำมคิดนั้นเป็นสังขำร ควำมรู้ไปด้วยนั้นเป็นวิญญำณ

และก็พึงทรำบว่ำ แม้ผัสสะมีอยู่ แต่ในขันธ์ ๕ นั้นก็ไม่แสดงผัสสะ คือ 

ตดัผสัสะออกเสยี แต่ก็พึงทรำบว่ำ ในกระแสของจติทีบ่งัเกดิขึน้นัน้ย่อมมผีสัสะอยูด้่วย 

และผัสสะนี้ก็เป็นอำกำรของจิตข้อส�ำคัญข้อหนึ่ง ดังท่ียกแสดงในปฏิจจสมุปบำท  

เพรำะฉะนั้น นำมรูปในปฏิจจสมุปบำท จะแสดงชี้เอำอย่ำงท่ีท่ำนได้แสดงอธิบำยไว ้ 

ไม่กล่ำวถงึวิญญำณก็ได้ จะแสดงตำมนัยขนัธ์ ๕ กไ็ด้ คือมวิีญญำณด้วยต่อท้ำยสังขำร 

แต่ว่ำจะต้องอธิบำย เพรำะฉะนั้น เพื่อตัดกังวลอันจะต้องอธิบำยให้เข้ำใจ ท่ำนจึงไม่

ยกเอำวิญญำณขึ้นมำว่ำไว้อีก ซึ่งก็พึงท�ำได้ เพรำะนำมนั้นครอบถึงนำมธรรมทั้งหมด 

ดังกล่ำวมำข้ำงต้นนัน้ และเมือ่มนีำมขึน้กย่็อมมีรูป อนัหมำยถึงรปูทีเ่ป็นอปุำทินนะคือ

รูปที่มีใจครอง ไม่ได้เป็นรูปที่เป็นอนุปำทินนะคือเป็นศพหรือเป็นวัตถุ เมื่อมีนำมจึงมี

รปูทีเ่ป็นอปุำทนินะนัน้ และวญิญำณย่อมเป็นปัจจัยให้รปูเป็นอปุำทินนะดงักล่ำวโดยตรง 

ดังพระพุทธภำษิตที่แสดงไว้แปลควำมว่ำ “กำยน้ีไม่นำนหนอ จักนอนทับแผ่นดิน 

ปรำศจำกวิญญำณ อันเขำท้ิงเสียแล้ว เหมือนอย่ำงท่อนไม้ ไม่มีประโยชน์” ฉะนั้น  

รูปกำยทีป่รำศจำกวญิญำณแล้ว จงึกลำยเป็นอนปุำทนินะคอืเป็นศพ แต่เมือ่มวีญิญำณอยู่ 

ย่อมเป็นอุปำทนินะ คือเป็นรปูกำยทีม่ชีวีติขึน้ วญิญำณจงึเป็นปัจจบุนัให้เกดินำมรปูดัง่น้ี

เพรำะนำมรูปเป็นปัจจัยเกิดสฬำยตนะ คืออำยตนะ ๖ และอำยตนะ ๖  

นั้นก็ได้แก่ จักขุ ตำ โสตะ หู ฆำนะ จมูก ชิวหำ ลิ้น กำยะ ก็คือกำย มนะก็แปลว่ำ

ใจเหมอืนกนั แต่ว่ำมนะในทีน่ีห้มำยถงึใจทีเ่ป็นอำยตนะ คอืเป็นทีต่่อวสิยัคอื อำรมณ์ทัง้ปวง 

เป็นอำยตนะเช่นเดียวกับจักขุ โสตะ เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ต่อวิสัยคืออำรมณ์ของตน  

จักขุ โสตะ ฆำนะ ชิวหำ กำยะ นี้หมำยถึงที่เป็นประสำทไม่ได้หมำยถึงรูปหู รูปตำ 

เป็นต้น ในที่นี้เรียกว่ำอำยตนะที่แปลว่ำที่ต่อ เพรำะนำมรูปมีขึ้น อำยตนะทั้ง ๖  

นีจ้งึมขีึน้ หมำยถงึว่ำพร้อมทีจ่ะต่อ พร้อมทีจ่ะปฏิบตัหิน้ำทีใ่นกำรต่อวสิยั คอืสิง่ท่ีเป็น

อำรมณ์ของตนเช่นว่ำ จักขุก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ต่อรูป ตลอดจนถึงมนะก็พร้อมที่

จะปฏิบัติหน้ำที่ คือต่อกับวิสัยคืออำรมณ์ทั้งหลำย ท่ำนอธิบำยว่ำวิสัยของมนะนั้นต่อ

กับอำรมณ์ได้ทุกอย่ำง แต่ว่ำวิสัยของจักขุ โสตะ มำนะ ชิวหำ กำยะ ทั้ง ๕ นี้ต่อได้

เฉพำะวิสัยของตน เช่นว่ำจักขุก็ต่อได้เฉพำะรูป โสตะก็ต่อได้เฉพำะเสียง แต่ว่ำมนะ
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นั้นต่อได้ทั้ง ๖ อย่ำง ส่วนวิสัยที่เป็นเฉพำะของตนของมนะนั้นก็คือธรรมะ คือเรื่อง

รำวมีเรื่องของรูปเสียง เป็นต้น แต่ว่ำทั้ง ๖ นี้จะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ในกำรต่อได้ 

ก็จะต้องมีนำมรูปนี้เป็นปัจจัยคือนำมรูป รูปต้องเกิดขึ้นก่อน อันหมำยถึงว่ำนำมธรรม

ที่เป็นอำกำรของจิตใจและรูปอันเป็นอุปำทินนะ เมื่อนำมรูปมีขึ้น เพรำะนำมรูปเป็น

ปัจจัยจึงเกิดอำยตนะ ๖ ขึ้น ดังนี้

เพรำะสฬำยตนะ คืออำยตนะ ๖ เป็นปัจจัยเกิดผัสสะ ในข้อนี้ก็เห็นได้ชัด 

เพรำะเมือ่อำยตนะทัง้ ๖ ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อวิสยัคอือำรมณ์ของตน เป็นต้นว่ำ จกัขก็ุต่อรูป 

จงึเกดิผสัสะขึน้ ตำมล�ำดบักระแสจตินัน้ เมือ่อำยตนะต่อกนัเกดิวญิญำณขึน้ก่อนแล้ว

เกิดผัสสะ ดังที่มีแสดงไว้ว่ำ อำศัยตำและรูปเป็นต้นเกิดจักขุวิญญำณ อำศัยควำม

ประชุมกันของสิ่งทั้ง ๓ คือ จักขุ รูป จักขุวิญญำณ เกิดผัสสะดังที่เรียกว่ำจักขุสัมผัส 

เป็นต้น แต่ว่ำในที่นี้ ได้ตัดเอำวิญญำณออกเสีย ยกเอำผัสสะขึ้นมำกล่ำวในล�ำดับ 

เพรำะต้องกำรแสดงปฎิจจสมุปบำททำงอริยสัจ เมื่อเข้ำใจดั่งนี้แล้วก็ย่อมจะเห็นทำง

สัมพันธ์กันได้ชัดขึ้น เพรำะสฬำยตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะขึ้นดั่งนี้

เพรำะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนำ ข้อนี้ก็เป็นไปตำมล�ำดับสำมัญ

เพรำะเวทนำเป็นปัจจัยเกิดตัณหำ ข้อนี้แสดงถึงสำยสัมพันธ์ระหว่ำงวิถีจิตท่ี

ด�ำเนินไป คอืว่ำสำยวิถจีติกบัสำยกเิลส และเป็นสำยสมัพนัธ์ทีแ่สดงใช้ในทีท่ัง้ปวงตรงกนั 

ก็เพรำะเวทนำเป็นปัจจัยเกิดตัณหำ เวทนำนั้นเป็นสุขเวทนำก็มี ทุกขเวทนำก็มี  

อทุกขมสุขเวทนำก็มี เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหำ เป็นกำมตัณหำบ้ำง ภวตัณหำบ้ำง 

วิภวตัณหำบ้ำง กล่ำวอีกอย่ำงหนึ่ง เป็นปัจจัยให้เกิดรูปตัณหำบ้ำง สัททตัณหำบ้ำง  

คนัธตณัหำบ้ำง รสตณัหำบ้ำง โผฏฐพัพตณัหำบ้ำง ธรรมตณัหำบ้ำง คอื ตณัหำในรูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ และธรรมคือเรือ่งรำวท้ังหลำย ถ้ำเป็นสุขก็ให้เกิดกำมตัณหำบ้ำง 

ภวตัณหำบ้ำง ถ้ำเป็นทุกข์ก็ให้เกิดวิภวตัณหำ อีกอย่ำงหนึ่ง เมื่อแสดงว่ำเป็นปัจจัยให้

เกิดกิเลสคือ รำคะ โทสะ โมหะ สุขเวทนำก็เป็นปัจจัยให้เกิดรำคะ คือควำมติด 

ควำมยินดี ทุกขเวทนำก็เป็นปัจจัยให้เกิดโทสะ ควำมโกรธแค้นขัดเคือง อทุกขมสุข

เวทนำกเ็ป็นปัจจยัให้เกดิโมหะ คอืควำมหลง เพรำะไม่รู ้แต่ว่ำในสำยปฏจิจสมปุบำทนี้

ยกเอำตัณหำขึ้นว่ำ เมื่อเวทนำเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหำ ก็พึงเป็นควำมอธิบำยดังกล่ำว  

เวทนำจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหำดั่งนี้
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สายสัมพันธ์ห่วงที่ ๘,๙

เพรำะตัณหำเป็นปัจจัยเกิดอุปำทำนอย่ำงไร ตัณหำคือควำมทะยำนอยำก 

ควำมดิ้นรนของใจ จ�ำแนกออกเป็นตัณหำ ๓ หรือตัณหำ ๖ ดังกล่ำวแล้ว อุปำทำน 

คือควำมยึดถือ ท่ำนแสดงอธิบำยอุปำทำน ๔ ดังที่กล่ำวแล้วเหมือนกัน กล่ำวสั้นเมื่อ

มีตัณหำคือควำมอยำกในสิ่งใด ก็ย่อมเกิดควำมยึดในสิ่งนั้น ฉะนั้น เมื่อแสดงอธิบำย

ตัณหำ ๖ มีรูปตัณหำ ควำมดิ้นรนทะยำนอยำกในรูป เป็นต้น ก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิด

อปุำทำน คอืควำมยึดถอืในรูปเป็นต้น คือเมือ่มคีวำมอยำกในรปูกย่็อมมคีวำมยดึในรปู 

มีควำมอยำกในเสียง ก็ย่อมมีควำมยึดในเสียง มีควำมอยำกในกลิ่นก็ย่อมมีควำมยึด

ในกลิน่ มคีวำมอยำกในรสกย่็อมมีควำมยดึในรส มคีวำมอยำกในโผฏฐพัพะ สิง่ทีก่ำย

ถูกต้อง ก็ย่อมมีควำมยึดในโผฏฐัพพะนั้น มีควำมอยำกในธรรมคือเรื่องรำว ก็ย่อมมี

ควำมยึดในธรรมคือเรื่องรำว

รวมควำมว่ำ อยำกในสิง่ใดกย่็อมยดึในส่ิงนัน้ หรอืว่ำเมือ่แสดงอธบิำยในตณัหำ 

๓ กำมตณัหำ ควำมอยำกในกำม กย่็อมมคีวำมยดึในกำม อยำกในภพ กย่็อมมคีวำม

ยึดในภพ อยำกในวิภพ คือควำมไม่เป็นนั่นเป็นนี่ ก็ย่อมมีควำมยึดอยู่ในวิภพนั้น  

และเมื่อพิจำรณำตำมที่ท่ำนแสดงอธิบำยอุปำทำน ๔ มี กำมุปำทำน ยึดถือในกำม

เป็นต้น ก็จะพึงเห็นควำมสัมพันธ์ ดังน้ี เม่ือมีควำมอยำกในรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ และธรรมคอืเร่ืองรำว กย่็อมมคีวำมยดึอยูใ่นรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

และธรรมคอืเร่ืองรำวน้ัน โดยเป็นกำม คอืเป็นสิง่ท่ีรกัใคร่ปรำรถนำพอใจ ดงันีจ้งึเรยีกว่ำ 

กำมปุำทำน ควำมยดึถอืในกำม ท้ังนีก้เ็พรำะว่ำมทีฏิฐคิอืควำมเหน็ในรูป เสยีง เป็นต้น

นัน้ว่ำเป็นกำม คือเป็นสิง่ท่ีรกัใคร่ปรำรถนำพอใจ จงึช่ือว่ำยดึถอืทฏิฐคิอืควำมเหน็อกีด้วย 

ดังนี้จึงเรียกว่ำ ทิฏฐุปำทำน ควำมยึดถือในทิฏฐิคือควำมเห็น และเมื่อเป็นดังนี้  

จะปฏิบัติในศีล คือจะงดเว้นอะไรก็ดีจะปฏิบัติในวัตร คือข้อประพฤติปฏิบัติอันใดก็ดี  

กเ็พือ่กำม มกีำมเป็นทีต่ัง้ จงึเป็นอนัยดึถอือยู่ในศลีคือข้อทีเ่ว้นในวัตรคอืข้อทีป่ระพฤติ

ปฏิบัตินั้น ๆ ด้วย ดังนี้ จึงชื่อว่ำ สีลัพพตุปำทำน ยึดมั่นอยู่ในศีล ในวัตร และก็ย่อม

มวีำทะคือกำรกล่ำวด้วยอ�ำนำจแห่งทิฏฐ ิคอื ควำมเหน็ว่ำเป็นเรำ เป็นของเรำ เป็นตวั

ตนของเรำ ในรูปเสียงเป็นต้นนั้น ๆ ด้วย จึงเป็นอันยึดถืออยู่ในวำทะว่ำตน เรียกว่ำ 

อัตตวำทุปำทำน ควำมยึดถือในวำทะว่ำตน ตัณหำ จึงเป็นปัจจัยให้เกิดอุปำทำน ดังนี้
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เพรำะอุปำทำนเป็นปัจจัยเกิดภพอย่ำงไร อุปำทำนคืออะไรได้กล่ำวแล้ว  

ส่วนภพหรือภำวะก็ได้กล่ำวแล้วว่ำ หมำยถึงกำมภพ รูปภพ อรูปภพ อีกอย่ำงหนึ่ง

ได้แก่กรรมภพ อุปบัติภพ ค�ำว่ำภพนั้นในภำษำไทยก็น�ำมำใช้ว่ำ กำมภพเป็นต้น  

และก็เป็นที่เข้ำใจกันว่ำ หมำยถึงโลกหรือพิภพ หรือที่ที่ไปเกิดโดยเป็นโลกหรือเป็น

สถำนที่ใดสถำนที่หนึ่ง แต่ว่ำค�ำว่ำโลกหรือพิภพเป็นอีกค�ำหนึ่ง ส่วนค�ำว่ำภพในท่ีนี้ 

หมำยตรง ๆ ตำมศัพท์ว่ำ ควำมมีควำมเป็นหรือว่ำที่มีที่เป็นอันต้ังอยู่ในจิตใจ  

เป็นควำมมีควำมเป็น หรือว่ำเป็นท่ีมีท่ีเป็นของจิตใจส่วนหนึ่ง เป็นควำมมีควำมเป็น

หรือว่ำที่มีท่ีเป็นของกำยอีกส่วนหน่ึง ภพของจิตใจนั้นบังเกิดข้ึนตั้งอยู่ในจิตใจเอง  

แต่ว่ำภพของกำยนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่กำยในภำยนอก

ครำวนี้เมื่อแสดงอธิบำยภพ ว่ำได้แก่กรรมภพ ภพคือกรรมและอุปบัติภพ  

ภพคืออุปบัติ และที่แสดงอธิบำยว่ำ ได้แก่ กำมภพ รูปภพ และอรูปภพนั้น พึงเข้ำใจ

ได้ดัง่นี ้กรรมทีบ่คุคลกระท�ำช่ือว่ำเป็นภพอย่ำงหนึง่ คอืเป็นควำมมคีวำมเป็นของจติใจ

อย่ำงหน่ึง ดังเช่นเมื่อเป็นกรรมดีก็เป็นกรรมภพฝ่ำยดีในจิตใจ คือ ปรำกฏเป็น 

ควำมเป็นด ีควำมมีด ีของจติใจ เม่ือท�ำชัว่คอืเป็นกรรมชัว่ ก็ปรำกฏเป็น ควำมเป็นชัว่ 

ควำมมีชั่ว ของจิตใจ กรรมดีและกรรมชั่วนั้นเมื่อเป็นชั้นกำมำวจร คือหยั่งลงในกำม 

หรือเทีย่วไปในกำม กเ็ป็นกำมภพ ส่วนควำมดหีรอืว่ำกรรมดอีนัเป็นช้ันรปูฌำน คอืสมำธิ

ทีแ่น่วแน่ มีรูปเป็นอำรมณ์ อันเรียกว่ำ รูปฌำน ก็เป็นรูปภพ เมื่อเป็นกรรมดีที่เป็น

อรูปฌำน คือฌำนที่มีอรูปเป็นอำรมณ์ ก็เป็นอรูปภพ นี้เป็นกำมภพ รูปภพ อรูปภพ 

ฝ่ำยกรรม คือฝ่ำยกรรมภพของจิตใจ เพรำะว่ำกรรมที่เป็นกำมำวจรอันมีทั้งควำมชั่ว

ทั้งควำมดี ที่เป็น รูปำวจร อันเป็นควำมดีที่เป็นชั้นรูปฌำน ที่เป็นอรูปำวจร คือ  

เป็นควำมดีท่ีเป็นชั้นอรูปฌำน เป็นกรรมภพที่ตั้งอยู่ในจิตใจ เกิดข้ึนในจิตใจทั้งหมด 

และกพ็งึทรำบว่ำเป็นภพทีป่ระกอบด้วยตณัหำ อปุำทำน ดงักล่ำวมำนัน้ ดังนีเ้ป็นกรรมภพ

ส่วนอุปบัติภพ ภพคือควำมเข้ำไปถึงนั้น หมำยถึงภพคือ ควำมมีควำมเป็น

หรือที่มีที่เป็น อันเป็นวิบำกคือเป็นผลของภพ ท่ีเป็นกรรมภพ กรรมภพท่ีเป็นฝ่ำย

กำมภพ ก็เป็นเหตุให้เข้ำถึงกำมภพที่เป็นส่วนผล คือเกิดเป็นหรือว่ำเกิดมีภำวะที่เป็น

กำมอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงขึน้ กรรมภพทีเ่ป็นรปูภพ กเ็ป็นเหตุให้เข้ำถึงรปูภพทีเ่ป็นผลหรอื

เป็นวิบำก คือเข้ำถึงภำวะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงท่ีเป็นรูปภพขึ้น กรรมภพท่ีเป็นอรูปภพ  
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กเ็ป็นเหตใุห้เข้ำถงึอรปูภพ ทีเ่ป็นวบิำกหรือเป็นผล คอืเข้ำถึงภำวะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ที่

เป็นอรปูภพขึน้ เป็นอุปบติัภพทำงจติใจก่อน แล้วกเ็ป็นอปุบตัภิพทำงกำย ดงัจะพงึเหน็ได้ 

ดังที่ท่ำนแสดงไว้ ภพที่เป็นภำยนอกคือเป็นควำมมีควำมเป็นหรือที่มีที่เป็นของกำย 

ภำวะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉำน และภำวะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกำย  

และภำวะที่เป็นเทพ อันเป็นกำมำวจรชั้นใดชั้นหนึ่ง อันสรุปว่ำ ภำวะที่เป็นสัตว์นรก

เป็นสัตว์เดรัจฉำนเป็นเปรตอสุรกำยเหล่ำนี้เป็นกำมภพฝ่ำยทุคติ ภำวะที่เป็นมนุษย์ 

เป็นเทพทีเ่ป็นชัน้กำมำวจรท้ังหลำย เป็นภพท่ีเป็นฝ่ำยสคุติกน็บัว่ำเป็นกำมภพด้วยกนั 

ภำวะที่เป็นรูปภพชั้นต่ำง ๆ ก็เป็นรูปภพ ภำวะท่ีเป็นอรูปภพต่ำง ๆ ก็เป็นอรูปภพ  

ภพเหล่ำนี ้คอือปุบตัภิพ ย่อมมขีึน้เพรำะกรรมภพ คอืเม่ือกรรมภพอนัหมำยถึงกรรม

เป็นฝ่ำยกำมำวจร ถ้ำเป็นบำปอกศุล กน็�ำไปให้อปุบัตใินทคุต ิถ้ำเป็นบญุเป็นกศุลกน็�ำ

ไปให้อุปบัติในสุคติ รูปภพที่เป็นอุปบัติภพก็เกิดจำกกรรมภพท่ีเป็นฝ่ำยรูปำวจร  

อรูปภพที่เป็นอุปบัติภพก็เกิดจำกกรรมภพที่เป็นฝ่ำยอรูปำวจร คือกรรมภพที่เป็นฝ่ำย

อรูปภพนัน้เอง รวมควำมว่ำ กรรมอย่ำงใดกใ็ห้อปุบตัอิย่ำงนัน้ ครำวนีม้ำพจิำรณำเข้ำ

มำดูในปัจจุบนั กพ็งึเข้ำใจว่ำภพทกุชัน้ทัง้ฝ่ำยกรรมทัง้ฝ่ำยอุปบตัย่ิอมมอียูใ่นปัจจบุนันีเ้อง 

ในจิตใจด้วยกัน

กล่ำวคือ เม่ือเป็นกรรมอันใดกย่็อมเป็นอปุบตั ิคอืเข้ำถงึ อนันัน้เป็นกรรมขึน้

เมือ่ใดกเ็ป็นอุปบัตคืิอเขำถงึผลเม่ือน้ัน เม่ือท�ำกรรมดคีอืเป็นกรรมดขีึน้กเ็ป็นคนดขีึน้ทนัที 

เมือ่ท�ำกรรมชัว่กเ็ป็นคนชัว่ขึน้ทนัท ี กรรมดหีรอืกรรมชัว่นีค้อืกรรมภพ ควำมเป็นคนดี

หรือควำมเป็นคนชั่วนี้เป็นอุปบัติภพ กรรมภพ และอุปบัติภพมีขึ้นทันทีในปัจจุบัน

และก็อำจแบ่งได้เป็น กำมภพ รูปภพ อรูปภพ ได้ กล่ำวคือ เมื่อเป็นกรรม

ชั่วก็เป็นสัตว์นรก เป็นสัตว์เดียรฉำน เป็นเปรตเป็นอสูรกำยทำงจิตใจในปัจจุบันทันที 

เมื่อเป็นกรรมดีก็เป็นมนุษย์เป็นเทพทำงจิตใจขึ้นทันที เมื่อเป็นกรรมที่เป็นรูปฌำน 

ก็เป็นรูปภพขึ้นทันที เม่ือเป็นกรรมท่ีเป็นอรูปฌำน ก็เป็นอรูปภพขึ้นทันทีทำงจิตใจ  

เพรำะฉะนั้น ภพจึงมีในปัจจุบันได้ดั่งนี้ เพรำะอุปำทำนเป็นปัจจัยจึงเกิดภพดังนี้

อกีอย่ำงหนึง่ ท่ำนแสดงอธบิำยว่ำ ภพ คอืควำมมคีวำมเป็นนี ้ตัง้ต้นแต่ควำม

มีเรำ ควำมเป็นเรำ ภพนี้จึงเป็นก�ำเนิดของอัตตำหรืออำตมัน ตัวตน เพรำะอุปำทำน
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คือควำมยึดถือเป็นปัจจัย จึงมีควำมเป็นเรำ คือว่ำมีอัตตำ มีอำตมัน ตัวตน ข้ึน  

อันสืบไปถึงมีของเรำ ดังมีอำกำรท่ีแสดงไว้ว่ำ “เอตํ มม” นี้ของเรำ “เอโสหมสฺมิ”  

เรำเป็นนี้ “เอโส เม อตฺตา” นี้เป็นอัตตำ ตัวตนของเรำ ดังนี้

ควำมเป็นเรำดังกล่ำวนี้ เกิดขึ้นเพรำะอุปำทำนคือควำมยึดถือ เม่ือมีควำม

ยึดถืออยู่ในสิ่งใดก็ย่อมมีควำมเป็นเรำ มีควำมเป็นของเรำขึ้นอยู่ในสิ่งนั้น เมื่อมีควำม

ยึดถืออยู่ในขันธ์ ๕ ก็ย่อมมีควำมเป็นเรำ มีควำมเป็นของเรำอยู่ในขันธ์ ๕ นั้น ดั่งนี้

เป็นต้น อุปำทำนจึงเป็นเหตุให้เกิดภพขึ้นดั่งนี้

สายสัมพันธ์ที่ ๑๐,๑๑ กับปฏจิจสมุปบาทคอื
อรยิสัจจ์พสิดาร

เพรำะภพเป็นปัจจัยเกิดชำติอย่ำงไร ภพกับชำติดูเหมือนคล้ำยกันจนถึงยำก

ที่จะแยกออกจำกกันได้ แต่อันท่ีจริงมีลักษณะคนละอย่ำง ส่วนควำมสัมพันธ์อันใกล้

ชิดกันน้ันย่อมมอียู ่ถ้ำไม่พจิำรณำให้ถ่องแท้กจ็ะจบัปนกนัไป มใิช่แต่จ�ำเพำะสองอำกำร

นี้เท่ำนั้น แม้อำกำรอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน

“ภพ” นัน้ได้กล่ำวแล้วว่ำ มคีวำมหมำยตรงตัวตำมค�ำแปลว่ำ ควำมเป็นควำม

ม ีภพภำยในก็ตัง้ข้ึนในจติใจ ภพภำยนอกต้ังข้ึนทีก่ำย แต่ว่ำในท่ีน้ีมุ่งถงึภพภำยใน คอื

ตัง้ข้ึนทีจ่ติใจ อันได้แก่ควำมเป็นควำมมี โดยเป็นกรรมและเป็นอปุบติัคอืควำมเข้ำไปถงึ 

ฉะน้ัน จึงมปัีญหำว่ำ ควำมเข้ำไปถึงนัน้เข้ำไปถึงซึง่อะไร กต็อบได้ว่ำ เข้ำไปถึงซึง่ชำติ

คือควำมเกดิ อปุบตัคิอืควำมเข้ำไปถงึ นีเ่ป็นภพ ส่วนควำมเกิดเป็นชำตสิบืจำกภพดงักล่ำว 

ภพคือควำมเข้ำไปถึงก็คือเข้ำไปถึงซึ่งชำติ

“ชำติ” คือควำมเกิด แสดงโดยทั่วไปก็เช่นว่ำ ควำมเกิด โดยเป็นมนุษย์แห่ง

มนุษย์ทั้งหลำย โดยเป็นสัตว์เดรัจฉำนแห่งสัตว์เดรัจฉำนทั้งหลำย ดังนี้เป็นต้น  

ธรรมแสดงอธบิำยถงึชำติ โดยท่ัวไปกแ็สดงว่ำควำมเกดิ ควำมเกดิขึน้ ควำมปรำกฏขึน้ 

ของขันธ์ทั้งหลำย ควำมได้อำยตนะ ลักษณะดังกล่ำวนี้เป็นลักษณะของชำติ คือ 

ควำมเกดิทีแ่สดงโดยทัว่ไป ธรรมำธบิำยทีเ่ป็นพระพทุธำธบิำยในพระสตูรหนึง่ได้แสดงว่ำ 
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ถ้ำภพไม่มี ชำติคือควำมเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉำนเป็นต้นก็ย่อมไม่มี และภพ

นั้นก็ทรงแสดงชี้เอำ กำมภพ รูปภพ อรูปภพ ดังกล่ำวนั้น กล่ำวสั้นภพคือควำมเป็น

ควำมมี มีกรรม มีอุปบัติ เป็นกรรมเป็นอุปบัติต้ังขึ้นในจิตใจก่อน เมื่อเป็นด่ังนี้  

กมี็ชำตต่ิอทันที ภพท่ีเป็นกรรมนัน้เป็นเหตแุห่งภพทีเ่ป็นอปุบตั ิภพทีเ่ป็นอปุบติันัน้จะ

เป็นอุปบัติขึ้นได้ก็ต้องมีชำติต่อไปทันที เพรำะอุปบัติคือควำมเข้ำถึง เข้ำถึงซึ่งชำติคือ

ควำมเกิดดังกล่ำว เม่ือมีอุปบัติจึงมีชำติขึ้นทันที โดยเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉำน

เป็นต้น

พจิำรณำดถูงึภพชำตใินปัจจบัุน ก็จะพึงเห็นได้ว่ำย่อมมอียู่ เพรำะว่ำภพทีเ่ป็น

กรรมปัจจุบันก็มีอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีภพที่เป็นอุปบัติในปัจจุบัน และก็จึงมีชำติใน

ปัจจบัุน ดงัเช่น ได้กระท�ำกรรมชัว่กเ็ป็นภพชัว่ข้ึนในปัจจบุนั ตัง้ข้ึนในใจทนัท ีเป็นเหตุ

ให้เกิดภพทีเ่ป็นอปุบตั ิคอืควำมเข้ำถงึในปัจจบัุนขึน้ทนัท ีคอืเข้ำถึงชำตทิีช่ัว่ กล่ำวรวม

กันว่ำ เข้ำถึงควำมเกิดขึ้นเป็นคนชั่วทันที เพรำะว่ำกรรมส่ง เมื่อกระท�ำกรรมดีก็ตรง

กันข้ำม กรรมดีเป็นกรรมภพตั้งข้ึนในใจ และก็ส่งให้ได้อุปบัติภพ คือควำมเข้ำถึงซึ่ง

ชำตขิองคนด ีได้แก่เข้ำถงึควำมเกดิเป็นคนดขีึน้ทนัท ีฉะน้ัน ควำมเป็นคนชัว่หรือควำม

เป็นคนดีนี้จึงเป็นภพเป็นชำติที่มีในปัจจุบันทุกขณะที่กระท�ำกรรมชั่วหรือกรรมดี  

ภพกับชำติย่อมซับซ้อนกันอยู่ดั่งนี้ และก็พึงเข้ำใจว่ำ ย่อมเนื่องมำจำกอุปำทำน  

เนื่องมำจำกตัณหำเป็นต้น ตลอดขึ้นไปถึงอวิชชำที่เป็นปัจจัยต้นเดิมเป็นสำยเดียวกัน

อีกอย่ำงหนึ่ง ภพที่มีควำมหมำยดังที่อธิบำยว่ำ ได้แก่ ควำมมีควำมเป็น คือ

ควำมมีเรำควำมเป็นเรำขึ้น อันเป็นก�ำเนิดของอัตตำหรืออำตมันตัวตน ซึ่งเป็นที่รวม

ของกรรมและอปุบตั ิสบืไปถงึอวชิชำดงักล่ำวแล้ว เมือ่เป็นอตัตำหรอือำตมนัตวัตนขึน้

ดั่งนี้ ก็ต้องเป็นชำติขึ้นสืบต่อไปทันที เพรำะว่ำอัตตำ หรืออำตมันนั้น จะต้องเกิดเป็น

อะไร คือว่ำ เป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉำนเป็นต้น หรือกล่ำวสรุปอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ

เป็นคนดี หรือเป็นคนชั่วเป็นต้น จะปรำกฏภำวะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉำน 

เป็นต้น หรือเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วดั่งนี้ก็ด้วยชำติคือควำมเกิด ซึ่งจะต้องสืบมำจำก

ภพทันที คือเมื่อภพเป็นอัตตำ หรืออำตมันขึ้นแล้ว ก็ต้องมีชำติว่ำอัตตำหรืออำตมัน 

น้ันเกิดเป็นคนดหีรอืเกดิเป็นคนชัว่เป็นต้น แม้เพรำะเหตนุี ้ภพจงึเป็นปัจจยัให้เกดิชำติ
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เพรำะชำตเิป็นปัจจยัเกดิชรำและมรณะอย่ำงไร ข้อนีย่้อมเห็นได้ง่ำย แต่ก็พงึ

เข้ำใจว่ำที่เห็นได้ง่ำยนั้นก็คือชรำและมรณะท่ีมีลักษณะดังท่ีเข้ำใจกันท่ัวไป คือ ชรำ 

ได้แก่ควำมทรุดโทรมของขันธ์ของอำยตนะ มรณะได้แก่ควำมแตกสลำยของขันธ์  

อีกอย่ำงหนึ่ง ชรำมรณะที่เป็นปัจจุบัน เมื่อพบชำติที่เป็นปัจจุบัน ชรำมรณะก็เป็น

ปัจจุบันสืบต่อกันไป เพรำะเมื่อเป็นชำติคือควำมเกิดขึ้น ส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นก็ทรุดโทรม

เป็นชรำก็แตกสลำยเป็นมรณะ ชรำมรณะอย่ำงละเอยีดนัน้ย่อมมอียู่ทกุขณะจติกับทกุข์

ทัง้หลำยทีแ่สดงไว้ ได้แก่โสกะควำมแห้งใจ ปรเิทวะควำมคร�ำ่ครวญใจ ทกุขะควำมไม่

สบำยกำย โทมนัสสะควำมไม่สบำยใจ อุปำยำสะควำมคับแค้นใจ ก็ย่อมเกิดขึ้นรวม

อยู่ในหมวดชรำมรณะ แม้ทุกข์เหล่ำนี้ก็ย่อมมีอยู่เสมออย่ำงละเอียดแล้ว ก็ย่อมมีอยู่

ทุกขณะจิตที่ยังมีอวิชชำเช่นเดียวกัน

ชำตเิป็นปัจจยัให้เกดิชรำ มรณะ และทกุข์ทัง้หลำยดงันี ้กำรพิจำรณำปฏิจจ-

สมปุบำทในปัจจบุนัย่อมจะท�ำให้ได้มองเหน็อรยิสัจจ์ซึง่มอียูเ่ป็นปัจจบุนัธรรม เพรำะว่ำ

ปฏจิจสมปุบำทนี ้กค็อือรยิสจัจ์โดยพสิดำรนัน้เอง ดังจะพงึเหน็ได้ว่ำ อรยิสจัจ์ คอืทกุข์

และสมุทัยท้ังสองน้ีเรียกว่ำเป็นอริยสัจจ์สำยสมุทัยวำระ คือเป็นสำยเกิด เกิดอะไร  

ก็คือเกิดทุกข์เป็นสำยเกิดทุกข์ มี ๒ คือ ทุกข์ และสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ๒ นี ้

เองมำแสดงโดยพสิดำร ในปฏจิจสมปุบำทสำยสมุทยัวำรเป็น ๑๒ อำกำรและทัง้ ๑๒ 

อำกำรนี้ก็ได้แก่ทุกข์และสมุทัยนั่นเอง

ในกำรพจิำรณำปฏจิจสมปุบำทนัน้กจ็บัขึน้มำพจิำรณำทลีะคูเ่ช่นเดยีวกบัอรยิสจัจ์

ที่แสดงเป็นคู่ ดังคู่ทุกข์และสมุทัยนี้จะพึงเห็นได้ว่ำแสดงผลก่อน แล้วจึงแสดงเหตุ  

ทุกข์เป็นผล สมุทัยเป็นเหตุ ครำวนี้ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติศึกษำก็ย่อมไม่รู้ว่ำ อะไรเป็นทุกข์

อะไรเป็นสมทัุย พระพทุธเจ้ำจงึได้ทรงแสดงอธบิำยไว้ว่ำ ทกุข์นัน้ได้แก่ชำต ิชรำ มรณะ 

เป็นต้น สมุทัยนั้นได้แก่ตัณหำทั้งสำมดังท่ีได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ดังที่พึงเข้ำใจว่ำ  

ได้ทรงให้ค�ำอธิบำยโดยปริยำย คือทำงอันหนึ่งส�ำหรับที่จะให้พอทรำบพอเข้ำใจ

แต่ว่ำตำมทำงทีท่รงปฏบิตั ิทรงพจิำรณำมำเองตำมทีต่รสัแสดงไว้ในพระสูตร

ทัง้หลำยน้ัน ทรงจบัทกุข์และสมทุยัข้ึนมำ พิจำรณำโดยอำกำร ๑๒ ในปฏจิจสมปุบำทนี้ 

แต่ว่ำจับข้ึนมำพิจำรณำทีละคู่แล้วก็สำวเข้ำไป และก็จับเอำชรำมรณะนี่แหละขึ้นมำ
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พิจำรณำก่อน ก็เป็นเรื่องที่สืบต่อมำจำกเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ยังไม่ได้ตรัสรู้ คือ

เป็นพระสิทธัตถรำชกุมำร ได้ทรงเห็นเทวทูต คือคนแก่ คนเจ็บ คนตำย และสมณะ 

คนแก่ คนเจบ็ คนตำยนัน้กค็อื ควำมแก่ ควำมเจบ็ ควำมตำยนัน้เอง กท็รงจบัพจิำรณำ

จนเห็นชัดว่ำ ชรำ มรณะ และโสกะ เป็นต้น เป็นผลคือเป็นทุกข์นั้นเอง ทุกข์เป็นผล 

ชำตเิป็นสมุทยั นีเ่ท่ำกบัทรงพจิำรณำทกุข์และสมทุยัเป็นคูท่ี ่๑ แล้วกท็รงสบืสำวเข้ำไปอกี 

แม้มรณะก็เป็นผล ภพเป็นสมุทัย นี่เป็นคู่ที่ ๒ แม้ภพก็เป็นผล อุปำทำนเป็นสมุทัย 

นี่ก็เป็นคู่ที่ ๓ และต่อ ๆ กันไป แม้อุปำทำนก็เป็นผล ตัณหำเป็นสมุทัย แม้ตัณหำก็

เป็นผล เวทนำเป็นสมุทัย แม้เวทนำก็เป็นผล ผัสสะเป็นสมุทัย แม้ผัสสะก็เป็นผล 

สฬำยตนะเป็นสมทุยั แม้สฬำยตนะกเ็ป็นผล นำมรปูกเ็ป็นสมทุยั แม้นำมรปูกเ็ป็นผล 

วญิญำณเป็นสมทุยั แม้วญิญำณกเ็ป็นผล สงัขำรเป็นสมทุยั แม้สงัขำรกเ็ป็นผล อวชิชำ

เป็นสมทุยั เป็น ๑๑ คู ่ดังนี ้กค็อืทกุข์และสมทุยันัน้เอง พจิำรณำทกุข์และสมทุยัเป็น 

๑๑ คู่ คู่แรกก็คือชรำ มรณะกับชำติ คู่สุดท้ำยก็คือสังขำรและอวิชชำ

เพรำะฉะนัน้ จงึเป็นอรยิสจัจ์ทีพิ่สดำร ย่อลงมำเป็น ๒ คอืทุกข์ และทุกขสมุทัย

ในอรยิสจัจ์ ๔ พสิดำรก็เป็น ๑๑ คู ่ซึง่แสดงว่ำ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ทรงพจิำรณำ

สืบสำวเข้ำไป ดั่งนี้

อนุโลม ปฏโิลม วัฏฏะ ๓ 
อรยิสัจจ์ ๒ สายสมุทัย

ในพระสูตรก็ได้แสดงถึงวิธีพิจำรณำของพระพุทธเจ้ำ เม่ือก่อนตรัสรู้ก็จับผล

สำวเข้ำไปหำเหต ุดงัทีไ่ด้กล่ำวแสดงแล้ว เม่ือวำนนีแ้ละผลนัน้เองกเ็ป็นเหตปัุจจยัแห่ง

ผลต่อไปด้วย คอืในกำรจบัผลสำวเข้ำไปหำเหตนุัน้ เหตนุัน้กเ็ป็นผลแห่งเหตทุีส่บืเข้ำไป

โดยล�ำดับจนถึงอวิชชำ แม้อวิชชำเองก็เป็นผล ผลของอำสวะซึ่งมีอวิชชำสวะเป็นต้น 

ด่ังทีมี่แสดงไว้ในบำงพระสตูร และแม้จะไม่แสดง แต่ว่ำก็เป็นทกุขสจัจะนัน่เอง เพรำะเหตุ

ที่ทุก ๆ อำกำรนั้นก็เป็นสิ่งที่ด�ำรงอยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป คือ 

ต้องเกิดต้องดับ ตกอยู่ในลักษณะทุกขสัจจะ สภำพที่จริงคือทุกข์
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รวมควำมว่ำ อำกำรทกุอำกำรเหล่ำนัน้เป็นผลด้วยเป็นเหตปัุจจยัด้วย หรอืว่ำ

เป็นเหตปัุจจัยด้วยเป็นผลด้วย โดยทีเ่มือ่จบัข้ึนมำพจิำรณำเพยีงคู่เดยีว กเ็ป็นผลอนัหนึง่

เป็นเหตปัุจจยัอนัหนึง่ หรอืว่ำเป็นเหตปัุจจยัอนัหนึง่เป็นผลอนัหนึง่ แต่เมือ่พจิำรณำให้

สบืกนัเป็นสำยไป คอื มำถงึห่วงที ่๒ อนัคำบเกีย่วอยู่กบัห่วงที ่๑ ข้อทีเ่ป็นเหตุปัจจยั

ในห่วงที่ ๑ ก็กลำยมำเป็นผลในห่วงที่ ๒ หรือว่ำกล่ำวอีกอย่ำงหนึ่ง ข้อที่เป็นผลใน

ห่วงแรก ก็กลำยมำเป็นเหตุปัจจัยในห่วงที่ ๒ สุดแต่ว่ำจะจับผลสำวเข้ำไปหำเหตุหรือ

ว่ำจะจบัเหตสุำวไปหำผล ฉะนัน้ ในกำรพจิำรณำทกุข์และสมทุยันี ้จงึเป็นของละเอียด

ตำมนยัในปฏิจจสมุปบำท จะได้มองเหน็ห่วงลกูโซ่ของธรรมส่วนผล ส่วนเหต ุหรอืส่วน

เหตุส่วนผลที่เกี่ยวโยงกันไปเป็นสำยอย่ำงลูกโซ่

ได้มแีสดงไว้ว่ำ พระพทุธเจ้ำเมือ่ได้ตรสัรูแ้ล้ว ได้ทรงพจิำรณำปฏจิจสมุปบำท 

กลับไปกลับมำ ส�ำหรับกำรพิจำรณำจับผลย้อนเขำไปหำเหตุก็ดังที่ได้กล่ำวแล้ว  

ส่วนกำรพจิำรณำจบัเหตไุปหำผลนัน้กด็งัทีไ่ด้มแีสดงไว้ ซึง่ได้น�ำมำสวดสำธยำยกนัอยู่

ขึน้ว่ำ อวชิชฺาปจจฺยา สงขฺารา เป็นต้น เพรำะฉะน้ัน เพือ่ให้ชดัเจนจงึจะได้กล่ำวซ�ำ้อกี

ครั้งหนึ่งว่ำ กำรพิจำรณำจับเหตุไปหำผลดังกล่ำวนั้นก็แปลควำมว่ำ เพรำะอวิชชำเป็น

ปัจจัยเกิดสังขำร เพรำะสังขำรเป็นปัจจัยเกิดวิญญำณ เพรำะวิญญำณเป็นปัจจัยเกิด

นำมรูป เพรำะนำมรูปเป็นปัจจัยเกิดสฬำยตนะ คืออำยตนะ ๖ เพรำะสฬำยตนะเป็น

ปัจจัยเกิดผัสสะ เพรำะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนำ เพรำะเวทนำเป็นปัจจัยเกิดตัณหำ 

เพรำะตัณหำเป็นปัจจัยเกิดอุปำทำน เพรำะอุปำทำนเป็นปัจจัยเกิดภำวะหรือภพ  

เพระภพเป็นปัจจัยเกิดชำติ เพรำะชำติเป็นปัจจัยเกิดชรำ มรณะ และโสกะ ปริเทวะ 

เป็นต้น ในตอนท้ำย นีม้แีสดงว่ำ กองแห่งทกุข์ทัง้สิน้นีย่้อมเกดิขึน้อย่ำงนี ้ด้วยประกำรฉะนี้ 

กำรพจิำรณำดงันีเ้รยีกว่ำพจิำรณำโดยอนุโลมตำมล�ำดบั ส่วนกำรพิจำรณำจำกผลเข้ำไป

หำเหต ุกค็อืพจิำรณำว่ำ ชรำ มรณะ และโสกะ ปรเิทวะ เป็นต้น เกดิมขีึน้เพรำะชำติ 

ชำติเกิดมีขึ้นเพรำะภพ ภพเกิดมีข้ึนเพรำะอุปำทำน อุปำทำนเกิดมีขึ้นเพรำะตัณหำ 

ตณัหำเกดิมขีึน้เพรำะเวทนำ เวทนำเกดิมขีึน้เพรำะผสัสะ ผสัสะเกิดมขีึน้เพรำะสฬำยตนะ 

สฬำยตนะเกิดมีขึ้นเพรำะนำมรูป นำมรูปเกิดมีขึ้นเพรำะวิญญำณ วิญญำณเกิดมีขึ้น

เพรำะสงัขำร สงัขำรเกดิมขีึน้เพรำะอวชิชำ พจิำรณำดัง่นีเ้รยีกว่ำพจิำรณำโดยปฏโิลม

หรือทวนล�ำดับ
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จะยกตัวอย่ำงโดยอนุโลม อวิชชำกับสังขำรเป็นห่วงที่ ๑ สังขำรกับวิญญำณ

เป็นห่วงที ่๒ เป็นต้นไป อวชิชำเป็นสมทุยั หรอืว่ำเป็นเหตเุป็นปัจจยั สังขำรเป็นผลนี้

คือสมุทัยและทุกข์ โดยอนุโลมนั้นจึงจับเอำสมุทัยขึ้นเป็นต้น ผลขึ้นเป็นปลำย หรือว่ำ

ทุกข์ซึ่งเป็นผลข้ึนเป็นปลำย ครำวน้ีมำถึงห่วงที่ ๒ สังขำรที่เป็นผลในห่วงที่ ๑ นั้น  

ก็มำเป็นสมุทัยหรือว่ำเป็นเหตุ ปัจจัยในห่วงที่ ๒ วิญญำณก็เป็นผล หรือเป็นทุกข์ที่

เป็นส่วนผล กำรพจิำรณำโดยอนโุลมดงันีจ้งึจบัสมทัุยหรอืเหตปัุจจยัขึน้ก่อน ผลทหีลงั 

เมือ่จบัเข้ำอรยิสจัก็เท่ำกบัพจิำรณำสมุทัยก่อนแล้วจงึทกุข์ คอืเรียงเป็นสมทุยัและทกุข์ 

ส่วนโดยปฏิโลมนั้นห่วงสุดท้ำยของอนุโลมคือชำติ และชรำ มรณะ มำเป็นห่วงที่ ๑ 

จับเอำชรำ มรณะ และโสกะเป็นต้น ซ่ึงเป็นผลหรือทุกข์ที่เป็นผลขึ้นพิจำรณำก่อน  

แล้วจึงถึงเหตุคือชำติ ซึ่งเป็นสมุทัยหรือเหตุปัจจัยห่วงสุดท้ำย มำเป็นห่วงที่ ๑ ของ

ปฏิโลม ห่วงถัดสุดท้ำยก็มำเป็นห่วงที่ ๒ ของปฏิโลม คือว่ำชำติกับภพ จับชำติที่เป็น

ผลขึ้นมำพิจำรณำก่อน สำวเข้ำไปหำสมุทัยหรือเหตุปัจจัยคือภพ กำรพิจำรณำโดย

ปฏิโลมดั่งนี้จึงเป็นกำรพิจำรณำเหมือนอย่ำงท่ีเรียงไว้ในอริยสัจจ์ คือ ทุกข์ สมุทัย  

เรยีงผลไว้ก่อนแล้วจงึเหตุ แต่โดยนัยปฏิโลมน้ี สมทุยัหรือเหตปัุจจยัในห่วงท่ี ๑ คอืชำติ 

ก็มำกลำยเป็นผลในห่วงที่ ๒ ซ่ึงสำวหำเหตุเข้ำไปอีกโดยล�ำดับ เพรำะฉะนั้น  

กำรพิจำรณำอริยสัจจ์ตำมทำงปฏิจจสมุปบำทนี้ จึงเป็นกำรหัดพิจำรณำอย่ำงละเอียด 

ท�ำได้ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม

และก็พึงทรำบว่ำ สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสมุทัย หรือส่ิงท่ีเป็นสมุทัยเป็นทุกข์นั้น 

ไม่ได้ยืนตัวอยู่อย่ำงเดียว เหมือนอย่ำงในปฎิจจสมุปบำทที่เปรียบเหมือนดั่งเป็นลูกโซ่ 

๑๑ ห่วงนั้น เมือจับพิจำรณำห่วงที่ ๑ สิ่งนี้เป็นสมุทัยสิ่งนี้เป็นทุกข์ หรือว่ำสิ่งนี้เป็น

ทุกข์สิ่งนี้เป็นสมุทัย ครั้นมำถึงห่วงที่ ๒ ก็เปลี่ยนไป กล่ำวคือ สิ่งที่เป็นอย่ำงหนึ่งอัน

เป็นปัจจยันัน้ เม่ือปัจจุบันเล่ือนไปสิง่นัน้กลำยเป็นอดตีกเ็ป็นอกีอย่ำงหนึง่ ทีเ่ป็นอนำคต

กเ็ป็นอกีอย่ำงหนึง่ แต่ว่ำเนือ่งกันไปเป็นสำยดงันี ้จงึเรยีกว่ำ ปฏจิจสมปุบำทธรรม คอื

ธรรมที่อำศัยกันบังเกิดขึ้นทั้ง ๑๒ ข้อ เมื่อนับเป็นห่วงก็ได้ ๑๑ ห่วง ย่อมสรุปลงได้

เป็นวฏัฏะคอืเป็นวน ๓ ได้แก่กเิลส กรรม วบิำก วฏัฏะคอืวน ๓ นีค้อื กเิลสเป็นเหตุ

ให้กระท�ำกรรม กรรมก็ส่งวิบำกคือผล ผลก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นอีก จึงวนกันไป

เป็นวงกลมดังนี้ จึงเรียกว่ำ วัฏฏะ ที่แปลว่ำวน
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ธรรม ๑๒ ข้อ ก็สงเครำะห์เข้ำในวฏัฏะท้ัง ๓ นี ้คอื อวิชชำเป็นกเิลส สังขำร

เป็นกรรม วญิญำณ นำมรปู สฬำยตนะ ผัสสะ เวทนำ เป็นวิบำกคือผล อวิชชำทีเ่ป็น

กิเลสก็เป็นเหตุให้กระท�ำกรรมคือให้เป็นสังขำรขึ้นมำ สังขำรที่เป็นกรรมก็เป็นเหตุให้

เกิดวิบำกคือผลขึ้นมำ อันได้แก่วิญญำณจนถึงเวทนำนั้น ครำวนี้เวทนำที่เป็นตัววิบำก

นี้ก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นมำอีก คือตัณหำ อุปำทำน ตัณหำ อุปำทำนก็เป็นเหตุให้ 

กระท�ำกรรมขึน้มำอกี คอืภพทีเ่ป็นกรรมภพ ภพทีเ่ป็นกรรมภพกเ็ป็นเหตใุห้เกดิวบิำก 

คือผลขึ้นมำอีก คือภพที่เป็นอุปบัติภพ และชำติ ชรำ มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้น

ครำวนี้เมื่อจะแสดงอธิบำยให้เป็นวงกลม ก็แสดงอธิบำยได้ต่อไปอีกว่ำ ภพที่

เป็นอุปบัติภพ และชำติ ชรำ มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้นที่เป็นตัววิบำกคือผลนั้น 

ก็เป็นเหตุให้เกิดอวิชชำขึ้นมำอีก ก็วนไปหำกิเลสคืออวิชชำขึ้นใหม่ อวิชชำก็เป็นเหตุ

ให้เกิดกรรมคือสังขำรขึ้นอีก ดังนี้เป็นต้น เป็นอันวนไปเป็นวงกลม และจะพึงเห็นได้

ว่ำวนอยู่ในจิตใจนี้เอง แม้ในปัจจุบัน ดังจะยกตัวอย่ำงให้เห็นได้ว่ำ กิเลส เช่นว่ำ  

รูปตัณหำ ควำมอยำกในรูป ซึ่งก็สืบเนื่องมำจำกอวิชชำบังเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้กระท�ำ

กรรมตั้งต้นแต่ก่อเจตนำคือควำมจงใจเพื่อจะดูรูป จึงได้ท�ำกำรดูรูปโดยอำศัยตำดู  

นี่ก็เป็นกรรม เพรำะว่ำจะต้องมีกำรกระท�ำ กระท�ำกำรดูรูปที่อยำกจะดูนั้น ตั้งต้นแต่

มีเจตนำอยำกจะดูแล้วก็ท�ำกำรดูนี่ก็เป็นกรรม ครำวนี้เม่ือเป็นกรรมก็ก่อวิบำกคือผล 

ได้แก่กำรเหน็รปูแล้ว กไ็ด้เวทนำคอืสขุหรือทุกข์จำกกำรเหน็รปูนัน้ กำรเหน็รปูและสขุ 

หรอืทกุข์ทีเ่ป็นเวทนำทีเ่กดิจำกกำรเหน็รปูนัน้กก่็อกเิลสขึน้อกี คอืว่ำก่อรปูตณัหำ หรอื

ว่ำก่อรำคะ โทสะ โมหะ ขึ้นอีก เพิ่มเติมอวิชชำให้มำกขึ้นอีก ซึ่งเป็นฝ่ำยกิเลส  

กเิลสกเ็ป็นฝ่ำยให้กระท�ำกรรมต่อไปอกีดังนี ้จงึพงึเห็นได้ว่ำ ในปัจจบุนันีเ้อง วัฏฏะคือ

ควำมวนแห่งกเิลสกรรมวบิำกย่อมครอบง�ำจติใจของบคุคลอยูด่งันีเ้ป็นปกต ิและวฏัฏะ

ทั้ง ๓ นี้ เมื่อแยกออกไป โดยพิสดำรก็ได้แก่ปฏิจจสมุปบำท ๑๒ ข้อนี้เอง ซึ่งจะจับ

เอำข้อไหนข้ึนมำหรือว่ำจะจับเอำห่วงไหนข้ึนมำก่อนก็ได้ จะสำวไปข้ำงหน้ำจะสำวไป

ข้ำงหลังก็ได้ โดยพิสดำรก็ ๑๒ ข้อ ย่อออกมำก็เป็นวัฏฏะ ๓ ย่อออกมำอีกก็คือ  

ทุกข์และทุกขสมุทัย คืออริยสัจจ์ ๒ สำยสมุทัย ซึ่งเป็นอันเดียวกัน



155ความเข้าใจเร่ืองปฏิจจสมุปบาท

นโิรธวาร, อรยิสัจจ์ ๒ สายนโิรธ 
ปฏจิจสมุปบาทสายอวชิชา-วชิชา-วบิากขันธ์

ปฏิจจสมุปบำท สำยนิโรธวำรคือ วำระดับนั้นท่ำนแสดงว่ำ พระพุทธเจ้ำ 

เมื่อตรัสรู้แล้วได้ทรงพิจำรณำ ก็พึงทรำบว่ำ ในขณะที่ทรงพิจำรณำสำยดับนี้ ทรงดับ

อวชิชำและอำกำรอ่ืนท่ีเนือ่งกบัอวชิชำได้ตลอดแล้ว ตำมทีท่่ำนแสดงไว้ว่ำ ทรงพจิำรณำนัน้ 

คือทรงพิจำรณำว่ำเพรำะอวิชชำดับ สังขำรดับ เพรำะสังขำรดับวิญญำณดับ เพรำะ

วิญญำณดับนำมรูปดับ เพรำะนำมรปูดบัสฬำยตนะดับ เพรำะสฬำยตนะดับผสัสะดับ 

เพรำะผัสสะดับเวทนำดับ เพรำะเวทนำดับตัณหำดับ เพรำะตัณหำดับอุปำทำนดับ 

เพรำะอปุำทำนดบัภพดบั เพรำะภพดับชำตดัิบ เพรำะชำตดิบัชรำมรณะและโสกะปรเิทวะ

เป็นต้นดับกองทุกข์ท้ังสิ้นดับอย่ำงนี้ ด้วยประกำรฉะนี้ ก็มีข้อที่พึงท�ำควำมเข้ำใจ 

ดังต่อไปนี้

ปฏิจจสมุปบำทสำยดับนี้ นับเข้ำในนิโรธสัจจะ สัจจะ คือนิโรธควำมดับทุกข์

ในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ แต่มรรคคือทำงปฏิบัติให้ถึงทำงดับนั้น ก็พึงเข้ำใจว่ำเป็นมรรคที่

พระพุทธเจ้ำได้ทรงพบและได้ทรงปฏิบัติเมื่อก่อนจะตรัสรู้ ตั้งแต่ได้ทรงพบมัชฌิมำ

ปฏิปทำข้อปฏิบัติอันเป็นทำงกลำงดังแสดงในปฐมเทศนำนั้น อันได้แก่มรรคมีองค์ ๘ 

มีสัมมำทิฏฐิควำมเห็นชอบเป็นต้น มีสัมมำสมำธิควำมตั้งใจม่ันชอบเป็นที่สุด ใน 

มรรคมีองค์ ๕ นี้ สัมมำทิฏฐิเป็นหัวหน้ำ ก็ได้แก่ญำณควำมหยั่งรู้ในสัจจะทั้ง ๔ ที่

แสดงโดยท่ัวไป หรือญำณคือควำมหยั่งรู้ในอริยสัจจ์ ๒ สำย ได้แก่สำยทุกข์และ 

สำยสมุทัยดังแสดงในพระญำณที่ ๓ ที่พระพุทธเจ้ำได้ตรัสรู้ คืออำสวักขยญำณหรือ

ว่ำญำณคอืควำมหยัง่รูมี้วตัถ ุ๘ ซ่ึงรวมควำมเข้ำมำกค็อืญำณคอืควำมหย่ังรูใ้นอรยิสัจจ์

ที่แสดงโดยทั่วไปนั้นแหละ และญำนในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ก็เกิดขึ้นจำกปัญญำที่ทรง

พจิำรณำ แสดงตำมนัยปฏิจจสมุปบำท ก็ทรงพจิำรณำจบั ชรำมรณะ และโสกะ เป็นต้น 

ซึง่เป็นส่วนผลย้อนไปหำเหตุปัจจยัหรอืสมทุยั จงึได้ทรงพบว่ำ ชำตเิป็นสมทุยั เป็นเหตุ

เป็นปัจจัยของชรำ มรณะ และโสกะ ปริเทวะ เป็นต้น และก็ทรงพิจำรณำจับว่ำ  

แม้ชำติก็ยังเป็นผล เพรำะยังมีสมุทัยเหตุปัจจัยอื่นอีก จึงได้ทรงค้นพิจำรณำไปโดย
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ล�ำดับดั่งน้ีจนถึงได้ทรงพบอวิชชำ ว่ำเป็นสมุทัยเป็นเหตุปัจจัย ที่เป็นต้นของผลและ

สมทุยัหรือเหตปัุจจยัอ่ืน ๆ ท้ังหมด พระญำณทีไ่ด้หยัง่รูเ้ป็นปฏเิวธ คอืควำมรูแ้จ้งแทง

ตลอดเข้ำไปจนถึงอวิชชำ ด่ังนี้ก็จัดเข้ำได้ในพระญำณ คือควำมหย่ังรู้ในอริยสัจจ์ 

๒ สำย คือสำยทุกข์และสำยอำสวะ สำยอำสวะนั้นก็ได้แก่พระญำณที่หยั่งรู้ในอำสวะ  

ในเหตุเกิดอำสวะ ในควำมดับอำสวะ ในทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับอำสวะ และก็พึง

ทรำบว่ำอำสวะนั้นก็ได้แก่ กำมำสวะ ภวำสวะ อวิชชำสวะ ดังที่ได้แสดงอธิบำยแล้ว 

ฉะนั้น กล่ำวโดยควำมก็คือ ทรงพบอวิชชำนั้นเอง

เมื่อได้ทรงค้นคว้ำพิจำรณำรู้แจ้งแทงตลอดเข้ำไปถึงสมุทัยหรือเหตุปัจจัย  

อันเป็นต้นเดิมที่สุดดังนี้แล้ว จักษุคือ ดวงตำเห็นธรรม ญำณคือควำมหยั่งรู้ ปัญญำ

คือควำมรู้ทั่วถึง วิชชำคือควำมรู้อันแจ่มแจ้ง อำโลกะ คือควำมสว่ำง จึงบังเกิดผุดขึ้น

ในธรรม คือสจัจะอนัได้แก่ควำมจรงิทัง้หลำย ปรโุปร่ง ลลุ่วงทัง้หมด เม่ือวิชชำบงัเกดิ

ขึน้อวชิชำจงึดบัไป เหมือนอย่ำงเม่ือควำมสว่ำงบงัเกดิขึน้ควำมมดืกห็ำยไป สิง่ทัง้หลำย

ที่เคยถูกควำมมืดปกคลุมไว้ ท�ำให้ไม่เห็น จึงได้ปรำกฏแจ่มแจ้งทั้งหมด ไม่บังกัน  

ว่ำนีท่กุข์ นีท้กุขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ น้ีมรรค นีอ้ำสวะนีเ้หตเุกดิอำสวะ นีค้วำมดบัอำสวะ 

นีท้ำงปฏบิตัแิห่งควำมดบัอำสวะ เมือ่กล่ำวโดยนยัปฏจิจสมปุบำท ปฏจิจสมปุบำท คือ

ธรรมที่อำศัยกันบังเกิดข้ึนอันมีอำกำร ๑๒ นับเป็นเหตุปัจจัยและเป็นผลได้ ๑๑ คู่  

เมื่อเทียบกับห่วงลูกโซ่ ก็นับได้ ๑๑ ห่วง ก็ปรำกฏแจ่มแจ้งขึ้นท้ังสำยสมุทัยวำรคือ 

สำยเกิด และสำยนโิรธวำรคอืสำยดบั สำยสมทุยัวำรนัน้กป็รำกฏแจ่มชดั ทัง้โดยอนโุลม

และปฏิโลม ดังที่ได้แสดงเมื่อวำนนี้ สำยนิโรธวำรนั้นก็ปรำกฏแจ่มชัด ควำมปรำกฏ

ขึ้นแห่งสำยสมุทัยวำรนั้น ก็คือควำมปรำกฏขึ้นแห่งทุกขสมุทัย ควำมปรำกฏแห่งสำย

นิโรธนั้นก็คือควำมปรำกฏข้ึนแห่งนิโรธรวมทั้งมรรค คือทำงปฏิบัติท่ีได้ทรงด�ำเนินมำ 

อันได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ นั้น วิชชำที่ปรำกฏดังนี้คืออำสวักขยญำณดังที่ท่ำนได้ 

แสดงไว้ อันท�ำให้ทรงเป็นพระสัมมำสัมพุทธ คือเป็นพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ

และเมื่อวิชชำปรำกฏขึ้นดั่งนี้ วิมุตติคือควำมหลุดพ้นจำกกิเลสและกองทุกข์

ทัง้สิน้กป็รำกฏขึน้ เพรำะว่ำเมือ่ดบัอวชิชำได้ กด็บัอำกำรอืน่ ๆ ทัง้หมดจนถงึชำต ิชรำ 

มรณะ และโสกะ ปรเิทวะเป็นต้น วชิชำวมิตุติดงัน้ีจงึเป็นโมกขธรรม ท่ีได้ทรงปรำรถนำ
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จะพบเมื่อก่อนจะตรัสรู้ อันเป็นเหตุให้ได้ทรงเสด็จออกทรงผนวช ค้นคว้ำแสวงหำ  

เมือ่ทรงได้วชิชำวมุิตตจิงึได้ ทรงทรำบว่ำ ชำตสิิน้แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว คอืมรรค

ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อควำมตรัสรู้เสร็จสิ้นแล้ว จบสิกขำคือกำรศึกษำแล้ว อันนับว่ำเป็น

อเสขะ คอืไม่ต้องศกึษำปฏบิตัเิพือ่ควำมเป็นอย่ำงนีอ้กีต่อไป อนัเรยีกว่ำเป็นผูเ้สรจ็ด้วย

ประกำรทั้งปวง

ในพระสตูรหน่ึงได้แสดงว่ำ ได้ตรสัถึงพระองค์ว่ำ ได้ทรงมวิีชชำและวิมตุตเิป็น

อำนิสงส์อยู่ คือเม่ือตรัสรู้แล้ว เวลำที่เหลือแห่งพระชนม์ชีพนั้น ก็ทรงมีวิชชำวิมุตติ 

เป็นอำนิสังสผลอยู่ คือทรงอยู่ด้วยวิชชำวิมุตติ และได้ทรงบ�ำเพ็ญพุทธกิจ ทรงแสดง

ธรรมสั่งสอนตั้งพระพุทธศำสนำและพุทธบริษัทขึ้นในโลก อันท่ำนแสดงว่ำด้วยอำศัย

พระปัญญำคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระกรุณำคุณ

ในปฏิจจสมุปบำท สำยนโิรธวำรนี ้พจิำรณำเป็นอนโุลม และปฏิโลมได้ทัง้ ๒ 

ในบำลีพระวินัยแสดงรวมกันไป ทั้งสำยสมุทัยวำรและสำยนิโรธวำรว่ำ พระพุทธเจ้ำ

ทรงพจิำรณำทัง้โดยอนโุลมและปฏโิลม โดยอนโุลมนัน้ได้แสดงแล้ว ส่วนโดย ปฏิโลม 

พงึพจิำรณำดงันี ้ชรำมรณะและโสกะปรเิทวะเป็นต้น ดบัเพรำะชำตดิบั ชำตดิบัเพรำะ

ภพดับ ภพดบัเพรำะอปุำทำนดบั อปุำทำนดับเพรำะตณัหำดบั ตณัหำดบัเพรำะเวทนำดับ 

เวทนำดบัเพรำะผัสสะดับ ผัสสะดับเพรำะสฬำยตนะดับ สฬำยตนะดบัเพรำะนำมรปูดบั 

นำมรปูดับเพรำะวญิญำณดบั วญิญำณดบัเพรำะสงัขำรดบั สงัขำรดบัเพรำะอวชิชำดับ 

ดังนี้ และเมื่อพิจำรณำตำมวัฏฏะทั้ง ๓ ซึ่งเนื่องกันเป็นวงกลม และปฏิจจสมุปบำท 

ก็ย่อมสงเครำะห์เข้ำในวัฏฏะทั้ง ๓ ได้นั้น ก็พึงเห็นว่ำแม้โดยปฏิโลมก็พึงพิจำรณำได้

เช่นเดียวกนั ส�ำหรบัอรยิสจัจ์ข้อท่ี ๔ คอื มรรคสจัจะนัน้พงึเข้ำใจว่ำประกอบอยู่ในสำย

นโิรธวำรนีด้้วย ดังท่ีกล่ำวมำนัน้ เพรำะต้องมมีรรคสัจจะ นโิรธสัจจะจงึจะปรำกฏขึน้ได้ 

เพรำะเป็นผล

อนึ่ง พึงท�ำควำมเข้ำใจว่ำ ในปฏิจจสมุปำบำททั้ง ๒ สำยนี้ มุ่งแสดงถึงธรรม

ทีเ่น่ืองกนัเป็นสำย อำศยักเิลสมอีวชิชำเป็นต้น และอำกำรทีบ่งัเกดิสืบเนือ่งกนัไปเป็น

สำยน้ัน ก็สบืเนือ่งมำจำกกเิลส เม่ือดบักเิลสแล้วอำกำรส่วนทีเ่ป็นวิบำกขนัธ์กค็งด�ำรงอยู่ 

มีอยู่ จนกระทั่งดับขันธ์ เมื่อยังไม่ดับขันธ์ อำกำรของขันธ์ก็ยังมีอยู่ แต่ว่ำไม่มีกิเลส
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ฉะน้ัน อวชิชำดบั สังขำรท่ีเป็นกรรมดบั แต่ว่ำสังขำรทีเ่ป็นกริิยำอนัไม่ใช่กรรม

ก็ยังมีอยู่ ดังจะพึงเห็นได้ว่ำ กำยสังขำร กำรปรุงทำงกำย วจีสังขำรกำรปรุงทำงวำจำ 

จิตตสังขำรกำรปรุงทำงใจ ก็ยังมีอยู่ เพรำะยังต้องท�ำอะไรทำงกำย ยังต้องพูดอะไร 

ทำงวำจำ และยังต้องคิดนึกต่ำง ๆ แต่ว่ำเมื่อยังมีอวิชชำนั้นสังขำรดังกล่ำวนับว่ำเป็น

กำยกรรม วจีกรรม มโนกรรม แต่เมื่อดับอวิชชำได้แล้ว สังขำรดังกล่ำวก็เป็นเพียง

กำยกริยิำ กิรยิำท่ีกระท�ำทำงกำย วจกิีรยิำทีก่ระท�ำทำงวำจำ มโนกริยิำ กริยิำทีก่ระท�ำ

ทำงใจ เพรำะไม่มีอวิชชำ อันหมำยถึงว่ำไม่มีตัณหำอุปำทำน ไม่มีภพคือควำมยึดถือ

เป็นอัตตำเป็นเรำเป็นของเรำในสังขำรคือกำรปรุงแต่งทั้งปวงนั้น จึงเป็นกิริยำไม่เป็น

กรรม วิญญำณก็มีอยู่ นำมรูปก็มีอยู่ ผัสสะก็มีอยู่ เวทนำก็มีอยู่ แต่ว่ำไม่มีตัณหำ

เวทนำไม่เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหำ คือยังมีเสวยสุข เสวยทุกข์ เสวยภำวะเป็นกลำง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข แต่ว่ำไม่มีตัณหำในเวทนำ เพรำะไม่มีอวิชชำ ไม่มีอุปำทำน ไม่มีภพที่

เป็นกรรมภพและอุปปัตติภพ และไม่มีชำติ ชรำ มรณะ และโสกะ ปริเทวะ เป็นต้น 

ซึ่งสืบเนื่องมำจำกอวิชชำ ตัณหำ อุปำทำน แต่ว่ำยังมีชำติ ชรำ มรณะที่เป็นธรรมดำ

ของสงัขำรคอืวบิำกขนัธ์ วบิำกขนัธ์นัน้ย่อมมชีำต ิมชีรำ มมีรณะ กพ็งึทรำบควำมต่ำง

กันว่ำ ชำติ ชรำ มรณะ ที่สืบเนื่องมำจำก อวิชชำ ตัณหำ อุปำทำนนั้น ย่อมมีเรำ  

มขีองเรำ มตีวัตน ของเรำอยูใ่นชำต ิชรำ มรณะนัน้ แต่ว่ำเมือ่ดบัอวชิชำได้ ดบัตณัหำ 

อุปำทำนได้ ก็เป็นอันดับเรำ ดับอัตตำตัวตน ดับเรำ ดับของเรำ ดับอัตตำตัวตนของ

เรำในชำติ ชรำ มรณะ ชำติชรำ มรณะจึงเป็นธรรมฐิติ ธรรมนิยำมคือเป็นธรรมชำติ

ธรรมดำของวบิำกขนัธ์ แต่ว่ำทกุข์คอืโสกะปรเิทวะเป็นต้นไม่มี ดบัไปหมด เพรำะเป็น

อำกำรของใจทีส่บืเนือ่งมำจำกอวชิชำ ตณัหำ อุปำทำน นัน้ เพรำะฉะนัน้ อำกำรทีเ่ป็น

วิบำกขันธ์จึงยังมีอยู่ คือว่ำสังขำรก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญำณ วิญญำณก็เป็นปัจจัยให้

เกิดนำมรูปและสืบต่อไป ผัสสะ เวทนำ

กล่ำวอีกอย่ำงหนึ่งก็ได้ว่ำ เมื่อดับอวิชชำลงได้ ทรงอยู่ด้วยวิชชำวิมุตติ  

เป็นอำนิสงสผลดังกล่ำวนั้น วิชชำวิมุตตินี้ก็เป็นปัจจัยขึ้นแทนที่ให้เกิดสังขำรวิญญำณ

เป็นต้น คือว่ำอำศัยวิชชำวิมุตติ

กล่ำวอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ พระคุณทั้ง ๓ นั้น ก็ได้ปรุงแต่ง กำย วำจำ ใจ เป็น

สังขำร ในกำรบ�ำเพ็ญพุทธกิจต่ำง ๆ ก็อำศัยวิบำกขันธ์ วิบำกขันธ์ซึ่งเป็นวิญญำณ  
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นำมรูป ผสัสะ เวทนำ ทีเ่ป็นตวัวบิำกอนันีแ้หละปฏบิตับิ�ำเพญ็พทุธกจิต่ำง ๆ ทีแ่สดง

ในพุทธประวติัว่ำได้ทรงปฏบิตัอิยูถ่งึ ๔๕ พรรษำ และส่วนทีเ่ป็นวิบำกขันธ์นีก้ต้็องชรำ

คือช�ำรุดทรุดโทรม จนถึงต้องมรณะ ดับขันธ์ไปในที่สุด แต่ว่ำเพรำะว่ำสิ้นกิเลสจึงไม่

เรียกว่ำมรณะ แต่เรียกว่ำ ดับขันธ์ปรินิพพำน

อัทธาแห่งปฏจิจสมุปบาทมอียู่ทุกกาล

ได้แสดงอธบิำยปฏจิจสมปุบำทโดยอธิบำยควำมหมำยของถ้อยค�ำ ซึง่ถ้อยค�ำว่ำ 

ปฏิจจสมปุบำท มอีรรถคอืเนือ้ควำม และพยัญชนะคือถ้อยค�ำหรอืถ้อยควำม ได้แสดง

อำกำรทั้ง ๑๒ ของปฏิจจสมุปบำท และได้แสดงสมุทัยวำรคือวำระเกิดว่ำมีควำมเกิด

ขึน้โดยเป็นปัจจยัอำศยักนัไป และโดยสมทุยัวำรนี ้ได้มอีธบิำยท่ีท่ำนอธบิำยกนัมำเป็น

อัทธำคือกำลเวลำ ๓ โดยแบ่งเป็นเหตุที่เป็นอดีต ผลที่เป็นปัจจุบัน เหตุที่เป็นปัจจุบัน 

ผลทีเ่ป็นอนำคต และพระอำจำรย์ได้อธบิำยขยำยออกเป็นเหตุทีเ่ป็นอดตี ๕ ผลทีเ่ป็น

ปัจจุบัน ๕ เหตุที่เป็นปัจจุบัน ๕ ผลที่เป็นอนำคต ๕ เป็น ๒๐ อำกำร และได้น�ำเอำ

พระพทุธำธบิำยในพระสตูรมำแสดงว่ำ พระพุทธเจ้ำได้ทรงอธบิำยไว้อย่ำงไร ซึง่ในพระสูตร

หนึง่กม็เีค้ำอธบิำยทีเ่ป็นพระพุทธำธบิำยนัน้ อนัจะน�ำให้เข้ำใจว่ำเป็นอัทธำคอืกำลเวลำ

ดงักล่ำวนัน้ และพระพุทธำธบิำยในทีอ่ืน่ทีแ่สดงถงึควำมบงัเกดิขึน้สบืเนือ่งกนัเป็นสำย 

และอธบิำยอนัจะพงึสงเครำะห์เข้ำได้ในวฏัฏะและในอริยสัจ กบัทีเ่ป็นพระพทุธำธบิำย

อีกหลำยแห่ง

ฉะนัน้ จะพงึน�ำให้เข้ำใจได้ว่ำ ปฏจิจสมปุบำทเป็นธรรมทีเ่ป็นไปอยูใ่นปัจจบุนั 

เป็นปัจจุบันธรรม เมื่อพิจำรณำรวมกัน จำกอธิบำยในที่ทุก ๆ แห่งแล้วก็พึงจับควำม

รวมเข้ำโดยย่อว่ำ อริยสัจจ์ทั้ง ๔ วัฏฏะทั้ง ๓ เป็นเหตุผลหรือเป็นผลเหตุจึงเป็นกฎ 

เป็นธรรม หรอืจะพงึเรียกว่ำกฎธรรมดำท่ีเป็นไปอยูท่กุกำลสมยั ผลทัง้หลำยทีป่รำกฏ

อยูใ่นปัจจุบนัน้ีกย่็อมมีเหตแุห่งผลน้ัน ๆ ในอดตีก็เช่นเดยีวกนั ในอนำคตก็เช่นเดยีวกนั 

ทุกข์ที่บังเกิดข้ึนในปัจจุบันนี้ก็เพรำะมีสมุทัยแห่งทุกข์นั้น ทุกข์ท่ีเกิดขึ้นในอดีตก็เช่น

เดียวกัน ทุกข์ที่จะบังเกิดในอนำคตก็เช่นเดียวกันเป็นสัจจะ คือควำมจริงอันเดียวกัน

ทีเ่ป็นกฎธรรมดำ อยู่ทกุกำลสมยั ฉะนัน้ ปฏจิจสมปุบำททีเ่ป็นกำรแสดงอรยิสจัจ์อย่ำง
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พสิดำรข้ึน หรอืเป็นกำรแสดงวฏัฏะ ๓ อย่ำงพสิดำรขึน้ กเ็ป็นกฎธรรมดำเหมอืนอย่ำงนัน้ 

เหมือนอย่ำงว่ำฝนตกแดดออกในวันนี้ ก็มีเพรำะมีสมุทัยของฝนและแดด ฝนตก 

แดดออกเมื่อวำนนี้ หรือว่ำเดือนที่แล้ว ปีที่แล้ว ย้อนหลังไปนำนเท่ำไรก็ตำม หรือฝน

จะตกแดดจะออกวนัพรุง่นี ้วันมะรนืนี ้เดอืนหน้ำปีหน้ำ สบืไปข้ำงหน้ำอกีเท่ำไรกต็ำม  

ก็เพรำะมีสมุทัยของฝนและแดดนั้นอย่ำงเดียวกัน ดังที่ได้กล่ำวยกมำ เป็นตัวอย่ำงไว้

แล้วในกำรแสดงครั้งก่อน เพรำะฉะนั้น จึงเป็นปัจจุบันธรรมหรือจะพึงกล่ำวว่ำ  

เป็นปัจจุบันปฏิจจสมุปบำททุกกำลสมัย ชรำมรณะที่มีอยู่ในวันนี้ก็เพรำะชำติเป็นต้น 

โดยกำรเป็นปัจจัยและเป็นผลของปัจจัยไปจนถึงอวิชชำ ชรำมรณะในวันวำนนีห้รือพรุ่ง

นี้ก็เช่นเดียวกัน เป็นสัจจธรรมท่ีเป็นผลและเหตุทุกกำลสมัย และซึ่งแสดงเป็นอัทธำ

คือกำลเวลำดังกล่ำว ก็จะพึงเห็นได้ว่ำ เมื่อเป็นผลและเหตุหรือเหตุและผลก็จะต้องมี

อทัธำคอืกำลเวลำ เพรำะว่ำทัง้สองนีห้ำได้เกดิขึน้พร้อมกนัไม่ เหตจุะต้องเกดิก่อนแล้ว

จงึจะมผีล ไม่ใช่ว่ำเหตแุละผลเกิดพร้อมกัน เพรำะฉะนัน้ โดยปกติเหตจุะต้องเกดิก่อน

ผลเกิดทีหลัง

ครำวน้ีได้จับเวลำปัจจุบันซ่ึงเป็นอยู่นั้น สมมติว่ำเดี๋ยวนี้ผลที่ได้รับอยู่เดี๋ยวนี้

เป็นปัจจุบัน แต่ว่ำเหตุของผลที่ได้รับอยู่เดี๋ยวนี้ เป็นอดีตจึงต้องเป็นสิ่งที่เกิดมีขึ้นก่อน 

ผลทีเ่ป็นปัจจบุนัเดีย๋วนีจ้งึมขีึน้ได้ ครำวนีถ้้ำเดีย๋วนีก้�ำลังท�ำเหต ุหรอืว่ำ เหตบุงัเกดิขึน้

เดี๋ยวนี้ ผลของเหตุเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นอนำคต โดยปกติก็จะต้องเป็นดั่งนี้ เพรำะฉะนั้น 

อัทธำคือกำลเวลำของปฏิจจสมุปบำทจะต้องมี เช่นเดียวกับอัทธำคือกำลเวลำของ 

อริยสัจ ของวัฏฏะ ๓ ก็จะต้องมี ฉะนั้น ในกำรแสดงอธิบำย วิชชำว่ำมีวัตถุ ๘ จึงได้

มีควำมหยั่งรู้ในอดีตหรือในเบื้องต้น ในอนำคตหรือในเบื้องปลำยเป็นต้นอยู่ด้วย  

เพรำะเหตุดังที่กล่ำวมำ แต่ก็พึงเข้ำใจว่ำช่วงหรือสมัยของอัทธำคือกำลเวลำ อันได้แก่

อดีต อนำคต ปัจจุบัน ดังกล่ำว พึงก�ำหนดในช่วงที่สั้นก็ได้ ยำวก็ได้ เช่นว่ำ วินำทีนี้

เป็นปัจจุบัน วินำทีที่แล้วเป็นอดีต วินำทีหน้ำเป็นอนำคต จะให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่ำนี้

ก็ได้ ให้เป็นช่วงที่ยำวมำกไปกว่ำนี้ก็ได้ เช่นวันนี้เป็นปัจจุบัน เมื่อวำนนี้เป็นอดีต  

พรุ่งนี้เป็นอนำคต เดือนนี้เป็นปัจจุบัน เดือนท่ีแล้วเป็นอดีต เดือนหน้ำเป็นอนำคต  

ยิ่งข้ึนไปเป็นปี ยิ่งกว่ำปีจนถึงเป็นชำติ ชำตินี้ ชำติที่แล้ว ชำติหน้ำ ด่ังนี้เป็นต้น  

จะท�ำให้ช่วงสัน้เข้ำมำเท่ำไรก็ได้ ขยำยออกไปเท่ำไรกไ็ด้ เรือ่งนีก้ไ็ด้ปรำรภกล่ำวมำแล้ว

เหมือนกัน แต่เพื่อให้ชัดขึ้น จึงได้ย�้ำกล่ำวในที่นี้อีก
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จึงพึงเข้ำใจว่ำ เหตุผลหรือผลเหตุที่แสดงในปฏิจจสมุปบำทนี้ก็ดี รวมเข้ำใน

อริยสัจจ์ก็ดี หรือที่แสดงเป็นวัฏฏะ ๓ ก็ดี ก็คลุมไปได้ทุกช่วงของอัทธำคือกำลเวลำ  

จะแสดงในช่วงของอัทธำคือกำลเวลำที่ละเอียดท่ีสุด คือเป็นอดีต อนำคต ปัจจุบัน  

ที่ละเอียดที่สุด หรือเป็นอดีต อนำคต ปัจจุบัน ขยำยออกไปมำกที่สุดเท่ำไรก็ตำม  

ผลและเหตหุรอืเหตแุละผลเป็นปฏจิจสมปุบำทกค็รอบคลุมอยู่ทัง้นัน้ ใช้ได้ทัง้นัน้ไม่ว่ำ

จะเป็นช่วงที่ละเอียดที่สุดเท่ำไร หรือว่ำหยำบยำวออกไปเท่ำไร และก็พึงเข้ำใจเน้น

เข้ำไปอีกประกำรหนึง่ว่ำ อดตี อนำคต ปัจจบุนั ย่อมมอียูใ่นช่วงนัน้ ๆ อกีด้วย เป็นต้น

ว่ำ เมื่อวำนนี้ก็กล่ำวกันว่ำเป็นอดีต แต่ว่ำเมื่อวำนนี้นั้นย่อมเป็นปัจจุบันของเมื่อวำนนี้  

ในขณะที่ทุก ๆ คนด�ำรงอยู่เม่ือวำนนี้ ก็ชื่อว่ำได้ด�ำรงอยู่ในปัจจุบันของเมื่อวำนนี้  

จะนึกว่ำเมือ่ด�ำรงอยูใ่นเวลำบ่ำยโมงตรงของเมือ่วำนนี ้เวลำบ่ำยโมงตรงนัน้ก็เป็นปัจจบุนั

ของเวลำน้ัน ก่อนน้ันก็เป็นอดีตต่อจำกน้ันก็เป็นอนำคต ปฏิจจสมุปบำทในขณะบ่ำย

โมงนั้นของเมื่อวำนนี้ ก็ยังเป็นอัทธำคือกำลเวลำของเม่ือวำนน้ี ก่อนเม่ือวำนน้ีก็เช่น

เดียวกัน ย่อมมีปัจจุบันของตน ๆ อยู่ทุกขณะ และก็ยังมีอดีตมีอนำคตต่อเนื่องกัน 

พรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกัน ก็จะต้องมีปัจจุบันของพรุ่งนี้ เมื่อทุก ๆ คนไปถึงพรุ่งนี้ ก็จะต้อง

ไปพบกับปัจจุบันของวันพรุ่งนี้ เวลำใดเวลำหน่ึงของวันพรุ่งน้ีท่ีไปพบน้ันเป็นปัจจุบัน  

ก่อนน้ันเป็นอดีต ต่อไปก็เป็นอนำคตส�ำหรับวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้เป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน

เพรำะฉะน้ัน ปฏิจจสมุปบำทท่ีเป็นอัทธำคือกำลเวลำเป็นปัจจุบัน เป็นอดีต  

เป็นอนำคต ก็เป็นส�ำหรับกำลเวลำนั้น ๆ ของเมื่อวำนนี้ก็ได้ของวันนี้ก็ได้ ของพรุ่งนี้

ก็ได้ เป็นอดีต อนำคต ปัจจุบัน ของทุก ๆ ช่วงเวลำ พึงเข้ำใจดั่งนี้ ฉะนั้น ค�ำว่ำเป็น

ปัจจุบันธรรมที่กล่ำวมำข้ำงต้นจึงมีควำมหมำยดังกล่ำวมำนี้

อธบิำยท้ังหลำยจบัตัง้แต่พระพทุธำธบิำยและอธบิำยของพระอำจำรย์ทัง้หลำย 

เมื่อประมวลกันเข้ำแล้วย่อมเป็นอธิบำย เพื่อที่จะให้มีควำมเข้ำใจในปฏิจจสมุปบำท 

และเมือ่ได้อำศัยอธบิำยท้ังปวงน้ันท�ำควำมเข้ำใจดงัเช่นทีก่ล่ำวมำนี ้กเ็ห็นว่ำจะมองเห็น

สัจจะคือควำมจริงที่พระพุทธเจ้ำทรงสั่งสอน จะท�ำให้พอมองเห็นเค้ำควำมของปฏิจจ- 

สมุปบำท รวมเข้ำมำเป็นวัฏฏะ ๓ สงเครำะห์ในอริยสัจจ์ ๔ เมื่อเป็นสำยสมุทัยวำรก็

สงเครำะห์เข้ำในอรยิสจัจ์ ๒ คือทุกข์และสมทุยั เมือ่เป็นสำยนโิรธวำรกส็งเครำะห์เข้ำ

ในอริยสจัจ์ ๒ คอืนโิรธและมรรค โดยตรง ๆ สงเครำะห์เข้ำในนโิรธ แต่กจ็ะต้องมมีรรค

เป็นทำงปฏิบัติด่ังทีพ่ระพุทธเจ้ำได้ปฏิบติัมำในมรรค จงึทรงได้ปัญญำตรัสรูใ้นปฏจิจสมปุบำท
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กำรพยำยำมอธิบำยให้ควำมเข้ำใจในปฏิจจสมุปบำทนี้ ได้มีกำรพยำยำมท�ำ

กันมำช้ำนำนจนถึงพยำยำมอธิบำยให้เข้ำใจในอำกำร ๑๒ โดยเขียนเป็นภำพก็มี  

ดังที่ปรำกฏอยู่ในภำพปฏิจจสมุปบำทท่ีเกิดมำทำงสำยมหำยำนช้ำนำน แสดงอำกำร

ทั้ง ๑๒ นั้นเป็นภำพ โดยที่ได้แสดงเขียนเป็นภำพไว้ดังนี้

ผู้หญิงแก่ตาบอดเดินหลังค่อมยันไปด้วยไม้เท้า ได้แก่อวิชชา ก็เพราะว่าไม่รู้

ไม่เห็นจึงเทียบได้กับคนตาบอด คนปั้นหม้อกําลังปั้นหม้อเทียบด้วยสังขาร เพราะว่า

สังขารก็คือปรุงแต่ง จึงเทียบกับการปั้นหม้อ

วานรผู้กระโดดจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังต้นไม้อีกต้นหนึ่ง เทียบด้วยวิญญาณ 

เพราะวญิญาณตามทีไ่ด้อธบิาย เมือ่เป็นจตุวิญิญาณกเ็คลือ่นออกจากอารมณ์หรอืภพ

ชาต ิ อันหนึ่งไปอุปบัติคือเข้าถึงอารมณ์หรือภพชาติอีกอันหนึ่ง ดังท่ีเรียกว่าปฏิสนธิ

วิญญาณ จึงเทียบได้กับวานรที่กระโดดจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปถึงต้นไม้อีกต้นหนึ่ง

คนพายเรอืจ้างส่งรบัคนโดยสารไปในเรอืจ้าง เทยีบกบันามรูปกเ็พราะว่านาม

รูปนั้นต้องอาศัยกัน นามก็ต้องอาศัยรูป รูปก็ต้องอาศัยนาม เหมือนอย่างเรือกับคน

พายเรือและคนโดยสารต้องอาศัยกัน

บ้านที่มี ๖ หน้าต่าง หน้าต่างทั้ง ๖ เทียบด้วยสฬายตนะก็เพราะต้องมี

อายตนะ ๖ จึงจะรับอารมณ์เป็นสัมผัสต่อไปได้

บุรุษและสตรีที่รักใคร่กันเทียบด้วยผัสสะ เพราะผัสสะก็คือความกระทบจึง

เทียบด้วยบุรุษและสตรีต้องการสัมผัสของกันและกัน

คนทีถู่กลกูศรตดิลกูตาอยู ่เทยีบด้วยเวทนา เพราะเวทนากคื็อการเสวยอารมณ์ 

จึงต้องการแสดงถึงลักษณะที่เสวยอารมณ์ให้เห็นชัด

คนตดิสรุาผูก้ระหายหวิเทยีบกับตณัหา เพราะแสดงถงึความกระหายต้องการ

อย่างแรง

คนกําลังปลิดผลไม้จากต้นไม้เทียบกับอุปาทาน เพราะแสดงถึงความยึดถือ
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หญิงมีครรภ์เทียบด้วยภพ เพราะต้องการแสดงถึงภพ คือกามภพเป็นต้น  

อนัเป็นปัจจยัสบืต่อไปถงึชาต ิคอืความเกดิ จะมชีาติคอืความเกิดก็ต้องต้ังครรภ์ข้ึนมาก่อน 

คือจะต้องมีภพขึ้นก่อน

หญิงคนแก่และศพคนตายเทียบกับชรามรณะ ภาพที่แสดงอาการทั้ง ๑๒  

ในปฏิจจสมุปบาทนี้ ได้มีมานาน ก็เพื่อต้องการที่จะให้ความเข้าใจให้ชัดขึ้นโดยภาพ

นพิพาน เหนอืเหตุผล

ได้แสดงปฏจิจสมปุบำทมำโดยล�ำดับ ทัง้สำยสมทัุยวำร และนโิรธวำร และได้

แสดงภำพเปรยีบเทยีบอำกำรทัง้ ๑๒ ทีไ่ด้มผีูเ้ขยีนแสดงอธบิำยมำ เพือ่ให้เป็นทีเ่ข้ำใจ

ในปฏิจจสมุปบำท อันแสดงว่ำได้มีกำรพยำยำมอธิบำยเพื่อให้เข้ำใจง่ำยมำตลอดเวลำ

ช้ำนำน แต่แม้เช่นน้ันก็ยังไม่เป็นท่ีเข้ำใจกันได้ง่ำย ในข้อนี้ก็เป็นธรรมดำนั่นเอง  

เพรำะถ้ำเข้ำใจได้ง่ำยก็จะต้องเป็นผู้บรรลุภูมิธรรมขั้นใดข้ันหนึ่ง เมื่อยังไม่บรรลุจึงยัง

ไม่แจ่มแจ้งอยูน่ั่นเอง ในบำงพระสตูรเล่ำว่ำ ท่ำนพระอำนนท์ได้กรำบทลูพระพทุธเจ้ำว่ำ 

ท่ำนมองเห็นเข้ำใจแจ่มแจ้งในปฏิจจสมุปบำท ซึ่งปรำกฏว่ำเป็นของง่ำยส�ำหรับท่ำน 

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสห้ำมว่ำ อย่ำกล่ำวอย่ำงนั้น และก็ได้ทรงแสดง อธิบำยควำมที่เป็น

ปัจจัยอำศัยกันบังเกิดขึ้นแห่งปฏิจจสมุปบำท แก่ท่ำนพระอำนนท์ด่ังนี้ เพรำะฉะนั้น

เมื่อยังรู้สึกว่ำไม่แจ่มแจ้งก็ให้พึงเข้ำใจอย่ำงที่กล่ำวมำนี้ แต่ว่ำก็สมควรที่จะได้ศึกษำ

พิจำรณำ เพรำะจะท�ำให้มองเห็นควำมละเอียดลึกซึ้งของพระพุทธศำสนำ และโดย

เฉพำะก็จะท�ำให้มองเห็นเหตุผลอันเป็นปัจจัยซึ่งรวมเข้ำในอริยสัจธรรม เม่ือหมั่น

พิจำรณำอยู่เนือง ๆ แล้ว แม้จะไม่มองเห็นเข้ำใจแจ่มแจ้งก็จะพอมองเห็นได้บ้ำง  

แม้อย่ำงรำง ๆ และโดยเฉพำะจะท�ำให้เข้ำใจในหลักของวัฏฏะ ๓ และในอริยสัจจ์ทั้ง 

๔ ได้มำกขึ้น

เมือ่ท่ำนพระสำรบีตุร ก่อนแต่เข้ำมำนบัถือพระพทุธศำสนำ ก�ำลงัแสวงหำธรรม 

ได้พบท่ำนพระอัสสชกิ�ำลังเดนิบณิฑบำต กเ็ลือ่มใสในกริยิำท่ีส�ำรวมของท่ำนพระอสัสชิ 

จึงได้เดินตำมพระอัสสชิไป และเมื่อเห็นมีโอกำสอันสมควรจึงได้ขอให้ท่ำนพระอัสสชิ
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แสดงธรรมให้ฟัง ท่ำนพระอัสสชิก็กล่ำวว่ำ ท่ำนไม่อำจที่จะแสดงธรรมโดยพิสดำรได้ 

จะแสดงได้ก็แต่โดยย่อ ท่ำนพระสำรีบุตรก็กล่ำวตอบว่ำ ประสงค์จะฟังแต่โดยย่อ  

ท่ำนพระอสัสชจิงึได้แสดงธรรมแก่ท่ำนพระสำรบีตุร สรปุเข้ำในถ้อยค�ำเพยีงคำถำเดยีวว่ำ 

“เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา  ธรรมเหล่ำใดเกิดแต่เหตุ 

เตสํ เหตํุ ตถาคโต พระตถำคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่ำนั้น 

เตสญฺจ โย นิโรโธ จ  และควำมดับแห่งธรรมเหล่ำนั้น 

เอวํวาที มหาสมโณ”  พระมหำสมณะมีวำทะอย่ำงนี้ 

ท่ำนพระสำรบีตุรได้ฟังกเ็กดิธรรมจกัษคืุอดวงตำเห็นธรรมขึน้ทนัท ีคำถำนีไ้ด้

เป็นทีน่บัถอืว่ำเป็นคำถำแสดงหวัใจอรยิสจัจ์ ตำมถ้อยค�ำโดยตรงนัน้ กเ็ป็นคำถำแสดง

ปฏิจจสมุปบำทนั้นเอง โดยตรงจึงเป็นคำถำแสดงหัวใจปฏิจจสมุปบำท

ธรรมเหล่ำใดเกิดแต่เหตุ พระตถำคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่ำนั้น ก็คือตรัส

ปฏจิจสมปุบำทสำยสมทุยัวำร และควำมดบัแห่งธรรมเหล่ำน้ัน ก็คอืตรัสปฏิจจสมปุบำท 

สำยนิโรธวำร อริยสัจจ์นั้นมี ๔ เมื่อเป็นที่นับถือว่ำแสดงหัวใจอริยสัจจ์ ก็พึงท�ำควำม

เข้ำใจว่ำ ธรรมเหล่ำใดเกิดแต่เหต ุ ก็หมำยถึงทกุขสัจจะพระตถำคตตรสัเหตขุองธรรม

เหล่ำน้ันก็หมำยถึงสมุทัยสัจจะ และควำมดับของธรรมเหล่ำนั้นก็หมำยถึงนิโรธสัจจะ 

ส่วนมรรคสัจจะน้ันไม่มีโดยตรง พระอำจำรย์จึงได้แสดงไว้ว่ำ ในเวลำแปลให้เติมเข้ำ

อีกค�ำหนึ่งว่ำ และทำงหรืออุบำยอันน�ำให้ถึงควำมดับแห่งธรรมเหล่ำนั้น เพื่อให้เป็น 

อริยสัจจ์ ๔

อกีอย่ำงหน่ึงแสดงอธบิำยว่ำ ค�ำว่ำ พระมหำสมณะมวีำทะอย่ำงนี ้ซึง่เป็นบำท

คำถำที ่๔ กห็มำยถึงมรรคสจัจะนัน้เอง เพรำะกำรทีไ่ด้ตรสัแสดงส่ังสอน กค็อืเป็นกำร

แสดงมรรคอันเป็นทำงปฏิบัติให้ถึงควำมดับ

คำถำของท่ำนพระอสัสชนิีไ้ด้เป็นทีนั่บถือกนัมำก ในสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช 

ก็ได้ใช้คำถำนี้จำรึกลงในแผ่นศิลำเป็นอันมำก แม้ว่ำจะเป็นข้อควำมที่ส้ันมำก แต่ก็

แสดงใจควำมแห่งพระพุทธศำสนำไว้อย่ำงสมบรูณ์ เพรำะพระพทุธศำสนำนัน้ ค�ำสัง่สอน

ทัง้สิน้ประชมุรวมเข้ำในอรยิสจัจ์ดังทีไ่ด้กล่ำวแสดงไว้ข้ำงต้น และตำมหลกัอริยสัจจ์นัน้ 

ก็คือหลักเหตุผลนั่นเอง หรือผลและเหตุ โดยแสดงผล แสดงเหตุและแสดงควำมดับ
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แห่งผล พร้อมทั้งเหตุเหล่ำนั้น อันเป็นที่สุดทุกข์เป็นที่พ้นทุกข์คือ นิพพำน อันรู้เป็น

ที่สุด คำถำนี้จึงบรรจุหลักธรรมในพระพุทธศำสนำไว้ทั้งสิ้น

อนึ่ง ก็พึงเข้ำใจว่ำ แม้ว่ำเพรำะอวิชชำเป็นปัจจัยเกิดสังขำรจนถึงชรำ มรณะ 

และทุกข์ทั้งปวง ดังที่กล่ำวแสดงใน สำยสมุทัยวำรนั้น แต่ว่ำก็ไม่ใช่หมำยควำมว่ำจะ

ต้องเป็นอย่ำงนี้ตลอดไป อวิชชำอำจดับได้ และเพรำะดับอวิชชำก็จะดับไปโดยล�ำดับ

จนถึงดบั ชรำ มรณะ โสกะ ปรเิทวะ เป็นต้น ดงัแสดงในสำยนโิรธวำร กเ็พรำะว่ำยัง

มอีกีสิง่หนึง่ซึง่เป็นสิง่ส�ำคญั อนัทุกคนผูน้บัถอืปฏบิติัพระพทุธศำสนำจะพงึทรำบ ก็คอืจติ 

ดั่งที่เรำเรียกกันว่ำจิตใจ

จิตนีท้กุ ๆ คนมอียู ่จติเป็นวญิญำณธำต ุคอืเป็นธำตรุู ้เป็นธรรมชำตทิีป่ภสัสร 

คือผุดผ่องหรือผ่องใส แต่ว่ำย่อมเศร้ำหมองไปเพรำะอุปกิเลส คือเครื่องเศร้ำหมองที่

จรเข้ำมำ แต่ว่ำจิตน้ีก็วิมุตติคือหลุดพ้นจำกอุปกิเลสทั้งหลำยได้ ได้มีพระพุทธภำษิต

แสดงไว้ด่ังนี้บ่งควำมว่ำ บรรดำกิเลสเครื่องเศร้ำหมองท้ังหลำย ท้ังท่ีเป็นอย่ำงหยำบ

อนัเรียกว่ำ วติีกกมกเิลส กเิลสท่ีท�ำให้ก้ำวล่วงละเมดิเป็นกำยกรรม วจกีรรม มโนกรรม 

ฝ่ำยอกศุล ท่ีเป็นอย่ำงกลำงอันเรยีกว่ำ ปรยิฏุฐำนกเิลส คือกเิลสทีก่ลุม้รมุจิต ปล้นจติ 

ท�ำจิตให้กลัดกลุ้ม อันเป็นชั้นนิวรณ์ คือกิเลสที่กั้นจิตไว้ไม่ให้เกิดปัญญำ และที่เป็น

อย่ำงละเอียดอันเรียกว่ำ อำสวะ หรืออนุสัย อวิชชำก็รวมอยู่ในกิเลสชั้นละเอียดนี้อัน

เรียกว่ำ อวิชชำสวะ หรืออวิชชำนุลัย กิเลสทั้งปวงนี้ล้วนเป็นสิ่งที่จรเข้ำมำดังเรียกว่ำ 

อุปกิเลส คือไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิต เสมือนอย่ำงแขกที่จรมำ ไม่ใช่เป็นเจ้ำของบ้ำน 

ถ้ำหำกว่ำกิเลสเป็นเนือ้แท้ของจติเหมือนอย่ำงเป็นเจ้ำของบ้ำนแล้วกไ็ม่สำมำรถทีจ่ะละได้ 

แต่ว่ำหำเป็นเช่นนั้นไม่ กิเลสเป็นสิ่งที่จรเข้ำมำเหมือนอย่ำงเป็นแขก ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ 

จึงปฏิบัติละกิเลสได้จนถึงวิมุตติหลุดพ้นในที่สุด

พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้ทรงพำกเพียรปฏิบัติเพื่อโมกขธรรม คือเพื่อวิมุตติ

หลุดพ้นจนทรงพบโมกขธรรม คือได้ตรัสรู้พระธรรมเป็นวิชชำควำมรู้แจ่มแจ้งขึ้น  

ทรงได้วมิตุติคอืควำมหลดุพ้น กค็อืได้ทรงพบปฏจิจสมปุบำทนี ้ทัง้สำยเกดิ ทัง้สำยดบั 

และได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้ จึงได้มีผู้ที่ได้ปฏิบัติตำมพระธรรมค�ำสั่งสอนโดยตรง ก็คือ

ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ประกำรจนสมบูรณ์ จึงได้ตรัสรู้พระธรรมตำม บังเกิดเป็น

พระสงฆ์สำวกขึ้นในโลก เพรำะฉะนั้น จึงได้มีแสดงไว้ว่ำ
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บรรดาสัตว์บุคคลทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมพุทธเจ้าเป็นยอด

บรรดาสังขตธรรมฺและอสังขตธรรมทั้งหลาย วิราคธรรม คือธรรมเป็นที่สิ้น

กิเลสเครื่องย้อมใจ สิ้นติด สิ้นยินดี อันได้แก่ นิพพานเป็นยอด

บรรดาสังขตธรรมทั้งหลาย มรรคมีองค์ ๘ เป็นยอด

บรรดาหมู่คณะทั้งหลาย พระสงฆ์เป็นยอด 

ฉะนั้น จึงพึงพิจำรณำเห็นได้ว่ำ บรรดำผู้ที่ได้สดับตรับฟังค�ำสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้ำ และได้ปฏิบัติตำมพระธรรม ค�ำสั่งสอนคือมรรคมีองค์ ๘ ก็ชื่อว่ำได้ปรุง

สงัขำรในมรรคมอีงค์ ๘ ขึน้ เพรำะว่ำมรรคมอีงค์ ๘ หรอืกล่ำวเป็นกลำง ๆ ว่ำปฏบิติั

ธรรมทั้งสิ้นนั้น ก็เป็นสังขตธรรมหรือเป็นสังขำร คือเป็นสิ่งที่ต้องปรุงแต่ง คือต้องท�ำ

ต้องปฏิบัติ ไม่ได้บังเกิดขึ้นเอง ซึ่งเป็นสังขำร แต่ว่ำเป็นสังขตธรรมหรือเป็นสังขำรที่

เป็นไปเพื่อท�ำลำยอวิชชำ ฉะนั้น เมื่อได้ปรุงแต่งสังขำรคือมรรคมีองค์ ๘ ดังกล่ำวขึ้น 

กช็ือ่ว่ำได้ปฏบิตัเิพือ่ท�ำลำยอวชิชำเป็นกำรปฏบิตัทิีท่�ำให้วัฏฏะสำยสมทุยัวำรอ่อนก�ำลงั

ลงไป เพ่ิมก�ำลงัแก่ปัฏจจสมุปบำทสำยนโิรธวำร จนกระทัง่ในทีส่ดุกจ็กัได้พบธรรมเป็น

ตวัปัญญำเป็นตวัวชิชำขึน้โดยล�ำดบั ซึง่เมือ่ปฏบิตัไิปไม่หยุด กจ็ะพบสำยนโิรธวำรในท่ีสุด 

อันนับได้ว่ำเป็นวิชชำวิมุตติ

ฉะนั้น จึงสรุปกล่ำวได้ว่ำ เหตุและผลในปฏิจจสมุปบำท สำยสมุทัยวำร  

ซึ่งวนเป็นวัฏฏะอยู่ตลอดเวลำ ในปัจจุบันนี้ก็วนอยู่ ในอดีตก็วนมำแล้ว และวนต่อไป

ในอนำคต ก็คืออำกำร ๑๒ หรือว่ำ ๑๑ ห่วงรวมเข้ำเป็นวัฏฏะ ๓ คือ กิเลส กรรม 

วบิำก รวมเข้ำอีกเป็นอรยิสจัจ์ ๒ เป็นเหตเุป็นผล หรอืเป็นผลและเป็นเหตท่ีุวนอยูด่งันี้ 

และส�ำหรับพระโพธิสัตว์ผู้ค้นคว้ำหำโมกขธรรมเอง เพื่อพุทธภำวะหรือพุทธภูมิและ

บรรดำสำวกของพระพุทธเจ้ำ ผู้ที่มิได้ค้นคว้ำหำโมกขธรรมเอง แต่ว่ำได้ฟังธรรมจำก

พระพทุธเจ้ำ ปฏิบัตอิยู่ในมรรคมีองค์ ๘ กเ็ป็นผูป้ฏบิติัสร้ำงเหตุและผลข้ึนอกีสำยหนึง่ 

คอืสำยนโิรธวำร ได้แก่ปฏิบัตใินมรรค เป็นเหตเุพือ่นโิรธคอืควำมดับเป็นผล เป็นอันว่ำ

ได้มีเหตุผลทั้งสองฝ่ำยเป็นไปอยู่คือเหตุผลฝ่ำยสมุทัยวำร ได้แก่ทุกข์และสมุทัย  

ฝ่ำยนิโรธวำรได้แก่นิโรธและมรรค ดังเรำทั้งหลำยในบัดนี้ก็กล่ำวได้ว่ำ ได้มีเหตุผลทั้ง

สองฝ่ำยน้ี หรอืว่ำก�ำลงัเป็นไปอยูใ่นเหตุผลทัง้สองฝ่ำยนี ้เพรำะว่ำยังม ีอวิชชำ ตณัหำ 

อุปำทำนอยู่ ก็เป็นไปในเหตุผลฝ่ำยทุกข์และสมุทัยทำงหนึ่ง มำปฏิบัติธรรมของ
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พระพุทธเจ้ำก็เป็นไปในเหตุผลฝ่ำยนิโรธและมรรคทำงหนึ่ง นี่เป็นเหตุผลทำงทุกข์ 

เหตุผลทำงนิโรธ ครำวนี้ใครจะไปทำงไหนมำกหรือน้อยกว่ำกันอย่ำงไรนั้น ก็สุดแต่

ควำมประพฤตปิฏบิตั ิแต่รวมควำมเข้ำแล้ว กเ็ป็นไปอยู่ในเหตแุละผลหรอืผลและเหตุ 

ไม่พ้นไปจำกผลและเหตุหรือเหตุและผลดังกล่ำวมำนี้ได้ จนกว่ำจะดับกิเลสได้หมด 

เหมอืนอย่ำงพระพุทธเจ้ำและพระอรหนัตสำวกทัง้หลำย คือว่ำ ดับอวิชชำ กดั็บสังขำร

จนถึงดับชรำ มรณะ และทุกข์ทั้งปวงดังที่ได้กล่ำวว่ำ บรรลุวิชชำและวิมุตตินั้น

เมือ่เป็นดัง่นี ้กเ็ข้ำถงึววิฏัฏะหรอืบรรลนุพิพำน อนัเป็นธรรมทีอ่ยู่เหนือเหตุผล 

คือว่ำเหนอืเหตผุลทัง้สำยสมทุยัวำร ท้ังสำยนโิรธวำรกล่ำวคอืพ้นจำกทกุข์ พ้นจำกเหตุ

เกิดทุกข์ ดับทุกข์ ดับเหตุเกิดทุกข์ไม่ต้องเป็นไปตำมเหตุผลสำยทุกข์ และอยู่เหนือ

นิโรธเหนือมรรค เพรำะว่ำได้เป็นผู้ปฏิบัติเสร็จกิจ ไม่ต้องปฏิบัติในมรรคอีกต่อไป 

เหมอืนอย่ำงว่ำเดนิทำงมำถึงท่ีสดุทำงแล้ว กพ็กักำรเดนิทำงได้ ไม่ต้องเดนิทำงอีกต่อไป 

กำรเดินทำงนั้นเท่ำกับมรรค กำรถึงที่สุดทำงนั้นเท่ำกับนิโรธ ฉะนั้น เมื่อเดินทำงมำ

ถึงก็เป็นอันว่ำถึงที่สุด จึงไม่ต้องท�ำกำรเดินทำงเพื่อให้ถึงที่ไหนอีกต่อไป ธรรมอันเป็น

ที่สุดนี้คือนิพพำน อันหมำยถึงธรรมเป็นที่ส้ินรำคะ โทสะ โมหะ เป็นที่ส้ินอวิชชำ 

สังขำร เป็นต้น ตลอดจนถึงชำติ ชรำ มรณะ และทุกข์ทั้งปวง นิพพำนจึงเป็นธรรมที่

อยูเ่หนอืเหตุผลดัง่นี ้อนัหมำยถงึว่ำอยูเ่หนอืเหตผุลทัง้สำยสมทุยัวำร ทัง้สำยนโิรธวำร 

เมื่อยังเป็นเหตุผลอยู่ไม่ว่ำจะสำยไหนก็ยังต้องมีกำรด�ำเนินไปอยู่ ยังต้องปฏิบัติอยู่  

แต่เมื่อเสร็จกิจทั้งปวงแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้น ไม่ต้องด�ำเนินไปในเหตุผลสำยไหนทั้งนั้น 

จึงชือ่ว่ำอยูเ่หนอืเหตผุลดงันี ้นีค้อื นพิพำน และนพิพำนนีจ้งึบรรลไุด้ในปัจจบุนั จงึได้

มพีระพทุธภำษติตรสัไว้รวมใจควำมว่ำ เพรำะหน่ำยส้ินคิด ส้ินยินด ีวิมุตตหิลดุพ้นไม่

ถือมั่น จำกอวิชชำ สังขำร วิญญำณ นำมรูป สฬำยตนะ ผัสสะ เวทนำ ตัณหำ 

อุปำทำน ภพ ชำติ ชรำ มรณะ และโสกะ ปริเทวะ เป็นต้น ย่อมบรรลุทิฏฐธรรม

นิพพำน คือนิพพำนในปัจจุบันทันตำเห็น

และได้ตรัสไว้ถึงลักษณะเบ็ดเตล็ดต่ำง ๆ อีกเป็นต้นว่ำ ลักษณะท่ีเรียกว่ำ 

ปฏิจจสมุปบำทคือควำมอำศัยเกิดขึ้นด้วยกัน ว่ำเพรำะอวิชชำเป็นปัจจัยเกิดสังขำร

เป็นต้น เป็นธรรมฐติ ิเป็นธรรมนยิำมคือ เป็นควำมตัง้อยูแ่ห่งธรรม เป็นควำมก�ำหนด

แน่แห่งธรรม พระตถำคตจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้น ข้อนี้ก็ตั้งอยู่ ด�ำรงอยู่ แต่เมื่อ 
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พระตถำคตอุบัติข้ึนจึงได้ตรัสแสดงเปิดเผย กระท�ำให้แจ้งว่ำเพรำะอวิชชำเป็นปัจจัย

เกดิสงัขำรเป็นต้น ส่วนปฏิจจสมุปปันนธรรม คอืธรรมทีอ่ำศยักนับงัเกดิขึน้ได้แก่ อวชิชำ 

เป็นต้นนัน่ เป็นอนจิจะคือไม่เท่ียง เป็นสงัขตะคอื เป็นสิง่ทีป่รงุแต่ง เป็นสิง่ทีอ่ำศยักนั

บงัเกิดข้ึน มคีวำมสิน้ไปเป็นธรรมดำ มคีวำมเสือ่มไปเป็นธรรมดำ มคีวำมสลำยไปเป็น

ธรรมดำ มีควำมดับไปเป็นธรรมดำ

ตำมท่ีแสดงถงึเรือ่งพระนพิพำนอันโยงมำถงึปฏจิจสมปุบำท อันนบัว่ำเป็นธรรม

ทีส่ดุยอดในพระพุทธศำสนำ ก็เพ่ือท่ีจะให้ได้ทรำบ ตำมทีพ่ระพทุธเจ้ำและพระอำจำรย์

ทั้งหลำยได้แสดงอธิบำยไว้และโดยเฉพำะต้องกำรที่จะให้เป็นที่เข้ำใจว่ำ นิพพำนนั้น

เป็นยอดของพระพุทธศำสนำ เป็นที่รวมของพระพุทธศำสนำทั้งสิ้น ค�ำสั่งสอนของ 

พระพุทธเจ้ำทั้งหมด ย่อมเอียงเทลุ่มลำดลงไปสู่พระนิพพำนทั้งนั้น อันกล่ำวได้ว่ำ 

หันหน้ำไปสู่ทิศทำงเดียวกันคือทิศทำงแห่งนิพพำน

เพรำะฉะนั้น แม้ว่ำจะยังไม่ได้ไปถึงนิพพำน แต่เม่ือมำปฏิบัติธรรมของ

พระพทุธเจ้ำแล้ว กช็ือ่ว่ำได้ปฏบิติัหนัหน้ำไปสู่นพิพำนทัง้นัน้ นพิพำนจะยังอยู่ไกลหรอื

ใกล้ก็ตำม แต่ก็หันหน้ำไปสู่นิพพำน และเมื่อได้ปฏิบัติไปก็ชื่อว่ำได้เดินใกล้ นิพพำน

เข้ำไปทุกที

เพรำะฉะนัน้ จงึเป็นข้อทีค่วรทรำบ และกไ็ม่ใช่เป็นข้อทีค่วรคดิว่ำเหลอืวิสัยที่

จะได้จะถงึ หรอืเอือ้มไม่ถงึ ดงัทีไ่ด้ปรำรภกล่ำวมำแล้วข้ำงต้น กเ็หมอืนอย่ำงขึน้บนัได 

คือเหมือนอย่ำงกำรเดินขึ้นไปโดยล�ำดับ กำรปฏิบัตินี้เองจะได้ส่งให้ ใกล้เข้ำไป และ

ควำมที่ได้บรรลุสันติสุข คือควำมสุขสงบเย็นจำกกำรปฏิบัติธรรม ก็ชื่อว่ำเป็นผลที่แผ่

ออกมำจำกนิพพำนท้ังน้ัน เช่นเดยีวกับควำมร้อนท่ีทกุ ๆ คนได้กเ็นือ่งมำจำกดวงอำทติย์

ทัง้น้ัน ฉะนัน้ เม่ือเข้ำมำปฏบิตัธิรรม กช็ือ่ว่ำน�ำตนเข้ำมำอยูใ่นขอบเขตรศัมีของนพิพำน 

จึงย่อมได้รับควำมสงบควำมเย็นจำกนิพพำนอยู่ด้วยกันทั้งนั้น และเมื่อแสดงเรื่อง 

นิพพำนก็ท�ำให้ต้องแสดงเรื่องเหตุผลและธรรมที่อยู่เหนือเหตุผลในกำรแสดง ธรรมที่

เป็นเหตุผลนั้น ก็หมำยถึงปฏิจจสมุปบำททั้งสองสำยแล้ว จึงจะมำถึงธรรมที่อยู่เหนือ

เหตผุลหรือนพิพำน กข็อให้ท่ำนทัง้หลำยได้หมัน่พจิำรณำทบทวน แล้วจะได้ควำมเข้ำใจ

แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นด้วยตนเอง.
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.



