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ค�าปรารภ

นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

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

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

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



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

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

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

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะยังทรงพระผนวช เสด็จมา

ครองวดับวรนเิวศวหิาร ได้ทรงตัง้ธรรมเนยีมเกีย่วกบัวัตรปฏบิตัขิองพระภกิษสุามเณร

ขึ้นหลายอย่าง เช่น ธรรมเนียมการท�าวัตรเช้า-ค�่า ธรรมเนียมธรรมสวนะคือการฟัง

ธรรมในวันพระ ๘ ค�่า ๑๕ ค�่า ธรรมเนียมดังกล่าวได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนลงตัว

เป็นแบบในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กล่าวคือ

การท�าวัตรเช้า-ค�่า พระภิกษุสามเณรประชุมพร้อมกันในพระอุโบสถ ท�าวัตร

เช้าเวลา ๐๘.๐๐ น ท�าวัตรค�่าเวลา ๒๐.๐๐ น. หลังท�าวัตรค�่าแล้วมีสวดมนต์คือ 

สวดพระสตูร หรือปาฐะท่ีเป็นข้อธรรมค�าสอนท่ีควรรูค้วรจ�า โดยเลือกจากพระไตรปิฎก 

สับเปลี่ยนกันไปวันละสูตร หรือตามที่เห็นควร

ธรรมสวนะ คือการฟังธรรม หรือฟังเทศน์ ก�าหนดให้มีเทศน์ทุกวันพระ ๘ 

ค�่า ๑๕ ค�่า ตลอดทั้งปี ภาคเช้าเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ภาคบ่ายเริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งหนึ่ง เวลา ๑๕.๐๐ น. ครั้งหนึ่ง ภาคเช้าเป็นหน้าที่ของพระเถระผลัดเปลี่ยนกัน

แสดงธรรมไปตามล�าดับ ภาคบ่าย เป็นหน้าที่ของพระฐานานุกรมและพระเปรียญ 

ผลัดเปลี่ยนกันไปตามวาระในเวลา ๑๕.๐๐ น. ส่วนในเวลา ๑๓.๐๐ น. ก�าหนดให้

สามเณรเปรียญเป็นผู้แสดง เพื่อเป็นการฝึกหัดให้รู้จักการแสดงธรรม

ส�าหรับภาคเช้าของวันพระ ๑๕ ค�่า เดือนเต็มและเดือนดับ เป็นหน้าที่ของ

เจ้าอาวาสแสดงธรรม ธรรมเนยีมนีไ้ด้ถอืปฏบิตักินัมาในวดับวรนเิวศวหิารตราบเท่าทุก

วันนี้

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะเจ้าอาวาส 

ก็ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ตามธรรมเนียมนี้มาตั้งแต่เริ่มครองวัด สืบต่อจากพระพรหมมุนี 

(ผิน สุวโจ) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔



พระธรรมเทศนาของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องบันทึกเสียง 

ทรงเรียบเรยีงต้นฉบับด้วยพระองค์เอง เป็นต้นฉบบัลายพระหัตถ์บ้าง พมิพ์ดดีบ้าง ต่อ

เมื่อมีเครื่องบันทึกเสียงแพร่หลายขึ้น จึงได้มีผู้บันทึกเสียงการแสดงพระธรรมเทศนา

ของพระองค์ไว้ และถอดออกมาเป็นหนังสือ

ต้นฉบับและส�าเนาพระธรรมเทศนาเหล่าน้ี บางเรื่องได้มีการพิมพ์ออกเผย

แพร่หลายครั้ง แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พิมพ์เผยแพร่

ในงานบ�าเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ พระชันษา ๙๖ ปี ของเจ้าพระคุณ- 

สมเด็จฯ เมือ่ ๓ ตลุาคม ๒๕๕๒ ได้รวบรวมพระธรรมเทศนาของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงในวันพระขึ้น – แรม ๑๕ ค�่า ณ  

พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และทรงแสดงในวาระอื่น ๆ บ้างไม่มากนัก นับแต่ครั้ง

ยังทรงเป็นพระเปรียญจนถึงทรงด�ารงต�าแหน่งที่สมเด็จพระสังฆราช รวม ๙๗ กัณฑ์  

พิมพ์เป็นคัมภีร์ไทย คือใช้กระดาษแทนใบลาน ส�าหรับแจกจ่ายไปตามวัดต่าง ๆ  

เพื่อพระภิกษุสามเณรจะได้ใช้เทศนาให้ญาติโยมฟังในโอกาสต่าง ๆ

ในการบ�าเพญ็กศุลคล้ายวนัประสตูขิองเจ้าพระคณุสมเด็จฯ พระชนัษา ๑๐๐ 

ปีบริบูรณ์ คณะกรรมการจัดงานฯ ตระหนักว่า พระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ  

ทัง้ทีเ่ป็นธรรมคด ีธรรมบรรยาย ธรรมโอวาท และพระธรรมเทศนา ล้วนมคีณุค่าควร

แก่การศึกษา ท้ังเป็นเรื่องท่ีให้ความรู้ ความเข้าใจในค�าสอนของพระพุทธศาสนา 

อย่างลุม่ลกึกว้างขวาง จงึได้ให้รวบรวมพระนพินธ์ของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทุกประเภท

จัดพิมพ์เป็นหนังสือชุดใหญ่ไม่น้อยกว่า ๓๐ เล่ม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทาง

พระพุทธศาสนาของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาวพุทธตลอดไป  

ทัง้จะได้เผยแพร่ให้กว้างขวางย่ิงขึน้ เป็นการเทดิพระเกยีรตคิณุของพระองค์ท่านให้เป็น

ที่ปรากฏแผ่ไพศาลอีกส่วนหนึ่ง



เพ่ือให้พระธรรมเทศนา ๙๗ กนัฑ์ ของเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ทีพิ่มพ์เป็นคมัภร์ี

ไทยเมื่อคราวบ�าเพ็ญกุศลพระชันษา ๙๖ ปี นั้น แพร่หลายไปสู่สาธุชนได้กว้างขวาง

ยิ่งขึ้น ในครั้งนี้จึงได้จัดพิมพ์พระธรรมเทศนาดังกล่าวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในรูปของหนังสือ

เล่ม และได้เพิ่มพระธรรมเทศนาขึ้นอีก ๓ กัณฑ์ ให้ครบ ๑๐๐ กัณฑ์ ตามจ�านวน
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กัณฑ์ที่ ๑ 

อุจจาวจาทัสสนกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺตีติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา เป็นเคร่ืองเตือนใจให้กลับได้สติปัญญา  

ในเมื่อประสบเรื่องของโลก ท้ังท่ีน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา ตามนัยพระพุทธ-

ภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิกเขปบท ณ เบื้องต้น พระพุทธนิพนธ์นั้นแปลว่า “บัณฑิต

ย่อมไม่แสดงอาการขึน้ลง” มีความหมายโดยตรงคอืไม่แสดงอาการเช่นนัน้ ด้วยอ�านาจ

ความยินดีและยินร้ายในโลกธรรม ดั่งจะอธิบายเป็นล�าดับไป.

โลกธรรม หมายความว่า เรื่องของโลกหรือเรื่องประจ�าโลก จ�าแนกออกเป็น 

๘ ประการ คือ ลาภ ได้แก่ทรัพย์สิ่งของสัตว์บุคคลที่ได้มา ๑ อลาภ ได้แก่ความไม่มี

หรือเสื่อมลาภ ๑ ยศ ได้แก่อิสริยะ คือความเป็นใหญ่โดยก�าเนิด โดยฐานันดรศักดิ์ 

หรือโดยหน้าทีก่ารงาน และความมีบรวิารคอืผูแ้วดล้อมตดิตามหรอืผูอ้ยูใ่ต้อ�านาจคอย

รับบัญชาใช้สอย ๑ อยศ ได้แก่ความไม่มีหรือเสื่อมยศ ๑ นินทา ได้แก่ความติเตียน 

๑ ปสังสา ได้แก่ความสรรเสริญหรือเกียรติ คือช่ือเสียงเป็นท่ียกย่องชมชื่นเชิดชู  

๑ สุข ได้แก่ความส�าราญแช่มชื่นแจ่มใสสมจิตสมใจไม่บกพร่อง ๑ ทุกข์ ได้แก่ 

ความล�าบากเดือดร้อนคับแค้นเข็ญใจ ๑ โลกธรรม ๘ ประการเหล่านี้ ลาภ ยศ 

สรรเสรญิ สขุ เป็นโลกธรรมข้างข้ึน อนัใคร ๆ รกัชอบขวนขวายหา จงึเรยีกว่า อฏิฐารมณ์ 



2 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

แปลว่า เรื่องท่ีถูกปรารถนา ส่วนอลาภ อยศ นินทา ทุกข์ เป็นโลกธรรมข้างลง  

อนัใคร ๆ ไม่ปลงใจชอบอยากได้ จงึเรยีกว่า อนฏิฐารมณ์ แปลว่า เรือ่งทีไ่ม่ถกูปรารถนา 

แต่โลกธรรมทั้ง ๒ ส่วนดังกล่าวมานี้ ย่อมเป็นคู่กันดุจกลางคืนและกลางวัน ใคร ๆ 

จะคิดปรารถนาเลือกสรรเอาไว้เพียงส่วนที่ใจชอบ และหวังให้ด�ารงคงที่อยู่ตลอดไปจึง

ไม่ได้ ทัง้นีเ้พราะโลกธรรมมีปรวิฏัฏ์ คือสบัเปล่ียนข้ึนลง ลุม่ดอน สงูต�า่ และต้องเป็น

ไปตามกฎธรรมดาแห่งสิ่งทั้งปวงในโลก.

ที่ว่าโลกธรรมมีปริวัฏฏ์ มีอธิบายว่า มนุษย์ในโลกทุกถ้วนหน้า ไม่เลือกเพศ 

ภูมิ ชั้น วรรณะ จะเป็นกษัตริย์ เศรษฐี หรือผู้ดีอริยชนก็ตาม จะเป็นราษฎรสามัญ

หรือชั้นต�่าจ�ายากก็ตาม ต้องได้ลาภบ้าง อลาภบ้าง ยศบ้าง อยศบ้าง นินทาบ้าง 

สรรเสรญิบ้าง สขุบ้าง ทุกข์บ้าง สลับสบัเปลีย่นกนัเรือ่ยไป เพราะเหตนุี ้ท่านจงึกล่าว

ว่า “โลกธรรม ๘ ประการเหล่านี ้ย่อมปรวิฏัฏ์ สับเปลีย่นเวียนโลก และโลกกป็รวัิฏฏ์

สับเปลี่ยนเวียนโลกธรรม” ดั่งนี้.

ทีว่่าโลกธรรมต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาแห่งสิง่ทัง้ปวงในโลกนัน้ มอีธบิายว่า 

กฎธรรมดาแห่งสิ่งทั้งปวงในโลก คือเกิดขึ้นในเบื้องต้น แปรไปในท่ามกลาง สลายไป

ในที่สุด กฎธรรมดาท้ัง ๓ ข้อนี้เรียกว่าสังขตลักษณะ แปลว่าลักษณะแห่งส่ิงที่ถูก 

ปรุงแต่งข้ึน โลกธรรมทุกประการก็ไม่พ้นไปจากลักษณะทั้ง ๓ นี้ โลกธรรมข้างขึ้น 

คอื ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ เม่ือเกดิขึน้ในเบ้ืองต้น เบ่งตวัขึน้จนเตม็ทีแ่ล้ว กย็บุลงใน

ท่ามกลาง และในทีส่ดุกเ็ลอืนสลายหายไปหมด แม้ในโลกธรรมข้างลงคอื อลาภ อยศ 

นินทา ทุกข์ ก็มีนัยดุจเดียวกัน บางทีโลกธรรมที่ประสบยังมิได้ผ่านไปถึงกฎธรรมดา

ข้อสุดท้าย บุคคลผู้ได้ผ่านไปถึงก่อนก็มี กล่าวคือจ�าตายจากไปก่อนที่โลกธรรมนั้น ๆ 

จะไปจาก เพราะเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวไว้โดยความว่า “โลกธรรมทุก ๆ ประการ ล้วน

ไม่เที่ยง ไม่คงทนยั่งยืน ต้องแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา” ดั่งนี้.

โลกธรรมปรวัิฏฏ์เป็นท่ีตัง้แห่งสติความระลกึ และสัมปชญัญะความรูสึ้กส�านกึ

ตน ว่าจักต้องประสบสับเปลี่ยนกันเรื่อยไป กฎธรรมดาแห่งโลกธรรมเป็นท่ีตั้งแห่ง

ปัญญาพจิารณาให้รูเ้ช่นเหน็จรงิ ต่อไปนีใ้นทีซ่ึง่กล่าวถงึแต่สตเิพือ่ให้ค�าสัน้ กพ็งึทราบ

ว่าหมายถึงสัมปชัญญะด้วยทุกแห่งไป และพึงทราบว่า สติเป็นเครื่องห้ามหรือหยุดยั้ง
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มิให้ตื่นเต้นตกใจในโลกธรรม ซ่ึงดีกว่าเครื่องฉุดรั้งทุกอย่าง ปัญญาเป็นเคร่ืองก�าจัด

หรือสั่งส�าทับมิให้ยินดียินร้ายในโลกธรรม ซึ่งดีกว่าค�าส่ังทุกอย่างแม้ที่วางโทษผู้ล่วง

ละเมิดไว้อย่างแรง.

ส�าหรับผูท่ี้มิได้ระลึกพจิารณาให้รู้สกึเหน็จรงิ โลกธรรมย่อมกลายไปเป็นทีต่ัง้

แห่งความตื่นเต้นยินดี หรือตื่นตกใจยินร้าย คือย่อมตื่นเต้นยินดีฟูขึ้น เพราะลาภ  

ยศ สรรเสรญิ สขุ ย่อมตืน่ตกใจยนิร้ายฟบุลง เพราะอลาภ อยศ นนิทา ทกุข์ จงึเป็น

ผู้หลงงมงายแสดงอาการขึ้น ๆ ลง ๆ ดุจเรือน้อยลอยโคลงเคลงตามกระแสคลื่นใน

มหาสมุทร ฉะนั้น นี้ชื่อว่าผู้เขลาเฉาสติปัญญา ส่วนผู้มีสติปัญญาปรีชาฉลาด ระลึก

พิจารณาให้รู้สึกเห็นจริง เม่ือประสบโลกธรรมท่ียิ่งหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เท่ากับ

ได้พบซึ่งที่ตั้งแห่งสติปัญญา คือย่อมมีสติยับย้ังใจ เป็นเหตุให้ไม่รู้สึกผิดแปลก และ

ย่อมมีญาณปรีชาคือความรู้ตามเป็นจริงสั่งส�าทับใจ เป็นเหตุให้มีใจเฉย ๆ เป็นกลาง 

จึงเป็นผู้ไม่หลงงมงาย วางอาการได้ปกติ ดุจเรือใหญ่ไม่โคลงเคลงเพราะกระแสคลื่น

ในมหาสมุทร แล่นรุดลัดตัดตรงไปยังท่าที่ประสงค์โดยปกติ ฉะนั้น.

อนึ่ง ผู้ระลึกพิจารณาพอได้สติปัญญาในโลกธรรม ถึงจะแสดงอาการคงที่ 

แท้ทีเดียวยังมิได้ก่อน ก็ยังมีอาการท่ัวไปในการแสวงหาเป็นต้น ดีกว่าคนที่ไม่ระลึก

พิจารณา ดั่งจะจ�าแนกพรรณนาต่อไปเป็นข้อ ๆ พอให้เห็น

๑. ในการแสวงหา สามัญชนทั่วไปไม่มีใครปฏิเสธว่า ไม่ต้องการลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข ทั้งนี้เพราะเหตุว่าทุก ๆ คนต้องอาศัยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จึงเป็น

อยู่ได้ คืออาศัยลาภบ�ารุงกาย อาศัยยศป้องกันอันตราย เพราะยศความเป็นใหญ่  

ย่อมท�าให้เป็นทีเ่กรงขาม และยศย่อมอ�านวยให้กจิการด�าเนินสะดวก ด้วยผูมี้ยศย่อม

มีพรรคพวกบริวารคอยช่วยเหลือ อาศัยสรรเสริญเอื้อใจให้มีก�าลัง อาศัยสุขปลุกชีวิต

ให้สดชื่น และลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ย่อมเกิดท�าให้เห็นโลกแจ่มใสน่าดู ให้เห็น 

ด่ังโลกคอยยิม้แย้ม เอ้ือเชญิให้อยู่ชม เพราะเหตนุีท้กุ ๆ คนจงึต่างขวนขวายเสาะแสวง

กันอยู่อย่างอลวน บ้างก็ลุอ�านาจแห่งความยินดีปรารถนา แสวงหาอย่างโลดโผนไม่

เลือกทาง คือท่ีหมายลาภก็ประกอบทุจริตคิดคด เช่น ตลบตะแลงฉ้อฉลฉกลักเอา  

ที่หมายยศก็คิดแย่งและแข่ง โดยทางปัดหรือท�าลายเขาเพื่อตนจะเข้าสวม ที่หมาย



4 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

สรรเสริญหรือเกียรติคือชื่อเสียงก็แสร้งแสดงตัวให้เด่น โดยการปกปิดซ่อนเร้นหนอน

บ่อนไว้ภายใน ย้อมแต่ผิวภายนอกให้ดูดี หรือปากเปราะเราะราย พูดป้ายร้ายทับถม

ผูอ้ืน่ และยกตนให้เขาชมว่าดชีอบ ทีห่มายสขุกป็ระกอบการสนกุไปในทางเบยีดเบียน 

หรือในทางทุราจาร หรือคิดอ่านประทุษร้ายล้มละลายผู้ขัดขวางความสุขสะดวก และ

บ้างก็แสวงหาอย่างเรียบร้อยสะอาด แม้จะมีความยินดีปรารถนาอยู่บ้างดั่งสามัญชน

ทัว่ไป กค็มุใจไม่ปล่อยให้กเิลสออกมาบงการ คอืทีห่มายลาภกพ็ยายามประกอบธรุกจิ

ไม่คิดท้อ ถึงจะเป็นงานล�าบากแต่สุจริตก็ยอมยากอาบเหงื่อเพื่อลาภผลซึ่งประสงค์  

ที่หมายยศก็ตั้งใจประกอบกรณีย์หน้าที่ไม่ให้บกพร่องและขวนขวายหาทางเพิ่มความรู้

และความสามารถให้ก้าวหน้าไม่หยดุถอย ทัง้มัน่อยูใ่นทางซือ่สตัย์สจุรติ ไม่คดิคดเพือ่

ส่งตน ยอมให้แต่ความดีความชอบส่งตนขึ้นไปโดยส่วนเดียว ที่หมายสรรเสริญก็

พยายามวางตนไว้ในทางดีงามอันเป็นที่ตั้งแห่งความสรรเสริญ เมื่อต้องการเกียรติคือ 

ชือ่เสยีงยิง่ขึน้ ก็พยายามยกตัวให้เด่นแต่ด้วยความท�าประโยชน์ ทีห่มายสุขกบ็�ารงุกาย

และใจให้สดช่ืนแจ่มใส โดยวิธท่ีีไม่เป็นเหตทุ�าลายสขุของผูอ้ืน่ เมือ่ต้องการสนกุบนัเทงิ

ก็แสวงหาแต่ในทางท่ีไม่เกิดโทษ โลกต่างอลวนวุ่นวายด้วยการขวนขวายแสวงหาโดย

อาการต่าง ๆ กัน ดั่งที่กล่าวมาพอเป็นตัวอย่างฉะนี้ แต่ถึงจะมีมากคนมากอาการสัก

เท่าไรก็ตาม เม่ือจดัเข้าพวกอย่างย่นย่อ กม็เีพยีง ๒ คอื พวกทีแ่สวงหาโดยทางมชิอบ 

๑ พวกทีแ่สวงหาโดยทางชอบ ๑ ทัง้ ๒ พวกนีย่้อมปรากฏต่างกนัโดยผลด่ังนี ้พวกที่

แสวงหาโดยทางมิชอบ ในส่วนทีป่รากฏว่าผดิกฎหมาย ย่อมต้องได้รบัโทษตามกระบลิ

เมอืง ต้องเลือ่งช่ือลอืชัว่ เสือ่มลาภยศ เสือ่มสรรเสรญิสขุ แทนท่ีจะได้ เมือ่ยงัไม่ปรากฏ

หรือจับยังไม่ได้ ก็ต้องเดือดร้อนนอนตาไม่หลับ เพราะต้องคอยหลีกหลบระวังตัวใน

ส่วนที่ผิดศีลธรรม เม่ือความช่ัวปรากฏแก่ผู้อื่น ก็ย่อมประสบความเสื่อมดุจเดียวกัน 

แม้จกัยงัไม่เสือ่มจากลาภยศในปัจจบุนันีก่้อน กย่็อมเส่ือมเสยีชือ่เสียง แม้เม่ือไม่ปรากฏ

แก่ผูอ้ืน่ ก็ต้องนอนเป็นทุกข์เพราะหวาดต่อผลสนอง และการแสวงหาอนัผดิศลีธรรมนัน้ 

เป็นกรรมชั่วเป็นบาปอกุศล อันจักอ�านวยอนิฏฐผลมีอลาภ อยศ เป็นต้นในภายหน้า 

ส่วนพวกที่แสวงหาโดยทางชอบ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขถึงจะค่อย ๆ เกิด ย่อมนับ

ว่าเป็นสิ่งประเสริฐบริสุทธิ์ แม้จะน้อยก็เป็นของมีค่าดุจทองค�าธรรมชาติ ผู้ที่ได้มาเล่า

กเ็ป็นผูบ้รสิทุธิส์ะอาด ซึง่คดิตรวจดูแล้วน่าอิม่ใจ ย่อมปลอดภยัแต่กฎหมาย ย่อมปลอด

เวรและผลร้ายอันจักเกิดแต่ความชั่ว เพราะมิได้ท�า ผลแห่งการแสวงหาท่ีชอบและ 
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มิชอบ ย่อมตั้งอยู่ตรงกันข้ามฉะน้ี แม้ในปัจจุบันก็ยังมีปรากฏตัวอย่างให้รู้เห็นเป็นท่ี

อ้างได้อยูม่าก เมือ่เป็นเช่นน้ี จงึเกดิมปัีญหาขึน้ว่า คนมใิช่น้อยทัง้เคยรูเ้ช่นเหน็ตวัอย่าง

อยู่แล้ว ไฉนจึงได้แกล้วกล้าแสวงหาโดยมิชอบ ? ปัญหานี้ตอบได้ทันทีว่า เพราะเฉา

สติและปัญญาดังกล่าวมาข้างต้น จึงเป็นผู้เขลารู้ไม่เท่าทันกิเลสในใจของตนเอง  

ผู้ที่ท�าการใกล้โลกธรรมวัตถุเช่นเงินทอง หรือมองเห็นยศมาจดจ้องอยู่ใกล้ ๆ ถ้าไม่มี

สติปัญญาเป็นเครื่องให้คิดรั้งสั่งส�าทับก�ากับอยู่เพียงพอ ก็จะเอนเอียงไปตามอ�านาจ

ความปรารถนา ที่อย่างแรงกล้าถึงให้คว้าเอามาอย่างลืมตัว ลืมกลัวผิด คนย่อมถล�า

ทุจริตเพราะขาดเครื่องรั้งสั่งส�าทับใจฉะนี้มิใช่น้อย.

๒. ในคราวได้ความเส่ือมหรือคราวไม่ได้ ธรรมดาอ�านวยให้โลกธรรมม ี

ปริวัฏฏ์ได้ โลกธรรมนั้น ๆ จึงไม่รวมอยู่ในบุคคลผู้เดียวตลอดไป ต้องกลับกลายไป

เฉลี่ยแก่คนอ่ืน ๆ ทุกคนจึงต้องรับต้องแบ่งลาภ อลาภ เป็นต้น จากกันและแก่กัน 

สลับสับเปลี่ยนเรื่อยไป โลกจึงหมุนเวียนขึ้นลงอยู่โดยปกติ ถึงดั่งนี้ก็จริง โลกธรรมที่

น่าปรารถนาอย่างเช่น ลาภ ยศบางชั้น ย่อมมีจ�านวนอันจ�ากัด ไม่เพียงพอเพื่อคนทั้ง

ปวงจะได้เทียมเท่าทั่วหน้ากัน เพราะฉะนั้น บรรดาผู้ท�าการแสวงหาจึงบ้างก็ได้ บ้างก็

ไม่ได้ เป็นธรรมดาผู้เขลาสติปัญญา เมื่อได้โลกธรรมท่ีน่าปรารถนา บ้างก็ตระหนี่ถ่ี

เหนียวเข้าเกลยีวกบัโลภสนทิดัง่เชอืกหนงั ไม่ใช้ลาภให้บงัเกดิประโยชน์แก่ตนและคน

อื่นสมคุณค่า บ้างก็เจ้ายศออกท่าจนน่าหัว บ้างก็ติดสรรเสริญชอบฟังแต่ค�าเยินยอว่า

ตวัด ีตไิม่ได้ บ้างกต็ดิสขุตดิการสนกุเพลดิเพลนิถงึเกยีจคร้านเสยีการงาน บ้างกอ็าศยั

โลกธรรมมีลาภ ยศ เป็นต้นประกอบกรรมมิชอบต่าง ๆ เช่นอ้างหรือใช้ยศข่มขู่

เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน ข้อนี้ก็จะเป็นทุรกรรมเครื่องตัดรอนอิฏฐผลมีลาภ ยศ 

เป็นต้นของตนเอง โลกธรรมทีเ่กดิขึน้เพือ่สขุประโยชน์ กลับไม่เป็นประโยชน์ ซ�า้อ�านวย

ทุกข์โทษทวีคูณ ส่วนผู้มีสติปัญญาปรีชาฉลาด เมื่อได้โลกธรรมที่ปรารถนามา ย่อม

รู้จักรักษาและใช้ให้เกิดผล คือรู้จักจ่ายลาภให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน  

ไม่หวงแหนเก็บไว้อย่างก้อนหินดินทราย ใช้ยศอ�านวยอ�านาจบริหารการงานให้ส�าเร็จ

ไปดี ไม่หลงเห่อเสิบสาน รับค�าสรรเสริญทั้งนินทามาสอบกับการกระท�า แต่ไม่ถือ 

ค�าลมปากนัน้ ๆ ว่ามเีนือ้หาสาระส�าคญัและลอยลมหรือพองลม เมือ่เหน็ว่าตนกระท�า

ดสีมค�าสรรเสรญิ กยิ็นดด้ีวยการกระท�าของตน มใิช่ยนิดด้ีวยค�าสรรเสรญิ ใช้สขุบ�ารงุ
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ชีวิตให้สดชื่นตามสมควรแก่กาล ไม่ติดความเพลิดเพลินถึงลืมงาน หรือถึงความ

เกียจคร้านเลิกละหน้าท่ี ท้ังอาศัยโลกธรรมมีลาภ ยศ เป็นต้นประกอบการบุญการ

กศุล อนัจะเป็นเหตตุ่ออิฏฐผลมีลาภ ยศ เป็นต้นต่อไปภายหน้า โลกธรรมฝ่ายอฏิฐผล

ที่บังเกิดแก่บุคคลเช่นนี้ ย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์โดยส่วนเดียว.

อนึ่ง ในคราวประสบอนิฏฐผล เช่น อลาภ อยศ คือในคราวเสื่อมหรือคราว

ว่างลาภ ยศ เป็นต้น ผูไ้ม่ฉลาดดงักล่าวมา ย่อมเสยีขวญัตระหนกตกใจฟบุแฟบกรอบ

เกรียบด้วยความยินร้าย อาจเป็นเหตุให้คิดหมายมุ่งไปนอกทาง ส่วนผู้มีสติปัญญา

ปรีชาฉลาด ย่อมมีขวัญดีไม่ตกใจ และคิดเห็นไปว่า ทั้งนี้เพราะเหตุที่มิได้กระท�าให ้

ถูกทางแห่งลาภ ยศ เป็นต้นในปัจจุบัน และมิได้กระท�าบุญอันเป็นตัวเหตุอ�านวยให้ไว ้

แต่ก่อน เมือ่คิดเหน็เช่นนี ้ย่อมปลูกความอตุสาหะในการแสวงหาไปใหม่ พยายามคดิ

แก้ไขให้ดีโดยแยบคาย เมื่อแก้ไขให้ด�าเนินไปถูกทางแล้ว ลาภยศเป็นต้นจะแคล้วไป

ข้างไหน และหมั่นประกอบการบุญการกุศลไว้ เพื่อจะได้ไม่ต�่าต้อยน้อยหน้าด้วยลาภ 

ยศ เป็นต้นในกาลต่อไป.

๓. ในอาการทีเ่นือ่งด้วยโลกธรรม ทกุคนจ�าต้องมชีวีติเนือ่งด้วยผูอ้ืน่มากและ

น้อยตามฐานะ ผู้ไม่ฉลาดรู้สภาพแห่งโลกธรรมย่อมประมาท อาศัยโลกธรรมเช่นยศ 

แสดงอคติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นว่าเลือกท่ีรักผลักท่ีชัง และในคราวเจริญม่ังมี

ด้วยอิฏฐผลมีลาภและยศเป็นต้น ย่อมผยองมองหมิ่นและกระด้างต่อญาติมิตรสหาย 

แต่ในคราวเสือ่มกฟุ็บแฟบซบเซาอ่อนเข้าหา นีช้ือ่ว่าอาศยัโลกธรรมแสดงอาการขึน้ลง

ด้วยอ�านาจอคติ และด้วยอ�านาจกระด้างหรืออ่อนแอ อาการแม้เช่นนี้ ย่อมสนองให้

ต้องเสือ่มอฏิฐผลมียศเป็นต้นของตนเอง ส่วนผูม้สีตปัิญญาปรชีาฉลาดย่อมไม่ประมาท 

สามารถตั้งตนไว้ได้ในความยุติธรรมเที่ยงตรง ดั่งค�าว่า “อุชุ ตรง สุหุชุ ตรงดี” และ

มสีมานัตตตาคอืวางตวัเสมอต้นเสมอปลายในหมูญ่าตมิติรสหาย นีช่ื้อว่าอาศยัโลกธรรม

แสดงอาการเที่ยงธรรมและสม�่าเสมอ อาการแม้เช่นนี้ ย่อมเป็นเหตุเจริญอิฏฐผล  

ดั่งค�าว่า “ยศของผู้ไม่ล่วงอคติ ๔ ย่อมเจริญเต็มที่ เหมือนพระจันทร์ข้างขึ้น” ดั่งนี้.

ในข้อท่ีจ�าแนกกล่าวมานี ้มีใจความว่า “ผูม้สีตปัิญญาปรชีาฉลาด ย่อมไม่หลง

และแสดงอาการของผูห้ลงงมงาย ส่วนผูเ้ขลาเฉาสตปัิญญา ย่อมหลงและแสดงอาการ
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ของผู้หลงงมงาย เพราะโลกธรรมจ�าเดิมแต่การแสวงหาเป็นต้นไป” และทุก ๆ ข้อ 

สามญัชนทัว่ไปย่อมสามารถระลกึรูไ้ด้ว่าดชีัว่ควรมคิวรอย่างไร เว้นไว้แต่ไม่พยายามจะ

ระลึกรู้ เพื่อเตือนให้ระลึกรู้โดยนัยละเอียดยิ่งขึ้นอีก จะล�าดับกล่าวด้วยค�าสั้น ๆ  

แต่ย่อ ๆ ต่อไป

๑. โลกธรรมทุกประการล้วนเป็นผล อิฏฐารมณ์ทั้งหมดรวมเรียกว่าอิฏฐผล 

อนฏิฐารมณ์ทัง้หมดรวมเรยีกว่าอนฏิฐผล อิฏฐผลทกุอย่างประมวลลงในสุข อนฏิฐผล

ทุกอย่างประมวลลงในทุกข์ สุขและทุกข์จึงเป็นประธานแห่งโลกธรรมทั้งปวง เพราะ

โลกธรรมเป็นผล จึงมีเหตุ เพราะฉะนี้ โลกธรรมทุกประการจึงปริวัฏฏ์มาแต่เหตุ  

เหตุแห่งโลกธรรมมี ๒ คือ เหตุปัจจุบัน ๑ เหตุอดีต ๑ เหตุปัจจุบันได้แก่การงานที่

ท�าในปัจจุบันทั้งปวง คือการงานใดถูกทางแห่งโลกธรรมข้อใด การงานนั้นก็เป็นเหตุ

แห่งโลกธรรมข้อนั้น เหตุอดีตได้แก่กรรมอันได้ท�าไว้ คือกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศล  

เป็นเหตุแห่งอิฏฐผล กรรมท่ีเป็นบาปเป็นอกุศล เป็นเหตุแห่งอนิฏฐผล ได้ในค�าว่า 

“กรรมจ�าแนกสตัว์ให้เลวและประณตี” กรรมทีไ่ด้ท�าไว้นีแ้ลเป็นเครือ่งหนนุเหตปัุจจบุนั

ให้เป็นไปได้ แม้อย่างไม่นึกฝันและอย่างคาดไม่ถึง โลกธรรมย่อมปริวัฏฏ์มาจากเหตุ

ฉะนี้ และต้องปริวัฏฏ์ไปตามสังขตลักษณะ อันเป็นกฎธรรมดาแห่งวิปริณามธรรม 

ทั้งปวง เพราะเหตุนี้ โลกธรรมทุกประการจึงไม่ควรเป็นที่ตั้งแห่งยินดีและยินร้าย.

๒. ยินดียินร้ายในภายใน เป็นเหตุแห่งอาการขึ้นลงในโลกธรรม และเป็นตัว

กิเลสน�าให้กเิลสอืน่ ๆ เกดิตามเป็นทวิแถว กเิลสนัน้ ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นเหตแุห่งอาการ

วิปริต ทั้งภายในและภายนอกทุก ๆ อย่าง เช่น ตื่นเต้นตกใจและทุจริตต่าง ๆ ดั่งที่

กล่าวมาในการแสวงหาเป็นต้น ยินดียินร้ายจึงเป็นต้นเหตุส�าคัญแห่งอาการสูงต�่าใน

โลกธรรมและอาการวิปริตทั้งสิ้น อาการเช่นนี้นับว่าเป็นอาการขึ้นลงทั้งหมด ผู้มียินดี

ยินร้ายจึงชื่อว่าเป็นผู้หลงงมงาย และต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนรอบด้าน โดยตรงปัญญา

เป็นเคร่ืองก�าจัดยินดียินร้าย ปัญญาจึงนับว่าเป็นต้นเหตุส�าคัญแห่งอาการไม่ขึ้นลงใน

โลกธรรมและอาการปกติทั้งสิ้น เพราะเหตุนี้ อาการขึ้นลงทั้งหมด จะหายไปได้ด้วย

อาศัยปัญญาโดยตรง และโดยอ้อมก็ต้องอาศัยอุปการธรรมอ่ืน ๆ เช่นสติเป็นต้น  

เป็นเครื่องช่วยปัญญา โดยนัยดั่งแสดงมานั้น.
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๓. วธีิท�ากิจก�าจดัยนิดียนิร้ายแห่งปัญญา คอืพนิจิพิจารณาทีต่ัง้แห่งยนิดยีนิร้าย

คือโลกธรรม ให้รู้เหน็ตามเป็นจรงิว่าล้วนเป็นวปิรณิามธรรม ไม่มส่ีวนไหนน่ายนิด ีไม่มี

ส่วนไหนน่ายินร้าย เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงดั่งนี้ ยินดียินร้ายก็สงบ เพราะไม่พบเห็นว่า

ส่วนไหนควรจะยินดีหรือยินร้าย เม่ือยินดียินร้ายสงบ อาการขึ้นลงในโลกธรรมและ

อาการวปิรติทัง้สิน้กพ็ลอยสงบ ผูม้ปัีญญาก�าจดัยินดหีรอืยินร้ายได้ส้ินเชงิ จงึเป็นตาที 

แปลว่าผูค้งที ่ซึง่เรยีกในทีน่ีว่้าบณัฑติ ย่อมเป็นผูพ้้นความหลงงมงาย ไม่แสดงอาการ

ขึน้ลงทกุประการ จงึเป็นผู้พ้นสรรพทกุข์ประสบสุขไพศาล ได้ในฉันทคาถาท้ายโลกธรรม-

สูตร แปลความว่า “ผู้มีสติปัญญาดี พิจารณารู้โลกธรรมเหล่านี้ว่า มีอันแปรปรวนไป

เป็นธรรมดา โลกธรรมส่วนท่ีน่าปรารถนาย่อมไม่ย�า่ยียัว่เย้าจติของท่านให้ยนิด ีส่วนทีไ่ม่

น่าปรารถนาก็ไม่เป็นเหตุบีฑากระทบให้ยินร้าย เพราะยินดีหรือยินร้ายท่านมล้างจน

ตกไปไม่มีเหลือ ท่านรู้ทางว่างกิเลสธุลีไม่มีทุกข์โศก รู้โลกธรรมโดยชอบ จึงถึงซึ่งฝั่ง

แห่งภพคือพระนิพพาน” ดั่งนี้.

ปลงความว่า ผู้มีสติปัญญาปรีชาฉลาด เป็นเหตุบรรเทาละยินดียินร้ายให ้

จางหาย ดังได้กล่าวถึงโดยล�าดับแต่ต้นมา มิใช่ว่าใครที่ไหนอื่นคือบัณฑิต ถ้าเราท่าน

ฉลาดระลึกคิดพิจารณา บัณฑิตก็มิใช่ใครท่ีไหนมาคือเราท่าน บัณฑิตผู้มีสติปัญญา

ปรีชาฉลาดเต็มที่ มาละกิเลสมียินดียินร้ายเป็นประธานได้สิ้นเชิงย่อมเป็นตาทีชนคน

คงที่ เมื่อต้องสุขอันเป็นที่ตั้งรวมแห่งอิฏฐผล หรือเมื่อต้องทุกข์อันเป็นที่ตกรวมแห่ง 

อนิฏฐผล ก็ด�ารงตนสม�่าเสมออย่างหนึ่งอย่างเดียว ไม่เลี้ยวขึ้นเลี้ยวลง และมีอาการ

ตรง ไม่ฟูฟุบ ลุ่มดอน สูงต�่า เพราะกิเลสจ�าพวกอื่นทั้งหมด สมด้วยพระพุทธปาพจน์

บทตั้ง ณ เบื้องต้นว่า “น อุจฺจาวจ� ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการ

ขึ้นลง” ดั่งนี้.

สาธุชนเม่ือรู้โดยนัยที่แสดงมาฉะนี้ พึงปลูกสติปัญญาให้เกิดมีโดยไม่ผลัด 

ให้เน่ินช้า ด้วยว่าสติปัญญานั้นมีอยู่ในบุคคลทุกถ้วนหน้า ไม่ต้องไปซื้อแย่งแสวงหา

ที่ไหน แต่อาจยังเฉาอยู่ เพราะมิได้รับความใส่ใจถึง ฉะนั้น เพียงตักเอาน�้าใจรดใส่ให้ 

กจ็ะงอกงามขึน้ในฉบัพลนั และวธิปีลกูด้วยน�า้ใจกม็ใิช่ยาก คอืใส่ใจระลกึให้รูสึ้กส�านกึ
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ตนว่า “โลกธรรมต้องปริวัฏฏ์มาไปเป็นปกติ ข้อนี้จึงมิใช่ของแปลก” นี้เป็นสติ ใส่ใจ

พจิารณาให้รูต้ามเป็นจรงิว่า “โลกธรรมนีน้ัน้ไม่เทีย่ง ไม่คงทน ไม่ช้ากเ็รว็กต้็องแปรปรวน

ไปตามธรรมดา” นีเ้ป็นปัญญา เม่ือใส่ใจปลกูอยูฉ่ะนี ้สตปัิญญากจั็กเจรญิขึน้โดยล�าดบั 

เป็นเคร่ืองรับรองพร้อมทั้งถ่ายถอนให้เบาสบาย ท�าให้เป็นไทแก่ตน ดลแต่ความสุข

ปลอดโปร่ง ทุกทิพาราตรีกาล.

ขออ�านาจพระศรรีตันตรยัอันศักดิส์ทิธิจ์งอ�านวยอฏิฐผล คือลาภ ยศ สรรเสรญิ 

สุข แก่สาธุชนทุกถ้วนหน้าผู้แสวงหาแต่โดยชอบ ส่วนผู้ที่ประกอบการแสวงหาโดย 

มิชอบ ขอจงอ�านวยให้เกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี โดยเหตุผลวิถีอันเที่ยงธรรมทางใด

ทางหน่ึง เพื่อให้กลับตัวเปลี่ยนใจด�าเนินทางใหม่ ท้ังน้ีเพื่อสันติสุขและไพบูลย์ผลแก่

ตนและหมู่ แก่ประเทศชาติและโลกเป็นที่สุด สมดั่งจุดประสงค์แห่งพระพุทธศาสนา

จงทุกประการ.

อจุจาวจาทสัสนกถา มใีจความพร้อมทัง้อรรถาธบิายด่ังแสดงมา ด้วยประการ

ฉะนี้.

แสดงเมื่อมิถุนายน ๒๔๘๔



กัณฑ์ที่ ๒ 

อัตตโนปุพพกัมมวัตถุกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 มตฺตาสุขปริจฺจาคา  ปสฺเส เจ วิปุลํ สุขํ 

 จเช มตฺตาสุขํ ธีโร  สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขนฺติ.

บดันี ้จะวสิชันาพระธรรมเทศนาในอตัตโนปพุพกมัมวตัถกุถา พรรณนาหลกั

ธรรมตามพระพทุธภาษติอนัมาในธรรมบท ขทุทกนกิาย ทีส่มเดจ็พระผูม้พีระภาคเจ้า

ตรัสปรารภบุพกรรมของพระองค์เอง ซ่ึงมีเรื่องเล่าไว้โดยพิสดารในอรรถกถาแห่ง

ธรรมบท มคีวามย่อว่า “เมือ่สมเดจ็พระบรมศาสดาประทบัอยู่ในพระเวฬวุนารามใกล้

กรุงราชคฤห์ในมคธรัฐ ครั้งนั้นได้เกิดภัยขึ้น ๓ ประการ คือทุพภิกขภัย อมนุสสภัย 

และโรคภัย ในนครเวสาลี คณะเจ้าลิจฉวีผู้ครองนครได้ส่งทูตไปเชิญเสด็จพระพุทธ-

ด�าเนินสู่นครเวสาลี พระเจ้าพิมพิสารผู้ครองกรุงราชคฤห์ได้ทรงจัดการส่งเสด็จเป็น

มโหฬารสกัการะ จ�าเดมิแต่เสดจ็พระพทุธด�าเนนิออกจากพระเวฬุวนาราม จนกระทัง่

เสด็จข้ามแม่น�้าคงคาเข้าเขตนครเวสาลี คณะเจ้าลิจฉวีพร้อมด้วยชาวเมืองก็ได้จัดการ

รบัเสด็จต่อไปเป็นมโหฬารสกัการะทวคีณูต้ังแต่แม่น�า้นัน้จนเสดจ็เข้าสูน่คร เมือ่สมเด็จ

พระบรมศาสดาเสด็จขึ้นถึงฝั่งแม่น�้าคงคา เขตนครเวสาลี มหาเมฆก็ตั้งตกเป็นฝน

โบกขรพรรษห่าใหญ่ ภัยท้ังปวงกเ็ริม่สงบลงโดยล�าดบัด้วยพทุธานภุาพ พระบรมศาสดา

ได้ตรัสรัตนสูตรโปรด เป็นเหตุให้เกิดธรรมาภิสมัยแก่เวไนยนิกรเป็นอันมาก เมื่อทรง
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ทราบว่าภัยท้ังปวงสงบแล้ว ก็ทรงอ�าลาเสด็จออกจากนครเวสาลี กลับไปประทับอยู่ 

จ�าพรรษาในพระเวฬวุนารามในมคธรฐั คณะเจ้าลจิฉวแีละเจ้าพมิพสิารกจ็ดัการส่งและ

รับเสด็จเป็นมโหฬารสกัการะอกี ในการเสดจ็ไปและกลบัจากนครเวสาลใีนคร้ังนัน้ โดย

เฉพาะในตอนข้ามแม่น�้าคงคา ท่านพรรณนาว่า ได้มีนรานรนิกรอันใหญ่ยิ่งไพศาลมา

ถวายบูชาสักการะเป็นมหาสมาคม ภายหลังพวกภิกษุได้กล่าวปรารภกันถึงเร่ืองนี้ 

สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบ จึงตรัสว่า บูชาสักการะอันมโหฬารนั้น มิใช่เกิด 

เพราะอานุภาพของสิ่งอื่น แต่เกิดเพราะอานุภาพบุพกรรมของพระองค์ คือเมื่อครั้ง

พระองค์เป็นพราหมณ์ชื่อว่าสังขะ ในเมืองตักกสิลาในอดีตกาล ได้ทรงช�าระตกแต่ง

ลานพระสถูปที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสุสิมะปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นบุตร และผูกผ้าสาฎก

ยกขึน้เป็นธง ท้ังกัน้ร่มเหนอืพระสถปู ด้วยผลานสิงส์แห่งการทีพ่ระองค์ทรงสละสขุนดิ

หน่อยในครั้งนั้น จึงมีผู้บูชาสักการะเป็นมโหฬารยิ่งในครั้งนี้ เมื่อทรงปรารภเหตุนี้  

จึงตรัสพระคาถาดังที่ยกขึ้นเป็นบทนิกเขป ณ เบื้องต้นนั้นว่า

มตฺตาสุขปริจฺจาคา  ปสฺเส เจ วิปุล� สุข�

จเช มตฺตาสุข� ธีโร  สมฺปสฺส� วิปุล� สุข�

แปลความว่า “ถ้าเห็นสุขไพบูลย์เพราะสละสุขพอประมาณ ปราชญ์เมื่อเห็น

สุขไพบูลย์ดีกว่า พึงสละสุขพอประมาณเสีย” ดังนี้.

ความจรงิ ยอดปรารถนาของสตัว์ทกุหมูเ่หล่า กค็อืสุข สุขตามพระพทุธภาษติ

นี้มี ๒ สถานคือ มัตตาสุข สุขพอประมาณ ๑ วิปุลสุข สุขไพบูลย์ ๑ สุขอย่างน้อย 

สขุนดิเดยีว หรือสขุบกพร่อง เป็นสขุพอประมาณ สุขอย่างมาก สุขย่ังยืน หรอืสุขเต็มท่ี 

เป็นสุขไพบูลย์ ในสุข ๒ อย่างน้ี สุขไพบูลย์ย่อมดีกว่าสุขพอประมาณ เหตุฉะนี้  

ถ้าจ�าต้องสละสุขพอประมาณ เพื่อแลกสุขไพบูลย์ ก็ควรสละสุขพอประมาณเสีย.

สุขท่ีจะพึงได้พึงถึงในปัจจุบัน เรียกว่าทิฏฐธรรมสุข คือสุขในปัจุบันทันเห็น 

ทิฏฐธรรมสุขนี้อาศัยสุขวัตถุ คือทรัพย์ ยศ ไมตรี ความผาสุกไม่มีโรค และความได้

บ�าเพ็ญกรณียกิจ มีเลี้ยงมารดาบิดา บุตร ภรรยาให้เป็นสุขเป็นต้น เกิดขึ้นเพราะ

ประกอบธรรมที่เป็นเหตุ ๔ ประการ คือ อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น 

ประกอบการงานเครือ่งเล้ียงชวีติ เช่นการท�านา การค้าขาย การรักษาโคหรอืเลีย้งสัตว์ 
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การรับราชการ หรือการช่างต่าง ๆ เป็นต้น ขยันไม่เกียจคร้าน รอบรู้อุบายวิธีด�าเนิน

การงาน สามารถจดัท�าให้ส�าเรจ็ด้วยด ีอารักขสมัปทา ถงึพร้อมด้วยการรักษาโภคทรพัย์

ที่ได้มาโดยธรรม ด้วยความขยันหมั่นเพียร มิให้เป็นอันตรายเพราะภัยต่าง ๆ  

กัลยาณมิตตตา มีเพื่อนเป็นคนดี ผู้จะชักน�าไปในทางดี ไม่คบคนชั่วผู้จะชักน�าไปใน

ทางเสือ่มเสยี สมชวีติา คดิชัง่ทางได้ทางเสยีให้รอบคอบแล้วใช้จ่ายเล้ียงชวิีตตามสมควร 

มใิห้ฟมูฟายนกั มใิห้เบยีดกรอนกั และเว้นจากอบายมุขคือทางฉิบหายแห่งโภคทรพัย์ 

เช่นเป็นนกัเลงหญงิ เป็นนกัเลงสรุา เป็นนกัเลงเล่นการพนัน คบคนชัว่เป็นมติรสหาย

เป็นเพ่ือนคู่หู ประกอบด้วยอายมุข คือทางเจริญแห่งโภคทรัพย์ อันตรงกันข้ามกับ

อบายมุข “อิเม โข .... จตฺตาโร ธมฺมา กุลปุตฺตสฺส ทิฏฺธมฺมหิตาย ส�วตฺตนฺติ  

ทิฏฺธมฺมสุขาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบัน 

เพ่ือทิฏฐธรรมสุขแห่งกุลบุตร” ถ้าธรรมเหล่านี้มีเต็มท่ี ทิฏฐธรรมสุขก็ไพบูลย์ ถ้ามี

ย่อหย่อน ทิฏฐธรรมสุขก็พอประมาณ บุคคลผู้ใดใคร่สุขและหวังตั้งตนให้เป็นหลักใน

ปัจจุบนั พึงละความเกยีจคร้านความท�าย่อหย่อน ขวนขวายให้ถงึพร้อมด้วยความหมัน่

ประกอบการงานเป็นต้น เว้นทางเสื่อม ด�าเนินอยู่ในทางเจริญงอกงามแห่งทรัพย์ 

และสุขวัตถุต่าง ๆ เช่น ยศ ไมตรี ก็จักชื่อว่า ขวนขวายเพื่อละสุขพอประมาณ  

เพื่อบรรลุถึงทิฏฐธรรมสุขอันไพบูลย์.

แต่ว่าทิฏฐธรรมสุข แม้ไพบูลย์ ก็ไพบูลย์อยู่แต่ในปัจจุบันและเป็นสุขที่อยู่ใน

วงแคบ เพราะเรียกได้ว่าเป็นอัตตสุข สุขส่วนตนเท่านั้น เหตุฉะนี้ แม้มีเต็มที่ ก็ชื่อว่า

เป็นสขุพอประมาณ ในเมือ่เทยีบกบัสขุทีจ่ะพงึได้พงึถงึในภายหน้า ซึง่เรยีกว่าสมัปรายสขุ 

สมัปรายสขุนีอ้าศยัสขุวตัถ ุเช่น สมบตั ิยศ อายุ สวรรค์ เกดิขึน้เพราะธรรมเป็นเหตุ 

๔ ประการ คือ สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ๑ สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล 

๑ จาคสมัปทา ถงึพร้อมด้วยจาคะ ๑ ปัญญาสมัปทา ถงึพร้อมด้วยปัญญา ๑ ศรทัธา 

ได้แก่ความเชือ่เรือ่งกรรม คือเชือ่ว่า กรรมดมี ีกรรมชัว่ม ีกรรมดใีห้ผลด ีกรรมชัว่ให้

ผลชั่ว ไม่ไร้ผล หรือให้ผลสลับกัน และบุคคลมีกรรมเป็นของของตน ตนท�าดีก็ได้ดี 

ท�าชั่วก็ได้ชั่ว จะหลีกหนีไม่ได้ และเชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคตพุทธเจ้า เมื่อถึง

พร้อมด้วยศรัทธาตามท่ีกล่าวมานี ้ย่อมมีหริ ิละอายใจในอนัทีจ่ะท�าชัว่ สะอดิสะเอยีน

เกลียดชังความชั่วทุกประเภท โอตตัปปะ กลัวเกรงต่อผลชั่วที่จะเกิดสนอง จึงไม่ท�า
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ชั่วลงไปได้ และมีความเชื่อฟังต่อค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพราะเชื่อว่า พระองค์

ตรสัค�าจริง เพราะได้ตรสัรูจ้รงิ การไม่ท�าชัว่ รกัษากายวาจาให้เรยีบร้อยดไีม่มโีทษเป็น

ศีล ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลย่อมไม่ประพฤติเป็นเหตุเบียดเบียนตนและผู้อื่น ชื่อว่าให้อภัย 

อยูใ่นทีใ่ด ย่อมมีสันตสิขุในท่ีนัน้ การสละกิเลสทีเ่ป็นเหตใุห้ล่วงศลี เป็นจาคะอย่างหนึง่ 

การสละประโยชน์สขุของตนเพือ่ประโยชน์สุขของผูอ้ืน่ กเ็ป็นจาคะอย่างหนึง่ ผูถึ้งพร้อม

ด้วยจาคะย่อมมีศีลมั่นคงและมีอัธยาศัยกว้างขวาง ประกอบด้วยเมตตากรุณา เฉลี่ย

ความสุขแก่ผู้อื่น เป็นการบ�าเพ็ญปรหิตประโยชน์ตามสมควร ปัญญาในข้อท้ายได้แก่

ความรู้ อันเป็นเหตุให้ด�าเนินไปในทางที่ถูก เป็นเครื่องประคองธรรมข้อต้น ๆ ให้เป็น

ไปด้วยด ีผูถ้งึพร้อมด้วยปัญญา ย่อมสามารถบรหิารรักษาตนให้สวสัด ีและเมือ่ประสบ

วิปริณามธรรม คือแก่ เจ็บ ตาย ก็มีปัญญารู้เท่าต่อธรรมดา สามารถประคองจิตให้

บริสุทธิ์ จึงเป็นผู้หวังสุคติได้ในสัมปรายภพ “อิเม โข .... จตฺตาโร ธมฺมา กุลปุตฺตสฺส 

สมฺปรายหิตาย ส�วตฺตนฺติ สมฺปรายสุขาย ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์เกื้อกูลในสัมปรายะคือภายหน้า เพื่อสัมปรายสุขแห่งกุลบุตร” มิใช่แต่เป็น

ไปเพื่อสุขภายหน้าเท่านั้น ย่อมเป็นไปเพื่อสุขตั้งแต่ในปัจจุบันนี้ด้วย และตลอดไปถึง

ภายหน้า ท่านจึงจัดเป็นสัมปรายสุข และเป็นสุขที่ถึงผู้อื่นด้วย จึงนับว่าเป็นปรสุข 

ได้อีก ผู้ที่ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้ จึงชื่อว่าบ�าเพ็ญสุขแก่ผู้อื่นส่วนหนึ่ง แท้จริง  

อัตตสุขคือสุขส่วนตน เป็นสุขพอประมาณเท่านั้นเมื่อเทียบกับปรสุข เพราะว่าตนมี

เพยีงผูเ้ดยีว ส่วนผูอ่ื้นมีเป็นอันมาก ท้ังท่ีเกีย่วข้องกบัตน เช่นเป็นผูร่้วมสกุล ตลอดถึง

ร่วมชาต ิทัง้ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัตน และเม่ือเพ่งถงึชวีติของเฉพาะบคุคลกเ็ป็นของสัน้ของ

น้อยไม่ไปถึงไหน เพ่งความตั้งอยู่แห่งหมู่ ตั้งต้นแต่สกุลขึ้นไป ย่อมเป็นกาลนานกว่า 

เพราะเหตุนี้ จึงควรเห็นสุขประโยชน์ส่วนคนมากเป็นใหญ่กว่าส่วนตนฝ่ายเดียว.

อนึง่ มหีลกัธรรมดาอยูว่่า สัตว์ทกุหมูเ่หล่าต่างมคีวามปรารถนาสขุ ไม่ต้องการ

ทุกข์อยู่ด้วยกัน จึงควรถือเป็นธรรมได้ข้อหนึ่งว่า บุคคลไม่ควรแสวงหาความสุขให้ 

แก่ตน ด้วยวิธีให้ทุกข์แก่ผู้อ่ืน และควรเฉลี่ยสุขของตนให้แก่ผู้อ่ืนบ้างตามสมควร  

เพราะเหตนุี ้สมเดจ็พระบรมศาสดาเมือ่ทรงสอนให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหม่ันเพยีร

ประกอบการงานเครื่องเลี้ยงชีวิตเป็นต้น เพื่อให้บรรลุถึงทิฏฐธรรมสุข อันเป็นสุขส่วน

ตนโดยตรงแล้ว จึงทรงสอนให้ถึงพร้อมด้วยศีล เพื่อให้มีความประพฤติอยู่ในขอบเขต 
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ไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อ่ืน ซ่ึงเป็นการให้ทุกข์แก่เขา และทรงสอนให้ถึงพร้อมด้วย 

จาคะคือการสละ เพือ่ให้ไม่เหน็แก่ตนถ่ายเดยีว เม่ือถึงคราวกอ็าจสละก�าลงักายก�าลงั

ทรัพย์เป็นต้น เป็นการเฉลี่ยหรือให้สุขแก่ผู้อื่นตามสมควร และศีลกับจาคะจักเป็น 

ไปได้ กเ็พราะมศีรทัธาเป็นคณุเคร่ืองชกัน�า มีปัญญาเป็นคุณเครือ่งสนบัสนนุ ทัง้ศรทัธา

และปัญญายงัเป็นบ่อเกดิแห่งคณุสารอ่ืน ๆ อกี จงึทรงสอนให้ถงึพร้อมด้วยศรทัธาเป็น

ข้อต้น และให้ถงึพร้อมด้วยปัญญาเป็นข้อท้าย ทัง้นีเ้พือ่ให้บรรลถุงึสัมปรายสุข อนัเป็นสุข

ภายหน้าของตน และเป็นสุขที่ถึงผู้อื่นด้วย ถ้าบุคคลต่างปฏิบัติตามพระโอวาทที่ตรัส

สอนไว้นั้น แม้เพียงเป็นผู้มีศีล ไม่เบียดเบียนกันและกัน ส�ารวมระวังในกันและกัน  

ไม่ยอมให้การเบียดเบียนกันเกิดขึ้น ทั้งตนและผู้อื่นจักอยู่เย็นเป็นสุขไม่น้อยเลย  

ถ้าแถมมีความโอบอ้อมอารีเสียสละให้กันได้ด้วยจาคะอีก จักเป็นสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีก 

เพราะเหตนุี ้สมเด็จพระบรมศาสดาทรงปรารภถงึสขุทีพ่งึมใีนโลก จงึทรงอทุานขึน้ด้วย

พระพุทธอุทาน อันมาในอุทาน ขุททกนิกายว่า

อพฺยาปชฺฌ� สุข� โลเก ปาณภูเตสุ สญฺญโม

แปลว่า “ความไม่เบียดเบียนคือความส�ารวมในสัตว์ท้ังหลายเป็นสุขในโลก” 

ดังนี้ บุคคลผู้ใคร่สุขไม่ควรติดอยู่ในทิฏฐธรรมสุขเท่านั้น ควรแสวงหาสัมปรายสุขต่อ

ไป เพราะปัจจุบันนี้น้อยนัก และตนเองก็มีเพียงผู้เดียว ทั้งจักไม่อยู่ยั่งยืนไปได้เท่าไร 

ส่วนภายหน้าและผูอ้ืน่มมีากต่อมาก ถ้าเหน็ว่าจักได้สมัปรายสขุ เพราะสละทฏิฐธรรมสุข 

กพ็งึสละเพือ่แลกสุขทีไ่พบลูย์กว่า และพงึสัง่สมอบรมธรรม ๔ ประการมีศรทัธาเป็นต้น

ตามสามารถ เพื่อผลคือสัมปรายสุขอันไพบูลย์.

แต่สุขตามที่กล่าวมานี้ จะเป็นทิฏฐธรรมสุขก็ตาม สัมปรายสุขก็ตาม แม้จะ

ไพบูลย์เป็นมนุษยสุขสมบัติ หรือทิพยสุขสมบัติอันย่ิงใหญ่ไพศาลเพียงใด ก็เป็นสุข

ภายนอก และเป็นของไม่เทีย่ง ไม่ยัง่ยนืคงทน มอีนัแปรปรวนไปเป็นธรรมดา สขุภายนอก

แม้มีสักเท่าไร ถ้าไม่มีสุขภายใน ก็เหมือนไม่มีสุข เหตุฉะนี้ จึงยังมิใช่สุขไพบูลย์แท้ 

เป็นสุขพอประมาณ เมื่อเทียบกับสุขภายในที่เที่ยงและยั่งยืน สุขภายในเช่นนี้ก็คือสุข

ทีป่ราศจากกเิลสคอืราคะ อนัได้แก่ความก�าหนดัยินดีตดิอยู่ในกามทัง้หลาย ด้วยว่าใจ

ทีป่ระกอบด้วยราคะย่อมดิน้รนแส่ไปต่าง ๆ ถูกความอยากฉุดชักให้แสวงหาไปรอบด้าน 
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กก็ารแสวงหาสิง่ต่าง ๆ เพียงเพือ่บ�ารุงกายเท่านัน้ไม่เป็นการยุง่ยากเดอืดร้อนสกัเท่าไร 

แต่การแสวงหาท่ีถูกความปรารถนาอันมีราคะเป็นต้นเดมิฉุดชกัไปนีแ้ล เป็นการยุง่ยาก

เดือดร้อนไม่น้อยเลย ที่ได้สุขนั้นน้อยนัก และเนื้อแท้สุขท่ีได้นั้นก็เป็นสุขเพราะ

สมปรารถนาและได้ในขณะที่สมปรารถนาเท่านั้น หลังจากนั้นก็จืดจางไป ทั้งใจก็มิได้

บรโิภคใช้สอยสิง่เหล่านัน้เลย สขุท่ีเจือความปรารถนาฉะนีเ้ป็นกามสุขหรอืเป็นสามสิสุข 

สขุองิอามสิคอืกามคณุ แม้เป็นสขุภายใน กม็ใิช่ภายในแท้ เพราะอาศยักามวตัถภุายนอก 

และเป็นสขุทีไ่ม่เทีย่งดจุเดยีวกนั ทัง้แฝงทกุข์ไว้ข้างหน้าบ้างข้างหลงับ้าง แม้ทฏิฐธรรม

สขุและสมัปรายสขุ ถ้าเจอืด้วยกามกเิลส กพ็ลอยเป็นกามสขุเช่นเดยีวกนั ใจทีล่อุ�านาจ

ความปรารถนา ย่อมหาโอกาสเป็นสุขสงบได้ยาก แก้วแหวนเงินทองเป็นต้นที่มีอยู่ก็

ไม่ช่วยให้เป็นสุขได้ บางทีเมื่อปรารถนาไม่ได้สมหวัง อาจดิ้นรนเพื่อให้ได้ แม้โดยทาง

เบียดเบียนผู้อ่ืน และอาจเป็นทุกข์เดือดร้อนถึงกับท�าลายตนเอง เช่นที่มีตัวอย่างอยู่

บ่อย ๆ ใจท่ีประกอบด้วยราคะ จึงเป็นใจที่หมดอิสระ ตกเป็นทาสของความอยาก  

ต้องรับทุกข์เดือดร้อนท้ังท่ีใจเองท้ังท่ีเกิดเพราะกรรมคือการที่ท�าร�่าไป เปรียบเหมือน

เขียงสบัเน้ือ ซ่ึงต้องรบัแต่คมมีด ส่วนใจท่ีหายก�าหนดัยนิดตีดิอยู่ ย่อมหมดอยากหมด

ปรารถนาในกามคอืส่ิงทีใ่คร่ทัง้หลาย จงึเป็นใจอสิระเตม็ที ่เป็นใจเกษมคอืปลอดโปร่ง

จากความทกุข์ท้ังปวง จงึเป็นสขุหมดจดแจ่มใส และผูท้ีส้ิ่นราคะแล้ว ย่อมไม่เบยีดเบียน

สตัว์อืน่สิน้เชงิ เพราะหมดกเิลสอันเป็นต้นเหตใุห้เบยีดเบยีนแล้ว เพราะเหตนุัน้ สมเด็จ

พระบรมศาสดาจึงทรงอุทานขึ้นด้วยพระพุทธอุทานอันมาในอุทาน ขุททกนิกายว่า

สุขา วิราคตา โลเก  กามาน� สมติกฺกโม

แปลความว่า “ความหายก�าหนดัยนิดตีดิอยู ่คอืความล่วงเสยีซึง่กามทัง้หลาย 

เป็นสุขในโลก” ดังนี้.

แต่ความยินดีติดอยู่ในกามทั้งหลายย่อมมี เพราะมีผู้รับคือตน ตนหรืออัตตา

เป็นสมมต ิเม่ือเพกิสมมติเสยีแล้ว กเ็ป็นอนตัตาคอืไม่มตีน แต่เพราะอวชิชาคือความ

ไม่รู้จริง จึงเกิดอัสมิมานะคือความส�าคัญว่าเรามีเราเป็นขึ้น แต่นั้นก็เกิดความรู้สึกว่า

เป็นเราเป็นเขา เป็นของเราเป็นของเขา และเกิดความส�าคัญเปรียบเทียบระหว่างเรา

และเขาขึ้นว่า ดีกว่า เสมอกัน เลวกว่า และเมื่อประสบอารมณ์อะไร ๆ ก็คอยเอาตน
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ออกรับไปทกุสิง่ทกุอย่าง เช่นเมือ่ได้ชม กอ็อกรบัว่าตนได้รบัชม เมือ่ถูกด่าว่า กอ็อกรับ

ว่าตนถูกด่าว่า ตลอดถึงเมื่อร่างกายแก่เจ็บตายไปตามธรรมดา ก็ออกรับว่าตนแก่ตน

เจ็บตนตาย เหตฉุะน้ีจึงเกดิรัก แก่งแย่ง แข่งขนั โกรธ เกลยีด กลวั และทกุข์เดอืดร้อน

ข้ึนพร้อมมูล โทษทุกข์เหล่านี้มีเพราะอัสมิมานะเป็นต้นเหตุ ส่วนความน�าออกได้ซึ่ง 

อัสมิมานะ ย่อมท�าลายความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นต้นเสียได้ เมื่อประสบอารมณ์

อะไร ๆ ทั้งส่วนดีและส่วนร้าย ก็ไม่มีตนออกรับ จึงไม่ต้องคอยยินดียินร้ายเดือดร้อน

ไปตามอารมณ์ เมื่อร่างกายแก่เจ็บตายไปตามธรรมดา ก็ไม่มีตนออกรับว่าตนแก่เจ็บ

ตาย จึงเป็นผูพ้้นรกั พ้นโกรธ พ้นทกุข์เดอืดร้อน พ้นแก่เจบ็ตาย ได้ชือ่ว่าพ้นทกุข์ทัง้ปวง 

ข้อนี้จึงเป็นบรมสุขคือสุขอย่างย่ิงหรือยอดสุข เพราะเหตุนี้ สมเด็จพระบรมศาสดา 

จึงทรงอุทานขึ้นด้วยพระพุทธอุทาน อันมาในอุทาน ขุททกนิกายข้อต่อไปว่า

อสฺมิมานสฺส วินโย  เอต� เว ปรม� สุข�

แปลความว่า “ความน�าออกได้ซึ่งอัสมิมานะคือความส�าคัญว่าเรามีเราเป็นนี้

แลเป็นบรมสขุ” ดงันี ้สขุในอุทานภาษิตนีเ้ป็นนพิพานสขุ ดบักเิลสและกองทกุข์สิน้เชงิ 

ดังที่ตรัสไว้อีกบรรยายหนึ่งว่า

 นิพฺพาน� ปรม� สุข�

“นิพพานเป็นบรมสุข” ดังนี้ บรมสุขนี้เป็นนิรามิสสุข สุขปราศจากอามิสคือ

กามคุณ เป็นสุขไพบูลย์แท้จริง บรมสุขนี้จักเกิดมี เพราะอาศัยการปฏิบัติอบรมใน 

อัฏฐังคิกมรรค ย่นย่อลงเป็นศีลสมาธิปัญญา เป็นข้ออันพุทธศาสนิกชนพึงศึกษา

ส�าเหนยีกตามพระพุทธศาสโนวาท บุคคลผู้ใคร่สุข เมือ่ได้ทฏิฐธรรมสุขและสัมปรายสุข 

อนัเป็นสขุภายนอกตามสมควรแล้ว พึงแสวงหาสุขภายในต่อไปตามแนวอฏัฐงัคกิมรรค 

กล่าวคอืท�าใจให้ว่างรกั ว่างชงั ว่างจากความส�าคัญว่าเราว่าเขา อนัเป็นท่ีต้ังแห่งความรัก

ความชงั หรอืกล่าวโดยส่วนรวมว่าท�าใจให้ว่างกเิลส เมือ่ท�าได้ดงันีแ้ม้ชัว่คราว ก็จกัได้

สุขภายในอันนับเข้าในฝักฝ่ายแห่งบรมสุข และควรคิดชั่งใจดูว่า “ใจที่ว่างกิเลสบาง

อย่างเพียงชั่วคราวยังเป็นสุขได้ ถ้าว่างโดยส้ินเชิงตลอดไป จักเป็นสุขเพียงไหน”  

เมื่อคิดได้เช่นนี้ ก็จักเห็นเค้าบรมสุขได้ราง ๆ เหตุฉะนี้ เมื่อเห็นว่าจักได้สุขภายในอัน

เป็นฝักฝ่ายแห่งบรมสขุ เพราะสละทิฏฐธรรมสขุและสมัปรายสขุ กพ็งึสละเพือ่แลกสขุ
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ทีไ่พบลูย์กว่า และพงึสัง่สมอบรมอัฏฐงัคกิมรรคตามสามารถ เพือ่จกัได้บรมสขุอันเป็น

วิบูลสุขแท้จริง. 

บุคคลผู้อาจสละสุขพอประมาณเพ่ือสุขไพบูลย์ตามนัยท่ีแสดงมานี้ ได้ชื่อว่า 

ธรีะคอืปราชญ์ เพราะเป็นผูมี้สตปัิญญาพอเพ่ือจะไม่ติดอยู่ในสุขพอประมาณเฉพาะหน้า 

อาจสละเพื่อแลกวิบูลสุขได้ พึงเห็นสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นนิทัสสนุทาหรณ์ แม้ใน

เร่ืองนีเ้องคือในการสละทีท่รงท�าเมือ่ครัง้เป็นสงัขพราหมณ์ตามทีก่ล่าวมาข้างต้น ได้ชือ่ว่า 

ทรงสละทฏิฐธรรมสขุเพือ่สมัปรายสขุอันไพบลูย์ และปรากฏในชาดกปกรณ์นัน้ ๆ ว่า 

เมือ่ทรงเป็นพระโพธิสตัว์อยู่ กไ็ม่ทรงตดิอยู่ในทิฏฐธรรมสุขและสัมปรายสุข ทรงยอมสละ

เพือ่บรมสขุทุกพระชาติโดยล�าดับมา ในทีส่ดุเมือ่ได้ตรัสรูพ้ระอนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณ

แล้ว กช็ือ่ว่าได้ทรงบรรลุบรมสขุอันเป็นวบุิลสขุแท้จรงิ เมือ่ทรงบรรลบุรมสขุแล้ว กยั็ง

มพีระหฤทยัไหวเอน็ดปูระชานกิรผูย้งัไม่ได้รบัสขุแม้มคีวามปรารถนาสขุ อนัก�าลงัแห่ง

พระมหากรณุาให้ทรงขะมกัเขม้นมัน่อยูใ่นอนัท่ีจะทรงบ�าเพญ็ปรหิตสุขสมบตั ิเป็นเหตุ

ให้ไม่ทรงค�านึงถึงความเหนื่อยยาก จึงเสด็จจาริกสั่งสอนเวไนยนิกรเพื่อให้บรรลุถึงสุข

อนัไพบลูย์ จงึปรากฏว่าทรงเป็นมหาบรุษุแห่งโลก เพราะประกอบด้วยพระมหากรุณา 

ต้องด้วยพระมหาสมณนิพนธภาษิตว่า

 มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขณ� กรุณาสโห

“อัธยาศัยที่ทนอยู่ไม่ได้เพราะกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ” ดังนี้ ข้อนี้

ควรเป็นเนติของบุคคลทั่วไป เมื่อตนได้บรรลุสุขประโยชน์ตามสมควรแล้ว ก็ไม่ควรมี

ใจคบัแคบนิง่ดดูาย ควรมเีมตตากรณุาบ�าเพญ็สขุประโยชน์แก่ผูอ่ื้นตามก�าลงัสามารถ.

สาธุชนผู้ใคร่สุข พึงอาศัยความไม่ประมาท หมั่นเพ่งพินิจด้วยสติและปัญญา

ว่า อย่างไรเป็นสขุพอประมาณ อย่างไรเป็นสุขไพบลูย์ ไม่ควรตดิอยู่ในสุขพอประมาณ

ทีเ่กดิเฉพาะหน้า และไม่ควรเกยีจคร้านในอนัท่ีจะแสวงหาสุขให้ยิง่ขึน้ไป ถ้าเหน็ว่าจกั

ได้สุขไพบูลย์ เพราะสละสุขพอประมาณ ก็พึงสละเพื่อแลกสุขไพบูลย์ เช่นนี้ก็จัก 

ประสบทฏิฐธรรมสขุไพบลูย์ สมัปรายสขุไพบลูย์ และบรมสุขไพบูลย์โดยล�าดบั ต้องด้วย

นัยพระพุทธภาษิตอันมาในธรรมบท ขุททกนิกายว่า
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อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต  ปปฺโปติ วิปุล� สุข�

 “ผู้ไม่ประมาท เพ่งอยู่ ย่อมถึงวิบูลสุข” ดังนี้.

รบัประทานวสิชันามา ในอตัตโนปพุพกมัมวัตถุกถา ยุตลิงด้วยเวลา ด้วยประการ

ฉะนี้.

แสดงเมื่อมกราคม ๒๔๘๕



กัณฑ์ที่ ๓ 

พุทธุปปาทาทสิุขกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท  สุขา สทฺธมฺมเทสนา

 สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี สมคฺคานํ ตโป สุโขติ.

 บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าได้

ตรัสเป็นเครื่องชี้ทางแห่งความสุข ตามพระพุทธภาษิตอันมาในธรรมบท ขุททกนิกาย

ที่ยกข้ึนไว้เป็นบทอุเทศ ณ เบ้ืองต้น แปลความว่า “ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า 

ท้ังหลายให้เกิดสุข การแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุข ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้

เกดิสุข ความเพยีรของผูพ้ร้อมเพรยีงกันให้เกดิสขุ” ดงันี ้พระพทุธภาษตินี ้แสดงการ

ให้เกิดสุข ๔ ประการ จ�าเดิมแต่ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเป็นต้นไป.

ความส�าราญ ชื่นบาน เอิบอิ่ม แจ่มใส ปลอดโปร่ง จากทุกข์ภัยเดือดร้อนได้

ชือ่ว่าสขุ สุขนีเ้ป็นเครือ่งหล่อเลีย้งชวีติจติใจให้เป็นไปได้ด้วยด ีตรงกนัข้ามกับทุกข์เป็น

เครือ่งแผดเผาให้อาดรูเดือดร้อน จงึเป็นพรทีป่รารถนาตรงกนัของทุก ๆ คนจะเหน็ได้

ในค�าอวยพรหรือค�าอนุโมทนาทั้งปวง เช่นว่า “สุขิโต โหตุ ขอจงบรรลุสุข” แม้ในบท

เจริญเมตตาแผ่ไมตรจีติ เช่นในกรณยีเมตตสูตรกม็ว่ีา “สพฺเพ สตตฺา ภวนฺต ุสุขติตตฺา 

ขอสัตว์ทั้งหลายจงรักษาตนให้เป็นสุขทั่วกันเถิด” ดังนี้ สุขเป็นที่ปรารถนาดังกล่าวมา 

เพราะมีอีกสิ่งหนึ่งบังคับให้ปรารถนา สิ่งนั้นคือทุกข์ ในเวลาที่ไม่มีทุกข์หรือไม่เห็นว่า
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เป็นทกุข์ กดู็ไม่จ�าต้องการสขุ แต่เม่ือมีทุกข์หรอืเกดิเหน็ว่าเป็นทกุข์ขึน้ กเ็กดิต้องการ

และขวนขวายเพือ่ให้ได้สขุมา และสขุจกัปรากฏเมือ่ทกุข์อย่างหนึง่สิน้สดุลง แต่เมือ่สขุ

สิน้แล้ว ทกุข์กก็ลบัปรากฏให้ต้องการสขุอกี มีข้อเปรยีบโลกนีด้้วยต้นไม้ ทกุข์เหมือน

ความแห้งผากอันเกิดแต่แสงตะวัน สุขเหมือนน�้า เมื่อมีทุกข์ก็จ�าต้องการสุข เหมือน

เมือ่มคีวามแห้งผากกจ็�าต้องการน�า้ และเมือ่จ�าต้องการสุข กส่็อความว่าทกุข์ยังไม่สุด

สิ้นกระแสลง โลกได้อาศัยสุขแก้ทุกข์พอกันอยู่ จึงเป็นไปได้เหมือนต้นไม้ได้น�้าหล่อ

เลี้ยงล�าต้นอยู่ฉะนั้น สุขทุกข์มีคู่กันอยู่อย่างนี้ในโลก และเป็นเรื่องประจ�าชีวิต จนถึง

เมื่อถามถึงข่าวคราวของกันและกัน ก็ถามถึงสุขทุกข์นี้เองเป็นกระทู้ข้อใหญ่ และทุกข์

นั้นแม้ไม่ปรารถนาก็ย่อมมีให้ได้ประสบอยู่เสมอ จึงเป็นเหตุให้ปรารถนาและแสวงสุข

อยู่ร�่าไป.

ในการแสวงให้ได้สขุ จ�าต้องรูจ้กัหลบทกุข์ ยกตวัอย่างความยากจนขาดแคลน 

เพราะมไีม่พอแก่ความต้องการ หรอืไม่มีตามทีต้่องการ เป็นทกุข์เดอืดร้อนเมือ่ปรารถนา

สุขอันตรงกันข้าม ก็จ�าต้องรู้จักหลบความยากจนขาดแคลนนั้นเสีย ถ้าไม่รู้จักหลบ  

แม้จะขวนขวายประการใด ก็ไม่อาจประสบสุขได้ คงต้องพบแต่ทุกข์ ในการหลบทุกข์ 

ก็จ�าต้องมีสุขวัตถุคือเครื่องบริหารอันพอแก้ทุกข์นั้น ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ผ้านุ่งห่ม 

อาหาร ที่อยู่อาศัย และยาแก้เจ็บไข้ สิ่งเหล่านี้เมื่อมีอยู่พอเพียง ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์

เดือดร้อน แต่เมื่อขาดแคลนมีไม่พอต้องการ จึงรู้สึกว่าเป็นทุกข์ ผู้ปรารถนาสุข 

จงึสมควรแสวงหาสขุวตัถุท้ังปวงไว้ ให้มีเพยีงพอทัง้เมือ่นีแ้ละเมือ่หน้า แม้ในข้ออืน่กม็ี

นัยเช่นเดียวกัน รวมความว่า ในการแสวงให้ได้สุข จ�าต้องรู้จักหลบทุกข์ ในการหลบ

ทุกข์ จ�าต้องมีสุขวัตถุพอแก้ทุกข์นั้น ๆ ได้ เหตุฉะนี้ผู้ปรารถนาสุขจึงควรส�าเหนียก 

ให้รู้จักวิธีหลบทุกข์ แสวงเครื่องบริหารสุขนั้น ๆ มาใช้แก้ทุกข์ให้ตกไปเป็นอย่าง ๆ 

ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอย.

ในการแสวงสขุตามท่ีกล่าวมานี ้จ�าต้องใช้ทัง้ก�าลงักายและก�าลังใจด้วยความฉลาด 

จะขาดอย่างใดอย่างหนึง่เสยีไม่ได้ จงึจ�าต้องบ�ารงุร่างกายให้แขง็แรงปราศจากโรค บ�ารงุ

จิตใจให้เข้มแข็งอดทน และอบรมปัญญาให้ฉลาดเฉียบแหลม ไม่เช่นนั้นก็จักยอมแพ้

ทุกข์เอาง่าย ๆ ความฉลาดรู้วิธีหลบทุกข์นั้น ต้องด�าเนินตามหลัก ๔ ประการคือ  

ต้องรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ เป็นเหตุให้ทุกข์เกิด อะไรเป็นความดับทุกข์ เป็นทางด�าเนินให้
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ถึงความดับทุกข์ ยกตัวอย่างในทางโลก ความจนเป็นทุกข์ ความเกียจคร้านเป็นเหตุ 

ความมเีป็นความดบัทกุข์ ความขยนัหม่ันเพยีรประกอบการงานเป็นทางด�าเนนิ ในทาง

ธรรม ความเกิดแก่เจ็บตายและความโศกความระทมใจเป็นต้นเป็นทุกข์ ตัณหาคือ

ความดิ้นรนของใจเป็นเหตุ ความดับตัณหาเสียได้เป็นความดับทุกข์ มรรคมีองค์ ๘  

มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นทางด�าเนิน ในหลัก ๔ ประการนี้ ไม่มีกล่าวถึงสุข เพราะสุข

เป็นท่ีสดุของทุกข์ และจ�าต้องการเม่ือทุกข์ยงัไม่สิน้สดุลงเพือ่แก้กนั เมือ่ทกุข์สิน้สดุลง

แล้วก็ไม่จ�าต้องการ และถือว่าเป็นสุขอยู่ในตัว.

ความฉลาดรูว้ธิหีลบทกุข์ในทางโลก ไม่อาจท�าให้หลบทกุข์ได้ทัง้หมด เพราะทกุข์

บางอย่างไม่อาจหลบได้ แม้จะหลบทุกข์อื่นได้โดยล�าดับมา ก็ต้องประจวบทุกข์คือ 

ความแก่จนถึงความตายในที่สุด ทั้งถ้าใจดิ้นรนไปต่าง ๆ ด้วยความยึดถือ เมื่อไม่ได้

ตามปรารถนากเ็ป็นทกุข์ใจ มโีศกระทมเป็นต้นขึน้อกี และถ้าลุอ�านาจแห่งความดิน้รน

ปรารถนา กอ็าจด�าเนนิไปในทางผดิ เช่นในทางเบยีดเบยีนกนั เป็นเหตกุ่อทกุข์โทษให้

อีกส่วนหน่ึง เพราะผู้แสวงหาสุขโดยวิธีให้ทุกข์แก่ผู้อื่น หรือโดยทางทุจริตผิดธรรม  

หาได้รบัสขุไม่ ผูฉ้ลาดรู้แต่ในทางคดีโลก ไม่ปรากฏว่าแก้ทกุข์ได้ตกทัง้หมด บางทกีลบั

ทุกข์หนักเสียอีก ทุกข์ท่ีหลบหรือแก้ให้ตกไปไม่ได้ในทางโลกนั้น อาจหลบหรือแก้ให้

ตกไปได้ในทางธรรม กล่าวคอื ทกุข์ใจ หลบหรอืแก้ให้ตกได้ด้วยดบัความดิน้รนปรารถนา

ที่จะให้ได้ดังใจ เป็นเหตุให้ปล่อยวางความยึดถือ เป็นอันหลบทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตาย

พ้นได้ด้วย เพราะเมื่อไม่ยึดถือแล้ว จะประจวบสิ่งไร ๆ ก็หาเป็นทุกข์อันใดไม่ การที่

ยงัยดึถอืด้ินรนไป กเ็พราะเหน็ว่า ข้อทีย่ดึถอืไว้นัน้เป็นสุข ในทางปฏบิตัจิ�าต้องกลบัให้

เหน็ตรงกนัข้ามตามเป็นจรงิว่าเป็นทุกข์ เหน็ดงันีเ้ป็นเหตดุบัความดิน้รนของใจ ปล่อย

วางความยดึถือ เป็นฝ่ายสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ซึง่เป็นมรรคองค์ทีห่นึง่ มรรคองค์

นอกนีเ้ป็นเครือ่งอบรมส่งเสริมให้รวบรวมเข้าเป็นก�าลงักาย จติใจ และปัญญา จนเป็น

มรรคสมังคีในที่สุด กล่าวโดยย่อ “เมื่อเห็นทุกข์ จักเป็นสุข เมื่อเห็นสุข จักเป็นทุกข์” 

มีค�าเทียบว่า “ใฝ่ร้อนจะนอนเย็น ใฝ่เย็นจะเข็ญใจ” ดังนี้ เหตุฉะนี้ผู้ปรารถนาสุขจึง

ควรส�าเหนยีกวิธหีลบทุกข์ด้วยการอบรมปัญญา ให้เหน็สิง่ทีเ่คยยดึถอืว่าเป็นสขุนัน้แล

ว่าเป็นทุกข์ตามเป็นจริง แล้วจักเป็นสุขตามแต่จะเห็นได้เพียงไร เพราะทุกข์อันเกิดที่

ใจนั้น ก็ดับไปที่ใจนั้นเอง.
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ท่านผู้ใดมีญาณปรีชารู้แจ้งจบหลักทั้ง ๔ ประการ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ตามเป็นจริง ท่านผู้นั้นคือ พระพุทธะ แปลว่า พระผู้รู้ ข้อที่ท่านได้รู้ ชื่อว่าอริยสัจจ์  

แปลว่า ของจริงอันประเสริฐ แต่ละข้อ พระผู้รู้ท่ีมีผู้อื่นรู้ตามได้ ชื่อว่าพระสัมมา-

สัมพุทธะ ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้า พระผู้รู้ที่ไม่มีผู้อื่นรู้ตามได้ ชื่อว่าพระปัจเจกพุทธะ 

ส่วนพระผู้รู้ตาม ชื่อว่าพระอนุพุทธะ คือพระพุทธสาวกผู้รู้ทั้งปวง ความท่ีได้รู้แจ้ง 

จตรุาริยสจัด้วยพระองค์เองแล้ว ปลุกประชานกิรให้รู้ตามด้วยพระมหากรณุา เป็นความ

เกดิข้ึนแห่งพระพุทธเจ้าทัง้หลาย “พชุฌฺติา สจฺจานติี พุทโฺธ, โพเธตา ปชายาติ พุทโฺธ 

ชื่อว่าพระพุทธะ เพราะรู้สัจจะทั้งหลาย เพราะปลุกประชานิกรให้ต่ืนด้วยความรู้”  

ในเหตทุัง้ ๒ นี ้ได้เฉพาะข้อแรก เป็นพระปัจเจกพทุธะ ได้ครบท้ัง ๒ จงึเป็นพระพทุธเจ้า

ในพระพุทธภาษิตนี้ พระพุทธเจ้าทรงเป็น “ทุกฺขนฺตคู ถึงที่สุดทุกข์” ทุกข์ทั้งปวงขาด

กระแสลง เพราะทรงฉลาดรู้วธิหีลบทุกข์อย่างยอดเยีย่ม และทรงฉลาดรูวิ้ธปีลกุประชา

นิกรให้ถึงที่สุดทุกข์ตามได้ เมื่อทรงเกิดขึ้นจึงให้เกิดสุข ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า

ทั้งหลายให้เกิดสุขด้วยประการฉะนี้.

สขุข้อนี ้พระพทุธเจ้าทรงประสบเองแล้ว ทรงแผ่มาสูโ่ลกโดยสทัธรรมเทศนา 

คือการแสดงพระสัทธรรม และเพราะทรงแสดงพระสัทธรรมจึงเกิดปรากฏแก่ผู้ฟังผู้รู้

ตามว่าเป็นพระพุทธเจ้า เข้าในข้อว่า “โพเธตา ปชาย” พระสัทธรรม ได้แก่ธรรมของ

ท่านผู้สงบระงับแล้ว คือพระพุทธเจ้านั้นเอง อันท่านผู้รู้สรรเสริญว่าเป็นจริงถูกต้อง  

มุ่งถึงค�าสั่งสอนท่ีดีจริง พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสัทธรรม ชี้ความจริงแห่งสุขทุกข์ 

พร้อมทัง้วธิหีลบพ้นจากทกุข์ ประมวลลงในจตรุารยิสจัทีไ่ด้ตรสัรู ้เมือ่มผีูน้บัถอืปฏบิตัิ

ตามขึ้น ก็เกิดเป็นพระพุทธศาสนา จ�าแนกออกเป็นธรรมส่วนหนึ่ง วินัยส่วนหนึ่ง 

พระพุทธศาสนานี้เมื่อยังด�ารงอยู่ในโลก ก็เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสุขท้ังปวง จึงเป็นท่ี

ปรารถนาว่า “ขอศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงตั้งอยู่ในโลก แสดงทางบริสุทธิ์

แห่งสตัวโลกแก่ผูส้ดบัฟังทัง้หลายตลอดกาลนาน” เพราะเป็นเหตใุห้ผูส้ดบัฉลาด รูวิ้ธี

หลบล่วงทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์ จนกระท่ังเป็นพระผู้รู้ตามได้ในท่ีสุด การแสดง 

พระสัทธรรมให้เกิดสุขด้วยประการฉะนี้.

สขุข้อนีย่้อมเกดิแก่ผูส้ดบัฟังทีร่บัปฏิบตั ิความเกิดขึน้แห่งพระพทุธเจ้า เปรยีบ

เหมอืนเกิดมีมัคคเุทศก์คอืคนชีท้าง การแสดงพระสทัธรรมเหมอืนการชีท้าง ผูส้ดบัฟัง
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เหมือนคนเดินทาง เมื่อมีคนชี้ทางและได้ชี้ทางให้แล้ว ถ้าคนเดินทางไม่เดินไปตาม  

ก็ไม่อาจถึงที่ซึ่งประสงค์ได้ ฉันใดก็ดี ผู้ได้สดับฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อไม่

รับปฏิบัติ ก็ไม่อาจได้สุขที่ทรงชี้ให้ เหตุฉะนี้ ผู้ปรารถนาสุข เมื่อได้สดับพระสัทธรรม

เทศนา ก็ควรนับถือด้วยรับปฏิบัติตามสามารถ และพระสัทธรรมก็จักเป็นเหมือน

ระเบยีบบรรทดัหรือด้าย จดัร้อยผูน้บัถอืทัง้หลายให้เป็นหมวดหมูต่ามธรรมปฏิบตัแิละ

ภูมิธรรมที่บรรลุ กล่าวคือให้เป็นหมู่ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา พุทธมามกะ 

พุทธมามกิา ซ่ึงรวมเรยีกว่าพทุธศาสนกิตามธรรมปฏบิตั ิและให้เป็นหมูก่ลัยาณบคุคล

ขึ้นไปจนเป็นพระอริยบุคคล ตามภูมิธรรมที่บรรลุ เหล่านี้เรียกว่าสงฆ์ แปลว่าหมู่ ใน

ที่น้ีหมายถึงเป็นหมู่กันโดยพระสัทธรรม หมู่นี้จักควบคุมกันอยู่ได้ ก็เพราะมีความ

พร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีหลักบรรทัดฐานเป็นที่รวบรวม ไม่เช่นนั้น

ก็รวมหมูกั่นไม่ตดิ หลกับรรทดัฐานในข้อนี ้กค็อืพระสทัธรรม ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนา

แต่ละคน เมื่ออยู่ในหมู่ใด ถ้ายกตนขึ้นไปสู่พระสัทธรรมของหมู่นั้น เช่นเป็นภิกษุ  

ก็ประพฤติธรรมวินัยสมควรแก่ภิกษุภาพ เป็นพุทธมามกะ ก็ต้ังอยู่ในสัมมาปฏิบัติ 

สมควรแก่การที่ได้ปฏิญาณรับเอาพระพุทธเจ้าเป็นพระของตน จึงจักมีความพร้อม

เพรียงกันโดยชอบได้ แต่ถ้าท�าตนให้ตกต�่าเส่ือมทรามจากพระสัทธรรม ก็หาอาจได้

ความพร้อมเพรียงด้วยผู้ที่ตั้งอยู่ในพระสัทธรรมไม่ ถึงจะมีมากและพร้อมเพรียงกัน  

กไ็ม่ชือ่ว่าพร้อมเพรยีงกันโดยชอบ เม่ือเป็นเช่นนีห้มูก่จ็กัแตกแยก เหตฉุะนีเ้มือ่ปรารถนา

ความพร้อมเพรียง ก็มีทางอันเดียวที่จะพึงท�า คือการยกตนขึ้นไปสู่พระสัทธรรม  

พระสัทธรรมก็จักจัดร้อยให้มีความประพฤติและความเห็นสม�่าเสมอเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ส�าเร็จเป็นความพร้อมเพรียงของหมู่ท่ีให้เกิดสุขได้ ทางนอกจากน้ี แม้จัก

ท�าได้ก็ไม่ให้เกิดสุข มีข้อเปรียบพระสัทธรรมด้วยสายโลหิต สายโลหิตย่อมจัดบุคคล

ให้เป็นญาติตลอดขึ้นไปถึงเป็นเชื้อชาติสายเดียวกัน เป็นหลักบรรทัดฐานให้คุมกันเข้า

เป็นสกุลเป็นชาติได้.

อนึง่ พระพทุธศาสนาย่อมองิอยูก่บัชาต ิเหมอืนเรอืนใจอาศยัอยูก่บัเรอืนกาย 

เมือ่ชาติระส�า่ระสายพระพทุธศาสนากพ็ลอยระส�า่ระสายด้วย ดงัมตีวัอย่างมาแล้ว และ

บคุคลแต่ละคน ย่อมเป็นทัง้พทุธศาสนกิท้ังประชาชาต ิจงึมหีน้าทีจ่ะพงึปฏิบตัใินฐานะ

เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาทางหนึ่ง ในฐานะเป็นประชาชาติอีกทางหนึ่ง โดยความ
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พร้อมเพรยีงกนั ทัง้นีจ้ะเป็นไปได้ด้วยการทีแ่ต่ละคนขวนขวายปฏิบติัตามหลกับรรทดัฐาน

ของชาติ เช่นเดียวกับขวนขวายปฏิบัติตามพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า เมื่อมีหลัก

บรรทดัฐานร่วมกนั และทกุคนขวนขวายยกตนขึน้สู ่กจ็กัเป็นหมู่ทีม่คีวามพร้อมเพรยีง

กันได้ แต่อาจเป็นการยาก เพราะมากคนด้วยกัน จึงมีไม่ถูกส่วนกัน หรือมีเหตุ 

ขัดขวางอื่น ๆ เรื่องเหล่านี้ไม่สุดวิสัยที่จะแก้ได้ เพราะเม่ือเห็นความจ�าเป็นท่ีจะให้มี

ความพร้อมเพรียงกนัจรงิแล้ว กจ็�าต้องพยายามอบรมกล่อมเกลาตนให้เข้าหลกับรรทดัฐาน 

แม้จะมีอุปสรรคใด ๆ ก็พยายามฟันฝ่า ในข้อนี้ อย่าว่าแต่บุคคลเลย แม้ในการต่อตู้

โต๊ะเป็นต้น กจ็�าต้องถากไสเจาะบากตวัไม้ให้เข้ากนัได้ตามที ่จะจบัมาต่อเข้าทเีดยีวคง

ไม่ส�าเร็จ เมือ่พยายามอบรมกล่อมเกลาจนเข้าหลกับรรทดัฐานได้แล้ว หลกับรรทัดฐาน

นั้น ก็จักจัดร้อยให้เป็นหมวดหมู่ที่พร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียว จนเหมือนดังเป็น

บคุคลคนเดยีวกนัได้ ไม่เช่นนัน้กไ็ม่อาจคมุกนัเข้าตดิ เป็นเหตพุบิตัเิสยีหายตัง้แต่ส่วน

ย่อยจนถึงส่วนใหญ่และส่วนอ่ืนท่ีอิงกันอยู่ เพราะต่างก็ชื่อว่าเป็นหมู่เดียวกันโดยชาติ

หรอืศาสนา ซึง่ต้องมทีกุข์สขุเนือ่งถงึกนัอยู ่ข้อนีค้วรสาธกด้วยพระพทุธจรรยาทีเ่ล่าไว้

ว่า คร้ังพระเจ้าวิฑูฑภะแห่งโกศลรัฐ เสด็จยกทัพไปเพ่ือท�าลายศากยวงศ์ สมเด็จ 

พระศากยมนุบีรมศาสดาได้เสดจ็ไปสูพ่รมแดน ประทบันัง่ ณ โคนไม้เงาห่างแสงแดด

ส่องต้องพระองค์ในเขตเมืองพระญาติ ไม่ประทับ ณ โคนไทรเงาร่มชิดสนิทใน 

เขตรัชสีมาของพระเจ้าวิฑูฑภะซึ่งอยู่ใกล้กัน เม่ือพระเจ้าวิฑูฑภะเสด็จกรีธาทัพไปถึง 

จงึเข้าเฝ้ากราบทูลถามถงึเหต ุกต็รสัตอบว่า “ชือ่ว่าเงาของญาตทิัง้หลายร่มเยน็” ดงันี้  

พระเจ้าวิฑูฑภะทราบพระพุทธประสงค์ ก็เสด็จยกทัพกลับ เป็นดังนี้ถึง ๓ ครั้ง  

เหตุฉะนี้ ผู้ปรารถนาสุขจึงควรปฏิบัติในทางให้เกิดความพร้อมเพรียงกัน ทั้งในฐานะ

เป็นพทุธศาสนกิ ทัง้ในฐานะเป็นประชาชาต ิเมือ่เป็นเช่นนี ้จกัเป็นหมูท่ีม่คีวามพร้อม-

เพรียงกัน เป็นเหตุให้เกิดความเจริญสุข เพราะ “ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็น

หมู่ ยังความเจริญให้ส�าเร็จ” ดังนี้ เมื่อหมู่คือชาติเจริญสุข หมู่พุทธศาสนิกก็เป็นสุข 

มีโอกาสได้เล่าเรียนศึกษาปฏิบัติธรรมวินัย เพื่อความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นโดยสะดวก ความ

พร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขด้วยประการฉะนี้.

สุขข้อนี้ย่อมเกิดมี เพราะผู้ท่ีพร้อมเพรียงกันย่อมมีตบะ คือความเพียรที่มี

อ�านาจ เกดิแต่ความรวมก�าลงั อาจท�าให้ส�าเรจ็ประโยชน์สขุตามท่ีกล่าวมาทุกประการได้ 

เพราะถ้าไม่ท�า ก็ปิดทางความสุขเสียทุกฐานะ และเมื่อท�าก็ต้องพร้อมเพรียงกัน จึงมี
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ตบะที่เป็นเหตุให้ส�าเร็จ พึงเห็นเช่นการงานที่บุคคลผู้เดียวท�าไม่ส�าเร็จหรือส�าเร็จได้

ยาก แต่เมื่อหลายคนพร้อมเพรียงกันท�า ก็ส�าเร็จได้ง่าย ไม่ใช่แต่เฉพาะบุคคลเท่านั้น 

แม้สังขารทั้งหลายก็ล้วนเกิดมีขึ้น เพราะธาตุและวัตถุหลายอย่างประกอบกัน ล�าพัง

อย่างเดียวไม่อาจส�าเร็จเป็นสังขารนั้น ๆ ได้ เช่น อิฐแผ่นเดียว ไม่ท�าให้เป็นตึกขึ้นได้ 

ร่างกายนีเ้องกป็ระกอบขึน้ด้วยอวยัวะหลายส่วน และทกุส่วนกต้็องร่วมกนัท�างานตาม

หน้าที ่ชีวติจงึด�าเนนิไปได้โดยสวสัด ีในการพากเพยีรประกอบกจิการทกุอย่างกเ็หมอืน

อย่างน้ัน ความส�าเรจ็จกัมีได้ด้วยการท่ีพร้อมเพรยีงกนัร่วมก�าลงัทกุส่วนให้เป็นอนัหนึง่

อนัเดยีว ตัง้แต่บคุคลรายตวัขึน้ไปจนถงึหมูม่าก แม้ในการปฏบิติัธรรม เม่ือธรรมปฏบิติั

นั้น ๆ พร้อมเพรียงกันเป็นธรรมสมังคี จึงเป็นตบะให้บรรลุถึงภูมิธรรมนั้น ๆ ได้  

ถ้าขาดพร้อมเพรียงกนั กห็มดตบะในกจิการทกุอย่าง แต่ถงึพร้อมเพรยีงกนั กต้็องตัง้

อยูบ่นหลกับรรทดัฐานทีช่อบ จึงจกัส�าเร็จผลอนัสมบรูณ์ ซึง่เป็นเหตใุห้เกดิสขุ ไม่เช่นนัน้ 

กจั็กเป็นเหตใุห้เกดิโทษทุกข์ตลอดสาย เหตฉุะนีผู้ป้รารถนาสขุ เมือ่ได้ยกตนขึน้สูห่ลกั

บรรทดัฐานของหมู ่จนมคีวามพร้อมเพรยีงด้วยหมูแ่ล้ว กพ็งึพากเพยีรปฏบิตัธิรุกจิให้

ก้าวหน้าไปด้วยดีตามพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ตบะคือความเพียรนั้น 

ก็จักเป็นตัวอ�านาจอ�านวยให้หลบล่วงทุกข์ประสบสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยล�าดับได้ เพราะ 

“บุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” ดังนี้ ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกันให้

เกิดสุขด้วยประการฉะนี้.

รวมความว่า โดยอนุโลมนัย สัจจพุทธิ ความรู้สัจจะ ก่อเกิดพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้าแสดงพระสัทธรรม พระสัทธรรมรวบรวมหมู่คือสงฆ์ สงฆ์แสดงตบะของ

บคุคลหรอืธรรมทีพ่ร้อมเพรยีงกนั ให้เกดิผลเป็นสขุ โดยปฏโิลมนยั สขุเกิดเพราะตบะ

ที่ชอบ ตบะอย่างนี้ช้ีได้ที่สงฆ์เท่านั้น สงฆ์เป็น สทฺธมฺมโช เกิดจากพระสัทธรรม  

พระสทัธรรมแสดงองค์พระพุทธเจ้า พระพทุธเจ้าชีถึ้งสจัจพทุธ ิกล่าวโดยย่อ ในทางปฏบิตัิ 

ท�าให้เป็นผู้รู้ขึ้นอย่างเดียวก็พ้นทุกข์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประมวลอยู่ในผู้รู้  

เหตฉุะนีค้วามเกดิขึน้แห่งพระพทุธเจ้า การแสดงพระสทัธรรม ความพร้อมเพรยีงของหมู่ 

ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกัน ให้เกิดสุขสายเดียวกันโดยตลอด.

 มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อตุลาคม ๒๔๘๖
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

กถิตา โข เตน ภควตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน อนุปุพฺพีกถา,  

เสยฺยถีทํ ทานกถา สีลกถา สคฺคกถา กามานํ อาทีนวโอการสงฺกิเลสกถา  

เนกฺขมฺเม อานิสํสกถาติ.

บัดนี้ จักแสดงธรรมีกถา พรรณนาอนุปุพพีกถา อันเป็นโอวาทานุสาสนี  

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมแก่สาธุชน ผู้มุ่งรู้

และปฏิบัติธรรม ตามพระพุทธสาสโนวาท.

พระผูม้พีระภาคผูพ้ระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์นัน้ ตรัสอนปุพุพกีถา 

คือ ทานกถา ตรัสพรรณนาทาน สีลกถา ตรัสพรรณนาศีล สคฺคกถา ตรัสพรรณนา

สวรรค์ กามาน� อาทีนวโอการสงฺกิเลสกถา ตรัสพรรณนาอาทีนพโทษความต�่าทราม

ความเศร้าหมองแห่งกามทั้งหลาย เนกฺขมฺเม อานิส�สกถา ตรัสพรรณนาอานิสงส ์

ในเนกขมัมะ ในกถามรรคนีจ้กัได้ยกอนปุพุพกีถานีข้ึน้วสิชันาสาธกพอให้ส�าเร็จประโยชน์.

อนปุพุพกีถา คอืพระธรรมเทศนาทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไปตามล�าดบั แห่งข้อ

ทีพึ่งประพฤตต้ัิงแต่ขัน้ต้นจนถึงขัน้สงู เชือ่มกบัสามุกกงัสิกาธรรมเทศนา คอื จตรุารยิสัจ 

ปรากฏในศาสนประวตัว่ิา พระผูม้พีระภาคได้ตรสัคร้ังแรกแก่ยสกลุบตุรในปฐมโพธกิาล 

และปรากฏในบาลีปเทศหลายแห่งว่า ได้ตรัสแก่บุคคลนั้น ๆ อีกเป็นอันมาก นับแต่
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เศรษฐีผู้บิดาของยสกุลบุตร แต่ไม่ปรากฏว่าได้ตรัสแก่เทพดาหรือแก่ภิกษุ มีแต่ตรัส

แก่มนุษย์ผู้เป็นคฤหัสถ์ ซ่ึงเป็นผู้มีจิตรื่นเริงเบิกบานเลื่อมใสแล้ว ดังเช่นยสกุลบุตร 

ผู้มีจิตรื่นเริงเบิกบาน เพราะได้ยินพระพุทธด�ารัสว่า “ที่นี่ไม่ขัดข้อง ที่นี่ไม่วุ่นวาย  

ท่านจงนั่ง เราจักแสดงธรรมแก่ท่าน” หรือดังเช่นอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี ผู้มีจิต

เลือ่มใสแล้วเข้าไปเฝ้า และสหีเสนาบดีผูไ้ด้ฟังพระธรรมเทศนาท่ีทรงแสดง มีจติเล่ือมใส 

แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต จึงทรงแสดงอนุปุพพีกถา 

และมีพระบาลีแสดงว่า เมื่อตรัสอนุปุพพีกถาแล้ว ก็ตรัสจตุราริยสัจสืบไป โปรดผู้ฟัง

ให้ได้บรรลโุลกตุตรคณุ เกดิดวงตาเหน็ธรรม ณ อาสนะทีน่ัง่ฟังนัน้ ดงัจะยกพระบาลี

มาแสดงสักแห่งหนึ่งว่า อถโข ภควา อนุปุพฺพีกถ� กเถสิ เป็นต้น แปลว่า “ครั้งนั้นแล 

(คือเมื่อผู้ฟังน้ันมีจิตรื่นเริงเบิกบานเล่ือมใส ควรจะทรงแสดงอนุปุพพีกถา) พระผู้มี-

พระภาคตรัสอนุปุพพีกถา คือ ตรัสทานกถา สีลกถา สัคคกถา ตรัสอาทีนพ  

ความต�่าทราม เศร้าหมองแห่งกามทั้งหลาย (แล) ทรงประกาศอานิสงส์ในเนกขัมมะ 

ในกาลใดพระผู้มีพระภาคได้ทรงทราบว่า (ผู้ฟังนั้น) มีจิตควร มีจิตอ่อน มีจิตปลอด

นิวรณ์ มีจิตเบิกบาน มีจิตเลื่อมใส ในกาลนั้น ทรงประกาศสามุกกังสิกาธรรมเทศนา 

(พระธรรมเทศนาท่ียกขึน้เอง) ของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย คือ ทกุข์ สมทุยั นโิรธ มรรค 

ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรมอันไม่มีกิเลสธุลี ปราศจากมลทินได้เกิดขึ้น (แก่ผู้ฟังนั้น) 

ในอาสนะนัน้นัน่เทียวว่า สิง่ใดสิง่หน่ึงมีความเกดิขึน้เป็นธรรมดา ส่ิงนัน้ทัง้หมดมคีวาม

ดับไปเป็นธรรมดา เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาด ปราศจากรอยด�าด่าง พึงรับน�้าย้อม

สนิทดี” ดังนี้.

เพราะฉะนัน้ สาธชุนผูฟั้งพระธรรมเทศนา พรรณนาอนปุพุพกีถา เมือ่ทราบ

กระแสความท่ีมาในพระบาลีฉะนี้แล้ว พึงท�าจิตให้รื่นเริงเบิกบานและเลื่อมใสใน 

พระรัตนตรัย ตั้งใจสดับจ�าเดิมแต่ทานกถาตามล�าดับไป.

ทานกถาข้อต้นนั้น พรรณนาทาน คือการให้การบริจาค ทานน้ีพระผู้มี- 

พระภาคตรัสไว้โดยอเนกปริยาย กล่าวโดยย่อ ตรัสสอนให้บุคคลให้ คือ สละบริจาค

ทรัพย์พัสดุสิ่งของของตนเป็นต้น เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ท้ังเพื่อบรรเทาก�าจัด

มัจฉริยะ (ความตระหนี่) โลภะ (ความโลภอยากได้) ของตน ก็การให้นั้นจ�าต้องมี

วัตถุที่พึงให้ มีข้าวน�้าผ้านุ่งห่มเป็นต้น วัตถุนั้น ๆ ท่านประสงค์ที่ประกอบด้วยธรรม 
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ได้มาโดยธรรม ไม่ประสงค์ที่ได้มาโดยมิชอบ และประสงค์วัตถุที่อาจส�าเร็จประโยชน์

แก่ผู้รับ มิใช่ของเสียของมีโทษเป็นต้น ท้ังถูกเวลาถูกคราว ดังที่ตรัสกาลทานได้ ๕ 

ประการ คือ ให้แก่อาคันตุกะ ผู้จรมา ๑ ให้แก่ผู้เตรียมเดินทางไป ๑ ให้แก่ภิกษุไข้ 

๑ ให้ในคราวทพุภิกขภยั ๑ ให้ข้าวใหม่ผลใหม่ในท่านผูม้ศีลีท้ังหลายก่อน ๑ อกีนยัหนึง่ 

ท่านจ�าแนกทานออกเป็น ๒ ด้วยยกวัตถุคือสิ่งที่พึงให้เป็นที่ตั้ง คือ อามิสทาน  

ให้อามสิ ได้แก่สิง่ของ ๑ ธรรมทาน ให้ทานคอืแสดงธรรมให้ฟัง ๑ อนึง่ แม้เวยยาวจัจะ

คอืการช่วยขวนขวายในกจิการด้วยการช่วยท�าด้วยกาย ช่วยพดูด้วยวาจา ช่วยคดิด้วยใจ 

ก็สงเคราะห์เข้าในทาน ได้วัตถุดังแสดงมานี้ ชื่อว่าวัตถุสมบัติ.

แม้มีวัตถุอยู่ แต่ยังไม่มีเจตนาให้ ก็ยังไม่เป็นทาน จึงต้องมีเจตนาให้อีกส่วน

หนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญเจตนาของทายกที่ประกอบด้วยองค์ ๓ คือ  

ปุพฺเพว ทานา สุมโน โหติ เป็นผู้มีใจดีก่อนแต่ให้ ทท� จิตฺต� ปสาเทติ ก�าลังให้ก็มีจิต

ผ่องใส ทตฺวา อตฺตมโน โหติ ครั้นให้แล้วก็มีใจยินดีได้เจตนาดังนี้ ชื่อว่าเจตนาสมบัติ 

เมื่อทายกประกอบด้วยเจตนาสมบัติชื่อว่ามีเจตนาประณีต ทานวัตถุแม้จะเศร้าหมอง 

ก็ชื่อว่าประณีตตามเจตนา.

อนึง่ ถงึมวีตัถพุร้อมทัง้เจตนาให้ แต่ไม่มีปฏคิาหกคอืผูร้บั ทานกยั็งไม่ส�าเรจ็ 

จึงต้องมปีฏคิาหกอกีฝ่ายหนึง่ พระผูม้พีระภาคตรสัสรรเสรญิปฏคิาหกทีมี่องค์ ๓ คอื 

เป็นผู้มีราคะสิ้นไปแล้ว หรือปฏิบัติเพื่อก�าจัดราคะ ๑ เป็นผู้มีโทสะส้ินไปแล้ว หรือ

ปฏิบัติเพื่อก�าจัดโทสะ ๑ เป็นผู้มีโมหะสิ้นไปแล้ว หรือปฏิบัติเพื่อก�าจัดโมหะ ๑ ได ้

ปฏิคาหกดังนี้ ชื่อว่าปฏิคาหกสมบัติ พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญทานที่เลือกให้ใน

เขตอันดี เพราะจะให้ผลไพบูลย์ เปรียบเหมือนเลือกหว่านพืชลงในเนื้อนาอันดี และ

ตรัสยกย่องทานที่ให้ด้วยศรัทธา ให้โดยเคารพ ให้โดยกาล มีจิตอนุเคราะห์ให้ ให้ไม่

กระทบกระเทือนตนและผู้อ่ืน ว่าเป็นสัปปุริสทาน ทานที่ถึงพร้อมด้วยสมบัติท้ัง ๓  

ทัง้เป็นสปัปรุสิทานดงัแสดงมานี ้พระผู้มพีระภาคตรสัพรรณนาผลานิสงส์ไว้โดยอเนก

ปรยิาย แต่จะงดไว้วสิชันาในสคัคกถา และท่านแสดงว่ามเีทพดามาภาษติคาถาในส�านัก

พระผูม้พีระภาคว่า อาทติตฺสมึฺ อคารสมึฺ เป็นอาท ิแปลว่า เมือ่เรอืนถกูไฟไหม้ บคุคล

น�าภาชนะใดออก ภาชนะนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เขา ส่วนภาชนะที่ไม่น�าออกไป ก็ถูก

ไฟไหม้เสยีในทีน่ัน้ ฉนัใด โลกคอืหมูส่ตัว์กฉั็นนัน้ ถูกชราและมรณะไหม้ บคุคลพึงน�า
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ออกด้วยทานเท่านั้น ทรัพย์พัสดุสิ่งของที่ให้แล้วย่อมชื่อว่าฝังไว้ดีแล้ว มีสุขเป็นผล  

ที่มิได้ให้ ย่อมไม่เป็นอย่างนั้น โจรท้ังหลายน�าไปได้ พระราชาทั้งหลายริบยึดไปได้  

ไฟไหม้ได้ เสยีหายไปได้ และในทีส่ดุ กจ็ะละสรรีะพร้อมทัง้ทรพัย์ทีห่วงแหนไปเพราะ

ความตาย ผู้มปัีญญารูค้วามนีแ้ล้วพงึบรโิภคและพงึให้ ครัน้ให้และบรโิภคตามสามารถ

แล้ว ใครก็ติเตียนไม่ได้ ย่อมเข้าถึงสวรรคสถาน ดังนี้.

ตสฺมา วิเนยฺย มจฺเฉร� ทชฺชา ทาน� มลาภิภู

เพราะเหตนุัน้ บคุคลพงึก�าจดัมัจฉรยิะ ความตระหนี ่ครอบง�าชนะกิเลสมลทนิ 

ให้ทาน ด้วยประการฉะนี้.

อนึ่ง ทานจักบริสุทธิ์ก็เพราะศีล สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสทักษิณาวิสุทธิ 

(ความหมดจดแห่งทักษิณาคือทาน) ไว้ในทักษิณาวิภังคสูตร ๔ ประการ คือ ทายก

เป็นผู้มศีลี มกีลัยาณธรรม ปฏคิาหกเป็นผูท้ศุลี มีบาปธรรม ทักษณิาย่อมบรสิทุธิฝ่์าย

ทายก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ๑ ทายกเป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม ปฏิคาหกเป็นผู้มีศีล 

มีกัลยาณธรรม ทักษิณาย่อมบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก ๑ ทั้งทายก

ทั้งปฏิคาหกเป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม ทักษิณาย่อมไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่าย ๑ ทายกเป็น

ผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม ปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม ทักษิณาย่อมบริสุทธิ ์

ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหก ๑

 ต� เว ทาน� วิปุลผลนฺติ พฺรูมิ

“เรา (ตถาคต) กล่าวทานนัน้แล (คอืทีบ่รสุิทธิท้ั์ง ๒ ฝ่าย) ว่า มผีลไพบลูย์” 

อนึ่ง ศีลเปรียบเหมือนพื้นปฐพีเป็นที่อาศัยแห่งธรรมอื่น ๆ สมดังที่ตรัสไว้ว่า

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว เย เกจิ พลกรณียา กมฺมนฺตา กรียนฺติ สพฺเพ เต ปวึ  

นิสฺสาย ปวิย� ปติฏฺาย

เป็นอาทิ แปลความว่า “ภกิษุท้ังหลาย การงานทีท่�าด้วยก�าลงัอย่างใดอย่างหนึง่ 

อนัชาวโลกกระท�าอยู่ การงานเหล่านีท้ั้งหมด อาศัยพืน้ปฐพี ด�ารงอยูบ่นปฐพ ีการงาน

ทัง้หลายทีท่�าด้วยก�าลงัเหล่านัน้ท�าอยูอ่ย่างนี ้แม้ฉันใด ภกิษก็ุฉันนัน้ อาศัยศลี ตัง้อยู่

ในศีล ย่อมท�าสัมมัปปธาน ๔ ให้เจริญ” ดังนี้.
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อนึ่ง ศีลชื่อว่าเป็นมหาทาน เพราะเป็นการให้อภัย (ความไม่มีภัยไม่มีเวร) 

เหตุฉะนี้ พระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสทานกถาแล้ว จึงตรัสสีลกถาเป็นข้อที่ ๒.

สลีกถาน้ัน พรรณนาศีล ศีลท่ีตรัสสัง่สอนคฤหสัถ์ทัว่ไปม ี๕ ข้อ เรยีกเบญจศลี 

คือ ปาณาตปิาตา เวรมณ ีเว้นจากการฆ่าสัตว์ ๑ อทนฺินาทานา เวรมณ ีเว้นจากการ

ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ ๑ กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดใน

กามทั้งหลาย ๑ มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากพูดเท็จ ๑ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺานา 

เวรมณี เว้นจากดื่มน�้าเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นฐานะแห่งความประมาท ๑ ดังที่

ตรัสแก่อนาถบณิฑกิคฤหบดว่ีา “ผูไ้ม่ละภยัเวร ๕ มกีารฆ่าสตัว์เป็นต้น เรยีกว่าผูท้ศุลี  

และย่อมเข้าถงึนิรยะ ส่วนผูล้ะภัยเวร ๕ เหล่านัน้ เรยีกว่าผูม้ศีลี และย่อมเข้าถึงสุคต”ิ 

ดังนี้.

อะไรชื่อว่าศีล ท่านแสดงไว้ในปฏิสัมภิทามรรคว่า เจตนา สีล� เจตนา ชื่อว่า

ศลี เจตสกิ� สลี� เจตสกิชือ่ว่าศลี ส�วโร สลี� สงัวรชือ่ว่าศลี อวตีกิกฺโม สลี� ความไม่ล่วง

ละเมิดชื่อว่าศีล มีอธิบายว่า ที่ชื่อว่าศีล ต้องประกอบด้วยเจตนาคิดวิรัติงดเว้นจากฆ่า

สัตว์เป็นต้น เจตนานี้แหละชื่อว่าศีล, วิรัติหรือเวรมณี คือความงดเว้น ชื่อว่าเจตสิก 

เพราะมีในใจ, แม้เจตสิกคือตัววิรัติ ก็ชื่อว่าศีล, เมื่อมีเจตนาและเจตสิกเป็นศีลข้ึน  

ก็มีสังวรส�ารวมระวังเป็นอันดี แม้ความสังวรนี้ ก็ชื่อว่าศีล เมื่อมีสังวร ก็ย่อมไม่ล่วง

ละเมิดภัยเวรนั้น ๆ แม้อวีติกกมะ ความไม่ล่วงละเมิด ก็ชื่อว่าศีล.

อนึ่ง ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อันผู้มีศีลพึงสมาทานประพฤติ เรียกว่า

สิกขาบท แม้สิกขาบทนี้ก็ชื่อว่าศีล และเรียกกันว่าศีล ๕ ก็เพราะมี ๕ สิกขาบท  

ศีล ๘ ก็เพราะมี ๘ สิกขาบทเป็นต้น ผู้ที่สมาทานศีลก็คือสมาทานสิกขาบทนั้น ๆ  

ดังทีส่มาทานว่า ปาณาตปิาตา เวรมณ ีสกิขฺาปท� สมาทยิาม ิข้าพเจ้าสมาทานสกิขาบท

คือเว้นจากฆ่าสัตว์ ดังนี้เป็นต้น.

การสมาทานสกิขาบทนี ้เป็นเบือ้งต้นของการน�าตนเข้ามาสูศ่ลี ด้วยสมาทานวริตัิ 

เมือ่สมาทานแล้ว กร็กัษาไว้ด้วยดไีม่ล่วงละเมดิด้วยความสงัวร ประกอบด้วยวริตัเิจตนา 

ความตั้งใจงดเว้น ผู้สมาทานศีลแล้ว ไม่ล่วงทางกายวาจา ศีลก็ไม่ขาด ไม่ทะลุ แต่ถ้า
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ใจยังคิดล่วงอยู่ หรือยังมีความคะนองทางกายวาจา ศีลก็ยังด่างพร้อยไม่บริสุทธิ์  

ต่อเมื่อใจไม่คิดล่วงละเมิด และไม่คะนองกายคะนองวาจา ศีลจึงไม่ด่างไม่พร้อย  

เป็นศีลบริสุทธ์ิ เพราะฉะนั้น ผู้มุ่งรักษาศีลให้บริสุทธิ์ จึงต้องรักษาเจตนาหรือใจให้

ประกอบด้วยวิรัติ เมื่อเป็นเช่นนี้ ศีลก็จักเกิดอยู่กับใจ ใจก็จักอยู่กับศีล เป็นใจสงบ

เป็นใจปกติเรียบร้อย เมื่อใจสงบ ปกติ กายวาจาก็สงบปกติ ดังพระบาลีว่า

สนฺต� ตสฺส มน� โหติ สนฺตา วาจา จ กมฺม จ

“ใจของท่านสงบ วาจาและกรรมทางกายก็สงบ” จึงเป็นศีลตลอดกาย วาจา

ใจ ความสงบ ความเป็นปกตินี้ เป็นลักษณะเอกอันเดียวของศีล เป็นตัวศีล ศีลนี้ 

พระผู้มีพระภาคตรัสพรรณนาอานิสงส์ไว้โดยอเนกปริยาย ดังเช่นค�าบอกอานิสงส์ว่า 

สีเลน สุคตึ ยนฺติ ไปสู่สุคติเพราะศีล สีเลน โภคสมฺปทา โภคทรัพย์ถึงพร้อมเพราะ

ศีล สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ ถึงความดับทุกข์เพราะศีล ตสฺมา สีล� วิโสธเย เหตุดังนั้น 

สาธุชนพึงช�าระศีลให้บริสุทธิ์ ด้วยประการฉะนี้.

พระผูม้พีระภาค ครัน้ตรสัทานกถาสลีกถา พรรณนาทานและศลีแล้ว กต็รสั

สัคคกถาต่อไป เพราะทานและศีล เป็นเหตุให้เข้าถึงสวรรค์.

สคัคกถานัน้ พรรณนาสวรรค์อันท่านแสดงว่าเป็นทีน่่าใคร่ปรารถนาพอใจโดย

ส่วนเดียว ดังที่ตรัสไว้ในพาลบัณฑิตสูตรว่า ย� โข ต� ภิกฺขเว สมฺมา วทมาโน วเทยฺย 

เอกนฺต� อิฏฺ�  เป็นอาทิ แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อกล่าวให้ชอบ พึงกล่าวที่อันใดว่า

น่าใคร่ น่าปรารถนา เป็นท่ีเจริญใจโดยส่วนเดียว เมื่อกล่าวที่นั้นให้ชอบ ก็พึงกล่าว

สวรรค์เท่านั้น” ดังนี้.

ในพระบาลทีัว่ไปแสดงสวรรค์ว่า เป็นโลกอนัพงึเข้าถงึในภายหน้าส�าหรบัผูม้บีญุ 

คู่กับนิรยะส�าหรับผู้มีบาป ดังพระบาลีว่า กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค� โลก� 

อปุปชชฺต ิเบือ้งหน้าแต่ตายเพราะกายท�าลาย ย่อมเข้าถงึสคุตโิลกสวรรค์ พระผูม้พีระภาค

ตรสัโลกสวรรค์นีส้�าหรบัทานบดแีละผูม้ศีลี ในทานานสิงัสกถาและสลีานสิงัสกถาทัว่ไป 

ก็อานิสงส์แห่งทานและศีลน้ัน พระผู้มีพระภาคตรัสไว้เป็นอันมาก โดยปริยายหนึ่ง 

ตรัสอานิสงส์แห่งทานไว้ ๕ ประการ คือ ทายกทานบดีย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชน

มาก ๑ สัตบุรุษคือคนดีย่อมคบ ๑ กิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไป ๑ เป็นผู้ไม่ขาดจาก
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ธรรมของคฤหัสถ์ หรือเป็นผู้กล้าเข้าไปสู่บริษัทคือชุมนุมชนทุกหมู่เหล่า ๑ เบื้องหน้า

แต่มรณะเพราะการแตกท�าลาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ๑ และตรัสอานิสงส์แห่ง

สัปปุริสทานไว้ว่า ให้ทานด้วยศรัทธา ย่อมเป็นเหตุให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มีโภคะมาก

เป็นต้น.

อนึง่ ตรสัอานสิงส์แห่งศลีไว้โดยปรยิายหนึง่ ๕ ประการ คอื ผูมี้ศีลถึงพร้อม

ด้วยศลี ย่อมบรรลกุองโภคะใหญ่ อนัมอีปัปมาทเป็นเหต ุ๑ กติติศพัท์อนังามย่อมขจรไป 

๑ เป็นผู้กล้าเข้าไปสู่บริษัททุกหมู่เหล่า ๑ เป็นผู้ไม่หลง มีสติท�ากาละ ๑ เบื้องหน้า

แต่มรณะเพราะกายแตกท�าลาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ๑ ในที่บางแห่งท่านก็

แสดงผลพเิศษของทานดังทีต่รสัแก่นางสมุนาราชเทว ีโดยความว่า “ทายกทานบดย่ีอม

ดีกว่าผู้ที่ไม่ให้ทาน ด้วยฐานะ ๕ คือ ด้วยอายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตย ทั้งที่

เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์” ส่วนผลพิเศษแห่งศีล พึงสันนิษฐานถือเอาได้จาก

จูฬกัมมวิภังคสูตร ที่แสดงว่า ความเว้นจากปาณาติบาต เป็นข้อปฏิบัติที่ท�าให้มี 

อายุยืน ความไม่เบียดเบียนสัตว์ เป็นข้อปฏิบัติท�าให้มีโรคน้อยเป็นต้น และในที่บาง

แห่งท่านแสดงว่า สัมปทาอื่น มีญาติสัมปทาเป็นต้น เป็นเหตุให้ไปสวรรค์ไม่ได้  

ส่วนสีลสัมปทาหรือทิฏฐิสัมปทาเป็นเหตุให้ไปสวรรค์ได้.

อานสิงส์เหล่านี ้ย่นลงเป็น ๒ คอื เป็นสนัทฏิฐกิะ เห็นเองได้ ได้แก่อานสิงส์

ข้อต้น ๆ ๑ สมัปรายกิะ เกดิในภายหน้า ได้แก่สวรรค์ ๑ สันทฏิฐกิผลนัน้ บคุคลอาจ

เห็นเองได้ ส่วนสัมปรายิกผล สามัญชนยังไม่เห็น ต้องอาศัยตถาคตโพธิสัทธา 

เป็นเครื่องน�า ดังเช่นสีหเสนาบดีกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่า สันทิฏฐิกผลท่ี 

พระผู้มีพระภาคแสดงแก่ตนนั้น ตนไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาค เพราะรู ้ได้เอง  

ส่วนสัมปรายิกผลยังไม่รู้ ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาค พระองค์ก็ตรัสยืนยันว่า “เอวเมต� 

สหี เอวเมต� สหี ข้อนัน้เป็นอย่างนัน้ สหีะ ข้อนัน้เป็นอย่างนัน้ สีหะ” ดงันี ้สนัทิฏฐกิผล

และสมัปรายกิผลท้ัง ๒ น้ี ก็ย่นลงเป็น ๑ คอื อฏิฐผล ผลท่ีน่าปรารถนารกัใคร่ชอบใจ 

หรืออฏิฐารมณ์ อารมณ์คอืรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะและธรรมคือเรือ่ง ทีน่่าปรารถนา

รักใคร่ชอบใจ อิฏฐผลนี้มีสวรรค์เป็นอย่างยิ่ง อีกปริยายหนึ่ง ตรัสสวรรค์ไว้ว่า ทิฏฺา 

มยา ภิกฺขเว ฉผสฺสายตนิกา นาม สคฺคา เป็นอาทิ แปลถือเอาความว่า “ดูก่อนภิกษุ

ทัง้หลาย สวรรค์ชือ่ว่าผสัสายตนกิะ เกดิจากอายตนะ ท่ีต่อผสัสะ ๖ อย่าง เราเห็นแล้ว 
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ในสวรรค์นัน้เหน็รูปอย่างใดอย่างหนึง่ด้วยตา ฟังเสยีงอย่างใดอย่างหนึง่ด้วยห ูสดูกลิน่

อย่างใดอย่างหน่ึงด้วยจมูก ล้ิมรสอย่างใดอย่างหนึง่ด้วยลิน้ ถกูต้องโผฏฐัพพะอย่างใด

อย่างหน่ึงด้วยกาย รูธ้รรมคอืเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ด้วยใจ แต่ทีน่่าใคร่น่าปรารถน่าเจริญใจ 

ไม่เห็นรูปเป็นต้นท่ีไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่เป็นทีเ่จรญิใจ” พระบาลนีีไ้ม่ก�าหนดโลก

น้ีโลกหน้า จงึให้ส�าเรจ็สนันิษฐานว่า ในท่ีใดเหน็แต่รปูทีน่่าใคร่น่าปรารถนาเป็นทีเ่จรญิใจ 

ในที่นั้นก็เป็นผัสสายตนิกสวรรค์ชั้นรูป ในท่ีใดได้ยินแต่เสียง ได้สูดกล่ิน ได้ล้ิมรส  

ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะ ได้คิดธรรมคือเรื่องเช่นนั้น ในที่นั้นก็เป็นผัสสายตนิกสวรรค์ชั้น

เสียง ช้ันกล่ิน ชั้นรส ชั้นโผฏฐัพพะ ชั้นธรรม เมื่อได้ประสบดังนี้ทั้ง ๖ อายตนะ  

กเ็ป็นผสัสายตนกิสวรรค์ครบ ๖ ชัน้ อานสิงส์แห่งทานและศลีทกุประการทีย่่นลงเป็น

อิฏฐผล หรืออิฏฐารมณ์เพียงประการเดียวนั้น ก็สงเคราะห์เข้าในสวรรค์นี้ จะสาธก

ความในปัจจุบัน ทายกทานบดีผู้มีจิตผ่องแผ้วยินดีในการบริจาคทาน ในกาลทั้ง ๓  

ดังแสดงแล้วในทานกถา ย่อมมีมโนทวารคือใจผ่องใส เห็นทานวัตถุที่จะบริจาค หรือ

ก�าลงับรจิาค หรอืบรจิาคไปแล้ว เป็นสิง่ทีเ่จริญตา ได้ยินค�าปรารภถึงทาน เป็นถ้อยค�า

เจริญหู และเมื่อมีใจดีเพราะระลึกถึงทานเป็นจาคานุสสติ รูปต่าง ๆ ที่ตาเห็น เสียง

ต่าง ๆ ท่ีหูได้ยิน จนถงึเรือ่งทีใ่จคดิ กพ็ลอยดี เป็นท่ีเจริญตาเจริญใจไปตาม รวมความว่า 

ทายกทานบดีย่อมได้เสวยอิฏฐารมณ์ เป็นที่ตั้งแห่งสุขโสมนัส แม้ในปัจจุบัน  

เพราะทานบรจิาคของตน ฝ่ายปฏคิาหก กย่็อมได้สขุจากทานนัน้ ในโลกนีถ้้าบคุคลพา

กนับ�าเพ็ญทานบรจิาคตามฐานะ ดงัค�าว่า “ทตวฺา จ ภตุวฺา จ ยถานภุาว� ให้และบรโิภค

ตามอานุภาพคือสามารถ” ความสุขจะแผ่ไปเพียงไร ฝ่ายผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม  

ช่ือว่าบ�าเพ็ญอภัยทาน ให้ความไม่มีภัย ไม่มีเวรแก่สรรพสัตว์ อันท่านยกย่องว่า 

มหาทาน สตัว์อืน่กไ็ม่มภียัมเีวรจากตน ตนกเ็ป็นผู้ไม่มภียัมเีวร ต่างอยู่ด้วยกนัเป็นสุข  

และเมือ่ระลกึถงึศีลของตน เป็นสลีานสุสต ิกย่็อมเกดิปีตโิสมนสัยนิด ีในโลกนีถ้้าต่าง

พากันตั้งอยู่ในศีล เว้นจากเบียดเบียนกันและกัน จักพากันเสวยอิฏฐารมณ์ อยู่ด้วย

กันเป็นสุขสงบ สมตามพระพุทธอุทานว่า

อพฺยาปชฺฌ� สุข� โลเก  ปาณภูเตสุ สญฺญโม

ความไม่เบียดเบียนคือความส�ารวมในสัตว์ทั้งหลาย เป็นสุขในโลก ดั่งนี้  

น้ีสงเคราะห์เข้าในผัสสายตนิกสวรรค์ ส่วนบุคคลผู้ตระหนี่ไม่บริจาค และผู้ทุศีล  
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แม้ปรารถนาสวรรค์ กไ็ม่ได้ประสบ เพราะไม่เผือ่แผ่ให้สขุแก่ผูอ้ืน่ด้วยทาน ซ�า้ก่อทกุข์

แก่ผู้อื่นเพราะความทุศีล ผู้เช่นนี้มีอยู่ในที่ใด ความขัดข้องคับแค้นเดือดร้อนก็มีใน 

ที่นั้น จึงชื่อว่า เป็นผู้สร้างนิรยะคือนรกขึ้นในโลกนี้ ตรงกันข้ามกับผู้มีทานมีศีล  

ในบัดนี้เป็นเช่นไร ในเบื้องหน้าก็หวังได้ว่าจักเป็นเช่นนั้น

ตสฺมา กเรยฺย กลฺยาณ� นิจย� สมฺปรายิก�

ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺา โหนฺติ ปาณิน�

เพราะเหตนุัน้ สาธชุนเมือ่พอกพนูประโยชน์สขุเป็นไปในภายหน้า พงึท�ากรรม

อันงาม คือบุญกุศล เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ท้ังหลายในโลกเบื้องหน้า  

ด้วยประการฉะนี้.

พระผู้มีพระภาคครั้นตรัสสัคคกถาพรรณนาสวรรค์ สืบต่อจากทานและศีล

เพราะเป็นอิฏฐผลอันทายกทานบดีและผูมี้ศลีพงึได้แล้ว กต็รสักามาทนีวกถา พรรณนา

อาทีนพคือโทษ ความต�่าทราม ความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย เพื่อชักน�าใจของผู้

ฟังให้ถอนออกจากกาม เพราะสวรรค์แม้เป็นยอดอฏิฐารมณ์ กเ็ป็นกามหรอืกามาวจร.

กามที่ตรัสในกามาทีนวกถานี้ ได้แก่ วัตถุที่น่าใคร่ปรารถนาพอใจ เรียกว่า 

วตัถุกามบ้าง เรยีกว่า กามคณุ เพราะเป็นกามเครือ่งผกูทับถมใจสตัว์บ้าง ตรัสจ�าแนก

โดยวัตถุเป็น ๕ ประการ ดังพระบาลีว่า ปญฺจิเม ภิกฺขเว กามคุณา เป็นอาทิ  

แปลความว่า ภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ เหล่านี้ คือ รูปที่พึงรู้ด้วยจักษุ เสียงที่พึงรู้

ด้วยโสตะ กล่ินท่ีพึงรู้ด้วยฆานะ รสท่ีพึงรู้ด้วยชิวหา โผฏฐัพพะ (สิ่งที่กายถูกต้อง)  

ทีพ่งึรู้ด้วยกาย อฏฺิา กนฺตา มนาปา อันน่าปรารถนารกัใคร่พอใจ ปิยรูปา กามปูส�หติา 

รชนียา เป็นสิ่งน่ารัก ประกอบด้วยความใคร่ เป็นสิ่งย้อมใจให้ยินดี รวมกามคุณเป็น 

๕ ประการ แต่เมื่อนับธรรมารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ อันพึงรู้ด้วยใจเข้าด้วย 

ก็เป็น ๖ ดังพระบาลีว่า ปญฺจ กามคุณา โลเก มโนฉฏฺา ปเวทิตา แปลว่า กามคุณ 

๕ ประการมีธรรมคือเรื่องที่พึงรู้ด้วยใจเป็นที่ ๖ บัณฑิตประกาศไว้แล้วในโลก ดังนี้ 

แต่กามท้ังหลายนี้ ไม่เรียกว่ากาม ในวินัยคือค�าแนะน�าของพระพุทธเจ้าผู้อริยะ  

ดังพระพุทธภาษิตว่า “อปิจ โข ภิกฺขเว เนเต กามา กามคุณา นาเมเต อริยสฺส  

วินเย วุจฺจนฺติ ภิกษุทั้งหลาย ก็แต่กามเหล่านี้ คือที่ชื่อว่ากามคุณเหล่านี้ บัณฑิตไม่
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เรียก (ว่ากาม) ในวินัยของพระอริยะ” อะไรเป็นตัวกามในอริยวินัย มีคาถาแสดงต่อ

ไปว่า สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม เป็นต้น แปลความว่า “ราคะที่เกิดเพราะด�าริไป 

เป็นกามของคน วัตถุหลายหลากในโลกหาใช่กามไม่ วัตถุหลายหลากเหล่านั้น ตั้งอยู่

ในโลกอย่างนั้นนั่นแหละ แต่ชนผู้มีปัญญา ย่อมก�าจัดความพอใจในวัตถุเหล่านั้นเสีย” 

ดงันี ้พระบาลีนีช้ีร้าคะ ความรกัใคร่ท่ีย้อมใจให้ตดิให้ยินด ีหรอืฉันทราคะ ความรกัใคร่

ด้วยความพอใจ ว่าเป็นกาม นี้เรียกว่า กิเลสกาม คือกิเลสเป็นเหตุใคร่ เป็นท่ีต้ัง 

แห่งวัตถุกาม เพราะล�าพังวัตถุ ถ้าไม่มีกิเลสเข้าไปรักใคร่พอใจ ก็หาเป็นกามไม่  

แต่สัตวโลกมีกิเลสกามประจ�าอยู่ในจิต เมื่อเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้น ที่น่าปรารถนา 

รักใคร่พอใจ กิเลสก็ยื่นออกไปใคร่ในรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ รูปเสียง

เป็นต้นเหล่านั้น จึงเป็นกาม เพราะเป็นส่ิงที่ใคร่ เป็นกามคุณ เพราะเป็นกามท่ีผูก

ทบัถมใจ เพราะเหตไุรสตัวโลกจงึรกัใคร่อยู่ในกาม ? กเ็พราะกามทัง้หลายมีอสัสาทะ

คือสุขโสมนัสเป็นเครื่องล่อใจให้ยินดี กามที่หยาบ มีอัสสาทะน้อย กามที่ประณีต 

เช่นสวรรค์ มอีสัสาทะมาก เป็นเครือ่งล่อใจให้ยินดมีาก แต่อัสสาทะในกามนัน้ มน้ีอย

มากเมื่อเทียบกับอาทีนพคือโทษ เพราะกามทั้งหลายแม้เป็นสวรรค์ อนิจฺจา ทุกฺขา  

วปิรณิามธมมฺา กเ็ป็นสิง่ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวนไปเป็นธรรมดา เมือ่บคุคล

ไมพ่จิารณาให้รูเ้ห็นตามเปน็จริง และไปปรารถนารักใคร่พอใจ กถ็กูครอบง�าใจ กดให้

ต�่าทราม ให้เศร้าหมอง ก่อกิเลส กรรม และวิบากร�่าไป ไม่ให้พ้นไปจากชาติ ชรา 

มรณะ และโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัสสะ อุปายาส จึงไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ 

เหตุฉะนี้ “อปฺปสฺสาทา กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหุปายาสา อาทีนโว เอตฺถ 

ภิยฺโย กามท้ังหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มีอัสสาทะน้อย มีทุกข์มาก มีความ 

คับแค้นมาก อาทีนพในกามน้ีมีมากย่ิงนัก” และตรัสอุปมาเปรียบเทียบกามไว้เป็น 

อันมาก มีอุปมาด้วยชิ้นกระดูกเป็นต้น.

ตสฺมา ชนฺตุ สทา สโต กามานิ ปริวชฺชเย

เต ปหาย ตเร โอฆ� นาว� สิตฺวาว ปารคู

เพราะเหตนุัน้ นรชนพงึมสีตเิว้นกามทัง้หลายทกุเมือ่ เพราะเว้นกามท้ังหลาย

นั้นแล้ว พึงข้ามโอฆะคือห้วงกิเลสและกองทุกข์ มีอุปมาเหมือนนาวิกชนผู้เดินทางใน

สมุทรสาครด้วยเรือ วิดเรือแล้ว ย่อมถึงฝั่งโดยสวัสดี ด้วยประการฉะนี้.
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พระผู้มีพระภาคครั้นตรัสอาทีนพแห่งกามแล้ว ก็ทรงประกาศอานิสงส์ใน 

เนกขมัมะเพือ่จูงใจเวไนยชนผูเ้หน็โทษในกาม ให้น้อมไปในเนกขมัมะ เป็นข้อทีค่รบ ๕.

เนกขมัมะ ได้แก่ ความหลีกออกจากกาม จ�าแนกเป็น ๒ ก่อน คอื เนกขมัมะ

ทางกาย ได้แก่ ความปลกีกายออกสูท่ีส่งบสงดั เป็นกายวิเวก สงดักาย อย่างสูงได้แก่

บรรพชา คือถือบวชเป็นบรรพชิต ๑ เนกขัมมะทางจิตได้แก่ความตั้งจิตมั่นเป็นสมาธิ 

สงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย เป็นจิตตวิเวก สงัดจิต ๑ เนกขัมมะใน 

บาลีปเทศโดยมากหมายถึงสมาธิ ดังที่ตรัสถึงฌานคือความเพ่งอารมณ์ด้วยจิตต้ังม่ัน

แน่วแน่ ประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารเป็นต้น ว่าเป็นเนกขัมมสุข. ในอนุปุพพีกถานี้ 

เวไนยชนผูฟั้งย่อมปลกีกายออกมาสูท่ีเ่ฉพาะพระพกัตร์ของพระศาสดา ชือ่ว่ามเีนกขมัมะ

ทางกายตั้งแต่ต้นมาแล้ว ดังเช่นยสกุลบุตรหลีกจากปราสาทออกไปสู่ป่าจนได้เข้าเฝ้า 

และพระศาสดาก็ได้ทรงอบรมด้วยทานกถา สีลกถา สัคคกถา กามาทีนวกถามาโดย

ล�าดับ บดันี ้เพือ่ทรงอบรมจิตให้เป็นเนกขมัมะ สมควรเพือ่จกัฟังสามุกกังสกิาธรรมเทศนา

คือจตุราริยสัจ จึงทรงประกาศอานิสงส์ในเนกขัมมะ ก็อานิสงส์ในเนกขัมมะนั้นคือ 

ผลที่เป็นส่วนดีส่วนชอบ หรือผลที่เป็นส่วนคุณ อันเกิดแต่เนกขัมมะ พระศาสดาทรง

แสดงไว้ในบาลปีเทศเป็นอนัมาก ดังเช่นทีต่รสัโดยความเป็นเนกขมัมสขุ เทยีบกบักามสขุ

แก่พระอุทายิว่า ย� โข อุทายิ อิเม ปญฺจ กามคุเณ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข� โสมนสฺส� 

เป็นอาทิ แปลความว่า “อุทายิ สุขโสมนัสใดอาศัยกามคุณ ๕ เหล่านี้เกิดขึ้น นี้เรียก

ว่าสุขในกาม สุขไม่สะอาด สุขของปุถุชน สุขไม่ประเสริฐ เรากล่าวว่า ไม่ควรเสพ  

ไม่ควรอบรมให้เกิดมี ไม่ควรท�าให้มาก ควรกลัวต่อสุขนั้น อุทายิ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและ

สุขเกิดแต่วิเวกอยู่” ต่อจากนี้ ตรัสทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน โดยล�าดับ  

แล้วตรัสว่า “นี้เรียกว่าเนกขัมมสุข (สุขออกจากกาม) วิเวกสุข (สุขสงัด) อุปสมสุข 

(สุขสงบระงับ) สัมโพธิสุข (สุขเพื่อความรู้พร้อม) เรากล่าวว่าควรเสพ ควรอบรมให้

เกิดมี ควรท�าให้มาก ไม่ควรกลัวต่อสุขนั้น.”

อนึ่ง ตรัสในที่อื่นว่า ปีติสุขที่อาศัยกามคุณ ๕ เกิดขึ้น เป็นสามิสเจืออามิส 

ปีติในปฐมฌานทุติยฌาน สุขในฌานทั้ง ๒ นั้นและในตติยฌาน เป็นนิรามิส ไม่เจือ

อามิส ปีติสุขที่เกิดแก่ผู้พิจารณาจิตที่วิมุตตจากราคะ โทสะ โมหะ เป็นนิรามิสที่ 

ยิ่งกว่านิรามิส.
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อนึ่ง ตรัสสอนแก่อนาถบิณฑิกคฤหบดี มีความว่า บ�ารุงภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจัย 

๔ มีจีวรเป็นต้นแล้ว ก็ไม่พึงท�าความยินดีเพียงเท่านั้น พึงศึกษาอย่างนี้ว่าไฉนเราพึง

เข้าถึงปีติท่ีปวิเวก คือสงบสงัดตลอดกาลอันควร และตรัสอนุโมทนาภาษิตของท่าน 

พระสารีบุตรผู้กราบทูลแสดงว่าฐานะ ๕ ประการ ไม่มีแก่พระอริยสาวกในสมัยที่เข้า

ถึงปีติที่สงบสงัดนั้นอยู่ คือ ทุกขโทมนัสอันอาศัยกาม ๑ สุขโสมนัสอันอาศัยกาม ๑ 

ทกุขโทมนัสอันอาศัยอกศุล ๑ สขุโสมนสัอนัอาศยัอกศุล ๑ ทุกขโทมนสัอนัอาศยักศุล 

๑ ดังนี้.

อน่ึง อานิสงส์ของสมาธ ิท่ีตรสัไว้ในบาลปีเทศนัน้ ๆ กส็งเคราะห์เป็นอานสิงส์

ในเนกขัมมะ ก็อานิสงส์ของสมาธิน้ัน ข้อส�าคัญ คือเป็นเครื่องอบรมบ่มปัญญาเพื่อ

วิมุตติในที่สุด ดังพระบาลีที่แสดงจ�าเดิมแต่ศีลว่า สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ 

มหานิส�โส สมาธิอันศีลอบรมแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก สมาธิปริภาวิตา 

ปญญฺา มหปผฺลา โหต ิมหานสิ�สา ปัญญาอนัสมาธอิบรมแล้ว ย่อมมผีลมาก มอีานสิงส์

มาก ปญฺญาปริภาวิต� จิตฺต� สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ เสยฺยถีท� กามาสวา ภวาสวา 

อวชิชฺาสวา จติท่ีปัญญาอบรมแล้ว ย่อมพ้นจากอาสวะทัง้หลายโดยชอบ คอืจากกามาสวะ 

ภวาสวะ อวิชชาสวะ ด้วยประการฉะนี้.

พระผู้มีพระภาคครั้นทรงประกาศอานิสงส์ในเนกขัมมะ อบรมจิตของผู้ฟัง  

ให้เป็นเนกขัมมะ สงัดสงบจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นกัลลจิต จิตควร  

มุทุจิต จิตอ่อน วินิวรณจิต จิตปลอดนิวรณ์คือกิเลสเป็นเครื่องกั้นไว้ อุทธัคคจิต  

จิตเบิกบาน ปสันนจิต จิตผ่องใส เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาด ปราศจากรอยด�าด่าง 

ควรรับน�้าย้อมได้แล้ว ก็ทรงประกาศสามุกกังสิกาธรรมเทศนา คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ 

มรรค โปรดผู้ฟังให้เกิดธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรมสืบไป.

อนปุพุพกีถา คอื ทานกถา สลีกถา สัคคกถา กามาทีนวกถา เนกขัมมานสัิงสกถา 

มีอรรถาธิบายดังพรรณนามา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ตถาคโต เตส ํอคคฺมกฺขายต,ิ วิราโค เตสํ อคฺคมกขฺายติ, อรโิย อฏฺงฺคิโก 

มคฺโค เตสํ อคฺคมกฺขายติ, ตถาคตสาวกสงฺโฆ เตสํ อคฺคมกฺขายตีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพ่ือให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้าในวันนี้.

การฟังธรรมนั้น เป็นกิจเบ้ืองต้นของพุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธศาสนา 

เพราะเป็นเหตใุห้รู้ว่า พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมคอืค�าส่ังสอนไว้อย่างไร เมือ่รูแ้ล้ว

จักได้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ตามศาสนธรรม ฉะนั้น พระบรมศาสดาจึงได้ก�าหนดให้มีวัน

เป็นทีฟั่งธรรม ส�าหรับพทุธศาสนกิชนทัว่ไป ก�าหนดโดยจนัทรคต ิปักษ์หนึง่กม็ ี๒ วนั 

และในวนัเช่นนี ้ย่อมเป็นวนัจ�าศลีเป็นพเิศษของคฤหสัถ์ด้วย จงึเรียกว่าวนัอโุบสถ แปล

ถอืเอาความว่าวนัจ�าศลี ฉะนัน้ เมือ่วนัเช่นนีเ้วียนมาถึงเข้า พทุธศาสนกิชนผูใ้คร่ธรรม 

จึงได้พากันมาสู่สถานท่ีฟังธรรม ในเบื้องต้นได้สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 

และสวดปาฐะแสดงสังเวควัตถุแล้ว ได้สมาทานอุโบสถศีลหรือเบญจศีลตามศรัทธา

สามารถของตนแล้ว ต่อจากน้ีเป็นโอกาสทีจ่ะได้ฟังธรรมเป็นเครือ่งอบรมสตปัิญญาและ

สมัมาปฏบิตัสิบืต่อไป การฟังธรรมนัน้จะส�าเรจ็ประโยชน์กด้็วยการตัง้ใจฟัง แม้จะต้ังใจ
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ฟังเพื่อคัดค้านก็ยังดีกว่าไม่ตั้งใจฟัง และโดยที่แท้การตั้งใจฟังเพื่อคัดค้านนั้น ก็ยังดี

กว่าการฟังแล้วเชื่อตามไปโดยส่วนเดียว เพราะขาดปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาของตน 

แต่เมือ่กล่าวโดยทางทีถ่กู ควรตัง้ใจฟังโดยมโียนโิสมนสิการ คอืการท�าใจโดยแยบคาย 

โดยใช้พจิารณาให้เกดิความรูเ้หน็ของตนเอง จะรูต้ามหรอืรูค้้านกต็าม ฟังดงันีเ้รียกว่า

ฟังดี เป็นเหตุให้ได้ปัญญา ตามพระพุทธภาษิตว่า สุสฺสูส� ลภเต ปญฺญ�  แปลว่า ฟังดี

ย่อมได้ปัญญา ดังนี้.

ศรัทธาความเชือ่ ปสาทะความเล่ือมใส ในพระพทุธศาสนา มุ่งให้เป็นศรทัธา

ปสาทะทีเ่กดิจากปัญญา เพราะเป็นศรทัธาปสาทะทีถ่กูต้องมัน่คง แท้จรงิพทุธศาสนกิชน

ทัว่ไป ย่อมมศีรทัธาปสาทะในพระพทุธศาสนาอยูด้่วยกนั และวตัถคุอืทีต่ัง้ของศรทัธา

ปสาทะนั้น ก็เป็นวัตถุท่ีเป็นยอดหรือเป็นวัตถุที่เลิศ คือพระพุทธเจ้า พระธรรม  

และพระสงฆ์ ฉะนั้น ควรก�าหนดให้รู้จักลักษณะของวัตถุที่เลิศเหล่านี้ตามเป็นจริง  

เพือ่เจรญิศรัทธาปสาทะของตนให้ดีให้เลิศ ควรแก่วัตถทุีเ่ลศิน้ัน แท้จริง ศรทัธาปสาทะ

ของคนโดยทั่ว ๆ ไป ย่อมเกิดขึ้นโดยอาการคล้ายคลึงกัน คือย่อมเกิดขึ้นในของจริง

และดี ในของที่จริงและดีเหล่านั้น สิ่งใดจริงและดีมาก สิ่งนั้นก็เป็นที่เกิดของศรัทธา

ปสาทะได้มาก สิ่งที่จริงและดีที่สุดก็ท�าให้เกิดศรัทธาปสาทะได้มากที่สุด สิ่งที่จริงและ

ดีที่สุดน้ันนั่นแหละเรียกว่า อัคคะ แปลว่ายอดหรือเลิศ สิ่งที่เป็นยอดหรือเลิศนั้น  

ย่อมมีอยู่ในทุก ๆ สิ่ง ดังเช่น ในต้นไม้ก็มียอดไม้ ภูเขาก็มียอดเขา ในหมู่ชนก็มี 

ยอดคน ในพระพุทธศาสนาก็มีวัตถุที่เป็นยอดดังกล่าวแล้ว ดังมีพระพุทธภาษิตใน 

อัคคัปปสาทสูตร จ�าแนกวัตถุที่เป็นยอดถึง ๔ ประการ ตามพระบาลีพุทธภาษิตที่ยก

ขึ้นไว้ ณ เบื้องต้น แปลความว่า “พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านกล่าวว่า

เป็นยอดของสัตว์ทั้งหลาย วิราคธรรม ท่านกล่าวว่าเป็นยอดของธรรมทั้งหลาย ทั้งที่

เป็นสังขตะ ทั้งที่เป็นอสังขตะ มรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ ท่านกล่าวว่าเป็นยอด 

ของธรรมทั้งหลายที่เป็นสังขตะ หมู่แห่งผู้ฟังอันเรียกว่าสาวกสงฆ์ของพระตถาคต  

ท่านกล่าวว่า เป็นยอดของหมู่หรือคณะทั้งหลาย” ดังนี้.

ในโลกนี้มีหมู่สัตว์อันหมายถึงมนุษย์และดิรัจฉานอาศัยอยู ่เป็นอันมาก  

เป็นสัตว์ไม่มีเท้าก็มี เป็นสัตว์มี ๒ เท้าก็มี เป็นสัตว์มี ๔ เท้าก็มี เป็นสัตว์มีเท้ามาก

ก็มี เป็นสัตว์ที่มีรูปก็มี เป็นสัตว์ที่ไม่มีรูปก็มี เป็นสัตว์ที่มีสัญญาก็มี เป็นสัตว์ที่ไม่มี
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สัญญาก็มี เป็นสัตว์ท่ีไม่ใช่ชนิดท่ีมีสัญญาทั้งไม่ใช่ชนิดท่ีไม่มีสัญญาก็มี พระตถาคต 

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านว่าเป็นยอดของสัตว์เหล่านั้น ทั้งนี้เพราะพระตถาคตมี

พระคุณเป็นยอด เพราะทรงมีพระปัญญาคุณ คุณคือพระปัญญาตรัสรู้ธรรม ทรงมี 

พระวสิทุธคุิณ คณุคอืความบรสิทุธิห์มดจดจากกเิลสและกองทุกข์ ทรงมพีระมหากรุณาคณุ 

คุณคือพระกรุณาใหญ่เป็นเหตุให้ทรงแสดงธรรมโปรดโลกคือหมู่สัตว์ซึ่งเป็นเวไนยคือ

ควรฝึกให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ สมดังบทสวดแสดงความนอบน้อมว่า พุทฺโธ  

สุสุทฺโธ กรุณามหณฺณโว บทว่า พุทฺโธ แปลว่าตรัสรู้ ก็ได้แก่พระปัญญาคุณ บทว่า  

สุสุทฺโธ แปลว่าหมดจด ก็ได้แก่พระวิสุทธิคุณ บทว่า กรุณามหณฺณโว แปลว่าม ี

พระกรุณาดังทะเลหลวง ก็ได้แก่พระมหากรุณาคุณ ไม่มีใคร ๆ ในโลกประกอบคุณ

ครบถ้วนบรบิรูณ์เสมอเหมอืนพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ฉะนัน้ พระอรหนัตสมัมา-

สัมพุทธเจ้า ท่านจึงกล่าวว่าเป็นยอดของสัตวโลกทุกชนิด.

อน่ึง พระสัมมาสมัพทุธเจ้านัน้ ได้ตรัสรูธ้รรมและได้แสดงธรรมส่ังสอน ค�าว่า 

ธรรม นั้น มีอรรถคือความหมายหลายอย่าง ตามศัพท์แปลว่า สภาพที่ทรงไว้ ในที่นี้

ก็หมายถึงสภาพหรือภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง บรรดาที่มีอยู่ทั้งหมด ธรรมคือสิ่งที่มี 

อยู่นั้น เป็นสิ่งผสมก็มี เป็นสิ่งที่ไม่ถูกผสมก็มี สิ่งทั้งหลายที่ปรากฏแก่ตา หู เป็นต้น

ทั้งหมดในโลก โดยเป็นพื้นพิภพก็ตาม เป็นสิ่งต่าง ๆ บนพื้นพิภพก็ตาม ล้วนเป็นสิ่ง

ผสมทัง้น้ัน เช่นบ้านเรอืน เป็นสิง่ทีผ่สมขึน้ปรุงข้ึนด้วยวตัถตุ่าง ๆ แม้วตัถนุัน้ ๆ แต่ละ

สิง่กเ็ป็นสิง่ประสมอกีเหมอืนกนั แม้จะแยกให้ละเอียดเป็นอย่างยิง่ สิง่ทีว่่าละเอยีดนัน้

กย็งัเป็นสิง่ผสม เพราะอาจแยกออกไปได้อกี นีเ้ป็นสงัขตธรรมทัง้หมด ต่อเมือ่ใดแยก

ไปอกีไม่ได้ เพราะเป็นธาตุแท้ล้วน ๆ ไม่มอีะไรปรงุแต่งประสม จึงจะเป็นอสงัขตธรรม 

คือสิ่งที่ไม่ถูกประสม กล่าวเฉพาะในทางคดีธรรม ส่ิงที่ต้องท�าต้องปฏิบัติทั้งปวง 

เรียกว่า สงัขตธรรม บาปกเ็ป็นสงัขตธรรม เพราะต้องท�าชัว่จงึจะเป็นบาป บญุกเ็ป็น 

สงัขตธรรม เพราะต้องท�าดจีงึจะเป็นบญุ จะท�าบญุหรอืท�าบาปกเ็นือ่งมาจากจติคดิปรงุ 

คิดปรุงในทางดี ก็ให้ท�าบุญ คิดปรุงในทางชั่ว ก็ให้ท�าบาป ความคิดปรุงน้ีก็เป็น 

สังขตธรรมเหมือนกัน จิตจะคิดปรุงดีหรือชั่วก็เพราะอารมณ์ คือเรื่องที่จิตคิด เรื่องที่

จิตด�าริ เร่ืองที่จิตเก็บไว้เป็นอนุสัยคือนอนเนื่องเป็นตะกอนอยู่ภายในจิต จิตอารมณ์

ผสมกนัอยูเ่ช่นนี ้จงึคดิปรงุไปต่าง ๆ นีก้เ็ป็นสงัขตธรรมทัง้หมด แท้จรงิจติกเ็ป็นส่วน

หนึ่ง อารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ท้ัง ๒ ส่วนน้ีมาผสมกันก็เพราะมีเครื่องท�าให้ติด  
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อันเรียกว่าราคะ อันแปลว่าความติดหรือเคร่ืองติด เหมือนอย่างสีเป็นเครื่องย้อมผ้า 

จิตมีเครื่องติดประจ�าอยู่ จึงติดในอารมณ์ ไม่พรากออกไปได้ เพราะจิตมีความติดอยู่

เช่นน้ีจึงมีความเมา มีความกระหาย มีอาลัยพัวพัน มีความวนเวียน มีความดิ้นรน

ทะยานอยาก มีความยินดี มีความก่อ และยังมีความร้อยรัดเกี่ยวเกาะ พิจารณาดูที่

จิตของตน ก็จะรู้สึกในอาการเหล่านี้ได้ ทั้งนี้เพราะอะไร ? ก็เพราะยังมีความติดคือ

ราคะอยูน่ั่นเอง ต่อเม่ือใดส้ินราคะ คอืสิน้เครือ่งติดหรอืสิน้ความตดิ อนัเรยีกว่าวริาคะ 

อารมณ์ที่ประสบต่าง ๆ ทางตา หู เป็นต้น ไม่ข้องติดอยู่กับจิต จิตก็ไม่ข้องติดอยู่กับ

อารมณ์ เป็นอันแยกออกจากกันได้โดยสิ้นเชิง เมื่อนั้นก็เป็นอสังขตธรรม ธรรมที่ไม่

ถูกปรุง อารมณ์ก็เป็นส่วนอารมณ์ จิตก็เป็นส่วนจิต เป็นจิตที่บริสุทธิ์ ปราศจาก 

ความเมา ความกระหาย ความอาลัยพัวพัน ความวนเวียน ความดิ้นรนทะยานอยาก 

ความยินดี เป็นจิตท่ีดับกิเลส สิ้นเครื่องร้อยรัด ลักษณะดังกล่าวนี้ รวมเรียกว่า 

วิราคธรรม ท่านกล่าวว่าเป็นยอดของธรรมทั้งหมด ทั้งที่เป็นสังขตะทั้งที่เป็นอสังขตะ.

อนึ่ง ยอดธรรมดังกล่าวนั้น ก็ย่อมเนื่องมาจากการอบรมปฏิบัติ ตั้งแต่เบื้อง

ต้นจนถึงเบือ้งสงูโดยล�าดบั คอืต้องอาศัยการปรงุแต่งมาก่อน การปรงุแต่งนัน้ม ี๒ คอื

ปรงุแต่งในทางชัว่อนัเรยีกว่า บาป อกศุล ทจุริต ๑ ปรงุแต่งในทางด ีอนัเรยีกว่า บุญ 

กศุล สจุรติ ๑ ในทางพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาตรสัสอนให้ละบาปอกศุลทจุรติ 

คือไม่ปรุงหรือท�าให้เกิดขึ้น ทรงสอนให้บ�าเพ็ญกุศลสุจริต คือปรุงหรือท�าให้เกิดขึ้น 

และสอนให้ช�าระจิตให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์ ดังพระพุทธภาษิตในพระโอวาทปาฏิโมกข์ว่า 

สพพฺปาปสสฺ อกรณ� การไม่ท�าบาปท้ังปวง ๑ กสุลสฺสปูสมปฺทา การท�ากศุลให้ถงึพร้อม 

๑ สจิตฺตปริโยทปน� การช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ๑ เอต� พุทฺธาน สาสน� นี้เป็น 

ค�าสอนของพระผู้รู้ทั้งหลาย อีกนัยหน่ึงตรัสแสดงทางปฏิบัติมีองค์ ๘ อันประเสริฐ 

ได้แก่สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ สมัมาสงักปัปะ ความด�ารชิอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ 

สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ สัมมาอาชวีะ เลีย้งชวิีตชอบ สัมมาวายามะ พยายามชอบ 

สมัมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธ ิตัง้ใจชอบ ทัง้ ๘ นี ้เรยีกว่า อฏัฐงัคิกมรรค แปลว่า 

ทางมีองค์ ๘ ช่ือว่าเป็นสังขตธรรม เพราะต้องปรุง คือต้องท�าต้องปฏิบัติ และเมื่อ

ปฏิบัติ ย่อมได้ประสบความดับทุกข์เดือดร้อนเป็นผล ตามควรแก่ความปฏิบัติ จนถึง

วิราคธรรมในที่สุด ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่าเป็นยอดของสังขตธรรมทั้งปวง.
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อน่ึง หมู่ชนผู้ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติด�าเนินไปในทางท่ี

พระพุทธเจ้าทรงสัง่สอน คอืมรรคดงักล่าวแล้ว จนบรรลถุงึผลตามพระพทุธเจ้า ต่างโดย

เป็นพระอริยบุคคลตามช้ัน เรียกว่า สาวกสงฆ์ของพระตถาคตพุทธเจ้า สุปฏิปนฺโน 

เป็นหมูผู่ป้ฏิบัตดิ ีอุชปุฏิปนฺโน ปฏิบตัติรง ญายปฏปินฺโน ปฏบัิตเิป็นธรรมตามเหตผุล 

สามจีปิฏปินโฺน ปฏบิตัชิอบเหมาะ ฉะนัน้ ท่านจึงกล่าวว่าเป็นยอดของหมูห่รือคณะท้ังปวง.

วัตถุที่เป็นยอดทั้ง ๔ นี้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธรัตนะ วิราค

ธรรมและมรรค เป็นธรรมรัตนะ สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นสังฆรัตนะ รวมเป็น

พระรัตนตรัยหรือพระไตรรัตน์ เป็นยอดแห่งวัตถุที่พึงศรัทธาปสาทะทั้งหมด เพราะ

แต่ละวตัถุมีคณุเป็นยอด และเม่ือรวมกนัเข้า กม็คีณุยอดเย่ียม ฉะนัน้ เมือ่บคุคลปลกู

ศรัทธาปสาทะในวัตถุที่เป็นยอด ก็ย่อมจะได้วิบากคือผลที่เป็นยอด คือผลอันเลิศ  

ด้วยประการฉะนี้.

พทุธศาสนิกผูน้บัถอืพระพุทธศาสนา พงึเจรญิศรทัธาปสาทะ ในพระพทุธาทิ- 

รัตนตรัย มีนัยดังแสดงมา พึงตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมตามพระพุทธศาสนา คือค�าสั่ง

สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเป็นเช่นนี้ จักได้รับความสุขสงบ ตามสมควรแก่

การปฏิบัติ.

 มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดง ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๙



กัณฑ์ที่ ๖ 

อเสวนาทกิถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 อเสวนา จ พาลานํ  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา

 ปูชา จ ปูชนียานํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ.

บดันี ้จะแสดงพระธรรมเทศนา สนองกศุลเจตนา ความตัง้ใจอันเป็นกศุลแห่ง

ท่านพทุธศาสนิกชนท้ังหลายท่ีมีความจ�านงฟังธรรมในวันอาทติย์ จงึได้จดัให้มกีารแสดง

ธรรมสนองกุศลเจตนานั้น.

การฟังธรรมนั้น แม้คติทางพระพุทธศาสนา จะมีก�าหนดในวันพระ อันเรียก

ว่า วันธรรมสวนะ แต่ก็ไม่จ�ากัดเพียงเท่านั้น เมื่อมีความประสงค์จะฟังเมื่อใด แลมีผู้

แสดง ก็ฟังได้เมื่อนั้น ไม่เป็นการขัดข้อง และการที่มาปรารภวันอาทิตย์ พากันมาฟัง

ธรรมเช่นนี้ ได้ชื่อว่า ได้ถือเอาโอกาสแห่งวันว่างงานหรือราชการ มาประชุมกัน 

สวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล กับฟังพระธรรมเทศนา เป็นการช�าระร่างกายและจติใจ

ให้บริสุทธิ์ จึงชื่อว่า ได้ถือเอาวันว่างนี้ท�าประโยชน์ให้แก่ตนอีกประการหนึ่ง.

ในทางธรรมนั้น ย่อมมีความสงบต่างจากทางโลก พึงเห็นตั้งต้นแต่เข้ามา 

สู่วัด ก็จะประสบพบเห็นบุคคลผู้ทรงศีล ปูชนียสถาน และพระพุทธปฏิมาเป็นต้น  

ดังเมื่อเข้ามาประชุมอยู่ในพระอุโบสถนี้ ก็ได้ประสบความสงบ ได้เห็นพระพุทธปฏิมา 

โดยเฉพาะคือพระพุทธชินสีห์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ เป็นเครื่องหมายแห่ง
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พระคุณของพระพุทธเจ้า เป็นอันว่า ได้ประสบสถานที่เป็นต้น ตรงกันข้ามกับสถานที่

ข้างนอก และเม่ือได้ฟังธรรม ค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา ก็จะประสบกับ 

ค�าพูด กับเรื่องและกับรสของเรื่อง ต่างไปจากภายนอก.

ค�าพูดนั้นก็เป็นค�าพูดแสดงธรรม มีถ้อยค�าส�านวนบางทีก็ต่างไปจากถ้อยค�า

ส�านวนข้างนอก ท�าให้ผูไ้ม่คุ้น ได้ความเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง เรือ่งทีแ่สดงนัน้ กเ็ป็น

เรือ่งธรรม และเรือ่งธรรมนัน้ โดยตรงกเ็ป็นเรือ่งทีแ่สดงถึงบาปบญุคณุโทษ ประโยชน์

มิใช่ประโยชน์ เป็นการชี้เข้ามาให้ดูถึงความจริงอันมีอยู่ เป็นไปอยู่ ท่ีตนเองด้วย  

ทีผู่อ้ืน่ด้วย จงึเป็นเรือ่งทีไ่ม่สนกุ แต่กเ็ป็นเรือ่งทีแ่สดงความจรงิ เมือ่ต้องการความจรงิ

ของตนเอง ความจริงของโลก มาฟังธรรม ก็จะได้ประสบความจริงดังกล่าวนั้น แต่ถ้า

ต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน ก็ต้องไปหาจากเรื่องในภายนอก ซึ่งเป็นเรื่องท่ี

แต่งหรือแสดงเคลือบ ให้เกิดความสนุกและความเพลิดเพลินดังกล่าวนั้น.

จึงมาถึงรสของเรื่อง รสของธรรมนั้น ในเบื้องต้น เมื่อยังไม่คุ้น ก็ท�าให้เกิด

ความเงียบ ความว้าเหว่ ซ่ึงเหมือนกับเป็นการที่จืดชืดไม่มีรสคือความเพลิดเพลิน  

ชวนให้ง่วง ชวนให้เบ่ือหน่าย ต่างจากรสของเรือ่งข้างนอก ซึง่ท�าให้เกดิความสนกุสนาน

เพลดิเพลนิ แต่เมือ่มาคุน้กบัธรรม คุน้กบัความสงบ และได้ประสบความจรงิของธรรมขึน้ 

กจ็ะค่อยรูจ้กัรสของความสงบ และได้รสของความจรงิโดยล�าดบั เมือ่เป็นเช่นนี ้จงึจะ

ได้รสของธรรม.

เพราะฉะนัน้ การทีไ่ด้มาฟังธรรมในวันอาทติย์ ส�าหรบัผูท้ีไ่ม่คุน้กบัพระธรรม

เทศนา กย่็อมจะได้ฟังถ้อยค�าส�านวนทีแ่ปลกออกไปบ้าง ได้ฟังเรือ่งทีเ่ป็นไปในทางสงบ

เงียบบ้าง ได้รสของเรื่องที่ได้ฟังนั้นในทางที่จืดบ้าง แต่เมื่อได้คุ้นกับพระธรรมเทศนา 

คุ้นกบัถ้อยค�าส�านวนทางธรรม คุน้กบัเรือ่งของธรรม และได้ประสบความสงบ ได้ประสบ

ความจริง และเริ่มได้ความสุขที่เกิดจากความสงบ และความสุขที่เกิดจากความรู้จริง

ขึ้นบ้างแล้ว ก็จะเริ่มได้รสของธรรมขึ้นไปโดยล�าดับ และยิ่งเมื่อได้ปฏิบัติธรรมไปตาม

ก�าลังสามารถด้วยแล้ว ก็จะได้ประสบรสของธรรมทวีขึ้นไป และจะเห็นความจริง 

ของตน เห็นความจริงของโลก ท�าให้สามารถประพฤติตนรักษาตน ให้เป็นคนดีม ี

ความสุขความเจริญอยู่ในโลก อันประกอบด้วยความทุกข์นี้ได้ด้วยความสะดวก.
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กแ็หละวนันี ้เป็นวันเริม่ต้นมธีรรมเทศนาในวนัอาทติย์ กจ็ะได้เริม่แสดงมงคล

ในพระพทุธศาสนา เป็นการประเดมิพระธรรมเทศนาวนัอาทติย์ และเป็นการประสาทพร

แก่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายด้วยมงคลในพระพุทธศาสนา.

มงคลนัน้ คอื เหตทุีใ่ห้ถงึความเจรญิ กล่าวโดยทัว่ไปกม็ ี๒ อย่าง คอื มงคล

ภายนอกอย่างหนึ่ง มงคลภายในอย่างหนึ่ง มงคลภายนอกนั้น ได้แก่สิ่งที่ตาเห็นบ้าง 

เรื่องที่หูได้ยินบ้าง และสิ่งต่าง ๆ ที่ประสบทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ตลอดจนถึง

ปรากฏแก่ใจ ซึ่งสมมติกัน ถือกัน ว่าเป็นมงคลคือเหตุที่ให้ถึงความเจริญ นี้เป็นมงคล

ภายนอก ส่วนมงคลภายในนัน้ ทางพระพทุธศาสนา มุง่ถงึความประพฤตดิ ีประพฤติ

ชอบของตนเอง ที่เป็นส่วนเหตุ อันจะให้เกิดผลคือความสุขความเจริญ มงคลใน 

พระพทุธศาสนามุ่งมงคลท่ีเป็นส่วนเหตดุงักล่าวมานี ้พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้แสดงไว้

หลายประการ ในที่นี้จะยกมาแสดง ดังพระคาถาที่ยกขึ้นไว้ ณ เบื้องต้นว่า

อเสวนา จ พาลาน� ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา

เป็นต้น แปลความว่า การไม่คบคนพาล ๑ การคบบัณฑติ ๑ การบชูาบุคคล

ผู้ควรบูชา ๑ นี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญอันอุดม มีอธิบายว่า

มงคลข้อแรก การไม่คบคนพาล คนพาลนั้น หมายถึงคนที่คิดชั่ว พูดชั่ว  

ท�าชัว่ คอืท�าก็ไม่ด ีพูดก็ไม่ด ีคิดก็ไม่ด ีเพราะเบยีดเบยีนตนเองให้เดอืดร้อน เบยีดเบยีน

ผู้อื่นให้เดือดร้อน การไม่คบคนพาล ก็คือการไม่สมาคมคบหาบุคคลที่มีลักษณะเป็น

พาลดังกล่าวเป็นมิตรเป็นสหาย เพราะว่า การคบหาคนพาลเป็นมิตรเป็นสหาย  

คนพาลนัน้กย่็อมจะชกัน�าให้บคุคลผูค้บหาพลอยท�าผดิ พดูผดิ คดิผดิไปด้วย เมือ่เป็น

เช่นนี้ จึงน�าความพินาศมาสู่บุคคลผู้คบหานั้น เหตุฉะนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้

ตรัสสอนให้เว้นไม่คบหาคนพาล ซึ่งมีลักษณะดังกล่าวเป็นประการแรก อนึ่ง คนพาล

นั้น อาจจะเป็นคนพาลภายในคือตนเองก็ได้ กล่าวคือ ตนเองนั่นแหละ เม่ือท�าผิด  

พูดผิด คิดผิด ก็ชื่อว่าเป็นพาลเหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ให้พิจารณาดูตนให้เป็น 

อตัตัญญ ูคือรูต้น ว่าตนเป็นอย่างไร ตนท�าผดิ พูดผดิ คดิผดิหรอืไม่ ถ้าปรากฏว่าตน

เป็นดังนั้น ก็พึงรู้ว่าตนนั่นแหละเป็นคนพาล เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ต้องสละการท�าผิด  

พูดผิด คิดผิดนั้นเสีย ไม่คบเอาไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ชื่อว่า ไม่คบตนเองซึ่งเป็นคนพาล 
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คือสละความเป็นพาลของตนเสีย นี้ก็ชื่อว่าไม่คบคนพาล ซึ่งมีความหมายอีกประการ

หนึ่งด้วย.

ประการท่ี ๒ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้ทรงส่ังสอนให้คบบณัฑติ ค�าว่า บณัฑติ

นั้น แปลว่า บุคคลผู้ด�าเนินประโยชน์กิจด้วยปัญญา หมายถึงคนที่ท�าดี พูดดี คิดดี 

เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองด้วย เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นด้วย คบบัณฑิต  

กคื็อคบบคุคลผูม้ลัีกษณะดงัน้ันเป็นมติรเป็นสหาย เมือ่เป็นเช่นนี ้กท็�าให้บคุคลผูท้ีค่บ 

เป็นคนที่ท�าดี พูดดี คิดดี คือว่าเป็นบัณฑิตไปด้วย.

อกีอย่างหนึง่ บณัฑตินัน้กค็อืตนเองนัน่แหละซึง่ท�าด ีพดูด ีคดิด ีให้พจิารณา

ดูตัวเองว่าเป็นอย่างไร ถ้าตนเองท�าดี ท�าถูก พูดดี พูดถูก คิดดี คิดถูกอยู่ ตนเอง 

ก็ชื่อว่าเป็นบัณฑิต เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ให้คบตนเอง ซึ่งเป็นบัณฑิตไว้ พยายามส่งเสริม

ความดีความถูกให้ยิ่งขึ้นไป ก็ชื่อว่าเป็นการคบบัณฑิตอีกชั้นหนึ่ง.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อทรงแสดงให้เว้นไม่คบคนพาล และให้คบบัณฑิต

แล้ว ก็ทรงแสดงต่อไปว่า บูชาบุคคลผู้ควรบูชา คนที่ควรบูชานั้น ก็คือคนที่ประกอบ

ด้วยคุณงามความดี เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองด้วย แก่บุคคลผู้อื่นด้วย บุคคลผู้

ควรบูชาทางพระพทุธศาสนา กไ็ด้แก่พระรัตนตรยั บคุคลท่ีควรบชูาในทางโลกกไ็ด้แก่

มารดาบิดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณอื่น ๆ.

การบูชานั้นมี ๒ อย่าง คือ อามิสบูชา การบูชาด้วยอามิส ได้แก่ ธูปเทียน 

ดอกไม้ หรือวัตถุที่เป็นเครื่องอุปการะต่าง ๆ มีข้าวน�้าเป็นต้น อีกอย่างหนึ่ง ปฏิบัติ

บูชา การบูชาด้วยการปฏิบัติ คือ การปฏิบัติตามจริยาของท่านผู้ควรบูชา การปฏิบัติ

ตามอนุศาสน์ คือค�าสั่งสอนของท่านผู้ควรบูชานั้น การบูชาด้วยการปฏิบัตินี้ ทาง

พระพทุธศาสนาถอืว่าเป็นการบชูาทีส่�าคญั ดังพทุธศาสนกิชนผูน้บัถือพระพทุธศาสนา 

เมื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านสอนว่า พึงบูชาด้วยการปฏิบัติ คือปฏิบัติตาม 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเช่นนี้ ก็ชื่อว่า ได้ช่วยด�ารง 

อายพุระพทุธศาสนาให้ถาวรออกไปอีกด้วย เพราะฉะนัน้ ท่านจงึสรรเสรญิปฏบิตับิชูา 

เป็นอันว่า การบูชาท่านผู้ควรบูชานั้น ก็คือ บูชาด้วยอามิสอย่างหนึ่ง บูชาด้วยการ

ปฏิบัติอย่างหนึ่ง จึงให้ผลแก่บุคคลผู้บูชานั้น ตามควรแก่การบูชาและตามควรแก่คุณ

ของบุคคลผู้ควรบูชา.
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พจิารณาตามนี ้กจ็ะพงึเหน็ได้ว่าการบชูาบุคคลผูค้วรบชูาให้คณุเพยีงใด การ

บูชาบุคคลผู้ไม่ควรบูชาก็ให้โทษเพียงนั้น กล่าวคือ บุคคลผู้ไม่ควรบูชา อันหมายถึง

บคุคลผูป้ระกอบด้วยโทษมีประการต่าง ๆ เมือ่ไปบูชาบคุคลผูไ้ม่ควรบชูา เช่นนัน้ด้วย

อามสิ กเ็ป็นการให้ก�าลงัแก่บคุคลทีไ่ม่ด ียิง่ไปบชูาด้วยการปฏบิตัติามจรยิาหรอืค�าส่ัง

สอนของบคุคลเช่นนัน้ กย็ิง่พาตนเองให้เป็นคนประพฤตถิอืเอาทางผดิอกีส่วนหนึง่ด้วย 

ฉะนั้น การบูชานั้น จึงจ�าเป็นจะต้องพิจารณาเลือก จะบูชาบุคคลใดหรือสิ่งใด ก็พึง

พิจารณาว่า บุคคลนั้นหรือสิ่งนั้น เป็นผู้ควรบูชาหรือไม่ เมื่อพิจารณาดูแล้วเห็นว่า  

เป็นผู้ควรบูชา เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยคุณงามความดี เป็นประโยชน์แก่ตนด้วย  

เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อ่ืนด้วย โดยนัยที่กล่าวมาแล้ว จึงสมควรจะบูชาทั้งด้วย 

อามสิ และทัง้ด้วยการปฏบิตัติาม เม่ือบชูาบคุคลผูค้วรบชูาเช่นนีแ้ล้ว กย่็อมเป็นมงคล 

คือเหตุที่ให้ถึงความเจริญอีกประการหนึ่ง.

รวมมงคลเป็น ๓ ประการ คือ การไม่คบคนพาลเป็นมิตรเป็นสหาย ๑  

การคบบัณฑิตเป็นมิตรเป็นสหาย ๑ การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา ๑ ทั้ง ๓ นี้เป็นมงคล

คือเหตุที่ให้ถึงความเจริญอันสูงสุด ด้วยประการฉะนี้.

ขออ�านาจแห่งพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อ�านาจของมงคลในพระพทุธ-

ศาสนา ดังที่แสดงมานี้ จงอภิบาลรักษาท่านพุทธศาสนิกชน ที่ได้มีกุศลเจตนาท�าการ

ริเร่ิมและมาประชุมกันสดับพระธรรมเทศนาในวันอาทิตย์นี้ ให้ปราศจากทุกข์ภัยโรค

อปัุทวนัตราย ให้ประสบความเจรญิ อาย ุวรรณะ สขุะ พละ และเจรญิงอกงามไพบลูย์

ในพระพทุธศาสนา ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงประกาศไว้ย่ิง ๆ ขึน้ทกุท่านทุกเม่ือ 

เทอญ.

แสดงเมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๐๕
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ปฏริูปเทสวาสาทกิถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 ปฏิรูปเทสวาโส จ  ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา

 อตฺตสมฺมาปณิธิ จ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ.

บัดนี้ จะแสดงพระธรรมเทศนา ฉลองศรัทธาประดับปัญญาความรู้ ปัญญา

บารมี ความฉลาดในทางธรรม แก่ผูมี้กุศลเจตนามาประชมุกันฟังธรรมในวันอาทติย์นี.้

การมาฟังธรรมนัน้ ได้เป็นการเปลีย่นการประสบส�าหรบัผูท้ีไ่ม่เคยมาฟังธรรม 

หรือเคยฟังแต่เป็นส่วนน้อย และในการมาฟังธรรมนั้น เมื่อเริ่มได้รสของธรรมะ คือ 

ความสงบ ความเยน็ใจ จงึจะเหน็ประโยชน์ของการฟังธรรม การฟังธรรม ชือ่ว่าเป็นการ

ปฏบิตัทิ�าความสงบไปด้วย เพราะได้มาอยูใ่นทีอ่นัสงบ ได้ฟังเรือ่งทีน่�าให้เกดิความสงบ 

และได้ส�ารวมจิตให้เป็นปกติ ส�ารวมกาย ส�ารวมวาจา ท�าความตั้งใจฟังธรรมที่แสดง 

ให้เกิดความสงบ เพราะฉะนั้น จึงเป็นการปฏิบัติหัดตนเอง ให้ท�าความสงบไปด้วย  

แต่ในเบื้องต้น เมื่อไม่เคยท�าความสงบก็ย่อมจะมีความรู้สึกอึดอัดร�าคาญอย่างหนึ่ง  

มีความง่วงอีกอย่างหนึ่ง.

ที่มีความอึดอัดร�าคาญนั้น ก็เพราะเคยอยู่กับความไม่สงบเป็นอาจิณ เมื่อมา

ถูกท�าให้สงบ ก็เกิดความร�าคาญเพราะขัดกับปกติของตน ทั้งจิตของบุคคลก็มีปกติ 

ไม่สงบ คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปตามที่ปรารถนาอยู่ด้วยแล้ว ท่านจึงเปรียบเหมือนอย่าง
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วานร ซึ่งมีปกติหลุกหลิกโลดแล่นไปตามต้นไม้ เม่ือจับวานรให้มาท�าความสงบก็จะ

เป็นการยาก จ�าจะต้องยึดแขนยึดขาจบัตวัวานรนัน้ไว้จรงิ ๆ จงึจะท�าให้วานรเกดิความ

สงบได้ จติของบคุคลกเ็หมอืนกนั ในเบือ้งต้นเม่ือท�าความสงบ กย่็อมจะอดึอดัทุรนทุราย

เดือดร้อน จ�าจะต้องยึดใจของตนไว้ด้วยสติโดยรอบ จนเมื่อมีความคุ้นกับความสงบ 

เข้าแล้ว จึงจะมีความสงบได้ตามสมควร.

อีกประการหน่ึง เม่ือมาท�าความสงบจึงเกิดความง่วงนั้น ก็เพราะเหตุว่า  

จติเมือ่เทีย่วไป คือว่า คิดไปในเร่ืองโน้นเรือ่งนี ้มคีวามสนกุเพลดิเพลินไปกบัเร่ืองโน้น

เรือ่งนี ้จงึไม่เกิดความง่วง แต่ว่าเม่ือมาท�าความสงบเข้า จติกต้็องปล่อยจากเรือ่งทีส่นุก

เพลดิเพลนิเหล่านัน้ มาอยูก่บัความสงบ ถ้าปล่อยจติให้วางหรอืให้ว่างลงไปในบดัเดีย๋ว

นั้น โดยที่ยังไม่มีธรรมอะไรจะเข้ามาให้เป็นที่ยึดถือแทน จิตก็ย่อมจะหรี่ลง ๆ จนถึง

ดบัลงไปก็คอืหลับ เม่ือเป็นเช่นนี ้กอ็ย่าเพ่อปล่อยให้จิตว่างวางลงไปเสียทนัท ีในเบือ้งต้น

กจ็ะต้องมธีรรมเป็นท่ียึดเหนีย่วของใจไว้ และคอยท�าใจให้ต่ืนอยูก่บัธรรมนัน้ พจิารณา

อยู่กับธรรมอันนั้น คอยหนุนใจให้เกิดความร่าเริง ให้เกิดความเบิกบานอยู่กับธรรม 

เมือ่ใจมคีวามร่าเริงมคีวามเบิกบานอยูก่บัธรรม กย่็อมจะไม่เกดิความง่วง เพราะฉะนัน้ 
เมื่อคอยปลุกใจให้ตื่นอยู่ ให้คิดพิจารณาบันเทิงอยู่กับธรรม ความง่วงก็จะไม่เกิดขึ้น.

อันนี้ จึงเป็นวิธีท่ีจะแก้ความอึดอัด และเป็นวิธีแก้ง่วงในเวลาฟังเทศน์ได้ 
ประการหนึ่ง.

ในบัดน้ี จะได้แสดงมงคลคาถาที ่๒ ตามพระพทุธภาษติทีย่กขึน้ไว้ว่า ปฏริปู-
เทสวาโส จ เป็นต้น แปลความว่า การอยูใ่นเทศะ คอืถิน่ทีส่มควร ๑ ความมบีญุทีไ่ด้
ท�าแล้วในกาลก่อน ๑ ความตั้งตนไว้ชอบ ๑ นี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญ 
อันสูงสุด.

ได้แสดงแล้วว่า มงคล แปลว่า เหตุให้ถึงความเจริญ ในพระพุทธศาสนา  

มุ่งถึงเหตุท่ีดีท่ีชอบอันเกิดจากการกระท�าของบุคคล เมื่อบุคคลกระท�าเหตุที่ดีที ่

ชอบแล้ว ก็ย่อมประสบผลคือความเจริญ เพราะฉะนั้น เหตุที่ดีที่กระท�า และผลที่ดีที่

ได้รบั กร็วมเรยีกว่า เป็นมงคลในพระพทุธศาสนาทัง้ส้ิน ท่านแสดงไว้มาก ดงัทีแ่สดง

ไว้แล้วคาถาหนึ่งในอาทิตย์ก่อน ในอาทิตย์นี้ จะแสดงอีกคาถาหนึ่ง ดังที่ได้ยกมาแปล

ไว้นั้น.
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ประการแรก การอยู่ในเทศะ คือถ่ินที่สมควร ค�าว่า เทศะ แปลว่า ถ่ิน  

ค�าว่า ปฏิรูปเทสะ แปลว่า ถิ่นท่ีสมควร ถิ่นที่สมควรนั้น เมื่อกล่าวกว้าง ๆ ก็คือ  

ถ่ินที่เหมาะแก่กิจที่จะกระท�า ถิ่นที่เหมาะแก่ผลที่มุ่งหมายที่จะได้รับ เพราะฉะนั้น  

ที่ใดจะเป็นถิ่นที่สมควรส�าหรับผู้ใด ก็จ�าจะต้องพิจารณาถึงว่า ผู้นั้นจะกระท�าอะไร  

มุ่งผลอะไร เมื่อถิ่นใดเหมาะแก่กิจที่จะท�า เหมาะแก่ผลที่จะได้รับ ก็ชื่อว่าเป็นปฏิรูป- 

เทสะ ถิน่ทีส่มควรส�าหรบัผูน้ัน้ เป็นบุคคล ๆ ไป และเมือ่กล่าวอย่างละเอียดกเ็ฉพาะ

เป็นเรื่อง ๆ ไป บุคคลทุก ๆ คน ย่อมมีชาติภูมิ คือว่าถ่ินท่ีเกิดส�าหรับตน และ 

มีภูมิล�าเนาที่อยู่ เกิดในถิ่นใด เมื่อถิ่นนั้นสมควรอยู่เพื่อศึกษาเล่าเรียน เพื่อประกอบ

การงานเป็นต้น ก็ศึกษาเล่าเรียนประกอบการงานในถ่ินนั้น ถ้าถิ่นนั้นยังไม่เพียงพอ  

กจ็�าต้องย้ายไปอยูท่ีอ่ืน่ เพือ่ทีจ่ะศกึษาเล่าเรยีน เพือ่ทีจ่ะประกอบการงาน ดงันีเ้ป็นต้น 

และเมื่อศึกษาเล่าเรียนในประเทศยังไม่เพียงพอ ก็ไปศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศ 

ต่างประเทศที่ไปศึกษาก็เป็นถิ่นที่สมควร เพราะฉะนั้น ปฏิรูปเทสะ ถิ่นที่สมควรนี้จึง

เป็นส�าคญัในเบือ้งต้น ส�าหรบัผูท้ีมุ่ง่ความเจรญิ เมือ่พจิารณาดวู่า จะเรยีนอะไร จะท�า

กิจอะไร มุ่งผลอะไร อยู่ในถิ่นใดจึงจะส�าเร็จ เมื่อไปอยู่ในถิ่นนั้น ก็อาจที่จะประสบ

ความส�าเร็จได้.

แต่ว่า การท่ีจะประสบความส�าเร็จน้ัน ไม่ใช่เพียงแต่อยู่เท่านั้น จ�าเป็นที่จะ

ต้องสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ตน เช่นว่า เมื่อประสงค์จะเล่าเรียน ก็เล่าเรียน 

ประสงค์จะท�าการงาน กท็�าการงาน ดงันีเ้ป็นต้น เม่ือเป็นเช่นนี ้การอยูใ่นปฏรูิปเทสะ

นัน้จงึจะส�าเรจ็ประโยชน์ เพราะฉะนัน้ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า จึงได้ทรงแสดงมงคลใน

คาถานี้ประการแรกว่า การอยู่ในเทศะคือถิ่นที่สมควร.

และประการท่ี ๒ ว่า ความเป็นผู้มีบุญอันได้กระท�าแล้วในกาลก่อน บุญมี  

๒ อย่าง บุญที่เป็นส่วนเหตุ แปลว่าเครื่องช�าระความชั่ว บุญที่เป็นส่วนผล หมายถึง

ความสุข บุญท่ีเป็นส่วนเหตุ อันเป็นเครื่องช�าระความชั่วนั้น รากเหง้าของความชั่ว  

ก็คือ โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธแค้น โมหะ ความหลง นี้เป็นรากเหง้าของ

ความชั่ว เพราะเมื่อบุคคลลุอ�านาจแห่งความโลภ ความโกรธ ความหลง จึงประกอบ

ทจุรติทางกายทางวาจาทางใจมปีระการต่าง ๆ เกดิเป็นบาปอกศุลดงัทีท่ราบกันอยู่แล้ว 

เมือ่เป็นเช่นนีจ้ะช�าระความช่ัวนัน้ได้ด้วยอะไร กต้็องช�าระด้วยบญุท่ีตรงข้ามกนั ในการ
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ช�าระนัน้ กค็วรจะช�าระทีจ่ติใจของตนเองซึง่เป็นทีต่ัง้แห่งรากเหง้าของความชัว่ดังกล่าว

มานั้น เพราะฉะนั้น ทางพระพุทธศาสนาจึงได้แสดงเครื่องช�าระล้างจิตใจไว้ กล่าวคือ

ความโลภ ให้ช�าระล้างด้วยทาน คอืการบรจิาค ในเบ้ืองต้น เมือ่เกดิความโลภ 

อยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรอยากได้ ก็ต้องสละความคิดอยากได้นั้นออกไปเสีย นี้เป็นทาน

ประการหนึ่ง และเมื่อมีสิ่งใดอยู่ อันควรที่จะบริจาค เป็นการเฉลี่ยเผื่อแผ่ความสุขให้

แก่ผูอ่ื้น กส็ละบริจาควตัถสุิง่น้ันไปตามสมควร นีก้เ็ป็นทานอกีประการหนึง่ เพราะฉะนัน้ 

ทาน การให้การบริจาคดังกล่าวมานี้ จึงเป็นเครื่องช�าระโลภะ ความโลภอยากได้.

ส่วนโทสะ ความโกรธแค้นขัดเคืองนั้น ให้ช�าระด้วยศีลคือความตั้งใจงดเว้น

จากความประพฤติผิดทางกายทางวาจา.

โมหะ ความหลงนั้น ให้ช�าระได้ด้วยการอบรมใจให้ตั้งมั่น และการอบรมใจ

ให้มคีวามรู ้อนัเรยีกว่าภาวนา แปลว่าอบรม คอือบรมใจให้ตัง้มัน่สงบ อบรมใจให้เกดิ

ความรู้.

เพราะฉะนั้น ทาน ศีล ภาวนา ทั้ง ๓ ประการนี้จึงเป็นบุญ เป็นเครื่องช�าระ

ล้างความชั่ว เป็นบุญส่วนเหตุ เม่ือกระท�าบุญส่วนเหตุดังกล่าวมานี้ ก็ย่อมจะได้รับ

ความสขุอนัเป็นส่วนผล การท�าบญุกค็อืการท่ีคอยตรวจดูใจของตนเอง ว่ามีโลภบ้างไหม 

มโีกรธบ้างไหม มีหลงบ้างไหม และกค็อยช�าระใจให้บรสิทุธิจ์ากความโลภ ความโกรธ 

ความหลงนัน้ คอยป้องกนัใจไม่ให้เกดิความโลภ ความโกรธ ความหลง นีแ้หละเป็นการ

ท�าบุญโดยตรง คือเป็นการช�าระใจให้บริสุทธิ์สะอาด.

ส่วนการท�าบุญข้างนอกนั้น ก็เป็นการท�าบุญ แต่ว่ายังไกลออกไปอีกชั้นหนึ่ง 

การท�าบุญโดยตรงที่ใกล้ชิดนั้น ก็คือการที่คอยตรวจใจของตน คอยช�าระใจของตนให้

บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอ นี้แหละเป็นการท�าบุญโดยตรง ทานก็อยู่ในใจ ศีลก็อยู่ในใจ 

ภาวนากอ็ยูใ่นใจ ไม่ใช่อยูท่ีอ่ืน่ข้างนอก ท�าทานอยู่ทีใ่จ รกัษาศีลอยู่ทีใ่จ อบรมภาวนา

อยู่ที่ใจ เมื่อเป็นบุญดังนี้ ก็ย่อมจะได้บุญที่เป็นส่วนผล คือความสุขขึ้นมาทันที และ

เป็นความสขุปัจจบัุน ส่วนการท�าบุญข้างนอกนัน้ อาจจะต้องรอผลคอืความสขุข้างหน้า 

ยงัไม่ใช่ปัจจบุนั แต่การท�าบญุโดยตรงท่ีใจน้ี ได้รบัผลคอืความสขุปัจจบุนัทเีดยีว พจิารณา

ดูก็จะเห็นได้ ใจของเราที่โลภ ที่โกรธ ที่หลง เป็นใจที่ร้อน ไม่บริสุทธิ์ แต่เมื่อคอย
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ตรวจดูใจของเราอยู่ และคอยรักษา คอยช�าระใจของเรา ให้สงบโลภ สงบโกรธ สงบ

หลง เมือ่สงบลงได้ ความทีร้่อนนัน้กส็งบ กลบัเป็นความเย็น เป็นความสุข ความเย็น

ความสุขนี้ มีขึ้นทันทีเดี๋ยวนั้นที่ท�าความสงบใจได้ เพราะฉะนั้น บุญที่เป็นส่วนเหตุก็ดี 

บุญที่เป็นส่วนผลก็ดี ซึ่งมาปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นโดยตรงที่จิตใจแล้ว ก็ได้รับผลของบุญ

นั้นทันทีที่จิตใจของตน ไม่ต้องไปรอว่าเมื่อนั่นเมื่อนี่ การที่ต้องรอผลของบุญว่า  

เมื่อนั่นเมื่อนี่ นั้นก็เพราะไปท�าบุญที่ไกลใจ ข้างนอกออกไป เพราะฉะนั้น จึงต้องรอ 

แต่ว่าเมื่อมาท�าบุญให้ใกล้ชิดท่ีใจของตนเองดังที่กล่าวมานี้ ไม่ต้องไปรอผล ได้รับผล

ของบุญที่ท�านั้นปัจจุบันทันที.

ความมีบุญท่ีได้ท�าแล้วในกาลก่อน หมายถึงว่าได้ท�ามาแล้วในเวลาก่อนแต่นี้ 

จึงบ่งความว่า บุญนั้นท�ามาก่อนก็มี ท�าในปัจจุบันก็มี ในที่นี้แสดงถึงบุญที่ท�ามาก่อน 

ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่า ผลคือความเจริญที่พึงได้รับนั้น จะต้องท�าบุญมาก่อน คือ

จะต้องท�าเหตุที่ดีก่อนแล้วจึงจะได้รับผลคือความเจริญ กล่าวคือเมื่อต้องการความสุข

ความเย็นดังกล่าวมานั้น ก็จะต้องช�าระใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาด เป็นบุญที่เป็นส่วน

เหตุก่อน เม่ือท�าบุญท่ีเป็นส่วนเหตุก่อนแล้ว จึงจะได้รับผลคือความสุขความเจริญที่

เป็นผลของบุญนั้น จะต้องการผลคือความสุขความเจริญและก็ต้องการให้ได้รับผลนั้น

ทีเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าผลต้องเน่ืองมาจากเหตุ ฉะนั้น ก็ต้องท�าเหตุก่อน  

เมื่อท�าเหตุก่อนแล้ว จึงจะได้รับผล นี่ก็เป็นความหมายที่เป็นธรรมดาอยู่ในตัว.

อีกประการหนึ่ง บุคคลที่ท�าความดีอยู่เสมอ ๆ มาเป็นเวลาช้านาน ย่อมเป็น

ผูท้ีม่พีืน้ดอียู ่เพราะฉะน้ัน ก็ย่อมจะได้รบัความสุขความเจริญมากกว่าผูท้ีไ่ม่เคยท�าบญุ

มา หรือกว่าผู้ที่เคยท�าบุญมาน้อยกว่า เหมือนอย่างการเรียนหนังสือ ผู้ที่เคยเรียนมา

มากกว่า ก็ย่อมจะเรียนชั้นสูงขึ้นไป และมีความรู้มาก แต่ว่าผู้ที่เคยเรียนมาน้อย  

จะมาให้มีความรู้เสมอกับผู้ที่เคยเรียนมากในทันทีนั้นไม่ได้ ผู้ท่ีเคยท�าความดีมามาก 

ก็เช่นเดียวกัน ก็มีโอกาสที่จะได้รับความสุขความเจริญมากกว่าผู้ท่ีท�าความดีมาน้อย 

หรือว่าไม่เคยท�าความดีมาเลย เพราะฉะนั้น จึงมีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ดังนี้ เพื่อ

เป็นการเตือนใจให้บุคคลหม่ันอบรมบุญ คือความดีที่เป็นส่วนเหตุที่กล่าวมานั้น  

ในปัจจุบันอยู่เสมอ ๆ และเมื่อกระท�าอยู่เสมอ ๆ แล้ว ก็จะกลายเป็นผู้ที่ได้สั่งสมบุญ

คือความดีให้ทวีมากขึ้นโดยล�าดับ.
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ประการที่ ๓ ความตั้งตนไว้ชอบ ความตั้งตนไว้ชอบนี้ ก็คือความตั้งตน 

ไว้ไม่ผิด ตนนั้นย่อมอยู่ในภาวะอยู่ในฐานะที่ต่าง ๆ กัน โดยวัยก็เป็นเด็กบ้าง เป็น

ผูใ้หญ่บ้าง โดยหน้าทีก่ารงานกเ็ป็นนัน่เป็นนีไ่ปตามการงานทีไ่ด้รับแต่งตัง้หรอืทีก่ระท�า 

โดยความเกี่ยวข้องกัน ก็เป็นมารดาบิดา หรือเป็นบุตรธิดา หรือเกี่ยวข้องกันในทาง 

อื่น ๆ อีกเป็นอันมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ ตนอยู่ในภาวะอันใด อยู่ในฐานะอันใด ตั้งตนไว้

อย่างใดจึงจะชอบกับฐานะภาวะนั้น ก็ตั้งตนไว้อย่างนั้น อันนี้แหละเรียกว่า ตั้งตนไว้

ชอบโดยส่วนรวม แม้การปฏบิตัธิรรมะในพระพทุธศาสนากเ็หมอืนกนั ธรรมะกม็หีลาย

ชั้น ชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นละเอียด เช่นว่าศีล ก็มีต่าง ๆ ศีล ๕ ศีล ๘ และศีลที่สูง

ที่สุดขึ้นไปกว่า เม่ือเป็นเช่นนี้ ตนควรจะอยู่ในศีลอันใด ธรรมะก็เหมือนกัน มีเป็น 

อันมาก ตนควรจะอยู่ในธรรมะอันใด ก็พิจารณา และตั้งอยู่ในศีล ในธรรมะอันนั้น  

ให้เหมาะแก่ภาวะ ให้เหมาะแก่ฐานะของตน เมือ่เป็นเช่นนี ้กช็ือ่ว่าตัง้ตนไว้ชอบในทาง

พระพุทธศาสนา การตั้งตนไว้ชอบนี้ ก็คือตั้งตนไว้ในทางบุญทางกุศล ดังท่ีกล่าวมา

แล้วด้วย เพราะฉะนั้น เม่ือตั้งตนไว้ชอบ ก็ได้ชื่อว่าเป็นการบ�าเพ็ญบุญในปัจจุบัน  

การตั้งตนไว้ชอบนี้ ก็ชื่อว่าเป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญ เป็นประการที่ ๓.

รวมเป็นมงคล เป็น ๓ ข้อ คือ การอยู่ในเทศะ ถิ่นที่สมควร ๑ ความมีบุญ

ที่ได้ท�าแล้วในกาลก่อน ๑ ความตั้งตนไว้ชอบ ๑.

เมือ่จะแสดงน้อมเข้ามาทีจ่ติ เป็นข้อปฏบิตัทิางจติ กอ็าจจะแสดงได้โดยย่อว่า 

จิตของแต่ละบุคคลนั้นจะควรตั้งอยู่ในที่ใด ? โดยปกติจิตมักจะแล่นไปอยู่กับอารมณ์

ที่ชอบที่ปรารถนาท่ีพอใจ คือคิดไปในเรื่องรูป เรื่องเสียง เรื่องกลิ่น เรื่องรส เรื่อง

โผฏฐัพพะคอืสิง่ท่ีกายถกูต้อง เรือ่งของรปูเสียงเป็นต้นเหล่านัน้ทีเ่คยประสบพบผ่านมา 

รปูเสียงเป็นต้นเหล่านัน้ปรากฏรวม ๆ กนัเป็นบคุคลบ้าง เป็นวัตถุส่ิงของบ้าง เมือ่เป็น

เช่นนี้ จิตก็คิดถึงคนนั้น ๆ ถึงสิ่งนั้น ๆ ที่ปรารถนาพอใจ หรือจะกล่าวแยก ก็คิดไป

ถงึรปูเสยีงเป็นต้นดงัท่ีกล่าวมานัน้ และเม่ือคดิไป กไ็ม่ใช่คดิไปเฉย ๆ เท่านัน้ เมือ่คดิ

ไปถึงบคุคลใด บคุคลนัน้กม็าปรากฏเหมอืนมาอยู่ในใจเตม็ที ่เมือ่คดิไปถึงส่ิงใด ส่ิงนัน้

กม็าปรากฏเหมือนมาอยู่ในใจเตม็ท่ี บุคคลและส่ิงนัน้เข้ามาอยูใ่นใจ หรอืกล่าวอกีอย่าง

หนึ่ง ใจก็ไปอยู่ในบุคคลหรือในสิ่งนั้น ๆ เพราะฉะนั้น จิตใจโดยปกติ จึงมักจะไปอยู่
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กับอารมณ์ดังท่ีกล่าวมานี้ และอารมณ์น้ัน เมื่อเป็นเครื่องท่ียั่วให้เกิดโลภโกรธหลง 

จติใจกพ็ลอยโลดแล่นทุรนทุรายไปต่าง ๆ เพราะมกัอยูใ่นเทศะคอืถิน่อนัหมายถงึอารมณ์

ดงักล่าว จงึได้ใกล้ต่อบาปอกศุล เพราะว่าโลภโกรธหลงนัน้เป็นรากเหง้าของบาปอกศุล 

ก็จะชักน�าให้วิง่ไปในทางบาปอกศุลอยูเ่ป็นอาจณิ กท็�าให้ตัง้ตนไว้ชอบไม่ได้ เพราะฉะนัน้ 

ต้นทางของบาป ต้นทางของการตัง้ตนไว้ผิด กค็อืเทศะทีอ่ยูข่องใจนีเ้อง ต่อเมือ่มาเลอืก

เทศะคือที่อยู่ของใจให้ชอบ คือว่าเลือกธรรมให้เป็นที่อยู่ของใจ ให้ใจอยู่ในธรรมวิหาร 

คือมีธรรมเป็นที่อยู่ ซึ่งเป็นที่อันสงบหรือเป็นความสงบ เป็นทางสงบโลภสงบโกรธ 

สงบหลง ก็ย่อมจะใกล้บุญ สามารถจะท�าบุญคือคุณความดีได้ และสามารถจะตั้งตน

ไว้ชอบได้.

เพราะฉะนัน้ การท่ีท่านพทุธศาสนกิชนทัง้หลายได้มาปรารภวันอาทติย์ และ

มาประชมุกันฟังธรรม ซ่ึงเป็นค�าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า กช็ือ่ว่าได้พากนัมา

หาธรรมวหิาร ทีอ่ยูค่อืธรรม เพือ่ให้เป็นเทศะคอืทีอ่ยู่ของจติใจ ท�าจติใจให้ได้มาอยู่ใน

เทศะอันสมควร คือว่าในเทศะท่ีเป็นธรรมวิหาร เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะอุดหนุนให้เป็น 

ผูส้ามารถกระท�าบุญคือความดไีด้ สามารถต้ังตนไว้ชอบได้ ตามสมควรแก่ภาวะฐานะ 

ข้อนี้จึงเป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญอันสูงสุดอีกประการหนึ่ง ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๐๕



กัณฑ์ที่ ๘ 

พาหุสัจจาทกิถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ วินโย จ สุสิกฺขิโต

 สุภาสิตา จ ยา วาจา  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ. 

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา ฉลองศรัทธาประดับปัญญาความรู้ สัมมา-

ปฏิบัติความปฏิบัติชอบในวันอาทิตย์ ซึ่งผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลาย ได้พร้อมใจ

กนัมาสดบัฟังพระธรรมเทศนา ในเบ้ืองต้นจะแสดงวธิคีดิ เป็นเครือ่งบ�ารงุใจให้มคีวามสขุ

อย่างหนึ่ง อันความสุขหรือความทุกข์ของจิตใจนั้น ก็สืบเนื่องมาจากความคิด เมื่อจิต

คดิอยูใ่นเรือ่งสขุกเ็ป็นสขุ เมือ่จติคดิอยูใ่นเรือ่งทกุข์กเ็ป็นทกุข์ เพราะฉะนัน้ ความคดิ

ของแต่ละบุคคล จึงเป็นเครื่องน�าความสุขหรือความทุกข์มาให้แก่จิตใจ เรื่องที่คิดอัน

น�าให้เกดิสขุหรอืทกุข์นัน้ กเ็ป็นเรือ่งทีป่ระสบผ่าน ถ้าท�าให้กระเทอืนใจมาก กเ็ป็นสุข

หรอืเป็นทกุข์มาก ถ้าท�าให้กระเทอืนใจน้อย กเ็ป็นสุขหรอืเป็นทุกข์น้อย ใจท่ีจะกระเทือน

มากหรือน้อย เพราะเรื่องทั้งหลายเพียงไรนั้น ก็สุดแต่เชื้อของความชอบหรือความชัง

ที่มีอยู่ในจิตใจเอง ถ้าจิตใจมีเชื้อของความชอบอะไรอยู่มาก เมื่อประสบเรื่องที่ชอบ 

เช่นนั้น เรื่องนั้นก็เข้ามากระเทือนใจได้มาก ท�าให้ตื่นเต้นเป็นสุขได้มาก แต่ว่าถ้าเชื้อ

ของความไม่ชอบหรอืว่าของความกลวัมอียู่ในจติใจมาก เม่ือกระทบเรือ่งทีไ่ม่ชอบหรอื

กลวัเช่นน้ัน เรือ่งนัน้กท็�าให้กระเทอืนใจมาก ท�าให้เกดิความทกุข์ระทมหรอืความกลวั

ได้มาก แต่ถ้ามีธรรม เช่นมีสติ ความระลึกรู้ คู่กับปัญญาเป็นต้น ประจ�าอยู่ในจิตใจ



56 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

เพียงพอ เรื่องทั้งหลายที่มากระทบ ก็ท�าให้กระเทือนใจได้น้อย หรือไม่อาจท�าให้

กระเทือนใจได้เลย เพราะฉะนั้น ความสุขความทุกข์ของจิตใจก็เนื่องมาจากเรื่องที่มา

กระทบ และเน่ืองมาจากมูลคือเชื้อที่อยู่ในจิตใจเองประกอบกัน เมื่อมีธรรมเช่นสติ

ปัญญามาคุ้มครองรักษาจิตใจอยู่เพียงพอ ความกระเทือนใจก็มีน้อยหรือว่าไม่มีเลย.

วธิปีฏบิตัสิ�าหรับบ�ารงุใจให้เป็นสขุ ค�าว่า เป็นสขุ ในทีน่ี ้ไม่ใช่หมายถงึเป็นสขุ

ที่ตื่นเต้นเพราะเร่ืองดังที่กล่าวมานั้น แต่หมายถึงความสุขท่ีบังเกิดจากความบริสุทธิ์

ความสงบ ความบริสุทธิ์ใจความสงบใจเป็นตัวความสุข มีลักษณะบริสุทธิ์ มีลักษณะ

สงบเยือกเย็น ความสุขดังกล่าวมานี้ มีวิธีที่จะคิดน�าให้บังเกิดขึ้นได้มาก เช่นวิธีหนึ่ง

คือ นึกคิดถึงบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์ ผู้สงบระงับ บรรดาบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์  

มีความสงบระงับเป็นอย่างยิ่งนั้น ส�าหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนา ก็คือพระพุทธเจ้า

ผูท้รงเป็นพระศาสดาของเราทัง้หลาย ทรงเป็นผูบ้รสิทุธิจ์ากกเิลสคอืเครือ่งเศร้าหมอง

ด้วยประการทั้งปวง ทรงมีความกล้า ไม่ทรงกลัวต่อสิ่งทั้งหลาย ทรงเป็นผู้ไม่กลัวตาย 

ไม่กลวัอนัตรายอะไร ๆ ท้ังภายในท้ังภายนอก ทัง้ใหญ่ทัง้เลก็ กเ็พราะทรงส้ินกเิลสหมด 

จึงเป็นผูบ้รสิทุธิห์มดจด เมือ่มคีวามบรสิทุธ์ิหมดจด กมี็ความสงบระงบั สงบระงบักาย 

สงบระงับวาจา สงบระงับใจ ด้วยประการทั้งปวง เพราะฉะน้ัน จึงได้พระนามว่า 

พระอรหันต์ ทีเ่ราสวดกนัว่า อรห� แปลอย่างหนึง่ว่า เป็นผูไ้กลกเิลส เป็นผูไ้กลจรงิ ๆ 

กเิลสไม่อาจมาใกล้พระองค์อกี ส่วนบคุคลสามญัทัว่ไป เป็นผูไ้กล ๆ ใกล้ ๆ บางคราว

กเ็หมอืนไกล คือมใีจบรสิทุธิส์งบระงบั เหมอืนไม่มีกเิลส กเิลสไปอยูห่่างไกล บางคราว

ก็ใกล้ คือเม่ือประสบเรื่องกระทบกระเทือนดังที่กล่าวมาแล้ว กิเลสเป็นต้นว่า  

ความชอบ ความชงั ความหลง ก็แล่นปราดมาถึงใจ บงัเกดิข้ึนแก่ใจทนัท ีเพราะฉะนัน้ 

สามัญชนทั่วไปจึงเป็นผู้ไกล ๆ ใกล้ ๆ กิเลส ไม่แน่นอน ส่วนพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็น

ผู้ไกลกิเลสอย่างแท้จริง กิเลสไม่กลับมาใกล้ จึงทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ผู ้สงบระงับ  

การระลึกถึงท่านผู้บริสุทธิ์ผู้สงบระงับดั่งนี้ ย่อมท�าให้จิตใจบังเกิดความบริสุทธ์ิ สงบ

ระงับ ท�าให้เกิดความสุข ท่ีเป็นความสุขอันบริสุทธิ์สงบ เป็นความสงบที่เยือกเย็น 

เพราะฉะน้ัน การคดิถงึท่านผูบ้รสิทุธิ ์ผูส้งบระงบั เป็นพระอรหนัต์ผูไ้กลกเิลสดงักล่าว

มานี ้จงึเป็นวธิคีดิส�าหรบัเป็นเครือ่งบ�ารงุใจให้มคีวามสุขอย่างหนึง่ ซึง่สมควรจะฝึกหัด

คิดในเมื่อต้องการความสุข ซึ่งเป็นตัวความบริสุทธิ์ความสงบระงับ.
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ในต่อไปนี้จะแสดงมงคลอีกคาถาหนึ่ง ดังพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้ ณ เบื้อง

ต้นว่า พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ เป็นต้น ซึ่งแปลความว่า ความเป็นผู้ได้สดับฟังมาก ๑ 

ศลิปะ ๑ วนิยัทีศึ่กษาด ี๑ วาจาทีเ่ป็นสภุาษติ ๑ นีเ้ป็นมงคล คอืเหตใุห้ถึงความเจรญิ

อันสูงสุด.

ข้อแรก พาหสุจัจะ ความเป็นพหสูตู คอืความเป็นผูไ้ด้สดบัฟังมาก หมายความ

ว่าเป็นผู้เรียนรู้มาก หรือเป็นผู้ศึกษามีความรู้มาก การฟังมากดังกล่าวมานี้ เป็นทาง

เกิดปัญญาเป็นเบื้องต้น ท่านแสดงทางเกิดปัญญาไว้ ๓ คือ สุตะ ดังกล่าวแล้ว ๑  

จินตา ความคิดค้น ๑ ภาวนา การท�าให้มีให้เป็นขึ้น ๑ ปัญญาที่เกิดจากการสดับฟัง

อันเป็นเบื้องต้น เรียกว่าสุตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากความคิดค้น เรียกว่า 

จินตามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการท�าให้มีขึ้นให้เป็นข้ึน เรียกว่าภาวนามยปัญญา 

เพราะฉะน้ัน สตุะคอืการสดับฟัง จงึเป็นเหตเุกิดของปัญญาเป็นเบือ้งต้น ในสมัยโบราณ 

ก็ต้องอาศัยหูฟัง เพราะฉะน้ัน จึงยกสุตะ การสดับฟังขึ้นเป็นข้อส�าคัญ ในปัจจุบัน  

มีทางที่ให้เกิดปัญญาเป็นเบื้องต้นนี้เป็นอันมาก เช่น การอ่านหนังสือเป็นต้น ส�าเร็จ

ด้วยตาด ูแต่กส็งเคราะห์เข้าในสตุะ การสดับฟังนีท้ัง้หมด เพราะฉะนัน้ การสดับฟังนี้ 

จึงหมายถึงการเรียนหรือการศึกษาดังที่กล่าวกันในบัดนี้ การเรียนศึกษาให้บังเกิด 

ความรูน้ัน้ เป็นทางให้เกดิเจรญิปัญญาเป็นประการแรก เมือ่บคุคลมุง่จะเรยีนจะศกึษา

วิชาอะไร ๆ ก็สมควรจะเรียนจะศึกษาวิชาน้ัน ๆ ให้มีความรู้ใช้ได้จริง ๆ แม้เพียง 

อย่างหนึ่ง ก็เรียกว่าเป็นผู้คงแก่เรียน หรือเป็นพหูสูตในวิทยาการนั้นได้.

ข้อที่ ๒ สิปปะ หรือ ศิลปะ โดยตรงหมายถึงความฉลาดในหัตถกิจ คือการ 

กระท�าสิง่อะไร ๆ ได้ด้วยมือ เช่น การช่างต่าง ๆ แต่ความหมายทัว่ไป หมายถึงความ

สามารถในการประกอบกิจการงานอย่างใดอย่างหน่ึงได้ เนื่องมาจากพหูสูต ซ่ึงเป็น

ประการแรก คือเมื่อเรียนรู้แล้วก็ต้องท�าได้ ท�าได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เรียกว่ามีศิลปะ

ในการกระท�าอย่างนั้น คือความสามารถที่จะท�าการงานนั้นเอง ไม่ใช่เรียนแล้วท�า 

ไม่ได้ ถ้าเรียนแล้วท�าไม่ได้ ก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์ เพราะฉะนั้น เมื่อเรียนแล้ว ก็ต้อง

สามารถด้วย เมื่อมีความสามารถที่จะท�าได้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่ีเป็นหน้าท่ี

ของตน หรอืว่าท่ีตนมุ่งจะท�าให้บงัเกิดผลตามทีมุ่ง่ได้แล้ว กเ็รียกว่ามสิีปปะหรอืมศีลิปะ

ในความหมายรวม.
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ข้อท่ี ๓ วนัิยท่ีศึกษาด ีค�าว่าวนัิยนี ้โดยตรงก็ได้แก่การฝึกหดัดดักาย ดดัวาจา 

ดดัใจของตน ให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อยงดงาม นีเ้ป็นวินยัในภายในของตน อกีอย่างหนึง่ 

หมายถึงกฎระเบียบข้อบังคับแบบแผนต่าง ๆ ซึ่งสมควรจะประพฤติปฏิบัติให้บังเกิด

ความเรียบร้อยงดงามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การศึกษาวินัยดี ก็คือมาฝึกหัดดัดกาย

วาจาใจของตนให้มีความเรยีบร้อยดงีาม น้ีประการหนึง่ ความทีเ่คารพปฏบัิตใินระเบยีบ

แบบแผนเป็นต้น ที่ได้ตั้งไว้ส�าหรับตระกูล ส�าหรับหมู่คณะเป็นต้น เพื่อความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยดีงาม เมื่อตนอยู่ในหมู่ที่เขามีวินัย คือมีระเบียบอย่างไร ก็ประพฤติ

ปฏิบตัอิย่างนัน้ด้วยด ีให้บงัเกดิความเรยีบร้อย แม้จะไม่ชอบอยู่บ้าง กย่็อมท่ีจะประพฤติ

ปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่ ชื่อว่าศึกษาวินัยดีอีกประการหนึ่ง.

ข้อที่ ๔ การกล่าววาจาสุภาษิต ค�าว่า สุภาษิต นั้น แปลว่า พูดดี การพูดดี

ที่เรียกว่าสุภาษิตนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงลักษณะไว้ ๕ ประการ คือ ๑. พูดถูก

กาลเวลา ๒. พดูค�าจรงิ ๓. พูดค�าสภุาพ ๔. พดูเกดิจากจติมีเมตตา คอืความปรารถนาดี 

มุ่งความสุขความเจริญแก่กัน และ ๕. พูดส่ิงท่ีประกอบด้วยประโยชน์ เม่ือการพูด

ประกอบด้วยลักษณะทั้ง ๕ ประการนี้ ก็เรียกว่าเป็นสุภาษิต คือเป็นพูดดี นี้เป็นใจ

ความแห่งธรรมในพระคาถานี้โดยย่นย่อ โดยอธิบายทั่ว ๆ ไป.

อธิบายอีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นภายใน ส�าหรับเป็นข้อปฏิบัติโดยเฉพาะตน  

พาหุสจัจะ ความเป็นผูส้ดบัมากเรยีนมาก กค็อืเรยีนให้รู้จกัตนเองให้มาก เรียนให้รูจ้กั

ตนเองว่า ตนเองเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดีอย่างไร ให้เป็นอัตตัญญู คือรู้ตนตาม 

ความเป็นจริง เมื่อเรียนให้รู้ตนเองมากดังนี้ ก็เรียกว่า เป็นพหูสูต อย่างหนึ่ง.

ต่อมาก็ถึง ศิลปะ ได้แก่ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติต่อตนเอง กล่าวคือ 

เมื่อเรียนให้รู้จักตนเองว่าเป็นอย่างไร ถ้าตนเองไม่ดีอย่างไร ในข้อใด ก็ควรจะต้องละ

ข้อนั้น เมื่อตนเองยังมีความดีที่บกพร่องอยู่ในข้อใด ก็ควรที่จะท�าเพิ่มเติมข้อนั้นยิ่ง ๆ 

ขึน้ไป ความเป็นผู้ทีส่ามารถจดัการกบัตนเองได้ดังนี ้คือให้ละความชัว่ ให้กระท�าความด ี

เรียกว่าศิลปะ อันการละความชั่วท�าความดีนี้ ก็เป็นศิลปะเหมือนกัน ดังจะพึงเห็นได้

ดงันี ้บางคนอยากทีจ่ะละความชัว่บางอย่าง อยากท่ีจะท�าความดบีางอย่าง แต่กล็ะไม่ได้ 



59พาหุสัจจาทิกถา

ท�าไม่ได้ บางทกีเ็พราะเหตแุวดล้อมต่าง ๆ เช่นว่า เมือ่อยูใ่นหมูท่ีเ่ขาประพฤตกินัอย่าง

นั้นท�ากันอย่างนั้น จะไม่ท�าคนเดียว ก็จะอยู่กับเขาไม่ได้ เพราะฉะนั้น ก็ต้องท�าไปให้

เหมอืน ๆ เขา เมือ่เป็นเช่นนี ้เขาด ีกด็ไีปกบัเขา เขาไม่ด ีกไ็ม่ดีไปกบัเขา มักจะเป็น

ไปอยู่ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีศิลปะ คือมีความฉลาดสามารถในอันที่จะรู้จักปลีก

ตัวละความชั่ว และกระท�าความดี โดยที่ไม่กระทบกระเทือน ชื่อว่าเป็นคนฉลาดที่จะ

เอาตัวรอดในทางที่ดี ก็นับว่าเป็นศิลปะหรือเป็นสิปปะอย่างหนึ่งในการปฏิบัติตน.

ต่อจากนี้ ก็สืบถึงข้อ ๓ คือ ศึกษาวินัยดี โดยตรงก็ได้แก่การต้ังใจฝึกหัด 

ดัดกาย ดัดวาจา และดดัใจของตน ให้เป็นระเบยีบเรียบร้อยดงีาม เมือ่นบัถอืพระพทุธ-

ศาสนา กดั็ดไปตามพระวนัิยของพระพทุธเจ้า เมือ่คอยศกึษาส�าเหนยีกดดักาย ดัดวาจา 

ดัดใจของตนให้ดีงามอยู่เสมอดั่งนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ศึกษาวินัยดี.

ต่อมาก็สืบถึงการแสดงออก เมื่อมีการดัดกาย ดัดวาจา ดัดใจของตนดีแล้ว 

กายทีแ่สดงออกกเ็ป็นการแสดงออกด ีวาจาทีแ่สดงออกกเ็ป็นการแสดงออกด ีจติใจที่

แสดงออกอันปรากฏทางสีหน้าเป็นต้น ก็เป็นการแสดงออกดี การที่แสดงออกดีนี้  

นับเนื่องเข้าในวาจาเป็นสุภาษิตคือกล่าวดี ซึ่งยกเอาแต่เพียงวาจาขึ้นมาเพียงข้อเดียว 

เพราะเป็นทางท่ีจะสื่อให้บุคคลอ่ืนรู้อะไร ๆ ได้มาก โดยเฉพาะก็เป็นทางสื่อที่จะให ้

ผู้ฟังรู้จักตัวผู้พูดเองว่าเป็นอย่างไร เป็นผู้มีเลสมีความรู้เป็นอย่างไร เพราะฉะนั้น  

วาจาทีแ่สดงออกนัน้กไ็ม่พงึเข้าใจว่า เพยีงเพือ่จะให้เขารูเ้รือ่งทีต่นต้องการจะพดูเท่านัน้ 

แต่โดยที่แท้เป็นการที่ให้เขารู้จักตัวผู้พูดด้วยว่าเป็นอย่างไร 

เพราะฉะน้ัน เม่ือผู้ท่ีดัดกายดัดวาจาดัดใจดี แสดงออกมาทางกายทางวาจา

ทางใจก็เป็นการแสดงออกดี โดยเฉพาะเมื่อแสดงออกมาทางวาจา ก็เป็นค�าพูดที่ดี  

ซึง่เป็นศรสีง่าเป็นมงคลแก่ตนเอง ดงัค�าโบราณทีก่ล่าวไว้ว่า พดูดเีป็นศรแีก่ตวั แต่การ

ทีจ่ะแสดงออกด ีโดยเฉพาะทางวาจาซ่ึงจะเป็นวาจาสุภาษติดงักล่าวมานี ้กเ็กีย่วมาจาก

ใจเป็นประการส�าคัญ เม่ือมีการฝึกหัดดัดใจ พร้อมทั้งกายวาจาของตนให้มีวินัย คือ 

มีระเบียบเรียบร้อยดีงามแล้ว การแสดงออกก็เป็นของที่ดีโดยไม่ต้องสงสัย ถ้าหากว่า

ใจขาดวินัย คือขาดการควบคุมฝึกหัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นใจที่ยุ่งเหยิงด้วย
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ความโลภความโกรธความหลงเป็นต้น จิตใจก็เสียวินัย คือเสียระเบียบ เสียความ

เรียบร้อย เสียกระบวนท่ีดี เม่ือเป็นเช่นนี้ วาจาที่แสดงออกก็ไม่เป็นวาจาที่เรียกว่า 

สุภาษิต.

เพราะฉะน้ัน การท่ีแสดงออกจึงเนื่องมาจากวินัย คือการฝึกหัดดัดกาย  

ดัดวาจาดัดใจของตนดังกล่าวมานี้ วินัยจะมีได้ก็ด้วยมีศิลปะคือความเป็นผู้สามารถท่ี

จะละความชัว่กระท�าความด ีจะละความชัว่ท�าความดีได้ถกูต้อง ก็ต้องมกีารสดบัตรบัฟัง 

โดยเฉพาะก็คือการเรียนให้รู้จักตนเองให้มาก.

รวมมงคลทั้ง ๔ ข้อ คือ ๑. พาหุสัจจะ ความเป็นผู้สดับฟังมาก คือว่าเรียน

ให้รู้จักตนเองให้มาก ๒. ศิลปะ ความเป็นผู้สามารถจัดการกับตนเอง คือละความชั่ว

กระท�าความดี ๓. การศึกษาวินัยดี คือการที่คอยฝึกหัดดัดกายดัดวาจาดัดใจของตน

ให้ดขีึน้ ให้มรีะเบยีบวนัิยเป็นอันด ีและ ๔. วาจาอนัเป็นสุภาษติ กค็อืว่าการแสดงออก

ทางกาย แสดงออกทางวาจา แสดงออกทางใจท่ีปรากฏทางสีหน้าเป็นต้น เป็นการ

แสดงออกด ีโดยเฉพาะก็คอืการพดูดทีีเ่รยีกว่าเป็นสภุาษติ จงึเป็นธรรมทีเ่นือ่งกนั และ

บคุคลเมือ่มีธรรมท้ัง ๔ ข้อน้ีประกอบกันอยูใ่นตน กย่็อมเป็นมงคลคอืเหตทุีใ่ห้ถึงความ

เจริญอันสูงสุด.

ผู้นับถือพระพุทธศาสนา เม่ือได้สดับฟังมงคล อันเกี่ยวกับธรรม ๔ ข้อ 

ดังกล่าวมานี ้กพ็งึตัง้ใจพจิารณา และตัง้ใจปฏบิตัติามธรรมทัง้ ๔ ประการนี ้เม่ือเป็น

เช่นนี้ ก็จักบรรลุถึงมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญอันสูงสุด ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕



กัณฑ์ที่ ๙ 

มาตาปิตุอุปัฏฐานาทกิถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 มาตาปิตุอุปฏฺานํ ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห

 อนากุลา จ กมฺมนฺตา  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ.

บัดน้ี จักแสดงธรรมคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา สนองศรัทธา

แห่งท่านผู้มุ่งธรรม ซึ่งมาประชุมกันฟังธรรม ในวันอาทิตย์ที่เวียนมาถึงเข้า.

เบือ้งต้น กไ็ด้สวดมนต์สรรเสรญิคณุพระรตันตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ ท�าจติใจให้บังเกดิความสงบตัง้ม่ันในพุทธาทิรตันตรยั ต่อจากนีก้จ็ะได้แสดงธรรม 

เป็นเคร่ืองประดับสติปัญญาในทางธรรมสืบต่อไป แต่ก่อนท่ีจะยกธรรมขึ้นแสดงตาม

บทบาลีที่ยกไว้น้ัน จะได้กล่าวถึงวิธีท�าใจให้เกิดความสุขอีกอย่างหนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์

ก่อนได้กล่าวถงึการนกึถึงพระพุทธเจ้า ซึง่เป็นผูบ้รสิทุธิ ์ในวนัน้ีจะได้กล่าวถงึการนกึถงึ

พระธรรม.

การนึกถงึพระธรรมนั้น เมื่อกล่าวอย่างง่าย ๆ อนัเกี่ยวกับการทีเ่ป็นไปอยู่ดัง

ในบัดน้ี ก็คือการที่ท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนาท้ังหลายได้มาฟังธรรมดังในวันนี้  

ก็ด้วยมีการนึกถึงพระธรรม ถ้าไม่ได้มีการนึกถึงพระธรรม ก็คงไม่มา การนึกถึง 

พระธรรมนั้น เบื้องต้นก็คือการนึกถึงดังกล่าวมานี้ คือนึกรวม ๆ ว่า จะมาฟังธรรม 
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หรือฟังเทศน์ในวันอาทิตย์ นี้ก็เป็นการนึกถึงพระธรรม แต่ก็ยังไม่รู้ว่า พระธรรมนั้น

คอือะไร เพราะฉะนัน้ เม่ือมาฟังธรรมจรงิ ๆ แล้ว จงึจะได้ฟังว่าพระธรรมนัน้คอือะไร

ดังที่ก�าลังแสดงอยู่ในวันนี้.

แต่พระธรรมที่ฟังดังกล่าวมานี้ ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเสียงที่ฟัง ยังไม่ใช่ตัว

ธรรมที่แท้จริง ตัวธรรมท่ีแท้จริงนั้นก็คือความจริงที่เทศน์หรือแสดงชี้แจง ซึ่งมีอยู่ที่

บุคคลผู้ฟังทุก ๆ คน เพราะฉะนั้น ในขั้นต่อไป จึงต้องมาพิจารณาดูความจริงอัน

ปรากฏอยู่ที่ตนเอง เมื่อกล่าวโดยส่วนรวม ก็คือดูความจริงท้ังท่ีเป็นส่วนดี ท้ังท่ีเป็น

ส่วนชั่ว และทั้งที่เป็นส่วนกลาง ๆ ไม่ดีไม่ชั่ว อันมีอยู่ที่ตน ส่วนที่ดีนั้น ก็คือความดี

ต่าง ๆ ที่ทุก ๆ คนกระท�า ส่วนที่ชั่วนั้น ก็คือความไม่ดีต่าง ๆ ที่ทุกคนกระท�า  

ส่วนที่เป็นกลาง ๆ น้ัน ก็คือเครื่องมือในการกระท�าทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่ว อันได้แก่ 

สังขารร่างกายของตนเอง เพราะทุก ๆ คนจะท�าความดีหรือความชั่วนั้น ก็ต้องอาศัย

ใช้ร่างกายของตนเองนั้นแหละเป็นผู้กระท�า แต่ว่าร่างกายนั้น ไม่ใช่เป็นผู้ดีหรือผู้ไม่ดี 

เพราะเป็นเครื่องมือท่ีกระท�า ส่วนท่ีจะเป็นผู้ดีหรือผู้ไม่ดีนั้น ก็คือตนเอง ร่างกายที่

กระท�าอันเป็นส่วนกลาง ๆ นี้ก็เป็นธรรมอีกส่วนหนึ่ง เรียกว่าเป็นธรรมที่เป็นกลาง ๆ 

ให้ตรวจดูความดีและความชั่วและธรรมที่เป็นส่วนกลาง ๆ อันมีอยู่ท่ีตนเอง การฟัง

เทศน์ก็เพื่อที่จะมาก�าหนดดูที่ตนดังกล่าวมานี้.

เมือ่ก�าหนดดทูีต่นแล้ว กก็�าหนดดูทีบ่คุคลอืน่ว่า แม้คนอืน่ ๆ กป็ระกอบด้วย

ความดี ความไม่ดี และข้อท่ีกลาง ๆ ดังกล่าวมาแล้วนี้เหมือนกัน แต่โดยปกตินั้น  

คนเรามักจะเอาความดีหรือความไม่ดีไปรวมอยู่กับคน เพราะฉะนั้น จึงได้เกิดความ

ชอบบ้างความชังบ้าง เป็นต้นว่า เมื่อคนอื่น ๆ ที่รู้จักก็ดี ไม่รู้จักก็ดี ที่ใกล้ชิดกันก็ดี 

ที่ห่างกันออกไปก็ดี เมื่อท�าความดีหรือความไม่ดี ซึ่งบางทีก็มีผลเนื่องมาถึงตนบ้าง  

ไม่เนื่องบ้าง ตนเองก็เกิดความชอบบ้าง ความไม่ชอบบ้าง ชอบคนนี้ ไม่ชอบคนนั้น 

ทั้งนี้เพราะอะไร ? ก็เพราะว่าเอาความดีกับความไม่ดีที่เขาท�าไปรวมเข้ากับเขา  

เป็นตัวเขา โดยที่ไม่แยกออกว่า ตัวเขานั้นส่วนหน่ึง ความดีหรือความไม่ดีนั้นอีก 

ส่วนหนึ่ง เอาไปรวมกันเสีย จึงไปชอบหรือไม่ชอบบุคคลซึ่งเป็นผู้ท�านั้น เมื่อเป็น 

เช่นน้ี จึงได้เกดิความทกุข์ทางใจ เกดิความไม่สงบ เกดิความเดอืดร้อนด้ินรนกระวนกระวาย 

แต่ถ้าหัดคิดแยก แยกเอาว่า บุคคลผู้ท�านั้นเป็นส่วนหนึ่ง ความดีหรือความไม่ดีที่เขา
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ท�านั้นเป็นอีกส่วนหนึ่ง เมื่อคิดแยกออกได้เช่นนี้แล้ว ก็คิดต่อไปอีกว่า ความดีหรือ 

ความไม่ดีที่เขาท�านั้น ก็เป็นกรรมคือการงานที่ท�าของเขาเอง เมื่อเขาท�าดี เขาก็ได้ดี 

เมือ่เขาท�าชัว่ เขากไ็ด้ชัว่ ไฉนจงึจะไปรบัเอาความดหีรอืความชัว่ของเขานัน้มา เหมอืน

เป็นความดีหรือความชั่วของตนเอง และก็เกิดความชอบหรือความเกลียดโกรธเขา  

ซึ่งเป็นผู้กระท�านั้น กรรมคือการงานที่ท�าเป็นของเขาต่างหาก เมื่อคิดอย่างนี้แล้ว  

ความชอบหรือความไม่ชอบนั้น ก็จะสงบลงได้ นี่เป็นประการหนึ่ง.

อีกประการหนึ่ง ก็คือคิดค้นหาเอาความดีขึ้นมาให้อยู่เหนือความไม่ดีหรืออยู่

เหนือความชั่ว กล่าวคือคิดอยู่ในแง่ของความดี เมื่อคิดเห็นความดีของเขาบ้างแล้ว 

ความไม่ชอบหรอืความเกลยีดชงักจ็ะเบาลงไปหรอืจะสงบลงไป เมือ่เห็นความดไีด้มาก

เท่าใด ความไม่ชอบก็ลดลงไปมากเท่านั้น แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่า จะเป็นความ

คิดที่หลงเห็นแต่ในทางดี ก็คิดให้รู้ทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นแหละตามเป็นจริง แต่ก็คิดมุ่งเอาดี

เป็นประมาณ ถ้าคดิได้อย่างนี ้กเ็ป็นวธิทีีร่ะงบัใจจากความไม่ชอบหรอืความโกรธเกลยีด

อีกประการหนึ่ง.

อีกประการหนึ่ง คิดในด้านให้อภัย คือไม่มีภัยไม่มีเวร ด้วยคิดให้เกิดความ

เอ็นดูสงสารขึ้นว่า เมื่อเขาท�ากรรมที่ไม่ดีหรือความไม่ดีไว้มาก ก็เป็นกรรมที่ไม่ดีของ

เขาเอง ซึ่งเขาเองจะต้องได้รับผลของความไม่ดีนั้นด้วยตนเอง และกลายเป็นคนที ่

ไม่ดี จึงเป็นผู้ที่น่าสงสาร เมื่อคิดให้เกิดความสงสารขึ้นได้ ความไม่ชอบก็จะลดลงไป  

ให้อภัยได้โดยง่าย.

อีกประการหน่ึง ดังท่ีท่านแสดงว่า เมื่อท่านผู้เป็นพระอริยเจ้าได้ถูกล่วงเกิน 

ท่านก็คิดว่า เป็นโทษของวัฏฏะ เมื่อมาเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลก ก็จะต้องประสบ

ความทุกข์ซึ่งเกิดจากตนเองบ้าง เกิดจากบุคคลผู้อื่นบ้าง เป็นการยากท่ีจะหลีกเล่ียง 

จึงเป็นโทษของวัฏฏะ คือโทษของการเวียนมาเกิดในโลกเอง เพราะฉะนั้น ก็จะต้อง

ประสบทุกข์ของโลกเป็นธรรมดา นี้ก็เป็นวิธีคิดอีกประการหนึ่ง.

ความคิดเพื่อดับความทุกข์อันเกิดจากความเกลียดความไม่ชอบ หรือความ

ชอบที่ตรงกันข้าม ทางจิตใจดังกล่าวมานี้ เรียกว่าเป็นธรรม คือเป็นตัวความจริง 

แต่ละอย่าง เป็นวิธีที่จะท�าให้สุขใจ ในเมื่อประสบกับอารมณ์ของโลกได้.
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ในบัดนี้จะได้แสดงมงคลอีกคาถาหนึ่ง ดังบทที่ได้ยกขึ้นไว้ แปลความว่า  

การบ�ารงุมารดาบิดา การสงเคราะห์บตุรภรรยา การงานทัง้หลายไม่อากลู ทัง้ ๓ อย่าง

นี้เป็นมงคล เหตุให้ถึงความเจริญอันสูงสุด.

ข้อแรก การบ�ารุงมารดาบิดา ท่านผู้ให้ก�าเนิดคือให้เกิดขึ้นมา ทั้งสอง  

ได้ชื่อว่า มารดาบิดา ท่านเป็นบุพการี คือผู้ท�าอุปการะก่อนด้วยความเมตตากรุณา  

เพราะฉะนั้น ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่ามารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรธิดา เป็น

บุรพาจารย์ อาจารย์คนแรกของบุตรธิดา เป็นอาหุไนย คือเป็นผู้ควรมาบูชาของบุตร

ธิดา ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น บุตรธิดาผู้ที่มีกตัญญูรู้พระคุณที่ท่านกระท�าแล้ว จึงได้ปฏิบัติ

บ�ารุงท่าน เป็นการตอบแทนพระคุณของท่าน อันเรียกว่า กตเวที ประกาศคุณที่ท่าน

กระท�าแล้วให้ปรากฏ การบ�ารงุท่านนัน้ เมือ่กล่าวโดยย่นย่อ กม็ ี๒ คอื การบ�ารงุทาง

กายอย่างหนึ่ง การบ�ารุงทางใจอย่างหนึ่ง.

การบ�ารุงทางกายนั้น คือ บ�ารุงด้วยปัจจัย เครื่องอาศัยของกาย มีอาหาร  

ผ้านุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยาแก้ไข้เป็นต้น เพื่อให้ท่านเจริญอายุ เจริญวรรณะ เจริญสุขะ 

เจริญพละ ตามสามารถ.

บ�ารงุทางใจนัน้ กค็อื บ�ารงุให้ท่านเจรญิด้วยศรทัธา ความเชือ่ในสิง่ทีค่วรเชือ่ 

ศีล ความประพฤติทางกายทางวาจาที่ดีที่ชอบ สุตะ การได้สดับตรับฟังธรรมหรือสิ่ง

ทีเ่ป็นประโยชน์ จาคะ การสละให้ปัน และปัญญา คอืความรูบ้าปบญุคุณโทษประโยชน์

มใิช่ประโยชน์ โดยเฉพาะคือรูธ้รรม อันจะเป็นเครือ่งบ�ารงุใจของท่านให้บงัเกิดความสุข.

การบ�ารุงทัง้สองนี ้เป็นข้อทีค่วรกระท�าด้วยกนั แต่ท่านแสดงว่า การบ�ารุงทาง

ใจนั้นสูงกว่า อันหมายความว่า เมื่อบ�ารุงท่านทางกายแล้ว ก็ควรบ�ารุงท่านทางใจให้มี

ความสุขอีกด้วย การบ�ารุงมารดาบิดาเป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญประการหนึ่ง.

ข้อ ๒ การสงเคราะห์บตุรภรรยา นีส้�าหรบัชาย ถ้าส�าหรบัหญงิกค็อื สงเคราะห์

บุตรและสามี บุคคลผู้เกิดมา เมื่อมีมารดาบิดาเป็นผู้ให้ก�าเนิดให้เกิดมาแล้ว ต่อไปก็

จะพึงเป็นผู้ที่มีภรรยาหรือสามี และมีบุตรธิดาสืบสกุลต่อไป เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็พึง

สงเคราะห์บุตรภริยาหรือว่าบุตรและสามีนั้น ให้มีความสุขทางกายมีความสุขทางใจ 

ด้วยหลักสังคหวัตถุธรรม ธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ ๔ ประการ กล่าวคือ ทาน  
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การให้เป็นการสงเคราะห์ ปิยวาจา การเจรจาถ้อยค�าที่ไพเราะอ่อนหวาน อัตถจริยา 

การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล สมานัตตตา ความเป็นผู้วางตนสม�่าเสมอ  

ด้วยมีความนับถือเป็นบุตรเป็นภริยา หรือเป็นบุตรเป็นสามีโดยสม�่าเสมอไม่ละเมิด 

เมื่อต่างมีการสงเคราะห์กันดังกล่าวมานี้ ตระกูลก็จะมีความสุขความเจริญต่อไป  

จึงเป็นมงคล เหตุให้ถึงความเจริญอีกประการหนึ่ง.

ข้อที่ ๓ การงานทั้งหลายไม่อากูล บุคคลผู้เกิดมา ในเบื้องต้นก็ต้องศึกษา 

เล่าเรียน การศึกษาเล่าเรียนก็เป็นการงานอย่างหนึ่ง จะต้องท�าการงานเป็นอาชีพ  

การอาชพีกเ็ป็นการงานอย่างหนึง่ และจะต้องท�าการงานประการอืน่อกี ตามกจิทีค่วร

กระท�าต่าง ๆ ตลอดจนถึงการบ�ารุงท่านบุรพการี หรือการบ�ารุงบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ดังกล่าวมาแล้วใน ๒ ข้อข้างต้น กเ็ป็นการงานอย่างหน่ึง ๆ จนกระทัง่การทีม่าปฏบิตัิ

ธรรมตามภูมิตามชั้น ให้เป็นผู้มีศีลมีธรรม ตามสมควรแก่ภาวะ นี้ก็เป็นการงานอีก

อย่างหนึ่ง รวมความว่า ทุก ๆ คนมีการงานที่เป็นเครื่องเกื้อกูลแก่ตนบ้าง เป็นเครื่อง

เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นบ้าง การงานนั้น ถ้าเป็นการงานที่อากูล กล่าวคือคั่งค้าง ยุ่งเหยิง 

สบัสน เป็นต้นว่าล่วงกาลล่วงเวลา ควรจะท�าในตอนเช้า กไ็ม่ท�า ไปท�าเสียในตอนบ่าย 

ควรจะท�าในวนัน้ี กไ็ม่ท�า ไปท�าเสยีในวนัพรุง่น้ี หรือว่าท�าไม่เหมาะ คอืไม่เหมาะแก่ตน 

ไม่เหมาะแก่กาล ไม่เหมาะแก่เทศะ ไม่เหมาะแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ไม่เหมาะแก่หมู่ 

หรอืว่าไม่ท�าเสยีเฉย ๆ คอืว่าควรจะท�ากไ็ม่ท�า หรอืแม้ท�า แต่กย่็อหย่อนเหยาะแหยะ

ไม่จรงิจงั ไม่ท�าให้การงานนัน้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ีเหล่านีเ้ป็นต้น เรยีกว่าเป็นการงาน

ทีอ่ากลู เป็นการงานทีค่ัง่ค้าง ยุ่งเหยงิ สบัสน ถ้าการงานเป็นดัง่นี ้กไ็ม่ส�าเรจ็ หรอืว่า

ส�าเร็จประโยชน์ไม่เต็มที่ จะบ�ารุงมารดาบิดาก็ไม่ได้ จะสงเคราะห์บุตรภริยาหรือบุตร

สามีก็ไม่ได้ จะตั้งตัวก็ไม่ได้ จะประพฤติความดีอะไรก็ไม่ได้ เป็นอันว่าเหลวไหล  

ตั้งตัวอะไรไม่ได้ทั้งนั้น แต่ว่าถ้าเป็นการงานที่ไม่อากูล คือตั้งใจขยันหมั่นเพียร ให้ทัน

กาลทันเวลา ให้เหมาะและท�าจริงจังไม่ย่อหย่อน ฉวยเอาประโยชน์ที่ต้องการไว้ได้ทัน

ท่วงทีทันกาลทันเวลา ด้วยความเหมาะสม จะท�าอะไรก็ส�าเร็จ การบ�ารุงมารดาบิดา 

ก็ส�าเร็จ การสงเคราะห์บุตรภรรยาหรือบุตรสามีก็ส�าเร็จ การเรียนก็ส�าเร็จ การงานที่

เป็นหน้าที่ก็ส�าเร็จ การประพฤติความดีก็ส�าเร็จ ดั่งนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น ท่านจึง

แสดงว่า การงานที่ไม่อากูลเป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญอีกประการหนึ่ง.
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อีกนัยหนึ่ง เม่ือพิจารณาให้กว้างออกไป ข้อว่า การบ�ารุงมารดาบิดานั้น  

ก็แสดงว่าทุก ๆ คนมิใช่เกิดมาทีแรกเป็นคนแรก แต่มีคนเกิดมาก่อน และได้สร้าง

ความดีเอาไว้ เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อกันมา จนถึงชั้นเราคน

รุ่นหลังในบัดน้ี ผู้ท่ีสร้างความดีไว้เป็นประโยชน์เกื้อกูลสืบต่อกันมาน้ัน ก็นับว่าเป็น

บุรพการีของโลก หรือแก่ประชุมชนแต่ละส่วนทั้งนั้น สมควรที่อนุชนคนปัจจุบันจะพึง

ระลกึรู้ในความดทีีบ่รุพชนได้ท�าไว้ และรกัษาความดขีองท่านนัน้ไว้สืบต่อไป ไม่ลบหลู่

ดูหมิน่ ไม่ล้างความดีของท่าน ด้วยการสร้างความช่ัวขึน้แทน แต่ว่าสร้างความดสีบืต่อ ๆ 

กันไปในทุก ๆ ด้าน ทั้งในทางคดีโลกทั้งในทางคดีธรรม และก็จะต้องนึกถึงบุคคลผู้ที่

จะสบืต่อไปในภายหน้า ซ่ึงในบัดนีก็้เป็นชัน้เยาวชน ซึง่จะเป็นผูใ้หญ่สืบไป ได้แก่บคุคล

ผู้ที่เป็นชั้นบุตรชั้นธิดาเป็นต้น ปลูกฝังให้บุคคลชั้นต่อไปนี้ มีความรู้มีความสามารถ 

และมคีวามประพฤตดิ ีเพ่ือสบืสร้างความดีความเจรญิของประชมุชนต่อไปอกี เพราะทาง

พระพทุธศาสนากมี็แสดงไว้ว่า “ปตุตฺา วตถฺ ุมนสุสฺาน� บตุรเป็นวตัถคุอืทีต่ัง้ของมนษุย์

ทั้งหลาย” ที่จะพึงสืบต่อไปไม่ขาดสาย แหละที่จะให้เป็นไปเช่นนี้ได้ ก็จ�าเป็นที่จะต้อง

ประกอบการงาน ท้ังท่ีเป็นส่วนอาชีพ และทั้งที่เป็นส่วนที่เป็นประโยชน์อย่างอื่น  

ให้บังเกิดผลเกื้อกูลทั้งแก่ตนเองทั้งแก่ผู้อื่น ไม่ท�าการงานให้อากูลเหลวไหล เมื่อเป็น

เช่นนี้ จึงเป็นมงคลเหตุให้ถึงความเจริญ เป็นด้านวัฒนะ ตรงกันข้ามกับด้านหายนะ 

นี้เป็นทางพิจารณาออกไปอย่างกว้าง ๆ.

เพราะฉะนั้น เมื่อกล่าวโดยสรุป จึงได้มงคลที่ท่านแสดงไว้ในคาถานี้เป็น  

๓ ข้อ คือ การบ�ารงุมารดาบิดา ๑ การสงเคราะห์บตุรภรยิา ๑ การงานทัง้หลายทีไ่ม่

อากูล ๑ ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕



กัณฑ์ที่ ๑๐ 

ทานกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ ญาตกานญฺจ สงฺคโห

 อนวชฺชานิ กมฺมานิ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพ่ือให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม แก่ท่านสาธชุนผูใ้คร่จะสดบัธรรมในวนัอาทติย์.