โมกขธรรมเมื่อก่อนตรัสรู้

ผูท้ีไ่ด้ศกึษาพุทธประวตัคิงจะระลกึจ�าได้ว่า ก่อนแต่พระพุทธเจ้าจะตรสัรูไ้ด้ทรง

เป็นพระราชกมุารเป็นองค์รัชทายาทแห่งกรงุกบลิพสัดุข์องแคว้นสักกะ ได้ทอดพระเนตร

เห็นคนแก่ คนเจบ็ คนตาย และสมณะ จงึได้ทรงพจิารณาน้อมเข้ามาว่า ทกุคนผูเ้กดิ

มาก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ไม่มีใครจะเว้นไปได้ จึงได้ทรงปรารถนาโมกขธรรม 

ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น โดยที่ได้ทรงพิจารณาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มักมีอยู่เป็น

คู่กัน เช่นมร้ีอนกมี็เย็น มีมืดกมี็สว่าง ฉะนัน้ เมือ่มแีก่เจบ็ตาย กจ็ะต้องมไีม่แก่ไม่เจบ็

ไม่ตาย ทรงปรารถนาจะพบกบัความไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตายนัน้ อนัเรยีกว่า โมกขธรรม 

แปลว่าธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น หมายความว่า พ้นจากแก่ เจ็บ ตาย เมื่อพ้นจากแก่

เจบ็ตายได้กไ็ม่แก่ไม่เจบ็ไม่ตาย ทรงปรารถนาภาวะ เช่นนัน้ คอืไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย 

ซึ่งทรงคาดคิดว่าจะต้องมี เพราะสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีเป็นคู่กันดังกล่าวแล้ว จึงได้มี

พระหฤทยัน้อมไปในการบวช ทรงเหน็ว่าผูบ้วชมโีอกาสช่องว่างทีจ่ะปฏบิตั ิเพือ่ให้ประสบ

กับธรรมอันเป็นเครื่องพ้นนี้ ซ่ึงทรงเห็นว่าเป็นของลุ่มลึก ถ้าเป็นฆราวาสอยู่ก็จะไม่

สามารถปฏิบัติเพือ่ให้พบได้ เพราะฆราวาสมีสิง่กงัวลห่วงใยอาลยัทัง้หลายเป็นอนัมาก

รอบด้าน จึงได้ทรงสละเครื่องผูกพันทางฆราวาสหมดทุกอย่าง เสด็จออกทรงผนวช 

แล้วทรงแสวงหาโมกขธรรม จนถงึได้ทรงพบทางอนัเรยีกว่า “มชัฌมิาปฏปิทา” ข้อปฏบิตัิ

ที่เป็นหนทางกลาง

ได้ทรงปฏิบัติด�าเนินไปในทางนี้อย่างสมบูรณ์ แล้วจึงได้ตรัสรู ้พระธรรม  

ทรงพอพระหฤทัยว่า รู้แล้ว อันหมายความได้ว่า ได้ทรงประสบโมกขธรรมแล้ว  
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เพราะได้ตรัสรู้พระธรรมดังกล่าวนี้ เราทั้งหลายจึงได้สวดสดุดีพระคุณของพระองค์ว่า 

“อรหัง สัมมาสัมพุทโธ” เป็นต้น กล่าวสั้น ๆ ว่า “พระพุทธเจ้า”

คราวนีก้ม็ปัีญหาว่า ได้เสดจ็ประกาศพระพุทธศาสนาอยู ่๔๕ ปี กเ็สดจ็ดับขนัธ

ปรินิพพาน แล้วก็ได้มีการถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระยังเหลืออยู่แต่พระบรม

สารีริกธาตุเป็นที่เคารพนับถือบูชาอยู่ในโลก จึงมีปัญหาว่าเม่ือเป็นเช่นนั้นจะชื่อว่าได้

ทรงประสบโมกขธรรมอย่างไร เพราะว่าได้ทรงตั้งพระปณิธานไว้ว่า โมกขธรรมที่ทรง

คาดคิดไว้นั้นก็คือไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ทรงเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ก็ทรงสังเวช

พระหฤทัย ก็ทรงต้องการที่จะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แต่คร้ันเม่ือได้ตรัสรู้พระธรรม 

ทรงพอพระหฤทัยว่ารู้แล้ว ก็คือได้พบกับโมกขธรรมนั้นแล้ว ก็ยังต้องเสด็จดับขันธ

ปรนิพิพาน ต้องมกีารถวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ เพราะฉะนัน้ เมือ่มองดทูีร่่างกาย 

กต้็องทรงแก่ ทรงเจบ็ แล้วกต็าย แต่เรยีกว่าดบัขนัธปรนิพิพาน ฉะนัน้ ค�าว่าโมกขธรรม

จะพงึหมายอย่างไร ข้อนีเ้ป็นข้อทีผู่ศึ้กษาพระพทุธศาสนาสมควรทีจ่ะใคร่ครวญพิจารณา

ให้ทราบ แม้โดยทางปริยัติคือทางต�าราที่จะพึงอธิบายได้ ขอให้สังเกตว่า ในครั้งนั้น 

ไม่ได้กล่าวถงึคนเกดิ กล่าวถงึแต่คนแก่ คนเจบ็ คนตาย ทรงเห็นคนแก่ คนเจบ็ คนตาย 

ก็ทรงสลดพระหฤทัย แต่ว่าจะว่าไม่กล่าวถึงเรื่องคนเกิดเลยก็ไม่ได้ เพราะตอนท่ีจะ

เสด็จออกทรงผนวชจริงน้ัน ก็เกี่ยวกับคนเกิดเหมือนกัน ดั่งที่มีเล่าในพุทธประวัติว่า 

พระนางพิมพาหรือ ยโสธรา ซึ่งเป็นพระชายาแห่งพระราชกุมาร ได้ประสูติพระโอรส 

คือพระราหุล เมื่อได้ทรงทราบข่าวประสูติพระราหุล ก็ได้ทรงมีพระด�าริขึ้นอีกว่า  

ห่วงเป็นเครื่องผูกพันได้บังเกิดขึ้นอีกห่วงหนึ่งแล้ว และก็ได้ทรงตัดสินพระหฤทัยเด็ด

ขาดว่าจะต้องเสด็จออกทรงผนวชทีเดียว จึงได้เสด็จออกทรงผนวชในวันนั้น ดังนี้  

แต่ว่าไม่ได้แสดงคนเกิดในฐานะเป็นเทวทูต เหมือนดังคนแก่ คนเจ็บ คนตาย

และกก็ล่าวได้ว่า เรือ่งคนเกดิกเ็ป็นเหตอุนัหนึง่ ประกอบเข้าด้วย ในอนัทีท่�าให้

ทรงตัดสินพระหฤทัยเด็ดขาด เพ่ือที่จะทรงผนวช แต่ว่าตามพุทธประวัตินั้นแสดงว่า

พระด�าร ิถงึเม่ือพระราหลุประสตูนิัน้ เป็นคนละอย่างกบัพระด�ารถึิง เมือ่ทรงพบคนแก่ 

คนเจบ็ คนตาย อนัเรยีกว่าเทวทตู ทรงด�ารถิงึพระราหลุเมือ่ประสติูในฐานะทีเ่ป็นห่วง

ผูกพัน แต่ว่าทรงด�าริถึงคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ในฐานะที่เป็นทุกข์ที่ไม่พึงปรารถนา

จรงิ ๆ โดยทีท่รงน้อมเข้ามาว่า ทกุคนตอ้งแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย แต่หาไดน้้อมเข้ามา
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ว่าต้องเกิดไม่ ทุกคนต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ก็คล้าย ๆ กับว่าในขณะนั้นทรง 

ไม่ต้องการแก่ เจบ็ ตาย แต่คล้าย ๆ กบัว่าต้องการเกิด เกดิชนดิทีด่�ารงอยูโ่ดยไม่แก่ 

ไม่เจ็บ ไม่ตาย ที่เรียกว่าด�ารงอยู่เป็นนิรันดร คือตลอดไป และความคิดอย่างนี้แม้

คนในปัจจุบันภายหลังนี้ก็มีเหมือนกัน แต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมีน้อย เมื่อไม่สู้นานมานี้ 

กยั็งพบ คอืคนท่ีเท่ียวแสวงหาสมุนไพร อันเป็นยาอายวุฒันะ ท่ีเมือ่เอามาผสมเป็นยา

และบริโภคใช้แล้วจะไม่แก่ และพูดอย่างเกรงใจหน่อยว่าอายุยืนมาก ถ้าเป็นความ

ต้องการอย่างเต็มท่ีแล้ว ก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย และลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนา  

ที่เป็นศาสนาก็ดี หรือจะเป็นเพียงลัทธิปฏิบัติกันไม่เป็นศาสนาก็ดี ก็มีแสดงอยู่ท่ัวไป

ในแบบที่เรียกว่า เกิดแต่ว่าไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ด�ารงอยู่ชั่วนิรันดร อย่างในศาสนา

พราหมณ์ที่บังเกิดขึ้นก่อนพุทธศาสนา ถ้าเป็นลัทธิพราหมณ์ทั่ว ๆ ไป ที่นับถือพระ

พรหมเป็นสูงสุดมาก่อน ก็แสดงว่าพระพรหมเป็นอมตะ ไม่ตายเหมือนกัน คือไปเกิด

เป็นพรหมแล้วก็ไม่ตาย จึงแสดงทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อที่จะให้บังเกิดเป็นพรหม

ในลทัธศิาสนาพราหมณ์ ทีเ่ป็นอปุนษิทั แสดงมาทางปรมัตถะ ทางธรรมาธษิฐาน 

คือยกเอาธรรมเป็นที่ตั้ง ก็ยังแสดงยืนยันว่ามีอัตตาหรืออาตมันในทุก ๆ คน อาตมัน

หรืออัตตาเป็นสิ่งท่ีด�ารงอยู่ไม่ตายตลอดไป แต่ว่าเป็นชนิดที่เกิดอีกจนกว่าที่จะอบรม

อย่างเต็มที่ แล้วก็เลื่อนข้ึนเป็นมหาตมัน หรือมหัตตาท่ีไปเรียกใช้ยกย่องบางคนว่า 

มหาตมะ เช่น มหาตมะคานธี ก็มาจากมหาตมันหรือมหัตตา แปลว่า อัตตาใหญ่  

ครัน้เมือ่อตัตาใหญ่นีส้ิน้ชพีในชาตนิี ้อตัตาใหญ่กไ็ปเข้ารปูในปรมาตมนั หรอืปรมตัตา  

บรมอัตตา อัตตาอย่างยิ่ง ด�ารงอยู่เป็นนิรันดร

ลทัธปิฏบิตัภิายนอกอืน่ ๆ กเ็ป็นเค้านีม้มีากเหมอืนกนั เช่นลทัธทิีป่ฏบิตัทิาง

ฤๅษโียค ีหรอืทางจนีกเ็ป็นเซียน เป็นผูว้เิศษ แปลว่าปฏบิตัสิ�าเรจ็ไปได้ ทัง้ทีมี่ร่างกาย

เกิดมาเป็นมนษุย์อย่างนี ้ปฏบิตัทิางจติใจอย่างยิง่ ทางฤๅษีโยคีหรอืทางลทัธเิซยีนของจนี 

จติใจบรรลธุรรมในขัน้นัน้ ๆ แล้วกก็ลายเป็นผูวิ้เศษไปอยู่ในอกีส่วนหนึง่และกอ็ยู่เรือ่ยไป 

ทั้งที่มีร่างกายเป็นมนุษย์ ก็มีเชื่อกันมาอยู่อย่างนี้ จนถึงลัทธิที่บังเกิดขึ้นภายหลัง

พระพุทธศาสนา เช่นว่าศาสนาคริสต์ ศาสนามหมัด ก็แสดงถึงพระเป็นเจ้าที่ด�ารงอยู่

เป็นนิรันดร กแ็ปลว่า มีเกดิ เกดิเป็นตวัเป็นตน และเมือ่เกดิแล้วกด็�ารงอยูเ่ป็นนรินัดร
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ในลทัธพิระพทุธศาสนาเอง เมือ่แยกออกเป็นมหายาน ดงัทีช่าวธเิบต ชาวจนี 

ชาวญวน นบัถือกนัอยู่ มีบวชเป็น พระจนี พระญวนท�ากงเตก็ประกอบพธีิกรรมต่าง ๆ 

แม้ในลทัธมิหายานของพระพุทธศาสนาน้ี กแ็สดงถึงพระอาทพิทุธเจ้า คอื ทีไ่ปเกดิเป็น

พระพุทธเจ้าประทับอยู่เป็นนิรันดร อยู่ในสรวงสวรรค์ชั้นหนึ่ง อย่างเช่นที่แสดงว่า  

ในสวรรค์ชั้นสุขาวดีอันอยู่ทางใต้ พระอาทิพุทธเจ้าประทับอยู่เป็นนิรันดร พร้อมทั้ง 

พระโพธสิตัว์ พระอรหนัตสาวกทัง้หลาย แล้วยงัมพีระพทุธเจ้าที ่รอง ๆ ลงมา ตลอด

ถึงที่ส่งลงมาคล้าย ๆ อวตารลงมาเป็นพระมนุษยพุทธเจ้า และก็แสดงว่าพระพุทธเจ้า

ผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย คือเจ้าชายสิทธัตถะท่ีเสด็จออกทรงผนวช  

และตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า ประกาศตัง้เป็นพระพทุธศาสนาขึน้นี ้กเ็ป็นพระมนษุยพทุธเจ้า 

ดั่งนี้

ในศาสนาพราหมณ์เองนัน้ ซึง่ในตอนต้นกน็บัถอืพระพรหมเป็นใหญ่ ในคมัภร์ี

พระพุทธศาสนาทีก่ล่าวถงึศาสนาพราหมณ์ กแ็สดงถงึพระพรหมอนัเป็นพระเจ้าทีน่บัถอื

ของพวกพราหมณ์ กแ็สดงว่าในครัง้นัน้นบัถอืพระพรหมเป็นใหญ่ แต่ต่อมาในภายหลงั

ก็นับถือพระนารายณ์ขึ้นมาอีกบ้าง พระศิวะขึ้นมาอีกบ้าง และก็มีนับถือพระเป็นเจ้า

และเทวดาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ก็มาเป็นฮินดูจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อกล่าวโดยสรุป 

ของศาสนาพราหมณ์แล้ว ก็นับถือพระเจ้าที่เป็นใหญ่อยู่ ๓ องค์คือ พระพรหม  

พระนารายณ์ และพระศิวะ บางหมู่ก็นับถือองค์หนึ่งเป็นใหญ่กว่า เป็นกลุ่ม ๆ กันไป 

และยังนับถือสิ่งที่เนื่องด้วยพระเป็นเจ้าทั้ง ๓ นี้อีกมาก แต่ว่าก็ล้วนแต่เป็นที่เช่ือว่า 

เป็นอมตะ คือไม่ตายทั้งนั้น

ตามที่แสดงมานี้ก็เพื่อที่จะช้ีให้เห็นว่า แม้ความด�าริของพระโพธิสัตว์ คือ

พระพทุธเจ้าเมือ่ก่อนจะตรสัรูใ้นครัง้นัน้ ทรงปรารถนาไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย แต่ไม่ได้

กล่าวถึงเกิด ก็พอจะเห็นว่ายังทรงปรารถนาความเกิด แต่ว่าเกิดชนิดที่ไม่แก่ ไม่เจ็บ 

ไม่ตาย เค้าเดียวกับลัทธิศาสนาทั้งหลายทั้งที่เกิดก่อนและเกิดหลังพระพุทธศาสนาได้

เช่ือถือปฏิบัติกันอยู่ ในข้อนี้ก็ขอให้ได้คิดว่าเป็นสันดานธรรมดาของมนุษย์ที่กลัวตาย 

จนถงึกบัแสดงว่าความกลวัตายนีเ้ป็นสญัชาตญาณอย่างหนึง่ของมนษุย์และสัตว์เดรัจฉาน

ทั้งหลาย และก็ต้องการอายุยืน เพราะก็ต้องรู้ว่าจะต้องตายแน่ แม้เช่นนั้นก็ต้องการ

อายยุนื แต่โดยจรงิใจแล้ว ถ้าไม่ตายได้กด็ ีคล้าย ๆ อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ เมือ่ต้องการ
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ที่จะไม่ตาย พร้อมทั้งไม่แก่ไม่เจ็บด้วย ก็จึงหาวิธีที่จะให้พ้นไปต่าง ๆ และส่วนใหญ่ 

ก็คล้าย ๆ กับยอมรับกันว่าในชาตินี้เป็นไปไม่ได้ ก็เป็นอันว่าในชาติอื่นก็ได้ เมือ่ตาย

จากชาตนิีแ้ล้วไป เกดิในชาตอ่ืินท่ีไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย อนัเตม็ไปด้วยความสุข ดังนี ้ 

ก็มักจะมีความปรารถนาตรงกันเช่นนี้ เป็นสันดานธรรมดาของมนุษย์ จึงได้บังเกิด 

เป็นลัทธิศาสนาขึ้นต่าง ๆ แสดงทางท่ีจะปฏิบัติให้เป็นที่สมปรารถนาของบุคคลผู้ม ี

ความต้องการเช่นนี้

เพราะฉะนั้น พระปรารถนาของพระพุทธเจ้าที่เสด็จออกทรงผนวช ก็เป็นไป

ในเค้านี้นั่นเอง คล้าย ๆ กับต้องการเกิด แต่ว่าเกิดแล้วก็ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ด�ารง

อยู่เป็นนิรันดร และก็ทรงเรียกภาวะเช่นนั้นว่า โมกขธรรม นี่เป็นความด�าริที่บังเกิด

ขึ้นในระยะต้นก่อนที่จะตรัสรู้

โมกขธรรมเมื่อตรัสรู้

เมื่อพระองค์ได้ทรงปฏิบัติค้นหาโมกขธรรมดังที่ทรงประสงค์นั้น เมื่อทรงเข้า

ศึกษาในส�านักของอาฬารดาบสกาลามโคตร ผู้สอนในลัทธิสมาบัติ ๗ และในส�านัก

ของอุทกดาบสรามบุตร ผู้สอนในลัทธิสมาบัติ ๘ ตามที่เล่าว่าได้ทรงศึกษาจบความรู้

ของอาจารย์และทรงปฏบัิตไิด้เสมอกบัอาจารย์แล้ว กไ็ด้ทรงเหน็ว่ายงัไม่ใช่เป็นโมกขธรรม 

ไม่ใช่เป็นทางของความตรสัรู ้จงึได้เสดจ็หลกีออก แล้วไปทรงท�าทกุกรกริยิาคอืทรมาน

กายให้ล�าบากต่าง ๆ พิจารณาดูตามหลักฐานที่แสดงไว้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  

ก็แสดงว่าลทัธสิมาบตัขิองท่านดาบสทัง้สองนัน้ น�าให้ไปเกดิในพรหมโลก ซึง่จะไปด�ารง

อยู่ช้านานในพรหมโลกน้ัน แล้วก็จะต้องกลับลงมาเกิดอีก จึงได้ทรงเห็นว่า ยังไม่ใช่

เป็นโมกขธรรม เพราะยังจะต้องมาเกิดอีก คือแปลว่ายังจุติ คือเคลื่อนออกมาจาก

พรหมโลกนัน้แล้วกม็าเกดิอีก กย็งัไม่ใช่ ด�ารงอยูเ่ป็นนรินัดร การแสดงอย่างนีก้เ็ป็นการ

แสดงอธบิาย ตามลทัธขิองฌานสมาบตัทิีท่างพระพทุธศาสนากร็บัรองไว้เหมอืนกนัว่า 

ได้ฌานสมาบัตกิจ็ะไปเกดิในพรหมโลก ตามลทัธิของท่านดาบสทัง้สองน้ันเองทีแ่สดงไว้ 

ก็อาจจะแสดงว่าไปเกิดอยู่เป็นนิรันดร แต่ว่าตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีแสดงเมื่อ

พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูแ้ล้ว แสดงว่าเมือ่มชีาตคืิอความเกดิแล้ว ไม่ว่าเกดิในทีไ่หนจะต้อง
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มตีายทัง้นัน้ จะเป็นพรหมเป็นเทพ กต้็องจตุหิรอืเคลือ่น คราวนีต้ามประวัตทิีแ่สดงไว้

ในหนงัสอือ่ืนนอกจากคัมภีร์พระพุทธศาสนากม็แีสดงเป็นเค้าว่า ท่านดาบสทัง้สองนัน้

ก็ถือลัทธิว่ามีอัตตาคือตัวตนนั่นเอง ตามเค้าอุปนิษัทท่ีได้กล่าวมาแล้วในวันก่อน  

ว่าทีแรกก็เป็นอัตตา ธรรมดา อาตมัน แล้วก็เป็นมหัตตา หรือมหาตมัน แล้วก็รวม

เข้าเป็นปรมัตตา หรือปรมาตมัน แล้วก็ด�ารงอยู่เป็นนิรันดร

แต่ในครั้งที่พระองค์เข้าไปศึกษานั้น ไม่ทรงเห็นด้วยว่าเป็นโมกขธรรมแล้ว  

จะเป็นเพราะยังทรงเห็นว่ายังถืออัตตาหรืออาตมันอยู่ และไม่ทรงเห็นด้วยที่ว่าเมื่อยัง

มอีาตมนัอยู ่แม้ว่าจะเป็นปรมาตมนั กจ็ะด�ารงอยูเ่ป็นนรินัดรได้ อกีอย่างหนึง่ เมือ่ยงั

ถอืว่ามอีาตมนัอยู ่กต้็องยงัมอีปุาทานคอืความยดึถอือยูย่งัไม่ปล่อยวางทัง้หมด เมือ่ยงั

มคีวามยึดถอือยูใ่นสิง่ใดก็ย่อมมีความทุกข์อยู่ในส่ิงนัน้ ยังไม่พ้นทกุข์ได้ทัง้หมด เมือ่ยัง

ไม่พ้นทุกข์ได้ทั้งหมด ก็ยังเป็นโมกขธรรมที่สมบูรณ์ไม่ได้ ยังทรงเห็นว่ามีอุปาทานอยู่ 

จึงได้เสดจ็หลีกออกไปทรงแสวงหาหนทางใหม่ กไ็ด้ทรงบ�าเพญ็ทกุกรกริยิาแล้วกท็รงเลกิ 

เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกัน

ตอนน้ีในพุทธประวัติแสดงไว้ว่า ได้ทรงย้อนระลึกถึงสมาธิที่ทรงได้เมื่อเป็น 

พระราชกมุารเลก็ ๆ และตามเสดจ็พระราชบดิาไปในพระราชพธีิแรกนาขวญั ในขณะ

ทีพ่ระราชบดิาประกอบพธิแีรกนาขวญัน้ัน พระราชกมุารได้ประทบัพกัอยูภ่ายใต้ร่มหว้า 

และขณะนั้นจิตของพระองค์ได้รวมเข้ามา ได้ทรงก�าหนดลมหายใจเข้าออก ก็ทรงได้

สมาธิจิตถึงขั้นปฐมฌานคือ ความเพ่งที่หนึ่งในขณะนั้น แต่ว่าต่อมาภายหลังฌานนี้ก็

เสื่อมไป ความระลึกได้ถึงสมาธิจิตที่เคยทรงได้นี้ ท�าให้พระองค์ทรงนึกขึ้นว่าทางแห่ง

สมาธอิย่างทีท่รงได้นัน้ จะพงึเป็นทางน�าไปสูค่วามบรรลโุมกขธรรม หรือว่าความตรสัรู้

ได้กระมัง จึงได้ทรงตกลงพระหฤทัยที่จะจับปฏิบัติไปตามทางนั้น เมื่อได้ทรงบ�ารุง 

พระกายให้ดีขึ้นแล้ว จึงทรงปฏิบัติไปตามทางนั้น

ตามนีก้แ็สดงว่าได้ทรงปฏบิตัเิริม่จากสมาธ ิคอืก�าหนดลมหายใจเข้าออกนัน่เอง 

คร้ันทรงได้สมาธิจิตอย่างสูงจนถึงฌานแล้ว ฌานก็คือสมาธิจิตที่แน่วแน่แนบแน่น  

ที่แสดงว่าทรงบรรลุถึงฌานคือความเพ่งที่ ๑ ความเพ่งที่ ๒ ความเพ่งที่ ๓ ความเพ่ง

ที ่๔ ซึง่ความเพ่งท่ี ๔ นีแ้น่วแน่มากจนถงึลมอสัสาสะปัสสาสะไม่ปรากฏ คอืว่าละเอยีด

ที่สุด เรียกว่าหยุดลม หยุดหายใจเข้าหายใจออก แต่อันที่จริงนั้นก็คือว่าละเอียดที่สุด 
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ไม่ปรากฏอาการหายใจ ทีเ่รียกว่าความเพ่งนัน้กเ็พราะว่า จติเพ่งก�าหนดอารมณ์ของสมาธิ

นี้แน่วแน่ เรียกว่ารูปฌาน ความเพ่งที่มีรูปเป็นอารมณ์ คือหมายความว่าต้องมีอันใด

อันหนึ่งเป็นนิมิต คือเครื่องก�าหนดทางใจที่เป็นรูปนิมิต นิมิตที่เป็นส่วนรูปขึ้นในจิตใจ 

แล้วกท็รงน้อมจติท่ีเป็นสมาธินีไ้ปเพือ่รู ้จงึได้ปรากฏผดุบงัเกิดพระญาณคอืความหยัง่รูข้ึน้ 

ในขนัธ์เป็นท่ีอาศยัอยูใ่นปางก่อนเป็นอนัมาก ทีเ่รยีกว่าระลกึชาตไิด้ พร้อมทัง้ระลกึได้

ถึงชื่อ โคตร สุข ทุกข์เป็นต้น ในชาตินั้น ย้อนหลังไปตั้งแต่หนึ่งชาติ สองชาติออกไป 

ตลอดจนถึงไม่มีประมาณ

ต่อจากนั้นก็บังเกิดจุตูปปาตญาณ เกิดพระญาณคือ ความหยั่งรู้ขึ้นในความ

เคลือ่นทีเ่รยีกว่า “จตุ”ิ ในความเข้าถงึท่ี เรียกว่า “อุปบตั”ิ ชาตนิัน้ ๆ ของสัตว์ท้ังหลาย

ว่าเป็นไปตามกรรม กระท�ากรรมชั่วก็เข้าถึงชาติที่ชั่ว คือทุกข์ กระท�ากรรมดีก็เข้าถึง 

ชาติที่ดีมีสุข ในตอนนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมว่า แม้ว่าจะประกอบกรรมอย่างไรในส่วนดี 

แม้ว่าจะดีอย่างไรก็ยังต้องมี "จุติ" คือ ความเคลื่อนออกจากชาติหนึ่ง และ “อุปบัติ” 

คือความเข้าถึงอีกชาติหนึ่งอยู่เรื่อยไป

ต่อจากนัน้กบ็งัเกดิพระญาณทีส่าม คอืความหยัง่รูท่ี้บงัเกดิผดุขึน้ว่านีเ้ป็นทกุข์ 

น้ีเป็นเหตุเกดิทุกข์ นีเ้ป็นทางปฏิบตัแิห่งความดบัทกุข์ นีเ้ป็นอาสวะคอืกเิลสทีน่อนจมอยู่ 

นี่เป็นเหตุเกิดอาสวะ นี้เป็นความดับอาสวะ นี้เป็นทางปฏิบัติถึงความดับอาสวะ

นี้เป็นทุกข์ก็มีอธิบายไว้ว่า ชาติคือความเกิดเป็นทุกข์ ชราความแก่เป็นทุกข์ 

มรณะความตายเป็นทุกข์ และโสกปริเทวะเป็นต้นเป็นทุกข์ ดังที่เราทั้งหลายสวดกัน

อยู่ในเวลาเช้า กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกข์

ในข้อนี้ก็เป็นอันได้ตรัสรู้ว่า เมื่อยังมีชาติคือความเกิด ก็ย่อมมีชราความแก่ 

มรณะความตาย เพราะฉะนั้น เมื่อยัง มีชาติ ชรา มรณะอยู่ตราบใด ก็ยังมีทุกข์อยู่

ตราบนั้น และก็ได้ตรัสรู้ว่า ที่ยังมีชาติ ชรา มรณะอยู่ ก็เพราะมีสมุทัยคือเหตุให้  

เกิดทกุข์ ได้แก่ตัณหา ดัง่ทีไ่ด้ปรารภกล่าวมาแล้ว ดับตณัหาเสียได้จงึจะเป็นความดบัทุกข์ 

ในทางปฏิบตัทิีจ่ะดบัตณัหาดบัทกุข์ได้นัน้กค็อื มรรคมอีงค์ ๘ หรอืว่าย่นย่อเข้าคอื “ศลี 

สมาธิ ปัญญา” อริยสัจจ์สี่นี้ได้กล่าวโดยย่อในตอนแสดงธรรมจักรอันเป็นปฐมเทศนา

แล้ว ต่อจากนัน้กไ็ด้ตรสัรูถ้งึอาสวะ คอืกเิลสทีน่อนจมหมักหมมอยู่ในจติอนัเป็นกเิลส
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ส่วนลกึ ได้ตรสัรูถ้งึเหตเุกดิอาสวะ ท่านกแ็สดงว่าได้แก่ตณัหานัน่แหละ ถึงความดับอาสวะ 

กค็อืดับตณัหานีไ้ด้หมด ถงึทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบั อาสวะ กค็อืมรรคมอีงค์ ๘ รวม

เข้าก็คือศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง

เป็นอนัว่า พระญาณท่ีเป็นความตรสัรูท้ี ่๓ นี ้เรียกว่า ตรสัรูใ้นอรยิสจัจ์สองสาย 

คือสายทุกข์และสายอาสวะ พึงเห็นความว่าการจะเป็นความตรัสรู้ที่สมบูรณ์นั้น  

จะต้องเป็นความตรัสรู้ที่เจาะแทง หรือแทงตลอดเข้าไปจนถึงอาสวะ คือกิเลสท่ีนอน

จมหมักหมมอยู่ในจิต หรือว่าถึงจิตส่วนลึกท่ีสุด เพราะว่ากิเลสท่ีเรียกว่าอาสวะนั้น 

เป็นกเิลสทีน่อนจมหมักหมมอยู่ในจติ ได้แก่กาม ภพ อวชิชา ทีจ่ะยกข้ึนมาเป็นหวัข้อ

แสดง กามก็คือความใคร่หรือกิเลสเป็นเหตุใคร่ ภพก็คือความเป็น เป็นนั่นเป็นนี ่

ตัง้ต้นแต่เป็นเรา อวชิชากคื็อความไม่รู้ในสจัจะ ท่ีเป็นตวัความจรงิมีอยู่อย่างลึกซึง้ในจติใจ

ได้ตรสัรูเ้จาะแทงเข้าไป ถงึจดุดบัอาสวะไปได้หมด เพราะฉะนัน้ จงึเป็นผูส้ิ้น

กิเลสสิ้นเชิง คือหมดกิเลสจริง ๆ ไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่แม้แต่เป็นส่วนลึกของจิตใจ 

และกเ็รยีกผู้มีกเิลสส่วนลึกสิน้แล้วว่า “ขณีาสวะ” หรอื “ขณีาสพ” ทีแ่ปลว่า ผูม้อีาสวะ

สิ้นแล้ว เป็นค�าเรียกพระอรหันต์ทั้งหลาย

อนึ่ง ตามความตรัสรู้ของพระองค์ตามที่แสดงมานี้ ก็พึงกล่าวได้ว่าพระญาณ

ที่สามนั้นเป็นพระญาณส�าคัญ เรียกชื่อว่า “อาสวักขยญาณ” ความหยั่งรู้เป็นเหตุให้

สิน้อาสวะ ท่ีเป็นพระพทุธเจ้าขึน้กเ็พราะทรงได้พระญาณทีส่ามนี ้และโดยพระญาณที่

สามน้ีเองเป็นอันได้ตรัสรู้ ว่าท่ีจะพ้นจากความแก่ ความเจ็บความตาย ดังที่ได้ทรง

ปรารถนามาเบื้องต้น ซึ่งทรงปรารถนาโมกขธรรม ธรรมคือความหลุดพ้นนั้น จะหา

โมกขธรรมคือความหลุดพ้น คือไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ในสวรรค์ชั้นไหน ๆ จะไม่พบ

ทั้งนั้น หรือว่าในที่ไหน ๆ จะไม่พบทั้งนั้น ในเมื่อในที่อันนั้นยังมีชาติคือความเกิดอยู่ 

เมื่อมีชาติคือความเกิด จะเกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นเทวดา หรือว่าเกิดเป็นพรหม  

หรือแม้ในท่ีไหน ๆ ก็ตาม เม่ือยังมีชาติคือความเกิดอยู่แล้ว ก็จะต้องมีความตาย  

ดังที่เรียกในพระญาณที่สองว่า “จุติ” หรือ ความเคลื่อนเมื่อมี “อุปบัติ” คือความเข้า

ถงึชาตหิน่ึง ๆ แล้ว กจ็ะต้องมีจตุ ิคือความเคลือ่นจากชาตนิัน้ ๆ คอืเมือ่มเีกดิ กต้็อง

มีดับ เกิดขึ้นแล้วจะไม่ดับหามีไม่
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เพราะฉะนั้น ในปฏิจจสมุปบาท คือธรรมท่ีอาศัยกันเกิดขึ้น ท่ีแสดงว่าทรง

พิจารณาถึงผลและเหตุที่สัมพันธ์กันไป โดยล�าดับก็ได้ทรงเห็นว่า “ชรา มรณะ” คือ

ความแก่ความตายนั้น มีข้ึนเพราะ “ชาติ” เป็นปัจจัย หรือจะเรียกว่าเป็นเหตุก็ได้ 

“ชาต”ิ คือความเกดินัน้เล่า กม็ ี“ภพ” ความเป็น เป็นปัจจยั และก็ทรงสาวขึน้ไปตาม

ล�าดับจนถึง “อวิชชา” คือความไม่รู้สัจจะที่เป็นตัวความจริง จับเอาเฉพาะใจความใน

อริยสัจจ์ทั้งสี่ ที่ทรงแสดงจากความตรัสรู้ของพระองค์ และในปฏิจจสมุปบาทนี้ ก็จะ

พงึเหน็ได้ว่า มคีวามแก่ ความเจบ็ ความตายนัน้ กเ็พราะชาตคิอืความเกดิ เมือ่มชีาติ

คือความเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ มีเจ็บ มีตายทั้งนั้น นี่เป็นหลักพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสรู้ขึ้นว่า ไม่ใช่แต่แก่เจ็บตายเท่านั้นเป็นทุกข์ ชาติคือ

ความเกิดนี้เป็นตัวทุกข์ด้วย และเป็นตัวทุกข์ที่เป็นต้นทีเดียว ดังที่เราทั้งหลายสวดกัน

อยูเ่ป็นประจ�า ขึน้ต้นกช็าตปิิทกุขา แม้ความเกดิเป็นทุกข์ หาได้สวดข้ามไปว่า ชราปิทุกขา 

ความแก่เป็นทุกข์เป็นต้นไม่

เพราะฉะนัน้ หลกัความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้าในเรือ่งทกุข์นีจ้งึตัง้ต้นทีช่าตทิเีดยีว 

เมือ่มคีวามเกดิแล้วกต้็องมีแก่มีเจบ็มีตายทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ ความเกดินีแ้หละจงึเป็น

ตัวทุกข์ด้วย และเป็นตัวทุกข์ท่ีเป็นต้นทีเดียว เพราะฉะนั้น เมื่อจะดับทุกข์เสียได้  

กต้็องหมายความว่าดบัชาติคอืความเกดิด้วย เม่ือดบัชาตคิอืความเกดิได้แล้ว กด็บัแก่

ดับเจ็บดับตายได้ด้วย แต่ว่าจะดับทุกข์คือว่าดับชาติเสียได้นั้น ก็จะต้องดับตัวเอง คือ 

ดับตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากของใจ ตามหลักปฏิจจสมุปบาท ไม่ใช่ตัณหา

อย่างเดียว ยังมีอย่างอื่น เป็นต้นว่า อวิชชาความไม่รู้ในสัจจะ ตัณหาความดิ้นรน 

ทะยานอยาก อุปาทานความยึดถอื และตามแนวปฏจิจสมปุบาทน้ัน อวชิชา เป็นปัจจยั

สืบ ๆ มาจนถึงให้เกิดตัณหา และตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดถือ 

เพราะฉะน้ัน ความดบัตัณหานัน้กห็มายความถงึความดบัอวิชชาด้วย และเมือ่ดับตณัหา

ได้แล้ว ก็ดับอุปาทานคือความยึดถือได้ และเพราะอุปาทานคือความยึดถือนี้เอง  

เมือ่มคีวามยดึถืออยูใ่นสิง่ใดกย่็อมมีความทกุข์อยูใ่นสิง่นัน้ เมือ่มคีวามยดึถอือยูใ่นขนัธ์

ทั้ง ๕ หรือว่าเรียกรวมเข้ามาว่านามรูป หรือกล่าวส้ันอีกว่า ชีวิตอันนี้ว่าเป็นเรา  

เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา เมื่อมีความยึดถืออยู่ดั่งนี้ เมื่อขันธ์ ๕ เกิดก็ย่อมเห็น

ว่าเราเกิด เมื่อขันธ์ ๕ แก่ก็ย่อมเห็นว่าเราแก่ เมื่อขันธ์ ๕ ตายก็ย่อมเห็นว่าเราตาย 
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แต่ว่าเมื่อดับความยึดถือได้ เพราะว่าดับตัณหาดับอวิชชาได้ เป็นวิมุตติ คือหลุดพ้น

จากความยึดถือทั้งหลาย ย่อมไม่ยึดถือ ว่าขันธ์ ๕ เป็นของเรา เป็นเรา เป็นตัวตน

ของเรา เมือ่เป็นเช่นน้ี เม่ือขนัธ์ ๕ เกดิก็ไม่เหน็ว่าเราเกดิ ขนัธ์ ๕ แก่กไ็ม่เหน็ว่าเราแก่ 

ขนัธ์ ๕ ตายก็ไม่เหน็ว่าเราตาย ดังน้ีแหละคอืวิมตุตคิวามหลดุพ้น หรอืเป็นโมกขธรรม

ในพระพุทธศาสนา อันเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นจากความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เปน็อันวา่ ในความตรัสรู้ของพระองคน์ี้ ไดต้รัสรู้ว่าชาตเิปน็ตัวทกุข์ และเปน็

ตวัต้นของทุกข์ทัง้ปวง ตณัหาพร้อม ทัง้อปุาทานอนัเนือ่งมาจากอวชิชา เป็นเหตใุห้เกิดทุกข์ 

ความตรสัรูท้ีเ่ป็นตวัปัญญานัน้ เมือ่ได้ตรสัรู้ท่ัวถึงขึน้แล้ว อวิชชากด็บั อวิชชาดบั ตณัหา

อุปาทานก็ดับ

เพราะฉะนัน้ จงึทรงเป็นวมิตุต ิคอืเป็นผูห้ลดุพ้นด้วยประการทัง้ปวง ไม่ยดึถือ

อะไร ๆ ในโลกทั้งหมด ไม่ทรงเห็นว่าขันธ์ ๕ เป็นอัตตาตัวตน เป็นเรา เป็นของเรา 

เป็นตัวตนของเรา ปล่อยวางได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้น จึงไม่ทรงเห็นว่าเราเกิด เราแก่ 

เราเจ็บ เราตาย เพราะไม่มีเราอยูใ่นขนัธ์ ๕ นัน้ อนันีแ้หละเป็นวิมตุตคิอืความหลดุพ้น 

หรือเป็นโมกขธรรมในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น ขันธ์ ๕ นี้ถือว่าเป็นวิบาก คือ 

เป็นผลของกรรมเก่าท่ีเกิดมา ไม่ว่าจะเป็นขันธ์ของใคร ๆ กต้็องแก่ต้องเจบ็ต้องตายไป 

แต่พระพุทธะคือพระผู้รู้นั้น เป็นผู้รู้เห็นซึ่งเป็นผู้รู้พ้น ไม่ยึดถือ เม่ือไม่ยึดถือจึงเป็น 

ผู้ที่ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย พร้อมทั้งไม่เกิดอีก เพราะว่าไม่มีกิเลส ไม่มีกรรมอะไรที่จะ

น�าให้บังเกิดอีกต่อไป อันนี้เป็นความหมายของโมกขธรรมในพระพุทธศาสนา และ 

โมกขธรรมที่ทรงบรรลุเมื่อตรัสรู้แล้ว ย่อมมีอธิบายที่พิเศษแตกต่างจากความเข้าใจใน  

เบื้องต้น และในลัทธิศาสนาอื่น ๆ ดังที่กล่าวมา

บ่ายหน้าไปสู่นพิพาน

อนัทีจ่รงิเพราะถ้อยค�าทีใ่ช้พูดถึงนพิพานว่าธรรมสูงสุด และค�าอืน่ท่ีมีความหมาย

ในท�านองเดียวกันนี้ จึงท�าให้เข้าใจกัน โดยมากว่านิพพานเป็นธรรมสุดเอื้อมส�าหรับ

บุคคลท่ัวไป จนถึงเข้าใจว่าเป็นธรรมที่อยู่เกินวิสัยจะได้จะถึง ฉะนั้น ก็ควรท�าความ
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เข้าใจในเรื่องน้ีว่า ถ้อยค�าท่ีพูดน้ัน ก็อาจต้องพูดเช่นนั้น เพราะเม่ือว่าถึงขั้นของการ

ปฏบัิตขิองการถงึนพิพาน กน็บัว่าเป็นขัน้สงูสุดดงักล่าว เหมอืนอย่างขัน้ของบนัไดทีจ่ะ

ข้ึนไปสู่ตึกสูง หรือที่สูง ก็จะต้องมีขั้นสูงสุด ฉะนั้น เม่ือกล่าวเทียบดั่งนี้แล้ว จะใช้

ความคิดสกัหน่อยหน่ึงกจ็ะมองเหน็ว่ามีขัน้ต�า่ขึน้ไป เหมอืนอย่างบนัไดนัน้ย่อมมขีัน้ต�า่

ขึน้ไปโดยล�าดบั เม่ือข้ึนบนัไดตัง้แต่ขัน้ต�า่ไปทลีะขัน้ กย่็อมจะขึน้ถงึขัน้สงูสดุ และเมือ่

เป็นดั่งนี้ จึงมิใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเกินวิสัย มิใช่เป็นสิ่งที่สุดเอื้อม ในเมื่อยังไม่ได้ก้าว

ขึ้นบันไดสักหนึ่งขั้นแล้ว จะเอื้อมให้ถึงบันไดขั้นสูงสุดนั้น ย่อมเป็นของยาก ย่อมเป็น

ไปไม่ได้ และเม่ือก้าวบันไดไปโดยล�าดบัแล้ว บนัไดขัน้สงูสดุกจ็ะอยูใ่นระยะเอือ้มถึงขึน้

ไปโดยล�าดบั จนถงึข้ันสงูสดุได้โดยไม่ต้องเอ้ือม และเมือ่ขึน้ไปโดยล�าดบัแล้วกเ็ป็นการ

ไม่ยาก

คราวนี้ถ้าบันไดที่ขึ้นนั้นไม่พาดขึ้นไปถึงขั้นสูงสุด หรือว่ามีขั้นบันไดหลุดเสีย

ในระหว่างการขึน้กย่็อมเป็นการล�าบากจะขึน้ให้ถึงขัน้สูงสุดไม่ได้ การปฏบิตัไิปตามขัน้

ของการปฏิบัติให้ถึงนิพพานก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่มีขั้นของการปฏิบัติไปโดยล�าดับแล้ว 

การที่จะถึงขั้นสูงสุดก็ย่อมไม่ได้ ย่อมเป็นของยากเช่นเดียวกัน แต่นี่หาเป็นเช่นนั้นไม่ 

พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมปฏิบัติเป็นขั้น ๆ ไปโดยล�าดับ เมื่อเทียบอย่างบันได ก็เป็น

บันไดที่มีข้ันส�าหรับก้าวขึ้นไปอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ต�่าจนถึงสูงสุด เพราะฉะนั้น เมื่อ

ปฏบิตัไิปโดยล�าดบัแล้ว กย่็อมจะบรรลถุงึนพิพานอนัเป็นขัน้สูงสุดนีไ้ด้ อนัความยากหรอื

ไม่ยากนั้นอยู่ที่ความนึกคิดของเราเอง เมื่อเป็นทางที่พึงปฏิบัติได้แล้ว ก็ย่อมเป็นการ

ไม่ยาก เหมือนอย่างเร่ืองของความดคีวามช่ัว ทีม่กัจะกล่าวกันว่า คนท�าความช่ัวได้ง่าย 

แต่ท�าความดไีด้ยาก แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนี ้ท่านตรสัไว้ว่า ความชัว่ คนชัว่ท�าง่าย 

คนดีท�ายาก ส่วนความดี คนชั่วท�ายาก คนดีท�าง่าย ดั่งนี้

ค�าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนี้ พิจารณาดูแล้วก็จะต้องยอมรับว่า เป็นสุภาษิต

จริง ๆ คือตรัสดีจริง ๆ เพราะว่าถูกต้อง ส่วนที่พูด ๆ กัน ดังกล่าวมาข้างต้นนั้น  

ยังไม่เป็นสุภาษิต ยังไม่เป็นความจริงที่สมบูรณ์ เพราะว่าเป็นการพูดด้วยยกเอาเพียง

คนทัว่ ๆ ไป จงึมกัจะเข้าใจว่าเป็นคนทีย่งัไม่ดพีอ คอืยงัมคีวามชัว่อยูม่ากขึน้เป็นทีต่ัง้ 

เมือ่เป็นด่ังนีจ้งึได้พดูว่า ท�าดนีัน้ยากแต่ว่าท�าชัว่ง่าย ฉะนัน้ ข้อทีว่่าท�ายากหรอืท�าง่ายนัน้ 

จงึอยูท่ีบ่คุคล อยูท่ีท่างอนัจะพงึปฏบิตักิระท�า นกึดวู่าทุก ๆ คนนีแ่หละเม่ือก้าวขึน้บนัได 



182 ความเข้าใจเร่ืองพระพุทธศาสนา

จะข้ึนกุฏิ จะขึ้นมาโบสถ์ หรือจะขึ้นที่ไหนก็ตาม เมื่อก้าวขึ้นขั้นท่ีหนึ่งของบันได  

จะรู้สึกว่ายากหรือไม่ ทุกคนคงรู้สึกว่าไม่ยาก ตอนนี้เมื่อก้าวขึ้นขั้นที่หนึ่งแล้ว ก็ก้าว

ข้ึนข้ันที่ ๒ ทุกคนก็คงรู้สึกว่าไม่ยากนั่นเอง ข้ันที่สาม ขั้นที่สี่ไปโดยล�าดับจนถึง 

ขั้นที่สุด ก็คงรู้สึกว่าไม่ยากเช่นเดียวกัน เพราะก้าวขึ้นไปทีละขั้นโดยล�าดับ คราวนี้ที่

จะรู้สึกว่ายากนั้น ก็เพราะว่ายังไม่ทันจะก้าวขึ้นไปในขั้นที่หนึ่ง แล้วก็แหงนดูขึ้นไปถึง

ขัน้ทีส่ดุ แล้วกพ็ดูว่ายาก ยาก ยากทีจ่ะถงึขัน้ทีสุ่ด โดยทีไ่ม่ยอมจะก้าวขึน้ไปตัง้แต่ขัน้

ที่หนึ่งสักขั้นเดียว เมื่อเป็นดั่งนี้จึงรู้สึกว่ายาก ที่พูดกันว่ายาก ยากนั้น ก็เพราะเหตุนี้ 

คราวนี้เมื่อมาเทียบดูถึงสิ่งท้ังหลาย นอกจากที่ก�าลังกล่าวถึงนี้ ซึ่งต้องมีการปฏิบัติ

กระท�าไปทีละขั้น ก็เป็นเช่นเดียวกัน เหมือนอย่างการเรียนหนังสือก็ต้องเรียนขึ้นไป

ตัง้แต่ขัน้ต้น เมือ่เป็นเด็กเลก็ ๆ กเ็ป็นชัน้อนบุาล แล้วกม็าประถมศึกษามามัธยมศึกษา 

มาอุดมศึกษา เรื่อยขึ้นมาโดยล�าดับดั่งนี้ ประกอบกับมีความขยันหมั่นเพียรก็ย่อมจะ

รูส้กึว่าไม่ยาก แต่ว่าถ้ายงัไม่ได้เรยีนขึน้มาสกัชัน้เดยีวแล้วกแ็หงนหน้าดชูัน้อดุมศึกษา 

แล้วก็กล่าวว่ายาก ยาก สุดวิสัย เอื้อมไม่ถึง อะไรเหล่าน้ี ก็ย่อมเป็นความจริง  

เพราะยังไม่ได้ก้าวขึ้นไปสักขั้นหนึ่ง แล้วจะให้ถึงขั้นสุดได้อย่างไร เมื่อก้าวขึ้นไปโดย 

ล�าดับแล้ว คือเรียนไปโดยล�าดับแล้วก็ย่อมจะถึงนั่นเอง กิจการอย่างอื่นทุก ๆ อย่างก็

ย่อมเป็นอย่างนี ้และกไ็ม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องดใูห้ไกลให้นาน แม้ว่าจะดเูพยีงระยะชัน้เดียว 

จะเป็นชัน้อนบุาลกต็าม ประถมศึกษากต็าม เป็นต้น ดแูค่เพยีงชัน้เดยีวปีเดยีว กต้็อง

เร่ิมเรียนไปตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่ต้นหลักสูตร ไปจนจบหลักสูตรของปีของชั้นนั้น ๆ  

เมื่อท�าการสอบไล่ก็จะรู้สึกว่าไม่ยาก จะท�าได้จะผ่านไปได้ แต่ถ้าไม่ตั้งต้นเสียเลยแล้ว 

 กส็ดุวสิยัจรงิ ๆ สดุเอือ้มจรงิ ๆ เหมอืนกนั ฉะนัน้ จึงต้องพจิารณาดตูามขัน้ของการ

ปฏบิตัดัิงกล่าว ว่าเม่ือปฏบัิตไิปตามขัน้แล้วไม่ยาก มรรคผลกไ็ม่ยาก นพิพานกไ็ม่ยาก 

อยู่ในวิสัยอยู่ในเอื้อม และเมื่อถึงขั้นแล้วไม่ต้องเอื้อมก็บรรลุได้ เหมือนอย่างตัวอย่าง

ทีก่ล่าวมาโดยล�าดบัน้ัน นิพพานน้ีแม้ว่าจะยังไม่ได้ยงัไม่ถึง และแม้ว่าขัน้ของการปฏบิตัิ

จะยงัเป็นขัน้ต้น ขัน้ต�า่ ยังอีกหลายขัน้จงึจะบรรลถุงึนพิพาน แม้เช่นนัน้ กพ็งึเข้าใจว่า

เมื่อได้ตั้งต้นปฏิบัติแล้ว ก็ชื่อว่าได้บ่ายหน้าไปสู่นิพพานทั้งนั้น เหมือนอย่างว่าเมื่อขึ้น

บันไดข้ันแรก ก็ชื่อว่าได้ข้ึนไปสู่นิพพานนั่นเอง น�าตนให้ใกล้นิพพานขึ้นไปโดยล�าดับ 

เรียกว่าบ่ายหน้าไปสู่นิพพานก็ได้
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ธรรมคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกข้อ ทุกบท ไม่ว่าบทไหน ล้วนเป็น 

ค�าสั่งสอนท่ีเอียงเทลุ่มลาดไปสู่นิพพาน น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน น�าไปสู่

นพิพานทัง้นัน้ ฉะนัน้ จงึได้มพีระพทุธภาษติทีต่รสัแสดงไว้ว่า ธรรมคอืค�าสัง่สอนของ

พระพุทธองค์ทั้งสิ้น มีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นรส เหมือนอย่างน�้าในทะเลทั้งสิ้นมี

ความเค็มเป็นรส น�้าในทะเลนั้นแม้จะแยกออกมาเพียงหยดเดียวก็มีความเค็มเป็นรส 

ค�าสัง่สอนของพระพทุธองค์กเ็ช่นเดยีวกัน แม้จะหยิบยกมาเพยีงข้อเดยีว ก็มวิีมตุตคิอื

ความหลุดพ้นเป็นรส เพราะว่าเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นทั้งนั้น พระนิพพานนั้นเป็นที่

หลุดพ้นโดยสิ้นเชิง

ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ล้วนน�าไปสู่ความหลุดพ้น ความดับกิเลส 

ความดับทุกข์ดังกล่าว ดังจะพึงเห็นได้ว่า ในพระโอวาท ๓ ข้อที่นับถือว่าเป็นแม่บท

ของพระโอวาทที่ตรัสว่าเป็นพระพุทธศาสนา ค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็คือ 

สอนไม่ให้ท�าบาปทัง้ปวง สอนให้ท�ากศุลให้ถึงพร้อม สอนให้ช�าระจติของตนให้บรสุิทธิ์

ผ่องใส พุทธศาสนา ๓ ข้อนี้อันเป็นที่รวมของพุทธศาสนาทั้งหมด ก็เป็นค�าสอนเพื่อ

ความหลุดพ้น ดับทุกข์ ดับกิเลส ทั้งนั้น แม้ในลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย ๘ ข้อ  

ก็ยังส่อให้เห็นความดังที่กล่าวมานี้เป็นทางเดียวกันหมด

ฉะน้ัน นพิพานจงึเป็นจดุหมายส�าคญัเป็นหลกัใหญ่ เป็นหลกัรวมแห่งพทุธศาสนา

ทัง้หมด แห่งการปฏิบัตธิรรมท้ังหมด ถ้าไม่มนีพิพานเป็นจดุรวม เป็นจดุหมาย เป็นทีต่ัง้

เป็นหลักใหญ่แล้ว จะไม่มีที่รวมเลย ค�าสั่งสอนทั้งหมดก็จะมุ่งไปคนละทาง ไม่รู้ว่ามี

จุดหมายใหญ่อะไร ซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนา และการปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติที่ไร้จุดหมาย

อันเป็นจุดรวมใหญ่ ฉะน้ัน นิพพานจึงเป็นธรรมอันส�าคัญที่สุด เป็นจุดรวมใหญ่  

เป็นหลัก เป็นประธาน เป็นที่รวมของพุทธศาสนา และการปฏิบัติทั้งสิ้น

ผูท้ีช่ือ่ว่าปฏิบัติพทุธศาสนานัน้ จะรูจ้กัค�าว่านพิพาน หรอืไม่รูจั้กค�าว่านพิพาน

กต็าม เมือ่ปฏบัิตใิห้ถกูจดุพทุธศาสนาแล้ว กช็ือ่ว่าเป็นการปฏบิตับ่ิายหน้าเข้าหานพิพาน

ทัง้น้ัน และจะเริม่พบรสคอืวิมตุติความหลดุพ้นตัง้แต่เริม่ปฏบัิต ิน้อยหรือมากก็คล้าย ๆ 

กับน�้าทะเลนั้น แต่เพียงหยดเดียวหรือหยดเล็ก ๆ เอามาแตะล้ินเข้าก็เค็มนิดหนึ่ง  

เมื่อปฏิบัติธรรมข้อใดข้อหนึ่งตามจุดของพุทธศาสนาแล้ว ก็จะพบรสคือวิมุตตินิดหนึ่ง
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เป็นอย่างน้อย และต้องพบทั้งนั้น ก็เหมือนกับการก้าวขึ้นบันไดดังกล่าวข้างต้นนั้น  

เมื่อเร่ิมก้าวข้ึนไปแม้แต่ขั้นแรกแล้ว ก็ช่ือว่าขึ้นไปสู่นิพพาน น�าตนให้ใกล้นิพพานขึ้น

ไปนั่นเอง

ศัพท์ว่า นพิพาน

ศัพท์ว่า “นิพพาน” นั้น ประกอบด้วยค�าว่า “นิ” ที่แปลว่าไม่มี หรือออก กับ 

“วานะ” ทีแ่ปลว่าเครือ่งร้อยรดั เครือ่งเสยีดแทง ลกูศร ประกอบกนัเข้า “น ิกบั วานะ” 

สันสกฤตว่า “นิรฺวาณ” บาลีว่า “นิพพานะ” ซึ่งไทยมาเรียกว่า นิพพาน แปลว่า ไม่มี

เครื่องร้อยรัด ไม่มีเครื่องเสียดแทง ไม่มีลูกศร หรือออกจากเครื่องร้อยรัด หรือออก

จากเคร่ืองเสยีดแทง ออกจากลกูศร ค�านีเ้ป็นค�าเก่ามีใช้มาก่อนพุทธศาสนายังไม่เกดิขึน้ 

และก็มีความหมายถึงจุดมุ่งหมายหรือว่าผลอันสูงสุดในทางนั้น ๆ ความหมายที่ใช้มา

เก่าก่อนพทุธศาสนานัน้ ดงัทีม่ปีรากฏในพระสตูรบางพระสตูรก็เช่นว่า พวกพราหมณ์

บางคน หรือว่าบางพวกมีความเข้าใจว่าร่างกายที่ปราศจากโรคเป็นร่างกายที่แข็งแรง 

คือนิพพาน พราหมณ์บางคนหรือบางพวกก็มีความเข้าใจว่า ความที่บุคคลได้รับบ�ารุง

บ�าเรอด้วยกามสุข มีความสุขสดชื่นอยู่ในกามคุณทั้งปวง เรียกว่านิพพาน พราหมณ์ 

บางคนหรอืบางพวกกม็คีวามเหน็นพิพานในทางอ่ืนอกี สุดแต่ว่าลัทธทิีส่ั่งสอนยึดถือจะ

ก�าหนดเอาอะไรเป็นสิ่งสูงสุดของเขา ก็เรียกอันนั้นแหละว่าเป็นนิพพาน

คราวนีเ้มือ่พระพทุธเจ้าได้ทรงอบุติัขึน้ ทรงประกาศพุทธศาสนา กต้็องใช้ภาษา

ทีค่นทัง้หลายพดูเข้าใจกนั จงึได้ทรงน�าค�าว่านพิพานมาใช้ แต่ว่าความหมายของนพิพาน

ในพุทธศาสนานัน้ ก็หมายถงึจดุสงูสดุหรอืว่าธรรมสูงสุดในพุทธศาสนานัน่แหละ ฉะนัน้ 

ก็จะต้องทราบว่าธรรมสูงสุดในพุทธศาสนานั้นหมายถึงอะไร พิจารณาดูถึงธรรมที่

พระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนว่า ได้ทรงใช้ค�าว่านพิพานนีม้าตัง้แต่เมือ่ไร ในพระสตูรที ่๑ 

คอื ปฐมเทศนา อันได้แก่ ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร กยั็งไม่มีใช้ ในพระสูตรท่ีสองเป็นต้น 

กย็งัไม่มใีช้ แต่ว่าในพระสตูรต้น ๆ นีม้ใีช้ค�าว่า “วิมุตต”ิ คอืความหลดุพ้นแล้ว ได้แก่ 

วิมุตติ หลุดพ้นจากอาสวะท้ังหลาย คือกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ส่วนค�าว่า

นิพพานนั้น มาพบเข้าที่นึกได้ตอนในพระโอวาทปาติโมกข์ คือเป็นพระโอวาทท่ีเป็น
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หลกัเป็นประธาน ซึง่ทรงแสดงในสมยัจาตรุงคสันนบิาต อนัแปลว่าความพร้อมเพรยีง

อันประกอบด้วยองค์สี่

ในสมัยต้นพุทธกาล คือ เมื่อตรัสรู้แล้วได้สองสามพรรษา ขณะนั้นพระองค์

ได้เสดจ็ไปประกาศพทุธศาสนาในแคว้นมคธ ประทบัอยูใ่นกรงุราชคฤห์ ทีพ่ระเวฬวุนับ้าง 

ที่เขาคิชฌกูฏบ้าง ในกรุงราชคฤห์ทรงได้พระสาวกเป็นอันมาก เป็นต้นว่า พวกชฎิล 

คือพวกที่ออกบวชเป็นฤๅษีเกล้าผมสูง มีท่านกัสสปะสามพี่น้องเป็นหัวหน้า รวมเข้าก็

ถึงจ�านวน ๑,๐๐๐ รูป และทรงได้ท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะ  

พร้อมทั้งบริวารอีก เป็นจ�านวน ๒๕๐ รวมกันเข้า ท่านเหล่านี้ได้มาบวชเป็นภิกษุ 

ในพุทธศาสนา รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสมบททั้งหมด  

และท่านแสดงว่าในวนัทีท่่านพระสารบีตุรได้ส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์น้ัน พระพทุธเจ้าได้

เสดจ็มาทีพ่ระเวฬุวนั คอืทีป่่าไผ่หรือว่าสวนไผ่ ซ่ึงพระเจ้าพมิพสิารได้ถวายเป็นวัดแรก

ในพทุธศาสนา กไ็ด้มีภกิษุรวมกนัเข้าจ�านวน ๑,๒๕๐ รปู มาเฝ้าพร้อมกนัทีพ่ระเวฬวัุน 

พระภิกษุทั้งหมดน้ีล้วนเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้เสร็จกิจในพุทธศาสนา ล้วนอุปสมบท

จากพระพทุธเจ้าด้วยวธีิเอหภิกิขอุปุสมัปทา และล้วนมากันเองโดยทีไ่ม่ได้ทรงเรยีกมา 

และไม่ได้นัดหมายกันมา ต่างคนต่างมา และวันนั้นเป็นวันจันทร์เพ็ญแห่งเดือนมาฆะ 

เมื่อประกอบด้วยองค์สี่นี้ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงท�าวิสุทธุโบสถ คืออุโบสถ อันบริสุทธิ์ 

ร่วมกับภิกษุสงฆ์ผู้บริสุทธิ์เหล่านั้น ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ คือพระโอวาทอัน

เป็นหลักเป็นประธาน มีค�าแปลว่า

“ขันติ” คือความทนทานเป็นบรมตปะ คือธรรมเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง

พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นบรมธรรม คือธรรมอย่างยิ่ง

ผู้ท่ีเข้าไปท�าร้ายผู้อ่ืน เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ หาชื่อว่าเป็นบรรพชิต คือผู้บวช  

ผู้เว้น ผู้ออก เป็นสมณะ คือผู้สงบไม่ 

การไม่กระท�าบาปทั้งปวง 

การยังกุศลให้ถึงพร้อม 

ความช�าระจิตของตนให้ผ่องใส 

นี้คือพุทธานศาสนา หรือพุทธศาสนา ค�าสอนของพระพุทธทั้งหลาย



186 ความเข้าใจเร่ืองพระพุทธศาสนา

การไม่เข้าไปว่าร้าย การไม่เข้าไปท�าร้าย ความส�ารวมในปาติโมกข์ ความรู้

ประมาณในภัตตาหาร ที่นอนที่นั่งอันสงบ ความประกอบในอธิจิต คือจิตท่ีย่ิงน้ีเป็น

พุทธานศาสนา หรือพุทธศาสนา ค�าสอนของพระพุทธผู้รู้ทั้งหลายดั่งนี้

ท่านแสดงว่า ในสมัยต้นพทุธกาลนัน้ พระพทุธเจ้าได้ทรงท�าอุโบสถสงัฆกรรม

ในวันจันทร์เพ็ญจันทร์ดับร่วมกับภิกษุสงฆ์ และพระองค์เองได้ทรงสวดพระโอวาทนี้ 

ทรงแสดงพระโอวาทนี้เรื่อยมา ฉะนั้น พระโอวาทนี้จึงได้ตั้งชื่อว่า ปาติโมกข์ คือเป็น

โอวาททีเ่ป็นปาตโิมกข์ ทรงปฏบิตัอิยูด่ัง่นีเ้รือ่ยมาจนกระท่ังได้มีภกิษุสงฆ์จ�านวนมากขึน้ 

ในครัง้หน่ึงได้มีพระภิกษุท่ีไม่บรสิทุธ์ิ เข้ามานัง่ปนอยูใ่นพระสงฆ์ พระพทุธเจ้าทรงทราบ

ว่ามพีระทีไ่ม่บรสิทุธิเ์ข้ามานัง่อยูจึ่งไม่ทรงสวดปาตโิมกข์ ไม่ทรงแสดงพระโอวาทนี ้ประทบั

นั่งเฉยจนล่วงปฐมยาม ก็ได้มีพระเถระกราบทูลเตือนว่า ล่วงปฐมยามแล้ว ขอให้ทรง

สวดปาติโมกข์ พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสวด จนถึงล่วงมัชฌิมยาม พระเถระกราบทูล

เตอืนว่า ได้ล่วงมัชฌมิยามแล้ว ให้ทรงสวดปาตโิมกข์ พระพทุธเจ้ากไ็ม่ทรงสวด จนถงึ

ล่วงปัจฉมิยาม พระเถระกไ็ด้กราบทลูเตือนอกี พระพทุธเจ้าก็ไม่ทรงสวด พระโมคคัลลานะ 

ได้ทราบด้วยอ�านาจของฤทธิ์ว่าใครเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ปนอยู่ในพระสงฆ์ ก็ได้จัดน�าเอา 

ผู้นั้นออกไป แต่ว่าก็เป็นเวลาอรุณรุ่งสว่างขึ้นแล้ว

พระพทุธเจ้าได้ทรงปรารภเรือ่งนีเ้ป็นเหต ุจงึได้ทรงงดทีจ่ะเสดจ็เข้าท�าอุโบสถ

ร่วมกบัพระภกิษสุงฆ์ด้วยพระองค์เอง กเ็ป็นอนัทรงงดสวดพระโอวาทท่ีเป็นปาตโิมกข์ 

แต่ว่าทรงอนญุาตให้พระภกิษสุงฆ์ได้ประชมุกนั ท�าอโุบสถตามล�าพงัของภกิษสุงฆ์เอง 

และทรงบญัญตัใิห้สวดพระวนิยัทีท่รงบญัญติัแล้ว อนัเป็นส่วนท่ีเรยีกว่าอาทิพรหมจรยิกา

สิกขา คือเป็นข้อที่ควรศึกษาอันเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ ในขั้นแรกก็ประมาณ 

๑๕๐ ข้อ สวดขึ้นเป็นปาติโมกข์ แต่ว่าต่อมาได้มีเพิ่มอนิยตสอง เสขิยวัตรเจ็ดสิบห้า 

จึงรวมเป็น ๒๒๗ ข้อ

ฉะนัน้ สกิขาบทบญัญติั ๒๒๗ ข้อนี ้จงึเรยีกว่าเป็นสกิขาบททีม่าในปาตโิมกข์ 

ซึง่เมือ่ถงึวนัอุโบสถสงัฆกรรม วันจนัทร์เพญ็ จนัทร์ดบั พระสงฆ์กป็ระชมุกนัท�าอุโบสถ

และสวดฟังพระวินัยปาติโมกข์ คือสิกขาบท ๒๒๗ ข้อน้ี สืบต่อมา จนถึงบัดนี้  

ส่วนพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงสวดเองในชั้นแรก ดังที่เล่ามานั้นจึงเรียกว่า โอวาท-

ปาตโิมกข์ และในพระโอวาทครัง้นัน้เองทีไ่ด้มีค�าว่า นพิพาน และอกีค�าหนึง่กค็อืค�าว่า 
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พทุธศาสนา ซ่ึงต่อมากไ็ด้ใช้ค�าว่าพทุธศาสนาน้ี เป็นค�าเรยีกค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า 

ศาสนาของพระพทุธเจ้าว่าเป็นพทุธศาสนาสบืต่อมา อกีพระสูตรหน่ึงในมหาวิภงัคสูตร 

ได้ทรงแสดงสัง่สอนให้ไม่ประมาทปัญญา คือไม่เผลอปัญญา และทรงแสดงว่าบรมปัญญา

หรือยอดปัญญานั้นก็คือญาณ คือความหยั่งรู้อันเป็นเหตุให้สิ้นทุกข์ได้ ทรงสั่งสอน 

ให้ตามรักษาสัจจะ และทรงแสดงว่าบรมสัจจะหรือยอดของสัจจะนั้นก็คือ นิพพาน  

ทรงส่ังสอนให้พอกพนูจาคะ คือการสละ ทรงแสดงว่าบรมจาคะ คอืยอดจาคะนัน้ ได้แก่

ความสละอปุธ ิอนัได้แก่สิง่ทีเ่ข้าไปทรงใจ ซ่ึงพระอาจารย์ได้แสดงไว้ต่อมาว่าได้แก่ขนัธ์ 

คือขันธ์ ๕ ได้แก่กาม หรือว่ากามคณุทัง้ ๕ ได้แก่กเิลส ได้แก่กรรม คอืการงานทีก่ระท�า

ด้วยความจงใจ ทรงสั่งสอนให้ศึกษาสันติคือความสงบ ทรงแสดงว่าบรมสันติหรือ 

ว่ายอดของสันติก็คือ ความสงบราคะ โทสะ โมหะ ดั่งนี้

นพิพานม ี๒

นอกจากท่ีมาเรือ่งนพิพานในพระบาลทีีย่กข้ึนมากล่าวแล้วนัน้ กย็งัมพีระบาลี

ทีแ่สดงนพิพานอกีหลายแห่ง จะยกทีใ่ช้แสดงกนัเป็นส่วนมาก ในพระบาลอีกีแห่งหนึง่

ได้แสดงถึง นิพพานสอง คือ

สอุปาทิเสสนิพพาน นิพพานที่ยังมีอุปาทิเหลือ 

อนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลือ 

มอีธบิายท่ีเข้าใจกนัโดยท่ัวไปตามทีส่มเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริ-

ญาณวโรรสได้ทรงแสดงอธิบายไว้ในธรรมวิภาคปริเฉทสองโดยความว่า นิพพานของ

พระอรหันต์ที่ยังมีเบญจขันธ์ คือขันธ์ ๕ ยังเหลืออยู่ คือยังด�ารงชีวิตอยู่ เรียกว่า  

สอปุาทเิสสนพิพาน ส่วนนพิพานของพระอรหนัต์ผูด้บัขนัธ์คอืสิน้ชวีติเรยีกว่า อนปุาท-ิ

เสสนิพพาน

นิพพานในท่ีน้ีจึงหมายถึงความดับกิเลสสิ้นเชิง ท่านผู้ดับกิเลสสิ้นเชิงนั้น 

เรยีกว่า พระอรหนัต์ พระขณีาสพ พระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงเป็นผูดั้บกเิลสสิน้เชงิ ทรงเป็น 

พระอรหันต์ ดังท่ีเราสวดกันว่า อรหังสัมมาสัมพุทโธ ทรงเป็นพระขีณาสพ คือสิ้น 

อาสวะกิเลสทั้งหมด และบุคคลทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมค�าส่ังสอนของพระองค์บรรลุถึง
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ความสิ้นกิเลสทั้งหมดก็เรียกว่า พระอรหันต์ พระขีณาสพ ดังที่มีประวัติแสดงถึง 

พระสาวกมีพระเบญจวัคคีย์ พระกัสสปะ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ เป็นต้น  

ซึง่บรรลถึุงความสิน้กเิลสเป็นพระอรหนัต์ พระขณีาสพในพทุธศาสนา ท่านผูส้ิ้นกเิลส

ทั้งหมดนี้ เมื่อบรรลุถึงความสิ้นกิเลส ดังเช่นพระพุทธเจ้าทรงบรรลุถึงความสิ้นกิเลส 

เมื่อตรัสรู้พระธรรมในราตรีที่ตรัสรู้นั้น ก็ชื่อว่าได้บรรลุสอุปาทิเสสนิพพาน เพราะว่า

ยงัมชีวีติอยู ่เหมือนดัง่พระพทุธเจ้ากย็งัได้ทรงด�ารงพระชนมชพีอยู่ ประกาศพทุธศาสนา

สบืต่อไปอกีถงึ ๔๕ ปี เม่ือได้เสดจ็ดบัขนัธ์ในทีส่ดุคอืถงึความสิน้ชวีติ กช็ือ่ว่าได้บรรลุ 

อนุปาทิเสสนิพพาน ดังที่เรียกว่า เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระอรหันต์ทั้งหลาย 

เมื่อได้ด�ารงชีวิตอยู่ ก็ชื่อว่าได้บรรลุ สอุปาทิเสสนิพพาน เมื่อท่านถึงความส้ินชีวิต  

จึงชื่อว่าได้บรรลุ อนุปาทิเสสนิพพาน ดังที่เรียกว่า นิพพาน

ฉะนั้น ค�าว่านิพพานนี้ จึงเป็นค�าใช้ที่หมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลาย เมื่อท่าน

ดบัขนัธ์คือถงึความสิน้ชีวติ เรยีกว่า นพิพานอกีด้วย คอืหมายความอย่างสามญัว่าตาย 

คล้ายกบัถ้อยค�าทีใ่ช้หมายถงึตายของบคุคลทัง้หลายในโลก ทีใ่ช้ต่าง ๆ กนั ทัว่ไปกใ็ช้

ว่าตาย ถึงแก่กรรม ท�ากาลกิริยา และยังมีค�าบัญญัติสูงต�่า เช่นถึงอนิจกรรม  

ถึงอสญักรรม สิน้พระชนม์ ทวิงคต สวรรคต แต่ส�าหรบัพระสงฆ์กเ็รยีกว่าถงึมรณภาพ 

เมือ่เป็นพระอรหนัต์กใ็ช้ว่านพิพาน ดงัเช่นพระพทุธเจ้าเอง เสดจ็นพิพานหรอืปรนิพิพาน 

หรือเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระสาวกก็เรียกว่านิพพาน เช่นพระสารีบุตรนิพพาน 

พระโมคคลัลานะนพิพาน ในขัน้นีก้ห็มายเอาอนปุาทเิสสนพิพาน นพิพานทีไ่ม่มอีปุาทเิหลอื 

ฉะนั้น ค�าว่า “อุปาทิ” ในที่นี้ จึงหมายถึงเบญจขันธ์ คือขันธ์ ๕ เรียกว่า “อุปาทิ”  

ว่าถงึศพัท์กเ็ป็นค�าเดยีวกบัอปุาทาน แต่ว่าพระอรหนัต์นัน้ ส้ินอปุาทานคอื ความยึดถือแล้ว 

จงึใช้ค�าให้ต่างกันว่าอุปาทิ คือหมายถงึขนัธ์ ๕ โดยเฉพาะ เมือ่ดบักเิลสทีแรก ขันธ์ ๕ 

ยงัด�ารงอยู ่ก็ช่ือว่า บรรลุสอุปาทิเสสนิพพาน ดบัขนัธ์คอืขนัธ์แตกสลาย ทีเ่รยีกว่าตาย

ในที่สุด ก็เป็นอันบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน

แต่ยังมีอธิบายอย่างอื่นอีก ในคัมภีร์ขั้นพระบาลีเองมีอธิบายโดยความว่า  

พระอรหันต์ที่ดับกิเลสยังมีอินทรีย์ ๕ ยังมีเวทนา คือยังเสวยสุข เสวยทุกข์ หรือเป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่ เรียกว่า อุปาทิเสสนิพพาน ส่วนพระอรหันต์ผู้ดับกิเลสแล้ว 

ไม่มีอินทรีย์ ๕ ดับอินทรีย์ ๕ เสียอีกด้วย ดับเวทนา คือความเสวยสุข เสวยทุกข์ 
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หรอืเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุเสยีด้วย เรียกว่า อนปุาทิเสสนพิพาน จงึมีปัญหาว่าข้อว่า

ดับอินทรีย์ ๕ ดับเวทนานั้นหมายถึงอะไร อาจจะหมายถึงการเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ 

คือเข้าสมาบัติอันหมายถึงสมาธิอย่างลึกซ้ึงแนบแน่น จนถึงขั้นดับสัญญาเวทนาก็ได้  

ในขณะที่เข้านิโรธสมาบัติข้อนี้ ก็ดับอินทรีย์ ๕ ดับเวทนาทั้งหมด ถ้าหมายอย่างนี้ 

ก็เรียกในขณะท่ีพระอรหันต์เข้านิโรธสมาบัตินี้ว่า อนุปาทิเสสนิพพาน อีกอย่างหนึ่ง

หมายถงึดบัขนัธ์ คือขนัธ์ ๕ แตกท�าลายท่ีเรยีกว่าตาย กด็บัอนิทรีย์ ๕ ดบัเวทนาหมด  

ถ้าหมายอย่างนี้ก็มีความหมายอันเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น

อีกแห่งหนึ่งอธิบายอุปาทิเสส ถึงความดับกิเลสของพระอริยบุคคลชั้นต�่า  

ตั้งแต่พระโสดาบนัขึน้มาถงึพระอนาคาม ี คอืพระอรยิบคุคลขัน้ต�า่เหล่านี ้ ดบักเิลสได้ 

บางส่วน ยังไม่สิ้นเชิงยังมีกิเลสเหลืออยู่ ดังเช่นเมื่อยกเอาสังโยชน์ ๑๐ ขึ้นแสดง  

พระโสดาบันละสังโยชน์ได้สาม พระสกทาคามีก็ละสังโยชน์ได้สาม แต่ว่าท�าราคะ 

โทสะ โมหะให้เบาบางลง พระอนาคามีละสังโยชน์ได้ ๕ ฉะนั้น จึงยังมีสังโยชน์เหลือ

อยู่ที่ยังละไม่ได้ พระโสดาบันก็ยังเหลืออยู่ถึงอีก ๗ พระสกทาคามียังเหลืออยู่ถึงอีก 

๗ แต่ว่าบางข้อก็เบาบางลงไป ส่วนพระอนาคามีนั้นยังเหลืออยู่อีก ๕ ความดับกิเลส

ของท่านเรียกว่า อุปาทิเสสนพิพาน ความดับกเิลสทีย่งัมอุีปาทเิหลอื ส่วนการดับกเิลส

ของพระอรหนัต์นัน้ ดับได้สิ้นเชิงไม่มีเหลือ เพราะว่าละสังโยชนได้หมด เพราะฉะนั้น 

จึงเรียกว่า อนุปาทเิสสนพิพาน ความดับกิเลสทีไ่ม่มีอปุาทเิหลอือยู ่ เมือ่อธบิายอย่างนี้ 

อุปาทิจึงหมายถึง กิเลส เช่นสังโยชน์เป็นต้น เมื่อดับกิเลสยังไม่หมดยังมีเหลืออยู่  

กเ็ป็นอปุาทิเสส ดบัได้หมดไม่มเีหลอืเป็นอนปุาทเิสส แม้ว่าท่านจะด�ารงชวีติอยูก็่เรยีก

ว่าอนุปาทิเสสได้ เพราะว่ามุ่งถึงดับกิเลสเท่านั้น

นิพพาน ๒ คือสอุปาทิเสสกับอนุปาทิเสสนี้ เป็นการจ�าแนกนิพพานที่ใช้กัน

ทั่วไป รู้จักกันโดยทั่วไป และก็ใช้กันเข้าใจกันในความหมายที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่ตั้ง 

คอืดบักเิลสทีย่งัมเีบญจขนัธ์เหลอืยงัมชีวีติอยูก่เ็ป็นสอปุาทเิสส เบญจขนัธ์แตก ท�าลาย

ที่เรียกว่าตายนั้นเป็นอนุปาทิเสส โดยนัยนี้ค�าว่านิพพาน จึงใช้ในความหมายทั่วไปว่า

ดับกิเลสสิ้นเชิง ดับกิเลสได้ทั้งหมด เมื่อใช้ในความหมายว่าดับกิเลสสิ้นเชิง ดับกิเลส

ทั้งหมด นิพพานจึงเป็นบรมธรรม ธรรมอย่างยิ่ง เป็นบรมสัจจะ สัจจะอย่างยิ่ง  

ในพุทธศาสนา ดังกล่าวมาเมื่อวานนี้
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อนึ่ง ความหมายของค�าว่านิพพานที่ใช้ในพุทธศาสนาเองยังมีใช้ผ่อนคลาย 

ลงมา คือผ่อนคลายลงมาถึงความดับกิเลสได้บางส่วน ก็เรียกว่านิพพานได้ ได้แก ่

การดบักเิลสของพระโสดาบนั พระสกทาคามี และพระอนาคามี ดงัท่ีกล่าวมาในอธบิาย

ของนิพพาน นยัที ่๒ ท่ี ๓ นัน้แล้ว อนึง่ ยังได้ใช้ผ่อนคลายมาถงึนพิพานฌานอกีด้วย 

คอืหมายถึงว่าเม่ือท�าสมาธจินได้สมาธท่ีิแนบแน่นเป็นอปัปนาสมาธเิข้าขัน้ฌาน อ�านาจ

ของสมาธนิีก้ด็บักเิลสให้สงบลงไปได้ชัว่คราว เหมอืนดัง่หนิทบัหญ้า ในขณะทีก้่อนหนิ

ยังทับหญ้าอยู่ หญ้าก็ไม่งอก เมื่อยกก้อนหินนั้นออกแล้ว หญ้าก็งอกได้ ฉันใดก็ดี  

เมือ่ออกจากสมาธนิัน้ กเิลสก็กลบัเกดิได้ ในขณะท่ีเข้าสมาธิถึงขัน้อัปปนาคอืแนบแน่นนี้ 

ก็เรียกว่านิพพานได้ เรียกย่อ ๆ เพื่อเข้าใจง่ายว่า นิพพานฌาน

หรือแม้ปฏิบัติทางปัญญา ก�าหนดท�าความรู้กิเลสที่บังเกิดขึ้นในใจ เมื่อราคะ 

โทสะ โมหะบังเกดิขึน้ในใจ กท็�าความรูว่้า ราคะ โทสะ โมหะ บงัเกดิข้ึนและท�าความรู้

ว่าราคะ โทสะ โมหะ ท่ีบังเกดิขึน้น้ี ท�าให้ก่อกรรมเป็นไปเพือ่เบยีดเบียน ตนและผูอ้ืน่

ให้เดือดร้อน เป็นไปเพื่อดับปัญญาคือความรู้ ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น ดับความรู้

ประโยชน์ทัง้สอง เม่ือก�าหนดพจิารณาไปด่ังน้ี ราคะ โทสะ โมหะ กด็บัสงบ กม็คีวามรู้

ว่าความดบัสงบ ราคะ โทสะ โมหะ นี ้ไม่เป็นไปเพือ่ก่อกรรม เพือ่เบยีดเบยีนตนและ

ผูอ้ืน่ ดัง่นัน้ ไม่เป็นไปเพือ่ดบัปัญญา ด่ังนัน้ ความรูค้วามเหน็ทีบ่งัเกดิข้ึนนี ้แม้ในขณะ

ที่ก�าลังพิจารณาอยู่นี้ก็เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโก ธัมโม ธรรมท่ีบุคคลพึงปฏิบัติเห็นเอง 

เรียกว่า สันทิฏฐิกนิพพาน นิพพานที่บุคคลพึงปฏิบัติเห็นเอง ดั่งนี้

แม้ข้อนี้ก็มีพระบาลีแสดงไว้ดั่งนี้ และก็แสดงเป็นกลาง ๆ ไม่จ�ากัดว่าความรู้

ความเห็นความดับความสงบดังกล่าว เป็นไปอย่างสมบูรณ์สิ้นเชิง หรือว่าไม่สมบูรณ์

สิน้เชิงก็ได้ เป็นไปอย่างเดด็ขาด คือเม่ือสงบเมือ่ดบัลงไปแล้ว กเ็ป็นอนัดบัอันสงบไปเลย 

ไม่กลบัเกิดขึน้อีก หรอืว่าเป็นไปอย่างชัว่คราว แบบหนิทบัหญ้าดัง่กล่าวนัน้ ไม่มแีสดง

จ�ากดัเอาไว้ ฉะนัน้ จึงเป็นทีเ่ข้าใจว่า แม้นพิพานปัญญา คอืความดบั ความสงบทีเ่กดิ

ข้ึนด้วยปัญญาพจิารณาดงักล่าวนัน้ กเ็รยีกว่านพิพานได้ นพิพานฌาน นพิพานปัญญา 

อันหมายถึงว่าเป็นความดับได้บางส่วน เป็นความดับได้ชั่วคราวด่ังนี้ มีค�าเรียกว่า  

ตทังคนิพพาน แปลว่า นิพพานด้วยองค์อันนั้น คือดับด้วยฌาน สมาธิ หรือว่าด้วย

ปัญญาข้อนั้น อันเป็นของชั่วคราว พึงเข้าใจว่าแม้ทางพุทธศาสนาเอง ค�าว่านิพพาน 

ก็ผ่อนใช้ลงมาได้ดั่งนี้
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นพิพานเป็นสัจจธรรม

นิพพานท่ีได้กล่าวแนะน�ามาแล้ว ได้แสดงถงึเนือ้ความของศัพท์และความหมาย 

ตามท่ีมพีระพทุธาธบิายไว้ ในวนันีจ้ะได้แสดงให้ท่านทัง้หลายทราบว่า นพิพานนัน้เป็น

สัจจธรรม ธรรมคือความจริง จึงไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยจะได้จะถึง ไม่เหลือวิสัยที่จะรู้ 

เพราะว่าเป็นสัจจธรรมส�าหรับจิตใจในภายใน ไม่ใช่ในภายนอก ด้วยจิตใจนี้เท่านั้น 

จึงจะรู้ จะถึงนิพพานได้ และก็เป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างหนึ่งนั้นแหละ เม่ือถึงภูมิ 

ชั้นอันเดียวกันแล้ว ก็ไม่ใช่เป็นของแปลก แต่เป็นของธรรมดา เหมือนอย่างว่าผู้ที่ 

ก�าลังเรียนอยู่ในชั้นอันใด เมื่อได้ตั้งใจเรียนให้สม�่าเสมอ มีความรู้ตามสมควรแก่ชั้นที่

เรียนนั้น หลักสูตรต่าง ๆ ก็ไม่เป็นของแปลกประหลาด แต่ว่าเป็นของธรรมดา

ในจิตใจนี้ ได้มีพระพุทธภาษิตแสดงถึงลักษณะที่เป็นธรรมชาติไว้ว่า จิตมี

ลักษณะประภัสสรคือผุดผ่อง แต่ว่าเศร้าหมองไป เพราะอุปกิเลสทั้งหลายที่จรมา  

จิตนีพ้้นจากอปุกเิลสท้ังหลายได้ ดัง่นี ้พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูถึ้งลกัษณะทีเ่ป็นธรรมชาติ

ของจิตไว้ดั่งนี้ คือว่า “ผุดผ่อง” เพราะเหตุไรจึงเศร้าหมอง เพราะอุปกิเลสทั้งหลาย 

ที่จรมาได้ ก็เพราะว่ายังมีอวิชชา คือ ความไม่รู้ในสัจจะคือความจริงประกอบอยู่ 

อุปกิเลสทั้งหลายจึงเข้ามาท�าให้เศร้าหมองไปได้

ในตอนนีใ้ห้สงัเกตค�าว่า “อุปกเิลส” ทีแ่ปลว่าเครือ่งทีเ่ข้ามาท�าหรือเข้าไปท�าให้

เศร้าหมอง ในท่ีอ่ืนใช้ค�าว่า กเิลสคือ เครือ่งเศร้าหมองแต่ค�าเดยีว กเ็พราะว่าต้องการ

ที่จะช้ีให้เห็นชัดว่า กิเลสคือเครื่องเศร้าหมองท้ังหลายนั้น ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิตใจ 

ไม่ใช่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของจิตใจ แต่ว่าเป็นสิ่งที่จรเข้ามาหรือจรเข้าไปเท่านั้น 

เมือ่จรเข้ามาจรเข้าไปแล้ว กเ็ข้ามาหรอืเข้าไปนอนจมหมกัหมมอยู ่ทีท่่านเปรียบเหมอืน

อย่างตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่ม ท�านองว่าเข้ามายึดครองจิตใจไว้ แต่แม้เช่นนั้น กิเลสก็

ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้หรือเป็นธรรมชาติธรรมดาของจิตใจอยู่นั่นเอง จึงเปรียบได้กับแขก 

ต่างถ่ินทีจ่รเข้ามาพกัพาอาศยั แต่ว่าเมือ่มาพกัพาอาศยัแล้วกเ็ลยยึดครองอยู่ไม่ออกไป 

แต่แม้เช่นนัน้กย็งัไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านอยูน่ัน่เอง ยงัเป็นแขกทีเ่รยีกว่า อาคนัตกุะ คอื

ผูท้ีจ่รมา ฉะนัน้ จงึอาจปฏิบัตเิพือ่ให้พ้นจากกเิลสท่ีจรเข้ามาดงักล่าวได้ ซ่ึงความพ้นนัน้ 

ก็เรียกว่า “วิมุตติ” คือความหลุดพ้น เป็นค�าที่ใช้ด้วยกันกับค�าว่านิพพาน
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และกพ็งึทราบว่ากเิลสทีจ่รเข้ามานอนจมหมักหมมนัน้ เมือ่มุ่งถึงลักษณะท่ีนอน

จมกเ็รยีกว่า “อนสัุย” แปลว่า กเิลสทีน่อนจม หรอืนอนเนือ่งอยู่ในจติสนัดาน เม่ือมุ่ง

ถึงอาการที่หมักหมมก็เรียกว่า “อาสวะ” คือกิเลสที่หมักหมมหรือว่าที่ดองจิตสันดาน

ของสัตวโลกทั้งหลายอยู่ 

อาสวะ อนุสัยนี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดที่มีอยู่ในจิต เป็นกิเลสชนิดที่เรียกว่า

ตดิอยูใ่นจติสนัดาน แต่ว่าแม้เช่นนัน้ก ็ยงัหลุดพ้นอยู่ได้นัน่เอง เพราะไม่ใช่เป็นธรรมชาติ

ธรรมดาของจิต

อะไรเป็นธรรมชาตธิรรมดาของจติ อาศัยพระพุทธภาษิตท่ีตรสัรู้ไว้ กเ็กบ็ความ

มาได้ว่า ทีเ่ป็นธรรมชาตขิองจตินัน้ กค็อื "ประภัสสร" คือผดุผ่องดงักล่าวประการหนึง่ 

“รู”้ เพราะว่าจติเป็นธาตรูุ้ รู้อะไร ๆ ได้ รวมทัง้คิดอะไร ๆ ได้อย่างหนึง่ จติเป็นทีเ่กบ็ท่ี 

“สั่งสม” เก็บสั่งสมอะไร ๆ ไว้ได้ ทั้งที่เป็นส่วนดี ทั้งที่เป็นส่วนชั่ว ทั้งที่เป็นส่วนกิเลส 

ทัง้ทีเ่ป็นส่วนกรรม ทัง้ทีเ่ป็นส่วนวิบาก คอืผลของกรรม และเกบ็สะสมส่วนดเีป็นบารมี 

คือความดีต่าง ๆ ไว้ในจิตใจด้วย

จิตมธีรรมชาตธิรรมดา “ผดุผ่อง” “รู้” “เกบ็สัง่สม” ดงัท่ีกล่าวมา เพราะฉะนัน้ 

จึงรู้อะไร ๆ ได้ และเมื่อรู้อะไร ๆ ก็ย่อมเพิ่มความรู้ความฉลาดขึ้นอยู่เสมอ ย่อมเก็บ

สัง่สมความชัว่บ้าง ความดบ้ีาง ไว้อยู่เสมอ แต่เมือ่ยงัโง่มาก ก็ย่อมเกบ็สัง่สมความชัว่

ไว้มาก แต่ว่าเมื่อโง่น้อยลง ฉลาดมากขึ้น ก็เก็บสั่งสมความดีไว้มากขึ้น

และตามหลักของสัจจะคือความจริงนั้น ก็คือหลักของเหตุและผลที่สัมพันธ์

กนัตามควรแก่กัน ท่ีมาเรยีกว่าเป็น ความดหีรอืความชัว่นัน้ กเ็ป็นการเรยีกตามลกัษณะ 

เมื่อเป็นความโง่เป็นความไม่รู้ ก็ย่อมจะเก็บย่อมจะส่ังสมไว้อย่างไม่รู้ ไว้อย่างโง่ ๆ  

ก็เรียกเป็น “ความชั่ว” แต่ว่าเมื่อเป็นความฉลาด ก็ย่อมเก็บย่อมสั่งสมไว้อย่างฉลาด  

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

มีลักษณะดังกล่าว แต่เม่ือว่าตามหลักเหตุผลแล้วก็เป็นไปตามหลักเหตุผลท่ีสัมพันธ์

กันเท่านั้น
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และทั้ง ๒ นี้ ย่อมเป็นสิ่งขัดกัน คือระหว่างความฉลาดกับความโง่ ระหว่าง

ความดกีบัความชัว่ เพราะเหตทุีจ่ติม ีอวชิชาคอืความไม่รู ้ไม่รูใ้นสจัจะ ซึง่เป็นต้นเดมิ

ของกิเลสทั้งหมด ของความชั่วทั้งหมด จึงมีวิชชาคือความรู้ในสัจจะท่ีตรงกันข้าม  

แต่ว่าในขณะที่จิตยังไม่พบวิชชาอย่างเต็มที่ จึงมากไปด้วยอวิชชา แต่แม้เช่นนั้นจิต 

ก็เป็นธาตุรู้ คือมีธรรมชาติ ธรรมดารู้ จึงได้ส่ังสมอบรมวิชชาคือความรู้ขึ้นอยู่เสมอ 

เพราะว่าต้องประสบพบผ่านสิ่งต่าง ๆ มาเรื่อย จึงได้พบวิชชาคือ ความรู้ขึ้นอยู่เสมอ 

เมือ่วชิชามากขึน้เพียงใด อวชิชากล็ดน้อยลงเพยีงนัน้ ในขณะเดยีวกนั เม่ืออวิชชามีมาก 

ความชั่วก็มีมาก แต่เมื่อวิชชาเริ่มมีขึ้นอวิชชาลดลง ความดีก็เพิ่มขึ้น ความชั่วก็ลดลง 

จนถึงเมื่อวิชชาบังเกิดขึ้นเต็มที่ อวิชชาดับไปหมด ความดีก็บังเกิดขึ้นเต็มที่ ความชั่ว

ก็ดับไปหมด และเมื่อความชั่วไปหมด ความดีก็พ้นหน้าที่

เป็นอันว่าเมื่อสุดดีก็สุดชั่ว ความบรรลุถึงความสุดดีสุดชั่วนี้ มีในเม่ือวิชชา

บังเกิดขึ้นเต็มที่ อวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะดับไปหมด เหมือนเมื่อความสว่างบังเกิด

ขึ้นเต็มที่ ความมืดก็หายไป และเมื่อความมืดหายไป สิ่งทั้งหลายที่เคยถูก ความมืด

ปิดบังเอาไว้ ก็ปรากฏแจ่มแจ้งครบถ้วนทุกประการ ท่านผู้ประกอบในวิชชา คือ 

ความรูท้ีบ่งัเกดิขึน้แจ่มแจ้งเตม็ทีน่ัน้ จงึเป็นผูรู้ผู้เ้หน็ครบถ้วนทกุประการ ไม่มอีะไรบัง 

เรียกว่า สัจจะคือความจริงปรากฏขึ้นทั้งหมด ซึ่งเมื่อรวมเข้ามาแล้ว ก็คือรู้เห็นใน

ทุกขสัจจะ  ความจริงคือทุกข์ 

สมุทัยสัจจะ  ความจริงคือสมุทัย เหตุที่เกิดทุกข์ 

นิโรธสัจจะ  ความจริงคือนิโรธ ความดับทุกข์ 

มรรคสัจจะ  ความจริงคือมรรค ได้แก่ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และ 

 เป็นผู้รู้ผู้เห็นในอาสวะ เหตุเกิดอาสวะ ความดับอาสวะ ทาง 

 ปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ อาสวะก็คือกิเลสที่หมักหมม 

 ดองจิตสันดานอยู่นั่นเอง ดังกล่าวมาข้างต้น
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เมื่อถึงขั้นนี้ อาสวะย่อมดับไปหมดไม่มีเหลือ วิชชาย่อมมองเห็นเจาะทะลุลง

ไปถึงอาสวะดังกล่าว พร้อมท้ังเหตุเกิด และดับอาสวะได้ พร้อมทั้งรู ้ทางปฏิบัติ  

เห็นทางปฏิบัติ ให้ถึงความดับอาสวะครบถ้วน

น้ีเป็นสจัจะทีป่รากฏขึน้เตม็ที ่เมือ่เป็นดัง่นี ้จึงเป็นผูรู้้ ผูเ้ห็นทีค่รบถ้วน จติที่

เป็นธาตุรู ้ คือมีธรรมชาติธรรมดารู้นั้น ส้ินอวิชชาคือความไม่รู ้ คือไม่รู ้ในสัจจะ  

อนัหมายถงึว่าเป็นธาตรุูก้จ็รงิ แต่ว่ายงัเป็นรู้หลง ยงัรู้ผิด เพราะยังประกอบด้วย อวิชชาอยู ่

คร้ันวิชชาบังเกิดขึ้นเต็มที่อวิชชาดับไปหมด รู้ก็เป็นรู้ที่ถูกต้อง รู้ถูกรู้จริงครบถ้วน 

ทุกประการ และเมื่อรู้ถูกรู้ถ้วนทุกประการแล้ว ก็เลิกเก็บเลิกสะสมความช่ัวต่าง ๆ  

พ้นจากความชั่วทุกอย่าง และเมื่อเป็นดั่งนี้ ความดีต่าง ๆ ก็หมดหน้าที่ไม่ต้องกระท�า

ดีอีกต่อไป เพราะการท�าความดีนั้น ก็เพื่อที่จะช�าระความชั่ว เมื่อชั่วหมดก็เป็นอันว่า

หมดดีหรือว่าสุดดี ไม่ต้องท�าดีอีกต่อไป ก็หยุดเก็บหยุดสะสมทุกอย่าง แต่ว่ามีความ

สมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างไม่บกพร่อง ธรรมชาติประภัสสร คือผุดผ่อง ก็เป็นความ

ผุดผ่องอย่างบริสุทธิ์

จึงกล่าวได้ว่า เม่ือสิน้อวชิชาสิน้กเิลสทัง้หมด ส้ินเกบ็ ส้ินสะสมความดคีวามชัว่

ทัง้หมด มคีวามสมบูรณ์ทกุอย่าง ไม่บกพร่อง ประกอบอยูด้่วยความรู ้ด้วยความหลดุพ้น 

ไม่มีข้องติดอยู่ในสิ่งอันใดอันหนึ่งทั้งสิ้นดั่งนี้ ก็เป็นอันกลับเข้าสู่สภาพที่เป็นธรรมชาติ

ธรรมดาอย่างแท้จริง สภาพท่ีเป็นธรรมชาติ ธรรมดาอย่างแท้จริง อันมีความรู้สว่าง

แจ่มแจ้งอย่างเตม็ท่ี มีความบรสิทุธิอ์ย่างเตม็ทีด่ัง่นี ้คอื “นพิพาน” สิน้กเิลสเป็นเครือ่ง

ร้อยรัดทั้งหมด สิ้นกิเลสเป็นเครื่องเสียบแทงทั้งหมด ไม่มีกิเลสที่เปรียบเหมือนลูกศร

เสียบแทงอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเลย

นีค้อืนิพพาน ท่ีกล่าวว่าลักษณะท่ีเป็นธรรมชาตธิรรมดา อย่างเต็มทีน่ี ้เรยีกว่า 

“อสังขตะ” ไม่มีปัจจัยอะไรปรุงแต่งทั้งหมด ไม่มีปัจจัยอะไรกระท�าท้ังหมด เรียกว่า  

“วิสังขาร” ไม่มีเครื่องปรุงแต่งทั้งหมด เรียกว่าอยู่เหนือเหตุและผล.



พระพุทธศาสนา-ปรัชญา



.



พระพุทธเจ้าคอืใคร

การรู้จักพระพุทธศาสนานั้น

ขั้นต้น รู้จักด้วยการเรียน คือการฟังการอ่านพระพุทธศาสนา เป็นต้นว่าฟัง

หรอือ่านพระวนัิยให้รูพ้ระพุทธบัญญัตท่ีิพระพทุธเจ้าได้ทรงบญัญตัไิว้ พระธรรมค�าสอน 

พุทธประวัติ คือประวัติของพระพุทธเจ้า

ขัน้ทีส่อง รูจ้กัพระพทุธศาสนาทีต่นเอง ด้วยการทีไ่ด้พจิารณาพระพทุธศาสนา

ทีฟั่งหรอือ่านนัน้ น�าเข้ามาดทูีต่นเองและปฏบิตั ิพระพทุธศาสนาขึน้ท่ีตนเอง กจ็ะรูจ้กั

พระพุทธศาสนาที่ตนเอง

ขัน้ท่ีสาม รู้จกัพระพทุธศาสนาด้วยผลของการปฏบิตัทิีไ่ด้รบั โดยล�าดบัจนถงึ

ความรู้ความเห็นที่บังเกิดขึ้นแจ่มแจ้งในธรรม อันเป็นเหตุช�าระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด

จากเคร่ืองเศร้าหมองอกศุลบาปท้ังหลาย แม้ในขัน้ทีส่ามนีก้เ็ป็นการรูจ้กัพระพทุธศาสนา

ที่ตนเองอีกเหมือนกัน

การรูจ้กัพระพทุธศาสนาขัน้แรกเรยีกว่าขัน้ปริยตั ิคอืการเรยีน ขัน้ทีส่องเรยีกว่า

ขัน้ปฏบิตั ิข้ันท่ีสามเรยีกว่า ปฏิเวธ ตามศัพท์แปลว่า ความรู้แจ้งแทงตลอด คือความรู้

ความเห็นที่เกิดขึ้นแจ่มแจ้ง ดังกล่าว

ภาค ๑

พระพุทธศาสนา
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พระพุทธศาสนานั้น ตามศัพท์ พุทธ ก็แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ศาสนา แปลว่า 

ค�าสอนหรือว่าค�าสั่งสอน รวมเข้าเป็นพุทธศาสนา แปลว่าค�าสอนของพระพุทธ  

คอืค�าสอนของพระผู้รู ้หรอืว่าค�าสัง่สอนของพระผูรู้ ้พระพทุธพระผู้รูใ้นค�านีก้ห็มายถึง 

ท่านผูต้รัสรูพ้ระธรรม แล้วแสดงพระธรรมส่ังสอนตัง้เป็นพระพทุธศาสนาขึน้ ท่านผูน้ี้

เป็นพระศาสดาผูส้ัง่สอนพระพุทธศาสนา เป็นผูต้ัง้พระพทุธศาสนาขึน้ กค็อืพระสัมมา-

สมัพทุธเจ้า พระบรมศาสดาของเราท้ังหลาย ซึง่มพีระประวตัปิรากฏอยู่ในพทุธประวัตนิัน้

พระองค์ประสูติในชมพูทวีป บัดนี้ เข้าใจกันว่าอยู่ในแคว้นเนปาล เมื่อก่อน

พทุธศกัราช ๘๐ ปี ทรงเป็นโอรสของกษตัริย์ผูป้กครองแคว้นสักกชนบท ได้ทรงปรารภ

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ที่มีประจ�าแก่ทุกชีวิตที่เกิดมา จึงพอพระหฤทัย 

ในบรรพชาคอืการบวช ดงัท่ีท่านได้แสดงว่าได้ทอดพระเนตรเหน็เทวทตูทัง้สีค่อื คนแก่ 

คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ทรงสลดพระหฤทยัในเมือ่ทอดพระเนตรเหน็คนแก่ คนเจบ็ 

คนตาย ทรงน้อมเข้ามาว่า ทุกคนผู้เกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตาย ไม่มีใครท่ีจะพ้นไปได้  

จึงทรงปรารถนา โมกขธรรม ธรรมเป็นเคร่ืองหลุดพ้น หรอืความหลดุพ้นจากความแก่ 

ความเจ็บ ความตาย ได้ทรงพิจารณาเห็นว่า ธรรมเช่นนี้ย่อมมีอยู่คู่กัน เพราะว่าเมื่อ

มีแก่ มีเจ็บ มีตาย ก็ต้องมีไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายเป็นคู่กัน และทรงเข้าพระหฤทัยว่า

ธรรมที่ท�าให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย บรรลุถึงความไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 

น่ันแหละเรียกว่า “โมกขธรรม” ซึง่ทรงเข้าพระหฤทยัว่าจะต้องมอียู ่จงึได้ทรงปรารถนา 

และได้ทรงเหน็ว่า การบวชนัน้มีโอกาสทีจ่ะปฏบิตัเิพือ่ประสบโมกขธรรม อนัเป็นธรรม

ที่ลุ่มลึกนี้ได้

ทรงปรารภเหตุดังกล่าวนี้ จึงเสด็จออกทรงผนวช โดยทรงสละเครื่องผูกพัน

ของฆราวาสหมดทุกอย่าง ทรงสละทั้งพระชายา พระโอรส สละปราสาทที่ประทับอยู่

ในฤดูทั้งสาม สามปราสาท สละต�าแหน่งรัชทายาท สละพระประยูรญาติ มิตรสหาย

ทั้งหมด แปลว่า สละโลกออกทรงผนวช เสด็จจาริกท่องเที่ยวไปล�าพังพระองค์เดียว 

โดยทีไ่ด้ทรงตดัพระเมาฬีคอืพระเกสาทีมุ่น่เป็นมวยด้วยพระขรรค์ และทรงเปล้ืองเครือ่ง
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ขัตติยาภรณ์ท้ังหมด ทรงนุ่งห่มด้วยผ้ากาสายะ หรือกาสาวะ คือ ผ้าย้อมน�้าฝาด  

ดัง่ทีเ่รยีกกนัในบดันีว่้าน�า้กรกั ผ้าย้อมกรัก แล้วกเ็สดจ็จารกิเทีย่วไปโดยล�าพงัพระองค์เดยีว 

อาศยัอาหารด้วยการบิณฑบาต คอืเทีย่วขอเขามาเสวย ต้องทรงด�าเนนิไปด้วยพระบาท

บนแผ่นดิน บรรทมกลางดินกลางทราย นึกถึงภาพแล้วก็จะรู้สึกว่าต้องมีพระหฤทยัที่

มัน่คงเดด็เด่ียวมากจงึทรงสละได้ เพราะว่าก่อนท่ีจะเสด็จออกทรงผนวชนัน้ ประทับอยู่

ในปราสาท ๓ ฤดู แวดล้อมไปด้วยบุคคลและวัตถุเป็นเครื่องบ�ารุงทุกอย่าง ได้เสวย

อาหารที่ปรุงมาเป็นอย่างดี ที่มีผู้น�ามาทุกเวลาที่ต้องการ ทรงเคร่ืองขัตติยาภรณ์ที่

สวยงามประณตี บรรทมบนพระแท่นและเครือ่งลาดทีง่ดงาม และอ�านวยความสขุทกุอย่าง 

แวดล้อมไปด้วยบริวาร จะเสด็จไปข้างไหนก็มียานพาหนะที่สวยงาม หรือจะทรงม้า 

ทรงช้าง ก็มีอยู่พร้อมสรรพทุกอย่าง ด�ารงอยู่ในฐานะเป็นองค์รัชทายาท พระชายาก็

ทรงพระสริโิฉม พระโอรสก็เพ่ิงจะประสตู ิตามทีแ่สดงไว้ในพระประวัต ิพจิารณาดแูล้ว

ก็น่าที่จะสละออกได้ยาก เพราะการที่สละออกนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า สละออก

ชั่วคราว อย่างสละมาบวช ๓ เดือน แต่ว่าเป็นการสละออกตลอดไป ด้วยมุ่งที่จะได้

โมกขธรรม คือความหลุดพ้นดังกล่าวนั้น

อาศยัทีไ่ด้ทรงมพีระปัญญาทีม่องเหน็สจัจะ คอืความจรงิของชวีติอย่างแท้จรงิ 

เรียกว่ามองเห็นทุกข์ที่อยู่ในความสุข อันใคร ๆ มองไม่เห็น เพราะนึกดูว่าผู้ที่อยู่ใน

ภาวะที่เป็นสุขเช่นนั้น แวดล้อมไปด้วยอ�านาจวาสนา เครื่องบ�ารุงความสุขทุกอย่าง 

พระชนม์กย็งัน้อย พระเกสากยั็งด�าสนทิ พระชายากอ็ยูใ่นพระวยัทีส่วยงาม พระโอรส

ก็เพิ่งประสูติ ทุกอย่างอยู่ในความสดชื่นเหมือนอย่างดอกไม้ที่เพิ่งบาน ก�าลังงอกงาม

อย่างไม่แสดงอาการของความร่วงโรยอะไร สิง่เหล่านีค้วรจะเป็นเครือ่งปกปิดไม่ให้มองเหน็ 

ความทุกข์ คือ แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งก็เป็นเครื่องปกปิดได้จริงส�าหรับคนทั่ว ๆ ไป ใครจะ

มองเหน็ ถ้าว่ากนัด้วยตาเนือ้แล้วกม็องเหน็แต่ความสดชืน่ ความสมบรูณ์บรบิรูณ์ทกุอย่าง 

แต่ว่าอาศัยตาปัญญา ซึ่งเป็นตาใน จึงได้ทรงมองเห็นความทุกข์ทั้งหลายที่ซ่อนอยู่ใน

เครื่องปกคลุม คือ ความสุขนั้น อันได้แก่ ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ เป็นสัจจะ 

คือความจริงของชวีติ ท่ีโผล่ขึน้มาปรากฏในพระหฤทยัอย่างแจ่มชดั เข้าใจว่าอาศยัเหตุ

นี้ท่านจึงได้ยกแสดงเป็นปุคคลาธิษฐาน ว่าทรงเห็นเทวทูต คือคนแก่ คนเจ็บ คนตาย 
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กับสมณะ เพราะว่าเทวดานั้น ปกติมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อตามที่เชื่อถือกัน เว้นไว้แต่

ว่าต้องการจะมาแสดงกายให้ปรากฏ เพราะว่ากายของเทวดานัน้เป็นกายทพิย์ จะเหน็

ก็เห็นด้วยตาทิพย์ อันเรียกว่า ทิพยจักษุ สัจจะคือความจริงของชีวิตทั้งสามก็เหมือน

เช่นนัน้ ในขณะทีก่�าลงัอยูใ่นวยัทีส่มบรูณ์ วัยทีส่มบูรณ์นีย่้อมปกปิดไม่ให้มองเหน็ แปลว่า 

ตาเนื้อมองไม่เห็น มองเห็นแต่ความสวยงาม และสิ่งที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม แต่ว่า

ตาใจคือปัญญามองเห็น ก็เท่ากับว่าเป็นตาทิพย์นั่นเอง มองลอดเข้าไปเห็นสัจจะ  

คือความจริงที่ซ่อนอยู่ ท่านจึงได้ผูกขึ้นเป็นปุคคลาธิษฐาน ว่าได้ทรงเห็นเทวทูต  

แม้สมณะก็เช่นเดียวกัน จะมองเห็นคุณของสมณะก็ด้วยตาปัญญา ตาเนื้อแล้วก็มอง

ไม่เห็น เพราะว่าการเป็นสมณะนั้น เศร้าหมองในสายตาเนื้อ แต่ว่าผ่องใส ในสายตา

ของปัญญา อาศัยปัญญาและอาศัยพระปณิธาน คือความตั้งพระหฤทัยมุ่งมั่นจริง ๆ  

จงึได้ทรงสละได้

เมือ่ทรงสละแล้ว กท็รงด�ารงความเป็นอยูอ่ย่างตรงกนัข้ามทนัท ีดงัทีก่ล่าวมา

ข้างต้น อาหารที่มีผู้จัดถวายอย่างประณีตก็เท่ียวขอเขามาเสวย สุดแต่เขาจะให้  

เหมือนอย่างท่ีพระไปบิณฑบาต แล้วก็ได้อาหารจากชาวบ้านนั่นเอง ดีบ้างเลวบ้าง  

เคยทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ ก็มาทรงผ้ากาสายะ หรือผ้ากาสาวะ คือผ้ากรัก ผ้าย้อม 

น�้าฝาด ต้องบรรทมกลางดิน กลางทราย ใต้ต้นไม้ สุดแต่ว่าจะไปรอนแรมลงที่ไหน 

จะต้องเสดจ็ไปด้วยพระบาทเปล่า ตอ้งช่วยพระองค์เองทุกอยา่ง ไม่มีข้าทาสบริวารมา

คอยช่วยเหลืออะไรท้ังน้ัน แปลว่าอยู่ในสภาพที่กลับตรงกันข้ามทุกอย่าง คล้าย ๆ  

กับถูกเขาเนรเทศออกไปจากบ้านจากเมือง แล้วไม่ได้มีสมบัติอะไรติดตัวไปเลย  

แถมยังตัดเกสาเสียด้วย การตัดเกสากลายเป็นคนศีรษะโล้นซึ่งถูกดูถูก อย่างไทยเรา

เรยีกว่า อัปรย์ีจญัไร ไม่เป็นท่ีนบัถอือีกต่อไป และเมือ่ทรงผนวชแล้วกม็ุง่ทีจ่ะแสวงหา

โมกขธรรม ในข้อนี้ได้มีแสดงไว้ในวินัยปิฎกว่า

ในครั้งแรกได้ทรงศึกษาและปฏิบัติกับอาจารย์อาฬารดาบส และอุททกดาบส 

ได้ทรงปฏบิตัไิด้เสมอกบัอาจารย์ทัง้สอง กท็รงเห็นว่ายังไม่ใช่ทางหลดุพ้น จงึเสดจ็ออก

ไปท�าทุกกรกิริยา คือการท�าตนให้ล�าบากหลายประการ ดังที่ท่านแสดงว่ายังไม่มีใคร

ท�าได้เสมอเหมอืนมาก่อน แล้วกท็รงเหน็ว่า แม้การกระท�าทกุกรกริยิา คอืการทรมาน
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กายให้ล�าบากนี้ เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ ไม่ให้เกิดปัญญาแต่อย่างไร ไม่ใช่ทางของความ

หลดุพ้น จงึได้ทรงเลกิ แล้วกท็รงหวนระลกึถงึปฐมฌาน คอืความเพ่งทีห่นึง่ อันหมายถงึ

สมาธิอันแน่วแน่ ที่เคยทรงได้เมื่อทรงพระเยาว์ ได้ตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธ ี

แรกนาขวญั ในขณะท่ีพระราชบิดาทรงประกอบพิธแีรกนาขวัญนัน้ พระองค์ประทบัอยู่ 

ณ ภายใต้ต้นหว้า ก็ทรงก�าหนดลมหายใจเข้าออก จิตก็เป็นสมาธิจนถึงขั้นปฐมฌาน 

ทรงได้ปฐมฌานในครั้งนั้น แต่ว่าต่อมาสมาธินั้นก็เสื่อมไป ได้ทรงระลึกถึงสมาธิจิตที่

ทรงได้ก็ได้ทรงคิดว่า การปฏิบัติทางสมาธินั้นจะพึงน�าไปสู่ความหลุดพ้นได้ จึงได้ทรง

เริ่มจับปฏิบัติทางสมาธิ อัปปนาสมาธิ คือสมาธิที่แน่วแน่จนถึงขั้นฌาน แล้วก็ทรง 

น้อมจิตที่เป็นสมาธิไปเพื่อรู้ ก็ได้บังเกิดพระญาณ คือความหยั่งรู้ขึ้นได้โดยล�าดับ

พระญาณแรก คือพระญาณที่หย่ังรู้ขันธ์ อันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้  

เรยีกง่าย ๆ ว่าระลกึชาติหนหลงัได้ ระลกึย้อนถงึชาตหินหลงัตัง้แต่หนึง่ชาต ิสองชาติ 

ออกไปจนถงึนบัไม่ถ้วนชาต ิต่อจากนัน้ กท็รงได้พระญาณ คอืความหยัง่รูจ้ติุคอืความ

เคลือ่นออกไป อปุบตัคิอืความเข้าถงึชาตนิัน้ ๆ ของสตัว์ทัง้หลาย ว่าเป็นไปตามกรรม  

คอื การท่ีจงใจกระท�าทางกาย ทางวาจา ทางใจ ของตนเอง ท�ากรรมดกีไ็ปเกดิในชาติ

ทีดี่มคีวามสขุ ท�ากรรมชัว่กไ็ปเกดิในชาตทิีชั่ว่มคีวามทกุข์ ต่อจากนัน้กท็รงได้พระญาณ

คือความหยั่งรู้ที่สาม คือความหยั่งรู้เป็นเหตุส้ินอาสวะ คือกิเลสท่ีนอนจมหมักหมม 

อยู่ในใจทัง้หมด อนัได้แก่พระญาณทีห่ยัง่รูใ้นทกุข์ รูใ้นเหตเุกดิทกุข์ รูใ้นความดบัทกุข์ 

รูใ้นทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ พระญาณทีห่ยัง่รูใ้นเหตเุกดิอาสวะ พระญาณทีห่ยัง่

ในความดับอาสวะ พระญาณที่หยั่งรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ

ครั้นทรงได้พระญาณที่สามนี้ จึงเป็นวิชชาความรู้แจ่มแจ้ง สว่างโพลงขึ้นใน

สัจจะทั้งหลาย เม่ือวิชชาปรากฏขึ้น วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข ์

ทัง้ปวงกป็รากฏขึน้ เมือ่ทรงได้วชิชาวมิตุตดิัง่นี ้จงึทรงเป็นพทุโฺธ คอืเป็นผูท้ีต่รสัรูแ้ล้ว 

วิสุทฺโธ เป็นผู้ที่บริสุทธ์ิหลุดพ้นแล้ว กรุณามหณฺณโว ต่อจากน้ันก็ได้มีพระกรุณา 

ด่ังห้วงทะเลหลวง เพราะได้เสดจ็จารกิไปประกาศพระพทุธศาสนา ตัง้พระพทุธศาสนา

และพุทธบริษัทขึ้นในโลก
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ในตอนนี้ พึงพิจารณาท�าความเข้าใจประกอบอีกเล็กน้อยว่า พระญาณที่หนึ่ง

คือพระญาณที่รู้ระลึกถึงชาติหนหลังได้ ที่เรียกว่าระลึกชาติได้ดังกล่าวนั้น เป็นเครื่อง

เปิดโมหะ เข้าใจผิดเห็นผิดในเรื่อง ตายเกิด ตายสูญ เพราะได้ทรงมองเห็นว่า มีชาติ

คอื ความเกดิมาแล้วติดต่อกนัมาโดยล�าดบั นบัย้อนหลงัขึน้ไปตัง้แต่หนึง่ชาตจินถงึนบั

ชาติไม่ถ้วน และพระญาณที่หยั่งรู้นี้ได้รู้ถึงรายละเอียดของชาตินั้น ๆ ด้วย ว่ามีชื่อว่า

อย่างไร มีอายุอย่างไร มีสุขมีทุกข์อย่างไร ดั่งนี้ เป็นต้น

พระญาณที่สอง คือความหยั่งรู้ถึงการจุติ คือความเคลื่อนออกไป อุปบัติคือ

ความเข้าถึงชาตินั้น ๆ ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม เป็นเครื่องเปิดโมหะคือ

ความหลง ในเรือ่งว่าอะไรเป็นเหต ุเพราะว่าเหตุปรากฏแก่พระญาณว่าเป็นไปตามกรรม 

คอืความเคลือ่นออกไปจากชาตหินึง่ แล้วเข้าถงึคอืเกดิขึน้อกีชาตหินึง่นัน้เป็นไปตามกรรม 

คือการที่จงใจกระท�าทางกาย ทางวาจา ทางใจ ของตนเอง กรรมชั่วก็น�าให้ไปเกิดขึ้น

ในชาติที่ชั่วมีทุกข์ กรรมดีก็ให้ไปเกิดในชาติที่ดีมีสุข ท�าให้เกิดความหยั่งรู้แน่นอนลง

ไปในกรรม และผลของกรรมไม่สงสยั เพราะว่าได้มองเหน็เหมอืนอย่างเป็นสถติปิรากฏ

อยู่ทุกชาติ ในตอนนี้พึงท�าความเข้าใจเพ่ิมเติมว่า จะท�ากรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม  

ก็ต้องท�าให้เคลื่อนออกจากชาติหนึ่ง และก็เข้าถึงอีกชาติหนึ่ง คือตาย-เกิด ตาย-เกิด

อยู่เร่ือยไป ตลอดเวลาท่ียังกระท�ากรรมอยู ่และท�าไมจงึยงัต้องท�ากรรมอยู ่ทัง้กรรมดบ้ีาง

กรรมชั่วบ้าง ก็เพราะยังมีกิเลส อันเป็นเหตุให้กระท�ากรรม ฉะนั้น เมื่อยังมีกิเลส 

อนัเป็นเหตใุห้ท�ากรรมอยูต่ราบใด กต้็องกระท�ากรรมและกต้็องตาย ต้องจตุแิล้วกต้็องเกดิ 

ต้องอุปบัติ คือ เคลื่อนและเข้าถึงชาติหนึ่ง ๆ อยู่เรื่อยไป จนกว่าจะสิ้นกิเลส

เพราะฉะนั้น เมื่อทรงได้พระญาณที่สาม คือว่า ได้หยั่งรู้ลงในทุกข์ ในเหตุ

เกดิทกุข์ ในความดับทกุข์ ในทางปฏิบตัใิห้ถึงความดบัทุกข์ ในอาสวะ ในเหตเุกดิอาสวะ 

ในความดับอาสวะ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ จึงทรงดับกิเลสได้สิ้นเชิง  

ความตรัสรู้และความหยัง่รูข้องพระองค์นัน้ ก็เป็นความหย่ังรูท้ีถึ่งทีสุ่ด ไม่มีความหย่ัง

รู ้ที่จะยิ่งขึ้นไปอีก ความหยั่งรู ้ในทุกข์นั้น ก็ตั้งต้นแต่เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์  

ตายเป็นทุกข์ เป็นต้น ดังท่ีเราทั้งหลายสวดมนต์กันอยู่ในเวลาเช้า คือได้ทรงเห็น

ประจักษ์ชัดว่าไม่ใช่แก่ เจ็บ ตาย เท่านั้น เป็นทุกข์ เหมือนอย่างที่ทรงเห็นเมื่อครั้ง
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ก่อนที่จะเสด็จออกทรงผนวช ที่ว่าทรงเห็นเทวทูตนั้น คือเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย 

แต่ว่ายงัไม่เหน็เกดิ แต่ในความตรสัรูข้องพระองค์นี ้ได้ทรงเหน็เพิม่ว่า แม้เกดิกเ็ป็นทกุข์ 

และเกดิน่ีแหละเป็นความทกุข์ทีเ่ป็นต้นของทกุข์ทัง้หลายในปัจจุบนัชาต ิเพราะว่ามเีกิด

จึงมีแก่ มีเจ็บ มีตาย แก่ เจ็บ ตายนั้นเนื่องมาจากเกิด เมื่อเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตาย

เสมอ จะเกดิขึน้มาโดยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ เมือ่มชีาตแิล้วต้องแก่ เจบ็ ตาย เสมอ  

เพราะฉะนั้น โดยที่แท้แล้ว ชาติคือความเกิดนี้เป็นตัวทุกข์ เป็นต้นของทุกข์ทั้งหลาย

ในชีวิตปัจจุบัน อันนี้เป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระญาณที่สาม และหยั่งรู้

ในเหตุเกิดทุกข์ว่า ตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์  

ดับตัณหาเสียได้คือความดับทุกข์ ทางท่ีทรงปฏิบัติมาโดยล�าดับจนได้ปัญญาได้ญาณ 

ที่หยั่งรู้น้ีเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ และเป็นญาณท่ีหย่ังลงไปจนถึงอาสวะคือ

กิเลสท่ีนอนจมหมักหมมอยู่ในจิต เหตุเกิดอาสวะ ความดับอาสวะ ทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับอาสวะ เพราะตัณหาก็เนื่องมาจากอาสวะมีอวิชชาสวะเป็นต้น

เป็นอันว่า ได้ทรงปฏบิตัดิ�าเนนิมาโดยสมบรูณ์ ในทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ 

ดับอาสวะ จึงได้ความดับทุกข์ ดับอาสวะสิ้นเชิง พระญาณคือความหยั่งรู้นี้เป็นวิชชา

ความรู้แจ่มแจ้งสว่างโพลงขึ้น กิเลสและกองทุกข์ท้ังปวงก็ดับไปหมด เป็นวิมุตติ  

ความหลดุพ้น เหมอืนอย่างว่า เมือ่แสงสว่างปรากฏขึน้ ความมดืกห็ายไป ส่ิงทัง้หลาย

ที่ถูกความมืดปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้ จึงปรากฏอย่างชัดแจ้งสมบูรณ์ทุกประการ จึงทรง

เป็นพุทฺโธ ผู้รู้ผู้เห็น รู้เห็นทุกอย่าง รู้เห็นสมบูรณ์ นี่แหละเรียกว่า ผู้ตรัสรู้ วิสุทฺโธ 

เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเป็นอันว่าได้ทรงประสบโมกขธรรม 

ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตามที่ได้ทรงตั้งพระหฤทัยไว้



พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

ปฐมเทศนา คือเทศนาครั้งแรกของพระองค์ อันเรียกว่า ธรรมจักร หรือ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระสูตรท่ีว่าด้วยการยังจักร คือธรรมให้เป็นไปนั้น ได้ทรง

แสดงถึงความตรัสรู้ของพระองค์เองพร้อมท้ังทางท่ีทรงปฏิบัติมา และทรงแสดงถึงว่า

ได้ทรงตรัสรู้อะไรและตรสัรูอ้ย่างไร ผูศึ้กษาพระพทุธศาสนาจงึสมควรทีจ่ะทราบ ประการ

แรกเมื่อก่อนจะตรัสรู้พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาอย่างไร ตามปฐมเทศนานี้กล่าวไว้ว่า  

อันบรรพชิตคือผู้บวชผู้มุ่งนิพพาน อันเป็นธรรมที่ดับกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการ 

ทัง้ปวง พงึเว้นจากความประกอบตนไว้ด้วยความสขุสดชืน่ในกามทัง้หลาย และพงึเว้น

จากความประกอบตนในการทรมานตนให้ล�าบาก เพราะว่าเป็นทางสุดโต่งสองข้าง 

ที่ไม่ให้บังเกิดผลตามที่มุ่งหมายนั้น แต่พึงปฏิบัติตนในทางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา 

ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง ไม่ข้องเกี่ยวด้วยทางสุดโต่งทั้งสองนั้น อันได้แก่ มรรค

มีองค์ ๘ ประการ คือ

๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

๒. สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ 

๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ 

๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ 

๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ 
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๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ 

๘. สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ 

ทางทั้ง ๘ ประการนี้ ท�าให้เกิดจักษุคือดวงตา ท�าให้เกิดญาณคือความหยั่งรู้ เป็นไป

เพ่ือความสงบระงับ เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพ่ือพระนิพพาน เป็นอันว่าทรง

แสดงว่าได้ทรงเว้นจากทางกาม และเว้นจากทางทรมานตนให้ล�าบาก แต่ว่าทรงปฏบิตัิ

ในทางอันเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นหนทางกลาง ซึ่งหมายความว่าอยู่ในระหว่าง

ทางทัง้สองนัน้ ไม่ข้องเกีย่วด้วยทางทัง้สองน้ัน อนัเป็นเหตใุห้ทรงได้จกัษดุวงตาเห็นธรรม 

ได้ญาณคือความหยั่งรู้

จึงมีปัญหาว่า จักษุดวงตาท่ีมองเห็น ญาณคือความหยั่งรู้นั้น รู้เห็นในอะไร 

จึงมาถึงตอนที่สองของปฐมเทศนาที่แสดงว่า อริยสัจจะ คือความจริงที่พระอริยะคือ 

ผูเ้จรญิประเสรฐิพงึรู ้ความจริงทีท่�าผูรู้ใ้ห้เป็นพระอรยิะ คอืว่าความจรงิอย่างประเสรฐิ 

ความจริงอย่างยิ่งสี่ประการได้แก่ 

๑. ทุกข์

๒. ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ 

๓. ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์

๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัตใิห้ถึงความดบัทกุข์ หรอืเรยีกสัน้ว่า มรรค

ทุกข์ นั้น ก็ได้แก่ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ 

ความโศกคือความแห้งใจ ความคร�่าครวญใจ ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ 

ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพราก

จากส่ิงที่รักเป็นทุกข์ ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อแล้ว ขันธ์เป็นที่ 

ยึดถือ ๕ ประการเป็นทุกข์

ทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทุกข์นัน้ได้แก่ ตณัหา คอืความด้ินรนทะยานอยากของใจ 

อันน�าไปสู่ภพใหม่ ประกอบกับนันทิ คือความเพลิน ราคะ คือความติดใจยินดี  

มีความบันเทิงยินดียิ่งในอารมณ์นั้น ๆ ได้แก่กามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไป

ในกาม คือในสิ่งที่น่ารักใคร่ ปรารถนาพอใจทั้งหลาย ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยาน
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อยากไปในภพ คือความเป็นนั่นเป็นนี่ วิภวตัณหา คือ ความทะยานอยากไปในวิภพ 

คือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่

ทกุขนิโรธ ความดบัทุกข์ ก็ได้แก่ความดบัตณัหา คอืความดิน้รนทะยานอยาก

ได้สิ้นเชิง ทุกข์จะดับไปหมด

มรรค ข้อที่ ๔ ก็ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น ดังกล่าวแล้ว

อริยสัจจ์ ๔ นี้เอง เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ คือได้ทรงรู้ทรงเห็น

ในตอนทีส่าม แสดงว่าตรสัรูอ้ย่างไร เพราะทีเ่รยีกว่ารู ้ๆ นัน้ กยั็งมีลกัษณะ

หลายอย่าง ฉะนั้น ความรู้ของพระองค์ที่เรียกว่าเป็นความตรัสรู้นั้นมีลักษณะอย่างไร 

จึงได้ทรงแสดงว่า จักษุคือดวงตา ญาณคือความหยั่งรู้ ปัญญาคือความรู้ทั่ว วิชชาคือ

ความรู้แจ่มแจ้ง อาโลกะคือความสว่าง ได้บังเกิดผุดขึ้นแก่พระองค์ในธรรมท้ังหลาย 

ที่ไม่เคยทรงสดับมาก่อนว่า

นี้ทุกข์ ทุกข์นี้ควรก�าหนดรู้ ทุกข์นี้ได้ก�าหนดรู้แล้ว 

นี้สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ สมุทัยนี้พึงละ สมุทัยนี้ละได้แล้ว 

น้ีนโิรธคอืความดับทกุข์ นโิรธนีพ้งึกระท�าให้แจ้ง นโิรธนีไ้ด้กระท�าให้แจ้งแล้ว

น้ีมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์ มรรคนี้ควรอบรม ท�าให้มีให้เป็นขึ้น 

มรรคนี้ได้อบรมและท�าให้มีให้เป็นขึ้นแล้ว

ญาณ คือความหย่ังรู้ของพระองค์ ได้ผุดขึ้นในธรรมทั้งหลาย ที่ไม่เคยทรง

สดับมาก่อน ก็คือในอริยสัจจ์ท้ังหลาย ๔ นี้เอง โดยอาการที่เรียกว่ามีวนสามรอบ  

มีอาการสิบสอง ญาณคือความหยั่งรู้ของพระองค์ในสัจจะทั้ง ๔ วนไปในสัจจะทั้ง ๔ 

สามรอบจึงมีอาการเป็นสิบสอง

ในข้อนี้ขอให้ท�าความเข้าใจว่า วนไปในสัจจะทั้ง ๔ สามรอบนั้น คือวนไปใน

ทกุขสจัจะ สจัจะคอืทกุข์ โดยเป็นสจัจญาณ คอืความหย่ังรูใ้นสัจจะความจรงิว่า นีเ้ป็น

ทุกข์จริง ในสมุทัยโดยเป็นสัจจญาณว่า นี้เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จริง ในนิโรธคือ

ความดับทุกข์ โดยเป็นสัจจญาณว่าน้ีเป็นความดับทุกข์จริง ในมรรคคือทางปฏิบัติให้

ถึงความดับทกุข์ โดยเป็นสจัจญาณว่านีเ้ป็นมรรคคอืทางปฏบิตัใิห้ถึงความดับทกุข์จรงิ 

วนไปในสจัจะทัง้ ๔ โดยเป็นสจัจญาณ ความหยัง่รูใ้นสจัจะ คือความจรงิดัง่นีร้อบหนึง่
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วนไปในสัจจะทั้งสี่ โดยเป็นกิจจญาณ คือความรู้ในกิจหน้าที่ท่ีพึงท�าหรือ 

ข้อที่พึงท�า ข้อที่พึงปฏิบัติว่า ทุกข์ควรก�าหนดรู้หรือว่าควรรู้ให้รอบคอบ สมุทัยคือ 

เหตุให้เกิดทกุข์ควรละ นโิรธความดบัทกุข์ควรกระท�าให้แจ้ง มรรคคอืทางปฏบิตัใิห้ถงึ 

ความดับทุกข์ ควรอบรมให้มีให้เป็นขึ้น วนไปในสัจจะทั้ง ๔ โดยเป็นกิจจญาณ  

ความรู้ในกิจคือว่าหน้าที่ที่ควรท�าหน้าที่ถึงปฏิบัติ ดั่งนี้รอบหนึ่ง

วนไปในสัจจะทั้ง ๔ โดยเป็นกตญาณ คือความหย่ังรู้ในกิจนั้นแหละว่า  

ได้กระท�าส�าเรจ็แล้วว่า ทกุข์ ได้ก�าหนดรูแ้ล้ว สมทุยั เหตุให้เกดิทกุข์ ละได้แล้ว นโิรธ

ความดับทุกข์ ได้กระท�าให้แจ้งแล้ว มรรคคือความปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์ ได้อบรม

ให้มีให้เป็นขึ้นแล้ว วนไปโดยเป็นกตญาณ คือความหยั่งรู้ในกิจนั้นแหละซึ่งได้กระท�า

ส�าเร็จแล้ว ในสจัจะท้ัง ๔ นีร้อบหน่ึง จึงเรยีกว่าเป็นญาณ คอืความหยัง่รู้ทีม่วีนรอบ ๓ 

ในสัจจะทั้ง ๔ สามสี่จึงเป็นสิบสอง เรียกว่ามีอาการสิบสอง ญาณคือความหยั่งรู้ 

ในสัจจะทั้งสี่ที่มีวนรอบสามมีอาการสิบสอง ดั่งนี้ คือความตรัสรู้

เพราะฉะนั้น ถ้าจะมีปัญหาว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไร ก็ตอบได้ว่า ตรัสรู้

อริยสัจจญาณท้ังสี่ ถามว่าตรัสรู้อย่างไร ก็ตอบได้ว่าตรัสรู้ด้วยญาณคือความหยั่งรู ้

ทีม่วีนรอบสามมีอาการสิบสองในสจัจะท้ังสีน่ัน้ ทีม่วีนรอบสามนัน้กค็อื โดยสจัจญาณ

ความหยั่งรู้ในสัจจะคือความจริง โดยกิจจญาณความหยั่งรู้ในกิจคือหน้าที่ที่พึงกระท�า

ที่พึงปฏิบัติ โดยกตญาณความหยั่งรู้ในกิจนั่นแหละ ว่าได้กระท�าส�าเร็จแล้ว

ฉะนัน้ พระสตูรนีจึ้งเป็นพระสูตรทีส่�าคญั แสดงถงึความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า

พร้อมทั้งทางที่ทรงปฏิบัติมา และพึงอธิบายได้ในพระนามว่า สัมมาสัมพุทโธ สัมมา 

ก็แปลว่าชอบ สัมก็แปลว่าเอง พุทโธแปลว่ารู้หรือว่าตรัสรู้ รวมกันเป็นสัมมาสัมพุทโธ 

แปลว่าผู้รู้เองโดยชอบ หรือว่ารู้ชอบเอง รู้ก็คือตรัสรู้ในสัจจะท้ัง ๔ ด้วยญาณ คือ 

ความหยั่งรู้ที่มีวนรอบสาม มีอาการสิบสองในสัจจะทั้งสี่เอง

ทีอ่ธิบายกนัมาว่าตรัสรูด้้วยพระองค์เอง กเ็พราะว่าญาณคือความหยัง่รูดั้งกล่าว 

ได้บังเกิดผุดขึ้นในธรรมที่มิได้ทรงสดับมาก่อน เมื่อเป็นดั่งนี้ ความตรัสรู้ในสัจจะทั้งสี่

ของพระองค์จึงเป็นความตรัสรู้ขึ้นเองโดยไม่ได้ทรงฟังจากใครมาก่อน และโดยชอบ 

ก็เพราะว่าทรงปฏิบัติมาในมัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ  
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ความเห็นชอบเป็นต้น จึงได้ตรัสรู้ขึ้น ความตรัสรู้น้ันเล่าก็เป็นความตรัสรู้ที่ถูกต้อง 

เป็นความตรัสรู้ที่ชอบ ไม่มีความผิดความบกพร่อง แม้แต่ประการใดประการหนึ่ง 

เพราะฉะนัน้จงึได้พระนามว่า สัมมาสมัพทุโธ ผูต้รสัรูช้อบเอง หรอืผูต้รัสรูเ้องโดยชอบ

ลกัษณะแห่งธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนนัน้ ดงัทีไ่ด้ยกมาแสดงไว้ในตกิะ คอื

หมวด ๓ แห่งธรรมวิภาคในนวโกวาท คือ

๑. ทรงสัง่สอนเพือ่รู้ ไม่ใช่เพือ่ไม่รู ้คอืเพ่ือให้รู้ยิง่เห็นจรงิในธรรมทีค่วรรูค้วรเหน็

๒. ทรงสั่งสอนมีนิทาน คือมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้

๓. ทรงสัง่สอนมปีาฏิหารย์ิ คือเป็นจรงิ ผูป้ฏบิตัย่ิอมได้รับผลตามสมควรแก่

การปฏิบัติ

ตามลักษณะที่กล่าวนี้จะพึงเห็นได้ว่า มิได้ทรงส่ังสอนท้ังหมด ท่ีพระองค์ได้

ตรัสรู้ แต่ว่าทรงเลือกสอนจ�าเพาะที่ได้ในลักษณะทั้ง ๓ นั้น

ในข้อนี้ได้มีเรื่องเล่าไว้ว่า ครั้งหนึ่ง ได้เสด็จประทับอยู่ในป่าไม้สีสะปา คือไม้

สีเสียด ได้ทรงกอบเอาใบไม้สีเสียดที่ตกอยู่ที่พื้นดินขึ้นมาก�าพระหัตถ์หนึ่ง แล้วก็ตรัส

แก่ภิกษุทั้งหลายว่า ใบไม้สีเสียดในก�าพระหัตถ์กับใบไม้สีเสียดในป่าทั้งสิ้น ส่วนไหน

จะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่า ใบไม้สีเสียดในป่าท้ังส้ินมากกว่ามากนัก 

พระองค์จึงตรัสว่า ธรรมท่ีทรงตรัสรู้น้ันก็เหมือนอย่างใบไม้สีเสียดในป่าทั้งสิ้น แต่ว่า

ธรรมทีท่รงสัง่สอนนัน้เหมอืนอย่างใบไม้สเีสยีดในก�าพระหัตถ์เท่านัน้ แต่ว่าแม้เช่นนัน้

ธรรมที่ทรงสั่งสอนน้ัน ก็เป็นธรรมท่ีเพียงพอซึ่งผู้ฟังจะปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผลจนถึง 

อย่างสูงสุด คือว่าพ้นทุกข์ได้ดั่งนี้

อนึง่ เม่ือจะทรงสัง่สอนแก่ผูใ้ด กย่็อมจะเลอืกธรรมส่ังสอนให้เหมาะแก่อปุนสัิย

ของผู้ฟังนั้น ๆ ด้วย ตามที่แสดงว่าได้ทรงพิจารณาตรวจดูสัตวโลกทุกเวลาเช้า ว่าจะ

มผีูใ้ดสมควรทีจ่ะไปทรงโปรด และจะควรทรงโปรดด้วยธรรมข้อใดอย่างใด เพราะฉะนัน้ 

ธรรมที่ทรงแสดงออกไปแล้วแก่ใคร ผู้น้ันจึงได้รับผลเสมอ ไม่มีที่จะไร้ผล ข้อนี้เป็น

ธรรมดาของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดา ซึ่งจะต้องทรงแสดงธรรมให้ผู้ฟังได้รับผล

เสมอตามควรแก่อุปนิสัย



พระพุทธศาสนาคอือะไร

ค�าว่าศาสนา แปลว่าค�าสอน หรือค�าส่ังสอน รวมเข้ากับค�าว่า พุทธ เป็น 

พทุธศาสนา แปลว่าค�าสอนของพระพทุธ หรอืว่าค�าสัง่สอนของพระพทุธ ค�านีพ้ระพุทธเจ้า

ได้ทรงใช้ขึ้นเองเป็นครั้งแรก เมื่อทรงแสดงโอวาทพระปาติโมกข์ คือแสดงพระโอวาท

ทีเ่ป็นปาตโิมกข์ คือเป็นหวัข้อใหญ่ เม่ือตรัสรู้แล้วได้สองสามพรรษา กเ็รยีกว่าเมือ่ต้น

พุทธกาลทีเดียว ปรากฏในพระคาถาหนึ่งของโอวาทปาติโมกข์นั้นว่า

สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ท�าบาปทั้งปวง

กุสลสฺสูปสมฺปทา การยังกุศลให้ถึงพร้อม คือการท�ากุศลให้สมบูรณ์ 

สจิตฺตปริโยทปนํ การท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นี้เป็นศาสนา คือค�าสอนของพระพุทธทั้งหลาย ดั่งนี้

 ค�าว่า พทุธฺาน สาสน กค็อืพทุธศาสนานัน่เอง ต่อมากไ็ด้ใช้ค�านี ้เป็นชือ่แห่ง

พระศาสนาของพระพทุธเจ้าว่า “พทุธศาสนา” ตามพระประวตัเิดมิ พระพทุธเจ้าแสดง

แต่ค�าสอน คือเป็นค�าสอนส�าหรับอบรมจิตใจ ยังไม่ได้ทรงแสดงค�าสั่งคือพระวินัย  

แต่ว่าต่อมาเม่ือภกิษทุัง้หลายมีมากขึน้ ผูม้าบวชกม็าจากตระกลูต่าง ๆ กนั มอีธัยาศยั

และมคีวามมุ่งหมายต่าง ๆ กนั และมีจ�านวนมากข้ึน มลีาภสักการต่าง ๆ เกดิมากขึน้ 

เป็นต้น จึงท�าให้ภิกษุบางรูปประพฤติไม่เรียบร้อยเสียหายจนถึงมีค�าติฉินบังเกิดขึ้น 

พระพทุธเจ้าทรงทราบ จงึทรงบัญญติัพระวนิยัห้ามความประพฤตเิช่นนัน้เป็นคราว ๆ มา 
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พระวนิยันีเ้ป็นค�าสัง่ ฉะนัน้ แต่เดิมมาในขัน้แรกมแีต่ค�าสอนยงัไม่มคี�าสัง่ ค�าว่าศาสนา

จึงแปลว่าค�าสอนอย่างเดยีว ค�าสัง่นัน้หมายถึงพระวินยั ค�าสอนนัน้หมายถึงพระธรรม 

อันหมายถึงค�าสอนเป็นเครื่องอบรมจิตใจดังกล่าว

ขอให้ท่านท้ังหลายท�าความเข้าใจ ค�าว่า “ธรรม” นัน้ใช้ในความหมายหลายอย่าง 

ใช้ในความหมายท่ีกว้างครอบคลุมไปท้ังหมดกไ็ด้ ใช้ในความหมายทีแ่คบเฉพาะอย่างใด

อย่างหนึ่งก็ได้ ค�าว่าธรรมที่ใช้ในค�าว่าตรัสรู้พระธรรม หรือว่าแสดงพระธรรมสั่งสอน

ทีใ่ช้ทัว่ ๆ ไป ย่อมหมายความครอบคลมุทัง้หมด แต่ว่าเมือ่แยกออกเป็นค�าสัง่และค�าสอน 

ค�าสัง่น้ันเรียกว่าพระวนิยั ค�าสอนกค็งเรยีกว่า ธรรม หรอืธรรมะ ซึง่ในทีน่ีเ้มือ่มาคูก่นั

กับวินัยว่าธรรมวินัย ค�าว่าธรรมก็มีความหมายจ�ากัดจ�าเพาะท่ีเป็นค�าสอน อันไม่ใช่

เป็นค�าสั่งคือวินัยเท่านั้น โดยแยกค�าสั่งออกไปอีกพวกหนึ่งเรียกว่าวินัย จึงขอให้ท่าน

ทั้งหลายได้ท�าความเข้าใจถ้อยค�าที่ใช้ดั่งนี้

พระพทุธศาสนานัน้จงึแยกออกเป็นธรรมทีเ่ป็นค�าสอนส่วนหนึง่ วนิยัทีเ่ป็นค�าสัง่

ส่วนหนึ่ง ในสมัยพุทธกาลก็น่าจะแยกออกเป็นสองส่วน ดั่งนี้ ฉะนั้น ในสมัยที่ใกล้จะ

เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ได้ทรงตั้งให้พระธรรมวินัย เป็นศาสดาแทนพระองค์ในเม่ือ

พระองค์เสดจ็ดบัขนัธ์ปรนิพิพานล่วงไป ดงัทีต่รสัไว้แปลความว่า “ธรรมและวนิยัอนัใด

ที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นเป็นศาสดาของท่าน 

ทั้งหลายโดยกาลล่วงไปแห่งเรา” ดั่งนี้

ตามพระพุทธภาษตินีก้แ็สดงว่า พระพทุธศาสนานัน้แยกเป็นสองคอื เป็นธรรม

ส่วนหนึ่ง เป็นวินัยส่วนหนึ่ง หรือเรียกว่าแยกออกเป็นสองปิฎก ในต�านานสังคายนา

ครั้งที่ ๑ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานล่วงไปได้ ๓ เดือน และในต�านาน

สงัคายนาครัง้ท่ีสองเม่ือพระพทุธเจ้าเสดจ็ดับขนัธ์ปรนิพิพานล่วงไปได้ประมาณ ๑๐๐ ปี 

ก็ปรากฏว่าพระพุทธศาสนายังคงแยกออกเป็น ๒ ปิฎก คือ พระธรรมวินัย หรือว่า

วินัยและธรรม แต่ต่อมาในสมัยสังคายนาครั้งที่ ๓ ตามที่แสดงไว้ในต�านานจึงได้แยก

ออกเป็น ๓ ปิฎก ดัง่ท่ีไทยเราเรยีกว่าไตรปิฎก คอืมาจากค�าบาลว่ีา ตปิิฎก คอืวนิยัปิฎก 

สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก
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ค�าว่า “ปิฎก” นัน้ แปลว่าตะกร้า ทีเ่ป็นวัตถุกห็มายถึงตะกร้าส�าหรบัใส่ผลไม้

หรือสิ่งของทั้งหลายนี้แหละ มาใช้เป็นชื่อของการจ�าแนกหมวดหมู่แห่งพระศาสนาคือ

ค�าสัง่สอน คือว่าแยกออกเป็นสามตะกร้า หรอืว่าแยกออกเป็นสามหมวดใหญ่ ๆ นัน่เอง 

วนิยันัน้กค็งรวมเข้าเป็นหมวดหนึง่ หรอืว่ารวมใส่ไว้ในตะกร้าใบหนึง่เรยีกว่า วนิยัปิฎก 

ธรรมคอืค�าสอนน้ันแยกออกเป็นสองหมวด หรอืว่าแยกใส่ไว้ในสองตะกร้า คอืว่าบรรดา

ค�าสอนทีไ่ด้ทรงสอนแก่บคุคลนัน้ ๆ ในโอกาสนัน้ ๆ เป็นค�าสอนทีม่บุีคคลเป็นต้นเป็น

ผูรั้บเทศนา รวมใส่เข้าในตะกร้าหนึง่ หรอืรวมใส่เข้าไปในหมวดหน่ึงเรยีกว่า สตุตนัตปิฎก 

หมวดพระสูตร ส่วนค�าสอนที่แสดงแต่ข้อธรรม ไม่กล่าวว่าแสดงแก่ใคร ที่ไหน  

โดยยกหัวข้อขึ้นเป็น ๔ หัวข้อ คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน แล้วก็แสดง 

อธิบายแสดงไปตามหวัข้อทัง้ ๔ นี ้ กร็วมใส่ไปในตะกร้าใบหนึง่ คอืรวมไว้หมวดหนึง่ 

เรยีกว่า อภธิรรมปิฎก

ในขัน้อรรถกถา ท่านพระอาจารย์ผู้แต่งอธบิายพระคมัภร์ี จงึได้กล่าวอธบิายว่า 

พระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็น 

ค�าแสดงในชัน้อรรถกถา ซึง่แต่งเมือ่พระพทุธศาสนาล่วงไปหลายร้อยปีหรอืว่าตัง้พนัปี 

ส่วนในเนื้อหาของพระอภิธรรมปิฎกเองนั้น ไม่มีบอกว่าแสดงแก่ใครที่ไหน และค�าว่า

อภิธรรมน้ันแปลว่าธรรมที่ยิ่ง อันหมายถึงว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมอื่น ๆ 

หมายความว่าเฉพาะธรรม คือ แสดงจ�าเพาะธรรมเท่านั้น ไม่กล่าวถึงเรื่องประกอบ 

ทัง้หลายดัง่นีก้ไ็ด้ หมายความว่าเป็นอธบิายธรรมเท่ากับว่าเป็นอรรถกถา คอืเป็นถ้อยค�า

ที่อธิบายเน้ือความอย่างหนึ่งด่ังนี้ก็ได้ บรรดาผู้ท่ีนับถือพระอภิธรรมปิฎกเป็นอันมาก 

มักจะพอใจในค�าอธิบายว่า อภิธรรมคือธรรมท่ีย่ิงใหญ่กว่าธรรมท้ังหลาย แต่ว่าผู้ท่ี

ใคร่ครวญเป็นส่วนมากทีว่างใจเป็นกลาง มกัจะพอใจในอธบิายว่า ค�าอภธิรรมหมายถึง

เฉพาะธรรม หรือว่าหมายถึงอธิบายธรรม หรือเท่ากับว่าเป็นอรรถกถา เป็นถ้อยค�าที่

อธิบายเนื้อความของธรรมอย่างหนึ่งดั่งนี้

ค�าว่าวินัยนั้น แปลว่า แนะน�า แปลว่าก�าจัด ที่แปลว่าแนะน�า ก็คือ แนะน�า

ความประพฤติทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยดีงาม ที่แปลว่าก�าจัดก็คือ ก�าจัดโทษ  

อันเกิดจากความประพฤติชั่วประพฤติผิดทางกายทางวาจา
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ค�าว่าสุตตันตะ มีค�าแปลหลายอย่างเช่น แปลว่า เป็นเหมือนอย่างเส้นด้ายที่

ร้อยดอกไม้ กล่าวคือเป็นเครื่องรวบรวมประมวลเข้ามาซ่ึงข้อธรรมทั้งหลายจัดให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อยดีงาม และยังมีค�าแปลอย่างอื่นอีก

ค�าว่าอภิธรรมน้ันก็ดงัท่ีได้กล่าวแล้ว แปลว่า ธรรมท่ียิง่ใหญ่ แปลว่าเฉพาะธรรม 

แปลว่าอธิบายธรรม

พระพุทธศาสนาจึงได้แยกออกเป็น ๓ หมวด ๓ ตะกร้า คือวินัยปิฎก  

สุตตันตปิฎก อภิธรรมปิฎก ดั่งนี้ ท่านแสดงว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสั่งสอน

ด้วยภาษาของชาวมคธ ซ่ึงเป็นภาษาพื้นเมืองที่คนพูดกันเข้าใจกันง่ายในท้องถิ่นนั้น 

ในเวลานั้น เพราะฉะนั้น จึงได้ใช้ภาษามคธเป็นภาษาของพระพุทธศาสนา หลักฐาน 

ที่รับนับถือกันมาจนถึงบัดน้ีน้ัน เป็นหลักฐานที่ได้จากลังกาทวีปหรือประเทศศรีลังกา 

ดังที่มีเล่าในประวัติพระพุทธศาสนาว่า

ในสมัยสังคายนาครั้งที่ ๓ พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปคืออินเดีย  

ได้ทรงส่งพระมหนิทเถระซึง่เป็นพระราชโอรสพร้อมทัง้คณะสงฆ์ทีไ่ปเผยแผ่พระพทุธ-

ศาสนาในลังกาทวีป พระเจ้าแผ่นดินลังกาพร้อมท้ังประชาชนก็ได้รับนับถือพระพุทธ-

ศาสนามาตั้งแต่ในครั้งนั้น พระพุทธศาสนาจึงได้ตั้งมั่นลงในลังกาทวีป และได้กระท�า

สังคายนาคร้ังแรกในลังกาทวีป เป็นการแสดงว่าพระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นลงใน 

ลงักาทวปีแล้ว นบัต่อจากทีท่�าในชมพูทวปีเป็นคร้ังท่ี ๔ และต่อมาในพทุธศตวรรษท่ี ๕  

พระสงฆ์ในลังกาทวีปได้ปรารภกันขึ้นว่า ความทรงจ�าของบุคคลได้เสื่อมลง การที่จะ

จ�าปาพจน์คือถ้อยค�าท่ีเป็นประธาน คือพระธรรมวินัยหรือพระไตรปิฎก พุทธวัจนะ 

เป็นการยาก จงึได้ประชมุกนัท�าสงัคายนา นบัเป็นครัง้ที ่๕ จารึกพระไตรปิฎกเป็นตวัอกัษร 

พระไตรปิฎกจึงได้เป็นตัวอักษรขึ้น ตั้งแต่ในพระพุทธศตวรรษที่ ๕ ในลังกาทวีป  

และได้จารึกด้วยภาษามคธ ซ่ึงนับถือว่าเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้สั่งสอน  

และพระไตรปิฎกที่จารึกเป็นตัวอักษรนั้น ได้เรียกอีกค�าหนึ่งว่า “บาลี”

ค�าว่า “บาลี” นั้นแปลว่า เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง ค�านี้ใช้เรียกเป็น 

ชื่อของคันนาของชาวนา ชาวนาเมื่อท�านาก็ต้องท�าคันนา การท�าคันนานั้นเป็นแนว 
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บอกเขตของนาด้วย เป็นเครื่องกั้นน�้าหรือขังน�้าส�าหรับใช้ในนาด้วย จึงน�าเอาค�านี้มา

ใช้เรียกพระไตรปิฎกหรือพระธรรมวินัยที่จารึกขึ้นไว้เป็นต้นแบบนั้นว่า “บาลี” คือ 

เป็นแนวเขตส�าหรบัทีจ่ะแสดงว่านีเ้ป็นพทุธวจนะ นีเ้ป็นพระธรรมวนิยั เป็นพระไตรปิฎก 

เป็นปาพจน์ (พุทธวจนะ) คือค�าที่เป็นประธานของพระพุทธเจ้า แสดงแนวแสดงเขต 

และในขณะเดียวกัน ก็เป็นเครื่องกั้น เป็นเครื่องป้องกันเพื่อมิให้สัทธรรมปฏิรูป คือ 

ค�าสั่งสอนท่ีเป็นของปลอม แปลกปลอมเข้ามา คือว่าถ้านอกจากนี้แล้วไม่ใช่ ถ้าเป็น 

ในนี้แล้วจึงจะใช่ เพราะฉะนั้น จึงได้เรียกว่าเป็นภาษาบาลีอีกอย่างหนึ่ง แต่ก็พึงทราบ

ค�าว่า ภาษาบาลีนั้นไม่ใช่เป็นชื่อของภาษาโดยตรง ชื่อของภาษาโดยตรงนั้นคือ 

ภาษามคธ หรือเรียกว่า “มาคธี” ภาษามาคธี ภาษาของชาวมคธ

เพราะฉะนัน้ ภาษามคธจงึเป็นภาษาทีจ่ารกึพระพทุธวจนะ ได้ใช้ศึกษาสบืต่อ

มาจนถึงบัดนี้ และก็ได้มีบัญญัติท่ีนับถือกันว่าเป็นพระพุทธบัญญัติว่า ในสังฆกรรม 

ทั้งปวงนั้นให้ใช้ภาษามคธ ดังที่เราท้ังหลายได้ใช้ในพิธีอุปสมบท ตลอดจนถึงในการ

ท่องบ่นสวดมนต์ทัง้หลายกใ็ช้ภาษามคธเป็นหลกัอยู ่และภาษาไทยเรากไ็ด้รบัเอาภาษา

มคธมาใช้เป็นอันมาก เช่น ค�าว่าพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ กเ็ป็นภาษามคธทัง้นัน้ 

เอามาใช้เป็นค�าไทย เพราะว่าจะเอาค�าไทยแท้ ๆ มาใช้นัน้กห็ายากมากหรอืว่าหาไม่ได้ 

ที่จะให้มีความหมายครอบคลุมความหมายเดิมทั้งหมดได้ เช่นค�าว่า พระพุทธ จะใช้

ค�าไทยว่าอะไรครอบคลุมไปทั้งหมดก็ยาก ค�าว่าพระธรรม พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกัน 

เพราะฉะนั้น จึงต้องน�าภาษามคธมาใช้กัน

ตามท่ีกล่าวมานี ้ศาสนากค็อืค�าสัง่สอนได้แก่ พระธรรมวนิยั ซึง่เดมิแยกออก

เป็นสอง คอืธรรมส่วนหนึง่ วนิยัหนึง่ และต่อมากแ็ยกออกเป็น ๓ เรยีกว่า พระไตรปิฎก 

และใช้ภาษามคธหรือที่เรียกต่อมาว่า ภาษาบาลีเป็นภาษาหลัก ได้มาจากลังกาทวีป

ตัง้แต่สงัคายนาครัง้ที ่๕ พระพทุธศาสนาสายเถรวาท ได้ใช้คมัภร์ีพระไตรปิฎกทีจ่ารกึ

ในลงักาดงักล่าวน้ี เหมอืนกนัหมด ในทกุประเทศมาจนบัดนี ้ค�าว่าศาสนานัน้ จงึหมายถึง

ดงัทีก่ล่าวมานีส่้วนหนึง่ อนัจะพงึเรยีกว่าปริยตัศิาสนา ศาสนาคอืพระปรยิตั ิอนัหมายถงึ

พระธรรมวินัยหรือพระไตรปิฎกที่พึงเล่าเรียนศึกษากัน
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เมื่อกล่าวให้สมบูรณ์แล้ว ยังมีอีกสอง คือปฏิบัติศาสนา ศาสนาได้แก ่

การปฏบิตั ิคอืการปฏบิตัพิระธรรมวนิยั ทางกาย ทางวาจา ทางใจ และปฏเิวธศาสนา 

ศาสนาคือการรู้แจ้งแทงตลอดในมรรคผลนิพพาน จึงรวมศาสนาเบ็ดเสร็จเป็น ๓

๑.  ปริยัติศาสนา 

๒.  ปฏิบัติศาสนา 

๓.  ปฏิเวธศาสนา 

นี้คือพระพุทธศาสนา หากจะเทียบด้วยต้นไม้ พระพุทธศาสนานั้นก็เปรียบ

เหมอืนอย่างต้นไม้ท้ังต้น ปรยิตัศิาสนานัน้เปรยีบเหมอืนราก ปฏบัิตศิาสนานัน้เปรยีบ

เหมือนต้น พร้อมทั้งแก่นกิ่งใบทั้งหมด ปฏิเวธศาสนานั้นเปรียบเหมือนผลของต้นไม้ 

รวมทั้งหมดก็เป็นต้นไม้ทั้งต้น คือ ปริยัติศาสนา ปฏิบัติศาสนา และปฏิเวธศาสนา  

นี้คือ พระพุทธศาสนา.



พระพุทธศาสนาสอนอะไร

ธรรมหมวดใหญ่อันเป็นท่ีประมวลเข้าแห่งพระพทุธศาสนาทัง้หมด ตามทีต่รสั

แสดงไว้ในพระสตูรหนึง่กค็อื อรยิสจัจ์ท้ังสีท่ีไ่ด้กล่าวมาแล้ว เปรยีบเหมอืนอย่างว่ารอย

เท้าสัตว์ทั้งหมดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างฉันใด ธรรมคือค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 

กฉ็นันัน้ ย่อมรวมลงในอรยิสจัจ์ท้ังสี ่อรยิสจัจ์ทัง้ส่ีเป็นทีร่วมเข้าทัง้หมดของศาสนธรรม

ทั้งสิ้น

ดงัจะพงึเหน็ได้จากหมวดธรรมในธรรมวภิาคในนวโกวาท หมวดธรรมทีว่่าด้วย

ขนัธ์ ๕ คอืรปูขนัธ์‚ เวทนาขนัธ์‚ สัญญาขนัธ์‚ สงัขารขนัธ์, วญิญาณขนัธ์ พร้อมทัง้หมวด

ธรรมที่ว่าด้วยสามัญลักษณะ อภิณหปัจจเวกขณะ เกี่ยวด้วยแก่ เจ็บ ตาย และ 

ความพลัดพราก เหล่านี้รวมเข้าในทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ทั้งหมด

กเิลสทัง้หมดเป็นต้นว่า อกศุลมลู นวิรณ์ ๕ มลทิน ๙ อปุกเิลส ๑๖ และตณัหา

ที่แสดงในทุกขสมุทัย ในหมวดอริยสัจจ์ ๔ พร้อมทั้งทุจริต ๓ อกุศลกรรมบถ ๑๐ 

เป็นต้น รวมเข้าในสมุทัยสัจจะ สัจจะ คือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหมด

ผลของการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบเป็นต้นว่า สนัตคิวามสงบระงบั หรอืว่าอปุสมะ

ความเข้าไปสงบระงบั รวมทัง้ทกุขนโิรธความดบัทกุข์ ทีแ่สดงไว้ในนโิรธสจัจะในหมวด

อริยสัจจ์ ๔ ก็รวมเข้าในนิโรธสัจจะ สภาพที่จริงคือนิโรธ ความดับทุกข์ทั้งหมด

หมวดธรรมที่แสดงเป็นธรรมปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติธรรมทั้งหมด ตั้งแต่ทุกะ

หมวด ๒ ตั้งต้นแต่ธรรมมีอุปการะสองอย่างเป็นต้นไป รวมเข้าในมรรคสัจจะ สภาพ

ที่จริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทั้งหมด
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คราวนี้จ�าเพาะในข้อที่ ๔ คือมรรคสัจจะ สภาพที่จริงคือมรรคทางปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์นั้น ทางปฏิบัติที่แสดงไว้โดยตรงก็คือ มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบ เป็นต้น มสีมัมาสมาธ ิความตัง้ใจชอบเป็นทีสุ่ด และทีแ่สดงเป็นธรรม

ปฏิบัติไว้ทั้งหมด ดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่งรวมเข้าในมรรคสัจจะนั้น ถ้าว่าถึงข้อธรรม 

มีเป็นอันมากตั้งแต่ธรรมที่เป็นข้อเดียวก็มี แต่ที่ได้แสดงไว้ในนวโกวาทเป็นต้นนั้น  

เป็นธรรมที่เป็นสองข้ออันเรียกว่าทุกะ หมวดสอง ไปจนถึงโพธิปักขิยธรรม มี ๓๗ 

ประการคอื ๓๗ ข้อ และกไ็ม่ใช่เพยีงแค่นี ้ยงัมแีสดงไว้ในทีอ่ืน่อกี แต่แม้ว่าจะมแีสดง 

ไว้น้อยข้อหรือมากข้อเพียงใดก็ตาม ก็สรุปเข้าได้ในไตรสิกขา คือ สิกขาทั้ง ๓  

อันได้แก่ สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา หรือว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลก็คือ 

ศีลสิกขา สมาธิก็คือสมาธิสิกขา ปัญญาก็คือปัญญาสิกขา ธรรมปฏิบัติท้ังหมดย่อม

สรุปเข้าได้ในสิกขาทั้ง ๓ หรือว่าศีล สมาธิ ปัญญา ดั่งนี้

เมื่อใกล้ท่ีจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปัจฉิมโอวาท

คือพระโอวาทคร้ังสดุท้าย ให้ยงัอปมาทะคือความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม เพราะฉะนัน้

ท่านจึงแสดงอปมาทธรรม คือ ความไม่ประมาทเป็นท่ีรวมเข้าแห่งกุศลธรรมท้ังส้ิน  

ก็คือเป็นที่รวมเข้าของธรรมปฏิบัติทั้งสิ้นนั่นเอง ก็มีอุปมาอย่างเดียวกันกับท่ีกล่าวมา

ข้างต้น คือว่า รอยเท้าสัตว์ทั้งหมดรวมเข้าในรอยเท้าช้างฉันใด กุศลธรรมทั้งหมด 

ก็รวมเข้าในอปมาทธรรม ธรรมคือความไม่ประมาทฉันนั้น

จึงกล่าวได้ว่า แม้ไตรสิกขาก็รวมเข้าได้เป็นหนึ่งคือในอปมาทธรรม ธรรมคือ

ความไม่ประมาท แต่ก็พึงเข้าใจว่า ไตรสิกขาก็ดี อปมาทธรรมก็ดี อันเป็นที่ประมวล

เข้าของกุศลธรรม หรือธรรมปฏิบัติท้ังสิ้นนี้ ก็หมายเอาจ�าเพาะในข้อมรรคสัจจะ  

สภาพทีจ่รงิคอืมรรคคอืข้อสีข่องอรยิสจัจ์เท่านัน้ คือจ�าเพาะทีเ่ป็นธรรมปฏบิตั ิคอืกศุล

ธรรมทั้งหมด อันรวมเข้าในข้อมรรคสัจจะนั้น ย่อมประมวลเข้าได้ในไตรสิกขา และ

ประมวลเข้าเป็นหนึ่งในอปมาทธรรม แต่ว่าเมื่อกล่าวถึงหลักประมวลที่เป็นหลักใหญ่

จริง ๆ ก็คือ อริยสัจจ์ทั้ง ๔

อนึง่ พงึทราบกจิ คอืหน้าทีซ่ึง่พงึกระท�าในธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนตาม

หลักของอริยสัจจ์ทั้งสี่นี้ คือเมื่อธรรมแบ่งออกเป็นสี่ลักษณะ ก็แบ่งกิจคือหน้าที่ซึ่งพึง

ปฏิบัติออกเป็นสี่อย่าง คือ
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ธรรมที่รวมเข้าในทุกขสัจจะ สภาพท่ีจริงคือทุกข์นั้น มีกิจคือหน้าท่ีท่ีพึงจะ

กระท�า คอืความก�าหนดรูห้รอืความรูโ้ดยรอบคอบอันเรยีกว่า “ปริญญา” ปรญิญาแปล

ว่าความก�าหนดรู้หรือว่าความรู้โดยรอบคอบ พึงท�าปริญญาในทุกขสัจจะหรือในธรรม

ที่รวมเข้าในหมวดนี้

ธรรมท่ีรวมเข้าในสมุทัยสัจจะ สภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ กิจคือ

หน้าที่ที่พึงกระท�าในหมวดนี้ก็คือ “ปหานะ” การละ เพราะฉะนั้น ก็พึงท�าปหานะ  

การละในสมุทัยหรือในธรรมที่รวมเข้าในหมวดสมุทัยนี้

ในหมวดนิโรธสัจจะ สภาพที่จริงคือนิโรธ ความดับทุกข์ กิจ คือหน้าที่ที่พึง

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

ก็พึงท�าสัจฉิกิริยา คือการกระท�าให้แจ้งในนิโรธ หรือในธรรมที่รวมเข้าในหมวดนี้

ส่วนในมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ รวมทั้งธรรมทั้งปวงที่รวมเข้า

ในหมวดน้ีก็มีกิจคือหน้าที่ที่พึงกระท�า คือการกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นข้ึน หมายถึง 

การปฏิบัติอบรมเรียกว่า “ภาวนา” แปลว่าการกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ฉะนั้น ก็พึง

ท�าภาวนาคือการกระท�าให้มขึีน้ให้เป็นขึน้ ฉะนัน้ กพ็งึท�าภาวนาคอืการกระท�าให้มีขึน้

ให้เป็นขึ้น คือการปฏิบัติอบรมในมรรคหรือในธรรมที่รวมเข้าในหมวดนี้

จึงรวมกิจคือหน้าที่ที่พึงกระท�าในศาสนธรรมทั้งหมด ๔ ประการ ได้แก่

๑.  ปริญญา ความก�าหนดรู้หรือความรู้โดยรอบคอบ

๒.  ปหานะ การละ

๓.  สัจฉิกิริยา การกระท�าให้แจ้ง

๔.  ภาวนา การกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น อันหมายถึงการปฏิบัติอบรม

ปริญญาพึงใช้ในสัจจะข้อที่หนึ่ง ปหานะในข้อท่ีสอง สัจฉิกิริยาในข้อท่ีสาม 

ภาวนาในข้อที่สี่ ฉะนั้น หากจะมีปัญหาว่าขันธ์ ๕ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าอัตภาพ

ร่างกายอันนี้หรือว่าชีวิตอันนี้ พระพุทธเจ้าสอนให้ท�าอย่างไร ก็ตอบได้ว่า ทรงสอนให้

ท�าปริญญา คอืความก�าหนดรูห้รอืความรูโ้ดยรอบคอบ และถ้าถามว่าทรงสอนให้ก�าหนด



218 ความเข้าใจเร่ืองพระพุทธศาสนา

รูอ้ย่างไร หรอืว่ารูอ้ย่างไรเรียกว่าปรญิญา กต็อบได้ว่า ให้รู้ว่าเป็นอนจิจะ ไม่เทีย่งต้อง

เกิดต้องดับ เป็นทุกขะคือเป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป เป็นอนัตตาไม่ใช่ 

ตัวตน พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอนุศาสนี คือค�าสั่งสอนไว้เป็นอันมากจนเรียกว่าเป็น

พหุลานุศาสนี ก็คือสอนให้ท�าปริญญาคือความก�าหนดรู้นี้ ทรงยกเอาขันธ์ ๕ ขึ้น 

แสดงบ้าง ยกเอานามรูปขึ้นแสดงบ้าง ยกเอาอายตนะขึ้นแสดงบ้าง ยกเอาชีวิตขึ้น

แสดงบ้าง และทรงแสดงให้พิจารณาให้เห็นอนิจจะ ทุกขะ อนัตตา โดยตรงบ้าง  

ทรงแสดงให้พจิารณาโดยประการอืน่บ้าง เช่นให้พจิารณาว่าเรามคีวามแก่เป็นธรรมดา 

มีความเจ็บเป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดา ดังที่แสดงไว้ในอภิณหปัจจเวกขณะ

ห้า พหลุานศุาสน ีเราทัง้หลายกส็วดกนัอยูใ่นปาฐะท้ายท�าวตัรเช้า อภณิหปัจจเวกขณ์ 

เราทั้งหมดก็สวดแปลกันอยู่ทุกวันท้ายท�าวัตรเช้าเช่นเดียวกัน เหล่านี้ล้วนเป็นค�าสอน

ให้ท�าปริญญา คือความก�าหนดรู้ หรือว่าท�าความรู้โดยรอบคอบ 

เพราะฉะนั้น กิจที่พึงท�าให้ขันธ์ ๕ เป็นต้นดังกล่าว หรือว่ากล่าวโดยสรุปว่า 

ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ ก็คือปริญญานี้เอง ถ้าหากว่าไปปฏิบัติอย่างอื่นก็ผิด 

เช่นว่า ถามว่าคนที่ฆ่าตัวตายนี่ปฏิบัติผิด หรือถูกต่อค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า  

กต้็องตอบว่าปฏบิตัผิดิ เพราะพระพทุธเจ้าไม่ได้สอนให้ฆ่าขนัธ์ ๕ หรอืฆ่าชวีติร่างกาย

อันน้ี แต่ทรงสอนให้ท�าปริญญาในขันธ์ ๕ หรือว่าในชีวิตร่างกายอันนี้ว่าเป็นอนิจจะ 

ทุกขะ อนัตตา เหมือนดั่งที่เราสวดอยู่ทุกวันในเวลาเช้านั้น ฉะนั้น เมื่อไปปฏิบัต ิ

อย่างอื่นก็ผิด

ส่วนข้อสอง “ปหานะ” ถ้าจะมปัีญหาว่า อกศุลมลู ๓ ราคะ หรือโลภะ โทสะ 

โมหะ ตัณหา นิวรณ์ ๕ มลทิน ๙ กิเลส ๑๖ บรรดาท่ีเป็นกิเลสท้ังหมดเหล่านี้

พระพทุธเจ้าทรงสอนให้ท�าอย่างไร ก็ตอบได้ว่า ตรัสสอนให้ท�าปหานะ คอืการละ คือ

ให้ละกิเลส หรือจะเรียกว่าให้ท�าลาย ให้ฆ่า ให้ประหารก็ได้ ให้ละให้ท�าลายกิเลส  

ให้ท�าลายราคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะ ให้ท�าลายตณัหา เป็นต้น ยกเอาปัญหาท่ีกล่าว

มาข้างต้นว่า คนฆ่าตัวตายปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูก ก็ได้ตอบไปแล้วว่าปฏิบัติผิด  

เพราะว่าชีวิตร่างกายนี้อยู่ในหมวด ทุกขสัจจะ อันสอนให้ท�าปริญญา



219พระพุทธศาสนา-ปรัชญา

คราวนี้ถ้าต้องการจะฆ่าก็ต้องฆ่าตัณหา คือความอยากตาย ความอยากตาย

เป็นตณัหาอย่างหนึง่ เรยีกว่าวภิวตณัหา เมือ่จะฆ่า เมือ่จะท�าลายกต้็องฆ่าต้องท�าลาย

ตวัวภิวตณัหานีเ้สยี คอืว่าให้ดบัความอยากตายอนันีเ้สีย เพราะว่าความอยากตายเป็น

วิภวตัณหา เม่ือดับความอยากตายเสียก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติถูกตามค�าส่ังสอน 

ของพระพุทธเจ้า ฉะนั้น เมื่อต้องการจะฆ่าจะท�าลายก็ให้ฆ่าให้ท�าลายกิเลส ไม่ใช่ฆ่า

ไม่ใช่ท�าลายร่างกาย อันร่างกายหรือวัตถุทั้งหลายนั้น อยู่ในหมวดทุกขสัจจะทั้งหมด 

แต่ว่ากิเลสนั้นอยู่ในหมวดที่สอง คือสมุทัยทั้งหมด อันนี้แหละให้ฆ่าให้ท�าลาย

เมือ่ปฏิบัตไิด้รบัผลของความปฏิบตั ิจะเป็นผลจากศลีกต็าม จากสมาธกิต็าม 

จากปัญญากต็าม ให้ปฏบัิตทิ�าสจัฉกิริยิา คือกระท�าให้แจ่มแจ้ง ดผูลอนันีด้้วยใจตัวเอง 

ดคูวามสงบทีใ่จตวัเองให้แจ่มแจ้ง ให้มองเหน็ความสงบให้แจ่มแจ้งแล้วกพ็ยายามรกัษา

เอาไว้อย่าให้เสื่อมและพยายามพอกพูนอยู่เสมอ นี้เป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับผล ในข้อ

ปฏิบัติเกี่ยวกับผลนี้ทรงแสดงไว้น้อย ไม่มากนัก

ส่วนที่เป็นธรรมปฏิบัติทั้งหมด หรือจะเรียกว่ากุศลธรรมทั้งหลายก็ได้ นี่รวม

เข้าในข้อ ๔ เช่นว่า ธรรมมีอุปการะมากสองอย่าง เป็นต้น ตั้งแต่หมวดสองขึ้นไป  

ถ้าจะถามว่าจะให้ท�าอย่างไร กต้็องตอบว่าให้ท�าภาวนา คือการอบรม ท�าให้มขีึน้ เป็นข้ึน 

ค�าว่าภาวนานั้น แปลว่าการท�าให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น อย่างเช่นว่า ศีล สมาธิ ปัญญา  

ก็ท�าศีลให้มีขึ้นเป็นขึ้นในตน ท�าสมาธิปัญญาให้มีขึ้นเป็นขึ้นในตน จะเรียกว่า ให้มีศีล

หรือให้เป็นศลี ให้มสีมาธิหรอืให้เป็นสมาธ ิให้มปัีญญาหรอืว่าเป็นปัญญากไ็ด้ การท�าให้

มขีึน้ให้เป็นข้ึนอย่างนีเ้รยีกว่า ภาวนา ภาวนานีจ้งึเป็นข้อส�าคัญ เป็นการปฏบิตัโิดยตรง 

เพราะว่าการปฏิบัติโดยตรงน้ันก็คือภาวนานี้เอง ท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น นี่เป็นข้อที่พึง

ปฏิบัติในสัจจะข้อที่ ๔

เมือ่รูจั้กแยกธรรมได้ถกูต้องดัง่น้ี กจ็ะปฏบิตัไิด้ไม่ผิด การปฏิบัตนิัน้กจ็ะเรียกว่า 

เป็นธรรมานธุรรมปฏบิตั ิปฏิบัตธิรรมสมควรแก่ธรรมได้ แต่ถ้าปฏบิติัผดิหน้าทีก่ไ็ม่ได้

รับประโยชน์ ไม่เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม



ค�าสอนพื้นฐานคอืเรื่องกรรม

เมื่อมาถึงกรรมและวิบาก ก็จะต้องกล่าวถึงกุศล อกุศล บุญ บาป ที่เป็นค�า

ไทยว่า ดี ชั่ว หรือความดี ความชั่วด้วย สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปเหมือนกัน 

ยังไม่ใช่เป็นธรรมท่ีละเอียดมากนัก แต่ก็ต้องใช้ปัญญาที่จะต้องก�าหนดให้รู้จักกรรม 

วบิากคือผลของกรรม กศุล อกศุล บญุ บาป หรือว่า รูจ้กัดรีูจ้กัชัว่ ซึง่เป็นเร่ืองส�าคญั

ส�าหรับที่ประพฤติตัวโดยทั่วไป

ในเรือ่งของกรรมและวบิากคอืผลของกรรมนัน้ พระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่สอนเอา

ไว้อนันับว่าเป็นหลกัพทุธศาสนาข้อหนึง่ ดงัในอภณิหปัจจเวกขณะห้า คอืข้อทีพ่จิารณา

เนือง ๆ ๕ ประการ ในข้อ ๕ ที่ว่า

กมฺมสฺสโกมฺหิ เรามีกรรมเป็นของของตน

กมฺมทายาโท เป็นทายาทรับผลของกรรม 

กมฺมโยนิ มีกรรมเป็นก�าเนิด

กมฺมพนฺธุ มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์

กมฺมปฏิสรโณ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ยํ กมฺมํ กริสฺสามิ จักกระท�ากรรมใดไว้

กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา  ดีหรือชั่ว 

ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ  ก็จักต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น
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ดัง่นี ้และเร่ืองกรรมดงักล่าวนีก้เ็ป็นเรือ่งทีค่นไทยทกุ ๆ คนผูน้บัถอืพระพทุธ-

ศาสนาได้ยินได้ฟังกันมา และก็ย่อมจะกล่าวได้สั้น ๆ ว่า ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว  

และแม้ว่าจะทราบและจ�าได้ด่ังนี้ว่า พระพุทธศาสนาส่ังสอนไว้ดั่งนี้ แม้เช่นนั้นก็เป็น

เร่ืองที่คนโดยมากได้แต่ฟังและก็ยังมิได้มีความเชื่อต้ังมั่นลงไปกันมากนัก แม้จะด้วย

ความนบัถือไม่กล้าจะค้าน แต่กย็งัไม่ตัง้ความเชือ่ลงไปมัน่คงนกั และถ้าไม่นับถอืกอ็าจ

จะค้านไปเลยว่าเหตกุารณ์ท่ีเป็นไปอยูโ่ดยมาก มกัจะไม่เป็นอย่างนี ้ คือมกัจะไม่ได้เหน็

ว่า ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว แต่มักจะเห็นว่าท�าชั่วได้ดี หรือท�าดีได้ชั่วกันอยู่เป็นอันมาก  

จนถึงในบัดนี้พระจะอธิบายเรื่องกรรมดังกล่าวนี้ ก็เป็นเรื่องอธิบายยาก และบางท่าน

ก็ขอร้องว่าอย่าไปอธิบายเลย ให้อธิบายธรรมข้ออื่น ดั่งนี้ก็มี 

เพราะฉะนัน้ จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องศกึษาให้เข้าใจแม้ในขัน้พืน้ฐานนี ้ให้รูจ้กัดรีูจ้กัชัว่ 

ให้รู้จักกรรมดีกรรมชั่ว ให้รู้จักกรรมดีให้ผลดี กรรมชั่วให้ผลชั่วอย่างไร และเมื่อรู้จัก

ดัง่นีแ้ล้วกจ็ะท�าให้รูจ้กัพระพุทธศาสนาดขีึน้อีกส่วนหนึง่ และรูจ้กัสัจจะคือความจรงิดขีึน้

อีกส่วนหน่ึง ส่วนการที่จะรับไปปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง แต่ว่า

สัจจะคือความจริงของศาสนานั้นก็จะต้องเป็นสัจจะ คือความจริงที่ควรจะต้องทราบ

กรรมเก่า กรรมใหม่

ว่าถงึเรือ่งกรรมตามท่ีพระพทุธเจ้าแสดงไว้นัน้ กม็อียูใ่นหลายแห่งหลายพระสตูร 

แต่ว่าในที่นี้ จะยกขึ้นมาแสดงแต่เพียงที่จะชี้ให้มองเห็นสัจจะคือความจริง อันโยงมา

ถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นพื้นสันดาน พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกรรมไว้ว่ามี ๒ อย่างก่อน คือ  

บุราณกรรม กรรมเก่าอย่างหนึ่ง และนวกรรม กรรมใหม่อีกอย่างหนึ่ง บุราณกรรม 

กรรมเก่านั้นก็ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมโนคือใจ อันได้แก่ อายตนะภายใน 

๖ ทีท่กุคนมีอยูน้ี่ ทรงแสดงว่าเป็นบรุาณกรรม กรรมเก่า ส่วนกรรมใหม่นัน้กท็รงแสดง

ว่า ได้แก่กรรมทีท่�าทางกาย ทางวาจา ทางใจอยู่ในปัจจบุนั เป็นนวกรรมคอืกรรมใหม่ 

และทรงแสดงไว้ว่าเจตนาคือความจงใจเป็นตัวกรรม เพราะบุคคลมีเจตนาคือความ 

จงใจแล้ว จึงท�ากรรมทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง ดั่งนี้ 
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กรรมที่ท�าทางกาย ทางวาจา ทางใจนี้ก็เป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 

เป็นสิง่ทีก่ระท�า สิง่ท่ีกระท�าทางกายก็เป็นกายกรรม ส่ิงท่ีกระท�าทางวาจาก็เป็นวจกีรรม 

สิง่ทีก่ระท�าทางใจกเ็ป็นมโนกรรม เพราะฉะนัน้ กรรมจงึหมายถงึสิง่ทีก่ระท�า แต่บางที

เรากแ็ปลกนัง่าย ๆ ว่าการกระท�า ก็ต้องเข้าใจว่าค�าว่าการกระท�าในท่ีนี ้ทีเ่ป็นตวักรรม

น้ันก็หมายถึงสิ่งท่ีกระท�าดังกล่าว และเมื่อได้ทราบกรรมว่า สิ่งที่กระท�าดั่งนี้แล้ว  

ก็ควรจะทราบอีกค�าหนึ่งว่า กิริยา

ค�าว่า กิริยา นั้นแปลว่า การกระท�า หมายถึงกิริยาท่ีท�า กิริยา คือ 

การกระท�ากห็มายถงึกริยิาทีก่ระท�าทางกาย ทางวาจา และทางใจ ทีเ่ป็นกริิยาของกาย 

ของวาจา ของใจในการกระท�านัน้ ๆ ดัง่น้ีเรยีกว่า กริยิา ส่วนสิง่ท่ีท�านัน้เรยีกว่ากรรม 

และค�าว่าสิ่งที่ท�าจะใช้อีกค�าหนึ่งว่า การงานที่ท�า หรือการที่ท�าก็ได้ สิ่งที่ท�า การงาน

ที่ท�า หรือการที่ท�าก็มุ่งถึงกรรมอย่างเดียวกัน ก็สุดแต่ว่าจะใช้ค�าใด และก็จะต้องมีค�า

กริยิาคอืการกระท�า คือกิรยิาท่ีท�าในกรรมทกุอย่าง เมือ่มกีริยิาคอืการกระท�าในกรรม

ทุกอย่าง จึงจะเป็นกรรมขึ้นมา

ในข้อน้ีก็จะต้องยกตัวอย่างเทียบกรรมที่เป็นภายนอกก่อน ดังเช่นการสร้าง

บ้านขึ้นหลังหน่ึงก็เป็นกรรม คือเป็นการงานที่ท�า เป็นสิ่งที่ท�าเป็นการที่ท�า และโดย

ปรกติก็ใช้กายสร้าง เพราะฉะน้ัน ในการสร้างบ้านนั้นก็นับเป็นเรื่องของกายกรรม 

กรรมทางกาย บ้านท่ีสร้างขึ้นมาโดยล�าดับตั้งแต่ต้นก็เป็นการงานท่ีท�า เป็นสิ่งที่ท�าก็

ปรากฏเป็นบ้านขึน้มาทกุวนั และกต้็องมกีริยิาคอืการกระท�าคอืการใช้ร่างกายขดุหลุม

ขุดดิน ฝังเสาเข็มเป็นต้น กิริยาที่ท�านี้ก็ตั้งต้นท�ากันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นก็เลิก กิริยาที่

ท�านีก้เ็ป็นอนัว่าท�าแล้วกห็ยดุไปวนัหนึง่ ๆ แต่กรรมคือการงานทีก่ระท�า คือบ้านทีส่ร้าง

นั้นก็ปรากฏเป็นบ้านขึ้นมาทุกวันจนเสร็จ บ้านที่ส�าเร็จขึ้นมานี้คือตัวกรรม กรรมที่ยัง

มีอยู่คือเป็นบ้านส�าเร็จขึ้นมา เป็นกรรมของมนุษย์ที่ยังมีอยู่ แต่กิริยาที่ท�าหมดไป  

เลิกไปวันหนึ่ง ๆ ไม่มีเหลือ เพราะฉะนั้น กรรมยังเหลือ แต่กิริยาไม่เหลือ
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ผลของกรรมและกริยิา

คราวนีม้าว่าถงึกรรมทีเ่ป็นบุราณกรรม พระพทุธเจ้าตรสัชีว่้า ตา ห ูจมกู ลิน้ 

กาย ใจ นี้เป็นบุราณกรรมหรือกรรมเก่า ก็ด้วยความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและ 

ตรัสแสดงสั่งสอนเอาไว้ว่า ชีวิตและร่างกายอันนี้ของทุก ๆ คนที่เรียกว่า ขันธ์ห้า  

หรืออายตนะหก เป็นวิบากขันธ์ เป็นวิบากอายตนะ คือเป็นผลของกรรมเก่าที่ทุกคน

ได้กระท�าไว้เอง และกรรมทีบ่คุคลทกุคนได้กระท�าไว้เองนัน้ กม็าเป็นชนกกรรม กรรม

ที่ให้เกิด ชนก แปลว่า พ่อ ชนกกรรม กรรมที่เป็นพ่อ ที่เป็นผู้ให้ก�าเนิดเป็นขันธ์ห้า 

เป็นอายตนะหก เป็นกายและใจ เป็นอัตภาพอันนี้ของทุก ๆ คน เพราะฉะนั้น  

อัตภาพอันนี้จะชี้ว่าขันธ์ ๕ ก็ได้ จะชี้ว่าอายตนะ ๖ ก็ได้ คือ ตา หู จมูก ลิ้น  

กาย ใจ เปรยีบเหมอืนอย่างบ้านทีบ่คุคลได้สร้างขึน้มา เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรสัว่าเป็น 

กรรมเก่า เหมือนบ้านที่บุคคลสร้างขึ้นมานั้นก็เป็นกรรมของบุคคลผู้สร้าง

จึงต้องเข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาในตอนนี้ว่า ทุกคนเท่ากับว่ามี พ่อ ๒ 

คือ มีกรรมเป็นพ่อ กับมีพ่อคือบิดาที่เป็นบุคคล พ่อคือบิดาท่ีเป็นบุคคลนั้นเป็นผู้ให้

ก�าเนดิส่วนท่ีเป็นร่างกาย แต่ว่ายงัมีพ่ออกีหนึง่คือชนกกรรม กรรมท่ีให้เกิด ต้องมชีนกกรรม 

บคุคลทกุคนจงึเกดิมา โดยมพ่ีอเป็นบคุคลผู้ให้ก�าเนิดร่วมเข้าอกีส่วนหนึง่ แต่พ่อทีเ่ป็น

ชนกกรรมนี้ บุคคลทุกคนที่เกิดมาเป็นผู้ท�าไว้เอง สร้างชนกกรรมให้กับตนเองในชาติ

ภพต่อไป เพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวถือชาติถือภพ ก็กรรมที่ตนท�าไว้นั้นก็จะมาเป็น 

ชนกกรรม ให้เกิดเป็นขันธ์เป็นอายตนะขึ้นมา เพราะฉะนั้น จึงตรัสไว้ว่า “อายตนะ 

๖ นี้ เป็นกรรมเก่าหรือบุราณกรรม”

คราวนีอ้าศัยบุราณกรรม คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ นี ้เองสร้างกรรมใหม่

กันขึ้นทุกวัน ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง สิ่งที่ท�า การงานที่กระท�า หรือ

การที่ท�าด้วยความจงใจ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ในปัจจุบันทุกวันเป็นกรรมใหม่  

และกรรมใหม่เหล่านีก้ต้็องมีกริยิาคือการกระท�า โดยอาศยั ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ  

น้ีมาประกอบกระท�าในกรรมนัน้ ๆ กนัอยูท่กุวนั เหล่านีเ้ป็นกรรมใหม่ และกต้็องเข้าใจ

ว่าแม้กรรมใหม่ที่ท�านี้ก็ยังเหลืออยู่ เหมือนอย่างการสร้างบ้านดังที่กล่าวมาแล้ว  

บ้านนั้นก็เป็นกรรมของคน ก็ยังเหลืออยู่เป็นบ้านจนทุกวันนี้ สุดแต่ว่าจะสร้างจะท�า

อะไรก็เหลือสิ่งที่สร้างที่ท�านั้น ตั้งแต่ตั้งต้นขึ้นมาจนส�าเร็จเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้



224 ความเข้าใจเร่ืองพระพุทธศาสนา

ส�าหรับกรรมที่เป็นภายนอกที่เป็นวัตถุนั้น เรามองเห็นว่ายังเหลืออยู่ ดังเช่น

ในปัจจบุนันี ้การงานทีก่ระท�าทีเ่ป็นวตัถภุายนอกจะเป็นการก่อสร้างกด็ ีการเพาะปลกู

ท�าไร่นาก็ดี สิ่งที่ท�านั้นยังเหลืออยู่ตั้งอยู่ตามควรแก่การงานที่กระท�านั้น ๆ

แต่ส่วนทีไ่ม่ใช่เป็นวตัถคุอืทีเ่ป็นภายในเกีย่วแก่จิตใจ ก็เป็นส่ิงท่ีเหลืออยู่เหมือน

กันแต่ว่ามองไม่เห็น ต้องอาศัยใช้ปัญญาพิจารณาจึงจะเห็นว่าเหลืออยู่จริง บางทีก็รู้ 

ว่าเหลืออยู่มากหรือน้อย แต่ก็เป็นสิ่งท่ีวัดไม่ได้ ชั่งตวงไม่ได้ว่าน้อยมากเท่าใด  

ยกตวัอย่างเช่นการเล่าเรียนศึกษา กเ็ป็นกรรมอย่างหนึง่ทีท่กุ ๆ คนต้องกระท�ากนัมา

ตัง้แต่เป็นเดก็ เข้าโรงเรยีนตัง้แต่ชัน้อนบุาล ประถม มธัยม อดุม และยงัมาบวชเรยีน

ทางศาสนาอกี กแ็ปลว่าต้องท�ากรรมคอืการเรยีน ตัง้แต่เป็นเดก็เรือ่ย ๆ มาจนถงึบดันี้ 

กรรมคอืการศกึษา ได้ความรูท้ีเ่ป็นวชิามาโดยล�าดบั ผ่านขึน้มาจากขัน้ต้นจนสงูขึน้มา 

แต่วิชานี้ไม่มีรูป บอกไม่ได้ว่าหนักเท่าใด กว้างเท่าใด แต่ก็มี และก็รู้กันว่าใครมีมาก

น้อยแค่ใด แต่จะชัง่ตวงไม่ได้ และบางทีผูเ้รียนเองกไ็ม่รูว่้ารูข้ึน้มาได้อย่างไร เช่นทแีรก

เริ่มเรียน ก ข ก็รู้ขึ้นมาโดยล�าดับ ความรู้ที่มีอยู่จริงแต่มองไม่เห็นดั่งนี้ก็เป็นกรรมที่

ยังเหลืออยู่ ถ้าหากไม่เหลืออยู่ ทุกคนก็จะไม่มีวันที่จะมีวิชาความรู้ดังที่มีกันอยู่นี้  

เพราะว่าเรียนไปวันหนึ่ง ๆ แล้ว ความรู้ก็หมดไปวันหนึ่ง ๆ ถ้าเป็นเช่นนี้ แม้ ก ข  

กจ็ะไม่เหลอืเหมอืนกนั และจะไม่เหลอืวชิาอยูเ่ลย แต่กป็รากฏว่ายงัอยู ่และอาจท�าให้

มากขึน้ได้เพ่ิมข้ึนได้ ดัง่น้ีคือกรรม และกล่าวได้ว่าวชิาทีเ่ป็นขัน้ประถมกน็บัเป็นกรรมเก่า

ได้ ผ่านมธัยม ผ่านอดุมกเ็ป็นกรรมเก่าไป ปัจจบุนักเ็ป็นกรรมใหม่พอกพนูไปเรือ่ย ๆ  

ทกุคนรบัรองว่าเหลืออยู่แต่มองไม่เหน็ กริยิาทีเ่รยีนวันหนึง่ ๆ ไม่เหลอื เมือ่วานเรยีน

วันนี้ก็เรียน กิริยานั้นหมดไปทุกวัน แต่กรรมที่เป็นตัวการศึกษายังเหลืออยู่

มกัจะแปลค�าว่ากรรมว่าการกระท�า ถ้าแปลดัง่นีดู้ไปกค็ล้าย ๆ กบัค�าแปลของ

ค�าว่ากิริยา ที่แปลว่าการกระท�า จึงคล้ายกับว่าท�าไปแล้วก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ แต่ถ้า

แปลกรรมว่า การงานที่ท�าหรือว่าสิ่งที่กระท�า หรือว่าการที่กระท�า ถ้าแปลอย่างนี้แล้ว 

ก็จะเป็นการแปลถกูต้องตามศัพท์ตามความหมาย แล้วกจ็ะท�าให้รูส้กึว่ามสีิง่ทีเ่หลอือยู่ 

ดงัเช่นการสร้างบ้าน บ้านท่ีสร้างน้ันก็เป็นส่ิงทีก่ระท�า เป็นการงานทีก่ระท�า นีค้อืกรรม 

คอืการสร้างบ้าน เมือ่สร้างไป ๆ วนัละเลก็ละน้อย แล้วกเ็พิม่เตมิขึน้จนส�าเรจ็เป็นบ้าน 

เสร็จแล้วบ้านก็ยังมีอยู่ เหลืออยู่ เพราะฉะนั้น กรรมจึงเป็นส่ิงท่ียังเหลืออยู่ยังมีอยู่  
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แม้กรรมที่เป็นการกระท�าทางจิตใจ ก็เป็นสิ่งที่เหลืออยู่ เพิ่มพูนขึ้นได้ เช่นเดียวกับ

กรรมที่เป็นวัตถุนั้น ให้ท�าความเข้าใจให้เป็นพื้นฐานไว้ดั่งนี้ก่อนว่า กรรมนั้นเป็นสิ่งที่

มีอยู่เหลืออยู่ และบุคคลก็ได้สิ่งที่กระทํานั้น ๆ แม้จะมองไม่เห็น เช่นกรรมคือการ

ศกึษาเล่าเรยีนดงักล่าวนัน้ไม่ใช่ไม่ได้ ได้อยูท่กุวนัทีไ่ด้เล่าเรียนศกึษาแล้วกเ็พิม่เตมิขึน้

อยูเ่สมอท้ังทีม่องไม่เหน็ แม้ความประพฤตทิีป่ระพฤตปิฏบิตัอิอกทางกายเป็นกายกรรม 

ทางวาจาเป็นวจกีรรม ทางใจเป็นมโนกรรม ทัง้ทีเ่ป็นกุศลคอืส่วนดแีละทีเ่ป็นอกศุลคอื

ส่วนช่ัว ดงัท่ีแสดงไว้เป็นหลักในกศุลกรรมบถ ๑๐ กบัอกศุลกรรมบถ ๑๐ ในนวโกวาท 

ว่ากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่เป็นกุศลนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นอกุศลนั้นมีอะไรบ้าง

กรรมเป็นของของตน

คติทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นหลักคือ แม้กรรมคือการ

งานทีก่ระท�า การทีก่ระท�าหรอืสิง่ท่ีบคุคลกระท�าทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทีเ่ป็นส่วน

กุศลและอกุศลดังกล่าวนั้น เมื่อท�าไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เหลืออยู่ตั้งอยู่ เหมือนอย่างกรรม

คอืการศกึษานัน้ กรรมทีเ่ป็นอกศุลกเ็หลอือยูเ่ป็นอกศุลกรรม ซึง่มองไม่เห็นเช่นเดยีวกนั 

กรรมที่เป็นกุศลก็เหลืออยู่เป็นกุศลกรรม ก็มองไม่เห็นอีกเหมือนกัน แต่ว่าเป็นส่ิงที่

เหลืออยู่แล้ว และก็มากขึ้นอยู่เสมอในเมื่อท�าเพิ่มเติมตลอดเวลา เพราะฉะน้ัน  

ในอภณิหปัจจเวกขณะ ๕ ท่ีสวดกนัอยู่ทุกวนัว่า เรามคีวามแก่ มคีวามเจบ็ มคีวามตาย 

มีความพลัดพราก เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้ ๔ ข้อข้างต้นนี้แสดงว่า ชีวิตร่างกาย

นีม้ใิช่เป็นของของตนอย่างแท้จริง โดยเหตน้ีุชวีติร่างกายนี ้จงึต้องแก่ต้องเจบ็ต้องตาย

และบุคคลก็ต้องมีความพลัดพราก ซึ่งแสดงว่าชีวิตร่างกายนี้มิใช่เป็นของตน แต่ใน 

ข้อ ๕ นั้นตรัสสอนให้พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของของตน ที่ตรัสสอนไว้ดั่งนี้ก็ 

แสดงว่า กรรมที่บุคคลกระท�าไว้ ทั้งที่เป็นส่วนกุศลทั้งที่เป็นส่วนอกุศลนั้นเป็นของตน 

เพราะฉะนัน้ ในค�าสัง่สอนท่ีมาจากทีอ่ื่นของพระพทุธเจ้าตรสัสอนว่า บคุคลผูล้ะโลกนี้

ไปก็ถือเอาบุญและบาปที่กระท�าทั้งสองอย่างไปด้วย ซึ่งหมายความว่า ชีวิตร่างกาย 

อันนี้ ต้องทิ้งอยู่ในโลกนี้ แตกสลายอยู่ในโลกนี้ แต่ว่าสิ่งที่น�าไปนั้น คือบุญและบาป 

ที่กระท�าไว้คือกรรมที่เป็นของของตนนั้นเอง คติทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้ดังนี้
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เรื่องกรรมต้องอาศัยศรัทธาและปัญญา

บุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อมาถึงขั้นนี้ ก็จ�าเป็นที่จะต้องอาศัยธรรม 

อีก ๒ ข้อคือ ศรัทธาข้อหนึ่งและปัญญาอีกข้อหนึ่ง สิ่งที่ตนยังไม่รู้ด้วยตนเอง ยังไม่มี

ญาณหย่ังรูถ้งึอดตีถงึอนาคต กต้็องอาศัยศรัทธาคอืความเชือ่ในค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า 

แต่ว่าสิ่งใดท่ีสามารถพิจารณารู้ได้ด้วยตนเอง ก็ใช้ปัญญาของตนเองดังเช่นท่ีได้แสดง

มาแล้วถึงชนกกรรม กรรมที่เป็นชนกคือผู้ให้เกิดซ่ึงบุคคลเองได้กระท�าไว้แล้ว และ 

ทีก่ล่าวถึงกรรมที่เป็นของของตน บุคคลผู้ละโลกนี้ไปก็ถือเอาบุญและบาปท้ังสองนี้ไป 

น�าเอาบุญและบาปทั้งสองนี้ไป ดั่งนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคต

ส่วนที่เป็นอดีต ส่วนที่เป็นอนาคตน้ัน เม่ือยังไม่มีปัญญายังไม่มีญาณหย่ังรู้  

ก็ต้องอาศัยศรัทธา คือความเชื่อในค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ก่อน และก็ใช้ปัญญา

ตรองดูตามเหตุผลที่พึงรู้ได้ในปัจจุบัน ดังที่ตรัสสอนไว้ว่า กรรมดี กรรมชั่ว ความดี 

ความชั่ว โดยให้พิจารณาตรวจตราเข้าดูถึงจิตว่า กรรมที่บุคคลกระท�านั้นเกิดจากจิต

ที่ประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจ และจิตนั้นหากประกอบด้วยราคะหรือว่าโลภะ 

ความติดใจยินดี ความโลภอยากได้ โทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง โมหะ ความหลง 

ก็ก่อให้เกิดเจตนาจงใจ ที่จะประกอบกรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจเป็นไปเพื่อ

เบียดเบียนตนและผู้อ่ืนให้เดือดร้อน เช่นฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง เช่นนี้เป็นต้น  

แต่ถ้าหากว่าจติใจไม่ประกอบด้วยกเิลสดงักล่าว แต่ประกอบด้วยคณุธรรมทีต่รงกันข้าม 

คือประกอบด้วยอราคะ ความไม่ติดใจยินดี อโลภะ ความไม่โลภอยากได้ อโทสะ  

ความไม่โกรธแค้นขัดเคือง อโมหะ ความไม่หลง ก็เรียกว่าจิตใจดี เมื่อมีจิตใจดีก็เป็น

เหตุให้จงใจประกอบกรรมที่เป็นกุศลต่าง ๆ เช่น ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น เป็นไป

เพือ่ไม่เบียดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน แต่เพือ่เกือ้กลูตนเองและผูอ้ืน่ให้เป็นสขุ 

ตรสัสอนให้ตรวจดเูข้ามาดัง่นี ้แล้วกใ็ห้พจิารณาว่า ราคะ โลภะ โทสะ และโมหะเป็น

กศุลหรอือกศุล มโีทษหรอืไม่มโีทษ อนัผูรู้ต้เิตยีนหรอืไม่ตเิตยีน และเป็นสิง่ทีเ่ทยีบได้

กับสีด�าหรือสีขาว

ตรสัสอนให้ทุกคนพจิารณาเอาเอง เมือ่พจิารณาแล้วก็จะตอบตนเองได้ว่ากเิลส

เหล่านี้เป็นอกุศล คือ ไม่เป็นกิจของคนฉลาด หรือเป็นบาปเป็นความชั่ว เป็นสิ่งที่มี
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โทษอันผู้รู้ติเตียน เทียบได้กับสีด�า ส่วนคุณธรรมที่ตรงข้ามกันก็เป็นกุศล เป็นกิจของ

คนฉลาด เป็นส่วนดี เป็นสิ่งที่ไม่มีโทษเทียบได้กับสีขาว และเป็นสิ่งที่ผู้รู้สรรเสริญ

กุศลกรรมและอกุศลกรรม

คราวน้ีกรรมต่าง ๆ ท่ีกระท�าไปด้วยอ�านาจของอกุศลจิตคือ จิตที่ประกอบ

ด้วยอกุศลดงักล่าวนัน้ อันเป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตน และผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน กใ็ห้พิจารณา

อกีว่ากรรมเหล่านัน้เป็นเช่นใด คอืเป็นกศุลหรอือกศุล กจ็ะตอบตนเองได้ว่าเป็นอกศุล

หรือว่าเป็นบาปเป็นความชั่ว เป็นสิ่งท่ีมีโทษอันผู้รู้ติเตียนเทียบกันได้กับสีด�า แต่ว่า

กรรมทีป่ระกอบกระท�าด้วยอ�านาจของกุศลจติ คอืจติทีเ่ป็นกุศลอนัตรงกนัข้าม อนัเป็น

ไปเพือ่เกือ้กลูตนเองและผูอื้น่ให้เป็นสขุประการต่าง ๆ นัน้เป็นอย่างไร ก็จะตอบตนเอง

ได้ว่าเป็นกุศลบญุ เป็นสิง่ไม่มโีทษอนัผูรู้ส้รรเสรญิเทียบได้กบัสีขาว ดัง่นีทุ้กคนกส็ามารถ

ที่จะตอบได้ตามความเป็นจริง และที่เป็นกระแสปัจจุบัน

คราวน้ีกอ็าจจะพจิารณาได้อีกว่ากรรมคอืการงานทีก่ระท�า หรอืส่ิงทีก่ระท�านัน้ 

ทัง้ทีเ่ป็นกศุลท้ังท่ีเป็นอกศุล กเ็ป็นสิง่ท่ีเหลืออยูจ่ริงตัง้อยูจ่รงิยงัไม่หมดไป ยงัไม่หายไป 

กระท�าไว้คราวหนึง่ ๆ กย็งัตัง้อยู ่กระท�าอกีกเ็พิม่พนูขึน้อกี แม้จะเป็นสิง่ทีม่องไม่เหน็ 

แต่เมื่อเทียบเคียงกับกรรมคือการศึกษาดังกล่าวข้างต้นก็จะเห็นได้ว่า เหลืออยู่จริง  

และเป็นของของตนจริง กเ็พราะว่าเหลอือยูใ่นจติใจของตนเองภายในตนเองไม่ใช่ทีไ่หน 

แต่ว่ากิริยาที่ท�านั้นต่างหาก หมดไปคราวหนึ่ง ๆ อันนี้เป็นสัจจะคือความจริงที่ทุกคน

ควรพจิารณาให้มองเหน็ และให้รับรองว่ากศุลกรรมมีจรงิ อกศุลกรรมมีจรงิ ท�าดเีป็น

กุศลกรรม ท�าชั่วเป็นอกุศลกรรม

อย่างไรเป็นการท�าชั่ว ก็คือท�าด้วยอกุศลจิตดังกล่าวแล้ว คือเป็นไปเพื่อ

เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่นให้เดือดร้อน เช่นฆ่าเขาบ้าง ลักทรัพย์เขาบ้าง เป็นต้น  

ดั่งนี้ก็เป็นอกุศลกรรม กุศลกรรมก็ตรงกันข้าม คือท�าด้วยกุศลจิตอันเป็นไปเพ่ือไม่

เบียดเบียนใครแต่เพ่ือเกื้อกูลให้เป็นความสุขทุกฝ่าย ตรวจดูให้ได้ความรู้รับรองว่า  

กุศลกรรมอกุศลกรรมมีจริง เกิดจากจิตใจของตนเอง เกิดจากการกระท�าของตนเอง  
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ทางกายทางวาจาทางใจที่กระท�าอยู่ทุกวัน และเมื่อท�าแล้วก็เป็นกุศลกรรมหรือ 

อกศุลกรรมท่ีเป็นของตนไม่ไปข้างไหน ดัง่นีเ้ป็นเหตเุป็นผลทีท่กุคนใช้ปัญญาพจิารณา

ดูในปัจจุบันได้

การให้ผลของความดคีวามชั่ว

ต่อจากนัน้กม็าพจิารณาสบืไปอีกชัน้หนึง่ว่า กรรมดใีห้ผลด ีกรรมชัว่ให้ผลชัว่ 

อันน้ีแหละที่ท�าให้สับสนกันอยู่ เพราะปรากฏเท่าที่ตามองเห็นกันอยู่เป็นอันมากว่า  

ท�าชัว่ได้ดี ท�าดีได้ชัว่ คล้าย ๆ อย่างนัน้ท�าให้เข้าใจกนัอย่างนัน้ ในข้อทีว่่าอย่างไรเป็น

กรรมดีอย่างไรเป็นกรรมชั่วนั้น พิจารณามองเห็นได้ไม่ยากตามกระแสเหตุผลที่ได ้

กล่าวมาแล้ว แต่เม่ือมาถึงขั้นท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว นั้นต้องใช้ปัญญาพิจารณาและ 

ก็ต้องใช้ศรัทธาอีกเหมือนกัน

ส�าหรับการใช้ศรัทธาคือความเชื่อนั้นยกไว้ก่อน เอาข้อที่ใช้ปัญญาของตนเอง

ที่เป็นกระแสปัจจุบันกันก่อน คือพิจารณาดูในขั้นที่เป็นปัจจุบันดังที่ตามองเห็นนี้  

ดังที่พูดกันว่า คนน้ันท�าช่ัวอย่างน้ัน ๆ แต่ได้ดี คนนั้นท�าดีอย่างนั้น ๆ แต่ไม่ได้ดี  

และก็มีตัวอย่างเห็นกันอยู่ทุกกาลสมัย ไม่เฉพาะในสมัยปัจจุบันเท่านั้น เพราะฉะนั้น 

จึงต้องมาท�าความเข้าใจในข้อนี้ให้ดี ซึ่งต้องใช้ปัญญา

ประการหนึ่งท่ีใคร่จะชี้แจงก่อนในที่นี้ก็คือว่า ต้องแยกแยะว่ามีกรรมและมี

กริิยาคูก่นั เม่ือเป็นดัง่นีก้ต้็องมีผลกรรมและผลของกริยิาคูก่นั ผลของกรรมกบัผลของ

กิริยาน้ันต่างกันเป็นอันมาก ดังจะพึงเห็นได้ว่ากรรมคือการศึกษาเล่าเรียนท่ีกล่าวมา

เป็นตวัอย่างตอนแรกนัน้กม็กีริยิาทีเ่ล่าเรยีน คือ การเล่าเรยีนเป็นกริยิา ส่วนกรรมคอื

การศึกษาที่กระท�า หรือส่ิงที่กระท�าด้วยการศึกษานั้น ก็ต้องการวิชาความรู้ นี้เป็น

กรรมทีใ่ห้ผลเป็นวชิาคือความรู ้แต่กริยิาทีศ่กึษาเล่าเรยีนนัน้ต้องท�าทกุวัน เช่นต้องมา

โรงเรยีน ต้องตัง้ใจฟัง ตัง้ใจเรยีน ต้องเหนด็เหนือ่ย แล้วกต้็องมสีมดุดินสอ มหีนงัสอื เป็นต้น 

ต้องเสียทรัพย์ในการซื้อหาสิ่งเหล่านี้ ต้องเสียเวลาที่จะเล่าเรียนศึกษา ต้องเสียความ

สุขสบาย จะนอนก็ไม่ได้นอน จะไปเที่ยวก็ไม่ได้ ต้องมานั่งแกร่วอยู่ในโรงเรียน บางที
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ก็เบื่อ แปลว่าต้องมีขันติคือความอดทน นี้เป็นกิริยาท่ีเล่าเรียนเพื่อให้บังเกิดผล  

ต้องเสียทรัพย์ในการหาอุปกรณ์ เสียเวลา เสียความสุขสบายจนกว่าจะส�าเร็จซึ่งนับ

เป็นเดือนเป็นปี

นึกดูว่าศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษากัน

คนละกีปี่ แล้วยังมาเรยีนธรรมวนิยับวชเรยีนกนัอกี เพราะฉะนัน้ ผลของกรรมคอืการ

ศึกษาน้ัน กว่าจะส�าเร็จทีละขั้นตอนน้ันนับเป็นเดือนเป็นปี ยิ่งสูงก็ยิ่งหลายปี แต่ผล

ของกิริยาที่ศึกษาเป็นความทุกข์เป็นความเสียกันอยู่ทุก ๆ วัน ตรงกันข้ามดั่งนี้

เพราะฉะน้ัน บุคคลท่ีทนไม่ได้ต่อกิริยาที่ต้องศึกษาที่ต้องอดทน เสียทรัพย์ 

เสยีเวลา เสยีความสขุสบายต่าง ๆ นีจึ้งต้องล้มเลิกกลางคนั นีก้ม็เีป็นอันมาก ซึง่เทยีบ

ให้เห็นว่ามีผล ๒ อย่าง คู่กันอยู่เสมอดังนี้

ในการท�ากุศลนั้น ผลของกิริยาที่ท�ากุศลจะเป็นฝ่ายเสียก่อน แต่ว่าผลของ

ส่วนกรรมจะปรากฏเป็นความสุขภายหลัง ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปรากฏเมื่อใด แต่ว่า

วิสัยของบุคคลท่ีเป็นมนุษย์มีปัญญา ก็ยังต้องการกุศล แต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายอกุศลแล้ว 

กิริยาที่ท�าอกุศลนั้น ให้ผลท่ีดีก่อนท�าให้คนเข้าใจว่าดีแต่ไม่ดีจริง ผลที่เป็นทุกข์มา 

ทีหลัง 

ยกตัวอย่างในทางอกุศลกรรมเช่นการลักทรัพย์ การคดโกง ทุจริตซึ่งอยู่ใน

อทินนาทานกรรม กิริยาที่ลักนั้นเมื่อส�าเร็จได้ทรัพย์ทันที ไม่ต้องท�ามาหากินอะไร  

คนอื่นท�ามาหากินกัน รวมทรัพย์เอาไว้ ไปลักขโมยได้ส�าเร็จก็ได้ทรัพย์ น้ีเป็น 

กิริยาขโมย แต่กรรมคือการขโมยให้ผลอีกอย่างหนึ่งเป็นตัวความทุกข์อันจะเกิด 

ภายหลัง แต่ผลที่ได้ก่อนคือได้ทรัพย์ทันที ผิดกับกรรมส่วนที่เป็นกุศลนั้น เช่นทาน 

การให้การบรจิาค ให้ทานเม่ือใดกเ็สยีทรพัย์ทนัท ีให้น้อยกเ็สยีน้อย ให้มากกเ็สยีมาก 

น้ีเป็นผลของกิริยาท่ีให้ทาน แต่ว่ากรรมคือทานนั้นให้ผลอีกอย่างหนึ่งคือความสุข 

อันตรงกันข้าม

เพราะฉะน้ัน บุคคลในโลกนี้ผู้มีสติปัญญา มีสายตาไกล ฟังค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้าของท่านผู้รู้ทั้งหลาย แม้ว่าจะต้องเสียทรัพย์ หรืออย่างอื่นเพราะกิริยาที่
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กระท�ากุศลต่าง ๆ นั้น ก็ยอมเสียเพื่อกระท�ากุศลต่าง ๆ เช่น ท�าทานบ้าง ศีลบ้าง 

ภาวนาบ้าง หรือแม้ในกุศลสาธารณสงเคราะห์อื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน

บรรดาผู้มีพระคุณท้ังหลายท่ีนับถือว่ามีพระคุณต่อเรา เช่น บิดามารดาผู้มี

พระคุณ ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ มิตรผู้มีอุปการคุณ ตลอดจนผู้มีพระคุณต่อชาติบ้าน

เมืองเช่น พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกรุณากู้ชาติบ้านเมืองในสมัยต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นผู้ที่

เสียสละทั้งน้ัน คือการกระท�าคุณทุกอย่างนั้น กิริยาที่ท�าต้องเสียสละทั้งนั้น พ่อแม่  

ผูมี้คุณแก่ลกู กเ็สยีสละทุกอย่างเพือ่ลกูเรยีกว่าท�าทานแก่ลกู ให้โน่นให้นีก่เ็รยีกว่าเสีย

ทัง้น้ัน แต่กรรมคอืทานท่ีกระท�านัน้เป็นพระคณุทีอ่ปุการะชวิีตของลกูให้เตบิโต ได้รบั

วชิาความรู ้ตัง้ตนเป็นหลักฐานได้ น้ีเป็นผลของกรรมคอืทานทีพ่่อแม่ให้มา แต่ว่ากริยิา

คือเสีย เพราะท่านต้องเสียทุกอย่าง ผู้ที่ช่วยชาติบ้านเมือง ผลของกรรมคือการช่วย

ชาติบ้านเมืองคือการรักษาบ้านเมืองไว้ แต่ว่าต้องเสียสละทรัพย์ เสียสละความสุข  

เสียสละร่างกายแขนขาและชีวิต นี้เป็นผลของกิริยาที่ท�าคุณนั้น ๆ แต่ว่ากรรมคือคุณ

นัน้ ๆ ให้ผลอกีอย่างหนึง่ คือเป็นความทีร่กัษาชาตบ้ิานเมอืงเอาไว้ได้ ยิง่เป็นกุศลเป็น

คณุมากกย่ิ็งเสยีสละมาก แต่ว่าฝ่ายอกศุลนัน้เป็นฝ่ายต้องการได้ในปัจจุบนั ลักขโมยเอา 

ฉ้อโกงเอาเหล่านี้ แต่ว่ากรรมเป็นความทุกข์เดือดร้อน

เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงดูดั่งนี้ก็จะเห็นได้ว่า มีผลของกิริยาและผล

ของกรรมประกอบกัน บรรดากุศลทั้งหลายหรือสิ่งที่เป็นคุณทั้งหลายนั้นต้องมีการ 

เสียก่อนซึ่งเป็นผลของกิริยา บรรดาความชั่วท้ังหลายนั้นได้ก่อนซึ่งเป็นผลของกิริยา

เช่นกนั แต่ว่าผลของกรรมท่ีตดิตามมานัน้ ทกุอย่างทกุประการจะเป็นดังกล่าวมาแล้ว 

ใช้ปัญญาพจิารณาเทยีบเคยีงดู กจ็ะมองเหน็ว่าความจรงิเป็นอย่างน้ี เอาสตปัิญญาหรือ

กระแสปัจจุบันพิจารณาดูแล้ว ก็จะมองเห็น และเมื่อมองเห็นแล้วจะท�าให้ละความ

ประพฤตทีิเ่ป็นอกุศลกรรม และประกอบแต่กศุลกรรมทีต่รงกนัข้าม แม้ว่าจะเสียกต้็อง

ยอมเสยีเพือ่ผลทีจ่ะได้รบั และความพนิาศอันเป็นผลเสียหายของอกศุลนัน้ ถ้าพิจารณา

ให้ดีแล้วก็จะเห็นได้ชัดมากว่ามีจริง ส่วนที่บุคคลผู้ประกอบอกุศลกรรมได้ทีแรกเป็น

ส่วนน้อย และก็เป็นส่วนเฉพาะบุคคล

นึกดูถึงว่าบุคคลท่ีประกอบอาชีพการงานต่าง ๆ แสวงหาทรัพย์มาโดยชอบ

หรอืประกอบสมัมาอาชวีะท่ีเป็นกรรม เช่นชาวนาปลกูข้าว ชาวสวนปลกูผลไม้ เหล่านี้
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เป็นต้น ในการประกอบสัมมาอาชีวะนี้ ก็ต้องทุกข์ยากล�าบากดังกล่าว ครั้นท�างานได้

ผลแล้วก็รวบรวมทรัพย์ได้ อีกฝ่ายหน่ึงเกียจคร้านที่จะประกอบสัมมาอาชีวะ ก็คอย

จ้องแต่จะลักขโมยเขาเบียดเบียนเขา เขาท�าเสร็จแล้วก็ไปปล้นสะดมหรือโกงเขาบ้าง 

ไม่ต้องลงมอืท�าสวนท�านาทัง้หมด ถ้าคนทัง้หมดเป็นอย่างนี ้คอยจ้องแต่จะขโมยจะโกง

กันทั้งเมือง ก็ไม่มีการประกอบอาชีพการงาน บ้านเมืองก็วินาศล่มจมกันหมด แต่ที ่

ยังด�ารงอยู่ได้นั้น ก็เพราะเหตุท่ีว่ายังมีคนดีอยู่มาก ที่ประกอบการงานโดยสุจริต  

ยอมเหนื่อยยากเสียสละต่าง ๆ ส่วนฝ่ายทุจริตนั้นมีเป็นส่วนน้อย ความด�ารงอยู่ 

ของแต่ละบุคคลของส่วนรวมจึงยังอยู่ได้ ถ้าพากันต้ังหน้าโกงกันหมดทั้งเมืองแล้ว 

กอ็ยูไ่ม่ได้ นีเ้ป็นผลของความชัว่ท่ีเหน็ได้ชดั แต่ถ้าไม่พจิารณานกึเข้ามา อาศยัอ�านาจ

ของความโลภ โกรธ หลง เข้าครอบง�าจิตใจหนาแน่นแล้ว ก็จะบังปัญญาท�าให้มอง 

ไม่เห็น ดั่งนี้ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าบุคคลที่เป็นมนุษย์ ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ แต่ควร

จะใช้ปัญญาพิจารณาดังกล่าวแล้ว

อกุศลละได้ กุศลท�าได้

คนเรานัน้มปัีญญาทีจ่ะพจิารณามองเห็นได้รูจ้กัทีจ่ะแยกแยะได้ เพราะฉะนัน้ 

คนเราจึงสามารถที่จะละอกุศล ประกอบกระท�ากุศลได้ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอน

ไว้ในพระสตูรหนึง่ว่า “ท่านทัง้หลาย จงละอกศุล จงประกอบกระท�ากศุล ท่านทัง้หลาย

สามารถที่จะละอกุศลได้ สามารถท่ีจะท�ากุศลให้มีขึ้นได้ ถ้าท่านทั้งหลายไม่สามารถ 

เรากจ็ะไม่สอนให้ท่านทัง้หลายละอกุศลท�ากศุลให้มขีึน้ แต่เพราะท่านทัง้หลายสามารถ 

เราจึงสอนดังนั้น อนึ่งถ้าอกุศลท่ีละแล้ว กุศลท่ีกระท�าให้มีขึ้นจะเป็นไปเพ่ือสิ่งมิใช่

ประโยชน์เกือ้กูล เพือ่ทุกข์ เราก็จะไม่สอนให้ละอกศุล ท�ากศุลให้มขีึน้ แต่เพราะอกุศล

ทีล่ะแล้ว กุศลทีท่�าให้มขีึน้นัน้เป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูเพือ่สขุ เราจงึสอนให้ละอกศุล 

ให้ท�ากุศลมีขึ้น ดั่งนี้” ที่ตรัสว่าท่านทั้งหลายสามารถดังกล่าวนั้น ก็เพราะว่าบุคคลมี

ปัญญาทีจ่ะรูว่้าอะไรเป็นกศุล อะไรเป็นอกุศล และมีปัญญาทีจ่ะละอกศุล ท�ากศุลให้มี

ขึ้นได้
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เหตุให้คนท�าผดิ

การที่คนทั้งหลายเป็นอันมากยังปฏิบัติตรงกันข้าม คือปฏิบัติในทางละกุศล 

แต่ว่าท�าอกุศลให้มขีึน้ กเ็พราะยงัมกีเิลสทีบ่งัเกดิขึน้ในใจอย่างรนุแรงมโีลภ โกรธ หลงแรง 

มีตัณหาความดิ้นรน ทะยานอยากแรง แม้ว่าจะได้ฟังได้ทราบตามที่พระพุทธเจ้าทรง

สั่งสอน ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอน หรือแม้ที่บิดามารดาสั่งสอน เรียกว่ารู้อะไรเป็นกุศล 

อะไรไม่เป็นกศุล อะไรดอีะไรชัว่ แต่กย็งัท�าในส่ิงทีช่ัว่ทีผ่ดิอยู ่กเ็พราะมกีเิลสดงักล่าวแรง 

จึงท�าให้ปัญญาคือความรู้นั้นอ่อนก�าลัง และก็มีจิตใจไม่มั่นคงเพียงพอต่ออารมณ์ที่มา

ยั่วยวน เมื่อเป็นดังน้ี จึงมักปฏิบัติในทางลุอ�านาจของกิเลส ลุอ�านาจของตัณหา  

ความดิ้นรนทะยานอยาก และที่มีสันดานหยาบช้ามาก เพราะมีกิเลสดังกล่าวแรง  

ก็ท�าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดไปเลย

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงถงึมิจฉาทิฏฐคิอืความเหน็ผดิอย่างแรงไว้ ๓ อย่างคอื

๑. อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็นอันท�า คือว่าท�าบาปก็ไม่เป็นอันท�าบาป 

ท�าบญุกไ็ม่เป็นอนัท�าบญุ แปลว่าไม่รบัรองกรรม ไม่รบัรองกศุลกรรม ไม่รับรองอกุศลกรรม 

ไม่รับรองบาป ไม่รับรองบุญ จะฆ่าจะลักอะไรใครสักเท่าใดก็ไม่บาป หรือแม้ว่าจะให้

ทานใครเท่าใดก็ไม่เป็นทานเป็นบุญ จะปฏิบัติในศีลสักเท่าใดก็ไม่เป็นศีล นี้เป็น 

ความเห็นผิดอย่างแรงข้อแรก

๒. อเหตกุทฏิฐ ิ ความเหน็ว่าไม่มเีหต ุคอืความสุขความทกุข์ต่าง ๆ ผลต่าง ๆ  

ทีไ่ด้รับมใิช่เกดิจากเหตทุีเ่ป็นบญุ เป็นบาป เป็นกศุล เป็นอกุศล เป็นความด ีเป็นความชัว่ 

แต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเรื่องตามราว คล้ายกับว่าถึงหน้าหนาวก็ต้องหนาว ถึงหน้า

ร้อนก็ต้องร้อน เหล่านี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น ผลต่าง ๆ ที่ได้รับจึงไม่มีเหตุ ถึงคราวที่

จะเกิดผลอย่างไรก็บังเกิดขึ้นเอง เป็นไปตามเรื่องตามราวนั้นเอง เป็นการปฏิเสธเหตุ 

ก็เป็นการปฏิเสธกรรมนั่นเองว่าเป็นเหตุ และก็ปฏิเสธหมด แม้เหตุท่ีไม่ใช่กรรม 

ก็ปฏิเสธ

๓. นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี ไม่มีบุญไม่มีบาป ทานที่ให้ก็ไม่มีผล ไม่มี

สมณพราหมณ์ที่ประพฤติชอบปฏิบัติชอบ ไม่มีโลกนี้ ไม่มีโลกหน้า ไม่มีพ่อไม่มี 

แม่ซึ่งนับถือว่าเป็นผู้มีพระคุณ ไม่ต้องนับถือว่าเป็นบุพพการีอันจะต้องกตัญญูกตเวที 
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ความเกิดมากส็บืต่อกันมาเหมือนอย่างเรอืน้อยกพ่็วงเรือใหญ่ เป็นการสบืพนัธ์ุไปตาม

เรือ่งตามราวตามธรรมชาตธิรรมดา ไม่ต้องไปนบัถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ซึง่เป็นผูม้พีระคุณ

อย่างไรและอื่น ๆ ดังที่กล่าวนั้น

มิจฉาทิฏฐิอย่างแรงจึงมี ๓ ข้อ ดั่งน้ี ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ครั้งก่อน

พทุธกาลสบืมาบัดนี ้กมี็มิจฉาทิฏฐคิอืความเหน็ผดิอย่างแรง กเ็พราะมสีนัดานทีห่ยาบ

อย่างรนุแรง ลุอ�านาจของโลภ โกรธ หลง ของตัณหา ความดิน้รนทะยานอยากอย่างแรง 

ท�าให้เป็นมจิฉาทิฏฐเิช่นนัน้ แต่ว่าบุคคลท่ีมปัีญญา ใช้ปัญญาไตร่ตรองเทยีบเคยีงตาม

เหตุและผลดังกล่าวมาโดยล�าดับเช่นนั้น ย่อมจะไม่มี มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดอย่าง

แรงถึงอย่างนี้ และมิใช่แต่มนุษย์เท่านั้น สัตว์เดียรัจฉานก็กล่าวได้ว่า พ่อแม่ก็ยังม ี

ความรู้จักรักลูกเลี้ยงลูก และลูกก็ยังมีความรู้จักพ่อแม่ แม้ในคราวท่ีพ่อแม่จะต้อง 

เลีย้งดู คือในระยะแรก แต่เม่ือเตบิโตขึน้แล้วกค็ล้าย ๆ ไม่รูจ้กักนัดงัเช่นสัตว์เดยีรัจฉาน 

แต่ในเบือ้งต้นกยั็งรูจ้กัเลีย้งลกู ลกูกย็งัรูจ้กัพ่อแม่ กแ็ปลว่ายงัมคีวามรูจ้กัความเป็นพ่อ

แม่และความเป็นลูกในกันและกัน ก็ดูคล้าย ๆ กับว่าสัตว์อื่นสันดานก็ยังไม่ปฏิเสธ 

พ่อแม่ถงึอย่างนัน้ มนษุย์เรามปัีญญาประเสรฐิกว่าหลายเท่า เพราะฉะนัน้ ถ้าใช้ปัญญา

แล้วก็จะไม่เกดิมิจฉาทิฏฐิ ความเหน็ผดิอย่างแรงเช่นนัน้ ควรรูจั้กรบัรองกรรม ผลของ

กรรม มีกรรมดีกรรมชั่ว ผลของกรรมดีและกรรมชั่วก็มีและมิใช่มีแต่ในทางศาสนา 

แม้ในทางประเทศชาติ ก็ยังรับรองกรรมดีกรรมชั่ว ผลของกรรมดีกรรมชั่ว ดังที ่

มีกฎหมายบัญญัติลงโทษผู้ประกอบอาชญากรรมประกอบความชั่ว อันเป็นไปเพื่อ 

เบียดเบียนกันและกันต่าง ๆ และก็มีศาลตัดสินลงโทษ ก็แปลว่าแม้แต่ทางบ้านเมือง

กย็งัรับรองกรรม ทางพระพทุธศาสนานัน้ พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูเ้รือ่งกรรมนีแ้ละแสดง 

เรือ่งกรรมนี ้เพราะฉะนัน้ เมือ่ศกึษาพระพทุธศาสนากต้็องใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง 

เอาในขั้นเหตุผลปัจจุบัน จะต้องรับรองว่ากรรมดีกรรมชั่วมีดังกล่าว

ความหมายของวบิากกรรม

หากจะค้านว่า ท่ีว่าบุคคลสามารถที่จะละอกุศลกรรม ที่จะประกอบกระท�า

กุศลกรรมให้บังเกิดขึ้นได้ และท่ีว่ากรรมดีกรรมชั่วให้ผลดีผลชั่วน้ัน จะมีข้ออุปมา
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เปรียบเทียบได้อย่างไรหรือไม่ว่าสามารถอย่างไร ท�าไมกรรมดีจึงให้ผลดี กรรมชั่วจึง

ให้ผลชัว่ เม่ือบุคคลสามารถท�ากรรมแล้ว จะสามารถเปลีย่นผลของกรรมบ้างไม่ได้หรอื 

เปลี่ยนกรรมชั่วให้ได้ผลดบี้างไม่ไดห้รอื ในข้อนี้ก็อาจใหอุ้ปมาคือข้อเปรียบเทียบได้ดัง

ข้อปลูกต้นไม้ คือว่าบุคคลสามารถที่จะเลือกปลูกต้นไม้ได้ ดังชาวสวนปลูกต้นทุเรียน

ก็เป็นสวนทุเรียน ปลูกต้นมะม่วงก็เป็นสวนมะม่วง ปลูกล�าไยก็เป็นสวนล�าไยขึ้นมา  

คนสามารถปลกูได้และกต้็องท�าการปลกูด้วย จงึจะเป็นสวนทุเรยีนสวนมะม่วงสวนล�าไย 

เมือ่ปลกูแล้ว การให้ผลเป็นเรือ่งของต้นไม้เองให้ผล คอืว่าต้นมะม่วงกใ็ห้ผลเป็นมะม่วง 

ต้นทเุรยีนกใ็ห้ผลเป็นทุเรยีน ต้นล�าไยกใ็ห้ผลล�าไย จะไปบงัคบัว่าต้นมะม่วงให้ออกผล

เป็นล�าไย บงัคบัล�าไยให้ออกผลเป็นทุเรยีน ดัง่นีย่้อมไม่ได้ เม่ือปลกูต้นไม้ชนดิใดกใ็ห้

ผลชนิดนั้น ฉันใดก็ดี บุคคลสามารถท�ากรรมได้คือสามารถที่จะละอกุศล สามารถที่

จะท�ากุศลอย่างนั้นกุศลอย่างนี้ได้ แม้ที่เป็นอกุศลก็เหมือนกัน คนก็สามารถท�าได้

สามารถละได้ และเมือ่ท�าแล้วกรรมทีท่�ากใ็ห้ผลไปตามประเภทของตน คนจะไปบังคบักรรม 

ให้แลกเปล่ียนผลกันไม่ได้ ฉะน้ัน ตอนที่ประกอบกระท�านั้นเป็นหน้าที่ของคน  

คนสามารถประกอบกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง และจะท�าหรือไม่ท�าก็ได้ แต่ว่ากรรมที่

ท�าแล้วนั้นก็มีหน้าที่ให้ผลไปตามประเภทของตน ดังตัวอย่างที่กล่าวแล้วนั้น

คราวนี้ก็ควรจะต้องท�าความเข้าใจผลในกระแสท่ีเป็นปัจจุบันไว้ขั้นหนึ่งก่อน 

ว่า เมือ่ท�ากรรมชัว่กเ็ป็นคนชัว่ขึน้ทันที ท�ากรรมดกีเ็ป็นคนดขีึน้ทนัท ีเป็นในปัจจบุนัที่

กระท�ากรรมนัน้ ๆ ให้เข้าใจข้อนีไ้ว้เป็นพืน้ฐาน ไม่ใช่หมายความว่าท�ากรรมดแีละเป็น

คนดีในเมื่อได้รับผลท่ีดีตอบแทน ท�ากรรมชั่วแล้วจะเป็นคนช่ัวในเมื่อได้รับผลที่ชั่ว

ตอบแทน ต้องเข้าใจว่า เป็นคนชั่วหรือเป็นคนดีขึ้นทันทีเมื่อท�ากรรมดีหรือกรรมชั่ว 

เมื่อท�ากรรมชั่วก็เป็นคนชั่วข้ึนทันที เมื่อท�ากรรมดีก็เป็นคนดีขึ้นทันที เหมือนอย่าง

นักเรียนนักศึกษาที่ไปเข้าโรงเรียนทุก ๆ วัน เมื่อเรียนก็เป็นนักเรียนขึ้นทันที  

เป็นนักศึกษาขึ้นทันที ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นนักเรียนนักศึกษาในเม่ือผ่านการ

สอบไล่ในปีหน่ึง ๆ คือถึงปลายปีการศึกษา มีการสอบไล่เล่ือนชั้นจึงจะเป็นนักเรียน

นกัศึกษากนัตอนน้ัน เมือ่เข้าโรงเรยีนเรยีนหนงัสือก็เป็นนักเรียนนักศกึษาทันที ฉันใดก็ดี 

กรรมที่บุคคลกระท�าทั้งกรรมดีกรรมชั่วก็เช่นนั้น ท�าดีก็เป็นคนดีทันที ท�าชั่วก็เป็นคน

ชั่วขึ้นทันที เหมือนดังชาวสวนท่ีปลูกต้นทุเรียนก็เป็นทุเรียนทันที ปลูกมะม่วงก็เป็น
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มะม่วงทันที ไม่ใช่เป็นทุเรียนเป็นมะม่วงตอนออกผล คราวนี้ในการปลูกต้นมะม่วง 

ต้นทุเรียนนั้นจะออกผล ก็ต้องใช้เวลานานตามก�าหนดสุดแต่ว่าต้นไม้นั้น ๆ จะให้ผล

เมือ่อายกุีปี่ ตอนทีต้่นมะม่วง ต้นทเุรยีนให้ผลเมือ่ถงึก�าหนดเวลา จงึจะปรากฏให้มอง

เห็นเป็นผลมะม่วงผลทุเรียน นี้เรียกว่าวิบาก แปลง่าย ๆ ว่าผลดังเช่นวิบากกรรม  

หรือ กรรมวิบาก ผลของกรรม

แต่ค�าว่า “วิบาก” นั้น หมายถึง “ผลที่สุกงอมที่จะหล่นจากขั้วได้” เหมือน

อย่างผลของมะม่วงผลของทเุรยีนนัน้ทีป่รากฏเป็นผลออกมา เม่ือยังไม่สุกงอมทีจ่ะน�า

มาบริโภคได้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นวิบาก ต่อเมื่อสุกงอมจนถึงขนาดท่ีจะหล่นจากขั้วได้  

แม้คนไม่ปลดิ ไม่สอยผลมะม่วงผลทเุรยีนนัน้กจ็ะหล่นลงมาเอง เพราะเป็นผลทีส่กุงอม 

ตอนนี้เรียกว่าวิบากซ่ึงจะน�ามาบริโภคได้ วิบากกรรมก็เป็นเช่นน้ัน กรรมที่กระท�าไว้

วนัหนึง่ ๆ นัน้เมือ่ถงึก�าหนดทีจ่ะให้ผลคอืว่าสกุงอม จงึจะปรากฏเป็นผลทีท่�าให้บคุคล

ได้รบัผลทีป่รากฏเป็นความสขุบ้าง เป็นความทกุข์บ้าง เป็นสมบตับ้ิาง เป็นวบิตัต่ิาง ๆ บ้าง

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้แสดงว่า กรรมบางอย่างให้ผลในปัจจบัุนคอืใน

ระยะเวลาที่มองเห็น กรรมบางอย่างให้ผลในภายหน้า กรรมบางอย่างให้ผลในเวลาที่

ถดัไปจากภายหน้า วางหลักเป็นกลาง ๆ ไว้ ๓ ดงันี ้เพราะฉะนัน้ บคุคลสามญัทัว่ไป 

จึงต้องอาศัยมีศรัทธา คือความเชื่อในค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพราะว่าไม่สามารถ

จะรู ้จะเห็นผลของกรรมท่ีได้กระท�าไว้ ซึ่งเป็นส่วนภายหน้าหรือส่วนที่สืบไปจาก 

ภายหน้าได้ แม้ว่าจะเป็นสัจจะคือความจริง ดังในหมวดศรัทธาท่ีแสดงศรัทธาใน 

พระพุทธศาสนานั้นก็คือมีศรัทธาในกรรม ในวิบากกรรม ในความท่ีสัตว์มีกรรมเป็น

ของของตน อนัรวมเข้าในความตรสัรู้ของพระพุทธเจ้า ในส่ิงทียั่งไม่รูไ้ม่เห็นด้วยตนเอง  

ก็ต้องอาศัยศรัทธาในปัญญาของท่านผู้รู ้ก่อน และก็อาศัยปัญญาพิจารณาเหตุผล  

ที่เป็นปัจจุบันประกอบดังกล่าวมาแล้ว และก็เทียบกับการปลูกต้นไม้ว่าจะให้ผลก็ต้อง

มีก�าหนดเวลาของต้นไม้แต่ละอย่างว่าจะยาวหรอืส้ัน ส่วนทีเ่ป็นปัจจุบนันีก้ค็อืว่ามอง 

เหน็ได้ชดัว่า กศุลมอีกศุลม ี และเมื่อท�ากุศลก็เป็นคนดีขึ้นทันที ท�าอกุศลก็เป็นคนชั่ว

ขึ้นทันทีด้วยตนเอง ส่วนผลเป็นอีกอย่างหนึ่ง เหมือนอย่างคนที่ท�านาก็เป็นชาวนาขึ้น

ทันที ท�าสวนก็เป็นชาวสวนขึ้นทันที เข้าโรงเรียนก็เป็นนักเรียนนักศึกษาขึ้นทันทีดังที่

ได้กล่าวแล้ว
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หลักศรัทธาของพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนั้น ต้องอาศัยศรัทธาและปัญญาควบคู่กันไปดังนี้ และหากกล่าวว่า

ท�าไมจึงต้องศรัทธา ไม่มีไม่ได้หรือ ตอบว่าไม่ได้ เพราะว่าส่ิงท่ีตัวเราเองไม่รู้ไม่เห็น 

กจ็�าเป็นต้องมศีรทัธาคอืความเชือ่อยูเ่ป็นอนัมาก ยกตวัอย่าง ทุกคนเกดิมานัน้เม่ือวัน

ที่เท่านั้น เดือนนั้นปีนั้นเวลาเท่านั้น เราไม่รู้เอง พ่อแม่ท่านบอกท่านจดเอาไว้ เราก็

ต้องเชื่อว่าเป็นเวลานั้นเวลานี้ ในสิ่งที่เป็นกรรมคือการงานที่กระท�าต่าง ๆ เป็นกรรม

ดีกรรมชัว่ ดงักล่าวมานัน้ แม้ทางกฎหมายบ้านเมืองกต้็องอาศยัหลกัศรทัธานีแ้หละที่

เป็นศรทัธาทีม่เีหตผุล ดังเช่นผูร้้ายทีถ่กูต�ารวจจับฟ้องศาล คณะตุลาการกไ็ม่ได้ไปรูไ้ป

เห็น ว่าผูร้้ายไปท�าร้ายจรงิหรอืไม่ แต่ว่าอาศยัหลกัฐานพยานต่าง ๆ แล้วกม็าพจิารณา  

เมือ่มหีลกัฐานพยานยนืยนัควรจะเชือ่ว่าเป็นผูร้้ายจริง กต็ดัสนิลงโทษ เมือ่ไม่มหีลกัฐาน

ยืนยันเพียงพอไม่ควรเช่ือก็ตัดสินปล่อยไป แม้ผู ้พิพากษาตุลาการก็ใช้หลักอันนี้  

แต่ต้องอาศยัศรทัธา คอืความเชือ่ทีป่ระกอบด้วยเหตุผล อนัเรยีกว่าเป็นญาณสัมปยุต-

ศรัทธา คือศรัทธาที่ประกอบด้วยญาณ คือความหยั่งรู้ที่พึงรู้ด้วยวิจารณญาณไปตาม

หลักฐาน พยาน และเหตุผล เพราะฉะนั้น ญาณสัมปยุตศรัทธาจึงไม่จ�าเป็นจะต้อง

หมายความว่าต้องไปรู้ ไปเห็นด้วยตนเองจริง ๆ ซึ่งมักเป็นไปไม่ได้ในทุกสิ่งทุกอย่าง

ในบุคคลทุกคน เพราะคนก็มีตา ๒ ตา หู ๒ หู เท่านั้น จะให้ไปรู้ไปเห็นทุกสิ่งไม่ได้ 

ส่วนใหญ่ต้องอาศยัศรทัธาคอืความเช่ือยตุด้ิวยเหตผุลพยานหลกัฐาน พจิารณาให้เป็น

ญาณสัมปยุตศรัทธาดังกล่าวก็ใช้ได้ ดังนั้น ต้องมีศรัทธาขาดไม่ได้ แต่ต้องใช้ปัญญา

ประกอบอยู่ในศรัทธานั้น ดังที่ผู้พิพากษาตุลาการตัดสินความโดยใช้ปัญญาประกอบ

ให้ยุติด้วยพยานหลักฐานเหตุผลอันจะท�าให้วินิจฉัยว่าเชื่อได้ หรือเช่ือมิได้เพียงใด  

เมื่อเชื่อได้ก็เชื่อ เชื่อไม่ได้ก็ไม่เชื่อ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันว่าถูกต้องตามหลักศรัทธาของ

พระพุทธศาสนา

เพราะฉะนัน้ ในพระสตูรหนึง่ พระพทุธเจ้าตรสัว่า ปัญหาทีว่่าชาตหิน้ามหีรือ

ไม่มี ผลของกรรมดีกรรมชั่วที่เป็นส่วนอันมิให้ผลในปัจจุบัน แต่ว่าให้ผลในเวลาสืบไป

น้ันมจีริง หรอืไม่จรงิ ตรสัเปรยีบเทยีบให้เหน็ว่า ถ้าไม่มีศรทัธาคอืความเชือ่กจ็ะท�าให้
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ชะล่าใจ ท�าอะไรกไ็ม่นกึถงึบุญนกึถงึบาป ไม่นกึถงึว่าจะต้องรบัผดิชอบในบญุบาปทีก่ระท�า 

ไม่ต้องนึกถึงชาตินี้ชาติหน้า จะได้ไม่ต้องพบผลบาปในชาติหน้าอีก ก็จะท�าให้ชะล่าใจ

ก�าเรบิ ท�าให้ประมาทประกอบกรรมทีช่ัว่ทีผ่ดิต่าง ๆ แต่ว่าถ้ามศีรทัธาคอืความเชือ่อยู่

แล้วกจ็ะท�าให้ประหยดัตนเองเว้นจากบาป ประกอบบญุ เพือ่ว่าเม่ือชาตหิน้าม ีผลของบญุ 

ของบาปม ีกจ็ะไม่ต้องไปประสบความทุกข์ในชาตต่ิอไป และแม้ในชาตนิีเ้องกจ็ะท�าตน

ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ ท�าตนให้เป็นคนดี เพราะฉะนั้น จึงมีศรัทธาคือความเชื่อเอาไว้ด้วย 

ท่านตรัสสอนให้รู้จักพิจารณาเปรียบเทียบดังนี้ เพราะเมื่ออาศัยศรัทธาและปัญญา 

ดั่งนี้แล้ว ก็จะไม่มีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างแรงดั่งนั้น พุทธศาสนิกชนท่ัวไป  

ก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างแรงดั่งนั้น จึงมีศรัทธาในกรรมในผลของกรรม 

และความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน เชื่อในพระปัญญาของพระพุทธเจ้า และก็มี

ปัญญาไตร่ตรองให้รูแ้จ้งเหน็จรงิในปัจจุบนัเท่าท่ีจะรูแ้จ้งเห็นจรงิได้ และกใ็ห้หัดใช้ปัญญา 

เมือ่เป็นด่ังนีแ้ล้วกจ็ะท�าให้เกดิความยตุริบัรองในกศุลในอกุศล ผลทีเ่ป็นวบิากกศุลและ

วิบากอกุศล และก็ท�าให้สามารถท่ีจะยับยั้งตนเองได้ ไม่ลุอ�านาจของความโลภ  

ความโกรธ ความหลง ของตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก สามารถละอกุศลและ

ประกอบกระท�ากุศลธรรม ให้บังเกิดขึ้นได้ตามสมควร



ค�าสอนเพื่อประโยชน์ในทางโลก

อนุปุพพกิถา

มักจะมีผู้เข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนให้รู้จักแต่ทุกข์ เห็นอะไรเป็นทุกข์ไปหมด 

ดงัในอรยิสจัจ์ ๔ กเ็ริม่ต้นด้วยทุกข์ ท�านองว่า เป็นศาสนาทีมุ่ง่ในทางแง่ของความทกุข์

หรอืแง่ร้าย ไม่มองในแง่ด ีแต่อันท่ีจริงน้ัน พระพทุธศาสนาแสดงธรรมในแง่ของสจัจธรรม 

ธรรมทีเ่ป็นสจัจะคอืความจรงิ และเมือ่ได้ฟังค�าอธิบายถึงทุกข์ท่ีแสดงในพระพุทธศาสนา 

ดงัทกุขอรยิสัจจ์ให้เข้าใจ กย่็อมจะได้ปัญญารบัรองว่าเป็นสจัจะคอืความจรงิ และจะเข้าใจ

ว่าทุกข์ที่หมายถึงนั้นคืออะไร แต่ก็พึงเข้าใจว่า เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจจ์นั้นก็