ในเบื้องต้น จะแสดงวิธีเป็นเครื่องท�าใจให้เป็นสุขประการหนึ่ง คนโดยมากมี

ความสุขความทุกข์ท่ีเกิดขึ้นทางจิตใจเน่ืองมาจากอารมณ์ คือถ้าอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่ง

ความทุกข์ ก็บังเกิดความทุกข์ ตนเองหรือจิตใจของตนเองไม่เป็นใหญ่ สุดแต่อารมณ์

ที่ผ่านเข้ามา เป็นต้นว่า อารมณ์ที่น่าปรารถนายินดี โดยความเป็นลาภ เป็นยศ  

เป็นสรรเสรญิ และเป็นสขุต่าง ๆ เม่ือได้รบัอารมณ์เช่นนื ้ตนกไ็ด้รบัความสุขหรือจติใจ

กบ็งัเกดิความสขุ แต่ในทางตรงกนัข้าม ถ้าได้รบัอารมณ์ทีไ่ม่น่าปรารถนายนิด ีเป็นต้น

ว่าความเสือ่มลาภ ความเสือ่มยศ นนิทา และทกุข์ต่าง ๆ ตนเองหรอืจติใจของตนเอง

ก็บังเกิดความทุกข์ โดยมากก็เป็นอยู่อย่างนี้ อารมณ์เป็นใหญ่ ตนเองหรือจิตใจของ

ตนเองไม่เป็นใหญ่ เพราะฉะน้ัน ความสุขหรือความทุกข์จึงแล้วแต่อารมณ์ที่ประสบ 

ถ้าได้รับอารมณ์ท่ีน่าปรารถนา กเ็ป็นสขุ ถ้าได้รบัอารมณ์ทีไ่ม่น่าปรารถนา กเ็ป็นทกุข์.
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อีกจ�าพวกหนึ่ง เกี่ยวแก่จิตใจเป็นประการส�าคัญ กล่าวคือตนเองหรือจิตใจ

ของตนเองเป็นใหญ่ อารมณ์ไม่เป็นใหญ่ จะได้รับอารมณ์ที่น่าปรารถนา น�าให้เกิดสุข

ก็ดี ได้รับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา น�าให้เกิดทุกข์ก็ดี จิตใจของตนก็ยังไม่เป็นสุขหรือ

เป็นทกุข์ไปตามน้ันก่อน แต่เป็นใหญ่เหนืออารมณ์ ถ้าเป็นใหญ่จรงิ กไ็ม่สะดุง้สะเทือน

ไปตามอารมณ์ ถ้าเป็นใหญ่เล็กน้อยลงมา กจ็ะมสีะดุง้สะเทือนแต่กไ็ม่มากมายอะไรนกั 

แต่ถ้าไม่มีความเป็นใหญ่ของตนเลย ก็จะสะดุ้งสะเทือนไปตามอารมณ์ดังกล่าวมาใน

ประเภทต้น จิตใจท่ีเป็นใหญ่กว่าอารมณ์ดังนี้ ย่อมสามารถท่ีจะควบคุมจิตใจตนเอง 

ไว้ได้ จ�าพวกหลังนี้ อาจจะมีน้อยกว่าจ�าพวกแรก แลจะมีได้ ก็ต้องอาศัยการที่จิตใจ

ของตนนั้นมีสติมีปัญญาประจ�าอยู่ มีสติก็คือมีความระลึกได้ มีปัญญาก็คือมีความรู้

เป็นเครื่องพิจารณาเหตุผลตามความเป็นจริง จิตใจที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาดั่งนี้  

กส็ามารถทีจ่ะเป็นใหญ่เหนืออารมณ์ จะได้รับความสุขอย่างหนึง่ คอืความสุขทีเ่กดิจาก

สนัตคิวามสงบ ความสขุทีเ่กดิจากสนัตนิี ้บคุคลจะได้รบักต่็อเมือ่มจีติใจเป็นใหญ่เหนอื

อารมณ์ดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น ถ้ายังอยู่ใต้อารมณ์ อารมณ์เป็นใหญ่กว่า จะได้รับ 

ความสุข ก็เป็นความสุขที่ชั่วแล่น ที่ไม่เป็นจริงเป็นจัง ซึ่งเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่ง  

แต่ถ้าเป็นใหญ่เหนืออารมณ์ จะได้รับความสุขอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งลึกซึ้งกว่า เป็นความสุข

ซึ่งเกิดจากสันติดังที่กล่าว เพราะฉะนั้น ในการท่ีจะท�าจิตใจของตนให้ได้รับความสุข

อกีชัน้หนึง่ คอืความสขุทีเ่กดิจากสนัต ิจงึจ�าต้องอบรมสตปัิญญาให้บงัเกดิมีขึน้ประจ�าใจ.

ในบัดนี้ จะแสดงวิธีอบรมสติอีกอย่างหนึ่ง คือ อบรมสติให้ระลึกถึงพระสงฆ์ 

พระสงฆ์นั้น โดยตรงได้แก่หมู่แห่งสาวก คือศิษย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยสูงสุด 

ท่านหมายถึง อริยสงฆ์ คือหมู่แห่งพระสาวก ซ่ึงเป็นพระอริยะ คือเป็นผู้ที่ท�ากิเลส

และกองทุกข์ให้สิ้นไปได้เด็ดขาด บางส่วนจนถึงสิ้นเชิง อริยสงฆ์นี้ มุ่งถึงคุณธรรมที่

ท่านได้บรรลเุป็นส�าคญั ไม่จ�ากดัเพศ ว่าคฤหสัถ์หรอืบรรพชติ ไม่จ�ากดัอายุ ไม่จ�ากัดช้ัน 

สดุแต่ผูใ้ดได้บรรลคุุณธรรม คอืความส้ินกเิลสบางส่วนจนถงึสิน้เชงิ กเ็ข้าพวกอรยิสงฆ์

ทั้งนั้น.

อกีอย่างหนึง่ ได้แก่ สมมตสิงฆ์ สงฆ์โดยสมมต ิคอืหมูแ่ห่งภกิษผุูป้ระชมุกนั 

กระท�าสังฆกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง มีจ�านวนตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป เรียกสมมติสงฆ์  

สงฆ์โดยสมมติ หรือการกสงฆ์ สงฆ์ผู้กระท�ากรรม สมมติสงฆ์นี้ย่อมชื่อว่าเป็นสงฆ์
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ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสมมติ คือได้ทรงบัญญัติไว้ ประกอบด้วยบุคคล คือภิกษุ 

ผู้เข้าประชุมกัน อาจจะเป็นอริยบุคคลก็ได้ เป็นกัลยาณบุคคลก็ได้ เป็นปุถุชนก็ได้ 

เพราะฉะนั้น เมื่อว่าถึงบุคคลแต่ละบุคคล จึงมีดีมีไม่ดี แม้ในบุคคลเดียวกัน ในบาง

คราวกอ็าจจะด ีในบางคราวกอ็าจจะไม่ดี เพราะฉะนัน้ จงึควรจะทราบว่า ทีเ่รยีกสงฆ์

นัน้มคีวามหมายอย่างไร ? อรยิสงฆ์มคีวามหมายอย่างไร ? สมมตสิงฆ์มคีวามหมาย

อย่างไร ? และบุคคลคอืภกิษุแต่ละรูป ตลอดถึงสามเณรแต่ละรปู มคีวามหมายอย่างไร ? 

ทราบความหมายดงัน้ีแล้ว เม่ือไปพบบุคคลคอืภกิษหุรอืสามเณรแต่ละรปู ซึง่เป็นบุคคล

แต่ละคน ท�าดีบ้าง ท�าไม่ดีบ้าง ก็จะได้ไม่โทษว่าพระสงฆ์ไม่ดี เพราะพระสงฆ์นั้น  

จะเป็นอริยสงฆ์ก็ตาม จะเป็นสมมติสงฆ์ก็ตาม ย่อมชื่อว่า เป็นหมู่ของบุคคลผู้ปฏิบัติ

ดีตามฐานะ แต่เมื่อว่าถึงบุคคลผู้รวมอยู่ในสงฆ์นั้น ถ้าบุคคลนั้นยังเป็นปุถุชน ก็ย่อม

จะมีดีบ้างมีไม่ดีบ้าง และเมื่อเกิดความผิดความเสียหายขึ้น ก็เพราะบุคคลนั้นเอง  

เป็นผู้กระท�าผิด เป็นผู้เสียหาย เมื่อจะโทษ ก็ต้องโทษบุคคลผู้กระท�าผิดเสียหายนั้น 

ไม่ใช่โทษสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่แห่งสาวกของพระพุทธเจ้า เมื่อแบ่งได้ถูกต้องอย่างนี้แล้ว  

ก็ย่อมจะแบ่งกล่าวได้โดยถูกต้อง.

การระลึกถึงพระสงฆ์น้ัน ก็หมายถึงระลึกถึงหมู่ ไม่ใช่บุคคล คือหมู่แห่ง 

พระอริยะหรือหมู่แห่งภิกษุผู้ประชุมกันท�าสังฆกรรม คืออริยสงฆ์หรือสมมติสงฆ์ดังที่

กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนั้น เม่ือกล่าวโดยสรุปแล้ว การระลึกถึงพระสงฆ์จึงมีความ

หมายว่า ระลึกถงึหมูข่องบคุคล สปุฏปินฺโน ผูป้ฏบิตัดีิแล้ว อุชปุฏิปนโฺน ผู้ปฏบิตัติรงแล้ว 

ญายปฏิปนฺโน ผู้ปฏิบัติเป็นธรรมแล้ว สามีจิปฏิปนฺโน ผู้ปฏิบัติชอบยิ่งแล้ว การระลึก

ดังนี้ก็ย่อมจะเป็นเหตุให้มีจิตใจบริสุทธิ์ และท�าให้เกิดนิยมยินดีในความดี ย่อมจะมี

ความสุขใจ และจะชักน�าให้ประพฤติแต่คุณงามความดี.

โดยมากน้ัน บุคคลมักจะท�าอะไรไปตามที่ตนมีความนิยม เมื่อมีความนิยม 

ในความไม่ดหีรอืในหมูช่นผูป้ระพฤตไิม่ด ีกจ็ะท�าให้เกดิการปฏบิตัติาม แต่ในด้านตรง

กนัข้าม ถ้าระลกึถงึความด ีระลกึถงึหมูบุ่คคลผูป้ฏบิตัดิ ีกย่็อมจะชักน�าให้ปฏบิตัดิตีาม 

เพราะฉะนั้น การระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ดังท่ีกล่าวมานี้ จึงชื่อว่าเป็นการระลึกถึง 

หมูค่นผูป้ฏบัิตดิ ีซ่ึงจะท�าให้เกดิความนยิมในความดี และท�าให้แลเหน็ค่าในความดนีัน้

ว่า สงูกว่าความชัว่เสยีหาย หรอืสงูกว่าสิง่อ่ืน เป็นอบุายชกัน�าท�าให้จติใจมีความเข้มแขง็
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ยิ่งขึ้น ที่จะสามารถยับย้ังไม่ให้เอนเอียงไปทางชั่วทางเสีย เป็นทางให้เกิดความสุข

ประการหนึ่ง.

ในบัดนี ้จะได้แสดงมงคลคาถาทีไ่ด้ยกขึน้ไว้ว่า ทานญจฺ ธมมฺจรยิา จ เป็นต้น 

แปลความว่า ทาน ๑ ธัมมจริยา การประพฤติธรรม ๑ ญาตกานญฺจ สงฺคโห  

การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย ๑ อนวชฺชานิ กมฺมานิ การงานทั้งหลายที่ไม่มีโทษ ๑  

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� นี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญอันสูงสุด.

ข้อแรก ทาน การให้ ในพระพุทธศาสนาได้แสดงว่า ทาน การให้ เป็นวัตถุที่

ตั้งแห่งการท�าบุญประการหน่ึง และก็ได้สอนให้บุคคลบริจาคทาน ท�าไมจึงสอนให้

บริจาคทาน ? ก็เพราะว่าทานนั้น เป็นสิ่งที่เกื้อกูลความสุขในหมู่ชนที่รวมกันอยู่  

และบุคคลทุก ๆ คนที่บังเกิดมา ก็ต้องอาศัยทานของท่านผู้มีเมตตามาตั้งแต่เบื้องต้น 

เช่นว่า บุตรธิดาที่เกิดมา ก็ต้องอาศัยทานของมารดาบิดา ที่ได้เลี้ยงดูอุปถัมภ์มาด้วย

ประการต่าง ๆ ในหมูม่นษุย์กต้็องอาศยัทานของท่านผูม้เีมตตากรณุา ดงัเช่น ปรากฏ

เป็นโรงพยาบาลเป็นสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจนถึงเมื่อแก่เฒ่า มารดา

บิดาก็อาจจะต้องอาศัยทานของบุตรธิดา เป็นผู้บ�ารุงเลี้ยงเป็นปฏิการ.

อีกประการหนึ่ง ทาน การให้นี้ ย่อมเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า บุคคลเป็นผู้ม ี

จิตใจสงู มเีมตตากรณุา และมองเหน็ค่าของคณุธรรม และความสุขของกนัและกนัย่ิง

กว่าวัตถุ จึงสามารถสละวัตถุเพื่อสร้างคุณธรรม และเพื่อเผื่อแผ่ความสุขแก่กันได้  

ถ้าปราศจากทานเสียแล้ว คุณธรรมดังกล่าวและการเผื่อแผ่ให้เกิดความสุขดังกล่าวก็

จะสิน้ไปหมด ดงัจะพงึเหน็ได้ในประเทศถ่ินทีท่กุ ๆ คนไม่มีความเอือ้อารแีก่กันและกนั 

ทกุ ๆ อย่างจะต้องเป็นไปด้วยการซ้ือขายแลกเปลีย่นด้วยกนัทัง้นัน้ จะต้องมใีห้ในเมือ่

มตีอบแทนเป็นวตัถุต่อวตัถดุ้วยกัน ความเผือ่แผ่เจอืจานกนัมน้ีอยหรอืว่าไม่ม ีในประเทศ

ถ่ินดังกล่าวนี้ จะรู้สึกว่าเหมือนอย่างไม่มีความเป็นญาติ ไม่มีความเป็นมิตรของกัน 

และกนัเลย บางทีม่ารดาบดิาเมือ่เลีย้งบตุรธดิาจนเตบิโตแล้ว บุตรธดิาแยกออกไปแล้ว 

ก็ไม่มีมาเหลียวแลดูมารดาบิดา มารดาบิดาก็ถูกทิ้งให้อยู่อย่างว้าเหว่ หรือมารดาบิดา

เองนั้น เมื่อบุตรธิดาแยกออกไปแล้ว ก็ถือขาดตอนกันไป ไม่ต้องมีความเอาใจใส ่
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ต่อกันและกันต่อไปอีก เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ดูบังเกิดความว้าเหว่ แต่ในท้องถิ่นที่มีความ

เอื้ออารีแก่กัน จะรู้สึกตรงกันข้าม จะรู้สึกว่ามีความเป็นญาติ มีความเป็นมิตรกันอยู่

โดยทัว่ไป ท้ังนีก้ด้็วยอานภุาพของทานทีบ่งัเกิดขึน้จากใจ อนัประกอบด้วยเมตตาไมตรี

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.

อกีประการหน่ึง ในท้องถิน่ทีไ่ม่มทีานเลย กย็ิง่แสดงว่าไม่มกีารมองเหน็คณุค่า

ของความเมตตาอารีเลย ไม่มีการให้ความสุขแก่กันและกันด้วยคุณธรรม แต่ว่ายกค่า

ของวัตถุเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ลดค่าของความเป็นมนุษย์ของตนลงไป กลาย

เป็นทาสของวตัถ ุเมือ่เป็นเช่นนี ้จะหาความสขุอย่างแท้จรงิได้ทีไ่หน อนัวตัถนุัน้ มขีึน้

กเ็พือ่เป็นความสขุของคน คนต้องเป็นนายเหนอืวัตถุ ไม่ใช่เป็นทาสของวัตถุ แต่คนจะ

เป็นนายของวัตถุได้ ก็ต้องอาศัยท่ีคนนั้นมีจิตใจประกอบด้วยเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ 

เจือจาน ไม่เห็นวัตถุมีค่าสูงไปกว่าคุณธรรม และกว่าความสุขที่จะพึงเผื่อแผ่ให้แก่กัน

และกัน ทั้งนี้จะส�าเร็จได้ก็ด้วยอ�านาจของทานเท่านั้น.

แต่ว่าทานในทางพระพทุธศาสนานัน้ มุง่ถึงวิจยัทาน คือการเลือกให้หมายความ

ว่า ต้องมีการเลือกว่า ตนจะควรให้สิ่งไรเท่าไร และใครควรจะเป็นผู้รับ ตนซึ่งเป็นผู้

ให้นัน้ เมือ่ให้แล้ว กไ็ม่มีความขาดแคลนเดอืดร้อน บคุคลผูร้บั เมือ่รบัไปแล้ว กไ็ด้รับ

ความสุขตามสมควร ไม่บังเกิดเป็นโทษ สิ่งที่ให้นั้น ก็เป็นสิ่งที่สมควร ดังนี้เป็นต้น.

อกีอย่างหนึง่ ประสงค์สปัปรุสิทาน คอืทานของสตับรุษุ หมายถึงทานของคน

ดีคนฉลาด ที่ให้ด้วยความรู้ คือว่าต้องมีความรู้ในเหตุ ในผล ในตน ในประมาณ  

ในกาล ในบุคคล และในบริษัท บุคคลผู้ประกอบไปด้วยความรู้ดังกล่าวนี้ เรียกว่า

สตับุรษุ สตับรุษุเมือ่ให้ทาน ย่อมให้ชอบด้วยเหต ุชอบด้วยผล ชอบด้วยฐานะของตน 

ชอบด้วยกาละ ชอบด้วยประมาณ ชอบด้วยบคุคล ชอบด้วยบรษิทั จงึบงัเกดิความสขุ

ซึ่งเป็นประโยชน์โดยส่วนเดียว ไม่บังเกิดโทษเลย นี้เรียกว่า สัปปุริสทาน.

อกีอย่างหน่ึง มุ่งถงึกุศลทาน ทานทีเ่ป็นกศุล หมายความว่า ให้ด้วยความฉลาด 

ก็คือเป็นค�ารวมของวิจัยทานหรือสัปปุริสทานดังกล่าวมาแล้ว กุศลทานนี้จึงเป็นทานที่

บริสุทธิ์ไม่มีโทษ.
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อีกประการหนึ่ง ท่านแสดงว่าทานนั้นมี ๒ คืออามิสทาน ให้อามิสส่ิงของ 

ธรรมทาน ให้ธรรม หมายความว่า แนะน�าให้รูธ้รรม ท่านแสดงว่า ธรรมทานนัน้มผีล

สูงกว่าอามิสทาน.

ทางพระพทุธศาสนา สอนให้ท�าทานกจ็รงิ แต่ว่าก็สอนให้ท�าทานเฉพาะทีเ่ป็น 

วจิยัทาน สัปปรุสิทาน กศุลทาน ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว ไม่ได้สอนให้ท�าทานโดยไม่สมควร 

ไม่มีเหตุผล อันตรงกันข้ามกับทานที่กล่าวมา การบริจาคทานดังกล่าวนี้ ชื่อว่าเป็น

มงคลคือเหตใุห้ถงึความเจรญิอันสูงสดุประการหนึง่ เพราะเป็นการทีแ่สดงออกถงึเมตตา

ไมตรจีติ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่เจอืจานแก่ผูอ้ืน่ ผลแห่งไมตรจีติมิตรภาพ ผลแห่งความเอือ้เฟ้ือ

เผื่อแผ่เจือจานความสุขแก่บุคคลผู้อื่นนั้น ก็ย่อมจะสนองแก่บุคคลผู้ท�าทาน ให้เป็นผู้

ได้มติรภาพไมตรจีติและให้ได้รบัความสขุ แต่ว่ากค็วรจะต้องเป็นวจิยัทาน เป็นสปัปุรสิทาน 

เป็นกุศลทาน จึงจะให้ผลเป็นมงคลอันสูงสุด ถูกต้องตามทางพระพุทธศาสนา ด้วย

ประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๐๕



กัณฑ์ที่ ๑๑ 

ธัมมจรยิากถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ธมฺมจริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงธรรม คือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา เพื่อให้ส�าเร็จ

ประโยชน์ของการฟังธรรม ตามสมควรแก่กุศลเจตนา ของท่านพุทธศาสนิกชน 

ผู้ใคร่ฟังธรรมและมาประชุมฟังธรรมกัน ณ วันนี้.

ในเบื้องต้น จะได้แสดงถึงการใช้สติคือความระลึกอีกข้อหนึ่ง ได้แสดงถึงการ

ใช้สตมิาแล้ว ๓ ข้อ คือ พุทธานุสต ิการใช้สตริะลกึถึงคณุของพระพทุธเจ้า ธมัมานสุติ 

การใช้สติระลึกถึงคุณของพระธรรม สังฆานุสติ การใช้สติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ 

เพื่อเป็นเครื่องบ�ารุงใจให้เป็นสุข สตินี้ ทุกคนก็ใช้กันอยู่ คือว่าความระลึก แต่ก็ระลึก

ไปถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ ซึ่งบางทีความระลึกนั้น ก็น�าความทุกข์เศร้าหมองมาให้แก่ตนเอง 

เพราะฉะนัน้ กค็วรจะฝึกหดัใช้สติระลกึถงึสิง่ทีเ่ป็นคณุ อันจะน�าความบรสุิทธ์ิ และน�า

ความสุขมาให้ ก็คือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์  

ดังกล่าวมาแล้ว.

ในวันนี้จะแสดงอีกข้อหนึ่ง คือสีลานุสติ ระลึกถึงคุณของศีล.

ค�าว่า ศีล นัน้ มักจะมีความเข้าใจกนัว่า คอืข้อบญัญตัใินพระศาสนา อนัเป็น

ของจ�าเพาะบคุคลผูน้บัถอืพระบัญญตันิัน้เท่านัน้ เมือ่ไม่ถอืพระบญัญตันิัน้ ศลีกไ็ม่ควร
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แก่ตน ถ้ามีความเข้าใจดั่งนี้ ก็เป็นความเข้าใจที่คับแคบ ควรท�าความเข้าใจในเรื่องศีล

ให้กว้างขวาง คือนึกถึงข้อที่เป็นเรื่องสนใจใฝ่ระลึกถึง ของบุคคลทั่วไปก่อน การที่จะรู้

ว่าใครมีความสนใจในเร่ืองอะไรเป็นส่วนมากนั้น โดยปกติย่อมไม่รู้ใจของกันและกัน 

เพราะฉะนัน้ จงึอาจทราบได้กจ็ากอาการทีบุ่คคลนัน้ได้แสดงออกมา เช่นแสดงออกมา

ทางวาจา เม่ือแสดงออกมาทางวาจา ก็ย่อมส่อถึงใจว่าเป็นเช่นไร วาจาที่พูดกันนั้น  

ก็มักจะเป็นการพูดนินทาบ้าง พูดสรรเสริญบ้าง แต่ก็มักจะเป็นนินทากันเสียเป็น 

ส่วนมาก แม้ในโลกธรรมเอง กเ็รียงนนิทาไว้ข้างหน้าของสรรเสรญิ การนนิทาหรือการ

สรรเสรญินัน้ มกัพดูกนัในเรือ่งอะไร กม็กัจะนนิทาสรรเสริญกนัในเร่ืองความประพฤติ 

เช่นได้ทราบว่า ผูน้ัน้ผูน้ีมี้ความประพฤตเิป็นอย่างไร ก็มกัจะยกเอาความประพฤตขิอง

เขานั้นมาติบ้าง มาชมบ้าง แต่มักจะมาติกันเสียเป็นส่วนมาก ส่วนที่พึงชมนั้น ก็มัก

จะเฉย ๆ กันไป อันนี้ก็ส่อว่า บุคคลโดยมากนั้น มีความสนใจในความประพฤติของ

บคุคลผูอ้ืน่ ทีป่ระพฤตอิอกทางกายทางวาจา จงึมกัจะเกบ็เอาเรือ่งความประพฤตขิอง

ผู้อื่นนั้นมาพูดติหรือพูดชมกัน ความประพฤตินี้ก็ไม่ใช่อื่น ได้แก่ศีลนั่นเอง.

แต่ว่าความหมายท่ีเรียกว่าศีลน้ัน ก็จะต้องเป็นความประพฤติดี ถ้าเป็น 

ความประพฤตชิัว่กเ็รยีกว่าทศุลี ศลีคอืความประพฤตดินีัน้ กไ็ด้แก่ความทีป่ระพฤตใิน

ความงดเว้นจากความช่ัวเสียหาย ทางกายทางวาจามีประการต่าง ๆ เมื่อมีความ

ประพฤตงิดเว้นดงักล่าวได้ กเ็รยีกว่าเป็นศลี และถ้ามคีวามประพฤตดิ ีเป็นคณุเกือ้กลู

ความสุข แก่ตนและแก่บุคคลอื่นแถมเข้าอีก ก็เรียกว่าเป็นธรรม เพราะฉะนั้น จึงมัก

พดูรวมกนัว่า ศีลธรรม แต่ว่ายกศีลขึน้พูดแต่เพยีงค�าเดยีวกไ็ด้ ก็หมายถงึความประพฤติ

งดเว้นจากความชั่วเสียหายดังที่กล่าวมาแล้ว.

ศีลนี้ ในทางพระพุทธศาสนาได้มีบัญญัติไว้ เบื้องต้น ก็ได้แก่ศีล ๕ ดังที่ 

ได้สมาทานกันก่อนแต่จะประกอบกุศลทั่ว ๆ ไป ได้แก่ความตั้งใจงดเว้น จากการ 

ฆ่าเขา ๑ จากการลกัของเขา ๑ จากการประพฤตผิดิประเวณใีนทางกาม ๑ จากการ

พูดเท็จ ๑ จากการดื่มน�้าเมาคือสุราและเมรัย ๑ นี้เป็นศีลในพระพุทธศาสนา  

ที่พุทธศาสนิกคือผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั่วไปจะพึงประพฤติปฏิบัติ จะช่ือว่าเป็น 

พุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธศาสนา ก็ต้องตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์ คือถึงพระพุทธเจ้า

พระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะท้ัง ๓ และเป็นผู้มีศีลในพระพุทธศาสนาดังกล่าวมานี้ 
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การระลึกถึงศีล ก็คือการระลึกถึงศีลของตน ได้แก่แทนที่จะไปนึกถึงความประพฤติ

ของบคุคลอืน่ และมาตัง้สรรเสรญิหรอืตัง้นนิทาดงักล่าวมาแล้ว กใ็ห้หวนกลบัระลกึถงึ

ศีลคือความประพฤติของตนบ้าง ว่าตนมีความประพฤติเป็นอย่างไร ตรวจดูความ

ประพฤติของตนโดยทั่ว ๆ ไป ว่ามีดี มีไม่ดีอย่างไร.

การกลับมาตรวจดูความประพฤติของตนนี้ บางทีก็เกิดความทุกข์ เพราะว่า 

เมื่อไปพบความประพฤติผิดพลาดของตนเองเข้า ในขณะที่มีจิตใจขาดความส�านึกใน

ความผิดชอบ หรือว่าขาดความยับยั้งเป็นต้น ก็อาจจะเกิดความเดือดร้อนใจ ในข้อนี้ 

กม็กัจะเป็นอย่างนัน้ แต่ว่าในทางพระพทุธศาสนานัน้ ท่านไม่ได้สาปบคุคลผูป้ระพฤตผิดิ 

บคุคลผูป้ระพฤตนิัน้ ถ้ารูส้�านกึในความผดิของตน และตัง้ใจทีจ่ะไม่ประพฤติผดิอกีต่อไป 

ท่านกแ็สดงว่า เป็นทางเจริญในพระอรยิวนัิย คอืในค�าส่ังสอนของพระอริยเจ้า เพราะฉะนัน้ 

เมือ่ไปตรวจพบความประพฤตผิิดของตนเข้า ก็ยอมรบัผดิแก่ใจของตวัเอง และกใ็ห้คดิ

ว่า ความประพฤติผิดที่ได้ผิดไปนั้น ก็เป็นอันผิดไปแล้ว ตั้งใจท่ีจะส�ารวมระวังไม่ให้

บงัเกดิความประพฤตผิดิดัง่นัน้อีก เมือ่มคีวามส�านึกผดิ มคีวามรบัผดิแก่ใจของตนเอง 

และตัง้ใจสงัวรระวงัเพือ่จะมใิห้กระท�าผดิอกีต่อไป ก็ย่อมจะได้รบัความสุขใจ และเป็น

ทางที่จะให้ประพฤติความดีต่อไปด้วย และเมื่อระลึกไปพบความดีของตน ได้แก่ 

ศีล คือความประพฤติดี ที่งดเว้นจากความชั่วความเสียหายได้ เช่นว่า เมื่อระลึกดูว่า 

ตนเองเมื่อได้ไปประสบเรื่องเช่นนั้นเช่นนี้ แต่ก็สามารถที่ยับยั้งใจตนเองได้ เพราะ

ท�าความส�านกึผดิชอบให้เกดิขึน้แก่ใจของตนเองได้ และแทนทีจ่ะไปท�าความประพฤติ

ผิดเสียหาย ก็กลับงดเว้นได้ ดูความประพฤติของตน ดูก�าลังใจของตน ดูพฤติการณ์

ของตน ทีไ่ด้ประสบพบผ่านเรือ่งทัง้หลายมา และสามารถยับย้ังตนเองได้ดงักล่าวมานี ้ก็

ย่อมจะเกิดความปีติยินดีข้ึน ว่าตนเองนั้นเป็นผู้มีก�าลังใจ สามารถที่งดเว้นจากการ

ประพฤตผิดิเสียหายได้ และกต้ั็งใจว่าจะยับย้ังตน จะปฏบัิตตินให้เป็นผูส้ามารถงดเว้น

จากความประพฤติเสียหายให้ได้ต่อไป เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ย่อมจะได้รับความสุขใจอีก

ประการหนึ่ง.

เมื่อกล่าวเข้ามาเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา โดยปกติก็สมควรจะตั้งใจ

ประพฤตติามศลี ๕ เมือ่ไม่จ�าเป็น กไ็ม่สมควรจะประพฤตล่ิวงศลี ๕ แม้ข้อใดข้อหนึง่ 

บุคคลโดยมากนั้น เมื่อตรวจดูแล้ว มักพบว่า ได้ประพฤติล่วงศีล ๕ โดยที่ไม่จ�าเป็น
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เสยีเป็นอนัมาก เมือ่เป็นเช่นนี ้กเ็ป็นการสร้างความไม่ดหีรอืสร้างบาปให้บงัเกดิขึน้แก่

ตนโดยไม่จ�าเป็น การประพฤติล่วงศีล ๕ โดยความจ�าเป็นจริง ๆ นั้นก็มีอยู่ แต่เมื่อ

กล่าวโดยทัว่ไปแล้ว กไ็ม่สูม้ากนกั มกัจะล่วงศลี ๕ โดยทีไ่ม่จ�าเป็นดงักล่าวมาน้ีมากกว่า 

เพราะฉะนัน้ แม้จะตัง้ใจไว้ว่า จะไม่ประพฤตล่ิวงศลี ๕ โดยท่ีไม่จ�าเป็นดงันี ้กเ็ป็นการ

ที่ยังพอไปได้.

การคอยระลึกตรวจดศีูลคือความประพฤตขิองตน และตชิมตนเองเกีย่วแก่ศลี

ของตน เมือ่เป็นเช่นน้ี ก็จะเป็นเหตใุห้เว้นจากความไม่ดแีละประพฤตคิวามดใีห้ยิง่ขึน้ไป 

อันนี้เป็นสีลานุสติ ระลึกถึงศีล.

อนึ่ง ในวันนี้จะแสดงมงคล คือเหตุให้ถึงความเจริญอีกข้อหนึ่ง ได้แก่  

ธรรมจรยิา แปลว่า ประพฤติธรรม ค�าว่าธรรมจรยิานี ้เรยีกกนัในภาษาไทยโดยมากว่า

ธรรมจรรยา ภาษาบาลีก็คือ ธมัมจริยา ค�าว่า ธรรม นัน้ ได้แก่ ธรรมทีเ่ป็นคณุเกือ้กลู

ตนเองและเก้ือกลูผูอ่ื้นให้เป็นสขุ มักจะพดูคูก่บัค�าว่าศลีดงัทีก่ล่าวมาแล้ว คอืส่วนทีง่ด

เว้นเรยีกว่าศลี แต่ว่าส่วนทีพ่งึประพฤตเิป็นคุณเกือ้กูล เรยีกว่าธรรม และความประพฤติ

ความที่เป็นคุณเกื้อกูลนั้น ก็เรียกว่าเป็นธรรมจริยา หรือธรรมจรรยา. ศีลกับธรรมนี้ 

ก็ย่อมเป็นของที่คู่กันอยู่ จะประพฤติคุณได้ ก็ต้องเว้นโทษเสียก่อน ถ้าเว้นโทษไม่ได้ 

กย็ากทีจ่ะประพฤตคิณุทีต่รงกนัข้ามกบัโทษได้ การเว้นโทษนัน้กเ็ป็นศลี การประพฤติ

คุณหรือการท�าคุณก็เป็นธรรม เพราะฉะนั้น ศีลกับธรรมเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่ แม้ในการ

แสดงธรรมจริยา คือการประพฤติธรรมนี้ว่า ประพฤติอย่างไร เรียกว่าประพฤติธรรม 

หรอืธรรมจรรยา ท่านกอ็ธบิายศีลกบัธรรมคูก่นั ดงัต่อไปนี ้ ข้อที ่๑ งดเว้นจากการฆ่า 

นี่เป็นศีล และมีความเอ็นดูกรุณาในบุคคลผู้อื่นในสัตว์อื่น อันตรงกันข้ามกับการฆ่า  

นี่เป็นธรรม.

ข้อท่ี ๒ เว้นจากการลัก น่ีเป็นศีล มีสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ  

เพื่อให้ได้ทรัพย์มาในทางที่ชอบ นี่เป็นธรรม.

ข้อที่ ๓ เว้นจากการประพฤติผิดประเพณีในทางกาม นี่เป็นศีล มีสันโดษคือ

ความยินดีอยู่เฉพาะในคู่ครองของตนตามประเพณีนิยม นี่เป็นธรรม.

นี้เป็นส่วนความประพฤติทางกาย อันเรียกว่ากายกรรม มี ๓ ข้อ.



77ธัมมจริยากถา

ข้อที ่๔ เว้นจากการพดูเทจ็ นีเ่ป็นศลี พดูแต่ค�าทีจ่ริง อันมปีระโยชน์ นีเ่ป็นธรรม.

ข้อท่ี ๕ เว้นจากการพดูส่อเสียด อนัจะท�าให้เขาแตกกนั นีเ่ป็นศลี พดูสมาน

ความสามัคคี นี่เป็นธรรม.

ข้อที ่๖ เว้นจากการพดูค�าหยาบ อันจะท�าให้เขาเจบ็ใจ นีเ่ป็นศีล พดูแต่ค�าที่

ไพเราะ อันจะก่อให้เกิดความรักความพอใจ นี่เป็นธรรม.

ข้อท่ี ๗ เว้นจากความพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล นี่เป็นศีล พูดค�าที่มีประโยชน์  

มีหลักฐานอ้างอิง มีที่สุด นี่เป็นธรรม.

ทั้ง ๔ ข้อนี้ เป็นไปทางวาจา เรียกว่าวจีกรรม

ข้อที่ ๘ ไม่คิดโลภเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่น นี่เป็นศีล แต่ว่ามีความคิดที่

จะเจือจานแบ่งปันความสุขให้แก่บุคคลผู้อื่น นี่เป็นธรรม.

ข้อที ่๙ ไม่คดิมุง่ร้ายบคุคลผูอ้ืน่ นีเ่ป็นศลี แต่ว่าคดิมุง่ดมีุง่ความสขุแก่บคุคล

อื่นด้วยเมตตาจิต นี่เป็นธรรม.

ข้อที่ ๑๐ ไม่เห็นผิดจากท�านองคลองธรรม นี่เป็นศีล แต่ว่ามีความเห็นชอบ

ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม นี่เป็นธรรม.

ทั้ง ๓ ข้อนี้ เป็นไปทางใจ เรียกว่ามโนกรรม.

ความประพฤติดังที่กล่าวมานี้ เรียกว่า ธรรมจริยา คือการประพฤติธรรม  

ซึง่รวมทัง้ศลีและธรรมเข้าด้วยกนั คือว่าเว้นจากส่วนท่ีเป็นโทษ ประพฤตใินส่วนทีเ่ป็น

คุณอันเป็นตรงกันข้าม เพราะฉะนั้น ค�าว่า ธรรมจริยาหรือธรรมจรรยา จึงประกอบ

กนัด้วยศลีและธรรม มีศีลมีธรรมประกอบกนัอยู ่จงึเรยีกว่า ธรรมจรยิาหรอืธรรมจรรยา 

ความประพฤติธรรม.

ธรรมจรยิาหรอืธรรมจรรยาดังท่ีกล่าวมานี ้เป็นมงคลคอืเหตใุห้ถงึความเจรญิ

อันสูงสุด อีกประการหนึ่ง ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๐๕
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ญาตสิังคหกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 ญาตกานญฺจ สงฺคโห เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ.

บดันี ้จกัแสดงศาสนธรรม คอืค�าสัง่สอนของสมเดจ็พระบรมศาสดา ให้ส�าเรจ็

ประโยชน์แห่งการฟังธรรมแก่ท่านสาธชุนผูป้รารถนาธรรม จงึได้มาประชมุกันเพือ่ฟังธรรม 

ณ วันนี้.

ในเบื้องต้น จะได้แสดงอนุสสติ ข้อที่ควรระลึกถึงข้อหนึ่ง เพื่อเป็นข้อแนะน�า

ในการใช้สตใิห้ระลกึส�าหรบัทกุ ๆ คน ข้อท่ีควรระลกึในวนันี ้คอื จาคะ แปลว่า การสละ

การบริจาค ควรระลึกถึงการสละบริจาคของบุคคลอื่น และการสละบริจาคของตน  

การระลึกถึงจาคะคือการสละบริจาคของบุคคลอื่นนั้น เป็นต้นว่า การสละบริจาคของ

มารดาบิดา ซ่ึงเป็นผู้ก่อเกื้ออุปการะบุตรธิดามาด้วยประการท้ังปวง การสละบริจาค

ของครูอาจารย์ผูใ้ห้ศลิปวทิยา การสละบรจิาคของท่านผูป้กครองโดยธรรม เป็นต้นว่า

พระมหากษตัริย์ผูท้รงตัง้อยูใ่นทศพธิราชธรรม ทรงสละบรจิาคเพือ่ประโยชน์แห่งอาณา

ประชาราษฎร์ การสละของสมเดจ็พระบรมศาสดาผูท้รงสละบรจิาคด้วยประการทัง้ปวง 

จนถึงตั้งพระพุทธศาสนาสืบต่อมาจนกระทั่งบัดนี้ การสละบริจาคของบุคคลทั้งปวง 

ผู้สละบริจาคให้เป็นประโยชน์ในส่วนนั้น ๆ เป็นต้นว่า ตั้งโรงพยาบาล ตั้งโรงเรียน  

ตั้งสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ และการสละบริจาคเป็นส่วน
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บคุคลเกือ้กลูบคุคลนัน้ ๆ เหล่านีเ้ป็นต้น นีเ้ป็นการระลกึถงึการสละบรจิาคของบคุคลอ่ืน 

ส่วนการระลกึถงึจาคะการสละบรจิาคของตนนัน้ กค็อืระลกึถึงการสละบรจิาคทีต่นได้

กระท�ามา ทัง้ทีเ่ป็นส่วนเลก็ ทัง้ท่ีเป็นส่วนใหญ่ เมือ่ระลกึถึงดัง่นีแ้ล้ว กจ็ะเห็นคณุของ

จาคะ คือการสละบรจิาค กล่าวคอืเพราะมีบคุคลผูส้ละบรจิาคดงักล่าวมานัน้ ความสขุ

ความเจริญจึงได้บังเกิดขึ้นและเป็นไปอยู่ในโลก ถ้ามารดาบิดาไม่สละบริจาคเกื้อกูล

บุตรธิดา ครูอาจารย์ต่างก็หวงวิชา ไม่บอกศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ท่านผู้ปกครองก็ไม่

ปกครองโดยธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงประกาศพระศาสนา ประทานธรรม

ให้แก่โลก บคุคลนัน้ ๆ กไ็ม่สละบรจิาคตัง้โรงพยาบาล ตัง้โรงเรยีน ตัง้สถานสงเคราะห์ 

สร้างวัดวาอาราม และไม่สละบริจาคเก้ือกูลบุคคลผู้ขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งและ 

ไม่มกี�าลงัทีจ่ะช่วยตนได้ เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้ว ความสุขความเจรญิจะบังเกดิขึน้ได้อย่างไร 

ชีวิตที่จ�าเป็นต้องอาศัยการสละบริจาคดังกล่าวมาแล้ว ถ้าไม่มีการสละบริจาค ก็ด�ารง

อยู่ไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การสละบริจาคจึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณแก่โลกซ่ึงเป็นส่วนรวม  

มีคุณแก่บุคคลแต่ละคน.

นึกถงึบรรดาบคุคลท่ีเรยีกว่าเป็นผูม้คีณุหรอืเป็นผูม้พีระคณุทัง้หลาย จะมคีณุ

แก่ตนกต็าม จะมคุีณแก่ส่วนรวม เช่นว่ามคีณุแก่ชาต ิมคุีณแก่ศาสนา มคีณุแก่องค์การ

นั้น ๆ คณะนั้น ๆ ก็ตาม บุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้ท่ีมีคุณหรือมีพระคุณเหล่านั้น  

ล้วนเป็นผูใ้ห้ทัง้นัน้ เมือ่การให้ของท่านเป็นประโยชน์เฉพาะบุคคล ท่านกมี็คณุเฉพาะ

บุคคล เมื่อการให้ของท่านมีประโยชน์แก่หมู่คณะ ก็เป็นผู้มีคุณแก่หมู่คณะ เมื่อการ

ให้ของท่านมีประโยชน์แก่ส่วนรวมที่โตใหญ่กว่านั้น ท่านก็เป็นผู้มีคุณที่โตใหญ่กว่านั้น 

เช่นว่า มีคุณแก่ชาติแก่ศาสนา เป็นต้น ดังนี้แล้วจะรู้สึกได้ว่า บรรดาท่านที่มีพระคุณ

เหล่านัน้ ล้วนเป็นผูใ้ห้ทัง้นัน้ ให้มากเป็นประโยชน์มาก กม็คีณุมาก ถ้าเป็นผูไ้ม่ให้เลย 

มแีต่เป็นผูร้บัทัง้นัน้ ก็จกัไม่บงัเกดิเป็นผูม้คีณุเลย เพราะฉะนัน้ จาคะจึงเป็นส่ิงทีม่คีณุ

แก่ตนด้วย มีคุณแก่ผู้อ่ืนด้วย เพราะว่าท�าตนเองให้เป็นผู้มีคุณและท�าบุคคลอื่นให้มี

ความสุข เพราะเป็นเครื่องเกื้อกูลความสุขแก่บุคคลอื่น.

นึกย้อนมาดูจาคะ คือการสละบริจาคของตน การสละบริจาคของตนนั้น  

กค็วรจะพจิารณาดูว่า ตนได้สละบรจิาคอะไรให้เป็นคณุแก่บคุคลอืน่ เป็นต้นว่าสละให้

แก่ท่านผู้เป็นบพุการี ผูม้อุีปการะก่อนแก่ตน คือสละบริจาคแก่มารดาบดิา สละบรจิาค
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แก่ครูอาจารย์ สละบริจาคแก่ท่านผู้ปกครอง สละบริจาคแก่พระพุทธศาสนา สละ

บริจาคแก่ส่วนที่มีคุณนั้น ๆ ที่คุณนั้นก็เนื่องมาถึงตนด้วย การสละบริจาคดังที่กล่าว

มาแล้วนี้ ก็มิใช่หมายความว่าจะต้องให้วัตถุ เช่นเงินทอง หรือวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มาก

นั่นแหละ จึงจะเป็นจาคะหรือสละบริจาค ถ้าคิดดั่งนี้แล้วก็ยังไม่ถูกต้อง เพราะว่าการ

สละบริจาคน้ัน ก็ต้องเป็นไปตามก�าลังของตน ตามก�าลังทรัพย์ ตามก�าลังปัญญา  

ตามก�าลังกายเหล่านี้เป็นต้น และก็มิใช่หมายความว่า มีเท่าใดก็สละบริจาคเท่านั้น  

ก็ต้องเป็นไปตามสมควร เพราะว่ากรณียะท่ีตนควรท�านั้น มีอยู่เป็นอันมาก สละไป

แล้วไม่บงัเกดิความล�าบากแก่ตน ไม่บงัเกดิความล�าบากแก่บคุคลอ่ืน ตนเองกไ็ม่บกพร่อง

เดือดร้อน เหล่านี้จึงจะเป็นการสละที่ใช้ได้.

การสละบริจาค มีเป็นต้นว่า ทางก�าลังกาย คือสละก�าลังกายช่วย ทางก�าลัง

ความคิดก�าลังปัญญา คือสละความคิดสละปัญญาช่วย ได้แก่ช่วยคิดอ่าน หรือว่าเมื่อ

มคีวามรู้อะไรกช่็วยบอกให้ แนะให้ ทางก�าลงัทรพัย์ มกี�าลงัทรพัย์ กส็ละทรพัย์ให้ตาม

สมควร เหล่านีเ้ป็นต้น ตามโอกาสตามกจินัน้ ๆ ควรทีจ่ะช่วยทางกาย ช่วยทางความ

คิด ช่วยทางปัญญา ช่วยทางทรพัย์เม่ือใด กส็ละบรจิาคช่วยเมือ่นัน้ ไม่ผดัเพืย้นว่าเมือ่

น้ันเม่ือน้ี ไม่ขัดข้องอย่างนั้นอย่างน้ี การที่มีจาคะการสละบริจาคตามที่กล่าวมานี้  

ตามกิจ ตามโอกาส เม่ือมีกิจมีโอกาสอันควรช่วยอย่างไร ก็ช่วยอย่างนั้นตามก�าลัง

สามารถ ดั่งนี้ เรียกว่าจาคะ.

จาคะดงักล่าวมานี ้เป็นการสร้างบญุให้บงัเกดิขึน้แก่ตนเองด้วย ให้บงัเกดิขึน้

แก่บคุคลผูอ่ื้นด้วย เพราะฉะนัน้ กร็ะลึกดจูาคะ คอืการสละบรจิาคว่าตนได้บ�าเพญ็ไป

แล้วเพียงไร เมื่อระลึกตรวจดูอยู่ รู้สึกว่าตนได้บ�าเพ็ญไปแล้ว ก็ย่อมจะมีปีติความอิ่ม

เอิบใจว่า เป็นผู้ที่สร้างคุณให้แก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามสามารถ และถ้ายังบกพร่อง

เป็นต้นว่า ควรจะช่วยได้ แต่ก็ละเลยไม่ช่วย ดั่งนี้แล้วก็สมควรที่จะตั้งใจว่า ในโอกาส

ต่อไป เมื่อมีโอกาสอันจะควรช่วยได้แล้ว ก็จะไม่ละเลยการช่วยนั้น จะท�าการช่วยไป

ตามก�าลงัสามารถ ดัง่นีแ้ล้วกจ็ะเป็นการกระท�าให้เกดิปีตคิอืความอิม่ใจอกีเหมอืนกัน.

การระลึกถึงจาคะดังเช่นที่กล่าวมานี้ เรียกว่า จาคานุสสติ การระลึกถึง 

จาคะ เป็นเหตุเพิ่มบุญเพิ่มกุศลประการหนึ่ง.
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ในวนันี ้จะแสดงมงคลข้อหนึง่ คือ ญาตกานญฺจ สงคฺโห การสงเคราะห์ญาติ

ทัง้หลาย ค�าว่า ญาต ินัน้ มี ๒ อย่าง คอืญาตทิางสายโลหติอย่าง ๑ ญาติ โดยวสิาสะ

อีกอย่าง ๑.

ญาติโดยสายโลหิต นั้น หมายถึงว่า บุคคลที่มีการสัมพันธ์กันทางสายโลหิต

กับตน ได้ชื่อว่าญาติ ทางวินัยท่านก�าหนดญาติไว้ ๗ ชั้น คือสูงขึ้นไปกว่าตน ๓ ชั้น 

ต�่าลงมา ๓ ชั้น รวมทั้งตนด้วยก็เป็น ๗ ชั้น ที่จัดดั่งนี้ ก็ด้วยมุ่งค�าว่า ญาติ ที่แปล

ว่ารู้จักกัน โดยก�าหนดว่า อันคนที่จะพึงมีอายุทันรู้จักกันได้นั้น อย่างที่สุดก็สูงขึ้นไป  

๓ ชั่ว ถ้าท่านผู้เป็นบรรพบุรุษนั้นมีอายุยืน ถ้าต�่าลงมาก็ขนาด ๓ ชั่วถ้าตนมีอายุยืน

พอ รวมทั้งช้ันตนด้วย ก็เป็น ๗ ช่ัว ค�าว่าญาติ แปลว่ารู้จักกัน เพราะฉะนั้น  

เมือ่ก�าหนดเอาคนทีม่อีายุจะพอทนัรูจ้กักนัได้ กข็นาด ๗ ชัว่รวมท้ังตนด้วย แต่ว่าโดย

ความหมายแล้ว ถึงจะสูงขึ้นไปกว่านั้น ต�่าลงไปกว่านั้น เมื่อสืบสายโลหิตกัน ก็เรียก

ว่าญาติทางสายโลหิต.

อีกอย่างหนึ่ง ญาติโดยวิสาสะ หมายถึงว่า โดยความคุ้นเคยไว้วางใจกัน  

แม้ไม่ใช่สายโลหิตกัน แต่เมื่อมีความคุ้นเคยไว้วางใจกัน ก็เรียกว่าญาติ ดังพระพุทธ-

ภาษติทีต่รสัไว้ว่า วสิสฺาสปรมา ญาติ ญาตมิวิีสาสะคอืความคุน้เคยไว้วางใจเป็นอย่างยิง่ 

ในมงคลข้อนี้ มุ่งถึงญาติทางสายโลหิตเป็นส�าคัญ.

การสงเคราะห์ญาตินั้น หมายถึงการสงเคราะห์บุคคลผู้เป็นญาติดังกล่าวมา

แล้วในทางต่าง ๆ ที่เรียกว่าสงเคราะห์นั้น แปลตามศัพท์ว่า การยึดเหนี่ยว หมายถึง

การยึดเหน่ียวน�้าใจกัน สงเคราะห์คือการยึดเหนี่ยวน�้าใจกันนั้น จะบังเกิดขึ้นได้  

ท่านแสดงว่าด้วยสงัคหวตัถ ุคอืท่ีตัง้แห่งการสงเคราะห์กนั ๔ ประการ ได้แก่ ๑. ทาน 

การให้เป็นการเผื่อแผ่ความสุขของตนให้แก่ญาติ ๒. ปิยวาจา การเจรจาถ้อยค�าที่

ไพเราะอ่อนหวาน ๓. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือท�าส่ิงที่เป็นประโยชน์ 

แก่ญาติ ไม่ท�าสิ่งที่เป็นโทษ ๔. สมานัตตตา ความเป็นผู้วางตนสม�่าเสมอ ไม่ยกตน

ข่มญาติของตน การสงเคราะห์ญาติ จึงมีความหมายว่าประพฤติธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ 

แก่บคุคลผูเ้ป็นญาต ิเม่ือสามารถประพฤติได้ทัง้ ๔ ข้อ กป็ระพฤติทัง้ ๔ ข้อ ประพฤติ

เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ยังพอไปได้ เช่นว่า เม่ือไม่สามารถจะสงเคราะห์ด้วยการให้การ
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บริจาค ก็สงเคราะห์ด้วยปิยวาจา คอืว่า เมือ่ไปพบญาตหิรอืเมือ่ญาตมิาหา กพ็ดูจากนั

ด้วยดี และถ้าไม่มีโอกาสจะสงเคราะห์ด้วยปิยวาจา ก็สงเคราะห์ด้วยการประพฤติ

ประโยชน์ ไม่เพิม่โทษให้ ท้ังต่อหน้าและลับหลงั ถงึจะท�าประโยชน์อะไรให้ไม่ได้ กไ็ม่

เพิม่โทษให้ กยั็งเป็นการด ีและแม้จะไม่ได้ในการอืน่ กยั็งมสีมานตัตตา คือความเป็น

ผู้วางตนสม�่าเสมอด้วยความนับถือว่าเป็นญาติ ไม่หม่ินแคลน แม้จักเป็นผู้เจริญกว่า

ด้วยความรู้ด้วยทรัพย์ ก็ไม่ดูหมิ่นเหยียดแคลนญาติที่ด้อยกว่าด้วยความรู้และด้วย

ทรัพย์ ดังนี้เป็นต้น เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติทั้งนั้น.

การสงเคราะห์ญาตินี้ สมเด็จพระบรมศาสดาก็ได้ทรงถือเป็นธรรมข้อหนึ่งที่

พระพุทธเจ้าพึงกระท�า ได้แก่ญาตัตถจริยา การประพฤติประโยชน์แก่พระญาติ  

ในพระพุทธประวัติ ได้แสดงถึงสมเด็จพระบรมศาสดาทรงประพฤติประโยชน์แก่ 

พระญาตเิป็นพเิศษในบางประการ เช่นว่า เมือ่พระญาติวงศ์ศากยะและวงศ์โกลิยะวิวาท

กนัด้วยเรือ่งน�า้ ในล�าแม่น�า้โรหณิ ีซึง่จะต้องแบ่งกนัเข้านาของแต่ละรฐั แต่ในคราวนัน้ 

น�า้มน้ีอยไม่อาจแบ่งกนัได้ถงึ ๒ รฐั เมือ่เป็นเช่นนี ้ทัง้สองรฐันัน้ต่างกแ็ย่งน�า้เพือ่ทีจ่ะ

ไขมาเข้านาของตนโดยส่วนเดยีว จนถงึเป็นเหตวุวิาทกนัขึน้จนถึงเกอืบจะเป็นสงคราม 

สมเดจ็พระบรมศาสดากเ็สดจ็ไปทรงห้าม ด้วยการทรงชีแ้จงโทษของสงคราม ว่าเป็นการ

ท�าความเสียหายเป็นอย่างย่ิง และการท่ีจะมาท�าสงครามกันเพราะเรื่องน�้านั้นก็ย่ิง

เป็นการไม่สมควร การเสดจ็ไปทรงห้ามพระญาตดิงักล่าวมานี ้เรียกว่า เป็นการทีเ่ข้าไป

เก่ียวข้องกับการบ้านการเมือง ในที่อื่นก็ไม่ปรากฏว่าได้ทรงเข้าเก่ียวข้อง เพราะเป็น

เรื่องของการบ้านการเมือง แต่เมื่อเป็นการท่ีเกี่ยวข้องกับพระญาติ ก็ได้ทรงเข้าไป 

ห้ามปรามไม่ให้เกิดการสงครามสัมประหารกันขึ้น นี้ก็เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง.

แต่การสงเคราะห์นี ้กไ็ม่ใช่หมายความว่า เป็นการกระท�าเกือ้กลูแก่ญาตโิดย

ประการทั้งปวง สมเด็จพระบรมศาสดา เมื่อทรงบัญญัติพระวินัย ก็ทรงบัญญัติทั่วไป 

ไม่ได้ผ่อนผันว่า เมื่อเป็นพระญาติแล้ว ล่วงวินัยก็ไม่ผิด และเม่ือได้ทรงยกย่อง 

พระสาวกทั้งหลายให้เป็นเอตทัคคะ คือให้เป็นเลิศในทางคุณสมบัตินั้น ๆ ก็ได้ทรงถือ

เอาคุณสมบัติเป็นประมาณ ไม่เลือกว่าเป็นพระญาติหรือไม่เป็นพระญาติ เม่ือท่าน 

ผู้ใดมีคุณสมบัติเป็นเลิศในทางใด ก็ทรงยกย่องให้เป็นเลิศในทางนั้น และก็ทรงมอบ

หมายหน้าที่ให้ท�า ตามสมควรแก่คุณและความสามารถของพระสาวกนั้น ๆ เช่นได้
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ทรงยกย่องพระสารีบตุรให้เป็นพระอคัรสาวกเบือ้งขวา พระโมคคลัลานะเป็นพระอคัร-

สาวกเบื้องซ้าย และได้ทรงยกย่องพระมหากัสสปะในฐานะท่ีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ดังน้ี

เป็นต้น ไม่ได้ทรงมุ่งว่า จะต้องยกย่องพระญาติเท่านั้น เม่ือเป็นเช่นนี้ การบริหาร

พระพุทธศาสนา จึงด�าเนินมาด้วยดี แม้การสงเคราะห์ญาติในมงคลข้อนี้ ก็มีความ

หมายเช่นเดียวกัน ไม่ใช่หมายความว่า จะต้องหนุนญาติขึ้นไปในทางการงานท่ีเป็น

หน้าที่ต่าง ๆ โดยไม่เลือกคุณสมบัติ ถ้าหนุนกันขึ้นไปเช่นนี้แล้ว ก็จะท�าให้เกิดความ

ยุ่งเหยิงสับสน แต่หมายถึงการสงเคราะห์ด้วยหลักแห่งสังคหวัตถุธรรมเป็นการส่วน

ตวัดังกล่าวมาแล้ว เม่ือท�าเช่นนี ้จงึชือ่ว่าเป็นการสงเคราะห์ญาตใินมงคลข้อนี ้แม้ญาติ

โดยวสิาสะกเ็ป็นผูพ้งึสงเคราะห์ ด้วยหลกัแห่งสังคหวัตถุธรรมเช่นเดยีวกนั เพราะโดย 

ที่แท้ ความวิสาสะอันเกิดจากสังคหวัตถุธรรมนั่นแหละเป็นหัวใจญาติ.

อนึง่ ทกุ ๆ คนกไ็ม่ควรเพ่งโทษญาตคินอืน่ ๆ ว่าไม่สงเคราะห์ตน ปล่อยตน

ไว้เหมือนคนไร้ญาติ ควรจะเพ่งกลับเข้ามาดูตนเองว่า ได้สงเคราะห์ญาติอื่น ๆ  

หรือไม่ ถ้าได้ท�า ก็ควรยินดีว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ของตน ญาติอื่น ๆ จะท�าหรือไม่ก็เป็น

เรื่องของเขา ญาติโดยสายโลหิตหรือโดยวิสาสะ แม้ได้ท�าสังคหวัตถุแก่ญาติ ก็ชื่อว่า

เป็นญาติที่ดีหรือญาติแท้ บุคคลทุก ๆ คนควรจะเป็นญาติดีแก่กันและกัน ประพฤติ

สังคหวัตถุธรรมแก่กันและกัน การประพฤติเป็นญาติดีแก่กันและกันด้วย มีหลักของ

สังคหวัตถุธรรมดังกล่าวมานี้ ย่อมเป็นทางที่น�าความเจริญให้บังเกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย  

ถ้าตรงกันข้าม ถึงจะอยู่ใกล้ชิดกัน ก็ไม่มีคุณประโยชน์อะไร ถ้ายิ่งชั่วร้าย ก็ยิ่งมีโทษ

มากกว่าบุคคลอื่นเสียอีก ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่า ต้นไม้ที่ไม่เป็นยา ถึงจะอยู่ใกล้

ก็ไม่มีประโยชน์ ส่วนต้นไม้ที่เป็นยานั้น แม้อยู่ในป่า คนก็ต้องไปเก็บเอามาประกอบ 

เป็นยา เพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ฉันใด บุคคลที่เป็นญาติกัน อยู่ใกล้ชิดกัน ถ้าไม่

เป็นญาติดีของกันและกันแล้ว ก็ไร้ประโยชน์หรือกลับจะยิ่งเป็นโทษ สู้บุคคลอื่นที่อยู่

ภายนอก แต่ว่าเป็นประโยชน์ไม่ได้ ฉนันัน้ ข้อน้ีจงึเป็นข้อเตอืนใจของบคุคลทกุ ๆ คน

ที่ต่างก็มีญาติและต่างก็เป็นญาติของกันและกัน เพื่อประพฤติตนเป็นญาติที่ดีของกัน

และกัน มีสังคหวัตถุธรรมแก่กันและกัน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ก็จะเป็นมงคลคือเหตุให้

ถึงความเจริญอันสูงสุด ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๐๕
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อนวชฺชานิ กมฺมานิ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ.

บดันี ้จกัแสดงพระธรรมเทศนา ตามสมควรแก่กศุลเจตนาของท่านผูป้รารถนา

ธรรม ซึ่งมาประชุมกันเพื่อฟังธรรม ณ บัดนี้.

การฟังธรรมนั้น เป็นการท�าจิตใจให้เป็นสุข ด้วยความสงบ และด้วยความรู้

ในธรรม เม่ือจติใจมคีวามสขุ กย่็อมเป็นสขุในอริยิาบถท้ังหลาย ในฐานะเทศะทัง้หลาย 

แม้จะมอีากาศร้อนหรอืมอีากาศเยน็ แต่เมือ่มคีวามสขุใจ ไม่มคีวามเดอืดร้อน คับแค้น 

กระวนกระวาย กย่็อมจะอยูเ่ป็นสขุ ธรรมนัน้ท�าให้จติใจไม่กระวนกระวาย ไม่คบัแค้น

เป็นทุกข์ แต่ก็จะต้องสนใจศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม เมื่อเกิดความกระวนกระวาย 

ความคับแค้น ความทุกข์ขึ้น ก็ใช้ธรรมเป็นเครื่องแก้ ท�าให้จิตใจมีความสุขมีความ 

ปลอดโปร่ง และเม่ือเป็นเช่นน้ี ก็ย่อมจะเกิดปัญญา เห็นทางออก เห็นวิธีแก้ไขเหตุ

แห่งทกุข์ในภายนอกทีบ่งัเกดิขึน้ในเรือ่งนัน้ ๆ จงึเป็นอนัว่า แก้ทกุข์ในใจได้ กเ็ป็นช่อง

ทางให้แก้ทุกข์ภายนอกได้ด้วย แต่เมื่อเกิดทุกข์ภายนอก และใจก็ตัน ไม่เห็นทางออก 

จึงอึดอัดเดือดร้อน คับแค้นทุรนทุราย ก็ยิ่งจะไปไม่รอดด้วยประการทั้งปวง ธรรมจึง

มีประโยชน์ในการท�าใจให้เป็นสุข และเป็นเครื่องแก้ทุกข์ฉะนี้.

ในวันนี้ จะได้แสดงอนุสติคือข้อท่ีควรท�าสติระลึกถึงประการหนึ่ง ได้แก่  

เทวตานสุต ิแปลว่าระลกึถงึเทวดา ในพระพทุธศาสนา มแีสดงเทวดาไว้ในทีห่ลายแห่ง 

เช่น เทวตานุสติในที่นี้ เทวตาพลี ท�าพลีแก่เทวดา เทวธรรม ธรรมที่ท�าให้เป็นเทวดา
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เป็นต้น และยังมีบทชุมนุมเทวดาที่ได้แต่งขึ้นในภายหลัง คือบทสัคเค เม่ือก่อนจะ 

สวดมนต์หรือประกอบพิธีกรรม ก็มักจะว่าบท สัคเค ชุมนุมเทวดาคือเชื้อเชิญเทวดา

ที่สถิตอยู่ในที่ทั้งหลายมาฟังธรรมหรือฟังสวดมนต์ ในหมู่คฤหัสถ์ ก็ยังมีนับถือเทวดา

กันอยู่เป็นอนัมาก เป็นต้นว่า ภมุมเทวดา ทีแ่ปลว่า เทวดาทีอ่ยูบ่นภมุมะ คอืภาคพืน้ดนิ 

จนถึงมาต้ังเป็นศาลพระภูมิกัน อันนี้ก็คือภุมมเทวดานั่นเอง และเมื่อมีทุกข์ร้อน 

เกดิขึน้ กม็กัจะบชูาบวงสรวงบนบานเทวดา หรอืต้องการลาภผล กม็กัจะขอ ต้องการ

อารักขา ก็มักจะขออารักขา ดังนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น เทวดาจึงได้เป็นที่นับถือของ

มนุษย์หรือของหมู่คนเป็นอันมาก ตั้งแต่สมัยก่อนพระพุทธเจ้า จนถึงปัจจุบัน แต่เมื่อ

พิจารณาดูแล้ว ที่ว่านับถือนั้น ก็คือถูกมนุษย์ใช้อย่างนั้นใช้อย่างนี้เป็นอันมาก เช่นว่า

ใช้ให้อารักขาคุ้มครองป้องกัน ให้ดลบันดาลลาภ ให้คอยป้องกันอันตรายเป็นต้น  

รวมความว่า ต้องถูกมนุษย์ใช้อย่างนั้นอย่างนี้ จนมีหน้าท่ีต้องท�าอยู่ไม่เว้นว่าง และ

เพราะใช้ได้ มนุษย์จึงนับถือ ถ้าใช้ไม่ได้หรือเห็นว่าใช้ไม่ได้ ก็ไม่นับถือ เพราะฉะนั้น 

ถ้าพิจารณาดูแล้ว ท่ีว่านับถือนั้นก็คือว่าใช้ได้นั่นเอง และก็ใช้ให้ท�าอย่างนั้นอย่างนี้ 

ต่าง ๆ อยู่อย่างไม่เว้นว่าง เทวดาจึงมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ด่ังนี้ แต่เทวดานั้นจะมีจริง

อย่างไร ก็มีคติความเชื่อถือต่าง ๆ กัน บางคนก็ไม่เชื่อ บางคนก็เชื่อ ความไม่เชื่อกับ

ความเชื่อนั้นก็ยังมีรายละเอียดต่าง ๆ ออกไปอีกไม่เหมือนกัน ไม่ตรงกัน.

ส่วนท่ีแสดงในทางพระพุทธศาสนานั้น ในที่แห่งหนึ่งท่านแสดงว่า เทวะมี  

๓ จ�าพวก คือ อปุปัตเิทพ เทพโดยอุปบตั ิได้แก่เกดิเป็นเทวดาโดยก�าเนดิ สมมติุเทพ 

เทพโดยสมมติ ได้แก่พระราชามหากษัตริย์ วิสุทธิเทพ เทพโดยบริสุทธิ์ ได้แก่ 

พระอริยบุคคลมีพระอรหันต์เป็นที่สุด ท่านแสดงว่า เทพมี ๓ จ�าพวกดั่งนี้.

อุปปัติเทพ เทพโดยอุปบัติ คือโดยบังเกิดขึ้นนั้น ท่านก็แสดงว่าบังเกิดขึ้น 

เป็นอุปปาติกะ คือว่าลอยเกิดหรือว่าผุดเกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตน เติบใหญ่ขึ้น 

ทีเดียว มนุษย์ไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาปกติได้ เพราะมีกายเป็นเทพ หรือเรียก

ว่ามีกายทิพย์ เทพโดยอุปบัตินั้นก็ยังมีภูมิชั้นต�่าสูงต่าง ๆ กัน ในส่วนที่เป็นเทพอันสูง

กว่ามนุษย์นั้น ท่านแสดงว่า เป็นผลของกุศลกรรม การงานที่กระท�าที่เป็นกุศล คือ

ส่วนดีส่วนชอบอันสูงกว่าภูมิมนุษย์ และได้แสดงเทวธรรม ธรรมส�าหรับท�าให้เป็น 

เทพไว้ ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า
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หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา

สนฺโต สปฺปุริสา โลเก  เทวธมฺมาติ วุจฺจเร

แปลความว่า “บคุคลผูถึ้งพร้อมด้วยหิร ิความละอายใจต่อความชัว่ โอตตปัปะ 

ความเกรงกลัวต่อความชั่ว ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันขาว เป็นสัตบุรุษคือคนดี ซึ่งเป็น 

ผูส้งบระงบั ท่านเรยีกว่า เป็นผูมี้เทวธรรม ธรรมของเทพ ในโลก” เมือ่แสดงเทวธรรม

ไว้ดั่งน้ี จึงเป็นอันได้แสดงถึงความเป็นเทวดาให้กว้างขวางออกมาจนถึงในหมู่มนุษย์ 

คือในหมู่มนุษย์น้ัน เมื่อมีเทวธรรม ก็เรียกว่าเป็นเทวดาโดยธรรม อันน้ีจึงมาถึงตัว 

พระพุทธศาสนาโดยตรง ที่แสดงธรรมส�าหรับบุคคลทั้งหลายในปัจจุบัน.

สรปุลงว่า บคุคลผูเ้ป็นมนุษย์น้ันเรียกว่า เป็นมนษุย์โดยชาต ิคอืเกดิเป็นมนษุย์

อย่างหนึ่ง เป็นมนุษย์โดยธรรม คือมีธรรมอันสมควรแก่ความเป็นมนุษย์อย่างหนึ่ง 

เป็นมนษุย์โดยชาติ คือเกดิมาเป็นมนษุย์ กไ็ด้แก่บคุคลทีม่กี�าเนดิเป็นมนษุย์ทัว่ไป แต่

ถ้าปราศจากมนุษยธรรม ก็ชือ่ว่าเป็นมนุษย์แต่เพยีงครึง่เดยีว ไม่สมบรูณ์ เพราะฉะนัน้ 

ท่านจงึแสดงมนุษยธรรมไว้ด้วย ได้แก่ศีล ๕ อนัควรแก่ภาวะของมนษุย์ และหิร ิความ

ละอายแก่ใจ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว อันควรแก่ภาวะเป็นมนุษย์  

เพราะบุคคลมีศีล มีหิริโอตตัปปะ หมายความว่ารู้จักอาย รู้จักเกรงกลัว ฉะนั้น จึงได้

ชื่อว่าเป็นมนุษย์โดยธรรม เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ ถ้าปราศจากมนุษยธรรมเสียแล้ว 

ก็จะไม่ต่างอะไรกับสัตว์ร่วมโลกของมนุษย์ทั่ว ๆ ไป แต่เพราะว่า มนุษย์นั้นมีจิตใจมี

ปัญญาที่รู้จักคิดตั้งศีลธรรมของตนขึ้นประพฤติ รู้จักเหตุผล รู้จักละอาย รู้จักกลัว  

ตามควรแก่ภาวะ เพราะฉะนั้น จึงได้มีวัฒนะคือเจริญ หรือเรียกว่าเป็นอารยชน  

ชนเจริญ สมแก่ภาวะแห่งมนุษย์.

คราวน้ี ถ้ามีคุณธรรมสูงขึน้ไปกว่านัน้ คอืมหีริิโอตตปัปะซึง่ควรแก่ภาวะมนษุย์

โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ก็ยังมีหิริโอตตัปปะท่ีละเอียดย่ิงขึ้นไปกว่านั้น มีธรรมท่ีขาว  

อนัหมายความว่า มจีติใจทีบ่ริสุทธ์ิสะอาด ไม่ชอบความสกปรกหรอืส่ิงสกปรก ท้ังทาง

กายท้ังทางใจ และมคีวามสงบระงบั รูจ้กัท�าใจให้สงบระงบั ในเมือ่ประสบกบัเหตกุารณ์

ทั้งหลาย ทั้งในด้านขึ้นทั้งในด้านลง ก็ชื่อว่า มีเทวธรรม ควรได้นามว่า เป็นเทพโดย

ธรรม ตามเรือ่งโดยมากมักจะเล่าว่า เทวดานัน้ชอบความสะอาด ไม่ชอบความสกปรก 
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ไม่พอใจทีจ่ะเข้าใกล้มนษุย์ เพราะรงัเกยีจร่างกายมนษุย์ รงัเกยีจความประพฤตมินษุย์ 

ตามที่กล่าวน้ีแสดงว่า เทวดาเป็นผู้ที่ชอบสะอาด พอใจในทางสะอาด ทั้งทางกาย  

ทั้งทางใจ ทั้งมีจิตใจที่สงบ รู้จักท�าใจให้สงบได้ด้วย.

การท�าความสงบ เป็นข้อทีค่วรพจิารณาส�าหรบับคุคลผูมุ่้งทีจ่ะประพฤตใิห้สูง

ขึน้ไป โดยมากนัน้ เมือ่ไม่มีเรือ่งอะไร ใจก็สงบ อันนีก้ไ็ม่เป็นของแปลกประหลาดอะไร 

ใคร ๆ ก็เป็นอย่างนั้น เมื่อไม่มีเรื่องอะไรมากระทบกระทั่ง ใจก็เรียบร้อยสงบ แต่ว่า

เมือ่มเีรือ่งมากระทบกระท่ัง เป็นต้นว่า ในเวลาทีข่ึน้ เช่นว่าเจรญิลาภ เจรญิยศ ได้รบั

สรรเสริญ ได้รับความสุข ก็มักจะฟุ้งขึ้นไป เหิมขึ้นไป จนลืมตัว นี้เรียกว่าฟูขึ้น  

เมื่อประสบเหตุการณ์ท่ีตรงกันข้าม เช่นว่า เส่ือมลาภ เส่ือมยศ ถูกนินทาติเตียน  

ได้รับความทุกข์ ก็ตกยวบลงไป ฟุบลงไป มักจะเป็นดั่งนี้ คือว่า ฟูขึ้นบ้าง ฟุบลง 

มาบ้าง นี้เรียกว่า ไม่รู้จักท�าจิตใจให้สงบ แต่บุคคลผู้รู้จักท�าจิตใจให้สงบ เมื่อประสบ

เรื่องทั้งหลายดังกล่าว ก็ย่อมรักษาภาวะของใจให้เป็นปกติ ไม่แสดงความดีใจอย่าง 

โลดเต้น ไม่แสดงความเสียใจอย่างที่ฟุบแฟบลงมา แม้จะมีความรู้สึกอยู่ในจิตใจ  

ก็พยายามเก็บเอาไว้ ไม่แสดงออกมาจนเกินพอดี นี้เรียกว่ารู้จักท�าใจให้สงบ รู้รักษา

ความสงบ หรือเมื่อประสบเรื่องที่มายั่ว ยั่วให้อยากได้ ยั่วให้โกรธ ยั่วให้หลงอย่างไร 

กพ็ยายามรกัษาจติใจของตนไว้ ไม่ให้ลุอ�านาจของความอยากได้ ความโกรธ ความหลง 

รู้จักขอบเขตจะพึงได้ เช่นว่าเมื่ออยากได้ ก็รู้จักขอบเขตว่า ตนควรจะได้เพียงไร  

กแ็สวงหาเพยีงนัน้ ขวนขวายเพยีงนัน้ ไม่ให้เกนิขอบเขตไป ดัง่นีเ้ป็นต้น นีแ้หละเรยีก

ว่าเป็นวธิที�าใจให้สงบ ท�าให้เป็นคนดคีนสงบ รวมความว่า เทวธรรม ธรรมทีท่�าให้เป็น

เทวดานั้น ก็มี ๔ ข้อ คือ ๑. หิริ ความละอายแก่ใจ ๒. โอตตัปปะ ความเกรงกลัว

ต่อความชั่วเสียหาย ๓. สุกกธรรม ธรรมที่ขาว ได้แก่ความสะอาดบริสุทธิ์ และ  

๔. สันติ คือความสงบระงับ.

ในข้อว่า เทวตานุสต ิระลึกถงึเทวดานัน้ จะหมายความว่า ระลกึถึงเทวดาโดย

ก�าเนดิ ซึง่บงัเกดิข้ึนด้วยกศุลกรรมกไ็ด้ ระลกึถึงเทวดาโดยสมมต ิคอื พระราชามหา-

กษตัรย์ิผูป้กครองแผ่นดนิ ซึง่ตัง้อยู่ในทศพธิราชธรรมกไ็ด้ ระลกึถงึเทวดาโดยบรสิทุธิ์ 

ได้แก่ พระอรยิบุคคลหรอืพระอรหนัต์กไ็ด้ หรอืว่าระลกึถึงธรรมทีท่�าให้เป็นเทวดากไ็ด้ 

และก็ระลึกน้อมเข้ามาในตน ตรวจดูมนุษยธรรมในตน ตรวจดูเทวธรรมในตน และ 
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ก็ตั้งใจอบรมมนุษยธรรมให้บังเกิดขึ้นในตน อบรมเทวธรรมให้บังเกิดขึ้นในตนตาม

ความสามารถ นี้แหละเป็นวัตถุประสงค์ของเทวตานุสติ การระลึกถึงเทวดาหรือคุณที่

ท�าให้เป็นเทวดา.

ในต่อไป จะแสดงมงคลอีกข้อหนึ่ง คืออนวัชชกรรม ได้แก่กรรมที่ไม่มีโทษ 

การอธบิายอนวัชชกรรมน้ี กอ็าจให้เนือ่งได้กบัมนษุยธรรมหรือเทวธรรมดงักล่าวมาแล้ว 

กล่าวคอื กรรมนัน้ม ี๒ อย่าง ได้แก่ กรรมทีม่โีทษอย่างหนึง่ กรรมทีไ่ม่มโีทษอย่างหนึง่ 

กรรมที่มีโทษนั้น เป็นต้นว่า การประกอบการงานที่ก่อให้เกิดโทษทั้งหลาย เป็นต้นว่า 

การประกอบกรรมท่ีเป็นอบายมขุ คอืทีเ่ป็นทางเสือ่มเสยีหายทรพัย์ต่าง ๆ การประกอบ

กรรมที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่น เป็นต้นว่า การเล่นสนุกของตนเป็นการก่อทุกข์ให้แก่

ผูอ้ืน่สตัว์อืน่ เช่น การเล่นเป็นกฬีาในทางล่าสัตว์ หรอืในทางเบยีดเบยีนชีวิตสัตว์อย่าง

ใดอย่างหนึ่ง โดยไม่จ�าเป็นอะไรเลย นอกจากนี้ การงานที่ท�าทุก ๆ อย่าง ซึ่งก่อให้

เกิดโทษเสียหาย เหล่านี้เรียกว่ากรรมที่มีโทษ ท�าไมคนจึงประกอบกรรมที่มีโทษ ?  

ก็เพราะว่าขาดมนุษยธรรม ขาดเทวธรรมดังที่กล่าวมา.

ส่วนการงานทีไ่ม่มโีทษนัน้ ได้แก่การงานทีต่รงกนัข้าม คอืกรรมหรอืการงาน

ที่เป็นทางเกิดขึ้นเจริญขึ้นแห่งวิทยาความรู้ ได้แก่การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน การงานที่

เป็นทางเกิดเจริญของทรัพย์ ได้แก่การประกอบอาชีพต่าง ๆ โดยชอบ การงานที่

เป็นการเกือ้กลูความสขุต่าง ๆ เช่นว่า การช่วยเหลอืเกือ้กลู การสงเคราะห์อนเุคราะห์

ต่าง ๆ ที่ควรบ�าเพ็ญขึ้นตามคราว ตลอดถึงการประกอบการงานในทางประพฤติตน

ให้ดใีห้ชอบ เช่น การรกัษาศีล การฟังธรรม ในด้านศาสนาเป็นต้น การงานทีไ่ม่มโีทษ

เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไร ? ก็เพราะว่ามีมนุษยธรรม มีเทวธรรมดังที่กล่าวมา.

การงานที่มีโทษหรือไม่มีโทษนี้ ทุก ๆ คนก็สามารถที่จะพิจารณารู้ได้ และ

ท�าไมเมื่อรู้แล้ว จึงไปท�าในทางที่มีโทษ ไม่ท�าในทางที่ไม่มีโทษ ทั้งนี้ก็เพราะขาดธรรม

ดังที่กล่าวมา ธรรมจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง เป็นเครื่องท�าคนให้เป็นคน เป็นเครื่อง

ท�าคนให้เป็นเทพ เป็นเหตใุห้ประกอบการงานทีไ่ม่มโีทษ เป็นประโยชน์เกือ้กลู ซึง่เป็น

มงคลคือเหตุให้บรรลุความเจริญอันสูงสุดอีกประการหนึ่ง ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๐๕
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อารตี วิรตี ปาปา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ.

บัดน้ี จักแสดงธรรม คือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา ตามสมควร

แก่กศุลเจตนา อันปรารภการฟังธรรมของท่านสาธชุน ผูม้าประชมุกันฟังธรรม ณ บดันี.้

ในเบือ้งต้น จะแสดงอนุสตอิกีข้อหนึง่ คือมรณสัสต ิแปลว่า ระลกึถึงความตาย 

เป็นข้อทีท่่านสอนให้บคุคลหมัน่นกึอยูเ่สมอว่า เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้น

ความตายไปได้ หรอืความตายจกัม ีดัง่นีเ้ป็นต้น การระลกึถึงความตายนี ้มปีระโยชน์

อันเป็นเครื่องก�าจัดความมัวเมาประมาทอยู่ในชีวิต และในสิ่งทั้งหลายที่เนื่องกับชีวิต 

ส�าหรับบางคนไม่เป็นทีช่อบใจ เพราะเมือ่ระลกึถงึความตาย กท็�าให้จิตใจหดหูไ่ม่แจ่มใส 

แต่ท่านก็ได้แสดงอนุสติไว้หลายข้อ เป็นต้นว่า ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ระลึกถึงคุณ

พระธรรม ระลึกถึงคุณพระสงฆ์ เป็นต้น ฉะนั้น เมื่อไม่ชอบนึกถึงความตาย นึกถึง

ข้ออ่ืนก็ได้ ส�าหรับความตายเม่ือนึกถึงแล้ว ไม่สบาย ก็ยังไม่ควรนึก แต่ส�าหรับใน 

วันนี้ ถึงวาระแห่งมรณัสสติ จึงจะแสดงมรณัสสติเพื่อเป็นวิธีนึกส�าหรับผู้ต้องการ.

การนกึถงึความตายนัน้ ต้องรูจ้กันกึ เพราะว่าถ้าไม่รูจ้กันกึอย่างคนทัว่ไปคดินกึ 

ก็จะบังเกิดความเสียใจ ในเมื่อนึกถึงความตายของคนที่เป็นที่รัก เหมือนอย่างมารดา
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เมื่อนึกถึงความตายของบุตร ก็เกิดความเสียใจ หรือว่าอาจจะเกิดความดีใจ ในเมื่อ

นึกถึงความตายของศัตรูคือคนที่ไม่ชอบ ก็เหมือนอย่างคนที่เป็นศัตรูกัน เมื่อนึกถึง

ความตายของศัตรูของตน ก็เกิดความดีใจ หรือว่าเมื่อนึกถึงความตายของตนเองเข้า 

ก็เกิดความสะดุ้ง เหมือนอย่างนักโทษประหาร เมื่อเห็นเพชฌฆาตเดินเงื้อดาบเข้ามา 

ก็เกิดความสะดุ้ง ฉะนั้น การนึกด้วยวิธีนึกอย่างนี้ จึงเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ และ 

ก็จะท�าให้เกิดอกุศลจิตดังท่ีกล่าวมาแล้ว ฉะนั้น จึงต้องรู้จักวิธีนึกที่ถูก กล่าวคือ 

นึกเทียบเคียงดูบุคคลอื่นโดยทั่ว ๆ ไปก่อน ว่าบุคคลที่มีชีวิตทุกถ้วนหน้า ล้วนต้องมี

ความตายเป็นท่ีสดุของชีวติท้ังนัน้ คนท่ีสงูสุดเช่นเป็นพระเจ้าจกัรพรรด ิ เป็นพระราชา 

มรุธาภเิษกกษัตริย์ หรือเป็นคนใหญ่คนโตอื่น ๆ จนกระทั่งพระกายของพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า ก็ย่อมมีความตายเป็นที่สุดทั้งนั้น ไม่มีใครพ้นไปได้ นึกถึงสังขารร่างกาย

ทกุ ๆ อย่างว่า กย่็อมมีความแตกสลายเป็นทีสุ่ด แล้วกน็กึน้อมเข้ามาถงึชวิีตของตนเอง

ว่า ก็จะเป็นเช่นนั้น ไม่ล่วงพ้นไปได้ และตรวจดูว่า ตนยังมีกังวลอะไรอยู่ ยังท�าอะไร

ไม่เสร็จ เมือ่เหน็ว่ายงัมกีงัวล ยงัท�าอะไรไม่เสรจ็ กร็บีเร่งกระท�า และกแ็ก้ไขกงัวลต่าง ๆ 

ให้หมดไป.

คราวนี้ก็มาตรวจดูความดีของตนคือบุญกุศล เพราะว่าเมื่อนับถือพระพุทธ- 

ศาสนา พระพทุธเจ้าได้ทรงสอนไว้ว่า บญุเป็นทีพ่ึง่ของสัตว์ทัง้หลายในปรโลก เมือ่เป็น

ดั่งนี้ ตนได้บ�าเพ็ญบุญคือความดีอันใดไว้ พอที่จะเป็นที่อุ่นใจ เมื่อตรวจดู ถ้าพบว่าได้

บ�าเพญ็บุญความดไีว้พอสมควร กย่็อมจะเกดิความอุน่ใจ แต่ถ้ายังบกพร่องอยู่ กข็วนขวาย

ประกอบการบุญการกุศลไว้ให้เป็นท่ีเพียงพอ เมื่อเห็นความจริงแห่งชีวิต แห่งสังขาร

ร่างกาย และได้แก้ไขสิง่กงัวลต่าง ๆ ได้กระท�ากจิทีค่วรกระท�าให้ลุล่วงไป ท้ังทีม่คีวาม

อุน่ใจอยู ่เพราะได้มีบญุมีกุศลอันได้ประกอบไว้พอสมควร กจ็ะท�าให้ผ่อนคลายความกลวั

ตายไปได้โดยล�าดับ และเมื่อพิจารณาเห็นความจริงของชีวิต ของร่างกาย ของสังขาร

ทัง้หลายว่า มีเกดิมีดบัเป็นธรรมดา เมือ่ได้ยอมรบัความจรงิอนันี ้ยอมเผชญิต่อความจรงิ

ทีบ่งัเกดิข้ึนทุกขณะ กจ็ะท�าให้หายกลวั ให้สิน้กลัว เพราะฉะนัน้ การระลกึถงึความตาย

ดังกล่าวนี้ จึงมุ่งให้มีสติคือความระลึก มีสังเวชคือรู้ซาบซึ้งต่อความจริง และมีญาณ

คือความรู้หยั่งถึงต่อความจริง ท�าให้ไม่ประมาทในชีวิต รีบเร่งกระท�ากิจที่ควรกระท�า 

ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง ดังที่ท่านสอนไว้ว่า
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อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ  โก ชญฺญา มรณ� สุเว 

ความเพยีรควรรบีกระท�าเสยีแต่ในวนันีท้เีดยีว ใครเล่าจะรูว่้า ความตายจะมา

ต่อวันพรุ่งนี้

น หิ โน สงฺครนฺเตน  มหาเสเนน มจฺจุนา

ความผลัดเพี้ยนด้วยความตายท่ีมีเสนา (เป็นต้นว่า พยาธิ ความป่วยไข้)  

มากนั้นหามีได้ไม่.

การระลึกถึงความตายนี้ มิได้มุ่งหมายจะให้บังเกิดความเหนื่อยหน่าย หรือ

เบ่ือหน่ายต่อชีวิต หรือมุ่งท�าลายชีวิต ถ้าเกิดความคิดขึ้นเช่นนี้ ก็เป็นการเจริญ 

มรณัสสตใินทางท่ีผดิ เพราะผดิความมุ่งหมาย การมุ่งทีจ่ะท�าลายชวิีตกด็ ีมุง่ทีจ่ะด�ารง

ชวีติจนผดิวสิยัธรรมดากด็ ีเป็นการผดิทัง้นัน้ ต้องการเพยีงให้ระลกึรู ้และยอมรับรอง

ต่อความจริงที่จะพึงบังเกิดขึ้น และให้เกิดอัปปมาทดังที่กล่าวมาเท่านั้น.

อนึ่ง ควรระลึกให้ซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นว่า ในบุคคลทุก ๆ คนนี้ มีอยู่ ๒ ส่วน 

คอื ส่วนทีต่าย ๑ ส่วนท่ีไม่ตาย ๑ ส่วนท่ีตายนัน้ ก็ได้แก่สังขาร ร่างกาย ชวิีต ส่วนที่

ไม่ตายนั้น ก็ได้แก่ส่วนท่ีจะพึงไปถือภพถือชาติใหม่ จะเรียกว่า วิญญาณ จิต สัตว์ 

หรอืว่า อตัตา อย่างใดอย่างหนึง่กต็ามที ส่วนทีไ่ม่ตายน้ี เมือ่ยงัมกีเิลสอยู ่กป็ระกอบ

กรรมและกต้็องได้รบัผลกรรม ครัน้สงัขารร่างกายอนันีแ้ตกสลายไป กเ็ข้าถงึภพชาตใิหม่ 

เสวยสุขเสวยทุกข์ไปตามกรรมเวียนไปอยู่ดังนี้ เมื่อระลึกตรวจดูไป จนรู้สึกว่า โดยที่

แท้นัน้ อตัตาคือตวัเราเอง จะเป็นจติหรอืวญิญาณกต็ามทีรู้่สึกว่าเป็นตวัเรานัน้ เป็นส่ิง

ไม่ตายไป สังขารร่างกายอันนี้ต่างหากเป็นส่วนที่ตาย.

เมื่อตัวของเราน้ัน ได้ประกอบกรรมที่ดีที่ชอบไว้ ก็เป็นการแน่ว่า จะไปดี  

ที่เรียกว่าสุคติ แปลว่าไปดี ในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกัน เม่ือมีกรรมที่ดีที่ชอบเป็น 

เหตุอยู่ ก็ย่อมไปดีในปัจจุบัน แม้ในปรโลกภายหน้าก็เช่นเดียวกัน เมื่อเห็นเช่นนี้  

กจ็ะเกดิความอุน่ใจ อุน่ใจว่า ประการหนึง่นัน้ มตัีวไม่ตาย อกีประการหนึง่ ตวัไม่ตาย

จะไปดี เพราะได้ท�ากรรมที่ดีที่ชอบไว้ แต่การนึกเช่นนี้ เป็นนึกที่ซึ้งลงไป อีกประการ

หนึ่ง การนึกอย่างสามัญ ก็เพียงเพื่อจะให้เกิดอัปปมาท รีบเร่งกระท�ากิจที่ควรกระท�า

ดังกล่าวแล้วเท่านั้น นี้เป็นมรณัสสติ ระลึกถึงความตาย จะนึกหรือไม่นึก ความตาย
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น้ันกจ็ะต้องมมีาถงึในวนัหนึง่แก่ทกุ ๆ ชีวติโดยแน่นอน แต่ว่าเมือ่นกึถงึไว้ และท�าความ

ไม่ประมาทให้บังเกิดขึ้น ก็จะมีประโยชน์ดีกว่า.

ในต่อไปนี ้จะแสดงมงคลอีกข้อหนึง่คอื อารต ีวริต ีปาปา แปลว่า ความงดเว้น

จากบาป ค�าว่า บาป นั้น น�ามาใช้กันในภาษาไทย และก็เป็นที่เข้าใจกันว่า หมายถึง 

ความชัว่ ค�าว่า ความชัว่ หมายถงึ กรรมท่ีไม่ด ีไม่ชอบ หรือ ความเลว ความต�า่ทราม

ต่าง ๆ เมื่อจะตั้งปัญหาว่า บาปน้ันได้แก่อะไร ? ปัญหานี้ก็มีทางที่จะพึงตอบได้ 

ต่าง ๆ เป็นต้นว่า ถ้าถามทางศาสนา ศาสนาต่าง ๆ ก็แสดงว่า อะไรเป็นบาป แต่มัก

ไม่เหมือนกัน ศาสนาหนึ่งก็แสดงอย่างหนึ่ง กล่าวเฉพาะทางพระพุทธศาสนาก็แสดง

บาปไว้ ดงัทีแ่สดงว่า การฆ่าสตัว์ตดัชวีติเป็นบาป การลกัขโมยเป็นบาป การประพฤติ

ผิดประเวณีในทางกามเป็นบาป การพูดเท็จเป็นบาป.

คราวนีก้ล่าวเฉพาะข้อหนึง่ การฆ่าสตัว์ตดัชวิีตเป็นการบาป ในพระพทุธศาสนา

ได้แสดงว่า การฆ่าสัตว์ทุกชนิด จะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดียรัจฉาน ชื่อว่าเป็นบาป

ทั้งนั้น แต่ในศาสนาอื่น ๆ มักไม่แสดงอย่างนี้ เช่นแสดงว่า การฆ่ามนุษย์เป็นบาป 

การฆ่าสตัว์เดยีรจัฉานไม่เป็นบาป เพราะว่าสตัว์เดยีรจัฉานนัน้ สร้างมาส�าหรบัให้เป็น

อาหารของมนุษย์ ในบางศาสนายังมีแสดงว่า แม้การฆ่ามนุษย์ด้วยกัน ถ้าฆ่าศัตรู  

กไ็ม่เป็นบาป ดงันีเ้ป็นต้น เมือ่มาถามว่า อะไรเป็นบาป ? ทางศาสนากจ็ะตอบได้โดย

นัยดังที่กล่าวนี้.

คราวนีถ้้าไปถามนกักฎหมายว่า อะไรเป็นบาปคอืความชัว่ นกักฎหมายกอ็าจ

จะตอบว่า ท�าผดิกฎหมายเป็นบาป แต่ถ้าท�าถกูกฎหมายกไ็ม่เป็นบาป สดุแต่กฎหมาย

จะบัญญัติว่าอย่างไร.

ถ้าจะไปถามโจรว่า อะไรเป็นบาป โจรก็อาจจะตอบว่า เมื่อเป็นโจรแล้ว  

โจรกต้็องลกัต้องปล้น ถ้าเป็นโจรแล้วไม่ลกัไม่ปล้น กเ็ป็นบาปของโจร แต่ถ้าลกัถ้าปล้น 

ก็ไม่เป็นบาปของโจร เพราะว่าโจรจะต้องท�าอย่างนั้น.

รวมความว่า บาปคอืความชัว่ ถ้าจะถามว่า ความชัว่คอือะไร ? ก็อาจจะตอบ

ได้หลายอย่าง สุดแต่ใครจะมีความคิดเห็นเข้าใจและรู้มาอย่างไร แต่ว่าในที่นี้จะตอบ 

๒ อย่าง คือ ตามหลักศรัทธาอย่าง ๑ ตามหลักปัญญาอีกอย่าง ๑.
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ตามหลักศรัทธา คือเชื่อ ก็ตอบว่า ความประพฤติที่ผิดพระบัญญัติของ

พระพทุธเจ้า กเ็รยีกว่า เป็นบาป เมือ่จะตอบตามหลกัปัญญา กต็อบว่า ความประพฤติ

ตามอ�านาจของความโลภ ความโกรธ ความหลงที่ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อน  

เพราะเป็นเครื่องเบียดเบียนตนเองบ้าง ผู้อื่นบ้าง ส�าหรับภูมิของพุทธศาสนิก คือ 

ผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลาย เห็นว่าควรตอบทั้งตามหลักศรัทธา ทั้งตามหลัก

ปัญญา.

ตามหลักศรัทธานั้น ก็คือว่า เชื่อพระบัญญัติของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า

ทรงบญัญตั ิคอืแต่งตัง้ไว้ว่า ฆ่าสตัว์เป็นบาป ลกัทรพัย์เป็นบาป ประพฤติผดิประเวณี

ในทางกามเป็นบาป พูดเท็จเป็นบาป ดื่มสุราเมรัยเป็นบาป ทรงบัญญัติให้มีเวรมณี 

หรือว่าความงดเว้น ดั่งที่ได้สมาทานกันทั่ว ๆ ไป เป็นต้นว่า ปาณาติปาตา เวรมณี 

เป็นต้น การงดเว้นจากบาปตามพระบญัญตัดิงักล่าวมานี ้เรยีกว่าเป็นศลี เมือ่ม ี๕ ข้อ 

ก็เรียกว่าศีล ๕ นี้เป็นพระบัญญัติของพระพุทธเจ้า.

คราวนี ้เมือ่จะถอืตามหลกัศรทัธา คือตามพระพทุธบญัญตัอิย่างเดยีว กอ็าจ

ทีจ่ะเหน็ว่า เสยีเสรภีาพ ต้องถกูจ�ากดัอยูใ่นกฎเกณฑ์ซึง่เป็นพระบญัญัต ิต้องถกูจ�ากดั

สิทธิของตนเอง และถ้ายิ่งถือพระบัญญัติมากขึ้นไป เป็นพระบัญญัติ ๘ ประการ ๑๐ 

ประการ หรอืว่า ๒๒๗ ประการ กย็ิง่เสยีสิทธิเสรภีาพมาก ท�าอะไรไม่ได้ตามปรารถนา 

ต้องเว้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ต้องท�าสิ่งนั้นสิ่งน้ี ตามพระบัญญัติ เป็นการจ�ากัดความสุข 

ความสะดวกของตนเอง เพราะฉะน้ัน ถ้าถอืตามหลักศรทัธาตามพระบัญญตัอิย่างเดยีว 

กจ็ะท�าให้เกดิความรู้สกึอย่างน้ี กจ็ะท�าให้เกดิความร�าคาญความทกุข์ เพราะต้องอยู่ใต้

พระบัญญัติซึ่งเป็นตัววินัย เหมือนอย่างพระพุทธเจ้ามาคอยชี้แนะน�าว่า ต้องท�าอย่าง

นั้นต้องท�าอย่างนี้อยู่ทุกอิริยาบถ เพราะฉะนั้น จึงควรที่จะท�าความเข้าใจตามหลัก

ปัญญาต่อไป กล่าวคือพจิารณาให้รูต้ามเป็นจริงตามเหตผุลว่าพระพทุธเจ้าทรงบญัญตัิ

ไว้นั้น ได้ทรงมีเหตุผลอย่างไร.

ตามเหตผุลนัน้ กค็อืบคุคลมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง เมือ่เป็นเช่นนี้ 

ก็ประพฤติไปตามอ�านาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง เบียดเบียนตนเองบ้าง

ผู้อื่นบ้างให้เป็นทุกข์เดือดร้อน ความโลภ ความโกรธ ความหลงจึงเป็นมูลราก  

กรรมคอืการทีป่ระพฤติออกไปจงึเป็นผลของความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ และ
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กรรมนั้นก็เป็นเหตุให้บังเกิดผลสืบต่อไปอีกขั้นหนึ่ง คือเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เป็น

ทุกข์เดือดร้อน เมื่ออยู่ในลักษณะนี้ ก็เรียกว่าเป็นบาป พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ 

งดเว้น เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาดูเข้ามาถึงเหตุผลดังกล่าวมานี้ ก็จะรู้สึกว่า แท้ที่

จริงบาปที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าเป็นบาป และที่ทรงบัญญัติให้งดเว้นนั้น ก็มี

เหตุผลที่สมจริง ควรที่จะทรงบัญญัติทุกข้อทุกประการ ต้ังแต่หยาบจนถึงละเอียด 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นบาปที่แท้จริง มีเหตุผล ไม่ใช่ไร้เหตุผล และเมื่อพิจารณาให้รู้จัก

บาปโดยเหตผุลดงักล่าวมานี ้ก็จะท�าใจให้เกดิความเหน็จรงิ ความเหน็จรงินีแ้หละเป็น

ตวัศรทัธา คือท�าให้เกดิการยอมรับว่าเป็นจรงิ เมือ่เกดิความยอมรบัว่าเป็นจรงิ กท็�าให้

เกิดการยอมปฏิบัติ.

ข้อทีว่่าจะเป็นการจ�ากดัสทิธแิละเสยีเสรภีาพในการปฏบิตัต่ิาง ๆ นัน้ พจิารณา

ดวู่า เสรีภาพหรอืสิทธน้ัินคืออะไร ? และบดัน้ี ทกุ ๆ คนมสิีทธิเสรภีาพอยูอ่ย่างไร ? 

เมื่อพิจารณาดูแล้ว ก็จะรู้สึกได้ว่า บัดนี้ทุก ๆ คนก็มีเสรีภาพที่ถูกจ�ากัดอยู่แล้ว หรือ

ว่าเมือ่จะว่าตามค�าของพระพทุธเจ้าแล้ว เกอืบจะไม่มีเสรภีาพเลย ดงัท่ีตรสัว่า “อโูน โลโก 

ตณฺหาทาโส โลกพร่อง เป็นทาสของตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก” ตัณหาอยู่

ทีไ่หน ? กอ็ยูท่ีจ่ติใจของทกุ ๆ คน และทกุ ๆ คนซึง่มตีณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก 

ก็เป็นทาสแห่งตัณหาของตนเอง ตัณหานั้นแหละที่เป็นนายคอยส่ังให้คิดอย่างนั้น  

ให้ท�าอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีเสรีภาพอยู่เลย เพราะต้องเป็นทาสของตัณหาคือ

ความดิ้นรนทะยานอยากไปในทุกสิ่งทุกประการ.

ส่วนการปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ก็เพื่อจะยกตนให้พ้นจาก

ความเป็นทาสของตัณหา ท�าตนให้เป็นผู้มีสิทธิเสรีภาพแก่ตนเองยิ่งขึ้นไปโดยล�าดับ 

เมือ่งดเว้นจากบาปตามพระพทุธบัญญตัไิด้ กเ็ป็นอนัว่าได้ท�าตนให้มสีทิธเิสรภีาพได้ขึน้

ไปชั้นหนึ่ง ถ้ายิ่งปฏิบัติธรรมได้สูง ๆ ขึ้นไป ก็ยิ่งท�าตนให้มีสิทธิเสรีภาพให้แก่ตนเอง

สงู ๆ ขึน้ไปอกี จนเป็นผูห้ลดุพ้นด้วยประการทัง้ปวง เพราะฉะนัน้ เมือ่พจิารณาดตูาม

เหตุผลแล้ว ในบัดน้ี ตนเองซ่ึงยังมีตัณหาอยู่ ก็เป็นทาสของตัณหา ต้องท�าตามค�า

แนะน�าของตัณหาอยู่แล้ว จึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีเสรีภาพอยู่เลย หรือมีก็มีน้อย ส่วนการ

ปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ท�าตนให้เป็นผู้มีสิทธิเสรีภาพแก่ตนเองให ้

ยิ่ง ๆ ขึ้นดังที่กล่าวมา.
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ในข้อนี้ ก็ต้องอาศัยปัญญาที่จะพิจารณาให้รู้เหตุผลตามความเป็นจริง แต่ว่า

ปัญญาที่จะพิจารณาให้รู้เหตุผลดังท่ีกล่าวมานี้ได้ ก็ต้องเป็นผู้ไม่เมาทางกาย ไม่เมา

ทางใจ ไม่เมาทางกายกค็อือบรมตนให้งดเว้นจากการดืม่น�า้เมา ไม่เมาทางใจกค็อือบรม

ใจไม่ให้ประมาท คือว่ามีสตปิระจ�าใจอยู่เสมอในเร่ืองทัง้หลาย เมือ่ไม่เมากายไม่เมาใจ 

จึงจะเกิดปัญญารู้เห็นเหตุผลตามความเป็นจริงได้ จะเกิดศรัทธาตามหลักพระบัญญัติ

ของพระพุทธเจ้า และก็จะท�าให้สามารถงดเว้นจากบาปยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามล�าดับ ข้อนี้ก็

เป็นมงคล เหตุให้ถึงความเจริญอย่างสูงสุด ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๐๕



กัณฑ์ที่ ๑๕ 

มัชชปานสัญญมาทกิถา 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

. . . . . . . . . . . . . มชฺชปานา จ สญฺญโม

อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม คือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา เพื่อให้

ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่กุศลเจตนาของท่านสาธุชนซึ่งได้มา

ประชุมกันเพื่อสดับธรรม ณ บัดนี้.

ในเบือ้งต้น กพ็งึตัง้จติประมวลเข้ามาสดบัธรรม อนัเป็นค�าสัง่สอนของสมเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพึงท�าความรู้สึกว่าธรรมนั้น อาจมีนัยต่างจากทางคดีโลก 

สิ่งที่ทางคดีโลกชมเชยว่าดี แต่ทางธรรมไม่กล่าวดังนั้น แสดงให้พิจารณาเห็นอีก 

ทางหนึง่ เมือ่ยังไม่คุ้นกบัธรรม กอ็าจจะรูส้กึเป็นของแปลก และไม่น่าฟัง ถ้าได้คุน้กบั

ธรรม ซึง่ต้องการให้บคุคลได้พจิารณาเห็นความจรงิ กจ็ะรูส้กึคุน้และรูสึ้กในความจรงิ

ตามทีไ่ด้พจิารณาเหน็ ต่อไปเมือ่ประสบกบัคดโีลก กย่็อมจะรูส้กึเหน็ความจริงของโลก

ได้มากขึ้น นี้เป็นประโยชน์ของธรรมประการหนึ่ง.

บัดนี้ จักแสดงอนุสติคือการตามระลึกอีกข้อหนึ่ง อันเรียกว่า กายคตาสติ  

แปลว่า การตัง้สตใิห้ระลกึไปในกาย กายคตาสตนิีเ้ป็นประโยชน์ในการท�าสตอิกีประการ

หนึ่ง จะอธิบายในทางที่จะใช้สติระลึกพิจารณาเป็นกลาง ๆ ในกายของตนเองก่อน.
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โดยปกติ บุคคลย่อมเอาใจใส่ในรูปกายหรือร่างกายของตนเองเป็นอย่างมาก

อยู่แล้ว และก็มีการระลึกไปในกายของตนเองดังกล่าวนั้น แต่การระลึกนั้น ก็อาจจะ

ไม่ใช่เป็นกายคตาสตทิีจ่ะแสดงนี ้การระลกึทีเ่ป็นกายคตาสตนิัน้ มุ่งหมายให้ระลกึไป

ในทางทีจ่ะป้องกนัและก�าจดักเิลสเครือ่งเศร้าหมองอนัเกีย่วกบักาย และเพือ่ทีจ่ะให้ใช้

กายให้เป็นประโยชน์ ให้ชีวิตเป็นชีวิตที่ดีตามสามารถ.

วิธีระลึกนั้น เป็นต้นว่า ระลึกตรวจดูรูปกายหรือร่างกายของตนเองอันน้ีว่า 

รูปกายหรือร่างกายของเรานี้ ประกอบด้วยชีวิตคือความเป็นอยู่ มีก�าเนิดเกิดขึ้นจาก

มารดาบิดา ในเบื้องต้น ท่านก็เลี้ยงดูทะนุถนอมรูปกายซึ่งยังอ่อนอยู่ด้วยอาหาร  

ด้วยเครื่องหุ้มห่อร่างกาย ท่ีอยู่อาศัย และเมื่อเจ็บป่วยก็เยียวยารักษา รูปกายอัน

ประกอบด้วยชีวิตนี้จึงได้เติบโตเจริญมา ผ่านวัยทั้งหลาย ผ่านระยะเวลาแห่งชีวิต 

ทัง้หลายมาโดยล�าดบั ครัน้รปูกายอันน้ีได้เจรญิเตบิโตข้ึน เมือ่มวีชิาความรูค้วามสามารถ

เพือ่ทีจ่ะประกอบอาชพีหาเล้ียงรปูกายอันนีไ้ด้แล้ว ทกุ ๆ คนกต้็องขวนขวายประกอบ

อาชีพการงานต่าง ๆ หาเลี้ยงรูปกายของตน ต้องทะนุบ�ารุงให้บริโภควันหนึ่ง ๒ ครั้ง 

๓ ครัง้ ๔ ครัง้ ต้องให้มเีครือ่งนุง่ห่มเป็นเครือ่งบ�าบดัเยน็ร้อนเป็นต้น ต้องมทีีอ่ยูอ่าศยั

ส�าหรับเป็นเครื่องหลีกเร้น และเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องเยียวยาพยาบาลรักษาด้วยประการ

ต่าง ๆ เพ่ือรักษารปูกาย อันประกอบด้วยชีวตินีใ้ห้มคีวามสขุและมคีวามยัง่ยนื นอกจาก

น้ัน ถ้าใจของบุคคลประกอบด้วยราคะ ความยินดีความติดอยู่ในรูปกายเป็นอย่างย่ิง 

หรอืโลภะ ความอยากได้เป็นอย่างยิง่ หรอืจะเรียกว่าตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก

ในรปูกายนีเ้ป็นอย่างยิง่ กย็ิง่จะมกีารทะนบุ�ารงุรูปกายนีใ้ห้ย่ิงยวดขึน้ไปอกีเป็นอันมาก 

เป็นต้นว่า อาหารก็ต้องเป็นอาหารที่ประณีต ภาชนะส�าหรับท่ีจะใส่อาหารก็ต้องเป็น

ภาชนะที่ดี และจะต้องขวนขวายไปแสวงหาอาหารที่มีรสต่าง ๆ ในที่โน่นในที่นี่ เพื่อ

ให้รูปกายอันนีไ้ด้บรโิภค ในส่วนการตบแต่ง กจ็ะต้องตบแต่งรปูกายอนันี ้ให้วจิติรด้วย

ประการต่าง ๆ ตามความคิดความนิยมที่เป็นไปในสมัยหนึ่ง ๆ ในส่วนที่อยู่อาศัยเล่า 

ก็ต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้รูปกายอันนี้ประณีตและใหญ่โตมากขึ้น ทั้งที่รูปกายอันนี้ ก็มี

ส่วนยาววาหนาคบืของตนเองด้วยกนัทกุ ๆ คน แต่ว่าทีอ่ยูอ่าศยัทีส่ร้างขึน้นัน้ ใหญ่โต

ยิ่งนักตามความต้องการของจิตใจ นอกจากนี้เม่ือต้องการความเย็น ก็ต้องให้ได้รับ
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ความเย็น เมื่อต้องการความร้อน ก็ต้องให้ได้รับความร้อนหรือความอบอุ่น ต้อง

ทะนุบ�ารุงด้วยประการต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก เป็นอนัว่า ต้องเอาใจใส่ทะนบุ�ารงุรปูกาย

อันนี้ ถนอมรักษาเป็นอย่างยิ่ง เป็นไปอยู่ดังนี้ เมื่อพิจารณาดูแล้ว ในวันหนึ่ง ๆ ก็มัก

จะต้องมาปฏิบัติรูปกายอันนี้อยู่สิ้นเวลาไปมากมาย.

การปฏิบัติรูปกายอันนี้ตามที่จ�าเป็น ด้วยการทะนุบ�ารุงด้วยปัจจัยทั้ง ๔ นั้น  

ก็เป็นการจ�าเป็นส่วนหนึ่ง และก็อาจจะไม่ต้องใช้เวลามากเท่าไร แต่ถ้าจิตใจประกอบ

ด้วยราคะ โลภะ ตัณหาในรูปกายเป็นอย่างย่ิง ก็จ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติทะนุบ�ารุง 

รูปกายน้ีเป็นอย่างมากขึน้ไปอกี จนถงึเกอืบตลอดวัน กต้็องมาเอาใจใส่อยู่ในรปูกายนี้

เท่านั้น.

การตัง้สตพิจิารณากายโดยนยัดงัทีก่ล่าวนี ้กเ็พือ่จะให้เหน็ความจริงว่า บคุคล

นั้นก็ต้องอาศัยรูปกาย ชีวิต แต่ถ้ามีความยินดีติดอยู่ในรูปกายเป็นอย่างยิ่ง บุคคลก็

จะต้องเป็นทาสหรือเป็นคนใช้ของรูปกาย ต้องปฏิบัติรูปกายอันนี้อยู่อย่างไม่ว่างเว้น 

เมือ่เป็นเช่นน้ีแล้ว จะบังเกิดประโยชน์อะไรขึน้ในชวิีต เพราะฉะนัน้เมือ่ตัง้สตริะลกึ คอื

ให้นกึขึน้มาได้ว่า บัดนีเ้ราเป็นอยู่อย่างไรกบัรปูกาย เราอาศยัรปูกาย และต้องเป็นคน

รับใช้เป็นทาสของรูปกายอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ และพิจารณาต่อไปอีกว่า นอกจากจะ

เป็นคนรับใช้อยู่ตลอดเวลาแล้ว เรายังได้ประกอบกรรมที่ชั่วที่ผิด เพราะเหตุแห่ง 

รปูกายอยูห่รอืไม่ เป็นต้นว่า ด้วยต้องการทีจ่ะปฏบิติัรปูกายด้วยอาหาร ด้วยการตกแต่ง 

ด้วยที่อยู่อาศัยเป็นต้น เม่ือการแสวงหาเพื่อจะปฏิบัติดังกล่าวนั้นของตนเองโดย 

สัมมาอาชีวะไม่เพียงพอ ก็ต้องประกอบมิจฉาอาชีวะ หรือการประพฤติผิดต่าง ๆ  

เพื่อที่จะปฏิบัติรูปกาย สร้างที่อยู่อาศัยให้ใหญ่โตเป็นอย่างยิ่ง ตบแต่งเป็นอย่างยิ่ง 

ทะนุบ�ารุงด้วยประการต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง เพื่ออะไร ? ก็เพื่อที่จะปฏิบัติรูปกายนี้

เท่านั้น แต่โดยตรงนั้น ก็เพื่อที่จะปฏิบัติจิตของตนเอง หรือว่าเพ่ือท่ีจะปฏิบัติราคะ 

โลภะ หรือตัณหาของตนนั้นเอง.

พจิารณาให้ยิง่ขึน้ไปอกีชัน้หนึง่ดงักล่าวนีแ้ล้ว กก็ลบัมาพจิารณาให้เหน็ความจรงิ

ของรูปกายอันนี้สืบต่อไปว่า มีสภาวะเป็นอย่างไร รูปกายอันนี้ แม้จะปฏิบัติสักเท่าไร 

ก็ย่อมจะผ่านระยะกาลของชีวิต ผ่านวัยทั้งหลายมาเป็นล�าดับ เมื่อเล็กก็ยังเป็นเด็ก 
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และก็เติบโตยิ่งขึ้นอยู่ในวัยเจริญ แล้วก็วัยเสื่อมลง เป็นวัยที่ทรุดโทรม จนถึงในที่สุด 

ก็ต้องสิ้นลมอัสสาสะปัสสาสะ กายแตกสลายไปเหมือนกันหมด กายที่มีส่วนยาววา

หนาคืบ ซึ่งจะเคยมีที่อยู่อาศัยใหญ่โต มีการตบแต่งประดับประดามากมายสักเท่าไร 

แต่ในที่สุดเมื่อถึงวาระสุดท้าย คนทั้งหลายก็ไม่ยอมให้ตบแต่งอีกต่อไป ไม่ยอมให้อยู่

อาศัยในที่เคยอยู่อาศัยอันสุขสบายอีกต่อไป ต้องน�าไปเก็บไว้ในที่อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งโดย

ปกติก็มีส่วนเพียงยาววาหนาคืบ หรือว่ากว้างยาวออกไปก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และ

ในที่สุดก็จะต้องเผาให้สิ้นไปหมดไป เพราะฉะนั้น แม้รูปกายหรือชีวิตอันนี้บุคคลจะ

หลงปฏบิตัริกัษาอยูเ่พยีงเท่าใดกต็าม ในทีสุ่ดกเ็ป็นส่ิงทีไ่ม่มสีาระแก่นสาร ต้องเป็นไป

ตามคติธรรมดาตามที่กล่าวมานั้น แล้วบุคคลได้ผลอะไรบ้าง ? ผลจริง ๆ ที่บุคคลได้

รบันัน้ ว่าถงึอาหาร ถงึจะมีมากเท่าไร กบ็รโิภคได้คราวละหนึง่อ่ิม จะยิง่ขึน้ไปกว่านัน้

กห็าได้ไม่ ภาชนะต่าง ๆ จะย่ิงวจิติรข้ึนไปสกัเท่าใด ก็เป็นแต่เพยีงส�าหรบัท�าให้สบายใจ 

ล�าพังร่างกายเองนั้นไม่รู้เรื่องอะไร ใจต่างหากเป็นสิ่งที่ไปรับความสบาย เครื่องนุ่งห่ม

อาศยักใ็ช้สอยได้คราวละชดุ จะใช้สอยให้มากไปกว่านัน้กห็าได้ไม่ ทีอ่ยูอ่าศัยกเ็หมอืนกัน 

ทีอ่ยูอ่าศยัทีจ่�าเป็นนัน้ก็เพยีงท่ีจะเหยยีดกายลงไปหรอืเพือ่ทีจ่ะนัง่ทบัเป็นต้น หาได้ย่ิง

ขึน้ไปกว่านัน้ไม่ ร่างกายนัน้แม้จะมเีครือ่งทะนบุ�ารงุเป็นอนัมาก แต่สามารถทีจ่ะรบัได้

ก็เพียงจ�ากัดเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น การพิจารณากายโดยนัยดังท่ีกล่าวนี้ ก็ย่อมจะเห็น

ความจริงว่า รูปกายเป็นอย่างไร และบุคคลได้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับรูปกายโดยสถานไร 

เป็นทาสรับใช้ของรูปกายหรือไม่ ประพฤติผิดเสียหายเพราะเหตุแห่งรูปกายชีวิตอันนี้

หรือไม่ พิจารณาให้เห็นความจริงดังกล่าวนี้ ก็ย่อมจะบังเกิดสังเวชคือความสลดใจใน

ความหลงปฏิบัติรูปกายของตนจนเกินพอดี และก็ย่อมจะรู้สึกว่าบุคคลปฏิบัติรูปกาย

อันนี้เพื่ออะไร ก็เพื่อที่จะรักษาไว้ส�าหรับด�ารงชีวิตและใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ เมื่อ

มาพิจารณาให้เห็นประโยชน์ของรูปกายอันนี้แล้ว และท�าความระลึกอยู่ว่า รูปกายอัน

นี้เป็นของท่ีไม่เท่ียง จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป วัยที่แข็งแรง ถ้าถึงเข้าแล้ว  

ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นวัยที่แข็งแรงอยู่ตลอดไป ก็จะต้องเสื่อมโทรมลงไปโดยล�าดับ ชีวิต 

ก็เป็นของที่ไม่แน่นอน ไว้ใจไม่ได้ และก�าหนดหมายไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ก็ควรที่

จะรีบเร่งใช้รปูกายอันนีใ้ห้บงัเกดิประโยชน์ในทางต่าง ๆ เป็นต้นว่า เมือ่อยูใ่นวยัทีศ่กึษา

เล่าเรียน ก็ทะนุบ�ารุงรูปกายอันนี้ให้มีพลานามัยตามที่จ�าเป็นและตามที่สมควร และ 
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ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้บรรลุความส�าเร็จ เมื่อประกอบการงานที่เป็นอาชีพต่าง ๆ  

ซึง่โดยตรงกเ็พือ่มาบ�ารุงเลีย้งรปูกายอนันีน้ัน่เอง ของตนเองบ้าง ของผูอ้ืน่บ้างท่ีเกีย่วข้อง 

ก็ขวนขวายประกอบอาชพีการงานในทางทีช่อบ เมือ่ได้ทรัพย์มาแล้ว กไ็ม่ใช้จ่ายในการ

ที่จะปฏิบัติร่างกายอันนี้จนเกินพอดี ในฐานะที่โดยตรงก็เพื่อจะปฏิบัติราคะ ตัณหา 

หรือโลภะในจิตใจของตนนั่นเอง คือว่าการประดับรูปกายนั้น ประดับรูปกายจริง  

แต่ตัวรูปกายนั้นไม่รับรู้ ใจต่างหากเป็นที่รับรู้ เพราะฉะนั้น โดยตรงก็เพื่อจะประดับ

ใจของตนนั่นเอง ถ้าใจของตนไม่รับรู้แล้ว ถึงจะเป็นอย่างไรหรือไม่เป็นอย่างไร ก็อยู่

ในลกัษณะทีเ่ป็นอย่างเดยีวกนั เมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้ว กใ็ช้จ่ายในการท่ีจะทะนบุ�ารุงรปูกาย

อนันีใ้ห้เป็นไปพอเหมาะพอควร มกีารเกบ็รกัษาไว้ส�าหรบัใช้ในสมยัทีรู่ปกายอนันีเ้สือ่ม

ก�าลังลง ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพการงานได้.

อนึง่ ตัง้ใจยดึถอืเอาสารประโยชน์ อนัจะพงึบงัเกดิแห่งรูปกายอนันีไ้ว้ได้ ได้แก่

ใช้รูปกายนี้ให้ประพฤติคุณงามความดีมีประการต่าง ๆ ให้มีศรัทธา ความเชื่อต่อสิ่งที่

ควรเชือ่ คือเชือ่ในคณุพระศรรัีตนตรยั เชือ่ในบาปบญุคณุโทษ ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ 

ให้มีศีล คือความประพฤติงดเว้นจากกรรมที่ชั่วที่ผิด ประพฤติแต่ในการที่ดีที่ชอบ  

ให้มีสุตะ คือการสดับฟังศึกษา โดยเฉพาะก็ให้มีการสดับฟังธรรม ซึ่งแสดงให้เห็น

ความจรงิของรูปกายหรอืของโลก ให้มจีาคะ คือการสละ เป็นการเผือ่แผ่เจอืจาน ตลอด

จนถึงสละใจทีต้่องการของตนเองในทางทีไ่ม่ถกูไม่ชอบ และให้มปัีญญา ความรูจ้กับาป

บญุคณุโทษประโยชน์มใิช่ประโยชน์ตามความเป็นจริง เมือ่ได้อบรมศรทัธา ศลี เป็นต้น

ดังกล่าวมานี้ ก็ย่อมจะชื่อว่าได้ใช้รูปกายหรือชีวิตอันนี้ให้เป็นประโยชน์ขึ้น และย่อม

จะถือประโยชน์แห่งรูปกายอันนี้ไว้ได้.

ในการนี้ ก็จะต้องไม่หลงติดในความสุขของรูปกายจนเกินไป เป็นต้นว่ารูป

กายอันน้ี ได้เคยบริโภค ได้เคยหลับนอน ได้เคยพักผ่อนเป็นต้น แต่เมื่อมาศึกษา 

เล่าเรียน เม่ือมาประกอบการงานต่าง ๆ ก็จะต้องสละความสุขของรูปกายอันนี้เสีย

ตามสมควร ถ้าติดอยู่ในความสุขของรูปกายอันนี้ จะท�าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ย่อม

ไม่ได้ จะมศีรทัธา มีศีลเป็นต้น กจ็ะขัดกบัความสุขของรูปกายอนัน้ี เป็นอนัว่าท�าไม่ได้ 

บรรดาผู้ที่ได้ประพฤติดีประพฤติชอบ เป็นคุณเป็นประโยชน์ ทั้งในทางคดีโลกท้ังใน
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ทางคดีธรรม ย่อมเป็นผู้ที่ได้สละความสุขของรูปกายอันนี้มา น้อยบ้างมากบ้างทั้งนั้น 

จึงจะสามารถประกอบกิจท่ีเป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ ผู้ที่สามารถสละความสุขได้มาก 

ก็สามารถที่จะประกอบคุณประโยชน์ได้มาก พิจารณาดูผู้ที่ประกอบคุณประโยชน์ให้

แก่ประเทศชาติศาสนาท้ังหลาย ก็ล้วนเป็นผูพ้ลคีวามสขุของรปูกาย ตลอดจนถงึสามารถ

ที่จะพลีชีวิตได้ทั้งนั้น เม่ือเป็นเช่นนี้ ก็พิจารณาก�าหนดดูที่ตนเอง และก็ตั้งใจที่สละ

ความสุขของรูปกายตามสมควร เพื่อที่จะถือเอาสาระประโยชน์ดังที่กล่าวมา นี้แหละ

เป็นประโยชน์แห่งการระลึกท่ีไปในกายอันเรียกว่ากายคตาสติ โดยปริยายหนึ่งที่ควร

พิจารณาโดยทั่ว ๆ ไป และเมื่อได้พิจารณาจับประโยชน์แห่งร่างกายชีวิตได้ดังกล่าวนี้ 

การจะปฏิบัติในมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญทั้งหลาย ก็จะเป็นการง่ายสะดวกขึ้น.

ต่อไปนี้ จะได้แสดงมงคลข้อว่า มชฺชปานา จ สญฺญโม ความส�ารวมจากการ

ดื่มน�้าเมา อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย.

ในเบื้องต้น จะย่อความข้อว่า อารตี วิรตี ปาปา ความงดเว้นจากบาป ที่ได้

แสดงแล้วก่อน บาป ได้แก่ความประพฤติชั่ว ประพฤติไม่ดีไม่งามต่าง ๆ รวมเรียกว่า 

ความช่ัว มอีธบิายพสิดารดงัท่ีได้แสดงแล้ว ความงดเว้นจากบาป กค็อืงดเว้น หมายถึง

ไม่ท�าสิง่ทีเ่ป็นบาปนัน้ การงดเว้นนัน้ม ี๓ อย่าง คอื งดเว้นด้วยการสมาทาน คอืตัง้ใจ

เอาไว้ก่อนว่าจะงดเว้น เรยีกว่าสมาทานวรัิต การงดเว้นในเม่ือประจวบกบัวัตถุทีจ่ะพงึ

ก้าวล่วง แต่ก็ไม่ก้าวล่วง เกิดความตั้งใจงดเว้นขึ้นในบัดเดี๋ยวนั้น เรียกว่าสัมปัตตวิรัติ 

การงดเว้นได้อย่างเด็ดขาด เรียกว่าสมุจเฉทวิรัติ.

มชฺชปานา จ สญฺญโม ความส�ารวมจากการดื่มน�้าเมา น�้าเมาก็หมายถึงสุรา

และเมรัย จ�าพวกน�้ากลั่นก็เป็นสุรา จ�าพวกน�้าดองก็เป็นเมรัย ข้อว่าส�ารวม มาจาก 

ค�าว่า สัญญมะ หรือว่า สังวร ท่านใช้ค�านี้ จึงท�าให้มีผู้เข้าใจกันว่า ท่านไม่ได้ห้ามการ

ดื่มน�้าเมาทีเดียว เป็นแต่เพียงให้มีความส�ารวมอันหมายถึงระมัดระวังเท่านั้น เมื่อดื่ม

แต่พอดี ไม่เสียสังวร ก็ใช้ได้ แต่เม่ือพิจารณาดูตามศัพท์และตามรูปประโยค ตาม

ส�านวนคือว่า สังวร ก็แปลกันอยู่ว่า ความระมัดระวัง แต่ตามศัพท์แปลว่า การกั้น 

การปิด แต่จะแปลอย่างไรก็ตาม เมื่อแปลว่า ส�ารวมจาก เมื่อใช้ค�าว่า จาก ก็หมาย

ถึงงดเว้น คอืว่ากัน้ปิด หมายถงึไม่ดืม่ แต่ถ้าไม่ใช้ค�าว่า จาก ใช้ค�าว่า สังวรในการดืม่
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น�้าเมา ถ้าใช้ค�าว่า ใน ดังกล่าวนี้ ก็อาจมีความหมายดังที่บางท่านเข้าใจนั้นได้ คือว่า

ดื่มได้ให้พอดี ให้รู้จักระมัดระวัง เป็นต้นว่าสังวรในการดูรูป สังวรในการได้ยินเสียง  

ก็หมายความว่า เมื่อเห็นรูป เมื่อได้ยินเสียง ก็ให้มีความระมัดระวัง ดูได้ฟังได้ แต่ให้

มคีวามระมัดระวงั นีใ้ช้ค�าว่า ใน แต่ว่าส�าหรบัในมงคลนี ้ไม่ใช้ค�าว่า ใน ใช้ค�าว่า จาก 

ก็หมายถึงปิดทีเดียว คือไม่ดื่ม.

ส่วนข้อว่า ไม่ประมาทในธรรมท้ังหลาย ไม่ประมาท ก็คือไม่เลินเล่อเผลอ

เพลิน คือมีสติควบคุมใจ ในธรรมทั้งหลาย หมายความว่า ในกุศลธรรมทั้งหลายก็ได้ 

หมายความว่า ในปหานะและภาวนากไ็ด้ ปหานะ การละ กห็มายถึง การละอกุศลคอื

ความช่ัว ภาวนา การอบรม หมายถงึ อบรมกุศลคอืความดใีห้บงัเกดิขึน้ อกีอย่างหนึง่ 

หมายถงึ ธรรมารมณ์คอืเรือ่งทีจ่ติคดิจติด�าร ิเป็นเรือ่งรปู เรือ่งเสียงเป็นต้น ไม่ประมาท

ในธรรมทั้งหลาย ก็คือไม่เลินเล่อเผลอเพลิน มีสติควบคุมใจอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย 

ในการละอกุศล ความชั่ว อบรมกุศล ความดีให้บังเกิดขึ้น หรือว่าในเรื่องที่จิตคิดจิต

ด�าริทั้งหลาย คือ เรื่องรูปเรื่องเสียงเป็นต้น นี้เป็นอธิบายโดยย่อในมงคล ๒ ข้อนี้.

ไม่ดื่มน�้าเมา ท�าให้ไม่เมาทางกาย ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ท�าให้ไม่เมา

ทางใจ ทั้ง ๒ ข้อนี้จึงเป็นมงคล เหตุให้ถึงความเจริญอันสูงสุด ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๐๕



กัณฑ์ที่ ๑๖ 

ตลิักขณกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อปุปฺาทา วา ภกิขฺเว ตถาคตาน ํอนปุปฺาทา วา ตถาคตาน ํติาว สา ธาตุ 

ธมฺมฏฺติตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สพฺเพ 

ธมฺมา อนตฺตาติ.

บัดน้ี จะแสดงศาสนธรรม ธรรมคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา  

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ 

ฟังธรรม อันเวียนมาถึงเข้า ณ บัดนี้.

อนึ่ง วันนี้เป็นวันที่ท่านก�าหนดให้เป็นวันท�าการบูชา ในการถวายพระเพลิง 

พระพุทธสรีระ ซ่ึงเรียกว่าเป็นวันอัฏฐมีบูชา เป็นวันที่ ๘ นับแต่วันวิสาขปุณมี  

การประกอบการบูชาในวันนี้จะได้กระท�ากันตอนค�่า แต่ว่าตอนเช้านี้ท่านก�าหนดให้

แสดงไตรลกัษณ์ เป็นการท�าความรู้ในธรรมดาแห่งสงัขาร แม้สงัขารของสมเดจ็พระบรม-

ศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า กย่็อมเป็นไปตามธรรมดา การฟังธรรมปรารภเรือ่งนี ้นบัว่า

เป็นการปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.

เมื่อเช้าแห่งวันวิสาขบูชา ได้แสดงไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็น

ปฏิปัตติธรรมในพระพุทธศาสนา ก็แหละปัญญาสิกขา ข้อที่ ๓ นั้น โดยปริยายหนึ่ง 
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ก็มุ่งอบรมให้เกิดปัญญา ความรู้ทั่วถึงในไตรลักษณ์ เพราะฉะนั้น ไตรลักษณ์จึงเป็น

หมวดปัญญาสิกขาซ่ึงเป็นสิกขาชั้นสูงในพระพุทธศาสนา ผู้ปฏิบัติธรรมในศีล ในจิต

หรือสมาธิ ก็พึงปฏิบัติในปัญญาสิกขา คืออบรมปัญญาให้เกิดในไตรลักษณ์อีกด้วย  

จงึจะเป็นการปฏิบัตอิอกจากทุกข์ด้วยประการทัง้ปวง การปฏบิตัใินสลีสกิขานัน้ น�าให้

ออกจากทุกข์เพราะภัยเวรที่บุคคลก่อขึ้น เพราะว่าเมื่อปฏิบัติอยู่ในศีล ก็ย่อมเป็นผู้

ระงบัภยัระงบัเวร ส่วนการปฏิบติัในสมาธหิรอืจิต เป็นการบ�าบดัทกุข์ทีเ่กดิเพราะความ

ฟุง้ซ่านแห่งจติ เพราะว่าเม่ือปฏิบัตใินสมาธ ิจติก็ย่อมสงบตัง้มัน่ ความทกุข์ทีจ่ะพงึเกดิ

เพราะจิตฟุ้งซ่าน ก็ย่อมสงบไป แต่ว่าก็ยังมีความทุกข์เพราะตัณหาอุปาทานคือความ

ด้ินรนปรารถนา ความยดึถอื ซึง่เกดิขึน้เพราะอวิชชาคอืความไม่รูต้ามเป็นจรงิ ฉะนัน้

จึงมีข้อปฏิบัติต่อไปคือการปฏิบัติอบรมปัญญาในไตรลักษณ์ดังที่กล่าวแล้ว จึงจะเป็น

ทางระงับความทุกข์ที่บังเกิดขึ้น เพราะอ�านาจตัณหาอุปาทานได้.

ไตรลักษณ์นั้น แปลว่า ลักษณะ ๓ อย่าง ลักษณะ แปลว่า เครื่องก�าหนด 

ไตรลักษณ์จึงแปลว่า เครื่องก�าหนด ๓ อย่าง เครื่องก�าหนดนี้เป็นเครื่องก�าหนดแห่ง

อะไร กค็อืเป็นเครือ่งก�าหนดสงัขารท้ังปวง ค�าว่า สังขาร ได้แก่ส่ิงผสมปรงุแต่ง บรรดา

สิง่ผสมปรุงแต่งท้ังหลายได้ชือ่ว่าสงัขารท้ังน้ัน โดยย่อก็ม ี๒ อย่าง คอือปุาทนินกสังขาร 

สังขารที่มีผู้ครอง อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีผู้ครอง สังขารที่มีผู้ครองอันเรียก

ว่า อุปาทินนกสังขารนั้น ก็ได้แก่ ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายซึ่งมี

จติใจครอง และโดยปกตกิมี็ตณัหาครองอยู ่เพราะประกอบด้วยตณัหาอปุาทานยดึถือ

ในสงัขารของตน ๆ อยู ่ส่วนสงัขารทีไ่ม่มผีูค้รอง อนัเรยีกว่า อนปุาทนินกสงัขาร กไ็ด้

แก่ สิง่ทัง้หลายทีบ่งัเกดิขึน้โดยธรรมชาต ิตลอดจนถึงบ้านเรอืนวัตถุหรอืส่ิงท้ังหลายที่

บคุคลเป็นผูป้รงุแต่งก่อสร้างขึน้ ซ่ึงไม่มีจติใจครอง อกีนยัหนึง่ นกัธรรมบางท่านแสดง

ว่า สังขารท่ีมีตัณหาอุปาทานครองอยู่ไม่ว่าจะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณ เรียกว่า  

อุปาทินนกสังขาร ส่วนที่ไม่มีตัณหาอุปาทานครองอยู่ เรียกว่า อนุปาทินนกสังขาร  

แต่ทั้งปวงเหล่านี้เรียกว่าสังขาร คือเป็นสิ่งผสมทั้งนั้น เพราะว่า จะเป็นสังขารอย่างใด

กต็าม จะต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ มาประชมุปรงุแต่งขึน้ตามเหตปัุจจยันัน้ ๆ และ

ท่านก็บัญญัติเรียกสิ่งที่มาประชุมปรุงแต่งขึ้นว่าธาตุ.
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ธาตุนั้น เดิมในพระพุทธศาสนา ก็แสดงว่ามี ๔ คือธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ 

ธาตลุม และต่อมากเ็ตมิอากาสธาตุคือช่องว่าง ธาต ุ๔ หรือธาตุ ๕ เหล่านีม้าประชมุ

ปรุงแต่งข้ึนเป็นสังขารท้ังหลายดังกล่าวมานั้น ก็แหละธาตุที่กล่าวนั้น ก็มุ่งถึงส่ิงที่มี

คณุลกัษณะส�าหรบัเป็นเคร่ืองก�าหนดรวบรวมสิง่ทัง้หลายทีม่ลัีกษณะอย่างเดยีวกนัเข้า

ด้วยกนั ดงัเช่นสิง่ทีม่ลีกัษณะแข้นแขง็ กร็วมเรยีกว่าปฐวีธาต ุธาตดุนิ ส่ิงทีมี่ลกัษณะ

เอิบอาบ กร็วมเรยีกว่าอาโปธาต ุธาตนุ�า้ สิง่ทีม่ลีกัษณะอบอุน่ กร็วมเรยีกว่าเตโชธาตุ 

ธาตไุฟ สิง่ท่ีมีลักษณะพดัไหว กร็วมเรียกว่าวาโยธาต ุธาตลุม สิง่ทีม่ลีกัษณะเป็นช่อง

ว่าง กร็วมเรยีกว่าอากาสธาต ุธาตอุากาศ มุง่ถงึคณุลกัษณะเป็นทีร่วบรวมสิง่ทัง้หลาย

เข้าด้วยกนัดังกล่าวมานี ้จงึเรยีกว่าธาต ุและเมือ่พจิารณาลงไปอกี บรรดาสิง่ทีเ่รยีกว่า

ธาตเุหล่าน้ันกย็งัเป็นสงัขารสิง่ทีผ่สมปรงุแต่งอยู่น่ันเอง ยงัแยกออกไปได้อกีไม่มทีีส่ิน้สดุ 

เพราะฉะนั้น เมื่อจะแยกให้ละเอียดก็จะเป็นสังขารไปหมดโดยล�าดับ จึงได้แสดงสรุป

เสียทีหนึ่งว่า สิ่งที่มีลักษณะอย่างนั้น ๆ เรียกว่าธาตุนั้น ๆ และเมื่อธาตุนั้น ๆ มา

ประชุมปรุงแต่งกนัขึน้กเ็รยีกว่าสงัขาร คอืส่วนผสมปรงุแต่ง นีเ้ป็นความปรงุแต่งทางวตัถ.ุ

ส่วนความผสมปรุงแต่งทางจิตใจนั้น ความคิดปรุงหรือความปรุงคิดที่ปรากฏ

เป็นเจตนากรรม ก็เรียกว่าสังขารเหมือนกัน เพราะว่าจะต้องมีเรื่องที่คิด จะต้องมี 

ตัวความคิดมาประกอบกันเข้า และจะต้องมีคิดจับโน่นจับนี่มาคิดรวมกันเข้าปรุงเป็น

เร่ืองเป็นราวขึ้น ถ้าเป็นส่วนดี ก็เรียกว่าปุญญาภิสังขาร คือเป็นบุญ ถ้าเป็นส่วนชั่ว  

ก็เรียกว่าอปุญญาภิสังขาร คือเป็นบาป ถ้าเป็นกลาง ๆ ก็เรียกว่าอเนญชาภิสังขาร 

สังขารที่ไม่หวั่นไหว อันได้แก่สมาธิ ก็เป็นสังขารอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้น แม้การ

ปรงุคิดหรอืการคิดปรงุ จบัโน่นจบันีม่าคดิเป็นเรือ่งเป็นราวต่าง ๆ ในทางดบ้ีาง ในทาง

ไม่ดีบ้าง ก็เรียกว่าสังขาร เป็นสังขารทางจิตใจอีกส่วนหนึ่ง.

บรรดาสิง่ท่ีผสมปรงุแต่งท่ีเรียกว่าสงัขารดังกล่าวมานี ้เป็นสิง่ทีม่อียู่โดยทัว่ไป 

เป็นต้นว่า ร่างกายของทุก ๆ คนท่ีนั่งอยู่นี้ก็เป็นสังขาร เรียกว่าอุปาทินนกสังขาร  

สงัขารทีม่ผีูค้รอง คือมจีติใจและมตีณัหาอปุาทานความปรารถนายดึถอืครองเป็นเจ้าของ

อยู่ด้วยกัน และภายนอกร่างกายนี้ออกไป จะเป็นร่างกายของบุคคลอื่น สัตว์อื่น  

ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ ก็เป็นอุปาทินนกสังขารทั้งนั้น และสิ่งทั้งหลายนอกจากนี้ที่ตามองเห็น
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เป็นรูปต่าง ๆ ที่หูได้ยินเป็นเสียงต่าง ๆ ที่จมูกได้กลิ่นเป็นกลิ่นต่าง ๆ ที่ลิ้นได้ลิ้มรส

เป็นรสต่าง ๆ ที่กายได้ถูกต้องเป็นโผฏฐัพพะ สิ่งที่กายถูกต้องต่าง ๆ เหล่านี้ก็ล้วน

เป็นสังขารทั้งนั้น เพราะฉะนั้น บรรดาสิ่งที่เป็นวิสัยของตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

คือมนะ ที่รับอารมณ์คือเร่ืองของรูป เสียงเป็นต้นเหล่านั้น ก็รวมเรียกว่าเป็นสังขาร 

ทั้งสิ้น.

บรรดาสังขารเหล่าน้ี มีลักษณะคือเครื่องก�าหนดของตน ๆ โดยเฉพาะ 

ส่วนหนึ่ง และมีเครื่องก�าหนดซ่ึงเป็นลักษณะทั่วไปอีกส่วนหนึ่ง และลักษณะที่เป็น

เครื่องก�าหนดโดยเฉพาะนั้น เช่นว่า ลักษณะรูปร่างหน้าตา สูง ต�่า ด�า ขาว ถ้าเป็น

วัตถุก็คือลักษณะสั้นยาวหรือมีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้น แต่ละส่ิงแต่ละประการ 

ย่อมมีลกัษณะเฉพาะตน ๆ ท้ังน้ัน เพราะฉะน้ัน บคุคลจงึก�าหนดได้ดงัเช่นว่า เมือ่เหน็

กนัและกนั กก็�าหนดกนัได้ว่าเป็นคนนัน้เป็นคนนี ้เป็นสิง่นัน้เป็นสิง่นี ้เพราะเหตอุะไร ? 

เพราะเหตวุ่า แต่ละคนแต่ละสิง่กย่็อมมลีกัษณะเป็นเครือ่งก�าหนดเฉพาะตน ๆ ทัง้นัน้ 

อกีอย่างหนึง่เป็นลกัษณะทีเ่ป็นทัว่ไป คอืสามญัญลักษณะเป็นเครือ่งก�าหนดทีท่ัว่ไปของ

สัตว์สังขารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสังขารของคน ของสัตว์ดิรัจฉาน ซึ่งเป็นอุปาทินนะ 

หรือว่าจะเป็นสังขารที่ไม่มีผู้ครอง จะเป็นภูเขาต้นไม้ เป็นบ้านเป็นเรือน เป็นวัตถุสิ่ง

น้ันสิง่น้ี ซึง่เป็นอนปุาทนินะ หรอืว่าจะเป็นสงัขารทางจติใจอะไรหมดทัง้นัน้ กม็ลีกัษณะ

ที่เป็นเครื่องก�าหนดทั่วไป ตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ ๓ ประการ คือ 

อนจิจลกัษณะ ลักษณะท่ีก�าหนดว่าไม่เท่ียง ทกุขลกัษณะ คือลกัษณะทีก่�าหนดว่าเป็น

ทุกข์ อนัตตลักษณะ ลักษณะที่ก�าหนดว่าเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตน รวมเป็น ๓ ลักษณะ 

เรียกว่าไตรลักษณ์ นี้เป็นลักษณะที่เป็นเครื่องก�าหนดโดยทั่วไปแห่งสังขารทั้งปวง 

ลักษณะทั้ง ๓ ประการนี้เป็นสิ่งที่มีขึ้นและประจ�าอยู่แก่สังขารทั้งปวงเอง และก็เป็น 

สิ่งที่ปรากฏอยู่ 

เพราะฉะนั้น บุคคลจึงก�าหนดให้รู้ได้ ถ้าไม่เป็นลักษณะที่มีประจ�าแก่สังขาร

ทัง้ปวงทีป่รากฏอยูแ่ล้ว ใคร ๆ กก็�าหนดให้รูไ้ม่ได้ ลกัษณะทีเ่ป็นเครือ่งก�าหนดสงัขาร

ทัง้ปวงทัง้ ๓ ประการนี ้เป็นวสิยัของปัญญาคอืการพจิารณาให้รูต้ามเป็นจรงิ แต่โดยที่

แท้กเ็ป็นวสัิยของตาหอูยูด้่วยเหมอืนกนั คอืว่า ตากเ็คยได้เหน็ หกูเ็คยได้ยนิ ถงึความ
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ไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลาย กล่าวคือทุก ๆ คนก็

ย่อมเคยเห็นความเกดิ ความแก่ ความตาย ถ้าเป็นวัตถ ุกย่็อมจะเคยเหน็ความประดษิฐ์

ข้ึนหรือว่าความแตกสลายไป ส�าหรับบุคคลท่ัวไป ก็ย่อมเคยเห็นความแตกความดับ

ของบคุคลอ่ืน แต่ว่าเม่ือจะพิจารณาน้อมเข้ามาให้รูถ้งึความเกดิความแก่ความตายของ

ตนเองน้ัน บางทเีป็นการยาก โดยมากมกัจะเคยเหน็เป็นส่วนอดีตบ้าง เป็นส่วนอนาคต

บ้าง คือเห็นว่าเกิดก็เกิดมาแล้ว ตายก็อยู่ข้างหน้า แต่ว่าบัดน้ียังเป็นอยู่ ยังมีอยู่  

และกร็ูส้กึเหมอืนไม่เกดิ เหมอืนไม่ตาย เพราะรูส้กึเหมอืนอย่างว่าจะมชีวีติอยูเ่รือ่ยไป 

กม็กัจะรูส้กึเหมอืนอย่างนี ้เพราะอะไร ? กเ็พราะยังมตีณัหาคอืความดิน้รนปรารถนา 

และอุปาทานคอืความยดึถอื ฉะนัน้ แม้รูปทีต่าเหน็ เสยีงทีห่ไูด้ยนิ จะรายงานให้ทราบ

ถึงไตรลักษณ์ของสังขารทั้งปวง แต่ว่าจิตใจก็ยังไม่ยอมรับ 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นวิสัยของปัญญาที่จะพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริง มิใช่

ว่าให้รูเ้กนิความเป็นจรงิหรอืว่าให้รูต้�า่กว่าความเป็นจรงิ แต่ว่าให้รู้เท่าความเป็นจรงิ คอื

ว่าความเป็นจรงิมีอยู่เท่าใด กใ็ห้รู้ทันความเป็นจรงิเท่านัน้ ในการทีจ่ะใช้ปัญญาพจิารณา

ให้รู้ความจริงน้ัน ก็ต้องพิจารณาให้รู้เสียก่อนว่า สังขารท้ังหลายไม่เท่ียงเป็นอย่างไร 

สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นอย่างไร ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นอย่างไร ตาม 

พระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้ ณ เบื้องต้น อันแปลความว่า

“พระตถาคต จะบังเกิดขึ้นก็ตาม จะไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นคือความตั้ง

ขึ้นแห่งธรรม ความก�าหนดแน่แห่งธรรม ก็ด�ารงอยู่ คือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขาร

ทัง้ปวงเป็นทุกข์ ธรรมท้ังปวงเป็นอนตัตา แต่ว่าพระตถาคตได้อบุตัข้ึินในโลก ได้ตรสัรู้

ธรรมฐติ ิธรรมนิยามนัน้แล้ว กท็รงแสดงเปิดเผยให้รูว่้า สังขารทัง้หลายไม่เทีย่ง สังขาร

ทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา” ดังนี้.

ลักษณะที่ ๑ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ค�าว่า ไม่เที่ยงนั้น ก็มีความหมาย 

ตรงตัวอยู่แล้ว คือว่า ไม่ตั้งอยู่ยั่งยืน ที่ว่าไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนนั้นเพราะอะไร ? ก็เพราะว่า

สังขารทุก ๆ อย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไป ไม่มีสังขารอันไหนที่บังเกิดขึ้น 

แล้วก็เที่ยงยั่งยืนไม่มีดับ ต่างกันก็แต่ว่า จะตั้งอยู่นานหรือเร็วกว่ากันเท่านั้น ในที่สุด

ดบัเหมอืนกนัหมด และในการทีไ่ม่เทีย่งคอืไม่ตัง้อยู่ย่ังยืนนัน้ ก็มคีวามไม่เทีย่งอยู่เสมอไป 
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ไม่ใช่ว่าจะหยุดให้เท่ียงย่ังยืนอยูแ่ม้ชัว่ครูช่ัว่ขณะ ดงัเช่นสงัขารทีป่ระกอบด้วยชวีติของ

บคุคลทกุ ๆ คน มีความเกดิขึน้เป็นเบือ้งต้น แล้วกม็คีวามไม่เทีย่งคอืมคีวามเปลีย่นแปลง

เรื่อยไปโดยล�าดับไม่หยุดยั้ง เหมือนอย่างน�้าที่ไหลเรื่อยไปโดยล�าดับ 

เมื่อเป็นเช่นน้ีชีวิตของบุคคลจึงได้เลื่อนไป ๆ ทุกขณะวินาทีโดยไม่หยุดยั้ง 

และก็เลื่อนไปหาความดับในที่สุด เพราะฉะนั้น พิจารณาดูแล้วก็จะรู้สึกว่า เม่ือเป็น

สังขารขึ้นแล้ว คือว่าเมื่อเกิดมีขึ้น ความมีขึ้นนั้นก็กลับเป็นความไม่มีไป แต่ว่าส�าหรับ

เมือ่ชวีติยงัมอียูน่ี ้กย็งัมสีนัตติคอืความสบืต่อกนัไป เช่นว่าเมือ่เกดิมาเป็นเดก็เลก็แล้ว

ก็เลื่อนไปเป็นเด็กใหญ่ ความเป็นเด็กเล็กนั้นก็หายไป แต่ก็มีความเป็นเด็กใหญ่ขึ้น

แทนที่ หายไปและเกิดขึ้นเลื่อนไปโดยล�าดับ จนถึงความตาย ขาดสันตติคือความสืบ

ต่ออีกต่อไป 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ชีวิตร่างกายอันนี้ก็กลายเป็นศพ เหลือแต่อัฐิ และในที่สุดอัฐิ

น้ันกจ็ะสลายหายไปหมด กเ็ป็นอันว่าไม่มี เดมิกไ็ม่ม ีและในทีส่ดุกก็ลบักลายเป็นไม่มี 

เพราะฉะนั้น ความที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ของชีวิตร่างกายของทุก ๆ คน เป็นเหมือนของ

ที่ยืมเขามาคือว่ากรรมให้ยืมมา เมื่อสิ้นกรรมแล้ว ก็แปลว่าต้องใช้คืนไปแก่ธรรมดา 

ลกัษณะดังทีก่ล่าวมานีเ้ป็นอนจิจลกัษณะ ลกัษณะทีเ่ป็นเครือ่งก�าหนดหมายว่าไม่เท่ียง

ของสังขารทั้งหลาย เป็นลักษณะที่ ๑.

ลกัษณะที ่๒ ทกุขลกัษณะ คอืลกัษณะทีเ่ป็นเครือ่งก�าหนดหมายว่าเป็นทกุข์ 

ค�าว่า ทุกข์ นั้น เข้าใจกันว่าคือความไม่สบายกายไม่สบายใจ แต่ว่าส�าหรับทุกข์ในที่นี้ 

ไม่ได้มคีวามหมายแคบเพยีงเท่านัน้ แต่ว่ามคีวามหมายกว้างกว่านัน้ คอืว่าทกุข์มคีวาม

หมายว่าทนอยู่ไม่ได้ ทนยาก โดยความก็คือทนอยู่ไม่ได้ สิ่งใดที่ทนอยู่ไม่ได้ อยู่คงที่

ไม่ได้ สิ่งนั้นก็ชื่อว่าเป็นทุกข์ 

เพราะฉะนั้น สิ่งที่เป็นทุกข์คือทนยากทนอยู่ไม่ได้ ก็คือสิ่งที่ต้องถูกความเกิด

และความดับบบีคัน้ให้ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป นีแ้หละเป็นทกุขลกัษณะ เครือ่ง

ก�าหนดหมายว่าเป็นทกุข์ องิอยูก่บัอนจิจลกัษณะ กล่าวคอืเมือ่จะก�าหนดทกุขลกัษณะ 

ต้องก�าหนดดูท่ีสังขารเป็นตอน ๆ ไปว่า ทนอยู่คงที่ได้หรือไม่ เช่นก�าหนดดูในบัดนี้ 
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ร่างกายของตนในบดันี ้ความคดิของตนในบดันี ้ทนอยู่คงท่ีสักขณะหนึง่ได้หรอืไม่ อย่าง

ชวีติในวนิาทนีีจ้ะสัง่ให้คงทีว่่า จงหยดุอยู ่อย่าเพิง่ก้าวไปข้างหน้าสกัหนึง่วนิาที จะเป็น

ไปได้หรอืไม่ ความแปรปรวนเปลีย่นแปลงของสังขารก็เช่นเดยีวกนั จะให้หยุดอยู่เพยีง

วนิาทเีดียวได้หรอืไม่ เม่ือพจิารณาดแูล้ว กจ็ะรูส้กึว่าไม่มหียดุ ชวีติกด็�าเนนิล�า้หน้าไป

ทกุท ีหยดุอยูไ่ม่ได้ ความแปรปรวนเปลีย่นแปลงของสงัขารกเ็ช่นเดยีวกนั เพราะฉะนัน้ 

ลกัษณะทีท่นอยูไ่ม่ได้สกัขณะเดียวจงึเป็นทกุขลกัษณะ เครือ่งก�าหนดหมายว่าเป็นทุกข์ 

ทนอยูไ่ม่ได้ เครือ่งก�าหนดหมายว่าเป็นทกุข์นีด้งัได้กล่าวแล้วว่าองิอยูก่บัอนจิจลกัษณะ 

เครื่องก�าหนดหมายว่าไม่เที่ยง 

เพราะฉะนัน้ ในท่ีบางแห่งจงึแสดงแต่อนจิจลกัษณะกบัอนตัตลกัษณะ ไม่แสดง

ทกุขลกัษณะไว้ เพราะว่าสรุปเข้าในอนิจจลักษณะแล้ว ดงับทสวดว่า รปํู อนิจฺจ� เวทนา 

อนจิจฺา สญญฺา อนจฺิจา สงขฺารา อนจิจฺา วิญฺญาน� อนจฺิจ� (รปู เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ไม่เที่ยง) แล้วก็ไป รูปํ อนตฺตา เวทนา อนตฺตา สญฺญา อนตฺตา สงฺขารา 

อนตฺตา วิญฺญาณ� อนตฺตา (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนัตตา  

ไม่ใช่ตัวตน) ข้ามทุกข์ไปเสีย ก็เพราะว่าทุกขลักษณะนั้นรวมอยู่กับลักษณะที่ ๑.

ส่วนลักษณะที่ ๓ คืออนัตตลักษณะ อนัตตลักษณะเป็นเครื่องก�าหนดหมาย

ว่าเป็นอนตัตา ไม่ใช่ตน ในทีน่ี ้ในบาลแีสดงว่าธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา ท�าไมจงึแสดง

ยกธรรม เพราะท่านกล่าวว่าอนัตตานั้น มีแก่ทั้งสังขารและวิสังขาร สังขารก็ได้แก่สิ่ง

ผสมปรุงแต่งดังกล่าวมาแล้ว ก็เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน วิสังขารคือส่ิงท่ีไม่ใช่สังขาร  

อันหมายถงึตัวธาตแุท ้และโดยตรงกห็มายถงึนิพพานธรรม นี้เป็นอนัตตา มใิช่ตัวตน 

จะกล่าวถงึสงัขารก่อน สงัขารเป็นอนตัตา มิใช่ตัวตนนัน้ กพ็งึก�าหนดดตูามทีท่่านแนะ

ไว้ คือว่าไม่เป็นไปในอ�านาจ สิง่ทีเ่ป็นอัตตาคอืตวัตนนัน้ควรเป็นไปในอ�านาจของตนคอื

บังคับได้ แต่ว่าสังขารทั้งหลายนี้บังคับไม่ได้ หมายความว่า เมื่อเกิดมาแล้ว จะบังคับ

ว่าไม่ให้แก่ไม่ให้เจบ็ไม่ให้ตาย ดงันีห้าได้ไม่ สงัขารกต้็องแก่ต้องเจบ็ต้องตายเป็นธรรมดา 

จึงเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน 

เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นการขัดแย้งกับอัตตาคือความเป็นตัวตนดังกล่าว เมื่อขัด

แย้งกบัอตัตาดงันี ้จงึเป็นของทีว่่างเปล่า เป็นของทีไ่ม่มีเจ้าของ เป็นของทีว่่างเปล่านัน้
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ก็คือว่าโดยที่แท้เป็นของที่ว่างเปล่าจากอัตตาคือตัวตน เป็นของท่ีว่างเปล่าโดยแท้จริง

ไม่มีเจ้าของโดยแท้จริง ส่วนที่บุคคลไปยึดถือนั้นก็ด้วยอ�านาจตัณหาอุปาทานของตน

เท่าน้ัน แต่ก็ยึดถืออยู่ได้ชั่วคร้ังชั่วคราว บางทีสังขารท่ียึดถือนั้นก็แตกสลายหลุดมือ 

ไปก่อน หรือบางทีผู้ยึดถือนั้นก็แตกสลายไปก่อน 

เพราะฉะนั้น เมื่อว่าโดยแท้จริงแล้ว จึงเป็นของท่ีว่างเปล่า เป็นของท่ีไม่มี

เจ้าของโดยแท้จริง เพราะว่าต้องเป็นไปตามคติธรรมดา แต่ว่าบุคคลมีตัณหาคือความ

ดิน้รนทะยานอยาก มีอุปาทานความยึดถืออยูใ่นสังขารทัง้หลายว่า เป็นเรา เป็นของเรา 

เป็นตวัตนของเรา เมือ่มคีวามยดึถอือยู่ดังนี ้ตวัความยดึถอืนัน้เอง จงึเป็นตวัอตัตาเป็น

ตัวตน ซึ่งเป็นแต่เพียงความยึดถือไว้เท่าน้ัน แต่สังขารท้ังหลายนั้นหาเป็นอัตตาคือ 

ตัวตนดังที่ยึดถือนั้นไม่ เพราะอะไร ? ก็เพราะไม่เป็นไปในอ�านาจดังที่กล่าวมาแล้ว  

นี้เป็นอนัตตลักษณะ เครื่องก�าหนดหมายว่าเป็นอนัตตาอย่างหนึ่ง 

อีกอย่างหนึ่งนั้น ก็มาพิจารณาดู จับเอาความเห็นว่าเป็นอัตตาคือตัวตนของ

ตนข้ึนมาแยก กล่าวคือทุก ๆ คนย่อมมีความรู้สึกอยู่ว่าเรามีเราเป็น คือว่ามีอัตตา 

ตวัตนอยู ่และอัตตาตวัตนนัน้อยูไ่หน ? พจิารณาดูในเบือ้งต้นกจ็ะเหน็ว่า อยูท่ีส่งัขาร

นี้เอง คราวนี้ก็ยกสังขารขึ้นมาแยกออกเป็นส่วน ๆ คือว่าแยกธาตุออกไป ก็จะพบแต่

ธาตุเท่าน้ัน ความยึดถือก็จะเลื่อนไปอยู่ที่ธาตุ ก็จับเอาธาตุขึ้นมาแยกพิจารณาอีกว่า 

นั่นก็สักแต่ว่าธาตุ และธาตุนั้นก็แยกออกไปได้อีก 

เพราะฉะนั้น ก็ไม่ใช่อัตตาคือตัวตน เมื่อพิจารณาไป ๆ ก็จะพบว่า อัตตาคือ

ตัวตนน้ันอยู่ที่ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก และอยู่ที่อุปาทานคือความยึดถือ

น่ันเอง มีตัณหาอุปาทานแผ่ไปในท่ีใด อัตตาตัวตนก็แผ่ไปในที่น้ัน ตัณหาอุปาทาน 

เล็กโตเท่าไร อัตตาตัวตนก็เล็กโตเท่านั้น ตัณหาอุปาทานใหญ่โตมาก อัตตาตัวตน 

ก็ย่อมใหญ่โตมาก ครอบคลุมออกไปทั้งหมด 

เพราะฉะนั้น ภาวะที่เรียกว่าอัตตาคือตัวตนนั้น จึงเท่ากับเป็นเงาของตัณหา

อุปาทานซึ่งแผ่ออกไปในสังขารท้ังหลาย เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่า ความเป็น

อัตตาตัวตนนั้นอยู่ที่ตัณหาอุปาทานอันบังเกิดขึ้นจากอวิชชาคือความไม่รู้ตามความ 

เป็นจริง.
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เมือ่มาพจิารณาจบัให้เหน็อนจิจลกัษณะ ทกุขลกัษณะ อนตัตลกัษณะดังกล่าว

มาแล้วโดยแจ่มชัดขึ้น ปัญญาก็ย่อมจะบังเกิดแจ่มชัดขึ้นโดยล�าดับ เป็นเหตุให้เกิด 

นพิพทิา ความหน่ายในสงัขาร เมือ่เกดินพิพิทา ความหน่ายในสังขารขึน้เท่าใด วิราคะ

คือคลายติดคลายยินดี จนถึงความสิ้นยินดีความสิ้นติดในสังขารทั้งหลายก็มากขึ้น

เท่าน้ัน และเมื่อวิราคะมีมากขึ้นเท่าใด ความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ก็มีมาก

ขึ้นเท่านั้น 

เพราะฉะนัน้ การอบรมปัญญาให้บงัเกดิขึน้ในไตรลักษณ์ จงึเป็นทางทีจ่ะผ่อน

คลายตัณหาอุปาทานให้ลดน้อยถอยลง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นการผ่อนปรนทุกข์ให้ลด

น้อยถอยลงได้โดยล�าดับ และปัญญาดังท่ีกล่าวมาน้ี และผลท่ีจะบังเกิดขึ้น เช่น 

นพิพทิาความหน่าย วริาคะ ความสิน้ตดิ วมิตุต ิความหลดุพ้นจากกเิลสและกองทกุข์ 

ก็ล้วนเป็นธรรมที่เป็นเหตุและผลที่บังเกิดขึ้น ไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของใคร 

เมือ่บรรลถุงึนพิพานซึง่เป็นทีส่ดุ นพิพานนัน้กไ็ม่ใช่เป็นอตัตาคอืตวัตนของใคร 

เพราะฉะนัน้ วสิงัขาร ธรรมมใิช่สงัขาร อนัได้แก่ธาตแุท้ คอืนพิพาน กเ็ป็นอนตัตาคอื

ไม่ใช่ตัวตน ธรรมทั้งหลายนอกจากนี้ เป็นต้นว่าโพชฌงค์ มรรค ตลอดถึงจิตเป็นต้น 

ก็เหมือนกัน ก็เป็นธรรม เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ๆ ในเบ้ืองต้นก็อาจยึดถือว่าเป็น

อัตตาคือตัวตนในเวลาปฏิบัติ แต่เมื่อจะพ้นจากขั้นหนึ่ง ๆ ขึ้นไปแล้ว จะมัวยึดขั้นนั้น

ว่าเป็นอัตตาคือตัวตนอยู่ ก็เล่ือนขึ้นไปไม่ได้ เหมือนอย่างว่าเรียนชั้นประถมสอง  

สอบชั้นประถมสองได้แล้ว จะยึดถือชั้นประถมสองอยู่ ก็จะเล่ือนข้ึนไปประถมสาม 

ไม่ได้ 

การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน เม่ือปฏิบัติได้ในข้ันหนึ่งแล้ว จะยังยึดถืออยู่ว่า 

เป็นเราเป็นตวัตนของเราอยูใ่นขัน้นัน้แล้ว กเ็ลือ่นไปไม่ได้ ต้องปล่อยให้เป็นอนตัตาใน

ขั้นนั้น จึงจะเล่ือนช้ันสูงขึ้นไปได้ เม่ือจะเลื่อนไปก็ปล่อย แล้วก็ไปยึดในขั้นสูงขึ้นไป 

แล้วกป็ล่อยไปโดยล�าดบั จนถงึท่ีสดุ เพราะฉะนัน้ ทัง้สงัขารทัง้วสิงัขารเป็นอนตัตาคอื

ไม่ใช่ตน ท่านจึงแสดงว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตน  

ด้วยประการฉะนี้.



112 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

ไตรลักษณ์ ลักษณะ ๓ ของสังขารทั้งปวง หรือสามัญญลักษณะ ๆ ที่ทั่วไป

แก่สังขารทั้งหลายทั้งปวงที่แสดงมาโดยปริยายนี้ เป็นวิสัยของปัญญาที่จะพิจารณาให้

รู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริง การอบรมปัญญาในไตรลักษณ์ ชื่อว่า เป็นการปฏิบัติใน

ปัญญาสิกขา เป็นการผ่อนปรนกิเลสคือตัณหาอุปาทาน เป็นทางผ่อนปรนความทุกข์

ให้ลดน้อยถอยลง เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติอบรมปัญญาในไตรลักษณ์ จึงชื่อว่าเป็นผู้

ปฏิบัติเพื่อผ่อนปรนกิเลสและกองทุกข์ ย่อมจะเป็นผู้ประสบความเบาบางแห่งกิเลส

และกองทุกข์ ตามสมควรแก่ปัญญาที่เกิดขึ้น ตามสมควรแก่การปฏิบัติ.

 มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๕



กัณฑ์ที่ ๑๗ 

อัตตโจทนกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อตฺตนา โจทยตฺตานํ  ปฏิมํเสตมตฺตนา

โส อตฺตคุตฺโต สติมา  สุขํ ภิกฺขุ วิหาหิสีติ.

บัดนี้ จะแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแห่งวันธรรมสวนะคอืวนัเป็นทีฟั่ง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า ณ บัดนี้.

ศาสนธรรมนั้นเป็นเครื่องประกาศแสดงสัจจธรรม ธรรมท่ีเป็นตัวความจริง  

อนัมอียู่ที่บุคคลทุก ๆ คน แต่บุคคลโดยปกติไม่สามารถที่จะรู้สัจจธรรมนั้นได้ เมื่อ 

ได้ฟังค�าสั่งสอนของสมเดจ็พระบรมศาสดาแนะน�าชี้แจงและพิจารณาดูด้วยความตั้งใจ

จะรูต้ามเป็นจรงิ กย่็อมสามารถจะรูถ้งึสจัจธรรมนัน้ได้ ตามสมควรแก่ก�าลงัแห่งปัญญา 

สัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัวความจริงนั้น โดยปกติย่อมมีมายาเป็นสิ่งปกคลุมไว้ มายา

หมายถงึสิง่ท่ีหลอกลวงให้เข้าใจผดิ สจัจะคอืความจรงิเป็นอย่างหนึง่ มายาท�าให้เข้าใจ

ไปเป็นเสียอีกอย่างหนึ่ง สัจจะย่อมมีมายาเป็นเครื่องปกคลุมท�าให้เข้าใจผิดอยู่ ดั่งนี้.

โลกเป็นมายาอย่างหนึง่ทีเ่ป็นเครือ่งปกปิดไม่ให้เหน็สจัจธรรมตามความเป็นจริง 

เพราะประกอบด้วยสิ่งวิจิตรต่าง ๆ ดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสชี้ให้ดูโลกนี้ว่า เอถ 
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ปสฺสถิม� โลก� จิตฺต� ราชรถูปม� ท่านทั้งหลายจงดูโลกนี้อันวิจิตรดุจราชรถ ยตฺถ พาลา 

วิสีทนฺติ ที่คนเขลาทั้งหลายจมติดอยู่ นตฺถิ สงฺโค วิชานต� แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ ดั่งนี้ 

โลกอันวิจิตรด้วยสิ่งต่าง ๆ นี้ มีมายาสิ่งที่ท�าให้บุคคลเข้าใจผิดอยู่เป็นอันมาก นี้เป็น

ส่วนภายนอก ส่วนภายในน้ันก็คือความอยากเป็นเคร่ืองกระซิบใจ อันท�าให้ติดท�าให้

เพลดิเพลินอยูใ่นโลกน้ันก็เป็นมายา ซ่ึงเป็นเคร่ืองปกคลมุจติใจของบคุคลไม่ให้มองเห็น

สจัจะแห่งโลกตามความเป็นจรงิ นอกจากนี ้อารมณ์ทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจบรรดา

มอียูใ่นโลก ต่างโดยเป็นรปู เสยีงเป็นต้นกดี็ หรอืเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ สุขกด็ ีแต่ละ

สิ่งก็เป็นมายา ท�าจิตใจให้ติดให้เพลินให้ยินดี ไม่ให้มองเห็นความจริงแห่งสิ่งเหล่านั้น 

เหล่านี้ก็เป็นมายาแต่ละอย่าง 

เมื่อบุคคลมีมายา ทั้งที่เป็นภายนอกและทั้งที่เป็นภายในอยู่ดั่งนี้ จึงได้พากัน

ประกอบกรรมท่ีเป็นอกุศลทุจรติ ท่ีเป็นเครือ่งเบยีดเบยีนตนเองและบคุคลอืน่ให้เดอืดร้อน 

เพือ่ทีจ่ะให้ได้สิง่ท่ีปรารถนาต้องการบ้าง เพ่ือทีจ่ะให้เป็นภพหรอืภาวะทีป่รารถนาต้องการ

บ้าง เพื่อที่จะท�าลายล้างสิ่งท่ีขัดขวางหรือส่ิงที่ไม่ชอบบ้างเป็นไปอยู่ดั่งนี้ เพราะได้มี

ความเห็นในสิ่งที่เป็นมายานั้นว่าเป็นตัวความจริงและเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ชอบ จึงท�าให้

มีความปรารถนาต้องการและมีความปฏิบัติดังกล่าว.

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้ทรงตรสัรู้สัจจธรรม ธรรมทีเ่ป็นตวัความจริง กเ็พราะ

ได้ทรงเห็นมายาของโลกที่เป็นภายนอกและมายาในจิตใจ ฉะนั้น จึงได้ทรงเป็นผู้ตื่น

ด้วยความรูห้รอืทรงเป็นผูรู้้ จนเป็นผู้ตืน่จากความหลับหลง เม่ือทรงแสดงธรรมค�าส่ังสอน 

ก็ทรงแสดงธรรมเพื่อปลุกให้บุคคลตื่นขึ้นจากความหลับหลงด้วยความรู้ หรือให้เป็น 

ผู้รู้จนตื่นข้ึนจากความหลับหลง ดังที่ได้ทรงแสดงธรรมค�าสั่งสอนไว้โดยปริยายเป็น 

อนัมาก และได้ทรงแสดงกรรม ผลของกรรม เมือ่กล่าวโดยทัว่ไปกค็อื บคุคลประกอบ

กรรมทีด่ทีีช่อบ กย่็อมได้รบัผลท่ีดท่ีีชอบ เมือ่ประกอบกรรมทีช่ัว่ทีผ่ดิ กย่็อมได้รบัผล

ที่ชั่วที่ผิดอันตรงกันข้าม กล่าวสั้นดังที่ได้ยินกันทั่วไปว่า ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว.

แต่ความเข้าใจในเรื่องกรรมตามพระพุทธภาษิตนี้ จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อได้มี

ปัญญารู้ให้ทะลุมายาสิ่งท่ีล่อลวงจิตใจของโลก ถ้าจิตใจยังมีมายาสิ่งที่ล่อลวงของโลก

ปกคลุมให้เห็นผิดอยู่ ก็ยากที่จะเห็นจริงตามพระพุทธภาษิตนี้ได้ เพราะก็ย่อมจะมอง
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ดใูนสิง่ทีเ่ป็นภายนอกทีม่กัจะปรากฏเป็นไปต่าง ๆ บางคนท�าดแีต่กไ็ม่เหน็ว่าได้ด ีบาง

คนท�าช่ัวแต่ก็ไม่เห็นว่าได้ชั่ว บางทีก็กลับตรงกันข้าม ท�าดีแต่เห็นว่าได้ช่ัว ท�าชั่วแต่

เห็นว่าได้ดี เป็นไปตามที่ตาเห็นอยู่ดั่งนี้เป็นส่วนมาก ทั้งนี้ก็เพราะว่าการมองและการ

วนิจิฉยัของบคุคลทัว่ไปนัน้ย่อมเป็นไปเท่าทีต่าเหน็ และนอกจากนีย้งัมคีวามอยากเป็น

เครือ่งกระซบิใจทีเ่ป็นมายาอยูภ่ายใน มาเป็นเครือ่งอดุหนนุจติใจให้มีความยินดีปรารถนา

จะได้จะเป็นในสิ่งหรือในฐานะภาวะที่ปรารถนาต้องการนั้นอีกส่วนหนึ่ง และยังมีโลก

ซึ่งเป็นที่ปรารถนาต้องการมาปรากฏให้เห็นให้ได้ยินอยู่ โดยเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ 

สุขมีประการต่าง ๆ หรือเป็นแก้วแหวนเงินทองนั้น ๆ รวมความว่า มีสิ่งที่เป็นเครื่อง

ฉุดใจ ได้แก่ความอยากเป็นเคร่ืองกระซิบใจในภายในนั้นด้วย และมีส่ิงที่เป็นเครื่อง

เตือนใจให้ปรารถนาต้องการอันเป็นภายนอกอีกด้วย มาประกอบเข้า.

สิ่งเหล่าน้ีเป็นมายา คือเป็นสิ่งที่มาปิดบังชักน�าให้ไม่เห็นตามความเป็นจริง 

เมื่อเป็นด่ังนี้จึงได้ลงสันนิษฐานเอาว่า ให้ได้ส่ิงที่ปรารถนาต้องการตามที่ความอยาก

กระซิบใจนั้นแหละเป็นดี เมื่อยึดถือเอาสิ่งที่เป็นมายานั้นมาเป็นสิ่งที่ต้องการ เป็นสิ่ง

ที่ดี เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ลงสันนิษฐานเอาว่า เมื่อได้สิ่งนั้นมานั่นแหละเป็นดี ดังเช่นว่า 

เมือ่เห็นว่าลาภ ว่ายศ ว่าสรรเสริญ ว่าสขุ เป็นของดเีป็นของทีน่่าปรารถนา ได้สิง่เหล่า

น้ีมาน่ันแหละเป็นการดี เมื่อได้ยุติความเห็นว่าดีไปอยู่ท่ีลาภ ดีไปอยู่ท่ียศ ดีไปอยู่ท่ี

สรรเสริญ ดีไปอยู่ที่สุข ดั่งนี้แล้ว จึงได้ขวนขวายเพื่อที่จะให้ได้มา จะเป็นทางที่ชอบ

กต็าม จะเป็นทางทีไ่ม่ชอบกต็าม ให้ได้มาแล้วก็แล้วกนั และเม่ือได้มาแล้ว กล็งความ

เห็นว่าน่ันแหละเป็นสิง่ทีด่แีล้ว กเ็ม่ือความคดิเหน็ความวนิจิฉยัว่า อะไรดอีะไรไม่ดเีป็น

ไปอยู่ดังนี้ การปฏิบัติจึงได้เป็นไปตามที่คิดเห็นตามที่สันนิษฐานนั้น 

เพราะฉะนัน้ ผูท้ีย่งัมคีวามคิดเหน็อยู่เพียงเท่านี ้จงึยังมีความเห็นชอบในกรรม

ตามค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาไม่ได้ ต่อเมื่อได้อบรมความรู้ความเห็นให้มี

ความเห็นว่า ดีอยู่ที่ไหน ดีอยู่ที่กรรม กรรมคือการกระท�านั้น เมื่อเป็นกรรมที่ดี  

ก็เรียกว่าเป็นความดี หรือว่าช่ัวอยู่ท่ีกรรม คือการงานที่กระท�าน้ันเป็นกรรมไม่ดี  

ก็เป็นความชั่ว เป็นความไม่ดี เมื่อมีความคิดความเห็นมาอยู่ที่กรรมดังกล่าวมานี้  

จึงจะชื่อว่าได้มีความคิดเห็นตามหลักกรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.
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แต่ว่าความคิดเห็นท่ีจะเอาดีหรือเอาชั่วมาอยู่ที่กรรมคือการงานที่กระท�าของ

ตนเป็นประการส�าคัญน้ัน จิตใจจะต้องสว่างจากความอยากเป็นเคร่ืองกระซิบใจและ

จากมายาโลก ที่มาเป็นเครื่องลวงใจให้กระสับกระส่ายให้ขวนขวายไปในทางที่ผิดนั้น 

ถ้าว่าจติใจยงัตกอยู่ในอ�านาจของความอยากท่ีเป็นเคร่ืองกระซบิใจกด็ ียงัเป็นผูเ้ห็นแก่

ลาภเห็นแก่ยศเป็นต้น ท่ีเรียกว่า เห็นแก่อามิสเป็นใหญ่ คือให้มายาโลกเหล่านี้มามี

อ�านาจชักจูงใจอยู่ก็ดี เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วก็ยากที่จะหยั่งเห็นตระหนักในหลักกรรม ตาม

ค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเป็นความผิดแห่งค�าส่ังสอนของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ว่าเป็นความผิดแห่งบุคคลที่ตกอยู่ในอ�านาจของความอยาก

ทีเ่ป็นเครือ่งกระซิบใจและอยู่ในอ�านาจของมายาโลกนัน้ สิง่เหล่านีม้าเป็นเครือ่งปกปิด

เคลือบแฝงจิตใจให้หลงเหมือนอย่างหลับ เพราะไม่มองเห็นความจริง จึงเป็นผู้ท่ีถูก

ความอยากกระซิบใจและถูกมายาโลกนั้นชักน�าให้เป็นไปในทางที่ผิดมีประการต่าง ๆ.

ต่อเมือ่ใดเป็นผูม้จีติใจสว่างไสวขึน้ด้วยความรู ้จนไม่ตกอยูใ่นอ�านาจของความ

อยากทีเ่ป็นเครือ่งกระซบิใจ และในอ�านาจของมายาโลกนัน้ จงึจะหย่ังเห็นความจรงิใน

หลักกรรมตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เหมือนอย่างบุคคลเป็นอันมากที่ปรากฏว่า 

ในคราวทีจิ่ตใจตกอยูใ่นอ�านาจของความอยากกระซบิใจ และตกอยู่ในอ�านาจของมายา

โลก จึงได้ปฏิบัติไปในทางท่ีไม่ถูกไม่ชอบมีประการต่าง ๆ ตนเองไม่รู้ แต่ว่าคนอื่น 

เขารู้ และเขาก็บอกได้ว่าเป็นอย่างไร แต่ครั้นในภายหลังเมื่อกาลเช่นนั้นที่เรียกกันว่า 

เป็นกาลอันรุ่งเรืองผ่านไปแล้ว ถึงกาลที่เสื่อม ความจริงที่เรียกว่ากาลที่เสื่อมนั้น  

ถ้าจะดูในหลักธรรมก็จะเห็นว่าเป็นกาลที่เจริญมากกว่า เพราะว่ากาลที่เสื่อมนั้น ลาภ

ยศต่าง ๆ ก็หมดไป เมื่อลาภยศต่าง ๆ หมดไปแล้ว มายาที่มาเป็นเครื่องเคลือบแฝง

จิตใจก็หมดไป ก็ท�าให้จิตใจสว่างไสวขึ้น มองเห็นความจริงว่าเป็นผู้ที่หลงไปเสียแล้ว 

และกรรมที่ประกอบไว้นั้น ก็เป็นกรรมที่ช่ัวที่ผิดเป็นส่วนมาก แปลว่ามารู้สึกตัวขึ้น 

เมือ่เป็นดัง่นี ้กรรมทีก่ระท�าไว้แล้วกเ็ป็นอนักระท�าไว้แล้ว แต่ว่าความรูส้กึนัน้กเ็รยีกว่า

เป็นความดี เพราะก็เป็นทางที่จะให้ละความชั่วและประกอบความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป.

อันน้ีเป็นเครื่องแสดงว่า ความเห็นดีเห็นชั่วของบุคคลสามัญโดยมากนั้น  

ลงความเหน็เท่าท่ีตาเหน็ และท่ีแท้น้ัน สิง่ทีล่งความเหน็น้ันกค็อืความอยากทีเ่ป็นเครือ่ง
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กระซิบใจและเป็นตัวมายาโลก มีความอยากอย่างไร มีมายามาปิดบังชักน�าให้เห็นไป

อย่างไร กส็นันษิฐานไปอย่างนัน้ ไม่ใช่เป็นตวัความจรงิ ต่อเม่ือส่ิงทีปิ่ดบงัใจเหล่านีไ้ด้

เสื่อมสิ้นไป จิตใจสว่างไสวขึ้นนั่นแหละ จึงจะมองเห็นความจริงตามหลักกรรมคือ 

ค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เพราะฉะนั้น การที่จะมองเห็นสัจจธรรมนั้น ก็จะต้องเพิกมายาที่เป็นเครื่อง

ปกคลมุจิตใจออกเสยีก่อน จงึจะมองเหน็ได้ ถ้าจิตใจยังเตม็ไปด้วยมายาสิง่ทีห่ลอกลวง

ต่าง ๆ แล้ว การจะเห็นสัจจธรรม แม้ตามหลักกรรมตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

ก็เป็นการที่ยากยิ่ง แต่ว่าเมื่อบุคคลได้มาหม่ันฟังค�าตักเตือนของบุคคลผู้เป็นมิตร 

ส่วนหน่ึง และหมัน่ตกัเตอืนตนเองอยูเ่สมออกีส่วนหนึง่แล้ว กย่็อมจะเป็นเครือ่งป้องกัน

มายาในมายานอกไม่ให้ครอบง�าใจได้มากนัก หรือว่าแม้จะถูกครอบง�าใจอยู่บ้าง  

ก็สามารถที่จะเปลื้องมายานั้นออกจากจิตใจได้โดยไม่ยาก.

อนึง่ ในวนันีเ้ป็นวนัพระออกพรรษา พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ประทานอนุญาต

ให้ภกิษสุงฆ์ท�าปวารณาแทนอโุบสถสงัฆกรรม และกย็กปวารณานีเ้ป็นสังฆกรรมประการ

หนึง่ และถอืว่าเป็นสงัฆกรรมส�าคญั ค�าว่า ปวารณา นัน้ หมายความว่า บอกอนุญาต 

ในท่ีบางแห่งหมายถงึบอกอนญุาตด้วยปัจจยัเครือ่งอาศัยต่าง ๆ เหมอืนดงัว่า ปวารณา

ด้วยปัจจัย คือบอกอนุญาตให้เรียกร้องเอาสิ่งที่ปรารถนาตามสมควรได้ นี้เรียกว่า 

ปวารณาด้วยปัจจัย ส่วนการปวารณาในที่นี้ หมายถึงการบอกอนุญาตให้ตักเตือนกัน

และกันได้ คือบอกอนุญาตในกันและกันว่า ขอให้อาศัยความอนุเคราะห์ตักเตือน  

ด้วยได้เห็นกด็ ีด้วยได้ยนิกด็ ีด้วยได้รงัเกียจสงสัยกด็ ีคอืเมือ่ได้เหน็ว่าตนเป็นผูป้ระกอบ

กรรมที่ไม่ถูกไม่ชอบ ได้ยินว่าตนเป็นผู้ประพฤติเช่นนั้น ได้รังเกียจสงสัยว่าตนเป็น 

ผู้ประพฤติเช่นนั้น หรือว่าได้เห็น ได้ยิน ได้รังเกียจสงสัยว่า ตนไม่ประกอบกรรมที่

ควรจะประกอบให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็ขอให้สหธรรมิกกับสพรหมจารีว่ากล่าวตักเตือนตน

ได้ ดัง่นี ้นีค้อืการท�าปวารณาของภกิษสุงฆ์ ทีม่พีระพทุธานญุาตให้กระท�าในวันปวารณา

ออกพรรษา ดั่งนี้.

มปัีญหาว่า ท�าไมจงึมาทรงอนญุาตให้ท�าปวารณากนัในวันนี ้เพราะได้จ�าพรรษา

อยูด้่วยกนัมาจนออกพรรษาในวนันี ้กน่็าทีจ่ะให้ท�าปวารณากนัเสยีตัง้แต่ต้น ? ปัญหา
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นี้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะพึงเห็นได้ว่า อันการตักเตือนกันและกันนั้น ต้องอาศัยการที่

ได้อยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาพอสมควร จนถึงได้รู้จักคุ้นเคยกัน ได้เห็นความประพฤติ

ของกันและกัน ในเมื่อมาอยู่ด้วยกันใหม่ ๆ ยังไม่คุ้นเคยกัน ไม่รู้ความประพฤติของ

กันและกัน เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ไม่สะดวกที่จะตักเตือนกัน เพราะไม่คุ้นกัน และก็ไม่รู้ว่า

จะตักเตือนกันอย่างไร เพราะว่าไม่เห็นความประพฤติของกันและกันมา แต่ว่าเมื่ออยู่

ด้วยกนัมาตลอดเวลาพอสมควร เช่นว่าตลอดไตรมาสดัง่นี ้กย่็อมจะมคีวามคุ้นเคยกนั

และกนัมากขึน้ ได้เหน็ความประพฤตขิองกนัมากขึน้ ได้รูค้วามย่ิงความหย่อนในความ

ประพฤติของกันและกัน เมื่อเป็นดั่งนี้ก็เป็นโอกาสที่ควรจะตักเตือนกันและกันได้ 

เหตุฉะนี้ ท่านจึงได้อนุญาตให้ท�าปวารณา คือให้ตักเตือนกันและกันใน 

วันออกพรรษา ดั่งในวันนี้ แต่ว่าการตักเตือนกันและกันนั้น ก็พึงอาศัยอนุเคราะห์คือ 

มุง่อนเุคราะห์กนัด้วยมีเจตนาหวงัดต่ีอกนัและกนั ผูรั้บตกัเตอืน เมือ่ได้รบัค�าตกัเตอืน 

ก็ไม่ควรโกรธ แต่ควรจะรับค�าตักเตือนนั้นมาพิจารณาสอบดูที่ตนว่าเป็นอย่างไร เป็น

จริงตามที่ได้รับเตือนหรือไม่ ถ้าเป็นจริงตามที่รับเตือน ก็แก้ไขปรับปรุงตนเองให ้

เหมาะสม ถ้าไม่เป็นจริงตามที่เตือน ก็ไม่ควรจะโกรธผู้เตือน ควรจะเล็งเห็นเจตนาดี

ของผูเ้ตอืนนัน้ เพราะอาจจะเข้าใจผดิไปกไ็ด้ เม่ือพากนัปฏบัิตดิงันีแ้ล้ว กจ็ะท�าให้เกดิ

ความเจริญ ดั่งที่มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “ความเจริญแห่งบริษัทของพระผู้มี- 

พระภาคเจ้าน้ันย่อมเป็นไปอย่างน้ี คือด้วยการตักเตือนกันและกัน ด้วยการยังกัน 

และกันให้ออกจากอาบัติหรือออกจากโทษนั้น ๆ” ดั่งนี้.

เมื่อกล่าวโดยตรงแล้วแม้จะมีผู้อ่ืนเตือน แต่ถ้าตนเองไม่รับค�าเตือนนั้นมา 

เป็นเครือ่งเตอืนตน กไ็ม่ส�าเรจ็ประโยชน์ เพราะฉะนัน้โดยตรงกคื็อควรท่ีจะเตือนตนเอง 

จงึได้มพีระพุทธภาษิตตรสัสอนไว้ว่า อตตฺนา โจทยตตฺาน� ท่านจงโจทคือเตอืนตนด้วยตน 

ปฏิม�เสตมตฺตนา จงสอบสวนตนด้วยตน โส อตฺตคุตฺโต สติมา สุข� ภิกฺขุ วิหาหิสิ  

ท่านผู้มีสติคุ้มครองตน เป็นภิกษุคือผู้เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย จักอยู่เป็นสุข 

ดัง่นี ้พระสมัมาสมัมาพทุธเจ้าได้ทรงแสดงศาสนาคอืค�าสัง่สอน อนัเป็นธรรมส่วนหนึง่ 

เป็นวินัยส่วนหนึ่ง ก็ล้วนเป็นเครื่องเตือนบุคคลให้เว้นจากความชั่ว ให้ช�าระจิตใจของ

ตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสท้ังน้ัน แม้สหธรรมิกสพรหมจารีและมิตรสหายผู้มุ่งดีทั้งหลาย  
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เม่ือตกัเตอืน กย่็อมตกัเตือนให้เว้นชัว่ ให้กระท�าความด ีให้ช�าระจติใจของตนให้บรสุิทธ์ิ 

ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยนัยเช่นเดียวกัน 

ฉะนัน้ ในการเตอืนของพระธรรมวนิยักดี็ ของสหธรรมกิสพรหมจารกีด็ ีจะส�าเรจ็

ได้กด้็วยอาศยับคุคลทกุ ๆ คนรบัเอาพระธรรมวนิยันัน้มาเตอืนตนมาสอบสวนตน ท�าสติ

ในพระธรรมวินัยนั้นมาเป็นเครื่องคุ้มครองตนอยู่ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็สามารถที่จะปรับปรุง

ตนเองให้เป็นผูเ้จริญในพระธรรมวนิยัตามค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า ท่านสอนว่าควรละ 

ก็ตั้งใจละ ท่านสอนว่าควรปฏิบัติ ก็ตั้งใจปฏิบัติ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็จักเป็นผู้อยู่เป็นสุข  

สิน้ความทกุข์เดือดร้อนตามสมควรแก่การปฏบิติั เรยีกว่าเป็นผูเ้จรญิในพระธรรมวนิยั 

และเมือ่อยูร่วมกนัเป็นหมู่ กเ็รยีกว่าเป็นผูมี้สามคัคคีวามพร้อมเพรยีงกนัด้วยพระธรรมวนิยั.

อน่ึง ในวันน้ีเป็นวันท่ีตรงกับวันพระราชสมภพและวันเสด็จสวรรคต แห่ง 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรมหามกฏุ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัพระองค์นัน้ ได้ทรงเป็นผูก้ระท�าสงัฆ-

สามัคคี คือความพร้อมเพรียงของสงฆ์ หมายความว่าท�าความพร้อมเพรียงด้วย 

พระธรรมวินัยดังที่กล่าวมาแล้ว และได้ทรงจัดให้คณะสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ด้วยพระธรรมวนัิย ให้เป็นสลีสามญัญตาคอืความสม�า่เสมอกนัด้วยศีล คือความประพฤติ

ตามพระธรรมวนิยันัน้ ได้ทรงค้นคว้าหลกัพระธรรมวินยัในพระไตรปิฎกซึง่เป็นพทุธวัจนะ 

ออกมาชีแ้จงแสดงสัง่สอน แก้ความคิดความเหน็ของบุคคลให้ถกูต้องตรงตามพระพทุธ-

ศาสนาขึน้ เป็นต้นว่า ในสมยันัน้คนส่วนมากได้มคีวามเชือ่ว่า พระพทุธศาสนาได้ผ่าน

กาลมามาก บุคคลในสมัยปัจจุบันนั้นเกิดสุดท้ายภายหลัง ไม่สามารถที่จะปฏิบัต ิ

พระวนัิยพระธรรมให้ทัว่ถึงได้ เมือ่มคีวามเชือ่ดัง่นีแ้ล้ว จงึพากนัละเลยต่อข้อวตัรปฏบิตัิ 

รกัษาไว้แต่บางข้อบางประการ เพราะได้มคีวามเห็นในเร่ืองอายุของพระพุทธศาสนาว่า

จะมี ๕,๐๐๐ ปีเป็นก�าหนด ดั่งนี้ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแสดงชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจว่า  

พระวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงบญัญตัแิล้ว พระธรรมทีท่รงแสดงแล้ว กเ็พือ่บคุคลทีเ่ป็น

สามัญชนนี้ประพฤติปฏิบัติ และก็ประพฤติปฏิบัติได้ทุกกาลสมัย ได้มีพระพุทธภาษิต

แสดงว่า “เม่ือมรรค ๘ ยังมีอยูต่ราบใด สมณะที ่๑ ที ่๒ ที ่๓ ที ่๔ คอืพระโสดาบนั 
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พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ก็ยังมีอยู่ตราบนั้น” ไม่ได้ทรงก�าหนด 

อายพุระพทุธศาสนาว่าเมือ่ไร และกแ็สดงว่าธรรมนัน้เป็นอกาลโิก คอืไม่ประกอบด้วย

กาลเวลาดัง่นี ้ฉะนัน้ บุคคลในปัจจบัุนนี ้กส็ามารถทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัพิระธรรมวนิยั

ได้เหมือนอย่างคนในครั้งพุทธกาลเหมือนกัน ไม่ต่างกัน ฉะนั้น จึงได้ทรงแสดงธรรม

แสดงวินัยตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ท�าให้บุคคลได้มีความรู้ความ

เข้าใจในพระธรรมวนิยัมากขึน้ เมือ่เป็นดัง่นีก้ท็�าให้เกดิทฏิฐสิามัญญตาคอืความเป็นผู้

มีความเห็นเสมอกันถูกต้องตามพระธรรมวินัย ให้บังเกิดขึ้นโดยทั่วไปอีกด้วย เพราะ

เหตุนี้จึงทรงเป็นผู้ได้เริ่มท�าพระพุทธศาสนาที่อับเฉาเศร้าหมองให้กลับเจริญผ่องใส  

ให้มีพระสงฆ์ที่เป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยพระธรรมวินัยเป็นวินัยสามัคคีเป็นธรรมสามัคคี 

เพราะฉะนัน้ จงึชือ่ว่าได้ทรงเป็นผูท้�าสงัฆสามคัคโีดยแท้ ผลแห่งการปฏบิติัของพระองค์

ท่านก็มีผลสืบต่อมาจนถึงในบัดนี้ 

วธิปีฏบิตัใินบดันีท้ีเ่ราท้ังหลายปฏบิตักินัอยู่ เป็นส่ิงทีพ่ระองค์ได้ทรงฟ้ืนฟแูละ

ทรงวางแบบไว้ เป็นต้นว่า บทท�าวตัรสวดมนต์และวธิใีนเรือ่งการรกัษาอโุบสถ ท�านอง

ทีท่�าวตัรสวดมนต์ การปฏิบตัใินพระธรรมวนิยัทีถ่กูต้อง ฉะนัน้ ความเจรญิแห่งพระพทุธ-

ศาสนาจึงเน่ืองอยู่แก่พระองค์ท่านเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อถึงวันที่ตรงกับ

วันพระราชสมภพและวันเสด็จสวรรคตอันตรงกันในวันมหาปวารณาเช่นบัดนี้ ก็ขอให้

ตั้งใจถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกล้าเจ้า

สยามพระองค์นั้น และต้ังใจขอให้พระธรรมวินัยที่ได้ทรงฟื้นฟูนั้นได้สถิตอยู่ตลอดไป 

ดังบทที่สวดว่า าตุ จิร� สต� ธมฺโม ขอพระสัจจธรรมจงด�ารงอยู่นาน ธมฺมทฺธรา จ  

ปคุคฺลา ขอบุคคลผูท้รงธรรมจงด�ารงอยู่นาน สงโฺฆ โหต ุสมคโฺคว อตถฺาย จ หติาย จ 

ขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรยีงกนัด้วยพระธรรมด้วยพระวินยั เพือ่ประโยชน์

เกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน.

 ดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๐๕
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 ทูรงฺคมํ เอกจรํ อสรีรํ คุหาสยํ

 เย จิตฺตํ สญฺญเมสฺสนฺติ  โมกฺขนฺติ มารพนฺธนาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพ่ือให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะคือวนัเป็นทีฟั่งธรรม 

อันเวียนมาถึงเข้าเป็นล�าดับ.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ปรากฏตามพุทธประวัติว่า เมื่อได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญ

เดือนวิสาขะแล้ว ต่อมาอีก ๒ เดือน จึงได้ทรงเริ่มแสดงปฐมเทศนาคือ เทศนาทีแรก

ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ซึ่งตรงกับวันนี้ อันเป็นวันเบื้องหน้าแห่งวันเข้าปุริมพรรษา

คือพรรษาต้นแห่งภิกษุสงฆ์ตามพระวินัยนิยม ตั้งแต่นั้นมาก็เสด็จจาริกไปทรงแสดง

ธรรมสั่งสอนเวไนยนิกรโดยล�าดับ เพราะฉะนั้น การประกาศพระพุทธศาสนาของ

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า จงึเริม่ต้นในวนัเพญ็เดอืนอาสาฬหะเช่นวนันี ้ซึง่พระสงฆ์

ได้น�าพระพุทธศาสนาสืบ ๆ ต่อกันมา จนกระท่ังถึงทุกวันนี้ และเมื่อบุคคลผู้ฟังได้

ตั้งใจฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ และได้น�าสืบ ๆ ต่อกันมา ตั้งใจฟัง

ให้รู้อรรถคือเนื้อความ ให้รู้ธรรมคือข้อธรรม จนเห็นความจริงซึ่งเป็นตัวธรรมด้วย
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ตนเอง ก็ย่อมประจักษ์ในความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกกาลสมัย ชื่อว่า

ได้เห็นพระพุทธเจ้าเพราะได้เห็นธรรม ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า โย ธมฺม� ปสฺสติ 

ผู้ใดเห็นธรรม โส ม� ปสฺสติ ผู้นั้นเห็นเราผู้ตถาคต ด่ังนี้.

ความตรสัรูธ้รรมของพระสมัมาสมัพทุธเจ้านัน้เป็นต้นเดิมแห่งพระพทุธศาสนา 

และเป็นต้นเดิมแห่งพระนามว่า สัมมาสัมพุทธะ ซึ่งแปลว่า ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ  

อนัเป็นพระนามใหญ่ในพระพทุธศาสนา เพราะฉะนัน้ ในเบือ้งต้นนีก้ค็วรท�าความเข้าใจ

ความหมายของพระนามบทนี ้เพือ่เป็นทีต่ัง้แห่งศรทัธา ความเชือ่ ปสาทะ ความเล่ือมใส 

ต่อไป.

ความหมายของพระนามบทนี ้ย่อมมปีรากฏอยูใ่นปฐมเทศนาคอืเทศนาทีแรก 

อันเรียกว่าธรรมจักร ประกอบขึ้นด้วยค�า ๓ ค�า คือ สัมมา โดยชอบ ค�าหนึ่ง สัง  

ซึ่งแปลว่า เอง ค�าหนึ่ง พุทธะ ที่แปลว่า รู้ หรือ ตรัสรู้ อีกค�าหนึ่ง.

ค�าว่า สัมมา ที่แปลว่า โดยชอบนั้น คือ โดยทางที่เป็นสัมมัตตะ ความเป็น

ชอบ อันได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลาง หรือ อัฏฐังคิกมรรค คือ

ทางมีองค์ ๘ อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ 

สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ 

สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ต้ังใจชอบ  

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ ในตอนแรกก็ได้ทรงค้นหา

ทางเพ่ือให้ได้ประสบธรรมเป็นเคร่ืองหลดุพ้น ได้ค้นหาไปด้วยวิธีต่าง ๆ กไ็ม่ได้ประสบ

ธรรมนั้น จนเม่ือได้ทรงพบทางท่ีมีองค์ ๘ ดังกล่าวมานี้ และได้ทรงด�าเนินในทางมี

องค์ ๘ นี้ จึงได้ตรัสรู้ เพราะฉะนั้น ทางมีองค์ ๘ นี้จึงเรียกว่าสัมมัตตะ ความเป็น

ชอบ ตรงกับค�าว่า สัมมา ท่ีแปลว่า โดยชอบ ในพระนามว่า สัมมาสัมพุทธะนั้น  

กล่าวคือ พระองค์ได้ตรัสรู้เองโดยชอบ ก็คือโดยทางที่ชอบทั้ง ๘ ประการนี้ นี้เป็น

ความหมายของค�าว่า สัมมา.

ค�าที่ ๒ สัง หรือ สัม ที่แปลว่า เอง หมายความว่า ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง 

ที่ท่านอธิบายว่าไม่มีครูอาจารย์ ความตรัสรู้นั้นบังเกิดขึ้นด้วยพระองค์เอง พิจารณาดู
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ตามพระประวัติ ทางมีองค์ ๘ นั้น ได้ทรงพบด้วยพระองค์เอง ทางอื่น ๆ ที่อาจารย์

เจ้าลัทธิอื่น ๆ ได้สั่งสอนไว้ ได้ทรงปฏิบัติไปในทางเหล่านั้นก็ไม่ได้ประสบธรรม ทรง

ศกึษาในส�านกัของพระคณาจารย์มาก่อน กไ็ม่ได้ประสบธรรม ทรงออกจากส�านกัของ

พระอาจารย์ ทรงบ�าเพ็ญทุกรกิริยา ทรมานพระกายให้ล�าบากด้วยพระองค์เองจนถึง

ทีส่ดุ ไม่มผีูใ้ดจะท�าได้เสมอเหมอืน กไ็ม่ได้ประสบธรรม จงึได้ทรงเลกิ และทรงระลกึ

ถึงสมาธิจิตทีท่รงได้เมือ่เป็นพระกมุาร จงึได้ทรงเริม่ท�าสมาธ ิอาศยัทีท่รงมมีรรคมอีงค์ 

๘ อันเป็นส่วนศีล อันได้แก่เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบอยู่แล้ว เมื่อทรง

จบัท�าสมาธ ิกเ็ป็นอนัได้มรรคมอีงค์ ๘ อนัเป็นส่วนสมาธ ิกล่าวคือเพียรชอบ ระลึกชอบ 

ตั้งใจชอบ เมื่อจิตเป็นสมาธิ ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นไปเพื่อรู้เพื่อเห็นตามความ 

เป็นจริง ก็ปรากฏพระญาณคือความหยั่งรู้ในความจริงโดยล�าดับ เป็นอันทรงได้ความ

เห็นชอบ ความด�าริชอบ รวมเป็นมรรคมีองค์ ๘ ประการ จึงได้ตรัสรู้ เพราะฉะนั้น 

ทางมีองค์ ๘ ก็ทรงพบเอง และได้ทรงด�าเนินในทางมีองค์ ๘ นั้น ก็ปรากฏพระญาณ

คือความหยั่งรู้ขึ้นด้วยพระองค์เอง นี้เป็นความหมายของค�าว่า สัง หรือ สัม ที่แปลว่า 

เอง คือด้วยพระองค์เอง.

ส่วนค�าว่า พทุธะ ทีแ่ปลว่าตรสัรู ้คอืรูแ้จ้ง หมายถึงได้ตรสัรูใ้นสัจจะ คอืของ

จริงอย่างประเสริฐ อันได้แก่ทุกข์ ทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ความตรัสรู้ของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ที่แสดงในปฐมเทศนา ก็ยกสัจจะของจริงอย่างประเสริฐ ๔ 

ข้อนีข้ึ้นแสดง แต่ในทีอ่ืน่ท่านแสดงถงึพระญาณ ความหย่ังรู ้ทีบั่งเกดิขึน้แก่พระสัมมา

สัมพุทธเจ้าโดยล�าดับกล่าวคือ

ในเบื้องต้น ได้ปรากฏพระญาณคือความหยั่งรู้ถึงหลักของความเวียนว่าย 

ตายเกิด ได้ทรงเห็นชาติคือความเกิดในอดีตย้อนหลังขึ้นไปเป็นอันมาก พิจารณาด ู

กค็อืทรงได้พระญาณทีเ่รยีกกนัว่า ระลกึชาตหินหลงัได้ การระลกึชาตหินหลงัได้นี ้เมือ่

จะพจิารณาตามก�าลังของความระลึกรู้ของปถุุชน กเ็ห็นว่าเป็นไปได้ยาก แต่พระสัมมา-

สมัพทุธเจ้าได้ทรงมพีระญาณหยัง่รูล่้วงปุถชุน มพีระสตคิอืความระลกึได้ยาวไกล เพราะ

มีจิตที่บริสุทธิ์ด้วยอ�านาจของสมาธิ จึงระลึกไปได้ยาวไกล แต่วิสัยของพระญาณของ
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านแสดงว่าเป็นอจินไตย คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดส�าหรับ 

สามัญชน 

เพราะฉะนัน้ การแสดงกไ็ด้แต่เพียงกล่าวเทยีบเคียงด้วยความรู้ของสามญัชน 

และเป็นทางให้คิดขยายออกไปเอาเอง คือพึงเทียบได้ว่าในปัจจุบันนี้เอง ทุก ๆ คนที่

เกิดมาก็มีชีวิตท่ีเป็นส่วนอดีตคือล่วงมาแล้ว การระลึกดูประวัติของตนเองในอดีตใน

ชาตนิี ้กเ็รยีกว่าระลึกชาตเิหมือนกนั คือระลึกชาตขิองตนเองในปัจจบุนัทีเ่ป็นส่วนอดตี 

แต่ทกุ ๆ คนเมือ่ย้อนระลกึด ูกจ็�าอะไรได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ทีจ่�าอย่างดทีีสุ่ด กค็งย้อน

ไปได้จนถึงในเวลาท่ีรูเ้ดยีงสาแล้ว จะย้อนถอยกลบัไปมากกว่านัน้กค็งไม่ได้ เพราะฉะนัน้ 

ก�าลังสติคือความระลึก ปัญญาคือความรู้ของสามัญชนนี้ จึงนับว่าน้อยนัก เหตุการณ์

เมื่อวานนี้ก็จ�าไม่หมด วานซืนนี้ก็ยิ่งจ�าได้น้อย 

เพราะฉะนัน้ เม่ือมีก�าลงัของสตปัิญญาน้อย จะระลกึรูถ้อยหลงัไปมาก ๆ นัน้

ก็เป็นการยาก แต่คนท่ีมีก�าลังสติปัญญาดีกว่า ย่อมจะระลึกถอยหลังไปได้มากกว่า  

ดังเช่นท่านทีม่สีตปัิญญาด ีจ�าเหตกุารณ์ต่าง ๆ ในอดตีได้มาก สามารถทีจ่ะเล่าให้คน

อื่นฟังได้มาก ก�าลังของสติปัญญาบุคคลสามัญก็ยังต่าง ๆ กันเช่นนี้ ทั้งก็ไม่สามารถ

จะน�าไปเทยีบกบัพระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ ซึง่ทรงมพีระก�าลังสตปัิญญาล�า้เลศิ สามารถ

ที่จะระลึกย้อนออกไปได้มาก นี้เป็นพระญาณที่ ๑.

พระญาณท่ี ๒ ได้ทรงหยั่งรู้ว่า สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงชาติที่ดีหรือชาติที่เลว 

เป็นไปตามกรรมคือการงานที่ตนกระท�าไว้ คือได้ตรัสรู้ถึงหลักกรรม คือสัตว์ทั้งหลาย

ย่อมเป็นไปตามกรรม จบัความประกอบกนักบัพระญาณที ่๑ กย่็อมได้ว่า ความเวยีน

ว่ายตายเกิดของบุคคลนั้น ย่อมเป็นไปตามกรรมคือการงานที่กระท�าไว้ เมื่อท�ากรรม

คือการงานที่ดีไว้ ก็ไปสู่ภพที่ดีมีความสุข เมื่อตนท�ากรรมที่ชั่วไว้ ก็ไปสู่ชาติที่เลว คือ

ความทุกข์มีความทุกข์ต่าง ๆ .

พระญาณท่ี ๓ ได้ตรัสรู้ในหลักของอริยสัจจ์ ซึ่งเป็นเหตุท�าอาสวกิเลสใน

สันดานให้สิ้นไป พิจารณาให้ต่อเน่ืองกันย่อมได้ว่า บุคคลประกอบกรรม เวียนว่าย 

ตายเกิดอยู่ไปตามกรรมนั้น ย่อมวนเวียนไปสู่ชาติที่ดีมีสุขบ้าง ชาติที่เลวมีทุกข์บ้าง  
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แม้จะประกอบกรรมท่ีดมีากและไปสูช่าตท่ีิดีมากทีเ่รียกว่าสวรรค์ แต่กไ็ม่ใช่เป็นส่ิงด�ารง

อยูต่ลอดไป กย่็อมจะมเีวลาสิน้สดุ และอกีประการหนึง่ แม้เป็นสวรรค์อนัหมายความ

ว่าเป็นสถานที่เกิดมีอารมณ์อันเลิศ ในขณะเดียวกันก็เป็นที่ข้องที่ติดเป็นอย่างมาก 

เมือ่เป็นเช่นนี ้ไปประสบสวรรค์แล้ว ถ้าไปเมาสวรรค์เสียจนลมืตวัลมืความดี 

ก็ย่อมจะกลับตกต�่าไปสู่ภพชาติที่เลวอีก เทียบในปัจจุบัน อันบุคคลสามัญบางทีก็

ประพฤตคิวามดอียูไ่ด้โดยปกติ ครัน้เมือ่ไปได้ลาภได้ยศทีม่ากและสูงใหญ่ ซ่ึงเป็นทีต่ดิ

ที่เพลินเป็นอย่างย่ิง อันนับว่าเป็นสวรรค์ในปัจจุบันอย่างหนึ่ง ถ้าไปเมาสวรรค์คือไป

เมาลาภเมายศเสยีจนลืมตวั กย่็อมจะลืมความดทีีเ่คยท�าไว้ กลายเป็นประพฤตชิัว่ทราม

ลงไป เมือ่เป็นเช่นนี ้สวรรค์กก็ลายเป็นโทษ และกท็�าให้ต้องตกจากสวรรค์ไปสูภ่พชาติ

ทีเ่ลว หรอืไปสูฐ่านะท่ีเลวตามกรรมท่ีประกอบไว้ใหม่ คนสามญัก็ย่อมเป็นไปอยูเ่ช่นนี้ 

วนเวยีนกนัดีบ้างเลวบ้าง หรอืว่าด�าบ้าง ขาวบ้าง เพราะยงัมกีเิลสยังมคีวามประมาทอยู่ 

ฉะนัน้ เม่ือระลกึชาตไิปในหนหลัง แม้จะเป็นชาตทิีด่ชีาตทิีเ่ลวอย่างไร กย่็อม

ตกอยู่ในคติของความเวียนว่ายตายเกิดและก็ต�่าบ้างสูงบ้างอยู่เช่นนั้น เพราะฉะนั้น 

เมือ่รวมกนัเข้าแล้วกเ็ป็นตวัทุกข์ท้ังน้ัน ไม่ใช่เป็นของทีน่่าเพลดิเพลนิ แต่กน่็าเหนด็เหนือ่ย

ที่ต้องวนเวียนไปไม่สิ้นสุด เพราะฉะนั้น เมื่อเห็นว่าเป็นทุกข์ก็หยุดความต้องการ

ปรารถนาท่ีเรียกว่าตัณหา เม่ือหยุดความต้องการปรารถนา ก็เป็นความดับทุกข์  

แต่เมื่อยังมีความต้องการปรารถนา ก็ต้องวนเวียนอยู่ร�่าไป เรียกว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ 

ดับความดิ้นรนปรารถนาเสียได้ ก็เป็นความดับทุกข์ ญาณที่หยั่งรู้เห็นความจริงจน 

เห็นทุกข์ เห็นเหตุเกิดทุกข์คือตัวดิ้นรน เห็นความดับทุกข์คือดับความดิ้นรน และ 

เหน็ตวัญาณคอืตวัรูเ้องซึง่เป็นทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ รวมกเ็ป็นอรยิสจัจ์คอืของ

จริงอย่างประเสริฐ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้พระญาณคือความหยั่งรู้ในสัจจธรรม 

ท�ากเิลสในสนัดานให้สิน้ไป จึงเป็นพทุธะคือเป็นผูต้รสัรู ้รวมเข้ากเ็ป็นความหมายของ

ค�าที่ ๓ คือค�าว่า พุทธะ และเมื่อรวมเข้าทั้ง ๓ ค�า ก็เป็น สัมมาสัมพุทธะ ที่แปลว่า 

ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ.

เมือ่ทรงประกาศพระพทุธศาสนา ทรงแสดงธรรมทรงบญัญตัวินิยัแก่ภกิษบุรษิทั 

ธรรมและวินัยที่ทรงแสดงและบัญญัตินั้นรวมกันเป็นพระพุทธศาสนา อนึ่ง ได้ทรง
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บัญญัติให้ภิกษุสงฆ์อยู่จ�าพรรษาในฤดูฝนตลอด ๓ เดือน การเข้าพรรษาต้นนั้น ก็จะ

ได้เริ่มในวันแรม ๑ ค�่านับแต่วันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ตรงกับวันพรุ่งนี้.

ในฤดูเข้าพรรษาเช่นนี้ ย่อมมีกุลบุตรเข้ามาบวชเรียนกันมากกว่าฤดูอื่น และ

กม็มีารดาบดิาญาตมิติรสหายของผูเ้ข้ามาบวช ได้อาศัยการทีบ่ตุรหลานเป็นต้นของตน

ออกบวช จงึเข้าวดัถอืศลีฟังธรรมบ�าเพญ็กศุลอืน่ ๆ กนัมาก เพราะฉะนัน้ ในเทศกาล

เช่นนี ้จงึเป็นเทศกาลทีพ่ทุธศาสนิกชนท้ังคฤหสัถ์ทัง้บรรพชิตได้เข้าศกึษาปฏบิตัพิระพทุธ-

ศาสนากันมากกว่าฤดูกาลอื่นในปีหนึ่ง ๆ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ย่อมจะต้องมีการมาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้าง มาพบปะกันบ้าง 

เรียกว่า ต้องมีการอยู่ด้วยกัน มีการเกี่ยวข้องติดต่อกันมากกว่าปกติ พระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสาราณียธรรม ธรรมส�าหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของกัน

และกนั ซึง่เป็นเหตสุร้างความรกัความเคารพในกนั เป็นไปเพือ่ความไม่วิวาทกนั เพือ่

ความสามัคคีปรองดองกัน เพื่อเอกีภาพความเป็นอันเดียวกันไว้ ๖ ประการ ส�าหรับ

ผู้ที่อยู่ด้วยกันเป็นหมู่ คือ

๑.  ตั้งเมตตากายกรรม คือกระท�าทางกายต่อกันด้วยเมตตาปรารถนาดี 

ปรารถนาสุขต่อกัน

๒.  เมตตาวจกีรรม กระท�าทางวาจาคอืพูดกนัด้วยเมตตาปรารถนาด ีปรารถนา

สุขต่อกัน

๓. เมตตามโนกรรม กระท�าทางใจคอืคดิต่อกนัด้วยเมตตาปรารถนาด ีปรารถนา

สุขต่อกัน

๔. แบ่งปันลาภที่ได้มาให้แก่กัน เป็นการเฉลี่ยความสุขแก่กันด้วยเมตตา

ปรารถนาดีปรารถนาสุขต่อกัน

๕. รกัษาความประพฤตใิห้งดงามเรยีบร้อยสม�า่เสมอกัน อนัเรียกว่า สีลสามญัญตา 

ความเป็นผู้มีศีลคือความประพฤติดีสม�่าเสมอกัน
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๖. มีทิฐิคือความเห็นอันถูกต้องสม�่าเสมอกัน หมายความว่า มีความเห็น 

ในส่วนท่ีเป็นอรยิะคอืเป็นส่วนประเสรฐิหรือเป็นส่วนด ีเป็นนยิยานกิะ ทีเ่ป็นเหตใุห้น�า

ออกจากทุกข์สม�่าเสมอกัน แต่เมื่อแสดงโดยทั่วไป ก็คือมีความเห็นอยู่ในคลองธรรม

คลองวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสม�่าเสมอกัน ไม่แตกความเห็นกัน เรียกว่า  

ทิฏฐิสามัญญตา ความเป็นผู้มีทิฐิคือความเห็นดังกล่าวสม�่าเสมอกัน.

ธรรมทั้ง ๖ ประการนี้ ย่อมท�าให้เกิดความรักความเคารพในกันและกัน  

เป็นไปเพือ่ความไม่ววิาท เพือ่ความสามคัคี เพ่ือเอกภีาพคือความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั.

แต่บุคคลจะประพฤติสาราณียธรรม ก็ต้องอาศัยคอยส�ารวมจิตของตนไว้  

ไม่ให้ตกไปในอ�านาจของโลภะความอยากได้ หรอืราคะความติดความยนิด ีโทสะความ

โกรธแค้นขัดเคือง และโมหะความหลง กิเลสเหล่านี้เป็นตัวมารในใจ ซึ่งผูกจิตใจของ

บคุคลไว้ รัง้ให้ประพฤตไิปตามอ�านาจของราคะหรอืโลภะ โทสะ และโมหะ ไม่ให้หลดุ

ไปจากอ�านาจ และคอยทีจ่ะห้ามไม่ให้ปฏิบัตธิรรมวินยัให้เป็นไปโดยชอบ เครือ่งผกูของ

มารนี้ก็คืออารมณ์เครื่องล่อต่าง ๆ ที่ประสบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ

นี้เอง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็คอยมีสติความระลึกและปัญญาความรู้ ส�ารวมระวังจิตใจไว้ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากตัวมารและเครื่องผูกของมารได้  

ดังพระพุทธภาษติทีต่รสัไว้ว่า ทรูงคฺม� เอกจร� เป็นอาท ิแปลความว่า ชนเหล่าใดส�ารวม

จติท่ีเทีย่วไปไกล เท่ียวไปแต่ดวงเดียว ไม่มีสรีระ มคีหูาคอืกายเป็นทีอ่าศยั ชนเหล่านัน้

ย่อมพ้นจากมารและจากเครื่องผูกของมาร.

 มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๖ กรกฎาคม ๒๕๐๖



กัณฑ์ที่ ๑๙ 

พุทธปทปีกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 สีลํ สมาธิ ปญฺญา จ  วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา

 อนุพุทฺธา อิเม ธมฺมา  โคตเมน ยสสฺสินา

 อิติ พุทฺโธ อภิญฺญาย  ธมฺมมกฺขาติ ภิกฺขุนนฺติ.

บดันี ้จกัรับพระราชทานถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา สนองพระเดชพระคณุ

ประดบัพระปัญญาบารม ีอนุรปูพระราชกุศลในวันอาสาฬหบชูา ด้วยสมเดจ็บรมบพติร

พระราชสมภารเจ้าท้ังสองพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสามพระองค์  

ได้เสด็จ ฯ ประพาสจากประเทศไทยสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษครั้งนี้ ด้วยม ี

พระมหากรุณาเพื่อที่จะพระราชทานพระบรมราชานุสาสน์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  

เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ์ ซึง่ได้เสดจ็มาประทบัทรงศกึษาอยู ่ณ ประเทศนีแ้ล้ว และเพือ่ทรง

ประกอบพระราชกรณยีกจิต่าง ๆ ทัง้นีด้้วยทรงมุ่งประโยชน์สุขท่ีพงึบงัเกดิขึน้แก่ประเทศ

ชาติและประชาชนชาวไทยสืบต่อไปภายหน้า.

ในโอกาสนี้ได้มีพระมหากรุณาเสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดวัดพุทธปทีป 

ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมป้ายจารึกนามวัดพุทธปทีปที่ได้พระราชทาน พระสงฆ์เจริญ

ชัยมงคลคาถาแล้วเสดจ็ ฯ เข้าสูส่ถานสถติพระพทุธปฏิมาพระประธานแห่งวัดพทุธปทปี 

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงจุดเทียนพรรษาซึ่งตั้งอยู่ในตู้ สมเด็จบรม-
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บพติรพระราชสมภารเจ้าท้ังสองพระองค์ถวายพุม่ เทียนแพ ต้นไม้ทองเงนิ เป็นพทุธบชูา 

ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าเสด็จ ฯ 

ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระสงฆ์ เป็นการทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลเข้าพรรษาแล้ว  

พระสงฆ์ผูป้ระชุมอยูใ่นท่ีนีส้วดสดดุคีณุพระรตันตรยั เร่ิมพิธอีาสาฬหบชูา จบแล้วทรง

พระกรณุาโปรด ฯ ให้มกีารแสดงพระธรรมเทศนา สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า

ทรงจดุเทยีนดหูนงัสอื พระราชทานให้เจ้าหน้าทีเ่ชญิไปต้ังทีธ่รรมาสน์ สมเดจ็บรมบพติร

พระราชสมภารเจ้าทัง้สองพระองค์ ทรงจดุธปูเทยีนเคร่ืองทรงธรรม น้อมพระราชหฤทยั

ระลกึถงึพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูไ้ด้ทรงแสดงปฐมเทศนาในวนัอาสาฬหปรุณม ีในสมยั

ทีไ่ด้ตรสัรูพ้ระธรรมแล้วใหม่ เป็นการทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลเนือ่งในวนัอาสาฬหบชูา

นี้อีกส่วนหนึ่ง.

ชาวไทยทั้งที่เป็นนักเรียนและข้าราชการ กับทั้งชาวประเทศผู้เป็นมิตรสนิทนี้

และชาวประเทศอื่น ผู้ได้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ ได้มีโอกาส

พิเศษอย่างย่ิงที่ได้เฝ้าชมพระบารมีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสอง 

พระองค์ พร้อมทัง้สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ ได้มโีอกาสโดยเสดจ็

พระราชกุศลในวนัอาสาฬหบูชาแห่งสมเดจ็พระมหากษตัราธริาชเจ้า ผูท้รงเป็นพทุธมามกะ 

เป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก.

เหตุการณ์ทั้งปวง ณ ที่นี้ในวันนี้ เริ่มตั้งแต่พิธีทรงเปิดวัด จึงเป็นเหตุการณ์

พิเศษอันควรจารึกไว้เป็นประวัติการณ์ส�าคัญแห่งพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่ง ซึ่งแม้จะ

เกิดขึ้นในประเทศถิ่นที่ห่างไกลจากประเทศไทย แต่ก็เนื่องด้วยคนไทย และเนื่องด้วย

ชาวมติรประเทศน้ีด้วยโดยแท้ กบัท้ังเนือ่งด้วยชาวพทุธศาสนกิชนทัว่ไป เพราะได้เกดิ

มวีดั กล่าวคอืสถานท่ีเป็นทีป่ระกาศ เป็นทีป่ระพฤตธิรรม เพือ่ความสขุความเจรญิแก่

บุคคลท่ัวไป ไม่เลือกชาติศาสนาหรือชั้นวรรณะขึ้นอีกแห่งหนึ่ง อันได้เริ่มขึ้นด้วย 

ชาวไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ แห่งสมเดจ็พระมหากษตัริย์ไทย ทัง้ได้เสดจ็ ฯ มาทรง

เปิดด้วยพระองค์เอง กับท้ังได้พระราชทานพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยอันมีค่าสูงทั้งทาง

ศลิปะทัง้ทางโบราณวตัถตุามท่ีได้มีผูทู้ลเกล้า ฯ ถวายและพระพทุธปฏิมาส�าคญันีก้ไ็ด้

มาทันประดิษฐานเป็นพระประธานในอุดมสันนิบาตนี้.
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วนัเข้าพรรษาของพระภกิษสุงฆ์นัน้ ได้มพีระพทุธานญุาตไว้ ๒ วนั คือวนัเข้า

พรรษาต้น ๑ วนัเข้าพรรษาหลัง ๑ ในศกนี ้วนัเข้าพรรษาต้นตรงกบัวนัท่ี ๒ สงิหาคม 

วันเข้าพรรษาหลังตรงกับวันที่ ๑ กันยายน ก�าหนดวันถัดจากวันเพ็ญของเดือนทาง

จนัทรคต ิเพราะวนัเข้าพรรษา วนัออกพรรษา และวนัอโุบสถของพระภกิษสุงฆ์ ใช้วนั

ตามจนัทรคต ิโดยปกตพิระภกิษยุ่อมเข้าพรรษาในวนัเข้าพรรษาต้น แต่เมือ่มเีหตทุีจ่ะ

เข้าพรรษาต้นไม่ได้ กเ็ข้าพรรษาหลงั คอืปีหนึง่จะต้องหยุดอยู่จ�าพรรษาตลอด ๓ เดอืน.

ส่วนวันอาสาฬหะนั้น คือวันพระจันทร์เพ็ญหน้าวันเข้าพรรษาต้น ได้ก�าหนด

เป็นวันประกอบพธิบูีชาขึน้วนัหนึง่ เพราะในสมยัต้นพทุธกาล พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง

ปฐมเทศนาในวันนั้น มีประวัติโดยสังเขปว่า เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมในวัน

เพญ็เดอืนเวสาขะ ซ่ึงเป็นวนัประกอบพิธวีสิาขบชูากนัทัว่ไปในบดันีแ้ล้ว ได้ทรงพจิารณา

เหน็ว่า หมูช่นในโลกนีผู้ส้ามารถจะรูธ้รรมทีไ่ด้ตรสัรูม้อียู ่มอีปุมาเหมือนอย่างดอกบวั

ในสระที่จะรับแสงอาทิตย์บานข้ึนได้ จึงได้ทรงอธิษฐานพระหทัยท่ีจะแสดงพระธรรม 

ประกาศพระพุทธศาสนา ได้ทรงพิจารณาหาผู้ที่จะทรงแสดงพระธรรมโปรดเป็นครั้ง

แรก ก็ได้ทรงเหน็ภกิษ ุ๕ รปูซึง่ได้ปฏบิตัพิระองค์มาก่อน จงึได้เสดจ็ไปทรงแสดงธรรม

แก่ท่านทั้ง ๕ นั้นเป็นปฐมในวันอาสาฬหะเช่นวันนี้ เมื่อทรงแสดงจบแล้ว ท่านองค์

หน่ึงผู้เป็นหัวหน้าชื่อ โกณฑัญญะ ได้เกิดดวงตาปัญญาเห็นธรรม คือได้รู้พระธรรม

เป็นขัน้แรก และได้ขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพทุธศาสนา พระองค์กไ็ด้โปรดอุปสมบท

ให้ท่าน จึงได้เกดิมพีระภกิษสุาวกขึน้เป็นเบ้ืองต้นแห่งพระสงฆ์ ซึง่เป็นรตันะทีค่รบ ๓ 

ในวนันัน้ ท่านท่ีเหลือได้รูธ้รรมขัน้แรกและได้อปุสมบทในวนัถดั ๆ มา แต่พระสงฆ์ได้

เกิดขึ้นครบถ้วนเต็มที่ในเวลาต่อมาอีก ๕ วันเมื่อได้ทรงแสดงธรรมส�าคัญครั้งที่ ๒  

ให้ได้รู้ธรรมครบถ้วนทั้งหมด.

ใจความของปฐมเทศนานั้นซึ่งเรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนะ การยังล้อธรรม

ให้หมนุไป” แสดงความตรสัรูข้องพระองค์ว่า ได้ตรสัรูอ้รยิสจัจะ คอืสจัจะอย่างประเสรฐิ 

ซึง่มไิด้เคยทรงสดบัฟังมาจากใครอืน่ ด้วยพระปัญญาทีผ่ดุข้ึน อนัเป็นผลแห่งการทีท่รง

ปฏบัิตค้ินคว้ามาจนได้พบทางปฏบิตัทิีช่อบถกูต้อง รวมเวลาทัง้สิน้ถงึ ๖ ปี ต่อจากน้ัน

ก็ได้เสด็จจาริกไปแสดงธรรมสั่งสอนบุคคลต่าง ๆ ในท่ีต่าง ๆ ตลอดเวลา ๔๕ ปี  

จึงได้เสด็จปรินิพพาน เมื่อเสด็จปรินิพพานนั้น พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานลง 
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ในโลก ได้มพีทุธบรษิทัทัง้บรรพชติและคฤหสัถ์จ�านวนมากแล้ว สมดงัทีไ่ด้ทรงอธิษฐาน

พระหทัยไว้ในเบื้องต้น.

ค�าว่า พทุธศาสนา ได้ออกจากพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้าเอง เม่ือได้ทรงแสดง

พระโอวาทในวนัมาฆะ ซึง่เป็นวนัประกอบพธิบีชูามานานแล้ววันหนึง่ เรยีกว่าวันมาฆบชูา 

พระโอวาทนี้วางสูตรปฏิบัติไว้ว่า “การไม่ท�าบาปทั้งปวง การท�ากุศลให้ถึงพร้อม  

การท�าจิตของตนให้ผ่องใส เอต� พุทฺธาน สาสน� นี้เป็นพุทธศาสนา คือค�าสอนของ 

พระพุทธะคือพระผู้รู้ท้ังหลาย” พระโอวาทนี้ประมวลปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา

เข้าไว้ทั้งสิ้น.

กล่าวโดยสรุป พระพุทธศาสนาแสดงธรรมท่ีเป็นสัจจะ คือเป็นความจริงท่ี 

ทกุ ๆ คนรูไ้ด้เหน็ได้ มีเหตผุลท่ีอาจตรองตามให้เห็นได้ และปฏบิตัใิห้เกิดผลได้สมจรงิ

ตามทีส่อนไว้ นอกจากนีย้งัเพยีงพอทีค่นทุกชัน้ทุกประเภทจะรบัไปปฏบัิตใิห้เกดิประโยชน์

แก่ตนได้ทุกกาลเวลา หรือกล่าวตามสมัยว่า ใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันของคนได้ 

ทุกคน เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่คนทุกชั้น ดังมีพระคุณบทหนึ่งว่า  

“สตฺถา เทวมนุสฺสาน� เป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” มีอธิบายอย่างหนึ่งว่า 

เป็นครูของบุคคลทั้งชั้นสูงทั้งชั้นสามัญ หรือทั้งที่อยู่ในต�าแหน่งสูงและคนสามัญทั่วไป 

ดังจะพึงเห็นได้จากพระประวัติว่า ได้ทรงแสดงธรรมแก่นักบวชหรือผู้มุ่งพ้นโลกด้วย

ธรรมชัน้ปรมตัถ์ (มอีรรถละเอยีด) ทรงแสดงธรรมแก่ท่านผูป้กครองมีพระราชาเป็นต้น 

ด้วยธรรมส�าหรบัปกครอง ทรงแสดงธรรมแก่คนท่ัวไป ด้วยธรรมทีใ่ห้เกดิประโยชน์ใน

ปัจจุบันและภายหน้า และโดยเฉพาะได้ทรงแสดงธรรมแก่แต่ละบุคคล ด้วยธรรมท่ี

เหมาะแก่ภูมิชั้นของเขา ประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติใน

บดัน้ีในชาตนิี ้ไม่ใช่ต้องรอไปในเวลาอืน่ในชาตหิน้า แต่ผูป้ฏบิตัจิ�าต้องเรยีนให้รูใ้ห้เข้าใจ

หลักสูตรของพระพุทธศาสนา และต้องรู้ภูมิฐานของตนเอง.

ค�าว่า หลกัสตูรเป็นค�าขอยืมมาใช้ หมายความว่า ภูมปิฏิบตัธิรรมในพระพทุธ-

ศาสนามหีลายช้ัน เหมอืนอย่างหลกัสตูรของชนทัง้หลายในโรงเรยีนและในมหาวทิยาลยั

ต่าง ๆ และครอูาจารย์กส็อนศิษย์ไปตามระดบัการสอนต่าง ๆ พระพทุธเจ้าแม้จะทรง

แสดงธรรมแก่คนต่าง ๆ ในชั้นต่าง ๆ กัน แต่ก็ทรงประมวลค�าสอนของพระองค์เข้า 
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เหมือนอย่างวางหลักสูตรหรือแม่บทไว้เป็นคราว ๆ เช่น พระโอวาทสามที่กล่าวแล้ว 

ประมวลที่ทรงวางไว้เป็นอนุปุพพปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่เป็นล�าดับ ฉะนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติ

จึงต้องรู้ว่าตนเองก�าลังอยู่ในชั้นไหนหรือดังที่กล่าวว่าก�าลังยืนอยู่ที่ไหน เมื่อรู้ดังนี้  

จึงจะทราบว่าจะเข้าเรยีนช้ันไหน คอืจะปฏบิตัธิรรมชัน้ไหนอย่างไร เพือ่ให้เป็นประโยชน์ 

ในบัดนี้ผู้ที่โทษพระพุทธศาสนานั้นเพราะไม่เข้าใจธรรม ไม่เข้าใจตนเอง บางทีก็ไม่

ประพฤตธิรรม บางทีก็ประพฤตธิรรมไม่สมควรไม่เหมาะสม จึงไม่ได้รบัประโยชน์จาก

พระพุทธศาสนา แม้จะมีพระพุทธศาสนาเป็นที่นับถืออยู่แล้ว เหมือนอย่างมีรัตนะอยู่

ในมือ แต่ไม่รู้ค่าของรัตนะ จึงเก็บลืมไว้เสียก็มี.

ได้ทราบว่า ชาวมิตรประเทศนีแ้ละชาวมติรประเทศอืน่หลายคน ได้อ่านหนงัสือ

พระพุทธศาสนาแล้วเกิดความเลื่อมใส บางคนอ่านพบพระธรรมบทข้อแรกว่า “ธรรม

ทัง้หลายมีใจเป็นหวัหน้า มใีจประเสรฐิ ส�าเรจ็ด้วยใจ ถ้าบคุคลมใีจร้ายเสยีแล้ว จะพดู

ก็ตามจะท�าก็ตาม ทุกข์ก็ติดตามเขาไปเพราะเหตุนั้นทีเดียว เหมือนอย่างล้อเกวียน

หมนุไปตามรอยเท้าโคท่ีน�าเกวยีนไป ฉะนัน้” ดงันี ้แล้วกเ็กดิเลือ่มใสชอบใจ จบัศกึษา

และได้นับถือพระพุทธศาสนาในกาลต่อมา.

ควรตั้งข้อสังเกตในที่นี้ว่า ชาวมิตรประเทศทั้งหลาย เช่นประเทศนี้ ซึ่งเป็นผู้

ใหม่ผู้แปลกต่อพระพุทธศาสนา มักจะสนใจมองพระพุทธศาสนาในทางปัญญา คือ

ต้องการจะรู้จะเข้าใจเหตุผล เมื่อได้อ่านพระวินัยบัญญัติ ก็อาจสงสัยว่า จะยังมีภิกษุ

ผูป้ฏบิติัพระวนิยัอยูห่รอืไม่ หรอืจะเหลอือยูเ่พยีงต�ารา เมือ่ได้อ่านศลีห้า กอ็าจตัง้ความ

สังเกตคนที่นับถือพระพุทธศาสนาว่า ประพฤติกันอย่างไร คนที่มีปัญญาความคิดนั้น 

มกัจะฟังผูท้ีพ่ดูอะไรให้เขาฟังคร่ึงหนึง่ อีกคร่ึงจะสังเกตว่าผูท้ีพู่ดเป็นคนอย่างไร ถ้าเขา

เห็นว่าผูท้ีม่าพดูแสดงเป็นคนด ีเขากจ็ะเคารพฟัง ถ้าเขาเหน็ว่าผูพ้ดูมลีกัษณะตรงกนัข้าม 

เขาก็จะเกิดความหมิ่นในผู้พูดและก็พาให้เกิดความไม่สนใจในเรื่องที่ผู้พูด ๆ แม้จะมี

เหตุผลที่เป็นประโยชน์ ชาวพระพุทธศาสนาทั้งหลายทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ย่อมน่าที่

จะระลึกถึงข้อสังเกตน้ี เพื่อท่ีจะได้รักษาความดีไว้ให้มาก ดังสุภาษิตที่ว่า “พึงรักษา

ความดีเหมือนอย่างเกลือรักษาความเค็ม” และควรที่จะศึกษาให้รู้พระพุทธศาสนา  

อาจที่จะตอบค�าถามที่ควรตอบได้ ไม่เช่นนั้นจะเป็นที่เห็นว่าหลับหูหลับตานับถืออะไร

กไ็ม่รู้ พทุธศาสนกิชนผูป้ระพฤติตวัดมีคีวามรู ้แม้พอจะชีแ้จงตอบค�าถามเรือ่งพระพทุธ-
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ศาสนาได้แม้ในหลักส�าคัญ หรือแม้แต่ย่อ ๆ บางข้อ ไปที่ไหนก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็น 

“ธรรมทตู” อยูใ่นตนเอง แต่ข้อส�าคญัจะต้องมธีรรมอยูท่ีต่น หมายถงึมธีรรมทีต่นควร

ประพฤติดังนี้ ก็ชื่อว่าได้ช่วยเป็นธรรมทูตด้วยกัน.

ธรรมย่อมเป็นสัจจะที่เป็นเหตุและผลอันมีอยู่ที่ทุก ๆ คน เรียกได้ว่าตนเอง

น่ันแหละเป็นท่ีประมวลธรรม พระพทุธศาสนาเป็นเหมอืนกระจกส่องให้ทกุคนผูม้จีกัษุ

มองเหน็ตนเองตามเป็นจริงว่าเป็นอย่างไร ตัง้ต้นแต่ดหีรอืชัว่อย่างไร พร้อมทัง้บอกวธิี

ทีจ่ะแต่งตนเองให้งดงามไว้ด้วยพร้อมเสรจ็ ฉะนัน้ รู้ธรรมกค็อืรูจ้กัตนเอง รูจ้กัแต่งตน

ให้ดี คนที่ปฏิเสธธรรม ก็คือคนที่ปฏิเสธที่จะดูให้รู้จักตนเอง และปฏิเสธที่จะแต่งตน

ให้วัฒนะเป็นอารยะ.

อนึ่ง ธรรมเป็นตัวชีวิตแห่งประโยชน์ที่บุคคลได้รับ ประโยชน์เป็นสิ่งที่ชีวิต

ต้องการหรอืเป็นสิง่เกือ้กลูให้เกดิความสขุ การศกึษาเล่าเรยีนศลิปวทิยาเป็นประโยชน์

ที่ต้องการในขั้นต้น เพราะเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความสามารถประกอบอาชีพ เพื่อได้

ทรัพย์มาด�ารงชีวิตให้เป็นสุข นอกจากนี้ยังต้องการไมตรี ต้องการเกียรติเป็นต้น  

เหล่านี้เป็นประโยชน์ที่ทุกคนต้องการ แต่ท�าไมจึงจะบรรลุถึงประโยชน์ท่ีต้องการนั้น 

ยกตัวอย่างเช่น นักเรยีนท่ีจะเรยีนได้ดจีนส�าเร็จได้ ด้วยวิธฟัีงให้ด ีคิดให้ดีให้เข้าใจ ถาม 

และจดจ�าให้ดี (สุ. จิ. ปุ. ลิ.) เป็นต้น จึงต้องมีธรรมที่เป็นก�าลังใจ เช่น ฉันทะ  

(ความใคร่เรียน) วิริยะ (ความเพียรพยายามประกอบด้วยความอดทน) จิตตะ  

(ความตั้งจิตมั่นคงแน่วแน่มีสมาธิในการเรียน) วิมังสา (ความสอบสวนใคร่ครวญ)  

แต่ธรรมที่เป็นก�าลังใจน้ีย่อมมีเครื่องกระตุ้นเตือน ที่อาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือ

เป็นวิธีปฏิบัติตนเอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เช่น เห็นเพื่อนมาเรียน ก็เกิดฉันทะมา

เรยีนบ้าง ครัน้มาเรยีนเข้าจรงิ ก็อาจท้อถอยเพราะไม่เป็นสขุสนุกสบาย จงึสูว้ธิปีฏบิตัิ

ตนเองไม่ได้ พระพทุธเจ้าได้วางหลกัสตูรปฏิบติัตนเองไว้แล้วคอื หลกัไตรสกิขา (สกิขา

หรือศึกษา ๓) ได้แก่ สีลสิกขา ศึกษาในศีล จิตตสิกขา ศึกษาในจิต ปัญญาสิกขา 

ศึกษาในปัญญา.

ค�าว่า สิกขา มีบอกอยู่แล้วว่า ต้องฝึกปฏิบัติตนเอง แต่เมื่อปฏิบัติเป็น 

ข้ัน ๆ ไป และเม่ือเคยชินเข้าก็กลายเป็นของไม่ยาก จะรู้สึกอึดอัดยากอยู่บ้างก็แต่ 

ใหม่ ๆ เท่านั้น ซึ่งเมื่อมีความตั้งใจแล้ว ไม่เป็นสิ่งเกินวิสัยไปเลย.
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สลีสกิขา ข้อแรก คือฝึกหดัท่ีจะยบัยัง้งดเว้นจากความคดิทีจ่ะประพฤตตินไป

ในทางทีผ่ดิต่าง ๆ ประพฤตตินไปแต่ในทางทีช่อบ จนถงึยบัยัง้งดเว้นจากความประพฤติ

เป็นเหตุก่อภัยเวรแก่ใคร ๆ (ตามหลักศีล ๕) จากอบายมุขทางเส่ือมเสียต่าง ๆ  

เมื่อฝึกอยู่บ่อย ๆ จะกลายเป็นนิสัยไปเอง.

จิตตสิกขา ข้อที่ ๒ คือฝึกหัดควบคุมใจให้มีความสงบตั้งมั่น เมื่อมีเรื่องส่ง

เสริมให้ดีใจหรือกระทบกระท่ังให้ไม่ชอบ ก็ท�าความสงบใจสักครู่หนึ่ง หรือเมื่อจะท�า

อะไรทีเ่ป็นการยาก ก็ท�าความสงบใจสกัขณะหนึง่ก่อน และหัดรวมใจให้แน่วแน่มัน่คง

ในวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ เรียกว่าท�าใจให้มีสมาธิ เป็นเหตุก่อให้เกิดก�าลังจิต ที่สงบ

จากเคร่ืองกัน้หรอืเครือ่งฉดุรัง้ไปในทางผดิทัง้หลายได้ดยีิง่ สมาธนิีใ้ช้ในการงานทัง้ปวง 

เช่น ในการฟัง เมื่อมีสมาธิในการฟัง ก็จะได้ปัญญาในเรื่องที่ฟัง.

ปัญญาสิกขา ข้อที่ ๓ คือฝึกฝนใช้ความคิดหาเหตุผล ให้เกิดความรู้ตาม

เหตุผล ตั้งต้นแต่เหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวแก่ความผิดถูกชั่วดีเป็นต้น ฟังอบรมตักเตือน

สักชั่วโมงหน่ึง ก็สู้ความรู้ส�านึกถูกท่ีเกิดขึ้นแต่ตนเองแวบหนึ่งไม่ได้ แต่การอบรม 

ตักเตือนก็เพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นเช่นนั้น หัดใช้ความคิดตามเหตุผล จะได้ความรู้ที่เป็น

ตวัปัญญาน้ีได้ด้วยกนัทกุคน ศกึษาพระพุทธศาสนากเ็พือ่ปัญญาในธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงสอน.

อนึ่ง ปัญญาซ่ึงควรมีประจ�าตนอยู่เสมอที่ควรเน้นเป็นพิเศษอีกข้อหนึ่งน้ัน  

ก็คือปัญญาท่ีพิจารณาตนเอง เหมือนดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระราหุลว่า  

“แว่นมีประโยชน์อะไร” พระราหุลกราบทูลตอบว่า “มีประโยชน์ส�าหรับส่องดู” จึงได้

ประทานพระโอวาทว่า “ควรตรวจดูกรรมทางกายวาจาใจให้รอบคอบ เหมือนอย่าง 

ส่องแว่นดูฉะนั้น” และได้ตรัสไว้ในหมวดธรรมบทว่า “จงโจทตนด้วยตน จงสอบสวน

ตนด้วยตน” ธรรมข้อนีเ้หมาะอย่างยิง่แก่ผูใ้หญ่ หรอืผูท้ีอ่ยูห่่างไกลผูป้กครองทีใ่กล้ชดิ.

การฝึกหัดยับย้ังงดเว้นตนเอง อาจรู้สึกเหมือนถูกติดอยู่ในท่ีคุมขังในชั้นแรก 

แต่เมือ่ได้หดัควบคมุใจตนเองได้บ้างแล้ว จะรูส้กึหายอึดอดัอย่างนัน้ แต่กอ็าจยงัล�าบาก

ใจในการควบคุมจิต เมื่อชินเข้าและหัดใช้ความคิด ได้ปัญญาขึ้นในทางที่ถูกแล้ว ก็จะ

ปล่อยใจได้ตามสบาย เพราะเมือ่มองเหน็ได้เองอย่างแน่ชัดแล้วว่า อะไรดจีรงิ อะไรชัว่จรงิ 
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ก็จะละทางชั่วผิดได้เองทั้งทางกายทางใจ จิตจะรังเกียจส่ิงท่ีชั่วผิดขึ้นเองเหมือนอย่าง

สิ่งปฏิกูล ไม่ต้องการจะข้องแวะ และบรรลุถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นไปเป็นขั้น ๆ  

ซึ่งเป็นเสรีโดยแท้จริง ไตรสิกขานี้เป็นเสรีธรรม (ธรรมให้เกิดความเสรี ท่านแสดงไว้

โดยตรงคือ มรรคมีองค์ ๘ แต่ก็ย่อลงในไตรสิกขา) ผู้ท่ีได้ศึกษาดีในทางโลกแล้ว  

ได้ศึกษาในสิกขาของพระพุทธเจ้าดีอีกทางหนึ่ง ย่อมชื่อว่าได้ศึกษาเพื่อความศึกษาที่

สมบูรณ์ ผู้ที่มีการศึกษาสมบูรณ์ ก็คือผู้ที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมนุษย์ที่สมบูรณ์

นี้แหละ เป็นผู้มีเสรีภาพที่สมบูรณ์.

“ธรรมเหล่าน้ีคือ ศีล สมาธ ิปัญญา และวมิตุตอินัเยีย่ม พระโคดมผูม้พีระยศ

ได้ตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ดังนี้แล้วได้ตรัสบอกภิกษุทั้งหลาย.”

“พระพุทธเจ้าเหมือนอย่างผู้ชูดวงประทีปในที่มืด เพ่ือว่าผู้มีจักษุจักมองเห็น

รูปทั้งหลาย.”

“ธมฺโม ปทีโป วิย ตสฺส สตฺถุโน ธรรมของศาสดานั้นเพียงดวงประทีป.”

“ปทีปํ น คเวสถ ไฉนจึงไม่แสวงหาดวงประทีปกันเล่า.”

ขออ�านาจคุณพระศรีรตันตรยัและอ�านาจพระราชกศุลทั้งปวงที่ไดท้รงบ�าเพญ็ 

อภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ พร้อมทั้งสมเด็จ 

พระราชโอรสธดิา พร้อมด้วยสมเดจ็บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าแห่งองักฤษ ให้ทรง

พระเกษมส�าราญปราศจากโรคาพาธอุปัทวนัตราย ทรงพระเจรญิด้วยพระพรชยัมงคล

ทั้งปวง และอภิบาลรักษาท่านผู้ร่วมสร้างและอุปการะด้วยประการต่าง ๆ แก่วัด 

พุทธปทีปน้ี พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทยชาวประเทศอ่ืน กับทั้งท่านผู้มีมิตรจิต 

ทั้งหลาย และโดยเฉพาะชาวมิตรประเทศนี้เป็นที่ซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่ ให้มีความเกษมสวัสดี 

อน่ึง ขอได้อภิบาลรักษาประชาสัตวโลกทั้งปวงให้ด�าเนินในคลองธรรมโดยชอบ เพื่อ

ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน เทอญ.

ถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี 

ยุติด้วยเวลา เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร.

แสดง ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๐๙
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ปูชารเห ปูชยโต พุทฺเธ ยทิ จ สาวเก

ปปญฺจสมติกฺกนฺเต ติณฺณโสกปริทฺทเว

เต ตาทิเส ปูชยโต  นิพฺพุเต อกุโตภเย

น สกฺกา ปุญฺญํ สงฺขาตํุ อิเมตฺตมฺปิ เกนจีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แก่การฟังธรรม ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะอนัเวียนมาถงึเข้า.

อน่ึง วันนี้เป็นวันมาฆปุณมี ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วไปก�าหนดท�าการบูชา  

ซึ่งเรียกว่าวันมาฆบูชา วันมาฆปุณมีนี้เป็นวันที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรม

โอวาทพิเศษ วางหลักพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์ เพื่อที่พระสงฆ์สาวกจะได้ถือเป็น

หลักในการประกาศพระพุทธศาสนา ดังที่ท่านได้กล่าวว่า เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต 

ความประชมุแห่งองค์ท้ัง ๔ กล่าวคือ ภกิษจุ�านวน ๑,๒๕๐ รปู ล้วนเป็นพระอรหนัต-

ขีณาสพ เป็นองค์อันหนึง่ ล้วนเป็นผูอุ้ปสมบทด้วยวธิทีีส่มเดจ็พระบรมศาสดาได้ประทาน

ให้เอง ด้วยพระด�ารัสว่า “จงเป็นภิกษุมา” อันเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นองค์

อันหน่ึง ล้วนเป็นผู้ที่ได้มาเฝ้าเอง มิได้นัดหมาย เป็นองค์อันหนึ่ง และวันนั้นเป็น 

วันมาฆปุณมีเช่นวันนี้ เป็นองค์อันหนึ่ง เมื่อประกอบด้วยองค์ ๔ ประการนี้ สมเด็จ



137ปูชากถา

พระบรมศาสดาจงึได้ทรงท�าวสิทุธอุิโบสถกบัพระภกิษสุงฆ์นัน้ และทรงแสดงพระโอวาท-

ปาฏิโมกข์ วางหลักพระพุทธศาสนาเป็นสูตรในการสั่งสอนและปฏิบัติ โดยคาถาหนึ่ง

ก็มี ๓ ข้อ คือ สพฺพปาปสฺส อกรณ� การไม่ท�าบาปทั้งปวง กุสลสฺสูปสมฺปทา การยัง

กุศลให้ถึงพร้อม สจิตฺตปริโยทปน� การท�าจิตของตนให้ผ่องใส เอต� พุทฺธาน สาสน�  

นี้เป็นศาสนาคือค�าสอนของพระพุทธะท้ังหลาย ดังนี้ พระโอวาทนี้ที่กล่าวว่าเป็น 

พระโอวาทพิเศษนั้น ก็เพราะว่า โดยปกติสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทเพื่อ

โปรดผูฟั้งให้เข้าถงึธรรมในชัน้ใดชัน้หนึง่เป็นพืน้ แต่ในพระโอวาทนี ้ภกิษซุึง่มาประชมุ

ฟังนั้นล้วนเป็นพระอรหันตขีณาสพผู้เข้าถึงธรรมชั้นสูงสุดแล้ว ไม่ใช่เป็นผู้ที่ทรงแสดง

ธรรมโปรดให้บรรลุถงึธรรมขัน้ใดขัน้หนึง่สบืต่อไป ฉะนัน้ พระโอวาทนีจ้งึได้ทรงแสดง

เพือ่วางหลกัพระพุทธศาสนา ส�าหรบัท่ีภิกษสุงฆ์จะได้ถอืเป็นหลกัในการสัง่สอนอบรม

ในทางปฏบิตัสิบืต่อไป การแสดงเรือ่งวันมาฆบชูาและธรรมเบด็เตล็ดอย่างอืน่ พร้อมทัง้

พิธีบูชาในวันนี้ ได้ก�าหนดจะท�าในภาคกลางคืน.

ในเช้าวันนี้ ท่านก�าหนดให้แสดงธรรมเรื่องการบูชา ตามบทอุเทศที่ยกขึ้นไว้ 

ณ เบื้องต้นว่า

ปูชารเห ปูชยโต พุทฺเธ ยทิ จ สาวเก

เป็นต้น ที่แปลความว่า เมื่อบุคคลบูชาพระพุทธะหรือสาวกของพระพุทธะที่

ควรบูชา ผูล่้วงธรรมเป็นเหตเุน่ินช้า ผูข้้ามความโศกและความระทมใจ เมือ่บคุคลบชูา

ผู้ควรบูชาเช่นนั้น ซึ่งดับแล้ว ไม่มีภัยแต่ที่ไหน ใคร ๆ ไม่อาจจะนับบุญของบุคคลที่

บูชานั้นได้ว่า บุญนี้มีจ�านวนเท่านี้ ดั่งนี้ นี่เป็นค�าแปลในภาษิตบทอุเทศที่ยกขึ้นไว้นั้น 

เมื่อกล่าวโดยสรุป ย่อมได้หัวข้อตามบทอุเทศนี้อันจะพึงถือเป็นล�าดับในการแสดง

อรรถาธิบายเป็น ๓ ประการ คือ ๑. เรื่องการบูชา ๒. บุคคลผู้ควรบูชา ๓. บุญซึ่ง

เป็นผลอันเกิดจากการบูชานั้น จะได้อธิบายตามล�าดับข้อนี้ เพื่อเป็นแนวทางแห่งการ

ศึกษาและปฏิบัติ.