แสดงต่อจาก อนปุุพพกิถา คือค�าสัง่สอนเบือ้งต้นขึน้ไปโดยล�าดบัก่อน แล้วจงึทรงแสดง

อรยิสจัจ์ เพราะว่าจิตที่ได้รับการซักฟอกสะอาดแล้ว สามารถที่รับฟังอริยสัจจ์ได้ และ

เกิดดวงตาเห็นธรรมได้ เหมือนอย่างผ้าที่สะอาดคือซักฟอกสะอาดแล้วก็จะสามารถ 

รบัน�า้ย้อม จะติดน�้าย้อมได้

อนปุพุพกิถา คอืถ้อยค�าทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้โดยล�าดบัตัง้แต่เบือ้งต้นนัน้

คือ ๑. ทาน ๒. ศลี ๓. สวรรค์ อนัเป็นผลของทานและศลี ๔. กามาทนีพ โทษของกาม 

๕. เนกขัมมานิสงส์ อานิสงส์ของเนกขัมมะคือการออกจากกาม ดังที่แสดงใน 

พุทธประวัติโดยมากว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพิกถา ๕ นี้ก่อน แล้วทรงแสดง

อริยสัจจ์สืบต่อไปในภายหลัง ส�าหรับอนุปุพพิกถา ในข้อทานข้อศีลข้อสวรรค์น้ัน  

ก็เป็นการแสดงความประพฤติดี และผลของความประพฤติดีทางโลก
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ทฏิฐธัมมกิัตถะ ประโยชน์ปัจจุบัน

อีกหมวดหนึ่งส�าหรับธรรมที่ทรงสั่งสอน เรื่องความประพฤติดี ผลดีทางโลก

นัน้กไ็ด้แก่ ทฏิฐธมัมกิตัถะ ประโยชน์ปัจจบุนั และสัมปรายิกตัถะ ประโยชน์ภายหน้า 

ที่มีแสดงไว้ในหมวดคิหิปฏิบัติในนวโกวาท ธรรมสองหมวดนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า  

พระพทุธศาสนาได้แสดงธรรมสอนโลกส�าหรบับุคคลทีย่งัอยูใ่นโลก และยังต้องการโลก  

เพ่ือให้ประพฤตปิฏิบัต ิน�าตนให้ได้รบัประโยชน์ทีต้่องการในทางโลก ทัง้ทีเ่ป็นประโยชน์

ปัจจุบันและทั้งที่เป็นประโยชน์ภายหน้า ค�าว่าประโยชน์นั้นแปลจากค�าว่าอัตถะ  

ตามศัพท์แปลว่าสิ่งที่ต้องการ ถ้าในปัจจุบันก็เป็นประโยชน์ปัจจุบัน ถ้าเป็นภายหน้าก็

เป็นประโยชน์ภายหน้า

สิ่งที่ต้องการในปัจจุบันนั้นก็เป็นต้นว่า ปัจจัยเครื่องอาศัยส�าหรับด�ารงชีวิต  

ที่เป็นส่วนส�าคัญก็คือปัจจัยสี่ อันได้แก่อาหาร ผ้านุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย ยาแก้ไข้และ 

สิ่งที่ต้องการอื่น ๆ รวมความเป็นลาภ เป็นยศ เป็นสรรเสริญ เป็นสุขที่เป็นโลกธรรม 

ฝ่ายทีป่รารถนาต้องการหรอืจะเรยีงล�าดบัเป็นอย่างอืน่ เช่นว่าลาภคอืสิง่ท่ีพงึได้ทีต้่องการ

ด�ารงชีวิต เป็นทรัพย์ต่าง ๆ ตลอดจนถึงยศและความมีไมตรีด้วย บุคคลในฐานะเป็น

มติรสหายต่าง ๆ ทีส่มัพนัธ์กนัอยู ่ดงัเช่นในฐานะเป็นทิศ ๖ และเป็นความผาสกุ ไม่มโีรค 

คือทุก ๆ อย่างอันเป็นสิ่งท่ีต้องการส�าหรับด�ารงชีวิต ให้ชีวิตมีความเจริญในปัจจุบัน  

เป็นประโยชน์ปัจจุบันอันเรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ อันจะพึงได้ในการประพฤติปฏิบัติ 

๔ ประการ คือ

๑. อุฏฐานสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียน

ศึกษา ในการประกอบอาชีพการงานต่าง ๆ และในกิจที่ควรท�าต่าง ๆ

๒. อารักขสมัปทา ความถงึพร้อมด้วยการรกัษาวชิาความรู้ทีเ่ล่าเรียนศกึษามา 

การงานทรัพย์สมบัติที่หามาได้ ตลอดจนรู้จักรักษาชีวิตรู้จักรักษาอนามัย และรักษา

สิ่งที่ควรรักษาต่าง ๆ 

๓. กัลยาณมิตตตา ความมีมิตรหรือเพื่อนที่ดีงาม 
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๔. สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ ไม่ให้ฝืดเคืองและ 

ก็ไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไป

อนึ่ง ได้ทรงสอนข้อที่พึงปฏิบัติส�าหรับประโยชน์ปัจจุบันในหมวดอื่น ๆ อีก

หลายหมวด เช่นทรงสั่งสอนให้รู้จักความสุขของคฤหัสถ์ ๔ อย่าง คือ ความสุขที่เกิด

จากความมีทรัพย์ ๑ ความสุขที่เกิดจากการบริโภคทรัพย์ ๑ ความสุขที่เกิดจากการ

ประกอบการงานที่ไม่มีโทษ ๑ และความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้ ๑

กับได้ทรงสัง่สอนให้เว้นจากอบายมขุต่าง ๆ อบายมขุ ๔ บ้าง อบายมขุ ๖ บ้าง 

และก็ยังมีหมวดอื่น ๆ อีก เพื่อต้องการให้ได้รับประโยชน์ที่เป็นปัจจุบัน

สัมปรายกิัตถะ ประโยชน์ภายหน้า

อกีหมวดหนึง่ สมัปรายกิตัถะ ประโยชน์ภายหน้า ได้แก่สิง่ทีต้่องการ ซึง่เป็น

ทีต้่องประสงค์ในเวลาภายหน้า อันสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ภายหน้านัน้ กไ็ด้แก่สิง่ทีต้่องการ

ในปัจจุบันนี้แหละโดยมากอันจะต้องอาศัยอีกในเวลาภายหน้า บางท่ีท่านก็ชี้เอาอายุ 

วรรณ สุข ยศ สวรรค์ แต่ว่าเม่ือกล่าวโดยความแล้วก็คือ อะไรก็ตามที่จะเป็น 

ความสุขความเจริญที่ชีวิตในภายหน้าต้องการอาศัยใช้สอย ก็เป็นประโยชน์ภายหน้า

ทั้งหมด และก็ทรงสั่งสอนให้รู้จักปฏิบัติในเหตุแห่งประโยชน์ภายหน้า ๔ ประการ 

เช่นเดยีวกนัคือ

๑. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ 

๒. สลีสมัปทา ถงึพร้อมด้วยศลี คอืความประพฤตงิดเว้นจากการเบยีดเบยีน

ตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน อันเป็นเครื่องก่อภัยก่อเวรต่าง ๆ

๓. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยจาคะ คือการสละบริจาค เป็นการช่วยเหลือ

เฉลี่ยเผื่อแผ่ความสุขของตนให้ผู้อื่น

๔. ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา คือ ความรู้จักบาปบุญคุณโทษ  

ประโยชน์มิใช่ประโยชน์
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และกไ็ด้ทรงแสดงธรรมทีจ่ะเกือ้กลูให้เกดิประโยชน์ ทีค่รอบคลมุทัง้ในปัจจบัุน

และภายหน้าไว้อีกหลายหมวด เช่นประโยชน์ที่เกิดจากการถือเอาโภคสมบัติ มีการ

เลี้ยงตน และครอบครัวให้มีความสุข เป็นต้น และทรงแสดงทิศ ๖ คือ บุคคลที ่

เกีย่วข้องกนัในฐานะน้ัน ๆ จะพึงปฏิบัติต่อกนัอย่างไรเพือ่ยงัให้เกดิความสุขความเจรญิ

ตามที่กล่าวมานี้เป็นการกล่าวชี้แจงตามหลักธรรมสั่งสอนไปตรง ๆ แต่ก็ใคร่

อธิบายประกอบให้เข้าใจว่า ค�าว่าประโยชน์ปัจจุบัน และประโยชน์ภายหน้า แค่ไหน

เป็นปัจจุบันแค่ไหนเป็นภายหน้า ก็จะต้องท�าความเข้าใจ มักจะเข้าใจกันว่าปัจจุบัน 

ก็คือชาตินี้ ภายหน้าก็คือชาติหน้า และอันที่จริงนั้น ไม่พึงเข้าใจอย่างนั้นแต่เพียง 

ทางเดยีว ในชาตนิีเ้องกม็ปัีจจบุนัมภีายหน้า อย่างบดันีเ้ป็นปัจจบุนั ต่อไปเป็นภายหน้า 

หรือปฐมวัยเป็นปัจจุบัน มัชฌิมวัยก็เป็นภายหน้า ครั้นเมื่อมาถึงเข้ามัชฌิมวัย 

ก็เป็นปัจจุบัน ปัจฉิมวัยก็เป็นภายหน้า หรือแบ่งให้สั้นเข้าอีกว่าเดือนนี้เป็นปัจจุบัน 

เดือนหน้าเป็นภายหน้า ร่นเข้ามาอีก วนันีก้เ็ป็นปัจจุบนั พรุง่นีเ้ป็นภายหน้า และกอ็าจ

จะแบ่งให้ละเอียดเร็วขึ้นมาอีกก็ได้ เม่ือพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่า ปัจจุบันกับ 

ภายหน้าต่อกนัไปได้ทีเดยีว ช่ัวโมงนีเ้ป็นปัจจบัุน ชัว่โมงหน้ากเ็ป็นภายหน้า อาจจะส้ัน

เข้ามาอีกกไ็ด้ ระยะส้ันเท่าใดกไ็ด้ และเมือ่เข้าใจด่ังนีเ้ป็นข้ันมาตรฐานแล้ว ก็ต้องเข้าใจ

ว่าที่สั่งสอน ให้ปฏิบัติในเหตุของประโยชน์ปัจจุบันไว้ ๔ ข้อ เหตุของประโยชน์ 

ภายหน้าไว้ ๔ ข้อนั้น ไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติในเหตุปัจจุบัน ๔ ข้อ ไม่ต้องปฏิบัติ

ในเหตุของประโยชน์ภายหน้า ๔ ข้อนั้น ไว้ภายหน้าจึงค่อยปฏิบัติ ไม่ได้หมายความ

เช่นนั้น ถ้าเช่นน้ันแล้วในภายหน้าก็เป็นอันว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติ คือสมมติว่า

เข้าใจว่าวันนี้เป็นปัจจุบัน พรุ่งนี้เป็นภายหน้า เพราะฉะนั้น วันนี้จึงปฏิบัติเฉพาะเหตุ

ของประโยชน์ในปัจจุบัน ครั้นถึงพรุ่งน้ี วันพรุ่งนี้ก็มาเป็นปัจจุบันเสียแล้ว ภายหน้า 

ก็จะต้องเลื่อนไปอีกวันหนึ่ง ก็เป็นอันว่าไม่ต้องปฏิบัติเหตุของประโยชน์ภายหน้า 

กันเลย

เพราะฉะนัน้ จงึต้องมาปฏบิติัเหตุของประโยชน์ปัจจบุนั และเหตขุองประโยชน์

ภายหน้าไปด้วยกัน ท่ีว่าเช่นน้ีก็เพราะว่าในประโยชน์ปัจจุบันท่านสอนไว้ว่า อุฏฐาน-
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สมัปทา คอืความหมัน่เพยีรแสวงหาทรพัย์เป็นต้นดงักล่าว และมาถึงประโยชน์ภายหน้า

คอื ถึงพร้อมด้วยจาคะ การสละบรจิาค ดงัน้ีจะเห็นว่าท่านล�าดบัไว้ด ีคือ หมายความว่า 

จะต้องแสวงหาทรพัย์ก่อนแล้วจึงบริจาคได้ ถ้ายงัไม่แสวงหาทรพัย์มาก่อน จะท�าจาคะ 

คือการสละบริจาคทรัพย์นั้นก็ย่อมจะท�าไม่ได้ เพราะไม่มีทรัพย์จะให้ เพราะฉะนั้น  

จะต้องมีอุตสาหะให้ได้ทรัพย์มาก่อนแล้วจึงจะท�าจาคะได้ และในการท�าจาคะนั้นเล่า

ท่านก็ไม่ได้สอนให้บริจาคสละกันหมดสิ้น เพราะฉะนั้น จึงสอนให้มีอารักขสัมปทา  

ถึงพร้อมด้วยการรักษา ให้รู้จักรักษาด้วย และในการที่จะสละนั้นก็สอนในหมวด

โภคทรัพย์คือสละในการเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัว แล้วก็ว่าไปโดยล�าดับ

นีเ้ป็นวธิสีอนทีผู่น้บัถอืพระพทุธศาสนาจะต้องรูจั้กและปฏบิตัใิห้ถกู แล้วจะแก้

ค�ากล่าวหาของบางคนได้ เพราะบางทกีฟั็งแต่เร่ืองทาน แล้วบริจาคกนัร�า่ไป แต่อันท่ีจรงิ

ท่านสอนให้หาก่อนแล้วจึงสอนให้สละให้ และในการให้ก็ต้องรู้จักให้ดังที่กล่าวถึงใน

หมวดว่าด้วยประโยชน์เกิดแต่การถือโภคทรพัย์ ๕ ข้อ ในหมวดคหิิปฏบัิตใินนวโกวาท

ประโยชน์เกิดแต่การถือโภคทรัพย์ ๕ อย่าง แสวงหาโภคทรัพย์ได้โดยทางที่

ชอบแล้ว

๑.  เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา บ่าวไพร่ ให้เป็นสุข 

๒. เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข 

๓.  บ�าบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่าง ๆ 

๔.  ท�าพลี ๕ อย่างคือ

 ก. ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ 

 ข. อติถิพลี ต้อนรับแขก 

 ค. ปุพพเปตพลี ท�าบุญอุทิศให้ผู้ตาย 

 ฆ. ราชพลี ถวายเป็นหลวง มีภาษีอากรเป็นต้น 

 ง. เทวตาพลี ท�าบุญอุทิศให้เทวดา 

๕.  บริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบ 
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เป็นอนัว่าทางปฏบิตัใิห้ถกูต้องนัน้ ประโยชน์ปัจจบุนัและภายหน้าต้องไปด้วย

กันตั้งแต่เด๋ียวน้ี ไม่ใช่รอไปภายหน้า และต้องท�าความเข้าใจอีกประการหนึ่งก็คือว่า  

ที่ว่าประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ภายหน้านั้น ยกเอากาลเวลาขึ้นมาเป็นประธาน  

แต่อนัท่ีจรงินัน้ ความหมายย่อมครอบง�าครอบคลุมไปถึง ๓ คูด้่วยกนั คูท่ีห่นึง่ ปัจจบุนั

และภายหน้า คู่ที่สอง คือกายและจิต คู่ที่สาม คือตนเองและผู้อื่น

อันประโยชน์ที่ต้องการนั้นย่อมจะต้องการส�าหรับทั้ง ๓ คู่นี้ไปด้วยกัน คือว่า

เมื่อกายและจิตได้รับประโยชน์ที่ต้องการ ก็จะท�าให้สุขกายสุขจิตด้วยกัน ตนเองและ

ผูอ้ืน่ต่างได้รบัประโยชน์ท่ีต้องการด้วยกนั กม็คีวามสขุทัง้ตนเองและทัง้ผูอ้ืน่ ว่าถงึกาล

เวลาทัง้ปัจจุบนั และภายหน้า เมือ่ได้รบัสิง่ทีต้่องการทัง้ ๒ เวลา กมี็ความสุขท้ังปัจจบุนั

และทั้งภายหน้า

เพราะฉะนั้น ธรรมทั้ง ๒ หมวดนี้และธรรมหมวดอื่นที่ทรงสั่งสอนเอาไว้โดย

มากในหมวดคิหปิฏิบัตนิัน้ จงึเป็นไปเพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์ทีต้่องการ ให้เกดิความสขุ

ทั้งปัจจุบันและภายหน้า ให้เกิดความสุขทั้งทางกายและทางใจ ทั้งตนเองและผู้อื่น  

เมื่อทั้ง ๓ คู่น้ีไม่บกพร่องขัดสนด้วยประโยชน์ที่ต้องการ ได้รับประโยชน์ที่ต้องการ 

ด้วยกันทั้ง ๓ คู่แล้ว มีความสุขด้วยกันทั้ง ๓ คู่ดังที่ว่ามานี้ โลกก็จะมีความสุข 

ไม่เดอืดร้อนวุน่วาย เพราะฉะนัน้ ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าดัง่นี ้จงึเป็นการสอนโลก 

ให้เกิดความสุขที่แท้จริง และให้โลกได้รับความสุขที่แท้จริง



หัวใจของพระพุทธศาสนา

บรรดากศุลธรรมทัง้ส้ินอันเป็นปฏบิตัธิรรมย่อมประมวลเข้าในมรรคมอีงค์แปด

นี ้และมรรคมอีงค์แปดนีก็้ประมวลเข้าในไตรสิกขา คอืสีลสิกขา ศกึษาในศลี จติตสิกขา 

ศึกษาในจิต และปัญญาสิกขา ศึกษาในปัญญา หรือว่าศีล สมาธิ ปัญญา อีกนัยหนึ่ง

ก็ประมวลเข้าตามโอวาทปาฏิโมกข์สามข้อ ว่า

สพฺพปาปสฺส อกรณํ  การไม่ท�าบาปทั้งปวง 

กุสลสฺสูปสมฺปทา การท�ากุศลให้ถึงพร้อม

สจิตฺตปริโยทปนํ การช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์

ไตรสิกขาก็ดี โอวาทสามข้อนี้ก็ดี ถือว่าเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาในด้าน

ปฏบิตัธิรรม หรอือีกนัยหน่ึงเป็นหวัใจของกศุลธรรมทัง้ส้ินทีพ่งึปฏบิตั ิและปฏบิตัธิรรม

นี้ก็ดังที่ได้กล่าวแล้ว ว่ารวมเข้าในอริยสัจจ์ข้อที่สี่ คือ มรรค ซึ่งเป็นภาเวตัพพธรรม 

ธรรมทีพึ่งอบรมท�าให้มขีึน้ ท�าให้เป็นขึน้ อนัเรยีกว่าภาวนา หน้าทีซ่ึง่พงึกระท�าในมรรค

หรือในปฏิบัติธรรมก็คือภาวนา อันแปลว่าการท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ท�าสัมมาทิฏฐิให้มี

ขึ้นให้เป็นขึ้นมา เป็นต้น หรือเมื่อย่อเข้าในไตรสิกขา ก็ท�าศีล สมาธิ ปัญญา ให้มีขึ้น

ให้เป็นขึ้น หรือเม่ือย่อเข้าในโอวาทสาม ก็คือ ท�าการละอกุศล การอบรมกุศล  

และการช�าระจิตของตนให้บรสิทุธิผ่์องใส ให้มข้ึีนมาให้เป็นข้ึนมา และดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว

ว่าพระพทุธศาสนาทัง้สิน้นัน้ประมวลเข้าใน สจัจะท้ังส่ี ทุกขสัจจะนัน้เป็นปรญิเญยยธรรม 

คือธรรมท่ีพึงก�าหนดรู้ให้รอบคอบ สมุทัยนั้นเป็นปหาตัพพธรรม คือธรรมที่พึงละ  
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นโิรธนัน้เป็นสจัฉกิาตพัพธรรม คอืธรรมทีพ่งึกระท�าให้แจ้ง มรรคนัน้เป็นภาเวตพัพธรรม 

คือธรรมที่พึงอบรมท�าให้มีขึ้นให้เป็นข้ึน ด่ังนี้เป็นประมวลพระพุทธศาสนาท้ังสิ้น  

และประมวลหน้าท่ีท่ีพึงกระท�าในพระพุทธศาสนาทั้งส้ิน จ�าเพาะข้อที่ส่ีคือมรรคนั้น 

ก็เป็นประมวลของกุศลธรรมทั้งสิ้น ที่พึงปฏิบัติอันเรียกว่าภาเวตัพพธรรม ธรรมที่พึง

ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทั้งนั้น

ศลี สมาธ ิปัญญา หรอืโอวาทสาม ทีเ่รยีกว่าเป็นหวัใจพระพทุธศาสนากนันัน้

กห็มายถงึเป็นหวัใจของกศุลกรรมทัง้สิน้ อนัเป็นปฏบิตัธิรรมซ่ึงเป็นข้อทีส่ีข่องอริยสจัจ์ 

ทั้งสี่ เพราะฉะนั้น สัจจปัพพะนี้จึงเป็นข้อส�าคัญของผู้ศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนา 

และโดยเฉพาะมรรคอันเป็นข้อที่สี่ ก็เป็นข้อส�าคัญในปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น

สัมมาทฏิฐิ

ผูป้ฏบิตัพิระพทุธศาสนาพงึตัง้ใจปฏบิตัทิ�าความเหน็ของตน ให้เป็นสมัมาทฏิฐขิึน้ 

หัดพิจารณาให้เห็นทุกข์ เห็นเหตุเกิดทุกข์ เห็นความดับทุกข์ เห็นทางปฏิบัติให้ถึง 

ความดับทุกข์ คือให้เห็นสัจจะทั้งสี่

สัมมาสังกัปปะ

ปฏิบัติท�าความด�าริของตนให้เป็นความด�าริชอบขึ้น คือให้ด�าริออกจากกาม 

ด�าริไม่พยาบาทปองร้าย ด�าริไม่เบียดเบียน

สัมมาวาจา

ปฏิบัติท�าวาจาของตนให้เป็นสัมมาวาจา คือเว้นจากพูดเท็จ พูดแต่ค�าจริง 

ที่เป็นประโยชน์ ถูกกาละ เว้นจากพูดส่อเสียดให้แตกสามัคคีกัน แต่ว่าพูดค�าสมาน

สามัคคี เว้นจากพูดค�าหยาบที่จะท�าให้เจ็บช�้าน�้าใจ แต่ว่าพูดค�าที่สุภาพไพเราะจับใจ 
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เว้นจากพดูเพ้อเจ้อ เหลวไหล แต่ว่าพดูถ้อยค�าท่ีเป็นหลกัฐาน รูจั้กประมาณในการพดู 

พูดเป็นธรรม เป็นวินัย พูดเหมาะสม

สัมมากัมมันตะ

ปฏิบัตทิ�าการกระท�าของตนทางกายให้เป็นสัมมากมัมนัตะ การงานชอบขึน้มา 

คอืเว้นจากการฆ่า แต่ว่าท�าการท่ีเกือ้กลูแก่ชวิีต เว้นจากการลัก แต่ว่าประกอบการงาน

ที่เป็นเหตุให้ได้ทรัพย์มาโดยชอบ เว้นจากประพฤติผิดในกาม แต่ว่าประพฤติชอบ 

ในกามทั้งหลายหรือว่าเว้นจากอพรหมจริยกิจ

สัมมาอาชวีะ

ปฏิบัติท�าอาชีพของตนให้เป็นสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ เว้นจากมิจฉาชีพ

ต่าง ๆ ประกอบสัมมาอาชีวะต่าง ๆ

สัมมาวายามะ

ปฏิบัติท�าความเพียรของตนความพยายามของตน ให้เป็นสัมมาวายามะ  

เพยีรชอบขึน้โดยท่ีเพยีรระวังบาปอกศุลท่ียงัไม่เกดิ มใิห้บงัเกิดข้ึน เพยีรละบาปอกศุล

ทีบ่งัเกดิข้ึนแล้ว เพยีรท�ากศุลทีย่งัไม่เกดิให้บงัเกดิขึน้ เพยีรรกัษากศุลทีเ่กดิขึน้แล้วให้

ตั้งอยู่และเพิ่มเติมให้ถึงความบริบูรณ์

สัมมาสติ

ปฏิบัติท�าสติของตนให้เป็นสัมมาสติ ระลึกชอบขึ้น คือปฏิบัติ หัดระลึกตาม

ดูไปในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ตามหลัก สติปัฏฐานทั้งสี่
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สัมมาสมาธิ

เพยีรท�าใจของตนให้เป็นสมัมาสมาธ ิคอืให้ตัง้ม่ันไว้โดยชอบ หรอืให้ใจตัง้ม่ัน

อยูใ่นกศุลธรรมทัง้หลาย ให้ต้ังมัน่อยู่ในทางแห่งความดับทกุข์ โดยหัดท�าสมาธห้ิามใจ

มิให้กวัดแกว่งกระสับกระส่าย และให้สงบจากกามจากอกุศลธรรมท้ังหลาย โดยหัด

ตั้งใจไว้ในที่ต้ังของสมาธิต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้อันเรียกว่ากรรมฐาน 

หัดท�าอยู่เนื่อง ๆ ใจก็จะสงบตั้งมั่นได้แม้ชั่วขณะ ในชั่วขณะนั้นเมื่อหัดท�าไปเนือง ๆ 

กจ็ะต้ังมัน่ดขีึน้แต่ยงัไม่แนบแน่น เม่ือไม่ละการปฏบิตักิจ็ะท�าให้แนบเนยีนยิง่ข้ึนจนถึง

สามารถเข้าขัน้ของฌาน มปีฐมฌานเป็นต้น ประกอบด้วยวติกวจิารปีตสิขุ และเอกคัคตา

แห่งจิต คือความที่จิตตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียว

สัมมาทฏิฐเิป็นหัวหน้า

การหัดปฏบิติัตามหลกัของมรรคมอีงค์แปดนี ้เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์และทุกคน

สามารถทีจ่ะท�าได้ พระพทุธเจ้าได้ตรัสสัง่สอนไว้ในพระสตูรหน่ึงว่า สมัมาสมาธ ิความ

ต้ังใจมั่น ประกอบด้วยองค์มรรคอีกเจ็ดข้อเป็นเครื่องแวดล้อมเป็นบริวาร องค์มรรค

อกีเจด็ข้อนัน้กค็อื สมัมาทฏิฐ ิความเห็นชอบ สมัมาสงักัปปะ ความด�ารชิอบ สมัมาวาจา 

เจรจาชอบ สมัมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ สมัมาวายามะ 

เพยีรชอบ สมัมาสต ิระลกึชอบ ดัง่นี ้และได้ตรัสต่อไปว่า สมัมาทฏิฐิ คือความเห็นชอบ 

นั้นเป็นหัวหน้า คือเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ สัมมาทิฏฐิ นั้นเอง หรือด้วย

สัมมาทิฏฐินั้นเองย่อมรู้จักว่าเห็นอย่างนี้เป็น มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิด เห็นอย่างนี้เป็น 

สมัมาทิฏฐ ิเห็นชอบ

เหน็ผดินัน้คืออย่างไร กคื็อเหน็ว่าทานทีใ่ห้ไม่มผีล การบชูาผูค้วรบชูาไม่มผีล 

การบ�ารุงผู้ควรบ�ารุงไม่มีผล ผลของกรรมที่ท�าดีแล้วและท�าชั่วแล้วไม่มี มารดาไม่มี 

บิดาไม่มี โอปปาติกะคือสัตว์ท่ีลอยเกิดไม่มี สมณพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติชอบ 

ซึง่กระท�าให้แจ้ง เพราะรูย้ิง่ด้วยตนเองแล้วแสดงส่ังสอนให้ผูอ้ืน่รูจ้กัโลกนีโ้ลกหน้าไม่มี 

ความเห็นแม้ดั่งนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด
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ส่วนความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบก็มีสองอย่าง คือยังมีอาสวะ 

ยังก่อภพชาติต่อไปอย่างหนึ่ง ไม่มีอาสวะไม่ก่อภพชาติต่อไปอีกอย่างหนึ่ง ความเห็น

ทีเ่ป็นความเหน็ชอบซ่ึงยังมีอาสวะ ยงัก่อภพชาติต่อไปนัน้กค็อื ความเหน็ทีต่รงกนัข้าม

กับที่กล่าวมาแล้ว คือเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผล การบูชาผู้ท่ีควรบูชามีผล การบ�ารุง 

ผู้ควรบ�ารุงมีผล เป็นต้น ส่วนความเห็นชอบที่เป็นอนาสวะคือไม่มีอาสวะ ไม่เป็นเหตุ

ให้มีภพมีชาติต่อไปนั้น ก็ได้แก่ความเห็นชอบของผู้ที่มีจิตไม่มีอาสวะแล้ว สัมมาทิฏฐิ  

ความเหน็ชอบ หรอืว่าด้วยสมัมาทิฏฐ ิความเหน็ชอบย่อมรูจ้กั ย่อมเหน็ว่าเหน็อย่างนี้

เป็นมจิฉาทฏิฐ ิเห็นอย่างน้ีเป็นสมัมาทฏิฐิมอีาสวะ เหน็อย่างนีเ้ป็นสมัมาทิฏฐทิีไ่ม่มอีาสวะ 

และก็อาศัยสัมมาวายามะคือเพียรชอบ อันได้แก่เพียรละมิจฉาทิฎฐิและเพียรท�า 

สัมมาทิฏฐิให้บังเกิดขึ้น กับท้ังอาศัยสัมมาสติระลึกชอบ คือว่ามีสติละมิจฉาทิฏฐิ  

มีสติท�าสัมมาทิฏฐิให้บังเกิดข้ึน เพราะฉะนั้น สัมมาทิฏฐิข้อหนึ่ง สัมมาวายามะ 

ข้อหนึ่ง สัมมาสติข้อหนึ่งจึงเป็นไปตามกันอาศัยกัน

สัมมาทฏิฐ ิ– สัมมาสังกัปปะ

สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ หรือว่าด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ  

ย่อมรู้จักด�าริอย่างนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะ ด�าริผิด ด�าริอย่างนี้เป็นสัมมาสังกัปปะ  

ด�ารชิอบ ด�าริผดิอันเป็นมจิฉาสงักปัปะนัน้ คอืด�ารไิปในกามทัง้หลาย ด�ารไิปในทางปองร้าย 

ด�ารไิปในทางเบียดเบยีน ความด�ารชิอบอันตรงกนัข้ามกม็สีอง คอืทีย่งัมอีาสวะยงัเป็น

เหตใุห้บงัเกิดภพชาตต่ิอไป และทีไ่ม่มอีาสวะ ความด�ารชิอบทีม่อีาสวะน้ันกคื็อด�ารอิอก

จากกาม ด�าริไม่พยาบาทปองร้าย ด�าริไม่เบียดเบียน ส่วนด�าริที่เป็นอนาสวะไม่มี 

อาสวะน้ัน กค็อืความด�ารขิองผูท้ีมี่จติใจไม่มอีาสวะแล้ว ความนกึคดิหรอืทีเ่รยีกว่าวติก

หรอืตรึก อนัเป็นของผูมี้จิตไม่มีอาสวะแล้ว สัมมาทฏิฐ ิคอืความเห็นชอบย่อมรูจั้กย่อม

เห็นว่าด�าริดั่งนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะ ด�าริผิด ด�าริดั่งนี้เป็นสัมมาสังกัปปะ ด�าริชอบ  

และก็ต้องอาศัยสัมมาวายามะ เพียรชอบ คือเพียรละมิจฉาสังกัปปะ ความด�าริผิด 

เพียรท�า สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบให้บังเกิดขึ้นกับท้ังต้องอาศัย สัมมาสติ  

ความระลึกชอบ มีสติละมิจฉาสังกัปปะ ความด�าริผิด มีสติท�าสัมมาสังกัปปะ  

ความด�าริชอบให้เกิดขึ้นด้วย
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สัมมาทฏิฐ ิ– สัมมาวาจา

สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ หรอืด้วยสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ย่อมรูจ้กัย่อม

เห็นว่าพูดอย่างนี้เป็นมิจฉาวาจา วาจาผิด พูดอย่างนี้เป็นสัมมาวาจา วาจาชอบ  

การพูดที่เป็นมิจฉาวาจา วาจาผิดก็คือพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค�าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ

เหลวไหล ส่วนการพดูทีเ่ป็นสมัมาวาจา วาจาชอบกม็สีองอย่างคอืทีม่อีาสวะยงัเป็นไป 

เพื่อให้เกิดภพชาติต่อไปกับที่ไม่มีอาสวะ สัมมาวาจา วาจาชอบที่ยังมีอาสวะนั้น ก็คือ

เว้นจากพดูเทจ็ เว้นจากพดูส่อเสยีด เว้นจากพดูค�าหยาบ เว้นจากพดูเพ้อเจ้อเหลวไหล 

ส่วนสัมมาวาจาที่ไม่มีอาสวะนั้นก็คือวาจาหรือว่าวิรัติ ความเว้นของท่านผู้มีจิตไม่มี 

อาสวะแล้ว สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หรือด้วยสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ย่อมรู้จัก 

ย่อมเห็นว่าพูดอย่างนี้เป็นมิจฉาวาจา พูดอย่างนี้เป็นสัมมาวาจา และก็ต้องอาศัย 

สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ คือ เพียรละมิจฉาวาจา วาจาผิด เพียรท�าสัมมาวาจา 

วาจาชอบให้บังเกิดขึ้น กับทั้งต้องอาศัยสัมมาสติ ความระลึกชอบ ก็คือมีสติละ 

มิจฉาวาจา วาจาผิด มีสติท�าสัมมาวาจา วาจาชอบให้บังเกิดขึ้นให้มีขึ้น

สัมมาทฏิฐ ิ– สัมมากัมมันตะ

สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ หรอืด้วยสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ย่อมรูจ้กัย่อม

เห็นว่าท�าอย่างนี้เป็นมิจฉากัมมันตะ การงานผิด ท�าอย่างนี้เป็นสัมมากัมมันตะ  

การงานชอบ มจิฉากมัมนัตะ การงานผดินัน้กค็อืฆ่าเขาบ้าง ลกัของเขาบ้าง ประพฤติ

ผิดในกามทั้งหลายบ้าง สัมมากัมมันตะ การงานชอบนั้นก็มีสอง คือที่เป็นสาสวะยังมี

อาสวะ ยงัเป็นไปเพ่ือชาตภิพต่อไป และท่ีเป็นอนาสวะ คอืไม่มอีาสวะ สัมมากมัมันตะ 

การงานชอบทีย่งัเป็นสาสวะ คอืทีย่งัมอีาสวะนัน้ กค็อื เว้นจากฆ่าเขาบ้าง เว้นจากลกั

ของเขาบ้าง เว้นจากประพฤติผิดในกามท้ังหลายบ้าง เว้นจากอพรหมจริยะบ้าง  

ส่วนสมัมากมัมนัตะ การงานชอบทีเ่ป็นอนาสวะ ทีไ่ม่มอีาสวะนัน้กไ็ด้แก่ การงานหรอื

ว่าวิรัติของท่านผู้มีจิตไม่มีอาสวะแล้วทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบหรือด้วย 

สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ย่อมรูจ้กัย่อมเหน็ว่าท�าอย่างนีเ้ป็นมจิฉากมัมนัตะ การงานผดิ 
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ท�าอย่างนีเ้ป็นสมัมากัมมันตะ การงานชอบ และกต้็องอาศยัสมัมาวายามะ เพียรชอบ

คือเพยีรละมจิฉากมัมนัตะ การงานผดิ เพยีรท�าสมัมากมัมนัตะ การงานชอบให้บงัเกดิขึน้ 

กับทั้งต้องอาศัยสัมมาสติระลึกชอบ คือมีสติละ มิจฉากัมมันตะ การงานผิด มีสติท�า

สัมมากัมมันตะ การงานชอบให้บังเกิดขึ้นให้มีขึ้นมา

สัมมาทฏิฐ ิ– สัมมาอาชวีะ

สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ หรอืด้วยสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ย่อมรูจั้กย่อม

เห็นว่าอาชพีอย่างนีเ้ป็นมิจฉาอาชวีะ อาชีพผิด อาชพีอย่างนีเ้ป็นสัมมาอาชวีะ อาชพีชอบ 

มจิฉาอาชวีะ อาชพีทีผ่ดินัน้กไ็ด้แก่การท่ีหาเลีย้งชพีด้วยวธิโีกหกตลบแตลง ด้วยวธิพีดู

หลอกลวงโอ้อวดแบบโฆษณาเกินความจริงท�าให้คนหลงนิยม การพูดเลียบเคียงท�าให้

คนหลงเช่ือหรอืจงูใจให้คนนยิม การปฏิบตัใินทางมจิฉาอาชวีะอืน่ต่าง ๆ ส่วนสมัมาอาชวีะ 

เลีย้งชีวติชอบนัน้กมี็สองอย่าง คอื ท่ีเป็นสาสวะ มอีาสวะ กบัทีเ่ป็นอนาสวะ ไม่มอีาสวะ 

สมัมาอาชวีะเล้ียงชวีติชอบ ทีเ่ป็นสาสวะ คือทีย่งัมอีาสวะนัน้ กไ็ด้แก่เว้นจากมจิฉาอาชวีะ 

ประกอบสัมมาอาชีวะ ส่วนสัมมาวายามะ อาชีพชอบที่ไม่มีอาสวะนั้นก็ได้แก่ของท่าน

ผู้มีจิตไม่มีอาสวะทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ หรือว่าด้วยสัมมาทิฏฐิ คือ

ความเห็นชอบ ย่อมรูจ้กัย่อมเหน็ว่า อย่างนีเ้ป็นมจิฉาอาชวีะ เลีย้งชวีติผดิ อย่างนีเ้ป็น

สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ และก็ต้องอาศัยสัมมาวายามะ เพียรชอบ คือเพียรละ

มิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตผิด เพียรท�าสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นกับ

ทัง้สอง ต้องอาศัยสมัมาสติ คือความระลึกชอบ คอืมสีตลิะมจิฉาอาชวีะ เลีย้งชวีติผดิ 

มีสติท�าสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบให้บังเกิดขึ้นให้มีขึ้น ดั่งนี้

การตั้งจติมั่นในทางที่ชอบ

ตามพระพุทธภาษิตในพระสูตรที่น�ามาแสดงโดยย่อนี้ พระพุทธเจ้าทรงยก

สมัมาสมาธคืิอความตัง้จติมัน่โดยชอบเป็นข้อหลกั โดยมีองค์มรรคอกีเจด็ข้อเป็นบรวิาร 

พิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าจิตน้ีส�าคัญมาก จิตเม่ือตั้งม่ันอยู่ในทางท่ีชอบจึงจะน�าให้
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ปฏิบัติไปในทางที่ชอบ คือ เรียกว่าตั้งจิตไว้ถูกก็จะปฏิบัติในทางที่ชอบ ถ้าตั้งมั่นอยู่ใน

ทางที่ผิดหรือตั้งจิตไว้ผิดก็จะน�าให้ปฏิบัติผิด ความส�าคัญจึงอยู่ที่การตั้งจิตไว้ชอบหรือ

การตั้งจิตไว้ผิด ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องตรวจตราดูจิตของตนอยู่เสมอ ให้ตั้งจิตไว้ชอบ  

ไม่ตั้งจิตไว้ผิด และให้ม่ันอยู่ในความชอบนั้น ไม่ให้ง่อนแง่นคลอนแคลน ดั่งนี้ คือ 

สัมมาสมาธิซึ่งเป็นหลักส�าคัญ เมื่อตั้งจิตไว้ชอบและม่ันคงอยู่ในความชอบ อยู่ใน 

ทางที่ชอบแล้ว ก็จะน�าให้มรรคอื่น ๆ บังเกิดขึ้น และในบรรดามรรคอื่น ๆ เหล่านี้  

สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นหัวหน้าคือความเห็นถูกต้อง ความเห็นชอบเป็นข้อส�าคัญ และ 

ก็ต้องอาศัย สัมมาวายามะ เพียรชอบ และสัมมาสติ ระลึกชอบ ประกอบอยู่ด้วยกัน

เป็นหลักในการปฏบิตั ิ เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว สัมมาทฏิฐ ิ ความเห็นชอบ สัมมาวายามะ  

ความเพยีรชอบ สมัมาสต ิความระลึกชอบ โดยมสัีมมาสมาธเิป็นหลกัหนนุอยูเ่ป็นฐาน

รองรับ ย่อมจะน�าให้เจรญิเพิม่พนูสมัมาทฏิฐเิองด้วย และให้เจรญิเพิม่พนูสัมมาสงักปัปะ 

ความด�ารชิอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ให้บังเกิด

ขึ้นตามกันไป น�าให้มรรคมีองค์แปดนี้บรรลุถึงความงอกงามจนถึงบริบูรณ์ในที่สุด

ได้แสดงมรรคมอีงค์แปด อนัเป็นมรรคสัจจะ สภาพท่ีจรงิคือ มรรค ทางปฏบิติั

ให้ถึงความดับทุกข์ ซึ่งโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงยกสัมมาทิฏฐิ  

ความเห็นชอบว่าเป็นหัวหน้าและต้องอาศัยสัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ  

ระลึกชอบ ไปด้วยกัน ช่วยอบรมให้มรรคองค์อื่น ๆ บังเกิดขึ้น นับตั้งแต่อบรม 

เพิ่มเติมสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเองให้เจริญมากยิ่งขึ้น และอบรม สัมมาสังกัปปะ 

ความด�าริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ 

เลี้ยงชีวิตชอบให้เจริญมากยิ่งขึ้น จนท�าให้ทุก ๆ ข้อบรรลุถึงความบริบูรณ์ในที่สุด

สัมมาสมาธใินพระพุทธศาสนา

ยังมีข้อที่ควรพิจารณาเกี่ยวแก่สมาธิอีกอย่างหนึ่งว่า สมาธิท่ีมุ่งหมายในทาง

พระพุทธศาสนานัน้ต้องเป็นสมัมาสมาธ ิความตัง้ใจชอบดงันีเ้ป็นข้อหลกั และทีจ่ะเป็น

สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบนั้นก็จะต้องประกอบด้วยองค์มรรคข้ออื่น ๆ คือจะต้อง
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ประกอบด้วยความเหน็ชอบ ความด�ารชิอบเป็นตวัปัญญา จะต้องประกอบด้วยเจรจาชอบ 

การงานชอบ อาชพีชอบซึง่เป็นศลี ทัง้จะต้องมีความเพยีร พยายามชอบ สติคอืความ

ระลึกชอบ ซึ่งเป็นธรรมที่รวมอยู่ในข้อสมาธิหรือในจิตตสิกขา ดังนี้จึงจะเป็นสัมมา-

สมาธิในพระพุทธศาสนา เมื่อเป็นด่ังนี้ จึงเป็นอันไม่นับถือสมาธิที่นอกไปจากนี้ว่า  

เป็นสมาธิที่เป็นมรรคสัจจะ สภาพที่จริงคือมรรค แม้ว่าจะเป็นสมาธิที่แนบแน่นบรรลุ

ถงึญาณ จนเป็นเหตใุห้ผูไ้ด้ผูถ้งึได้ญาณ คือความหยัง่รูพ้เิศษ เหน็นัน่เหน็นี ่ได้ยนินัน่

ได้ยนิน่ี ดงัทีเ่รยีกว่าหทูพิย์ ตาทพิย์ หรอืแม้ว่าจะมอี�านาจทางจติอย่างอืน่นอกจากนีไ้ปอกี 

ถ้าเพยีงสมาธอิย่างเดยีวเท่าน้ีกไ็ม่นบัว่าเป็นมรรคสจัจะ สภาพท่ีจรงิคอืมรรค ทางปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์อันเป็นสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนา และเมื่อพิจารณาดูตาม 

เรือ่งราวกจ็ะเหน็ได้ว่าสมาธมิิใช่มรรคดังกล่าวนี ้กม็ผีูไ้ด้ผูถ้งึมาตัง้แต่ก่อนพระพทุธศาสนา

บังเกิดข้ึน และก็ปรากฏท่ีแสดงไว้ว่า ผู้ที่ได้สมาธิเข้าขั้นฌานสมาบัติได้ไปบังเกิด 

ในพรหมโลกอยู่เป็นอันมาก เพราะฉะน้ัน บรรดาผู้มีสมาธิแม้ที่เป็นขั้นฌานสมาบัติ

อย่างสูง ก็มีผู้ได้ผู้ถึงมาแล้ว ดังที่มีแสดงว่า ได้มีเทพดา มาร พรหม มนุษย์และสัตว ์

ทกุจ�าพวกมามากมายแล้วต้ังแต่ก่อนพระพทุธศาสนาบงัเกดิขึน้ ก่อนพระพทุธเจ้าบงัเกดิขึน้ 

เทวดา มาร พรหม กม็อียูเ่ตม็สวรรค์เตม็พรหมโลกแล้ว มนษุย์กม็อียูม่ากทัว่โลกแล้ว 

สัตว์นรกสัตว์เดียรัจฉานทั้งหลายก็มีอยู่เต็มนรกเต็มโลกอยู่แล้ว ก็แปลว่า บรรดา

ภูมิธรรมที่ให้ไปบังเกิดเป็นมนุษย์ก็ดี เป็นเทวดามารพรหมก็ดี ตลอดจนถึงไปเกิดใน

อบายทั้งหลายก็ดี ก็มีอยู่บริบูรณ์แล้ว ยังขาดแต่มรรคผลนิพพานเท่านั้นที่ยังไม่มี

พระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นในโลก ก็โดยท่ีได้ทรงบ�าเพ็ญธรรมขึ้นโดยล�าดับ 

บริบรูณ์ด้วยมนษุยธรรม บรบูิรณ์ด้วยธรรมแห่งเทพ แห่งพรหมทัง้หมด แปลว่าได้ทรง

ปฏบิตัธิรรมให้พ้นจากโลกท่ีชัว่ท่ีต�า่ท่ีทราม มาสูโ่ลกท่ีดทีีล่ะเอียดประณตีขึน้โดยล�าดบั 

จนถึงทะลุโลก คือพ้นโลก เป็นโลกุตตรธรรม เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานขึ้นมา  

จงึได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า ทรงบรรลุมรรคผลนพิพาน เพราะฉะนัน้ ความพเิศษของ

พระพทุธศาสนาจงึอยูท่ีม่รรคผลนพิพาน อนัเป็นโลกตุตรธรรม ธรรมทีใ่ห้พ้นจากโลก

คือพ้นจากทุกข์ได้โดยแท้จริง โดยปฏิบัติในมรรคคือปฏิบัติให้พบความดับทุกข์นี้  

เพราะฉะนั้น สมาธิที่มุ่งหมายในพระพุทธศาสนา จึงมิได้มุ่งหมายถึงสมาธิที่มุ่งหมาย

ให้ได้หูทพิย์ตาทพิย์ ให้ได้อ�านาจจติต่าง ๆ แต่ว่ามุ่งหมาย สมาธ ิ คอืความตัง้จติใจ 
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ไว้ถกู มั่นคงอยู่ในทางที่ถูกนั้น แม้ว่าจะไม่ถึงฌาน เอาเพียงว่าให้ได้พบความสงบจาก

กามและอกุศลธรรมท้ังหลายอันเป็นบาทของปัญญา คือ ต้องการสมาธิท่ีจะท�าให้ได้

สมัมาทฏิฐคิอืความเหน็ชอบ ให้ได้สัมมาสงักปัปะ คอืความด�ารชิอบและต่อไปทกุ ๆ ข้อ 

สมาธทิีท่�าให้ได้ปัญญา ให้ได้ศีลและให้ได้สมาธเิอง ทีช่อบยิง่ขึน้ ดงันีจึ้งเป็นสัมมาสมาธิ

ในทางพุทธศาสนา

เพราะฉะนัน้ ทางปฏบิตัทิีถ่กูต้องทางพระพุทธศาสนานัน้จงึต้องการให้ได้สมาธิ

เพือ่ทีจ่ะเหน็ธรรมอนัเป็นตวัปัญญาทีเ่ป็นสมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัปะ ทีจ่ะท�าให้เป็นศลี 

เป็นสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ และที่จะเป็นสัมมาวายามะ สัมมาสติ 

ดังนี้จึงเป็นสัมมาสมาธิที่ถูกต้อง และเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่า องค์มรรคทั้งปวง

เหล่านี้ตั้งอยู่ที่จิตนี้แหละเป็นส่วนส�าคัญ เพราะฉะนั้น เมื่อจิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับ

กระส่าย องค์มรรคทัง้ปวงกต็ัง้อยูไ่ม่ได้ เหมอืนอย่างว่าสิง่อะไรทีห่มนุติว้อยูจ่ะเอาอะไร

ไปตั้งอยู่นั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ คนจะไปยืนก็ยืนไม่ติดต่อเมื่อจิตอันนี้ไม่ดิ้นรนกวัดแกว่ง 

กระสับกระส่าย สัมมาทิฎฐิจึงจะตั้งขึ้นได้ สัมมาสังกัปปะจึงจะตั้งขึ้นได้เป็นต้น  

เพราะฉะนั้น จิตนี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องหัดท�าให้สงบ ให้ตั้งไว้ถูก และเมื่อจิตสงบ

ตัง้ไว้ถกูแล้ว จะตัง้อะไรลงไปท่ีเป็นกุศลธรรมทัง้หลายกย่็อมตัง้อยูไ่ด้ อนันีค้วรท�าความ

เข้าใจเกี่ยวกับสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ง

ได้สัมมาทฏิฐยิ่อมได้สัมมาสังกัปปะ

พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสต่อไปอีกในพระสูตรนั้นว่า เม่ือได้สัมมาทิฏฐิคือความ

เห็นชอบ ก็ย่อมควรย่อมสามารถที่จะได้สัมมาสังกัปปะคือความด�าริชอบ พิจารณาดู

แล้วก็จะเห็นว่า เม่ือได้ความเห็นชอบ คือเมื่อได้ความหยั่งรู้ในทุกข์ ในเหตุเกิดทุกข์  

ในทางดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็ย่อมท�าให้สามารถให้อาจเพียงพอ 

ที่จะด�าริออกจากทุกข์อันเป็นเนกขัมมสังกัปปะ ที่จะด�าริไม่ปองร้ายทุกข์ ที่จะด�าริไม่

เบียดเบียนทุกข์ เพราะว่าความเบียดเบียนความปองร้ายนั้น ย่อมเกิดขึ้นที่ขันธ์ห้า

นัน่เอง จะปองร้ายใคร จะเบยีดเบยีนใคร กป็องร้ายเบยีดเบยีนทีข่นัธ์ห้า เพราะฉะนัน้ 
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ถ้าเห็นขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์เสียแล้ว ก็จะเกิดด�าริไม่ปองร้ายตัวทุกข์ เพราะเป็นตัวทุกข์

อยูแ่ล้วจะต้องไปปองร้ายท�าไม และตวัทกุข์น้ันกไ็ม่ได้ตรสัสอนให้ปองร้ายท�าลาย ตรสั

สอนให้ก�าหนดรูใ้ห้รอบคอบ ว่าเป็นทกุข์จรงิ ข้อทีค่วรปองร้ายเบยีดเบยีนกค็อืเหตเุกดิ

ทุกข์ต่างหาก ได้แก่ตัณหาหรือโลภโกรธหลงท้ังหลาย ซึ่งควรท่ีจะปฏิบัติท�าลายเสีย

ระงับเสียดังนี้

ได้สัมมาทฏิฐยิ่อมได้สัมมาวาจา

เมื่อได้สัมมาสังกัปปะคือความด�าริชอบ ก็ย่อมอาจย่อมควร ย่อมสามารถท่ี

จะได้สัมมาวาจา เจรจาชอบ เพราะว่าความด�าริชอบนั้นก็เป็นตัววิตกวิจาร คือความ

ตรึกความตรองที่เป็นวจีสังขาร เครื่องปรุงแต่งวาจา เพราะว่าจะเปล่งวาจาออกมานั้น

ก็จะต้องมีวิตก วิจารคือความตรึกความตรองก่อน แล้วจึงเปล่งวาจาออกมา ความ 

ตรกึตรองหรอืความด�ารอินัเป็นสงักปัปะนีจ้งึเป็นวจสีงัขาร เครือ่งปรงุวาจา เพราะฉะนัน้ 

เมื่อความด�าริหรือวิตกวิจารอันเป็นเครื่องปรุงวาจาเป็นไปชอบ วาจาท่ีเปล่งออกมาก็

ย่อมจะชอบ เมือ่ก�าหนดโดยข้อทีเ่ว้นกย่็อมจะเว้นจากวาจาเท็จ วาจาส่อเสียด วาจาหยาบ 

และวาจาเพ้อเจ้อ เหลวไหล เมื่อจะก�าหนดในข้อท่ีเปล่งออกมาก็จะเป็นวาจาที่จริง  

เป็นประโยชน์ถูกกาละ เป็นวาจาท่ีสมานสามัคคี เป็นวาจาที่สุภาพไพเราะจับใจ  

เป็นวาจาที่มีหลักฐานเป็นธรรม เป็นวินัย มีขอบเขต

ได้สัมมาวาจาย่อมได้สัมมากัมมันตะ

เมื่อได้สัมมาวาจาคือเจรจาชอบ ก็ย่อมควรย่อมเพียงพอ ย่อมอาจที่จะได ้

สมัมากัมมนัตะ การงานชอบ เม่ือแสดงในทางเว้น ก็จะเว้นจากการฆ่า เว้นจากการลกั 

เว้นจากการประพฤตผิดิในกามทัง้หลาย เมือ่จะแสดงในด้านกระท�า กจ็ะให้ท�าการงาน

ทีเ่ก้ือกูลแก่ชวีติร่างกาย การงานทีจ่ะท�าให้ได้ทรพัย์มาโดยชอบ และเป็นความประพฤติ

ชอบในกามทั้งหลาย จนถึงเว้นจากอพรหมจริยกิจ
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ได้สัมมากัมมันตะ ย่อมได้สัมมาอาชวีะ

เมื่อได้สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ก็ย่อมอาจย่อมควรย่อมเพียงพอที่จะได้

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ เพราะจะท�าให้เว้นจากมิจฉาอาชีวะ ส�าเร็จสัมมาอาชีวะ

ได้สัมมาอาชวีะย่อมได้สัมมาวายามะ

เมื่อได้สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ก็ย่อมเพียงพอย่อมควร ย่อมอาจที่จะได้

สมัมาวายามะ เพยีรชอบ เพราะจะท�าให้เพยีรระวงับาปอกศุล ทีย่งัไม่เกดิไม่ให้เกดิขึน้ 

เพยีรละบาปอกศุลทีบั่งเกดิขึน้แล้ว เพยีรท�ากศุลทีย่งัไม่เกดิให้เกดิขึน้ เพยีรรกัษากศุล

ที่บังเกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่และอบรมเพิ่มเติมให้บรรลุถึงความบริบูรณ์

ได้สัมมาวายามะย่อมได้สัมมาสติ

เมื่อได้สัมมาวายามะ เพียรชอบ ก็ย่อมควรย่อมเพียงพอย่อมอาจสามารถที่

จะได้สัมมาสติ ระลึกชอบ เพราะจะท�าให้อบรมสติ ระลึกตามดูในกาย เวทนา จิต 

ธรรม อันเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่

ได้สัมมาสตยิ่อมได้สัมมาสมาธิ

เมื่อได้สัมมาสติ ระลึกชอบ ก็ย่อมจะเพียงพอย่อมจะควรย่อมอาจสามารถ 

ทีจ่ะได้สมัมาสมาธ ิความตัง้ใจชอบ คอืท�าจติให้สงบจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย 

ตัง้มัน่เป็นสมาธบิรรลถุงึเอกคัคตา คอืความมอีารมณ์อนัเดยีวของจติ ตัง้แต่ขัน้ธรรมดา

จนถึงขั้นอัปปนา คือแนบแน่นแน่วแน่ จนถึงขั้นที่เป็นฌาน คือความเพ่งที่หนึ่ง ที่สอง 

ที่สาม ที่สี่
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ได้สัมมาสมาธยิ่อมได้สัมมาญาณ

เมื่อได้สัมมาสมาธิ ความตั้งใจชอบ ก็ย่อมควรย่อมเพียงพอ ย่อมอาจ 

ย่อมสามารถที่จะได้สัมมาญาณ คือความหยั่งรู้ชอบอันเป็นตัวความรู้ความเห็นชอบ

ได้สัมมาญาณย่อมได้สัมมาวมิุตติ

เมื่อได้สัมมาญาณคือความหยั่งรู้ชอบ ก็ย่อมควรย่อมเพียงพอ ย่อมอาจ 

ย่อมสามารถที่จะได้สัมมาวิมุตติ คือความหลุดพ้นชอบตั้งแต่ในขั้นท่ีเป็นตทังควิมุตติ  

ความหลดุพ้นด้วยองค์นัน้อันเป็นความหลดุพ้นชัว่คราว วกิขมัภนวมิตุต ิความหลดุพ้น

ด้วยความสะกดไว้ ด้วยอ�านาจของสมาธถิงึขัน้ฌาน สมจุเฉทวมิตุติ ความหลดุพ้นด้วย 

ความตัดขาดด้วยมรรค ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยความสงบระงับด้วยผล 

และนิสสรณวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยการแล่นออกด้วยนิพพาน

ตทังควิมุตติ และวิกขัมภนวิมุตติ เป็นกุปปวิมุตติคือวิมุตติที่ยังก�าเริบได้ คือ

ยังเสื่อมได้หรือเป็นสมยวิมุตติ หลุดพ้นชั่วสมัยหรือชั่วคราว อันเป็นวิมุตติของสามัญ

ชนทั่วไป ซึ่งเมื่อปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา ก็ย่อมได้วิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยองค์

คือศีล สมาธิ ปัญญา ตามภูมิตามชั้นเป็นครั้งเป็นคราวได้แล้วก็เสื่อม ส่วนสมุจเฉท-

วิมุตติ ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ และนิสสรณวิมุตติ เป็นความหลุดพ้นด้วยมรรคผลนิพพาน

เป็นอกปุปธรรม ธรรมทีไ่ม่ก�าเรบิ คือ หลดุพ้นได้เดด็ขาด เป็นอสมยวมุิตติ คอืความ

หลดุพ้นไม่มสีมัยคอืตลอดไป เป็นวมิตุตขิองพระอรยิบคุคลทัง้หลายได้ตรสัไว้ว่า ตัง้แต่ 

สมัมาทิฏฐจินถงึสมัมาสมาธแิปดองค์นีส้�าหรบัพระเสขะ แต่เมือ่เตมิอกีสอง สมัมาญาณ 

และสัมมาวมิตุต ิอนัหมายถงึวมิตุตเิดด็ขาดของพระอรหันต์ท้ังหลายกเ็ป็นของอเสขบคุคล

ละอกุศลธรรมด้วยมรรคสบิ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายไว้ต่อไปอีกว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบนั้นย่อม

ละมจิฉาทฏิฐ ิความเหน็ผดิ และเป็นเหตลุะบาปอกุศลท้ังหลายท่ีบังเกิดขึน้เพราะมจิฉาทิฏฐ ิ
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เป็นเหตอุบรมท�ากศุลทัง้หลายให้บงัเกดิขึน้ด้วยสมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักัปปะ ความด�ารชิอบ 

ย่อมละมจิฉาสงักปัปะ ความด�าริผดิและเป็นเหตลุะอกศุลบาปกรรมทัง้หลาย ทีบ่งัเกดิ

ขึ้นเพราะความด�าริผิด เป็นเหตุอบรมกุศลธรรมทั้งหลายด้วยด�าริชอบนั้น สัมมาวาจา 

เจรจาชอบ ย่อมละการเจรจาผิด เป็นเหตุละบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย ที่บังเกิดขึ้น 

เพราะมิจฉาวาจา และเป็นเหตุอบรมเจริญกุศลธรรมท้ังหลายด้วยสัมมาวาจานั้น  

สมัมากัมมนัตะ การงานชอบ ย่อมละมิจฉากมัมนัตะ การงานทีผ่ดิ และเป็นเหตลุะบาป

อกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นเพราะมิจฉากัมมันตะ เป็นเหตุอบรมเจริญกุศลธรรม

ทั้งหลายด้วยสัมมากัมมันตะนั้น สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ละมิจฉาอาชีวะ  

เล้ียงชวีติผดิ และเป็นเหตลุะบาปอกศุลธรรมทัง้หลายทีบ่งัเกดิขึน้ เพราะมิจฉาอาชวีะ

เป็นเหตอุบรมเจริญกศุลธรรมท้ังหลายด้วยสมัมาอาชวีะนัน้ สมัมาวายามะ เพยีรชอบ 

ละมิจฉาวายามะ เพียรผิดพยายามผิด และเป็นเหตุละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายด้วย 

สมัมาวายามะ เป็นเหตอุบรมเจรญิกศุลธรรมทัง้หลายด้วย สัมมาวายามะนัน้ สัมมาสติ 

ระลึกชอบ ละมิจฉาสติ และเป็นเหตุละบาปอกุศลธรรมท้ังหลายท่ีบังเกิดขึ้นเพราะ

มิจฉาสติ เป็นเหตุอบรม เจริญกุศลธรรมทั้งหลายด้วยสัมมาสตินั้น สัมมาสมาธิ  

ความต้ังใจชอบ ละมิจฉาสมาธิ และเป็นเหตุละบาปอกุศลธรรมท้ังหลายท่ีบังเกิดขึ้น

เพราะมจิฉาสมาธ ิเหน็เหตุอบรมเจริญกศุลธรรมทัง้หลายด้วยสมัมาสมาธินัน้ สมัมาญาณ

ความหยั่งรู้ชอบ ละมิจฉาญาณ ความหยั่งรู้ผิด และเป็นเหตุละบาปอกุศลธรรม 

ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้น เพราะมิจฉาญาณ เป็นเหตุอบรมเจริญกุศลธรรมทั้งหลายด้วย

สัมมาญาณ สัมมาวิมุตติ ความหลุดพ้นชอบ ละมิจฉาวิมุตติ ความหลุดพ้นผิด และ

เป็นเหตุละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้น เพราะมิจฉาวิมุตติ เป็นเหตุอบรม

เจริญกุศลธรรมทั้งหลายด้วยสัมมาวิมุตตินั้น ดั่งนี้

มรรคสมังคี

มรรคมีองค์แปด และเม่ือเพ่ิมสมัมาญาณ สมัมาวมิตุตเิป็นสบิ ย่อมประกอบ

กันเป็นไปเพื่อวิมุตติ คือความหลุดพ้นซึ่งรวมอยู่ด้วยเป็นข้อที่สิบ เป็นตัวนิโรธ ความ

ดับทุกข์ ซึ่งเป็นนิโรธสัจจะ ด้วยประการฉะนี้ ในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ก็กล่าวได้ว่า  
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ได้ทรงยกสัมมาสติคือความระสิกชอบขึ้นเป็นหลัก และก็แสดงธรรมทั้งหลายรวมเข้า

เช่นเดยีวกบัในพระสตูรนัน้ ได้ยกเอาสมัมาสมาธเิป็นหลกั และเอาข้ออ่ืน ๆ ประกอบเข้า 

ฉะนั้น จึงพึงสันนิษฐานว่า ข้อที่ทรงแสดงเหล่านี้เป็นปริยายธรรม ธรรมที่ทรงแสดง

เป็นปริยาย คือนัยะอันหนึ่ง ๆ แต่เมื่อพิจารณารวมกันทั้งหมดแล้ว ก็จะพึงเห็นได้ว่า

ทกุข้อต่างมคีวามส�าคญัเป็นหลกัอยู่ด้วยกนัทกุ ๆ ข้อ ซึง่จะต้องรวมกนัเป็นมรรคสมงัคี 

ความพร้อมเพรียงกันแห่งองค์มรรค เมื่อเป็นดั่งนี้จึงจะเป็นเพื่อผลของการปฏิบัติ  

และการปฏบิตัใินสตปัิฏฐานนัน้ได้ตรสัยกย่องว่าให้บรรลถุงึอญัญา คอืความรูท้ัว่ถงึอนั

เป็นภูมิธรรมขั้นสูงสุด หรือความเป็นอนาคามี ตามล�าดับการที่ปฏิบัติ ซึ่งยกเอาการ

ที่ปฏิบัติน้ันเจ็ดปี ถอยลงมาถึงเจ็ดวัน หรือเจ็ดวันถึงเจ็ดปี แต่ก็พึงท�าความเข้าใจว่า 

ย่อมหมายความถึงความปฏิบัตินั้นบรรลุถึงความบริบูรณ์ คือบริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง 

เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วจะช้าวัน หรือเร็ววันก็ดี ย่อมให้บรรลุผล และถึงแม้ว่าจะไม่บรรลุผล

ถึงอัญญาหรือความเป็นอนาคามี ดั่งนั้น ย่อมท�าให้บรรลุผลที่หย่อนลงมาตามควรแก่

การปฏิบัติ ที่จะไม่บรรลุผลเลยนั้นหามีไม่



ผลสูงสุดในพระพุทธศาสนา : นพิพาน

นิพพาน แม้ว่าจะหมายถึงธรรมที่พึงบรรลุสูงสุดในพระพุทธศาสนา อันอาจ

จะเข้าใจว่าเป็นธรรมสุดเอ้ือม แต่เม่ือพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าจ�าเป็นที่จะต้องมี

จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติธรรม และจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานั้น ก็คือ 

นพิพาน อนัเป็นธรรมสิน้กิเลสสิน้กองทุกข์ทัง้สิน้ เมือ่มจุีดมุง่หมายเพ่ือบรรลถุงึภมูธิรรม

อันสูงสุดน้ี การปฏิบัติแม้จะเป็นขั้นเบื้องต้นเบื้องต�่าก็เป็นการปฏิบัติที่บ่ายหน้าไปสู่

นิพพานนั้น ดังที่เรียกว่า เอียงเทลุ่มลาดไปสู่นิพพานนั้นเป็นอย่างเดียวกัน และแม้ว่า

จะยังไม่ได้ไม่ถึงก็พึงระลึกถึงได้ และตั้งอธิษฐานจิตเพื่อบรรลุได้ ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า 

แม้แต่โบราณกาลมาท่านก็นิยมอธิษฐานใจ ในเมื่อได้บ�าเพ็ญกุศลหรือปฏิบัติธรรมว่า 

นิพพานปัจจโย โหตุ จงเป็นปัจจัยเพื่อบรรลุนิพพานหรือจงเป็นปัจจัยแห่งนิพพาน  

ด่ังน้ีแล แม้บรรดาท่านทีไ่ด้บรรลถุงึนพิพานแล้ว ก่อนแต่บรรลกุจ็ะต้องตัง้อธษิฐานจติ

เพ่ือนิพพานด้วยกันท้ังนั้น จึงจะเป็นเหตุให้ปฏิบัติในปฏิปทา คือข้อปฏิบัติหรือทาง

ปฏบิตัเิพือ่บรรลุนพิพานดังท่ีได้มีแสดงถงึคณุของพระพทุธเจ้าว่า เป็นผูท้ีใ่คร ๆ ไม่พงึ

ต�าหนิติเตียน โจทประท้วงได้ ๓ ประการ คือ

๑. พระตถาคตพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีธรรมอันกล่าวดีแล้ว อันสมณพราหมณ์

หรือเทพยดามารพรหมไม่พงึทักท้วงโดยธรรมได้ ว่าพระองค์มไิด้มธีรรมอนักล่าวดแีล้ว

๒. พระตถาคตพุทธเจ้าทรงบัญญัติแสดงปฏิปทา ทางปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติ 

ให้ถึงนิพพานแก่สาวกทั้งหลายแล้ว โดยประการที่สาวกทั้งหลายปฏิบัติแล้ว ก็จะพึง
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กระท�าให้แจ้งเพราะรูย้ิง่เองแล้ว ในทฎิฐธรรม คือในปัจจบุนั ซึง่เจโตวมิตุติ ความหลดุ

พ้นด้วยใจ ปัญญาวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยปัญญา อันไม่มีอาสวะคือกิเลสซึ่งนอนจม

หมกัหมมอยู่เพราะสิน้อาสวะท้ังหลายยบัยัง้อยู่ สมณพราหมณ์ หรือเทพยดามารพรหม

ไม่พงึต�าหนิโจทท้วงโดยธรรมได้ในปฏปิทา ให้ถึงนพิพานท่ีทรงบญัญตัแิสดงดแีล้วนัน้ และ

๓. พระตถาคตพทุธเจ้าได้ทรงมบีรษิทัแห่งสาวกมใิช่ร้อยเดยีว คอืจ�านวนมาก 

ซึง่ปฏบิตัติามปฏิปทาให้บรรลุถึงนิพพานน้ัน กก็ระท�าให้แจ้งวิมตุติ ความหลุดพ้นเพราะ

สิ้นอาสวะทั้งหลาย ไม่มีสมณพราหมณ์หรือเทพยดามารพรหมจะพึงต�าหนิโจทท้วงได้

แม้ในข้อนี้

ฉะนั้น พระองค์จึงไม่ทรงมองเห็นเคร่ืองกาหมาย อันแสดงว่าบกพร่อง 

ผิดพลาด ซ่ึงเม่ือพระองค์ไม่ทรงเห็นเครื่องกาหมายน้ี ก็ทรงบรรลุถึงความเกษม  

ความไม่กลัว และความกล้าหาญ ดั่งนี้

นี้เป็นพระพุทธคุณ คือคุณของพระพุทธเจ้าอันแสดงว่า ได้ทรงแสดงปฏิปทา

ให้บรรลุถึงนิพพาน และก็ได้มีบริษัทแห่งสาวกปฏิบัติแล้ว บรรลุถึงนิพพานมิใช่ร้อย

เดียว หมายความว่า มจี�านวนมากดัง่นี ้ฉะนัน้ แม้ว่าจะยังไม่ได้ไม่ถงึ แต่เมือ่ตัง้อธษิฐาน

จติไว้ และปฏิบตัธิรรม ก็ชือ่ว่าเป็นการปฏิบตัติรงต่อธรรมเป็นทีพ้่นกเิลส และกองทกุข์ 

คือนิพพานอนัเป็นธรรมสงูสดุในพระพทุธศาสนา และดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วข้างต้นว่า แม้แต่

ท่านผูบ้รรลแุล้ว ก่อนท่ีจะบรรลุกจ็ะต้องอธษิฐานจิตให้บรรลทุัง้นัน้ กแ็ปลว่า มอีนสุสติ 

คือความระลึกถึงนิพพานเป็นเบ้ืองหน้า เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงน้อมน�าให้มีการปฏิบัติ  

และก็ได้กล่าวแล้วเซ่นเดียวกันว่า ไม่ต้องกลัวว่าจะบรรลุถึงนิพพานเร็ว เพราะว่าอัน 

อาสวกิเลส กิเลสที่นอนจมหมักหมม อยู่ในจิตสันดานนี้มากมายนักอย่างเป็นกองโต

อย่างภูเขาใหญ่ การปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่ง ๆ ก็คล้าย ๆ กับน�าผ้าไปปิดภูเขาใหญ่นี ้

ทหีนึง่ ๆ จะท�าให้ภเูขาสกึกร่อนไปสกัเท่าใด ฉะนัน้แม้จะมจีติอธษิฐานให้บรรลนุพิพาน 

ปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องกลัวว่าจะบรรลุนิพพานเร็ว ข้อที่ควรกลัวนั้นก็คือจะบรรลุช้า  

ต้องท่องเที่ยววนเวียนไปในสังสารวัฏตลอดกาลยืดยาวนาน
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สัลเลขปฏบิัติ

ในต่อไปน้ีจะได้แสดงถึงชั้นธรรม เพื่อที่จะให้มีความเข้าใจถึงภูมิธรรมที่พึง

บรรลุในการปฏิบัติธรรมตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อันผู้ปฏิบัติพึงบรรลุได้ การ

ปฏิบัตธิรรมนัน้เบ้ืองต้น ต้องท�าความเข้าใจไว้ก่อนว่า โดยตรงเพือ่ขดัเกลากิเลสในจติอนั

เรยีกว่า “สัลเลขธรรม” ธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสในจิต หรือสัลเลขปฏิบัติ การ

ปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสในจิต จิตนี้สามารถปฏิบัติขัดเกลากิเลสออกได้ เพราะว่าจิต

เป็นธรรมชาติปภสัสรคือ ผดุผ่อง จติเป็นวญิญาณธาตคุอืธาตรุู ้คอืรูอ้ะไรได้ แต่ว่าจติ

น้ีถูก อุปกเิลส คอืเครือ่งเศร้าหมองทีจ่รเข้ามา มาท�าให้เศร้าหมองไป เครือ่งเศร้าหมอง

ของจิตนี้เรียกกันเป็นค�ากลาง ๆ ทั่วไปว่า กิเลสที่แปลว่าเครื่องเศร้าหมอง หมายถึง

เครื่องเศร้าหมองของจิตทุกอย่างจะเป็นราคะ โทสะ โมหะ จะเป็นอวิชชา ตัณหา 

อุปาทาน หรือจะเป็นกิเลสข้อใดข้อหนึ่งที่แสดงไว้ ก็รวมอยู่ในค�าว่ากิเลส คือ เครื่อง

เศร้าหมองทั้งนั้น และส�าหรับในที่นี้ มีค�าว่าอุปเติมเข้าไปว่าอุปกิเลสน้ัน ก็เพื่อท่ีจะ

ชี้แจงแสดงว่า กิเลสนั้นเป็นเครื่องที่จรเข้ามาสู่จิต หรือจรเข้าไปในจิต อุปแปลว่า  

เข้ามาหรือแปลว่าเข้าไป ค�านีจ้งึบ่งความว่ากิเลสนัน้ไม่ใช่เป็นเนือ้แท้ของจติ แต่เป็นส่ิงที่

จรเข้ามาหรอืจรเข้าไปสูจ่ติ เหมือนอย่างเป็นอาคันตุกะ คือเป็นแขกผู้จรมาอาศัยไม่ใช่

เป็นเจ้าของบ้าน ถ้าหากว่ากิเลสเป็นเนือ้แท้ของจติ หรอืเป็นตัวเจ้าของบ้านกไ็ม่อาจจะ

ขัดเกลาหรือช�าระล้างได้ แต่เพราะเป็นอุปกิเลสเป็นเครื่องที่จรเข้ามา ดั่งนั้นจึงช�าระ

ล้างได้ ขัดเกลาได้ ต้องการแสดงความหมายดั่งนี้ จึงเติมค�าว่าอุปเข้าไป

ส�าหรับในพระพุทธภาษิต ซึ่งแสดงถึงความที่กิเลสเป็นเครื่องจรเข้ามานั้น  

และกเิลสทีจ่รเข้ามาน้ีเมือ่มานอนจมหมกัหมมอยูใ่นจติ จนเรยีกว่าเป็นเครือ่งหมกัหมม

มชีือ่ว่าอาสวะ เป็นเครือ่งนอนจมมชีือ่ว่าอนสุยั เมือ่เป็นดัง่นี ้จงึคล้าย ๆ กับว่าเป็นตวั

ประจ�าอยูใ่นจติอย่างถาวร เป็นตวัทีย่ดึครองอยูใ่นจิตอย่างถาวร อนัทีจ่รงิ อาสวอนสุยั

ก็คล้าย ๆ อย่างนั้น อยู่กับจิตมานาน ไม่รู้ว่านานเท่าใด และก็พอกพูนให้มากขึ้นได้

ในเมือ่ไม่มปีฏิบตัธิรรมเป็นเคร่ืองขดัเกลา แต่ว่าปฏบิตัใินทางพอกพนูส่งเสรมิอาสวกเิลส 

หรืออนสุยักเิลสนี ้กเ็พิม่พนูมากขึน้ได้ แต่ในทางตรงกนัข้ามเมือ่ปฏบัิตใินด้านขดัเกลา

กท็�าให้อาสวอนสุยันีน้้อยลงไปได้ และการปฏบิตัเิป็นเครือ่งขดัเกลานัน้กค็อืค�าสัง่สอน

ของพระพุทธเจ้าทุกข้อทุกบท อันรวมเข้า คือศีล สมาธิ ปัญญา
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ธรรมแม้ว่าจะแสดงในชือ่อย่างอ่ืนกร็วมเข้าในสามข้อนี ้คอื ศลี สมาธ ิปัญญา

ทัง้หมด หรอืกล่าวอกีอย่างหนึง่รวมเข้าในพระโอวาททีเ่ป็นตัวปาติโมกข์ คอืเป็นหัวข้อ

เป็นประธานสามประการ คือ ละบาปทั้งปวงหนึ่ง ท�ากุศลให้ถึงพร้อมหนึ่ง ช�าระจิต

ของตนให้ผ่องใสหนึ่ง ดั่งนี้ ธรรมค�าสั่งสอนทั้งปวงนี้ย่อมเป็นไป เพื่อขัดเกลาอาสว- 

กิเลสทั้งนั้น เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ดังที่ได้เคยกล่าวแล้วว่า ธรรม

ทัง้ปวงน้ันมวีมุิตต ิคือความหลุดพ้นเป็นรสเหมอืนกนัหมด เหมอืนอย่างน�า้ในมหาสมทุร

ทั้งหมดมีรสเค็มเป็นรสเหมือนกันหมด ฉะนั้น เพราะฉะนั้น เมื่อปฏิบัติขัดเกลาไป  

ในที่สุดจิตนี้ก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวกิเลสทั้งหลาย เมื่อวิมุตติหลุดพ้นจากอาสว- 

กิเลสทั้งหลาย ก็บรรลุนิพพานอันเป็นธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น ดั่งนี้

เพราะฉะนัน้ ตามหลกัพระพทุธศาสนาดงักล่าวมานี ้บคุคลจงึสามารถขดัเกลา

จติใจของตนให้วมุิตตหิลุดพ้นจากกเิลสท้ังหมด บรรลถึุงนิพพานอนัเป็นธรรมท่ีส้ินกิเลส

และกองทกุข์ทัง้สิน้ได้ และเมือ่จติมกีเิลสได้ จิตน้ีก็พ้นกิเลสได้ อันน้ีย่อมเป็นสิง่ท่ีเป็นไปได้ 

เมื่อมีความเข้าใจให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาดังนี้แล้ว ก็จะเข้าใจว่าสามารถ

ปฏิบัติให้บรรลุนิพพานได้ มิใช่ว่าไม่สามารถจะปฏิบัติได้ เท่ากับอาการที่พระพุทธเจ้า

ได้ทรงสั่งสอนไว้ ๓ อย่าง คือ 

๑.  ทรงสั่งสอนเพื่อรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรูควรเห็น 

๒.  ทรงสั่งสอนมีเหตุอันอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ และ 

๓.  ทรงสั่งสอนมีปาฏิหาริย์ ผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลสมควรแก่ความปฏิบัติ

เพราะฉะน้ัน เม่ือทรงบัญญัติแสดงปฏิปทาให้ถึงนิพพานไว้ ปฏิปทาที่ทรง

บัญญัติแสดงนั้น จึงรู้ได้เข้าใจได้ และมีเหตุที่จะตรองตามให้เห็นจริงได้ ทั้งเมื่อปฏิบัติ

แล้วก็บรรลุได้ตามสมควรแก่ความปฏิบัติ นี้คือปาฏิหาริย์ของธรรม อันหมายความว่า

บรรลุผลได้ตามสมควรแก่ความปฏิบัติจริง ไม่ใช่บรรลุไม่ได้ ดังท่ีปรากฏว่ามีผู้บรรลุ 

มิใช่ร้อยเดียว คือเป็นจ�านวนมากดังแสดงในพระพุทธคุณดังกล่าวข้างต้นนั้น และใน

การปฏิบัติขัดเกลาเพื่อบรรลุวิมุตติคือความหลุดพ้นดังกล่าวนั้น ก็พึงเข้าใจขั้นอันเป็น

ตัวเหตุตัวผลของการปฏิบัติโดยสังเขปดั่งนี้ว่า ในการปฏิบัติตั้งแต่ข้ันเบื้องต้นดังท่ีเรา

ทัง้หลายได้ปฏบิติักนัอยูน่ีก้เ็รยีกว่าเป็นการปฏิบติัขดัเกลาไปโดยล�าดบั และกข็ดัเกลาได้ 
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คราวนีต้ามหลักท่ีมีแสดงไว้ทางพระพทุธศาสนา เมือ่ยงัละกเิลสไม่ได้เดด็ขาดบางส่วน

หรอืสิน้เชงิ กช่ื็อว่ายงัอยูใ่นภมูขิองปถุชุนหรอืกลัยาณชน อนัเรียกว่าเป็นภมูขิองสามญั

ชนทั่วไป เมื่อปฏิบัติจนถึงละกิเลสได้เด็ดขาดบางส่วนหรือสิ้นเชิง ก็เรียกว่า เป็นการ

ปฏบิตัเิข้าถึงขัน้อรยิภมู ิภมูขิองพระอรยิะหรอือรยิชน ชนหรือบคุคลผูเ้ป็นอรยิะ ดัง่นี้

มรรค ผล นพิพาน

ในขั้นที่จะละกิเลสได้เด็ดขาดบางส่วนหรือสิ้นเชิงนี้ ตามหลักทางพระพุทธ

ศาสนาแบ่งขั้นไว้เป็นมรรค ผล นิพพาน

มรรคนั้นตามศัพท์แปลว่า ทาง หมายถึงเหตุคือธรรมปฏิบัติท่ีเป็นส่วนเหตุ 

อันเป็นเหตุละกิเลสได้เด็ดขาดบางส่วนหรือสิ้นเชิง เรียกว่า มรรค

ความละกเิลสได้เดด็ขาดบางส่วนหรอืส้ินเชงิ อนัเป็นผลของมรรคนัน้เรียกว่า ผล

ภมูธิรรมอนัสงูกว่ามรรคผลขึน้ไปอกีขัน้หนึง่อันเป็นขัน้ทีสุ่ด เรยีกว่า นพิพาน

รวมเป็น มรรค ผล นิพพาน

สังขตธรรม อสังขตธรรม

คราวน้ีท่านมีอุปมาแสดงไว้ว่า กิเลสนั้นเปรียบเหมือนโรค มรรคนั้นเปรียบ

เหมอืนยาส�าหรบัรักษาโรค เยยีวยาโรค ผลนัน้ เหมอืนอย่างความหายโรค เพราะเหตุ

ที่ใช้ยาบ�าบัดโรคได้ นิพพานน้ันเหมือนอย่างภาวะของร่างกายที่กลับมีอนามัย คือ 

มีความไม่มีโรค มีสุขภาพอันดี และตามหลักพระพุทธศาสนาแสดงว่ามรรคผลนั้น  

เป็นสังขตธรรม คือธรรมท่ีปฏิบัติปรุงแต่งให้บังเกิดมีขึ้น นิพพาน เป็นอสังขตธรรม 

ธรรมทีไ่ม่ต้องบญัญตัปิรงุแต่งให้มีข้ึน ฉะน้ัน มรรคผลจงึต้องปฏบิตั ิคอืปฏบิตัใินมรรค 

ปฏิบัติในศีล ปฏิบัติในสมาธิ ปฏิบัติในปัญญา ไม่ปฏิบัติจะให้เป็นศีล เป็นสมาธิ  

เป็นปัญญาข้ึนมานั้นไม่ได้ ต้องมีการปฏิบัติให้เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญาขึ้น  

และเมื่อปฏิบัติให้เป็นมรรคขึ้นมา ผลของมรรคก็นับว่า เป็นสังขตธรรมด้วย เพราะ

ย่อมรวมอยู่ในเรื่องของการปรุงแต่งเหมือนกัน ก็เหมือนอย่างการใช้ยาเยียวยาโรคก็

ต้องมกีารท�ายา ต้องมีการบรโิภคยา และยากก็�าจัดโรค โรคกห็าย กลายเป็นไม่มโีรค 
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การเยยีวยาเทียบกบัมรรค และความหายโรคกเ็ทยีบกบัผล ฉะนัน้ จงึเป็นสงัขตธรรม 

เพราะต้องปรุงแต่งคือต้องท�า แต่ว่าความที่ร่างกายมีสุขภาพอนามัยไม่มีโรคนั้น ไม่ใช่

เป็นเรื่องของการปรุงแต่งดังกล่าว เพราะไม่มีโรคจะต้องเยียวยา เมื่อไม่มีโรคจะต้อง

เยียวยา ก็ไม่ต้องมีความหายโรค ฉะน้ัน ความไม่มีโรคจึงเทียบกับนิพพาน ซึ่งเป็น 

อสังขตธรรม ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุง

ยังมีอุปมาอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะพึงเห็นได้ชัด เหมือนอย่างว่า การมาสู่ท่ีน้ี  

การมานั้นก็ต้องอาศัยพาหนะหรือว่าเดินมาจึงมาถึง การมาโดยอาศัยพาหนะหรือว่า

เดนิมานัน้กเ็หมอืนอย่างเป็นมรรค การถงึทีน่ีก้เ็หมอืนอย่างเป็นผล ส่วนทีน้ี่เองนัน้เป็น

ที่ถึง เปรียบเสมือนอย่างว่าเป็นนิพพาน ฉะนั้น การมาและการถึงจึงเป็นสังขตธรรม  

ซึง่ผูป้ฏิบัตต้ิองปรงุแต่ง แต่ว่าทีน่ีซ้ึง่เป็นทีม่าถงึนัน้ผูป้ฏบิตัไิม่ได้ปรุงไม่ได้แต่ง จะกล่าว

ว่าเป็นทีท่ีม่อียู่กไ็ด้ เหมือนอย่างเป็นนพิพาน เพราะฉะนัน้ มรรคผลจงึเป็นสงัขตธรรม 

มีเกิดมีดับ แต่นิพพานนั้น เป็นอสังขตธรรม ไม่เกิดไม่ดับ เหมือนอย่างการมาถึงที่นี้ 

การมานั้นเมื่อมาจนถึงกิริยาที่มาก็เป็นอันว่าดับไป หายไป และเมื่อมาถึงแล้ว การถึง

นั้นก็เป็นอันว่าดับไปหายไปเหมือนกัน จึงด�ารงอยู่แต่ความท่ีตั้งอยู่ด�ารงอยู่ในที่ที่ถึงนี้ 

คอืด�ารงอยูห่รอืตัง้อยูใ่นท่ีท่ีถงึเช่นในท่ีนี ้กเ็หมอืนอย่างการบรรลนุพิพานหรอืตัง้อยูใ่น

ที่ที่เรียกว่านิพพาน อันเป็นธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์นั้น

เพราะฉะนัน้ จงึพงึเข้าใจเรือ่งมรรค ผล นพิพาน ดัง่นี ้และเม่ือแสดงให้พสิดาร

ออกไป ท่านกแ็ยกออกเป็นมรรคสี ่หมวดผลสี ่และนพิพานกอ็าจจะเป็นสี ่แต่ท่านนบั

เป็นหนึ่ง รวมเรียกว่า โลกุตตรธรรมเก้า คือธรรมที่เหนือโลกเก้าประการ ดั่งนี้

นพิพาน วริาคะ

ศัพท์ธรรมที่หมายถึงความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ หรือกล่าวรวม ๆ 

ว่า หมายถึง มรรค ผล นิพพานนี้ ย่อมมีใช้อยู่เป็นอันมาก เช่นค�าว่า วิมุตติ วิราคะ 

นิพพาน ค�าว่า วิมุตติและนิพพานนั้นเรียกถึงอยู่บ่อย ๆ และก็ใช้ปนกันไปอยู่ ค�าว่า

วิราคะนั้น ในภาษาไทยไม่ค่อยได้ใช้เรียกกันนัก แต่ว่าในพระสูตรทั้งหลายใช้ค�าว่า 

วริาคะ อนัหมายถงึ มรรค ผล นิพพาน อยูเ่ป็นอันมาก และค�าว่าวิราคะนีก้ใ็ช้หมายถงึ
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ธรรมขั้นนี้ในพระสูตรอันส�าคัญหรือในที่อันส�าคัญอยู่เนือง ๆ เพราะฉะนั้น จึงควรท�า 

ความรู้เรื่องศัพท์แสงที่ใช้ตามสมควร

ในเบื้องต้นก็พึงเข้าใจธรรมอันเป็นโลกุตตรธรรม ซึ่งแปลว่า ธรรมที่อยู่เหนือ

โลกหรือพ้นโลก อันหมายถงึทีพ้่นทกุข์ คอื มรรค ผล นพิพาน เป็นหลกัส�าคญัไว้ก่อน 

ค�าว่า “วริาคะ” แปลว่าสิน้กเิลสเป็นเครือ่งย้อมใจ หรอืว่าสิน้ความตดิใจยนิด ีสิน้ความ

ก�าหนัดพอใจ ส�าหรับค�าแปลที่อิงพยัญชนะคือถ้อยค�า ก็ได้แก่ส้ินกิเลสเป็นเครื่อง 

ย้อมใจ เพราะค�าว่าราคะน้ันมาจากธาตศัุพท์ทีใ่ช้ส�าหรบัวัตถุว่า ย้อม หรอืเครือ่งย้อม 

หมายถงึสีส�าหรับย้อมผ้า หรือเป็นเคร่ืองย้อมผ้า เม่ือมาใช้ทางจิตใจจึงน�าค�านี้มาใช้

เรยีกถงึเครือ่งย้อมใจ คอืย้อมใจ ให้ยินดใีห้ตดิ ฉะนัน้ นอกจากจะแปลว่าเครือ่งย้อมใจ 

ก็อาจจะแปลว่าติดใจได้ด้วย เหมือนอย่างสีที่ใช้ย้อมผ้า สีนั้นก็ติดผ้าท�าให้ผ้ามีสีเป็น

ต่าง ๆ เครื่องย้อมใจก็เช่นเดียวกันก็ท�าให้ใจเป็นสี และสีที่ส�าคัญก็คือความยินด ี

นั้นเอง ฉะน้ันจงึแปลว่าตดิใจได้ด้วย คอืเป็นเครือ่งตดิ เป็นเครือ่งย้อมหรอืเป็นเครือ่ง 

ท�าให้ติดใจ คราวนี ้วิราคะ หมายถึง สิ้นเครื่องย้อมใจ สิ้นเครื่องติดใจดังกล่าวนั้น

วิราคะนี้อาจจะหมายถึงมรรคก็ได้ หมายถึงผลก็ได้ หมายถึง นิพพานก็ได้ 

ถ้าหมายถึงมรรค แปลว่าเป็นเครื่องท�าให้สิ้นกิเลส เป็นเครื่องย้อมใจหรือเป็นเครื่อง

ท�าให้สิ้นกิเลสที่ท�าให้ติดใจยินดี หมายถึงผลก็แปลว่าความสิ้นกิเลสเป็นเครื่องย้อมใจ 

ความสิน้กเิลส เป็นเคร่ืองตดิใจ ถ้าหมายถงึนพิพานกแ็ปลว่า เป็นทีส่ิน้กเิลสเป็นเครือ่ง

ย้อมใจ เป็นที่สิ้นกิเลสเป็นเครื่องติดใจ ท่านสอนให้แปลดั่งนี้ ส�าหรับธรรมที่ใช้หมาย

ถึงมรรค ผล นิพพาน คือถ้าหมายถึงมรรค แปลว่าเป็นเครื่อง หรือเป็นเหตุ เพราะ

มรรคเป็นเหต ุถ้าหมายถงึผล แปลว่า ความ ถ้าหมายถึงนพิพานแปลว่าเป็นที ่ฉะนัน้ 

เมื่อแปลว่าเป็นเครื่องหรือเป็นเหตุก็เป็นมรรค เป็นความสิ้นกิเลสก็เป็นผล เป็นที่สิ้น

กิเลสก็เป็นนิพพาน ดั่งนี้

ในที่บางแห่ง วิราคะ หมายถึง มรรค ดังที่แสดงว่า เห็นด้วย สัมมัปปัญญา 

คอืปัญญาชอบตามเป็นจริง ย่อมหน่าย เพราะหน่าย ย่อมเป็นวิราคะ คอืส้ินตดิส้ินยนิดี 

เพราะวิราคะสิ้นติดสิ้นยินดีย่อมวิมุตติ คือหลุดพ้น วิราคะที่ใช้ในที่นี้หมายถึงมรรค 

และวิมุตติก็หมายถึงผล คือเป็นความหลุดพ้น
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ในที่บางแห่งวิราคะหมายถึงนิพพาน ดังที่มีแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งว่า ธรรม

ทั้งหลายที่เป็นสังขต คือที่ถูกปรุงแต่งหรือที่มีการปรุงแต่ง มีมรรคมีองค์แปดประการ

เป็นยอดหรือเป็นเลิศ ธรรมทีเ่ป็นอสงัขตคอืท่ีไม่ถกูปรุงแต่ง มวีริาคะเป็นยอดหรอืเป็นเลศิ 

ดั่งนี้ ในที่นี้ วิราคะก็หมายถึงนิพพาน ส่วนนิพพานนั้นโดยตรงก็หมายถึงนิพพาน  

ดังที่แสดงอธิบายกันท่ัวไป ซ่ึงอยู่ในอันดับต่อจากมรรคผล ดังที่กล่าวว่ามรรค ผล 

นิพพาน แต่ว่าก็มีแสดงอ่อนลง มาถึงนิพพานขั้นต�่า ๆ อีกบ้าง ส�าหรับในที่นี้จะกล่าว

ถึงจ�าเพาะนพิพาน ท่ีอยูใ่นอันดบัสงูจากมรรคอนันบัว่าเป็นยอดธรรมทัง้ปวง ดงัทีเ่รยีก

ว่าบรมธรรมก่อน

บรมธรรม

ค�าว่า นิพพานน้ีประกอบขึ้นด้วยศัพท์คือ นิ กับ วาน ภาษาบาลีหรือมคธ  

ว่านพิพาน ภาษาสนัสกฤตว่า นริวาณ แปลว่า ออกจากวาน หรอืไม่มวีาน ค�าว่า วาน 

นั้นอย่างหน่ึงแปลว่าเครื่องเสียบแทง ใช้หมายถึงลูกศรก็มี อย่างหนึ่งแปลว่าเครื่อง 

ร้อยรัด ที่แปลว่าเครื่องเสียบแทงในท่ีน้ีก็คือเครื่องเสียบแทงจิตใจ ถ้าหมายถึงลูกศร  

ก็หมายถึงลูกศรที่เสียบแทงจิตใจไว้ ส่วนที่แปลว่าเครื่องร้อยรัด ก็หมายถึงเครื่องร้อย

รัดจิตใจนี้เอง

อันเครื่องเสียบแทงร้อยรัดจิตใจก็หมายถึงบรรดากิเลส เครื่องเศร้าหมอง

ทัง้หมดดงัทีแ่สดงไว้ทางพระพทุธศาสนา เป็นต้นว่า ตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก 

อุปาทาน ความยึดถือหรือว่าราคะ โทสะ โมหะ ในการยกกิเลสขึ้นแสดงมักจะยก

ตัณหาขึ้นแสดง เพราะอาจจะชี้ให้เห็นลักษณะได้ง่าย หรือว่ายก ราคะ โทสะ โมหะ

ขึ้นแสดง ก็เพราะอาจจะชี้ให้เห็นลักษณะโดยง่ายเช่นเดียวกัน และก็มีแสดงถึง  

สายกิเลสทั้งหมดก็ยกเอาอวิชชา คือความไม่รู้ในสัจจะขึ้นเป็นข้อส�าคัญ ดังที่แสดงไว้

ในปฎจิจสมปุบาท แต่ว่าการชีล้กัษณะอวชิชานัน้ กเ็ป็นการแสดงชีส้�าหรบัหมวดธรรม

ที่แสดงเหตุผลโยงกันไป ซึ่งมีอวิชชาเป็นหัวหน้า แต่ในการแสดงส่ังสอนทั่วไปนั้น  

ท่านมไิด้ยกอวชิชาขึน้แสดงเพราะเหน็ได้ยาก จงึมักจะยกเอาตัณหาหรอืว่า ราคะ โทสะ 

โมหะ เป็นต้นดังกล่าวแล้วขึ้นแสดงสั่งสอน
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ก็แหละนิพพานนั้น ตามศัพท์ ก็คือธรรม ซึ่งเป็นที่ออกจากกิเลสที่เสียบแทง

หรือร้อยรัดจิตเอาไว้ หรือว่าธรรมซึ่งไม่มีกิเลสท่ีเสียบแทงหรือร้อยรัดจิตเอาไว้ ค�านี้ 

ก็เป็นค�าเก่า ใช้มาก่อนพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น และก็มีความหมายถึงผลที่สุด 

ในด้านใดด้านหนึ่ง และมีแสดงไว้ในบางพระสูตรว่า พราหมณ์บางคนได้กราบทูล

พระพุทธเจ้าถึงนิพพานตามความเข้าใจของเขา คือว่าเขาเอามือลูบกายของเขาซึ่งเป็น

กายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บว่า นี้คือ นิพพาน เขาเข้าใจถึงร่างกายท่ีม ี

ความสุขสมบูรณ์ว่านิพพาน ดั่งนี้ และยังมีผู้อื่นเข้าใจนิพพานเป็นอย่างอื่นไปอีก  

เช่น ความสุขสมบูรณ์ด้วยกามคุณารมณ์ทั่งปวงเป็นนิพพาน ฉะนั้น นิพพานที่เข้าใจ

กันภายนอก พระพุทธศาสนาจึงมีต่าง ๆ แต่ก็รวมอยู่ว่าหมายถึงท่ีสุดยอดในทางใด

ทางหนึ่ง

ในทางพระพทุธศาสนา สมเดจ็พระบรมศาสดาผูต้รสัรูพ้ระธรรมได้ทรงพจิารณา

เห็นว่า อันความสุขทางกายท่ีเข้าใจว่าเป็นความสุขสมบูรณ์นั้น ความจริงเป็นความ 

เข้าใจผดิ เพราะว่าร่างกายนัน้มทีกุข์อยูเ่สมอ แต่อาศยัการเลีย้งดอูปุการะอยู่ ทุกข์ที ่

เกิดขึ้นจึงหายไปหรือว่าไม่ปรากฏ เช่นหิวขึ้นมาก็บริโภคอาหาร ความหิวก็สงบ เมื่อย

ขบก็ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ เมื่อยขบก็สงบ ดั่งนี้ ก็เพราะแก้กันอยู ่เสมอด่ังนี้  

จงึเป็นการแก้ทกุข์ไปคราวหนึง่ ๆ แต่กต้็องแก้กนัอยูเ่สมอหยดุไม่ได้ ร่างกายนีจ้งึกล่าว

ได้ว่ามีโรคเป็นเครื่องเสียบแทง อันจะต้องเยียวยาแก้ไขกันอยู ่เสมอไม่ว่างเว้น  

เพราะฉะน้ัน แม้ความเข้าใจว่าร่างกายสุขสมบูรณ์มีอนามัยดี ก็เป็นความที่เข้าใจไป

ตามผลทีป่รากฏชัว่ขณะหนึง่ ๆ ดงักล่าว จงึไม่ใช่นพิพาน เพราะโดยทีแ่ท้เป็นตวัทกุข์ 

แม้ความอ่ิมเอิบด้วยกามคุณารมณ์ก็ไม่ใช่เป็นนิพพาน เพราะว่าอันกามคุณารมณ ์

ทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่มีอัสสาทะ คือความเอร็ดอร่อย มีความสุขโสมนัสน้อย แต่ว่ามี

ทุกข์มาก และความสุขโสมนัสท่ีมีน้อยนั้น ก็เป็นความสุขโสมนัสในขั้นผิวเผินใน 

ข้ันภายนอก เหมือนอย่างการบริโภคอาหาร อร่อยก็อร่อยแค่ล้ิน พ้นล้ินไปแล้ว 

ความอร่อยกส็ิน้ไป เพราะฉะนัน้ความสขุโสมนสัอนัเกีย่วด้วยกามคณุารมณ์ทัง้ปวงนัน้

จงึปรากฏให้เป็นสขุเวทนา แค่จกัขุประสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชวิหาประสาท 

กายประสาท ประกอบด้วยโมหะ คือความหลง และตัณหาอปุาทานเข้าคลกุเคล้าเท่านัน้ 

จึงไม่มีสุขโสมนัสอันแท้จริงย่ังยืนซ่ึงลึกซ้ึงไปกว่าประสาททั้งห้า และเมื่อเพิกโมหะ 

ตณัหา อปุาทาน ออกเสยีได้แล้วกจ็ะไม่รูส้กึมีสุขโสมนสัอย่างนัน้ หรอืแม้ว่าในขณะที่
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จิตใจไม่มีตัณหา อุปาทาน ไม่มีโมหะ คือในคราวสงบก็จะไม่รู้สึกเป็นสุขโสมนัส 

อย่างนั้น เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องของความรู้สึกทางประสาท ประกอบกับโมหะและ

ตัณหาอุปาทาน มิใช่เป็นนิพพาน

ขณีาสวะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงธรรมเป็นท่ีส้ินกิเลส และกองทุกข์ด้วย

ประการทั้งปวง ทรงถอนกิเลสท่ีเสียบแทงจิตที่ร้อยรัดจิต หรือจะกล่าวว่า ทรงถอน 

ลกูศรทีเ่สียบจติใจออกเสยีได้ คอืถอนอวชิชาตณัหา อุปาทาน ออกเสยีได้ หรือว่าถอน

ราคะ โทสะ โมหะ ออกเสียได้ จึงทรงสิ้นกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวง  

เพราะว่าได้ทรงปฏิบัติมาในมรรคมีองค์แปดประการ อันเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา  

จนเป็นมรรค คอืเป็นเครือ่งก�าจดัอาสวกเิลสได้ท้ังหมด ทรงประสบผล คือความสิน้กเิลส 

จึงเป็นอันทรงบรรลนุพิพานอนัเป็นธรรมทีอ่อกจาก “วาน” คอืกเิลสทีเ่สียบแทงร้อยรดั

จิตใจไว้ทั้งสิ้น

ฉะนัน้ จงึได้ทรงแสดงนพิพานตรงนพิพานอย่างแท้จรงิ และเมือ่ดบักเิลสและ

กองทกุข์ได้ส้ินแล้ว จึงได้ตรสัไว้ว่า นพิพฺาน ํปรม ํสขุ ํนพิพานเป็นบรมสขุคอืสุขอย่างยิง่ 

หรือว่าเป็นยอดสขุ เพราะว่าสิน้ทุกข์ทุกอย่างทกุประการ สิน้กเิลสทกุอย่างทกุประการ 

และเพื่อที่จะชี้ให้ซัดว่าสิ้นกิเลสจนถึงอย่างละเอียด จึงเรียกว่า ขีณาสวะ ที่แปลว่าผู้มี

อาสวะสิ้นแล้ว คือสิ้นกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตทั้งหมด แปลว่าจิตนี้วิมุตติ คือ

หลดุพ้นจากกเิลสเครือ่งเศร้าหมองทัง้หมด จนถงึขัน้ทีเ่ป็นตะกอนนอนจมหมกัหมมในจิต 

เมื่อเป็นด่ังนี้ จึงทรงเป็นพระอรหันต์ คือเป็นผู้ไกลกิเลสอย่างแท้จริง ไกลกิเลสด้วย

ประการทัง้ปวง ถ้ายงัไม่สิน้อาสวะ แม้ว่าจะไม่ปรากฏกเิลสอย่างหยาบหรือว่าอย่างกลาง 

หรือว่าอาสวกิเลสนั้นเองยังไม่โผล่ขึ้นมา เพราะมีธรรมกั้นห้ามเอาไว้ เช่นว่าปฏิบัติใน

ศีล ในสมาธิ ในปัญญา อย่างแรงกล้า คือ ศีล สมาธิ ปัญญานี้กั้นกิเลสเอาไว้ไม่ให้

โผล่หน้าขึ้นมา แต่อันท่ีจริงยังละไม่ได้ อาสวะยังหลบอยู่ดั่งนี้ ก็ยังไม่เป็นขีณาสาวะ 

คือยังไม่สิ้นอาสวะ ต่อเม่ือละอาสวะได้หมดจริง ๆ จึงจะเป็นขีณาสวะคือสิ้นอาสวะ 

ท่านที่เป็นขีณาสวะนี้แหละคือท่านผู้บรรลุนิพพาน
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นพิพานและพุทธภาวะ

ความระลกึถงึนิพพานย่อมท�าให้การถึงพระพุทธเจ้าเป็นอนัชือ่ว่าถึง และระลกึ

ถึงพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นอันชื่อว่าถึง เพราะพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงขันธ์ ๕ 

ของพระองค์อีกอย่างหน่ึง ไม่ได้หมายถึงรูปกายนามกายของพระองค์ แต่หมายถึง 

ความเป็นพทุธะซ่ึงอยู่เหนือขนัธ์ ๕ เหนือรูปนาม ความเป็นพทุธะนัน้กก็ล่าวได้ว่าภาวะ

ซึ่งบรรลุนิพพานน้ันเอง จะอาศัยพระพุทธภาษิตบางแห่ง กล่าวว่า คือจิตที่บรรล ุ

วิสังขารหมายถึงนิพพานท่ีสิ้นสังขารเคร่ืองปรุงแต่งแล้ว ดั่งนี้ก็ควรจะได้ และท่ีกล่าว

ว่าความเป็นพุทธะอยู่เหนือขันธ์ ๕ นั้น ก็เพราะได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ดังท่ีมี 

เรื่องเล่าว่า ได้มีบางคนมีทิฏฐิคือความเห็นว่า พระตถาคตพุทธเจ้าตายเกิดหรือว่า 

ตายสูญ พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่า เข้าใจว่าอะไร พระตถาคตนั้นเป็นผู้พ้นจากรูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือกล่าวย่อว่าเป็นผู้พ้นจากนามรูป เมื่อเป็นดังนี้

การจะกล่าวว่า ตายเกิดหรือตายสูญ ก็ต้องหมายถึงนามรูปหรือว่าขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ 

นั้นเองเป็นสิ่งที่เกิดตายหรือเกิดดับ ฉะนั้น เมื่อพระพุทธะเป็นผู้พ้นจากขันธ์ ๕ หรือ

นามรูปแล้ว จึงไม่ควรที่จะกล่าวว่าพระองค์เป็นผู้ตายเกิดหรือตายสูญ หรือว่ากล่าว

อย่างอื่นอันต้องหมายถึงขันธ์ ๕ หรือนามรูปนั้น

ฉะนัน้ พระตถาคตพทุธเจ้าจงึทรงเป็นผูพ้้นสมมติบญัญติัท้ังหมด เพราะสมมติ

บัญญัติทั้งสิ้นนั้นย่อมตั้งอยู่ในขันธ์ ๕ หรือนามรูป เมื่อพ้นจากขันธ์ห้าหรือนามรูป 

กเ็ป็นอนัพ้นจากสมมตบิญัญัตท้ัิงหมด ไม่ควรจะกล่าวว่าเป็นอย่างไรอันเกีย่วกับขนัธ์ ๕ 

หรอืนามรปูน้ัน ภาวะดังกล่าวน้ีก็มีลักษณะเป็นอย่างเดยีวกบันพิพานตามทีม่พีระพุทธ-

ภาษิตตรัสเอาไว้และแม้ว่าภาวะดังกล่าวนี้จะยังเข้าใจได้ยาก จะกล่าวตามที่ท่านแสดง

ไว้อย่างทีเ่ข้าใจได้ง่าย ๆ ดงัเช่นทีไ่ด้เคยยกมากล่าวแล้วว่า ความสิน้ราคะ โทสะ โมหะ 

หรือธรรมเป็นที่สิ้นราคะ โทสะ โมหะ ชื่อว่านิพพาน ดั่งนี้ก็ได้ และก็หมายถึงภาวะ

ดังกล่าวนั้น พระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้น ราคะ โทสะ โมหะ ประกอบด้วยธรรมเป็นที่สิ้น

ราคะ โทสะ โมหะ ฉะนั้น เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่ง หากยังระลึก

ถึงในฐานะใดฐานะหนึ่งซึ่งยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ ยังมีรูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณอยู่ อันเรียกว่ายังเป็นโลกอยู่ ดั่งนี้ก็ยังไม่ถึง ต่อเมื่อระลึกถึงพระองค์ซึ่งเป็น
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ผูส้ิน้ราคะโทสะโมหะ พ้นจากรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณทัง้สิน้ จงึจะเป็นอนั

ระลกึถึง ฉะนัน้ จงึควรท�าความเข้าใจว่า ตามทีมี่ผูเ้ชญิวิญญาณ บางทกีเ็ชญิวิญญาณ

พระพทุธเจ้าพระอรหนัต์มาน้ัน ไม่ถูกหลักพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์

ทัง้หลายเป็นผูพ้้นจากรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ภาวะเป็นพระพทุธเจ้าเป็น

พระอรหันต์ก็พ้นจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ฉะนั้น จึงไม่มีอะไรที่จะ

เชญิมาได้ จะพงึเข้าถงึได้กด้็วยการปฏบัิตเิพือ่บรรลถึุงธรรมเป็นท่ีสิน้ราคะ โทสะ โมหะ 

ก็คือภาวะที่เป็นนิพพานนั่นแหละ จึงจะเป็นอันถึงได้

ปฏบิัตถิูก ปฏบิัตติรง

เมื่อเข้าใจให้มีความถูกต้องดั่งนี้แล้ว การปฏิบัติก็จะเข้าถึงพระพุทธศาสนา 

ซึ่งเอียงเทลุ่มลาดคือมุ่งไปสู่นิพพาน อันเป็นธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น 

เมื่อยังเป็นไปอยู่เพ่ือกิเลสและกองทุกข์ ก็หาชื่อว่าได้เป็นพระพุทธศาสนาไม่ ฉะนั้น  

เมือ่เข้าใจให้ถูกต้องดัง่น้ีแล้ว การท่ีจะปฏิบติัให้ถูกให้ตรงกเ็ป็นการไม่ยาก คอื เพยีงแต่

ตรวจตราพจิารณาดจูติของตนเองว่า ความปรารถนาต้องการกด็ ีเจตนาความจงใจกด็ี 

เกิดจากอะไร เป็นไปเพื่ออะไร ถ้าเกิดจากตัณหา เป็นไปเพื่อตัณหา เกิดจากราคะ 

โทสะ โมหะ เป็นไป เพ่ือราคะ โทสะ โมหะแล้ว นัน้ไม่ใช่เป็นการปฏบัิตพิระพทุธศาสนา 

แต่ถ้าเพือ่ดบัตณัหา เพือ่ดบัราคะ โทสะ โมหะ นัน่แหละเป็นการปฏบิตัพิระพทุธศาสนา 

เพราะฉะนัน้ เม่ือมนีพิพานเป็นหลกัของใจ ดัง่นีแ้ล้ว คือความดบั ดับตณัหา ดบัราคะ 

โทสะ โมหะ เจตนาก็จะตรงต่อพระพุทธศาสนา ความปรารถนาต้องการก็จะตรงต่อ 

พระพุทธศาสนา การปฏิบัติก็จะตรงต่อพระพุทธศาสนา และพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนจะ

ตรัสรู้เป็นพระโพธสิตัว์ กป็รากฏว่าได้ทรงมุ่งพระสัมมาสัมโพธญิาณ มุง่เป็นพระพทุธเจ้า 

ก็คือมุ่งนิพพานนั้นเอง มุ่งความดับกิเลสและกองทุกข์ แต่ว่ายังไม่ทรงพบทาง จึงต้อง

ทรงแสวงหาด้วยพระองค์เอง ทรงปฏิบัติไปในทางโน้นบ้าง ทรงปฏิบัติไปในทางนี้บ้าง 

เมือ่ปรากฏว่าผิดพลาดบกพร่องกแ็ก้ไข ให้ถกูตรงยิง่ขึน้โดยล�าดบั เพราะฉะนัน้ ต้องใช้

เวลามาก เพราะต้องค้นทางเอาเอง จนทรงพบทางอันเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา  

ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง ไม่ข้องแวะด้วยความประกอบตนให้พัวพันอยู่ด้วย 
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ความสุขสดชื่นทางกาม อันเป็นสุดโต่งข้างหนึ่ง และการปฏิบัติทรมานตนให้ล�าบาก 

ที่ไร้ประโยชน์ อันเป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่ง ดั่งนี้แล้วจึงได้ทรงบรรลุนิพพาน คือตรัส 

เพราะธรรมเป็นพระพุทธเจ้า

เพราะฉะนั้น นิพพานก็ดี พุทธภาวะก็ดี ธรรมที่เป็นบรมธรรมก็ดีจึงเป็น 

อนัเดยีวกนั และมชัฌิมาปฏิปทานัน้กไ็ด้ทรงแสดงสัง่สอน ไว้ในปฐมเทศนาคอืมรรคมี

องค์ ๘ และที่ย่นลง ก็คือศีล สมาธิ ปัญญา เราทั้งหลายในบัดนี้จึงไม่ต้องไปค้นทาง

ให้เป็นการล�าบาก ปฏิบัตติามทางท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงบญัญติัแสดงไว้แล้วเท่านัน้กจ็ะ

เป็นการปฏิบัติถูก เป็นการปฏิบัติตรงได้ แม้ว่าจะเป็นปุถุชน ที่แปลว่าคนที่ยังมีกิเลส

หนาแน่นอยู ่แต่เมือ่ได้เข้าทางถกู ได้ปฏบิตัถูิกตรง เพราะมคีวามเข้าใจถกู เข้าใจตรงแล้ว 

การปฏิบัตินั้นก็จะเป็นการปฏิบัติ ท่ีใกล้เข้าไปทุกทีไม่ใช่เป็นการปฏิบัติท่ีห่างออกไป  

นึกดูถึงว่า การเดินทางไปสู่จุดใดจุดหนึ่ง ทีแรกนั้นก็อยู่ห่างไกลจากจุดที่จะเดินไปนั้น

โดยมาก บางทีก็ต่างประเทศหรือว่าตรงกันข้ามที่เรียกว่าอยู่คนละขั้วโลก แต่เมื่อได้ 

หันหน้าไปถูกทางแล้วว่าจะไปทางไหนก็เริ่มเดินทาง ก็เป็นอันว่าได้ท�าตัวให้ใกล้เข้าไป

โดยล�าดับ เมื่อเป็นดั่งนี้จะถึงได้ในที่สุด

ดับวติกจรติ

แม้ว่าจะยังไม่ถึงนิพพาน พิจารณาดูว่าการปฏิบัติให้ถูกตรงต่อจุดดังกล่าวมา

นัน้ก็ให้ความสขุความเย็นเพยีงใด คือว่าปฏบิติัดบั ตณัหา ปฏบิตัดัิบราคะ โทสะ โมหะ 

ตณัหาหรือว่าราคะ โทสะ โมหะ นัน้เป็นไฟทีเ่ผาใจให้เดอืดร้อน เพราะฉะนัน้ เมือ่ปฏบิตัิ

ดับจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุข ความสุขที่ทุกคนได้รับในปัจจุบันนี้เอง แม้ว่า

กิเลสจะยังไม่หมด แต่ว่ากิเลสที่เกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจ ดิ้นรนปรารถนาอย่างแรง ราคะ

อย่างแรง โทสะอย่างแรง โมหะอย่างแรง เผาใจให้เป็นทกุข์หนกั กินไม่ได้นอนไม่หลบั 

และกิเลสเหล่านี้เองเป็นเครื่องท�าใจให้ตรอง ให้คิดอันเรียกว่า วิตก ความตรึก วิจาร 

ความตรอง เป็นวติกจรติอย่างหนึง่ ซึง่ปรงุใจให้คดิ คอืให้ตรกึ ให้ตรองไปจนเกนิพอดี 

เรื่องนิดหนึ่งก็ถือไปเป็นเรื่องมาก ดังที่เรียกว่า เรื่องนิดหนึ่งก็คิดไปศอกหนึ่ง วาหนึ่ง

หรอืยิง่กว่านัน้ เรือ่งทีค่วรจะคิดเพยีง ๑๐ นาท ีกค็วรจะเลกิคดิได้ กค็ดิไปเป็นชัว่โมง ๆ 
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ดั่งนี้เป็นความปรุงด้วยอ�านาจของตัณหา หรือราคะ โทสะ โมหะ การที่ กล่าวทั้งนี้

มไิด้หมายความว่าจะต�าหนคิวามตรกึตรองทัง้หมด เพราะว่าความตรกึตรองบางอย่าง

ก็เป็นทางของปัญญา ท�าให้เกดิปัญญา ดงัทีเ่รยีกว่า จนิตามยปัญญา ความรูท้ีเ่กดิจาก

ความคดิความตรึกตรอง บางอย่างกใ็ห้ได้สมาธจินถึงฌาน ดงัวติก วจิารทีเ่ป็นองค์ของ

ปฐมฌาน เพราะฉะนั้น วิตก วิจาร ดั่งนี้คือเป็นไปเพื่อสมาธิ หรือเป็นไปเพื่อปัญญา

หรือจะกล่าวรวมว่าที่เป็นกุศลวิตกทั้งสิ้น ย่อมนับว่าเป็นส่วนดี แต่ว่าแม้เป็นกุศลวิตก

ตรกึไปในทางดี แต่ถ้าตรกึเกนิไป ปรงุเกนิไป กเ็ป็นเครือ่งท�าลายสมาธทิ�าลายปัญญาได้ 

เหมือนกัน

เพราะฉะนั้น เมื่อกล่าวโดยส่วนรวมแล้ว กิเลสคือตัณหา หรือ ราคะ โทสะ 

โมหะ ย่อมเป็นเครือ่งท�าจติใจให้ปรงุให้คดิไปในทางก่อความร้อนน้อยหรอืมาก เหมอืน

อย่างไฟถ้าเป็นกองเล็กก็ร้อนน้อย กองโตก็ร้อนมาก เพราะฉะนั้น การปฏิบัติเพื่อดับ

เสยีได้จงึท�าให้มีความสขุ ท�าให้มีความสบาย และความดบัเสียได้น้ีกไ็ม่ใช่หมายความว่า

จะเป็นการท�าให้อยู่เร่ือย ๆ เฉย ๆ ไม่เอาเร่ืองเอาราวอะไร ไม่ใส่ใจถงึอะไร ไม่ได้หมาย

ถงึอย่างนั้น เมื่อมีเรื่องที่ควรคิดอันเป็นตัวจินตาซึ่งเป็นทางของปัญญา หรือที่เป็นทาง

ให้เกดิสมาธกิค็ดิ กป็รงุให้เหมาะแก่เรือ่ง เหมาะแก่กาลเวลา ในเวลาทีค่วรจะพกัก็พกั 

เรื่องเล็กก็ปรุงให้เล็ก เรื่องโตก็ปรุงให้ได้ตามควรแก่ขนาดของเรื่อง เพื่อที่จะให้บังเกิด

ผลอันถูกต้อง ดั่งนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ควรกระท�า เพราะเหตุว่าไม่ใช่เป็นการกระท�าไปด้วย

อ�านาจของตัณหา หรือราคะ โทสะ โมหะ ดังกล่าวนั้น แปลว่าท�าไปด้วยอ�านาจ 

ของปัญญาทีถ่กูต้อง ไม่ใช่เป็นตวัโมหะ แต่การปรุงทีใ่ห้เกดิโทษนัน้หมายถึงการปรุงที่

เกิดจากโมหะ หรือราคะ โทสะ ตัณหา ที่กล่าวมานั้นเท่านั้น ฉะนั้น การปฏิบัติให ้

ถูกต้องแม้เพียงเท่านี้ก็ให้ความสุขในปัจจุบัน และก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตรงท่ีถูกต้อง

ต่อทางนิพพานตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

เพราะฉะนั้น เป็นอันว่า นิพพาน นั้นทิ้งไม่ได้ ถ้าทิ้งนิพพานเสียเมื่อใด ก็ยึด

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะไม่ได้ ปฏิบัติให้ถูกให้ตรงต่อพระพุทธ

ศาสนาไม่ได้ เม่ือมีนพิพานเป็นท่ีมุง่หมาย เข้าใจในนพิพานโดยถกูต้อง ท�าให้เข้าใจใน

พระพุทธศาสนา จะเข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ก็ถึงได้ แม้จะปฏิบัติใน

เบือ้งต้น เบือ้งต�า่ ทัง้ทีม่กีเิลสอยูน่ี ้กป็ฏบิตัใินทางดับกเิลส ท�าจติใจของตนให้เป็นสุขได้ 
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ให้พบกับสุจริตธรรมให้พบกับความบริสุทธิ์ได้ นิพพานจึงเป็นเรื่องส�าคัญซึ่งจะต้องมี

ประจ�าอยูท่กุเม่ือในพระธรรม ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าในพระพทุธศาสนาอนัจะขาด

เสียมิได้

สอุปาทเิสสนพิพานและอนุปาทเิสสนพิพาน

นพิพานนัน้ ตามหลกัแบ่งชัน้ธรรมดงัทีก่ล่าวแล้วเมือ่คราวก่อน คอืมรรค ผล 

นพิพาน นพิพานในระดบัดงัท่ีกล่าวน้ี ท่านแสดงว่ามอียู่สองอย่างคอื สอปุาทเิสสนพิพาน 

นพิพานทีม่อีปุาทยิงัเหลอื กบัอนปุาทเิสสนพิพาน นพิพานทีไ่ม่มอีปุาทเิหลอื มอีธบิาย

ที่แตกต่างกันอยู ่สองอย่าง คืออย่างหนึ่งค�าว่าอุปาทิ หมายถึงขันธ์ ๕ ฉะนั้น  

สอุปาทเิสสนพิพาน นพิพานท่ียังมีอุปาทิคือขนัธ์ ๕ ยงัเหลอือยู ่จงึมอีธิบายว่า หมายถงึ

พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ซึ่งบรรลุถึงนิพพานอันเป็นธรรมเป็นที่สิ้น

กิเลสทั้งสิ้นแล้ว เป็นพระอรหันต์แล้ว เป็นพระขีณาสพแล้ว แต่ยังมีขันธ์ ๕ เหลืออยู่ 

คือยังด�ารงชีวิตอยู่ ดังเช่นพระพุทธเจ้าเม่ือได้ตรัสรู้แล้ว ก็ยังทรงพระชนมชีพอยู ่

ยังเสด็จประกาศพระศาสนาต่อไปอีกถึง ๔๕ ปี เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระธรรมเป็น 

พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ชื่อว่าได้ทรงบรรลุอุปาทิเสสนิพพาน และแม ้

พระอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นกิเลส คือนิพพาน

แล้วยังด�ารงชวีติอยู่ ยังมีขนัธ์ ๕ เหลืออยู่ ก็ชือ่ว่าได้บรรลอุปุาทเิสสนพิพาน นพิพานที่

ยงัมอีปุาทคิอืขนัธ์ ๕ ยังเหลือ อนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานท่ีไม่มีอุปาทิคือขันธ์ ๕  

เหลืออยู่ จึงหมายถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตขีณาสพสาวก 

ทั้งหลายซึ่งดับขันธ์แล้ว ก็ชื่อว่าบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน

ได้มอีธบิายในพระสตูรบางแห่งทีแ่สดงว่า พระสารบีตุรเถระ แสดงไว้ว่านพิพาน

ของท่านที่คนอื่นยังมองเห็นได้ด้วยตา เรียกว่า สอุปาทิเสส เมื่อมองไม่เห็นได้ด้วยตา

เรยีกว่า อนปุาทิเสส ด่ังนี ้อีกอย่างหน่ึง อุปาท ิหมายถงึ อปุาทาน หมายถงึกเิลส ฉะนัน้ 

สอปุาทเิสสนพิพาน นิพพานท่ียงัมีอุปาทิ คือยงัมกีเิลสยงัเหลอื จงึหมายถงึท่านทีล่ะกเิลส

ได้เด็ดขาดบางส่วนแล้ว แต่ยังมีกิเลสยังเหลือ คือยังละได้ไม่หมด จึงหมายถึงท่านที่

บรรลุโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผลแล้ว ก็ชื่อว่าบรรลุนิพพานขั้นหนึ่ง ท่านที่บรรล ุ
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สกทาคามิมรรค สกทาคามิผลแล้ว ก็ชื่อว่าได้บรรลุนิพพานอีกขั้นหนึ่ง ท่านท่ีบรรล ุ

อนาคามิมรรค อนาคามิผลแล้ว ก็ชื่อว่าได้บรรลุนิพพานอีกขั้นหนึ่งคือละกิเลสได้ 

เด็ดขาดบางส่วน แต่ยังไม่หมด ยังมีกิเลสบางส่วนเหลืออยู่ ดั่งนี้เรียกว่า สอุปาทิ- 

เสสนิพพาน ส่วนนิพพานของท่านที่ละกิเลสได้เด็ดขาดไม่มีเหลือ เรียกว่า อนุปาทิ- 

เสสนิพพาน นิพพานท่ีไม่มีอุปาทิคืออุปาทานหมายถึง กิเลสทั้งหมดเหลืออยู่ คือ 

ละได้หมด ตามอธิบายหลังน้ีแล้วแม้ว่าจะยังมองเห็นได้ด้วยตา คือยังมีขันธ์ ๕  

เหลืออยู่ ยังด�ารงชีวิตอยู่ ก็เรียกว่า บรรลุอนุปาทิเสสนิพพานได้ในเม่ือละกิเลสได้ 

เด็ดขาดทั้งหมด ตามอธิบายนี้ก็สักแต่ว่าเป็นอธิบายที่แตกต่างกันไปเท่านั้น แต่ก็ไม่

ท�าให้ความส�าคญัของนพิพานลดลง หรอืแตกต่างกนัออกไปแต่ประการใด เป็นแต่เพยีง

ว่าแม้ละกิเลสได้เด็ดขาดบางส่วน ก็เป็นอันชื่อว่าบรรลุนิพพานได้ แต่อธิบายนิพพาน

ให้หย่อนลงมา ยังมีอธิบายอย่างอื่นอีกซึ่งจะยังไม่กล่าว

ปฏบิัตโิพชฌงค์เจ็ด

การแสดงธรรมชกัชวนให้เราท้ังหลายระลกึถงึนพิพานแม้ดงักล่าว สตทิีร่ะลกึ

ไปพร้อมกบัการแสดงหรอืว่าการฟัง กน็บัว่าเป็นสตสิมัโพชฌงค์ ความเลอืกเฟ้นธรรม

คอืความเข้าใจธรรมทีแ่สดง แม้ว่านพิพานมคีวามหมายอย่างไร ประกอบอยู่ในพระพทุธ-

ศาสนาอย่างไร ราคะ โทสะ โมหะ หรือตัณหาเป็นไปเพื่อความร้อนเพื่อความทุกข์

อย่างไร การดับเสียเป็นไปเพื่อความสงบสุขอย่างไร เลือกเฟ้นธรรมลงไปอย่างนี้ตาม

สัจจะคือความจริง ก็นับว่าเป็นธรรมวิจัย สัมโพชฌงค์ ความเพียรคือความที่มีจิตใจ 

ไม่เบ่ือหน่ายเกยีจคร้าน แต่มพีลงัอตุสาหะ น้อมไปเพือ่ทีป่ฏบิตัดิบัตณัหา ราคะ โทสะ 

โมหะ อนัเป็นทางนิพพาน ก็นับว่าเป็นวริยิสมัโพชฌงค์ ความอิม่ใจ อิม่กาย ซึง่มลีกัษณะ

เป็นความเยน็ เป็นความสบาย ไม่ร้อน เพราะว่ามีฉนัทะ อธัยาศยัถอยออกจากตณัหา 

ราคะ โทสะ โมหะ ซ่ึงเป็นเครือ่งร้อน แต่ว่าน้อมไปสูค่วามดับอนัเป็นความเยน็ นบัว่า

ได้เข้าไปสู่เขตของความเย็น อันท�าให้กายเย็น ใจเย็นและเมื่อมีฉันทะ วิริยะ แรงขึ้น 

ย่อมมคีวามดดูดืม่ในธรรมมากขึน้ สนกุในธรรมมากขึน้ไม่เบ่ือหน่าย เหน็งามในธรรมมากขึน้ 

สบายใจในธรรมมากขึ้น และโดยเฉพาะจิตใจที่มีตัณหาเป็นจิตใจที่บกพร่อง ไม่อิ่มไม่
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เต็มไม่พอ แต่ว่าจิตใจท่ีสงบตัณหาเป็นจิตใจที่อิ่มที่เต็มที่พอดั่งนี้ ก็นับว่าเป็นปีติ 

สมัโพชฌงค์ เม่ือเป็นดัง่นีก้บั็งเกดิความสงบกายสงบใจ มคีวามสขุทีเ่กดิจากความสงบ 

ดังค�าที่ว่า สุขที่ยิ่งไปกว่าหรือท่ีอ่ืนนอกจากความสงบไม่มี ดั่งนี้ ก็เป็นปัสสัทธิ- 

สมัโพชฌงค์ จติใจกต้ั็งมัน่แน่วแน่ตรงต่อทางนพิพานมากขึน้ ความทีม่จีติใจตัง้มัน่แน่ว

แน่ดังนี้ก็นับว่าเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ และเมื่อเป็นดั่งนี้ก็มีความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่อัน 

เรยีกว่า วางเฉย วางก็คือว่าไม่ยึดถือ เฉยก็คือว่าไม่วุ่นวาย แต่ปล่อยและสงบ ค�าว่า

ปล่อยน้ันก็หมายถึงปล่อยใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ในทางท่ีถูกนั้น คือเมื่อใจตั้งอยู่ในทางที ่

ถกูแล้ว กป็ล่อยให้ตัง้อยูใ่นทางทีถ่กูนัน้ แม้อาจจะมคีวามสงสยัขึน้ว่าจะมากไปเสยีแล้ว  

หรือจะด่วนทิ้งโลกไปเสียแล้ว ดั่งนี้ ก็อาจจะตกใจขึ้นมา ท�าให้เลิกปฏิบัติก็จะท�าให้

ยึดถือขึ้นมาอีก ท�าให้วุ่นวายขึ้นมาอีก ถ้าจะมีความคิดขึ้นอย่างนี้ ก็ต้องคิดไปอีกทาง

หนึ่งว่าความคิดเช่นนี้ไม่ถูก ไม่ต้องกลัวว่าจะทิ้งโลก ไม่ต้องกลัวว่าจะส�าเร็จเพราะว่า

ไม่ใช่เป็นของง่าย ตามท่ีเปรยีบแล้วว่า กเิลสนัน้กองเป็นภเูขาเลากาใหญ่โต ปฏบิตัคิรัง้

หนึ่งก็คล้าย ๆ กับว่าเอาผ้าไปปิดภูเขาครั้งหนึ่ง ไม่ท�าให้สึกกร่อนไปเท่าไรไม่ต้องกลัว 

ควรจะกลวัว่าไม่ส�าเรจ็นัน่แหละมากกว่า ไม่ควรกลวัว่าจะส�าเรจ็เรว็ ดงันี ้ปล่อยให้จติ

ตั้งมั่นอยู่ในความสงบมากขึ้น ไม่ไปขัดขวางและไม่เข้าไปวุ่นวาย เมื่อเดินทางถูกแล้ว 

ก็ปล่อยให้เดนิไปในทางทีถ่กูนัน้ ดัง่นีค้อือุเบกขามลีกัษณะเป็นตวัควบคมุให้ด�ารงอยูใ่น

ความสงบตัง้ม่ันย่ิงข้ึน ก็นบัว่าเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ฉะนัน้ แม้การฟังธรรมกไ็ด้ชือ่ว่า

ได้ปฏิบัติตามโพชฌงค์ทั้งเจ็ดประการด้วยประการฉะนี้

อุปสมานุสสต ิ ขั้นวมิุตติ 
นพิพาน

ได้แสดงนิพพานโดยอาศัยพระพุทธภาษิต และอธิบายมาแล้วหลายครั้งแต่ก็

ยังไม่จบเพราะได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้โดยปริยาย คือแนวทางต่าง ๆ อีกหลาย

ประการ แต่ว่าก็รวมเข้าสูงสุดในอันเดียวกัน และในการแสดงนี้ก็ได้กล่าวแล้วว่าได้

อาศยัพระพทุธภาษติและอธิบายในทีน้ั่น ๆ ซึง่อาจทีจ่ะแสดงได้ เหมอืนอย่างอาจทีจ่ะระลกึ

ถงึนพิพานได้ และกเ็ป็นความจ�าเป็นท่ีจะต้องระลกึถงึ และเช่นเดยีวกนักบัทีส่มควรจะ
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แสดงเพื่อเกิดความสนใจและให้เห็นว่านิพพานนั้น เป็นธรรมที่พึงบรรลุถึงได้ เป็น

อายตนะคือเป็นที่ต่อได้เหมือนอย่างตากับรูปต่อกันได้ หูกับเสียงต่อกันได้ นิพพาน 

กบัผูบ้รรลคืุอจติก็ต่อกันได้ บรรลุถงึได้ในเม่ือปฏบิตัเิข้าถงึขัน้ จงึได้เรยีกว่าเป็น อายตนะ

คือเป็นที่ต่อได้คือบรรลุได้ และแม้ยังไม่บรรลุคือยังไม่ได้ ยังไม่ถึง เม่ือระลึกถึงก็จะ

ท�าให้เกิดฉันทะ วิริยะ ในอันที่จะปฏิบัติ เพื่อบรรลุถึงต่อไป

ได้กล่าวแล้วว่า ทุก ๆ ท่านที่บรรลุนิพพานแล้วก่อนจะบรรลุ ท่านก็ระลึกถึง

ทัง้น้ัน พระสัมมาสมัพทุธเจ้าเม่ือเป็นพระโพธสิตัว์ กไ็ด้ทรงระลกึถงึพระสมัมาสมัโพธญิาณ 

คือความตรัสรู้เองโดยชอบ ทรงปรารถนาพุทธภูมิก็คือปรารถนานิพพานนั้นเองจึงได้

ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีเพื่อบรรลุนิพพาน พระอรหันตสาวกทั้งหลายก่อนที่จะบรรล ุ

อรหตัตมรรค อรหตัผล เป็นพระอรหนัต์กร็ะลึกถึงนพิพาน อธษิฐานคอืตัง้จติปรารถนา

ต้องการนพิพานและปฏิบัตเิพ่ือบรรลุนพิพาน และถ้าหากไม่ระลกึถงึกจ็ะไม่เกดิฉนัทะ

วิริยะอุตสาหะในอันที่จะปฏิบัติ มีการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงได้ และการที่ระลึกถึงได้ 

ก็เพราะได้ฟังธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดง

แก่ผู้ที่ยังไม่บรรลุยังไม่ได้ไม่ถึงนั่นเอง ถ้าหากว่าเป็นผู้ได้เป็นผู้ถึงแล้ว ก็ไม่จ�าเป็นที่จะ

ต้องแสดงสั่งสอน เพราะฉะนั้น ธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรมทั้งสิ้น ก็ทรงสั่งสอนแก่ผู้ที่

ยงัไม่ได้บรรลยุงัไม่ได้ยงัไม่ถงึเป็นประการส�าคญั การแสดงบอกกล่าวกนัต่อมากเ็ป็นการ

แสดงพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า เมือ่ได้เข้าใจถึงคลองธรรมหรอืกระแสธรรม 

ที่ด�าเนินไปตามสมควร แล้วก็ย่อมจะเข้าใจถึงพระนิพพานได้ ระลึกถึงพระนิพพานให้

ตรงได้ และความเข้าใจถงึคลองธรรมถงึกระแสธรรมนัน้ กล่าวโดยย่อกเ็ป็นของไม่ยาก 

เพราะอยูต่รงกันข้ามกับกระแสโลกหรือกระแสกเิลสนีเ้อง กล่าวคอืจติทีม่กีเิลสทีม่ทีกุข์

ทุกคนก็ย่อมรู้ เพราะกิเลสกับทุกข์ ประกอบกันอยู่กับจิตใจของทุก ๆ คน นิพพาน

นัน้เป็นธรรมเป็นทีส่ิน้กเิลสและกองทุกข์ทัง้ส้ิน ซึง่เป็นความบรสุิทธิอ์ย่างย่ิงอนัตรงกนั 

ข้ามกบัจิตทีย่งัมกิีเลสและกองทกุข์ ซึง่เป็นจติทีเ่ศร้าหมอง จิตทีพ้่นกเิลสและกองทุกข์

เป็นจิตที่บริสุทธ์ิผ่องใส ก็จิตอันนี้เอง เพราะฉะนั้น เมื่อเข้าใจถึงว่านิพพานก็คือสิ้น

กิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นด่ังนี้แล้ว ก็เข้าใจไม่ยาก คือภาวะอันนั้นเอง ภูมิอันน้ันเอง 

ฉะนั้น ธรรม คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็นธรรมที่รู้ได้เห็นได้ถ้าท�าใจให้รู้  

ให้เห็นแล้ว ก็ไม่เป็นการยากเกินวิสัย
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สังขตธรรมหรอืสังขาร

ธรรมที่ทรงสั่งสอนถึงนิพพานนั้นโดยปริยายคือทางอย่างหนึ่ง รวมอยู่ในข้อที่

เรียกว่าอสังขตธรรม ธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่ง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิสังขาร คือ

สภาพที่ไม่ปรุงไม่แต่ง ซึ่งปราศจากการปรุงแต่งทั้งสิ้น ได้มีแสดงธรรมไว้สองอย่างคือ  

สังขตธรรมกับอสังขตธรรม หรือสังขารและวิสังขาร สังขตธรรมนั้นคือธรรมที่ถูก 

ปรุงแต่ง สงัขารก็คือสภาพทีป่รงุแต่งโดยเรียกว่า สังขตธรรมหรอืสังขารกม็คีวามหมาย

เป็นอย่างเดียวกัน สังขตธรรมคือธรรมที่ถูกปรุงแต่งนั้นโดยปริยายหนึ่งแสดงไว้ว่า 

ปญุญาภสิงัขาร ปรงุแต่งบุญนีเ้ป็นสงัขตธรรมอย่างหนึง่ อปญุญาภสิงัขาร ปรงุแต่งส่ิง

ที่ไม่ใช่บุญหรือบาป เป็นสังขตธรรมอย่างหนึ่ง อเนญชาภิสังขาร ปรุงแต่งสิ่งที่ไม ่

หวั่นไหว หมายถึงปรุงแต่งสมาธิจนถึงบรรลุฌานคือ สมาธิที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวก็เป็น

สงัขตธรรมอย่างหนึง่ ทีเ่รยีกว่าสงัขตธรรมนัน้เพราะว่าต้องปรงุแต่งคอืต้องท�า จะเป็น

บญุขึน้มากต้็องท�า จะเป็นบาปขึน้มากต้็องท�า ถ้าไม่ท�ากเ็ป็นบญุเป็นบาปเป็นสมาธขิึน้

มาไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า สังขตธรรม ธรรมที่ถูกปรุงแต่ง

ธรรมที่ถูกปรุงแต่งนี้ตรัสแสดงไว้ว่า มรรคมีองค์แปดเป็นยอด มรรคมีองค์

แปดนั้นก็ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สองนี ้

จัดเป็นปัญญา สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ 

เลี้ยงชีพชอบ สามนี้จัดเป็นศีล สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ 

สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ สามนี้จัดเป็นสมาธิ มรรคมีองค์แปดนี้ตรัสแสดงว่าเป็นยอด

สงัขตธรรม คือธรรมท่ีถูกปรงุแต่งท้ังสิน้ ท�าไมมรรคมอีงค์แปด จงึเรยีกว่า สังขตธรรม 

เพราะต้องปรงุแต่งคอืต้องท�าต้องปฏิบตั ิจงึจะเป็นสัมมาทฏิฐเิป็นต้นข้ึนมาได้ หรอืย่อ

ลงมา จึงจะเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญาขึ้นมาได้ ถ้าหากว่าไม่ปรุงแต่งคือไม่ท�าไม่

ปฏิบัติ ก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ได้ เป็นมรรคมีองค์แปดข้ึนมาไม่ได้  

ท�าไมจึงเป็นยอดของสังขตธรรมท้ังหลาย เพราะว่ามรรคมีองค์แปดหรือย่นย่อลง 

เป็นศีล สมาธิ ปัญญา น้ีเป็นทางปฏิบัติให้บรรลุถึงความดับทุกข์ได้ คือดับตัณหา  

ความดิน้รนทะยานอยากได้ และเมือ่ดบัทกุข์ดบัตณัหาได้แล้ว ก็เป็นอนัว่าเสรจ็กจิ คอื

ว่า เลิกท�า เลิกปฏิบัติต่อไปได้ ส่วนสังขตธรรมประการอื่นนั้น ไม่ให้บรรลุถึงความ 



278 ความเข้าใจเร่ืองพระพุทธศาสนา

สิ้นทุกข์ ความสิน้กิเลสได้เหมือนอย่างน้ี และไม่สามารถจะเสรจ็กจิได้ จะต้องปรงุแต่ง 

จะต้องท�า จะต้องปฏิบัติต่อไปไม่สิ้นสุด ไม่จบส้ินและก็ก่อให้เกิดสุขบ้าง ก่อให้เกิด 

ทุกข์บ้าง แม้จะให้เกิดสุขเกิดทุกข์ ก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เป็นสุขเป็นทุกข์ที่แปรปรวน 

เปลี่ยนแปลงไป เป็นสุขในบางคราว สุขนั้นก็หายไป เป็นทุกข์ในบางคราว ทุกข์นั้น 

กห็ายไป สลบักนัไป ทั้งต้องปรุงแต่ง ต้องปฏิบัติกันอยู่ร�่าไปไม่สิ้นสุด จึงไม่บรรลุถึง

ความเป็นยอดได้ แต่ว่ามรรคมีองค์แปดนั้นบรรลุถึงความเป็นยอดดังกล่าวแล้ว จึงได้

จัดว่าเป็นยอดของสังขตธรรมทั้งสิ้น

สังขตลักษณะ

สงัขตธรรมดงัท่ีกล่าวมานีย่้นลงอกีอย่างหนึง่กค็อื เป็นเหต ุเป็นผล สิง่ทีเ่รียกว่า

เหตุว่าผลทั้งส้ินนั้นย่อมเป็นสังขตธรรมท้ังนั้น เพราะต้องปรุงแต่ง ต้องท�าเหตุนั้น  

ต้องปรุงแต่งท�าโดยตรง ผลนั้นเป็นผลของเหตุ แต่ก็นับว่าเป็นสังขตธรรมด้วย  

เพราะเนือ่งกับเหตุทีป่รุงแต่งหรอืธรรมนัน้ เพราะฉะนัน้ สงัขตธรรมทัง้หมดจึงเป็นเหตุ 

และผลซึง่ต้องเกดิต้องดบั เพราะเมือ่เป็นสงัขตธรรมหรอืเป็นสงัขารต้องตกอยูใ่นสามัญ

ลักษณะคือลักษณะที่เป็นสามัญทั่วไป ของส่ิงท่ีถูกปรุงแต่งท้ังปวงอันได้แก่ อุปฺปาโท 

ปญฺญายติ ความเกิดขึ้นปรากฏ วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมสิ้นไปปรากฏ ิตสฺส 

อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ เมื่อยังตั้งอยู่ความปรวนแปรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นปรากฏ 

เพราะฉะน้ัน บรรดาสังขารทั้งสิ้นตลอดจนถึงมรรคมีองค์แปด จึงเป็นส่ิงท่ีต้องตกใน

สังขตลักษณะดังกล่าวหรือย่นลงก็คือต้องเกิดดับ 

ในข้อน้ีจะพึงเห็นได้ดังตัวอย่างท่ีท่านพระอานนท์ ได้แสดงอิทธิบาทส่ีขึ้นมา  

อิทธิบาทสี่นั้นก็ได้แก่ธรรมที่ให้บรรลุถึงความส�าเร็จ ๔ ประการ

๑. ฉันทะ ความพอใจใคร่ที่จะท�า 

๒. วิริยะ ความเพียร

๓. จิตตะ ความใส่ใจหรือความเอาใจใส่ 

๔. วิมังสา  ความใคร่ครวญพิจารณา 
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ท่านพระอานนท์แสดงว่า อิทธิบาทส่ีนี้เป็นธรรมที่ให้บรรลุถึงความส�าเร็จ  

เมื่อบรรลุถึงความส�าเร็จแล้วก็ดับ ท่านยกตัวอย่างว่า เหมือนอย่างว่าผู้ที่มาสู่อารามนี้ 

ก่อนทีจ่ะมาก็ต้องมีฉนัทะท่ีจะมา มีวริยิะท่ีจะมา มวิีมงัสาทีจ่ะมา และกอ็าศยัอทิธิบาท

สี่นี้มา ครั้นมาถึงอารามแล้ว ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา นั้นก็ดับคือเสร็จกิจไป  

เป็นอันว่าดบัไปเลิกไปดังนี ้ ฉะน้ัน บรรดาสังขตธรรมทัง้ส้ินจึงมเีกดิ มดัีบด้วยประการ 

ฉะนี ้และเมื่อเรียกว่าเหตุผล เหตุผลทั้งปวงก็เป็นสังขตธรรม คือเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับ

อสังขตธรรมหรอืวสิังขาร

ส่วนอสงัขตธรรม ธรรมทีไ่ม่ถกูปรงุแต่งนัน้กห็มายถงึทีพ้่นจากสงัขตธรรมดงักล่าว 

หรอืทีพ้่นจากมรรคมอีงค์แปดดงักล่าว อันเป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิตั ิไม่ต้องปรงุแต่ง ไม่ต้อง

ท�า ไม่ต้องปฏิบัติ ธรรมที่เป็นอสังขตธรรมนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ซึ่งเรียกว่า นิพพาน ในที่นี้  

แต่ว่านักวิจารณ์ธรรมได้วิจารณ์ว่า จะไม่หมายถึงนิพพานอย่างเดียว ก็เพราะว่าท่าน 

ใช้ค�าพหวุจนะ คอืใช้ว่าอสงัขตธรรมทัง้หลาย ซึง่หมายความว่ามีมากกว่าหนึง่ เพราะฉะนัน้ 

ธรรมท่ีไม่ถูกปรงุแต่งดงักล่าวนีจึ้งมีมาก และธรรมเหล่านีจ้ะพงึเหน็ได้ดงัตวัอย่างทีเ่คย

แสดงในครั้งก่อน ๆ แล้ว โดยเทียบกับภูมิประเทศเช่นว่า การมาสู่อารามนี้ การมา

นั้นเป็นสังขตธรรม คือผู้มานั้นต้องท�าต้องปรุงต้องแต่ง ต้องอาศัย ฉันทะ วิริยะ  

จิตตะ วิมังสา ส่วนตัวอารามซ่ึงเป็นท่ีมาถึงนั้นผู้มาไม่ได้ปรุงแต่ง เป็นส่ิงท่ีมีอยู่เป็น

ที่มาถึงเป็นที่บรรลุ ฉะนั้น การมาก็เทียบกับสังขตธรรม อารามที่เป็นที่ถึงเป็นที่บรรลุ

ก็เทียบกับอสังขตธรรม เพราะผู้มาไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมา แต่ว่าเป็นที่บรรลุเป็นที่มาถึง 

ตามตวัอย่างนีก็้อาจจะเข้าใจได้อย่างคร่าว ๆ ว่าอสงัขตธรรมนัน้เป็นสิง่ท่ีมจีรงิ ซึง่เป็น

สิง่ทีอ่ยู่เหนอืสงัขตธรรมมาอกีขัน้หนึง่ หรอืจะกล่าวว่า เป็นท่ีบรรลเุป็นท่ีถึงของสงัขตธรรม

ก็ได้ และเมื่อเป็นดั่งนี้ ท่านจึงแสดงว่าอสังขตธรรมนั้น เป็นสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผล  

เป็นธรรมทีอ่ยูเ่หนอืเหตผุลโดยอธบิายดังกล่าว คอืส่วนทีเ่ป็นเหตผุลนัน้ เป็นส่ิงทีต้่อง

ปรุงแต่งคอืต้องท�าเหมอืนอย่างเหต ุคอืการมา คอืต้องปรงุแต่งการมาสู่อาราม ผลคอื

การถึง เหตุและผล คือการมาและการถึง ส่วนตัวอารามเองเป็นที่ถึงที่บรรลุนั้นอยู่

เหนือเหตุผลดังกล่าว เพราะฉะนั้น ท่านผู้วิจารณ์ธรรมจึงได้กล่าวว่า ธรรมนั้นเป็น
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ธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลขั้นหนึ่ง และเป็นธรรมที่อยู่เหนือเหตุ เหนือผลอีกขั้นหนึ่ง  

ก็โดยอธิบายดังกล่าว และเมื่อทราบแล้วก็อาจจะพอเข้าใจเนื้อความที่กล่าวนี้ได้

สอุปาทเิสสและอนุปาทเิสสโดยปรยิาย

นพิพานอันเป็นธรรมท่ีบรรลุท่ีถึงน้ัน กไ็ด้กล่าวแสดงอธบิายแล้วถึงสอปุาทเิสส 

นพิพาน และอนุปาทิเสสนิพพาน ในท่ีน้ีจะได้น�าพระสูตรหนึง่ทีแ่สดงไว้ในพระไตรปิฎก

มาเล่ามใีจความว่า ได้มเีทวดาสององค์มาเฝ้าพระพทุธเจ้าในเวลากลางคนื เทวดาองค์หนึง่ 

ได้กราบทูลว่า ภิกษุณีเหล่านั้นวิมุตติแล้ว เทวดาอีกองค์หนึ่งได้กราบทูลว่า ภิกษุณี

เหล่านั้นวิมุตติดี เป็นอนุปาทิเสสคือไม่มีอุปาทิเหลืออยู่แล้ว พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงพอ

พระทัย วันรุ่งขึ้นก็ได้ตรัสเล่าเรื่องนี้แก่พระภิกษุทั้งหลาย

พระมหาโมคคัลลานะได้ฟังตรัสเล่านั้นก็มีความนึกขึ้นว่า อันญาณคือความรู้

ในเรื่องนี้ได้มีแก่เทวดาท้ังหลายท้ังหมด หรือว่ามีแก่เทวดาเฉพาะบางพวก ได้มีภิกษุ

รูปหน่ึงชือ่ว่าตสิสะ เพิง่ถงึมรณภาพ และได้บงัเกดิในพรหมโลก ปรากฏชือ่ว่าตสิสพรหม 

ซึง่มฤีทธิม์าก มอีานภุาพมาก พระมหาโมคคลัลานะได้ขึน้ไปสู่พรหมโลก สู่ส�านกัของ

ตสิสพรหมนัน้ และได้กล่าวถามปัญหานีแ้ก่ติสสพรหมนัน้ว่า เทวดาซึง่ไปเกดิเป็นพรหม

ท้ังหมดได้มีญาณคอืความรูใ้นสอปุาทเิสส นัน้ว่า สอุปาทเิสส ในอนปุาทเิสสว่าอนปุาทเิสส

ทั้งหมด หรือว่าพรหมพวกไหนรู้ได้ดั่งนี้

ติสสพรหมจึงได้กล่าวเฉลยว่า เทวดาที่เกิดในพรหมทั้งหมด หาได้มีญาณคือ

ความรู้ด่ังนัน้ทัง้หมดไม่ เทวดาทีไ่ปเกดิเป็นพรหมจ�าพวกใด ซึง่มีสนัโดษคอืความพอใจ

อยู่ในอายุ วรรณ สุข ยศ อธิปไตย ซึ่งเป็นของพรหม ไม่รู้ธรรมเป็นเครื่องแล่นออก

ยิ่งขึ้นไป สอุปาทิเสสว่าอุปาทิเสส ในอนุปาทิเสสว่าอนุปาทิเสส แต่ว่าเทวดาที่ไปเกิด

เป็นพรหมเหล่าใดไม่สันโดษ คือไม่ยินดีพอใจอยู่ในอายุ วรรณ สุข ยศ อธิปไตย  

ทีเ่ป็นของพรหมเท่าน้ัน แต่ว่าย่อมรูธ้รรมเป็นเครือ่งแล่นออกยิง่ข้ึนไปด้วย เทวดาผูเ้กดิ

เป็นพรหมเหล่าน้ัน ย่อมมญีาณคอืความหยัง่รู้ในสอปุาทิเสสว่าสอปุาทิเสส ในอนปุาทิเสส

ว่า อนุปาทิเสสดั่งนี้
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ต่อจากนั้นแล้วติสสพรหมได้แสดงต่อไปว่า ภิกษุผู้ที่ได้อุภโตภาควิมุตติคือ

ความหลุดพ้นโดยส่วนสอง ได้แก่เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ หลุดพ้นด้วยใจ หลุดพ้น

ด้วยปัญญา และภิกษุผู้ที่ได้ปัญญาวิมุตติ หลุดพ้นด้วยปัญญา หมายถึงเป็นขีณาสวะ

คือเป็นผูม้อีาสวะสิน้แล้ว เทวดาผูเ้กดิเป็นพรหมดงักล่าวย่อมมีญาณรูว่้า ภกิษผุูบ้รรลุ

วมิตุติดังกล่าว เม่ือกายยังด�ารงอยู่เทวดามนษุย์ย่อมเหน็ภกิษนุัน้ได้ เมือ่กายแตกท�าลาย 

เทวดามนษุย์ย่อมไม่มองเหน็ภกิษนุัน้ได้ ดัง่นี ้เรยีกว่ามีญาณรูใ้นอนปุาทิเสส คือนพิพาน

ทีไ่ม่มอีปุาทิว่าอนปุาทิเสส คือรูต้ามเป็นจริง ส่วนภกิษผุูท่ี้บรรลุมรรคผลต�า่ลงไปกว่านัน้ 

ดงัทีเ่รยีกว่า กายสกัขเิป็นต้น เทวดาผูเ้กดิเป็นพรหมดงักล่าวย่อมมญีาณหย่ังรูว่้าภกิษุ

ผู้บรรลุมรรคผลที่ต�่ากว่านั้น อันเรียกว่า กายสักขิเป็นต้น เมื่อได้ส้องเสพ คืออยู่ใน

เสนาสนะอันสมควร ได้คบหากัลยาณมิตรที่ดีงาม ได้อบรมบ่มอินทรีย์ทั้งหลายยิ่งขึ้น

ไปกย่็อมจะกระท�าให้แจ้งทีส่ดุแห่งพรหมจรรย์ คอือรหัตตมรรค อรหัตตผลอยู่ได้ดัง่นี้ 

มีญาณรูใ้นสอปุาทเิสส คอืนพิพานทีย่งัมอุีปาทิเหลืออยู่ ว่าสอปุาทิเสส ตามความเป็นจริง

ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กลับมากราบทูลพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้

ตรัสเพิ่มขึ้นมาอีกจ�าพวกหน่ึง คือจ�าพวกที่เรียกว่า อนิมิตวิหารี คือผู้ที่ปฏิบัติบรรลุ 

เจโตสมาธิ ไม่มีนิมิตคือเครื่องก�าหนดหมาย เพราะไม่ใส่ใจถึงนิมิตทั้งสิ้น ว่าจะท�าให้

แจ้งท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์ เป็นสอุปาทิเสสอีกจ�าพวกหน่ึง ด่ังนี้ ตามที่แสดงไว้ใน 

พระสูตรที่เล่ามาน้ีก็เป็นการแสดงอธิบายอนุปาทิเสส และสอุปาทิเสสโดยปริยายคือ

ทางอันหนึ่ง ดั่งนี้

ความระลึกถึงนิพพานแม้โดยปริยาย คือทางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงแสดงไว้หลายอย่างหลายประการ แต่ก็รวมอยู่ที่ธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ 

ฉะน้ัน เมื่อระลึกถึงธรรมที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ ก็เป็นอันว่าได้บรรลุถึงนิพพาน  

ย่อมจะท�าให้จิตใจได้บรรลุถึงความสงบ แม้การฟังธรรมข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นบรรยาย

ก็ตาม จะเป็นสวดก็ตาม ธรรมท้ังปวงน้ันย่อมมีวิมุตติเป็นรส เอียงเทลุ่มลาดไปสู ่

ความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ก็ชื่อว่าได้ระลึกถึงนิพพานนั้นเอง
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อุปสมานุสสต ิ ขั้นวมิุตติ 
นพิพาน

นิพพาน ตามความหมายทีใ่ช้ซึง่เป็นทีเ่ข้าใจกนัโดยทัว่ไป ได้แสดงแล้วว่าเป็น

บรมธรรม ยอดธรรม เป็นภมิูทีพ่งึบรรลซุึง่นบัเป็น อสงัขตธรรม ธรรมทีไ่ม่ถูกปรุงแต่ง

หรือวิสังขาร ธรรมที่ปราศจากความปรุงแต่งหรือเครื่องปรุงแต่ง เป็นธรรมที่อยู่เหนือ

มรรคและผล ดงัทีเ่รยีกว่า มรรค ผล นพิพาน อนัเป็นโลกตุตรธรรม ธรรมทีอ่ยูเ่หนอืโลก 

พ้นโลก พ้นความทุกข์ พ้นกิเลส ตลอดจนถึงพ้นกรรมด้วยประการทั้งปวง และก็ได้

กล่าวแล้วว่าไม่ใช่เป็นธรรมที่สุดเอื้อม แต่ว่าจะต้องปฏิบัติไปโดยล�าดับ ก็เหมือนอย่าง

ว่าที่สูงซึ่งมีบันไดขึ้นไปเป็นขั้น ๆ เม่ือยังอยู่ที่พื้นดินยังมิได้ก้าวขึ้นบันไดไปแต่ละขั้น 

กย่็อมจะรูส้กึว่า ทีส่งูอนัเป็นทีส่ดุบันไดนัน้อยู่สุดเอือ้ม แต่ว่าเมือ่ข้ึนบนัไดไปโดยล�าดบั

ทลีะข้ันจนถงึขัน้ท่ีสดุแล้ว ท่ีสงูน้ันก็จะอยูใ่นเอือ้มเช่นเดยีวกบับนัไดข้ันทีห่นึง่ ขัน้ทีส่อง 

เมื่อยืนมองอยู ่บนพ้ืนดิน ก็เป็นท่ีอยู่ในเอ้ือม รู ้สึกว่าขึ้นไปได้และข้ึนไปไม่ยาก  

การปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงนิพพานอันเป็นบรมธรรมก็ย่อมเป็นเช่นนั้น ซ่ึงเมื่อปฏิบัติไป 

โดยล�าดับแล้วก็จะมาอยู่ในเอื้อมบรรลุถึงได้ และแม้ว่าจะก้าวขึ้นไปตั้งแต่บันไดขั้นต้น

ก็ย่อมได้รับรสของนิพพานแล้ว เช่นเดียวกับที่มีอุปมาเหมือนอย่างน�้าในมหาสมุทร  

มีความเค็มเป็นรสทั้งหมด แม้ว่าจะก้าวลงไปสู่มหาสมุทรริมฝั่งที่สุด ก็ย่อมจะพบน�้า 

ในมหาสมุทรนั้นมีความเค็มเป็นรสเดียวกัน ฉะนั้น จึงได้รับรสของนิพพาน คือความ

ดบักเิลสและกองทกุข์ไปโดยล�าดบั ตัง้แต่ขั้นต้นทีก้่าวขึน้สูธ่รรมปฏบิตั ิฉะนัน้ จึงเป็น

สิ่งที่อยู่ในวิสัยอันจะถึงบรรลุถึงได้ และก็จะต้องบรรลุถึงตั้งแต่ในขั้นต้นดังกล่าวมานั้น  

โดยเหตุนี้ ท่านจึงใช้ค�าว่านิพพานในความหมายที่ผ่อนลงมา ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  

ว่าผ่อนลงมาถงึความดบักเิลสของพระโสดาบนักเ็ป็นนพิพานข้ันหนึง่ ของพระสกทาคามี

กเ็ป็นนพิพานขัน้หนึง่ ของพระอนาคามก็ีเป็นนิพพานข้ันหน่ึง ซ่ึงยังเรียกว่าเป็นสอปุาทิเสส 

คือมีอุปาทิ ซึ่งหมายถึงอุปาทานหรือกิเลสยังเหลืออยู่ จนถึงของพระอรหันต์ จึงเป็น

นิพพานขั้นที่สุด อันเรียกว่าอนุปาทิเสส ไม่มีอุปาทิหรืออุปาทานหรือกิเลสยังเหลืออยู่ 

ดังที่กล่าวมาแล้วเป็นอันผ่อนลงมา
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นพิพานฌาน

ท่านยังแสดงนิพพานผ่อนลงมาอีกถึงนพิพานฌาน นพิพานปัญญา คอืมแีสดง

ว่าผูป้ฏิบตัสิมาธจินบรรลฌุาน ต้ังแต่รปูฌานทีห่น่ึงและต่อข้ึนไปโดยล�าดบั คอืรปูฌาน

ทีส่อง ทีส่าม ท่ีสี ่และต่อขึน้ไปอรปูฌานทีห่นึง่ ต่อขึน้ไปทีส่อง ทีส่าม ทีส่ี ่และจนถงึ

สัญญาเวทยิตนิโรธ คือดับสัญญาเวทนา ท่านเรียกว่าเป็นนิพพานแต่ละชั้น นิพพาน 

ดังกล่าวนี้เรียกสั้นเพื่อเข้าใจว่า นิพพานฌาน

นพิพานปัญญา

นพิพานปัญญานัน้มแีสดงไว้ถงึสนัทฏิฐกิธรรม ธรรมทีเ่หน็เอง สนัทิฏฐกินพิพาน 

นิพพานที่เห็นเอง โดยอธิบายว่า ราคะ โทสะ โมหะ เมื่อบังเกิดขึ้นครอบง�าจิตใจย่อม

เป็นเครือ่งดบัปัญญา เป็นไปเพือ่ความเบยีดเบยีน ทัง้เป็นไปเพือ่ให้ประพฤตก่ิอภยัเวร

ต่าง ๆ มีฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง เป็นต้น ส่วนความสงบ ราคะ โทสะ โมหะ  

ความไม่มรีาคะ โทสะ โมหะ ย่อมตรงกนัข้าม ไม่ดบัปัญญา ไม่เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน  

ไม่เป็นเหตุก่อภัยเวรดังกล่าว ความพิจารณาให้รู้ดั่งนี้ เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิกธรรม  

เป็นสันทิฏฐิกนิพพาน

พจิารณาดตูามอธบิายนีก้จ็ะพงึเหน็ได้ว่า ทกุ ๆ คนเม่ือหมัน่ใช้ปัญญาพจิารณา

ตรวจดูจิตใจของตนเอง เมื่อราคะ โทสะ โมหะ บังเกิดขึ้นก็ให้รู้ พร้อมทั้งให้รู้ถึงโทษ

แม้ดังที่กล่าวมาแล้ว ราคะ โทสะ โมหะ จะสงบลงได้ด้วยอ�านาจของปัญญาท่ีรู้นั้น  

และกใ็ห้รูว่้า ราคะ โทสะ โมหะ สงบ พร้อมทัง้รูค้ณุของความสงบ ราคะ โทสะ โมหะ 

แม้ปฏิบัติดั่งนี้ ก็เรียกว่าบรรลุถึงสันทิฏฐิกธรรม สันทิฏฐิกนิพพานได้ เพราะใน 

พระพุทธาธิบายดังที่ยกมากล่าวข้างต้นนั้นมิได้จ�ากัดว่า จะต้องสงบได้เด็ดขาดหรือว่า

สงบได้ชั่วคราว เป็นพระพุทธาธิบายที่วางไว้เป็นกลาง ๆ จึงกินความได้ถึงการปฏิบัต ิ

ใช้ปัญญาท�าความสงบใจของตนได้ พระพทุธาธบิายดัง่นี ้เป็นอนัให้ก�าลงัใจแก่ผูป้ฏบิตัิ
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ธรรมทกุคนตัง้แต่ในเบือ้งต้นว่า สามารถทีจ่ะใช้ปัญญาพจิารณาท�าความสงบใจของตน 

และกเ็รยีกว่าบรรลนุพิพานได้ บรรลธุรรมได้ อนัเป็นสนัทฏิฐกิธรรม สนัทฏิฐกินพิพาน 

เข้าในพระธรรมคณุทีส่วดกันว่า สนัทฏิฐิโก นัน่เอง ดงันัน้ธรรมทีจ่ะเป็นสันทฏิฐโิกได้

ดงัทีส่วดกนั ก็จะต้องปฏิบัตใิช้ปัญญาท�าความสงบใจของตนดังกล่าวมาแล้ว ซึง่ทกุคน

สามารถจะปฏิบัติได้ทุกขณะ

ตทังคนพิพาน

นิพพานดังที่กล่าวมาน้ี ท่านเรียกว่าตทังคนิพพาน คือเป็นนิพพานช่ัวคราว 

ที่มีข้ึนด้วยองคสมบัตินั้น ๆ หรือด้วยองคคุณนั้น ๆ มีปัญญาเป็นต้นดังกล่าวแล้ว 

นพิพานน้ีอนัเป็นบรมธรรม ซึง่เป็นความหมายสงูสดุดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่าเป็นธรรมทีอ่ยู่

เหนอืเหตเุหนอืผล กห็มายถงึว่าอยูเ่หนอืเหตผุลทีเ่ป็นฝ่ายเกดิทางหนึง่ อยูเ่หนอืเหตุผล

ที่เป็นฝ่ายดับอีกทางหนึ่ง เหตุผลที่เป็นฝ่ายเกิดนั้นก็ได้แก่ทุกข์ และสมุทัย เหตุผลที่

เป็นฝ่ายดบันัน้กไ็ด้แก่ นโิรธ และมรรค คอื อรยิสจัจ์สีน่ัน้เอง อริยสจัจ์สีน่ัน้กแ็บ่งเป็น

สมุทัยวาร คือฝ่ายสมุทัย คือฝ่ายเกิดทุกข์ส่วนหนึ่ง ฝ่ายนิโรธวาร คือฝ่ายดับทุกข์อีก

ส่วนหนึง่ ฝ่ายสมุทัยวารน้ันได้แก่ทุกข์และสมทุยั จะพงึเห็นได้ว่าแสดงผลก่อน คอืทกุข์ 

แล้วจึงแสดงเหตุคือสมุทัย ฝ่ายนิโรธวารก็เหมือนกัน แสดงผลก่อนคือนิโรธแล้ว 

จึงแสดงเหตุคือมรรค ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วก็จะพึงเห็นว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ

ก่อนจะตรัสรู ้ได้จบัผลสาวเข้าไปหาเหต ุเพราะว่าผลทีไ่ด้บงัเกดิปรากฏอยูจ่�าเพาะหน้า

ดังที่ได้มีแสดงว่า พระโพธิสัตว์อันเป็นค�าเรียกพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนแต่ตรัสรู้ ได้ทรง

เห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย ซ่ึงท่านแสดงว่าเป็นเทวทูต จึงได้ทรงปรารภว่าทุกคนที่

เกดิมากต้็องแก่ เจบ็ ตาย ไม่มใีครจะพ้นไปได้ จึงทรงปรารถนาโมกขธรรม ธรรมเป็น

เคร่ืองหลุดพ้นหรือความหลุดพ้นจากความแก่ ความเจ็บ ความตายนั้น ข้อน้ีเป็น 

ปรารภเหตุ ส�าคัญอันท�าให้เสด็จออกทรงผนวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรม ความแก่  

ความเจ็บ ความตายนั้น เป็นผลซึ่งทุก ๆ คนเห็นได้โดยประจักษ์ เพราะฉะนั้น จึงได้

แสดงผลก่อน
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เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว พระโพธิสัตว์ได้ทรงเห็นทุกข์ก่อน คือ เห็นความแก่ 

ความเจ็บ ความตายเป็นทกุข์ อนัเป็นผลทีป่รากฏ เมือ่เป็นด่ังนีจ้งึได้แสวงหาความพ้นทุกข์ 

และความส�าเร็จแห่งพระองค์ อันเรียกว่า ความตรัสรู้นั้น ท่านแสดงไว้ในปฐมเทศนา

ซึ่งตรัสเล่าถึงความตรัสรู้ของพระองค์เอง ก็คือทรงได้จักษุคือดวงตา ญาณคือความ

หยั่งรู้ ปัญญา ความรู้ทั่ว วิชชา ความรู้แจ่มแจ้ง อาโลกคือความสว่าง เห็นทุกข์  

เห็นทกุขสมทัุย เหตเุกดิทุกข์ เหน็ทุกขนโิรธ ความดบัทกุข์ เหน็ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา 

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกสั้น ๆ ว่า มรรค และทุกข์นั้นก็ได้ทรงแสดงว่า

ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความโศกคือความแห้งใจ 

ความคร�า่ครวญระทมใจ ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความคบัแค้นใจเป็นทกุข์ 

ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ 

ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้งห้าเป็นทุกข์

ในด้านทกุขสมทุยัเหตใุห้เกดิทกุข์นัน้ ได้ทรงแสดงชีเ้อาตณัหา คอืความดิน้รน

ทะยานอยากของใจ ท่ีให้ถอืภพชาตใิหม่ไปกบัความเพลนิและความตดิใจ ประกอบด้วย

ความอภนินัท์ยินดยีิง่อยูใ่นอารมณ์นัน้ ๆ อนัได้แก่กามตัณหา ความดิน้รนทะยานอยาก

ไปในกาม คืออารมณ์ท่ีน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งปวง ภวตัณหา ความด้ินรน

ทะยานอยากไปในภพ คืออยากเป็นนัน่เป็นนี ่วภิวตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากไป

ในวิภพ คืออยากให้ไม่เป็นนั่นเป็นนี่ ได้แก่อยากให้สิ่งที่ไม่ชอบสิ้นไปหมดไป

ส�าหรับนิโรธ คือความดับทุกข์นั้น ได้ทรงชี้เอาความดับตัณหาได้สิ้นเชิง  

มรรค คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้ทรงชี้เอามรรค คือทางปฏิบัติที่มีองค์แปด

ประการ อนัได้แก่สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา 

เจรจาชอบ สมัมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ สัมมาวายามะ  

ความเพยีรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ

ตามพระพุทธาธิบายที่ทรงเล่าถึงความตรัสรู้ของพระองค์แสดงว่า ทรงชี้เอา

ทุกข์ซึ่งเป็นส่วนผล ตั้งต้นแต่ชาติทุกข์ต่อไปก็ชราทุกข์มรณทุกข์เป็นต้น รวมเข้าก็คือ

ขันธ์เป็นทีย่ดึถอืท้ังห้าประการนี ้เหล่านีแ้หละเป็นทกุข์ทีเ่ป็นส่วนผล ตณัหาจงึเป็นเหตุ

ที่ให้เกิดทุกข์นี้เป็นผล และเหตุฝ่ายเกิดทุกข์ที่เรียกว่า สมุทัยวาร เพราะฉะนั้น  
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เมื่อบุคคลยังอยู่ในเหตุและผลฝ่ายเกิดทุกข์ คือยังปฏิบัติเพิ่มพูนตัณหา ความด้ินรน

ทะยานอยากอยู่ ก็เรียกว่าท�าเหตุก่อทุกข์ จึงต้องรับผล ซ่ึงเป็นตัวทุกข์อยู่ต่อไป  

ตัง้ต้นแต่ต้องมชีาต ิคือความเกดิขึน้ใหม่อยู่ร�า่ไป ฉะนัน้ จงึมแีสดงลักษณะของตณัหา

ไว้เป็นประการแรกว่า โปโนพภวิกา เป็นเหตุให้ถือภพชาติใหม่ คือให้เป็นใหม่ ๆ  

เกิดใหม่ เป็นใหม่อยู่ต่อไป และเมื่อก่อเกิดภพชาติเป็นชาติความเกิดขึ้นมา แล้วก็ 

ต้องมีชรา มีมรณะ เป็นต้น ต้องมีโศกะ ปริเทวะ เป็นต้น และก็ประกอบตัณหา  

ความดิน้รนทะยานอยากเพ่ิมขึน้ไปอีก กก่็อทกุข์ตัง้แต่ชาตทิกุข์ต่อไปอกี เพราะฉะนัน้ 

จงึต้องอยูใ่นเหตแุละผล ฝ่ายสมทุยัวาร ก่อทุกข์อยูต่ลอดเวลาทีย่งัประกอบก่อเพิม่เติม

ตัณหา อนัเป็นตวัเหตอุยูน่ี ้ เป็นผลและเหตสุ่วนก่อให้เกดิทุกข์ เมือ่ปฏบิตัต่ิอเพิม่เติม

ตณัหาอยูแ่ล้ว ก็เป็นอันว่าก็จะต้องประสบทุกข์ ตั้งต้นแต่ชาติทุกข์เป็นต้น เป็นอันว่า

ไม่จบ

ดับตัณหา ดับมรรค

คราวน้ีผูท่ี้ปฏิบัตใินมรรคมีองค์แปด ตามพระธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า 

ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อดับตัณหาอันเป็นความดับทุกข์นั้น แต่เมื่อยังดับตัณหาไม่ได ้

สิน้เชิงกต้็องปฏบัิตกินัต่อไป คือปฏบัิตใินมรรคมอีงค์แปด ย่อลงกค็อืศลี สมาธ ิปัญญา 

ก็ต้องท�ากันร�่าไปอีกเหมือนกัน เป็นอันว่าเมื่อยังดับตัณหาไม่ได้สิ้นเชิง ดับไม่ได้หมด 

ก็ต้องปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดต่อไปไม่หมดอีกเหมือนกัน ก็เป็นอันว่าไม่เสร็จกิจ 

ส�าหรับในสายสมุทัยวาร คือสายก่อให้เกดิทกุข์นัน้ ไม่มเีสรจ็โดยแท้ ต้องก่อให้เกดิทกุข์ 

มีชาติทุกข์อยู่ร�่าไปไม่สิ้นสุด ส่วนในสายนิโรธวารนั้นเมื่อยังปฏิบัติดับตัณหาไม่ได้  

กย็งัไม่เสรจ็กจิ กต้็องท�าอยูเ่รือ่ยไปอกีเหมอืนกนั จนกว่าจะปฏบิตัใินมรรคมีองค์แปดนัน้ 

จนเป็นมรรคเป็นผลซึ่งเป็นโลกุตตรธรรมขึ้น คือก�าจัดกิเลสได้บางส่วนจนถึงสิ้นเชิง 

เมื่อก�าจัดกิเลสได้สิ้นเชิง ซึ่งในที่นี้ยกเอาตัณหาขึ้นเป็นที่ตั้ง ก�าจัดได้สิ้นเชิงแล้วจึงจะ

เสร็จกิจ แปลว่าดับตัณหาได้ ก็ดับทุกข์ได้ ความดับทุกข์ได้นั้น ก็ดับชาติทุกข์เป็นต้น

ได้ ไม่ต้องก่อเกิดอีกต่อไป และการปฏิบัติดับตัณหาได้สิ้นเชิง นั้นก็ดับมรรคได้ด้วย  

เพราะว่าไม่ต้องปฏิบัติมรรคอีกต่อไป เพื่อดับตัณหาเพราะดับตัณหาได้สิ้นเชิงแล้ว 
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เพราะฉะน้ัน จึงกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อสุดชั่วก็สุดดี หรือว่าเม่ือสุดดีก็สุดชั่วพร้อม

กนั ทกุข์และสมุทัยนัน้ถ้าจะกล่าวว่าเป็นฝ่ายชัว่ และนโิรธและมรรคถ้าจะกล่าวว่าเป็น

ฝ่ายดีเป็นคู่กนั กจ็ะต้องกล่าวได้อกีว่า เพราะมชีัว่จงึต้องมดีสี�าหรับเป็นเครือ่งช�าระล้าง

ความชั่ว และเมื่อมีดีก็ต้องมีชั่ว เพราะฉะนั้น เมื่อปฏิบัติดับตัณหาได้สิ้นเชิง ดับทุกข์

ได้หมด ก็แปลว่าสุดชั่วแค่นั้น การปฏิบัติเพื่อดับตัณหาก็สุดสิ้นแค่นั้น เป็นอันว่าสุดดี

แค่น้ัน จึงบรรลุถึงความสุดชั่วสุดดีเช่นเดียวกัน และขั้นนี้แหละที่เป็นขั้นเสร็จกิจ  

ซึง่เป็นขัน้ทีบ่รรลุนพิพานอนัเรยีกว่า เหนอืเหตแุละผล คอืเหนอืเหตแุละผลทัง้ฝ่ายเกดิ

ทุกข์ทั้งฝ่ายดับทุกข์ อันแสดงถึงความเสร็จกิจโดยประการทั้งปวง

เพราะฉะน้ัน ธรรมในพระพุทธศาสนา จึงมีความสิ้นสุดได้ ไม่ใช่ว่าจะต้อง

ปฏิบัติกันไม่สิ้นสุด สิ้นสุดได้ในเมื่อได้ปฏิบัติดับตัณหาได้สิ้นเชิง อันเป็นวาระที่สุดชั่ว

สุดดีดังกล่าว จึงได้มีพุทธภาษิตแสดงถึงธรรมที่เป็นขั้นนิพพานนี้ว่า ลอยบุญและบาป

ละบุญและบาปทั้งหมด ก็ถึงขั้นสุดชั่วสุดดี บรรลุนิพพานอันเป็นบรมธรรมนั้นเอง  

แต่เมื่อยังไม่ถึงข้ันน้ี ยังไม่ถึงสุดชั่วสุดดี จะไปลอยบุญลอยบาป จะไปละบุญละบาป

เอาเองไม่ได้ จะต้องปฏิบัติอยู่ในบุญ จะต้องกระท�าความดีเพื่อที่จะล้างความชั่ว หรือ

ฝ่ายที่เป็นสมุทัยวารต่อไป จะไปลอยบุญลอยบาปทิ้งเอาเองไม่ได้



ภาค ๒

พระพุทธศาสนากับปัญหาทางปรัชญา

พระพุทธศาสนากับปัญหาทางอภปิรัชญา

พทุธศาสนานัน้เป็นศาสนาท่ีบังเกิดขึน้เมือ่ ๒๕๐๐ ปีเศษ และกไ็ด้บงัเกดิขึน้

หลังจากที่ได้มีศาสนาอื่น ๆ สั่งสอนมาแล้ว เช่นศาสนาพราหมณ์ ซึ่งบัดนี้มักจะเรียก

กันว่าฮินดู และหลังจากพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นก็ได้มีศาสนาต่าง ๆ บังเกิดตามขึ้นใน

ภายหลงัอกีหลายศาสนา เช่นศาสนาครสิต์ ศาสนาอิสลาม และยงัมีลทัธคิ�าสอนต่าง ๆ 

ของบคุคลซ่ึงเป็นท่ีนบัถือกนั ในเมืองจนีกเ็ช่นขงจือ้เป็นต้น และในประเทศอืน่กย็งัมอีกี 

ซึง่ไม่ถงึกบัเป็นศาสนา เพราะฉะนัน้ จงึมคี�าสัง่สอนของศาสนาต่าง ๆ ในโลก ซึง่มกัจะ

แตกต่างกัน แม้ว่าในด้านสอนให้ท�าดีท�าชั่วทั่ว ๆ ไป คือสอนให้รู้จักความดีความชั่ว 

รูจั้กการท�าดีท�าชัว่ทัว่ไป คอืให้ละช่ัวท�าด ีอะไรเป็นดอีะไรเป็นช่ัว กย็งัมแีสดงต่าง ๆ กนั 

และนอกจากนีก็้ยงัมีแสดงถงึอดตีถงึอนาคตและปัจจบุนัต่าง ๆ กนัอกี เมือ่มาพจิารณา

ดูในแง่ของสัจจะคือความจริง เมื่อเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ว่าแสดงถึงสิ่งนั้น ๆ ต่างกัน  

ก็น่าจะคิดว่าความจริงเป็นอย่างไร เพราะว่าความจริงนั้นถ้าเป็นสิ่งเดียว ก็ควรจะเป็น

ความจริงแต่เพียงสิ่งเดียว คือมีความจริงเพียงอย่างเดียวในสิ่งนั้น ฉะนั้น จึงจะต้องมี

แสดงผิดแสดงถูก ใครจะแสดงผิดใครจะแสดงถูก เมื่อเป็นเรื่องอดีตเป็นเรื่องอนาคต 

กเ็ป็นเรือ่งทีเ่มือ่ต่างมคีวามเชือ่ถอืกนัหลายฝ่าย การจะกล่าวหกัล้างกนัลงไปว่าใครผดิ

ใครถูก แม้ว่าจะมีใครรู้จริงและกล่าวได้ก็ตาม ก็ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งความทะเลาะวิวาท

บาดหมางกนั แม้ทีเ่ป็นปัจจบุนัเองทีแ่สดงต่างกนัก็เช่นเดยีวกนั แต่ว่าทีเ่ป็นปัจจบุนันัน้ 

ทุกคนสามารถท่ีจะรู้ได้ถ้าสิ่งน้ันอยู่ในวิสัยของปัญญาที่จะพึงรู้ได้ ถ้าเป็นปัจจุบันที่พ้น

วสิยัของปัญญาท่ีจะพงึรูไ้ด้ ผูท่ี้อ่อนปัญญากจ็ะรูไ้ม่ได้ ฉะนัน้ จึงควรจะทราบถึงลกัษณะ

ของพระพุทธศาสนาว่าแสดงอย่างไรในท่ามกลางของสิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านี้
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ไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาโลกแตก

ได้มีปัญหาอยู่ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ 

คอืไม่ตรสัตอบแก้อีกอย่างหนึง่ คือปัญหาทีพ่ระพทุธเจ้าทรงพยากรณ์ คอืตรสัตอบแก้

ปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์นั้น คือเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันในคร้ังพุทธกาล 

ที่มีอยู่ ๑๐ ข้อ ที่มักจะยกขึ้นอ้างถึงในพระสูตรทั้งหลาย ปัญหา ๑๐ ข้อ เหล่านี้คือ 

โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด ชีวะก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีวะเป็น

อย่างอื่น สรีระเป็นอย่างอื่น ถัดจากตายไปตถาคตมีอยู่ ถัดจากตายไปตถาคตไม่มี  

ถัดจากตายไป ตถาคตมด้ีวยไม่มด้ีวย ถดัจากตายไปตถาคตมกีไ็ม่ใช่ไม่มกีไ็ม่ใช่ ปัญหา

เหล่านี้ได้มีผู้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ตรัสพยากรณ์ คือไม่ตรัส

ตอบแก้

ในปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ทั้ง ๑๐ ประการนี้ พิจารณาดูความ

กจ็ะเหน็ได้ว่าเป็นปัญหาท่ีเกีย่วกบัโลก โลกเทีย่ง โลกไม่เทีย่ง โลกมทีีสุ่ด โลกไม่มทีีสุ่ด 

คือโลกนีย้ัง่ยนือยูต่ลอดไป หรอืไม่ยัง่ยนือยู่ตลอดไป มทีีสุ่ดหรอืไม่มทีีสุ่ด กสื็บมาจาก

ยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนดังกล่าวนี้ ซึ่งได้มีอาจารย์หรือมีศาสดาแสดงไว้ต่าง ๆ กัน ดั่งใน

ศาสนาที่บังเกิดขึ้นภายหลังพุทธกาลก็ดี ก่อนพุทธกาลก็ดี ได้มีแสดงถึงผู้สร้างโลก 

พราหมณ์หรอืฮนิดกูม็แีสดงถงึผูส้ร้างโลก ศาสนาทีม่ใีนภายหลงักม็แีสดงถงึผูส้ร้างโลก 

ก็เป็นปัญหาเค้าเดียวกัน

เรื่องชีวะกับเรื่องสรีระก็เหมือนกัน ชีวะนั้นก็คือความเป็นอยู่ หรือตัวชีวิต 

สรีระนั้นก็คือร่างกาย ตัวชีวะหรือชีวิตหรือตัวร่างกายนั้น เป็นอันเดียวกันหรือว่าแยก

กันอย่างไร ถ้าหากว่าชีวะหรือสรีระเป็นอย่างเดียวกัน สรีระแตกสลายคือตาย ชีวะก็

จะต้องดับ ถ้าหากว่าแยกกัน สรีระแตกสลาย ชีวะก็อาจจะไม่ดับ และชีวะหรือชีวิตนี้

ก็รวมถึงอัตตาหรืออาตมัน อันเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันไปถึงตายเกิดตายสูญ

คราวน้ีมาถงึปัญหาของตถาคต ตถาคตน้ันทีใ่ช้ทัว่ไปกห็มายถงึพระพทุธเจ้าเอง 

ซึ่งตรัสเรียกพระองค์เองว่าตถาคต ถ้าหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าเองก็มีปัญหา ว่าถัด

จากที่ตายไปคือดับขันธ์องค์ตถาคตมีหรือไม่มี หรือทั้งมีทั้งไม่มี หรือว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็

ไม่ใช่ อกีอย่างหนึง่ ตถาคตพระอาจารย์แสดงว่าหมายถงึสตัว์ ดงัทีเ่ราเรยีกว่าสตัวโลก
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หรือหมู่สัตว์ และค�าว่าสัตว์นี้ก็มิได้หมายความว่า สัตว์เดียรัจฉานดังที่เราเรียกกัน

เท่านั้น แต่ว่าครอบหมดทั้งมนุษย์ทั้งเดียรัจฉาน ท้ังเทพดามารพรหมท้ังหมด หรือ

แม้ว่าสัตว์นรกเปรต อสุรกายทั้งหมด ซึ่งยังมีความติดพันเกี่ยวข้องอยู่กับโลกก็ชื่อว่า

สัตว์ทั้งหมด สิ่งที่เรียกว่าสัตว์นี้ถัดจากตายไปจะมีหรือไม่มี หรือว่าทั้งมีทั้งไม่มี หรือ

ว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ ก็เป็นปัญหาที่พูดถกเถียงกัน

ได้มีผู้มากราบทูลถามถึงปัญหาเหล่านี้ พระองค์ไม่ตรัสพยากรณ์ และก็ได้มี

ภิกษุรูปหน่ึงชื่อว่ามาลุงกยะได้คิดว่า ข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสพยากรณ์ปัญหาเหล่านี้

ตนเองไม่พอใจ ฉะนั้น ก็คิดจะเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามและคิดว่าถ้าตรัสพยากรณ์ตน 

ก็จะบวชอยู่ต่อไป ถ้าไม่ตรัสพยากรณ์ตนก็จะลาสิกขา ท่านมาลุงกยะจึงได้เข้าไปเฝ้า

และได้กราบทลูถามปัญหาเหล่านี ้และกไ็ด้กราบทลูว่า ขอให้พระองค์ตรสัตอบ ถ้าทรง

ทราบก็ให้ตรัสตอบแก้ถ้าไม่ทรงทราบก็ให้ตรัสบอกตรง ๆ ว่าไม่ทรงรู้ ไม่ทรงเห็น  

ถ้าไม่ตรัสตอบแก้อย่างใดอย่างหนึง่กจ็ะลาสกิขาคอืสึกไป พระพทุธเจ้าจงึตรสัว่า พระองค์

มไิด้ทรงชกัชวนให้ท่านมาลุงกยะเข้ามาบวช ว่าถ้าเข้ามาบวชแล้วจะตรสัพยากรณ์ปัญหา

เหล่าน้ี และเม่ือท่านมาลุงกยะเข้ามาบวช ท่านมาลุงกยะเองก็มิได้ขอให้พระองค ์

ทรงรบัรองว่าจะตรสัแก้ปัญหาเหล่านีต้นจงึจะบวช เพราะฉะนัน้ ใครเล่าทีเ่ป็นผูข้อร้อง

และเป็นผูร้บัรองในเร่ืองนี ้และจะไปทวงเอาเรือ่งนีจ้ากใครเล่า พระพุทธเจ้าได้ตรสัต่อไป 

ว่าปัญหาที่พระองค์ไม่ทรงพยากรณ์เหล่านี้ ก็เป็นปัญหาที่ไม่พึงทรงพยากรณ์นั่นเอง  

ผู้ที่จะคิดคาดคั้นให้พระองค์ทรงพยากรณ์ก็จะตายเปล่า ไม่เป็นประโยชน์อะไร

ทรงพยากรณ์เรื่องทุกข์ และการแก้ทุกข์

ต่อจากนัน้พระองค์กต็รสัต่อไป โดยตรสัแสดงถึงปัญหาท่ีจะทรงพยากรณ์แก้ไข 

โดยความก็คอืเรือ่งทุกข์และเรือ่งแก้ทุกข์เป็นต้น ซึง่เป็นไปอยูใ่นปัจจบัุน อนัเป็นปัญหา

ที่จะพึงแก้ไขในปัจจุบัน โดยตรัสยกเป็นข้ออุปมาขึ้นมาก่อน ว่าเหมือนอย่างว่ามีบุรุษ

ถูกยิงด้วยลูกศรที่มีพิษร้าย ญาติมิตรได้น�าบุรุษที่ถูกยิงนั้นไปหาหมอผ่าตัด ถ้าหากว่า

หมอผ่าตัดน้ันจะพึงกล่าวอย่างน้ีว่า เราจักยังไม่ผ่าตัดน�าลูกศรนี้ออกเยียวยารักษา 

จนกว่าเราจะรูว่้าบุรษุนัน้ถกูใครยงิ คนยิงนัน้เป็นใคร คนยงินัน้ชือ่อะไร โคตรสกลุอะไร 
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คนยงินัน้เป็นคนสูง เป็นคนต�า่ หรอืเป็นคนท่ามกลางคนยงินัน้มผีวิด�าหรอื ผวิคล�า้หรอื

ผิวสองสี และคนยิงนั้นอยู่ที่ไหน บ้านไหน นิคมไหน นครไหน และลูกศรที่ยิงนั้นเล่า

เป็นแบบลูกศรมีแล่งหรือเป็นแบบ เกาทัณฑ์ สายท่ีใช้ยิงเป็นสายท่ีท�าด้วยอะไร  

เหล่าน้ีเป็นต้น ถ้าหากว่าหมอผ่าตัดนั้นจะพึงกล่าวดั่งนี้ ให้สอบสวนค้นคว้าไปถึง  

เรื่องคนยิงถึงเรื่องลูกศรเป็นต้นดังกล่าวนั้น บุรุษผู้ถูกยิงด้วยลูกศรนั้นก็จะพึงตายเสีย

ก่อนท่ีจะรกัษา เพราะฉะนัน้ พระองค์จงึไม่ทรงพยากรณ์ปัญหาทีไ่ม่พงึพยากรณ์เหล่านี้

แต่ว่าพระองค์จะตรสัพยากรณ์ปัญหาทีพ่งึพยากรณ์ อนัจะเป็นปัญหาทีแ่ก้ทกุข์

ถอนทุกข์ทั้งปวงได้ในปัจจุบัน คือชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ ทุกข์คือโศกะ  

ความแห้งใจ ปริเทวะ ความคร�่าครวญ รัญจวนใจ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ  

ความคับแค้นใจ และในปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์เหล่านั้น แม้ว่าใครจะมีความเห็น

อย่างไร ในปัญหาเหล่านั้น คือใครจะมีความเห็นว่าโลกเที่ยงก็ตาม โลกไม่เที่ยงก็ตาม 

ก็คงมีชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ โสกะ ปริเทวะ ดังกล่าวน้ันอยู่นั่นเอง จะมี 

ความเห็นอย่างไรก็ถอนทุกข์เหล่านี้ไม่ได้ พระองค์จึงต้องการที่จะแก้ปัญหาที่จะถอน

ทกุข์เหล่าน้ีได้ในปัจจบัุนน่ีแหละ ฉะน้ัน ปัญหาทีไ่ม่ทรงพยากรณ์เหล่านัน้ จึงเป็นปัญหา

ทีไ่ม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเบือ้งต้นของพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพือ่ความหน่าย

ความสิ้นติดใจยินดี เพื่อความดับทุกข์ เพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความ

ตรัสรู้พร้อม เพื่อนิพพานคือความดับ แต่ว่าปัญหาที่ทรงพยากรณ์อันจะเป็นเครื่องแก้

ทุกข์ในปัจจุบันนั้น ย่อมเป็นการแก้ที่ประกอบด้วยประโยชน์ ท่ีเป็นเบื้องต้นของ

พรหมจรรย์ ที่เป็นไปเพื่อความหน่าย เป็นไปเพื่อความส้ินติดใจ ยินดีเพื่อความดับ 

เพ่ือความสงบระงบั เพือ่ความรูย้ิง่ เพือ่ความรูพ้ร้อม เพือ่นพิพานคอืความดบั ปัญหา

ที่ทรงพยากรณ์น้ันก็คือ ปัญหาท่ีทรงพยากรณ์ว่าน้ีทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์  

น้ีทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  

ดั่งนี้

ทรงแสดงปัจจุบันธรรม

ท่านมาลุงกยะได้ฟังพระพุทธภาษิต ก็มีความอภินันท์ยินดี ในภาษิตของ 

พระผู้มีพระภาคเจ้า ก็เป็นอันว่าท่านก็พอใจในพระพุทธภาษิตที่ตรัสนี้ เพราะฉะนั้น  
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พระสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่แสดงลักษณะของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนานั้น

ไม่แสดงถงึเรือ่งต่าง ๆ อนัเป็นปัญหาทีไ่ม่ตรสัพยากรณ์ และปัญหาทีไ่ม่ตรสัพยากรณ์

น้ีกก็ล่าวได้ว่าเป็นปัญหาโลกแตก ถงึจะตรสัพยากรณ์ไปกไ็ม่มใีครทีจ่ะไปตามรูไ้ด้ เช่น

ปัญหาว่าโลกเท่ียง โลกไม่เท่ียง โลกมีท่ีสดุ โลกไม่มทีีส่ดุ ถึงแม้จะตรสัพยากรณ์ว่าอย่างไร 

ดงัท่ีมศีาสดาหรอืศาสนาก่อนพระพทุธศาสนากต็ามหลังกต็าม ได้กล่าวเอาไว้ถงึเรือ่งสร้าง

โลกต่าง ๆ กไ็ม่มใีครทีจ่ะตามไปรูไ้ด้ ได้อย่างเดยีวคือเชือ่หรอืไม่เชือ่เท่านัน้ และกเ็ป็น

ความเชือ่ทีไ่ม่ประกอบด้วยปัญญาคือความรู ้เชือ่อย่างเดยีวจะเรยีกว่าเชือ่อย่างหลบัตา

เชื่อก็ได้เพราะไม่รู้ เชื่อด้วยศรัทธาในศาสดาผู้แสดงนั้นอย่างเดียวเท่านั้น หรือไม่เช่น

นั้นก็ไม่เชื่อเอาทีเดียว เพราะว่าไม่สามารถจะตามไปรู้ได้ และแม้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ

ก็ตาม ก็ไม่อาจจะแก้ทุกข์อะไรได้ที่เป็นปัจจุบันดังกล่าว ก็คงยังมีความทุกข์อยู่นั่นเอง 

แก้อะไรไม่ได้ และหากทรงแสดงไป กอ็าจจะเป็นทีต่ัง้แห่งความววิาทขดัแย้งแก่บรรดา

ผู้แสดงอื่น ๆ ที่ต่างก็แสดงกันไปต่าง ๆ และก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ยิ่งเพิ่มความทุกข์

เข้าไปอกีเพราะความววิาทขดัแย้งนัน้ เพราะฉะนัน้ พระองค์จงึได้ตดัประเดน็เสียทเีดยีว 

คือไม่แสดงไม่แก้ไข การที่ไม่แสดงนั้นก็มีความหมายว่า ไม่เข้าไปพาดพิงเกี่ยวข้อง 

ถึงทั้งในด้านรับรองทั้งในด้านปฏิเสธ แปลว่านอกเรื่องที่จะยกขึ้นมาวินิจฉัยว่าอย่างไร 

เพราะว่าในปัจจบุนันีท้กุ ๆ คนต่างกเ็พยีบกนัด้วยความทกุข์ต่าง ๆ อยู่แล้ว มชีาตทิกุข์ 

ชราทุกข์ มรณทุกข์ มีโสกะ ความโศก ปริเทวะ ความคร�่าครวญร�าพันรัญจวนใจ  

ทุกขะ ความไม่สบายกาย โทมนัส ความไม่สบายใจ อุปายาส ความคับแค้นใจ  

ความประจวบกับสัตว์และสังขารที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขาร 

ทีเ่ป็นทีรั่ก ความปรารถนาไม่สมหวงั และกล่าวโดยย่อขนัธ์ เป็นทีย่ดึถอืทัง้ ๕ ประการ

เป็นทุกข์ ดังที่เราสวดกันอยู่ ต่างก็มีทุกข์กันอยู่เต็มแปร้แล้วในปัจจุบัน จึงเหมือน 

อย่างว่าทุกคนเป็นบุรุษถูกยิงด้วยลูกศร ถูกลูกศรเสียบใจกันอยู่เสียบกายกันอยู่

เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าซึง่เปรยีบเหมือนอย่างหมอทีผ่่าตดัลูกศร พระองค์ 

ก็มีหน้าที่ที่จะผ่าตัดเอาลูกศรออกโดยเร็ว เพื่อให้ดับทุกข์อันเกิดจากลูกศรเสียบแทง

น้ันได้ ไม่จ�าเป็นจะต้องเสียเวลาไปสอบต้นว่าใครยิง คนยิงชื่ออะไรเป็นต้น หรือว่า 

ลูกศรที่ยิงน้ันท�าด้วยอะไร สายธนูน้ันท�าด้วยอะไร เหล่านี้เป็นต้น เป็นการเสียเวลา 

และไม่เกิดประโยชน์อะไร หน้าที่ของพระองค์ก็คือผ่าตัดเอาลูกศรออก เพราะฉะนั้น
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จึงได้ทรงแสดงธรรมเป็นการผ่าตัดลูกศร ช้ีให้เห็นทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ 

และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ค�าสั่งสอนที่ทรงพยากรณ์นี้ก็คืออริยสัจจ์ท้ัง ๔  

ซึ่งเป็นปัจจุบันธรรม ธรรมที่เป็นปัจจุบัน

พระพทุธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ปัญหา ทีไ่ม่ควรหรอืไม่พงึพยากรณ์ ทรงพยากรณ์

แต่ปัญหาทีค่วรพยากรณ์ ค�าว่าพยากรณ์นัน้ เดีย๋วนีภ้าษาไทยกน็�ามาใช้เหมอืนกนั เช่น

หมอดูพยากรณ์ว่าอย่างน้ันว่าอย่างนี้ แต่ที่น�ามาใช้ส�าหรับพระพุทธเจ้าในที่น้ีไม่ใช่

หมายความว่าพระพทุธเจ้าเป็นหมอดู แต่พยากรณ์ของพระพทุธเจ้านัน้ หมายความว่า

ทรงกระท�าให้แจ้ง ถ้าเป็นปัญหามาก็ทรงตอบปัญหาน้ันให้แจ้งชัด และก็ทรงตอบให้

แจ้งชัดด้วยพระญาณท่ีหยั่งรู้ ไม่ใช่ด้วยต�ารา อย่างหมอดูท่ีพยากรณ์นั้นก็พยากรณ์

ด้วยต�าราพยากรณ์ แต่อนัทีจ่รงิหมอดกูไ็ม่มญีาณหยัง่รูเ้หมอืนกนั วนิจิฉยัและกว่็าไป 

ตามต�าราพยากรณ์และทีห่มอดวูนิจิฉยั แต่พระพุทธเจ้านัน้ทรงพยากรณ์คอืกระท�าให้แจ้ง 

ทรงตอบให้แจ่มแจ้งชัดเจน ทรงแสดงให้แจ่มแจ้งชัดเจนด้วยพระญาณคือความหย่ังรู้  

อนัทีจ่รงิค�าว่าพยากรณ์นัน้ กไ็ด้มใีช้มาในพระพทุธศาสนา ดงัทีไ่ด้แสดงถึงเรือ่งนี ้และ

ข้อท่ีทรงพยากรณ์นัน้ทีท่่านแสดงไว้ในพระสูตร เกีย่วกบัท่านมาลงุกยะนี ้กแ็สดงไว้ว่า

ทรงพยากรณ์คือกระท�าให้แจ่มแจ้ง ตอบให้แจ่มแจ้ง แสดงให้แจ่มแจ้งในข้อว่า นี้ทุกข์  

นี้เหตุเกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ในพระสูตรนี้ไม่ได้ใช้

ค�าว่า อริยสัจจ์ หรืออริยสัจจะ แต่ว่าโดยปกตินั้น เมื่อเป็นหมวดธรรม ๔ ข้อนี้  

ก็มักจะพูดว่าอริยสัจจ์กันทีเดียว แต่ส�าหรับที่แสดงในพระสูตรนั้น บางแห่งท่านก็ใช ้

ค�าว่าอริยสัจจ์ บางแห่งท่านก็ไม่ได้ใช้ค�านี้

ปัญหาของสัตวโลก

คราวนี้มาพิจารณาดูว่า ท้ัง ๔ ข้อนี้มาเกี่ยวกับอุปมาว่า พระพุทธเจ้าเป็น

เหมือนดังหมอผ่าดัดอย่างไร ซึ่งตามอุปมานั้นคนไข้ท่ีญาติมิตรน�าไปหาหมอผ่าดัด 

เป็นคนไข้ทีถ่กูลกูศรยงิ ก�าลงัต้องบาดเจบ็ เรยีกว่าอาการปางตายกนัทเีดยีว และเมือ่

จะเป็นข้ออปุไมย คอืว่าเป็นสิง่ท่ีถกูเปรียบเทยีบ กจ็ะต้องหมายถงึบคุคลทัว่ไปทัง้หลาย

ในโลก ซ่ึงเป็นผู้ท่ีถูกลูกศรเสียบแทงกันอยู่แล้ว เรียกว่ามีอาการปางตายกันอยู่แล้ว 
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คราวนี้ในข้ออุปมานั้น ก็ได้กล่าวถึงว่า ถ้าหมอผ่าตัดจะไถ่ถามสอบสวนถึงคนยิง  

ถกูลกูศรทีใ่ช้ยงิ เพ่ือให้ทราบรายละเอยีดต่าง ๆ เสียก่อน แล้วจงึจะลงมอืรกัษากย่็อม

จะไม่ทนัการ คนไข้น้ันกน่็าจะต้องถงึแก่ความตายเสียก่อนก็ได้ หรอือาการกจ็ะมากขึน้ 

ยากแก่การท่ีจะเยียวยารักษา ฉะน้ัน หน้าที่ของหมอผ่าตัดก็ไม่ต้องมัวชักช้าไต่ถาม

สอบสวน หมอควรทีจ่ะต้องรีบผ่าตดัน�าลกูศรออกทนัท ีนีเ่ป็นอปุมา ทนีีข้้ออปุไมยคอื

สิ่งที่ถูกเปรียบเทียบ ก็มาถึงบุคคลและสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าสัตวโลกทั่ว ๆ ไปนั้น  

ก็เท่ากับว่าเป็นคนท่ีถูกลูกศรเสียบด้วยกันทั้งนั้น มีอาการปางตายอยู่ด้วยกันทั้งนั้น 

ฉะน้ันหน้าทีข่องพระพุทธเจ้าซึง่เป็นเสมอืนหมอผ่าตดันัน้ กจ็ะต้องทรงรบีเยยีวยารกัษา

ทันที ไม่ต้องมัวไปสอบสวนไต่ถามถึงรายละเอียดต่าง ๆ ก็มาถึงเรื่องปัญหาโลกแตก 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ๑๐ ข้อนั้น เพราะฉะนั้น จึงไม่ทรงพยากรณ์ให้ชักช้า จึงได้ตรัส

ปฏเิสธไม่ทรงพยากรณ์ และกไ็ด้ตรสัรบัรองในข้อทีท่รงพยากรณ์ว่านีท้กุข์ นีเ้หตแุห่งทกุข์ 

นี้ความดับทุกข์ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ จึงเป็นข้อท่ีควรจะท�าความเข้าใจ  

ว่าบดันีท้กุ ๆ บคุคลก�าลังถกูลูกศรเสยีบแทงกนัอยู ่อาการปางตายด้วยกนัทัง้หมดหรอื 

ในข้อนีจ้งึควรจะทราบลกัษณะพระพทุธศาสนา ว่าเป็นจรงิอย่างนัน้ ทกุ ๆ คนในบดันี้

ซึ่งเป็นสามัญชนสามัญสัตว์นั้น ก็ก�าลังถูกลูกศรเสียบแทงกันอยู่ท้ังนั้น และมีอาการ

ปางตายด้วยกันทั้งนั้น

ตัณหา – ลูกศรเสยีบแทงใจ

อะไรเป็นลกูศรเสยีบแทง และเสยีบแทงอะไร โดยปรยิายคอืทางอนัหนึง่ทีท่่าน

ยกขึ้นแสดงไว้ ลูกศรเสียบแทงนั้นก็คือตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากของใจ  

และเสียบแทงอะไร ก็คือเสียบแทงจิตใจ ต่างมีตัณหาเสียบแทงจิตใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้น 

ดังที่ได้ตรัสแจกเอาไว้เป็นกามตัณหา ความดิ้นรนปรารถนาไปในกาม คือ รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจบ้าง ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยาน

อยากไปในภพ คือความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ต่าง ๆ บ้าง วิภวตัณหา คือความดิ้นรน

ทะยานอยากไปในวิภพ คือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ คือต้องการให้สิ่งที่ไม่พอใจอยากจะ

ได้ไม่พอใจอยากจะเป็นสิ้นไปหมดไป นี้ยกขึ้นมาเพียงข้อเดียว แต่อันที่จริงนั้นกิเลส 
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ทีเ่ป็นเครือ่งเสยีบแทงจติ จ�าแนกออกไปเป็นอาการต่าง ๆ อกีมากมาย แต่ว่าเอาข้อเดยีว

เท่านี้ก่อน นี่เป็นลูกศรที่เสียบแทงจิตใจบุคคลอยู่ และที่ว่ามีอาการปางตายนั้นก็เป็น

อย่างนั้น ก็เพราะว่ายังต้องถูกความทุกข์ต่าง ๆ ครอบง�าอยู่ตลอดเวลา ดังที่ตรัสชี้ไว้

ในทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์นั้นแหละ ความเกิดเป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ 

เรยีกว่าต้องเกดิ ต้องแก่ ต้องตาย ซึง่เป็นธรรมดาของชวิีตสังขาร และยังต้องประสบทุกข์

ทางจิตใจอีกมาก เป็นความแห้งใจ เป็นความคร�่าครวญไม่สบายกาย ไม่สบายใจ  

ความไม่สบายกายนี้ก็รวมเอาอาพาธเจ็บป่วยต่าง ๆ เข้าด้วย ความไม่สบายใจความ

คับแค้นใจ รวมเข้าก็เป็นความประจวบกับสัตว์สังขารที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพราก

จากสตัว์สงัขารท่ีเป็นท่ีรัก รวมเข้ากเ็ป็นความปรารถนาไม่ได้สมหวัง และเมือ่รวมเข้าอกี 

ก็รวมอยู่ในขนัธ์เป็นท่ียึดถอืท้ัง ๕ ประการนี ้คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

ซึ่งอันนี้ก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจชัดเจนกันต่อไป แต่จะยังไม่อธิบายในตอนนี้

นพิพาน – ความสิ้นตัณหา

ก็แปลว่าต้องอยู่ในอาการที่ปางตายด้วยกันทั้งนั้น ต้องเป็นทุกข์อยู่ด้วยเกิด 

แล้วกแ็ก่ แล้วกไ็ม่สบายกาย ไม่สบายจิตใจต่าง ๆ ต้องพบกบัส่ิงท่ีไม่ชอบ ต้องพลัดพราก

จากสิ่งที่ชอบ ปรารถนาไม่ได้สมหวังต่าง ๆ รวมเข้าก็ต้องมีขันธ์ ๕ ย่อเป็นกายใจ 

นี้เอง เพราะฉะน้ัน จึงเรียกว่าอยู่ในอาการปางตายด้วยกันท้ังนั้น และก็จะต้องแก ่

ต้องตายด้วยกันทั้งนั้น และชีวิตก็ด�าเนินไปสู่ความแก่ความตายอยู่ทุกเวลาไม่มีหยุด  

เพราะฉะนัน้ พระพทุธองค์จึงได้ทรงเป็นหมอถอนลกูศร ผ่าตดัลกูศร ด้วยใช้เครือ่งมอื

ก็คือมีดผ่าตัด อันได้แก่ปัญญา โดยตรัสเทศนาสั่งสอนให้ทุกคนได้เข้าถึงสัจจะที่เป็น

ตวัความจริง และปัญญานีเ้องทีบ่งัเกดิขึน้ในจติใจของบคุคล กจ็ะผ่าตดัถอนลกูศร คอื

ตัณหาออกจากจิตใจได้ และเมื่อถอนตัณหาคือลูกศรออกจากจิตใจได้ด้วยปัญญาแล้ว 

ทุกข์ก็จะดับไปหมด บุคคลก็จะเป็นผู้ท่ีพ้นทุกข์ เพราะว่าถอนลูกศรออกจากจิตใจได้ 

เพราะฉะนัน้ ท่านจึงเรยีกธรรมท่ีจิตใจถอนลกูศรออกได้แล้ว แปลว่าส้ินตณัหาหมดแล้ว 

และก็สิ้นทุกข์หมดแล้ว ว่านิพพาน อันเป็นธรรมที่มุ่งจะบรรลุส�าหรับพระพุทธศาสนา 

ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน และพระพุทธเจ้าเองก็ได้ ทรงค้นคว้าด้วยพระองค์เอง  



296 ความเข้าใจเร่ืองพระพุทธศาสนา

จนได้ปัญญาเป็นมีดผ่าตัดถอนลูกศร ออกจากพระหทัยของพระองค์เองได้แล้ว  

สิ้นตัณหาแล้วก็สิ้นทุกข์ ด้วยประการทั้งปวงแล้ว ทรงบรรลุนิพพานแล้ว เพราะฉะนั้น

จึงมาทรงสัง่สอนเพือ่ท่ีจะโปรดสตัวโลก ท่ีก�าลงัถกูลกูศรเสียบแทงใจอยูน่ี ้ได้ปัญญาทีจ่ะ

ถอนลกูศรออกแล้ว กพ้็นทุกข์อย่างพระองค์บ้าง นีเ้ป็นพระมหากรณุา เป็นพระมหากรุณา

จรงิ ๆ เพราะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ และก็ก�าลังถูกลูกศรเสียบแทงใจอยู่ เพราะฉะนั้น 

ท่านจึงอธิบายค�าของนิพพาน ว่าออกจากวานะ ภาษาสันสกฤตว่า นิรวาณะ  

ภาษาบาลีว่านิพพาน เป็นค�าเดียวกัน วานะนั้น แปลว่าเครื่องเสียบแทง แปลว่าลูกศร 

นิรวาณะ แปลว่าออกจากเครือ่งเสยีบแทง ออกจากลกูศรคอืถอนลูกศรเสียได้ ไม่มลีกู

ศรเสยีบใจ เพราะฉะนั้น ก็ให้เข้าใจค�าว่านิพพานง่าย ๆ ดั่งนี้ว่า ที่ว่าเป็นนิพพานนั้น 

ก็คือว่าสภาพธรรมของจิตใจ ท่ีถอนวานะคือลูกศรอันเป็นเครื่องเสียบแทงของจิตใจ 

ได้แล้ว ออกจากเครื่องเสียบแทง ออกจากลูกศรได้แล้ว ไม่มีลูกศร ไม่มีเครื่องเสียบ

แทงจิตใจ เพราะฉะนั้น จึงเป็นอิสระเสรี มีความสบายคล่องตัวเป็นสุข ไม่ต้องเป็น

ทุกข์เดือดรอ้น พ้นทุกข์ ด้วยประการท้ังปวง พ้นจากอาการปางตาย อาการทีเ่ป็นทกุข์ 

ทัง้หลายหมดสิน้

ทรงสอนให้ใช้ปัญญาถอนลูกศรหรอืตัณหา

เพราะฉะนัน้นพิพานมิได้อยูท่ี่ไหน แต่ว่าอยูท่ีถ่อนลกูศรออกจากจติใจนีแ้หละ 

กด้็วยปัญญาท่ีพระพุทธเจ้าได้ประทานให้จากการส่ังสอน พระปัญญานีแ้หละช่วยผ่าตดั

เอาตัณหาที่เป็นลูกศรเสียบใจออกได้ ก็พ้นทุกข์ได้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นกิจของ

พระพุทธเจ้าท่ีจะทรงปฏิบัติหน้าที่อันนี้ ซึ่งจะต้องรีบกระท�า และพระพุทธเจ้าก็ทรง

ปฏบิตัหิน้าทีน่ีเ้ป็นเวลาถงึ ๔๕ ปี หน้าทีน่ีเ้ป็นหมอถอนลกูศรน้ีแหละ ทรงแสดงธรรม

สั่งสอนก็เป็นการประทานปัญญาอันเป็นมีดผ่าตัด เพื่อให้ผ่าตัดลูกศรถอนลูกศร 

ออกจากจิตใจของตนเอง และเมื่อเป็นดั่งนี้ก็น�าเข้าสรุปใน ๔ ข้อนั้นได้

ทุกข์ก็คือว่าอาการเป็นทุกข์ถึงปางตาย นี่เป็นตัวทุกข์ทั้งทางกายทั้งทางจิตใจ

ที่โลกต้องพบอยู่ตลอดเวลา ท่ีบุคคลทุก ๆ คนต้องพบอยู่ตลอดเวลา และส่ิงท่ีเป็น 

ลูกศรนั้น ก็คือตัณหา ซึ่งเป็นตัวทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ และก็ถอนลูกศรเสียได ้
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ก็เป็นความดับทุกข์ หรือทุกขนิโรธ และมีดส�าหรับที่จะผ่าตัดพร้อมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ก็คือมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

อันมีดที่จะผ่าตัดนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าก็จะต้องมีตัวมีด ที่ส่วนหนึ่งคม ผ่าตัดได้ 

และก็จะต้องมีส่วนของเหล็กอันประกอบกันอยู่ ท่ีเป็นสันของมีดเป็นส่วนของมีด  

เพราะว่าความคมท่ีส�าหรบัผ่าตดัน้ัน จะอยูอ่ย่างเดยีวไม่ได้ แล้วกจ็ะต้องมด้ีามมีดเหล่า

น้ีเป็นอปุกรณ์ของมดีต่าง ๆ ส�าหรบัทีจ่ะผ่าตดัลกูศรทีเ่สียบแทงจติใจ ซึง่พระพทุธเจ้า

ได้จ�าแนกส�าหรบัทีจ่ะทรงผ่าตดัสะดวกก็คือมรรคมอีงค์ ๘ คอืสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ 

สมัมาสงักัปปะ ความด�ารชิอบ นีค่อืเป็นตวัคม และกยั็งมส่ีวนประกอบอืน่ของมดี เช่น

ว่าสนัมีด ด้ามมดี อะไรเหล่านี ้กเ็ป็นสมัมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมนัตะ การงานชอบ 

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ สติระลึกได้ชอบ 

สัมมาสมาธิ สมาธิตั้งใจมั่นชอบ รวมเข้าเป็นมีดเล่มเดียวนี่แหละ ส่วนท่ีคมส�าหรับ

ผ่าตดัจรงิ ๆ กคื็อสมัมาทิฏฐ ิและสมัมาสงักปัปะซึง่เป็นตวัปัญญา ซึง่จะต้องประกอบ

ด้วยเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานี้จึงจะใช้ได้

ทรงจ�าแนกไว้ดั่งน้ีส�าหรับท่ีทุกคนจะปฏิบัติได้สะดวก แต่แล้วก็ต้องรวมเป็น

มีดเล่มเดียวนี่แหละ ใช้ส�าหรับที่จะผ่าตัดจิตใจ ถอนเอาลูกศรออกจากจิตใจ และการ

ปฏบัิตใินมรรคมีองค์ ๘ นีก้ป็ฏิบตัไิปโดยล�าดับ กเ็ป็นการรกัษาเยยีวยาการถอนลูกศร

ออกจากจติใจไปโดยล�าดบั เพราะว่าทแีรกนัน้จะถอนพรวดออกไปจากจติใจทเีดยีวย่อม

ไม่ได้ ก็จะต้องมีวิธีขั้นตอนของการผ่าตัดไปตั้งแต่ต้น แล้วก็ค่อย ๆ ถอนออก จนถึง

ถอนได้หมดสิน้แล้วกร็กัษาเยยีวยา แก้ไขแผลให้หาย เหล่านีเ้ป็นขัน้ตอนของการรกัษา 

ซึง่พระพทุธเจ้ากป็ฏบิตัหิน้าทีร่กัษาโรคทางจติใจนี ้ได้อย่างสมบรูณ์ แล้วกท็รงกระท�า

ทนัท ีไม่เสยีเวลาไปทรงแสดงเรือ่งโน้นเรือ่งนีอ้ะไรต่าง ๆ หน้าทีข่องพระองค์กต้็องรบี

ท�าดัง่นี ้และรบีช่วยให้บคุคลพ้นจากความทกุข์ทันที ได้ทรงปฏบิติัอยู่เป็นเวลาถึง ๔๕ ปี 

รวมเข้าก็ในข้อนี้เท่านั้น



พุทธธรรมกับปัญหาเรื่องความจรงิหรอืสิ่งที่มอียู่

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

ด�ารงตวัเอง คอืด�ารงความจริงอยู่เสมอ ไม่มเีปลีย่นแปลง เพราะฉะนัน้ จงึมคี�าอธิบาย

โดยปริยายอีกทางหนึ่งว่า ธรรม นั้นก็หมายถึงสัจจะ ที่เราแปลว่า ความจริง

ค�าว่าสัจจะที่เราแปลว่าความจริงนั้น ก็เป็นการแปลตามความหมาย แต่โดย

พยัญชนะคือถ้อยค�า สจัจะแปลว่า สิง่ทีม่อียู ่เป็นอยู ่หรอืว่าสภาพทีม่อียู ่สภาพทีเ่ป็นอยู ่

ก็หมายความว่าไม่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง ฉะนั้น โดยความส่ิงใดที่ทรงอยู่ ด�ารงอยู่  

สิ่งนั้นก็มีอยู่ เป็นอยู่ หรือว่าสิ่งใดที่มีอยู่ เป็นอยู่ สิ่งนั้นก็ทรงอยู่ ด�ารงอยู่

โดยนัยนี้ค�าว่าธรรมกับค�าว่าสัจจะ จึงมีความหมายเป็นอันเดียวกัน ฉะนั้น 

ธรรมทีม่คีวามหมายว่าทรงอยู่ ด�ารงอยูค่อืมอียู ่ เป็นอยูน่ี ้ จงึได้แก่สจัจะ และกเ็รยีก 

รวมกนัว่า สัจจธรรม แปลว่า ธรรมคือสัจจะ

ธรรมคอืสิง่ทีม่อียูเ่ป็นอยู ่อนัหมายถึงสัจจะทีเ่ราทัง้หลายแปลกนัว่าความจรงิ 

ก็เพราะว่าสิ่งที่เป็นความจริงทีเดียวนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ คือว่าเป็นสิ่งที่ทรง

อยู่ด�ารงอยู่น่ันเอง ธรรมคือสัจจะ หรือสัจจธรรมนี้ก็ได้แก่ ธรรมดา เป็นของท่ีมีอยู่

ประจ�าโลก พระพทุธเจ้าจะทรงอบุตัขิึน้หรอืว่าไม่ทรงอบุตัขิึน้ คือว่าจะมีผูต้รสัรูพ้ระธรรม 

หรือว่าไม่ตรัสรู้พระธรรม ธรรมคือธรรมดานี้ก็มีอยู่ เป็นไปอยู่

ในข้อน้ี มีพระสตูรแสดงไว้ว่า ธาตนุัน้คอืธรรมฐติ ิความตัง้อยูข่องธรรม ธรรม

นิยาม ความก�าหนดแน่ของธรรม ตั้งอยู่ มีอยู่ พระตถาคตพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรง

อบุตัขิึน้หรอืไม่ทรงอบุตัขิึน้กต็าม ธาตนุัน้คอืธรรมฐติธิรรมนยิามกม็อียูด่�ารงอยู ่แต่ว่า
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เมื่อพระตถาคตพุทธเจ้าท้ังหลายทรงอุบัติขึ้น คือว่าได้ตรัสรู้พระธรรม ก็จ�าแนกแจก

แสดงเปิดเผย กระท�าให้ตื้นซึ่งธาตุนั้น คือธรรมฐิติ ธรรมนิยามนั้น ในพระสูตรนี้ได้

แสดงชี้ไว้ว่าธาตุนั้นคือธรรมฐิติ ธรรมนิยามที่ตั้งอยู่ ด�ารงอยู่ ว่าอย่างไร ได้แก่อะไร 

ก็ได้แก่ 

สังขารทั้งปวง  ไม่เที่ยง 

สังขารทั้งปวง  เป็นทุกข์ 

ธรรมทั้งปวง  เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน 

ข้อที่ว่ามานี้เป็นธรรมฐิติธรรมนิยามอันเรียกว่าธาตุนั้น ที่ตั้งอยู่ ด�ารงอยู่  

เมื่อพระตถาคตพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงอุบัติขึ้น คือได้ตรัสรู้ ก็ได้ทรงแสดง ทรงบอก 

ทรงเปิดเผย ทรงกระท�าให้ตืน้ คือให้เข้าใจง่ายว่า สงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง สงัขารทัง้ปวง

เป็นทุกข์ ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา ด่ังนี้ เพราะฉะนั้น ธรรมคือสัจจะหรือท่ีเรียกใน 

พระสตูรนีว่้า “ธาต”ุ (ธา-ต)ุ นีแ่หละคือธรรมฐติธิรรมนยิาม เป็นสิง่ทีม่อียู ่ประจ�าอยู่ 

สจัจธรรมนีจึ้งมีประจ�าอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าได้ทรงอบัุตขิึน้ พระพทุธเจ้าได้ตรัสรูพ้ระธรรม 

ก็คือตรัสรู้สัจจธรรม ธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่นี้เอง

ทีแ่สดงว่า ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัรูคื้อ อริยสัจจ์ ๔ กบัท่ีแสดงว่าพระพุทธเจ้า

ตรัสรู้ธรรมฐิติธรรมนิยาม ๓ ข้อ ไม่ขัดแย้งกัน หรือก็ตอบว่าไม่ขัดแย้งกัน เพราะ

ธรรมฐิติธรรมนิยามทั้ง ๓ ข้อนี้ ก็รวมอยู่ในอริยสัจจ์ ๔ นั้นเอง และโดยเฉพาะข้อที่

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็รวมอยู่ในทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือ 

ทกุข์ ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า สามญัลักษณะ ๓ อย่าง อนจิจตา ทกุขตา อนตัตตา กร็วม

เข้าในทกุขสจัจะ สภาพท่ีจริงคือทุกข์ ฉะน้ัน ในทีน่ีจ้งึจะจบัอธบิายธรรมฐติิธรรมนยิาม

ทั้ง ๓ ข้อนี้

ทุกกาลทุกสมัยสังขารทั้งหลายย่อมไม่เท่ียง สังขารท้ังหลาย ย่อมเป็นทุกข์ 

ธรรมทั้งหลายย่อมเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา นี้ในนวโกวาทแสดง

ในหมวดสามัญลักษณะ ลักษณะที่ทั่วไปแก่สังขารทั้งปวง ๓ อย่าง แต่ว่าในที่นี้แสดง

โดยชื่อว่า ธรรมฐิติ ความตั้งอยู่ของธรรม ธรรมนิยาม ความก�าหนดแน่ของธรรม  

และมีข้อสามที่แสดงว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ไม่แสดงว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตา
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ในข้อนีมี้อธบิายว่า ค�าว่าธรรมท้ังปวงนัน้หมายรวมทัง้สงัขาร และวสิงัขารเป็น

อนัตตา จึงกล่าวได้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ สังขารทั้งปวงเป็น

อนตัตา แต่ว่าข้อท้ายนี ้วสัิงขารกเ็ป็นอนตัตาด้วย ฉะนัน้ จึงได้ใช้ค�าให้คลมุถึงทัง้หมดว่า 

ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา เพราะว่าคลมุถงึท้ังสงัขาร ทัง้วสิงัขาร หรือเรยีกอีกอย่างหนึง่ว่า 

สังขตธรรม อสังขตธรรม

ค�าว่าสงัขารนัน้แปลว่าผสมปรงุแต่ง สิง่ท่ีผสมปรงุแต่งทัง้ หมดเรยีกว่าสงัขาร 

กล่าวโดยสรุปมี ๒ อย่างก่อน คือสังขารที่มีใจครอง เช่นว่าร่างกายของคนของสัตว์

เดรัจฉานทั้งหลาย เรียกว่า อุปาทินกสังขาร ที่ไม่มีใจครองเช่นวัตถุทั้งหลาย เรียกว่า

อนุปาทินนกสังขาร สิ่งทั้งหลายท่ีปรากฏอยู่ บรรดาที่ตาเห็นหูได้ยินโดยเป็นรูป  

เป็นเสยีงจมกูได้กลิน่โดยเป็นกลิน่ ลิน้ได้รสโดยเป็นรส กายได้ถูกต้องโดยเป็นโผฏฐพัพะ 

แม้ใจคิดนึกถึงปรุงแต่งถึงไปโดยเป็นเรื่องเป็นราวต่าง ๆ คือที่เป็นวิสัยของอายตนะ  

แต่ว่าเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ เป็นอยู่ ปรากฏอยู่ อันเป็นส่ิงที่ปรุงแต่ง คือเป็นส่ิงที่มีเกิดขึ้น  

ตัง้อยู ่ ดับไป ดังท่ีมีแสดงลักษณะของสังขารไว้ ๓ อย่าง คือมีความเกิดขึ้นปรากฏ  

มีความเสื่อมดับไปปรากฏ เมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นปรากฏ

สิง่เหล่านีไ้ม่ว่าจะมีใจครองหรอืไม่มใีจครอง ไม่ว่าจะเป็นวสิยัของตาห ูเป็นต้น 

หรือว่าไม่เป็นวสิยัของตาห ูเป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นเหตไุม่ว่าจะเป็นผล เป็นสงัขารทัง้หมด 

คอืเป็นสิง่ผสมปรุงแต่งทัง้หมด สิง่ผสมปรงุแต่งอนัเรยีกว่า สงัขารนีไ้ม่เทีย่ง ทีเ่รยีกว่า 

อนิจจะ ความไม่เที่ยงนั้นก�าหนดพิจารณาได้ที่ตัวสังขารเอง ดังที่ท่านสอนให้พิจารณา

ไว้ถึงลักษณะที่เรียกว่าไม่เที่ยง คือเกิดดับ สังขารทั้งหลาย มีความเกิดดับ ไม่มีที่เกิด

แล้วไม่ดับ มเีกดิมดีบัเป็นคูก่นั อนึง่ มแีล้วกก็ลบัไม่ม ีคอืว่ามเีป็นน้ันเป็นนีข่ึน้แล้วและ

ในที่สุดก็กลับไม่มี เหมือนอย่างร่างกายมีชีวิตของทุก ๆ คนนี้ ก่อนจะเกิดก็ไม่มี  

เมื่อเกิดก็มีขึ้น ในที่สุดเมื่อแตกสลายก็กลับไม่มี จึงเป็นสิ่งที่มีแล้วกลับไม่มี

อนึง่ เป็นของทีด่�ารงอยูช่ัว่คราวเหมอืนอย่างขอยมืเขามา กเ็หมือนอย่างร่างกาย

มีชีวิตนี้ของทุก ๆ คน ด�ารงอยู่ชั่วคราว ไม่นานเท่าไหร่ เหมือนอย่างของที่ยืมเขามา 

คอืขอยมืธาตดุนิน�า้ไฟลม จากโลกมาก่อร่างสร้างอัตภาพนีข้ึ้นแล้วกต้็องส่งคนื ส่งธาตุ

ดินน�้า ไฟลมนี้คืนไปแก่โลก เหล่านี้เป็นลักษณะที่มีอยู่ เป็นไปอยู่ แก่สังขารทั้งหลาย 
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ก�าหนดให้เหน็ได้ ฉะนัน้ สงัขารทัง้หลายจึงไม่เทีย่ง และพระพทุธเจ้ากต็รสัสอนไว้โดย

ปริยายเป็นอันมาก เปิดเผยกระท�าให้ตื้นว่า สังขารไม่เที่ยงอย่างไร แม้โดยนัยที่กล่าว

มานี้

อนึ่ง สังขารท้ังหลายเป็นทุกข์ ค�าว่าเป็นทุกข์นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็น

ทกุขเวทนา เช่นอาการเจบ็ปวด เพราะว่าถ้าหมายความว่าเป็นทกุขเวทนาแล้วกจ็ะเป็น

ได้แต่เฉพาะอุปาทินกสงัขาร คือสงัขารท่ีมีใจครองเท่านัน้ ค�าว่าเป็นทกุข์ในทีน่ีจ้งึมคีวาม

หมายว่า เป็นของทีท่นอยูย่าก คอืทนอยูไ่ม่ได้ และค�าว่า “ทกุขะ” นัน้ ตามพยัญชนะ

ก็แปลว่า ทนยาก คือทนอยู่ไม่ได้ จึงมีค�าอธิบายไว้ว่า เพราะว่าถูกความเกิดความดับ

บบีค้ันอยูบ่่อย ๆ ตลอดเวลา ลกัษณะทีถ่กูความเกดิความดบับบีคัน้อยู่บ่อย ๆ ตลอด

เวลาน้ีคือลักษณะท่ีเป็นทุกข์ พึงมองเห็นลักษณะที่ถูกบีบคั้นนี้ได้ที่สังขารทั้งปวง  

ที่ร่างกายนี้ก็มองเห็นได้ว่า ถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ต้นไม้ใบไม้

เป็นต้นก็ถูกความเกิดความดับบีบค้ันอยู่ตลอดเวลา และข้อนี้ย่อมคลุมความไปถึง

ลักษณะที่เป็นทุกข์ทั้งหมดอันเนื่องไปจากความถูกบีบคั้นนี้ อันมีลักษณะต่าง ๆ

ดงัเช่น ทีม่ท่ีานแสดงถงึลกัษณะทีเ่ป็นทกุข์ของร่างกาย ทีมี่ชวิีตอนันีไ้ว้หลาย

อย่างหลายประการ แม้กระท่ังการแสวงหาอาหารมาบริโภคก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่ง  

การทีต้่องบริโภคอาหารกเ็พราะถกูความเกดิความดับบีบคัน้นัน่เอง ร่างกายอนันีป้ระกอบ

ขึ้นด้วยธาตุดินน�้าไฟลมเป็นความเกิด แล้วก็ถูกความดับบีบค้ันให้ส้ินไป หมดไปอยู่

ตลอดเวลา กต้็องหาธาตดุนิน�า้ไฟลมเข้ามาเพิม่เตมิอยูต่ลอดเวลา กแ็ปลว่า ความทีม่า

เพิม่เตมินัน้กเ็ป็นความเกดิขึน้อกี กเ็ป็นความบบีค้ันอกี อาหารหยาบกเ็ห็นกนัว่าบรโิภค

วันละมื้อหนึ่ง สองม้ือ สามม้ือ แต่ว่าอาหารที่ละเอียดนั้นต้องบริโภคกันอยู่ทุกขณะ 

เช่นว่าลมหายใจเข้าออกที่ต้องกินลมกันอยู่ทุกขณะ เว้นขาดไม่ได้ แปลว่า การถ่าย

และการกนินัน้มีอยูท่กุขณะหายใจเข้าออก กินเข้าไปก็เท่ากับเกิด ถ่ายออกไปก็เท่ากับดับ 

เป็นความเกิดความดับของสังขารที่มีชีวิต จึงต้องถูกความเกิดความดับนี้บีบค้ันอยู่ 

ตลอดเวลา แม้สงัขารท่ีไม่มีใจครองเช่นต้นไม้ กต้็องกนิอาหารอยูต่ลอดเวลาเช่นเดยีวกนั  

ถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน แม้ส่ิงท้ังหลายนอกจากนี้ก็เช่น

เดียวกัน แต่ว่ามีลักษณะที่ต่าง ๆ กันออกไป
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เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ คือทนอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องปรวนแปร

เปลีย่นแปลงไปเรือ่ย นีค่อืลกัษณะท่ีเป็นทกุข์ สงัขารทัง้หลายจงึเป็นทกุข์ พระพทุธเจ้า

ได้ทรงแสดงชี้แจงกระท�าให้ตื้น คือให้เข้าใจง่ายว่าสังขารท้ังหลายเป็นทุกข์อย่างไรไว้

เป็นอันมาก

ข้อทีว่่าธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา คอืมใิช่อตัตาตัวตน ข้อนีน้บัว่าเป็นหลักส�าคญั

ของพระพุทธศาสนา ซึ่งต่างจากศาสนาอื่นทั้งหมด บรรดาศาสนาอื่นทั้งหมดไม่ว่าจะ

เป็นศาสนาที่เกิดก่อนพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่เกิดภายหลังพระพุทธศาสนา  

ย่อมแสดงอัตตาคือตัวตนทั้งนั้น ดังจะพึงเห็นได้ เช่นศาสนาพราหมณ์ก็แสดงโดยเค้า

ความว่าทุกคนมีอาตมัน คืออัตตา และเม่ือได้อบรมอาตมันหรืออัตตาให้เต็มท่ีแล้ว  

ก็เป็นมหาตมัน (อัตตาใหญ่) ดังท่ีมาใช้เรียกว่า มหาตมะ และมหาตมันนี้ในที่สุด 

ก็เข้ารวมอยู่ในปรมาตมันเป็นบรมอัตตา เป็นที่รวมของอัตตาทั้งหมด การแสดงเค้านี้

ก็คล้ายจะกล่าวเรียกได้ว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอัตตาหรืออาตมัน

แม้ศาสนาทีเ่กดิภายหลงัพระพทุธศาสนากเ็ช่นเดยีวกนั แสดงถึงสรวงสวรรค์

อนัเป็นทีส่ถติอยู่ของพระเป็นเจ้าหรอืของเทพ ซึง่ด�ารงอยู่เป็นนรินัดรและผูท้ีไ่ด้ปฏบิตัิ

ตามลทัธศิาสนานัน้ ๆ ตายไปกจ็ะได้ไปเกดิในสรวงสวรรค์ อยู่กบัพระเป็นเจ้านัน้ตลอด

นิรันดร การแสดงดั่งนี้ก็เป็นการแสดงอัตตานั้นเอง และอัตตาที่สถิตอยู่นิรันดรดังนั้น

เท่ากับเป็นปรมาตมัน ดังแสดงในศาสนาพราหมณ์ หรือที่เป็นฮินดูในเวลาต่อมา

แม้ในพระพุทธศาสนาเอง ท่ีเป็นมหายานหรอือาจาริยวาท ก็ได้แก้หลักพระพทุธ

ศาสนาเป็นอัตตาตวัตนไปเช่นเดยีวกนั ดังทีไ่ด้แสดงว่า ได้มพีระอาทพิทุธะสถติอยูเ่ป็น

นิรันดรในสรวงสวรรค์ชั้น ๑ และได้มีพระพุทธะอีกเป็นอันมาก ได้มีพระโพธิสัตว์อีก

เป็นอันมาก สถิตอยู่เป็นนิรันดรเช่นกัน ส่วนพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในโลกนี้เป็น 

พระมนษุยพทุธเจ้า ท่ีถกูส่งให้มาเป็นคราว ๆ การแสดงอย่างนี ้กเ็ป็นการแก้หลกัของ

พระพุทธศาสนาเดิม เป็นอัตตามีตัวตนไปอีก ก็เข้าท�านองปรมาตมันของศาสนา

พราหมณ์นั้นแหละ

แต่พระพุทธศาสนาสายเดิมนั้น หาได้แสดงเช่นนี้ไม่ ได้แสดง ว่า “สพฺเพ  

ธมมฺา อนตฺตา” ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน
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ในเบ้ืองต้นพึงเข้าใจ อธิบายท่ัวไปโดยสังเขปก่อนว่า ค�าว่าธรรมทั้งปวงนั้นมี 

๒ อย่าง คือ

สังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง หรือสังขาร

อสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง ได้แก่วิสังขารอีกอย่างหนึ่ง

สังขตธรรม ธรรมท่ีปัจจัยปรุงแต่ง หรือว่าสังขารนั้น ก็ได้แก่สังขารดังท่ีได้

อธิบายมาแล้วในข้อว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ คือว่าทุก ๆ สิ่ง 

ทุก ๆ อย่างที่ประกอบด้วยสังขตลักษณะ คือลักษณะของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมา 

อันได้แก่ทุกข์ มีความเกิดขึ้นปรากฏ มีความเส่ือมส้ินไปปรากฏ เม่ือตั้งอยู่มีความ

แปรปรวนเปล่ียนแปลงไปปรากฏทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่างที่ประกอบด้วยลักษณะดังนี้ 

เป็นสงัขาร หรือกล่าวให้สัน้เข้ามาอกีอย่างหนึง่ว่า สิง่ใดมีความเกดิข้ึนและความดบัไปเป็น

ธรรมดา สิ่งนั้นเป็นสังขารหมด ในข้อนี้ก็ได้อธิบายแล้วในข้อข้างต้นนั้น สังขตธรรม 

ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง หรือสังขารคือสิ่งที่มีลักษณะดังท่ีกล่าวมานี้ เป็นอนิจจะ คือ 

ไม่เที่ยง เป็นทุกขะคือเป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนดังกล่าวในข้อที่  

๓ นี้ ลักษณะอันจะพึงพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตนนั้น ดั่งนี้

ไม่อยูใ่นอ�านาจ คอืบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ ว่าขอให้สงัขารของเรา

จงเป็นอย่างน้ีเถิด ขอให้สังขารของเราอย่าเป็นอย่างนั้นเลย ยกตัวอย่างเช่นว่า กาย

และใจอนัน้ีเรยีกตามศพัท์ ธรรมว่านามรปู นามกค็อืใจ รปูกค็อืกาย เรยีกว่า นามรูป 

หรอืเรียกอย่างง่าย ๆ ว่า กายใจอนันี ้หรือว่าจะเรยีกจ�าแนกออกไปอกีว่า ขนัธ์ ๕ คือ

กองทั้ง ๕ ได้แก่

รูปขันธ์ กองรูป คือรูปกายอันนี้ 

เวทนาขันธ์ กองเวทนาได้แก่ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สุข

สัญญาขันธ์ กองสัญญา คือความจ�าหมาย

สังขารขันธ์ กองสังขาร คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่าง ๆ

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ คือความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียง เป็นต้น
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ทั้ง ๕ นี้เป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนา

ไม่ได้ ด้วยว่าขันธ์ท้ัง ๕ น้ีต้องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย จะบงัคบัว่า อย่าให้แก่ อย่าให้ตาย 

ดังนี้หาได้ไม่ ในบางพระสูตรได้ยกเอาเจ็บขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าเป็นไปเพื่ออาพาธคือ

ความป่วยไข้ หรอืว่าความเจ็บป่วยต่าง ๆ แต่โดยความก็หมายรวมท้ังหมดดงัทีก่ล่าวมา 

เมื่อบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ จึงเป็นอนัตตามิใช่ตัวตน

เมือ่เป็นด่ังนี ้จงึกล่าวได้อีกว่าขดักนักบัความเป็นอตัตาคอื ตวัตน กเ็พราะว่า 

อนัสิง่ทีจ่ะพงึเรยีกว่า เป็นอตัตาคอืตวัตนนัน้ พงึเป็นสิง่ทีเ่ทีย่งยัง่ยนื ไม่แปรปรวน คอื

เป็นไปตามท่ีปรารถนาต้องการ สิ่งท่ีเป็นอัตตาหรือตัวตนพึงเป็นเช่นนี้ แต่ว่าขันธ ์

ทัง้ ๕ นีห้าได้เป็นเช่นน้ีไม่ เพราะฉะนัน้ จึงเป็นส่ิงทีขั่ดกนักบัความเป็นอัตตาคอืตัวตน

เมือ่เป็นดัง่นีจ้งึกล่าวได้อกีว่าเป็นของทีส่ญู คอืว่างเปล่าจากความเป็นอตัตาคอื

ตัวตนที่แท้จริงนั้น ความรู้สึกว่าเป็นอัตตาคือตัวตนนั้น เป็นเพียงความยึดถือเท่านั้น 

คือยึดถือว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นของเรา เราเป็น รูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณ รปู เวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณ เป็นอตัตาตัวตนของเรา 

ดั่งนี้ เป็นเพียงความยึดถืออันเรียกว่า อุปาทาน คือความยึดถือของใจ ยึดถือไว้เช่นนี้ 

แต่อันที่จริงนั้น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หาได้เป็นของเรา เป็นเรา หรือ

ว่าเราเป็น ดงัทีย่ดึถอืนัน้ไม่ รปูกค็งเป็นรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คงเป็นเวทนา

สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง กายและใจอันนี้ก็คงเป็นกายและใจ 

หาได้เป็นเราเป็นของเราหรือว่าเราเป็นตามที่ยึดถือไม่ ฉะนั้น จึงไม่มีเรา ไม่มีของเรา 

กล่าวอกีอย่างหนึง่ว่า ไม่มอีตัตาคอืตวัตนอนัแท้จริงอยู่ในขันธ์ ๕ หรือในกายและใจอนันี ้

กายและใจอันนี้จึงว่างเปล่าจากความเป็นอัตตาตัวตนโดยแท้จริง ไม่มีอัตตาตัวตนอยู่

ในกายและใจ หรือในขันธ์ ๕ อันนี้

เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า ไม่มีเจ้าของโดยแท้จริง ความเป็น

เจ้าของนั้นเป็นความยึดถือเท่านั้น ดังที่กล่าวว่า รูปเป็นของเรา เวทนาเป็นของเรา 

เป็นต้น หรือว่ากายของเรา ใจของเรา เป็นต้น หรือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ของเราดังนี้ เป็นสัก

แต่ว่าความยดึถอื โดยทีแ่ท้แล้วสิง่เหล่านีห้าได้เป็นของเรา หรอืเป็นของตนโดยแท้จรงิไม่ 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของลักษณะที่พึงพิจารณาดังกล่าวมานี้ คือไม่เป็นไป
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ในอ�านาจ ขัดแย้งต่อความเป็นอัตตา สูญคือว่างเปล่าจากความเป็นอัตตา ไม่มีความ

เป็นเจ้าของที่แท้จริง ดั่งนี้เป็นลักษณะแห่งอนัตตา คือมิใช่อัตตาตัวตน

ตามทีย่กมานีย้กมาเป็นตวัอย่างเฉพาะขันธ์ ๕ หรอืรวมเรยีกว่า นามรปูหรอื

กายและใจอันน้ี แม้สงัขารทกุ ๆ อย่างในโลกนี ้กม็ลีกัษณะเช่นเดยีวกนั คอืเป็นอนตัตา 

มิใช่อัตตาตัวตน โดยที่มีลักษณะอันจะพึงก�าหนดพิจารณาได้เช่นเดียวกัน ดังที่กล่าว

มาแล้ว

อสังขตธรรม ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงหรือวิสังขาร ได้แก่อะไร ในข้อนี้เป็นสิ่งที่

พิจารณาเห็นได้ยากสักหน่อย ในบาลีท่านใช้ค�าเป็นพหูพจน์ คือมีจ�านวนมากสิ่ง  

จงึตรงกนัข้ามกบัความเข้าใจของบางคนท่ีว่า วสิงัขารหรอือสงัขตธรรมนัน้มอีย่างเดยีว 

ได้แก่พระนพิพาน แต่เพราะท่านแสดงค�าไว้เป็นพหูพจน์ คือว่า อสังขตธรรมทัง้หลาย 

หรอืว่าวสิงัขารท้ังหลาย ก็แสดงว่ามีมาก อสงัขตธรรมหรอืวิสังขารพงึพจิารณาเห็นโดย

หลกัท่ัวไปว่า ได้แก่สิง่ท่ีเป็นธาตแุท้ท่ีไม่มีอะไรผสมปรงุแต่งทัง้หมด สิง่ทีเ่ป็นธาตุแท้นี้

พึงมีได้ทั้งที่เป็นวัตถุหรือเป็นรูปธรรม ทั้งส่วนที่ไม่ใช่เป็นวัตถุ หรือขอยืมเรียกว่า

นามธรรม

กล่าวถึงสิ่งที่เป็นวัตถุก่อน ธาตุแท้ที่เป็นวัตถุนั้นไม่ได้หมายถึงธาตุ ๔ ที่เป็น

อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน คือธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ดังที่แสดงว่า  

ส่วนที่แข้นแข็งมีผมขนเป็นต้นเป็นธาตุดิน ส่วนที่เอิบอาบมีน�้าดีน�้าเสลดเป็นต้น 

เรียกว่าธาตุน�้า ส่วนที่อบอุ่นเช่นไฟธาตุในร่างกายอันนี้เรียกว่าธาตุไฟ ส่วนท่ีพัดไหว

เช่น ลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุลม ธาตุ ๔ ที่กล่าวมานี้ก็เป็นส่วนผสมคือ

เป็นสงัขารท้ังนัน้ อย่างผมขนเป็นต้นกเ็ป็นสงัขาร เพราะเป็นส่ิงผสมปรงุแต่ง แต่ว่าเรยีก

ว่าเป็นธาตุ ในที่นี้ก็หมายความแต่เพียงว่า เป็นธาตุส�าหรับใช้พิจารณาทางกรรมฐาน  

เพื่อที่จะได้มองเห็นว่า ในร่างกายอันนี้มีสักแต่ว่าเป็นธาตุดังกล่าว ไม่มีสัตว์บุคคล  

อตัตาตวัตนอยูท่ี่ไหน กเ็พือ่ให้เหน็เป็นอนตัตาดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น เพือ่ให้เหน็ว่าเป็นผม

เป็นขนซึง่เป็นธาตดุนิเป็นต้น เพราะฉะนัน้ แม้วตัถดุงัทีเ่รยีกว่าธาตุ ๔ นีก้ยั็งไม่ใช่เป็น

ธาตแุท้ ส่วนธาตแุท้นัน้กจ็ะต้องค้นกนัต่อไปจนถงึละเอยีดท่ีสดุ ทีแ่ยกออกไปอกีไม่ได้ 

อันไม่มีสิ่งผสมปรุงแต่งอะไรอีก ถ้ามีก็นั่นแหละเป็นธาตุแท้
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คราวนี้มาถึงธาตุแท้ที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่วัตถุ ดังที่ขอยืมค�าเรียกว่านามธรรมนั้น  

ธาตแุท้ท่ีไม่ใช่วตัถดุัง่นี ้พงึเหน็ได้ในลกัษณะหลายอย่าง ธรรมทีเ่ป็นสจัจะคอืความเป็นจรงิ 

ที่เป็นกฎธรรมดามีประจ�าอยู่ ดังเช่นที่แสดงไว้ในธรรมนิยามสูตร ที่ก�าลังอธิบายนี้ว่า 

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ข้อเหล่านี้

เป็นอสงัขตธรรม หรอืเป็นวสิงัขาร คอืไม่ใช่ปรุงแต่งขึน้มา ไม่มใีครปรุง ไม่มใีครแต่งขึน้มา 

แต่ว่าเป็นความจริง เป็นความจริงท่ีด�ารงอยู่ ไม่มีเกิด ไม่มีดับ แม้พระพุทธเจ้าเอง 

ก็ไม่ได้ทรงแต่งขึ้น แต่ว่าทรงค้นพบ เมื่อทรงค้นพบแล้วก็ได้ทรงบอก ทรงแสดง  

ทรงชี้แจงให้รู้เท่านั้น ฉะนั้น แม้สัจจธรรมดังที่กล่าวมานี้ก็เป็นอสังขตธรรม หรือเป็น

วสิงัขาร ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัรู ้คอืทีท่รงพบท้ังหมด โดยเป็นสจัจะ โดยเป็นความจรงิ 

ที่ไม่มีเกิด ไม่มีดับ ดังนี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นอสังขตธรรม หรือเป็นวิสังขารทั้งหมด

คราวนี้อสังขตธรรมหรือวิสังขาร ที่ผู้ปฏิบัติพึงบรรลุคือเข้าถึง ก็ได้แก่ภูมิชั้น

ทีพ่งึบรรลทุีพ่งึเข้าถงึโดยล�าดบั อันภมิูชัน้เหล่านีเ้ป็นส่ิงทีม่อียู ่ผูป้ฏบิตัไิม่ได้ปรงุไม่ได้แต่ง 

สิง่ทีผู่ป้ฏบัิติปรุงแต่งน้ัน ได้แก่ การปฏิบติัทีเ่ป็นเหตแุละการบรรลทุีเ่ป็นผล การปฏบิตัิ

ที่เป็นเหตุนั้น กล่าวโดยย่อเป็นตัวอย่างก็ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ รวมเข้าเป็น ศีล สมาธิ 

ปัญญา ผู้ปฏิบัติต้องปรุงต้องแต่ง คือต้องปฏิบัติให้เป็นศีลขึ้นมา ให้เป็นสมาธิขึ้นมา 

ให้เป็นปัญญาขึ้นมา คือต้องท�านั่นเอง ถ้าไม่ปรุงไม่แต่งคือไม่ท�า ก็ไม่เป็นศีลไม่เป็น

สมาธิไม่เป็นปัญญาขึ้นมา เพราะฉะนั้น การปฏิบัติทั้งหมดนี้จึงเป็นสังขตธรรม  

ธรรมที่ปรุงแต่งหรือเป็นสังขาร คราวนี้การบรรลุภูมิชั้นด้วยการปฏิบัติไปโดยล�าดับ  

แม้การบรรลนุีก้เ็ป็นการปรงุการแต่ง คอืต้องท�าจงึมกีารบรรล ุถ้าไม่ท�ากไ็ม่มกีารบรรลุ  

แต่ว่าภูมิชั้นที่บรรลุขึ้นไปโดยล�าดับนั้น ไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่ง เป็นส่ิงที่มีอยู่ ฉะนั้น  

ภูมิชั้นนั้นก็เป็นวิสังขาร หรือเป็นอสังขตธรรม ธรรมที่ไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่ง

ยกตัวอย่างที่เป็นวัตถุ เช่นว่าการเดินทาง การถึง และภูมิประเทศที่ถึง  

การเดนิทางน้ันผูเ้ดนิทางต้องปรงุต้องแต่งคอื ต้องท�า คอืท�าการเดนิทาง จะเดนิไปด้วย

เท้าหรอืด้วยยวดยานพาหนะอันใดกต็าม ต้องมกีารปรงุการแต่งคอืต้องท�า ท�าการเดินทาง 

การเดินทางนี้จึงเป็นสังขตธรรม หรือเป็นสังขาร คราวนี้เมื่อเดินทางไป ก็มีการถึง  

การถึงนั้นก็เป็นการปรุงการแต่งเหมือนกัน ต้องท�าเหมือนกันจึงมีการถึง ฉะนั้น  
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การถึงจึงเป็นสังขตธรรมหรือเป็นสังขาร แต่ว่าภูมิประเทศที่ถึงนั้นไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่ง 

เป็นสิ่งที่มีอยู่ เหมือนอย่างเช่นเดินทางไปไหว้พระปฐมเจดีย์ การเดินทางไปก็ดี  

การถึงพระปฐมเจดีย์ก็ดี นี่เป็นสังขตธรรมหรือเป็นสังขาร แต่ภูมิประเทศที่ถึงคือองค์

พระปฐมเจดีย์นั้น ผู้ปฏิบัติไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่ง เป็นส่ิงที่มีอยู่ แต่ว่าเป็นที่ถึงเท่านั้น 

ภูมิประเทศที่ถึงนี่แหละ เท่ากับเป็นวิสังขารหรืออสังขตธรรม นี้เป็นการเปรียบเทียบ 

ทางวัตถุ คราวนี้ทางการปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน การปฏิบัติและในการบรรลุนี่ เป็น 

สังขตธรรม เป็นสังขาร แต่ว่าภูมิธรรมที่ถึงที่บรรลุไปโดยล�าดับ นี่เป็นวิสังขาร หรือ

เป็นอสังขตธรรม ผู้ปฏิบัติไม่ได้ปรุง ไม่ได้แต่ง

เพราะฉะนัน้ ท่านจงึมแียกเรยีกว่า มรรคผลนพิพาน มรรคนัน้กค็อืการปฏบิตัิ 

ผลนั้นก็คือการบรรลุหรือการถึง มรรคและผลนี่ เป็นสังขตธรรมที่ต้องปรุงแต่ง  

หรอืว่าเป็นสงัขาร ผูป้ฏบิตัจิะต้องปฏบิตัใินมรรค คือท�ามรรคปรุงมรรคแต่งมรรคให้มีขึน้ 

จงึจะบรรล ุจงึจะถงึการบรรลกุารถงึนัน้ จงึเป็นสิง่ทีต้่องท�าต้องปรงุต้องแต่งเอง จงึเป็น

สังขตธรรมหรือเป็นสังขารท้ังหมด และก็ต้องอยู่ในลักษณะของความเกิดดับดังกล่าว

มาข้างต้น ก็เพราะว่า เกิดก็คือว่า ต้องท�าให้มีขึ้น ความท�าให้มีขึ้นนี้เรียกว่าเกิด  

คราวนี้เมื่อส�าเร็จลงแล้วก็ดับ ก็เหมือนอย่างว่า เมื่อเริ่มปฏิบัติก็เป็นเกิดไปโดยล�าดับ 

คราวนีเ้มือ่บรรลแุล้วกห็ยดุการปฏบิติัได้ และการบรรลนุัน้กเ็ป็นอนัว่าสิน้สุด หมายความว่า 

ในขั้นนั้นก็เป็นอันดับ เพราะฉะนั้น แม้มรรคและผลก็เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับดั่งนี้ แต่ว่า

ภูมทิีบ่รรลคุอืนพิพานนัน้ ผูป้ฏิบตัไิม่ได้ปรงุไม่ได้แต่ง เพราะฉะนัน้ ท่านจงึเรยีกว่าบรรลุ

นิพพาน เป็นสิ่งที่มีอยู่ เป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ คือเป็นธรรมดา หรือเป็นกฎธรรมดา  

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น คือเป็นสัจจธรรมธรรมท่ีเป็นตัวความจริง ไม่มีเกิด ไม่มีดับ 

เป็นสิ่งที่มีอยู่ และท่านเรียกว่า เป็นอายตนะ คือเป็นที่ต่อได้ หมายความว่าบรรลุได้

ไม่ใช่บรรลไุม่ได้ และนพิพานนัน้กมี็หลายช้ันโดยล�าดบั แต่จะยงัไม่กล่าวให้พสิดารในทีน่ี้

เพราะฉะนั้น อสังขตธรรมหรือวิสังขารเมื่ออธิบายดังน้ี จึงเป็นสิ่งที่มีมาก  

และเมื่ออสังขตธรรมหรือวิสังขารนี้ก็เป็นอนัตตา คือมิใช่เป็นอัตตาตัวตนของใคร  

แต่เป็นกฎธรรมดาเป็นสัจจธรรม ไม่มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งนั้น เป็นอนัตตาคือ 

มิใช่อัตตาตัวตน อยู่ตามสภาพธรรม
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ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ท่านจึงสอนให้ปฏิบัติ ปล่อยวางไม่

ยึดถือ พิจารณาสิ่งอันใดก็พิจารณาเพื่อปล่อยวางส่ิงอันน้ัน ไม่ใช่เพื่อยึดถือส่ิงอันนั้น 

เช่นว่าพจิารณาสตปัิฏฐาน ๔ กาย เวทนา จติ ธรรม หรือพจิารณานามรปู พจิารณา

แล้วก็ปล่อยวาง ไม่ยึดถือ และแม้ธรรมปฏิบัติจะเป็นสติก็ตาม จะเป็นสมาธิก็ตาม  

เป็นปัญญาก็ตาม ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งพึงยึดถือว่า สติสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นอัตตาตัวตน 

เพราะว่าสติสมาธิปัญญาเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองปล่อยวางความยึดถือทั้งหมด จะไปยึดถือ

เอาเคร่ืองปล่อยวางความยึดถือก็ไม่ได้ ยึดถือเข้าเม่ือใดก็เป็นอุปาทานเข้าเมื่อนั้น  

เป็นอันตรายต่อสติ สมาธิ ปัญญา ที่ปฏิบัติ

เพราะฉะนัน้ ธรรมท้ังหมด แม้ทีเ่ป็นวิสังขาร คอือสังขตธรรม จงึเป็นอนตัตา 

มใิช่อัตตาตวัตน ผูป้ฏิบตัเิพือ่บรรลุนิพพานถ้าไปยดึพระนพิพานเข้าเมือ่ใด กบ็รรลไุม่ได้ 

ดังที่มีแสดงถึงท่านพระอานนท์ว่า ในวันที่จะตรัสรู้นั้น ท่านมีความเพียรแรงกล้า  

ท่านจะมุ่งบรรลุพระนิพพานให้ได้ ก็แปลว่ายึดพระนิพพาน ก็บรรลุไม่ได้ จนท่านคิด

ว่าท่านจะพกัหยดุการปฏบัิตสิกัพัก จงึได้เอนองค์ลง เรียกว่าอยู่ในอริิยาบถท้ัง ๔ ไม่ใช่นัง่ 

ไม่ใช่นอน ไม่ใช่ยนื ไม่ใช่เดนิ ความบรรลนุพิพานกป็รากฏขึน้ในขณะนัน้ กค็อืในขณะ

ทีท่่านปล่อยวางน่ันเอง ปล่อยวางความยึดถือ ท่านบ�าเพญ็ธรรมปฏบัิตมิาเตม็เป่ียมแล้ว 

แต่ว่ายังยึดถืออยู่ มุ่งอยู่ด้วยตัณหา อยากจะได้ อยากจะถึงโดยเร็ว ก็บรรลุไม่ได้  

ครั้นปล่อยวางใจลงก็บรรลุทันที ดังนี้

เพราะฉะนั้น ธรรมทั้งหมด คือทั้งที่เป็นสังขตธรรมหรือสังขาร อสังขตธรรม

หรือวิสังขาร เป็นอนัตตามิใช่ตัวตน น้ีเป็นหลักของพระพุทธศาสนาที่เป็นสายตรง  

ไม่มีอัตตาตัวตนทั้งหมด จึงนับว่าเป็นลักษณะพิเศษ ที่ท่านทั้งหลายควรจะก�าหนดให้

ทราบไว้มีจ�าเพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้น



วัตถุและโลกในพุทธธรรม

สังขตธรรม ธรรมที่มปีัจจัยปรุง

ค�าว่าธรรมอันปัจจัยปรุงน้ี ก็หมายความว่าธรรมที่มีเหตุทั้งปวงปรุงให้บังเกิด

ขึ้น คือเป็นส่วนผลที่เกิดจากเหตุ จึงมีเหตุเป็นตัวปัจจัย คือเป็นเหตุเป็นเครื่องอาศัย

ให้บังเกิดขึ้น น้ีเรียกว่าสังขตธรรม ดังเช่นขันธ์เป็นท่ียึดถือ ๕ ประการนี้ของบุคคล 

คือกายและใจอันนี้ นามรูปอันนี้ ว่าถึงรูปอันเป็นส่วนรูปกายซึ่งประกอบขึ้นด้วยธาต ุ

ทัง้หลาย ธาตุดิน ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศคือช่องว่าง เหล่านี้ก็บังเกิดขึ้นจากเหตุ 

นามกายหรอืนามธรรม อาการของจิตทีแ่สดงออกเป็นเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ  

ก็เหมือนกัน ที่ปรากฏเป็นเวทนา เป็นต้นนั้น ก็เป็นผลที่เกิดจากเหตุ มีเหตุปรุง 

ให้บังเกิดขึ้น เหตุท่ีตามองเห็นหรือท่ีทราบได้ในปัจจุบัน ก็มีเหตุที่ทราบด้วยญาณคือ 

ความหยัง่รู้ของพระพทุธเจ้าและของท่านผูรู้ ้กม็เีหตทุีเ่กดิในปัจจบุนั ทีต่ามองเห็นและ

ทีท่ราบได้ กเ็ช่นรปูกายอนันีต้้องอาศยัอาหารทีเ่ป็นธาต ุ๔ นัน้แหละ ซึง่บคุคลบรโิภค

ใช้สอยส�าหรบัทีจ่ะทนบุ�ารงุกายให้ด�ารงอยูไ่ด้ ถ้าขาดอาหารกด็�ารงอยู่ไม่ได้ นามธรรม

ก็เหมือนกัน ก็ต้องอาศัยเหตุซึ่งเป็นอาหารส�าหรับที่จะให้เกิดขึ้น และบ�ารุงให้เป็น 

ไปอยู่ เช่นตัวเวทนาเอง ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือว่าเป็นกลาง ๆ ไม่สุขไม่ทุกข์  

กเ็กดิจากผสัสะหรอืสมัผสั สัญญาก็เหมอืนกนั กเ็กิดสบืมาจากเวทนา สบืมาจากสมัผสั

หรอืผสัสะ วญิญาณนัน้เล่ากเ็กดิมาจากนามรปูนีแ้หละ และโดยตรงกค็อืเมือ่อายตนะ

ภายในอายตนะภายนอกมาประจวบกัน ก็เกิดเป็นจักขุวิญญาณเป็นต้น เช่นตากับรูป  

มาประจวบกันก็เกิดจักขุวิญญาณ วิญญาณทางตา ก็คือมองเห็น การเห็นนี้ก็เป็นตัว
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จักขุวิญญาณ การเห็นรูป และก็เป็นสิ่งที่เกิดดับ เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงว่ามีเกิด

ในเบือ้งต้น มแีปรไปในท่ามกลาง และมดีบัในทีสุ่ด ฉะนัน้ จงึต้องมอีาหารมาบ�ารงุกนั

อยูเ่ป็นส่วนเหต ุนามรปูคือชวีติน้ีจงึด�ารงอยูไ่ด้ ดงัเช่นทีรู่ปกายอนันีก้ต้็องบรโิภคอาหาร

กันอยู่ วันหนึ่งหนหน่ึงสองหนสามหนเป็นต้น และอาหารบางอย่างก็ต้องบริโภคอยู่

ตลอดเวลา คอืลมหายใจเข้า ลมหายใจออก หายใจไม่ออกเสยีสกันาทสีองนาทก็ีจะอยู่

ไม่ได้แล้ว นี้ต้องมีอาหารบ�ารุงอยู่ตลอดเวลา

นามธรรมก็เหมือนกัน การที่อายตนะภายในภายนอกประจวบกันอยู่ นี้เป็น

อาหารของนามธรรม ทุกคนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตาก็ประจวบกับรูป หูก็ประจวบกับเสียง 

จมกูกป็ระจวบกบักลิน่ ลิน้กป็ระจวบกบัรส กายกป็ระจวบกบัส่ิงทีก่ายถูกต้อง มโนคอื

ใจกป็ระจวบกบัธมัมะคอืเรือ่งราว ต้ังแต่ตืน่จนหลบั จงึได้มเีวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ

กันอยู่ตลอด แม้ในขณะที่หลับ อันที่จริงอายตนะ ๕ ข้างต้นพักสนิทสักหน่อยหนึ่ง  

คือตาหูจมูกลิ้นกาย แปลว่าตาไม่รับรูป หูไม่รับเสียง จมูกไม่รับกล่ิน ล้ินไม่รับรส  

กายไม่รับสิ่งที่ถูกต้อง คือไม่รับรู้อะไรทาง ๕ นี้แต่มโนคือใจกับธัมมะคือเรื่องราวนั้น

ยังไม่หยุด

จึงปรากฏเป็นความฝัน ความฝันนั้นก็เกิดขึ้นในขณะที่มโนคือใจกับธรรมคือ

เรื่องราวอันเป็นข้อที่ ๖ นี้ยังไม่พัก คือแปลว่ายังไม่หลับ ถ้ามโนคือใจหลับละก็ไม่ฝัน 

แต่นกัจติวทิยาแม้ในปัจจบุนักบ็อกว่าคนเราฝันอยูม่ากมาย แต่ว่าตืน่ขึน้มาลมืเสยีมาก 

จงึรูส้กึว่าบางทกีไ็ม่ฝัน บางทกีฝั็นน้อย จ�าได้เลอืนรางบ้าง จ�าได้แน่นอนบ้าง แต่ว่าอัน

ที่จริงนั้นฝันอยู่เรื่อย ก็คือมโนอันนี้ไม่หลับหรือหลับไม่สนิท ไม่ค่อยจะได้พัก ถ้ามโน

พักละก็ไม่ฝัน

สังขตลักษณะ

เพราะฉะนั้น เหล่านี้จึงเป็นสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยปรุงท้ังนั้น และรอบ

กายของบุคคล สิ่งท่ีตามองเห็นโดยเป็นรูปต่าง ๆ เป็นต้นไม้ เป็นภูเขา เป็นบ้าน  

เป็นเรือน เป็นบุคคล เสียงที่ได้ยิน กลิ่นรสและสิ่งถูกต้องที่ได้ทราบ เรื่องราวที่คิดนึก
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ทางใจซึง่ปรงุขึน้มา เหล่านีก้เ็ป็นสงัขตธรรมทัง้นัน้ ธรรมมปัีจจยัปรงุทัง้นัน้ ตลอดจนถงึ

โลกทีเ่ราอาศยัอยูน่ี ้ดนิฟ้าอากาศอะไรทัง้หมด ฝนตกแดดออกอะไรเหล่านี ้ดวงอาทิตย์

ดวงจันทร์ทัง้หมด นีเ้ป็นสงัขตธรรม ธรรมทีมี่ปัจจยัปรงุแต่งทัง้นัน้ เกดิจากเหตทุัง้นัน้ 

เพราะฉะนัน้ ทกุสิง่ทกุอย่างนีจ้งึตกอยูใ่นลกัษณะของสังขตลักษณะ คือลักษณะท่ีปัจจยั

ปรุงทั้งนั้น อันได้แก่

๑.  อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิดขึ้นปรากฏ 

๒.  วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมดับไปปรากฏ 

๓.  ิตสสฺ อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ เมือ่ต้ังอยู่ ความปรวนแปร เปลีย่นแปลงไป 

 ปรากฏ

ไตรลักษณ์ หรอืสามัญลักษณะ

หรือว่าที่แยกออกมาเป็นไตรลักษณ์ ลักษณะเครื่องก�าหนด ๓ หรือเรียกว่า

สามัญลักษณะ ลักษณะที่ทั่วไปของสังขารทั้งปวง อันได้แก่อนิจจะไม่เที่ยง ทุกขะเป็น

ทุกข์คือตั้งอยู่คงท่ีมิได้ ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป และอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน 

เพราะบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ แต่ว่าความตัง้อยูใ่นระหว่างเกดิและเสือ่มดบั

ในที่สุดนั้น มีระยะเวลาที่เร็วและช้าต่างกัน ชีวิตของบุคคลทุกคนก็เร็วและช้าต่างกัน 

แต่ว่าพอทีจ่ะก�าหนดได้ว่าส่วนมากนัน้สักเท่าไร ดงัเช่นท่ีก�าหนดว่า กปฺป หนึง่หรอืกัปหนึง่ 

ดังที่มีพระพุทธภาษิตแสดง ว่าหากเจริญอิทธิบาทภาวนา ก็จะเจริญอายุกัปหนึ่งหรือ

เกนิกปัหนึง่ เป็นพระพทุธภาษติทีต่รสัแก่พระอานนท์ทีแ่สดงถึงบคุคลผูเ้จรญิ อทิธบิาท

ภาวนา เมื่อได้ทรงปลงอายุสังขารแล้ว พระอานนท์จึงได้กราบทูลอัญเชิญให้อย่าเพ่ิง

เสด็จดับขันธปรินิพพาน ให้ทรงเจริญอิทธิบาทภาวนา เพ่ือมีพระชนม์ยืนไปกัปหนึ่ง

หรือเกินกัปหนึ่ง แต่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า ได้ทรงปลงอายุสังขารแล้วไม่ทรงกลับค�า

ค�าว่ากปัหนึง่หรือเกินกปัหนึง่นี ้พระอาจารย์ได้อธบิายว่า หมายถงึ ชวีติกปปฺ 

ซึง่ประมาณ ๑๐๐ ปีส�าหรบัคนในยคุปัจจบุนั ปัจจบุนักต็ัง้แต่คร้ังพทุธกาลนัน้เรือ่ยมา 

หรือก่อนพุทธกาลนั้นเรื่อยมา ไม่ใช่หมายถึงกัปกัลป์นับอายุไม่ถ้วนดั่งท่ีบางคนเข้าใจ 
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ชวีติปัจจบุนักอ็ยูใ่นราวน้ันเป็นอย่างมาก ทีม่ากไปกว่ากม็น้ีอย แต่โดยมากกไ็ม่ถึง ๑๐๐ ปี 

๘๐ ปีก็นับว่ามาก ชีวิตของสัตว์เดรัจฉานก็มียาวมีส้ันต่าง ๆ กัน ดั่งที่ทราบกันอยู่  

น้ีเป็นระยะของเวลาทีต่ัง้อยู ่ขณะตัง้อยูก่แ็ปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเรือ่ย ๆ และกไ็ด้มี

แสดงไว้ตัง้แต่เก่าก่อนพระพุทธศาสนาบงัเกดิขึน้ และเมือ่พระพทุธศาสนาบงัเกดิขึน้ก็

รับรองเอามาแสดงไว้เหมือนกัน คืออายุของโลก เม่ือโลกเรานี้ก็มีอายุเหมือนกัน  

มีเกิดมีดับเหมือนกัน แต่ว่าระยะเวลาที่ตั้งอยู่ของโลกนั้นยาวมาก แม้ดวงจันทร ์

ดวงอาทิตย์ดวงดาวต่าง ๆ นักคิดค้นในปัจจุบันนี้ก็ยังรับรองว่า เป็นส่ิงที่มีเกิดมีดับ  

แต่ระยะเวลาที่ตั้งอยู่นั้นยาวมาก ส�าหรับระยะเวลาเกิดดับของโลกนั้นยาวมากจน 

เรียกว่า หลายสิบกัปกัลป์ เป็นอสงไขยที่แปลว่านับไม่ถ้วนปีคือว่ายาวมาก และโลกนี้

เมื่อถึงคราววินาศก็จะวินาศไป แตกสลายไปดับไปด้วยไฟด้วยน�้าด้วยลม นี้เป็นคติที่

แสดงไว้ตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะบังเกิดขึ้น และเมื่อพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น

ก็รับรองสิ่งนี้เข้ามาแสดงไว้ เหมือนกัน

โอกาสโลกและสังขารโลก

เพราะฉะน้ัน ทุกอย่างก็เป็นสงัขตธรรม คอืเป็นสิง่ทีปั่จจยัปรงุทัง้นัน้ มเีกดิมดีบั 

มีปรวนแปรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น โลกทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นโอกาสโลก โลกคือพื้นปฐพี 

และก็แยกออกมาเป็นภูเขา เป็นต้นไม้พวกพืชต่าง ๆ เป็นร่างกายมนุษย์ เป็นสัตว์

เดรัจฉาน ก็เรียกว่า สังขารโลก โลกคือสังขาร คือว่าร่างกายของมนุษย์ของสัตว์

เดรัจฉานตลอดถึงของต้นไม้ทั้งหลาย ก็แบ่งส่วนธาตุดินน�้าลมไฟ มาจากโอกาสโลก

คือพืน้ปฐพนีีม้าประกอบกนัขึน้ ผสมปรงุแต่งกนัขึน้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้ กเ็รยีก

ว่าสังขารโลก และก็เรียกว่า สัตวโลกหรือสัตตโลก ซ้อนอยู่ในสังขารโลกของมนุษย์

ของเดรัจฉาน คือว่ามีจิตใจที่เป็นธาตุรู้ซึ่งยึดถืออยู่ มีกิเลสอาสวะอยู่ ก็เป็นสัตวโลก

ซ้อนอยู่ในสังขารโลกอันน้ี ซ่ึงหากจะกล่าวดังที่กล่าวมาแล้วก็กล่าวได้ว่า เมื่อสังขาร

โลกของคนของสตัว์นีแ้ตกสลาย ส่วนทีเ่รยีกว่าสตัวโลกน้ันกจ็ตุ ิคอืเคลือ่นออกไปถอืสงัขาร

โลกใหม่ ทกุคนเรานีจ้งึเป็นโลกน้อย ๆ ซึง่แบ่งส่วนมาจากโลกใหญ่คือโอกาสโลก และ

ก็ตกอยู่ในลักษณะเดียวกันคือเกิดดับ และเมื่อตั้งอยู่ก็แปรปรวน
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ทรงสอนให้พจิารณาแยกธาตุ

คราวน้ีก็จะต้องคิดเหมือนกัน ว่าตามที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเป็นรูปธรรม

นามธรรมที่รวมกันเป็นอัตภาพร่างกายจิตใจของทุก ๆ คน ตลอดถึงสัตว์เดรัจฉาน 

ตลอดจนถงึสงัขารโลกท้ังหมด โอกาสท้ังหมดนี ้เป็นสงัขตธรรมฝ่ายทีเ่ป็นรปูหรอืฝ่าย

ที่เป็นวัตถุ คราวน้ีฝ่ายท่ีเป็นรูปหรือท่ีเป็นวัตถุนี้ อันเป็นอสังขตธรรม ธรรมอันเป็น

ปัจจัยไม่ปรุงจะมีอีกหรือไม่ คือว่าบรรดาส่วนที่เป็นวัตถุ หรือเป็นรูปซึ่งมาปรุงแต่งกัน

ข้ึนกม็าจากเหตุ และบรรดาส่วนท่ีมาปรงุแต่งกันนัน้ ก็จะต้องมีท่ีมาว่าเอาอะไรมาปรงุแต่ง 

เพราะฉะนัน้ ในทางพระพทุธศาสนา จงึมสีอนให้แยกธาต ุและการแยกธาตทุีต้่องการ

เป็นการปฏิบัติเพื่อสมาธิเพื่อปัญญา อันเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้น  

ก็คือว่าก้อนกายอันนี้เอาส่วนที่เป็นรูปก่อน ก็เป็นท่ียึดถือว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา  

ก็มาเป็นก้อนอยู่อย่างน้ี มันก็ควรจะเห็นว่าเป็นตัวเรา เป็นของเราได้ จึงได้ตรัส 

สอนให้แยกธาตุออกไป ว่าอันที่จริงนั้น ประกอบขึ้นจากธาตุท้ังหลาย โดยมากก็คือ 

ธาตุ ๔ คือประกอบขึ้น จากปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ 

วาโยธาตุ ธาตุลม และในที่บางแห่ง ก็มีสอนให้แยกออกไปเพ่ิมอีกธาตุหนึ่งคือ  

อากาสธาตุ ธาตุอากาศคือช่องว่าง เป็นที่ ๕ สอนให้แยกธาตุออกไป ว่าอันที่จริงนั้น

ไม่ใช่เป็นก้อนดอก แต่ว่าแยกออกไปได้เป็นธาตุ ๔ หรอืเป็นธาตุ ๕ เพ่ือท่ีจะได้กระจาย 

ออกไปว่าไม่ใช่เป็นก้อนเป็นแท่ง จะได้มองเห็นว่าอันที่จริงนั้นไม่ใช่อัตตาตัวตน ไม่ใช่

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่แยกออกไปได้เป็นธาตุ ๔ หรือธาตุ ๕

เพราะฉะน้ัน ค�าว่าธาตุน้ี จึงเป็นค�าที่แสดงถึงส่วนสิ่งที่เป็นที่มาประกอบกับ

ของสิ่งที่เรียกว่าสังขารคือส่วนผสมอันนี้ คือว่ารูปกายอันนี้ของทุกคนเป็นสังขารหรือ 

สงัขตธรรมดงัทีก่ล่าวมาแล้ว คอืเป็นส่วนผสมปรงุแต่งมาประกอบกนัเข้า เหมอืนอย่าง

ว่าบ้าน ที่เรียกว่าบ้านน้ัน ก็คือว่าเครื่องทัพสัมภาระทั้งหลายมาประกอบกันเข้า 

เป็นบ้าน แต่อันท่ีจรงิน้ัน บ้านก็มาจากสิง่ทีป่ระกอบทัง้หลาย เช่นมาจากไม้จากอฐิจาก

ปูนจากเหล็กที่เป็นบ้านตึกราม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาประกอบกันเข้ามาปรุงกันเข้า 

ก็เป็นบ้าน บ้านจึงเป็นสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่ง ซ่ึงอันที่จริงน้ันไม่มีตัวบ้านจริง ๆ 
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คอืตวัตนไม่มี ไม่มีตวับ้านจรงิ ๆ แต่มาจากส่วนผสมปรงุแต่ง ร่างกายอนันีก้เ็หมอืนกนั 

ตัวตนร่างกายไม่มี มีมาจากธาตุที่มาผสมปรุงแต่งกันขึ้น เพราะฉะนั้น เพื่อที่จะให้ละ

ความยึดถือว่าตัวเราของเรา จึงได้ตรัสสอนให้แยกธาตุ ให้พิจารณาแยกธาตุอันแสดง

ว่าธาตุ ค�าว่าธาตุนี้เป็นส่วนที่แยกมาจากค�าว่าสังขาร สังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งนั้น 

ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าสมมตบัญญัติกันว่าเป็นตัวเราของเรานี้ ก็มาจากบรรดาธาตุ 

ทั้งหลายที่มาปรุงแต่งกันขึ้น ตรัสสอนให้แยกออกไป

ความหมายของธาตุ

เรื่องธาตุและสังขาร เป็นการแสดงสังขตธรรมและอสังขตธรรมด้านวัตถุ 

ในเบื้องต้น สังขารสิ่งผสมปรุงแต่งท่ีก�าลังแสดง ยกขึ้นเป็นตัวอย่างคือรูปกายนี้  

ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัสอนให้พิจารณาแยกธาต ุอนัเรยีกว่า ธาตกุรรมฐาน ในด้านปฏบิตัิ

ในสมถกรรมฐานและวปัิสสนากรรมฐาน หากว่าจะเปรยีบรปูกายอนันี ้กเ็ปรยีบเหมอืนบ้าน 

ซึง่เป็นสิง่ผสมปรงุแต่ง คือประกอบขึน้จากทพัสัมภาระทัง้หลาย และทีใ่ห้พจิารณาแยก

ธาตุน้ันกเ็หมอืนอย่างให้พจิารณาบ้าน แยกออกเป็นทพัสมัภาระทัง้หลายทีม่าประกอบ

ปรุงกันข้ึนเป็นตัวบ้านนั้น ที่ตรัสสอนให้พิจารณาธาตุกรรมฐาน ก็เพ่ือท่ีจะให้เห็นว่า

กายน้ีไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา สักแต่ว่าเป็นธาตุมาประชุมปรุงแต่งกันขึ้น  

เช่นเดยีวกบัว่าบ้าน ไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเรอืนทีแ่ท้จรงิ หรอืว่าไม่มีบ้านไม่มเีรอืนทีแ่ท้จรงิ  

มีแต่ทัพสัมภาระท่ีมาปรุงกันขึ้นเท่าน้ัน เพื่อท่ีจะได้ดับความยึดถือรูปกายอันนี้ว่าเป็น

ตัวเราของเรา หรือดังท่ีเรียกกันท่ัว ๆ ไปว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ฉะนั้น  

จงึต้องเข้าใจว่าค�าว่าแยกธาต ุธาตใุนทางกรรมฐานนีจ้งึมคีวามหมายดังกล่าว แต่ถงึดงันัน้

ก็มีความหมายอันเป็นที่รวบรวมเข้ามา ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ในธาตุวิภังคสูตร เป็นต้น 

ที่มีค�าอธิบายค�าว่าธาตุแต่ละธาตุ และอาการของกาย ส่วนไหนต้องด้วยลักษณะของ

ธาตุข้อใด ก็จัดเข้าในธาตุข้อนั้น
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ปฐวธีาตุ ธาตุดนิ

ตัง้ต้นแต่ปฐวธีาต ุธาตดิุน หมายถึงส่ิงทีแ่ข้นแขง็อนัมอียูใ่นกายอนันีค้อื เกสา 

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

อฏัฐิมญิชงั เยือ่ในกระดกู วกักัง ไต หทยงั หวัใจ ยกนงั ตบั กโิลมกัง พงัผดื ปิหกงั 

ม้าม ปัปผาสงั ปอด อันตงั ไส้ใหญ่ อันตคุณงั สายรัดไส้ อทุริยัง อาหารใหม่ กรสีงั 

อาหารเก่า มัตถเก มัตถลุงคัง ขมองในขมองศีรษะ และส่วนอื่นใดที่แข้นแข็งมีอยู่ใน

กายอันนี้ เรียกว่าปฐวีธาตุ ธาตุดิน

อาโปธาตุ ธาตุน�้า

ส่วนที่เอิบอาบเหลวบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือ ปิตตัง น�้าดี เสมหัง น�้าเสลด 

ปพุโพ น�า้หนองน�า้เหลือง โลหตัิง น�า้เลือด เสโท น�า้เหง่ือ เมโท มนัข้น อสัส ุน�า้ตา 

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

สิ่งหนึ่งที่เหลวเอิบอาบบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ รวมเรียกว่าอาโปธาตุ ธาตุน�้า

เตโชธาตุ ธาตุไฟ

ส่วนทีอ่บอุ่นท่ีร้อนบรรดาทีมี่อยู่ในกายนีค้อื ไฟทีท่�าร่างกาย ให้อบอุน่ไฟทีเ่ผา

ร่างกายให้ช�ารุดทรุดโทรมไฟท่ีท�าร่างกายให้เร่าร้อน และไฟที่ช่วยในการย่อยอาหาร 

ที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้ม และสิ่งที่อบอุ่นที่ท�าให้อบอุ่นให้ร้อนบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้  

ก็รวมเรียกว่า เตโชธาตุ ธาตุไฟ

วาโยธาตุ ธาตุลม

ส่วนท่ีพดัไหวบรรดาทีม่อียู่ในกายนี ้ก็คอืลมทีพ่ดัขึน้เบือ้งบน ลมทีพ่ดัลงเบือ้งต�า่ 

ลมในท้อง ลมในไส้ ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ลมท่ีพัดซ่านไปทั่วอวัยวะร่างกาย 

ทั้งปวง ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ก็รวมเรียกว่าวาโยธาตุ ธาตุลม
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อากาสธาตุ ธาตุอากาศหรอืช่องว่าง

และอีกธาตุหน่ึงที่มีแสดงไว้ในพระสูตรเช่นในธาตุวิภังคสูตร คืออากาสธาตุ 

ธาตุคืออากาศช่องว่าง ได้แก่ช่องว่างทั้งปวงบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ คือช่องหู ช่องจมูก 

ทวารปากหรอืช่องปาก ช่องทีอ่าหารกลนืลงไป ช่องทีอ่าหารทีบ่ริโภคทีด่ื่มทีเ่คีย้วทีล่ิม้

บรรจุอยู่ และช่องที่อาหารขับถ่ายออกไปในภายล่าง และช่องว่างอื่นทั้งหมดที่มีอยู่ใน

กายนี้ ก็เรียกว่าอากาสธาตุ ธาตุอากาศ

พจิารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ

พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณาธาตุ ๔ คือ ธาตุดินน�้าลมไฟ หรือธาตุ ๕ 

ธาตุดินน�้าไฟลมอากาศคือช่องว่างด้วยปัญญาโดยชอบ ตามเป็นจริง ว่านั่นไม่ใช ่

ของเรา เราไม่ใช่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่เป็นตัวตนของเรา คือไม่ใช่ตัวเราของเรา สักแต่ว่า

เป็นธาตุ เพื่อที่จะได้ละความเห็นยึดถือว่าเป็นตัวของเรา ในรูปกายอันนี้

การพิจารณาดั่งนี้เรียกว่าธาตุกรรมฐาน ที่ท่านแสดงว่าเป็นกรรมฐานที่แก้

นวิรณ์ข้อที ่๕ คอืวจิกิจิฉา ความเคลอืบแคลงสงสัย ทัง้นีเ้พราะอะไร กเ็พราะว่าวจิกิจิฉา

ความเคลือบแคลงสงสัยทั้งหลายนั้น ก็ตั้งขึ้นที่ตัวเราของเราเป็นข้อส�าคัญ เช่นตัวเรา

ของเราในอดีตเป็นใครมาอย่างไรเป็นตัน ตัวเราของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไร  

เป็นอะไรต่อไปเป็นตัน และตัวเราในปัจจุบันมีหรือไม่มี และเป็นอย่างไรเป็นต้น  

ความสงสัยทั้งปวงเหล่านี้เกิดข้ึนจากความเห็นยึดถือขันธ์ ๕ ซึ่งสรุปเป็นรูปธรรม

นามธรรมหรอืรปูกายนามกายนีเ้องว่า เป็นตวัเราของเรา เพราะฉะนัน้ ขนัธ์ ๕ จึงได้

เรียกว่า อุปาทานขันธ์ แปลว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือ

ฉะนัน้ เมือ่มาหดัพจิารณาธาตุกรรมฐาน พจิารณารปูกายอนันี ้ซ่ึงเป็นส่วนหยาบ 

เป็นวัตถุ และเป็นส่วนส�าคัญแห่งความยึดถือว่า สักแต่ว่าเป็นธาตุมาประกอบกันเข้า

เท่าน้ัน ก็จะท�าให้ความเห็นยึดถือดังกล่าวน้ีหายไป ความเห็นยึดถือนั้นเรียกว่า  

อัตตสัญญา ความส�าคัญหมายว่าตัวเราของเรา เมื่อมาพิจารณาว่าธาตุกรรมฐานให้
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เหน็ว่าสกัแต่ว่าเป็นธาต ุธาตสัุญญา ความส�าคญัหมายว่าเป็นสกัแต่ว่าธาตกุจ็ะปรากฏขึน้ 

อตัตสญัญา กจ็ะหายไป เมือ่เป็นดัง่นี ้บรรดาความเคลอืบแคลงสงสยัทัง้หลายทีต่ัง้ขึน้

บนฐานคอืความเหน็ยดึถอืว่า ตัวเราของเราท้ังปวงกจ็ะหายไปหมด อนันีเ้ป็นหลักส�าคัญ 

เพราะความสงสัยเคลือบแคลงท้ังปวงน้ัน ส่วนส�าคัญส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนฐานคือความ

เห็นยึดถือว่า ตัวเราของเราในรูปกายนามกายนี้แหละ ฉะนั้น เมื่อมาพิจารณาเห็น 

สกัแต่ว่าเป็นธาตไุด้แล้ว อตัตสญัญาหายไป ธาตสุญัญามาปรากฏข้ึนแทน อตัตสัญญา

หายไป ความสงสยัท้ังปวงท่ีตัง้อยู่บนความเหน็ยดึถอืตวัเราของเรากห็ายไป จะมคีวาม

สงสัยต่อไป ก็ความสงสัยที่ตั้งขึ้นบนธาตุนั่นแหละ แต่ว่าก็เป็นเรื่องของความสงสัย 

ในธรรมซึ่งเป็นทางเจริญปัญญา อันจะน�าให้ได้ ปัญญาที่ยิ่งขึ้นต่อไป

คราวนีม้าจบัพจิารณาถงึค�าว่าธาตทุีต่รสัสอนไว้ให้พจิารณา อันเป็นธาตกุรรมฐาน

นี้ ก็จะเห็นได้ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วน้ัน คือ กล่าวน�ามาแล้วว่าก็เป็นความหมายที่รวม

เข้ามาหาส่วนทีเ่ป็นสาระ คอืแก่นสาร ดัง่ทีมี่อธบิายว่าส่วนทีแ่ข้นแขง็เรยีกว่าปฐวีธาตุ 

ธาตุดินเป็นต้น เพราะฉะนั้น ค�าว่าธาตุนี้ จึงมีความหมายท่ีรวมเข้ามาถึงส่วนท่ีเป็น

สาระแก่นสาร แต่อันที่จริงนั้น ก็ยังมิใช่สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารอย่างละเอียดทีเดียวใน

ทางวัตถุ แต่ก็ได้กล่าวแล้วว่า ท่ีได้ตรัสแสดงแยกธาตุดั่งที่มีความหมายดังกล่าวนั้น 

มุ่งที่จะให้ปฏิบัติเป็นการแยกธาตุทางกรรมฐาน เพื่อผลคือความที่จะได้แยกธาตุทาง

จติใจ ท�าให้บรรลถุงึความสิน้กิเลสและกองทกุข์ของจติใจ เป็นประการส�าคญั ซึง่จะได้

กล่าวต่อไปในด้านสังขตธรรมและอสังขตธรรมทางจิตใจ

อากาศไม่มทีี่สุด วญิญาณไม่มทีี่สุด

ส่วนที่ก�าลังกล่าวนี้ก�าลังกล่าวถึงด้านวัตถุ และด้านวัตถุก็เป็นอันว่าได้มีการ

แสดงธาตุที่ท�าให้เห็นถึงความหมายของค�าว่าธาตุ คือ เป็นที่รวมเป็นส่วนที่เป็นสาระ

แก่นสารเป็นอย่าง ๆ ไป คอืเป็นส่วนทีแ่ข้นแขง็ ส่วนท่ีเหลวเอบิอาบ ส่วนทีอ่บอุน่รุม่ร้อน

ส่วนที่พัดไหว และส่วนที่เป็นช่องว่าง
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อันส่วนที่เป็นช่องว่าง อันเรียกว่าอากาสธาตุนั้น หมายถึงช่องว่างในร่างกาย

อันนี้ แต่อันที่จริงนั้น อากาสธาตุคือช่องว่างนอกกายอันนี้ อันเป็นส่วนของโลกธาตุมี

อยู่เป็นอันมาก ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงว่าเป็นอนันตะ คือ

ไม่มีที่สุด ได้ตรัสแสดงสิ่งที่เป็นอนันตะไม่มีที่สุดไว้ ๒ อย่าง คืออากาศไม่มีที่สุด 

วิญญาณไม่มีท่ีสุด และอากาศคือช่องว่างนี้ ไม่ได้หมายถึงธาตุที่มีอยู่ในอากาศคือ 

ช่องว่าง ค�าที่เราเรียกกันว่า อากาศที่หายใจเข้า หายใจออก อันหมายถึงเป็นตัวธาตุ

ละเอียดที่มองไม่เห็นด้วยตา หายใจเข้าหายใจออกเราเรียกว่าอากาศ

อันที่จริงสิ่งที่หายใจเข้าหายใจออกที่เราเรียกอากาศดี อากาศเสียนั้นไม่ใช่ตัว

ช่องว่าง ถ้าตัวช่องว่างจริง ๆ แล้วไม่มีอะไร ดังที่เราบัญญัติเรียกกันว่า สูงขึ้นไปมาก

ที่ไม่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออก ไม่มีอากาศหายใจเข้าหายใจออก เป็นบรรยากาศ

หรืออวกาศเป็นต้นน้ัน น่ันก็เป็นค�าท่ีสมมติเรียกขึ้นมา และก็อาจจะนั่นแหละที่เป็น

ช่องว่างจริง ๆ ก็ได้ คือไม่มีอะไร แต่ว่าต�่าลงมานี้ที่อยู่ใกล้โลกเรานี้ มีสิ่งที่หายใจได้

คอืมอีากาศ เราเรยีกกนัว่าอย่างนัน้ คือขอยมืค�านีไ้ปเรียก เพราะเหตวุ่าสิง่ทีเ่ราหายใจ

นัน้มองไม่เหน็ จงึขอยืมเรยีกว่า อากาศ แต่อันทีจ่รงิน้ันไม่ตรงกบัความหมายในทางธรรม 

ที่เรียกว่า อากาสธาตุนี้

ความหมายของธรรมในค�าว่าอากาสธาตุนี้ มุ่งถึงช่องว่างดังที่กล่าวมาแล้ว  

เมื่อเป็นช่องว่างดังนี้ ท่านจึงไม่แสดงไว้ในธาตุทั่วไป ในธาตุทั่วไปนั้นท่านแสดงไว้เป็น 

๔ เท่านั้น คือ สิ่งที่แข้นแข็ง สิ่งที่เหลวเอิบอาบ สิ่งที่อบอุ่นรุ่มร้อน และสิ่งที่พัดไหว 

ซึง่บรรดาสิง่ท้ัง ๔ เหล่านี ้กจ็ะพงึกล่าวได้ว่าเป็นวตัถทุัง้นัน้ เป็นวตัถทุีห่ยาบ เป็นวตัถุ

ที่ละเอียด หรือเป็นวัตถุที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน ก็ธาตุเหล่านี้เองที่มาประชุมกันก็เป็น

สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลาย ดังที่เรียกว่าสังขารโลก และเมื่อมีวิญญาณธาตุ 

เข้าประกอบ เป็นวิญญาณทีย่งัมกีเิลสทีย่งัยึดถือเก่ียวเกาะอยู่ ก็เป็นสัตวโลก สัตวโลก

จึงเป็นตัววิญญาณน้ันเอง ท่ียังมีกิเลสท่ียังยึดถือเกี่ยวเกาะอยู่ ประกอบกันอยู่ก็เป็น 

ธาต ุ๖ ก็มาเป็นบุคคลนี้ ดังที่ตรัสไว้ในธาตุวิภังคสูตร
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อธบิายธาตุและสังขาร

คราวนีแ้ม้ในวชิาการทางโลก เมือ่รวมเข้ามาแล้วกเ็ป็นธาตแุละสังขาร ส่วนที่

ผสมปรุงแต่งเป็นสังขาร ส่วนท่ีเป็นวัตถุซึ่งถูกน�ามาผสมปรุงแต่งก็เป็นธาตุ ดั่งเช่น

ร่างกายอันนี้เป็นสังขาร ธาตุ ๔ ท่ีมาผสมปรุงแต่งเป็นร่างกายอันนี้ นั่นก็เป็นธาตุ 

คราวนี้มุ่งวิชาการทางโลก ที่อาจแยกให้ละเอียดออกไปอีก เมื่อยังพบว่าเป็นสิ่งที่ผสม

ปรุงแต่งอยู่ สิ่งใดก็ตาม สั่งนั้นก็เป็นสังขาร และสิ่งที่ถูกแยกออกไปเป็นตัวแก่นสาร

อนัมาผสมปรงุแต่งกนัขึน้ สิง่ทีค้่นพบอนัเป็นตวัแก่นสารนัน้กเ็ป็นธาต ุและสิง่ทีพ่บกนั

ว่าเป็นธาตนุัน้ ครัน้เมือ่ความรูเ้จรญิขึน้ กย็งัพบว่ายงัไม่ใช่ธาตแุท้ ยงัเป็นส่วนผสมปรงุ

แต่งอกีนัน่กเ็ป็นสงัขาร ยงัไม่ใช่ธาตแุท้ และสิง่ทีไ่ด้ค้นพบว่าเป็นตวัแก่นสารทีล่ะเอยีด

ที่สุด นั้นก็เป็นธาตุ และหากว่าต่อไปถ้าได้มีความรู้ พบว่าส่ิงท่ีเข้าใจว่าเป็นธาตุนั้น  

ยงัเป็นส่วนผสมปรุงแต่งอยูอ่กี กย็งัเป็นสงัขารอยูน่ัน่แหละ ส่วนสิง่ทีเ่ป็นสาระแก่นสาร

ที่สุดจนถึงไม่สามารถจะแยกออกไปได้อีก อันเป็นตัวที่เป็นสาระแก่นสารทีเดียว  

แยกออกไปไม่ได้อกี ถ้าสิง่นัน้มจีรงิ ๆ น่ันก็เป็นธาตแุท้ ซึง่ในปัจจุบันน้ีก็ได้พบไปโดย 

ล�าดับ จนนบัว่าละเอียดท่ีสดุ อันน้ีกแ็สดงว่าตรงกบัหลกัของสังขตธรรมกับอสังขตธรรม  

สังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็คือสังขาร

ค�าว่าธรรมนี้ได้ทั้งวัตถุได้ทั้งที่ไม่ใช่วัตถุ มีความหมายถึงสิ่งทั้งปวงได้ทั้งหมด 

กเ็ป็นสงัขาร ส่วนสิง่ท่ีเป็นตวัธาต ุตวัธาตทุีเ่ป็นสาระแก่นสารจรงิ ๆ ไม่ได้ถกูปรงุแต่ง 

เป็นตัวเดิมจริง ๆ ไม่ได้ถูกปรุงแต่งซึ่งนับว่าละเอียดที่สุด อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นตัว

ธาตทุีเ่ป็นอสงัขตธรรม ธรรมท่ีปัจจยัมิได้ปรุงแต่ง ถ้ายงัเป็นสังขตธรรมคอืส่ิงทีป่รงุแต่ง

อยู่ที่ประกอบอยู่ ก็เป็นสังขารทั้งนั้น สิ่งท่ีไม่ถูกปรุงแต่งจริง ๆ เป็นตัวเดิมจริง ๆ  

แยกออกไปไม่ได้จริง ๆ ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจริง ๆ เป็นตัวเดิมจริง ๆ นั้นเป็น 

อสังขตธรรม

ดังท่ีได้กล่าวมานี้ เป็นสังขตธรรมและอสังขตธรรมทางวัตถุที่มีอยู่ และ

พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัรูแ้ละได้ทรงสัง่สอน แต่กท็รงส่ังสอน มุ่งในด้านปฏบิตักิรรมฐาน

เพื่อให้พ้นทุกข์ ไม่ได้ทรงสั่งสอนในด้านทางโลก จึงได้ตรัสสอนให้แยกรูปกายอันนี้ 

แยกธาตุออกไปเป็นธาตุ ๔ ธาตุ ๕



จติ – วญิญาณ ในพระพุทธศาสนา

จติเป็นธาตุรู้

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

หรือมนะ ค�าว่าจิต วิญญาณ มโน ทั้งสามนี้เอามาใช้ในภาษาไทย จนคนไทยได้ยินได้

ฟังและเข้าใจในค�าภาษาไทยว่าใจ แต่ว่ามีความต่างกันตามที่ใช้ในภาษาธรรม

ในภาษาธรรมน้ัน ส่วนใหญ่ค�าว่าจิตใช้หมายถึงตัวธาตุรู้ที่เป็นภายใน ค�าว่า

วญิญาณใช้หมายถงึวญิญาณในขนัธ์ ๕ ท่ีเป็นขันธ์ ข้อที ่๕ วิญญาณขนัธ์ กองวิญญาณ 

คือเมื่อตากับรูปประจวบกัน เกิดความรู ้คือเห็นรูปขึ้น ก็เรียกว่า จักขุวิญญาณ  

รู้ทางตา ด่ังนี ้เป็นต้น ค�าว่ามโนนัน้ใช้เป็นอายตนะภายในข้อที ่๖ คอืตาหจูมกูลิน้กาย

และมโนหรือมนะคือใจ อันเป็นอายตนะข้อที่ ๖

ในพระสูตรท่ี ๒ ของพระพุทธเจ้า คืออนัตตลักขณสูตร พระสูตรที่ว่าด้วย

ลักษณะคือเครื่องก�าหนดหมายขันธ์ ๕ ว่าเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน ก็ทรงแสดงขันธ ์

ทั้ง ๕ คือรูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา  

สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ ว่าเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน และ

เมื่อผู้พิจารณาเห็นขันธ์ ๕ ว่าเป็นอนัตตา พร้อมทั้งเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยง เป็นทุกข์

คือเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ก็หน่ายในขันธ์ ๕ หน่ายในรูป

ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณ เมื่อหน่ายก็ส้ินก�าหนัดติดยินดี และเมื่อส้ิน

ตดิใจยนิดี จติกว็มิตุต ิคอืหลดุพ้นจากอาสวกเิลสเป็นเครือ่งดองจติทัง้หลาย อนันีแ้สดง
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ว่าจิตต่างจากวิญญาณ จิตนั้นจะเป็นผู้ที่วิมุตติหลุดพ้น และในพระสูตรที่ ๓ อาทิตต-

ปริยายสูตร พระสูตรที่แสดงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน ซึ่งส่ิงท้ังปวงนั้นก็ทรงยกเอา

อายตนะภายในภายนอก อายตนะภายใน กค็อืตาหูจมกูส้ินกายและมนะคอืใจ ว่าเป็น

ของร้อน ร้อนด้วยราคะ โทสะโมหะ ร้อนด้วยความเกิดความแก่ความตายความโศก

เป็นต้น และเมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นของร้อน จิตก็หน่าย เมื่อหน่ายก็สิ้นความติดใจ

ยินดี เมื่อสิ้นความติดใจยินดี จิตก็วิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกัน

ก็แสดงว่าวิญญาณก็ดี มโนก็ดี เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง ซึ่งต้องเป็น

อนัตตาและต้องเป็นของร้อนดังกล่าว เพราะฉะนั้น จึงต่างกับค�าว่าจิต

จติไม่มสีรรีะสัณฐาน

ค�าว่าจตินีจ้งึมคีวามหมายถึงตวัธาตรุูท้ีม่อียู่ในบคุคล อันมีพระพทุธภาษติแสดง

ไว้ว่าไม่มสีรรีะคอืรปูร่างทรวดทรงสณัฐาน อันเป็นเร่ืองของรปู มคีหูาคอืถ�า้เป็นทีอ่าศยั 

และค�าว่ามีคูหาคือถ�้าเป็นที่อาศัยนี้ พระอาจารย์ได้อธิบายมาแต่ดั้งเดิมรวม ๆ มาว่า

ร่างกายอันนี้ แต่ว่ามีพระอาจารย์อีกจ�าพวกหนึ่งมีความเห็นว่า จิตนี้ตั้งอยู่ที่หทัยวัตถุ 

คือว่าเนื้อหัวใจท่ีเต้นอยู่นี้ และมาถึงสมัยต่อมาเมื่อได้พบมันสมองว่าเป็นท่ีรวมของ

ประสาททั้งหลาย ก็มีคนเข้าใจว่าจิตนี้ อาศัยตั้งอยู่กับมันสมอง แต่ก็มีบุคคลบางคน

เข้าใจว่า ตัวมันสมองนี้เป็นตัวจิตทีเดียว ดั่งนี้ก็มี

แต่ว่าถ้าพจิารณาตามพระพทุธภาษิต ทีต่รสัถึงจติไว้โดยตรง ดงัทีย่กมากล่าว

ข้างต้นว่า จิตเป็นอสรีระ คือไม่มีรูปร่างสรีระสัณฐาน ก็จะเป็นหลักฐานที่ต้องเห็นว่า

จติกบัสมองต่างกนั เพราะมนัสมองนัน้เป็นสิง่ทีม่สีรรีะสณัฐาน จงึเป็นรปูกายส่วนหนึง่ 

แต่ว่าจติไม่มีสรรีะสณัฐาน เพราะฉะน้ัน จิตจึงไม่ใช่มนัสมอง แต่จติกบักายต้องอาศยักนั 

เพราะฉะนั้น หากว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ไม่มีสรีระสัณฐานอาศัยอยู่กับกายนี้ จะอาศัย

อยูก่บัส่วนไหน ก็น่าจะเหน็ว่าอาศัยอยูก่บัมนัสมองเป็นหลกัส�าคญั เพราะมนัสมองนัน้

เป็นที่ตั้งของประสาทท้ังหลาย ให้เกิดความรู้ทางประสาททั้งปวง และจิตนี้ท่ีจะรู้  

อะไรออกมาทางภายนอกได้ เช่นรูร้ปูทางตา รูเ้สยีงทางห ูกต้็องอาศยัประสาทตาอาศยั
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ประสาทสมองเป็นต้น ซ่ึงศูนย์รวมของประสาทก็รวมอยู่ที่มันสมอง ให้ไปดูรูปความ

สัมพันธ์กันของประสาทตาหูเป็นต้นกับมันสมอง ที่พิพิธภัณฑ์ของวัดบวรนิเวศวิหาร 

ซึง่ได้มเีขียนแสดงความสัมพนัธ์เอาไว้ ฉะนัน้ จติก็น่าจะอาศยัอยูก่บัส่วนนีค้อืมนัสมอง

ค�าว่า มีถํ้าเป็นที่อาศัย มันสมองนั้นก็อยู่ในกระโหลกศีรษะ กระโหลกศีรษะ

นัน้กม็ลีกัษณะเป็นถ�า้เป็นคูหา เพราะฉะนัน้ กเ็ข้ากนักบัถ้อยค�าคหูาคอืถ�า้ มคีหูาเป็น

ที่อาศัย ส่วนพระอาจารย์ในสมัยก่อน ท่ีเอาจิตไปอาศัยอยู่กับหทัยวัตถุคือเนื้อหัวใจ 

ที่เต้นอยู่นี้ ก็เนื่องด้วยเข้าใจว่าหัวใจที่เต้นอยู่นี้ เป็นส่วนที่ส�าคัญในชีวิตของบุคคล  

เมื่อหัวใจยังท�างานอยู่คือเต้นอยู่ ชีวิตก็ยังคงด�ารงอยู่ หยุดท�างานหรือหยุดเต้นชีวิต 

ก็สิ้นไป จึงเอาจิตมาอาศัยอยู่กับเน้ือหัวใจ นี้เป็นข้อที่น่าพิจารณาเทียบเคียงดังกล่าว 

และกน่็าพจิารณาต่อไปอีกว่า อันลักษณะของจตินัน้ก�าหนดได้ว่าอาการต่าง ๆ ทีเ่นือ่ง

มากับจิตล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีสรีระสัณฐานด้วยกันทั้งนั้น ดังเช่นว่าจิตที่แสดงอาการเป็น

ราคะหรอืโลภะโทสะโมหะ ตวักเิลสเหล่านีก้ไ็ม่มรีปูร่างสณัฐาน หรอืจติทีแ่สดงอาการ

ออกมาเป็นธรรมทีเ่ป็นส่วนคณุเกือ้กลู เช่น เป็นเมตตาเป็นกรุณา เมตตากรณุากไ็ม่มี

สรีระสัณฐาน และจิตนี้ประกอบด้วยอารมณ์คือเรื่อง บรรดาอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย 

กไ็ม่มสีรรีะสณัฐาน อาการของจติอืน่ ๆ กเ็ช่นเดยีวกนั เป็นต้นว่าความรูท้างอายตนะ 

เช่นรู้รูปทางตา รู้เสียงทางหูเป็นต้น ท่ีเราเรียกกันว่า เห็นรูปได้ยินเสียง ความรู้คือ 

การเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นนั้น ก็ไม่มีสรีระสัณฐาน ตัวรูปที่เห็นตัวเสียงที่ได้ยินนั้น 

มีสรีระสัณฐาน แต่เม่ือมาเป็นอารมณ์ของจิต มาเป็นเรื่องที่จิตคิดถึงหมกมุ่นถึง 

ก�าหนดถงึ มาเป็นเรื่องที่ตั้งขึ้นในจิต ตัวเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีสรีระสัณฐาน

อน่ึง ความรู้ท่ีบุคคลได้เรียนศึกษาตั้งแต่นั้นมา ต้ังแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถม 

ชั้นมัธยมถึงชั้นอุดม หรือตลอดจนถึงความรู้ที่เล่าเรียนทางพระธรรมวินัยกันนี้ ก็ไม่มี

สรีระสัณฐานอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ที่กล่าวว่าคนนี้รู้มากเรียนมาก ส�าเร็จถึงชั้น

น้ันชัน้นี ้คนนัน้เรยีนน้อยรูน้้อย ส�าเรจ็เพยีงแค่ชัน้ประถมชัน้มธัยมเป็นต้น กไ็ม่มสีรรีะ

สัณฐานที่จะน�ามาชี้บอกได้ว่า ความรู้ท่ีว่าน้อยหรือมากนั้น มากน้อยแค่ไหน จะเอา

เครือ่งช่ังตวงวดัความรูข้องบคุคลว่าเท่านัน้เท่านี ้กช็ัง่ตวงวดัไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ในการ

ที่จะตรวจสอบความรู้ของบุคคล จึงต้องจัดเกณฑ์ที่จะทดสอบหรือตรวจสอบความรู้ 

ของบุคคลขึ้นอีกอย่างหนึ่ง ให้บุคคลผู้ที่เล่าเรียนนั้น ๆ มาแสดงความรู้ด้วยการเขียน



323พระพุทธศาสนา-ปรัชญา

ค�าตอบกด็ ีการแสดงข้อค้นคว้ากด็เีป็นต้น แล้วกเ็อาใบตอบเหล่านัน้มาตรวจอกีทหีนึง่ 

แล้วก็ให้คะแนนกันไป ให้ชั้นกันไปว่าส�าเร็จเป็นช้ันนั้นชั้นน้ีเท่านั้นเท่านี้ ท้ังนี้เพราะ 

ความรู้นั้นไม่มีสรีระสัณฐานที่จะมาวัดชั่งกันได้เหมือนอย่างวัตถุ

และมันสมองนั้นเป็นกายส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้น โรคของมันสมองก็เป็นอีก

ลักษณะหนึ่ง แต่เราก็เรียกกันว่าโรคจิต แต่อันที่จริงนั้น ไม่ใช่โรคจิต เป็นโรคสมอง  

จึงมีการแสดงออกมาทางประสาททั้งหลาย และจิตใจก็อยู่ใต้อ�านาจของประสาท  

เพราะฉะนั้น จึงแสดงออกไปเป็นอาการที่วิปริต ที่เราเรียกกันว่าเสียจริตและเรียกกัน

ว่า โรคจิต แต่อันที่จริงเรียกว่าโรคจิตนั้นไม่ถูก โรคเสียจริตนั้นพอได้ ต้องเป็นโรค

สมอง โรคประสาท

แต่ว่าโรคของจิตโดยตรงนั้นก็คือกิเลสนั้นเอง อันได้แก่ตัณหา ความดิ้นรน

ทะยานอยากและบรรดากเิลสท้ังปวง เป็นต้นว่าราคะ หรอืโลภะ โทสะ โมหะ เหล่านี้

เป็นโรคจิตโดยตรง ซ่ึงตั้งขึ้นในอารมณ์ เพราะจิตนี้เองไปยึดถืออารมณ์ แล้วก็ยินดี

ยนิร้ายหลงงมงายไปในอารมณ์ต่าง ๆ แล้วกเ็ป็นตัณหา เป็นราคะหรอืโลภะ เป็นโทสะ 

เป็นโมหะ นี่เป็นโรคจิตโดยตรง อันท�าให้เกิดทุกข์ใจต่าง ๆ เดือดร้อนใจต่าง ๆ  

เพราะฉะนั้น บรรดาคนที่มีกิเลสอยู่ยังละกิเลสไม่ได้ ก็เรียกว่ามีโรคจิตทั้งนั้น คือโรค

กเิลสนัน่แหละเป็นโรคจติท้ังน้ัน เพราะฉะนัน้จงึไปเข้าเรือ่งทีพ่ระพทุธเจ้าต้องทรงรกัษา 

ถอนลูกศรคือตัณหาออกจากจิตให้ได้เสียก่อน ไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะสอบสวนอะไร

ต่าง ๆ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ด้วยการท่ีต้องรีบทรงแสดงธรรมให้บุคคลเกิดปัญญา 

อนัเป็นยาธรรมเรยีกว่าธรรมโอสถ ท่ีจะรักษาโรคจติคอืบรรดากเิลสทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ 

ธรรมโอสถ คือธรรมนั้นเองที่เป็นยารักษาโรคกิเลสของบุคคล ส�าหรับที่จะดับ ตัณหา 

ดับราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ

จติเป็นวญิญาณธาตุ

ตามทีไ่ด้ยกมากล่าวนีก้เ็พือ่แสดงว่า ในบคุคลเรานีย้งัมอีกีสิง่หนึง่ทีเ่รียกว่าจติ 

ซึ่งไม่มีสรีระสัณฐาน อาศัยอยู่กับกายอันนี้ ซึ่งรวมเข้าก็เป็นธาตุ ๖ และจิตนี้ก็เป็น

วิญญาณธาตุ และธาตุอีก ๕ ข้อที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็รวมกันเข้าเป็นกาย วิญญาณ
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ธาตุก็เป็นจิต กายและจิตนี้อาศัยกันอยู่ จึงเป็นบุคคล ถ้าหากว่ากายแตกท�าลาย  

จติกต้็องเคล่ือนออกไป เพราะฉะน้ัน เม่ือกายรวมเข้ามา ธาต ุดนิ น�า้ ลม ไฟ อากาศ

รวมเข้ามาตั้งต้นแต่ในครรภ์ของมารดา จิตก็ปฏิสนธิเรียกว่า ปฏิสนธิจิต และในที่สุด

เมื่อร่างกายนี้แตกสลาย คือธาตุที่รวมกันเข้านี้ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุลม ธาตุอากาศ

แตกสลาย จิตก็เคลื่อนออกไป เรียกว่าจุติจิต ทีแรกก็เป็นปฏิสนธิจิต จิตปฏิสนธิ

ประกอบเข้ามา และเมื่อกายแตกสลาย จิตก็เคล่ือนเรียกว่าจุติจิต จิตเคลื่อนหรือ 

ความเคลื่อนของจิตในที่สุด

ในบัดนี้ คนมักเข้าใจผิด ไปเรียกเอาปฏิสนธิว่าจุติกันมาก เช่นว่าจุติในที่นั่น

ที่นี่คือเกิดในที่นั่นที่นี่ ความจริงไม่ใช่เกิด จุติคือเคลื่อนซึ่งเราเรียกกันว่าตาย เมื่อเกิด

ในท่ีนัน่ทีน่ี ่เราเรยีกว่า ปฏิสนธ ิแต่ว่าเป็นค�าทีใ่ช้ส�าหรบัจติเท่านัน้ จิตปฏสินธแิละจตุิ

จติเคลือ่นออกไปในทีส่ดุ จตินีท่้านแสดงไว้ในต�าราศพัท์ รวมเข้ากม็คีวามหมาย ๓ อย่างคือ

๑.  คิดหรือรู้ 

๒.  สั่งสม และ

๓.  วิจิตร 

คือแตกต่างกันหลายอย่างหลายประการ พระอาจารย์ผู้อธิบายศัพท์ได้ให้ 

ค�าอธิบายของจิตไว้ แปลเป็น ๓ อย่าง คือ คิดหรือรู้ เก็บ และวิจิตรคือหลายหลาก

หลายอย่างต่าง ๆ กัน ท่ีแปลว่าคิดหรือรูน้ัน้ กโ็ดยอธบิายว่าจติเป็นธรรมชาติทีค่ดินกึ

อะไรได้ หรือว่ารู้อะไรได้ ค�าว่าคิดและค�าว่ารู้ในที่นี้มีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน 

เพราะจะคดิอะไรได้กต้็องรูอ้ะไรนัน้ หรอืว่าจะรู้อะไรได้กต้็องคดิอะไรนัน้ และในความ

คิดน้ันก็มีความรู้อยู่ด้วย ในความรู้ก็มีความคิดอยู่ด้วย ฉะนั้น จิตจึงเป็นธรรมชาต ิ

ที่คิดนึกอะไรได้หรือว่ารู้อะไรได้

ลักษณะที่ ๒ เก็บ ก็หมายความว่าเก็บสิ่งที่ประสบพบผ่านต่าง ๆ ไว้ได้และ

เกบ็กรรมทีไ่ด้กระท�าแล้วไว้ได้ ท่ีปรากฏเป็นเกบ็ดีทีเ่รยีกว่าบารม ีเกบ็ช่ัวทีเ่รียกว่าอาสวะ

และทีว่่ามลีกัษณะวจิติรคอืหลายหลากหรอืว่าหลายอย่างต่าง ๆ กนั กค็อืจติ

มีลักษณะต่าง ๆ ดังเช่นที่มีจ�าแนกไว้ในอภิธรรมเป็น กามาวจรจิต จิตที่ท่องเที่ยวไป
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ในกาม รูปาวจรจิต จิตที่ท่องเที่ยวไปในรูปภพ อรูปาวจรจิต จิตที่ท่องเที่ยวไปในอรูป 

โลกตุรจติ จิตทีเ่ป็นโลกตุระ ฉะนัน้ จงึเป็นสิง่ทีว่จิติรคอืหลายหลากหลายอย่างต่าง ๆ กนั 

ดังเช่นเราเรียกในภาษาไทยว่า วิจิตรพิสดาร หรือว่าวิจิตรงดงาม ดังค�าว่าราชรถอัน

วจิิตร ราชรถทีง่ดงาม ทีท่�าอย่างงดงาม ตกแต่งอย่างงดงาม จติกเ็ป็นธรรมชาตทิีง่ดงาม 

เพราะเหตวุ่ามลีกัษณะทีเ่หมอืนดงัตกแต่งเอาไว้อย่างราชรถนัน้ นีเ้ป็นการให้ค�าอธบิาย

ค�าว่า จิต ดังที่พระอาจารย์ผู้อธิบายศัพท์ได้ให้เอาไว้

จติตัวเดมิและจติที่เป็นตัวอาการ

และก็พึงทราบไว้ว่า ค�าว่าจิตท่านใช้เป็น ๒ อย่าง อย่างหนึ่ง ใช้หมายถึง

ธรรมชาติที่เป็นตัวเดิม กับอีกอย่างหนึ่ง ท่านใช้หมายถึงธรรมชาติที่เป็นตัวอาการ  

ที่ใช้หมายถึงธรรมชาติที่เป็นตัวเดิมนั้น ก็ใช้หมายถึงธรรมชาติท่ีเป็นธาตุรู้ อันเป็น

ธรรมชาตทิีป่ระภัสสรคือ ผดุผ่อง ดงัท่ีได้มีพระพุทธภาษติแสดงไว้ว่าจตินีเ้ป็นธรรมชาติ

ทีป่ระภสัสร คอืผดุผ่อง แต่ต้องเศร้าหมองไป เพราะอปุกเิลสคอืเครือ่งเศร้าหมองท่ีจร

เข้ามา แต่ว่าเมือ่ปฏบิตัทิ�าจติตภาวนาคอื อบรมจติ จติก็จะบริสุทธิ ์คือหมดจดสะอาด

ผ่องใสได้ วมุิตตคืิอหลุดพ้นได้ และจติท่ีเป็นตวัเดมินีท้ีม่พีทุธภาษติแสดงไว้เป็นอนัมาก 

เช่นว่าให้ฝึกจิต ให้ข่มจิต จิตท่ีฝึกแล้วน�าสุขมาให้ และเมื่อบุคคลอบรมให้ได้ปัญญา 

รู้แจ้งเห็นจริง จิตก็หน่าย จะสิ้นความติดใจยินดี และวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะ คือ

เครื่องดองจิตดองสันดานทั้งหลายได้ดั่งนี้ เหล่านี้หมายถึงจิตที่เป็นตัวเดิม

ส่วนจิตที่เป็นตัวอาการนั้น หมายถึงตัวความคิดต่าง ๆ คิดดีก็มี คิดไม่ดีก็มี

ตัวความคิดนี้เป็นจิตที่เป็นอาการ จิตที่เป็นอาการนี้เกิดดับอยู่ในอารมณ์ทุกขณะจิต  

ทุกขณะอารมณ์ ดังจะพึงเห็นได้ว่าทกุคนย่อมมคีวามคดิไปในอารมณ์ คอืเรือ่งต่าง ๆ 

คดิถงึเรือ่งน้ี ปล่อยเรือ่งน้ีไปคิดเรื่องโน้น ปล่อยเรื่องโน้นไปคิดเรื่องนั้น เรื่องที่จิตจับ

คดิแล้วปล่อยไปครัง้หนึง่ ก็เรยีกว่าเกดิดบัไปคราวหนึง่ เพราะฉะนัน้ จติทีเ่ป็นตวัความ

คิดนี้จึงเกิดดับอยู่เสมอ เพราะฉะน้ัน ท่านจึงเปรียบจิตที่เป็นตัวอาการนี้ ว่าเหมือน

อย่างวานรทีก่ระโดดไปมาอยูบ่นต้นไม้ กระโดดจบักิง่ไม้นี ้ปล่อยกิง่ไม้นีก้ระโดดไปจบั

กิง่ไม้นัน้ จากกิง่ไม้นัน้กก็ระโดดไปจับกิง่ไม้อ่ืนต่อไปอกีอยู่ตลอดเวลา อาการทีจ่บัและ
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ปล่อยอารมณ์ต่าง ๆ ของจิตนี้คือจิตที่เป็นตัวอาการ คือ ความคิดเหมือนอย่างอาการ

ของวานร ที่กระโดดจับกิ่งไม้ กระโดดจับกิ่งโน้นก่ิงนี้ก่ิงนั้นไปอยู่เสมอ อาการท่ีจับ

ปล่อย ๆ กระโดดไปดั่งนี้ ของวานรคือความคิด แต่ก็น่าจะต้องคิดดูตรงน้ีด้วยว่า  

แม้วานรจักกระโดดจับปล่อยกิง่ไม้ไปอยูเ่สมอดัง่นีก้ต็าม แต่ว่าตวัวานรนัน้ คงเป็นวานร

ตัวเดียวกัน ตัววานรที่อยู่ที่กิ่งไม้นี้ ตัววานรที่อยู่ที่กิ้งไม้นั้น ตัววานรที่อยู่ที่กิ่งไม้โน้น

ซึ่งกระโดดไปนั้น ก็เป็นวานรตัวเดียวกัน จึงเทียบได้กับจิตที่เป็นตัวเดิม ก็เป็นจิต

เดียวกัน แต่ว่าอาการคือความคิดนั้นเปลี่ยนไปต่าง ๆ และตัวความคิดนี้ก็คืออาการ 

จิตมี ๒ อย่างดั่งนี้

ความอุปปัตแิละจุตขิองจติ

หากจะมีปัญหาว่า จิตที่เป็นตัวอาการนั้น ก็เป็นจิตที่เกิดดับอยู่เสมอดังกล่าว 

แต่ว่าจิตท่ีเป็นตัวเดิมนั้นเล่า เป็นสิ่งที่เกิดดับหรือไม่ ปัญหานี้ก็เป็นข้อที่น่าพิจารณา 

ถ้าจะพิจารณาจ�าเพาะชาตินี้ ไม่ตั้งปัญหาไปถึงชาติหน้าหรือว่าชาติอดีตก็ตอบได้ง่าย 

ว่าจิตที่เป็นตัวเดิมนั้น ก็เป็นสิ่งท่ีตั้งอยู่ด�ารงอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ว่าจิตที่เป็นตัว

อาการน้ันก็เปล่ียนแปลงไปตามอารมณ์ เกิดดับไปพร้อมกับอารมณ์อยู่ทุกขณะจิต  

อยู่ทุกขณะอารมณ์ดังกล่าว จิตที่เป็นตัวเดิมอันเป็นส่ิงท่ีด�ารงอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายนั้น 

ก็ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า เมื่อเกิด จิตมาปฏิสนธิ ที่เรียกว่าจิตปฏิสนธิ เมื่อตาย จิตก็จุติ

คือเคลื่อนออกไป อันเรียกว่าเคลื่อนออกไปหรือว่าดับ จึงต้องเข้าใจค�านี้ว่า ค�าว่าดับ

กบัค�าว่าจตุนิัน้ต่างกนั ค�าว่าดบักเ็หมอืนกบัไฟดบัไป แต่ค�าว่าจุตนิัน้แปลว่าเคลือ่น คอื

ว่าไม่ดับ เคลือ่นออกไป ในข้อนีก็้ตรงกับพระญาณของพระพทุธเจ้าทีท่รงได้ในปฐมยาม

แห่งราตรีทีต่รสัรู ้คอื บพุเพนวิาสานสุสตญิาณ ความหยัง่รูร้ะลกึได้ถงึนวิาสน์ คอืขนัธ์

เป็นทีอ่าศยัอยูใ่นปางก่อน ค�าว่า นวิาสน์ นัน้เราแปลกนัว่าบ้าน คอืเป็นทีอ่าศยัอยู่ ใน

ที่นี้ใช้หมายถึงขันธ์คือขันธ์ ๕ นี่แหละอันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อน เพราะว่าขันธ์ ๕  

นี้เรียกว่านิวาสน์แปลว่าเป็นที่อาศัยอยู่ หากจะถามว่าเป็นที่อาศัยอยู่ของบุคคล มีคน

มาอาศยัอยูใ่นบ้าน ปลกูบ้านอยู ่ทนีีม้าเรียกว่านวิาสน์อนัหมายถึงขนัธ์ ๕ นี ้ขนัธ์ ๕ นี้ 

เป็นที่อาศัยอยู่ของใคร
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ส�าหรับในพระญาณที่ตรัสรู้พระญาณแรกนี้ ตรัสแสดงถึงพระองค์เองโดยใช้

ค�าว่าฉันหรือข้าพเจ้าหรือว่าเรา ซึ่งได้อุปบัติคือเข้าถึงชาตินี้ แล้วก็จุติคือว่าเคลื่อนจาก

ชาตินี้ไปสู่ชาติอื่น เคลื่อนจากชาติอื่นนั้นไปสู่ชาติอื่นต่อไปอีก เรื่อยมาดั่งนี้ ตั้งแต่ ๑ 

ชาติ ๒ ชาติ ๓ ชาติจนถึงนับชาติไม่ถ้วน และระลึกได้ว่าเราหรือข้าพเจ้าหรือว่าฉัน

ได้มีชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ในชาตินั้น ๆ มีความสุขทุกข์อย่างนี้ ๆ ในชาตินั้น ๆ ระลึกได้

ถึงประวัติความเป็นไปของชีวิตในชาติหนึ่ง ๆ ด้วย ตามพระญาณที่ตรัสแสดงไว้นี้  

ก็แสดงว่าข้าพเจ้าหรือว่าฉันว่าเราน้ันเป็นผู้ไม่ดับ และก็เป็นผู้ท่ีเข้าถึงชาตินี้เคลื่อนถึง

ชาตน้ีิแล้ว เข้าถึงชาตนิัน้เคล่ือนถงึชาตน้ัิน และก็ต้องเข้าใจว่าค�าว่าดบันัน้คู่กบัค�าว่าเกดิ 

หรือค�าว่าตายคู่กับค�าว่าเกิด เกิดตายหรือว่าเกิดดับ เป็นศัพท์บัญญัติที่หมายถึงขันธ์

อันเป็นที่อาศัยอยู่ อันเป็นตัวนิวาสน์ หรือเป็นตัวบ้าน ขันธ์ที่อาศัยอยู่อันเป็นตัว 

นิวาสน์หรือเป็นตวับ้านนี ้ในชาตหินึง่ ๆ กส็ร้างข้ึนมาทหีนึง่ เช่นเมือ่เกดิมาเป็นมนษุย์

น้ีก็เร่ิมสร้างตั้งแต่ในครรภ์ของมารดา เป็นกลละหนึ่ง แล้วก็แตกเป็น ปัญจสาขา  

มีอายตนะบริบูรณ์ ได้ก�าหนดก็คลอดออกมาแล้วก็เติบใหญ่ข้ึนมา จนในที่สุดขันธ์นี้ 

ก็แตกสลาย คือตายหรือว่าดับ ค�าว่าเกิดตายหรือเกิดดับนี้เป็นชื่อของขันธ์ เรียกขันธ์

หรือว่าบ้าน สร้างบ้านทีหนึ่งก็เกิด บ้านพังทีหนึ่งก็ดับหรือว่าตาย แล้วก็สร้างบ้านขึ้น

ใหม่ก็เกิด บ้านพังไปอีกทีหนึ่งก็เป็นดับหรือตาย

เพราะฉะนั้น ค�าว่า เกิดตายก็ดี เกิดดับก็ดี เป็นชื่อหรือเป็นศัพท์บัญญัติ  

หมายถึงนิวาสน์เป็นที่อยู่อาศัย แต่ว่าตัวผู้มาอาศัย เหมือนเช่นคนที่มาอยู่บ้าน ไม่ใช่

ตัวบ้าน ซึ่งเรียกในพระญาณที่ ๑ ว่า ข้าพเจ้าหรือว่าเราหรือว่าฉัน นี่ไม่เรียกว่าเกิด

ดบัหรอืว่าเกดิตาย แต่เรยีกว่าอุปบตั ิเรยีกว่าจตุ ิอปุบัตแิปลว่าเข้าถงึ จตุแิปลว่าเคลือ่น 

คือเมื่อบ้านสร้างขึ้น ผู้ที่มาอาศัยบ้านก็เข้าถึงบ้านท่ีสร้างขึ้นนั้น คือเข้ามาอยู่บ้านนั้น  

กเ็ป็นอปุบตั ิแล้วกเ็หมอืนบ้านพงั ตวัผูอ้าศยับ้านนัน้กเ็คลือ่นย้ายออกไป เพราะว่าบ้าน

พังแล้วก็ต้องย้ายออกไป นี่แปลว่าจุติคือเคลื่อน ซึ่งในพระญาณที่ ๑ นี้ได้เรียกผู้ที่เข้า

อาศัยบ้าน อุปบัติเข้าอาศัย และจุติคือย้ายบ้าน เรียกว่าเราหรือข้าพเจ้า หรือว่าฉัน 

คือหมายถึงพระองค์เอง คือทรงระลึกถึงพระองค์เองว่า เราหรือฉันหรือข้าพเจ้าเข้าถึง

ชาตินี้ แล้วก็เคลื่อนจากชาตินี้ แล้วก็เข้าถึงชาตินั้น แล้วก็เคลื่อนจากชาตินั้นแล้วเข้า

ถึงชาติโน้น แล้วเคล่ือนจากชาติโน้น เห็นทะยอยมาโดยล�าดับด่ังนี้ ด้วยพระญาณที ่
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ระลึกได้ ซึ่งเรียกกันง่าย ๆ ว่าระลึกชาติหนหลังได้ แต่ว่าตามศัพท์แสดงของท่านนั้น 

ระลึกถงึชาตคืิอระลึกถงึบ้าน คือบ้านท่ีอาศัยอยู่ในปางก่อนมีความหมายดังทีก่ล่าวมานี้

สัตวโลกหรอืสัตตภาวะ

คราวนี้มาถึงในพระญาณที่ ๒ เรียกว่าจุตูปปาตญาณ ทรงหยั่งรู้ถึงความเข้า

ถึงและจุติคือความเคลื่อนไปของสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งในพระญาณที่ ๒ นี้ แสดงว่าได้ทรง

ระลกึได้ถงึสตัว์ท้ังหลายว่า สัตว์ท่ีประกอบกรรมท่ีชัว่ไว้ คอืประกอบกรรมทีเ่ป็นทจุริต

ทีเ่ป็นอกศุลทีเ่ป็นบาปทางกายทางวาจาทางใจต่าง ๆ กายแตกสลายท�าลายไปแล้วตาย

ไปแล้วก็อุปบัติ คือว่าเข้าถึงชาติที่ชั่ว ที่เป็นทุคติคือคติที่ชั่ว ที่เป็นอบายเป็นนรกเป็น

เปรตเป็นอสุรกายต่าง ๆ แต่ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ประกอบกรรมที่ดีไว้เป็นกุศลเป็นสุจริต 

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ กายแตกท�าลายตายไปแล้ว ก็ถึงสุคติโลกสวรรค์ แต่ว่า 

ก็ไม่ได้อยู่ยั่งยืนในสุคติในทุคตินั้น เม่ือสิ้นบาปส้ินบุญที่ให้ไปเกิดในสุคติหรือในทุคต ิ

นั้นแล้ว ก็ต้องจุติ คือเคลื่อนจากชาติที่เป็นสุคติ หรือทุคตินั้นไปตามกรรมที่กระท�าไว้

ต่อไปอีกดั่งนี้

ในพระญาณท่ี ๒ นี ้ทรงแสดงถงึผูท่ี้สร้างบ้านข้ึน เข้าถงึบ้าน และเมือ่บ้านพงั 

กเ็คลือ่นออกจากบ้าน ว่าเป็นสตัว์ ซึง่ค�าว่าสตัว์นีม้ใิช่หมายถงึสตัว์เดยีรจัฉาน ดงัทีเ่รา

เรยีกเพยีงอย่างเดยีว แต่หมายความคลมุหมดถงึสตัวโลก จะเป็นเทวดาเป็นมนษุย์หรอื

เป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นสัตว์นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกายหรือเป็นอะไร เมื่อยังมีกิเลส

เป็นเหตุให้ข้องติดอยู่ในโลก ก็เรียกว่าสัตว์ทั้งนั้น ดังที่เรียกสัตวโลก เมื่อยังมีกิเลส 

ที่ข้องติดอยู่กับโลก จึงต้องเวียนเกิด เวียนตายอยู่ในโลกทั้งปวง ความท่องเที่ยววน

เวยีนเกดิตายอยูน่ี ้เรยีกว่าสงัสารวฏั สงัสาระกแ็ปลว่าท่องเทีย่วไป วัฏคอืวัฏฏะ แปล

ว่าวนเวียน สังสารวัฏก็คือว่าท่องเที่ยววนเวียนหรือว่าวนเวียนท่องเที่ยว และค�าว่าวน

เวยีนนีท่้องเทีย่วนีก้พ็ดูกันง่าย ๆ ว่าวนเวยีนท่องเทีย่วหรอืท่องเทีย่วเวียนเกิดเวียนตาย 

เพราะว่ามาจับความเอาง่าย ๆ ตอนที่ว่าต้องเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่ สร้างบ้านขึ้น

มาก็เกิด เข้าไปอาศัย บ้านพังขึ้นมาก็ตาย ตัวบ้านพังก็ตาย ตัวผู้อาศัยอยู่ก็จุติเคลื่อน

ออกไป และเมื่อเคลื่อนออกไป ก็เข้าถึงชาติใหม่ แปลว่าสร้างบ้านกันใหม่ เข้าอยู่ใหม่ 
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บ้านพงักค็อืตาย ผูอ้าศยักเ็คลือ่นออกไป กว็นเวยีนอยูเ่ท่านี ้จะเป็นเทวดา เป็นมนษุย์ 

เป็นสัตว์เดียรัจฉาน เป็นสัตว์นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย ก็ต้องขึ้นต้นด้วยเกิดแล้ว

ลงท้ายด้วยดับหรือตาย หรือว่าขึ้นต้นด้วยเข้าถึงคืออุปบัติลงท้ายด้วยจุติคือ เคลื่อน

ออกไปไม่จบสิ้น จึงเรียกว่าสังสารวัฏ ท่องเที่ยววนเวียนหรือวนเวียนท่องเที่ยวไป  

ในพระญาณที่ ๒ นี้เรียกว่าสัตว์

เพราะฉะนั้น ตามที่เล่ามานี้ ที่แรกนั้นก็คือจิต จิตที่เป็นตัวเดิม แล้วมาถึงว่า

เราหรอืข้าพเจ้าหรอืฉนั และในพระญาณที ่๒ ทีอ้่างมานี ้กส็ตัว์ซึง่แสดงว่ามอียูส่ิง่หนึง่

ทีเ่ป็นตวัเดมิและด�ารงอยูใ่นปัจจบุนันี ้ทกุคนกมี็จติทีเ่ป็นตวัเดมิ แล้วกมี็ตวัเราหรอืตวั

ฉันตัวข้าพเจ้าด้วยกันทุกคน และก็มีภาวะที่เป็นสัตว์ คือเป็นผู้ข้องติดอยู่ในโลกเป็น

สัตวโลก เรียกว่ามีภาวะท่ีเป็นจิตตัวเดิม มีภาวะที่เป็นตัวเรา เป็นข้าพเจ้าเป็นฉัน  

แล้วก็มีภาวะที่เป็นสัตวโลก เรียกว่ามีภาวะท่ีเป็นจิตตัวเดิม มีภาวะท่ีเป็นตัวเราเป็น

ข้าพเจ้าเป็นฉัน แล้วก็มีภาวะที่เป็นสัตวโลกหรือสัตตภาวะอยู่ทุกคนในบัดนี้

วญิญาณธาตุ – จติที่เป็นตัวเดมิ

ได้กล่าวถึงบุรุษสตรีบุคคลว่ามีกายและจิตประกอบกันอยู่ และจิตนั้นใน 

ธาตุวิภังคสูตร๑ เรียกว่า วิญญาณธาตุ แปลว่าธาตุรู้ หมายถึงจิตที่เป็นตัวเดิม และ 

จิตที่เป็นตัวเดิมนี้ในพระญาณที่ ๑ ของพระพุทธเจ้าเม่ือก่อนท่ีจะตรัสรู้ในราตรีท่ีจะ

ตรัสรู้นั้น ที่ทรงได้ในปฐมยาม ที่ทรงระลึกถึงขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้ ค�าว่า 

ขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนนั้น เรียกว่านิวาสน์ ที่มาใช้กันว่าเป็นที่อยู่อาศัย ตรัส

เล่าถึงพระองค์เอง ก็ทรงใช้ค�าว่าฉันข้าพเจ้าหรือเรา และในพระญาณที่ ๒ ทรงใช้ว่า

สัตว์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ส่วนที่หมายถึงในบุคคลทุก ๆ คน อันเป็นส่วนที่แม้เมื่อ

ขันธ์เป็นท่ีอาศัยอยู่ แตกสลาย ก็ไม่แตกสลายไป เป็นแต่ว่าเคลื่อนคือเคลื่อนออก  

จากขันธ์เป็นท่ีอาศัยอยู่ท่ีแตกสลายนั้น ไปเข้าถึงขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ใหม่ คือว่า 

๑ ม. อุป. ๑๔/๖๗๓/๔๓๔.
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เคลื่อนออกจากบ้านเก่าไปเข้าอาศัยอยู่ในบ้านใหม่ ในพระญาณที่ ๑ ตรัสเล่าถึง 

พระองค์เองก็เรียกว่าเราหรือฉันหรือ ข้าพเจ้า ในพระญาณที่ ๒ ก็ตรัสเรียกว่าสัตว ์

ทั้งหลาย และในส่วนท่ีแบ่งออกเป็นกายและจิต ก็เรียกว่าวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ หรือ

เรียกว่า จิต แม้ในธาตุวิภังคสูตรนั้นเองที่ตรัสแสดงถึงธาตุ ๖ ก็ตรัสสอนให้พิจารณา

ธาตุ ๕ ข้างต้น คือปฐวีธาตุ ธาตุดิน อาโปธาตุ ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ 

ธาตุลม อากาศธาตุ ธาตุอากาศคือช่องว่าง บรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ ว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึง

ยึดถือ ว่านี่เป็นของเรา เราเป็นนี่ นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา เพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดดับ  

จึงแสดงถึงวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ต่อไปว่า ธาตุรู้ย่อมผ่องใสควรแก่การงาน ในเมื่อได้

พิจารณาเห็นธาตุ ๕ ข้างต้นตามที่เป็นจริงดั่งน้ัน ฉะนั้น วิญญาณธาตุที่เป็นธาตุรู ้

น้ีจึงหมายถึงจิตที่เป็นตัวเดิม ดงัทีต่รสัสอนชีใ้ห้รูล้กัษณะของจติว่า ไม่มสีรรีสณัฐาณ  

มีคูหาเป็นที่อยู่อาศัย เที่ยวไปไกล และตรัสสอนให้ฝึกจิตให้ข่มจิตให้รักษาจิตให้ 

อบรมจิต

จติ – อัตตภาวะหรอืจติตภาวะ

ฉะนั้น จึงสรุปว่าสิ่งที่มีอยู่อาศัยอยู่ในกายอันนี้ ซึ่งแม้กายอันนี้จะแตกสลาย

กเ็คลือ่นออกไป ไม่แตกสลายไปตามกาย เข้าถงึกายใหม่ซึง่เป็นบ้านใหม่ต่อไป กเ็รยีก

ว่าจิตบ้าง วิญญาณธาตุ ธาตุรู้ หรือวิญญาณบ้าง ถ้ามุ่งขึ้นมาถึงตัวเราเอง ก็เรียกว่า

เราหรือว่าฉัน หรือข้าพเจ้า โดยนัยนี้เมื่อมุ่งถึงผู้อื่นเมื่อจะพูดถึง ก็เรียกว่าท่าน หรือ

เธอเป็นต้น และเม่ือเรียกรวม ๆ ก็เรยีกว่าสัตว์ทัง้หลาย ซึง่ค�าว่าสัตว์นีก้ไ็ด้กล่าวแล้วว่า 

ไม่ได้หมายจ�าเพาะถงึสตัว์เดียรัจฉานเปรตอสรุกาย หรอืเป็นเทวดามารพรหม กเ็รยีกว่า

สัตว์ทั้งหมด ในเมื่อยังมีกิเลสเป็นเครื่องข้องอยู่ก็เรียกว่าสัตว์ทั้งนั้น

เพราะฉะนัน้ จงึสรุปได้ตามคตทิีแ่สดงไว้ในพระพุทธศาสนานัน้ บุคคลทกุ ๆ คน

ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงจึงมีกายและจิตอาศัยกันอยู่ หรือเมื่อแบ่งเป็นธาตุทั้ง ๖ ก็มีธาต ุ

ทีเ่ป็นส่วนกาย คอืธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ ธาตลุม ธาตอุากาศ และวิญญาณธาตหุรอื

ธาตุรู้ที่เป็นส่วนจิต และส่วนจิตน้ีก็เรียกว่าเราเขาหรือเรียกว่าสัตว์ จึงมีวิญญาณธาตุ 

หรือจิต มีอัตตภาวะ คือภาวะท่ีเรียกว่าเราหรืออัตตาตัวตน หรือเรียกว่าสัตตภาวะ 
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ความเป็นสัตว์อยู่ด้วยกัน ซึ่งสภาพที่เป็นจิตเป็นวิญญาณธาตุ เป็นอัตตาหรือเป็น 

อัตตภาวะ ความเป็นเรา ดังที่เรียก เป็นกิเลสว่าอหังการ มมังการ กิเลสที่เป็นเครื่อง

กระท�าให้เราเป็นของเรา ในที่นี้ไม่ใช้ค�านั้น แต่ใช้ค�าว่าอหภาวะ ภาวะที่เป็นของเรา 

หรอืว่าเขากไ็ด้ท่ีคูก่นั และสตัตภาวะ แต่ว่าภาวะเหล่านีไ้ม่มีรูปสัณฐาน แต่กอ็าศัยอยู่

ในกายอันนี้ เมื่อก่อเกิดกายอันนี้ขึ้นมาก็เกิดปฏิสนธิหรืออุปบัติคือเข้ามาอาศัย  

และเมือ่กายอันนีแ้ตกสลายกจ็ตุ ิคือว่าเคลือ่นออกไป แล้วกเ็ข้าถึงกายใหม่หรอือปุบตัิ 

แต่ว่าภาวะทีเ่ข้ามาและภาวะท่ีเคลือ่นออกไป หรอืว่าสภาพทีเ่ข้ามาสภาพทีเ่คลือ่นออก

ไปอันเรียกว่าจิตหรือวิญญาณธาตุ หรืออหภาวะหรือว่า สัตตภาวะดังกล่าวนั้น  

เมือ่ไม่มสีรรีสณัฐานกเ็ป็นสิง่ทีม่องไม่เห็น เป็นส่ิงทีพ่สูิจน์ทางวัตถุคอืจะชัง่ตวงวัดหรอื

จะพสิจูน์เหมอืนอย่างพสิจูน์วตัถทุัง้หลายไม่ได้ เพราะไม่มีสรีระ เม่ือเป็นดัง่นี ้ผูต้้องการ

ทีจ่ะพสิจูน์เหมือนอย่างผูที้มี่สรรีะ จึงกล่าวปฏเิสธว่าไม่ม ีเพราะเมือ่คนเกดิกไ็ม่ปรากฏ

เป็นสรีระเป็นวัตถุว่า มีสิ่งท่ีเรียกว่าจิตหรือวิญญาณ หรือภาวะเป็นเราภาวะเป็นสัตว์

ดังกล่าวน้ีเข้ามา และเมื่อตายก็ไม่ปรากฏเป็นวัตถุว่า มีอะไรเคลื่อนออกไป แต่ว่า 

แม้จะพิสูจน์ทางวัตถุไม่ได้ด่ังนั้น ก็ควรจะพิจารณาว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณ  

หรือภาวะเป็นเราหรือภาวะเป็นสัตว์ดังกล่าวนั้น คือในเดี๋ยวนี้สภาพที่เป็นวัตถุไม่มี 

สรีระสัณฐานนั้น มีอยู่ในบุคคลหรือไม่ในบัดนี้ อย่างตัวเราเองในบัดนี้มีอยู่หรือไม่

อารมณ์คอือาการที่ปรากฏของจติ

ถ้าหากพจิารณาดแูล้วโดยรอบคอบ ทกุคนกจ็ะรูว่้าทกุคนมธีาตรุูห้รอืวญิญาณ

ธาตอุยู ่คอืรูอ้ะไร ๆ ทางตาทางหเูป็นต้นได้ ซึง่เป็นความรูท้างประสาท สัตว์เดยีรัจฉาน

ทั้งหลายก็มีความรู้ทางประสาท ทางตาทางหูเป็นต้นเหมือนกัน และเมื่อว่าถึงความรู้

ทางประสาทตาประสาทหเูป็นต้นนัน้ ประสาทหปูระสาทตาบางอย่างของสตัว์เดยีรจัฉาน

ดีกว่าของมนุษย์ อย่างเช่นตามองเห็นอะไรในความมืด หูฟังเสียงอะไรที่ละเอียด  

ตาหูของสัตว์เดียรัจฉานบางจ�าพวก ดีกว่าตาหูของมนุษย์ แต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่สู้มนุษย์

ไม่ได้ ก็คือปัญญา ซ่ึงเรามักจะเรียกกันว่าสมอง สมองของมนุษย์นั้นดีกว่าของสัตว์

เดยีรัจฉาน สมองอนัเป็นสิง่ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของปัญญา แต่ว่าส่ิงทีเ่รยีกว่าสมองนัน้เป็นส่วน
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หนึ่งของร่างกายซึ่งมีสรีรสัณฐาน มีอีกอย่างหนึ่ง คือจิตหรือวิญญาณธาตุซึ่งอาศัยอยู่

ในร่างกายอนันี ้และก็อาศัยสมอง อันนีเ้ป็นทีต้ั่งของประสาทรบัรูต่้าง ๆ และเป็นท่ีตัง้

ของปัญญาต่าง ๆ สมองนัน้กเ็ป็นเครือ่งมอืของจติคือธาตรุู ้ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่มสีรรีสณัฐาน

ควรจะต้องพิจารณาว่า บรรดาร่างกายนัน้ล้วนเป็นเคร่ืองมอืของจติหรอืวญิญาณ

ธาตุที่เป็นธาตุรู้ทั้งนั้น เพราะว่าจิตหรือวิญญาณธาตุที่เป็นธาตุรู้นั้นไม่มีสรีรสัณฐาน 

อาศยัร่างกายนีซ้ึง่เป็นตวัสรรีสณัฐานส�าหรบัปฏบิตังิานการต่าง ๆ ไปตามต้องการ เช่น

เกี่ยวแก่ประสาททั้งหลายก็ต้องอาศัยสมอง และเมื่อต้องการจะหยิบจับ อะไรก็ใช้มือ 

จิตหรือวิญญาณธาตุธาตุรู้ จะมาหยิบจับอะไรก็ไม่ได้ จะเดินไปไหนก็ต้องอาศัยเท้า  

เพราะจิตหรือวญิญาณธาต ุธาตรูุ้นัน้จะเดนิเองกไ็ม่ได้ ต้องอาศยัร่างกายอนันี ้ซึง่รวม

เข้าแล้ว จะดอูะไรกต้็องอาศยัจกัขปุระสาท จะฟังอะไรกต้็องอาศยัโสตประสาทเป็นต้น 

ซึง่เป็นปรกติธรรมดา และอาการท่ีแสดงออกว่าเป็นอาการของจติ และธาตรุูน้ัน้ กค็อื

อาการท่ีปรากฏเป็นอารมณ์คือเรื่องท่ีปรากฏเป็นกิเลส ที่ปรากฏเป็นอารมณ์ คือ 

เรือ่งนัน้กค็อืเรือ่งทีจ่ติคดิ เรือ่งทีจ่ติด�าร ิเรือ่งทีจ่ติครุน่คดิถงึทัง้หลาย เมือ่เป็นเรือ่งรปู 

ก็เรียกว่า รูปารมณ์ อารมณ์คือรูป เรื่องเสียงก็เรียกว่าสัททารมณ์ อารมณ์คือเสียง 

เรื่องกลิ่นก็เรียกว่าคันธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่น เรื่องรส ก็เรียกว่ารสารมณ์ อารมณ์

คอืรส เรือ่งทีก่ายถูกต้องก็เรยีกว่าโผฏฐพัพารมณ์ อารมณ์คอืโผฏฐพัพะ เรือ่งของเรือ่ง 

เหล่านั้นที่รู้ที่คิดอยู่ในใจก็เรียกว่าธรรมารมณ์ อารมณ์คือธรรม คือเรื่องราวของเรื่อง 

เช่นรูปเป็นต้นเหล่านั้น ที่ประสบพบผ่านมาแล้ว และก็น�ามาคิดน�ามาระลึกถึง  

และอารมณ์บางอย่างทีเ่ป็นทีต่ัง้ของราคะหรือโลภะ กเ็กดิเป็นราคะ ความก�าหนดัยินดี

ติดอยู่ เป็นความโลภอยากได้ เรื่องที่เป็นที่ตั้งของโทสะก็เกิดความขัดแค้นโกรธเคือง

อันเป็นตัวโทสะ เรื่องที่เป็นที่ตั้งของความหลง ก็เกิดความหลงที่เป็นตัวโมหะขึ้น

บรรดาอารมณ์และกเิลสเหล่านีก้ไ็ม่มสีรรีสณัฐาน กเ็ป็นสิง่ท่ีมอียู ่และในด้าน

ปฏิบัติธรรม ที่เรียกว่าปฏิบัติก็ดี ที่เรียกว่าศึกษาก็ดี ที่เป็นเมตตาเป็นกรุณา เป็นศีล

เป็นสมาธิเป็นปัญญา ก็ไม่มีสรีรสัณฐานอีกเหมือนกัน แต่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ แม้ว่าการ

ศกึษาเล่าเรยีนในทางคดโีลกกต็าม ในทางคดธีรรมกต็าม กเ็ป็นความรูด้งัทีไ่ด้เคยกล่าวแล้ว 

ก็ไม่มีสรีรสัณฐาน
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อารมณ์เป็นอาหารอย่างหนึ่งของจติ

ในตอนนีจ้ะพจิารณาเหน็ความแตกต่างกนัได้ระหว่างสมอง กบัภาวะทีเ่รยีกว่า

จติหรอืวิญญาณธาต ุอาการของอารมณ์หรอืกิเลส เหล่านีเ้ป็นเร่ืองของจติและวญิญาณธาตุ 

ไม่ใช่เป็นเรื่องของสมอง เรื่องของสมองน้ัน สมองต้องการอาหารส�าหรับเลี้ยงสมอง

เป็นแบบอาหารส�าหรับเลี้ยงรูปกาย และเม่ือสมองป่วยก็เป็นอาการป่วยของรูปกาย  

ซึง่ต้องใช้หยกูยาทางรูปกายรกัษา แต่ว่าอาหารของจิต หรอืวิญญาณธาตหุรอืธาตรุูน้ั้น 

ก็คืออารมณ์

จะพงึกล่าวได้ว่า จติย่อมมอีารมณ์เป็นอาหารอย่างหนึง่ และจติท่ีมีกเิลส กเิลส

กม็อีารมณ์ทีเ่ป็นอาหาร มสีิง่ทีก่เิลสต้องการเป็นอาหาร อนันบัว่าเป็นอาหารของอารมณ์

และอาหารของกิเลส และเมื่อจิตมีกิเลส กิเลสนั้นเองต้องการ เช่นว่าเมื่อโลภเกิดขึ้น 

อยากจะได้เงนิอยากจะได้ทอง กท็�าให้อารมณ์ในเงนิในทองนัน้ มาเป็นอาหารของโลภ 

ของจติทีโ่ลภ เมือ่ได้เงนิได้ทองกร็ูส้กึว่าอิม่ใจสบายใจ โทสะ กเ็หมือนกนัต้องการอาหาร 

เมื่อโกรธขึ้นมาก็ต้องการทุบตีเขา ท�าลายเขาได้ทุบตีท�าลายเขา โกรธก็เบาลง แปลว่า

หายหิว โทสะหิวก็คือจะต้องทุบตีเขาท�าลายเขา การที่ได้ทุบตัวเขาก็เป็นอาหารแก้หิว

ของโทสะ โมหะกเ็หมอืนกนัหลงสยบตดิอยู ่กเ็พลดิเพลนิสบายอยูกั่บสิง่ทีห่ลงสยบตดิอยู่ 

นั่นก็เป็นอาหารของโมหะคือความหลง

แต่อันท่ีจรงิไม่ได้เป็นอาหารของจติหรอืธาตรุูโ้ดยตรง แต่เป็นอาหารของกิเลส 

เหมือนดังว่าตัวพยาธิที่อาศัยอยู่ในท้องของบุคคล ตัวพยาธิก็ต้องการอาหารที่บุคคล

บรโิภคอาหารเข้าไป ตัวพยาธกิแ็ย่งบริโภคอาหาร กไ็ม่ได้บ�ารงุเลีย้งร่างกายเท่าไหร่จติ

ก็เหมือนกัน โดยมากนั้นก็ต้องการอาหารที่เป็นอาหารของกิเลสดังกล่าวนั้น เหล่านี้

เป็นเร่ืองของจิต เป็นเรื่องของธาตุรู้เกี่ยวแก่กิเลส เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งท่ีต่างจาก

อาหารของสมอง
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ธรรมเป็นอาหารของจติโดยตรง

คราวนี้อาหารที่เป็นของจิตโดยตรงนั้น ก็คือธรรมที่เป็นคุณเกื้อกูล เมื่อจิตได้

ดูดดื่มธรรมที่เป็นคุณเกื้อกูล เซ่นว่าเมื่อได้ท�าทานก็ได้ปีติได้สุขในทาน จิตก็ดื่มปีติสุข

ทีเ่กดิจากทาน และเม่ือทานท่ีบรจิาคท่ีท�านัน้ไปขดัเกลาโลภะมจัฉรยิะในจติ เมือ่โลภะ 

มัจฉริยะเบาบางลง จิตก็บริสุทธิ์ผ่องใส ก็เกิดสุขเกิดปีติอันเกิดจากความบริสุทธิ์  

จิตก็ได้ดูดด่ืมปีติสุขอันเกิดจากความบริสุทธิ์น้ัน ปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาก็เช่น

เดียวกัน จิตบริสุทธิ์จิตก็ได้ดื่มปีติสุขอันเกิดจากความบริสุทธิ์นั้น ก็ได้ความปีติได้ 

ความสุขที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น คือธรรมปีติ ปีติในธรรมนั้นเอง นี่เป็นอาหารของจิตโดยตรง 

ท�าให้จติมคีวามสขุมีความอ่ิมเอิบ เป็นความสขุเป็นความอิม่เอบิยิง่กว่าทีไ่ด้อาหารของ

กเิลสเข้ามา เช่นได้อาหารของกเิลส เป็นความโลภเป็นต้นดงัทีก่ล่าวนัน้ เป็นความสขุ

เป็นความอิม่เอิบทีบ่ริสทุธิก์ว่าทีส่งบเย็นกว่า ซึง่บคุคลผูป้ฏิบติัธรรมได้รับกย่็อมจะรูสึ้ก 

ธรรมน้ีแหละเป็นอาหารของจติโดยตรง และยังเป็นธรรมโอสถ หรอืยาธรรมส�าหรับที่

จะแก้โรคกเิลส แก้โรคโลภหรอืราคะ แก้โรคโกรธ แก้โรคหลงได้ด้วย ดงัท่ีได้เคยกล่าวแล้ว 

ฉะนั้น ยาส�าหรับแก้โรคทางจิตคือโรคกิเลส ดังที่ได้กล่าวแล้วก็คือธรรมโอสถ ซึ่งต่าง

จากยาแก้โรคสมองที่เป็นเวชโอสถ โอสถของหมอทางร่างกายนั้นเอง เพราะฉะนั้น  

เมือ่พจิารณาดูแล้วดัง่น้ีจะเหน็ได้ว่า ในบคุคลทกุ ๆ คนนี ้ มสีภาวะทีเ่รยีกว่าจติหรอื 

ธาตรูุ้ หรือว่าภาวะเป็นเราหรอืว่าภาวะเป็นสัตว์ อนัเป็นส่ิงทียั่งด�ารงอยู่แม้เม่ือร่างกาย

อันนี้แตกสลาย แล้วก็เคลื่อนไปสู่ที่บ้านใหม่ภพใหม่ต่อไป

พระพุทธศาสนาไม่แสดงว่าตายเกดิหรอืตายสูญ

ตามที่กล่าวนี้ก็กล่าวเป็นท�านองว่าตายเกิด แล้วก่อนเกิดนั้น เล่าก็มีชาติภพ

ในอดีตมาก่อนจึงมาถึงชาติภพน้ี และก็ต่อไปชาติภพอื่น เพราะเหตุว่ามีตัวที่เรียกว่า

จติหรอืธาตรุูห้รอืว่าตวัทีเ่ป็นเราหรอืท่ีเป็นสตัตภาวะหรอืภาวะเป็นสตัว์ อนัเป็นสิง่ทีไ่ม่

ตายไปตามกาย เป็นสิง่ท่ียงัด�ารงอยู่เม่ือกายแตกสลาย คอืบ้านอนันีพ้งั สภาพทีก่ล่าว

นีท้ีเ่ป็นตวัเรา เป็นสตัตภาพ เป็นจติหรอืเป็นธาตรุูก้จ็ตุคิอืเคลือ่นออกไป ไปถอืภพชาติ
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ใหม่ต่อไป ก็เป็นอันว่ากล่าวไปในเค้าว่าตายเกิด และก่อนเกิดมาก็เคยเกิดในชาติภพ

อืน่มาก่อนสบืต่อมา ถงึชาติน้ีภพน้ี แล้วกจ็ะสืบต่อไปถึงชาตหิน้าภพหน้า ไม่ใช่ตายสูญ

แต่อันท่ีจริงนั้นตายเกิดตายสูญนี้เป็นทิฏฐิที่มีมาก่อนพุทธกาล และในบัดนี้ 

ก็ยังมีอยู่ คือบางลัทธิแสดงว่าตายสูญคือไม่มีอะไรไปเกิดอีก เรียกว่าอุจเฉททิฏฐิ  

ความเห็นว่าขาดสูญ อีกลัทธิหนึ่ง แสดงว่าตายเกิดเรียกว่าสัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่า

เที่ยง เพราะฉะน้ัน หากจะมีปัญหาว่าพระพุทธศาสนาแสดงอย่างไร ก็ตอบได้ว่า 

พระพุทธศาสนานั้นไม่แสดงว่าตายเกิด ไม่แสดงว่าตายสูญ คือ ปฏิเสธท้ังฝ่าย 

สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง กับอุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ แต่ว่าแสดง 

ตามเหตุผลว่าเมื่อยังมีเหตุก็ยังเกิดอีก เมื่อสิ้นเหตุให้เกิดก็ไม่เกิด

ทฏิฐคิอืความเหน็ทีถ่อืกันมาตัง้แต่เก่าก่อนพระพทุธศาสนา เรือ่งตายเกดิตายสญู 

ฝ่ายทีม่คีวามเหน็ยดึถอืว่าตายเกดิเรียกว่า สัสสตทฏิฐ ิแปลว่าความเห็นว่าเทีย่ง คอืมี

ความเห็นว่าในชาตินี้ก็มีอัตตาหรืออาตมันตัวตน และเม่ือตายไป อัตตาหรืออาตมัน

ตัวตนก็ไปถือภพชาติใหม่เรื่อยไป ไม่มีที่สิ้นสุด เรียกสั้น ๆ ก็คือว่าตายเกิด ก็เกิดกัน

เรื่อย ๆ ไป อีกฝ่ายหนึ่งตายสูญที่เป็นพวกอุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดสูญ ก็คือมี

ความเห็นว่ามอีตัตาหรอือาตมนัตวัตนอยูใ่นชาตนิีเ้ท่านัน้ ตายไปแล้วกสู็ญ ไม่มีอตัตา

หรืออาตมันตัวตนสืบต่อไปอีก ส่วนพุทธวาทะ วาทะของพระพุทธเจ้านั้น ไม่รับรอง

ทฏิฐิทัง้ ๒ น้ี และกถ็อืว่าทิฏฐท้ัิง ๒ นีเ้ป็นมจิฉาทิฏฐคิอืความเหน็ผดิ โดยทีว่าทะของ

พระพุทธเจ้านัน้แสดงว่าเป็นไปตามเหตผุล คอืเมือ่ยงัมเีหตใุห้เกดิกเ็กดิ เมือ่สิน้เหตใุห้

เกดิก็ไม่เกดิ แต่ว่ากไ็ม่สญู ฉะนัน้ จึงจะต้องอ้างพทุธวาทะว่าตรสัไว้ทีไ่หนอย่างนี้

กเิลส กรรม วบิาก

วาทะของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสไว้อย่างนี้ โดยตรงก็คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ และ 

ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั้นคือสภาพที่จริงของทุกข์ เราทั้งหลายก็ได้สวดกัน

อยูท่กุวนัแล้วว่า ชาตปิิ ทุกฺขา ความเกดิเป็นทกุข์เป็นต้น คอืว่าทรงชีตั้วทกุข์ตัง้แต่ชาติ

คอืความเกดิเป็นต้นไป มาถงึสมุทัย เหตใุห้เกดิทกุข์ กท็รงชีเ้อาตัณหาคอืความดิน้รน
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ทะยานอยาก ฉะนั้น เมื่อยังมีสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ คือตัณหาอยู่ ก็ยังต้องมีทุกข์ 

อันเป็นส่วนผลตั้งต้นแต่ชาติคือความเกิด

ตามหลกัอรยิสจัจ์นี ้จงึกล่าวได้ว่าวาทะของพระพทุธเจ้านีท้รงแสดงว่า เมือ่ยัง

มตีณัหาเป็นสมทุยัคอืเหตใุห้เกดิทกุข์อยู ่กยั็งต้องมีชาตคิอืความเกดิ กห็มายความว่า

เมื่อขันธ์ ๕ นี้แตกหรือว่าบ้านนี้พัง สัตว์ก็ต้องจุติ คือเคลื่อนจากชาตินี้หรือว่าเคลื่อน

ออกจากบ้านที่พังนี้ ไปเช่าบ้านใหม่คือชาติภพใหม่หรือขันธ์เป็นที่ยึดถือใหม่ต่อไป  

เมือ่ยังมตีณัหาอยู่ ขนัธ์ ๕ นีแ้ตกสลายจงึต้องไปถือชาตภิพสืบต่อไป คราวนีม้าทกุขนโิรธ

คอืความดบัทุกข์ กคื็อดับตณัหา เม่ือดบัตัณหาเสียได้ อนัเป็นส่วนเหตุกด็บัทกุข์เสียได้ 

ก็คือดับตั้งแต่ชาติคือความเกิด ไม่ไปเกิดอีก แต่ว่าก็ไม่สูญ อย่างไรจึงว่าไม่สูญนั้น  

ก็จะต้องอธิบายต่อไป แต่มากล่าวถึงตอนนี้ก่อน

เมือ่วาทะของพระพทุธเจ้าแสดงไว้ดงัน้ี จงึกล่าวได้ว่าลกัษณะของพระพทุธศาสนา

ที่แสดงเรื่องนี้ไม่แสดงว่าตายเกิด ไม่แสดงว่าตายสูญเพียงส่วนเดียว แต่แสดงว่าเมื่อ

ยังมกีเิลสมตีณัหาเป็นต้นก็ต้องเกิด เม่ือสิน้ตณัหาส้ินกิเลสกไ็ม่เกดิ แสดงตามเหตผุล

ดงันี ้และการท่ีเกดินัน้กเ็กดิตามกรรม พระพทุธเจ้าได้ทรงพระญาณคอื ความหย่ังรูใ้น

เร่ืองน้ี ตัง้แต่ก่อนตรสัรู้ได้ทรงพระญาณที ่๑ คอื บพุเพนวิาสญาณตามทีไ่ด้กล่าวแล้ว 

ซึ่งได้ทรงระลึกรู้หรือว่ารู้ระลึกถึงบ้านหนหลังได้ คือระลึกชาติหนหลังได้มีจ�านวนมาก  

ว่าเราเข้าถงึชาตนิี ้เคลือ่นจากชาตนิีก้เ็ข้าถงึชาตนิัน้ต่อ ๆ กนัมา พร้อมทัง้รายละเอยีด

ต่าง ๆ ของชาตินั้น ๆ มาถึงญาณที่ ๒ ก็ทรงได้พระญาณ คือความหยั่งรู้ว่าสัตว์ 

ทัง้หลายเข้าถงึชาตหินึง่ ๆ ตามกรรมทีไ่ด้กระท�าไว้ ท�ากรรมชัว่กเ็ข้าถงึชาตทิีช่ัว่มทีกุข์ 

ท�ากรรมดีก็เข้าถึงชาติท่ีดีมีสุขดั่งน้ี พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ จนถึงญาณที่ ๓  

ทีเ่รียกว่า อาสวกัขยญาณ คือความหยัง่รูเ้ป็นเหตส้ิุนอาสวะ กเิลสทีด่องจิตสันดาน คอื

ได้ตรัสรู้เข้าไปถงึว่าทีย่งัต้องเวียนว่ายตายเกดิไปในชาตทิัง้หลาย ตามกรรมซึง่ได้กระท�า

ไว้นั้น ก็เพราะยังมีกิเลสอันเป็นเหตุให้กระท�ากรรม กิเลสที่ดองสันดานก็เรียกว่า 

อาสวะ คอืมกีเิลสท่ีดองสันดานอยู ่จงึเป็นเหตใุห้กระท�ากรรม เมือ่กระท�ากรรม กรรม

ก็ส่งวิบากคือผล ตั้งต้นแต่ให้ไปถือชาติภพในวิบากขันธ์ คือกายใจที่เป็นส่วนวิบากคือ

ผลของกรรม ดังที่ทุกคนได้อยู่นี้
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เพราะฉะนั้น เมื่อยังมีกิเลสที่ดองสันดานอยู่ก็ต้องประกอบกรรม กรรมก็ส่ง