ประการแรก การบชูา การบูชานัน้กห็มายถงึการเข้าไปแสดงความเคารพโดย

ใช้วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือแม้ด้วยการแสดงด้วยกาย เช่น ประณมมือ นมัสการ 

กราบไหว้ แต่ในทางพระพทุธศาสนานัน้ได้แสดงการบชูาไว้ ๒ คือ อามิสบชูา อย่างหนึง่ 
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ปฏิบัติบูชา อย่างหนึ่ง อามิสบูชา การบูชาด้วยอามิส คือการน�าอามิส หมายถึงวัตถุ 

เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน หรือสิ่งของ เข้าไปแสดงความเคารพตามวิธีที่นิยมกันนั้น ๆ 

ปฏิบัติบูชา บูชาด้วยการปฏิบัติ หมายถึงการปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของท่านซึ่งตนมี

ความเคารพบูชาน้ัน บชูาท้ังสองประการน้ี สมเดจ็พระบรมศาสดาได้ทรงยกย่องปฏบัิติ

บูชา การบูชาด้วยการปฏิบัติเป็นยอด เพราะเหตุว่าอามิสบูชา การบูชาด้วยอามิสคือ

วัตถุต่าง ๆ นั้น ไม่อาจด�ารงพระพุทธศาสนาไว้ได้ แต่ว่าปฏิบัติบูชา การบูชาด้วยการ

ปฏบิตั ิย่อมเป็นการด�ารงพระพทุธศาสนาไว้ได้ นีเ้ป็นอธบิายโดยย่อของเรือ่งการบชูา.

เมื่อมีการบูชา ก็ย่อมจะต้องมีบุคคลหรือวัตถุท่ีพึงบูชา จึงถึงหัวข้อที่ ๒  

อนัได้แก่บคุคลทีค่วรบชูา เมือ่กล่าวโดยทัว่ไป บคุคลทีเ่ป็นทีบ่ชูากนันัน้อาจกล่าวได้ว่า

มีอยู่ ๒ จ�าพวก คือจ�าพวกหนึ่ง เป็นจ�าพวกที่ไม่ควรบูชา อีกจ�าพวกหนึ่ง สมควรรับ

การบูชา จ�าพวกทีไ่ม่ควรบชูานัน้ กห็มายถึงจ�าพวกท่ีปราศจากคณุสมบตัอัินสมควรได้

รับการบูชา หรือประกอบด้วยโทษต่าง ๆ เมื่อไปบูชาคนที่มีโทษต่าง ๆ ไม่ประกอบ

ด้วยคณุสมบตัท่ีิควรบชูา กย่็อมจะบังเกดิโทษแก่ผูบ้ชูาเอง ยิง่ไปปฏบิตัติามค�าแนะน�า

ค�าสั่งสอนของบุคคลเช่นนั้นด้วย ก็ยิ่งประกอบด้วยโทษมาก เพราะฉะนั้น บุคคลท่ี

ประกอบด้วยโทษ ปราศจากคุณสมบัติดั่งนี้ จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ควรบูชา ส่วนบุคคล

ทีค่วรบชูานัน้ ในทางพระพทุธศาสนากไ็ด้แก่พระพทุธะ คอืพระผูต้รสัรูธ้รรมและแสดง

พระธรรมค�าสัง่สอน ตัง้พระพทุธศาสนาและพุทธบรษัิทขึน้ กบัสาวกคือศิษย์ของพระองค์ 

ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีตามพระธรรมค�าสั่งสอนของพระองค์ บุคคล ๒ จ�าพวกนี้ คือ  

พระพุทธะและสาวกของพระพุทธะ ได้ชื่อว่าเป็นปูชารหะคือบุคคลผู้ควรบูชา.

เพราะอะไร ? ก็เพราะว่า พระพุทธะนั้นทรงประกอบด้วยพระคุณดังที่แสดง

ไว้ในบทอุเทศ คือ

พระคุณประการท่ี ๑ ล่วงธรรมเป็นเครือ่งเน่ินช้า ธรรมอะไรเป็นเหตใุห้เนิน่ช้า 

อนัหมายความว่าไม่รวดเรว็ แต่ว่าล่าช้า ธรรมเป็นเหตใุห้เนิน่ช้านี ้อาจแสดงได้ในอนัดบั

ต่าง ๆ เมือ่กล่าวถงึประโยชน์ปัจจบุนัอนัเป็นประโยชน์ท่ีสามัญชนท่ัวไปต้องการ อนัเป็น

ประโยชน์ในทางคดีโลก ธรรมเป็นเคร่ืองล่าช้าก็ได้แก่ความเกียจคร้านเป็นหัวหน้า  

เมือ่บุคคลมีความเกยีจคร้านไม่ขยนัประกอบการงานให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปทนัการณ์ทนัสมยั 
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ก็ย่อมจะเป็นผู้อยู่ล้าหลัง ต้องตกต�่าเสื่อมทรามในประโยชน์อันตนจะพึงได้ในคดีโลก 

เป็นผู้มีวิชาไม่ทันคนอื่น มีทรัพย์ไม่ทันคนอื่น มีสุขสมบัติต่าง ๆ ไม่ทันคนอื่น  

เพราะฉะน้ัน ธรรมเหล่านีอ้นัมคีวามเกียจคร้านเป็นหวัหน้า จงึชือ่ว่าธรรมเนิน่ช้าส�าหรบั

ประโยชน์ปัจจุบัน 

ส่วนประโยชน์ภายหน้าอันเป็นคดโีลกอกีกเ็ช่นเดียวกนั ธรรมเป็นเครือ่งเนิน่ช้า

ก็ได้แก่ความที่บุคคลขาดศรัทธาความเชื่อท่ีถูกต้อง ขาดปัญญาความรู้ที่ถูกต้อง 

เป็นต้น เมื่อมีความเชื่อผิดอันเป็นเหตุถือผิด มีความรู้ผิดอันเป็นเหตุให้หลง เมื่อเป็น

ดงันีก้ใ็ห้เกดิความเน่ินช้าเพราะเหตุท่ีมีความเชือ่ผดิหรือมคีวามหลงอยูน่ัน้ ธรรมเหล่าน้ี

มคีวามเชือ่ผดิความรู้ผดิเป็นต้น จงึเป็นธรรมเครือ่งเนิน่ช้าส�าหรบัผูท้ีต้่องการประโยชน์

ภายหน้า อันเป็นทางคดีโลกเช่นเดียวกัน 

ส่วนธรรมเป็นเครือ่งเนิน่ช้าอันเป็นปรมตัถธรรมคอืธรรมทีม่เีนือ้ความอย่างสงู

ข้ึนไป กไ็ด้แก่ตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก อปุาทาน ความยึดม่ันถือม่ัน กเ็พราะ

ว่าเมื่อมีความอยากมีความยึดมั่นอยู่ในสิ่งอันใด ก็ย่อมจะมีความติดอยู่ในสิ่งอันนั้น  

ไม่หลุดพ้นไปได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องเป็นผู้เนิ่นช้า เพราะความที่ติดอยู่สยบอยู่ในสิ่งที่

ยึดถือไว้นั้น สยบอยู่ยึดถือไว้นานเท่าไร ก็ย่อมจะมีความเนิ่นช้าเท่านั้น 

พระพุทธะได้ทรงละตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก อุปาทาน ความยึดมั่น

ถือมั่นเสียได้ จึงไม่ทรงติดอยู่ไม่ทรงข้องอยู่ในสิ่งทั้งปวงในโลก เพราะฉะนั้น จึงทรง

เป็นผูห้ลดุพ้นไปได้ ไม่ต้องตดิอยูเ่นิน่ช้าในสิง่นัน้ ๆ ทรงพ้นไปได้โดยฉบัพลันทีไ่ด้ทรง

ละตัณหาและอุปาทานเสียได้ เพราะฉะนั้น จึงได้พระนามว่า ผู้ล่วงธรรมเป็นเครื่อง

เนิ่นช้า.

พระคณุประการที ่๒ ผูข้้ามความโศกและความระทมใจ ความโศกและความ

ระทมใจนี ้เป็นทกุข์ทางใจอย่างหนึง่ ทีบ่คุคลทกุ ๆ คนย่อมจะได้เคยประสบ กเ็พราะ

ว่าประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักบ้าง พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ้าง รวมความเข้าแล้วก็

คอื ความปรารถนาทีไ่ม่ได้สมหวงั เมือ่มคีวามปรารถนาไม่ได้สมหวงั จงึเกดิความโศก

และความระทมใจขึน้ ระดบัของความโศกและความระทมใจนี ้ย่อมขึน้อยูก่บัระดบัของ

ความปรารถนา เมือ่มีความปรารถนาแรง ความไม่สมหวงักจ็ะต้องแรง ความโศกความ
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ระทมใจก็ย่อมแรง ถ้ามีความปรารถนาอ่อน ความไม่สมหวังก็อ่อน ความโศกและ

ความระทมใจก็ย่อมจะอ่อน ก็แหละอันความปรารถนานัน้จะต้องไม่สมหวังเรือ่ยไปหรอื

ย่อมจะมีสมหวังอยู่บ้าง ? ในข้อน้ีถ้าพิจารณาอย่างเผิน ๆ ก็ย่อมจะเห็นว่ามีความ

สมหวงับ้างเป็นครัง้เป็นคราว แต่หากพิจารณาโดยแท้จรงิแล้ว ขึน้ชือ่ว่าความปรารถนาแล้ว 

ย่อมไม่มีความสมหวังอยู่ในความปรารถนานั้น กล่าวคือความปรารถนาของบุคคล  

ก็ย่อมปรารถนาที่จะให้ประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รัก สิ่งใดซึ่งเป็นที่รัก ก็ต้องการให้พบให้

อยู่ยั่งยืนอยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปจนนิรันดร และโดยตรงกันข้าม ก็ย่อมปรารถนาท่ีจะ

พลัดพรากจากสิ่งซึ่งไม่เป็นที่รัก สิ่งอันใดไม่เป็นที่รัก เช่นบุคคลที่เป็นศัตรูกันหรือ 

วัตถุท่ีไม่ชอบ ไม่เจริญตา ไม่เจริญใจ ก็อยากที่จะให้บุคคลหรือวัตถุนั้นเสื่อมส้ินไป 

เสียหมดเสีย ความปรารถนาของบุคคลน่ีเองเป็นเครื่องสร้างสิ่งที่เป็นที่รักหรือไม่เป็น

ที่รักขึ้น และย่อมไม่มีอิ่มไม่มีความเต็มอยู่กับความปรารถนานั้น เช่น หากจะถามว่า 

ปรารถนาจะให้อยู่กับสิ่งที่เป็นที่รักเป็นเวลานานสักเท่าใด ๑ ปีพอไหม ๓ ปีพอไหม 

ถ้าถามดังนี้แล้ว ก็ได้ค�าตอบว่าไม่พอ ก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รวมความว่าเป็นนิรันดร 

เป็นอันว่าไม่อยากให้สิ่งที่รักพรากเลย ถ้าสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ก็อยากให้พรากเสียโดยเร็ว 

ไม่อยากที่จะพบ ไม่อยากท่ีจะเห็น เม่ือเป็นดั่งนี้ความสมปรารถนาจะพึงมีได้อย่างไร 

ใจของบุคคลเองซึ่งตั้งความรักหรือความเกลียดไว้ ก็ยังเปลี่ยนได้เสียแล้วหรือไม่เที่ยง

เสียแล้ว เม่ือเป็นเช่นนี้ จะเอาอะไรว่าเป็นส่ิงที่เที่ยง เป็นส่ิงที่มั่นคงและยั่งยืน  

เพราะฉะนั้น ความปรารถนาของบุคคลจึงหาความสมหวังไม่ได้ เมื่อเป็นทาสของ 

ความปรารถนาอยู่ตราบใด ก็ต้องมีโศกระทมใจอยู่ตราบนั้น เมื่อเป็นดั่งนี้จึงไม่พ้นไป

จากความโศกความสะเทือนใจไปได้ 

ส่วนพระพทุธะซ่ึงเป็นพระผูต้รสัรูธ้รรม ได้ทรงมพีระปัญญาเห็นสจัจธรรมคอื

ธรรมทีเ่ป็นตวัความจริง ว่าความปรารถนาอนันีแ้หละเป็นสมทุยัสจัจ์ ความจรงิคอืสมทุยั 

เหตใุห้บงัเกดิความทกุข์ เมือ่เป็นดัง่นีจ้งึได้ทรงละสมทุยั ความดิน้รนทะยานอยากนีไ้ด้ 

โดยความก็คือละตัณหาอุปาทานดังกล่าวในข้อก่อนนั้นเอง เมื่อละสมุทัยได้แล้ว ก็สิ้น

ความปรารถนา เมื่อสิ้นความปรารถนา ความโศกและความระทมจึงไม่มี จึงทรงห้าม

ความโศกระทมใจไว้ได้.
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พระคุณประการที่ ๓ ผู้ดับ ก็หมายถึง ผู้ดับซึ่งกิเลส คือตัณหาอุปาทาน 

ดังกล่าวนั้น ดับสิ้นคือดับความโศกความระทมใจดังกล่าวนั้นได้ เป็นผู้ดับสนิททาง

จิตใจ.

พระคุณประการที่ ๔ ไม่มีภัยแต่ที่ไหน คือเพราะเป็นผู้ดับอย่างนั้น จึงไม่มี

กลวัอะไร จากอะไร คือไม่ต้องกลวัว่าจะพลดัพรากจากอะไร ไม่ต้องกลวัว่าจะประจวบ

กับอะไร ไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะมาเป็นภัย ไม่มีมรณภัย และไม่มีภัยใด ๆ ที่จะท�าให้

บังเกิดความกลัว อีกประการหนึง่ ไม่เป็นภยัแก่ใคร ไม่โลภอยากได้ของใคร ไม่โกรธใคร 

ไม่หลงในอะไร จงึไม่เป็นภยัแก่ใครแม้ด้วยใจ ไม่ต้องกลวัว่าจะประกอบกรรมทีเ่ป็นภยั

แก่ใคร.

พระพุทธะได้ทรงประกอบด้วยพระคุณเหล่านี้ ประการที่ ๑ ล่วงธรรมเป็น

เครื่องเนิ่นช้า ประการที่ ๒ ข้ามความโศกและความระทมใจ ประการที่ ๓ ดับคือดับ

กิเลสและกองทุกข์ ประการที่ ๔ ไม่มีภัยแต่ท่ีไหน หรือว่าไม่เป็นภัยแก่ใคร ๆ  

ในที่ไหน.

พระพุทธะได้ทรงประกอบด้วยพระคุณเหล่านี้ ทรงแสดงธรรมสั่งสอน ก็ทรง

แสดงธรรมเพื่อให้ล่วงธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าเป็นต้น สาวกผู้เป็นศิษย์ของพระองค ์

ก็ปฏิบัติธรรมท่ีพระองค์ทรงสั่งสอนน้ัน จนเป็นผู้ล่วงธรรมที่เนิ่นช้าได้ หรือว่าเป็น 

ผู้ก�าลังปฏิบัติอยู่เพ่ือล่วงธรรมเป็นเครื่องเน่ินช้านั้น เพราะฉะนั้น จึงเป็นปูชารหะคือ

เป็นบุคคลที่ควรบูชา.

เมือ่บชูาบุคคลท่ีควรบูชาเช่นนัน้จะได้ผลอะไร ? จงึมาถงึหวัข้อที ่๓ คอืว่าได้

บุญที่ไม่อาจจะนับได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้.

ค�าว่า บุญ น้ัน โดยเหตุเป็นชื่อของการปฏิบัติเป็นเครื่องล้างความชั่วร้าย  

โดยผลเป็นชื่อของความสุข ได้ในพระพุทธภาษิตแสดงธรรมโดยผลไว้ว่า มา ภิกฺขเว 

ปญุญฺาน� ภายติถฺ เป็นต้น ท่ีแปลความว่า ภกิษทุัง้หลาย ท่านทัง้หลายอย่ากลวัต่อบญุ

เลย ค�าว่า บุญ นั้น เป็นชื่อของความสุข ดั่งนี้ นี้เป็นบุญโดยผล อันจะบังเกิดจากบุญ

โดยเหต ุคือการปฏบิตัเิป็นเครือ่งช�าระล้างความชัว่ร้าย กแ็หละการบชูาท่านผูค้วรบชูา 
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ด้วยอามสิกต็าม ด้วยการปฏบิตัติามค�าสัง่สอนของท่านกต็าม เมือ่บชูาด้วยการปฏบิตัิ

ตามค�าสัง่สอนของท่าน กย่็อมเป็นผูป้ฏิบัตเิพือ่ละธรรมเป็นเครือ่งเนิน่ช้า เพือ่ข้ามความ

โศกและความระทมใจ เพ่ือดบักเิลสและกองทกุข์ และเพือ่ไม่ท�าตนให้เป็นภยัแก่ใคร ๆ 

ทั้งตนเองก็ไม่มีภัยจากท่ีไหน เพราะว่าดับกิเลสและกองทุกข์เสียได้ เมื่อเป็นดั่งนี้  

การปฏิบัติดังนี้ จึงช่ือว่าเป็นบุญโดยแท้ เพราะการช�าระกายวาจาและใจโดยบริสุทธิ ์

เป็นไปตามโอวาทของพระพุทธเจ้า

ในวนัมาฆปุณมนีีท้ีว่่า การไม่ท�าบาปทัง้ปวง ๑ การท�าบญุกศุลให้ถงึพร้อม ๑ 

การช�าระจติของตนให้ผ่องใส ๑ การปฏบิตัด่ัิงนีจ้งึเป็นตวับญุโดยตรง เป็นเครือ่งช�าระ

ความชั่วร้ายทั้งปวง เป็นเหตุให้ประสบบุญโดยผลคือความสุขอันเกิดจากความปฏิบัติ

ทางกายทางวาจาทางใจ บญุดงักล่าวนีย่้อมเป็นส่ิงซึง่นบัไม่ได้ว่าเท่าไร เพราะไม่ขึน้อยู่

กับตัณหาอุปาทาน ถ้าหากว่าการท�าบุญขึ้นอยู่กับตัณหาอุปาทาน เหมือนอย่างว่าการ

ท�าบุญรกัษาศีลกดี็ ให้ทานกด็ ีแล้วกอ็ธษิฐานขอลาภขอผลต่าง ๆ ซึง่เป็นตัวความโลภ 

อย่างน้ีนับได้ว่าเท่าไร สุดแต่ว่าต้องการลาภผลเท่าไร ก็นับเอาเท่านั้น แต่ถ้าหากว่า

เปน็การท�าบญุเพือ่ละตัณหาอปุาทาน ซึง่เป็นบุญโดยตรง ไมม่จี�านวนอะไรนบั เพราะ

ไม่ต้องการอะไรที่จะนับว่าเท่าไร จะได้อะไรเท่าไร จะเสียอะไรเท่าไร นี้เป็นตัวบุญ

โดยตรง การท�าบุญโดยตรงซึ่งเป็นการปฏิบัติดีชอบนี้ จึงนับไม่ได้ว่าบุญนี้มีประมาณ

เท่านี้ เพราะเป็นการปฏิบัติโดยตรงตามธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นปฏิบัติบูชา.

การแสดงธรรมในวันมาฆะตอนเช้านี้เร่ืองการบูชา แสดงตามบทอุเทศ  

มีอธิบายโดยสังเขปฉะนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลมาท�าการบูชาท่านที่ควรบูชาด้วยวิธี

บูชาทั้งสอง ย่อมชื่อว่าได้กระท�าบุญที่นับไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนา.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐



กัณฑ์ที่ ๒๑ 

ปารมกีถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 มหาการุณิโก นาโถ  หิตาย สพฺพปาณินํ

 ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา  ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนาสนองกุศลเจตนาของท่านสาธุชนซึ่งปรารภ

การฟังธรรม จึงมาประชุมกันเพื่อฟังธรรม เทศนากัณฑ์นี้จะเทศนากัณฑ์พิเศษ  

เพราะใกล้กับอภิลักขิตกาลรัชดาภิเษกแห่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า  

เพราะฉะนั้น จะแสดงเรื่องบารมี เพราะเหตุว่า เมื่อกล่าวว่าบารมี ใคร ๆ ก็มักจะ

นกึถึงพระพทุธเจ้าและพระมหากษตัรย์ิ คอืนกึถงึพระพทุธเจ้าว่า ทรงบ�าเพญ็พระบารมี

มาตลอดเวลาช้านานจึงได้ตรัสรู ้ ตามที่พระอาจารย์ได้เล่าแสดงไว้ และนึกถึง 

พระมหากษตัรย์ิ กไ็ด้มกีารกล่าวสดดุพีระองค์ว่าได้ทรงมีพระบารมี และกใ็ช้ค�าพดูใน

การกราบบงัคมทลู เช่น ขอเดชะพระบารมปีกเกล้าปกกระหม่อมเป็นต้น เพราะฉะนัน้ 

ในโอกาสนีจ้งึจะแสดงเรือ่งบารม ีแต่การแสดงเรือ่งบารมใีนทีน่ีเ้ป็นการแสดงโดยสงัเขป

พอให้จบลงกัณฑ์หนึ่งในเวลาอันสมควร.

ค�าว่า บารมี แปลกันมา ๒ อย่าง อย่างหนึ่งแปลว่าอย่างยิ่ง อีกอย่างแปลว่า

ถงึฝ่ัง ทีแ่ปลว่า อย่างยิง่ นัน้มาจากศพัท์ว่า ปรมะ เอามาใช้ในภาษาไทยว่า บรม เช่น 

พระบรมมหาราชวัง ค�าว่า บรม จากภาษาบาลีว่า ปรมะ แปลว่าอย่างยิ่ง ใช้ทั้ง  
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๒ ทาง คือใช้ในทางดีก็มี ใช้ในทางไม่ดีก็มี ในความหมายว่าเป็นอย่างย่ิงเป็นต้นว่า 

นิพฺพาน� ปรม� สุข� นิพพานเป็นสุขอย่างย่ิง นิพฺพาน� ปรม� สุญฺญ�  นิพพานเป็น 

ความว่างอย่างยิ่ง และที่ใช้ในทางไม่ดีนั้น ก็เช่นว่า สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา สังขารเป็น

ทุกข์อย่างย่ิง หรือแสดงลักษณะของคนดีแต่พูดว่า วจีปรโม แปลว่าคนมีวาจาเป็น 

อย่างยิง่ ไม่ใช่หมายความว่าพดูด ีแต่หมายความว่าดแีต่พดู เรยีกว่า วจปีรมะ มวีาจา

เป็นอย่างยิ่ง นี้ใช้ในทางไม่ดี เพราะเป็นคุณศัพท์สุดแต่ว่าค�านามจะเป็นอะไร เม่ือมี 

ปรมะเป็นคณุศพัท์ กส่็องความว่าสิง่นัน้เป็นอย่างย่ิง จงึใช้ในทางดีกไ็ด้ ในทางไม่ดกีไ็ด้ 

แต่ก็มีความหมายว่าเป็นอย่างยิ่ง คือหมายความว่าเต็มที่หรือเต็มเปี่ยม บารมีมาจาก

ค�านี้ จึงแปลว่าอย่างยิ่งหรือเต็มเปี่ยม.

อีกอย่างหนึ่ง แปลว่าถึงฝั่ง มาจากค�าว่า ปาระ ที่แปลว่าฝั่ง ที่หมายความว่า

ฝั่งข้างโน้น การข้ามจากฝั่งข้างนี้ไปถึงฝั่งข้างโน้นได้ เรียกว่าถึงฝั่ง โดยความก็คือ  

อย่างยิ่งหรือเต็มท่ีน่ันเอง เพราะการท่ีจะข้ามจากฝั่งข้างนี้ไปถึงฝั่งข้างโน้นได้ ก็ต้อง

ท�าการข้ามอย่างเต็มที่แล้วจึงถึงฝั่งได้ ค�าว่า บารมี มาจากค�าว่า ถึงฝั่ง ใช้เป็นชื่อของ

ความดีที่ได้อบรมสั่งสมมาโดยล�าดับ ตั้งแต่น้อยจนถึงเต็มที่ ความดีที่อบรมสั่งสมมา

ในลกัษณะนี ้แม้จะยังไม่เตม็ท่ี แต่ว่าได้อบรมสัง่สมมาไว้บ้างแล้ว เรยีกว่ามเีป็นทนุอยู่

ในตนบ้างแล้ว ก็เรียกว่า บารมี ได้.

ความดีที่สั่งสมไว้ดังกล่าวมาน้ี เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน บอกไม่ถูกมากเท่าไร  

ก็คล้าย ๆ กับความรู้ที่ทุก ๆ คนได้เล่าเรียนมา เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนก็ยังไม่มีความรู้ 

เมื่อเข้าโรงเรียนก็เรียนมาทุกวัน ๆ โดยล�าดับมาเป็นปี ๆ ก็ได้ความรู้ที่เก็บสั่งสมมา

โดยล�าดับ จนถึงเลิกเรียน จะเลิกเองหรือจบชั้นเรียนหรือเรียกว่าจบการศึกษาก็ตาม 

ความรู้ที่เก็บสั่งสมมาโดยล�าดับนั้นแหละ เทียบได้กับบารมีหรือเป็นบารมีอย่างหนึ่ง  

ก็เป็นสิ่งที่บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามากเท่าไร ความรู้ของแต่ละคนจะเอามาชั่งตวงวัด

เหมือนวัตถุไม่ได้ แต่ก็รู้ว่ามีอยู่ และความรู้ที่มีขึ้นนั้น ก็มิใช่เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นใน 

วนัเดียว แต่บงัเกดิจากการท่ีเรยีนมานับเป็นปี ๆ แล้วก็เกบ็ส่ังสมพอกพนูให้มากขึน้ ๆ 

น้ีแหละเป็นลกัษณะของบารมคีอืความดีทีเ่กบ็อบรมส่ังสมมาโดยล�าดบั และหลกัเรือ่ง

บารมีนี้ก็เป็นเครื่องแสดงว่า ความดีที่บุคคลกระท�าทุก ๆ ครั้ง เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ท�าแล้วก็
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แล้วไป แต่ว่ายงัเกบ็สัง่สมพอกพนูมากขึน้ได้อยู่เสมอ และเป็นเครือ่งแสดงว่า บารมีนี้

ก็เกิดมาจากกรรมคือการงานท่ีบุคคลกระท�า ที่เรามักจะเรียกกันว่าการกระท�านี้เอง 

ยกตัวอย่าง การเรียนท่ีกล่าวมาแล้วก็เป็นการกระท�า คือการต้องไปเข้าโรงเรียน  

ต้องฟังค�าสอน ต้องมี สุ.จิ.ปุ.ลิ. คือต้องกระท�าทุกอย่างแบบนักเรียน นี่เป็นกรรมคือ

การงานที่กระท�า เมื่อมีการกระท�าดังนี้ เมื่อกระท�าแล้ว ก็ไม่แล้วไป แต่ว่ายังมีส่วน

เหลือที่เก็บสั่งสมพอกพูนขึ้นไว้อยู่เรื่อย ๆ เหมือนอย่างนักเรียนที่เรียนหนังสือนั้น  

เมือ่เรยีนไปวนัหนึง่ ๆ แล้ว ก็ไม่ใช่ว่าแล้วไป ความรูค้วามช�านาญทีบ่งัเกดิขึน้กเ็กบ็ตวั

พอกพูนมากขึ้น ๆ ความดีทุก ๆ อย่างที่บุคคลกระท�าก็มีการเก็บตัวพอกพูนอยู่เสมอ

เช่นนั้นแหละ อันนี้แหละเป็นบารมี.

คราวนี้ในทางตรงกันข้าม ความช่ัวท่ีบุคคลกระท�าก็มีการเก็บส่ังสมมากขึ้น

เช่นเดียวกัน และก็มีค�าเรียกว่า อาสวะ ตรงกันข้ามกับบารมี ค�าว่า อาสวะ นั้น  

แปลว่าสิ่งที่ดองสันดานหรือจิตใจ หมายถึงความชั่วท่ีเก็บส่ังสมเข้าไว้ และก็เกิดจาก

กรรมอีกเหมือนกัน คือกรรมที่เป็นกรรมชั่วที่บุคคลกระท�าครั้งหนึ่ง ๆ เมื่อท�าไปแล้ว 

ก็ไม่ใช่แล้วไป ยังมีส่วนเหลือที่เก็บสั่งสมไว้เรียกว่าเป็นอาสวะ เพื่อให้เข้าใจง่าย  

บางท่านแปลบารมีว่าเก็บดี แปลอาสวะว่าเก็บชั่ว ส�าหรับในด้านเก็บชั่วนี้ ก็จะพึงเห็น

ได้เป็นตัวอย่าง ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงนั้น แต่เป็นเรื่องของกาย เช่น  

การติดฝิ่นติดเฮโรอีน เดิมก็สูบฝิ่นสูบเฮโรอีนไม่เป็น แต่เมื่อมีการสูบขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 

๒ ครั้ง ๓ ครั้ง เมื่อสูบแล้ว ก็ไม่ใช่ว่าแล้วไป การติดยาเสพติดนี้ก็ส่ังสมพอกพูน 

ตัวเองให้มากขึ้นอยู่เสมอจนกลายเป็นการติด แม้การดื่มสุราติดสุราก็เช่นเดียวกัน  

เดิมทุกคนก็ดื่มสุราไม่เป็น แต่เมื่อดื่มขึ้นคราวหนึ่ง ๒ คราว ๓ คราว ก็เกิดการติด

ข้ึน การตดิบหุรี ่การตดิการพนนั เช่นการเล่นไพ่เป็นต้น ก็เช่นเดยีวกนั เดมิกไ็ม่เป็น 

แต่เมื่อได้เริ่มขึ้นคราวหนึ่ง ๒ คราว ๓ คราว เมื่อเลิกเล่นคราวหนึ่ง ๆ แล้ว ก็ไม่ใช่

แล้วไป การติดก็พอกพูนสั่งสมตัวเองขึ้น นี่คืออาสวะคือเก็บชั่ว เป็นตัวอย่างในด้าน

ตรงกันข้าม.

ทุก ๆ คนย่อมมีบารมีและมีอาสวะอยู่ด้วยกัน การเกิดมาเป็นมนุษย์น้ัน 

ท่านแสดงว่าเป็นผลของกศุล กแ็ปลว่าต้องท�าดมีาจงึได้มาเกดิเป็นมนษุย์ นีก่แ็สดงว่าที่
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เกิดมาเป็นคนเราเรานี้ ก็ต้องมีบารมีคือความดีที่เก็บสั่งสมอบรมมาดีแล้วด้วยกัน 

ทัง้นัน้ น้อยหรอืมาก และกย่็อมมีอาสวะคือเกบ็ชัว่ตดิมาด้วย เพราะฉะนัน้ คนสามญั

เราทุก ๆ คนนั้นจึงได้มีการกระท�าดีบ้าง กระท�าชั่วบ้าง สุดแต่เครื่องแวดล้อมต่าง ๆ 

น้ันอย่างหนึง่ และสดุแต่อาสวะกบับารมีในจติใจของตนเองนัน้อกีอย่างหนึง่ เพราะฉะนัน้ 

ในด้านของเครือ่งแวดล้อมภายนอก พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้ อเสวนา จ พาลาน� 

การไม่ส้องเสพคนพาล ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา การส้องเสพบัณฑิต ปูชา จ ปูชนียาน� 

การบูชาบุคคลท่ีควรบูชาทั้งหลาย ในส่วนภายใน จึงได้ตรัสสอนให้ สพฺพปาปสฺส  

อกรณ� การไม่กระท�าบาปท้ังปวง กุสลสฺสูปสมฺปทา การยังกุศลให้ถึงพร้อม สจิตฺต- 

ปริโยทปน� การท�าจิตของตนให้ผ่องใส ดังนี้ เมื่อปฏิบัติตามพุทธโอวาทแม้เพียงเท่านี้ 

ทกุ ๆ คนกพ็อเอาตวัรอดให้มคีวามสวสัดไีด้ สามารถทีจ่ะขดัเกลาอาสวะ บ�าเพญ็บารมี

เพิ่มเติมความดีของตนให้มากขึ้นได้.

ท่านแสดงว่า พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ ได้ทรงบ�าเพ็ญ

พระบารมคีอืความดด้ีวยทรงประกอบกรรมคอืการงานทีด่ ีเกบ็สัง่สมความดใีห้มากข้ึน

โดยล�าดับ ดังที่ท่านแสดงบารมีของพระพุทธเจ้าไว้เป็น ๑๐ ประการ คือ ๑. ทาน  

การให้ ๒. ศีล การงดเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจาต่าง ๆ ๓. เนกขัมมะ  

การออกจากกาม ๔. ปัญญา ความรูจ้กับาปบญุคณุโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ จนถึง

การรู้สัจจะคือความจริง ๕. วิริยะ ความพากเพียรพยายาม ๖. ขันติ ความอดทน  

๗. สัจจะ ความจริง ๘. อธิษฐานะ ความตั้งใจมุ่งมั่น ๙. เมตตา ความปรารถนาสุข

แก่สัตว์ทั้งหลาย ๑๐. อุเบกขา ความมีใจมัธยัสถ์เป็นกลาง ไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์

ทัง้หลาย พระพทุธเจ้าเมือ่เป็นพระโพธสิตัว์ ได้ทรงประกอบกรรมคอืการงานเป็นทาน

บ้าง เป็นศีลบ้าง เป็นเนกขัมมะบ้าง เป็นปัญญาบ้าง อบรมให้มากขึ้นโดยล�าดับโดยมี 

๔ ข้อนี้เป็นหลัก และมีอีก ๖ ข้อคือ วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตา อุเบกขา 

เป็นอปุการปฏบิตั ิความดทีีท่รงสัง่สมไว้จงึได้พอกพนูมากขึน้ ๆ โดยล�าดบั นีเ้ป็นพระ

บารม ีในตอนแรกก็ยังไม่เต็มเป่ียม คือไม่ใช่เป็นอย่างยิง่ คอืยงัไม่ถึงฝ่ัง คอืยงัไม่ส�าเรจ็ 

แต่แม้เช่นนัน้ ความดทีีเ่กบ็สัง่สมพอกพนูขึน้อยู่เสมอนัน้กเ็รยีกว่าบารมีได้ เพราะฉะนัน้ 

เพื่อให้เห็นชัดขึ้น พระอาจารย์จึงได้แบ่งบารมีนี้ออกเป็น ๓ ขั้น คือบารมีสามัญเรียก
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ว่าบารมี บารมีที่ยิ่งขึ้นเรียกว่าอุปบารมี บารมีที่เต็มเปี่ยมเต็มที่เรียกว่าปรมัตถบารมี 

และได้แสดงยกตวัอย่างไว้ว่า พระบารมีทีไ่ด้ทรงบ�าเพญ็ชนดิทีท่รงยอมสละทรพัย์สละ

บุคคลและสิ่งที่เป็นที่รักได้ นี่เป็นพระบารมีสามัญ พระบารมีที่ทรงบ�าเพ็ญชนิดที่สละ

อวัยวะร่างกายได้ เช่น สละมือ สละเท้า สละตาได้ นี่เรียกว่าอุปบารมี พระบารมีที่

ทรงบ�าเพ็ญชนิดที่ทรงสละชีวิตได้ นี่เรียกว่าปรมัตถบารมี และเมื่อพิจารณาดูโดย 

กระแสธรรม ปรมัตถบารมีนั้น ก็จะพึงหมายถึงพระบารมีที่เป็นตัวมรรคเต็มที่ ที่เป็น

เหตใุห้ตรสัรูพ้ระสมัมาสมัโพธญิาณ ดังทีไ่ด้มเีล่าไว้ในพทุธประวตัว่ิา ในราตรทีีจ่ะตรสัรู้

นัน้ ได้ประทบัภายใต้ต้นโพธพิฤกษ์ และได้มีมารมาผจญ พระองค์ก็ทรงเส่ียงพระบารมี

ผจญมาร ทรงชนะมาร โดยได้ทรงตัง้อธษิฐานพระหฤทัยว่า เลือดเนือ้ท้ังสิน้จะเหือดแห้ง

ไป เหลอืแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที เม่ือยงัไม่บรรลผุลทีจ่ะพงึบรรลไุด้ด้วยก�าลงัเรีย่วแรง

ของบรุษุแล้ว กจั็กไม่ลกุขึน้จากทีน่ั่งนี ้ดงันี ้เป็นการทีท่รงตัง้พระหฤหัยอย่างเดด็เด่ียว 

บารมคีอืความดทีีไ่ด้ทรงบ�าเพญ็สัง่สมมาตลอดเวลาช้านาน กป็ระมวลก�าลังกนัเข้าเต็มท่ี 

ก�าจดักเิลสได้เดด็ขาด เป็นสมจุเฉทปหานจากพระสนัดาน ได้ตรสัรูพ้ระสมัมาสมัโพธิญาณ 

พระบารมใีนข้ันนีพ้งึเหน็ว่าเป็นปรมตัถบารมี พระบารมีทีจ่วนใกล้เป็นอปุบารมี ทีห่่าง

จากนัน้กน็บัว่าเป็นพระบารมีสามัญ เพราะฉะนัน้ ท่านจงึได้ผกูประพนัธ์เป็นฉันทคาถา

ไว้ว่า

มหาการุณิโก นาโถ  หิตาย สพฺพปาณิน�

ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา  ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม�

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงเป็นนาถะ ทรง

บ�าเพญ็พระบารมทีัง้ปวงเพือ่ประโยชน์แก่สตัว์ท้ังปวง ทรงบรรลุถึงสมัโพธิคือความตรสัรู้

เองอันสูงสุดแล้วดังนี้.

ส่วนพระมหากษัตรย์ิท่ีประชาชนได้ถวายสดดุว่ีาทรงเป่ียมด้วยบารมนีัน้ กพ็งึ

เห็นความตามคลองธรรมว่า เพราะได้ทรงบ�าเพ็ญความดี เก็บส่ังสมมาโดยล�าดับ  

ว่าถึงความดเีก่าอนัเรยีกว่า ปุพเพกตปญุญตา คอืความเป็นผูม้คีวามดีมบีญุอนัได้กระท�า

ไว้แล้ว ก็ย่อมมีอยู่เป็นอันมาก จึงได้เป็นเหตุให้ได้ทรงพระราชสมภพ ในฐานะที่ส่งให้
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เสด็จเถลิงถวัลยราชเป็นพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในจ�านวน

ประชาชนสามสิบกว่าล้าน นับว่าเป็นปุพเพกตปุญญตาพิเศษ 

และว่าถงึปัจจบุนักท็รงมีอัตตสมัมาปณธิ ิคอืความตัง้ตนไว้ชอบ ประกอบด้วย

ทศพิธราชธรรม คือธรรมท่ีเป็นของพระราชา ๑๐ ประการ ที่ท่านแสดงไว้ในทาง

พระพุทธศาสนาก็คือ ๑. ทาน การให้ ๒. ศีล ความงดเว้นจากความชั่ว ประพฤติ

กายกรรมวจีกรรมตลอดถึงมโนกรรมที่เหมาะสมควร ๓. ปริจาคะ การสละบริจาค  

๔. อาชวะ ความเป็นผู้ตรงไม่ทุจริต ๕. มัททวะ ความเป็นผู้อ่อนโยนไม่กระด้าง  

๖. ตปะ ความขจัดความชั่วและความเกียจคร้าน มีความขยันเอาเป็นธุระในกรณียะ

นัน้ ๆ และมเีดชะอ�านาจภาคภมูอิยูใ่นตนเป็นทีย่�าเกรง ๗. อโกธะ ความไม่โกรธหรอื

ไม่ลุอ�านาจแห่งความโกรธ ๘. อวิหึสา ความไม่เบียดเบียน ๙. ขันติ ความอดทน  

๑๐. อวโิรธนะ ความไม่กระท�าผดิ คือกระท�าในส่ิงทีถู่กทีเ่หมาะทีค่วร ทัง้ ๑๐ ประการ

นีเ้รยีกว่าทศพิธราชธรรม ทีท่่านแสดงไว้ทางพระพทุธศาสนา พระมหากษตัรย์ิเมือ่ทรง

ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมดังท่ีกล่าวมาน้ี ก็เรียกว่าได้ทรงมีพระบารมี คือความดีที่ได้

ทรงสัง่สมอบรมอยูใ่นปัจจบุนัเป็นไปในประชาชน และทศพิธราชธรรมเหล่านี ้เมือ่กล่าว

รวมกนัเข้าก็คอืพระมหากรณุาทีม่ใีนประชาชน อนัจะพงึเหน็ได้อย่างทีไ่ด้ทรงขวนขวาย

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน ช่วยเปล้ืองทุกข์ในท่ีนั้น ๆ 

โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก เสด็จไปแม้ในที่ทุรกันดารต่าง ๆ อย่างท่ีน่าเสี่ยง 

ภัยอนัตราย มคีวามสจุรติไม่มุง่ร้ายต่อประชาชน มีความซือ่ตรงต่อประชาชน เหล่านี ้

กเ็ป็นเครือ่งส่องถงึจติใจทีจ่ะต้องมพีระบารมี คือความดท่ีีได้อบรมส่ังสมไว้อย่างเพียงพอ 

ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว จักไม่สามารถรักษาความดีไว้ได้ ดังจะพึงเห็นได้ในผู้ที่มีบารมีน้อย 

ไม่ต้องกล่าวถึงบุญญาภินิหารหรืออะไรที่เป็นสิ่งอัศจรรย์ต่าง ๆ กล่าวถึงความดีที่เป็น

หลักใจของคนเรานี่แหละ.

ความดีที่เป็นหลักใจอันประกอบอยู่ในอัธยาศัยนิสัยสันดาน ให้ปรากฏออก 

มาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี มีนิสัยดี มีสันดานดี นี่แหละเป็นตัวบารมี คนที่มีบารมีอ่อน 

คือมีความดีท่ีเป็นหลักใจดังกล่าวน้ีอ่อน เมื่อเข้าไปสู่ต�าแหน่งที่มียศใหญ่ แวดล้อม 

ไปด้วยลาภยศสรรเสริญ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องย่ัวยวนให้เสีย ยั่วยวนให้โลภบ้าง  
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ให้โกรธบ้าง ให้หลงบ้าง เมื่อไม่มีหลักใจเพียงพอแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะรับจะต่อต้าน

กับเคร่ืองยัว่เย้าเหล่านีไ้ด้ กก็ลายเป็นคนเสยีไป เพราะลาภ เพราะยศ เพราะสรรเสรญิ 

เพราะสุข นี่แหละเรียกว่าบารมีไม่พอที่จะรับกับเหตุการณ์แวดล้อมที่ส่งตนขึ้นไป 

ส่วนบคุคลท่ีมีบารมีพอ คือมีธรรมท่ีเป็นหลกัใจอย่างเพียงพอ แม้จกัไปสูท่ีส่งู 

แวดล้อมไปด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จะมีคนเอาลาภมาให้หรือว่ามีลาภวางอยู ่

ตรงหน้า เอ้ือมมอืไปหยบิเมือ่ไรกไ็ด้เมือ่นัน้ มคีนเอายศมาให้ จะต้องการยศอะไรกไ็ด้  

มีคนสรรเสริญวันยังค�่าคืนยังรุ่ง มีความสุขต่าง ๆ ท่ีแวดล้อมอยู่ คนที่มีธรรมเป็น 

หลกัใจ เป็นตวับารมอียูเ่พยีงพอแล้ว จะไม่หลงใหลไปในลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุเหล่านัน้ 

แต่จะมคีวามรูเ้ท่า รกัษาจิตใจให้เป็นปกต ิคงปฏิบตัอิยูใ่นคลองธรรม เป็นทานบ้างเป็น

ศีลบ้างเป็นต้น เอาเฉพาะข้อทานเท่านั้น ทานคือให้ ตรงกันข้ามกับรับ ถ้าคนมีบารมี

เป็นหลักใจไม่เพียงพอแล้ว ก็จะรับกันใหญ่เท่านั้น ไม่มีใครมาให้ให้รับ ก็เอื้อมมือคว้า

เอามาเอง เอาแต่รับ แต่จะไม่มีทานคือการให้ แต่ผู้มีหลักใจอยู่อย่างเพียงพอแล้ว  

แม้จะมีผู้ให้มากอยู่โดยรอบ ก็รับเอามาเพื่อให้ เพื่อบ�าเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกไป

ถึงประชาชน ไม่ได้มุ่งเพื่อความสุขส่วนตัว จะมีคนมายกยออยู่รอบด้าน ก็ไม่หลงไป

ในค�ายกยอ จะปฏิบัติตนให้ควรแก่การสรรเสริญยกย่องให้ยิ่งขึ้นไปโดยชอบ.

ในวันนี้ จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายให้ตั้งจิตอธิษฐาน ขอคุณพระศรี-

รตันตรยัอภบิาลรกัษาสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า พร้อมท้ังสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และพระราชโอรสธดิา ให้ทรงพระเกษมส�าราญนฤมล ทรงพระเจรญิ

ด้วยสรรพพรชัยมงคล เสด็จสถิตในพระสิรริาชสมบัต ิเป็นพระนาถรตัน์แห่งปวงประชาชาติ

ไทย ตลอดจิรกาล.

แสดงเมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๑๔
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อปฺปติฏฺ ํขฺวาหํ อาวุโส อนายูหํ โอฆมตรินฺติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะ อนัเวยีนมาถงึเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคอืค�าสัง่สอนนัน้ แต่เดมิกอ็อกมาจากพระโอษฐ์ของสมเดจ็-

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระสาวกทัง้หลายพงึฟัง กฟั็ง จ�าทรงสืบต่อกนัมา จนถึงจารกึ

ลงเป็นตัวอักษรเป็นหลักฐานคือพระไตรปิฎกในทกุวันนี ้พระวาจาหรอืปาพจน์คือถ้อยค�า 

อันได้แก่พระธรรมวินัยค�าสั่งสอนนั้น ก็ออกมาจากสัจจะคือความจริงที่พระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ สัจจะคือความจริงซ่ึงได้ตรัสรู้น้ันก็เป็นความจริงท่ีมีอยู่ในบุคคล 

ทุก ๆ คน มิใช่มีอยู่ในภายนอก พระองค์ตรัสรู้และทรงสั่งสอน ก็ได้ตรัสรู้และทรง 

สั่งสอนสัจจะซึ่งมีอยู่ภายในนี้ แต่ว่าสัจจะนี้มีอวิชชาโมหะปกคลุมไว้ เพราะฉะนั้น  

มองไม่เห็น.

และแม้ว่าพระองค์จะได้ทรงสั่งสอน ถ้าไม่ตั้งใจฟัง ไม่ตั้งใจพิจารณาก็ยากที่

จะรูไ้ด้ ต่อเม่ือตัง้ใจฟังและตัง้ใจพจิารณากย่็อมจะรูไ้ด้ เพราะสจัจะคอืความจริงทีม่อียู่

ในตนนีซ้ึง่ทรงสัง่สอนนัน้ กเ็ปรยีบเหมอืนเป็นกระจกเงาส�าหรับส่องให้เห็นเงาหน้าของ

แต่ละคนผูต้ัง้ใจฟัง คือแต่ละคนผูต้ัง้ใจฟังน้ันกเ็หมอืนคนทีต่ัง้ใจส่องดเูงาหน้าของตนเอง
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ในกระจก ซึ่งเมื่อลืมตาดูก็ย่อมจะเห็นเงาหน้าของตนเองได้ ฉะนั้น เมื่อตั้งใจฟังธรรม 

กย่็อมจะรู้สจัจะคอืความจรงิในตนเองได้ว่า นีค้อืทกุข์ นีค้อืเหตุเกดิทกุข์ นีค้อืความดบั

ทุกข์ นี้คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ตามพระธรรมท่ีทรงส่ังสอนนั้น และเม่ือรู้ 

เข้าใจ และต้ังใจปฏิบัติไปตามทางให้ถึงความดับทุกข์แล้ว ก็ย่อมจะพบความดับทุกข์

นั้นได้ด้วยตนเอง.

การปฏิบัติให้พบความดับทุกข์นั้น แสดงอุปมาไว้โดยปริยายหนึ่ง ก็เหมือน

อย่างการข้ามน�้าข้ามทะเล เมื่อข้ามน�้าข้ามทะเลพ้นไปถึงฝั่งได้ ก็เป็นอันว่าได้ข้ามพ้น

ทกุข์ และฝ่ังทีบ่รรลคุอืเป็นทีพ้่นทุกข์นัน้ กไ็ด้แก่นพิพานอนัเป็นบรมธรรม ธรรมอย่าง

ยิ่งในพระพุทธศาสนา ฉะนั้น เมื่อแสดงอุปมาด้วยน�้าดั่งนี้ สัตวโลกทุกถ้วนหน้าจึง

เหมอืนอย่างพากันจมอยู่บ้าง ว่ายแหวกอยูบ้่าง ในห้วงน�า้หรอืในทะเลลกึอนัใหญ่กว้าง 

ยงัข้ามไม่พ้น พระสัมมาสมัพทุธเจ้าก่อนแต่ตรสัรู้ ยงัเป็นพระโพธสิตัว์คือยงัเป็นผูข้้อง

อยูใ่นความรู ้ผูแ้สวงหาความตรสัรู ้เม่ืออุปมาด้วยน�า้ดัง่นี ้กค็อืทรงแสวงหาทางส�าหรบั

ที่จะข้ามพ้นจากห้วงน�้าแห่งทะเลลึกดังกล่าวน้ี และก็ได้ทรงพบทางอันเปรียบเหมือน

เป็นนาวาคือเรือที่ปลอดภัย หรือเปรียบเทียบเหมือนอย่างว่าเป็นพาหาคือแขนทั้งสอง

ที่แหวกว่ายไปจนบรรลุถึงฝั่งได้ ทรงบรรลุถึงฝั่งก็คือทรงบรรลุถึงนิพพานอันเป็นที่ดับ

กิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น.

พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงทางหรือวิธีปฏิบัติ สั่งสอนเพื่อให้ทุก ๆ คนข้ามพ้น

ไปถึงฝั่งได้ ดังที่ได้มีค�ากล่าวแสดงไว้ว่า มีเทวดาผู้หนึ่งได้มาเฝ้าและกราบทูลถามว่า 

“พระองค์ได้ทรงข้ามห้วงน�า้แล้วได้อย่างไร ?” พระองค์จงึได้ตรสัตอบว่า “ดกู่อนผูม้อีายุ 

เราตถาคตไม่จอด ไม่ว่ายแหวก จึงได้ข้ามห้วงน�้าได้” ดั่งนี้ และได้ตรัสอธิบายโดย

สงัเขปว่า “ดูก่อนผู้มอีาย ุในกาลใดเราจอด ในกาลนัน้เรากจ็ม ในกาลใดเราว่ายแหวก 

ในการนั้นเราก็ลอยเคว้ง แต่ว่าเราไม่จอด เราไม่ว่ายแหวก จึงไม่จม จึงไม่ลอยเคว้ง 

ฉะนั้น เราจึงได้ข้ามห้วงน�้าได้” ดั่งนี้ เทวดานั้นจึงได้กราบทูลสรรเสริญพระคุณว่า  

“ตนได้เห็นพราหมณ์คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ดับทุกข์ร้อนได้แล้ว ผู้ไม่จอด 

ไม่ว่ายแหวก ข้ามตัณหาซ่ึงท�าให้ซ่านหรือทะยานไปในโลกเสียได้ตลอดกาลนานแล” 

ดั่งนี้.
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ปัญหาของเทวดาและพุทธพยากรณ์ดังทีไ่ด้ยกมาแล้ว กเ็ป็นค�าถามถึงการข้าม

น�้าคือข้ามห้วงน�้าแห่งทะเลลึก ก็ได้ตรัสพยากรณ์ถึงการข้ามห้วงน�้าคือทะเลลึก ก็พึง

เข้าใจเป็นประการแรกว่า ในปจุฉาและพยากรณ์นี ้มไิด้หมายถึงห้วงน�า้แห่งทะเลลกึใน

ภายนอก แต่ว่าหมายถึงห้วงน�า้แห่งทะเลลกึในภายใน คอืในจติใจของสรรพสัตว์บคุคล

ในโลกนี้เอง และห้วงน�้าที่เป็นภายในนี้ ได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้โดยเฉพาะว่ามีอยู่ 

๔ ประการคือ

ประการท่ี ๑ กาโมฆะ ห้วงน�้าคือกาม กามนั้นมี ๒ อย่าง กิเลสกาม 

อย่างหนึ่ง วัตถุกามอย่างหนึ่ง กิเลสกามนั้นได้แก่กิเลสอันเป็นกาม คือกิเลสที่ท�าให้

ใคร่ให้ปรารถนา ได้แก่ ราคะ ความตดิความยนิดหีรือความตดิใจยนิด ีนีค้อืกิเลสกาม 

วัตถุกามน้ันได้แก่วัตถุ คือสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหลาย อันได้แก่รูปที ่

ตาเห็น เสียงที่หูได้ยิน กลิ่นที่จมูกได้ทราบ รสที่ลิ้นได้ทราบ โผฏฐัพพะคือสิ่งที่กาย 

ถูกต้อง ซึ่งกายได้ถูกต้องได้ทราบ ซึ่งเป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหลาย.

อันกิเลสกามและวัตถุกามนี้ ย่อมเป็นของส�าหรับบุคคลทุก ๆ คน มีเป็น 

คู่กัน เมื่อกิเลสกามบังเกิดขึ้นในวัตถุอันใด วัตถุอันนั้นก็เป็นวัตถุกามของบุคคลนั้น  

แต่ว่าวตัถอุนัน้ันเอง ถ้ากิเลสกามไม่บังเกดิข้ึน กไ็ม่ใช่เป็นวัตถุกาม แต่เป็นวัตถุเฉย ๆ 

เช่นรปูทีต่าเหน็ เสยีงท่ีหไูด้ยนิ กเ็ป็นวตัถอุยู่เฉย ๆ คอืเป็นสักแต่ว่ารปู เป็นสักแต่ว่า

เสยีง แต่ว่าถ้ามรีาคะ ความตดิใจยนิดหีรือความรกัใคร่ปรารถนาพอใจ อนัเป็นตวักาม

บังเกิดขึ้นในรูปหรือเสียงน้ัน รูปหรือเสียงนั้นก็เป็นวัตถุกามข้ึนทันทีส�าหรับบุคคลนั้น

ในขณะนั้น แต่ทว่าเมื่อเห็นรูปนั้นแล้ว ได้ยินเสียงนั้นแล้วก็เฉย ๆ กามไม่บังเกิดขึ้น 

รูปเสียงน้ันก็เป็นวัตถุอยู่ตามธรรมดาเฉย ๆ ไม่เป็นวัตถุขึ้นมา แต่ส�าหรับสามัญชน

ทั่วไป ซึ่งมีกามอันเป็นกิเลสมีราคะเป็นต้นประจ�าอยู่ในจิตใจ เห็นรูปหรือได้ยินเสียง

อันเป็นที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหลาย ขาดสติส�ารวมระวังจิตใจ หรือเรียก

ว่าขาดอินทรียสังวร กามก็ย่อมบังเกิดขึ้นในใจ บังเกิดขึ้นในรูปหรือในเสียงนั้น  

เมื่อเป็นดั่งนี้ รูปหรือเสียงนั้นก็เป็นวัตถุกามขึ้นมา กิเลสกามและวัตถุกามจึงเป็นของ

ที่คู่กันอยู่ดั่งนี้.
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กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่กามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม 

ที่เป็นวัตถุหรือด้วยอ�านาจของกามที่เป็นกิเลสดังที่กล่าวมาแล้ว กามนี้ก็เป็นโอฆะคือ

ห้วงน�า้อนัหนึง่ ซ่ึงจติใจของบุคคลท่ัวไปมักจะตกลงไปจมอยูห่รือไปลอยเคว้งอยู่ในโอฆะ 

ห้วงน�้าคือกามนี้.

ประการที่ ๒ ภโวฆะ โอฆะคือภพ ภพได้แก่ความเป็น ความเป็นนั่น  

ความเป็นนี ่เช่น ความเป็นเรา เม่ือเป็นเราข้ึนแล้ว เรากเ็ป็นนัน่เราก็เป็นนีต่่อ ๆ ไปอีก 

และเมื่อเป็นเราขึ้นมาแล้ว ก็ย่อมมีเป็นของเรา สิ่งนั้นเป็นของเรา สิ่งนี้เป็นของเรา  

น้ีคือภพ ภพดั่งนี้ก็ได้แก่ภวตัณหา ความด้ินรนทะยานอยากไปในภพ อยากเป็นนั่น

เป็นนี ่กเ็ป็นโอฆะคอืห้วงน�า้อกีอย่างหนึง่ ซึง่จติใจของสามญัชนทัว่ไปกม็กัจะตกจมอยู่ 

มักจะลอยเคว้งอยู่ ในห้วงน�้าคือภพ คือในตัวเราเอง และในตัวเราซึ่งเป็นน่ันเป็นนี่  

หรือในความทะยานอยากเป็นนั่นเป็นนี่โดยไม่หยุดยั้ง.

ประการที ่๓ ทฏิโฐฆะ โอฆะคอืทฐิ ิทฐิไิด้แก่ความเหน็หรอืทฤษฎ ีอนัหมาย

ถึงความเห็นที่ผิดที่วิปริตต่าง ๆ อันความเห็นนี้ย่อมมีอยู่ต่าง ๆ และความเห็นผิด 

อย่างแรงนัน้ กไ็ด้แก่ความเหน็ผดิจากท�านองคลองธรรม เช่นเหน็ว่าบญุไม่ม ีบาปไม่มี 

เหตุไม่มี คือผลอะไรที่ได้รับ จะเป็นความสุขความทุกข์หรือเป็นสิ่งต่าง ๆ ไม่ใช่เกิด

จากกรรมดีกรรมชั่วเป็นเหตุ แต่ว่าบังเกิดขึ้นเองหรือตามโชคที่เหมาะ อันความเห็นนี้

เป็นความเหน็ทีผ่ดิท�านองคลองธรรม และทีย่ิ่งไปกว่านี ้กเ็ป็นความเห็นทีว่่าไม่มีอะไร 

ไม่มีพ่อไม่มีแม่ คือพ่อแม่ไม่มีคุณจริง สักแต่ว่าเป็นผู้ให้ก�าเนิดไปตามเรื่องตามราว

เท่านั้น ไม่มีพ่อไม่มีแม่ที่จะพึงนับถือบูชา ไม่มีคนดีไม่มีคนชั่ว เพราะท�าดีก็ไม่เป็นดี 

ท�าชั่วก็ไม่เป็นชั่ว เหตุท่ีว่าความดีความชั่วไม่มี เป็นกิริยาคือสักแต่ว่ากระท�าเท่านั้น  

ไม่ต้องนับถือพระ ไม่ต้องนึกถึงโลกนี้โลกหน้า ดั่งนี้ ก็เป็นความเห็นผิดท�านองคลอง

ธรรมอย่างแรง และยงัมีความเห็นผดิท่ีละเอยีดยิง่ไปกว่านี ้เช่นความเหน็ทีไ่ปนอกทาง

แห่งอริยมรรค เห็นว่าโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด หรือตายสูญตายเกิดอยู่ร�่าไป ดั่งนี้

เป็นต้น.

นอกจากนีย้งัมคีวามเหน็ผดิอย่างละเอยีดขึน้ไปอกี ซึง่ผดิจากอรยิสจัจ์ ความจรงิ

ของพระอริยเจ้า พระอริยเจ้าดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างไร ?  
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ได้ทรงแสดงไว้ว่า “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สังขารท้ังหลายเป็นทุกข์ ธรรมท้ังหลาย

เป็นอนัตตา” ได้ทรงแสดงไว้ว่า “นี้เป็นทุกข์ เกิดแก่ตายเป็นทุกข์” ดั่งนี้เป็นต้น ก็ไม่

เหน็ตามทีไ่ด้ทรงสัง่สอนนัน้ เช่นกลบัเหน็ตรงข้ามว่า สงัขารเป็นของเทีย่ง สงัขารเป็นสขุ 

ธรรมท้ังหลายเป็นอัตตาคือตัวตน หรือแม้ทุกข์ แก่ตายเป็นทุกข์ยังพอเห็นได้ แต่ว่า

เกิดเป็นทุกข์ไม่เห็น จึงนับถือเกิดว่าเป็นมงคล แต่เห็นว่าตายเป็นอวมงคล ตามที่โลก

ถือกันดั่งนี้เป็นต้น ก็นับว่าเป็นความเห็นผิดอย่างละเอียด ท่ีผิดต่ออริยสัจจ์ของ

พระพุทธเจ้า ความเห็นดั่งนี้ก็เป็นโอฆะคือห้วงน�้าอีกอย่างหนึ่ง ที่บรรดาสัตว์บุคคล 

ทั้งหลายตกจมอยู่หรือลอยเคว้งอยู่ในทิฐิคือความเห็นอันผิดเหล่านี้.

ประการที ่๔ อวชิโชฆะ โอฆะคอือวชิชา ความไม่รูคื้อความไม่รู้จรงิ ก็รูน้ัน่แหละ 

เพราะทุกคนก็ย่อมมีความรู้อยู่ด้วยกัน เห็นรูปก็รู้รูป ได้ยินเสียงก็รู้เสียง ได้กลิ่นก็รู้

กลิ่น ได้รสก็รู้รส ถูกต้องอะไรทางกายก็รู้ คิดเรื่องราวอะไรทางใจก็รู้ ก็รู้กันอยู่ดั่งนี้ 

แต่ว่าเป็นความรู้ผิด เมื่อเป็นความรู้ผิดก็เป็นอวิชชา รู้ผิดนั้นอย่างไร ก็คือว่าเห็นรูป

อะไรก็รู้รูป ได้ยินเสียงอะไรก็รู้เสียง ดั่งนี้เป็นต้นก็จริง แต่ว่ารู้แล้วก็ติด ยินดีพอใจใน

รูปเสียงที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจท้ังหลาย และเห็นว่าความรักใคร่ปรารถนาพอใจนี้

เป็นตัวความสุข ดั่งน้ีพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่รู้ คือไม่รู้จริง ตรัสว่า ที่จะเป็นวิชชาคือ

ความรู้จริงนั้น จะต้องรู้ว่ารูปที่เห็น เสียงท่ีได้ยินเป็นต้นน้ัน ล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา มิใช่จะเป็นสิ่งที่พึงยึดถือว่าน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ฉะนั้น รูปเสียงเป็นต้น

นั้นจึงเป็นทุกขสัจจ์ สภาพที่จริงคือทุกข์ทั้งนั้น และตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจนั้น

เป็นสมุทัยสัจจ์ สภาพที่จริงสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ท่านผู้มีวิชชาจะต้องรู้อย่างนี้  

แต่ว่าเมือ่ไปรูอ้กีอย่างหนึง่ คอืรูว่้าน่ารกัใคร่ปรารถนาพอใจ กเ็ป็นอวิชชา ฉะนัน้ อวิชชา

จึงเป็นความรู้ผิด รู้ท่ีไม่จริง รู้ท่ีผิด ซ่ึงก็เรียกว่าไม่รู้ ดังนั้น จึงได้ตรัสอธิบายไว้ว่า  

“ไม่รูใ้นทกุข์ ไม่รูใ้นเหตเุกดิทกุข์ ไม่รูใ้นความดบัทกุข์ ไม่รูใ้นทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบั

ทกุข์” นีโ้ดยย่อ กเ็ป็นโอฆะคอืห้วงน�า้อกีข้อหนึง่ ซึง่บรรดาสัตว์บคุคลทัง้หลายก็พากัน

ตกจมอยู่ แหวกว่ายอยู่ในอวิชชานี้.

เพราะฉะน้ัน โอฆะคือห้วงน�้าจึงมีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่ กาม ๑ ภพ ๑  

ทิฐิหรือทฤษฎี ๑ อวิชชา ๑ ดั่งนี้ ซึ่งบรรดาสัตว์บุคคลทั้งหลายพากันจอด คือตกจม
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กันอยู่ พากันแหวกว่ายคือลอยเคว้งอยู่ ในกามในภพในทิฐิในอวิชชา จึงไม่สามารถที่

จะข้ามพ้นไปสู่ฝั่งคือนิพพานอันเป็นที่พ้นทุกข์ได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงจอดคือ

ไม่ทรงตกจมอยู่ ไม่ทรงว่ายแหวกคือไม่ทรงลอยเคว้งอยู่ ในกามในภพในทิฐิในอวิชชา 

แต่ได้ทรงปฏิบัติเพื่อข้าม การปฏิบัติเพ่ือข้ามนี้ก็ได้แก่การปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ 

ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ มีความเห็น

ชอบที่ถูกต้อง มีความด�าริชอบที่ถูกต้อง ในกามในภพในทิฐิในอวิชชา ว่านี่เป็นกาม  

น่ีเป็นภพ นี่เป็นทิฐิ นี่เป็นอวิชชา ซึ่งเป็นโอฆะคือห้วงน�้าซึ่งเป็นที่ตกจม เป็นท่ี 

ลอยเคว้ง สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยง

ชีวิตชอบ เป็นการปฏิบัติทางกายทางวาจา ซึ่งเป็นไปเพื่อข้าม แต่ไม่เป็นไปเพื่อตกจม 

เพือ่ลอยเคว้ง สมัมาวายามะ เพยีรชอบ สัมมาสต ิระลกึชอบ สัมมาสมาธ ิตัง้ใจชอบ 

กเ็ป็นการปฏบิตัทิางจติทีเ่ป็นไปเพือ่ข้าม ไม่ตกจม ไม่ลอยเคว้ง สองข้อแรก ความเหน็ชอบ 

ความด�าริชอบ เป็นตวัปัญญา วาจาชอบ การงานชอบ เลีย้งชวีติชอบ เป็นศลี ความเพยีร 

ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ เป็นจิตหรือสมาธิ.

จะพึงเห็นได้ว่า เหล่านี้เป็นไปเพื่อข้ามทั้งนั้น ตรวจดูที่จิตใจจะพึงเห็นได้ว่า  

ข้อปฏิบัติที่เป็นศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้ ไม่เป็นไปตามใจอันประกอบด้วยกามเป็นต้น 

แต่เป็นการทวนกระแสของกาม ของภพ ของทิฐิ ของอวิชชา กามภพทิฐิอวิชชาเป็น

โอฆะคือห้วงน�้า ท่ีดันจะให้ไหลไป จะให้ตกจมลงไป จะให้ลอยเคว้งไปในทางหน่ึง  

แต่ว่าศีลสมาธิปัญญานี้จะพยุงเอาไว้ ไม่ให้ตก ไม่ให้จม แต่จะให้แหวกว่ายไปอีกทาง

หนึ่ง อันตรงกันข้ามกับทางของกามเป็นต้น อันจะพึงเห็นได้ว่า กามเป็นต้นเหล่าน้ี 

หนุนให้เห็นผิดจากอริยสัจจ์ ที่ตรัสว่าเป็นทุกข์ก็ให้เห็นว่าเป็นสุข ที่ตรัสว่าเป็นสมุทัย 

เหตุให้เกิดทุกข์ ก็ให้เห็นกลับไปเสียว่าเป็นเหตุให้เกิดสุข ดั่งนี้เป็นต้น แต่ศีลสมาธิ

ปัญญาจะท�าให้เห็นตรงกันข้าม คือให้เห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ ให้เห็นเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็น

เหตุเกิดทุกข์ตามเป็นจริง ดั่งนี้เป็นต้น ศีลและสมาธิจึงเป็นการปฏิบัติฝืนกระแสของ

กิเลสทั้งน้ัน เพราะฉะนั้น จึงเป็นไปเพื่อข้าม ไม่เป็นไปเพื่อจอดติด อันท�าให้จม  

ไม่เป็นไปเพื่อให้ว่ายแหวก ซึ่งให้ลอยเคว้ง เพราะฉะนั้นจึงเป็นการปฏิบัติข้าม.
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทา คือมรรคมีองค์ ๘ นี้  

ทรงข้ามโอฆะคือห้วงน�้าถึงฝั่งแล้ว ทรงแสดงธรรมสั่งสอน ก็ล้วนแต่ให้ข้ามโอฆะคือ

ห้วงน�้าทั้ง ๔ นี้ ไปสู่ฝั่งคือนิพพานโดยส่วนเดียว และเมื่อปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนคือ

มรรคมีองค์ ๘ ซึ่งย่อลงเป็นศีล สมาธิ ปัญญา ก็ย่อมเป็นการปฏิบัติเพื่อข้ามให้พ้น

ไม่ใช่เพื่อจอด อันท�าให้ตกจม ไม่ใช่เพื่อให้ว่ายแหวก อันท�าให้ลอยเคว้ง แต่เป็นการ

ปฏบิตัเิพ่ือข้ามไปสูฝ่ั่งคือนพิพานโดยล�าดบั เพราะฉะนัน้ การปฏบิตัติามพระธรรมค�า

สั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกข้อทุกบท จะเป็นศีลข้อไหนก็ตาม สมาธิ

ข้อไหนก็ตาม ปัญญาข้อไหนก็ตาม ซึ่งรวมอยู่ในมรรคมีองค์ ๘ นี้ จึงเป็นไปเพื่อข้าม

โอฆะคอืห้วงน�า้มีกามเป็นต้น ท�าให้ไม่ให้จอด จม ไม่ให้ว่ายแหวก ลอยเคว้ง ให้บรรลุ

ถึงความสิ้นทุกข์โดยล�าดับ.

 มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๙
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

นนฺทิภวปริกฺขยา สญฺญาวิญฺญาณสงฺขยา เวทนานํ นิโรธา อุปสมา

เอวํ ขฺวาหํ อาวุโส ชานามิ สตฺตานํ นิโมกฺขํ ปโมกฺขํ วิเวกนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพ่ือให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

การฟังธรรมนั้นย่อมท�าให้ได้ปัญญา รู้ธรรมคือค�าสั่งสอน และธรรมคือ 

ค�าสัง่สอนนัน้ กเ็ป็นเหมอืนอย่างกระจกเงาส�าหรบัส่องเข้ามา ให้มองเหน็สจัจะคือความ

จรงิในตนเอง ฉะนัน้ เม่ือตัง้ใจฟังธรรม ได้ความรูธ้รรมคือค�าส่ังสอน ก็ย่อมจะได้ความ

รู้ธรรมคือความจริงอันมีอยู่ในตน จึงท�าให้เป็นผู้รู้ตนตามเป็นจริง ก็แหละตนเองของ

ทกุ ๆ คนนี ้อันหมายถงึกายและใจนี ้เป็นต้นต�ารบัแห่งธรรมคอืค�าสัง่สอนของสมเดจ็-

พระบรมศาสดา ดังที่ได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า “ได้ทรงตรัสรู้โลก เหตุเกิดโลก 

ความดับโลก และทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลก ในกายอันมีใจ ซึ่งยาววาหนึ่งนี้เอง” 

ดั่งนี้.
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ฉะนัน้ ธรรมะคอืค�าสัง่สอนของสมเด็จพระบรมศาสดาทัง้ส้ินนี ้จงึแสดงช้ีแจง

ให้ทุก ๆ คนได้รู้ได้เห็นกายและใจของตนนั้นเอง ก็แหละจิตใจนี้ย่อมเป็นใหญ่ เป็น

ประธาน จึงได้มีพระพทุธภาษติแสดงไว้ว่า “โลกอนัจิตย่อมน�าไป” หรอืที่มแีสดงได้วา่ 

“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจถึงก่อน มีใจเป็นใหญ่ ส�าเร็จด้วยใจ ถ้าบุคคลมี

ใจเสียแล้ว จะท�าหรือจะพูดก็ตาม ทุกข์ย่อมติดตามไปเพราะทุจริตนั้น เหมือนอย่าง

ล้อเกวียน ย่อมหมุนไปตามรอยเท้าของโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น แต่ถ้าบุคคลมีจิตใจ

ผ่องใสแล้ว จะท�าจะพูดก็ตาม สุขย่อมติดตามไปเพราะสุจริตนั้นเหมือนอย่างเงาที่ไม่

ละทิ้งตนไปฉะนั้น” ดั่งนี้.

เพราะฉะนัน้ จงึได้มีพระนามเรยีกพระสัมมาสมัมาสมัพทุธเจ้าว่าพระตถาคต 

ซึ่งได้มีอธิบายโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ซึ่งท่านแสดงว่าเป็นพระพุทธาธิบายเอง  

อันแปลความว่า “การเห็น การได้ยิน การได้ทราบ การรู้ การถึง การแสวงหา  

การท่องเที่ยวไปตามด้วยใจแห่งโลกพร้อมทั้งเทพดามารพรหม แห่งหมู่สัตว์พร้อมท้ัง

สมณะ พราหมณ์ เทวดาและมนษุย์ อนัพระตถาคตตรสัรูย้ิง่โดยชอบแล้ว เพราะฉะนัน้ 

จึงเรียกว่าตถาคต” ดั่งนี้ ค�าว่า ตถาคต นั้นแปลอย่างหนึ่งว่า ผู้มาถึงของจริงของแท้ 

ก็คือผู้รู้ถูกต้องตามความเป็นจริง และความรู้นั้นรู้อะไร โดยปริยายคือทางอันหนึ่ง  

ก็คือรู้การเห็นเป็นต้น ของโลกทั้งหมด ของหมู่สัตว์ทั้งหมด ดั่งนี้.

อันโลกจะเป็นเทวดามารพรหม อันหมู่สัตว์จะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา

มนุษย์ก็ตามที ย่อมมีการรู้การเห็นการทราบเป็นต้นทางอายตนะ และมีความคิด 

ท่องเทีย่วไปด้วยใจเหมอืนกนัหมด กแ็หละทางอายตนะนัน้ การเหน็กห็มายถงึเหน็รปู

ด้วยตา ซึง่ทกุ ๆ คนมตีามองเหน็รปูอยูด้่วยกัน จงึมีการเห็นรปู การได้ยินนัน้กห็มายถึง

การได้ยินเสียงด้วยหู ทุก ๆ คนก็มีหูส�าหรับฟัง จึงมีการได้ยินเสียงทางหูอยู่ด้วยกัน 

การทราบนัน้กห็มายถงึการทราบกลิน่ทางจมกู การทราบรสทางลิน้ การทราบสิง่ท่ีถกู

ต้องทางกาย ซึ่งทุก ๆ คนก็มีจมูกที่รับกลิ่น มีลิ้นที่รับรส มีกายที่ถูกต้องสิ่งที่กายถูก

ต้องอยู่ด้วยกัน จึงมีการทราบกลิ่น ทราบรส และทราบสิ่งที่กายถูกต้อง การรู้นั้นก็

หมายถึงการที่รู้เรื่องทั้งหลายทางมโนคือใจ เพราะทุก ๆ คนก็มีมโนคือใจที่รับรู้เรื่อง

ต่าง ๆ ทั้งหลายอยู่ด้วยกัน จึงมีการรู้เรื่องต่าง ๆ ทางมโนคือใจ การถึงนั้นก็หมายถึง
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การไปถึงนั่นไปถึงนี่ จะเป็นการถึงทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือทาง

ใจกต็าม เรยีกว่าการถงึ เพราะฉะนัน้ ตากบัรปูจงึถงึกนัได้ หกัูบเสยีงจงึถงึกนัได้ จมกู

กบักลิน่จึงถงึกนัได้ ลิน้กบัรสจงึถงึกนัได้ กายและส่ิงทีก่ายถูกต้องจึงถึงกนัได้ มโนคอื

ใจกับเรื่องที่ใจคิดจึงถึงกันได้ อันให้ส�าเร็จเป็นการได้เห็น การได้ยิน การได้ทราบ  

การได้รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจดังกล่าวแล้ว นี้คือการถึง การแสวงหานั้น

ก็คือการแสวงหารปูเสยีงเป็นต้น เช่นอยากหรือต้องการจะดจูะเหน็สิง่อนัใด กแ็สวงหา

สิ่งอันนั้นส�าหรับจะดูจะเห็น ต้องการจะฟังเสียงอันใด ก็แสวงหาเสียงอันนั้น ต้องการ

กลิน่ต้องการรสต้องการสิง่ท่ีกายถกูต้องอันใด กแ็สวงหาสิง่อนันัน้ ต้องการเรือ่งอนัใด 

ก็แสวงหาเรื่องอันนั้น จึงมีการแสวงหารูปบ้าง เสียงบ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง สิ่งที่กาย

ถูกต้องบ้าง และเรื่องราวทั้งหลายทางใจบ้าง นี้คือการแสวงหา การท่องเที่ยวไปตาม

ด้วยใจนัน้ กห็มายถงึความคดินกึตรกึตรองทางใจซึง่มอียูด้่วยกนั เพราะทกุ ๆ คนย่อม

มคีวามคดินกึตรึกตรองทางใจ ถงึเรือ่งนัน้บ้าง ถงึเรือ่งนีบ้้าง เป็นต้นว่าคดินกึตรกึตรอง

ทางใจถึงเรื่องรูปบ้าง ถึงเรื่องเสียงบ้าง ถึงเรื่องกลิ่นบ้าง ถึงเรื่องรสบ้าง ถึงเรื่องสิ่งที่

กายถูกต้องบ้าง ถึงเรื่องราวทางใจทั้งหลายบ้าง นี้คือการท่องเที่ยวไปตามด้วยใจ.

โลกจะเป็นเทวดามารพรหม หมู่สัตว์จะเป็นเทวดามนุษย์จ�าพวกใดก็ตาม  

ย่อมมกีารเหน็ การได้ยนิ การได้ทราบ การได้รู้ การได้ถึง การแสวงหา และการท่องเท่ียว

ไปตามทางใจดังกล่าวแล้ว พระตถาคตพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้ย่ิงโดยชอบ ถึงการเห็น 

การได้ยินเป็นต้น และเมื่อตรัสรู้แล้ว ก็ได้ทรงพ้นจากรูปที่ตาเห็น จากเสียงที่หูได ้

ยินนั้น หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ได้ทรงพ้นจากการได้เห็น การได้ยินเป็นต้น ไม่ทรง

ตดิอยูข้่องอยูด้่วยตณัหาคอืความดิน้รนปรารถนาต้องการ ด้วยอปุาทานคอืความยดึถือ 

ความตรัสรู้ของพระองค์นั้นเป็นวิชชาคือความรู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริง ความพ้น

ของพระองค์น้ันเป็นวิมุตติคือความหลุดพ้น ทรงรู้รูปคือทรงเห็นรูป ก็ทรงพ้นรูป  

ทรงได้ยนิเสียง กท็รงพ้นเสยีง ทรงทราบกลิน่รสโผฏฐัพพะ กท็รงพ้นกลิน่รสโผฏฐพัพะ 

ทรงรู้เรื่องทางมโนคือใจ ก็ทรงพ้นเร่ืองที่รู้ทางใจนั้น ทรงถึงรูปเสียงเป็นต้นดังกล่าว  

กท็รงพ้นสิง่ทีถ่งึนัน้ และไม่ทรงแสวงหารปูเสยีงเป็นต้นด้วยอ�านาจของตณัหาอปุาทาน 

แต่ก็อาจทรงแสวงหารูปเสียงเป็นต้นของโลกหรือของสัตว์บุคคลนั้น ๆ เพื่อโปรดให ้

พ้นทกุข์ และแม้จะทรงท่องเท่ียวไปตามทางใจ กไ็ม่ทรงตดิอยูใ่นความท่องเทีย่วไปตาม
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ทางใจนัน้ แต่ว่าทรงท่องเทีย่วไปตามทางใจด้วยวชิชาและวมิตุต ิเพราะยงัทรงมวีบิากขนัธ์ 

คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อันเป็นส่วนวิบากที่ยังเหลืออยู่ เพราะฉะนั้น  

จึงทรงได้พระนามว่าตถาคตดั่งนี้.

พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอน ก็เพื่อให้บุคคลเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ได้

ซึ่งวิชชาคือความรู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริง และได้วิมุตติคือความหลุดพ้น ทั้งนี ้

ก็เพราะว่าโลกหรือว่าหมู่สัตว์ทุกจ�าพวก ย่อมมีการได้เห็น การได้ยิน การได้ทราบ 

การได้รู้ การถึง การแสวงหา การท่องเที่ยวไปตามทางใจอยู่ด้วยกันดังที่กล่าวมาแล้ว 

แต่ว่าเมือ่เหน็อะไรทางตา คอืเหน็รูปอนัใดทางตากต็ดิอยูใ่นรปูน้ัน ได้ยนิเสยีงอะไรทาง

หกูต็ดิอยู่ในเสยีงนัน้ ได้ทราบกลิน่รสโผฏฐพัพะอะไรทางจมกูทางลิน้ทางกาย กต็ดิอยู่

ในกลิน่ในรสในสิง่ท่ีกายถกูต้องนัน้ ได้รูอ้ะไรทางใจกต็ดิอยูใ่นสิง่ทีรู่น้ัน้ ได้ถงึอะไรกต็ดิ

อยูใ่นสิง่ทีถ่งึนัน้ ได้แสวงหาอะไรกต็ดิอยูใ่นสิง่ทีแ่สวงหานัน้ ได้ท่องเทีย่วไปตามทางใจ

ในเรื่องราวอันใด ก็ติดอยู่ในเรื่องนั้น ๆ ดั่งนี้ เพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าสัตตะ ที่แปลว่า

ผูข้้อง ผูต้ดิ เพราะความรูน้ัน้เป็นความรูท้างอายตนะ คอืทางตาทางหเูป็นต้น ทีท่กุ ๆ 

คนก็มีอยู่ด้วยกันตามธรรมดา แต่ว่าความรู้ทางตาทางหูนั้นเป็นความรู้ติดดังกล่าว 

เพราะเหตุฉะนั้น ความรู้ที่เป็นความรู้ติดนี้ท่านจึงเรียกว่าอวิชชา แปลว่า ไม่รู้ คือว่ารู้

ก็เหมือนกับไม่รู้ หรือว่าอีกอย่างหนึ่ง รู้แต่ว่ารู้ไม่จริง เป็นการรู้ผิดจากความเป็นจริง 

ดังจะเห็นได้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ว่า การได้เห็น การได้ยิน การได้ทราบ 

การได้รู ้การได้ถงึ การแสวงหา การท่องเทีย่วไปตามทางใจ เหล่านัน้เป็นสิง่ทีไ่ม่เท่ียง 

เกิดดับ เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา เป็นอนัตตา มิใช่ตัว

ตนมิใช่ของตน เพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ และเป็นสิ่งที่ไม่พึงยึดถือว่า

เป็นของสวยงามน่ารักน่าชมอันใด น่ีเป็นความจริงท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรง

แสดงสั่งสอนไว้.

เพราะฉะนั้น ความรู้ของพระองค์จึงเป็นความรู้ปล่อยความรู้วาง ไม่ติด  

ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่า ได้เห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้น ก็พ้นรูปพ้นเสียง คือว่าปล่อยรูป 

ปล่อยเสียง วางรูปวางเสียงไว้ ไม่ยึดถือเอาไว้ เพราะได้ตรัสรู้แล้วว่า รูปไม่เที่ยง  

เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นของไม่สวยงามอันใด เสียงก็เป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์  
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เป็นอนัตตา ไม่ไพเราะไม่สวยงามอันใด ดั่งนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น ความตรัสรู้ของ

พระองค์จึงเป็นวิชชาที่เป็นตัวความรู้จริง เป็นความรู้แท้ เป็นความรู้ท่ีถูกต้อง แต่ว่า

สตัว์คอืผูข้้องผูต้ดิทัง้หลาย กเ็หน็รปูกไ็ด้ยินเสยีงเป็นต้น แต่ว่าเหน็แล้วได้ยนิแล้วกข้็อง

ก็ติดอยู่ในรูปในเสียงนั้น เพราะไม่รู้ว่ารูปเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เสียงเป็นอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา เป็นของไม่สวยงามไม่น่ารักน่าชมอันใด เมื่อเห็นแล้วกลับเห็นว่าเป็น

ของเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตา เป็นของสวยงามน่ารักน่าชม ได้ยินแล้วก็เห็นและยึดถือ

อย่างน้ัน ด่ังนีเ้ป็นต้น เพราะฉะนัน้ จงึมคีวามข้องจงึมีความตดิ เมือ่เป็นดัง่นีจึ้งไม่พ้น

จากทุกข์ได้ เพราะฉะนั้น เม่ือมีผู้มากราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “ได้ทรง

ทราบภมูขิองจติใจทีพ้่น ทีป่ล่อยวาง ทีส่งบสงดัจากความเป็นสัตว์คอืเป็นผูข้้องผูต้ดิอยู่

แห่งสัตว์ทั้งหลายหรือไม่ ?” พระองค์ก็ตรัสตอบว่า “ทรงทราบ ทรงทราบภูมิจิตที่พ้น 

ที่ปล่อยวาง ท่ีสงบสงัดจากความเป็นสัตว์คือเป็นผู้ข้องผู้ติดอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลาย”  

ผู้ถามก็กราบทูลถามว่า “ได้ทรงทราบอย่างไร ขอให้ตรัสสอน” พระองค์ก็ตรัสตอบว่า 

“เพราะความสิน้ไปแห่งนนัทคิอืความเพลนิ หรอืกามตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก

ไปในกามทัง้หลาย และภวะ ความเป็น หรอืภวตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากไปใน

ภพ ความเป็นน่ันเป็นน่ี เพราะความสิ้นไปแห่งสัญญาและวิญญาณ เพราะความดับ

ความสงบระงับแห่งเวทนาทั้งหลาย อย่างนี้แลเรารู้ เรารู้อย่างนี้แล ซึ่งความหลุดพ้น 

ความปล่อยวาง ความสงบสงัดจากความเป็นสัตว์แห่งสัตว์ทั้งหลาย” ดั่งนี้.

ตามพระพทุธพยากรณ์นี ้ได้ทรงชีท้างตรง เพือ่ให้หลดุพ้นสงบสงดัจากความ

เป็นสตัว์ คอืความเป็นผูข้้องความเป็นผูต้ดิของสตัว์ทัง้หลาย ว่าจะพงึมไีด้กด้็วยการมา

ปฏิบัติท�านันทิคือกามตัณหา ภวะคือภวตัณหาให้สิ้นไป มาปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปของ

สัญญาวิญญาณ และเพื่อความดับความสงบระงับแห่งเวทนาทั้งหลาย ดั่งนี้ พึงเข้าใจ

ตามพระพทุธภาษิตท่ีแสดงนีว่้า อันนนัทิความเพลิดเพลิน หรอืกามตัณหา ความด้ินรน

ทะยานอยากไปในกาม คือในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจ 

ทัง้หลาย และภวะ ความเป็นน่ันเป็นน่ี หรอืภวตณัหา คอืความดิน้รนทะยานอยากเพือ่

จะเป็นนั่นเป็นนี่ ทั้งสองนี้ย่อมมีอยู่ครอบง�าใจของสัตว์บุคคลทั้งหลาย สัตว์บุคคล 

ทัง้หลายประกอบด้วยนนัทิคือความเพลินอนัเป็นตวักามตณัหา ในรปูทีต่าเหน็ เสยีงที่

หูได้ยินเป็นต้น และมีภวะคือความเป็น ความเป็นเรา ความเป็นของเรา อันเป็นตัว
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ภวตัณหา ซ่ึงกามตัณหาและภวตัณหาน้ีก็เป็นปัจจัยให้บังเกิดความยึดถือว่า เป็นเรา 

เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา ในรูปที่ตาเห็น ในเสียงที่หูได้ยินเป็นต้น เมื่อเป็นดั่งนี้ 

สัญญาคือความจ�าหมายอันมีในรูปเสียงเป็นต้นนั้นก็ดี วิญญาณคือความรู้สึกเห็นรูป

ได้ยินเสียงเป็นต้นก็ดี เวทนาคือความเสวยอารมณ์ รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สขุ ในรูปในเสยีงเป็นต้นเหล่านัน้กด็ ีเหล่านีก้เ็ป็นการสร้างทุกข์ให้

บังเกิดข้ึนท้ังหมด ดังจะพึงเห็นได้ว่า อันความเพลิดเพลินยินดีก็ดี อันความเป็นนั่น

เป็นนี่ ซึ่งเป็นตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากของใจก็ดี ก็เป็นตัวสัญญา เป็นตัว

วญิญาณ เป็นตวัเวทนาทีป่รากฏอยูใ่นทกุ ๆ คนนีเ้อง คือความจ�าหมายท่ีเป็นสัญญานัน้ 

ก็ระคนไปด้วยนันทิคือความเพลิน ภวะคือความเป็น ซ่ึงเป็นตัวตัณหาดังกล่าวนั้น 

วิญญาณคือความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้น ก็ระคนไปด้วยนันทิและภวะเหล่านี้ 

เวทนาก็เช่นเดียวกัน จะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็เนื่องอยู่กับ

นันทิและภวะเหล่านี้ เพราะฉะนั้น จึงระคนอยู่ด้วยกองกิเลสและกองทุกข์ มีโสกะ 

ความโศก ปรเิทวะ ความคร�า่ครวญร�า่ไรร�าพนัเป็นต้น ทกุ ๆ คนไม่พ้นจากความทกุข์

ก็เพราะว่ามีนันทิและภวะอันเป็นตัวตัณหาครอบง�าจิตใจอยู่ สัญญาวิญญาณเวทนาที่

เป็นไปอยู่ ก็ระคนอยู่ด้วยกิเลสเหล่านี้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นตัวความทุกข์.

นอกจากนีก้เิลสยงัเป็นเหตใุห้ประกอบกรรมคอืการทีก่ระท�าทางกายทางวาจา 

ทางใจ อันส่งวิบากคือผลสืบต่อไปอีกด้วย เพราะฉะนั้น ทางปฏิบัติโดยตรง เพื่อที่จะ

ให้บรรลุความหลุดพ้น ความปล่อยวาง ความสงบสงัด จึงจ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อ

บรรเทาเพ่ือละนนัทแิละภวะ ซึง่เป็นกามตณัหาและภวตณัหาในจติใจของตนลงไป ทัง้นี้

ก็ด้วยการที่มาปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ ประการ ย่อลงก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  

ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อมาปฏิบัติอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญา ตั้งแต่ใน 

เบื้องต้น การปฏิบัตินี้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อระงับตัณหาดังกล่าว และการปฏิบัติเพื่อ

ระงับตัณหาดังกล่าวนั้น ก็เป็นการระงับสัญญาวิญญาณเวทนาอันประกอบด้วยตัณหา

ด้วย ดังจะพึงเห็นได้ว่า การปฏิบัติอยู่ในศีลน้ัน ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อระงับตัณหาคือ

ความด้ินรนทะยานอยากอย่างหยาบ การปฏบิตัใินสมาธก็ิเป็นไปเพือ่ระงบัตณัหาอย่าง

กลาง การปฏบิตัใินปัญญาก็เป็นไปเพือ่ระงบัตณัหาอย่างละเอยีด และทัง้ศลีสมาธแิละ
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ปัญญาทั้ง ๓ ประการนี้ ก็เป็นไปเพื่อระงับตัณหาร่วมกัน ดังจะพึงเห็นได้ว่า ผู้ปฏิบัติ

ในศีลสมาธปัิญญาย่อมเป็นการปฏบัิตฝืินกระแสของตณัหาทีบ่งัเกดิขึน้ในจติใจ ตณัหา

ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจ จะเป็นกามตัณหาก็ตาม เป็นภวตัณหาก็ตาม ย่อมมีกระแสเป็น

ไปในทางก่อภัยก่อเวร ในทางไม่สงบฟุ้งซ่าน ในทางยึดถือ แต่ว่าศีลสมาธิปัญญานั้น 

เป็นการปฏิบัติเป็นไปเพื่อระงับภัยระงับเวร เพื่อให้บังเกิดความสงบไม่ฟุ้งซ่าน เพื่อ

ปล่อยวาง จึงเป็นการปฏิบัติที่ฝืนกระแสของตัณหา ซึ่งทุกคนอาจจะรู้สึกว่าท�ายาก  

ก็ต้องยากเพราะฝืนกระแสของตณัหา ตณัหานีเ้องเป็นเหตใุห้ปฏบิตัยิาก แต่ถ้าไม่ยอม

แพ้กระแสของตณัหา เหมอืนอย่างคนพยายามทีจ่ะว่ายน�า้ทวนกระแสน�า้ ซึง่กย่็อมจะ

ท�าได้และบรรลุถึงฝั่งท่ีต้องการได้ การปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาแม้จะฝืนกระแสของ

ตัณหาก็ย่อมท�าได้ และสามารถบรรลุถึงฝั่งที่ต้องการได้ และเมื่อปฏิบัติให้ก�าลังของ

ศลีสมาธปัิญญามากขึน้ ก�าลงัของกระแสตัณหาถอยน้อยลงไป การปฏบิตัใินศลีสมาธิ

ปัญญานี้ก็จะง่ายเข้าไปโดยล�าดับ จนบรรลุถึงที่สุดในที่สุด.

เพราะฉะนัน้ จงึได้มพีระพทุธภาษติตรสัไว้ว่า “เพราะความส้ินไปของนนัทคิอื

ความเพลินอันได้แก่กามตัณหา ภวะ ความเป็นนั่นเป็นนี่อันได้แก่ภวตัณหา เพราะ

ความสิ้นไปของสัญญาวิญญาณและเวทนาอันเป็นไปตามกระแสตัณหานั้น เม่ือเป็น 

ดั่งนี้แล้ว จิตใจก็จะพ้น ก็จะปล่อยวาง ก็จะสงบสงัด จากความเป็นสัตว์คือความเป็น

ผู้ข้องผู้ติดแห่งสัตว์ท้ังหลาย ได้พบความพ้นทุกข์ได้ด้วยประการฉะนี้” เพราะฉะนั้น 

พระพุทธพยากรณ์นีจ้งึเป็นการพยากรณ์ชีห้ลกัของความสิน้ทกุข์โดยตรง ซึง่ผูมุ้ง่ความ

สิน้ทกุข์พงึปฏิบตัติามพระพุทธศาสโนวาท ด้วยการทีม่าปฏบัิตติามทางศลีสมาธปัิญญา 

แม้ในเบือ้งต้นจะเป็นการปฏิบัตฝืิน ปฏิบัตทิวนกระแสของตณัหาในจติใจ อันท�าให้รูสึ้ก

ว่ายาก แต่การปฏิบัตินี้จะง่ายเข้าโดยล�าดับ และจะท�าให้ความทุกข์ลดน้อยถอยลงไป

โดยล�าดับ.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐



กัณฑ์ที่ ๒๔ 

วสิาขอัฏฐมปีูชากถา

อิทานิ ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส, ปรินิพฺพานโต ปฏฺาย,  

วีสติสํวจฺฉรุตฺตร ปญฺจสตาธิกานิ, เทฺวสํวจฺฉรสหสฺสานิ อติกฺกนฺตานิ, ปจฺจุปฺปนฺ-

นกาลวเสน, เวสาขมาสสฺส สุริยคติยา นวมํ ทินํ, จนฺทคติยา วิสาขปุณฺณมิโต  

อฏฺมวีารวเสน ปน ครวุาโร โหต,ิ เอว ํตสสฺ ภควโต ปรนิพิพฺานา, สาสนายกุาลคณนา 

สลฺลกฺเขตพฺพา.

ศภุมสัด ุพระพทุธศาสนายกุาล นบัจ�าเดมิแต่วันเสดจ็ดบัขันธปรนิพิพานแห่ง

องค์สมเด็จพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสัมพทุธเจ้านัน้ บดันีล่้วงแล้ว ๒๕๒๐ พรรษา 

ปัจจุบันสมัย โดยจันทรคติวันอัฏฐมีแต่วันวิสาขปุณมี โดยสุริยคติมิถุนายนมาส  

สรุทนิที ่๙ พฤหสับดวีาร พระพทุธศาสนายกุาลแต่ปรินพิพานแห่งองค์สมเด็จพระผูมี้-

พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มีนัยอันพึงก�าหนดนับด้วยประการฉะนี้.

อนึง่ วันน้ีเป็นวนัวสิาขอัฏฐมีบชูา คือเป็นวันบชูาในวัน ๘ ค�า่แต่วันเพญ็วิสาขะ 

ซึ่งเป็นวันที่ท่านก�าหนดว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ พุทธศาสนิกชนทั้ง

หลายจึงได้พากันมากระท�าการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและ 

พระสงฆ์ วนัวสิาขอฏัฐมนีี ้เป็นวนัทีเ่ป็นทีต่ัง้แห่งความสงัเวชวนัหนึง่ เพราะแสดงถงึว่า 

แม้พระวรกายแห่งพระสมัมาสัมพุทธเจ้า ก็ต้องแตกสลายตามธรรมดาของสงัขาร ฉะนัน้ 

จงึควรเป็นท่ีตัง้แห่งความสงัเวช ซ่ึงทุกคนสมควรพจิารณาน้อมเข้ามาว่า แม้พระสัมมา-

สัมพุทธเจ้าก็มีพระวรกายเป็นสังขารต้องแตกสลาย จึงไม่จ�าเป็นจะต้องกล่าวถึงสัตว์
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บุคคลทั้งหลาย ทุกสัตว์บุคคลในโลกซ่ึงจะต้องมีร่างกายแตกสลายเช่นเดียวกัน แต ่

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกอบด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงบรรลุอมตธรรมคือ

ธรรมทีไ่ม่ตาย กล่าวได้ว่า พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทีแ่ท้จรงินัน้ เป็นผูพ้้นจากร่างกายซึง่

ต้องแตกสลาย ฉะนั้น จึงทรงพ้นทุกข์ พ้นชาติทุกข์ พ้นชราทุกข์ พ้นมรณทุกข์ และ

พ้นทุกข์ประการอ่ืน ๆ ด้วยประการท้ังปวง เพราะทรงละเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหา 

ความดิ้นรนทะยานอยาก พร้อมทั้งอวิชชา อุปาทาน กรรม และบรรดากิเลสทั้งปวง 

เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงไม่ถือชาติก�าเนิดเสวยทุกข์ขึ้นมาอีกในโลก ในระหว่างที่พระชนม์ชีพ

อันอาศัยขันธ์อันเป็นวิบากสุดท้ายยังเหลืออยู่ ก็ได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนา  

ตั้งพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทขึ้นในโลก ฉะนั้น แม้พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ 

ล่วงไปแล้ว พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งพุทธบริษัท ก็ยังด�ารงอยู่สืบมาถึงเราทั้งหลาย  

ได้เล่าเรียนปฏิบัติและได้เข้าเป็นพุทธบริษัทมาจนทุกวันนี้.

ฉะนั้น พระองค์จึงชื่อว่าได้ทรงประกอบความเกื้อกูลอันเป็นคุณประโยชน์แก่

โลกไว้เป็นอย่างยิง่ ไม่มผู้ีใดในโลกจะได้สร้างสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ไว้เหมอืนอย่างพระองค์

ท่านได้ เพราะพระพทุธศาสนาคอืค�าสัง่สอนนัน้ ประกอบด้วยสารัตถะซึง่เป็นประโยชน์

เกื้อกูล ชี้ให้ทุก ๆ คนได้รู้ถึงทุกข์ ถึงเหตุเกิดทุกข์ ถึงความดับทุกข์ ถึงทางปฏิบัติให้

ถงึความดบัทุกข์นัน้ ได้ตามความเป็นจริง และได้ชีแ้จงแสดงอธิบายโดยนยัต่าง ๆ อีก

เป็นอนัมาก แต่กส็รปุรวมลงในอรยิสัจจ์ท้ัง ๔ นัน้ เพราะฉะนัน้ บคุคลผูต้ัง้ใจฟังธรรม 

ได้ความรู ้ธรรมอันเกิดจากการฟัง เป็นปริยัติปัญญาก็ดี เป็นปฏิบัติปัญญาก็ดี  

เป็นปฏิเวธปัญญาก็ดี ย่อมมีความรู้เข้าถึงพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ โดยนัยว่า

สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ หมู่แห่งสาวกคือผู ้ฟังซึ่งเป็นศิษย์ของ 

พระผู้มีพระภาคนั้น เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ดั่งนี้.

ความเข้าถึงพระรัตนตรัยดั่งนี้ ย่อมมีแก่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลาย 

มากน้อยตามภูมิตามชั้น แม้ว่าบทที่ระลึกถึงหรือบทที่เข้าถึง จะเป็นอย่างเดียวกันว่า  
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สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา อันหมายถึงพระพุทธเจ้า สฺวากฺขาโต ภควต ธมฺโม อันหมาย

ถึงพระธรรม สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อันหมายถึงพระสงฆ์ก็ตาม แต่ว่าอัน

ความตืน้ลกึแห่งการเข้าถงึย่อมแตกต่างกนั เพราะฉะนัน้ ในพระสตูรหนึง่ท่านจงึแสดง

อุปมาไว้ว่า เหมือนอย่างคนผู้เดินเข้าไปสู่ป่าลึก เมื่อเดินเข้าไป ทีแรกย่อมพบรอยเท้า

ช้างพงัธรรมดา กน็กึว่ารอยเท้าช้างพงันีเ้ป็นรอยเท้าทีใ่หญ่กว่ารอยเท้าสตัว์ทัง้หลายใน

โลกเท่าทีไ่ด้เหน็มา แต่ว่าเมือ่เดินเข้าไปในป่าลกึย่ิงขึน้ไปอีก กไ็ด้พบรอยเท้าช้างชือ่ว่า

วามนิกาซึ่งใหญ่กว่า ก็เข้าใจว่าเป็นรอยเท้าที่ใหญ่ยิ่ง แต่ว่าเมื่อเดินลึกเข้าไปอีก ก็ได้

พบรอยเท้าช้างชื่อว่าอุจจากาฬาริกาซึ่งใหญ่ขึ้นไปอีก ก็นึกว่าได้พบรอยเท้าที่ใหญ่มาก 

แต่ว่าเมื่อเดินลึกเข้าไปอีก ก็ได้พบรอยเท้าช้างท่ีใหญ่กว่าน้ัน อันช่ือว่าอุจจากเณรุกา 

ก็เข้าใจว่าเป็นรอยเท้าช้างที่ใหญ่มาก และรอยเท้าช้างหลังนี้เป็นรอยเท้าช้างอันใหญ่

ที่สุดกว่ารอยเท้าช้างทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ก็เป็นอันว่าได้เข้ามาพบรอยเท้าช้างชนิด

ที่ใหญ่ที่สุดในป่าลึกท่ีสุดดั่งน้ี ฉันใด ในการเข้าถึงรัตนะทั้ง ๓ คือพระพุทธเจ้า  

พระธรรม พระสงฆ์กฉ็นันัน้ ย่อมมีความต้ืนและมคีวามลกึยิง่ขึน้ไปโดยล�าดบั ท่านจงึ

ได้แสดงถึงความตื้นและความลึกโดยล�าดับนั้นด้วยธรรมะโดยล�าดับดังต่อไปนี้

เมือ่ผูน้บัถอืพระพุทธศาสนาได้เข้าถงึพระรตันตรยั คอื พระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นผู ้ปฏิบัติในศีล จะเป็นศีลช้ันใดชั้นหนึ่งก็ตาม ก็ชื่อว่า ได้เข้าถึง 

พระรัตนตรัยด้วยศีลอันเป็นขั้นแรก.

อนึ่ง เมื่อได้ปฏิบัติในอินทรียสังวร คือความส�ารวมอินทรีย์ อันได้แก่ ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ หมายความว่ามีสติที่คอยระมัดระวังจิตใจอยู่เสมอ  

ในเวลาทีต่าเหน็รูป หไูด้ยนิเสียง จมกูได้กลิน่ ลิน้ได้รส กายได้ถูกต้องสิง่ทีก่ายถกูต้อง

ทั้งหลาย และมนะคือใจได้คิดถึงเรื่องราวทั้งหลาย เพื่อไม่ให้ความยินดีความยินร้าย

ไหลเข้ามาสู่จิตใจได้ โดยอาศัยรูปที่ตาเห็น เสียงที่หูได้ยินเป็นต้น ความที่มีสติคอย

รักษาอยู่ดั่งนี้เรียกว่าอินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์ เมื่อปฏิบัติท�าอินทรียสังวรให้

บังเกิดขึ้น ก็ได้ชื่อว่าได้ถึงพระรัตนตรัยสูงขึ้นมาหรือว่าลึกอีกขั้นหนึ่ง.

อนึง่ เมือ่ปฏบัิตอิบรมสตคิอืความระลึกได้ สัมปชญัญะคือความรูต้วัในอริยิาบถ

น้อยอิริยาบถใหญ่ทั้งหลาย กล่าวคือมีสติสัมปชัญญะในการเดิน ในการยืน ในการนั่ง 

ในการนอน มสีติสมัปชญัญะในการท่ีก้าวไปข้างหน้า ในการท่ีถอยไปข้างหลัง ในการแล 
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ในการเหลยีว ในการทีเ่หยยีดกายออกไปและคูก้ายเข้ามา ในการนุง่ในการห่ม ในการ

บริโภคการดื่ม ในการถ่าย รวมความเข้ามาก็คือในการเดินยืนนั่งนอนตื่นพูดนิ่ง  

หัดท�าสติสัมปชัญญะในอิริยาบถน้อยใหญ่ทั้งหลายดั่งนี้ ก็ชื่อว่าได้เข้าถึงพระรัตนตรัย

ลึกสูงอีกขั้นหนึ่ง.

อน่ึง เม่ือปฏิบติัช�าระจติใจของตนให้บรสุิทธิจ์ากนวิรณ์ทัง้หลาย คอืช�าระจิตใจ

ของตนให้บรสิทุธ์ิจากกามฉนัท์ ความพอใจรักใคร่ในกาม คอืรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ

ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย ช�าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์จากพยาบาท คือ 

ความโกรธแค้นขดัเคอืงมุง่ร้าย ช�าระจติใจของตนให้บรสิทุธิจ์ากถนีมทิธะ ความง่วงงนุ

เคลบิเคลิม้ ช�าระจติใจของตนให้บรสิทุธิจ์ากความฟุง้ซ่านร�าคาญใจ ช�าระจิตใจของตน

ให้บริสุทธิ์จากความเคลือบแคลงสงสัยท้ังหลาย จนจิตใจมีความสงบจากกามและ 

อกุศลธรรมทั้งหลาย เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ชื่อว่าได้เข้าถึงพระรัตนตรัยสูงและลึกอีกขั้นหนึ่ง.

อนึง่ เมือ่ท�าจติให้เป็นสมาธ ิตัง้มัน่แน่วแน่อยู่ในอารมณ์อนัเดยีว จนบรรลถึุง

ฌานคอืความเพ่ง อันหมายถึงอัปปนาสมาธ ิสมาธทิีแ่นบแน่น ตัง้แต่ฌานที ่๑ มวีติก

คือความตรึก มีวิจารคือความตรอง ในท่ีนี้วิตกก็หมายถึงความท่ียกจิตขึ้นสู่อารมณ์ 

วิจารก็หมายถึงความที่รักษาจิตให้ตั้งอยู ่ในอารมณ์นั้น ไม่ให้พลาดตก และปีติ  

ความอิ่มใจ สุข ความสบายกายสบายใจ เอกัคคตา ความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว 

นี้เรียกว่าปฐมฌาน ฌานที่ ๑ เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่ยิ่งขึ้น วิตกวิจารก็ละไป

สงบไป คงมีปีติสุขและเอกัคคตา ก็ช่ือว่าได้บรรลุถึงฌานที่ ๒ เมื่อจิตเป็นสมาธ ิ

แน่วแน่ยิ่งข้ึน ปีติก็สงบละไป คงอยู่แต่สุขและเอกัคคตา ก็ชื่อว่าบรรลุถึงฌานที่ ๓  

เมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้น แม้สุขพร้อมทั้งทุกข์ทั้งปวงก็สงบละไป คงอยู่แต่

เอกัคคตา และอุเบกขาคือความท่ีจิตเข้าไปเพ่งวางเฉยอยู่ ชื่อว่าบรรลุถึงฌานที่ ๔  

เมื่อเป็นดังนี้ ก็ชื่อว่าได้เข้าถึงพระรัตนตรัยสูงหรือลึกอีกขั้นหนึ่ง.

อน่ึง เม่ือน้อมจติท่ีเป็นสมาธิตัง้ม่ันแน่วแน่นัน้ไปเพ่ือรู ้ กรู้็ระลกึชาติหนหลงัได้ 

ก็ชื่อว่าได้เข้าถึงพระรัตนตรัยสูงหรือลึกอีกขั้นหนึ่ง.

อนึง่ เมือ่รูใ้นจตุคิอืความเคลือ่นและอปุบตัคิอืความเข้าถึงชาตนิัน้ ๆ ของสัตว์

ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม ท�ากรรมชั่วก็เป็นเหตุให้เข้าถึงชาติที่ชั่ว มีทุกข์ต่าง ๆ 



168 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

ท�ากรรมดกีเ็ป็นเหตใุห้เข้าถงึชาติทีด่ ีมสีขุต่าง ๆ กช็ือ่ว่าได้เข้าถงึพระรตันตรยัสงูหรือ

ลึกอีกขั้นหนึ่ง.

การปฏิบัติมาโดยล�าดับ คือศีล อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ จิตตปริโสธนะ 

คือการช�าระจิตของตนให้ผ่องใส และฌานคืออัปปนาสมาธิท่ีเข้าถึงฌานท่ี ๑ ท่ี ๒  

ที่ ๓ ที่ ๔ ความรู้ระลึกถึงชาติหนหลังได้ ความรู้ความเคลื่อนและความเข้าถึงชาต ิ

นั้น ๆ ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม ๗ ข้อนี้ยังไม่ชื่อว่าบรรลุถึงความส�าเร็จ

ในที่สุด แต่ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติเข้าถึงพระรัตนตรัยสูงและลึกไปโดยล�าดับ.

อนึ่ง เมื่อมีความรู้ตามเป็นจริงในสัจจะ ว่านี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความ

ดับทุกข์ น้ีทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็ชื่อว่าได้เข้าถึงพระรัตนตรัยสูงและลึกอีก 

ขัน้หนึง่ ในขัน้นีแ้ม้ว่ายงัไม่บรรลถุงึความส�าเรจ็ถงึทีส่ดุ แต่กช็ือ่ว่าบรรลถึุงความส�าเรจ็

ในรัตนะทั้ง ๓ คือในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ มองเห็นพระรัตนตรัย 

แจ่มชดัว่า สมมฺาสมพฺทุโฺธ ภควา พระผูม้พีระภาคเป็นผูต้รสัรูเ้องโดยชอบ สวฺากขฺาโต 

ภควตา ธมฺโม ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 

หมูแ่ห่งสาวกคอืผูฟั้งซึง่เป็นศษิย์ของพระผูม้พีระภาคปฏิบัติดแีล้ว ดัง่นี ้คอืมองเห็นชดั

แจ่มแจ้งด้วยอริยสัจจ์ว่า พระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธะอย่างไร ธรรมเป็น

สวากขาตธรรมอย่างไร พระสงฆ์เป็นสุปฏิปันนะอย่างไร ดั่งนี้ แต่เมื่อได้ปฏิบัติต่อขึ้น

ไปอีกจนบรรลุถึงวิมุตติ คือความหลุดพ้นจากอาสวะทั้ง ๓ คือจากกามาสวะ อาสวะ

คือกามความใคร่ ภวาสวะ อาสวะคือภพความเป็น และอวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา 

ความไม่รู้ในสัจจะ เมื่อบรรลุถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นจากอาสวะท้ัง ๓ ส้ินเชิงแล้ว  

ก็ชื่อว่าได้บรรลุตถาคตบถ คือทางด�าเนินของพระตถาคตเจ้า เรียกว่าถึงสุดทาง  

สุดทางด�าเนินของพระองค์ เพราะสุดทางด�าเนินของพระองค์นั้นคือวิมุตติ ความหลุด

พ้นจากอาสวะทัง้ ๓ นัน้ เมือ่เป็นดัง่นีก้ช็ือ่ว่านฏิฐงัคตะ คอืเป็นผูบ้รรลถุงึความส�าเรจ็

ในที่สุด เป็นความส�าเร็จเด็ดขาดส�าเร็จสิ้นเชิง ด้วยประการฉะนี้.

เพราะฉะนัน้ การถงึพระรตันตรยันัน้ จงึมคีวามตืน้และความลกึไปโดยล�าดบั

แห่งธรรมปฏิบัติดั่งนี้ และก็พึงเข้าใจว่า ในการถึงนั้นจะต้องถึงด้วยการปฏิบัติ ตั้งต้น

แต่ศีลขึ้นไป ถ้าไมป่ฏบิัติตั้งต้นแต่ศลีขึ้นไปแลว้ กห็าได้ชือ่ว่าได้เข้าถึงพระรัตนตรยัไม่ 

แม้ว่าจะแสดงวาจาถงึสรณะท้ัง ๓ ว่า “พุทธฺ� สรณ� คจฉฺาม ิธมมฺ� สรณ� คจฉฺาม ิสงฺฆ� 



169วิสาขอัฏฐมีปูชากถา

สรณ� คจฺฉามิ ทุติยมฺปิ ตติยมฺปิ” แต่หาได้ปฏิบัติในศีลเป็นต้นไม่ เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ไม่

ชื่อว่าได้เข้าถึงพระรัตนตรัย ต่อเมื่อมาปฏิบัติตั้งต้นแต่ศีลขึ้นไป จึงจะชื่อว่าเริ่มเข้าถึง

พระรัตนตรัยตามที่ได้เปล่งวาจานั้น เพราะฉะนั้น เม่ือได้เปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัย

แล้ว จึงได้มีการสมาทานศีลต่อไป สรณะและศีลจึงคู่กันอยู่เสมอในพิธีทั้งปวงซึ่งได้

ปฏิบัติกันอยู่ เป็นอันท�าให้ได้เริ่มเข้าถึงพระรัตนตรัยตามที่เปล่งวาจานั้น.

ฉะน้ัน บคุคลผูมุ้ง่ทีจ่ะเข้าถึงพระรัตนตรยั จงึสมควรทีจ่ะได้ปฏบิตัใินธรรมตัง้

ต้นแต่ศีลขึ้นไป กล่าวคือตั้งใจปฏิบัติในศีล ในอินทรียสังวร ในสติสัมปชัญญะ ช�าระ

จิตของตนให้บริสุทธิ์ หัดท�าสมาธิ แม้ว่าจะยังไม่สามารถบรรลุถึงอัปปนาสมาธิถึงขั้น

ฌานได้ แต่เมื่อหัดท�าสมาธิอยู่บ่อย ๆ ก็ย่อมจะได้ความสงบแห่งใจมากขึ้นทุกที และ

หากว่าสามารถปฏบิตับิรรลถุงึอปัปนาสมาธไิด้ น้อมจติทีเ่ป็นสมาธนิัน้ไปเพือ่รู ้หากว่า

รู้ระลึกชาติได้ก็ดี รู้ในจุติคือความเคลื่อน อุปบัติคือความเข้าถึงชาตินั้น ๆ ของสัตว์ 

ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมก็ดี ก็ชื่อว่าได้ญาณคือความรู้พิเศษ แต่แม้ว่าจะไม่ได้ ได้

แต่เพียงสมาธิ แม้ไม่ถึงอัปปนาสมาธิ แต่เป็นสมาธิที่เป็นบาทของปัญญาได้ คือเป็น

ความสงบจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็น้อมจิตที่เป็นสมาธินี้ไป

พิจารณานามรูปหรือขันธ์ ๕ หรืออายตนะ อันเป็นวิปัสสนาภูมิ ภูมิแห่งวิปัสสนา 

ก�าหนดพิจารณาให้ได้ปัญญาในไตรลักษณ์คืออนิจจลักษณะ ลักษณะที่ไม่เที่ยง  

ทกุขลักษณะ ลกัษณะทีเ่ป็นทกุข์ อนตัตลกัษณะ ลกัษณะทีเ่ป็นอนตัตา มิใช่อัตตาตัวตน 

เมื่อเป็นด่ังนี้ ก็จะได้ญาณคือความหยั่งรู้ตามความเป็นจริง ในทุกข์ ในเหตุเกิดทุกข์ 

ในความดับทุกข์ ในทางปฏิบัตใิห้ถงึความดบัทกุข์ น�าให้บรรลถุงึวิมตุตคิอืความหลดุพ้น

จากอาสวะท้ังหลายได้ แม้ว่าจะได้ญาณคือความหยั่งรู้ในสัจจะทั้ง ๔ นี้ยังไม่ลึกซึ้ง  

แต่พอมองเหน็ทกุข์เป็นต้นได้ถนดัขึน้ กจ็ะท�าให้จิตใจอนันีป้ล่อยวางได้ดข้ึีน นบัว่าเป็น

วมิตุตคิอืความหลุดพ้นตามภมิูตามชัน้ แม้เช่นนีก้ไ็ด้ชือ่ว่าเข้าถงึพระรัตนตรยั อันเป็น

ขั้นที่ท�าให้พ้นความทุกข์.

เพราะฉะนัน้ ผูต้้องการเข้าถงึพระรตันตรยั คอืพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

ก็พึงปฏิบัติตามธรรมตั้งต้นแต่ศีลขึ้นไป และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้

ตามภูมิตามชั้นของการปฏิบัติ ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๐
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ชาคโร จสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย สโต สมฺปชาโน สมาหิโต  

 ปมุทิโต วิปฺปสนฺโน จ ตตฺถ กาลวิปสฺสี จ กุสเลสุ ธมฺเมสูติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนนั้น ก็เป็นสัตถุศาสน์ คือเป็นค�าสั่งสอนของ

พระบรมศาสดา ผู้ทรงมีพระมหากรุณาแผ่ไปในสรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้า และได้ทรง

แสดงสั่งสอนเพื่อให้เวไนยนิกร คือหมู่แห่งชนท่ีเป็นเวไนยหรือเวเนยยะคือพึงแนะน�า

ได้ ได้ประสบสุขประโยชน์หรือพ้นจากทุกข์ได้ ตามควรแก่ภูมิธรรมปฏิบัติของตน.

อันผลของการปฏิบัตินั้น ย่อมบังเกิดมีขึ้นทันทีในเมื่อได้ปฏิบัติ แต่ว่าผลบาง

อย่างน้ันเป็นผลที่ยังไม่ปรากฏชัด ท�าให้บุคคลผู้ที่ได้รับยังมองไม่เห็นถนัดเพราะเหตุ

หลายประการ แต่ก็สามารถที่จะกระท�าให้แจ้งได้ คือเมื่อตั้งใจก�าหนดดูโดยเหตุผลก็

จะมองเหน็ได้ และผลท่ีปรากฏเป็นความตดักเิลสได้บางส่วนบ้าง ได้สิน้เชงิบ้าง กเ็ป็น

สิ่งที่ปรากฏแก่ผู้ได้รับ ท่ีตัดกิเลสได้สิ้นเชิงก็เป็นอริยผล ซึ่งจะบังเกิดขึ้นด้วยอ�านาจ
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ของการปฏิบัติที่เป็นอริยมรรค ตัดกิเลสได้ ด่ังนี้ผู้ได้ผู้ถึงก็ย่อมจะรู้ได้ด้วยตนเอง  

ผลท้ังปวงนัน้ย่อมมแีก่ผูป้ฏบัิตติัง้แต่เมือ่ได้ปฏบิตัดิงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ตลอดจนถึงเป็น

อริยผลซึ่งได้มาด้วยอริยมรรค อริยผลอริยมรรคนี้เล่า ก็ได้มาด้วยการปฏิบัติและผล

ของการปฏบิตั ิตัง้แต่ในเบ้ืองต้นโดยล�าดับขึน้ไป ดัง่ทีท่กุคนได้ปฏบิตักินัอยูใ่นปัจจบุนั  

กเ็ป็นมรรคเป็นผลในปัจจบุนัของตน ๆ แต่กเ็ป็นมรรคเป็นผลทีเ่ป็นโลกยีะหรอืเป็นของ

ปุถุชนของสามัญชน ยังไม่เป็นอริยะ แต่แม้เช่นนั้นก็เป็นมรรคเป็นผลตั้งแต่เบื้องต้น

ขึน้มาโดยล�าดบั กเ็พราะมรรคผลทีเ่ป็นเบือ้งต้นขึน้มาโดยล�าดบัดัง่นี ้จงึส่งขึน้ไปจนถงึ

อริยมรรคอริยผลที่เป็นโลกุตตระ อยู่เหนือโลก เพราะฉะนั้น แม้ที่เรียกว่าโลก ๆ นี้  

ก็มีความหมายท้ังท่ีเป็นส่วนหยาบและท้ังที่เป็นส่วนละเอียด และเมื่อพูดถึงโลก ๆ  

ก็ย่อมไม่พ้นไปจากสัตวโลก คือหมู่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในโลก อันได้ทั้งมนุษย์ เดียรัจฉาน 

ตลอดจนถึงเทพดามารพรหมทั้งหลาย ตลอดจนถึงสัตว์นรกเปรตทั้งหลาย ก็เรียกว่า

เป็นสัตวโลกด้วยกันท้ังนั้นแต่ว่าเป็นโลกที่หยาบ และเป็นโลกท่ีละเอียดตามล�าดับ 

ขึ้นไป หรือว่าเป็นโลกที่เป็นชั้นต�่าหรือโลกที่เป็นชั้นสูงโดยล�าดับขึ้นไป.

โลกที่เป็นอย่างหยาบหรือเป็นชั้นต�่ามากนั้น ก็ได้แก่โลกอบายภูมิทั้ง ๔ นรก 

เดียรัจฉาน เปรตวสิยัหรอืวสิยัของเปรต และอสรุกายคอืบรรดาพวกผทีัง้หลายทีม่กีาย

ไม่ปรากฏ อบายภมูทิัง้ ๔ นีเ้ป็นโลกอย่างหยาบหรอืเป็นโลกอย่างทีเ่ป็นชัน้ต�า่ มาถึงที่

เป็นโลกมนุษย์ ก็นับว่าเป็นโลกที่เป็นชั้นกลาง นับเข้าในสุคติภพ คือภพที่เป็นสุคติที่

ไปดี ละเอียดขึ้นไปก็เป็นเทวโลกพรหมโลก อันนับว่าเป็นโลกอย่างสูงหรือที่เป็นอย่าง

ละเอยีด เป็นสคุตภิพ ภพทีเ่ป็นสคุต ิเพราะฉะน้ัน จงึจะต้องผ่านโลกเหล่านีข้ึน้ไปโดย

ล�าดับ ทางกายบ้าง ทางจิตใจบ้าง ทางกายนั้นก็คือ เม่ือผ่านจากอบายภูมิมาก็เป็น

มนุษย์เป็นกายเนื้อ แล้วก็เป็นเทวโลกพรหมโลก เป็นกายทิพย์ ในส่วนจิตใจนั้นเล่า  

ก็ผ่านจากขั้นต�่าขึ้นมาหาขั้นสูงโดยล�าดับ.

จะพึงกล่าวได้ว่า แม้ในกายมนุษย์นี้เอง คือบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีกาย

เป็นมนุษย์ แต่ว่าจิตใจนั้นก็เป็นไปได้หลายระดับ มีจิตใจเป็นเหมือนอย่างสัตว์นรก  

รุม่ร้อนอยูด้่วยอ�านาจกิเลสอย่างหยาบ เพราะอ�านาจของโลภโกรธหลง หรอืราคะโทสะ

โมหะครอบง�าอยู่ ท�าให้เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา ด้วยอ�านาจของบรรดากิเลสทั้งหลาย
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ทีร่นุแรง ดัง่น้ีกเ็ป็นดงัจ�าพวกท่ีเรียกว่ามนุสฺสเนรยโิก มนษุย์นรก หรอืมจีติใจปราศจาก

ความละอายเกรงกลัว จัดเข้าในจ�าพวกที่เรียกว่า มนุสฺสติรจฺฉาโน มนุษย์เดียรัจฉาน 

หรือที่มีจิตใจเหมือนอย่างเปรตท่ีหิวระหายอยู่อย่างไม่มีอิ่มไม่มีพอ ตรงกับค�าว่า 

มนุสสฺเปโต มนษุย์เปรต หรอืว่ามจีติใจอย่างอสรุกาย ชอบแอบซ่อนประพฤตคิวามชัว่

ไม่ปรากฏตวั ดงัจ�าพวกท่ีแอบซ่อนตัวหลบตวัเข้าไปกระท�าโจรกรรมต่าง ๆ กเ็ป็นพวก

มนสุสฺอสรุกาโย มนษุย์อสรุกาย มีกายไม่กล้าปรากฏเหมอืนอย่างพวกผต่ีาง ๆ กก็าย

มนุษย์นั่นแหละก็เป็นได้ดั่งนี้ ก็เพราะมีจิตใจประกอบด้วยกิเสสทั้งหลายอย่างแรง  

จึงมีโมหะก�าบังใจ เพราะโลภจัดโกรธจัดหลงจัด จึงปฏิบัติตนไปตามอ�านาจของจิตใจ

ที่เหมือนอย่างสัตว์นรกสัตว์เดียรัจฉาน เหมือนอย่างเปรตอย่างอสุรกาย ดังที่เรียกว่า

เป็นจ�าพวกอันธพาล อันธะก็แปลว่าบอด พาลก็แปลว่าโง่ว่าเขลา เป็นผู้เขลาเหมือน

อย่างเป็นผูบ้อด ดัง่นีก้เ็ป็นจ�าพวกทีก่ล่าวได้ว่า เป็นอทมัมปรุสิะ คอืเป็นคนทีฝึ่กไม่ได้ 

หรืออเวไนย คือเป็นผู้ที่แนะน�าไม่ได้ แม้พระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ได้ พระพุทธเจ้านั้นจะ

โปรดกจ็�าเพาะบุคคลท่ีจะพงึฝึกได้ อันเรยีกว่าปรุสิทัมมะ คนทีฝึ่กได้ หรอืเป็นเวเนยยะ 

บุคคลที่แนะน�าได้สั่งสอนได้ดั่งนี้ นี้จึงนับว่าเป็นโลกที่ต�่าทราม เป็นอบาย เป็นทุคติ 

เป็นวนิิบาต อบายกค็อืว่าไร้ความเจรญิ ทคุตกิค็อืว่าคติทีช่ัว่ไม่ดี วินบิาตก็คอืว่าตกต�า่.

โลกที่สูงขึ้นมานั้น ก็คือมีจิตใจประกอบด้วยหิริโอตตัปปะ ความละอายความ

เกรงกลัว มีศีลมีธรรมตามสมควรแก่อัตภาพ ก็เป็นมนุสฺสมนุสฺโส เป็นมนุษย์ที่มีใจ

เป็นมนุษย์คอืมใีจสงู ตัง้อยูใ่นศลีในธรรม มหิีรโิอตตปัปะตามสมควร กน็บัว่าเป็นโลก

ทีส่งูขึน้มา นบัเข้าในเขตสคุติคอืคตทิีด่ ีสงูขึน้ไปกว่านัน้กค็อื เกิดมาเป็นมนษุย์นีแ่หละ 

แต่ว่ามีใจเป็นเทพเป็นเทวดา ประกอบด้วยหิริโอตตัปปะ ความละอายความเกรงกลัว

ต่อความชั่ว ปฏิบัติตนอยู่ในธรรมอันขาวสะอาด มีศีล ๕ เป็นต้น เป็นผู้สงบ เป็น

สัตบุรุษคือคนดี ก็เป็นมนุษย์ที่มีใจเป็นเทพหรือเป็นเทวดา อันเรียกว่ามนุสฺสเทโว  

เป็นมนุษย์เทพ ก็นับว่าเป็นโลกท่ีสูงขึ้นมา สูงขึ้นไปกว่านี้ก็คือมีร่างกายเป็นมนุษย์  

มาปฏิบัติตนอยู่ในธรรมปฏิบัติที่สูงขึ้นไป ได้สมาธิจิตจนถึงเป็นอัปปนาสมาธิ สมาธิที่

แนบแน่น เป็นรูปฌานอรูปฌาน ก็เป็นมนุษย์ที่มีใจเป็นพรหม อีกอย่างหนึ่งประกอบ

ด้วยพรหมวหิารธรรม คอืเมตตา กรณุา มุทิตา อุเบกขา หรอือาศยัพรหมวิหารธรรม
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นี้อบรมจิต จนบรรลุถึงสมาธิ เป็นเมตตาเจโตวิมุตติ ใจพ้นได้ด้วยอ�านาจของเมตตา

เป็นต้น กเ็ป็นมนุสสฺพรฺหโฺม มนษุย์พรหม คอืมใีจเป็นพรหม กเ็ป็นอันว่าเป็นโลกทีส่งู 

แม้จะเป็นโลกิยะเก่ียวอยู่กับโลก แต่ว่าเป็นโลกที่สูง ใจที่เป็นมนุษย์ใจที่เป็นเทพใจที่

เป็นพรหม เป็นใจสุคติทั้งนั้น และโลกก็เป็นโลกที่เป็นสุคติทั้งนั้น เป็นโลกฝ่ายดีที่สูง

ข้ึนโดยล�าดับ และเม่ือใจเป็นมนุษย์ใจเป็นเทพใจเป็นพรหมดั่งนี้ ก็เป็นอันว่าสุดโลก 

เมือ่ปฏบิตัยิิง่ขึน้ไปกจ็ะมใีจเป็นอรยิะ เป็นโลกตุตระ คือพ้นโลกเหนอืโลก อนัหมายความ

ว่าไม่เกาะเกีย่วยดึถอือยูใ่นโลก เมือ่ยงัเกาะเกีย่วยดึถอืกเ็ป็นโลกยิะ คอืยังเกีย่วกบัโลก 

เมื่อไม่เกี่ยวเกาะยึดถือ คือปล่อยได้ ก็เป็นโลกุตตระ คือพ้นโลกหรือเหนือโลก.

อันโลกิยะหรือโลกุตตระนี้ ก็ปรากฏอยู่ที่จิตใจนี้เองไม่ใช่ที่อื่น เมื่อจิตใจนี้ยัง

เก่ียวอยู่กับโลกยังยึดถืออยู่ก็เป็นโลกียะ เม่ือจิตใจนี้ปล่อยวางได้ไม่ยึดถือก็เป็น 

โลกุตตระ เหนือโลกพ้นโลก ยึดโลกอยู่ก็เป็นโลกียะ ปล่อยยึดโลกก็เป็นโลกุตตระ  

ในฝ่ายที่เป็นโลกียะคือยังยึดโลกอยู่นี้ ก็ยึดอย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียดขึ้นมาโดย

ล�าดบั เมือ่ยงัอยูใ่นอบายคอืยงัมจีติใจเป็นอบายกยึ็ดอบาย ยึดกเิลสอย่างหยาบไม่ปล่อย 

ยึดบาปอกุศลทุจริตต่าง ๆ ไม่ปล่อยบาปอกุศลทุจริตต่าง ๆ ดั่งนี้คือใจอบาย มาถึงใจ

มนุษย์ ก็เป็นอันว่าปล่อยจากอบาย มายึดมนุษยสมบัติต่าง ๆ เพราะฉะนั้น ก็เป็น

อันว่าเป็นโลกุตตระในขั้นที่ว่าปล่อยอบาย แต่มาเป็นโลกียะในขั้นที่ว่ายึดมนุษยสมบัติ

ต่าง ๆ มาถงึใจเทพกป็ล่อยมนษุยสมบตั ิแต่มายดึทพิยสมบตั ิก็เป็นอนัว่า เป็นโลกุตตระ

ในข้ันมนุษยสมบัติ แต่ยังมายึดทิพยสมบัติ ก็ยังเป็นโลกียะในขั้นนี้ มาถึงใจพรหม 

ก็ปล่อยทิพยสมบัติ แต่ยังมายึดพรหมสมบัติ เช่นมายึดในรูปสมาบัติอรูปสมาบัติ  

ติดอยู่ในสมาธิอย่างสูง ก็เป็นอันว่า เป็นโลกุตตระในขั้นทิพยสมบัติ ไม่ต้องการ  

แต่ยงัมายดึอยู่ในขัน้พรหมสมบัตคิอืรปูสมาบตัอิรปูสมาบตัท่ีิเป็นสมาธอิย่างสงู คราวนี้

ใจที่สูงขึ้นไปกว่านั้น คือที่เป็นใจอริยะ ก็ปล่อยวางเบื้องล่างทั้งหมด คือว่าพ้นจากโลก

ส่วนทีเ่ป็นอบายเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมทัง้หมด ตามก�าลงัของมรรคผล อรยิมรรค

อรยิผลทีล่ะสังโยชน์ได้ ละได้เท่าใดกเ็ป็นโลกตุตระเท่าน้ัน ส่วนทีย่งัละไม่ได้กเ็ป็นโลกยีะ 

จนละสังโยชน์ได้หมด ก็เป็นอันว่าละโลกียะได้หมด เป็นโลกุตตระคือว่าเหนือโลกพ้น

โลกได้หมด เพราะว่าปล่อยวางได้ท้ังหมด ไม่ยดึถอือะไร และเมือ่ละได้ทัง้หมด กเ็ป็น
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มนุสฺสวิสุทฺโธ มนุษย์ที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งบริสุทธิ์หมดจดทั้งหมด ดั่งนี้คือมนุสฺสอริโย 

มนุษย์ที่มีใจเป็นอริยะ.

เพราะฉะนั้น เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เอง จึงมีจิตใจที่เข้าถึงทุกภพทุกภูมิ เป็น

อบายก็ได้ เป็นมนุษย์ก็ได้ เป็นเทพก็ได้ เป็นพรหมก็ได้ เป็นอริยะก็ได้ และก็เป็นได้

ในปัจจุบันนี้เองตามสมควรแก่การปฏิบัติ เม่ือมาปฏิบัติอยู่ในทางแห่งอกุศล อันมิใช่

มรรคทางแห่งการพ้นทุกข์โดยส่วนเดียว ก็เป็นมนุษย์อบาย เป็นมนุษย์นรก มนุษย์

เดยีรัจฉาน มนุษย์เปรต มนษุย์อสรุกาย แต่เมือ่มาปฏบิติัในทางของกศุลน้อยหรอืมาก

ขึ้นโดยล�าดับ ก็เลื่อนขั้นขึ้นเป็นมนุษย์มนุษย์ มนุษย์เทพ มนุษย์พรหม ก็เป็นอันว่า 

สดุโลก เมือ่ละได้คอืปล่อยความยดึถอืได้ กเ็ป็นมนษุย์อริยะ ก็เป็นโลกตุตระขึน้ไปโดย

ล�าดับ จนถึงละวางได้หมด ตัดสังโยชน์ได้หมด ก็เป็นมนุสฺสวิสุทฺโธ มนุษย์ที่บริสุทธิ์

ในที่สุดดังที่กล่าวมาแล้ว ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติในทางของกุศล ที่เป็นกุศลกรรมบถ  

ทางของกุศลตั้งแต่เบ้ืองต้นขึ้นมาจนถึงท่ีสุด นี้เองเป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความ

ดับทกุข์ ซึง่พระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้ ดงัทีย่กเป็นหวัข้อ ณ เบ้ืองต้นว่า “ภกิษทุัง้หลาย 

ภิกษุพึงเป็นผู้ตื่น ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว มีจิตใจ

ตั้งมั่นเป็นสมาธิ มีความบันเทิง มีความผ่องใส มีปกติเห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลาย

ในกาลเวลานัน้ ๆ ตามสมควรแก่กาลเวลานัน้ ๆ ” ดัง่นี ้ข้อปฏบิตัเิหล่านีเ้ป็นข้อปฏบัิติ

ทีจ่ะส่งตนให้พ้นจากโลกทีช่ัว่โลกทีต่�า่โลกทีท่ราม สู่โลกทีด่โีดยล�าดบั จนถึงสุดโลกพ้น

โลก คือปล่อยความยึดถือไปได้โดยล�าดับจนถึงที่สุด ความเป็นผู้ตื่นนั้น ก็คือปฏิบัติ

เป็นผู้ต่ืนอยู่ในการปฏิบัติธรรม ไม่เห็นแก่หลับแก่นอนมากนัก จนถึงให้ต่ืนอยู่เสมอ 

เมื่อได้เวลาที่ควรจะหลับนอนก็หลับนอน แต่เวลาที่ปฏิบัตินั้น ก็นั่งบ้าง เดินบ้าง  

ไม่ให้ความง่วงเข้ามาครอบง�า ฟังธรรมกบ็งัคบัใจอย่าให้ง่วง คอยระวังใจอย่าให้ง่วงขณะ

ท�าสมาธกิร็ะวงัใจอย่าให้ง่วง ท�าการงานอะไรกร็ะวังใจอย่าให้ง่วง ให้มใีจตืน่อยู่สว่างอยู่

เสมอ ด่ังน้ีเป็นข้อส�าคญัประการแรก และเมือ่ระมดัระวงัไม่ให้มถีนีมทิธะ ความง่วงงนุ

เคลบิเคลิม้ครอบง�า มใีจสว่างอยู่ได้ดัง่นี ้กส็ามารถจะท�าสตไิด้ กใ็ห้ปฏบัิตทิ�าสต ิพร้อม

กบัสมัปชานะคือความรูต้วั ท�าสตสิมัปชานะหรอืสัมปชญัญะคือความรูต้วัในกายเวทนา

จิตธรรม ซึ่งตั้งขึ้นเป็นข้อปฏิบัติ ท�าจิตให้ได้สมาธิ คือให้ตั้งมั่นอยู่ไม่ให้เลื่อนลอยไป 
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ให้สงบอยูใ่นภายใน จนถงึให้มคีวามบนัเทงิมคีวามผ่องใสทีใ่จ เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว ก็ปฏิบัติ

พิจารณาให้เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริง ในกาลเวลานั้น ๆ ตาม

สมควรแก่กาลเวลาน้ัน ๆ การปฏิบตัดิัง่น้ีเป็นการปฏบิตัอินัเป็นหลกัส�าคญัของผูป้ฏบัิติ

ธรรม เป็นการปฏิบัติเข้าทางอันนับว่าเป็นมรรค อันจะท�าให้บังเกิดผลของการปฏิบัติ

ขึ้นทันที ยกภูมิชั้นของตนให้สูงขึ้นไปโดยล�าดับ จากความเป็นมนุษย์ใจอบาย มาเป็น

มนุษย์ใจมนุษย์ใจเทพใจพรหมจนถึงใจอริยะ เป็นโลกียะเป็นโลกุตตระมาโดยล�าดับ  

จนบรรลุถึงความพ้นทุกข์มาโดยล�าดับ.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๒๗



กัณฑ์ที่ ๒๖ 

มาฆปูชากถา

อิทานิ ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส, ปรินิพฺพานโต ปฏฺาย, 

สตตฺวสีตสิวํจฉฺรตฺุตร ปญฺจสตาธกิาน,ิ เทวฺ สวํจฉฺรสหสฺสาน ิปวตตฺมานาน,ิ ปจจฺปฺุปน-ฺ

นกาลวเสน มาฆมาสสฺส โสฬสมํ ทินํ, วารวเสนครุวาโร โหติ, เอวํ ตสฺส ภควโต 

ปรินิพฺพานา, สาสนายุกาลคณนา สลฺลกฺเขตพฺพาติ.

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนายุกาล จ�าเดิมแต่ปรินิพพานแห่งพระองค์สมเด็จ- 

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น นับโดยปัจจุบัน ๒๕๒๗ พรรษา  

กุมภาพันธมาส สุรทินท่ี ๑๖ พฤหัสบดีวาร, พระพุทธศาสนายุกาล, นับจ�าเดิมแต่

ปรินิพพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีนัยอันพึงก�าหนดนับด้วย

ประการฉะนี้.

อนึ่ง วันนี้เป็นวันมาฆปุณมี ซึ่งตรงกับวันจาตุรงคสันติบาต ซึ่งบังเกิดขึ้นใน

ต้นพทุธกาล จงึได้ก�าหนดเป็นวนับชูาพเิศษส�าคญัวนัหนึง่ในพทุธศาสนา อนัจาตรุงคสนันบิาต

นัน้ แปลว่าประกอบความประชุมแห่งพระสงฆ์สาวกของพระผูมี้พระภาคเจ้า อนัประกอบ

ด้วยองค์ ๔ คือ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งท่านแสดงว่ามีจ�านวนถึง 

๑,๒๕๐ รปู ล้วนเป็นพระอรหันตขณีาสพเป็นองค์อันหนึง่ ล้วนอุปสมบทจากพระสมัมา-

สัมพุทธเจ้า ด้วยทรงประทานอุปสมบทด้วยพระวาจาว่า “เอหิภิกขุ จงเป็นภิกษุมา” 

เป็นองค์อนัหน่ึง ต่างได้มาเฝ้าพระผูมี้พระภาคเจ้าโดยมไิด้นดัหมายกนัมาก่อนหรอืตรสั

เรยีกให้มาเฝ้า แต่ได้มาเฝ้าด้วยความตัง้ใจจะมาเฝ้าของแต่ละองค์เป็นองค์อนัหนึง่ และ
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วนัน้ันเป็นพระจนัทร์เพญ็แห่งเดอืนมาฆะเช่นวนันีเ้ป็นองค์อนัหนึง่ พระผูม้พีระภาคเจ้า

จงึได้ทรงกระท�าวสิทุธอโุบสถคอือโุบสถอนับรสุิทธิ ์ด้วยพระสงฆ์สาวกเหล่านัน้ ได้ทรง

แสดงพระโอวาทปาติโมกข์ คือพระโอวาทซึ่งเป็นหลักแห่งความประพฤติ ส�าหรับที่จะ

ปฏิบัติและส�าหรับท่ีจะสั่งสอนประกาศพระพุทธศาสนา ฉะนั้น วันจาตุรงคสันนิบาต 

จงึถอืว่าเป็นวันส�าคญัวนัหนึง่ในพระพทุธศาสนา อนัเกีย่วด้วยความประจวบกนัเข้าแห่ง

องค์ทัง้ปวงนัน้ส่วนหนึง่ และพระโอวาททีท่รงแสดงกเ็ป็นพระโอวาทอนัส�าคญั เป็นหลกั

ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาดังกล่าว ฉะน้ัน จึงสมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งปวงจะพึง

กระท�าการบชูาเมือ่วนัเช่นนีเ้วยีนมาถงึเข้า บชูาพระพุทธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดา พร้อมท้ัง

พระธรรม พร้อมทัง้พระสงฆ์อรหนัตสาวกเหล่านัน้ ด้วยเคร่ืองสักการวรามสิ ด้วยการ

แสดงความเคารพทางกาย มีกราบไหว้เป็นต้น และความเคารพทางวาจาด้วยการสวด

สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ดังที่ท่านทั้งหลายได้กระท�ากันมาแล้ว และด้วยปฏิปัตติ

บูชา การปฏิบัติตามพระธรรมท่ีทรงสั่งสอน เริ่มด้วยการฟังธรรม อันแสดงธรรมที่

พระพทุธเจ้าทรงส่ังสอน เพราะจะต้องมีการฟัง การฟังนีก้ร็วมถงึการเรยีนหรอืฟัง แล้ว

ก็ตั้งใจจ�าทรง พิจารณาเน้ือความของธรรมที่ฟัง ให้มีความรู้ความเข้าใจ แล้วก็ตั้งใจ

ปฏิบัติธรรมตามที่ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามที่ทรงสั่งสอน ดั่งนี้ก็เป็นอันว่า

ได้กระท�าปฏิบัติบูชา อันข้อความและเนื้อความแห่งพระโอวาทปาติโมกข์ ท่านจะได้

แสดงอธิบายในกัณฑ์ต่อไปโดยล�าดับ ในกัณฑ์น้ีเรียกว่า เป็นกัณฑ์ศักราชหรือกัณฑ์

บูชา จึงจะได้แสดงพระพุทธคุณ คุณแห่งพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งพุทธานุสสติ

ระลกึถึงคุณของพระพทุธเจ้า เพือ่ให้เป็นทีต่ัง้แห่งศรทัธา ความเชือ่ ปสาทะความเลือ่มใส 

ตลอดจนถึงเพื่อปัญญาในธรรมท่ีประกอบอยู่ในพระพุทธคุณนั้น ก็แลในเบื้องต้นนี้ 

ควรท�าความพิจารณาให้เข้าใจเป็นข้ันแรกว่า อนัพระพทุธคณุนัน้ ย่อมส่องถึงพระธรรม

ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรัสรู ้ด้วยการปฏิบตัมิาถกูต้องในข้อปฏบิติั อนัน�าให้ทรงได้พระญาณ

ตรัสรู้พระธรรม อันเป็นสัจจะที่เป็นความจริง เพราะฉะนั้น พระธรรมท้ังปวงจึงได้

ประมวลอยู่ในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ พระคุณทุกข้อทุกบท

ของพระพุทธเจ้า ย่อมบ่งถึงพระธรรมอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ ฉะนั้น พระธรรมนั้นเองจึง

เป็นสาระแก่นสารอันมีอยู่ในพระพุทธคุณทุกข้อทุกบท และเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรง

เป็นผูค้้นคว้า จนได้ทรงพบพระธรรมทีเ่ป็นสัจจะคอืความจริง และทรงแสดงพระธรรม

ทีเ่ป็นสจัจะนีส้ัง่สอน สจัจธรรมทีไ่ด้ทรงปฏบิตัค้ินคว้าจนถงึได้ตรสัรู ้กม็ใิช่ว่าเป็นสจัจะ
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คือความจริงสามัญโลก ซึ่งยังประกอบอยู่ด้วยความทุกข์ต่าง ๆ ไม่พ้นจากความทุกข์

ต่าง ๆ ไปได้ แต่ว่าเป็นอริยสัจจะคือเป็นความจริงที่ท�าผู้รู้ให้พ้นทุกข์ได้ และผู้รู้ซึ่งพ้น

ทุกข์ได้นั้นก็ได้ชื่อว่า อริยะ ผู้เจริญ ผู้ประเสริฐในพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น จึงท�าให้

สัจจะที่ท�าให้พ้นทุกข์ได้น้ีได้ช่ือว่าอริยสัจจ์ ซึ่งแปลง่าย ๆ ว่า เป็นสัจจะที่ประเสริฐ 

เพราะท�าให้ผูรู้้พ้นทุกข์ได้ ท�าให้ผูรู้เ้ป็นอรยิบคุคลขึน้มาได้ นีเ้ป็นคณุสมบตัพิเิศษอนัมี

อยู่ในพระพุทธคุณ และก็มีอยู่ในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

พระบรมศาสดาเมื่อทรงสั่งสอน ก็ย่อมทรงแสดงส่ังสอนสัจจะท่ีเป็นอริยสัจจ์นี้ท้ังส้ิน  

โดยปรยิายคอืทางต่าง ๆ แม้ว่าจะเป็นค�าสัง่สอนทีด่เูหมือนเป็นทางโลก แต่กมี็เนือ้หา

อันน�าไปสู่ความพ้นทุกข์ประกอบอยู่ด้วย ค�าสั่งสอนที่น�าไปสู่ความพ้นทุกข์ดั่งนี้ ก็รวม

อยูใ่นอรยิสจัจ์ของพระพุทธเจ้าทัง้นัน้ พระพทุธองค์ได้ตรสัรู้อรยิสจัจ์ทีท่�าให้ทรงพ้นทกุข์

ได้สิ้นเชิงด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพราะฉะนั้น จึงได้พระนามว่าสัมมาสัมพุทโธหรือ

สัมมาสัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ค�าว่า โดยชอบ นั้น ก็คือเป็นความรู้ที่ไม่ผิด  

เป็นความรูท้ีถ่กูต้อง คือเป็นสัจจะคือความจรงิ และก็มิใช่เป็นความจรงิอย่างสามญัโลก 

แต่ว่าเป็นความจริงที่เป็นอริยสัจจ์ดังกล่าว ซึ่งทรงได้มาด้วยได้ทรงพบมัชฌิมาปฏิปทา 

ข้อปฏิบัติที่เป็นหนทางกลาง อันได้แก่มรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 

สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ  

สัมมาสมาธิ ตั้งใจม่ันชอบ นี้ก็เป็นสัมมา โดยชอบขึ้นโดยล�าดับ จึงทรงได้ญาณคือ

ความหย่ังรูใ้นอริยสจัจ์ กเ็ป็นสมัมาญาณ ความหย่ังรู้ชอบ ท�าให้ทรงหลดุพ้นจากกเิลส

และกองทกุข์ทัง้หมด กเ็ป็นสมัมาวมิตุต ิพ้นชอบ รวมความว่า สมัมตัตะคอืความเป็น

ชอบทั้ง ๑๐ ข้อนี้ รวมเข้าในค�าว่า สัมมา โดยชอบ.

และข้อที่ว่า ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง นั้น ก็ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนา

อันเรียกว่าธรรมจักร ว่า จักขุคือดวงตา ญาณคือความหยั่งรู้ ปัญญาคือความรู้ทั่วถึง 

วิชชาคือความรู้แจ้ง อาโลกคือความสว่าง ได้บังเกิดผุดขึ้นแก่พระองค์ ในธรรมที่มิได้

เคยทรงสดับมาแล้วก่อน ว่านี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ทางปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์ และว่าทุกข์นี้ควรก�าหนดรู้ ทุกข์นี้พระองค์ได้ทรงก�าหนดรู้แล้ว เหตุ

เกดิทกุข์ควรละ เหตเุกดิทุกข์นีพ้ระองค์ทรงละได้แล้ว ความดบัทกุข์ควรกระท�าให้แจ้ง 
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ความดบัทกุข์นีพ้ระองค์ทรงกระท�าให้แจ้งแล้ว ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ควรปฏบิติั

ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมา ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้พระองค์ได้ทรงปฏิบัติให้มีให้เป็น

ขึ้นมา บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว ดั่งนี้.

ข้อที่ว่า จักขุ ดวงตา ญาณ ความหยั่งรู้ ปัญญาวิชชาความสว่าง บังเกิดผุด

ขึน้ในธรรมท่ีมิได้เคยทรงสดับมาก่อน แสดงว่าตรสัรูด้้วยพระองค์เอง และความตรสัรู้

ของพระองค์นัน้กไ็ด้ในค�าว่าพทุโธ สมัมา โดยชอบ สมั ด้วยพระองค์เอง พุทโธ ตรสัรู้ 

พุทโธตรัสรู้แล้วก็คือรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ และตามท่ีได้ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนานั้น  

ทีเ่รยีกว่า ตรสัรู ้ในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ จงึมไิด้หมายความว่า รูท้ีเ่ป็นตวัสัญญาคอืความจ�า

หมายเท่านัน้ แต่หมายถงึว่าละได้ ปฏิบัตไิด้ทัง้หมด ฉะน้ัน จงึประมวลเข้าว่า ทีช่ือ่ว่า

ตรสัรู้น้ัน ย่อมประกอบด้วยญาณคอืความหย่ังรูท้ัง้ ๓ อนัได้แก่ สัจจญาณ กจิจญาณ 

และกตญาณ สจัจญาณนัน้กคื็อรูใ้นสจัจะคอืความจรงิในข้อนัน้ ๆ ดงัทีไ่ด้ตรัสแสดงไว้

ว่า ทรงตรสัรูว่้านีเ้ป็นทกุข์จรงิ นีเ้ป็นสมทุยัคือเหตใุห้เกดิทกุข์จรงิ นีเ้ป็นนโิรธคอืความ

ดับทุกข์จริง นี้เป็นมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จริง คือรู้ในความจริงว่าเป็น

อย่างไร กิจจญาณ รู้ในกิจคือข้อที่ควรท�า ดังท่ีได้ตรัสแสดงไว้ว่า ทรงรู้ว่าทุกข์ควร

ก�าหนดรู้ สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ควรละ นิโรธคือความดับทุกข์ควรกระท�าให้แจ้ง 

และมรรคคอืข้อปฏบิตัทิีใ่ห้ถึงความดบัทกุข์ควรปฏบิติัให้มใีห้เป็นขึน้ เรยีกว่ารูใ้นกจิคอื

หน้าท่ีทีจ่ะพึงปฏบิตัใินสจัจะทีเ่ป็นความจรงินัน้ ในข้อนีจึ้งบ่งให้เข้าใจว่า ขึน้ชือ่ว่าสัจจะ

คอืความจรงินัน้ มิใช่ว่าจะเป็นของท่ีควรปฏิบตัใิห้มขีึน้ให้เป็นขึน้ทัง้นัน้ แต่ว่าบางอย่าง

เป็นสิ่งที่ต้องละ บางอย่างเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ส่ิงที่ต้องละนั้นก็คือ

สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ และเมื่อรู้จริงว่า ข้อนี้เป็นสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ หน้าที่ที่พึง

กระท�านั้นก็คือต้องละสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์นั้น อันทุกข์กับสมุทัยนี้เป็นสัจจะในด้าน

ทุกข์ ส่วนมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เมื่อรู้ว่าข้อนี้เป็นมรรคคือทางปฏิบัติ

ให้ถงึความดบัทุกข์ ก็ควรปฏิบัติท�าให้มีขึน้ท�าให้เป็นขึน้ในหนทางนัน้ จงึจะพบกบัความ

ดับทุกข์ได้ เพราะฉะนั้น สัจจะจึงมี ๒ ส่วน ส่วนที่พึงละอันเรียกว่าปหานะ และส่วน

ทีเ่ป็นภาวนาคอืปฏบิตัทิ�าให้มขีึน้ท�าให้เป็นขึน้ ฉะนัน้ กจิจญาณ รู้ในกจิข้อทีพ่งึกระท�า 

คือรู้ในหน้าที่อันพึงปฏิบัติในธรรมที่เป็นตัวสัจจะคือความจริง และเมื่อได้ปฏิบัติในกิจ

คือหน้าที่ที่พึงปฏิบัติน้ันเสร็จแล้ว ก็ย่อมจะได้กตญาณ คือความรู้ในกิจซึ่งได้กระท�า
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แล้ว ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ว่า ทรงรู้ว่า ได้ก�าหนดรู้ทุกข์แล้ว ได้ละสมุทัยคือเหตุให้เกิด

ทุกข์ได้แล้ว ได้กระท�าให้แจ้งนิโรธคือความดับทุกข์แล้ว ได้ปฏิบัติท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น

ในมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว ด่ังนี้ก็เป็นกตญาณ  

รู้ในกิจซึ่งได้กระท�าแล้ว.

และเม่ือรูใ้นกิจซ่ึงได้กระท�าแล้วดัง่นี ้ญาณคอืความหยัง่รูท้ัง้ ๓ จงึมาประมวล

เข้าเป็นญาณคือความหยั่งรู้อันเดียว ซึ่งได้ตรัสแสดงไว้ว่า มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ 

ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ มีวนรอบ ๓ นั้นก็คือสัจจญาณความรู้ในสัจจะซึ่งเป็นตัวความจริง 

บงัเกดิข้ึนในอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ ว่า นีทุ้กข์ นีเ้หตเุกดิทุกข์ นีค้วามดบัทกุข์ นีท้างปฏบิตัใิห้

ถึงความดับทุกข์ ก็นับว่าเป็นรอบหนึ่ง กิจจญาณ ความรู้ในกิจคือหน้าท่ีท่ีพึงกระท�า  

กบ็งัเกดิขึน้ในอรยิสจัจ์ท้ัง ๔ ว่า ทุกข์น้ีควรก�าหนดรู ้สมุทัยนีค้วรละ นิโรธนีค้วรกระท�า

ให้แจ้ง มรรคนี้ควรปฏิบัติให้มีให้เป็นขึ้น ก็เป็นวนรอบหนึ่ง กตญาณ รู้ในกิจซึ่งได้

กระท�าแล้ว กบ็งัเกดิขึน้ในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ว่า ทกุข์นีไ้ด้ก�าหนดรูแ้ล้ว สมทุยันีล้ะได้แล้ว 

นิโรธนี้ท�าให้แจ้งแล้ว มรรคนี้ได้ปฏิบัติแล้ว.

เมื่อก�าลังปฏิบัติ ญาณที่มีวนรอบ ๓ เป็นไปในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ๓ คูณ ๔  

กเ็ป็น ๑๒ มอีาการเป็น ๑๒ นีย้งัไม่ประมวลเป็น ๑ กยั็งไม่เป็นความตรสัรู ้และเม่ือ

ได้ทรงปฏิบัติจนญาณทั้ง ๓ รวมเข้าเป็น ๑ เมื่อได้กระท�ากิจเสร็จ ก�าหนดรู้ทุกข์แล้ว 

ละสมทุยัได้แล้ว ท�าให้แจ้งความดบัทกุข์แล้ว ปฏบิติัในมรรคมอีงค์ ๘ สมบรูณ์บรบูิรณ์

แล้ว รวมเป็นญาณอันเดียว ซึ่งมีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ และรวม

เข้าในค�าว่า นี้ ซ่ึงรวมอยู่ในกายยาววาหนึ่ง มีสัญญามีใจครองนี้ โดยตรงคือที่จิตนี้  

ซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมบังเกิดขึ้นบัดนั้นว่า นี้คือในกายใจนี้ ในจิตนี้ทั้งหมด สัจจะคือ 

ความจริง กิจจะคือกิจที่พึงท�า และกตะ คือกิจที่กระท�าแล้ว รวมอยู่เป็นอันเดียวใน

ความรู้อันเดียว เป็นตัวมรรคเป็นตัวผลและเป็นนิพพาน รวมอยู่เป็นอันเดียวกัน  

เป็นวชิชาความรู ้เป็นวมิตุตคิวามหลุดพ้น รวมกนัเป็นอนัเดยีวกัน ด่ังนีเ้ป็นความตรสัรู.้

เพราะฉะนัน้ สมัมา โดยชอบ สมั ด้วยพระองค์เอง พุทโธ รู้แล้ว ในอรยิสัจจ์

ทั้ง ๔ จึงทรงได้พระนามว่าสัมมาสัมพุทโธ ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ธรรมท่ีทรงแสดง 

สั่งสอน ก็ได้ทรงแสดงสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังได้ปัญญาคือความรู้ เพื่อให้พ้นทุกข์ อันนับ
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เข้าในอริยสัจจ์ ตามสมควรแก่ก�าลังอินทรีย์ของบุคคล อันก�าลังอินทรีย์ของบุคคลนั้น 

ก็ได้แก่ก�าลังแห่งศรัทธาคือความเชื่อ วิริยะคือความเพียร สติคือความระลึกได้ สมาธิ

คอืความตัง้ใจมัน่ และปัญญาคอืความรู ้อนัอนิทรย์ีทัง้ ๕ ข้อนีข้องบคุคลย่อมมต่ีาง ๆ กนั 

เมือ่ยงัมอิีนทรย์ีอ่อน พระพทุธเจ้ากท็รงสัง่สอนด้วยธรรมอนัเป็นเบือ้งต้น อนิทรย์ีขนาด

กลางกท็รงสอนด้วยธรรมท่ีเป็นขนาดกลาง อนิทรย์ีทีแ่ก่กล้ากท็รงสัง่สอนด้วยธรรมอนั

เป็นอย่างละเอยีด อนัจะน�าให้ได้ดวงตาเหน็ธรรมขึน้ได้ ดเูหมือนว่าไม่ยาก เพราะฉะนัน้ 

ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนจงึมปีรยิายคอืทางเป็นอนัมาก แต่ว่าธรรมทกุข้อนัน้

ก็มุ่งพ้นทุกข์ โดยมีการปฏิบัติเพื่อญาณคือความหยั่งรู้ในอริยสัจจ์ ซึ่งเป็นอย่างอ่อน

อย่างกลางอย่างละเอียด น�าให้บรรลถึุง และความพ้นทกุข์นัน้คอืนพิพานในพระพุทธศาสนา 

อนัต้องอาศยัการปฏบิตัด้ิวยมขีนัตคิอืความอดทน ตตีกิขาคือความทนทาน เพราะฉะนัน้ 

จึงได้ตรสัสอนไว้ในพระโอวาทปาตโิมกข์ว่า “ขนฺต ีปรม� ตโป ตีตกิขฺา ขนัต ิความอดทน 

ตีติกฺขา ความทนทาน เป็นตบะ ธรรมเป็นเครื่องเผากิเลสเป็นอย่างยิ่ง นิพฺพาน� ปรม� 

วทนฺติ พุทฺธา พระพุทธะคือผู้รู้แล้วทั้งหลาย กล่าวนิพพานว่าเป็นอย่างยิ่ง” ดั่งนี้ และ

ก็ได้ตรัสแสดงถึงบรรพชิตสมณะว่า “น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปร�  

วเิหยนโฺต ผูท้ียั่งท�าร้ายผูอ่ื้นหาชือ่ว่าเป็นบรรพชติไม่ ผูท้ีเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่หาชือ่ว่าเป็น

สมณะไม่” หรือแปลอีกอย่างหนึ่งว่า “บรรพชิตไม่ท�าร้ายผู้อื่น สมณะไม่เบียดเบียน 

ผู้อื่น” อันบรรพชิตในพุทธศาสนาก็คือผู้ที่ออกจากบาป ออกจากกิเลส สมณะใน 

พทุธศาสนากแ็ปลว่าผูส้งบบาปสงบกเิลส เพราะฉะนัน้ บรรพชติสมณะในพทุธศาสนา 

ทีจ่ะเป็นบรรพชติสมณะเตม็ทีก่ต้็องบรรลนุพิพาน คอืความดบักเิลสและกองทกุข์ด้วย

ประการทั้งปวง ซึ่งจะต้องอาศัยการปฏิบัติในขันติคือความอดทน ตีติกขาคือความ

ทนทาน อดทนทนทานต่อกิเลสต่อทุกข์นั้นเอง.

ครั้นได้ทรงแสดงหลักปฏิบัติไว้ดั่งนี้ ก็ได้ทรงแสดงทางปฏิบัติรวมเข้าในบาท

พระคาถาต่อไปว่า “สพพฺปาปสสฺ อกรณ� ไม่ท�าบาปท้ังปวง กุสลสสฺปูสมฺปทา อปุสมบท

กุศลคือยังกุศลให้ถึงพร้อม สจิตฺตปริโยทปน� การท�าจิตของตนให้ผ่องใสบริสุทธิ์ เอต� 

พุทฺธาน สาสน� นี้เป็นพระพุทธศาสนา ค�าสอนของพระพุทธะทั้งหลาย” และต่อจากนี้

กไ็ด้ตรัสขยายความว่า “อนูปวาโท อนูปฆาโต ไม่ว่าร้าย ไม่ท�าร้าย ปาฏโิมกเฺข จ ส�วโร 

ส�ารวมในพระปาติโมกข์ มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ รู้ประมาณในภัตตาหาร ปนฺตญฺจ 
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สยนาสน� ทีน่อนท่ีนัง่อันสงบ อธจิติเฺต จ อาโยโค การประกอบในอธจิติคอืจติยิง่ เอต� 

พุทฺธาน สาสน� นี้เป็นพระพุทธศาสนา ค�าสอนของพระพุทธะทั้งหลาย” ดั่งนี้.

พระสงฆ์สาวก ๑,๒๕๐ รูปเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ เสร็จกิจท่ีจะพึง

ปฏิบัติเพื่อละกิเลสเพื่อพ้นทุกข์แล้ว เพราะฉะนั้น พระโอวาทปาติโมกข์นี้ จึงมิใช่เพื่อ

จะสั่งสอนท่านเหล่าน้ันให้ปฏิบัติองค์ท่านเอง เพราะท่านได้ปฏิบัติมาสมบูรณ์แล้ว  

ละกิเลสและกองทุกข์ได้สิ้นแล้ว เพราะฉะนั้น จึงเป็นพระโอวาทแม่บทใหญ่ส�าหรับที่

จะปฏิบัติด้วย ส�าหรับที่จะสั่งสอน เป็นการประกาศพระพุทธศาสนาด้วย และโดย

เฉพาะท่านพระสงฆ์สาวกเหล่าน้ัน ท่านเสร็จกจิแล้ว กท็รงสัง่สอนส�าหรับทีจ่ะเป็นหลกั

ทีท่่านจะไปสัง่สอนประกาศพระพทุธศาสนา และในคร้ังนัน้ท่านใช้ค�าว่า “ได้ทรงกระท�า

วิสุทธอุโบสถคืออุโบสถบริสุทธิ์ ด้วยพระสงฆ์สาวกผู้บริสุทธิ์ทั้งปวงเหล่านั้น” การท�า

อุโบสถของพระภิกษุสงฆ์นั้นจึงเป็นอันเริ่มขึ้น โดยมีหลักฐานตั้งแต่ครั้งนั้น คือการท�า

อโุบสถของพระภกิษุสงฆ์ทุกกึง่เดอืน ท่านแสดงว่า ต่อจากนัน้พระพุทธเจ้ากไ็ด้ทรงท�า

อุโบสถร่วมกับภิกษุสงฆ์ทุกก่ึงเดือน และพระองค์เองก็ได้ทรงสวดโอวาทปาติโมกข์นี้

เป็นการกระท�าอุโบสถ จนกระท่ังเม่ือทรงบญัญติัพระวนิยั ซึง่สมควรแล้ว ถงึกาละอนั

สมควร จึงได้โปรดให้พระสงฆ์ประชุมกันท�าอุโบสถล�าพังพระสงฆ์เองทุกกึ่งเดือน  

โดยทรงบัญญัติเป็นพระวินัยให้สวดสิกขาบทบัญญัติอันเป็นหลักปฏิบัติ ดังท่ีเรียกว่า

สิกขาบทมาในพระปาติโมกข์ ซ่ึงพระสงฆ์ก็ได้สวดพระปาติโมกข์ คือสวดพระวินัย

บัญญัติของพระพุทธเจ้า ซ่ึงบัดน้ีก็มี ๒๒๗ สิกขาบท ดังที่ปฏิบัติกันอยู่จนทุกวันนี้ 

เพราะฉะนัน้ การท�าอุโบสถของพระภิกษุสงฆ์ทุกกึง่เดอืน จงึเริม่ข้ึนในวันมาฆปณุมนีัน้.

เมื่อเป็นดั่งนี้ วันมาฆปุณมีอันเป็นวันบังเกิดขึ้นแห่งจาตุรงคสันนิบาต แห่ง 

พระโอวาทปาติโมกข์ จึงเป็นวันที่บังเกิดขึ้นแห่งวันท�าอุโบสถของพระภิกษุสงฆ์ทุก 

กึ่งเดือน โดยมีหลักฐานสืบต่อมาจนบัดนี้ และหลักในพระโอวาทปาติโมกข์นี้ ก็เป็น

หลักสอนส�าหรับท่ีจะปฏิบัติ ส�าหรับท่ีจะส่ังสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติ ที่ตรัสไว้อย่างย่นย่อ 

ฉะนั้น เราท้ังหลายในบัดน้ี เม่ือมากระท�าการบูชา จึงสมควรท่ีจะฟังและน้อมรับข้อ

ปฏิบัติในพระโอวาทปาติโมกข์นี้ ซึ่งท่านจะได้ผลัดเปล่ียนกันแสดงต่อไป โดยเคารพ

เทอญ.

แสดงเมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗



กัณฑ์ที่ ๒๗ 

ธัมมสังเวคกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏฺเว ธมฺเม สุขโสมนสฺสพหุโล 

วิหรติ โยนิโส อารทฺโธ โหติ อาสวานํ ขยาย. กตเมหิ ทฺวีหิ ? สํเวชนีเยสุ าเนสุ 

สํเวชเนน สํเวคสฺส จ โยนิโส ปธาเนนาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ในวนัอนัสมควรเป็นทีฟั่งธรรม อนัเวยีนมาถงึเข้า 

ณ บัดนี้.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ได้ทรงสั่งสอนธรรม

ทุกข้อทุกบท เพื่อความพ้นกิเลสและกองทุกข์ นับเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือทุกข์  

เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ธรรมที่ทรงส่ังสอน 

ทัง้ปวงน้ัน จงึชีใ้ห้ทกุคนรูจ้กัทุกข์ รูจ้กัเหตใุห้เกดิทกุข์ รูจ้กัความดับทกุข์ และรูจ้กัทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ทรงสั่งสอนให้ท�าความก�าหนดรู้ในทุกข์ ให้ละเหตุเกิดทุกข์ 

ให้กระท�าให้แจ้งความดับทุกข์ และให้ปฏิบัติท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นในทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นก็คือมรรคมีองค์ ๘ ย่อลงก็เป็นศีล

สมาธิปัญญา ศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นหลักปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาทั้งสิ้น และก็ได้

ทรงแสดงโดยปริยายคอืทางทีท่รงสัง่สอน เพือ่ให้ปฏบิติัในศีลสมาธปัิญญานี ้ตามสมควร
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แก่จริตอัธยาศัยของผู้ฟังนั้น ๆ ดังเช่นโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ได้ตรัสสอนไว้ดังที่

ท่านได้สดับฟังมา ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้อย่างนี้ ยกเป็นบาลีพุทธภาษิตว่า  

ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ เป็นต้น ที่แปลความว่า “ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการ 

ย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขโสมนัสในธรรมที่เห็นแล้วในปัจจุบันนี้แหละ ย่อมเป็นผู้เริ่ม 

ความเพียร จับเหตุพร้อมท้ังผลโดยถูกต้อง เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย  

ธรรม ๒ ประการก็คือ ด้วยความสังเวชในฐานะอันเป็นที่ตั้งของความสังเวชทั้งหลาย 

และด้วยการตั้งความเพียรพิจารณาความสังเวชโดยแยบคายตามเหตุและผล” ดั่งนี้.

ตามพระพุทธภาษิตท่ีได้ฟังมา ว่าพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้อย่างนี้  

จับความได้ว่า เป็นค�าสัง่สอนภกิษบุรษัิท จงึได้ยกเอาภกิษขุึน้มาเป็นทีต่ัง้ แต่เมือ่แสดง

โดยส่วนรวม ธรรมที่ทรงสั่งสอนนี้ก็ใช้ปฏิบัติได้ในบุคคลทุกชั้นทุกเพศ ไม่ว่าจะเป็น

บรรพชติไม่ว่าจะเป็นคฤหสัถ์ ไม่ว่าจะเป็นหญงิไม่ว่าจะเป็นชาย สมควรปฏบัิตไิด้ทัง้นัน้ 

และเมือ่ปฏิบตักิย่็อมจะมากไปด้วยความสขุความโสมนสั และกย่็อมจะเริม่ความเพยีร

โดยแยบคาย เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ คือกิเลสที่นอนจมหมักหมมจิตสันดาน 

ทั้งหลาย.

ธรรม ๒ ข้อที่ทุกคนควรปฏิบัตินี้ ข้อหนึ่ง คือความสังเวชในฐานะอันเป็นที่

ตั้งแห่งความสังเวชท้ังหลาย อันความสังเวชนั้นมักจะเข้าใจกันว่า คือความสลดใจ  

แต่ว่าตามศพัท์นัน้ ค�าว่า สงัเวช แปลว่า ความรูพ้ร้อม รู้ขึน้ในใจของตนเอง เป็นความ

รู้ที่เข้าถึงความจริง อันท�าจิตใจให้มีความสงบจากความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน 

ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จะเข้าใจว่าเป็นความสลดใจก็ได้เหมือนกัน แต่ต้องเป็น 

ความสลดใจจากใจที่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน ใจท่ีมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินนั้น  

เมื่อมาพบกับความจริงซึ่งเป็นไปตามคติธรรมดาเป็นต้น ก็จะหายมัวเมาเลินเล่อเผลอ

เพลินมาเป็นความสงบ ใจดั่งนี้อาจจะเรียกว่าความสลดใจ คือใจที่ก�าลังมัวเมาเลินเล่อ

เผลอเพลิน แล้วก็กลับหายจากความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินโดยฉับพลัน ดั่งนี้คือ

ความสังเวช ถ้าหากความสลดใจมีความหมายดั่งนี้ ความสังเวชก็แปลว่า ความสลด

ใจได้ แต่หากจะแปลตามความหมายของศพัท์ว่าความรู้พร้อม จะแปลว่าใจทีก่ลบัสงบ

ด้วยความรู้ ดั่งนี้คือความสังเวช.
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ในที่นี้ ท่านได้แสดงถึงวัตถุคือที่ตั้งของความสังเวชไว้ ๘ ข้อ คือ ๑. ชาติ 

ความเกิด ๒. ชรา ความแก่ ๓. พยาธ ิความป่วยไข้ ๔. มรณะ ความตาย ๕. ความทกุข์

ในอบาย ๖. ความทกุข์ทีม่วีฏัฏะเป็นมลูในอดตี ๗. ความทกุข์ทีว่ฏัฏะเป็นมลูในอนาคต 

๘. ความทกุข์ทีม่กีารแสวงหาอาหารเป็นมลูในปัจจบุนั เรยีกว่า สังเวควตัถ ุ๘ ประการ 

ผูป้ฏบิตัธิรรมควรก�าหนดใจพิจารณาในสงัเวควัตถุคอืทีต่ัง้แห่งความสังเวชทัง้ ๘ นีอ้ยู่

เนือง ๆ ตั้งต้นแต่ก�าหนดใจพิจารณาชาติคือความเกิดอันเป็นข้อที่ ๑ เป็นต้นว่าชาติ

คอืความเกดินีเ้ป็นการตัง้ต้นแห่งความทุกข์อืน่ ๆ อีกเป็นอนัมาก เป็นต้นว่าชราพยาธิ

มรณะ เพราะฉะน้ัน ผูต้้องการพ้นทุกข์จงึจับเหตแุห่งทกุข์ทีเ่ป็นตวัสภาวทกุข์ ทกุข์ตาม

สภาพ ว่ามีชาติคือความเกิดขึ้นน้ีแหละเป็นทุกข์ที่เป็นต้นเดิม เพราะมีชาติคือ 

ความเกิด จึงมีทุกข์อื่น ๆ ติดตามมา เพราะฉะนั้น ผู้ต้องการพ้นทุกข์จึงต้องการ 

พ้นจากชาตคิอืความเกดิเป็นข้อส�าคญั ดัง่นีจ้ะพงึเหน็ได้ว่า แตกต่างจากความคดิสามญั

ของคนเป็นอนัมากในโลก คนเป็นอันมากในโลกนีไ้ม่มองเหน็ว่า ชาตคิอืความเกดิเป็น

ตัวต้นของความทุกข์ทั้งปวง แต่มองเห็นว่า ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์  

เพราะฉะน้ัน จึงไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการตาย แต่ว่าต้องการเกิด  

ในมนุษย์นี้เองก็มีอยู่เป็นอันมากท่ีต้องการเกิด ที่ต้องการความไม่เจ็บความไม่ตาย 

แสวงหาหยูกยาหรือวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ท�าให้ไม่เจ็บไม่ตาย และแม้จะต้องรับรองว่า 

ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ก็ขวนขวายให้อายุยืน หากจะถามว่ายืนเท่าไร ถ้าตอบอย่าง

จริงใจที่ปรารถนา ก็ขอให้ยืนเรื่อยไป ไม่ถึง ๘๐, ๙๐ ปีก็ขอให้ถึง ๘๐, ๙๐ ปี ถ้าถึง 

๘๐, ๙๐ ปีก็ขอให้ถึง ๑๐๐ ปี ถึง ๑๐๐ ปีก็ขอให้เกิน ๑๐๐ ปีขึ้นไป เกินไปเท่าไร

ก็คงไม่พออยู่นั่นเอง ต้องการจะเพ่ิมไปเรื่อย ๆ เพราะไม่ต้องการตาย พร้อมทั้งไม่

ต้องการเจ็บไม่ต้องการแก่.

มีบางหมู่ก็เห็นว่า สามารถจะแก้ไม่ให้ตายได้ท้ังที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว  

แต่ว่าบคุคลเป็นอนัมากนัน้ กม็กัจะยอมรบัว่าต้องตาย แต่แม้เช่นน้ันกต้็องการชาติภพ

ที่ไม่ตายในชาติหน้า ให้ไปเกิดในชาติภพที่ไม่ต้องตาย ด�ารงอยู่เป็นนิรันดร ก็แปลว่า

ยังต้องการเกิดอยู่นั่นเอง ก็เพราะไม่ได้ก�าหนดว่าชาติ ความเกิดนี้เป็นต้นทุกข์ของ 

ความทุกข์ทั้งปวง เมื่อมีชาติคือความเกิด ก็จะต้องมีแก่มีเจ็บมีตาย เมื่อจะไม่ให้มีแก่

เจ็บตาย ก็จะต้องไม่เกิด เพราะฉะนั้น การที่จะดับแก่ดับเจ็บดับตายได้นั้น ก็จะต้อง
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ดับชาติคือความเกิด เม่ือมีชาติคือความเกิดอยู่ ก็ย่อมจะต้องมีความแก่ความเจ็บ 

ความตายอยู่นั่นเอง พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัจจะคือความจริงข้อนี้และได้ทรงสั่งสอนไว้ 

เพราะฉะนั้น วัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช คือความสลดใจข้อแรกก็คือความเกิด 

ให้หัดพิจารณาว่า ชาติคือความเกิดนี้เป็นตัวทุกข์ที่เป็นต้นของความทุกข์ทั้งปวง  

เม่ือเห็นว่าชาติคือความเกิดเป็นทุกข์ จิตใจก็ย่อมมีความสังเวชคือความรู้ซาบซึ้งใน 

สจัจะคอืความจริง อนัเป็นตวัทกุขสจัจ์ สภาพทีจ่รงิคอืทุกข์ เมือ่เป็นดัง่นี ้กจ็ะท�าให้จติ

สงบจากความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินไปในชาติคือความเกิด ท�าให้ไม่ต้องการชาติ

คือความเกิด ดั่งนี้เป็นการพิจารณาว่าชาติคือความเกิดนี้เป็นสังเวควัตถุข้อแรก.

มาถึงข้อที่ ๒ ชราคือความแก่ ก็หัดพิจารณาให้รู้จักชราคือความแก่ ก็เป็น

ธรรมดาของชีวิตร่างกาย ซ่ึงเม่ือมีชาติคือความเกิด ก็ย่อมมีชราคือความแก่ ตั้งแต่

ชาติคือความเกิดขึ้นมาก็ต้องมีชราคือความแก่ แต่ว่าในทีแรกนั้นเป็นความแก่ข้ึน  

แล้วจึงปรากฏเป็นความแก่ลง ดงัทีร่่างกายปรากฏเป็นหนงัเห่ียวย่น ผมหงอก ฟันหัก 

อินทรีย์ทั้งหลายเสื่อมถอย เช่นว่าจักขุนทรีย์ ดวงตาก็มืดมนลง หูก็ตึงเข้า ความรับ

กลิ่นทางจมูกความรับรสทางลิ้นก็เสื่อมลง ความรับสัมผัสทางกายก็เสื่อมลง จึงท�าให้

ความรับรู้ทางใจเสื่อมลงไป เป็นความแก่ลงที่ปรากฏ วัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวที่เป็น 

ความแก่ข้ึนนัน้กห็ายไป กลายมาเป็นวยัท่ีช�ารดุทรดุโทรม เป็นความแก่ลงซึง่ต้องปรากฏ

แก่ทกุชวีติร่างกาย กเ็นือ่งมาจากชาตคิอืความเกดิ กต้็องมีความแก่ดัง่นีเ้รือ่ยไป ก�าหนด

พิจารณาให้จิตซาบซึ้งในสัจจะคือความจริงของชีวิตร่างกายข้อนี้ จนจิตสงบลงจาก 

ความมัวเมาเลินเล่นเผลอเพลินไปในวัยที่หนุ่มสาว เป็นข้อที่สอง.

มาถึงข้อท่ี ๓ พยาธิคือความป่วยไข้ อันความป่วยไข้นี้ก็มีอยู่เป็นประจ�าแก่

ร่างกายชีวิตนี้ ตั้งแต่ชาติคือความเกิดคู่มากับความแก่ เป็นพยาธิคือความป่วยไข้ที่มี

อยู่เป็นประจ�า ก็คือความท่ีร่างกายชีวิตน้ีต้องถูกเบียดเบียนจากความสิ้นความเสื่อม 

จากความหนาวความร้อนอันเกี่ยวแก่ดินฟ้าอากาศ จากเครื่องเบียดเบียนอื่น ๆ  

ทั้งเคร่ืองเบียดเบียนที่มีอยู่เป็นประจ�าคือความหิวกระหาย อันแสดงถึงความต้องการ

ด่ืมต้องบริโภคอาหารต่าง ๆ เข้าไปทดแทนส่ิงที่สิ้นไปเสื่อมไปตามปรกติธรรมดา  

ทั้งต้องการความผลัดเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอยู่เป็นประจ�า เหล่านี้เป็นพยาธิ

คือความป่วยไข้ ซึ่งเป็นเครื่องเบียดเบียนทั้งสิ้น แต่ว่าอาศัยที่มีการทะนุบ�ารุงร่างกาย
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อยู่เป็นประจ�า เป็นต้นว่าการดื่มการบริโภคอาหารเข้าไปทดแทนส่ิงที่ส้ินไปเส่ือมไป 

การปรบัปรงุให้อยูใ่นท่ีซ่ึงมีความเยน็ความร้อนพอสมควร เมือ่หนาวมากไป กม็เีครือ่ง

บรรเทาความหนาว เช่นผ้านุ่งผ้าห่ม และเครื่องท�าให้เกิดความร้อนต่าง ๆ มาช่วย

บรรเทา เมือ่ร้อนมากไป ก็มีเครือ่งบรรเทาความร้อนทีใ่ห้เกดิความเยน็พอสมควร และ

ผลดัเปลีย่นอิรยิาบถอยูเ่ป็นประจ�า จงึไม่พบความทกุข์ของชวิีตนีม้ากนัก จนท�าให้รูสึ้ก

เหมอืนกบัว่า ไม่ต้องเป็นทกุข์ ไม่มพียาธิคือความเจบ็ป่วย นอกจากจะมคีวามเจบ็ป่วย

ซึ่งบังเกิดขึ้นอย่างแจ่มแจ้ง ดังที่เรียกว่าความเจ็บป่วยต่าง ๆ อันบังเกิดขึ้นแก่ร่างกาย 

ต้องมีหมอมียารักษา เพราะฉะนั้น โดยทั่วไปจึงเข้าใจกันว่า พยาธิ ความป่วยไข้นี้มี

ขึ้นเป็นบางครั้งบางคราว ไม่มีเป็นประจ�า แต่อันที่จริงนั้น พยาธิย่อมมีอยู่เป็นประจ�า

เช่นเดยีวกบัความแก่ท่ีต้องมต้ัีงแต่เกดิมาจนถึงตายในท่ีสุด จงึได้มพีระพทุธภาษติตรสั

ไว้ในที่หนึ่งว่า “กายนี้เมื่อพิจารณากันจริง ๆ แล้ว ก็จะเห็นว่ามีพยาธิคือความป่วยไข้

อยู่ตลอดเวลา ไม่มีว่างจากพยาธิความป่วยไข้ แม้แต่สักอึดใจเดียว” เพราะฉะนั้น  

จึงเป็นข้อที่พึงพิจารณาให้เกิดความสังเวช.

มาถงึขอ้ที่ ๔ มรณะคือความตาย อันมรณะคือความตายนีเ้ป็นที่สุดของชีวิต 

แม้จะเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็รับรู้ว่าต้องมีเป็นที่สุดของชีวิต แต่แม้เช่นนั้น ก็พยายามที่จะ

ไม่ให้ตายหรือให้ตายช้า หรือบางทีก็ไม่พยายามที่จะนึกถึง ให้อยู่ไปเพลิน ๆ เหมือน

ดังว่าไม่ต้องตาย เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงท�าให้เลินเล่อเผลอเพลิน อันเป็นตัวความประมาท

ในชีวิตกันอยู่เป็นอันมาก จึงได้ปฏิบัติการต่าง ๆ กันเหมือนอย่างว่าไม่ต้องตาย  

เพราะพยายามที่จะไม่นึกถึงความตาย รู้สึกตนเองเหมือนดังว่าไม่ตาย จึงไม่ได้ความ

สงัเวชในชวีติซึง่มคีวามตายเป็นทีส่ดุนี ้เพราะฉะนัน้ กใ็ห้หัดพจิารณานกึถึงความตาย 

ว่าความตายมีอยู่แก่ชีวิตนี้ โดยไม่มีนิมิตคือเครื่องก�าหนดหมายว่า จะตายเมื่อไร  

จะตายทีไ่หน จะตายอย่างไร แต่กร็ูว่้า จะต้องตายแน่ไม่เรว็กช้็า ไม่ทีไ่หนกต้็องทีไ่หน

แห่งหนึ่งอย่างแน่นอน และก็หัดนึกถึงความตายที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือความดับที่คู่กับ

ความเกดิของทกุ ๆ สิง่ ทัง้ทางร่างกายทัง้ทางจติใจทีม่อียู่เป็นประจ�า แต่ว่ามสัีนตตคืิอ

ความสบืต่อไม่หยุด ชีวติจงึยังคงด�ารงต่อไป ขาดสันตตคิอืความสบืต่อเมือ่ใด ความสิน้สดุ

ของชวีติก็ปรากฏขึน้เม่ือนัน้ เรยีกว่าความตายทีป่รากฏอนัทกุคนจะต้องประสบ โดยที่

ไม่รู้ว่าที่ไหนเม่ือไรอย่างใด แต่ก็รู้ว่าจะต้องตายแน่นอน หัดพิจารณาถึงความตายให้

เกิดความสังเวชไว้ดั่งนี้.
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ข้อต่อไปก็ให้พิจารณาถึงทุกข์ในอบาย คือทุกข์ที่จะต้องไปเกิดในอบายภูม ิ

ทั้งหลาย จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน หากว่าได้กระท�าบาปกรรมอันจะน�าให้ไป

เกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน จะต้องไปเกิดในอบายภูมิคือนรก หากกระท�าบาปกรรมที่จะ

น�าให้ไปเกดิในนรก จะต้องไปเกดิในอบายภมูคิอืเปรต หากกระท�าบาปกรรมทีจ่ะท�าให้

ไปเกิดเป็นเปรต จะต้องไปเกิดในอบายภูมิจ�าพวกอสุรกายหรือผีต่าง ๆ หากกระท�า

บาปกรรมที่จะน�าให้ไปเกิดในอบายภูมิเป็นผีต่าง ๆ ให้พิจารณาว่า อันอบายภูมิที่จะ

ต้องไปเกิดท้ังปวงนัน้ต้องเป็นไปตามกรรมท่ีบคุคลได้กระท�าเอาไว้ หากกระท�าบาปกรรม

คอืกรรมชัว่นานาชนดิ อนัจะน�าให้ไปบงัเกดิในอบายภมูจิ�าพวกไหน ก็จะต้องไปเกดิใน

อบายภูมิจ�าพวกนั้น และก็ให้หัดพิจารณาถึงอบายภูมิในจิตใจในปัจจุบันชาตินี้เอง คือ

เมื่อประกอบด้วยอกุศลกรรม คือกระท�าอกุศลกรรมบาปทุจริตต่าง ๆ เมื่อใด จิตใจก็

ตกในอบายภูมิทันที คือเป็นจิตใจที่หยาบเป็นจิตใจที่เร่าร้อน ตั้งต้นแต่เป็นจิตใจโลภ 

จิตใจโกรธ จิตใจหลง จิตใจที่ประกอบไปด้วยอกุศลเจตนาที่จะฆ่าเขาบ้าง ลักของเขา

บ้างเป็นต้น จติเจตนาทีป่ระกอบอกศุลกรรมเช่นฆ่าเขาบ้างลกัของเขาบ้าง กเ็ป็นจติใจ

ที่เร่าร้อน เป็นจิตใจที่เศร้าหมองไม่ผ่องใส นี้เป็นจิตใจที่ตกอบาย กลายเป็นจิตใจสัตว์

เดยีรัจฉานจติใจสตัว์นรก จติใจเปรต จติใจอสุรกาย จติใจอบายภมิูต้องพบความทกุข์

เพราะตกอบายในปัจจุบัน เมื่อตกอบายในปัจจุบันแล้ว ก็จะต้องตกอบายในอนาคต 

ต่อไป เพราะจติใจทีเ่ศร้าหมองนัน้ เมือ่ตายไปด้วยจติใจทีเ่ศร้าหมอง ย่อมน�าไปสูท่คุติ

คือคติที่ชั่ว เพราะฉะนั้น ก็หมั่นพิจารณาถึงทุกข์ในอบาย เพราะประกอบอกุศลกรรม

คือกรรมชั่วต่าง ๆ ให้เกิดสังเวชขึ้นในใจ.

ต่อไปน้ีก็ให้หัดพิจารณาให้รู้จักทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูลในอดีต อันเป็นข้อที่ ๖ 

และทกุข์ทีม่วีฏัฏะเป็นมลูในอนาคต อันเป็นข้อที ่๗ ทกุข์ทีม่วีฏัฏะเป็นมูลนัน้กค็อืทกุข์

ที่มีวัฏฏะคือความเวียนเกิดเวียนตายนี้เอง เมื่อมีเวียนเกิดเวียนตายก็จะต้องมีทุกข์ 

ต่าง ๆ ในระหว่างที่เกิดจนถึงตาย น้อยบ้างมากบ้างอยู่เป็นประจ�า ในอดีตคือในเวลา

ที่ล่วงมาแล้ว ก็ต้องประสบทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูลนี้อยู่เป็นอันมาก ในอนาคตเล่า  

เมื่อยังมีวัฏฏะเวียนเกิดเวียนตายอยู่ ก็จะต้องพบทุกข์ต่าง ๆ ที่มีวัฏฏะเป็นมูลนี้ต่อไป 

ยังไม่รู้ว่าจะยาวแสนยาวเท่าไรจนกว่าจะตัดวัฏฏะได้ พิจารณาเห็นทุกข์ท่ีมีวัฏฏะเป็น

มูลดั่งนี้ในอดีตและในอนาคตให้เกิดความสังเวช.
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ต่อจากนีก็้หดัพิจารณาสังเวควตัถจุนถงึข้อที ่๘ คอืทกุข์ทีม่กีารแสวงหาอาหาร

เป็นมูลในปัจจุบันนี้ ดังจะพึงเห็นได้ว่า ในปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นทุกข์เพราะต้องแสวงหา

อาหารมาเลี้ยงชีวิตอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีว่างเว้น ทั้งที่เป็นอาหารส่วนหยาบ ทั้งที่

เป็นอาหารส่วนละเอียด อาหารที่เป็นส่วนหยาบนั้น ก็คืออาหารที่บริโภคกันวันละ ๑ 

มื้อ ๒ มื้อ ๓ มื้อเป็นต้น อาหารที่เป็นส่วนละเอียดนั้นก็คือลมหายใจเข้าออกซึ่งต้อง

บรโิภคอยูท่กุลมหายใจเข้าออกขาดไม่ได้ แต่ด้วยเหตทุีว่่าลมหายใจเข้าออกนัน้ เหมอืน

อย่างไม่ต้องไปแสวงหาท่ีไหน มใีห้อยูต่ามธรรมชาต ิจงึไม่ค่อยรูส้กึว่าเป็นทกุข์กนัมากนกั 

แต่ว่าในขณะทีม่คีนอยูด้่วยกนัมาก ๆ มสีิง่ส�าหรบับ�ารงุความสขุ ส�าหรับประกอบอาชพี

การงาน ส�าหรบัทีจ่ะเดินทางไปมาเช่นยวดยานพาหนะต่าง ๆ ท�าให้เกดิอากาศเป็นพษิ

ดังที่ปรากฏกันมากขึ้น อากาศที่หายใจเข้าไปก็ไม่บริสุทธิ์ ก็ท�าให้รู้สึกกันขึ้นแล้วว่า 

ภาวะอากาศที่จะหายใจนั้น เริ่มที่จะหาอากาศที่บริสุทธิ์ได้ยากขึ้น ๆ และนอกจากนี้

ร่างกายนี้ยังต้องมีเครื่องบริโภคอุปโภคอื่น ๆ อีกเป็นอันมาก เช่นที่แสดงไว้เกี่ยวกับ

ปัจจัย ๔ อันเป็นสิ่งที่จ�าเป็น เช่นอาหารส�าหรับที่จะบริโภคโดยตรง ผ้านุ่งห่ม ที่อยู่

อาศัย หยูกยาแก้ไข้ เหล่านี้เป็นส่ิงที่ต้องแสวงหาให้พอเพียงท่ีจะด�ารงชีวิตอยู่ทุกวัน 

อันจะขาดเสียมิได้ เหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้น.

พิจารณาให้เกิดความสังเวช รวมเป็นสังเวควัตถุ ที่ต้ังแห่งความสังเวช ๘ 

ประการ พิจารณาให้เกิดความสังเวชเป็นเครื่องสงบความมัวเมาเลินเล่นเผลอเพลิน 

ต่าง ๆ จิตใจจะได้มีความสงบมีสติ และเมื่อมีสติข้ึน ก็จะท�าให้ได้ข้อปฏิบัติอันเป็น 

ข้อที่ ๒ ก็คือว่าการตั้งความเพียรพิจารณาโดยแยบคาย ซึ่งวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่ง 

ความสังเวช พร้อมท้ังความสังเวชท่ีบังเกิดขึ้นในจิตใจนี้ ให้มองเห็นอนิจจะไม่เที่ยง 

ทุกขะ เป็นทุกข์ อนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน อนิจจะ ไม่เที่ยง ก็คือให้มองเห็นว่า  

ชีวิตร่างกายอันเป็นที่ตั้งของสังเวควัตถุเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดดับ เป็นทุกข์ ก็คือตั้งอยู่คง

ทีไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป อนตัตา มใิช่ตวัตน ก็คอืว่าบงัคบัให้เป็นไปตาม

ปรารถนามิได้ ต้องเป็นไปตามคติธรรมดา อันเป็นตัวปัญญา.

ก็เป็นอันว่า ธรรมที่พึงปฏิบัติน้ันก็มี ๒ ข้อ ข้อที่ ๑ ก็คือว่าความสังเวช  

ในฐานะอันเป็นท่ีตั้งของความสังเวชทั้งหลาย อันพึงปฏิบัติให้มีขึ้นในจิตใจ ข้อที่ ๒  

ก็คือว่าตั้งความเพียรในจิตใจเพื่อพิจารณาตัวความสังเวชนั้นด้วยปัญญาอันแยบคาย  
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ให้มองเห็นไตรลักษณ์ในตัวความสังเวชนั้น และเมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็จะท�าให้เกิดสุข

โสมนสัในธรรมท่ีเป็นไปในปัจจุบัน คอืท่ีมองเหน็ทีเ่ป็นปัจจบุนั และจะท�าให้เริม่ความเพยีร 

คือเป็นการเริ่มความเพียรปฏิบัติไปจนสิ้นกิเลสอาสวะทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งด้วย.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๗



กัณฑ์ที่ ๒๘ 

สตกิถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 สติ โลกสฺมิ ชาคโร  สติมโต สทา ภทฺทํ 

 รกฺขมาโน สโต รกฺเข  สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะ อนัเวยีนมาถงึเข้า.

ศาสนธรรมนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงส่ังสอนแก่เวไนยนิกร คือ 

หมู่ชนผู้ที่พึงแนะน�าได้ เพื่อให้ได้ความรู้ในธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรม และ

บรรลุถึงความสิ้นทุกข์ตามภูมิตามชั้น โดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ได้ตรัสแสดงไว้ว่า 

“สติ โลกฺสมิ ชาคโร สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก สติมโต สทา ภทฺท� ผู้มีสติมี

ความเจริญทุกเม่ือ” และก็ได้มีเถรภาษิตแสดงเรื่องสติไว้ว่า “รกฺขมาโน สโต รกฺเข 

เมือ่จะรกัษา ก็พงึมีสตรัิกษา สต ิสพฺพตถฺ ปตฺถยิา สตจิ�าปรารถนาในทีท่ัง้ปวง” ดัง่นี.้

สติเป็นธรรมส�าคัญข้อหนึ่งที่ตรัสสอนให้บุคคลปฏิบัติอบรมให้มีขึ้น จึงมีที่มา

ในหมวดธรรมเป็นอนัมาก ฉะนัน้ พงึท�าความรูค้วามเข้าใจในความหมายของค�าว่าสติ 

และพึงหัดปฏิบัติอบรมสติ เพื่อจะได้รับผลานิสงส์ของสติตามที่ตรัสสอนเอาไว้ ว่าถึง

ความหมายของสติ ท่านแปลไว้ว่า สติคือความระลึกได้ มีความหมายถึงระลึกได้ถึง

การที่ท�าค�าที่พูดแม้นานได้ มีความหมายถึงสติอันเป็นธรรมเครื่องรักษาตน มีความ
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หมายถึงสติคือความก�าหนดรู้ มีความหมายถึงสติท่ีน�าให้เกิดปัญญาคือความรู้ท่ัวถึง 

และมคีวามหมายถงึสตซ่ึิงรวมอยู่ในหมู่ธรรมอนัเป็นเครือ่งก�าจดักองกเิลสและกองทกุข์ 

สตจิงึเป็นธรรมท่ีเป็นก�าลัง เป็นธรรมท่ีเป็นใหญ่ เป็นธรรมทีม่อีปุการะมาก เป็นธรรม

ที่เป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องปิดกั้นเป็นเครื่องก�าจัดกองกิเลส.

ในเบือ้งต้น กพ็งึทราบความหมายของค�าว่าสต ิในความหมายของค�าว่าระลึกได้ 

คือระลึกจ�าการท่ีท�าค�าท่ีพูดแม้นานได้ ความระลึกจ�าได้นี้เป็นสิ่งส�าคัญในการท�าการ

พูดในปัจจุบัน เพราะการท�าการพูดของทุกคนในปัจจุบัน ต้องอาศัยความระลึกได้ถึง

การที่ท�าค�าท่ีพูดไว้ในเวลาท่ีล่วงมาแล้วแม้เป็นเวลานานได้ อันการที่ท�าค�าที่พูดที่ล่วง

มาแล้วแม้เป็นเวลานานนี้ ก็รวมถึงการศึกษาส�าเหนียกเล่าเรียนฝึกหัด ในการกระท�า

และการพูดต่าง ๆ ของบุคคลทุก ๆ คน ดังจะพึงเห็นได้ว่า ทุกคนผู้เกิดมา มารดา

บิดาครูอาจารย์ก็ต้องเริ่มสอนให้คลาน ให้นั่ง ให้ยืน ให้เดิน ให้ท�ากิริยาต่าง ๆ สอน

ให้พดู โดยให้เริม่รูภ้าษาทีใ่ช้พดู และหดัพดูตามภาษาทีใ่ช้พดู จนนัง่ได้ยนืได้เดนิได้วิง่

ได้พูดได้ ท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้ พูดสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ ครูอาจารย์ก็ฝึกสอนต่อมาให้มีความรู้ใน

ศิลปวิทยาการนั้น ๆ อันเกี่ยวกับต้องฝึกท�าฝึกพูดเป็นต้น และต้องจดจ�าส่ิงต่าง ๆ 

เหล่าน้ีไว้ จงึท�าให้เป็นผูส้ามารถท�าการต่าง ๆ พดูเขยีนต่าง ๆ คดินกึพจิารณาต่าง ๆ 

ในกิจการนั้น ๆ ได้มาโดยล�าดับ บางคนก็ท�าก็พูดก็คิดได้มาก บางคนก็ท�าก็พูดก็คิด

ได้น้อย ตามควรแก่การศกึษาฝึกหดัอบรม ตามความสามารถทีจ่ะรบัการศกึษาฝึกหัด

อบรมนั้น มาให้เป็นความรู้ความสามารถของตน เหล่านี้รวมเข้าในค�าว่าการที่ท�าค�า 

ทีพ่ดู ซึง่ได้ท�าได้พดูมาแล้วตัง้แต่ในเวลาทีล่่วงมานาน สัง่สมมาโดยล�าดับจนถงึปัจจบุนั 

การท�าการพูดของทุกคนในปัจจุบัน ก็ท�าก็พูดตลอดจนถึงคิด ในสิ่งที่ได้ท�าได้พูดและ

ได้คิดมาแล้ว โดยการศึกษาฝึกหัดอบรมต่าง ๆ ดังกล่าว ฉะนั้น จึงต้องมีสติความ

ระลกึได้ในกจิทีท่�าค�าทีพู่ดเหล่านัน้ ตลอดจนถึงเรือ่งทีค่ดิเหล่านัน้ มาใช้ท�าใช้พูดใช้คดิ

ในปัจจบัุน และศกึษาฝึกหดัอบรมเพิม่เตมิต่อไป อนัความระลึกได้นีคื้อตัวสติ ถ้าหากว่า

ขาดสติความระลึกได้ดังกล่าวนี้เสียแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะท�าอะไรได้ถูกต้อง พูดอะไร

ได้ถกูต้อง ตลอดจนถงึคิดอะไรได้ถกูต้อง ดังเช่นกริยิาอาการทีแ่สดงต่าง ๆ ในทีป่ระชมุชน

นั้น ๆ ซึ่งต้องมีการฝึกหัดกันมา เมื่อจะต้องเข้าประชุมชนนั้น ๆ ก็จะต้องระลึกได้ว่า

จะแสดงกิริยาอาการอย่างไร จะเดินอย่างไร จะนั่งอย่างไร และจะแสดงกิริยาอื่น 
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ต่าง ๆ อย่างไรดั่งนี้ เมื่อมีสติระลึกได้ จึงจะกระท�าได้ถูก และเมื่อจะพูดอะไรก็ต้อง

ระลึกได้ ระลึกถงึภาษาท่ีพดูได้ ระลึกถงึเร่ืองราวทีจ่ะพดูได้ เมือ่ระลกึได้กพ็ดูได้ถูกต้อง 

ใช้ภาษาได้ถูกต้อง และพูดเร่ืองราวต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ถ้าขาดสติคือความระลึกได้  

ก็จะไม่สามารถท�า ไม่สามารถพูดได้ถูกต้องดั่งนั้น เพราะฉะนั้น สติคือความระลึกได้ 

ที่เป็นการระลึกจ�าการที่ท�าค�าท่ีพูดแม้นานได้นี้ จึงเป็นข้อส�าคัญท่ีทุกคนจะต้องมี  

จะขาดมิได้ ถ้าขาดเสียแล้ว ก็จะท�าให้ท�าไม่ถูก พูดไม่ถูก ตลอดจนถึงคิดอะไรไม่ถูก.

อนึง่ สตคืิอความระลกึได้ทีม่คีวามหมายถงึเป็นธรรมเครือ่งรกัษาตน กห็มายถงึ

ความที่มีสติระลึกได้ที่อิริยาบถ คือทางผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ ยืนเดินนั่งนอนของตน 

ตลอดจนถึงกิริยาอาการต่าง ๆ ของตน ที่เกี่ยวแก่กายเกี่ยวแก่วาจา เมื่อกายจะ

เยือ้งกรายจะเป็นไปน้อมไปโดยประการใด กย่็อมรูป้ระการนัน้ ดงัเช่นเม่ือเดนิไปอยู่ก็

รู้ว่าเราเดินไปอยู่ เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่าเรานั่งอยู่ เมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่าเรายืนอยู่ เมื่อนอนอยู่ก็รู้

ว่าเรานอนอยู่ จะเยื้องกรายอิริยาบถของกายไปอย่างใด ก็ย่อมรู้อย่างนั้น เป็นต้นว่า

ย่อมมีความรู้ตัวอยู่ในกิริยาที่ก้าวไปข้างหน้า ถอยไปข้างหลัง ในกิริยาที่แลดู ในกิริยา

ที่เหลียวดู ในกิริยาที่คู้ร่างกาย ในกิริยาที่เหยียดร่างกาย ในกิริยาที่นุ่งห่ม ในกิริยาที่

บรโิภค ดืม่ เคีย้ว ลิม้อาหารต่าง ๆ ในกริยิาทีน่�าออกหนกัเบาต่าง ๆ รวมเข้าในกริยิา

ที่ยืนที่เดินที่น่ังท่ีนอนท่ีตื่นท่ีพูดท่ีน่ิงทั้งปวง ความระลึกได้อันประกอบด้วยความรู้ตัว

ดังกล่าวมาน้ี ช่ือว่าเป็นธรรมเครื่องรักษาตน เพราะจะท�าให้การเยื้องกรายอิริยาบถ 

ทั้งปวง เป็นไปโดยถูกต้องไม่ผิดพลาด ฉะนั้น ผู้ที่มีสติเป็นเครื่องรักษาตน คือมีสติ

ระลึกรู้อยู่ด่ังน้ี จึงชื่อว่าเป็นธรรมเครื่องรักษาตน ให้ปฏิบัติทางกายทางวาจาต่าง ๆ  

ในปัจจุบันของตนไปได้ด้วยดี ไม่ผิดพลาด และในข้อนี้ได้เพิ่มค�าอธิบายของสติว่า  

ความระลกึได้ประกอบด้วยความรูตั้วเข้ามาด้วย ฉะนัน้ ในหมวดธรรมทีม่อีปุการะมาก 

๒ อย่าง ท่านจึงแสดงธรรมไว้ ๒ ข้อคู่กัน คือสติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ  

ความรู้ตัว และท่านอธิบายให้ต่างกันไว้โดยมากว่า สติคือความระลึกได้ เป็นต้นว่า

ระลึกได้ว่า เราจะท�าจะพูดจะคิดอย่างนี้ ๆ เป็นสติ และในขณะท่ีท�าท่ีพูดท่ีคิดก็มี 

ความรู้ตัวว่า เราก�าลังท�าก�าลังพูดก�าลังคิด นี้คือสัมปชัญญะ.

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อพิจารณาดูก็อาจให้ค�าอธิบายประกอบได้ว่า สติก็คือความ

ก�าหนด ก�าหนดจติลงไปทีก่ารท�าการพดูการคดิ สมัปชญัญะก็คอืความรูตั้วว่าเราก�าลงั
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ท�าอย่างนี้ ก�าลังพูดอย่างนี้ ก�าลังคิดอย่างนี้ เมื่อแยกออกเป็นธรรม ๒ ข้อ ก็ย่อม

อธบิายได้ดัง่นี ้แต่เมือ่พจิารณาดอูรรถคอืเนือ้ความของความหมายของค�าว่าสตทิีท่่าน

ใช้กนัทัว่ไปแล้ว ก็จะเหน็ได้ว่า ค�าว่าสัมปชญัญะนัน้โดยท่ัวไปกใ็ช้รวมอยูใ่นความหมาย

ของค�าว่าสตเิพียงค�าเดยีว ฉะน้ัน ในท่ีท่ัวไปจงึใช้ค�าว่าสติเพยีงค�าเดยีว แต่กย่็อมหมาย

ครอบไปจนถึงความรู้ตัวด้วย ซึ่งหากจะแยกใช้เป็นธรรม ๒ ข้อ ความรู้ตัวนั้นก็เป็น

หน้าที่ของสัมปชัญญะ สติมีหน้าที่เพียงระลึกรู้ไว้ก่อน หรือว่าความก�าหนดจิตลงไป 

ดังกล่าว แต่เมื่อใช้ธรรมเพียงข้อเดียวว่าสติ ก็รวมเอาความหมายของค�าว่ารู้ตัวเข้า 

ไว้ด้วย ดงัเช่นข้อท่ีตรสัสอนให้มีสตใินอิรยิาบถ ว่าเราเดินอยูก่ร็ูว่้าเราเดนิอยู ่ตรงไหน

เป็นสติ ตรงไหนเป็นสัมปชัญญะ ถ้าหากว่าใช้แยกกันเป็น ๒ ข้อ ตรงที่ก�าหนดจิตลง

ไปที่การเดินเป็นสติ ตรงท่ีรู้ว่าเราเดินอยู่เป็นสัมปชัญญะ แต่ถ้าไม่แยกเป็น ๒ ข้อ 

เรียกว่าสติเพียงข้อเดียว ก็รวมกันทั้งหมดเป็นตัวสติ สติจึงมีหน้าที่ก�าหนดจิตลงไปที่

การเดิน และมีหน้าที่รู้ว่าเราเดิน จึงได้ตรัสสอนเอาไว้ว่า เมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเราเดินอยู่ 

เป็นการท�าสติในอิริยาบถ แต่เมื่อแยกออกเป็น ๒ ก็แยกได้ดังกล่าวมาข้างต้นนั้น  

เมื่อไม่แยกกัน ก็รวมเข้าเป็นข้อเดียว ฉะนั้น เมื่อรวมเข้าเป็นข้อเดียวแล้ว สติจึงมี

ความหมายเป็น ๒ ดังกล่าว กล่าวย�้าอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าก�าหนดจิตลงไปและก็รู้  

รูใ้นกจิทีก่ระท�านัน้ ดังเช่นเม่ือเดินอยูก็่ก�าหนดจติลงไปทีก่ารเดนิ และกร็ูว่้าเราเดนิ ดัง่นี ้

นี้แหละเป็นสติที่เป็นเครื่องรักษาตัว อันเรียกว่า สติเนปกะ สติเป็นเครื่องรักษาตัว.

อนึง่ สตเิป็นเครือ่งก�าหนดให้รูส้�าหรบัก�าจดักเิลสคอืเครือ่งเศร้าหมองจติท้ังหลาย 

ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตัง้สตกิ�าหนดพจิารณากายพิจารณาเวทนา พจิารณาจติ 

พิจารณาธรรมในจติ ตัง้สติพจิารณากาย กต็ัง้สตกิ�าหนดให้รูก้ายนี ้ว่าเราก�าลงัท�าก�าลงั

พูดก�าลังคิดอะไรทางกายตลอดจนถึงทางใจ แต่ใช้กายเป็นอุปกรณ์ ตั้งสติก�าหนด

พจิารณาเวทนา กคื็อก�าหนดให้รู้ว่า เราก�าลงัเป็นสขุ เราก�าลงัเป็นทกุข์ หรอืเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข ตั้งสติก�าหนดพิจารณาจิต ก็คือก�าหนดพิจารณาว่าเราก�าลังมีจิตเป็น 

อย่างนี้ ๆ ตั้งสติก�าหนดพิจารณาธรรมในจิต ก็คือให้รู้ธรรมคือเรื่องในจิต ว่าอกุศล 

ตั้งขึ้นในจิต หรือกุศลตั้งขึ้นในจิต หรือธรรมเป็นกลาง ๆ ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลตั้งขึ้น

ในจติ แม้สตทิีต่ัง้ก�าหนดพิจารณากายเวทนาจติธรรมนี ้กช็ือ่ว่าเป็นสตเิป็นเครือ่งรกัษา

ตนอีกเหมือนกัน คือรักษาตนให้สวัสดีจากอารมณ์ท้ังหลาย อันจะเป็นเครื่องน�ากาย
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เวทนาจิตธรรมนีใ้ห้ตกไปสูอ่กศุล หรอืหกล้มไปสูอ่กศุล แต่ประคองกายเวทนาจติธรรม

นี้ให้ตั้งอยู่ในกุศล.

อนัข้อทีจ่ะระวังรกัษาตนไม่ให้หกล้มไปสูอ่กศุลให้ตัง้ขึน้ในกศุลนี ้เป็นส่ิงส�าคญั 

มีสตินี่แหละเป็นเครื่องรักษาเอาไว้ได้ คือประคองตนไว้ไม่ให้หกล้มไปสู่อกุศล แต่ให้

ด�ารงอยู่ในกุศล อันความหกล้มทางกาย ความด�ารงอยู่ทางกาย ซึ่งต้องอาศัยสติเป็น

เครือ่งรักษา นัน้เป็นทางกาย แต่การทีอ่าศัยสตริกัษาการด�ารงตนไม่หกล้มไปสู่อกศุล 

ให้ด�ารงอยูใ่นกศุลนี ้ยิง่เป็นสิง่ส�าคญัมากขึน้ เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึทรงจ�าแนก

ออกเป็นสติปัฏฐาน ๔ ตั้งสติพิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณา

ธรรม และข้อปฏิบตัท่ีิทุกคนพงึปฏิบัตไิด้โดยง่ายนัน้ กคื็อดกูายของตนว่าเป็นไปอย่างไร

โดยปกตธิรรมดาของกาย และให้ดวู่า ความเป็นไปของกายตกอยูใ่นอ�านาจของอารมณ์

และกิเลสหรือไม่ เมื่อตกอยู่ในอ�านาจของอารมณ์และกิเลสก็ให้รู้ ซึ่งความรู้นี้เป็นตัว

สติซึ่งต้องอาศัยก�าหนดดูลงไป และเมื่อดูลงไปก็รู้ ดังเช่นร่างกายที่ก่อกรรมทางกาย

ทางวาจา เป็นการฆ่าเขาบ้าง เป็นการลกัของเขาบ้าง ประพฤติผดิในกามบ้าง พูดเทจ็

หลอกลวงบ้าง ดื่มน�้าเมาคือสุราเมรัยบ้าง ดั่งนี้ก็แปลว่า กายเป็นไปตามอ�านาจของ

กเิลส ก�าหนดดูลงไปให้รูจ้กัว่าเราก�าลังท�าก�าลังพูดทางกายอย่างนี ้ๆ เป็นไปตามอ�านาจ

ของกิเลสคือตัณหาราคะ โทสะ โมหะ และเมื่อสติก�าหนดรู้ลงไปดั่งนี้ กิเลสก็จะถอย 

เมื่อกิเลสถอย กายพร้อมกับวาจาก็พ้นจากอ�านาจของกิเลส มาเป็นกายวาจาที่เป็นไป

ตามปกติ.

และตั้งสติก�าหนดพิจารณาเวทนา คือเราเป็นสุขอย่างนี้ เป็นทุกข์อย่างนี้  

เป็นกลาง ๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ดั่งนี้ ๆ โดยให้รู้ว่า เวทนาทั้งปวงนี้ก็เกิดขึ้นที่กายที่จิตนี้เอง 

เป็นสุขเป็นทุกข์ทางกายทางจิต หรือเป็นกลาง ๆ ก็เช่นเดียวกัน เวทนานี้เองบางที 

ก็เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ที่เกิดจากกิเลส บางทีก็เกิดจากการ 

กระท�าความดีต่าง ๆ การปฏิบัติธรรมต่าง ๆ และก็ร่างกายนี้เองปรุงให้เกิดสุขเกิด 

ทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข หรือบางทีก็จิตนี้เองเป็นผู้ปรุง และเวทนานี้เอง 

ก็เป็นต้นทางของชอบของชงัต่าง ๆ ของหลงต่าง ๆ อนับงัเกดิขึน้ทีจ่ติใจ สตทิีต่ัง้ก�าหนด

ดใูห้รู้ดัง่นีก้เ็ป็นตวัสติ เม่ือเป็นดัง่นี ้ เวทนาทีข่ึน้ ๆ ลง ๆ เพราะกเิลสกจ็ะสงบลงไปได้ 

เหลือแต่เวทนาที่เป็นไปกลาง ๆ ตามปกติธรรมดา.
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ก�าหนดดูให้รู้จิตว่าจิตใจเป็นอย่างไร จิตใจประกอบด้วยความชอบในอารมณ์

เพราะสุขเวทนาก็มี จิตใจประกอบด้วยความชังเพราะทุกขเวทนาก็มี จิตใจประกอบ

ด้วยความหลงเพราะความเป็นกลาง ๆ คือเวทนาที่เป็นกลาง ๆ และมิได้พิจารณาให้

รู้ตามความเป็นจริงว่าก็เป็นเวทนาเหมือนกัน และก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับ ดั่งนี้ก็มี 

เพราะฉะนั้น จิตจึงมักขึ้นบ้างลงบ้าง ด้วยอ�านาจของความชอบบ้างความชังบ้างความ

หลงบ้างในอารมณ์นั้น ๆ เพราะเวทนานั้น ๆ อยู่โดยปกติ ตั้งสติก�าหนดพิจารณาด ู

ให้รูเ้ป็นจรงิ ว่าจติของเราขึน้ลงอยูอ่ย่างนี ้ๆ ดัง่นี ้ๆ กเิลสในจติกจ็ะสงบ จติก็จะเป็น

ไปโดยปกติ.

ตั้งสติก�าหนดพิจารณาดูธรรมในจิต จับดูตัวความโลภความโกรธความหลง 

หรือตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากที่เกิดขึ้น ว่าจิตมีกิเลสเหล่าน้ี และกิเลสเหล่านี้

เป็นตัวอกุศลธรรมที่มีอยู่ในจิต ตัวอกุศลธรรมนี้ไม่ใช่จิต แต่ว่าเกิดขึ้นต้ังอยู่ในจิต  

เพราะจิตมีความยึดถือไว้ในอารมณ์นั้น ๆ เมื่อยึดถือไว้ในอารมณ์นั้น ๆ ก็บังเกิดเป็น

กเิลสข้ึน ตัง้สตกิ�าหนดดใูห้รูต้ามเป็นจรงิ ว่าเรามีธรรมเหล่านีท้ีเ่ป็นตวัอกศุลอยู่ในจติ 

กิเลสก็จะสงบลงไป สติท่ีเป็นตัวก�าหนดรู้นั้นก็จะปรากฏขึ้นเป็นตัวสติอันเป็นฝ่าย 

กศุลธรรม ดัง่นีค้อืเป็นสติทีเ่ป็นตวัสตปัิฏฐานอนัเป็นกุศลธรรม และเมือ่เป็นกศุลธรรม

ขึ้นดั่งนี้ตั้งขึ้นในจิต จิตก็ตั้งอยู่ในกุศลธรรม เวทนาก็เป็นไปตามกุศลธรรม กายก็เป็น

ไปตามกุศลธรรม ดังเช่นกายของบุคคลที่มีกุศลธรรมตั้งขึ้นในจิตดั่งนี้ ก็เป็นกายที่

ขวนขวายในการบุญการกุศลต่าง ๆ พูดในการบุญการกุศลต่าง ๆ เช่น บ�าเพ็ญทาน 

บ�าเพ็ญศีล บ�าเพ็ญภาวนา หรือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญา ซึ่งอาศัยกาย อาศัยวาจา 

อาศัยเวทนา อาศัยจิต ก็เป็นการรักษาเพิ่มเติมกุศลกรรมทั้งหลายให้เจริญขึ้น.

เมื่อเป็นดั่งนี้ สติปัฏฐานก็จะเกิดขึ้น สตินี้เองเป็นธรรมมีอุปการะมากมาแต่

เบือ้งต้น และกจ็ะเป็นพละคอืเป็นก�าลงั เป็นสตทิีเ่ป็นธรรมเคร่ืองรกัษาตนอย่างย่ิงข้ึน 

ระลึกได้ถึงการที่ท�าค�าที่พูดแม้นานได้มากขึ้น ความที่มีสติหลงลืมก็จะมีน้อยลงไป  

และเป็นสตทิีเ่ป็นก�าลงัเรีย่วแรงส่งเสรมิให้รกัษาตวัดขีึน้ ให้ระลกึได้ถึงการทีท่�าค�าทีพ่ดู

ได้มากข้ึนและชดัเจนขึน้ และเป็นสตทิีเ่ป็นอนิทรย์ีคอืเป็นใหญ่ ก�าจดัความหลงลมืสติ

ให้มากขึ้นไปโดยล�าดับ และจะท�าให้สติปัฏฐานทั้ง ๔ เจริญยิ่งขึ้นโดยล�าดับ เป็นไป
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เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดย่ิงขึ้น เป็นไปเพื่อก้าวล่วงทุกข์โทมนัสโสกะปริเทวะยิ่งขึ้น  

เป็นไปเพื่อบรรลุถึงธรรมที่พึงบรรลุยิ่งขึ้น เพื่อความดับทุกข์ยิ่งขึ้น.

อนึง่ สตทิีเ่ป็นธรรมเครือ่งรกัษาตนยิง่ขึน้ ระลกึถึงการทีท่�าค�าทีพ่ดูแม้นานได้

ยิง่ขึน้ เจรญิในสตปัิฏฐานทัง้ ๔ มากขึน้ดงันี ้สตก็ิจะเป็นธรรมเคร่ืองตืน่ขึน้ในโลกมากขึน้ 

เป็นสติที่น้อมไปเพื่อปัญญามากขึ้น น�าให้เกิดปัญญา สติปัฏฐานก็เลื่อนขึ้นเป็น 

สติสมัโพชฌงค์ สตท่ีิเป็นองค์แห่งความรู้ น�าให้ได้ปัญญา รูว้จิยัธรรม เห็นชัดถงึธรรม

ในจิตทัง้ปวง ว่านีเ่ป็นอกศุล นีเ่ป็นกศุล นีมี่โทษ นีไ่ม่มโีทษ นีเ่ป็นธรรมด�า นีเ่ป็นธรรมขาว 

ดั่งนี้เป็นต้น จึงน�าให้เป็นสัมมาสติในองค์มรรค ก็คือสติปัฏฐานนั้นเอง เจริญขึ้นมา 

ก�าจัดกิเลสและกองทุกข์ไปได้โดยล�าดับ เพราะฉะนั้น จึงเป็นสติความระลึกได้ที่เป็น

เบื้องต้นของปัญญา น�าให้เกิดปัญญา สติจึงเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ เป็นธรรมซึ่งเป็น

เคร่ืองห้ามกระแสของกิเลสและตัณหาท้ังหลาย เป็นธรรมท่ีน�าให้เกิดปัญญา ปิดกั้น

ละกระแสของกเิลสตัณหาทัง้หลาย ดังพระพุทธภาษติทีต่รสัไว้ว่า “ยาน ิโสตาน ิโลกสมฺ ึ

กระแสทั้งหลายเหล่าใดในโลก สติ เตส� นิวารณ� สติเป็นเครื่องห้ามกระแสทั้งหลาย

เหล่าน้ัน โสตาน� ส�วร� พรฺูมิ เรากล่าวว่าสตเิป็นเครือ่งสงัวร คอืป้องกนักระแสทัง้หลาย 

ปญฺญาเยเต ปิถิยฺยเร กระแสเหล่านั้นย่อมปิดกั้นคือละเสียได้ด้วยปัญญา” ดั่งนี้.

เพราะฉะนัน้ จงึมพีระพทุธภาษติตรัสสรรเสรญิไว้เป็นอนัมาก เช่นว่า “สติมโต 

สทา ภทฺท� ผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อ สติมา สุขเมธติ ผู้มีสติย่อมบรรลุความสุข  

สตมิโต สเุว เสยโฺย ผูมี้สต ิประเสรฐิทุกวนั” และยงัมีเถรภาษิตแสดงไว้ว่า “รกขฺมาโน 

สโต รกเฺข เมือ่จะรักษากพ็งึมสีตริกัษา สต ิสพพฺตฺถ ปตถฺยิา สตจิ�าปรารถนาในท่ีท้ังปวง” 

และได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้อีกว่า “สติ โลกสฺมิ ชาคโร สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่

ในโลก” ดั่งนี้.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๗



กัณฑ์ที่ ๒๙ 

วสิาขปูชากถา

อิทานิ ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส, ปรินิพฺพานโต ปฏฺาย, 

สตตฺวสีตสิวํจฺฉรุตตฺรปญฺจสตาธกิานิ, เทวฺสํวจฉฺรสหสสฺาน ิอตกิกฺนฺตาน,ิ ปจจฺุปฺปนนฺ  

กาลวเสน, เวสาขมาสสฺส จตุทฺทสมํ ทินํ, วารวเสน ปน สสิวาโร โหติ, เอวํ ตสฺส  

ภควโต ปรินิพฺพานา, สาสนายุกาลคณนา สลฺลกฺเขตพฺพา.

ศภุมสัด ุพระพทุธศาสนายกุาล นบัจ�าเดมิแต่วันเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานแห่ง

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น บัดนี้ล่วงแล้ว ๒๕๒๗ พรรษา ปัจจุบัน

สมัย พฤษภาคมมาส สุรทินที่ ๑๔ จันทรวาร พระพุทธศาสนายุกาลแต่ปรินิพพาน

แห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีนัยอันพึงก�าหนดนับ ด้วยประการฉะนี้.

อน่ึง วันน้ีเป็นวันจันทร์เพ็ญเสวยวิสาขนักขัตฤกษ์ อันเป็นวันที่ก�าหนดว่าเป็นวันตรง

กับวนัประสูต ิตรสัรู ้และเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน แห่งพระสัมมาสัมพทุธเจ้าผูพ้ระบรม-

ศาสดาเอกในโลก จงึเป็นวนัประกอบพธิบีชูาพระสมัมาสมัพุทธเจ้า พร้อมทัง้พระธรรม

และพระสงฆ์ อนัเป็นการบชูาพเิศษ เป็นวนับูชาส�าคญัในพระพทุธศาสนา พทุธศาสนกิชน

ทั้งหลายจึงได้พากันกระท�าการบูชาด้วยอามิสบูชา คือบูชาด้วยเครื่องสักการวรามิส 

เป็นต้นว่าดอกไม้ธปูเทยีน และปฏบิตับิชูา บชูาด้วยการปฏบิตัติามพระธรรมค�าสัง่สอน

ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดา เป็นต้นว่าตัง้ใจสมาทานศลี ตัง้ใจสดบัตรบั

ฟังพระธรรมเทศนา เป็นการส�ารวมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในคลองธรรมที่พระสงฆ์ได้แสดง 
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และอบรมปัญญาในธรรมให้บงัเกิดขึน้ อันนับว่าเป็นการปฏบิตับิชูาพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

เพราะฉะนั้น จึงสมควรท่ีทุก ๆ ท่านจะได้ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ เพื่อเป็นที่ต้ัง

แห่งศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลื่อมใส และเป็นการอบรมปัญญาในธรรมที่

ปรากฏอยู่ในพระพุทธคุณนั้น.

อันวาระท้ัง ๓ คือวาระท่ีประสูติ วาระที่ตรัสรู้ และวาระที่เสด็จดับขันธ-

ปรินิพพาน ก็เป็นกาลเวลา แต่ว่ากาลเวลานั้นเป็นกาลเวลาอันเก่ียวแก่พระองค ์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ เพราะว่าวาระที่ประสูตินั้น 

ก็ยังมิได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่แม้เช่นนั้นก็กล่าวได้ว่า เป็นวาระประสูติ

แห่งพระโพธิสัตว์ คือสัตว์ผู้ท่ีจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ฉะนั้น จึงเป็นวาระส�าคัญ 

เพราะพระโพธิสตัว์ สตัว์ผูท่ี้จะได้ตรสัรู้เป็นพระพทุธเจ้า ได้อบัุตขิึน้มาในโลก พระโพธิสตัว์

เป็นค�าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงเรียกพระองค์เองเมื่อก่อนแต่ตรัสรู้ เช่นได้ตรัส

แสดงธรรม และเมื่อได้ทรงเล่าถึงพระองค์เองเม่ือก่อนแต่ตรัสรู้ ก็ได้ทรงใช้ถ้อยค�าท่ี

ปรากฏอยู่ในพระสูตรว่า เมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ดั่งนี้ ท่านผู้ที่เป็น 

พระโพธิสัตว์นั้นท่านแสดงว่า เพราะได้บ�าเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ เพื่อที่จะได้ตรัสรู้

เป็นพระพทุธเจ้า พระบารมทีัง้ ๑๐ นัน้กคื็อ ทาน ศีล เนกขมัมะ การออกบวช ปัญญา 

วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ ความต้ังใจมุ่งมั่น เมตตา และอุเบกขา ท่านผู้เป็น 

พระโพธสิตัว์ผู้ปรารถนาพระโพธิญาณท่านแสดงว่า ย่อมบ�าเพ็ญบารมท้ัีง ๑๐ ประการนี้ 

เป็นบารมีสามัญ และเป็นอุปบารมีคือบารมีที่แก่กล้าขึ้น ใกล้วาระที่จะตรัสรู้มากขึ้น 

และปรมัตถบารมีคือพระบารมีที่เป็นอย่างยิ่งยอด อันน�าให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราท้ังหลาย ก่อนแต่ตรัสรู ้

กไ็ด้ทรงเป็นโพธสิตัว์ คอืสตัว์ทีจ่ะได้ตรสัรู ้เพราะได้ทรงบ�าเพ็ญบารมีท้ัง ๑๐ ประการนี้ 

ตัง้แต่เป็นบารมีสามัญ จนถงึเป็นอปุบารมีและปรมตัถบารมโีดยล�าดบั และในพระชาติ

สดุท้ายทีไ่ด้ประสตูใินศากยตระกลู มีพระนามว่าสทิธตัถะ กไ็ด้ทรงเป็นโพธิสตัว์ผูท้รง

บ�าเพ็ญพระบารมีมาจนถึงชาติสุดท้ายท่ีจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว  

เพราะฉะนั้น ความประสูติของพระองค์ จึงเป็นความประสูติของพระโพธิสัตว์ สัตว์ผู้

ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะได้ทรงบ�าเพ็ญบารมีมาอย่างเต็มที่แล้ว.
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วาระท่ี ๒ คือวาระท่ีตรัสรู้ ก็เป็นวาระแห่งความส�าเร็จตามความมุ่งหมาย 

ของพระโพธสิตัว์ ซึง่มุง่หมายพระโพธญิาณ และก็ได้ตรสัรูพ้ระโพธญิาณเป็นพระพทุธเจ้า 

ฉะนัน้ ความตรัสรูข้องพระพทุธเจ้า จงึเป็นความส�าเรจ็สมตามทีพ่ระโพธสิตัว์ได้ปรารถนา

ต่อพระโพธิญาณดังกล่าว และปรากฏในประวัติแห่งการตรัสรู้ ดังที่ได้ตรัสแสดงไว้ใน

ปฐมเทศนาด้วยพระองค์เอง ว่าได้ทรงละทางสดุโต่งทัง้ ๒ คอืทางทีเ่ป็นกามสขุลัลกิานโุยค 

ความประกอบตนให้ผูกพันอยู่ในกาม และอัตตกิลมถานุโยค ความประกอบทรมาน

ตนให้ล�าบาก ได้ทรงปฏบิตัดิ�าเนนิในมัชฌมิาปฏปิทาคือทางปฏบิตัอินัเป็นหนทางกลาง 

ไม่ข้องแวะอยู่กับทางสุดโต่งทั้ง ๒ นั้น อันได้แก่มรรคมีองค์ ๘ อันได้แก่สัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบ คือญาณหยั่งรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ 

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ คือด�าริออกจากกาม  

ด�าริไม่พยาบาทปองร้าย ด�ารไิม่เบยีดเบยีน สมัมาวาจา เจราจาชอบ คอืงดเว้นจากพดูเทจ็ 

งดเว้นจากพูดส่อเสียด งดเว้นจากพูดค�าหยาบ และงดเว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล 

สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ คอืเว้นจากการฆ่า เว้นจากการลัก เว้นจากประพฤตผิดิ

ในกาม และเว้นจากอพรหมจริยกิจ สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ ก็คือเว้นจาก 

มิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด ส�าเร็จชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะ อาชีพที่ชอบ  

สัมมาวายามะ เพยีรชอบ กเ็พียรระวังบาปทียั่งมไิด้เกดิมิให้เกดิข้ึน เพียรละบาปทีเ่กดิ

ขึน้แล้ว เพยีรท�ากุศลท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เพียรรักษากุศลท่ีเกิดขึ้นแล้ว เพิ่มพูนให้

ไพบูลย์ให้บริบูรณ์ สัมมาสติ ต้ังสติระลึกชอบ ก็คือตั้งสติก�าหนดกาย เวทนา จิต 

ธรรม สัมมาสมาธิ ตั้งสมาธิตั้งใจชอบ อย่างสูงก็คือฌาน ความเพ่งท้ัง ๔ อันเป็น 

อัปปนาสมาธิ สมาธิที่แนบแน่น.

ได้ทรงปฏิบัติไปในทางที่มีองค์ ๘ นี้ ในที่นี้ก็ควรท�าความเข้าใจว่า ทางมีองค์ 

๘ นี้ ก็คือบารมีที่ทรงบ�าเพ็ญมาแล้วนั้นเอง แต่ทรงแสดงยักย้ายมาโดยมีชื่อว่ามรรค

มอีงค์ ๘ อนัเป็นสมัมัตตะคือความเป็นชอบ ตรงต่อความตรสัรู ้คอืบารมทีีท่รงบ�าเพญ็

มาแล้วนั้นเอง มาประกอบกันเข้าเป็นมรรคมีองค์ ๘ ในขณะท่ียังทรงบ�าเพ็ญบารมี 

อยู่นั้น ก็ยังทรงต้องแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เสมอ จนถึงเมื่อเป็นปรมัตถบารมี อันจะน�าไปสู่

ความตรสัรู้ ซึง่เป็นข้อปฏบิตัทิีไ่ม่ต้องแก้ไขไม่ต้องเพิม่เตมิ คอืบรสุิทธิบ์รบิรูณ์ บรสุิทธิ์
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ก็คือไม่ผิดอันจะต้องแก้ไข บริบูรณ์ก็คือไม่บกพร่องอันจะต้องให้เพิ่มเติม ดังนี้จึงมา

เป็นมรรคมอีงค์ ๘ ซ่ึงบริสทุธิบ์รบูิรณ์ น�าไปสู่ความตรสัรู ้และเมือ่ได้ทรงบ�าเพญ็มรรค

มีองค์ ๘ บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้น ท่านแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งว่า ได้ทรงได้ญาณคือ 

ความหยั่งรู้ ๓ ไปโดยล�าดับ คือปุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณคือความหยั่งรู้ระลึกถึง

ชาติหนหลังได้ อันเรียกว่าบุพเพนิวาสน์ ที่ท่านแปลว่าขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปาง 

ก่อนได้ จุตูปปาตญาณ ญาณคือความหยั่งรู้จุติคือความเคลื่อน อุปบัติคือความเข้าถึง

ภพชาต ิของสตัว์ทัง้หลายว่าเป็นไปตามกรรม และอาสวักขยญาณ คือญาณความหย่ัง

รู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะ.

พระญาณแรก ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณหยั่งรู้ระลึกถึงขันธ์เป็นที่อาศัย

อยู่ในปางก่อนได้ ที่เรียกว่าระลึกชาติหนหลังได้ อาศัยอนุสติหรือสติคือความระลึกได้ 

อันสติคือความระลึกได้นี้เป็นสิ่งส�าคัญ เป็นธรรมที่ปฏิบัติได้ และหลักของการปฏิบัติ

สตินั้นก็คือสติปัฏฐานทั้ง ๔ อันเป็นฐานคือที่ตั้งของสติ ๔ ข้อ ได้แก่ กาย เวทนา  

จิต ธรรม ฐานคือที่ตั้งของสติทั้ง ๔ นี้ ทุกคนมีอยู่ด้วยกัน ทุกคนมีกาย มีเวทนา  

มจิีต มธีรรมอยูด้่วยกนั กายกค็อืกายอนันี ้เบือ้งบนแต่พืน้เท้าขึน้มา เบือ้งต�า่แต่ปลาย

ผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ยาววาหนาคืบของตัวเอง นี้คือกาย เวทนาก็คือ 

ความรู้สึกเป็นทุกข์ เป็นสุข หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่ทุกคนมีอยู่ เป็นสุขเป็นทุกข์ทางกาย

ทางใจ จิตก็คือจิตใจนี้ท่ีทุกคนมีอยู่ ธรรมก็คือส่ิงที่บังเกิดขึ้นในจิต ดีก็เรียกว่า 

กุศลธรรม ชั่วก็เรียกว่าอกุศลธรรมหรือบาปธรรม ไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกว่าอัพยากตธรรม 

ธรรมที่เป็นกลาง ๆ ที่ทุกคนมีอยู่ เพราะฉะนั้น หัดตั้งสติก�าหนดกายก�าหนดเวทนา

ก�าหนดจิตก�าหนดธรรมของตน ดั่งนี้ก็คือการหัดตั้งสติ และเมื่อหัดตั้งสติก�าหนดดูที่

กายเวทนาจิตธรรม ก็เป็นอันว่าหัดระลึกชาติของตัวเองในปัจจุบัน เป็นการระลึกชาติ

ของตัวเองได้ในปัจจุบัน ท�าให้รู้ชาติคือความเกิดของตัวเองได้ในปัจจุบัน เพราะกาย 

เวทนา จิต ธรรมของทุก ๆ คนนี้ เกิดอยู่เสมอในปัจจุบัน คือมีความด�ารงชีพอยู่  

เรียกว่ามชีีวติและมคีวามรูส้กึอยูเ่ป็นไปอยู ่ดงัในขณะปัจจบุนันีท้กุ ๆ คนก็มคีวามรูส้กึอยู่ 

กายกรู้็สกึอยู่ เวทนากร็ูส้กึอยู่ จติกร็ูส้กึอยู ่ธรรมคอืเร่ืองราวในจติกร็ูส้กึอยู่ ดงัทีเ่รยีก

ว่าตื่นอยู่ แต่ว่าในขณะท่ีหลับก็ย่อมจะหลับไป ไม่รู้สึกในกายในเวทนาในจิตในธรรม
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ของตน เว้นไว้แต่ในฝัน ซึ่งก็เป็นไปในความรู้สึกในฝัน อันเป็นส่วน มนายตนะหรือ

มโนธาต ุอายตนะภายนอกอายตนะภายใน ๕ ข้อข้างต้น ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย กล่าว

ว่าหลับได้ แต่มโนคือใจอันเป็นอายตนะข้อที่ ๖ ไม่หลับ จึงฝัน เมื่ออายตนะคือมโน

ข้อที่ ๖ หลับ จึงจะเป็นการหลับสนิทไม่ฝัน แต่สามัญชนนั้นหลับสนิทได้น้อย แม้ว่า

อายตนะ ๕ ข้อข้างต้นจะพักคือรู้สึกว่าหลับ แต่ว่ามโนข้อที่ ๖ นั้นไม่หลับ ดั่งที่เรียก

ว่าฝันดังกล่าวนัน้ แต่กเ็ป็นอนัว่าหลบั เพราะไม่ตืน่ทัง้หมด ส่วนในขณะทีต่ืน่อยูท้ั่งหมด 

ตา หู จมูก ลิ้น กายตื่น มโนคือใจก็ตื่นนั้น ก็เรียกว่ากาย เวทนา จิต ธรรมเกิดอยู่

ตลอดเวลา แต่เมื่อไม่ตั้งสติก�าหนดดูเข้ามา ก็ไม่รู้กาย ไม่รู้เวทนา ไม่รู้จิต ไม่รู้ธรรม

ของตน ก็เป็นอันว่าระลึกชาติของตนในปัจจุบันไม่ได้ แต่ว่าเมื่อตั้งสติก�าหนดดูเข้ามา

ที่กาย ที่เวทนา ที่จิต ที่ธรรมของตน ก็ย่อมจะระลึกชาติของตนเองได้ คือรู้ตัวเองว่า 

มีชื่ออย่างนี้ มีโคตรคือสกุลอย่างนี้ มีอาหารอย่างนี้ มีสุขมีทุกข์อย่างนี้เป็นต้น  

เพราะฉะนั้น ความท่ีมาปฏิบัติตั้งสติก�าหนดดูกาย เวทนา จิต ธรรมของตัวเอง  

จึงเป็นการหัดระลึกชาติของตัวเอง ชาติปัจจุบัน และเมื่อตั้งสติก�าหนดดูกาย เวทนา 

จิต ธรรมของตัวเอง สติตั้งม่ันไม่หลงลืม ก็ย่อมจะระลึกชาติของตัวเองในปัจจุบันนี ้

ได้มาก ได้ละเอียดถี่ถ้วน.

เพราะฉะนัน้ ผูห้ดัปฏบิตัทิ�าสต ิจงึควรหัดปฏบิตัริะลึกชาตขิองตวัเองในปัจจบุนั

นี้ให้ได้ก่อน หัดท�าสติก�าหนดระลึกได้ในปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้วันนี้ เมื่อระลึกได้ดี ก็หัด

ท�าสตกิ�าหนดระลกึชาตขิองตัวเองในอดตีคอืเมือ่วานนีใ้ห้ได้ ว่ากายเวทนาจติธรรมของ

ตวัเองเป็นไปอย่างไร กายเป็นอย่างไร เวทนาเป็นอย่างไร จติเป็นอย่างไร ธรรมในจติ

เป็นอย่างไร แล้วก็หัดระลึกชาติของตัวเองย้อนหลังไปอีกเป็นวานซืนนี้ว่าเป็นอย่างไร 

เดือนที่แล้วเป็นอย่างไร ปีที่แล้วเป็นอย่างไร ดั่งนี้เป็นต้นถอยหลังไป เมื่อหัดก�าหนด

กาย เวทนา จิต ธรรมระลึกชาติของตัวเองในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ แล้วย้อนหลังไปดั่งนี้ให้

มากขึน้ ๆ กเ็ป็นการหัดท�าสตคิอืความก�าหนดซึง่เป็นความจ�าให้ดขีึน้ และกใ็ห้ละอดตี

มาก�าหนดในปัจจบุนั ท�าสตริะลกึชาติในปัจจบุนัให้สติต้ังม่ันไม่หลงลืม เอาแต่ในปัจจบุนั

เท่าน้ัน และให้จิตก�าหนดลงไปในที่ตั้งของสตินี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ และท่านแสดงว่า 

เมื่อได้อุปจารสมาธิ ได้อัปปนาสมาธิแน่วแน่ถึงขั้นฌาน ก็สามารถที่จะระลึกย้อนหลัง
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ไปถงึชาตใินอดตีจรงิ ๆ ตามก�าลังของสมาธพิร้อมทัง้สตนิัน้ ท่านแสดงว่า พระสมัมา-

สัมพุทธเจ้าเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ยังไม่ได้ตรัสรู้ เมื่อได้ทรงพบทางท่ีมีองค์ ๘  

ทรงก�าหนดสติก�าหนดลมหายใจเข้าออก อันนับเข้าในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ทรง

ได้สตปัิฏฐานทัง้ ๔ ทรงได้อัปปนาสมาธถิงึฌาน อาศยัพระบารมทีีท่รงบ�าเพญ็มาอย่าง

แก่กล้าเพื่อพุทธภูมิ จึงทรงระลึกชาติหนหลังได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งรายละเอียด 

ต่าง ๆ ในชาตินั้น ๆ ว่าทรงอุบัติในชาตินั้น ๆ มีชื่อมีโคตรอย่างนี้ มีอาหารอย่างนี้  

มีสุขมีทุกข์อย่างนี้ ทรงเคลื่อนจากชาตินี้แล้ว และก็ต่อ ๆ โดยล�าดับมาจนถึงปัจจุบัน 

เป็นปุพเพนิวาสานุสติญาณ ความหยั่งรู้ระลึกชาติหนหลังได้ อันเป็นพระญาณที่ ๑. 

จากนั้น ก็ทรงได้พระญาณหย่ังรู้จุติคือความเคลื่อน อุปบัติคือความเข้าถึง 

ชาตินั้น ๆ ของสัตว์ทั้งหลาย และโดยตรงของพระองค์เอง ว่าเป็นไปตามกรรม  

เมื่อประกอบกรรมที่ชั่ว เป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจต่าง ๆ ก็เข้าถึงชาติที่ชั่วมี

ทุกข์ต่าง ๆ เม่ือประกอบสุจริตทางกายทางวาจาทางใจ ก็เข้าถึงชาติที่ดีมีสุขต่าง ๆ 

เป็นจุตูปปาตญาณ ความหยั่งรู้ถึงจุติคือความเคลื่อน อุปบัติคือความเข้าถึงภพชาติ 

น้ัน ๆ ของสตัว์ทัง้หลาย รวมทัง้พระองค์เองด้วยว่าเป็นไปตามกรรมดหีรอืชัว่ทีก่ระท�า  

อันน�าให้เข้าถึงชาติที่ดีหรือชั่ว ที่มีสุขหรือมีทุกข์ เป็นไปตามกรรมท่ีกระท�า กรรมดี 

ก็ให้ได้ชาติภพที่ดี กรรมชั่วก็ให้ได้ชาติภพที่ชั่ว ก็เป็นพระญาณที่ ๒.

ต่อจากนัน้ กท็รงได้อาสวกัขยญาณ ญาณเป็นเหตส้ิุนไปแห่งอาสวะ คอืกเิลส

ทีน่อนจมหมกัหมมอยูใ่นจติ กเ็พราะเหตทุีย่งัมอีาสวกเิลสทีน่อนจมหมกัหมมอยูใ่นจติ 

จึงต้องประกอบกรรมอันเป็นเหตุให้ต้องท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายไปในภพชาติ 

ต่าง ๆ แม้ว่าจะประกอบกรรมท่ีดี ได้ภพชาติที่ดี แต่ก็เป็นอนิยตคือไม่แน่นอน  

เพราะเม่ือมคีวามประมาท คอืยงัมอีาสวกเิลสท่ีนอนจมหมกัหมมอยู่ดังกล่าว กจ็ะต้อง

ประกอบกรรมที่ชั่ว ก็จะต้องไปได้ภพชาติที่ชั่ว 

ฉะนัน้ ตราบใดทีย่งัมอีาสวกเิลสอยู ่ตราบนัน้ก็ยงัต้องเวยีนว่ายตายเกดิไปใน

ภพดบ้ีางภพไม่ดีบ้าง เพราะบางคราวกท็�าด ีบางคราวก็ท�าไม่ด ีไม่แน่นอน ทัง้นีก้เ็พราะ

ยงัมอีาสวกเิลส เมือ่ได้ทรงปฏบิตัใินมรรคมอีงค์ ๘ ทรงได้สมาธิท่ีบรบิรูณ์ ศีลท่ีบรบิรูณ์ 
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ปัญญาที่บริบูรณ์ เป็นสัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เป็น

ญาณเป็นวิชชาที่หยั่งลงเห็นทุกข์ เห็นเหตุเกิดทุกข์ เห็นความดับทุกข์ เห็นทางปฏิบัติ

ให้ถึงความดับทุกข์อย่างชัดเจนถูกต้อง อาสวกิเลสก็ดับไป จึงเป็นวิชชาเป็นวิมุตต ิ

ผุดขึ้น วิชชาก็คือรู้แจ่มแจ้ง วิมุตติก็คือหลุดพ้น หลุดพ้นจากอาสวกิเลส หลุดพ้น 

จากกรรม หลุดพ้นจากวิบากคือผลของกรรม จึงส้ินชาติส้ินภพด้วยประการท้ังปวง  

เป็นพุทโธคือผู้ตรัสรู้ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นพุทโธผู้ตรัสรู้ เป็นผู้เบิกบาน  

เป็นผู้ตื่นจากหลับคือกิเลส เบิกบานในคุณธรรมทั้งปวงเต็มที่ 

กาลเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นี้ จึงเป็นกาลเวลาที่บังเกิดขึ้นของพระพุทธะ 

คือพระผู้ตรัสรู้ พระผู้ตื่น พระผู้เบิกบานแล้วในคุณธรรมเต็มที่ และเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว 

ก็ได้ทรงประกอบด้วยพระคุณสมบูรณ์ สรุปเข้าในพระปัญญาคุณ คุณคือความรู้จริง 

พระวิสุทธิคุณ คุณคือความบริสุทธิ์จริง พระกรุณาคุณ คุณคือความกรุณาจริง  

เพราะได้ทรงมีพระปัญญาตรัสรู้สัจจธรรม ธรรมที่เป็นของจริงของแท้ รวมเข้าใน 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

ก�าจัดกเิลสและกองทกุข์ในสนัดานให้สิน้ไป จงึทรงเป็นผู้บรสิทุธิก์ายบรสิทุธิว์าจาบรสิทุธ์ิ

ใจโดยสิ้นเชิง และทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาแผ่ไปในสรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้า  

เสด็จจาริกไปทรงแสดงธรรมสั่งสอนโปรดเวไนยนิกร ให้บรรลุถึงสุขประโยชน์ตามภูมิ

ตามชัน้ ทรงตัง้พระพทุธศาสนา ตัง้พทุธบรษิทัคอื ภกิษ ุภกิษณุ ีอบุาสก อบุาสกิาขึน้

ในโลก ได้ทรงบ�าเพ็ญพุทธกิจอย่างสมบูรณ์ โดยที่ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์แก่โลก  

ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติ ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้า 

ดงักล่าว ทรงเป็นศาสดาของเทพและมนษุย์ท้ังหลาย ดังท่ีเราสวดกันอยู่ในบทพระพทุธคุณ 

เช่นว่า สตฺถา เทวมนุสฺสาน� เป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย.

เพราะฉะน้ัน วาระประสติูของพระองค์จงึเป็นวาระทีป่ระสตูขิึน้ของพระโพธสิตัว์ 

สตัว์ผูท้ีจ่ะได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า วาระทีต่รสัรูก้เ็ป็นวาระของพระองค์ทีไ่ด้ตรสัรูเ้ป็น

พระพุทธเจ้า วาระที่เสด็จดับขันธปรินิพพานก็เป็นวาระที่เสด็จดับขันธ์ขององค์ศาสดา

เอกในโลก ซึง่ได้ประทานพทุธศาสนากบัทัง้พทุธบรษิทัไว้ในโลก ฝังรากลงอย่างม่ันคง
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แล้ว เพราะฉะนั้น วาระท้ัง ๓ นี้ท่ีบังเกิดข้ึนตรงกันในวันพระจันทร์เพ็ญเสวย 

วิสาขนักขัตฤกษ์ จึงนับว่าเป็นโอกาสอันส�าคัญซึ่งยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเหมือนในโลก 

ฉะนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อระลึกถึงวาระส�าคัญดังกล่าวนี้ จึงได้พร้อมกัน

ประกอบการบูชา และเม่ือประกอบการบูชาโดยอามสิบชูาและโดยปฏิบตับิชูา กช็ือ่ว่า

ได้เป็นการปฏิบัติบูชาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ และโดยเฉพาะเมื่อได้บูชา

ด้วยปฏิบัติบูชา ก็เป็นการบูชาอันพระพุทธเจ้าได้ทรงสรรเสริญ เพราะเป็นการบูชาที่

เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้ปฏิบัติบูชาเอง และเป็นไปเพื่อสืบด�ารงพระพุทธศาสนา.

อิโต ปร� สกฺกจฺจ� ธมฺโม โสตพฺโพ

เบื้องหน้าแต่น้ีพึงตั้งสมันนาหารจิต สดับสุภาษิตซึ่งท่านจะได้แสดงสืบต่อไป

โดยเคารพ เทอญ.

แสดงเมื่อ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๗



กัณฑ์ที่ ๓๐ 

วสิาขอัฏฐมปีูชากถา

อิทานิ ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส, ปรินิพฺพานโต ปฏฺาย, 

สตฺตวีสติสํวจฺฉรุตฺตรปญฺจสตาธิกานิ, เทฺว สํวจฺฉรสหสฺสานิ อติกฺกนฺตานิ, ปจฺจุปฺ- 

ปนฺนกาลวเสน, เวสาขมาสสฺส จนฺทคติยา วิสาขปุณฺณมิยา อฏฺมีติถี สุริยคติยา 

ทฺวาวีสติมํ ทินํ, วารวเสน ปน ภุมฺมวาโร โหติ, เอวํ ตสฺส ภควโต ปรินิพฺพานา, 

สาสนายุกาลคณนา สลฺลกฺเขตพฺพา. 