ผลตัง้แต่ให้ไปเกดิถอืชาตภิพ เกดิแล้วกต้็องแก่ ต้องตาย คอืขนัธ์เป็นทีย่ดึถอืได้แก่ตวั

วบิากขันธ์นีเ้ป็นสิง่ท่ีต้องแก่ต้องตาย และขนัธ์อนัเป็นวบิากขนัธ์นัน้กเ็ท่ากบัเป็นตวับ้าน

อันเป็นที่อาศัยอยู่ของจิตท่ีเป็นตัวเดิม หรือว่าอหภาวะคือตัวเรา หรือที่ยึดถือว่าเป็น

อัตตาตัวตน หรือที่เรียกว่าสัตว์คือเป็นผู้ที่ยังข้องติดอยู่ และเพราะกิเลสนี้เองจึงท�าให้

จิตที่เป็นตัวเดิมน้ีเป็นจิตท่ีแปลว่า คิด นึก รู้ ที่แปลว่าเก็บ ส่ังสม ที่แปลว่าวิจิตร 

หลายหลากต่าง ๆ ดังที่ได้แสดงอธิบายแล้ว และก็ท�าให้มีอหภาวะคือความเป็นเรา 

ตลอดจนเป็นอหังการ มมังการ อหังการก็คือว่าเครื่องกระท�าให้เป็นเรา มมังการก็ 

แปลว่าเครือ่งกระท�าให้เป็นของเรา หรอืว่ามตัีวเราของเรา หรอืว่ามสีตัตภาวะ คอืความ

เป็นผูข้้องเป็นผูต้ดิอยู ่และสภาพทีเ่รยีกว่า จติอนัเป็นตวัเดมิ สภาพทีเ่รยีกว่าอหภาวะ

ความเป็นเรา หรือสภาพที่เรียกว่าสัตว์ หรือสัตตภาวะความเป็นสัตว์ผู้ข้องผู้ติดนี้  

ก็เป็นค�าที่สมมติบัญญัติเรียกขึ้นมาถึงสภาพอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในบุคคลทุก ๆ คนนี้  

อันไม่มีสรีรสัณฐาน อาศัยอยู่ในกาย ซึ่งเหมือนกับเป็นตัวบ้าน กายสร้างขึ้นก่อขึ้นก ็

เข้าอาศัย กายพังบ้านพังก็เคลื่อนออก แล้วก็ไปถือเอากายใหม่บ้านใหม่ตราบเท่าที่ยัง

มีกิเลสที่เป็นอาสวะดองจิตสันดานอยู่

ก็แปลว่าสภาพที่กล่าวมานี้ไม่ตาย ส่วนที่ตายนั้นก็คือตัวกาย หรือตัวขันธ์รูป

ขันธ์นาม ขันธ์กายใจ ซึ่งเหมือนตัวบ้านดังท่ีกล่าวมานั้นสร้างขึ้นแล้วในที่สุดก็พัง  

แล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นบ้านใหม่ แล้วบ้านใหม่นั้นก็เก่าไป ๆ แล้วก็พัง แล้วก็สร้างบ้าน

ขึน้ใหม่อกีแล้ว เก่าไป ๆ แล้วก็พัง และบ้านทีส่ร้างขึน้นี ้บางคราวกล็กัษณะเป็นมนษุย์

ก็เรียกว่ามนษุยโลก บางคราวกล็กัษณะเป็นเดยีรจัฉาน เป็นช้างเป็นม้าเป็นววัเป็นควาย 

กเ็รียกว่าเดียรัจฉานโลก กเ็ป็นอบายอนัหนึง่ บางคราวก็เป็นพวกโอปปาตกิะพวกลอยเกดิ 

เช่นเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นผีเป็นสัตว์นรกซ่ึงเป็นอบาย เป็นฝ่ายดีก็เป็นเทพพวก

กายทพิย์หรอืเป็นพรหม บ้านกม็ต่ีาง ๆ เหล่านี ้จะเป็นชนดิไหนกต็ามกรรม ถ้าท�าชัว่

ไว้บ้านก็เป็นสัตว์เดียรัจฉาน เป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายเป็นต้น หรือว่าเป็นเปรต

เป็นอสรุกาย ถ้าท�ากรรมดกีเ็ป็นบ้านมนษุย์ กม็หีน้ามตีาเป็นมนษุย์อย่างนี ้หรอืมกีาย

ทพิย์เป็นเทพเป็นพรหม ซ่ึงคตทิางพระพุทธศาสนานัน้ จะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมนษุย์

หรอืเป็นพวกอบายต่าง ๆ กต้็องมชีาต ิเมือ่มีชาตคิวามเกดิกจ็ะต้องมคีวามตายในทีส่ดุ  

ต้องแตกสลายทั้งนั้น ไม่มีที่จะยั่งยืนตลอดไป 
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เพราะฉะน้ัน เม่ือยังมีชาติมีภพอยู่ คตทิางพระพทุธศาสนาจงึแสดงว่ายงัมกีเิลส

มตีณัหายงัเป็นสตัวโลก กเ็ป็นไปอยูด่ัง่นี ้เพราะฉะนัน้ เมือ่พระญาณของพระพทุธเจ้า

ได้ทรงเห็นปรุโปร่งดั่งนี้ก่อนตรัสรู้ จึงได้ทรงมองเป็น อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ชัดเจน  

ว่าบรรดาชาติภพท้ังหลายนับไม่ถ้วน ที่พระองค์เองก็ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ จะเลว

ที่สุดหรือเลวปานกลางหรือเลวน้อย หรือดีน้อยดีปานกลางดีที่สุดก็ตาม ต้องเกิด 

ต้องดับ ทุกขะเป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทนอยู่คงที่ไม่ได้ เป็นอนัตตามิใช่

อตัตาตัวตนแท้จรงิ ล้วนไปยดึถอืทัง้นัน้ เพราะบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนามไิด้ เพราะ

ฉะน้ัน จึงทรงหน่ายในทกุข์คอืหน่ายในชาตภิพทัง้หลาย ไม่ว่าจะมีชาตภิพ เป็นมนษุย์

เป็นเทพเป็นพรหม ซึง่ยดึถอืกนัว่ามคีวามสขุน้อย มคีวามสขุปานกลาง มคีวามสขุมาก

ก็ตาม ก็ล้วนเป็นสิ่งท่ีเกิดดับท้ังนั้น ต้องวนเวียนไปตามกรรมที่ตนเองได้กระท�านั้น 

ท�ากรรมดกีต้็องไป เข้าถึงชาตภิพทีด่ ีท�ากรรมชัว่กต้็องไปเข้าถึงชาตภิพทีช่ัว่ กรรมจงึ

เท่ากบัเป็นผูส้ร้าง เรยีกว่าชนกกรรม กรรมทีใ่ห้เกดิ ไม่มอีะไรมาสร้างให้เกิด แต่กรรม

นี้เองเป็นผู้สร้างให้เกิด และกรรมนั้นก็ตนเองเป็นผู้กระท�าไม่ใช่ผู้อื่นกระท�า กรรมดีก็

ตนเองกระท�า กรรมชั่วก็ตนเองกระท�า ไม่ใช่ผู้อื่นกระท�า เพราะฉะนั้น ตัวเองจึงเป็น 

ผู้กระท�า สร้างกรรมให้สร้างตัวเองขึ้นมาอีกในชาติภพต่อไป เพราะฉะนั้น ตัวเองจึง

เท่ากับเป็นผู้สร้างตัวเอง เพราะสร้างกรรมขึ้นให้เป็นผู้สร้างตัวเองต่อไป ไม่ใช่ผู้อื่น

แต่ว่าญาณที่ทรงระลึกได้ถึงชาติหนหลัง และถึงกรรมท่ีได้กระท�าไว้อันเป็น

เหตุให้เข้าถึงชาตท้ัิงหลายของพระองค์เองด้วย และของสัตว์ทัง้หลายด้วยกเ็ช่นเดยีวกนั

ยาวนกัหนา เรียกว่าระลกึย้อนหลงัข้ึนไป ๆ กไ็ม่รูจ้กัจบ จงึเรยีกว่า อนมตคัคะ ทีแ่ปล

ว่ามยีอด หรอืเบ้ืองต้นทีไ่ม่ตามไปรู้แล้ว ค�าว่าไม่ตามไปรูแ้ล้วนีไ้ม่ใช่หมายความว่าตาม

ไปรู้ไม่ได้ แต่ว่าตามไปรู้ได้ คราวนี้เมื่อตามไปรู้แล้วก็ไม่รู้สิ้นสุด เพราะว่าเบ้ืองต้น 

อันเป็นส่วนอดีตนั้นยาวไกล เพราะฉะนั้น เมื่อทรงระลึกได้มีจ�านวนมากนักหนาแล้ว

แต่ยังไม่หมด ก็เป็นอันว่ายุติได้ เพราะว่าได้ความรู้ที่เป็นสัจจะจริงแท้แล้ว ว่ามีความ

เวยีนว่ายตายเกดิตามกรรมมาแล้วนานนักหนา แล้วกเ็ป็นความเวียนว่ายตายเกดิจรงิ ๆ 

ตามกรรมจริง ๆ
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ดับตัณหา ดับทุกข์

กส็รปุได้แล้วว่า ความทีเ่วยีนว่ายตายเกดิไปนานนกัหนานัน้ รวมกนัเข้าค�าเดยีว

ว่าเป็นตัวทุกข์ คือเป็นสิ่งท่ีไม่ด�ารงอยู่คงที่ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป มีความ

แปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเป็นธรรมดา ซึง่เมือ่แยกทกุข์ออกไปแล้ว ย่อมจะได้ลกัษณะ

เป็นอนิจจะคือไม่เที่ยง ต้องเกิดดับ และลักษณะที่เป็นตัวทุกข์เอง คือเป็นทั้งสิ่งที่ทน

อยูค่งทีไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป เหมือนอย่างถูกความเกดิความดบับบีคัน้

อยู่ตลอดเวลา และเมื่อเป็นสัตว์บุคคลก็เหมือนอย่างเป็นของร้อนอยู่ตลอดเวลา  

ต้องถูกเผาอยู่ตลอดเวลา สรุปเข้าก็รวมอยู่ในค�าเดียวว่าทุกข์ ทุกขสัจจะ สภาพที่จริง

คอื ทกุข์ และทีมี่ทกุขสจัจะสภาพทีจ่รงิคอืทกุข์อยูด่ัง่นี ้เพราะมสีมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ 

คอืยงัมตีณัหาความดิน้รนทะยานอยากนีเ้องทีจ่บัพจิารณาดไูด้ทีจ่ติใจ มลีกัษณะทีเ่ป็น

ความอยากความดิ้นรน ที่ปรากฏออกมาเป็นราคะหรือโลภะ เป็นโทสะเป็นโมหะ  

แต่ก็รวมอยูใ่นลักษณะทีเ่ป็นความดิน้รนเป็นความอยาก ราคะเองกเ็ป็นตวัดิน้รน โทสะ

ก็ดิ้นรน โมหะก็ดิ้นรนไม่สงบทั้งนั้น เพราะฉะนั้น จึงยกเอาตัณหาขึ้นเป็นตัวสมุทัย

แต่ในปฏิจจสมุปบาทท่ีอาศัยกันบังเกิดขึ้นนั้น ได้ทรงพิจารณาจับตั้งแต่ทุกข์

ทั้งหลาย มีชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ เป็นต้นที่เราสวดกันอยู่ จับเหตุปัจจัย

ย้อนขึ้นไป ก็ได้ทรงพบเหตุปัจจัยขึ้นไปโดยล�าดับ ซึ่งรวมทั้งตัวตัณหานั้นด้วยขึ้นไปถึง

อวชิชาคอืความไม่รู ้ในสจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงิ คอืจตินีเ้องทีเ่ป็นธาตรุู ้แต่ยังมอีวชิชา 

คือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง จึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดตัณหาเป็นต้นเรื่อยไป

จนถงึชาตชิราโสกะปรเิทวะเป็นต้น นีเ้ป็นสมทัุยคือเหตใุห้เกิดทุกข์ จงึท�าให้เกิดความหน่าย 

หน่ายในทุกข์ด้วย หน่ายในสมุทัยในตัวตัณหาท้ังปวงด้วย ก็แปลว่าเกิดคลายความ

ติดใจยินดีคลายความรักในตัวทุกข์ คือหน่ายในชาติภพทั้งหลาย คลายความรักใน

สมุทัยในตัณหา อวิชชาก็เปลี่ยนเป็นวิชชา คือความรู้ขึ้น เมื่อเป็นดั่งนี้ตัณหาก็ดับ  

เมื่อตัณหาดับทุกข์ก็ดับ ความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้น ตัววิชชานี้เองซึ่งเม่ือเกิดขึ้นท�าให้ 

อวิชชาดับ ก็เพราะเหตุว่าทรงได้มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่เป็นหนทางกลางดังที่ได้

กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนั้น รวมเข้าแล้วจึงเป็นตัวอวิชชา เมื่อวิชชาเกิดขึ้นอวิชชาก็ดับ 

กิเลสก็ดับหมดพร้อมท้ังตัณหา ทุกข์ก็ดับ จึงทรงเป็นพุทโธ ผู้ตรัสรู้แล้วผู้ตื่นแล้ว  
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ดังที่ตรัสเล่าไว้ในปฐมเทศนา ว่าเม่ือญาณความหย่ังรู้ผุดขึ้นในธรรมท่ีมิได้สดับฟังมา

ก่อนคืออริยสจัจ์ทัง้ ๔ กท็รงปฏญิญาพระองค์ได้ว่าตรสัรูย้ิง่ แล้วซ่ึงพระสมัมาสมัโพธิญาณ 

เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบในโลก ดั่งนี้

เมื่อพุทธภาวะปรากฏ สัตตภาวะก็ดับ

เพราะฉะนั้น ภาวะเป็นสัตว์ซ่ึงเป็นผู้ข้องติดจึงได้หายไปดับไป ปรากฏเป็น

พุทธภาวะ ภาวะเป็นพทุธคอืผูต้รสัรู ้แม้เมือ่เป็นพระพทุธะขึน้แล้วกย็งัต้องทรงใช้สมมติ

ของโลก ว่าเราว่าเขาหรือว่าตัวว่าตน ตลอดจนถึงว่าจิตใจวิญญาณมโนเป็นต้น แต่ว่า

ค�าเหล่านี้เป็นสมมติบัญญัติ สมมติธรรมบัญญัติธรรมทั้งนั้น เพราะฉะนั้น เมื่อเสด็จ

ดับขันธปรินิพพาน คือว่าพระพุทธสรีระซึ่งเป็นวิบากขันธ์ดับคือแตก ท่ีคนสามัญ 

เรียกกันว่าตาย จึงไม่เกิดอีกตามท่ีตรัสเอาไว้ และสิ่งที่เรียกว่าจิตตัวเดิมก็ดี ตัวเรา 

ก็ดี อัตตาตัวตนก็ดี หรือสัตตภาวะคือภาวะเป็นสัตว์ ก็สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่ตรัสรู้เป็น

พระพทุธเจ้า ท้ังหมดนีก้เ็ป็นอันว่าเลิกพดูกนั เพราะเมือ่ไม่เกดิอกี กส็ิน้สมมตบิญัญตัิ 

สมมติบัญญัติว่าเป็นจิตเป็นบุคคลเป็นเทพเป็นมารเป็นพรหม หรืออะไรก็ไม่มีท้ังนั้น 

เลิกพูดถึง แต่ว่าแม้จะเลิกพูดถึงก็ไม่ใช่หมายความว่าสูญ

รูปกายและนามกาย

ด่ังทีไ่ด้กล่าวแล้วว่าบรุษุสตรีบุคคลทัง้ปวง พระพทุธเจ้าตรสัว่ามธีาต ุ๖ ส�าหรบั

ธาตทุางวตัถุนัน้กค็อืธาต ุ๕ ข้างต้นประกอบกนัเป็นรปูกาย ส่วนธาตทุี ่๖ คอืวญิญาณ

ธาตุ ธาตุรู้ ก็มาประกอบกันเข้าวิญญาณธาตุนั้น เมื่อมาประกอบเข้ากับรูปกายคือ 

ธาต ุ๕ ข้างต้น กป็รากฏเป็นนามกาย ซึง่เป็นอาการของวญิญาณธาตหุรอืจติใจส�าหรับ

รูปกายคือกองรูปโดยเฉพาะนั้น เป็นสิ่งที่มีสรีรสัณฐานเป็นวัตถุ และเมื่อมาประกอบ

กนักเ็ป็นสงัขาร คอืเป็นส่วนผสมปรุงแต่งมาจากธาตทุัง้หลาย และธาตนุัน้ได้แสดงแล้ว

ว่าทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างไร ได้มุ่งอะไร แต่ก็ได้เป็นต้นฉบับ

หรือต้นทางที่จะให้มองเห็นได้ ว่าส่วนที่เป็นสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งนั้น ที่ปรากฏ
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เป็นรูปกายของทุก ๆ คนจะต้องมาจากสิ่งที่มาผสมปรุงแต่งเข้า และสิ่งนั้นคือธาตุ  

และธาตุนั้นมุ่งถึงส่วนที่เป็นสาระแก่นสาร เช่นปฐวีธาตุ ธาตุดิน ก็หมายถึงสิ่งที่แข้น

แข็งเป็นต้น และสิ่งท่ีแข้นแข็งน้ันเม่ือแยกออกไปอีก ๆ ก็ย่อมจะพบละเอียดเข้า ๆ  

ไปโดยล�าดับ จนถึงที่สุด แปลว่าแยกไปอีกไม่ได้ นั่นเป็นตัวธาตุแท้ดั้งเดิม แต่บัดนี้จะ

ค้นพบ หรือยังไม่ทราบ นี้เป็นด้านวัตถุ ซึ่งด้านวัตถุแม้ที่กล่าวมาแล้วนี้ก็สรุปลงได้  

ว่าส่วนที่เป็นสังขารนั้นก็เป็นสังขตธรรม และส่วนที่เป็นธาตุแท้ก็เป็นอสังขตธรรม  

เพราะเมือ่แยกออกไปอีกไม่ได้ เม่ือมีอยู่กแ็ปลว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่มอีะไรมาปรงุแต่ง เป็นตัว

เดิมแท้ ๆ ของวัตถุ

คราวนี้มาว่าถึงวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ก็เหมือนกัน อันวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ที่มา

ประกอบอยู่ในกายน้ีอันหมายถึงรูปกายอันนี้ ก็ย่อมจะมีตัวเดิมซึ่งเป็นตัวธาตุแท้  

และมีตัวอาการซึ่งเป็นสังขารหรือเป็นส่วนผสมปรุงแต่งเช่นเดียวกัน บุคคลทุก ๆ คน

นั้นย่อมรู้สึกได้หรือว่าจับได้ในส่วนที่เป็นอาการ ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ในขันธ์ ๕ ที่เป็น

ส่วนนาม กาย คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

เวทนา

นามข้อที ่๑ คอืเวทนานัน้ ได้แก่ความรูส้ขุทกุข์หรอืรูเ้ป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ 

ที่ทุก ๆ คนได้มีความรู้สึกอยู่ ค�าว่าเวทนานั้น มักจะแปลกันว่าเสวยอารมณ์ คือกิน

อารมณ์หรอืว่าเอาสขุทุกข์มาใส่เข้า ว่าเสวยสขุเสวยทุกข์เสวยเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข 

ในเมือ่เสวยสขุทกุคนก็รูส้กึว่าสบายกายสบายใจ เมือ่เสวยทกุข์ทุกคนกร็ูสึ้กว่าไม่สบาย

กายไม่สบายใจ เม่ือเสวยภาวะเป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ กร็ูส้กึปรกตเิฉย ๆ ธรรมดา 

เหมอืนอย่างในเมือ่อยูใ่นทีม่อีากาศเป็นกลาง ๆ ไม่ร้อนไม่หนาว รูสึ้กเฉย ๆ ธรรมดา 

เหมือนอย่างว่าไม่มีเวทนา แต่ความจริงนั้นมีคล้าย ๆ กับว่าบริโภคอาหารที่มีรสเป็น

ปรกติธรรมดา ก็ไม่รู้สึกว่าอร่อย แต่ก็ไม่รู้สึกว่าจืดชืดไม่ชอบรส ซึ่งความจริงก็เคี้ยว

อาหารและก็กลืนอาหารลงท้องไปเรียกว่ากินเหมือนกัน แต่เมื่อรสเป็นธรรมดาก็รู้สึก

เป็นปรกติธรรมดา อร่อยก็ไม่ใช่ ไม่อร่อยก็ไม่ใช่ ดั่งนี้คือเวทนาที่เป็นกลาง ๆ จึงได้

แบ่งเวทนาเป็น ๓ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา เวทนาที่ไม่ใช่
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ทุกข์ไม่ใช่สุข และก็มีแบ่งพิสดารออกไปเป็น ๕ คือ สุขเวทนานั้นก็แบ่งเป็น ๒ คือ 

สุขเวทนาทางกาย สุขเวทนาทางใจ ทุกขเวทนานั้นก็แบ่งเป็น ๒ คือทุกขเวทนาทาง

กาย ทุกขเวทนาทางใจ ส่วนเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นเรียกว่าอุเบกขาเวทนา เวทนาที่

เป็นกลาง ๆ ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข แบ่งเป็น ๕ เวทนา นี้ก็เป็นอาการของจิตหรือของ 

ธาตรูุ้ ซึง่นับว่าเป็นตวัสงัขารคอืส่วนผสมปรงุแต่เหมือนกนั จงึเป็นเวทนาขึน้มา แต่ว่า

เป็นสังขารอย่างไรนั้นจะยังไม่อธิบาย

สัญญา

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

จ�าโผฏฐัพพะ สิ่งที่กายถูกต้อง และจ�าเรื่องราวทางใจ แม้ความรู้จ�าคือสัญญานี้ก็เป็น

สังขาร คือส่วนผสมปรุงแต่งเหมือนกัน

สังขาร

นามข้อท่ี ๓ คือสังขาร ซ่ึงเป็นค�าที่ซ�้ากันกับค�าว่าสังขาร แต่ว่าสังขารใน 

ขันธ์ ๕ นี้ มุ่งถึงสังขารทางใจเท่านั้น คือความคิดปรุง หรือปรุงคิด ก็คือปรุงหรือปรุง

คิดรูปบ้าง เสียงบ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง โผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องกายบ้าง ธัมมะคือ 

เรื่องราวทางใจบ้าง หรือว่าแบ่งสรุปลงเป็น ๓ คิดดี คิดชั่วหรือคิดไม่ดี และคิดเป็น 

กลาง ๆ อันนี้เรียกว่าสังขาร ได้แก่รู้ปรุงหรือรู้คิด คือคิดปรุงหรือปรุงคิด อันนี้ก็เห็น

ได้ซัดว่าเป็นตัวสังขารโดยตรง คือเป็นส่วนผสมปรุงแต่ง

วญิญาณ

นามข้อที ่๔ คอืวญิญาณซึง่เป็นความรู ้ในเมือ่ตากบัรปู ประจวบกนักร็ูร้ปูคอื

เหน็ ในเมือ่หกูบัเสยีงประจวบกนักร็ูเ้สียงคือได้ยนิ เมือ่จมกูกบักลิน่ประจวบกนักร็ูก้ลิน่

คือทราบกล่ิน เม่ือล้ินกับรสประจวบกันก็รู้รสคือทราบรส เม่ือมโนคือใจกับธัมมะคือ
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เรื่องราวประจวบกันก็รู้เรื่อง คือความรู้ที่เราเรียกว่าเห็นรูป ความรู้ที่เราเรียกว่าได้ยิน

หรือฟังคือได้ยินเสียงฟังเสียง ความรู้ท่ีเราเรียกว่าทราบคือทราบกลิ่นทราบรสทราบ

โผฏฐัพพะคือสิ่งท่ีกายถูกต้อง และความรู้ท่ีเราเรียกว่ารู้หรือคิดคือรู้หรือคิดเรื่อง  

ในขณะที่อายตนะภายในอายตนะภายนอก มาประจวบกันเข้าน้ีคือวิญญาณ เป็น

วิญญาณในขันธ์ ๕ ไม่ใช่เป็นวิญญาณในวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ที่กล่าวมาโดยล�าดับ

สังขารและวญิญาณในความหมายที่ต่างกัน

เพราะฉะน้ัน มาถงึตอนน้ีแล้วจะพบค�าทีซ่�า้กนั แต่ความหมายต่างกนัอยู่ ๒ ค�า 

ค�าหนึ่งก็คือค�าว่า สังขาร ที่พูดมาโดยล�าดับตั้งแต่ต้นแล้วว่า สิ่งที่ผสมปรุงแต่งนี่คลุม

ทัง้หมด ทุกอย่างทีผ่สมปรุงแต่งเป็นสงัขารทัง้นัน้ และมาถงึสงัขารอกีค�าหนึง่กค็อืสงัขาร

ในขันธ์ ๕ ก็หมายถึงผสมปรุงแต่งเหมือนกัน แต่ว่าเฉพาะที่เป็นทางจิตใจ คือคิดปรุง

หรือปรุงคิดต่าง ๆ

อีกค�าหนึ่งคือค�าว่าวิญญาณ ที่กล่าวมาโดยล�าดับนั้น วิญญาณธาตุ ธาตุรู้  

ซึง่หมายถึงรูท่ี้เป็นตวัเดมิหรือว่าจติท่ีเป็นตัวเดมิ แต่ว่าวญิญาณในขนัธ์ ๕ นีมุ้ง่ถงึการ

เหน็การได้ยนิเป็นต้นดังกล่าวแล้ว เพราะฉะนัน้ เมือ่มุง่อธบิายต่างกนัดัง่นี ้กจ็ะพงึเหน็ว่า 

วญิญาณทีเ่ป็นวญิญาณธาต ุธาตรุูห้มายถงึรูท้ีเ่ป็นตวัเดมิในบคุคลทกุ ๆ คนนีม้รู้ีทีเ่ป็น

ตวัเดมิประกอบอยู ่จะนอนหลบัหรอืว่าจะตืน่หรอืว่าจะสลบไสลไปยงัไม่ตายละกต็วัรูท้ี่

เป็นตัวเดิมนี้ยังอยู่ นี้คือตัววิญญาณธาตุ ธาตุรู้รู้ที่เป็นตัวเดิม

ส่วนวญิญาณในขนัธ์ ๕ นี ้ถ้าหากว่าตากบัรปูไม่มาประจวบกนั จกัขวุญิญาณ

รูท้างตากไ็ม่เกดิไม่มเีหมอืนอย่างหลบัตาอยูไ่ม่ได้ดอูะไร ไม่ได้มองอะไร ยิง่คนตาบอด

ก็แปลว่าจักขุวิญญาณไม่มี ทางอ่ืนก็เหมือนกัน เช่นว่าหูกับเสียงถ้าไม่มีประจวบกัน  

โสตวิญญาณรู้ทางหูก็ไม่มี คนหูหนวกก็ย่อมไม่มีข้อนี้ คนตาบอดหูหนวกนั้นก็แปลว่า

ไม่มีจักขุวิญญาณไม่มีโสตวิญญาณ จมูกลิ้นกายนั้นก็เหมือนกัน คนที่เป็นอัมพาต 

เอาเข็มแทง กไ็ม่เจบ็ตรงทีเ่ป็นอัมพาตนัน้ หรอืว่าคนทีเ่ขาฉดียาชาผ่าตดัไม่เจบ็ กแ็ปล

ว่าดบักายวญิญาณ ดบัรูท้างกายในส่วนน้ัน มโนวิญญาณ ถ้าหากว่ามโนคอืใจกับธัมมะ
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คอืเร่ืองราวไม่มาประจวบกนั มโนวญิญาณกไ็ม่เกดิ เช่นขณะท่ีหลบัสนทิหรอืสลบไสล

ไปทีเดียว

แต่ว่าแม้คนตาบอดหูหนวกคนที่สลบไสล คนที่ถูกฉีดยาชาดังกล่าวมานั้น  

ตัววิญญาณธาตุที่เป็นธาตุรู้ คือรู้ที่เป็นตัวเดิมยังอยู่ เขาจึงสะกดจิตที่หัดกันมาแล้วให้

คนตาบอดเห็นได้ ในขณะท่ีจิตถกูสะกดเข้าสูส่ภาพทีจ่ะเรียกว่าเป็นสมาธิ หรอืเป็นจติ

ส่วนลึกให้รู้สึก เห็นได้เหมือนอย่างอาศัยทางประสาทกายส่วนใดส่วนหนึ่ง เพราะว่า

ยงัมวีญิญาณธาต ุธาตรุูท้ีเ่ป็นตวัเดมิคอืตวัรู ้รูท้ีเ่ป็นตวัเดมิยงัอยู ่เพราะฉะนัน้ เวทนา

สัญญา สังขาร วิญญาณทั้ง ๔ นี้จึงเป็นความรู้ ซึ่งเป็นสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่ง  

ซึ่งมาจากรู้ที่เป็นตัวเดิมคือธาตุรู้ เมื่อรู้ที่เป็นตัวเดิมคือธาตุรู้นั้นมาประกอบกันอยู่กับ

รูปกาย ซึ่งเป็นธาตุไม่รู้คือเป็นวัตถุ แล้วก็ได้ความรู้ที่เป็นตัวอาการทั้ง ๔ นี้ เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ รู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข รู้จ�า รู้คิดปรุงปรุงคิด 

และรูเ้ห็นรู้ได้ยินเป็นต้น ดงัทีส่ามญัชนทกุ ๆ คนได้อยู่มีอยู่ ความรูเ้หล่านีเ้ป็นสังขาร

คือส่วนผสมปรุงแต่งทั้งนั้น ซึ่งมาจากธาตุรู้ที่เป็นตัวเดิมมาประกอบกันกับรูปกาย

กายมคีวามหมายอย่างเดยีวกับขันธ์

ตรงนี้จะอธิบายค�าว่า “กาย” ซึ่งมักจะเข้าใจกันว่าหมายถึงรูปกายอย่างเดียว 

และบางทเีรากเ็รยีกรปูกายว่ากาย เช่นค�าว่ากายใจ ค�าว่ากายในค�าว่ากายใจนีห้มายถึง

รูป ใจก็ใจ แต่บางทีค�าว่ากายนั้น ก็มาใช้กับนามด้วย เช่นรูปกาย นามกาย คือค�าว่า

กายนีแ้ปลว่าประชมุ เหมอืนกบัค�าว่าขนัธ์ทีแ่ปลว่ากอง กองกค็อืสิง่ทัง้หลายหลายอย่าง

มากองรวมกัน กายก็แปลว่าประชุม ก็หมายถึงส่ิงหลายอย่างมาประชุมกัน  

เพราะฉะนั้น ค�าว่ากายกับค�าว่าขันธ์จึงมีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน และอาจใช้ได้

ทั้งแก่รูป เรียกว่ารูปกาย ทั้งแก่นาม เรียกว่านามกาย และค�าว่านามนั้นก็บ่งอยู่แล้ว 

ว่าไม่ใช่รปู สกัแต่ว่าเป็นนาม และค�าว่านามนีแ่ปลว่าอะไร มคีวามหมายอย่างไรจะต้อง

อธบิายอกีหนหนึง่ เพราะฉะนัน้ ให้เข้าใจค�าว่ากายดัง่นี ้เวลาเรยีกว่ารปูกาย นามกาย

จะได้ไม่สงสัยคอืใช้ได้ทัง้สอง แปลว่าประชมุแห่งรปูประชมุแห่งนาม ก็คอืกองรปูกองนาม
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อุปาทานขันธ์ ขันธ์ที่เป็นที่ยดึถอื

คราวนี้ค�าที่เรียกโดยมากว่าขันธ์ ๕ น้ัน ขันธ์ก็คือค�าว่ากองดังที่กล่าวแล้ว  

รปูขนัธ์กค็อืกองรูป กห็มายถงึหลาย ๆ สิง่มารวมกนัเข้ามากองอยูเ่ป็นรปู เวทนาขนัธ์ 

กองเวทนา สญัญาขนัธ์ กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสังขาร วิญญาณขนัธ์ กองวิญญาณ 

กห็มายความว่า เวทนามีหลายอย่าง สญัญากห็ลายอย่าง สังขารกห็ลายอย่าง วิญญาณ

กห็ลายอย่าง มากองรวมกนัอยูเ่ป็นกอง จงึเรยีกว่าขันธ์แต่ละข้อ และท่ีเรียกว่าอุปาทานขันธ์ 

ขันธ์เป็นที่ยึดถือ ก็หมายความว่า สัตว์บุคคลทั้งปวงนั้นย่อมยึดถือขันธ์ทั้ง ๕ นี้ว่า  

“เอต� มม” นี่เป็น ของเรา “เอโสหมสฺมิ” เราเป็นนี่ “เอโส เม อตฺตา” นี่เป็นอัตตา 

ตวัตนของเรา เพราะฉะน้ัน ขนัธ์ทัง้ ๕ นีจ้งึเรยีกว่าอปุาทานขนัธ์ แปลว่าขนัธ์เป็นท่ียึดถือ

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้รู้จักสัจจะคือ ความจริงว่าอันที่

จริงนั้นข้อที่บุคคลยึดถือกันอยู่ว่าอัตตา คือตัวตนก็ดี อัตตนิยะ คือที่จะพึงยึดถือว่าตัว

ตนกด็ ีโดยมากนัน้กเ็ข้าใจหรอืว่าเหน็รวม ๆ กนัอยู่ว่านีแ้หละตวัเราของเราเข้าใจและ

เหน็รวม ๆ กันอยู่ จงึได้ตรสัแยกออกไปว่าอันทีจ่รงินัน้ กแ็ยกออกไปได้เป็นขนัธ์ ๕ รปู

ขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ รูปขันธ์ คือ กองรูปนั้น 

กเ็ป็นสงัขารส่วนผสมปรุงแต่งทัง้นัน้ แต่ว่ากเ็ป็นส่วนผสมปรงุแต่งซึง่เป็นไปตามธรรมชาติ

ธรรมดา เหมอืนอย่างต้นไม้กเ็ป็นส่วนผสมปรงุแต่ง กเ็กดิขึน้มาตามธรรมชาติธรรมดา

ที่ว่า ธรรมชาติธรรมดานั้นก็หมายความว่าเกิดข้ึนจากเหตุปัจจัย คือเม่ือมีเหตุปัจจัย 

กย่็อมเกดิเป็นผลขึน้มา ธรรมชาติท้ังหลายในโลกกเ็ป็นอย่างนี ้ซึง่ทีป่รากฏเป็นฝนตก

แดดออกเป็นผลก็เกิดขึ้นจากเหตุ ซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดา ฟ้าผ่าก็เป็นผลที่เกิดจาก

เหตซุึง่เป็นธรรมชาต ิธรรมดา กลางวนักลางคนืเป็นต้นกเ็หมอืนกนั โลกธาตดุาวเดอืน

ทัง้หมดกเ็หมอืนกนั สตัว์บคุคลท้ังหมดกเ็หมอืนกัน และมาเฉพาะจติใจกโ็ดยสิง่ทีเ่รยีกว่า

เป็นมนุษย์ก็ดี เป็นเดรัจฉานก็ดี ย่อมมีธรรมชาติ ธรรมดาที่ประกอบกันอยู่ ๒ ส่วน

ดังกล่าวมาแล้ว คือส่วนที่ไม่รู้คือส่วนที่เป็นวัตถุ ได้แก่ส่วนท่ีเป็นรูปกาย และส่วนท่ี

เป็นธาตรูุ้คือตวัรู ้ส่วนทีไ่ม่รูก้บัส่วนท่ีรูม้าประกอบกนัเข้า ก็เป็นมนษุย์เป็นสตัว์เดรจัฉาน

ต่าง ๆ
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มนษุย์นัน้ กม็ชีาตกิ�าเนดิในครรภ์ สตัว์เดรจัฉานนัน้กม็ชีาตกิ�าเนดิต่าง ๆ เกดิ

ในไข่ก็ม ีเกดิในเถ้าไคลก็มเีกดิในครรภ์อย่างมนษุย์กม็ ีตลอดไปถงึอกีจ�าพวกหนึง่เรียกว่า

โอปปาตกิะ คอืพวกทีล่อยเกดิ ไม่ได้เกดิในครรภ์ในไข่เกดิในเถ้าไคลเหมอืนอย่างมนษุย์

และสัตว์เดรัจฉานท้ังหลาย ได้แก่พวกเทพทั้งหลาย พวกผีทั้งหลาย พวกอสุรกาย 

ทั้งหลาย เรียกว่าพวกเทวดามารพรหม เปรตอสุรกายนรก อะไรท้ังหมดนี้เป็นพวก

โอปปาติกะหรือพวกลอยเกิด แต่ก็มีกายทิพย์เป็นกายส่วนละเอียด กับมีตัวรู้หรือ 

มีธาตุรู้ รู้ที่เป็นตัวเดิมอีก เหมือนกับมาประกอบกัน จึงได้รวมกันเข้าเรียกว่าสัตวโลก 

นี้เป็นธรรมชาติธรรมดากันมาทั้งนั้น

คราวนี้อย่างภูเขาที่เป็นภูเขาข้ึนมา แม่น�้าเป็นแม่น�้าขึ้นมา นี้เป็นแต่วัตถุ  

วัตถุที่ไม่มีรู ้ ต้นไม้ท้ังหลายท่านแสดงว่าเป็นส่ิงที่มีอินทรีย์เดียว คือชีวิตินทรีย์  

อินทรีย์คือชีวิต แต่ก็ไม่นับว่ามีธาตุรู้ หรือรู้ที่เป็นตัวเดิม แต่อันที่จริงนั้นต้นไม่ก็มีตัวรู ้

เหมอืนกนั แต่เราไม่เรยีกว่ารูเ้หมอืนอย่างมนษุย์สัตว์ทัง้หลาย อย่างต้นไม้บางอย่างไป 

ถูกเข้าใบจะหุบทันที เหมือนอย่างมีรู้เหมือนกัน หรือเช่นที่เขาทดลองดูแล้วว่า ต้นไม้

ที่คนหมั่นไปเย่ียมและคนแผ่เมตตาให้อยู่เสมอ ๆ มักจะงอกงามดีกว่าต้นไม้ที่ปล่อย

ปละละเลยไม่สนใจ แม้ว่าจะให้น�้าให้อาหารคล้าย ๆ กันก็ตาม ก็เหมือนอย่างว่ารับรู้

เหมือนกัน แต่ว่าไม่มากจนเรียกว่ามีธาตุรู้หรือที่เรียกว่ารู้ที่เป็นตัวเดิม

คราวนี้ท่ีจะมาถึงจุดของความรู้ซ่ึงเป็นตัวสังขาร กับรู้ที่เป็นตัวเดิมที่เรียกว่า 

ธาตรูุ้ อนัจะพงึเรยีกได้ว่าวสิงัขาร ความรูห้รอืรูท้ีเ่ป็นสิง่ผสมปรงุแต่งนัน้เป็นสงัขตธรรม 

รูท้ีเ่ป็นตวัเดิมน้ันหรอืท่ีเรยีกว่าธาตรุูน้ั้นคือทีเ่ป็นธาตแุท้ เรยีกว่าอสังขตธรรม แต่คราว

น้ีที่จะเป็นสังขตธรรมขึ้นมา ตลอดจนถึงท�าให้ธาตุท่ีไม่รู้คือท่ีเป็นวัตถุเป็นสังขตธรรม

ไปด้วยนั้น ก็เพราะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากิเลส เข้ามาผสมปรุงแต่งอยู่กับความรู้หรือ

ว่าธาตุรู้ดังกล่าวนั้นด้วย
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สังขตธรรมฝ่ายวัตถุ

พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นพระสัพพัญญู คือเป็นผู้ตรัสรู้ทั้งหมด ตรัสรู้จบสากล

ธรรม ธรรมทั้งสิ้น สากลโลก โลกทั้งสิ้น อันรวมทั้งสากลสัตวโลก สัตวโลกทั้งส้ิน  

ดงันัน้จึงได้ทรงประมวลทกุ ๆ สิง่ทกุ ๆ อย่างทัง้ฝ่ายทีเ่ป็นวัตถ ุและทัง้ฝ่ายทีไ่ม่ใช่วัตถุ

คอืจติ เข้าเป็นสงัขตธรรม ธรรมทีม่ปัีจจยัปรงุแต่งอย่างหนึง่ อสงัขตธรรม ธรรมทีไ่ม่มี

ปัจจยัปรงุแต่งอย่างหน่ึง และสิง่ท่ีปรากฏอยูใ่นโลกนีท้ีเ่ป็นฝ่ายวัตถุล้วน ๆ กม็ ี๒ อย่าง

ดังกล่าวนั้นเช่นเดียวกัน

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เรียกกันถึงสิ่งท่ีมีปัจจัยปรุงว่า สังขตธรรมว่าสังขาร 

และสังขารนั้นก็คือส่วนผสมปรุงแต่งทั้งหลาย ว่าถึงฝ่ายที่เป็นวัตถุเท่านั้น ไม่มีจิตเข้า

ประกอบ กเ็ป็นฝ่ายสงัขารคือ ส่วนผสมปรุงแต่ง เอาอะไรมาปรงุแต่ง ปรุงแต่งจากอะไร 

ก็จากธาตุท้ังหลายคือส่วนท่ีเป็นสาระแก่นสาร ซึ่งจะกล่าวได้ว่าเป็นตัวเดิม ดังเช่น 

ปรุงแต่งมาจากธาตุทั้ง ๔ ซึ่งไดก้ล่าวแล้วว่าแสดงในทางวิปสัสนากรรมฐานส�าหรับจัด

ขึน้พจิารณาแยกธาต ุแต่กไ็ด้ประโยชน์ตัง้แต่ทางสมถกรรมฐานขึน้ไปด้วย ส่ิงท่ีแข้นแขง็

ก็เรียกว่าปฐวีธาตุ ธาตุดิน ที่เหลวเอิบอาบก็เป็นอาโปธาตุ ธาตุน�้า ที่อบอุ่นก็เป็น 

เตโชธาต ุธาตไุฟ ท่ีพดัไหวก็เป็นวาโยธาต ุธาตลุม และเมือ่ทัง้ ๔ นี ้มาผสมปรงุแต่ง

ขึน้เป็นสงัขาร เช่นเป็นภเูขา เป็นก้อนดนิ ท่อนไม้ กย่็อมมอีากาศธาต ุธาตอุากาศคือ

ช่องว่าง อยู่ในสิง่เหล่านีอี้กด้วย และนีคื้ออากาสธาต ุช่องว่าง ความจรงิในช่องว่างนัน้

ต้องหมายถึงว่าไม่มีอะไร แต่ในทุกสิ่งก็มีช่องว่างอยู่ทั้งนั้น อย่างหยาบอย่างละเอียด

คราวนี้เมื่อค้นลงไป ๆ ถ้าสามารถจนถึงธาตุที่เป็นอย่างละเอียด ที่สุดที่แยก

ออกไปไม่ได้อีกนั้นก็เรียกว่าเป็นต้นเดิม และที่เป็นต้นเดิมนั้น ก็กล่าวได้ว่าไม่มีปัจจัย

อะไรมาปรงุ เพราะเม่ือยงัมาปรงุอยูก่ยั็งเป็นสงัขารอยู ่จนกว่าจะได้พบ ถ้ามส่ีวนทีเ่ป็น

วัตถุน้ัน ไม่มีอะไรมาปรุง แยกออกไปไม่ได้อีกนั่นแหละถึงจะเป็นอสังขตธรรม คือ 

สิง่ทีไ่ม่มปัีจจยัปรงุ ซึง่กน่็าจะต้องมอียู ่แต่จะละเอยีดไปอย่างไรหรอืจะกลายเป็นอะไรไป 

นั่นก็ไม่ทราบได้ในทางวัตถุ
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สังขารฝ่ายวัตถุมเีกดิมดีับ

คราวนีไ้ด้วา่มาถงึต้นไมด้ว้ย ว่าต้นไม้นัน้กม็ีเกดิมเีตบิโตและก็มตีาย แต่ก็ไม่

รับรองว่ามีจิตหรือวิญญาณ ท่านแสดงไว้ว่ามีอินทรีย์เดียวคือมีชีวิตินทรีย์ อินทรีย์คือ

ชีวิต และก็ดูเหมือนว่าจะมีความรับสัมผัสอยู่บ้าง ซึ่งน่าจะคล้าย ๆ กับเริ่มจะมีกาย

ประสาทหรอืมกีายประสาทอยูบ้่าง เพราะว่าเมือ่มชีวิีอนิทรีย์ อนิทรย์ีเดยีว กน่็าจะต้อง

มปีระสาทอยู่บ้าง เช่นว่ากายประสาท ประสาทส่วนกาย ทีร่บัสัมผสัหนาวร้อนเป็นต้นได้ 

เพราะฉะนั้น จึงยังไม่จัดเป็นสัตว์มีชีวิต ที่เข้าในข้อห้ามไม่ให้ฆ่าตามศีลข้อที่ ๑  

ปาณาติปาโต ปาณาติปาตา เวรมณี ปาณาติปาโตก็คือการท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง 

เมื่อเป็นศีล ก็เป็นเวรมณี คือเว้นจากการท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง และสัตว์ที่มีชีวิตนี้

ท่านใช้ค�าว่าปาโณหรือปาณะ ที่แปลว่าสัตว์ที่มีลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ซึ่งในศีล

ข้อที ่๑ น้ี กร็บัรองว่า อะไรเป็นปาโณ คอืสตัว์มปีราณหรอืมชีวีติ เอาถงึบรรดามนษุย์

และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ทั้งใหญ่ทั้งเล็กตลอดจนถึงมดปลวก แต่ว่าไม่ได้รับรองไป

จนถึงเชือ้โรค ซึง่ในบดันีพ้บบรรดาเชือ้โรคต่าง ๆ เป็นต้น ซึง่มอีาการเคลือ่นไหวเป็นต้น

เหมือนอย่างตัวน�้าหรืออะไรที่เป็นชนิดเล็กที่สุด แต่ว่าถ้าจะเป็นสัตว์มีชีวิต ก็ไม่ได้

รับรองเข้าในศีลข้อที่ ๑ นี้ หรือว่าจะไม่ถึงปาโณ สัตว์มีปราณมีลมหายใจเข้าออก  

กเ็ป็นอนัว่าไม่ใช่เข้าจ�าพวกนี ้เพราะฉะนัน้ จงึมีอนญุาตให้ใช้ยาได้ ซึง่ยานีก้ใ็ช้ท�าลาย

เชื้อโรคนั่นเอง เพราะฉะนั้น บรรดาพวกนี้จึงไม่รับรองว่าเป็นสัตว์มีชีวิต ซึ่งนับเข้าใน 

ข้อห้ามศีลข้อที่ ๑ เอาแต่ที่ปรากฏทั่ว ๆ ไปสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กจนถึงมดปลวกลูกน�้า

เป็นต้น น้ีนับว่าเป็นสัตว์มีชีวิต เพราะฉะนั้น โลกนี้จึงไม่เล็กลง ดังจะพึงเห็นได้ว่า

บรรดาสิง่ทีเ่ป็นสงัขารนัน้ ซึง่มลีกัษณะแห่งสงัขารทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัเอาไว้ คอืมคีวาม

เกดิข้ึนปรากฏ มคีวามเสือ่มสิน้ไปปรากฏ เม่ือยังตัง้อยู่มีความปรวนแปรเปลีย่นแปลง

ไปเป็นอย่างอื่นปรากฏ และเมื่อมีความเสื่อมสิ้นไปนั้น เช่นว่าต้นไม้ภูเขาต้องสลายไป 

ต้นไม้ก็ตายไปผุไป ก็เป็นอยู่ดั่งนี้ แล้วก็เกิดขึ้นใหม่ เพราะหากว่าบรรดาสังขารที่มา

รวมกนัแล้วกแ็ตกสลายไปหรอืแยกกนัออกไป ถ้าหากว่าหมดสิน้ไป โลกกจ็ะเลก็ลง ๆ 

ทุกที แต่ก็ไม่เล็กลง ก็เพราะว่าบรรดาธาตุทั้งหลายไม่ได้สลายไป เป็นแต่เพียงว่าเมื่อ

ธาตุท้ังหลายมารวมกนัเข้าเป็นสงัขาร และเมือ่สังขารแตกสลายธาตท้ัุงหลายกแ็ยกย้าย
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กนัไป เช่นธาตทุีแ่ข้นแขง็กไ็ปเป็นส่วนทีแ่ข้นแขง็ ธาตทุีเ่อบิอาบกไ็ปเป็นธาตทุีเ่อบิอาบ 

อบอุ่นก็ไปเป็นธาตุอบอุ่น พัดไหวก็ไปเป็นธาตุที่พัดไหว แต่ว่าความส�าคัญของธาต ุ

เหล่านี้ก็น่าจะรวมกันอยู่ในส่วนที่แข้นแข็ง และมีส่วนอื่น ๆ เข้ามาประกอบ จะเล็ก

เท่าไรก็ตาม ก็แปลว่ายังอยู่ และเมื่อถึงเวลาก็มาประกอบกันเข้าเป็นสังขารอีก และ

เม่ือสังขารแตกสลายก็แยกกันไปอีก ก็ไปรวมกันอยู่ในโลกธาตุที่เรียกว่าโอกาสโลก 

อันนี้นี่เอง ไม่ใช่ไปทางไหน โลกจึงไม่มีเล็กลง

เมื่อรูปกายดับ วญิญาณธาตุเคลื่อนไปตามกรรม

คราวนี้มากล่าวถึงที่มีทั้ง ๒ ส่วนร่วมกัน คือว่าส่วนที่ไม่รู้กับส่วนที่รู้มาร่วม

กันประกอบกัน อันหมายถึงสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งนี่แหละที่ไม่เป็นวัตถุทั้งหมด

หรอืวตัถลุ้วน ๆ แต่ว่ามีธาตรุูม้ารวมอยู่ด้วย ดงัเช่นบุรษุบคุคลชายหญงิสตัว์เดรจัฉาน

ทั้งหลาย ส่วนที่เป็นร่างกายหรือรูปกายเป็นส่วนที่ไม่รู้ แต่ว่าส่วนที่เป็นนามกาย คือ

ส่วนที่เป็นจิตใจนี่มีตัวรู้ ก็แปลว่าทั้ง ๒ ส่วนนี้มาประกอบกัน ก็มาเป็นสัตวโลก  

คราวนี้ทั้ง ๒ ส่วนที่มาประกอบกันนี้ ว่าถึงส่วนที่ไม่มีตัวรู้ คือส่วนรูปกายนั้น ก็เป็น

ส่วนที่เป็นวัตถุและก็ประกอบมาจากธาตุที่เป็นวัตถุ เช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นวัตถุล้วน ๆ  

ทัง้หลาย เช่นต้นไม้ภเูขาก้อนดนิกม็าประกอบกนัเข้าเป็นสงัขาร แต่ว่ามส่ีวนทีเ่ป็นนาม

กายหรือนามธรรมเข้าประกอบ จึงนับว่าเป็นสังขารพิเศษขึ้นไปอีกส่วนหน่ึงในโลกนี้ 

คือมีส่วนที่เป็นธาตุรู้เข้าประกอบ 

และส่วนท่ีเป็นวตัถก็ุมาจากธาตท้ัุงหลายทีเ่ป็นวตัถ ุส่วนทีเ่ป็นนามธรรม หรอื

นามกายคือเป็นความรู้ต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็มาจากตัวรู้ที่เป็นธาตุรู้ที่เรียกว่า

วญิญาณธาต ุเพราะว่าเม่ือส่วนท่ีเป็นวตัถซ่ึุงมาประกอบกนัเป็นรปูกายอนันีก้เ็ป็นสังขาร 

เมื่อมาจากธาตุท้ังหลายมาประกอบกันเข้าซึ่งเป็นธาตุที่เป็นวัตถุนั่นแหละ ตัวความรู้

ต่าง ๆ กเ็ช่นกนั กต้็องมาจากตวัรูท่ี้เป็นธาตุรู ้จงึเป็นอันว่าธาตุทีไ่ม่มคีวามรู้ในตัวหรือ

ธาตุที่ไม่รู้ กับธาตุที่เป็นธาตุรู้มาประกอบกัน ก็เป็นบุรุษสตรี บุคคลอันเป็นสัตวโลกนี้ 

และก็ต้องท�าความเข้าใจเช่นเดียวกัน ว่าส่วนที่เป็นรูปกายนั้นก็เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับ  
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เข้ากับลักษณะของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งดังกล่าวแล้ว และเมื่อดับก็ไม่หมดสิ้นไปอีก

เหมือนกัน ดังคนเรานี้เมื่อตาย ตัวธาตุรู้ดังจะเรียกว่าจิตก็ตามวิญญาณก็ตาม จุติคือ

เคลื่อนออกไปแล้ว ทิ้งร่างกายอันนี้ไว้ ร่างกายอันนี้ก็เป็นเหมือนอย่างก้อนดินท่อนไม้

ไร้วิญญาณ ก็กลายมาเป็นสังขารที่เป็นวัตถุเหมือนอย่างสังขารที่เป็นวัตถุทั้งหลาย  

และก็แตกสลายไป ลมก็ดับ ธาตุน�้าก็แห้งเหือดหายไป ธาตไุฟก็ดับ ธาตท่ีุเป็นธาตดิุน

กเ็น่าเป่ือยไป แต่ว่าตวัธาตนุัน้กไ็ม่หมดสิน้ไม่หายไปไหนอกี เพราะฉะนัน้ เมือ่เกดิขึน้มา

ก่อเกิดร่างกายขึ้นมาใหม่ ธาตุเหล่านั้นก็มาประกอบกันเข้าใหม่ แต่เมื่อกายอันนี้ 

แตกสลายไป ธาตุอันนี้ก็แยกย้ายกันไป ก็อยู่ในโอกาสโลกนี่แหละ โลกจึงไม่เล็กลง 

เพราะฉะนัน้ เม่ือคนตายหรือสตัว์เน่าเป่ือยไปหรอืว่าเผาไป ตัง้แต่ครัง้ดกึด�าบรรพ์

ก็นับไม่ถ้วน โลกก็ไม่เล็กลง ก็คงอยู่เท่านั้นแหละ และธาตุทั้งหลายก็มารวมกัน 

เข้าใหม่ ก็เป็นสังขารขึ้นมาใหม่ คราวนี้ส่วนจิตก็เหมือนกัน คือความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น

เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับไป แต่ว่าตัวธาตุรู้ก็ไม่ดับ คือรู้ที่เป็นตัวธาตุก็ไม่ดับ 

ก็เหมือนกับวัตถุที่เป็นตัวธาตุนั้น ก็ไม่แตกไม่หายไม่หมดไม่สิ้น ตัวรู้ที่เป็นธาตุรู้ที่มา

ปรากฏเป็นความรูก้เ็ช่นเดยีวกนั ตวัความรูท้ีเ่ป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนัน้เป็น

สังขาร เป็นสังขารฝ่ายธาตุรู้ ก็เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับเช่นเดียวกับสังขารที่เป็นฝ่ายวัตถุ 

และเมือ่ดบัในทีส่ดุแล้ว ตวัธาตรุูค้อืสิง่ทีเ่ป็นตวัธาตรุู ้รูท้ีเ่ป็นตวัธาตรุูก้ไ็ม่ดบั กเ็คลือ่น

ไปตามกรรมดังที่กล่าวมาแล้ว

วญิญาณธาตุอุปบัตหิรอืจุตเิพราะกเิลส

คราวนีก้ารทีธ่าตสุ่วนทีเ่ป็นวตัถุกบัธาตทุีเ่ป็นตวัรูม้าประกอบกนัอยู ่อาศยักนั

อยูน่ี ้ก็เป็นสงัขารอกีอย่างหนึง่ คอืเป็นส่วนผสมปรงุแต่ง และกต้็องมเีหตปัุจจยัเหมอืนกนั 

ซึง่พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรสัรูพ้บว่า อะไรเป็นเหตปัุจจัยท่ีท�าให้ธาตทุีเ่ป็นวตัถุกบัธาตทีุเ่ป็น

ตัวรู ้ ต้องมาพบกันมาประกอบกัน ดั่งที่ทุก ๆ คนเรานี้ก็มีทั้ง ๒ ส่วนนี่แหละ  

มาประกอบกันอยู่ มาเป็นสังขาร ซึ่งมาจากธาตุท่ีเป็นวัตถุกับสังขาร จากธาตุท่ีเป็น 

ตวัรูแ้ล้วก็สมมติชื่อเรียกกันไปทั้ง ๒ ฝ่ายต่าง ๆ กัน
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ท�าไมจงึต้องประกอบกนั เมือ่แยกจากกนัแล้ว ท�าไมไม่แยกจากกนัไปเสียเลย 

ท�าไมต้องมาพบกันอีกมาประกอบกันอีก และความที่มาประกอบกันอีกนั้นก็เรียกว่า

มาเกดิอกีนัน้เอง และเมือ่แตกสลาย กแ็ปลว่าเคลือ่นออกไป เป็นภาษาเรยีกฝ่ายทีเ่ป็น

ธาตุรู้ ตายหรือแตกสลายก็เป็นภาษาเรียกส�าหรับธาตุที่ไม่รู้ คือภาษาเรียกตัวสังขาร

ทีม่าจากธาตท่ีุเป็นวตัถท่ีุไม่ใช่เป็นธาตรุู ้ก็เรียกว่าเกดิ และเมือ่แตกสลายกเ็รยีกว่าตาย

หรือว่าดับ ส่วนที่มาจากธาตุที่เป็นตัวรู้นั้น ถ้าเกิดก็เรียกว่าอุปบัติ ซึ่งแปลว่าเข้าถึง 

และเมื่อจะไปก็เรียกว่า จุติ คือเคลื่อนไป อันเป็นค�าที่มีความหมายว่าไม่ตาย ยังมีตัว

ทีไ่ม่ตาย และตวัทีไ่ม่ตายนีม้าแล้วกไ็ป กม็าอาศยัอยูใ่นกายอนันี ้ซึง่มาจากธาตทุีเ่ป็นวตัถ ุ

ซึง่เป็นส่วนทีต้่องเกดิต้องดบัคอืตาย แต่ตวัทีเ่ป็นธาตรุูน้ัน้เป็นตวัเข้าถงึมาประกอบเป็น

สังขารขึ้น และเมื่อสังขารอันนี้แตกแยกก็เคลื่อนออกไป เรียกว่าจุติคือเคลื่อน สุดแต่

จะตั้งชื่อเรียกกันว่าจิต ว่าวิญญาณ ว่าสัตว์ ว่าเรา ว่าเขา คราวนี้เมื่อมาประกอบกัน

เข้าเป็นบรุษุสตรีเราเขาดงันีแ้ล้ว กม็กีระบวนการทางร่างกายทางจิตใจไปตามธรรมชาติ

ธรรมดา เช่นมตีามหีมูจีมกูมล้ิีนมีกายและมมีโนคอืใจประกอบกนัอยู ่แล้วกม็รีปูมเีสยีง

มีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะและมีสิ่งที่ใจรู้ใจคิดเรียกว่าธรรม มาประจวบกันอยู่ แล้วก็เกิด

เป็นนามธรรม คอืเป็นนามธรรมทีว่่าตามล�าดบัตามขนัธ์ ๕ กเ็ป็นเวทนา สญัญา สงัขาร

วญิญาณ รวมทัง้รปูกเ็ป็นรปูเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ เรยีกว่าขนัธ์ ๕ ตามทีก่ล่าวแล้ว 

ซึง่ก็เป็นธรรมชาติธรรมดา แต่ว่ายงัมอีีกส่วนหนึง่เข้ามาผสมปรงุแต่ง อนัเรยีกว่า กเิลส

ที่แปลว่าเครื่องเศร้าหมอง และกิเลสอันนี้ก็อาศัยขันธ์ ๕ นี้นี่แหละบังเกิดขึ้น หรือว่า

อาศัยรูปกายอาศัยนามกาย อาศัยรูปนามอันนี้นี่แหละบังเกิดขึ้น

ดงัท่ีมีตรสัเอาไว้ในปฏิจจสมุปบาท ธรรมทีอ่าศยักนับงัเกิดขึน้ว่า เพราะเวทนา

เป็นปัจจัยเกิดตัณหา และตรัสไว้ในพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งซึ่งมีใจความว่า ในเม่ือ

อาศัยรูปกายและนามกายประกอบกัน ก็เกิดเวทนาคือความรู้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือ

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คราวนี้เมื่อเป็นสุขเวทนา เป็นสุขได้

กินสุขได้เสวยสุข ก็เกิดความยินดีพอใจ และความยินดีพอใจนี้ก็มาเป็นราคานุสัย  

อนสุยัคอืราคะ ความตดิใจยนิด ีอนสุยั กแ็ปลว่านอนจม คอืหมายความว่ายงัจมเข้าไป

อยู่ในจิตส่วนลึก ติดอยู่ในจิตส่วนลึก เป็นราคานุสัย อนุสัยเครื่องที่นอนจมอยู่ในจิต  

ส่วนลกึคือราคะความติดใจยนิด ีคอืยินดอียู่ในสขุเวทนานัน่เอง ตลอดจนถงึในสิง่ทัง้หลาย
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ที่ท�าให้เกิดสุขเวทนาด้วย คราวน้ีเม่ือได้รับทุกขเวทนา ได้กินทุกข์เสวยทุกข์เป็นทุกข์

ต่าง ๆ ก็ไม่ชอบไม่พอใจในตัวทุกข์ด้วย และในสิ่งที่ท�าให้เกิดทุกข์ด้วย ก็ท�าให้บังเกิด 

ปฏิฆานุสัย ปฏิฆะคือความกระทบกระท่ัง นอนจมติดอยู่ในจิตส่วนลึก เมื่อประสบ 

อทกุขมสขุเวทนา เวทนาทีไ่ม่ใช่ทกุข์ไม่ใช่สุข เมือ่ไม่พจิารณาก็เกดิความโมหะคอืหลง  

ก็ท�าให้บังเกิดเป็นอวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชาคือความไม่รู้ ยังนอนจมติดอยู่ในจิต

ส่วนลึก เพราะว่าจิตนี้ที่เรียกว่าจิต คือเรียกตัวรู้ที่เป็นธาตุรู้นั้นว่าจิต ก็เพราะเหตุว่า

คดิ รู ้ เกบ็ และวจิิตรคือหลากหลายต่าง ๆ กนัตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ฉะนัน้ จงึเกบ็ 

เอาไว้ เก็บเอาไว้เป็นราคะความติดใจยินดีอยู่ในสุขเวทนา และในสิ่งท่ีท�าให้เกิด 

สขุเวทนา เกบ็ตวัไม่พอใจกระทบกระทัง่ในทกุขเวทนาและในสิง่ทีท่�าให้เกดิทุกขเวทนา 

เก็บเอาอวิชชา คือตัวความไม่รู้อันมีอาการให้หลงในเวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข ์

ไม่สุข ทั้งในสิ่งที่ท�าให้เกิดเวทนาเช่นนั้น ก็เป็นอวิชชาขึ้นมา อันนี้แหละ เป็นตัวกิเลส

ที่เข้ามาประกอบเข้าอีก ก็เป็นสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งเข้าอีก คือว่าปรกตินั้น 

ก็มีการผสมปรุงแต่งจากส่วนที่เป็นธาตุ วัตถุไม่รู้ กับส่วนที่เป็นธาตุรู้คือตัวรู้ มารวม

กนัเข้ามาเป็นบรุษุสตร ีบคุคลสตัว์เดรจัฉานทัง้หลาย แล้วยงัมกีเิลสเข้ามาปรงุแต่งเข้า

อีกสว่นหนึ่งประกอบเข้าอีก เพราะฉะนัน้ จงึเป็นสังขาร คอืส่วนผสมปรงุแต่งท่ีมกีเิลส

เข้าผสมอยูด้่วย

จะได้กล่าวถึงกระบวนการของกายและจิต ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา  

กบัทีม่บีคุคลเข้าไปมส่ีวนปรุงแต่ง และกจ็ะกล่าวเทียบกบัทางฝ่ายวัตถกุ่อน ซึง่ทางฝ่าย

วัตถุนั้นก็มีกระบวนการของตนเอง กับมีกระบวนการที่มีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องดั่งเช่น

ต้นไม้ ก็มีทั้ง ๒ อย่าง คือที่เป็นไปตามสภาพคือภาวะของตนเอง กับที่มีบุคคลเข้า

เกีย่วข้อง ส่วนท่ีมีบคุคลเข้าเกีย่วข้องนัน้ กคื็อการทีบ่คุคลท�าการเพาะหว่านปลกู เช่น

ท�านาท�าสวนกม็กีารเพาะหว่านปลกูข้าวและต้นไม้ต่าง ๆ ตามต้องการ และการให้น�า้

การบ�ารุงต่าง ๆ การรักษาต่าง ๆ เหล่านี้บุคคลเข้าเกี่ยวข้อง กับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไป 

ตามภาวะของตน ทีเ่รยีกว่าตามสภาพ คอืการทีต้่นไม้เริม่งอกเป็นต้นขึน้จากเมลด็แล้ว

ก็เติบโตขึ้นไปโดยล�าดับ ออกดอกออกผลนี้ ต้นไม้เป็นไปตามภาวะของตนที่เรียกว่า

สภาพ
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อธบิายความหมายของสภาพกับภาวะ

เพราะฉะนัน้ จงึใคร่จะอธบิายค�าว่าสภาพ ว่ามาจากค�าว่า สภาวะในภาษาบาลี 

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

เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะเรียกว่าสภาพนั้น คือสิ่งที่เป็นไปตามภาวะของตน ดั่งเช่นสภาพ

ของต้นไม้ ดังท่ีกล่าวมาน้ัน บุคคลไม่ได้เป็นผู้ไปท�า แต่ต้นไม้เขาท�าของเขาเอง คือ 

เป็นไปเอง การที่แตกเป็นหน่อขึ้นจากเม็ดแล้วก็เติบโตขึ้นมา มีล�าต้น มีเปลือก  

มีกิ่ง มีใบ มีดอก มีผล เป็นต้นเหล่านี้ เขาเป็นไปของเขาเอง เรียกว่าเขามีภาวะของ 

เขาเอง ไปตามภาวะของตนเอง ความเป็นของตนเอง ภาวะแปลว่าความเป็นลกัษณะ 

ดัง่นีเ้รียกว่า สภาพหรอืสภาวะ แต่การทีบุ่คคลเข้าไปท�าเข้าไปตกแต่งนัน้ ไม่เรยีกว่าสภาพ 

แต่อาจเรียกว่าภาวะได้ เช่นว่าการที่เป็นบ้านเป็นเรือนน่ีไม่ใช่เป็นสภาพ คือมิได้เป็น

บ้านเป็นเรือนขึ้นมาเอง คนไปตัดเอาไม้มา เอาทัพสัมภาระอื่น ๆ มาปลูกมาสร้างขึ้น 

จึงเป็นบ้านเป็นเรือน ฉะนั้น บ้านเรือนจึงมิได้เป็นไปตามสภาพ คือไม่ได้เกิดขึ้นตาม

สภาพตามภาวะของตน แต่มีคนปรุงแต่ง ถ้าหากว่าบ้านเรือนเป็นไปเอง เช่นว่าเรา

เพียงแต่หาไม้มากอง ๆ เอาไว้ เอาทัพสัมภาระมากอง ๆ เอาไว้ แล้วบ้านเรือนเขามา

ปรุงของเขาเอง เสาก็ตั้งขึ้นเอง ฝาก็มาประกอบกันเอง หลังคาก็มาประกอบกันเอง 

กระเบือ้งกม็งุเอง ถ้าดัง่นีจึ้งจะเป็นสภาพ แต่คนท�าทัง้นัน้ ส่วนต้นไม้นัน้คนท�าแต่เบือ้ง

ต้น คอืว่าปลกูหว่านบ�ารงุรักษา เหล่านีเ้ป็นภาวะคอืเป็น เรือ่งของคน แต่ความทีต้่นไม้

แตกข้ึนมาเป็นต้นไม้ นี้เป็นไปตามภาวะของตน ของตนก็คือของต้นไม้เอง เป็นไป 

เองดั่งนี้เรียกว่าสภาพ นี่เป็นความต่างกันของถ้อยค�าที่เรียกว่าสภาพหรือเรียกว่า 

ภาวะเฉย ๆ

กระบวนการของกาย

คราวนี้ในบุคคลเองก็เหมือนกัน ว่าถึงในส่วนกาย เอารูปกาย เช่นว่าอาหาร 

คนกต้็องแสวงหามา แล้วกต้็องมาหงุมาต้มมาบรโิภค น�าเข้าปากเคีย้วกลนืลงไปทีค่นท�า 

แต่เมือ่กลนืลงไปถงึในท้องแล้ว อาหารน้ันถูกย่อยแล้วน�าไปบ�ารงุเลีย้งร่างกาย แล้วเป็น
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ส่วนทีข่บัถ่าย ออกมาเหล่านีเ้ป็นสภาพคอืเป็นไปเอง ลมหายใจกค็ล้าย ๆ กบัเป็นสภาพ 

เพราะวา่การหายใจเข้าหายใจออกนี ่กห็ายใจไปตามเรือ่งของร่างกาย และลมที่เข้าไป

บ�ารุงเลี้ยงร่างกายอย่างไร แล้วก็หายใจเอาอากาศที่ไม่ดีออกมาอย่างไร นี่ก็เป็นไปเอง

ตามสภาพตามภาวะของตนของร่างกาย แต่ว่าส่วนหนึ่งนั้นบุคคลท�า เช่นว่ามีเจตนา 

คอืความจงใจข้ึนมา ท�าทางกายท�าทางวาจาท�าทางใจขึน้มาเป็นกรรม เหล่านีไ้ม่ใช่สภาพ 

คือว่าคนใช้ร่างกายอันนี้ท�าพร้อมทั้งจิตใจ คราวนี้เม่ือท�ากรรมขึ้นมาแล้ว กรรมและ 

การให้ผลของกรรมนี่เป็นสภาพของกรรมท่ีเป็นไปเอง เม่ือเป็นกรรมขึ้นมาแล้วละก็ 

การให้ผลของกรรมก็เป็นไปตามสภาพของกรรม คือเป็นไปเอง กับมีปัจจัยอ่ืน ๆ  

เข้ามาประกอบ นั่นก็สุดแต่จะเป็นอย่างไร อันนี้ก็จะปรารภกล่าวกันอีกเรื่องหนึ่ง  

แต่นี่เพียงยกมาเป็นตัวอย่างเท่าน้ันก่อน ว่ากระบวนการของสิ่งท่ีผสมปรุงแต่งนี้  

เมื่อผสมปรุงแต่งข้ึนมาแล้ว ก็เป็นตามสภาพคือภาวะของตนนั้นส่วนหนึ่ง แล้วก็มี 

บุคคลเข้าไป เกี่ยวข้องนั้นอีกส่วนหนึ่ง ดังเช่นตัวอย่างที่กล่าวนั้น

กระบวนการของจติ

คราวนีม้าถงึกระบวนการของจติ กายและจติทีอ่าศยักนัอยูน่ี ้กม็กีระบวนการ

ทีเ่ป็นไปตามธรรมชาตธิรรมดาส่วนหนึง่ และทีม่บุีคคลเข้าเกีย่วอีกส่วนหน่ึง จะว่าถึงที่

เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา ดั่งที่เรียกว่าสภาพนั้นก่อน คือว่าจิตนี้ดังที่ได้กล่าวแล้ว

ก็อาศัยอยู่ในกายนี้ และกายนั้นในที่นี้ก็หมายถึงแค่รูปกายก่อน หรือว่าธาตุ ๕ ที่เป็น

ฝ่ายรูปหรือฝ่ายวัตถุมารวมกันเข้า จิตก็มุ่งถึงตัววิญญาณธาตุ ธาตุรู้ ท่ีมาอาศัยกับ 

กายน้ี ทีน้ีเมื่อมาอาศัยกันแล้ว ก็มีกระบวนการท่ีอาศัยกันไปตามธรรมชาติธรรมดา 

อันหมายถึงว่ากายจิตของใคร ๆ ก็จะต้องเป็นอย่างนั้น คือว่าความที่อาศัยกันนี้ ก็ตั้ง

ต้นแต่ที่ตรัสแสดงไว้ถึงอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ ที่ประกอบกันที่คู่กัน 

ค�าว่าอายตนะนั้นแปลว่าที่ต่อคือต่อกัน อายตนะภายในก็ได้แก่ จักขุคือตา หมายถึง

ส่วนที่เป็นจักษุประสาท โสตะคือหู หมายถึงที่เป็นโสตประสาท ฆานะคือจมูก  

หมายถึงที่เป็นฆานประสาท ชิวหาคือลิ้น หมายถึงที่เป็นชิวหาประสาท กายะคือกาย 

หมายถึงที่เป็นกายประสาท และมโนคือใจอันเป็นข้อที่ ๖ อายตนะภายนอกก็คือรูปที่
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คู่กับตา เสียงที่คู่กับหู กลิ่นที่คู่กับจมูก รสที่คู่กับลิ้น โผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องที่คู่กับกาย 

และธรรม นี่ก็ใช้ค�าว่าธรรมอีกเหมือนกัน แต่หมายถึงเรื่องราวที่คู ่กับมโนคือใจ  

นี่เป็นการแสดงถึงกระบวนการของกายและจิตอาศัยกัน อันนับว่าเป็นก้าวแรก ก็คือ

ว่าตากับรูปประจวบกัน หูกับเสียงประจวบกัน จมูกกับกลิ่นประจวบกัน ลิ้นกับรส

ประจวบกนั กายกบัโผฏฐพัพะประจวบกัน มโนคือใจและธรรมคอืเรือ่งราวประจวบกัน 

ดังที่ทุกคนได้มีอยู่เป็นไปอยู่ และเม่ือมาประจวบกันแล้วก็เกิดวิญญาณ กล่าวคือเมื่อ

ตากบัรปูประจวบกนักเ็กดิจกัขุวญิญาณ ความรูท้างตา อนัได้แก่เห็น หูกบัเสียงประจวบ

กนักเ็กดิโสตวญิญาณ ความรูท้างหคูอืได้ยนิ จมกูกบักลิน่ประจวบกนักเ็กดิความรูอ้นั

เรยีกว่าฆานวญิญาณ ความรู้ทางฆานะคอืจมกู อันได้แก่ทราบกลิน่ ลิน้กับรสประจวบ

กนักเ็กดิชวิหาวญิญาณ คือความรูท้างล้ิน ได้แก่ทราบรส กายและโผฏฐพัพะ ประจวบ

กันก็เกิดกายวิญญาณ ความรู้ทางกาย คือทราบส่ิงท่ีถูกต้อง มโนคือใจกับธรรมคือ 

เรื่องราวประจวบกัน ก็เกิดความรู้อันเรียกว่ามโนวิญญาณ คือความรู้ทางมโนคือใจ

เมื่อเกิดเป็นวิญญาณ ๖ ข้ึนดั่งนี้แล้ว เม่ือทั้ง ๓ อย่างมาประชุมกันขึ้น 

อกีครัง้หน่ึง กเ็กดิสมัผสัหรอืผสัสะ คอืว่าเม่ือตากับรปูและจกัขวิุญญาณมาประชมุกนั 

กเ็กดิจกัขสุมัผสักบัความกระทบทางจกัษุ เมือ่หูกบัเสียงและโสตวิญญาณมาประชุมกนั 

กเ็กดิโสตสมัผสั ความสมัผสัคอืความกระทบทางห ูเมือ่จมกูกบักลิน่และฆานวญิญาณ

มาประชุมกัน ก็เกิดฆานสัมผัสคือสัมผัสทางจมูก เมื่อลิ้นกับรสและชิวหาวิญญาณมา

ประชุมกันมาประจวบกัน ก็เกิดชิวหาสัมผัสคือสัมผัสทางลิ้น เม่ือกายกับโผฏฐัพพะ

และกายวญิญาณท้ัง ๓ นัน้ กเ็กดิกายสมัผสัคอืสมัผสัทางกาย เมือ่มโนคอืใจกบัธรรม

คือเรื่องราวและมโนวิญญาณทั้ง ๓ นี้มาประชุมกัน ก็เกิดมโนสัมผัส คือสัมผัสทางใจ 

เมื่อมาถึงสัมผัสดั่งน้ีแล้วจึงเกิดเวทนา คือ เพราะสัมผัสทางตาก็เกิดเวทนา 

อนัเกดิจากสมัผสัทางตา เรยีกว่า จกัขสุมัผสัสชาเวทนา และเพราะสมัผสัทางหกูเ็กดิ

เวทนาทีเ่กดิจากสมัผสัทางห ูเรยีกว่าโสตสมัผสัสชาเวทนา เพราะสมัผสัทางจมกูกเ็กดิ

เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูก เรียกว่าฆานสัมผัสสชาเวทนา เพราะสัมผัสทางล้ิน 

กเ็กดิเวทนาทีเ่กดิจากสมัผสัทางลิน้ เรียกว่า ชวิหาสัมผสัสชาเวทนา เพราะสัมผสัทาง

กายก็เกิดเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกาย เรียกว่ากายสัมผัสสชาเวทนา เพราะสัมผัส

ทางมโนคอืใจกเ็กดิเวทนาทีเ่กดิจากสมัผสัทางใจ เรยีกว่ามโนสมัผสัสชาเวทนา จงึเกดิ
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สัญญาคือความจ�าได้หมายรู้ซ่ึงเกิดถัดมาจากเวทนานั้น เป็นสัญญาในรูปก็เรียกว่า 

รูปสัญญา สัญญาในเสียงก็เรียกว่า สัททสัญญา สัญญาในกลิ่นก็เรียกว่าคันธสัญญา  

สญัญาในรสกเ็รยีกว่ารสสญัญา สญัญาในโผฏฐพัพะกเ็รยีกว่าโผฏฐพัพสญัญา สญัญา

ในเรื่องราวก็เรียกว่าธัมมสัญญา และก็เกิดสังขารคือความปรุงคิดหรือความคิดปรุง 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็เป็นความคิดปรุงหรือความปรุงคิดไปในรูปบ้างในเสียงบ้าง 

ในรสบ้างในโผฏฐพัพะบ้างในธรรมคอืเรือ่งราวบ้าง เป็นความคดิปรุงหรอืความปรุงคดิ

ทีเ่ป็นฝ่ายดบ้ีางฝ่ายชัว่บ้าง หรอืฝ่ายทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชัว่บ้าง และเมือ่คดิปรงุหรอื

ปรุงคิดไปก็รู้ไปด้วย ที่รู้เป็นวิญญาณ ก็เป็นวิญญาณเวียนขึ้น ๆ มาอีก เพราะฉะนั้น

กระบวนการของกายและจิตที่อาศัยกันอยู่จึงเป็นดั่งนี้ ตามท่ีมีแสดงไว้ตามล�าดับ 

ในธรรมวิภาคในนวโกวาทนั้นแล้ว

รูปนามหรอืนามรูป

ในเบ้ืองต้นกใ็ห้ดแูละก�าหนดจ�าไว้ แล้วกท็�าความเข้าใจ คราวนีก้จ็ะได้อธบิาย

เพิม่เตมิจากทีท่่านวางไว้เป็นแบบดัง่นัน้ กค็อืว่าในฝ่ายอายตนะภายในภายนอกนัน้ ๕ ข้อ

ข้างต้นก็เป็นวัตถุ หรือเป็นรูปกายเป็นรูปขันธ์โดยตรง ส่วนข้อที่ ๖ คือมโนกับธรรม

คือเรื่องราวนั้น ก็เป็นสิ่งที่เชื่อมเกี่ยวกันอยู่ในระหว่างรูปซึ่งเป็นวัตถุ กับจิตที่เป็นฝ่าย

ทางจติใจ เหตฉุะนัน้จงึจะสามารถท�าให้กายและจติใจนัน้มาประสานกนัได้มาเป็นสังขาร

คอืปรุงแต่งด้วยกนัได้ และในฝ่ายทีเ่ป็นส่วนรปูนัน้กเ็ป็นรปู ในฝ่ายทีเ่ป็นวิญญาณเป็น

สัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขาร แล้วก็กลับมาเป็นวิญญาณขึ้นอีก น่ันรวม 

เรียกว่าเป็นนาม ย่อเข้าจึงเป็นนาม แต่ว่าเรียกนามไว้ต้นเป็นนามรูป ตามล�าดับท่ี 

กล่าวมานี้จะเห็นว่าเรียงล�าดับต่างจากขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ นั้นเรียงล�าดับว่า รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ

แต่ว่าตามที่ได้อธิบายถึงกระบวนการเกิดขึ้นของกายและจิตที่อาศัยกันอยู่  

เรียงว่ารูปคืออายตนะทั้ง ๒ แล้วก็วิญญาณ แล้วก็สัมผัส เวทนา สัญญา สังขาร  

แล้วกเ็วยีนมาวญิญาณต่อไป ถ้ายงัไม่กล่าวถึงวิญญาณไว้ท้ายทเีดียว ไม่เรยีงวิญญาณ

เอาไว้ต่อจากรปู และไม่ได้แสดงสมัผสั พจิารณาดแูล้วว่าท่านเรยีงขันธ์ ๕ ไว้อย่างนัน้ 
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ไม่ได้มุง่แสดงตามกระบวนการทีเ่กดิขึน้ ของกระบวนการทางจติใจ แต่ว่ามุง่แสดงขนัธ์ 

๕ ส�าหรับให้พิจารณาทางด้านวิปัสสนา คือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริง คือตรัสสอนให้

ก�าหนดแยกก้อนอันน้ีทีย่ดึถอืกนัว่าตวัเรา ของเราอยูน่ีอ้อกไป ว่าอนัทีจ่รงินัน้ไม่ได้รวม

เป็นก้อนเดียวกัน แต่ว่าแยกออกเป็นรูปฝ่ายหนึ่ง เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละ

ฝ่ายเป็น ๕ เพื่อให้พิจารณาเห็นได้ง่าย เพราะว่ารูปนั้นเป็นส่วนหยาบ เห็นได้ง่าย  

ตรัสสอนให้พจิารณาก่อนว่านีร่ปู เวทนานัน้กเ็ป็นความทีป่รากฏอาการเป็นทกุข์เป็นสขุ

หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขของกายใจ นี่แปลว่าคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างกายและใจ 

เวทนาทางกายก็มี เวทนาทางใจก็มี นี่จึงมาเป็นที่ ๒ เพราะเมื่อพบกายก็พบเวทนา 

คือเมื่อพบรูปก็พบเวทนา เพราะเวทนาทางรูปมีทางกายมี จึงให้จับพิจารณาเวทนา 

ต่อไปเลย แล้วจึงมาสัญญาสังขารซ่ึงเป็นอาการทางใจ เพราะว่าสัญญาสังขารทางรูป

ไม่ม ีรปูจ�าอะไรไม่ได้ รปูคิดอะไรไม่ได้ นัน่ต้องใจหรอืจิต แต่ว่ารปูมเีวทนาได้เป็นสุขได้ 

เป็นทกุข์ได้เป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุขได้ เพราะฉะนัน้ จากเวทนาจงึมาสญัญามาสงัขาร

แล้วก็กลับมาวิญญาณซึ่งเป็นตัวที่ละเอียด ก็แปลว่าตรัสเรียบเรียงล�าดับจากหยาบมา

หาละเอยีดกเ็ป็นรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ และกไ็ม่จ�าเป็นจะต้องมาพจิารณา

ตัวสัมผัสซึ่งเป็นตัวส�าคัญ แต่ก็เป็นตัวที่แฝงอยู่ในระหว่างของวิญญาณ และเวทนา 

ต่อเมื่อมาจับพิจารณาถึงกระบวนการเกิดทางจิตใจที่อาศัยกาย จึงได้ทรงแสดงดังที่

กล่าวมาแล้ว เป็นการแสดงถึงกระบวนการเกิดทางจิตใจกับร่างกายที่อาศัยกัน

จติน้อมออกรับอารมณ์ทางทวารทั้ง ๖

คราวน้ีมาถึงค�าท่ีย่อลงว่าเป็นนาม นามนัน้อะไร ค�าว่านามนัน้ เรามกัจะเข้าใจ

กันเพียงว่าไม่ใช่รูป เป็นแต่เพียงชื่อที่เรียก เหมือนอย่างคนที่ชื่อนั้นชื่อนี้ เป็นช่ือที่ 

ไม่มีรูป เป็นสักแต่ว่าชื่อ แต่ว่าความหมายในทางความเกิดขึ้นนั้น ค�าว่านามแปลว่า

น้อม เหมอืนอย่างค�าว่านโมแปลว่าความนอบน้อม ค�าว่านามนัน้กม็มีลูธาตเุหมอืนกบั

ค�าว่านโม คือแปลว่าน้อม แต่ถ้านโมแปลว่านอบน้อมเคารพ ถ้านามไม่หมายความว่า

เคารพ แต่ก็มีความหมายว่าน้อม ก็คือว่าอาการที่จิต ที่เป็นตัวธาตุรู้อันอาศัยอยู่ 

ในกายส่วนทีเ่ป็นรปูน้อมออกรู ้รูโ้ลก คอืรูส้ิง่ภายนอก อาศยัอายตนะภายในภายนอก
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ที่ประจวบกัน เพราะว่าจิตน้ันถ้าหากว่าอายตนะภายในภายนอกยังไม่ประจวบกัน  

จิตก็ไม่น้อมออกรู ้และเม่ือไม่น้อมออกรูก้เ็หมอืนว่าไม่รู ้ต่อเมือ่อายตนะภายในภายนอก

ประจวบกัน จิตจึงน้อมออกรู้

เพราะฉะนัน้ จงึเปรยีบเหมอืนอย่างว่ามบ้ีานอยูบ้่านหนึง่ จติเป็นเจ้าของบ้าน

อยูภ่ายในบ้าน และบ้านนัน้มปีระตนูอกอยู่ ๕ ประตใูน ๑ ดงักล่าวนัน้ โดยทีจ่ติออก

ไปรูก้ต็าม คอืจติออกประต ูออกไปรูก้ต็าม หรอืสิง่ทีจ่ติรูน้ัน้เข้าประตมูาให้จติรูก้ต็าม 

จิตน้อมออกไปรู้ ฉะนั้นจึงรู้ได้ คือว่าน้อมออกรู้รูปก็ทางประตูตา น้อมออกไปรู้เสียง 

ก็ทางประตูหู กลิ่นรสโผฏฐัพพะเรื่องราวก็ทางประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประต ู

มโนคือใจ แต่ว่าในขณะที่ยังไม่มีเรื่องอะไรเข้าประตูเข้ามา จิตก็เหมือนอย่างไม่รู้อะไร 

และในขณะที่จิตยังไม่รู้อะไรทางประตูดังกล่าวน้ัน อันนี้แหละที่เรียกว่า ภวังคจิต  

นี้เป็นภาษาในอภิธรรม ภวังคจิตตามศัพท์ ภวังค์แปลว่าองค์ของภพ ภวอังคะ  

แปลว่าองค์ของภพ เป็นจิตที่ยังไม่ออกรับรู้อะไร เพราะฉะนั้น ท่านจึงเปรียบเหมือน

ดงัว่าน�า้ในมหาสมุทรท่ีไม่มีลม กไ็ม่มีคล่ืนสงบอยูเ่ฉย ๆ นีค้อืภวงัคจิต แต่เมือ่เกดิลม

เกิดคล่ืนขึ้นมา นั้นก็แปลว่าน�้าที่ออกจากภาวะปรกติ ไปสู่ภาวะที่มีคลื่นที่เป็นคลื่น  

เพราะลม จิตก็เหมือนกัน เม่ือยังไม่ออกรู้อะไรทางตาทางหูเป็นต้น ด่ังนั้น ก็เป็น 

ภวังคจิต เหมือนอย่างน�้าที่สงบเงียบไม่มีลมไม่มีคลื่น

เพราะเหตุนี้จึงได้มีเรียกอายตนะภายในทั้ง ๖ ว่าทวาร เช่น จักขุทวารก็คือ

ประตูตา โสตทวารก็ประตูหู ฆานทวารก็ประตูจมูก ชิวหาทวารก็ประตูลิ้น กายทวาร

ก็ประตูกาย มโนทวารก็ประตูใจ เป็นประตูส�าหรับที่จะรับเรื่องเข้าสู่จิต หรือส�าหรับ

จิตจะออกรับเรื่อง และสิ่งท่ีเข้าทางทวารทั้ง ๖ นี้จึงเรียกว่าอารมณ์ ค�าว่าอารมณ์  

หมายถึงเรื่อง เรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตด�าริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึง ในอภิธรรมเรียกว่า  

อาลมัพนะ แปลว่าเป็นเครือ่งหน่วงจติ กเ็พราะว่าทีจ่ติรับเรือ่งนัน้คอืน้อมออกไปรบัเรือ่ง 

อันหมายความว่าสิ่งที่จิตรับได้นั้นเป็นเพียงแต่เรื่อง ไม่ใช่วัตถุ อย่างเช่นว่าเมื่อตากับ

รูปประจวบกนั รปูท่ีตาเหน็เป็นภเูขา ต้นไม้ บคุคล หรอืเป็นอะไรกต็าม ซึง่ล้วนเป็นวัตถุ 

จิตจะรับเอาต้นไม้เอาภเูขาเอาบคุคล เอาอะไรต่ออะไรเข้ามาในจติไม่ได้ จติรบัได้แต่เรือ่ง 

คอืเมือ่ตากบัรปูประจวบกนั จติกร็บัเอาแต่เรือ่งของรปูท่ีเข้ามาทางจกัขทุวารคือประตูตา 

เพราะฉะน้ัน จงึเรยีกว่ารปูารมณ์ อารมณ์คือรปู คอืรบัอารมณ์คอืรปูเท่านัน้เอง ไม่ใช่
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รับเอาต้นไม้ภูเขาบุคคลเข้ามา เสียงก็เหมือนกัน ก็รับแต่เรื่องท่ีเรียกว่าสัททารมณ์ 

อารมณ์คือเสียง กลิ่นก็เหมือนกัน เรียกว่าคันธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่น รสารมณ์ 

อารมณ์คือรส โผฏฐัพพอารมณ์คือโผฏฐัพพะ สิ่งที่กายถูกต้อง และธรรมารมณ์  

อารมณ์คือเร่ืองราวของสิ่งเหล่านั้น จิตรับได้แต่เรื่องที่เข้ามาทางทวารท้ัง ๖ นั้น  

และโดยเฉพาะ ๕ ข้อข้างต้นนั้น สิ่งที่รับล้วนแต่เพียงวัตถุ รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ 

จะเอามาใส่ในจติไม่ได้ จติรบัแต่เรือ่งเข้ามา เพราะฉะนัน้จงึเรยีกว่าอารมณ์ เมือ่อธบิาย

ในแนวที่แสดงถึงจิตน้อมออกรับอารมณ์ด่ังนี้ อายตนะภายในทั้ง ๖ จึง เรียกว่า 

ทวารทั้ง ๖ และอายตนะภายนอก ๖ จึงเรียกว่าอารมณ์ ๖ เพื่อให้ชัดขึ้นมาว่า  

จิตน้อมออกรับอารมณ์ทั้ง ๖ นั้นทางทวารท้ัง ๖ ก็ไม่ต่างอะไรจากอายตนะภายใน

ภายนอกน้ันแหละ แต่ว่ามาเปลี่ยนชื่อเป็นทวาร ๖ เป็นอารมณ์ ๖ ก็โดยมุ่งที่จะ 

แสดงถึงกระบวนการของจติ ทีน้่อมออกรบัอารมณ์ทัง้ ๖ นีท้างทวารทัง้ ๖ รบัมาเป็น

วิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขาร

อนิทรยี์หรอือายตนะภายใน หรอืวญิญาณ ๖

จะได้กล่าวอธิบายทบทวนบ้าง ต่อไปบ้าง ในข้อท่ีควรจะกล่าว เพ่ือให้เกดิความ

เข้าใจในกระบวนการของจิตตามทางพระพุทธศาสนาดีขึ้น จะเริ่มด้วยอายตนะภายใน

หรอืทวาร ๖ ตามทีก่ล่าวแล้ว โดยจะเพิม่ชือ่ของทัง้ ๖ ข้อนี ้ขึน้อีกชือ่หนึง่คอื อนิทรย์ี  

ที่แปลว่าเป็นใหญ่คือทั้ง ๖ ข้อนี้นอกจากเรียกชื่อว่าอายตนะซึ่งแปลว่าที่ต่อ เรียกชื่อ

ว่าทวาร ทีแ่ปลว่าประตหูรอืช่องทาง ยงัเรยีกชือ่อนิทรีย์ทีแ่ปลว่าเป็นใหญ่ด้วย คอืจกัขุนทรย์ี 

อนิทรย์ีคอืจกัษุหรอืตา ชือ่ว่าอินทรย์ีเพราะเป็นใหญ่ในการเหน็รปู โสตนิทรย์ี อนิทรย์ี

คือหู ชื่อว่า อินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการฟังเสียง ฆานินทรีย์ อินทรีย์คือจมูก ชื่อว่า

อินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการทราบกลิ่น ชิวหินทรีย์ อินทรีย์คือลิ้น ช่ือว่าอินทรีย ์

เพราะเป็นใหญ่ในการลิ้มรส กายินทรีย์ อินทรีย์คือกาย ชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่

ในการทราบโผฏฐัพพะสิง่ถูกต้อง มนนิทรย์ี อนิทรย์ีคอืมนะหรือมโนคอืใจ ชือ่ว่าอนิทรย์ี 

เพราะเป็นใหญ่ในการคดิหรอืรูธ้รรมคอืเรือ่งราว และเป็นใหญ่ใน ๕ ข้อข้างต้นน้ันด้วย 

คือในการเหน็รปูในการฟังเสยีง ในการทราบกลิน่ ในการทราบรส ในการทราบสิง่ถกูต้อง
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ตามที่อธิบายนี้ มนินทรีย์ อินทรีย์คือมนะหรือมโนคือใจ จึงเป็นใหญ่ในทาง

ของตนโดยจ�าเพาะด้วย คือในทางรู้หรือคิดเรื่อง อันเป็นข้อ ๖ และเป็นใหญ่ในแต่ละ

ข้อ ๕ ข้อข้างต้นน้ันด้วย มนินทรีย์ อินทรีย์คือมนะหรือใจ เป็นอายตนะข้อที่ ๖  

และทวารข้อที่ ๖ จึงเป็นใหญ่ครอบไปในอายตนะ ๕ ข้อข้างต้น ในทวาร ๕ ข้อข้าง

ต้นน้ันด้วย ในข้อนีท่้านให้ค�าอธบิายไว้ว่าในขณะทีต่าและรปูประจวบกนั มโนต้องเข้าไป

ประกอบด้วย จึงจะส�าเร็จเป็นการเห็นรูป หูกับเสียงประจวบกัน มโนจะต้องเข้าไป

ประกอบด้วย จึงจะส�าเร็จการได้ยินเสียง จมูกกับกลิ่นประจวบกัน มโนจะต้องเข้าไป

ประกอบด้วย จึงจะส�าเร็จการทราบกล่ิน ลิ้นกับรสประจวบกัน มโนจะต้องเข้าไป

ประกอบด้วย จึงจะส�าเร็จการทราบรส กายและส่ิงถูกต้องคือโผฏฐัพพะประจวบกัน 

มโนจะต้องเข้าไปประกอบด้วย จึงจะส�าเรจ็การทราบส่ิงถูกต้อง ตามนยันีม้โนต้องเข้าไป

ประกอบด้วยแต่ละข้อทุกข้อ ถ้าไม่มีมโนเข้าไปประกอบด้วยทุกข้อแล้ว แต่ละข้อนั้น 

จะไม่ส�าเร็จเป็นการเห็นรูปเป็นต้นได้ และโดยเฉพาะในข้อที่ ๖ มโนก็ประกอบกับ

ธรรมคือเรื่องราว ก็รู้และคิดคือเรื่องราวอีก เป็นประการที่ ๖ นั้นด้วย

เพราะฉะนั้น ตามอธิบายนี้ จึงท�าให้ท่านผู้รู้ทางพุทธศาสนาหลายท่าน ซึ่งได้

ศึกษาวิชาสรีรวิทยาปัจจุบัน ให้ค�าอธิบายว่ามโนได้แก่มันสมอง แม้สมเด็จพระมหา

สมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส กป็ระทานค�าอธิบายไว้อย่างนี ้ว่ามโนคอืมนัสมอง 

ท่านทั้งหลายท่ีขึ้นไปดูห้องกรรมฐานท่ีตึก ภปร. ซึ่งได้มีแสดงถึงประสาททั้ง ๕  

เมื่อกระท�าหน้าที่เห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นนั้น ด�าเนินไปอย่างไร คือเมื่อจักขุประสาท

กับรูปมาประจวบกัน จะต้องวิ่งไปถึงมันสมอง ส่วนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเห็นรูป  

จึงจะส�าเรจ็เป็นการเหน็รปู ทางเสยีงกเ็หมือนกนัเมือ่ประจวบกบัโสตประสาท กจ็ะส่ง

ไปถึงมันสมองที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินเสียง จึงจะส�าเร็จเป็นการได้ยินเสียง  

ทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เช่นเดียวกัน เมื่อกลิ่นรสและส่ิงถูกต้องมาประจวบกับ 

ฆานประสาท ชิวหาประสาท กายประสาท ก็ต้องวิ่งไปถึงมันสมอง ส่วนที่จะให้ทราบ

กลิ่นทราบรสทราบโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้อง จึงจะส�าเร็จเป็นการทราบกลิ่นทราบรสและ

ทราบโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้อง
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ฉะนั้น ตามระบบสรีรศาสตร์ตามที่กล่าวมานี้ จึงต้องมีมันสมองส่วนที่เกี่ยว

กับประสาททั้ง ๕ นั้น เข้ามาประกอบเข้าอีกส่วนหนึ่งด้วย ก็ตรงกับค�าอธิบายของ 

พระอาจารย์และตรงกบัพระพทุธศาสนา ทีท่่านอธบิายไว้ดงักล่าวมาแล้วด้วย ถงึหน้าที่

ของมโน ซึ่งเป็นมนินทรีย์ อินทรีย์คือมโน ซึ่งเป็นใหญ่ในการช่วยให้ส�าเร็จการเห็นรูป  

การได้ยนิเสียง การทราบกล่ิน การทราบรส การทราบโผฏฐพัพะ ตลอดจนถึงในหน้าที่

เฉพาะของตวัเอง คอืรูค้ดิเรือ่งอนัเป็นข้อท่ี ๖ นัน้กต็รงกบัระบบของมนัสมองตามหลกั

ของสรีรศาสตร์ปัจจุบันนี้ ไปดูบนตึก ภปร. นั้นมีแสดงไว้ไปกดปุ่ม ถ้าไฟไม่เสียก็จะ

มองเหน็ชดั เช่นตอนทีรู่ปมาประจวบกบัจักขปุระสาท แล้วจงึแล่นปราดไปถึงมนัสมอง

จึงจะเห็นรูป และการได้เห็นรูป การได้ยินเสียง การได้ทราบกลิ่น การได้ทราบรส  

การได้ทราบโผฏฐพัพะ สิง่ถกูต้อง และการรู้เรือ่งหรือคดิเรือ่งนีแ่หละคือจกัขวุญิญาณ 

โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ และ มโนวิญญาณ

ฉะนั้น หากมีปัญหาว่าเห็นรูปด้วยอะไร เราพูดตามภาษาสามัญ ว่าเห็นรูป

ด้วยจกัษคุอืดวงตา แต่เม่ือว่าตามกระบวนจติแล้ว ต้องตอบว่าเห็นรปูด้วยจกัขวิุญญาณ 

ได้ยนิเสยีงด้วยอะไร ได้ยนิเสยีงด้วยห ูถ้าตอบตามกระบวนการของจติละก ็ต้องตอบว่า 

ได้ยินเสียงด้วยโสตวิญญาณ ข้ออ่ืนก็เหมือนกัน ทราบกลิ่นด้วยฆานวิญญาณ  

ทราบรสด้วยชิวหาวิญญาณ ทราบโผฏฐัพพะด้วยกายวิญญาณ ทราบเร่ืองที่เรียกว่า

ธรรมะเรือ่งราวด้วยมโนวญิญาณด่ังนี ้นีเ้ป็นการตอบทีถู่กต้องตามกระบวนการของจติ 

แต่เราก็พูดตามสามัญว่าเห็นรูปด้วยตา ฟังเสียงด้วยหูเป็นต้น

จติรู้ได้ เพราะต่ออายตนะภายในภายนอก

คราวนีต้ามทีไ่ด้อธบิายแล้ว ตาหจูมกูลิน้กายและใจท้ัง ๖ นี ้เรยีกว่าอายตนะ 

เพราะเป็นที่ต่อ คือว่าต่อกับอายตนะภายนอกที่คู่กัน รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและ

ธรรมะคือเรื่องราวเป็นอายตนะที่ต่อ นอกจากต่อกันในระหว่างภายในและภายนอก 

ทั้ง ๒ นี้แล้ว ยังเป็นอายตนะของจิต คือธาตุรู้ คือต่อจิตหรือธาตุรู้ จิตหรือธาตุรู้นั้น 

ต่อกบัอายตนะภายในภายนอกทัง้ ๒ นี ้จงึรูภ้ายนอกได้ และเรยีกว่าทวารแปลว่าช่อง

หรือประตู ก็เป็นช่องหรือประตูส�าหรับที่จิตจะได้รู้ อารมณ์คือเรื่อง
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ดังที่ได้กล่าวอธิบายไว้แล้ว ว่าจิตนั้นไม่มีสรีระคือ รูปร่าง สีสัณฐาน มีคูหา

คือกายนี้เปน็ที่อาศัย หรือจะพจิารณาวา่มันสมองนัน้ เป็นทีอ่าศัยของจิตส�าหรับที่จะรู้

สิ่งต่าง ๆ ก็อยู่ในกะโหลกศีรษะ ก็คล้าย ๆ อย่างคูหาคือถ�้าเหมือนกัน แต่ถ้าพูด

ทั้งหมดคลุมเสียหมด เลยว่ามีกายนี้เป็นที่อาศัยอย่างท่านพระอาจารย์ ก็ไม่มีผิด คือ

จิตรู้ อารมณ์คือเรื่องทางทวารทั้ง ๖ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในวันก่อนนั้น และในวันก่อน

น้ันก็ได้กล่าวแล้วว่า สิ่งทั้งหลายที่ตาได้เห็นท่ีหูได้ยิน ท่ีจมูกท่ีลิ้นท่ีกายได้ทราบ คือ 

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่าง ๆ น้ัน เป็นวัตถุทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ จึงเข้าไปอยูใ่นจติ 

ไม่ได้ ได้เพียงเหน็ เพยีงได้ยินได้ทราบ จะเอาใส่ไปในจติไม่ได้เพราะเป็นวัตถ ุเหน็บ้าน

หลงัหนึง่ จะเอาบ้านหลงันัน้ใส่เข้าไปในจติก็ไม่ได้ ดัง่นีเ้ป็นต้น แต่ว่าจติรบัได้เพียงเรือ่ง 

เรือ่งของสิง่เหล่าน้ี ซ่ึงเรยีกว่าอารมณ์ เพราะฉะน้ัน จงึมคี�าแปลอารมณ์ว่าเรือ่งทีจ่ติคิด 

เรื่องที่จิตด�าริ เรื่องที่จิตอนุสัยคือหมกมุ่นถึง ครุ่นคิดถึง ที่เข้ามานอนเนื่องอยู่ในจิตใจ  

คือว่าบรรดาเรื่องเหล่านี้ที่จิตคิด คือว่าคิดแล้วก็แล้วไปที่จิตด�าริ คือด�าริแล้วก็แล้วไปที่

จติอนสุยัคอืเกบ็เข้ามาไว้ในจติอกี นอนอยูใ่นจติอกี เหล่านีค้อือารมณ์ ซึง่ได้กล่าวแล้ว

ว่าทางอภิธรรมเรียก อาสัมพนะ แปลว่าเครื่องหน่วงของจิต คือหน่วงคิดนั่นเอง  

แต่ทางพระสูตรเรียกว่า อารัมมณะ อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ อารมณ์เหล่านี้ ก็มี ๖ ดัง

ทีไ่ด้กล่าวแล้วตามอายตนะภายนอกท้ัง ๕ ประการ อารมณ์ คอืรปู รูปารมณ์ อารมณ์

คือเสียง สัททารมณ์ อารมณ์คือกล่ิน คันธารมณ์ อารมณ์คอืรส รสารมณ์ อารมณ์คือ

สิง่ถกูต้อง โผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์คือเร่ืองราว ธรรมารมณ์ จิตท่ีรับอารมณ์ คือ 

กิริยาที่จิตรับอารมณ์นี้เอง เรียกว่านามที่แปลว่าน้อมไป

คราวนี้ก็ควรจะอธิบายถึงลักษณะจิตหรือธาตุรู้ ที่ท่านอธิบายไว้ในอภิธรรม 

ว่าจิตคือธาตุรู้ ที่ยังไม่ได้รับอารมณ์อะไรทางทวารทั้ง ๖ เรียกว่าภวังคจิต ก็ได้อธิบาย

แล้วเหมอืนกนั แต่มาทบทวนเพราะต้องการชีแ้จงให้แจ่มแจ้งขึน้อกีในทีน่ี ้ภวงัคะ แปลว่า

องค์ของภพ ภพแปลว่าความเป็นความมี องค์ของภพคือองค์ของความเป็นความมี  

แต่ว่าตามความหมายนั่น ภวังคจิตคือจิตท่ียังไม่รับอารมณ์ ท่านจึงมีตัวอย่างว่าบุรุษ

นอนหลับอยู่ใต้ต้นมะม่วง ผลมะม่วงหล่นลงมา คนนอนหลับนั้นก็ตื่นขึ้นเอามือคว้า
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มะม่วงมาบริโภค บริโภคเสร็จแล้วก็หลับไปใหม่ จิตท่ีเป็นภวังคจิตนั้นเปรียบเหมือน

คนนอนหลับ ผลมะม่วงที่หล่นลงมานั้น เปรียบเหมือนอารมณ์ท่ีมากระทบกับทวาร 

ทัง้ ๖ คนนอนหลบันัน้ตืน่ขึน้ กเ็ปรยีบเหมอืนจติทีเ่คลือ่นออกจากภวังค์ และคนนอน

หลับนั้นเอามือคว้ามะม่วงมาบริโภค ก็เหมือนจิตที่รับอารมณ์ การรับอารมณ์ก็คือ 

การที่จิตบริโภคอารมณ์ เหมือนอย่างคนที่บริโภคผลมะม่วง ครั้นรับอารมณ์แล้วก็ตก

ภวังค์ไปใหม่ ก็เหมือนอย่างท่ีท่านเปรียบคนคว้ามะม่วงมาบริโภคแล้ว ก็หลับไปใหม่ 

หลับไปใหม่คือว่าจิตที่รับอารมณ์แล้วก็ตกภวังค์ไปใหม่

ฉะนั้น ตามอุปมานี้ จิตที่ยังไม่รับอารมณ์ก็อยู่ในภวังค์เป็นภวังคจิต ครั้นมี

อารมณ์ผ่านทวารทั้ง ๖ เข้ามา ซ่ึงน่าจะอุปมาอีกอย่างหนึ่งเหมือนว่า มีคนมาเคาะ

ประตู คนนอนหลับอยู่ในบ้าน แล้วก็มีคนมาเคาะประตูดังปัง ๆ ก็เปิดประตูออกรับ

แขกให้เข้ามา จิตก็ออกจากภวังค์รับอารมณ์ และเมื่อรับอารมณ์เสร็จแล้วก็ปิดประตู 

แล้วหลับไปใหม่ ก็คือตกภวังค์ไปใหม่ มีแขกมาเคาะประตูอีก ก็ออกจากภวังค์มา 

รบัใหม่ แล้วกปิ็ดประตตูกภวงัค์ไปใหม่ มีแขกมาเคาะประตอูกี ก็เปิดประตรูบักนัใหม่ 

ดัง่นี ้เพราะฉะน้ัน จงึต้องให้อุปมาในตอนนีอ้กีด้วย ว่าร่างกายอนันีเ้หมอืนอย่างว่าบ้าน

ซึ่งมีประตูนอก ๕ ประตู ประตใูน ๑ ประต ูแล้วจงึถึงจิตทีเ่ปน็เจ้าของบ้านอยู่ในหอ้ง

ในห้องในน้ันมีประตูเดียว ห้องนอกน้ันมี ๕ ประตู ๕ ประตูนั้นคือประตูตาหูจมูก 

ลิ้นกาย เมื่ออารมณ์คือรูปเข้ามาก็เข้ามาทางประตูตา แล้วก็มาผ่านประตูมโน  

แล้วถึงจะถึงจิต หรือจะเปรียบในด้านตรงข้ามคือจิต ออกไปทางประตูในคือมโนทวาร 

แล้วก็จักขุทวาร รับอารมณ์คือ รูป เสียงก็เหมือนกัน เข้าทางประตูหูแล้วก็มาผ่าน

ประตูใจหรือมโน แล้วจึงถึงจิต กล่ินก็ต้องผ่านประตูจมูก แล้วก็ต้องผ่านประตูใจ  

แล้วจึงถึงจิต รสก็ต้องผ่านประตูลิ้น แล้วต้องผ่านประตูใจ แล้วจึงถึงจิต ธัมมะคือ 

เรื่องราวนั้นก็ผ่านตรงเข้าประตูใจอย่างเดียว แล้วจึงถึงจิต ที่เปรียบดั่งนี้ก็โดยอธิบาย

ข้างต้นว่า ท่ีเรียกอินทรีย์ ๖ ส�าหรับมนินทรีย์ อินทรีย์คือใจอันเป็นข้อที่ ๖ นั้น  

มีหน้าที่ครอบหมด หน้าที่ข้างต้นด้วยและหน้าท่ีจ�าเพาะของตนด้วย จึงเปรียบดั่งนี้  

เพราะฉะนัน้ กิริยาที่จิตรับอารมณ์จึงต้องผ่านทวารดั่งนี้
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จติรับอารมณ์ด้วยความรู้หรอืน้อมไปรู้

และกค็วรทราบว่า อันกริยิาท่ีจติรบัอารมณ์นัน้คอืรับอย่างไร กต็อบว่ารบัด้วย

ความรู้ เพราะว่าจิตน้ันดังท่ีได้กล่าวแล้วว่าเป็นธาตุรู้ และมีอรรถคือความหมายว่ารู้

หรอืคดิอนัเป็นลักษณะส�าคัญ เพราะฉะนัน้ วิธรีบัอารมณ์ของจตินัน้กคื็อรบัด้วยความรู้ 

แต่ว่าความรูน้ัน้มีลักษณะต่าง ๆ กนั ในอภธิรรมนัน้ส่วนหนึง่ยังไม่พดูถงึ จะพดูถึงแต่

นามธรรมในขันธ์ ๕ ท่ีแสดงไว้ในทางปฏิบัติทั่วไป ก็คือว่ารับด้วยความรู้ที่เรียกว่า

วิญญาณ ที่เรียกว่าสัมผัส ที่เรียกว่าสัญญา ที่เรียกว่าสังขาร กล่าวคือจิตรับอารมณ์

ขัน้แรกคอืเป็นวญิญาณ คอืการเหน็ การได้ยนิ การเหน็รปู การได้ยนิเสยีง การทราบ

กลิ่น การทราบรส การทราบโผฏฐัพพะ การทราบความรู้หรือคิดเรื่องราว ที่เรียกว่า

จกัขุวญิญาณ โสตวญิญาณ ฆานวญิญาณ ชวิหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ 

ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว ว่าทีจ่รงินัน้ว่ากนัว่าเหน็รปูด้วยตา แต่ท่ีจรงินัน้เห็นรปูด้วยจกัขวิุญญาณ

เป็นต้น นี่เป็นการรับรู้

การรับอารมณ์ก็คือการรับรู้อารมณ์ ความรู้อารมณ์เป็นขั้นแรกคือวิญญาณ 

ถ้าหากว่ายังไม่ดับไปเสียในขั้นนั้น ก็ต่อมาขั้นสัมผัสที่อธิบายมาแล้ว เหมือนกันว่า 

อายตนะภายในอายตนะภายนอก และวิญญาณทั้ง ๓ นั้นมาประชุมกันก็เป็นสัมผัส 

โดยความก็คือกระทบถึงจิต นี่เป็นขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๓ ก็เวทนา คือเป็นความรู้สุขรู้ทุกข์

หรอืรูเ้ป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สขุ เมือ่รบัรูใ้นขัน้วญิญาณ กเ็ลือ่นขึน้มารบัรูใ้นขัน้สัมผสั 

แล้วก็เลื่อนมารับรู้ในข้ันเวทนา จากน้ันก็รับรู้ในขั้นสัญญาคือรู้จ�าหรือจ�าหมาย จ�ารูป

จ�าเสียงจ�ากล่ินจ�ารสจ�าโผฏฐัพพะจ�าเรื่องราวเป็นต้น แล้วก็เลื่อนขึ้นมารบัรูเ้ป็นเรือ่ง

สงัขาร คือความคดิปรงุหรอืปรงุแต่ง กค็ดิปรงุแต่งไปในรปูบ้างเสยีงบ้าง กลิน่รสโผฏฐพัพะ 

และธรรมคอืเรือ่งราวเหล่านี ้คิดดบ้ีางคดิชัว่บ้าง คดิเป็นกลาง ๆ ไม่ดไีม่ชัว่บ้าง กเ็ป็น

บุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศล หรือเป็นกลาง ๆ มาถึงในขั้นที่เป็นสังขารนี้ รับรู้ใน

ขั้นสังขารคือ คิดปรุงหรือปรุงคิด และตอนนี้แหละ ที่ในอภิธรรมท่านก็แสดงว่าก ็

ตกภวังค์กันไปเสียหนหนึ่ง คือในอารมณ์อันหนึ่งนั้น จิตจะออกรับรู้ เป็นวิญญาณ  

เป็นสัมผัส เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร ในอารมณ์ ๑ นั้น แล้วก็ตกภวังค์  

แล้วก็มารับอารมณ์เป็นที่ ๒ ใหม่ ที่ ๓ ใหม่ ที่ ๔ ใหม่
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แต่ว่าบรรดาอารมณ์ท่ีจิตรับนี ้กไ็ม่ได้หมายความว่ารบัมาถงึขัน้ทีส่ดุทกุอารมณ์ 

บางอารมณ์กต็กหล่นในระหว่าง คือเป็นอารมณ์ทีผิ่วเผนิมากไม่กระทบใจมาก จติก็ไม่

รบัอารมณ์เตม็ท่ี เหมอืนดงัว่าคนทีน่อนหลบัอยู่ในห้องดังกล่าวนัน้นัน่แหละ และมใีคร

มาเคาะประตูเบา ๆ แผ่ว ๆ บางทีก็ได้ยินนิดหนึ่งแล้วก็หลับไปใหม่ ไม่ถึงกับตื่นเสียง

นั้นก็ยังไม่ปลุกให้ตื่น เพียงแต่งัวเงียขึ้นมาหน่อยเท่านั้น แล้วก็หลับไปใหม่ แต่ว่าถ้า

เป็นเสยีงดงัโครมคราม เป็นอารมณ์ท่ีแรงกป็ลุกให้ตืน่ขึน้มา ก็รบักนัมาจนถึงขัน้สังขาร

คือคิดปรุงหรือปรุงคิดต่าง ๆ จะน้อยหรือมากก็ตามแต่ว่าจะมีความผูกพันที่เข้ามา 

เกี่ยวอีกน้อยหรือมากเพียงไร แต่ก็ผ่านไป ผ่านไปนั้น คือว่าตกภวังค์ไปใหม่

ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า ทีม่าจากกฏุมิาถงึทีน่ี ้หกูไ็ด้ยนิอะไรมากมาย ตากเ็หน็อะไร

มากมาย ก็อาจจะได้กลิ่นทางจมูกหลายอย่าง ลิ้นก็เหมือนกัน กายก็เหมือนกัน ก็ถูก

ต้องกบัหนาวร้อนแดดลมอะไรต่าง ๆ ใจกค็ดิต่าง ๆ เหล่านีค้งจะหลายร้อยเร่ืองเหมอืน

กันหลายร้อยสิ่ง ถ้าไปคิดรายละเอียดของส่ิงที่ประสบพบผ่าน ตั้งแต่จากกุฏิมาที่นี่  

และกจ็ะต้องเป็นวญิญาณเป็นต้น ในอารมณ์คอืเร่ืองเหล่านัน้ ถ้าเป็นเรือ่งทีม่ากระทบ

แผ่วเบาและมีความสนใจน้อย ก็เป็นเรื่องที่ผ่านไป ๆ แปลว่าอาจจะเพียงวิญญาณ  

เหน็แล้วกผ่็านไป ได้ยินแล้วกผ่็านไป ไม่ขึน้ไปถงึสมัผสักระทบใจเป็นเวทนาเป็นสญัญา

เป็นสังขารอะไร เพราะว่าจะเป็นสังขารคือคิดปรุงหรือปรุงคิดนั้น จะต้องผ่านสัญญา 

ผ่านเวทนา ผ่านสัมผัส ผ่านวิญญาณ ถ้ากระทบนิด ๆ หน่อย ๆ ก็เพียงวิญญาณ

เท่านั้น แล้วก็ผ่านไป ๆ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผ่าน ๆ มาคงจะตั้งหลายร้อยเรื่อง แต่ถ้า

คิดเป็นรายละเอียดแล้ว ก็เพียงเห็นเพียงได้ยินแล้วก็ผ่าน ๆ ไม่ได้จดจ�า เป็นสัญญา

อะไรด้วยซ�า้ แต่สิง่ท่ีจะผ่านขึน้มาจนถงึสงัขารนัน้ จะต้องผ่านมาโดยล�าดบั เป็นสัญญา

จดจ�าแล้วก็มาเป็นสังขารปรุงแต่ง ถ้าหากว่าไม่มีจดจ�าแล้วละก็ ก็ไม่มีการปรุงแต่ง 

เป็นสังขาร

นี้เป็นอาการที่จิตรับรู้อารมณ์ อาการที่จิตรับรู้อารมณ์นี้ เรียกว่าน้อมไป คือ

จติน้อมไปรู้ ถ้าจะเปรยีบเหมอืนกบัว่ามะม่วงอยูบ่นต้น คนนอนหลบัใต้ต้นมะม่วงเอือ้ม

มอืไปคว้ามะม่วงเข้ามาใส่ปาก แล้วกบ็รโิภค กค็อือาการทีจ่ติรับรูอ้ารมณ์ กเ็หมอืนกบั

ว่าเขาน้อมแขนไปจบัผลมะม่วงมาใส่ปาก นีก็่เหมอืนกนั จติกร็บัอารมณ์กเ็หมอืนอย่าง
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น้อมจิต จิตเอ้ือมแขนออกไปจับอารมณ์ และแขนของจิตที่เอื้อมออกไปนี้ก็คือว่าเป็น

วญิญาณเป็นสมัผสัเป็นเวทนา เป็นสญัญาเป็นสังขารดังกล่าวแล้วนัน่เอง แล้วกต็กภวังค์

ไปใหม่ เพราะฉะนัน้ ลกัษณะของจิตตามทีแ่สดงไว้ในอภธิรรมนัน้ จงึรบัอารมณ์ กค็อื

เคลือ่นออกจากภวงัค์ รับอารมณ์อย่างหนึง่ แล้วกต็กภวังค์ แล้วกเ็คล่ือนออกรบัอารมณ์

ต่อไป แล้วกต็กภวงัค์เรือ่ย ๆ ไป ดัง่นีท้กุอารมณ์ อารมณ์หนึง่ ๆ กอ็อกจากภวงัค์ไปรบั 

แล้วก็ตกภวังค์ทุกอารมณ์ เพราะฉะนั้น ความเป็นไปของจิตที่รับอารมณ์นี้จึงรวดเร็ว 

และละเอียดมาก ภวังค์ที่แสดงไว้ในอภิธรรมนั้นมีลักษณะดังที่กล่าวมานี้ เป็นพื้นของ

จิตทีไ่ม่รบัอารมณ์ เหมอืนอย่างคนนอนหลบั ทีอ่ยู่ใต้ต้นมะม่วงดังทีก่ล่าวนัน้ ออกจาก

ภวังค์ก็รับอารมณ์ แล้วก็ตกภวังค์ไปใหม่ เป็นอยู่ดั่งนี้ตลอดเวลา

สรปุลงในตอนนีก่้อนว่า ได้มอีสงัขตธรรม คือสิง่ท่ีปัจจัยมไิด้ปรุงแต่ง อันหมายถึง

ตัวธาตุแท้ซึ่งเป็นตัวเดิม ไม่มีอะไรปรุงแต่ง ทางฝ่ายวัตถุและทางฝ่ายจิตใจหรือธาตุรู้ 

ทางฝ่ายวตัถุน้ันไม่มีตวัรู ้ส่วนทางฝ่ายจติใจนัน้มตีวัรู้ สรปุลงแล้วกค็อื มธีาตแุท้ซึง่ไม่มี

ความรูใ้นตวั กับธาตแุท้ทีเ่ป็นตวัรู ้และธาตแุท้ท่ีไม่มตีวัรูซ้ึง่เป็นวตัถุนัน้ มาประสมปรงุ

แต่งกันขึ้น ก็เป็นสังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัยปรุงทางวัตถุ

ส่วนตัวรู้ซึ่งเป็นธาตุแท้นั้น ก็อาจจะกล่าวได้ว่ามี ๒ จ�าพวก คือ ตัวรู้จ�าพวก

หน่ึงยังมีอวิชชาคือยังมิได้อบรม ตัวรู้อีกจ�าพวกหนึ่งนั้นอบรมแล้ว เป็นตัวรู้จริงรู้แท้