ศภุมสัด ุพระพทุธศาสนายกุาล นบัจ�าเดมิแต่วันเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานแห่ง

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น บัดนี้ล่วงแล้ว ๒๕๒๗ พรรษา ปัจจุบัน

สมัย โดยจันทรคติเวสาขมาส นับแต่วันปุณณมีดิถีที่ ๘ โดยสุริยคติพฤษภาคมมาส  

สุรทินที่ ๒๒ อังคารวาร พระพุทธศาสนายุกาลแต่ปรินิพพานแห่งพระองค์สมเด็จ 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีนัยอันพึงก�าหนดนับ ด้วยประการฉะนี้.

อนึ่ง วันนี้เป็นวันวิสาขอัฏฐมีบูชาคือเป็นวันบูชาแรม ๘ ค�่า เดือนเวสาขะคือ

เดือน ๖ อนัเป็นวนับชูาในการถวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะแห่งพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ผูพ้ระบรมศาสดาของเราทัง้หลาย พทุธศาสนกิชนทัง้หลายจงึมาประชมุกนัท�าการบชูา

พระรตันตรยั ด้วยเครือ่งสกัการวรามสิอนัเป็นอามิสบชูา และบชูาด้วยการปฏบัิตเิป็น

ปฏิบัติบูชา อาทิสมาทานศีล ฟังธรรม เป็นการปฏิบัติในศีลในสมาธิและในปัญญา 

ไปพร้อมกนั อันเหตกุารณ์ทีบ่งัเกดิขึน้สืบเน่ืองมาแต่วนัวสิาขบูชาปณุณม ีอนัเป็นวนัตรง
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กับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และใน ๓ 

วาระนี้ วาระที่ ๑ คือประสูติย่อมมาก่อน และต่อมาคือตรัสรู้ และต่อมาวาระที่ ๓  

ก็คือปรินิพพาน และเมื่อปรินิพพาน ก็มีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ.

อันเหตุการณ์ท่ีบังเกิดขึ้นน้ีแสดงถึงว่า แม้พระพุทธสรีระแห่งพระสัมมาสัม-

พุทธเจ้าผูอ้ดุมเอกในโลก กย็งัต้องเสดจ็ดบัขนัธ์ และกต้็องถวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ 

เป็นไปตามธรรมดาของสังขาร เพราะฉะนั้น ในวาระที่เสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น  

จึงได้มีท่านหนึ่งซึ่งได้กล่าวคาถาแสดงธรรมสังเวชขึ้นบทหนึ่งว่า “อนิจฺจา วต สงฺขารา 

สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่งหนอ อปุปฺาทวยธมมฺโิน มคีวามเกดิขึน้และเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

อปุปฺชชฺติวฺา นริชฺุฌนตฺ ิเกดิขึน้แล้วย่อมดบัไป เตส� วปูสโม สโุข ความเข้าไปสงบแห่ง

สงัขารเหล่านัน้เป็นสขุ” ดัง่น้ี เพราะฉะน้ัน จงึควรทีท่กุ ๆ คนจะพงึระลึกถงึคติธรรมดา

ของสงัขารทัง้หลายให้บงัเกดิธรรมสงัเวช คอืความเข้าถึงซึง้ใจในคตธิรรมหรอืคตธิรรมดา 

เมือ่เข้าถึงซึง้ใจในธรรมคอืคติธรรมดา จติใจย่อมจะมคีวามสงบ คือสงบจากความมวัเมา

เลนิเล่อเผลอเพลนิ จิตใจจะมคีวามสลด คอืแห้งหายจากความชุม่ชืน่อยูด้่วยกามคณุารมณ์

ในโลก และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็น้อมระลึกถึงคติธรรมหรือคติธรรมดาตามท่ีพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ เป็นต้นว่า “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง 

สพเฺพ สงขฺารา ทกุขฺา สงัขารทัง้ปวงเป็นทกุข์ สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา ธรรมทัง้ปวงเป็น

อนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน มิใช่เรา มิใช่ของเรา” ดั่งนี้ และเมื่อได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริง 

จิตก็ย่อมจะพ้นจากความยึดถือท้ังหลายในส่ิงท้ังหลาย ว่าตัวเราว่าของเรา เมื่อเป็น 

ดั่งนี้ ทุกข์ก็จะหลุดไปจากจิตใจ เป็นความพ้นทุกข์ คือพ้นความยึดถือ เมื่อเป็นดั่งนี้ 

จึงได้ชื่อว่าได้พบความสุข อันบังเกิดจากสันติคือความสงบ ก็คือสงบจากความยึดถือ

เกี่ยวเกาะทั้งหลายนั้นเอง 

ปัญญาทีรู่แ้จ้งเหน็จรงิในคตธิรรมหรอืคตธิรรมดาดงัทีไ่ด้ตรสัสอนเอาไว้ดังกล่าว

นัน้ จะมขีึน้ได้กด้็วยจติใจนีไ้ด้ธรรมสงัเวช คือความรูซ้ึง้ถึงใจในคติธรรมหรือคติธรรมดา

ของสงัขารทัง้หลาย ฉะนัน้ จงึแปลกนัว่าความสังเวชคือความสลดใจ อนัท่ีจรงิก็ไม่ตรง

กับพยัญชนะของศัพท์ว่าสังเวช แต่ว่าเมื่ออธิบายว่าความสลดใจนั้น ก็คือความสลด

แห้งหายสงบ จากความมวัเมาเลนิเล่อเผลอเพลนิ จากความชุม่ชืน่อยูใ่นกามคณุารมณ์
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ของโลก ดั่งนี้ก็ใช้ได้ เพราะตามศัพท์ว่าสังเวชนั้น แปลว่าความรู้พร้อม ความซาบซึ้ง 

ก็คือความที่ซาบซ้ึงถึงใจ หรือว่าใจถึงซ้ึงซาบในคติธรรมหรือคติธรรมดาของสังขาร 

ดังกล่าวนัน้ อนัท�าให้จติสลดลงจากความมวัเมาเลนิเล่อเผลอเพลนิ ความดืม่ด�า่ช่ืนมืน่

หรือชุ่มชื่นอยู่ในกามคุณารมณ์ทั้งหลาย.

อันจิตใจนี้ของสามัญชนทั่วไป ย่อมเป็นจิตที่เป็นชั้นกามาพจร ที่แปลว่าหยั่ง

ลงในกามหรอืว่าท่องเทีย่วไปในกาม ดืม่ด�า่ชุม่ชืน่สดชืน่อยู่ด้วยความสุขในกามคุณารมณ์

ทั้งหลาย กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือมัวเมาประมาทเลินเล่อเผลอเพลินอยู่ในที่ตั้งของ 

ความประมาททั้งหลาย เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงยากที่จะเข้าถึงสัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัว 

ความจริง ดังที่ตรัสสอนเอาไว้ว่า สังขารทั้งหลายไม่เท่ียง สังขารท้ังหลายเป็นทุกข์ 

ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ดั่งนี้ เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงไม่เข้าถึงธรรม เม่ือไม่เข้าถึงธรรม  

ก็ไม่เข้าถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอย่างแท้จริง ศรัทธาปสาทะก็ยังไม่

เป็นศรัทธาปสาทะอันแท้จริง ศีลก็ยังไม่เป็นอริยกันตศีล คือศีลที่พระอริยเจ้าใคร่  

ศีลที่พระอริยเจ้าปรารถนา 

เพราะฉะนั้น ความท่ีมาหัดพิจารณาในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช 

ทั้งหลาย คือในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชทั้งหลาย ให้จิตได้ธรรมสังเวช จึงเป็น

วิธีที่ดีที่สุดอันจะท�าให้จิตเหือดแห้งจากความชุ่มชื่นแห่งกามคุณารมณ์ ท�าให้หายเมา

ในที่ตั้งแห่งความเมาท้ังหลายในโลก และเมื่อเป็นดั่งนี้ น้อมใจระลึกถึงพระพุทธคุณ 

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ก็จะมองเห็นถนัด ว่าพระพุทธเจ้าได้เป็นผู้ตรัสรู้จริง  

ทรงแสดงธรรมสั่งสอนดีจริง ธรรมเป็นของจริง ตรัสสอนให้ปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้จริง 

พระสงฆ์ผูป้ฏิบัตดิแีล้วเพราะได้ฟังค�าสอนของพระพทุธเจ้า เข้าถึงธรรมทีต่รสัสอนนัน้

มีจริง ดั่งนี้ และพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งก�าจัดภัยจริง อันภัย

นั้นคือความกลัว และสิ่งที่กลัวหรือสิ่งที่น่ากลัว ซึ่งมีอยู่เป็นอันมาก เป็นภัยที่ทุกคนมี

ความรู้สึกกลัวอยู่เพราะรู้ว่าเป็นภัยก็มี เป็นภัยที่ไม่ค่อยจะรู้สึกกลัวเพราะไม่รู้ว่าเป็น

ภยักม็ ีอันภยัท่ีรูส้กึกลัวเพราะรูจ้กัว่าเป็นภัย โดยตรงกค็อืความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

และบุคคลสัตว์หรือสิ่งทั้งหลายที่จะท�าให้แก่ให้เจ็บให้ตาย เหล่านี้เป็นภัยที่ทุกคนรู้สึก

กลวัเพราะรูส้กึว่าเป็นภยั ส่วนภยัท่ีไม่ค่อยจะรูส้กึกลวัเพราะไม่รูส้กึว่าเป็นภยันัน้ กไ็ด้
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แก่กิเลสภัย ภัยคือกิเลส อันได้แก่ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก หรือความโลภ 

ความโกรธ ความหลง เป็นส่ิงทีท่กุคนไม่รูสึ้กกลวัเท่าไรและกไ็ม่รูสึ้กว่าเป็นภยั และยัง

จะชอบภยั คอืว่ายังมคีวามชอบใจตดิใจยินดเีพลดิเพลนิอยูใ่นตณัหาความดิน้รนทะยาน

อยากหรือความโลภโกรธหลงทั้งหลาย นี้อย่างหนึ่ง.

ทุจริตภัย ภัยคือทุจริตอันบังเกิดขึ้นจากกิเลส กองโลภ กองโกรธ กองหลง 

หรือกองราคะ โทสะ โมหะ หรือจากตัณหาดังกล่าวนั้น ก็ไม่ค่อยจะรู้สึกว่าเป็นที่กลัว

ว่าเป็นภัย คนเป็นจ�านวนมากจึงยังคงลุอ�านาจของความโลภความโกรธ ความหลง 

ประกอบกรรมที่เป็นอกุศลทุจริตต่าง ๆ กันอยู่เป็นอันมาก ยังมองเห็นว่า บาปอกุศล

ทุจริตต่าง ๆ นั้นเป็นของดี ให้ประโยชน์ท่ีต้องการ จึงพากันกระท�า ไม่ละเว้น 

ไม่เห็นว่าเป็นภัย แต่ว่าภัยที่มักไม่เห็นว่าเป็นภัยและไม่ค่อยกลัวนี้แหละ กลับเป็นภัย

จริง ๆ เป็นภัยอันส�าคัญ การที่ยังไม่มองเห็นว่าเป็นภัย ก็เพราะอ�านาจของอวิชชาคือ

ความไม่รู้จรงิ อนัท�าให้เกดิมจิฉาทฏิฐคืิอความเหน็ผดิ โมหะคอืความหลง เพราะฉะนัน้ 

จึงได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแสดงเอาไว้ เตือนให้บุคคลทุกคนได้ส�านึกว่า อวิชชาเป็น

เหตุอันส�าคัญแห่งบาปอกุศลทุจริตทั้งหลาย ในทางตรงกันข้าม วิชชาคือความรู้ที่เข้า

ถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงเป็นสิ่งส�าคัญ ในทางท่ีเป็นมูลเหตุของกุศลสุจริตท้ังหลาย 

ตรงกันข้ามกับอวิชชาดั่งนี้.

อนัจติของบุคคลทุก ๆ คนนีเ้ป็นธาตรุู ้ดังทีเ่รยีกว่าวิญญาณธาต ุธาตรุูใ้นธาตุ 

๖ จึงรู้อะไร ๆ ได้ และการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่แปลอย่างหนึ่งว่าผู้มีใจสูง คือมีความ

รู้สูง ก็เพราะกุศลกรรม กรรมที่เป็นกุศล และค�าว่ากุศลนั้นก็แปลว่ากิจของคนฉลาด 

เพราะฉะนั้น เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ จึงมีกุศลคือตัวแห่งความฉลาดติดมาแต่ก�าเนิด  

เป็นปัญญาพิเศษท่ีได้มาจากก�าเนิด สามารถที่จะรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่

ประโยชน์ ตลอดจนถึงสัจจธรรมที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนถึงอริยสัจจ์ ท�าตนให้พ้นจากกิเลส

และกองทกุข์ได้ แต่ว่าทียั่งเป็นไปไม่ได้น้ัน กเ็พราะว่ายงัมอีวชิชา มมิีจฉาทิฏฐ ิมโีมหะ

นั่นแหละปกคลุมอยู่มาก แต่แม้เช่นน้ัน ฝ่ายวิชชาฝ่ายสัมมาทิฏฐิก็มีอยู่เหมือนกัน  

ก็คือกุศลนั้นเองที่เป็นตัวความฉลาด มีเป็นเชื้ออยู่เหมือนกัน แต่ว่าอาศัยความที่จิตนี้

มคีวามประมาทมวัเมาเลนิเล่อเผลอเพลนิ มคีวามติดใจยินดชีุม่ชืน่อยูใ่นกามคณุารมณ์
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ทัง้หลายของโลก คอืสิง่ทีน่่ารกัใคร่ปรารถนาทัง้ปวงอยูเ่ป็นอันมาก จงึท�าให้ไม่ค�านงึถงึ

เทวทูตที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียก ทูตของเทวดาซึ่งเป็นผู้บอกคนท้ังปวงถึงสัจจะคือ 

ความจริงอยู่เสมอ คือเป็นผู้บอกถึงความจริงว่า “ท่านจะต้องแก่ ท่านจะต้องเจ็บ  

ท่านจะต้องตาย ท่านก�าลังแก่ ท่านก�าลังเจ็บ ท่านก�าลังตาย ท่านก�าลังไปอบาย ท่าน

ก�าลังประสบทุกข์ เสวยทุกข์ซึ่งมีวัฏฏะความวนในอดีตแล้วเป็นอันมาก จะต้องเสวย

ทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูลอีกยืดยาวนาน ท่านก�าลังเป็นทุกข์ในการแสวงหาอาหารเป็นต้น

อยู่ในบัดนี้” เหล่านี้เป็นต้น เทวทูตบอกอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าบุคคลมองไม่เห็นเทวทูต

ที่ก�าลังบอกอยู่ และไม่ได้ยินเสียงของเทวทูตที่บอกนั้น เพราะเหตุว่ามีโมหะปิดตาปิด

หูเอาไว้ หรอืว่ามมีจิฉาทฏิฐอิวชิชาปิดตาปิดหูเอาไว้ จงึท�าให้มองไม่เห็นเทวทตูทีก่�าลงั

บอกอยู่ ไม่ได้ยินเสียงของเทวทูตที่ก�าลังบอก แม้พระพุทธเจ้าตรัสสอน ได้ยินด้วยหู 

แต่กไ็ม่เข้าถงึใจ คอืหตูาของใจไม่ได้ยนิไม่ได้เหน็ แม้หตูาของกายจะได้ยนิได้เหน็กต็าม 

แต่ว่าหูตาของใจไม่ได้ยินไม่ได้เห็น เมื่อเป็นดั่งนี้ ปัญญาคือความรู้ก็ไม่เกิดขึ้น จึงยัง

ต้องหลงมัวเมากระเสือกกระสนอยู่ในความทุกข์ทั้งหลาย ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ 

แม้ที่ควรพ้นก็ไม่พ้นได้ เป็นไปอยู่ดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น การที่จะได้เห็นได้ยินเทวทูตผู้เป็นผู้บอกสัจจะคือความจริงนี้  

กต้็องอาศยัตาของใจหขูองใจ ตาใจหใูจ และตาใจหูใจทีม่องเห็นสัจจธรรมคอืความจรงินี้ 

เป็นตาทิพย์หูทิพย์อันถูกต้อง เป็นตาทิพย์หูทิพย์ที่แท้จริง ส�าหรับที่จะมองเห็นและ

ได้ยินเทวทูต เทวดาผู้เป็นทูต และเทวดาก็มีตาทิพย์หูทิพย์ การจะมองเห็นเทวดานั้น 

ก็ต้องมองเห็นด้วยตาทิพย์หูทิพย์ และเทวทูตของพระพุทธเจ้านี้ ก็คือสัจจธรรม  

ธรรมที่เป็นของจริงของแท้ อันปรากฏอยู่ที่สังขารทั้งหลาย ทุกคนก็จะเห็นได้ว่าความ

แก่ความเจ็บความตายนั้น ปรากฏที่สังขารท้ังหลาย ไม่ได้ปรากฏท่ีอื่น แต่ว่าแม้จะ

เห็นจะได้ยนิด้วยตาเนือ้หเูนือ้ แต่กไ็ม่เข้าถงึตาใจหูใจ และสงัขารทีแ่ก่ทีเ่จบ็ทีต่ายทีต่า

เนื้อหูเนื้อมองเห็นได้ยิน เมื่อไม่เข้าถึงใจ จึงไม่ใช่เป็นเทวทูต 

เพราะฉะนั้น สังขารที่แก่ที่เจ็บที่ตายที่ตาเนื้อหูเนื้อมองเห็นได้ยินนั้น จะเป็น

เทวทูตขึน้ได้ก็ต่อเม่ือมาเป็นคตธิรรมซ่ึงเข้าถึงใจ ตาใจมองเหน็ หใูจได้ยนิ ดัง่นีจ้งึเป็น

ธรรมทตู และเมือ่เหน็ธรรมทตูดัง่นีแ้ม้เพยีงแวบหนึง่ จติกจ็ะได้ความสลดได้ความสงบ
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อย่างแท้จรงิ นีแ่หละคอืธรรมสงัเวช ซึง่ทกุคนเมือ่หัดพจิารณาผ่านทางตาเนือ้หูเนือ้อยู่

เสมอแล้ว สังขารท้ังหลายท่ีแสดงอาการออกมาให้ปรากฏ ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น

อนัตตา ก็จะมาปรากฏเป็นธรรมคติขึ้นในใจ คือเป็นคติธรรมดาปรากฏขึ้นในใจ  

ตัวคติธรรมดานี้เองเป็นเทวทูต และใจที่มองเห็นเป็นธรรมดานี้ก็เป็นใจเทวดา มีตา

ทิพย์หูทิพย์ที่มองเห็น นี้เป็นวิสุทธิเทพในพระพุทธศาสนา เป็นเทวดาที่ทางพระพุทธ-

ศาสนาต้องการ ก็คือเป็นธรรมดาใจนี้เอง เป็นธรรมสังเวชนี้เอง เป็นทางที่จะให้จิตใจ

ได้พบกับสัจจธรรม น�าให้สลดให้สงบ เพราะซึ้งถึงใจในคติธรรมดา และเมื่อเป็นดั่งนี้ 

พระพทุธคณุพระธรรมคณุ พระสงัฆคณุกจ็ะปรากฏ ศรทัธาอนัแท้จรงิปสาทะอนัแท้จรงิ

ก็จะปรากฏ ศีลที่เป็นอริยกันตศีล ศีลที่พระอริยเจ้าใคร่ ศีลที่พระอริยเจ้าปรารถนาก็

จะปรากฏ ความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์แม้ชั่วครั้งชั่วคราวก็จะปรากฏ.

เพราะฉะนั้น จึงสมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้มากระท�าการบูชาจะพึง

ตัง้ใจระลึกถงึเหตกุารณ์ทีบ่งัเกดิขึน้แก่พระพทุธสรรีะ คอืการถวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ 

อันแสดงถึงว่า “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ธรรมทั้งหลาย คือ

สังขารทั้งหลายด้วยวิสังขารท้ังหลายด้วย เป็นอนัตตา มิใช่เป็นอัตตาตัวตน เพราะ

ธรรมทั้งปวงไม่พึงยึดมั่น ไม่ควรท่ีจะยึดมั่นถือมั่น ธรรมทั้งปวงไม่ควรที่จะยึดมั่น”  

ดั่งนี้ ให้เป็นธรรมสังเวชปรากฏข้ึน ก็จะท�าให้มองเห็น พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 

พระสังฆคุณ ปรากฏ เจริญศรัทธาปสาทะ เจริญศีล สมาธิ ปัญญา ยิ่ง ๆ ขึ้นไป  

ด้วยประการฉะนี้.

 อิโต ปร� สกฺกจฺจ� ธมฺโม โสตพฺโพ.

เบือ้งหน้าแต่น้ี พึงตัง้สมันนาหารจติ สดบัธรรมภาษติซึง่ท่านจะได้ผลดัเปลีย่น

กันแสดงสืบต่อไปโดยเคารพ เทอญ.

แสดงเมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๗



กัณฑ์ที่ ๓๑ 

สกิขานสิังสาทกิถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 สิกฺขานิสํสา ภิกฺขเว วิหรถ ปญฺญุตฺตรา วิมุตฺติสารา สตาธิปเตยฺยาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนนั้น เรียกว่าพุทธศาสนา แปลว่าค�าสอน 

หรอืค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าบ้าง เรยีกว่าสตัถศุาสน์ แปลว่าค�าสอน หรอืค�าสัง่สอน

ของพระศาสดาบ้าง ศาสนธรรมกับค�าว่าสัตถุศาสน์ พุทธศาสน์หรือพุทธศาสนา  

จึงเป็นค�าเดียวกัน อันส่องความว่าเป็นค�าสอนหรือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือ 

ของพระศาสดา ค�าว่าศาสดาก็คือครูอาจารย์ ก็คือพระพุทธเจ้านั้นเอง เม่ือได้ตรัสรู้

แล้วได้ทรงแสดงค�าสั่งสอน จึงทรงเป็นพระศาสดาที่แปลว่าครูอาจารย์ เพราะฉะนั้น 

พระบรมศาสดาก็คือองค์พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็คือองค์พระบรมศาสดาผู้ทรง 

สัง่สอนพุทธศาสนา ฉะนัน้ ค�าสัง่สอนของพระศาสดาคอืพระพทุธเจ้า จึงเป็นค�าส่ังสอน

ทีเ่ราทัง้หลายผูเ้ป็นพทุธศาสนกิชนพงึตัง้ใจฟัง ตัง้ใจพนิจิพจิารณาให้มคีวามเข้าใจ และ

น้อมน�ามาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจ และได้มีพระพุทธภาษิตตรัสแสดงเอาไว้ว่า 

ทุก ๆ คนควรจะมีอะไรเป็นอานิสงสผล คือผลดีที่ต้องการ ควรจะเป็นผู้ยิ่งด้วยอะไร 
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มอีะไรเป็นยิง่หรอืเป็นอย่างยิง่ ควรจะมีอะไรเป็นแก่นสาร ควรจะมอีะไรเป็นใหญ่ หรอื

หากจะตัง้เป็นค�าถามว่า พระพทุธศาสนานัน้สอนให้มอีะไรเป็นอานสิงส์ สอนให้ย่ิงด้วย

อะไร สอนให้มอีะไรเป็นแก่นสาร และสอนให้มอีะไรเป็นใหญ่ เมือ่น้อมเข้ามาในตนซึง่

เป็นผู้รับพุทธศาสนามาปฏิบัติ ก็อาจจะตั้งปัญหาขึ้นที่ตนว่า ตนเองนั้นควรจะมีอะไร

เป็นอานิสงส์ ควรจะย่ิงด้วยอะไร ควรจะมีอะไรเป็นแก่นสาร และควรจะมีอะไรเป็น

ใหญ่ ดั่งนี้ อาจจะตั้งเป็นปัญหาว่า พระพุทธศาสนาสอนให้มีอะไรเป็นอานิสงส์ ดั่งนี้

ก็ได้ หรือว่าตนเองของบุคคลทุก ๆ คนนี้ ควรจะมีอะไรเป็นอานิสงส์เป็นต้นก็ได้  

เพราะปัญหาท้ังสองน้ีย่อมเน่ืองถึงกัน ผู้นับถือพระพุทธศาสนาย่อมฟังค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนอย่างไร ผู้มีศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความ

เลือ่มใส ก็ย่อมรบัเอามาปฏบัิตตินเองตามทีท่รงสัง่สอนนัน้ จงึได้มพีระพทุธภาษติตรสั

เอาไว้ว่า สิกฺขานิส�สา ภิกฺขเว วิหรถ เป็นต้น ที่แปลความว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 

ท่านทั้งหลายจงมีสิกขาเป็นอานิสงส์ มีปัญญาเป็นอย่างยิ่งหรือยิ่งด้วยปัญญา มีวิมุตติ

เป็นสาระคือแก่นสาร มีสติเป็นอธิปไตย คือมีสติเป็นใหญ่” ดั่งนี้.

ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสแสดงไว้นี้ เป็นอันชี้ว่า พระพุทธศาสนาหรือพุทธ-

ศาสน์หรือสัตถุศาสน์นั้น แสดงให้มีสิกขาเป็นอานิสงส์ ให้มีปัญญาเป็นอย่างย่ิง 

หรือว่ายิง่ด้วยปัญญา ให้มีวมุิตตคิอืความหลดุพ้นเป็นแก่นสาร ให้มสีตเิป็นอธปิไตยคอื

เป็นใหญ่ ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันว่าทุก ๆ คนผู้มีศรัทธาปสาทะในพระพุทธเจ้า 

ในค�าสั่งสอนของพระองค์ ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติตนให้มีสิกขาเป็นอานิสงส์ ให้มีปัญญาเป็น

อย่างยิ่งหรือให้ยิ่งด้วยปัญญา ให้มีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นแก่นสาร ให้มีสติเป็น

อธปิไตยคือเป็นใหญ่ดัง่นี ้ทกุคนจงึควรพจิารณาท�าความเข้าใจในพระพทุธภาษติท่ีตรัสสอน

เอาไว้นี้ ดังจะได้อธิบายแสดงต่อไป.

ข้อแรกที่ตรัสสอนให้มีสิกขาเป็นอานิสงส์นั้น ค�าว่า อานิสงส์ หมายถึงผลที่ดี

ที่จะพึงได้ และก็ย่อมหมายถึงเหตุแห่งผลนั้นด้วย บุคคลย่อมต้องการอานิสงส์คือผล

ทีด่อียูด้่วยกนั เป็นต้นว่าต้องการผลทีเ่ป็นเครือ่งเกือ้กลูให้มีความสุขต่าง ๆ ดงัเช่นผล

ทีน่่าปรารถนาพอใจทางโลก คือลาภยศสรรเสรญิสขุทัง้ปวง และแม้ในการปฏบิตัธิรรม

ทีเ่ป็นส่วนเหตทุัง้หลาย กต้็องการผลทีด่ขีองธรรมปฏบิตันิัน้ เพราะฉะนัน้ ทางพระพทุธ-
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ศาสนา พระบรมศาสดาจงึได้ตรสัสอนให้ผูห้วงัผลทีด่ ีปฏบิตัใินกรรมทีด่ ีกรรมทีเ่ป็นบญุ 

กรรมที่เป็นกุศล ทางกายทางวาจาทางใจต่าง ๆ และเมื่อปฏิบัติกรรมที่ดีดั่งนี้ ก็ย่อม

จะได้รบัผลด ีเป็นต้นว่าความเป็นผูม้อีายยืุน ความเป็นผูมี้ร่างกายไม่มีโรค ความเป็น

ผู้ไม่ขัดสนจนยากต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น รวมเข้าก็คือว่า บรรดามนุษยสมบัติ  

ทิพยสมบัติ ตลอดจนถึงนิพพานสมบัติ ย่อมได้จากกรรมที่ดี ได้จากการปฏิบัติที่ดี 

เพราะฉะนัน้ อานสิงส์คือผลทีด่นีัน้จงึบังเกดิจากเหตทุีด่ ีซึง่บคุคลทกุคนปฏบิตันิัน้เอง 

เมื่อปฏิบัติในเหตุที่ดี ก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์คือผลที่ดี การปฏิบัติในเหตุนั้นย่อมเป็น

สิ่งส�าคัญ เพราะฉะนั้น ผู้มุ่งผลที่ดีทั้งปวงนั้นจึงไม่ควรมุ่งแต่ผลเท่านั้น ต้องมุ่งปฏิบัติ

เหตุที่ดีคือมุ่งเหตุที่ดีด้วย เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงได้รับอานิสงส์คือผลที่ดี ฉะนั้น จึงจ�าเป็น

ต้องมุ่งอานิสงส์ส่วนเหตุ คือเหตุที่ดีก่อน เมื่อได้ปฏิบัติในเหตุที่ดีแล้ว จึงจะได้รับผลที่

ดีอันเป็นส่วนผล ที่เกิดจากการปฏิบัติที่เป็นส่วนเหตุนั้น.

ค�าว่าอานิสงส์แม้จะมีความหมายทัว่ไปมุง่ถึงผลทีด่ ีแต่กพึ็งเข้าใจว่า ต้องหมาย

ถึงอานิสงส์ทีเ่ป็นส่วนเหตคุอืเหตทุีด่ ีเพราะเหตดุงัทีก่ล่าวมานัน้ด้วย อนัอานสิงส์ส่วน

เหตุคือเหตุที่ดีนั้น เมื่อรวมเข้ามาแล้ว ก็รวมเข้าในค�าว่า สิกขา อันแปลว่าศึกษา  

อันได้แก่การเรียนให้รู้ในสิ่งท่ีควรเรียนรู้ท้ังหลาย ด้วยการตั้งใจสดับตรับฟัง หรือว่า

ด้วยการตั้งใจอ่านด้วยตา ตั้งใจพินิจพิจารณาให้มีความเข้าใจ และก็ตั้งใจปฏิบัติให้ถูก

ให้ชอบทางกาย ทางวาจา ทางใจ เหล่านี้รวมเข้าในค�าว่าสิกขาหรือศึกษา ซึ่งมีความ

หมายถึงทั้งการเรียนให้รู้ ทั้งการปฏิบัติท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ท่านได้ให้ค�าจ�ากัดความ

เอาไว้แต่เดมิว่า ความส�าเหนยีกตามสิง่ทีไ่ด้ประสบพบปะให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ และ

ตั้งใจปฏิบัติตามสิ่งที่ส�าเหนียกพบปะนั้น ให้เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อผลที่

ต้องการทางกาย ทางวาจา ทางใจ พระพทุธศาสนาได้แสดงสกิขาเอาไว้ ๓ คอืสลีสกิขา 

ศึกษาในศีล จิตตสิกขา ศึกษาในจิต และปัญญาสิกขา ศึกษาในปัญญา.

สลีสกิขา ศกึษาในศลีนัน้ กคื็อศกึษาส�าเหนยีกให้มีความรูค้วามเข้าใจว่าอะไร

คอืศลี และตัง้ใจปฏิบัตศีิลให้มีขึน้ ให้เป็นศีลข้ึนท่ีกายทีว่าจาทีใ่จของตน อนัศีลนัน้ได้แก่

ความปกติกายปกติวาจาปกติใจ อันเกิดขึ้นจากวิรัติคือความงดเว้นจากข้อที่พึงงดเว้น

นั้น ๆ ทางกายทางวาจา มีความส�ารวมกายวาจาและใจให้เป็นปรกติเรียบร้อยดีงาม 
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ไม่ละเมิดทางกายทางวาจาในข้อห้ามน้ัน ๆ ตลอดจนถึงตั้งใจงดเว้นไม่ละเมิดแม้ทาง

ใจด้วย ให้เป็นความปกติเรียบร้อยทางกายวาจาตลอดจนถึงใจ และก็หมายถึงข้อที่พึง

งดเว้นนั้น ๆ ตลอดจนถึงข้อท่ีควรประพฤตินั้น ๆ ตามพระพุทธบัญญัติ คือข้อที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้เป็นสิกขาบท คือเป็นทางแห่งการศึกษา เป็นก้าว ๆ 

ไปแห่งการศึกษาอันเรียกว่าวินัย คือข้อพระบัญญัติที่ได้ทรงบัญญัติเอาไว้ ส�าหรับเป็น

ข้อแนะน�าการปฏบิตัทิางกายทางวาจาต่าง ๆ อนัเป็นเครือ่งก�าจดัโทษแห่งความละเมดิ

อันเป็นเครื่องเบียดเบียนกันและกันให้เดือดร้อน อันท�าให้เกิดความไม่สงบ ไม่งดงาม 

ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะต่าง ๆ ศึกษาคือส�าเหนียกก�าหนดให้มี

ความรู้ความเข้าใจในศีลดังที่กล่าวมานี้ ตลอดจนถึงในวินัยบัญญัติของพระพุทธเจ้า 

และก็ตั้งใจปฏิบัติศีลให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจของตน คือให้กายวาจาใจเป็น

ศีลข้ึนมา ดั่งนี้คือสีลสิกขา ศึกษาในศีล เม่ือศึกษาในศีลจนสามารถปฏิบัติได้ในศีล

อย่างละเอยีดโดยพระบญัญตักิด็ ีโดยจติใจของตนเองเข้าถึงศีลคอืความสงบเรียบร้อย

ของใจเอง ตลอดถึงกายวาจาได้ก็ดี สีลสิกขาก็เลื่อนชั้นขึ้นเป็นอธิสีลสิกขา ศึกษาใน

อธิศีล หรือว่าอธิสิกขา ศึกษายิ่งในศีล ดั่งนี้.

จิตตสิกขา ศึกษาในจิต ก็ศึกษาในกระบวนแห่งจิตใจของตนเอง ให้มีความ

รู้จักอารมณ์ของจิตใจ และให้รู้จักจิตใจที่เป็นไปตามอารมณ์ รู้จักควบคุมรักษาจิตใจ

ของตนให้มีความสงบ ด้วยต้ังใจไว้ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความสงบ ละอารมณ ์

อันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สงบทั้งหลายให้พ้นไปจากจิตใจ ก็คือปฏิบัติตามหลักสมถ-

กรรมฐานทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้ ท�าจติให้มีสมาธติัง้ม่ันขึน้ และเม่ือสามารถ

ท�าจติให้สงบสงดัได้จากกามจากอกศุลธรรมทัง้หลาย เข้าถึงภาวะจติทีเ่ป็นอัปปนาสมาธิ 

คอืสมาธทิีแ่นบแน่น ต้ังแต่ขัน้ปฐมฌานขึน้ไป จติตสิกขากเ็ล่ือนชัน้ขึน้เป็นอธจิติตสิกขา 

ศึกษาในอธิจิต หรืออธิสิกขา ศึกษายิ่งในจิต.

ปัญญาสิกขา ศึกษาในปัญญา คือศึกษาส�าเหนียกในความรู ้ความเห็น 

ของตน ให้รูจ้กัความรูค้วามเหน็ของตน และต้ังใจปฏบิตัอิบรมความรูค้วามเหน็ของตน 

ให้เป็นความรูค้วามเหน็อันถกูตรงต่อสจัจธรรม ธรรมทีเ่ป็นตวัความจรงิ ตัง้ต้นแต่ให้ถกู

ตรงต่อสจัจธรรมอันเกีย่วแก่บาปบญุคุณโทษประโยชน์มใิช่ประโยชน์ทัง้หลายทางกรรม 
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ตลอดจนถงึให้ถกูตรงต่ออริยสจัจ์ คอืทกุข์ เหตเุกดิทกุข์ ความดบัทกุข์ และทางปฏบัิติ

ให้ถึงความดบัทุกข์ ตามท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงส่ังสอนไว้ และเมือ่ได้ปัญญาในธรรม

ในอริยสัจจ์ ปัญญาสิกขาก็เลื่อนขึ้นเป็นอธิปัญญาสิกขา ศึกษาในอธิปัญญา หรือ 

อธิสิกขา ศึกษายิ่งในปัญญา. 

นี้คือสิกขาคือศึกษา อันทุก ๆ คนควรมุ่งการศึกษา คือการส�าเหนียกตามที่

ได้ประสบพบปะท้ังปวง และให้รูจ้กัศีล รูจ้กัจติหรอืสมาธหิรอืสมถะ ให้รู้จกัปัญญาหรอื

วิปัสสนา ปฏิบัติอบรมให้เป็นศีล เป็นจิตหรือเป็นสมาธิ หรือเป็นปัญญาขึ้น ตั้งแต่ขั้น

ธรรมดาสามัญ จนถึงอธิศีล อธิจิตหรืออธิสมาธิอธิสมถะ หรืออธิปัญญาไปโดยล�าดับ 

มุ่งให้ได้ศีลสมาธิปัญญาดั่งนี้ เป็นอานิสงส์ที่ต้องการ นี้เป็นข้อที่ ๑.

ข้อที ่๒ พทุธศาสนาสอนให้มปัีญญาเป็นอย่างย่ิง หรอืให้ย่ิงด้วยปัญญา ก็คอื

ให้อบรมปัญญาคือความรู้ ให้มีความรู้ทั่วถึงยิ่งขึ้นในสิ่งที่ควรรู้ทั่วถึงทั้งหลาย เป็นต้น

ว่าให้มคีวามรูท้ัว่ถงึว่า อะไรเป็นบญุ อะไรเป็นบาป อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษ อะไร

เป็นประโยชน์ อะไรมใิช่ประโยชน์ อะไรเป็นธรรมด�า อะไรเป็นธรรมขาว เหล่านีเ้ป็นต้น 

อันเป็นขั้นของกรรม คือการงานที่จะปฏิบัติกระท�าทางกายทางวาจาทางใจของตน  

เพือ่ว่าเมือ่มคีวามรูอั้นเป็นตวัปัญญาดัง่นี ้กรรมทีท่กุคนปฏบิตักิระท�าทางกายทางวาจา

ทางใจอยู่เป็นประจ�า ก็จะได้เป็นกรรมที่ดีเป็นบุญเป็นกุศล เป็นกรรมที่เป็นประโยชน์ 

เป็นกรรมที่เป็นธรรมอันขาว เป็นกรรมที่ไม่มีโทษดั่งนี้ ตลอดจนถึงอบรมปัญญาคือ

ความรู้ให้รู้ทั่วถึงอริยสัจจ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ คือทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความ

ดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ปฏิบัติให้มีปัญญาเป็นอย่างยิ่งดั่งนี้ หรือให้ยิ่ง

ด้วยปัญญา คือให้มีปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยล�าดับ มากกว่าที่จะให้มีสิ่งอื่น ๆ ยิ่ง ๆ  

ขึ้นไปโดยล�าดับ ให้มีปัญญายิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยล�าดับอยู่เสมอ.

ข้อที ่๓ ตรัสสอนให้มวีมิตุตคิอืความหลดุพ้นเป็นแก่นสาร คอืให้ปฏิบตัทิ�าจติ

นีใ้ห้หลดุพ้น ตัง้แต่ให้หลดุพ้นจากภยัเวรด้วยอ�านาจของศลี ให้หลดุพ้นจากนิวรณ์ด้วย

อ�านาจของสมาธิ ให้หลุดพ้นจากความยึดถือว่าตัวเราของเราด้วยอ�านาจของปัญญา  

ให้ได้ความหลดุพ้นไปโดยล�าดบั โดยพจิารณาดใูห้รู้จกัว่าอะไรเป็นความตดิ เช่นตดิอยู่
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ในภัยในเวรต่าง ๆ ติดอยูใ่นนวิรณ์ ตดิอยู่ในตวัเราของเรา และความตดินีม้โีทษอย่างไร 

มภียัอย่างไร ปัญญานีแ้หละพจิารณาให้รูจ้กั และให้เหน็โทษของความตดิ และปัญญา

น้ีเองเมื่ออบรมให้มีขึ้น มองเห็นโทษของความติดแล้ว ก็จะท�าให้เกิดความปล่อยวาง 

วางความติดเสีย ก็ได้ความพ้น พ้นภัยพ้นเวร พ้นนิวรณ์ พ้นความยึดถือว่าตัวเราของ

เราโดยล�าดับ ดั่งนี้เป็นวิมุตติ ความหลุดพ้นที่เป็นตัวสาระแก่นสาร.

ข้อที่ ๔ ตรัสสอนให้มีสติเป็นอธิปไตยคือเป็นใหญ่ คือให้มีสติความระลึกได้

ในการที่ท�าค�าที่พูดแม้นานได้ มีสติไม่หลงลืม มีสติความระลึกได้ในการที่ท�าค�าที่พูด

อยู่ในปัจจุบัน พร้อมท้ังความรู้ตัวในการท่ีท�าค�าที่พูดอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนถึงความ

ระลึกได้และความรู้ตัวอยู่ว่า การท่ีจะท�าท่ีจะพูดจะคิดอยู่ในปัจจุบันก็ดี มีคุณหรือมี

ประโยชน์ มีโทษหรอืไม่มีโทษ เป็นกรรมด�าหรอืเป็นกรรมขาวเป็นต้นดงัท่ีกล่าวมาแล้ว 

ให้ระลึกได้และให้มีความรู้ตัว จนถึงความระลึกได้และความรู้ตัวน้ีเอง จะเป็นเครื่อง

ยบัยัง้มใิห้ท�าสิง่ทีม่โีทษ สิง่ทีไ่ม่มปีระโยชน์ สิง่ทีเ่ป็นกรรมด�า สิง่ทีเ่ป็นบาปอกศุลทจุรติ

ทัง้หลาย แต่สนบัสนนุส่งเสรมิให้ท�าสิง่ท่ีเป็นคณุเป็นประโยชน์ ทีเ่ป็นกรรมขาวทัง้ปวง 

ที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งปวงดั่งนี้ นี้คือตัวสติ สติจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เมื่อมีสติเป็นอธิปไตย

คอืเป็นใหญ่อยูแ่ล้ว จงึสามารถท�าให้บคุคลละกรรมทีช่ัว่ทีผ่ดิ ประกอบกรรมทีด่ทีีช่อบ 

ตลอดจนถงึช�าระจิตใจของตนให้บรสิทุธิผ่์องใสยิง่ ๆ ข้ึนไปได้ ความมสีตเิป็นอธปิไตย

คือเป็นใหญ่จึงเป็นสิ่งส�าคัญ.

พระพทุธศาสนาสอนให้บคุคลมสีกิขาหรอืศกึษาเป็นอานสิงส์ ให้มปัีญญาเป็น

อย่างยิง่ หรอืให้ยิง่ด้วยปัญญา ให้มีวมุิตตคิวามหลดุพ้นเป็นสาระแก่นสาร ให้มสีตเิป็น

อธิปไตยหรือเป็นใหญ่.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๗
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 วิสุทฺธํ อุตฺตมํ เสฏฺ ํ โลกสฺมึ รตนตฺตยนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะอันเวียนมาถึงเข้า. 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ได้เป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมแล้ว

ได้ทรงแสดงพระธรรมค�าสัง่สอน หมูแ่ห่งบุคคลผูฟั้งค�าสัง่สอน และได้ตรสัรูพ้ระธรรมตาม 

ได้ชื่อว่าพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้ง ๓ นี้เป็นรัตนะทั้ง ๓ ในโลก  

อันบริสุทธิ์ อันสูงสุด อันประเสริฐสุด ดังปาฐะที่สวดว่า วิสุทฺธ� อุตฺตม� เสฏฺ�  โลกสฺมึ 

รตนตฺตฺย� รัตนะทั้ง ๓ ในโลก บริสุทธ์ิ สูงสุด ประเสริฐสุด ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น  

เราทั้งหลายจึงสมควรที่จะสวดพระพุทธคุณ สมควรท่ีจะระลึกถึงพระพุทธคุณให้เป็น

พทุธานสุต ิระลึกถงึพระพุทธเจ้า พร้อมท้ังระลกึถงึพระธรรมคุณ ระลกึถงึพระสังฆคณุ 

ให้เป็นธัมมานุสติ ระลึกถึงพระธรรม สังฆานุสติ ระลึกถึงพระสงฆ์ เมื่อเป็นดั่งนี้  

ย่อมจะได้ปสาทะคอืความเลือ่มใสในพระพทุธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ อนับรสุิทธ์ิ 

อันสูงสุด อันประเสริฐสุด พร้อมทั้งได้ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธคุณพระธรรมคุณ 

พระสังฆคุณ ยังให้เกิดความเคารพเชื่อฟังรับค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันเรียกว่า

พระพทุธศาสนามาประพฤตปิฏบิตั ิจงึเจรญิสมัมาปฏบิตัใินศลีในสมาธใินปัญญายิง่ขึน้ไป.
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เพราะฉะนั้น ในวันนี้จึงจะได้พรรณนาบทคาถาเป็นเครื่องประณามนอบน้อม 

พระรตันตรัย ซึง่เราทัง้หลายได้สวดกนัอยูว่่า พทุโฺธ สสุทุโฺธ กรณุามหณณฺโว เป็นต้น 

เมื่อสวดแล้วก็พึงพิจารณาค�าแปล เมื่อมีความเข้าใจในค�าแปล ก็แปลว่ารู้อรรถคือ 

เนื้อความ น�าให้ได้ปสาทะความเล่ือมใส ได้ศรัทธาความเชื่อดังกล่าวมานั้น พุทฺโธ 

แสดงถึงพระปัญญาคุณ แปลว่าพระองค์ผู้ตรัสรู้ สุสุทฺโธ แสดงถึงพระวิสุทธิคุณ  

แปลว่าผู้บริสุทธิ์ดีแล้ว กรุณามหณฺณโว แสดงถึงพระกรุณาคุณ แปลว่ามีพระกรุณา

ดจุห้วงมหรรณพคือทะเลหลวง พระคุณท้ัง ๓ นีเ้ป็นพระคณุทีส่รปุพระพทุธคณุทัง้ปวง 

เพราะฉะน้ัน เมือ่สวดว่า พทุโฺธ สสุุทโฺธ กรณุามหณณฺโว จงึเป็นอนัว่าได้สวดสรรเสรญิ

พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณ และก็พึงน้อมจิตใจระลึกถึง 

พระปัญญา ระลึกถึงความบริสุทธิ์ ระลึกถึงพระกรุณาของพระพุทธเจ้า อันสูงสุด  

อันประเสริฐสุดในโลก และนอกจากน้ีเมื่อสวดว่า โยจฺจนฺตสุทฺธพฺพรญาณโลจโน  

อันแปลว่า ผู้มีดวงตาคือพระญาณความหยั่งรู้อันบริสุทธิ์อันประเสริฐอย่างล่วงสุด  

โดยส่วนสุดคือถึงท่ีสุด อันหมายความว่าสูงสุดหรืออย่างยิ่งหรือว่าทั้งหมด ส่องถึง 

พระสพัพญัญตุญาณ คือความเป็นผูรู้ธ้รรมทัง้ปวงรูธ้รรมทัง้หมด เป็นผูรู้ท้กุส่ิงทกุอย่าง

ทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น จึงเป็นบทอธิบายพระปัญญาคุณ 

ให้แจ่มแจ้งออกไป ว่าเพราะทรงมีพระญาณความหยั่งรู้ อันเป็นปัญญา อันเป็นวิชชา

ความรู้ เบ็ดเสร็จหมดสิ้นทุกอย่าง ไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่ผิดพลาด 

เพราะฉะน้ัน ทรงแสดงธรรมสัง่สอน ธรรมทีท่รงส่ังสอนจึงเป็นสัจจะ เป็นของ

จริงของแท้ รวมเข้าก็คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ อันได้แก่ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ 

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ข้อที่ตรัสสอนว่าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จริง ข้อที่ตรัสสอน

ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ ก็เป็นเหตุเกิดทุกข์จริง ข้อที่ตรัสสอนว่าเป็นความดับทุกข์ ก็เป็น

ความดับทกุข์จรงิ ข้อทีต่รสัสอนว่าเป็นทางปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทกุข์ กเ็ป็นทางปฏบิตัิ

ให้ถึงความดับทุกข์จริง เพราะฉะนั้น จึงทรงเป็นผู้ก�าจัดกิเลสและกองทุกข์ในสันดาน

ของพระองค์เองให้หมดสิ้นไป ทรงเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ด้วยพระองค์เอง เพราะทรง

ก�าจัดบาป ก�าจัดอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองของพระองค์เองได้หมดส้ิน กับท้ังทรง

แสดงธรรมสั่งสอนแก่สัตวโลก โปรดเวไนยนิกรให้ก�าจัดบาปและอุปกิเลสได้อีกด้วย  
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จงึมบีทสวดต่อไปว่า โลกสสฺ ปาปปูกเิลสฆาตโก ทรงเป็นผูท้�าลายก�าจดับาปคือความชัว่ 

อุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองของโลกเสียได้ ดั่งนี้. 

อนึ่ง พระธรรมคุณ คือคุณของพระธรรม อันได้แก่พระธรรมที่พระพุทธเจ้า

ได้ตรสัรูแ้ละพระธรรมท่ีทรงสัง่สอน เราทัง้หลายกไ็ด้สวดกนัว่า ธมโฺม ปทโีป วยิ ตสสฺ 

สตฺถุโน ธรรมของพระศาสดานั้นรุ่งเรืองราวกับดวงประทีป ก็เพราะพระพุทธเจ้าเมื่อ

ทรงแสดงธรรมสั่งสอน จึงได้ทรงเป็นพระศาสดาเอกในโลก ธรรมที่ทรงสั่งสอนเป็น

สวากขาตธรรม คือธรรมท่ีตรัสดีแล้ว เป็นธรรมท่ีงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง  

งามในทีสุ่ด ประกอบไปด้วยอรรถคอืเนือ้ความ พยญัชนะคอืถ้อยค�าอนับรสิทุธ์ิบริบูรณ์

สิ้นเชิง ชี้แจงแสดงประกาศพรหมจรรย์อันได้แก่ศาสนาคือค�าส่ังสอน ให้ประพฤติดี

ปฏบิตัชิอบ น�าให้บังเกดิประโยชน์ทัง้ทีเ่ป็นประโยชน์ปัจจบุนั ทัง้ท่ีเป็นประโยชน์ภายหน้า 

ทัง้ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ ฉะนัน้ จงึเป็นพระธรรมทีรุ่ง่เรอืงส่องสว่างเป็นอย่างยิง่ คือ

เหมือนอย่างเป็นดวงประทีป อันส่องให้บุคคลผู้มีดวงตา และเมื่อลืมตาขึ้น ก็มองเห็น

ทางด�าเนิน 

เพราะฉะนัน้ ธรรมท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงสัง่สอน รวมเข้าจงึเป็นธรรมทีท่รง

ชี้ทางส่องทาง อันเป็นเหมือนดวงประทีปดังกล่าว ให้บรรดาผู้ตั้งใจฟังทั้งหลายได้มอง

เห็นทางด�าเนินไปสู่ความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ จึงเป็นทางท่ีเกษม เป็นทางที่สวัสดี 

เพราะฉะนั้น ธรรมท่ีทรงแสดงอันเป็นเหมือนดั่งดวงประทีปส่องให้มองเห็นทางนั้น  

ทางนัน้เองจงึได้ชือ่ว่าเป็นมรรคคอืทาง โดยตรงกค็อืทางปฏบิตันิัน้อย่างหนึง่ กายวาจา

ใจของบคุคลท่ีด�าเนนิไปตามทางนัน้อีกอย่างหนึง่ อนัทางปฏบิตันิัน้กร็วมเข้าในมรรคมี

องค์ ๘ อนัได้แก่ สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ สมัมาสงักปัปะ ความด�ารชิอบ สรปุเขา้

เป็นปัญญา สมัมาวาจา เจรจาชอบ สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ สมัมาอาชวีะ เลีย้ง

ชวีติชอบ สรปุเข้าเป็นศลี สมัมาวายามะ เพยีรชอบ สมัมาสต ิระลกึชอบ สมัมาสมาธิ 

ตัง้ใจไว้ชอบ สรปุเข้าเป็นจติหรอืเป็นสมาธ ินีเ้ป็นมรรคคอืเป็นทาง ความด�าเนนิไปของ

กายวาจาใจของบุคคล คือปฏิบัติด�าเนินไปตามทางดังกล่าวนี้ ก็เรียกว่ามรรคคือทาง.

เพราะฉะนั้น เมื่อปฏิบัติไปตามทางมีองค์ ๘ ดังกล่าว ทั้งทางที่ปฏิบัติและ 

ทั้งกายวาจาใจของบุคคลที่ปฏิบัติ ทั้ง ๒ นี้รวมกันเข้าเรียกว่ามรรคอันแปลว่าทาง  
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อนัหมายถงึทางท่ีด�าเนนิ และหมายถงึการปฏบิตัขิองบุคคล คอืทางปฏบิตักิายวาจาใจ

ของบุคคล จึงหมายถึงทางที่ปฏิบัติด้วย และหมายถึงการด�าเนินไปตามทางท่ีปฏิบัติ

ด้วย เมื่อเป็นมรรค จึงเป็นผล อันหมายความว่าย่อมได้รับผลของการปฏิบัติตั้งแต่ 

เบือ้งต้น เป็นการทีย่กตนให้พ้นจากโลกทีช่ัว่หรอืโลกฝ่ายชัว่ อนัเป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกศุล

ทุจริตทั้งหลาย ขึ้นสู่โลกฝ่ายดี คือฝ่ายที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสุจริตทั้งหลาย หรือ 

จะเรยีกว่ายกตนขึน้จากทคุตคิตทิีช่ัว่ ขึน้สูส่คุตคิอืคตทิีด่ขีึน้โดยล�าดบั จงึผ่านอบายมา

ถึงมนุษย์ ผ่านมนุษย์ขึ้นไปสู่สวรรค์ ผ่านสวรรค์ขึ้นไปสู่พรหม ก็เป็นอันว่าสุดโลกอยู่

แค่พรหม นีห้มายถงึโลกภายนอกอนัเป็นทีอ่าศยักไ็ด้ หมายถึงโลกภายในคอืจติใจก็ได้ 

คือจิตใจนี้เอง เมื่อตกต�่าที่สุดก็เป็นจิตใจอบาย พ้นอบายขึ้นมาก็เป็นจิตใจมนุษย์ พ้น

จิตใจมนุษย์ข้ึนมาก็เป็นจิตใจเทพ พ้นจิตใจเทพขึ้นมาก็เป็นจิตใจพรหม และเม่ือได้

ปฏิบัติเป็นมรรคจนพ้นจิตใจพรหม ก็มาเป็นจิตใจอริยะ ก�าจัดกิเลสและกองทุกข์ได้

บางส่วน จนถึงสิ้นเชิง เมื่อเป็นดั่งนี้ มรรคก็เป็นโลกุตตระคือเหนือโลก ก็ชื่อว่า 

โลกุตตระคือเหนือโลก และความท่ีดับกิเลสและกองทุกข์ ที่แล่นออกจากกิเลสและ 

กองทุกข์ได้บางส่วนหรือสิ้นเชิง ก็เป็นนิพพาน เพราะฉะนั้น มรรคผลนิพพานอย่าง

สูงสุด เป็นโลกุตตระคือเหนือโลก 

มรรคผลนิพพานอันเป็นฝ่ายโลกุตตระนี้ก็เป็นพระธรรม และค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้าที่เป็นสวากขาตธรรม ธรรมที่ตรัสดีแล้ว ซึ่งชี้แจงแสดงเนื้อความแห่ง

มรรคผลนิพพานดังกล่าวมานี้ ก็เรียกว่าพระธรรม ส่วนที่เป็นค�าสั่งสอนเรียกว่า 

ปริยัติธรรมคือเป็นธรรมที่พึงเล่าเรียน อันได้แก่ตั้งใจสดับตรับฟัง ตั้งใจอ่านเล่าบ่นจ�า

ทรงพินจิพจิารณาให้เกดิความเข้าใจอันเรยีกว่าขบเจาะด้วยทิฐ ิคอืพจิารณาท�าความเหน็

ให้ถกูต้อง ท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง นีเ้ป็นปรยิตัธิรรม และเมือ่ปฏบิตั ิคือน�าเอาธรรม

ที่สดับตรับฟังทรงจ�าพิจารณาท�าความเข้าใจ มาประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจา 

ทางใจ ให้ตัง้ขึน้ทีก่ายทีว่าจาท่ีใจ กเ็ป็นปฏบัิตธิรรม ย่อมได้รบัผลไปโดยล�าดบัดงักล่าว

มาข้างต้น จนถึงข้อปฏิบัตินั้นก�าจัดกิเลสและกองทุกข์ได้บางส่วนจนถึงสิ้นเชิง ก็เป็น 

มรรคทีเ่ป็นโลกตุตระ ผลของการปฏิบตัินัน้กเ็ป็นผลทีเ่ป็นโลกตุตระ และความทีแ่ล่น 

ออกจากกิเลสและกองทุกข์ได้ ดับกิเลสและกองทุกข์ได้บางส่วนจนถึงส้ินเชิง ก็เป็น

นิพพานไปโดยล�าดับ 
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เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจึงได้สวดกันว่า โย มคฺคปากามตเภทภินฺนโก  

อันต่างด้วยมรรคผลและนิพพาน โลกุตฺตโร โย จ ตทตฺถทีปโน เป็นโลกุตตระคือ 

อยู่เหนือโลก และเป็นธรรมที่แสดงอรรถคือเนื้อความแห่งโลกุตตรธรรมนั้น.

อนึ่ง พระสงฆ์ คือหมู่แห่งผู้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้ตรัสรู้

ธรรมตามพระพทุธเจ้า และได้ธ�ารงพระพทุธศาสนาสบืต่อมา เราทัง้หลายกไ็ด้สวดกนั

ว่า สงฺโฆ สุเขตฺตาภยติเขตฺตสญฺญิโต พระสงฆ์ซึ่งปรากฏว่าเป็นเขตต์ คือนาอันด ี

อันประเสริฐยิ่งกว่านาดีธรรมดาทั้งหลาย โดยที่เป็นนาดีอันเป็นนาแห่งบุญ ดังที่เรียก

ว่าบุญญเขตต์ นาแห่งบุญ ตลอดจนถึงเป็นธรรมเขตต์ คือนาธรรม เพราะเหตุว่า 

พระสงฆ์หมู่แห่งสาวก คือผู้ที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้า

น้ันเป็นสุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว อุชุปฏิปนฺโน ปฏิบัติตรงแล้ว ญายปฏิปนฺโน 

ปฏิบัติเป็นธรรมคือถูกต้องแล้ว สามีจิปฏิปนฺโน ปฏิบัติชอบยิ่งแล้ว และแม้ผู้ที่ก�าลัง

ปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้น ก็รวมเข้าในค�าว่าสงฆ์ แต่สงฆ์ผู้เป็นผู้บริสุทธิ์ 

สูงสุด ประเสริฐสุดในโลก อันรวมเข้าในรัตนะดังกล่าวนั้น พึงเป็นหมู่แห่งสาวกคือ 

ผู้ฟังของพระพุทธเจ้า ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติตรงแล้วเป็นต้น แล้วก็คือว่า 

เสร็จกจิ โดยก�าจัดกเิลสและกองทกุข์ได้บางส่วนจนถึงส้ินเชงิ กโ็ดยทีห่มู่แห่งสาวกคอื

ผู้ฟังของพระพุทธเจ้านั้น ได้เป็นผู้เห็นธรรมแล้ว เป็นผู้สงบแล้ว เป็นผู้ตรัสรู้ตาม 

พระสคุตคอืพระพทุธเจ้า ผูเ้สดจ็ไปดแีล้ว ดังทีเ่ราทัง้หลายสวดกันอยูว่่า โย ทฏฺิสนโฺต 

สุคตานโุพธโก เป็นผูเ้หน็ธรรมอันสงบแล้ว หรอืเป็นผูท้ีเ่หน็ธรรมแล้ว เป็นผูท้ีส่งบแล้ว 

เป็นผู้ที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าผู้พระสุคต เสด็จไปดีแล้ว 

เพราะฉะนัน้ จงึเป็นผูล้ะกเิลสอันท�าให้เป็นผูโ้ลเลเหลวไหลเสยีได้ คอืเป็นผูท้ี่

ละราคะโทสะโมหะ หรอืโลภโกรธหลง อันท�าให้โลเลเหลวไหล ด้วยเหตุว่ากเิลสเหล่านี้

เมือ่บงัเกดิขึน้ครอบง�าจติใจ ย่อมท�าให้จติใจโลเลเหลวไหลตามอ�านาจของกเิลส จงึก่อ

เจตนาคือความจงใจประกอบกรรม อันเป็นบาปอันเป็นอกุศลทุจริตต่าง ๆ จิตใจเอง 

กไ็ม่ตัง้มัน่แน่นอน ยงัโลเลเหลวไหลจบัจด แม้ว่าจะได้พบพระพทุธศาสนา ได้ฟังธรรม

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้ศรัทธาปสาทะในพระพุทธาทิรัตนตรัย ได้ปฏิบัติใน

ทานศีลภาวนา หรือในศีลสมาธิปัญญา แต่ว่าศรัทธาปสาทะนั้นก็ยังโลเลเหลวไหล 
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ไม่แน่นอนไม่ตั้งมั่น ทานศีลภาวนาที่ปฏิบัติ หรือศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติก็ยังโลเล 

เหลวไหล บางคราวก็ดีบางคราวก็ไม่ดี บางคราวก็เจริญบางคราวก็เสื่อม ก็เพราะเหตุ

ว่ายังละกิเลสอันเป็นตัวที่ท�าให้โลเลเหลวไหลยังไม่ได้ แต่เมื่อละเสียได้ เพราะเป็นผู้ที่

เห็นธรรมแล้ว เป็นผู้ที่สงบระงับกิเลสได้แล้ว มีกายวาจาใจที่สงบแล้ว ได้ตรัสรู้ตาม 

พระสุคตทศพลแล้ว ก็เป็นอันว่าได้ละกิเลสอันเป็นตัวเหตุที่ท�าให้โลเลเหลวไหลได้  

จึงละความโลเลเหลวไหล ได้เป็นผู้ที่มีจิตใจต้ังมั่นคงในพระพุทธาทิรัตนตรัย ในศีล 

ในสมาธิในปัญญา ไม่หวั่นไหว ได้ชื่อว่าเป็นผู้อริยะ คือเป็นผู้ที่ประเสริฐ และได้ชื่อว่า

เป็นผู้มปัีญญา ดงัท่ีได้สวดว่า โลลปฺปหโีน อรโิย สเุมธโส เป็นผูล้ะความโลเลเหลวไหล 

หรือกเิลสเป็นเหตใุห้โลเลเหลวไหลเสยีได้ เป็นอริยะคอืเป็นผูท้ีป่ระเสรฐิ เป็นผูม้ปัีญญาดี 

ดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ อันประกอบด้วยพระคุณ ดังที่

เราทั้งหลายสวดกันน้ี จึงเป็นการสวดประณามนอบน้อมพระรัตนตรัยอันบริสุทธิ์  

อันสูงสุด อันประเสริฐสุด ดังบทท่ีว่า วิสุทฺธ� อุตฺตม� เสฏฺ�  โลกสฺมึ รตนตฺตย�  

พระรัตนตรัยคือพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ รวมเป็นรตันะทัง้ ๓ บรสิทุธิส์งูสดุ

ประเสริฐสุดในโลก.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๗



กัณฑ์ที่ ๓๓ 

ธัมมทายาทกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ธมฺมทายาทา เม ภิกฺขเว ภวถ มา อามิสทายาทา, อตฺถิ เม ตุมฺเหสุ 

อนุกมฺปา กินฺติ เม สาวกา ธมฺมทายาทา ภเวยฺยุํ, โน อามิสทายาทาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพ่ือให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะคือวนัเป็นทีฟั่งธรรม 

อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ได้ทรงมีพระมหา-

กรุณาอนุเคราะห์ในเราทั้งหลาย จึงได้ตรัสแสดงสั่งสอนดังที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศ ณ 

เบื้องต้นว่า ธมฺมทายาทา เม ภิกฺขเว ภวถ เป็นอาทิ ซึ่งแปลความว่า “ดูก่อนภิกษุ 

ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเรา อย่าเป็นอามิสทายาท เรามีความ

กรณุาอนเุคราะห์ในท่านทัง้หลาย ว่าไฉนหนอสาวกทัง้หลายของเราพงึเป็นธรรมทายาท 

อย่าเป็นอามิสทายาท” ดั่งนี้.

พระพุทธภาษิตน้ีตรัสเตือนพุทธศาสนิกชนทั้งปวง โดยยกเอาภิกษุบริษัทขึ้น

เป็นประธานรับธรรมเทศนาว่า จงเป็นธรรมทายาท คือเป็นทายาทผู้รับมรดกแห่ง 

พระธรรมของพระองค์ อย่าเป็นอามสิทายาท คอืเป็นทายาทผูร้บัมรดกอามสิมลีาภผล

เป็นต้น พระองค์ทรงมพีระกรณุาอนุเคราะห์เอน็ดใูนสัตวโลกท้ังปวง ว่าไฉนหนอสาวก
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ทั้งหลายของเราพึงเป็นธรรมทายาท อย่าเป็นอามิสทายาท แม้ว่าจะทรงยกเอาสาวก

ของพระองค์ขึ้นเป็นที่ตั้ง แต่อรรถคือความหมายแห่งพระโอวาทนี้ก็ครอบคลุมไปถึง

สัตวโลกทุกถ้วนหน้า ให้เข้ามาเป็นธรรมทายาทของพระองค์ อย่าเป็นอามิสทายาท  

ดั่งนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ได้ทรงเป็นผู้มั่งมีเป็น

อย่างยิ่งหรือไฉน จึงได้ตรัสอย่างนี้ คือทรงเป็นผู้มั่งมีด้วยธรรมทรงเป็นผู้มั่งมีด้วย 

อามิสหรือไฉน เพราะพระพุทธโอวาทนี้แสดงว่า จะต้องทรงเป็นผู้มั่งมี เพราะฉะนั้น 

จึงได้ตรัสเตอืนให้เป็นทายาทแห่งธรรมเท่านัน้ อย่าเป็นทายาทแห่งอามิส ในข้อนีห้าก

พิจารณาดูอรรถคือเนื้อความแห่งพระพุทธคุณบางบทโดยเฉพาะบทว่า ภควา ที่แปล

กันว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า และมีอธิบายอรรถคือเนื้อความของค�านี้ไว้หลายประการ 

ดงัจะยกมาเพยีง ๒ ประการท่ีเหน็ว่าเกีย่วข้องกบัพระพทุธโอวาทนี ้คอืทรงเป็นผูจ้�าแนก

แจกธรรมสัง่สอนประชมุชน ทรงเป็นผูม้โีชค อนัหมายถงึทรงเป็นผูม้ธีรรมอนัสมบรูณ์

บริบูรณ์อยู่ในพระองค์ อันนับว่าเป็นโชคคือธรรมอย่างหนึ่ง ทรงเป็นผู้มีโชค คือเป็นผู้

สมบรูณ์ด้วยสิง่ท้ังหลาย เป็นต้นว่าความเคารพสักการะทีท่รงได้จากเทวดาและมนษุย์

ทั้งหลาย ลาภผลที่ทรงได้จากผู้มีศรัทธาปสาทะทั้งหลาย เสด็จไปในที่ใด ก็ทรงได้รับ

การต้อนรบัด้วยความสกัการะเคารพ และด้วยปัจจัยคอือาหาร จวีร เสนาสนะ ยาแก้ไข้ 

อนัเป็นเคร่ืองอาศยัของชวีติอย่างไม่ขดัข้อง จงึช่ือว่าทรงเป็นผูม้โีชค เสดจ็ไปไหนกท็รง

สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง และแม้เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานล่วงไปแล้ว ตั้งแต่

นัน้มาจนบดัน้ี พระพทุธศาสนากไ็ด้รบัความเคารพนบัถือปฏบิตั ิและผูม้ศีรทัธาปสาทะ

ทัง้หลายกไ็ด้ถวายความสกัการะเคารพแก่ภกิษสุงฆ์ แก่ภกิษบุริษัท ถวายอุปการะด้วย

ปัจจัยเคร่ืองอาศัยทั้งหลายให้ด�ารงอยู ่ได้ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ และนอกจากนี้  

ผูท้ีม่ศีรทัธาปสาทะทีเ่ป็นสามญัชนทัว่ไป ยังได้อาศยัพระพทุธคุณพร้อมทัง้พระพทุธปฏมิา

เคารพบูชา และบางทีก็ยังมีความมุ่งหวังให้ประสบความส�าเร็จในความด�ารงชีวิตให้

ประสบความเจริญอายุ วรรณะ สุขะ พละทั้งปวงด้วย.

เพราะฉะน้ัน พระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีโชค ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า  

ทรงเป็นผู้มัง่ม ีทัง้ด้วยธรรม ทัง้ด้วยอามสิ และพระพทุธศาสนากย็งัได้รบัความเคารพ

นบัถอืบชูา ผูมี้ศรทัธาปสาทะกไ็ด้ทะนบุ�ารงุพระพทุธศาสนา ตลอดจนถงึพทุธบรษิทัมี

ภกิษบุรษิทัเป็นต้น ให้ด�ารงสบืพระพทุธศาสนาต่อมาจนกระทัง่ทกุวนันี ้ทัง้ด้วยการฟัง
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ธรรมปฏบิตัธิรรม ทัง้ด้วยถวายอามสิบชูาอปุการะทัง้ปวง เพราะฉะนัน้ พระพทุธองค์

จึงได้ตรัสเตือนเป็นพระโอวาทเอาไว้ ยกเอาภิกษุทั้งหลายเป็นผู้รับเทศนา ว่าท่าน 

ทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาท คือเป็นทายาทแห่งธรรมของพระองค์ อย่าได้เป็นทายาท

แห่งอามิส พระองค์ได้ทรงมีความเอ็นดูกรุณาอนุเคราะห์ในสาวกท้ังปวง ในสัตวโลก

ทั้งปวง ด้วยทรงตักเตือนให้ทุก ๆ คนต่างเป็นธรรมทายาทของพระองค์ อย่าเป็น 

อามิสทายาทของพระองค์ ดั่งนี้.

ความเป็นธรรมทายาทนัน้ จะมไีด้กด้็วยความท่ีทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นบรรพชติ

คือผู้บวช ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ชายหญิงทั้งหลาย มีความตั้งใจที่จะเป็นทายาท คือเป็น

ผู้รับมรดกธรรมของพระองค์ ดังท่ีได้ตรัสสั่งเอาไว้เมื่อใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

ว่า “ธรรมที่เราแสดงแล้ววินัยที่เราบัญญัติแล้ว เป็นศาสดาของท่านท้ังหลายเม่ือเรา 

ล่วงไป” ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ เราทัง้หลายจงึควรตัง้ใจรบัธรรมทีท่รงแสดงแล้ววนิยัทีท่รง

บัญญัติแล้วไว้ ด้วยการที่ตั้งใจรับมารักษา ตั้งต้นแต่ตั้งใจสดับตรับฟัง ตั้งใจเล่าเรียน

ก�าหนดจดจ�า ตั้งใจพิจารณาพระธรรมที่ได้ทรงแสดง พระวินัยที่ได้ทรงบัญญัติ แล้วก็

น�ามาประพฤติปฏบิตัรัิกษาไว้ทีก่ายทีว่าจาทีใ่จของตน กล่าวโดยสรปุกค็อื ตัง้ใจละบาป

อกุศลทุจริตทั้งหลาย ตั้งใจบ�าเพ็ญบุญกุศลสุจริตท้ังหลาย อีกอย่างหนึ่ง จะกล่าวว่า

ตัง้ใจบ�าเพญ็กศุลทัง้หลายกไ็ด้ และตัง้ใจชนะช�าระจติใจของตนให้บรสิทุธิผ่์องใส ตามหลกั

พระโอวาทท่ีเรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ หรือว่าตั้งใจปฏิบัติในไตรสิกขา มีศีลสมาธิ

ปัญญา หรือจะกล่าวโดยมรรคมีองค์ ๘ ก็ตั้งใจปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ก็สรุปเข้าในศีล

สมาธิปัญญาท้ัง ๓ น้ีน่ีแหละ ให้กายวาจาใจของตนเป็นศีลขึ้นเป็นสมาธิข้ึนและเป็น

ปัญญาข้ึน เพื่อผลคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ตามภูมิชั้นของการปฏิบัติ 

ความที่ตั้งใจรับเอาธรรมเป็นทายาทแห่งธรรมดังกล่าวนี้ ชื่อว่าเป็นธรรมทายาท และ

โดยทีเ่ป็นธรรมทายาทดงักล่าวมานี ้กไ็ด้ช่ือว่าเป็นพระสาวกของพระผูมี้พระภาคพทุธเจ้า

ด้วยกัน ความที่มาตั้งใจปฏิบัติให้เป็นธรรมทายาทดั่งนี้ ก็ย่อมจะให้บังเกิดประโยชน์

แก่ตนผูป้ฏบิตัเิอง ท�าตนของผูป้ฏิบัตเิองให้เข้าถงึความดคีวามบรสิทุธิ ์เข้าถงึความสขุ

อันเป็นผลยิ่ง ๆ ข้ึนไป และท�าตนของผู้ปฏิบัตินี้ให้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า  

จะกล่าวว่าเป็นโอรสธิดาหรือเป็นลูกของพระพุทธเจ้า เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าก็ได้  

จึงได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าให้เป็นธรรมทายาท อย่าเป็นอามิสทายาท.



227ธัมมทายาทกถา

ส่วนผู้ท่ีไม่ปฏิบัติรับธรรม ไม่เป็นทายาทของธรรมดังที่กล่าวมานี้ แม้ว่าจะ

ปฏิญาณตนว่าเป็นสาวก เช่นปฏญิาณตนว่าเป็นอบุาสกอบุาสกิา เป็นภิกษเุป็นสามเณร 

แต่ไม่มุง่ทีจ่ะรบัธรรม ไม่มุง่ทีจ่ะเป็นธรรมทายาทหรอืเป็นทายาทแห่งธรรม แต่มุ่งลาภ

ผลที่บังเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาด้วยก�าลังแห่งศรัทธาปสาทะของผู้มีศรัทธาปสาทะ

ในพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งในพระธรรมและในพระสงฆ์ จึงได้บริจาคลาภต่าง ๆ ถวาย

ความเคารพสักการะต่าง ๆ ให้ความเคารพสักการะต่าง ๆ จึงมุ่งรับแต่เพียงความ

เคารพสกัการะ รบัลาภต่าง ๆ ท่ีผูมี้ศรัทธาปสาทะมุง่ทีจ่ะทะนบุ�ารุงพระพทุธศาสนานัน้ 

แต่ไม่มุ่งที่จะรับธรรมมาปฏิบัติดั่งนี้ เรียกว่าเป็นอามิสทายาท ความเป็นอามิสทายาท

มุ่งอามิสคือลาภสักการะเป็นต้นดังกล่าวมานั้น ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ผู้รับนั้น

เองด้วย และบงัเกดิความเสือ่มขึน้แก่พทุธศาสนาด้วย เพราะเมือ่ต่างเข้ามาสูค่วามเป็น

สาวกของพระพุทธเจ้า คือสู่ความเป็นภิกษุเป็นสามเณร หรือแม้สู่ความเป็นอุบาสก

อุบาสิกา เพียงเพ่ือท่ีจะอาศัยความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า หรือเครื่องหมายแห่ง

ความเป็นสาวกของพระพทุธเจ้า อาศัยเพศแห่งบรรพชติคอืภกิษสุามเณร หรอืภาวะที่

ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้น อันน�าให้บุคคลท้ังหลายบังเกิดศรัทธาปสาทะ  

ซึง่อนัทีจ่ริงเขามศีรทัธาปสาทะในพระพทุธเจ้าพร้อมท้ังในพระธรรมพร้อมท้ังในพระสงฆ์

อนับรสิทุธิ ์จงึได้ถวายลาภสักการะ จงึรับลาภสักการะแล้วไปประพฤติปฏบัิตนิอกธรรม

นอกวนัิย ไม่ประพฤติปฏบิตัอิยูใ่นธรรมในวนิยัของพระพทุธเจ้าด่ังนี ้ชือ่ว่ามุ่งอามิสทายาท 

คอืมุง่เป็นอามสิทายาทหรอืทายาทแห่งอามสิ ไม่ได้เป็นธรรมทายาท ต่อเมือ่ปฏบิตัติน

อยู่ในธรรมในวินัยตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วได้ทรงบัญญัติแล้ว และรับลาภ

สกัการะทีผู่ม้ศีรทัธาปสาทะเขาน�ามาอปุการะ เพ่ือเป็นก�าลงัในอนัทีจ่ะประพฤตปิฏิบตัิ

พระธรรมพระวินัยดั่งนี้ จึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกที่ชอบ แต่แม้เช่นนั้นก็ตรัสสอนมิให้

มุ่งเป็นทายาทแห่งอามิส ให้มุ่งที่จะเป็นทายาทแห่งธรรมเท่านั้นดั่งนี้ จึงจะเป็นการ

ปฏิบัติอันถูกต้อง.

ท่านพระสารบีตุรได้แสดงอธบิายเพิม่เตมิไว้โดยความว่า พระพทุธเจ้าผูพ้ระบรม-

ศาสดาได้ทรงเป็นผู้สงบสงัดอยู่ ได้ทรงเป็นผู้ตรัสสอนให้ละอกุศลธรรมทั้งหลาย  

ให้ประพฤติกศุลธรรมท้ังหลาย ได้ทรงเป็นผูป้ฏิบตัไิม่ย่อหย่อน ไม่ทอดธรุะในวเิวกคอื

ความสงบสงัด เพราะฉะนั้น สาวกของพระองค์ยกเอาภิกษุบริษัทขึ้นเป็นประธาน  

จะเป็นภิกษุชัน้เถระกต็าม ภกิษชุัน้มัชฌมิะคอืปานกลางกต็าม ภกิษทุีเ่ป็นชัน้นวกะคอื
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ภิกษุใหม่ก็ตาม ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามพระพุทธปฏิปทา ไม่ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอน 

ย่อมจะถูกต�าหนิติเตียน ๓ ข้อ

ข้อหนึ่ง จะถูกต�าหนิติเตียนว่าพระศาสดาทรงเป็นผู้สงบสงัดอยู่ แต่ว่าสาวก

ทั้งหลายไม่ศึกษาปฏิบัติตามพระองค์ในความสงบสงัด

ข้อสอง พระศาสดาตรัสสอนให้ละธรรมเหล่าใด สาวกทั้งหลายก็ไม่ละธรรม

เหล่านั้น

ข้อสาม สาวกดังกล่าวนั้นเป็นผู้ที่ชื่อว่ามักมาก ย่อหย่อนมุ่งหน้าในความ

ย่อหย่อน ทอดธุระในวิเวกคือความสงบสงัด.

แต่ถ้าสาวกของพระศาสดา ยกภกิษบุรษิทัขึน้มาเป็นประธาน จะเป็นชัน้เถระ

ก็ตาม เป็นชั้นมัชฌิมะก็ตาม เป็นช้ันนวกะก็ตาม หากปฏิบัติตามพระพุทธปฏิปทา 

ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอน ย่อมจะได้รับความสรรเสริญ ๓ ข้อ

ข้อหนึง่ จะได้รบัความสรรเสรญิว่า พระศาสดาเป็นผูส้งบสงดัอยู ่สาวกทัง้หลาย

ก็ศึกษาปฏิบัติตามในความสงบสงัด

ข้อสอง พระศาสดาตรัสสอนให้ละธรรมเหล่าใด สาวกทั้งหลายย่อมละธรรม

เหล่านั้น

ข้อสาม สาวกท้ังหลายเป็นผู้ไม่มักมาก เป็นผู้ไม่ย่อหย่อน เป็นผู้ไม่มุ่งหน้า 

ในความย่อหย่อน ไม่ทอดธุระในวิเวกคือความสงบสงัด ดั่งนี้.

สาวกทีไ่ม่ปฏบัิตติามพระพทุธปฏิปทาไม่ปฏบัิตติามทีท่รงสัง่สอน ไม่ชือ่ว่าเป็น

ธรรมทายาท แต่เป็นอามิสทายาท ส่วนสาวกผูท้ีป่ฏบิตัติามพระพทุธปฏปิทาตามทีท่รง

สั่งสอน จึงจะได้ชื่อว่าเป็นธรรมทายาท ไม่เป็นอามิสทายาท ท่านพระสารีบุตรยังได้ 

สัง่สอนต่อไปให้ปฏบิตัลิะบาปในใจของตวัเอง อนัได้แก่ โลภะ ความโลภอยากได้ โทสะ 

ความประทุษร้ายใจ โกธะ ความโกรธแค้นขัดเคือง อุปนาหะ ความผูกโกรธ มักขะ 

ความลบหลูค่ณุท่าน ปลาสะ ความตเีสมอ อสิสา ความรษิยา มจัฉริยะ ความตระหนี่

เหนียวแน่น มายา ความเป็นคนเจ้าเล่ห์ สาเถยยะ ความโอ้อวด ถัมภะ ความดื้อ  

สารัมภะ ความแข่งดี มานะ ความถือตัว อติมานะ ความดูหมิ่นท่านผู้อื่น มทะ  

ความมัวเมา ปมาทะ ความประมาทเลินเล่อ ท่านพระสารีบุตรสอนให้ละบาปทั้งปวง
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เหล่านี้ ด้วยการมาปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง อันเป็น 

จกขฺกุรณ ีเครือ่งกระท�าจกัษคุอืดวงตาใจ ญาณกรณ ีเป็นเครือ่งกระท�าให้เกดิญาณคอื

ความหยั่งรู้ อุปสมาย เป็นไปเพื่อความสงบระงับ สมฺโพธาย เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม 

นิโรธาย เป็นไปเพื่อความดับ นิพฺพานาย เป็นไปเพื่อนิพพาน ดั่งนี้.

ความท่ีมาปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง ก็คือ 

มรรคมอีงค์ ๘ อันได้แก่ สมัมาทฏิฐ ิความเห็นชอบ คอืเห็นในอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ คอืทกุข์ 

เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริ

ชอบ คอืด�ารอิอกจากกาม ด�ารไิม่พยาบาท ด�ารไิม่เบยีดเบยีน สมัมาวาจา เจรจาชอบ 

คือเว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูดค�าหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ 

เหลวไหล สัมมากัมมันตะ การงานชอบ คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เว้นจากการ

ลักทรัพย์ เว้นจากความประพฤติผิดในกามทั้งหลาย หรือเว้นจากอพรหมจริยกิจ  

สมัมาอาชวีะ เลีย้งชีวติชอบ คอืเว้นจากมจิฉาอาชวีะ เลีย้งชวิีตในทางทีผ่ดิ ส�าเรจ็ชวิีต

ด้วยสมัมาอาชวีะ คอืเลีย้งชวีติในทางทีช่อบ สมัมาวายามะ เพยีรชอบ คือ สงัวรปธาน 

เพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดมิให้บังเกิดขึ้น ปหานปธาน เพียรละบาปที่บังเกิดขึ้นแล้ว  

ภาวนาปธาน เพียรท�ากุศลที่ยังไม่เกิดให้บังเกิดขึ้น อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศล

ที่บังเกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่ และให้เจริญงอกงามไพบูลย์บริบูรณ์ สัมมาสติ ระลึกชอบ 

คือระลึกไปในกายในเวทนาในจิตในธรรม อันได้แก่สติปัฏฐานทั้ง ๔ สัมมาสมาธิ  

ตั้งใจชอบ ก็คือท�าจิตให้สงบสงัดจากกามและอกุศลกรรมทั้งหลาย มีจิตตั้งมั่นแน่วแน่  

ละอารมณ์ อย่างสูงก็บรรลุถึงฌานที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ดั่งนี้ รวมเข้าสัมมาทิฏฐิ  

ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ ก็เป็นปัญญา สัมมาวาจา เจรจาชอบ 

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ก็เป็นศีล สัมมาวายามะ 

เพยีรชอบ สมัมาสต ิระลกึชอบ สมัมาสมาธ ิต้ังใจชอบ กเ็ป็นสมาธ ิกร็วมเป็นไตรสิกขา 

คือศีลสมาธิปัญญา เมื่อมาตั้งใจปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ย่นเข้าก็เป็นศีลสมาธิปัญญา

ดั่งนี้ ก็เป็นการปฏิบัติละบาปในใจทั้งปวงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การปฏิบัติดั่งนี้แลชื่อว่า

เป็นธรรมทายาทโดยตรง.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๗
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อคฺคปฺปสาทาติ.

บัดน้ี จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันเป็นที่ฟังธรรม อันเวียนมา

ถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสัง่สอนน้ัน พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า ทรงเป็น

ผูแ้สดงเป็นพระองค์แรก และพระสาวกได้แสดงตดิต่อกนัมา จนถงึเราทัง้หลายได้สดบั

ตรับฟังกันในบัดนี้ ก็แหละศาสนธรรมนี้ก็เป็นเครื่องประกาศแสดงสัจจธรรม ธรรมที่

เป็นของจริงของแท้ ที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วนั้นเอง แต่ท่าน

แสดงว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แล้วนั้น มีมากมายไม่มีประมาณ จึงได้เรียกพระองค์ 

ผู้ตรัสรู้ว่าพระสัพพัญญู ที่แปลว่าผู้รู้ธรรมท้ังหมด แต่พระพุทธองค์ก็หาได้ทรงแสดง

ธรรมทัง้หมดทีพ่ระองค์ได้ตรสัรู้ไม่ พระองค์ทรงเลอืกแสดงแต่ธรรมทีผู่ฟั้งควรรูค้วรเหน็ 

มีเหตุผลอันผู้ฟังพึงตรองให้เห็นจริงได้ และเป็นธรรมที่ผู้ฟังเมื่อปฏิบัติแล้ว ก็ย่อมได้

รับผลตามสมคววรแก่ความปฏิบัติ คือได้ปัญญา ได้สมาธิ ได้ศีล หรือได้ศีล ได้สมาธิ 

ได้ปัญญา ได้วิมุตติ ความหลุดพ้น ตามภูมิตามชั้นของตน จึงได้มีค�าเปรียบซึ่ง 

พระพุทธองค์ได้ตรัสเปรียบเทียบไว้เอง โดยที่ได้ทรงกอบเอาใบไม้สีสปา ที่แปลว่า 
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ไม้สีเสียด ในป่าสีเสียดแห่งหนึ่งขึ้นมาก�าพระหัตถ์หนึ่ง แล้วได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลาย

ว่า ใบไม้ในก�าพระหตัถ์กบัใบไม้ในป่าสเีสยีดน้ีท้ังสิน้ ส่วนไหนจะมากกว่ากนั ภกิษท้ัุงหลาย

ก็กราบทูลว่า ใบไม้ในป่าสีเสียดทั้งสิ้นมากกว่า พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่า ธรรมที่

พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วและได้ทรงแสดงสั่งสอนน้ัน ก็เหมือนอย่างใบไม้ในก�าพระหัตถ์ 

คือธรรมที่ทรงน�ามาสั่งสอนนั้นมีจ�านวนเทียบเท่ากับใบไม้ในก�าพระหัตถ์เท่านั้น  

ส่วนธรรมท่ีได้ตรัสรู้น้ันมีมากเหมือนอย่างใบไม้ในป่าสีเสียดทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น  

จึงทรงได้พระนามว่าพระสัพพัญญู ที่แปลว่าเป็นผู้รู้ทั้งหมด ดั่งนี้.

ฉะนั้น จึงได้ตรัสลักษณะและอาการของธรรมทั้งหมดที่ได้ทรงส่ังสอนไว้ว่า 

มี ๓ อย่าง คือทรงสั่งสอนเพื่อให้รู้เห็นในธรรมที่ควรรู้เห็น ทรงสั่งสอนมีนิทาน คือ 

เหตุอันผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ ทรงสั่งสอนมีปาฏิหาริย์คือเป็นจริง ปฏิบัติได้

ผลจรงิ ด่ังนี ้เพราะฉะนัน้ ธรรมทีท่รงสัง่สอนนัน้ ทกุคนจงึสามารถตัง้ใจฟังได้ปัญญา

รู้ธรรมตามเหตุตามผลท่ีอาจพิจารณาตรองให้เห็นจริงได้ และปฏิบัติให้บังเกิดผลได้ 

คืออาจปฏบิตัศิลี อาจปฏิบตัสิมาธ ิอาจปฏบิตัปัิญญา ให้ได้ผลเป็นวิมุตตคิอืความหลดุ

พ้นได้ ดั่งนี้.

อนัธรรมทีผู่ฟั้งรูเ้หน็ได้ มเีหตุผลทีอ่าจตรองตามให้เหน็จรงิได้ และอาจปฏบัิติ

ได้นั้น ก็เพราะว่า ธรรมท่ีทรงแสดงท้ังปวงนี้ ก็รวมเข้าในสัจจะทั้ง ๔ คือทุกขสัจจ์ 

สภาพที่จริงคือทุกข์ สมุทัยสัจจ์ สภาพที่จริงคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ นิโรธสัจจ์  

สภาพที่จริงคือนิโรธ ความดับทุกข์ มรรคสัจจ์ สภาพที่จริงคือมรรค ทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทุกข์ สัจจะทั้ง ๔ ที่ทรงแสดงนี้ ก็ทรงแสดงที่บุคคลนี้เอง หรือทรงแสดงจาก

บุคคลนี้เอง และทรงแสดงแก่บุคคลนี้เอง มิใช่แสดงท่ีอื่น จึงกล่าวได้ว่าทรงแสดงท่ี

บุคคลของทุก ๆ คน ทรงแสดงจากบุคคลของทุก ๆ คน ทรงแสดงแก่บุคคลของ 

ทุก ๆ คน ดังท่ีได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ในที่อีกแห่งหนึ่งว่า “ทรงบัญญัติโลก  

ทรงบญัญตัโิลกสมุทยั เหตุให้เกดิโลก ทรงบญัญตัโิลกนโิรธ ความดบัโลก ทรงบญัญตัิ

โลกนิโรธคานิมีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลก ที่กายอันยาววาหนึ่ง มีสัญญามี

ใจนี้เอง” ดั่งนี้ เมื่อเป็นดั่งนี้ ทุก ๆ คนจึงสามารถรู้ สามารถเห็น สามารถตรองตาม

เหตุผล จับเหตุผลได้ สามารถปฏิบัติได้ ก็คือสามารถก�าหนดรู้หรือท�าความรอบรู ้
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ในทุกข์ได้ สามารถละสมุทัยได้ สามารถกระท�าให้แจ้งนิโรธได้ สามารถปฏิบัติอบรม

มรรคให้มีให้เป็นขึ้นมาได้ ดั่งนี้.

และได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ในที่อื่นอีกว่า ปัญหาในอริยสัจจ์ ๔ นี้เป็น 

พยากตปัญหา คือเป็นปัญหาท่ีพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ แต่ว่าปัญหาอย่างอืน่ทีน่อกจาก

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ไม่เป็นประโยชน์ให้ถึงความดับกิเลสและกองทุกข์ได้พระองค์ไม่ทรง

พยากรณ์ ดังที่ได้มีผู้กราบทูลถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโลกเป็นต้น ดังปัญหาที่ถามกัน

อยู่ในโลก ว่าโลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด ดั่งนี้เป็นต้น พระพุทธองค์ไม่ทรงพยากรณ์คือ

ไม่ตรสัตอบ โดยทีต่รสัว่า ปัญหาดัง่นีไ้ม่ตรสัตอบ เพราะไม่เป็นเบือ้งต้นของพรหมจรรย์ 

ไม่เป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูเพือ่ความสขุ ไม่เป็นไปเพือ่นพิพาน ไม่เป็นไปเพือ่ความ

ตรสัรูพ้ร้อม ส่วนปัญหาท่ีทรงพยากรณ์น้ัน ก็คอืปัญหาในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ เมือ่มผีูก้ราบทลู

ถามปัญหาในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือปัญหาที่เกี่ยวแก่ทุกข์ เกี่ยวแก่สมุทัย เกี่ยวแก่นิโรธ 

และเกี่ยวแก่มรรค พระองค์ก็ตรัสพยากรณ์แก้ไข ทรงอธิบายชี้แจง ท�าให้ตื้น ท�าให้

แจ่มแจ้ง เพื่อทรงชี้ให้ผู้ฟังได้รู้จักว่า นี้คือทุกข์ นี้คือเหตุแห่งทุกข์ นี้คือความดับทุกข์ 

นี้คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ทุกข์นั้นควรก�าหนดรู้ สมุทัยนั้นควรที่จะละ นิโรธ

นั้นควรกระท�าให้แจ้ง มรรคนั้นควรปฏิบัติอบรมให้มีให้เป็นขึ้น แม้ไม่มีผู้ถาม ก็ตรัส

อธบิายชีแ้จงเกีย่วแก่อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ประการนี ้จงึได้มคี�าทีต่รสัเปรยีบเอาไว้ว่า กศุลธรรม

ทั้งหลายหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ย่อมรวมเข้าใน 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ประการนี้ทั้งสิ้น เหมือนอย่างรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายย่อมรวมเข้าได้ใน

รอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างนั้นใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลก อริยสัจจ์ 

ทั้ง ๔ ก็เช่นนั้น เป็นที่รวมของธรรมทั้งสิ้นท่ีทรงสั่งสอน ธรรมทั้งสิ้นที่ทรงสั่งสอน 

ก็รวมเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ดั่งนี้.

พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบซึ่งอริยสัจจ์ท้ัง ๔ และได้ทรงแสดง

สั่งสอนให้ผู้ฟังซึ่งเป็นเวไนยยะ คือพึงแนะน�าได้อบรมสั่งสอนได้ รู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ 

เพราะฉะนัน้ จงึทรงได้พระนามว่าสมัมาสมัพทุโธ ผูต้รสัรูเ้องโดยชอบ และเพราะเหตุ

น้ีจึงทรงเป็นผูไ้กลกเิลสและกองทกุข์ท้ังสิน้ พระปัญญาทีต่รสัรูอ้รยิสจัจ์ทัง้ ๔ นี ้ก�าจดั



233อัคคัปปสทกถา

กิเลสและกองทุกข์ได้ทั้งสิ้น จึงทรงเป็นผู้สิ้นอาสวกิเลสท่ีดองจิตสันดาน ทรงเป็นผู้

บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ทรงเป็นผู้ไกลกิเลส ไม่อยู่กับกิเลส เพราะไม่มีกิเลสดองอยู่ใน

จิตสันดาน ผู้ยังไม่สิ้นกิเลสนั้น ยังไม่ชื่อว่าไกลกิเลส ยังอยู่ใกล้กิเลส เพราะอยู่กับ

กิเลส เพราะอยู่กับอาสวะอนุสัยท่ีนอนจมหมักหมมอยู่ในจิตสันดาน จึงชื่อว่าอยู่ใกล้

กเิลส อยูก่บักิเลส แต่พระพุทธองค์น้ันก�าจดัอาสวะอนสัุยกเิลสทีน่อนจมหมกัหมมดอง

จิตสันดานได้สิ้นเชิง ไม่มีกิเลสดองอยู่ในจิตสันดาน ทรงมีสันดานแห่งธรรม คือ 

ความสืบต่อแห่งธรรมอยู่ในจิตอันบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้น จึงได้พระนามว่าพระอรหันต์ 

ที่แปลว่าเป็นผู้หักกิเลส หักกรรม หักวิบาก อันเป็นวัฏฏะท�าให้สัตวโลกวนอยู่ จึงทรง

เป็นผู้ไกลกิเลส เป็นผู้ไม่มีท่ีลับในอันท่ีจะซ่อนกิเลสและความชั่วเอาไว้ ท้ังทางกาย  

ทัง้ทางวาจา ทัง้ทางใจ เป็นผูเ้ปิดเผยกายเปิดเผยวาจาเปิดเผยใจได้สิน้เชงิ ไม่มทีีซ่่อน

เร้นแห่งความชั่วแห่งกิเลสไว้ทุก ๆ อย่างทุกประการ 

เพราะฉะนัน้ จงึได้พระนามว่าพระอรหงั พระนามว่า อรห� สมมฺาสมพฺุทโฺธ นี้ 

เป็นพระนามใหญ่ของพระพทุธเจ้าท่ีแสดงคู่กนัอยู่เสมอ และความส้ินกเิลสและกองทกุข์

ทีไ่ด้ทรงบรรลุเพราะได้ตรสัรู้อรยิสจัจ์ ได้ช่ือว่านพิพาน อนัเป็นธรรมทีไ่ม่มเีครือ่งร้อยรัด

แห่งจิตใจ เป็นธรรมที่ไม่มีเครื่องเสียบแทงแห่งจิตใจ เป็นธรรมที่สิ้นกิเลสสิ้นกองทุกข์

ด้วยประการทัง้ปวง นิพพานนีเ้ป็นอสงัขตธรรม ธรรมทีไ่ม่มีปัจจยัปรงุแต่ง ไม่มีเครือ่ง

ปรุงแต่งทัง้หมด พ้นจากเครือ่งปรงุแต่งด้วยประการทัง้ปวง เรียกว่าอสังขตธรรมบ้าง 

เรยีกว่าวสิงัขารบ้าง ท่ีแปลว่าธรรมท่ีไม่มีปัจจยัปรงุแต่ง ธรรมทีป่ราศจากเคร่ืองปรงุแต่ง

ทัง้หมดดัง่นี ้ได้ชือ่ว่าเป็นยอดธรรมในพระพทุธศาสนา กบัมรรคมอีงค์ ๘ อนัเป็นยอด

ของสงัขตธรรม คอืธรรมทีม่ปัีจจยัปรงุแต่ง กเ็พราะว่ามรรคมีองค์ ๘ นี ้เป็นข้อทีต้่อง

ปฏบิตัจึิงจะเป็นมรรคขึน้มา ถ้าไม่ปฏบัิติกไ็ม่เป็นมรรคขึน้มา จงึชือ่ว่าต้องปรุงแต่ง คอื

ต้องปรุงต้องแต่งให้เป็นมรรคขึ้นมา คือต้องสร้างต้องปฏิบัติ แต่ก็เป็นยอดของ 

สงัขตธรรม ธรรมท่ีปรงุแต่งท้ังหมด เพราะว่าเป็นส่ิงปรุงแต่งทีเ่พือ่ไม่ปรุงแต่ง เพราะว่า

เมื่อปรุงแต่งมรรคมีองค์ ๘ สมบูรณ์แล้ว ก�าจัดกิเลสและกองทุกข์ให้สิ้นแล้ว ก็เป็น

อันว่าหยุดปรุงแต่งได้ ไม่ต้องปรุงแต่งอีกต่อไป จึงเป็นยอดของสิ่งปรุงแต่ง เพราะเมื่อ

ปรุงแต่งได้ส�าเร็จแล้วก็หยุดได้ ไม่ต้องปรุงแต่งกันต่อไป.
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สังขตธรรมคือมรรคมีองค์ ๘ นี้ กับอสังขตธรรมคือนิพพาน ได้รวมกันเป็น

ธรรมที่เป็นสรณะที่ ๒ เป็นรัตนะคือแก้วดวงที่ ๒ หมู่แห่งสาวกคือผู้ฟังของพระผู้มี

พระภาคเจ้า ซึ่งได้สดับธรรมที่ทรงแสดง ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมที่ทรงแสดง 

ได้ตรัสรู้ตาม ก�าจัดกิเลสและกองทุกข์ได้บางส่วนบ้างสิ้นเชิงบ้าง ได้ชื่อว่าสงฆ์สาวก

ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเรียกสั้นว่าพระสงฆ์ ก็เป็นสรณะเป็นรัตนะที่ ๓.

พระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นรัตนะที่ ๑ พระธรรมคืออสังขตธรรมที่มีนิพพาน

เป็นยอด และสังขตธรรมกล่าวคือมรรคมีองค์ ๘ ที่เป็นยอด เป็นสรณะเป็นรัตนะที่ 

๒ พระสงฆ์ดงักล่าวเป็นสรณะเป็นรัตนะท่ี ๓ วตัถทุัง้ ๓ นีช้ือ่ว่าเป็นทีเ่ลือ่มใสอันเลิศ 

ผูม้ปีสาทะคอืความเลือ่มใสในทีเ่ลือ่มใสอันเลศินี ้ย่อมได้วบิากคอืผลอนัเลศิ เพราะฉะนัน้ 

จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ในอัคคปสาทสูตร แปลใจความว่า ที่เลื่อมใสอันเลิศ 

๔ ประการเหล่านี้คือ

๑.  สตัว์ทัง้หลายทีไ่ม่มเีท้า ทีม่ ี๒ เท้า มี ๔ เท้า มีมากเท้า ท่ีมีรปู ท่ีไม่มีรปู 

ที่มีสัญญา ที่ไม่มีสัญญา ที่มีสัญญาก็มิใช่ ที่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ มีประมาณเพียงใด  

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวว่าเป็นเลิศล�้าสัตว์ท้ังหลายมีประมาณ 

เพียงน้ัน บุคคลท้ังหลายเหล่าใดผูเ้ล่ือมใสแล้วในพระพทุธะ บคุคลเหล่านัน้ชือ่ว่าเลือ่มใส

แล้วในวัตถุอันเลิศ วิบากอันเลิศย่อมมีแก่ผู้ที่เลื่อมใสแล้วในวัตถุอันเลิศแล

๒.  ธรรมท้ังหลายท้ังท่ีเป็นสงัขตธรรม ธรรมทีม่ปัีจจยัปรงุ ทัง้ทีเ่ป็นอสงัขตธรรม 

ธรรมท่ีปัจจยัไม่ปรุง มีประมาณเพียงใด วริาคธรรมคอืธรรมเป็นทีส่�ารอกกิเลส กล่าวว่า

เป็นเลิศล�้าธรรมเหล่านั้น ก็คือธรรมเป็นที่ถ่ายถอนความเมา ธรรมเป็นที่ก�าจัดความ

กระหาย ธรรมเป็นทีถ่อนอาลยั ธรรมเป็นทีต่ดัวฏัฏะคอืความวน ธรรมเป็นทีส่ิน้ตณัหา 

ธรรมเป็นที่ส�ารอก ธรรมเป็นที่ดับ ธรรมเป็นท่ีออกจากเคร่ืองร้อยรัด ท่ีถอนเคร่ือง

เสยีบแทงคือนพิพาน บคุคลเหล่าใดเลือ่มใสแล้วในวริาคธรรม ธรรมเป็นทีส่�ารอกราคะ 

บคุคลเหล่านัน้ชือ่ว่าเล่ือมใสแล้วในวตัถอัุนเลศิ วบิากอนัเลศิย่อมมแีก่ผูเ้ลือ่มใสแล้วใน

วัตถุอันเลิศแล



235อัคคัปปสทกถา

๓.  ธรรมที่เป็นสังขตะ คือที่มีปัจจัยปรุง มีประการเพียงใด มรรคมีองค์ ๘ 

ประการ อันเป็นอริยะ คือประเสริฐเจริญ กล่าวว่าเป็นเลิศล�้าธรรมเหล่านั้น ก็คือ 

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ 

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ 

สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ บุคคลเหล่าใดเลื่อมใสแล้วในธรรมคือ

อริยมรรค บุคคลเหล่าน้ันได้ชื่อว่าเล่ือมใสแล้วในวัตถุอันเลิศ วิบากอันเลิศย่อมมีแก ่

ผู้เลื่อมใสแล้วในวัตถุอันเลิศแล

๔.  หมูท่ัง้หลายหรอืคณะทัง้หลาย มปีระมาณเพยีงใด หรอืว่าสงฆ์หรอืคณะ

ทั้งหลาย มีประมาณเพียงใด สงฆ์คือหมู่แห่งสาวกผู้ฟังของพระตถาคต กล่าวว่าเป็น

เลิศล�้าหมู่หรือคณะ สงฆ์หรือคณะเหล่านั้นมีประมาณเพียงนั้น คือบุรุษบุคคล ๔ คู่ 

นับรายบุคคลเป็น ๘ บุคคลเหล่าใดเลื่อมใสแล้วในสงฆ์ บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใส

แล้วในวัตถุอันเลิศ วิบากอันเลิศย่อมมีแก่ผู้เลื่อมใสแล้วในวัตถุอันเลิศแล ดั่งนี้.

ทั้งนี้ก็เพราะว่า เมื่อมีความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ คือพระพุทธะ พระธรรม

พระสังฆะดังกล่าว ย่อมน้อมใจปฏิบัติตามพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 

กล่าวคือปฏิบัติตามพระธรรมค�าสั่งสอน ซ่ึงพระธรรมค�าส่ังสอนนั้น ก็ชี้ถึงสัจจธรรม 

ธรรมทีเ่ป็นตวัความจรงิอนัเลศิ ซึง่มอียูใ่นพระพทุธพระธรรมพระสงฆ์สมบรูณ์บรบูิรณ์ 

เพราะฉะน้ัน ผู้มีความเลื่อมใสปฏิบัติในวัตถุอันเลิศ จึงปฏิบัติตนอยู่ในธรรมอันเลิศ 

คือในศีลในสมาธิในปัญญา เพื่อผลคือวิมุตติอันเลิศ ตามภูมิชั้นของการปฏิบัติ  

เพราะฉะนั้น ท้ังหมดนี้จึงชื่อว่าวิบากอันเลิศย่อมมีแก่ผู้เล่ือมใสแล้วในวัตถุอันเลิศ  

ด้วยประการฉะนี้.

เพราะฉะนัน้ ผูเ้กดิมาพบพระพทุธศาสนาจงึได้ชือ่ว่าได้พบวัตถุอนัเลศิในโลก 

คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังกล่าว เมื่อเป็นดั่งนี้ เมื่อได้น้อมใจปฏิบัติตนตาม 

พระธรรมอันเลิศ ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ รวมเข้าก็ในศีลในสมาธิในปัญญา ปรุงแต่ง

ศลีสมาธปัิญญาให้มขีึน้ในตน ไม่ปรงุแต่งอกศุลธรรมอนัตรงกนัข้าม คอืไม่ปรุงแต่งบาป
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ไม่ปรุงแต่งอกุศล แต่ว่าปรุงแต่งบุญปรุงแต่งกุศล ก็รวมเข้าในศีลในสมาธิในปัญญา 

หรือในมรรคมีองค์ ๘ ดังกล่าวแล้ว อันเป็นสังขตธรรม ก็ปรุงแต่งกันเรื่อยไป จนกว่า

มรรคมอีงค์ ๘ จะเป็นมรรคสมงัค ีความพร้อมเพรยีงแห่งมรรคคอืสมบรูณ์ ก�าจดักเิลส

และกองทุกข์ได้บางส่วนหรอืสิน้เชงิ ก็เป็นอันว่าจบการปรุงแต่ง บรรลุถงึธรรมทีไ่ม่ปรุงแต่ง

คือวิราคธรรมอันเป็นอสังขตธรรม ยอดของอสังขตธรรม ก็เป็นอันว่าจบพรหมจรรย์ 

จบกิจที่จะพึงปฏิบัติเพื่อเป็นดั่งนี้อีก คือเพื่อสิ้นกิเลสและกองทุกข์อีก เพราะสิ้นกิเลส

และกองทุกข์แล้ว น่ันเป็นข้ันจบ จบปรุงแต่ง แต่เมื่อยังไม่จบก็ต้องปรุงแต่ง ถ้าปรุง

แต่งกใ็ห้ปรุงแต่งบญุปรงุแต่งกศุล คือปรงุแต่งมรรคมีองค์ ๘ หรอืว่าปรุงแต่งศีลสมาธิ

ปัญญา หรือว่าปรุงแต่งบุญกิริยาวัตถุ ทานศีลภาวนา ตามที่ทรงสั่งสอน ธรรมที่ปรุง

แต่งเหล่าน้ีกเ็ป็นสงัขตธรรม เป็นสงัขตธรรมฝ่ายกศุล อนัน�าไปสูค่วามเลศิขึน้โดยล�าดับ.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๗



กัณฑ์ที่ ๓๕ 

อสุภานุปัสสกีถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 

อสุภานุปสฺสี กายสฺมึ อานาปาเน ปฏิสฺสโต

สพฺพสงฺขารสมถํ ปสฺสํ อาตาปิ สพฺพทาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะ อนัเวยีนมาถงึเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสัง่สอนนัน้ พระสมัมาสัมพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดา 

ได้ตรัสแสดงสั่งสอนไว้ ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ แม้จะทรงสั่งสอนแก่ผู้รับเทศนา 

บางคราวเป็นพระภิกษุ บางคราวก็เป็นคฤหัสถ์ แต่แม้เช่นนั้นธรรมท่ีตรัสส่ังสอนนั้น 

ก็เป็นของกลาง มิใช่เป็นของบรรพชิต มิใช่เป็นของคฤหัสถ์ มิใช่เป็นของบุคคลใด 

บุคคลหนึ่ง ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ทั้งนั้น และให้ส�าเร็จประโยชน์เป็นไปเพื่อ 

ความดับกิเลสและกองทุกข์ น้อยหรือมากตามควรแก่การปฏิบัติ เพราะว่าทุกคนนั้น

ย่อมมีกเิลสและกองทุกข์เป็นอย่างเดยีวกนั รวมเข้ากด็งัทีต่รสัแสดงไว้ในหมวดทกุขอรยิสจัจ์

และสมทุยัอรยิสจัจ์ ทุกคนจงึมีทุกข์ดงัท่ีตรสัแสดงไว้ และมสีมทุยัเหตใุห้เกดิทกุข์ตาม

ทีต่รสัแสดงไว้ ฉะนัน้ เมือ่ต้องการดับกเิลสดบัทุกข์ จงึต้องปฏบิติัในมรรคคือทางปฏบิติั 

ตามที่ตรัสแสดงไว้ในธรรมที่เป็นค�าสั่งสอนส�าหรับเป็นข้อปฏิบัติทุกข้อทุกบท.
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โดยปริยายคือทางอันหนึ่งได้ตรัสสอนเอาไว้ ซึ่งมีใจความเป็นค�าแปล มีภิกษุ

เป็นผู้รับเทศนาว่า “ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้พิจารณาเห็นอสุภะคือความ

ไม่งามในกาย อานาปานัสสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก อันท่านทั้งหลายจงตั้งไว้

ให้มหีน้าโดยรอบ คอืโดยรอบคอบในภายใน ท่านทัง้หลายจงเป็นผูพ้จิารณาเหน็ไม่เทีย่ง

ในสงัขารทัง้ปวง ภกิษท้ัุงหลาย เมือ่ท่านทัง้หลายพจิารณาเห็นไม่งามในกายอยู่ ราคานสัุย 

กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานคือราคะ ในธาตุท่ีงามอันใด ราคานุสัยนั้นอันท่าน 

ทั้งหลายจะละเสียได้ เมื่อท่านท้ังหลายมีอานาปานัสสติตั้งอยู่ได้ดีรอบด้านในภายใน 

อกศุลธรรมท้ังหลายหรอือกศุลวติกท้ังหลายอนัมวิีตกเป็นทีอ่าศยั เป็นฝักฝ่ายแห่งความ

คับแค้นในภายนอกเหล่าใด อกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่มี เมื่อท่านทั้งหลาย

พิจารณาเห็นไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง ก็จะละอวิชชาเสียได้ และวิชชาก็จะบังเกิดขึ้น” 

จึงได้มีนิคมคาถา คาถาสุดท้าย เป็นข้อความสรุปไว้ดังที่ยกเป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้น 

ซึง่แปลความว่า “พจิารณาเห็นไม่งามในกาย มสีตเิฉพาะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออก 

เหน็ความสงบในสงัขารท้ังปวง เป็นผูมี้ความเพยีรเผากเิลสให้เร่าร้อนอยูท่กุเมือ่” ดัง่น้ี.

ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้นี้ คือสอนให้ปฏิบัติท�าจิตตภาวนาอบรมจิต

หรือท�ากรรมฐาน ๓ ข้อ

ข้อ ๑  พิจารณาเห็นไม่งามในกาย

ข้อ ๒  ตั้งสติก�าหนดลมหายใจเข้าหายใจออก และ

ข้อ ๓  พิจารณาเห็นไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง

กรรมฐาน ๓ ข้อนีเ้ป็นข้อทีพ่งึปฏบิตัอิยูเ่นืองนจิ ข้อที ่๑ พจิารณาเหน็ไม่งาม

ในกายทั้งหลาย ก็คือพิจารณาอาการทั้งหลายในกายนี้ มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้น  

ว่าเป็นของไม่งาม เพราะฉะนัน้ บุคคลจึงต้องมกีารช�าระมกีารตกแต่งกนัอยูต่ลอดเวลา 

แต่ก็ไม่สามารถจะช�าระให้สะอาด จะตบแต่งให้งดงามกันจริง ๆ ได้ เพราะเป็นสิ่งที่มี

ความไม่งามอยูใ่นธรรมชาต ิข้อนีเ้ป็นข้อทีค่วรพจิารณา หรอืเป็นกรรมฐานทีค่วรปฏบัิติ

เป็นประจ�าข้อหนึ่ง.
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ข้อที่ ๒ อานาปานัสสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก คือสติท่ีก�าหนด 

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกท่ีทุก ๆ คนหายใจอยู่ หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออกก ็

ให้รู ้หายใจเข้าหายใจออกยาวกใ็ห้รู้ หายใจเข้าหายใจออกส้ันกใ็ห้รู ้รูก้ายทัง้หมด คอื

ทั้งนามกายทั้งรูปกาย นามกาย หมู่แห่งนาม ก็เป็นต้นว่า เวทนา สัญญา วิตก วิจาร 

ที่เป็นไปอยู่พร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออก รูปกายก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจ

ออกเอง พร้อมทั้งรูปกายทั้งหมด ตั้งสติก�าหนดรู้นามกายรูปกายที่ตั้งอยู่เป็นไปอยู่ใน

ปัจจุบัน เหมือนอย่างรูปกายนามกายทั้งหมดที่รวมเป็นตัวเราทั้งหมดนี้ ตั้งรวมอยู่ใน

ความรู้ ความรูก้ร็ูต้วัเราทัง้หมดนี ้อันประกอบด้วยรปูกายนามกายดงักล่าว หายใจเข้า

หายใจออก สงบกายสังขารคือเครื่องปรุงกาย หายใจเข้าหายใจออก อันกายสังขาร

เครื่องปรุงกายนั้น ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ชื่อว่าเป็นกายสังขาร เครื่องปรุงกาย

ประการหนึง่ และเป็นเครือ่งปรงุกายประการส�าคญั เพราะเม่ือกายนีอ้นัลมหายใจเข้า

อันลมหายใจออกปรุงแต่งอยู่ จึงด�ารงชีวิตอยู่ได้ ถ้าไม่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออก

ปรงุแต่งอยูค่อืหยดุหายใจ ชวีติกด็�ารงอยูไ่ม่ได้ สตกิ�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก 

กใ็ห้ปฏิบตัทิ�าสตกิ�าหนดให้รู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออก หายใจเข้าก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้า 

หายใจออกก็ให้รู้ว่าเราหายใจออก ให้รู้ยาวให้รูส้ั้น ให้รูก้ายทัง้หมด ให้รูส้งบกายทัง้หมด 

ดั่งนี้เป็นการปฏิบัติต้ังสติก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเฉพาะหน้าในภายใน  

นี้เป็นกรรมฐานอีกข้อหนึ่ง.

ข้อท่ี ๓ ตรสัสอนให้พิจารณาเหน็ไม่เทีย่งในสงัขารทัง้ปวง สังขารนัน้ได้แก่สิง่

ผสมปรุงแต่งทั้งหลาย ที่มีใจครองก็มี ที่ไม่มีใจครองก็มี ตรัสสอนให้พิจารณาสังขาร

เหล่าน้ีทั้งหมด ว่าเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยง เพราะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป จึงมี

เกดิและมดีบัเป็นธรรมดา ได้มคีาถาแสดงการพจิารณาสงัขารทัง้ปวงไว้อกีว่า “อนจิจฺา วต 

สงฺขารา สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่งหนอ อปุปฺาทวยธมฺมิโน มีความเกดิขึน้และดบัไปเป็น

ธรรมดา อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตส� วูปสโม สุโข ความสงบ

ระงับสังขารเหล่าน้ันเป็นสุข คือเป็นเหตุให้เกิดสุข” ดั่งนี้ สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง 

ดังกล่าวมานี้ จึงเป็นค�าครอบโลก ทุก ๆ อย่างในโลกทั้งสิ้นเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุง
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แต่งทั้งน้ัน จะปรากฏเป็นสังขารขึ้นโดยธรรมชาติก็ตาม โดยการกระท�าของบุคคล

เป็นต้นขึ้นก็ตาม ได้ชื่อว่าเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น และเมื่อเป็นสังขารคือ

สิง่ผสมปรุงแต่งขึน้ดัง่นีแ้ล้ว จงึต้องมเีกดิและมีดบัเป็นธรรมดา เกดิขึน้แล้วย่อมดบัไป 

และเมื่อมีเหตุปัจจัยก็บังเกิดขึ้นอีก แล้วก็ดับไป เพราะฉะนั้น ชีวิตของบุคคลทุก ๆ 

คนนี้จึงเป็นวัฏฏะคือความวนความเวียน ต้องเวียนเกิดเวียนตาย ต้องเวียนโลภโกรธ

หลง ต้องเวียนประกอบกรรมคือการงานต่าง ๆ ทางกายทางวาจาทางใจ และก็ต้อง

เวียนรับผลของกรรม ความวนหรือความเวียนนี้เรียกว่าวัฏฏะ อาการท่ีสัตวโลกท่อง

เที่ยวเวียนไปดั่งนี้ เรียกว่าสังสารวัฏ หรือวัฏสังสาระ หรือวัฏสงสาร สังสาระหรือ

สงสารแปลว่าท่องเทีย่วไป วฏัฏะกแ็ปลว่าเวยีน สงัสารวฏัจงึแปลว่าท่องเทีย่วเวยีนเกดิ

แก่ตาย เวียนประกอบกรรมต่าง ๆ เวียนก่อกิเลสต่าง ๆ จึงเรียกว่า กิเลสวัฏฏะ  

กรรมวฏัฏะ วบิากวฏัฏะ กเิลสเป็นเหตุให้กระท�ากรรม เม่ือกระท�ากรรมคือการงานที่

กระท�าทางกายทางวาจาทางใจด้วยความจงใจ ต้องเวยีนประกอบกรรมดงักล่าว กเ็ป็น

กรรมวัฏฏะ จึงต้องเวียนรับผลของกรรม ตั้งต้นแต่เวียนเกิดแก่เจ็บตาย ตลอดจนถึง

เวยีนรับวบิากคอืผลของกรรมต่าง ๆ ตัง้แต่เกดิจนตาย และเมือ่เกดิแก่เจบ็ตายไปตาม

ธรรมดาของสังขารทั้งหลาย เมื่อยังไม่สิ้นกิเลสไม่ส้ินกรรม ก็ยังต้องเกิดต่อไปอีก  

ต้องเวียนเกิดแก่เจ็บตาย เวียนประกอบกรรมต่าง ๆ เวียนเก็บสั่งสมกองกิเลสต่าง ๆ 

กนัต่อไปอกีจนกว่าจะสิน้กเิลสทัง้หมด จงึจะหยดุเวยีน เมือ่หยดุเวยีนคอืละกเิลสทัง้หมดได้ 

ก็หมดเวียนคือกรรม เมื่อหมดเวียนคือกรรม ก็หมดเวียนคือวิบากหรือผลของกรรม 

กต้็องแก่เจ็บตายอยูใ่นชาตน้ีิ เมือ่สิน้ชาตนิีไ้ปแล้ว กไ็ม่เกดิอีก จงึสิน้ชาติสิน้ภพทัง้หมด.

ฉะนั้น เมื่อยังไม่สิ้นชาติยังไม่สิ้นภพทั้งหมด ยังต้องเวียนอยู่ในกิเลสเวียนอยู่

ในกรรมเวยีนอยูใ่นวบิากคอืผลของกรรมดัง่นี ้จึงต้องปรงุต้องประกอบสังขารทัง้หลาย 

คือสิ่งผสมปรุงแต่งท้ังหลายกันอยู่ กล่าวคือปรุงแต่งกิเลสขึ้นมา กิเลสก็เป็นสังขาร  

ปรุงแต่งกรรมข้ึนมา กรรมก็เป็นสังขาร ปรุงแต่งวิบากคือผลของกรรมขึ้นมาเป็นผล

ต่าง ๆ กเ็ป็นสงัขารคอืสิง่ผสมปรงุแต่ง เพราะฉะนัน้ บรรดาสิง่ทีเ่ป็นสงัขารคอืสิง่ผสม

ปรงุแต่งทัง้หลายดงักล่าวนี ้จงึต้องเกดิต้องดบั แต่เมือ่มกีารปรงุแต่งต่อไปเพราะยงัไม่

สิ้นกิเลส ก็เกิดขึ้นมาอีก แล้วก็ปรุงแต่งกันต่อไปอีกไม่มีหยุด ดังจะพึงเห็นได้ว่า  
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ในจิตใจของแต่ละบุคคลก็มีการปรุงแต่งกิเลสให้บังเกิดขึ้น ปรากฏในความคิดต่าง ๆ 

ที่คิดกันอยู่ปรุงแต่งกันอยู่เร่ืองนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นส่ิงนี้ เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ยังต้อง

ปรุงแต่งกรรมคือความจงใจท่ีกระท�าลงไปทางกายทางวาจาทางใจอยู่ตลอดเวลา และ

ก็ต้องรับผลของกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหรือเป็น 

กลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง และไม่ใช่แต่ทุกข์สุขเพียงอย่างเดียว ยังปรุงแต่งวิบากคือ

ผลทัง้หมด ต้ังต้นแต่ขนัธ์เป็นท่ียึดถอืทัง้ ๕ ประการนี ้รปูเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ 

ซึ่งสรุปเข้าก็ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการเหล่านี้ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ

เหล่านีก้ม็กีารปรงุแต่งกนัอยู ่รูปกป็รงุแต่งกนัอยู่ไม่หยุด เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ

กป็รงุแต่งกนัอยูไ่ม่หยดุตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ จึงยังต้องเป็นทกุข์คอืต้องเกดิต้องดับ 

พิจารณาให้เห็นอนิจจะคือไม่เที่ยง ต้องเกิดต้องดับในสังขารทั้งปวงเหล่านี้ ดั่งนี้ก็เป็น

กรรมฐานอีกข้อหนึ่ง.

รวมเป็นกรรมฐาน ๓ ประการหรือ ๓ ข้อที่ทุกคนควรปฏิบัติอยู่เสมอ หนึ่ง 

ก็คือพิจารณาเห็นไม่งามในกาย สอง ก็คือตั้งสติพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออก 

สาม ก็คือพจิารณาให้เหน็ไม่เทีย่งในสงัขารทัง้ปวง เมือ่ปฏบิตัอิยูด่ัง่นีก้ช็ือ่ว่าปฏิบตัเิพือ่

ละราคานุสัย อนุสัยคือกิเลสท่ีนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานคือราคะความติดใจยินดีใน

ธาตุส่วนที่งาม เป็นไปเพื่อละทุกข์ทั้งหลายที่อาศัยวิตก คือความตรึกนึกคิดที่เป็นฝ่าย

ความคบัแค้นในภายนอก เป็นไปเพือ่ดบัอวชิชาคอืความไม่รู้ในสัจจะทีเ่ป็นตวัความจริง 

เพื่อบังเกิดวิชชาคือความรู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง.

อนัราคานสุยั กเิลสทีน่อนจมจติสนัดานคอืราคะความตดิใจยินดใีนสุภธาตคุอื

ธาตุขันธ์ส่วนที่งดงาม ความทุกข์ทั้งหลายท่ีอาศัยวิตกคือความตรึกนึกคิดท่ีเป็นไปใน

ฝ่ายความคับแค้นใจ และอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงเหล่านี้ ล้วน

เป็นเหตุให้เกิดทุกข์น้อยหรือมาก ตามแต่ส่ิงเหล่านี้จะมีน้อยหรือมาก แต่ว่าก็ย่อมมี

เป็นอนุสัยอยู่ในจิตสันดาน คือมีราคานุสัย กิเลสท่ีนอนจมอยู่ในจิตสันดานคือราคะ 

และมอีนุสยัส่วนทีอ่าศัยวติกคอืความตรกึนกึคดิทีเ่ป็นไปในทางคบัแค้น อนัเป็นมลูของ

โทสะ และมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง ฉะนั้น เพื่อละอนุสัยเหล่า
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นี้อันนอนจมอยู่ในจิตสันดาน จึงควรปฏิบัติในกรรมฐานทั้ง ๓ ข้อนี้ คือพิจารณาเห็น

อสุภะไม่งามในกาย เพ่ือบรรเทาเพื่อละราคานุสัย ตั้งสติก�าหนดลมหายใจเข้าออก  

เพื่อละฝ่ายที่อาศัยวิตกคือความตรึกนึกคิดที่เป็นฝ่ายความคับแค้น พิจารณาเห็นไม่

เที่ยงในสังขารทั้งปวงเพื่อละอวิชชา กรรมฐานทั้ง ๓ ข้อนี้ จึงเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไป

เพื่อขัดเกลากิเลส เพื่อดับทุกข์ ได้มีคาถาที่เป็นนิคมคืออยู่สุดท้ายที่ตรัสย่อความไว้ว่า 

“อสภุานปุสสฺ ีกายสมฺ ึพจิารณาเหน็ไม่งามในกาย อานาปาเน ปฏสิสฺโต ตัง้สตกิ�าหนด

ลมหายใจเข้าออก สพฺพสงฺขารสมถ� ปสฺส� อาตาปิ สพฺพทา พิจารณาเห็นความสงบ

สังขารทั้งปวง มีความเพียรปฏิบัติเผากิเลสอยู่ดั่งนี้ทุกเมื่อ.”

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๗
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โส อตฺตคุตฺโต สติมา สุขํ ภิกฺขุ วิหาหิสีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะคือวนัเป็นทีฟั่งธรรม 

อันเวียนมาถึงเข้า.

อนึง่ วนัน้ีเป็นวนัมหาปวารณา คอืเป็นวนัทีส่มเดจ็พระบรมศาสดามพีระพุทธา- 

นุญาตให้พระสงฆ์ผู้จ�าพรรษาอยู่ในอาวาสนัน้ ๆ ได้ประชมุกนัท�าปวารณาแทนอโุบสถ

สงัฆกรรม คือให้กล่าววาจาปวารณาคืออนญุาตแก่กนัและกนั ท้ังพระเถระ ทัง้มัชฌมิะ 

ทัง้นวกภกิษุทุกรูป ให้ต่างอาศัยอนุเคราะห์กล่าวตกัเตอืนซึง่กันและกนั ด้วยการได้เห็น

กด็ ีด้วยการได้ยนิได้ฟังกด็ ีด้วยการได้รังเกยีจสงสัยกดี็ การท�าปวารณาของภกิษุสงฆ์นี้ 

ตรัสบัญญัติให้เป็นสังฆกรรม กรรมของสงฆ์ แทนอุโบสถกรรมในวันเพ็ญกลางเดือน 

๑๑ ซึง่เป็นวันสิน้แห่งการอธิษฐานพรรษาของภกิษสุงฆ์ผูจ้�าพรรษาอยู่ในอาวาสนัน้ ๆ.

อันการท�าปวารณาคือการอนุญาตให้ตักเตือนกันได้ โดยไม่เลือกว่าจะเป็น 

พระเถระ เป็นพระมัชฌิมะ เป็นพระนวกะดั่งนี้ พระบรมศาสดาได้ตรัสว่า เป็นเหตุ
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แห่งความเจรญิแห่งพระพทุธศาสนา ดงัท่ีได้ตรสัไว้ในพระปาตโิมกข์แห่งหมวดสงัฆาท-ิ

เสสสิกขาบทที่ ๑๒ ว่า เอว� สุวฑฺฒา หิ ตสฺส ภควโต ปริสา บริษัทของพระผู้มี- 

พระภาคเจ้านั้นเจริญแล้วอย่างนี้ ยทิท� อญฺญมญฺญวจเนน อญฺญมญฺญวุฏฺปเนน คือ

ด้วยการว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน ด้วยการยังกันและกันให้ออกจากโทษนั้น ๆ” 

ดั่งนี้ ตามพระพุทธภาษิตในพระปาติโมกข์ที่ทรงระบุถึงบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้า

ดังกล่าว ก็คลุมถึงบริษัททั้ง ๔ คือภิกษุบริษัท ภิกษุณีบริษัท อุบาสกบริษัท อุบาสิกา

บรษิทั ตรสัว่า เจรญิแล้วได้ด้วยการท่ีว่ากล่าวตกัเตอืนกนัและกนั ยงักนัและกนัให้ออก

จากโทษนั้น ๆ ดั่งนี้ 

เพราะฉะนั้น การว่ากล่าวตักเตือนกันและกัน การยังกันและกันให้ออกจาก

โทษนั้น ๆ จึงเป็นเหตุส�าคัญแห่งความเจริญของพุทธบริษัททั้งปวง พุทธบริษัททั้งปวง

ต่างไม่ควรที่จะเมินเฉยแก่กันและกัน เมื่อใครได้เห็นใคร หรือได้ยินได้ฟังว่าใคร หรือ

ได้รังเกียจสงสัยว่าใคร ประพฤติไม่ดีไม่ชอบ ก็ให้หาโอกาสที่จะว่ากล่าวตักเตือนกัน

และกัน แนะน�ากันและกันให้ออกจากโทษนั้น ๆ และฝ่ายผู้ที่ถูกตักเตือนก็ไม่พึงที่จะ

โกรธข้ึง ควรท่ีจะตัง้ใจรบัฟังค�าตกัเตอืนว่ากล่าวนัน้ และพจิารณาดูตนเองว่า ประพฤติ

ไม่ดีไม่ชอบตามที่ได้ว่ากล่าวตักเตือนนั้นหรือไม่ ถ้าหากว่าประพฤติไม่ดีไม่ชอบจริง  

ก็รับค�าตักเตอืนว่ากล่าวนัน้ ปฏิบัตตินออกจากโทษนัน้ ๆ และด้วยการเว้นเสียไม่กระท�า

ความชั่วความผิดนั้น ๆ ต่อไป ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติผิดจริง ก็ไม่ควรที่จะโกรธแค้น

ขัดเคืองเช่นเดยีวกนั ควรทีจ่ะชีแ้จงให้ผูท่ี้ตกัเตอืนว่ากล่าวได้ทราบ ว่ามไิด้ประพฤตผิดิ

ประพฤติชั่วอย่างนั้น ๆ เป็นการท�าความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ถือโกรธผูกแค้น

ว่า ถูกว่ากล่าวตักเตือน และได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ในธรรมบทอีกว่า “ให้เห็นผู้ที่

กล่าวชี้โทษของตนให้ฟัง เหมือนอย่างผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้” เมื่อใครมาชี้ขุมทรัพย์ให้  

ก็ย่อมจะมีความชอบใจมีความดีใจในผู้ที่มาชี้ขุมทรัพย์ให้นั้นฉันใด เมื่อมีผู้มาว่ากล่าว

ตกัเตือน ก็ควรจะมคีวามดีใจในผูท้ีม่าว่ากล่าวตกัเตอืนนัน้ฉนันัน้ เพราะว่าเหมอืนอย่าง

มาชีป้ระโยชน์ให้ เหมือนอย่างมาชีข้มุทรพัย์ให้ เพราะจะท�าให้ได้มโีอกาสทีจ่ะได้พจิารณา

ดตูน และเม่ือพบว่าตนมีโทษมีความผดิ กจ็ะได้จดัการออกจากโทษจากความผดินัน้ ๆ 

มคีวามส�ารวมระวงัท่ีจะไม่ปฏิบัตชิัว่ปฏิบัติผดิต่อไป อนัน้ีแหละเป็นทรัพย์อนัประเสรฐิ 

คอืเป็นคณุอนัประเสริฐทีเ่ป็นประโยชน์เกือ้กลูแก่ตนเป็นอย่างย่ิง และเม่ือเทยีบดตูาม
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ความเป็นจริงแล้ว ก็จะมีประโยชน์ยิ่งกว่าให้ทรัพย์ในภายนอก ซึ่งไม่ให้ประโยชน์อัน

ยั่งยืน และไม่ได้ให้ประโยชน์อันแท้จริง.

อนัผูท้ีว่่ากล่าวตกัเตอืนนี ้ในพระพุทธศาสนากม็พีระสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้ทรง

เป็นผูว่้ากล่าวตกัเตอืนอย่างย่ิงยอด โดยทรงเป็นพระบรมศาสดาคอืเป็นครูเป็นอาจารย์

อย่างยิง่หรอือย่างยอด ทีไ่ด้ตรสัแสดงชีแ้จงให้รูเ้หน็สจัจธรรม ธรรมทีเ่ป็นตวัความจรงิ

อันมอียู่ในตนเอง โดยเฉพาะก็ตรัสให้รูจ้ักสัจจะที่เป็นตัวความจริง ตั้งแต่ส่วนธรรมดา

สามัญ เป็นต้นว่าให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ท่ีเป็นปัจจุบันบ้าง  

ที่เป็นภายหน้าบ้าง จนถึงที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพาน ท�าให้สิ้นกิเลส

และกองทุกข์อย่างแท้จริง จึงทรงได้พระนามว่า สัตถา ที่แปลว่าพระศาสดา ดังที่เรา

ทั้งหลายสวดกันอยู่ว่า สตฺถา เทวมนุสฺสาน� เป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย 

พระบรมศาสดาจึงทรงเป็นผู้ที่แนะน�าตักเตือนเป็นอย่างยิ่งยอด.

ถดัมากไ็ด้แก่ครอูาจารย์ ซ่ึงมีบิดามารดาของตนเป็นบรูพาจารย์ อบรมแนะน�า

ตักเตือน อันนับว่าเป็นบุคคลแรกในชีวิตนี้ ต่อมาก็ถึงครูอาจารย์ผู้อบรมส่ังสอนท้ัง

หลาย ทัง้ในโรงเรยีนทัง้นอกโรงเรยีน ในทางพระพทุธศาสนากม็พีระอปัุชฌาย์อาจารย์ 

ซึง่เป็นผูแ้นะน�าตกัเตอืน ค�าว่า อปัุชฌาย์ คอืผูเ้ข้าไปเพ่ง คอืผูเ้ข้าไปเพ่งพนิจิพิจารณา

ดูสัทธิวิหาริกของตน ให้ค�าแนะน�าอบรมตักเตือนต่าง ๆ ค�าว่า อาจารย์ แปลว่า 

ผู้ประพฤติโดยเอ้ือเฟื้อต่ออันเตวาสิกท้ังหลาย ด้วยการเข้าไปแนะน�าตักเตือนต่าง ๆ 

เช่นเดียวกัน และบรรดาผู้ที่ให้ค�าแนะน�าด้วยความหวังดีทั้งปวง จะเป็นญาติก็ดี  

เป็นมิตรสหายก็ดี เป็นผู้ท่ีหวังดีต่าง ๆ ก็ดี เมื่อให้ค�าแนะน�าตักเตือน ก็ชื่อว่าเป็น 

ผู้ให้ค�าแนะน�าตักเตือน พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าตักเตือน  

ด้วยพระปัญญาคุณ พระวสิทุธคุิณ และพระกรณุาคณุอย่างเตม็ที ่จงึทรงเป็นพระบรม-

ศาสดาของโลกของเทพของมนุษย์อย่างเต็มที่ ไม่มีข้อผิดพลาดบกพร่องแม้แต่น้อย 

เพราะทรงเป็นพระบรมศาสดาที่ทรงมีพระปัญญาเต็มที่ มีพระวิสุทธิคือความบริสุทธิ์

เต็มที่ มีพระมหากรุณาเต็มที่ ส่วนบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายนอกไปจากนี้ ซึ่งไม่มี

ปัญญาวิสุทธิและกรุณาเต็มท่ี อาจจะบกพร่องมากบ้างน้อยบ้าง แต่เมื่อมีความหวังดี

ให้ค�าแนะน�าอบรมตักเตือน ก็ควรเคารพรับฟังและตั้งใจพินิจพิจารณาที่ตนเองว่าเป็น
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จริงอย่างไร และก็ไม่ควรที่จะโกรธแค้นขัดเคืองในผู้ท่ีมาตักเตือนนั้น แม้ผู้ท่ีว่ากล่าว

นั้นตักเตือนด้วยความหวังร้าย เป็นการใส่ความกล่าวก็มีอยู่ไม่น้อย หรือว่ากล่าวด้วย

โมหจริต เข้าใจผิดไม่รู้ตามความเป็นจริง หลงเข้าใจผิดหรือว่าหลงเชื่อมาในทางที่ผิด

ต่อถ้อยค�าที่ผู้ไปบอกกล่าวผิด แม้ในบุคคลประเภทดังกล่าวนี้ ผู้ที่ได้รับค�าแนะน�า 

ตกัเตอืนหรอืแม้ว่าได้รับการตฉินินนิทาว่าร้าย กไ็ม่ควรท่ีจะตัง้ความโกรธ ถ้ามีความโกรธ

แค้นขัดเคืองเกิดขึ้น ก็ให้ตั้งใจดับไปเสียว่า ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรจะโกรธ เพราะว่า 

ทุก ๆ คนไม่ใช่ดีไม่ใช่เสียเพราะค�าของใคร ๆ ท่ีว่า แม้เขาจะชมเชยสรรเสริญว่าดี  

กไ็ม่ใช่หมายความว่าจะดไีปตามค�าทีเ่ขาว่า หรอืเขาตฉินินนิทาว่าร้าย กไ็ม่ใช่จะเสยีไป

เพราะค�าทีเ่ขาว่า จะดหีรอืจะชัว่หรอืเสยีนัน้กเ็พราะความประพฤตขิองตนเอง เม่ือตน

ประพฤติดี ไม่มีใครว่าดี ก็ย่อมดีเอง เมื่อตนประพฤติชั่ว ไม่มีใครว่าชั่ว ก็ย่อมชั่วไป

เองตามความเป็นจริง ฉะนั้น จึงไม่ควรที่จะโกรธใคร ๆ ที่มาว่ากล่าวต่าง ๆ เมื่อไม่

เป็นความจริงก็ไม่รับ และเม่ือควรท่ีจะชี้แจงโต้ตอบ ก็ชี้แจงโต้ตอบ เมื่อไม่ควรที่จะ

ชี้แจงโต้ตอบ ก็นิ่งเสีย ไม่กล่าวตอบไปในทางที่ไม่ดี เช่น เขาด่ามาก็ด่าตอบไป ดั่งนี้

เป็นการโต้ตอบในทางที่ไม่ดี.

แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ก็ได้ทรงปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้เป็น ๒ อย่างเช่น

เดียวกัน คือในบางคราวก็ได้ทรงนิ่งไม่โต้ตอบ ในบางคราวก็ทรงโต้ตอบโดยธรรม 

เป็นต้นว่าในบางคราวได้มผีูไ้ปจ้างพวกทาสกรรมกรท้ังหลายให้คอยไปตามด่าพระพทุธเจ้า

ในขณะที่เสด็จออกบิณฑบาตด้วยค�าหยาบช้าต่าง ๆ พระองค์ไม่ทรงตอบ ส่วนบาง

คราวได้มผีูก้ล่าวต�าหนิพระพทุธเจ้า พระองค์ได้ตรสัสัง่ให้พระสาวกกล่าวตอบโดยธรรม 

เช่นในคราวทีเ่สดจ็ไปแผ่พระพทุธศาสนาในคร้ังพทุธกาลทีน่ครราชคฤห์ กไ็ด้มกีลุบตุร

ผูไ้ด้ฟังธรรมของพระองค์ ได้ออกบวชเป็นพระภกิษใุนพทุธศาสนา เป็นต้นว่า ยสกลุบตุร

กบัสหาย ตลอดจนถงึพระสารบีตุรพระโมคคลัลานะและบรวิารทัง้หลาย จงึได้มผีูก้ล่าว

วิพากษ์วิจารณ์ต�าหนิกันขึ้นว่า พระพุทธองค์ทรงเป็นเหตุท�าให้ครอบครัวร้าง พระองค์

ก็ได้ทรงตรัสสั่งให้พระสาวกท่ีออกบิณฑบาตนั้นกล่าววาจาตอบโดยธรรม โดยความ

ก็ได้เสด็จมาโปรดแสดงพระธรรมเทศนาส่ังสอนให้ทุกคนรู้จักความพ้นทุกข์ และให้

ปฏิบัติไปสู่ทางที่พ้นทุกข์ตามภูมิตามชั้น ใครจะปฏิบัติในขณะท่ีเป็นฆราวาสอยู่ก็ได้ 



247อัตตโจทนกถา

ใครที่จะออกบวชปฏิบัติก็ได้ มิได้ทรงบังคับชักชวนแต่ประการใด เป็นไปตามศรัทธา

ของแต่ละบุคคลเอง พระพทุธเจ้าได้ทรงปฏบิตัเิป็น ๒ ประการดัง่นี ้ส�าหรบัในประการ

หลงัเขากล่าวด้วยความเข้าใจไม่ถกูต้อง มไิด้มคีวามมุ่งร้ายแต่ประการใด แปลว่าไม่เข้าใจ 

จึงได้ตรสัชีแ้จงให้เข้าใจ แต่ส�าหรบัในประการแรกทีเ่ขาจ้างให้พวกทาสกรรมกรตามด่า

พระองค์ด้วยถ้อยค�าอันหยาบช้า พระองค์ไม่ทรงตอบเลยนั้น ก็เพราะถ้อยค�าเช่นนั้น

เป็นถ้อยค�าทีใ่คร ๆ ฟังก็รูว่้าเป็นค�าด่า ไม่เป็นความจรงิ เป็นค�าพดูทีท่�าให้เจบ็ใจเท่านัน้ 

เช่นค�าทีด่่ากนัเป็นปากตลาดด้วยค�าหยาบช้าต่าง ๆ หรอืว่าด่าลงไปเป็นสัตว์เดรจัฉาน

ประเภทต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น ใคร ๆ ฟังก็รู้ว่าเป็นค�าด่าซึ่งหาเป็นความจริงอันใดไม่ 

เพราะเขารู้ว่าเป็นค�าไม่จริง เขารูว่้าเป็นค�าด่า ดัง่นีแ้ล้วกไ็ม่เป็นประโยชน์อนัใดทีจ่ะไป

กล่าวชี้แจงให้เขาเข้าใจอย่างไร เพราะใคร ๆ ฟังก็รู้แล้วว่านั่นเป็นค�าไม่จริง นั่นเป็น 

ค�าด่า แต่เพราะกล่าวด้วยโทสะหรือโมหะ เพราะถูกเขาจ้างมาให้ด่า ตนเองไม่ได้ 

โกรธเอง เขาจ้างให้ด่าก็ด่า ก็เป็นอันปฏิบัติด้วยโลภะในค่าจ้างบ้างด้วยโทสะบ้างด้วย

โมหะบ้าง ใคร ๆ ฟังกร็ูแ้ล้วว่าเป็นค�าไม่จริง เป็นค�าเทจ็ทัง้นัน้ กป่็วยการทีจ่ะไปชีแ้จง

เพราะเขารู้แล้ว จึงอยู่ที่ตนเองที่จะต้องไม่โกรธ โดยท�าความรู้อันเป็นตัวปัญญาว่านั่น

เป็นค�าด่า เป็นค�าไม่จรงิ ไม่เข้าไปรบั และเมือ่ไม่เข้าไปรบัแล้ว กเ็ป็นอนัว่าไม่เกีย่วข้อง.

ในเรื่องน้ีเองพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสแสดงเอาไว้ เป็นข้อที่พึงรับไปปฏิบัติ 

ได้ เช่นเดียวกัน ดังเช่นในคราวหนึ่งได้เสด็จออกบิณฑบาตไปถึงบ้านพราหมณ์แห่ง

หนึ่ง พราหมณ์ผู้นั้นก็ได้กล่าวด่าพระพุทธเจ้าต่าง ๆ ว่าเป็นผู้ท�าลายต่าง ๆ เพราะว่า

พราหมณ์ผูน้ัน้มีความเห็นขดักับการออกบวชของพระพทุธเจ้า เมือ่ได้ข่าวว่าพระพทุธเจ้า

คือเจ้าชายสิทธัตถกุมาร ได้เสด็จออกทรงผนวช ทรงละทิ้งพระราชวังพระราชสมบัติ

และทางโลกทุกอย่าง พราหมณ์ผู้นั้นผูกใจโกรธไม่พอใจเรื่อยมา ฉะนั้น เมื่อมีโอกาส

พบพระพุทธเจ้า พราหมณ์ผูน้ัน้กไ็ด้โอกาสแสดงความไม่พอใจของตนต่าง ๆ ตามความ

เห็นของตน ว่าทรงเป็นผู้ท�าลายต่าง ๆ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถามพราหมณ์ผู้นั้นว่า 

เมื่อแขกมาถึงบ้าน ท่านเป็นเจ้าของบ้าน ท่านรับรองอะไรแก่แขก พราหมณ์เจ้าของ

บ้านกก็ราบทลูว่า ก็รบัรองด้วยอาหารบ้างด้วยน�า้ดืม่บ้างเป็นต้นตามสมควร พระพทุธเจ้า

จึงตรัสถามว่า ถ้าแขกเขาไม่บริโภคอาหารไม่ดื่มน�้าที่ท่านน�ามารับรอง อาหารและ 
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น�้าน้ันจะเป็นของใคร พราหมณ์ก็ตอบว่า ก็เป็นของเจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านนั้นก ็

รบัประทานกันเอง พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัว่า ถ้าเช่นนัน้วาจาทีท่่านกล่าวมาทัง้หมดนัน้

เราไม่รับ เพราะฉะนั้น วาจาเหล่านั้นก็ตกเป็นของท่านเอง ด่ังนี้ นี้เป็นค�าตอบของ

พระพทุธเจ้าซึง่ทรงมพีระปัญญามองเหน็ทางออกได้ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ จงึไม่ทรงโกรธ

ตอบ แม้จะกล่าวว่าพระพุทธองค์ทรงละกิเลสได้หมด ไม่มีโทสะท่ีจะโกรธก็ตาม  

เมือ่กล่าวโดยเหตุผล ปัญญาท่ีเป็นทางออกนีแ้หละเป็นส�าคญั เมือ่มปัีญญาเหน็ทางออก

ได้แล้วดังพระวาจาที่ตรัสตอบพราหมณ์นั้น แม้คนสามัญหากมีปัญญาออกได้ดั่งนี้  

กจ็ะไม่เกิดความโกรธเลย จะพงึเหน็ได้ว่า คนทีม่เีชาวน์ปฏภิาณดนีัน้ เมือ่มใีครมาพดู

มาถามมาไล่เลียงอย่างไร ก็มีเชาว์ปฏิภาณโต้ตอบได้ทันทีไม่ขัดข้อง ดั่งนี้ผู้นั้นจะไม่มี

ความโกรธเลย คนท่ีจะมาไล่เลียงนั้นเสียอีกกลับจะเป็นผู้โกรธไปเองน้อยใจไปเอง 

หายหน้าไปเอง เพราะฉะนั้น ตัวปัญญาน้ีจึงเป็นส่ิงส�าคัญ เม่ือมีปัญญาท่ีจะออกได้ 

ความโกรธจะไม่เกดิข้ึน พจิารณาดตูวัเองกจ็ะเห็นได้ทกุ ๆ คน เมือ่ไปพบวาจาเป็นต้น

แล้วเกิดความโกรธขึ้นมา ก็เพราะไม่ใช้ปัญญาหรือไม่มีปัญญาที่จะหาเหตุผลออกจาก

ถ้อยค�าที่เขาว่านั้น ถ้าหากว่ามีปัญญาเห็นเหตุผลออกได้ ก็จะไม่โกรธ อันนี้แหละ 

เป็นส่วนส�าคญั เป็นปัญญาทีท่กุคนควรมอียูป่ระจ�าตน แล้วจะป้องกนัตนได้ และไม่ใช่

จากความโกรธอย่างเดียว แม้จากความโลภความหลงต่าง ๆ ด้วย.

เพราะฉะนัน้ จงึมาถงึตนเองนีแ่หละเป็นส่วนส�าคัญ เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้า

จงึได้ตรัสสอนเอาไว้ตามพระพทุธภาษิตท่ียกเป็นบทอเุทศ ณ เบือ้งต้นนัน้ว่า “อตตฺนา 

โจทยตฺตาน� จงโจท คือ ฟ้องตนเตือนตนด้วยตนเอง ปฏิม�เสตมตฺตนา จงไต่สวน

สอบสวนตนด้วยตนเอง โส อตตฺคตฺุโต สติมา ผูท้ีม่สีตคุ้ิมครองตน สขุ� ภกิขฺ ุวหิาหสิ ิ

เป็นภิกษุคือเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะ หรือเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้น้อย จักอยู่เป็นสุข”  

ดั่งนี้ ฉะนั้น แม้ว่าทุก ๆ คนจะได้มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมศาสดา จะมีบิดา

มารดาเป็นบูรพาจารย์ จะมีครูบาอาจารย์ จะมีผู้ที่หวังดีคอยตักเตือนว่ากล่าวอยู่  

แต่ว่าผู้หน่ึงท่ีขาดไม่ได้ก็คือตนเอง คือจะต้องมีตนเองนี่แหละเป็นผู้ที่คอยโจทที่คอย

ฟ้องคอยเตือนตน คอยไต่สวนสอบสวนตน โดยให้มีสติคุ้มครองตนอยู่เสมอ และ 

แม้มิใช่เป็นภิกษุ ก็ให้เป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้น้อย อย่าไปมองข้ามว่านั่นเป็นความผิด

เล็กน้อยไม่ส�าคัญ ให้เห็นว่าแม้ความผิดหรือโทษเล็กน้อยก็เป็นสิ่งส�าคัญ เป็นภัยเป็น
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อันตรายได้ด่ังน้ี จึงจะอยู่เป็นสุข ท้ังน้ีเพราะว่าตนเองนั้นก็เป็นผู้ที่อยู่กับตนทุกขณะ 

ไม่มีที่จะพรากออกจากตนไป ส่วนผู้อื่นภายนอกนั้น ไม่ได้อยู่กับตนตลอดเวลา และ

มใิช่เป็นผูท้ีม่ญีาณหยัง่รูจ้กัตนได้ทัว่ถงึเหมอืนอย่างตนเองเป็นส่วนมาก เว้นไว้แต่ท่าน

ผู้มีญาณวิเศษอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดา และพระอรหันตสาวก 

ทัง้หลาย ส่วนผูอ้ืน่นัน้ไม่อาจทีจ่ะรูจ้กัตนเองได้เหมอืนอย่างตนเอง ไม่ได้เหน็ตวัเองอยู่

ทกุขณะเหมอืนอย่างตวัเอง ไม่ได้อยูก่บัตวัเองตลอดเวลาเหมือนอย่างตวัเอง เพราะฉะนัน้ 

จงึรู้บ้างไม่รูบ้้างในการท่ีตวัเองกระท�าหรอืไม่ท�าอย่างไร หรืออาจทีจ่ะรูไ้ด้เป็นส่วนน้อย 

เพราะว่าถ้าไปท�าลับหลัง ท่านท่ีเป็นครูอาจารย์นัน้กไ็ม่รู้ หรือเมือ่ไม่มใีครไปบอกไปฟ้อง 

ครูบาอาจารย์นั้นท่านก็ไม่รู้ไม่สามารถที่จะมาตักเตือนอบรมได้ แต่ว่าตัวเองนั้นอยู่กับ

ตวัเองตลอด ตวัเองจะท�าอะไรกร็ู ้และกร็ูต้ลอดจนถงึความคดิของตวัเอง ก่อนทีจ่ะท�า

อะไรลงไปกร็ู ้เพราะฉะนัน้ ตวัเองนัน่เหละทีส่ามารถทีจ่ะโจทจะฟ้องจะเตอืนตวัเองได้

เป็นอย่างด ีจะไต่สวนสอบสวนตัวเองได้เป็นอย่างด ีแต่ว่าตวัเองนัน้จะต้องมีสตคิุม้ครอง

ตน พร้อมทั้งปัญญาท่ีรู้ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น และต้องห้ามส่ิงที่เป็นความผิดแม ้

เล็กน้อยว่าไม่มีโทษไม่มีภัยอะไร เห็นว่าความผิดนั้นแม้เล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่มีโทษมีภัย  

ไม่ควรที่จะกระท�า มีสติคุ้มครองตัวอยู่ มีปัญญารักษาตัวอยู่ ดั่งนี้แล้วจึงจะมีความสุข 

เพราะฉะน้ัน พระพทุธภาษตินีจ้งึเป็นอันว่าเป็นพระพทุธภาษติทีต่รสัสอนไว้อย่างสมบรูณ์ 

ให้มีผู้ที่ตักเตือนทั้งภายนอกและภายใน แต่ภายในคือตัวเองนี่แหละเป็นสิ่งส�าคัญ.

อนึ่ง วันนี้เป็นวันที่ตรงกับวันพระราชสมภพ และวันที่เสด็จสวรรคตแห่ง 

สมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา  

ตั้งวงพระพุทธศาสนาฝ่ายปฏิบัติธรรมขึ้น เป็นตัวอย่างให้มีการศึกษาเล่าเรียน มีการ

ศกึษาปฏบิตัธิรรมกนัอย่างกว้างขวางทัว่ไปในปัจจบุนั เพราะฉะนัน้ กข็อให้เราทัง้หลาย

ได้ตัง้ใจน้อมจติระลึกถงึการบุญการกศุลท้ังปวงทีต่นได้กระท�าแล้วทัง้ทางกายทางวาจา

ทางใจ ส�าเรจ็ด้วยทานกด็ ีส�าเร็จด้วยศลีกด็ ีส�าเรจ็ด้วยภาวนากด็ ีถวายเป็นพระราชกศุล

แด่สมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

แสดงพระธรรมเทศนายุติลง เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๙ ตุลาคม ๒๕๒๗
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อุบาสกบริษัท อุบาสิกาบริษัท รวมเป็นพุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น

ฝ่ายบรรพชติคือผูบ้วช และเป็นฝ่ายคฤหสัถ์คือเป็นผูค้รองเรอืน และทัง้ ๒ ฝ่ายนีต่้าง

ก็อาศยัซึง่กันและกนั พระบรมศาสดาจงึได้ตรสัแสดงไว้ว่า พหกุารา ภกิขฺเว พฺราหมฺณ-

คหปติกา ตุมฺหาก� เย เต ปจฺจุปฏฺิตา จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺช- 

ปริกฺขาเรหิ เป็นอาทิ ซึ่งแปลความว่า “ภิกษุท้ังหลาย พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลาย  

ซึ่งเป็นผู้อุปัฏฐากบ�ารุงท่านทั้งหลายด้วยปัจจัยทั้ง ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ

ที่นอนที่น่ัง และยาแก้ไข้ จึงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ท่านทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย  

แม้ท่านทั้งหลายก็ย่อมเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมณ์คฤหบดีทั้งหลาย คือประกาศ
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ธรรมซึ่งงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด พร้อมท้ังอรรถคือเนื้อความ 

พยัญชนะคือถ้อยค�า ประกาศพรหมจรรย์คือความประพฤติอันประเสริฐ ซึ่งบริบูรณ์

บรสิทุธิส์ิน้เชิง แก่พราหมณ์คฤหบดทีัง้หลายเหล่านัน้ ฉะนัน้ ฝ่ายหนึง่คือฝ่ายพราหมณ์

คฤหบด ีย่อมเป็นผูใ้ห้อามิสทาน ทานคืออามสิ แก่ท่านทัง้หลาย ท่านทัง้หลายกพ็งึให้

ธรรมทาน ทานคอืธรรม แก่พราหมณ์คฤหบดทีัง้หลาย ภกิษท้ัุงหลาย เมือ่ทัง้ ๒ ฝ่าย

อาศัยกันและกันดั่งนี้ อยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อท�าที่สุดแห่งทุกข์ เพื่อที่จะถอนห้วง

โอฆะ ห้วงน�้าคือกิเลส โดยอาศัยกันและกันได้” ดั่งนี้.

ตามพระพุทธภาษิตน้ี ได้ตรสัแสดงถึงทัง้ ๒ ฝ่าย คอืฝ่ายคฤหัสถ์ผูค้รองเรอืน 

ซึ่งทรงยกเอาพราหมณ์คฤหบดี อันหมายถึงคหบดีผู้ครองเรือน คือฝ่ายฆราวาสใน 

สมัยนั้น และทรงยกเอาภิกษุบริษัทเป็นที่ตั้ง เป็นฝ่ายบรรพชิตคือผู้บวช ฝ่ายคฤหัสถ์

ซึง่เป็นผูค้รองเรอืนน้ัน มอีปุการะมากแก่ภกิษุท้ังหลายฝ่ายบรรพชติ โดยเป็นผู้อปัุฏฐาก

บ�ารุงภิกษุทั้งหลายฝ่ายบรรพชิตด้วยปัจจัยท้ัง ๔ และก็ตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย  

ฝ่ายบรรพชติแสดงประกาศธรรม ซึง่งามในเบือ้งต้นท่ามกลางทีส่ดุ พร้อมทัง้อรรถเนือ้

ความ พร้อมทั้งพยัญชนะถ้อยค�า ประกาศพรหมจรรย์คือความประพฤติอันประเสริฐ 

หรือศาสนาที่แสดงความประพฤติอันประเสริฐ อันบริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิง แก่ฝ่าย

คฤหัสถ์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ฝ่ายหนึ่งจึงเป็นผู้ให้อามิสทาน ฝ่ายหน่ึงจึงเป็นผู้ให้

ธรรมทาน เมือ่ทัง้ ๒ ฝ่ายต่างอาศยักนัอยูด่ัง่นี ้ต่างกป็ฏบิตัเิพือ่ทีจ่ะท�าทีส่ดุทกุข์ เพือ่

ที่จะให้ข้ามโอฆะ ห้วงน�้าคือกิเลส ไปได้” ดั่งนี้ พระพุทธภาษิตนี้จึงแสดงหน้าที่ที่พึง

ปฏิบัติของทั้ง ๒ ฝ่าย ซึ่งต่างเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกัน คือฝ่ายคฤหัสถ์ก็

ให้อามิสทาน คือปัจจัยทั้ง ๔ บ�ารุงฝ่ายภิกษุบริษัทหรือฝ่ายบรรพชิต ฝ่ายบรรพชิตก็

ให้ธรรมทานแก่ฝ่ายคฤหัสถ์ดั่งนี้.

เพราะฉะนัน้ พระพทุธภาษติทีต่รสัไว้นี ้จงึเป็นข้อทีพ่ทุธศาสนกิชนทัง้ ๒ ฝ่าย

ได้ปฏิบัติกันอยู่ต้ังแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงบัดนี้ พระพุทธศาสนาจึงได้ด�ารงอยู่ได้ และ

พุทธบริษัททุกฝ่ายคือท้ังฝ่ายบรรพชิตท้ังฝ่ายคฤหัสถ์จึงด�ารงอยู่ได้ และต่างก็ปฏิบัติ

เพือ่ความสิน้ทุกข์โดยชอบด้วยกนัตามสามารถ ฉะนัน้ จงึควรท�าความเข้าใจในกรณียะ

คือหน้าที่ของตนที่พึงปฏิบัติต่อกัน ขยายออกไปอีกตามสมควร.
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ในฝ่ายคฤหสัถ์ ซ่ึงเป็นผู้มอีปุการะมากแก่ฝ่ายบรรพชติคอืภกิษบุรษิทั ด้วยการ

ถวายปัจจัยทัง้ ๔ ทะนบุ�ารงุฝ่ายภกิษบุรษัิทให้ด�ารงอยู่ได้นัน้ ย่อมปรากฏอยู่ เมือ่ครัง้

พุทธกาลน้ัน เมือ่พระพุทธศาสนายงัเพิง่เริม่ทีจ่ะเผยแผ่ออกไป กย็งัไม่ปรากฏว่ามวีดัวา

อารามเช่นในบัดนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นพระองค์เดียวก่อน ต่อมาพระเบญจวัคคีย์

กไ็ด้ตรสัรูต้าม และต่อมาอกีกไ็ด้มผู้ีทีเ่ข้าบวชและได้ตรสัรู้ตาม จนมพีระอรหันต์ขึน้ใน

โลก ๖๑ รปูท้ังพระพทุธเจ้า พระองค์จงึได้มพีระพทุธด�ารสัตรัสส่งพระสาวกทัง้ปวงให้

ไปประกาศพระพุทธศาสนาในที่ต่าง ๆ โดยให้ไปทางละ ๑ รูป ส่วนพระองค์เองก ็

มุ่งเสด็จไปประกาศพระพุทธศาสนายังมคธรัฐกรุงราชคฤห์แต่ล�าพังพระองค์เองเช่น

เดียวกัน และปัจจัย ๔ ก็มีเพียงบริขาร อันเรียกว่าบริขารทั้ง ๘ ซึ่งจะพึงน�าติดตัวไป

ได้เท่านั้น ก็คือไตรจีวรผ้า ๓ ผืน บาตร ประคดเอว ผ้ากรอง มีดโกน กล่องเข็ม  

ซึ่งน�าติดตัวไปได้ 

พระพทุธเจ้าและพระสงฆ์สาวกต่างกไ็ด้เดนิทางไปประกาศพระพทุธศาสนาใน

ทิศทางต่าง ๆ กัน พระพุทธองค์ได้เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ มุ่งสู่มคธรัฐซึ่งเป็น 

เมืองหลวง และก็ได้โปรดพระเจ้าพิมพิสาร และก็ได้มีหมู่บุราณชฎิลหมู่ปริพาชกและ 

ฝ่ายคฤหบดซ่ึีงได้พบเหน็พระองค์กบัพระสาวก ซึง่กไ็ด้บวชให้ในระยะทางมาโดยล�าดับ 

จนถึงได้ทรงมีพระสงฆ์หมูใ่หญ่ปรากฏเมือ่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์โปรดพระอรหันต์ 

๑,๒๕๐ องค์ที่เวฬุวนารามใกล้กรุงราชคฤห์ และเวฬุวนารามนี้เองก็นับว่าเป็นอาราม

แรกทีพ่ระเจ้าพมิพสิารได้ถวายให้พระพทุธเจ้าประทบัอยู่พร้อมกบัพระสงฆ์ และค�าว่า 

อาราม นี้แปลว่าสวน คือหมายถึงสวนดั่งท่ีเรียกกันโดยมากเป็นค�าศัพท์ว่าอุทยาน  

เป็นทีท่ีป่ลกูต้นไม้ รกัษาต้นไม้ มต้ีนไม้เป็นป่าทีอ่ยูใ่กล้บ้านใกล้เมือง เป็นทีส่�าหรบัไป

พักผ่อนเพ่ือความร่มเย็นเป็นครั้งเป็นคราว และเวฬุวนารามนี้ก็เป็นสวนหลวงคือเป็น

สวนของพระเจ้าแผ่นดนิ ทีท่รงถวายเป็นอารามนัน้กห็มายถงึว่า ทรงถวายให้พระพทุธเจ้า

และสงฆ์สาวกได้พักอาศยั มไิด้ถวายให้เป็นกรรมสทิธิเ์หมือนอย่างทีค่ฤหสัถ์มกีรรมสทิธิ์

ในทีบ้่านในเรอืกสวนไร่นาของตน ๆ เพราะว่าพระภกิษสุงฆ์และพระพทุธเจ้าเองกต่็าง

เป็นผู้ที่ออกจากเรือน เป็นผู้ไม่มีเรือน จึงไม่มีทรัพย์สมบัติเคหสถานบ้านเรือนเป็น 

ของตน ไม่มีเรือกสวนไร่นาที่ดินเป็นของตน เพราะเป็นผู้ได้สละออกแล้ว 
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เพราะฉะนัน้ พระเจ้าพมิพสิารจงึได้ทรงถวายเป็นเพยีงให้ทรงพกัอาศัยพร้อม

ทั้งพระสงฆ์สาวกเท่าน้ัน คงเป็นสวนหลวงอยู่น่ันเอง และต่อมาจึงได้เริ่มมีวัดต่าง ๆ 

ขึน้ต้ังแต่ครัง้พุทธกาลนัน้เอง แม้ในกรงุราชคฤห์น้ันกป็รากฏว่า พระพทุธเจ้าได้ประทบั

อยู่ในเวฬุวนารามนั้นบ้าง บนเขาคิชฌกูฏบ้าง และก็โปรดประทับอยู่บนเขาคิชฌกูฏ.

เพราะฉะนั้น ปัจจัยทั้ง ๔ ซึ่งฝ่ายคฤหัสถ์ได้ทะนุบ�ารุงนั้นจึงเป็นปัจจัยทั้ง ๔ 

ทีภ่กิษบุรษิทัฝ่ายบรรพชิตจะพึงได้อาศัยไปวันหนึง่ ๆ หรอืว่าคราวหนึง่ ๆ เท่านัน้ และ

เพราะธรรมเนียมความปฏิบัติของพระสงฆ์ตลอดจนพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลนั้น 

อนัเป็นสมยัทีเ่ริม่เผยแผ่พระพทุธศาสนาขึน้ ซึง่เริม่ด้วยส่งพระสงฆ์รุน่แรก ๖๑ รปูทัง้

พระองค์เอง เสด็จและไปแยกย้ายกันประกาศพระพุทธศาสนาในท่ีต่าง ๆ จึงมีการ

จาริกเดินทางกันเรื่อยไป เมื่อถึงฤดูฝนจึงได้อยู่กับที่กันครั้งหนึ่งตลอดเวลา ๓ เดือน

หรือ ๓ เดือนกว่า เมื่อสิ้นฝนแล้วก็เริ่มจาริกเดินทางกันต่อไปอีกดั่งนี้ และต่อมาเมื่อ

ได้มพีระสงฆ์สาวกมากขึน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงบัญญตัใิห้ภกิษสุงฆ์อยูจ่�าพรรษาตลอด

เวลา ๓ เดือนในฤดูฝน ดังท่ีได้ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน อันนี้แสดงถึงจารีตในครั้ง

พทุธกาลนัน้มกีารจารกิเดนิทางกนัไปอยู ่ไม่มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง พอถึงฤดูฝนกห็ยุดอยู่ 

ตลอดจนถึงมีพระวนิยับญัญตัขิึน้มา เพราะปรากฏว่าเมือ่มภีกิษมุากขึน้ กม็บีางรปูบาง

หมู่ไม่ถือตามจารีตที่เคยปฏิบัติ ถึงฤดูฝนก็ยังเดินทางกัน อันท�าให้การเพาะปลูกข้าว

ของชาวนาเป็นต้นต้องเป็นอันตราย เพราะเดินทางเหยียบย�่าเข้าไป จึงได้บัญญัติเป็น

พระวนิยัข้ึนให้หยดุอยูจ่�าพรรษา และต่อมาก็ได้มผีูส้ร้างวดัถวายพระพทุธเจ้าและพระสงฆ์

ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนั้น เช่นอนาถบิณฑิกคฤหบดีสร้างวัดถวาย คือวัดพระเชตวัน  

ใกล้กรงุสาวัตถแีคว้นโกศล และนางวิสาขามหาอุบาสกิาสร้างบพุพารามถวายในกรุงสาวตัถี

อกีเช่นเดียวกนั จงึปรากฏว่าพระพทุธเจ้าได้ประทบัอยู่ในกรงุสาวัตถีแคว้นโกศล ทีวั่ด

พระเชตวันบ้าง ที่บุพพารามนั้นบ้าง หลายพรรษาติดต่อกัน แต่แม้เช่นนั้น การจาริก

คือการเดินทางไปประกาศพระพุทธศาสนาก็ยังคงกระท�าอยู่ 

เพราะฉะนัน้ จงึปรากฏว่าเม่ือออกพรรษาแล้ว พระพทุธเจ้าพร้อมทัง้พระสงฆ์

สาวกก็ได้เสด็จออกและได้ออกไปจาริกในท่ีต่าง ๆ เอาแต่เพียงว่าได้เสด็จกลับและ 

ได้อยู่จ�าพรรษาท่ีวัดพระเชตวันและท่ีวัดบุพพารามนั้นติดต่อกันนานปี วัดพระเชตวัน
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วดับพุพารามจงึได้เป็นแหล่งทีม่ารวมจ�าพรรษาของพระพทุธเจ้าและพระภกิษสุงฆ์เป็น

อนัมาก ถอืว่าเป็นแหล่งกลางแห่งพระพทุธศาสนา ในเมือ่พระพทุธศาสนาได้เจรญิแพร่

หลายตั้งมั่นลง ประกอบด้วยบริษัททั้ง ๔ เป็นจ�านวนมากดังที่ปรากฏในประวัติ.

และแม้ว่าจะได้มีการถวายวัด แต่ก็ถวายแก่สงฆ์ มิได้ถวายเจาะจงแก่บุคคล

คือแก่องค์พระพุทธเจ้าเอง หรือแม้แก่ภิกษุสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่ง จะถวายแก่ภิกษุสงฆ์

คือหมู่เป็นส่วนรวม จึงได้มีค�าถวายวัดถวายเสนาสนะที่สร้างขึ้นในวัด ว่าถวายแก่ 

พระสงฆ์ผู้มาแต่จตุรทิศคือทิศทั้ง ๔ ส�าหรับท่ีจะได้พักอาศัย ถวายแก่พระสงฆ์เป็น

ส่วนกลางหรือส่วนรวมไม่เจาะจงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะฉะนั้น แม้จะชื่อว่าม ี

พระสงฆ์เป็นผูร้บั แต่กไ็ม่มีบุคคลเป็นเจ้าของ ต่อมาในประเทศถ่ินผูน้บัถือพระพทุธศาสนา 

ผู้ปกครองประเทศนับถือพระพุทธศาสนา ต้องการที่จะสนับสนุนพระพุทธศาสนา  

จึงได้ออกกฎหมายรับรองให้วัดเป็นนิติบุคคลขึ้น มีสิทธิเป็นเจ้าของวัดและทรัพย์สิน

ของวัด เป็นกฎหมายของบ้านเมืองบัญญัติข้ึน หาใช่เป็นวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ 

ขึ้นไม่ ก็เพ่ือที่จะเป็นการรักษาป้องกันทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาหรือของสงฆ์ 

ให้ด�ารงอยู่ เพื่อเป็นที่อาศัยของสงฆ์ เพื่อเป็นวัดตามเจตนาของผู้ถวายเป็นส่วนกลาง

ตลอดไป ไม่ได้มุ่งให้เป็นสมบัตขิองภิกษุองค์ใดองค์หนึง่หรือของใครผูใ้ดผูห้นึง่ เพราะว่า

ภิกษุทุก ๆ รูปต่างก็เป็นผู้ออกจากเรือน เป็นผู้ไม่มีเรือน เพราะฉะนั้น จึงเป็นผู้ไม่มี

ทรัพย์สนิอะไร ไม่มทีีดิ่นไม่มบ้ีานเรือนอะไร ทัง้ทางกฎหมายกไ็ม่อนญุาตให้เป็นเจ้าของ

ทรัพย์สินที่ดินอะไรเป็นต้น เพราะเป็นภิกษุ เป็นผู้ออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้ว 

และการที่ทางบ้านเมืองได้รับรองวัดเป็นนิติบุคคลข้ึนมา ก็เพื่อรักษาของสงฆ์รักษา

พระพุทธศาสนาเท่านั้น เป็นการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ซึ่งกิจเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของ

คฤหัสถ์หรือฆราวาส เป็นผู้จัดทะนุบ�ารุงและรักษาเท่านั้น 

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรัสว่า ฝ่ายคฤหัสถ์ผูท้ะนบุ�ารงุพระพทุธศาสนา

ทะนุบ�ารุงภิกษุสงฆ์ดังที่กล่าวมานี้ เป็นผู้ที่มีอุปการะมากแก่ท่านทั้งหลาย ก็คือแก ่

ภิกษุสงฆ์หรือแก่ภิกษุบริษัทนั้นเอง เป็นฝ่ายที่ให้อามิสทาน ทานคืออามิส แก่ภิกษ ุ

ทัง้หลาย จึงได้ตรสัสอนภกิษทุัง้หลายให้ธรรมทานคอืให้ธรรมเป็นการตอบแทน กล่าวคอื

ให้แสดงธรรมท่ีเป็นสวากขาตธรรม ธรรมท่ีพระผูม้พีระภาคตรัสดแีล้ว ดงัทีเ่ราท้ังหลาย
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สวดกันอยู่ว่า “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว” ก็คือ

งามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลาง งามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย์คอืประกาศศาสนา

ความประพฤตอัินประเสรฐิ พร้อมทัง้อรรถคอืเนือ้ความ พร้อมทัง้พยญัชนะคอืถ้อยค�า 

ที่บริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิง ดั่งนี้.

และนอกจากนี้ พระสงฆ์คือหมู่แห่งภิกษุท้ังหลาย ยังเป็นบุญญเขตต์คือ 

นาบญุของฝ่ายผูจ้�านงบญุทัง้หลาย ดงัพระสังฆคณุทีก่ล่าวไว้ว่า “ปุญฺญกเฺขตฺต� โลกสสฺ 

เป็นนาบญุของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนจะย่ิงไปกว่า” ด่ังนี ้และค�าว่า นาบญุนีก้ม็กัจะเข้าใจ

กนัว่า เป็นทีส่�าหรับจะบ�าเพญ็กศุลท�าบุญอนัเกีย่วกบัทาน แต่อันทีจ่รงิค�าว่าบญุนัน้มไิด้

ส�าเร็จด้วยทานเพียงอย่างเดียว ยังมีบุญอันส�าเร็จด้วยศีล บุญอันส�าเร็จด้วยภาวนาต่อ

ไปอีก พระสงฆ์นั้นนอกจากเป็นนาบุญคือทาน ยังเป็นนาบุญคือศีล นาบุญคือภาวนา 

หรือนาบุญอันส�าเร็จด้วยทาน นาบุญอันส�าเร็จด้วยศีล นาบุญอันส�าเร็จด้วยภาวนา 

อีกด้วย แต่ว่าในเบื้องต้นก็แสดงธรรมส่ังสอนชี้แจงที่จะให้ฝ่ายคฤหัสถ์ได้ฟังธรรมที ่

พระผูม้พีระภาคตรัสไว้ดแีล้ว และข้อท่ีตรสัไว้ดแีล้วนัน้ ดีอย่างไร กค็อืงามในเบือ้งต้น 

งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์คือศาสนาค�าส่ังสอนแสดงความ

ประพฤติอันประเสริฐ พร้อมท้ังอรรถเน้ือความ พร้อมทั้งพยัญชนะถ้อยค�า บริบูรณ์

บรสิทุธิส์ิน้เชงิ หรอือกีอย่างหนึง่จะแปลได้อกีว่า แสดงธรรมท่ีเป็นค�าส่ังสอน สวากขาต-

ธรรม ธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ก็เพราะว่าตรัสประกาศแสดงประกาศ

พรหมจรรย์คือศาสนาค�าสัง่สอนอันแสดงถงึความประพฤตอินัประเสรฐิ ทีง่ามในเบือ้งต้น 

งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด พร้อมท้ังอรรถเน้ือความ พร้อมทั้งพยัญชนะถ้อยค�า 

บริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิงดั่งนี้.

กธ็รรมะท่ีพระผูมี้พระภาคตรสัไว้ดแีล้ว และประกาศพรหมจรรย์ศาสนาแสดง

ความประพฤติอันประเสริฐดังท่ีกล่าวมานั้น เป็นสัจจะคือความจริงที่ควรรู้ควรเห็น  

รูเ้หน็ได้ รู้ย่ิงเหน็จริงได้ มีเหตท่ีุจะตรองตามให้เหน็จรงิได้ ทัง้มปีาฏหิารย์ิคอืปฏบิตัไิด้

ผลสมจริงตามท่ีทรงสั่งสอน เพราะฉะนั้น จึงเป็นธรรมะที่เรียกว่างามในเบื้องต้น  

งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ก็คือว่าเป็นธรรมะท่ีจับใจเข้าถึงใจตั้งแต่เบื้องต้นจนจบ 

หรือต้ังแต่บ้ืองต้นจนถงึทีส่ดุ ดงัเช่นธรรมะท่ีแสดงไว้จ�าเพาะข้อกด็ ีเป็นหมวดคอืหลาย
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ข้อรวมกันก็ดี ย่อมเป็นธรรมะที่ชี้เข้ามาที่ใจนี้เอง ที่ตนเองของบุคคลทุก ๆ คนนี้เอง 

ที่จะให้รู้ให้เห็นจริงได้ มีเหตุมีผลที่ตรองตามให้เห็นจริงได้ และปฏิบัติให้ได้ผลตามที่

ทรงสั่งสอนนั้นได้ ดังเช่นตรัสแสดงไว้ว่า ไม่ท�าบาปทั้งปวง ก็ดูเข้ามาได้ที่ตัวเองที่ใจที่

กายที่วาจาของตัวเอง ว่าอะไรเป็นบาป และเมื่อจะไม่ท�าบาปก็สามารถไม่ท�าได้ และ

เมื่อไม่ท�าบาปแล้ว ผลก็ปรากฏที่ตัวเองว่าเป็นความที่ไม่ก่อภัยไม่ก่อเวร ไม่เดือดร้อน 

ตรวจตราดูได้ตัง้แต่เบ้ืองต้นทีท่รงแสดงจนถึงจบทีท่รงแสดง ล้วนเป็นค�าส่ังสอนทีไ่ม่ให้

ท�าบาปทั้งนั้น ไม่มีค�าสั่งสอนข้อใดที่จะให้ท�าบาป ล้วนแต่ไม่ให้ท�าบาปทั้งนั้น และข้อ

ทีต่รัสชีว่้าเป็นบาปกเ็ป็นบาปจรงิ ไม่ใช่เป็นของไม่จรงิตลอดไปหมด และเมือ่ไม่ท�าบาป

ตัง้แต่เบือ้งต้นจนถงึท่ีสดุ สมมตว่ิาเอาวนัหนึง่ตัง้แต่ต่ืนนอนเช้าจนถงึหลบัไปใหม่ กจ็ะ

พบแต่ความไม่มีภัยไม่มีเวรความไม่เดือดร้อนตลอดทั้งวัน แปลว่าเบื้องต้นของวัน

ท่ามกลางของวนัตอนท้ายของวนั กดี็ตลอดหมด ตรสัสอนให้ท�ากศุลให้ถงึพร้อมกเ็ช่น

เดยีวกนั กศุลอยูท่ีไ่หน กอ็ยูท่ีก่ายทีว่าจาทีใ่จหรอืทีก่ายวาจาใจของตวันีเ้อง อะไรเป็น

กุศลก็ตรัสสอนให้รู้จัก และเม่ือท�ากุศลให้ถึงพร้อมขึ้นมา ก็ได้ความอิ่มใจความสุขใจ

ความสบายใจ ได้ความสุขได้ความดี และก็ดีตลอด เมื่อท�ากุศลทั้งวันก็ดีตลอดวัน 

ดังที่กล่าวมาแล้ว นี่ยกเอาวันหนึ่งเป็นตัวอย่าง เดือนหนึ่งปีหนึ่งหรือชีวิตหนึ่งก็เช่น

เดยีวกนั ตรสัสอนให้ท�าจติของตนให้ผ่องใสกเ็หมอืนกนั เมือ่ท�าจติของตนให้ผ่องใสได้

นานเท่าไร ก็เป็นความดีเท่านั้นเป็นความสุขเท่านั้นเป็นความบริสุทธิ์เท่านั้น 

เพราะฉะนัน้ จงึเป็นความจรงิตลอด งามเบือ้งต้นงามท่ามกลางงามทีส่ดุตลอด

หมด พระองค์ตรสัสอนไว้ดัง่นีต้ลอดหมด ไม่ตรสัสอนเป็นอย่างอืน่ และให้ผลดตีลอด

หมด อรรถคือเนื้อความก็เข้าใจง่ายเข้าใจแจ่มแจ้งได้ พยัญชนะคือถ้อยค�าก็ถูกต้อง

บริบูรณ์คือไม่มีบกพร่อง บริสุทธิ์คือไม่มีผิดพลาดอันจะต้องเพิ่มเติมอันจะต้องแก้ไข

ตลอดทุกข้อทุกบท เพราะฉะนั้น จึงเป็นธรรมค�าสั่งสอนที่สมบูรณ์ทุกอย่าง ไม่มีขาด

ตกบกพร่องผิดพลาดทุกอย่าง งดงามทุกอย่างท้ังเบื้องต้นท่ามกลางและท่ีสุด  

ใครประพฤติปฏิบัติก็ย่อมจะได้รับความงดงามความดีตลอดหมดดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น เมื่อภิกษุสงฆ์ได้ให้ธรรมทาน ธรรมคือทาน อันเป็นสวากขาต-

ธรรมของพระพุทธเจ้าดั่งนี้ จึงเป็นอันว่า ได้ชี้ให้ฝ่ายคฤหัสถ์รู้จักบุญอันส�าเร็จด้วย 
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ทานบ้าง ส�าเร็จด้วยศีลบ้าง ส�าเร็จด้วยภาวนาบ้าง และโดยตรงก็คือไม่ท�าบาปทั้งปวง 

ท�ากุศลให้ถึงพร้อม และช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส เพราะฉะนั้น จึงเป็นการให้

ธรรมเป็นการตอบแทน เพราะฉะนั้น แม้ฝ่ายบรรพชิตคือภิกษุทั้งหลายเอง ก็เป็นผู้มี

อุปการะมากแก่ฝ่ายคฤหัสถ์ท้ังหลาย เพราะเป็นผู้ให้ธรรมทานด้วยประการฉะนี้  

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงสั่งสอนชี้แจงเอาไว้ดั่งนี้เป็นหลัก เพื่อให้ทุก

ฝ่ายต่างได้เป็นผูใ้ห้และเป็นผูร้บัด้วยกนั และเมือ่เป็นด่ังนี ้กจ็ะพากนัปฏบิตัใิห้พ้นจาก 

โอฆะคอืห้วงกเิลส และให้ถงึความส้ินทกุข์โดยชอบได้ด้วยกนัตามสมควรแก่ความปฏบิตัิ 

จงึได้มคีาถาท่ีเป็นนคิมแสดงไว้ ดงัท่ียกเป็นบทอเุทศในเบือ้งต้นอนัแปลความว่า “ฝ่าย

ที่มีเรือนคือฝ่ายคฤหัสถ์ และฝ่ายที่ไม่มีเรือนคือฝ่ายบรรพชิต ทั้ง ๒ ฝ่ายต่างอาศัย

ซึ่งกันและกัน ต่างก็ย่อมจะยังพระสัทธรรมอันเป็นที่เกษมจากโอฆะ ห้วงน�้าคือกิเลส 

ท�าที่สุดแห่งทุกข์เพื่อถอนโอฆะ ห้วงน�้าคือกิเลส โดยอาศัยกันและกัน” ดั่งนี้.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๗
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

โลโก ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ, โลกสฺมา ตถาคโต วิสํยุตฺโตติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพ่ือให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสัมมาสมัพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดาของเราท้ังหลาย ได้ทรงเรยีกพระนาม

ของพระองค์เองเมือ่ตรสัถึงพระองค์เองก่อนจะตรสัรูว่้าโพธิสัตว์ เม่ือตรสัรูแ้ล้วว่าตถาคต 

และค�าว่า โพธิสัตว์ นั้นก็แปลว่าสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า โพธิแปลว่าตรัสรู้ 

สัตตะก็คือสัตว์ หากจะแปลค�าว่า สัตตะออกไปอีก ก็แปลว่าผู้ข้อง สัตวโลกอันหมาย

ถงึหมูสั่ตว์ กห็มายถงึผูท้ีย่งัข้องอยูต่ดิอยูใ่นโลก และสตัวโลกนีท่้านผูท่ี้ได้บ�าเพญ็บารมี

เพือ่ทีจ่ะได้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า และได้รบัพุทธพยากรณ์คือพยากรณ์แห่งพระพุทธเจ้า

พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ว่าผู้นี้จะได้ตรัสรู้ต่อไปในภายหน้าเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปใน

ภายหน้า เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์ดั่งนี้แล้ว ท่านผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าพระโพธิสัตว์ ซึ่งแปล

ว่าสตัว์ทีจ่ะได้ตรสัรู ้หรอืเม่ือแปลว่าผูข้้อง กเ็ป็นผูข้้องอยูใ่นโลกเป็นสตัวโลกนัน่แหละ 

แต่ว่าเมื่อได้ตั้งความปรารถนาและได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 

กแ็ปลได้อกีว่าเป็นผูข้้องอยูใ่นความตรสัรู ้คอืข้องอยู่เพือ่ทีจ่ะได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า 

นี้เป็นความหมายของค�าว่าโพธิสัตว์.
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พระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย เมื่อได้ตรัสเล่าถึงพระประวัติ

ของพระองค์เองเม่ือยังเป็นผู้ที่มิได้ตรัสรู้ ก็ได้ทรงเรียกว่าโพธิสัตว์ คือเรียกพระองค์

เองว่าโพธิสัตว์ และเม่ือได้ตรัสรู้แล้วเม่ือทรงหมายถึงพระองค์เองในเทศนาต่าง ๆ  

ก็ตรัสเรียกพระองค์เองว่า ตถาคต ค�าว่า ตถาคต นี้มีความหมายอยู่ในพระสูตรหนึ่ง

ในอติวิตุตกะ จตกุกนิบาต ถอดเอาค�าแปลจากพระพทุธาธบิายในทีน่ัน้ได้เป็น ๔ อย่าง 

๔ ประการ

ประการท่ี ๑ ตถาคตแปลว่าหรอืหมายความว่า อภิสมัพุทธะ คอืผูรู้้จบครบถ้วน

ประการที่ ๒ แปลว่าหรือหมายความว่า ผู้มีวาจาท่ีกล่าวแสดงหรือท่ีกล่าว

ปราศรัยเป็นสัจจะคือความจริง

ประการที่ ๓ แปลว่าหรือหมายความว่า ผู้ที่ท�าเหมือนอย่างพูด หรือว่า 

พูดเหมือนอย่างท�า

ประการที่ ๔ แปลว่าหรือหมายความว่า ผู้ครอบง�าโลกหรือชาวโลก ผู้ไม่ถูก

ครอบง�า ผู้รู้โดยถ่องแท้ ผู้ยังอ�านาจให้เป็นไปดั่งนี้.

พระบรมศาสดาได้ทรงอธบิายค�าว่าตถาคตดงักล่าวมาไว้เอง ดงัทีท่่านได้ฟังจ�า

กันมา แปลใจความว่า ประการที่ ๑ ตถาคต ที่แปลหรือหมายความว่า อภิสัมพุทธะ 

ผูรู้จ้บครบถ้วนนัน้ ได้มพีระพทุธาธบิายแปลใจความว่า “โลกอันตถาคตรูจ้บครบถ้วนแล้ว 

ตถาคตพรากแล้วจากโลกนั้น โลกสมุทัย เหตุให้เกิดโลกอันตถาคตรู้จบครบถ้วนแล้ว 

โลกสมุทัย เหตุให้เกิดโลกอันตถาคตละแล้ว โลกนิโรธ ความดับโลกอันตถาคตรู้จบ

ครบถ้วนแล้ว โลกนิโรธ ความดับโลกอันตถาคตกระท�าให้แจ้งแล้ว โลกนิโรธคา- 

มินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกอันตถาคตรู้จบครบถ้วนแล้ว โลกนิโรธคา- 

มินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกอันตถาคตอบรมปฏิบัติให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นแล้ว 

สิ่งใด ๆ ที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกพร้อมทั้งมารโลกพร้อมทั้งพรหมโลก ที่ประชาคือหมู่

สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดามนุษย์ ได้เห็นแล้วได้ยินแล้วได้ทราบแล้ว

ได้รู้ได้คิดแล้วได้ถึงแล้วได้แสวงหาแล้ว ได้ท่องเที่ยวไปแล้วด้วยใจ สิ่งนั้น ๆ ทั้งหมด

อันตถาคตรู้จบครบถ้วนแล้ว” ดั่งนี้.
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ในข้อนี้ที่ว่า โลกอันตถาคตรู้จบครบถ้วนแล้ว ตถาคตพรากออกจากโลกแล้ว 

ดั่งน้ี ค�าว่า โลก นั้น แปลตามศัพท์ว่าช�ารุด ส่ิงใดช�ารุด ส่ิงนั้นชื่อว่าโลก ในทาง 

พทุธศาสนามคีวามหมายถงึโอกาสโลก โลกคอืพืน้พภิพ สงัขารโลก โลกคอืสงัขาร คอื

สิง่ทีผ่สมปรงุแต่งขึน้จากโอกาสโลกเป็นร่างกายของมนษุย์เดรจัฉานทัง้หลาย เป็นต้นไม้

เป็นภูเขาเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ และสัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์ โดยตรงหมายถึงภาวะเป็น

ผูข้้องผูติ้ดในจติใจนี ้ และทีต่รสัหมายถงึขนัธ์อายตนะธาตแุต่เพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ก็มี 

ส�าหรบัในทีน่ีเ้มือ่ได้ทรงแสดงว่าตถาคตได้รูจ้บครบถ้วนโลก โลกสมทุยั เหตใุห้เกดิโลก 

โลกนิโรธ ความดับโลก และโลกนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกแล้ว 

ก็ได้ทรงแสดงประกอบไปด้วยว่า ตถาคตได้พรากจากโลก ได้ละโลกสมุทัย ได้ท�าให้

แจ้งโลกนิโรธ ได้อบรมปฏิบัติโลกนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลก  

แล้วจงึได้ตรสัแสดงถงึโลก พร้อมทัง้เทวโลกมารโลกพรหมโลก หมูส่ตัว์พร้อมทัง้สมณ

พราหมณ์เทวดามนุษย์ ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้คิดได้ถึงได้แสวงหาได้ท่องเท่ียวไป 

ด้วยใจซึ่งสิ่งใด ๆ หรืออารมณ์ใด ๆ ตถาคตก็รู้จบครบถ้วนสิ่งนั้น ๆ ทั้งหมดดั่งนี้  

พระพุทธาธิบายในตอนน้ีก็ส่องถึงค�าว่าโลก ที่ว่าพระองค์ได้รู้จบครบถ้วน ก็หมายถึง

โลกนีค้อืมนษุย์โลกนี ้หมายถงึเทวโลกมารโลกพรหมโลก และกห็มายถึงสัตวโลก คอื

หมูส่ตัว์ทีอ่าศยัอยูใ่นโลกนัน้ ๆ ตลอดจนถงึในโลกนี ้พร้อมทัง้สมณพราหมณ์พร้อมทัง้

เทพมนุษย์ทั้งปวง เหล่านี้รวมในค�าว่าโลกที่พระองค์ได้ทรงรู้จบครบถ้วนแล้ว 

อกีอย่างยกเอาอายตนโลก โลกคอือายตนะภายในอายตนะภายนอก อายตนะ

ภายในกไ็ด้แก่ตาหจูมกูล้ินกายและมนะคอืใจ อายตนะภายนอกกห็มายถงึรปูเสยีงกลิน่

รสโผฏฐพัพะสิง่ท่ีถกูต้องและธรรมคือเรือ่งราว อายตนะภายในภายนอกนีเ้มือ่มาประจวบ

กนั กใ็ห้ส�าเรจ็เป็นวญิญาณคือความรูเ้หน็ ทีเ่รยีกว่าเห็นคอืเห็นรปูต่าง ๆ ความรูไ้ด้ยนิ

ได้ฟังคือฟังเสียงต่าง ๆ ได้ยินเสียงต่าง ๆ ที่เรียกว่าฟังหรือได้ยิน ความรู้ทราบกลิ่น

รสโผฏฐัพพะทีเ่รยีกว่าได้กลิน่ได้ทราบรสได้รูถู้กต้องโผฏฐพัพะ ความรูค้ดิเรือ่งต่าง ๆ 

ที่เรียกว่ารู้หรือคิดเรื่อง และเหล่านี้เองที่โลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก  

ทีห่มูส่ตัว์พร้อมท้ังสมณพราหมณ์พร้อมทัง้เทพดามนษุย์ ได้เหน็ได้ยนิได้ฟังได้ทราบได้

รู้ได้ถึงได้แสวงหาและได้เที่ยวไปด้วยใจ คือคิดถึงเรื่องของรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรส

บ้างโผฏฐพัพะบ้างธรรมคอืเรือ่งราวทัง้หลายต่าง ๆ บ้าง แม้เหล่านีท้ั้งหมดกเ็รยีกว่าโลก 

คืออายตนโลก 
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ทั้งหมดนี้พระตถาคตได้ทรงรู้จบครบถ้วนแล้ว ทั้งได้ทรงพรากออกจากโลก 

ทัง้ปวงเหล่านี ้คือพรากพระหทัยจติใจออกจากโลกนี ้พร้อมทัง้เทวโลกมารโลกพรหมโลก 

จากสตัวโลกคอืหมูส่ตัว์ พร้อมทัง้สมณพราหมณ์พร้อมท้ังเทพดามนษุย์ ทรงพรากออก

จากโลกคือทรงพรากจิตใจออกได้จากอายตนโลก คือจากตา หู จมูก ลิ้น กายใจ  

จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมคือเรื่องราว จากการได้เห็นการได้ยินได้ฟัง 

จากการได้ทราบ การได้รูไ้ด้คดิการได้ถงึ การได้แสวงหา การท่องเทีย่วไปด้วยใจทัง้หมด 

ทรงพรากจิตใจออกได้ไม่ติด ทั้งทรงรู ้จบครบถ้วนสมุทัยเหตุเกิดแห่งโลกเหล่านี้  

ความดับแห่งโลกเหล่าน้ีก็คือดับสมุทัยเหตุเกิดแห่งโลกเหล่านี้ได้ ได้ทรงอบรมปฏิบัติ

ข้อปฏิบัติให้ทรงถึงความดับโลกเหล่านี้ได้ครบถ้วน เพราะฉะนั้น จึงได้ทรงชื่อว่า 

อภิสัมพุทธะ ผู้รู ้จบครบถ้วน ตถาคตก็คือผู้รู ้จบครบถ้วน ก็คือพระอภิสัมพุทธะ 

ดังกล่าว. 

ประการที่ ๒ ตถาคตที่แปลหรือหมายความว่า ผู้ท่ีมีวาจาท่ีได้กล่าวแสดง 

หรือปราศรัยเป็นสัจจะคือเป็นความจริง ได้มีพระพุทธาธิบายว่า นับตั้งแต่ได้ตรัสรู้ 

พระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณในราตรใีด และนบัจนถงึได้เสดจ็ดับขนัธปรนิพิพานด้วย

อนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใด ในระหว่างกาลนี้ท้ังหมด วาจาท่ีพระองค์ได้ตรัส

บอกแสดงเจรจาปราศรยั เป็นสจัจะคอืความจรงิทัง้ส้ิน ด้วยเหตนุี ้จงึได้นามว่าตถาคต

ทีแ่ปลว่าเป็นผูท้ีไ่ด้มวีาจาอันจรงิแท้ หรอืผูท้ีไ่ด้กล่าวแสดงเจรจาปราศรัยล้วนแต่จรงิแท้ 

ในข้อน้ีก็หมายถึงพระธรรมท่ีเป็นค�าสั่งสอนของพระองค์ทั้งหมด และแม้วาจาที่ตรัส

ปฏสินัถารทักทายปราศรัย หรอืแม้วาจาประเภทอืน่ทัง้หมดทีไ่ด้ตรสัออกไปจากพระโอษฐ์ 

ย่อมเป็นสัจจวาจา ดงัพระพุทธภาษติทีต่รสัไว้ว่า “สจจฺ� เว อมตา วาจา สจัจะเป็นวาจา

ที่ไม่ตาย” วาจาของพระองค์จึงเป็นจริงทุกอย่างทุกข้อทุกค�าทุกคราว.

ประการท่ี ๓ ตถาคตท่ีแปลหรือหมายความว่าผู้ที่ได้ท�าเหมือนพูด ได้พูด  

เหมือนท�า ก็ได้มีพระพุทธาธิบายไว้เองว่า ทรงพูดอย่างใดก็ทรงท�าอย่างนั้น ทรงท�า

อย่างใดก็ทรงพูดอย่างนั้น เพราะฉะนั้น จึงหมายความตลอดจนถึงว่า ธรรมท่ี 

ทรงแสดงสั่งสอนทั้งหมดให้ประพฤติปฏิบัติ ดังกิจ ๔ ในอริยสัจจ์ท่ีตรัสสอนเอาไว้  

ให้ท�าปริญญาคือความรู้รอบในทุกขสัจจ์ สภาพที่จริงคือทุกข์ ให้ท�าปหานะคือการละ

ในทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ให้ท�าสัจฉิกรณะ การกระท�าให้แจ้งในทุกขนิโรธ  
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ความดับทุกข์ และให้ท�าภาวนา คือการอบรมปฏิบัติในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้ตรัสสอนธรรมคือค�าสั่งสอนไว้อันสรุปเข้าในกิจทั้ง ๔ 

นี้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ หรือแม้จะยกเอาโลกขึ้นเป็นที่ตั้งก็เช่นเดียวกัน ที่ตรัสสอนให้ท�า

ปริญญาในโลก ท�าปหานะในโลกสมุทัย ท�าสัจฉิกรณะในโลกนโิรธ ท�าภาวนาคอืปฏบิตัิ

ในโลกนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อที่ได้ตรัสสอนเอาไว้ท้ังหมด พระองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติได้

ทัง้หมดแล้ว ดงัท่ีได้ตรสัไว้ในความหมายของค�าว่าตถาคตประการที ่๑ นัน้ เพราะฉะนัน้ 

ได้ทรงพูดไว้อย่างไรคือทรงสอนไว้อย่างไร ก็ทรงท�าอย่างนั้น คือทรงปฏิบัติได้ทั้งหมด

มาแล้ว หรือว่าทรงท�าอย่างใดก็ทรงพูดอย่างนั้น คือท่ีทรงปฏิบัติมาแล้วอย่างใด  

ได้ตรัสรู้จบครบถ้วนแล้ว ก็ได้ทรงน�าเอาข้อที่ได้ทรงปฏิบัติกระท�าจนรู้จบครบถ้วนแล้ว

นั้นแหละมาแสดงสั่งสอนดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงได้พระนามว่าตถาคต.

และประการที ่๔ ตถาคตทีแ่ปลหรอืหมายความว่า ผูค้รอบง�าโลกและชาวโลก 

ไม่ทรงถูกครอบง�า ได้ทรงรูโ้ดยถ่องแท้ ได้ทรงเป็นวัสวัตตี คอืผูท้ีท่รงยังอ�านาจให้เป็น

ไป กไ็ด้มพีระพทุธาธบิายไว้ดงัทีก่ล่าวมาน้ี ว่าทรงเป็นผูท้ีค่รอบง�าโลก คอืทรงครอบง�า

อยู่เหนือโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลกพร้อมทั้งมารโลกพร้อมทั้งพรหมโลก ทรงครอบง�าอยู่

เหนือหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทพและมนุษย์ทั้งหลาย ไม่ทรงถูกโลก

ครอบง�า ไม่ทรงถูกชาวโลกครอบง�า ทรงรู้โดยถ่องแท้ คือทรงรู้โดยถ่องแท้ถึงโลก  

ถึงโลกสมุทัย ถึงโลกนิโรธ ถึงโลกนิโรธคามินีปฏิปทาดังกล่าวมาน้ัน ทรงยังอ�านาจ 

ให้เป็นไป ซึ่งในข้อนี้ก็คือทรงแผ่อ�านาจให้เป็นไปด้วยจักรคือธรรมจักร จักรคือธรรม 

ให้หมนุไปในโลก ท�าลายกิเลสและกองทุกข์ในโลกในจติใจของโลกของชาวโลกทัง้หลาย 

ซึ่งอ�านาจแห่งพระธรรมจักรของพระองค์นั้นได้แผ่ออกไปท�าลายโลก ก็คือท�าลายโลก

สมุทยั เหตใุห้เกดิโลก อันได้แก่ตัณหาความด้ินรนทะยานอยากทัง้หลาย จนถงึดบัโลก

ได้คือว่าดับตัณหาได้ เมื่อดับตัณหาได้ก็ดับโลกคือความทุกข์ทั้งหลาย มีชาติทุกข ์

ชราทุกข์มรณทุกข์เป็นต้น ด้วยข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกคือมรรคมีองค์ ๘ ย่นเข้า

ก็คือศีลสมาธิปัญญา อ�านาจแห่งธรรมจักรของพระองค์ที่ทรงแผ่ไปหมุนไปในโลก  

ท�าลายกิเลสและกองทุกข์ในโลกดั่งนี้ ได้เป็นไปตั้งแต่ได้ตรัสรู้แล้ว ได้ทรงประกาศ 

พระศาสนา ทรงยังธรรมจักรให้เป็นไป ก็คือทรงยังอ�านาจแห่งธรรมจักรนี้ให้เป็นไป 

ท�าลายกิเลสและกองทุกข์ในโลก 
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เวไนยสัตว์คือผู้ที่พึงแนะน�าอบรมได้ ย่อมได้รับประโยชน์จากอ�านาจแห่ง

ธรรมจักรของพระองค์นี ้รบัเอาธรรมทีท่รงสัง่สอนมาปฏบิตั ิกส็ามารถก�าจดักเิลสและ

กองทุกข์ อย่างน้อยก็บรรลุสุขประโยชน์แม้ท่ีเป็นปัจจุบันและภายหน้า เป็นไปอยู่ใน

โลกหมุนเวียนอยู่ในโลกวนเวียนอยู่ในโลกด้วยดี เพราะเหตุนี้ จึงทรงได้พระนามว่า

ตถาคต.

เพราะฉะนั้น ค�าว่า ตถาคต นั้นจึงมีค�าแปลและมีพระพุทธาธิบายดังที่แสดง

มาแล้วน้ี อันเป็นข้อที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาท้ังหลายพึงก�าหนดพิจารณา ให้เป็นท่ี

ต้ังแห่งศรัทธาปสาทะ และรบัเอาพระธรรมจกัรของพระองค์มาประพฤตปิฏบิตัดิบักเิลส

และกองทุกข์ของตนลงไปโดยควรแก่การปฏิบัติ.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี อุนฺนฬา อสมาหิตา

น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต

นิกฺกุหา นิลฺลปา ธีรา อถทฺธา สุสมาหิตา

เต เว ธมฺเม วิรูหนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเตติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะ อนัเวยีนมาถงึเข้า.

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดาของเราทัง้หลาย อนัเราทัง้หลายได้ถงึ

พระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่ง ก�าจัดภัยได้จริง ฉะนั้น 

พระรตันตรยัคอืพระพทุธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงึเป็นสรณะ คอืทีพ่ึง่ของเราทัง้หลาย 

และก็เป็นสรณะคือที่พ่ึงอันเอกอุดมในโลก อันเอกนั้นก็คือเพียงอันเดียวคือหนึ่ง  

ไม่มสีอง อนัอุดมนัน้ก็คือสงูสดุ ตัง้แต่ครัง้พุทธกาลเป็นต้นมา เมือ่พระพทุธเจ้าได้เสด็จ

จาริกไปทรงประกาศพระพุทธศาสนา ทรงแสดงธรรมสัง่สอน ผูไ้ด้สดบัฟังธรรมค�าสัง่สอน

ของพระองค์ ได้ศรัทธาปัญญาในธรรม ย่อมถึงพระองค์พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์
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เป็นสรณะ และได้ขอเข้าบวชในพระธรรมวินัยนี้เป็นภิกษุเป็นภิกษุณี เมื่อยังประสงค์

ครองเรือน ก็แสดงตนเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกา รวมเป็นพุทธบริษัททั้ง ๔ คือภิกษุ 

ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พุทธบริษัททั้ง ๔ นี้ย่อมประกาศตนครองเพศนุ่งห่ม 

ผ้ากาสาวพัสตร์เป็นภิกษุเป็นภิกษุณี หรือแสดงตนเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกา ส�าหรับ

ภิกษุภิกษุณีนั้นตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ก็เรียกว่า การกสงฆ์ คือหมู่แห่งภิกษุหรือภิกษุณี

ซึ่งยังกิจของสงฆ์ให้ส�าเร็จ ให้กระท�ากิจของสงฆ์ ฉะนั้น จึงมีค�าเรียกอีกค�าหนึ่งว่า 

สมมติสงฆ์ สงฆ์โดยสมมติ คือโดยพระบัญญัติของพระพุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติเป็น

พระวินัยขึ้นให้เป็นการกสงฆ์ จึงเรียกว่าสมมติสงฆ์ และบริษัททั้ง ๔ นี้เมื่อได้ดวงตา

เห็นธรรมตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก�าจัดกิเลสและกองทุกข์ในสันดานให้สิ้นไป

ตั้งแต่บางส่วนขึ้นไป คือเป็นโสดาบันบุคคลขึ้นไป จนถึงก�าจัดกิเลสและกองทุกข์ได ้

สิ้นเชิง คือเป็นพระอรหันตขีณาสพ ก็เรียกว่าอริยสงฆ์ คือหมู่แห่งบุคคลผู้เป็นอริยะ 

ผู้ก�าจัดกิเลสและกองทุกข์ได้ตั้งแต่บางส่วนจนถึงส้ินเชิงดังกล่าว อริยสงฆ์นี้ก�าหนด 

ด้วยธรรมทีบ่รรลคุอืมรรคผลทีบ่รรล ุหรอืก�าหนดด้วยการละสงัโยชน์ได้บางส่วนจนถงึ

สิ้นเชิง ก็เข้าหมู่แห่งบุคคลผู้เป็นอริยะ จึงเรียกว่าอริยสงฆ์.

การบรรลธุรรมคอืมรรคผล หรอืการก�าจดักเิลสดงักล่าว เกดิขึน้ทีจ่ติใจ บรรลุ

ถงึได้ด้วยจติใจ ความเป็นอรยิสงฆ์จงึมทีีจ่ติใจ จติใจนีเ้องเป็นอรยิสงฆ์ข้ึนมา เมือ่บรรลุ

ถึงมรรคผล ก�าจัดสังโยชน์ได้บางส่วนบ้างสิ้นเชิงบ้างดังกล่าวมานั้น ส่วนร่างกายนั้น 

ก็เป็นไปตามที่แสดง คือเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกา ภิกษุภิกษุณี 

เมื่อรวมหมู่กันเข้าต้ังแต่ ๔ รูปขึ้นไป เป็นการกสงฆ์ ก็เรียกว่าสมมติสงฆ์นั่นเอง  

เพราะฉะนั้น ทางร่างกายนั้นก็คงเป็นไปตามสมมติ สมมติว่าเป็นภิกษุก็เป็นภิกษุ  

เป็นภิกษุณีก็เป็นภิกษุณี เป็นอุบาสกก็เป็นอุบาสก เป็นอุบาสิกาก็เป็นอุบาสิกา และก็

ปฏิบัติต่อกันตามสมมติและตามพระบัญญัติของพระพุทธเจ้า เช่นอุบาสกอุบาสิกา 

หากมีจิตใจบรรลุมรรคผล ก�าจัดสังโยชน์ได้บางส่วนบ้างสิ้นเชิงบ้าง คือเป็นอริยสงฆ์

ตามจิตใจโดยจิตใจ ส่วนทางร่างกายก็ยังคงเป็นอุบาสกอุบาสิกาตามสมมติบัญญัติ  

ก็ต้องนมัสการกราบไหว้ภิกษุภิกษุณีท้ังที่มีจิตใจเป็นปุถุชน เพราะภิกษุภิกษุณีนั้น 

ย่อมด�ารงเพศที่สูงกว่าตามสมมติบัญญัติของพระพุทธเจ้า สูงกว่าเพศคฤหัสถ์ท่ีเป็น
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อุบาสกอุบาสิกา แต่ท่านก็แสดงไว้ว่า หากคฤหัสถ์บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็น

ขีณาสพบคุคลขึน้ คอืมจีติใจเป็นพระอรหนัต์เป็นขณีาสพขึน้ กต้็องถอืเพศเป็นบรรพชติ

คือผู้บวชในวันนั้น เพราะว่าเพศคฤหัสถ์นั้นไม่อาจจะด�ารงคุณธรรมแห่งอรหัตตมรรค 

อรหตัตผลทีบ่คุคลผูน้ัน้บรรลไุว้ได้ หากไม่ถอืเพศเป็นบรรพชติคอืผูบ้วชในวนันัน้ กจ็ะ

ต้องดบัขันธ์นพิพาน เพราะว่าเพศบรรพชติคอืผูบ้วชเท่านัน้เป็นอดุมเพศ สามารถทีจ่ะ

ด�ารงคุณธรรมแห่งอรหัตตมรรคอรหัตตผลไว้ได้ แต่ก็มีปัญหาว่าจะต้องเข้าบวชเป็น

ภิกษุเป็นสามเณรเท่านั้นหรืออย่างไร ถ้าหากว่ามีสตรีมีจิตใจบรรลุอรหัตตมรรค 

อรหัตตผล และไม่มีส�านักภิกษุณีที่จะออกบวชจะเป็นอย่างไร ในข้อนี้เมื่อพิจารณาดู

แล้วกจ็ะพงึเหน็ได้ว่า มุง่ให้ออกจากเรือนมาเป็นผูไ้ม่มเีรือน ทีเ่รยีกว่าอนาคารยิะ หรือ

อนาคารกิะ ผูไ้ม่มีเรือน ด�ารงเพศเป็นบรรพชิตคอืผูอ้อกบวชหรอืผูบ้วชเท่านัน้ ฉะนัน้ 

จะเป็นบุรุษก็ตามจะเป็นสตรีก็ตามผู้เป็นคฤหัสถ์หรือฆราวาส หากมีจิตใจบรรลุถึง 

อรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็นพระอรหันตขีณาสพ ก็ออกจากเรือนมาเป็นผู้ไม่มีเรือน 

เป็นอนาคารยิะหรอือนาคารกิะ ถอืเพศให้ต่างจากคฤหสัถ์ เช่นครองผ้าขาว อย่างสตรี

ในปัจจบุนักบ็วชเป็นแม่ช ีหรอืแม้ว่าฝ่ายบรุษุจะออกจากเรอืนมาเป็นผูไ้ม่มเีรอืนนุง่ห่ม

ผ้าขาว ดั่งนี้ก็ชื่อว่าเป็นอนาคาริยะหรืออนาคาริกะได้ ก็ชื่อว่าถือบวชได้ออกบวชได้.

มานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จออกทรงผนวชด้วยพระองค์เอง ดังที่มีเล่าว่า 

ได้ทรงตัดพระเกศาด้วยพระขรรค์ ทรงครองผ้ากาสาวพัสตร์ อธิษฐานจิตอธิษฐาน 

พระหทยัออกบวช คือออกจากเรอืนมาเป็นผูไ้ม่มเีรอืน เป็นอนาคารยิะหรืออนาคาริกะ 

ครองผ้ากาสายะหรือกาสาวะ ที่แปลว่าผ้าย้อมด้วยน�้าฝาดหรือน�้ากรักดั่งที่เรียกกันใน

ปัจจุบัน เอาแก่นขนุนมาต้มย้อมอย่างพระกรรมฐานใช้อยู่ ได้ทรงบวชพระองค์ด้วย

พระองค์เอง ไม่ได้ทรงบวชในส�านักของใคร และเมื่อทรงค้นคว้าแสวงหาโมกขธรรม 

ธรรมเป็นเครือ่งหลดุพ้น จนกระท่ังได้ทรงพบมชัฌมิาปฏิปทา ข้อปฏบิตัอินัเป็นหนทาง

กลางคือมรรคมอีงค์ ๘ กไ็ด้ทรงปฏบิตัไิปในทางนัน้ จนถงึได้ทรงส�าเรจ็บรรลพุระสมัมา-

สัมโพธิญาณ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นพระพุทธเจ้า ทรงเป็นพระอรหันตขีณาสพขึ้น

พระองค์แรกในโลก เมื่อทรงผนวชพระองค์ด้วยพระองค์เองแล้ว จนถึงได้ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้า กไ็ม่ปรากฏว่าได้ทรงไปบวชทีใ่ดอกี และครัน้เมือ่ได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า

แล้ว กไ็ม่ปรากฏว่าได้ทรงไปถอืบวชซ�า้ในทีใ่ดอกี เพราะฉะนัน้ จงึเหน็ว่าการทีม่แีสดง
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ว่า คฤหสัถ์จะเป็นสตรก็ีตามเป็นบรุษุกต็าม หากมจีติใจบรรลอุรหตัตมรรคอรหตัตผล

เป็นอรหนัตขีณาสพในขณะทีย่งัครองเพศคฤหสัถ์ กอ็อกบวชด้วยตวัเองได้ ไม่ต้องบวช

เป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นภิกษุณีเป็นสามเณรีหรือเป็นสิกขมานา แม้ออกบวชด้วย

ตนเองครองเพศเป็นบรรพชิตคือผู้บวช อธิษฐานจิตออกบวชคือออกจากเรือนเป็น 

ผู้ไม่มีเรือน ดังเช่นท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่ได้เสด็จออกทรงผนวช 

ดั่งนี้ ก็ชื่อว่าออกบวชได้ ทรงเพศเป็นบรรพชิตคือผู้บวชได้ จะไม่บวชเป็นภิกษุเป็น

สามเณรก็ได้ เพราะครองเพศเป็นบรรพชิตคือผู้บวช อธิษฐานจิตเป็นผู้บวชคือผู้ไม่มี

เรือน แต่เมื่อมีภิกษุสามเณรคือมีภิกษุสงฆ์อยู่ ก็อาจออกบวชเป็นภิกษุสงฆ์ตาม 

พระวินัยบัญญัติของพระพุทธเจ้าได้ ก็มาบวชเป็นสมมติสงฆ์ทางกายนั้นเอง.

ก็แหละบริษัททั้ง ๔ นี้ ได้มีค�าเรียกอีกค�าหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกเองใน

พระสูตรแห่งหนึ่งในหมวดอิติวุตตกะว่า มามกะ คือผู้ที่นับถือพระองค์ว่าเป็นของเรา 

และเมื่อตรัสแสดงเองก็ตรัสเรียกว่า มมะมามกะ ผู้ท่ีนับถือเราคือนับถือพระองค์ว่า

เป็นพระของเรา คือของบุคคลนั้น ๆ ผู้ที่นับถือพระองค์ และโดยที่ได้ตรัสแสดงธรรม

ในพระสตูรนีแ้ก่ภกิษทุัง้หลาย จงึได้ตรสัใช้ค�าว่า มมะมามกะ ถ้าหากว่าเป็นสตรีกใ็ช้ได้

ว่า มมะมามิกา ดังที่ในบัดนี้ได้ใช้เรียกกันว่าพุทธมามกะพุทธมามิกา และมีระเบียบ

แสดงตนเป็นพุทธมามกะพุทธมามิกา อาจจะมีผู้ที่เข้าใจว่าเป็นค�าที่ตั้งขึ้นใหม่ แต่อัน

ที่จริงนั้นไม่ใช่ค�าตั้งขึ้นใหม่ เป็นค�าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกไว้เอง ดังจะยกพระบาลี

ในพระสตูรนีข้ึน้มาแปลโดยความว่า “ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย ภกิษเุหล่าใดแลผูห้ลอกลวง 

มีใจกระด้าง ประจบประแจง มีกิเลสหนาแน่นกองใหญ่เป็นภูเขาเลากา มีมานะความ

ถือตัวทะนงตัว เป็นดังไม้อ้อที่ยกขึ้นหรือที่สูง มีใจไม่ตั้งมั่น ภิกษุเหล่านั้นแลมิใช่เป็น

มมะมามกะ คือมิใช่เป็นผู้ท่ีนับถือเราผู้ตถาคต มิใช่ผู้ที่นับถือเราผู้ตถาคตว่าเป็น 

พระของเราคือเป็นพระของตน เป็นผู้ที่ไปจากแล้วจากพระธรรมวินัยนี้ พลัดพรากไป

แล้วจากพระธรรมวินัยนี้ ภิกษุเหล่านั้นแลย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ใน 

พระธรรมวนิยันี ้ส่วนภกิษเุหล่าใดแลเป็นผูไ้ม่หลอกลวง ไม่ประจบประแจง ทรงปัญญา 

ไม่กระด้าง มีใจตั้งมั่นดีแล้ว ภิกษุเหล่านั้นแลเป็นมมะมามกะ คือเป็นผู้นับถือเรา 

ผูต้ถาคตว่าเป็นพระของเราคอืพระของตน กค็อืเป็นผูท้ีน่บัถอืเรา ไม่ไปจากแล้วพลดัพราก

แล้วจากพระธรรมวินัยนี้ ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัย” ดั่งนี้.
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พระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้นี้ ตรัสแก่ภิกษุ จึงยกภิกษุขึ้นเป็นผู้รับเทศนา และ 

ก็พึงเข้าใจว่า เป็นธรรมะที่ทรงแสดงแก่บุคคลทั่วไป คือทั่วไปตลอดถึงภิกษุณีอุบาสก

อุบาสิกา หรือตลอดจนถึงผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลาย และเป็นอันได้ทรงแสดง

ไว้อย่างชัดเจนว่า บรรดาผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายก็คือพุทธบริษัททั้ง ๔  

ดังกล่าวมานั้น หรือพุทธศาสนิกชนทั่วไปท้ังหมด ปฏิบัติตนอย่างไรไม่ชื่อว่าเป็น 

มมะมามกะมมะมามิกา ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นมมะมามกะมมะมามิกา  

ในบัดนี้ได้ใช้ค�าว่าพุทธมามกะพุทธมามิกา ก็มาจากค�าที่ตรัสไว้เองแล้วนี้ ฉะนั้น  

จึงอาจใช้ค�าว่าพทุธมามกะพทุธมามกิา เพือ่เป็นทีเ่ข้าใจกนัทัว่ไป พระพทุธภาษตินีเ้ป็น

อันตรัสไว้เอง ว่าปฏิบัติตนอย่างไรไม่ชื่อว่าพุทธมามกะพุทธมามิกา ปฏิบัติตนเช่นไร

จึงจะช่ือว่าพุทธมามกะพุทธมามิกา และตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้นี้ช้ีให้เห็นว่า  

การปฏิบัติตนนั่นแหละเป็นข้อส�าคัญ การแสดงตนไม่ส�าคัญเท่า การแสดงตนนั้นอาจ

จะแสดงได้ คือเมื่อเข้าพิธีอุปสมบทกรรมเป็นภิกษุ เข้าพิธีบรรพชากรรมเป็นสามเณร

ดังเช่นในบัดนี้ ก็เป็นภิกษุเป็นสามเณร ก็เปล่งวาจาแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือ

รบัสรณคมณ์และศีลกเ็ป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ แต่แม้จะมกีารแสดงตนประกาศตนเป็น

ภิกษุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกา หรือแม้จะมีการแสดงตนประกาศตนเป็น

พุทธมามกะพุทธมามิกาตามธรรมเนียมแสดงตนในบัดนี้ แต่ถ้าประพฤติตนไม่ถูก 

ไม่ชอบตามทีต่รัสแสดงไว้ ก็ไม่ช่ือว่าเป็นพุทธมามกะพทุธมามกิา ไม่ชือ่ว่านบัถือพระองค์

ดังกล่าว ต่อเมือ่ได้ปฏบัิตตินให้ถกูต้องตามทีต่รสัไว้ จะประกาศตนหรอืไม่ประกาศตน

อย่างไรก็ตาม ก็ชื่อว่าเป็นพุทธมามกะพุทธมามิกาได้ เพราะฉะนั้น การปฏิบัติตน 

นี่แหละจึงเป็นข้อส�าคัญ.

อันการปฏิบัติตนที่ผิดนั้นก็คือเป็นผู้หลอกลวง อันหมายถึงมีจิตใจและการ

แสดงออกมาเพื่อให้คนอื่นรับรองหรือเข้าใจนั้นแตกต่างกัน ตลอดจนถึงการปฏิบัติ

ตนเองลบัหลังหรอืลอบปฏิบัตอิย่างหนึง่ แต่แสดงตนออกมาเพือ่ให้คนอืน่รับรองเข้าใจ

เป็นอกีอย่างหนึง่ จติใจท่ีเป็นอย่างหนึง่แต่แสดงออกมาเป็นอกีอย่างหนึง่นัน้ กค็อืจติใจ

ทีไ่ม่ดี ประกอบด้วยโลภโกรธหลง มุง่ทีจ่ะได้มุง่ท่ีจะท�าลายและเป็นไปอย่างงมงายขาด

ปัญญา แต่ว่าแสดงตนออกมาเป็นอีกอย่างหนึง่ ใจมุง่ร้ายแต่แสดงตนออกมาให้คนอืน่
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เหน็ว่ามุง่ด ีเหมือนอย่างคนท่ีมุ่งหลอกลวงทัง้หลาย หรอืว่าประพฤติความชัว่ไว้ปกปิดไว้ 

แต่แสดงตนออกมาว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรม อย่างที่เรียกกันว่าปากถือศีล แต่ว่าใจนั้น

ร้ายกาจ การถือศีลนั้นเป็นการที่แสดงหลอกลวงให้คนเข้าใจว่ามีศีลมีธรรม แต่อันที่

จริงนั้นไม่มี จิตใจไม่มีศีลไม่มีธรรม ทั้งลอบประพฤติชั่วร้ายต่าง ๆ ปกปิดไว้ต่าง ๆ 

ตลอดจนถึงหาวิธีที่จะปกปิดกลบเกลื่อนต่าง ๆ โดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้าง ตลอดจนถึง

ใช้อ�านาจในทางต่าง ๆ ที่จะต้องให้ไม่กล่าวหาไม่กล่าวว่า และต้องให้รับรองว่าเป็น 

คนด ีทัง้ ๆ ทีเ่ป็นคนชัว่อยูอ่ย่างมากมาย ดัง่นีเ้รยีกว่าหลอกลวง ตลอดจนถึงหลอกลวง

ตนเองคือตนเองรับเช่นรับด้วยปาก แต่ไม่ปฏิบัติตามที่รับไว้ จะเป็นการรับปากใน 

เรื่องอะไรกับใครก็ตาม ตลอดจนถึงอย่างละเอียดอย่างที่รับศีล ก็ตัวเองรับแล้ว 

ก็ไม่ปฏิบัติ ก็เป็นอันว่าเหมือนอย่างหลอกลวงตัวเอง รับกับตัวเองว่าจะท�าแล้วก็ไม่ท�า 

หรอืว่ารบัตวัเองว่าจะไม่ท�าแล้วก็ไปท�าเข้า ดัง่นีก็้เรียกว่าหลอกลวงได้อีกเหมอืนกัน.

ใจกระด้าง กคื็อว่ามใีจทีข่าดความเคารพย�าเกรงต่อบคุคลหรอืวัตถุท่ีควรเคารพ

ย�าเกรง ขาดความนับถือต่อบุคคลท่ีควรนับถือ ขาดการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชา  

ตลอดจนถึงมจีติใจทีข่าดเมตตากรุณา แขง็กระด้างโหดร้าย เหล่านีก้เ็รยีกว่าใจกระด้าง.

ประจบประแจง ก็คือว่าปฏิบัติเพื่อเอาใจคนอ่ืน เพื่อต้องการลาภผลเป็นต้น 

จนถึงทิ้งหลักปฏิบัติของตนเอง ท้ิงวินัยท้ิงศีลทิ้งธรรมของตนเอง ปฏิบัติเพื่อเอาอก

เอาใจคนอื่น ต้องการลาภต้องการยศเป็นต้น.

มกีเิลสกองใหญ่เป็นภเูขาเลากา กค็อืเป็นผูท้ีม่กีเิลสหนาแน่นเช่นดงัทีเ่รยีกว่า

ปุถุชน ผูม้กีเิลสหนา ยงัละสงัโยชน์ไม่ได้ทัง้หมด แต่ว่าปถุุชนนัน้เองทีเ่ป็นอย่างหยาบ 

เป็นอันธพาลปุถุชนก็มี เป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปก็มี เป็นปุถุชนที่เป็นชั้นคนดีอันเรียก

ว่ากัลยาณปุถุชนก็มี คือท�ากิเลสให้เบาบางลงไป แม้ว่าทีแรกจะมีกิเลสกองใหญ ่

เป็นภูเขาเลากา แต่ว่าก็ปฏิบัติลดกิเลสลงไปให้น้อยลงตามล�าดับ ท�าภูเขากิเลสให ้

น้อยลงไปโดยล�าดับก็ยังใช้ได้ เป็นปุถุชนธรรมดาก็ยังดีกว่าเป็นอันธพาลปุถุชน เป็น

กัลยาณปุถุชนก็ดีกว่าปุถุชนธรรมดา ฉะนั้น ก็ปฏิบัติให้เบาให้น้อยลงไปตามล�าดับ  

ท�าภูเขากิเลสให้น้อยลงไปโดยล�าดับ ภูเขากิเลสก็จะเล็กลงเล็กลงจนถึงหมดไปได้.
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มีมานะ คือความถือตัวทะนงตัว เหมือนอย่างไม้อ้อที่ยกขึ้นหรือที่สูงขึ้น  

อันไม้อ้อน้ันเป็นไม้ไม่มีแก่น ข้างในเป็นรูกลวง มานะคือความถือตัวทะนงตัวก็เช่น

เดยีวกนั ไม่มคีวามจริงในสิง่ทีท่ะนงในสิง่ทีถ่อืนัน้ เหมอืนอย่างในล�าของไม้อ้อนัน้กลวง

ไม่มีแก่น ภายในของตัวมานะคือความถือตัวทะนงตัวก็เช่นเดียวกัน ไม่มีตัวตนที่ถือ

นัน้อยูเ่ลย เป็นความหลงยดึถอืเท่าน้ัน เพราะฉะนัน้ เมือ่มคีวามทะนงตัวถือตวัขึน้ใหญ่

ออกไปเท่าใด ก็เหมือนอย่างว่ามีไม้อ้อที่โตขึ้นไปเท่านั้น รูกลวงข้างในก็ยิ่งใหญ่โตขึ้น

เท่านั้น ไม่มีตัวความจริงอยู่ในภายในของล�าไม้อ้อ ไม่มีสาระแก่นสารอยู่ภายในไม้อ้อ 

ฉนัใดกดี็ ไม่มสีาระแก่นสาร ไม่มคีวามจริงอยู่ในตัวมานะ ความถือตัวทะนงตวันัน้เลย

ฉันนั้น.

มีใจไม่ตั้งมั่น ก็คือมีใจไม่ตั้งมั่นอยู่ในทางท่ีดีในทางท่ีถูกต้องท้ังหลายในกุศล

ทัง้หลาย เรยีกว่าขาดสมาธใินกศุลธรรมทัง้หลาย มใีจกวดัแกว่งดิน้รนกระสบักระส่าย

ทุรนทุราย ไม่มีที่จะตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายได้ ซัดส่ายไปต่าง ๆ ดั่งนี้คือมีใจ 

ไม่ตั้งมั่น.

บคุคลทีเ่ป็นผูป้ฏบิตัตินเป็นผูห้ลอกลวง มใีจกระด้าง ประจบประแจง มกีเิลส

กองโตเป็นภูเขาเลากา มีมานะถือตัวทะนงตัวเหมือนดังไม้อ้อที่ยกขึ้นสูง มีจิตใจไม่ตั้ง

มั่นดั่งนี้ ไม่ชื่อว่าเป็นมามกะมามิกาของพระพุทธเจ้า จะเป็นภิกษุก็ตาม เป็นสามเณร

กต็าม จะเป็นอบุาสกจะเป็นอบุาสกิากต็าม หรอืแม้ทีแ่สดงตนเป็นพทุธมามกะพทุธมามกิา

ทั้งปวงก็ตาม เม่ือปฏิบัติตนดั่งน้ีอยู่ ก็ไม่ชื่อว่าเป็นมามกะมามิกาของพระพุทธเจ้า  

ไม่ชือ่ว่ามมะมามกะ ไม่ช่ือว่าพทุธมามกะพทุธมามกิา แต่ว่าเมือ่มาปฏบิตัตินในทางทีด่ี 

คือไม่หลอกลวง ไม่หลอกลวงผู้อ่ืนไม่หลอกลวงตัวเอง ปฏิบัติเป็นผู้ตรงไปตรงมาใน

ทางที่ดี ไม่ประจบประแจง เป็นผู้ทรงปัญญา ไม่กระด้าง มีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิใน 

กุศลธรรมทั้งหลาย ดั่งนี้ จึงจะชื่อว่าเป็น มมะมามกะ มมะมามิกา เป็นพุทธมามกะ 

พุทธมามิกา เป็นผู้ที่ไม่ไปจากพลัดพรากแล้วจากพระธรรมวินัยนี้ ย่อมถึงความเจริญ

งอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๗
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ปุริโส นทิยา โสเตน โอวุยฺเหยฺย ปิยรูปสาตรูเปนาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แก่การฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะ อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสัง่สอนของพระผู้มพีระภาคเจ้านัน้ ย่อมแสดงสจัจธรรม 

ธรรมที่เป็นของจริงของแท้ ชี้เข้ามาเพื่อให้บุคคลทุก ๆ คนได้รู้สัจจะคือความจริงท่ี

ตนเอง และปฏิบัติตนเอง ละส่วนที่ชั่วที่ผิด อบรมกระท�าส่วนที่ดีที่ชอบให้บังเกิดขึ้น 

นี้คือปฏิบัติ และการปฏิบัติดังกล่าวย่อมชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  

ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเอาไว้ ผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องก�าหนดให้รู้ไว้เป็นหลักข้อ

แรกว่า ต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม จึงจะชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา 

และข้อทีจ่ะเรยีกว่าปฏิบตัธิรรมสมควรแก่ธรรมนัน้ ย่อมมคีวามหมายจบัตัง้แต่ให้สมควร

แก่ธรรมที่เป็นค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือพระองค์ทรงสั่งสอนว่าอย่างไร 

ก็ปฏิบัติไปอย่างนั้น ไม่ปฏิบัติให้ผิดจากค�าที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ ดั่งนี้จึงจะชื่อว่าปฏิบัติ

ธรรมสมควรแก่ธรรม และต่อไปเม่ือน�าเอาค�าสั่งสอนของพระองค์ที่ฟัง อ่าน เรียน  

จ�าทรง พจิารณาให้เข้าใจดแีล้วมาปฏบิตั ิกต้็องปฏบิตัใิห้ด ีปฏบิตัใิห้ตรง ปฏิบตัใิห้เป็น

ธรรมคือถูกต้อง และปฏิบัติให้เหมาะหรือชอบยิ่งตามบทพระสังฆคุณ ว่าสาวกของ 
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พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติตรงแล้ว ปฏิบัติเป็นธรรมคือถูกต้องแล้ว 

ปฏิบัติเหมาะหรือชอบยิ่งแล้ว ส�าหรับผู้ปฏิบัติตั้งแต่ในเบื้องต้น ก็ต้องปฏิบัติให้ดี  

ให้ตรง ให้เป็นธรรมคอืถกูต้อง และให้เหมาะหรือชอบยิง่ดงักล่าวนัน้ แต่ชือ่ว่ายังปฏบิตัิ

ไม่แล้ว ยังปฏิบัติไม่เสร็จ ยังเริ่มปฏิบัติเป็นเบื้องต้นบ้าง ก�าลังปฏิบัติยิ่ง ๆ ขึ้นไปบ้าง 

และก็ปฏิบัติอยู่ในระดับจากต�่าขึ้นไปหาสูง หรือปฏิบัติจากยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์คือ 

ยังมีผิดพลาดยังมีบกพร่อง จนถึงบริสุทธิ์บริบูรณ์คือไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องในที่สุด  

แม้ด่ังน้ีก็ชื่อว่าได้ก�าลังปฏิบัติดี ก�าลังปฏิบัติตรง ก�าลังปฏิบัติเป็นธรรมคือถูกต้อง  

ก�าลงัปฏบิตัเิหมาะหรอืชอบย่ิง บคุคลผูก้�าลงัปฏิบตัทัิว่ไปย่อมเป็นไปดัง่นี ้และแม้ปฏบิตัิ

ดั่งนี้ก็ชื่อว่า ก�าลังปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม.

ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าผูท้รงสอนให้ปฏบิติัธรรมสมควรแก่ธรรม จงึได้ทรงส่ังสอน

วธิปีฏบิตัเิพือ่ให้การปฏบัิตบิรสิทุธิบ์รบูิรณ์ โดยยกเอาการปฏบิตัอิบรมจติใจของตนเอง 

ระงบัจติใจของตนเองจากอกศุลวติก คือความตรกึนกึคดิทีเ่ป็นอกุศลในอริยิาบถท้ัง ๔ 

คือในขณะที่เดิน ในขณะที่ยืน ในขณะที่นั่ง ในขณะที่นอน เมื่อยังไม่หลับก็ให้ปฏิบัติ

คอยระงับคอยละอกุศลวิตก คือความตรึกนึกคิดอันเป็นอกุศลทั้งหลายที่บังเกิดขึ้น  

ไม่รับเอาไว้ ไม่ยับยั้งเอาไว้ แต่ว่าละเสีย สงบเสียจากจิตใจ.

อนัอกศุลวติก ความตรกึนกึคดิอนัเป็นอกศุลทีต่รสัแสดงไว้ กไ็ด้แก่ กามวติก 

ความตรึกนึกคิดไปในกาม คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้อง ตลอดจนถึง 

ธรรมคือเรื่องราวที่คิดทางใจ อันเป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย อันประกอบ

ไปด้วยราคะ ความตดิใจยนิด ีนนัท ิความเพลดิเพลนิ พยาบาทวติก ความตรึกนกึคดิ

ไปในทางพยาบาทคือความมุ่งร้ายหมายล้างผลาญ อันประกอบไปด้วยโทสะ ความ

โกรธแค้นขัดเคือง วิหิงสาวิตก ความตรึกนึกคิดไปในทางเบียดเบียน คือในทางที่จะ

ท�าให้ใคร ๆ หรือแม้สัตว์เดียรัจฉานทั้งหลายต้องได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ ด้วยมุ่ง

ลาภคือสิ่งที่ได้ หรือแม้ด้วยมุ่งความสนุกสนานเป็นการกีฬา มิใช่ด้วยความโกรธแค้น

ขดัเคอืง ความตรกึนกึคดิไปดงักล่าวอนัเป็นกามวติกกด็ ีพยาบาทวติกกด็ ีวหิงิสาวติก

ก็ดี ได้ชื่อว่าอกุศลวิตก ความตรึกนึกคิดอันเป็นอกุศล คือเป็นกิจของคนไม่ฉลาด  

ก่อทุกข์ก่อโทษให้บังเกิดขึ้น 
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เพราะฉะน้ัน หากอกุศลวิตกเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นในจิตใจ ไม่ว่าจะ

ในอิริยาบถใด คือไม่ว่าจะในอิริยาบถท่ีก�าลังเดิน หรือยืน หรือนั่ง หรือแม้นอน  

เมื่อยังไม่หลับ ก็ต้องระงับ ไม่รับเอาไว้ ไม่ยับยั้งเอาไว้ในจิตใจ ละเสีย สงบเสียจาก

จิตใจ ผู้ท่ีปล่อยให้อกุศลวิตกครอบง�าใจในอิริยาบถท้ัง ๔ ดังกล่าว ได้ชื่อว่า กุสีโต  

ผู้เกียจคร้าน คือผู้ที่ปล่อยตนให้จมลง หีนวิริโย ผู้ที่มีความเพียรอันเลว ดั่งนี้ไม่ชื่อว่า

ผู้ปฏิบัติธรรม ส่วนผู้ที่คอยก�าหนดดูจิตใจของตนในอิริยาบถทั้งหลายดังกล่าว หากมี

อกุศลวิตกข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด ก็ปฏิบัติละเสีย สละออก

ไปเสีย ไม่รับเอาไว้ ไม่ยับยั้งเอาไว้ในจิตใจ ผู้ปฏิบัติดั่งนี้ได้ชื่อว่า อารทฺธวิริโย ผู้เริ่ม

ความเพียรแล้ว ปหิตตฺโต ผู้มีตนอันส่งไปแล้ว นี้คือผู้ปฏิบัติธรรม เป็นผู้ปฏิบัติธรรม

ตามสมควรแก่ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนไว้ด้วย เป็นผูป้ฏบิตัธิรรมตามสมควรแก่

ธรรมที่ตนปฏิบัติอยู่ด้วย จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรมคือถูก

ต้อง และปฏิบัติเหมาะคือชอบยิ่ง ส�าหรับฝ่ายท่ีปล่อยให้จิตใจเป็นไปตามอ�านาจของ

อกศุลวติกทัง้หลาย คือให้คิดนึกตรกึตรองไปในทางกาม มคีวามตดิใจมคีวามเพลดิเพลนิ

ไปในความคิดนึกตรึกตรองทางน้ัน ปล่อยใจให้คิดนึกตรึกตรองไปในทางพยาบาทมุ่ง

ร้ายหมายล้างผลาญ ปล่อยใจให้คิดนึกตรึกตรองไปในทางเบียดเบียน ด้วยความสนุก

ก็ตาม ด้วยความมุ่งที่จะได้ประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นไปก็ตาม ได้ชื่อว่าเป็นผู้เกียจคร้าน คือ

เป็นผู้ที่จมลง ปล่อยตนให้จมลงไป โดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ก็คือปล่อยตนให้จมลง

ไปในกระแสของตัณหาความด้ินรนทะยานอยาก เพราะว่าอกุศลวิตกทั้งปวงนั้นก็เป็น

อาการอันหนึ่ง ๆ ของตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากของใจไปต่าง ๆ แม้ว่าท่าน

จะจัดแสดงอาการของตัณหาเอาไว้เป็นกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา อยากไป 

ในกาม อยากไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่ อยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่ 

เป็นนี่ คือท�าลายความเป็นที่ไม่ชอบไม่พอใจ ตลอดถึงสิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจ แต่ก็อยู่ใน

แนวของอกุศลวิตกดังกล่าวมาแล้วนั่นเอง ไม่แยกกันออกไป ย่อมประกอบกันอยู่  

เพราะความอยากต่าง ๆ อันเป็นตัณหาดังกล่าวนั้น ย่อมแสดงออกมาเป็นอกุศลวิตก

ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานั้น.
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อันตัณหาดังกล่าวจึงเป็นเหมือนกระแสน�้าที่ไหลมาสู่จิตใจ หรืออีกอย่างหนึ่ง 

กเ็หมือนอย่างกระแสน�า้ท่ีจติใจอันน้ีเองตกลงไป กจ็ติใจอันนีเ้องกล็อยไปตามกระแสน�า้ 

คอืตณัหาทีบ่งัเกดิขึน้ในอารมณ์ท้ังหลายทะยอย ๆ เข้ามา เป็นเหมอืนอย่างกระแสน�า้ 

จิตใจก็ตกลงไปสูก่ระแสของตณัหาและล่องลอยไปตามกระแสของตณัหา ในการทีจ่ติใจ

ล่องลอยไปตามกระแสของตณัหาดงักล่าว จติใจเองกมี็ความตดิใจยินด ีมีความเพลดิเพลนิ

ในอันที่จะปล่อยใจให้ลอยไปตามกระแสของตัณหานี้ เรียกว่ากระแสของตัณหานี้เป็น

ที่รักของจิตใจ เป็นที่ส�าราญของจิตใจ เหมือนอย่างคนที่อาบน�้าเล่นน�้า ปล่อยตัวให้

ลอยไปตามกระแสน�้า กระแสน�้าก็เป็นที่รักเป็นที่พอใจ มีความเพลินสนุกสนานอยู่ใน

การทีล่อยไปตามกระแสน�า้นัน้ในการเล่นน�า้นัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรัสเปรียบเทยีบเอา

ไว้เป็นอปุมาธรรม ว่าเหมอืนอย่างบรุุษบคุคลทีต่กลงไปยังกระแสน�า้ทีไ่หล และกร็กัใน

การที่จะไหลไปตามกระแสน�้า เพลิดเพลินท่ีจะไหลไปตามกระแสน�้า เรียกว่ากระแส

น�้าแห่งตัณหานี้เป็นปิยรูปคือเป็นสิ่งที่รัก เป็นสาตรูปคือเป็นสิ่งที่ส�าราญ มีความรักมี

ความส�าราญบานใจในกระแสน�้าท่ีก�าลังลอยไปอยู่นั้น ก็ได้มีบุรุษบุคคลผู้หนึ่งซึ่งเป็น 

ผูม้จัีกษ ุยนือยูท่ีฝ่ั่งน�า้ ได้ร้องเตอืนออกไปว่า กระแสน�า้นัน้จะพดัไปสู่ห้วงน�า้ลกึ ซึง่มี

คลื่นมีวังวนมีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน�้าที่จะคอยจับท�าอันตราย ฝ่ายบุรุษบุคคลที่ก�าลังเล่น 

น�้าเพลินอยู่ลอยไปตามกระแสน�้า เม่ือได้ยินค�าเตือนของบุรุษผู้มีจักษุนั้น จึงได้กลับ

ว่ายทวนกระแสน�า้ เพยีรว่ายทวนกระแสน�า้เข้าสู่ฝ่ังได้ตามค�าเตอืนของบรุษุผูม้จีกัษุน้ัน.

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอุปมาธรรมไว้ดังกล่าวแล้ว ก็ได้ตรัสเฉลยข้ึนว่า  

อันกระแสของแม่น�้าดังกล่าวก็ได้แก่ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากของใจไปใน 

กามบ้าง ไปในภพคอืความเป็นนัน่เป็นนีบ้่าง ไปในวภิพคอืความไม่เป็นนัน่ไม่เป็นนี ่คอื

ต้องการท�าลายล้างภาวะที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบเสียบ้าง และปิยรูปสาตรูปคือสิ่งที่รักสิ่ง

ที่ส�าราญ ก็ได้แก่อายตนะภายในท้ัง ๖ คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจ ทั้ง ๖  

นีเ้ป็นตวัปิยรปูเป็นตวัสาตรูป คือเป็นสิง่ท่ีรกัเป็นสิง่ทีส่�าราญ กเ็พราะทกุ ๆ คนนัน้รกั

ดวงตาเพราะเห็นอะไร ๆ ได้ รักหูเพราะได้ยินอะไร ๆ ได้ รักจมูกเพราะได้กลิ่น 

อะไร ๆ ได้ รักลิ้นเพราะได้รสอะไร ๆ ได้ รักกายเพราะถูกต้องอะไร ๆ ได้ รักตัว

มโนคือใจเองเพราะรู้คิดอะไร ๆ ได้ และก็ส�าราญอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้น  
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ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า ส�าราญอยู่กบัตาท่ีดอูะไรต่าง ๆ ทีน่่ารกัใคร่ ส�าราญอยูก่บัหทูีไ่ด้ยนิ

อะไร ๆ ต่าง ๆ ที่น่ารักใคร่ ส�าราญอยู่กับจมูกที่ได้กลิ่นอะไรต่าง ๆ กับลิ้นที่ได้รส

อะไรต่าง ๆ กับกายที่ได้ถูกต้องอะไรต่าง ๆ กับมโนคือใจที่ได้รู้คิดอะไรต่าง ๆ ที่น่า

รักใคร่ปรารถนาพอใจ แปลว่ามีความรักส�าราญอยู่กับตา กับหู กับจมูก กับลิ้น  

กับกาย กับใจของตัว ในอันท่ีจะดูจะฟังจะสูดดมจะลิ้มรสจะถูกต้องจะคิดจะรู้ในสิ่งที ่

รักใคร่ปรารถนาพอใจต่าง ๆ 

เพราะฉะนั้น ตัวปิยรูปสาตรูป คือสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจส�าราญใจ ก็รวมเข้าอยู่

ในตาหูจมูกลิ้นกายใจน้ีเอง เพราะสิ่งที่รักส่ิงที่ส�าราญทุกอย่างนั้น ก็เพราะตานี่เองดู  

หูนี่เองฟัง จมูกนี่เองสูดกลิ่น ลิ้นนี่เองรู้รส กายนี่เองถูกต้อง มโนคือใจนี่เองรู้หรือคิด 

ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเสียแล้ว ก็เป็นอันว่าอะไร ๆ ไม่เข้ามาสู่จิตใจ 

อะไร ๆ ที่น่ารักใคร่น่าส�าราญ เป็นกามเป็นภพอะไร ๆ ก็ไม่มี สิ่งทั้งปวงจะมีขึ้นได้ก็

เพราะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายและมีมนะคือใจ เพราะฉะนั้น รวมเข้ามาแล้ว สิ่งที่รัก

ทั้งสิ้น สิ่งที่ส�าราญทั้งสิ้น จึงอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจนี้นั่นเอง เป็นที่สรุป

รวมเข้ามา ห้วงน�า้ลกึในภายใต้กไ็ด้แก่สงัโยชน์เบือ้งต�า่ทัง้ ๕ มสัีกกายทฏิฐ ิความเห็น

ยดึถือว่ากายของตน วจิกิจิฉา ความเคลอืบแคลงสงสยั สลีพัพตปรามาส ความลบูคล�า

ศีลและพรต กามราคะ ความติดใจยินดีในกาม ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งหงุดหงิด

ขัดเคือง คล่ืนก็ได้แก่ความโกรธและความคับแค้นใจ วังวนก็ได้แก่กามคุณท้ัง ๕  

อันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ สัตว์ร้ายผีเส้ือน�้า

ก็ได้แก่มาตุคาม.

พระธรรมเทศนาได้ตรสัแสดงแก่ภกิษ ุเพราะฉะนัน้ สัตว์ร้ายผเีส้ือน�า้ส�าหรบั

ภิกษุก็ได้แก่มาตุคาม แต่เมื่อแสดงเป็นกลาง ๆ ทั่วไปแล้ว ก็ได้แก่ วิสภาคบุคคล คือ

บคุคลทีเ่ป็นวสิภาค คือท่ีต่างเพศต่างส่วนกนั ซึง่เป็นอารมณ์แห่งความรกัใคร่ปรารถนา

พอใจของกันและกัน ส�าหรับชายก็คือหญิง หญิงก็คือชาย เป็นเพศซึ่งตรงกันข้ามกัน 

เรียกว่าเป็นวิสภาคบุคคลของกันและกัน ดั่งนี้ต่างชื่อว่าเป็นสัตว์ร้ายเป็นผีเสื้อน�า้ของ

กันและกัน และอาการท่ีได้ฟังค�าเตือนก็ว่ายกลับทวนกระแสน�้า ได้แก่เนกขัมมะคือ 

การออก คือการท่ีน�าใจออกจากกระแสของตัณหา ออกจากอ�านาจของตาหูจมูกลิ้น
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กายและมนะคือใจ อันเป็นที่ตั้งส�าหรับกระแสตัณหาไหลเข้าสู่จิต ปฏิบัติสงบระงับ

สงัโยชน์เบือ้งต�า่ทัง้ ๕ ระงบัความโกรธความคบัแค้นและระงบักามคณุทัง้ ๕ และระงบั

ใจจากวิสภาคบุคคลของกันและกัน เรียกว่าเนกขัมมะคือการออก และว่ายน�้าทวน

กระแสไปด้วยมอืและเท้าจนถงึฝ่ัง กเ็รยีกว่าความรูค้วามเพยีร คือมคีวามรูค้วามเพยีร

ที่เรียกว่า อารทฺธวิริโย คือมีความเพียรที่เร่ิมแล้วปรารภแล้ว ปหิตตฺโต มีตนอันส่ง 

ไปแล้ว ปฏบิตัสิงบระงบัอกศุลวติกทัง้หลายในอิรยิาบถทัง้ ๔ ดงัแสดงมาแล้วเบือ้งต้น 

เมือ่เป็นดัง่นีก้เ็ป็นอนัว่า ได้น�าจติใจว่ายทวนกระแสตณัหากลบัขึน้สูฝ่ั่ง ซึง่ฝ่ังทีส่ดุกค็อื

นพิพาน อนัพ้นจากกองทกุข์และกเิลสท้ังส้ิน บรุษุยืนอยู่ทีฝ่ั่งผูร้้องเตอืนลงไปนัน้ กค็อื

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๘



กัณฑ์ที่ ๔๑ 

โอวาทาการกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อภิญฺญาย โข โส ภควา ธมฺมํ เทเสติ โน อนภิญฺญาย, สนิทานํ ธมฺมํ 

เทเสติ โน อนิทานํ, สปฺปาฏิหาริยํ ธมฺมํ เทเสติ โน อปฺปาฏิหาริยนฺติ.

บัดน้ี จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะคอืวนัเป็นทีฟั่งธรรม 

อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงตาม

อาการอันเป็นหลักแห่งการแสดง ๓ ข้อ ตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นเป็นบทอุเทศ ณ  

เบื้องต้น ว่า “อภิญฺญาย โข โส ภควา ธมฺม� เทเสติ โน อนภิญฺญาย” เป็นต้น  

ทีแ่ปลความว่า “พระผูม้พีระภาคเจ้านัน้ทรงแสดงธรรมเพือ่ให้ผูฟั้งรู้ย่ิงเห็นจริงในธรรม

ทีค่วรรูค้วรเห็น หาได้ทรงแสดงธรรมเพือ่มใิห้รูย้ิง่เหน็จรงิมไิด้ ทรงแสดงธรรมมนีทิาน

คอืเหตอุนัเป็นเรือ่งบงัเกดิขึน้ซ่ึงน�าให้ทรงแสดง หาทรงแสดงธรรมโดยไม่มเีหตคุอืเรือ่ง

ทีน่�าให้ทรงแสดงมไิด้ ทรงแสดงธรรมมปีาฏหิารย์ิคอืสมจรงิเป็นจรงิ หาทรงแสดงธรรม

ไม่มีปาฏิหาริย์คือไม่เป็นจริงไม่สมจริงหามิได้” ดังนี้ เพราะฉะนั้น แม้พระองค์จะทรง

เป็นพระสพัพัญญู ผูรู้ธ้รรมท้ังหมด แต่ในการทีจ่ะทรงแสดงนัน้ กท็รงแสดงตามอาการ
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ทีเ่ป็นหลกัของการแสดง ๓ ประการนัน้ เพราะฉะนัน้ จงึได้มพีระพทุธภาษติแห่งหนึง่

ทีต่รสัไว้ ดงัมีความเล่าไว้ในพระสตูรนัน้ว่า คราวหนึง่ได้เสดจ็ไปในป่าสีสปาพร้อมด้วย

ภิกษุทั้งหลายเป็นอันมาก ได้ทรงก�าใบสีสปาที่ตกอยู่บนพื้นดินขึ้นมาก�าพระหัตถ์หนึ่ง 

และได้ตรัสถามภิกษุว่า ใบไม้ในก�าพระหัตถ์กับใบไม้ในป่าสีสปาทั้งสิ้น ฝ่ายไหนจะ

มากกว่ากนั ภกิษทุัง้หลายกก็ราบทลูว่า ใบไม้ในก�าพระหตัถ์นัน้น้อยเพยีงก�าพระหัตถ์

เดยีว ส่วนใบไม้ในป่าสสีปาท้ังสิน้น้ันมีมากกว่ามาก พระองค์จงึตรสัว่า ธรรมทีไ่ด้ตรสัรู้

ก็เป็นเหมือนเช่นนั้น คือธรรมที่ตรัสรู้นั้นมีมาก แต่ธรรมที่ทรงแสดงสั่งสอนมีน้อย 

เหมอืนอย่างก�าใบไม้ทีพ่ระองค์ทรงก�าขึน้มาเพยีงก�าพระหตัถ์เดยีวนัน้เท่านัน้ ด่ังนี ้ทัง้นี้

กเ็พราะว่าพระองค์ได้ทรงแสดงตามอาการอนัเป็นหลักแห่งการแสดงทัง้ ๓ ข้อนัน้ คอื

ต้องเป็นธรรมที่ควรรู้ควรเห็น คือที่ผู้ฟังรู้ได้เห็นได้ และต้องเป็นธรรมที่มีเหตุคือเรื่อง

อันเกิดข้ึน อันชักน�าให้ทรงแสดง และธรรมที่ทรงแสดงต้องมีปาฏิหาริย์ คือเป็นจริง

สมจริง อันผู้ฟังย่อมได้รับประโยชน์จากธรรมที่ทรงแสดงนั้น.

จึงมีค�ากล่าวไว้ในพระบาลีแห่งหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงเล็งพระญาณดู

สตัวโลกทีจ่ะพงึทรงโปรดในวนัหนึง่ ๆ ในเวลาเช้ามืด และกไ็ด้เสด็จไปโปรดหรอืผูน้ัน้

มาเข้าเฝ้าให้ทรงแสดงธรรมโปรด และก็ทรงเลือกแสดงให้เหมาะแก่เรื่องที่บังเกิดขึ้น 

ให้เหมาะแก่อินทรย์ีอันหมายถงึพืน้ความสามารถ มศีรทัธาเป็นต้นของผูฟั้ง ซึง่เมือ่ฟัง

แล้ว ผู้ฟังย่อมได้รับประโยชน์ อย่างสูงก็ได้ดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไป หรือ

อย่างต�า่ก็ได้ศรทัธาปสาทะถงึพระรตันตรัยเป็นสรณะคอืทีพ่ึง่ ทีก่ล่าวนีก้ห็มายถึงบุคคล

ทีไ่ด้ทรงเลง็เหน็ในพระญาณ ทีเ่สดจ็ไปโปรดหรอืเขามาเฝ้าให้พระองค์ทรงแสดงธรรม

โปรด ส่วนบคุคลอืน่ท่ีพลอยเข้าเฝ้าด้วย หรอืทีไ่ด้พลอยรวมอยูใ่นหมูบ่คุคลหรือบคุคล

ที่ทรงมุ่งเสด็จโปรดนั้น ก็อาจจะได้รับผลบ้าง ไม่ได้รับผลบ้าง เพราะไม่ได้ทรงมุ่งที่จะ

โปรด แต่บคุคลทีท่รงมุง่จะโปรดแล้ว กจ็ะต้องได้รบัผลทกุครัง้ไป เพราะฉะนัน้ ในทกุ

คร้ังคราวทีแ่สดงธรรม จงึต้องมีผูไ้ด้จกัษุคอืดวงตาเหน็ธรรม ส�าเรจ็เป็นพระอริยบคุคล

ตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไป หรือได้ศรัทธาปสาทะถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ดั่งนี้.

อนัธรรมะท่ีควรรูค้วรเหน็น้ันกล่าวโดยสรปุ กคื็อทรงแสดงธรรมะในกาย อันมี

สัญญาความก�าหนดหมายมีใจครอง ที่ยาววาหนึ่งนี้ของทุก ๆ คน มิได้ทรงแสดงใน
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ภายนอก ดังที่มีตรัสเอาไว้ว่า “ได้ทรงบัญญัติโลก บัญญัติโลกสมุทัย เหตุเกิดโลก 

บัญญัติความดับโลก บัญญัติทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลก ในกายอันยาววาหนึ่ง ซึ่งมี

สัญญาความจ�าได้หมายรู้ มีใจครองนี้” ดั่งนี้ เมื่อเป็นดั่งนี้ ทุก ๆ คนจึงสามารถที่จะ

รู้ได้เห็นได้ ถ้าทรงแสดงในภายนอกจากกายที่ยาววาหนึ่ง ซึ่งมีสัญญามีใจครองนี้  

ย่อมไม่สามารถทีจ่ะตามไปรูไ้ด้ นอกจากเชือ่เท่านัน้ แต่ว่าเมือ่ทรงแสดงธรรมในภายใน

ดังกล่าว ทุกคนจึงรู้ได้เห็นได้ และข้อที่ทรงแสดงนั้นก็พอเหมาะแก่อินทรีย์คือความ

สามารถทางศรัทธาปัญญาเป็นต้นของผู้ฟังดังกล่าว.

ข้อว่าทรงแสดงธรรมมีเหตุ คือเรื่องที่บังเกิดขึ้นอันเป็นเหตุน�าให้ทรงแสดง  

หาทรงแสดงธรรมะที่ไม่มีเหตุคือเรื่องอันบังเกิดขึ้นอันน�าให้ทรงแสดงไม่.

“นิทาน” มักจะเข้าใจกันว่า เป็นนิทานคือเรื่องเล่าอ้างต่าง ๆ แต่นิทานในที่นี้

ไม่ใช่แปลว่าเรือ่งเล่าต่าง ๆ แต่หมายถงึเหตอุนัเป็นแดนเป็นทีม่อบให้แห่งผล คือหมายถงึ

เหตทุีช่กัน�าให้ทรงแสดงอนัจะน�าให้บงัเกดิผล เหตทุีช่กัน�าให้ทรงแสดงนัน้ เป็นเรือ่งที่

บงัเกดิขึน้ในปัจจบุนัก็ได้ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับอนิทรย์ีคอืความสามารถทางศรทัธาปัญญา

เป็นต้นของผู้ฟังนั้นก็ได้ ซ่ึงก็หมายคลุมถึงความถนัดต่าง ๆ ของบุคคลที่รับเทศนา  

ซึง่แต่ละบคุคลนัน้ได้อบรมมา ซ่ึงตนเองกไ็ม่รูต้นเองว่ามีความถนดัของตน หรือตนได้

เคยอบรมมาอย่างไร แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่า ทรงทราบ

ถึงอินทรีย์คือความสามารถทางศรัทธาปัญญาเป็นต้น รวมถึงทรงทราบเรื่องที่บุคคล

ผูร้บัเทศนานัน้ ได้เป็นมาอย่างไรในอดตี ได้อบรมมาอย่างไร ได้ถนดัอย่างไร และเมือ่

ทรงแสดงอย่างไรจึงจะเข้ากันกับเรื่องของเขา กับความถนัดของเขา กับพื้นแห่งความ

สามารถทางศรัทธาปัญญาของเขา ซ่ึงจะเป็นเหตุให้เขารับได้ เพ่ิมเติมความสามารถ

คือศรัทธาปัญญาเป็นต้นของเขาให้สูงขึ้น ตั้งแต่ขั้นสามัญจนถึงขั้นบรรลุมรรคผลตาม

ภูมิตามชั้น ก็คือทรงทราบเรื่องแห่งภูมิช้ันของเขาเอง นี้แหละเป็นนิทานที่น�าให้ทรง

แสดงธรรมให้เหมาะแก่บุคคลอันเป็นเหตุ.

ดงัจะแสดงเรือ่งหนึง่ซ่ึงได้แสดงไว้ในพระสตูรว่า ครัง้หนึง่พระพทุธเจ้าได้เสดจ็

ไปในหมู ่บ้านของพราหมณ์ ในเอกนาฬา ทักขิณาคีรี แคว้นมคธ ในครั้งนั้น  

กสิภารทวาชพราหมณ์ซ่ึงเป็นคหบดีมีนาอยู่เป็นอันมาก ได้ก�าลังเตรียมไถถึง ๕๐๐ 
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เพือ่ทีจ่ะท�าการไถนา พระพทุธเจ้าได้เสดจ็เข้าไปบณิฑบาตในหมูบ้่านของพราหมณ์นัน้ 

เสด็จผ่านเข้าไปในโรงเลี้ยง ซึ่งพราหมณ์ได้จัดขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงคนทั้งหลายที่จะได้เริ่ม

ท�าการไถนา และกก็�าลงัหงุข้าวมธปุายาสส�าหรับท่านพราหมณ์จะบริโภคเอง ฝ่ายท่าน

พราหมณ์เมือ่ได้เหน็พระพทุธเจ้าเสดจ็เข้ามา จงึได้ออกไปต้อนรับและได้กล่าวว่า พวกเรา

ท�าการไถท�าการหว่านจึงบริโภค ฝ่ายท่านสมณโคดมก็ควรจะท�าการไถท�าการหว่าน 

จึงจะบริโภค ตามที่ท่านพราหมณ์กล่าวต้อนรับพระองค์ดั่งนี้ก็เป็นท�านองแสดงว่า  

พวกเขาเตรยีมอาหารกนัส�าหรบับรโิภค กโ็ดยทีเ่ขาจะต้องท�างานท�าการไถท�าการหว่านกนั 

ส่วนพระองค์ไม่ได้ทรงท�าอะไร อุ้มบาตรมา พระองค์จงึสมควรทีจ่ะท�าการไถท�าการหว่าน

เสียก่อน จึงจะควรบริโภค จะมารับเอาไปเปล่า ๆ เฉย ๆ ดั่งนี้โดยไม่ท�างาน ก็ดูไม่

เหมาะไม่ควร ฝ่ายพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบว่า แม้เราก็ได้ท�าการไถการหว่าน เราก็

มีไถเป็นต้น ฝ่ายท่านพราหมณ์ก็กล่าวว่า ก็ไม่เห็นพระองค์มีไถอยู่ที่ไหน พระองค ์

จึงได้ตรัสตอบว่า “เรามีไถเป็นต้น กล่าวคือ สทฺธา พีช� ตโป วุฏฺิ ศรัทธาความเชื่อ

เป็นพืช ตบะความเพยีรเผากเิลสเป็นฝน ปญฺญา เม ยคุนงคฺล� ปัญญาเป็นแอกเป็นไถ

ของเรา หิรี อีสา มโน โยตฺต� หิริความละอายใจเป็นงอนไถ มโนคือใจเป็นเชือก สติ 

เม ผาลปาจน� สติเป็นผาลเป็นปฏักของเรา กายคุตฺโต วจีคุตฺโต อาหาเร อุทเร ยโต  

เราคุ้มครองกายคุ้มครองวาจา ส�ารวมในอาหารในท้อง สจฺจ� กโรมิ นิทฺธาน� กระท�า

การถอนต้นหญ้า ก็คือท�าสัจจะความจริงในวาจาเป็นต้น โสรจฺจ� เม ปโมจน� โสรัจจะ

ความพอใจสงบเสงีย่มเป็นการพกัผ่อน เป็นการปลดเปลือ้งของเรา วิรยิ� เม ธรุโธรยหฺ� 

โยคกเฺขมาธวิาหน� คจฺฉต ิอนวิตตฺนตฺ� ยตถฺ คนตฺฺวา น โสจติ ความเพยีรซึง่เป็นเครือ่ง

น�ามาซึง่ความเกษมจากโยคะคอืเคร่ืองประกอบผกูพนัไว้ เป็นเครือ่งน�าธรุะคอืแอกของ

เรา ซึ่งน�าไปแล้วก็ไม่กลับ เป็นที่ ๆ ไปแล้วไม่เศร้าโศก เอว� เม สา กสิ กฏฺา สา 

โหติ อมตปฺผลา การไถนี้ของเราอันเราไถแล้ว การไถนี้นั้นมีอมตะคือธรรมที่ไม่ตาย

เป็นผล เอต� กสึ กสิตฺวาน สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ บุคคลท�าการไถนานี้แล้วจะพ้นจาก

ทกุข์ทัง้ปวง” ดัง่นี ้พราหมณ์ได้ฟังกม็คีวามเลือ่มใส กใ็ห้ตกัข้าวปายาสทัง้หมดมาเพือ่

จะใส่บาตรถวาย แต่พระองค์ไม่ทรงรับ ตรัสว่า การที่ทรงแสดงตอบนั้นเหมือนอย่าง

เป็นการขับกล่อมให้พราหมณ์ถวาย เมื่อเป็นดั่งนี้ก็อย่าได้ถวายข้าวปายาสนั้น เม่ือ
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ต้องการที่จะถวายพระสงฆ์ก็ให้ถวายข้าวน�้าอย่างอื่น พราหมณ์ก็กราบทูลถามว่า  

ถ้าเช่นนั้นก็จะให้น�าข้าวปายาสนั้นไปทิ้งเสียที่ไหน ก็ตรัสว่าให้เทลงในน�้าหรือที่ดินอัน

เป็นที่ไม่มีตัวสัตว์ พราหมณ์ก็ได้ปฏิบัติตาม พราหมณ์นั้นมีความเลื่อมใส ก็ได้กล่าว

วาจาถงึพระพทุธเจ้าพร้อมทัง้พระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ และได้กล่าวขอเข้าบวชใน

พระธรรมวนิยันี ้พระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงอนญุาตให้เข้าบวชได้ พราหมณ์นัน้เมือ่บวชเป็น

ภิกษแุล้ว กไ็ด้ตัง้ใจปฏบิตัเิพือ่ผลท่ีกลุบตุรผูอ้อกบวชต้องการปฏบิตัเิพือ่บรรลถึุง กไ็ด้

บรรลถุงึผลท่ีสดุในพระพุทธศาสนา เป็นผูเ้สรจ็กจิในพระพุทธศาสนา เป็นผูส้ิน้อาสวะ

แล้วท่านหนึ่ง. 

ตามพระพุทธภาษิตนี้เรียกว่า ทรงแสดงธรรมขึ้นตามเหตุ คือตามนิทาน คือ

เหตุที่น�าให้ทรงแสดง เพราะพราหมณ์นั้นเป็นชาวนา และได้กราบทูลถึงเรื่องการท�า

นา ว่าพวกตนนัน้ต้องท�านาก่อนจงึจะบริโภค พระพทุธองค์นัน้กค็วรต้องท�านาเสยีก่อน

จึงจะบริโภค พระพุทธองค์ก็ตรัสว่า ได้ทรงท�านาแล้ว พราหมณ์ก็ถามว่า ไม่เห็นมีไถ

อยูท่ีไ่หน เพราะเหน็แต่ทรงอุ้มบาตรมาเท่านัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัแสดงธรรมเรือ่ง

การท�านาในพุทธศาสนา ซึ่งในการท�านานั้นก็จะต้องมีพืชที่จะหว่าน จะต้องมีน�้ามีฝน 

จะต้องมีแอกมีไถ จะต้องมีงอนไถ จะต้องมีเชือกส�าหรับที่จะผูก เช่นผูกโคส�าหรับที่

จะเทียมแอก จะต้องมีผาลมีปฏัก จะต้องมีการรักษา เช่นการคอยถอนหญ้าไม่ให้ขึ้น 

และก็จะต้องมีการปลดเปลื้อง คือเมื่อโคได้ไถและมีคนคอยควบคุมพอสมควร ก็ต้อง

มีการหยุดพักกันบ้าง และเมื่อมีเหตุต่าง ๆ อันจะเป็นอันตรายแก่การท�านา หรือการ

ไถการหว่านการรกัษาต้นข้าวทัง้หลาย กจ็ะต้องปลดเปลือ้งเหตขุดัข้องเหล่านัน้ จนถึง

จะต้องมกีารเสร็จ คือมีการท�านาเสรจ็กนัคราวหนึง่ ๆ และจะต้องมกีารเทยีมแอกเทยีม

ไถที่จะท�าการไถ ตลอดจนถึงมีการหว่าน มีการรักษา มีการเก็บเกี่ยว มีการน�าข้าวที่

ได้ไปสู่ยุ้งสู่ฉางเป็นต้น พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมขึ้นมาทุกข้อ ว่าข้อนั้นเป็นพืช 

ข้อนัน้เป็นน�า้เป็นฝนเป็นต้น อนัแสดงว่าได้ทรงมเีครือ่งมอืในการท�านาทกุอย่าง ได้ทรง

มกีารท�านาจนเสรจ็จนได้บรรลผุล และกท็รงแจกออกไปเป็นข้อ ๆ ว่า ศรทัธาคอืความ

เชื่อในวัตถุที่ควรเชื่อ ประกอบด้วยญาณคือความหยั่งรู้ และมีความเชื่อในตนเองที่จะ

มั่นคงอยู่ในวัตถุที่ควรเชื่อนั้น เป็นพืช ตบะคือความเพียรเผากิเลส เป็นน�้าเป็นฝน 
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ปัญญาคือความรู้ที่เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริง ตั้งต้นแต่ความรู้จักบาปบุญคุณโทษ 

ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ จนถึงความรูใ้นอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ เป็นแอกเป็นไถ หริิคอืความละอาย

แก่ใจต่อความชั่ว เป็นงอนไถ มโนคือใจ เป็นเชือก คือใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เป็นเชือก

ส�าหรับผูกโคกับไถเป็นต้น ส�าหรับผูกโคกับแอกไถเป็นต้น ทรงมีความคุ้มครองกาย

คุม้ครองวาจา ส�ารวมในอาหารในท้อง กระท�าการถอนหญ้าเป็นต้น กค็อืทรงท�าสัจจะ

คอืความจรงิ จรงิกาย จรงิวาจา จรงิใจ ทรงมโีสรจัจะคอืความพอใจ เป็นความปลดเปลือ้ง

ในที่สุด คือเป็นความส�าเร็จเสร็จกิจ ทรงมีความเพียรซึ่งให้บรรลุถึงความเกษมจาก

โยคะคอืกเิลสทีเ่ป็นเครือ่งผกูพนัเอาไว้ เป็นธรุะทีค่วรน�าไป คอืเป็นเครือ่งเหมอืนอย่าง

การทีน่�าแอกน�าไถไปไถนา หว่าน รกัษาต่าง ๆ ตลอดจนถงึเกบ็เกีย่ว ซึง่เมือ่เสรจ็การ

ท�านานีไ้ปแล้วกไ็ม่กลับ คือไม่ต้องกลับมาท�าอกีเหมือนอย่างการท�านาท่ีต้องท�าทุก ๆ ปี 

แต่นาทีพ่ระองค์ทรงท�าด้วยธรรมดงักล่าวมานี ้เสรจ็ไปแล้วกแ็ล้วไป ไม่ต้องกลบัมาท�า

อกี ซึง่ไปแล้วกไ็ม่เศร้าโศกไม่ทุกข์ คือพ้นทกุข์ได้ การไถอย่างนีพ้ระองค์ได้ทรงไถแล้ว

เสรจ็แล้ว การไถนาท่ีพระองค์ทรงไถแล้วนัน้ มอีมตะคอืธรรมทีไ่ม่ตายเป็นผล กระท�า

การไถนี้แล้วพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ธรรมะที่ได้น�ามาแสดงนี้ ก็เป็นเครื่องสาธกให้ 

เห็นว่า ทรงแสดงธรรมมีเหตุคือเร่ืองท่ีน�าให้ทรงแสดง และก็ทรงแสดงให้เหมาะสม  

ทั้งเป็นธรรมะท่ีควรรู้ควรเห็น คือท่ีรู้ได้เห็นได้ และมีปาฏิหาริย์คือเป็นจริงสมจริง  

ดังที่เมื่อได้ทรงแสดงแล้วเหมาะแก่เรื่องของพราหมณ์ชาวนา ข้างพราหมณ์นั้นก็ฟัง

เข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้ว ก็มีความเล่ือมใสถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ ์

เป็นสรณะ กับทั้งขอออกบวชเป็นภิกษุ ได้ปฏิบัติจนเสร็จกิจในพระพุทธศาสนา.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘



กัณฑ์ที่ ๔๒ 

จตุพธิสมณกถา 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

จตุโร สมณา น ปญฺจมตฺถิ (จุนฺทาติ ภควา) เต เต อาวิกโรมิ สกฺขิปุฏฺโ

มคฺคชิโน มคฺคเทสโก จมคฺเค ชีวติ โย จ มคฺคทูสีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ได้ทรงแสดงธรรมะ

สั่งสอนที่บุคคลทุก ๆ คนซึ่งเป็นผู้ฟังนี้เอง และทรงแสดงทางปฏิบัติอันเรียกว่า 

มรรค ที่แปลว่าหนทาง คือทางปฏิบัติ เพื่อผู้ฟัง เมื่อฟังทราบแล้ว จะได้ปฏิบัติที่กาย

ทีว่าจาทีใ่จของตนตามทีท่รงแสดงนัน้ และผู้ฟังของพระองค์ซึง่มีศรทัธาปสาทะ ต้องการ

ที่จะออกจากเรือน มาบวชเป็นผู้ไม่มีเรอืนตามพระพุทธเจ้า ก็ไดข้อบรรพชาอุปสมบท

คอืขอบวช พระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงประทานพระพทุธานญุาตให้บวช ต้ังต้นแต่ทรงบวชให้

ด้วยพระองค์เอง และต่อมากโ็ปรดให้สงฆ์เป็นผูบ้วชให้ ดงัท่ีได้ใช้ปฏิบติัอยู่จนถึงทุกวันนี้ 

ผูท้ีอ่อกบวชในพทุธศาสนา เดมิกม็ภีกิษุ ภิกษุณ ีสามเณร สามเณร ีและนางสกิขมานา 

ฝ่ายผู้ที่มีศรัทธาปสาทะในพุทธาทิรัตนตรัย แต่ยังไม่ประสงค์จะออกบวช ก็แสดงตน
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ถงึพระพทุธเจ้าและพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ เป็นอบุาสกอุบาสิกา คอืผูเ้ข้านัง่ใกล้

พระรัตนตรัย และต่อมาก็รวมเรียกว่า พุทธศาสนิกผู้นับถือพุทธศาสนา ส�าหรับผู้ที่

ออกบวชน้ัน กไ็ด้มีค�าเรยีกว่าบรรพชติคอืผูอ้อกบวชบ้าง ว่าสมณะทีแ่ปลว่าผูส้งบระงบั

บ้าง ค�าว่า สมณะ นี้ ก็เหมือนอย่างค�าที่เรียกกันว่าพระ คือค�าว่าสมณะได้มาเป็นชื่อ

ของผู้ออกบวช ดังที่เราเรียกชื่อของผู้ออกบวชเป็นพระภิกษุว่าพระ และสมณะหรือ

พระผู้ที่ออกบวชแล้วนั้น ที่บวชด้วยศรัทธาปสาทะ ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อละ

กิเลสและกองทุกข์ จนถึงละกิเลสและกองทุกข์ได้ ก็มีอยู่ ผู้ที่ออกบวชแล้วไม่ตั้งใจ

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ แต่ปฏิบัตผิดิพระธรรมวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วบญัญตัิ

แล้ว ก็มีอยู่ นักบวชนอกพุทธศาสนาก็คงเรียกว่าสมณะหรือบรรพชิตเหมือนกัน  

ที่ปฏิบัติดีก็มี ไม่ปฏิบัติดีก็มี บางลัทธินั้นเป็นลัทธิที่ผิดหรือนอกพุทธศาสนา สอนให้

ปฏิบัติผิดคลองธรรมของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่เป็นอันมาก บางลัทธิก็สั่งสอนดี แต่ผู้

ทีอ่อกบวชปฏบิตัดิบ้ีางไม่ดบ้ีางกมี็ เพราะฉะนัน้ สมณะทัง้หลายในโลกนี ้คอืผูท้ีอ่อกบวช 

จะบวชในพุทธศาสนาหรือบวชในลัทธินอกพุทธศาสนาก็ตาม จึงมีอยู่เป็นอันมาก.

บุคคลเป็นอันมากได้มีความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้ ว่าสมณะคือพระนั้น

มอียูก่ีจ่�าพวกกนั บางคนนัน้เมือ่เหน็สมณะหรอืพระบางรปูประพฤตไิม่ดไีม่ชอบ กเ็ลย

ไม่เลือ่มใสในพระหรอืสมณะท้ังหมด อย่างนีก็้ม ีเพราะฉะนัน้ จงึได้มเีรือ่งเล่าแสดงไว้

ในพระสตูรในครัง้พุทธกาล ว่าได้มบุีตรของช่างทองผู้หนึง่ ชือ่ว่านายจนุทะ ได้กราบทลู

ถามพระพทุธเจ้าว่า สมณะท้ังหลายในโลกมอียูเ่ท่าใด ขอพระองค์ได้ตรสับอกสมณะนัน้ 

พระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาก็ได้ตรัสบอกว่า สมณะท้ังหลายมีอยู่ ๔ จ�าพวก  

ดังพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้น ที่แปลความว่า

จ�าพวกท่ี ๑  คือสมณะผู้ชนะกิเลสและกองทุกข์ด้วยมรรคคือทางปฏิบัติอัน 

ถูกต้อง ทางปฏิบัติอันชอบ

จ�าพวกที่ ๒  คือผู้ที่แสดงมรรคคือทางปฏิบัติ

จ�าพวกที่ ๓  คือผู้ที่ด�ารงชีวิตอยู่ในมรรคคือทางปฏิบัติ

จ�าพวกที่ ๔  คือผู้ที่ประทุษร้ายมรรค คือปฏิบัติผิดทาง
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และได้ตรัสอธิบายไว้ต่อไปทีละจ�าพวก ซึ่งแปลความว่า

สมณะจ�าพวกท่ี ๑ คือสมณะผูช้นะกองทกุข์และกเิลสด้วยมรรคคือทางปฏบิตัิ

อนัชอบนัน้ ก็ได้แก่สมณะผูท่ี้เม่ือข้ามความสงสัยได้ ผูป้ราศจากลกูศร คอืกิเลสทีเ่สียบ

แทงใจ ผู้ยนิดยีิง่ในนพิพาน ผูไ้ม่ก�าหนดัยนิดติีดไปตามอารมณ์ท้ังหลาย ผูน้�าโลกพร้อม

ทั้งเทวโลก พระพุทธะคือพระผู้รู้ทั้งหลายย่อมกล่าวผู้นั้นซึ่งเป็นผู้คงท่ี ว่าเป็นผู้ชนะ

กเิลสและกองทกุข์ด้วยมรรคคอืทางปฏิบัติอันชอบ พระพทุธาธบิายข้อนีน้้อมเข้ามาถึง

สมณะในพทุธศาสนา ผูข้้ามความสงสยัเสยีได้ คอืผูข้้ามความสงสัยในพระพทุธเจ้าใน

พระธรรมในพระสงฆ์เป็นต้น มีศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธาทิรัตนตรัย ผู้ปราศจาก

กเิลสเพยีงดงัศรทีเ่สยีบแทงใจ กคื็อปราศจากตัณหา ความดิน้รนทะยานอยากของจติใจ 

ซึ่งเป็นเหมือนดังศรเสียบแทงใจ ถอนตัณหาเสียได้ ผู้ยินดียิ่งในนิพพาน ก็คือยินดียิ่ง

ในธรรมที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดเป็นเครื่องเสียบแทงใจ ในธรรมเป็นที่ดับกิเลส

และกองทุกข์ทั้งสิ้น ไม่ก�าหนัดติดยินดีในอารมณ์ทั้งหลาย คือเมื่อรับอารมณ์ทั้งหลาย 

มีรูปารมณ์เป็นต้น ทางตาเป็นต้น ก็ไม่ตามก�าหนัดยินดีติดอยู่ในอารมณ์เหล่าน้ัน 

อารมณ์เหล่านั้นก็ตกอยู่แค่ภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเท่านั้น คือเห็นรูป

อะไรแล้วก็แล้วไป ได้ยินเสียงอะไรแล้วก็แล้วไป ได้ทราบกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรแล้ว

ก็แล้วไป ได้รู้ธรรมคือเรื่องราวอะไรในรูปเสียงเป็นต้นแล้วก็แล้วไป ไม่ยึดถือมาเป็น

เครือ่งผกูพนัใจให้เกดิความยนิดคีวามยนิร้ายไหลเข้ามาท่วมทบัใจ เป็นผูน้�าโลกพร้อม

ทัง้เทวโลก กค็อืเป็นผูน้�าชนะกเิลสและกองทกุข์ด้วยมรรคคอืทางปฏบิตัชิอบ เพราะว่า

ข้อปฏบิตัทิีใ่ห้ข้ามความสงสยัเสียได้ ท่ีให้ถอนกเิลสอนัเสยีบแทงใจเสยีได้ ทีใ่ห้ยนิดยีิง่

ในนิพพาน ทีใ่ห้ไม่ก�าหนดัตดิยนิดใีนอารมณ์ทัง้หลาย นัน่กค็อืมรรคคือทางปฏบิตัชิอบ 

เมือ่มมีรรคคอืทางปฏบัิตชิอบ จงึเป็นผูท้ีข้่ามพ้นความสงสยัเสยีได้เป็นต้นดงักล่าว และ

เมื่อเป็นดั่งนี้ก็เป็นผู้น�า เพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ชนะ ผู้ที่ชนะนั้นย่อมเป็นผู้น�า ชนะกิเลส

และกองทุกข์ทั้งหมด ไม่เป็นทาสของตัณหา ไม่เป็นทาสของกิเลส แต่เป็นไทคือเป็น

ใหญ่เป็นเสร ีไม่อยู่ในอ�านาจของกเิลส เม่ือเป็นผูช้นะดัง่นี ้จงึชือ่ว่าเป็นผูน้�าโลกพร้อม

ทั้งเทวโลก เพราะว่าโลกและเทวโลกทั้งปวงนั้นยังข้ามพ้นความสงสัยมิได้ ยังมีกิเลส

เป็นลูกศรเสียบแทงใจ ยังไม่ยินดียิ่งในนิพพาน แต่ว่ายังมีความเพลินยินดีในอารมณ์
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อันเป็นที่ตั้งของกิเลสท้ังหลาย ยังมีความก�าหนัดยินดีติด ตามกิเลสตามอารมณ์ 

ทัง้หลาย จึงยงัเป็นทาสของตณัหา ทาสของกเิลส ยงัไม่เป็นไทแห่งตน ไม่เป็นเสรีแห่งตน 

เมือ่เป็นดัง่นี ้จงึเป็นผูน้�ามไิด้ เพราะยงัไม่ชนะกเิลสและกองทกุข์ ยงัต้องตกอยูภ่ายใต้

กเิลสและกองทกุข์ทัง้หลาย โลกและเทวโลกอนัหมายถงึสตัวโลก ตลอดถงึเทพดามาร

พรหมท้ังหลาย กเ็ป็นเหมอืนอย่างเช่นนี ้ยงัเอาชนะกเิลสและกองทกุข์มไิด้ กเ็ป็นผูน้�า

ไม่ได้ เมื่อเป็นผู้ชนะกิเลสและกองทุกข์ได้ ก็เป็นผู้น�าได้ น�าโลกพร้อมท้ังเทวโลกได้  

ก็คือเป็นผู้ที่ชนะตนเอง ชนะจิตใจของตนเอง คือชนะกิเลสและกองทุกข์ดังกล่าวนั้น

น่ันเอง ด้วยการปฏิบัติในมรรคที่ถูกที่ชอบ มรรคในพุทธศาสนาก็คือมรรคมีองค์ ๘ 

อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ อันนับเข้าใน

ปัญญาสกิขา สมัมาวาจา เจรจาชอบ สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ สมัมาอาชวีะ เลีย้ง

ชีวิตชอบ อันนับเข้าในสีลสิกขา สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ  

สมัมาสมาธ ิตัง้ใจชอบ อนันบัเข้าในจติตสกิขาหรอืสมาธ ิสมณะจ�าพวกที ่๑ กค็อืผูท้ี่

เอาชนะกิเลสและกองทุกข์ด้วยมรรคชอบดังกล่าว.

สมณะจ�าพวกที่ ๒ คือผู้แสดงมรรคทางปฏิบัติชอบ ก็ได้แก่สมณะจ�าพวก 

ที่รู้ว่า นิพพานเป็นธรรมอย่างย่ิงในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมบอกย่อมจ�าแนกธรรมใน 

พระธรรมวนิยันี ้บัณฑติทัง้หลายกล่าวภกิษคุอืสมณะนัน้ผูท้ีต่ดัความสงสยัได้ เป็นมนุี

คือผู้รู้ เป็นผู้ไม่หวั่นไหว ว่าเป็นผู้แสดงมรรคคือทางปฏิบัติชอบจ�าพวกที่ ๒ สมณะ

จ�าพวกที่ ๒ ตามพระพุทธาธิบายนี้ ก็คือสมณะจ�าพวกท่ี ๑ ดังกล่าวนั้นนั่นแหละ  

เป็นผู้รู้เป็นผู้ไม่หวั่นไหว ได้รู้จักนิพพานในธรรมวินัยนี้ว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งยอด และ

เมือ่ได้ปฏบิตัติดักเิลสและกองทกุข์ เอาชนะกเิลสและกองทุกข์ได้ เป็นผูรู้แ้ล้วว่านพิพาน

เป็นธรรมะอย่างย่ิงยอด กไ็ด้บอกกล่าวจ�าแนกแจกแจงพระธรรมวนิยันี ้ดงัเช่นพระสมัมา-

สัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้เอาชนะกิเลสและกองทุกข์ด้วย

มรรคโดยชอบได้ พระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงแสดงจ�าแนกบอกกล่าวส่ังสอนพระสาวกซึง่เป็น

ผู้ที่ได้ฟังได้ปฏิบัติได้รู้ตาม เอาชนะกิเลสและกองทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าได้ด้วยมรรค

คือทางปฏิบัติชอบ ก็ได้จ�าทรงค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท�าความเข้าใจได้ถูกต้อง  

แล้วน�ามาจ�าแนกแจกแจงแสดงสั่งสอน นี้ก็คือสมณะจ�าพวกที่ ๒ ก็คือจ�าพวกที่แสดง

ทางปฏิบัติชอบ.
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สมณะจ�าพวกท่ี ๓ กคื็อผูท่ี้เป็นอยูใ่นมรรค ด�ารงชวีติอยูใ่นมรรคคอืทางชอบ 

ก็ได้แก่สมณะผู้ที่ได้ด�ารงชีวิตอยู่ในมรรคคือทางปฏิบัติชอบ กล่าวคือในบทแห่งธรรม

อนัเรยีกว่าธรรมบท ทีพ่ระพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดาแสดงดแีล้ว เป็นผูส้�ารวมแล้ว เป็น

ผู้มีสติ ส้องเสพปฏิบัติธรรมบทคือบทแห่งธรรมอันไม่มีโทษ พระพุทธะคือพระผู้รู้ทั้ง

หลายบัณฑิตทั้งหลาย กล่าวผู้ที่ได้ด�ารงชีวิตอยู่ในมรรคคือทางชอบ เป็นภิกษุคือ 

เป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะ ว่าเป็นสมณะจ�าพวกที่ ๓ สมณะจ�าพวกที่ ๓ นี้คือผู้ท่ีก�าลัง

ปฏิบัติอยู่ เพื่อเอาชนะกิเลสและกองทุกข์ในมรรคคือทางที่ชอบ อันได้แก่ธรรมบทคือ

ทางแห่งธรรม บทแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว เป็นผู้ส�ารวมแล้ว เป็นผู้

มีสติ เป็นผู้ท่ีส้องเสพทางปฏิบัติอันไม่มีโทษท้ังหลาย คือธรรมบท บทแห่งธรรม  

ทางแห่งธรรม ทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้ว กไ็ด้แก่มรรคอนัมีองค์ ๘ นัน้ ย่นลง

ก็คือ ศีลสมาธิปัญญา ก็ได้แก่พุทธศาสนิกชนท้ังหลายซึ่งเป็นผู้ท่ีตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติ

ธรรมบท คือข้อธรรม บทแห่งธรรม ทางแห่งธรรม ธรรมปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัส

แสดงไว้แล้วทัง้ปวง รวมเข้าในศลีในสมาธใินปัญญาดงักล่าว รวมเข้าในข้อธรรมทัง้ส้ิน  

อันเป็นทางปฏิบัติที่ไม่มีโทษทั้งหลาย นับตั้งแต่ขั้นสามัญชน ขั้นปุถุชนสามัญ จนถึง

อริยชนที่ละกิเลสและกองทุกข์ได้บางส่วน ยังไม่ส้ินเชิง คือนับตั้งแต่สามัญชน คือ

ปุถุชน กัลยาณปุถุชนผู้ปฏิบัติธรรม จนถึงบุคคลผู้เป็นโสดาบัน เป็นสกทาคามี  

เป็นอนาคามี ชื่อว่าด�ารงชีวิตอยู่ในทางท่ีชอบ ไม่ออกนอกทาง ด�ารงชวีติอยูใ่นทางนี้  

กค็อืด�ารงชวีติอยู ่ ด�ารงกายด�ารงวาจาด�ารงใจ ท�าพดูคิดอยูใ่นทางทีถ่กูทีช่อบ ไม่ออก 

นอกทาง ประคับประคองตนให้อยู่ในทาง ให้มีชีวิตอยู่ในทาง ไม่ออกนอกทาง ก็คือ 

ทางแห่งธรรมบททีพ่ระพทุธเจ้าได้แสดงไว้แล้วโดยชอบ ส้องเสพปฏิบตัแิต่ธรรมซึง่ไม่มี

โทษทัง้หลาย ดงัทีพ่ทุธศาสนกิชนทัง้หลายตัง้ใจปฏบิตักัินอยู่ เม่ือด�ารงกายวาจาใจอยู่

ในทางที่ชอบ ก็ชื่อว่าด�ารงชีวิตอยู่ในทางด้วยกัน นี้เป็นสมณะจ�าพวกที่ ๓.

สมณะจ�าพวกที่ ๔ คือผู้ประทุษร้ายมรรคคือทางที่ชอบ ได้แก่ผู้ที่ได้กระท�า

เพศของผูท้ีมี่วตัรปฏิบตัดิท้ัีงหลายให้เป็นเคร่ืองก�าบงัไว้ข้างนอก แต่ซ่อนความประพฤติ

ชั่วไว้ภายใน ได้แก่เป็นผู้ที่โลดแล่นไปตามอ�านาจของกิเลสตัณหาทั้งหลาย เป็นผู้
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ประทุษร้ายตระกูลคือประจบประแจงตระกูล เป็นผู้คะนอง เป็นผู้มีมายาคือเจ้าเล่ห์

หลอกลวง เป็นผู้ไม่ส�ารวม เป็นคนแกลบคือไม่มีเม็ดข้าวอยู่ เขาสีเขาต�าเอาเม็ดข้าว

ออกแล้วเหลือแต่แกลบ แกลบจึงไม่มีสาระอะไร คนแกลบก็คือคนที่ไม่มีสาระอะไร 

ไม่มแีก่นสารอะไรภายใน สมณะดงักล่าวนีแ้หละ แม้จะครองเพศเป็นสมณะครองเพศ

เป็นภิกษุสามเณร ก็เอาความเป็นภิกษุสามเณรหรือเอาผ้ากาสาวพัสตร์บังไว้ข้างนอก 

หรือว่าแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกา ก็เอาความที่แสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกานั้น

ปิดบังไว้ข้างนอก แต่ว่าประพฤติชั่วประพฤติผิดทั้งหลาย มีมายาคือเจ้าเล่ห์หลอกลวง 

หลอกลวงว่าเป็นสมณะด้วยเพศหรือด้วยการแสดง แต่ความจริงนั้น ความประพฤติ

ทางกายทางวาจาทางใจ ไม่เป็นสมณะ แล่นไปตามอ�านาจของกิเลสตณัหา ประจบประแจง

ตระกูล ไม่ส�ารวม เป็นมนุษย์แกลบหรือเป็นคนแกลบเป็นสมณะแกลบ ความเป็น

สมณะน้ันเหมือนอย่างเป็นแกลบของเม็ดข้าว เม่ือเขาต�าเขาสีแล้ว ก็เหลือแต่เปลือก

ข้างนอกเป็นแกลบ ไม่มสีาระแก่นสารอะไรอยู่ในภายใน สมณะจ�าพวกนีช้ือ่ว่าเป็นผูท้ี่

ประทษุร้ายมรรคคอืทางทีช่อบ มาก ๆ ขึน้ไปยิง่ ๆ ขึน้ไปด้วยธรรมปฏริปูคอืสทัธรรม

ที่ปลอมทั้งหลาย นี้เป็นจ�าพวกที่ ๔ คือสมณะที่ท�าร้ายมรรคคือทางที่ชอบ.

จึงรวมเป็นสมณะ ๔ จ�าพวก คือหนึ่ง สมณะที่เอาชนะกิเลสและกองทุกข์ได้

ด้วยมรรคคือทางที่ชอบ สอง สมณะผู้แสดงมรรคคือทางที่ชอบ สาม สมณะผู้ด�ารง

ชีวิตอยู่ในทางชอบ ผู้ท่ีก�าลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ ด�ารงกายวาจาใจอยู่ในทางชอบ  

ไม่ออกนอกทาง สมณะจ�าพวกทีสี่ ่คอืผูท้ีแ่สร้งแสดงว่าอยูใ่นทาง เช่นครองผ้ากาสาวพสัตร์ 

แสดงตนว่าเป็นภกิษเุป็นสามเณรอบุาสกอบุาสกิา แต่ความจรงินัน้ซ่อนความประพฤติ

ชัว่อยูภ่ายใน ท�ากายวาจาใจไม่เป็นสมณะ ปฏิบัตใินสัทธรรมปลอมคอืทางทีผ่ดิท้ังหลาย 

ดั่งน้ีได้ช่ือว่าเป็นผู้ประทุษร้ายมรรคคือทางท่ีชอบ พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงสมณะไว้ 

๔ จ�าพวกดั่งนี้ ก็เพื่อให้ได้ทราบว่า ที่ชื่อว่าสมณะสมณะ หรือที่ครองเพศเป็นสมณะ

สมณะกันนัน้ ดกีม็ไีม่ดก็ีม ีเพราะฉะนัน้ ให้ท�าความรูจั้กเอาไว้ จงึได้ตรสัไว้ว่า คฤหสัถ์

ผูใ้ดรูจ้กัสมณะ ๔ จ�าพวกน้ี เป็นผูไ้ด้สดบั เป็นอรยิสาวก มปัีญญา รู้จกัสมณะทัง้หมด

ว่าเป็นเช่นนัน้ ๆ และเพราะเหน็ดัง่นี ้แม้ว่าในบางคราวจะได้พบสมณะทีด่อีนันบัอยูใ่น 

๓ จ�าพวกข้างต้น ในบางคราวจะได้พบสมณะทีช่ัว่คอืจ�าพวกที ่๔ กจ็ะไม่เส่ือมศรทัธา
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ไปทั้งหมด เพราะว่ารู้จักที่จะแยกออกว่า สมณะที่ประกอบด้วยโทษประทุษร้าย กับ

สมณะที่ไม่ประกอบด้วยโทษประทุษร้าย คือสมณะที่ร้ายกาจกับสมณะที่ไม่ร้ายกาจ 

และสมณะทีบ่รสิทุธิกั์บสมณะทีไ่ม่บริสทุธิน์ัน้ จะเสมอกนัอย่างไรได้ คือเมือ่เหน็สมณะ

ทีช่ัว่สกัผูห้นึง่สกัคนหน่ึงสกัองค์หนึง่ กจ็ะเหมาว่าชัว่ไปหมดกไ็ม่ได้ หรอืจะเห็นสมณะ

ที่ดีสักองค์หนึ่งรูปหนึ่ง จะคิดว่าทั้งหมดจะต้องดีเหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างนั้นก็ไม่ได้ 

คือเห็นสมณะรูปหนึ่งเป็นอย่างไรแล้ว จะเห็นว่ารูปอ่ืนเป็นอย่างนั้นทั้งหมดก็หาได้ไม่ 

เพราะว่ามอียู่ถงึ ๔ จ�าพวกดงักล่าวมาแล้ว เพราะฉะนัน้ แม้เห็นสมณะทีช่ัว่แม้คนหนึง่

หรือหมูห่น่ึงแล้ว กย่็อมจะรูว่้ายงัมีสมณะทีด่อีกีเป็นจ�านวนมากเหมือนกนั จงึไม่เสือ่ม

ศรทัธาในพระรตันตรยั คือพระพทุธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึง่เป็นหลกัแห่งสมณะทีด่น้ัีน 

ยังคงมีอยู่ ยังคงด�ารงอยู่.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ธมฺเม จ เย อริยปเวทิเต รตา อนุตฺตรา เต วจสา มนสา กมฺมุนา 

จ เต สนฺติโสรจฺจสมาธิสณฺติา สุตสฺส ปญฺญาย จ สารมชฺฌคูติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะ อนัเวยีนมาถงึเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคอืค�าสัง่สอนนัน้ ย่อมแสดงสจัจธรรม ธรรมะทีเ่ป็นสจัจะ

คือความจริง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัจจธรรม จึงทรงแสดงสัจจธรรมสั่งสอน

จ�าเพาะธรรมะที่ควรรู้ควรเห็น มีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ และผู้ปฏิบัติ

ตามท่ีทรงสั่งสอน ย่อมได้รับผลของการปฏิบัติสมจริงทุกประการ จึงเรียกว่าเป็น

ปาฏหิาริย์ คอืสมจรงิเป็นจรงิทกุประการ และให้พ้นจากกเิลสและกองทกุข์ได้ ให้ส�าเรจ็

ประโยชน์ได้ อนัเป็นประโยชน์ปัจจบุนับ้าง ประโยชน์ภายหน้าบ้าง ประโยชน์อย่างย่ิงบ้าง 

เพราะฉะนัน้ จงึได้มีค�าแสดงคณุของพระธรรมอนัเรยีกว่าพระธรรมคณุ ดงัพระพุทธภาษติ

ที่ตรัสเอาไว้ว่า “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมาจารึ ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม  

ธมฺโม กุโลกปตนา ตทธาริธารี ธรรมะย่อมด�ารงทรงรักษาผู้ปฏิบัติไว้มิให้ตกไปสู่โลก

ที่ช่ัว” และได้มีบทพระธรรมคุณดังที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ว่า “สฺวากฺขาโต ภควตา 

ธมโฺม ธรรมะอันพระผูมี้พระภาคตรสัไว้ดีแล้ว สนทฺฏฺิิโก อนับุคคลผูป้ฏิบตัพิงึเห็นเอง 
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อกาลโิก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา เอหปิสฺสโิก ควรเรยีกให้มาด ูโอปนยโิก ควรน้อม

เข้ามาในตนหรือควรน้อมตนเข้าสู่ธรรม ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ อันผู้รู้พึงรู้ได้

จ�าเพาะตน” เพราะฉะนั้น บัณฑิตผู้ด�าเนินประโยชน์กิจด้วยปัญญา จึงเป็นผู้ยินดีใน

ธรรมที่พระอริยะประกาศไว้แล้ว.

พระอรยิะนัน้กค็อืพระพทุธเจ้า ได้ทรงเป็นพระอรยิะ พระผูเ้จรญิ พระผูป้ระเสรฐิ 

และพระพุทธสาวกผู้รู้ตามพระพุทธเจ้า ก�าจัดกิเลสและกองทุกข์ให้ส้ินไปได้บางส่วน 

ตั้งแต่เป็นโสดาบันบุคคล จนถึงสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์ ก็ได้ชื่อว่าพระอริยะท้ังหมด 

พระพุทธเจ้าผู้พระอริยะ ได้ทรงประกาศพระธรรมค�าสั่งสอนที่เป็นสัจจะคือความจริง 

มลีกัษณะดงัท่ีกล่าวแล้ว พระพุทธสาวกผู้รูต้ามพระพทุธองค์ กไ็ด้ประกาศพระธรรมตาม 

และพระธรรมที่ได้ชื่อว่าสวากขาตธรรม ธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนั้น 

กเ็พราะเป็นธรรมทีง่ามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลาง งามในทีสุ่ด แสดงพรหมจรรย์คอื

ศาสนาค�าส่ังสอน พร้อมท้ังอรรถคือเน้ือความพร้อมทั้งพยัญชนะคือถ้อยค�า บริบูรณ์

คอืไม่บกพร่อง บรสิทุธิค์อืไม่ผดิพลาด ถกูต้องทัง้หมด เพราะฉะนัน้ ผูต้ัง้ใจฟังย่อมได้

ปัญญาในธรรมน้อยหรอืมาก ทัง้ได้ศรทัธาในธรรม จงึมีความยินดีในธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

และพระพุทธสาวกได้ประกาศแสดงไว้แล้วน้ี และเม่ือปฏบิติัย่อมได้รับผลของการปฏบิติั

ต้ังแต่ในเบื้องต้น ก็ย่อมยินดีในผลที่ได้ อันน�าให้ยินดีในธรรมท่ีเป็นปฏิบัติธรรม  

เพ่ิมศรัทธาเพ่ิมปัญญาให้ย่ิงขึน้ไป เพราะฉะนัน้ จงึเป็นผูม้กีายมวีาจามใีจดขีึน้ ประเสรฐิ

ขึน้ เจรญิข้ึน ตัง้แต่ขัน้ต้นข้ันต�า่ จนถงึยอดเยีย่ม กล่าวโดยทัว่ไปก็คอื มีกายมวีาจามีใจ 

เป็นสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจ ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบถ คือทางของกรรมที่เป็นกุศล 

ทีเ่ป็นกายกรรม ๓ กค็อื เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลักขโมย เว้นจากความประพฤติ

ผดิในกามทัง้หลาย ทางวาจา ๔ คอื เว้นจากพดูเทจ็ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพดู

ค�าหยาบ เว้นจากพดูเพ้อเจ้อเหลวไหล ทางใจ ๓ กค็อื ไม่โลภเพ่งเลง็ทรพัย์สมบตัขิอง

ผูอ้ืน่มาเป็นของตน ไม่พยาบาทปองร้ายล้างผลาญผูอ้ืน่ ไม่เหน็ผดิจากท�านองคลองธรรม.

ความประพฤติทางกายอันเรียกว่ากายกรรม ทางวาจาอันเรียกว่าวจีกรรม  

ทางใจอันเรียกว่ามโนกรรม จึงตั้งอยู่ในกุศลกรรมบถ ทางของกรรมท่ีเป็นกุศล  

เป็นสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจ เม่ือเป็นดั่งนี้ จึงได้รับอานิสงสผลของกุศลกรรม 
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ดังทีต่รสัสอนเอาไว้ว่า “ธมมฺ� จเร สจุรติ� พงึประพฤตธิรรมให้เป็นสุจริต น น� ทจฺุจรติ� 

จเร ไม่พงึประพฤตธิรรมให้เป็นทจุรติ ธมมฺจาร ีสขุ� เสติ ผูป้ระพฤติธรรมคอืประพฤติ

สุจริตธรรม ประพฤติธรรมให้เป็นสุจริต ย่อมอยู่เป็นสุข อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ ในโลก

นี้และในโลกอ่ืน” ความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของผู้ยินดีในธรรม จึงเยี่ยม

ขึ้นโดยล�าดับ จนถึงยอดเยี่ยมของตน คือประพฤติทางกายทางวาจาทางใจเป็นสุจริต

โดยส่วนเดียว เมื่อประพฤติสุจริตโดยส่วนเดียว ก็ชื่อว่าเป็นยอดเยี่ยมของตน อาจจะ

กล่าวว่าเป็นยอดเย่ียมของบคุคลอ่ืนอีกเป็นอนัมากไว้ก็ได้ เพราะคนเป็นอนัมากนัน้มกั

ไม่ยินดีในธรรมที่พระอริยะเจ้าประกาศไว้แล้วดังกล่าว แต่ยินดีอยู่ในลาภ ในยศ  

ในสรรเสรญิ ในสขุทัง้หลาย อนัเป็นโลกธรรมส่วนทีน่่ารกัใคร่พอใจทัง้หลาย หรอืยนิดี

อยู่ในเบญจพิธกามคุณคือกามคุณ ๕ อย่าง อันได้แก่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

สิ่งถูกต้อง ที่น่ารักใคร่พอใจทั้งหลาย ยินดีอยู่ในธรรมบ้างก็เป็นส่วนน้อย หรือว่ายินดี

อยู่ในธรรมนัน้น้อยกว่ายนิดใีนเบญจพธิกามคณุ หรอืในโลกธรรมอนัเป็นส่วนทีน่่ารกัใคร่

ปรารถนาพอใจท้ังหลาย เพราะฉะนั้น ความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจจึงไม่ 

ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบถ ไม่ตั้งอยู่ในสุจริตโดยไตรทวารโดยส่วนเดียว และบางคราว 

ก็ยังตั้งอยู่ในอกุศลกรรมบถ หรือว่าตั้งอยู่ในทุจริต เพราะฉะนั้น จึงยังไม่ชื่อว่าเยี่ยม 

ของตน และไม่ยอดเยี่ยมกว่าคนอ่ืนท่ีเป็นไปคล้าย ๆ กัน ต่อเมื่อยินดีอยู่ในธรรมที่ 

พระอริยะประกาศไว้แล้ว จึงจะมีความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจอันเยี่ยมหรือ

ว่ายอดเยี่ยมดังกล่าวแล้ว.

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่า “ชนเหล่าใดยินดีแล้วในธรรมที่ 

พระอริยะประกาศไว้แล้ว ชนเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ยอดเยี่ยมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ  

และด้วยกรรมคือการงานที่กระท�าทางกาย ทั้งนี้ก็เพราะว่าชนเหล่านั้น เป็นผู้ที่ตั้งอยู่

ในสันติ ความสงบ โสรัจจะ ความเสงี่ยม สมาธิ ความตั้งใจมั่นอยู่ในทางท่ีชอบ  

เป็นผูถ้งึสาระคอืแก่นสาร แห่งสุตะคอืการสดบัตรับฟังข้อท่ีสดบัตรบัฟัง และแห่งปัญญา

คือข้อท่ีพึงรู้ทั่วถึง” กล่าวคือผู้ที่จะยินดีในธรรมได้ และจะเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมอยู่ด้วย

ความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจดังกล่าวนั้นได้ ก็จะต้องอยู่ในธรรมเหล่านี้  

มีสันติความสงบเป็นต้น.
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สันตินั้น ก็คือความสงบกายสงบวาจาสงบใจอันเป็นส่วนภายนอก และสงบ

ราคะโทสะโมหะ ความก�าหนดัยนิดคีวามตดิใจยนิด ีความแค้นใจ ความหลง หรอืสงบ

โลภะความโลภอยากได้ สงบโทสะความโกรธแค้นขดัเคอืง สงบโมหะความหลง ความสงบ

ได้ดั่งนี้ได้ชื่อว่าสันติที่แปลว่าความสงบ.

โสรัจจะ แปลว่าความเสงี่ยม อันหมายถึงความที่มีจิตใจรื่นรมย์ดี ไม่เครียด 

ไม่กระสับกระส่าย ไม่ดิ้นรนกวัดแก่วง มีความรื่นรมย์ โสรัจจะนี้ท่านแสดงคู่กับขันติ

คือความอดทน ขนัติคอืความอดทนนี ้แสดงโดยทัว่ไปกไ็ด้แก่ อดทนต่อความตรากตร�า 

ต่อหนาวร้อน หิวระหาย เหลือบยุง ลมแดด ประกอบการงานที่ควรท�าต่าง ๆ อดทน

ต่อความล�าบากอันเกิดจากทุกขเวทนาในเวลาป่วยไข้ อดทนต่อความเจ็บใจ ต่อถ้อย 

ค�าที่กล่าวจาบจ้วงล่วงเกินต่าง ๆ เช่น ค�านินทาว่าร้ายต่าง ๆ และที่ได้ชื่อว่าอดทนนี้ 

ก็คือว่าสามารถรับได้ เช่นเม่ือประกอบการงาน ต้องประสบกับหนาวร้อนลมแดด 

เหลอืบยงุ ก็รบัไว้ได้ ประกอบการงานต่อไปได้ เม่ือทกุขเวทนาบงัเกดิข้ึนในเวลาป่วยไข้ 

กร็บัไว้ได้ ไม่ร้องครวญครางทุรนทุราย เม่ือมคีนมานินทาว่าร้ายด่าว่า ฟังแล้วกท็นไว้ได้ 

คอืว่ารับไว้ได้ไม่โต้ตอบ ด่ังนีเ้รยีกว่าอดทน คอืทนได้ มนี�า้อดมนี�า้ทน แต่ว่าใจนัน้กย็งั

เดือดร้อน ยังมีความทุรนทุรายในใจ เดือดร้อนในใจ ขัดเคืองอยู่ในใจ เป็นแต่ว่ากลั้น

เอาไว้ได้ ทนเอาไว้ได้ ไม่แสดงออกทางกายทางวาจา และบางทีหน้าตาก็ยังแสดง  

อาการกริิยาบางอย่างกย็งัแสดง เช่นแสดงความฮดึฮดัในเวลาโกรธ แต่กไ็ม่ท�าร้ายตอบ

ออกไป ไม่พูดร้ายตอบออกไป ทั้งนี้เพราะยังขาดโสรัจจะคือความท่ีท�าใจให้รื่นรมย์  

ต่อเมื่อมีโสรัจจะ ท�าใจให้รื่นรมย์ได้ คือระบายความทุรนทุราย ความเดือดร้อน

ความเครียด ความขึง้เคยีด ความโกรธแค้นออกไปได้จากใจ ระบายออกไปได้ เหมอืน

อย่างเวลาต้มน�า้ น�า้เดอืด ความเดอืดทีเ่ป็นไอระบายออกไปได้ทางพวยกา เมือ่ระบาย

ออกไปได้ดั่งนี้ ก็จะท�าให้ใจสบาย ความที่มีใจสบายนี่แหละคือโสรัจจะ เวลาต้อง

ตรากตร�ากระท�าการงาน ต้องหิวต้องระหาย ต้องหนาวต้องร้อน ต้องแสบต้องร้อน 

ต้องคันเพราะถูกเหลือบยุงเป็นต้น ทนได้และก็ท�าใจให้สบายได้ เวลาป่วยไข้เกิด

ทุกขเวทนา ทนได้ไม่ร้องครวญคราง และก็ท�าใจให้สบายได้ เวลาถูกเขาด่าว่านินทา 

ว่าร้าย แม้โกรธแค้นขัดเคือง ก็ท�าใจให้สบายได้ แปลว่าสบายดี ดั่งนี้เป็นโสรัจจะ.
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สมาธิ คือความท่ีมีจิตใจตั้งม่ันอยู ่ในทางที่ชอบ มั่นคงอยู ่ในทางที่ชอบ  

ไม่เปลีย่นแนวทางจากทางท่ีชอบไปสูท่างทีผ่ดิ นีค้อืสมาธทิีมุ่ง่หมายในทีน่ี ้ตลอดจนถงึ

การที่ท�าจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว เป็นอุปจารสมาธิ สมาธิ

เฉียด ๆ จนถึงอัปปนาสมาธิ สมาธิที่แนบแน่น ดั่งนี้คือสมาธิ.

เมื่อตั้งอยู่ในสันติคือความสงบ สงบกายสงบวาจาสงบใจ สงบราคะหรือ 

โลภะ สงบโทสะโมหะ ตั้งอยู่ในโสรัจจะคือความเสงี่ยมความมีใจรื่นรมย์ดีหรือความที่

มใีจทีส่บายดี ความทีม่จีติใจตัง้มัน่ในทางทีถ่กูทีช่อบ ไม่เปลีย่นทาง และความทีม่จีติใจ

ตัง้อยูใ่นอารมณ์อันเดยีว เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว จงึจะบรรลถุงึสาระคือแก่นสารแห่งการสดับ

ตรับฟังถ้อยค�าที่สดับตรับฟัง และแห่งปัญญาคือความรู้ทั่วถึงได้ กล่าวคือเมื่อฟังอะไร 

ก็จับสาระคือแก่นสารของข้อความที่ฟังถ้อยค�าที่ฟังนั้นได้ ว่าข้อความที่ฟังถ้อยค�าที ่

ฟังนัน้ จรงิหรอืไม่จรงิ ถกูต้องหรอืไม่ถกูต้อง และอะไรเป็นสาระคือแก่นสารของถ้อยค�า

ที่ฟังหรือข้อท่ีฟังนั้น ตลอดจนถึงฟังธรรมที่แสดง ก็จับสาระคือแก่นสารของธรรมที่

ฟังได้ ดังท่ีท่านแสดงไว้ว่า สลีสาระ สมาธสิาระ ปัญญาสาระ วมิตุตสิาระ วมิตุตญิาณ-

ทัสสนสาระ แก่นสารคือศีล คือสมาธิ คือปัญญา คือวิมุตติความหลุดพ้น คือความรู้

ความเหน็ในวมิตุติคอืความหลดุพ้น ฟังธรรมแล้วก็จบัเอาศลีได้ เอาสมาธิได้ เอาปัญญาได้ 

เอาวิมุตติได้ เอาความรู้ความเห็นในวิมุตติคือความหลุดพ้นได้ ก็ยึดถือเอาข้อท่ีเป็น

สาระนี้ ปล่อยข้อที่ไม่เป็นสาระเสีย เหมือนอย่างการตัดต้นไม้ ซึ่งมีทั้งกิ่ง ท้ังใบ  

ทั้งกะเทาะเปลือก ทั้งเปลือก ทั้งกระพี้ ทั้งแก่น ก็ตัดเอากิ่งเอาใบออก เอากะเทาะ

เปลือกออก เอากระพี้ออก เหลือเอาแต่แก่น เมื่อฟังธรรมแล้ว จับสาระคือแก่นสาร

ได้ด่ังนี ้กช็ือ่ว่าจบัสาระคือแก่นสารแห่งสตุะได้ สาระหรือแก่นสารแห่งปัญญาคือความรู ้

ก็ได้แก่สัจจะคือความจริง จับความจริงได้ด้วยปัญญาคือความรู้ รวมเข้าก็คือทุกขสัจจ์ 

สภาพทีจ่รงิคอืทกุข์ สมทุยัสจัจ์ จรงิคอืสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ นโิรธสจัจ์ จรงิคอืนโิรธ 

ความดับทุกข์ มรรคสัจจ์ จริงคือมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้ปัญญาจับ

ความจริงได้ ด่ังน้ีชื่อว่าจับสาระคือแก่นสารของปัญญาได้ เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็จะยิ่ง 

ส่งเสริมให้ยินดีในธรรมท่ีพระอริยะประกาศไว้แล้ว ส่งเสริมให้มีความยอดเยี่ยมทาง

กายทางวาจาทางใจยิง่ข้ึนจนถงึท่ีสดุ ส่งเสรมิให้มสีนัต ิมโีสรจัจะ มีสมาธยิิง่ขึน้ ส่งเสรมิ



295สารมัชฌคูกถา

ให้จับเอาสาระคือแก่นสารของสุตะ คือศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ 

และสาระคือแก่นสารของปัญญาคือสัจจะ คืออริยสัจจะ จนถึงมรรคผลนิพพานได้ใน

ที่สุด.

เพราะฉะน้ัน ผู้ฟังธรรมก็พึงต้ังใจฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม การฟัง

ธรรมนัน้กเ็ป็นสตุะ กจ็บัเอาสาระแก่นสารของสุตะไว้ให้ได้ในการฟังธรรมทกุครัง้ และ

เมือ่ได้ปัญญา กจั็บสาระของปัญญาคอืตวัสัจจะนีแ้หละให้ได้ย่ิง ๆ ขึน้ไป ให้เจริญสันติ 

ความสงบ โสรจัจะ ความเสงีย่มความสบายใจด ีและสมาธิ ความต้ังใจมัน่อยูใ่นทางทีช่อบ 

จนถึงความต้ังใจม่ันท่ีเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ เพิ่มความตั้งใจมั่นที่พระอริยะ

ประกาศเอาไว้แล้ว และเพิ่มการปฏิบัติกายวาจาใจให้ยอดเยี่ยมจนถึงที่สุด.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๘



กัณฑ์ที่ ๔๔ 

อาฬวกปัญหากถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

สทฺทหาโน อรหตํ ธมฺมํ นิพฺพานปตฺติยา

สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ทรงมีพระนามตาม 

พระพุทธคุณบทหนึ่งว่า “สตฺถา เทวมนุสฺสาน� เป็นพระศาสดาของเทพและมนุษย ์

ทั้งหลาย” ตามที่ปรากฏ ได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนด้วยพระองค์เอง โปรดเวไนยนิกร

คือหมู่แห่งชนที่ควรจะประทานธรรมสั่งสอนได้ และแม้เมื่อมีผู้มากราบทูลถามปัญหา 

เมือ่เป็นปัญหาทีท่รงพงึพยากรณ์ กไ็ด้ทรงพยากรณ์คอืทรงแก้ปัญหาทีก่ราบทลูถามนัน้ 

เพราะฉะน้ัน ข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสตอบก็คือเป็นอัพยากตปัญหา เป็นปัญหาที่ไม่

ตรสัตอบแล้ว เช่นเมือ่มผีูม้ากราบทลูถามปัญหาเกีย่วกบัโลกธาตุมีท่ีสุดไม่มีท่ีสุดเป็นต้น 

ก็ไม่ตรัสพยากรณ์ เพราะว่าตรัสว่า ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ ต่อเมื่อเป็นปัญหาที่ควรพยากรณ์ จึงตรัสพยากรณ์ ธรรมที่ตรัสพยากรณ์

รวมเข้ากเ็ป็นธรรมในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ท่ีได้ตรสัรู ้ได้ทรงพยากรณ์อธบิายขยายความให้
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ทราบว่า อะไรเป็นทุกข์ อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์ อะไรเป็นความดับทุกข์ อะไรเป็นทาง

ปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ และเมือ่กล่าวรวมเข้ามาโดยย่อ กไ็ด้แก่เป็นส่ิงทีมี่อยู่ในบคุคล

ทุก ๆ คนนี้เอง ไม่ได้อยู่ในภายนอก เป็นสิ่งที่มีอยู่ในภายใน เมื่อเป็นดั่งนี้ เมื่อทรง

พยากรณ์ชี้ให้บุคคลมองให้รู้จักทุกข์ ว่าทุกข์บังเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่บุคคลทุก ๆ คนนี้เอง  

ตัง้อยูใ่นภายในไม่ได้อยูใ่นภายนอก เพราะฉะนัน้ ธรรมทีท่รงแสดงในภายในดัง่นี ้ทกุ

คนจงึเข้าใจได้ ทกุคนจงึรูไ้ด้ ถ้าเป็นปัญหาในภายนอก ดงัเกีย่วกับโลกมทีีส่ดุไม่มทีีส่ดุ

เป็นต้น ตรสัแสดงไปกไ็ม่มใีครรู้ได้ เพียงแต่เชือ่หรอืไม่เชือ่เท่านัน้ ถ้าเชือ่ไปกเ็ชือ่อย่าง

งมงาย เพราะไม่สามารถที่จะตามไปรู้ไปเห็นได้ และเมื่อมุ่งที่จะค้นคว้าหาความจริง 

และเมือ่อยูใ่นภายนอกไกลแสนไกล ก็เป็นอนัว่ารู้ตามไปไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ผูม้ปัีญญา

จงึไม่เชือ่สิง่ท่ีห่างไกลไปอยู่เช่นน้ัน ส่วนธรรมของพระพุทธเจ้าทีท่รงแสดงนัน้ ทรงแสดง

ในภายในดังกล่าว จึงรู้ได้เข้าใจได้.

อน่ึง ในส่วนท่ีเก่ียวกับบุคคลก็มีอยู่ ๒ จ�าพวก คือพวกที่เป็นอเวไนย คือ

จ�าพวกทีแ่นะน�าสัง่สอนไม่ได้ อกีจ�าพวกหนึง่เป็นพวกทีเ่รยีกว่าเวไนย คือจ�าพวกทีท่รง

แสดงแนะน�าสั่งสอนได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงส่ังสอนจ�าเพาะพวกที่เป็นเวไนยคือทรง

แนะน�าได้สั่งสอนได้ เพราะฉะนั้น ธรรมที่ทรงแสดงออกทุกคราว จึงมีผู้ได้รับผลน้อย

คนหรือมากคนทุกคราว ที่จะปราศจากผลเสียเลยนั้นหามีไม่ และดังที่ได้กล่าวแล้วว่า 

บางคราวมีผู้มากราบทูลถาม ก็ได้ตรัสตอบ แต่บางคราวก็ทรงแสดงธรรมะโปรดเอง  

ผู้ที่มากราบทูลถามนั้นเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นยักษ์ เมื่อมากราบทูลถาม พระองค์ก็

ตรสัตอบ ดงัทีไ่ด้มเีรือ่งแสดงไว้ในพระสตูรหนึง่ ว่าครัง้หนึง่อาฬวกยกัษ์ได้มากราบทลู

ถามพระองค์ในปัญหา ข้อหนึง่ พงึได้ปัญญาอย่างไร ข้อสอง ได้ทรพัย์อย่างไร ข้อสาม 

บรรลุถึงเกียรติอย่างไร ข้อสี่ ผูกมิตรได้อย่างไร และข้อห้า ละจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น 

จะไม่เศร้าโศกไม่เป็นทกุข์ได้อย่างไร พระพุทธองค์กไ็ด้ตรสัตอบไปโดยล�าดบัว่า “บคุคล

ผูต้ัง้ใจฟัง ฟังด้วยด ี ซ่ึงธรรมของพระอรหนัต์ท้ังหลาย เพือ่บรรลนุพิพาน เป็นผู้เชือ่อยู่ 

ไม่ประมาท มีความใคร่ครวญพิจารณา ย่อมได้ปัญญา” ดั่งนี้ กล่าวโดยย่อกราบทูล

ถามว่า จะได้ปัญญาอย่างไร กต็รสัตอบว่า เชือ่อยู่ฟังอยู่ด้วยดซีึง่ธรรมของพระอรหันต์

ทั้งหลาย เพื่อบรรลุนิพพาน เชื่ออยู่ ไม่ประมาท ใคร่ครวญพิจารณา ย่อมได้ปัญญา 

ดั่งนี้.
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ตามพระพทุธภาษติทีต่รสัตอบนี ้กต็ัง้ต้นแต่ตัง้ใจฟังทีเ่รยีกว่าฟังด้วยด ีปัญญา

ทัว่ไปน้ัน ย่อมเกดิจากการสดบัตรบัฟัง อันเรียกว่าสุตมยปัญญา เกิดจากความคดิพินจิ

พจิารณา อันเรยีกว่าจนิตามยปัญญา เกดิจากการปฏบิตัอิบรม อนัเรยีกว่าภาวนามยปัญญา 

การฟังย่อมเป็นข้อแรก ในบัดนี้ก็รวมถึงการอ่านด้วย เป็นทางน�าให้เกิดปัญญาโดย

ทั่วไป และก็ต้องมีความพินิจพิจารณาจึงจะได้ปัญญา เป็นความรู้ความเข้าใจ และ 

ก็ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงผลตามที่ต้องการ จึงจะได้ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติ 

ปัญญาโดยทัว่ไปย่อมบงัเกดิขึน้ดัง่นี ้และยอดปัญญานัน้กย่็อมเป็นปัญญาทีจ่ะให้บรรลุ

ถงึความสิน้ทุกข์ได้ ทีเ่รียกว่าทกุขกัขยญาณ ญาณคอืความหย่ังรูเ้ป็นเหตุให้ส้ินทุกข์ได้ 

ด่ังน้ีเป็นยอดปัญญา ยอดปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการตั้งใจฟังท่ีเรียกว่าฟัง

ด้วยดี ซึ่งธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลาย เพื่อบรรลุนิพพาน เชื่ออยู่ เป็นผู้ไม่ประมาท 

ใคร่ครวญ จึงจะได้ปัญญาดั่งนี้ ธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นก็คือธรรมของ

พระพุทธเจ้า และของพระอรหันตสาวกท้ังหลาย พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต-

สัมมาสัมพุทธะ พระสาวกทั้งหลายเป็นพระอรหันตสาวก ธรรมของพระอรหันต ์

ทั้งหลายย่อมเป็นธรรมที่สั่งสอนเพื่อความบรรลุถึงนิพพาน คือความดับกิเลสและกอง

ทุกข์ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น เมื่อตั้งใจฟัง ก็ย่อมได้ความรู้ที่เกิดจากการฟัง และเมื่อได้

ตั้งใจพิจารณาใคร่ครวญ ก็ย่อมได้ความรู้จากการพิจารณาใคร่ครวญ และเมื่อตั้งใจ

ปฏบิตัด้ิวยความไม่ประมาท อาศยัมศีรทัธาคอืความเชือ่มาตัง้แต่เบือ้งต้น ในทีส่ดุกจ็ะ

ปฏิบัติให้บรรลุถึงนิพพานได้ ด้วยอาศัยปัญญาคือความรู้ในธรรม เป็นปฏิเวธปัญญา 

ปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอด เพราะฉะนั้น จะได้ปัญญาอย่างไร จึงตอบว่า ได้ด้วยความ

ตัง้ใจฟังธรรมของพระอรหนัต์ทัง้หลาย เพือ่บรรลุนพิพาน เชือ่อยู่ ไม่ประมาท ใคร่ครวญ

พิจารณา ย่อมได้ปัญญาดังกล่าว หย่อนลงมาก็คือตั้งใจสดับตรับฟังธรรมหรือค�าสอน

ของครูอาจารย์ผูมี้ความรูท้ั้งหลาย เพือ่บรรลถุงึวชิาคือความรู้ทีต้่องการ เชือ่อยู ่ไม่ประมาท 

ใคร่ครวญพิจารณา ก็ย่อมได้ปัญญาในศิลปวิทยาการนั้น ๆ ตามต้องการ.

ข้อสอง ถามว่า ย่อมได้ทรพัย์อย่างไร กต็รสัตอบว่า บคุคลผูม้คีวามหมัน่ขยนั 

มีธุระ กระท�าเหมาะ ย่อมได้ทรัพย์ดั่งน้ี เป็นอันได้ทรงแนะน�าวิธีท่ีจะให้ได้ทรัพย์ไว้  

๓ ข้อ ข้อ ๑ มีความหมั่นขยัน ข้อ ๒ มีธุระ ข้อ ๓ กระท�าเหมาะ ข้อแรก มีความ

หมั่นขยันนั้น ทุกคนก็ย่อมทราบกันอยู่ได้ง่าย ถ้าเกียจคร้านก็ย่อมไม่เอาการเอางาน 
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จึงไม่ได้ทรัพย์ ข้อสอง มีธุระ ก็คือว่า มีธุรกิจคือเอาการเอางาน ท�างานที่เป็นอาชีพ

อย่างใดอย่างหนึ่งตามความรู้ความสามารถของตน หรือเรียกว่าตามปัญญาความรู้  

รวมทั้งความสามารถด้วย ดั่งนี้ คือมีธุระเอาการเอางาน มีการมีงานมีธุรกิจ ข้อสาม 

กระท�าเหมาะ คือท�าให้เหมาะ เหมาะแก่งานที่ท�านั้น ๆ เหมาะแก่ท้องถิ่น เหมาะแก่

บุคคล และเหมาะต่อการที่จะได้ทรัพย์ คือกระท�าเหตุแห่งทรัพย์ให้เหมาะ จึงจะได้

ทรัพย์ที่เป็นตัวผลมา ฉะนั้น องค์ประกอบ ๓ ข้อนี้ จึงเป็นส่ิงส�าคัญของผู้ต้องการ

ทรัพย์ คือหนึ่ง มีความหมั่นขยัน ไม่เกียจคร้าน สอง มีธุระคือเอาการเอางาน มีการ

มีงานมีธุรกิจที่ท�า สาม กระท�าให้เหมาะ กระท�าเหมาะ เหมาะแก่ทุก ๆ อย่าง  

เหมาะแก่กาล เหมาะแก่สมัย เหมาะแก่บุคคล เหมาะแก่งานที่ท�านั้น เหมาะแก่การ

ที่จะได้ทรัพย์ คือประกอบเหตุแห่งทรัพย์ให้เหมาะ ทรัพย์ซึ่งเป็นผลก็ย่อมจะได้.

ข้อสาม ถามว่า จะบรรลุถึงเกียรติได้อย่างไร ก็ตรัสตอบว่า จะบรรลุถึง 

เกียรติได้ด้วยสัจจะคือความจริง อันเกียรตินั้นเป็นค�ากลาง ๆ ค�าเต็มก็คือกิตติศัพท์ 

แปลว่าเสียงที่แพร่ออกไป เสียงที่ฟุ้งไปขจรไป ก็มี ๒ อย่าง คือ ปาปเกียรติ เสียงที่

แพร่ไปในทางไม่ดี กับกัลยาณเกียรติ เสียงที่แพร่ไปในทางดีงาม ในที่นี้หมายถึง 

กัลยาณเกียรติ คือเสียงที่แพร่ไปในทางดีงาม และค�าว่าเกียรติที่ใช้กันอยู่ แม้ค�าเดียว

ก็มกัมคีวามหมายถงึกลัยาณเกยีรติ เสยีงทีแ่พร่ไปในทางดงีาม ตวัเกยีรตนิัน้อยูท่ีห่ลกั

ดั่งนี้คือ หนึ่ง ตนเองติเตียนตนเองไม่ได้ สอง ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนไม่ได้ กล่าว

ตรงกนัข้ามกค็อื ตนเองชืน่ชมตนเอง ผูรู้ใ้คร่ครวญแล้วกช็ม ดัง่นีค้อืตัวเกยีรตทิีแ่ท้จรงิ 

ส�าหรับตนเองน้ันย่อมรู้ความจริงของตนเองอยู่ว่าเป็นอย่างไรยิ่งกว่าคนอ่ืน ตนเองท�า

ดีอย่างไรท�าช่ัวอย่างไรท้ังทางกายท้ังทางวาจาทั้งทางใจ ตนเองก็ย่อมรู้ตนเอง คนอ่ืน

ยากที่จะรู้ได้เหมือนอย่างตนเองรู้ตน ผู้อื่นที่เป็นผู้รู้เท่านั้นที่ใคร่ครวญแล้วจึงจะรู้ได้ว่า

ตนเองเป็นอย่างไร ดีหรือชั่วอย่างไรตามความเป็นจริง.

เพราะฉะนั้น เกียรติที่แท้จริงนั้นทุกคนจึงบรรลุได้ด้วยสัจจะคือความจริง  

ความจริงที่ตัวเองรู้จักตัวเองว่าเป็นอย่างไร ความจริงที่ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วรู้จักตัวเองว่า

เป็นอย่างไร ถ้าหากว่าตัวเองรูจ้กัตวัเองตามความเป็นจรงิว่าตัวเองดี คือท�าด ีไม่ได้ท�าชัว่ 

ทางกายทางวาจาทางใจ นัน่แหละเป็นตัวเกยีรตทิีเ่กิดจากสัจจะคือความจรงิ ความจรงิ

ทีต่วัเองรู้จักตวัเองตามความเป็นจรงิ และผูอ้ืน่กเ็หมอืนกนั ท่านผูอ้ืน่ทีเ่ป็นผูรู้ท้ีใ่คร่ครวญ
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แล้ว กล่าวตามความเป็นจรงิว่าตวัเองดหีรอืช่ัวอย่างไร กเ็ป็นปาปเกยีรตหิรือเป็นกลัยาณ

เกยีรตติามความเป็นจรงิ เพราะฉะนัน้ เมือ่กล่าวเป็นกลาง ๆ แล้ว ทกุคนจะบรรลถึุง

เกียรติได้ อาจจะเป็นปาปเกียรติ เกียรติที่ชั่วเพราะท�าชั่ว อาจจะเป็นกัลยาณเกียรติ 

เกยีรตทิีด่เีพราะท�าดตีามความเป็นจรงิ ตามความเป็นจรงิทีตั่วเองรูจ้กัตัวเอง ตามความ

เป็นจริงที่ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้รู้ใคร่ครวญแล้วรู้กล่าวตามเป็นจริง นี้แหละเป็นตัวเกียรติที ่

แท้จริง ส่วนตัวเกียรติที่เกิดจากการแต่งตั้งท่ีเกิดจากการยกย่อง ซึ่งบางทีก็ยกย่อง

เพราะมอี�านาจหน้าท่ีสงู ยกย่องเพราะมีทรพัย์มากมกี�าลงัมาก ไม่ใช่เป็นตวัเกยีรตติาม

ความเป็นจรงิเสมอไป บางทีผูท่ี้ถูกยกย่องนัน้ ไม่ใช่เป็นคนดอีนัควรแก่เกยีรตทิีย่กย่อง 

แต่เป็นคนท่ีท�าชั่วท�าไม่ดี ไม่ควรแก่เกียรติที่ยกย่อง แต่เพราะมีอ�านาจ เพราะมี 

ช่องทาง เพราะมีก�าลังสนับสนุนต่าง ๆ จึงได้รับยกย่องอันเรียกว่าเกียรติ ดั่งนี้ไม่ใช่

เป็นเกียรตทิีแ่ท้จรงิ เพราะไม่ได้บังเกดิขึน้ตามความเป็นจรงิ ฉะนัน้ จะบรรลถุงึเกยีรติ

ทีแ่ท้จรงิได้นัน้ต้องตามสัจจะคือตามความเป็นจรงิ และทีจ่ะเป็นกลัยาณเกยีรตคืิอเกยีรติ

ที่ดี ก็ต้องท�าดีจริง จึงจะเป็นเกียรติตามสัจจะคือความจริง ซึ่งตนเองก็รับรองว่าจริง 

ท�าดีจริง ผู้รู้ที่ใคร่ครวญแล้วก็รับรองว่าจริง ท�าดีจริง เพราะฉะนั้น จึงบรรลุถึงเกียรติ

ที่แท้จริงได้ตามสัจจะคือความจริงดั่งน้ี ไม่ใช่เป็นเกียรติจอมปลอมต่าง ๆ ซึ่งหาเป็น

เกยีรตท่ีิแท้จรงิไม่ พระพทุธเจ้าได้ตรสัตอบตรงไปตรงมาตามความเป็นจรงิ จงึได้ตรสั

ตอบว่า จะบรรลุถึงเกียรติได้ตามสัจจะคือตามความจริง.

ข้อสี่ ถามว่า จะผูกมิตรได้อย่างไร ก็ตรัสตอบว่า จะผูกมิตรได้ด้วยทานคือ

การให้ การเฉลี่ยเผื่อแผ่เจือจาน การช่วยเหลือ บุคคลเมื่อมีการให้ ให้วัตถุที่เป็นวัตถุ

ทาน เช่นให้ทรัพย์สินเงินทอง ให้สิ่งต่าง ๆ เกื้อหนุนเจือจุน ให้ธรรมคือให้ค�าแนะน�า

ที่ดีที่ถูกต้อง ชี้ทางที่ดีที่ถูกต้องให้ อันเรียกว่าธรรมทาน ตลอดจนถึงให้อภัยคือความ

ไม่มีเวรไม่มีภัย อันได้แก่ความไม่ผูกโกรธ ความไม่ประทุษร้าย ไม่ก่อภัยก่อเวร อัน

เรียกว่าอภัยทาน เมื่อปฏิบัติในวัตถุทานในธรรมทานในอภัยทานทั้ง ๓ ข้อนี้ ก็ย่อม

ผูกมิตรได้ในที่ทุกสถาน เพราะว่าเมื่อมีการให้ดังกล่าวมานี้แก่บุคคลใด แม้บุคคลนั้น

จะเป็นศัตรูก็ตาม ก็อาจกลับใจมาเป็นมิตรได้ และเมื่อให้อยู่แก่บุคคลทั่วไปตามก�าลัง

ความสามารถทีจ่ะช่วยได้ อย่างเช่นวตัถทุาน ช่วยด้วยวัตถุ คอืยกเอาเงนิทอง ส่ิงของ

ต่าง ๆ นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัตถุ แม้การให้การช่วยเหลือด้วยก�าลังกาย เช่น
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ออกแรงช่วยท�ากิจการต่าง ๆ ดั่งนี้ก็รวมอยู่ในวัตถุทานด้วย ธรรมทานนั้นช่วยด้วย

วาจาที่แนะน�าให้ธรรม อันหมายความว่าให้ค�าแนะน�าอันถูกต้อง ชี้ทางอันถูกต้องให้ 

อภยัทานนัน้ให้อภัย ไม่เบียดเบียนใคร ไม่เบยีดเบยีนชีวิตไม่เบยีดเบยีนทรพัย์ใคร และ

แม้ว่าจะถูกล่วงเกิน ก็ไม่ผูกโกรธ ยกโทษให้ได้ แม้จะถูกท�าร้าย ก็ไม่ท�าร้ายตอบ  

ซึง่เป็นการผกูเวรกนัสบืไป ให้อภยักนัได้ และหมายถงึมจีติประกอบด้วยเมตตากรณุา

มทุติาอเุบกขารวมอยูด้่วย ดัง่นีเ้รยีกว่าเป็นการให้ บรรดาท่านผูม้พีระคณุท้ังหลายล้วน

เป็นผู้ให้ทั้งนั้น มารดาบิดาท่านก็เป็นผู้ให้ชีวิตเลือดเนื้อมา เป็นผู้ให้การอุปการะเลี้ยง

ดูมา อาจารย์กเ็ป็นผูใ้ห้วทิยาความรู ้ให้ความเมตตากรณุาส่ังสอนศษิย์ พระมหากษตัรย์ิ

ผู้ปกครองก็มีพระมหากรุณาพระราชทานช่วยบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขต่าง ๆ พระพุทธเจ้า

ก็ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงแสดงธรรมโปรดให้พ้นทุกข์ เหล่านี้ล้วนเป็น 

ผู้ให้ทั้งนั้น แม้บรรดามิตรสหายทั่วไปก็เหมือนกัน ก็ย่อมเป็นผู้ให้ ให้ความเป็นมิตร

ด้วยอาการเป็นมิตรต่าง ๆ ตามท่ีมิตรพึงแสดงต่อมิตร ที่รวมอยู่ในการให้ต่าง ๆ  

ดังกล่าวนั้นด้วย เพราะฉะนั้น จึงผูกมิตรได้ด้วยทานคือการให้ บุคคลเมื่อให้อยู่  

ย่อมผูกมิตรได้.

ข้อห้า ถามว่า ละจากโลกนีไ้ปสูโ่ลกอืน่ จะไม่เศร้าโศกไม่เป็นทกุข์อย่างไร คอื

ว่าปฏิบัติอย่างไร เมื่อตายไปจึงจะไม่เป็นทุกข์ในโลกหน้า ก็ตรัสตอบว่า ให้ปฏิบัติใน

ธรรม ๔ ประการ ฆราวาสซึ่งเป็นผู้ครองเรือน มีศรัทธาปฏิบัติในธรรม ๔ ประการ 

หนึ่ง สัจจะ ความจริง สอง ทมะ ความข่มใจหรือความถูกต้อง สาม ขันติ คือความ

อดทน สี ่จาคะ คอืการสละบรจิาค เมือ่ประกอบด้วยธรรม ๔ ข้อน้ีอยู่เสมอ ในปัจจบุนั

นี้ก็ย่อมจะไม่เศร้าโศกไม่เป็นทุกข์ ละคือตายไปแล้ว ก็จะไม่เศร้าโศกไม่เป็นทุกข์.

ปัญหาท้ัง ๕ ข้อนี้ และพระพุทธพยากรณ์ที่ตรัสตอบนี้ เป็นธรรมส�าหรับ

ปฏบิติัได้ทัว่ไป และโดยเฉพาะส�าหรบัฆราวาสคฤหสัถ์ซึง่เป็นผูค้รองเรอืน เพราะฉะนัน้ 

เมื่อมุ่งจะได้ปัญญา ก็ต้องตั้งใจสดับตรับฟังครูอาจารย์ผู้สั่งสอนทั้งหลาย หมั่นเข้าหา

ท่านผูรู้ ้สนทนาไต่ถาม ใคร่ครวญพจิารณา และตัง้ใจปฏบิตัติามท่ีครอูาจารย์และท่าน

ผูรู้ไ้ด้สัง่สอน และเมือ่มุง่ทีจ่ะบรรลนิุพพาน ท�ากเิลสกองทกุข์ให้ส้ินสุด ก็ให้ตัง้ใจสดบั

ธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น ตั้งศรัทธาคือความเชื่อ 

มคีวามไม่ประมาท มคีวามใคร่ครวญปฏบัิต ิย่อมจะได้ปัญญาทวียิง่ขึน้โดยล�าดบั จนถงึ
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ปัญญาทีท่�าให้สิน้ทกุข์ได้ เมือ่ต้องการทีจ่ะได้ทรพัย์ กใ็ห้ปฏบิตัใินองคคณุ ๓ ประการ 

คอืมคีวามขยนัหมัน่เพยีร มธีรุะคอืเอาการเอางาน ท�าการท�างาน มธีรุกจิ และกระท�า

ให้เหมาะ ต้องการจะบรรลถุงึเกยีรต ิกใ็ห้บรรลดุ้วยสจัจะคอืความจรงิ คอืต้องท�าดจีรงิ 

ให้ตัวเองน้ันรับรองตัวเองว่าดีจริง ไม่ใช่ปกปิดคนอื่นให้คนอ่ืนรู้ว่าดี แต่ตัวเองรู้ว่าชั่ว 

หรือแสดงว่าดี และผูท่ี้ยกย่องซึง่เป็นผูอ้ืน่นัน้ กต้็องเป็นผูรู้ ้และเป็นผูใ้คร่ครวญแล้วรู้

ดีแล้วจึงยกย่อง บรรลุถึงเกียรติได้ด้วยสัจจะคือความจริงด่ังนี้ เป็นเกียรติอันแท้จริง 

เมื่อให้อยู่ด้วยวัตถุทานธรรมทานอภัยทาน ย่อมผูกมิตรได้ และเม่ือปฏิบัติในธรรม  

๔ ข้อ คือมสีจัจะคือความจรงิ จรงิกายจรงิวาจาจรงิใจจรงิในปัญญาคอืความรู้หรอืรูจ้รงิ 

ประกอบด้วยธรรมคือความถูกต้องและความข่มใจ มีความอดทน มีจาคะคือการสละ

บรจิาค อยูค่รอบครองเรอืนด้วยศรทัธาคือความเชือ่อนัถูกต้อง ปัจจบัุนกจ็ะไม่เศร้าโศก 

มีความสุข ละคือตายไปก็จะไม่เศร้าโศก มีความสุข คือไม่เป็นทุกข์ มีความสุข.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๘



กัณฑ์ที่ ๔๕ 

ธัมมาธัมมกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน

อธมฺโม นิรยํ เนติ ธมฺโม ปาเปติ สุคตินฺติ.

บัดน้ี จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะ อนัเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสัง่สอน ย่อมประกาศแสดงสัจจธรรม ธรรมะทีเ่ป็น

ตัวจริงหรือของจริงของแท้ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ เพราะฉะนั้น ค�าว่าธรรมะในที่นี้จึง

จ�าแนกเป็น ๒ ก่อน คือศาสนธรรม ธรรมะคอืค�าส่ังสอนอย่างหนึง่ สัจจธรรม ธรรมะ

ที่เป็นสัจจะคือเป็นความจริงของจริงของแท้อย่างหนึ่ง อันค�าว่าธรรมหรือธรรมะนี้  

ตามศัพท์แปลว่าทรงไว้หรือด�ารงไว้ เราท้ังหลายได้ยินค�านี้มาตั้งแต่เมื่อได้เร่ิมรู้จัก

พระพุทธศาสนา จ�าเดิมแต่พระรัตนตรัย รัตนะทั้ง ๓ คือพระพุทธเจ้า พระธรรม  

พระสงฆ์ กเ็ป็นอนัว่าได้ยนิค�าว่าพระธรรม อนัเป็นรตันะที ่๒ และก็เป็นสรณะคือทีพ่ึ่ง

ที่ ๒ ของผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลาย และเมื่อได้ทราบประวัติของพระพุทธเจ้า 

ว่าพระพุทธเจ้า พระผู้ตรัสรู้ ก็คือทรงรู้แจ้งพระธรรม เพราะฉะนั้น จึงได้ทราบค�าว่า

พระธรรมในอันดับต่อมา ว่าคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ฉะนั้น แม้ค�าว่าธรรมหรือ
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ธรรมะ จะมีค�าแปลตามศัพท์ ว่าทรงไว้หรือด�ารงไว้ แต่ก็มีการใช้หลายอย่าง ดังที่ยก

มาเป็นตัวอย่าง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว.

ธรรมะที่เป็นรัตนะท่ี ๒ หรือเป็นสรณะที่ ๒ นั้น ท่านอธิบายว่า ก็ได้แก ่

ปรยิตัธิรรม ธรรมะทีพ่งึเล่าเรยีน อนัหมายถึงธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้าทรงส่ังสอนนัน่เอง 

ทีพ่งึตัง้ใจสดบัตรบัฟัง ตัง้ใจอ่าน ตัง้ใจท่องบ่นจ�าทรง และตัง้ใจพินจิพจิารณาเนือ้ความ

ให้มคีวามเข้าใจให้ถกูต้อง ธรรมะทีอ่อกจากพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้าท้ังหมด ท่ีผู้ฟังได้ฟัง 

จ�าทรง บอกกล่าวกันต่อ ๆ มา จนถึงได้จารึกเป็นตัวอักษร เป็นหนังสือส�าหรับอ่าน 

ก็ได้ใช้อ่านเพิ่มขึ้นอีกจากการฟังอย่างเดียว ตลอดจนถึงค�าสั่งสอนที่ท่านพระอาจารย์

ทั้งหลายได้สั่งสอนสืบต่อ ๆ กันมา ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนมาถึง

ปัจจุบันนี้ คือบรรดาถ้อยค�าที่ได้ฟังทางหู หนังสือที่ได้อ่านทางตา อันแสดงถึงธรรมะ

ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงสั่งสอนดังกล่าว เรียกว่าปริยัติธรรมทั้งหมด.

ปฏบิตัธิรรม ธรรมะทีพ่งึปฏบิตั ิกไ็ด้แก่เม่ือได้ทราบปรยัิต ิคือข้อท่ีพระพทุธเจ้า

ได้ทรงสัง่สอน มีความเข้าใจถูกต้อง แล้วกน็�าไปประพฤตปิฏบิตัทิางกายทางวาจาทางใจ 

ดังที่ปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญา ให้ศีลสมาธิปัญญาตั้งขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจของตน 

เป็นการปฏิบัติอันตั้งขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจของตน ดั่งนี้เป็นปฏิบัติธรรม.

ปฏเิวธธรรม ธรรมะคอืความรูแ้จ้งแทงตลอด อนัได้แก่ผลของการปฏบิตั ิต้ังแต่

ในเบือ้งต้น เป็นการยกตนเองให้พ้นจากโลกทีช่ัว่ ขึน้สูโ่ลกทีด่โีดยล�าดบั จนถงึพ้นโลก 

อันได้แก่การก�าจัดกิเลสและกองทุกข์ให้สิ้นไปบางส่วนบ้างสิ้นเชิงบ้าง ก็เรียกรวบยอด

ว่าปฏิเวธธรรม ธรรมะคือความรู้แจ้งแทงตลอด.

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ทั้ง ๓ นี้เป็นธรรมะที่เป็นรัตนะที่ ๒ เป็นสรณะ 

ที ่๒ ในรตันะทัง้ ๓ สรณะทัง้ ๓ นีค้อืธรรมะในความหมายว่า ปรยัิตธิรรม ปฏบิตัธิรรม 

ปฏิเวธธรรม.

อนึ่ง ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ดังที่กล่าวกันว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร 

พระพทุธเจ้าก็ตรสัรูพ้ระธรรม ก็อธบิายธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัรูน้ีต้ามปฐมเทศนา

ของพระองค์เองว่า กไ็ด้แก่สจัจธรรม ธรรมะทีเ่ป็นสจัจะทีเ่ป็นตัวความจรงิ แต่ว่าหมาย
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ถึงอริยสัจจ์ทั้ง ๔ อันได้แก่ ทุกข์ ทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ สัจจธรรมคืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ 

เป็นหลักทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนออกมาเป็นปริยัตธิรรม คอืพระวาจาของพระพทุธเจ้า

ที่ทรงสั่งสอนนั้น ก็แสดงรวมเข้าในสัจจะทั้ง ๔ ประการนี้ ทรงแสดงอธิบายสัจจะทั้ง 

๔ ประการนี้ให้ผู้ฟังได้ฟังได้พินิจพิจารณาและได้ความรู้ตามท่ีทรงส่ังสอน และเป็น

หลักแห่งการปฏิบัติพระพุทธศาสนาท้ังหมด ซึ่งหลักในการปฏิบัติพระพุทธศาสนา

ทั้งหมดนั้น เรียกว่ากิจทั้ง ๔ คือข้อที่พึงกระท�าทั้ง ๔ ได้แก่

ปรญิญา ก�าหนดรู้หรอืท�าความรูใ้ห้รอบคอบถูกต้องบรบิรูณ์ในทกุขสัจจ์ สภาพ

ทีจ่ริงคอืทกุข์ ว่าอะไรคือทุกข์ตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนเอาไว้ ปหานะ ละ กค็อื

ละทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ สจัฉกิรณะ กระท�าให้แจ้ง กค็อืกระท�าให้แจ้งทกุขนโิรธ 

ความดบัทกุข์ ท�าความรูจ้กั ถ้าพูดอย่างรปูธรรม กร็ูจ้กัหน้าตาของความดบัทกุข์ว่าเป็น

อย่างไร และภาวนา การปฏบิตัอิบรมท�าให้มขีึน้ท�าให้เป็นข้ึนซึง่ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา 

ข้อปฏบิติัให้ถงึความดบัทุกข์ หรอืเรยีกสัน้ ๆ ว่ามรรค คอืทางปฏิบตัใิห้ถึงความดบัทกุข์.

กิจท้ัง ๔ นี ้เป็นกจิคอืข้อท่ีพงึกระท�าในพทุธศาสนาคอืค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า

ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ปริยัติธรรม ตั้งต้นแต่วาจาท่ีเปล่งออกมาทางพระโอษฐ์ของ

พระพุทธเจ้า เป็นถ้อยค�าที่ประทานแก่ผู้ฟัง ให้ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็น รวมเข้าก็แสดง

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ กิจทั้ง ๔ ที่พึงปฏิบัติในอริยสัจจ์นี้ และปฏิบัติธรรมก็ได้แก่การปฏิบัติ

ในกิจทั้ง ๔ นี้ คือให้ท�าความรู้จักทุกข์ ละเหตุเกิดทุกข์ ท�าให้แจ้งความดับทุกข์ และ

ปฏบิตัใินทางปฏิบัติให้ถงึความดบัทุกข์ ในสจัจะทัง้ ๔ ดงัทีก่ล่าวมานี ้กเ็ป็นสจัจธรรม 

ธรรมที่เป็นตัวความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงสั่งสอน.

อนึง่ ค�าว่า ธรรม ตามท่ีกล่าวมาแล้ว จะพงึเหน็ได้ว่า แม้สจัจธรรมคอือรยิสจัจ์

ทั้ง ๔ นั้นเอง สัจจะบางอย่างก็ควรจะต้องละ ได้แก่สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ สัจจะ

บางอย่างกพ็งึปฏบิตัอิบรมให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ ได้แก่มรรคสจัจ์ สจัจะคอืมรรค ทางปฏบัิติ

ให้ถึงความดับทุกข์ เพราะฉะน้ัน ในอภิธรรมจึงได้แสดงธรรมะเป็นกลาง ๆ ดังบท

มาติกาในอภิธรรมที่ตั้งต้นว่า “กุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นกุศล อกุสลา ธมฺมา 

ธรรมทั้งหลายเป็นอกุศล อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นอัพยากฤต คือเป็น 
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กลาง ๆ ไม่ยืนยันว่าเป็นกุศลหรืออกุศล” เพราะฉะนั้น เม่ือกล่าวเป็นกลาง ๆ  

ค�าว่า ธรรม จึงเป็นกลาง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว.

กุศลธรรม ธรรมะที่เป็นกุศลนั้น ก็เช่นมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นข้อที่พึงปฏิบัติ 

หรือทานศีลภาวนาที่เป็นบุญญกิริยา การกระท�าบุญ อกุศลธรรม ธรรมะที่เป็นอกุศล 

กไ็ด้แก่สมทุยัคอืเหตใุห้เกดิทกุข์ ซึง่พระพทุธเจ้าทรงแสดงว่าได้แก่ตัณหา ความด้ินรน

ทะยานอยาก กับท้ังบาปอกุศลทุจริตทางกายทางวาจาทางใจต่าง ๆ อัพยากตธรรม 

ธรรมะที่เป็นกลาง ๆ ไม่ยืนยันว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล ก็ได้แก่วิบากขันธ์ อันได้แก่

อัตภาพ อันเป็นสมมติบัญญัติของขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

หรือย่อเข้าเป็นนามรปู หรอืว่ากายใจอันนีข้องทกุ ๆ คน ต้ังต้นแต่ก�าเนดิเกดิก่อข้ึนใน

ครรภ์ของมารดา ตลอดจนเป็นบุคคลชายหญิงที่ด�ารงชีวิตอยู่ กายใจหรือนามรูปหรือ

ขันธ์ ๕ รวมทั้งอายตนะตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ ทั้งหมดนี้รวมเข้าใน 

อัพยากตธรรม ธรรมะที่เป็นกลาง ๆ เป็นส่วนวิบากคือผลของกิเลสกรรมเก่าที่ก่อให้

เกิดมา รวมท้ังอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนตามปกติ ตลอดจนถึงการบริโภคคือน�าเข้า  

การถ่ายคือน�าออก ซึ่งเป็นไปตามปกติของร่างกายเหล่านี้ รวมเข้าเป็นอัพยากตธรรม 

ธรรมที่เป็นกลาง ๆ ไม่ยืนยันว่าเป็นกุศลหรืออกุศล.

มาถงึพระสตูรทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงสัง่สอน ได้มนียิามทีท่รงใช้ว่า ธรรม

หมายถึงคุณ คือส่วนที่ดี ถ้าตรงกันข้ามเรียกว่าอธรรม คือมิใช่ส่วนที่ดี ดังที่นิยมพูด

กันอยู่ตลอดมาถึงปัจจุบัน เช่นค�าว่า ธรรมจริยา ประพฤติธรรม ก็มุ่งถึงประพฤติ 

ส่วนที่ดี ประพฤติความดี ตั้งอยู่ในธรรม ก็หมายถึงตั้งอยู่ในส่วนที่ดี ตั้งอยู่ในความดี 

ถ้าตรงกนัข้ามกเ็รยีกว่าอธรรม ไม่ใช่ธรรม เป็นค�าทีน่ยิมพดูกนั และพระพทุธเจ้าเม่ือ

ทรงแสดงธรรมสั่งสอนโดยปกติ คือทรงแสดงสั่งสอนแก่สามัญชนทั่วไป ในด้านความ

ประพฤติ คือในด้านให้ละความชั่ว ให้ประพฤติความดี ก็ทรงเรียกความดีว่าธรรม  

ทรงเรยีกความชัว่ว่าอธรรม ดังท่ีได้มีพระพทุธภาษติส่ังสอนไว้ว่า “น ห ิธมโฺม อธมโฺม 

จ อุโภ สมวิปากิโน ธรรมและอธรรมหามีวิบากคือผลเสมอกันไม่ อธมฺโม นิรย� เนติ 

อธรรมย่อมน�าไปสู่นริยะคือท่ีไร้ความเจรญิ ธมโฺม ปาเปต ิสคุต ึส่วนธรรมให้บรรลถุงึ
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สุคติคือที่ไปดี” ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น ในธรรมปริยายที่ทรงแสดงสั่งสอนในด้านความ

ประพฤติทั่วไป จึงได้ทรงใช้ค�าว่าธรรม ให้มีความหมายจ�าเพาะถึงความดี ถึงคุณที่

เกือ้กลู ส่วนท่ีตรงกันข้ามก็ตรสัเรียกว่าอธรรม ดังพระพทุธภาษติทีไ่ด้ยกขึน้มาอ้างไว้นัน้.

เพราะฉะน้ัน พึงท�าความเข้าใจในธรรมและอธรรม ในด้านความประพฤติที่

ได้ทรงสัง่สอนเอาไว้ว่า ธรรมหมายถงึคุณหรอืความด ีอธรรมหมายถงึโทษหรอืความชัว่ 

และหากจะแปลค�าว่าธรรมว่าทรงไว้ จะใช้อธิบายในความหมายนี้ก็ใช้ได้ คือว่าธรรม

คือคุณความดี ย่อมเป็นเครื่องทรงหรือด�ารงบุคคลไว้ให้ตั้งอยู่ในความดี ให้ด�ารงอยู่ใน

ความดีได้ เหมือนอย่างว่าเป็นตัวชีวิตที่เป็นเครื่องด�ารงร่างกายของบุคคล ให้ยืนได้  

ให้เดินได้ ให้น่ังได้ ให้นอนได้ คือด�ารงบคุคลให้ด�ารงอยู ่ธรรมคอืคุณงามความดีต่าง ๆ 

ก็เป็นเครื่องด�ารงบุคคลให้ด�ารงอยู่ เหมือนอย่างให้ยืนอยู่ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี 

นั้น ๆ เป็นต้นว่า ศีล เมื่อบุคคลปฏิบัติในศีล ศีลที่บุคคลปฏิบัตินั้นก็ด�ารงกายวาจาใจ

ของบุคคลท่ีปฏิบัติในศีลนั้น ให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงาม ให้ละกายทุจริต วจีทุจริต  

มโนทุจริต ให้ตั้งอยู่ในกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตได้ แต่ว่าบุคคลจะต้องปฏิบัติใน

ศลี ศลีจึงจะทรงผูป้ฏบิตันิัน้ด�ารงผูป้ฏบิตันิัน้ ให้มกีายวาจาใจทีด่ทีีง่ามทีป่ราศจากโทษ 

เมื่อบุคคลปฏิบัติในสมาธิ สมาธิตั้งอยู่ในจิต จิตมีสมาธิ สมาธิก็รักษาจิตให้ตั้งมั่นให้

สงบ ไม่ตกไปในนิวรณ์ มีกามฉันท์ พยาบาทเป็นต้น เมื่อบุคคลปฏิบัติอบรมปัญญา 

ความรู้ในสัจจะคือความจริงให้บังเกิดขึ้น ทางพุทธศาสนาก็คืออบรมปัญญาให้มีความ

รู้จักบาป รู้จักบุญ รู้จักคุณ รู้จักโทษ รู้จักประโยชน์ รู้จักมิใช่ประโยชน์ ตลอดจนถึง

รู้จักสัจจธรรม ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนในขั้นอริยสัจจ์ รู้กิจที่พึงปฏิบัติในอริยสัจจ์

ทั้ง ๔ นั้น และก็ปฏิบัติในกิจทั้ง ๔ นั้น เมื่อเป็นดั่งนี้ ย่อมได้ปัญญาคือความรู้ความ

เห็นแจ้งจริงถูกต้อง ว่าอะไรเป็นบาป อะไรเป็นบุญ อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ  

อะไรเป็นประโยชน์ อะไรมิใช่ประโยชน์ ตลอดจนถึงรู้จักอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ตลอดถึงรู้จัก

ก�าหนดรู้ทกุข์ รูจ้กัละในเหตเุกดิทกุข์ รูจ้กัท�าให้แจ้งในความดบัทกุข์ รูจั้กปฏบิตัอิบรม

ทางแห่งความดบัทกุข์ให้บงัเกดิขึน้ คอืมรรคมีองค์ ๘ หรอืย่นเข้าก็เป็นศลีสมาธิปัญญา 

เมื่อเป็นดั่งนี้ ปัญญานี้เองก็จะรักษาจิตใจ มิให้ตกไปในโมหะความหลงในอวิชชา คือ

ความไม่รู้หรือความรู้ที่ผิดความรู้ที่หลงเห็นผิดต่าง ๆ .
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เพราะฉะนัน้ เม่ือกล่าวตรงกนัข้าม ส่วนท่ีเป็นอธรรมนัน้ก็ได้แก่ ทจุรติต่าง ๆ 

บาปอกุศลทางกายทางวาจาทางใจต่าง ๆ ตลอดจนถึงอกุศลมูลต่าง ๆ คือโลภโกรธ

หลงที่เป็นมูลของอกุศลต่าง ๆ ตลอดจนถึงตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากของใจ  

เป็นอธรรม นิวรณ์ต่าง ๆ เป็นอธรรม อวิชชาโมหะต่าง ๆ เป็นอธรรม อธรรมนี้เอง

เป็นเครือ่งดงึเป็นเครือ่งฉุดบคุคล มิให้ตัง้อยูม่ใิห้ด�ารงอยู่ แต่ให้ล้มลงไปสู่กเิลสสู่อกศุล

บาปทุจริตต่าง ๆ เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่าอธรรม คือเป็นโทษท่ีไม่ให้ด�ารงอยู่ไม่ให้ 

ทรงอยู่ เป็นเครื่องดึงบุคคลให้ล้มลง หรือเป็นเคร่ืองท�าลายชีวิตแห่งความดี ดังท่ีได้

เปรียบเทียบไว้แล้วว่า ธรรมนั้นเป็นเครื่องทรงเป็นเครื่องด�ารง อย่างหนึ่งก็เปรียบ 

เหมือนเป็นตัวชีวิต ทรงด�ารงบุคคลให้ยืนเดินนั่งนอนได้ ให้ด�ารงตนอยู่ได้ อธรรมนั้น

ก็เปรียบเหมือนความตาย อันท�าให้บุคคลหมายถึงกายนี้หมดสภาพความมีชีวิต  

เดินยืนนั่งนอนเหมือนอย่างมีชีวิตไม่ได้ ต้องล้มนอน ไม่มีความด�ารงตัวอยู่ได้ เหมือน

อย่างศพทั้งหลาย หรือว่าเปรียบง่าย ๆ ว่าธรรมนั้นเป็นเครื่องทรงหรือด�ารงบุคคลให้

ยืนอยู่ แต่อธรรมนั้นเป็นเครื่องฉุดให้ล้มลง ไม่ยืนอยู่ได้ เพราะฉะนั้น ความที่บุคคล

ยนือยู่ได้ด�ารงอยู่ได้เป็นบุคคล อันหมายความว่าเป็นมนษุย์ ซึง่มมีนษุยธรรมตามสมควร

แก่การเป็นมนุษย์ ก็เพราะอานุภาพของธรรมที่ทรงอยู่ด�ารงอยู่ ส่วนบุคคลที่ทรง 

ความดีอยู่ไม่ได้ ต้องกลายเป็นคนชั่วคนทราม อันเรียกว่าพาลปุถุชน หรืออันธพาล-

ปถุชุน กเ็พราะว่าเตม็ไปด้วยอธรรม เตม็ไปด้วยตณัหา เต็มไปด้วยอกศุลมลู โลภโกรธ

หลง จิตใจก็เต็มไปด้วยนิวรณ์ และเต็มไปด้วยโมหะอวิชชาต่าง ๆ จึงด�ารงความเป็น

คนดีไม่ได้ ต้องล้มลงกลายสภาพเป็นคนชั่วคนทราม เป็นพาลเป็นอันธพาลไปต่าง ๆ 

นี่ก็เพราะอธรรม ต่อเมื่อมาประพฤติธรรม ให้ธรรมตั้งขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจของตนเอง 

ปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญา ให้ศีลสมาธิปัญญาตั้งขึ้นท่ีกายท่ีวาจาท่ีใจของตนเอง 

ธรรมคือศีลสมาธิปัญญาท่ีปฏิบัติให้ตั้งขึ้นได้ในตนนี้เอง ก็เป็นเครื่องด�ารงรักษาตน  

ให้ทรงอยู่ให้ด�ารงอยู่ ไม่ให้ล้มไปสู่อ�านาจของกิเลส ของบาปอกุศลทุจริตต่าง ๆ ดังที่

กล่าว เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า บรรดากิเลสบาปอกุศลต่าง ๆ ดังกล่าวนี้เอง  

เป็นตัวนิรยะ คือเป็นที่ ๆ ไร้ความเจริญ ที่แปลกันว่าเป็นตัวนรก นรกอยู่ในปัจจุบัน 

เมื่อบุคคลใดตกอยู่ในอ�านาจของกิเลส ตัณหาราคะโทสะโมหะ ของบาปอกุศลทุจริต

ต่าง ๆ ก็เท่ากับว่าตกนรกในปัจจุบัน จิตใจตกสู่กองไฟคือกิเลส กองไฟคือบาปอกุศล
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ทุจริตต่าง ๆ เผาให้เดือดร้อน เป็นนรกในปัจจุบันนี้เอง เพราะฉะนั้น จึงมีพระพุทธ-

ภาษิตตรัสเอาไว้ว่า ธรรมและอธรรมหามีวิบากคือผลเสมอกันไม่ อธรรมย่อมน�าไป 

สู่นิรยะคือที่ไร้ความเจริญ ส่วนความสุขสงบต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรม เป็นต้นว่าศีล 

สมาธิปัญญาดังท่ีกล่าวมาแล้ว เม่ือบุคคลปฏิบัติธรรมดังกล่าว ธรรมดังกล่าวตั้งขึ้นที่

กายที่วาจาที่ใจของบุคคล ย่อมรักษาบุคคลให้ประสบกับความสงบความสุข ท้ังกาย 

ทั้งวาจาทั้งใจ อันนี้แหละเป็นสุคติคือเป็นที่ไปดี มีสวรรค์เป็นต้นดังที่กล่าวไว้ จึงมี

พระพทุธภาษติกล่าวไว้ว่า “ธมโฺม ปาเปติ สคุตึ ธรรมย่อมน�าให้บรรลุถึงสุคติคือท่ีไปด.ี”

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘



กัณฑ์ที่ ๔๖ 

มโนนวิารณกถา

 นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

น สพฺพโต มโน นิวารเย มโน ยตตฺตมาคตํ

ยโต ยโต จ ปาปกํ ตโต ตโต มโน นิวารเยติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะ อันเวียนมาถึง

เข้า ณ บัดนี้.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ได้ทรงสั่งสอนให้

บุคคลมีความรู้ในเรื่องมโน คือใจของตน ที่เป็นไปตามธรรมดา และให้รู้จักวิธีปฏิบัติ

ทางมโนคอืใจของตน มโนคอืใจนีท้กุ ๆ คนมอียู ่ซึง่พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้เป็น

อายตนะภายในข้อที่ ๖ อันอายตนะภายในนี้มี ๖ ข้อ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ

มโนหรือมนะคือใจ เป็นอายตนะคือท่ีต่อภายใน โดยที่เป็นที่ต่อกันอยู่กับอายตนะ

ภายนอก คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะสิ่งถูกต้อง และธรรมะคือเรื่องราว โดยที่

ตากับรูปเป็นที่ต่อกัน หูกับเสียงเป็นที่ต่อกัน จมูกกับกลิ่นเป็นที่ต่อกัน ลิ้นกับรสเป็น

ที่ต่อกัน กายและสิ่งที่กายถูกต้องเป็นที่ต่อกัน มโนคือใจและธรรมะเรื่องราวเป็นที ่

ต่อกนั ส�าหรบัมโนคอืใจอนัเป็นข้อที ่๖ นี ้หาได้มีหน้าทีต่่อจ�าเพาะธรรมะคอืเรือ่งราว
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อันคู่กันเท่านั้นไม่ แต่ว่ามีหน้าที่ไปร่วมต่อกับอีก ๕ ข้อข้างต้น กล่าวคือมโนคือใจไป

ร่วมกับตาต่อรูป ไปร่วมกับหูต่อเสียง ไปร่วมกับจมูกต่อกลิ่น ไปร่วมกับลิ้นต่อรส ไป

ร่วมกับกายต่อโผฏฐพัพะคอืสิง่ถกูต้อง มโนจงึมหีน้าทีไ่ปร่วมต่อกบั ๕ ข้อข้างต้น และ

ต่อจ�าเพาะธรรมะคือเรื่องราวอันเป็นที่ต่อของตน.

อนัธรรมะคือเรือ่งราวอันเป็นท่ีต่อของมโนคอืใจนัน้ กค็อืเรือ่งราวของรูปพร้อม

กบัตา ของเสยีงพร้อมกบัห ูของกล่ินพร้อมกบัจมกู ของรสพร้อมกบัลิน้ ของโผฏฐพัพะ

พร้อมกับกายอีกด้วย มโนคือใจจงึมีหน้าท่ีครอบง�าอายตนะทัง้หมด นีเ้ป็นหน้าทีธ่รรมดา

ของมโนคอืใจ ตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ และนอกจากน้ี มโนคอืใจในบางคราว

กท็�าหน้าทีข่องจติ คอืมคีวามหมายถึงจติอกีด้วย เช่นเดยีวกับค�าว่าวญิญาณ ซึง่พระบรม-

ศาสดาได้แสดงไว้เป็นขันธ์ข้อที่ ๕ ขันธ์ ๕ นั้นก็ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขารคือ

ความคิดปรุงหรือความปรุงคิด และวิญญาณเป็นข้อที่ ๕ และในบางคราวก็ท�าหน้าที่

แทนจติ หรอืเป็นจติอกีด้วย กเ็ป็นอนัว่า ในทางพทุธศาสนานัน้มอียู่ ๓ ค�า จติค�าหนึง่ 

วญิญาณค�าหนึง่ มโนค�าหนึง่ ซึง่พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธรรมะให้จติมีหน้าทีเ่ป็น

ธาตุรู้ มีหน้าที่เป็นธรรมชาติที่ประภัสสรคือผุดผ่อง และเป็นที่ฝึกเป็นที่อบรม เป็นผู้

บรรลผุลของการปฏิบัตทุิกอย่าง ตลอดจนถึงมรรคผลนพิพาน และเป็นทีก่่อเจตนาคอื

ความจงใจ ประกอบกรรมที่เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมด ได้ทรงแสดง

วญิญาณมีหน้าทีเ่ป็นขันธ์ข้อที ่๕ ซึง่มหีน้าทีรู่ ้ในเมือ่อายตนะภายในอายตนะภายนอก

ประจวบกัน ก็มีหน้าที่รู้ ดังที่เรียกว่าเห็นรูป ได้ยินเสียง ทราบกลิ่น ทราบรส ทราบ

โผฏฐพัพะ และรูธ้รรมะคอืเรือ่งราว แสดงมโนคอืใจดงักล่าวมหีน้าทีเ่ป็นอายตนะภายใน

ข้อที่ ๖ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ในบางคราวก็ทรงแสดงแทนกันได้ คือแทนจิตได้  

ทรงแสดงวิญญาณหรือมโนในฐานะเป็นจิต พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องใจไว้ดั่งนี้.

อนัค�าว่า ใจ นัน้ เป็นภาษาไทย หมายถึงจติ หมายถึงวิญญาณ หมายถึงมโน

ดงักล่าวนีก้ไ็ด้ หมายถงึความหมายอ่ืน เช่นใจความเป็นต้น อันเป็นส่ิงทีเ่ป็นส่วนส�าคญั 

ดงัค�าว่าใจความนัน้ กห็มายถงึความทีเ่ป็นส่วนส�าคญัโดยย่อ อนัเป็นทีส่รปุของข้อความ

ทัง้หมด เข้าในค�าว่าใจความ และเป็นชือ่ของอวัยวะร่างกายส่วนส�าคญั คือ หทยะหรอื

หทัย ที่เราเรียกในภาษาไทยว่าหัวใจ ซึ่งเป็นอวัยวะส�าคัญของร่างกาย ซึ่งแต่ครั้งเก่า
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มาก็มีความเข้าใจกันว่า อวัยวะส่วนนั้นคือหัวใจในร่างกายของบุคคล เป็นท่ีอาศัย 

ของจิต จิตกอ็าศัยอยูท่ี่หวัใจหรอืหทัย แต่ไม่มพีระพทุธภาษิตแสดงไว้ และในบดันีก้ไ็ด้

มีความเข้าใจกันว่า ที่อาศัยของจิตซึ่งเป็นธาตุรู้นี้ ควรจะอยู่ที่มันสมองในสมองศีรษะ

ของบุคคล ส�าหรับพระบาลีพระพุทธภาษิตนั้น มีแสดงเอาไว้เป็นกลาง ๆ ว่าจิตนี้ไม่มี

สรรีะคอืร่างกาย คหุาสย� มคีหูาคอืถ�า้เป็นทีอ่าศยั คูหาคอืถ�า้นี ้พระอาจารย์ได้อธบิาย

ว่าคือกายอนันี ้คอืเป็นการท่ีอธบิายโดยรวบเอาทัง้หมด ไม่ชีว่้าทีต่รงไหน ซึง่กเ็ป็นการ

ไม่ผดิ เพราะว่าจติกับกายน้ีอาศัยกันอยู่ ดงัทีท่กุ ๆ คนเข้าใจ พระบรมศาสดาได้แสดง

ข้อท่ีพงึปฏบัิตเิกีย่วกับมโนคือใจ ดงัพระพทุธภาษติทีย่กขึน้ไว้เป็นบทอเุทศ ณ เบือ้งต้น 

ว่า “น สพฺพโต มโน นิวารเย ไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งหมด ที่ใจมาสู่ความส�ารวม 

บาปเกิดจากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้น ๆ หรือว่าบาปเกิดจากธรรมะคือ

เรื่องราวใด ๆ พึงห้ามใจจากธรรมะคือเรื่องราวนั้น ๆ ” ดั่งนี้.

พระพุทธภาษิตนี้เป็นการตรัสแก้คาถาที่เทพดาได้มากราบทูลว่า พึงห้ามใจ 

จากธรรมะคือเรื่องราวใด ๆ ที่ทุกข์ไม่ตกถึงบุคคลนั้น จากเรื่องราวนั้น ๆ พึงห้ามใจ 

จากธรรมะคือเร่ืองราวทั้งหมด ก็จะพ้นจากทุกข์จากธรรมะคือเรื่องราวท้ังหมดได้  

ดัง่นี ้คาถาทีเ่ทพดาได้กราบทลูพระพทุธเจ้า ดตูามความไม่ใช่เป็นคาถาทีก่ราบทลูถาม 

แต่เป็นคาถาที่กราบทูลรวม ๆ กันทั่วไปทั้งหมด คือกราบทูลว่าให้ห้ามใจจากอารมณ์

นัน้ ๆ จากธรรมะคอืเรือ่งราวนัน้ ๆ ซึง่ทกุข์ไม่ตกถงึบคุคลนัน้ จากอารมณ์หรือธรรมะ

คือเรื่องราวน้ัน ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์ท้ังหมด จากธรรมะคือเร่ืองราวท้ังหมด  

ซึ่งก็จะท�าให้พ้นจากทุกข์ได้ทั้งหมด ดั่งนี้.

คาถาทีเ่ทพดาได้กราบทลูเป็นท�านองแสดงความเหน็ของตน ว่าพงึห้ามใจจาก

อารมณ์ทัง้หมด จากธรรมะคอืเรือ่งราวทัง้หมด กจ็ะพ้นจากทุกข์ท้ังหมดนีไ้ด้ พระพทุธเจ้า

จงึได้ตรสัคาถาแก้ โดยท่ีตรสัว่า ไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทัง้หมด ทีใ่จมาสู่ความส�ารวม

ได้ ตามพระพทุธภาษตินี ้เป็นอนัแสดงว่า พระพทุธเจ้าไม่ตรสัให้ห้ามใจจากธรรมะคอื

เรือ่งราวทัง้หมด หรอืจากอารมณ์ทัง้หมด ใจมาสู่ความส�ารวมได้จากอารมณ์ใด ๆ หรอื

จากธรรมะคือเรื่องราวใด ๆ ก็ไม่พึงห้ามใจจากธรรมะหรือจากอารมณ์นั้น ๆ ดั่งนี้  

จึงเป็นพระพทุธภาษติทีเ่ป็นวภิชัวาทะ คือกล่าวแบ่งแยก ไม่กล่าวตายตวัโดยส่วนเดยีว 
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ถ้าหากว่าเป็นธรรมะหรอืเป็นอารมณ์คือเรือ่งราวท่ีท�าให้ใจมาสูค่วามส�ารวมได้ ก็ไม่พงึ

ห้ามใจจากธรรมะหรอืจากอารมณ์คอืเรือ่งราวนัน้ ๆ การปฏบิตัทิางสมาธแิละทางปัญญา 

ใจจะต้องมธีรรมะคือเร่ืองราวเป็นท่ีต้ัง หรอืมอีารมณ์อันเป็นทีต้ั่งของสมาธแิละปัญญานัน้ 

คอืว่ามโนคอืใจจะต้องก�าหนดในอารมณ์ของกรรมฐาน เป็นต้นว่าพุทธานสุติ ธัมมานสุติ 

สังฆานุสติ หรือว่า อานาปานัสสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก กายคตาสติ  

สตพิจิารณากาย ธาตกุรรมฐาน หรอืว่า สติปัฏฐานทัง้ ๔ คอืสตทิีไ่ปในกายในเวทนา 

ในจติ ในธรรม ใจจะต้องตัง้อยูใ่นกรรมฐานเหล่านี ้เป็นธรรมะหรอืเป็นอารมณ์ของใจ 

แม้การปฏิบัติในศีล ใจก็จะต้องต้ังอยู่ในธรรมะหรือในอารมณ์อันท�าให้ศีลต้ังอยู่ได้  

เช่นต้องมีอินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์ ส�ารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะ

คือใจ โดยทีไ่ม่ยดึถอืท้ังหมดหรอืไม่ยึดถอืบางส่วน บงัเกดิความยนิดคีวามยนิร้าย เมือ่

เป็นด่ังนีจ้งึจะมคีวามส�ารวม อันเรียกว่าสติ ประกอบด้วยสมาธ ิประกอบด้วยญาณคือ

ความหยั่งรู้หรือปัญญา โดยที่ท�าให้เกิดสมาธิ อันเป็นอาการที่ใจส�ารวมตั้งมั่นอยู่ใน

อารมณ์อันเดียว หรือกล่าวรวม ๆ ว่า ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะฉะน้ัน  

ในการปฏบิตัสิมาธแิละการปฏบิติัแม้ศีล กต้็องอาศยัมทีีต้ั่งของใจ คอืธรรมะและอารมณ์ 

อันจะท�าให้ใจเป็นศีล ใจเป็นสมาธิขึ้นมา ในการปฏิบัติทางปัญญา ก็จะต้องมีที่ตั้งของ

ใจที่จะก�าหนดพิจารณา เป็นธรรมะหรือเป็นอารมณ์ อันได้แก่ขันธ์ ๕ หรือว่านามรูป 

ถ้าไม่มธีรรมะหรืออารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของใจส�าหรบัพจิารณาแล้ว ปัญญาในไตรลกัษณ์

ก็ไม่บังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จึงต้องมีธรรมะหรืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของใจส�าหรับ

ก�าหนดพิจารณา ปัญญาจึงจะบังเกิดขึ้นได้.

ก็เป็นอันว่า การปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญา จะต้องมีธรรมะหรืออารมณ์

อันเป็นที่ตั้งของใจ จึงจะท�าให้ใจบังเกิดความส�ารวม จึงจะท�าให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็น

ปัญญาขึ้นมาได้ และเป็นวิมุตติ ความหลุดพ้นซึ่งเป็นตัวผลสืบต่อไปได้ ฉะนั้น จึงจะ

ห้ามใจเสียท้ังหมดไม่ได้ ในส่วนที่จะท�าให้ใจมาสู่ความส�ารวม เป็นศีลเป็นสมาธิเป็น

ปัญญาข้ึนได้แล้ว กจ็ะต้องตัง้ใจไว้ในธรรมะหรอืในอารมณ์เช่นนัน้ เพราะฉะนัน้ จงึได้

ตรัสแย้งว่า ไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ท้ังหมด ท่ีจะท�าให้ใจมาสู่ความส�ารวมระวัง  

ต่อจากน้ีจึงได้ตรัสขยายความออกไปให้แจ่มแจ้งว่า บาปเกิดจากธรรมะหรืออารมณ ์
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ใด ๆ พึงห้ามใจจากธรรมะหรืออารมณ์นั้น ๆ ดั่งนี้ เป็นการที่ทรงแสดงจ�าแนกชี ้

ให้ชัดเจน.

อันบาปนั้น แปลว่า ส่วนที่ชั่ว ส่วนที่เป็นบาปธรรมเป็นอกุศลธรรม ตรงกัน

ข้ามกบัส่วนท่ีดอัีนเรียกว่าบญุหรอืกุศลหรอืกุศลธรรม บาปจงึหมายถึงทัง้กิเลส เป็นต้น

ว่า ตณัหาความด้ินรนทะยานอยาก ราคะโทสะโมหะหรอืว่าโลภะโทสะโมหะ อนัเรียก

ว่าโลภโกรธหลง หมายถึงท้ังส่วนที่เป็นกรรมคือการที่กระท�าออกไปด้วยอ�านาจของ

กิเลสดังกล่าว เป็นอกุศลกรรมทางกายทางวาจาทางใจ คือเป็นกายกรรมวจีกรรม

มโนกรรมทีเ่ป็นฝ่ายอกศุลท้ังหลาย เป็นฝ่ายบาปทัง้หลาย และกห็มายถงึตลอดจนผล

ของกิเลสและกรรม คือทุกข์โศกทั้งปวง เหล่านี้เรียกว่าบาป คือส่วนที่เรียกภาษาไทย

ว่าชั่วหรือไม่ดี ซ่ึงฟังดูก็เป็นค�าแรง อันน่าจะหมายถึงส่วนที่ชั่วหรือไม่ดีอย่างหยาบ  

แต่กห็มายถงึส่วนทีล่ะเอยีดด้วย คอืไม่ถงึกบัเรยีกว่าชัว่หรอืไม่ดีในทางโลก แต่เมือ่เป็น

กิเลสและเป็นกรรมคือการที่กระท�าออกไปตามกิเลส และผลที่เป็นตัวทุกข์ต่าง ๆ  

ก็เรียกว่าบาปในที่นี้ด้วย ทั้งหมดนี้เกิดจากธรรมtหรือเกิดจากอารมณ์ใด ๆ ก็พึงห้าม

ใจจากธรรมหรอือารมณ์นัน้ ๆ ในทางปฏบัิตนิัน้ กไ็ด้แก่การทีม่สีญัญมะคอืการส�ารวม

ระวังใจ อันหมายถึงสติ มีทมะคือความข่มใจ อันหมายถึงปัญญา โดยที่มีสติระวังใจ 

มใิห้ด้ินรนทะยานอยากในธรรมะหรอืในอารมณ์ อนัเป็นทีต่ัง้ของความด้ินรนทะยานอยาก 

ระวังใจมิให้โลภมิให้โกรธมิให้หลง ในธรรมะหรือในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความโลภ

ความโกรธความหลงทั้งหลาย และให้มีทมะคือความข่มใจอันเป็นตัวปัญญา หมายถึง

ท�าความรู้ในเมื่อรับอารมณ์หรือรับธรรมะคือเรื่องทั้งหลาย ทางอายตนะคือ ทางตา 

ทางห ูทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย และทางมนะคอืใจ คอยใช้ปัญญาคอืความรูเ้พ่งพนิจิ

ให้รู้จัก ว่านั้นเป็นข้อหรือเป็นเรื่องที่จะท�าใจให้ขุ่นมัว เป็นกิเลสและเป็นความทุกข์ 

ต่าง ๆ ควรจะสงบเสีย ควรจะละเสีย ให้ท�าความรู้ดั่งนี้ และให้ท�าความรู้ในสัจจะคือ

ความจรงิว่า ทัง้หมดนัน้ล้วนเป็นอนจิจะคอืไม่เทีย่ง ต้องเกดิต้องดบั ล้วนเป็นทกุขะคอื

เป็นทุกข์ ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไป ล้วนเป็นอนัตตา บังคับให้เป็นไปตาม

ปรารถนามิได้ ตั้งต้นแต่บังคับให้ได้รับแต่สิ่งที่น่าปรารถนาพอใจเท่านั้นมิได้ เมื่อมีสิ่ง

ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ ก็ย่อมมีสิ่งที่ไม่รักใคร่ปรารถนาพอใจ จึงต้องรับทั้งสอง  
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ในคราวนี้รับอย่างนี้ ในคราวนั้นรับอย่างนั้น และแม้ในสิ่งเดียวกัน เมื่อได้อันเรียกว่า

เป็นลาภ ก็ต้องมีเสียอันเรียกว่าอลาภ เพราะสิ่งที่ได้นั้น ก็ไม่ตั้งอยู่คงที่ยั่งยืน ต้องตก

อยู่ในอนิจจะ ทุกขะ อนัตตา เมื่อเป็นดั่งนี้ สิ่งที่เคยได้ก็จะต้องไม่ได้ และเมื่อไม่ได้  

ก็เรียกว่าเสีย หรือเมื่อได้ ก็ได้สิ่งที่ไม่รักใคร่ปรารถนาพอใจ ก็กลับกันไปกลับกันมา

อยู่ดัง่นี ้และทัง้หมดนี ้ไม่ว่าจะเป็นส่ิงทีน่่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ หรอืส่ิงทีไ่ม่น่ารกัใคร่

ปรารถนาพอใจ กต้็องเป็นอนจิจะ เกดิดบั ทกุขะ เป็นทกุข์ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง 

อนัตตา บังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ มิใช่เรามิใช่ของเราทั้งน้ัน ตามสัจจะคือ

ความจรงิ เป็นตวัปัญญา เม่ือเป็นดัง่นี ้กจ็ะข่มใจได้ ค�าว่าข่มใจได้นัน้ กค็อืข่มตณัหาได้ 

ข่มโลภข่มโกรธข่มหลงได้ เม่ือเป็นดั่งนี้ ก็ข่มทุกข์ลงได้ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้า 

จึงได้ตรัสสอนว่า บาปเกิดจากธรรมะหรืออารมณ์ใด ๆ ก็พึงห้ามใจจากธรรมะหรือ

อารมณ์น้ัน ๆ เม่ือเป็นดั่งนี้ จึงจะได้สันติคือความสงบของใจ ซ่ึงนับว่าเป็นนิพพาน

ปัจจุบัน ดังได้มีธรรมภาษิตแสดงไว้ว่า “วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ ความหมดจากกิเลสคือ

เครื่องเศร้าหมองทั้งปวง โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ เป็นความดับจากทุกข์ทั้งปวง เจตโส 

โหติ สา สนฺติ นิพฺพานมีติ วุจฺจติ นั่นเป็นสันติคือความสงบของใจ เรียกว่านิพพาน” 

ดั่งนี้.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๘



กัณฑ์ที่ ๔๗ 
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

 โย ธมฺมํ ปสฺสติ  โส มํ ปสฺสตีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดาของเราทัง้หลาย ได้ทรงเป็นพระพทุธะ 

คือพระผู้ตรัสรู้แล้วและพระผู้ยังผู้อื่นสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตาม ดังพระบาลีว่า “พุชฺฌิตา 

สจฺจานีติ พุทฺโธ ชื่อว่าพุทธะ เพราะตรัสรู้สัจจะทั้งหลาย ชื่อว่าพุทธะ เพราะสอนให้รู้

สัจจะทั้งหลาย” ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นพระผู้ตรัสรู้สัจจะคือ

ความจริงด้วยพระองค์ และทรงสั่งสอนผู้อื่นคือชาวโลกตลอดถึงเราทั้งหลายให้รู้สัจจะ

คือความจริง ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ จงึได้ทรงเป็นผูต้รสัรูด้้วยพระองค์เอง ความตรสัรูข้อง

พระองค์นี ้ท่านแสดงว่าเป็นความรูท่ี้เป็นความรูจ้ริงด้วยปัญญาคือความรูร้อบในความจรงิ 

มิใช่เป็นความรู้หลง ฉะนั้น พระองค์จึงทรงเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ด้วยความตื่น คือความรู้จริง

ด้วยปัญญา มิใช่เป็นความรู้หลงด้วยอวิชชาโมหะ ทรงเป็นผู้ท่ีบริสุทธิ์เบิกบานแล้ว 

ในคุณธรรมทั้งหลายอย่างเต็มที่ เหมือนอย่างดอกบัวที่ต้องแสงอาทิตย์ก็เบิกบาน  

เมื่อทรงสอนผู้อ่ืนให้รู้ ก็ทรงสอนให้รู้ในสัจจะที่เป็นของจริงเป็นความจริงด้วยปัญญา
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เช่นเดียวกัน มิใช่ด้วยความรู้หลงรู้ผิด และผู้อื่นซึ่งพระองค์ทรงสอนให้รู้ ก็เป็นผู้ตื่น

ด้วยความตื่นคือความรู้ และเป็นผู้เบิกบาน เป็นผู้บริสุทธิ์ในคุณธรรมทั้งหลาย ดั่งนี้.

ฉะนัน้ จงึสมควรทีท่กุ ๆ คนจะควรระลึกถงึพระพทุธคณุ คณุของพระพทุธเจ้า 

ว่าทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณ คุณคือความรู้จริงด้วยปัญญา ด้วยความรู้ที่มิใช่

เป็นความรู้หลงด้วยอวิชชาโมหะ มิใช่เป็นความรู้ผิด ทรงเป็นผู้ตื่นอยู่ด้วยปัญญาคือ

ความรู้ ทรงเป็นผู้เบิกบานด้วยคุณธรรมทั้งหลายอย่างเต็มที่ ดั่งนี้ พระธรรมที่ทรง

แสดงสัง่สอนทกุค�าทกุข้อทกุบท กเ็ป็นค�าสัง่สอนเพือ่ทีจ่ะให้ผูท้ีไ่ด้ตัง้ใจฟัง บงัเกดิปัญญา

คือความรู้ในธรรม เป็นผู้ต่ืนขึ้นด้วยปัญญาคือความรู้ เป็นผู้เบิกบานบริสุทธิ์ ด้วย

คุณธรรมทั้งหลายอย่างเต็มที่ ดั่งนี้.

เราทัง้หลายผูเ้กดิมาในปัจจบุนั ซึง่นบัว่าเป็นเวลาทีห่่างไกลจากเวลาท่ีพระพทุธเจ้า

ได้ตรัสรู้ ได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนด้วยพระองค์เอง เมื่อยังทรงด�ารงพระชนมายุอยู่ 

ในโลก เพราะได้เสด็จดับขันธปรินิพพานล่วงมาเป็นเวลาช้านาน แต่แม้เช่นนั้น ก็ยัง

ทรงด�ารงอยูด้่วยพระคณุทัง้หลายอนัเป็นอมตธรรม ธรรมะทีไ่ม่ตาย ซึง่ท�าให้ผูที้ต่รัสรู้ 

ผูท้ีบ่รรลุถงึอมตธรรม เป็นอมตะคอืเป็นผู้ทีไ่ม่ตาย ฉะนัน้ เมือ่บคุคลได้ตัง้ใจสดบัตรบั

ฟังธรรมะท่ีทรงส่ังสอน อบรมสติและปัญญาให้ระลึกถึง และให้รู้ถึงธรรมะที่ได้ทรง 

สั่งสอนนั้น บังเกิดเป็นปัญญาคือความรู้จริงขึ้นด้วยตนเอง เป็นผู้ตื่นขึ้นด้วยตนเอง  

เป็นผู้เบิกบานขึ้นด้วยตนเอง ก็ย่อมจะได้เห็นพระองค์ได้ ดังที่ตรัสเอาไว้ว่า “โย ธมฺม� 

ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม โส ม� ปสฺสติ ผู้นั้นเห็นเราผู้พุทธะ ผู้ตถาคต” ดั่งนี้.

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้า พระธรรม พร้อมทัง้พระสงฆ์ รวมเป็นพระรตันตรัย

ในพระพุทธศาสนานี้ จึงยังเป็นสิ่งท่ีไม่ล่วงไป ไม่ส้ินไป แต่เป็นส่ิงที่ยังด�ารงอยู่  

เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายในบัดนี้จึงได้เปล่งวาจาถึงว่า “พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ ข้าพเจ้า

ถึงพระพทุธะเป็นสรณะทีพ่ึง่ ธมมฺ� สรณ� คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะทีพ่ึง่ 

สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่ง” ถ้าพระพุทธเจ้าพระธรรม 

พระสงฆ์ไม่ด�ารงอยู่ ล่วงไปเสียหมดสิ้นแล้ว จะถึงท่านเป็นสรณะคือที่พึ่งได้ที่ไหน  

การที่ยังถึงท่านเป็นสรณะที่พึ่งได้ ก็เพราะท่านคือพระพุทธะ พระธรรมะ พระสังฆะ

ยังด�ารงอยู่ ฉะนั้น ความส�าคัญจึงอยู่ที่ว่า เราทุกคนจะสามารถถึงท่านได้หรือไม่  

สามารถระลึกให้ถงึได้หรอืไม่ สามารถรู้ให้ถึงได้หรอืไม่ ถ้าสามารถระลกึให้ถงึรูใ้ห้ถึงได้ 
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ก็เป็นอนัว่าถงึท่านได้ และกเ็หน็ท่านได้ด้วยธรรมจกัษ ุดวงตาเหน็ธรรม ซึง่เป็นดวงตาใจ 

เหน็พระพทุธะเหน็พระธรรมะเหน็พระสงัฆะ ถงึพระพทุธะถงึพระธรรมะถงึพระสงัฆะ

เป็นสรณะคือที่พึ่ง และทุก ๆ คนก็สามารถท่ีจะถึงได้ คือสามารถท่ีจะระลึกถึงได้ 

สามารถทีจ่ะรู้ถงึได้ ด้วยการทีไ่ด้มาตัง้ใจสดบัตรบัฟังธรรมค�าส่ังสอน ตัง้ใจอ่าน ตัง้ใจ

ก�าหนดจดจ�า ตัง้ใจระลกึพจิารณาให้มคีวามเข้าใจ แล้วกน็�ามาประพฤตปิฏบัิตทิางกาย

ทางวาจาทางใจ ให้เป็นธรรมปฏิบัติขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจ เช่นให้เป็นศีลให้เป็นสมาธิให้

เป็นปัญญาขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจ เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติใกล้พระพุทธเจ้า

พระธรรมพระสงฆ์เข้าไปโดยล�าดับ จนถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ได้ 

สามารถที่จะระลึกถึงที่จะรู้ถึงได้ ด้วยใจด้วยปัญญาของตน และในข้อนี้ก็ไดต้รัสเอาไว้

แล้วว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราผู้พุทธะผู้ตถาคต.”

เพราะฉะนั้น ทางที่จะให้ได้ถึงให้ได้เห็น จึงอยู่ท่ีทางปฏิบัติในศีลในสมาธิใน

ปัญญาดังกล่าว หรือว่าอบรมสติอบรมปัญญาให้บังเกิดขึ้นดังกล่าว ด้วยใจนี้เองพร้อม

ทัง้กายอนัเป็นท่ีอาศัยของใจ กล่าวคือเริม่ด้วยตัง้ใจสดบัตรบัฟัง ก�าหนดพนิจิพจิารณา

ให้มคีวามเข้าใจ ให้จบักระแสของธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงให้ได้ เมือ่จบักระแส

ของธรรมะที่ทรงแสดงได้ ก็เป็นอันว่าได้พยายามที่จะปฏิบัติ ให้จิตใจนี้พ้นจากกระแส

กิเลส อันเป็นเครื่องปกปิดเป็นเคร่ืองเหนี่ยวรั้ง เพราะฉะนั้น อุปสรรคอันตรายแห่ง

การที่จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยใจด้วยปัญญาของตน ก็คือกระแสของกิเลสนี้เอง 

และกระแสของกิเลสน้ีก็เน่ืองกับกระแสของอารมณ์ของจิตใจ อันกระแสแห่งอารมณ์

นั้นก็ได้แก่บรรดาเรื่องทั้งหลายที่จิตนี้เองรับเข้ามาทางตา คือเรื่องรูปทั้งหลายบ้าง รับ

เข้ามาทางหู คือเรื่องเสียงทั้งหลายบ้าง รับเข้ามาทางจมูก คือเรื่องกลิ่นทั้งหลายบ้าง 

รับเข้ามาทางลิ้น คือเรื่องรสทั้งหลายบ้าง รับเข้ามาทางกาย คือเรื่องโผฏฐัพพะสิ่งถูก

ต้องทั้งหลายบ้าง รับเข้ามาทางมโนคือใจ ก็คือเรื่องของเรื่องทั้งหลายมีเรื่องรูปเป็นต้น

ดงักล่าวนัน้บ้าง และเม่ือจติรบัอารมณ์คือเรือ่งเหล่านีเ้ข้ามาสูจ่ติใจ ถ้าเรือ่งเหล่านีเ้ป็น

ทีต่ัง้แห่งราคะ ความตดิใจยนิด ีโลภะ ความโลภอยากได้ กเ็กิดราคะ ความตดิใจยินดี 

เกิดโลภะ ความโลภอยากได้ อันเป็นตัวกิเลส ถ้าเป็นที่ตั้งแห่งโทสะ ความโกรธแค้น

ขัดเคือง ก็เกิดโทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง อันเป็นกิเลส ถ้าเป็นที่ตั้งแห่งโมหะคือ

ความหลง ก็บงัเกดิโมหะคอืความหลงใหลต่าง ๆ ไปในเรือ่งเหล่านีอ้นัเป็นกเิลส ราคะ
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หรือโลภะ โทสะ โมหะนี้ ก็บังเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายสืบเนื่องกันไปเป็นกระแสอยู่

ในจิตใจ เป็นไปตามกระแสของกิเลสที่ผ่านทวารทั้ง ๖ มีตาเป็นต้น เข้ามาสู่จิตใจสืบ

เนื่องกันเป็นกระแสของอารมณ์ กิเลสก็บังเกิดข้ึนสืบเนื่องกันไปเป็นกระแสของกิเลส 

เหมอืนอย่างน�า้ทีไ่หลเข้ามาสู่จติใจ กท่็วมจติใจนีเ้อง ให้ดิน้รนกวดัแกว่งกระสบักระส่าย

ไปในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายดังกล่าว.

อาการท่ีจิตไม่สงบไม่หยุด แต่ดิ้นรนกระสับกระส่ายไปนี้ เรียกว่าตัณหา  

ที่แปลว่า ความด้ินรนทะยานอยาก มีอาการเป็นความดิ้นรนของจิตใจไปในอารมณ ์

ทั้งหลายดังที่กล่าวมา พิจารณาดูที่จิตใจของตนเองก็จะพึงเห็นได้ ว่าจิตใจนี้มีความ

ดิน้รนไปในอารมณ์คอืเรือ่งทัง้หลายทีร่กัใคร่ปรารถนาพอใจ หรือว่าทีข่ดัใจคอืขดัความ

รักใคร่ปรารถนาพอใจ หรือท่ีหลงใหลไป ดั่งนี้อยู่เสมอ สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่าง

กระแสน�้าที่ไหลไป เพราะฉะน้ัน ทุกคนจึงมีกระแสของอารมณ์ กระแสของกิเลส 

กระแสของตัณหา ดังกล่าว สลับซับซ้อนสืบเนื่องกันไปอยู่เสมอ ปุถุชนหรือสามัญชน

ทั้งหลาย จึงเหมือนดังเป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในกระแสของอารมณ์และกระแสของกิเลส 

เหล่าน้ี กระแสของอารมณ์และกระแสของกเิลสเหล่านี ้จงึเป็นเหมือนอย่างอาลยัคอืที่

อาศัยของจิต เป็นเหมือนอย่างปลาท่ีมีน�้าเป็นอาลัยคือเป็นที่อาศัย จิตดังกล่าวนี้ใน

อภิธรรมเรียกว่า จิตท่ีเป็นกามาพจร คือที่เที่ยวไปในกาม หรือที่หย่ังลงในกาม  

โดยปกติน้ันทุกคนจะไม่รู้ เพราะว่าเหมือนอย่างอาศัยอยู่ในอาลัย ที่อาศัยคือกามนี้ 

เป็นความชนิชาพร้อมทัง้มคีวามตดิอยูม่คีวามเพลนิอยู่ เหมือนดงัปลาทีอ่าศยัอยู่ในน�า้ 

น�า้เป็นทีอ่าศยัอยู่ของปลาอนัปลาจะขาดเสยีมไิด้ จิตทีเ่ป็นกามาพจรจงึเป็นจติทีจ่ะขาด

อาลัยคือกามดังกล่าวเสียมิได้ นี้เป็นจิตของสามัญชนหรือของปุถุชนทั่วไป.

เพราะฉะนัน้ ความรูท้ีเ่ป็นตวัปัญญานัน้ จงึยังเป็นความรูห้ลง คอืเป็นความรู้

ทีป่ระกอบด้วยโมหะคอืความหลง เป็นความรูผ้ดิ ไม่ใช่เป็นความรูจ้ริง และกเ็ป็นเหมอืน

ผู้ที่หลับอยู่ ไม่ใช่เป็นผู้ที่ตื่น เป็นผู้ที่หลับอยู่อย่างสนิท คือเป็นผู้ที่มีความหลงใหลอยู่

อย่างสนิทบ้าง เป็นผู้ท่ีหลับฝันบ้าง คือเหมือนอย่างฝันเห็นเรื่องนั้น ๆ เรื่องนั้น ๆ 

ปรากฏอยูใ่นความฝัน ซึง่เรือ่งทีป่รากฏอยูใ่นความฝันนัน้ไม่ได้เป็นความจรงิ เป็นนมิติ

คือเป็นสิ่งท่ีฝันเห็น เช่นฝันเห็นคน ฝันเห็นต้นไม้ ฝันเห็นทรัพย์สมบัติบ้านเรือน  

ก็ไม่ใช่เป็นคนจรงิ ๆ เป็นต้นไม้จรงิ ๆ เป็นทรพัย์สมบตัจิรงิ ๆ เพยีงแต่เป็นสิง่ทีป่รากฏ
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อยูใ่นความฝัน ถ้าหากว่าต่ืนขึน้จงึจะรูว่้านัน่คือความฝัน ไม่ใช่เป็นความจรงิ ความรูท้ี่

เป็นความรู้หลง ไม่ใช่เป็นความรู้ด้วยปัญญาที่มีอยู่ในขณะที่ตื่นอยู่น้ี ก็เช่นเดียวกัน  

รู้ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นบ้านเป็นเรือน เป็นทรัพย์สมบัติ เป็นเราเป็นของเราต่าง ๆ 

นา ๆ น่ันก็น่ารักนั่นก็น่าชังต่าง ๆ และก็ยึดถือว่าเป็นจริง ๆ น่ารักจริงน่าชังจริง  

เป็นของเราจริงเป็นเราจริง เหล่าน้ีอยู่ในความรู้หลงนี้ท้ังนั้น ซึ่งเป็นเหมือนอย่างสิ่งที่

ปรากฏอยูใ่นความฝัน เป็นความจริงอยูใ่นความฝัน เช่นผูท่ี้ฝันเห็นกร็ูสึ้กว่าเป็นจริงอยู่

ในความฝันนั้น ไม่รู้ว่าเป็นความฝัน แต่รู้ว่าเป็นความจริง ซึ่งอันที่จริงเป็นความรู้หลง 

เม่ือเป็นดั่งนี้ จึงยังประกอบอยู่ด้วยทุกข์ต่าง ๆ ทุกข์ทางจิตใจก็เช่น โสกะ ความ

เหอืดแห้งใจ ปรเิทวะ ความคร�า่ครวญใจ ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความคบัแค้นใจ

ทั้งหลายเป็นต้น ยังต้องรู้สึกว่า ต้องประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ต้องพลัดพราก 

จากสิ่งที่เป็นที่รัก ต้องปรารถนาไม่ได้สมหวัง เพราะมีความยึดถืออยู่ว่า นั่นเป็นที่รัก 

น่ันไม่เป็นทีร่กั ยงัมคีวามปรารถนาต่าง ๆ ปรารถนาแม้ทีจ่ะฝืนคตธิรรมดาฝืนคตกิรรม 

แม้ว่ารู้อยู่ว่าทุกคนเม่ือเกดิมากต้็องแก่ ต้องเจบ็ ต้องตาย ต้องพลดัพราก แต่ความรู้หลง

นีก้ไ็ม่ยอม ยังมคีวามยดึมัน่ถอืมัน่ต้องการทีจ่ะดงึเอาไว้ ไม่ให้แก่ ไม่ให้เจบ็ ไม่ให้ตาย 

ไม่ให้พลดัพราก ให้เป็นเราเป็นของเราอยูต่ลอดไป ครัน้เมือ่คตธิรรมดามาถงึคตกิรรม

มาถึง ต้องพบกับความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงพลัดพรากไปต่าง ๆ จึงต้องมีโสกะ  

มปีริเทวะเป็นต้นกนัอยู ่คู่กนัไปกบัความท่ีรู้สกึว่าเป็นตวัความสขุ เพราะได้ประสบกบั

สิ่งอันเป็นที่รัก ที่เป็นการได้มา 

เพราะฉะนั้น การได้มาก็ดี การเสียไปก็ดี เป็นคติธรรมดาเป็นคติกรรมของ

ทุก ๆ อย่างในโลก หรือกล่าวได้ว่าของโลก บุคคลผู้มีความหลงยึดอยู่ ย่อมมีความ

ยึดถือดังที่กล่าวมานั้น จึงเป็นผู้ที่ไม่พ้นทุกข์ได้ จึงเป็นผู้ที่ไม่เบิกบาน ไม่บริสุทธิ์อย่าง

เตม็ที ่ต่อเมือ่ได้ฟังธรรมะค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ได้ตัง้ใจพนิจิพจิารณาให้มีความ

รู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญา ปลูกสติปัญญาให้เจริญขึ้น จนได้

ความรู้เข้าถงึสจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงิ เป็นความรูจ้รงิขึน้ เมือ่เป็นดัง่นี ้จงึจะท�าให้มอง

เหน็สจัจะคอืความจรงิของสิง่ทัง้หลาย ของคตธิรรมดาทัง้หลาย ของคตกิรรมทัง้หลาย 

ก�าหนดรู้ได้ถึงตัวทุกขสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์ คือกระแสอารมณ์กระแสของกิเลสดังท่ี

กล่าวมานัน้ และเมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว กจ็ะสามารถวริตั ิงดเว้นจากความประพฤตทิางกาย
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ทางวาจาทางใจไปตามอ�านาจของอารมณ์และกเิลสทัง้หลาย สามารถทีจ่ะสงบอารมณ์

และกิเลสทั้งหลายด้วยสมาธิ สามารถที่จะตัดกิเลสและอารมณ์ทั้งหลายด้วยปัญญา 

และเมื่อเป็นดั่งนี้ จึงจะมีความรู้จริงบังเกิดข้ึน เป็นความรู้ท่ีไม่ประกอบด้วยโมหะคือ

ความหลง เป็นความรู้ท่ีประกอบด้วยปัญญาคือความรู้จริง จึงจะเป็นผู้ที่ตื่นข้ึนจาก 

กิเลสนิทรา ความหลับด้วยอ�านาจของกิเลสคือโมหะความหลง อวิชชาความไม่รู้  

และเมื่อย้อนดูก่อนท่ีจะรู้ ก็ย่อมจะรู้ว่า สิ่งทั้งหลายที่ยึดถือด้วยอ�านาจของกิเลส 

ทัง้ปวงนัน้ ว่าน่ันเป็นท่ีรกั น่ันไม่เป็นท่ีรกั นัน่เป็นเรา นัน่เป็นของเรา เป็นเหมอืนอย่าง

สิ่งที่ฝันเห็นทั้งหมด ไม่เป็นความจริง ความจริงนั้นล้วนไม่ใช่เรา ล้วนไม่ใช่ของเรา  

ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องเกิดดับ ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องเป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป 

ไม่มอีะไรทีจ่ะพงึยึดถอืว่าเป็นตวัเราของเราทัง้หมด สิง่ท้ังปวงนัน้เป็นสงัขารคอืสิง่ผสม

ปรงุแต่ง ต้องมีเกดิต้องมีดับ ต้องมีมาต้องมไีป ต้องมไีด้ต้องมเีสีย เป็นตามคติธรรมดา 

เป็นตามคติศลีธรรม ชวีตินีไ้ด้มากต้็องเสยีไป ได้มาด้วยชาตคิอืความเกิด เสยีไปด้วย

มรณะคอืความตาย ทุก ๆ สิง่ท่ีประกอบอยูใ่นชีวตินี ้ได้มาด้วยชีวติ เสยีไปในระหว่าง ๆ 

ตลอดจนถงึเสยีไปด้วยชวีติ เป็นอนัว่าในทีส่ดุกต้็องได้ต้องเสยีทัง้หมด ซึง่เป็นสจัจะคอื

ความจริง อันใคร ๆ จะฝืนมิได้ เป็นคติธรรมดา และยังเป็นไปตามคติกรรมอีกส่วน

หนึ่ง เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงเป็นความรู้ที่เป็นความรู้จริง เป็นความรู้ที่ท�าให้ตื่น เป็นความรู ้

ที่ท�าให้บริสุทธิ์ ท�าให้เบิกบานในคุณธรรมทั้งหลายเต็มที่ คือในศีลในสมาธิในปัญญา

อย่างเต็มที่ ในความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ตามพระพุทธเจ้า.

เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผูรู้สั้จจะคอืความจรงิด้วยพระองค์เอง และ

ทรงเป็นผู้สอนผู้อื่น สอนโลก ตลอดถึงเราท้ังหลาย ให้รู้สัจจะคือความจริง แต่เรา 

ทัง้หลายจะต้องตัง้ใจฟัง ต้องตัง้ใจปฏบิติัให้ได้สติระลกึถึง ให้ได้ปัญญารูถึ้ง ถึงพระพทุธเจ้า

ถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์นั่นแหละ จึงจะได้ประสบผลอย่างสมบูรณ์ แต่แม้ยังไม่ถึง  

เมื่อตั้งใจปฏิบัติไป ๆ ตั้งแต่ในเบื้องต้น ก็เรียกได้ว่าด�าเนินเข้าไปใกล้ เพื่อจะถึง

พระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ในที่สุด.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๘
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ธมฺมํ จเร สุจริตํ น ตํ ทุจฺจริตํ จเร

ธมฺมจารี สุขํ เสติ อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาผู้รู้

ผูเ้หน็ ได้ทรงแสดงสัง่สอนเพือ่ให้บคุคลประพฤตธิรรมให้เป็นสจุรติ ไม่ประพฤตธิรรม

ให้เป็นทุจริต เพราะว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ทั้งในโลกนี้และทั้งในโลกอื่น  

ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า“ธมฺม� จเร สุจริต� พึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริต น ต� 

ทจุจฺรติ� จเร ไม่พงึประพฤตธิรรมให้เป็นทจุรติ ธมฺมจาร ีสขุ� เสติ เพราะว่าผูป้ระพฤติ

ธรรมย่อมอยู่เป็นสุข อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ ทั้งในโลกนี้และทั้งในโลกอื่น” ดั่งนี้.

ข้อที่ตรัสสอนไว้ตามพระพุทธภาษิตนี้ เป็นข้อที่ทรงสั่งสอนเกี่ยวแก่ความ

ประพฤติทางกายทางวาจาทางใจท่ัวไป และได้มีทรงส่ังสอนไว้ในที่อื่น ทรงจ�าแนก

แจกแจงสจุรติและทุจรติออกเป็นฝ่ายละ ๓ ในฝ่ายสจุรตินัน้กค็อื กายสจุรติ วจสีจุรติ 
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มโนสจุริต ความประพฤตดีิทางกาย ความประพฤติดทีางวาจา ความประพฤตดิทีางใจ 

ทุจริตนั้นก็ได้แก่ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต คือความประพฤติชั่วทางกาย  

ความประพฤตชิัว่ทางวาจา ความประพฤตชิัว่ทางใจ อกีอย่างหนึง่ตรัสเรยีกว่ากรรมบถ 

แปลว่าทางของกรรม คือการงานท่ีกระท�า กแ็บ่งออกเป็น อกศุลกรรมบถ กศุลกรรมบถ 

กรรมบถทางแห่งกรรมท่ีเป็นอกุศล ซ่ึงก็มี ๓ เหมือนกัน คือ กายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรม กรรมทางกาย กรรมทางวาจา กรรมทางใจ ที่เป็นทางอกุศล ส่วนกุศล-

กรรมบถก็มี ๓ เหมือนกัน คือ กรรมทางกาย กรรมทางวาจา กรรมทางใจ อันเป็น

กุศลกรรมบถคือทางของกุศล ทุจริตกับอกุศลกรรมบถก็เป็นทางอันเดียวกัน ส�าหรับ

ที่เป็นกายกรรม กรรมทางกาย หรือที่เป็นทุจริตทางกายนั้น ก็ตรัสแสดงไว้ ๓ คือ  

ฆ่าเขา ๑ ลกัของของเขา ๑ ประพฤตผิดิในกามทัง้หลาย ๑ ทางวาจาตรสัไว้ ๔ กค็อื 

พูดเท็จ ๑ พูดส่อเสียด ๑ พูดค�าหยาบ ๑ พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ๑ ทางใจก็ตรัสไว้ ๓ 

คือ อภิชฌา ชอบเพ่งเล็งทรัพย์ของเขา ๑ พยาบาท ปองร้ายเขา ๑ มิจฉาทิฏฐิ  

เห็นผิดจากคลองธรรม ๑ ในฝ่ายสุจริตหรือกุศลกรรมบถนั้น ทางกายมี ๓ ก็ตรงกัน

ข้ามกับฝ่ายทุจรติหรือฝ่ายอกุศลกรรมบถ กค็อื เว้นจากฆ่าเขา แต่มจีติเอน็ดมูุง่เกือ้กลู 

อันจัดว่าเป็นเมตตาเป็นกรุณา ๑ เว้นจากลักของของเขา ประกอบอาชีพโดยชอบ ๑ 

เว้นจากประพฤตผิดิในกามทัง้หลาย แต่มคีวามประพฤตชิอบในกามทัง้หลาย ยนิดด้ีวย

คู่ครองของตน ๑ ทางวาจามี ๔ ก็ตรงกันข้ามกับฝ่ายทุจริตหรือฝ่ายอกุศลกรรมบถ 

คือ เว้นจากพูดเท็จ พูดวาจาที่เป็นความจริง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ควรแก่กาลเทศะ 

๑ เว้นจากพดูส่อเสยีด แต่พดูค�าทีเ่ป็นเครือ่งท�าให้เกดิความสามคัคพีร้อมเพรยีงกนั ๑ 

เว้นจากพูดค�าหยาบ แต่พูดค�าที่เป็นที่รักเป็นที่จับใจ ๑ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล 

แต่พูดถ้อยค�าที่เป็นไปตามธรรมตามวินัย เป็นถ้อยค�าที่มีหลักฐาน เป็นถ้อยค�าที่ควร

พูด ๑ ทางใจมี ๓ ก็ตรงกันข้ามกับฝ่ายทุจริตหรืออกุศลกรรมบถ คือไม่โลภเพ่งเล็ง

ทรพัย์สมบติัท่ีเป็นของของเขา มุ่งมาเป็นของของตน มสีนัโดษคอืความยนิดพีอใจด้วย

ทรัพย์สมบัติของตน ๑ ไม่พยาบาท คือไม่มุ่งร้ายหมายล้างผลาญใคร มีจิตประกอบ

ด้วยกรณุา มุ่งทีจ่ะช่วยให้พ้นทกุข์ ๑ สมัมาทิฏฐ ิความเหน็ชอบตามท�านองคลองธรรม 

อันตรงกันข้ามกับความเห็นผิด ๑.
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พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงทางของความประพฤติที่เป็นสุจริต เป็นทุจริต หรือ

ที่เป็นกุศลกรรมบถ อกุศลกรรมบถไว้ดังกล่าว ธรรมะที่ทรงสั่งสอนทั้งปวงนี้ ก็เป็น 

ค�าสัง่สอนแก่สามญัชนทัว่ไป เพือ่ให้ทราบและเพือ่ทีจ่ะได้ละทจุรติหรืออกศุลกรรมบถ

ทางกายทางวาจาทางใจ แต่ให้ประพฤตอิยูใ่นสุจริตหรอืกุศลกรรมบถทางกายทางวาจา

ทางใจ และในค�าส่ังสอนทีไ่ด้ตรสัสอนพระราหลุ ซึง่เป็นพระโอรสของพระองค์เมือ่ก่อน

แต่พระองค์จะออกเสด็จทรงผนวช ได้ตรสัยกเอามสุาวาท การพดูเทจ็ว่าเป็นข้อส�าคญั 

ทีพ่งึศกึษาปฏิบตัเิพือ่ให้มคีวามละอายในอันทีจ่ะพูดเทจ็ ละการพูดเทจ็เสยี ดงัท่ีมกีล่าว

ไว้ในจูฬราหุโลวาทสูตร มีใจความว่า 

คร้ังหน่ึงเม่ือพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ พระราหุลได้ประทับอยู่

ในอมัพลฏัฐกิา พระพทุธเจ้าได้เสดจ็ไปสูส่�านกัของพระราหุลในตอนบ่ายตะวันเย็นของ

วนัหนึง่ พระราหลุได้เหน็พระพทุธเจ้าเสดจ็มาแต่ไกล จงึได้จดัตัง้อาสนะและตัง้น�า้ล้าง

พระบาทไว้ พระพทุธเจ้าได้เสดจ็ไปถงึทีพ่�านกัของพระราหลุ กไ็ด้ประทบันัง่บนอาสนะ 

ทรงล้างพระบาทแล้ว ก็ได้ตรัสแก่พระราหุล ให้พระราหุลดูภาชนะใส่น�้าล้างพระบาท

ซึ่งวางอยู่ น�้าในภาชนะล้างพระบาทน้ันเหลือน้อย เพราะได้ทรงราดน�้าล้างพระบาท

เสยีโดยมากแล้ว ยงัเหลอืตดิอยูใ่นภาชนะล้างพระบาทนัน้แต่เพยีงเลก็น้อย จงึตรสัแก่

พระราหุลว่า น�้าในภาชนะท่ีล้างพระบาทนั้นยังเหลืออยู่มากหรือน้อย พระราหุลก็

กราบทูลว่า มีเหลืออยู่น้อย พระองค์จึงตรัสว่า ผู้ที่ไม่มีความละอายในอันที่จะพูดเท็จ 

ได้พูดเท็จออกไป ย่อมมีสามัญญะคือความเป็นสมณะเหลืออยู่น้อยเหมือนอย่างนั้น 

แล้วก็ได้ทรงเทน�้าในภาชนะท่ีเหลือน�้าอยู่น้อยนั้นเสียหมดส้ิน ตรัสถามพระราหุลว่า  

ยงัมนี�า้เหลืออยู่ในภาชนะน�า้นัน้หรอืไม่ พระราหลุกก็ราบทลูว่า ไม่มเีหลอือยู ่พระพุทธเจ้า

ก็ตรัสว่า ผู้ที่ไม่มีความละอายในอันที่จะพูดเท็จ ได้พูดเท็จออกไป ย่อมไม่มีสามัญญะ

คอืความเป็นสมณะเหลอือยูเ่หมอืนอย่างนัน้ คร้ันแล้วได้ทรงคว�า่ภาชนะน�า้นัน้ ตรสัถาม

พระราหุลว่า ภาชนะน�า้นัน้เป็นอย่างไร พระราหลุกก็ราบทลูให้ทรงทราบ พระพทุธเจ้า

กต็รัสว่า ผูท้ีไ่ม่มคีวามละอายในอนัทีจ่ะพดูเทจ็ ได้พดูเทจ็ออกไป ย่อมมีสามัญญะคอื

ความเป็นสมณะส้ินเสียแล้วเหมือนอย่างน้ัน ครั้นแล้วก็ทรงหงายภาชนะน�้านั้นขึ้นอีก 

ตรสัถามพระราหลุ พระราหลุกก็ราบทลูว่า ภาชนะน�า้นัน้หงายขึน้แล้ว เป็นภาชนะเปล่า 
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พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ผู้ที่ไม่ละอายในการพูดเท็จ ได้พูดเท็จออกไป ย่อมมีสามัญญะ

คือความเป็นสมณะที่ว่างเปล่าเหมือนอย่างนั้น ดั่งนี้.

คร้ันแล้วกไ็ด้ตรัสถามพระราหลุต่อไปอกีว่า กระจกเงาหรอืว่าแว่นส�าหรบัส่อง

ซึ่งใช้แทนกระจกเงานั่นแหละมีประโยชน์อะไร ในครั้งโบราณเมื่อยังไม่มีกระจกเงา  

กใ็ช้โลหะทีข่ดัเงาเป็นแว่นส�าหรบัท่ีจะส่องแทนกระจก เช่นส่องหน้าเป็นต้น พระราหุล 

กก็ราบทลูว่า แว่นส�าหรบัส่องกม็ปีระโยชน์ส�าหรบัใช้ส่องตรวจด ูพระพทุธองค์จงึตรสั

ว่า ให้ตรวจดกูายกรรมวจกีรรมมโนกรรมของตนทีป่ระพฤติออกไป โดยให้ตัง้จติตรวจ

สอดส่องดูว่า เมื่อใคร่ที่จะกระท�ากรรม การงานทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจ

ก็ตาม กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้น พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียน

ผู้อื่น เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผู้อ่ืนหรือไม่ เมื่อสอดส่องตรวจตราดูรู้ว่า กายกรรม 

วจีกรรมมโนกรรมท่ีอยากกระท�า เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน เพ่ือเบียดเบียนผู้อื่น  

เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น ก็พึงเว้นไม่ท�ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้น ทั้งที ่

อาจจะท�าได้.

อนึง่ ในขณะทีก่�าลงัท�ากายกรรมวจกีรรมมโนกรรมอนัใด กใ็ห้สอดส่องตรวจ

ตราดวู่า กรรมทางกายทางวาจาทางใจทีก่�าลงักระท�าอยู่นัน้ เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตน 

เพือ่เบยีดเบยีนผูอ่ื้น เพือ่เบยีดเบียนทัง้ตนและผูอ้ืน่หรอืไม่ เมือ่รูว่้าเป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน

ดังกล่าว ก็ให้เก็บหรือเลิกเสีย ไม่ท�าต่อไป.

อนึ่ง เมื่อท�ากรรมทางกายทางวาจาทางใจไปแล้ว ก็ให้สอดส่องตรวจตราดูว่า 

กรรมทางกายทางวาจาทางใจทีท่�าไปแล้วนัน้ เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตน เพือ่เบยีดเบยีน

ผู้อื่น เพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผู้อ่ืนหรือไม่ เมื่อรู้ว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนอย่างนั้น  

ก็ให้เปิดเผยกระท�าให้แจ้งในพระศาสดาหรือในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ถึงความ

ส�ารวมระวัง ถึงความสังวรคือส�ารวมระวังที่จะไม่กระท�าต่อไป.

พระพุทธเจ้าครัน้ตรสัสอนในด้านทุจรติหรอือกศุลกรรมบถดัง่นีแ้ล้ว จงึได้ตรัส

สอนในด้านสจุรติหรอืกุศลกรรมบถต่อไปว่า เมือ่ใคร่ทีจ่ะกระท�ากรรมทางกายทางวาจา

ทางใจ ก็ให้สอดส่องตรวจตราดู เมื่อรู้ว่ากรรมทางกายทางวาจาทางใจที่จะกระท�านั้น 
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เป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตน เป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียน

ทั้งตนและผู้อื่น ก็พึงกระท�ากรรมทางกายทางวาจาทางใจนั้น.

อนึง่ ในขณะทีก่ระท�ากรรมทางกายทางวาจาทางใจอยู ่กใ็ห้ตรวจตราสอดส่อง

ดูว่า กรรมทางกายทางวาจาทางใจที่กระท�าอยู่นั้น เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน เพื่อ

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เพือ่เบียดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ืน่หรอืไม่ เมือ่รูว่้าไม่เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตน 

ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น ก็ให้กระท�าเพิ่มพูนต่อไป.

อนึ่ง ถ้ากระท�ากรรมทางกายทางวาจาทางใจแล้ว ก็ให้ตรวจตราสอดส่องด ู

เช่นเดยีวกนั เมือ่รูว่้ากรรมทีไ่ด้ประกอบกระท�าไปแล้วทางกายทางวาจาทางใจ ไม่เป็น

ไปเพื่อเบียดเบียนตน ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ไม่เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนท้ังตน

และผู้อื่น ก็ให้มีปีติโสมนัสในกรรมที่กระท�านั้น ดั่งนี้.

นี้เป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนพระราหุล ซึ่งในค�าสั่งสอนนี้มิได้ทรงจ�าแนก

ว่ากรรมเช่นไร เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น เพื่อเบียดเบียนทั้งตน

และผู้อืน่ กรรมเช่นไรไม่เป็นไปเพือ่เบียดเบียนเช่นนัน้ แต่เมือ่พจิารณาดตูามค�าส่ังสอน

ของพระพุทธเจ้า กย่็อมจะเหน็ได้ว่า อนักรรมทีเ่ป็นทจุรติทัง้ ๓ คอื กายทจุรติวจทีจุริต

มโนทุจริต หรือเป็นอกุศลกรรมบถทั้ง ๓ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมท่ีเป็นอกุศล-

กรรมบถเหล่านี ้เป็นไปเพือ่เบยีดเบียนตน เพ่ือเบยีดเบียนผูอ้ืน่ เพือ่เบยีดเบยีนท้ังตน

และผู้อื่น ส่วนสุจริตทั้ง ๓ คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต หรือกุศลกรรมบถทั้ง ๓ 

คอื กายกรรมวจกีรรมมโนกรรมทีเ่ป็นกศุลกรรมบถอนัตรงกันข้าม ย่อมไม่เป็นไปเพือ่

เบยีดเบยีนตน ไม่เป็นไปเพือ่เบยีดเบียนผูอ่ื้น ไม่เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ืน่ 

และในสุดท้าย พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระราหุลสรุปว่า สมณพราหมณ์ทั้งหลาย 

ในอดตีคือทีล่่วงมาแล้ว ย่อมพจิารณาตรวจตราสอดส่องช�าระกายกรรมวจกีรรมมโนกรรม

มาแล้วอย่างนี ้สมณพราหมณ์ในอนาคตคือเบือ้งหน้า กจ็กัพจิารณาตรวจตราสอดส่อง

กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้ สมณพราหมณ์ในปัจจุบัน ก็พิจารณาตรวจตรา

สอดส่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่ในปัจจุบันเหมือนอย่างนี้ ช�าระกายกรรม 

วจีกรรมมโนกรรมอยู่อย่างนี้ ดั่งนี้.
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ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่ีตรัสสอนไว้นี้ จึงเป็นค�าสั่งสอนที่เป็นประโยชน ์

ในด้านปฏิบัติ ซึ่งผู้ต้องการที่จะปฏิบัติช�าระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตน ก็พึง

ปฏบิตัติามทีท่รงสัง่สอนท่านพระราหลุไว้นี ้คอืให้เอาจิตใจของตนนีเ้อง พิจารณาตรวจตรา

สอดส่อง เหมอืนอย่างเอากระจกเงาหรอืเอาแว่นมาส่องดตูวั เช่นส่องดูเงาหน้าของตวั 

ช�าระกายกรรมวจกีรรมมโนกรรมของตวั ให้เว้นจากฝ่ายทจุรติหรอืฝ่ายอกศุลกรรมบถ 

ให้ปฏบิติัอยูใ่นฝ่ายสจุริต หรอืฝ่ายกศุลกรรมบถ เมือ่เป็นดัง่นี ้กไ็ด้ชือ่ว่าประพฤตธิรรม

ให้เป็นสจุรติ ไม่ประพฤตธิรรมให้เป็นทจุริต ธรรมในทีน่ีจ้งึหมายถึงข้อทีพ่งึปฏบิตัอิอก

ไปทางกายทางวาจาทางใจ ก็คือประพฤติข้อท่ีพึงประพฤติ ปฏิบัติอบรมทางกายทาง

วาจาทางใจให้เป็นสุจริต ไม่ประพฤติข้อที่พึงประพฤติปฏิบัติออกไปให้เป็นทุจริต  

เมื่อเป็นดั่งนี้ ย่อมได้ชื่อว่าธรรมจารี ผู้ประพฤติธรรม อันหมายความว่าผู้ประพฤต ิ

เว้นทุจริต กระท�าสุจริต ดังที่ตรัสไว้ว่า ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และทั้งในโลกอื่น.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๘



กัณฑ์ที่ ๔๙ 

ปฏปิัตตกิถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

พุทฺโธ โส ภควา โพธาย ธมฺมํ เทเสตีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะคอืวนัเป็นทีฟั่งธรรม 

อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสัง่สอนนัน้ ย่อมแสดงสัจจธรรม ธรรมะทีเ่ป็นตวัจรงิ 

เป็นของจริง เป็นของแท้ และย่อมแสดงความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในสัจจธรรมนั้น 

และก็ย่อมแสดงให้รู้จักพระพุทธเจ้าว่า คือพระผู้ตรัสรู้สัจจธรรมนั้น เพราะฉะน้ัน  

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็นธรรมะที่ควรสดับตรับฟัง  

ควรก�าหนดจดจ�า และควรเพ่งพนิจิให้มคีวามเข้าใจ และเมือ่ได้มคีวามเข้าใจแม้ในอรรถ

คือเนื้อความของข้อธรรมะท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอน รู้จักข้อธรรมะที่ทรงแสดง

สั่งสอน ก็ย่อมจะท�าให้รู้จักในพระพุทธคุณคือคุณของพระพุทธเจ้า ว่าพระองค์ก็คือ 

ผูต้รัสรู้ธรรมะทีท่รงแสดงสัง่สอนนีอ้ย่างแท้จรงิด้วยพระองค์เอง และทรงเป็นผูท้ีป่ฏบิตัิ

ได้แล้ว ทรงเป็นผูท้ีบ่รสิทุธิแ์ล้ว ทัง้ทางกายทัง้ทางวาจาทัง้ทางใจ ทัง้ได้มพีระมหากรณุา

ทรงแสดงสัง่สอนเพือ่ให้เราท้ังหลายได้รู้จักสจัจธรรม ธรรมะทีเ่ป็นตัวความจรงิ อนัน�า
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ให้ได้ประสบความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจ น�าให้พ้นทุกข์ได้ ให้ประสบสุข

อันไพบูลย์ได้ และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะท�าให้ได้ศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความเล่ือมใส 

ในพระพุทธศาสนาคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และในพระรัตนตรัยคือรัตนะทั้ง ๓ 

อันได้แก่พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์.

เมือ่ได้ศรทัธาเป็นพืน้ดัง่นี ้จงึท�าให้บงัเกดิความเพียรปฏบิตัติามทีท่รงส่ังสอนนัน้ 

เว้นไม่ท�าในข้อที่ตรัสบอกว่าเป็นบาป เป็นอกุศล เป็นทุจริตต่าง ๆ ทางกายทางวาจา

ทางใจ ประกอบกระท�าในสิง่ท่ีตรสับอกว่าเป็นบุญเป็นกศุลเป็นความดีต่าง ๆ และเมือ่

ได้รับธรรมะที่ทรงสั่งสอนมาปฏิบัติอบรมสติคือความระลึกได้ ตั้งต้นแต่ความระลึกได้

ในคุณของพระพุทธเจ้า ในคุณของพระธรรม ในคุณของพระสงฆ์ดังกล่าวมา ย่อมจะ

ท�าให้เกิดการปฏิบัติอบรมสติ เพียรอบรมสติที่เป็นไปในกาย ในเวทนา ในจิตใจ และ

ในธรรมคือในเรื่องราวของจิตใจที่บังเกิดขึ้นของตน จะท�าให้เพียรปฏิบัติท�าสมาธิ คือ

ท�าจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้า อยู่ในคุณของพระธรรม อยู่ในคุณของ 

พระสงฆ์ ที่ระลึกได้นั้น ตั้งม่ันอยู่ในศรัทธาคือความเชื่อ อยู่ในคุณของพระพุทธเจ้า  

อยูใ่นคณุของพระธรรม อยูใ่นคณุของพระสงฆ์ ตัง้มัน่อยู่ในความเพียรทีจ่ะละความช่ัว 

ประกอบคณุความดต่ีาง ๆ ดังกล่าวมา ตลอดจนถึงหดัท�าจติให้ตัง้มัน่ ประกอบด้วยสติ 

ความระลึกไป ก�าหนดไปในสมถกรรมฐาน กรรมฐานเป็นอุบายสงบใจต่าง ๆ และ

เพียรปฏิบัติไปด้วยจิตใจที่ตั้งมั่น ก�าหนดท�าวิปัสสนา คือท�าปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริง

สงัขารทัง้หลายในโลกน้ีโดยไตรลักษณ์ คือก�าหนดให้รูจ้กัลักษณะท่ีไม่เทีย่ง ต้องเกดิดบั 

ลักษณะที่เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องเป็นทุกข์ต่าง ๆ ลักษณะที่

เป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน มิใช่ตัวเรา มิใช่ของเรา ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติเพิ่มพูน

ศรทัธาความเชือ่ วริยิะความเพยีร สตคิวามระลกึได้ สมาธคิวามตัง้ใจมัน่ และปัญญา

ความรู้ ในธรรมที่เป็นสัจจะคือความจริงเพิ่มขึ้นโดยล�าดับ.

ข้อท่ีปฏิบัติดังนี้ติดต่อกันมา เร็วหรือช้าก็ย่อมเป็นพละ คือก�าลังของใจ  

เป็นอินทรีย์ คือมีศรัทธาเป็นต้นดังกล่าวเป็นใหญ่อยู่ในจิตใจโดยล�าดับ บรรดา 

ผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายย่อมพากันอบรมธรรมะเหล่านี้ มาเป็นก�าลังอยู่ในใจ  

เป็นอนิทรีย์คอืเป็นใหญ่อยูใ่นใจ อยูด้่วยกนัน้อยหรอืมาก เพราะฉะนัน้ จงึไม่มีศรทัธา
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อย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงได้ ไม่มีความเพียรอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงได้ ไม่มีสติไม่มี

สมาธิและไม่มีปัญญาอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงได้ หรือว่าผู้ที่ยังอ่อนศรัทธาอยู่เป็นต้น 

กอ็าจมศีรทัธาอย่างอืน่เป็นต้นเข้ามาแทรกแซงได้ น้อยหรอืมาก แต่แม้เช่นนัน้ เมือ่ได้

ตัง้ใจอบรมศรทัธาเป็นต้นในพระพทุธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่เนอืง ๆ แล้ว กจ็ะ

ท�าให้ศรทัธาทีอ่่อนเป็นศรทัธาทีม่กี�าลังมากขึน้ ท�าให้ศรทัธาอย่างอืน่ทีแ่ทรกเข้ามานัน้

ลดน้อยถอยก�าลังลงโดยล�าดับ จนถึงเหลืออยู่แต่ศรัทธาอย่างเดียว เหลืออยู่แต่ 

ความเพียรอย่างเดียว เหลืออยู่แต่สติสมาธิและปัญญาอย่างเดียว ในพระพุทธศาสนา 

เพราะฉะนัน้ จึงได้มกีารปฏบิตัธิรรมด้วยตนเองในพทุธศาสนา ได้มีการชักน�าให้บตุรหลาน

ของตนเป็นต้นปฏบิตัธิรรมทางพทุธศาสนาในระดบัต่าง ๆ จนถงึน�าบตุรหลานของตน

เป็นต้นเข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนา แม้ชั่วระยะเวลา ๓ เดือนเศษ เพื่อศึกษา

พระพุทธศาสนา เล่าเรียนปฏิบัติพระพุทธศาสนาตามก�าหนดเวลาของตน ๆ ใน 

พรรษกาลเข้าพรรษา และท่านผู้เป็นโยมเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายของนวกภิกษุคือ

ภิกษุผู้บวชใหม่ต่างก็พากันมาเข้าวัด มีโอกาสที่จะรักษาศีลฟังธรรม เพิ่มพูนศรัทธา

เป็นต้นของตนให้มากยิ่งขึ้นไปโดยล�าดับ เพราะฉะนั้น จึงมีค�าที่กล่าวว่า บุคคลผู้ที่ 

ได้บวชบุตรหลานของตนในพุทธศาสนา ย่อมชื่อว่าเป็นญาติในพุทธศาสนา ดั่งนี้  

เพราะญาตินั้นหมายถึงญาติสายโลหิต ญาติที่สืบสายโลหิตกันมาส่วนหนึ่ง หมายถึง

ญาติที่เกิดจากความนับถือคุ้นเคยไว้วางใจกันอย่างหนึ่ง ส�าหรับประการหลังนี้ ได้มี

พทุธภาษติตรสัไว้ว่า “วสิสฺาสปรมา ญาต ิญาตทิัง้หลายมคีวามคุน้เคยกันเป็นอย่างยิง่” 

ก็คือที่ชื่อว่าเป็นญาติน้ัน เกิดจากความคุ้นเคยไว้วางใจกัน นับว่าเป็นญาติอย่างยิ่ง 

เพราะแม้ว่าจะเป็นญาติสายโลหิตกัน แต่ไม่คุ้นเคยไม่ไว้วางใจกัน ก็เหมือนไม่ใช่ญาติ 

ต่อเมื่อมีความคุ้นเคยไว้วางใจกัน จึงจะท�าให้เกิดความนับถือกันเป็นญาติ ซึ่งความ

นับถือว่าเป็นญาติน้ีเป็นข้อส�าคัญ ความนับญาติกันทางสายโลหิตนั้น ถ้าเพียงแต่นับ 

แต่ว่าไม่นบัถอื กจ็ะไม่ท�าให้เป็นญาตสิมบรูณ์ ต่อเมือ่นบัญาติกนัได้ และนบัถอืกนัด้วย

ว่าเป็นญาติเพราะความคุ้นเคยไว้วางใจกัน จึงจะเป็นญาติท่ีสมบูรณ์ และแม้ว่าจะไม่

นับเป็นญาติกันได้ทางสายโลหิต แต่มีความนับถือกันไว้วางใจกัน ก็ชื่อว่าเป็นญาติกัน

ได้โดยความนับถือไว้วางใจกัน.
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เพราะฉะน้ัน แม้ในวงคฤหสัถ์เอง กยั็งมนียิมเรยีกกนัเองในระหว่างมติรสหาย 

ซึ่งไม่ได้นับกันเป็นญาติทางสายโลหิต เช่นเมื่อมีอายุมากกว่าก็เรียกกันว่าพี่ น้อยกว่า

ก็เรียกกันว่าน้อง และฝ่ายคฤหัสถ์เองก็ยังเรียกพระภิกษุที่นับถือซึ่งมิได้นับกันว่าเป็น

ญาติ ว่าเป็นหลวงอา หลวงน้า หลวงพ่อ หลวงปู่ เป็นต้น ดั่งนี้เรียกว่าเป็นญาติที่เกิด

จากความนับถือ คือเกิดจากความคุ้นเคยไว้วางใจกัน ท้ัง ๒ นี้ต้องมีด้วยกัน คือ  

ต้องคุ้นเคยกันด้วย ไว้วางใจกันด้วย คุ้นเคยก็คือรู้จักกัน พบกันบ่อย ๆ ไว้วางใจก็คือ

ว่าไว้วางใจกันได้ มีจิตใจที่มีเมตตากรุณาต่อกัน มีใจจริงที่มุ่งดีปรารถนาดีต่อกัน  

ไม่คิดคดทรยศต่อกัน พอท่ีจะช่วยกันได้ ดั่งนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่าไว้วางใจกันได้  

เมื่อมีความคุ้นเคยมีความไว้วางใจกันดั่งนี้ ก็ชื่อว่าเป็นญาติอย่างย่ิง แม้จะไม่ใช่เป็น 

สายโลหิตกัน ก็เรียกว่าเป็นญาติอย่างยิ่ง ผู้ที่บุตรหลานเข้ามาบวชในพุทธศาสนา  

ได้ช่ือว่าเป็นญาติในพุทธศาสนา ก็เพราะมีโอกาสที่จะได้เข้าวัด ได้กราบไหว้บูชา

ปูชนียวัตถุมีพระพุทธปฏิมาเป็นต้น ได้ประกอบการบุญในพระภิกษุสงฆ์ ได้มีโอกาส

รกัษาศีลฟังธรรมจากพระภกิษสุงฆ์ ท�าให้รูจ้กัพระรตันตรยั คือพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ดีขึ้น ได้รู้จักวัดดีขึ้น ท�าให้เกิดความคุ้นเคยความไว้วางใจ โดยเฉพาะเมื่อได้

รูจ้กัพระพุทธคณุพระธรรมคณุพระสงัฆคณุมากขึน้ กท็�าให้รูจ้กัไว้วางใจในพระพทุธเจ้า

ในพระธรรมในพระสงฆ์มากขึน้ ท�าให้เกดิความนบัถอืมากขึน้ ดัง่น้ีกค็อืท�าให้เกดิศรทัธา

ความเชือ่ ปสาทะความเล่ือมใส น�าให้ถงึพระพทุธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคอื

ที่พึ่ง.

ศรัทธาก็ดี ปสาทะก็ดี สรณะก็ดี ท้ัง ๓ นี้สัมพันธ์กันประกอบกัน เม่ือมี

ศรัทธามปีสาทะ กน็�าให้ได้สรณะคอืทีพ่ึง่ในพระพทุธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ และ

การที่ถึงสรณะคอืถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆเ์ป็นสรณะ กแ็สดงถงึว่ามีศรทัธา

ปสาทะในพระพุทธาทิรัตนตรัยมากขึ้น ดั่งนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญศรัทธา และเมื่อมี

การเจริญศรัทธา ก็ก่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นตัวความเพียร ปฏิบัติสมาทานศีล คือ

เพียรปฏิบัติในศีล และท�าให้เพียรปฏิบัติอบรมในสติในสมาธิและในปัญญายิ่ง ๆ ขึ้น

ไปดังที่กล่าวมาแล้ว.

พระพุทธเจ้าได้มพีระคณุโดยย่อ ดงัทีไ่ด้ยกเป็นบทอเุทศไว้ว่า “พทุโฺธ โส ภควา 

โพธาย ธมมฺ� เทเสต ิพระผูมี้พระภาคเจ้านัน้ ทรงเป็นผู้รูแ้ล้ว ทรงแสดงธรรมเพือ่ให้รู”้ 
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ดั่งนี้ ข้อที่ว่า ทรงเป็นพุทโธคือผู้รู้แล้ว ก็คือผู้ตรัสรู้แล้วในสัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัว

ความจรงิทัง้ปวง และเมือ่ทรงเป็นผูท้ีรู่แ้ล้ว กท็รงเป็นผูท้ีตื่น่แล้ว ตืน่จากหลบัคอืกเิลส 

มอีวชิชาโมหะเป็นต้น ทรงเป็นผูท้ีเ่บกิบานแล้วในคณุธรรมทัง้หลายเตม็ที ่ไม่มบีกพร่อง 

ทรงเป็นพทุโธคอืพระผูต้รสัรูด้้วยพระองค์เองแล้วกยั็งมีพระมหากรณุา ทรงแสดงธรรมะ

สั่งสอน เพื่อให้เวไนยนิกรคือหมู่ชนที่พึงแนะน�าอบรมได้ รู้ตาม ตรัสรู้ตาม ตื่นตาม 

เบิกบานตาม ทุก ๆ คนเมื่อได้เจริญศรัทธาเจริญความเพียร ปฏิบัติเจริญสติเจริญ

สมาธเิจรญิปัญญาไปโดยล�าดบั ย่อมจะประจกัษ์ในพระคณุบทนีด้้วยตนเอง คอืตนเอง

นั้นเองก็จะเป็นผู้ที่รู้ในสัจจธรรม ธรรมะที่เป็นตัวความจริงยิ่งขึ้น เป็นผู้ที่ตื่นจากหลับ

คือกิเลสมีอวิชชาโมหะทั้งหลายมากขึ้น เป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยคุณธรรมท้ังหลาย 

มากข้ึน เมื่อเป็นดั่งนี้ พระพุทธคุณบทว่าพุทโธนี้ก็จะปรากฏแก่ใจของตนเองมากขึ้น 

ท�าให้เจริญศรัทธาเป็นต้นมากขึ้น อันนี้แหละเป็นตัวบุญเป็นตัวกุศล.

ผู้ที่เข้ามาบวชเองก็ดี โยมญาติมิตรท้ังหลายก็ดี ต่างมีโอกาสท่ีเจริญศรัทธา

เป็นต้นดงักล่าวมานีด้้วยกนั อนันีแ้หละเรียกว่าเป็นอริยทรพัย์ ทรพัย์ทีป่ระเสริฐ คูก่นั

กบัโภคทรพัย์ ทรพัย์ท่ีบรโิภคใช้สอยทางร่างกายต่าง ๆ การปฏบิตัธิรรมในพทุธศาสนา 

ตลอดถึงการเข้ามาบวชเรียนปฏิบัติ ก็เพื่อให้ได้อริยทรัพย์ดังที่กล่าวมานี้ ในการบวช

เรียนนี้ก็ต้องใช้จ่ายโภคทรัพย์ในการบวชเรียนต่าง ๆ ในส่วนผู้บวชเองก็ดี โยมญาติ 

กดี็ กต้็องจ่ายทรพัย์ในการบวชเรยีน แม้ทางฝ่ายปกครองประเทศซึง่อนญุาตให้ข้าราชการ

ลาบวชได้ กต้็องสละทรพัย์ของประเทศ โดยอนญุาตให้ลาได้ตามก�าหนด กเ็พือ่ให้ผูท้ี่

ได้เข้ามาบวชเรยีนนี ้ได้มาอบรมให้ได้อรยิทรพัย์ ซึง่เป็นทีน่บัถอืว่ามค่ีายิง่กว่าทรพัย์ที่

เสยีไป และอริยทรพัย์ทีจ่ะพงึได้นีก้ไ็ม่ใช่อ่ืนไกล รวมเข้ากค็อื ศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธิ 

ปัญญา ดังที่กล่าวมานี้ เมื่ออบรมให้เจริญศรัทธา เจริญวิริยะความเพียรละชั่วท�าดี 

เจริญสติ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา ให้ยิ่งขึ้นมากเพียงใด ก็ท�าให้เจริญอริยทรัพย์ได้

มากขึ้นเพียงนั้น อันเป็นทรัพย์ที่ติดตัว บ�ารุงเลี้ยงน�้าใจอันนี้ให้เป็นน�้าใจที่ดี ที่มีก�าลัง 

มีก�าลังในอันที่จะต่อสู้กับความชั่วทั้งหลาย มีความเป็นใหญ่ในตัวเองที่จะมิให้ความชั่ว

เข้าครอบครองใจเป็นใหญ่ได้ เพราะมีธรรมะเหล่านี้เป็นใหญ่ครอบครองใจอยูร่กัษาใจ

อยู่ ความช่ัวต่าง ๆ เป็นต้นว่าความโลภความโกรธความหลงทุจรติต่าง ๆ ก็เข้ามาครอบ

ครองใจไม่ได้ เพราะมีธรรมะเหล่านีเ้ป็นใหญ่อยูใ่นใจ เป็นธรรมะท่ีมกี�าลงัทีจ่ะต่อสูก้บั
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ความโลภความโกรธความหลง กับบาปอกุศลทุจริตต่าง ๆ ได้ อันนี้แหละเป็นหลัก

ส�าคัญ แปลว่าเม่ือเข้ามาบวชเรียนปฏบิตัแิล้ว อบรมให้มศีรทัธา มวีริยิะ มสีต ิมสีมาธิ 

มีปัญญาเป็นใหญ่อยู่ในใจ เป็นก�าลังอยู่ในใจ จนถึงสามารถที่จะป้องกันมิให้โลภโกรธ

หลง มิให้บาปอกุศลทุจริตต่าง ๆ เข้ามาครอบครองใจของตนเองได้ สามารถที่จะดับ 

ทีจ่ะยบัยัง้ ทีจ่ะระงบั ทีจ่ะละโลภโกรธหลงบาปอกศุลทจุรติต่าง ๆ ได้ ดัง่นีแ้ลเป็นผล

ที่มุ่งหมาย และเมื่อได้ผลที่มุ่งหมายดังกล่าวมานี้ ก็เป็นอันว่า การเข้ามาบวชก็ได้ผล

ตามต้องการ ออกไปเป็นฆราวาสจะต้องพบกับเรื่องราวทั้งหลาย อารมณ์ทั้งหลาย 

เหตกุารณ์แวดล้อมทัง้หลาย ซึง่โดยมากกจ็ะยัว่ยใุห้เกดิราคะโทสะโมหะหรอืโลภ โกรธ 

หลงอยู่เป็นอันมาก อันจะชักน�าให้ประกอบบาปอกุศลทุจริตต่าง ๆ อยู่เป็นอันมาก  

แต่เมือ่มศีรัทธาตัง้ม่ัน มีวริิยะความเพยีรทีก่ล้าแขง็ มสีตทิีเ่ข้มแขง็ มสีมาธคิวามตัง้ใจ

มัน่ทีแ่น่นอน มีปัญญาท่ีรูจ้กับาปบญุคุณโทษประโยชน์มใิช่ประโยชน์ ตลอดจนถงึรูจ้กั

สจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงิอย่างแท้จรงิอยูใ่นใจ กจ็ะป้องกนัตนเองรักษาตนเองให้พ้นจาก

อ�านาจบาปอกุศลทุจริตต่าง ๆ ของกิเลสของโลภโกรธหลงต่าง ๆ ได้ สามารถที่จะ

รักษาตนประคับประคองตนเองให้ด�าเนินไปในทางสุจริต ในทางบุญ ในทางกุศล  

ในทางที่ชอบ ประกอบคุณงามความดีในหน้าที่ของตน และในกิจที่พึงท�าทั้งหลาย 

บรรดาโยมญาติมิตรทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อได้บวชบุตรหลานญาติมิตรของตน 

และเมือ่เข้าวดัฟังธรรม และตัง้ใจอบรมให้เจริญด้วยศรทัธา เป็นต้นดงัได้กล่าวมาแล้ว 

ให้มเีป็นก�าลงัอยูใ่นใจ ให้เป็นใหญ่อยูใ่นใจอย่างเพยีงพอแล้ว กส็ามารถทีจ่ะต่อสูป้้องกนั

รักษาตนเองไว้ด้วยดีดังที่กล่าวมา.

ดั่งนี้แลเป็นความมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรม และเมื่อปฏิบัติได้เพียงใด  

ก็จะท�าให้มคีวามคุน้เคยไว้วางใจในพระรตันตรยั คอืในพระพทุธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ 

มากขึ้นเพียงนั้น จะรู้จักพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณได้ซาบซึ้งเพียงนั้น  

ว่าพระพทุธเจ้าได้ตรสัรูจ้รงิ ธรรมะได้ตรสัแสดงไว้ดจีรงิ พระสงฆ์เป็นผูท้ีป่ฏบิตัดิแีล้วจรงิ.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๘
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

จตฺตาโร เม ภิกฺขเว อริยวํสา อคฺคญฺญา รตฺตญฺญา วํสญฺญา โปราณา  

อสงฺกิณฺณา อสงฺกิณฺณปุพฺพา, น สงฺกิยนฺติ น สงฺกิยิสฺสนฺติ อปฺปฏิกุฏฺา สมเณหิ 

พฺราหฺมเณหิ วิญฺญูหีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะ อนัเวยีนมาถงึเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสัง่สอนนัน้ พระสมัมาสัมพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดา

ของเราทั้งหลาย ซึ่งได้พระนามว่าพระอริยะ ที่แปลกันว่าผู้เจริญ ผู้ประเสริฐ ได้ทรง

แสดงสั่งสอนไว้ เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า ศาสนธรรมนั้นย่อมเป็นอริยธรรม คือ

ธรรมที่เจริญที่ประเสริฐ อันพระพุทธเจ้าผู้เจริญผู้ประเสริฐได้ทรงแสดงส่ังสอน โดย

ปรยิายคอืทางอันหน่ึง ได้ทรงแสดงธรรมท่ีเป็นอรยิวงศ์ คอืเป็นวงศ์ของพระอรยิะทัง้หลาย 

ตามพระบาลีที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศว่า “จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อริยว�สา ดูก่อนภิกษุ 

ทั้งหลาย ธรรมที่เป็นอริยวงศ์คือเป็นวงศ์ของพระอริยะเหล่านี้ ๔ ประการ อคฺคญฺญา 

ทีรู่ก้นัว่าเลศิ รตฺตญญฺา ท่ีรูก้นัว่ามีมานาน มใิช่มใีนเรว็ ๆ นี ้จงึเรยีกว่ามมีาตลอดคนื

ตลอดวันทีช้่านาน ว�สญญฺา ทีรู่ก้นัว่าเป็นวงศ์ คอืเป็นแบบแผน เป็นประเพณ ีโปราณา 

เป็นของเก่า คอืเป็นของมมีาเก่าก่อน อสงกฺณิณฺา ท่ีไม่เกล่ือนกล่น คือยังรวบรวมกนัอยู่ 
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ไม่กระจัดกระจาย อสงฺกิณฺณปุพฺพา ไม่เคยกระจัดกระจาย แต่ยังคงด�ารงอยู ่  

อันหมายความว่ายังคงเป็นอริยวงศ์ ไม่กระจัดกระจายถูกก�าจัดท�าลายไป ยังคงเป็น

อริยวงศ์ไม่กระจัดกระจาย ไม่เคยถูกก�าจัดท�าลายไป น สงฺกิยนฺติ น สงฺกิยิสฺสนฺติ  

อปปฺฏกิฏฺุา สมเณห ิพรฺาหมฺเณห ิวญิญฺูห ิอนัสมณพราหมณ์ทัง้หลายไม่รงัเกยีจแล้ว 

ไม่ติเตียนแล้ว.”

ธรรมที่เป็นอริยวงศ์ทั้ง ๔ ประการนี้ ก็ได้แก่ สันโดษคือยินดีพอใจด้วยจีวร

คือผ้านุง่ห่มตามมตีามได้ สนัโดษยนิดพีอใจด้วยบณิฑบาต อาหารทีบ่รโิภคตามมตีามได้ 

สันโดษยินดีพอใจด้วยเสนาสนะ ที่อยู่อาศัยตามมีตามได้ และมีภาวนา คือการอบรม

กศุลให้มขีึน้ให้เป็นขึน้ เป็นท่ีมายนิดี ยนิดใีนภาวนาคอืการอบรมกุศลให้มขีึน้ให้เป็นข้ึน 

มีปหานะ คือการละบาปอกุศล เป็นที่มายินดี ยินดีในปหานะคือการละบาปอกุศล  

รวมเป็น ๔ ประการ.

ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ ทรงแสดงแก่ภิกษุ มีภิกษุเป็นผู้รับเทศนา แต่แม ้

เช่นนั้น ก็ย่อมเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้ ทั้งคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือน ทั้งบรรพชิตคือผู้บวช 

แต่ปฏบิตัใิห้เหมาะสมแก่ภาวะของการเป็นคฤหัสถ์ และแก่ภาวะของการเป็นบรรพชติ

คือผู้บวช ข้อที่พึงท�าความเข้าใจข้อแรกก็คือค�าว่าอริยวงศ์ ที่แปลว่าวงศ์ของพระอริยะ 

อนัค�าว่า วงศ์ หรอื วงศ์ตระกลู ย่อมเป็นค�าทีใ่ช้ในฝ่ายคฤหสัถ์คอืผูค้รองเรอืน ซึง่ย่อม

มวีงศ์ตระกลูของตน ๆ และในฝ่ายพทุธศาสนาทีถื่อเอาความประพฤตดิปีระพฤตชิอบ 

และภูมิชั้นที่ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบได้บรรลุเป็นประการส�าคัญ กล่าวคือบุคคลผู้

ประพฤตดิปีระพฤตชิอบ บรรลภุาวะเป็นอรยิะ คอืผูเ้จรญิผูป้ระเสรฐิด้วยธรรมทีบ่รรลุ

ตามความประพฤติดีประพฤติชอบนั้น ย่อมมีความประพฤติที่เป็นประเพณีหรือที่เป็น

แบบของบคุคลผูเ้ป็นอรยิะนัน้เหมอืนกนัทกุกาลทุกสมยั อรยิบคุคลในสมยัอดตีคอืล่วง

มาแล้ว ก็มปีระเพณมีแีบบแห่งความประพฤตใินธรรมทัง้ ๔ ข้อนี ้อรยิบคุคลในอนาคต

ก็มีประเพณีมีแบบแห่งความประพฤติคือธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ อริยบุคคลในปัจจุบัน  

หากมีเป็นอริยบุคคลขึ้น ก็มีธรรมท้ัง ๔ ประการนี้เป็นประเพณีเป็นแบบแห่งความ

ประพฤตติน เพราะฉะนัน้ จึงเรยีกว่าอรยิวงศ์ วงศ์คอืประเพณหีรอืแบบของอรยิบคุคล

ทุกกาลทุกสมัย และอริยบุคคลแม้เป็นคฤหัสถ์ ซึ่งเป็นอริยบุคคลในขั้นต้น ก็ย่อม
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ประพฤติในธรรมทัง้ ๔ ประการนี ้อรยิบคุคลซึง่เป็นบรรพชติคอืผูบ้วช ก็ย่อมประพฤติ

ในธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ ตามสมควรแก่ภาวะของความเป็นคฤหัสถ์และความเป็น

บรรพชิต ก็คือ

สันโดษในจีวรหรือผ้านุ่งห่ม

สันโดษในบิณฑบาตหรือในอาหารที่บริโภค

สันโดษในเสนาสนะคือที่นั่งที่นอน

รวมเป็นสันโดษ ๓ ข้อ และข้อที่ ๔ คือการมีภาวนา การท�าการอบรมกุศล

ให้บังเกิดขึ้น และปหานะ การละบาปอกุศล เป็นท่ีมายินดี ยินดีอยู่ในภาวนาและ 

ในปหานะดังกล่าว.

เพราะฉะนัน้ ตามอรยิวงศ์ท้ัง ๔ ประการนี ้จะเห็นได้ว่าความสันโดษในปัจจยั

เคร่ืองอาศยัส�าหรบัด�ารงชวีติทัง้หลาย เป็นหลกัธรรมข้อแรกทีพ่งึปฏบิตัใิห้มขีึน้ ส�าหรบั

บุคคลที่ต้องการปฏิบัติในอริยวงศ์ทั่วไป หรือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่อริยบุคคลปฏิบัติอยู่ 

ความสนัโดษน้ันก็คือความยินดพีอใจในสิง่ทีม่อียู่ และสิง่ทีม่อียูน่ัน้ทีเ่ป็นข้อส�าคญัส�าหรบั

ด�ารงชีวิต ก็ได้แก่ปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิต ๓ ข้อ ได้แก่ ผ้านุ่งห่ม อาหารส�าหรับ

บริโภค และที่อยู่อาศัย ปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิตทั่วไปมี ๔ ข้อ คือเติมยาแก้ไข้เข้า

เป็นข้อที ่๔ แต่ว่าในทีน่ีม้ไิด้ยกมาแสดง ท่านอธบิายว่า เพราะยาแก้ไข้นัน้เป็นส่ิงทีจ่�า

ต้องใช้ในเวลาเจ็บป่วย ในเวลาท่ีไม่เจ็บป่วย ยาแก้ไข้ก็ไม่ต้องใช้ เพราะฉะนั้นจึงไม่

แสดงไว้ ส่วนปัจจยั ๓ ข้อข้างต้นต้องใช้กันอยูป่ระจ�า ผ้านุง่ห่มก็ต้องใช้กนัอยูเ่ป็นประจ�า 

อาหารส�าหรับบริโภคก็ต้องใช้กันอยู่เป็นประจ�าทุกวัน ที่อยู่อาศัยก็ต้องใช้กันอยู่เป็น

ประจ�า เพราะฉะนั้น จึงต้องยกเอาปัจจัยที่ต้องใช้กันอยู่เป็นประจ�าขึ้นมาแสดงเพียง  

๓ ข้อ ส่วนข้อที่ ๔ นั้นก็สรุปเข้าได้ใน ๓ ข้อข้างต้น คือในข้ออาหาร เพราะเป็นสิ่งที่

จะต้องกลืนกินลงไปเป็นส่วนมาก ยาแก้ไข้นั้นเมื่อเป็นยาที่รักษาโรคในภายใน ก็ต้อง

ใช้บริโภคเหมือนกัน ก็ต้องกลืนเข้าไป แต่แม้ยาที่ใช้ทาอยู่ที่ภายนอกของร่างกาย  

ก็เป็นสิ่งที่ต้องการให้ร่างกายรับซึมซาบเข้าไป ก็นับเข้าในปัจจัยข้ออาหารได้.
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ส่วนในข้อ ๔ น้ัน คือภาวนา การท�าการอบรมกศุลให้บงัเกดิข้ึน และปหานะ 

การละบาปอกุศล ท่านไม่ได้แสดงสอนไว้ให้สันโดษ แต่แสดงสอนไว้ให้ยินดี ให้ยินดี

ในการทีจ่ะท�าทีจ่ะอบรมกศุลให้บงัเกดิขึน้ยิง่ ๆ ขึน้ไป และให้ยินดใีนการละบาปอกศุล

ให้มาก ๆ ขึน้ไป ในข้อนีไ้ด้มีพระพุทธภาษติตรสัแสดงไว้โดยตรงกม็ ีว่า ไม่สนัโดษใน

กุศลธรรมทั้งหลาย ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น จึงกล่าวสรุปได้ว่า ตรัสสอนให้สันโดษในผล 

คือในผลที่ได้มา.

ว่าถึง ๓ ข้อนั้น จีวรหรือผ้านุ่งห่ม อาหารที่บริโภค และที่อยู่อาศัย ก็เป็นผล

ทีไ่ด้มา เป็นสิง่ท่ีได้มาจากการแสวงหา หรอืการได้มาโดยชอบธรรมวธิอีืน่ หรอืแม้มผีู้

ที่บริจาคให้ ในการแสวงหานั้น ก็อาจได้ตามที่จะพึงได้ อาจเป็นของเลวก็มี เป็นของดี

ก็มี เป็นของปานกลางก็มี ในการที่มีผู้บริจาคให้ก็เหมือนกัน อาจจะได้ของดีหรือของ

ปานกลางหรือของเลวอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ส�าหรับ

คฤหสัถ์นัน้ กอ็าจท่ีจะซ้ือหาได้ตามประสงค์ ส�าหรบัผูท้ีข่ดัสนทรพัย์ กอ็าจจะซือ้หาได้

ตามก�าลงัทรพัย์ของตนทีจ่ะจบัจ่าย ส�าหรบัผูท้ีข่ดัสนจรงิ ๆ ซึง่จะต้องรบัจากการสละ

บริจาคของผู้มีใจเมตตามีใจเป็นกุศล ก็ไม่สามารถท่ีจะเลือกเอาของดีหรือของท่ีตน

ต้องการได้ ก็สุดแต่ว่าผู้ที่บริจาคนั้นจะให้อย่างไร และโดยเฉพาะผู้เข้ามาบวชเป็น

บรรพชติเป็นภกิษ ุพระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนถึงนสิสัยคือเครือ่งอาศัย อนันบัว่าเป็นเครือ่ง

แร้นแค้น หรือเป็นอย่างที่จะพึงได้ อย่างที่เป็นสิ่งไม่มีมูลค่าหรือไม่เป็นที่ต้องการของ

ใคร ๆ ดังที่ตรัสสอนให้ยินดีในผ้าบังสุกุลคือผ้าเก่าที่เขาทิ้งไว้ เป็นผ้าเปื้อนฝุ่นละออง

ธุลี โดยที่สุดแม้เป็นผ้าห่อศพ ภิกษุก็ไปเก็บเอามา และก็มาซัก มาตัด มาเย็บ  

มาย้อม ท�าเป็นจีวรส�าหรับนุ่งห่ม ให้ยินดีในบิณฑบาต คือในการเที่ยวไปรับก้อน 

ข้าวอาหาร ที่ชาวบ้านใส่บาตรถวาย ยินดีในโคนไม้ คือเอาโคนไม้เป็นเสนาสนะที่นั่ง

ที่นอน นี้ใน ๓ ข้อข้างต้น และในข้อที่ ๔ ก็ให้ยินดีในน�้ามูตรเน่า คือเมื่ออยู่ในป่า  

อยู่โคนไม้ เจ็บป่วยก็ต้องเก็บผลไม้ที่เป็นยา เช่นผลสมอผลมะขามป้อม มาดองด้วย

น�า้มตูรเน่า แล้วกใ็ช้ฉนัเป็นยาระบาย เหล่านีเ้ป็นต้น อนัเรียกว่านสิสยั คือเป็นเครือ่ง

อาศยัของชีวติจรงิ ๆ เป็นอย่างแร้นแค้นทีส่ดุ เป็นอย่างทีไ่ม่ต้องไปรบกวนใคร ไม่ต้อง
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ไปขอใคร หรือต้องไปประกอบอาชีพการงานแสวงหา เม่ือสามารถที่จะอาศัยนิสสัย 

ทั้ง ๔ นี้อยู่ได้ ก็สามารถที่จะครองชีวิตเป็นบรรพชิตคือผู้บวชอยู่ได้ แต่แม้เช่นนั้น  

ก็ได้ทรงแสดงอนุญาตให้รับอดิเรกลาภ คือของถวายของผู้มีศรัทธาได้ คือรับอาหารที่

เขาถวาย รับผ้าที่เขาถวาย รับเสนาสนะที่เขาสร้างถวาย เช่นเป็นกุฏิเป็นวิหารเป็นวัด

ในปัจจบุนั และรบัเภสชัคอืยาชนดิทีเ่ป็นเครือ่งเจอืจนุร่างกายให้มกี�าลงั ในเมือ่อาหาร

ที่ได้ไม่เพียงพอจะบ�ารุงร่างกายให้แข็งแรง ก็รับส่ิงที่เรียกว่าเป็นครึ่งอาหารครึ่งยา  

เช่นเนยใส เนยข้น น�า้มนั น�า้ผึง้ น�า้อ้อย มาฉนัได้ และหยกูยาต่าง ๆ ส�าหรบัแก้โรค

ก็รับถวายได้ แต่แม้เช่นนั้น ก็ต้องไม่ให้ผิดพระวินัยบัญญัติของพระพุทธเจ้า.

เพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นผลท่ีได้มา จะได้มาจากการแสวงหา

ก็ตาม จะจากการที่มีผู้บริจาคให้หรือบริจาคถวายก็ตาม ซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นของดี 

บางทีก็อาจจะเป็นของปานกลาง บางทีก็อาจจะเป็นของเลวไม่ดี บางทีก็ชอบใจ บางที

ก็ไม่ชอบใจ เม่ือเป็นเช่นนี้ ก็ให้มีสันโดษคือยินดีอยู่ในสิ่งที่ได้เหล่านี้ตามมีตามได้  

ได้เลวก็ยินดี ได้ปานกลางก็ยินดี ได้ดีก็ยินดี มีความพอใจอยู่ในส่ิงท่ีได้เหล่านี้  

อาการของใจที่มีความสันโดษ คือมีความยินดีพอใจอยู่ตามที่ได้ดังกล่าวมานี้ เรียกว่า

สันโดษ.

อนึง่ พระอาจารย์ได้แสดงชีส้นัโดษให้ชัดขึน้ว่า สันโดษอย่างไรบ้าง ไว้ ๓ ข้อคอื

ยถาลาภสันโดษ ยินดีพอใจตามมีตามได้ดังที่กล่าวมา

ยถาพลสันโดษ ยินดีพอใจตามก�าลังเรี่ยวแรง

ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีพอใจตามความสมควร

ทัง้ ๓ ข้อนีเ้ป็นข้อหลกัในการปฏบัิตสินัโดษ ในข้อแรก ยถาลาภสันโดษ ยนิดี

พอใจตามที่ได้มา ก็ตามที่กล่าวมาแล้ว จะได้ของที่ดีหรือไม่ดี ที่พอใจหรือไม่พอใจ  

ก็มีสันโดษคือความพอใจอยู่ในสิ่งที่ได้นั้น ยถาพลสันโดษ ยินดีพอใจตามก�าลัง ก็คือ

ว่าตามก�าลังของตนที่จะรับได้ เช่นว่าสิ่งที่ได้จะเป็นอาหาร ถ้าหากว่าได้มามากเกินไป 

ก�าลังของตนไม่สามารถจะรับไว้ได้ ก็ยินดีพอใจเท่าที่มีก�าลังจะสามารถรับไว้ได้ เช่นที่

สามารถจะบริโภคได้ การบริโภคได้นั้นก็บริโภคได้แค่อิ่ม เมื่ออิ่มแล้วเพียงพอแล้ว  
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แม้จะมผีูท้ีห่วงัดมีาอ้อนวอนให้บรโิภคต่อไปอกี ดัง่นีเ้รียกว่าเกนิก�าลงั รบัไม่ได้ ถ้าขืน

รบัเข้าไปเกนิก�าลงักเ็ป็นโทษ หรอืแม้อย่างอืน่กเ็หมอืนกนั เม่ือได้ในส่ิงทีเ่กินก�าลังทีจ่ะ

รับไว้ได้ ดั่งนี้ก็รับเท่าที่ก�าลังจะรับได้ ก็เป็นยถาพลสันโดษ เป็นการจ�ากัดยถาลาภคือ

สิง่ทีไ่ด้เข้ามาอกี ว่าให้เป็นไปตามก�าลงัทีจ่ะรบัได้ ถ้าเกนิก�าลงัทีจ่ะรบัได้ กไ็ม่สามารถ

ที่จะรับได้ ยินดีเฉพาะตามก�าลังที่จะรับได้เท่านั้น และแม้เป็นส่ิงที่ได้มาคือมีผู้ให้  

แต่ว่าเป็นสิ่งท่ีไม่สมควร ก็ไม่รับ เช่นเม่ือเป็นภิกษุ มีผู้น�าส่ิงที่ไม่สมควรแก่การเป็น

สมณะมาให้ น�าเอาสิ่งท่ีวินัยบัญญัติห้ามมิให้ภิกษุรับ แม้จะมีผู้มาให้ ก็ไม่สมควร 

จะรับ แต่เมื่อเป็นสิ่งที่สมควรรับ จึงรับ ดั่งนี้เรียกว่า ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตาม

สมควร เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงยถาลาภสันโดษไว้เป็นข้อแรก ยินดีตามที่ได้ และ

ก็มีจ�ากัดว่าให้เป็นไปตามก�าลัง ยินดีตามก�าลังที่จะรับได้ ก็เป็นยถาพลสันโดษ และ 

ให้เป็นสิ่งที่สมควรด้วย ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ก็ไม่รับ ถ้าเป็นสิ่งที่สมควร จึงรับ  

ก็เป็นยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควร.

น้ีเป็นอธิบายของสันโดษทั่ว ๆ ไป ให้มีสันโดษอยู่ในจีวรหรือผ้านุ่งห่ม  

ในบิณฑบาตหรือในอาหาร และในเสนาสนะที่อยู่อาศัย กับให้ยินดียิ่ง ๆ ขึ้นไม่ให้

สนัโดษในภาวนาคอืการท�าการอบรมกศุลต่าง ๆ ให้มใีห้บงัเกดิขึน้ ไม่ให้สนัโดษในการ

ละบาปอกุศลต่าง ๆ ภาวนาและปหานะนี้ให้ยินดีปฏิบัติในการอบรมและในการละให้

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไม่ให้สันโดษ ก็เพราะว่าบุคคลทั่วไปยังมีกรณียะคือกิจที่ควรท�า คือ 

มีความดีที่จะต้องท�า ที่จะต้องอบรมให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ยังมีบาปมีอกุศลหรือยังมีกิเลสที่

จะต้องละให้มาก ๆ ขึน้อีกต่อไป เพราะฉะนัน้ จงึไม่ให้สนัโดษพอใจอยูแ่ค่ทีไ่ด้ท�ากศุล

ไว้หรือแค่ที่ได้ละได้หรือที่ละอยู่ แต่ให้ยินดีในการภาวนาอบรมปฏิบัติท�ากุศลให้มีขึ้น

ให้เป็นขึ้น และในการละบาปอกุศลให้มาก ๆ ขึ้น.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๘
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺา มโนมยา

มนสา เจ ปทุฏฺเน ภาสติ วา กโรติ วา

ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ จกฺกํว วหโต ปทนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรม ซึ่งแสดงสัจจธรรมของ

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจ้า ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะ อนัเวียนมาถึงเข้า ณ บัดนี.้

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเพื่อ

ให้ผู้ฟังได้รู้ได้เห็นในธรรมะท่ีพึงรู้พึงเห็นได้ ทรงแสดงมีเหตุอันผู้ฟังอาจตรองตามให้

เหน็จริงได้ ทรงแสดงธรรมเป็นจรงิดังท่ีเรยีกว่ามปีาฏหิาริย์ คอืผูฟั้งปฏบิตักิย่็อมได้รบั

ผลจริงตามสมควรแก่ความปฏิบัติ ก�าจัดข้าศึกคือกิเลสได้ น�าให้เกิดความสุขได้  

การปฏบิตัทิัง้สิน้นัน้ย่อมเนือ่งด้วยจติใจเป็นข้อส�าคญั บคุคลทกุคนผูเ้กดิมาย่อมมจีติใจ

คู่กันมากับร่างกาย คือมีกายกับจิตใจคู่กันอยู่ประกอบกันอยู่ หากไม่มีจิตใจ กายนี้ก็

เกิดมามิได้ และแม้เกิดมาแล้ว ก็ด�ารงชีวิตอยู่มิได้ แต่ถ้าไม่มีร่างกาย จิตใจก็ไม่มีที่

อาศัย จิตใจจึงปรากฏให้รู้ว่ามีอยู่มิได้ เพราะฉะนั้น ร่างกายและจิตใจนี้จึงต้องอาศัย

กนัประกอบกนัอยู่ และได้มคี�าทีก่ล่าวกันมานานว่า จติใจเหมอืนอย่างนาย กายเหมอืน
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อย่างบ่าวหรอืผูร้บัใช้ เพราะว่ากายจะประกอบกระท�าอะไรกโ็ดยทีจ่ติใจเป็นผูส่ั้ง ร่างกาย

จงึเป็นผูรั้บค�าสัง่ประกอบกระท�า ปรากฏเป็นกรรมคอืการกระท�าต่าง ๆ นีห้มายถงึว่า

เป็นนายในด้านที่ให้ส�าเร็จเป็นกรรมคือการประกอบกระท�าต่าง ๆ แม้เรื่องทั้งหลายที่

บังเกิดขึ้นในใจ ดังที่เรียกว่ามโนหรือมนายตนะ อายตนะคือใจ คู่กันกับธัมมายตนะ 

อายตนะคือธรรมะคือเร่ืองราว ใจก็ยงัเป็นใหญ่เป็นประธาน ดงัพระพทุธภาษติทีย่กขึน้ไว้ 

ณ เบื้องต้นว่า “มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มโนเสฏฺา  

มีใจเป็นใหญ่ มโนมยา ส�าเร็จด้วยใจ มนสา เจ ปทุฏฺเน ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว  

ภาสติ วา กโรติ วา จะพูดก็ตามจะท�าก็ตาม ตโต น� ทุกฺขมเนฺวติ ความทุกข์ย่อม

ตดิตามบคุคลนัน้ เพราะการพดูหรอืการท�าอนัร้ายนัน้ จกกฺ�ว วหโต ปท� เหมอืนอย่าง

ล้อตดิตามรอยเท้าแห่งโคซึง่ลากเกวยีนไป ฉะนัน้” และได้ตรสัไว้ในด้านตรงกนัข้ามว่า 

“มนสา เจ ปสนฺเนน ถ้าบคุคลมีใจดแีล้ว ผ่องใสแล้ว ภาสติ วา กโรต ิวา จะพดูกต็าม

จะท�าก็ตาม ตโต น� สุขมเนฺวติ ความสุขย่อมติดตามบุคคลนั้น เพราะการพูดการท�า

ที่ดีนั้น ฉายาว อนุปายินี เหมือนอย่างเงาที่ไม่ละตัว ฉะนั้น” ดั่งนี้.

ในพระพุทธภาษิตนี้ยก มโน ที่แปลกันว่า ใจ เป็นประธาน โดยที่มโนคือใจ

เป็นอายตนะภายใน คู่กับธรรมะท่ีเป็นอายตนะภายนอก และธรรมะที่เป็นอายตนะ

ภายนอกนัน้ โดยตรงกเ็ป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในใจ เป็นเรือ่งทีใ่จคดิ ถ้าเป็นเรือ่งทีด่ ีกเ็ป็น

กุศลธรรม ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดี ก็เป็นอกุศลธรรม ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นกลาง ๆ ก็เป็น 

อัพยากตธรรม ธรรมะที่เป็นกลาง ๆ แต่ในด้านปฏิบัติทั่วไปนั้น มักยกแสดงขึ้นเพียง

กุศลธรรมและอกุศลธรรมเท่านั้น ดังในพระพุทธภาษิตนี้ และจะเป็นกุศลธรรมและ

อกุศลธรรมนั้น ก็เนื่องมาจากใจที่ร้ายหรือใจที่ดีอันตรงกันข้าม ใจที่ดีหรือใจที่ร้ายนั้น 

ก็เนื่องมาจากจิตนี้เองดังที่เรียกรวมกันว่าจิตใจ จิตใจนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ดังกล่าว  

และทกุคนกย่็อมรู้ว่าทกุคนมจีติใจ โดยรู้จากความรูแ้ละความคดิต่าง ๆ เพราะความรู้

และความคดิต่าง ๆ ทีม่ใีนบคุคลนี ้เป็นธรรมชาตขิองจติใจ ดงัทีม่พีระพทุธภาษติตรสั

ไว้ว่า วิญญาณธาตุคือธาตุรู้ ธาตุรู้นี้เป็นธาตุของจิตใจ เป็นธรรมชาติของจิตใจ.

และค�าว่า จิต นี้เอง พระอาจารย์ก็ให้ค�าแปลไว้ว่า คิด ว่า เก็บหรือสั่งสม  

ว่า วจิิตร คอืมลีกัษณะต่าง ๆ อนัค�าว่า วจิติร นี ้ในภาษาไทยมักจะใช้ว่าวิจติรงดงาม
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หรือวิจิตรพิสดาร ส่วนท่ีเป็นความหมายของจิตใจนี้ใกล้กับวิจิตรพิสดาร คือว่าม ี

ต่าง ๆ คือมีลักษณะต่าง ๆ และจะเป็นวิจิตรงดงามก็ได้ จะเป็นวิจิตรไม่งดงามก็ได้ 

คอืน่าเกลยีดหรอืว่าน่ารงัเกยีจ ได้ทัง้ ๒ ด้าน คอืถ้าเป็นจติใจทีด่กีว็จิติรงดงาม คอืคดิ

ดีไปต่าง ๆ ทั้งในด้านการพูดทั้งในด้านการกระท�า และแม้ในด้านการคิดอ่านต่าง ๆ 

กเ็ป็นเรือ่งนัน้เป็นเรือ่งนีว้จิิตรงดงาม แต่ถ้าเป็นจติร้าย กเ็ป็นวจิติรไม่งดงาม วจิติรน่า

เกลียดน่ารังเกียจ เพราะจะคิดร้าย พูดร้าย ท�าร้ายไปต่าง ๆ หลายส่ิงหลายอย่าง  

น้ีเป็นอรรถคอืความหมายของค�าว่า จติ คอืคดิ สัง่สมหรอืเกบ็ และวจิติรคอืหลายหลาก 

มีลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว อันจะพึงเห็นได้ว่า ความคิดที่ทุก ๆ คนคิดอยู่ซึ่งเรื่องนั้น

เรื่องนี้ต่าง ๆ นี่คือความคิด จิตย่อมมีหน้าที่คิดดั่งนี้ สั่งสมหรือเก็บก็คือ เมื่อท�าเมื่อ

พดูเมือ่คิด เป็นกรรมคอืการงานทีก่ระท�าต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นส่วนกศุลคอืส่วนด ีทัง้ทีเ่ป็น

ส่วนอกุศลคือส่วนชั่ว กรรมท่ีกระท�าน้ัน ๆ เมื่อกระท�าไปแล้ว ก็ยังเก็บอยู่สั่งสมอยู่ 

เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่า ให้พิจารณาเนือง ๆ ว่า เรามีกรรม 

การงานที่กระท�า เป็นของของตน เป็นทายาทรับผลของกรรม ดั่งนี้เป็นต้น กรรมที่

เป็นของของตนนีก้เ็กบ็กส็ัง่สมอยูท่ีจ่ตินีเ้อง มิใช่ว่าท�าแล้วกแ็ล้วไป ถ้าท�าแล้วกแ็ล้วไป 

ทกุคนผูท้ีป่ระกอบกระท�ากรรมกไ็ม่ต้องรบัผดิรบัชอบ ไม่ต้องรบัผลของกรรมทีก่ระท�านัน้ 

ท�าแล้วกแ็ล้วไป แต่กไ็ด้มีลัทธหินึง่ท่ีมีความคดิเช่นนี ้แต่ทางพระพทุธศาสนา พระพุทธเจ้า

ตรัสว่า ผูท้ีม่คีวามคิดเช่นนีเ้ป็นมิจฉาทิฏฐคิอืผูท้ีม่คีวามเห็นผดิ อนัเรยีกว่าอกริยิทฏิฐิ 

ความเห็นว่าไม่เป็นอันท�า คือไม่เป็นอันท�าบาปไม่เป็นอันท�าบุญ เช่นจะฆ่าใครจะลัก

ของของใคร ก็ไม่เป็นอันท�าบาป จะท�าทานจะรักษาศีล ก็ไม่เป็นอันท�าบุญ ไม่มีการ 

กระท�าที่เป็นบุญเป็นบาป ก็คือว่าไม่มีกรรมที่เป็นของของตนดังที่กล่าวนั้น ท�าแล้ว 

ก็แล้วไป ไม่มีกรรมท่ีเป็นบุญเป็นบาปเก็บอยู่สั่งสมอยู่ติดตามอยู่ ส่วนทางพระพุทธ-

ศาสนานั้นแสดงว่า กรรมที่กระท�าเป็นของของตน ท�าบาปก็เป็นอันท�าบาป ท�าบุญก็

เป็นอันท�าบุญ และเม่ือท�าไปแล้ว กรรมนั้นก็ยังเป็นของตน ซึ่งตนนั้นก็ยังคงรับผล 

ต่อไป ในปัจจุบันนี้บ้าง ในภายหน้าบ้าง ในกาลที่ถัดไปจากภายหน้าบ้าง ดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น กรรมที่กระท�านั้นจึงเก็บอยู่สั่งสมอยู่ที่จิตนี้ และมิใช่แต่เท่านั้น 

จตินีย้งัเกบ็ยังสะสมกเิลส เป็นต้นว่าตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก โลภะ ความโลภ
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อยากได้ ราคะ ความติดใจยินดี โทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง โมหะ ความหลงที่

บังเกิดขึ้น จิตนี้ก็ยังเก็บเอาไว้ เป็นอาสวะดองจิตสันดาน หมักหมมจิตสันดาน  

เป็นอนุสัยนอนจมหรือว่านอนเนื่องในจิตสันดานอีกด้วย เพราะฉะนั้น ในจิตนี้จึงมี 

อาสวะอนสุยัดองจติสนัดานอยู ่นอนเนือ่งหรอืนอนจมอยู่เป็นอันมาก มกีรรมทีก่ระท�า

ไว้แล้ว ทั้งที่เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม เก็บอยู่สะสมอยู่เป็นอันมาก และจิตนี้

เองก็เป็นที่เก็บเป็นท่ีสะสม และนอกจากนี้ยังเก็บยังสะสมเรื่องราวต่าง ๆ ที่ประสบ

พบพานในชวีติหน่ึง ๆ หรอืกล่าวระยะสัน้ว่าในวันหนึง่ ๆ ไว้ด้วยทกุอย่าง เพราะฉะนัน้ 

พระพุทธเจ้าเม่ือยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงได้ปุพเพนิวาสญาณ พระญาณที่ระลึก

หยั่งรู้ขันธ์เป็นท่ีอาศัยอยู่ในปางก่อนได้ ด้วยอาศัยทรงมีสติตามระลึกได้ พระชาติ 

ต่าง ๆ ที่ทรงระลึกได้นั้น ๆ ก็มีเรื่องราวที่เก็บอยู่ในจิตนี่เอง แต่ว่าโดยปกตินั้น  

เก็บอยู่ในจิตส่วนลึก คือในส่วนที่เป็นที่ตั้งของอาสวะของอนุสัยดังกล่าว เพราะฉะนั้น 

สามัญชนทุกคนจึงระลึกไปไม่ได้ สามัญชนทุกคนนั้นมีสติที่ระลึกได้ ในเหตุการณ์ที่

ผ่านพ้นไปแล้วในระยะใกล้ เช่นในวนัน้ีหรอืเมือ่วานนีเ้ป็นต้น ในระยะทีใ่กล้มากกร็ะลึก

ได้มาก แต่ว่าในระยะที่ไกลออกไปก็ระลึกได้น้อย ดังเช่นตั้งแต่เช้ามาจนถึงบัดนี้  

ลองนึกย้อนดู ก็อาจจะระลึกได้มากว่า ตั้งแต่ต่ืนนอนเช้ามาได้ท�าอะไรบ้าง เช่นรับ

ประทานอะไร ได้พบใครได้พูดจาอะไรกับใครบ้าง เหล่านี้เป็นต้น แต่ถ้าระลึกไปเมื่อ

วานนี้ ก็จะระลึกได้น้อยเข้า ระลึกย้อนหลังไปมาก ๆ ขึ้นอีก ก็จะระลึกได้น้อยยิ่งขึ้น

หรือระลึกไม่ได้เลย ที่เรียกว่าลืมหมด แต่อันที่จริงนั้นยังเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกของ 

ทุก ๆ คน ไม่หายไปไหน เป็นแต่เพียงว่าสติที่ระลึกได้นี้มีพลังน้อย ระลึกย้อนไป 

ไม่ได้มากเท่านั้น หากว่าบ�าเพ็ญสมาธิ ได้สมาธิที่แน่วแน่ยิ่งขึ้น สติที่ระลึกได้ก็มีพลัง

มากข้ึน สามารถระลกึย้อนหลงัไปได้มากข้ึน และสตท่ีิระลกึนีก้ไ็ม่ใช่ว่าไประลกึทีไ่หน 

ระลึกเจาะแทงลงไปในจิตนี้เอง เจาะแทงเครื่องหุ้มห่อเป็นต้นว่านิวรณ์ท้ังหลายลงไป 

เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วก็จะระลึกขึ้นได้ถึงสิ่งที่เก็บไว้ส่ังสมไว้ในจิตนี้เองในอดีตท่ีล่วงไปแล้ว 

และจะสามารถระลึกได้ไกลออกไป ๆ.

พระพุทธเจ้าทรงได้สมาธิอย่างสูง เป็นอัปปนาสมาธิ คือสมาธิที่แนบแน่น  

ที่แสดงว่าถึงฌาน เพราะฉะนั้น ก�าลังของพระสติของพระองค์จึงมีมาก จึงระลึกย้อน
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ก็คือเจาะแทงลงไปที่จิตนี้เอง ก็พบสิ่งที่พระองค์เองทรงประสบพบผ่านมาในอดีตนาน

ไกลมากขึ้น ๆ จนไม่มีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้น สติจึงเป็นธรรมะที่ส�าคัญมาก สามารถ

ท�าให้ระลกึได้ทัง้ในระยะใกล้ทัง้ในระยะไกลดขีึน้ และการทีจ่ะอบรมสตนิี ้กต้็องอาศยั

อบรมสมาธิคู่กันไปด้วย และเมื่อมีสมาธิดี ก็จะมีสติที่ระลึกได้ดีขึ้น จะมีความทรงจ�า

ถึงอดีตทัง้หลายมากขึน้ ตลอดถงึจะมคีวามระลกึได้พร้อมทัง้สัมปชญัญะคอืความรูต้วั 

ในการที่ท�าเรื่องที่คิดในปัจจุบันนี้ดีขึ้น ท�าให้มีความผิดพลาดน้อยเข้า เพราะฉะนั้น  

ผู้ที่ต้องการจะมีสติดีมีความทรงจ�าดี ก็จะต้องหัดระลึกหัดท�าสมาธิ มีสมาธิดีก็จะมี 

สติดี จะมีความทรงจ�าดี จะมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวดีไปโดยล�าดับ.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๘
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บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะ อนัเวยีนมาถงึเข้า.

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดาของเราทัง้หลาย ได้ตรัสสอนให้ทุก ๆ  

คนรักษาจิตของตน เพราะเหตุว่าจิตนี้ที่ไม่ได้รักษาแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทุกข์โทษเป็น

อนัมาก ส่วนจติท่ีรกัษาดแีล้ว ย่อมเป็นไปเพือ่สขุประโยชน์เป็นอนัมาก ได้มพีระพทุธ-

ภาษิตบทหนึ่งตรัสไว้ว่า “จิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย บุคคลผู้ทรงปัญญาย่อม

กระท�าจติให้ตรง เหมือนอย่างนายช่างท�าลกูศรหรอืนายช่างธนดัูดลกูศร ฉะนัน้” ดัง่นี.้

อนัวธีิรกัษาจติน้ัน ตามท่ีแสดงกันทัว่ไป ย่อมรกัษาด้วยสญัญมวธิ ีคอืวธิสี�ารวม

จติอย่างหนึง่ ทมวธิ ีวธิฝึีกหรอืข่มจติอีกอย่างหนึง่ วิธแีรกคอืวิธสี�ารวม นัน้กค็อืส�ารวม

ด้วยสต ิหดัก�าหนดจติตัง้สตไิว้ในท่ีตัง้ของสตข้ิอใดข้อหนึง่ เช่น กาย เวทนา จติ ธรรม 

หรือพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เป็นต้น วิธีส�ารวมจิตจึงต้องอาศัยสติ

เป็นประการส�าคัญ และก็ส�ารวมให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ หรือให้จิตสงบจากกามและ
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อกศุลธรรมท้ังหลาย ส่วนทมวธีิ วธิอีบรมจิตนัน้ กอ็บรมจติฝึกจติด้วยปัญญาท่ีท�าความ

ก�าหนดรู้ตามเหตุผลตามเป็นจริง นี้เป็นวิธีปฏิบัติที่แสดงโดยทั่วไป.

ส่วนอีกวิธีหนึ่ง พระอาจารย์ได้แสดงตามนัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ได้ตรัสสอนไว้เป็น ๔ ประการ ประการที่ ๑ พึงยกจิตในสมัยที่ควรยก ประการที่ ๒ 

ข่มจิตในสมัยทีค่วรข่ม ประการที ่๓ ท�าจติให้ร่าเริงในสมยัทีค่วรท�าจติให้ร่าเริง ประการ

ที่ ๔ เข้าไปเพ่งดูจิตในสมัยที่ควรเข้าไปเพ่งดูจิต รวมเป็น ๔ ประการ เพราะจิตนี้ใน

บางคราวก็ย่อหย่อนท้อกายท้อใจ ไม่กระปรี้กระเปร่าแข็งแรง ในสมัยเช่นนี้ จิตมัก

ประกอบด้วยความง่วงงุนเคลบิเคลิม้ ประกอบด้วยความเกียจคร้าน ประกอบด้วยความ

หมดก�าลังใจหมดก�าลังกาย เป็นความท้อแท้หรือว่าท้อถอย ไม่อยากจะคิดไม่อยาก 

จะท�าอะไร เพราะฉะนั้น จึงต้องปฏิบัติหัดยกจิตขึ้นด้วยปัคคหวิธี คือวิธีที่ยกจิตขึ้น.

อันวิธีที่ยกจิตขึ้นนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติในโพชฌงค์  

๓ ข้อ คือ หนึ่ง ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คือการวิจัยค้นคิดหรือค้นคว้า

หรอืจ�าแนกแยกแยะธรรม สอง วริิยสัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรู ้คอืวิริยะ ความเพยีร 

สาม ปีติสัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คือปีติ ความอิ่มใจอิ่มกาย ความดูดดื่มใจ.

อันธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คือการวิจัยธรรมเลือกเฟ้นธรรมนั้น 

ก็คือให้ตั้งจิตพิจารณาดูธรรมที่มีโทษไม่มีโทษ จะตรวจดูธรรมตามปริยัติคือตามที ่

เรียนมา ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ข้อใดบ้างว่ามีโทษข้อใดบ้างว่าไม่มีโทษ เช่น ตรัส

อกุศลกรรมบถ ๓ หรือทุจริต ๓ คืออกุศลกรรมบถ ทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ 

ว่าเป็นธรรมที่มีโทษ ส่วนกุศลกรรมบถ ๓ สุจริต ๓ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ  

เป็นธรรมทีไ่ม่มีโทษ และท�านองเดยีวกัน กพ็จิารณาตรวจตราดธูรรมทีม่ปีระโยชน์ไม่มี

ประโยชน์ ธรรมที่เป็นฝ่ายด�าเป็นฝ่ายขาว เปรียบเทียบกัน ดั่งนี้เป็นต้น ตลอดจนถึง

ตรวจดูความประพฤติทางกาย ทางวาจา ทางใจของตน ที่ได้ประพฤติมาแล้ว ที่ก�าลัง

ประพฤตอิยู ่และทีค่ดิจะประพฤติต่อไปว่า ข้อใดเป็นโทษข้อใดไม่เป็นโทษ ตลอดจนถงึ

ข้อใดด�าข้อใดขาว เปรยีบเทียบกัน ดัง่นีเ้รยีกว่าเป็นการปฏบิติัในธมัมวจิยั ความเลอืก

เฟ้นธรรม อันนับว่าเป็นธัมมวิจยสัมโพชฌงค์.
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วริยิสมัโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คอืความเพียรนัน้ กค็อืให้ปฏบิตัใิน อารมัภ-

ธาตุ คือว่าตั้งการเริ่มจับท�าความเพียรในกรณียกิจที่ควรท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง  

เช่นว่าในการเรียน ในการปฏิบัติกิจวัตร ในความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจ  

เมื่อมีความท้อแท้เกียจคร้านบังเกิดขึ้น ความย่อหย่อนบังเกิดขึ้น ก็ต้องฝืนใจ 

ลุกข้ึนจากการนอนการนั่ง ไปประกอบกรณียกิจท่ีควรท�านั้นตั้งแต่เริ่มต้น อันนับว่า

เป็นความเพียรที่ ๑ ดั่งน้ีเรียกว่าอารัมภธาตุ และก็ไม่หยุดอยู่เพียงเริ่มต้นเท่าน้ัน 

ด�าเนินต่อไป เป็นการที่ออกจากความเกียจคร้าน ท�าต่อเรื่อย ๆ ไป เรียกว่า  

นิกกมธาตุ และจับท�าให้ก้าวหน้าไปโดยล�าดับ ไม่ถอยหลัง คือก้าวไปสู่ขั้นอื่น ๆ  

หรอืว่าก้าวไปสูข้่างหน้า ๆ จนประสบความส�าเรจ็ในท่ีสดุ เรยีกว่า ปรกักมธาต ุให้ลกุ

ขึ้นนั่งหรือลุกขึ้นยืนเดินไปประกอบกรณียกิจ กิจท่ีควรท�า ดังกล่าวนี้ตั้งแต่เริ่มต้น 

จับท�า และให้ด�าเนนิไปให้ก้าวหน้าไปทลีะขัน้ ๆ ไปข้างหน้าเรือ่ย ๆ ไม่ถอยหลงั ปฏบิตัิ

ดั่งนี้เรียกว่าท�าความเพียร โดยเฉพาะก็คือเมื่อมีธัมมวิจัย เลือกเฟ้นธรรมแล้วว่าข้อใด

มีโทษข้อใดไม่มีโทษ ข้อใดเป็นกุศลข้อใดเป็นอกุศล ก็ให้เพียรละข้อท่ีมีโทษข้อท่ีเป็น

อกุศลเสยี เพยีรประกอบกระท�าในข้อทีไ่ม่มโีทษ ในข้อทีเ่ป็นกศุล ในข้อทีเ่ป็นประโยชน์ 

ในข้อที่เป็นธรรมขาวสะอาดเรื่อยไป ดั่งนี้เป็นวิริยสัมโพชฌงค์.

ปีติสัมโพชฌงค์ ก็คือให้ปฏิบัติมีโยนิโสมนสิการ พิจารณาจับเหตุจับผลใส่ไว้

ในใจ ให้ใจรับเหตุรับผลตามที่ได้พิจารณา และกระท�าโยนิโสมนสิการนี้ให้มาก ๆ  

อันโยนิโสมนสิการและการกระท�าโยนิโสมนสิการให้มาก ๆ นี้ ตรัสสอนให้ใช้ประจ�า

อยูท่กุข้อ ในข้อปฏบิตัทิ�าธมัมวจัิยเลอืกเฟ้นธรรม กต้็องใช้โยนโิสมนสิการและกระท�า

มาก ๆ ในข้อวิริยสัมโพชฌงค์ ก็ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการและต้องท�ามาก ๆ และใน

ข้อปีตสัิมโพชฌงค์นีเ้อง กต้็องใช้โยนโิสมนสกิาร จบัเหตจุบัผลมาใส่ไว้ในใจ ตลอดจน 

ถึงจับเอาธัมมวิจัยมาใส่ไว้ในใจ จับเอาวิริยะมาใส่ไว้ในใจ และก็ท�าให้มาก ๆ เมื่อเป็น

ด่ังน้ี ก็จะได้มีการช�าระฟอกล้างจิตใจนี้เองให้บริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นโดยล�าดับ จากกิเลส

เครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย จิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนี้เองจึงได้ปีติคือความดูดดื่ม อันได้แก่

ความดูดดื่มเอากุศลธรรมเข้าในจิตใจ ช�าระฟอกล้างเอาอกุศลธรรมออกไปจากจิตใจ 

จติใจจงึได้ความดดูดืม่ธรรมคอืดดูดืม่กศุลธรรม เหมอืนอย่างร่างกายนีไ้ด้อาบน�า้ช�าระ

กายบริสุทธิ์สะอาดเย็นสบาย จึงเป็นจิตใจที่อิ่มเอิบ อิ่มเอิบใจตลอดจนถึงอิ่มเอิบกาย 
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ดูดด่ืมธรรมท่ีเป็นกศุล ท�าให้จติบรสิทุธิส์ะอาด มคีวามอิม่กายอิม่ใจดงักล่าวนัน้ นีเ้ป็น

ปีติ ก็เป็นปีติสัมโพชฌงค์.

การปฏบิติัในธมัมวจิยัการปฏบิตัใินวริยิะการปฏบิตัใินปีตดิัง่นี ้เป็นวธิทีีย่กจติ

ขึ้นจากความอ่อนแอย่อท้อเกียจคร้าน ไม่มีก�าลังกายไม่มีก�าลังใจ ไม่อยากจะท�าอะไร 

ง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม และเมื่อปฏิบัติในโพชฌงค์ ๓ ข้อนี้ ก็จะยกจิตขึ้นได้ พระพุทธเจ้า

จึงตรัสเปรียบเหมือนดังว่า กองไฟที่เล็ก ต้องการจะให้เป็นกองไฟโตขึ้น ก็ต้องหาเชื้อ

มาใส่ เช่นว่าหญ้าแห้ง โคมัยแห้ง ไม้แห้ง และก็ใช้ลมปากเป็นต้นช่วยเป่า ไฟก็เป็น 

กองโตขึ้นได้.

วิธีท่ี ๒ ตรัสสอนให้ข่มจิต คือเมื่อจิตนี้ไม่ย่อท้อท้อแท้หดหู่ดังกล่าวน้ัน  

แต่ว่าเป็นจิตที่ฟุ้งซ่าน ประกอบด้วยอุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจต่าง ๆ  

เมือ่จติเป็นด่ังนี ้พระพทุธเจ้าได้ตรัสสอนให้ปฏบิตัใินโพชฌงค์ ๓ ข้อ คอื ปัสสัทธสิมั-

โพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คือความสงบ สมาธิสัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คือสมาธิ 

อุเบกขาสัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คืออุเบกขา.

ข้อแรก ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คือความสงบนั้น ก็ให้ปฏิบัติ

ท�าความสงบกายท�าความสงบใจ คอืเมือ่กายมอีาการทีไ่ม่สงบ เช่นผดุลกุผดุนัง่หรอืว่า

เดินพล่านไปดั่งนี้ ก็ต้องสงบอาการของกายดั่งนั้นเสีย ให้นั่งสงบ ให้ยืนสงบ หรือให้

เดินแบบเดินจงกรม มีความส�ารวม และจิตใจนี้เองถ้าไม่สงบคือจิตใจซัดส่าย ก็ให้

รวมใจเข้ามา เช่นว่าในขณะท่ีกายไม่สงบ ลกุนัง่ไม่ตดิหรอืว่าเดนิพล่านดงักล่าวมาข้าง

ต้นนั้น ก็เน่ืองจากใจก่อน คือใจไม่สงบ อันท�าให้กายนี้เด๋ียวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวยืนเดิน  

ก็เดินพล่านไปเพราะว่าใจนี้พล่านก่อน เพราะฉะนั้น ก็ท�าใจให้สงบ คือให้หยุดอาการ

ไม่สงบของกายที่ยืนบ้างนั่งบ้างเดินบ้างพล่านอยู่นั้น และเมื่อกายสงบลงได้ ก็แปลว่า

ใจที่สั่งกายให้พล่านอยู่น้ันสงบลงขั้นหน่ึงแล้ว เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ดูใจที่เป็นไปอยู่นั้น  

เพ่งก�าหนดดูอยู่ดั่งนี้ จิตที่เคยพล่านอยู่นั้นก็จะสงบเข้ามา ๆ คือจะนั่งได้เหมือนอย่าง

กายที่นั่ง หรือยืนได้เหมือนอย่างกายที่ยืน คือว่าอยู่ที่เดียวไม่พล่าน ดั่งน้ีเป็นวิธีที่

ท�าความสงบใจ และก็โดยท่ีใช้โยนิโสมนสกิารคอืท�าไว้ในใจ จบัเหตจุบัผลมาช่วย ท�าให้

ใจสงบกายสงบ และก็อาศัยสมาธิในข้อต่อไปด้วย ดั่งนี้เป็นการปฏิบัติท�าปัสสัทธิ  

เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์.
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สมาธิสัมโพชฌงค์ ก็คือความตั้งจิตม่ันอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐาน เช่น  

อานาปานสัสต ิสตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออก กายคตาสต ิสตท่ีิไปในกาย ธาตกุรรมฐาน 

พิจารณากายนีว่้าเป็นธาตดุนิน�า้ไฟลม ไม่ใช่สัตว์บคุคลตวัตนเราเขา ด้วยอาศยัสมถนมิติ

คือก�าหนดหมายอยู่ในอารมณ์ของสมถะคือความสงบดังกล่าวมาข้างต้น หรือว่านิมิต

แห่งความทีม่อีารมณ์ไม่แตกยอดออกไปมากคอืไม่ฟุง้ซ่าน ให้รวมอยูใ่นอารมณ์อนัเดยีว 

อนัเรยีกว่าเอกัคคตา ปฏบิัตดิัง่นีเ้รยีกว่าปฏบิัติท�าสมาธิ และกเ็ป็นสมาธสิมัโพชฌงค์.

อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ก็คือปฏิบัติท�าอุเบกขา ก็คือโยนิโสมนสิการ ท�าไว ้

ในใจ จับเหตุจับผล จับว่าเหตุเป็นอย่างไรจับว่าผลเป็นอย่างไร ทั้งฝ่ายมีโทษไม่มีโทษ 

ทั้งฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลเป็นต้น อยู่ในภายใน ไม่ออกไปยึดบุคคลตัวตนเราเขาทั้งหลาย

ในภายนอก ก�าหนดรู้ตัวธรรมะท่ีเป็นสัจจะคือความจริงโดยเหตุโดยผลอยู่ในภายใน 

กระท�าอยู่บ่อย ๆ ก็เป็นวิธีปฏิบัติในอุเบกขา ตลอดจนถึงมีอุเบกขาในสมาธิน้ัน  

รวมอยูใ่นตัวสมาธ ิอันท�าให้สมาธเิป็นสมาธทิีแ่น่วแน่ขึน้ไปโดยล�าดบั และกเ็ป็นอเุบกขา-

สัมโพชฌงค์.

โพชฌงค์ทัง้ ๓ นีเ้ป็นวธิปีฏบิตัเิพือ่ข่มจติ พระพทุธเจ้าได้เปรยีบเหมือนดัง่ว่า 

ไฟกองโต ต้องการที่จะลดให้เป็นไฟกองเล็กลง ก็ต้องน�าเอาเชื้อออก หรือว่าไม่เพิ่ม

เชื้อให้แก่ไฟ และใช้ดินโรยบ้าง ใช้น�้ารดดับบ้าง ดั่งนี้ก็ท�าให้ไฟกองเล็กลงได้.