ประกอบด้วยวิชชา ส�าหรับตัวรู้ท่ีอบรมแล้วประกอบด้วยวิชชาเป็นรู้จริงรู้แท้ ก็เป็น 

อสังขตธรรม ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอีกต่อไป ไม่มาประกอบกับฝ่ายที่ไม่มีตัวรู้คือ

ทางฝ่ายทีเ่ป็นวตัถอีุก คอืไม่เกดิอกี เมือ่ไม่เกดิกไ็ม่มีแก่ ไม่มีตาย กไ็ด้แก่ธาตรุูท้ีเ่ป็น

ตัวรู้แท้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ผู้สิ้นกิเลสแล้ว ไม่มี

อวิชชาอีกแล้ว เป็นรู้ที่รู้พ้น ก็คงด�ารงความเป็นอมตธรรม ธรรมที่ไม่ตาย คือสิ่งที่ไม่

ตายอยูน่ั่นเอง แต่ว่าธาตรุูท้ีย่งัเป็นตวัรูห้ลงรูผ้ดิคือยังไม่ได้อบรม ย่อมมาประกอบเข้า

กับธาตุที่ไม่มีความรู้อีกต่อไป จึงนับว่าเป็นสังขตธรรม ธรรมที่มีปัจจัยปรุง โดยที่ทั้ง 

๒ ฝ่ายมาปรงุกนัผสมกนั คอืธาตรุูกั้บธาตทุีไ่ม่มคีวามรูใ้นตวั ฉะนัน้ จงึได้มพีทุธภาษติ

ตรสัเอาไว้ในตกินบิาต ซึง่แปลโดยความว่าอาศยัธาตท้ัุง ๖ ความหย่ังลง แห่งครรภ์คอื

ตั้งครรภ์จึงมีเมื่อมีความหยั่งลงแห่งครรภ์ ก็มีนามรูป เป็นต้นต่อไป
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ธรรมชาตแิท้ของจติ ประภัสสรคอืผุดผ่อง

ค�าว่าอาศัยธาตุ ๖ น้ัน ธาตุ ๖ กไ็ด้กล่าวแล้วคอื ปฐวีธาต ุธาตดุนิ อาโปธาตุ 

ธาตุน�้า เตโชธาตุ ธาตุไฟ วาโยธาตุ ธาตุลม อากาสธาตุ ธาตุอากาศคือช่องว่าง  

และวิญญาณธาตุ ธาตุรู้ ๕ ข้อข้างต้นน้ันเป็น ธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัวเป็นฝ่ายวัตถุ 

ส่วนวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้ อาศัยธาตุท้ัง ๖ นี้มาปรุงแต่งกันขึ้นก็มีการตั้งครรภ์  

และเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้น ก็มีนามรูปเป็นต้นต่อไป ก็คือว่ามีชาติคือความเกิดมาเป็น

บุรุษบุคคลชายหญิงดังที่ปรากฏอยู่นี้ ดั่งนี้ก็เป็นอันว่าธาตุทั้ง ๒ ฝ่ายนี้มาเป็นสังขาร 

คอืมาผสมปรงุแต่งกนัข้ึน กเ็ป็นสตัว์บุคคลตวัตนเราเขา บรรดาสัตวโลกกค็อืท้ัง ๒ ฝ่าย

น้ีมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นนั่นเอง และแม้เม่ือมาผสมปรุงแต่งกันแล้ว ก็มีกระบวนการ

ฝ่ายธาตุ ที่ไม่มีความรู้ในตัวปรุงแต่งกันไปฝ่ายหนึ่ง มีกระบวนการทางจิตใจ ซึ่งเป็น 

ตัวธาตุรู้ปรุงแต่งกันไปอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ก็อาศัยกันอยู่นั่นเอง ถ้าหากว่าวิญญาณธาตุที่

เป็นตัวธาตุรู้น้ีเคล่ือนออกไปเสียแล้วเม่ือใดก็ตาม ส่วนที่เป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัวที ่

ปรงุแต่งกนัเป็นรูปกายก็แตกสลาย เพราะฉะนัน้ เมือ่ตัง้ครรภ์ยังอยู่ในครรภ์ วิญญาณ

ธาตุเคลื่อนออกไปเมื่อใดก็แท้งเมื่อนั้น เม่ือคลอดออกมาแล้ว ตั้งแต่เป็นเด็กเล็กเด็ก

ใหญ่ข้ึนมาโดยล�าดับ วญิญาณธาตเุคลือ่นออกไปเมือ่ใด กด็บัเมือ่นัน้แตกสลายเมือ่นัน้

ทีเ่รยีกว่าตาย เพราะฉะนัน้ จงึต้องมวีญิญาณธาตปุระกอบอยูด้่วยเสมอ และวญิญาณ

ธาตุน้ีที่ตรัสเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจิต ตรัสแสดงไว้ว่าจิตนี้ประภัสสรคือผุดผ่อง จิตนี ้

เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสทั้งหลายท่ีจรเข้ามา ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วย่อมไม่รู้ตาม 

เป็นจริงถึงจิตน้ัน เราตถาคตกล่าว ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วนั้นว่าไม่มีจิตตภาวนา คือ 

การอบรมจิตดั่งนี้

ตามพระพุทธภาษิตนี้ แสดงลักษณะของธาตุรู้ ซึ่งเป็นธาตุรู้อันยังมิได้อบรม 

จึงต้องมาเป็นสังขารคือผสมปรุงแต่ง เป็นสัตว์บุคคล เป็นบุรุษเป็นสตรีเป็นชายเป็น

หญงิอยู่ โดยชือ่ว่าจิต แล้วตรสัว่าเป็นธรรมชาตปิระภสัสรคอืผดุผ่อง อนัเป็นธรรมชาติ

ของธาตรุูห้รอืของจติ ซึง่ผดุผ่องด้วยและเป็นตวัรูด้้วย ตวัรูแ้ละผดุผ่องนีเ้ป็นธรรมชาติ

ของจิตหรือของธาตุรู้ และตรัสว่าเศร้าหมองไป เพราะอุปกิเลสทั้งหลายที่จรเข้ามา  

ค�าว่าอุปกิเลสนี้ อุปะแปลว่าเข้ามาหรือเข้าไป กิเลสะ แปลว่าเศร้าหมอง หากจะถาม
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ว่าเข้ามาหรอืเข้าไปสูอ่ะไรหรอืในอะไร กต็อบว่าเข้ามา หรอืเข้าไปสูจิ่ต แล้วอะไรเศร้า

หมอง ก็คือจิตนั้นเอง คือเมื่อกิเลสอันแปลว่าเครื่องเศร้าหมองเข้ามา หรือเข้าไปสู่จิต 

ก็ท�าให้จิตเศร้าหมอง เพราะฉะนัน้ จึงเรยีกว่าอปุกเิลส ชือ่นีเ้รยีกใช้ในทีน่ีแ้สดงว่ากเิลส

นัน้ไม่ใช่เป็นเนือ้แท้ของจติ ไม่ใช่เป็นธรรมชาตขิองจติ หากถามว่าธรรมชาตขิองจิตคอื

อะไร ก็ตอบได้ว่าคอืรูก้บัผดุผ่อง นีเ่ป็นธรรมชาตขิองจติ แต่เพราะเหตทุีย่งัไม่ได้อบรม

จงึยงัมอีวชิชาคอืรูไ้ม่จรงิหรอืไม่รู้จรงิ รูเ้หมอืนกนั แต่รู้ไม่จรงิหรอืไม่รูจ้รงิ เพราะฉะนัน้ 

จึงยังเป็นความรู้หลงรู้ผิดเพราะยังไม่ได้อบรม แต่ว่าธรรมชาติของจิตนั้นก็คงเป็น

ธรรมชาติผุดผ่อง

จติเศร้าหมองเพราะอุปกเิลส

คราวนีเ้ม่ือมีกเิลสเข้ามาหรอืเข้าไปสูจ่ติ จติท่ีผดุผ่องนัน้จงึเศร้าหมอง หากจะ

เปรียบก็เปรียบเหมือนอย่างทองค�าธรรมชาติเนื้อบริสุทธิ์ เม่ือมีโลหะต่าง ๆ เข้าไป

หลอมปนเช่นเงนิเหลก็สงักะสเีป็นต้น ทองค�าท่ีเป็นเนือ้บรสุิทธิน์ัน้ กเ็ป็นเนือ้ท่ีไม่บริสุทธิ์

ไป หรอืเหมอืนอย่างเพชรน�า้หนึง่ ซึง่เป็นธรรมชาตทิีผ่ดุผ่อง เมือ่มสีิง่ต่าง ๆ เข้าพอก  

ตัง้ต้นแต่สิง่ท่ีพอกอยู่ต้ังแต่ดัง้เดิมของเพชร อนัจะเป็นหินทีหุ้่มห่ออยูก่ต็าม เป็นเปลอืก

ของอะไรทีหุ่ม้ห่อเมด็ของเพชรอยูก่ต็าม เพชรกเ็ศร้าหมอง คอืความผดุผ่องไม่ปรากฏ 

เพราะฉะนัน้ บรรดาสิง่ท่ีมาหลอมปนเช่นว่า เงนิ เหลก็ สงักะส ีเป็นต้น ไม่ใช่เนือ้แท้

ของทอง แต่เป็นสิ่งที่เข้ามาปน สิ่งที่หุ้มห่อเพชร จะเป็นเปลือกหินหรืออะไรที่หุ้มห่อ

อยู่ก็ตาม นั่นก็ไม่ใช่เป็นเนื้อเพชร ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของเพชร กิเลสก็เช่นนั้นไม่ใช่เป็น

เนื้อแท้ของจิต เพราะฉะนั้น จึงละกิเลสได้ ส�ารอกกิเลสออกได้ และการส�ารอกกิเลส

ออกได้นัน้ กเ็ป็นการท่ีจะท�าให้จติน้ีปรากฏความผดุผ่องตามธรรมชาติอย่างเตม็ที ่และ

ปรากฏความรู้ของธาตุอย่างเต็มที่ ไม่มีรู้ผิดไม่มีรู้หลง ก็เหมือนอย่างหลอมทองค�า 

เอาโลหะทีป่นออกไปกเ็หลอืแต่เนือ้ทองค�าทีบ่รสิทุธิ ์หรือว่าเพชรทีเ่จยีระไนแล้วกเ็หลอื

แต่เพชรทีบ่รสิทุธิ ์ฉะนัน้ จติทีส่�ารอกเอากเิลสทีเ่ข้ามาหรอืเข้าไป ท�าให้เศร้าหมองนัน้

พ้นไปได้ หลุดไปได้ ก็ต้องเป็นจิตที่อบรมแล้ว เพราะฉะนั้น จึงได้มีพุทธภาษิตตรัสไว้

ต่อไปอกี ว่าจตินีป้ระภสัสรคือผดุผ่อง จตินีพ้้นได้แล้วจากอปุกเิลสทัง้หลายทีจ่รเข้ามา 
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อรยิบคุคลผู้ได้สดบัแล้วย่อมรูจ้กัจตินัน้ ตามเป็นจริง เรากล่าวอรยิบคุคลผูใ้ดสดบัแล้ว

ว่าผูม้จีติตภาวนา คอื การอบรมจติดัง่นี ้และค�าว่า อุปกิเลส นัน้กมี็ใช้ในหมวดอปุกเิลส 

๑๖ ที่แสดงไว้ในหมวด ๑๖ ในนวโกวาท ก็เป็นการแสดงจ�าแนกกิเลสท่ีเข้ามาหรือ

เข้าไปสูจ่ติ ท�าจติให้เศร้าหมองในลักษณะต่าง ๆ กัน แต่กส็รุปเข้าเป็นกองกเิลสราคะ

หรือโลภะ กิเลสกองโทสะ กิเลสกองโมหะนั้นเอง

การใช้ค�าว่าอุปกิเลสในที่นี้ได้กล่าวแล้วว่าแปลตามศัพท์ว่า กิเลสที่เข้ามาหรือ

เข้าไปสู่จิต ท�าจิตให้เศร้าหมอง หรือว่าสิ่งที่เข้ามาหรือเข้าไปสู่จิต ท�าจิตให้เศร้าหมอง 

และเป็นการที่แสดงเพื่อให้ชัดเจน ว่ากิเลสนั้นไม่ใช่เนื้อแท้ของจิต แต่เป็นอาคันตุกะ

คือสิ่งที่จรเข้ามาหรือจรเข้าไป อาคันตุกะนั้นคือแขกผู้มาหา ไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้าน  

แต่ว่าแขกผู ้มาหานั้น คือกิเลสน้ี เมื่อเข้ามาหาก็เข้ามายึดบ้านเป็นที่อยู ่อาศัย  

เหมือนอย่างข้าศึกต่างบ้านต่างเมือง ยกเข้ามายึดเอาบ้านเมืองของผู้อื่นเป็นของตน  

กเิลสกเ็ป็นเช่นนัน้ เข้ามาหรอืเข้าไปสูจ่ติ แล้วกย็ดึจติเป็นทีอ่ยูอ่าศยั และกค็รอบง�าจติ

ให้อยู ่ในอ�านาจ เหมือนอย่างเป็นเจ้าเป็นนายปกครองจิตนี้ ให้อยู ่ในอ�านาจ  

เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่า ตณฺหาทาโส บุคคลเป็นทาสของ

ตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก และก็ตรัสไว้ว่า ในบ้านในเมืองมีตัณหาเป็นใหญ่ 

โดยตรงก็คืออันน้ีน้ันเอง เม่ือยังมีตัณหาเป็นใหญ่ครอบง�าจิตอยู่ จิตตกเป็นทาส 

ของตัณหา ก็มีระบอบการปกครองเรียกว่าตัณหาธิปไตย แปลว่าตัณหาเป็นใหญ่  

ค�าว่าตณัหาธปิไตยนีเ้ป็นพระพทุธภาษิตอยูใ่นพระสตูรบางพระสตูร ทัง้นีก้เ็พราะว่าจติ

ซึ่งเป็นตัวธาตุรู้ ซ่ึงยังต้องมาเกิดเป็นจิตที่ยังมิได้รับการอบรม จึงเป็นจิตที่ยังรู้ผิดได้ 

เรียกว่ามีอวิชชาคือความไม่รู้จริง เพราะยังไม่ได้อบรม ถ้าหากมีความรู้จริง เพราะ

อบรมแล้วก็ไม่มาเกิดอีก ท่ียังต้องมาเกิดอีกก็เพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู ้จริง  

ยังมิได้อบรม

เพราะฉะน้ัน เม่ือมาผสมปรงุแต่งเป็นบรุษุสตรชีายหญงิเป็นสัตวโลก จงึอาศยั

กระบวนการทางจิตนี้เองรับกิเลสเข้ามา รับอาคันตุกะคือกิเลสเข้ามาให้ยึดครอง  

และช่วงทีร่บักเิลสเข้ามานี ้กค็อืช่วงกระบวนการของจติทีถึ่งเวทนา ความเสวยอารมณ์

หรือความรู้ เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ทางกายทางใจ ที่ทุกคนมี
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อยูโ่ดยปกตนิีน้ีเ่อง เมือ่เกดิสุขเวทนากย็นิดพีอใจชอบ และความชอบนีเ้องกต็กตะกอน

ลงไปเป็นราคานุสัยอยู่ในจิต เมื่อเกิดทุกขเวทนาคือได้รับทุกขเวทนา เสวยทุกข์ทาง

กายทางใจ ก็ไม่ชอบใจ ความไม่ชอบใจน้ีเองก็ตกตะกอนเป็นปฎิฆานุสัย อนุสัยคือ  

ความกระทบกระท่ัง และเม่ือประสบเวทนาทีม่ใิช่ทกุข์มใิช่สุข มไิด้พจิารณา กเ็กดิความ

ไม่รูซ่ึ้งเป็นตวัโมหะคือความหลง เพราะไม่รูต้ามเป็นจรงิด้วย และเพราะสยบตดิอยูด้่วย 

ความไม่รู้นั้น ก็ตกตะกอนเป็นอวิชชานุสัยอยู่ในจิต และกิเลสที่ตกตะกอนอยู่ในจิตนี้  

กต็กตะกอนไปพร้อมกบัตวัอารมณ์ คอืเร่ืองดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว คือจติน้อมรบัอารมณ์

ทางทวารทั้ง ๖ อารมณ์นั้นก็คือ เรื่องที่จิตคิด เรื่องที่จิตด�าริ เรื่องที่จิตหมกมุ่นถึง

อารมณ์และกเิลสตกตะกอนอยู่ในจติ

อันเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงนี้ เรียกว่าอารมณ์นุสัยหรืออารัมณานุสัย อารมณ์ที่

ตกตะกอนอยู่ในจิต อารมณ์ที่ตกตะกอนอยู่ในจิตนี้ มีทั้งฝ่ายซึ่งเป็นที่ตั้งของราคะ  

มีทั้งฝ่ายซึ่งเป็นที่ตั้งของโทสะ มีทั้งฝ่ายที่เป็นที่ตั้งของโมหะ และเมื่อมีทั้งอารมณ ์

ทั้งกิเลสตกเป็นตะกอนอยู่ในจิตดั่งนี้ ในขณะที่ตกตะกอนอยู่จิตนี้จะดูผ่องใส แต่อันที่

จริงนั้นยังเป็นจิตที่มีตะกอน ตะกอนนั้นอาจฟุ้งขึ้นมาอีกได้ และเมื่อตะกอนฟุ้งขึ้นมา

จิตที่ดูผ่องใสน้ันก็เป็นจิตท่ีขุ่น ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างน�้าในตุ่ม ในขณะท่ีตะกอน

นอนอยูก้่นตุม่ น�า้ในตุม่เบือ้งบนกด็ใูส แต่ว่าเมือ่ตะกอนก้นตุม่นัน้คลุง้ขึน้มา น�า้ในตุม่

ก็จะขุ่นจนถึงผิวน�้าเบื้องบน จิตก็เหมือนกัน ในขณะที่อารมณ์ที่เป็นตะกอนในขณะที่

กิเลสเป็นตะกอนนอนสงบอยู่ในจิต ก็ดูคล้ายไม่มีกิเลส ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลง 

คล้ายเป็นอย่างนั้น แต่ว่าเม่ือมีอะไรมากวนตะกอนนั้นให้คลุ้งขึ้นมาแล้ว จิตก็จะขุ่น

ทันที จะปรากฏเป็นโลภหรือราคะบ้างโกรธบ้างหลงบ้าง จนถึงพื้นผิวของจิต ดังที่เรา

เรียกกันว่าใจขุ่นหรือจิตขุ่น นี่แปลว่าตะกอนคลุ้งขึ้นมาแล้ว บางทีกว่าจะท�าจิตให้สงบ 

คอืขบัตะกอนนัน้ให้ลงไปแช่ไว้ก้นตุม่หรอืในก้นจิตได้ กต้็องใช้เวลานาน และเม่ือตะกอน

ลงไปอยู่ที่ก้นตุ่มได้ก้นจิตได้ จิตก็ผ่องใสก็สบาย คนสามัญมักจะเป็นดั่งนี้
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ในข้อที่ว่าในจิตส่วนลึกของบุคคลนี้ มีตะกอนอารมณ์และ ตะกอนกิเลสนอน

จมอยู่น้ัน ดงัจะพงึเหน็ได้ เช่นว่ารสอาหารทีบ่ริโภค อนัรสนัน้ทีเ่ป็นตวัรสทีบ่รโิภคจรงิ ๆ 

ก็เป็นวัตถุที่บริโภค เช่นข้าว กับข้าว ของหวาน ผลไม้ และอะไรต่าง ๆ ก็ตาม  

เป็นวัตถุที่เมื่อบริโภคก็เป็นรสปรากฏที่ลิ้น รสของสิ่งนั้นรสของสิ่งนี้ คนเราตั้งแต่เกิด

มากบ็ริโภคอาหาร ตามทีบ่ดิามารดาเป็นต้นปรงุให้รบัประทาน กเ็ป็นไปตามนยิมของ

ท้องถิ่นของชาตินั้น ๆ แต่ละแห่ง และเมื่อใครได้บริโภคแบบไหนอยู่เป็นประจ�าตั้งแต่

เกิดมาน่ันแหละก็เป็นรสารมณ์ อารมณ์คือรส ที่แม้จะบริโภคไปอิ่มหนึ่งแล้วตัว 

ความชอบรสกยั็งตกเป็นตะกอน กบัตวัรสเองอนัหมายถึงตัวอารมณ์ของรสเองกยั็งตก

เป็นตะกอนอยู่ในจิต เพราะฉะนั้น เมื่อได้พบอาหารเช่นนั้นท่ีเคยชอบ จึงได้บังเกิด

ความชอบใจใคร่ที่จะบริโภค อันเรียกว่าเอร็ดอร่อย ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีรสารมณ์เช่นนั้น 

นอนจมเป็นตะกอนมาตัง้แต่แรก เมือ่ได้พบอาหารเช่นนัน้ จงึได้เกิดชอบใจใคร่จะบรโิภค 

บริโภคแล้วก็เอร็ดอร่อย บุคคลที่บริโภคอาหารเป็นประจ�าตั้งแต่เกิดมาในถ่ินหนึ่งใน

ชาติหนึง่ กย่็อมจะพอใจในอาหารท่ีตนบรโิภค เรยีกว่าตดิรสเช่นนัน้ แล้วก็อาหารของ

บุคคลนี้กลุ่มนี้ชอบอย่างนี้ แต่ว่าอาหารของอีกบุคคลหนึ่งกลุ่มหนึ่ง ชอบอีกอย่างหนึ่ง

ไม่ตรงกัน อย่างคนไทยจะไปบริโภคอาหารที่ฝรั่งว่าอร่อยของเขา คนไทยก็ไม่อร่อย 

หรือฝรั่งจะมาบริโภคอาหารที่คนไทยว่าอร่อย ฝรั่งก็ไม่อร่อย ดั่งน้ีเพราะว่ามีตัว 

รสารมณ์ความชอบในรสตกอยู่เป็นตะกอนในจิตใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ดั่งนี้

แสดงว่าตัวเวทนานี้เองเป็นปัจจัยให้บังเกิดราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ หรือบังเกิด

ตัณหาในอารมณ์นั้น ๆ และอารมณ์นั้น ๆ พร้อมทั้งตัวความชอบความชัง ความหลง

หรือความด้ินรนเหล่านี้ ก็ตกเป็นตะกอนอยู่ในจิต ก็ส่ังสมพอกพูนข้ึนมาโดยล�าดับ  

ดั่งนี้เรียกว่าเป็นกิเลสอย่างละเอียด



ความรู้ในแนวของพุทธธรรม

ปัญญานัน้แปลว่า ความรูท้ัว่ อนัหมายความว่าความรู้ทัว่ถึงเหตแุละผล รู้เหตุ

ถึงผล รู้ผลถึงเหตุ ตามสัจจะคือความจริง เมื่อมีความรู้ดังกล่าวในสิ่งใด ก็ชื่อว่ามี

ปัญญาในสิง่นัน้ แต่ถ้าเป็นความรูห้ลง รูผ้ดิ คอืไม่ใช่เป็นความรูจ้รงิ กไ็ม่เรียกว่าปัญญา 

แต่ก็มีค�าเรียกรู้ถูกต้องว่า สัมมัปปัญญา ปัญญาชอบ ส่วนรู้ผิด รู้หลง เรียกว่า  

มิจฉาปัญญา หรือมิจฉัปปัญญา ปัญญาผิด ก็แปลว่าเมื่อแยกเรียกดั่งนี้ ปัญญาก็เป็น 

ค�ากลาง ๆ แต่ว่าอกีอย่างหนึง่ ต้องเป็นความรู้ถกูต้องจงึเป็นปัญญา หรอืสปัมปัปัญญา

นั้นเองจึงเป็นปัญญา ถ้าไม่ใช่สัมมัปปัญญา เป็นมิจฉาปัญญา ปัญญาผิด ก็ไม่เรียกว่า

ปัญญา แต่เป็นความรู้หลงผิด รู้ผิด เพราะฉะนั้น เมื่อเรียกว่าปัญญาโดยทั่วไป จึงมุ่ง

ถึงในทางดี อันหมายถึงว่ารู้ถูกต้อง ดั่งที่อธิบายไว้ข้างต้นว่า รู้ทั่วถึงเหตุผลตามสัจจะ

คือตามที่เป็นจริง

ค�าว่า ตามที่เป็นจริงนั้น เรียกว่า ตามสัจจะ คือความจริงอย่างนั้นก็ได้ หรือ

เรียกอกีอย่างหนึง่ว่า ยถาภตูะ ตามทีเ่ป็นแล้ว ตามทีม่แีล้ว คอืว่ามแีล้วเป็นแล้วอย่างไร  

ก็รู้อย่างนั้น ไม่ใช่รู้ผิดไปจากที่มีแล้วที่เป็นแล้ว พูดกันสั้น ๆ ก็รู้ตามเป็นจริง

ปัญญาดั่งกล่าวน้ีเป็นสิกขา คือเป็นข้อที่พึงศึกษา อันหมายความว่าเรียนให้

รู้จักว่าปัญญาที่เป็นตัวปัญญา ดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไร และก็ปฏิบัติให้ปัญญาดังกล่าว

นี้มีขึ้นเป็นขึ้น
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ความรู้ทางอายตนะ

ความรู้ที่บุคคลและสัตว์ดิรัจฉานได้รับกันอยู่เหมือน ๆ กัน ก็คือความรู้ทาง

อายตนะ ส�าหรับคนนั้นมีอายตนะที่เป็นภายใน ส�าหรับต่อให้จิตซึ่งเป็นธาตุรู้ออกมารู้

อะไร ๆ ได้ ๖ ทาง จึงเรียกว่า มีทวารทั้ง ๖ อันได้แก่ จักขุทวาร ทวารตาคือทางตา 

โสตทวาร ทวารคือทางหู ฆานทวาร คือทางจมูก ชิวหาทวาร คือทางลิ้น กายทวาร

คือทางกาย และมโนทวาร คือทางใจอันได้แก่มโน ซึ่งมโนทวารคือทางใจนี้ ในบัดนี้

บางท่านได้มีความเห็นว่าได้แก่ มันสมอง แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นได้แสดงไว้ใน

ด้านของความรู้ซึ่งเป็นหลักการ และก็ยังนับว่าตั้งอยู่ระหว่าง รูป และนาม เพราะว่า

เป็นสื่อส�าคัญที่จะให้รูปนั้น ได้เกิดเป็นความรู้ซึ่งเป็นนามธรรมขึ้นมา ถ้าไม่มีมโนเป็น

สือ่กลางอยู ่รูปธรรมกไ็ม่อาจจะก่อให้เกดินามธรรมได้ ดงัเช่น ตา หู จมูก ล้ิน และกาย 

ทั้ง ๕ นี้เป็นรูปทั้งหมด ส่วนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งแสดงไว้ในขันธ์ ๕ 

นี่เป็นนาม

มโนเป็นตัวเชื่อมระหว่างรูปและนาม

คราวนีร้ปูกับนามน้ีจะมาต่อเข้ากันได้ สมัพันธ์กนัได้ กด้็วยมมีโนเป็นสือ่ส�าหรบั

ที่จะท�าให้จิตซึ่งเป็นธาตุรู ้ออกมาอาศัยมโน รับรู ้ เรื่องทางตา เรื่องเสียงทางหู  

เรื่องกลิ่นทางจมูก เรื่องรสทางลิ้น เรื่องสิ่งถูกต้องทางกาย และเรื่องของเรื่องเหล่านี้

ทางมโนคือใจเอง เพราะฉะนั้น จึงมีแสดงว่าในการที่ตาจะมองเห็น หูจะได้ยิน  

และจมูกลิ้นกายจะได้ทราบ ก็ต้องมีมโนคือใจนี้เข้าไปประกอบอยู่ด้วย ในขณะที่เห็น 

ในขณะทีไ่ด้ยนิ ในขณะทีไ่ด้ทราบนัน้ หรอือกีอย่างหนึง่จะต้องเข้าไปประกอบด้วยจกัขุ

ประสาท โสตประสาท ฆานประสาท ชิวหาประสาท และกายประสาท ซึ่งเป็นที่ ๕ 

นั้นด้วย จึงท�าให้เกิดการมองเห็น เกิดการได้ยิน เกิดการได้ทราบ เป็นต้น ทางทวาร

ทั้ง ๕ ข้างต้นนั้น และแม้ปราศจากทวารทั้ง ๕ นั้น ตัวมโน เอง ซึ่งเป็นข้อที่ ๖ นั้น 

ก็คิดรู้ถึงเรื่องอะไรต่ออะไร มีเรื่องรูปเป็นต้นที่ประสบพบผ่านมาแล้วได้ เช่นว่าเมื่อไป

เหน็รปูอะไรมาเมือ่เช้านี ้มาบดัน้ีกน็กึถงึคดิถึงรปูท่ีเห็นเมือ่เช้านัน้ได้ โดยไม่ต้องอาศยั

ตาในปัจจุบัน ดังนี้เป็นวิสัยของมโนเอง
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วถิจีติใจเกี่ยวกับระบบมโนตรงกับระบบมันสมอง

การทีม่โนต้องเข้าไปเกีย่วข้องด้วยทกุทางด่ังนี ้กไ็ปตรงกบัแผนทีข่องมนัสมอง 

ดังที่มีแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์กรรมฐานท่ีตึก ภปร. ดังที่มีแสดงไว้ว่า รูปที่ตาเห็นนั้น 

ก็ไปกระทบประสาทตา แล้วก็ต้องเข้าไปกระทบประสาทอีกอันหนึ่ง ซึ่งเป็นมันสมอง

ส่วนหนึง่ จึงจะส�าเรจ็เป็นการเหน็ได้ เสยีงเป็นต้นกเ็ช่นเดยีวกนัแปลว่าต้องม ี๒ อย่าง 

คอื จะต้องมปีระสาทตาส่วนหนึง่ และจะต้องมปีระสาทท่ีเป็นมนัสมองส่วนหนึง่ ส�าหรบั

รับสิง่ทีเ่ข้าไปทางประสาทตานัน้ ต้องม ี๒ อย่าง และอนันีแ้หละทีท่่านผูศึ้กษาธรรมะ

บางคน เห็นว่ามโนเป็นมันสมอง ก็หมายถึงมันสมองส่วนนั้น แต่ว่าการจะเทียบกับ

อวยัวะร่างกายนัน้ จะเทยีบอะไรกบัอะไรกส็ดุแท้แต่ผูรู้จ้ะเทยีบกนัไป แต่พระพทุธศาสนา

นั้นได้แสดงเอาสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของจิตใจเป็นส�าคัญ เมื่อปรากฏการณ์ทางจิตใจ

ได้ปรากฏว่ามีมโนอีกอันหนึ่ง มาประกอบอยู่ดั่งนี้ จึงได้แสดงเอาไว้

ก็เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เกี่ยวกับเรื่องวิถีจิตใจ ไว้อย่างถูกต้อง และ

มาตรงกบัระบบมันสมองในปัจจบัุน และวถีิจติใจ ทีก่ล่าวมาถึงมโนนี ้ดังทีย่กมาเทยีบนี้ 

ทุกคนก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ในบัดนี้ ในเวลาท่ีประสาท ๕ ข้างต้นปฏิบัติหน้าที่อยู่  

จะต้องมีมโนเข้าไปประกอบด้วย จึงจะท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ของประสาทนัน้ส�าเรจ็  

เช่น ตา กส็�าเรจ็เป็นการเหน็รปูดังทีก่ล่าวมาแล้ว ถ้าไม่มีมโนเข้าไปประกอบแล้ว ตาเห็น

รปูจรงิ แต่กเ็หมอืนกบัไม่เหน็ถ้าไม่มมีโนเข้าไปเกีย่ว เสยีงทีพ่ดูนีก้เ็หมอืนกนั หฟัูงคอื

ประสาทหูกระทบเสียง แต่ว่าต้องมีมโนเข้าไปเกี่ยวด้วยจึงจะได้ยินเสียง ดังเช่นที่ 

ก�าลงัพดูอยูน่ี ้ ถ้ามโนคอืใจของผูฟั้งไม่ตัง้ใจฟังไปพร้อมกบัหู คอืส่งใจไปคิดถึงเร่ืองอืน่  

เมือ่ส่งใจไปคิดถงึเรือ่งอ่ืนเม่ือใด หก็ูดบัเม่ือนัน้ คอืฟังไม่ได้ยนิ ต่อเมือ่ส่งใจมาฟังพร้อม

กบัหดู้วย จงึจะได้ยนิทกุถ้อยค�า ถ้ามโนคอืใจของตนเองนัน้ออกไปเม่ือใด หูกด็บัเม่ือนัน้ 

ไม่ได้ยนิเสยีงท่ีพูดน้ี หากจะถามว่ากายท่ีไม่ได้ยนินัน้ เป็นเพราะหูหนวกหรือไม่ กต็อบ

ได้ว่าไม่ใช่เพราะหหูนวก ประสาทหยูงัด ีเสียงทีพ่ดูอยู่นีก้บัหูกยั็งกระทบกนั ประสาท

หนูัน้รบัเสยีงได้ แต่เพราะมโนคือใจ คือไม่ได้ตัง้ใจฟัง ใจไม่ฟังด้วย เพราะฉะนัน้ หูกด็บั 

ต้องมีมโนคือใจ คือต้ังใจฟังด้วย หูจึงจะใช้ได้คือได้ยินเสียงและทราบเรื่อง ทางตา  

ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีมโนคือใจ คือต้องมีความตั้งใจเข้าไป
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ประกอบอยู ่ในการดูอะไร ถ้าไม่มใีจเข้าไปประกอบอยู่ ตาแม้จะตาดไีม่บอด กเ็หมอืน

ตาบอดไม่เห็น จมูกก็เหมือนกัน ล้ินก็เหมือนกัน กายก็เหมือนกัน ต้องมีมโนคือใจ

เข้าไปประกอบด้วย เพราะฉะนั้น ตัวมโนนี้จึงเป็นตัวเชื่อมในระหว่างรูปและนาม  

ถ้าหากว่าไม่มมีโนเป็นตวัเชือ่มแล้ว รปูกบันามกต่็อกนัไม่ได้ คือรปูเองนัน้ท่ีเป็นประสาท

ต่าง ๆ ก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์คือใช้ไม่ได้ ต่อเมื่อมีมโนเข้าไปประกอบประสาทต่าง ๆ 

นัน้จึงใช้ได้และกก่็อให้เกดินามธรรม เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ 

ในอารมณ์นั้น ๆ คือในเรื่องนั้น ๆ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีมโนอยู่ดั่งนี้

ความรู้ทางอายตนะไม่ใช่ตัวปัญหา

จิตซึ่งเป็นธาตุรู้นี้ ก็ออกรู้เรื่องต่าง ๆ เรื่องรูป เรื่องเสียง เรื่องกลิ่น เรื่องรส 

เรื่องโผฏฐัพพะ คือสิ่งที่กายถูกต้องอยู่โดยปกติ สัตว์ดิรัจฉานก็มีอายตนะ มนุษย์ก็มี

อายตนะ สัตว์ก็มองเห็นอะไรได้ ได้ยินอะไรได้ มนุษย์ก็มีตามีหูที่เห็นที่ได้ยินอะไรได้ 

และก็มีความรู้ทางอายตนะดังกล่าวนี้ด้วยกัน บางอย่างสัตว์มีความรู้ทางอายตนะ  

ยิ่งกว่าคนหรือดีกว่าคนในบางอย่าง ในบางอย่างคนก็มีอายตนะที่ให้รู้อะไรยิ่งกว่าสัตว์

ดิรัจฉาน แต่ว่าความรู้ทางอายตนะดังที่กล่าวมานี้ เป็นความรู้ที่เป็นไปตามธรรมชาติ

ธรรมดา ยังไม่เรียกว่าเป็นตัวปัญญา

มนุษย์นั้นเป็นสัตวโลก ที่ได้รับนับถือว่ามีพื้นปัญญามาแต่ก�าเนิด เรียกว่า  

สชาตปัิญญา ปัญญาทีเ่กดิมาพร้อมกบัชาต ิเพราะว่าความเกดิมาเป็นมนษุย์นี ้เกดิมา

ได้ด้วยอ�านาจของกุศลกรรม กรรมที่เป็นกุศล คือเป็นกรรมที่กระท�าด้วยความฉลาด 

กุศลแปลว่า กิจของคนฉลาด แต่ก็แปลอย่างอื่นได้อีก เพราะฉะนั้น เมื่อมีกุศล  

อันเป็นกิจของคนฉลาด ก็แปลว่าเป็นกรรมของคนมีปัญญา น�าให้เกิดมาเป็นมนุษย์  

จึงได้มีปัญญาที่เป็นตัวความฉลาดอันสูงยิ่งกว่า ความรู้ทางอายตนะนี้มาแต่ก�าเนิด 

เพราะฉะนัน้ มนษุย์เราจงึมีปัญญาท่ีเป็นตวัความรูท้ัว่ถงึ ทีเ่ป็นตวัความฉลาดตดิมาแต่

ก�าเนิด มีความรู้ถึงสัจจะ คือความจริงของโลกในเรื่องต่าง ๆ และสามารถที่จะน�ามา

พฒันาให้เกดิความเจรญิขึน้ทัง้ทางร่างกาย ท้ังทางจติใจ ต่างจากสัตว์ดริจัฉานเป็นอนัมาก 
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ที่ก็มีความรู้ทางอายตนะอยู่ด้วยกัน บางอย่างสัตว์มีความรู้ทางอายตนะดียิ่งกว่าคน 

สตัว์บางชนดิ สามารถทีจ่ะเหน็อะไรในกลางคนืในความมืด ได้ดย่ิีงกว่าคน สามารถที่

จะได้มสีมัผสัทางกายอะไรได้ดย่ิีงกว่าคน ดัง่นีเ้ป็นต้น แต่ว่าท�าไมสตัว์ดริจัฉานจงึได้มี

ภาวะอยู่แค่นัน้ ต้ังแต่ดกึด�าบรรพ์มาอย่างไร เด๋ียวนีก้เ็ป็นอย่างนัน้ ไม่มคีวามเจรญิขึน้

ในทางร่างกายและในทางจิตใจแต่อย่างใด แต่ว่าคนเรานั้นมีความเจริญทางร่างกาย 

และทางจติใจขึน้มากมาย ท้ังนีก้เ็พราะมีตวัปัญญาเป็นพืน้อยู ่และกม็าประกอบสัง่สม

ปัญญาที่เป็นความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงนี้ให้มากขึ้น ๆ พัฒนามาโดยล�าดับ

ทางให้เกดิปัญญา

ความรู้ที่เป็นตัวปัญญาที่พัฒนามาโดยล�าดับน้ี ก็อาศัยความรู้ทางอายตนะ 

น่ีแหละมาประกอบกระท�าการปฏบิตัปิลกูปัญญาต่าง ๆ ด้วยวิธทีีท่างพระพทุธศาสนา

ได้ย่อลงเป็น ๓ คือ

ทาง สตุะ คอืการฟัง หมายรวมทัง้การอ่าน และหมายรวมทัง้การทีท่ราบทาง

อายตนะอย่างอื่น อันการฟังนั้นได้ทางหู อ่านได้ทางตา การทราบนอกจากนี้ก็ได้ทาง

จมูกทางลิ้นทางกาย อาศัยทางทั้ง ๕ นี้เสริมความรู้ให้มากขึ้น แต่ว่าทางเสริมความรู้

เหล่าน้ีครัง้โบราณไม่มตีวัหนงัสอื กต้็องอาศยัห ูอาศัยฟังทางหูเป็นข้อส�าคญั จงึได้ยก

เอาสตุะคือการสดบัฟังขึน้มาเป็นทางให้เกดิปัญญา และปัญญาทีไ่ด้จากการฟังอนัรวม

ทั้งการอ่านและการทราบทางจมูกทางลิ้นทางกายเหล่านี้ ก็รวมเรียกว่า สุตมยปัญญา 

ปัญญาที่เกิดจากการสดับ

และอาศัย จนิตา คือความคิด คิดค้นพจิารณาจบัเหตุจบัผลทีถู่กต้อง เรยีกว่า 

จินตา ก็เป็นทางให้เกิดปัญญา เรียกว่า จินตามัยปัญญา ปัญญาที่เกิดทางจินตา คือ

ความคิดพิจารณา

และยงัต้องอาศยัการประกอบกระท�า ท�าให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ อนัเรยีกว่า ภาวนา 

ที่แปลว่าการกระท�าให้มีข้ึนให้เป็นข้ึน ได้แก่ ภาคปฏิบัติ ปัญญาที่ได้ทางนี้เรียกว่า  

ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากภาวนา การปฏิบัติท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น
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ทางพระพทุธศาสนาได้ตรสัแสดงปัญญาไว้ ๓ ทางดัง่นี ้แต่ก็พึงทราบว่า ท้ัง ๓  

ทางเหล่าน้ีนัน้ คอืตวัสตุะ การสดบัฟัง จตินา ตวัความคดิพนิจิพจิารณากบัภาวนาการ

ปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นนั้น เป็นทางให้เกิดปัญญา แต่ไม่ใช่ตัวปัญญา

ปรยิัตปิัญญา ปฏบิัตปิัญญา ปฏเิวธปัญญา

ความรูท้ีเ่กดิจากการเรยีนต่าง ๆ เป็นศิลปวทิยา ตลอดจนถึงเรียนพระพทุธศาสนา

ดังท่ีเรียนกันอยู่นี้ ใช้ตาใช้หูก็เป็นความรู้ข้ึนมา ดั่งนี้ก็เรียกกันว่าปัญญา เป็นปริยัติ

ปัญญา ปัญญาทางปริยัติคือการเรียน และค�าว่าการเรียนนั้นจึงมีความหมายว่าฟัง  

แต่โบราณก็ใช้ฟัง ไม่มีตัวหนังสือ เมื่อมีตัวหนังสือขึ้นก็มีอ่าน ท่องบ่นจ�าทรงเพ่ง  

ด้วยใจอันหมายถึงว่า พินิจพิจารณาขบเจาะด้วยทิฏฐิ ความเห็นคือท�าความเข้าใจให้

ถูกต้อง นี่เป็นปริยัติปัญญา ปัญญาทางปริยัติ

เมือ่เรยีนรูแ้ล้วก็ปฏิบตั ิดงัเช่นเม่ือเรยีนรูศ้ลิปวิทยาแล้วกน็�ามาปฏบิตั ิเหมอืน

อย่างเรยีนการช่าง เรยีนรูแ้ล้วกม็าประกอบสิง่นัน้ ๆ ท่ีเป็นเรือ่งของช่าง เช่นสร้างส่ิงนัน้ 

สร้างสิ่งนี้ สร้างตึกรามบ้านเรือนเป็นต้น และเมื่อเรียนทางพระพุทธศาสนา มีความรู้

ทางปริยตัแิล้ว กน็�ามาปฏบัิตทิางกายทางวาจาทางใจ เช่นเม่ือเรียนรูจ้กัศลี รูจ้กัสมาธิ  

รู้จักปัญญา ก็น�ามาปฏิบัติให้เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา ขึ้นที่ตนเอง ก็ได้ปัญญา

ทีเ่กดิจากการปฏบัิตนิีข้ึน้โดยล�าดบั และโดยเฉพาะพระพทุธศาสนา ซึง่พระพทุธศาสนา

คอืค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้านัน้ ล้วนเป็นค�าสัง่สอนทีใ่ห้ละชัว่ท�าด ีให้ช�าระจติของตน

ให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นเครื่องขัดเกลากิเลส เครื่องเศร้าหมอง คือตัณหา ความดิ้นรน

ทะยานอยาก กิเลสกองโลภ กองโกรธ กองหลง หรือกิเลสกองราคะโทสะโมหะให้

หมดไปจากจิตใจ ก็ได้ปัญญาคือความรู้ในการปฏิบัติ อันเป็นเครื่องขัดเกลาดังกล่าวนี้

ขึ้นไปโดยล�าดับ ดั่งนี้ก็เป็นปฏิบัติปัญญา ปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติ

เมื่อปฏิบัติไปจนถึงท่ีสุดอันหมายความว่า ช�าระจิตใจด้วยปัญญาให้บริสุทธิ์

หมดจดได้บางส่วนหรอืสิน้เชงิ ทีเ่รยีกว่าเป็นมรรค เป็นผล เป็นนพิพาน ตัง้แต่ชัน้ต้น

คือ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล จนถึงชั้น อรหัตตมรรค อรหัตตผล อันเป็นชั้น
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สูงสุด ก�าจัดกิเลสได้หมดสิ้น ก็เรียกรวบยอดว่าปฏิเวธปัญญา ปัญญาคือความรู้แจ้ง

แทงตลอด อันหมายความว่าเจาะแทงกิเลสที่หุ ้มห่อจิตใจ ให้หลุดไปได้หมดสิ้น  

ให้บรรลุถึงความบริสุทธิ์สิ้นเชิง เพราะฉะนั้น ปัญญาจึงมี ๓ อันได้แก่ ปริยัติปัญญา 

ปฏิบัติปัญญา ปฏิเวธปัญญา

ปัญญานีเ้ป็นธรรมข้อส�าคญั แม้ในทางปฏบิติั กมุ่็งปฏบัิติให้เกดิปัญญาในธรรม

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

ธุระเป็นข้อสูงสุด เพราะการปฏิบัติทุกอย่าง ถ้าขาดการปฏิบัติให้เกิดปัญญาก็เหมือน

อย่างการเดินไปโดยไม่ลืมตาดู ไม่มีความรู้ความเห็นอะไรเกิดขึ้น

แต่ว่าค�าว่า ปัญญานี้ ได้มีความหมายที่ใช้กัน ทั้งในทางรู้ผิด ทั้งในทางรู้ถูก 

เมื่อเป็นความรู้ผิด เรียกว่า มิจฉัปปัญญา คือ มิจฉาปัญญา รู้ผิด เมื่อเป็นความรู้ถูก

เรยีกว่า สมัมาปัญญา หรอื สัมมปัปัญญา ความรูถ้กูต้อง ทางพระพทุธศาสนาต้องการ

ให้ละมิจฉัปปัญญา แต่ปฏิบัติให้ได้สัมมัปปัญญา ปัญญาคือความรู้ถูกต้อง 

ก็แหละความรู้นี้เป็นธรรมชาติของจิตของทุกคน เพราะทุกคนนั้นมีจิตซึ่งเป็น

วิญญาณธาตุ คือธาตุรู้ คือย่อมรู้อะไร ๆ ได้ แต่ว่าธาตุรู้ของจิตนี้ เมื่อยังมีอวิชชาคือ

ความไม่รู้ อันหมายความว่า ความไม่รู้จริงประกอบอยู่ ก็ท�าให้จิตซึ่งเป็นธาตุรู้นี้เป็น

ความรู้ผดิ เพราะฉะนัน้จติซ่ึงเป็นธาตรุูอั้นประกอบด้วยอวชิชา และเมือ่อวชิชาแสดงออก

มาจึงท�าให้เป็นความรู้ผิด เป็นความรู้หลง อันเรียกว่าโมหะ คือความหลง เพราะท่ี

เรียกว่าโมหะคือความหลงนั้น ก็ต้องมีความรู้อยู่เหมือนกัน ไม่ใช่ไม่รู้ แต่ว่าเป็น 

ความรู้ผิด รู้ที่ถือเอาผิด จึงเรียกว่าเป็นความหลง ก็คือเป็นความรู้หลงหรือความรู้ผิด

นั่นเอง

ปัญญาที่แท้จรงิ ต้องเป็นปัญญาที่รู้ทั่วถงึสัจจะ

ตวัปัญญาทีเ่ป็นปัญญาทีแ่ท้จรงิน้ัน จะต้องเป็นปัญญาทีรู่ท้ัว่ถงึสจัจะ คอืความจรงิ 

ตามเหตุและผล หรือรู้ทั่วถึงเหตุผลตามความเป็นจริง คือว่าปัญญาต้องรวมกับสัจจะ
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คอืความจรงิ เป็นความรูจ้รงิ รูจ้ริง รูถ้กูต้อง จบัเหตุจบัผลได้จรงิ ได้ถูกต้อง ในส่ิงอนัใด 

สิง่อนันัน้เป็นปัญญา เพราะฉะน้ัน ปัญญากบัสัจจะจึงต้องประกอบกนัเป็นความรู้ทัว่ถงึ

จริงหรือเป็นความรู้จริง จึงจะเป็นตัวปัญญา ความรู้ทางอายตนะนั้นเหมือนดังท่ีสัตว์

ดิรัจฉานมีอยู่ และที่คนก็มีอยู่ด้วยกันนั้น เป็นความรู้ท่ียังไม่ให้ความจริงโดยแท้จริง 

แต่เป็นทางให้เกดิปัญญาทีเ่ป็นความรูจ้รงิได้ เช่นว่า เม่ือมองดดู้วยตาไปตามถนน คอื

เมื่อยืนกลางถนนและเมื่อมองดูไปสุดตา จะเห็นว่าถนนนั้นเล็กเข้ามาทุกที จนถึง ๒ 

ข้างถนนน้ันรวมเข้ามาเป็นเส้นเดยีว เมือ่เรามองส่ิงทีห่่างออกไปจากสายตา จะเห็นว่า

เลก็เข้าทกุท ีเช่นว่าเหน็ดวงจนัทร์ดวงอาทติย์เป็นวงกลมเลก็ ไม่โตนกั เหน็ดวงดาวยิง่

เล็กเข้าไปอีก ท่ีมีอยู่บนท้องฟ้า เพราะเหตุว่ามีขอบเขตของตาและหู เช่น ตาก็ดูได้

เหน็ชดัเจน และก็เหน็ใกล้เคียงกับความเป็นจรงิในรปูร่างสัณฐานในเมือ่อยูใ่กล้ แต่เมือ่

ไกลออกไปแล้วจะเห็นไม่ชัด และส่ิงที่ใหญ่ก็จะเห็นเล็กเข้า ๆ จนเห็นเล็กที่สุด  

แต่ความจริงนั้นถนนไม่ได้เล็กเข้าอย่างนั้น ถนนก็ยังคงเป็นถนนอยู่ตามเดิมนั่นแหละ 

แต่ตาคนเห็นอย่างนั้น

 เพราะฉะนัน้ จงึเชือ่ตาไม่ได้ เมือ่ตาเหน็อย่างนัน้ จะบอกว่าถนนนีส้ายนีต้รง

ที่ยืนอยู่นั้นโต แต่ว่าข้างหน้านั้นเล็กเข้า ๆ ทุกที จะไปเชื่อตาอย่างนี้ไม่ได้ หกูเ็หมอืน

กนั จะไปเชือ่หกูไ็ม่ได้ ยิง่ไปมคีวามยึดถือ มสีมมติมบีญัญติัเข้ามาอกี ก็ยิ่งท�าให้เกิด

ความเข้าใจผดิในเรือ่งเสยีงอีกเป็นอนัมาก ดงัคนเราได้ยนิเสยีงลมพดั กไ็ม่รูส้กึว่าอะไร 

เป็นลมพัดอู้ อู้ อู้ มา แต่ว่าถ้าได้ยินเสียงคนพูด ถ้าเป็นเจ๊กพูด หรือว่าฝรั่งพูด ที่เรา

ไม่รู้ภาษาของเขา เราก็ไม่รู้อะไร ก็เฉย ๆ แต่ว่าถ้าได้ฟังคนไทยพูดที่รู้ภาษากัน หรือ

คนพูดภาษาอื่นที่รู้ภาษากันแล้ว ก็รู้ว่าเขาพูดนินทาบ้าง เขาพูดสรรเสรญิบ้าง เขาพดู

เรือ่งนัน้บ้างเรือ่งนีบ้้าง ใจกเ็ลยไปยึดถอืในเสยีงซึง่ปรากฏออกมาเป็นภาษา แล้วกม็สีมมติ

มีบัญญัติเป็นโน่นเป็นนี่อะไรต่าง ๆ ตามที่โลกได้บัญญัติกนัขึน้ จงึได้มคีวามเข้าใจผดิ

ในเสยีง ว่าเป็นสรรเสริญบ้าง ว่าเป็นนินทาบ้าง ความยดึถอืในเสียงนั้นว่าเป็นอย่างนั้น 

กเ็ขายดึถอืกนัอย่างนัน้ ก็ต้องยึดถอืไปตามกนั แต่ว่าเมือ่ไปยดึถือเป็นจรงิ ก็ท�าให้เกดิ

ความสบายใจบ้าง ไม่สบายใจบ้าง เพราะว่าส่ิงเหล่านั้นเป็นส่ิงสมมติบัญญัติกันขึ้น  

ก็ไม่ต่างอะไรกับเสียงลมที่พัดอู้ ๆ มาที่ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ก็ไม่เป็นอะไร
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ปัญญาในอรยิสัจจ์เป็นปัญญาสูงสุด

นอกจากนี้ยังมีอื่น ๆ อีกมาก ตลอดจนถึงความคิดทางใจ ที่เกิดขึ้นจากการ

ที่ได้เห็นได้ยินน้ันก็เป็นไปต่าง ๆ ซ่ึงก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง หรือว่าผิดมากถูกน้อยอะไร

เหล่านี้เป็นต้น ก็ขาดปัญญาที่เป็นความรู้จริงดังที่กล่าวนี้นั้นเอง เพราะฉะนั้น คนเรา

จึงได้มีความฉลาดท่ีรู้จักใช้ความรู้ทางตาทางหูนี้เอง มาพัฒนาขึ้นให้เป็นความรู้ที่เข้า

ถงึความจรงิขึน้ได้โดยล�าดบั คอืรูจ้กัว่าอ�านาจของตาของหเูป็นต้นนี ้มีขอบเขตอย่างไร 

และสิง่ทีต่าเหน็นัน้ เช่นว่าเหน็ถนนตรงทีย่นือยู่ใหญ่ข้างหน้าเล็ก เห็นดวงเดอืนดวงตะวัน

เล็ก ดาวยิ่งเล็กขึ้นไปอีกนั้น ความจริงนั้นไม่ใช่อย่างนั้น ดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์

บดันีก้พ็บว่าใหญ่ย่ิงกว่าโลก ดวงดาวต่าง ๆ กต่็างว่าเป็นดวงอาทติย์บ้าง เป็นดาวบรวิาร 

ต่าง ๆ บ้าง เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ใหญ่โตทั้งนั้น ไม่ใช่เล็กอย่างนั้น นี่อาศัยความรู้ที่เกิด

จากจินตา เอาการดูการเห็นนั้นแหละมาคิดพินิจพิจารณา และก็เอามาพิสูจน์ทดลอง

ต่าง ๆ เป็นภาคปฏิบัตจินถงึกบัจบัได้คือจบัสัจจะคอืความจรงิได้เป็นขัน้ ๆ เป็นตอน ๆ 

ขึ้นมา จึงมีความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน

พระพุทธเจ้าเองก็ทรงพัฒนาความรู้ดังกล่าวนี้แหละขึ้นมาเป็นบารมี คือเป็น

ความรู้ที่ถูกต้องโดยล�าดับ จนถึงได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ ท�าทุกข์ให้สิ้นไป เป็นอันว่าได้

ทรงพัฒนาความรู้ทางจิตใจข้ึนมาจนถึงที่สุด ส่วนในทางโลกก็มีการพัฒนาความรู้ข้ึน

มาอกีมากมาย ดังทีป่รากฏนี ้ทัง้ในด้านสร้างทัง้ในด้านท�าลาย แต่ความรูข้องพระพุทธเจ้า

ทีเ่ป็นปัญญาบารมีนัน้ เป็นความรูท่ี้ยิง่ไปกว่าความรูใ้นทางโลกนี ้ เพราะเหตุว่ามคีวามรู้

ในอริยสัจจ์ ๔ ซึ่งทรงรู้จักเหตุผลในด้านเป็นทุกข์ ทรงรู้เหตุผลในด้านความดับทุกข์ 

ส่วนในทางโลกนัน้ มีความรูเ้หตผุลในด้านสร้าง ในด้านทกุข์ ไม่ได้มุง่ถึงความดับทกุข์ 

เพราะฉะนั้น จึงได้มีการสร้างกันทั้งในด้านเกื้อกูลทั้งในด้านท�าลาย ดังที่ปรากฏอยู่  

แต่พระพุทธเจ้านั้นทรงตรัสรู้ถึงว่า ความรู้ในทางโลกนั้นจะมากเท่าไรก็ตาม แต่ก็ยัง

เป็นไปในด้านก่อทุกข์อยู่ร�่าไป เพราะยังดับตัณหาคือความด้ินรนทะยานอยากไม่ได้ 

เมื่อดับตัณหาได้จึงดับทุกข์ได้ เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสรู้ทั้งในด้านทุกข์ ทั้งในด้าน 

ดับทกุข์ ซึง่เป็นปัญญาในอรยิสจัจ์อนันบัว่าเป็นปัญญาสูงสุด อนันีก้เ็ป็นผลจากปัญญา

บารมีที่ทรงได้บ�าเพ็ญมาโดยล�าดับนั้นเอง
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ปรยิัตปิัญญา

เพราะฉะนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีศาสนาส�าหรับเป็นเครื่องสั่งสอนอบรม คือเป็น

เครื่องปกครองอบรมจิตใจน้ีน้ันเอง และปัญญาก็เป็นข้อส�าคัญ ที่ก�าลังกล่าวถึงอยู่นี้ 

เพราะว่าเมือ่ได้ปัญญารูเ้หตรุูผ้ล ใช้เหตใุช้ผล กย่็อมจะเป็นไปในทางท่ีด ีเป็นไปในทาง

ที่เจริญ ถ้าไม่ใช้ปัญญา ก็เป็นไปในทางที่เสื่อม ที่กล่าวดังนี้ก็หมายความว่ามีปัญญารู้

เหตุรู้ผล และใช้เหตุใช้ผลนั้น ก็คือรู้เหตุผลอันถูกต้อง รู้เหตุผลท่ีเป็นตัวความจริง  

ใช้เหตุใช้ผลน้ัน ก็หมายความว่าใช้เหตุผลที่ถูกต้อง และปัญญาที่รู้หรือใช้เหตุผลที่ 

ถูกต้องนี้ ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะพึงได้จากโรงเรียนโดยตรงหรือจากการอบรมต่าง ๆ โดยตรง 

แต่เกดิจากตวัเองทีจ่ะต้องมศีลีคอืความส�ารวมดงักล่าว จะต้องมีจติตัง้เพือ่ทีจ่ะฟังเพือ่

ที่จะรู้อันเป็นสมาธิดังกล่าวนี้ ในเหตุการณ์ทั้งหลายที่ประสบ เมื่อเป็นดั่งนี้ ความรู้ที่

เป็นตัวปัญญาจะผุดขึ้นมาเหมือนเช่นการเข้าโรงเรียน เรียนวิชาความรู้ต่าง ๆ หรือ 

แม้การฟังธรรม การเรียนธรรมในโรงเรียน หรือแม้ว่าการฟังธรรมบรรยายที่สอน 

ก็เหมือนกัน ตั้งจิตฟังก็ได้ปัญญาคือความรู้ในธรรม แต่เป็นความรู้ในขั้นปริยัติที่รู ้

จ�ารู้เข้าใจ แต่อาจจะไม่ใช่ตัวปัญญาที่รู้ถึงเหตุจริงผลจริงดังที่กล่าวมานั้น ยังไม่ใช่ก็ได้  

แต่ว่ารู้จ�ารู้เข้าใจ จึงเป็นปัญญาในขั้นปริยัติ

อบรมปัญญาที่ท�าให้ละเว้นได้

อันปัญญาท่ีรู้จริงถึงเหตุถึงผล ต้องเป็นปัญญาที่มีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ 

จะต้องละได้เว้นได้เป็นประการส�าคัญ ดังจะมีตัวอย่างเล่าให้ฟังต่อไป เช่นฟังเรื่อง 

ศีล ๕ แล้วรู้ จ�าและเข้าใจ ศีล ๕ ก็ได้แก่ เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลัก เว้นจาก

ความประพฤติผิดในกาม เว้นจากการพูดเท็จ และเว้นจากการดื่มน�้าเมา ฟังแล้วก็รู้ 

เข้าใจและจ�าได้ เพราะเคยฟังมานักหนาตามที่พ่อแม่สั่งสอน ตั้งแต่เป็นเด็กว่านี่ดี 

ควรท�า นี่ชั่วอย่าท�า แล้วฟังค�าสอนทางศาสนาว่าอะไรเป็นบาป อะไรเป็นบุญ ก็รู ้

ก็จ�าได้ ซึ่งก็เป็นปัญญาเหมือนกัน เป็นปัญญาที่เป็นปริยัติปัญญา แต่จะเว้นการ 

กระท�าน้ันได้เท่าใด เม่ือพิจารณาท่ีตัวเอง ทุกคนก็จะรู้ได้ว่าท�าได้บ้างไม่ได้บ้าง  
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อยากท�าบ้างไม่อยากท�าบ้าง ก็แสดงว่ายังท�าดีท�าชั่วกันอยู่ ท้ังท่ีรู้ว่าควรหรือไม่ควร  

จึงต้องมาพิจารณาว่าเพราะอะไร ก็เพราะลุอ�านาจของตัณหา คือความดิ้นรนทะยาน

อยากของใจเป็นข้อส�าคัญ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ยังลุอ�านาจต่อความโลภ โกรธ หลง 

คือโลภอยากได้ขึ้นมาก็ต้องเอาให้ได้ โกรธมีโทสะขึ้นมาก็ต้องท�าร้ายเขาให้ได้ หลงขึ้น

มาก็ต้องว่ากันไป ตามที่หลงใหลนั้น พูดรวมเข้ามาก็คือว่าลุอ�านาจของตัณหา คือ  

ความดิน้รนทะยานอยาก เพราะฉะนัน้ ท้ังทีรู่อ้ยู ่กไ็ม่สามารถจะห้ามได้ จงึต้องท�าชัว่

กนับ้าง ท�าดีกันบ้าง ดงัท่ีเป็นไปกันอยู่ ดัง่นีเ้รยีกว่า ก�าลงัปัญญายังไม่พอ ยงัเป็นปัญญา

คอืความรูท้ีท่�าให้ละยงัไม่ได้ ตดัไม่ได้ ยงัเป็นปริยัติปัญญา

คราวนี้ปัญญาที่ต้องการจริง ๆ นั้น ต้องการปัญญาที่รู้แล้วก็ละได้ตัดได้  

แต่ปัญญาดังกล่าวนี ้ไม่ได้เกดิขึน้อย่างทีเ่ราต้องการให้เกดิ ต้องปฏบิตัใิห้ถึงขัน้ถึงตอน 

หรือว่าต้องอบรมให้ถึงขัน้ถงึตอน ถ้ายงัไม่ถงึขัน้ถงึตอนกไ็ม่ได้ แต่ถ้าถงึขัน้ถงึตอนแล้ว 

ได้แสงอะไรแหย่เข้าไปนิดเดียว ได้ความรู้ที่ละได้ตัดได้ทันที จิตที่ได้ความรู้ที่ละได้  

ตัดได้ทันทีนั้น อันที่จริงก็เกิดจากการที่อบรมบ่อย ๆ นั้นแหละ ท�ามาเรื่อย ๆ จะท�า

มาในอดีตนานเท่าใดก็ตาม หรือในปัจจุบันก็ตาม เมื่อถึงขั้นถึงตอนเข้าแล้ว ก็จะได้

ความรู้ ความส�านึกท่ีละได้ตัดได้ น่ันเป็นตัวปัญญาที่ต้องการ ซึ่งปัญญาที่ต้องการนี ้

กด็งัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า เมือ่ถงึขัน้ถงึตอนแล้วได้อะไรเข้าไปตกัเตอืน แนะแนวหรอืชีท้าง 

แล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาทันที ที่ละได้ตัดได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ดงัเช่นเรือ่งองคลุมีาลโจรทีต้่องการความรู ้ก็ไปเรยีนวชิาจากอาจารย์ อาจารย์

ก็ประสาทวิชาให้ คราวนี้ลูกศิษย์ด้วยกันอิจฉาริษยา ว่าอาจารย์จะรักองคุลีมาลมาก 

เพราะว่าตั้งใจเรียนตั้งใจปฏิบัติ จึงยุแหย่อาจารย์ว่าเป็นศิษย์ที่คิดทรยศต่ออาจารย์ 

อาจารย์ก็เกิดความแคลงใจตามค�ายุยง ครั้นจะฆ่าจะท�าลายศิษย์ของตนก็น่าเกลียด  

จงึได้แกล้งบอกวธิทีีจ่ะให้ส�าเรจ็ความรูอ้ย่างสงูสดุคอื ต้องไปฆ่าคนแล้วเอานิว้มาให้ครบพนั 

จงึจะประสาทวทิยาทีสู่งสดุให้ องคลุมีาลกเ็ชือ่ ก็กลายเป็นโจรฆ่าคน ตัดนิว้มารวมแล้ว 

พระพุทธเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยขององคุลีมาลโจรว่า อันที่จริงนั้นได้อบรมบารมีมาดีมาก 

และก็ต้องการความรู้ ไม่ได้มีเจตนาที่เป็นสันดานชั่วสันดานทรามอย่างไร แต่เพราะ

หลงผดิตามค�าบอกของอาจารย์ สนัดานไม่ชัว่ร้าย พอทีจ่ะโปรดได้ จงึได้เสดจ็ไปโปรด 
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องคุลมีาลโจรเหน็พระพทุธเจ้ากว็ิง่ไล่ตาม พระพทุธเจ้ากเ็สดจ็เดินไปตามปกต ิแต่องคลุมีาล

ก็ไล่ไม่ทัน ก็ร้องบอกว่า สมณะ สมณะ จงหยุด จงหยุด พระพุทธเจ้าก็ทรงตอบว่า 

เราหยดุแล้ว แต่ท่านยงัไม่หยดุ กด้็วยค�าเพยีงเท่านีไ้ปจีใ้จขององคลุมีาลโจรให้ได้ความ

ส�านึกที่เป็นตัวปัญญาขึ้นมา แล้วก็รู้ตัวเองว่าไม่หยุดจริงคือยังฆ่ามนุษย์ คือท�าบาป

หยาบช้าอยู่เป็นอันมาก ก็ได้สติได้ปัญญาขึ้นมา ก็ทิ้งดาบกราบพระพุทธเจ้า แล้วขอ

บวช กไ็ด้บวชเป็นภกิษ ุแล้วบ�าเพญ็เพยีรจนส�าเรจ็ ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึง่ กด้็วย

วาจาเพียงเท่าน้ี ก็จ้ีใจขององคุลีมาลโจรให้ได้ปัญญาขึ้นได้ ปัญญานี้แหละที่ต้องการ 

แม้จะไปเทศน์สัก ๒-๓ ช่ัวโมง ก็ไม่ได้ปัญญานี้ ถ้าจ้ีให้ถูกจุดแล้วก็ได้ปัญญาอันนี้ 

ขึน้มา กจ็ะหยุด อันน้ีแหละส�าคัญ เป็นปัญญาทีไ่ด้โดยไม่มหีลกัสูตร และไม่มีโรงเรยีน  

แต่กล่าวได้ว่าเกิดจากการปฏิบัติอบรมให้มากขึ้น ๆ นี้แหละ แล้วจะถึงจุดที่ต้องการ

ของภูมิสาวก คือหยุดได้ แต่ถ้าไม่มีผู้จี้ก็จะไม่ได้

ให้รู้จักก�าหนดรู้หรอืปัญญา

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้รูจ้กัก�าหนดรูด้้วยความรู ้ เรยีกว่า 

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

แต่ตามศัพท์แปลว่า รู้รอบคอบ ปริ แปลว่า รอบคอบ ญา แปลว่า รู้ รวมกันเป็น 

ปริญญา แปลว่า รู้รอบคอบ แต่มักจะแปลกันในทางปฏิบัติว่า ก�าหนดรู้ ก็คือก�าหนด

รู้ให้รอบคอบนั้นเอง ด้วยความรู้ คือว่าด้วยความรู้ที่ได้จากตา ได้จากหู เป็นการเห็น 

เป็นการได้ยิน ที่ได้จากจมูก ที่ได้จากลิ้น ที่ได้จากกาย จากความที่ทราบที่รู้ทางจมูก 

ทางลิ้น ทางกาย และจากมโนคือ ใจ คือที่ได้คิด ได้รู้ทางใจ ให้ก�าหนดรู้ความรู้ 

เหล่านีแ้หละให้รอบคอบ ดัง่นีเ้รยีกว่า ญาตปรญิญา แปลว่าก�าหนดรูด้้วยความรู ้หรอื

ด้วยการรู้ คือเมื่อรู้ด้วยตาด้วยหูเป็นต้น ดังท่ีกล่าวนี้แล้ว ก็ไม่ใช่ว่าพอเพียงเท่านั้น  

ต้องท�าความก�าหนดรู้ให้รอบคอบในความรู้ ในทางรู้ ตลอดถึงในส่ิงที่รู้ และเมื่อได้

ก�าหนดรูด้้วยความรูดั้ง่นีแ้ล้ว ขัน้ต่อไปกค็อืว่า ตีรณปริญญา ก�าหนดรูด้้วยการพิจารณา 

คอืพจิารณาสิง่ท่ีรู้นัน้ ให้รูจ้กัสภาพคือความเป็นไปของตน ของส่ิงเหล่านัน้ ตามเป็นจริง 
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คอืตามท่ีเป็นแล้วว่าเป็นอย่างไร และต่อจากนัน้กต็รสัสอนให้ปฏบิตัใินปรญิญาขัน้ต่อไป

คอื ปหานปรญิญา ก�าหนดรูด้้วยการละ ซึง่เป็นหลกัปฏบิติัโดยตรงในพระพทุธศาสนา  

คอื ละฉนัทราคะ ความตดิใจยนิดพีอใจในทุก ๆ ส่ิง ซึง่เป็นการปฏบิตั ิขดัเกลากเิลส

ในจิตใจ ละความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นให้สิ้นไป ตามเป้าหมายทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะ

ต้องมปีหานะ คือการละ ละส่ิงท่ีพึงละไปโดยล�าดบั เพราะฉะนัน้ ปรญิญาในพระพทุธ-

ศาสนาน้ันจงึมี ๓ ญาตปรญิญา ก�าหนดรูด้้วยความรู ้ตรีณปรญิญา ก�าหนดรูด้้วยการ

พิจารณา ปหานปริญญา ก�าหนดรู้ด้วยการละ นี่เป็นตัวปัญญาในพระพุทธศาสนา



สภาพเหตุผลและเหนอืเหตุผลในพุทธธรรม

ธรรมนัน้ได้กล่าวแล้วว่า สจัจะ ความจรงิ และความจรงินัน้กแ็บ่งออกเป็นสองชัน้ 

คือชั้นท่ีเป็นเหตุผลและชั้นที่เหนือเหตุผล ชั้นท่ีเป็นเหตุผลนั้นก็ได้แก่ เหตุผลท่ีเป็น

กรรมและเหตผุลทีเ่ป็นสภาพ คอืเป็นไปเองตามกฎเกณฑ์ หรอืหลกัธรรมดาของตนเอง 

เหตุผลที่เป็นกรรมน้ันคือท่ีเก่ียวแก่การกระท�า เหมือนอย่างเช่นเหตุผลในฝ่ายที่เป็น

อกุศล กรรมคือปาณาติบาต การท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง หรือว่าการฆ่าสัตว์ นี่เป็น

เหตุผลของกรรมอันนี้ อันเป็นผลที่เป็นความทุกข์ เช่นความมีอายุสั้น ตามที่ได้ตรัส

แสดงไว้ในบางพระสตูร เป็นผลกรรมคอือทนินาทาน การถือเอาส่ิงของทีเ่จ้าของเขาไม่

ได้ให้ หรือว่าการลักเป็นเหตุ ผลคือผลที่เป็นทุกข์ เช่นความยากจนขัดสน ความที่

ทรัพย์วิบัติ ตามที่ได้ตรัสไว้ในบางพระสูตร นี้เป็นผลของอทินนาทานกรรม เหตุและ

ผลดงักล่าวนีเ้นือ่งด้วยกรรม คอืการงานทีบ่คุคลกระท�า กรรมคอืการงานทีบุ่คคลกระท�านี ้

กเ็นือ่งด้วยกริยิาการกระท�า ต้องกระท�าจงึจะเป็นกรรมข้ึนมา ต้องท�าการฆ่า จงึจะเป็น

ปาณาติบาตกรรม ต้องท�าการลัก จึงจะเป็นอทินนาทานกรรม

ยกตัวอย่างในฝ่ายดี ทานกรรม กรรมคือทานการให้ การบริจาคเป็นเหตุผล

กค็อืการมทีรัพย์เป็นต้น ตามทีไ่ด้ตรสัแสดงไว้ในบางพระสตูร นีเ้ป็นผลของทานกรรม 

กรรมคือทาน การให้การบริจาค ศีลกรรม กรรมคือศีล ได้แก่ความตั้งใจงดเว้นจาก

ความประพฤติชั่วประพฤติผิดข้อนั้น ๆ ผลก็คือ สุคติและโภคสมบัติ เป็นต้น ตามที่

ได้ตรัสแสดงไว้เช่นเดียวกัน นี้เป็นผลของศีลกรรม กรรมคือศีล
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ยกตวัอย่างในทางทีเ่ป็นกลาง ๆ ไม่จดัว่าเป็นกศุลหรอือกศุล เช่นอาชวีกรรม 

กรรมทีเ่ป็นอาชพีต่าง ๆ เช่นกสกิรรมหรือเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอาชวีกรรม

อื่น ๆ นี้เป็นเหตุผลก็คือ เมื่อเป็นกสิกรรมหรือเกษตรกรรม ก็ได้แก่พืชผลนั้น ๆ  

เมื่อเป็นพาณิชยกรรม ก็ได้แก่ทรัพย์นั้น ๆ และเมื่อเป็นอาชีวกรรม ก็ได้แก่ผลนั้น ๆ  

นี้เป็นผล แม้กรรมในฝ่ายดีและฝ่ายที่เป็นกลาง ๆ นี้ก็เช่นเดียวกัน เกิดจากกิริยาคือ

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

วิรัติงดเว้น จึงจะเป็นทานเป็นศีลขึ้นมา บุคคลต้องท�านาท�าการเกษตร ต้องท�าการค้า 

ต้องประกอบอาชีพอื่น ๆ นั้น ๆ จึงจะเป็นกสิกรรมเกษตรกรรม เป็นพาณิชยกรรม 

เป็นอาชวีกรรมน้ัน ๆ ขึน้มา นีเ้ป็นผลทางกรรมอนัเกีย่วแก่กริยิา คอื การกระท�าของบุคคล 

บุคคลต้องท�าจึงจะเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมา ถ้าไม่ท�าก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลขึ้นมา

อกีอย่างหนึง่ เป็นเหตเุป็นผลทีเ่ป็นสภาพดงักล่าว แม้เหตผุลทีเ่ป็นสภาพดงักล่าว 

บางอย่างก็เนื่องมาจากกรรม อันเนื่องมาจากกิริยา คือการกระท�าของบุคคลอีกนั้นนี่

แหละ คอืทีเ่รยีกว่าเป็นสภาพนัน้กเ็พราะว่า เมือ่เป็นเหตขุึน้มาแล้ว กใ็ห้ผลไปเองตาม

กฎตามเกณฑ์ธรรมดาของตน บุคคลไม่มีอ�านาจมาจัดในการให้ผล แต่ว่าเหตุนั้นเอง

จัดการให้ผลเอง และที่ว่าเนื่องจากกรรมเนื่องกับกิริยาก็มีนั้น ก็ได้แก่บรรดากรรม

ทั้งหมดนั้นแหละ เมื่อเป็นกรรมอันเป็นตัวเหตุขึ้นมาแล้ว กรรมนั้นก็จัดให้ผลไปเอง 

คนผู้ท�าไม่ได้เข้ามาจัดในการให้ผลของกรรม เป็นแต่เพียงว่า ก่อนแต่ท่ีจะเป็นกรรม

ขึ้นมานั้น ต้องเนื่องมาจากกิริยาคือการกระท�าของบุคคล บุคคลต้องท�า บุคคลเป็นผู้

จัดในการท�า แต่ครั้นท�าส�าเร็จเป็นกรรมขึ้นมาแล้ว กรรมนั้นก็จัดการให้ผลเอง  

ยกตัวอย่างปาณาติบาตกรรมดังกล่าวแล้ว ก่อนจะเป็นกรรม คนต้องท�าคนต้องจัดใน

การกระท�ากค็อื ต้องจัดในการฆ่า มคีนเป็นใหญ่ ครัน้ส�าเร็จเป็นปาณาตบิาตกรรมข้ึนแล้ว 

เรียกว่าส�าเร็จเป็นเหตุขึ้นแล้ว กรรมอันนี้ก็จัดการให้ผลไปเอง คนไม่ได้จัด และกรรม

กจ็ดัการให้ผลแก่ผูท้�านัน้เอง ผูท้�าจะอยากรบัหรอืไม่อยากรบั กต้็องได้รับผล มานกึดวู่า 

ถ้าเป็นผลทีเ่ป็นทกุข์ ผูท้�าทีไ่หนจะอยากรบั กต้็องไม่อยากรบั แต่ว่าไม่อยากรบักต้็องรับ 

ก็เพราะว่ามาตอนนี้บุคคลท่ีเป็นผู้ท�านั้นไม่เป็นใหญ่เสียแล้ว กรรมนั้นเองเป็นใหญ่ 

จัดการให้ผลไปเอง
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ในฝ่ายกรรมดีกเ็ช่นเดยีวกนั เช่นทานกรรม ก่อนทีจ่ะเป็นกรรม คนเป็นใหญ่ 

คอืเป็นใหญ่ในการให้ ต้องท�าการให้ แต่คร้ันส�าเร็จเป็นทานกรรมข้ึนมาแล้ว กรรมเป็นใหญ่ 

กรรมจัดให้ผลไปเอง ก็ให้ผลแก่ผู้ท�านั้นแหละ ผู้ท�าจะอยากรับหรือไม่อยากรับก็ต้อง

ได้รับผล

ในกรรมเป็นกลาง ๆ ก็เหมือนกัน เช่นว่า กสิกรรม กรรมคือการท�านา  

ก่อนทีจ่ะเป็นกสกิรรมขึน้มา คนเป็นใหญ่ คอืต้องท�านา ต้องกระท�าเป็นใหญ่ในการกระท�า 

แต่ครั้นส�าเร็จเป็นกสิกรรมขึ้นมาแล้ว คือว่า คราด ไถ เพาะ หว่าน หรือว่าด�านา  

หรอืปลกูต้นข้าวขึน้มาแล้ว ต้นข้าวทีป่ลกูนัน่เองด�าเนนิการให้เมลด็ข้าวออกรวงข้าวเอง 

ต้นข้าวทีป่ลกูนัน้เป็นใหญ่ในการทีค่่อย ๆ เตบิโตขึน้แล้วกอ็อกเมลด็ออกรวงข้าวขึน้เอง 

คนไม่เป็นใหญ่ เมื่อคนท�านาจะอยากได้เมล็ดรวงข้าว หรือไม่อยากได้ก็ต้องได้  

เพราะว่าต้นข้าวนั้นออกเมล็ดออกรวงเอง คือให้ผลขึ้นเอง ต้นข้าวให้ผลขึ้นเอง คนไม่

เป็นใหญ่ แม้ในต้นผลไม้อย่างอื่นก็เช่นเดียวกัน เช่นว่าปลูกมะม่วง มะปราง คนเป็น

ใหญ่ในการปลูก ในการรักษาต้นไม้ แต่ว่าต้นไม้นั้น เขาให้ผลของเขาเอง ต้นมะม่วง

เขาก็ให้ผลเป็นมะม่วง ต้นมะปรางเขาก็ให้ผลเป็นมะปราง นี่คือเป็นเหตุเป็นผลที่เป็น

สภาพ คือที่มีภาวะความมีขึ้น เป็นขึ้น เป็นไปตามกฎธรรมดาของตนเอง หรือของ 

สิ่งน้ันน่ันเอง และที่เกี่ยวแก่กรรมอันเนื่องจากกิริยา คือการกระท�าของบุคคลก็ม ี

ดังกล่าวมาแล้ว

หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า เหตุผลที่เป็นสภาพ คือมีขึ้นเป็นขึ้นตามกฎเกณฑ์

ของสิ่งนั้นเอง หรือตามธรรมชาติธรรมดา ดังกล่าวนี้ ย่อมมีอยู่ทั่วไป ทั้งภายใน 

ทัง้ภายนอก ภายในกไ็ด้แก่กรรม ดังทีย่กเป็นตวัอย่างมาแล้ว และเรือ่งกรรมนีส้บืเนือ่ง

มาจากกริยิา คอืการกระท�าของบคุคล จงึได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า เป็นเหตผุลทางกรรมที่

เน่ืองมาจากกิริยา คือการกระท�าของบุคคล บุคคลต้องท�า จึงเป็นเหตุเป็นผลขึ้น  

และแม้กรรมน้ันเอง เม่ือบุคคลท�าให้เป็นกรรมขึน้มาแล้ว กรรมกจ็ดัการให้ผลของกรรม

ไปเอง คนไม่เป็นใหญ่

ฉะนั้น เมื่อพิจารณาให้ละเอียดลงไปแล้ว ก็จะเห็นว่า แม้กรรมและผลของ

กรรมน้ีก็เป็นเหตุเป็นผลที่เป็นสภาพเหมือนกัน ส่วนที่เป็นภายนอกนั้นก็เช่นต้นไม้  
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กบัการให้ผลของต้นไม้ดงักล่าว บางอย่างกเ็นือ่งกับกรรมเน่ืองกับกิริยา คือว่าคนเพาะปลูก 

บางอย่างก็เป็นต้นไม้ ที่บังเกิดขึ้นตามธรรมชาติธรรมดา แต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็น

ชดัว่า เป็นเหตเุป็นผลทีเ่ป็นสภาพจรงิ ๆ คอืต้นไม้ กบัผลของต้นไม้ดงักล่าวนัน้ ต้นไม้

เขาให้ผลของเขาเอง

แม้เหตผุลทีเ่ป็นภายนอกอืน่ ๆ ทีเ่ป็นธรรมชาตกิม็อียูเ่ป็นอนัมาก และคนเรา

ก็พยายามค้นคิดคิดค้นหาเหตุผลเหล่าน้ีกันมามากมาย จึงได้เกิดเป็นความรู้ในแขนง

ต่าง ๆ ขึ้น แม้จนถึงเป็นศาสนาขึ้น

เหตุผลซ่ึงเป็นสภาพมีภาวะความเป็น คือมีเป็นขึ้นมาตามธรรมชาติของตน

นั้น ที่เป็นส่วนภายนอกคือที่เป็นส่วนโลกธาตุ ก็มีอยู่เป็นอันมากทั่วไป ส่วนที่เป็นผล

นั้นก็เช่นว่า โลกธาตุนี้เองคือพื้นพิภพที่อาศัยอยู่นี้ ประกอบด้วยธาตุ ๔ หรือ ดิน น�้า 

ไฟ ลม หรอืว่า ดิน ฟ้า อากาศ สภาพของดินฟ้าอากาศท่ีปรากฏอยู่ท่ัว ๆ ไป ตลอดจน 

ถงึต้นไม้ภเูขาทัง้หลาย และต้นไม้ทีย่กตวัอย่างมาในวนัก่อน คอืการปลกูต้นไม้ให้เป็น

ขึน้และต้นไมใ้หผ้ล เหลา่นี้กเ็ป็นเหตุผลตามธรรมชาตธิรรมดาของโลกธาต ุที่เรียกวา่

เป็นสภาพหรอืเป็นสภาวะอย่างหนึง่ ๆ สิง่ทีป่รากฏของโลกธาตดัุงกล่าว ตลอดถึงกลาง

วนักลางคนื เดอืน ฤด ูปี อันเน่ืองด้วยกาลเวลา ย่อมเป็นผลอย่างหนึง่ ๆ ทีจ่ะต้องมเีหตุ

คราวนี้จึงถึงข้อที่กล่าวว่า ผลและเหตุ หรือเหตุและผลที่เป็นสภาพเหล่านี้  

ย่อมเป็นมลูเหตอุนัหน่ึงทีท่�าให้เกดิศาสนาต่าง ๆ ข้ึน คอืกไ็ด้มผีูท้ีค้่นคดิหาเหตวุ่าอะไร

เป็นเหตขุองสิง่ท่ีปรากฏข้ึนเหล่าน้ี เช่นว่าโลกธาตอุนันีป้ระกอบด้วยดนิ น�า้ ไฟ ลม หรอื

ว่า ดิน ฟ้า อากาศ อันแสดงลักษณะต่าง ๆ เช่น บางคราวก็ฝนตก บางคราวก็ฝน

แล้ง บางคราวก็น�้าท่วม บางคราวก็ฟ้าผ่า เป็นต้น ที่เรียกว่าให้เกิดภัยธรรมชาติ  

จึงท�าให้มนุษย์ท้ังหลาย สัตว์ท้ังหลายเกิดความกลัวต่อภัยทั้งหลายเหล่านั้น จึงได้มี

ความคดิทีจ่ะแสวงหาทีพ่ึง่เพือ่ให้พ้นภยั ฉะนัน้ จงึได้ปรากฏมาตัง้แต่ครัง้โบราณกาลแล้ว 

ว่าได้มีผู้คิดค้น หาเหตุของผลที่เป็นสภาพหรือที่เป็นธรรมชาติดังกล่าวมานี้

เมื่อสมัยก่อนพุทธกาล ผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ ก็แสดงว่า พระพรหมเป็น

ผูส้ร้างโลก และได้แสดงว่ามีเทพประจ�าธาตตุ่าง ๆ ประจ�าส่ิงต่าง ๆ เช่น ฝนกม็เีทวดา
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ของฝน ไฟกม็เีทวดาของไฟ ตลอดจนถงึดวงจนัทร์ดวงอาทติย์ กเ็ป็นเทพเหล่านีเ้ป็นต้น 

และเมื่อต้องการที่จะพ้นภัย เช่นภัยธรรมชาติดังกล่าวมา จึงได้ถึงต้นไม้ภูเขา ที่เป็น

เจดย์ีท้ังหลายบ้าง ถงึเทพท้ังหลายบ้างเป็นสรณะคอืเป็นทีพ่ึง่ และกป็ฏบิตัพิธิกีรรมใน

ทางที่จะให้บรรดาที่พึ่งเหล่านั้น โปรดปรานรักษาคุ้มครองบ�าบัดภัยอันตรายต่าง ๆ  

ตลอดจนถึงอ�านวยโชคลาภต่าง ๆ ให้จึงได้เกิดลัทธิศาสนาต่าง ๆ ขึ้น ตั้งแต่ก่อน

พระพุทธกาลมา แม้พระพุทธภาษิตเองก็มีแสดงไว้ว่า “มนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคาม  

แล้วย่อมถึงภูเขาและต้นไม้ ที่เป็นเจดีย์ทั้งหลายว่าเป็นสรณะ คือที่พึ่งกันเป็นอันมาก 

และได้ตรัสว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษม นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดม บุคคลถึงสิ่งนั้น ๆ เป็นที ่

พึ่งแล้ว ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้”

ภัยคือความกลัวของคนเราท่ีถูกภัยต่าง ๆ คุกคาม อันเป็นเหตุให้แสวงหา

สรณะคือที่พึ่ง ที่พึ่งให้พ้นภัย นี้คือมูลเหตุให้เกิดศาสนาต่าง ๆ ขึ้น พระพุทธเจ้าได้

ทรงมองเห็นสัจจะคือความจริงแห่งมูลเหตุที่ท�าให้คนต้องแสวงหาที่พึ่ง ตรัสไว้ดั่งนี้  

แม้นักปราชญ์ในภายหลังนี้ก็ได้เห็นตามรับรองตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้นี้  

แต่ทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่พิเศษคือมีลักษณะที่พิเศษจากศาสนาอื่น ๆ

พระพุทธศาสนานั้นมุ่งแสดงเข้ามาถึงเหตุผลท่ีเป็นภายใน คือเหตุผลท่ีมีอยู่

ภายในบุคคลทุก ๆ คน ที่เนื่องด้วยกรรมและที่เป็นสภาพดังที่กล่าวมา พระพุทธเจ้า

เมือ่เป็นพระโพธสิตัว์ ก่อนทีจ่ะได้ตรสัรูไ้ด้ทรงปรารภถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

ที่มีอยู่แก่ชีวิตทุกชีวิต ทรงปรารถนาโมกขธรรม จึงได้เสด็จออกทรงผนวช ครั้นเสด็จ

ออกทรงผนวชแล้วก็ได้ทรงค้นคว้าแสวงหาทาง เพื่อที่จะประสบโมกขธรรมจนได้ทรง

พบทางอนัเรยีกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏบิตัอินัเป็นหนทางกลาง จงึได้ทรงปฏบิตัดิ�าเนนิ

ไปในทางน้ีอย่างเต็มท่ีแล้ว จึงได้ตรัสรู้สัจจะคือความจริง อันได้แก่สัจจะทั้ง ๔ คือ  

ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดังที่ได้แสดงอธิบาย

มาแล้ว สัจจะทั้ง ๔ นี้ เป็นเหตุผลภายในที่เนื่องด้วย กรรมและที่เป็นสภาพ ทุกข์กับ

สมทุยัน้ันเป็นเหตแุละผลฝ่ายสมุทยวาร คอืวาระแห่งสมทุยัคือความเกดิ ส่วนนโิรธกบั

มรรคเป็นเหตผุลฝ่ายนโิรธวาร วาระแห่งความดบั ดังจะพงึเห็นได้ว่า เมือ่มทีกุขสมทุยั 

คือเหตุให้เกิดทุกข์ อันได้แก่ตัณหา ก็ต้องมีทุกข์คือมีชาติ ความเกิด มีชรา ความแก่  
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มีมรณะความตาย โดยนัยนี้แม้เมื่อตายไปแล้ว ก็ต้องมีชาติคือความเกิดขึ้นอีก แล้วก็

มคีวามแก่ แล้วก็มีความตาย ตายแล้วก็ต้องมชีาตคิอืความเกดิขึน้อกี แล้วกม็แีก่มตีาย 

จะเรยีกว่าต้องมีเกิดตายหรอืจะเรยีกว่า ต้องมตีายเกดิตลอดเวลาทีม่ตีณัหาอยูด่ัง่นีก้ไ็ด้

เพราะฉะนั้น หากจะถามว่าพระพุทธศาสนาแสดงว่า ตายเกิด หรือตายสูญ 

กจ็ะต้องตอบว่าพระพทุธศาสนาแสดงเป็นวิภชัวาทะ คอืมวีาทะทีแ่บ่งแยกจ�าแนกแสดง 

คือแสดงว่า เมื่อยังมีตัณหาอยู่ก็ต้องตายเกิด และหากจะถามว่า เม่ือส้ินตัณหาแล้ว

ตายสูญหรือ ข้อนี้ก็ตอบได้ตามหลักนิโรธวาร ที่จะกล่าวต่อไปว่า เมื่อสิ้นตัณหาแล้ว

ตายไม่เกิด แต่พระพุทธศาสนาไม่ได้แสดงว่า พระอรหันต์ดับขันธ์ไปแล้วสูญ นี้เป็น 

วาทะทางพระพุทธศาสนา

ฉะนั้น เมื่อมีทุกขสมุทัยคือตัณหาอยู่ ก็ต้องมีทุกข์ คือเกิดตาย ตายเกิด  

และทุก ๆ สัตว์ บุคคลนี้จะเกิดตาย ตายเกิดมานานเท่าไรในอดีตตามหลักพระพุทธ-

ศาสนาแสดงว่าเป็นอนมตคัคะ คือมียอด หรอืว่าปลายสุดทีไ่ม่ตามไปรู ้ซึง่หมายความว่า

นานมาก เมื่อเป็นดั่งนี้ ทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ประสงค์จะให้ตามไปรู้ ฉะนั้น ค�าว่า 

อนมตัคคะ จึงอาจมีความหมายว่า มีปลายหรือยอดอันไม่ประสงค์จะให้ตามไปรู้  

เมื่อเป็นดังนี้ หากจะมีปัญหาว่า เมื่อเป็นเช่นนั้น ทางพระพุทธศาสนาประสงค์จะให้รู้

อะไร ก็ตอบได้ว่า ประสงค์จะให้รูเ้หตุและผลหรอืผลและเหตใุนปัจจบุนั ว่าเพราะอะไร

จึงต้องเวยีนตายเกดิ หรอืว่าเกดิตายไม่จบ และจะให้จบลงได้อย่างไร จงึได้มีพระสูตร

หนึ่งที่ได้แสดงเป็นอุปมาไว้ว่า

พระพทุธเจ้าเหมือนอย่างหมอ ท่ีรกัษาคนทีถ่กูยิงด้วยลกูศร ท�านองหมอผ่าตดั 

เมือ่มผีูถ้กูยิงด้วยลกูศร พวกญาตก็ิน�ามาหาหมอ ถ้าว่าหมอจะมัวซกัถามรายละเอยีดว่า 

ถูกยิงที่ไหน ใครยิง ยิงด้วยลูกศรอะไร ลูกศรนั้นใครท�า ท�าด้วยอะไร เหล่านี้เป็นต้น 

คนไข้ที่อาการไม่มากนัก ก็จะมาก ที่มากก็จะตายเลย เพราะฉะนั้นหน้าที่ของหมอก็

คือว่ารีบผ่าตัดน�าเอาลูกศรออกทันที และก็ทายาให้ยา โดยไม่ต้องเสียเวลาไปซักถาม

ดงักล่าว พระพทุธเจ้ากเ็หมอืนอย่างหมอผ่าตดัลกูศร เม่ือคนไข้มาหาหมอ คอืเม่ือคน

ทัง้หลายผูต้้องการพ้นทกุข์ ต้องการธรรม มาเฝ้าเพือ่ฟังธรรม หน้าทีข่องพระองค์ ซึง่

ได้ตรัสรู้ ทรงทราบแล้วว่าได้มีลูกศรคือตัณหา เสียบจิตใจอยู่ อันท�าให้ต้องเป็นทุกข์ 
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จึงได้ทรงท�าการผ่าตัดน�าเอาลูกศรคือตัณหาออกทันที ไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องไปสอบถาม

รายละเอยีดต่าง ๆ ในอดตี ฉะนัน้ หน้าท่ีของพระองค์กค็อื ทรงแสดงมรรคทางปฏบิตัิ

ให้ถงึทางดบัทุกข์คือดบัตณัหา เป็นการถอนลกูศรคอืตัณหาทีเ่สยีบแทงใจออก เพือ่ให้

พบกับความทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ คือดับตัณหาเสีย นี้เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้า

เพราะฉะนั้น จึงจะพึงเห็นได้ว่า ทางพระพุทธศาสนานั้น ไม่กังวลในเรื่องว่า

ใครสร้างโลก ใครสร้างดนิ น�า้ ไฟ ลม และทุก ๆ สัตว์ บคุคลน้ีมาจากไหนต้ังแต่เม่ือไร 

ในอดตี ไม่กังวลในเรื่องเหล่านี้ และไม่ถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส�าคัญ ถือว่าเป็น 

อนมตัคคะ คือมีปลายสุดที่ไม่จ�าเป็นที่จะต้องตามไปรู้ ที่ไม่ประสงค์จะตามไปรู้ ซึ่งไม่

บังเกิดประโยชน์อันใด หน้าที่ของพระองค์ก็คือว่า แสดงธรรมโปรดในปัจจุบัน ให้พ้น

ทกุข์ในปัจจบัุน เพราะได้ตรสัรู้เหตผุล เหตผุลสายสมทุยัวาร และเหตผุลสายนโิรธวาร 

คนไข้คือทุกคนที่มีทุกข์ มีเกิด มีแก่ มีตาย มีตัณหา นี่เป็นคนไข้ทั้งนั้น เมื่อมาพบ 

พระองค์เข้า พระองค์ได้ตรัสรู้ในสมุทัยวารและนิโรธวารอยู่เต็มที่แล้ว ก็ได้ทรงรักษา

แสดงธรรมผ่าตดัน�าเอาลกูศร ทีเ่สยีบแทงใจคอืตณัหาออกทนัท ีโปรดให้พ้นทกุข์ทนัที

เป็นหน้าที่ของหมอคือพระพุทธเจ้า

พระพุทธศาสนาอันเกี่ยวแก่ปฏิบัติธรรมนั้น ย่อมมุ่งเหตุผลที่เป็นสัจจะคือ 

ความจริงอันเป็นไปอยู่ทุกกาลสมัย ในอดีตก็เป็นสัจจะอันเดียวกันนี้ ในปัจจุบันก็เป็น

สจัจะอนัเดยีวกนันี ้ในอนาคตกเ็ป็นสจัจะอันเดยีวกนันี ้และเมือ่จบัเหตผุลอนัเป็นสจัจะ

ปัจจุบันซึ่งครอบคลุมทั้งเหตุผลอดีตอนาคตได้ แล้วก็จะปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงผลได้ใน 

ปัจจุบันนี้ ไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องระลึกย้อนไปถึงอดีตหรือระลึกล่วงหน้าไปถึงอนาคต  

ความระลึกถึงชาติอดีตได้หรือว่าความระลึกชาติในอนาคตได้ เป็นวิสัยของญาณ คือ 

ความหยั่งรู้อย่างหนึ่ง แต่ในทางปฏิบัติธรรม ที่เป็นตัวพระพุทธศาสนาโดยตรงนั้น  

ไม่จ�าเป็นต้องระลึกชาติหนหลังได้ หรือระลึกชาติล่วงหน้าได้ แต่ต้องการให้หยั่งรู้ถึง

สัจจะที่เป็นเหตุผลกันครอบไปทุกกาลสมัยดังกล่าวมาข้างต้น

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัจจะนี้ก็คืออริยสัจอันได้แก่ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความ

ดบัทกุข์ ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทุกข์ ดงัทีไ่ด้ยกมากล่าวไว้แล้ว ในทีน่ีน้�ามากล่าวซ�า้

กเ็พือ่ทีจ่ะเน้นให้เหน็ความส�าคญัว่า สจัจะทัง้ ๔ นีเ้ป็นกฎธรรมดา จงึเป็นกฎทีจ่รงิแท้
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แน่นอนครอบไปทุกกาลสมัย เม่ือมีเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหา ก็ต้องมีทุกข์เริ่มต้นแต่

ชาติความเกดิ ตลอดถงึชรา มรณะ ความแก่ ความตาย และทกุข์อืน่ ๆ เมือ่ดบัตณัหา

เสียได้ ก็ดับทุกข์ได้ และจะดับตัณหาได้ ก็ต้องปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ คราวนี้กฎอันนี้

ใช้ได้ทุกกาลสมัย หนหลังเป็นอดีต กฎอันนี้ย่อมด�ารงอยู่ เป็นไปอยู่ กล่าวคือเมื่อมี

เหตุให้เกิดทุกข์ คือตัณหา ก็ต้องมีทุกข์ตั้งต้นแต่ชาติคือความเกิด ดับตัณหาเสียไดก้็

ดบัทุกข์ได้ โดยปฏบิตัมิรรคมีองค์ ๘ ล่วงหน้าไปในอนาคต กฎอนันีก้ยั็งเป็นอยู่ ด�ารงอยู่

ฉะนั้น ความระลึกชาติหนหลังได้ หรือความระลึกชาติข้างหน้าได้ จึงเป็นสิ่ง

ไม่จ�าเป็น เหมือนอย่างว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกธาตุของเรานี้ เช่น เมื่อฝนตก อันฝน

ตกน้ันเริม่ตกมาตัง้แต่เมือ่ไรกไ็ม่รู ้หากว่าจะระลกึถึงเร่ืองฝนตกว่า เม่ือฤดฝูนปีทีแ่ล้ว  

ฝนตกทีน่ัน่ทีน่ีเ่ท่านัน้เท่านี ้ย้อนหลงัไปอกีปีหนึง่ฝนตกทีน่ัน่ทีน่ีเ่ท่าน้ันเท่านี ้ย้อนหลัง

ออกไปทลีะปีจนถงึร้อยปีพนัปีหม่ืนปีแสนปี เท่าไรกต็าม ว่าฝนตกท่ีน่ันทีน่ี ้เท่าน้ันเท่านี้ 

การทีจ่ะระลกึตรวจสอบถอยหลงัไป ดัง่นี ้ย่อมไม่มสีิน้สดุ แม้การทีจ่ะท�านายล่วงหน้า

ในปีหน้าหรือต่อปีหน้าไปอกีหนึง่ปี สองปี สามปีเรือ่ยออกไป ฝนจะตกทีน่ัน่ทีน่ีเ่ท่านัน้

เท่านีก้เ็ช่นเดยีวกนั กเ็ป็นเรือ่งไม่สิน้สดุ แต่ว่าการทีม่าค้นหาเหตผุลของฝนตก ว่าฝน

ตกน้ันเป็นผล อะไรเป็นเหตใุห้ฝนตก ค้นพบเหตผุลดัง่นีแ้ล้วกย่็อมจะทราบตลอดหมด

ว่าฝนตกเมื่อพันปี หมื่นปี แสนปีที่แล้วมา ก็อยู่ในกฎอันนี้ ฝนตกในทุกวันนี้ก็อยู่ใน

กฎอนันี ้ฝนทีจ่ะตกต่อไปข้างหน้ากอ็ยูใ่นกฎอนันี ้เมือ่ค้นพบเหตอุนันีเ้สียอนัเดยีวแล้ว

เพยีงพอ คอืเม่ือรู้เหตรุูผ้ลของฝนและมีความสามารถ ต้องการจะไม่ให้ฝนตก ก็ระงบั

เหตุที่จะให้เกิดฝนตก หรือต้องการจะให้ฝนตกก็ท�าเหตุที่ให้เกิดฝนตก เพราะฉะนั้น 

กฎอนันีเ้ป็นเหตผุลทีใ่ช้ได้ในปัจจบุนั แต่กค็รอบคลมุไปได้ทกุกาลสมยั การทีจ่ะระลกึ

ไปถึงฝนตกในอดีต ฝนตกในอนาคต ว่าตกที่นั่นที่นี่เท่านั้นเท่านี้ ไปได้นานไกลเท่าไร

ก็ตาม ก็อาจเป็นประโยชน์ในบางอย่าง แต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวเหตุผลซึ่งเป็นกฎธรรมชาติ

ธรรมดา การระลกึถงึอดตีชาตหิรอือนาคตชาตกิเ็ช่นเดียวกัน ระลกึไปได้ ๒ ชาต ิ๓ ชาติ 

ทีล่่วงมาแล้วกต็ามหรอืข้างหน้ากต็าม จะได้เกดิมาหรอืจะไปเกดิเป็นนัน่เป็นนีท่ีน่ัน้ทีน่ี้  

มีสุขมีทุกข์อย่างนี้ มีอายุเท่านั้นเท่านี้เหล่านี้ เป็นต้น ก็อาจเป็นประโยชน์บางอย่าง  

แต่ก็ไม่ได้ประโยชน์ในบางเหตุผล ที่เป็นกฎธรรมชาติธรรมดา จึงไม่ได้เป็นสิ่งจ�าเป็น

ในการปฏิบัติธรรมดังกล่าว
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แม้ในพระสตูรบางพระสตูร พระพทุธเจ้ากไ็ด้ตรัสไว้ว่า ความระลกึรู้ชาตไิด้กด็ี 

ความรูถ้งึจตุคิอืความเคลือ่น อปุบตัคิอืความเข้าถึงชาติอนันัน้ของสัตว์ท้ังหลายก็ด ีไม่ใช่

เป็นตัวพระพุทธศาสนา เพราะว่าผูท่ี้ได้วชิาระลกึชาตไิด้เป็นต้น ด่ังนี ้กไ็ด้เคยมมีาก่อน

พระพทุธศาสนาเกดิขึน้ เป็นวชิาอย่างหนึง่ทีบ่คุคลภายนอกพระพุทธศาสนากไ็ด้กนัมีอยู่ 

แต่ว่าความหย่ังรู้ในสัจจะท้ัง ๔ นี้เป็นตัวพระพุทธศาสนา พิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่า

เพราะว่าเป็นตัวกฎที่เป็นสัจจะ คือความจริงที่ครอบไปได้ทุกกาลสมัยดังกล่าวมาแล้ว

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงเปรียบพระองค์เอง เหมือนอย่างหมอผ่าตัด

ลูกศรดังที่ได้เคยเล่ามาแล้ว จึงไม่จ�าเป็นต้องไปสืบสาวราวเรื่อง ต้องรักษาทันที  

เพราะว่าเมื่อทราบกฎอันเป็นสัจจะเป็นความจริงดั่งนี้แล้ว หน้าที่ก็คือว่ารีบปฏิบัต ิ

มรรคมีองค์ ๘ เพื่อดับตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ เมื่อดับตัณหาได้แล้วก็เป็นอันดับ

ทุกข์ได้หมด ตั้งต้นแต่ชาติคือความเกิด เมื่อส้ินชาติคือความเกิด ก็ไม่ต้องแก่  

ต้องตาย ไม่ต้องเป็นทกุข์ด้วยประการทัง้ปวง เป็นสจัจะทีเ่ป็นกฎธรรมดาทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงพบ จะเกดิมากีร้่อยกีพ่นัชาตกิอ็ยูใ่นกฎธรรมดาอนันี ้จะเกิดต่อไปข้างหน้ากอ็ยู่

ในกฎธรรมดาอันนี้ บัดนี้ ก็อยู่ในกฎธรรมดาอันนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อรู้กฎธรรมดา 

อันนี้ก็เพียงพอท่ีจะปฏิบัติดับทุกข์ได้เลยทีเดียว ไม่ต้องไปนึกถึงชาติอดีต ไม่ต้องไป

นกึถงึชาตอินาคตอะไรท้ังสิน้ เพราะฉะนัน้ พระพทุธศาสนาท่ีเป็นสจัจะคอืเป็นกฎธรรมดา

อันน้ี จึงเป็นปัจจุบันธรรมและก็กล่าวได้ว่า เป็นปัจจุบันกาลทุกสมัย คือครอบไปใน

อดีตในอนาคตทั้งหมด เรียกว่าตั้งแต่สร้างโลกมาจนถึงโลกสลาย ก็อยู่ในกฎคืออยู่ใน

สจัจะอนันี้ ตรสัรูส้จัจะอนันีเ้ท่านั้นเพยีงพอทีจ่ะดบัทกุขไ์ด้ อนันี้แหละเป็นจุดประสงค์

และเป็นตัวพระพุทธศาสนาที่แท้จริง อันเป็นขั้นเหตุผล อันหมายถึงว่าทุกข์และเหตุ 

เกดิทกุข์ ความดบัทกุข์และทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ เป็นเหตผุลฝ่ายเกดิและเป็น

เหตุผลฝ่ายดับ

คราวนีต่้อจากดับขึน้ไปแล้วนัน่แหละเรียกว่า เหนอืเหตผุล นพิพานเป็นธรรม

ที่อยู่เหนือเหตุผล ก็คือเหนือเหตุผลฝ่ายเกิดเหนือเหตุผลฝ่ายดับดังกล่าว แต่ว่าใน 

ขณะที่ยังอยู่ในเหตุผลฝ่ายเกิด คือ ยังมีตัณหา อันเป็นสมุทัย มีทุกข์ มีชาติทุกข์ 

เป็นต้น กจ็ะยงัไม่พบธรรมทีอ่ยูเ่หนอืเหตผุลคอืนพิพาน เพราะยงัวนเวยีนอยูใ่นเหตผุล
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ฝ่ายเกิด แต่ว่าเมื่อบรรลุถึงเหตุผลฝ่ายดับ คือปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ เป็นมรรคดับ

ตัณหาได้ ดับทุกข์ได้ เป็นนิโรธ ก็แปลว่าได้พบเหตุผลฝ่ายดับแล้ว และก็ได้ถึงที่สุด

ของเหตุผลฝ่ายดับ แล้วก็บรรลุถึงธรรมที่อยู่เหนือเหตุผลคือนิพพาน ธรรมที่อยู่เหนือ

เหตผุลคอืนิพพานน้ัน จงึอยู่ในอันดบัถดัจากทีสุ่ดของฝ่ายดบั คอืนโิรธกบัมรรคดงักล่าว 

แต่ในข้อน้ีจะได้กล่าวขยายความในภายหลงัต่อไปอกี ในบดันีจ้ะได้กลับมาถึงการพจิารณา

จนถึงความตรัสรู้ดังกล่าว ของพระพุทธเจ้าตามเหตุและผล รวมเข้าก็คือเหตุผลฝ่าย

เกดิและเหตผุลฝ่ายดบั อันได้แก่อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ดงัทีก่ล่าวมา พึงทราบว่าเป็นการกล่าว

แสดงโดยสรุป คือสรุปเข้าเป็นทุกข์ เป็นทุกขสมุทัย เป็นทุกขนิโรธ เป็นทุกขนิโรธคา- 

มินีปฏิปทา ดังที่กล่าวมา แต่ว่าเมื่อแสดงโดยพิสดารออกไป ได้มีพระพุทธภาษิตตรัส

เล่าถงึความพิจารณาจบัเหตจุบัผลของพระองค์ โดยทีท่รงจบัผลพจิารณาย้อนไปหาเหตุ 

และยอ้นกลบัไปโดยล�าดบัจนถงึต้นเหต ุเป็นผลและเหตุสายเกดิ และได้ทรงพิจารณา

สายดับ เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท คือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น แสดงโดยย่อทรงจับ

เอาชรามรณะขึ้น มาพิจารณาว่าชราคือความแก่ มรณะคือความตาย พร้อมทั้งทุกข์

อื่น ๆ ทั้งหมดมีโสกะปริเทวะเป็นต้น เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัย ก็ได้ทรงทราบว่า 

เพราะชาติคือความเกิดเป็นปัจจัย ก็ทรงจับพิจารณาชาติ ว่าเกิดมีขึ้นเพราะอะไร 

เป็นปัจจัย ก็ทรงทราบว่าเพราะภพ ความมีความเป็นเป็นปัจจัย ภพเกิดมีข้ึนเพราะ

อะไรเป็นปัจจัย ก็เพราะอุปาทานความยึดถือเป็นปัจจัย อุปาทานเกิดมีขึ้นเพราะอะไร 

ก็เพราะว่าตัณหาเป็นปัจจัย ตัณหาเกิดมีขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัย ก็เพราะเวทนาเป็น

ปัจจยั เวทนาเกดิมขีึน้เพราะอะไร กเ็พราะผสัสะเป็นปัจจยั ผสัสะเกดิมข้ึีนเพราะอะไร 

ก็เพราะสฬายตนะ คือ อายตนะ ๖ เป็นปัจจัย สฬายตนะเกิดมีขึ้นเพราะอะไร  

ก็เพราะนามรูปเป็นปัจจัย นามรูปเกิดมีข้ึนเพราะอะไร ก็เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย 

วิญญาณเกิดมีขึ้นเพราะอะไร ก็เพราะสังขารเป็นปัจจัย สังขารเกิดมีขึ้นเพราะอะไร  

ก็เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงเป็นอันสิ้นสุดอยู่ที่อวิชชา

ฉะน้ัน เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิด

วิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิด 

สฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยัจงึเกิดผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจยัจงึเกดิเวทนา  

เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทาน เพราะ
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อุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ เพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยจึง

เกดิชรามรณะ และทกุข์อืน่ ๆ มโีสกะ ปรเิทวะ เป็นต้น ฉะนัน้จงึได้อาการเป็นปัจจยั

เนื่องกันไปเป็นสายดังน้ี เป็น ๑๒ อาการ และนับโดยเป็นปัจจัยและผลได้ ๑๑ คู่  

หรือ ๑๑ ห่วง โดยเทียบกับสายโซ่ ๑๑ ห่วง

จึงสรุปกล่าวได้ว่า เหตุและผลในปฏิจจสมุปบาทสายสมุทัยวาร ซึ่งวนเป็น

วัฏฏะอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันนี้ก็วนอยู่ในอดีตก็วนมาแล้ว และวนต่อไปในอนาคต  

ก็คืออาการ ๑๒ หรือว่า ๑๑ ห่วง รวมเข้าเป็นวัฏฏะ ๓ คือ กิเลส กรรม วิบาก  

รวมเข้าอีกเป็นอริยสัจจ์ ๒ เป็นเหตุเป็นผล หรือเป็นผลและเป็นเหตุที่วนอยู่ดังน้ี  

และส�าหรับพระโพธิสัตว์ผู้ค้นคว้าหาโมกขธรรมเอง เพื่อพุทธภาวะหรือพุทธภูมิ และ

บรรดาสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ที่มิได้ค้นคว้าหาโมกขธรรมเอง แต่ว่าได้ฟังธรรมจาก

พระพทุธเจ้า ปฏบิตัอิยูใ่นมรรคมอีงค์ ๘ กเ็ป็น ผูป้ฏบิตัสิร้างเหตแุละผลขึน้อกีสายหนึง่ 

คือสายนิโรธวาร ได้แก่ ปฏิบัติในมรรค เป็นเหตุเพื่อนิโรธคือความดับเป็นผล เป็น

อนัว่าได้มีเหตผุลท้ังสองฝ่ายเป็นไปอยู ่คือเหตผุลฝ่ายสมทุยัวาร ได้แก่ทกุข์ และสมทุยั 

ฝ่ายนิโรธวารได้แก่นิโรธและมรรค ดังเราทั้งหลายในบัดนี้ก็กล่าวได้ว่า ได้มีเหตุผล 

ทัง้สองฝ่ายนี ้หรือว่าก�าลงัเป็นไปอยู่ในเหตผุลท้ังสองฝ่ายนี ้เพราะว่ายังมีอวิชชา ตัณหา 

อุปาทานอยู่ ก็เป็นไปในเหตุผลฝ่ายทุกข์และสมุทัยทางหนึ่ง มาปฏิบัติธรรมของ

พระพุทธเจ้า ก็เป็นไปในเหตุผลฝ่ายนิโรธและมรรคทางหนึ่ง นี่เป็นเหตุผลทางทุกข์ 

เหตุผลทางนิโรธ คราวนี้ใครจะไปทางไหน มากหรือน้อยกว่ากันอย่างไรนั้น ก็สุดแต่

ความประพฤตปิฏบิตั ิแต่รวมความเข้าแล้ว กเ็ป็นไปอยู่ในเหตแุละผลหรอืผลและเหตุ 

ไม่พ้นไปจากผลและเหตุ หรือเหตุและผลดังกล่าวมาน้ีได้ จนกว่าจะดับกิเลสได้หมด

เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย คือว่าดับอวิชชา ก็ดับสังขาร 

จนถึงดับชรา มรณะ และทุกข์ทั้งปวง ดังที่ได้กล่าวว่า บรรลุวิชชาและวิมุตตินั้น

เมือ่เป็นดัง่นีก้เ็ข้าถงึววิฏัฏะหรอืบรรลนุพิพาน อนัเป็นธรรมทีอ่ยูเ่หนอืเหตผุล 

คือว่าเหนือเหตุผลท้ังสายสมุทัยวาร ท้ังสายนิโรธวาร กล่าวคือพ้นจากทุกข์ พ้นจาก

เหตุเกิดทุกข์ ดับทุกข์ ดับเหตุเกิดทุกข์ ไม่ต้องเป็นไปตามเหตุผลสายทุกข์ และอยู่

เหนอืนโิรธ เหนือมรรคเพราะว่าได้เป็นผูป้ฏบิติัเสรจ็กจิ ไม่ต้องปฏบิติัในมรรคอีกต่อไป 
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เหมือนอย่างว่าเดินทางมาถึงที่สุดทางแล้ว ก็พักการเดินทางได้ ไม่ต้องเดินทางอีกต่อ

ไป การเดินทางนั้นเท่ากับมรรค การถึงที่สุดทางนั้นเท่ากับนิโรธ ฉะนั้น เมื่อเดินทาง

มาถึงก็เป็นอันว่าถึงท่ีสุด จึงไม่ต้องท�าการเดินทางเพ่ือให้ถึงที่ไหนอีกต่อไป ธรรมอัน

เป็นที่สุดนี้คือนิพพาน อันหมายถึงธรรมเป็นที่สิ้นราคะ โทสะ โมหะ เป็นที่สิ้นอวิชชา

สังขาร เป็นต้น ตลอดจนถึง ชาติ ชรา มรณะ และทุกข์ทั้งปวง นิพพานจึงเป็นธรรม

ทีอ่ยู่เหนอืเหตุผลดัง่น้ี อันหมายถึงว่าอยู่เหนือเหตผุลท้ังสายสมทัุยวาร ทัง้สายนโิรธวาร 

เมื่อยังเป็นเหตุผลอยู่ ไม่ว่าจะสายไหน ก็ยังต้องมีการด�าเนินไปอยู่ ยังต้องปฏิบัติอยู่ 

แต่เมือ่เสรจ็กจิทัง้ปวงแล้ว กเ็ป็นอนัเสรจ็สิน้ ไม่ต้องด�าเนนิไปในเหตผุลสายไหนทัง้นัน้ 

จึงชื่อว่าอยู่เหนือเหตุผลดังนี้ นี้คือนิพพาน และนิพพานนี้จึงบรรลุได้ในปัจจุบัน จึงได้

มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้รวมใจความว่า เพราะหน่ายสิ้นติดสิ้นยินดี วิมุตติหลุดพ้นไม ่

ถือมั่น จากอวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา 

อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ และ โสกะ ปริเทวะเป็นต้น ย่อมบรรลุทิฏฐธรรม

นิพพาน คือ นิพพานในปัจจุบันทันตาเห็น

และได้ตรัสไว้ถึงลักษณะเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ อีก เป็นต้นว่า ลักษณะที่เรียกว่า

ปฏิจจสมุปบาท คือความอาศัยกันเกิดขึ้นด้วยกัน ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิด 

สังขารเป็นต้น เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม คือเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรม เป็นความ

ก�าหนดแน่แห่งธรรม พระตถาคตจะอุบัติข้ึนหรือไม่อุบัติขึ้น ข้อนี้ก็ตั้งอยู่ ด�ารงอยู่  

แต่เมื่อพระตถาคตอุบัติข้ึนจึงได้ตรัสแสดงเปิดเผย กระท�าให้แจ้งว่าเพราะอวิชชาเป็น

ปัจจยัเกดิสงัขารเป็นต้น ส่วนปฏจิจสมปุปันนธรรม คอืธรรมทีอ่าศยักนับงัเกดิขึน้ได้แก่

อวิชชาเป็นต้นน้ัน เป็นอนิจจะคือไม่เท่ียง เป็นสังขตะคือเป็นสิ่งที่ปรุงแต่ง เป็นสิ่งที่

อาศัยกันบังเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความ

สลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา

ตามที่แสดงถึงเรื่องพระนิพพาน อันโยงมาถึงปฏิจจสมุปบาท อันนับว่า 

เป็นธรรมที่สุดยอดในพระพุทธศาสนา ก็เพ่ือท่ีจะให้ได้ทราบตามท่ีพระพุทธเจ้าและ 

พระอาจารย์ทั้งหลายได้แสดงอธิบายไว้ และโดยเฉพาะต้องการท่ีจะให้เป็นท่ีเข้าใจว่า 

นิพพานนั้นเป็นยอดของพระพุทธศาสนา เป็นที่รวมของพระพุทธศาสนาทั้งส้ิน  
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ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท้ังหมด ย่อมเอียงเทลุ่มลาดลงไปสู่พระนิพพานทั้งนั้น  

อันกล่าวได้ว่า หันหน้าไปสู่ทิศทางเดียวกัน คือทางแห่งนิพพาน

เพราะฉะนั้น แม้ว่าจะยังไม่ได้ไปถึงนิพพาน แต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมของ 

พระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติหันหน้าไปสู่นิพพานท้ังนั้น นิพพานจะยังอยู่ไกล 

หรือใกล้ก็ตาม แต่ก็หันหน้าไปสู่นิพพาน และเมื่อได้ปฏิบัติไป ก็ชื่อว่าได้เดินใกล ้

นิพพานเข้าไปทุกที

เพราะฉะนัน้ จงึเป็นข้อท่ีควรทราบ และกไ็ม่ใช่เป็นข้อทีค่วรคดิว่าเหลอืวิสัยที่

จะได้จะถงึ หรอืเอือ้มไม่ถงึ ดงัทีไ่ด้ปรารภกล่าวมาแล้วข้างต้น กเ็หมอืนอย่างขึน้บนัได

คือเหมือนอย่างการเดินขึ้นไป โดยล�าดับ การปฏิบัตินี้เองจะได้ส่งให้ใกล้เข้าไป  

และความที่ได้ บรรลุสันติสุข คือความสงบเย็นจากการปฏิบัติธรรม ก็ชื่อว่าเป็นผลที่

แผ่ออกมาจากนิพพานท้ังนั้น เช่นเดียวกับความร้อนที่ทุก ๆ คนได้ ก็เนื่องมาจาก 

ดวงอาทิตย์ทั้งนั้น

ฉะนั้น เมื่อเข้ามาปฏิบัติธรรม ก็ชื่อว่าน�าตนเข้ามาอยู่ในขอบเขตรัศมีของ

นิพพาน จึงย่อมได้รบัความสงบความเยน็จากนพิพานอยู่ด้วยกนัทัง้นัน้ และเม่ือแสดง

เร่ืองนิพพานก็ท�าให้ต้องแสดงเรื่องเหตุผลและธรรมที่อยู่เหนือเหตุผล ในการแสดง

ธรรมที่เป็นเหตุผลนั้นก็หมายถึงปฏิจจสมุปบาททั้งสองสาย แล้วจึงจะมาถึงธรรมที่อยู่

เหนือเหตุผลคือนิพพาน ก็ขอให้ท่านท้ังหลายได้หมั่นพิจารณาทบทวน แล้วจะได้ 

ความเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นด้วยตนเอง



.



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