วิธีที่ ๓ การท�าจิตให้ร่าเริง ก็คือในขณะที่จิตหมดอัสสาทะคือความพอใจ  

เป็นจิตเห่ียว ไม่มีอัสสาทะคือความพอใจ ไม่ร่าเริง เป็นจิตแห้ง จิตกรอมเกรียม  

ไม่มีปีติไม่มีสุข เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ตรัสสอนให้พิจารณาสังเวควัตถุ ก็คือว่าที่ตั้งแห่งความ

สังเวช ได้แก่พิจารณาชาติว่าคนเรามีชาติคือความเกิดเป็นธรรมดา พิจารณาชราว่ามี

ชราคือความแก่เป็นธรรมดา พิจารณาพยาธิว่ามีความป่วยไข้เป็นธรรมดา พิจารณา

ความตายว่ามีความตายเป็นธรรมดา พิจารณาอบายทุกข์คือความทุกข์ของสัตว์ที่ตก

ไปในอบาย คอืตกนรกเป็นสตัว์นรกหมกไหม้ เป็นสัตว์เดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย 

ซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ต่าง ๆ พิจารณาทุกข์ต่าง ๆ ที่มีวัฏฏะคือความเวียนว่ายตาย

เกดิเป็นมลูในอดตี พจิารณาทกุข์ต่าง ๆ ทีมี่วัฏฏะคอืความเวียนว่ายตายเกดิเป็นมูลที่

จะได้รับในอนาคต และพิจารณาทุกข์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการแสวงหาอาหารมาบริโภค
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เป็นประจ�าทุกวัน ตลอดจนถึงต้องแสวงหาปัจจัยต่าง ๆ มาบริโภคด�ารงชีวิตอยู่ใน

ปัจจบุนั ซึง่ท�าให้มีความทุกข์อยู่เป็นอันมาก ซึง่รวมเป็นสงัเวควตัถ ุ๘ ประการ พจิารณา

ดั่งนี้ จะท�าให้จิตใจหายจากฟุบแฟบกรอมเกรียม แห้ง ไม่มีอัสสาทะคือความพอใจได้ 

จะท�าให้มีความร่าเริงขึ้นในธรรมปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์.

วิธีที่ ๔ ก็คือเข้าไปเพ่งดูจิต คือในขณะที่จิตนั้นเป็นจิตที่ไม่ย่อหย่อนอันควร

ปฏิบัติตามวิธีที่ ๑ เป็นจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านอันควรจะปฏิบัติตามวิธีที่ ๒ และเป็นจิตที่มิใช่

ไม่มอีสัสาทะคอืความร่าเรงิใจความพอใจ เป็นจติท่ีด�าเนนิไปสม�า่เสมอในอารมณ์ ด�าเนนิ

ไปในวิถีของสมถะคือความสงบเป็นอันดี เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ใช้วิธีที่ ๔ นี้ ก็คือเข้าไปเพ่งดู

จิตที่ด�าเนินไปดีอยู่อย่างสงบอยู่ในภายใน อันเรียกว่าอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งดูอยู่

เฉย ๆ ดูจิตที่ด�าเนินไปสงบอยู่ ที่ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่า นายสารถีที่ขับรถเทียม

ม้า เมื่อม้าที่เทียมรถวิ่งไปในถนนที่ตรง และม้าที่เทียมรถนั้นก็วิ่งไปดีไม่ออกนอกทาง 

ด�าเนินไปในทางทีต่รง ไม่ต้องเลีย้วซ้ายไม่ต้องเลีย้วขวา ไม่โขยกเขยกต่าง ๆ เม่ือเป็น

ดั่งนี้ นายสารถีที่ขับก็ขับรถไปตามปกติ ไม่ต้องไปบังคับม้าให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวา 

หรือให้ช้าให้เร็วอย่างไร ให้วิ่งไปเอง เพราะว่าวิ่งไปดีแล้วเรียบร้อยแล้ว ไม่โขยกเขยก 

ไม่พยศ ดัง่นีเ้ป็นวธิทีี ่๔ ใช้อุเบกขาเข้าไปเพ่งดจูติทีด่�าเนนิไปในสมถะดอียู่นัน้ ไม่ต้อง

ไปดัดแก้อย่างไร และวิธีที่ ๔ นี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์อย่างเต็มที่.

เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงวิธีปฏิบัตแิก่จติไว้ ๔ วิธีดัง่นี ้ฉะนัน้ 

จิตที่ด้ินรนกวัดแกว่ง กระสับกระส่าย รักษายากห้ามยากนั้น เมื่อมาปฏิบัติในวิธ ี

ทั้ง ๔ นี้ ก็เป็นเมธาวีคือผู้ทรงปัญญา กระท�าจิตให้ตรงด้วยวิธีทั้ง ๔ นี้ ซึ่งวิธีที่ ๔  

ได้ชือ่ว่าปฏบิตัทิ�าจติให้ตรงได้ส�าเรจ็ เหมอืนอย่างนายช่างศรหรอืนายช่างธนดูดัลกูศร

ฉันนั้น.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๘
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

มคฺคานฏฺงฺคิโก เสฏฺโ สจฺจานํ จตุโร ปทา

วิราโค เสฏฺโ ธมฺมานํ ทิปทานญฺจ จกฺขุมา

เอเสว มคฺโค นตฺถญฺโญ ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพ่ือให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสัมมาสมัพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดาของเราทัง้หลาย ได้ทรงเป็นผูบ้อกทาง

ด�าเนนิแก่เราท้ังหลาย เราท้ังหลายผูเ้ป็นพทุธสาวก ศษิย์ของพระองค์ เมือ่ได้ฟังธรรม

ที่ทรงแสดง ก็ย่อมได้ทราบทางด�าเนิน แต่ว่าต้องด�าเนินไปตามทางที่ทรงแสดงนั้น  

จึงจะได้รับประโยชน์จากธรรมะที่ทรงแสดงส่ังสอน เพราะฉะนั้น พระองค์จึงตรัสว่า 

“อกขฺาตาโร ตถาคตา พระตถาคตท้ังหลายเป็นผู้บอก ท่านทัง้หลายต้องปฏบิตัดิ�าเนนิ

ด้วยตนเอง จึงจะพ้นทุกข์ได้” เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงควรทราบดั่งนี้ และเมื่อได้ฟังค�า

สัง่สอนของพระองค์ ทุกคนก็ย่อมได้ทราบทางด�าเนนิ และทกุคนกค็วรส�ารวจตรวจตรา

ตนเอง ว่าได้ด�าเนนิไปตามทางทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงตรสับอกไว้เพยีงไร และกพึ็งทราบ

ว่า เมือ่ยงัมไิด้ด�าเนนิไปตามทางทีต่รสับอก กช็ือ่ว่ายังไม่เข้าทาง ต่อเมือ่ด�าเนนิไปตาม

ทางที่ตรัสบอก จึงจะชื่อว่าเข้าทาง.
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การด�าเนนิไปตามทางดงักล่าว มิได้หมายถงึการด�าเนนิทางร่ายกายทีเ่ดนิทาง

ไปโน่นเดินทางไปน่ี สู่ที่นั้นสู่ที่นี้ แต่หมายถึงด�าเนินทางกายทางวาจาทางใจของตน 

การด�าเนินทางกายทางวาจาทางใจที่ไม่เข้าทางนั้น โดยตรงก็คือไม่เข้าทางมรรคมีองค์ 

๘ แต่เดินออกนอกทางมรรคมีองค์ ๘ การด�าเนินนอกทางมรรคมีองค์ ๘ นั้นก็คือ 

การด�าเนนิทางกายทางวาจาทางใจในทางทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสว่า เป็นบาปเป็นอกศุลเป็น

ทุจริตต่าง ๆ ดังที่โดยมากก็ทราบกันอยู่ ส่วนการด�าเนินไปตามทางนั้น ดังที่ได้กล่าว

สรุปเข้ามา ก็คือการด�าเนินไปตามทางมรรคมีองค์ ๘ ประการ.

ทางกายทางวาจา กค็อืด�าเนนิไปตามทางทีต่รสัเรยีกว่าสมัมาวาจา เจรจาชอบ 

คอืเว้นจากพดูเทจ็ เว้นจากพดูส่อเสยีด เว้นจากพดูค�าหยาบ เว้นจากพดูเพ้อเจ้อเหลวไหล

ด�าเนนิไปตามทางทีต่รัสเรยีกว่าสมัมากมัมนัตะ การงานชอบ คอืเว้นจากการ

ท�าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง เว้นจากการเอาของที่เจ้าของเขามิได้ให้ เว้นจากประพฤติผิด

ในกามทั้งหลายหรือเว้นจากอพรหมจริยกิจ

ด�าเนินไปตามทางที่ตรัสเรียกว่าสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ คือเว้นจาก 

มิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดต่าง ๆ ประกอบสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ.

การด�ารงทางกายทางวาจาเป็นไปตามมรรค คือสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ  

สมัมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบดังกล่าวนี ้เรยีกว่าปฏบิตัเิข้าทาง ทางกายทางวาจา เพราะ

ฉะนั้น ก็ให้ตรวจสอบดูการด�าเนินทางกายทางวาจาของตนว่าเป็นเช่นไร ถ้าเป็นไปใน

ทางที่ผิดจากสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะดังกล่าว ก็เรียกว่ายังไปนอกทาง 

แต่เม่ือด�าเนนิเข้ามาในทางสัมมาวาจาสมัมากมัมนัตะสัมมาอาชวีะ จงึจะเรยีกว่าเข้าทาง 

และมรรคที่มีองค์ ๓ ท้ัง ๓ น้ีรวมเข้าก็คือศีลนั่นเอง ที่ท่านเรียกว่าอาชีวัฏฐมกศีล  

ศีลมีอาชีวะเป็นที ่๘ คอื สมัมาวาจา ๔ สมัมากัมมนัตะ ๓ สัมมาอาชวีะ ๑ รวมเป็น ๘.

ส่วนทางจิตใจ หากด�าเนินไปในทางแห่งอกุศลมูลทั้งหลาย คือ ราคะโทสะ

โมหะ หรอืโลภะโทสะโมหะ โลภโกรธหลง หรอืด�าเนนิไปในทางแห่งตัณหาความดิน้รน

ทะยานอยากต่าง ๆ ก็ชื่อว่าจิตใจด�าเนินไปนอกทาง แต่ถ้าด�าเนินไปในทางแห่งมรรค 

๓ ข้อ คือ สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือเพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 
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เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรท�ากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เพียรรักษากุศลที่

เกิดขึ้นแล้วให้ด�ารงอยู่ และปฏิบัติเพิ่มพูนให้เจริญบริบูรณ์ สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ

ระลึกไปในกายเวทนาจิตธรรม ระลึกให้รู้กายเวทนาจิตธรรมทั้งภายในทั้งภายนอก  

ให้รู้เกิดให้รู้ดับของกายเวทนาจิตธรรม โดยก�าหนดให้รู้ว่า กายเวทนาจิตธรรมมีอยู่

เพียงเพื่อเป็นท่ีตั้งของสติ และพรากจิตออกไม่ยึดถืออะไร ๆ ในโลก สัมมาสมาธิ  

ตัง้ใจชอบ คอืตัง้ใจไว้ในกศุลธรรมทัง้หลาย ไม่ให้หวัน่ไหวไปในอารมณ์อนัจะน�าจติออก

จากกศุลธรรมทัง้หลาย ตลอดจนถงึท�าจติให้ตัง้มัน่มอีารมณ์อนัเดยีว จติใจทีด่�าเนนิไป

ในมรรคทั้ง ๓ มีองค์ ๓ ดั่งนี้ ชื่อว่าด�าเนินไปในทาง แต่ถ้าด�าเนินไปนอกมรรคมีองค์ 

๓ ทัง้ ๓ นี ้เป็นต้นว่าเพยีรในทางทีไ่ม่ชอบ เพยีรท�าอกศุลให้เกดิขึน้ เพยีรเพิม่อกศุล

ให้มากข้ึน เพียรไม่ท�ากุศลให้เกิดข้ึน เพียรละกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ตั้งสติไปในทาง 

กามคุณารมณ์ต่าง ๆ ในทางอกุศลธรรมต่าง ๆ ระลึกไปในทางอกุศลต่าง ๆ ซึ่งเป็น 

มิจฉาสติ และต้ังจิตไว้ในอกุศลธรรมต่าง ๆ จิตฟุ้งไปในกามคุณารมณ์ต่าง ๆ เป็น

มิจฉาสมาธิ ก็เรียกว่าด�าเนินไปนอกทาง ในทางความรู้ความเห็นก็เช่นกัน ความรู ้

ความเห็นท่ีเป็นไปในทางผิดท่ีเรียกว่านอกทาง คือความรู้ความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ 

ความเห็นที่ผิดต่าง ๆ เช่นเห็นว่าบุญบาปไม่มี บุญบาปไม่เป็นเหตุให้เกิดสุขเกิดทุกข์ 

สขุทกุข์ทีไ่ด้รบัต่าง ๆ มใิช่เป็นผลของบญุบาปอะไร เป็นไปตามคราวตามความประจวบ

เหมาะ และไม่มีอะไร เช่นว่าไม่ต้องนับถือมารดาบิดาครูบาอาจารย์เป็นต้น ไม่ต้อง

นับถือบุญบาปว่ามีผล ไม่ต้องนึกถึงโลกนี้โลกหน้า ไม่ต้องนับถือสมณพราหมณ์ 

ผู้ประพฤติชอบต่าง ๆ อันเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรง ความรู้ความเห็นที่ผิดดั่งนี้ก็ดี  

ความด�ารินึกคิดที่เป็นไปตามความรู้ความเห็นท่ีผิดก็ดี เรียกว่าเป็นความรู้ความเห็น

ความด�าริที่นอกทาง แต่เมื่อเป็นความเห็นถูกต้อง คือเห็นในสัจจะความจริง และแม้

ยงัไม่เห็นเอง กเ็ชือ่ในพระปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจ้าทีต่รสัสอนเอาไว้ เช่นตรสัสอน

ว่า ทุกคนมีกรรมเป็นของของตน เป็นทายาทรับผลของกรรม ท�าดีจักได้ดี ท�าชั่วจัก

ได้ชัว่ เป็นต้น มีศรัทธาความเชือ่ตัง้มัน่ในกรรม ในผลของกรรม ในการทีส่ตัว์มีกรรม

เป็นของของตน ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอน เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความด�ารินึกคิดไป

ตามสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ชอบนี้เป็นสัมมาสังกัปปะ ดั่งนี้เรียกว่ามีความรู้ความเห็น

มีความคิดอ่านเข้าทาง.
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เพราะฉะนัน้ กล่าวโดยสรปุแล้ว ความรูค้วามคดิทีน่อกทาง กคื็อทีเ่ป็นมจิฉา

ทฏิฐหิรอืความเหน็ผดิ ทีเ่ป็นมจิฉาสงักปัปะหรือความด�ารผิดิ ความประพฤตทิางกาย

ทางวาจาที่นอกทาง ก็คือที่เป็นมิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ จิตใจที่นอก

ทางก็คือมิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ ส่วนความรู้ความคิดที่เข้าทาง ก็คือที่

เป็นสมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัปะ กายวาจาทีเ่ข้าทาง กค็อืทีเ่ป็นสมัมาวาจา สมัมากัมมนัตะ 

สัมมาอาชีวะ จิตใจที่เข้าทาง ก็คือที่เป็นสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงควรตรวจดูความด�าเนินของตนว่า เข้าทางหรือไม่ 

เข้าทาง ถ้าเป็นไปในมิจฉัตตะ ความเป็นผิด ก็เรียกว่าไม่เข้าทาง แต่เมื่อเป็นไปใน 

สัมมัตตะ ความเป็นชอบ ก็เรียกว่าเข้าทาง เพราะฉะนั้น หากจะมีปัญหาของผู้ปฏิบัติ

ธรรมะทั้งหลายว่า การปฏิบัติของตนน้ันเข้าทางหรือยัง ก็ให้วินิจฉัยตามท่ีกล่าวมานี ้

ถ้าหากว่าการปฏิบัติทางกายทางใจทางความรู้ความคิดของตน ไปในทางผิดที่เป็น 

มิจฉัตตะ ก็เรียกว่าไม่เข้าทาง แต่เมื่อเป็นไปในสัมมัตตะ ความเป็นชอบดังกล่าว  

ก็เรียกว่าเข้าทาง ทุกคนจึงควรพิจารณารู้ได้ด้วยตัวเอง เมื่อตั้งปัญหาถามก็ไม่ต้องไป

ถามใคร ถามตัวเอง แล้วให้ตัวเองตรวจพิจารณาความประพฤติทางกาย ทางวาจา  

ทางใจ ทางความรู้ ทางความคิดของตนเองก็จะตอบได้ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึง

ตรัสสอนเอาไว้ว่า “มคฺคานฏฺงฺคิโก เสฏฺโ บรรดาทางทั้งหลาย ทางที่มีองค์ ๘  

เป็นทางที่ประเสริฐสุด” เพราะอะไร ? ก็เพราะว่าเมื่อปฏิบัติเข้าทางแล้ว จะได้พบ

สัจจะที่เรียกว่าบทของสัจจะคือความจรงิท้ัง ๔ กล่าวคอืจะได้พบบทของสัจจะคอืความ

จรงิท้ัง ๔ อนัได้แก่ อริยสจัจ์ทัง้ ๔ คอืจะได้พบทกุขสัจจ์ ความจรงิหรอืสภาพที่จริงคือ

ทุกข์ จะได้พบสมุทัยสัจจ์ ความจริงหรือสภาพที่จริงคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ จะได้

พบนิโรธสัจจ์ ความจริงหรือสภาพที่จริงคือนิโรธ ความดับทุกข์ จะได้พบมรรคสัจจ ์

ความจริงหรือสภาพที่จริงคือมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ คือว่าจักได้รู้ได้เห็น

ว่า น้ีคือทกุข์จรงิตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน ตัง้แต่ความเกิดเป็นทกุข์เป็นต้น จนถงึ

กล่าวโดยย่อขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการเป็นทุกข์ จักได้รู้ได้เห็นว่า นี้เป็นสมุทัย

คือเหตุให้เกิดทุกข์จริง คือตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก เป็นกามตัณหา ดิ้นรนไป

ในกามบ้าง เป็นภวตัณหา ดิ้นรนไปในภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่บ้าง ดิ้นรนไปในวิภพ 

ความท่ีอยากเพื่อจะไม่เป็นนั่นไม่เป็นน่ีบ้าง เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ จักได้รู้ได้เห็น



355อัฏฐังคิกมัคคกถา

ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ก็คือดับตัณหาเสียได้ทุกข์ก็ดับ จักได้รู้ได้เห็นมรรคคือทาง

ปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ ว่าน้ีเป็นมรรคจริง ในข้อนโิรธกเ็หมอืนกัน จะได้พบว่านีเ้ป็น

นิโรธ ความดับทุกข์จริง นี้เป็นมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จริง จะได้พบว่า 

ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มีอยู่ในกายใจนี้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นความรู้ที่รู้เข้ามาใน

กายใจนี้ ทุกข์ก็อยู่ที่นี่ สมุทัยก็อยู่ที่นี่ นิโรธก็อยู่ที่นี่ มรรคก็อยู่ที่นี่ ไม่ใช่ที่อื่น ทุกข์

เกิดขึน้กท็ีน่ี ่ทกุข์ดบักท็ีน่ี ่เพราะฉะนัน้ เมือ่เกดิทกุข์อะไรขึน้ กไ็ม่ต้องไปค้นหาทีไ่หน 

ค้นหาที่นี่ ค้นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็ที่นี่ ไม่ใช่ที่ใครอื่นข้างนอกทั้งสิ้น นิโรธก็พบที่นี่ 

คอืดับทกุข์ก็พบท่ีนี ่ ไม่ใช่ท่ีอ่ืน มรรคกท่ี็น่ีเอง ไม่ใช่ทีอ่ืน่ ทีก่ายทีว่าจาทีใ่จนี ้ ท่ีความรู้

ความคดินีเ้อง เพราะฉะนัน้ จงึได้พบสจัจะคอืความจรงิ เมือ่ปฏบิตันิอกทางไม่เข้าทาง 

ก็จะไม่พบสัจจะคือความจริง ต่อเม่ือได้ปฏิบัติเข้าทางจึงจะพบสัจจะคือความจริงดัง

กล่าวนี้.

เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมะจึงมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบดูตัวเอง ว่าปฏิบัติเข้า

ทางหรือยัง เม่ือยังไม่เข้าทางก็ต้องปฏิบัติให้เข้าทาง ทางกาย ทางวาจา ทางใจ  

ทางความรู้ ทางความคิด ให้เข้าทางมรรคมีองค์ ๘ และเมื่อเข้าทาง ก็จะพบบทแห่ง

สัจจะทั้ง ๔ ดังกล่าวท่ีน่ีเอง คือท่ีกายใจนี้เอง และการที่พบบททั้ง ๔ ของสัจจะ 

ทั้งหลายที่กายใจน้ี เป็นประกาศนียบัตรของตัวเองว่าได้เดินเข้าทางแล้ว และเมื่อได้

เดินเข้าทางบ้างแล้ว ถ้าหากว่าออกนอกทางไป ก็จะต้องรั้งมาเข้าทางใหม่ เพราะว่า

สามัญชนทั่วไปนั้นก็ต้องปฏิบัติเข้าทางบ้าง ปฏิบัติออกนอกทางบ้าง แต่ให้มีสติให้มี

ปัญญารู้ เมื่อออกนอกทางก็น�ามาเข้าทางใหม่ เรียกว่ายังเป็นปุถุชน ก็ยังเข้าบ้าง 

ออกบ้าง แต่ถ้านอกทางมาก ก็เป็นอันธพาลปุถุชน ถ้าเข้าทางบ้างออกบ้าง เหมือน

อย่างว่ายน�้า ว่ายบ้างจมบ้างผลุบ ๆ โผล่ ๆ ก็เรียกว่าเป็นปุถุชนสามัญทั่วไป แต่เมื่อ

เข้าทางโดยมาก ก็เป็นกัลยาณปุถุชน ครั้นเข้าทางมากโดยไม่ออก เดินหน้าเรื่อยไป  

ก็เรียกว่าเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงสามารถพิจารณา

ทีต่นเองให้รูไ้ด้ พระพทุธเจ้าจงึตรัสไว้ว่า “สจฺจาน� จตโุร ปทา สัจจะทัง้หลาย บททัง้ ๔ 

ประเสริฐสุด.”

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๘
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อัตตโจทนกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อตฺตนา โจทยตฺตานํ ปฏิมํเสตมตฺตนา

โส อตฺตคุตฺโต สติมา สุขํ ภิกฺขุ วิหาหิสีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

อนึ่ง วันธรรมสวนะนี้ตรงกับวันสิ้น ๓ เดือนแห่งการอธิษฐานจ�าพรรษาของ

พระภิกษใุนธรรมวนิยันี ้และเม่ือถงึวนันี ้มพีระพทุธานญุาตให้พระสงฆ์ท�าปวารณากนั

แทนอุโบสถสังฆกรรม อุโบสถสังฆกรรมนั้นมีพระพุทธานุญาตให้พระสงฆ์กระท�ากัน

ในวนักึง่เดอืนและในวนัสิน้เดอืนทางจนัทรคต ิโดยให้พระภกิษุรปูหนึง่ผูท้รงจ�าพระปาฏ-ิ

โมกขสงัวรศลี คอืสกิขาบทบญัญติัทีท่รงบญัญตัไิว้เป็นส่วนอาทพิรหมจริยกาสิกขา คือ

เป็นข้อที่พึงศึกษาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ มีจ�านวน ๒๒๗ สิกขาบท สวดใน

ที่ประชุมสงฆ์ และเมื่อได้มีการสวดพระปาฏิโมกข์ และพระสงฆ์ได้ฟังพระปาฏิโมกข์

ดังกล่าวจบแล้ว ก็ชื่อว่าได้ท�าอุโบสถสังฆกรรม อันเป็นทางปฏิบัติที่เรียกว่าอุโบสถ

ส�าหรับพระภิกษุสงฆ์ แต่ในวันตรงกับวันสิ้น ๓ เดือนแห่งการอธิษฐานจ�าพรรษาของ

พระภกิษสุงฆ์ อันเรียกว่าวนัออกพรรษา ทรงอนญุาตให้ท�าปวารณากรรมแทนอโุบสถ

สงัฆกรรม กล่าวคอืภกิษทุกุ ๆ รปูผูอ้ยู่จ�าพรรษามาตลอดไตรมาส กล่าววาจาท�าปวารณา
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คือบอกอนญุาตให้เพือ่นสหธรรมกิท้ังหลายคอืให้ภิกษุท้ังหลาย ตกัเตอืนตนได้ ด้วยได้

เห็นก็ดี ได้ฟังก็ดี ได้รังเกียจสงสัยก็ดี การที่ท�าปวารณาคือกล่าวอนุญาตให้ตักเตือน

ซึ่งกันและกันได้นี้ ตรัสว่าเป็นไปเพ่ือความเจริญแห่งบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้า 

เพราะฉะน้ัน เมือ่ถงึวนัออกพรรษา พระสงฆ์กจ็ะประชมุกนัท�าปวารณาแก่กนัและกนั

ตามพระพุทธานุญาตนี้ นี้แสดงว่าพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ได้ทรงเห็นว่าการ

ตกัเตอืนซึง่กนัละกนัได้นีเ้ป็นข้อส�าคัญ และในพระพทุธภาษติทีต่รัสไว้เองในพระปาฏ-ิ

โมกข์ว่า เอว� ส�วฑฺฒา หิ ตสฺส ภควโต ปริสา ที่แปลความว่า “บริษัทของพระผู้มี- 

พระภาคเจ้านัน้เจรญิแล้วอย่างนี ้คือด้วยการว่ากล่าวตักเตอืนกนัและกนั ด้วยการทียั่ง

กันและกันให้ออกจากโทษนั้น ๆ ” ดั่งนี้.

เพราะเป็นธรรมดาว่า พระภิกษุทั้งหลายซึ่งปฏิบัติตามสิกขาบทบัญญัติของ

พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อล่วงละเมิดก็ย่อมต้องอาบัติตามที่ทรงบัญญัติไว้นั้น และ

สกิขาบททีท่รงบญัญตัไิว้นัน้ มใิช่ว่าจะต้องมเีจตนาจงึต้องอาบตัไิปทกุอย่าง แม้ว่าไม่มี

เจตนา เมื่อไปละเมิดเข้า ก็ต้องอาบัติได้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นวิสัยที่ภิกษุทั้งหลาย 

จะพงึต้องอาบตัแิม้เลก็น้อยแม้โดยไม่เจตนาได้ ฉะนัน้ เมือ่ต้องอาบตัแิล้ว กต้็องแสดง

คืนก็ต้องกระท�าคนื ส�าหรบัโทษที่เป็นสเตกิจฉา คือเยียวยาแก้ไขได้ แต่เมื่อไปละเมิด

สิกขาบทท่ีเป็นอเตกิจฉา เยียวยาแก้ไขไม่ได้ ก็ต้องเป็นปาราชิก คือเป็นผู้ไปจาก 

พระธรรมวนิยันี ้คอืต้องสละเพศไป เม่ือผูต้้องอาบตัต้ิองแล้ว ได้ปฏบิตัตินเอง คือหาก

ต้องอาบตัหินกัท่ีแก้ไขไม่ได้ กย็อมเป็นผูพ่้ายแพ้ไป สละเพศไป ทีแ่ก้ไขได้ก็กระท�าคนื

ตามที่ทรงบัญญัติไว้ ด้วยการอยู่กรรมหรือด้วยการแสดงตามควรแก่โทษที่ตนล่วง  

และแม้มิได้เจตนา เมื่อไปละเมิดเข้า ก็ต้องกระท�าคืนด้วยการแสดงเหมือนกัน  

ถ้าหากว่าผู้ที่ละเมิดมิได้กระท�าคืน เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายก็พึงว่ากล่าวตักเตือน 

แนะน�าให้ปฏบิตักิระท�าคนืให้ออกจากโทษนัน้ ๆ เสีย และผูท้ีไ่ด้รบัค�าแนะน�าตกัเตอืน 

ก็ปฏิบัติตามโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย.

การทีจ่ะเป็นไปได้ดัง่นี ้กด้็วยการทีม่าท�าปวารณา คอืบอกอนญุาตแก่กนัและกนั 

ให้ตกัเตอืนว่ากล่าวกนัได้ และเมือ่ได้มาอนญุาตให้ตกัเตอืนว่ากล่าวกันได้ดัง่นี ้กแ็สดง

ว่าต่างพากนัรบัฟังค�าแนะน�าตกัเตือน เม่ือค�าแนะน�าตกัเตอืนนัน้ เป็นค�าแนะน�าทีถ่กูชอบ 

ก็ปฏิบัติตาม เมื่อไม่ถูกชอบ ก็แสดงชี้แจงว่าไม่ถูกชอบเช่นนั้น ๆ ตามความเป็นจริง
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ตามพระธรรมวินัย ก็ให้ทุก ๆ ฝ่ายต่างรับฟังถ้อยค�าของกันและกัน พิจารณาว่าเมื่อ

ถูกต้องพระธรรมวินัยอย่างใด ก็ให้ปฏิบัติไปอย่างนั้น ไม่ดื้อรั้นด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย  

ผู้ที่เป็นฝ่ายตักเตือนนั้นเล่า ก็ตักเตือนด้วยเมตตากรุณา มิใช่ตักเตือนด้วยมุ่งที่จะ 

กล่าวโทษ มุ่งที่จะให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ที่รับค�าตักเตือนนั้นเล่า ก็รับ

ฟังด้วยความขอบใจ ให้เหน็ผูท้ีม่าแนะน�าตักเตอืนนัน้ เหมอืนอย่างผูท้ีม่าชีข้มุทรพัย์ให้ 

ดังทีไ่ด้มีพระพทุธภาษติตรสัเอาไว้ และพระพทุธพจน์ทีต่รสัไว้ว่า “เอว� ส�วฑฒฺา ห ิตสสฺ 

ภควโต ปริสา, ยทิท� อญฺญมญฺญวจเนน อญฺญมญฺญวุฏฺาปเนน บริษัทของพระผู้มี-

พระภาคเจ้าน้ันเจรญิแล้วอย่างน้ี คือด้วยการว่ากล่าวแนะน�าตกัเตอืนกนัและกนั ด้วยการ

ยงักนัและกนัให้ออกจากโทษนัน้ ๆ” ได้ตรสัไว้เป็นค�ากลาง ๆ มไิด้ระบวุ่าจ�าเพาะภกิษุ

บริษัท ฉะนั้น จึงมีความครอบไปถึงบริษัทของพระพุทธเจ้าทั้งหมด เดิมก็มี ๔ บริษัท 

คือภิกษุบริษัท ภิกษุณีบริษัท อุบาสกบริษัท อุบาสิกาบริษัท ในบัดนี้เมื่อไม่มีภิกษุณี 

ไม่มีสามเณรี ก็มีภิกษุบริษัท อุบาสกบริษัท อุบาสิกาบริษัท หรือท่ีรวมเรียกว่า 

พทุธศาสนกิบรษัิท คือบรษัิทแห่งผูนั้บถอืพุทธศาสนาทัง้หมด กพ็งึปฏิบตัติามพุทธภาษติ

นี้ด้วยกัน คือสมควรที่ทุก ๆ บริษัท ทุก ๆ บุคคลในบริษัท จะท�าปวารณาต่อกัน คือ

บอกอนุญาตกัน หรือแม้บอกอนุญาตด้วยใจว่า อนุญาตให้ตักเตือนตนได้ ด้วยได้เห็น

ก็ดี ด้วยได้ยินก็ดี ด้วยรังเกียจสงสัยก็ดี และเม่ือมีใครมาตักเตือน ก็ไม่โกรธเคือง  

รับฟังและน�ามาพิจารณา เมื่อเป็นค�าตักเตือนท่ีถูกชอบตามพระธรรมค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้า ก็รับปฏิบัติตาม เมื่อเป็นค�าตักเตือนท่ีผิด ไม่ถูกไม่ชอบ ถ้าชี้แจงให้ผู ้

ตกัเตอืนเข้าใจได้ กต้็องชีแ้จง ถ้าชีแ้จงไม่ได้ กเ็ฉยไว้เสยี แต่กไ็ม่แสดงความโกรธเคอืง

แม้ด้วยใจ ให้นึกขอบใจผูท่ี้มาตกัเตอืนน้ัน ด่ังนี ้เมือ่เป็นดัง่นีก้ช็ือ่ว่าเป็นการปฏบิตัชิอบ.

อันผู้ตักเตือนนั้น เมื่อรวมเข้าแล้วก็เป็น ๒ คือเป็นผู้อื่นฝ่ายหนึ่ง เป็นตนเอง

อีกฝ่ายหนึ่ง ที่เป็นผู้อื่นนั้น ก็มีค�าเรียกดังเช่น ผู้ที่ตักเตือนคือผู้มีหน้าที่เข้าไปเพ่งคือ

ดูแลตักเตือน ก็ได้แก่ อุปัชฌายอาจารย์ มีหน้าที่ ๆ จะคอยดูแลตักเตือนสัทธิวิหาริก

อันเตวาสิกซึ่งเป็นศิษย์ของตน ค�าว่า อุปัชฌายะ นั้นแปลว่า ผู้เข้าไปเพ่ง คือเข้าไป

ดแูลสอดส่อง ทัง้ในด้านท่ีเพือ่ตกัเตอืน ทัง้ในด้านทีเ่พ่ือช่วยเหลอืสนบัสนนุสทัธวิหิาริก 

ได้มีความผาสุกในความเป็นอยู่ มีความผาสุกในการปฏิบัติพระธรรมวินัย และคอย 

ตกัเตอืนเมือ่สทัธวิิหารกิปฏิบัตบิกพร่อง หรอืไม่ถกูต้อง ให้ปฏบัิตสิมบรูณ์หรอืถกูต้อง 

ดั่งนี้เป็นต้น และผู้ที่ตักเตือนที่ดีทั้งหลายย่อมตักเตือนด้วยความเมตตากรุณา เพื่อที่
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จะให้ผู้ที่ได้รับค�าตักเตือนนั้นได้ละสิ่งที่ไม่ดี กระท�าส่ิงท่ีดี และเพ่ือท่ีจะได้ประกอบ

กระท�าสิ่งที่ดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์ ว่ากล่าวตักเตือนบุตรธิดา

ศิษย์ของตน หรือแม้ว่ามิตรสหายตักเตือนมิตรสหายด้วยจิตเมตตากรุณา ด้วยความ

หวงัด ีและข้อส�าคญันัน้กค็อืว่า นอกจากด้วยเมตตากรณุาแล้ว กยั็งตักเตือนด้วยความรู้ 

เพราะฉะนัน้ ในธรรมทีบ่รรพชติควรพจิารณาเนอืง ๆ ๑๐ อย่าง จงึมข้ีอหนึง่ว่า เพือ่น

พรหมจารีซ่ึงเป็นวิญญูคือเป็นผู้รู้ ติเตียนตนโดยศีลได้หรือไม่ ดั่งนี้ นี้คือผู้ตักเตือน 

ซึ่งเป็นผู้อื่น ซึ่งตักเตือนด้วยความเมตตากรุณาด้วยความรู้.

อีกจ�าพวกหนึ่ง ผู้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งเป็นผู้อื่นนั้น ตักเตือนด้วยมุ่งเพ่งโทษ 

ตักเตือนด้วยมุ่งให้ด�าเนินไปในทางที่ผิด ให้ต้องได้พบความผิดความเสียหาย โดยที่

มไิด้มคีวามผดิความเสยีหาย บคุคลจ�าพวกนีไ้ด้ชือ่ว่าเป็นผูเ้พ่งโทษ ได้มพีระพทุธภาษติ

ตรัสเอาไว้ว่า “อุชฺฌตฺติพลา พาลา คนพาลทั้งหลายมีความเพ่งโทษเป็นก�าลัง” คือ

หมายความว่ามีความเพ่งโทษผู้อื่นเป็นก�าลัง “นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา ส่วนบัณฑิต 

ทัง้หลายมคีวามเพ่งโทษตนเองเป็นก�าลงั” ตามพระพทุธภาษตินี ้แสดงถงึลกัษณะของ

บุคคลที่เป็นพาลและเป็นบัณฑิต ส�าหรับที่เป็นพาลนั้น เพ่งโทษผู้อ่ืนเป็นก�าลัง คือ 

เพ่งออกไปที่ผู้อื่น ว่าผู้อื่นนั้นเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ว่าไม่ได้เพ่งมองเข้ามาที่

ตนเอง คือไม่ได้มองเข้ามา มีแต่เพ่งมองออกไป ส่วนบัณฑิตนั้นมีการเพ่งเข้ามาเป็น

ก�าลัง คือเพ่งเข้ามามองตนเอง ว่าตนเองมีความประพฤติอย่างไรเป็นอย่างไร.

ส�าหรับการเพ่งเข้ามาดูตนเองนี้ เป็นลักษณะส�าคัญของผู้ปฏิบัติธรรมใน 

พุทธศาสนา และเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ชัด เพราะว่าทุก ๆ คนนั้นจะไปอาศัย

ค�าแนะน�าตักเตือนของผู้อื่นโดยส่วนเดียวหาได้ไม่ เพราะว่าผู้อื่นนั้นซึ่งเป็นผู้ตักเตือน

ด้วยเมตตากรณุาและตกัเตอืนด้วยความรู ้ย่อมมอียู ่แต่ว่าไม่ได้มทุีกคน บางทมีเีมตตา

กรุณา แต่ว่าไม่มีความรู้ ก็ตักเตือนผิดได้ ถ้าขาดความเมตตากรุณา มุ่งเพ่งโทษให้

เกิดความเสียหาย ตระบัดสัตย์คือความจริง ตั้งข้อกล่าวหาทั้งที่ไม่จริง ดั่งน้ีมักจะม ี

อยูม่าก เพราะฉะนัน้ ในโลกธรรมนัน้ทีแ่สดงว่า ลาภ อลาภ ยศ อยศ นนิทา สรรเสริญ 

สุข ทุกข์ ๓ คู่ คือลาภ อลาภ ยศ อยศ สุข ทุกข์ เรียงเอาส่วนที่น่าปรารถนาไว้ก่อน 

ส่วนคู่นนิทานัน้ นนิทาอยูห่น้าสรรเสรญิ เพราะคนโดยมากนัน้มกัจะนนิทากนัมากกว่า

สรรเสริญ เพราะฉะนัน้ จงึได้มภีาษติแม้ไทย ๆ ไว้เป็นอนัมาก เช่น นนิทากาเลเหมอืน
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เทน�้า เป็นต้น เพราะฉะนั้น คนโดยมากมักจะนินทากัน และเมื่อพบกันเข้า ก็มักจะ

นินทาคนนั้นนินทาคนนี้ ดังที่เรียกว่านินทาสโมสร มากกว่าที่จะเป็นสรรเสริญสโมสร 

ฉะนั้น จะหวังค�าแนะน�าตักเตือนจากผู้อื่นโดยมากหาได้ไม่ อีกประการหนึ่ง เมื่อเป็น

เด็กอยู่นั้น ก็มีมารดาบิดาคอยแนะน�าตักเตือน เข้าโรงเรียนก็มีครูอาจารย์ส่ังสอน  

มาถึงขั้นนี้ครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนให้ศิลปวิทยาโดยมาก แต่ที่จะมาคอยตักเตือนให้ละ

ความชั่วประพฤติความดี เหมือนอย่างพ่อแม่นั้นน้อยกว่า พ่อแม่นั้นมักจะตักเตือนใน

แง่ทีล่ะความชัว่กระท�าความดไีด้มาก แต่ให้ศลิปวทิยาได้น้อย ครูอาจารย์นัน้ให้ศลิปวทิยา

ได้มาก แต่แนะน�าตักเตือนในด้านความประพฤติต่าง ๆ น้อยกว่า แม้จะมีสอนกันใน

ด้านพุทธศาสนาก็ดีหรือศีลธรรมก็ดี แต่ก็สอนไปตามที่หลักสูตรจัดเอาไว้ ครั้นมา 

บวชเรียน หรือเมื่อมาปฏิบัติธรรม มาฟังธรรมในพุทธศาสนา นั่นแหละจึงจะได้รับค�า

สั่งสอนในด้านความประพฤติทางกายทางวาจาทางจิตใจมากขึ้น และเม่ือพ้นไปจาก

พุทธศาสนา คือว่าเมื่อพ้นไปจากการที่ได้ฟังเทศน์ การที่ได้มาบวชเรียนแล้ว เมื่อเป็น

ผู้ใหญ่เข้า ๆ แล้ว คนที่จะมาตักเตือนก็น้อยเข้า ตนเองเสียอีกจะต้องท�าหน้าที่เป็นผู้

ตักเตือนผู้อื่น เช่นว่าเป็นพ่อแม่ก็ต้องมีหน้าที่ตักเตือนบุตรธิดา เป็นครูอาจารย์ก็ต้อง

มีหน้าที่ตักเตือนศิษย์ ดั่งนี้เป็นต้น.

เพราะฉะนั้น ทุกคนนั้นยิ่งอายุมากเข้า ยิ่งเป็นผู้ใหญ่เข้า คนที่จะมาตักเตือน

ที่เป็นผู้ใหญ่นั้นก็ยิ่งน้อยเข้าทุกที ยิ่งมีอ�านาจวาสนา คนที่จะมาตักเตือนก็ยิ่งน้อยเข้า

อีก ๆ เพราะไม่มีใครที่จะมาว่ากล่าวตักเตือน เพราะฉะนั้น จึงเหลืออยู่แค่ตัวเองนี้

แหละที่จะต้องตักเตือนตัวเอง ดังพระพุทธภาษิตท่ียกไว้ว่า “นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา 

บัณฑิตทั้งหลายมีการเพ่งเข้ามาดูตัวเองเป็นส�าคัญ” และตามพุทธภาษิตท่ียกเป็นบท

อุเทศ ณ เบื้องต้นนั้นว่า “อตฺตนา โจทยตฺตาน� ปฏิม�เสตมตฺตนา พึงโจทตนตักเตือน

ตนด้วยตน พึงพิจารณาสอบสวนตนด้วยตน โส อตฺตคุตฺโต สติมา บุคคลผู้มีตน 

อนัคุม้ครองแล้ว มสีติ สขุ� ภกิขฺ ุวหิาหิส ิเป็นภกิษุคือเป็นผูเ้ห็นภยัในโทษแม้มีประมาณ

น้อย จักอยู่เป็นสุข” ดั่งนี้.

พระพทุธภาษตินี ้ตรสัสอนให้โจทตนด้วยตน คือตกัเตอืนตนด้วยตน พจิารณา

ไต่สวนสอบสวนตนด้วยตน น้ีเป็นความใน ๒ บาทพระคาถาแรก ทุก ๆ คนนั้น  

หากจะปฏิบัติตามพระพุทธภาษิตนี้ จะไม่ต้องเป็นจ�าเลยโดยที่มีผู้อื่นเป็นโจทก์ เว้นไว้
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แต่ว่าจะถูกใส่ความ จะไม่ต้องถูกไต่สวนสอบสวนพิจารณาโดยคนอื่น การท่ีจะต้อง 

ถกูโจท โดยคนอืน่สอบสวนไต่สวนพจิารณานัน้ กเ็พราะว่าตนเองนัน้มีผูท่ี้หวังดมีีเมตตา

กรุณาเป็นผู้รู้ตักเตือนก็ไม่เชื่อฟัง คือมีความดื้อด้าน และทั้งตนเองก็ไม่คอยเป็นโจทก์

ตกัเตอืนตนเอง ตนเองกไ็ม่คอยสอบสวนไต่สวนพิจารณาตนเอง เม่ือเป็นดัง่นี ้จงึปฏบิติั

ผิดทางกายทางวาจาทางใจต่าง ๆ แม้ว่าจะเป็นผู้นับถือพุทธศาสนา ได้เคยฟังเทศน์  

ได้เคยอบรมในพุทธศาสนาในฐานะต่าง ๆ แต่ว่าก็มิได้มีศรัทธาตั้งมั่น มิได้มีปัญญา

เข้าถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือไม่ได้รับเอาเข้ามาไว้ในใจ และพิจารณาให้

เกิดความเชื่อให้เกิดปัญญา ในค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงไม่เอื้อเฟื้อ

ในค�าตกัเตอืนของท่านผูห้วงัดีทัง้หลาย เช่นบดิามารดาเป็นต้น ไม่เอือ้เฟ้ือในค�าสัง่สอน

ของพระพุทธเจ้า จงึปฏบัิตตินไปในอ�านาจของกเิลสตณัหา และด้วยอ�านาจของอกศุลมลู

ทั้งหลาย คือกิเลสกองราคะหรือโลภะบ้าง กิเลสกองโทสะบ้าง กิเลสกองโมหะบ้าง 

หรือปฏิบัติไปตามอ�านาจของตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากของใจ อยากจะได ้

น่ันได้น่ี เป็นกามตัณหา อยากจะเป็นนัน่เป็นนี ่เป็นภวตณัหา อยากจะให้สิง่ทีไ่ม่ชอบ

ภาวะที่ไม่ชอบสิ้นไปหมดไป อันเป็นวิภวตัณหา เม่ือจิตนี้ลุอ�านาจของตัณหาคือเป็น

ทาสของตัณหาเสียแล้ว เป็นทาสของกิเลสกองราคะโทสะโมหะเสียแล้ว จึงประพฤติ

ทุจริตได้ทุกอย่าง ทั้งทางกายทางวาจาทางใจ บุคคลเหล่านี้ได้ชื่อว่าไม่ยอมรับฟัง  

ไม่เอื้อเฟื้อต่อค�าตักเตือนของผู้หวังดีทั้งหลายซึ่งเป็นบุคคลอื่น ไม่โจทตนตักเตือนตน

ด้วยตนเอง ไม่พิจารณาไม่สืบสวนสอบสวนตนด้วยตนเอง จึงต้องเป็นดั่งนั้น เพราะ

ฉะน้ัน จึงจ�าเป็นทีจ่ะต้องมีผูอ่ื้นเป็นโจทก์ จ�าเป็นทีจ่ะต้องมผีูอ้ืน่เป็นผูส้บืสวนสอบสวน

พจิารณาตดัสนิลงโทษ และแม้ว่าจะยงัไม่มหีลักฐาน ถูกโจทก์สอบสวนสืบสวนพิจารณา

ลงโทษตามกฎหมาย แต่พฤติกรรมของบุคคลเช่นนี้ ก็ย่อมปรากฏเป็นปาปเกียรติคือ

เกยีรตทิีช่ัว่ชือ่เสยีงทีช่ัว่แผ่ไปในคนท้ังหลาย คนทัง้หลายกร็ูก้นัและพดูตเิตยีนกนั และ

โดยเฉพาะบรรดาวิญญูคือผู้รู้ทั้งหลาย ย่อมติเตียนได้โดยความประพฤติ.

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตักเตือนทุก ๆ คนเอาไว้ว่า อย่าเป็นเช่นนั้น 

ให้ยอมรับฟัง มีความเอื้อเฟื้อรับค�าตักเตือนของผู้หวังดีท้ังหลาย เช่นบิดามารดาครู

อาจารย์ ตลอดถงึพระพทุธเจ้า และให้ปฏิบตัติามพระพทุธภาษตินี ้คอืให้หมัน่เพ่งมอง

เข้ามาดตูนเองว่าเป็นอย่างไร ให้รูจ้กัตนเองว่าเป็นอย่างไร ถ้าหากว่าตนเองนัน้ประพฤติ

ไม่ดอีย่างใดอย่างหน่ึง หรอืว่าย่อหย่อนในความประพฤตดิอีย่างใดอย่างหนึง่ คอืย่อหย่อน



362 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

ในความประพฤติกิจที่ควรปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ให้คอยเป็นโจทก์ตักเตือนตนเอง 
โดยที่คอยสืบสวนสอบสวนพิจารณาตนเองอยู่เนือง ๆ เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ไม่จ�าเป็นที่จะ
ต้องไปสบืพยานทีไ่หน ตนเองท�าอะไรพดูอะไรคดิอะไร ก็รูต้นเองอยูทุ่กอย่าง เพราะฉะนัน้ 
การที่มาสืบสวนตนเองสอบสวนตนเองพิจารณาตนเองนั้นง่าย ไม่ยาก และไม่ต้องไป
สืบพยานใคร จะมีบ้างก็คือสงสัยว่าที่ท�าไปนั้นถูกหรือผิด เช่นว่า ถูกวินัยอย่างไร  
ผดิวนัิยอย่างไร การทีจ่ะไปสอบถามใครกไ็ม่ยาก เพราะตนเองรูอ้ยู่ว่า ตนเองคดิอย่างไร 
พูดอย่างไร ท�าอย่างไร รู้ตนเองอยู่ทุกขณะ คนอื่นนั้นไม่รู้ นอกจากผู้ที่อ่านจิตหรือมี
ตาทิพย์อ่านใจของใครได้ แต่โดยปกติแล้วไม่มีใครรู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร หรือแม้ว่า 
พูดอะไรท�าอะไร ส่วนตนเองนั้นรู้ได้ เพราะฉะนั้น จึงไม่มีความลับส�าหรับตนเอง  
เป็นความลับส�าหรับผู้อื่น แต่ไม่เป็นความลับส�าหรับตัวเอง เพราะฉะนั้น หากตั้งใจที่
จะมาสอบสวนสืบสวนพิจารณาตนเองแล้วรู้ได้ง่าย แล้วก็รู้ว่าผิดถูกอย่างไร เมื่อเป็น
ดั่งนี้จึงควรมาโจทตนเตือนตน ถ้าตนเองนั้นคิดท�าพูดที่ไม่ดี ก็ต้องโจทตนเตือนตนให้
ละเสีย ถ้าตนเองนั้นสิ่งที่ควรท�าไม่ท�า เฉื่อยชาหรือเกียจคร้าน ก็โจทตนเตือนตนให้
กระท�า รวมความกค็อืว่าโจทตนเตอืนตนให้ละบาป ให้กระท�ากศุล ให้ช�าระจติของตน
ให้ผ่องใส ตามโอวาทที่เป็นพระโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหัวข้อส�าคัญของพระพุทธเจ้า 
แต่จะเป็นได้ดังนี้ ก็จะต้องมีการคุ้มครองตนรักษาตน คือมีสตินั้นเอง ที่จะคอยเพ่งดู
มองดูโทษ และหากว่าการที่ท�าค�าที่พูดและเรื่องที่คิดเป็นโทษแม้มีประมาณน้อย ก็ให้
มองเห็นว่าแม้โทษน้อยนั้นก็เป็นภัยเป็นอันตราย ไม่ควรจะนึกประมาทว่าผิดหน่อย
เดยีวไม่เป็นไร ผดิแม้แต่นิดเดียวก็ควรจะละ ไม่ควรจะท�า ภาวะอย่างนีแ้หละเป็นอรรถ
หรือเนื้อความอย่างหนึ่งของค�าว่าภิกษุหรือภิกขุ ภิกษุนั้นมักจะแปลกันว่าผู้ขอ แต่อีก
อย่างหนึ่งคือว่า ผู้ปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย.

ฉะนัน้ เมือ่เป็นผูท้ีม่สีติพร้อมท้ังปัญญาทีคู่ก่นั คอยตรวจสอบดตูนเองเห็นว่า 
เมือ่สิง่ทีก่ระท�านัน้เป็นโทษเป็นภยั แม้มกี�าลังน้อย กไ็ม่ประมาทว่านดิหน่อยไม่เป็นไร 
ท�าได้ ก็ไม่ควรที่จะกระท�า เมื่อมีสติคอยสอบสวนสืบสวนตนดั่งนี้ พิจารณาดูตนเอง
อยูเ่สมอ และคอยเป็นโจทก์ตกัเตือนตนอยูเ่สมอ ดงัทีแ่สดงมา จักอยูเ่ป็นสขุในอริยิาบถ
ทั้ง ๔.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๘
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กาลานุรูปกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

กาลานุรูปํว ธุรํ นิยุญฺเชติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงแก่

บุคคลนั้น ๆ ในที่นั้น ๆ ให้พอเหมาะแก่อุปนิสัยของผู้ฟัง แต่แม้เช่นนั้น ธรรมะที่ทรง

แสดงนัน้กย่็อมเป็นสจัจธรรม ธรรมะคอืความจรงิทัง้สิน้ ซึง่เหมาะแก่บคุคลทกุ ๆ คน 

แม้ว่าจะมีอุปนิสัยต่าง ๆ กันก็ตาม ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลักแห่งสัจจธรรมที่ทรงแสดงนั้น 

ก็เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์เกื้อกูลประโยชน์ที่ต้องการและความสุข ตามเหตุตามผล  

และเหมาะแก่กาลเวลา เหมาะแก่บุคคล เหมาะแก่บริษัท ซึ่งเป็นกลาง ๆ และโดย

เฉพาะก็เหมาะแก่ตนของทุก ๆ คน และก็อยู่ในประมาณคือความพอเหมาะพอควร 

ซึ่งอาจประมวลเข้าได้ตามอาการที่ทรงแสดงสั่งสอน ๓ ประการ คือ

๑.  เพื่อให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น

๒.  ทรงแสดงธรรมมีเหตุ อันผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ และ
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๓. ทรงแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ คือผู้ฟังย่อมได้รับประโยชน์จริงตามสมควร

แก่ความปฏิบัติ.

โดยปริยายคือนัยอันหนึ่ง ทรงแสดงธรรมเหมาะแก่กาลเวลาท่ีเกี่ยวข้องแก ่

ทุก ๆ คน อันทุก ๆ คนนั้นย่อมมีความเกี่ยวข้องแก่กาลเวลาอยู่ด้วยกัน เป็นต้นว่า  

เมื่อเกิดมา ก็มีก�าหนดกาลเวลาของการเกิด ว่าเกิดเม่ือไร ในการนับอายุตั้งแต่ 

เกดิมา กเ็กีย่วแก่กาลเวลา จงึก�าหนดรูว่้าเกดิมาได้กีวั่น กีเ่ดอืน กีปี่ และเม่ือก�าหนด

นบัอายกุนัปีหนึง่ ๆ กก็�าหนดกาลเวลาว่า นบัต้ังแต่เกดิมาจนถึงวันเกดิอกีปีหนึง่ กน็บั

เป็นอายปีุหนึง่ แล้วกน็บัเป็นปีที ่๒ ปีที ่๓ เป็นต้น ส�าหรบัก�าหนดอายวุ่ามอีายเุท่านัน้

เท่านี ้และในการนบักาลเวลาส�าหรบัโลก กม็กีารก�าหนดนบัตามทีจ่ะพงึก�าหนดนบัได้ 

ตั้งแต่วินาที นาที ชั่วโมง วันหนึ่ง ๆ และกี่วันก็เป็นเดือนหนึ่ง กี่เดือนก็เป็นปีหนึ่ง  

ด่ังน้ีเป็นต้น ส�าหรบัทีจ่ะได้ก�าหนดหมายในเรือ่งนัน้ ๆ ว่าได้กระท�าเม่ือนัน้ ได้เกดิขึน้

เมื่อนั้น เป็นที่รู้กันว่าเป็นส่วนอดีต คือล่วงมาแล้วเท่าใด และเมื่อจะก�าหนดหมายถึง

อนาคต กม็กี�าหนดหมาย ถ้านบัเอาเป็นปี กต็ัง้แต่ปีใหม่ปีหน้าเป็นต้นไป หรอืนบัเป็น

เดอืน กต็ัง้แต่เดอืนหน้าเป็นต้นไป นบัเป็นวนั กต็ัง้แต่วนัพรุง่นีเ้ป็นต้นไป ดัง่นีเ้ป็นต้น

เป็นอนาคต ในปัจจุบันนั้นเล่า ก็มักก�าหนดเอาว่าแค่ไหนเป็นปัจจุบัน เช่นปีนี้เป็นปี

ปัจจุบนั เดอืนนีเ้ป็นเดอืนปัจจบุนั วันนีเ้ป็นวนัปัจจบุนั ชัว่โมงน้ีตลอดจนถึงนาทนีีว้นิาที

น้ีเป็นปัจจุบัน ดั่งนี้เป็นต้น ก็เป็นอันว่าการก�าหนดกาลเวลานั้น ก็มีอดีต มีอนาคต  

มีปัจจุบันต่อกันไป.

กาลเวลานี้มีความส�าคัญเกี่ยวแก่คติธรรมดา เกี่ยวแก่การนับดังที่กล่าว และ

เกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา ที่เกี่ยวแก่คติธรรมดานั้น ก็ดังที่มีพระพุทธ-

ภาษิตตรัสเอาไว้ว่า “กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา กาลย่อมกินสัตว ์

ทั้งหลายทั้งปวง พร้อมทั้งตนเอง” ดั่งนี้ ตามพยัญชนะก็คือ กาลนั้นกินสัตว์ทั้งปวงใน

โลกนี้ทั้งหมด และพร้อมท้ังกินตนเองด้วย ดังจะพึงเห็นได้ว่า สัตว์ทั้งปวงในโลกนี้ 

ย่อมแก่เจ็บตายไปทั้งหมดทั้งสิ้น เนื่องด้วยกาลเวลา คือเพราะมีกาลเวลานี้เอง คือ  

มีอดีต มีปัจจุบัน และมีอนาคตต่อกันไปไม่หยุด ดั่งเช่น มีวันนี้ก็สืบมาแต่เมื่อวานนี้ 

และก็มีพรุ่งนี้ มีมะรืนนี้ มีเดือนนี้เดือนหน้าเดือนต่อ ๆ ไป มีปีนี้ปีหน้าปีต่อ ๆ ไป 
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เพราะฉะนั้น สัตวโลกที่เกิดมา อายุของชีวิตจึงล่วงไปอยู่ทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีที่

ล่วงไป ๆ เพราะฉะนัน้ จงึมคีวามแก่เก่าช�ารดุทรดุโทรมไปโดยล�าดบั จนถงึแตกสลาย

ในทีส่ดุ เป็นความตายไปตามกาลเวลา เพราะฉะนัน้ จงึเรยีกการตายว่า “กระท�ากาละ” 

หรอื “กระท�ากาลกริยิา” กระท�ากาละกค็อืกระท�ากาลเวลา กาลกริยิากคื็อกระท�ากาล

เวลา อันหมายถึงตาย และก็เรียกมรณะคือความตายว่า กาฬะหรือพระกาฬ แม้จะ

ใช้สะกดเป็น ฬ ก็ตาม แต่ก็คือกาลเวลานั่นเอง กาลเวลาที่กินสรรพสัตว์ในโลก  

พร้อมทั้งกินตัวเอง คือตัวเองก็ถูกตัวเองกินไปด้วย คือล่วงไปด้วย ๆ ดับไปด้วย ๆ  

อยู่ทุกขณะไม่มีหยุด และเพราะมีกาลเวลาดังกล่าวมา จึงมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคต 

เพราะฉะน้ัน สงัขารคอืสิง่ผสมปรุงแต่งทัง้หลาย จงึเป็นอนจิจะ ไม่เทีย่ง ต้องแปรปรวน

เปล่ียนแปลงไป เป็นทกุขะ เป็นทกุข์ คอืด�ารงอยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป 

และเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน คือมิใช่เรา มิใช่ของเรา มิใช่สิ่งที่จะพึงยึดถือว่าเป็น

ตัวเรา เป็นของเรา เพราะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาดังกล่าวนั้น.

เพราะฉะนั้น คติธรรมดาคือไตรลักษณ์จึงเนื่องด้วยกาลเวลานั้นเอง ถ้าไม่มี

กาลเวลา คติธรรมดาคือไตรลักษณ์ดังกล่าวก็ไม่ปรากฏ คือสมมติว่าถ้าไม่มีกาลเวลา

ที่เป็นอดีต เป็นปัจจุบัน เป็นอนาคต สมมติว่าเป็นเวลากลางวัน คือเป็นวินาทีนี้  

นาทีนี้ ชั่วโมงน้ี ก็เป็นวินาทีนี้ นาทีนี้ ชั่วโมงนี้อยู่นี่แหละ ไม่ล่วงไปไม่เปลี่ยนไป  

แปลว่ากาลเวลาหยุดน่ิง ถ้าเป็นดั่งนี้ คติธรรมดาคือไตรลักษณ์ดังกล่าวก็ไม่ปรากฏ  

ไม่ปรากฏว่าเป็นอนิจจะ ไม่ปรากฏว่าเป็นทุกขะ ไม่ปรากฏว่าเป็นอนัตตา เพราะว่า

สงัขารทัง้หลายคอืสิง่ผสมปรุงแต่งทัง้หลายนัน้ จะเป็นสังขารคือส่ิงผสมปรงุแต่งขึน้มาได้ 

กต้็องเกีย่วแก่กาลเวลา ถ้าไม่มกีาลเวลาหรอืเรียกว่ากาลเวลาหยดุ ความผสมปรงุแต่ง

เป็นสังขารก็มีขึ้นมิได้ เพราะฉะนั้น เมื่อไม่มีกาลเวลา สังขารทั้งหลายก็ไม่มี ต่อเมื่อ

มีกาลเวลา สังขารทั้งหลายจึงมี และอันที่จริงนั้น กาลเวลานั้นก็เป็นสังขารนั่นเอง คือ

เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง ดังเช่นโลกนี้ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวทั้งหลายที่สัมพันธ์

กันอยู่ อันท�าให้เกิดเวลาเป็นกลางวันเป็นกลางคืน ซึ่งโลกมาก�าหนดนับแบ่งออกเป็น

วินาที เป็นนาที เป็นช่ัวโมง ด่ังน้ีเป็นต้น ก็เป็นสังขารคือเป็นส่ิงผสมปรุงแต่งทั้งนั้น  

ถ้าจะไม่มีกาลเวลา ก็ไม่ต้องมีโลกนี้ ไม่ต้องมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ ไม่ต้องมีดวงดาว
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ทัง้หลาย ไม่ต้องมคีวามสมัพันธ์กนั เมือ่เป็นดัง่นีจ้งึจะไม่มีกาลเวลา แต่เม่ือมีโลกธาตุ

เหล่านีเ้ป็นสงัขารคอืสิง่ผสมปรงุแต่งขึน้ จงึมกีาลเวลา และกมี็สังขารคือส่ิงผสมปรงุแต่ง

ขึ้นในโลกนี้ เป็นอุปาทินนกสังขาร สังขารที่มีผู้ครอง คือมีจิตใจครอง อนุปาทินนก-

สังขาร สังขารที่ไม่มีผู้ครอง ไม่มีจิตใจครอง ดังที่ปรากฏอยู่.

เพราะฉะนั้น จึงต้องมีคติธรรมดา มีไตรลักษณ์ แต่แม้เช่นนั้น พระสัมมา- 

สมัพทุธเจ้ากไ็ด้ตรัสรู้ธรรมท่ีเป็นสจัจะคือความจริง ซึง่อยูเ่หนอืสงัขารคอืสิง่ผสมปรงุแต่ง

ทั้งหลาย อันเรียกว่าวิสังขาร ไม่ผสมปรุงแต่ง ยอดของวิสังขารก็คือนิพพาน อันเป็น

ทีดั่บกิเลสและกองทุกข์ท้ังส้ิน นีเ้ป็นอกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา เพราะว่าวิสังขาร

คือนิพพานนี้ ไม่เกี่ยวแก่โลกนี้ ไม่เกี่ยวแก่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ ไม่เกี่ยวแก่ดาว 

ทัง้หลาย ไม่เกีย่วแก่ความสมัพนัธ์ของสิง่เหล่านี ้ซึง่มกีาลมเีวลาดงักล่าว เพราะฉะนัน้ 

จึงเป็นอกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาลด้วยเวลา เมื่อเป็นอกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาล

ด้วยเวลา จงึไม่ตกอยู่ในคตธิรรมดาคือไตรลกัษณ์ และนอกจากนี ้สัจจธรรมทีพ่ระองค์

ได้ตรสัรู้ คอืตรสัรูถ้งึสภาพแห่งวสิงัขารเหล่านีท้ีน่�ามาทรงแสดงสัง่สอน ตลอดถงึสภาพ

ของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งท้ังหลายท่ีน�ามาทรงแสดงสั่งสอน อันเป็นตัวสัจจธรรม 

ธรรมที่เป็นตัวความจริง ก็เป็นอกาลิโกอีกเหมือนกัน คือคงเป็นความจริงที่ด�ารงอยู่ 

ไม่มีแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างอ่ืน ดังค�าส่ังสอนที่ส่ังสอนเอาไว้ว่า “สพฺเพ  

สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งปวงเป็นอนิจจะ ไม่เที่ยง สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขาร 

ทั้งปวงเป็นทุกขะ เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา  

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน มิใช่เรามิใช่ของเรา ไม่ควรยึดถือว่าเป็น 

ตัวเราเป็นของเรา” เป็นสัจจธรรมท่ีด�ารงอยู่ทุกกาลสมัย ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตาย  

จึงพ้นจากคติธรรมดาคือไตรลักษณ์ แต่ด�ารงอยู่เป็นคติธรรมดาของสัจจธรรม ธรรม

ที่เป็นตัวความจริง.

ตามท่ีกล่าวมานี้ ว่าด้วยกาลเวลาอันเกี่ยวแก่คติธรรมดา ส่วนกาลเวลา 

อนัเก่ียวแก่การนบันัน้ กไ็ด้กล่าวมาแล้วในขัน้ต้น จงึมาถงึกาลเวลาทีเ่กีย่วแก่การปฏบิตัิ

ธรรมในพระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนานั้นได้ตรัสสอนให้บุคคลเป็นกาลัญญู คือ 

เป็นผู้รู้จักกาลเวลา กล่าวคือให้รู้จักกาลเวลาว่า กาลเวลาไหนควรจะประกอบกระท�า
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อะไร ดังพระมหาสมณนิพนธภาษิตที่ยกไว้เป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้นว่า “กาลานุรูปํว 

ธุร� นิยุญฺเช พึงประกอบธุระให้เหมาะแก่กาลทีเดียว” ดั่งนี้เป็นค�าสอนที่ประกอบธุระ

การงานทัง้หลายให้เหมาะแก่กาลเวลาท่ีเก่ียวแก่ตน ดังเช่นเมือ่เป็นเดก็ กเ็ป็นกาลเวลา

ทีจ่ะเล่าเรยีนศกึษา เมือ่โตขึน้ ก็เป็นกาลเวลาทีจ่ะประกอบธุระการงาน แสวงหาทรพัย์ 

มีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐาน บ�ารุงเลี้ยงครอบครัว บ�ารุงเล้ียงบิดามารดามิตรสหาย

เป็นต้น และเม่ือแก่เฒ่า ก็เป็นกาลเวลาส�าหรับที่ได้ปล่อยวางธุระการงาน ประกอบ

การบุญการกุศลทั้งหลาย ท�าจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ ละวาง แต่ว่าการกระท�าการบุญ

การกุศลทั้งหลายนั้น ก็มิได้หมายความว่าจะพึงกระท�าเม่ือแก่เฒ่าเท่านั้น กาลเวลา 

ทกุกาลเวลาพงึกระท�าการบญุการกศุลท้ังนัน้ แต่ว่าในขณะทีเ่ป็นเดก็กด็ ีโตขึน้ประกอบ

การงานก็ดี อาจจะต้องประกอบการงานต่าง ๆ ไม่อาจที่จะกระท�าการบุญการกุศลได้

เตม็ที ่แต่แม้เช่นน้ันก็หาโอกาสท�าบุญท�ากุศลอยูด้่วยความไม่ประมาท และเมือ่ถึงเวลา

ทีจ่ะปล่อยวางธรุะการงานได้มากข้ึน กห็นัมาประกอบการบญุการกศุลให้มากขึน้ และ

โดยเฉพาะนั้นก็คือการประกอบการบุญการกุศลในข้อภาวนา อบรมจิตด้วยสมาธิและ

ด้วยปัญญา โดยมีศีลเป็นภาคพื้นให้ยิ่งขึ้น ๆ เพราะว่าผ่อนคลายจากธุระกิจการ 

ทั้งหลายที่จะต้องวุ่นวายประกอบกระท�า เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็เป็นอันว่าได้ประกอบ 

ธรุะกจิการให้เหมาะแก่กาลเวลาตามวยัของตน และนอกจากนีใ้นส่วนย่อย ๆ ทัง้หลาย 

อนัเกีย่วแก่กาลเวลาท่ีควรจะประกอบกระท�ากจิการใด ก็ประกอบกระท�ากจิการอนันัน้

ทันที ไม่ปล่อยให้กาลเวลาล่วงไปโดยปราศจากประโยชน์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน

ให้บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ว่า “เมื่อวันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราท�าอะไรอยู่” ดั่งนี้ 

เพือ่ให้บงัเกดิความไม่ประมาท ขวนขวายใช้กาลเวลาทีม่าถงึเข้าจ�าเพาะหน้า ประกอบ

ความเพียรท�าการท�างานที่ควรกระท�าในกาลเวลานั้น ๆ ให้ได้ประโยชน์จากกาลเวลา

นั้น ๆ .

ตามท่ีกล่าวมาน้ีเป็นข้อพึงปฏิบัตทิัว่ไป โดยไม่ต้องค�านงึว่ามอีายเุท่าไร ไม่ต้อง

ค�านึงว่าปีเก่าปีใหม่ แต่แม้ว่าจะค�านึงว่าอายุเท่าไร อยู่ในวัยไหน หรือค�านึงว่าปีเก่าปี

ใหม่ตามที่นิยมกัน ก็ใช้สติปัญญาก�าหนดพิจารณาเช่นเดียวกัน ว่าที่ล่วงมาแล้วได้ท�า

อะไรไว้เพียงไร ทั้งส่วนชั่วทั้งส่วนดี และเมื่อถึงอายุใหม่ปีใหม่ หรือว่ากล่าวโดยทั่วไป
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ว่าถึงฤดูใหม่ ถึงชั่วโมงใหม่ ถึงวันใหม่ ก็ตั้งใจที่จะงดเว้นไม่กระท�าสิ่งที่ไม่ดีที่ชั่วที่ผิด

ต่าง ๆ อย่างที่ได้กระท�าไว้แล้ว งดเว้นไม่กระท�าต่อไปอีก ส่วนความดีอันใด กิจที่ควร

กระท�าอันใด ที่ยังไม่ได้ท�าและควรท�า ก็ลงมือจับกระท�า หรือว่าที่ท�าไว้ก็กระท�าต่อไป

ให้มากขึ้น จนประสบความส�าเร็จเป็นอย่าง ๆ ไป หรือกระท�าต่อเรื่อย ๆ ขึ้นไป.

อันการงานจ�าเพาะชีวิตนั้น อาจท�าให้ส�าเร็จได้ในชั่วระยะเวลาสั้นหรือยาว  

ก็กระท�าให้ส�าเร็จ ถ้าชั่วระยะเวลาสั้นพอจะท�าได้ในเวลาของตน ก็กระท�าไปให้ส�าเร็จ 

เมื่อไม่อาจจะกระท�าให้ส�าเร็จได้ในเวลาของตน ก็กระท�าไปตามเวลาที่ตนมี และก ็

ส่งต่อบคุคลผูเ้ป็นทายาท หรอืผูส้บืงานกระท�าสืบ ๆ ไปให้บรรลคุวามส�าเรจ็ ส่วนคุณ

งามความดทีีเ่ป็นบารม ีตามทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัสอนเอาไว้ให้บ�าเพญ็เพือ่ความสิน้กเิลส

และกองทุกข์ในท่ีสุด เม่ือยังไม่สามารถจะท�าให้สิ้นกิเลสและกองทุกข์ได้ในภพชาตินี้ 

ก็ตั้งใจกระท�าปฏิบัติในภพชาตินี้ไปสุดความสามารถ และก็ตั้งจิตอธิษฐานที่จะกระท�า

ต่อไป เพื่อความสิ้นชาติภพ บรรลุถึงนิพพานในที่สุด ตามเป้าหมายในทางพระพุทธ-

ศาสนา เมื่อปฏิบัติดั่งนี้ ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอาศัยกาลเวลา และก ็

ชือ่ว่าได้ประกอบธรุะให้เหมาะแก่กาลเวลา ตามพระมหาสมณนพินธภาษติทีย่กมาไว้.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๘
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ทิโส ทิสํ ยนฺตํ กยิรา  เวรี วา ปน เวรินํ

มิจฺฉาปณิหิตํ จิตฺตํ  ปาปิโย นํ ตโต กเร

น ตํ มาตา ปิตา กยิรา  อญฺเญ วาปิ จ ญาตกา

สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตํ  เสยฺยโส นํ ตโต กเรติ

บัดนี้จักแสดงธรรมเทศนา ธรรมคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา  

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟัง ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะ อันเวียนมาถึงเข้า

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ได้ทรงมีพระนามใน

พทุธคณุแบบหน่ึงว่า ภควา ท่ีแปลความโดยนยัยะหนึง่ว่า “เป็นผู้หกักเิลส” ทรงแสดง

ธรรมก็เพื่อให้เวไนยนิกร หมู่ชนผู้ฟังซ่ึงพอแนะน�าได้ ปฏิบัติกิเลสในจิตของตนเอง  

และได้ทรงแสดงอบรมให้รักษาจิตของตน เพราะจิตนี้เป็นสิ่งส�าคัญซึ่งทุก ๆ คนมีอยู่ 

เป็นต้นเดมิของกรรม คอืการงานทีก่ระท�าทัง้หลาย ทัง้กรรมดทีัง้กรรมชัว่ เป็นต้นเดมิ

แห่งความสุขความทุกข์ท้ังปวงและจิตนี้เมื่ออบรมดีแล้ว ก็ย่อมบรรลุวิชาคือ ความรู้ 

ในสัจจะ และวิมุตติคือความหลุดพ้น บรรลุถึงนิพพานอันเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์

ทัง้สิน้ได้ พระพทุธเจ้าจึงได้ตรสัสอนไว้เกีย่วแก่เรือ่งจตินีเ้ป็นอนัมาก ดงัพระพทุธภาษติ

ที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้นนั้นว่า
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“โจรพงึท�าแก่โจร ผูม้เีวรพงึท�าแก่ผูม้เีวรซึง่ความพนิาศ แต่ว่าจติทีต่ัง้ไว้ผดิพงึ

กระท�าความพินาศแก่เขา พึงกระท�าเขาให้พินาศยิ่งไปกว่านั้น”

ในทางตรงกันข้ามได้ตรัสไว้ว่า

“มารดาบิดาหรอืว่าญาตอ่ืิน ๆ พงึท�าเขาให้เจริญให้ประเสรฐิ มารดาบดิาหรือ

ว่าญาตอิืน่ ๆ ไม่พงึท�าเขาให้ประเสรฐิยิง่ได้ แต่ว่าจติทีต่ัง้ไว้ชอบ พงึท�าเขาให้ประเสรฐิ

ยิ่งไปกว่านั้น” ดั่งนี้

เพราะฉะนั้น ตามพระพุทธภาษิตนี้ จึงชี้ให้เห็นความส�าคัญของการตั้งจิต  

ว่าถ้าต้ังจิตไว้ผิด ก็ท�าให้เขาพินาศยิ่งไปกว่าท่ีโจรจะพึงกระท�าแก่โจร คนมีเวรจะพึง

กระท�าแก่คนมีเวร ส่วนจิตที่ตั้งไว้ชอบ พึงท�าเขาให้ประเสริฐยิ่ง ที่มารดาบิดาหรือว่า

ญาติอื่น ๆ ก็กระท�าให้มิได้ ดั่งนี้

เพราะฉะนัน้ จงึควรท�าความเข้าใจในเรือ่งความตัง้จตินี ้ว่าทางพระพทุธศาสนา

นั้นสอนให้เห็นโทษของการตั้งจิตไว้ผิด แต่ให้เห็นคุณของการตั้งจิตชอบ การตั้งจิตไว้

ผิดน้ันเป็นอย่างไร เม่ือพิจารณาดูแล้วตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน  

ย่อมจะท�าให้เข้าใจว่า คือการตัง้จติไว้ในอกุศลธรรมทัง้หลาย ส่วนการตัง้จติไว้ชอบนัน้

คือการตั้งจิตไว้ในกุศลธรรมทั้งหลาย

ค�าว่า “อกศุลธรรม” นัน้แปลว่า “ธรรมทีเ่ป็นอกศุล” มคีวามหมายตัง้แต่กเิลส

ที่บังเกิิดขึ้นในจิตใจ คือเครื่องเศร้าหมองที่บังเกิดขึ้นในจิตใจ ได้แก่กิเลสกองราคะ 

ความตดิใจยินด ีหรอืโลภะ ความโลภอยากได้ กเิลสกองโทสะ ความโกรธแค้นขดัเคอืง 

กิเลสโมหะ ความหลง อันเป็น อกุศลมูล มูลรากของอกุศลทั้งหลาย หมายถึงกรรม

ที่เป็นอกุศลทั้งหลาย คือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันเป็นบาปเป็นอกุศลทุจริต

ต่าง ๆ ที่บุคคลกระท�า สืบเนื่องมาจากกิเลสดังกล่าว และก็มีความหมายถึงอารมณ์

คอืเรือ่งอนัเป็นท่ีตัง้ของกเิลสท้ังหลายดงักล่าวนัน้ด้วย อารมณ์คอืเรือ่งอนัเป็นทีต่ัง้ของ

กิเลสทั้งหลายนั้น เป็นอกุศลธรรมที่อยู่ใกล้จิตใจที่สุด มาก่อนกิเลส คืออารมณ์ต้อง

มาก่อน กิเลสจึงตามมาทีหลัง และเมื่อเกิดกิเลสขึ้น จึงมีอกุศลกรรมที่เป็นบาปทุจริต
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ต่าง ๆ ตามมา อารมณ์จึงเป็นสิ่งส�าคัญเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบอารมณ์ที่เข้ามาทางตา

ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจอยู่ตลอดเวลาลืมตาขึ้นก็ต้องเห็นรูป รูปก็

เข้ามาสูจ่ติ เป็นรูปารมณ์ อารมณ์คือรปู กต้็องได้ยนิเสียง เสียงกเ็ข้ามาเป็นสัททารมณ์ 

อารมณ์คือเสียงของจิตใจ จมูกก็ต้องได้กลิ่น ลิ้นก็ต้องได้รส กายก็ต้องได้สัมผัส 

ถูกต้องทางกาย ก็เข้าสู่จิตใจเป็นอารมณ์แห่งกลิ่น แห่งรส แห่งสิ่งถูกต้อง ใจเองก็คิด

หรือรู้เรื่องราวท้ังหลายอยู่ตลอดเวลา ก็เอาเรื่องเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ในจิตใจ เมื่อ

เป็นดั่่งนี้ เมื่ออารมณ์นั้น ๆ เป็นที่ตั้งคือเป็นชนวนให้เกิดราคะหรือโลภะ ราคะหรือ

โลภะกบ็งัเกดิขึน้เป็นทีต่ัง้หรอืเป็นชนวนให้เกดิโทสะ โทสะกเ็กดิขึน้ เป็นทีต่ัง้หรอืเป็น

ชนวนให้เกิดโมหะ โมหะก็เกิดขึ้น ก็เป็นกองกิเลส เป็นอกุศลราศี กองของอกุศลอยู่

ในจิตใจ เมื่อเป็นกิเลสขึ้นดั่งนี้ ก็เกิดเจตนาคือความจงใจ กระท�าออกไปทางกายเป็น

กายกรรม ทางวาจาเป็นวจกีรรม ทางใจเป็นมโนกรรม เป็นบาปเป็นอกศุลทจุรติต่าง ๆ 

เป็นอนัว่าเป็นกองอกศุลท่ีบังเกดิขึน้ ท่ีเป็นไปดัง่นีก้เ็พราะว่าจติตัง้ไว้ผดิ คือจติตัง้ไว้ใน

อารมณ์เป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลาย ตั้งไว้ในกิเลส คือกิเลสกองราคะหรือโลภะ โทสะ 

โมหะ ที่บังเกิดขึ้นตามอารมณ์ ตั้งไว้ในเจตนาคือความจงใจ จึงก่อกรรมเป็นบาปเป็น

อกุศลเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจต่าง ๆ 

เพราะฉะนั้น จิตที่ตั้งไว้ผิดดั่งนี้จึงน�าบุคคลไปสู่ อบายโลก โลกที่เป็นอบาย 

คือที่ไร้ความเจริญ เป็นโลกนรก เป็นโลกเดรัจฉาน เป็นโลกเปตติวิสัย หรือหมู่เปรต 

เป็นโลกอสุรกายคือพวกผีทั้งหลาย จิตน�าไปสู่อบายโลกนี้ในปัจจุบันนี้เอง คือจิตนี้เอง

เป็นจิตนรก ต้องหมกไหม้รุม่ร้อนอยูด้่วยอ�านาจของไฟคอืราคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะ 

เป็นจติเดรจัฉานคือไร้ความละอาย ความเกรงกลวัต่อความชัว่ เป็นจิตเปรตคอืเป็นจติ

ที่หิวกระหายไม่รู้อิ่มไม่รู้พอ เป็นจิตอสุรกายคือเป็นจิตท่ีเป็นผีท้ังหลาย แสดงความ

หลอกหลอนผู้อื่น หลอกว่าท�าความดี หลอกว่าดี แต่อันที่จริงนั้นท�าชั่ว เพราะว่าจิต

เองกเ็ป็นจติชัว่จติร้าย กรรมทีก่ระท�าก็เป็นกรรมทีช่ัว่ทีร้่าย แต่ว่าเอาความดีบงัหน้าให้

เหน็ว่าด ี เพราะฉะน้ัน จงึเป็นเหมือนดังผหีลอก ไม่ได้แสดงความจรงิออกไป เพราะว่า

ความชั่วนั้นแสดงออกไปไม่ได้ ต้องปกปิดซ่อนเร้น แต่ความดีนั้นแสดงท้ังที่ไม่มีหรือ

ไม่ได้ท�าดี เพราะฉะนั้น จิตนี้เองเมื่อตั้งไว้ผิด ก็ต้องตกอบายในปัจจุบันนี้เอง
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และจิตท่ีไม่ตั้งไว้ผิดมากเหมือนอย่างนั้น เป็นจิตท่ีแม้ตั้งไว้ผิดในอารมณ์อัน

เป็นที่ตั้งของกิเลส ในกิเลสและในอกุศลเจตนา ในกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศล แต่ก็ยัง

มีส่วนตั้งจิตไว้ชอบ คือในอารมณ์ที่เป็นกุศลทั้งหลาย อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของกุศล 

ทัง้หลาย อนัก่อให้เกดิกศุลธรรมขึน้ในจิตใจ เป็นต้นว่ายังมีหิรโิอตตัปปะ ยังมีสติปัญญา

รูจ้กัผดิชอบชัว่ด ียงัมศีลีรูจ้กังดเว้นจากความชัว่ ยังมีความตัง้จติไว้ในกศุลธรรมท้ังหลาย

เช่นสมาธปัิญญาทีย่ิง่ ๆ ขึน้ไป กแ็ปลว่ายงัมส่ีวนตัง้จติไว้ชอบ เมือ่มคีวามตัง้จิตไว้ชอบ

ด่ังน้ีมากข้ึน การตัง้จติไว้ผดิในอกศุลธรรมทัง้หลายกน้็อยลง จนถึงสามารถละอกศุลธรรม

ที่เป็นส่วนหยาบ ๆ มากได้ เม่ือเป็นดั่งนี้จิตก็พ้นจากอบายได้ มาสู่สุคติคือคติท่ีด ี

ที่ชอบด้วยอ�านาจของมนุษยธรรม ด้วยอ�านาจของเทวธรรมหรือพรหมธรรมตาม 

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็เป็นอันว่าจิตพ้นจากการตั้งไว้ผิดอย่างหยาบ มาตั้งไว้ชอบ

ในกุศลธรรมยิ่งขึ้น เมื่อเป็นดั่งนี้ แม้ว่ายังมีราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ แต่ก็ควบคุม

ไว้ได้ ไม่กระท�าผดิทางกายทางวาจาทางใจออกไป หรอืว่าพลัง้เผลอท�าไปบ้าง เมือ่รูสึ้ก

ตวักต็ัง้ใจละทีจ่ะไม่กระท�าอกี สามารถทีจ่ะละบาปอกศุลทจุรติทัง้ปวงได้ ประพฤตติน

อยู่ในสุจริตในทางกุศลท้ังปวง แม้ว่าจะยังมีโลภโกรธหลงหรือมีราคะโทสะโมหะ  

ก็ปฏิบัติไปตามทางของสุจริต ทางท่ีเป็นกุศลทั้งหลาย เมื่อเป็นดั่งน้ี จิตนี้ก็บรรลุถึง

สคุตใินปัจจบุนั เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ในปัจจบุนั กแ็ปลว่าจติมาสู ่มนษุยโลก คอืสงูข้ึน

จากอบายโลกมาสู่มนุษยโลก และเม่ือจิตประณีตขึ้นไปกว่านั้น ตั้งอยู่ในธรรมที ่

ขาวสะอาดย่ิงข้ึน ก็ก้าวขึ้นสู่ เทวโลก ในปัจจุบันนี้เอง เป็นจิตท่ีสร้างด้วยสันติคือ 

ความสงบกาย สงบวาจา สงบใจย่ิงขึ้น และเมื่อปฏิบัติในสมาธิ ได้สมาธิที่สงบสงัด 

จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย จิตนี้ก็เลืื่อนขึ้นสู่ พรหมโลก อันนับว่าเป็นโลกที่สูง

และเมื่อปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน สรุปเข้าคือ

ศลีสมาธิปัญญา อนัเป็นไปเพือ่มรรคผลนพิพาน ได้บรรลมุรรคผลนพิพานตามภมูติามชัน้ 

ก็ก้าวขึ้นสู่ โลกุตตระ คือเหนือโลก จิตน่ี้เองก้าวขึ้นสู่โลกุตตระคือเหนือโลก และ 

เมื่อก้าวข้ึนสู่ความเหนือโลกดั่งน้ี จิตนี้เองก็พ้นจากโลกท่ีเป็นตัวทุกข์ พ้นจากอ�านาจ

ของโลกทีเ่ป็นกิเลสและทุกข์ เพราะว่าค�าว่าโลกโลกนีเ้องนัน้ย่อมรวมอยูใ่นอรยิสจัจ์ ๒ 

ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือ โลก และ โลกสมุทัย เหตุเกิดโลก โลกนั้นตรัสใน
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ที่บางแห่งว่าคือทุกข์ ทุกข์คือโลก โลกคือทุกข์ เพราะว่าสิ่งที่ชื่อว่าโลกนั้นคือสิ่งที่ต้อง

ช�ารุดทรุดโทรม สิ่งใดที่ช�ารุดทรุดโทรมสิ่งนั้นก็ชื่อว่าโลก และโลกนั้นก็เป็นชื่อของ 

กิเลสด้วย เพราะว่าโลกนั้นที่เป็นโลกขึ้นมาได้ก็ต้องมี โลกสมุทัย เหตุเกิดโลก  

ที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้เอาว่าตัณหาคือความด้ินรนทะยานอยาก เพราะฉะนั้น โลกกับ

โลกสมทุยันีค้อืโลก เมือ่เป็นโลกแล้วกต้็องมทีกุข์ต้องเป็นทุกข์ต้องมกีเิลสต้องเป็นกเิลส 

แต่ว่าโลกุตตระคือเหนือโลกนั้น ก็คือ โลกนิโรธ ความดับโลก และ โลกนิโรธคามินี-

ปฏิปทา ข้อปฏบัติให้ถึงความดับโลก อันได้แก่มรรคมีองค์ ๘ ดังกล่าว

และบุคคลทุก ๆ คนนี้ร่างกายนั้นเป็นส่วนโลกที่เป็นตัวผล อันบังเกิดขึ้นจาก

โลกที่เป็นส่วนเหตุคือตัณหา เพราะฉะน้ัน ในส่วนของร่างกายนี้จึงเป็นตัวทุกข์ และ

เป็นที่ตั้งของกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ร่างกายอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับโลกธาตุคือ

แผ่นดินอันนี้ เป็นเช่นเดียวกันกับดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายดวงอาทิตย์ มีสภาพเป็น

โลกเช่นเดียวกัน แต่จิตอันนี้เมื่อยังมีกิเลสเป็นเครื่องติดข้องอยู่กับโลก ก็ชื่อว่า  

สตัตะ หรอื สตัวะ ทีแ่ปลว่าผูข้้องผูติ้ด จงึยงัข้องตดิอยู่กบัโลก จงึต้องเป็นทุกข์ไปตาม

โลกต้องมีภัยคือความกลัวต่อเหตุของความทุกข์ท้ังหลาย ต้องมีความกลัวต่อโลกเอง 

ต่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ต่อดวงดาวทั้งหลายเอง เพราะจิตนี้ยังเป็นสัตตะคือเกี่ยวข้อง

กบัโลก ตดิอยูก่บัโลก และเมือ่จตินีต้ัง้ไว้ผิด คอืตัง้อยู่ในความข้องความตดินัน้ กยั็งมี

ความทุกข์มากเดือดร้อนมาก แต่ว่าจิตนี้ตั้งเอาไว้ชอบ คือตั้งไว้ในฝ่ายที่เป็นโลกุตตระ 

อยูเ่หนือโลก แม้ว่าจะยงัพ้นโลกไม่ได้ แต่ว่ามีจุดหมายอยู่ทีค่วามเหนอืโลก คอืปฏบิตัิ

เพือ่หกักเิลส หกัราคะหรือโลภะโทสะโมหะ ดบัราคะหรอืโลภะโทสะโมหะตามพระพทุธเจ้า

ทรงสั่งสอน ตั้งตนไว้ในมรรคมีองค์ ๘ รวมเข้าก็คือในศีลในสมาธิในปัญญา แม้ยังจะ

ไม่บรรลุถึงความพ้นโลกยังเดินอยู่ในโลก แต่ก็บ่ายหน้าไปสู่ความพ้นโลก เมื่อเป็น 

ดัง่นี ้กแ็ปลว่าได้เปน็ผู้เดินหน้าไปสูโ่ลกเบื้องสงู ตั้งตน้แต่ให้พ้นจากอบายโลก ด�าเนิน

ไปสู่มนุษยโลกท่ีเป็นสุคติ สู่เทวโลก สู่พรหมโลก ด้วยการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญา 

ทีล่ะเอยีดยิง่ ๆ ขึน้ไป เป็นอันว่าบ่ายหน้าไปสู่ความเหนอืโลกดัง่นี ้กเ็ป็นอนัว่าบ่ายหน้า

ไปอยู่เหนือความพ้นทุกข์ ก็จะท�าให้จิตใจนี้ปลอดโปร่ง เพราะเหตุแห่งโลก เพราะเหตุ

แห่งดวงจนัทร์ดวงอาทิตย์ เพราะเหตุแห่งดวงดาวทัง้หลายได้ เพราะส่ิงเหล่านัน้เป็นโลก
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ทั้งนั้น เมื่อข้องอยู่ในโลกติดอยู่ในโลกก็ต้องเป็นทุกข์ แต่เมื่อบ่ายหน้าไปสู่ความอยู ่

เหนอืโลก กแ็ปลว่าบ่ายหน้าไปอยูเ่หนอือ�านาจของโลกทีด่งึดูดไปสู่ความทกุข์ อยู่เหนอื

อ�านาจของดวงจนัทร์ดวงอาทิตย์ของดวงดาวทัง้หลาย ท�าให้พ้นภยัปลอดภยัได้ แม้ว่าจะ

อยูใ่นโลก แต่กเ็ดนิไปสูโ่ลกเบือ้งสงูขึน้ไปโดยล�าดบั มคีวามพ้นภยัปลอดภยัขึน้ไปโดย

ล�าดับ การปฏิบัติดั่งนี้ได้ ก็ต้องอาศัยการที่ตั้งจิตไว้ชอบ ตั้งจิตไว้ในกุศลธรรม 

ทั้งหลาย โดยไม่ตั้งจิตไว้ผิดในกาม ในโลกสมุทัย หรือในทุกข์ ในทุกขสมุทัย ตั้งจิต 

ไว้ชอบในโลกนโิรธ โลกนโิรธคามนิปีฏปิทา หรือในทกุขนโิรธ ทุกขนโิรธคามนิปีฏปิทา 

ทางปฏิบัติทางน้ีทางเดียวเท่าน้ันท่ีจะน�าให้มีความปลอดภัย บรรลุถึงความไม่มีภัยขึ้น

ไปโดยล�าดับ

การตั้งจิตดังกล่าวมานี้เป็นเรื่องของตนเอง พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บอก  

พระสาวกทัง้หลายกเ็ป็นเพยีงผูบ้อก มารดาบดิาครูบาอาจารย์กเ็ป็นเพยีงผูบ้อก บคุคล

เองต้องเป็นผูป้ฏบิตัติัง้จติด้วยตนเอง ทีจ่ะไม่ตัง้จติไว้ผดิในอกศุลธรรมทัง้หลาย แต่ตัง้

จติไว้ชอบในกศุลธรรมทัง้หลาย เมือ่เป็นดัง่นีก้จ็ะได้รบัผลทีป่ระเสริฐยิง่ ซึง่มารดาบิดา

ก็ท�าให้ไม่ได้ ญาติอื่น ๆ ก็ท�าให้ไม่ได้

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้

แสดงเมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙



กัณฑ์ที่ ๕๗ 
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ธมฺมาราโม ธมฺมรโต  ธมฺมํ อนุวิจินฺตยํ 

ธมฺมํ อนุสฺสรํ ภิกฺขุ  สทฺธมฺมา น ปริหายตีติ ฯ

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา  

เพ่ือให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะ คือวันเป็นที ่

ฟังธรรม อันเวียนมาถึงเข้า 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้พระบรมศาสดาได้ทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณ 

คุณคือความรู้จริง พระวิสุทธิคุณ คุณคือความบริสุทธิ์จริง พระกรุณาคุณ คุณคือ 

พระกรุณาจริง เพราะได้ทรงมีพระปัญญาตรัสรู้ธรรม ทรงบรรลุถึงความบริสุทธิ์ กาย 

วาจา ใจ จากกเิลสและกองทกุข์ทัง้ปวงสิน้เชงิ และได้ทรงมพีระมหากรณุาแสดงธรรม

สั่งสอนตั้งพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทขึ้นในโลก 

การตั้งพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทขึ้นในโลกนี้ ได้ทรงเริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อ 

ครัง้ได้ทรงแสดงธรรมคร้ังแรก อันเรียกว่า ปฐมเทศนา ทีพ่ระคนัถรจนาจารย์ ผูร้้อยกรอง

พระธรรมวนิยัได้ร้อยกรองตัง้ไว้ โดยชือ่ว่าพระธรรมจกักปัปวตัตนสตูร โปรดพระเบญจวคัคย์ี 

คอืครัง้นัน้ท่านเป็นฤษ ี๕ รปู มพีระโกณฑญัญะเป็นหวัหน้า และท่านพระโกณฑญัญะ 

ซึ่งเป็นหัวหน้า เมื่อฟังปฐมเทศนานี้ ก็ได้ธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นธรรม ที่ท่านแสดง
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ว่า ส�าเรจ็เป็นพระโสดาบนับุคคล ปฐมอรยิสาวกในพระพทุธศาสนา เหตกุารณ์ทัง้หมด

นีไ้ด้บงัเกดิขึน้ในวนัเพญ็เดอืนอาสาฬหะ คอืในวนัเพญ็เดอืน ๘ หลงัจากทีไ่ด้ตรสัรูแ้ล้ว

ในวนัเพญ็เดอืนวสิาขะ ซ่ึงโดยมากตรงกบัวนัเพญ็เดอืน ๖ สองเดอืนให้หลงั เพราะฉะนัน้ 

วนัเพญ็เดอืน ๘ ของทุกปี จงึเป็นวนัทีต่รงกบัวันทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนา 

และทรงได้ปฐมอริยสาวก 

ฉะนัน้ เม่ือถงึวนัเช่นนี ้จงึได้มีก�าหนดประกอบการบชูา เรยีกว่า “วันอาสาฬหบชูา” 

ฉะนั้น วันอาสาฬหบูชา จึงกล่าวได้ว่า เป็นวันเริ่มต้ังพระพุทธศาสนาข้ึนในโลก  

และเป็นวนัเร่ิมได้ปฐมอริยสาวก คอืโสดาบนับคุคลขึน้ในโลกเช่นเดยีวกนั และท่าน 

พระโกณฑญัญะนั้น ครั้นได้ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรมแล้ว จึงได้กราบทูลขอบวช 

ในส�านกัพระพทุธเจ้า พระพทุธองค์ทรงประทานการอปุสมบทแก่ท่านด้วยพระวาจาว่า 

“เอหิ ภิกขุ” จงเป็นภิกษุมาเถิด ท่านก็เป็นภิกษุขึ้นเป็นปฐมภิกษุในพระพุทธศาสนา 

และพระรัตนตรัย คือพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ กม็คีรบสมบรูณ์ ในวนัเพ็ญ

เดือนอาสาฬหะนัน้ แต่ว่าในด้านอริยสงฆ์นัน้ กเ็ริม่มีแค่ปฐมอรยิสาวก ต่อมาพระพทุธเจ้า

ก็ได้ทรงแสดงธรรมอบรมคณะพระเบญจวัคคีย์อีก ๔ รูป ให้ได้ดวงตาเห็นธรรม  

แล้วท่านก็ขออุปสมบท ก็ได้ประทานอุปสมบทให้แก่ท่านทั้ง ๔ นั้น ด้วยพระวาจาว่า 

“เอหิ ภิกขุ” จงเป็นภิกษุมาเถิด 

ครั้นถึงวันแรม ๕ ค�่า เดือน ๘ จึงได้ทรงแสดงทุติยเทศนา คือเทศนาครั้งที่ 

๒ ที่พระธรรมสังคหาจารย์ ได้ร้อยกรองไว้ โดยชื่อว่าอนัตตลักขณสูตร ท่านทั้ง ๕ 

ก็ได้มีจิตพ้นจากอาสวะทั้งหลาย คือพ้นจากกิเลสเครื่องดองจิตสันดานทั้งหลาย เป็น

พระอรหันต์ขึ้น ทั้ง ๕ รูป ฉะนั้น ในวันแรม ๕ ค�่าเดือน ๘ นั้นเอง จึงได้มีพระอริย-

สาวกสงฆ์ในพระพุทธศาสนาสมบูรณ์ คือเป็นพระอรหันต์ทั้ง ๕ รูป นับว่าเป็น 

พระอริยสงฆ์ชุดแรกที่เป็นสังฆรัตนะอย่างสมบูรณ์ในพระพุทธศาสนา แต่แม้เช่นนั้น 

ในวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๘ นั้น ก็ได้เริ่มมีปฐมอริยสาวกสงฆ์ เป็นปฐมสังฆรัตนะขึ้น

ในโลก รัตนะทั้งสาม จึงได้เริ่มมีครบในวันน้ัน ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า วันเพ็ญเดือน 

อาสาฬหะ คือวันเพ็ญกลางเดือน ๘ นั้น จึงเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเริ่มประกาศ

พระพุทธศาสนา และทรงเร่ิมได้ปฐมอริยสาวก คือปฐมอริยสาวก เท่ากับทรงตั้ง 

พทุธบรษิทัข้ึนเป็นคร้ังแรก การท�าอาสาฬหบชูาจึงเป็นการบชูา เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึการ
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ท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงเริม่ตัง้พระพทุธศาสนา ทรงเริม่ได้ หรอืเรยีกว่าเริม่ตัง้พทุธบรษิทั 

ปฐมอริยสาวกขึ้นในโลก 

ปฐมเทศนา ทีไ่ด้ตรสัแสดงนี ้ได้ทรงประกาศความตรสัรูข้องพระองค์ นบัตัง้แต่

ตรัสแสดงถงึ มชัฌมิาปฏปิทา ข้อปฏบัิตอินัเป็นหนทางกลาง อนัได้แก่มรรคมอีงค์แปด 

ที่ชื่อว่าหนทางกลางนั้น หมายความว่า อยู่ตรงกลางระหว่างทางสุดโต่งสองข้าง  

โดยไม่ข้องแวะทางสุดโต่งสองข้างนั้น ทางสุดโต่งสองข้างนั้น ก็ได้แก่ “ทางกามสุขัลลิ- 

กานุโยค ความประกอบตนอยู่โดยความสุขสดชื่นในกามทั้งหลายทางหนึ่ง” กับ  

“ทางอัตตกลิมถานโุยค การประกอบตนทรมานกายให้ล�าบากอกีทางหนึง่” มชัฌมิาปฏปิทา 

คอื “ปฏบัิตอัินเป็นหนทางกลางน้ัน อยูต่รงกลางระหว่างทางทัง้สองนัน้ ไม่ข้องแวะด้วย

ทางทั้งสองนั้น” ก็ได้แก่มรรคมีองค์แปด คือ

สัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ 

สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ 

สัมมาวาจา  เจรจาชอบ 

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีวิตชอบ 

สัมมาวายามะ  เพียรชอบ 

สัมมาสติ  ระลึกได้ชอบ 

สัมมาสมาธิ  ตั้งใจมั่นชอบ 

พระองค์ได้ตรัสว่า มรรคมีองค์แปดนี้ อันเป็นมัชฌิมาปฏิปทานั้น เป็นจักขุ-

กรณี กระท�าให้เกดิจักษุ คือดวงตา ญาณกรณี กระท�าให้เกดิความหยัง่รู้ ในอริยสัจจ์ 

ทั้ง ๔ คือ

ทุกข์ 

ทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ 

ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ 

ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัตใิห้ถงึความดบัทกุข์ 
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ได้ทรงประกาศ ญาณ คอืความหยัง่รูใ้นอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นี ้อย่างครบถ้วน และ

เพราะพระองค์ได้ตรสัรูใ้นอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ด้วยพระญาณบริสุทธิบ์รบิรูณ์แล้ว จงึได้ทรง

ปฏิญญาพระองค์ว่า เป็นผู้ตรัสรู้ยิ่งแล้ว ซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ ญาณคือตรัสรู้ยิ่ง

โดยชอบ ดั่งนี้ 

เพราะฉะนัน้ ในปฐมเทศนานี ้จึงมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ ได้ทรงแสดงธรรม

พร้อมทัง้ได้ทรงแสดงความตรัสรูข้องพระองค์ในพระธรรม คอือรยิสัจจ์ทัง้ ๔ นัน้ จงึเป็น

หลักของพระพุทธศาสนาอันส�าคัญ แม้พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงในภายหลังต่อมา 

กท็รงพยากรณ์จ�าแนกแจกแจงแสดงอริยสัจจ์ทัง้ ๔ น้ี ดังเช่นทีไ่ด้มพีระพทุธภาษติตรสั

ไว้ว่า ไม่ทรงพยากรณ์เรื่องอื่น เช่นเมื่อมีผู้มากราบทูลถาม ว่าโลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง 

เป็นต้น พระองค์ไม่ตรสัพยากรณ์ แต่เมือ่มผีูม้ากราบทลูถาม ในทกุข์ ในเหตเุกดิทกุข์

เป็นต้น อันนับเข้าในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ ก็ทรงพยากรณ์ แม้ไม่มีผู้กราบทูลถาม ก็ตรัส

พยากรณ์ชี้แจงแสดงอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้โปรด โดยปริยายเป็นอันมาก 

เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า “กุศลธรรมทั้งหลาย หรือ 

ธรรมทั้งหลายที่ตรัสสั่งสอน ย่อมประมวลเข้าในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ นี้” เหมือนอย่างว่า 

“รอยเท้าของสัตว์ท้ังหลายในโลก ย่อมรวมเข้าในรอยเท้าช้าง” รอยเท้าช้างกล่าวว่า 

เป็นเลิศ คือโตกว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงก็เช่นเดียวกัน  

ก็รวมเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ จึงตรัสว่าอริยสัจจ์ทั้ง ๔ เป็นธรรมอันเลิศ คือเป็นที่รวม

ของธรรมทีท่รงแสดงท้ังหลาย ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ ทุกคนจงึควรมองเหน็ความส�าคญัของ

อรยิสจัจ์ทั้ง ๔ แม้โดยนัยที่ยกมาแสดงนี้ 

ตั้งใจฟัง ศกึษาให้รู้ ให้เข้าใจ ในอรยิสัจจ์ทั้ง ๔ 

อันเป็นหลักของพระพุทธศาสนาน้ี และเมื่อได้ต้ังใจศึกษาให้มีความรู้ความ

เข้าใจ และตัง้ใจปฏบิตัใินกจิแห่งอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ตามทีต่รสัสอนไว้ คอืตรสัสอนให้รูจั้ก

ก�าหนดรูจ้กัทุกข์ อนัเรยีกว่า “ปรญิญา” ตรสัสอนให้รูจ้กัละทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ 

อนัเรยีกว่า “ปหานะ” ตรัสสอนให้รู้จกักระท�าให้แจ้ง ทกุขนโิรธ ความดับทกุข์ อนัเรยีก
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ว่า “สจัฉกิรณะ” และตรัสสอนให้รู้จักปฏิบัตธิรรม มรรคมอีงค์แปด กค็อืมชัฌมิาปฏปิทา

นัน่เอง ให้มขีึน้เป็นขึน้มา อนัเรยีกว่า “ภาวนา” การปฏบิตัใิห้มขีึน้ เป็นขึน้ ตัง้ใจศกึษา 

ทัง้เรยีนและทัง้ปฏบิตัใิห้รูจ้กัในกจิของอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ดงัทีก่ล่าวมานี ้กย่็อมจะเป็นการ

ปฏบัิตตินเองให้ละทกุข์ได้ และให้ท�าให้แจ้งความดบัทกุข์ได้ ทัง้หมดนีเ้ป็นธรรมทีต่รสั

แสดงส่ังสอนในกายใจน้ีเองทัง้น้ัน ไม่ได้ทรงแสดงสัง่สอนในภายนอก ดงัทีต่รสัอรยิสัจจ์

ทัง้ ๔ นีอี้กนยัหนึง่ โดยยกโลกขึน้เป็นทีต้ั่ง อรยิสจัจ์ทีต่รสัแสดงโดยทัว่ไปนัน้ ยกทุกข์

เป็นที่ตั้ง แต่อีกปริยายหนึ่งนั้น ยกโลกเป็นที่ตั้ง คือ ตรัสไว้ว่า ทรงแสดงโลก  

ทรงแสดงโลกสมุทัย เหตุเกิดโลก ทรงแสดงโลกนิโรธ ความดับโลก ทรงแสดงโลก

นิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกในกาย ซึ่งยาววาหนึ่ง มีสัญญามีใจ 

นี้เอง ดั่งนี้ 

ทั้งนี้ก็เพราะว่า ค�าว่า “โลก” กับค�าว่า “ทุกข์” นั้น มคีวามหมายเป็นอย่าง

เดียวกัน ดังที่มีแสดงไว้ว่า “ลุชฺชตีตี โลโก” ช่ือว่าโลก เพราะเป็นสิ่งที่ต้องช�ารุด 

ทรุดโทรม เม่ือโลกมีอัตถะ คือใจความดั่งน้ี จึงตรงกันกับอัตถะของทุกข์ ทีแ่ปลว่า  

ทนอยูไ่ม่ได้ หรอืทนยาก จงึต้องเกดิดับ เพราะฉะนัน้ สิง่ทีช่ือ่ว่าโลก คือช�ารดุทรดุโทรม 

ก็คือเป็นทุกข์นั้นเอง ทนได้ยาก ทนอยู่ไม่ได้ ต้องเกดิดบั เมือ่เป็นดัง่นี ้ เราทัง้หลาย 

จึงสมควรน้อมใจเข้ามาว่า โดยปกตนิัน้ เราทกุคนกช็ือ่ว่า ยังเป็นผูท้ีมี่ทกุข์ ยังเป็นผูท้ี่

มีทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ คือตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากของใจไปต่าง ๆ  

เมือ่เป็นดัง่นี ้เมือ่เราท้ังหลายได้มาพบพระพทุธศาสนา ได้ทราบค�าส่ังสอนพระพุทธเจ้า 

ก็ควรที่จะรับเอาค�าสั่งสอนของพระองค์นั้น มาปฏิบัติดับทุกข์ให้แก่ตนเอง โดยปฏิบัติ

ละ หรือดับสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ คือตัณหาในใจตัวเอง ตามที่ทรงสั่งสอน โดยศึกษา

ให้รู้จักความดับทุกข์ คือดับตัณหา ให้รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ คือมรรคมี

องค์แปด ดัง่ท่ีกล่าว เม่ือเป็นดงันี ้ก็ชือ่ว่า เป็นพทุธศาสนกิ คอืผูนั้บถอืพระพทุธศาสนา 

ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า เปรียบเหมือนอย่างว่า มีบุรุษบุคคลถูกยิงด้วย

ลูกศร ญาติมิตรก็น�ามาหาหมอผ่าตัดลูกศร หมอผ่าตัดลูกศร หากว่าจะมัวไต่ถามว่า 

ใครเป็นคนยิง คนยงิชือ่อะไร มีลักษณะอย่างไร ถ่ินฐานอยูท่ีไ่หน ลกูศรทีย่งิเป็นอย่างไร 

ท�าด้วยอะไร ที่ไหน ถ้าหมอจะมัวสอบถามอยู่ดังนี้ คนที่ถูกลูกศรยิงที่ญาติมิตรน�ามา
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ให้หมอรักษานั้นตายเสียก่อน เพราะฉะนั้น หมอจึงไม่สอบถามดังนั้น แต่รีบท�าการ

รกัษาทนัท ีคอืผ่าตัดถอนเอาลูกศรออกจากร่างกาย แล้วรบีเยียวยารกัษา กช่็วยให้คน

ทีถ่กูยงิน้ันรอดตายได้ พระพทุธเจ้าจงึทรงเปรยีบพระองค์เองว่า เหมอืนอย่างเป็นหมอ 

ผ่าตัดลูกศรนั้น เมื่อได้พบเวไนยนิกร คือหมู่ชนที่จะพึงอบรมได้ ก็ไม่ทรงซักถามเรื่อง

อะไรต่ออะไรต่าง ๆ ให้เสียเวลา เสียประโยชน์ แต่ว่าทรงรีบรักษาทันที ด้วยการที่

ตรัสให้ถอนลูกศรที่ทิ่มแทงอยู่ออกไป และประทานธรรโมสถ โอสถคือธรรมรักษา  

ก็คือตรัสสอนให้ทุกคน รู้จักทุกข์ “ว่าเป็นทุกข์จริง” รู้จักเหตุเกิดทุกข์ คือตัณหา  

“ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์จริง” ให้รู้จักความดับทุกข์ “ว่าเป็นการถอนตัณหาออกจากจิตใจ 

ซึ่งเปรียบเหมือนถอนลูกศรออกจากร่างกาย เป็นความดับทุกข์จริง” ตรัสสอนให้รู้จัก

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ คือ “มรรคมีองค์แปด” ดังกล่าว และมรรคมีองค์แปด

นั้น รวมเข้ามาแล้วก็คือไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง 

เพราะฉะนัน้ เราท้ังหลาย ซ่ึงกล่าวได้ว่า ก�าลงัเป็นคนป่วยอยูท่ัง้น้ัน เพราะยงั

มตัีณหา ความดิน้รนทะยานอยากเสยีบแทงจติใจอยู ่เหมอืนอย่างก�าลงัถกูลกูศรยงิอยู่ 

เมือ่มาพบหมอ คอืพระพทุธเจ้าแล้ว จงึควรรบีรบัการเยยีวยารกัษาทนัท ีด้วยการตัง้ใจ

ฟังธรรม และตั้งใจปฏิบัติธรรม เป็นการดับตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก หรือดับ

โลภ โกรธ หลง ให้ดับไปจากใจ ด้วยการมาปฏิบัติในมรรคมีองค์แปด ย่อลงคือ ศีล 

สมาธิ ปัญญา เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ชื่อว่า ได้เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยการปฏิบัติบูชา 

พร้อมทั้งอามิสบูชาตามสมควร ในวันอาสาฬหบูชาที่เวียนเข้ามาถึงนี้ 

อนึ่ง วันขึ้น ๑๕ ค�่าเดือน ๘ อันเป็นวันอาสาฬหบูชานี้ รุ่งขึ้นคือพรุ่งนี้  

วันแรม ๑ ค�่า เดือน ๘ ก็เป็นวันเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้ผูท้ีอ่ยูร่่วมกนัปฏบิตัใินหลกัของสาราณยีธรรม ๖ ประการ 

คือในธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงซึ่งกันและกัน ด้วยความเคารพรัก เป็นเครื่อง

กระท�าให้เกิดความเคารพรักในกันและกัน เป็นไปเพื่อการสงเคราะห์กัน ไม่วิวาทกัน 

มีความสามัคคีความพร้อมเพรียงกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ 
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๑.  ตั้งเมตตากายกรรม ปฏิบัติทางกายต่อกันด้วยเมตตา 

๒.  ตั้งเมตตาวจีกรรม ปฏิบัติต่อกันทางวาจาด้วยเมตตา

๓.  ตั้งเมตตามโนกรรม ปฏิบัติทางใจคือคิดถึงกัน ประกอบด้วยเมตตา 

๔.  แบ่งปันลาภที่ได้มาโดยชอบธรรมด้วยกันและกัน 

๕.  มีสีลสามัญญตา คือความเป็นผู้ที่มีศีลเสมอกัน คือตั้งใจปฏิบัติในศีล 

 ของตน ตามพระวนิยัทีท่รงบญัญตัไิว้ท่ีตนรับมาปฏบิตัใิห้สม�า่เสมอกนั และ 

๖.  มีทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นเป็นเครื่องออกจากทุกข์เสมอกัน ตาม 

 พระธรรมวินัย 

เมือ่ปฏิบตัดิัง่นี ้กจ็ะอยู่ด้วยกนัเป็นสุข และต่างก็จะมคีวามรกัเคารพกนั ระลกึ

ถงึกนัด้วยความรกัเคารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะห์กนั ไม่วิวาทกนั มีความสามัคคีกัน 

มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้



กัณฑ์ที่ ๕๘ 

ปรมธัมมกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

อาโรคฺยปรมา ลาภา  สนฺตุฏฺ ีปรมํ ธนํ

วิสฺสาสปรมา ญาติ  นิพฺพานํ ปรมํ สุขนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา  

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะ อันเวยีนมาถงึเข้า 

ศาสนธรรม ธรรมคือค�าสั่งสอนของพระบรมศาสนาน้ัน ได้แสดงสัจจธรรม 

ธรรมที่เป็นตัวความจริง โดยปริยาย คือทางเป็นอันมาก ดังที่ได้แสดงมาแล้ว ซึ่งท่าน

ให้จ�านวนไว้ถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ พระธรรมขนัธ์ทัง้หมดน้ี ล้วนเป็นปรยิายธรรม 

ธรรมที่ทรงแสดงโดยปริยาย ดังที่กล่าวแล้ว แต่ก็มีที่มุ่งหมายเป็นอันเดียวกัน คือเพื่อ

ดับกเิลสและกองทกุข์ เพือ่ความบรสิทุธิห์มดจดจากกเิลสของสัตว์ทัง้หลาย ท่านจงึได้

มเีปรยีบไว้ว่า น�า้ในมหาสมุทรท้ังสิน้มีความเคม็เป็นรสฉนัใด ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรง

แสดงแล้ว แม้โดยปริยาย คือทางเป็นอันมาก ก็มีวิมุตติ ความหลุดพ้นจากกิเลสและ

กองทุกข์เป็นรสฉันน้ัน เพราะฉะน้ัน เม่ือได้ฟังธรรมโดยปริยายใดปริยายหนึ่งก็ตาม 

เมื่อตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้รับรสของธรรม คือวิมุตติ ความหลุดพ้นดังกล่าวแล้ว เป็น

วิมุตติช่ัวคราว หรือว่าเป็นวิมุตติที่ถาวรตลอดไป ก็เป็นไปตามภูมิของสติปัญญาของ 

ผู้ฟัง ผู้ปฏิบัติธรรม จะได้น�ามาแสดงโดยปริยาย คือทางอันหนึ่ง ที่ตรัสไว้ ดังที่ยกไว้



383ปรมธัมมกถา

เป็นบทอุทเทสในเบ้ืองต้นว่า อาโรคฺยปรมา ลาภา ลาภทั้งหลาย มีความไม่มีโรค  

เป็นอย่างยิ่ง สนฺตุฏฺี ปรม� ธน� ทรัพย์มีความสันโดษพอใจเป็นอย่างยิ่ง วิสฺสาสปรมา 

ญาต ิญาตทิัง้หลายมคีวามคุน้เคยไว้วางใจเป็นอย่างยิง่ นพิพฺาน� ปรม� สขุ� สขุมนีพิพาน

เป็นอย่างยิ่ง ดั่งนี้

อนัสขุนัน้ย่อมเป็นทีต้่องการของทกุ ๆ คน ทกุคนไม่ต้องการทุกข์ แต่ต้องการสขุ 

แต่ท�าไมทุกคน จึงยังบ่นกันว่าเป็นทุกข์ เป็นทุกข์ ที่จะกล่าวว่าเป็นสุข เป็นสุขนั้น  

มีน้อย ทั้งนี้ก็เพราะว่า การปฏิบัติของบุคคลโดยมากนั้น เป็นการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไป

เพื่อความสุข แต่เป็นการปฏิบัติเป็นไปเพื่อความทุกข์ และแม้ว่าจะได้ความสุข ก็เป็น

ความสุขที่เล็กน้อย เป็นความสุขท่ีไม่เป็นความสุขจริง เป็นความสุขที่ไม่มั่นคงถาวร 

เปลี่ยนเป็นทุกข์ได้โดยง่าย เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงบรมธรรมทั้ง ๔ 

นีไ้ว้ ส�าหรบัเป็นทางปฏิบติัให้บรรลถุงึความสขุทีแ่ท้จรงิ ความสขุทีม่ัน่คงถาวร ปราศจาก

ทุกข์ทั้งสิ้นแม้แต่น้อย ในการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุถึงความสุขดังกล่าวนั้น ในเบื้องต้น

กจ็ะต้องได้ลาภ คอืสิง่ทีไ่ด้ อนัเป็นเครือ่งเก้ือกลูแก่ความต้องการก่อน อนัความต้องการ

ของบคุคลนัน้ ทกุคนมคีวามต้องการปัจจยั เครือ่งอาศัยส�าหรบัด�ารงชวิีต หรอืจะเรยีก

ว่านิสสัย คือเป็นที่อาศัยของชีวิต ก่อนชีวิตที่ด�ารงอยู่ได้ อันเครื่องอาศัยของชีวิตนั้น 

เมือ่กล่าวแต่เฉพาะสิง่ท่ีจ�าเป็นต้องการ กคื็ออาหาร ผ้านุง่ห่ม ทีอ่ยู่อาศยั และยาแก้ไข้ 

เพราะทกุคนต้องการอาหารส�าหรบับรโิภค ไปบ�ารงุเลีย้งร่างกายทดแทนส่วนทัง้หลาย

ในร่างกายนีท้ีต้่องถกูเผาไหม้หมดสิน้ไป เป็นอาหารอย่างหยาบทีบ่รโิภคกนัวันละหนึง่

มื้อ สองมื้อ สามมื้อ หรือมากกว่า อันเป็นเครื่องน�าธาตุดิน น�้า ไฟ ลม เข้าไปบ�ารุง

เลีย้งร่างกายทดแทนสิง่ทีข่าดไป สิน้ไป หมดไป และต้องการอาหารอย่างละเอยีด คอื

ลมหายใจเข้าออก ซ่ึงลมหายใจเข้าออกน้ี ก็ประกอบด้วยธาตุท้ังส่ีเหล่านี้เหมือนกัน 

แต่เป็นอย่างละเอียดอยู่ทุกขณะ ทุกลมหายใจเข้า ที่น�าเข้าไป และลมหายใจออก  

ทีน่�าอากาศท่ีเสยีออกมา เหล่าน้ีเป็นลาภ คอืส่ิงทีพ่ึง่ได้มา เพือ่สนองความต้องการของ

ร่างกายในเรือ่งอาหาร และยงัต้องการผ้านุง่ห่มส�าหรับป้องกันหนาว ร้อน สมัผัสเหลอืบยงุ 

ร่มแดด สตัว์เลือ้ยคลาน และป้องปิดสิง่ทีน่่าละอาย ต้องการทีอ่ยู่อาศยั กส็�าหรบัเพือ่

ป้องกนัหนาวร้อน ป้องกนัสัมผสัเหลือบยงุ ร่มแดด สัตว์เล้ือยคลาน เพือ่ก�าจดัอนัตราย

อันเกิดจากอากาศ หรือว่าดินฟ้าอากาศ ส�าหรับที่จะด�ารงอยู่อย่างผาสุก ต้องการยา
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แก้ไข้ ส�าหรับที่จะก�าจัดทุกขเวทนา อันเกิดจากอาพาธป่วยไข้ต่าง ๆ เพื่อความไม่มี

โรคเป็นอย่างย่ิงดั่งนี้ เพราะฉะนั้น ลาภคือการได้ส่ิงท่ีเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยส�าหรับ

ด�ารงชีวิตเหล่านี้ มาบ�ารุงชีวิตก็ท�าให้เกิดความสุข และยังต้องการลาภ คือสิ่งที่พึงได้

ต่าง ๆ เพื่อบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงความสุขต่าง ๆ ที่ยิ่งขึ้นไป 

แต่ว่าอันความท่ีจะได้ลาภมา และความที่สามารถจะใช้สอยลาภท่ีได้มา  

อันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของชีวิตดังกล่าวนี้ได้ ก็ต้องมีความไม่มีโรค คือต้องได้ความ

ไม่มีโรค คือร่างกายมีความผาสุกปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีอนามัย มีความแข็งแรง

ของร่างกาย จงึสามารถทีจ่ะแสวงหาปัจจยัเคร่ืองอาศัยส�าหรบัด�ารงชวิีตได้ และสามารถ

ทีจ่ะบรโิภคใช้สอยปัจจยัเหล่าน้ีได้ แต่ถ้าประกอบด้วยโรค คอืความไข้เจบ็ทางร่างกาย

อยู่แล้ว ย่อมท�าให้ความสามารถในการแสวงหาส่ิงที่ได้มาเหล่านี้ยากเข้า ล�าบากเข้า 

เพราะเหลือความสามารถน้อย ถ้ายิ่งโรคมาก ก็จะยิ่งไม่สามารถที่จะแสวงหาอะไรได้

ด้วยตนเอง และในการบริโภคใช้สอยก็เหมือนกัน เมื่อไม่มีโรค ร่างกายมีความผาสุก 

มอีนามยั กส็ามารถท่ีจะบรโิภคลาภเหล่านีไ้ด้ด้วยด ีแต่เมือ่มโีรคภยัไข้เจบ็มาเบยีดเบยีน

แล้ว กไ็ม่สามารถทีจ่ะบรโิภคลาภเหล่านีไ้ด้โดยสะดวกสบาย แม้แต่อาหารทีจ่ะบรโิภค

เข้าไปก็ไม่สะดวก จนถึงไม่สามารถจะบริโภคอาหารโดยปกติได้ ต้องบดให้เหลว  

เป็นน�้า และในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะบริโภคสิ่งเหล่านี้ได้เลย เพราะฉะนั้น ความไม่มี

โรคทางร่างกายนี้ จึงเป็นสิ่งส�าคัญ เมื่อได้ความไม่มีโรค ร่างกายมีอนามัยปราศจาก

โรคภยัไข้เจบ็เบียดเบียน ท�าให้กายใจน้ี มีความสามารถในการแสวงหาปัจจยัเครือ่งอาศยั

ของชวีติต่าง ๆ มาบรโิภคใช้สอย และท�าให้สามารถทีจ่ะบรโิภคใช้สอยส่ิงเหล่านีบ้�ารงุ

ร่างกายได้ จึงตรัสว่าเป็นลาภ คือสิ่งที่ได้เป็นอย่างยิ่ง 

อนึง่ อนัความไม่มีโรคทางร่างกายนี ้ชือ่ว่าเป็นความไม่มโีรคทีใ่ช้พูดกนัอยู่โดย

ทั่วไป แต่ในอริยวินัยนี้ พระพุทธเจ้ายังทรงแสดงถึงโรคและความไม่มีโรคทางจิตใจ 

ต้องการให้จิตใจนี้ ปราศจากโรค อีกประการหนึ่ง อันโรคทางจิตใจนี้ ก็ได้แก่บรรดา

กิเลสทั้งหลาย เป็นต้นว่า ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากของใจ ที่เป็นตัวทุกขสมุทัย 

เหตุให้เกิดทกุข์ หรอืจะกล่าวรวมเข้าเป็นกเิลสสามกอง คอืกเิลสกองราคะ ความตดิใจ

รักใคร่ยินดี กิเลสกองโทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง จนถึงมุ่งร้ายหมายท�าลาย  

กเิลสกองโมหะ คอืความหลง ถอืเอาผดิไปต่าง ๆ กเิลสเหล่านี ้ชือ่ว่าเป็นโรคของจติใจ 
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จติใจเมือ่มกีเิลสเหล่านีอ้ยู ่กช็ือ่ว่าเป็นจติใจทีมี่โรค และตณัหานัน้ ยังได้ตรสัเปรยีบเทียบ

ไว้อีกว่า เป็นเหมือนอย่างลูกศรที่ทิ่มแทงจิตใจ จิตใจมีตัณหาทิ่มแทงอยู่ จึงเป็นจิตใจ

ที่เดือดร้อน ไม่มีความผาสุก เพราะจะต้องดิ้นรนไปเพื่อจะได้บ้าง เพื่อจะเป็นบ้าง  

เพื่อจะไม่เป็น คือเพื่อที่จะท�าลายล้างสิ่งและภาวะที่ไม่ชอบใจให้สิ้นไป หมดไปได้  

และอาจจะกล่าวสรปุได้ว่าเป็นสอง คือดิน้รนไปเพือ่ดงึเข้ามาซึง่กาม หรอืส่ิงทีต้่องการ

รักใคร่ปรารถนาพอใจ ซึ่งภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่ที่ชอบใจอย่างหนึ่ง ผลักออกไป 

ได้แก่สิ่งท่ีไม่ชอบใจ ภาวะท่ีไม่ชอบใจอย่างหนึ่ง ตัณหาจึงเป็นความดิ้นรนที่จะดึงเข้า

มาและทีจ่ะผลักออกไปอยูด่ัง่น้ีเป็นประจ�า เป็นเหมือนอย่างลูกศรเสยีบหวัใจอยู ่อนัท�าให้

ใจเดือดร้อนเจ็บปวด ดิ้นรน ทุรนทุราย กวัดแกว่งไปต่าง ๆ ด้วยอ�านาจของตัณหา 

หรือด้วยกิเลสสามกองดังที่กล่าวมานี้ น้ีเป็นจิตใจที่มีโรค เมื่อเป็นจิตใจที่มีโรคดังนี้  

จงึท�าให้จติใจนีเ้องมีความดิน้รนเพือ่จะได้มาซึง่กาม คอืส่ิงทีป่รารถนาพอใจ และมคีวาม

ดิ้นรนที่จะได้มาดังนี้ มากขึ้น ๆ โดยล�าดับ ไม่มีที่จะเต็ม ไม่มีที่จะพอ ท่านจึง 

เปรียบเหมอืนอย่างว่า มหาสมุทรไม่เตม็ด้วยน�า้ ไฟย่อมไม่อิม่ด้วยเชือ้ ตณัหากไ็ม่มอีิม่ 

ไม่มีเต็ม ไม่มีพอ 

ฉะนัน้ ผูท้ีล่อุ�านาจของตณัหาดงักล่าวนี ้จงึได้พยายามดิน้รนขวนขวายแสวงหา

สิ่งทั้งหลาย สั่งสมเข้ามามากมาย เกินกว่าที่ตนเองจะบริโภคได้ เช่นว่า ข้าว ทุกคน

สามารถจะบริโภคได้เพียงวันละหน่ึงม้ือ สองมื้อ สามมื้อ สี่มื้อ แต่ว่าข้าวคือตัณหา

ดิ้นรน รวบรวมแสวงหาเข้ามานั้นมากมาย เกินที่จะบริโภคใช้สอยดังกล่าวนี้อย่าง 

นับไม่ได้ เสื้อผ้าก็เช่นเดียวกัน ท่ีอยู่อาศัยก็เช่นเดียวกัน หยูกยาแก้ไข้และสิ่งอ่ืน ๆ  

กเ็ช่นเดยีวกนั นีเ้ป็นการแสวงหาป้อนตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก เป็นลาภคอื

สิ่งที่ได้มาด้วยอ�านาจของตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก เพราะฉะนั้น จิตใจนี้จึง 

เป็นโรค โรคตัณหานี้ อันท�าให้ดิ้นรนขวนขวายแสวงหาอย่างไม่สิ้นสุด และได้ลาภคือ

สิง่ทีไ่ด้มากไ็ม่มสีิน้สดุ ไม่มอีิม่ ไม่มเีตม็ ไม่มพีอ เพราะฉะนัน้ จงึเป็นลาภคอืการได้ที่

ไม่มอีิม่ ไม่มีเตม็ ไม่มีพอ ในการท่ีจะมาเล้ียงตณัหาให้อิม่ ให้เตม็ ให้พอนัน้ ไม่สามารถ

ที่จะท�าได้ การที่จะมาเลี้ยงร่างกายให้อิ่ม ให้เต็ม ให้พอนั้นไม่มาก ดังที่คนได้บริโภค

ใช้สอยกันอยู่ดังกล่าว ข้าวหรืออาหารก็มื้อละอิ่ม หรือว่า วันละ ๒ อิ่ม ๓ อิ่ม ผ้านุ่ง

ผ้าห่มกน็ุง่ห่มได้คราวละหน่ึงชุด ทีอ่ยูอ่าศยักอ็ยู่อาศยัได้จ�าเพาะทีร่่างกายจะนัง่จะนอนได้ 
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ไม่ยิง่ไปกว่าโลงใส่ศพของแต่ละบคุคล เนือ้ทีข่นาดโลงใส่ศพของแต่ละบุคคลนัน้ เป็นที่

อาศัยเพียงพอส�าหรับกายอันหน่ึง ๆ และหยูกยาแก้ไขน้ันเล่า ก็ส�าหรับใช้ในคราวที่

ป่วยไข้ แต่ว่านอกจากนี ้ยงัมสีิง่ต่าง ๆ อกีเป็นอนัมาก พึง่สรรหาต้องการ อนัร่างกาย

บริโภคไม่ได้ เช่นเพชรนิลจินดา เครื่องประดับต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ร่างกายบริโภคเข้าไป

ไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่ใจต้องการ ใจต้องการบริโภค จึงได้พากันแสวงหามามากมาย  

ยิง่เป็นของดีท่ีสดุ ราคาแพงท่ีสดุ กย็ิง่อยากได้ และอยากได้เมือ่ได้มาชิน้หนึง่แล้วกย็งั

ไม่พอ ต้องการจะได้ชิน้ท่ีสองท่ีสามต่อไปอยูด่ัง่นี ้เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสั

เปรียบเอาไว้ว่า แม้จะได้ภูเขาท้ังลูกเป็นทองค�าทัง้ลกู กไ็ม่พอแก่ตณัหา คอืความดิน้รน

ทะยานอยาก จะป้อนภเูขาทองทัง้ลกูนัน้ให้แก่ตณัหา ให้ตณัหาอิม่ พอ ดัง่นี ้หาได้ไม่ 

ตณัหายงัต้องการภเูขาลกูทีส่องให้เป็นทองต่อไป ลูกท่ีสามให้เป็นทองต่อไป ดัง่นีเ้ป็นต้น 

เพราะฉะน้ัน ใจท่ีเป็นโรค โรคตัณหา ดั่งนี้ แม้จะได้ลาภอะไรมา ก็ไม่อิ่ม  

ไม่เต็ม ไม่พอ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้รักษาใจนี้ไม่ให้เป็นโรค คือ

รกัษาโรคของจติใจ ด้วยการมาปฏิบัตถิอนตณัหา ระงบัตณัหาในจติใจออกไป และเมือ่

ถอนตัณหาในจิตใจออกไปได้ ระงับตัณหาในจิตใจออกไปได้ ระงับราคะ โทสะ โมหะ 

หรือว่าโลภ โกรธ หลง ในจิตใจออกไปได้ จิตใจหายโรคตัณหา หายโรคกิเลส  

เป็นจิตใจที่ไม่มีโรค ดั่งนี้แล้ว จึงจะชื่อว่าเป็นลาภอย่างยิ่ง คือเป็นการได้อย่างยิ่ง  

มีการอิ่ม มีการเต็ม มีการพอ ก็อะไรเล่า หรือทรัพย์อะไรเล่า ที่จะท�าให้ตัณหานี้  

ลดไป หายไป หมดไป ราคะ โทสะ โมหะ หรือว่า โลภ โกรธ หลง หายไป สิ้นไป

จากจิตใจ เป็นจิตใจทีไ่ม่มโีรค เพราะฉะนัน้ กจ็ะต้องแสวงหา ให้ได้ทรพัย์อย่างนัน้มา 

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสับาทคาถาทีส่องว่า สนฺตุฏฺี ปรม� ธน� ทรพัย์มีสันโดษเป็นอย่างย่ิง 

เพราะฉะนั้น ผู้ที่ต้องการลาภ คือต้องการได้ทรัพย์มา ส�าหรับดับตัณหาในจิตใจของ

ตนเอง ท�าจิตใจของตนเองให้ปราศจากโรค จึงต้องแสวงหาความสันโดษ ต้องปฏิบัติ

ในความสันโดษ ความสันโดษนั้น คือความพอใจตามได้ อันเรียกว่า ยถาลาภสันโดษ 

สันโดษคือความยินดี ตามก�าลัง อันเรียกว่า พลสันโดษ สันโดษคือความยินดีพอใจ

ตามสมควร อันเรียกว่า สารุปสันโดษ ฉะนั้น จะต้องปฏิบัติให้จิตใจมีสันโดษ คือ 

ความยินดี ด้วยสิ่งที่ได้มา อันเรียกว่าลาภ ตามก�าลังที่จะพึงได้ และตามที่สมควร 

สนัโดษทีม่ลีกัษณะดงันี ้เป็นสนัโดษในพระพทุธศาสนา และไม่ขดักนักบัความเพยีรที่
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จะแสวงหาลาภ ทีจ่ะแสวงหาทรพัย์ ทัง้ภายนอก อนัส�าหรบับ�ารงุกาย ทัง้ภายใน ส�าหรบั

บ�ารุงจิตใจให้ย่ิงขึ้นไป เป็นแต่เพียงว่า เมื่อได้มาเท่าไร ตามก�าลังที่จะพึงได้อย่างไร 

ตามที่สมควรอย่างไร ก็มีความยินดีเท่าน้ัน คือมีความยินดีในผล แต่ว่าเหตุคือการ 

กระท�าที่ดีที่ชอบต่าง ๆ นั้น ไม่ให้มีสันโดษ 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้า จึงได้ตรัสสอนเอาไว้โดยตรงว่า อย่าสันโดษใน 

กุศลธรรมทั้งหลาย กุศลธรรมคือ ความดีทั้งหลาย อันจะเป็น บุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ 

ทาน ศลี ภาวนา เป็นไตรสกิขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรอืเป็นกศุลธรรมประการอืน่ 

เช่น พรหมวิหารธรรม มีเมตตา กรุณา เป็นต้น เป็นส่ิงที่ไม่พึงสันโดษ คือพอใจ 

เท่าที่มีอยู่เท่านั้น แต่ว่าให้มีความเพียรปฏิบัติกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ให้ยิ่งขึ้นไป 

เพราะทุกคนน้ัน เม่ือยังมีกิเลสอยู่ ยังละกิเลสไม่ได้ ก็ต้องมีกิจจะต้องปฏิบัติกระท�า 

ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนไว้ว่าให้ศกึษาในศีลสิกขา จติตสิกขา ปัญญาสิกขา ให้ศึกษา

ในอธศิลีสกิขา อธจิติตสกิขา อธปัิญญาสกิขา จนกว่าท่ีจะบรรลุพระนพิพาน ถอนลูกศร

ออกจากจิตใจ ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น เม่ือนั้นแหละ จึงจะเสร็จกิจท่ีพึงกระท�า 

ศึกษาจบดั่งนี้ 

เพราะฉะนั้น ตราบใดที่ยังละกิเลสไม่ได้ ตราบนั้นก็อย่าสันโดษในกุศลธรรม

ทั้งหลาย ต้องปฏิบัติในกุศลธรรมทั้งหลายให้ย่ิง ๆ ขึ้นไป โดยไม่หยุด แต่ว่าก็ให้มี

สันโดษก�ากับไปด้วย คือเมื่อปฏิบัติได้ผลเท่าไร ก็ยินดีในผลที่ได้ ตามก�าลังที่ได้ และ

ตามความสมควรท่ีปฏิบัตไิด้ ไม่ปฏิบตักิระท�าให้เกนิก�าลงั และปฏบิตัผิิดทางไม่สมควร 

ต้องปฏิบัติให้สมควร คือให้ถูกทางท่ีถูกต้อง ต้องมีสันโดษก�ากับด้วยด่ังนี้ และว่าถึง

ลาภในภายนอก เป็นต้นว่า ปัจจัยเครื่องอาศัยทั้ง ๔ อย่าง ก็ให้มีความสันโดษยินดี 

ตามมีตามได้ คือตามที่แสวงหาได้ ทั้งไม่ยกตนข่มท่าน เพราะเหตุว่าสันโดษ คือไม่ดู

หมิ่นผู้อื่น ที่เห็นว่าเขาไม่สันโดษ ไม่ยกตนว่า เราดีกว่า เพราะมีสันโดษ เป็นการยก

ตนข่มท่าน เป็นการอวดอ้างตน ไม่ให้มีความอวดอ้างตน แต่ให้ปฏิบัติสันโดษด้วย

ตนเองในเหตุ ดั่งนี้ หนึ่งในผล ในผลท่ีพึงได้ดั่งนี้ และให้มีความเพียรปฏิบัติใน 

กศุลธรรมยิง่ ๆ ข้ึนไป สนัโดษน้ี เป็นข้อท่ีพงึปฏบิตัทิัว่ไป ในประชาชนทัง้ปวง เพราะว่า

ทุกคนนั้น เมื่อมีสันโดษอยู่ดั่งนี้ ก็จะตั้งใจท�ามาหากิน และเมื่อได้ทรัพย์มาเท่าไร  

ก็ยินดีเท่านั้น และเมื่อต้องการจะได้ทรัพย์ให้มากขึ้น ก็เพิ่มความเพียรให้มากข้ึน  



388 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

แต่ว่า ต้องพอใจในการใช้ความเพียรไม่ให้เกินก�าลัง และในทางท่ีถูกท่ีต้องท่ีสมควร 

เรยีกว่ามคีวามสนัโดษตามก�าลัง สนัโดษตามสมควร หรือในทางทีส่มควร และเมือ่ได้

มาเท่าไร กย็นิดเีท่านัน้ แต่ไม่ยนิดีในเหตุท่ีจะกระท�า ประกอบความเพียรให้ย่ิงขึน้ ให้

ถูกต้องยิ่งขึ้น แต่ก็ต้องให้เป็นไปตามก�าลัง ไม่เกินก�าลัง และไม่ให้ผิดทาง ให้เป็นไป

ตามสมควร มีสันโดษก�ากับอยู่ดั่งนี้เสมอแล้ว ก็จะท�าให้ทุกคนนั้น มีความขยันหมั่น

เพียรในการประกอบอาชีพการงาน และท�าให้ประกอบอาชีพการงานในทางท่ีถูกต้อง 

และไม่เกินก�าลังท่ีตนจะพงึท�าได้ แม้ในการได้กเ็หมอืนกนั กไ็ม่รบัเกนิก�าลงัทีจ่ะพงึรบัได้ 

รับในสิ่งที่สามารถที่จะรับได้ ดั่งนี้แล้ว ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสันโดษ ความสันโดษดัง

กล่าวน้ี จึงเป็นทรพัย์อย่างย่ิง เป็นทรพัย์ทีเ่มือ่ได้มาแล้ว กใ็ช้ทรพัย์นีด้บัตณัหาในจติใจ 

ท�าจติใจนีไ้ม่ให้มโีรค เป็นจติใจทีไ่ม่มโีรคได้ เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าจงึตรสัว่า สันโดษ

เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง และทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวแก่จิตใจนั่นเอง จิตใจนั้นเป็นจิตใจที่มีวิสาสะ 

คือไว้วางใจได้ก็มี เป็นจิตใจที่ไม่มีวิสาสะ คือไว้วางใจไม่ได้ก็มี แม้จิตใจของตัวเอง 

ก็เหมือนกัน จิตใจของตัวเองนั้น ก็ไม่ใช่ว่าจะไว้วางใจได้ เพราะจิตใจของตนเองนั้น  

ก็มีความดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายต่าง ๆ ด้วยตัณหา ด้วยกิเลสดังกล่าวนั้น  

จึงเป็นจิตใจที่ไว้วางจิตใจตัวเองไม่ได้ ถ้าไว้วางจิตใจตนเองแล้วก็จะก่อให้เกิดภัย และ

ผู้อ่ืนก็ไว้วางใจในจิตใจผู้อ่ืนไม่ได้ ในเมื่อมีจิตใจยังประกอบด้วยตัณหา ด้วยกิเลส 

ดังกล่าวแล้ว เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่า ความไว้วางใจก่อให้เกิดภัยได ้

ดั่งนี้ แต่ก็พึงปฏิบัติสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง และให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น คือ

ท�าใจตัวเองให้ไว้วางใจได้ คือให้จิตใจของตัวเองนั้น เป็นจิตใจที่ไม่ลุอ�านาจของตัณหา 

ความดิ้นรนทะยานอยาก ถ้ายังละตัณหาไม่ได้ ก็อย่าเป็นทาสของตัณหา แต่ให้เป็น

นายของตัณหา ยังละกิเลสไม่ได้ ยังมีกิเลสอยู่ ก็ให้เป็นนายของกิเลส อย่าเป็นทาส

ของกิเลส เมื่อเป็นดังนี้แล้ว จึงจะไว้วางใจตัวเองได้ เมื่อไว้วางใจตัวเองได้ ก็เป็นที่ไว้

วางใจของผู้อื่นได้ เพราะฉะนั้น บุคคลนั้น เมื่อมีความไว้วางใจตัวเองได้ ก็ชื่อว่าเป็น

ญาติของตัวเอง เป็นมิตร เป็นสหายของตัวเอง ถ้าไว้วางใจตัวเองไม่ได้ ตัวเองก็ไม่ชื่อ

ว่าเป็นญาตขิองตวัเอง ไม่เป็นมิตร เป็นสหายของตวัเอง แต่เม่ือท�าจติใจให้ไว้วางใจได้ 

จงึจะชือ่ว่า เป็นญาติของตวัเอง และเป็นญาตขิองผูอ่ื้น เป็นมิตรสหายของตัวเอง และ

เป็นมิตรสหายของผู้อื่นโดยแท้จริง 
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เพราะฉะนัน้ จงึเป็นหน้าทีท่ีท่กุคนควรปฏิบตัทิ�าใจของตวัเอง ให้เป็นทีไ่ว้วางใจ

ของตัวเองได้ ให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่นได้ คือไม่ให้เป็นทาสของตัณหาของกิเลส  

เมื่อยังมีกิเลสก็ให้เป็นนายของกิเลส เป็นนายของตัณหา จนถึงสามารถละกิเลสละ

ตณัหาได้ ดังน้ีแล้ว กจ็ะได้ชือ่ว่า ได้มีญาตทัิง้หลายทีมี่ความคุน้เคยไว้วางใจเป็นอย่างย่ิง 

ในการปฏิบตัทิ�าใจให้ไว้วางใจของตวัเองได้โดยสิน้เชงินัน้ ต้องอาศยันิพพาน จงึได้ตรสั

ไว้เป็นบาทคาถาทีค่รบสีว่่า นพิพฺาน� ปรม� สุข� นิพพานเป็นสุขอย่างยิง่ด่ังนี ้กค็อืปฏบิตัิ

ตามมรรคมอีงค์แปด หรอืย่อลงในไตรสกิขา จนท�ากเิลสและกองทุกข์ให้สิน้ไป ถอนตณัหา

ที่เสียบแทงใจตัวเองได้ ดับกิเลสได้ จึงเป็นนิพพานดั่งนี้ เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็ชื่อว่าได้

ลาภอย่างยิ่ง เพราะว่าได้ความไม่มีโรค และชื่อว่าได้มีความสันโดษที่สมบูรณ์ อันเป็น

ทรพัย์อย่างยิง่ ได้ชือ่ว่าเป็นญาตอิย่างย่ิง เพราะมคีวามไว้วางใจคุน้เคยใจตวัเองได้ และ

ชือ่ว่าได้บรมสขุ คือสขุอย่างย่ิงด่ังน้ี เพราะฉะนัน้ ธรรมปฏบิตัทิัง้ ๔ ข้อนี ้จึงเป็นธรรม

ปฏิบัติท่ีสมควรที่ทุกคนจะพึงปฏิบัติอยู่ประจ�าตัวเป็นนิจ เพื่อให้บรรลุถึงบรมธรรม 

ทั้ง ๔ 

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้

แสดงเมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๑



กัณฑ์ที่ ๕๙ 

ตวิเิวกกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

สุโข วิเวโก ตุฏฺสฺส สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต

อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก ปาณภูเตสุ สญฺญโมติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

การฟังธรรมน้ันก็คือฟังค�าสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์ 

ได้จ�าทรงได้จารึกเป็นตัวอักษร ได้แสดงบอกกล่าวส่ังสอนสืบ ๆ กันมา ธรรมะที่ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ และที่พระสงฆ์ได้น�าสืบ ๆ กันมานั้น ล้วนแสดง 

สัจจธรรม ธรรมะที่เป็นตัวความจริง เพื่อให้ผู้ฟังซึ่งตั้งใจฟังได้มีความรู้เข้าถึงสัจจะท่ี

เป็นตัวความจริง ตั้งต้นแต่สัจจะท่ีเป็นตัวความจริงอันเป็นเรื่องขั้นมูลฐานทั่ว ๆ ไป  

ดังที่มีค�ากล่าวในภาษาไทยว่า บาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนให้รู้จักบาปอกุศลทุจริตต่าง ๆ ให้รู้จักบุญกุศลสุจริตต่าง ๆ  

ให้รูจ้กัธรรมทีเ่ป็นคณุและส่วนทีเ่ป็นโทษ หรอืว่าธรรมะท่ีเป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ 

เมื่อบุคคลตั้งใจฟัง มีโยนิโสมนสิการคือการท�าไว้ในใจโดยแยบคาย อันได้แก่การท�า

ธรรมะที่ฟังนั้นไว้ในใจ ดังที่เรียกว่าใส่ใจฟังหรือว่าฟังแล้วน�าเข้ามาใส่ใจ เพ่งด้วยใจคือ
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พนิจิพจิารณา ขบเจาะด้วยทิฐคิอืความเหน็ อนัได้แก่ท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง เมือ่เป็น

ดั่งนี้ กจ็ะไดค้วามรู้ซึง่เป็นตวัปัญญา ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบญุ อะไรเปน็คณุอะไร

เป็นโทษ อะไรเป็นประโยชน์อะไรมิใช่ประโยชน์.

และเม่ือได้ปัญญาอันเหน็สจัจะคือความจริงดัง่นี ้กช็ือ่ว่าได้เป็นผูเ้หน็ธรรมคอื

ความจริง ตามภูมิตามชั้นของปัญญาและของการปฏิบัติเพื่อให้ได้ปัญญา ผู้ที่ได้ตั้งใจ

ฟังธรรม มโียนโิสมนสกิาร กระท�าไว้ในใจโดยแยบคาย คอืพจิารณาธรรมะทีน่�าเข้ามา

ตัง้ไว้ในใจนี ้จบัเหตจุบัผล เม่ือเป็นด่ังน้ีแล้ว กจ็ะได้ปัญญาท่ีเป็นตวัความรูใ้นเหตตุลอด

ถงึผล หรอืในผลท่ีย้อนกลับไปหาเหตอุย่างถูกต้อง เพราะว่าค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า

นัน้ทีท่รงแสดงไว้ดงักล่าว นบัว่าเป็นการแสดงทีเ่ป็นตวัหลกั ซึง่เมือ่ฟังให้เข้าใจถงึหลกั 

กจ็ะจบัเหตจุบัผลของสขุทุกข์ ท่ีทุก ๆ คนได้รบักนัอยูไ่ด้โดยถกูต้อง อนัทีจ่รงิค�าว่าสขุ 

ตามศัพท์แปลว่าทนได้ง่าย ค�าว่าทุกข์ ตามศัพท์แปลว่าทนได้ยาก เพื่อพิจารณาดูแล้ว

ถึงสขุเวทนาทุกขเวทนาทีทุ่กคนได้รบักนัอยู ่กย่็อมจะรูส้กึว่า ทัง้สขุและทัง้ทกุข์นัน้ต้อง

ทนกันทั้งนั้น แต่ว่าถ้าเป็นสุขแล้วทนง่าย จึงมีความรู้สึกสบายหรือผาสุก ถ้าเป็นทุกข์

แล้วทนยาก ดังจะพึงเห็นได้ว่า เป็นทุกข์ที่ไม่สบายไม่ผาสุก แต่อันที่จริงนั้นต่างก็ต้อง

ทนด้วยกันทั้งนั้น สุขก็ต้องทน ทุกข์ก็ต้องทน ต่างแต่ว่าทนง่ายทนยากเท่านั้น.

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้ทกุคนได้ทราบถึงความจรงิของท้ัง ๒ อย่าง ท้ังสุข

ทั้งทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ย่ังยืน สุขที่เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ทุกข์ที่เกิดข้ึนก็ 

ไม่เทีย่งไม่ย่ังยนื ต่างต้องเกดิและดบัด้วยกนัทัง้ ๒ อย่าง และทัง้สขุทัง้ทกุข์นัน้กก็ล่าว

ได้ว่า ต้องเป็นทกุข์ด้วยกนั ในความหมายว่าต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง ไม่ตัง้อยูค่งที่ 

และจึงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาตัวตน ไม่ควรท่ีจะมีความยึดถือ ว่าสุขทุกข์เป็นเรา 

เราเป็นสุขทุกข์ หรือสุขทุกข์เป็นอัตตาตัวตนของเรา แม้สิ่งอื่นที่เป็นสังขารคือส่วน 

ผสมปรุงแต่งทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงคือต้องเกิดดับ ล้วนเป็น 

สิ่งที่ต้องถูกความเกิดดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา จึงชื่อว่าเป็นทุกข์อยู่เสมอ แต่ว่าเพราะ

มสีขุมาแก้เป็นครัง้เป็นคราวไป ความทุกข์ทีจ่ะบงัเกดิขึน้จงึได้ผ่อนหายไป ปรากฏเป็น

ความสขุข้ึนมาแทน และแม้ความสขุทีบั่งเกดิขึน้มาแทนนัน้เล่า กเ็ป็นสิง่ทีตั่ง้อยูช่ัว่คราว 

แล้วก็ดับไปหายไปสิ้นไป เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทนก็กลับกันไปกลับกันมาดั่งนี้.
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เพราะฉะนัน้ เม่ือได้ฟังธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัสัง่สอนเอาไว้ และมาพิจารณา

ให้รูจ้กัตัง้แต่ขัน้มลูฐาน คอืบาปบญุคณุโทษประโยชน์มใิช่ประโยชน์ ตามทีเ่ราท้ังหลาย

ได้รับเอามาจากค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็เอามาปฏิบัติ ละบาปท�าบุญกันอยู่

โดยทั่วไป และอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญ ก็ได้ทราบตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอน 

เอาไว้ เพราะฉะนัน้ จึงชือ่ว่าผูท้ีไ่ด้สดบัธรรมแล้ว เหน็ธรรมคอืเหน็ความจรงิตามท่ีทรง

สัง่สอน ย่อมเป็นผูม้สีนัโดษคอืความยนิดอียูใ่นสิง่ทีไ่ด้มาโดยชอบ และมคีวามยนิดีอยู่

ในคุณธรรมที่เป็นภายใน กล่าวคือจะเป็นผู้ที่ละชั่วท�าดี ยินดีอยู่ในความดีที่กระท�านั้น

เป็นขั้น ๆ ขึ้นไป ผู้ที่ได้ฟังธรรม ได้เห็นธรรม มีความยินดีพอใจอยู่ในธรรม จึงน�าให้

บังเกิดวิเวกคือความสงบสงัด ตั้งต้นแต่ในขั้นกายวิเวก สงบสงัดกาย พร้อมทั้งวาจา

พร้อมทั้งใจ อันเรียกว่าศีล เพราะฉะนั้น จึงมีพระพุทธอุทานตรัสไว้เป็นข้อที่ ๑ ว่า  

“สโุข วเิวโก ตุฏฺสสฺ สุตธมฺมสฺส ปสสฺโต วเิวกคอืความสงบสงดักาย วาจา พร้อมทัง้

จติใจ แห่งบคุคลผูไ้ด้สดบัธรรมแล้ว เหน็อยู่ พอใจอยู ่เหน็อยูก่ค็อืเหน็ธรรมอยู ่พอใจ

กค็อืพอใจในธรรมอยู่ ย่อมให้เกดิความสขุ” และกก็ล่าวได้ว่า วเิวกตามทีไ่ด้อธบิายมา

น้ีจัดเข้าเป็นศลี คอืความสงบเป็นปกติเรียบร้อยดงีาม ทางกายวาจาใจ หรอืทางกรรม

ที่ประกอบกระท�าทางกาย ทางวาจาทางใจ ซึ่งจะน�าให้บุคคลผู้ได้วิเวกนี้ตั้งใจฟังธรรม 

พิจารณาธรรม ขบเจาะธรรม เห็นธรรมที่เป็นสัจจะคือความจริงอยู่ที่ใจของตน น�าให้

พอใจอันเป็นสันโดษในธรรม และวิเวกคือความสงบสงัดดังกล่าวอันนับว่าเป็นศีล  

ย่อมเป็นศีลที่ถึงใจ เป็นความสงบสงัดเรียบร้อยดีงามถึงจิตใจ และก็เนื่องอยู่กับจิตใจ

โดยตรง ในเมื่อจิตใจนี้ได้เห็นธรรมอันน�าให้เป็นศีลดังที่กล่าวนั้น และจิตใจนี้เองก็ยัง

ชักน�าให้ปฏิบัติในศีลอันเป็นข้อส�าคัญ คือความที่ไม่เบียดเบียน อันได้แก่ความที่มีสติ

ส�ารวมระวังในสัตว์มีชีวิตทั้งหลาย จึงนับว่าเป็นศีลทางกายวาจาใจ อันนับว่าเป็นวิเวก

คือความสงบสงัดขั้นหนึ่ง ฉะนั้น ผู้ฟังธรรมเห็นธรรม ยินดีพอใจอยู่ในธรรม ย่อมได้

วิเวกคือความสงบสงัดขั้นที่ ๑ อันได้แก่ศีล.

และศลีนัน้พระพทุธเจ้าทรงยกขึน้เป็นข้อส�าคัญ ข้อหนึง่กคื็อความไม่เบยีดเบยีน 

ไม่ประพฤติเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน อันได้แก่ความท่ีมีความส�ารวมระวัง

ในสตัว์มชีวีติท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็นสตัว์เล็กสตัว์ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นมนษุย์หรอืเดรัจฉาน 

ชื่อว่าเป็นสัตว์มีชีวิต ผู้ท่ีฟังธรรมเห็นธรรมยินดีในธรรมได้วิเวกคือความสงบสงัดทาง
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กายทางวาจาทางใจ อันนับว่าเป็นศีลเป็นขัน้ต้น และศลีนัน้กเ็ป็นข้อปฏบิตัทิีเ่ป็นความ

ไม่เบียดเบียน คือความส�ารวมระวังในสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเป็นข้อน�า ก็ติดต่อไปถึง 

ข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ศีล ๕ ศีล ๘ เป็นต้น ศีล ๕ ก็มี ๕ ข้อ ศีล ๘ ก็มี 

๘ ข้อ ก็คือข้อที่จะพึงปฏิบัติ งดเว้นจากการล่วงละเมิด.

และย่ิงขึ้นไปกว่านี้ ผู้ที่ตั้งใจฟังธรรมเห็นธรรมยินดีในธรรม เมื่อได้วิเวกคือ

ความสงดักายในขัน้ศลีดัง่นี ้เมือ่ท�าจติให้สงบ ปรารภกรรมฐานทีเ่ป็นเหตทุ�าจติให้สงบ

ดงัทีเ่รียกว่าสมถกรรมฐาน และในทีน่ีก้ย็กเอาอารมณ์แห่งกรรมฐานทีพ่ระพทุธเจ้าตรสั

สอนเอาไว้ เม่ือมีศีลเป็นภาคพี้น เม่ือปฏิบัติในกรรมฐานข้อใด ก็ย่อมท�าให้จิตนี้ได้

สมาธิในกรรมฐานข้อน้ัน และโดยเฉพาะกรรมฐานที่เป็นข้อส�าคัญที่จะให้จิตบรรลุถึง

กคื็อวริาคตา ความท่ีมีจติใจสิน้ตดิสิน้ยินด ีในอารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้แห่งราคะความตดิใจ

ยนิดทีัง้หลาย ตรัสอธบิายว่า ได้แก่ความก้าวล่วงกามทัง้หลาย คอืก้าวล่วงรปูเสียงกลิน่

รสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย การปฏิบัติให้จิตสงบก้าวล่วงกาม 

ทั้งหลาย ดั่งนี้เป็นวิราคตา คืออาการที่จิตพ้นติดใจยินดี ไม่ติดใจยินดีในอารมณ์ที่ 

น่าตดิใจยนิดทัีง้หลาย อนันับว่าเป็นวเิวกอีกข้อหนึง่คอืจติตวิเวก ความสงบสงดัทางจติ.

และเมือ่ได้จติตวเิวก ความสงบสงดัทางจติ อนัมีลักษณะเป็นวิราคตา ความไม่

ตดิใจยนิด ีเป็นความก้าวล่วงกามทัง้หลายเสยีได้ ย่อมท�าให้จติตัง้มัน่ผ่องใส หลดุออก

จากความติดใจยินดี หลุดออกจากกามคุณารมณ์ทั้งหลาย เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็น้อมจิตนี้

พิจารณานามรูปคือกายใจนี้ของทุกคน ของตนเอง อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเกี่ยว

เกาะว่าตัวเราของเรา อันน�าให้เกิดความเห็นแก่ตัว เพราะเมื่อมีตัวเราของเรา ก็ท�าให้

เกิดความเห็นแก่ตัว คือมุ่งท่ีตัวจะได้ และมุ่งที่จะท�าลายเขาที่เป็นฝ่ายขัดขวางมิให้ 

ตนได้ หรือไม่เช่นนั้นก็เบียดเบียนเขาอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยทางตรงบ้างทางอ้อมบ้าง 

เพือ่ทีต่นจะได้ เพือ่ทีต่นจะถงึ เพราะเหตท่ีุทกุคนมีความยึดถืออยู่ในนามรปูคอืกายใจ

ของตนนี้ ว่าเป็นตัวเราของเรา เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณา

นามรูปนี้โดยไตรลักษณ์ คือโดยลักษณะเครื่องก�าหนดหมายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น

อนตัตา ไม่เทีย่งกคื็อว่าต้องเกดิดบั เป็นทกุข์กค็อืว่าต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเป็น

ธรรมดา ไม่หยุดนิง่อยู่ได้ เป็นอนตัตากค็อืว่ามใิช่อตัตาตวัตน โดยทีม่าพจิารณาว่าเมือ่

นามรปูอนันี ้เป็นสิง่ทีไ่ม่เทีย่งต้องเกดิดับ เป็นส่ิงท่ีเป็นทุกข์คือต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลง
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ไปเป็นธรรมดา จึงไม่ควรที่จะเห็นยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา เพราะเป็นสักแต่ว่า

นามรูป ที่จะต้องเกิดต้องดับต้องแปรปรวนดังกล่าว ตั้งแต่เกิดมาในครรภ์ของมารดา

และคลอดออกมาถึงปัจจุบัน และต่อไปก็จะต้องแตกดับในที่สุด อันทุก ๆ คนก็ย่อม

มองเหน็สจัจะคือความจริงข้อนีด้้วยกันอยู ่แต่ว่าเหมอืนไม่เหน็ เพราะมไิด้พจิารณาให้

เห็นสัจจะคือความจริงด้วยใจของตัวเอง จึงชื่อว่ายังมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน ฉะนั้น 

นามรูปนี้จึงเป็นข้อที่ควรน้อมจิตเข้ามา พิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงดังกล่าวนั้น 

และเมือ่เป็นด่ังนี ้กจ็ะถอนจะก�าจดัอสัมมิานะคอืความส�าคญัหมายว่าเรามเีราเป็นเสยีได้ 

และเมือ่ก�าจดัอัสมมิานะได้ดัง่นีแ้ล้ว กเ็ป็นอนัว่าได้อุปธวิเิวก คอืความสงบสงดัจากอปุธิ

คือกิเลสทั้งหลาย ซึ่งเป็นเครื่องเข้ามาทรงจิตใจ เข้ามาดองจิตใจ จิตก็วิมุตติหลุดพ้น

จากอาสวะคอืกเิลสทีด่องจติใจทัง้หลาย อนันีแ้ลทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่า “เอต� เว ปรม� 

สุข� นี้แลเป็นสุขอย่างยิ่ง เป็นบรมสุข” ดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น อานิสงส์ของการฟังธรรมนั้นก็ได้แก่วิเวก ความสงบสงัดที่เป็น

กายวเิวก อนัได้แก่ศลี จติตวิเวก อันได้แก่สมาธ ิและอปุธวิเิวก อนัได้แก่สงบสงดักเิลส

ด้วยปัญญา ประสบวมิตุติคือความหลุดพ้น นีเ้ป็นอานสิงส์ของการฟังธรรม เพราะฉะนัน้ 

เมือ่ตัง้ใจฟังธรรม ให้มองเหน็ธรรม ได้ความพอใจในธรรม กจ็ะน�าให้ได้วิเวกคอืความ

สงบสงัดอันเป็นข้อศีล ปรากฏเป็นความไม่เบียดเบียนคือความส�ารวมระวังในสัตว์มี

ชวีติทัง้หลาย อนัน�าให้เกดิสขุเป็นประการแรก และน�าให้บงัเกดิจติตวเิวกคอืความสงบ

สงดัทางจติ อนัได้แก่จติจะตัง้มัน่เป็นสมาธ ิสงบสงดัราคะคอืความตดิใจยนิด ีก้าวล่วง

กามทั้งหลายได้ ให้เกิดความสุขเป็นขั้นที่ ๒ และจะท�าให้ได้อุปธิวิเวก ความสงบสงัด

จากอปุธ ิกเิลสทีเ่ข้าไปดองจติสนัดาน เข้าไปทรงจติสนัดานไว้ ข้อส�าคญัคอือสัมิมานะ 

ความส�าคัญหมายว่าเรามเีราเป็น ก�าจัดอัสมมิานะเสยีได้ด้วยปัญญาพร้อมทัง้สมาธแิละ

ศีล อันน�าให้ได้บรมสุขคือสุขอย่างย่ิง เพราะฉะนั้น อานิสงส์ของการฟังธรรมนั้น 

จึงน�าให้ได้วิเวกทั้ง ๓ น�าให้ได้ความสุขทั้ง ๓ ความสุขที่เกิดจากความไม่เบียดเบียน  

ความสขุทีเ่กดิจากความล่วงกามทัง้หลาย จติส้ินความตดิใจยินด ีเกดิความสุขอย่างย่ิง

ที่เกิดจากการก�าจัดอัสมิมานะ ความส�าคัญหมายยึดถือว่าเรามีเราเป็นเสียได้.

สมดังคาถาพุทธอุทานดังที่ได้อธิบายมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๓๒



กัณฑ์ที่ ๖๐ 

วปิัสสนาปัญญากถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

พุทฺโธ โส ภควา โพธาย ธมฺมํ เทเสตีติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนาแสดงสัจจธรรม ธรรมะที่เป็นตัวความจริง  

ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ทรงแสดงเป็นศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอน.

พระผูมี้พระภาคเจ้า คอืพระองค์ทรงเป็นผูจ้�าแนกแจกธรรมสัง่สอนประชมุชน 

ทรงเป็นพระผูต้รสัรูแ้ล้ว ทรงแสดงธรรมเพือ่ให้รู ้คอืเพือ่ให้ผูฟั้งได้รู้สจัจธรรม ธรรมะ

ที่เป็นความจริง อันเป็นไปเพื่อดับกิเลสและกองทุกข์ อันธรรมที่เป็นสัจจะคือที่เป็นตัว

ความจริงนี้ ที่ได้ชื่อว่าสัจจะ ที่แปลตามศัพท์ว่า เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ อันสิ่งใดเป็นสิ่ง

ทีม่จีรงิเป็นจริง นีแ่หละคอืสจัจะ ถ้าหากว่าเป็นส่ิงทีไ่ม่มอียู่ และไม่เป็นจรงิอยู่ กไ็ม่ชือ่

ว่าสจัจะ แต่ชือ่ว่าเป็นโมฆะคือเป็นของเปล่า หรอืเป็นมสุาคอืเป็นของเทจ็ ดงัเช่นวาจา

ที่พูด เมื่อพูดตามสิ่งที่เป็นไปจริง ก็ได้ชื่อว่าพูดจริง แต่ว่าเมื่อพูดในสิ่งที่ไม่เป็นไปจริง 

ว่าเป็นไปอย่างนัน้อย่างนี ้กช็ือ่ว่าพูดเท็จ คอืเป็นส่ิงทีไ่ม่มีอยู่ไม่เป็นไปอยู่ เพราะฉะน้ัน 

ค�าว่าสัจจะนี้จึงมีค�าขยายความอีกค�าหนึ่งว่ายถาภูตะ คือตามที่เป็นแล้ว ตามที่มีแล้ว 

เช่นว่ารูจ้รงิ ก็คือรูต้ามสิง่ท่ีเป็นแล้ว ตามสิง่ท่ีมแีล้ว ส่ิงใดมแีล้วอย่างไรเป็นแล้วอย่างไร

ก็รู้อย่างนั้น ดังนี้เรียกว่ารู้จริง คือรู้ตามที่มีแล้ว รู้ตามที่เป็นแล้ว เพราะฉะนั้น ค�าว่า

สัจจะจึงมีความหมายดั่งนี้.
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ค�าว่า ธรรมะ นัน้กแ็ปลว่า สภาพทีท่รงอยู่ ทีด่�ารงอยู ่กค็อืว่าทรงอยูด่�ารงอยู่

ตามที่ตั้งอยู่อย่างไร ตามที่มีก�าหนดแน่ตามเหตุผลอย่างไร ตามลักษณะอย่างไร  

อันเรียกว่าฐิติ แปลว่าตั้งอยู่ เรียกว่านิยาม คือท่ีก�าหนด คือมีก�าหนดมีกฎเกณฑ์  

มีเหตุมีผลในตัว ฐิติคือตั้งอยู่ คือว่าตั้งอยู่ตามกฎเกณฑ์ คือเป็นไปตามกฎเกณฑ์  

เป็นไปตามเหตุผล และนิยามท่ีแปลว่าก�าหนด ก็คือมีก�าหนดที่เป็นตัวกฎเกณฑ์นี้ 

ต้ังอยู่ ด�ารงอยู่ ลักษณะดั่งนี้แหละเรียกว่าธรรมะ ที่แปลว่าเป็นส่ิงที่ด�ารงอยู่ หรือ 

เรียกว่าธาตุ หรือ ธาตุ ที่แปลว่าตั้งอยู่ ด�ารงอยู่ก็ได้.

เพราะฉะนัน้ ค�าว่าธรรมะหรอืค�าว่าสัจจะ หรอืรวมเรยีกกนัว่าสัจจธรรม จงึเป็น

ธรรมดานีเ้อง ดงัทีเ่ราพดูกนัว่าเป็นธรรมดา เป็นสิง่ทีม่อียูป่ระจ�า จงึได้มพีระสตูรหนึง่

แสดงว่า “พระตถาคตพทุธเจ้าจะทรงอบุตัขิึน้กต็าม ไม่ทรงอบุตัขิึน้กต็าม ธาตนุัน้หรอื

ว่าธรรมะนัน้กต็ัง้อยู่ เป็นธรรมฐติิ ความตัง้อยูแ่ห่งธรรม เป็นธรรมนยิาม ความก�าหนด

แห่งธรรมหรือกฎเกณฑ์แห่งธรรม” ธรรมะที่เป็นธรรมฐิติที่เป็นธรรมนิยามดังกล่าวนี้ 

รวมเข้าสั้น ๆ ก็คือเป็นธรรมดาดังกล่าว แต่เพราะพระตถาคตพุทธเจ้าทรงอุบัติข้ึน  

กค็อืได้ทรงตรสัรูคื้อทรงรูจั้กธรรมดานี ้จงึได้ทรงแสดงจ�าแนกสัง่สอน กระท�าให้ต้ืนให้

รู้จัก.

อนัธรรมดา หรอืธรรมฐติ ิธรรมนยิามดังกล่าวนัน้ กด็งัข้อทีว่่า “สังขารท้ังปวง

ไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ คือตั้งอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป  

ธรรมทัง้หลายคอืทัง้สงัขารและทัง้วสิงัขารเป็นอนตัตา มใิช่อัตตาตวัตน” เพราะฉะนัน้ 

ข้อที่กล่าวดั่งนั้นจึงเป็นตัวธรรมดา เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม พระพุทธศาสนาจะ

มีหรือไม่มี พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติขึ้นก็ตาม แต่ข้อที่เป็นธรรมดา

นีก้ค็งมอียู่ กค็งเป็นไปอยู ่กค็งตัง้อยู ่คงมคีวามก�าหนดแน่ เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ

ธรรมดาอยู่ด่ังน้ัน หรือว่าอยู่ด่ังน้ี พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตั้งกฎธรรมดาดังกล่าวนี้ขึ้น 

แต่ว่าได้ตรัสรู้กฎธรรมดานี้ แล้วทรงแสดงสั่งสอนให้ชาวโลกได้รู้จัก.

ข้อที่ว่าสังขาร ได้แก่สิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลาย ที่ประชุมปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งนั้น

เป็นสิง่นีอ้ยูใ่นโลก ดงัเช่นสงัขารทีม่ใีจครองของมนษุย์และสัตว์เดรจัฉานท้ังหลาย สังขาร

ทีไ่ม่มใีจครอง เช่นต้นไม้ภเูขาแผ่นดนิแม่น�า้เป็นต้น อนัเป็นโอกาสโลก โลกคือพืน้พภิพ 
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พร้อมทัง้สิง่ทัง้หลายท่ีประกอบปรงุแต่งขึน้จากพืน้พภิพ เป็นส่ิงนัน้เป็นส่ิงนี ้ทีม่ใีจครอง

ก็เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ที่ไม่มีใจครองก็เป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นแม่น�้า

ล�าคลองเป็นพ้ืนแผ่นดินเป็นต้น รวมเข้าก็คือเป็นธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน�้า  

ธาตไุฟ ธาตลุม หรอือากาศธาตคุอืช่องว่าง รวมเป็น ๕ ถ้าม ี๕ นีม้าผสมปรงุแต่งกนั

เข้าก็เป็นสังขารท่ีไม่มีใจครอง แต่เม่ือมีวิญญาณธาตุเข้าประกอบอีก ๑ เป็นธาตุ ๖  

ก็เป็นสังขารที่มีใจครองดังกล่าว แต่เม่ือเป็นสังขารคือส่ิงผสมปรุงแต่งอย่างนี้ ก็จะมี

ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง อันเรียกว่าสังขตลักษณะ ลักษณะคือเครื่อง

ก�าหนดหมายแห่งสิ่งที่ผสมปรุงแต่ง อันได้แก่ “อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิดขึ้น

ปรากฏ วโย ปญฺญายติ ความเส่ือมสิ้นไปปรากฏ ิตสฺส อญฺญถตฺต� ปญฺญายติ  

เมือ่ยงัตัง้อยูค่วามแปรปรวนไปเป็นอย่างอ่ืนปรากฏ” ดัง่นี ้ดงัจะเห็นได้ถึงสังขารทีมี่ใจ

ครองคือเป็นธาตุ ๖ คือร่างกายหรือกายใจนี้ของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย  

ที่ล้วนเป็นสิ่งที่เมื่อมาประกอบปรุงแต่งกันขึ้นเป็นสังขารแล้ว ก็ตั้งอยู ่คงที่ไม่ได้  

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป จนถึงแตกดับในที่สุด.

และแม้สังขารที่ไม่มีใจครอง คือเป็นธาตุ ๔ หรือธาตุ ๕ ไม่มีวิญญาณธาต ุ

เข้าประกอบด้วย ได้แก่ต้นไม้ภูเขาแม่น�้าล�าคลองหรือพื้นแผ่นดินเป็นต้น รวมเข้า 

ก็เป็นธาตุ ๔ หรือธาตุ ๕ เมื่อมาประกอบกันเข้าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ เช่นเป็นต้นไม ้

ต่าง ๆ เป็นสิง่ต่าง ๆ ในโลก กตั็ง้คงท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป จนถงึแตก

สลายเช่นเดียวกัน ธาตุทั้งหลายที่มาประกอบเข้าเป็นสังขารนั้น เมื่อสังขารแตกสลาย

แยกย้ายกลับไปสู่ธาตุของตัว แล้วก็กลับมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นใหม่ เป็นส่ิงนั้นเป็น 

สิ่งนี้ ก็เรียกว่าเป็นการเกิด แล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจนถึงดับในที่สุด เวียนไป

เวียนมาอยู่ดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น ข้อนี้จึงเป็นธรรมฐิติเป็นธรรมนิยาม ซึ่งเป็นสัจจธรรมของโลก

ต้องเป็นไปอยู่ดั่งนี้ พระพุทธเจ้าก็ทรงยกเอาคติธรรมดา หรือธรรมฐิติธรรมนิยามนี้

แหละ มาตรัสสอนให้ทุกคนได้รู้จัก ดังที่ตรัสสอนยกเอาขันธ์ ๕ คือกองทั้ง ๕ กองที่

จ�าแนกสงัขารทีม่ใีจครองของมนษุย์และสตัว์เดรจัฉานทัง้หลายนี ้โดยเฉพาะของมนษุย์

ทัง้หลาย แยกออกเป็นรปูขนัธ์ กองรปู เวทนาขนัธ์ กองเวทนา คอืความรูเ้ป็นสขุเป็นทกุข์



398 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญาขันธ์ กองสัญญา คือความจ�าได้หมายรู้ จ�ารูป  

จ�าเสียง จ�ากลิ่น จ�ารส จ�าโผฏฐัพพะ จ�าเรื่องราวที่ใจคิดใจรู้ สังขารขันธ์ กองสังขาร 

ชือ่สงัขารเหมอืนกนั แต่ในทีน่ีห้มายถงึความคดิปรงุหรอืความปรงุคดิทางจติใจ เมือ่คดิ

ปรงุดกีเ็ป็นกศุล คดิปรงุไม่ดกีเ็ป็นอกศุล คดิปรงุกลาง ๆ กเ็ป็นอพัยากฤต วิญญาณขนัธ์ 

กองวิญญาณ คือความรู้ในเมื่อตากับรูปประจวบกัน ก็เกิดความรู้รูปเรียกว่าเห็นรูป  

หูกับเสียงประจวบกัน ก็เกิดความรู้เสียงเรียกว่าได้ยินเสียง จมูกกับกลิ่นกระทบกัน  

ก็เกิดความรู้กลิ่นเรียกว่าทราบกลิ่น ลิ้นกับรสประจวบกัน ก็เกิดความรู้รสขึ้นเรียกว่า

ทราบรส กายกับสิ่งที่กายถูกต้องประจวบกัน ก็เกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าทราบสิ่งถูกต้อง 

มโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวประจวบกัน ก็เกิดความรู้ขึ้นเรียกว่ารู้เรื่องราว ดั่งนี ้

กเ็ป็นวิญญาณขนัธ์ กองวญิญาณ คนเราจึงมคีวามรูร้ปู รู้เสียง รูก้ลิน่ รูร้ส รูโ้ผฏฐัพพะ 

รู้เรื่องราวทางใจ เป็นวิญญาณขันธ์ แล้วก็ปรุงคิดถึงเรื่องรูป เรื่องเสียง เรื่องกลิ่น  

เรือ่งรส เรือ่งโผฏฐพัพะ เรือ่งราวท่ีใจคิดใจรู ้เป็นสังขารขนัธ์ มคีวามรูจ้�า จ�ารปูจ�าเสียง

จ�ากล่ินจ�ารสจ�าโผฏฐพัพะจ�าเรือ่งราวต่าง ๆ เป็นสัญญาขนัธ์ รูสุ้ข รูท้กุข์ รูเ้ป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็เป็นเวทนาขันธ์ และมีกายนี้อันประกอบด้วยธาตุ ๔ ธาตุ ๕ คือ  

ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาศ ประกอบด้วยวิญญาณธาตุคือธาตุรู้  

เป็นธาตุ ๖ ส่วนรูปนั้นก็เป็นรูปขันธ์ ส่วนวิญญาณที่มาประกอบนั้น ก็มาปรากฏเป็น

เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ รวมเป็นกายใจอันนี้ก็คือขันธ์ ๕.

พระพุทธเจ้าตรสัสอนให้พจิารณาเนอืง ๆ ว่า รปูเวทนาสญัญาสงัขารวญิญาณ

เป็นอนิจจะ ไม่เที่ยง รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกขะ เป็นทุกข์ ตั้งอยู่ไม่ได้

ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป รปูเวทนาสญัญาสังขารวญิญาณเป็นอนตัตา มใิช่อตัตา

ตัวตน หรือบางทีก็แสดงแค่ลักษณะ ๒ คืออนิจจตากับอนัตตตา ดังที่สวดกันอยู่ทุก

เวลาท�าวตัรเช้า “รปํู อนจิจฺ� เวทนา อนจิจฺา สญญฺา อนจฺิจา สงขฺารา อนจิจฺา วญิญฺาณ� 

อนิจฺจ� รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยง รูปํ อนตฺตา เวทนา อนตฺตา สญฺญา 

อนตฺตา สงฺขารา อนตฺตา วิญฺญาณ� อนตฺตา รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็น

อนตัตา มใิช่อัตตาตวัตน สพเฺพ สงขฺารา อนจิจฺา สงัขารทัง้ปวงไม่เท่ียง สพฺเพ ธมมฺา 

อนตฺตา ธรรมคือทั้งสังขารดังกล่าวและทั้งวิสังขารคือนิพพานเป็นอนัตตา มิใช่อัตตา

ตัวตน คือไม่ควรจะหลงยึดถือว่านี่เป็นเรา นี่เป็นของเรา นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา” 
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ตรัสสอนให้พิจารณาเนือง ๆ ดั่งนี้ โดยให้อาศัยมีศีลเป็นภาคพื้นเป็นฐานที่ตั้ง และมี

สมาธคิอืความตัง้ใจเพ่งพนิจิ คอืเมือ่จบัพจิารณาข้อใด กต้็องมใีจเพ่งพินจิทีข้่อน้ัน และ

พิจารณาไปว่าข้อนั้นไม่เที่ยงอย่างนี้อย่างนี้ เป็นทุกข์คือตั้งอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้อย่างนี้ เป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนอย่างนี้อย่างนี้ เพ่งลงไปที่

ข้อนั้น จับดูข้อนั้นข้อนั้น ดั่งนี้เป็นสมาธิ พิจารณาไปในส่ิงที่เพ่งดูนั้นว่าเป็นอนิจจะ 

ดั่งนี้ดั่งนี้ ว่าเป็นทุกขะดั่งนี้ดั่งนี้ ว่าเป็นอนัตตาดั่งนี้ดั่งนี้ ก็ย่อมจะได้ปัญญาคือความรู้

ความเห็นขึ้นว่า ข้อนี้ข้อนี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ต่อเนื่องกันไป.

ปัญญาที่เห็นแจ้งดั่งนี้เรียกว่าวิปัสสนา แปลว่าเห็นแจ้ง เมื่อได้วิปัสสนาเห็น

แจ้งดั่งนี้ ก็ย่อมจะได้ปหานะคือการละหรือการตัด ตัดตัณหาอุปาทาน ตัณหาคือ 

ความด้ินรนทะยานอยาก อุปาทานคือความยึดถือ ซึ่งโดยปกติน้ันบุคคลทั่วไปย่อมมี

ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก และมีอุปาทานคือความยึดถือ อยู่ในรูปเวทนา

สัญญาสังขารวิญญาณดังกล่าวว่า “เอต� มม นี่เป็นของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นสิ่งนี้ 

เอโส เม อตตฺา นีเ่ป็นอัตตาตวัตนของเรา” ย่อมมอีสัมมิานะ คือความส�าคญัหมายว่า

เรามีเราเป็นอยู่ดั่งนี้ แต่เม่ือมาปฏิบัติทางวิปัสสนา คือก�าหนดพิจารณาที่รูปเวทนา

สญัญาสงัขารวญิญาณ อันรวมเข้าเป็นสงัขารคอืส่ิงผสมปรงุแต่งทีมี่วิญญาณครอง คอื

กายใจของตัวเองนี้เอง ให้เห็นว่าเป็นอนิจจะ ไม่เที่ยง ทุกขะ เป็นทุกข์ อนัตตา  

มใิช่อตัตาตัวตน กย่็อมจะตดัจะละตัณหาอุปาทานดังกล่าวนัน้ได้ จะตดัจะละอสัมิมานะ 

ความส�าคัญหมายว่าเรามีเราเป็นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นได้.

และขันธ์ ๕ ดังกล่าวนี้ก็ย่อลงก็เป็น ๒ คือรูปก็เป็นรูป เวทนาสัญญาสังขาร

วญิญาณเรยีกว่านาม เรยีกกลับกนัว่านามรปู จะพจิารณาโดยย่อ จับทีน่ามรูปคอืกาย

ใจอันนี้ กายก็เป็นรูป ใจก็เป็นนาม ว่าเป็นอนิจจะ ทุกขะ อนัตตาก็ได้ และเมื่อความ

ไม่เทีย่งความเป็นทกุข์ความเป็นอนตัตาปรากฏขึน้แก่ปัญญาหรอืตาใจ ตาใจได้มองเหน็

นามรปูว่าเป็นอนจิจะทกุขะอนตัตาหรือได้มองเห็นอนจิจตาทกุขตาอนตัตตาในนามรปู 

กจ็ะตดัจะละตณัหาอปุาทานเหล่านีไ้ด้ และเมือ่ละตดัตณัหาอปุาทานได้ กจ็ะได้พบกบั

ทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ สิ่งทั้งหลายที่เป็นทุกข์อยู่ตามสภาพคือกายใจอันนี้หรือ 

ขันธ์ ๕ ก็คงเป็นทุกข์อยู่ตามสภาพ คือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพร้อมกับเกิด คือ 
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เกิดแก่เจ็บตาย หรือเกิดแก่ตายไปตามสภาพ แต่สิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่

ของเรา ไม่ใช่อัตตาตวัตนของเรา เพราะฉะนัน้ เราจงึไม่เกดิไม่แก่ไม่เจบ็ไม่ตายไปตาม

นามรูปหรือไปตามกาย รูปกายนามกาย เพราะฉะนั้น จึงดับโศกได้ ดับปริเทวะได้ 

ดับความไม่สบายกายไม่สบายใจอันเนื่องมาจากจิตใจได้ ดับความคับแค้นใจได้  

ดบัความทกุข์เพราะประจวบกบัสิง่ทีไ่ม่เป็นทีร่กั เพราะไม่มสีิง่อนัใดเป็นทีร่กั ดบัความ

ทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นท่ีรัก เพราะไม่มีส่ิงอันใดเป็นที่รัก ส่ิงที่เคยรัก 

เพราะเหตุท่ีมีความอยากยึดน้ันก็ดับไปพร้อมกัน ใจเป็นอุเบกขาคือมัธยัสถ์เป็นกลาง 

ไม่ยึดถือรักหรือชังในนามรูป นามรูปนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เกลียด แต่เป็นกลาง ๆ 

เพราะฉะนัน้ นามรปูแปรปรวนไป ใจจงึไม่แปรปรวน เพราะมองเหน็ว่าเป็นคตธิรรมดา 

เป็นไปตามธรรมดา.

เพราะฉะนัน้ ปัญญาทีเ่ป็นวปัิสสนาคอืรูแ้จ้งเหน็จรงินี ้จงึเป็นปัญญาทีม่คีวาม

ปล่อยวาง มีความรู้จักธรรมดา ไม่ยึดถือฝืนธรรมดา แต่ปล่อยวางไปตามธรรมดา  

จึงไม่ต้องเป็นทุกข์ จึงดับทุกข์ได้ วิปัสสนาปัญญานั้นพร้อมกับสมาธิและพร้อมกับศีล

ที่ปฏิบัติ ก็เป็นมรรค คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เพราะฉะนั้น เมื่อปฏิบัติตาม

แนวพทุธศาสนาดัง่นี ้จงึเป็นการปฏิบตัเิพือ่รูใ้นธรรมะทีเ่ป็นตวัธรรมดา รูใ้นสจัจธรรม

คืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ รู้ในธรรมฐิติธรรมนิยาม คือความเป็นอนิจจะเป็นทุกข์เป็นอนัตตา 

ทีเ่ป็นธรรมฐติธิรรมนยิาม และการปฏบัิตนิัน้ย่อมมวีปัิสสนาดัง่นีเ้ป็นตวัยอด อาศยัศลี

และสมาธเิป็นภาคพืน้ และเป็นบาทเป็นฐานของวิปัสสนาปัญญาขึน้มาโดยล�าดบั จนถงึ

เมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริงในตัวธรรมดา หรือในธรรมฐิติในธรรมนิยามดั่งนี้ ก็ย่อมจะได้พบ

กับสัจจธรรม ธรรมะท่ีเป็นตัวความจริงท่ีเป็นตัวธรรมดา เป็นวิปัสสนาปัญญาที่ตัดที่

ละตัณหาอุปาทาน ดับทุกข์ได้ ตามสมควรแก่ศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติ.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อาโรคฺยปรมา ลาภา สนฺตุฏฺ ีปรมํ ธนํ 

วิสฺสาสปรมา ญาติ นิพฺพานํ ปรมํ สุขนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสัมมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะสัง่สอนแก่เวไนยนกิร คอืหมูช่นทีพ่งึ

แนะน�าสั่งสอนได้ พระองค์ทรงสั่งสอนด้วยข้อธรรมะท่ีเหมาะสมแก่จริตอัธยาศัยของ

บุคคลผู้ฟังนั้น ๆ อันจริตอัธยาศัยของบุคคลผู้ฟังเป็นอันมาก ก็ย่อมมีแตกต่างกันใน

รายละเอียดต่าง ๆ แต่ว่าแม้จะแตกต่างกัน คนหนึ่งก็อย่างหนึ่ง คนหนึ่งก็อย่างหนึ่ง 

ร้อยคนกร้็อยอย่าง พันคนก็พันอย่าง หม่ืนคนกห็มืน่อย่าง ยิง่มากคนเท่าไรก็มากอย่าง

เท่านั้น เพราะฉะนั้น จึงได้มีกล่าวว่าธรรมะมีถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ก็หมาย

ถงึว่าต่างคนกต่็างอย่างกนัด้วยอัธยาศัยจรติ ธรรมะทีท่รงแสดงให้พอเหมาะแก่แต่ละคน 

จึงได้มนัียทีแ่ตกต่างกนั มากคนกม็ากข้อธรรมะหรอืมากหมวดธรรมะทีแ่สดงดงักล่าวนัน้ 

แต่แม้เช่นนั้นก็อาจรวมประมวลเข้าได้ดังที่ประมวลจริตอัธยาศัยของบุคคลทั้งหมด 

เข้าได้เป็น ๖ จ�าพวก เช่น เป็นพวกราคจริต เป็นพวกโทสจริต เป็นพวกโมหจริต  
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เป็นพวกสทัธาจรติ เป็นพวกวติกจรติ เป็นพวกพทุธจิรติ และกอ็าจรวมเข้าได้เป็นพวก

ราคจริตหรือโลภจริต เป็นพวกโทสจริต เป็นพวกโมหจริต เป็น ๓ และก็รวมเข้าได้

เป็น ๑ อันอาจเรยีกได้ว่าเป็นพวกตณัหาจรติ เพราะทกุคนย่อมมตีณัหาคอืความดิน้รน

ทะยานอยากของใจ.

และพระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงยกตณัหาขึน้เป็นข้อเดยีว ว่าเป็นทกุขสมุทยั เหตใุห้

เกิดทุกข์ในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ เพราะฉะนั้น แม้ว่าจะแยกออกไปได้เป็น ๘๔,๐๐๐  

พระธรรมขันธ์ แต่เมื่อว่าถึงกิเลสแล้ว ก็รวมเข้าได้เป็น ๑ เหมือนกันคือ เป็นตัณหา

ดังท่ีกล่าวมานั้น และเมื่อว่าถึงธรรมปฏิบัติก็รวมเข้าได้เป็น ๘ คือมรรคมีองค์ ๘  

มรรคมีองค์ ๘ ก็รวมเข้าได้เป็นศีลสมาธิปัญญา และแม้ศีลสมาธิปัญญานั้นก็รวมเข้า

ได้เป็นจิตตภาวนา การอบรมจติ เพราะว่าการปฏบิตัธิรรมะทกุข้อนัน้กต้็องปฏบิตัทิีจ่ติ

เป็นผู้น�า จึงออกไปถึงกายถึงวาจา หรือกายวาจาใจซึ่งเป็นไตรทวาร กิเลสก็ประมวล

เข้าได้โดยย่อ ธรรมปฏิบัติก็ประมวลเข้าได้โดยย่อดังกล่าวมานี้ เพราะฉะนั้น ผู้ฟัง

ธรรมะเมื่อรู้จักจ�าแนกรู้จักประมวลธรรมะท่ีพระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน ย่อมสามารถท่ี 

จะฟังธรรมะเข้าใจ เรียนธรรมะเข้าใจ ไม่สับสนแตกแยกฟุ้งซ่าน แต่ถ้ารวมไม่ถูกรวม

ไม่เป็น ก็จะรู้สึกสับสนแตกแยกฟุ้งซ่าน.

ฉะนั้น ในการฟังธรรมะนั้น จึงได้ตรัสสอนให้เงี่ยโสตคือหู ตั้งใจสดับตรับฟัง 

หรือว่าตั้งใจอ่าน ให้ตาส�ารวมอ่านหนังสือที่แสดงธรรมะนั้นได้ตลอด และใจก็ต้องตั้ง

อ่านไปพร้อมกับหูไปพร้อมกับตา คือเมื่อตาอ่านหรือหูฟัง ใจก็ต้องอ่านใจก็ต้องฟังไป

พร้อมกับตากับหู และต้องพินิจพิจารณาท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง อันเรียกว่าขบเจาะ

ด้วยทฐิคืิอความเหน็ ท�าความเหน็ให้ถกูให้ตรงต่อความมุง่หมายของธรรมะ เพราะฉะนัน้ 

เมื่อได้ปฏิบัติดั่งนี้ ก็ชื่อว่าได้มีปริยัติธรรม คือธรรมที่พึงเล่าเรียน ที่หมายถึงฟังด้วยหู 

อ่านด้วยตา เพ่งด้วยใจคอืพนิจิพจิารณา จ�าทรงคอืท่องบ่นให้จ�าได้ และท�าความเข้าใจ

ให้ถูกต้อง ทั้งหมดนี้แหละรวมเรียกว่าปริยัติคือการเรียน เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็จะท�าให้

สามารถแบ่งแยกธรรมะได้ สามารถประมวลธรรมะได้ แม้ฟังธรรมะที่ท่านจ�าแนก

แจกแจงไว้เป็นหมวดหมูต่่าง ๆ กเ็ข้าใจ เมือ่อ่านฟังธรรมะทีท่่านประมวลเข้ามากเ็ข้าใจ 

จึงไม่สับสน จับความมุ่งหมายของธรรมะได้ จับทางของธรรมะได้.
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พระพุทธเจ้าแม้จะทรงแสดงนัยที่ต่าง ๆ กัน ปริยายที่ต่าง ๆ กัน ข้อธรรม 

ที่ต่าง ๆ กันมากมายดังกล่าวข้างต้น ก็จับทางได้ถูกต้อง ไม่หลงทางธรรมะ รู้จักว่านี่

เป็นศีล นี่เป็นสมาธิ นี่เป็นปัญญา นี่เป็นวิมุตติ ความหลุดพ้นอันเป็นผลของศีลสมาธิ

ปัญญา ล้วนรวมอยู่ในทางอันเดียวกัน น�าไปสู่วิมุตติ ความหลุดพ้นจากกิเลสและ 

กองทุกข์ทั้งหลาย ดังบทพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้ อันยกเป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้น

นั้นว่า “อาโรคฺยปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง สนฺตุฏฺี ปรม� ธน�  

ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างย่ิง วิสฺสาสปรมา ญาติ ความคุ้นเคยไว้วางใจเป็นญาติ

อย่างยิ่ง นิพฺพาน� ปรม� สุข� นิพพานเป็นสุขอย่างย่ิง” แม้คาถาพระพุทธภาษิตนี้  

ซึ่งแสดงบรมธรรม ธรรมะที่เป็นอย่างยิ่ง หรือธรรมะที่เป็นยอด ก็ย่อมรวมอยู่ในทาง

อันเดียวกันนั่นเอง ดังจะพึงเข้าใจได้ตามที่จะแสดงโดยสังเขปต่อไปนี้.

ข้อว่า ความไม่มโีรคเป็นลาภอย่างย่ิง ความไม่มโีรคนัน้ม ี๒ อย่าง ความไม่มี

โรคทางกายอย่างหนึง่ ความไม่มโีรคทางจติใจอย่างหนึง่ ความไม่มโีรคทางกายนัน้ คอื

ความที่ร่างกายประกอบด้วยพลานามัย ยังไม่มีโรคมาเบียดเบียน จึงสามารถที่จะ

เคลื่อนไหวอิริยาบถต่าง ๆ ที่จะประกอบธุระกิจการงานต่าง ๆ ที่จะใช้สอยโภคสมบัติ

ต่าง ๆ ได้เป็นปกต ิชือ่ว่าเป็นลาภอย่างยิง่ กคื็อว่าลาภนัน้เป็นส่ิงทีไ่ด้หรอืเป็นการได้มา 

เมื่อได้ร่างกายนี้มาเป็นร่างกายที่ไม่มีโรคดังกล่าว ก็เป็นการได้คือเป็นลาภที่ประเสริฐ 

การได้สิ่งอื่น ๆ น้ัน ก็เป็นการท่ีน�าความพอใจมาสู่ผู ้ได้ตามแต่ค่าของสิ่งนั้น ๆ  

หรือตามแต่ความพอใจของบุคคลผู้ได้นั้น แต่ว่าถ้าร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บ ส่ิงอื่น ๆ  

ทีไ่ด้มาน้ันกไ็ม่สามารถจะใช้สอยให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้ ทัง้ไม่สามารถจะประกอบ

ธรุะกจิการงานต่าง ๆ ให้บังเกิดลาภผลยิง่ขึน้ไปได้ จะบรโิภคใช้สอยกไ็ม่ได้ เพราะฉะน้ัน 

ได้ลาภต่าง ๆ มาก็เหมือนไม่ได้ เพราะว่าใช้สอยเองไม่ได้ และไม่สามารถจะท�าการ

งานให้เกิดลาภต่าง ๆ ขึ้นได้ ฉะนั้น ว่าถึงสิ่งที่ได้ที่ชื่อว่าลาภนี้ ได้ความไม่มีโรค 

น่ันแหละนับว่าประเสรฐิสดุหรอืดทีีส่ดุ เพราะสามารถจะท�าให้ประกอบธรุะกจิการงาน

ต่าง ๆ สามารถจะเล่าเรียนศึกษาต่าง ๆ สามารถจะใช้สอยลาภที่ได้มาต่าง ๆ และ

ตนเองก็ได้รับความสุขความสบายตามที่ต้องการ
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แต่ว่าความไม่มีโรคทางกายนี้ เมื่อดูให้ละเอียดแล้ว ก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่มี 

เพราะทุกคนนั้นมีโรคหรือเรื่องที่ท�าให้ร่างกายไม่สบาย มีอยู่เป็นประจ�า แต่อาศัยที่ได้

มีเครื่องรักษาบ�าบัดความไม่สบายนั้น ๆ อยู่ทุกวัน จึงท�าให้ไม่รู้สึกล�าบากหรือว่าเจ็บ

ปวดมากมายไปกว่าปกติธรรมดา เพราะว่าร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้แล้ว

ว่า “โรคนิทฺธ� เป็นรังโรค ปภงฺคุณ� เป็นส่ิงท่ีต้องย่อยยับ เป็นส่ิงท่ีต้องแตกท�าลาย  

เป็นสิง่ทีต้่องเป่ือยเน่า” เป็นธรรมดาของร่างกาย แต่อาศยัดินฟ้าอากาศอนัเป็นธรรมชาติ

ทีเ่กือ้กลูให้เกดิสปัปายะคือความสบาย เช่นอากาศไม่ร้อนนกั ไม่หนาวนกั หรอืหนาว

ร้อนกม็เีครือ่งป้องกนัหรอืมีเคร่ืองบ�าบัดต่าง ๆ ให้ได้ดินฟ้าอากาศทีเ่กือ้กูลให้มคีวามสุข 

มอีาหารบ�ารงุเล้ียงส�าหรบัเพิม่เตมิสิง่ท่ีถูกเผาไหม้หมดส้ินไป ท�าให้ร่างกายมคีวามอิม่ตวั 

รู้สกึสขุสมบรูณ์ ถ้าหากว่าขาดอาหารบ�ารงุเลีย้ง กจ็ะรู้สกึว่าร่างกายทรดุโทรมไม่ผาสกุ

ต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ คนเราจงึต้องบรโิภคกนัอยู่ทกุวัน และเมือ่ถึงเวลาต้องการอาหาร 

ก็มีสิ่งที่เตือนคือความหิว ต้องการน�้า ก็มีสิ่งที่เตือนคือความกระหาย เมื่อได้บริโภค

อาหารได้ดืม่น�า้ ความหวิความกระหายนัน้ก็สงบไป และความหวิความกระหายนีม้อียู่

เป็นประจ�าทุกวันทุกเวลา น้อยหรือมาก เพราะฉะนั้น จึงได้ตรัสไว้ในที่แห่งหนึ่งว่า  

ให้พิจารณาดท่ีูร่างกายอันนี ้จะเหน็ว่าความไม่มโีรคจรงิ ๆ นัน้จะไม่มอียูแ่ม้ชัว่ขณะเดยีว 

จะมคีวามเป็นโรคเช่นหวิกระหายอยูต่ลอดเวลา แต่ว่าอาจจะมีน้อยเป็นธรรมดาจงึไม่รูสึ้ก 

เมื่อมีมากจึงจะเกิดความรู้สึก.

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่า “ชิฆจฺฉาปรมา โรคา ความหิว

เป็นโรคอย่างยิ่ง” เมื่อร่างกายนี้ได้เครื่องแก้ความหิวอยู่เป็นประจ�า ความที่รู้สึกว่าไม่

สบายจะไม่ปรากฏขึน้ แต่เม่ือไม่ได้อาหารแก้ความหวิให้เพียงพอ ความหวิกจ็ะเบยีดเบยีน

อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น ความไม่มีโรคทางกายนี้ อันที่จริงนั้นหาไม่ได้ แต่เพราะ

มีน้อยหรือมีเครื่องแก้อย่างเพียงพอ ก็ถือว่าไม่มีโรค เป็นความถือกันอย่างนั้นเท่านั้น 

แต่ในทีส่ดุแล้วโรคกจ็ะต้องปรากฏ ทกุคนจงึต้องมีความเจบ็ป่วย และในทีสุ่ดกจ็ะต้อง

มีความเจ็บตายด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีใครจะพ้นไปได้ ความไม่มีโรคทางกายซึ่งเป็นลาภ

อย่างยิ่งนี้ จึงหาได้ยากหรือหาได้เป็นครั้งคราวดังที่กล่าว.
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แต่อีกอย่างหน่ึงน้ันคือโรคทางจิตใจ และความไม่มโีรคทางจติใจ โรคทางจิตใจ

นั้นได้แก่กิเลส ซ่ึงเป็นเครื่องเสียบแทงจิตให้เดือดร้อน เป็นต้นว่ากิเลสกองโลภโกรธ

หลง หรือกิเลสกองตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก เป็นเครื่องเย็บใจ เสียบแทงจิตใจ

ของทุกคนอยู่เป็นประจ�า และโรคทางจิตใจนี้หากว่าไม่เยียวยาแก้ไข ไม่รักษาจิตใจให้

หายโรคกเิลสตณัหานีแ้ล้ว กจ็ะท�าให้เดอืดร้อนมาก ท�าให้จติใจเองกเ็ดอืดร้อนไม่มีสุข 

และท�าให้ร่างกายกเ็ดอืดร้อนไม่มสีขุ เพราะฉะนัน้ จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องเยียวยาแก้ไขโรค

ทางจิตใจ รักษาจิตใจนี้ไว้ให้สวัสดี.

พระพทุธเจ้ามเีปรยีบไว้ว่า เหมอืนอย่างทรงเป็นนายแพทย์ ซึง่รกัษาผูป่้วยไข้ 

เมือ่บคุคลได้เข้าเฝ้าพระองค์ พระองค์กย่็อมทรงแสดงธรรมะส่ังสอน เป็นเหมอืนอย่าง

โอสถคอืยาส�าหรบัท่ีจะเยยีวยาแก้ไขโรคทางจติใจ ให้สงบโลภโกรธหลง ให้สงบตณัหา

ความดิน้รนทะยานอยาก จงึได้มีตรัสเปรยีบเอาไว้ในพระสูตรหนึง่ว่า ธรรมะทีท่รงแสดง

สั่งสอนน้ัน ทรงสั่งสอนให้น�าไปปฏิบัติได้ทันทีโดยไม่ชักช้า และปฏิบัติรักษาโรคทาง

จิตใจของบุคคลได้ทันที ซึ่งเปรียบเหมือนอย่างว่าหมอผ่าตัดทางร่างกาย เมื่อคนไข้ซึ่ง

ถูกยิงด้วยลูกศร พวกญาติได้น�าไปหาหมอ หมอก็ต้องผ่าตัดน�าเอาลูกศรที่เสียบแทง

นั้นออกทันที โดยไม่ต้องสืบสวนสอบสวนต่าง ๆ ว่า ไปถูกยิงที่ไหน ใครเป็นคนยิง  

ยิงด้วยอะไร เหล่านี้เป็นต้น ถ้าจะต้องสืบสวนสอบสวนเสียก่อนดั่งนี้แล้ว คนไข้ก็อาจ

จะตายเสียก่อน จึงต้องรีบรักษาก่อน ต้องผ่าตัดเอาลูกศรท่ีเสียบแทงจิตใจนั้นหรือท่ี

เสยีบแทงร่างกายน้ันออกเสยีก่อน พระพุทธเจ้ากเ็ช่นเดยีวกนั ทรงแสดงธรรมะส่ังสอน

ทันที เพราะว่าสามัญชนหรือปุถุชนทุกคนนั้นเปรียบเหมือนบุคคลท่ีถูกลูกศรแทง 

มาแล้ว คือว่าถกูกเิลสตณัหาเยบ็ร้อยจติใจ เสียบแทงจติใจอยู่แล้ว พระพทุธเจ้าซึง่ทรง

เปรยีบเหมอืนนายแพทย์ จงึทรงผ่าตดัถอนเอาลกูศรทีเ่สียบแทงจติใจ หรอืว่าดงึเอาส่ิง

ทีเ่ยบ็จติใจอยู่นัน้ออกทนัท ีให้คนไข้หายเจบ็ป่วยได้ทันทีในปัจจบุนั ธรรมะท่ีพระพทุธเจ้า

ทรงสัง่สอนจะเรยีกว่าเป็นพทุธโอสถกไ็ด้ เป็นธรรมโอสถกไ็ด้ จงึเปรียบเหมอืนอย่างนี้ 

เพราะฉะน้ัน ทกุคนจงึได้รับประโยชน์จากธรรมะทีท่รงสัง่สอน เพราะแม้จะทรงสัง่สอน

โดยปริยายคอืทางมากเท่าไรกต็าม แต่กล้็วนเป็นเครือ่งเยยีวยารักษาจติใจ ถอนเอาลกู



406 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

ศรคือกิเลสหรือเข็มท่ีเย็บเสียบแทงจิตใจออกทันที จึงท�าให้ผู้ที่เจ็บป่วยนั้นหายความ

เจ็บป่วยหรือหายโรคได้ เป็นความไม่มีโรคทางจิตใจ เพราะฉะนั้น ความไม่มีโรคทาง

จิตใจนั้นจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ชื่อว่าเป็นบรมลาภคือลาภอย่างยิ่ง ทั้งเป็นเครื่องแก้ความหิว

กระหายของจิตใจเพราะกิเลสตัณหาดังกล่าวนั้นได้ เพราะว่าเมื่อปฏิบัติถอนลูกศรคือ

กิเลสตัณหาออกจากจิตใจได้ หรือถอนเข็มท่ีเย็บเสียบแทงจิตใจได้ ก็ท�าให้จิตใจนี้ไม่

หิวไม่กระหาย เพราะฉะนั้น จึงเป็นการที่เรียกว่าหายโรคซึ่งเป็นเครื่องท�าให้จิตใจเป็น

ทุกข์ได้ทันที สงบโรคทางจิตใจได้ทันที อันนี้แหละเป็นลาภอย่างยิ่ง.

ทกุ ๆ คนนัน้ย่อมต้องการความไม่มโีรค ทัง้ทางร่างกายและทัง้ทางจติใจ แม้ว่า

โดยปรมัตถะโดยความอย่างละเอียด ความไม่มีโรคทางร่างกายนั้น ที่จะไม่มีโรคเลย

น้ันหาไม่ได้กจ็รงิ แต่ว่าโดยปกตนิัน้ เม่ือร่างกายยงัมพีลงั หรือยงัมคีวามไม่มโีรคปรากฏ

ซึ่งเป็นเครื่องเบียดเบียนอย่างแรง ได้อาหารได้ดินฟ้าอากาศที่เพียงพอ ก็บังเกิดรู้สึก

เป็นความผาสกุ รูส้กึเป็นความไม่มีโรคได้ ท�าให้สามารถท่ีจะประกอบกจิการงานต่าง ๆ 

ที่จะศึกษาเล่าเรียนต่าง ๆ ที่จะบริโภคทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ได้ตามต้องการ แม้เพียง

เท่านีก้ใ็ช้ได้ และเม่ือมาปฏิบตัริบัพุทธโอสถจากพระพุทธเจ้าคอืธรรมะ เป็นธรรมโอสถ 

กย่็อมจะรักษาจติใจให้หายโรคทางจติใจ คอืสามารถทีจ่ะบรรเทา ทีจ่ะดบักเิลสตณัหา

ต่าง ๆ ท่ีเป็นโรคทีเ่สยีบแทงหรอืเย็บร้อยจติใจให้สงบลงได้ ท�าให้จติใจไม่หวิไม่กระหาย 

เป็นจิตใจที่อิ่มที่เต็มที่มีความสุข เพราะฉะนั้น จึงจ�าต้องปรารถนาความไม่มีโรคทาง

จติใจอกีส่วนหนึง่ เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว จงึจะท�าให้เกดิความสขุทัง้ทางร่างกายท้ังทางจติใจ.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๓๒
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อิทานิ ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส, ปรินิพฺพานโต ปฏฺาย, 

ทวฺตตฺสึสวํจฉฺรุตฺตรปญฺจสตาธกิานิ, เทวฺ สวํจฉฺรสหสสฺาน ิอตกิกฺนตฺาน,ิ ปจจฺปฺุปน-ฺ

นกาลวเสน, เวสาขมาสสสฺ เอกูนวีสตมํิ ทนิ,ํ วารวเสน ปน สกุรฺวาโร โหต,ิ เอวํ ตสสฺ 

ภควโต ปรินิพฺพานา, สาสนายุกาลคณนา สลฺลกฺเขตพฺพา.

ศภุมสัด ุ พระพทุธศาสนายุกาล จ�าเดมิแต่ปรินพิพานแห่งองค์สมเดจ็พระผูม้-ี 

พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น บัดนี้ล่วงแล้ว ๒๕๓๒ พรรษา ปัจจุบันสมัย 

พฤษภาคมมาส สรุทินท่ี ๑๙ ศุกรวาร พระพทุธศาสนายกุาลนบัจ�าเดิมแต่ปรนิพิพาน

แห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีนัยอันพึงก�าหนดนับด้วยประการฉะนี้.

อนึง่ วนันีเ้ป็นวนัวสิาขบชูา คือเป็นวันบชูาพระสัมมาสัมพทุธเจ้าเนือ่งในวันที่

ตรงกบัวนัประสตูติรสัรูแ้ละปรนิพิพานของพระองค์ ซึง่บงัเกดิขึน้ตรงกนัในวนัเพญ็ คอื

วันจันทร์เพ็ญแห่งเดือนเวสาขะ ซ่ึงตรงกับวันกลางเดือน ๖ โดยมาก เพราะฉะนั้น 

เมือ่ถึงวนัเช่นนี ้พุทธศาสนกิชนทัง้หลายจงึได้น้อมระลกึถงึพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูท้รง

ประกอบด้วยพระปัญญาคุณ คุณคือพระปัญญาที่รู ้จริง พระวิสุทธิคุณ คุณคือ 

ความบริสุทธิ์จริง และพระกรุณาคุณ คุณคือพระกรุณาจริง พระคุณของพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าที่กล่าวโดยย่อทั้ง ๓ นี้ ตรงกับบทท่ีเราท้ังหลายได้สวดกันอยู่ อันเป็น 

พระราชนิพนธ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “พุทฺโธ สุสุทฺโธ กรุณา-
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มหณณฺโว” พทุโฺธ พระผูต้รสัรูแ้ล้ว หมายถึงทรงประกอบด้วยพระปัญญาคณุ สุสุทโฺธ 

ผูบ้รสุิทธิแ์ล้ว หมายถึงพระวสิทุธคุิณ กรณุามหณณฺโว มพีระกรณุาดงัห้วงทะเลหลวง 

หมายถึงพระกรณุาคณุ ทัง้นีเ้พราะพระองค์ได้ตรสัรูพ้ระธรรม คอืสจัจะอันได้แก่ความจรงิ 

เป็นเหตุตัดกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น ปัญญาท่ีตรัสรู้สัจจะนั้น ตามปฐมเทศนาท่ีตรัส

แสดงไว้เอง ก็คือตรัสรู้อริยสัจจ์ท้ัง ๔ อันได้แก่ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์  

ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ ปัญญาทีต่รสัรูสั้จจะนี ้จงึเป็นปัญญาทีต่ดักเิลสและกอง

ทกุข์ทีม่ใีนพระองค์ท้ังสิน้ จงึทรงเป็นผูบ้รสิทุธิก์าย บรสิทุธิว์าจา และบรสิทุธิใ์จสิน้เชงิ 

จึงทรงประกอบด้วยพระวิสุทธิคุณ และได้ทรงมีพระมหากรุณาแผ่ไปในสรรพสัตว์ทุก

ถ้วนหน้า เสด็จจาริกไปทรงแสดงธรรมสั่งสอนจากความตรัสรู้ของพระองค์ และจาก

ความตรัสรู้ของพระองค์ ทรงตั้งพุทธศาสนาและพุทธบริษัทข้ึนในโลก นี้เนื่องมาจาก

พระกรุณาคุณของพระองค์ และเนื่องมาจากพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของ

พระองค์.

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ จึงได้เป็นสรณะ

คอืทีพ่ึ่งของพทุธศาสนกิชนทัง้หลาย คอืทรงเป็นผูน้�าทางจติใจ ให้ประพฤตลิะชัว่ กระท�า

ความดี และช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส รวมเข้าในมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ 

ความเหน็ชอบเป็นต้น สรปุเข้ากเ็ป็น ๓ คือ เป็นศลี เป็นสมาธเิป็นปัญญา เพือ่ผลคือ

วิมุตติ ความหลุดพ้น เพราะฉะนั้น เราท้ังหลายในบัดนี้จึงต่างได้รู้จักธรรมะตามท่ี

พระพุทธเจ้าทรงสัง่สอน อนัเป็นปรยิตัธิรรม และรูจ้กัปฏบิตัธิรรมะอนัเป็นศลีเป็นสมาธิ

เป็นปัญญา หรือรู้จักท�าบุญอันเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนา จึงสามารถพบวิมุตติคือ 

ความหลดุพ้นจากกเิลสและกองทกุข์ตามพระองค์ แม้เป็นการพ้นชัว่คราวทีป่ฏบิตั ิท้ังนี้

กเ็พราะความบังเกดิข้ึนของพระพทุธเจ้า ถ้าไม่มพีระพทุธเจ้าบงัเกดิขึน้แล้ว การแสดง

ธรรมก็จะไม่มี เราทั้งหลายก็จะไม่รู้จักธรรมะ ไม่รู้จักท�าบุญ ไม่รู้จักปฏิบัติธรรม ไม่รู้

จักทานศีลภาวนา ไม่รู้จักศีลสมาธิปัญญา ไม่อาจจะได้พบวิมุตติคือความหลุดพ้นจาก

กิเลสและกองทุกข์ได้ แต่เพราะอาศัยพระคุณของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระคุณที่ไม่มี

ประมาณ ดงัท่ีมแีสดงไว้ว่า “อปปฺมาโณ พทฺุโธ พระพุทธเจ้าไม่มีประมาณ อปปฺมาโณ 

ธมฺโม พระธรรมไม่มีประมาณ อปฺปมาโณ สงฺโฆ พระสงฆ์ไม่มีประมาณ” ดั่งนี้.
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และความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า อันเป็นเหตุให้มีการแสดงธรรม ท�าให้

เราทั้งหลายได้ฟังธรรมได้รู้จักธรรมะ รู้จักบุญกุศล และค่อย ๆ รู้จักถูกชอบกันมา

จนถึงบัดนี้ เพราะพระสงฆ์หรือว่าพุทธบริษัทของพระองค์ได้บังเกิดสืบเนื่องกันมา  

ได้มปีรยิตัคิอืได้เล่าเรียน สดบัตรบัฟังสบืกนัมา และกบ็อกกล่าวสบืกนัมา จงึได้ถงึเรา

ทั้งหลายในบัดนี้ได้ ไม่หายสาบสูญไป แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะล่วงมาเป็นเวลากว่า 

๒,๕๐๐ ปีและความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าน้ีพึงมีขึ้นได้ ก็ด้วยอาศัยพระองค์ได้

ประสตูขิึน้ในโลกและได้ตรัสรู้พระธรรม และแม้เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานไปแล้ว แต่แม้

เช่นนัน้พระคณุของพระองค์กย็งัปรากฏอยู่ควบคูไ่ปกบัศาสนาของพระองค์ทีย่งัด�ารงอยู่

และเป็นไปอยู่ โดยที่พุทธบริษัททั้งหลายได้รับสืบต่อกันมา บอกกล่าวสืบต่อกันมา 

ดังกล่าว เพราะฉะนั้น ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า คือตรัสรู้ จึงเป็นความเกิดขึ้น 

อนัส�าคัญ และความเกดิขึน้ของพระพทุธเจ้าท่ีท�าให้คนทัง้หลายรูจ้กัตัง้แต่ครัง้พทุธกาล

มาว่าเป็นพระพุทธเจ้า ก็โดยที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนด้วยพระมหากรุณา.

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงมิได้ตรัสรู้แต่เพียงล�าพังพระองค์เดียว และ 

ก็รักษาความตรัสรู้ไว้นั้นแต่ล�าพังพระองค์เอง ไม่มีใครรู้ แต่เราทั้งหลายได้รู้หรือ 

ได้พลอยรู ้ก็เพราะพระองค์ทรงแสดงสัง่สอน และเมือ่เราทัง้หลายได้รูพ้ระธรรม กเ็ป็น

อันว่าได้รู้พระพุทธเจ้าด้วย คือได้รู้ว่าท่านผู้แสดงพระธรรม อันเป็นสัจจธรรมอัน 

ประเสริฐสุด อันจริงแท้ ซึ่งถ่ายทอดมาถึงเราท้ังหลายในบัดนี้ น้ันก็คือพระพุทธเจ้า 

หากมไิด้พระพุทธเจ้าแล้ว เราไม่อาจจะรู้ธรรม ส่ังสอนธรรม เหมอืนดังพระพทุธศาสนา

ทีป่รากฏอยูน่ีไ้ด้ ท่านผูท้ีแ่สดงได้อย่างนัน้กค็อืพระพทุธเจ้า แม้เพยีงบคุคลทีเ่พยีงเล่า

เรียนให้รู้จักพระพุทธวจนะ ที่ทรงจ�าแนกแจกแจงไว้เป็นพระวินัย เป็นพระสูตรต่าง ๆ 

และเป็นอภิธรรม เพียงแต่เล่าเรียนให้รู้จัก ก็จะเห็นความอัศจรรย์ในความตรัสรู้ของ

พระองค์ ว่าได้ทรงรอบรูใ้นธรรมะท้ังปวงอย่างจบส้ิน เป็นต้นว่าได้ตรสัรูใ้นโพธปัิกขยิธรรม 

ตรัสรู้ในสติปัฏฐาน สัมมัปปธาน อิทธิบาท อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ มรรคมีองค์ ๘ 

และทรงแสดงจ�าแนกไว้อย่างพิสดาร เป็นทางแห่งความตรัสรู้ และทรงแสดงยอดคือ 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ไว้อย่างครบถ้วน ให้เวไนยนิกรคือหมู่ชนที่พึงแนะน�าได้ สามารถจะรู้

ตามพระองค์ในทกุข์ ในทกุขสมทัุย เหตเุกดิทกุข์ ในทุกขนโิรธ ความดับทกุข์ ในมรรค

คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างครบถ้วน.



410 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

ความตรัสรู้ของพระองค์เป็นความตรัสรู้จบ เป็นความตรัสรู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ 

จบก็คือหมดสิ้น บริสุทธ์ิก็คือว่าไม่มีผิดพลาดอันจะต้องให้แก้ไข บริบูรณ์ก็คือว่าครบ

ถ้วน ไม่มีบกพร่องอันจะต้องให้เพิ่มเติม ดังอริยสัจจ์ท้ัง ๔ ก็ครบถ้วน ไม่บกพร่อง  

ไม่ผิดพลาด ไม่มากไม่น้อย เพราะอริยสัจจ์นี้ไม่มี ๓ ไม่มี ๕ เป็นต้น แต่มี ๔ เป็น

ครบถ้วน เป็นเหตเุป็นผลทีค่รบถ้วนทัง้ฝ่ายก่อทกุข์ทัง้ฝ่ายดบัทกุข์ จงึท�าให้ชาวโลกเมือ่

ศกึษาในอริยสจัจ์นี ้ได้พลอยรูจ้กัว่าทกุข์ต่าง ๆ คอือะไรบ้าง ซึง่ตนได้ประสบอยู่ และ

อะไรเป็นเหตุของทุกข์นั้น ทุกข์และความดับทุกข์คู่กัน เมื่อมีทุกข์ก็มีความดับทุกข์ได้ 

ไม่ใช่ดับไม่ได้ อะไรเป็นเหตขุองความดบัทกุข์ พระองค์กต็รัสสอนเอาไว้ เพราะฉะนัน้ 

จึงเป็นเหตเุป็นผลในด้านทุกข์ ในด้านความดบัทกุข์อย่างครบถ้วน ใครต้องการดบัทกุข์ 

ก็ปฏิบัติตามที่ตรัสสอนไว้ คือปฏิบัติไปในเหตุของความดับทุกข์ ส่วนทุกข์นั้นก็เช่น

เดียวกัน เม่ือปฏบัิตไิปในทางก่อทุกข์กย่็อมจะเกดิทุกข์ขึน้ พระองค์ได้ตรสัสอนไว้อย่าง

ครบถ้วน เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงเป็นสัพพัญญู คือเป็นผู้รู้ทั้งหมด รู้จบ ไม่มีผิด

พลาดอันจะต้องให้แก้ไข ไม่มีบกพร่องอันจะต้องให้เพิ่มเติม ค�าส่ังสอนของพระองค์ 

ก็เป็นค�าสั่งสอนที่รู้จบคือสมบูรณ์และถูกต้องทั้งหมด.

เพราะฉะนัน้ ความบงัเกิดขึน้ของพระพทุธเจ้าซึง่เป็นความบงัเกดิขึน้ของท่าน

ทีช่ื่อว่าพุทธะ คอืของพระพทุธะ ดงัพระพทุธภาษติว่า “สโุข พุทธฺานมปุปฺาโท ความเกดิ

ขึน้ของพระพทุธะ คือผูรู้ท้ั้งหลายให้เกิดสขุ” จึงหมายถึงความตรสัรูน้ัน้เองของพระองค์ 

พระพทุธเจ้าเกดิขึน้เมือ่พระองค์ได้ตรสัรูพ้ระธรรม นีเ้ป็นความบงัเกดิขึน้แห่งพระพทุธเจ้า 

เพราะฉะนั้น ชาติคือความเกิดของพระองค์เป็นสิทธัตถราชกุมาร คือเกิดก่อขึ้นมาใน

มนุษย์นี้ จึงเป็นความเกิดที่จะต้องมี เมื่อสิทธัตถราชกุมารบังเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าจึง

บงัเกดิขึน้ได้ คอืสทิธตัถราชกมุารนัน้ได้ตรสัรูพ้ระธรรม กเ็ป็นพระพทุธเจ้าขึน้ พระพทุธเจ้า

กบ็งัเกดิขึน้ และเม่ือสทิธตัถราชกมุารได้ตรสัรู้พระธรรมเป็นพระพทุธเจ้าขึน้แล้ว กท็รง

อาศยัพระกายท่ีบังเกดิขึน้เป็นสทิธตัถราชกุมารนัน้เองเสด็จจาริกไปแสดงส่ังสอน จนถงึ

เป็นพระกายของสิทธัตถราชกุมารท่ีแตกสลายคือดับขันธปรินิพพาน เพราะฉะนั้น 

ความสมภพเป็นสิทธัตถราชกุมารและความดับขันธ์แห่งสิทธัตถราชกุมาร จึงเป็น 

ความส�าคญัขึน้เพราะความตรสัรูข้องพระองค์ ซึง่ท�าให้พระพทุธะบงัเกดิขึน้ในโลก คอื

พระผู้ตรัสรู้.



411วิสาขปูชากถา

ฉะนั้น เมื่อถึงวันส�าคัญคือวันเพ็ญกลางเดือน ๖ หรือวันเพ็ญแห่งเดือน 

เวสาขะ อันเป็นวันที่ดวงจันทร์เสวยเวสาขนักขัตฤกษ์ตามจันทรคติซึ่งโบราณาจารย์ 

ได้กล่าวไว้ว่า พระพทุธเจ้าเมือ่เป็นสทิธตัถราชกมุารนัน้ พระองค์กไ็ด้ประสตูใินวนัเพ็ญ

เดือนเวสาขะ ตรัสรู้ก็ในวันเพ็ญเดือนเวสาขะ ปรินิพพานก็ในวันเพ็ญเดือนเวสาขะ  

จึงเป็นวันส�าคัญวันหน่ึงในพระพุทธศาสนา ที่เราทั้งหลายพากันประกอบการบูชา 

ด้วยเครือ่งสักการวรามสิ มดีอกไม้ธปูเทยีนเป็นต้น และด้วยการปฏบิตัเิป็นปฏบิตับูิชา 

ฉะนั้น ในวันวิสาขปุณมี ซึ่งเป็นวันประกอบวิสาขบูชา หรือแม้ในวันอื่นซึ่งประกอบ 

การบูชาอย่างอื่น เช่นวันมาฆบูชาเป็นต้น จึงได้มีการจัดให้พุทธศาสนิกชนท้ังหลาย 

ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ประกอบกระท�าทั้งอามิสบูชาท้ังปฏิบัติบูชา ปฏิบัติบูชานั้น 

ก็คือการที่มีการแสดงธรรม อันเริ่มตั้งแต่เวลาเช้า มีการสมาทานอุโบสถศีลหรือ 

เบญจเวรวริตั ิตามศรัทธาของตน ๆ อันนับว่าเป็นการปฏบิตัใินศีล และมกีารแสดงธรรม 

มกีารฟังธรรมตัง้แต่เวลาเช้า และมกีารประกอบพธิบีชูากล่าวค�าบชูาเวยีนเทยีน สวดท�าวตัร 

สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและมีการฟังพระธรรมเทศนา ก็ประกอบกัน 

ทั้งอามิสบูชาท้ังปฏิบัติบูชา และการฟังพระธรรมเทศนานั้นก็เป็นการท�าปฏิบัติบูชา 

เพราะในขณะที่ฟังพระธรรมเทศนานั้น ย่อมมีการส�ารวมกายวาจาใจเพื่อฟังธรรม  

ความส�ารวมอันนีก้เ็ป็นศีล มีความตัง้ใจฟังธรรม ความตัง้ใจอนันีก้เ็ป็นสมาธ ิและย่อม

ได้ปัญญาในธรรม คือได้ความรู้ในธรรมจากการฟัง ก็เป็นปัญญา เพราะฉะนั้น  

การฟังธรรมจึงเป็นการปฏิบัติในศีล ในสมาธิ ในปัญญาไปพร้อมกัน ชื่อว่าเป็นการ

ปฏิบัติธรรม.

การปฏิบัติธรรมในการฟังธรรมนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบันด้วย  

เพือ่ประโยชน์ภายหน้าด้วย และเพือ่ประโยชน์อย่างยิง่อนัเรยีกว่าปรมตัถประโยชน์คอื

ประโยชน์อย่างยิ่งด้วย เพราะว่าอันบุคคลทุก ๆ คนนี้ย่อมมีกายและใจที่เรียกว่า 

กายใจ มีจิตใจประกอบกันอยู่ กายใจนี้หมายถึงนามรูป หรือหมายถึงขันธ์ ๕  

เพราะคนเราทุกคนเกิดมาก็ก่อเกิดกายใจนี้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา ตั้งแต่เป็น 

ปฐมวญิญาณ ปฐมจติ ตามทีม่พีระพทุธภาษิตตรสัเอาไว้ และเม่ือได้เจรญิขึน้ มีอายตนะ

ครบบริบูรณ์โดยปกติ จึงได้คลอดออกมา และได้รับการบ�ารุงเลี้ยงเติบใหญ่ขึ้นมาโดย
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ล�าดับ จนถึงบัดนี้ทุกคนก็มีนามรูปหรือขันธ์ ๕ เกิดก่อมาตั้งแต่เบ้ืองต้นดังกล่าวอยู่

ด้วยกัน ซึ่งขันธ์ ๕ นั้นก็ได้แก่ รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ 

กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร ความคิดปรุงหรือปรุงคิด และวิญญาณขันธ์  

กองวิญญาณคือความรู้ ย่อเข้าก็เป็น ๒ คือรูปก็เป็นรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ

เป็นนาม ซึง่นามน้ีเรยีกง่าย ๆ กคื็อว่าใจ อนัมหีน้าทีรู้่เป็นสุขเป็นทกุข์หรอืเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทุกข์ไม่สุข มีหน้าท่ีรู้จ�าหมาย มีหน้าท่ีคิดปรุงหรือปรุงคิด มีหน้าที่รู้ที่เรียกว่าเห็น  

รู้ที่เรียกว่าได้ยิน ทางตาทางหู รู้ที่เรียกว่าทราบทางจมูกทางลิ้นทางกาย รู้ที่เรียกว่ารู้

หรือคดิทางมโนคอืใจ รูท้ัง้นัน้กค็อืใจ เป็นกายใจ กายกค็อืกาย ใจกคื็อนาม แยกออก

ไปก็เป็นขันธ์ ๕ ดังกล่าวนั้น คือตัวเราทุกคนนี้ต้องมีกายใจ หรือมีนามรูป หรือมี 

ขันธ์ ๕ ดังกล่าวนี้อยู่ด้วยกัน นี่ส่วนหนึ่ง.

และมีจิตใจอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้ คือรู้อะไร ๆ ได้ และเป็นธาตุที่น้อมไป

ได้ทั้งในด้านดีท้ังในด้านชั่ว เป็นธาตุท่ีเก็บส่ิงที่ประสบพบผ่านไว้ได้ เป็นธาตุที่เก็บ 

ความดีความชั่วที่ท�าไว้แล้วได้ กระท�าชั่วก็เก็บเป็นอาสวะ ดองสันดานเป็นความชั่วไว้ 

ถ้าความดีก็เก็บเป็นบารมีคือความดีที่ท�าเอาไว้ และเป็นที่ตั้งของกรรมคือการงานที่ดี

การงานที่ช่ัวที่ทุก ๆ คนกระท�าเอาไว้ หรือความดีความชั่วท่ีท�าเอาไว้ เพราะฉะนั้น 

เมื่อวิญญาณปฏิสนธิ เป็นปฐมจิตปฐมวิญญาณ ต้องมีดีมีชั่วมีบาปมีบุญ มีอาสวะมี

บารมตีดิมา และเมือ่วญิญาณออกจากร่างเม่ือตายทีเ่รยีกกนั หรอืจะเรยีกว่าจติกต็าม 

กน็�าเอาบญุบาปทีท่�าไว้ไปด้วย น�าเอาอาสวะบารมีทีส่ั่งสมไว้ไปด้วย ฉะนัน้ พระพุทธเจ้า

จงึตรัสสอนให้พิจารณาดูว่า เรามีกรรมคือการงานทีก่ระท�าต่าง ๆ ดหีรือชัว่เป็นของตน 

เป็นทายาทรบัผลของกรรม แต่ไม่ตรสัว่ามขีนัธ์ ๕ เป็นของตน หรอืมีนามรปูเป็นของตน 

แต่ตรัสว่าขันธ์ ๕ หรือนามรูปมิใช่ของตน เป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตน จึงตรัสว่ามี

กรรมเป็นของตน.

เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนนี้จึงประกอบอยู่ด้วย ๒ ส่วน คือส่วนที่ไม่ใช่ของตน

อย่างแท้จรงิ แต่มาเป็นของตนด้วยความยดึถือ กคื็อขนัธ์ ๕ หรือนามรปู หรอืทรพัย์สิน

ต่าง ๆ หรือลาภยศสรรเสริญสุขต่าง ๆ หรือความเสื่อมลาภความเสื่อมยศนินทาทุกข์
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ต่าง ๆ คือทั้งสิ่งที่ปรารถนาทั้งสิ่งที่ไม่ปรารถนา ล้วนไม่ใช่ของตนทั้งนั้น แต่เพราะไป

ยึดว่าเป็นของตนจึงต้องเป็นทุกข์ ในเม่ือสิ่งทั้งหลายต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป  

ส่วนที่เป็นของตนนั้นคือกรรมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ให้พิจารณาเนือง ๆ หรือ

อาสวะบารมีดงัท่ีกล่าวแล้วเป็นของตน จติใจนีเ้องเป็นทีเ่กบ็ส่ังสมบาปบญุกรรมอาสวะบารมี

ทั้งหลายเหล่านี้ คนเราจึงมีกายใจหรือนามรูปส่วนหนึ่ง มีจิตใจส่วนหนึ่ง ซึ่งประกอบ

กันอยู่ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมส่ังสอนให้ทุกคนท�าประโยชน์ 

ทีต้่องการให้บังเกดิขึน้แก่กายใจ เป็นปัจจบุนับ้างเป็นภายหน้าบ้าง กเ็มือ่เป็นกาลเวลา

แล้ว ก็จะต้องมีอดีตคือล่วงไปแล้ว ต้องมีปัจจุบัน ต้องมีอนาคตคือภายหน้า ส�าหรับที่

เป็นอดีตน้ันก็เป็นอดีตไป แต่ท่ีทุกคนจะต้องเผชิญก็คือปัจจุบันและอนาคตภายหน้า 

ซึง่อนาคตภายหน้าน้ันยงัมีความหมายท้ังอย่างหยาบทัง้อย่างละเอยีด อย่างหยาบกเ็ช่น

ชาตหิน้าภายหน้า อย่างละเอียดกค็อืว่าในปัจจบุนันีเ้อง วนันีก้เ็ป็นปัจจบุนั พรุง่นีก้เ็ป็น

ภายหน้า หรือเดือนนี้เป็นปัจจุบัน เดือนหน้าก็เป็นภายหน้า ปีนี้เป็นปัจจุบัน ปีหน้าก็

เป็นภายหน้า หรอืละเอยีดเข้าไปอกี ชัว่โมงนีก้เ็ป็นปัจจบุนั ช่ัวโมงหน้ากเ็ป็นภายหน้า 

ละเอยีดเข้าไปอกีนาทนีีเ้ป็นปัจจบุนั นาทหีน้ากเ็ป็นภายหน้า เพราะฉะนัน้ ปัจจบุนักบั

อนาคตนั้นจึงคู่กันอยู่ ประสานกันอยู่ อันจะนับได้ท้ังในระยะท่ีใกล้ท่ีสุดท้ังไกลท่ีสุด 

ฉะน้ัน คนเราจึงต้องเผชิญปัจจุบันอนาคตอยู่ตลอดเวลา ถ้ายังมีชาติภพต่อไปอีก  

กต้็องเผชญิกบัอนาคตต่อไปอกี ซึง่มาเป็นปัจจบุนัในเมือ่มาถงึ เพราะฉะนัน้ จงึมคีวาม

ต้องการสิ่งที่เกื้อกูล ต้องการความสุขทั้งในปัจจุบันทั้งในภายหน้า.

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนธรรมะให้ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขปัจจุบัน เพื่อ

ประโยชน์สุขภายหน้าประกอบกันไป และนอกจากนี้ยังมีจิตใจอันเป็นข้อส�าคัญที่สุด 

ซึง่จติใจนีก้ล่าวได้ว่า เป็นสิง่ทีมี่ประจ�าอยู่ทุกกาลเวลา และส่ิงทีม่ปีระจ�าอยูท่กุกาลเวลา

นี้กล่าวว่าเป็น “อกาลิโก” ไม่ประกอบด้วยกาลเวลาก็ได้ เพราะว่าไม่ใช่จะต้องก�าหนด

ว่าปัจจุบัน ไม่ต้องก�าหนดว่าภายหน้า แต่มีอยู่ทั้งปัจจุบันทั้งภายหน้า ถ้าหากว่าไม่มี

จติใจเสยีอย่างเดียว กายใจท่ีเป็นนามรปูกไ็ม่ม ีกายใจทีเ่ป็นนามรปูมอียู ่กต้็องมีจติใจ

เป็นปัจจบุนั กเ็พราะมจีติใจประกอบอยู ่เพราะฉะนัน้ กก็ล่าวได้ว่าจติใจนีเ้ป็นอกาลโิก 

ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา มีอยู่ตลอดไป เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนมุ่ง
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อบรมจิตใจอันเป็นข้อส�าคัญนี้เป็นข้อหลัก และเม่ือมีจิตใจดี ก็จะท�าให้การปฏิบัต ิ

ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน ที่เป็นภายหน้าดีด้วย ถ้าจิตใจร้ายไม่ดี ก็จะท�าให้การปฏิบัติที่

เป็นปัจจุบนัทีเ่ป็นภายหน้าร้ายไม่ดด้ีวย การท่ีมาปฏบิตัธิรรมให้จติใจนีเ้ป็นศีลเป็นสมาธิ

เป็นปัญญา หรือให้จิตใจนี้เป็นบุญเป็นกุศล จึงเป็นหลักส�าคัญของการท�าบุญ ท�าบุญ

ไม่ถึงจิตใจ ไม่ท�าให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศล บุญกุศลที่ท�านั้นก็ไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อท�า

จิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศล บุญกุศลจึงจะสมบูรณ์ การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน  

จะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญา ก็ต้องให้ถึงจิตใจ ต้องให้จิตใจเป็นศีลเป็นสมาธิเป็น

ปัญญา จึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมท่ีน�าให้สู่วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกอง

ทกุข์ได้ การปฏบัิติให้ถงึจติใจได้อย่างนีแ้หละเรยีกว่าเป็นปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์

อย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วก็จะเห็นว่า ประโยชน์ทั้ง ๓ นี้  

การปฏบิติัเพือ่ประโยชน์ปัจจบุนั กจ็ะต้องมีประโยชน์ภายหน้าเข้ามาประกอบ ประโยชน์

ปัจจบุนัจงึจะสมบูรณ์ และจึงจะย่ังยืน และการทีจ่ะปฏิบตัใิห้ประโยชน์ภายหน้าสมบรูณ์ 

ก็ต้องมีประโยชน์อย่างยิ่ง พึงปฏิบัติให้ถึงจิตใจเข้ามาประกอบ จึงจะเป็นประโยชน ์

ภายหน้าที่สมบูรณ์ ดังที่ตรัสสอนให้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน ให้มีอุฏฐานสัมปทา 

ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หา

มาได้ กัลยาณมิตตตา คบเพื่อนมิตรที่ดีงาม สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตตามก�าลังทรัพย์ที่หา

มาได้ นี้เพื่อประโยชน์ปัจจุบัน คือเพื่อจะหล่อเลี้ยงกายใจให้ด�ารงชีวิตอยู่ แต่ถ้าเพียง

เท่านีก้ไ็ม่แน่ว่าการแสวงหาทัง้ปวงนัน้จะเป็นไปในทางทีถู่กหรอืในทางท่ีผดิ อาจจะเป็น

ได้ทัง้ ๒ ทาง ถ้าเป็นไปในทางทีผ่ดิกใ็ห้โทษมาก ถ้าเป็นไปในทางทีถู่กจงึจะบงัเกดิคณุ 

จงึต้องอาศยัประโยชน์ภายหน้าทีต่รัสสอนไว้ให้มสีทัธาสมัปทา คอืถงึพร้อมด้วยศรัทธา 

ความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของ

ของตน เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล คือให้งดเว้น

จากความประพฤติท่ีเป็นภัยเวรต่าง ๆ จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยจาคะคือการสละ

บริจาค ปัญญาสัมปทา คือความรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ นี้เป็น

ประโยชน์ภายหน้า ต้องมีธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ประกอบ จึงจะท�าให้การประกอบอาชีพ 

ต่าง ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบันนั้นถูกต้อง อันจะท�าให้เป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์ 

แต่ประโยชน์ที่เป็นภายหน้าน้ีจะเป็นไปด้วยดีต้องอาศัยประโยชน์อย่างยิ่ง คือต้องมา



415วิสาขปูชากถา

ปฏิบัติอบรมจิตใจ ให้จิตเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา หรือให้จิตใจนี้เป็นบุญเป็นกุศล 

หรือให้จิตใจดีนั่นเอง และเมื่อจิตใจดีแล้ว ประโยชน์ภายหน้าคือศรัทธาก็ดี ศีลก็ดี  

จาคะก็ดี ปัญญาก็ดีย่อมเกิดขึ้น และเม่ือประโยชน์ภายหน้ามีศรัทธาเป็นต้นถูกต้อง

บงัเกดิข้ึน ประโยชน์ปัจจบัุนกจ็ะด ีเพราะฉะนัน้ ประโยชน์ทัง้ ๓ นีท้กุคนจึงต้องปฏบิติั

มาตั้งแต่ต้นอาศัยกันดังกล่าว รวมความแล้วประโยชน์อย่างยิ่งเกี่ยวแก่จิตใจนี้ส�าคัญ

มาก จึงเรียกเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอันจะขาดเสียมิได้ เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรม

จึงต้องปฏิบัติให้ถึงจิตใจ จึงจะบรรลุผลตามภูมิตามชั้น จึงจะชื่อว่าปฏิบัติถูกทาง  

ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาที่เป็นอย่างยิ่ง.

เบือ้งหน้าแต่นีพ้งึตัง้สมันนาหารจติ สดบัธรรมภาษติซึง่ท่านจะได้ผลดัเปลีย่น

กันแสดงต่อไป ณ กาลบัดนี้เทอญ.

แสดงเมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒



กัณฑ์ที่ ๖๓ 

วสิาขอัฏฐมปีูชากถา

อิทานิ ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส, ปรินิพฺพานโต ปฏฺาย 

ทวฺตตฺสึสวํจฉฺรุตฺตรปญฺจสตาธกิานิ, เทวฺ สวํจฉฺรสหสสฺาน ิอตกิกฺนตฺาน,ิ ปจจฺปฺุปน-ฺ

นกาลวเสน, เวสาขมาสสสฺ สตตฺวีสตมํิ ทนิ,ํ วารวเสน ปน โสรวาโร โหต,ิ เอว ํตสสฺ 

ภควโต ปรินิพฺพานา, สาสนายุกาลคณนา สลฺลกฺเขตพฺพา.

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนายุกาล จ�าเดิมแต่ปรินิพพานแห่งพระผู้มีพระภาค 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจ้านัน้ บดันีล่้วงแล้ว ๒๕๓๒ พรรษา ปัจจบุนัสมัย พฤษภาคม

มาส สุรทินท่ี ๒๗ เสารวาร พระพุทธศาสนายุกาล นับจ�าเดิมแต่ปรินิพพานแห่ง 

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีนัยอันพึงก�าหนดนับด้วยประการฉะนี้.

อน่ึง วันน้ีเป็นวิสาขอัฏฐมีบชูา คือเป็นวันบูชาในวันแรม ๘ ค�า่แห่งเวสาขมาส

เดือน ๖ อันเป็นวันท่ีก�าหนดว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแห่งพระสัมมา- 

สมัพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดาของเราท้ังหลาย เพราะฉะนัน้ เมือ่วันเช่นนีเ้วียนมาถงึเข้า 

พุทธศาสนิกชนทั้งปวงจึงประกอบพิธีบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรม

และพระสงฆ์ เป็นอนุสติแห่งวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเม่ือจักเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ตรัสไว้ว่า “ดูก่อน 

อานนท์ ธรรมและวินัยใดท่ีเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ธรรมและวินัย
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นั้นเป็นศาสดาของท่านทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา” ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น แม ้

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดาจะเสดจ็ดบัขันธปรนิพิพานแล้ว เราทัง้หลายใน

บัดน้ีก็ยังมีพระธรรมวินัยที่ได้ทรงตั้งไว้เป็นศาสดาแทนพระองค์ เราท้ังหลายได้ชื่อว่า 

มใิช่เป็นหมูช่นท่ีมีพระศาสดาล่วงไปแล้ว แต่ยงัมพีระศาสดาด�ารงอยูค่อืพระธรรมวนิยั 

และครั้งพุทธกาลนั้นเมื่อดูตามหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ก็จะพบว่า พระพุทธศาสนาแบ่ง

เป็น ๒ คือเป็นธรรม ๑ เป็นวินัย ๑ หรือเป็น ๒ ปิฎก วินัย ๑ ธรรม ๑ หรือธรรม 

๑ วนิยั ๑ แต่ว่ากม็แีสดงค�าว่าอภธิรรมไว้ในพระสตูรบางพระสตูร ซึง่มคีวามหมายถงึ

ธรรมะทีเ่ป็นเฉพาะธรรม หรอืเป็นธรรมะทีแ่สดงถึงปรมตัถธรรม ธรรมะทีม่เีนือ้ความ

ลุม่ลกึ แต่กร็วมอยูใ่นหมวดพระธรรมนัน้เอง แม้ในสังคายนาครัง้ที ่๑ ที ่๒ กม็แีสดง

ไว้ว่าสังคายนาธรรมและวินัย ฉะนั้น จึงยังไม่ปรากฏปิฎก ๓ ในสมัยต่อมาจึงได ้

ปรากฏในประวัติของสังคายนา แบ่งเป็น ๓ ปิฎกคือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และ

อภิธรรมปิฎก พิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่า อันที่จริงก็มี ๒ เท่านั้นคือธรรมและ 

วินัย วินัยก็เป็นวินัยปิฎก ส่วนธรรมนั้นก็ย่อยออกเป็น ๒ ส่วน คือสุตตันตปิฎก 

ส่วนหนึ่ง และอภิธรรมปิฎกส่วนหนึ่ง พระไตรปิฎกจึงได้ปรากฏเป็นหลักฐาน เป็นที่

นับถือว่าเป็นพระพุทธปาพจน์ คือเป็นพระพุทธวจนะที่เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้.

และตามพระพทุธภาษติทีท่รงแสดงตัง้พระธรรมวนิยัเป็นศาสดาแทนพระองค์นัน้ 

ก็เป็นข้อที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพึงเคารพรักนับถือพระพุทธวจนะ คือพระธรรม

วินัยหรือพระไตรปิฎกที่พระสงฆ์ได้สังคายนาช�าระและทรงจ�าสืบกันมา จนถึงได้เขียน

ลงเป็นตัวอักษรเป็นหลักฐาน และเป็นที่รับรองสืบกันมาจนถึงบัดนี้ ก็เป็นหลักแห่ง

พระพุทธศาสนาอันนับเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนา จัดเข้าในปริยัติสัทธรรม 

สทัธรรมคอืปรยิตั ิคือเป็นข้อท่ีจะพงึตัง้ใจฟัง ตัง้ใจอ่าน ตัง้ใจก�าหนดจดจ�า เพ่งด้วยใจ

คือพินิจพิจารณาขบเจาะด้วยทิฐิคือความเห็น อันได้แก่การท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง  

นี้เรียกว่าปริยัต ิ และปริยัติน้ันจึงตั้งอยู่บนความจ�าความเข้าใจของแต่ละบุคคล ต�ารา

ต่าง ๆ นั้นก็นับถือว่าเป็นเจดีย์อย่างหนึ่ง ๆ เพราะจารึกพระพุทธวจนะ ต�าราที่กล่าว

น้ีหมายถึงต�าราที่จารึกพระพุทธวจนะ โดยตรงคือพระไตรปิฎก แต่ว่าต�ารานั้นยังไม่
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เป็นปรยิตัธิรรม จะเป็นปรยิตัธิรรมได้กต้็องจ�าได้และมคีวามเข้าใจ จ�าได้น้อยเข้าใจน้อย 

ปริยัติธรรมก็ปรากฏอยู่ในตนน้อย จ�าได้มากเข้าใจมาก ปริยัติธรรมก็ปรากฏอยู่ใน 

ตนมาก เพราะฉะน้ัน ผู้นับถือพระพุทธศาสนาจึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการฟังธรรมหรือ

อ่านหนงัสอืธรรมให้ได้ความจ�าความเข้าใจในธรรมะทีฟั่งและในธรรมะทีอ่่าน จงึจะปรากฏ

เป็นปริยัติธรรมขึ้นที่ตนเอง คือในความจ�าในความเข้าใจของตนเอง นี้เป็นรากฐาน

เปรียบได้กับรากของต้นไม้และเมื่อมีปริยัติแล้วก็ต้องมีปฏิบัติธรรม อันหมายความว่า

น�าปริยัติน้ีมาปฏิบัติให้มีขึ้นในตน คือธรรมะที่จ�าได้และที่เข้าใจนั้น เมื่อยังไม่น�ามา

ปฏิบตัใิห้มใีห้เป็นขึน้ในตน กย็งัไม่เป็นปฏบิติัธรรม แต่เมือ่มเีป็นขึน้ในตนได้ จงึจะเป็น

ปฏบัิตธิรรม และเป็นปฏบิตัธิรรมได้มากหรอืน้อยเพยีงไรนัน้ กแ็ล้วแต่จะปฏบิตัไิด้ คอื

ให้มีให้เป็นขึ้นได้ท่ีตัวเองมากหรือน้อยเพียงไร ยกตัวอย่างเช่น เมื่อฟังธรรมะแสดง 

เรือ่งศีล กจ็�าศลีได้เข้าใจศลีได้ เช่นศลี ๕ กจ็�าได้เข้าใจได้ว่าม ี๕ ข้อ อะไรบ้าง นีเ้ป็นปริยัต ิ

และก็น�ามาปฏิบัติให้เป็นศีลขึ้นที่ตนเอง คือว่าให้ตนเองเว้นได้จากภัยเวร ๕ ประการ 

เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลัก เว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย เว้นจากการ

พูดเท็จหลอกลวง เว้นจากดื่มน�้าเมาสุราเมรัยอันเป็นฐานที่ตั้งของความประมาท  

เมือ่เว้นได้ ๕ ข้อดัง่นี ้กช็ือ่ว่าได้ปฏบิติัให้เป็นศลีข้ึนทีต่น ให้มศีลีขึน้ทีต่น กเ็ป็นปฏบิตัิ

ธรรมขั้นศีล.

และเมื่อได้ฟังเรื่องสมาธิ จ�าเรื่องสมาธิได้ ว่าการท�าสมาธิคือท�าจิตให้ตั้งม่ัน 

มีอารมณ์เป็นอันเดียว ก�าหนดกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่ง เช่น พุทธานุสติระลึกถึง

พระพทุธเจ้า ธัมมานสุต ิระลกึถึงพระธรรม สงัฆานสุต ิระลกึถงึพระสงฆ์ หรอืกรรมฐาน

ข้ออื่น ก็ปฏิบัติได้พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอนุสติ

ดังกล่าว ดั่งนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติให้เป็นสมาธิขึ้น เป็นปฏิบัติธรรมตามภูมิชั้นของสมาธิ คือ

เป็นสมาธิที่ไม่ตั้งมั่นแน่วแน่หรือเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแน่วแน่ และเมื่อเป็นสมาธิขึ้นมาได้ 

ก็ชื่อว่าเป็นปฏิบัติธรรมขั้นสมาธิ.

และเมื่อได้ฟังเรื่องปัญญา ได้รู้จักว่าปัญญานั้นคือความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็น 

ตัวความจริง ในขั้นกรรมและในขั้นที่สูงขึ้นกว่ากรรมคืออริยสัจจ์ ในขั้นกรรมนั้นก็คือ

รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ รู้จักว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญ เช่น
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รูจ้กัว่าทจุรติทางกายทางวาจาทางใจตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนเอาไว้ ฆ่าเขาลกัของ

เขาประพฤติผิดในกาม เป็นกายทุจริต พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดค�าหยาบพูดเพ้อเจ้อ 

เหลวไหล เป็นวจีทุจริต โลภเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของเขามาเป็นของตน พยาบาท 

ปองร้ายเขา มีความเหน็ผดิจากท�านองคลองธรรม เป็นมโนทจุรติ นีเ้ป็นบาป ส่วนตรง

กนัข้ามคือเว้นเสยีได้ แต่ปฏบัิตเิกือ้กลูทีต่รงกนัข้ามนัน้ คอืเว้นจากฆ่าเขาได้ กม็เีมตตา

ช่วยเก้ือกูล เว้นจากลักทรัพย์ได้ ก็ประกอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ  

เว้นจากประพฤติผิดในทางกามได้ ก็ประพฤติชอบในกามทั้งหลาย มีความยินดีอยู่ใน

ความชอบถูก เว้นจากพูดเท็จได้ กพ็ดูความจรงิท่ีเป็นประโยชน์ ทีถู่กกาลเวลา เว้นจาก

พดูส่อเสยีดได้ กพู็ดประสานสามคัคี เว้นจากพดูค�าหยาบได้ กพ็ดูค�าทีไ่พเราะทีสุ่ภาพ 

เว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลได้ ก็พูดค�าที่มีหลักฐานที่มีผล เว้นจากโลภเพ่งเล็งทรัพย์

สมบัติของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ก็มีสันโดษยินดีพอใจในสมบัติของตนในส่ิงที่ตนมีอยู่ 

เว้นจากพยาบาทได้ ก็มีกรุณาช่วยเก้ือกูลเปลื้องผู้อื่นจากความทุกข์ ช่วยผู้อื่นให้พ้น

จากความทุกข์ต่าง ๆ เว้นจากมีความเห็นผิดได้ ก็มีความเห็นถูกชอบตามท�านอง 

คลองธรรม เห็นว่าบุญเป็นบุญ บาปเป็นบาป ท�าบุญก็ได้ผลดี ท�าบาปก็ได้ผลชั่ว และ

บุญบาปที่ท�าเป็นของของตน เหล่าน้ีเป็นต้น เป็นปัญญาในขั้นสามัญทั่วไปทางกรรม

ทางความประพฤติ.

และปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณายิ่งขึ้นไปกว่านั้น ให้รู้จักทุกข์ รู้จัก

เหตุเกิดทุกข์ รู้จักความดับทุกข์ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ตามที่ทรงจ�าแนก

แจกแจงเอาไว้ ก็มีความจ�าได้มีความเข้าใจ อันเป็นขั้นปริยัติ แต่ก็ต้องอยู่ในขั้นปฏิบัติ 

คือท�าปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามเหตุและผล ให้เห็นว่าชั่วจริง ให้เห็นว่าดีจริง ทุจริต

เป็นทุจริตจริง สุจริตเป็นสุจริตจริง บุญเป็นบุญจริง บาปเป็นบาปจริง เป็นปัญญาที่

หยั่งลงตามเหตุและผล และก็พิจารณาให้เห็นแจ้งในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ นั้นแม้ในขั้นต้น 

ขัน้ต�า่ คอืเหน็เกดิดบั เหน็ว่าสิง่ใดสิง่หนึง่ซึง่มคีวามเกดิข้ึนเป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมด

ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา เข้าลักษณะธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม ดังที่มีแสดง

ไว้ในพระสูตรต่าง ๆ ว่า ท่านผู้ที่ฟังธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงแล้วเกิด

ดวงตาเห็นธรรมขึ้นว่า “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺม� สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 

สพฺพนฺต� นิโรธธมฺม� สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา” หัดพิจารณาให้เห็นเกิด
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ดับของสงัขารทัง้หลาย ต้ังต้นแต่จับพจิารณาว่าสงัขารคอือะไร อะไรเป็นสงัขารทีต่นเอง 

สังขารคือสิ่งท่ีผสมปรุงแต่งขึ้นมาตามเหตุปัจจัยนั้น ๆ สังขารที่ตนเองก็คือขันธ์ ๕  

ที่ประกอบเป็นอัตภาพอันน้ี ย่อลงเป็นนามรูปดังที่เรียกว่ากายใจที่ทุกคนมีอยู่ นี้เป็น

สงัขารคอืเป็นสิง่ผสมปรงุแต่ง เพราะเป็นส่ิงทีป่รงุแต่งขึน้ท้ังนัน้ กายก็เป็นสิง่ทีป่รงุแต่ง 

ดังที่ตรัสสอนให้พิจารณาแยกกายนี้ออกเป็นธาตุทั้ง ๔ ดินน�้าไฟลม หรือเติมอากาศ

คอืช่องว่าง ธาต ุ๔ เหล่านีห้รอืว่าธาตุ ๕ มาปรงุแต่งกนัขึน้เป็นกายนี ้ใจเองกป็รงุแต่ง 

คอืเมือ่มอีารมณ์มาประสบทางอายตนะหรอืทางทวารท้ัง ๖ ทวารตาหจูมกูลิน้กายและ

มนะคือใจ จิตออกรับอารมณ์ทางทวารท้ัง ๖ นี้ รับอารมณ์คือรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ และธรรมะคือเรื่องราว ก็เอามาปรุงแต่งคือคิดไปต่าง ๆ และเมื่อปรุงแต่ง

ข้ึนแล้ว กเ็กดิยินดบ้ีาง ยินร้ายบ้าง หรอืว่าเตมิหลงสยบตดิอยูบ้่าง ในอารมณ์ทัง้หลาย

เหล่านั้น เหล่านี้เป็นปรุงแต่งทั้งนั้น คือเป็นสังขารสิ่งที่ผสมปรุงแต่ง.

หัดดูให้รู้จักว่ากายใจน้ีเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง และเมื่อเป็นสังขารคือ

สิ่งผสมปรุงแต่งดั่งนี้แล้ว ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีเกิดขึ้นและดับไป ปรุงให้เกิดขึ้นมา

ก็เป็นเกิด และก็ดับไปก็เป็นดับ นี้เป็นธรรมดาของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลาย 

ดงัจะเห็นได้ท่ีกายและใจของทุกคนนี ้เป็นสิง่ทีต้่องเกดิดบั ดงัทีช่วีตินีไ้ด้ผ่านวยัต่าง ๆ 

มาโดยล�าดับจนถึงปัจจุบัน วัยต้น ๆ ก็เกิดดับไปจนถึงวัยปัจจุบัน วัยปัจจุบันก็ก�าลัง

เกิดดับไป และในท่ีสุดก็จะถึงความดับในที่สุด เช่นเดียวกับมีความเกิดในเบื้องต้น  

ก็ต้องมีความดับในที่สุด เป็นเบื้องต้นของชีวิตเป็นที่สุดของชีวิต เป็นการดูอย่าง 

ระยะยาว แต่ถ้าดูให้สั้นเข้ามาก็จะเห็นว่า ความเกิดดับนั้นมิใช่ว่าเกิดดับในระยะที ่

เรียกว่าเกิดและในระยะทีเ่รียกว่าตายเท่านั้น ในระหว่างเกิดเบื้องต้นตายเบื้องปลายนี้ 

กม็คีวามเกดิดบัอยูใ่นระหว่าง ๆ ตลอดไป แต่อาศยัมสีนัตตคืิอความสบืต่อ สิน้สนัตติ

เมื่อใด ก็เป็นความดับคือตายที่เข้าใจกัน แต่เมื่อยังมีสันตติคือความสืบต่อ ชีวิตก็ยัง

ด�ารงอยู่ต่อไป ดังคนท่ียังด�ารงชีวิตอยู่น้ี เพราะฉะนั้น ความเกิดดับจึงอาจเห็นได้ใน

ระยะสั้น เช่นเดียวกับความเกิดดับของเข็มวินาทีของนาฬิกา ต๊ิกหนึ่งก็เกิดดับทีหนึ่ง 

ติ๊กหน่ึงก็เกิดดับทีหนึ่ง แต่ว่ายังมีติ๊ก ๆ อยู่ คือว่าลานยังไม่หมด ชีวิตก็ด�ารงอยู่  

หมดลานเมื่อใด นาฬิกาก็หยุด เพราะฉะนั้น เกิดดับนี้จึงเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นประจ�าของ

สังขารทั้งหลาย พิจารณาให้รู้จักให้เข้าใจ จะได้ปัญญาที่เข้าถึงสัจจะคือความจริงตาม
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แต่ที่จะได้ปัญญาเห็นแจ้งชัดได้ และต้องอาศัยการพิจารณาดูท่ีตัวสังขาร อาการเกิด

ดับของสังขารก็จะปรากฏให้มองเห็น.

เพราะฉะนั้น ความรู้ที่เป็นสัจจะคือความจริงนั้น จึงมิได้เป็นความรู้ที่ปรุงขึ้น

แต่งข้ึน มใิช่เป็นความรูท้ีเ่ป็นตวัสญัญาคอืความจ�า แต่เป็นความรูท้ีม่องเห็นความเป็น

ไปจริงของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งท่ีแสดงออกมา เพราะว่าสังขารคือส่ิงที่ผสมปรุง

แต่งน้ันแสดงตัวออกมาว่าเกิดดับอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าเมื่อไม่เกิดปัญญาก็มองไม่เห็น 

ฟังพระพุทธเจ้าสอนก็จ�าตามที่ทรงสอน แต่มองไม่เห็น เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตรัส

บอกว่า ไปดท่ีูนัน่แล้วจะมองเหน็ แต่ว่าไม่มปัีญญาทีจ่ะมอง เหมอืนอย่างว่าไม่มสีายตา

ที่จะมอง คล้ายกับคนท่ีมีนาฬิกา แต่ว่าวางอยู่ในที่มืด นาฬิกาก็บอกเวลาแต่มอง 

ไม่เห็น แต่เมื่อมีแสงสว่างจึงจะมองเห็น แสงสว่างนั้นคือตัวปัญญานั่นเอง จึงจะมอง

เห็นว่าเวลานั้นล่วงไปล่วงไป เป็นความเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกขณะ สังขารก็เป็นเวลา 

นั้นเอง จึงเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกขณะ จึงบอกตัวเองอยู่ว่าเกิดดับเกิดดับทุกขณะ.

เมือ่มปัีญญาคอืแสงสว่างมองเหน็ทีต่วัสังขารท่ีแสดงออกมา ดัง่นีแ้หละจงึเป็น

ตัวปัญญา เป็นปัญญาที่เป็นตัวปฏิบัติธรรม คือมองเห็นสัจจะคือความจริง พ้นจาก

ความจ�า พ้นจากความคิดคาดคะเน เพราะว่ามองเห็นเองแล้วก็ไม่ต้องจ�าไม่ต้อง 

คาดคะเน ปัญญาที่มองเห็นตามความจริงดั่งนี้แหละ เป็นปัญญาที่เป็นปฏิบัติธรรม 

และเมื่อปฏิบัติได้ดั่งนี้ ก็ชื่อว่าได้ปฏิเวธสืบต่อกันทันที คือเป็นความรู้แจ้งแทงตลอด 

อันหมายความว่าเสียบแทงถึงสัจจะคือความจริง เจาะแทงเครื่องหุ้มห่อที่ปกปิดเอาไว้ 

เพราะฉะนั้น ปัญญาที่เป็นตัวปฏิบัติธรรมนั้น จึงต้องเป็นปัญญาที่พิจารณานั้นเอง 

พิจารณาให้รู้จักตัวสังขารที่สังขาร และจะได้ปัญญาคือความรู้สิ่งที่เป็นไปของสังขารที่

แสดงออกเป็นสงัขาร คือเกดิดบันัน้ การปฏิบตัทิีเ่ข้าถึงดัง่นีเ้ป็นปัญญาขัน้ปฏบิตั ิและ

ก็จะได้ปฏิเวธอันสูงขึ้นไป คือท่ีเจาะแทงเครื่องปกปิดได้ ท�าให้มองเห็นสัจจะคือ 

ความจริงสว่างโพลงขึ้นได้ ซึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งเหนือขั้นปฏิบัติ อันเรียกว่าปฏิเวธ  

แปลว่ารู้แจ้งแทงตลอด ก็คือเจาะแทงน่ันเอง เจาะแทงสิ่งที่ปกปิด เมื่อเจาะแทงสิ่งที่

ปกปิดได้ กร็ูแ้จ้งได้เหน็แจ้งได้ คอืรูท้ะลปุรุโปร่งโดยไม่มเีครือ่งก�าบงั ไม่มเีคร่ืองปกปิด 

เพราะฉะนั้น ปริยัติปฏิบัติปฏิเวธทั้ง ๓ นี้จึงต้องเป็นไปด้วยกันดั่งนี้.
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และอันน้ีแหละคือศาสนา อันมีความหมายสืบเนื่องจากมีปริยัตินั่นแหละ 

เป็นรากฐานจากค�าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า จงึต้องฟังธรรม ต้องอ่านธรรม ต้องทรงจ�า 

ต้องท�าความเข้าใจ แล้วต้องน�ามาปฏิบัติให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมา แล้วจึง

จะได้ปฏิเวธคือความเจาะแทง เข้าถึงสัจจะท่ีเป็นตัวความจริง อันเป็นผลที่มุ่งหมาย 

การปฏิบัติดั่งน้ีเป็นการปฏิบัติพระพุทธศาสนา จึงอาจจะกล่าวได้ว่า ปริยัตินั้นก็เป็น

ปริยัติศาสนา ปฏิบัตินั้นก็เป็นปฏิบัติศาสนา ปฏิเวธก็เป็นปฏิเวธศาสนา แปลว่าอยู่ที่

ตนทั้งนั้น และความหมายของปฏิเวธนั้น ย่อมมีความหมายถึงความเจาะแทง  

เจาะแทงเครื่องปกปิด หรือเจาะแทงสิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัจจะคือความจริง.

รวมความก็คือว่า เจาะแทงอวิชชา ความไม่รู้ โมหะ ความหลง เจาะแทง 

ตัณหาคือความด้ินรนทะยานอยาก หรือจะเรียกรวมเข้ามาว่าเจาะแทงโลภโกรธหลง

อันเป็นตัวกิเลสนี้ กิเลสกองโลภกองโกรธกองหลงนี้ ที่มีอยู ่เป็นสันดานของคน 

ทั้งหลาย เป็นเครื่องก�าบังไม่ให้ปฏิบัติเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาได้ แต่ว่าเมื่อ

ได้ตั้งใจปฏิบัติ มีศรัทธาคือความเชื่อ มีวิริยะคือความเพียร มีสติคือความระลึกได้  

มีสมาธิคือความตั้งใจมั่นที่จะปฏิบัติ และมีปัญญาที่รู้ตามธรรมชาติของจิตที่เป็นธาตุรู้ 

เป็นพละคอืเป็นก�าลังของจติใจอยู ่จะท�าให้มกีารปฏิบตั ิเมือ่เป็นศลีเป็นสมาธเิป็นปัญญา

ข้ึนแม้แต่น้อยแล้ว ศีลสมาธิปัญญาที่มีขึ้นนั้น ก็จะเป็นปฏิเวธเจาะแทงกิเลสทุกขั้น  

ศลีก็เจาะแทงกเิลสอย่างหยาบ คอืเจาะแทงโลภโกรธหลงทีเ่ป็นอกศุลมลูทัง้หลาย ท�าให้

โลภโกรธหลงไม่อาจจะเป็นอกุศลมูลได้ คือไม่อาจที่จะท�าให้บุคคลฆ่าเขาบ้าง ลักของ

เขาบ้างเป็นต้นได้ คือท�าให้เว้นได้ และเมื่อเว้นได้ดั่งนี้ การเว้นนั่นแหละเป็นตัวศีลที่

เจาะแทงโลภโกรธหลงทีจ่ะให้ละเมิดศลี ท�าโลภโกรธหลงท่ีเป็นอกศุลมลูดงักล่าวให้สงบ

ลงไปได้ สมาธินั้นเล่าก็เจาะแทงนิวรณ์ คือกิเลสท่ีกั้นจิตไว้ไม่ให้เป็นสมาธิไม่ให้เป็น

ปัญญา ให้สงบลงได้ ปัญญาน้ันเล่าก็เจาะแทงอวิชชาโมหะคือความไม่รูค้วามหลงยดึถือ

ในสิ่งทั้งหลายว่าตัวเราของเราเป็นต้นลงได้ เพราะฉะนั้น ปฏิเวธจึงเป็นผลของการ

ปฏิบัติ ในขั้นศีลก็คือว่าเจาะแทงอกุศลมูล ในขั้นสมาธิก็เจาะแทงนิวรณ์ ในขั้นปัญญา

กเ็จาะแทงอวชิชาโมหะ เปิดให้ปัญญามองเห็นสัจจะคอืความจริง รู้จกัศีลรูจ้กัอานสิงส์

ของศีล รู้จักสมาธิรู้จักอานิสงส์ของสมาธิ รู้จักปัญญารู้จักอานิสงส์ของปัญญา ท�าให้
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เกิดศรัทธาที่ตั้งมั่นยิ่งขึ้น เกิดความเพียรยิ่งขึ้น เกิดสติตั้งมั่นยิ่งขึ้น เกิดสมาธิมากขึ้น 

เกิดปัญญามากขึ้น น�าให้เกิดการปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญามากขึ้น ก็เจาะแทงได้

มากขึ้น จนถึงเจาะแทงกิเลสท่ีเป็นฝ้าท�าให้มองไม่เห็นสัจจะคือความจริงของสังขาร 

ทั้งหลายได้ สังขารจึงปรากฏตัวเองได้ว่าเกิดดับ กายใจอันนี้ก็ปรากฏตัวเองว่าเกิดดับ 

หรือว่าขันธ์ ๕ ก็ปรากฏตัวเองว่าเกิดดับ แก่ปัญญาที่ไม่มีเครื่องปิดบัง ท�าให้มองเห็น 

เพราะฉะนัน้ จงึท�าให้เจาะแทงกเิลสได้เดด็ขาดต้ังแต่บางส่วนจนถึงส้ินเชงิ ตามควรแก่

ปัญญาบารมีที่บุคคลปฏิบัติ.

และเมื่อถึงขั้นได้ปัญญาที่เห็นธรรมดั่งนี้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าเป็นองค์

พระพุทธเจ้า ดังที่ตรัสเอาไว้ว่า “โย ธมฺม� ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม โส ม� ปสฺสติ ผู้นั้น

เห็นเรา” หรือ “โย ม� ปสฺสติ ผู้ใดเห็นเรา โส ธมฺม� ปสฺสติ ผู้นั้นเห็นธรรม” ดั่งนี้  

เป็นอนัว่าพระพทุธเจ้า เรายงัเหน็ได้อยูเ่มือ่เหน็ธรรม เมือ่เหน็ธรรมกเ็หน็พระพทุธเจ้า 

เหน็พระพทุธเจ้ากช็ือ่ว่าได้เหน็ธรรม ดงัทีต่รสัไว้นัน้ เพราะฉะนัน้ พระศาสดาจงึยงัคง

ด�ารงอยู่ พระพุทธเจ้าก็ยังคงด�ารงอยู่ พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ก็ยังคง

ด�ารงอยู ่ทกุคนจงึยงัมโีอกาสได้ฟังธรรม ได้ปฏบัิตธิรรม และได้เห็นธรรมคือพระพทุธเจ้า 

ทกุคนจงึยงัคงมพีระศาสดาของตน มทีัง้พระธรรมวินยัและท้ังพระพทุธเจ้า ในเมือ่ปฏบิตัิ

ให้เห็นธรรมดังที่ตรัสไว้นั้น.

อิโต ปร� สกฺกจฺจ� ธมฺโม โสตพฺโพ.

เบือ้งหน้าแต่นีพ้งึตัง้สมันนาหารจติ สดบัธรรมภาษติซึง่ท่านจะได้ผลดัเปลีย่น

กันแสดงในล�าดับต่อไป.

แสดงเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๒



กัณฑ์ที่ ๖๔ 

มโนนวิารณกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ยโต ยโต จ ปาปกํ ตโต ตโต มโน นิวารเยติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนนั้น ย่อมแสดงสัจจธรรม ธรรมะท่ีเป็นตัว

ความจรงิทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรัสรู้ พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูส้จัจธรรมคืออรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ตามที่

ได้ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนาแล้ว ก็แสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอน จ�าเพาะ

ในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นอันผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ และมีนิทานคือเหตุ  

ซึง่เป็นเหตใุห้ทรงแสดงธรรม อนัจะน�าให้ตรองเห็นตามเรือ่งราวท่ีเป็นไป และมีปาฏหิารย์ิ

คือให้ผลจริง ผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ธรรมะที่

พระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ซึง่ตัง้เป็นพทุธศาสนาขึน้ ท่ีเราท้ังหลายได้นบัถือ ได้สดบัตรบัฟัง 

ได้เรยีนได้อ่าน และได้ปฏบิตักินัอยูท่กุวนันี ้โดยปรยิายคอืทางอันหนึง่ ได้ตรสัสอนไว้

ตามพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้น ซึ่งแปลความว่า “บาปเกิด

จากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้น ๆ ” ดั่งนี้.
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พระพุทธภาษิตนี้ตรัสสอนให้พึงห้ามใจจากอารมณ์ที่บาปบังเกิดข้ึน อันใจนี้

ย่อมมีอารมณ์ และอารมณ์นั้นก็ได้แก่เรื่องที่ประสบพบผ่านทางอายตนะภายในทั้ง ๖ 

คอื ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย และมนะคือใจเอง กล่าวคือ โดยปกตนัิน้อารมณ์กม็ ี๖ ตาม

อายตนะภายในท้ัง ๖ นัน้ หรอือีกอย่างหนึง่เรยีกว่าตามทวารคอืช่องทางทีเ่กดิอารมณ์

ทั้ง ๖ น้ัน กล่าวคือ รูปารมณ์ อารมณ์คือรูป ก็ผ่านเข้าทางจักขุทวารคือทวารตา 

เพราะทุกคนก็เห็นรูปทางตา สัททารมณ์ อารมณ์คือเสียง ย่อมผ่านเข้าทางโสตทวาร

คอืทวารห ูเพราะทุกคนกไ็ด้ยินเสยีงทางห ูคันธารมณ์ อารมณ์คอื กลิน่ ย่อมผ่านเข้า

ทางฆานทวาร ทวารจมูก เพราะทุกคนก็ทราบกลิ่นทางจมูก รสารมณ์ อารมณ์คือรส 

ย่อมผ่านเข้าทางชิวหาทวาร ทวารลิ้น เพราะทุกคนก็ทราบรสทางลิ้น โผฏฐัพพารมณ์ 

อารมณ์คอืโผฏฐพัพะ สิง่ทีก่ายถกูต้อง ซึง่ผ่านเข้าทางกายทวาร ทวารกาย เพราะทุกคน

กท็ราบสิง่ถกูต้องทางกาย และธมัมารมณ์ อารมณ์คอืเรือ่ง กเ็รือ่งของรปูเสยีงกล่ินรส

โผฏฐัพพะนั่นแหละ ที่ผ่านเข้าไปทางมโนทวาร ทวารใจ เพราะทุกคนก็ทราบเรื่องคิด

เรือ่งทางมโนคอืใจ เพราะฉะนัน้ มโนคอืใจเองนัน้ กก็ล่าวได้ว่าคดิเรือ่งรูเ้รือ่งทางมโนทวาร 

ทวารใจเองด้วย และคิดเรื่องรู้เรื่องควบคู่กันไปกับจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร  

ชวิหาทวาร และกายทวารนัน้ ๆ ด้วย จึงกล่าวได้ว่า ตัวมโนคือใจเองนั้นก็คิดเรื่องรู ้

เรื่องทวารทั้ง ๖ นั้นนั่นเอง.

และบรรดาเรื่องทั้งหลายเหล่านั้น คือ เรื่องรูป เรื่องเสียง เรื่องกลิ่น เรื่องรส 

เรื่องโผฏฐัพพะ และเรื่องราวของรูปเป็นต้นเหล่านั้น บางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งราคะคือ

ความตดิใจยนิดหีรอืชอบ บางอย่างกเ็ป็นท่ีตัง้แห่งโทสะคอืความกระทบกระท่ังขดัเคอืง

โกรธแค้น บางอย่างก็เป็นท่ีต้ังแห่งโมหะคือความหลง เพราะฉะนัน้ บรรดาเรือ่งเหล่านี้ 

บางอย่างจึงเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสดังกล่าว อันนับว่าเป็นบาปทางใจ และเมื่อเป็นบาปทาง

ใจขึน้แล้ว กก่็อเจตนาคอืความจงใจให้ประกอบกรรม เป็นไปตามอ�านาจของราคะหรอื

โลภะ โทสะ และโมหะนั้น เป็นทุจริตต่าง ๆ คือเป็นกายทุจริต ทุจริตทางกายบ้าง 

ได้แก่ ฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง ประพฤติผิดในทางกามบ้าง เป็นทุจริตทางวาจา 

อันเรียกว่าวจีทุจริต ได้แก่ พูดเท็จบ้าง พูดส่อเสียดบ้าง พูดค�าหยาบบ้าง พูดเพ้อเจ้อ

เหลวไหลบ้าง เป็นมโนทุจริต ทุจริตทางใจ คือ โลภเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่น  

น้อมมาเป็นของตนบ้าง พยาบาท ปองร้ายมุ่งร้ายหมายล้างผลาญเขาบ้าง มิจฉาทิฏฐิ 
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ความเหน็ผดิจากท�านองคลองธรรม คือเหน็ว่าบาปบญุไม่เป็นอนักระท�า ไม่มบีาปไม่มี

บุญ และสุขทุกข์เจริญเสื่อมทั้งหลายไม่มีเหตุ เป็นไปเองตามโชคหรือตามคราว และ

ทุกอย่างไม่มี เช่นมารดาบิดาไม่มี ครูบาอาจารย์ไม่มี ตลอดจนถึงพระอรหันต์คือ 

พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มี โลกนี้โลกหน้าไม่มี ทุกอย่างไม่มี ซึ่งเป็นความเห็นผิด

จากท�านองคลองธรรม เหล่านี้ล้วนเป็นทุจริต ประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจ  

และเรียกว่าเป็นบาปด้วยก็ได้ เป็นอกุศลด้วยก็ได้ เป็นบาปก็คือเป็นความชั่วหรือส่ิง 

ที่ชั่ว เป็นอกุศลก็คือเป็นสิ่งที่ตัดกุศล ไม่ใช่เป็นกิจของคนฉลาด.

เพราะฉะนั้น กรรมเหล่านี้คือทุจริตก็ดี บาปอกุศลก็ดี จึงบังเกิดขึ้นทางกาย

ทางวาจาทางใจ เป็นผลมาจากบาปทางใจ บาปทางมโนคือใจ ก็มาเป็นบาปทางกาย

ทางวาจาที่หยาบออกไปอีก และบรรดาบาปทั้งปวงเหล่านี้ก็ล้วนเกิดจากอารมณ์คือ 

เร่ืองทัง้หลายดังกล่าว อันเป็นทีต้ั่งของราคะหรอืโลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้างดงักล่าว 

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้มาพิจารณาให้รู้จักใจของตนเองและอารมณ์

แห่งใจของตนเอง เพราะทกุคนนัน้ต้องรบัอารมณ์ของใจของตนเองอยู่ทกุขณะ และใจ

เป็นอย่างไรอารมณ์แห่งใจของตนเองเป็นอย่างไรก็ย่อมรู้ เมื่ออารมณ์เป็นอารมณ์ 

อนัเป็นทีต่ัง้แห่งราคะหรอืโลภะ ราคะหรือโลภะบังเกดิขึน้ก็ย่อมรู ้เมือ่อารมณ์เป็นท่ีตัง้

ของโทสะ โทสะบงัเกดิขึน้กย่็อมรู ้เมือ่อารมณ์เป็นทีต่ัง้ของโมหะคอืความคดิความเหน็ผดิ

มีลักษณะดังกล่าวแล้ว โมหะบังเกิดขึ้นก็ย่อมรู้ เพราะฉะนั้น จึงให้มาก�าหนดดูใจของ

ตัวเองว่าอารมณ์ของตัวเองเป็นอย่างไรใจของตัวเองเป็นอย่างไร และเมื่อมาก�าหนด 

ดั่งนี้รู้ได้แล้วว่า ตอนนี้มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสและมีตัวกิเลสอันเป็นบาปทางใจ

บังเกิดขึ้น อันจะก่อให้เกิดเจตนาคือความจงใจประกอบบาปทางกายทางวาจาทางใจ 

ซึ่งเป็นทุจริตเป็นบาปเป็นอกุศลต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ก็ให้รู้ว่านี่เป็นบาป ใจเป็นบาป

ก่อน และเมือ่ใจเป็นบาปแล้ว กายวาจาใจกเ็ป็นบาปชัน้หยาบเข้ามาอกีชัน้หนึง่ด้วย ให้

รู้ดั่งนี้ ก็รู้ได้ในเมื่อก�าหนด และก็ให้รู้ว่า เมื่อเป็นดั่งนี้จึงเป็นสิ่งที่มีโทษ ไม่เป็นสิ่งที่มี

คณุ เป็นเครือ่งท�าให้ปัญญาคอืความรู้เสือ่ม คือท�าให้ความรูท่ี้เป็นตัวปัญญานัน้อนัหมาย

ถึงความรู้จริงเห็นจริงไม่แจ่มใส เศร้าหมอง จนท�าให้บังเกิดความฝ้าฟาง ด้วยอ�านาจ

ของบาปทางใจเหล่านี้ปกปิดเอาไว้ ท�าให้ไขว้เขว เป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นทุกข์

เดือดร้อน ไม่เป็นไปเพื่อดับกิเลสและกองทุกข์ ก�าหนดให้รู้จักโทษของบาปทางใจและ
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บาปทางทวารทั้ง ๓ ที่หยาบออกมา เป็นอกุศลทุจริตกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อเป็น

ดัง่นี ้กช็ือ่ว่าเป็นผูท้ีม่สีต ิความระลกึได้ ระลกึถงึอารมณ์ของตนทีเ่ป็นไปอยู่ในปัจจบัุน 

ระลกึถึงบาปทีบ่งัเกดิขึน้อยูใ่นปัจจบุนั เมือ่ระลกึได้ดัง่นีแ้ล้วกจ็ะท�าให้หยุดใจได้ ท�าให้

ใจหยุดจากความน้อมไปหรือความยึดถือเก่ียวข้องด้วยอารมณ์ที่เป็นบาป อันจะน�าให้

เป็นบาปทางทวารท้ัง ๓ ต่อไปดงักล่าวนัน้ สตดิงักล่าวนีเ้ป็นของส�าคญั และเป็นเครือ่ง

ห้ามใจได้จากอารมณ์นั้น ๆ.

และนอกจากสติแล้ว ควรจะต้องมีอีกอันหนึ่งคือปัญญาซึ่งคู่กันไป ที่จะท�าให้

เห็นโทษของอารมณ์ที่เป็นบาปนั้นชัดเจน และรู้ว่าอารมณ์ท่ีเป็นบาปนั้นพร้อมท้ังใจท่ี

เป็นบาปพร้อมทั้งอกุศลกรรม ย่อมเป็นตัวเหตุแห่งความทุกข์ เพราะนั่นเป็นอกุศลมูล 

มลูของอกุศลทัง้หลายด้วย เป็นตวัอกศุลทัง้หลายด้วย เป็นเหตแุห่งความทกุข์ เมือ่เป็น

เหตแุห่งความทุกข์ดัง่นี ้ จงึควรละเสยีควรเว้นเสีย นีเ้ป็นตัวปัญญาทีรู้่สัจจะคือความจริง 

ควบคู่กันกับสติคือความระลึกได้ ให้มีสติความระลึกได้และตัวปัญญาที่เป็นตัวความรู้

จริงนี้ควบคู่กันไป ตัวปัญญานี้แหละจะเป็นเครื่องข่มใจฝึกใจ สติความระลึกได้เป็น

เครือ่งห้ามใจยบัยัง้ใจ ปัญญาเป็นเครือ่งข่มใจ เม่ือระลึกได้ยับย้ังใจได้และปัญญาข่มใจได้ 

กช็ือ่ว่าห้ามใจได้ เพราะฉะนัน้ เครือ่งห้ามใจจงึต้องใช้สติอนัหนึง่ปัญญาอนัหนึง่ประกอบ

กันไปดังกล่าว จึงจะสามารถห้ามใจได้จากอารมณ์ จากใจที่เป็นบาป ตลอดจนถึง 

อกุศลกรรมทางทวารทั้ง ๓ ดังกล่าวนั้น.

และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ควรจะทราบต่อไปว่า มีอะไรควรจะเป็นที่ตั้งของใจ ที่ใจ

สมควรจะตั้งไว้ ในฝ่ายกุศลในฝ่ายบุญที่เป็นความดีต่าง ๆ ในข้อนี้พระพุทธเจ้าก็ทรง

แสดงไว้หลายประการ เช่น แสดงไว้โดยเป็นบุญกิริยาวัตถุคือที่ตั้งแห่งการท�าบุญ ๓ 

ประการ ได้แก่ บุญส�าเร็จด้วยทาน ๑ บุญส�าเร็จด้วยศีล ๑ บุญส�าเร็จด้วยภาวนา ๑ 

บญุนัน้กไ็ด้แก่ความดอีนัเป็นเครือ่งช�าระความช่ัวจากจติใจ เป็นเครีอ่งช�าระความเศร้าหมอง

ในจิตใจให้หมดไป เหมือนอย่างเครื่องฟอกล้างเป็นเครื่องช�าระร่างกายให้สะอาด  

ช�าระเสื้อผ้าให้สะอาด บุญก็เป็นเครื่องช�าระล้างเช่นนั้นเช่นเดียวกัน โดยตรงก็คือ 

เป็นเคร่ืองช�าระกิเลสที่เป็นเครื่องท�าจิตให้เศร้าหมอง บุญจึงเป็นเครื่องฟอกจิต  

เป็นเครื่องช�าระจิตให้บริสุทธิ์สะอาด พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยทั่วไปว่า เป็นบุญที่ส�าเร็จ

มาจากทานข้อ ๑ ส�าเร็จมาจากศีลข้อ ๑ และส�าเร็จมาจากภาวนาข้อ ๑.
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เพราะฉะนัน้ จงึให้ตัง้ใจเอาไว้ในทานคอืการให้การบรจิาค เพราะทานคอืการ

ให้การบริจาคนี้ ย่อมเป็นเครื่องช�าระล้างโลภะคือความโลภ มัจฉริยะคือความตระหนี่

เหนียวแน่นในจิตใจ อันเป็นตัวท�าให้จิตใจเศร้าหมอง ทานท�าให้จิตใจเป็นใจท่ีกว้าง  

สละบริจาคได้ในทรพัย์ท่ีควรบรจิาคในสิง่ท่ีควรบรจิาค แก่ผูท้ีค่วรบรจิาคให้ เพราะฉะนัน้ 

แม้ทานนีจ้งึต้องเป็นกศุลทานคอืเป็นทานทีเ่ลอืกให้ กล่าวคอืต้องเลอืกเจตนาของตวัเอง 

ให้เป็นเจตนาที่ดีก่อนแต่ให้ เป็นเจตนาที่ดีในขณะที่ก�าลังให้ เป็นเจตนาที่ดีในเมื่อ 

ให้แล้ว และต้องเลือกทรพัย์สินสิง่ของท่ีควรให้ เป็นส่ิงทีส่มควรจะให้ได้ ไม่ท�าให้ตนเอง

เดือดร้อน และเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ ท�าให้ผู้รับได้รับความสุขตามสมควร 

และผู้รับนั้นก็ต้องเป็นบุคคลผู้ที่ควรจะให้ กับต้องรู้จักที่จะต้องเลือกผู้ที่ควรจะให้ดังที่

กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัว่า “ทานท่ีผูใ้ห้เลอืกแล้วอนัพระสคุต

ทรงสรรเสริญ” ด่ังนี้ และก็เป็นกุศลทานคือทานที่เป็นกุศล ให้ตั้งจิตไว้ในทานคือ 

การให้การบริจาคนี้อย่างหนึ่ง.

ให้ตั้งจิตไว้ในศีล คือความตั้งใจที่จะสมาทานถือปฏิบัติในศีล เป็นการงดเว้น

จากเจตนากรรม พร้อมทัง้กรรมทีเ่ป็นอกุศลทัง้หลาย อนัเป็นเครือ่งท�าตนเองและผูอื้น่

ให้เดือดร้อน และให้ต้ังอยู่ในวิรัติเจตนาคือความตั้งใจงดเว้นจากกรรมที่เป็นอกุศล 

ทั้งหลายเหล่านั้น จากเจตนาท่ีเป็นอกุศลทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ท�าให้เกิด 

มศีลีข้ึน จึงให้มใีจตัง้อยูใ่นศลี ศลีทีต่ัง้ใจจะงดเว้น ๕ ประการ หรอื ๘ ประการ หรอื

ยิ่งกว่านั้นตามแต่ที่จะสามารถปฏิบัติได้.

อนึง่ ให้ตัง้ใจไว้ในภาวนาอันหมายความว่า ในสมถภาวนาอย่างหนีง่ ในวปัิสสนา

ภาวนาอย่างหน่ึง สมถภาวนาน้ันก็คือในกรรมฐานทีจ่ะท�าจติให้สงบตัง้มัน่อยูใ่นอารมณ์

อันเดียว ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นเครื่องก�าจัดนิวรณ์คือกิเลสที่บังเกิดขึ้นอันเป็นเครื่องกั้นจิตไว้

ไม่ให้ได้สมาธ ิและไม่ได้ปัญญา กล่าวคอืจติของบคุคลนัน้โดยปกตกิม็ปีกตทิีฟุ่ง้ซ่านไป

ในอารมณ์ต่าง ๆ จงึบงัเกดิกามฉนัทะคอืความรกัใคร่ในกามบ้าง บงัเกดิความกระทบ

กระทัง่หงดุหงดิพยาบาทปองร้ายขดัเคืองผูอ้ืน่บ้าง หรอืไม่เช่นนัน้กบ็งัเกดิความง่วงงนุ

เคลบิเคลิม้ หรอืไม่เช่นนัน้กบ็งัเกดิความฟุง้ซ่านร�าคาญใจ และบางทกีเ็กดิวิจกิจิฉาคอื

สงสัยเคลือบแคลงไปในพระพุทธเจ้าบ้าง ในพระธรรมบ้าง ในพระสงฆ์บ้าง ในสิกขา
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คือข้อปฏิบัติต่าง ๆ บ้าง ดั่งนี้เป็นต้น ล้วนเป็นเครื่องท�าใจให้อ่อนก�าลัง ให้ไม่มีก�าลัง 

ไปในทางฟุง้ซ่านบ้าง ไปในทางหดหูเ่ข้ามาบ้าง ไปในทางทีใ่จไม่ตัง้มัน่ด้วยความเคลือบแคลง

สงสยัต่าง ๆ บ้าง เพราะฉะนัน้ จงึต้องหดัท�าใจให้สงบจากนวิรณ์เหล่านี ้และจะปฏบิตัิ

ได้ก็ด้วยการที่มาเปลี่ยนอารมณ์ มาเปล่ียนที่ตั้งของใจให้ใจมาต้ังไว้ในอารมณ์ของ

กรรมฐาน ในกรรมฐาน เป็นต้นว่าส่งใจมาระลกึถงึคณุของพระพทุธเจ้า ส่งใจมาระลกึ

ถงึคณุของพระธรรม ส่งใจมาระลกึถงึคุณของพระสงฆ์ เป็น พทุธานสุสต ิ ธมัมานสุสต ิ

สังฆานุสสติ จะท�าให้จิตมีความสงบ ตั้งอยู่ในความเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัย  

ดั่งนี้ก็เป็นภาวนาอย่างหนึ่งทางสมถภาวนา.

อกีอย่างหน่ึงทางวปัิสสนาภาวนา คอือบรมปัญญาให้รูแ้จ้งเหน็จรงิในคติธรรมดา

ของสงัขารและในสจัจธรรมท่ีควรจะรู ้ดงัทีต่รสัสอนไว้ให้พจิารณาเนอืง ๆ ๕ ประการ

ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา 

ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้  

เราจะต้องพลัดพรากจากของที่รักของที่ชอบใจท้ังส้ิน เรามีกรรมเป็นของของตน  

เป็นทายาทรับผลของกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง

อาศัย จะกระท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว ก็จะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น.

อนึ่ง หัดพิจารณาให้รู้จักว่าอัตภาพของทุก ๆ คนนี้ กล่าวคือความเป็นอัตตา 

ตวัตนของทกุ ๆ คนนี ้ทีย่ดึถอืกนัอยูต่ามสมมตบิญัญตันิัน้ แยกออกไปได้เป็นขนัธ์ ๕ 

คอืเป็นรปูขนัธ์ กองรปู นีเ้ป็นส่วนรปูกาย เวทนาขนัธ์ กองเวทนาคอืความรูเ้ป็นสขุเป็น

ทุกข์เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข เป็นสัญญาขันธ์ กองสัญญา คือความจ�าได้หมายรู้ 

เช่นจ�ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรื่องราว เป็นสังขารขันธ์ กองสังขารคือความคิดปรุง

หรือความปรุงคิดต่าง ๆ ไปในรูปบ้าง ในเสียงบ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง โผฏฐัพพะบ้าง 

ธรรมะคือเรื่องราวต่าง ๆ บ้าง คิดปรุงไปดีเป็นกุศลก็มี คิดปรุงไปไม่ดีเป็นอกุศลก็มี 

คดิปรงุไปกลาง ๆ ท่ีเรยีกว่าอัพยากฤตกมี็ และมวิีญญาณขันธ์ กองวิญญาณคอืความรู้ 

ในเมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกประจวบกัน คือเมื่อตากับรูปประจวบกัน 

ก็เกิดจักขุวญิญาณ ได้แก่การเหน็คอืรูเ้หน็ เมือ่หกูบัเสยีงประจวบกนักเ็กิดโสตวญิญาณ 

คือรู้ได้ยินที่เรียกว่าได้ยิน จมูกกับกลิ่นประจวบกันก็เกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าทราบกลิ่น 



430 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

เมื่อลิ้นกับรสประจวบกันก็เกิดความรู้รสขึ้นท่ีเรียกว่าทราบรส เม่ือกายและส่ิงท่ีกาย 

ถูกต้องประจวบกันก็เกิดความรู้ขึ้น ที่เรียกว่ารู้โผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้อง เมื่อมโน

คือใจและธรรมะคือเรื่องราวประจวบกันก็เกิดความรู้ขึ้น คือรู้หรือคิดเรื่องราวต่าง ๆ 

เหล่านี้เรียกว่าเป็นวิญญาณทั้งนั้น ก็คือการได้เห็น การได้ยิน การได้ฟัง การได้ทราบ

และการได้คดิคอืการได้รู ้ซึง่รปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะและเรือ่งราวทางอายตนะนีเ้อง 

เพราะฉะน้ัน จึงเรียกว่าวิญญาณ และเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี้ย่อเข้า 

เป็นนาม เพราะฉะนั้น จึงย่อเข้าเป็นรูป ๑ คือส่วนรูปขันธ์ ย่อเข้าเป็นนาม ๑ ก็คือ 

ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ รูปนามก็ดีหรือแยกเป็นขันธ์ ๕ ก็ดี ล้วนเป็น

อนจิจะคอืไม่เทีย่ง เป็นสิง่ทีต้่องเกดิดบั ล้วนเป็นทกุข์ ทนอยูค่งทีไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป ต้องถูกความเกิดความดับอันเป็นความไม่เท่ียงนั้นเหมือนดังบีบค้ัน 

อยู่ตลอดเวลา และเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน ไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นของเรา  

เราเป็นนี่ นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา หัดพิจารณาปลงใจลงไปให้เห็นตามที่เป็นจริง  

ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ดั่งนี้ ชื่อว่าเป็นการหัดปฏิบัติทางวิปัสสนาภาวนา.

การทีส่่งใจไปปฏบิตัใินทานศลีภาวนาดงักล่าวนี ้ชือ่ว่าเป็นการตัง้จติไปในทาง

แห่งกุศลในทางของบุญ บุญกุศลจึงบังเกิดขึ้น คือว่าบังเกิดเป็นเครื่องช�าระจิตใจให้

บริสุทธิ์สะอาด จิตใจจะบริสุทธิ์สะอาดด้วยอ�านาจของทาน ของศีล ของภาวนา ที่เข้า

มาช�าระฟอกล้าง ช�าระฟอกล้างโลภะมัจฉรยิะบ้าง ช�าระฟอกล้างโลภะ โทสะ โมหะบ้าง 

ช�าระฟอกล้างโมหะคือความหลง พร้อมทั้งโลภะและโทสะบ้าง เพราะโดยตรงนั้นทาน

ก็เป็นเครื่องช�าระมัจฉริยะ ศีลนั้นก็เป็นเครื่องช�าระโทสะ ภาวนานั้นก็เป็นเครื่องช�าระ

โมหะ แต่ว่ารวมความแล้วก็เป็นเครื่องช�าระฟอกล้างทั้งราคะหรือโลภะ ทั้งโทสะ และ

ทั้งโมหะน่ันเอง จึงท�าจิตใจนี้ให้บริสุทธิ์สะอาด ความบริสุทธ์ิสะอาดของจิตใจนี้ชื่อว่า

เป็นบุญ ซึ่งปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ และชื่อว่าเป็นกุศล เพราะเป็นเครื่องตัดอกุศล 

ทั้งหลาย และเป็นกิจของคนฉลาด เพราะจะท�าให้ผู้ปฏิบัตินั้นเป็นผู้ที่มีปัญญา ที่เป็น

ตัวความรู้ ที่เป็นตัวความฉลาด คือว่ารู้จริงในสัจจะที่เป็นตัวความจริง.
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อีกอย่างหนึ่ง ก็ตรัสไว้โดยปริยายของการปฏิบัติในไตรสิกขา ได้แก่ศีลสมาธิ

ปัญญา ซึง่กม็นียัเช่นเดยีวกบับญุทัง้ ๓ นัน่เอง คือว่าศีลกไ็ด้แก่บุญท่ีเป็นส่วนศีล สมาธิ

ปัญญากไ็ด้แก่บุญท่ีเป็นส่วนภาวนา แต่ว่าบญุนัน้มเีพิม่ทานขึน้มาอกีข้อหนึง่เป็นข้อแรก 

เพราะฉะนั้น การหัดส่งใจไปในบุญกิริยาทั้ง ๓ ก็ดีหรือในไตรสิกขาก็ดี ชื่อว่าเป็น 

การส่งจิตไปในทางของกุศลท้ังหลาย เมื่อจิตน้อมไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกุศล 

ทั้งหลายดังกล่าวก็ไม่ห้าม หรือว่าเมื่อจิตยังไม่น้อมไป ก็ส่งเสริมให้จิตน้อมไปในทาง

ของบุญในทางของกุศลดังกล่าว เม่ือเป็นดั่งนี้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติชอบตามทางของ

พระพุทธศาสนา.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๒
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ยโต โข อานนฺท ภิกขฺ ุอตตฺนา สลีสมฺปนโฺน โหต ิโน ปร ํอธสิเีล สมปฺวตตฺา, 

เอตฺตาวตาปิ โข อานนฺท ภิกฺขุสงฺโฆ วิหรนฺโต ผาสุํ วิหเรยฺยาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงธรรมะเป็นท่ีอยู่ผาสุกของภิกษุสงฆ์ ตาม 

พระพทุธภาษติทีย่กขึน้ไว้ในเบ้ืองต้น ซึง่ได้เป็นพระพทุธภาษติตรสัตอบค�าถามของท่าน

พระอานนทเถระ ว่าภิกษุสงฆ์จะพึงอยู่ผาสุกด้วยเหตุมีประมาณเท่าไร จึงมีพระพุทธ-

ภาษิตตอบว่า ก็แหละภิกษุสงฆ์ย่อมรวมกันอยู่เป็นหมู่เล็กบ้างเป็นหมู่ใหญ่บ้าง ในวัด

ทั้งหลายในส�านักสงฆ์ทั้งหลายในท่ีพักสงฆ์ทั้งหลาย และโดยเฉพาะในฤดูเข้าพรรษา 

ก็ได้มีกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกบวช และอยู่จ�าพรรษารวมกันอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งเป็น 

อันมาก อันการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่น้ี แม้ในหมู่คฤหัสถ์ก็รวมกันอยู่เป็นหมู่ ต้ังแต่ใน

ครอบครัวหน่ึงขึน้ไปจนถึงเป็นหมูบ้่าน เป็นต�าบล เป็นอ�าเภอ เป็นจังหวดั เป็นประเทศชาต ิ

และบคุคลเป็นอันมากทีร่วมกนัอยูเ่ป็นหมูน่ี ้กจ็ะต้องมธีรรมะเป็นเครือ่งอยูผ่าสกุรวมกนั

เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น แม้พระอานนท์จะกราบทูลถามยกเอาภิกษุสงฆ์ แต่บุคคล
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ผู้รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นอันมากก็จะพึงเป็นเช่นเดียวกัน คือจะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุก

ตั้งแต่ในครอบครัวหนึ่งขึ้นไปด้วยธรรมอะไรบ้าง.

ส�าหรบัการอยู่จ�าพรรษาน้ัน กไ็ด้มแีสดงแล้วว่า ภกิษทุีจ่ะอยูจ่�าพรรษาในทีใ่ด

ที่หนึ่ง ก็ให้เลือกที่ ๆ มีสัปปายะ ๔ ประการคือ ๑. เสนาสนสัปปายะ มีเสนาสนะ

ทีน่อนทีน่ั่งทีอ่ยูอ่าศัยเป็นสปัปายะ ๒. อาหารสัปปายะ มอีาหารเป็นสปัปายะคอืสบาย 

๓. ปุคคลสัปปายะ มีบุคคลที่อยู่ด้วยกันเป็นสบาย ๔. ธรรมสัปปายะ มีธรรมะเป็น

สบาย ข้อ ๔ นี้ก็คือมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ดั่งที่พระอานนท์กราบทูลถามแล้วนั่นเอง 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสตอบยกภิกษุขึ้นเป็นที่ตั้ง เริ่มต้นว่า “ยโต โข อานนฺท ภิกฺขุ  

อตฺตนา สีลสมฺปนฺโน โหติ, โน ปร� อธิสีเล สมฺปวตฺตา” เป็นต้น ซึ่งแปลความว่า  

“ดูก่อนอานนท์ ภิกษุย่อมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตน ไม่กล่าวติเตียนผู้อื่นใน 

เพราะอธิศีล นี้เป็นเหตุข้อหนึ่งที่ท�าให้ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยกันผาสุก”.

อนัค�าว่า ภกิษถุงึพร้อมด้วยศลีด้วยตน นัน้ กค็อืถงึพร้อมด้วยความส�ารวมใน

พระปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระคือมารยาทท่ีพึงประพฤติปฏิบัติท้ังหลาย และ

โคจรคือที่เที่ยวไปอันเหมาะอันสมควร เป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย 

คือว่าเห็นโทษท่ีละเมิดพระบัญญตัทิัง้ท่ีเป็นส่วนอาทพิรหมจรยิกาสกิขา คอืสกิขาทีเ่ป็น

เบื้องต้นของพรหมจรรย์ คือสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์ ๒๒๗ สิกขาบทก็ดี ทั้งที่

เป็นอภสิมาจารกิาสกิขา สกิขาทีเ่ก่ียวด้วยอาจาระคอืความประพฤติกด็ ีโคจรคือทีเ่ทีย่ว

ไปก็ดี อันมานอกพระปาติโมกข์ แม้เล็กน้อยว่าพึงกลัว คือพึงมีหิริคือความละอายใจ 

โอตตปัปะคอืความเกรงกลวัทีจ่ะล่วงละเมดิ จึงไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทแม้เลก็น้อย สมาทาน

คือถือปฏิบัติศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ทั้งเล็กและทั้งใหญ่ด้วยตนเอง และก็ไม่พึง

ยกตนข่มท่าน คือไม่กล่าวติเตียนผู้อ่ืนพล่อย ๆ ออกไปในเพราะอธิศีลคือศีลยิ่ง  

นีส้�าหรบัภกิษุ แม้ส�าหรบัคฤหสัถ์กพึ็งมีศีล ๕ ในกนัและกนัเมือ่อยูด้่วยกนั ไม่เบยีดเบยีน

กนัเพราะละเมิดศีล ๕ ในกนัและกัน และปฏบิตัติามกฎหมายของบ้านเมอืง ตามจารตี

ประเพณีอันดีงามต่าง ๆ อันพึงปฏิบัติต่อกันและกัน ให้อยู่เป็นสุขภายในครอบครัว

ภายในหมูท่ีอ่ยู่รวมกนั ตัง้แต่หมู่เลก็จนถงึหมูใ่หญ่ รวมความว่าต่างปฏบิตัทิางกายทาง

วาจาทางใจต่อกันด้วยดี มีความประพฤติเป็นมารยาทต่าง ๆ ทางกายทางวาจาทางใจ
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ต่อกนัด้วยด ีและไม่เท่ียวไปในอโคจรคือท่ีไม่ควรเทีย่วไปทัง้หลาย คอืในแหล่งอบายมขุ 

แหล่งเสื่อมเสียทรัพย์ท้ังหลาย ท้ังไม่ยกตนข่มท่าน นินทาค่อนแคะกัน เพราะความ

ประพฤติในส่วนท่ีดียิ่งนั้นก็ย่อมจะมีความหย่อนกว่ากัน เสมอกัน และยิ่งกว่ากัน  

ในหมู่ทั้งหลาย เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ไม่ยกขึ้นค่อนแคะนินทากันในที่อันไม่สมควร ในเวลา

อันไม่สมควร แต่ว่าจะหาโอกาสที่จะพูดจาว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน ให้เห็นโทษ

นั้น ๆ และให้ออกจากโทษนั้น ๆ ในเวลาอันสมควร ในที่อันสมควร ก็ย่อมเป็นการ

สมควร นี้เป็นข้อหนึ่ง.

พระอานนท์ก็ได้กราบทูลถามต่อไปอีก ว่ามีข้ออื่นอีกหรือไม่ พระพุทธเจ้าจึง

ตรัสเป็นข้อที่ ๒ ว่า เมื่อมีศีลในกันและกันด้วยดี ไม่ยกตนข่มท่าน ติเตียนกัน 

และกัน ในเพราะศีลอันย่ิงดังกล่าวแล้ว ก็ให้เพ่งตนเอง ใส่ใจตนเอง ไม่เพ่งผู้อื่น  

ไม่ใส่ใจผูอ้ืน่ ซ่ึงพจิารณาดแูล้วกจ็บัความได้ว่า คอืให้เพ่งทัง้ผดิทัง้ถกูของตวัเอง ว่าตวัเอง

นั้นมีข้อผิดอย่างไร มีข้อถูกอย่างไร ควรจะแก้ไขอย่างไร ไม่ควรจะเพ่งทั้งคุณทั้งโทษ

ของผูอ้ืน่ ไม่ใส่ใจต่อผูอ่ื้น ตามพระพทุธภาษติข้อนีก้ไ็ม่ใช่หมายความว่าจะเป็นข้อห้าม

ทัง้สิน้ แต่ว่ากต้็องให้ใส่ใจตนเอง พจิารณาตนเอง ดตูนเอง เพ่งตนเองก่อน ว่าตนเอง

นัน้มคีวามประพฤตผิดิมคีวามประพฤตถูิกอย่างไร หากว่ามคีวามประพฤตผิิดกค็วรจะ

แก้ไขตนเองอย่างไร ส่วนการเพ่งผู้อื่นนั้น เมื่อเป็นมิตรสหายกัน มุ่งดีต่อกัน เมื่อเห็น

มิตรสหายกัน หรือเพื่อนสพรหมจารีเพื่อนผู้อยู่รวมกัน มีความประพฤติไม่เหมาะไม่

ควรอย่างไร ควรจะตกัเตอืนว่ากล่าว กแ็นะน�าตกัเตอืนว่ากล่าว ควรจะแนะน�าให้ออก

จากโทษนั้น ๆ ก็แนะน�าให้ออกจากโทษนั้น ๆ ดั่งนี้เป็นสิ่งที่ควรท�า และโดยเฉพาะ

เมือ่เป็นอปัุชฌาย์อาจารย์กม็หีน้าทีท่ีจ่ะเพ่งดสัูทธวิิหารกิอนัเตวาสิกซึง่เป็นศษิย์ของตน 

ว่าประพฤติอย่างไรเป็นอย่างไร ควรจะตกัเตอืนอย่างไรกต็กัเตอืนไปตามควร ดัง่นีเ้ป็น

สิ่งควรท�า แต่ในพระพุทธภาษิตในข้อนี้ก็เพียงแต่ว่า ไม่มัวแต่ไปเพ่งผู้อื่น แต่ให้เพ่ง

ตนเอง ไม่ควรที่จะดูผู้อื่น แต่ให้ดูตนเอง ให้รู้จักตนเอง และเมื่ออยู่ด้วยกันก็ควรจะ

รู้จักผู้อื่นด้วย แต่ต้องดูตนเองให้รู้จักตนเองก่อน แก้ไขตนเองก่อน แล้วก็ช่วยแก้ไข 

ผู้อื่นในฐานะเป็นเพื่อนสพรหมจารี ในฐานะเป็นมิตรเป็นสหาย ส�าหรับคฤหัสถ์ก ็

ในฐานะเป็นผู้ที่อยู่ร่วมครอบครัว ร่วมหมู่ร่วมคณะกันตามควร เมื่อเป็นดั่งนี้ก็เป็นกิจ

ที่ควรท�า.
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ท่านพระอานนท์ กไ็ด้กราบทูลถามต่อไปว่า จะมข้ีออืน่อกีหรอืไม่ พระพุทธเจ้า

ก็ตรัสตอบเป็นข้อที่ ๓ ว่า ไม่แต่งตั้งตนเอง ไม่มุ่งความมีชื่อเสียง และแม้ว่าจะเป็น 

ผูท้ีไ่ม่มชีือ่เสยีง มคีนรูจ้กัน้อย กไ็ม่สะดุง้เพราะเหตนุัน้ ในข้อนีพ้จิารณาดแูล้วกจ็ะพงึ

เห็นได้ว่า มุ่งที่จะไม่แต่งตั้งตัวเอง เช่นแต่งตั้งตัวเองว่าจะต้องเป็นหัวหน้า จะต้องออก

หน้าเป็นต้น และไม่มุ่งความมชีือ่เสยีง ถงึไม่มีชือ่เสียงและไม่ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นอะไร 

ก็ไม่สะดุ้งเพราะเหตนุัน้ ข้อนีก้เ็ป็นข้อส�าคญัของคนทีอ่ยู่รวมกนัเป็นหมูค่ณะ เพราะว่า

เมือ่อยูร่วมกนัเป็นหมู่คณะ กจ็ะต้องมีผูป้กครอง ต้องมผีูด้แูล แม้ในบ้านกต้็องมหีวัหน้า

ครอบครัว เช่น มารดาบิดาเป็นหัวหน้าครอบครัว พี่เป็นผู้ดูแลน้อง ดั่งนี้เป็นต้น และ

ในหมู่นัน้ ๆ กเ็ป็นเช่นเดยีวกัน จะต้องมหีวัหน้ามผีูด้แูลต่าง ๆ แต่ว่าผูท้ีจ่ะเป็นหวัหน้า

เป็นผู้ดูแลต่าง ๆ น้ัน ย่อมเป็นโดยอัตโนมัติก็มี เป็นโดยการแต่งตั้งก็มี เป็นโดย

อตัโนมตันิัน้กเ็ช่นว่า ในหมูภิ่กษุ ผูท้ีม่อีายพุรรษามากกเ็ป็นทีน่บัถอืของผูม้อีายพุรรษา

น้อยตามพระวินัย และนอกจากนี้ก็ยังมีการแต่งตั้งโดยสงฆ์ให้เป็นเจ้าอธิการ คือ 

เป็นใหญ่ในเรื่องนั้น ๆ หรือมีการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบของคณะสงฆ์  

เช่นให้เป็นเจ้าอาวาสเป็นต้นในวัดนั้น ๆ ในทางครอบครัว เมื่อเป็นมารดาบิดาขึ้นมา 

มารดาบิดาก็เป็นหัวหน้าของครอบครัวโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมีใครแต่งตั้ง ต้องเป็น

ประธานของลูก ๆ ทั้งหลาย ในบรรดาลูก ๆ ทั้งหลาย คนพี่ก็ย่อมจะได้รับนับถือให้

เป็นผู้ที่ดูแลน้อง ๆ ต่อกันลงไป ในหมู่ต่าง ๆ ก็เป็นเช่นเดียวกัน ย่อมเป็นหัวหน้าขึ้น

มาโดยอตัโนมตับ้ิาง โดยการแต่งต้ังบ้าง ตามกฎหมายตามกฎระเบยีบนัน้ ๆ แต่ทัง้นี้

กอ็ย่าให้แต่งตัง้ตวัเองขึน้มาเอง โดยทีเ่มือ่ไม่อยู่ในภาวะทีเ่ป็นหวัหน้าโดยอตัโนมตั ิหรอื

ว่าไม่รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเป็นผู้ดูแล ก็ไม่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเองว่า เราจะต้อง

มีหน้าที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ดูแลนั้น เพราะเหตุนั้น ๆ แม้จะไม่ได้เป็นโดยอัตโนมัติ 

แม้ว่าจะไม่ได้รับแต่งตัง้ กต็ัง้ตัวเองขึน้มา ส�าคญัตัวเองว่าเป็นใหญ่ กจ็ะต้องอยูห่น้าเขา 

ด่ังน้ีเป็นต้น ดั่งนี้เป็นการไม่ถูกต้อง และไม่ต้องการชื่อเสียงให้เป็นผู้ที่คนรู้จักมาก 

แม้ว่าจะไม่มีใครรู้จักมาก มีชื่อเสียงน้อย ก็มีความพอใจ ไม่มีความสะดุ้ง ไม่มี 

ความต้องการ คือไม่มีความสะดุ้งเพราะมีความต้องการ หรือไม่สะดุ้งเพราะความ 

ไม่สมปรารถนาในข้อนี้ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ย่อมจะอยู่เป็นสุข.
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พระอานนทเถระจงึได้กราบทลูถามต่อไปว่า ยังมีข้ออืน่อกีหรอืไม่ พระพุทธเจ้า

ก็ได้ตรัสตอบว่า ยังมีอีก คือว่าข้อ ๔ เป็นผู้ที่ได้อัปปนาสมาธิคือสมาธิที่แนบแน่น 

จนถึงข้ันฌานทั้ง ๔ อันมีในจิตยิ่ง ให้อยู ่เป็นสุขสบายในปัจจุบันได้โดยไม่ยาก  

อนัหมายความว่าให้มาปฏิบตัเิพ่งจติน้ีให้สงบตัง้มัน่อยูใ่นอารมณ์อนัเดียว โดยมาปฏบิตัิ

ในกรรมฐานตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้ เช่นในสติปัฏฐาน ๔ ในกายคตาสติ 

สตพิจิารณากาย ในพทุธานุสสต ิระลึกถึงพระพุทธเจ้า ธมัมานุสสติ ระลกึถงึพระธรรม 

สังฆานุสสติ ระลึกถึงพระสงฆ์ เป็นต้น และเมื่อได้อัปปนาจิตคือจิตที่ตั้งมั่นแนบแน่น

อยู่ในกรรมฐานดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวได้ จนเข้าองค์ฌาน ๑ จนถึง 

๔ ก็ชื่อว่าได้ฌาน ๔ ปฏิบัติให้เป็นผู้ที่ได้ฌาน ๔ ให้มีความช�านาญคล่องแคล่วเข้าได้

โดยไม่ยาก ออกได้โดยไม่ยาก ซึ่งฌานทั้ง ๔ นี้มีอยู่ในอธิจิตคือจิตยิ่ง และเป็นเครื่อง

อยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนั เมือ่มคีวามยุง่ยากใจอย่างใดอย่างหนึง่กดี็ ต้องปฏบิตัภิาระหน้าที่

อนัใดกดี็ กห็าเวลาทีจ่ะมานัง่สงบ ท�าจติให้สงบจากอารมณ์ทียุ่่งยากนัน้ ๆ จากภารกจิ

นัน้ ๆ มาอยูใ่นอารมณ์อนัเดยีวจนถึงฌาน ๔ ได้ สามารถจะท�าได้โดยไม่ยากดัง่นีแ้ล้ว 

ก็จะท�าให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีอธิจิตคือจิตย่ิง หรือประกอบในอธิจิตคือ 

จิตยิ่งได้อยู่เป็นประจ�า ดั่งนี้ก็เป็นเหตุให้อยู่อย่างผาสุกในปัจจุบันจ�าเพาะตน และเมื่อ

ตนอยู่อย่างผาสุกในปัจจุบันแล้ว ตนก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นอันว่าไม่ได้ท�าตนให้

เป็นภยัอนัตรายแก่ผูอ้ืน่ ทัง้ยังแผ่จติทีเ่ป็นสมาธนิีเ้จรญิเมตตาภาวนาเป็นต้น เพือ่ความสขุ

สุจริตของหมู่ได้ด้วย เพราะฉะนั้น หากปฏิบัติให้ได้ในข้อนี้อีกด้วยก็ย่อมเป็นการดี  

จะท�าให้อยู่อย่างผาสุกด้วยกัน.

ท่านพระอานนท์ก็กราบทูลถามต่อไปว่า จะมีอีกหรือไม่ พระพุทธเจ้าก็ตรัส

ตอบว่า ยังมีอีกข้อหนึ่งว่า เมื่อได้ปฏิบัติมาทั้ง ๔ ข้อข้างต้นแล้ว ก็ปฏิบัติท�าให้แจ้ง 

เจโตวิมุตติ ความพ้นด้วยใจ ปัญญาวิมุตติ ความพ้นด้วยปัญญา จนถึงที่สุดหาอาสวะ

มไิด้ เพราะสิน้อาสวะทัง้หลายด้วยปัญญาอนัยิง่เองเข้าถงึอยู ่ดัง่นี ้ตามพระพทุธภาษติ

นีแ้สดงถึงวมิตุตอิย่างสงู ซึง่วมิตุตนิัน้คือความหลดุพ้น เป็นผลมาจากการปฏิบตัใินศลี

ในสมาธิและในปัญญา อันเป็นไตรสิกขาของพระพุทธเจ้า และวิมุตตินั้นตรัสว่ามี ๒ 

คือ เจโตวมิตุต ิความพ้นด้วยใจ อนัหมายความว่าปฏบิตัใินฌาน ส�าเรจ็ในฌานท้ัง ๔ แล้ว 

กม็าปฏบิตัทิางปัญญาต่อไป ความพ้นกช็ือ่ว่าได้มีความพ้นท้ัง ๒ ด้วยกนั คือเจโตวิมุตติ 
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ความพ้นด้วยใจคือด้วยสมาธิจิต อาศัยสมาธิจิตเป็นบาท และปัญญาวิมุตติ ความพ้น

ด้วยปัญญา อาศัยวิปัสสนาปัญญา ปัญญาที่รู ้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารทั้งหลาย  

เป็นเหตตัุดกเิลสและกองทกุข์ทัง้ปวงได้ กเ็ป็นวิมตุติ ความหลดุพ้น เมือ่ได้ฌานมาก่อน 

ก็ได้วิมุตติทั้ง ๒ หากไม่ได้ฌานมาก่อน ได้แต่สมาธิเป็นเพียงบาทของปัญญาเท่านั้น 

ก็ได้วิมุตติ ๑ คือปัญญาวิมุตติเท่านั้น ก็ถึงความส้ินอาสวะได้เหมือนกัน แต่เม่ือได้

ฌานมาก่อนแล้วจึงปฏิบัติทางปัญญาต่อ ก็สามารถจะได้วิมุตติทั้ง ๒ คือ เจโตวิมุตติ

และปัญญาวิมุตติ จนในที่สุดก็สิ้นอาสวะทั้งปวง เพราะตรัสรู้ด้วยปัญญาอันชอบเอง 

เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันดั่งนี้ เป็นที่ครบ ๕ และเป็นข้อสุดท้าย.

เพราะฉะนัน้ จงึรวมความว่าพระพทุธเจ้าได้ตรสัธรรมะเป็นทีอ่ยูผ่าสกุด้วยกนั

ของภิกษุสงฆ์ และฆราวาสก็สามารถน�าไปปฏิบัติใช้ตามได้เช่นเดียวกัน ยกภิกษุขึ้น

เป็นประธานก็มี ๕ ประการ คือ 

๑. ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเอง ไม่กล่าวติเตียนผู้อื่นในเพราะอธิศีล 

๒.  เพ่งตนเองดูตนเอง ไม่เพ่งผู้อื่นดูผู้อื่น 

๓.  ไม่แต่งตัง้ตนเองและไม่มุง่ความมชีือ่เสียงแม้จะไม่ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นอะไร

ไม่มีใครรู้จักหรือมีความรู้จักน้อย ก็ไม่สะดุ้งเพราะตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก

ในเพราะเหตุนั้น 

๔.  ได้ฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่งให้อยู่สบายในปัจจุบันโดยไม่ยาก 

๕.  ท�าให้แจ้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะสิ้นอาสวะ

ด้วยปัญญายิ่งเอง ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ดั่งนี้

รวมเป็นธรรมะ ๕ ประการที่ท�าให้อยู่เป็นสุขด้วยกัน และส�าหรับฆราวาส 

ก็อาจจะกล่าวได้ว่า 

๑.  ก็ให้มีศีลต่อกัน 

๒.  ไม่เอาแต่เพ่งโทษคนอื่น ให้เพ่งดูตัวเอง ให้รู้จักตัวเอง 

๓. ไม่คิดแต่งตั้งตัวเองว่าจะต้องเป็นหัวหน้าในที่นั้น ๆ และไม่มุ่งความมีชื่อ

เสยีงมากแม้จะไม่มีใครรูจั้กหรอืมีใครรูจ้กัน้อย กไ็ม่สะดุง้เพราะมคีวามปรารถนาน้ัน ๆ 
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๔. รู้จักท�าความสงบใจคือรู้จักท�าใจให้เป็นสมาธิแม้เป็นสมาธิสามัญ จะได้

เป็นท่ีพกัผ่อนใจในเวลาทีม่คีวามยุง่ยาก มคีวามเครยีด หรอืมคีวามเหนด็เหนือ่ย กเ็ข้า

นัง่พกัท�าใจให้สงบ ให้ใจสบาย และเม่ือใจหายเหนือ่ยแล้ว ร่างกายก็จะหายเหนือ่ยตาม 

ร่างกายก็จะมีพลัง 

๕. รู้จักท่ีจะระงับความปรารถนา รู้จักที่จะระงับตัณหาความดิ้นรนทะยาน

อยากไปในทางที่ไม่สมควร รู้จักที่จะระงับโลภ ระงับโกรธ ระงับหลง ท�าจิตใจให้พ้น

จากตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากไปในทางท่ีไม่สมควร ให้พ้นจากโลภโกรธหลงได้ 

และเมือ่เป็นดัง่นี ้กช็ือ่ว่าวมิตุตไิด้ แม้เป็นวมิตุตชิัว่คราวหรอืเป็นวมิตุตเิลก็น้อยกใ็ช้ได้ 

คือท�าใจให้พ้นจากอ�านาจของกิเลส จะได้เป็นผู้ไม่เป็นทาสของตัณหา ไม่เป็นทาส 

ของความโลภความโกรธความหลง แต่แม้จะมีตัณหาอยู่ จะมีความโลภความโกรธ

ความหลงอยู่ ก็เป็นนายของตัณหา เป็นนายของโลภโกรธหลง เมื่อเป็นดั่งนี้ แม้มี 

กิเลสอยู่ กิเลสก็จะไม่ก่อโทษ แต่อาจจะอาศัยกิเลสบางอย่างประกอบกระท�าความดี 

ละความชั่วได้.

เพราะฉะนั้น ธรรมะทั้ง ๕ ประการนี้ เมื่อแต่ละคนมีอยู่ ก็จะท�าให้หมู่ที่อยู่

ด้วยกันนั้นอยู่ด้วยกันผาสุก.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๒
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

เย เต อานนทฺ ภกิขฺ ูนวา อจริปพพฺชติา อธนุาคตา อมิ ํธมมฺวนิยํ, เต โว 

อานนฺท ภิกฺขู ปญฺจสุ ธมฺเมสุ สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา ปติฏฺาเปตพฺพาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนนั้น แสดงสัจจธรรม ธรรมะคือตัวความจริง

ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ จึงได้ทรงน�ามาแสดงส่ังสอน จ�าเพาะในข้อที่ควรรู้ควรเห็น 

สามารถทีจ่ะรูเ้หน็ได้ และมนีทิานคอืเหตนุ�าให้ทรงแสดง อนัผูฟั้งอาจตรองตามให้เหน็

จริงได้ และมปีาฏิหารย์ิคอืผูป้ฏบิตัย่ิอมได้รับผลตามสมควรแก่การปฏบิตั ิเดมิกเ็รยีก

รวมกันว่าธรรม ดังในค�าว่า “ทรงแสดงธรรมสัง่สอน” และต่อมากแ็ยกออกเป็น ๒ คอื

เป็นธรรมที่เป็นค�าสอน เป็นวินัยที่เป็นค�าสั่ง เพราะฉะนั้น จึงแจกพระธรรมออกเป็น 

๒ คงเรียกชื่อว่าพระธรรมอย่างหนึ่ง กับพระวินัยอีกอย่างหนึ่ง ธรรมวินัยนี้จึงเป็นข้อ

ใหญ่รวมเข้าในค�าว่าศาสนา ศาสนานั้นเดิมก็แปลว่าค�าสอน แต่เมื่อได้แยกธรรมออก

เป็น ๒ คือธรรมที่เป็นค�าสอน วินัยที่เป็นค�าสั่ง จึงแปลศาสนาว่าค�าสั่งสอนค�าสั่ง 

ก็คือวินัย ค�าสอนก็คือธรรม นี้คือพระพุทธศาสนาแต่เดิมมา.
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ต่อมาจึงได้แยกออกเป็น ๓ ปิฎก คือวินัยก็คงเป็นวินัยปิฎก ธรรมก็แยก 

ออกเป็น ๒ คือเป็นสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก จึงเป็นปิฎก ๓ ธรรมวินัยหรือ 

พระไตรปิฎกนี ้เป็นศาสนาหรอืพระพทุธศาสนาทีเ่ป็นส่วนปรยิัต ิคอืเป็นข้อทีพ่งึเรยีน 

อนัได้แก่ตัง้ใจสดบัตรบัฟัง อ่านท่องบ่นจ�าทรง เพ่งด้วยใจคอืพนิจิพจิารณาขบเจาะด้วย

ทฐิคิอืความเหน็ อนัได้แก่ท�าความเข้าใจให้ถกูต้อง นีเ้ป็นปรยัิตศิาสนา และเมือ่ปฏบัิติ

ตามที่ได้เล่าเรียนนั้น จึงเป็นปฏิบัติศาสนา ก็ย่อลงในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา  

ก็เป็นปฏิบัติศาสนา และเมื่อปฏิบัติก็ย่อมได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติ ตั้งแต่

เบือ้งต้นยกตนให้พ้นจากโลกทีเ่ป็นส่วนชัว่ ขึน้สูโ่ลกทีเ่ป็นส่วนดโีดยล�าดับจนถงึพ้นโลก 

เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพาน ก็เรียกรวบยอดว่าปฏิเวธศาสนา ศาสนาคือปฏิเวธ 

ความรู้แจ้งแทงตลอด ฉะนั้น ค�าว่าศาสนาจึงหมายถึงธรรมวินัยหรือปิฎก ๓ อันเป็น

ส่วนปริยัติ เป็นปริยัติศาสนา ไตรสิกขา ศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติ หรือธรรมทุกข้อ 

ทกุบทท่ีปฏบิตั ิกเ็ป็นปฏิบัตศิาสนา ผลของการปฏิบัตกิร็วบยอดเข้าในมรรคผลนพิพาน 

ก็เป็นปฏิเวธศาสนา.

ศาสนาทั้ง ๓ นี้ก็กล่าวได้ว่า ตั้งอยู่ในบุคคลทุก ๆ คนนี้เอง คือเมื่อตั้งอยู่ใน

ความจ�าของบุคคล ในความเข้าใจของบุคคล ก็เป็นปริยัติ เมื่อตั้งอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจ

ของบุคคล ก็เป็นปฏิบัติ เมื่อจิตนี้ได้รับผลเป็นความรู้ ที่ยกตนให้สูงขึ้นจนถึงมรรคผล

นิพพาน ก็เป็นปฏิเวธ ศาสนานี้จึงตั้งอยู่ในบุคคลทั้งนั้น ต�ารับต�าราที่เป็นภายนอกนั้น

เป็นเคร่ืองจารึกค�าสั่งสอน อธิบายถึงค�าสั่งสอนต่าง ๆ ส�าหรับอ่านอันเป็นการเรียน

อย่างหนึ่ง เป็นต�ารับต�าราแห่งศาสนา แต่ว่าตัวศาสนานั้นตั้งอยู่ในบุคคลดังกล่าว  

ทุก ๆ คนจึงต้องมีความก�าหนดจดจ�า ต้องมีความเข้าใจในพระธรรมวินัยหรือใน 

พระไตรปิฎกให้ตัง้อยู่ในตน จะต้องปฏิบัตเิป็นศลีเป็นสมาธเิป็นปัญญาอยูใ่นตน จะต้อง

มีความรู้แจ้งแทงตลอดเป็นตัวปัญญาในธรรมในวินัยขึ้นในตน จึงจะบรรลุถึงศาสนา  

ถ้ายังอยู่เพียงในต�าราในเล่มหนังสือ ก็ยังไม่เป็นศาสนาท่ีต้ังขึ้นในตน ต่อเม่ือต้ังขึ้น 

ในตนดังกล่าวแล้วจึงจะเป็นตัวศาสนา.

โดยปรยิายคอืทางอนัหนึง่ พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนยกเอาภกิษุใหม่ขึน้เป็นท่ีต้ัง 

ว่าภกิษุเหล่าใดซ่ึงเป็นภกิษุใหม่ บวชไม่นาน มาสูพ่ระธรรมวนิยันีย้งัไม่นาน ภิกษุเหล่านัน้

อันอุปัชฌาย์อาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลาย พึงแนะน�าให้สมาทานให้เข้าถึงให้

ตั้งอยู่ในธรรมะ ๕ ประการเหล่านี้ คือ
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๑.  จงเป็นผู้มีศีล ส�ารวมในพระปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระคือความ

ประพฤติดี โคจรคือที่เที่ยวดี มีปกติเห็นว่าพึงกลัวในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อย 

สมาทานศึกษาอยู่ปฏิบัติอยู่ในสิกขาบทท้ังหลาย ข้อ ๑ นี้ตรัสยกศีลขึ้นเป็นข้อแรก 

เพราะว่าศลีคอืความปกตเิรยีบร้อยดีงามทางกายทางวาจาด้วยความตัง้ใจ ย่อมเป็นต้น

เดมิแห่งคุณธรรมท้ังหลาย และท่ีเรยีกว่ามีศลีนัน้ กด้็วยความส�ารวมอยูใ่นพระปาตโิมกข์ 

คือสิกขาบทที่เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้น ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แล้ว ทรงห้ามมิ

ให้ประพฤตใินข้อทีไ่ม่ควรประพฤต ิให้ประพฤตใินข้อทีพ่งึประพฤต ิและถึงพร้อมด้วย

อาจาระคือความประพฤติที่เป็นมารยาทอันดีงามต่าง ๆ พร้อมท้ังโคจรคือท่ีเท่ียวไป

ต่าง ๆ ซึ่งทรงบัญญัติไว้นอกจากท่ีทรงบัญญัติไว้ในพระปาติโมกข์ มีปกติเป็นผู้มีหิร ิ

ความละอายใจ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อย  

เห็นว่าทกุ ๆ ข้อทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัไิว้แม้เป็นข้อเลก็น้อย อนัตนพงึตัง้ใจสมาทาน

ปฏิบัติให้สมบูรณ์ ไม่ควรละเมิด ข้อ ๑ นี้เป็นข้อส�าคัญ เป็นข้อที่เป็นมูลแห่งความดี

ทั้งปวงที่จะปฏิบัติต่อไป.

๒. ตรัสสอนให้มีทวารอันคุม้ครองแล้วในอนิทรย์ีทัง้หลาย มสีตเิป็นเครือ่งรกัษา 

มีสติเป็นเครื่องปกครองตน ประกอบด้วยใจที่มีเครื่องรักษาใจที่รักษาไว้ทั่วถึงแล้ว  

อนัเรียกว่าอินทรยีสงัวร ข้อว่ามทีวารอันคุม้ครองแล้วในอนิทรย์ีทัง้หลาย ค�าว่า ทวาร นัน้ 

ก็ได้แก่ ทวารทั้ง ๖ คือ จักขุทวาร ทวารตา โสตทวาร ทวารหู ฆานทวาร ทวารจมูก 

ชิวหาทวาร ทวารลิ้น กายทวาร ทวารกาย มโนทวาร ทวารมโนคือใจ และตาหูจมูก

ลิ้นกายและใจนี้เองได้ชื่อว่าอินทรีย์ ท่ีแปลว่าเป็นใหญ่ คือเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน  

ตาเป็นใหญ่ในหน้าทีเ่หน็รปู หเูป็นใหญ่ในหน้าทีฟั่งเสยีง จมกูล้ินกายเป็นใหญ่ในหน้าที่

ทราบกลิน่ทราบรสทราบโผฏฐพัพะคอืสิง่ถกูต้อง มโนคือใจเป็นใหญ่ในหน้าทีรู่ห้รือคดิ

เรื่องราว.

พระพทุธเจ้าตรสัสอนให้คุม้ครองรกัษาทวารท้ัง ๖ อนิทรย์ีท้ัง ๖ เหล่านีด้้วยสติ 

โดยมสีตรัิกษา มีสตคิุม้ครอง พร้อมกบัมีใจทีร่กัษาทัว่ถงึแล้วเป็นเครือ่งรกัษา ทรงเน้น

ที่ใจอันเป็นข้อส�าคัญ เพราะเมื่อรักษาใจข้อเดียว ก็ชื่อว่ารักษาได้ทั้ง ๖ ข้อ แต่แยก

ออกเป็น ๖ กเ็พือ่ให้เหน็ได้ชัด แต่เครือ่งรักษานัน้กคื็อตวัสต ิความระลกึได้ พร้อมทัง้

สมัปชญัญะ ความรูต้วั สตจิงึหมายถงึความระลกึรู ้เป็นเครือ่งรักษาเป็นเครือ่งปกครอง
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ตาหจูมกูลิน้กายและมนะคือใจ โดยตรงก็เป็นเครือ่งรกัษาใจนัน้เอง โดยทีเ่มือ่เห็นอะไร

ด้วยตา ได้ยนิอะไรด้วยห ูได้ทราบอะไรด้วยจมูกด้วยลิน้ด้วยกาย ได้คดิได้รูอ้ะไรด้วยใจ 

ก็มีสติคอยก�ากับใจอยู่มิให้ยึดถือสิ่งเหล่านั้นมาก่อกิเลสให้เป็นความยินดีความยินร้าย 

ไหลเข้ามาท่วมทับใจ โดยปกตินั้นใจมักจะถูกกิเลสคือความยินดีความยินร้ายนี้ไหล 

เข้ามา ทางตาหจูมกูลิน้กายและมนะคอืใจ มาท่วมใจ ใจจงึถกูท่วมอยูด้่วยอารมณ์และ

กิเลสทั้งหลายอยู่เป็นประจ�า จึงตรัสสอนให้มีอินทรียสังวร คือมีสติคอยระมัดระวังใจ

มใิห้ยึดถอืท้ังหมด หรอืมิให้ยดึถอืแต่บางส่วนว่างามว่าไม่งามเป็นต้น อนัจะเป็นเหตุให้

เกิดความยินดีความยินร้าย จึงจะไม่เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาท่วมทับใจ 

และเมือ่ใจมอีนิทรยีสงัวรดัง่นีคุ้ม้ครองรกัษาอยู่ กจ็ะสามารถสมาทานรกัษาศีล ปฏบิติั

ตามพระวินัยบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วได้ทุกข้อทุกบท.

๓. ตรสัสอนให้เป็นผูท้ีพ่ดูน้อย พดูมสีิน้สดุคอืไม่พดูมาก ไม่พดูพล่ามไม่รูจ้บ 

แต่ว่าพดูน้อยตามต้องการ พดูมีสิน้สดุมีจบ โดยให้การพูดองิธรรมะ องิวนิยั องิอรรถ

คือเนื้อความ อิงพยัญชนะคือถ้อยค�า อิงหลักอิงฐาน ให้พูดเป็นธรรมวาที พูดธรรม 

พูดวินัย พูดมีหลักมีฐานและมีสิ้นสุด การพูดนี้ก็เป็นข้อส�าคัญ ทางพระพุทธศาสนา

ได้ตรัสสอนให้พูดในกาลเทศะที่ควรพูด ให้นิ่งในข้อที่ควรนิ่งหรือในกาลเทศะที่ควรนิ่ง 

ให้รูจ้กัส�ารวมวาจา แม้จะเป็นค�าจรงิ ถ้าไม่มปีระโยชน์และไม่ต้องด้วยกาลเทศะกไ็ม่พดู 

ต่อเมื่อมีประโยชน์ต้องด้วยกาลเทศะจึงพูด ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่า “บุคคล

ย่อมสร้างขวานส�าหรบัฟันตวัเองทีป่ากของตวัเอง” คอืว่าพดูให้ร้ายแก่ตวัเอง พดูทีท่�าให้

ตัวเองต้องเดือดร้อน เพราะฉะนั้น จึงให้รู้จักส�ารวมวาจาดังที่ตรัสสอนไว้นี้ คือให้พูด

น้อยตามที่ควรพูด ไม่พูดยิ่งหรือพูดหย่อนกว่าที่ควรพูด แต่แม้พูดก็ให้มีที่สิ้นสุด  

ไม่พูดพล่ามไม่รู้จบ.

๔. ตรัสสอนให้ส้องเสพเสนาสนะป่า เสนาสนะอันสงบสงัด ท่ีป่าหรือว่าท่ี

บรเิวณป่า โดยทีมุ่ง่เสนาสนะอนัสงบสงดัเป็นท่ีตัง้ เม่ือไม่ได้ป่ากใ็ห้ได้เสนาสนะท่ีสงบสงดั 

และเมื่ออยู่ร่วมกันก็ต้องรู้จักปลีกตน ท�าความสงบด้วยตนเอง รู้จักที่จะสร้างป่าขึ้นใน

ใจของตัวเอง เป็นป่าใจเป็นที่สงบสงัดในใจ เมื่อเป็นดั่งนี้ แม้นั่งอยู่ด้วยกันมากคน  

กส็ามารถส้องเสพเสนาสนะอันสงบสงดัได้ ด้วยการสร้างทีส่งบสงดัขึน้ในใจของตวัเอง 

เพราะว่าเมือ่ได้เสนาสนะอันสงบสงดัเป็นกายวเิวกแล้ว คอืสงบสงดักายแล้ว กย่็อมจะ
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ได้จิตตวิเวกคือความสงบสงัดทางจิตคือสมาธิ และเมื่อได้สมาธิก็ย่อมจะได้ปัญญา  

อันเป็นเหตุให้ได้ความเห็นชอบ.

จึงได้ตรสัไว้เป็นข้อค�ารบ ๕ ว่า ให้ประกอบด้วยสัมมาทสัสนะคอืความเหน็ชอบ 

โดยเป็นสัมมาทิฏฐิคือผู้ที่มีความเห็นชอบอันเป็นตัวปัญญา รู้ชอบเห็นชอบนั้นก็คือรู้

เห็นตามทีเ่ป็นจริง เป็นสมัมาทฏิฐิในทางกรรม เป็นสมัมาทฏิฐใินทางอรยิสจัจ์ สมัมาทฏิฐิ

ในทางกรรมนัน้ กมี็ความเหน็ชอบว่ามีกรรมดเีป็นกศุล มกีรรมชัว่เป็นอกศุล เมือ่ท�าด ี

ก็ชื่อว่าท�าดีท�ากุศล เมื่อท�าช่ัวก็ชื่อว่าท�าชั่วท�าอกุศล และมีกรรมเป็นของของตน  

เป็นทายาทรับผลของกรรมที่ท�า คือรับผลชั่วเมื่อท�าชั่ว รับผลดีเมื่อท�าดี หรือว่ารับผล

ชั่วจากกรรมชั่ว รับผลดีจากกรรมดี มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรม

เป็นที่พึ่งอาศัย จักกระท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว ก็จักต้องเป็นทายาทรับผลของ 

กรรมนั้น ด่ังนี้เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบในกรรม มีความเห็นชอบใน 

อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ กค็อืมคีวามรูเ้หน็ตามเป็นจริงในทกุข์ ในเหตเุกดิทกุข์ ในความดับทกุข์ 

ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้.

ธรรมะทั้ง ๕ ประการนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ส�าหรับให้อบรมสั่งสอนภิกษ ุ

ผู้มาใหม่ แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะพึงเห็นได้ว่า เป็นธรรมะที่พึงปฏิบัติส�าหรับทุกคน 

ไม่ว่าจะเป็นภกิษใุหม่ ไม่ว่าจะเป็นภกิษเุก่า ไม่ว่าจะเป็นบรรพชติคอืผูบ้วช ไม่ว่าจะเป็น

คฤหัสถ์ผูเ้ป็นพุทธศาสนกิชนผูน้บัถือพระพทุธศาสนา ก็ชือ่ว่าเป็นผู้ท่ีมาสู่พระธรรมวนิยัน้ี 

หากยงัมไิด้ปฏบิตักิช็ือ่ว่าเป็นผูม้าใหม่ด้วยกนัทัง้นัน้ ต่อเมือ่ปฏบิตัจิงึจะชือ่ว่าเป็นผูเ้ก่า 

เพราะฉะนั้น เมื่อยังมิได้ปฏิบัติ ก็พึงปฏิบัติธรรมะทั้ง ๕ ประการนี้ หรือเมื่อปฏิบัติ

อยู่แต่ยังย่อหย่อน ก็ปฏิบัติธรรมะทั้ง ๕ ประการนี้ให้ยิ่งขึ้น ให้บริบูรณ์ขึ้น จนถึงให้

เต็มบริบูรณ์ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ชื่อว่า ได้เป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา ทั้งส่วนที่เป็น 

ปริยัติศาสนา ทั้งส่วนที่เป็นปฏิบัติศาสนา ทั้งส่วนที่เป็นปฏิเวธศาสนา.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๒
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อตฺตนา โจทยตฺตานํ ปฏิมํเสตมตฺตนา

โส อตฺตคุตฺโต สติมา สุขํ ภิกฺขุ วิหาหิสีติ.

บัดน้ี จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสัง่สอนนัน้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปรารภ

นทิานคอืเหต ุอาทิเช่นบุคคลนัน้ ๆ เหตกุารณ์นัน้ ๆ ทีบ่งัเกดิขึน้ ทรงกระท�าธรรมกีถา

แสดงธรรมโปรด ให้เหมาะแก่นิทานคือเหตุนั้น ๆ ดังในวันนี้ซึ่งเป็นวันปวารณาออก

พรรษา พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงปรารภการออกพรรษาของพระภกิษุสงฆ์ ซึง่จ�าพรรษา

อยู่ในอาวาสนั้น ๆ จึงแสดงเป็นค�าสั่ง คือบัญญัติเป็นพระวินัยให้พระสงฆ์ประชุมกัน

ท�าปวารณากรรมแทนอุโบสถสังฆกรรม กล่าวคือวันอุโบสถสังฆกรรมโดยปกตินั้น  

พระสงฆ์ประชุมกันท�าอุโบสถคือสวดฟังพระปาตโิมกข์ อนัได้แก่พระพทุธบญัญัตทิีต่รสั

สัง่ไว้ เป็นส่วนอาทพิรหมจรยิกาสกิขา เป็นสิกขาคือข้อพงึศึกษาปฏบิตัอินัเป็นพรหมจรรย์

เบื้องต้น คือเป็นส่วนส�าคัญ แต่ว่าในวันออกพรรษานี้ ตรัสให้สงฆ์ประชุมกันและ 

ทกุ ๆ รปูต่างเปล่งวาจาปวารณา คอืขอให้เพือ่นสพรหมจารทีัง้หลาย อาศยัความเอน็ดู
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อนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือน ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ยินก็ดี ด้วยได้รังเกียจสงสัยก็ดี 

เป็นการทรงบัญญัติพระวินัย ให้ต่างกล่าววาจาอนุญาตให้ตักเตือนกันได้ ไม่ว่าจะเป็น

พระเถระคือเป็นพระผู้ใหญ่ เป็นมัชฌิมะคือปานกลาง เป็นนวกะคือผู้มาใหม่ ต่างให้

ตักเตือนกันได้ คือเมื่อได้เห็นก็ดี ได้ยินได้ฟังมาก็ดี ได้รังเกียจสงสัยก็ดี ว่าท่านผู้ใด

จะเป็นพระเถระ มัชฌิมะ หรือว่านวกะคือผู้ใหม่ ประพฤตไิม่ดไีม่ชอบอย่างใดอย่างหนึง่ 

ก็ขอให้ผู้ที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รังเกียจสงสัยนั้น ว่ากล่าวตักเตือนด้วยข้อที่ประพฤติ

ผิดพลาดนั้น ๆ.

และผู้ที่ได้รับค�าตักเตือน ไม่ว่าจะเป็นพระเถระ เป็นมัชฌิมะ หรือเป็นนวกะ 

ก็ยินยอมรับฟังและพิจารณาดู เมื่อตนประพฤติผิดจริงก็รับผิด บอกกล่าวข้อที่ผิดนั้น 

แสดงข้อทีผ่ดินัน้ให้ปรากฏ และตัง้ใจส�ารวมระวงัต่อไป เพือ่จะไม่ประพฤตผิดิเช่นนัน้อกี 

และหากว่าถ้าไม่ผิด ก็ชี้แจงให้ผู้ท่ีตักเตือนทราบตามความเป็นจริง ทั้งน้ีโดยผู้ท่ีมา 

ตักเตือนก็ท�าโดยเมตตา ผู้รับค�าตักเตือนก็รับด้วยความรู้สึกขอบคุณ มีเมตตาต่อผู้ 

ตักเตือน ไม่เตือนด้วยความมุ่งร้าย และไม่รับเตือนด้วยความโกรธแค้น เรียกว่า 

ต่างยินดีที่จะเตือนและที่จะรับเตือนแก่กันและกัน ด้วยเมตตาจิตเป็นที่ตั้ง ดั่งนี้เรียก

ว่าการท�าปวารณากรรม.

อนีง่ พระพทุธเจ้าได้ทรงเหน็ว่า ความทีภ่กิษทุัง้หลายปฏบิติัตนให้เป็นผูว่้าง่าย

โดยธรรม คือยินดีรับฟังค�าตักเตือนของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ไม่ท�าตนเป็นผู้ที่

ใครว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้ ฉะนั้น จึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทเอาไว้ ปรับโทษแก่ภิกษุที่

เป็นผู้หัวดื้อ ท�าตนให้ผู้อ่ืนว่ากล่าวตักเตือนมิได้ ไม่ยอมรับเตือนจากใคร ทั้งไม่ยอม

กล่าวตกัเตอืนใคร เป็นอาบัติอย่างสงู และได้ตรสัไว้ว่า “เอว� ส�วฑฒฺา ห ิตสสฺ ภควโต 

ปริสา บรษิทัของพระผูมี้พระภาคเจ้านัน้เจรญิแล้วด้วยอาการอย่างนี ้ยททิ� อญฺญมญฺญวจเนน 

อญญฺมญญฺวฏฺุาปเนน คือด้วยการว่ากล่าวตกัเตอืนกนั ด้วยการยงักนัและกนัให้ออก

จากโทษทั้งหลาย” ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น การที่ยินดีที่จะเตือนกันและกัน และการที่จะ

รับเตือนจากกันและกัน จึงเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมาย จึงได้ทรงบัญญัติไว้ใน

พระปาตโิมกข์ดัง่น้ัน และทรงบัญญตัปิวารณากรรมไว้ส�าหรบัภกิษทุัง้หลายได้ท�าปวารณา

ต่อกันในวันออกพรรษาเช่นวันนี้.
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ก็แหละ มีบคุคล ๓ จ�าพวก บุคคลจ�าพวกที ่๑ เรยีกว่าอปัุชฌายะ พระอปัุชฌาย์ 

ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในการให้อุปสมบทแก่กุลบุตรทั้งหลาย อุปัชฌายะมีหน้าที่เป็น 

ผู้คอยดูแลสัทธิวิหาริก คือภิกษุใหม่สามเณรใหม่ที่อุปัชฌายะรับบวชให้ อันหมายถึง

เป็นผู้ปกครองดูแลว่ากล่าวตักเตือน ฉะนั้น จึงเรียกว่าอุปัชฌายะ ที่แปลว่า ผู้เข้า 

ไปเพ่ง คือผู้ดูแลสัทธิวิหาริกทั้งหลาย เมื่อผิดก็ตักเตือน และแม้ไม่ผิดก็ตักเตือน 

ให้รู้จักพระธรรมพระวินัย ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย.

จ�าพวกที่ ๒ คืออุชฌายะ ที่แปลว่า ผู้เข้าไปเพ่งโทษ ได้แก่ ผู้ที่มักชอบเพ่ง

จับผดิผูอ้ืน่ คอยดผููอ้ืน่ บคุคลผูเ้ข้าไปเพ่งโทษนี ้ย่อมมีปกตคิอยแสวงหาโทษแสวงหา

ความผดิของกนัและกัน มกัจะเป็นผูก่้อเรือ่งเดือดร้อนให้บงัเกดิขึน้ เพราะว่าเพ่งจบัผดิ

ผูอ้ืน่ เมือ่เหน็เขาผดิกโ็พนทะนา หรอืแม้ว่าเขาไม่ผดิโดยตรง พอจะหาเหตวุ่าเขาผดิได้ 

ผิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็โพนทะนาขึ้นมา บุคคลผู้เพ่งโทษผู้อื่นนี้ พระพุทธเจ้าทรงติเตียน 

และทรงบญัญตัไิว้ในพระวนัิย เช่นตรสัไว้ในเสขยิวัตร ในหมวดโภชนปฏสัิงยตุ ว่าศกึษา

ว่าเราจะไม่คอยเพ่งผูอ่ื้นในขณะท่ีฉนั คอืไม่คอยเพ่งจบัผดิเพือ่นสพรหมจารใีนขณะทีฉั่น.

จ�าพวกที่ ๓ คือนิชฌายะ คือผู้เพ่งเข้ามา อันได้แก่ผู้เพ่งเข้ามาดูตน ดูความ

ผิดของตนและคอยแก้ไขตนเอง พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “อุชฺฌตฺติพลา พาลา คนพาล

ทั้งหลายมีการเพ่งโทษผู้อ่ืนเป็นก�าลัง นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา ส่วนบัณฑิตทั้งหลาย 

มีการเพ่งดูตนเองเป็นก�าลัง” ดั่งนี้.

เพราะฉะนัน้ ในบคุคล ๓ จ�าพวกนี ้จ�าพวกแรกคอือปัุชฌายะ พระอปัุชฌาย์

คือพระผู้เพ่งสัทธิวิหาริก คือผู้ดูแลปกครอง กับนิชฌัตติคือบุคคลผู้ที่เพ่งตนเอง ดูแล

ปกครองตนเองให้ด ีสองจ�าพวกนีเ้ป็นผูท้ีพ่ระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ว่าให้ปฏบิติัให้กระท�า

ตามหน้าที่ ส�าหรับอุปัชฌายะน้ัน ก็ส�าหรับผู้ที่มีหน้าที่เป็นอุปัชฌายะจะพึงปฏิบัติ  

ส่วนนิชฌายะหรือนิชฌัตติ คือเพ่งตนเองนั้น เป็นหน้าที่ของทุก ๆ คนไม่ว่าบรรพชิต

ไม่ว่าคฤหัสถ์จะพึงปฏิบัติ คือเพ่งดูแลตนเอง ปกครองตนเองให้ดี และบุคคลที่เพ่ง

ตนเองปกครองดูแลตนเองด้วยดีนี ้ย่อมเป็นผูท้ีส่ามารถปกครองตนเองได้ด้วย สามารถ

ปกครองผูอ้ืน่ได้ด้วย ฉะนัน้ จงึเป็นบคุคลทีพ่งึประสงค์ตามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า 
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แต่โดยเฉพาะการเพ่งตนเอง การปกครองดูแลตนเองนี ้เป็นข้อปฏิบติัอนัส�าคญัส�าหรบั

ทุกคนทุกเวลา บุคคลที่ปฏิบัติดีอยู่ในข้อนี้ ย่อมไม่จ�าเป็นที่ผู้อื่นจะต้องมาปกครองว่า

กล่าวดูแลก็ได้ ในเมื่อตนเองปกครองดูแลตนเองด้วยดีแล้ว และจะเป็นผู้พ้นจากการ

ต้องถกูต�าหน ิพ้นจากการลงโทษจากผูอ้ืน่ บคุคลท่ีต้องถูกต�าหนจิากผูอ้ืน่ต้องถูกลงโทษ

จากผูอ้ืน่นัน้ โดยมากย่อมเกดิจากเป็นผูท้ีไ่ม่สามารถจะปกครองดแูลตนเองได้ ตนเอง

จงึปฏิบตัชิัว่ปฏิบัตผิิดต่าง ๆ อันท�าให้ผูอ่ื้นต้องต�าหน ิและท�าให้ต้องถกูลงโทษแม้ตาม

ทางกฎหมายของบ้านเมอืง การเพ่งดูตนเองปกครองดแูลตนเองน้ัน จึงเป็นหลกัส�าคญั

ในการปฏิบัติตน.

และเพ่ือให้สามารถปฏิบติัเพ่งดตูนเองปกครองดแูลตนเองได้ดี จงึได้มพีระพทุธ-

ภาษติตรสัสอนเอาไว้ว่า “อตตฺนา โจทยตตฺาน� จงโจทตนด้วยตน คอืจงเตือนตนด้วยตน 

ปฏิม�เสตมตฺตนา จงสอบสวนตนด้วยตน โส อตฺตคุตฺโต สติมา ผู้ที่มีตนอันคุ้มครอง

ดีแล้ว มีสติ สุข� ภิกฺขุ วิหาหิสิ จักชื่อว่าเป็นภิกษุ คือเป็นผู้เห็นภัยในโทษที่พึงติเตียน

ทัง้หลาย อยู่เป็นสขุ” ดัง่นี ้พระพทุธภาษิตน้ีเป็นหลกัส�าคญัในการปกครองดแูลตนเอง

ดังกล่าวมาแล้ว คือจะต้องมีการโจทตนเอง สอบสวนตนเองด้วยตนอยู่เป็นประจ�า  

โดยปกตินั้นโจทก์คือผู้อื่นอีกคนหนึ่ง จ�าเลยคืออีกคนหนึ่ง ดังที่เป็นโจทก์จ�าเลยกันใน 

คดีโรงศาล หรือในอธิกรณ์ท้ังหลาย ทางพระวินัยส�าหรับภิกษุสงฆ์จะต้องมีบุคคลผู้ 

เป็นโจทก์ จะต้องมีบุคคลผู้เป็นจ�าเลย หรือจะต้องมีภิกษุผู้เป็นโจทก์ จะต้องมีภิกษุผู้

เป็นจ�าเลย แต่ว่าส�าหรบัผูท่ี้สามารถดแูลปกครองตนเองได้นัน้ ตนเองนีแ่หละเป็นโจทก์ 

ตนเองนี่แหละเป็นจ�าเลย คือเป็นบุคคลเดียวกัน แต่แบ่งหน้าที่ออกเป็น ๒ คือตนเอง

ผู้มีหน้าที่เป็นผู้โจทตนฝ่ายหน่ึง ตนเองซึ่งเป็นผู้ถูกโจทคือเป็นจ�าเลยอีกฝ่ายหนึ่ง  

บุคคลผู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ตามพระพุทธภาษิตนี้ คือบุคคลผู้ที่เป็นโจทก์ตนเอง 

ท�าตนเองให้เป็นจ�าเลย ได้แก่เมื่อตนเองประพฤติท�าอะไรลงไปทางกายเป็นกายกรรม 

ทางวาจาเป็นวจีกรรม ทางใจเป็นมโนกรรม ซึ่งโดยปกตินั้นก็ย่อมจะต้องมีผิดบ้าง 

ถูกบ้าง ชัว่บ้างดบ้ีางส�าหรบัสามญัชนทกุคน เม่ือเป็นเช่นนี ้หากว่าตนเองประพฤติชัว่

ไปประพฤติผิดไปทางกายทางวาจาทางใจ ก็ให้ตั้งตนเองนี่แหละเป็นโจทก์ โจทตนเอง

ขึ้นมาว่า ตนเองได้กระท�าผิดดั่งนั้นดั่งนี้ ได้กระท�าชั่วดั่งนั้นดั่งนี้.
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ถ้าหากจะถามว่ามีอะไรเป็นพยาน มีอะไรเป็นหลักฐาน ก็ตอบได้ว่ามีตนเอง

นั่นแหละเป็นพยาน มีตนเองนั่นแหละเป็นหลักฐาน เพราะว่าตนเองย่อมรู้ตนเอง  

ในการกระท�าของตนเองทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอะไร ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งเลก็ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องใหญ่ ตนเองย่อมรู้ตนเอง ย่อมเห็นตนเอง ในการกระท�านั้น ๆ จึงอ้างตนเองได้

ทันทีว่าตนเองนั่นแหละเป็นพยาน และเป็นพยานที่เรียกว่าเป็นประจักษ์พยานอย่าง

แท้จริง เพราะตนเองย่อมเห็นประจักษ์ในการกระท�าของตนเองดีกว่าผู้อื่น ผู้อื่นนั้น 

ก็อาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง อาจจะเพียงรังเกียจสงสัยบ้าง ไม่เหมือนอย่างตนเอง  

ทีเ่ป็นประจกัษ์พยานในตนเองในการกระท�าทกุอย่าง ตัง้แต่ต้นจนถงึทีส่ดุ ตนเองทีเ่ป็น

ประจักษ์พยานนี่แหละจึงเป็นตัวหลักฐาน ตัวหลักฐานที่ตนเองก็ดิ้นไม่หลุดหากได้

กระท�าไปจริง.

เพราะฉะนั้น ตนเองผู้ที่เป็นโจทก์และมีตนเองเป็นพยาน มีตนเองเป็นจ�าเลย

ดั่งนี้ หากจะถามว่าแล้วใครจะเป็นตุลาการ ผู้ที่มาตัดสินตน ก็ต้องตอบว่าตนเองนั่น

แหละเป็นตุลาการ คือเป็นผู้ที่ตัดสินตนเอง โดยตนเองที่เป็นตุลาการนี้ ต้องอาศัยตน

เป็นผู้ที่มีสติ ความระลึกได้ ตลอดจนถึงความส�านึกในผิดและถูก และมีปัญญาคือ

ความรู้จักผิดชอบชั่วดี ตนเองนี่แหละซึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยสติ ความระลึกได้ พร้อม

ทั้งปัญญาดังกล่าว ย่อมสามารถตัดสินตนเองได้ว่าผิดว่าถูกทันทีโดยไม่ชักช้า แต่ว่า

ต้องอาศัยสติต้องอาศัยปัญญา ปราศจากความล�าเอียงเข้ากับตนเอง และสติปัญญา

ที่แท้จริงนั้นย่อมเป็นผู้ตัดสินได้จริงและทันที ซึ่งตนเองก็ต้องรับว่าเป็นความจริง และ

ตนเองกต้็องรบัว่าเป็นผดิถ้าหากว่าท�าผดิ แต่ว่ามตีนเองทีเ่ป็นฝ่ายดือ้ดงึ หรอืเป็นฝ่าย

ล�าเอียง เสนอแย้งต่อค�าตัดสินของตุลาการคือสติและปัญญาของตน เพราะฉะน้ัน  

ถ้าหากว่าพลังของฝ่ายเสนอแย้งอันเรียกว่าเป็นฝ่ายผิดนี้แรงกว่า ตนเองก็ย่อมจะไม่

ยอมฟังค�าตดัสนิของตนเองซึง่เป็นตลุาการ ซึง่เป็นฝ่ายดนีีซ้ึง่เป็นฝ่ายถูกนี ้และตนเอง

ก็อาจจะด้ือดงึไม่ยอมรบัและปฏบัิตผิดิต่อไป ดัง่นีก้เ็พราะว่าก�าลงัสตแิละปัญญาไม่พอ.

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัต่อไปว่า “มีตนอันคุม้ครองแล้ว มสีต ิคอื

ว่าต้องปฏิบัติให้เป็นผู้มีสติระลึกได้ ส�านึกในความผิดชอบชั่วดี มีตนอันคุ้มครองแล้ว 

พร้อมด้วยสติและปัญญา” เมื่อเป็นดั่งนี้ ความเป็นผู้มีสติพร้อมท้ังปัญญาท่ีมีพลังนี้  
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ก็จะสามารถก�าราบตนทีเ่ป็นฝ่ายผดิได้ ก�าราบตนทีเ่ป็นฝ่ายแย้งได้ ท�าให้ตนเองยอมรบั 

และเป็นผูเ้หน็ภยัในโทษทีพ่งึตเิตยีน เมือ่ข้อทีป่ฏบิตัผิดินัน้เป็นภยั คอืเป็นข้อทีพ่งึกลวั 

อนัผูรู้้ตเิตยีน ผูอ้ืน่ทีเ่ป็นผูรู้ ้แม้ตนเองทีเ่ป็นผูรู้้ กต็เิตยีนว่าผดิ ว่าไม่ดมีีโทษ นีแ่หละ

คือภิกษุ ภิกษุโดยอรรถก็คือว่าผู้ท่ีเห็นภัยในโทษที่พึงติเตียนดังกล่าวมานี้ เมื่อเป็น 

ดัง่นี ้กจ็ะท�าให้เป็นผูย้อมรับค�าวนิจิฉยัของตนเองทีเ่ป็นตลุาการอาศยัสตปัิญญาดงักล่าว 

และเมือ่ยอมรบัผดิ กย็อมละคอืไม่ปฏบิตัเิช่นนัน้อีกต่อไป ปฏบัิตทิ�าคนืตามฐานะทีพ่งึ

ท�าได้ จากพระทีต้่องอาบตั ิแล้วกป็ลงอาบตัเิสยี แสดงอาบตัเิสยี ถงึความส�ารวมระวงั

ว่าจะไม่กระท�าเช่นนั้นอีกต่อไป ดั่งนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติ “ท�าคืน” และไม่ท�าผิด 

เช่นนั้นอีกต่อไป.

เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงจะได้ผลตามที่ตรัสไว้เป็นบาทสุดท้ายว่า “สุข� ภิกฺขุ วิหาหิสิ 

เป็นภิกษุ คือเป็นผู้ปกติเห็นภัยในโทษอันพึงติเตียน อยู่เป็นสุข” ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น  

ผู้ที่ปฏิบัติดังพระพุทธภาษิตนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ท่ีสามารถดูแลปกครองตนเองได้ และเม่ือ

ดูแลปกครองตนเองได้ ก็ปกครองดูแลผู้อื่นได้.

อนึ่ง วันมหาปวารณาเช่นวันนี้ เป็นวันท่ีตรงกับวันพระราชสมภพและเสด็จ

สวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกฎุ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที่ 

๔ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ทรงเป็นผู้ฟื้นฟูพระธรรมวินัย เป็นต้นแห่งธรรมยุติก-

ภิกษุทั้งหลาย เราทั้งหลายจึงสมควรที่จะน้อมใจระลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป และน้อมใจถวายส่วนกุศลที่

ได้ปฏิบัติกระท�าทุกอย่าง อันส�าเร็จด้วยทานก็ดี ส�าเร็จด้วยศีลก็ดี ส�าเร็จด้วยภาวนา 

กด็ ีเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัพระองค์นัน้ เพือ่พระองค์

ทรงทราบและได้ทรงอนุโมทนา ทรงเสวยสุขตามสมควรแก่คติวิสัยยิ่งขึ้น.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๒
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อาตุรสฺมิมฺปิ เม กาเย จิตฺตํ น เหสฺสตาตุรํ

เอวํ สิกฺขามิ พุทฺธสฺส สาสนานุคตึ กรนฺติ.

บัดนี้ จักถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในวันมหาปวารณาที่หม่อมเจ้าหญิง 

พวงรตันประไพ ชมุพล พร้อมด้วยพระนดัดาปนดัดา และอบุาสกิาอบุาสกวดับวรนเิวศวหิาร 

ได้บ�าเพ็ญอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วย 

วันมหาปวารณาเช่นวันนี้ เป็นวันที่ตรงกับวันพระราชสมภพและเสด็จสวรรคตแห่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น โดยท่ีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา- 

มงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชสมภพในปีชวด จุลศักราช ๑๑๖๖  

ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๔๗ วันพฤหัสบดีขึ้น ๑๔ ค�่า เดือน ๑๑ อันเป็นวันมหาปวารณา

ตามปักขคณนาวิธี และได้เสด็จสวรรคตในปีมะโรง จุลศักราช ๑๒๓๐ พ.ศ. ๒๔๑๑ 

ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ อันเป็นวันมหาปวารณาเช่นเดียวกัน  

รวมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษาถ้วน เรียงปี ๖๕ พรรษา.

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี ๒ มีปรากฏตามพระราชประวัติว่า เมื่อมี

พระชนมพรรษา ๕ พรรษา ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 
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รชักาลที ่๑ ซ่ึงปรากฏว่ายงัทรงจ�าได้ จนถงึเมือ่ทรงเจรญิพระวัยขึน้แล้ว และพระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาท

สมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั และพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท้ัง ๔ พระองค์

นี้มีแสดงว่า เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทันเห็นซึ่งกันและกัน ดั่งที่แสดงไว้ในพระราช

ประวัติว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเข้าเฝ้ารัชกาลที่ ๑ เมื่อมี

พระชนมพรรษาได้เพียง ๕ พรรษา ดังที่ได้แสดงแล้วนั้น ครั้นมีพระชนมพรรษา ๙ 

ได้มพีระราชพิธตีัง้พระนามเจ้าฟ้า เมือ่มีพระชนมพรรษา ๑๒ สมเดจ็พระบรมชนกนาถ 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั โปรดให้เสดจ็ออกไปรบัครวัมอญทีก่าญจนบุรี 

เมื่อมีพระชนมพรรษา ๑๓ ได้ทรงโสกันต์ เมื่อมีพระชนมพรรษา ๑๔ ได้ทรงผนวช

เป็นสามเณร ๗ เดือน เมื่อมีพระชนมพรรษา ๒๑ ได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ และ 

ในขณะทีท่รงผนวชเป็นพระภกิษนุัน้ พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รชักาลท่ี 

๒ ได้เสด็จสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัได้ทรงสืบพระราชสนัตตวิงศ์ 

เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรง

ผนวชเป็นพระภิกษุต่อมา จนถึงมีพระชนมพรรษา ๒๓ ทรงแปลบาลีได้เป็นเปรียญ 

๕ ประโยค เมื่อทรงมีพระชนมพรรษา ๒๖ ได้เสด็จจากวัดมหาธาตุไปประทับที่ 

วัดราชาธิวาส ได้ทรงเป็นพระราชาคณะเมื่อทรงมีพระชนมพรรษา ๒๖ นั้น และครั้น

เมื่อทรงมีพระชนมพรรษาได้ ๓๓ ได้เสด็จจากวัดราชาธิวาสมาประทับครองวัดบวร-

นิเวศวิหารนี้ และได้ประทับอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารนี้ถึง ๑๔ พรรษา จนถึงเมื่อทรงมี

พระชนมพรรษาได้ ๔๗ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้เสด็จ

สวรรคต เสนาบดแีละผูใ้หญ่ท้ังปวงได้กราบบงัคมทลูขอให้ทรงปรวิรรตลาผนวช จงึได้

ทรงลาผนวชไปเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตั ิเป็นรชักาลท่ี ๔ ทรงผนวชอยู่ในภกิขภุาวะถึง 

๒๗ พรรษาโดยปี และเม่ือทรงเป็นพระมหากษัตริย์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น

รชักาลที ่๔ แล้ว กไ็ด้ทรงครองแผ่นดนิต่อมาเป็นรชักาลที ่๔ ได้ทรงปกครองประเทศชาติ 

ทรงอปุถมัภ์พระพทุธศาสนาให้พัฒนาสถาพรคูก่นัไปกบัประเทศชาต ิทรงยงัสยามรฐัสมีา

อาณาเขตให้เจริญรุ่งเรือง จนถึงพระชนมพรรษาได้ ๖๔ จึงเสด็จสวรรคต.

ในระหว่างท่ีทรงผนวชก็ดี ในระหว่างที่ทรงครองแผ่นดินก็ดี ได้ทรงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์เป็นมหาศาลแก่พระพุทธศาสนาและแก่ประเทศชาต ิและยงัทรงเป็นผูป้ฏบัิติ
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ธรรมอยู่ด้วยดีมาโดยตลอด แม้กระทั่งในวันที่จะเสด็จสวรรคต คือในวันพฤหัสบดี  

ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ จุลศักราช ๑๒๓๐ พ.ศ. ๒๔๑๑ นั้น ก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์

ค�าลาพระสงฆ์ให้ไปอ่าน ณ พระอโุบสถแก่พระเถรานเุถระทัง้หลาย ทีไ่ปประชมุพร้อมกัน

เพื่อฟังพระอาการดังยกเอามาเพียงบทเดียวว่า

อาตุรสฺมิมฺปิ เม กาเย จิตฺต� น เหสฺสตาตุร�

เอว� สิกฺขามิ พุทฺธสฺส สาสนานุคตึ กร�

ที่แปลความว่า “เมื่อกายของเราแม้กระสับกระส่ายอยู่ แต่จิตของเราจักไม่

กระสับกระส่าย เราศึกษากระท�าไปตามศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้” ดั่งนี้  

และปรากฏในจดหมายเหตุว่า เมื่อใกล้ที่สุดกับเวลาที่จะเสด็จสวรรคตนั้น ได้โปรดให้

พยุงพระองค์ทรงไสยาโดยสีหไสยา และทรงภาวนาว่า พุทโธ พุทโธ พระสุรเสียง 

ทแีรกกด็งัแล้วก็เบาลงไปโดยล�าดบั จนถึงเสียงทีท่รงภาวนาว่า พทุโธ พุทโธ น้ันสงบลง 

ก็เสดจ็สวรรคต จึงเป็นอนัว่า ได้เสดจ็สวรรคตด้วยอาการอย่างนกัปราชญ์ผูป้ฏิบตัธิรรม

ในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มท่ี ทรงมีพระสติสัมปชัญญะก�าหนดอยู่ในภาวนาพุทโธ  

อยู่กับพระจิตของพระองค์ตลอดเวลา.

และค�าลาพระสงฆ์ ที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศนั้น ก็มีเนื้อความเป็นอย่างดียิ่ง  

อันสมควรที่ทุกคนจะรับไปปฏิบัติ ทั้งในเวลาที่ยังไม่เจ็บป่วย เป็นปกติดั่งนี้ และทั้งใน

เวลาที่เจ็บป่วย ด้วยการอธิษฐานจิตว่า “เมื่อกายของเราแม้กระสับกระส่าย จิตของ

เราจะไม่กระสับกระส่าย เราศึกษาส�าเหนียกปฏิบัติกระท�าไปตามพุทธศาสนาอยู่ 

อย่างนี้” ด่ังน้ี และในการท่ีจะฝึกหัดปฏิบัติจิตดั่งนี้ เป็นกิจที่ควรจะต้องกระท�าให้

สม�่าเสมออยู่เป็นประจ�า จิตจึงจะมีความคุ้นเคยกับการปฏิบัติดั่งนี้ จะได้แสดงธรรมะ

เป็นแนวปฏบิติัทีค่วรถอืเป็นการปฏบิตัปิระจ�าตามพระพทุธภาษติทีไ่ด้ตรสัไว้ในพระสตูร

หนึ่งว่า

“ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๒ ประการ ย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขโสมนัสอยู่ใน

ปัจจบุนั ย่อมเป็นผูป้รารภความเพยีรโดยแยบคาย เพือ่ความสิน้ไปแห่งอาสวะทัง้หลาย 

คือด้วยความท�าจิตให้สังเวชซาบซ้ึงในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งสังเวชอย่างหนึ่ง ด้วยเมื่อ

มีจิตสังเวชซาบซึ้งในธรรมแล้ว ก็ตั้งความเพียรโดยแยบคายอีกประการหนึ่ง” เพราะ
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ฉะนัน้ กพ็งึทราบว่า ประการแรกให้พจิารณาให้เกดิสงัเวช คอืความซาบซึง้ใจในธรรม 

ในฐานะอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความสงัเวชทัง้หลายเป็นอย่างไร ทางพระพุทธศาสนาได้แสดง

สังเวควัตถุคือที่ต้ังแห่งความสังเวชสลดใจไว้ ๘ ประการ คือ ๑. ชาติ ความเกิด  

๒. ชรา ความแก่ ๓. พยาธิ ความป่วยไข้ ๔. มรณะ คือความตาย ให้หมั่นพิจารณา

ว่า เรามีความเกิดเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้ เรามีชราคือความแก่ 

เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามีพยาธิคือความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วง

พ้นความเจ็บไข้ไปได้ เรามีมรณะคือความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 

นี้เป็น ๔ ข้อ 

และข้อที่ ๕ ให้พิจารณาถึงความทุกข์ในอบาย ว่าหากประกอบอกุศลกรรม 

กรรมที่ชั่ว เป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจต่าง ๆ ก็ย่อมจะมีอบายคือคติเสื่อม 

ประกอบไปด้วยความทุกข์ เป็นที่ไปในเบื้องหน้า ให้มีความกลัวในอบายทุกข์ ทุกข์ 

ในอบาย

ข้อที่ ๖ ให้พิจารณาถึงความทุกข์ที่มีวัฏฏะเป็นมูล คือมีความเกิด แก่ เจ็บ 

ตาย วนเวียนกันอยู่นี้เป็นมูลในอดีต

ข้อที่ ๗ ให้พิจารณาถึงความทุกข์ที่มีวัฏฏะ คือความเวียนเกิด แก่ เจ็บ ตาย

เป็นมูลในอนาคตเบื้องหน้า และ

ข้อที ่๘ ให้พจิารณาถงึความทกุข์ทีม่กีารแสวงหาอาหารเป็นมลูอยูใ่นปัจจบุนั.

ให้จติใจมองเหน็ทกุข์เหล่านี ้จติใจกจ็ะมคีวามซาบซึง้อยูใ่นสจัจะคอืความจรงิ

ของชวีติ และเมือ่เป็นเช่นนี ้กจ็ะเป็นผูท้ีไ่ม่ประมาทเลนิเล่อเผลอเพลนิไปในความเกดิ 

ไปในวัย ไปในความไม่มีโรค ในชีวิต จะไม่เลินเล่อเผลอเพลินไปในวัฏฏะซึ่งมีทุกข์ 

เป็นมูล ในอดีต ในอนาคต และก็จะมองเห็นความน่าเบื่อหน่ายในความทุกข์เพราะมี

อาหารเป็นมลูอยูใ่นปัจจบุนั และจะท�าให้มคีวามเกรงกลัวอยู่ในความทุกข์เพราะอบายภมิู 

เพราะเหตุที่ประพฤติบาปอกุศลทุจริตต่าง ๆ เมื่อเป็นดั่งนี้ จิตก็จะมีความบริสุทธิ์  

มีความแช่มชื่นแจ่มใส จะท�าให้วิตกคือความคิด เป็นไปในทางเขมวิตก ความตรึก

นกึคิดทีเ่กษม และวเิวกวติก ความตรึกนกึคิดทีส่งบสงดั ตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้.



454 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

เพราะฉะนั้น เมื่อได้ปฏิบัติท�าจิตให้มีความสังเวช คือความซาบซึ้งใจในธรรม 

ในฐานะอนัเป็นทีต่ัง้ของความสังเวชดงักล่าวมานีแ้ล้ว กน็�าจติทีม่คีวามสงัเวชนีต้ัง้ความ

เพียรโดยแยบคายต่อไป ด้วยตั้งความเพียรปฏิบัติวิตกคือความตรึกนึกคิดของจิตใจนี้ 

ให้เป็นไปอยูใ่นกศุลวติก ความตรกึนกึคดิท่ีเป็นกศุลทัง้หลาย ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสั

ถึงพระองค์เอง ว่าพระองค์เองน้ันทรงมีวิตกคือความตรึกนึกคิด ๒ อย่าง อันได้แก่ 

เขมวิตก ความตรึกนึกคิดที่เกษมอย่างหนึ่ง วิเวกวิตก ความตรึกนึกคิดที่วิเวกคือ 

สงบสงัดอีกอย่างหนึ่ง พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า “พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

ทรงมคีวามไม่เบียดเบยีนเป็นท่ีมายินด ียินดแีล้วในความไม่เบียดเบยีน ฉะน้ัน วิตกคอื

ความนึกคิดนี้จึงบังเกิดขึ้นเป็นไปมาก กะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่มี

ความยินดีในความไม่เบียดเบียน ยินดีแล้วท่ีทรงมีความไม่เบียดเบียนเป็นท่ีมายินดี 

ทรงยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียน ว่าเราย่อมไม่เบียดเบียนอะไร ๆ ใคร ทั้งที่เป็น

สัตว์เคล่ือนที่ได้ ทั้งที่เป็นสัตว์อยู่ติดที่ ด้วยความเป็นไปแห่งจิตอันเป็นเขมวิตกคือ 

ความตรึกนึกคิดอันเกษมสวัสดีจากความเบียดเบียนนี้.

อนึง่ ข้อทีต่ถาคตยนิดแีล้วในความสงบสงดั มคีวามสงบสงดัเป็นทีม่ายนิดนีัน้ 

วิตกนี้คือวิเวกวิตก ความตรึกนึกคิดที่วิเวกสงบสงัด จึงบังเกิดขึ้นกับองค์พระตถาคต

เป็นอันมาก ว่าสิ่งใดเป็นอกุศล สิ่งน้ันเราละได้แล้ว เพราะฉะนั้น แม้ท่านทั้งหลาย 

ก็จงเป็นผู ้ที่มีความไม่เบียดเบียนเป็นท่ีมายินดี ยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียน  

เมื่อเป็นดั่งนี้ วิตกคือความตรึกนึกคิดที่เป็นวิเวกวิตก ความตรึกนึกคิดที่สงบสงัดจาก

อกุศลธรรมทั้งหลายนี้ ก็จักบังเกิดขึ้นมากกะท่านท้ังหลายว่า เราท้ังหลายจักไม่คิด

เบียดเบียนใครและใคร ทั้งที่เป็นสัตว์เคลื่อนที่ได้ ทั้งที่เป็นสัตว์อยู่กับที่ และเราจักมี

ความตรึกนึกคิดให้สงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย ว่าอะไรเป็นอกุศล  

อะไรยังละไม่ได้ เราจะละอะไรซึ่งเป็นอกุศล ดั่งนี้ อยู่ตลอดเวลา.

เพราะฉะนั้น ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้ จึงเป็นอันว่าได้ทรงส่ังสอนให้เรา 

ทั้งหลายพากันฝึกจิตหัดจิตนี้ ให้นึกคิดอยู่ในเขมวิตก ความตรึกนึกคิดที่เกษมสวัสดี

จากความเบยีดเบยีนอะไรใครอย่างหน่ึง ให้ตรกึนกึคดิในวิเวกวิตก คอืความตรกึนกึคดิ

ที่สงบสงัดจากอกุศลทั้งหลาย ว่าอะไรเป็นอกุศล อกุศลอะไรที่ยังละไม่ได้ เราจะละ



455อานาตุรจิตตกถา

อกุศลอะไรในบัดนี้ และก็ละอกุศลนั้นเสียอย่างหนึ่ง เมื่อปฏิบัติดั่งนี้ ชื่อว่าเป็นการที่

ตั้งความเพียรปฏิบัติโดยแยบคาย อันเป็นข้อปฏิบัติประการที่ ๒.

กล่าวคอืประการท่ี ๑ ให้หดัพจิารณาให้จิตนีเ้กดิความสงัเวช คอืความซาบซึง้

ใจในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชทั้งหลาย ประการที่ ๒ เมื่อจิตมีความสังเวช

ซาบซึ้งแล้ว ก็ให้ตั้งความเพียรโดยแยบคาย หัดตรึกนึกคิดให้เป็นไปแต่ในทางที่เป็น

เขมวติก ความตรกึนกึคดิท่ีเกษมจากความเบียดเบยีนอะไรใคร กบัวิเวกวิตก ความตรกึ

นกึคดิทีส่งบสงัดจากอกศุลธรรมทัง้หลาย คิดท่ีจะละอกศุลธรรมท้ังหลาย ดัง่นี ้เม่ือเป็น

ดั่งน้ี ก็ชื่อว่าเป็นการช�าระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และเมื่อมีจิตผ่องใสอยู่ดั่งนี้ จิตนี ้

ก็จะไม่กระสับกระส่าย ท้ังในเวลาปกติและท้ังในเวลาป่วยไข้ ตลอดจนถึงเวลาใกล้ 

จะตาย เป็นจิตที่สงบบริสุทธิ์มั่นคง เป็นจิตที่ผ่องใส จึงมีคติที่ดีเป็นที่ไปในเบื้องหน้า

ด้วยประการฉะนี้.

เพราะฉะนัน้ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จงึได้ทรงปฏบัิตพิระองค์เอง 

โดยที่ทรงศึกษากระท�าไปตามพระพุทธศาสนา ว่าเมื่อกายของเราแม้กระสับกระส่าย 

จติของเราจะไม่กระสบักระส่าย ดัง่นี ้และกป็รากฏว่าได้ทรงปฏบิตัพิระองค์เองในเวลา

สวรรคตเป็นอย่างดียิ่ง ตามพระราชนิพนธ์นี้ทุกประการ เพราะฉะนั้น ในวันอันตรง

กบัวนัพระราชสมภพกบัเสดจ็สวรรคตของพระองค์ท่าน จงึสมควรท่ีจะได้น้อมจิตระลกึ

ถึงพระคุณของพระองค์ ที่ทรงมีแก่พระพุทธศาสนาและแก่ประเทศชาติ และตั้งใจ 

น้อมจิตถวายกุศลท่ีได้บ�าเพ็ญนี้และที่บ�าเพ็ญอ่ืน ๆ ทุกประการ แด่พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้า ฯ เพื่อทรงอนุโมทนาและทรงเสวยความสุข ในสุคติสัมปรายภพยิ่ง ๆ 

ขึ้นทุกประการ.

ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนายุติลง เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๒



กัณฑ์ที่ ๖๙ 

วสิสาสปรมญาตกิถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อาโรคฺยปรมา ลาภา  สนฺตุฏฺ ีปรมํ ธนํ 

วิสฺสาสปรมา ญาติ  นิพฺพานํ ปรมํ สุขนฺติ

บัดน้ี จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระพุทธภาษิตบทอุเทศนั้น แปลความว่า “อาโรคฺยปรมา ลาภา ความไม่มี

โรคเป็นลาภอย่างยิ่ง หรือว่าลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง สนฺตุฏฺี ปรม� 

ธน� สนัโดษเป็นทรพัย์อย่างยิง่ วสิสฺาสปรมา ญาต ิความคุน้เคยไว้วางใจเป็นญาตอิย่างยิง่ 

นิพฺพาน� ปรม� สุข� นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง.”

พระคาถานี้ ๒ บาทแรก คือ “อาโรคฺยปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภ

อย่างยิ่ง สนฺตุฏฺี ปรม� ธน� สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง” ได้แสดงมาแล้ว ฉะนั้น  

จะแสดงในบาทที่ ๓ คือ วิสฺสาสปรมา ญาติ ความคุ้นเคยไว้วางใจเป็นญาติอย่างยิ่ง 

อันค�าว่า ญาติ นั้น โดยปกติก็หมายถึงผู้ที่สืบสายโลหิตกันมา ท่านนับเอาเข้าเท่าที่

อาจเหน็กนัได้รูจ้กักนัได้ เบือ้งบนขึน้ไปก ็๓ ชัน้ เบือ้งล่างลงมากอี็ก ๓ ชัน้ ทัง้ตนเอง
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ด้วยก็เป็น ๗ ชั้น ข้างบนขึ้นไป ๓ ชั้นนั้น ก็เป็นชั้นทวด ชั้นปู่ย่าตายาย ชั้นบิดา

มารดา เบื้องต�่าลงไป ๓ ชั้นนั้น ก็ชั้นบุตร ชั้นหลาน ชั้นเหลน เอาเท่าที่อาจจะเห็น

กนัได้ แต่ถ้ามุง่ถงึค�าว่าสบืสายโลหติ กอ็าจจะหมายถึงเบือ้งต้นทัง้หมด และทีสื่บสาย

ลงไปทั้งหมด ได้ชื่อว่าเป็นญาติ.

ตามศัพท์ค�าว่าญาตินี้ ก็แปลว่าบุคคลที่รู้จักกัน ซึ่งอาจจะมีความกว้าง แต่ว่า

โดยความหมายน้ัน ก็หมายถึงท่ีสืบสายโลหิตกันจากเบื้องต้นและสืบลงไปดังกล่าว  

คนที่รู้จักกันน้ันเรียกว่าเป็นมิตรบ้าง เป็นสหายบ้าง เป็นคนที่รู้จักกันทั่ว ๆ ไปบ้าง  

ถ้ามุ่งถึงค�าแปลว่าคนท่ีรู้จักกัน อันเป็นค�าแปลของค�าว่าญาติโดยตรง ก็อาจจะหมาย

ครอบถึงทั้งหมด แต่ว่าตามความหมายที่ใช้กันน้ัน ใช้หมายถึงที่สืบสายโลหิตกัน 

ดงักล่าว แต่ตามพระพทุธภาษตินีต้รสัว่า ญาตทิัง้หลายมีความคุน้เคยไว้วางใจกนัเป็น

อย่างยิ่ง ซึ่งแปลให้เข้าใจกันง่าย ๆ ว่า ความคุ้นเคยไว้วางใจกันเป็นญาติอย่างยิ่ง  

ค�าว่าอย่างยิ่งนี้ก็แสดงถึงว่า ญาติที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นญาตินั้น ที่นับว่าเป็น

ญาตอิย่างยิง่ กค็อืบคุคลทีม่คีวามคุน้เคยไว้วางใจกนั อันเรยีกว่าวสิาสะ เมือ่เป็นบคุคล

ทีคุ้่นเคยไว้วางใจกนั กเ็รยีกว่าเป็นญาตอิย่างยิง่ได้ ค�าว่าอย่างยิง่นีจึ้งมคีวามหมายจ�ากดั

เข้ามาถึงญาติที่ตรัสเรียกว่าเป็นญาติตามพระพุทธภาษิตนี้โดยจ�าเพาะ เรียกว่าเป็น

ญาติโดยคุณข้อหนึ่ง คือวิสาสะท่ีแปลกันว่าคุ้นเคยไว้วางใจกัน อันมีความหมายตาม 

พระพุทธภาษิตนี้ ว่าจะเป็นบุคคลผู้ใดก็ตาม จะเป็นผู้ที่สืบสายโลหิตกันหรือไม่ก็ตาม 

เมื่อมีความคุ้นเคยกันไว้วางใจกันได้แล้ว ก็เรียกว่าเป็นญาติกันทั้งหมด และเป็นญาติ

ประเภทที่ตรัสยกย่องว่าอย่างยิ่ง คือว่าที่ดีหรือที่ยิ่งยอด เพราะฉะนั้น ความเป็นญาติ

ตามพระพุทธภาษิตนี้จึงเกิดจากคุณข้อนี้ คือความคุ้นเคยไว้วางใจกัน.

และก็ต้องเข้าใจว่า ที่เรียกว่าคุ้นเคยไว้วางใจกันนี้ ไม่ใช่หมายความว่าเป็น

ความเข้าใจเอาเองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือข้างใดข้างหนึ่ง เช่นว่าตนเข้าใจว่าผู้นั้นผู้นี้

คุน้เคยกนัไว้วางใจกันได้ แต่อันท่ีจรงิบุคคลนัน้ไม่คุน้เคยกันจรงิ ไม่ไว้วางใจกนัได้ เป็นผู้

ทีไ่ม่มคีวามจรงิใจต่อกนั อาจจะเป็นเพยีงวาจาหรอืเป็นกริยิาทีแ่สดงออก ท�าให้เห็นว่า

คุน้เคย ท�าให้เหน็ว่าน่าไว้วางใจ แต่อนัทีจ่ริงนัน้ไม่ใช่คุ้นเคยจรงิ และไม่ใช่ไว้วางใจได้จรงิ 

เพราะมีความคิดที่ไม่ซื่อตรงต่อกัน มุ่งเอาเปรียบกันหรือมุ่งเอาประโยชน์ที่ยิ่งกว่าแห่ง
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ตนเอง ดัง่นีก้เ็รยีกว่าไม่คุ้นเคยกนัจริง และไม่ใช่ไว้วางใจกนัได้จรงิ คอืไว้วางใจกนัไม่ได้ 

เพราะฉะนัน้ จงึได้มีค�าเตอืนเป็นอันมาก ทีเ่ตอืนไม่ให้ด่วนไว้วางใจในบคุคลผูใ้ดผูห้นึง่

รวดเร็วเกินไป โดยท่ียังไม่รู้จักกันดี ความที่ไม่รู้จักกันดีนี่แหละเรียกว่าไม่คุ้นเคยกัน 

ความคุน้เคยกนัน้ันจงึมีความหมายว่าความรูจั้กกนัดี ว่าฝ่ายใดเป็นอย่างไร ควรไว้วางใจ

ได้หรือไม่อย่างไร และเม่ือรูจ้กักนัดแีล้ว กย่็อมจะรูไ้ด้เองว่าไว้วางใจได้หรือไม่ เพราะค�า

ว่ารู้จักกันดีนั้น ย่อมจะท�าให้รู้ว่าบุคคลนั้น ๆ เป็นพาลหรือเป็นบัณฑิต เป็นเพื่อนแท้

หรือเพือ่นเทยีม เป็นมติรแท้หรอืมติรเทยีม เป็นผูท้ีม่คีวามมุง่หมายอย่างไรในการทีม่า

ติดต่อคบหากัน จะต้องดูบุคคลให้ออก จึงจะเรียกว่ารู้จักกันดี ถ้าไม่เช่นนั้นก็ท�าให้ไม่

ทราบความจริงในความประสงค์ของใคร ๆ กต็ามท่ีมาตดิต่อคบหา จึงอาจทีจ่ะถกูหลอกลวง

ได้ง่าย กเ็พราะไม่รูจ้กักนัดนีัน้เองจงึไว้วางใจ และเมือ่ไว้วางใจผดิ ก็ท�าให้ถกูหลอกลวง

ได้โดยง่าย.

การหลอกลวงกนัทีท่�าได้ส�าเรจ็นัน้กเ็พราะเหตนุีท้ัง้นัน้ คอืความทีไ่ม่รูจั้กกนัดี 

เชือ่ในวาจาในกริิยาภายนอกท่ีมาแสดงต่าง ๆ กด่็วนเข้าใจว่าเขามคีวามมุ่งดปีรารถนาดี 

แต่ความจริงนัน้เขาอาจเป็นคนท่ีมีความมุ่งดีปรารถนาดกีไ็ด้ อาจมคีวามมุง่ร้ายปรารถนา

ร้ายก็ได้ เป็นต้นว่าปรารถนาทรัพย์ ปรารถนาส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งรวมความว่าต้องการ 

ที่จะได้ประโยชน์น้ันเองจากตน จึงแสดงกิริยาวาจาต่าง ๆ ในทางที่ท�าให้เชื่อถือ  

เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงจ�าเป็นจะต้องระมัดระวังในการเสวนาคบหา ดังที่พระพุทธเจ้า

ได้ตรัสเอาไว้ในมงคลสูตรคาถาแรกว่า “อเสวนา จ พาลาน� การไม่ส้องเสพคบหา 

คนพาล คอืคนชัว่คนพาลทัง้หลาย ปณฑิฺตานญฺจ เสวนา การเสวนาคบหาบณัฑติ คือ

คนดีมีความประพฤติดีมีสติปัญญาดีทั้งหลาย ปูชา จ ปูชนียาน� การบูชาบุคคลผู้ควร

บูชาทั้งหลาย” ดั่งนี้.

พจิารณาดถูงึใครกต็ามท่ีจะคบหาใคร ทีจ่ะบชูานับถือใคร กด้็วยมคีวามเข้าใจ

ว่า เขาเป็นผู้ที่ควรคบหาหรือเป็นคนดีตามท่ีตนต้องการ หรือเป็นผู้ท่ีควรเคารพบูชา 

เพราะฉะนั้น จึงคบหา ถ้าหากว่าคบหากันโดยที่ไม่รู้จักดี ก็อาจจะเป็นการคบหาคน

ไม่ดีอันเรียกว่าคนพาล ไม่คบคนดีที่เรียกว่าบัณฑิต และไปบูชาบุคคลที่ไม่ควรบูชา 

ทัง้หลายได้ เพราะฉะนัน้ ความรูจ้กัให้ดนีัน้จงึเป็นข้อส�าคญั จะต้องรูจ้กัว่าใครเป็นพาล 
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ใครเป็นบัณฑิต ใครหรืออะไรควรเคารพบูชา และเม่ือรู้จักดั่งนี้แล้ว จึงจะสามารถ 

ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาบุคคลท่ีควรบูชาได้ แต่การคบหานั้นและการบูชานั้น  

กย่็อมกนิความถงึว่ามีความไว้วางใจด้วยน้ันเอง คอืมคีวามไว้วางใจว่าไม่เป็นคนพาลจงึคบ 

มีความไว้วางใจว่าเป็นบัณฑิตจึงคบ มีความไว้วางใจว่าควรเคารพบูชาจึงเคารพบูชา 

เพราะฉะนั้น ค�าว่าคุ้นเคยไว้วางใจอันเรียกว่าวิสาสะนี้ จึงเป็นคุณอันส�าคัญย่ิงอันจะ

ท�าให้เลือกคบคนได้ถูกต้อง และเลือกบูชาคนได้ถูกต้อง.

และเม่ือกล่าวให้ลึกซ้ึงเข้ามาทางจิตใจในทางปฏิบัติธรรม ก็รวมอยู่ในตนเอง

นั่นเอง คือว่าควรจะต้องรู้จักตนเองให้ดี ควรจะต้องรู้จักว่าตนเองเป็นอย่างไร ตนเอง

เป็นพาลหรือเป็นบัณฑิต และตนเองนั้นควรนับถือบูชาหรือไม่ควรนับถือบูชา หากว่า

มีความรู้จักตนเองดี และรู้จักดีว่าควรไว้วางใจหรือไม่อย่างไรต่อตนเองดั่งนี้แล้ว ก็จะ

ท�าให้สามารถปฏิบัติตนเองได้ถูกต้อง เพราะโดยปกตินั้นตนเองย่อมอยู่กับตนเอง 

ตลอดเวลา ตนเองยนืเดินนัง่นอนอยูก่บัตนเอง ตืน่หลบัอยูก่บัตนเอง คดิอยูแ่ละรูค้วามคดิ

ของตนเอง ท�าและพดูอยู ่ซึง่ตนเองกร็ูอ้ยูก่บัตนเองว่า ตนคดิอะไร ท�าอะไร พดูอะไร 

การท�าการพูดนั้นคนอื่นอาจจะรู้ด้วยได้ แต่ความคิดนั้นตนเองรู้อยู่กับความคิดของ

ตนเอง คนอื่นที่ไม่มีเจโตปริยญาณคือความรู้ที่อ่านใจของใครได้ ย่อมไม่สามารถที่จะ

ล่วงรูใ้นความคดิของกนัได้ เพราะฉะนัน้ ตนเองจึงจ�าเป็นทีจ่ะต้องรูจั้กตนเองให้ด ีและ

ควรทีจ่ะต้องมีความไว้วางใจในตนเอง แต่ว่าความทีต่นเองอยูก่บัตนเองตลอดเวลาตาม

ที่กล่าวมาแล้วนั้น หากขาดความรู้จักตนเองตามความเป็นจริงแล้ว ก็เรียกว่ามีวิสาสะ

คือความคุ้นเคยกับตนเองหาได้ไม่ และจะเรียกว่ามีวิสาสะคือความไว้วางใจตนเองหา

ได้ไม่ เพราะไม่รูจ้กัตนเองตามเป็นจรงิว่าตนเป็นคนชัว่หรอืเป็นพาล อาจเข้าใจว่าตนเอง

เป็นบัณฑิต เป็นคนดีมีสติปัญญาก็ได้ เพราะฉะนั้น เมื่อตนเองเป็นพาล เป็นคนชั่ว 

และไปไว้วางใจตนเองก็ยิ่งจะไปกันใหญ่ ก็จะท�าให้คิดผิดพูดผิดท�าผิดแบบคนพาลไป

ต่าง ๆ.

เพราะฉะน้ัน ทุกคนจึงไม่ควรท�าความเข้าใจว่า ตนมีความคุ้นเคยกับตนเอง

อยูแ่ล้ว ไว้วางใจตนเองได้อยูแ่ล้ว ซึง่เป็นความประมาท จะต้องท�าความรูจ้กัตนเองให้

ดีว่าเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิต เป็นผู้ท่ีตนเองควรนับถือบูชาหรือไม่ควรนับถือบูชา  
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เมือ่ตนเองเป็นพาล ตนกไ็ม่ควรคบตนเองทีเ่ป็นพาลนัน้ และตนก็ไม่ควรเป็นผูท้ีต่นเอง

เคารพนบัถอืบูชา แต่หากว่าถ้าตนเองเป็นบณัฑติ ตนเองกค็วรคบตนเองทีเ่ป็นบัณฑติ 

ตนเองกค็วรเคารพนบัถือบชูาตนเองทีเ่ป็นบณัฑตินัน้ เพราะฉะนัน้ ในทางปฏบิตัโิดยตรง 

จึงจะต้องมีอัตตัญญุตา คือความรู้จักตนเองว่าเป็นอย่างไร หากว่าพบตนเองเป็นพาล 

เพราะเหตุที่ท�าผิดพูดผิดคิดผิด ก็ให้ละความเป็นพาลของตนเองเสีย มาเป็นผู้ท่ีท�า 

ถูกชอบ พูดถูกชอบ คิดถูกชอบ ที่เรียกว่าเป็นบัณฑิต ให้คบตนเองที่เป็นบัณฑิตนี้ 

และก็ให้นับถือตนเองที่เป็นบัณฑิตน้ี ดั่งน้ีจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้จักตนดี และเม่ือเป็น 

ผูรู้จ้กัตนดดีัง่นี ้และปฏิบัตลิะตนส่วนท่ีไม่ดี ปฏิบัตตินให้ต้ังอยูใ่นส่วนทีด่ ีคอืละความ

เป็นพาล ตั้งอยู่ในความเป็นบัณฑิตด้วยตนเองดั่งนี้แล้ว ก็เรียกว่ารู้จักตนเองดี และ

เมื่อรู้จักตนเองดีแล้วดั่งนี้ ก็ไว้วางใจตัวเองได้ ตนเองที่ดีนี้อาจจะน�าตนเองไปสู่ความดี

ความชอบได้ยิง่ ๆ ขึน้ คอืตนเองทีเ่ป็นบณัฑตินี ้เม่ือมีความไว้วางใจให้เป็นผูน้�า กน็�า

ตนเองให้ตั้งอยู่ในความดี ท�าดีพูดดีคิดดียิ่ง ๆ ขึ้นไป.

ทัง้นีก้เ็กีย่วกบัจติใจนีเ้ป็นเรือ่งส�าคญั จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องรูจ้กัจติใจอนัเป็นทีต่ัง้

ของตน เมื่อจิตใจร้ายก็จะท�าให้คิดให้พูดให้ท�าร้าย เมื่อจิตใจดี ก็จะท�าให้คิดให้พูดให้

ท�าด ีและจิตใจทีร้่ายนัน้กม็าจากกเิลสกองโลภกองโกรธกองหลง คอืตณัหาความดิน้รน

ทะยานอยากน้ันเอง กเิลสเหล่าน้ีหรอืว่าตณัหาเหล่านีท้�าให้จิตใจร้าย แต่ในทางตรงกนัข้าม 

ความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลง ความดับตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยาก

เสยีได้ หรอืคณุธรรมอ่ืน ๆ ท่ีนบัรวมอยูใ่นความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเหล่านี ้

เป็นต้นว่า พรหมวิหารธรรม เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา หรือ ทาน ศีล ภาวนา 

เป็นต้น ก็เป็นเหตใุห้จติใจดทีัง้นัน้ เมือ่จติใจดแีล้ว กจ็ะท�าให้การท�าการพดูการคดิต่าง ๆ 

ดไีปด้วย เพราะฉะนัน้ ทุกคนจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องท�าตนให้เป็นญาตขิองตนก่อน อนัเป็น

ญาตอิย่างย่ิง คอืให้มคีวามคุน้เคยไว้วางใจตนเอง กล่าวคอืให้รูจั้กตนเองให้ด ีปฏบิตัตินเอง

ให้ถกูต้อง จงึไว้วางใจตนเอง เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว ตนเองกจ็ะน�าตนไปสู่ความดย่ิีง ๆ ขึน้ไป 

และก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่มีญาติอย่างยิ่ง คือความคุ้นเคยไว้วางใจ.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๒
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อาโรคฺยปรมา ลาภา  สนฺตุฏฺ ีปรมํ ธนํ 

วิสฺสาสปรมา ญาติ  นิพฺพานํ ปรมํ สุขนฺติ

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนน้ัน คาถาหนึ่งท่ียกข้ึนไว้เป็นบทอุเทศ ณ 

เบื้องต้น แปลความว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง สันโดษคือความพอใจด้วยสิ่ง

ทีม่อียูข่องตนเป็นทรพัย์อย่างยิง่ ความคุน้เคยไว้วางใจเป็นญาตอิย่างยิง่ นพิพานเป็นสขุ

อย่างยิง่” ได้แสดงมาโดยล�าดบัครัง้ละ ๑ บาทคาถา จนถงึบาทที ่๔ ว่า นิพพฺาน� ปรม� 

สุข� นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง.

นิพพานน้ันเป็นเป้าหมายสุดยอดแห่งพระพุทธศาสนา โดยพยัญชนะแปลว่า 

ธรรมะหรือธรรมชาติที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องเสียบแทง เพราะมาจากค�าว่า นิ ที่แปลว่า 

ไม่มี หรือแปลว่า ออกไป วานะ ที่แปลว่า เครื่องเสียบแทง วานะที่เป็นวัตถุนั้น  

เป็นชื่อของลูกศรที่เป็นอาวุธ เป็นเครื่องเสียบแทงร่างกาย ท�าลายสุขภาพของร่างกาย 
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ท�าลายชีวิตของร่างกาย ใช้เป็นชื่อของลูกศร แต่ว่าในคดีธรรม วานะก็หมายถึงลูกศร

ทีเ่ป็นเครือ่งเสยีบแทงจติใจ ท่านยกเอาตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก เป็นกามตณัหา 

ตัณหาในกาม คือสิ่งที่น่าใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย ตัณหาในภพ เป็นนั่นเป็นนี่ 

ตัณหาในวิภพ ไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ ก็หมายถึงอยากให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบ หรือภาวะที่

ไม่ชอบ ต้องการให้สิ่งที่ไม่ชอบภาวะที่ไม่ชอบนั้นส้ินไปหมดไป ตัณหาดังกล่าวนี้ได ้

ชื่อว่าวานะคือศร เป็นเครื่องเสียบแทงจิตใจของบุคคล.

ฉะนัน้ จติใจทีม่ตีณัหานีเ้สยีบแทงอยู่ จึงเป็นจติใจท่ีเป็นทุกข์เดอืดร้อน เหมือน

อย่างร่างกายท่ีมีลูกศรเสียบแทงอยู่ ย่อมประกอบด้วยทุกขเวทนาต่าง ๆ ทางกาย 

ตัง้แต่อย่างน้อยจนถงึอย่างมาก เป็นทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า เพราะฉะนัน้ ในอริยสัจจ์

ทั้ง ๔ จึงตรัสว่าตัณหาเป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ตั้งต้นแต่ให้เกิดสภาวทุกข์ใน

ชาติชรามรณะ ให้เกิดปกิณณกทุกข์ ทุกข์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ทางจิตใจ มีโสกะปริเทวะ

เป็นต้น และเพราะมตัีณหานีเ้อง จงึมสีิง่ทีเ่ป็นทีร่กัและสิง่ทีไ่ม่เป็นทีร่กั ฉะนัน้ จงึต้อง

มีการประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ต้องมีการพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก รวมความว่า

จึงต้องมีความปรารถนาไม่สมหวังต่าง ๆ ทุก ๆ คนจึงต้องเป็นทุกข์กันอยู่ เพราะชาติ

ชรามรณะ เพราะโสกะปริเทวะเป็นต้น เพราะประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก เพราะ

พลดัพรากจากสิง่ทีเ่ป็นทีร่กั และเพราะปรารถนาไม่สมหวงักนัอยู่โดยทัว่ไป ตลอดเวลา

ที่ยังมีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากนี้เสียบแทงจิตใจอยู่.

นพิพานน้ันเป็นธรรมชาตใินจติใจทีต่รงกนัข้าม คอืเป็นธรรมชาตทิีถ่อนตณัหา

อนัเป็นศรทีเ่สยีบแทงใจนีอ้อกไปได้ ปรากฏเป็นความส้ินตณัหา เพราะฉะนัน้ ธรรมชาติ

ที่สิ้นตัณหาดังที่กล่าวมานี้ จึงนับว่าเป็นเป้าหมายที่สูงสุดในพุทธศาสนา ท่ีเรียกว่า

นิพพาน การปฏบิตัธิรรมะท้ังปวงในพทุธศาสนานัน้ เป้าหมายทีส่ดุจงึอยูท่ีน่พิพาน คอื

ความที่ถอนตัณหาอันเป็นเหมือนอย่างศรเสียบแทงใจเสียได้ เป็นจิตใจที่ไม่มีตัณหา 

เป็นเคร่ืองเสยีบแทง เรยีกว่าดบัตณัหาได้ ละตณัหาได้ จงึดับทกุข์ได้สิน้เชงิ ดบัสภาวทกุข์ 

เกิดแก่ตาย ไม่ต้องเกิดอีก จึงไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายอีก และดับทุกข์ทางจิตใจทั้งปวง 

มีโสกะปริเทวะเป็นต้น ไม่มีสิ่งที่เป็นปิยรูปสาตรูป รูปที่เป็นที่รัก รูปที่เป็นที่ส�าราญใจ 

จงึไม่มกีารประจวบไม่มีการพลัดพรากอะไรทีต้่องให้เป็นทกุข์ท้ังหมด และเมือ่ส้ินตณัหา 
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ก็สิ้นความปรารถนาอะไร จึงไม่ต้องประสบกับความปรารถนาไม่สมหวัง เพราะไม่ได้

หวังอะไร ไม่ได้ปรารถนาอะไร จึงไม่มีความสมปรารถนา ไม่มีความไม่สมปรารถนา 

และเมื่อสิ้นตัณหาก็สิ้นอุปาทานคือความยึดถือ เพราะฉะน้ัน จึงไม่มีความยึดถือใน 

ขันธ์ ๕ อันรวมเข้าเป็นอัตภาพอันนี้ ไม่มีความยึดถือในรูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ 

กองเวทนา สญัญาขนัธ์ กองสญัญา สงัขารขนัธ์ กองสังขาร วิญญาณขนัธ์ กองวิญญาณ 

เพราะฉะน้ัน ขันธ์ทั้ง ๕ จึงไม่เป็นอุปาทานขันธ์ ขันธ์เป็นท่ียึดถือ ว่านี่เป็นของเรา  

เราเป็นสิ่งนี้ สิ่งนี้เป็นอัตตาตัวตนของเรา คือขันธ์ ๕ ไม่ได้เป็นของเรา เรามิได้เป็น

ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ มิได้เป็นอัตตาตัวตนของเรา ขันธ์ ๕ นี้ เม่ือยังคงด�ารงชีวิตอยู่  

ในเมื่อสิ้นตัณหาแล้ว ก็เป็นขันธ์ ๕ แต่ไม่เป็นอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ คือไม่เป็นขันธ์เป็น

ที่ยึดถือ ซึ่งได้แก่ ขันธ์ ๕ ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย.

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้หลาย ซึง่เป็นผูถ้อนตณัหา

เป็นเครื่องเสียบแทงใจออกเสียได้แล้ว จึงเป็นผู้สิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง สิ้นกิเลส

ด้วยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่าท่านบรรลุนิพพาน และได้มีการแยก

นพิพานไว้เป็น ๒ คอื สอปุาทเิสสนพิพาน อันได้แก่ ดบักเิลสมีตัณหาเป็นต้นได้ท้ังหมด 

แต่ยังมีขันธ์เหลืออยู่ ได้แก่ พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท้ังหลาย ซ่ึงยังด�ารง

ชวีติอยู ่ดังพระพทุธเจ้าได้ทรงถอนตณัหาออกจากจติใจได้ เป็นผูไ้ม่มตีณัหา ตัง้แต่ใน

ราตรทีีไ่ด้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า ทรงเป็นผูส้ิน้กเิลสและกองทกุข์ทัง้หมด แต่ยงัมขีนัธ์ 

๕ ซึ่งเป็นตัวทุกข์อยู่ แต่ก็เป็นทุกข์จ�าเพาะของขันธ์ ๕ อันได้แก่เมื่อเป็นขันธ์ ๕  

ซึ่งเป็นสังขาร ก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีแตกสลายอันเรียกว่าตาย แต่พระพุทธเจ้าและ 

พระอรหนัตสาวกทัง้หลาย ท่านไม่ได้เป็นขนัธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ไม่ได้เป็นท่าน เพราะฉะนัน้ 

ท่านจึงเป็นผู้ทีไ่ม่แก่ไม่เจบ็ไม่ตายไปตามขนัธ์ ๕ เพราะท่านไม่ได้ยดึถอืขนัธ์ ๕ ว่าเป็น

ของเรา เราเป็นขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ เป็นอัตตาตัวตนของเรา ฉะนั้น เมื่อขันธ์ ๕ แก่เจ็บ

ตายไป ก็เป็นเรือ่งของขันธ์ ๕ เท่าน้ัน ไม่ใช่เป็นเรือ่งของพระพทุธเจ้าและพระอรหนัตสาวก

ทัง้หลาย เรยีกว่าท่านบรรลนุพิพานต้ังแต่เม่ือดับกเิลสได้ อนัเรยีกว่าสอุปาทเิสสนพิพาน 

นิพพานท่ียังมีอุปาทิคือขันธ์ ๕ เหลืออยู่ และท่านก็ด�ารงชีวิตอยู่จนถึงขันธ์ ๕ นี้ 

แตกสลาย ก็เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานที่ไม่มีขันธ์ ๕ เหลืออยู่ ไม่มีอุปาทิ
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คือขันธ์ ๕ เหลืออยู่ เป็นอันว่าดับทั้งหมด และเมื่อท่านดับทั้งหมด คือขันธ์ ๕ ก็ดับ 

ท่านก็ไม่เกิดอีก ไม่มีภพไม่มีชาติใหม่อีก เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าสิ้นทุกข์ด้วยประการ

ทั้งปวง นี้เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานจึงมี ๒ ดั่งนี้.

และอีกนัยหน่ึงท่านแสดงว่า ดบักเิลสได้บางส่วน ยงัไม่ส้ินเชงิ คือการดบักิเลส

ของพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี เรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพาน นิพพาน

ทีย่งัมอีปุาทิเหลืออยู่ คือยังมีขนัธ์ ๕ เป็นท่ียดึถืออยู ่ยงัไม่ปล่อยวางทัง้หมด แต่ว่าการ

ดับกิเลสของพระอรหันต์ คือดับทั้งหมด เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลส 

ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น ค�าว่านิพพาน ๒ คือ สอุปาทิเสสนิพพานและ

อนุปาทิเสสนิพพานนั้น จึงมีอธิบายได้เป็น ๒ นัยดั่งนี้.

พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระพทุธภาษิตทีช่ีถ้งึนพิพานทัง้ ๒ นี ้ไว้ในพระพทุธภาษติ

ต่าง ๆ เป็นอันมาก เช่นท่านแสดงว่าทรงชี้ถึงอนุปาทิเสสนิพพาน ความดับกิเลสไม่มี

อุปาทิคือขันธ์ ๕ เหลืออยู่ แห่งความหมายต้นที่กล่าวอธิบายแล้ว เช่นตรัสเอาไว้ว่า 

“ทวีปนั่นมิใช่อื่น ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวล ไม่มีเคร่ืองยึดถือ เป็นที่สิ้นแห่งชรา 

ความแก่ และมัจจุคือความตาย” และที่ตรัสชี้สอุปาทิเสสนิพพานในปริยายต้นท่ี 

อธิบายแล้ว เช่น พระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้ว่า “เพราะละตัณหาเสียได้ จึงเรียกว่า

นิพพาน” ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น ค�าว่านิพพานจึงถือว่าเป็นยอดของพระพุทธศาสนา  

เป็นจุดหมายที่สุดแห่งพระพุทธศาสนา เมื่อจัดเข้าในหมวดโลกุตตรธรรม ๙ นิพพาน

ก็เป็นที่ ๙ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มรรค ๔ นั้นก็ได้แก่ โสดาปัตติมรรค 

สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค ผล ๔ นั้นก็ได้แก่ โสดาปัตติผล  

สกทาคามผิล อนาคามผิล อรหตัตผล รวมเป็น ๘ กับนพิพาน ๑ เรยีกว่า โลกุตตรธรรม 

ธรรมที่อยู่เหนือโลกหรือว่าพ้นโลก.

อันธรรมนั้นเมื่อกล่าวโดยปริยายที่เกี่ยวกับโลกุตตรธรรมนี้ ก็แบ่งได้เป็น ๒ 

คือ เป็นโลกียธรรม ธรรมที่เกี่ยวด้วยโลก ๑ โลกุตตรธรรม ธรรมที่พ้นโลก ๑ และ

ค�าว่า โลก ในทีน่ีก้ม็คีวามหมายถึงค�าว่าโลกดงัทีเ่ข้าใจกนั ดงัในค�าว่าสตัวโลก โลกคอื

หมูส่ตัว์ คอืว่าหมายถงึโลกทางจติใจนัน้เอง พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดสัตวโลก 

โลกคอืหมูส่ตัว์ ในเบือ้งต้นกต็รสัสอนให้เป็นผูอ้ยู่ดีมคีวามสุขในโลกน้ี ต่อไปก็ทรงสอน
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ให้อยูด่มีสีขุในโลกหน้า แล้วต่อข้ึนไปก็ตรสัสอนให้บรรลถุงึบรมสขุคอืนพิพาน อนัเป็นสขุ

สูงสุด ที่ตรัสสอนให้อยู่ดีมีสุขในโลกนี้ ก็คือตรัสสอนในขั้นท่ีเป็นทิฏฐธัมมิกัตถะ 

ประโยชน์ปัจจบัุน ในโลกหน้ากค็อืตรสัสอนให้บรรลุถึงสัมปรายิกตัถะ ประโยชน์ภายหน้า 

และตรสัสอนให้บรรลถุงึสขุอย่างยิง่กค็อืนพิพาน คอืปรมตัถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิง่.

โลกนัน้ท่ีเป็นโลกทีต่�า่กค็อื สตัว์นรก สตัว์เดรจัฉาน เปรต อสรุกาย ทัง้หลาย 

น่ีเป็นโลกที่ต�่า โลกที่เป็นขั้นสามัญคือที่สูงข้ึนมาจากโลกที่ต�่าน้ันมาเป็นโลกที่เป็น 

ขั้นสามัญ อันนับว่าเป็นโลกที่ดี ก็ตั้งต้นแต่มนุษยโลก โลกมนุษย์ เราทั้งหลายก็ชื่อว่า

เป็นผู้เกิดมาในมนุษยโลก โลกมนุษย์ เป็นมนุษย์อันนับว่าเป็นโลกท่ีดี เป็นโลกท่ีสูง

กว่าโลกของอบายทัง้หลายดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น และโลกทีด่ทีีเ่ริม่ตัง้แต่มนษุย์นี ้กยั็งมี

โลกที่ดียิ่งไปกว่านี้ ก็คือเทวโลก พรหมโลก โดยล�าดับ แปลว่าเป็นโลกที่สูงขึ้นไปโดย

ล�าดับ พระพุทธศาสนานั้นสั่งสอนให้ทุก ๆ คนยกตนให้พ้นจากโลกที่เป็นส่วนชั่ว คือ

โลกทีเ่ป็นฝ่ายชัว่ในอบายโลกทัง้หลาย แม้เมือ่เกดิมาเป็นมนษุย์ กต็รสัสอนให้เว้นจาก

กรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลทจุรติ อนัน�าให้ตกต�า่ทัง้หมด ให้ประกอบกรรมทีเ่ป็นกุศลสุจรติ

ต่าง ๆ อันจะน�าไปยกตนขึ้นสู่โลกที่สูง คือเป็นโลกมนุษย์ที่ดี และสูงขึ้นไปก็เป็นเทพ 

สูงขึ้นไปก็เป็นพรหมโดยล�าดับ และไม่ทรงหยุดอยู่เพียงแค่นั้น ยังสอนจนถึงสุดโลก 

เหนือโลก สุดโลกกค็อืเหนอืโลก กไ็ด้แก่โลกตุตรภมู ิภมูทิีเ่ป็นโลกตุตระ อยูเ่หนอืโลก 

ก็คือมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ นั่นเอง เพราะฉะนั้น ค�าสอนในพระพุทธศาสนานี้

จึงมีบริบูรณ์ น�าให้บุคคลบรรลุถึงสุข ตั้งแต่สุขสามัญ และเป็นสุขที่ดีขึ้น ๆ จนถึงเป็น

บรมสุขคือสุขอย่างยิ่ง ตามพระพุทธภาษิตที่ว่า “นิพฺพาน� ปรม� สุข� นิพพานเป็นสุข

อย่างยิ่ง.”

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๒
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ

เจตโส โหติ สา สนฺติ นิพฺพานมีติ วุจฺจตีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อให้

บุคคลเป็นผู้ไม่ประมาท ถือเอาประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ภายหน้า และประโยชน์

อย่างยิ่งไว้ได้ ซ่ึงบุคคลผู้ถือเอาประโยชน์ไว้ได้นี้ พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าบัณฑิต  

ดงัพระพทุธภาษิตทีต่รสัแสดงถงึบุคคลผูไ้ม่ประมาท ถือเอาประโยชน์ท้ัง ๒ คือประโยชน์

ปัจจุบัน ประโยชน์ภายหน้าไว้ได้ว่า

อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ อธิคฺคณฺหาติ ปณฺฑิโต

ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก

อตฺถาภิสมยา ธีโร ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ
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บัณฑิตคือผู้ด�าเนินประโยชน์กิจด้วยปัญญา ย่อมถือเอาประโยชน์ทั้ง ๒ คือ

ประโยชน์ปัจจบัุนและประโยชน์ภายหน้าไว้ได้ เรียกว่าบณัฑติ เพราะบรรลถุงึประโยชน์ 

ดั่งนี้.

และนอกจากประโยชน์ปัจจบุนัประโยชน์ภายหน้าแล้ว ยงัได้ตรสัถงึประโยชน์

อย่างยิ่ง ซึ่งบุคคลผู้ไม่ประมาทพึงบรรลุถึงไว้อีกว่า

อปฺปมาโท อมต� ปท� ปมาโท มจฺจุโน ปท�

อปฺปมตฺตา น มียนฺติ เย ปมตฺตา ยถา มตา

ความไม่ประมาทเป็นอมตบทคือทางแห่งพระนิพพาน หรือทางท่ีไม่ตายคือ

พระนพิพาน ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย บุคคลผู้ไม่ประมาทช่ือว่าย่อมไม่ตาย 

ส่วนบุคคลผู้ประมาทแล้วก็เหมือนอย่างผู้ที่ตายแล้ว ดั่งนี้.

แม้ในเวลาใกล้จะเสดจ็ดบัขนัธปรินพิพาน กยั็งได้ตรสัเป็นปัจฉิมวาจา พระวาจา

สุดท้ายไว้ว่า หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอกล่าวเรียก

แก่ท่านทั้งหลาย วยธมฺมา สงฺขารา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา  

อปปฺมาเทน สมปฺาเทถ ท่านทัง้หลายจงยงัความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ดัง่นี ้ทัง้นี้

ก็เพราะว่าบุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นผู้มีสติความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัว 

พร้อมทั้งปัญญาคือความรอบรู้ในอันที่จะปรารภความเพียร ละสิ่งที่ควรละ กระท�าสิ่ง

ที่ควรกระท�า อันเป็นกรณียะ กิจที่ควรท�าทั้งหลาย ไว้เป็นนิตย์ ไม่ให้กาลเวลาล่วงไป

เปล่าปราศจากประโยชน์ คือว่าย่อมเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนด้วยความพากเพียรพยายาม  

ด้วยสติปัญญา ให้บรรลุถึงประโยชน์ปัจจุบันบ้าง ให้บรรลุถึงประโยชน์ภายหน้าบ้าง  

ให้บรรลุถึงประโยชน์อย่างยอด อันเรียกว่าปรมัตถประโยชน์บ้าง โดยที่มาปฏิบัติตาม

ธรรมในธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว และเมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็จักบรรลุถึง

ฝ่ังคือนิพพานได้ในทีส่ดุ อนัก้าวล่วงบ่วงมารทีก้่าวล่วงได้โดยยาก ดัง่นี ้กล่าวโดยสรปุ

คือ ปฏิบัติตนให้บรรลุถึงปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์ที่เป็นอย่างยอดได้ ดั่งนี้.

การที่จะมาปฏิบัติให้บรรลุถึงประโยชน์ปัจจุบันนั้น ก็ด้วยการที่มาปฏิบัติใน

ทิฏฐธัมมิกัตถะคือประโยชน์ปัจจุบัน อันเป็นส่วนเหตุคือ
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อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร

อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา

กัลยาณมิตตตา คบเพื่อนมิตรที่ดีงาม และ

สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ท่ีหามาได้ ไม่ให้ฝืดเคืองนัก 

ไม่ให้ฟูมฟายนัก.

บคุคลผูป้ฏบัิตใินธรรมะท้ัง ๔ ประการนีย่้อมบรรลถึุงลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ 

หรอืทรพัย์ ยศ ไมตร ีอนัเป็นสิง่ท่ีต้องการ เป็นเครือ่งเกือ้กลูให้กายอนันี ้อนัประกอบ

ด้วยชีวิตนี้ ให้บรรลุถึงความสุขอยู่ในปัจจุบัน และบุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมปฏิบัติให้

บรรลุถึงประโยชน์ภายหน้า ด้วยคุณธรรม ๔ ประการคือ

สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ความเชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อ ในวัตถุคือ

สิ่งที่ควรเชื่อ

สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล

จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยจาคะ การสละบริจาค

ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา ความรู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์

มิใช่ประโยชน์.

บคุคลผูที้ป่ระกอบด้วยคณุธรรมทัง้ ๔ ประการนี ้ย่อมยงัตนให้บรรลถุงึความ

สุขที่เป็นภายหน้าด้วย ให้จิตใจนี้มีความสุขด้วย และเผื่อแผ่ความสุขของตนให้ถึงแก่

บุคคลอื่นด้วย.

อันประโยชน์ปัจจุบันนั้น ย่อมเกื้อกูลแก่ตนเอง แก่ชีวิตร่างกายของตนเอง 

และเกื้อกูลอยู่ในปัจจุบัน ส่วนประโยชน์ในภายหน้านั้น ย่อมเกื้อกูลถึงบุคคลผู้อื่น  

ย่อมเกือ้กลูจติใจ และย่อมเกือ้กลูตลอดไปถงึกาลภายหน้า บคุคลผู้ไม่ประมาท ย่อมปฏบิตัิ

ตามธรรมในธรรมท่ีพระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัไว้ดแีล้วดัง่นี ้จงึสามารถบรรลถุงึประโยชน์

ทั้ง ๒ ดังที่กล่าวได้.
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อนึง่ ยิง่ ๆ ขึน้ไปกว่านี ้ย่อมจะปฏบัิตใินมรรคมอีงค์ ๘ อนัได้แก่ สมัมาทฏิฐิ 

ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ อันย่อเข้าเป็น ปัญญาสิกขา สิกขาคือ

ปัญญา ย่อมปฏิบัติอยู่ในสัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ  

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ทั้ง ๓ นี้ก็สงเคราะห์เข้าในสีลสิกขา สิกขาคือศีล อนึ่ง 

ย่อมปฏิบัติอยู่ในสัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ 

ตัง้ใจมัน่ชอบ ท้ัง ๓ น้ีก็สงเคราะห์เข้าในจติตสิกขาหรอืสมาธ ิเพราะฉะนัน้ เมือ่ปฏบิตัิ

ในมรรคมีองค์ ๘ อันสงเคราะห์เข้าในสีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา ย่อมชื่อว่า

เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงฝั่งคือนิพพาน ซึ่งล่วงพ้นบ่วงมารอันข้ามได้ด้วยยาก.

การปฏบิตัใินมรรคมอีงค์ ๘ หรอืในไตรสิกขาดงักล่าวนี ้ย่อมมีปัญญาเป็นยอด 

โดยที่มีสมาธิเป็นเครื่องอุดหนุนหรือเป็นบาทของปัญญา และมีศีลเป็นภาคพื้นของ 

ทัง้สมาธแิละของท้ังปัญญา เม่ือปฏิบตัดิัง่น้ีจงึกล่าวสรปุได้ว่า ย่อมปฏบิตัอิยูใ่นวสิทุธมิรรค 

คอืทางแห่งวิสทุธอัินได้แก่ความบรสิทุธิ ์และเมือ่ยกปัญญาขึน้เป็นประธาน กค็อืว่าย่อม

เห็นชอบด้วยปัญญาว่า สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงไม่เทีย่ง สังขารทัง้หลายทัง้ปวงเป็นทกุข์ 

ธรรมทัง้หลายทัง้ปวงเป็นอนตัตา ดัง่นี ้การเหน็ในไตรลกัษณ์คอืลกัษณะเครือ่งก�าหนด

หมายทั้ง ๓ ประการว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ในสังขารทั้งหลาย และโดย

เฉพาะในข้อวสิงัขารคอืมรรคผลนพิพานอนัมใิช่สงัขาร ย่อมชือ่ว่าเป็นวสิงัขาร ทัง้สังขาร

และวสิงัขารจงึรวมเรยีกว่าเป็นธรรม และธรรมทัง้ปวงคอืทัง้สงัขารและวสิงัขารนี ้ล้วนเป็น

อนัตตา ไม่ใช่อัตตาตัวตน ไม่ควรจะยึดถือว่า นี่เป็นเรา เราเป็นนี่ นี่เป็นอัตตาตัวตน

ของเรา ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อได้มีปัญญาเห็นแจ้งว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขาร

ทั้งปวงเป็นทุกข์ สังขารทั้งปวงเป็นอนัตตา และวิสังขารทั้งปวงก็เป็นอนัตตา ไม่ยึดถือ

ดั่งนี้แล้ว ก็ชื่อว่าย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหน่ายในทุกข์ อันเป็นนิพพิทา เม่ือเป็น

นิพพิทาคือความหน่ายในทุกข์ ก็ย่อมจะสิ้นความติดใจยินดี เมื่อส้ินความติดใจยินดี  

ก็ย่อมวิมุตติคือหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงได้ จึงได้ตรัสว่า

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ  ...................................

สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ  ...................................

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ

อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา
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เมือ่เหน็ด้วยปัญญาว่า สงัขารทัง้ปวงไม่เท่ียง สงัขารท้ังปวงเป็นทกุข์ ธรรมทัง้ปวง

คือทั้งสังขารและวิสังขารนี้เป็นอนัตตา ดั่งนี้แล้ว ย่อมหน่ายในทุกข์ นี้เป็นทางแห่ง 

วิสุทธิคือความหลุดพ้น ดั่งนี้.

อนัความหลดุพ้น ซึง่เป็นวิสทุธมิรรค ทางแห่งวสิทุธดิัง่นี ้ย่อมเป็นความหลดุพ้น

จากกเิลสทัง้ปวง และความหลุดพ้นจากกเิลสทัง้ปวงนีแ้หละ ชือ่ว่า วิสุทธิฺ สพฺพเกลฺเสหิ 

ที่แปลว่า ความบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวง เพราะว่ากิเลสนี้แปลว่าเครื่องเศร้าหมอง  

เมื่อกิเลสมีอยู่ก็ท�าจิตใจนี้ให้เศร้าหมอง ไม่บริสุทธิ์ ต่อเมื่อพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้  

ก็เป็นอันว่าพ้นจากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งปวงได้ เมื่อพ้นจากเครื่องเศร้าหมอง 

แห่งจิตทั้งปวงได้ จึงเป็นความบริสุทธิ์ และความบริสุทธิ์นั้นก็ชื่อว่าความบริสุทธิ์จาก

กิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงนั่นเอง.

อนึ่ง ความบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงนี้ ย่อมเป็นความดับจากทุกข์

ทั้งปวง เพราะกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์ ดังที่ตรัสเอาไว้ในอริยสัจจ์ ๔ ชี้ให้รู้จัก 

ทกุข์ว่า ความเกดิเป็นทกุข์ ความแก่เป็นทกุข์ ความตายเป็นทกุข์ นีเ้ป็นสภาวทกุข์คือ

ทุกข์ตามสภาพ โสกะความแห้งใจ ปริเทวะความคร�่าครวญรัญจวนใจ ทุกขะความไม่

สบายกาย โทมนัสสะความไม่สบายใจ อุปายาสความคับแค้นใจ เป็นทุกข์ กล่าวโดย

ย่อความประจวบกับสิ่งท่ีไม่เป็นท่ีรักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก 

เป็นทกุข์ ย่อลงอกีกเ็ป็นหนึง่ คอืปรารถนาไม่ได้สมหวงัเป็นทกุข์ และทัง้หมดนีก้ย่็อลง

ในขันธ์ ๕ นี้เองอันเป็นที่ยึดถือว่า นี่เป็นเรา นี่เป็นตัวตนของเรา ดังที่ตรัสไว้โดยสรุป

ว่า สงฺขิตฺเตน ปญจฺปุาทานกขฺนธฺา ทกุขฺา กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นท่ียึดถือท้ัง ๕ ประการ

นี้เป็นทุกข์ ดั่งนี้.

และทุกข์ทั้งปวงนี้ย่อมเกิดจากทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ ก็ทุกขสมุทัย เหตุ

ให้เกดิทกุข์นี ้กย็กเอาตณัหาขึน้แสดงว่า คือความดิน้รนทะยานอยาก เป็นกามตณัหา 

ความด้ินรนทะยานอยากไปในกาม คือรปูเสียงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ทีน่่ารกัใคร่ปรารถนา

พอใจทั้งหลายบ้าง ภวตัณหา ความดิ้นรนไปเพื่อความเป็นนั่นเป็นนี่บ้าง วิภวตัณหา 

ความด้ินรนไปเพือ่ความไม่เป็นนัน่ไม่เป็นนีบ้่าง ตณัหาดงัทีก่ล่าวมานีเ้ป็นตวัสมทุยั คอื
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เหตุให้เกิดทุกข์ แต่ว่าก็พึงเข้าใจว่า ตรัสยกขึ้นแสดงเพื่อเป็นที่ตั้งเท่าน้ัน เพราะว่า

บรรดากเิลสทัง้หมด ตัง้ต้นแต่อวชิชาคือความไม่รูใ้นสัจจะทีเ่ป็นตวัความจรงิ และกิเลส

ทัง้หลายทีบ่งัเกดิสบืจากอวชิชา ล้วนแต่เป็นตวัสมทุยั เหตแุห่งทกุข์ทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ 

เมือ่ดบักเิลสได้จงึดบัตณัหาได้ กด็บัทุกข์ จึงตรสัไว้หรือจงึได้แสดงไว้ว่า ความหมดจด

จากกเิลสทัง้ปวง เป็นความดบัจากทกุข์ทัง้ปวง อนันีแ้หละเป็นหลกัส�าคญัทีจ่ะให้บรรลุ

ถึงนิพพาน จึงได้ตรัสเอาไว้หรือจึงได้มีพุทธศาสนสุภาษิตหรือธรรมภาษิตแสดงไว้ต่อ

ไปอีกว่า

วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ

เจตโส โหติ สา สนฺติ นิพฺพานมีติ วุจฺจติ

ที่แปลสืบต่อกันไปว่า นั่นกล่าวคือ ความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งปวง  

เป็นความดับจากทุกข์ทั้งปวง นั้นเป็นสันติคือความสงบแห่งใจ สันติคือความสงบแห่ง

ใจนี้แหละเรียกว่านิพพาน ดังนี้.

เพราะฉะนัน้ เม่ือกล่าวอย่างครอบคลมุทัง้หมด นพิพานกค็อืสนัต ิความสงบ

แห่งใจ และสันต ิความสงบแห่งใจนัน้กค็อืความดบัจากทกุข์ทัง้ปวง และความดบัจากทกุข์

ทัง้ปวงนัน้ กคื็อความบรสิทุธิจ์ากกเิลสคือเครือ่งเศร้าหมองทัง้ปวง ฉะนัน้ ธรรมเหล่านี้

คอืความบริสุทธิจ์ากกเิลสท้ังปวง ความดบัจากทกุข์ทัง้ปวง ความสงบแห่งใจและนพิพาน

จงึเนือ่งถงึกนั หรอืจะกล่าวว่ารวมเป็นอันเดยีวกันก็ได้ จะแยกออกจากกันมิได้ ต้องมพีร้อม 

คือจะต้องมคีวามบรสิทุธิจ์ากกเิลสทัง้ปวง ดบัจากทุกข์ทัง้ปวง สงบแห่งใจ จงึเรยีกรวม

ว่าเป็นนิพพาน ตามธรรมที่แสดงมานี้ นิพพานจึงอยู่ท่ีความสงบแห่งใจ ความสงบ 

แห่งใจจึงอยู่ท่ีดับจากทุกข์ท้ังปวง ความดับจากทุกข์ทั้งหลายจึงอยู่ท่ีความบริสุทธิ์จาก

กิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง ทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมในธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดง 

ไว้ดีแล้ว คือในศีลในสมาธิและในปัญญาโดยล�าดับ และเมื่อบรรลุถึงปัญญา ก็ย่อมจะ

ได้เห็นด้วยปัญญาอันชอบว่า สงัขารท้ังปวงไม่เท่ียง สังขารทัง้ปวงเป็นทกุข์ ธรรมทัง้ปวง

คอืทัง้สงัขารและทัง้วสิงัขารเป็นอนตัตา มใิช่อตัตาตวัตน ย่อมจะได้นพิพทิาคอืความหน่าย

ในทุกข์ ท�าให้ไม่ติดในทุกข์ ท�าให้วางทุกข์ได้ อันนี้แหละเป็นวิสุทธิมรรค คือทางแห่ง
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ความหมดจด เป็นทางแห่งความหมดจดจากอะไร ? ก็คือบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส 

ทั้งปวงนั้นเอง มีตัณหาเป็นต้น เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ดับทุกข์ได้ เมื่อดับกิเลสได้หรือเมื่อดับ

กิเลสดับทุกข์ได้ ก็ได้สันติคือความสงบแห่งใจอันเรียกว่านิพพาน.

ธรรมปฏิบัติดั่งนี้จึงเป็นทางปฏิบัติที่เนื่องกัน ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมได้กระแส 

แห่งความสงบแห่งใจจากธรรมปฏิบัติของตน เป็นอันว่าได้กระแสแห่งพระนิพพาน  

ย่อมได้ความเย็นใจได้ความสุขใจ แม้ว่าจะยังไม่บรรลุถึงนิพพานโดยสิ้นเชิงหรือบาง

ส่วน เพยีงแต่ได้กระแสแห่งนพิพาน อนัเกดิจากความสงบใจทีไ่ด้จากการปฏบิตั ิกช่ื็อ

ว่าได้เป็นผู้ปฏิบัติเข้ากระแสแห่งพระนิพพาน ปฏิบัติเข้าใกล้พระนิพพาน อันน�าให้

ตนเองได้พบกบัความสขุทีเ่ป็นอย่างยิง่ขึน้โดยล�าดบั ท้ังปวงนีต้้องอาศัยความไม่ประมาท

เป็นเครือ่งอุปถมัภ์ตัง้แต่ต้นมา อันจะน�าให้เป็นผู้ปฏบิติัตนเองให้ได้ประโยชน์ในปัจจบุนั 

ให้ได้ประโยชน์ภายหน้า จนกระทั่งได้ประโยชน์อย่างยอดคือพระนิพพาน.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๓



กัณฑ์ที่ ๗๒ 

สัปปุรสิกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

โย เว กตญฺญู กตเวทิ ธีโร

กลฺยาณมิตฺโต ทฬฺหภตฺติ จ โหติ

ทุกฺขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติ กิจฺจํ

ตถาวิธํ สปฺปุริสํ วทนฺตีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอน โดยปรยิาย

คือทางเป็นอันมาก และนอกจากนี้พระสาวกก็ยังได้มีส่วนแสดงธรรมที่ได้รู้จากค�า 

สั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นการช่วยอีกส่วนหนึ่ง และยังมีภาษิตของบัณฑิต 

ทั้งหลาย เช่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นชาดก เล่าถึงบัณฑิตทั้งหลายในอดีต ได้แสดง

เป็นโอวาทหรือเป็นภาษิตไว้อีกเป็นอันมากเหมือนกัน กับท้ังยังมีเทวดาภาษิต 

เป็นต้น ซึ่งแสดงข้อธรรมเข้าคลองธรรมคลองวินัยของพระพุทธเจ้า จึงรวมเรียกว่า 

เป็นพุทธศาสนสุภาษิต คือเป็นภาษิตทางพุทธศาสนาด้วยกันทั้งหมด มีปรากฏอยู่ใน

พระไตรปิฎก ดังพุทธศาสนสุภาษิตคาถาหนึ่งซึ่งยกเป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้น ที่แปล
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ความว่า “บุคคลใดแล เป็นธีรชนคือเป็นผู้ทรงปัญญา เป็นกตัญญู รู้คุณที่ท่านท�าแล้ว 

กตเวท ีประกาศคณุทีท่่านท�าแล้วคอืตอบแทนคณุท่าน มกีลัยาณมติร มคีวามรกัภกัดี

มัน่คง ย่อมกระท�ากจิท่ีควรกระท�าแก่มิตรผูต้กทกุข์ได้ยากโดยเคารพ บณัฑติทัง้หลาย

กล่าวบุคคลนั้น ผู้เช่นนั้นอย่างนั้นว่า เป็นสัตบุรุษคือคนดี” ดั่งนี้.

พุทธศาสนสุภาษิตบทน้ี สัตบัณฑิตซึ่งชื่อว่าสรภังคดาบสแสดงไว้ มีอธิบาย

โดยสังเขปว่า คนที่ชื่อว่าเป็นธีรชนคือชนผู้ทรงปัญญา เป็นสัตบุรุษคือคนดี ซึ่งหมาย

ถึงสตรีและบุรุษซึ่งเป็นคนดี ย่อมเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้คือเป็นกตัญญู

กตเวที คบกัลยาณมิตร มีความรักนับถือสนิทในกัลยาณมิตร และกระท�ากิจท่ีควร

กระท�าโดยเคารพแก่เพื่อนมิตรผู้ตกยาก นี้เป็นคุณสมบัติของบุคคลผู้ชื่อว่าธีรชนคือ 

คนมีปัญญา สัปปุริสชนคือคนดี ดั่งนี้.

อันคุณสมบัติท่ัวไปของสัปบุรุษคือคนดีน้ันก็คือธีรชนคนผู้ทรงปัญญานี้เอง  

ดังที่ได้มีแสดงสัปปุริสธรรม ธรรมะของสัปบุรุษคือคนดีไว้ ๗ ประการ คือธัมมัญญู 

รู้จักเหตุ อัตถัญญู รู้จักผล อัตตัญญู รู้จักตน มัตตัญญู รู้จักประมาณ กาลัญญู  

รู้จักกาลเวลา ปริสัญญู รู้จักบริษัทคือหมู่ชน ปุคคลปโรปรัญญู รู้จักบุคคล บุคคลผู้มี

ความรู้อย่างน้ีแล เรียกว่าธีรชนคือชนผู้ทรงปัญญา และเมื่อเป็นผู้รู้ดั่งนี้ ก็ชื่อว่าเป็น 

ผู้มีสัปปุริสธรรม ธรรมของสัปบุรุษ จึงเป็นสัปบุรุษคือคนดี.

และเมื่อแสดงโดยปริยายคือทางหนึ่ง ถึงลักษณะของบุคคลซึ่งเป็นคนดี เป็น

ธีรชน ก็ได้แก่เป็นผู้เป็นกตัญญู รู้อุปการคุณที่ท่านท�าแล้ว และเป็นกตเวที ประกาศ

คุณที่ท่านท�าแล้ว คือตอบแทนพระคุณท่าน เป็นผู้คบกัลยาณมิตร มีความภักดี  

รักสนิทสนมมัน่คง และกระท�ากจิทีค่วรกระท�าโดยเคารพแก่เพือ่นมิตรผูต้กยาก หรอื

แก่บุคคลผู้ตกยากดั่งนี้ ๓ ประการนี้เป็นลักษณะของสัปบุรุษคือคนดี ซึ่งเป็นผู้รู้เหต ุ

รู้ผลเป็นต้นดังกล่าวนั้น.

ประการแรก กตัญญู รู้คุณที่ท่านท�าแล้ว กตเวที ประกาศคุณที่ท่านท�าแล้ว 

คอืตอบแทนคุณท่านน้ัน ก็คือเป็นผูรู้คุ้ณหรืออปุการคณุทีท่่านผูม้พีระคณุได้กระท�าแล้ว 

ใครเป็นผู้มีคุณที่ได้กระท�าแล้ว ? เมื่อแสดงโดยทั่วไป ก็ได้แก่มารดาบิดา ครูอาจารย์ 

พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นองค์ประมุขปกครองประเทศชาติ และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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พระบรมศาสดา ผูท้รงสัง่สอนให้ทกุคนพ้นจากกเิลสและกองทกุข์ ให้บรรลถุงึประโยชน์

ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันบ้าง ประโยชน์ภายหน้าบ้าง ประโยชน์อย่างยอดบ้าง 

ทั้ง ๔ จ�าพวกนี้เรียกว่า เป็นบุพการี คือผู้กระท�าอุปการะก่อนของบุคคลทั่วไป  

และนอกจากนี้ท่านผู้ใด จะเป็นใครก็ตาม ซึ่งได้ช่วยด้วยประการใดประการหนึ่ง  

ได้ท�าอปุการะให้ด้วยประการใดประการหนึง่ ทกุอย่างและทกุคนก็เรยีกว่า เป็นบุพการ ี

คือผู้อุปการะก่อนในข้อนั้น ๆ ของแต่ละบุคคลไป ผู้ที่ได้รับอุปการคุณของท่าน 

ทุกประการ ซึ่งเป็นสัปบุรุษทรงปัญญา เป็นคนดีนั้น ก็พึงมีกตัญญู รู้พระคุณของท่าน 

ไม่ลบหลู่พระคุณของท่าน ยกย่องพระคุณของท่าน กล่าวคือรู้พระคุณของมารดาบิดา 

ของครูอาจารย์ ของพระมหากษัตริย์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และของผู้มีพระคุณ

คือท่านผู้ที่ได้ช่วยทางใดทางหนึ่งทุก ๆ ท่าน นี้ชื่อว่ากตัญญู กตเวทีนั้น คือประกาศ

คุณของท่าน ได้แก่ ตอบแทนพระคุณของท่าน ค�าว่าประกาศพระคุณของท่านนั้น  

กม็คีวามหมายว่า ไม่ลบหลูพ่ระคณุของท่านนัน้เอง จงึเป็นผู้ทีย่กย่องพระคณุของท่าน 

เมื่อควรแสดงพระคุณของท่านให้ปรากฏ ก็พูดก็แสดง เป็นต้นว่าเม่ือพบท่านมา  

ก็ท�าความเคารพท่านโดยอาการท่ีสมควร และตอบแทนพระคณุของท่านด้วยประการอืน่ 

ด้วยการให้ ด้วยการช่วยเหลือ ด้วยความเอาใจใส่เป็นธรุะในกจิการของท่าน ตามควร

แก่โอกาสนั้น ๆ ดั่งนี้เรียกว่ากตเวที สัปบุรุษคือคนดีซึ่งเป็นธีรชนคือชนผู้ทรงปัญญา 

ย่อมมีลักษณะเป็นคนกตัญญูกตเวทีดั่งนี้ เพราะว่าจะชื่อว่าเป็นผู้รู้ซึ่งเป็นธีรชนนั้น  

ก็ต้องรู ้พระคุณของท่านผู้มีพระคุณ ประกาศคุณของท่านผู้มีพระคุณให้ปรากฏ  

จึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ได้ อันนับเข้าในรู้จักเหตุรู้จักผลนั่นเอง และเมื่อเป็นดั่งนี้ จึงชื่อว่า

เป็นคนดีอันเรียกว่าสัปบุรุษที่บัณฑิตสรรเสริญ ดังธรรมภาษิตที่ว่า

นิมิตฺต� สาธุรูปาน� กตญฺญูกตเวทิตา

ความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิชั้นของสาธุชนคนดี ดั่งนี้.

ประการต่อไป เป็นผู้คบกัลยาณมิตร มีความรักนับถือมั่นคงในกัลยาณมิตร

คือมติรทีด่งีาม กลัยาณมิตรนีเ้ป็นคณุสมบตัอินัส�าคญั กล่าวคือการคบหากลัยาณมติร 

เป็นคณุสมบตัอินัจ�าเป็นและต้องการ เป็นเบือ้งต้นของพรหมจรรย์คือความประพฤตดิี

ประพฤตชิอบทกุอย่าง จนถงึทีม่พีระพุทธภาษติตรสัเปรยีบเทยีบเอาไว้ว่า อรุณซึง่เริม่
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ต้นตัง้แต่ยอดของอรณุ อันได้แก่แสงเงนิแสงทองซึง่เรยีกว่าอรณุ ยอดของอรณุแสงเงนิ

แสงทองเป็นต้นของวัน ถ้าหากว่าไม่มีอรุณแล้ว กลางวันก็มีต่อไปไม่ได้ จะต้องม ี

อรุณขึ้นก่อน กลางวันจึงมีขึ้นได้ ทุก ๆ คนก็ฉันนั้น จะต้องมีกัลยาณมิตรคือมิตรที ่

ดีงามเป็นเบือ้งต้น จงึจะบงัเกดิความเจริญต่าง ๆ ในชีวติของตนได้ และกลัยาณมติรน้ัน 

เมือ่ยกข้ึนเป็นบคุคลทีเ่ป็นหลกั ๆ กไ็ม่พ้นไปจากบคุคล ๔ จ�าพวกนัน้ คอืมารดาบดิา 

ครอูาจารย์ พระมหากษตัริย์ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า และนอกจากนี ้คนผู้มุง่ดีปรารถนาดี

ทุกคน ซึ่งได้ช่วยให้ค�าแนะน�าสั่งสอนอบรม ช่วยเหลือโดยมิตรจิตไมตรีจิตเมตตาจิต 

แก่คนทกุคนโดยทกุประการ กร็วมเรยีกว่ากลัยาณมติรทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ กใ็ห้คบหา

กัลยาณมติร มีความรกันบัถอือย่างแน่นแฟ้นในกลัยาณมติร กล่าวคอืมคีวามรกันบัถอื

แน่นแฟ้นในมารดาบิดา มีความรักนับถือแน่นแฟ้นในครูอาจารย์ มีความรักนับถือ

แน่นแฟ้นในพระมหากษตัริย์ มคีวามรกันับถอืแน่นแฟ้นในพระสัมมาสัมพทุธเจ้าพระบรม-

ศาสดา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งในทางธรรม พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นกัลยาณมิตร มีความรักนับถือแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม  

ในพระสงฆ์ หรือกล่าวในคดีโลกท่ัวไป ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นกัลยาณมิตร 

มคีวามรักนบัถอืแน่นแฟ้นในชาตศิาสนาพระมหากษตัรย์ิดัง่นี ้นีเ้ป็นลกัษณะของธรีชน

ผู้ทรงปัญญา เป็นลักษณะของสัตบุรุษคือคนดี.

อีกประการหนึ่ง กระท�ากิจที่ควรกระท�าโดยเคารพ แก่กัลยาณมิตรผู้ถึงทุกข์  

อันทุก ๆ คนผู้เกิดมาในโลกนี้ ชื่อว่าเป็นผู้ถึงทุกข์อยู่ด้วยกัน ก็เพราะว่าต่างต้องมี 

สภาวทุกข์ คือแก่ เจ็บ ตาย หรือว่า เกิด แก่ ตาย ดังที่เราสวดกันอยู่ว่า ชาติปิ  

ทุกฺขา ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุกฺข� เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ ฉะนั้น 

ทกุคนจงึต้องตกอยูใ่นสภาวทกุข์ด้วยกนั แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก

ทั้งหลาย เป็นผู้ที่สิ้นทุกข์แล้ว ก็มีความหมายว่า มีจิตใจวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสและ

กองทกุข์ท้ังสิน้ แต่เมือ่ยงัมร่ีางกายอยู ่กายนียั้งต้องเป็นทกุข์ ต้องแก่ต้องเจบ็ต้องตาย 

และเมือ่ยังไม่ตาย ยงัด�ารงชวีติอยู ่กเ็ป็นทุกข์ ต้องการอาหารส�าหรบับ�ารงุเลีย้งอยูเ่ป็น

ประจ�าทกุวนัทุกเวลา ขาดไม่ได้ และนอกจากนี ้เมือ่ยงัมจีติยงัไม่ส้ินกเิลสและกองทกุข์ 

ก็ยังต้องประสบปกิณณกทุกข์ต่าง ๆ คือต้องมีโสกะ ความโศกเศร้า ปริเทวะ ความ

คร�า่ครวญรญัจวนใจ ทกุขะ ความไม่สบายกาย โทมนสัสะ ความไม่สบายใจ อปุายาส 
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ความคับแค้นใจต่าง ๆ ย่อเข้าก็เป็น ๒ คือต้องประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก หรือต้อง

ประจวบกบัสตัว์สงัขารท้ังหลายท่ีไม่เป็นท่ีรกั ต้องพลดัพรากจากส่ิงสัตว์สังขารทัง้หลาย

ที่เป็นที่รัก ย่อเข้าก็เป็น ๑ คือปรารถนาไม่ได้สมหวัง และเมื่อกล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็น

ที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการก็เป็นทุกข์ ดั่งนี้ ฉะนั้น สามัญชนทั่วไปจึงต้องเป็นทุกข์กันอยู่ 

ด้วยเหตุสภาวทุกข์บ้าง ด้วยเหตุปกิณณกทุกข์บ้าง หรือกล่าวโดยย่อ ก็ด้วยเหตุขันธ์

คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเรา ดั่งนี้.

เพราะฉะน้ัน ท่านทีเ่ป็นบุพการีทัง้ปวง จงึชือ่ว่ายงัต้องถงึทกุข์กนัอยู ่ทางกายบ้าง 

ทางใจบ้าง จงึเป็นข้อทีบ่คุคลผูเ้ป็นกตญัญกูตเวททีัง้หลาย จะพึงกระท�ากจิทีค่วรกระท�า

โดยเคารพแก่ท่าน เช่น บุตรธดิาบ�ารงุเลีย้งมารดาบิดาโดยปกต ิดูแลอาหารการบรโิภค

ของท่าน ถ้าเจบ็ป่วย กช่็วยบ�าบดัรกัษา และช่วยกระท�าสิง่ทีท่่านต้องการอย่างใดอย่างหนึง่ 

ศิษย์ทั้งหลายก็ช่วยครูอาจารย์ตามควรที่จะพึงท�าได้ พสกนิกรประชาชนท้ังหลาย  

ก็ช่วยเสียส่วยเสียอากรให้แก่พระมหากษัตริย์ และสละต่าง ๆ เพื่อพระมหากษัตริย์

พร้อมทั้งประเทศชาติศาสนา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ประกอบการบุญการกุศล  

อันส�าเร็จด้วยทานบ้าง ศีลบ้าง ภาวนาบ้าง บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชา 

พระศาสนาของพระองค์ ตามควรที่จะพึงกระท�านั้น ๆ ดั่งนี้ได้ชื่อว่าได้ช่วยกระท�ากิจ

ที่พึงกระท�าโดยเคารพ แก่กัลยาณมิตรผู้ถึงทุกข์ และก็มีความหมายถึงผู้ที่ถึงทุกข ์

ทัว่ไปด้วย คือเป็นผู้ทีค่วรช่วยท�ากจินัน้ ๆ เพือ่เปลือ้งทกุข์ของใคร ๆ เท่าทีค่วรจะช่วยได้ 

ด่ังนี ้รวมเป็น ๓ ประการอนัเป็นลักษณะของธรีชนคนผูท้รงปัญญา ทีเ่รยีกว่าสปัปรุสิชน

คือคนดี อันได้แก่คนที่เป็นกตัญญูกตเวที คบกัลยาณมิตร มีความรักนับถือมั่นคง 

กระท�าสิ่งท่ีควรกระท�า กระท�าการท่ีควรกระท�าโดยเคารพแก่กัลยาณมิตรผู้ถึงทุกข์ 

หรือแก่ผู้ถึงทุกข์นั้น ๆ เมื่อปฏิบัติให้มีคุณสมบัติท้ัง ๓ ประการนี้ จึงจะชื่อว่าเป็น 

ธีรชนคนผู้ทรงปัญญา เป็นสัปปุริสชนคือคนดี ท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงปัญญา เป็นคนดี  

ด่ังน้ีน้ันเอง เรยีกได้ว่าเป็นผูรู้จ้กัเหต ุเป็นผู้รู้จกัผล เป็นผูรู้จ้กัตน เป็นผูรู้จ้กัประมาณ 

เป็นผู้รู้จักกาลเวลา เป็นผู้รู้จักบริษัทคือหมู่ชน เป็นผู้รู้จักบุคคล.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๓
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ปูชารเห ปูชยโต พุทฺเธ ยทิ จ สาวเก

ปปญฺจสมติกฺกนฺเต ติณฺณโสกปริทฺทเว

เต ตาทิเส ปูชยโต นิพฺพุเต อกุโตภเย

น สกฺกา ปุญฺญํ สงฺขาตุํ อิเมตฺตมฺปิ เกนจีติ.

อนึง่ วนันีเ้ป็นวนัมาฆปณุมคีอืเป็นวันจนัทร์เพญ็เสวยมาฆนกัขตัฤกษ์ อนัเป็น

วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุสงฆ์จ�านวน 

๑,๒๕๐ รูป ได้ทรงท�าอุโบสถอันบริสุทธิ์กับภิกษุสงฆ์ ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ 

วางหลักปฏิบัติพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งแสดงถึงบรมตบะ บรมธรรมในพุทธศาสนา 

เป็นหลักที่พระภิกษุสงฆ์จะได้พึงน�าไปประกาศพระพุทธศาสนาในคามนิคมชนบท 

นั้น ๆ เพราะฉะนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้ประกอบพิธีบูชาในวันเพ็ญเช่นนี้ที่

เวียนมาถึงเข้าทุก ๆ ปี โดยเรียกว่าวันมาฆบูชา บูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ ดั่งนี้.

และในพระอารามนี้ ได้มีธรรมเนียมปฏิบัติแสดงธรรมเทศนาในภาคเช้าด้วย

เรื่องบูชา เพราะฉะน้ัน จึงจะได้แสดงเรื่องบูชาตามพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็นบท

อุเทศ ณ เบื้องต้นว่า ปูชารเห ปูชยโต เป็นอาทิ ซึ่งแปลความว่า เมื่อบุคคลบูชาอยู่
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ซึง่บคุคลทีค่วรบชูาทัง้หลาย คอืพระพทุธเจ้าหรอืพระสาวก ผูล่้วงกเิลสเป็นเครือ่งเนิน่ช้า 

ข้ามพ้นความทุกข์โศก ความร�่าไรร�าพัน ใครไม่อาจเพื่อจะนับบุญของบุคคลผู้บูชา 

อยู่ซึ่งท่านผู้เช่นนั้นเหล่านั้น ผู้ดับแล้ว ไม่มีภัยแต่ที่ไหน ว่าบุญนี้แม้มีประมาณเท่านี้ 

ดั่งนี้.

ตามพระพุทธภาษิตน้ี ปรารภบุคคลผู้บูชาบุคคลผู้ควรบูชาทั้งหลาย คือ

พระพุทธเจ้าหรอืพระสาวก ซึง่ล่วงกเิลสเครือ่งเนิน่ช้า ข้ามความทกุข์โศก ความรญัจวน

คร�่าครวญใจ บุญแห่งบุคคลผู้บูชาท่านผู้เช่นนั้นเหล่านั้น ผู้ดับแล้ว ไม่มีภัยแต่ที่ไหน 

ใคร ๆ ไม่อาจจะนับได้ว่า แม้บุญนี้มีประมาณเท่านี้ ในพระพุทธภาษิตนี้ยกเอาบุคคล

ผู้ควรบูชา เพราะฉะนั้น จึงได้บุคคลผู้ควรบูชาเป็น ๒ คือพระพุทธเจ้าหรือพระสาวก 

แต่อาจจะแสดงโดยวัตถุคือสิ่งซ่ึงเป็นที่ตั้งซึ่งควรบูชาทั้งหมด ก็มีพระธรรมเข้าอีก ๑ 

รวมเป็น ๓ คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ แต่ทั้ง ๓ นี้ เมื่อแสดงโดยบุคคล 

ก็ย่อมมี ๒ คือพระพุทธเจ้าและพระสาวก หรือพระสงฆ์ ต่อเม่ือแสดงโดยวัตถุคือ 

รวมทั้งหมด ทั้งบุคคลทั้งมิใช่บุคคล ย่อมได้วัตถุซึ่งควรบูชาเป็น ๓ คือพระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ วัตถุทั้ง ๓ นี้ชื่อว่าควรบูชา เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงประกอบ

ด้วยพระคณุดงัท่ีเราท้ังหลายสวดกนัอยูว่่า อิตปิิ โส ภควา อรห� สมมฺาสมพฺทุโฺธ เป็นต้น 

รวมเป็นพระคุณ ๙ ประการ เรียกว่านวหรคุณ ย่อลงมาก็เป็น ๓ คือพระปัญญาคุณ 

พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณ ดังบทพระราชนิพนธ์สวดมนต์ที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่

ว่า พทฺุโธ สสุุทโฺธ กรณุามหณณฺโว ทีแ่ปลว่า พระผูต้รัสรู้แล้ว ผู้บริสุทธิแ์ล้ว ผูม้พีระกรุณา

ดังห้วงทะเลหลวง บทแรก พุทฺโธ พระผู้ตรัสรู้แล้ว แสดงถึงพระปัญญาคุณ สุสุทฺโธ 

ผูบ้รสิทุธิแ์ล้ว แสดงถงึพระวสิทุธคุิณ กรณุามหณฺณโว ผูม้พีระกรณุาดังห้วงทะเลหลวง 

แสดงถงึพระกรณุาคุณ ส่วนพระสาวกนัน้ก็มคีณุดงัทีเ่ราทัง้หลายสวดกนัอยูว่่า สปุฏิปนโฺน 

ภควโต สาวกสงฺโฆ หมู่แห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ดั่งนี้

เป็นต้น ส่วนพระธรรมก็มีพระคุณ มี สวากขาตะ คืออันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้

ดีแล้วเป็นต้น ดังที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ว่า สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธรรมอัน 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว ดั่งนี้เป็นต้น.
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เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นปูชารหะ คือผู้ควรบูชา 

บชูานัน้ได้แก่การแสดงความเคารพ สกัการะ นบัถอื ยกย่อง เชือ่ฟัง รวมเรยีกว่าบชูา 

มี ๒ อย่าง คืออามิสบูชา บูชาด้วยอามิส และปฏิบัติบูชา บูชาด้วยการปฏิบัติตาม 

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ย่อมเป็นบุคคลที่ควรบูชาด้วยอามิสและด้วยการ

ปฏิบัติตามทั้ง ๒ ประการ อนึ่ง ในพระคาถาท่ียกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศในเบื้องต้นนั้น  

ยกเอาปูชารหวัตถุเฉพาะที่เป็นบุคคลเป็นที่ตั้ง คือพระพุทธเจ้าและพระสาวก และ 

ยังได้แสดงลักษณะที่เป็นคุณต่อไปอีกว่า เป็นผู้ล่วงกิเลสเป็นเครื่องท�าให้เนิ่นช้า  

ข้ามความทุกข์โศก ความรัญจวนคร�่าครวญใจ เป็นผู้ดับ เป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหน.

ข้อว่า เป็นผู้ล่วงกิเลสเป็นเครื่องเนิ่นช้า เครื่องเนิ่นช้านั้นเป็นชื่อของกิเลส 

เพราะกเิลสเป็นต้นว่าโลภโกรธหลง หรอืโลภะโทสะโมหะ หรอืตณัหาอปุาทานเป็นต้น 

ย่อมเป็นเหตทุ�าให้เนิน่ช้า คอืท�าให้ติดอยูใ่นโลก ตดิอยู่ในกองทกุข์ ไม่สามารถทีจ่ะล่วง

พ้นไปได้ จงึท�าให้การล่วงพ้นทกุข์เนิน่ช้าออกไป คนทีล่อุ�านาจของกเิลส ประกอบด้วย

กิเลส ย่อมเป็นผู้วนเวียนอยู่ในโลก เนิ่นช้าอยู่ในโลก ไม่สามารถท่ีจะหลุดพ้นไปได ้

โดยพลนั แต่พระพทุธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทัง้หลาย เป็นผูท้ีล่ะกเิลสได้ ล่วงกเิลสได้ 

ฉะน้ัน จึงเป็นผู้พ้นทุกข์ได้ ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เนิ่นช้า เพราะว่าพ้นทุกข์ได้ ผู้ที่ต้องการ 

ความพ้นทกุข์จึงควรปฏบิติัเพือ่ละกเิลสตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนไว้ ถ้าไม่ละกิเลส 

ยังอยู่กับกิเลสกองโลภกองโกรธกองหลง หรือกองตัณหาอุปาทานเป็นต้น ก็ต้องติด 

อยูใ่นโลก ตดิอยูใ่นทกุข์เนิน่ช้า อยูใ่นโลกเนิน่ช้า อยู่ในกองทกุข์ตลอดกาลยืดยาวนาน 

ผู้ที่ต้องการจะล่วงพ้นทุกข์โดยเร็ว ก็ต้องปฏิบัติละกิเลสให้ได้ จึงจะล่วงพ้นทุกข์ได้  

ล่วงเคร่ืองเนิน่ช้าได้ คอืบรรลถุงึความพ้นทกุข์ได้ ดงัเช่นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก

ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น เมื่อได้ล่วงกิเลสเครื่องเนิ่นช้าได้ จึงเป็นผู้พ้นทุกข์ได้.

จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสคุณลักษณะไว้ต่อไปอีกว่า ติณฺณโสกปริทฺทเว  

เป็นผู้ข้ามทุกข์โศก ข้ามความรัญจวนคร�่าครวญใจ รวมความว่าข้ามทุกข์ได้ ดั่งนี้  

เพราะว่าเม่ือล่วงกิเลสเป็นเคร่ืองเนิน่ช้าได้ กข้็ามพ้นทุกข์ท้ังปวง มโีสกะปริเทวะเป็นต้นได้ 

เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าเป็นนิพพุตะ คือเป็นผู้ดับ คือเป็นผู้ดับกิเลสและกองทุกข์ 

ด้วยประการทั้งปวง ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหน เพราะว่าย่อมดับภัยแก่ตนเองได้  
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และไม่ก่อภัยแก่ใคร ๆ ด้วย ดับภัยแก่ตัวเองนั้น ตั้งต้นแต่ดับภัยคือชาติความเกิด  

ภัยคือความแก่ ภัยคือความตาย และดับภัยคือความกลัวหรือว่าส่ิงท่ีพึงกลัวท้ังปวง 

เพราะละราคะโทสะโมหะได้ หรอืละโลภะโทสะโมหะได้ จงึไม่มภียั อนัได้แก่สภาวทกุข์ 

เกิด แก่ ตาย ไม่มีภัยอันได้แก่กิเลสทั้งหลาย ตนเองจึงเป็นผู้พ้นภัย ไม่มีภัยแต่ที่ทั้ง

ปวง ทั้งไม่ก่อภัยแก่ใคร ๆ ไม่ท�าอันตรายแก่ใคร ๆ มีแต่จะประพฤติเกื้อกูลเพื่อสุข

ประโยชน์แก่ใคร ๆ เท่านั้น ดังเช่นพระพุทธเจ้าได้ทรงประกอบด้วยพระกรุณาคุณ  

คุณที่เกื้อกูลแก่ผู้อ่ืนอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นผู้ที่ไม่มีภัยแต่ที่ไหน ฉะนั้น พระพุทธเจ้า 

และพระสงฆ์สาวกท้ังหลาย จึงเป็นผู ้ล่วงกิเลสเป็นเครื่องเนิ่นช้า ข้ามทุกข์โศก  

ความรัญจวนคร�่าครวญใจ เป็นผู้ดับ เป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหน.

พระธรรมเองก็เป็นธรรมะที่เป็นเหตุให้ล่วงกิเลสเครื่องเน่ินช้า ข้ามทุกข์โศก 

ความรญัจวนคร�า่ครวญใจ และเป็นเครือ่งดับกเิลสและกองทกุข์ทัง้ปวง เป็นเคร่ืองไม่มี

ภัยแต่ที่ไหน เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพระธรรม ก็เพื่อให้ข้ามกิเลสเครื่อง 

เนิ่นช้า ให้ล่วงกิเลสเครื่องเนิ่นช้า ให้ข้ามทุกข์โศกความรัญจวนคร�่าครวญใจ เพื่อให้

ดบักเิลสและกองทกุข์ เพือ่ให้ไม่มภียัแต่ท่ีไหน ผูท่ี้ปฏิบัตธิรรมค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า

พระองค์นั้น จึงจะพ้นกิเลสเครื่องเนิ่นช้าได้ จึงจะล่วงกิเลสเครื่องเนิ่นช้าได้ จึงจะข้าม

ความทุกข์โศกความรัญจวนคร�่าครวญใจได้ จึงจะดับกิเลสและกองทุกข์ได้ จึงจะไม่มี

ภัยแต่ทีไ่หน เพราะฉะนัน้ เมือ่บชูาพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อยู่ จงึชือ่ว่าบชูา

บคุคลผูค้วรบชูา บชูาวตัถทุีค่วรบชูา บชูาด้วยเครือ่งสกัการวรามสิ การเคารพนบนอบ

กราบไหว้ อนัแสดงถงึความเคารพยกย่องนบัถือเทดิทนู และบชูาด้วยความเชือ่ฟัง คอื

เชื่อค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบัติตามที่พระองค์สั่งสอน ฉะนั้น จึงได้บุญที่

ใคร ๆ ไม่อาจที่จะนับได้ ว่าบุญนี้แม้มีประมาณเท่านี้.

จึงมีปัญหาว่า เม่ือบูชาบุคคลท่ีควรบูชาหรือวัตถุท่ีควรบูชาดังกล่าวมานี้  

ได้บุญอย่างไร ? ได้บุญก็เพราะว่าย่อมท�าให้จิตใจของผู้ที่บูชาอยู่นี้ มีความเคารพ

นบนอบนับถือเทิดทูนบุคคลผู้ควรบูชา คือบุคคลผู้ควรเคารพนับถือเทิดทูน ชื่อว่าได้

เป็นผู้พบคนดี มีคนดเีป็นกลัยาณมิตร นบัถอืคนด ีเคารพคนด ียกย่องคนด ีแม้เพยีง

เท่านี้ก็ท�าให้จิตใจบริสุทธิ์สะอาด ด้วยการบูชา ด้วยความเคารพนับถือยกย่อง ทั้งเมื่อ



482 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

มีความเชื่อฟังปฏิบัติตามพระธรรมที่ได้สั่งสอนไว้ หรือที่พระสงฆ์สาวกได้สั่งสอนตาม 

กย่็อมจะท�าให้บคุคลผูท้ีบ่ชูาได้ปฏิบตัติามพระธรรมทีท่รงส่ังสอน มกีารรับศลี การฟังธรรม 

อันน�าให้ได้สมาธิในธรรม ได้ปัญญาในธรรม เป็นอันว่าน�าให้เชื่อฟัง ปฏิบัติตนอยู่ใน

ศีลในสมาธิ ในปัญญา หรือว่าน�าให้ปฏิบัติในทาน ในศีล ในภาวนา คือการอบรมใจ

ให้ได้สมาธใิห้ได้ปัญญา เพราะท�าในวตัถอัุนเป็นทีต่ัง้แห่งบญุเหล่านี ้ล้วนเป็นบญุทัง้นัน้ 

เพราะเป็นเคร่ืองช�าระฟอกล้างจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด เป็นต้นว่าเมื่อท�าทาน ก็เป็น

เครือ่งช�าระฟอกล้างจติใจให้บรสิทุธิส์ะอาดจากโลภะ ความโลภอยากได้ จากมจัฉรยิะ 

ความตระหน่ีเหนียวแน่น เมือ่ปฏบิตัอิยูใ่นศลี กเ็ป็นเครือ่งท�าให้ช�าระล้างจติใจให้บริสทุธิ์

สะอาดจากวิหิงสา โทสะประทุษร้ายเบียดเบียนใคร ๆ ให้เดือดร้อน เมื่อปฏิบัติอยู่ใน

ภาวนาคืออบรมจิตทางสมาธิ ทางปัญญา ก็ย่อมจะช�าระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด 

จากโมหะคือความลุ่มหลง รวมความว่าเมื่อปฏิบัติอยู่ตามพระธรรมที่ทรงสั่งสอน  

เป็นทานบ้าง เป็นศลีบ้าง เป็นภาวนาบ้าง กเ็ป็นเครือ่งช�าระล้างจติใจของตนให้บรสิทุธิ์

สะอาด จากราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะ หรือกล่าวง่าย ๆ ว่าจากกิเลส 

กองโลภกองโกรธกองหลง หรือแม้ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาก็เช่นเดียวกัน ย่อมเป็น

เคร่ืองช�าระล้างจติใจให้บริสทุธิส์ะอาดจากตัณหาอปุาทานทัง้หลาย เป็นอนัว่าเป็นเครือ่ง

ช�าระล้างจิตใจให้บริสุทธ์ิสะอาดจากตัณหาอุปาทาน จากโลภโกรธหลง ตลอดจนถึง

จากอวิชชาความไม่รู้ จึงช�าระล้างได้ด้วยปัญญาหรือวิชชา.

ฉะนั้น เม่ือมาปฏิบัติตามอยู่ เป็นปฏิบัติบูชา ย่อมได้ประสบผลคือบุญ  

แม้เพียงด้วยอามิสบูชา ก็ย่อมได้ประสบบุญอันเกิดจากความที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาด  

เคารพสักการะวัตถุหรือบุคคลที่ควรบูชา จิตใจจึงเป็นบุญเป็นกุศล แม้ด้วยอามิสบูชา  

และเม่ือด้วยปฏิบัติบูชาด้วยแล้ว ก็ย่ิงท�าให้บรรลุถึงความบริสุทธ์ิสะอาดมากยิ่งข้ึน  

ดังกล่าวเหล่านี้ชื่อว่าเป็นบุญโดยเหตุ ท�าให้ประสบบุญโดยผลคือความสุข ดังที่มี 

พุทธสุภาษิตตรัสเตือนไว้ว่า “อย่ากลัวต่อค�าว่าบุญเลย ค�าว่าบุญเป็นชื่อของความสุข” 

ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ บญุโดยผลก็คือความสขุ บุญโดยเหตก็ุคอืความบริสทุธิส์ะอาดแห่ง

จิตใจ ด้วยปฏิบัติช�าระฟอกล้าง ด้วยบุญกิริยาวัตถุ วัตถุเป็นท่ีตั้งของการท�าบุญ 

ดงักล่าวมา ซึง่บุญดงักล่าวนี ้กล่าวได้ว่ามจี�านวนมาก ไม่อาจจะนบัได้ว่ามีจ�านวนเท่านัน้
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เท่านี้ เหมือนอย่างวัตถุที่เป็นทรัพย์ภายนอก แต่บุญนั้นเป็นอริยทรัพย์ เป็นทรัพย์

ภายในทางจติใจ อนันีป้ระมาณอย่างยิง่นบัไม่ได้ว่าเท่าไร และเป็นบญุทีเ่ป็นเหตใุห้ล่วง

กิเลส เครื่องเนิ่นช้า ให้ข้ามทุกข์โศกปริเทวะ ความรัญจวนคร�่าครวญใจ ให้ดับกิเลส 

ให้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนได้ด้วย ฉะนั้น เมื่อวันมาฆบูชามาถึงเข้าเช่นนี้ จึงสมควรท่ีท่าน

สาธุชนทั้งหลาย จะพึงกระท�าการบูชาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพร้อมทั้งพระธรรม 

รวมเป็นพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยอามิสบชูาคอืบชูาด้วยเครือ่งสักการวรามิส

ต่าง ๆ และปฏิบัตบูิชา บูชาด้วยการปฏิบัตติาม ดงัเช่นการทีม่าสมาทานศลี ได้มาฟัง

ธรรม ดังที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มากันในบัดนี้ ก็ชื่อว่าเป็นการบูชาด้วยปฏิบัติบูชา.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓
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อิทานิ ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส, ปรินิพฺพานโต ปฏฺาย,  

เตตฺตึสส�วจฺฉรุตฺตรปญฺจสตาธิกานิ, เทฺว ส�วจฺฉรสหสฺสานิ ปวตฺตมานานิ, ปจฺจุปฺปนฺน-

กาลวเสน, มาฆมาสสสฺ นวม� ทนิ�, วารวเสน ปน สกฺุรวาโร โหต,ิ เอว� ตสสฺ ภควโต 

ปรินิพฺพานา, สาสนายุกาลคณนา สลฺลกฺเขตพฺพา.

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนายุกาล จ�าเดิมแต่ปรินิพพานแห่งพระผู้มีพระภาค 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจ้าน้ัน ปัจจุบนัสมัย ๒๕๓๓ พรรษา กุมภาพนัธมาส มาฆปุณมี

ดิถีที่ ๑๔ สุรทินที่ ๙ วันศุกร์เป็นปัจจุบันวาร พระพุทธศาสนายุกาล นับจ�าเดิมแต่

ปรินิพพานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีนัยอันพึงก�าหนดนับด้วยประการฉะนี้.

อนึ่ง วันนี้เป็นวันมาฆปุณมีคือวันเพ็ญเดือนมาฆะ อันเป็นวันที่ตรงกับ 

วันจาตุรงคสันนิบาต คือวันประชุมแห่งองค์ ๔ แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยต้น

พุทธกาล คือภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป ล้วนเป็นพระอรหันตขีณาสพ ล้วนเป็นเอหิภิกขุคือ 

เป็นภิกษุจากการอุปสมบทในส�านักแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ด้วยพระวาจาเพียง

ว่า “เอหิ ภิกฺขุ จงเป็นภิกษุมาเถิด” ล้วนมามิได้มีการนัดเชิญอาราธนาคือมาเอง และ

วันนั้นเป็นวันมาฆปุณมี พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าได้ทรงท�าวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถท่ี

บรสิทุธิ ์กับพระสงฆ์ซึง่เป็นผูบ้ริสทุธิท์ัง้หมด ทรงสวดโอวาทปาติโมกข์ในวิสุทธอิโุบสถนี้ 
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และพระโอวาทปาติโมกข์คือพระโอวาทซึ่งเป็นหลักแห่งพระพุทธศาสนา ทรงแสดงแก่

พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูปนั้น เพื่อเป็นหลักในการประกาศพระพุทธศาสนา และความใน

พระโอวาทปาติโมกข์นั้นตั้งต้นด้วยพระคาถาแรกว่า

ขนฺตี ปรม� ตโป ตีติกฺขา

นิพฺพาน� ปรม� วทนฺติ พุทฺธา

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี

สมโณ โหติ ปร� วิเหยนฺโต

แปลความว่า ขนัตคิอืความทนทานเป็นบรมตบะคอืเป็นธรรมซึง่แผดเผากเิลส

อย่างยิ่ง นิพพาน พระพุทธเจ้าท้ังหลายกล่าวว่าอย่างย่ิง บุคคลผู้เข้าไปท�าร้ายผู้อื่น 

เบียดเบียนผู้อื่น หาชื่อว่าบรรพชิตสมณะไม่.

นี้เป็นหลักแห่งพระพุทธศาสนา และคาถาต่อไปว่า

สพฺพปาปสฺส อกรณ�  กุสลสฺสูปสมฺปทา

สจิตฺตปริโยทปน� เอต� พุทฺธาน สาสน�

การไม่ท�าบาปทั้งปวง การท�ากุศลให้ถึงพร้อม การช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์

ผ่องใส นี้เป็นพุทธศาสนาคือค�าสอนของพระพุทธะทั้งหลาย.

ต่อจากนี้ก็ได้ตรัสอีกคาถาหนึ่งว่า

อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกฺเข จ ส�วโร

มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสน�

อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอต� พุทฺธาน สาสน�

การไม่ว่าร้าย การไม่ท�าร้าย ความส�ารวมในพระปาติโมกข์ ความรู้ประมาณ

ในภัตตาหาร ที่นอนที่นั่งอันสงัด ความประกอบในอธิจิตคือจิตยิ่ง นี้เป็นพุทธศาสนา

คือค�าสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ดั่งนี้.
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ในสองคาถาดั่งนี้ แสดงหลักปฏิบัติแห่งพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะข้อว่า  

“การไม่ท�าบาปทั้งปวง การท�ากุศลให้ถึงพร้อม การท�าจิตของตนให้ผ่องใส นี้เป็น 

พทุธศาสนา” ได้รบันบัถอืว่าเป็นหวัใจพระพทุธศาสนาในด้านปฏบิตั ิโดยอกีคาถาหนึง่นัน้ 

เป็นค�าทีข่ยายความออกไป พระโอวาทนีจ้งึนบัถอืเป็นพระโอวาทอนัส�าคญั อนัเรยีกว่า

โอวาทปาติโมกข์คือเป็นโอวาทที่เป็นปาติโมกข์ 

อันค�าว่า ปาติโมกข์ นั้นมี ๒ อย่าง คือปาติโมกข์ที่เป็นโอวาทค�าสอน กับ

วนิยัปาตโิมกข์ ปาตโิมกข์ทีเ่ป็นวนิยั ปาตโิมกข์ทีเ่ป็นโอวาทกค็อืพระโอวาทนี ้ส่วนวนิยั

ปาติโมกข์นั้น ได้แก่ พระวินัยบัญญัติท่ีมาในพระปาติโมกข์ คือที่มาในหมวดอัน 

เป็นหลักส�าคัญ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ อันเรียกว่า อาทิพรหมจริยกาสิกขา  

พระโอวาทปาติโมกข์น้ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอง ได้ทรงเริ่มแสดงในวันมาฆปุณมีแก่

พระภิกษุสงฆ์ ซ่ึงล้วนเป็นพระอรหันตขีณาสพจ�านวน ๑,๒๕๐ รูป เป็นการทรงท�า

อุโบสถกับพระภิกษุสงฆ์ และท่านแสดงว่า ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงร่วมประชุม

กับสงฆ์ในวันจันทร์เพ็ญและวันจันทร์ดับแห่งเดือน เดือนละ ๒ คร้ัง และทรงสวด 

พระโอวาทปาติโมกข์นี้ในที่ประชุมสงฆ์ 

แต่ต่อมาได้ทรงงดที่จะท�าอุโบสถร่วมกับภิกษุสงฆ์ เพราะปรากฏว่ามีภิกษุที่

ไม่บริสุทธิ์ปะปนอยู่ จากนั้นจึงได้ทรงงด ไม่ทรงร่วมท�าอุโบสถกับสงฆ์ และโปรดให้

สงฆ์ท�าอุโบสถกันเอง โดยให้สวดพระวินัยที่ทรงบัญญัติเช่นอาทิพรหมจริยกาสิกขา 

สกิขาบททีเ่ป็นเบือ้งต้นแห่งพรหมจรรย์ เดอืนหนึง่ ๒ ครัง้เป็นประจ�าสบืมาจนถงึบดันี้ 

เพราะฉะนั้น วันมาฆะน้ีจึงเป็นวันส�าคัญ เพราะเป็นวันท่ีทรงกระท�าอุโบสถที่บริสุทธิ์

กบัพระสงฆ์จ�านวน ๑,๒๕๐ รปู และทรงสวดโอวาทปาตโิมกข์คอืพระปาตโิมกข์ทีเ่ป็น

โอวาทนี้ในท่ามกลางสงฆ์นั้น และได้ทรงสวดต่อมา จนถึงโปรดให้ภิกษุสงฆ์กระท�า

ปาตโิมกข์กนัเอง และให้สวดวนิยัซึง่เป็นวนิยัปาตโิมกข์แทนโอวาทปาตโิมกข์ เพราะฉะนัน้ 

จึงถือว่าเป็นวันส�าคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา.

ทั้งค�าว่า พุทธศาสนา นี้ ก็ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเอง ที่ตรัส

ไว้ในพระโอวาทปาติโมกข์นี้ว่า การไม่ท�าบาปทั้งปวง การท�ากุศลให้ถึงพร้อม การท�า

จติของตนให้บรสิทุธิผ่์องใส นีเ้ป็นพทุธศาสนา ด่ังนี ้และวันมาฆปุณมีนียั้งเป็นวันส�าคัญ
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ในอีกเหตุการณ์หนึ่งในพระพุทธศาสนา คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร 

ว่าต่อจากนี้ไปอีก ๓ เดือน จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ดั่งนี้ ฉะนั้น เมื่อถึงวันเช่นนี้ 

พุทธศาสนิกชนท้ังหลาย จึงพร้อมกันท�าการบูชาด้วยอามิสบูชา คือบูชาด้วยเคร่ือง 

สักการวรามิส คือดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้น และด้วยปฏิบัติบูชา คือด้วยการรักษาศีล 

ฟังธรรม การบ�าเพ็ญจิตตภาวนา เพื่อสมาธิและเพ่ือปัญญาในธรรม ดังที่ท่าน

พุทธศาสนิกชนท้ังหลายได้ก�าลังฟังธรรมอยู่นี้ ก็เป็นการกระท�าที่เรียกว่าเป็นปฏิบัติ

บชูาพระสมัมาสมัพทุธเจ้า และการปฏบัิตบิชูานี ้ย่อมน�าให้จิตใจมคีวามบรสิทุธิส์ะอาด 

ให้จิตใจดับทุกข์ ให้จิตใจมีสันติคือความสงบ และสันติแห่งจิตใจนี้เองที่พระสัมมา- 

สมัพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า นพิพาน ดงัทีม่ธีรรมภาษติแสดงไว้ว่า ความบรสิทุธิจ์ากกิเลส

เครือ่งเศร้าหมองทัง้ปวง เป็นความดับจากทุกข์ทัง้ปวง นัน้เป็นสนัตคิอืความสงบแห่งใจ 

ที่เรียกว่านิพพาน ดั่งนี้.

นพิพานนีม้กัจะเป็นทีเ่ข้าใจว่าเป็นธรรมสงูสดุในพระพทุธศาสนา เพราะมตีรสั

ไว้แม้ในพระโอวาทปาติโมกข์นี้ว่า นิพฺพาน� ปรม� วทนฺติ พุทฺธา พระพุทธะทั้งหลาย

กล่าวว่า นิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง ดั่งนี้ แต่ก็ได้มีแสดงผ่อนลงมาเป็นนิพพานสามัญ 

คือหมายถงึความสงบของใจ แม้เป็นความสงบในปัจจบุนั เป็นความสงบทีบ่งัเกดิขึน้ช่ัว

ครัง้ชัว่คราวกเ็รยีกว่านพิพานได้ เป็นนพิพานปัจจบุนั แต่ว่านพิพานท่ีบรสุิทธ์ิบรบิรูณ์นัน้ 

จะต้องเป็นความบริสุทธ์ิจากกิเลสท้ังปวง เป็นความดับจากทุกข์ทั้งปวง และนั่นเป็น

ความสงบแห่งใจโดยแท้จริง อันเรียกว่านิพพาน ดั่งนี้ แม้เช่นนั้นการปฏิบัติของ

พทุธศาสนกิชนทัง้หลาย ท่ีปฏบิตัใินทางดบักเิลส กล่าวคอืปฏบิตัใินศลีในสมาธใินปัญญา 

ที่เรียกว่า ไตรสิกขา เม่ือปฏิบัติก็ย่อมได้รับความสงบของใจอันเรียกว่าสันติ ดังที ่

ท่านสาธุชนท้ังหลายก�าลังปฏิบัติกันอยู่ในบัดนี้คือฟังธรรม และเมื่อฟังธรรมก็ย่อมม ี

ความส�ารวมกายวาจาและใจ ความส�ารวมดัง่นีเ้ป็นศลี และย่อมจะมคีวามตัง้ใจเพือ่ฟัง 

ความตัง้ใจเพือ่ฟังนีก้เ็ป็นสมาธใินการฟัง เมือ่มสีมาธใินการฟัง กย่็อมรูธ้รรมะทีฟั่งนัน้ 

เป็นปัญญา เพราะฉะน้ัน ความได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาด่ังนี้ เป็นความได้ที่ถึงจิตใจ 

คือจิตใจน้ันเองเป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญา ซึ่งประกอบด้วยสันติคือความสงบ 

เป็นความสงบกาย สงบวาจา สงบใจและสงบจิต ฉะนั้น จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบ่าย
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หน้าสู่ทางแห่งพระนิพพานได้ แม้ว่าจะยังไม่บรรลุถึงพระนิพพานทีเดียว แต่ก็เชื่อว่า

เป็นการปฏิบัติบ่ายหน้าสู่ทางแห่งพระนิพพาน.

ความปฏิบัติบ่ายหน้าสู่ทางแห่งพระนิพพานนี้ ข้อส�าคัญอยู่ที่ปัญญาในธรรม 

คือปัญญาที่รู้ธรรม จิตน่ีเองเป็นเพียงผู้รู้ขึ้น รู้อย่างไร ? ก็คือรู้ว่า สังขารทั้งหลาย 

ไม่เทีย่ง สงัขารทัง้หลายเป็นทกุข์ ธรรมท้ังหลายเป็นอนตัตา หรอืสงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง 

สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ดั่งนี้ เพราะธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง

สัง่สอนทัง้สิน้นัน้ ทรงสัง่สอนเพือ่ให้ทุกคนได้รูส้จัจะคอืความจรงิ สจัจะคอืความจรงิทีรู่น้ั้น 

กเ็ป็นความจริงทัว่ไปทีค่นรู ้ตัง้แต่กลัยาณปุถุชนหรอืกลัยาณชน และความรู้หรอืสัจจะ

ที่ควรรู้อันเป็นชั้นที่สูงขึ้นจนถึงอริยชน ส�าหรับที่เป็นชั้นกัลยาณชนนั้น ก็เพ่ือให้รู้จัก

ประโยชน์ปัจจบุนั ให้รูจ้กัประโยชน์ภายหน้า นีเ้ป็นชัน้กลัยาณชนทัว่ไป ส�าหรบัประโยชน์

ปัจจบุนันัน้ กค็อืทรพัย์ ยศ ไมตรเีป็นต้น ทีท่กุคนต้องอาศยัใช้สอยอยู่ในการด�ารงชวีติ

ปัจจุบันของตน พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนให้รู้จักแสวงหาด้วยความขยันหมั่นเพียร และ

สอนให้รูจั้กรกัษา สอนให้รูจั้กคบกัลยาณมิตรคอืเพือ่นมิตรทีด่งีาม และสอนให้รู้จกัใช้

จ่ายตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ท่ีหามาได้ เมื่อประกอบด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ก็ย่อม

สามารถท่ีจะแสวงหาวชิาความรู ้แสวงหาทรพัย์ ยศ ไมตรมีาได้ ส�าหรบัทีจ่ะด�ารงชวีติ

อยู่ให้เป็นสุขในปัจจุบันตามสมควร นี้เรียกว่าเป็นประโยชน์ปัจจุบัน.

และย่ิงขึ้นไปกว่าน้ัน ก็ตรัสสอนให้รู้จักปฏิบัติท�าจิตใจของตนเองให้ประกอบ

ด้วยอริยทรัพย์คือทรัพย์ที่ประเสริฐ แม้ในขั้นกัลยาณปุถุชนคือให้มีศรัทธา ความเชื่อ

ในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เชื่อในกรรม เชื่อในผลของกรรม เชื่อในความที่สัตว์มี

กรรมเป็นของของตน ให้มีศีล เว้นจากความเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เดือดร้อน  

ให้มีจาคะคือการสละบริจาค เกื้อหนุนกันและกันให้มีความสุข และให้มีปัญญา รู้จัก

บาปบญุคณุโทษ ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ต่าง ๆ ดัง่นี ้และเมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว กจ็ะท�าให้

ประสบประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไปในภายหน้า เพราะว่าทุก ๆ คนเรานี้ ว่าถึงตนเองก็มี

ร่างกายและมีจิตใจ และว่าถึงสังคมก็มีตนเองและมีผู้อื่น และเมื่อว่าถึงกาลเวลา ก็มี

ปัจจุบันและภายหน้า อันความสุขที่ทุกคนต้องการนั้น จึงต้องการท่ีจะให้ท้ังกาย 

และท้ังใจนี้มีความสุข ต้องการที่จะให้ทั้งตนเองและผู้อื่นมีความสุข ต้องการท่ีจะให้ 
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ทัง้ปัจจบุนัและทัง้ภายหน้า เช่นวนันี ้พรุ่งนี ้ปีน้ี ปีหน้าเป็นต้น มคีวามสขุ พระพทุธเจ้า

ตรัสสอนเหตท่ีุจะให้บรรลถุงึความสขุดงักล่าวนีอ้ย่างสมบรูณ์ กล่าวคอืตรสัสอนให้รูจ้กั

ปฏบิตัเิพือ่ให้กายมคีวามสขุ เพือ่ให้ตนเองคอืเฉพาะตนมีความสุข และเพ่ือให้ปัจจบุนั

มีความสุขด้วยประโยชน์ปัจจุบัน คือให้ประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหา  

ด้วยการรักษาสิ่งที่แสวงหามาได้ ด้วยการคบเพื่อนที่ดีงาม และด้วยการใช้จ่าย 

ตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หามาได้.

อนึ่ง ทรงสอนให้จิตใจมีความสุข ให้ผู้อื่นมีความสุขด้วย และให้ภายหน้า 

ก็มีความสุขด้วย ทั้งนี้ด้วยให้ปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาความเชื่อ ในบุคคลที่ควร

เชือ่ในสิง่ทีค่วรเชือ่ ให้ถึงพร้อมด้วยศลี เว้นจากเบยีดเบยีนกนัและกนัให้เดอืดร้อน และ

ให้ถงึพร้อมด้วยจาคะคอืการสละบริจาค ช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั และให้ถึงพร้อม

ด้วยปัญญา รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ดั่งนี้ เป็นอันว่าทุก ๆ คน 

เมื่อปฏิบัติตามท่ีทรงสั่งสอนน้ี ก็ย่อมจะได้ความสุขทั้งในปัจจุบันและทั้งในภายหน้า 

ย่อมจะได้ความสขุทัง้ตนเองและผูอ่ื้น อีกทัง้สงัคมมคีวามสขุ ย่อมจะได้ความสขุทัง้กาย

และความสุขท้ังใจ ตรัสเรียกบุคคลผู้บรรลุประโยชน์และสุขเช่นนี้ว่าเป็นผู้ทรงปัญญา 

เป็นบัณฑิต เพราะบรรลุประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันบ้าง เพราะบรรลุประโยชน์ที่เป็นภาย

หน้าบ้าง หรือประโยชน์ทางกายบ้างทางใจบ้าง หรือประโยชน์ส่วนตนบ้างประโยชน์

ส่วนผู้อื่นบ้าง ดั่งนี้ เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์.

ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนให้ทุก ๆ คนปฏิบัติให้บรรลุถึง

ประโยชน์ที่ยิ่งขึ้นไป อันเรียกว่าปรมัตถประโยชน์ คือประโยชน์อย่างยิ่ง อันได้แก่ให้

ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญา อันเรียกว่าไตรสิกขา หรือให้ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘  

อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ อันจัดว่าเป็น

ปัญญาสกิขา ให้ปฏบิตัใินสัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สมัมาอาชวีะ 

เลีย้งชีวติชอบ อันสงเคราะห์เข้าเป็นสลีสิกขา และให้ปฏบิติัในสัมมาวายามะ เพยีรชอบ 

สมัมาสต ิระลกึชอบ สมัมาสมาธ ิตัง้ใจชอบ อนัสงเคราะห์เข้าเป็นจติตสกิขาหรือสมาธิ 

ดัง่นี ้ทัง้นีเ้พือ่ให้บรสิทุธิห์มดจดจากกเิลสทัง้ปวง ให้พ้นจากทกุข์ทัง้ปวง นัน่แหละเป็น

สันติที่ตรัสเรียกว่านิพพาน อันเป็นอุดมสันติแห่งใจหรือบรมสันติแห่งใจ ดั่งนี้.
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เพราะฉะน้ัน ค�าสอนในพระพทุธศาสนาจงึเป็นค�าสอนท่ีสมบรูณ์ ไม่มบีกพร่อง 

ประโยชน์ก็ครบทั้ง ๓ ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ภายหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง 

ดั่งนี้ ทุกคนจึงสามารถที่จะปฏิบัติให้ประสบกับประโยชน์ปัจจุบันด้วย ประโยชน์ภาย

หน้าด้วย และประโยชน์อย่างย่ิงด้วย ตามสมควรแก่อนิทรย์ีความสามารถของตน ทัง้นี้

ชือ่ว่าเป็นการบูชาพระสมัมาสมัพุทธเจ้า กล่าวคือเป็นการบูชาพระองค์ด้วยสกัการวรามสิ 

อันเป็นอามิสบูชา และบูชาด้วยปฏิบัติ เป็นปฏิบัติบูชา ก็คือการปฏิบัติตามที่ทรง 

สั่งสอนให้บรรลุถึงประโยชน์ดังกล่าวนั้น ฉะนั้น การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

พร้อมทัง้พระธรรมพระสงฆ์ จงึมีคุณานสิงส์ให้บรรลถึุงประโยชน์ได้ด้วยประการทัง้ปวง.

เบื้องหน้าแต่นี้ พึงตั้งสมันนาหารจิตสดับธรรมภาษิตซึ่งท่านจะได้แสดงผลัด

เปลี่ยนกันสืบไป ณ กาลบัดนี้ เทอญ.

แสดงเมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓



กัณฑ์ที่ ๗๕ 

ธัมมจารกีถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ธมฺมํ จเร สุจริตํ น ตํ ทุจฺจริตํ จเร

ธมฺมจารี สุขํ เสติ อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

การฟังธรรมนั้นคือการฟังธรรมะที่เป็นค�าส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

อันเรียกว่าพุทธศาสนา หรือเรียกว่าศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอน ค�าสั่งสอนของ

พระพทุธเจ้านัน้ได้ตรสัแสดงไว้ว่าสรปุเข้าในอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ อนัได้แก่ อรยิสัจจ์คอืทกุข์ 

อริยสัจจ์คือเหตุเกิดทุกข์ อริยสัจจ์คือความดับทุกข์ อริยสัจจ์คือทางปฏิบัติให้ถึงความ

ดับทุกข์ อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้เปรียบเหมือนอย่างเป็นรอยเท้าช้าง ซึ่งเป็นที่รวมแห่งรอย

เท้าสัตว์ทั้งหลายในโลก รอยเท้าสัตว์ทั้งหลายในโลกย่อมรวมเข้าในรอยเท้าช้าง  

รอยเท้าช้างกล่าวได้ว่าใหญ่กว่ารอยเท้าสตัว์ทัง้หลาย เป็นเลศิหรอืเป็นยอดแห่งรอยเท้า 

ทัง้หลายในโลก อรยิสจัจ์ ๔ กเ็ช่นเดยีวกนั เป็นทีร่วมแห่งธรรมะทัง้หลาย ธรรมะทัง้หลาย

ย่อมรวมเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ และการปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้น กล่าวโดยสรุปก็คือ 

กิจที่พึงปฏิบัติในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ได้แก่
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ปริญญา คือความก�าหนดให้รู้จักทุกข์ตามเป็นจริง ว่านี้เป็นทุกข์จริง ดังที่เรา

ทั้งหลายสวดกันอยู่ว่า ชาติปิ ทุกฺขา แม้ความเกิดเป็นทุกข์ ชราปิ ทุกฺขา แม้ความแก่

เป็นทุกข์ มรณมฺปิ ทุกฺข� แม้ความตายเป็นทุกข์ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาปิ 

ทุกขฺา แม้โสกะ ความแห้งใจ ปรเิทวะ ความรญัจวนคร�า่ครวญใจ ทกุขะ ความไม่สบายกาย 

โทมนสัสะ ความไม่สบายใจ อุปายาสะ ความคบัแค้นใจ เป็นทกุข์ อปปิฺเยหิ สมปฺโยโค 

ทกุโฺข ความประจวบกบัสตัว์และสงัขารท้ังหลายอนัไม่เป็นทีร่กัเป็นทกุข์ ปิเยห ิวปฺิปโยโค 

ทุกฺโข ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายที่เป็นท่ีรักเป็นทุกข์ ยมฺปิจฺฉ� น  

ลภติ ตมฺปิ ทุกฺข� ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้ส่ิงนั้นสมปรารถนา เป็นทุกข์ สงฺขิตฺเตน  

ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการเป็นทุกข์  

ด่ังน้ี ปฏบัิตพิจิารณาก�าหนดให้รูจ้กัว่า ข้อนี ้ๆ เป็นทกุข์จรงิ เช่น ชาต ิความเกดิเป็น

ทุกข์จริง ชรา ความแก่เป็นทุกข์จริง มรณะ ความตายเป็นทุกข์จริง ดั่งนี้เป็นต้น  

เรียกว่า ปริญญา.

ปหานะ การละ ก็คือการปฏิบัติละเหตุให้เกิดทุกข์ กล่าวเฉพาะที่ตรัสไว ้

เป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ โดยทั่วไปคือตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากของใจ 

ปฏบิตัดิบัตณัหา ละตณัหาคือความดิน้รนทะยานอยากของใจ พร้อมทัง้กเิลสทัง้หลาย 

พร้อมทั้งบาปอกุศลทุจริตทั้งหลาย นี้ชื่อว่า ปหานะ การละ.

สัจฉิกรณะ การกระท�าให้แจ้ง ก็คือการกระท�าความดับทุกข์ให้แจ้ง เม่ือได้

ประสบความดับทุกข์ เพราะมาปฏิบัติในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็กระท�าความ

ดับทุกข์นี้ให้แจ้งในจิตใจของตัว ว่าน้ีเป็นความดับทุกข์ คือดับตัณหาได้สิ้นเชิง หรือ

แม้ว่าจะดับได้เฉพาะอย่างเฉพาะคราวก็ตาม ชื่อว่า สัจฉิกรณะ การกระท�าให้แจ้ง.

ภาวนา คอืการปฏบัิตอิบรมมรรค ทางปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทกุข์ ให้เกดิมีขึน้

ให้เป็นข้ึนมา ทางดบัทกุข์นัน้กไ็ด้แก่มรรคมอีงค์ ๘ อันได้แก่ สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ 

สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ ดั่งนี้ 

สรุปเข้าเป็นไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ  

สมัมาสงักปัปะ ความด�ารชิอบ สงเคราะห์รวมเข้าเป็นปัญญาสกิขา สมัมาวาจา เจรจาชอบ 
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สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ สงเคราะห์รวมเข้าเป็นสีล

สิกขา สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ 

สงเคราะห์รวมเข้าเป็นจิตตสิกขาหรือสมาธิ หรือว่าสงเคราะห์เข้าในโอวาท ๓ ข้อของ

พระพุทธเจ้า อันเป็นโอวาทปาติโมกข์ คือ

สพฺพปาปสฺส อกรณ�  การไม่กระท�าบาปทั้งปวง

กุสลสฺสูปสมฺปทา การท�ากุศลให้ถึงพร้อม

สจิตฺตปริโยทปน�  การช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส

เอต� พุทฺธาน สาสน� นี้เป็นพุทธศาสนา ดั่งนี้.

ทั้งหมดนี้รวมเข้าเรียกว่าเป็นภาวนา คือการอบรมท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น  

เพราะฉะน้ัน การปฏิบัติพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าการปฏิบัติธรรมนั้น  

จึงมีเพียง ๔ อย่าง ดั่งนี้คือ ปริญญา ก�าหนดรู้ทุกข์ ปหานะ ละทุกขสมุทัยเหตุให้ 

เกิดทุกข์ สัจฉิกรณะ กระท�าให้แจ้งทุกขนิโรธความดับทุกข์ กับภาวนา การปฏิบัติ

มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ดั่งนี้.

เพราะฉะนัน้ ธรรมะทีเ่ป็นค�าสัง่สอนนีอ้นัเรียกว่าพระพทุธศาสนา จงึสรปุเข้า

ได้ในหวัข้อใหญ่ และในทางปฏิบัตพิระพทุธศาสนาดงัทีก่ล่าวมานี ้ศาสนธรรม ธรรมะ

คอืค�าสัง่สอนท้ังปวงน้ี ย่อมแสดงสจัจธรรม ธรรมะทีเ่ป็นตวัความจริงนีเ้อง ทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรัสรู้ ธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัรูก้ค็อืสจัจธรรม ตามปฐมเทศนากไ็ด้แก่อรยิสัจจ์ 

ทัง้ ๔ น้ีเอง เป็นสจัจธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัรู ้และนอกจากนี ้ธรรมะยงัหมายเป็น 

กลาง ๆ ถึงภาวะหรอืสภาวะคอืสภาพทัง้ปวง ภาวะกค็อืว่าเป็นนัน่เป็นนี ่คอืทีเ่ป็นอะไร

อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นเป็นหน้าที่การงาน เป็นกรรมคือการงานที่กระท�าเป็นดีเป็นชั่ว 

ตลอดจนถึงเป็นผลของดีชั่ว เป็นรูปเป็นนามเช่นเป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน ของ

มนุษย์ เป็นต้นไม้เป็นภูเขา ภาวะที่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นนี้ ทั้งที่เป็นไปตามสภาพ

หรือสภาวะ หรือเป็นขึ้นโดยบุคคลหรือสัตว์สร้างขึ้นท�าขึ้น ก็เรียกว่าธรรมะทั้งหมด 

สภาวะหรือสภาพก็คือว่าสิ่งที่เป็นข้ึนตามเหตุปัจจัยของตนเช่นเป็นดินน�้าไฟลม  

เป็นหนาวเป็นร้อน ฝนตกแดดออก ทุก ๆ อย่างที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา  
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ตามเหตุตามปัจจัยของตน ก็เรียกว่าเป็นสภาวะเป็นธรรมะทุกอย่าง สิ่งท้ังหลายที่

ปรากฏขึ้น ทั้งที่เป็นภาวะ ทั้งที่เป็นสภาวะ หรือสภาพที่เป็นปรากฏการณ์ หรือแม้ที่

เป็นธาตุ ไม่ปรากฏแจ่มชัดก็ตาม รวมเรียกเข้าในค�าว่าธรรมะได้ทั้งหมด และแม้แต่

ความประพฤตขิองบคุคลกเ็รียกว่า ภาวะเป็นอย่างหนึง่ และกเ็รยีกว่าธรรมอย่างหนึง่ ๆ.

อกีอย่างหนึง่ มีความหมายถงึคุณทีเ่กือ้กลู ไม่เป็นโทษ เรยีกว่าธรรม ส่วนที่

เป็นโทษ ไม่เป็นคุณท่ีเกื้อกูล เรียกว่าอธรรม ในปริยายคืออธิบายทีแรกนั้น ค�าว่า 

ธรรมะหมายถงึภาวะท่ีเป็นกลาง ๆ และภาวะทีเ่ป็นกลาง ๆ นี ้ถ้าเป็นฝ่ายเกือ้กลู ฝ่ายด ี

ก็เรียกว่ากุศล ถ้าเป็นฝ่ายที่เป็นโทษ ไม่เกื้อกูล ก็เรียกว่าอกุศล ถ้าเป็นกลาง ๆ  

กเ็รยีกว่าอพัยากฤต คอืเป็นกลาง ๆ ไม่ยนืยนัว่าดหีรอืชัว่ ดงัทีแ่สดงไว้ในพระอภธิรรม

ว่า กุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นกุศล อกุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นอกุศล  

อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายเป็นอัพยากฤตคือเป็นกลาง ๆ และธรรมที่ม ี

ความหมายถงึความประพฤตนิัน้ เมือ่ประพฤตคิวามประพฤตอิย่างใดอย่างหนึง่ กเ็รยีก

ว่าประพฤติธรรม และแม้ความประพฤติธรรมที่เป็นฝ่ายเกื้อกูลคือเป็นคุณเกื้อกูล  

ก็เรียกว่าประพฤตธิรรมเหมือนกนั และผูป้ระพฤตธิรรมเรยีกว่า ธรรมจาร ีผูป้ระพฤติ

ธรรม ได้มพีทุธภาษติตรสัสอนไว้ดงัทีย่กขึน้เป็นบทอเุทศ ณ เบือ้งต้นนัน้ว่า ธมมฺ� จเร 

สจุรติ� พงึประพฤตธิรรมให้เป็นสจุรติคอืให้ประพฤติดี น ต� ทุจฺจริต� จเร ไม่พึงประพฤติ

ธรรมน้ันให้เป็นทุจริตคือประพฤติชั่ว ธมฺมจารี สุข� เสติ ผู้มีปกติประพฤติธรรม  

อันหมายถึงธรรมที่เป็นส่วนเกื้อกูล ที่เป็นคุณเกื้อกูลให้เกิดสุข ย่อมอยู่เป็นสุข อสฺมึ 

โลเก ปรมฺหิ จ ทั้งในโลกนี้และทั้งในโลกอื่น ดั่งนี้.

ข้อว่าไม่พงึประพฤตธิรรมให้เป็นทจุรติ กคื็อไม่พงึประพฤตอิกศุลธรรม เป็นทุจรติ

คอืความประพฤตชิัว่ทางกายทางวาจาและทางใจอย่างใดอย่างหนึง่ อะไรคอืทจุรติ กไ็ด้

แก่ กายทจุรติ ประพฤตชิัว่ทางกาย ๓ อนัได้แก่ ฆ่าเขา ๑ ลักของของเขา ๑ ประพฤติ

ผดิในกาม ๑ วจทีจุริต ประพฤตชิัว่ทางวาจา ๔ คือ พดูเทจ็หลอกลวงเขา ๑ พดูส่อเสยีด

ให้เขาแตกร้าวกนั ๑ พดูค�าหยาบ ๑ พดูเพ้อเจ้อเหลวไหล ๑ มโนทจุรติ ประพฤตชัิว่

ทางใจ ๓ คือ อภิชฌา โลภเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นน้อมคิดเข้ามาเป็นของตน ๑ 

พยาบาทปองร้ายเขา ๑ มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากท�านองคลองธรรม ๑ ทั้ง ๓ นี้คือ 
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กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นทุจริต ๓ ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไม่ให้ประพฤติ 

ไม่ให้ประพฤติธรรมให้เป็นทุจริต ก็คือไม่ประพฤติความประพฤติที่เป็นทุจริตทั้ง ๓ นี้

นั่นเอง.

ส่วนพงึประพฤตธิรรมให้เป็นสจุรตินัน้ สุจรติกม็ ี๓ เหมอืนกนั คอืกายสุจรติ 

ประพฤตชิอบทางกาย ได้แก่ เว้นจากการฆ่า มีกรณุาช่วยเหลอืสงเคราะห์เกือ้กลูชวิีต

ร่างกายของสตัว์อืน่ เว้นจากลกัทรพัย์ ประกอบสัมมาอาชวีะ เลีย้งชวิีตโดยทางทีช่อบ 

แสวงหาทรัพย์สมบัติมาโดยทางที่ชอบ เว้นจากประพฤติผิดในกาม แต่ประพฤติชอบ

ในกาม มคีวามพอใจด้วยคู่ครองของตน นีเ้ป็นกายสุจรติ ประพฤติชอบทางกาย ๓ ข้อ 

วจีสุจริต ประพฤติชอบทางวาจา คือเว้นจากพูดเท็จ แต่พูดค�าจริงซึ่งเป็นความจริงที่

เป็นคุณเกื้อกูล ถูกต้องด้วยกาลเวลา เว้นจากพูดส่อเสียด แต่ว่าพูดค�าสมัครสมาน

สามัคคีปรองดอง เว้นจากพูดค�าหยาบ พูดแต่ค�าที่ไพเราะ เป็นที่รัก น�าให้เกิดความ

ยนิดเีคารพรกันบัถอื เว้นจากพดูเพ้อเจ้อเหลวไหล พดูแต่ค�าทีเ่ป็นหลกัฐาน ตามธรรม

ตามวินัย มีเหตุมีผล และมีความพอประมาณ เป็นวจีสุจริต ประพฤติชอบทางวาจา 

๔ ข้อ มโนสจุรติ ประพฤตชิอบทางใจ กค็อืไม่โลภเพ่งเลง็ทรพัย์สมบตัขิองผูอ้ืน่มาเป็น

ของตน มีสันโดษคือความยินดีพอใจอยู่ในทรัพย์สมบัติของตนที่ได้มาโดยชอบ ตามมี

ตามได้ ไม่พยาบาทคิดปองร้ายมุ่งร้ายใคร แต่ว่ามีเมตตากรุณา รักใคร่ปรารถนาให้

เป็นสขุ สงเคราะห์เก้ือกูล มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ไม่มคีวามเห็นผดิ แต่มคีวาม

เห็นชอบตามท�านองคลองธรรมทั้ง ๓ ข้อนี้เป็นมโนสุจริต จึงเป็นสุจริต ๓ กายสุจริต 

๓ ข้อ วจีสุจริต ๔ ข้อ มโนสุจริต ๓ ข้อ พึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริต ก็คือพึง

ประพฤติความประพฤติที่เป็นสุจริต ๓ ประการนี้.

พระพุทธเจ้าได้ตรัสอานิสงสผลของผู้ประพฤติธรรมดังที่กล่าวมานี้ อยู่ใน

อิริยาบถทั้ง ๔ ดั่งนี้ก็ได้ ทั้งในโลกนี้และทั้งในโลกอื่น ในโลกนี้นั้น บุคคลผู้ที่ปฏิบัติ

ธรรม ย่อมรู้ได้ด้วยตนเองว่า เมื่อปฏิบัติอยู่ในกุศลสุจริตทั้งหลายดังที่กล่าวมา ย่อมมี

ความสุขจริง เพราะเป็นความปฏิบัติที่ไม่ก่อภัยไม่ก่อเวรให้แก่ใคร ๆ แต่ว่าเป็นความ

ประพฤตทิีก่่อให้เกดิความเกือ้กลูความสขุแก่ตนเองด้วย แก่ผูอ้ืน่ด้วย จงึท�าให้ทัง้ตนเอง

และทั้งผู้อื่นอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ส่วนในภายหน้านั้นหรือในโลกอื่นนั้น แม้จะยังไม่รู ้
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ไม่เหน็ด้วยตนเอง แต่กใ็ห้อาศยัศรทัธาคอืความเชือ่ต่อพระพทุธเจ้า เพราะพระพทุธเจ้า

พระองค์เป็นผู้ที่ตรัสรู ้ สาวกทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ก็พึงมีศรัทธาคือ 

ความเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อันเรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธา ความเชื่อใน

ความตรสัรู้ของพระผู้มพีระภาคพทุธเจ้า จงึจะชือ่ว่าเป็นสาวกหรอืเป็นศษิย์ของพระพทุธเจ้า

โดยถูกต้อง และเมื่อมีความเชื่อในความตรัสรู้ของพระองค์ ก็ย่อมจะมีความเชื่อใน

กรรม เชือ่ในผลของกรรม เช่ือในความทีส่ตัว์มกีรรมเป็นของของตน ตามทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรัสสอนไว้ ดังได้ตรัสสอนไว้ให้ทุก ๆ คนพิจารณาเนือง ๆ อันเป็นข้อที่ค�ารบ ๕ 

ว่า ให้พจิารณาเนอืง ๆ ว่า เรามกีรรมเป็นของของตน เราเป็นทายาทรบัผลของกรรม 

เรามกีรรมเป็นก�าเนดิ เรามกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์เรามกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั เราจกักระท�า

กรรมอนัใดไว้ ดหีรอืชัว่ กจ็กัเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้ ดัง่นี ้เมือ่มศีรทัธาเป็นก�าลงัอยู่

ดั่งนี้ ย่อมน�าให้เกิดศีล ท�าให้เกิดสุตะ การสดับฟัง คืออยากฟังธรรมและมาฟังธรรม 

ท�าให้เกิดจาคะคือการสละบริจาค และท�าให้เกิดปัญญาคือความรู้จักบาปบุญคุณโทษ 

ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ ตลอดจนถงึรู้จกัสจัจธรรมตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงสัง่สอนไว้ 

จงึเป็นการท่ีเรียกว่า ได้มีธรรมะท่ีเป็นพละคอืก�าลงัใจ ๕ ประการ ศรัทธาพลงั ศลีพลงั 

สุตพลัง จาคพลัง ปัญญาพลัง เมื่อมีก�าลังใจเป็นธรรมะที่เกื้อกูลดั่งนี้ ก็จะเจริญใน 

สมัมาปฏบิตัมีิให้เจรญิด้วยธัมมจรยิา คือความประพฤตธิรรมทีเ่ป็นสุจรติ อนัจะเกือ้กลู

ให้อยู่เป็นสุขในอิริยาบถทั้ง ๔ ในโลกนี้และในโลกหน้า.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓



กัณฑ์ที่ ๗๖ 

จตุพธิภาวนากถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ตตฺถ อฏฺงฺคิเกน มคฺเคน จตุพฺพิธา ภาวนาปิ ลพฺภติ, สีลภาวนา  

กายภาวนา จิตฺตภาวนา ปญฺญาภาวนา จาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนนั้น ย่อมแสดงสัจจธรรม ธรรมะท่ีเป็นตัว

ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม ก็คือตรัสรู้สัจจธรรม 

ธรรมะที่เป็นตัวความจริง อันได้แก่อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ดังที่ได้ตรัสไว้ในปฐมเทศนาคือ 

ทุกขอริยสัจจ์ อริยสัจจ์คือทุกข์ ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์ อริยสัจจ์คือทุกขสมุทัย เหตุให้

เกิดทกุข์ ทกุขนโิรธอรยิสจัจ์ อรยิสจัจ์คอืทกุขนิโรธ ความดบัทกุข์ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา-

อริยสจัจ์ อรยิสจัจ์คอืปฏปิทาข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ ดัง่นี ้และพทุธบรษิทัทัง้หลาย

ฟังธรรม ก็คือฟังสัจจธรรม ธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริง อันรวมเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง 

๔ ประการนี้นั้นเอง.

กิจที่จะพึงปฏิบัติในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ก็มี ๔ อย่างเช่นเดียวกัน คือปริญญา 

ก�าหนดรู้ให้รอบคอบในทุกข์ ปหานะ ละทุกขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ สจัฉิกรณะ กระท�า
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ให้แจ้งทกุขนโิรธ ความดบัทกุข์ และภาวนา คอืท�าให้มใีห้เป็นขึน้ในมรรคคือทางปฏบิติั

ให้ถึงความดับทุกข์ ดังนี้ ฉะนั้น ผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายจึงมีกิจที่พึงปฏิบัติ

ในพระพุทธศาสนา ๔ ประการดังที่กล่าวมานี้ และโดยเฉพาะในข้อที่ ๔ คือภาวนา 

ในที่นี้คือการปฏิบัติท�ามรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ให้เกิดมีขึ้นให้เป็นขึ้นมา 

น้ันเอง และภาวนานี้เม่ือแสดงตามบทอุเทศแห่งพระธรรมเทศนานี้ก็มี ๔ ประการ  

ดงับทอุเทศทีแ่ปลความว่า ภาวนา ๔ ประการ คอืกายภาวนา สลีภาวนา จติตภาวนา 

และปัญญาภาวนา ดั่งนี้ ส่วนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ในการแสดงอธิบายอริยสัจจ์

ทั้ง ๔ นั้น ทรงยกมรรคมีองค์ ๘ เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ มรรคที่มีองค์ ๘ 

น้ันก็ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา  

เจรจาชอบ สมัมากมัมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ สมัมาวายามะ 

เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ ดั่งนี้ แม้จะมีปริยายคือ

ทางที่แสดงต่างกัน แต่ธรรมะทั้ง ๒ หมวดนี้ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังจะได้แสดง

ภาวนาทั้ง ๔ นี้ในกถามรรคคือพระธรรมเทศนานี้.

อนัภาวนาท้ัง ๔ นัน้ ในเบือ้งต้นจะได้แสดงค�าว่าภาวนาก่อน อนัค�าว่าภาวนานี้ 

ในภาษาไทยมักจะพูดกันว่า สวดมนต์ภาวนา สวดมนต์ก็คือการสวด ดังเช่นอุบาสก

อุบาสิกาหรือภิกษุบริษัททั้งหลายสวดท�าวัตรเช้า สวดท�าวัตรค�่า และสวดพระสูตรที่

เปน็ค�าสัง่สอนของพระพุทธเจา้ต่าง ๆ ตามก�าหนดที่จดัไว้ นี้เปน็การสวดมนต์ใชเ้สยีง

ว่าขึ้นพร้อม ๆ กัน ส่วนภาวนานั้นคือความนึกในใจ อันค�าว่าความนึกในใจนี้เป็นค�าที่

กินความกว้าง การปฏิบัติสมาธิก็เป็นการนึกในใจ คือเป็นการพิจารณา ฉะนั้น ค�าว่า

สวดมนต์ภาวนาจึงมักจะหมายพูดกันอย่างนี้ อีกความหมายหนึ่งที่เป็นค�ากลาง ๆ  

ตามพยัญชนะคือศัพท์ว่าภาวนา ก็แปลว่าการท�าให้มีขึ้น การท�าให้เป็นขึ้น การท�าให้

มีขึ้นการท�าให้เป็นขึ้นนี้ ใช้ได้ทั่ว ๆ ไป และในกิจที่พึงปฏิบัติพระพุทธศาสนาข้อที่ ๔ 

คือ ข้อภาวนานี้ ก็คือการปฏิบัติท�ามรรคมีองค์ ๘ ประการให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมา  

การที่ท�าให้มีขึ้นมาท�าให้เป็นขึ้นมานี้ ตรงกับค�าที่ไทยเรียกกันว่าท�าเป็น ทุก ๆ คนจะ

ต้องมีการท�าให้เป็นในสิ่งทั้งหลาย ช่างไม้ก็ต้องท�าการเป็นช่างไม้ให้เป็น เช่นว่าเลื่อย

ไม้เป็น ไสไม้เป็น ช่างก่อสร้างก็ต้องท�าการก่อสร้างให้เป็น เช่นก่อสร้างตึกให้เป็น  

กค็อืการก่อสร้างตกึให้เป็นตกึขึน้มานัน่เอง ช่างไม้กเ็ลือ่ยไม้ ไสไม้ ตดัไม้ ให้เป็นบ้าน

เป็นเรอืนข้ึนมา ให้เป็นตู้เป็นเก้าอีข้ึน้มา ด่ังนีเ้ป็นต้น แม้แต่พ่อครวัแม่ครวัปรงุอาหาร 
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ก็ต้องปรุงอาหารให้เป็น คือให้เป็นผัดขึ้นมา ให้เป็นแกงขึ้นมา ดั่งนี้เป็นต้น ฉะนั้น  

เมื่อท�าให้เป็นขึ้นมาดั่งนี้แล้ว จึงชื่อว่าเป็นการท�าให้มีขึ้น คือท�าให้มีบ้านมีเรือน มีโต๊ะ

มเีก้าอี ้มสีิง่ต่าง ๆ เป็นต้น ฉะนัน้ การท�าให้มีขึน้ให้เป็นขึน้ดงักล่าวมานี ้จงึใช้ในการ

ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ ก็ปฏิบัติให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ 

ขึ้นมา ให้มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบขึ้นมาในตน ดั่งนี้เป็นต้น หรือว่ากล่าวจ�าเพาะ

ยกเอาภาวนาทั้ง ๔ ที่เป็นหัวข้อในพระธรรมเทศนานี้ขึ้นมาแสดง ก็คือท�าการปฏิบัติ

ทางกายให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมา ท�าการปฏิบัติทางศีลให้เป็นศีลขึ้นมา ท�าการปฏิบัติทาง

จิตให้จิตเป็นสมาธิขึ้นมา ท�าการปฏิบัติทางปัญญาให้เป็นปัญญาขึ้นมาดั่งนี้ ท�าให้เป็น 

การปฏิบัติทางกายให้เป็นศีลขึ้นมา ให้เป็นจิตหรือเป็นสมาธิขึ้นมา ให้เป็นปัญญา 

ขึ้นมา ดั่งนี้ชื่อว่าเป็นการภาวนา ฉะนั้น ภาวนาจึงมีความส�าคัญมาก ถ้าขาดภาวนา

เสยีอย่างเดียวแล้ว การจะปฏบิตัธิรรมให้มขีึน้ให้เป็นขึน้มานัน้ กจ็ะเป็นไปไม่ได้ ฉะนัน้ 

จงึควรเข้าใจว่าภาวนามีความส�าคัญ คือเป็นการปฏบิตัทิ�าให้มขีึน้ให้เป็นขึน้มาดงัทีก่ล่าว

มานี้.

ประการแรก กายภาวนา การปฏิบตัทิ�าให้มขีึน้ท�าให้เป็นข้ึนดงัต่อไปนี ้จะรวม

เรียกว่าการอบรมแทน เพราะเป็นค�าสั้น ซึ่งมีความหมายว่าการท�าให้มีข้ึนให้เป็นขึ้น

น้ันเอง เรียกว่าการอบรม แปลมาจากค�าว่าภาวนา กายภาวนา การอบรมกาย  

อันการอบรมกายนี้คือการใช้ร่างกายนี้เอง ให้ท�าอะไรเป็นให้พูดอะไรเป็นต่าง ๆ ดังที่

เราทั้งหลายได้ท�าได้พูดกันอยู่ และทุก ๆ คนย่อมได้รับการอบรมมาจากมารดาบิดา 

จากครูอาจารย์ ตั้งต้นแต่หัดให้มีการคลาน นั่ง ยืน เดิน ตลอดจนถึงนอนในลักษณะ

ต่าง ๆ หัดให้พูดได้มาตั้งแต่ในเบ้ืองต้น และเมื่อเข้าโรงเรียนก็หัดให้ร่างกายอันนี ้

เช่นว่ามือขวา เขียนหนังสือได้ ท�าการงานได้ ให้มือซ้ายเป็นมือช่วย ท�าได้น้อยหรือ

มากตามแต่จะหัด นี้เป็นการอบรมทางกายทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงสามารถใช้

ร่างกายให้ท�าโน่นท�านีต่่าง ๆ และใช้วาจาคอืพดูได้ในภาษาต่าง ๆ ตามทีต้่องการ เหล่านี้

นับรวมเข้าในกายภาวนา การอบรมกายหรือการฝึกกาย.

และนอกจากนีใ้นทางปฏบัิตธิรรมะ กยั็งมีการอบรมในอินทรยีสังวร คอืความ

ส�ารวมตา หู จมูก ล้ิน กายเอง และรวมถึงมโนคือใจ ซึ่งประกอบอยู่กับกายด้วย  

อันกายนี้ยังแยกออกเป็นตา เป็นหู เป็นจมูก เป็นลิ้น เป็นกายเอง แต่อันที่จริงนั้น 
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ก็รวมอยู่ในกายนี้ด้วยกันทั้งหมด อินทรียสังวรก็เป็นการอบรมตา หู จมูก ลิ้น กาย 

โดยตรงก็คืออบรมจิตนี้เอง แต่ว่าอบรมที่กายคือตา หู จมูก ลิ้น กาย รู้จักมีความ

ส�ารวม รวมทัง้มโนคอืใจเอง เพราะฉะนัน้ อนิทรยีสังวรจงึนบัว่าเป็นกายภาวนาอย่างหนึง่ 

ความเลีย้งชีพในทางทีช่อบก็เป็นการส�ารวมกาย เป็นการอบรมทางกายอย่างหนึง่เหมอืนกนั 

เพราะว่าเป็นการแสวงหาอาหารมาเลี้ยงกายนี้เอง ซึ่งให้แสวงหาในทางท่ีชอบ  

ซึง่เรียกว่าอาชวีปารสิทุธ ิเป็นความบรสิทุธิแ์ห่งการเลีย้งชวีติ และนอกจากนี ้ยงัหมาย

ถึงการที่รู้จักพิจารณาปัจจัยทั้ง ๔ คืออาหาร ผ้านุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย ยาแก้ไข้ ดังท่ี

พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัใิห้ภกิษุสามเณรพจิารณาปัจจยั ๔ ในขณะทีบ่รโิภคว่า บรโิภค

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการทีจ่ะทะนถุนอมรกัษาบ�ารงุร่างกายนี ้ให้ด�ารงอยู่เป็นไปได้ 

เพ่ือที่จะได้ใช้ประกอบประพฤติพรหมจรรย์คือพระพุทธศาสนา ดั่งนี้ก็นับเนื่องเข้าใน

การอบรมกายเหมือนกัน เพราะเนื่องกับกาย และในการปฏิบัติในศีล ในจิตคือสมาธิ 

และทางปัญญา ก็ต้องอาศัยกายนี้อีกเหมือนกันพร้อมกับจิตใจเอง ฉะนั้น จึงเนื่องมา

ถึงกายภาวนา อบรมทางกายที่จะให้ร่างกายนี้รองรับการปฏิบัติในข้อต่อไปได้อีกด้วย.

จงึมาถงึข้อ ๒ สลีภาวนา การอบรมศลี กค็อืการทีอ่บรมศลี ดังทีเ่ราทัง้หลาย

ได้รับศีลกันอยู่ ศีลท่ีพระภิกษุสามเณรปฏิบัติรักษาก็เป็นศีลส�าหรับผู้บวช ส�าหรับ

บรรพชิตผู้ไม่มีเหย้าเรือน ผู้ไม่ครองเรือน ศีล ๕ ศีล ๘ ก็เป็นศีลส�าหรับคฤหัสถ์ซึ่ง

เป็นผูค้รองเรอืน ศีลนีก้ไ็ด้แก่ความท่ีรกัษากายวาจาอนัเป็นส่วนกายตลอดจนถงึใจหรอื

จิตให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงาม ความเป็นปกติเรียบร้อยดีงามนี้เป็นตัวศีล ศีลนั้นท่ีมี

จ�าแนกออกเป็นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เป็นต้น กแ็ยกออกตามวนิยับญัญตัิ 

คือตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระวินัยไว้ พระวินัยนั้นเป็นข้อที่ทรงบัญญัติไว้ 

ส�าหรบัคฤหสัถ์กเ็รยีกว่า อาคารยิวนิยั วนัิยส�าหรบัคฤหสัถ์ ส�าหรบับรรพชติกเ็รยีกว่า 

อนาคาริยวินัย วินัยส�าหรับบรรพชิต นี้เป็นวินัย ศีลนั้นก็คือ การเว้น ปฏิบัติตาม 

พระวินัยนั้นเอง เพราะเม่ือปฏิบัติตามพระวินัยแล้ว ก็จะบังเกิดเป็นความสงบปกติ

เรียบร้อยดีงามตามสมควรแก่พระวินัยที่ปฏิบัติ ลักษณะดังกล่าวนี้จึงเป็นศีลข้ึนมา  

ศีลจึงมีอันเดียวคือความเป็นปกติดังกล่าว แต่ที่มีมากข้ออย่างที่เรียกว่าศีล ๕ ศีล ๘ 

ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เป็นต้น ก็เรียกตามพระวินัยบัญญัติตามท่ีกล่าวมาแล้วนั้นเอง  

เมื่อปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติ ๕ ข้อก็เรียกว่าศีล ๕ ๘ ข้อก็เรียกว่าศีล ๘ ดั่งนี้
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เป็นต้น เพราะฉะนั้น ศีลจึงคู่กับวินัย หรือวินัยคู่กับศีล เมื่อมีวินัยก็ชื่อว่ามีศีล และ

เมื่อมีศีลก็ชื่อว่ามีวินัย เป็นคู่กันไป การที่มาปฏิบัติอบรมท�าศีลท�าวินัยให้มีขึ้น ด่ังนี้

เรียกว่า สีลภาวนา.

อนึง่ ในการปฏบิตัทิัง้ปวงนี ้กเ็นือ่งด้วยจติใจโดยตรง เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรสั

สอนให้ฝึกอบรมจิตนี้ให้สงบตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะว่าจิตนี้ถ้าประกอบ

ด้วยอกุศลทั้งหลาย ไม่สงบจากอกุศลทั้งหลาย เป็นจิตที่มีนิวรณ์เป็นต้น ย่อมเป็นจิต

ที่ไม่สงบ เป็นจิตที่ฟุ้งซ่าน เป็นจิตที่ร้าย เป็นจิตที่ซึมเซา เพราะฉะนั้น จึงเป็นจิตที่ไม่

ควรแก่การงาน คือที่จะประกอบการงานที่ดีต่าง ๆ ให้ส�าเร็จได้ แต่เมื่อเป็นจิตที่สงบ 

สงบจากนิวรณ์ สงบจากอกุศลธรรมทั้งหลาย ให้เป็นจิตที่ดี เป็นจิตที่ตั้งมั่น เป็นจิตที่

สามารถ ควรท่ีจะประกอบการงานท้ังหลาย ที่เป็นส่วนที่ดีทั้งหลายได้ เพราะฉะนั้น 

จึงได้ตรัสสอนให้ท�าจิตเป็นสมาธิ คือให้ตั้งมั่น ให้สงบจากนิวรณ์ทั้งหลาย อันนิวรณ์

นั้นแปลว่าเครื่องกั้น ก็ได้แก่ กามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกามทั้งหลาย พยาบาท 

ความมุ่งร้ายหมายล้างผลาญ ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคล้ิม อุทธัจจกุกกุจจะ  

ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัยต่าง ๆ เรียกว่านิวรณ์  

เพราะท�าให้จิตฟุ้งซ่าน ท�าให้จิตร้าย ท�าให้จิตซึมเซา จึงเป็นจิตที่ไม่สงบ เป็นจิตที ่

โง่ทึบ จึงไม่ได้ความตั้งใจมั่นในการประกอบกิจทั้งหลาย ไม่ได้ปัญญาในการประกอบ

กจิทัง้หลาย ไม่สามารถแม้ทีจ่ะกระท�ากายภาวนา การอบรมทางกายดงัทีก่ล่าวมาแล้ว

ในเบือ้งต้น ให้ส�าเรจ็ได้แม้ในข้อใดข้อหนึง่ ต่อเมือ่มจีติสงบตัง้มัน่ จงึจะควรแก่การงาน 

แต่ว่าความสงบตั้งมั่นของจิตนั้น ถ้าตั้งมั่นไปในทางร้าย ก็ท�าให้ประกอบกรรมท่ีร้าย 

ทีผ่ดิต่าง ๆ ต่อเมือ่ต้ังมัน่อยูใ่นทางด ีคอืในกศุลธรรมทัง้หลาย จงึจะท�าให้ประกอบกิจ

คือการงานที่เป็นกุศลที่ดีที่ชอบทั้งหลาย ฉะน้ัน จึงต้องการที่จะให้สงบจากนิวรณ์ 

ทัง้หลายดังกล่าวมานัน้ เพราะจะท�าจติให้สงบตัง้ม่ันอยู่ในทางทีด่ ีเป็นจติทีด่ ีเม่ือเป็น

เช่นน้ี จึงจะควรแก่การงานที่ดีทั้งหลายให้สามารถประกอบกุศลธรรมทั้งหลาย และ

ท�าให้เกดิปัญญาจงึถงึข้อที ่๔ คอืเมือ่ได้ท�าจติตภาวนา การอบรมจติดัง่นีแ้ล้ว กโ็ยงให้

ถึงเกิดข้อที่ ๔ คือปัญญาภาวนา การอบรมปัญญาอันได้แก่ตัวความรู้ทั่วถึงสัจจะคือ

ความจริง กล่าวสั้นว่าเป็นความรู้จริง ความรู้จริงนี้แหละเป็นตัวปัญญา รู้จริงในข้อใด 

ก็เป็นปัญญาในข้อนั้น 
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เพราะฉะนั้น จึงต้องการให้มีความรู้จริง แม้ในความรู้ทางโลก เมื่อมีความรู้

จริงในทางใดทางหนึ่งก็ใช้ได้ จะท�าให้สามารถตั้งตนอยู่ได้ในโลก ในทางศิลปะเป็น

ตวัอย่าง เมือ่รู้จรงิในศิลปะอย่างใดอย่างหนึง่ เช่นในการช่าง รูจ้รงิในช่างอย่างใดอย่าง

หนึง่ กเ็ป็นเหตใุห้สามารถตัง้ตนได้ในโลก แต่ในทางธรรมนัน้ ต้องการให้มคีวามรูจ้รงิ

ในธรรม ความรูจ้รงิในธรรมนีเ้ป็นเครือ่งประกอบจากความรูจ้รงิในโลก เพราะโลกกบั

ธรรมนัน้ต้องอาศัยกนั โลกกต้็องอาศัยธรรม ธรรมกต้็องอาศยัโลก คอืต้องอยูด้่วยกนั 

เพราะฉะน้ัน เม่ือมีความรูจ้รงิในทางโลกอย่างใดอย่างหนึง่ กต้็องศกึษาให้มคีวามรูจ้รงิ

ในธรรม ตั้งแต่ในขั้นปริยัติธรรม ธรรมที่เป็นค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า ให้รู้จักว่า

พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนอะไร และข้อที่ทรงสั่งสอนนั้นเพื่ออะไร 

สรุปเข้าแล้วธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น ทรงสั่งสอนเพื่อประโยชน์

ปัจจุบัน คือส�าหรับที่จะด�ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ส�าหรับที่จะบ�ารุงร่างกาย ส�าหรับที่จะ

ได้อปุการะตนเองและครอบครวัให้มีความสขุอยูใ่นโลก ตรัสสอนเพือ่ประโยชน์ภายหน้า 

คอืเพือ่ในเวลาต่อไปนอกจากในปัจจบัุน เพราะเวลาภายหน้านัน้ไม่ได้หมายความว่าใน

โลกหน้าอย่างเดียว แต่หมายความว่าในอนาคต เหมือนอย่างวันนี้เป็นปัจจุบัน พรุ่งนี้

กเ็ป็นภายหน้าคอือนาคต ปีนีเ้ป็นปัจจุบนั ปีหน้ากเ็ป็นภายหน้าคอือนาคต ดัง่นีเ้ป็นต้น 

เพื่อให้ได้ความสุขในอนาคตด้วย และเพ่ือให้ได้ความสุขแก่จิตใจ คือเป็นอาหารของ

จิตใจด้วย และเพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่ืนท่ีอยู่ร่วมกันด้วย ด่ังนี้เรียกว่าศึกษาให้รู้จัก 

พทุธศาสนาอันเป็นส่วนปรยัิต ิเมือ่เป็นส่วนปริยตัดิัง่นีแ้ล้ว กอ็บรมปัญญาให้รูจ้กัปฏบิติั 

ปัญญาในปฏิบัติคือปฏิบัติพระพุทธศาสนา เช่นการรักษาศีล รักษาศีล ๕ เพื่อให้รู้จัก

ศลี ๕ ทีก่ายใจของตนเอง รูจั้กศีล ๘ กเ็พือ่ให้รูจ้กัศีล ๘ ท่ีกายใจของตวัเอง รกัษาศลี 

๒๒๗ หรือศีล ๑๐ ก็ที่กายใจของตนเอง เช่นที่เข้ามาบวชเรียน ซึ่งจะต้องรักษาศีล

ของภิกษุ ศีลของสามเณร ก็จะเป็นผู้รู้จักศีลของภิกษุ ของสามเณรด้วยตนเอง ดั่งนี้ 

อันเป็นการปฏิบัติ.

หัดปฏิบัติในสมาธิ ให้จิตเป็นสมาธิ ให้รู้จักสมาธิที่จิตของตนเอง และปฏิบัติ

ให้เป็นปัญญา คือหัดพจิารณาสงัขารคือสิง่ผสมปรงุแต่งทัง้หลาย ขนัธ์ ๕ ดังทีส่วดกนั

อยู่ว่า รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา สังขารขันธ์ 

กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ ให้รู ้จักว่าส่วนที่เป็นวัตถุคือธาตุทั้ง ๔  
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มาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นเป็นกายนี้ นี้คือรูป เวทนาคือความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ 

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญาก็คือความจ�าได้หมายรู้ต่าง ๆ สังขารในที่นี้คือ 

ในขันธ์ ๕ นี้ ก็คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิด วิญญาณก็คือความรู้ที่เป็นตัวเห็น

อะไรทางตา ที่เป็นตัวได้ยินอะไรทางหู ที่เป็นตัวทราบทางจมูกทางล้ินทางกาย และ 

ที่เป็นตัวคิดตัวรู้ทางมโนคือใจ รูปก็เป็นรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นี้ก็เป็นนาม 

นามรูปนี้เป็นอนิจจะคือไม่เที่ยง ต้องเกิดดับ เป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไป และเป็นอนัตตา ไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตน เพราะบังคับให้เป็นไปตาม

ปรารถนาไม่ได้ หัดพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยง ทุกขะคือเป็นทุกข์ อนัตตา

คือมิใช่อัตตาตัวตน ดังที่สวดกันยกเอาเพียง ๒ ลักษณะว่า รูปเวทนาสัญญาสังขาร

วิญญาณไม่เท่ียง รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน  

โดยรวมทุกข์เข้าในหมวดอนิจจะและในหมวดอนัตตาดังกล่าวนี้ด้วยแล้ว หัดพิจารณา

ขันธ์ ๕ หรือนามรูปให้เห็นไตรลักษณ์คือลักษณะเคร่ืองก�าหนดหมายท้ัง ๓ อย่าง  

อนจิจะ ทกุขะ อนตัตา หรอือนจิจะ อนตัตา โดยยกทกุขะขึน้เป็นประธาน ว่าทกุอย่าง

กเ็ป็นตวัทกุข์อยูต่ามธรรมชาตหิรอืตามสภาพ ดัง่น้ีแล้ว กจ็ะเป็นการปฏบิตัหัิดให้เป็น

ปัญญาขึ้นมา ท�าให้รู้จักหัดคิดหัดพิจารณานามรูปหรือขันธ์ ๕ ที่ตนเอง ว่าอะไรเป็น

นามรูป อะไรเป็นขันธ์ ๕ และขันธ์ ๕ หรือนามรูปนี้ตกอยู่ในลักษณะที่ไม่เที่ยงหรือ

เป็นอนิจจะ เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็เป็นการฝึกหัดให้เป็นปัญญาขึ้นมา 

ก็เป็นปัญญาภาวนา.

ทางพระพทุธศาสนาจงึได้ตรสัภาวนาไว้ ๔ ประการ คือ กายภาวนา สลีภาวนา 

จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๓
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

พหํุ เว สรณํ ยนฺติ  ปพฺพตานิ วนานิ จ

อารามรุกฺขเจตฺยานิ มนุสฺสา ภยตชฺชิตาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะ คอืวันเป็นทีฟั่ง

ธรรมอันเวียนมาถึงเข้า.

พระพทุธศาสนาอนัสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจ้าได้ทรงประดษิฐานขึน้ในโลก 

เร่ิมตั้งแต่ทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศน์ครั้งแรก ที่เรียกว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  

ที่แปลว่าพระสูตรที่แสดงจักรคือธรรมให้หมุนไปในโลก เมื่อแสดงพระธรรมเทศนาจบ 

ท่านพระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม ที่แปลความว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น

เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมดมคีวามดับไปเป็นธรรมดา” และต่อมากไ็ด้ทรงแสดงเทศนา

ครัง้ที ่๒ ทีเ่รยีกว่าอนตัตลกัขณสตูร พระสตูรทีแ่สดงขนัธ์ ๕ ว่าเป็นอนตัตา มใิช่เป็น

อัตตาตัวตน ท่านพระปัญจวัคคีย์คือหมู่แห่งฤษีโยคี ๕ รูปผู้ฟังพระธรรมเทศนา  

ก็มีจิตพ้นจากอาสวะทั้งหลาย ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นในโลก เพราะฉะนั้น จึงได้มี

พระรตันตรยั คอืพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อบุตัขิึน้ในโลกครบทัง้ ๓ ประการ 

พระรัตนตรัยนั้นก็คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ดังที่เรียกเป็นค�าภาษาบาลีว่า 

พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ.
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พระพทุธเจ้ากค็อืพระพทุธเจ้าผูเ้ป็นพระบรมศาสดา พระธรรมกค็อื พระธรรม

ทีพ่ระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้ทรงบรรลุถงึ และทีท่รงแสดงสัง่สอน ประกาศเป็นพระพทุธศาสนา

ที่แปลว่าค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ก็คือพระสาวกซึ่งมีจ�านวนมากเป็นหมู่ 

อย่างสูงก็คือท่านผู้ที่ได้ฟังธรรม ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้า เริ่มตั้งแต่

ท่านพระปัญจวคัคีย์นัน้ พระรตันตรัยจงึบังเกดิขึน้ในโลกดัง่นี ้ทีเ่ราทัง้หลายในบดันีไ้ด้

ถอืเป็นสรณะคือท่ีพ่ึง ดงัท่ีได้กล่าววาจาว่า พุทธฺ� สรณ� คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระพทุธเจ้า

เป็นสรณะคือที่พึ่ง ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะคือที่พึ่ง สงฺฆ� 

สรณ� คจฉฺามิ ข้าพเจ้าถงึพระสงฆ์เป็นสรณะคอืทีพ่ึง่ ในเวลาบ�าเพญ็กศุลซีง่มธีรรมเนยีม

ขอสรณคมน์และศีล ๕ กเ็ปล่งวาจาขอและเปล่งวาจารบัพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

เป็นสรณะคอืทีพ่ึง่ แล้วกร็บัศลีเช่นรบัศลี ๕ ศลี ๘ หรอือโุบสถศลีท่ีท่านสาธชุนได้รบั

กันอยู่นี้ และในการแสดงตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา เช่น การแสดงตนเป็น

พทุธมามกะ พทุธมามกิา ผูน้บัถอืพระพทุธเจ้าเป็นพระของตน การแสดงตนเป็นอบุาสก

อุบาสิกา แม้การเข้ามาขอบวช คือขอบรรพชาเป็นสามเณร ขออุปสมบทเป็นภิกษุ  

ก็เริ่มต้นด้วยการเปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่ง 

เพราะฉะนั้น สรณคมน์คือการถึงสรณะนี้ จึงเป็นกิจส�าคัญในการที่น�าตนเข้ามาสู่

พระพุทธศาสนา และการบ�าเพ็ญกุศลทั้งปวง สรณคมน์จึงเป็นข้อปฏิบัติอันส�าคัญ  

เป็นเบื้องต้นของศีลและของธรรมปฏิบัติทุกอย่าง.

อันการถึงสรณะคือท่ีพ่ึงนี้ เป็นธรรมเนียมที่มีมาต้ังแต่เก่าก่อนพุทธกาล  

มีพระพุทธภาษิตแสดงเอาไว้ว่า

พห�ุ เว สรณ� ยนฺติ  ปพฺพตานิ วนานิ จ

อารามรุกฺขเจตฺยานิ มนุสฺสา ภยตชฺชิตา

มนษุย์ทัง้หลาย ผูอ้นัภยัคกุคามแล้ว ย่อมถงึสรณะคอืทีพ่ึง่กันเป็นอนัมาก คอื

ถึงภูเขา ถึงป่า ถึงต้นไม้ที่นับถือ ถึงสวน ถึงต้นไม้ที่นับถือกันเป็นเจดีย์ เป็นอันมาก 

ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่ง ด่ังนี้ พระพุทธภาษิตนี้บ่งว่า ภัยคือสิ่งที่พึงกลัวหรือความกลัว 

เป็นเหตุอันส�าคัญของคนในโลกน้ี ท่ีท�าให้พากันถึงภูเขาต้นไม้เป็นต้นว่าเป็นที่พึ่ง  

อันภัยคือความกลัวในสิ่งที่พึงกลัวทั้งหลาย กล่าวได้ว่าเป็นความรู้สึกของมนุษย์ทุกคน 
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มนุษย์ทุกคนนั้นย่อมจะมีความกลัวในสิ่งที่พึงกลัวทั้งหลาย เป็นภัยในภายนอกบ้าง  

เป็นภัยในภายในบ้าง ภัยในภายนอกนั้นก็เช่นคนร้าย สัตว์ร้าย ท่ีจะมาท�าอันตราย  

ภัยธรรมชาตต่ิาง ๆ ท่ีบงัเกดิขึน้เช่น ฟ้าผ่า แผ่นดนิไหว น�า้ท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ ภยัใน

ภายในน้ันก็เช่น ภัยคือความตาย พร้อมทั้งความแก่ ความเจ็บ คนพากันกลัวภัย 

เหล่านี ้จงึต้องหาทีพึ่ง่เพือ่ป้องกนัภยั เพือ่ก�าจดัภยั เหน็ว่าสิง่ใดจะเป็นทีพึ่ง่ได้ กถ็งึสิง่

นั้นเป็นที่พึ่ง บางพวกเห็นว่าภูเขาบางลูก ป่าบางป่า สวนบางสวน ต้นไม้ที่นับถือกัน

บางต้น จะเป็นที่พึ่งป้องกันภัยเหล่านี้ได้ ก็พากันถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นที่พึ่ง หรือเห็นว่า

บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเทพท่านใดท่านหนึ่งจะเป็นท่ีพึ่งได้ ก็พากันถึงเป็นท่ีพึ่ง และ 

จึงมีการเซ่นสรวงบ�าบวงการปฏิบัติกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านั้น

หรอืให้ท่านเหล่านัน้พอใจ มนษุย์พากนัปฏบิตัดิัง่นีม้าตัง้แต่เก่าก่อนทีพ่ระพทุธศาสนา

จะบังเกิดขึ้น.

เมื่อพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงเรื่องนี้ดั่งนั้น และ 

ก็ตรัสว่า

เนต� โข สรณ� เขม� เนต� สรณมุตฺตม�

นั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษม นั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมคือสูงสุด

เนต� สรณมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ

บุคคลถึงสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งแล้ว ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้.

และก็ได้ตรัสถึงรัตนะทั้ง ๓ ในพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ว่า

โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ สรณ� คโต

ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่ง

จตฺตาริ อริยสจฺจานิ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ

เห็นอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ด้วยปัญญาอันชอบ

ทุกฺข� ทุกฺขสมุปฺปาท� ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม�

อริยญฺจฏฺงฺคิก� มคฺค� ทุกฺขูปสมคามิน�
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คือเห็นทุกข์ เห็นเหตุเกิดทุกข์ เห็นความก้าวล่วงดับทุกข์ และเห็นมรรคมี 

องค์ ๘ อันประเสริฐที่ให้เข้าไปถึงความสงบระงับทุกข์

เอต� โข สรณ� เขม� เอต� สรณมุตฺตม�

นี่เป็นสรณะอันเกษม นี่เป็นสรณะอันอุดมคือสูงสุด

เอต� สรณมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ 

ถึงรัตนะทั้ง ๓ นี้เป็นสรณะคือที่พึ่งแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้.

ฉะน้ัน ในพระพุทธศาสนาจึงแสดงสรณะทั้ง ๓ คือที่พึ่งทั้ง ๓ อันได้แก่  

พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ พระพุทธเจ้านั้นโดยพระประวัติก็มีเรื่องเล่าไว้

ตามที่แสดงไว้ในพุทธประวัติ ส่วนโดยพระคุณนั้นแสดงเป็นกลาง ๆ ว่า คือ ท่านผู้ที่

ได้มพีระปัญญาตรสัรู้พระธรรมคือสจัจธรรม ธรรมะทีเ่ป็นตวัความจรงิ บรรลถุงึสจัจธรรม 

คอืมรรคผลนพิพานทีเ่ป็นสจัจธรรม หรอืกล่าวได้ว่าเป็นบรมอรยิสัจจธรรม สัจจธรรม

ที่ประเสริฐอย่างสูงสุด อย่างยิ่ง อย่างยอด ทรงบริสุทธิ์กายวาจาใจสิ้นเชิงคือทั้งหมด 

และทรงมีพระมหากรุณาแสดงธรรมสั่งสอนโปรดเวไนยนิกรคือหมู่ชนท่ีพึงแนะน�าได้ 

ให้บรรลุถึงธรรมเป็นเหตุสิ้นทุกข์ ตามภูมิตามชั้นของการปฏิบัติ ท่านผู้ประกอบด้วย

พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณดั่งนี้ คือพระพุทธเจ้า ดังที่เราสวดกัน

อยูใ่นเวลาท�าวัตรเช้าว่าพทุโฺธ สสุทุโฺธ กรุณามหณณฺโว พทุโฺธ พระผูต้รสัรูแ้ล้ว แสดง

ถงึพระปัญญาคุณ สสุทุโฺธ พระผูบ้รสิทุธิดี์แล้ว แสดงถึงพระวิสุทธคิณุ กรณุามหณณฺโว 

พระผู้มีพระกรุณาดังห้วงทะเลหลวง แสดงถึงพระกรุณาคุณดั่งนี้ เพราะฉะนั้น เม่ือ

สวดมนต์บทว่า พุทฺโธ สุสุทฺโธ กรุณามหณฺณโว จึงประมวลพระคุณทั้ง ๓ ประการ

ของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยกัน.

ส่วนพระธรรมน้ันกไ็ด้แก่พระธรรมคอืสัจจธรรม หรือบรมอรยิสัจจธรรม สัจจธรรม 

ธรรมะคือตัวความจริง ที่เป็นอริยะคือประเสริฐ ที่เป็นบรมคืออย่างยิ่งยอด อันได้แก่

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ และอันได้แก่มรรคผลนิพพาน และพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

สั่งสอนอันเป็นปริยัติ คือเป็นธรรมท่ีจะพึงเล่าเรียน อันได้แก่ตั้งใจสดับตรับฟัง อ่าน 

เพ่งด้วยใจคือพินิจพิจารณา ขบเจาะด้วยทิฐิคือความเห็น นี้คือพระธรรม รวมเข้ามา 

ก็คือปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัตินั้นก็ได้แก่ธรรมที่พึงเล่าเรียนดังกล่าว ปฏิบัตินั้นก็
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คอืน�าเอาปรยิตันิัน้เองมาปฏบิตั ิปรยิตักิเ็ป็นปฏบิตัขิึน้ กล่าวโดยย่อกค็อืศลีสมาธปัิญญา 

หรือมรรคมีองค์ ๘ และปฏิบัตินั้นเอง เมื่อปฏิบัติแล้ว ก็ย่อมจะได้ปฏิเวธคือความรู้

แจ้งแทงตลอด อนัได้แก่เป็นความรูท้ีเ่จาะแทงอวิชชา โมหะความไม่รู ้ความหลงลงไป 

เจาะแทงบรรดากิเลสทั้งหลายลงไปถึงสัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัวความจริงนั้น คือ 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ และมรรคผลนิพพาน ก็เป็นปฏิเวธธรรม ปฏิบัติจึงเป็นปฏิเวธขึ้นมา

เป็นที่สุด ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าพระธรรม.

พระสงฆ์นัน้ได้แก่สาวกสงัฆะ คอืหมูแ่ห่งผูฟั้งหรอืศษิย์ของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย 

ซึ่งได้เป็นสุปฏิปนโฺน ปฏบิตัดิแีล้ว อุชุปฏปินโฺน ปฏบิตัติรงแล้ว ญายปฏปินโฺน ปฏิบัติ 

เป็นธรรมแล้ว ถูกต้องแล้ว ชอบด้วยเหตุผลแล้ว บรรลุถึงผลแล้ว สามีจิปฏิปนฺโน 

ปฏบิตัชิอบยิง่หรอืว่าเหมาะชอบ และแม้ว่าผูท้ีก่�าลงัปฏบิตัอิยูเ่พือ่ความปฏบิตัดิเีป็นต้น

ดังกล่าว ก็นับเนื่องเข้าในหมู่ของสงฆ์ เพราะฉะนั้น พระสงฆ์ดังกล่าวนี้จึงเนื่องด้วย

พระคณุเป็นส�าคัญ ไม่จ�าเพาะเพศบคุคล เช่นชายหญงิหรอืคฤหัสถ์บรรพชติ เมือ่บรรลุ

ถึงพระสังฆคุณดังกล่าวแล้ว ก็นับว่าเป็นสังโฆได้ ส่วนโดยเพศนั้น ย่อมเป็นไปตาม 

พระพุทธบญัญตัท่ีิเป็นพระวนิยัอันคูก่บัพระธรรม คอืพระธรรมวนิยั แต่พระสงฆ์ทีเ่ป็น

พระรัตนตรัยนี้ เนื่องด้วยพระคุณเป็นส�าคัญ.

พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ดังกล่าวนี้แล เป็นพระรัตนตรัยในโลกท่ีเป็นสรณะคือ 

ที่พึ่งอันเกษม เป็นที่พึ่งอันอุดมคือสูงสุด ที่ว่าเป็นที่พึ่งอันเกษมนั้นคือเกษมสวัสดีจาก

ภัยทั้งหลาย อุดมนั้นคือสูงสุด คือประเสริฐสุด ล�้าสรณะคือที่พึ่งอื่น ๆ ทั้งนี้ก็เพราะ

ว่าสรณะทั้ง ๓ น้ี โดยบุคคลก็คือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ โดยธรรมที่มิใช่บุคคล 

ก็คือพระธรรม แต่ว่าพระธรรมย่อมตั้งอยู่ในบุคคล คือตั้งอยู่ในพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ใน

พระสงฆ์ อนัท�าพระพทุธเจ้าให้เป็นพระพทุธเจ้า ท�าพระสงฆ์ให้เป็นพระสงฆ์ขึน้ในโลก 

เพราะฉะนั้น พระธรรมจึงอาศัยอยู่ที่บุคคล และบุคคลก็อาศัยอยู่ที่พระธรรม สรณะ

ทั้ง ๓ นี้จึงเนื่องเป็นอันเดียวกัน พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรม แล้วแสดง 

พระธรรมสัง่สอนแก่พระสงฆ์ พระธรรมกเ็ป็นพระธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัรูไ้ด้บรรลุ

แล้วแสดงพระธรรมสัง่สอนให้ปรากฏแก่โลกทางพระวาจาทีแ่สดงออกเป็นถ้อยค�า และ

พระสงฆ์ก็เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมส่ังสอนให้ตรัสรู้พระธรรมตาม และ

ได้ด�ารงรักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อมาจนถึงบัดนี้.
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เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นีจึ้งเนือ่งเป็นอนัเดยีวกนั ท่านจงึ

เปรียบเหมือนอย่างว่า ไม้ ๓ อันตั้งพิงกันอยู่ จึงตั้งอยู่ได้ ถ้าชักออกเสียอันหนึ่งแล้ว  

ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องล้มไป เมื่อเป็นดั่งนี้ พระพุทธศาสนาก็ไม่ปรากฏ พระพุทธเจ้า 

พระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ปรากฏอยู่ในโลก แต่เพราะทั้ง ๓ นี้ยังตั้งพิงกันอยู่ พระพุทธ-

ศาสนาจึงปรากฏ จึงยังตั้งอยู่ในโลก เราทั้งหลายทุกคนในบัดนี้กล่าวได้ว่าก�าลังปฏิบัติ

ดีกันอยู่ ก�าลังปฏิบัติตรงกันอยู่ ก�าลังปฏิบัติเป็นธรรมกันอยู่ ก�าลังปฏิบัติชอบยิ่ง 

กันอยู่ จึงนับเนื่องอยู่ในพระสงฆ์นั้นเอง และทั้งหมดก็เป็นสาวกคือเป็นผู้ฟัง คือเป็น

ศิษย์ของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น จึงได้พากันเปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรม

พระสงฆ์เป็นสรณะ จึงขอให้เราทั้งหลายพากันปฏิบัติตามวาจาที่เปล่งนี้ ในการขอ

สรณคมน์และศีลทุกคราว ในการขอบรรพชาอุปสมบทของตน ๆ ด้วยอบรมสติและ

ปัญญาให้บังเกิดขึ้นในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เพราะการเห็น

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ น้ีชื่อว่าเป็นการเห็นธรรม และเม่ือเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า 

หรอืแม้เหน็พระพทุธเจ้ากช็ือ่ว่าเหน็ธรรม ดังทีม่พีระพทุธภาษติตรสัเอาไว้ว่า โย ธมมฺ� 

ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม โส ม� ปสฺสติ ผู้นั้นเห็นเราตถาคต โย ม� ปสฺสติ ผู้ใดเห็นเรา 

โส ธมฺม� ปสฺสติ ผู้นั้นเห็นธรรม ดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น การจะถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ ก็จะต้อง

เห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระธรรม เห็นพระสงฆ์ จึงจะถึงได้ถูกต้อง ถ้าไม่เห็น การถึงก็

ไม่ถูกต้อง ท�าไมจึงจะเห็นได้ ? ก็ด้วยการปฏิบัติอบรมสติและปัญญาให้เห็นอริยสัจจ์

ทั้ง ๔ นั้นเอง คือว่าเห็นทุกข์ เห็นเหตุเกิดทุกข์ เห็นความดับทุกข์ เห็นทางปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์ แม้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ คือ โดยปริยัติคือโดยการ

ศึกษาเล่าเรียน หม่ันใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้จักทุกข์ตามที่ทรงส่ังสอน ว่าความ

เกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ จนถึงโดยสรุป ขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการเป็น

ทกุข์ ตัณหาคอืความดิน้รนทะยานอยาก แบ่งเป็นกามตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก

ไปในกามคือสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ หรือด้วยกามคือความใคร่ ภวตัณหา  

ความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพคือเป็นนั่นเป็นนี่ วิภวตัณหา ความดิ้นรนทะยาน

อยากไปในวิภพคือความอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่ หรือให้ส่ิงท่ีไม่ต้องการท่ีไม่ชอบส้ินไป

หมดไป เป็นสมทุยัเหตใุห้เกดิทกุข์ ดบัตณัหาเสียได้เป็นความดบัทกุข์ มรรคมีองค์ ๘ 
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คอืสมัมาทิฏฐ ิความเหน็ชอบ สมัมาสงักปัปะ ความด�ารชิอบ อนันบัว่าเป็นปัญญาสกิขา 

สมัมาวายามะ เพยีรชอบ สมัมาสต ิระลกึชอบ สมัมาสมาธ ิตัง้ใจมัน่ชอบ สงเคราะห์

เข้าเป็นจติตสกิขาหรอืสมาธ ิเป็นทางปฏบิตัทิีถ่งึความดบัทกุข์ หมัน่คดินกึพจิารณาให้

มีความเข้าใจ เพือ่จะได้เจาะแทงด้วยปัญญา ดงัทีท่่านพระอญัญาโกณฑญัญะได้ธรรมจักษ ุ

ดวงตาเห็นธรรมขึ้นว่า ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺม� สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 

สพฺพนฺต� นิโรธธมฺม� สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา ดั่งนี้ ท่านแสดงว่าท่าน

พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม ดั่งนี้ ชื่อว่าได้เป็นผู้ที่เห็นธรรม เมื่อเห็น

ธรรมก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า ว่าทรงเป็นพุทโธคือเป็นผู้ตรัสรู้แล้ว จึงได้ทรงแสดง 

สัจจธรรมเป็นจริงดั่งนี้ ผู้อื่นแสดงไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า และ

เมือ่เหน็พระพุทธเจ้าก็ชือ่ว่าเหน็พระธรรม เห็นพระธรรมกช็ือ่ว่าเห็นพระพทุธเจ้าพร้อม

ทั้งพระสงฆ์ 

เพราะฉะนัน้ การตัง้ใจศึกษาปฏิบัตใินมรรคมอีงค์ ๘ หรือสรุปเข้าในไตรสิกขา 

คอืศลีสมาธปัิญญาอนัเป็นทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ จงึเป็นการอบรมสตปัิญญาให้

เห็นอริยสัจจ์ เพื่อให้เห็นธรรม เห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์ เมื่อเป็นดั่งนี้ก็ 

ชื่อว่าได้ถึงพระพุทธเจ้า ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่ง นี้แลเป็นที่พึ่ง 

อันเกษมจากภัยอันตรายทั้งหลาย เป็นสรณะคือที่พึ่งอันอุดม บุคคลถึงสรณะทั้ง ๓  

เป็นที่พึ่งพร้อมทั้งเห็นอริยสัจจ์ดั่งนี้แล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๓



กัณฑ์ที่ ๗๘ 

เถรธัมมกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ  อหึสา สญฺญโม ทโม

ส เว วนฺตมโล ธีโร  โส เถโรติ ปวุจฺจตีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคอืค�าสัง่สอนนัน้ ย่อมแสดงสัจจธรรม ธรรมท่ีเป็นตัวความ

จริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ พระองค์ทรงแสดงส่ังสอนธรรมะท่ีพระองค์ตรัสรู้นั้นเอง 

เพ่ือให้ผู้ฟังมีความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นท้ังหลาย ทรงส่ังสอนมีนิทาน

คอืมเีหตอุนัผูฟั้งอาจตรองตามให้เหน็จริงได้ ทรงสัง่สอนมปีาฏหิารย์ิ คอืผูฟั้งซึง่ปฏบิตัิ 

ย่อมได้รบัผลตามสมควรแก่ความปฏิบัต ิสมจรงิตามท่ีทรงส่ังสอนไว้ ดังนีค้อืปาฏหิาริย์

ในพระพทุธศาสนา คอืผูป้ฏบิตัธิรรมย่อมได้รบัผลตามสมควรแก่ความปฏบิตั ิธรรมที่

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจึงมีปาฏิหาริย์เป็นดั่งนี้ และผู้ฟังซึ่งปฏิบัติตามก็มีปาฏิหาริย์ 

คือบรรลุถึงผลแห่งธรรมที่ปฏิบัติได้ ตามสมควรแก่ความปฏิบัติ โดยปริยายคือ 

ทางอันหนึ่ง พระองค์ได้ตรัสสอนไว้ตามที่ยกขึ้นเป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้นว่า ยมฺหิ 
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สจจฺญจฺ ธมโฺม จ เป็นต้น ทีแ่ปลความว่า สจัจะ ๑ ธรรม ๑ อหงิสา ความไม่เบียดเบียน 

๑ สญัญมะ ความส�ารวมระวงั ๑ ทมะ ความฝึกข่ม ๑ มีอยูใ่นบคุคลใด บุคคลนัน้แล

เป็นธีรชนคอืเป็นผูท้รงปัญญา เป็นผูค้ายคือสละทิง้มลทนิโทษเสียได้ บุคคลนัน้เรยีกว่า

เป็นเถระคือผู้มั่นคง ดั่งนี้.

ค�าว่า เถระ นี้ตามศัพท์แปลว่าผู้มั่นคง มี ๒ อย่าง คือเถระตามพระวินัย

อย่างหน่ึงและตามธรรมอย่างหนึ่ง เถระตามพระวินัยนั้นคือภิกษุผู้มีพรรษาตั้งแต่  

๑๐ ขึ้นไป เรียกว่าเป็นเถระตามพระวินัย คือเป็นผู้ม่ันคงอยู่ในพระวินัย ไม่สละทิ้ง

เพศพรหมจรรย์ ด�ารงอยู่ในเพศพรหมจรรย์เกิน ๑๐ พรรษาขึ้นไปได้แล้ว ก็แสดงว่า

เป็นผูม้จิีตใจม่ันคงอยู่ในพระธรรมวนิยั จงึเรยีกว่าเป็นเถระตามพระวนิยั อีกประการหนึง่ 

เถระตามธรรม คือผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง ๕ ประการเหล่านี้มีสัจจะเป็นต้น  

ซึง่เม่ือปฏบัิติอยู่ในคณุธรรมทัง้ ๕ ประการเหล่านี ้ย่อมเป็นการปฏบิตัเิพือ่คายมลทนิโทษ 

จึงเรียกว่าเป็นเถระคือผู้ม่ันคง ด่ังน้ี เถระตามธรรมนี้ไม่จ�ากัดว่าเป็นชาย เป็นหญิง 

เป็นพระ เป็นคฤหัสถ์ เป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่โดยอายุ เมื่อใครก็ตามปฏิบัติได้ใน 

ธรรมเหล่านี ้กช็ือ่ว่าเป็นผูค้าย คือเป็นผูส้ละละมลทนิโทษเสยีได้ เรยีกว่าเป็นเถระคอื

ผูม้ัน่คงดัง่นี ้เถระตามธรรมน้ีเองเป็นหลักส�าคัญในทางปฏบิตัขิองผูป้ฏบัิตธิรรมทัง้หลาย.

ผูป้ฏบัิตธิรรมท้ังหลายนัน้ กค็อืผูป้ฏบัิตอิยูใ่นศลีในสมาธใินปัญญา เหมอืนดงั

ผูท้ีป่ฏบิตัธิรรมทัง้หลาย ทัง้คฤหสัถ์ทัง้บรรพชติ ทัง้ชายทัง้หญงิ ต่างกป็ฏบิตักินัอยู่ใน

ศีลในสมาธิในปัญญา.

ปฏิบัติอยู่ในศีลนั้น ก็คือธรรมปฏิบัติกันอยู่ในศีลด้วยการสมาทานประพฤติ

ตามอาคาริยวินัยคือวินัยท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ส�าหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน  

เช่น ศลี ๕ ศีล ๘ วนิยั ๕ ข้อกเ็รยีกว่าศีล ๕ วนิยั ๘ ข้อกเ็รยีกว่าศลี ๘ หรอืปฏบิตัิ

ตามอนาคาริยวินัย วินัยท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ส�าหรับบรรพชิตคือผู้บวช เช่น 

บวชเป็นภิกษุ เป็นสามเณร เม่ือเป็นสามเณรก็ปฏิบัติอยู่ในศีล ๑๐ เมื่อเป็นภิกษุ 

ก็ปฏิบัติอยู่ในศีล ๒๒๗ คือปฏิบัติตามพระวินัยที่มาในพระปาติโมกข์ ๒๒๗ ข้อ 

นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติอันเกี่ยวกับอภิสมาจาร คือมารยาทต่าง ๆ  

ความประพฤติต่าง ๆ ที่ดีที่ชอบอีกเป็นอันมาก.
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ส่วนการปฏิบัติท�าสมาธินั้น ก็คือการปฏิบัติท�าจิตใจให้สงบด้วยตั้งมั่นอยู่ใน

กรรมฐานซึง่เป็นอารมณ์ของสมาธ ิตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนไว้ และทีพ่ระอาจารย์

น�ามาแสดงสั่งสอน.

ปฏิบัติทางปัญญานั้น ก็คือการปฏิบัติพิจารณาให้มองเห็นสังขารคือส่ิงผสม

ปรุงแต่งที่เป็นภายในตน ก็คือขันธ์ ๕ ได้แก่ รูปขันธ์กองรูปคือรูปกายนี้ อันประกอบ

ด้วยธาตุดินน�้าไฟลม เวทนาขันธ์ กองเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญาขันธ์ กองสัญญาคือความรู้จ�าหมาย เช่น จ�ารูป จ�าเสียง จ�ากลิ่น 

จ�ารส จ�าโผฏฐพัพะ จ�าเรือ่งราวทัง้หลาย สังขารขนัธ์ กองสังขารคือความรูค้ดิปรงุหรอื

ปรุงคิดสิ่งที่จ�าไว้น่ันแหละ เป็นการคิดดีบ้าง เป็นการคิดไม่ดีบ้าง เป็นการคิดเป็น 

กลาง ๆ บ้าง กับวิญญาณขันธ์ กองรู้ เห็นรูป ได้ยินเสียง ได้ทราบกลิ่น ได้ทราบรส 

ได้ทราบโผฏฐพัพะ ได้รูธ้รรมะคอืเรือ่งราวทางมโนคือใจ ในขณะทีอ่ายตนะภายใน คอื

ตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจ ประจวบกับอายตนะภายนอกคือรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราว ทั้งหมดนี้เป็นขันธ์ ๕ และขันธ์ ๕ นี้ รูปก็คงเป็น

รูป เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณก็รวมเข้าเป็นนาม จึงย่อลงเป็น ๒ คือเป็นรูป ๑ 

นาม ๑ แต่เรยีกกลับกนัเสยีว่านามรปูดัง่น้ี พจิารณาให้รู้จกันามรูปนีท้ีต่นเอง ว่านีน่าม 

น่ีรูป และเมือ่ก�าหนดดนูามดรูปูอยูด่ัง่นี ้ความเกดิขึน้และความดบัไป ความแปรปรวน

ไปเป็นอย่างอื่นของนามรูปก็ย่อมจะปรากฏ ดังที่เรียกว่าอนิจจะ ไม่เที่ยง คือต้องเป็น

สิ่งเกิดสิ่งดับ ทุกขะ เป็นทุกข์ คือต้องทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป  

เป็นอนัตตา คือบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ ต้องเกิดต้องดับไปตามธรรมดา  

จงึไม่ควรจะยึดถอืว่าเป็นเราเป็นของเรา หรอืไม่ควรจะยึดถอืว่า เอต� มม นีเ่ป็นของเรา 

เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่ เอโส เม อตฺตา นี่เป็นอัตตาตัวตนของเรา ดั่งนี้.

การปฏิบัติในศีล ในสมาธิ และในปัญญาดั่งนี้ เรียกว่าไตรสิกขา เป็นหลัก

ปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมปฏิบัติในไตรสิกขาดังท่ีกล่าวมานี้ แต่

ว่าการปฏบิตันิัน้เป็นไปได้น้อยบ้าง มากบ้าง เป็นไปได้ชัว่ระยะเวลาอนัส้ันบ้าง เป็นไป

ได้ตลอดเวลาอันนานบ้าง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความม่ันคงของจิตใจนั้นเองเท่านั้น คือเม่ือ

จิตใจนี้มีความมั่นคง ก็ย่อมปฏิบัติธรรมคือศีล สมาธิ ปัญญาได้มากได้นาน เมื่อไม่
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มั่นคงก็ปฏิบัติได้น้อยและได้ไม่นาน เพราะฉะนั้น ความมั่นคงของใจดั่งน้ีจึงส�าคัญ  

อะไรเป็นเครื่องท�าให้จิตใจมั่นคง ? ก็คือธรรมทั้ง ๕ ประการ มีสัจจะเป็นต้น ตามที่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ด้วยพระคาถาที่ยกขึ้นไว้นี้ เพราะฉะนั้น จึงควรท�าความ

เข้าใจอธิบายในธรรมทั้ง ๕ ประการนี้ตามสมควร.

ประการแรก สัจจะแปลว่าความจริง เป็นความจริงทางกายก็มี ความจริง 

ทางวาจากม็ ีความจรงิทางใจกม็ ีเป็นความจรงิต่อตนเองกม็ ีเป็นความจรงิจากปัญญา

ก็มี.

ความจริงทางกายนั้นก็คือท�าจริง การปฏิบัติทางกายก็ปฏิบัติจริง เป็นผู้ที่ 

มีความอดทนต่อหนาวร้อน หิวระหายเป็นต้นทางกาย สามารถใช้ร่างกายท�างาน 

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ นี้เป็นความจริงทางกาย.

ความจริงทางวาจาน้ันก็คือพูดจริง ได้แก่ พูดค�าที่เป็นค�าสัตย์ค�าจริง ไม่พูด

เทจ็หลอกลวง แต่ว่าความจรงิทางวาจาน้ี ยงัต้องประกอบด้วยคณุสมบตัอ่ืินประกอบอกี 

คือเมื่อความจริงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ จึงควรพูด เป็นความจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ 

ก็ไม่ควรพูด และต้องถูกต้องด้วยกาลเทศะจึงพูด ถ้าไม่ถูกต้องด้วยกาลเทศะก็ไม่พูด 

ไม่ใช่ว่าเป็นความจรงิอย่างเดยีวแล้วกพ็ดูได้ทกุอย่าง จะต้องเป็นความจรงิท่ีเป็นประโยชน์

ด้วยและต้องด้วยกาลเทศะด้วย จึงควรพูด นี้เป็นลักษณะของการพูดทางพระพุทธ-

ศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้.

ความจริงทางใจน้ันก็คือต้ังใจจริง จะท�าอะไรเมื่อตั้งใจจะท�าแล้ว ก็ตั้งใจจริง 

ไม่กลับกลอกรวนเร แต่ทั้งนี้ก็ต้องหมายความว่า ส่ิงท่ีต้ังใจจะท�านั้นเป็นส่ิงท่ีดีด้วย  

แม้การกระท�าทางกายที่เป็นจริงทางกาย ก็ต้องหมายความว่าสิ่งที่กระท�านั้นเป็นสิ่งที่

ดีด้วย.

ความจริงต่อตนเองนั้นก็คือมีใจจริงต่อตนเอง อันหมายถึงว่าเมื่อตนเองม ี

ภาวะฐานะอย่างใด กม็คีวามจรงิใจต่อตนเองในภาวะฐานะอย่างนัน้ ด้วยการปฏบิตัใิห้

เหมาะสม ไม่ปฏบัิตผิดิภาวะฐานะ ซึง่เหมอืนเป็นการปฏบิตัทิรยศต่อตนเอง ไม่ซือ่ตรง

ต่อตนเอง จึงต้องมีความจริงใจต่อตนเอง เหมือนอย่างเป็นการที่ซื่อตรงต่อตนเอง.
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อีกอย่างหนึ่ง จริงต่อปัญญานั้น ก็คือปัญญาที่เป็นตัวความรู้ของตนเองนั้น  

จะต้องเป็นความรู้จริงจึงจะเป็นตัวปัญญา ถ้าเป็นความรู้ไม่จริงแม้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ก็ไม่เป็นตัวปัญญา จะต้องเป็นความรู้จริงจึงจะเป็นตัวปัญญา ดั่งนี้เป็นความจริงจาก

ปัญญา.

อันความจริงทั้งปวงดังที่กล่าวมาน้ี เป็นความจ�าเป็นท่ีทุกคนจะต้องมีท้ังนั้น  

จึงจะสามารถประกอบกระท�าการงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส�าเร็จได้ ถ้าขาดสัจจะ คือ

ความจรงิ จะท�าอะไรก็ไม่ส�าเรจ็ จะพูดอะไรกไ็ม่มสัีจจะคอืความจรงิ เชือ่ไม่ได้ จะต้ังใจ

อะไรกไ็ม่แน่นอน เปลีย่นแปลงกลบักลอก จะไม่จรงิใจต่อตนเอง และจะรูอ้ะไรกร็ูไ้ม่จรงิ 

ไม่ใช่เป็นตวัปัญญา ซ่ึงเรยีกว่าจรงิไม่ได้ เพราะฉะนัน้ จงึต้องมสีจัจะข้อน้ีเป็นประธาน

อยู่ด้วยกันทั้งนั้น จะขาดเสียมิได้ 

แต่ว่าสจัจะคือความจรงิดงัทีก่ล่าวมานีท้ัง้หมด ถ้าไปตามล�าพงัแล้ว บางอย่าง

ก็จะไม่ถูกต้อง เหมือนอย่างที่กล่าวแล้วว่า เช่นความตั้งใจจริง ความตั้งใจจะท�าสิ่งอัน

ใดหรือต้ังใจต่อสิ่งอันใด ซ่ึงเป็นของไม่ดีไม่ชอบไม่ถูกต้อง จะเป็นจริงใจต่อสิ่งนั้น  

ก็เป็นการไม่ชอบไม่ถูกไม่ต้อง ฉะนั้น สิ่งที่สัจจะตั้งใจนั้นจึงจะต้องเป็นธรรม คือเป็น

ความถูกด้วย เป็นความถูกชอบด้วย หรือที่เรียกคู่กันว่าเป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

คือเป็นการถูกต้อง เป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ตั้งสัจจะไว้ในสิ่งที่ถูกต้อง

และเป็นประโยชน์นั้น.

เพราะฉะนัน้ ธรรมคอืความถกูต้องจงึเป็นหลักส�าคญั จะต้องเป็นสิง่ทีถ่กูต้อง 

เป็นสิ่งที่ชอบ ดังท่ีเรียกว่าเป็นคุณธรรม เป็นความดี เหล่านี้รวมอยู่ในค�าว่าธรรม 

ทั้งน้ัน และก็หมายความไปจนถึงธรรมที่เป็นค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นธรรม 

การปฏิบัติตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นธรรม และความบรรลุผลตามที่ปฏิบัติ

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นธรรม เรียกว่าปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธ-

ธรรม นี้ก็เป็นธรรมทั้งหมด คุณธรรมทั้งปวงก็เป็นธรรม เพราะฉะนั้น สัจจะคือค 

วามจริงนี้ จริงกาย ก็คือการปฏิบัติทางกายในธรรม จริงวาจา พูดจริง ก็พูดจริงตาม

ธรรมะ เป็นความถูกต้อง จริงใจ ก็ตั้งใจจริงตามธรรมคือความถูกต้อง จริงต่อตนเอง 

ซือ่ตรงต่อตนเองตามธรรมคอืความถกูต้องหรือสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นธรรม ตลอดจน 

ถึงรู้จริงซึ่งเป็นจริงทางปัญญา ก็คือจริงตามธรรมที่เป็นความถูกต้อง.
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พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม ก็คือตรัสรู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔ ได้แก่ทุกข์ เหตุเกิด

ทุกข์ ความดับแห่งทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ธรรมที่ทรงสั่งสอน ก็ทรง 

สั่งสอนอยู่ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ หรือว่าจะยกในข้อมรรคคือทางปฏิบัติ ก็ได้ตรัสไว้โดย

ปริยายคือทางเป็นอันมาก ย่อเข้าในพระโอวาท ๓ ข้อที่ว่า ไม่ท�าบาปทั้งปวง ท�ากุศล

ให้ถึงพร้อม ท�าจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส ดั่งนี้เป็นธรรมทั้งนั้น เป็นปริยัติด้วย  

เป็นปฏิบัติด้วย และเป็นปฏิเวธด้วย เนื่องเป็นอันเดียวกัน ธรรมเหล่านี้เรียกอีกอย่าง

หนึ่งก็คือไตรสิกขา หรือศีลสมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นตัวมรรคทั้งนั้น การปฏิบัติจะเป็นไป

ได้กต้็องอาศยัสจัจะคอืความจรงิ คอืต้องปฏบิตัจิรงิในธรรมเหล่านี ้ทางกาย ทางวาจา 

ทางใจ ทางปัญญา และจะต้องมีสจัจะคือความซือ่ตรงต่อตนเอง ในอนัทีจ่ะปฏิบตัธิรรม

เหล่านี้ให้จริงจัง เหล่านี้เป็นสัจจะและเป็นธรรมท่ีคู่กัน และในการปฏิบัตินี้ก็จ�าแนก

ออกไปได้อกีเป็น ๓ ข้อ คอื อวหิงิสาหรืออหงิสา ความไม่เบยีดเบยีน คอืการทีม่จีติกรณุา 

เมตตาแผ่ไป ไม่เบยีดเบยีนใครอะไรให้เดอืดร้อนทัง้หมดข้อ ๑ สญัญมะ ความส�ารวม

ระวังอันเป็นตัวสติระลึกได้ข้อ ๑ ทมะ ความฝึกข่มใจอันเป็นตัวปัญญาอีกข้อ ๑ เป็น 

๓ ข้อด้วยกัน.

และเมือ่ประกอบด้วยคุณสมบตัอิกี ๓ ประการเข้าไปด้วย มีความไม่เบยีดเบยีน 

ประกอบด้วยเมตตากรุณาแผ่ไปทั่วหน้า จะท�าอะไรก็พิจารณาดูว่า จะเป็นไปเพ่ือ

เบยีดเบยีนใครอะไรหรอืไม่ ถ้าจะเป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนใครอะไรกง็ดเว้นเสยี ไม่ท�าไม่

พดูไม่คดิ ต่อเม่ือไม่เป็นไปเพือ่เบียดเบยีนใครอะไร แต่เป็นไปเพือ่เกือ้กลู กป็ฏบิตัจิรงิ

ทางกายทางวาจาทางใจต่อสิง่ทีเ่ป็นธรรมคอืความถกูต้องนัน้ดงัทีก่ล่าวแล้ว การปฏบิตัิ

ดั่งนี้สงเคราะห์เข้าเป็นศีล.

สัญญมะคือตัวสติ ส�ารวมใจให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย  

ไม่ให้คิดไปในอกุศลวิตกทั้งหลายคือความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศล มีจิตใจสงบจากกาม

และอกุศลธรรมทั้งหลาย ก็จัดเป็นสมาธิ.

ทมะคือความฝึกข่มใจด้วยปัญญา ด้วยการปฏิบัติพิจารณาในขันธ์ ๕ หรือ

นามรูปดังที่กล่าวมาในเบื้องต้น โดยไตรลักษณ์คือลักษณะท่ีไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็น

อนัตตา ดังที่กล่าวโดยย่อแล้ว ก็สงเคราะห์เป็นปัญญา.
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เพราะฉะนั้น ทั้ง ๓ ข้อนี้ อหิงสาก็เป็นศีล สัญญมะก็เป็นสมาธิ ทมะก็เป็น

ปัญญา อนัเป็นหลกัปฏบิตั ิซึง่กล่าวได้ว่าเป็นธรรมคอืความถูกต้อง ธรรมคอืความถูก

ต้องนั้นจึงอาจที่จะจ�าแนกออกได้เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา อันเป็นส่วนมรรค

ปฏบิตัดัิงทีก่ล่าวมาแล้ว ซ่ึงทัง้หมดนีจ้ะเป็นไปได้กต้็องอาศยัสจัจะคอืความจรงิ จะต้อง

มีจริงกาย จริงวาจา จริงใจ จริงต่อตนเอง และจริงทางปัญญาต่อหลักธรรมคือศีล 

สมาธิ ปัญญานี้ และเมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ผู้ที่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็จะชื่อว่าเถระ คือผู้มั่นคง

ในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มั่นคงโดยธรรม ใคร ๆ ที่ปฏิบัติ จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่  

เป็นบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ เป็นชายเป็นหญิง ก็ปฏิบัติได้ด้วยกันทั้งนั้น และย่อมท�าให้

เป็นผู้มั่นคงได้ทั้งนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงพึงฝึกปฏิบัติในหลักธรรมดังที่กล่าวมานี้ จึงจะ

ส�าเร็จประโยชน์ จะท�าให้สามารถเป็นผู้ก้าวหน้าในธรรมปฏิบัติของตน และจะปฏิบัติ

ได้ยั่งยืนจนถึงตลอดไป.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๓๓
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน ยตฺถ กามนิปาติโน

จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระบรมศาสดา ได้ทรงแสดงธรรมะส่ังสอนโดย

ปริยายคือทางอันหนึ่ง ตรัสสอนให้ทุกคนปฏิบัติข่มจิตฝึกจิตของตนที่ข่มได้ยาก เป็น

ของเบา มปีกตติกไปตามใคร่ตามปรารถนา ด้วยพระพทุธภาษติทีย่กขึน้ไว้เป็นบทอเุทศ 

ณ เบื้องต้นแปลความว่า “การข่มจิตฝึกจิตที่ข่มได้ยาก เป็นของเบา มีปกติตกไปตาม

ใคร่ตามปรารถนา ยังประโยชน์ให้ส�าเร็จ จิตที่ฝึกดีแล้วข่มดีแล้ว น�าสุขมาให้” ดั่งนี้.

ทุก ๆ คนมีจิตอยู่ด้วยกัน พร้อมท้ังร่างกายอันเป็นท่ีอาศัยอยู่ของจิต ดังท่ี

เรียกกันว่ามีกายและจิต กายและจิตนี้ จิตย่อมเป็นส่วนส�าคัญ ท่านจึงเปรียบเหมือน

อย่างเป็นผูพ้ายเรอืหรอืเป็นนาย ส่วนกายเหมอืนอย่างเป็นเรอืหรอืเป็นผู้รบัใช้ เพราะฉะนัน้ 

การปฏบิตัพิระพทุธศาสนาจงึมุง่ปฏบิตัอิบรมจติ ดงัทีเ่รยีกว่าจติตภาวนา เป็นประการ
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ส�าคัญ จิตนี้ไม่มีรูป ไม่มีสรีระสัณฐาน ส่วนกายนั้นมีรูป มีสรีระสัณฐาน แต่ทุกคน 

ก็รู้ว่าเรามีจิตอยู่ ท่ีเรียกว่าจิตใจ ก�าหนดด้วยความรู้ความคิดต่าง ๆ เพราะจิตนี ้

ตามศัพท์แปลกนัว่าคดิ แปลกนัว่ารู ้แปลกนัว่าก่อหรอืสัง่สม ทีแ่ปลกนัว่าคดินัน้กเ็พราะว่า 

ความคิดย่อมส�าเร็จอยู่ที่จิตนี้ เกิดมีขึ้นที่จิตนี้ จิตนี้เป็นตัวคิดเรื่องอะไรต่าง ๆ.

อนึ่ง จิตนี้เป็นธาตุรู้ จึงเป็นตัวรู้อะไรต่าง ๆ รู้ทางอายตนะ คือตา หู จมูก 

ลิ้น กาย และมนะคือใจ และรู้ที่เหนืออายตนะอันเป็นปัญญา เป็นวิชชา เป็นญาณ.

อนึง่ จตินีเ้ป็นธรรมชาตทิีก่่อ เป็นธรรมชาติท่ีส่ังสม คือก่อ ส่ังสมความดคีวาม

ชัว่ทีท่กุ ๆ คนท�าไว้ทางกายทางวาจาและทางใจ จติย่อมเกบ็ดเีกบ็ชัว่ทีท่กุ ๆ คนท�าไว้

น้ันเอาไว้ ถ้าเป็นฝ่ายช่ัวก็เรียกว่าอาสวะ หรือเรียกว่าอนุสัย ถ้าเป็นฝ่ายดีก็เรียกว่า

บารมี จึงเป็นธรรมชาติที่เก็บดีและเก็บชั่วที่กระท�าเอาไว้ ก่อและสั่งสมขึ้นอยู่เสมอ.

อีกอย่างหนึ่ง เรียกว่าก่อหรือสั่งสมกรรมที่ท�าไว้ทั้งดีและทั้งชั่ว กิริยาที่บุคคล

กระท�าดีหรือกระท�าชั่วทางกายทางวาจาทางใจ ส�าเร็จเป็นกรรมคือการงานที่กระท�า

ทางกายทางวาจาและทางใจ กิริยาที่ท�านั้นท�าแล้วก็เสร็จไป แต่ว่ากรรมที่บุคคลท�าไว้

น้ันยงัไม่หมดไป ยงัก่อยงัสัง่สมไว้ท่ีจติ จตินีเ้องจงึเป็นธรรมชาตทิีเ่กบ็กรรมทีบ่คุคลท�า

ไว้ทั้งส่วนดีและทั้งส่วนชั่ว พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ทุกคนพิจารณาเนือง ๆ ว่า 

เรามกีรรมเป็นของของตน เราเป็นทายาทรับผลของกรรม เราเป็นผูม้กีรรมเป็นก�าเนดิ 

เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จักกระท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว 

กจ็กัเป็นทายาทรบัผลของกรรมน้ัน ดัง่นี ้ กก็รรมท่ีเป็นของของตน ซึง่ตนเป็นทายาทนี้ 

กเ็กบ็เอาไว้สัง่สมไว้ทีจ่ตินีเ้อง ทัง้ทีเ่ป็นส่วนดแีละทัง้ทีเ่ป็นส่วนชัว่ เพราะฉะนัน้ จติจงึ

เป็นธรรมชาตทิีส่�าคญัมาก และจตินีม้พีระพทุธภาษติตรสัไว้ว่า เป็นธรรมชาตทิีป่ระภสัสร

คือผุดผ่อง แต่จิตน้ีเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่จร 

เข้ามา แต่ว่าจิตนี้ก็วิมุตคือหลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาได้ด้วยจิตตภาวนา

คอืการอบรมจติ ด้วยสมถภาวนาและวปัิสสนาภาวนา ตามท่ีได้ทรงส่ังสอนเอาไว้ ฉะนัน้ 

ธรรมชาติของจิตท่ีเป็นเน้ือแท้ของจิตน้ันจึงประภัสสรคือผุดผ่อง และเป็นธาตุรู้ ดังท่ี

ได้กล่าวมาแล้ว.



520 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

และนอกจากนีจิ้ตน้ียังเป็นธรรมชาติทีน้่อมไปได้ เมือ่ปฏบิตัใิห้คุน้เคยในทางใด 

ก็ย่อมน้อมไปในทางนั้น หากปฏิบัติไปในทางชั่ว ก็น้อมไปในทางชั่ว หากปฏิบัติให้คุ้น

เคยไปในทางดี ก็ย่อมน้อมไปในทางดี และเมื่อน้อมไปในทางช่ัว จิตนี้ก็จะประกอบ

ด้วยอาสวะอนุสัย อาสวะกิเลสท่ีดองหมักหมม อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิต  

และจะปรากฏมีนิสัย อุปนิสัย วาสนาไปในทางชั่ว ถ้าหากว่าน้อมไปในทางดี จิตก็จะ

เป็นไปตรงกันข้าม จะเพิ่มพูนด้วยบารมีคือส่วนดี จะเพิ่มพูนไปด้วยนิสัย อุปนิสัย 

วาสนาในทางดต่ีาง ๆ จติเป็นธรรมชาติทีน้่อมไปได้ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ พระพทุธศาสนา

จงึได้สอนให้ปฏิบัตน้ิอมจติไปในทางด ีคือในทางบญุอนัส�าเรจ็ด้วยทานบ้าง ส�าเรจ็ด้วย

ศลีบ้าง ส�าเร็จด้วยภาวนาบ้าง หรอืในสัมมาปฏบิตั ิมมีรรคมอีงค์ ๘ ย่อเข้าในไตรสิกขา

คือศีล สมาธิ ปัญญา รวมความว่าให้น้อมไปในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่ก็เพราะเหตุที่

จิตนี้มีอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายที่จรเข้ามาเก็บอยู่ เป็นอาสวะ เป็นอนุสัย 

เป็นสันดานมาเป็นเวลาช้านาน จึงมีปกติน้อมไปในทางกิเลสทั้งหลาย อันปรากฏเป็น

กเิลสกองราคะ ความตดิใจยนิดหีรอืความโลภอยากได้บ้าง น้อมไปในทางโทสะ ความ

โกรธแค้นขัดเคอืงบ้าง น้อมไปในโมหะคอืความหลงต่าง ๆ บ้าง หรอือกีอย่างหนึง่น้อม

ไปในทางตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากต่าง ๆ เพราะตัณหาก็มีเป็นอนุสัย  

เป็นตัณหานุสัย ตัณหาที่นอนจมหมักหมมอยู่เช่นเดียวกัน ก็กิเลสเหล่านั้นนั่นแหละ 

แต่เรียกโดยอาการที่ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายว่าตัณหา.

อันความดิ้นรนกระสับกระส่ายของจิตนั้น ก็ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย

ไปด้วยราคะหรือโลภะ ด้วยโทสะ หรือด้วยโมหะนั้นเอง เพราะเมื่อราคะหรือโลภะ

บังเกิดข้ึน โทสะบังเกิดขึ้น โมหะบังเกิดข้ึน จิตก็ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไป

ด้วยความติดใจยนิดหีรอืความโลภอยากได้ ด้วยความโกรธแค้นขดัเคอืง หรอืด้วยความ

หลงใหลต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ กเิลสหรอืตณัหานัน้จึงเป็นอันเดียวกนัน้ันเอง เรยีกแยก

โดยอาการเท่านั้น ที่เป็นจิตสันดานก็เพราะอยู่กับกิเลสตัณหาดังที่กล่าวมานี้อยู่เป็น

เวลาช้านาน เพราะฉะนัน้ จงึมลีกัษณะทีข่่มยาก มลีกัษณะทีเ่บาอ่อน มีลกัษณะทีต่ก

ไปตามใคร่ตามปรารถนา.



521จิตตทมถกถา

ลกัษณะท่ีข่มยากนัน้ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า เวลาโลภอยากได้อะไรขึน้มา จะข่มใจ

ให้สงบโลภอยากได้ก็เป็นการยาก หรอืมคีวามตดิใจยินดใีนอะไรขึน้มา จะข่มใจให้สงบ

ความติดใจยินดีก็เป็นการยาก มีความโกรธแค้นขัดเคืองขึ้นมา จะข่มใจให้สงบความ

โกรธแค้นขัดเคอืงกเ็ป็นการยาก จะหลงใหลอะไรขึน้มา จะข่มใจให้สงบความหลงใหล

ก็เป็นการยาก.

เป็นจติทีอ่่อนท่ีเบานัน้ กคื็อเป็นสิง่ทีเ่หมอืนอย่างของเบา เช่นนุน่ ส�าลี ย่อมลอย

ไปตามลมได้โดยง่าย จิตก็เช่นเดียวกัน ย่อมล่องลอยไปตามอารมณ์ถึงเรื่องทั้งหลาย

ที่มาประสบพบพานทางตาโดยเป็นรูปที่ตาเห็น ทางหูโดยเป็นเสียงที่หูได้ยิน ทางจมูก

โดยเป็นกลิ่นที่ผ่านเข้ามาทางจมูก ทางลิ้นโดยเป็นรสที่ทราบทางลิ้น ทางกายโดยเป็น

โผฏฐพัพะทีท่ราบทางกาย ทางมโนคือใจโดยเป็นธรรมคือเรือ่งราวทีผ่่านเข้ามาทางมโน

คอืใจ เมือ่จติรบัอารมณ์เหล่าน้ี จติกล่็องลอยไปตามอารมณ์เหล่าน้ีได้โดยง่าย โดยฉบัพลัน 

และก็ล่องลอยไปตามอารมณ์นั้น ไปในอารมณ์นี้โดยรวดเร็วและมากมาย.

อนึ่ง มีปกติตกไปตามใคร่ตามปรารถนา เพราะว่าเมื่อจิตนี้มีความใคร่ความ

ปรารถนาอันเป็นตัวกาม หรือท่ีเรียกว่าราคะหรือโลภะตามที่แสดงมาแล้ว จึงเป็นตัว

กามคอืมคีวามใคร่ความปรารถนาเป็นอปุกเิลสทีเ่ข้ามาอาศยัอยู่ในจิต และจติกมี็ปกติ

ตกไปตามใคร่ตามปรารถนาดังที่ได้กล่าวมานี้ในอารมณ์ทั้งหลาย คือเมื่อรับอารมณ์ที่

น่าใคร่น่าปรารถนาที่เรียกว่า กามคุณารมณ์ อารมณ์คือกามคุณทั้ง ๕ คือรูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ จิตก็ตกไปตามอารมณ์ที่น่ารัก

ใคร่ปรารถนานั้น แต่ถ้าหากว่ารับอารมณ์ที่เป็นตรงข้าม ก็เกิดปฏิฆะคือความกระทบ

กระทั่งขึ้นทันที และก็เกิดความขัดใจกลายเป็นโกธะ ความโกรธ หรือโทสะความ

ประทุษร้ายใจ แรงขึ้นจนถึงเป็นพยาบาทคือความมุ่งร้ายหมายขวัญ เพราะฉะนั้น  

โดยปกติจิตนีจ้งึตกไปในความยนิดบ้ีาง ในความยนิร้ายบ้าง คูก่นัอยูใ่นอารมณ์ทัง้หลาย

ตามปกติ จิตโดยปกติของสามัญชนเป็นดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้พยายามข่มหรือให้พยายามฝึก 

คอืข่มหรอืฝึกจติท่ีแม้ข่มได้ยาก แม้เป็นของเบา ล่องลอยไปตามอารมณ์ และแม้มปีกติ

ตกไปตามใคร่ตามปรารถนานี้ เพราะว่าที่ตรัสว่าข่มได้ยากนั้น ไม่ใช่หมายความว่าข่ม
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ไม่ได้ เมื่อตั้งใจข่มก็ย่อมข่มได้ และแม้จิตที่มีลักษณะเบา ล่องลอยไปตามอารมณ์  

ก็สามารถที่จะท�าจิตให้ตั้งม่ันได้ และแม้จิตนี้จะมีปกติตกไปตามใคร่ตามปรารถนา  

กส็ามารถจะรกัษาไว้ไม่ให้ตกได้ เพราะฉะนัน้ ในการปฏบิตันิัน้จึงต้องอาศัยความเพยีร 

ต้องอาศยัความอดทนในการข่มจติและในการฝึกจติ เพือ่ทีจ่ะข่มให้ได้ เพือ่จะได้ท�าจติ

ให้ตั้งมั่น ไม่ล่องลอยไปตามอารมณ์ได้ ไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ได้ ท�าจิตรักษาจิตไว้

ไม่ให้ตกลงได้ แต่ให้ตั้งอยู่ ในการปฏิบัติ ดั่งนี้เรียกว่าเป็นการฝึกหรือการข่ม.

การฝึกหรอืการข่มนัน้ พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนไว้โดยวธิเีป็นอันมาก ท่านสรปุ

เข้ามาโดยปริยายคือทางอันหนึ่งเป็น ๒ อย่าง คือด้วยสัญญมวิธี วิธีคือความส�ารวม

ระวงั ๑ ด้วยทมวธิ ีวธีิคือความฝึกข่ม ๑ สญัญมวธิ ีวธิคืีอความส�ารวมระวงันัน้อาศยั

สติ ความระลึกได้ เป็นข้อส�าคัญ อันจะต้องเริ่มต้นด้วยอินทรียสังวรคือความส�ารวม

อินทรีย์ อินทรีย์นั้นก็ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ เรียกว่าอินทรีย์ที่

แปลว่าเป็นใหญ่ ก็เพราะตาน้ันเป็นใหญ่ในการเห็นรูป หูนั้นเป็นใหญ่ในการฟังเสียง  

จมกูนัน้เป็นใหญ่ในการทราบกล่ิน ล้ินนัน้เป็นใหญ่ในการทราบรส กายนัน้เป็นใหญ่ใน

การทราบโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้อง มโนนั้นเป็นใหญ่ในการที่ร่วมรับรูปกับตา  

รับเสียงกับหู รับกลิ่นกับจมูก รับรสกับลิ้น รับโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องกับกาย 

และเป็นใหญ่ในการรูใ้นการคิดธรรมะคือเรือ่งราวทีคู่ก่บัมโนคอืใจเองอกีด้วย เพราะฉะนัน้ 

ทั้ง ๖ นี้จึงเรียกว่าอินทรีย์ที่แปลว่าเป็นใหญ่ และความส�ารวมอินทรีย์นั้นก็คือความที่

มีสติก�ากับใจอยู่เสมอ เหมือนอย่างว่ามีสติคอยรักษาอยู่ที่ตา รักษาอยู่ที่หู รักษาอยู ่

ที่จมูก รักษาอยู่ที่ลิ้น รักษาอยู่ที่กาย และรักษาอยู่ท่ีมโนคือใจ ในขณะท่ีเห็นอะไร 

ได้ยนิอะไร ได้ทราบกลิน่อะไร ได้ทราบรสอะไร ได้ทราบโผฏฐพัพะคอืสิง่ทีก่ายถูกต้อง

อะไร ได้ทราบธรรมะคือเรื่องราวอะไร มีสติรักษาอยู่เสมอ เพื่อเป็นเครื่องยับยั้งไม่ให้

บังเกิดอาสวะในขณะที่เห็นอะไร ได้ยินอะไรเป็นต้น ไหลเข้าไปท่วมทับใจ ให้สิ่งที่เห็น

ก็เห็นอยูแ่ค่ตา สิง่ท่ีได้ยินกไ็ด้ยินอยูแ่ค่หเูป็นต้น ไม่ให้ก่อเป็นตวัยนิดก่ีอเป็นตวัยนิร้าย 

ทีเ่ป็นอาสวะ ไหลเข้าไปท่วมทับใจ คอยมีสตป้ิองกนัรกัษาอยูด่ัง่นี ้เรยีกว่าอนิทรยีสงัวร 

ความส�ารวมอินทรีย์ 
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สติที่รักษาน้ีอาจปฏิบัติหน้าที่ได้หลายอย่าง คือมีหน้าท่ีคอยให้สติจิตใจหรือ

เตอืนจิตใจว่า ความยนิดีหรอืความยนิร้ายนัน้เป็นส่ิงทีม่โีทษ ก่อให้เกดิความเดอืดร้อน

ใจ จึงไม่ควรจะยินดี ไม่ควรจะยินร้าย คอยเตือนใจอยู่ด่ังนี้เสมอ ๆ ดั่งนี้ก็จะท�าให้

จิตใจน้ีอาจได้สติ และเมื่อได้สติขึ้นมา จิตใจอันนี้ก็จะไม่ก่อความยินดี ไม่ก่อความ

ยินร้ายขึ้น ในรูปเสียงเป็นต้นนั้น ก็ปล่อยให้รูปเสียงเป็นต้นนั้นตกอยู่แค่ตา ตกอยู่แค่

หูเป็นต้นที่มากระทบนั้น พยายามท�าสติให้ได้อย่างนี้อยู่เสมอในเรื่องทั้งปวง จะท�าให้

จิตใจนี้เป็นจิตใจท่ีมีสติเป็นเครื่องระวังรักษา เรียกว่าสัญญมะคือความส�ารวมระวัง 

ความส�ารวมระวงันีเ้ป็นสิง่ทีจ่ะต้องม ีทุกคนทีม่จีติใจปลอดโปร่งอยู่ กเ็พราะมีสัญญมะ

คือความส�ารวมระวังนี้อยู่ในจิตใจของตัวเอง มากบ้าง น้อยบ้าง และถ้ามีมากก็จะมี

ความสวัสดีมาก.

อกีวธิหีนึง่นัน้ ด้วยทมะคือความข่มความอดใจด้วยปัญญาคือตัวความรู ้ปัญญา

คือความรู้นี้ต้องเป็นความรู้ของจิตใจเอง คือก่อให้จิตใจนี้บังเกิดความรู้ข้ึนมาเองว่า 

ความยึดถือในรูปที่ตาเห็น ในเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นนั้น แล้วก่อความยินดียินร้ายขึ้น

นั้น เป็นตัวกิเลสเครื่องเศร้าหมอง แต่ถ้าหากว่าบังเกิดความยินดีความยินร้ายขึ้นแล้ว 

กใ็ห้เพ่งพนิจิดท่ีูตัวความยนิดท่ีีตวัความยินร้ายนัน้ ว่านีเ่ป็นตวักเิลสคอืเครือ่งเศร้าหมอง

ที่จรเข้ามา เป็นอุปกิเลสคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาใหม่ ๆ อันท�าจิตใจนี้ให้

เศร้าหมอง ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อน เพราะฉะนั้น จึงเป็นตัวทุกข์ตัวโทษ ดูจิต

ของตนเองให้รูจ้กัความยนิดคีวามยนิร้ายอนัเกดิขึน้จากความยึดถือในขณะทีเ่ห็นอะไร 

ได้ยินอะไรเป็นต้น และเมื่อเกิดความรู้ขึ้นแล้ว ความยึดถืออันนั้นก็จะตกไป และเมื่อ

ความยึดถือตกไป ความยินดีความยินร้ายก็ตกไป ดังนี้เป็นวิธีข่มด้วยปัญญา.

ก็เป็นอันว่าสัญญมะนั้นคือสติที่ระวังรักษา เป็นการป้องกัน ส่วนทมะนั้นคือ

ปัญญา เป็นการแก้ ทุกคนจะต้องมีสญัญมะคอืสตคิอยป้องกนั และต้องมทีมะคอืปัญญา 

ซึง่เป็นการแก้ท่ีจติใจของตวัเองนีอ้ยู่เป็นประจ�า และเมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว กจ็ะสามารถข่ม

จิตใจได้ ข่มโลภได้ ข่มโกรธได้ หรือว่าข่มหลงได้ ข่มตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก

ได้ ท�าจิตใจให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ เหมือนอย่างปุยนุ่นที่ลอยไปตาม

ลมได้ รกัษาจติใจนีไ้ด้ ไม่ให้ตกไปตามใคร่ตามปรารถนา แต่ให้ตัง้อยูส่ม�า่เสมอมคีวาม
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สงบ เพราะฉะนัน้ การข่มจติดังกล่าวมาน้ีจงึเป็นสาธกุจิคอืเป็นการปฏบิติัทีย่งัประโยชน์

ให้ส�าเรจ็ ท�าให้สามารถบรรลถุงึประโยชน์ปัจจบัุนบ้าง ท�าให้สามารถบรรลถึุงประโยชน์

ภายหน้าบ้าง ท�าให้สามารถบรรลุถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานได้ และ 

จิตที่ฝึกแล้วที่ข่มแล้ว ด้วยสัญญมวิธีและด้วยทมวิธีดังที่กล่าวมานี้น�าสุขมาให้ คือ 

น�าประโยชน์สุขดังกล่าวที่เป็นปัจจุบันบ้าง ประโยชน์สุขดังกล่าวที่เป็นภายหน้าบ้าง 

ประโยชน์สุขดังกล่าวที่เป็นอย่างยิ่งยอดบ้าง 

เพราะฉะนัน้ สาธชุนท้ังหลายผูป้ฏบิตัธิรรม จงึสมควรท่ีจะฝึกจติของตนตาม 

พระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้นี้ เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์และได้รับความสุขตามสมควรแก่

ความปฏิบัติ.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๓๓
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ผูเ้ป็นพระโคดมโดยพระโคตร ผูม้ยีศ ได้ตรัสแสดงไว้ คอื ศีล ๑ สมาธ ิ๑ ปัญญา ๑ 

วิมุตติ ๑ อันเป็นอนุตตระคือยอดเยี่ยม พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยความรู้ยิ่งอย่างนี้แล้ว 

จึงได้ตรัสบอกแก่ภิกษุทั้งหลาย อันรวมถึงพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย หรืออันรวมถึงแก่

ชาวโลก” ดั่งนี้ ฉะนั้น อริยธรรมทั้ง ๔ ประการอันเป็นอริยะ อันเป็นอนุตตระคือ 
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ยอดเยีย่ม จงึสมควรท่ีผูน้บัถอืปฏบิตัพิระพทุธศาสนาทัง้หลาย จะพึงทราบและปฏบิตัิ

ในอริยธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ ศีล สมาธิ ปัญญา เรียกว่าไตรสิกขา คือสิกขา ๓ 

ประการ อันเป็นหลักปฏิบัติแห่งพระพุทธศาสนา และไตรสิกขาทั้ง ๓ นี้ก็ย่อมาจาก

มรรคมอีงค์ ๘ ประการ ท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรสัแสดงไว้ในปฐมเทศนาคอืพระเทศนาทแีรก 

โดยมัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลาง ซึ่งพระองค์ได้ทรงพบตั้งแต่เมื่อ

ก่อนตรัสรู้ และเมื่อทรงพบ ก็ทรงด�าเนินไปตามทางมีองค์ ๘ ประการนี้ จึงได้ตรัสรู้

พระสัมมาสัมโพธิญาณ.

อันมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งมีองค์ ๘ ก็ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมา-

สงักปัปะ ความด�ารชิอบ สมัมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากมัมันตะ การงานชอบ สัมมา-

อาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกได้ชอบ สัมมาสมาธิ 

ตัง้ใจมัน่ชอบ มชัฌมิาปฏปิทาคอืทางอนัมอีงค์ ๘ ประการนี ้พระพทุธองค์ผูต้รสัรูก้ไ็ด้

ตรัสรู้ว่า เป็นมรรคมีองค์ ๘ ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นั่นเอง เพราะว่าเมื่อได้ตรัสรู้อริยสัจจ์

ทัง้ ๔ คือสจัจะทีท่�าผูรู้ใ้ห้เป็นพระอรยิะ หรอืเป็นสัจจะท่ีพระอริยะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น

ได้ตรัสรู้ และได้ทรงแสดงไว้มี ๔ ประการ คอืทกุข์ ทกุขสมทัุย เหตุเกดิทกุข์ ทกุขนโิรธ 

ความดบัทกุข์ ทกุขนโิรธคามนีิปฏปิทา ข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ ซึง่ข้อที ่๔ นีเ้รยีก

สั้นว่ามรรคมีองค์ ๘ ก็คือมัชฌิมาปฏิปทา ปฏิปทาที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงค้นพบ และ

ได้ทรงปฏิบัติด�าเนินตามทางที่มีองค์ ๘ นี้ จึงได้ตรัสรู้นั้นเอง.

และมรรคมีองค์ ๘ นี้ย่อลงก็เป็นไตรสิกขา คือสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ สัมมา-

สังกัปปะ ด�าริชอบ ก็ย่อลงในปัญญาหรือปัญญาสิกขา สัมมาวาจา เจรจาชอบ  

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ก็ย่อลงในศีลหรือสีลสิกขา 

สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกได้ชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ ก็ย่อลง

ในสมาธิหรือจิตตสิกขา ด่ังนี้ แต่ในมรรคมีองค์ ๘ นี้เรียงปัญญาสิกขาไว้เป็นท่ี ๑  

สีลสิกขาไว้เป็นที่ ๒ จิตตสิกขาหรือสมาธิไว้เป็นที่ ๓ คือปัญญา ศีล สมาธิ แต่ใน

ไตรสิกขานั้นเรียงโดยล�าดับตั้งแต่ง่ายหายาก เป็นศีล สมาธิ ปัญญา.

ไตรสกิขาหรอืศลี สมาธ ิปัญญานี ้กเ็ป็นข้อทีพ่ทุธศาสนกิชนได้ฟังกนัมาเป็น

ประจ�า และเป็นสิกขาส�าหรับภิกษุสามเณรทั้งหลาย ดังที่พระอุปัชฌาย์ได้บอกในเมื่อ
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อปุสมบทหรอืบรรพชาอุปสมบทเสร็จ ท้ายอนศุาสน์ท้ัง ๘ ข้อ โดยความว่า “พระผูม้-ี 

พระภาคพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสิกขาท้ัง ๓ ไว้โดยปริยายคือทางเป็นอันมากไว้เป็นอัน

ดีแล้ว คือสีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา ส�าหรับให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีภิกษุเป็นต้น 

ปฏิบัติไปจนกระท่ังได้บรรลุท่ีสุดแห่งพระพุทธศาสนา คือธรรมเป็นที่หายเมา ก�าจัด

ความกระหาย ถอนอาลัย ตดัวฏัฏะเสยี ส้ินตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก สิน้ราคะ

ความติดใจยินดี บรรลุนิโรธความดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น กระท�าให้แจ้งซึ่งพระ

นิพพาน” ดั่งนี้ และได้ตรัสเอาไว้ว่า “สมาธิที่ศีลอบรมแล้ว ย่อมมีผลมีอานิสงส์มาก 

ปัญญาทีส่มาธอิบรมแล้ว ย่อมมีผลมีอานสิงส์มาก จติทีปั่ญญาอบรมแล้ว ย่อมพ้นจาก

อาสวะท้ังหลาย คือกามาสวะ อาสวะคือกาม ภวาสวะ อาสวะคือภพ อวิชชาสวะ  

อาสวะคืออวิชชา” ด่ังน้ี เพราะฉะน้ัน ให้ตั้งใจศึกษาในอธิสีลสิกขา สิกขาคือศีลยิ่ง  

อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตยิ่ง อธิปัญญาสิกขา สิกขาคือปัญญายิ่ง ให้สิกขาทั้ง ๓ นี้

ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทดั่งนี้ เพราะฉะนั้น สิกขาทั้ง ๓ ประการนี้จึงเป็นที่รวม

ของสกิขาทัง้หลายในพระพุทธศาสนา หรือเป็นทีร่วมสกิขาคอืพระพทุธศาสนาไว้ทัง้สิน้.

ศีลประการแรกนั้น ก็ได้เรียกกันว่าศีลเท่านั้นเท่านี้ เช่น ศีล ๒๒๗ ส�าหรับ

ภิกษ ุศลี ๑๐ ส�าหรบัสามเณร ศีล ๘ ส�าหรบัอโุบสถศลี ศลี ๕ ส�าหรบัพทุธศาสนกิชน

ทั่วไป ศีลตามจ�านวนตามท่ีกล่าวมานี้ นับข้อตามพระวินัยบัญญัติ คือพระวินัยที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติขึ้น เป็นอาคาริยวินัย วินัยส�าหรับผู้ครองเรือน อนาคาริย-

วินัย วินัยส�าหรับผู้ไม่ครองเรือนคือบรรพชิตผู้บวช อันอาคาริยวินัยนั้น ก็ได้แก ่

พระบัญญัติ ๕ ข้อ พระบัญญัติ ๘ ข้อ ดังที่เมื่อรักษาพระวินัย ๕ ข้อ ก็เรียกกันว่า

รักษาศีล ๕ สมาทานพระวินัย ๘ ข้อ ก็เรียกกันว่ารักษาศีล ๘ จึงเรียกกันว่าศีล ๕ 

ศลี ๘ เป็นต้น ตามข้อแห่งพระวนิยับญัญตัทิีร่กัษา และแม้อนาคารยิวินยักเ็ช่นเดยีวกนั 

เรียกกันว่าศีล ๒๒๗ ก็โดยรักษาพระวินัยที่มาในพระปาติโมกข์ ๒๒๗ ข้อ ศีล ๑๐ 

ก็รักษาพระวินัยที่บัญญัติไว้เป็นสามเณรสิกขา ๑๐ ข้อ จึงเรียกกันว่าศีล ๒๒๗ ศีล 

๑๐ แต่อันที่จริงนั้น ศีลจริง ๆ ไม่มีข้อ มีลักษณะเป็นอันเดียวคือมีความสงบ ความ

ปกติเป็นลักษณะ อันได้แก่ความปกติคือความสงบกายวาจาตลอดถึงใจ หรือว่าจับ

เอาใจขึ้นมาก่อน ก็คือความปกติใจหรือสงบใจ สืบมาถึงกายถึงวาจา อันเกิดจากการ

ทีป่ฏบิตัติามพระวนัิยบญัญตัดัิงกล่าวน้ันเอง ท่านจงึแสดงว่า ศลีมลีกัษณะเป็นอันเดยีว 
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คือความปกติ ความเป็นปกติ หรือความสงบเป็นปกติ ดั่งนี้ และหากว่าจะแสดงตาม

ข้อทีม่าในมรรคมอีงค์ ๘ ทีเ่ป็นอรยิมรรค กไ็ด้แก่ สมัมาวาจา ๔ ข้อ สมัมากมัมนัตะ 

๓ ข้อ สมัมาอาชวีะ ๑ ข้อ สมัมาวาจา ๔ ข้อ กคื็อเว้นจากพดูเทจ็ เว้นจากพดูส่อเสียด 

เว้นจากพูดค�าหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล สัมมากัมมันตะ ๓ ข้อ ก็คือ 

เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลกั เว้นจากความประพฤตผิดิในกาม หรอืเว้นจากอพรหม-

จรยิกจิคอืกจิท่ีไม่ใช่พรหมจรรย์ สมัมาอาชวีะ ๑ ข้อ คอืเว้นจากมจิฉาอาชวีะ เลีย้งชพี

ในทางผิด ตั้งอยู่ในสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพโดยชอบ ดังนี้จึงรวมเป็น ๘ ข้อ ๘ ข้อ 

ดงักล่าวมานี ้กล่าวได้ว่าเป็นศลีทีม่าในอรยิมรรคหรอืในทางมอีงค์ ๘ เป็นศลีทีผู่ป้ฏบิตัิ

มุ่งทางตรัสรู้ในอริยสัจจ์ พึงปฏิบัติประกอบเข้าเป็นศีลอริยมรรคดั่งนี้.

ส่วนข้อท่ี ๒ สมาธิหรือจิตตสิกขา อันได้แก่ ความตั้งจิตหรือความตั้งใจ 

มั่นชอบ ก็ได้แก่ความที่มาปฏิบัติตั้งจิตไว้ในสมถกรรมฐาน กรรมฐานเป็นเครื่องสงบ

จิตหรือสงบใจจากนิวรณ์คือกิเลสที่เข้ามากั้นจิตไว้ไม่ให้ได้สมาธิ ไม่ให้ได้ปัญญา  

อันนิวรณ์นั้นมี ๕ ข้อ สมาธิกรรมฐานหรือสมถกรรมฐาน ท่านแสดงไว้ส�าหรับปราบ

นิวรณ์ทั้ง ๕ ข้อนี้ ก็เป็น ๕ ข้อด้วยกัน ก็คือ

กายคตาสติ สติที่พิจารณากายนี้ อันแยกออกเป็น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 

คือส่วนของร่างกายที่ตามองเห็นได้ และส่วนของกายที่ตามองเห็นไม่ได้ ก็ได้แก่  

มังสัง เนื้อ นหารู เอ็น อัฏฐิ กระดูก อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก วักกัง ไต หทยัง 

หัวใจ ยกนัง ตับ กิโลมกัง พังผืด ปิหกัง ม้าม ปับผาสัง ปอด อันตัง ไส้ใหญ่  

อันตคุณัง สายรัดไส้ อุทริยัง อาหารใหม่ กรีสัง อาหารเก่า ปิตตัง น�้าดี เสมหัง  

น�้าเสลด ปุพโพ น�้าหนอง น�้าเหลือง โลหิตัง น�้าเลือด เสโท น�้าเหงื่อ เมโท มันข้น 

อสัส ุน�า้ตา วสา มนัเหลว เขโฬ น�า้ลาย สิงฆาณิกา น�า้มกู ลสิกา ไขข้อ มตุตงั มตูร 

เป็น ๓๑ และอีกข้อหนึ่งคือมัตถเก มัตถลุงคัง ขมองในขมองศีรษะ ก็รวมเป็น ๓๒ 

เป็นอาการ ๓๒ พิจารณาอาการทั้ง ๓๒ นี้ทีละอาการหรือจับในอาการใดอาการหนึ่ง 

เช่นจับอาการ ๕ ข้อข้างต้นที่ตามองเห็นได้ คือผม ขน เล็บ ฟัน หนัง โดยสี  

โดยสัณฐานหรือทรวดทรง โดยกลิ่น โดยที่เกิด โดยที่อยู่ ว่าปฏิกูล ไม่สะอาด อสุภะ 

ไม่งดงาม จึงต้องมีการช�าระและมีการตกแต่งกันอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ไม่สามารถจะ
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ช�าระให้สะอาด จะตกแต่งกันให้งดงามจริง ๆ ได้ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด ไม่งดงาม

อยูแ่ล้วโดยธรรมชาต ิพจิารณาในอาการทัง้หลายดัง่นี ้กลบัไปกลบัมา จนปฏกิลูสญัญา 

ความก�าหนดหมายว่าไม่สะอาดสกปรก อสุภสัญญา ความก�าหนดหมายว่าไม่งดงาม

ปรากฏขึ้น จิตก็ย่อมสงบจากกามฉันท์คือความพอใจรักใคร่ด้วยอ�านาจของกิเลสกาม

ทั้งหลายในกามทั้งหลาย ดั่งนี้ก็เป็นสมาธิข้อหนึ่ง.

เมตตา ความแผ่จติออกไป ปรารถนาให้เป็นสขุ โดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจง 

ย่อมเป็นเคร่ืองก�าจดัโทสะ พยาบาทคอืความโกรธแค้นขดัเคอืง ความมุง่ร้าย ท�าให้จติ

สงบจากโทสะพยาบาท จึงเป็นสมาธิข้อหนึ่ง.

พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วย

พระปัญญาคณุ คุณคอืความรู้จรงิ พระวสิทุธคิณุ คณุคอืความบรสิทุธิจ์ริง พระกรุณาคณุ 

คุณคือพระกรุณาจริง จิตย่อมจะเกิดศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลื่อมใส ตั้งมั่น

ในคุณของพระรัตนตรัย จติใจจะสว่างแจ่มใส ฉะนัน้ กใ็ห้ก�าหนดโอภาสคือความสว่าง

แจ่มใสของจิต อันเป็นผลบังเกิดขึ้นจากพุทธานุสสตินี้ต่อไป ก็จะท�าให้จิตนี้สงบจาก 

ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม อันท�าให้จิตใจซึมเซามืดไม่แจ่มใส จึงเป็นสมาธิ 

ข้อหนึ่ง.

อานาปานัสสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้  

หายใจเข้าหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาว หายใจเข้าหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้น ศึกษาว่าเราจัก

ก�าหนดรู้กายท้ังหมด คือทั้งรูปกาย กายท่ีเป็นส่วนรูปทั้งหมด รวมทั้งลมหายใจเข้า

ออกด้วย นามกาย กายที่เป็นนาม คือความคิดความจ�าความปรุงแต่งของใจความรู้

ของใจทัง้หมด หายใจเข้าหายใจออก ศึกษาว่าเราจกัระงบักายสงัขารคอืความปรงุกาย 

หายใจเข้าหายใจออก ความปรุงกายนี้ ลมหายใจก็เป็นเคร่ืองปรุงกายอย่างหนึ่ง  

เป็นความปรุงกายอย่างหน่ึง ตัณหาคือความอยากต่าง ๆ ก็เป็นเครื่องปรุงกาย  

เป็นความปรงุกายอย่างหนึง่ ฉะนัน้ จงึไม่ปรงุแต่งลมหายใจ คอืไม่ปรงุแต่งให้ลมหายใจ

หยาบฮืดฮาด หรอืแม้มีตณัหามุ่งให้ได้ลมหายใจทีล่ะเอยีด ท�าให้เป็นลมหายใจทีล่ะเอยีด

ด้วยการปรุงแต่ง ฉะน้ัน จึงปล่อยให้ลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ใช้ตัณหาคือ

ความดิน้รนทะยานอยากเข้าปรงุแต่งอย่างใดอย่างหนึง่ แปลว่าปล่อยวางความปรงุแต่ง
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ด้วยตัณหาหรือด้วยลมหายใจเองท้ังหมด ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา  

ด้วยมีสติควบคุมอยู่ดั่งนี้ ก็ท�าให้จิตใจสงบจากความฟุ้งซ่าน คือจากอุทธัจจกุกกุจจะ 

ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ เป็นสมาธิอย่างหนึ่ง.

ธาตกุรรมฐาน การพจิารณาธาตุ กคื็อการพจิารณาว่ากายนี ้ประกอบขึน้ด้วย

ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม มาเป็นกายนี้ จึงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา  

อันสัตตสัญญา ความส�าคัญหมายว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้น เกิดขึ้นจากตัณหา

ความดิน้รนทะยานอยาก ยดึถอืว่าเป็นสตัว์บคุคลตวัตนเราเขา ซึง่เป็นอปุาทาน ความ

ยดึถือ อนัสบืเนือ่งมาจากตณัหา เพราะฉะนัน้ เม่ือเจรญิธาตกุรรมฐานดัง่นี ้กจ็ะท�าให้

ใจปล่อยวางจากตัณหาอุปาทานคือความดิ้นรนยึดถือกายนี้อันประกอบขึ้นด้วยธาต ุ

ทั้ง ๔ เพราะพิจารณาเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุดิน น�้า ไฟ ลมมาประกอบกันเท่านั้น  

จิตจะสงบจากความสงสัยลังเลต่าง ๆ อันมีสมุฏฐานมาจากความยึดถือว่าตัวเรา 

ของเรา เพราะฉะนั้น เมื่อปล่อยวางความยึดถือว่าตัวเราของเรา หรือเรียกรวมกัน 

ทัง้ตณัหาด้วยว่าปล่อยความอยากยดึว่าตัวเราของเราเสียได้แล้ว จิตกจ็ะสงบจากวิจกิจิฉา

คือความเคลือบแคลงสงสัยในตัวเราของเราอันเป็นมูลฐานส�าคัญน้ี จึงเป็นสมาธิอีก

ประการหนึ่ง.

เพราะฉะนั้น กรรมฐานทั้ง ๕ ข้อนี้จึงเป็นข้อที่ควรปฏิบัติ เพื่อก�าจัดนิวรณ์

ทั้ง ๕ ที่บังเกิดขึ้น สุดแต่ว่าเม่ือนิวรณ์ข้อใดบังเกิดขึ้น ก็ให้ใช้กรรมฐานข้อนั้นเป็น

เครื่องแก้ และเม่ือแก้ให้นิวรณ์ข้อนั้นสงบลงได้แล้ว จิตเป็นสมาธิได้ หากต้องการ 

จะปฏิบตัใินสมาธิข้อท่ีตนตัง้ใจไว้ว่า จะปฏิบตัเิป็นประจ�า เช่นอานาปานสัสต ิกป็ฏบิตัิ

ต่อไป ดัง่น้ีเป็นจติตสกิขาหรอืเป็นสมาธ ิเพราะฉะนัน้ ในวนันีก้แ็สดงเพยีง ๒ ข้อก่อน 

พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาพอสมควรแก่เวลา.

 มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๓
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

สีลํ สมาธิ ปญฺญา จ วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา

อนุพุทฺธา อิเม ธมฺมา โคตเมน ยสสฺสินา

อิติ พุทฺโธ อภิญฺญาย ธมฺมมกฺขาสิ ภิกฺขุนนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนนั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยปริยายคือ

ทางเป็นอันมาก สรุปเข้าแล้วก็ทรงประกาศแสดงศีล ประกาศแสดงสมาธิ ประกาศ

แสดงปัญญา ประกาศแสดงวมิตุตคิอืความหลุดพ้น โดยเป็นอนตุตรอรยิธรรมคอืธรรม

ทีป่ระเสรฐิอนัยอดเย่ียม โดยปริยายคือทางเป็นอนัมาก เพราะฉะนัน้ จะได้แสดงธรรม

ทัง้ ๓ ข้อพร้อมทัง้วมิตุตนิี ้ซึง่ได้แสดงไปแล้วคือศลี สมาธติอนหนึง่ ในวนันีจ้ะได้แสดง

สมาธิที่นับเนื่องในอริยมรรค.

สมาธคืิอความตัง้ใจม่ัน เป็นจติตสกิขาคอืเป็นการศกึษาทางจติใจ ทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสสอนไว้ให้ประกอบกระท�า และแสดงโดยอริยมรรคนั้นก็กล่าวได้ว่า การท�าสมาธิ
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น้ันคือความตั้งใจม่ันในสัมมาวายามะ เพียรชอบ คือในสังวรปธาน เพียรระวังบาป

อกศุลทีย่งัไม่เกดิไม่ให้เกดิขึน้ ปหานปธาน เพยีรละบาปอกศุลทีเ่กดิขึน้แล้ว ภาวนาปธาน 

เพยีรท�ากศุลทีย่งัไม่เกดิให้บงัเกดิขึน้ อนรุกัขนาปธาน เพยีรรกัษากศุลทีบ่งัเกิดขึน้แล้ว

ให้ตัง้อยูไ่ม่ให้เสือ่มหาย และท�าให้เตม็บรบิรูณ์ ความตัง้ใจมัน่ในปธานะ คอืในความเพยีร

ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นสัมมาสมาธิประการหนึ่ง.

อนึง่ ความตัง้สตริะลกึไปในกาย ในเวทนา ในจติ และในธรรมทีบ่งัเกดิขึน้ใน

จิตทั้งภายในทั้งภายนอก ตั้งสติพิจารณาไปในที่ตั้งแห่งสติทั้ง ๔ ประการนี้ ว่าม ี

ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา มีทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับไป

เป็นธรรมดา.

อนึ่ง ตั้งสติก�าหนดว่ากายมีอยู่ เวทนามีอยู่ จิตมีอยู่ ธรรมะคือสิ่งที่บังเกิดใน

จิตมีอยู่ ตามที่มีอยู่ สักแต่ว่าเป็นที่รู้ สักแต่ว่าเป็นที่ตั้งสติ ไม่ยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก 

โดยมีอุปการธรรม ๔ ประการ คือมีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ ความรู้ตัว  

มสีต ิความระลึกได้ และคอยก�าจดัความยนิดคีวามยนิร้ายทีบั่งเกดิขึน้ นีเ้ป็นสมาธใิน

สัมมาสติ.

อนึง่ สมาธใินสมัมาสมาธเิอง คอืท�าจติให้ตัง้มัน่ จนจิตนีส้งบจากกามและสงบ

จากอกุศลธรรมท้ังหลาย มีวติกคอืความยกจติขึน้สู่อารมณ์ของสมาธ ิมวิีจารคอืประคอง

จิตให้ตัง้อยูใ่นอารมณ์ของสมาธ ิมปีีต ิความอิม่ใจ มสีขุ ความสบายกายความสบายใจ 

และมีอุเบกขา ความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ เป็นปฐมฌานคือเป็นความเพ่งที่ ๑ ละวิตกละ

วิจารเสียได้ มีปีติมีสุขมีอุเบกขาอยู่ เป็นทุติยฌานคือความเพ่งที่ ๒ ละปีติเสียได้  

มีสุขและอุเบกขาอยู่ เป็นตติยฌานคือความเพ่งที่ ๓ ละสุข ละทุกข์ ละโสมนัส  

ละโทมนสัทัง้สิน้ มเีอกคัคตาคือความทีจ่ติมีอารมณ์เป็นอนัเดยีว และอเุบกขา ความเข้าไป

เพ่งเฉยอยู ่ดัง่นีเ้ป็นจตตุถฌาน คือความเพ่งที ่๔ ดัง่นีเ้ป็นสมาธใินสัมมาสมาธ ินีเ้ป็น

สมาธิในอริยมรรค.

อนึง่ พระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่า สมาธ ึภกิขฺเว ภาเวถ ภกิษท้ัุงหลาย เธอทัง้หลาย

จงอบรมสมาธิ สมาหิโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยถาภูต� ปชานาติ จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้ว 
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ย่อมรู้ตามความเป็นจริง ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น สมาธิจึงเป็นฐานที่ต้ังให้เกิดปัญญาคือ

ความรู้ทีเ่ข้าถึงสจัจะความจรงิ อนัเป็นข้อที ่๓ และปัญญาคอืความรูท่ี้เป็นปัญญาสกิขา

ข้อที่ ๓ นี้ โดยตรงที่ตรัสแสดงไว้ก็คือวิปัสสนาปัญญา ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในขันธ์ 

๕ หรือนามรูปโดยไตรลักษณ์คือลักษณะเป็นเครื่องก�าหนดทั้ง ๓ ประการ.

ขันธ์ ๕ นั้นก็ได้แก่ รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์  

กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ รูปขันธ์ กองรูปนั้น 

รปูกห็มายถงึรูปกายอันน้ี ซ่ึงแบ่งเป็น ๒ คอืเป็นมหาภตูรูป รูปทีเ่ป็นใหญ่ อปุาทายรปู 

รูปอาศัย มหาภูตรูป รูปที่เป็นใหญ่นั้นก็คือธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ที่เรียกว่า ปฐวีธาตุ 

ธาตดิุน อาโปธาต ุธาตนุ�า้ เตโชธาต ุธาตไุฟ วาโยธาตุ ธาตุลม ธาตุท้ัง ๔ นีท้ีป่ระกอบ

กันเข้าเป็นกายอันนี้เรียกว่ามหาภูตรูป คือรูปที่เป็นมหาภูตะคือเป็นใหญ่ ส่วนอาการ

ของมหาภตูรปูเรียกว่าอปุาทายรูป รปูอาศัย คอืเป็นรปูทีเ่ป็นอาการต่าง ๆ ทีอ่าศยัอยู่

กบัมหาภตูรปู รปูทีเ่ป็นใหญ่นีเ้อง อปุาทายรปูนัน้ทีพ่ระอาจารย์ได้แสดงไว้ในอภธิรรม 

ก็ได้แก่ประสาททั้ง ๕ คือจักขุประสาท ประสาทตา ก็คือสิ่งที่ให้ส�าเร็จการเห็นรูป  

โสตประสาท ประสาทหู ก็คือสิ่งที่ให้ส�าเร็จการฟังเสียง ฆานประสาท ประสาทจมูก 

ก็คือสิ่งท่ีให้ส�าเร็จการทราบกลิ่น ชิวหาประสาท ประสาทลิ้น ก็คือส่ิงที่ให้ส�าเร็จ 

การทราบรส และกายประสาท ประสาทกาย ก็คือสิ่งที่ท�าให้ส�าเร็จการทราบการ 

ถูกต้องทางกาย.

โคจร คืออารมณ์ทั้ง ๕ อันได้แก่รูปที่เป็นวิสัยแห่งจักษุ เสียงที่เป็นวิสัย 

แห่งหู กลิ่นที่เป็นวิสัยแห่งจมูก รสที่เป็นวิสัยแห่งล้ิน และโผฏฐัพพะท่ีเป็นวิสัย 

แห่งกาย ภาวะทั้ง ๒ คืออิตถีภาวะ ความเป็นหญิง ปุริสภาวะ ความเป็นชาย.

หทัย หมายถึงที่ตั้งแห่งความรู้ความคิด.

ชีวิตินทรีย์ คือสิ่งท่ีเป็นความเป็นอยู่ของชีวิต หรือสิ่งที่ด�ารงรักษารูปกาย 

อันนี้ให้ด�ารงชีวิตอยู่.

อาหาร หมายถึงโอชะหรือโอชา.

อากาศธาตุ ที่เรียกว่า ปริจเฉทรูป คือรูปที่เป็นที่ก�าหนด.
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วิญญัตติ คือสิ่งท่ีให้รู้ ๒ อันได้แก่ กายวิญญัตติ ความไหวทางกายที่ให้รู้ 

ทางกาย วจีวิญญัตติ ความไหวทางวาจาคือการพูดที่ให้ส�าเร็จการรู้ทางวาจา.

วกิาร คอือาการต่าง ๆ ๓ อนัได้แก่ ลหุตา ความเบาคอืร่างกายของคนทีเ่ป็น

อยู่นี้เบากว่าร่างกายที่เป็นศพแล้ว มุทุตา ความสละสลวยคือความอ่อนโยน ความคู้

เข้าเหยียดออกของอวัยวะร่างกายต่าง ๆ ได้ กัมมัญญตา ความที่ควรแก่การงาน.

ลักษณะท้ัง ๔ ก็คืออุปจยะ ความเติบใหญ่ขึ้นได้ สันตติ ความสืบต่อ  

เป็นของเก่าร่วงหลุดไป ของใหม่งอกข้ึนมาแทน ชรตา ความช�ารดุทรุดโทรม อนิจจตา 

ความไม่เที่ยง คือเป็นสิ่งที่ต้องมีความเกิดความดับเป็นธรรมดา.

เหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่า อุปาทายรูป รูปอาศัย ท้ัง ๒ นี้คือมหาภูตรูปและ 

อุปาทายรูป ก็รวมเข้าเป็นรูปขันธ์ กองรูป.

เวทนาขันธ์ กองเวทนานั้น ก็คือความรู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกเป็นทุกข์  

ความรู้สึกเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ซ่ึงเกิดขึ้นแต่ผัสสะทางตา ทางหู ทางจมูก  

ทางลิ้น และทางกาย เหล่านี้รวมเข้าเป็นเวทนาขันธ์ กองเวทนา.

สญัญาขนัธ์ กองสญัญา คอืความจ�ารปู จ�าเสยีง จ�ากลิน่ จ�ารส จ�าโผฏฐพัพะ 

จ�าธรรมะคือเรื่องราวต่าง ๆ ทางใจได้ รวมกันเข้าเป็นสัญญาขันธ์ กองสัญญา.

สังขารขันธ์ กองสังขาร คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดของจิตใจ คิดปรุง

ไปในรูปบ้าง ในเสียงบ้าง ในกลิ่นบ้าง ในรสบ้าง ในโผฏฐัพพะบ้าง ในธรรมะคือเรื่อง

ราวต่าง ๆ ที่คิดที่นึกบ้าง รวมกันเข้าก็เป็นสังขารขันธ์ กองสังขาร.

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ วิญญาณคือความรู้อันเริ่มต้นขึ้นทางตา ในเมื่อ

ประจวบกบัรูปอนัเรยีกว่าเหน็ เรยีกว่าจกัขวิุญญาณ ความรูอ้นัเร่ิมต้นขึน้ทางหู ในเมือ่

ประจวบกับเสียง เรียกว่าโสตวิญญาณ ความรู้อันเริ่มต้นข้ึนในกลิ่นทางจมูก ในเมื่อ

กระทบกับกลิ่น อันเรียกว่าฆานวิญญาณ ความรู้อันเริ่มต้นข้ึนในรสท่ีกระทบกับล้ิน 

อันเรียกว่าชิวหาวิญญาณ ความรู้ท่ีบังเกิดขึ้นทางกายในโผฏฐัพพะคือส่ิงกระทบทาง

กาย อันเรียกว่ากายวิญญาณ กับความรู ้อันเริ่มต้นในธรรมะคือเรื่องราวทางใจ  
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อันเรียกว่ามโนวิญญาณ วิญญาณทั้ง ๖ นี้รวมเรียกว่าวิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ.

รูปก็คงเป็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณรวมกันเข้าเรียกว่านาม  

จึงย่อลงเป็นนามรูป ความที่หมั่นตั้งจิตท�าความสงบ ระลึกอยู่ในขันธ์ทั้ง ๕ นี้หรือใน

นามรูป ก�าหนดพิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจลักษณะ ก�าหนดหมายว่า

ไม่เที่ยง ทุกขลักษณะ ก�าหนดหมายว่าเป็นทุกข์ อนัตตลักษณะ ก�าหนดหมายว่า

อนัตตา มิใช่ตัวตน.

ข้อแรก อนิจจลกัษณะ ก�าหนดหมายว่าไม่เทีย่ง กโ็ดยก�าหนดหมายพจิารณา

ว่า ขันธ์ทั้ง ๕ นี้มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่ง

ที่มีที่เป็นดั่งนี้แล้ว ภายหลังก็ไม่มีไม่เป็น เพราะต้องดับไป เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่

ด�ารงอยู่ตั้งอยู่เพียงระยะเวลาชั่วคราว จึงเป็นเหมือนอย่างของที่ขอยืมเขามาเป็นต้น 

การพิจารณาดัง่นีใ้นขนัธ์ ๕ แต่ละข้อ และรวมกนัเข้าทัง้หมดว่าเป็นอย่างนีเ้ป็นธรรมดา 

คือมีเกิดมีดับเป็นธรรมดา มีแล้วเป็นแล้วอย่างนี้ ก็ไม่มีไม่เป็นเป็นธรรมดา เป็นสิ่งที่

ตั้งอยู่ชั่วคราวเป็นธรรมดา เป็นเหมือนอย่างที่ขอยืมเขามา พิจารณาดั่งนี้เนือง ๆ  

เรียกว่าพิจารณาในอนิจจลักษณะ ก�าหนดอนิจจตาคือความไม่เที่ยงของขันธ์ ๕  

หรือนามรูป.

พิจารณาโดยความเป็นทุกข์นั้น ก็โดยพิจารณาว่า ขันธ์ ๕ หรือนามรูปนั้น

ต้องถูกความเกิดหรือความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่เร่าร้อน 

เหมอืนอย่างถกูเผาไหม้อยูเ่นอืงนติย์ การถกูเผาไหม้นัน้กค็อืการถกูเผาไหม้ด้วยความ

เกิดและความดบันีเ้อง อันความเกิดและความดบันี ้เมือ่พจิารณาดเูข้ามาอย่างละเอยีด

แล้ว ก็ย่อมจะเห็นว่ามีอยู่เป็นนิตย์ เกิดดับ เกิดดับ อยู่เป็นนิตย์ แต่โดยที่มีสันตติคือ

ความสืบต่อ จึงไม่ดับไปทีเดียว เมื่อเกิดแล้วก็ดับ แล้วก็เกิดขึ้นอีก แล้วก็ดับ เป็นไป

อยูด่ัง่นีต้ลอดเวลา เพราะฉะนัน้ จงึเท่ากบัถูกความเกิดความดบันีเ้ผาไหม้อยูต่ลอดเวลา 

การพิจารณาให้เห็นโดยความเป็นทุกข์ก็พิจารณาดั่งนี้.

ส่วนการพิจารณาให้เห็นโดยความเป็นอนัตตานั้น ก็โดยพิจารณาว่า ขันธ์ ๕ 

หรือนามรูปนี้ เป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปในอ�านาจ คือขันธ์ ๕ นี้ต้องเกิดต้องดับดังกล่าวใน 
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อนิจจลักษณะ ต้องถูกความเกิดความดับบีบค้ันให้เร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาดังกล่าวใน 

ทุกขลักษณะ จะบังคับให้ไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับ หรือให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ดับ ไม่ต้องให้

ถกูความเกดิความดบัเผาไหม้อยูด่ัง่นีต้ลอดเวลา กบ็งัคบัหาได้ไม่ เม่ือบงัคบัไม่ได้ดัง่นีแ้ล้ว 

จงึชือ่ว่าไม่เป็นไปในอ�านาจ และเมือ่ไม่เป็นไปในอ�านาจ จงึเป็นการขดัแย้งต่ออัตตาคอื

ตัวตน เพราะค�าว่าอัตตาคือตัวตนนั้น พึงเป็นสิ่งที่บังคับได้ ให้ตั้งอยู่ โดยที่เกิดมาก ็

ไม่ดบั ให้ตัง้อยูต่ลอดไปหรอืไม่ให้เกดิไม่ให้ดบั ความเป็นอัตตาพงึบงัคบัได้ดัง่นี ้ครัน้บงัคบั

ไม่ได้ดั่งนี้แล้ว ขันธ์ ๕ นามรูปจึงเป็นการขัดแย้งต่อความเป็นอัตตาดังกล่าว และเมื่อ

เป็นดั่งนี้ จึงเป็นสุญญตะ คือเป็นความว่าง ว่างจากความเป็นอัตตาตัวตน ว่างจาก

ความเที่ยงแท้ ว่างจากความเป็นสุข คือมีความไม่เที่ยงแท้และมีความเป็นทุกข์อยู ่

ตลอดไป ฉะนั้น จึงเต็มไปด้วยความไม่เที่ยง เต็มไปด้วยความทุกข์ และเต็มไปด้วย

ความเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน จึงเป็นส่ิงที่ไม่ว่างดังกล่าว และเม่ือไม่ว่างก็ช่ือว่าไม่มี

เจ้าของ เพราะหากว่าถ้ามีเจ้าของแล้ว ผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นพึงบังคับได้ บังคับให้เที่ยง 

บังคับให้เป็นสุขตลอดไป พึงบังคับได้ ส�าหรับตนเองที่มีความหลงยึดถือว่าเป็นเรา 

เป็นของเรา คือยึดถือว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนั้น ก็เป็นความยึดถือเอาเองทั้งนั้น โดยที่

ขันธ์ ๕ หรือนามรูปนั้น ไม่ได้ตกลงด้วยที่จะให้ใครเป็นเจ้าของ เพราะเป็นสิ่งที่บังเกิด

ขึน้ตามเหตตุามปัจจัย อนัจะต้องมคีวามเกดิขึน้และมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา บงัคบัไม่ได้ 

เพราะฉะนัน้ โดยท่ีแท้แล้วจงึเป็นของกลางส�าหรบัโลก ไม่มใีครเป็นเจ้าของ จงึว่างจาก

ความเป็นอตัตาตัวตน จงึไม่มีอัตตาตวัตนเป็นเจ้าของ การพจิารณาโดยนยัน้ี เป็นการ 

พิจารณาอนัตตลักษณะ ลักษณะที่ก�าหนดหมายว่าเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน  

การพิจารณาขันธ์ ๕ หรือนามรูปโดยเป็นไตรลักษณ์ มีทางท่ีจะพิจารณาที่ท่าน 

พระอาจารย์ได้สอนไว้ดงัทีไ่ด้แสดงมานีโ้ดยสงัเขป เพราะฉะนัน้ การหดัพจิารณาเนอืง ๆ 

ให้เห็นไตรลักษณ์ในนามรูป ในขันธ์ ๕ ที่ตนเอง จึงเป็นไปเพื่อปัญญาอันเป็นข้อที่ ๓.

และเมื่อเป็นปัญญาดั่งนี้ ก็จะท�าให้จิตนี้ได้ประสบวิมุตติคือความหลุดพ้นจาก

กิเลสและกองทุกข์ทั้งหลาย วิมุตติคือความหลุดพ้นนั้น ท่านแสดงไว้ ๕ ประการคือ

ตทังควิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยองค์นั้น อันหมายความว่าความหลุดพ้นด้วย

ปัญญา ที่ได้ปฏิบัติอบรมให้เห็นไตรลักษณ์คราวหนึ่ง ๆ จิตก็พ้นจากความยึดถือ 
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เกีย่วเกาะได้คราวหนึง่ ๆ เมือ่เลกิการปฏบิตัแิล้ว ตณัหาอปุาทานกก็ลบัมาครอบครอง

จิตใจ เป็นความพ้นชั่วคราว ดั่งความพ้นของผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นสามัญชนทั้งหลาย 

เรียกว่า ตทังควมุิตต ิความพ้นด้วยองค์นัน้ ไม่ใช่ด้วยปัญญาอย่างเดยีว แม้ด้วยธรรมะ

ข้ออื่นที่ปฏิบัติก็ท�าให้พ้นได้ เช่นปฏิบัติในเมตตา แผ่จิตออกไปให้สัตว์ท้ังหลายไม่มี

ประมาณ มีความสุข พ้นจากความทุกข์ มีสุขรักษาตน ในขณะท่ีจิตมีเมตตาอย่าง 

เต็มที่ จิตก็พ้นจากโทสะพยาบาท แต่เมื่อขณะที่เลิกการปฏิบัติ โทสะพยาบาทก็กลับ

มาตั้งขึ้นใหม่ได้ ดั่งนี้เป็นตทังควิมุตติ ความพ้นด้วยองค์นั้น

วิกขัมภนวิมุตติ ความพ้นด้วยการสะกดไว้ด้วยสมาธิ ดังที่ท่านแสดงว่าด้วย

ฌานสมาธิ สมาธิคือความตั้งจิตม่ันอย่างแนบแน่นจนถึงขั้นฌาน ก็ท�าให้จิตพ้นจาก

กิเลสได้ด้วยฌานสมาธิสะกดเอาไว้ เมื่อออกจากฌานแล้ว อะไร ๆ ก็กลับขึ้นมาอีก

สมุทเฉทวิมุตติ พ้นด้วยความเด็ดขาด อันเป็นความหลุดพ้นด้วยมรรค

ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ พ้นด้วยความสงบราบคาบ อันเป็นความหลุดพ้นด้วยผล

นสิสรณวิมุตต ิความหลดุพ้นด้วยการแล่นออกไป เป็นความหลดุพ้นด้วยนพิพาน.

จงึเป็นวมิตุต ิ๕ ประการ อันเป็นผลของการปฏบิตัใินศลี ในสมาธ ิในปัญญา.

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้ คือศีล สมาธิ ปัญญา 

วิมุตติแล้ว ครั้นตรัสรู้แล้วจึงได้ตรัสบอกแก่ภิกษุทั้งหลาย แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 

แก่โลก เพื่อจะได้ตั้งใจปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อผลคือวิมุตติ ตามภูมิตามชั้น

ต่อไป.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๓๓
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อุฏฺาเนนปฺปมาเทน สญฺญเมน ทเมน จ

ทีปํ กยิราถ เมธาวี ยํ โอโฆ นาภิกีรตีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะคือค�าสั่งสอน เพื่อให้เวไนยนิกรคือ

หมู่ชนที่พึงแนะน�าได้ ได้ปัญญารู้ธรรมที่เป็นส่วนปริยัติ ปฏิบัติธรรมที่เป็นส่วนปฏิบัติ 

และท�าให้แจ้งธรรมทีเ่ป็นปฏเิวธคอืควรกระท�าให้แจ้ง เพือ่ทีจ่ะได้ท�าจติใจนีใ้ห้มเีกาะคอื

ที่พ่ึง อันท�าให้โอฆะ ห้วงน�้าคือห้วงกิเลส ท่วมทับมิได้ เพราะว่าอันจิตใจของทุก ๆ  

คนนี้ เป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ คือรู้อะไร ๆ ทางอายตนะได้ ตลอดจนถึงรู้ธรรมะได้

ด้วยปัญญา และเป็นธรรมชาติประภัสสรคือผุดผ่อง แต่ว่าจิตใจนี้เศร้าหมองไปด้วย

อุปกิเลส เครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาทางอายตนะนั้นเอง และก็นอนจมหมักหมมอยู่ 

เป็นเหมือนอย่างห้วงน�้าที่ท่วมจิตใจอยู่.
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อันโอฆะคือห้วงน�้าคือกิเลสดังกล่าวมานี้ ตรัสแสดงไว้ ๔ ประการ คือ 

กาโมฆะ ห้วงน�้าคือกาม ภโวฆะ ห้วงน�้าคือภพ ทิฏโฐฆะ ห้วงน�้าคือทิฏฐิ ความเห็น  

อนัหมายถึงมจิฉาทิฏฐ ิความเหน็ท่ีผดิ และอวิชโชฆะ ห้วงน�า้คอือวิชชา คอืความไม่รูจ้กั

สจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงิ เหล่านีเ้รยีกว่าเป็นกเิลส และเป็นกเิลสทีน่อนจมหมกัหมมอยู่

ในจิตใจนี้เอง อันเรียกว่าอาสวะอนุสัย อนุสัยคือกิเลสที่นอนจม อาสวะคือกิเลสที่

หมักหมมดองจิตสันดานอยู่ เรียกว่าโอฆะคือห้วงน�้า อันหมายถึงกิเลสท่ีท่วมใจนี้อยู่ 

อันเหมือนดังห้วงน�้าที่ท่วมสถานที่ทั้งหลายอยู่.

กามน้ัน ได้แก่กิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ให้ปรารถนาพอใจ หรือตัวความใคร่ 

ความปรารถนาพอใจเอง ภวะนัน้คือภพ อันหมายถงึกเิลสทีใ่ห้เป็นนัน่เป็นนี ่ตัง้ต้นแต่

เป็นเรา อันเรียกว่าอัสมิมานะ ความส�าคัญหมายว่าเรามีเราเป็น หรือความเป็นนั่น 

เป็นน่ี ทิฏฐิคือความเห็นผิดดังกล่าว อันเป็นเหตุให้มีโมหะคือความหลงถือเอาผิด 

อวิชชาคือความไม่รู้จักสัจจะตามความเป็นจริง ทั้ง ๔ ประการนี้ย่อมประกอบอยู่ใน

จิตใจ เหมือนอย่างห้วงน�้าในโลกที่ท่วมที่นั้น ๆ ในโลก เพราะฉะนั้น พระบรมศาสดา

จึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติธรรมะที่เป็นเหมือนอย่างว่าเกาะ ท่ีเมื่อจิตใจมีธรรมที่เป็น 

เหมือนเกาะบังเกิดอยู่ในจิตใจนี้แล้ว จิตใจนี้ก็ได้อาศัยเกาะนี้พ้นจากห้วงน�้าคือกิเลส 

ทั้งหลายดังกล่าวนั้นได้ และได้ตรัสแสดงธรรมท่ีพึงปฏิบัติให้เป็นเหมือนดังเป็นเกาะ 

ขึ้นในจิตใจนี้ไว้ ๔ ประการ ดังพระพุทธภาษิตท่ีแปลความว่า “บุคคลผู้ทรงปัญญา  

พึงกระท�าเกาะท่ีห้วงน�า้ท่วมทบัมไิด้ไว้ ด้วยอุฏฐานะคอืความขยันหมัน่เพียร ๑ ด้วย 

อัปปมาทะคือความไม่ประมาทเพลิดเพลินเลินเล่อเผลอเพลิน ๑ ด้วยสัญญมะคือ 

ความส�ารวม ๑ ด้วยทมะคือความข่มฝึกใจ ๑” ดั่งนี้.

ข้อท่ี ๑ อุฏฐานะ ความขยันหมั่นเพียรนั้น พึงหมายถึงสัมมัปปธาน คือ 

ความเพียรชอบ ๔ ประการ คือสังวรปธาน เพียรระวังบาปอกุศลมิให้บังเกิดขึ้น  

ปหานปธาน เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ภาวนาปธาน เพียรท�ากุศลที่ยังไม่เกิด

ให้เกิดขึ้น อนุรักขนาปธาน เพียรตามรักษากุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม ปฏิบัติ

เพิ่มพูนให้ถึงความบริบูรณ์ของภาวนา สัมมัปปธานทั้ง ๔ ประการนี้เป็นอุฏฐานะคือ
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ความขยันหม่ันเพียร เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงตั้งฉันทะ ความพอใจ 

วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความเอาใจใส่ วิมังสา ความใคร่ครวญพิจารณา ปฏิบัติตน

อยูใ่นความเพยีรชอบทัง้ ๔ ประการนี ้คอืคอยระมัดระวังมิให้บาปอกศุลท้ังหลายบงัเกดิ

ขึ้นในจิตใจ มิให้ตนประกอบกระท�าบาปอกุศลทั้งหลายทางกายทางวาจาทางใจ และ

หากว่าก�าลงัประกอบบาปอกศุลกรรมอยู่ทางกายทางวาจาทางใจอนัใด กล็ะอนันัน้เสยี 

หรือว่าจิตใจก�าลังประกอบด้วยอกุศลจิตอยู่ เช่นประกอบด้วยอกุศลวิตก นึกคิดอยู่ใน

อกุศลทั้งหลาย ก็ละเสีย ไม่ตรึกนึกคิดต่อไป ส่วนกุศลอันใดที่ยังมิได้กระท�า ก็ตั้งใจ

กระท�าทางกายทางวาจาทางใจ ส่วนกศุลอันใดทีก่�าลงักระท�าอยู่ ก็กระท�าต่อไปไม่หยดุ

ชะงัก กับรักษากุศลที่ก�าลังกระท�าอยู่แล้วไม่ให้ตกต�่าเสื่อมทราม เพิ่มทวีมากขึ้นเพื่อ

ให้บริบูรณ์ ให้ใช้ฉันทะเป็นต้นอันเป็นตัวอิทธิบาท ธรรมะที่ให้บังเกิดความส�าเร็จตาม

ความประสงค์ในสัมมัปปธานทั้ง ๔ นี้ ประคองจิตใจให้มีความเพียรปฏิบัติด้วยความ

รู้จักเข้าใจอยู่เสมอไป ดั่งนี้เป็นการปฏิบัติในข้ออุฏฐานะซึ่งเป็นข้อแรก.

ข้อท่ี ๒ อปัปมาทะ ได้แก่ความไม่ประมาทมวัเมาเลินเล่อเผลอเพลนิ ในธรรมะ

ทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้ของความประมาท ดงัเช่นไม่มัวเมาไปในวัย ว่ายังอายุน้อย ยังไม่

ต้องรบีเร่งกระท�าอะไร สนกุเพลดิเพลินไปก่อน ในความไม่มีโรค ว่าร่างกายยังมีอนามัย

ดีอยู่ ยังไม่ต้องรีบท�าอะไร สนุกเพลิดเพลินไปก่อน ในชีวิต ว่าชีวิตยังด�ารงอยู่อีกนาน 

ควรเพลิดเพลินสนุกสนานไปก่อน ตลอดจนถึงในสมบัติคือความพร้อมพรั่งด้วยลาภ 

ยศ สรรเสริญ สุขทั้งหลาย อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาพอใจ แต่มีสติพิจารณาว่า เรามี

ความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามคีวามเจบ็ป่วยเป็นธรรมดา ไม่ล่วง

พ้นความเจ็บป่วยไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ เราจัก

ต้องพลัดพรากจากสัตว์สังขารทั้งหลาย อันเป็นที่รักใคร่ชอบใจท้ังส้ิน กับเรามีกรรม

เป็นของของตน เราเป็นทายาทรบัผลของกรรม เรามกีรรมเป็นก�าเนดิ เรามกีรรมเป็น

เผ่าพันธุ์ เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จักกระท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว ก็จักต้องเป็น

ผู้รับผลของกรรมนั้น อันท�าให้เกิดความไม่ประมาทในวัย ในความไม่มีโรค ในชีวิต  

ในสมบตัคืิอความพรัง่พร้อม ตลอดจนถงึในกรรมคอืในการงานทีก่ระท�า เม่ือเป็นดัง่นี้ 

ก็ย่อมจะเป็นเหตใุห้รบีเร่งกระท�าความเพยีร อนัเป็นสัมมัปปธานท้ัง ๔ ประการนัน้ย่ิงขึน้ 
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นี้คือความไม่ประมาท และเมื่อมีความไม่ประมาทดั่งนี้ ก็จะท�าให้เจริญความเพียร 

ดังกล่าวยิ่งขึ้น แต่ว่าความไม่ประมาทจะเป็นไปได้ ก็ต้องอาศัยมีธรรมอีก ๒ ข้อ  

คือสัญญมะ ความส�ารวมใจ กับทมะ ความข่มใจ.

ข้อที่ ๓ สัญญมะ ความส�ารวมใจนั้น หมายถึงสติและสมาธิ เพราะฉะนั้น  

จงึต้องท�าสตคืิอความระลึกได้ ความระลึกอย่างรอบคอบไม่เผอเรอในอารมณ์ท้ังหลาย 

ด้วยการทีม่ามนสกิารในกรรมฐานอนัเป็นเหตใุห้เกิดความสงบใจ อนัเรยีกว่าสมถกรรมฐาน 

เช่น พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้า ธัมมานุสสติ ระลึกถึงคุณพระธรรม 

สังฆานุสสติ ระลึกถึงคุณพระสงฆ์ อานาปานัสสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก  

กายคตาสต ิสตท่ีิไปในกาย พจิารณากายนีว่้าเตม็ไปด้วยของไม่สะอาดมปีระการต่าง ๆ 

ธาตกุรรมฐาน พจิารณากายนีว่้าสกัแต่ว่าเป็นธาตดุนิ น�า้ ไฟ ลมประกอบกนัอยู ่ไม่ใช่

สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เมตตาภาวนา อบรมเมตตาให้แผ่ไปโดยเจาะจงและโดยไม่

เจาะจงคือทัว่ไป เพือ่ให้จติใจนีส้งบระงบัจากอารมณ์ทัง้หลายอนัเป็นทีต่ัง้ของกเิลสและ

ของกิเลสที่เป็นนิวรณ์ทั้งหลาย อันบังเกิดขึ้นจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของนิวรณ์ข้อ 

นั้น ๆ นิวรณ์ก็คือเครื่องกั้นจิตไว้ไม่ให้ได้สมาธิ ไม่ให้ได้ปัญญา ก็เป็นต้นว่ากามฉันท์ 

ความพอใจรักใคร่ในกาม พยาบาท ความกระทบกระท่ังหงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคือง 

มุง่ร้ายหมายท�าลาย ถีนมิทธะ ความง่วงงนุเคลบิเคลิม้ อทุธจัจกกุกจุจะ ความฟุง้ซ่าน

ร�าคาญ วิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัยท้ังหลาย นิวรณ์เหล่าน้ีถ้าปล่อยเอาไว้ใน

จิตใจ ก็ท�าให้จิตใจนี้เกิดความประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินไปในท่ีตั้งของความ

ประมาททัง้หลาย ท�าให้ย่อหย่อนความเพยีรทีเ่ป็นสมัมปัปธานดงักล่าว หรอืหากว่าจะ

เพียร ก็ท�าให้เพียรไปในทางท่ีผิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นการผิดศีลผิดธรรม เพราะฉะนั้น  

จึงจ�าเป็นทีจ่ะต้องมตีวัสตริะลกึได้ ว่านีเ่ป็นนิวรณ์ นวิรณ์มโีทษต้องละเสียต้องสงบเสีย 

ด้วยอาศัยสมาธิคือความตั้งจิตไว้ในกรรมฐานทั้งหลายดังเช่นที่กล่าวมาแล้ว ตามที่

พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ เมื่อมีสติตั้งมั่นอยู่ในกรรมฐาน จิตนี้ก็จะได้สมาธิ  

จะสงบสงดันิวรณ์ทัง้หลายเหล่านีล้งได้ จิตกจ็ะเตม็ไปด้วยสญัญมะคอืความส�ารวมระวงั 

เป็นการป้องกนัจตินีไ้ม่ให้บงัเกดินวิรณ์ หรือบงัเกดิกามและอกศุลธรรมทัง้หลายขึน้มา.
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ข้อที ่๔ ทมะคอืความข่มใจ กต้็องใช้คูก่นัไปกบัสัญญมะด้วยในการข่มนวิรณ์

และทมะนี้หมายถึงตัวปัญญาคือความรู้อันคู่กับสติ สติ ความระลึกได้ ปัญญา ความ

รู้ทั่วถึง หากว่าจะเรียกรวมกันในภาษาไทย ก็รวมเรียกว่าระลึกรู้ สติเป็นตัวระลึก 

ปัญญาเป็นตวัรู ้รวมกนัคอืความระลกึรู้ คือสติปัญญาประกอบกนั ตวัรู้นีเ้องเป็นเครือ่ง

ข่มเป็นเครื่องฝึกจิตใจนี้ ให้ละเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายออกได้ กล่าวโดยตรงก็ให้

ละโอฆะคอืห้วงน�า้ทีท่่วมใจนีไ้ด้ ให้ละกามคอืกเิลสเป็นเหตใุคร่หรือตวัใคร่ได้ ให้ละภพ 

กเิลสเป็นเหตุเป็นน่ันเป็นน่ี หรอืตัวความเป็นน่ันเป็นนีไ่ด้ ให้ละทฏิฐคิอืความเหน็ผดิได้ 

ให้ละอวิชชาคือความไม่รู้ได้ เพราะเมื่อรู้ขึ้นมา ความไม่รู้ก็หายไป ความรู้ที่เป็นตัว

ปัญญานี้ที่จะพึงละกิเลสได้ พึงเป็นความรู้ในอริยสัจจ์ คือรู้จักทุกข์ รู้จักเหตุเกิดทุกข์ 

รูจั้กความดบัทกุข์ รูจ้กัทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ นีเ้ป็นตัวหลกัใหญ่ พงึปฏบิตัหัิด

ต้ังสติระลึกถึงอริยสัจจ์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอน และหัดพิจารณาให้เกิดความรู้

ของตนขึ้นมาในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ประการนี้.

และปัญญาคือความรู้ที่เป็นตัวทมะนี้ ก็ต้องอาศัยสัญญมะ ความส�ารวมระวัง

คือตัวสติ ต้องอาศัยอัปปมาทะคือความไม่ประมาท ต้องอาศัยอุฏฐานะคือความขยัน

หมั่นเพียร อันได้แก่สัมมัปปธานทั้ง ๔ ดังที่กล่าวมา เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะเป็นตัวปัญญา

ที่สมบูรณ์ จนถึงละโอฆะ ห้วงน�้าคือกิเลสท้ัง ๔ นี้ได้ เพราะฉะนั้น จึงตรัสว่า  

ให้กระท�าเกาะที่ห้วงน�้าท่วมไม่ถึง คือหมายความว่าละห้วงน�้าคือกิเลสได้ด้วยธรรม 

ทั้ง ๔ ประการ คืออุฏฐานะ ความขยันหมั่นเพียรอันได้แก่สัมมัปปธานทั้ง ๔ ข้อ ๑ 

อัปปมาทะ ความไม่ประมาท ๑ สัญญมะ ความส�ารวมระวังคือสติ ๑ ทมะคือความ

ฝึกข่มใจคือปัญญา ๑.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๓
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ธมฺมาราโม ธมฺมรโต ธมฺมํ อนุวิจินฺตยํ

ธมฺมํ อนุสฺสรํ ภิกฺขุ สทฺธมฺมา น ปริหายตีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสมัมาสมัพทุธเจ้านัน้ทรงประกอบด้วยพระคณุไม่มปีระมาณ และตามบท

ที่ยกขึ้นมาสวด ได้ก�าหนดว่า มีพระคุณ ๙ ประการ อันเรียกว่านวหรคุณ พระคุณ 

๙ ประการ พระคุณบทแรกที่เราสวดกันคือพระคุณบทว่า อรห� จะได้แสดงพระคุณ

บทนี้น�า.

พระคุณบทว่า อรห� น้ัน มีใจความอิงศพัท์ตามทีพ่ระอาจารย์ได้แสดงไว้ว่า คอื

เป็นผู้ไกลกิเลสท้ังหลาย เป็นผู้ก�าจัดข้าศึกกิเลส เป็นผู้หักซี่ล้อแห่งสังสาระคือการ 

ท่องเทีย่วไป เป็นผูค้วรแก่สกัการะทัง้หลายมปัีจจยัเป็นต้น ไม่กระท�าบาปในทีล่บั ฉะนัน้ 

จึงเรียกว่า อรห� ดั่งนี้.
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ข้อแรกว่า เป็นผู้ไกลกิเลส นั้น กิเลสก็ได้แก่เคร่ืองเศร้าหมองใจทั้งหลาย  

โดยย่อแบ่งเป็น ๓ ชั้น คือกิเลสอย่างหยาบ กิเลสอย่างกลาง กิเลสอย่างละเอียด.

จะอธิบายกิเลสอย่างละเอียดก่อน ก็ได้แก่ อาสวะ คือกิเลสที่ดองจิตสันดาน 

หรืออนุสยั คอืกเิลสทีน่อนเน่ื่องอยูใ่นจติสนัดาน อาสวะนัน้จ�าแนกไว้เป็น ๓ คอืกามาสวะ 

อาสวะคอืกาม ได้แก่กเิลสเป็นเหตใุห้ใคร่ เป็นเหตใุห้ปรารถนา ภวาสวะ อาสวะคอืภพ 

ความเป็นนั่นเป็นนี่ อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ความไม่รู้สัจจะที่เป็นตัวความจริง 

อนุสัย กิเลสที่นอนจมอยู่ในจิตสันดานนั้นได้แก่ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ กิเลสเป็น

เหตุให้ติดใจยินดี ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง อวิชชานุสัย  

อนุสัยคืออวิชชา ความไม่รู้สัจจะที่เป็นตัวความจริง อาสวะและอนุสัยทั้ง ๓ นี้แม้จะ

แจกมีชื่อแตกต่างกันบ้าง แต่ก็มีอรรถคือเนื้อความเป็นอันเดียวกันและเนื่องกัน.

ข้อที่ ๑ กามาสวะ อาสวะคือกาม กับราคานุสัย อนุสัยคือราคะ ความติดใจ

ยินดี กามคือใคร่ปรารถนา ราคะคือติดใจยินดี อรรถคือเนื้อความก็เป็นอันเดียวกัน 

ฉะนั้น แม้จะเรียกชื่ออันหนึ่งว่าราคะ อันหนึ่งว่ากาม แต่ก็เป็นกิเลสกองเดียวกัน.

ส่วนข้อ ๒ ภวาสวะ อาสวะคือภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่ ตั้งต้นแต่เป็นเราเป็น

ของเรา กบัปฏิฆานุสัย อนุสยัคือปฏิฆะ ความกระทบกระทัง่ กม็คีวามเนือ่งกัน เพราะ

เมื่อมีความกระทบ ก็จะต้องมีที่กระทบ อันที่กระทบนั้นก็ได้แก่ความเป็นนั่นเป็นนี่ 

ความเป็นเราเป็นของเราดงัทีไ่ด้กล่าวมา กภ็พนัน้เองอันเป็นท่ีกระทบ เม่ือมีท่ีกระทบขึน้ 

ความกระทบกระท่ังจงึมีขึน้ได้ ฉะนัน้ แม้จะเรียกว่าภวาสวะ อาสวะคอืภพ ปฏิฆานสัุย 

อนุสัยคือปฏิฆะ ก็มีเนื้อความที่เนื่องกัน.

ส่วนข้อ ๓ นัน้เป็นอันเดยีวกนั อวชิชาสวะและอวชิชานสุยั กอ็วิชชา ความไม่รู้

สัจจะที่เป็นตัวความจริง.

นี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดที่ดองหมักหมมนอนจมอยู่ในจิตสันดาน.

กิเลสอย่างกลางนั้น ก็ได้แก่ ราคะ โทสะ และโมหะ ราคะ ความติดใจยินดี 

โทสะ ความโกรธแค้นขดัเคอืง โมหะ ความหลง คอืกเิลสอย่างละเอยีดนัน่เอง เมือ่ฟุง้
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ขึ้นมา จึงเป็นกิเลสอย่างกลางซึ่งเป็นราคะ ความติดใจยินดีหรือความก�าหนัด โทสะ 

ความโกรธแค้นขัดเคือง และโมหะ ความหลง ซึ่งเป็นกิเลสที่เป็นปริยุฏฐานะ กิเลสที่

ปล้นจิต ที่กลุ้มรุมจิต บุคคลก็รู้ในเมื่อกิเลสเหล่านี้บังเกิดขึ้นในจิตใจ ก็รู้ว่าบัดนี้ราคะ

บังเกิดขึ้น โทสะบังเกิดขึ้น โมหะบังเกิดขึ้น นี้เป็นกิเลสอย่างกลาง.

กิเลสอย่างหยาบนั้น ก็ได้แก่ ราคะ ซึ่งเป็นตัวความติดใจยินดี อันท�าให้เกิด

ความโลภเพ่งเลง็ อนัเรยีกว่า อภชิฌา พยาบาท ความมุง่ร้ายปองร้าย และมจิฉาทิฏฐิ 

ความเห็นผิดท�านองคลองธรรม ทั้ง ๓ เป็นกิเลสอย่างหยาบ อภิชฌา พยาบาท และ

มิจฉาทิฏฐิ เป็นมโนกรรมคือกรรมของใจ ที่ปรากฏออกมาเป็นกรรมคือเป็นชั้นหยาบ 

เป็นกรรมกิเลส เป็นกรรมที่บังเกิดข้ึนในจิตใจ อันเป็นเบื้องต้นของกายกรรมและ 

วจีกรรมทั้งหลาย.

พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ไกลกิเลส คือเป็นผู้ส้ินกิเลสทั้งปวงเหล่านี้ ทั้งอย่าง

หยาบ ทั้งอย่างกลาง และทั้งอย่างละเอียด เพราะฉะนั้น จึงได้นามว่าขีณาสวะ คือ

เป็นผู้สิ้นอาสวกิเลสแล้ว ก็คือไกลกิเลสนั่นเอง.

อน่ึง ทรงเป็นผูก้�าจดัข้าศกึคอืกเิลส กเิลสทัง้ปวงดงัทีก่ล่าวมาแล้วเป็นเหมอืน

อย่างข้าศกึทีค่อยประทษุร้ายจติใจตลอดเวลาทีบ่งัเกดิขึน้ เหมอืนอย่างข้าศกึทีป่องร้าย

ท�าร้ายอยู่ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าทรงก�าจัดข้าศึกคือกิเลสเหล่านี้ได้ทั้งหมด เพราะ

ทรงละได้หมดสิ้นแล้ว.

อนึ่ง บรรดากิเลสเหล่านี้เป็นกิเลสอันเป็นเหตุให้กระท�ากรรมคือการงานที่

กระท�าทางกายทางวาจาทางใจ กรรมนั้นเองก็ให้เกิดวิบากคือผล ก็เป็น ๓ อย่าง คือ

กิเลส กรรม วิบาก วิบากคือผลนั้นก็เป็นที่ตั้งของกิเลสขึ้นอีก กิเลสก็ให้กระท�ากรรม 

กรรมนั้นก็เป็นที่ตั้งของวิบากคือผลขึ้นอีก เพราะฉะนั้น สัตวโลกจึงวนเวียนอยู่ใน 

กิเลส กรรม และวิบากเหล่านี้ เรียกว่าวัฏฏะหรือความวน ดังที่มีค�ากล่าวว่าเวียนว่าย 

ตายเกดิ น้ันกค็อืวบิากนัน้เอง หลงัจากยกขึน้มาเพยีงข้อเดยีว แต่อนัท่ีจรงิเม่ือดูอย่าง

ละเอยีดแล้ว กไ็ม่เพยีงแต่เวยีนว่ายตายเกดิเท่านัน้ ยงัเวยีนว่ายอยูใ่นกรรม เวยีนว่าย

อยูใ่นกเิลสด้วย เป็นอันว่าเวียนว่ายอยู่ในกเิลส ในกรรมและในวบิากทัง้ ๓ อย่างด้วย.
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พระพทุธเจ้าได้ทรงเป็นผูไ้กลกเิลสคอืสิน้กเิลส ทรงเป็นผูก้�าจดัข้าศกึคอืกิเลส 

ก็ช่ือว่าทรงหักซ่ีแห่งล้อคือความท่องเท่ียววนเวียนไปดังกล่าวด้วย ซี่นั้นก็คือกิเลส  

ซีค่อืกรรม ซีค่อืวบิากคอืผลของกรรม ทรงหกัได้ทัง้ ๓ ประการ จงึทรงสิน้ความเวยีน

ว่ายตายเกิดอันเป็นวิบาก ซึ่งเวียนว่ายอยู่ในกรรม ซึ่งเวียนว่ายอยู่ในกิเลส เป็นอันว่า

สิน้สงัสาระคอืความเวยีนว่ายด้วยประการท้ังปวง เพราะทรงหักซีค่อืล้อแห่งความเวียน

ว่ายนี้ได้ หักกิเลสได้ ก็หักกรรมได้ หักวิบากได้.

อนึง่ เพราะเหตนุีจึ้งเป็นผูค้วรรบัซ่ึงเครือ่งบชูาสักการะทัง้หลาย มปัีจจยัเป็นต้น.

อนึ่ง เพราะเหตุที่ทรงเป็นผู้ไกลกิเลสเป็นต้นดังที่ได้กล่าวแล้ว จึงเป็นผู้ที่ไม่

ทรงท�าบาปแม้ในทีล่บั อันหมายความว่าไม่ท�าบาป ทัง้ในทีล่บัทัง้ในทีแ่จ้ง ในท่ีทกุสถาน 

เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า อรห� พระอรหันต์ด้วยประการฉะนี้.

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโดยปรยิายคอืทางเป็นอนัมาก ธรรมโดยปรยิาย

อันหนึ่งที่จะน�ามาแสดงในวันนี้ ก็คือธรรมที่เป็นสาราณียธรรม ธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง 

ความระลึกถึงซึ่งกันและกัน อันเป็นเหตุให้เกิดความรักเคารพกัน เป็นไปเพื่อความ

สงเคราะห์กันและกัน เป็นไปเพื่อความไม่วิวาท ความสามัคคี เอกีภาพคือความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน มี ๖ ประการ ได้แก่

ข้อ ๑ เมตตากายกรรม คือตั้งจิตเมตตา ปรารถนาให้เกิดความสุข แผ่ไป 

ทางกาย คือกระท�าอะไร ๆ ต่อกันทางกายประกอบด้วยเมตตา ในเพื่อนสพรหมจารี

ทั้งหลาย ในเพื่อนผู้ประพฤติธรรมท้ังหลาย ในญาติมิตรสหายทั้งหลาย ในบุคคล 

ทั้งหลาย.

ข้อ ๒ เมตตาวจีกรรม คอืตัง้เมตตา ความปรารถนาให้เป็นสขุทางวาจาทีพ่ดูกนั 

ด้วยจิตประกอบด้วยเมตตา มุง่ปรารถนาสขุประโยชน์แก่กนั ในเพือ่นสพรหมจารท้ัีงหลาย 

ในเพื่อนผู้ประพฤติธรรมทั้งหลาย ในญาติมิตรสหายทั้งหลายในบุคคลทั้งหลาย.

ข้อ ๓ เมตตามโนกรรม คือตัง้จติประกอบด้วยเมตตา ปรารถนาสุขประโยชน์

แก่กันทางใจ ประกอบด้วยเมตตาปรารถนาสุขประโยชน์แก่กัน ในเพื่อนสพรหมจารี



547สาราณียธัมมกถา

ทั้งหลาย ในเพื่อนผู้ประพฤติธรรมท้ังหลาย ในญาติมิตรสหายทั้งหลาย ในบุคคล 

ทั้งหลาย.

น้ีเป็น ๓ ข้อ รวมความว่าทั้ง ๓ ข้อนี้ประพฤติกายกรรม กรรมทางกาย  

วจกีรรม กรรมทางวาจา มโนกรรม กรรมทางใจแก่กนั ประกอบด้วยเมตตาปรารถนา

สุขประโยชน์ ในเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย ในเพื่อนผู ้ประพฤติธรรมทั้งหลาย  

ในญาติมิตรสหายท้ังหลาย ในบุคคลท้ังหลาย เป็น ๓ ข้ออันมีเมตตาเป็นหลัก  

ในข้อความประพฤติทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมดังกล่าว.

ข้อ ๔ แบ่งปันลาภท่ีได้มาโดยชอบธรรมให้แก่กันและกัน คือแก่เพ่ือน 

สพรหมจารีทั้งหลาย แก่เพื่อนผู้ประพฤติธรรมทั้งหลาย แก่ญาติมิตรสหายทั้งหลาย 

แก่บุคคลทั้งหลาย ในข้อนี้ก็เป็นการกระท�าด้วยเมตตาอีกเช่นเดียวกัน และ

ข้อ ๕ เป็นผูท้ีมี่ศีลเสมอกัน อันศีลนัน้กไ็ด้แก่ความประพฤตเิป็นปกตเิรยีบร้อย

ดีงาม เป็นไปตามพระวินัยบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ รวมความตลอดถึง

ตามกฎหมายตามกฎระเบียบท้ังหลาย มีความประพฤติทางกายทางวาจาด้วยจิตใจ

เคารพในศีล ในสิกขาบทวินัยทั้งหลายสม�่าเสมอกัน ในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย  

ในเพื่อนผู้ประพฤติธรรมทั้งหลาย ในญาติมิตรสหายทั้งหลาย ในบุคคลทั้งหลาย คือ

ต่างมีความเคารพรัก ปฏิบัติตนอยู่ในศีลคือความประพฤติอันดีงามให้สม�่าเสมอกัน 

และศีลที่ต้องการนั้นได้แก่ศีลที่ไม่ขาดเป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท

คือไม่เป็นทาสของตัณหา อันวิญญูชนคือผู้รู้สรรเสริญ อันกิเลสมีตัณหาเป็นต้นไม่ 

ลูบคล�า เป็นไปเพื่อสมาธิ ซึ่งมีอธิบายโดยย่อว่า อันศีลนั้นเมื่อสมาทานรักษา จะเป็น

ศีลของคฤหัสถ์ก็ตาม เป็นศีลของบรรพชิตก็ตาม ก็พึงรักษาไว้ไม่ให้ขาดเป็นท่อน  

ไม่ให้ทะลุเป็นช่องเป็นต้น.

ฉะนัน้ จะได้ยกตวัอย่างมาสกัข้อหนึง่ คอืข้อปาณาตบิาต เว้นจากการท�าสตัว์

ทีม่ชีีวติให้ตกล่วงไป เมือ่สมาทานสกิขาบทข้อนี ้สกิขาบทข้อนีจ้ะขาดกด้็วยมาประพฤติ

ล่วงละเมิด อันประกอบด้วยองค์ ๕ คือปาโณ สัตว์มีชีวิต ๑ ปาณสญฺญิตา ตนรู้ว่า

สตัว์มชีวีติ ๑ วธกจติตฺ� จติคดิจะฆ่า ๑ อปุกกฺโม ท�าความเพยีรทีจ่ะฆ่า ๑ เตน มรณ� 
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สัตว์ตายด้วยความเพียรนั้น ๑ เมื่อมาล่วงละเมิดครบองค์ทั้ง ๕ ที่กล่าวนั้น ศีลก็จะ

ขาดเรียกว่าขาดเป็นท่อน แต่ถ้าหากว่าปฏิบติัล่วงละเมดิศลีได้ ๔ องค์ ยงัขาดองค์ท้าย 

คือว่าสัตว์มีชีวิต รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต มีจิตคิดจะฆ่า มีความเพียรฆ่า แต่ว่าสัตว์นั้น 

ไม่ตาย ดั่งนี้ชื่อว่าศีลไม่ขาดเป็นท่อน แต่ว่าศีลทะลุเป็นช่อง ถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ถึง 

ขนาดน้ัน คอืว่าสตัว์มชีวีติ รูอ้ยูว่่าสตัว์มชีีวติ มเีจตนาทีจ่ะฆ่า มีความเพยีรทีจ่ะฆ่าอยู่

บ้างเล็กน้อย ไม่ถึงท�าให้สัตว์บาดเจ็บล้มตาย ดั่งนี้เรียกว่าศีลด่าง ถ้าไม่ถึงอย่างนั้น  

คอืเพยีงว่า สตัว์มีชวิีต รูอ้ยูว่่าสตัว์มีชวิีต มเีจตนาทีจ่ะฆ่า แต่ไม่ทนัทีจ่ะท�าความเพยีร

ที่จะฆ่า อย่างไรสัตว์ก็ไม่ตาย ดั่งนี้ ชื่อว่าศีลพร้อย พึงรักษาศีล สมาทานศีลไม่ให้ 

ขาดเป็นท่อน ไม่ให้ทะลุเป็นช่อง ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อยดั่งที่ได้กล่าวมา และรักษาศีล

ให้เป็นไท ไม่เป็นทาสแห่งตัณหา ความดิ้นรนปรารถนา คือว่ามีเจตนาอย่างเต็มใจ 

จะรกัษา ไม่มกีเิลสมาบบีบังคบัให้คดิละเมดิ ดัง่นีเ้รยีกว่าเป็นไท ไม่เป็นทาสแห่งตณัหา 

และอันวิญญูชนสรรเสริญ ก็คือตั้งใจรักษาศีลเป็นอันดี ไม่ให้เป็นท่อน ไม่ให้เป็นช่อง 

ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อย ให้เป็นไท ไม่เป็นทาสแห่งตัณหาดังที่กล่าวมาแล้ว เรียกว่า 

เป็นศีลที่วิญญูคือผู้รู้สรรเสริญ.

และอีกประการหน่ึง ไม่รักษาศีลด้วยมุง่ปรารถนาลาภยศ สรรเสรญิ สุข หรอื

มนุษย์สวรรค์ อันเป็นตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก แต่ว่ารักษาศีลเพื่อมุ่งวิมุตติ 

มรรค ผล นิพพานเป็นท่ีตั้ง เรียกว่าอันตัณหาอันกิเลสไม่ลูบคล�า คือไม่ได้มุ่งผล 

ของศีลไปตามอ�านาจของกิเลสตัณหาทั้งหลาย.

และอีกประการหนึ่ง การรักษาศีลประกอบด้วยความส�ารวมระวังทางกาย  

ทางวาจา ตลอดจนทางใจ อันเป็นไปเพื่อให้ได้สมาธิ หรือความตั้งจิตมั่นในกรรมฐาน 

อนัเป็นทีต่ัง้ของกศุลธรรมทัง้หลาย การรกัษาศีลพึงต้ังใจรกัษาให้เป็นไปตามท่ีกล่าวมานี้ 

คอืไม่ให้ขาดเป็นท่อน ไม่ให้ทะลเุป็นช่อง ไม่ให้ด่าง ไม่ให้พร้อย ให้เป็นไท ไม่เป็นทาส

ของตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก อันวิญญูชนคือท่านผู้รู้สรรเสริญ อันกิเลสตัณหา

ไม่ลูบคล�า อันเป็นไปเพื่อสมาธิ ดั่งนี้ แม้ว่าจะเป็นตั้งแต่ศีล ๕ ขึ้นไปให้สม�่าเสมอกัน 

ในเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลาย ในเพื่อนผู้ประพฤติธรรมทั้งหลาย ในญาติมิตรสหาย 

ทั้งหลาย ในชนทั้งหลาย ชักชวนกันให้ปฏิบัติในศีลสม�่าเสมอกัน.
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ข้อ ๖ ซึง่เป็นข้อท้าย กค็อืมคีวามเหน็สม�า่เสมอกนั อนัความเหน็นี ้ถ้าหากว่า

เป็นความเห็นทั่ว ๆ ไป จะให้เสมอกันเหมือนกันนั้นไม่ได้ อย่างเช่นคนนั้นเห็น 

อย่างน้ี คนนี้เห็นอย่างนั้นเป็นต้น ต่าง ๆ กันในเรื่องท้ังหลาย แต่ว่าให้เสมอกันใน 

ด้านท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรสัแสดงไว้ว่า ทิฏฐคิอืความเหน็ทีเ่ป็นอรยิะคอืทีป่ระเสรฐิ ทีเ่ป็น

นิยยานิกาคอืท่ีน�าออกจากทกุข์ ซ่ึงน�าผูก้ระท�าทฏิฐคิอืความเหน็นัน้ให้ถงึความสิน้ทกุข์

โดยชอบ อรยิทฏิฐหิรอืนยิยานกิทฏิฐดิงัทีก่ล่าวมานี ้ เป็นทฏิฐท่ีิต้องการให้สม�า่เสมอกนั  

ดงัจะพงึยกสมัมาทิฏฐใินองค์มรรคขึน้มาแสดง ได้แก่ ญาณคอืความหย่ังรูใ้นทกุขสจัจ์ 

สภาพที่จริงคือทุกข์ ในสมุทัยสัจจ์ สภาพที่จริงคือสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ ในนิโรธสัจจ์ 

สภาพทีจ่รงิคอืนโิรธ ความดบัทกุข์ ในมรรคหรอืทกุขนโิรธคามินปีฏปิทาทางปฏบิตัใิห้

ถงึความดับทุกข์ ญาณคือความหย่ังรู้ในอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ ดัง่นีเ้ป็นสัมมาทฏิฐใินองค์มรรค.

อีกอย่างหนึ่ง คือสัมมาทิฏฐิในกุศลกรรมบถ อันได้แก่ความเห็นว่าบาปมีบุญ

มกีารกระท�าเมือ่ท�าดกีเ็ป็นบญุ กระท�าชัว่กเ็ป็นบาป เหตุมคีอืเหตขุองความสขุกไ็ด้แก่บญุ 

เหตุของความทุกข์ก็ได้แก่บาป มารดาบิดามี คือผู้มีคุณท้ังหลายมี สมณะท้ังหลาย 

มีโลกนี้โลกหน้ามี มรรคผลนิพพานมี ความเห็นที่ถูกต้องตามท�านองคลองธรรมดั่งนี้

เป็นสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ท่ีถกูต้องในองค์มรรคกด็ ีความเหน็ทีถ่กูทีช่อบในกศุลกรรมบถ

ก็ดี เป็นอริยทิฏฐิคือทิฏฐิที่เป็นอริยะคือประเสริฐ เป็นนิยยานิกทิฏฐิ ความเห็นที่เป็น

เครือ่งน�าออกจากทกุข์ ซึง่ย่อมน�าผูท้ีป่ฏบิตักิระท�าความเหน็นัน้ให้ถงึความสิน้ทกุข์โดย

ชอบได้ เพราะฉะนั้น ก็มาศึกษาปฏิบัติให้ตนเองได้มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ 

ดังกล่าวมาน้ัน ในกุศลกรรมบถด้วย และในองค์มรรคด้วย เมื่อเป็นดั่งนี้ ชื่อว่าเป็น 

ผู้มีความเห็นที่ถูกที่ชอบ เป็นอริยทิฏฐิ เป็นนิยยานิกทิฏฐิ ซึ่งท�าความเห็นดังกล่าว 

ให้สม�่าเสมอกัน ในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ในเพ่ือนผู้ประพฤติธรรมท้ังหลาย  

ในญาติมิตรสหายทั้งหลาย ในชนทั้งหลาย.

อีกประการหนึ่งได้ตรัสแสดงถึงข้อที่ ๖ นี้ว่า มีความหมายดังต่อไปนี้คือ

ข้อ ๑  พิจารณาละนิวรณ์ท้ัง ๕ คือละกามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกาม  

ละพยาบาท ความมุ่งร้ายปองร้าย ละถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม ละอุทธัจจ- 

กุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญ ละวิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย ตลอดจนถึงละ
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ความคิดฟุ้งซ่านไปในโลกนี้ ความคิดฟุ้งซ่านไปในโลกหน้า ละความวิวาทคือความ

บาดหมางกัน ตั้งใจเพื่อรู้สัจจะคือความจริง

ข้อ ๒  พิจารณาเสพทิฏฐิคือความเห็นว่า ได้ความสงบได้ความดับเฉพาะตน

ข้อ ๓  พิจารณาว่าไม่มีสมณะผู้มีทิฏฐิคือความเห็นอย่างนี้ในภายนอก

ข้อ ๔  พิจารณาออกจากอาบัติและส�ารวมระวังต่อไป

ข้อ ๕  พจิารณาว่า ท�ากรณยีะคือกจิทีค่วรท�าของหมูด้่วย และมุง่ศกึษาปฏบิตัิ

สิกขาทั้ง ๓ ด้วยตนเองอย่างแรงกล้าด้วย

ข้อ ๖  พิจารณาให้มีก�าลังในการฟังธรรม

ข้อ ๗  พิจารณาให้มีก�าลังรู้อรรถคือเน้ือความ รู้ธรรมะคือข้อธรรม ให้ได ้

ธรรมปราโมทย์คือความปราโมทย์ในธรรม.

ทิฏฐิสามัญญตาข้อที่ ๖ นั้น ให้ปฏิบัติไปตามนัยทั้ง ๗ ประการนี้ ก็ชื่อว่า 

เป็นข้อที่เลิศกว่าทุก ๆ ข้อ เพราะฉะนั้น สาราณียธรรมทั้ง ๖ ประการนี้ จึงเป็นไป

เพือ่ความรกัเคารพกนั เป็นไปเพือ่ความสงเคราะห์กนั ยึดเหนีย่วน�า้ใจกนั เป็นไปเพือ่

ความไม่วิวาทกัน เป็นไปเพื่อความสามัคคี เพื่อเอกีภาพคือความพร้อมเพรียงเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกัน การที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้ ก็โดยอาศัยที่มามีธรรมะเป็นที่ยินดี  

ยินดีในธรรม ระลึกนึกถึงธรรม ภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏฏะ เมื่ออนุสรณ์ถึงธรรม ย่อมไม่

เสื่อมจากสัทธรรม ตามพระพุทธภาษิตบทอุเทศที่ตรัสยกไว้.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๓



กัณฑ์ที่ ๘๔ 

พรหมจรโิยคธกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

เยสํ สทฺธา จ สีลญฺจ ปสาโท ธมฺมทสฺสนํ

เต เว กาเลน ปจฺเจนฺติ พฺรหฺมจริโยคธํ สุขนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคอืค�าสัง่สอนนัน้ ย่อมแสดงสจัจธรรม ธรรมะทีเ่ป็นสจัจะ

คือความจริง อันมีอยู่ในบุคคลทุก ๆ คนนี้เอง มิได้แสดงในภายนอก ดังที่ได้มีแสดง

ว่า ทุก ๆ คนซ่ึงเป็นสามัญชน ยังเป็นปุถุชนคือคนที่มีกิเลสหนา หรือแม้ว่าเป็น 

อริยชนชั้นต้นชั้นต�่า ยังละกิเลสได้บางส่วน ยังไม่ส้ินเชิง ก็ชื่อว่ายังเป็นผู้ตกอยู่ใน 

ห้วงน�้าคือกิเลส อันเรียกว่าโอฆะคือห้วงน�้าที่ท่วมจิตใจอยู่ด้วยกันทุกคน เรียกว่า 

เป็นผูต้กน�า้ทะเล ยงัแหวกว่ายอยู่ในทะเล ยังไม่สามารถจะขึน้ฝ่ังได้ ดงัทีไ่ด้มแีสดงถงึ

โอฆะคือกิเลสที่ท่วมทับจิตไว้ ๔ ประการ คือกาโมฆะ ห้วงน�้าคือกาม อันได้แก่ 

กเิลสอนัเป็นเหตใุห้ใคร่ให้ปรารถนา หรอืความใคร่ความปรารถนา ภโวฆะ ภวะคอืภพ 

กิเลสอนัเป็นเหตใุห้เป็นนัน่เป็นนี ่หรอืความเป็นนัน่เป็นนี ่ตัง้ต้นแต่เป็นตวัเรา ทฏิโฐฆะ 
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กเิลสคอืทิฏฐคิวามเห็น อันได้แก่ความเหน็ผดิ อวิชโชฆะ ห้วงน�า้คอือวชิชา ความไม่รู้

ในสจัจธรรม ธรรมทีเ่ป็นตวัความจรงิ เหล่านีเ้ป็นเหมอืนห้วงน�า้คอืกเิลส อนัได้แก่ห้วง

น�้าคือความใคร่ความปรารถนา ห้วงน�้าคือความเป็นนั่นเป็นนี่ ห้วงน�้าคือมิจฉาทิฏฐิ 

ความเห็นผิด ห้วงน�้าคืออวิชชา ความไม่รู้ในสัจจธรรม ธรรมะที่เป็นตัวความจริง  

ท่วมทบัจติใจของทุก ๆ คนซ่ึงเป็นสามัญชนหรือปถุชุน หรอืแม้อรยิชนทีย่งัละกเิลสได้

บางส่วนอยู่ด้วยกันทุกคน.

เพราะฉะนั้น บุคคลในโลกนี้จึงเปรียบเหมือนอย่างคนตกน�้า ยังแหวกว่ายอยู่

ในห้วงน�้าทะเลดังท่ีกล่าวมาแล้ว เม่ือรวมเข้าทั้งหมดแล้ว ก็ได้มีพระพุทธภาษิตตรัส

แสดงไว้เป็น ๗ จ�าพวกคือ

จ�าพวกท่ี ๑ คือจ�าพวกท่ีจมลงแล้วคราวเดยีว กย็งัจมอยูเ่รือ่ยไปไม่โผล่ขึน้มา 

เทียบกับบุคคลจ�าพวกท่ีประกอบด้วยอกุศลธรรม ธรรมะที่เป็นอกุศลอันเป็นส่วนด�า

โดยส่วนเดียว จึงเป็นคนมีจิตใจบาปหยาบช้า ประกอบแต่อกุศลกรรมคือกรรมชั่ว 

กรรมผิด ทางกาย ทางวาจา ทางใจ.

จ�าพวกที่ ๒ บุคคลจ�าพวกที่จมน�้าแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วก็จมลงไปอีก ได้แก่ 

บคุคลจ�าพวกท่ีมีศรทัธา ความเชือ่ ในบุคคลทีค่วรเชือ่ ในวตัถุทีค่วรเช่ือ มหีริคิวามละอาย

ใจต่อความชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว มีวิริยะ ความเพียร มีปัญญา

ความรู้จักบาปบญุคณุโทษ ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ ในกศุลธรรมทัง้หลาย แล้วกเ็ส่ือม

ลงไป.

จ�าพวกที่ ๓ ได้แก่บุคคลจ�าพวกที่โผล่ขึ้นมาแล้ว ก็ด�ารงตนอยู่ได้ ไม่กลับจม

ลงไปอีก ได้แก่บุคคลจ�าพวกที่มีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีวิริยะ มีปัญญาในกุศล

ธรรมทั้งหลาย แล้วไม่เสื่อม.

อันบุคคลจ�าพวกที่ ๑ นั้น เรียกว่าเป็นอันธพาลปุถุชน ปุถุชนที่เป็นอันธพาล 

คือเป็นผู้โง่เขลาเหมือนอย่างคนบอด บุคคลจ�าพวกที่ ๒ ได้แก่บุคคลสามัญชนทั่วไป 

คือโผล่ขึ้นในกุศลแล้ว ก็กลับจมลงไปในอกุศลอีก แล้วโผล่ขึ้นมาอีก แล้วกลับจมลง 

ไปอีก บุคคลจ�าพวกที่ ๓ นั้นได้แก่กัลยาณปุถุชน ปุถุชนที่เป็นคนดีงาม.
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จ�าพวกที ่๔ ได้แก่บคุคลทีโ่ผล่ข้ึนมาแล้ว เหน็ฝ่ัง มองดฝ่ัูง เป็นโสดาบนับคุคล 

คือละสังโยชน์ได้ ๓ ได้แก่ละสักกายทิฏฐิ ความเห็นยึดถือว่ากายของเรา ละวิจิกิจฉา 

ความเคลอืบแคลงสงสยัในพระรตันตรยัเป็นต้น และละสลีพัพตปรามาส ความลบูคล�า

ศีลและพรตของตนด้วยกิเลสตัณหา ละสังโยชน์คือกิเลสที่เป็นเครื่องผูกร้อยรัดไว้ 

ทั้ง ๓ ประการนี้ได้แล้ว เป็นพระโสดาบัน.

จ�าพวกที่ ๕ ได้แก่บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้ว มองเห็นฝั่ง แลดูฝั่ง แล้วก็เริ่มว่าย

ขึ้นสู่ฝั่ง ได้แก่บุคคลท่ีเป็นพระสกทาคามี ละสังโยชน์ได้ ๓ กระท�ากิเลสกองราคะ

โทสะโมหะให้เบาบางลงไป.

จ�าพวกท่ี ๖ ได้แก่บคุคลทีโ่ผล่ขึน้มาแล้ว ได้ว่ายข้ามไปจนถงึทีน่�า้ตืน้ เท้าหยัง่

ลงถึงพื้นดินได้ ได้แก่บุคคลที่เป็นพระอนาคามี ละสังโยชน์ได้ ๕ คือละสังโยชน์ได้ ๓ 

เหมือนอย่างพระโสดาบัน แล้วละเพิ่มได้อีก ๒ คือกามราคะ ความติดใจรักใคร่อยู ่

ในกาม และปฏิฆะ ความกระทบกระทั่ง.

จ�าพวกที่ ๗ จ�าพวกสุดท้าย คือจ�าพวกที่โผล่ขึ้นมาแล้ว เป็นพวกที่ข้ามแล้ว 

ถึงฝั่งแล้ว เดินขึ้นตลิ่ง เป็นพราหมณ์คือเป็นพระอรหันต์ ได้แก่บุคคลที่ละสังโยขน์ได้

ทั้ง ๑๐ คือละได้ ๕ อย่างพระอนาคามี และละได้อีก ๕ คือรูปราคะ ความติดใจอยู่

ในรูป อรูปราคะ ความติดใจอยู่ในอรูป มานะคือความส�าคัญหมายยึดถือว่าตัวเรา

เป็นต้น อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน และอวิชชา ความไม่รู้ในสัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัว

ความจริง เป็นพระอรหันต์ดั่งนี้.

บุคคลในโลกนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเปรียบกับบุคคลที่ตกน�้า ยังแหวกว่ายอยู่

ในน�า้ คอืในท่ามกลางมหาสมุทร เพราะเป็นผูท้ีถ่กูโอฆะคอืห้วงน�า้ทัง้ ๔ ครอบง�าแล้ว 

ย่อมมี ๗ จ�าพวกดั่งนี้ ตั้งแต่จ�าพวกที่จมน�้าลงแล้วคราวเดียว ก็จมลงเรื่อยไป จนถึง

บคุคลทีข้่ามขึน้จากน�า้ได้ ขึน้สูฝ่ั่งได้ เป็นพระอรหันต์ดัง่นี ้บคุคลในโลกนีอ้าจจะกล่าว

ได้ว่าย่อมพัฒนาคือย่อมปฏิบัติตนเจริญขึ้นโดยล�าดับ ตั้งแต่ในจ�าพวกที่จมลงแล้ว  

จมลงคราวเดียว และเจริญขึ้นเรื่อย ๆ มา คือเป็นอันธพาลปุถุชน แล้วก็เป็นปุถุชน

สามัญท่ัวไป แล้วก็เป็นกัลยาณปุถุชน แล้วก็เป็นพระโสดาบัน เป็นพระสกทาคามี  
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เป็นพระอนาคามี และเป็นพระอรหันต์ในที่สุด การที่เป็นดั่งนี้ก็เพราะว่าเป็นผู้มีจิตใจ

อันน้ีที่เรียกว่าจิต อันเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ เมื่อผ่านชาติภพทั้งหลาย ก็ย่อมม ี

ความรู้เพิ่มขึ้นโดยล�าดับ จนถึงเม่ือได้พบพระพุทธศาสนา ได้ทราบค�าสั่งสอนของ

พระพทุธเจ้าซ่ึงแสดงสจัจธรรม ธรรมะท่ีเป็นตวัความจรงิ อนัรวมเข้าในอริยสจัจ์ทัง้ ๔ 

คือตรัสแสดงให้รู้จักทุกข์ รู้จักเหตุเกิดทุกข์ รู้จักความดับทุกข์ และรู้จักทางปฏิบัติให้

ถงึความดบัทกุข์ เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว จงึได้เจรญิด้วยธรรมะทัง้ ๔ ประการ ดงัพระพทุธ-

ภาษิตที่ตรัสยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้นว่า

เยส� สทฺธา จ สีลญฺจ ปสาโท ธมฺมทสฺสน�

เต เว กาเลน ปจฺเจนฺติ พฺรหฺมจริโยคธ� สุข�

ซึ่งแปลความว่า ศรัทธา ๑ ศีล ๑ ปสาทะ ๑ ธรรมทัสสนะ ๑ ย่อมมีแก่

บคุคลเหล่าใด บคุคลเหล่านัน้แล ย่อมประสบสขุ ย่อมเสวยสขุ อนัหยัง่ลงสูพ่รหมจรรย์

คือความประพฤติอันประเสริฐโดยตามกาล ดั่งนี้.

พระพุทธภาษิตน้ีแสดงธรรมะไว้ ๔ ข้อ คือศรัทธา ๑ ศีล ๑ ปสาทะ ๑  

ธรรมทัสสนะคือความเห็นธรรม ๑

ข้อ ๑ ศรัทธานั้น ได้แก่ความเชื่อในสิ่งท่ีควรเชื่อ โดยปกติท่านแสดงไว้  

๔ ประการ คือกัมมสัทธา ความเชื่อในกรรม วิปากสัทธา ความเชื่อในผลของกรรม 

กัมมัสสกตาสัทธา ความเชื่อในความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน ตถาคตโพธิสัทธา 

ความเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และในพระสูตรทั้งหลายแสดงข้อ ๔ นี้เป็น

ข้อหลัก คือความเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า.

อันศรัทธานั้นกล่าวได้ว่า เมื่อพูดถึงความเชื่อ ทุกคนย่อมมีความเชื่ออยู ่

ด้วยกันเป็นพื้น และก็ต้องอาศัยความเชื่ออยู่เป็นอันมาก ส่ิงอันใดที่ยังไม่เป็นวิสัย 

ของตนทีจ่ะรูไ้ด้ กต้็องอาศยัความเชือ่ไปก่อน แม้แต่ว่าทกุคนทีเ่กดิมาเมือ่ใด เป็นบตุร 

ของใคร ทกุคนกไ็ม่สามารถจะรูไ้ด้ ต้องอาศยัมารดาบดิาซึง่เป็นผูท้ราบและเป็นผูบ้อก

ให้ทราบว่าเกิดเมื่อนั้นเมื่อนี้ และท่านผู้นั้นเป็นบิดา ท่านผู้นี้เป็นมารดา ดั่งนี้เป็นต้น 

ทกุคนกเ็ชือ่ตามทีท่่านบอก เพราะตนเองไม่สามารถทีจ่ะรูด้้วยตนเองได้ เพราะฉะนัน้ 
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สิง่อนัใดกต็ามทีย่งัมใิช่วสิยัทีต่นเองจะรูไ้ด้ด้วยตนเอง กต้็องอาศยัศรทัธา ความเชือ่ใน

ท่านผู้รู้มาบอกไปก่อน และแม้ในเรื่องธรรมดาสามัญทั่วไปก็มีอยู่เป็นอันมาก ในเรื่อง

ธรรมดา เช่นคนเรายงัไม่เคยไปในต่างประเทศ แต่กรู้็ว่ามปีระเทศนัน้มปีระเทศน้ี อยูท่ี่

นั้นอยู่ที่นี้ ก็เชื่อว่าเป็นความจริง ดังนี้เป็นศรัทธาคือความเชื่อ จนกว่าเมื่อใดตนเองมี

ความสามารถไปถึงประเทศนั้น ๆ แล้ว ก็เป็นอันว่ารู้ได้ด้วยปัญญาของตนเอง เพราะ

ตนเองได้ไปถึงแล้ว แต่เมื่อยังไม่ไปถึง ก็ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อไปก่อน แม้แต่ 

ผู้พิพากษา ผู้ตัดสินคดีต่าง ๆ ก็อาศัยศรัทธาคือความเชื่อ เพราะผู้พิพากษาเองนั้น 

มไิด้ไปเหน็ไปประสบด้วยตนเอง ต้องอาศัยหลกัฐานคอืพยานและเอกสารเครือ่งแวดล้อม

ต่าง ๆ เป็นเครื่องวินิจฉัย ท�าให้เกิดวิจารณญาณ ญาณคือความพิจารณาหยั่งรู้ลงไป 

แล้วก็ตัดสินลงไปตามที่พึงเชื่อถือได้ นี้แสดงว่าทุกคนต้องมีศรัทธาคือความเชื่อเป็น

พื้นเพอยู่ด้วยกันทั้งนั้น โดยปริยายคือทางอันหนึ่งท่านแสดงว่า ศรัทธาข้อแรกนี้ได้แก่

ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหว 

ในพระพุทธเจ้านี้ ก็ไปตรงกับข้อที่เรียกว่า ตถาคตโพธิสัทธา ความเชื่อในความตรัสรู้

ของพระพุทธเจ้านั้นเอง.

มาถึงข้อ ๒ ศีล อันศีลนั้น ได้แก่ ความประพฤติเป็นปกติทางกายทางวาจา

และทางใจ อาศัยวนิยัเป็นข้อบัญญตัขิองพระพทุธเจ้า หรอืแม้ศีลของทางบ้านเมอืงกไ็ด้

แก่กฎหมาย คือปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ ศีลจึงต้องมีวินัยเป็นคู่กัน 

คือข้อบัญญัติส�าหรับประพฤติปฏิบัติ และศีลนั้นมีจ�านวนเท่าไร ก็เป็นไปตามวินัยท่ี

บัญญัติเอาไว้ เช่นว่าศีล ๕ ก็คือปฏิบัติวินัยบัญญัติ ๕ ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ

ไว้ส�าหรับคฤหัสถ์ที่จะปฏิบัติทั่วไป ดังที่เราได้สมาทานศีล ๕ กันอยู่ว่า

ข้อ ๑ ปาณาตปิาตา เวรมณี สกฺิขาปท� สมาทิยาม ิข้าพเจ้าสมาทานถือปฏบิตัิ

ตามสิกขาบท คือความเว้นท�าสิ่งที่มีชีวิตให้ตกล่วงไป

ข้อ ๒ ก็เช่นเดียวกัน อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ ข้าพเจ้า

สมาทานสิกขาบทบัญญัติ คือเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้

ข้อ ๓ ก็เช่นเดียวกัน กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ 

ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทบัญญัติ คือเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
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แม้ข้อ ๔ ก็เช่นเดียวกัน มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ ข้าพเจ้า

สมาทานสิกขาบทบัญญัติ คือเว้นจากมุสาวาท การพูดเท็จ

ข้อ ๕ กเ็ช่นเดียวกนั สรุาเมรยมชชฺปมาทฏฺานา เวรมณี สกฺิขาปท� สมาทิยาม ิ

ข้าพเจ้าสมาทานสกิขาบทบญัญตั ิคอืเว้นจากน�า้เมาคอืสุราเมรยั อนัเป็นฐานทีต่ัง้แห่ง

ความประมาท ดั่งนี้.

แม้สกิขาบท ๘ ข้อกเ็ช่นเดยีวกนั สกิขาบททีย่ิง่ไปกว่าคอืสกิขาบท ๑๐ ประการ

ส�าหรบัสามเณร หรอืแม้ ๒๒๗ ประการส�าหรบัภกิษุ กคื็อสมาทานศึกษาตามสิกขาบท

บญัญตั ิ๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๒๒๗ ข้อนัน้เอง เพราะฉะนัน้ ศลีจงึคูก่บัวนิยัดัง่น้ี ศลีมเีท่าไร

กว่็าไปตามวนิยัเท่านัน้ข้อนัน้เอง ลกัษณะของศลีนัน้มเีป็นอนัเดียว คอืความทีเ่ป็นปกติ

กาย ปกติวาจา ปกติใจ ศีลนี้ก็เป็นข้อหนึ่งอันนับเป็นข้อที่ ๒.

ข้อ ๓ ปสาทะ ความเล่ือมใส อันได้แก่ความเลื่อมใสท่ัว ๆ ไป ก็ได้แก่ 

ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ความเลื่อมใสในพระธรรม ความเลื่อมใสในพระสงฆ์.

ข้อ ๔ ก็ได้แก่ ธรรมทสัสนะ คือความเห็นธรรม อนัได้แก่ความเห็นสจัจธรรม 

ธรรมะทีเ่ป็นตัวความจริง ดงัธรรมจกัษุ ดวงตาเหน็ธรรม ท่ีเกดิขึน้แก่ท่านพระอญัญา-

โกณฑญัญะว่า ยงกิฺญจฺ ิ สมุทยธมฺม� สิง่ใดส่ิงหนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สพฺพนตฺ� 

นิโรธธมฺม� สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา ดั่งนี้.

อนึ่ง ท่านแสดงไว้โดยปริยายอันหนึ่งถึงธรรมะทั้ง ๔ ประการนั้นว่า ศรัทธา

ข้อ ๑ นัน้หมายถงึความเล่ือมใสไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้าดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วธรรมทสัสนะ 

ได้แก่ความเห็นธรรม อันได้แก่ความเลื่อมใสไม่หว่ันไหวในพระธรรม คือเห็นธรรม  

ได้ธรรมจักษุดังกล่าวแล้ว ปสาทะซึ่งเป็นข้อที่ ๓ นั้น ได้แก่ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหว

ในพระสงฆ์ ส่วนศีลอันเป็นข้อที่ ๒ นั้น ได้แก่อริยกันตศีล คือศีลที่พระอริยเจ้าใคร่ 

ศีลที่พระอริยเจ้าปรารถนา อันเป็นศีลที่ไม่เป็นท่อน เป็นศีลท่ีไม่เป็นช่องคือไม่ทะลุ 

เป็นช่อง อันเป็นศีลที่ไม่ด่าง อันเป็นศีลท่ีไม่พร้อย อันเป็นศีลท่ีเป็นไท อันเป็นศีล 

ทีว่ญิญูชนคอืผูรู้ส้รรเสรญิ อนัเป็นศลีทีต่ณัหาไม่ลบูคล�า อนัเป็นศีลทีเ่ป็นไปเพือ่สมาธิ 

นี้คือศีล เพราะฉะนั้น จึงเรียงตามอธิบายโดยปริยายอันนั้นว่า ข้อ ๑ คือศรัทธา  
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ข้อ ๒ คือธรรมทัสสนะ ข้อ ๓ คือปสาทะ ข้อ ๔ คือศีล ย�้าความว่า ศรัทธาได้แก่

ความเลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า ธรรมทสัสนะ เหน็ธรรม ได้แก่ความเลือ่มใส

ไม่หวั่นไหวในพระธรรม ปสาทะ ความเลื่อมใส ได้แก่ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวใน 

พระสงฆ์ และศีล ก็ได้แก่อริยกันตศีล คือศีลท่ีพระอริยเจ้าใคร่ ศีลที่พระอริยเจ้า

ปรารถนา คือศีลที่ไม่ขาดเป็นท่อนเป็นช่อง ไม่ทะลุ ดังที่กล่าวมาแล้ว.

ธรรมะทั้ง ๔ ประการนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โสตาปัตติยังคะ คือธรรมที่

เป็นองค์ของพระโสดาบนั อนัหมายความว่า เม่ือบคุคลได้ปฏบิตัตินให้เจรญิด้วยธรรม

ทัง้ ๔ ประการนี ้ทีจ่ะเรยีงตามบาลใีนบทอเุทศว่า ศรทัธา ศลี ปสาทะ และธรรมทสัสนะ 

หรือเรียงตามลักษณะของโสตาปัตติยังคะ คือธรรมะที่เป็นองค์ของพระโสดาบันว่า 

ศรัทธา ธรรมทัสสนะ ปสาทะ ศีล เมื่อเจริญด้วยธรรมะทั้ง ๔ ประการโดยล�าดับขั้น

แล้ว ย่อมยกตนเองจากอันธพาลปุถุชน ขึ้นมาสู่ความเป็นปุถุชนสามัญทั่วไป และขึ้น

มาสู่ความเป็นกัลยาณบุคคล แล้วเลื่อนข้ึนมาเป็นโสดาบันบุคคล สกทาคามีบุคคล  

เป็นอนาคามีบุคคล และเป็นพระอรหันต์ในที่สุด ก็เป็นอันว่าข้ามขึ้นจากน�้าได้ ข้ึนสู ่

ฝั่งได้ ดั่งนี้ ทั้งนี้ก็ด้วยการที่มาปฏิบัติพัฒนาตนเองให้เจริญด้วยศรัทธา ศีล เป็นต้น 

ดังทีก่ล่าวมาแล้วนัน่เอง เพราะฉะนัน้ ธรรมะคอืค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าทัง้หมดนัน้ 

จึงเป็นธรรมะที่พัฒนาบุคคล ท�าบุคคลให้เจริญข้ึน จากภาวะท่ีต�่าสุดขึ้นมาสู่ภาวะที่

สูงสุดโดยล�าดับ.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๓



กัณฑ์ที่ ๘๕ 

สตกิถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ยโต ยโต จ ปาปกํ ตโต ตโต มโน นิวารเยติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคอืค�าสัง่สอนนัน้ โดยปรยิายคอืทางอนัหนึง่ ย่อมแสดงวธิี

ปฏบิตัอิบรมจติใจ ห้ามจติใจจากอารมณ์อันเป็นแหล่งเกดิแห่งบาปอกศุลกรรมทัง้หลาย 

ทั้งนี้อาศัยสติคือความระลึกได้ คู่กับสัมปชัญญะคือความรู้ตัว ประกอบด้วยญาณคือ

ความหยั่งรู ้ หรือปัญญา ความรู้ท่ัวถึง เป็นเครื่องห้ามใจ เป็นเครื่องป้องกันใจ  

เป็นเครือ่งปิดใจจากอารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของบาปอกศุลทัง้หลายดงักล่าว สตปัิญญาคูน่ี้

จึงเป็นข้อส�าคัญที่ทุกคนพึงอบรมให้มีขึ้นอยู่ประจ�าจิตใจของตน.

อันสตินั้น แปลกันว่า ความรู้ระลึกได้ คู ่กับสัมปชัญญะ คือความรู้ตัว 

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงสตไิว้ในหมวดธรรมหลายหมวด กล่าวคอืเป็นธรรมะทีม่อีปุการะ

มาก เป็นธรรมะที่เป็นพละก�าลัง เป็นธรรมะที่เป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ เป็นธรรมะที่เป็น

สติปัฏฐานทั้ง ๔ เป็นธรรมะที่เป็นโพชฌงค์คือข้อสติสัมโพชฌงค์ เป็นธรรมะที่เป็น

องค์มรรคคือสัมมาสติ.
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หมวดแรกธรรมะที่มีอุปการะมากนั้น ได้แก่สติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ 

ความรู้ตวั อนัความระลกึได้พร้อมทัง้ความรูต้วัทีมี่อปุการะมากนี ้ได้แก่ความระลกึได้

และความรู้ตัวในการท�า ในการพูด ในการคิดทั้งหลายของตนเองที่มีอยู่ทุกขณะ  

ก่อนจะท�าก่อนจะพูดก่อนจะคิด ก็ระลึกได้ก่อนว่า เราจักท�าอย่างนี้ เราจักพูดอย่างนี้ 

เราจักคิดอย่างนี้ และในขณะที่ก�าลังท�า ก�าลังพูด ก�าลังคิด ก็รู้ตัวอันเป็นสัมปชัญญะ

เข้ามาประกอบ วา่เราก�าลงัท�าอยู่อย่างนี้ ก�าลงัพดูอยู่อย่างนี้ ก�าลงัคิดอยูอ่ย่างนี้ และ

มสีตริะลกึได้ด้วยว่าการทีจ่ะท�า การทีจ่ะพดู การทีจ่ะคดินัน้ ชัว่หรอืดหีรอืว่าดหีรอืชัว่ 

เมื่อระลึกได้ว่าชั่ว ก็งดเสีย ไม่ท�าไม่พูดไม่คิด เมื่อระลึกได้ว่าดี ก็ท�าก็พูดก็คิดต่อไป 

สติคือความระลึกได้ว่าดีหรือชั่ว หรือว่าชั่วหรือดีนี้ จึงเป็นเครื่องป้องกัน เป็นเคร่ือง

ยบัยัง้ใจ จากการกระท�าท่ีชัว่ท่ีผดิต่าง ๆ จากการพูดทีช่ัว่ทีผ่ดิต่าง ๆ จากการคิดทีช่ัว่

ที่ผิดต่าง ๆ และเป็นการกระตุ้นเตือนใจให้ท�าให้พูดให้คิดในสิ่งที่ดีชอบต่าง ๆ.

เพราะฉะนั้น สติจึงมีอุปการะมากอย่างนี้ ถ้าหากว่าขาดสติที่มีอุปการะมาก

อย่างน้ีแล้ว บุคคลจะไม่ระลึกได้ดังกล่าว และไม่มีความรู้ตัวดังกล่าว เมื่อเป็นดั่งนี้  

จงึท�าชัว่ท�าผดิต่าง ๆ พดูชัว่พดูผดิต่าง ๆ คดิชัว่คดิผดิต่าง ๆ โดยไม่มอีะไรมาแนะน�า

จติใจให้เกดิความส�านึก และไม่มีอะไรมาเป็นเครือ่งยับยัง้ใจ มใิห้ท�ามใิห้พดูมใิห้คดิการ

ที่ชั่วที่ผิด และกระตุ้นเตือนใจให้ท�าให้พูดให้คิดการที่ดีที่ชอบ บุคคลจึงพากันท�าชั่วท�า

ผิดต่าง ๆ พูดชั่วพูดผิดต่าง ๆ คิดชั่วคิดผิดต่าง ๆ เพราะเหตุที่ขาดสติความระลึกได้

และสัมปชัญญะคือความรู้ตัวที่มีอุปการะมากดังกล่าว และท้ังนี้ก็ต้องมีญาณคือ 

ความหยั่งรู ้ และมีปัญญาคือความรู้ทั่วถึงเข้ามาประกอบด้วย สติดั่งท่ีแสดงมานี้  

เป็นสติในหมวดธรรมที่มีอุปการะมาก ๒ อย่างดังกล่าว.

อนึ่ง สติที่เป็นก�าลังเรียกว่าสติพละ สติที่เป็นอินทรีย์หรือเป็นใหญ่ เรียกว่า

สติอินทรีย์หรือสตินทรีย์ มีอธิบายว่าคือความที่มาประกอบด้วยสติ อันเป็นธรรมะ

เครื่องรักษาตัวอย่างยิ่ง ตามระลึกได้ถึงการที่ท�าค�าที่พูดแม้นานได้ ไม่หลงลืม สต ิ

ดังกล่าวมานี้เป็นสติที่เป็นก�าลังในการกระท�าท้ังปวง เป็นสติท่ีเป็นใหญ่ในการกระท�า

ทั้งปวง.
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ข้อว่า สติอันเป็นธรรมเครื่องรักษาตัวอย่างยิ่งนั้น ก็มีอธิบายเช่นเดียวกับสติ

ที่มีอุปการะมาก เพราะว่าความระลึกได้พร้อมทั้งความรู้ตัวดังกล่าวในสติที่มีอุปการะ

มากนั้น ย่อมเป็นเครื่องรักษาตัวเองให้มีความสวัสดี จากการกระท�า ค�าที่พูดและ 

ความคิดทีช่ัว่ต่าง ๆ และทีเ่ป็นก�าลงัและท่ีเป็นใหญ่นี ้มคีวามหมายว่าเป็นธรรมะทีเ่ป็น

เคร่ืองรักษาตัวอย่างยิ่ง คือมีอย่างมาก อย่างรอบคอบ จนถึงไม่มีโอกาสผิดพลาด  

อันเป็นสติที่สมบูรณ์ กับที่มีพิเศษในหมวดนี้ก็คือ การที่ตามระลึกได้ถึงการที่ท�าค�าที่

พดูแม้นานได้ สตทิีม่ลีกัษณะดงักล่าวนีม้ลีกัษณะเป็นอย่างความจ�า ท�าอะไรมาในอดีต 

พูดอะไรมาแล้วในอดีตก็จ�าไว้ได้ คือระลึกได้ ตามระลึกได้ ไม่หลงลืม.

อันความจดจ�าดังกล่าวมาน้ี เป็นการส�าคัญในการท�าการงานท้ังปวง ในการ

ปฏิบัติตน ในการเป็นไปของชีวิตทั้งปวง ภาษาที่เราพูดกันก็อาศัยความจ�า คือจ�าค�าที่

พูดได้ ตั้งแต่ค�าหนึ่ง สองค�า ตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ๆ เป็นเด็กใหญ่ เป็นผู้ใหญ่ มาจนถึง

ในปัจจุบันนี้จึงพูดได้ จึงฟังรู้เรื่องถ้อยค�าที่พูดกัน ทั้งนี้อาศัยความจ�าทั้งนั้น ถ้าหากว่า

ลืมค�าพูดเสียแล้ว ก็พูดไม่ได้ ฟังก็ไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้น แม้ภาษาที่พูดนี้ก็ต้องอาศัย

ความระลึกได้ ความตามระลึกได้ ถึงถ้อยค�าที่พูดหรือที่ฟังมาแล้วในอดีต แม้ในกิริยา

อาการต่าง ๆ ที่กระท�าก็เช่นเดียวกัน ปฏิบัติกระท�ากิริยาอาการทางกายทางวาจาได้

ถูกต้องต่อสังคม ตั้งต้นแต่ในบ้านจนถึงนอกบ้าน ก็อาศัยความจ�านั้นเองคือระลึกได้ 

ตามระลกึได้ว่า จะต้องแสดงอาการกริยิาทางกายทางวาจาอย่างนัน้ ๆ ในเวลาเมือ่เข้า

สูส่มาคมในท่ีนัน้ ๆ กแ็สดงได้ถกูต้อง ควรจะนัง่กน็ัง่ ควรจะยนืกย็นื ควรจะเดินกเ็ดนิ 

ควรจะนอนกน็อน และควรท่ีจะแสดงกริยิาอาการนอบน้อมอย่างไรหรอืปฏิบตัอิย่างไร

ให้เหมาะสม ก็กระท�าให้ถูกต้องแก่ระเบียบของที่ประชุมน้ัน ๆ ดังนี้ก็ต้องอาศัย 

ความระลึกได้ ความตามระลึกได้ถึงกิริยาอาการที่กระท�ามาแล้วในอดีต หรือที่ฝึกหัด

มาแล้วนั้นเอง จึงกระท�าได้ถูกต้อง เพราะฉะนั้น ทุกอย่างแห่งการด�าเนินอาการแห่ง

กาย วาจา ใจในสังคมก็ดี ในการด�าเนินชีวิตก็ดี ต้องอาศัยความจ�าเก่าเป็นข้อส�าคัญ 

ต้องมีความจ�าได้และปฏิบัติในปัจจุบันให้ถูกต้อง แต่ถ้าหากว่าจ�าไม่ได้ การปฏิบัติ 

ในปัจจุบันก็ปฏิบัติไม่ได้ถูกต้อง เพราะฉะนั้น จึงต้องอาศัยความระลึกได้ ความตาม

ระลึกได้ ถึงการที่ท�าค�าที่พูดแม้นานได้แม้ในเรื่องดังกล่าวมานี้.
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แม้ในธรรมะท่ีปฏิบตัก็ิเช่นเดยีวกัน กจ็ะต้องจ�าศลี ๕ ศลี ๘ ได้ จงึจะปฏบัิติ

ในศีลได้ถูกต้อง จะต้องจ�าธรรมะต่าง ๆ ได้ เช่นจะต้องจ�าเรื่องสติ เรื่องสัมปชัญญะ 

ที่มีอุปการะมากอย่างไรได้ถูกต้อง ที่เป็นอินทรีย์และที่เป็นพละอย่างไรได้ถูกต้อง  

เมื่อเป็นเช่นนี้จึงจะปฏิบัติธรรมได้ถูกต้อง ที่เรียกว่าต้องมีการเรียนอันได้แก่ตั้งใจสดับ

ตรับฟัง ตั้งใจอ่าน ตั้งใจก�าหนดจดจ�า เพ่งด้วยใจคือพินิจพิจารณา ขบเจาะด้วยทิฏฐิ 

ความเห็น คือท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง แล้วก็จ�าเอาไว้ ถึงเวลาที่จะปฏิบัติก็ระลึกได้ 

ก็ตามระลึกได้ เพราะฉะนั้น การที่ระลึกได้ ตามระลึกได้ ถึงการที่ท�าค�าที่พูดแม้นาน

ได้ดังเช่นที่กล่าวมานี้ จึงเป็นก�าลังส�าคัญในการปฏิบัติตนเอง ในการปฏิบัติกิจการ  

ในการปฏิบัติกิริยามารยาททั้งหลาย ในที่ประชุมหรือในสังคมดังที่กล่าวมาแล้วได้ 

ถูกต้อง ตลอดจนถึงในการปฏิบัติการงาน แม้ในการปฏิบัติธรรมดังที่กล่าวมา.

สติที่เป็นก�าลังนั้น คือเป็นก�าลังเรี่ยวแรงให้ปฏิบัติได้ ให้ท�าได้ ที่เป็นอินทรีย์

คือเป็นใหญ่นั้น หมายความว่าสติเป็นใหญ่เหนือความหลงลืมสติอันตรงกันข้าม  

ความหลงลืมสติอันตรงกันข้ามนั้น เป็นเหตุให้ไม่มีก�าลังท่ีจะปฏิบัติ เป็นเหตุให ้

ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ แต่เมื่อมีความไม่หลงลืมสติคือมีความระลึกได้ มีความตาม

ระลึกได้ ถึงการที่ท�าค�าที่พูดแม้นานได้ดังที่กล่าวมาแล้ว จึงจะเป็นก�าลังในการปฏิบัติ

งานทั้งปวง เพราะว่ามีสติท่ีเป็นใหญ่ คือเป็นอินทรีย์เหนือความหลงลืมสติที่เรียกว่า

มุฏฐสัจจะ อันตรงกันข้าม สติจึงเป็นก�าลังและเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่ ดั่งนี้.

อนึ่ง สติที่เป็นสติปัฏฐานคือตั้งสตินั้น หมายถึงสติที่เป็นอนุปัสสนา คือเป็น

สติทีพ่จิารณา ตามรูต้ามเหน็กาย เวทนา จติ และธรรมในจติของตนเอง ทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ตรสัแสดงสัง่สอนไว้ว่า เป็นไปเพือ่ความบรสิทุธ์ิของสตัว์ทัง้หลาย เพือ่ก้าวล่วงโสกะ 

ความโศกความแห้งใจ ปริเทวะ ความทุกข์ความโทมนัสใจทั้งหลาย เพื่อดับทุกข์ 

และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรมหรือธรรมที่พึงรู้ ธรรมที่พึงบรรลุ อย่างสูงก็ได้แก่

มรรคมอีงค์ ๘ เพือ่กระท�าให้แจ้งนพิพานคอืความดบัทุกข์ ดัง่นี ้สตปัิฏฐาน ๔ นีเ้ป็น

ข้อปฏิบตัหิลกัในการปฏิบตัอิบรมจติ ท่ีทกุคนพึงตัง้สตติามดตูามรูต้ามเหน็กายของตน

ว่าเป็นอย่างไร เวทนาของตนว่าเป็นอย่างไร จิตของตนว่าเป็นอย่างไร ธรรมในจิต 

ของตนว่าเป็นอย่างไร เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะรู้จักกายของตน รู้จักเวทนาของตน รู้จักจิต
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ของตน รู้จักธรรมะในจิตของตน ทั้งภายในทั้งภายนอก ทั้งเกิดทั้งดับ และรู้อันเป็นที่

ตั้งของสติเพื่อสมาธิ เพราะว่ากายมีอยู่ส�าหรับเป็นกรรมฐานที่ตั้งของจิต เวทนามีอยู่

ส�าหรับเป็นกรรมฐานทีต่ั้งของจิต จติมอียู่ส�าหรบัเป็นกรรมฐานทีต่ั้งของจิต ธรรมะใน

จิตมีอยู่ส�าหรับเป็นกรรมฐานที่ตั้งของจิต ดั่งนี้ก็เป็นสติปัฏฐาน เป็นที่ตั้งของสติเพื่อ

สมาธิ ทั้งเป็นไปเพื่อปัญญา.

อนึง่ สตทิีเ่ป็นสมัโพชฌงค์ องค์แห่งความตรสัรูพ้ร้อม ได้แก่ สตสิมัโพชฌงค์ 

ก็ได้แก่สติปัฏฐานนั่นแหละ แต่ว่าเป็นไปเพื่อโพชฌงค์ คือเพื่อเป็นองค์ของตรัสรู้หรือ

ของความรู้ เพราะเป็นความระลกึให้รูจ้กัเลอืกเฟ้นธรรม เพราะธรรมทีจ่ะเลอืกเฟ้นนัน้ 

จ�าที่จะต้องมีสติระลึกธรรมนั้น ๆ ให้ได้เสียก่อนว่าเป็นธรรมนั้น ๆ ซึ่งกล่าวโดยสรุป

แล้ว ก็ระลึกให้ได้ว่านี่เป็นกุศล นี่เป็นอกุศล นี่เป็นอัพยากฤตคือธรรมที่เป็นกลาง ๆ 

ไม่ใช่กศุลไม่ใช่อกศุล และเมือ่มสีตริะลกึได้อย่างนีแ้ล้ว กร็ะลึกได้ว่า ล�าพงักาย เวทนา 

จิต ธรรมที่เป็นกลาง ๆ นั้น ก็เป็นกลาง ๆ แต่เมื่อมีอกุศลบังเกิดขึ้นประกอบกับกาย

เวทนาจิตธรรมทั้ง ๔ นั้นก็ประกอบด้วยอกุศล เมื่อมีกุศลบังเกิดขึ้นประกอบ ทั้ง ๔ 

นั้นก็ประกอบด้วยกุศล สติระลึกได้ให้รู้จักธรรมนั้น ๆ ดั่งนี้ ก็เป็นไปเพื่อความเลือก

เฟ้นธรรม ให้รู้จักว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรเป็นกลาง ๆ เมื่อเป็นดั่งนี้  

ก็จะท�าให้เกิดความเพียรละส่วนท่ีเป็นอกุศล อบรมส่วนที่เป็นกุศลให้มีขึ้น และเมื่อ

ปฏิบัติมีความเพียรดั่งนี้ ก็จะได้มีปีติคือความอิ่มใจ ได้ปัสสัทธิคือความสุขสงบกาย 

สงบใจ มีความสุข ได้สมาธิ ความตั้งใจมั่น และได้อุเบกขา คือความเข้าไปวางเฉย 

ในธรรม ว่าเป็นสติสัมโพชฌงค์.

อนึ่ง เมื่อปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นมาจนถึงเป็นสติสัมโพชฌงค์ดั่งนี้ ก็เล่ือนขึ้นมา 

เป็นสมัมาสต ิคอืความระลกึชอบทีเ่ป็นองค์มรรค สตทิีเ่ป็นองค์มรรคนี ้ย่อมประกอบ

ด้วยองค์มรรคอีก ๗ สนับสนุน คือประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมา-

สังกัปปะ ความด�าริชอบ อันเป็นปัญญา สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ  

การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ อันเป็นศีล สัมมาวายามะ เพียรชอบ กับ

สัมมาสมาธิ ความตั้งใจม่ันชอบ อันเป็นส่วนสมาธิร่วมกับสติ ซึ่งเป็นส่วนสมาธิ 

ด้วยกัน ก็เป็นมรรคมีองค์ ๘ เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว สัมมาสตินี้เองที่ท่านแสดงว่า ก็ได้แก่
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สติปัฏฐานทั้ง ๔ นั่นแหละที่เลื่อนขึ้นเป็นสัมมาสติ สติชอบ เพราะเป็นสติที่ท�าให้ได้

ปรญิญา คอืความก�าหนดรูจ้กักาย พรากออกจากกาย ไม่ยดึกาย ให้ก�าหนดรูจ้กัเวทนา 

พรากออกจากเวทนา ไม่ยดึเวทนา ให้ก�าหนดรูจ้กัจติ พรากออกจากจติ ไม่ยึดจติ ให้

ก�าหนดรู้จักธรรมะในจติ พรากออกจากธรรมะในจิต ไม่ยึดธรรมะในจติ เม่ือเป็นด่ังนี้ 

จึงไม่ยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก คือในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม ฉะนั้น จึงเป็นไป

เพื่อสัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสมาธิ ความตั้งใจม่ันชอบ อันท�าให้ศีลคือ 

สมัมาวาจา สมัมากมัมันตะ สมัมาอาชวีะ กเ็ป็นศลีทีเ่ป็นมรรคขึน้มา ทัง้ประกอบด้วย

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ ที่เป็นตัวปัญญา ก็เป็น 

องค์มรรคขึ้นมา ดั่งนี้ก็เป็นไปเพื่อมรรค เพื่อผล เพื่อนิพพานในที่สุด.

เพราะฉะน้ัน สติจึงมีเป็นอันมาก พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังที่กล่าวมา  

เป็นสติที่มีอุปการะมาก เป็นสติท่ีเป็นพละเป็นก�าลัง หรือเป็นอินทรีย์ เป็นสติที่เป็น 

สตปัิฏฐาน เป็นสตทิีเ่ป็นสตสิมัโพชฌงค์ในโพชฌงค์ เป็นสตทิีเ่ป็นสัมมาสตว่ิาระลกึได้

ชอบในองค์มรรค เป็นไปเพื่อมรรค ผล นิพพานด้วยประการฉะนี้ สติดังที่กล่าวมานี้ 

แม้ยกสติขึ้นเป็นที่ตั้ง แต่ก็ประกอบด้วยสัมปชัญญะคือความรู้ตัว ประกอบด้วยญาณ

คือความหยั่งรู้ ประกอบด้วยปัญญาคือความรู้ทั่วถึงมาโดยตลอดทุกข้อ เพราะฉะนั้น 

เมือ่เรียกสัน้แล้วจึงเป็นสตแิละปัญญา ย่อมเป็นเครือ่งกัน้ใจจากอารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้ของ

บาปอกศุลทัง้หลาย เพราะว่ามพีระพทุธภาษติทีย่กขึน้ไว้อนัแปลความว่า “บาปเกดิขึน้

จากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้น ๆ” บาปก็คือความชั่ว มีความหมายทั้งที่

เป็นตัวกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจ อันได้แก่กิเลสกองโลภ กิเลสกองโกรธ กิเลส 

กองหลง หรอืตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก และมคีวามหมายถงึทัง้อกศุลเจตนาคือ

เจตนาความจงใจท่ีเป็นอกศุล ซ่ึงให้ประกอบกรรมทีเ่ป็นอกศุลทัง้หลายทางกายทีเ่รยีก

ว่ากายกรรม คือฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง ประพฤติผิดในกามบ้าง ที่เป็นบาปเป็น

อกุศลทางวาจาที่เรียกว่าวจีกรรม คือพูดเท็จบ้าง พูดส่อเสียดบ้าง พูดค�าหยาบบ้าง  

พูดเพ้อเจ้อบ้าง และที่เป็นบาปเป็นอกุศลทางใจที่เรียกว่ามโนกรรม ได้แก่โลภเพ่งเล็ง

สมบัติของเขามาเป็นของตนบ้าง พยาบาท ปองร้ายเขาบ้าง มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด

จากท�านองคลองธรรมบ้าง ท้ังหมดน้ีรวมเรยีกว่าเป็นบาป เกดิจากอารมณ์ใด ๆ เกดิจาก



564 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

อารมณ์คือรูปที่ตาเห็น เกิดจากอารมณ์คือเสียงท่ีหูได้ยิน เกิดจากอารมณ์คือกล่ินท่ี

จมูกได้ทราบ เกิดจากอารมณ์คือรสที่ล้ินได้ทราบ เกิดจากอารมณ์คือโผฏฐัพพะ  

สิง่ถูกต้องทางกายทีก่ายได้ทราบ เกดิจากธัมมารมณ์ เรือ่งราวทางใจทีใ่จได้รูไ้ด้คดิ คอื

อารมณ์เหล่านัน้เป็นทีต้ั่งของกเิลส และเป็นทีต่ัง้ของอกศุลทัง้หลายดงักล่าว กใ็ห้มสีติ

มีปัญญาคอยห้ามใจจากอารมณ์น้ัน ๆ คือเมื่อได้เห็นรูปอะไรทางตาก็ดี ได้ยินเสียง

อะไรทางหูก็ดี ได้ทราบกลิ่นอะไรทางจมูกก็ดี ได้ทราบรสอะไรทางลิ้นก็ดี ได้ทราบสิ่ง

ถูกต้องอะไรทางกายก็ดี ได้ทราบเรื่องราวอะไรทางใจก็ดี ก็ให้สักแต่ว่าได้เห็น ได้ยิน 

ได้ทราบ ได้รู้ ได้คิด ไม่ยึดถือสิ่งท่ีตาเห็น สิ่งที่หูได้ยิน สิ่งที่จมูกได้ทราบ สิ่งที่ล้ิน 

ได้ทราบ สิ่งที่กายได้ทราบ และเรื่องราวที่ใจได้รู้ได้คิด มาก่อเกิดชอบบ้าง ชังบ้าง  

หลงบ้าง ไหลเข้าไปสู่ใจ ไม่ยึดถือดั่งนี้ เมื่อเป็นดั่งนี้ อารมณ์เหล่านี้มาแล้วก็ผ่านไป 

ไม่สามารถจะช�าแรกเข้าสูจ่ติใจ ก่อให้เกิดโลภ โกรธ หลงหรือความด้ินรนทะยานอยากได้ 

ใช้สติพร้อมทั้งปัญญาคอยป้องกันใจ คอยกั้นใจไว้ได้ดั่งนี้แล้ว ก็จะท�าให้พบกับความ

หลุดพ้น ความปล่อยวาง ความเป็นอิสระเสรีแก่ใจของตนเอง และมีความสุข.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๔ กันยายน ๒๕๓๓
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ปญฺจิเม ภิกฺขเว ผาสุวิหารา, กตเม ปญฺจ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน เมตฺตํ 

กายกมฺมํ ปจฺจุปฏฺติํ โหติ สพฺรหฺมจารีสุ อาวิ เจว รโห จาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนนั้น ย่อมแสดงสัจจธรรม ธรรมะท่ีเป็นตัว

ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม ก็คือตรัสรู้สัจจธรรม 

ธรรมะที่เป็นตัวความจริง อันได้แก่อริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือ

ตรัสรู้ในทุกข์ ก็คือตรัสรู้ว่า แม้ความเกิดเป็นทุกข์ แม้ความแก่เป็นทุกข์  

แม้ความตายเป็นทุกข์ แม้ความโศกความแห้งใจ ความรัญจวนคร�่าครวญใจ ความไม่

สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคบัแค้นใจ เป็นทกุข์ ความประจวบด้วยสตัว์ทัง้หลาย

ที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสัตว์ท้ังหลายท่ีเป็นท่ีรักเป็นทุกข์ ความ

ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นทียึ่ดถือทัง้ ๕ ประการเป็นทกุข์

ตรัสรู้ในสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์นั้น คือตรัสรู้ว่า ตัณหาความดิ้นรนทะยาน

อยาก สหรคตคือเป็นไปกับด้วยนันทิ ความเพลิน มีความอภินันท์ยิ่งข้ึนในอารมณ ์
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นั้น ๆ จ�าแนกออกเป็นกามตัณหา ความดิ้นรนไปในกาม ภวตัณหา ความดิ้นรนไป 

ในภพ ความเป็นนัน่เป็นน่ี วภิวตณัหา ความด้ินรนไปในความไม่เป็นนัน่เป็นนี ่เป็นสมุทัย 

เหตุให้เกิดทุกข์

ตรัสรูใ้นสจัจะคือนโิรธ ความดบัทกุข์ กคื็อตรสัรู้ว่า ความดบัตณัหาได้สิน้เชงิ 

ความสละความวางความปล่อยไม่พัวพันแห่งตัณหานั้น ตัณหาดับไปหมด เป็นความ

ดับทุกข์

ตรัสรู้ในมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้น ก็คือตรัสรู้ว่า มรรคคือ 

ทางมีองค์ ๘ อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ  

สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ 

สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกได้ชอบ สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ 

เป็นเหตุคือเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์.

พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ ก็คือตรัสรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ข้อที่ว่าตรัสรู้เองนั้นก็ 

คือว่า เมื่อทรงปฏิบัติไปในมรรคมีองค์ ๘ ก็ทรงได้ญาณคือความหย่ังรู้ บังเกิดขึ้น 

ในธรรมะที่มิได้เคยทรงสดับมาก่อน จากครูบาอาจารย์ที่ไหนทั้งสิ้นดังกล่าวนั้น คือ

ญาณ ความหยั่งรู้ในทุกข์ ในเหตุเกิดทุกข์ ในความดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความ

ดับทุกข์ ทรงได้ญาณความหยั่งรู้ด้วยพระองค์เองดั่งนี้ จึงชื่อว่าตรัสรู้เอง โดยชอบนั้น

ก็คือ โดยที่ทรงปฏิบัติมาในมรรคมีองค์ ๘ และทรงได้สัมมาญาณ ความรู้ชอบ  

สัมมาวิมุตติ ความหลุดพ้นชอบ ประกอบเข้าอีก เพราะฉะนั้น จึงเป็นสัมมาสัมพุทโธ 

ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ.

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าครัน้ได้ตรสัรูแ้ล้ว กไ็ด้ทรงแสดงธรรมส่ังสอน โดยปรยิาย

คอืทางเป็นอันมาก แก่เวไนยนกิรคอืแก่หมูช่นทีจ่ะพงึแนะน�าได้ และได้ทรงตอบปัญหา

ทีม่ผีูม้ากราบทูลถามโดยธรรม น�าให้เขาเกดิศรทัธา ความเชือ่ ปสาทะ ความเลือ่มใส

เป็นอันมาก 

ดงัทีมี่แสดงในพระสตูรหน่ึงว่า ชีวกผูห้นึง่ได้เข้ามาเฝ้าพระพทุธเจ้าและกราบทลู

พระองค์ว่า มผีูก้ล่าวว่าพระสมณโคดมเสวยอทุทสิสมงัสะ คอืเสวยเนือ้ทีเ่ขาเจาะจงท�า
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ถวาย เป็นอันว่าพระองค์ทรงอาศัยกรรม คือทรงร่วมกรรมคือปาณาติบาตกับเขาผู้ซึ่ง

ฆ่าสตัว์ตดัชวีติ และน�าเนือ้มาถวายนัน้ พระองค์จงึได้ตรสัตอบว่า ค�ากล่าวดงักล่าวนัน้

เป็นค�ากล่าวตู่ เพราะว่าเนื้อนั้นมี ๒ อย่าง คือเนื้อท่ีไม่ควรบริโภค และเนื้อท่ีควร

บรโิภค เนือ้ทีไ่ม่ควรบรโิภคนัน้ คอืเนือ้ท่ีได้เห็นว่าเขาฆ่าเพือ่ทีจ่ะน�ามาถวายหรอืน�ามา

ให้ประการหนึ่ง เนื้อท่ีได้ยินมาว่าเขาฆ่าเพื่อจะน�ามาถวายหรือน�ามาให้ประการหนึ่ง 

เนื้อที่ได้รังเกียจสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อจะน�ามาถวายหรือน�ามาให้ประการหนึ่ง เนื้อทั้ง ๓ 

ประเภทเหล่าน้ีไม่ควรบริโภค พระตถาคตก็ไม่ทรงบริโภค และทรงบัญญัติพระวินัย

ห้ามพระสงฆ์สาวกทัง้หลายบริโภคด้วย ส่วนเนือ้อกีประการหนึง่ คอืเนือ้ทีไ่ม่ประกอบ

ด้วยองค์ ๓ หรือฐานะทั้ง ๓ นั้น คือเนื้อที่ไม่ได้เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อจะน�ามาถวายหรือ

น�ามาให้ เนือ้ทีไ่ม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเพือ่จะน�ามาถวายหรอืน�ามาให้ เนือ้ทีม่ไิด้รังเกยีจสงสยั

ว่าเขาฆ่ามาถวายหรอืน�ามาให้ เป็นเน้ือทีเ่ขาจัดการของเขา เป็นไปในท้องตลาดเป็นต้น 

อันเรียกว่า ปวัตตมังสะ เนื้อที่เป็นไปโดยตามเรื่องที่เขาจัดการกันไปเอง ไม่ได้มุ่งไม่

ได้เจาะจงท่ีจะน�ามาถวายพระองค์หรือท่ีจะน�ามาให้ เนื้อดังกล่าวมานี้เป็นเนื้อที่ควร

บริโภคได้.

และพระองค์ได้ตรัสต่อไปว่า ภิกษุนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่อาศัยผู้อื่นเป็นอยู่  

เพราะฉะนั้น เมื่อประชาชนเขาจัดหาเนื้อที่เป็นปวัตตมังสะคือเนื้อที่เป็นไปตาม 

ท้องตลาดเป็นต้นนั้นมา อันเป็นเนื้อทั่ว ๆ ไป แล้วเขาน�ามาบริโภคของเขาเอง และ

เขาแบ่งถวายภิกษุท้ังหลายด้วย ภิกษุท้ังหลายนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนให้แผ่พรหม

วิหารธรรมท้ัง ๔ คือธรรมะอันเป็นท่ีอยู่ของพรหม คือแผ่ใจออกไปอันประกอบด้วย

เมตตา ปรารถนาให้เป็นสุข ประกอบด้วยกรุณา คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ประกอบด้วย

มุทิตา ความพลอยยินดีในความพรั่งพร้อมด้วยสมบัติมิให้เสียหาย และประกอบด้วย

อเุบกขา พิจารณาหย่ังลงในกรรมว่า สตัว์ทัง้หลายมกีรรมเป็นของของตน เป็นทายาท

รับผลของกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศัย  

จักกระท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว ก็จักต้องรับผลของกรรมนั้น ภิกษุท้ังหลายให้แผ่

พรหมวิหารธรรมทั้ง ๔ นี้ไปเป็นอัปปมัญญา คือไม่มีประมาณ แผ่ไปในสัตว์ทั้งปวง 

และเมือ่ภิกษรุบันมินต์เข้าไปฉนั เขาอังคาสคอืถวายด้วยบณิฑบาตอนัประณตี กไ็ม่คดิ

ว่า ดีจริง ขอให้เขาถวายอย่างนี้ต่อไป ฉันแต่บิณฑบาตชนิดที่ไม่ติดอยู่ ไม่สยบ  



568 ญาณสังวรเทศนา ๑๐๐ กัณฑ์

ไม่พอใจติดอยู่ ไม่ถูกรสอาหารครอบง�า เป็นผู้พิจารณาเห็นโทษบริโภค มีปัญญาเป็น

เครื่องแล่นออก ภิกษุทั้งหลายย่อมปฏิบัติดั่งนี้.

พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามชีวกว่า ภิกษุนั้นคิดว่าบริโภคเพื่อเบียดเบียนตน  

เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นหรือไม่ ชีวกก็กราบทูลว่า ไม่เป็น

เช่นนัน้ พระพทุธเจ้ากต็รสัถามว่า เม่ือเป็นเช่นนัน้ก็เป็นอนัว่า ฉันอาหารไม่มโีทษมใิช่

หรือ ชีวกก็กราบทูลว่า ใช่ ดั่งนี้ ชีวกก็กราบทูลสรรเสริญพระองค์ว่า ได้ยินว่าพรหม

เป็นเมตตาวิหารี คือเป็นผู้อยู่ด้วยเมตตา ความคิดปรารถนาให้เป็นสุข และบัดนี้ก็ได้

เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสักขีพยานว่า ภควา เมตฺตาวิหารี พระผู้มีพระภาคเจ้าได้

ทรงอยูด้่วยเมตตาเป็นวหิารธรรมคือมีธรรมเป็นเครือ่งอยู ่ดัง่นี ้พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสั

ต่อไปว่า บุคคลพงึมุ่งร้ายเบียดเบยีนใคร ๆ ด้วยราคะโทสะ โมหะ อนัใด พระพทุธองค์

ทรงละราคะ โทสะ โมหะอันนั้นได้แล้ว ถ้าชีวกหมายความอย่างนี้ ก็ทรงอนุญาต  

ชวีกก็กราบทูลว่า หมายอย่างนัน้ พระผูมี้พระภาคเจ้าได้ตรัสค�านีว่้า ผูใ้ดฆ่าสัตว์เจาะจง

พระองค์หรอืสงฆ์สาวก ผูนั้น้ย่อมให้พระองค์และสงฆ์สาวกยนิดีด้วยเนือ้เป็นอกปัปิยะ

คือเนื้อที่ไม่สมควร ย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก 

ครัน้พระผูม้พีระภาคเจ้าได้ตรสัค�านีอ้ย่างนัน้แล้ว ชวีกโกมารภจัจ์ก็ได้กราบทลู

ว่า เป็นอัศจรรย์ ไม่เคยมี ภิกษุทั้งหลายย่อมบริโภคอาหารที่เป็นกัปปิยะคือที่สมควร 

บริโภคอาหารที่ไม่มีโทษ ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก 

เหมือนอย่างทรงหงายหม้อที่คว�่าอยู่ อย่างนี้เป็นต้น ดั่งนี้.

ตามพระพทุธภาษตินีไ้ด้แสดงถงึพระองค์เอง ซึง่ชวีกอนัหมายถึงชวีกโกมารภจัจ์

น้ันเองได้กราบทูลถามมาตั้งแต่ในเบ้ืองต้นว่า เขาว่าพระพุทธองค์ทรงฉันเนื้อสัตว์  

ก็เท่ากับว่าได้ร่วมกรรมปาณาติบาตกับเขาด้วย พระองค์จึงตรัสค�านี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย

อนัหมายถึงพระองค์นัน้ บรโิภคเนือ้สัตว์ทีบ่รสิทุธิ ์อนัประกอบด้วยฐานะทัง้ ๓ ประการ 

คอืไม่ได้เหน็ ไม่ได้ยนิ ไม่ได้รงัเกยีจสงสยั ว่าเขาฆ่าเพือ่ตนคือเพือ่น�ามาถวายหรอืเพือ่

น�ามาให้ ดั่งนี้ และก็ได้มีปกติแผ่พรหมวิหารธรรมไปเป็นอัปปมัญญาในสรรพสัตว ์

ทกุถ้วนหน้า ประกอบด้วยเมตตาเป็นต้น และขณะทีบ่ริโภคนัน้กไ็ม่ได้ตดิในรสอาหาร 

ไม่ได้สยบติดอยู่ ไม่ได้ถูกตัณหาในอาหารครอบง�า มีปกติมองเห็นโทษในการบริโภค 
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และมีปัญญาเป็นเครื่องแล่นออกอย่างนี้ ชีวกโกมารภัจจ์จึงได้กราบทูลว่า พระผู้มี- 

พระภาคเจ้าทรงมีเมตตาเป็นเครื่องอยู่ เหมือนอย่างที่ได้ยินว่า พรหมมีเมตตาเป็น

เครื่องอยู่ ฉะน้ัน พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่า “พระองค์ได้ทรงละราคะ โทสะ โมหะ  

อันเป็นเครื่องเบียดเบียนมุ่งร้ายใครและใครเสียได้” ดั่งนี้.

เพราะฉะน้ัน ตามพระพทุธภาษิตทีต่รสันี ้จึงแสดงว่า พระองค์เองทรงละราคะ 

โทสะ โมหะเสยีได้ และกพึ็งกล่าวได้ว่า พระองค์ทรงแสดงธรรมกเ็พ่ือละราคะ เพือ่ละ

โทสะ เพื่อละโมหะ บุคคลผู้มีความเชื่อในพระพุทธศาสนาเช่นชีวกโกมารภัจจ์นั้น  

จึงได้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในความตรัสรู้ของพระองค์ เชื่อในกรรม เชื่อในผลของกรรม 

เชือ่ในความทีส่ตัว์มกีรรมเป็นของของตน เป็นผูท้ีม่ศีลี ตัง้ต้นแต่ศลี ๕ เป็นปกต ิและ

เป็นผู้ที่มีการสดับตรับฟังมาก คือได้สดับตรับฟังธรรมท่ีเป็นค�าสั่งสอนของพระองค ์

เป็นผูท้ีม่จีาคะ การสละบริจาค เป็นผูท้ีม่ปัีญญาคอืความรูท้ัว่ถงึในคตขิองกรรม ตลอด

จนถึงสัจจธรรมคือธรรมที่เป็นตัวความจริง ตามที่ทรงสั่งสอน เพราะฉะนั้น จึงได้ฟัง

ธรรมของพระพทุธเจ้าเข้าใจและเจรญิศรทัธาปสาทะยิง่ขึน้ ตรงกนัข้ามกบับุคคลทีมิ่ได้

สดับในพระธรรมวินัยน้ี ยังเป็นปุถุชน เป็นผู้ที่มีกิเลสหนา เป็นผู้ที่ปราศจากศรัทธา 

เป็นผู้ที่ปราศจากศีล เป็นผู้ที่มิได้สดับตรับฟังมาก เป็นผู้ที่ไม่มีจาคะ การสละเผื่อแผ่

เจอืจาน เป็นผูท่ี้ไม่มีปัญญาในธรรม ตลอดจนถงึในสัจจธรรม ธรรมะท่ีเป็นตวัความจรงิ 

บุคคลจ�าพวกนี้ก็ฟังธรรมะเข้าใจได้ยาก เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอา

ไว้ว่า “อันธรรมกถาคือถ้อยค�าที่แสดงธรรมนั้น มี ๒ ประเภท คือ ทุกถา ที่แปลว่า

ถ้อยค�าที่พูดยาก คือถ้อยค�าที่พูดได้ผลยาก กับสุกถา แปลว่าถ้อยค�าที่ดี คือถ้อยค�าที่

พูดได้ผลดี.”อันทุกถาคือถ้อยค�าที่พูดยาก อันหมายความว่าได้ผลยากนั้น ก็ได้แก่  

สัทธากถา ถ้อยค�าที่แสดงศรัทธา ความเชื่อดังที่กล่าวมาแล้ว แก่ผู้ที่ไม่มีศรัทธา  

สีลกถา ถ้อยค�าที่แสดงศีลแก่บุคคลที่ทุศีล ถ้อยค�าที่แสดงพาหุสัจจะคือว่าที่สดับตรับ

ฟังมามาก แก่บุคคลท่ีมีการสดบัตรบัฟังน้อย จาคกถา ถ้อยค�าทีแ่สดงการสละบรจิาค

แก่คนที่มักตระหนี่ และปัญญากถา ถ้อยค�าที่แสดงปัญญาแก่บุคคลที่เป็นทุปัญญาคือ

มีปัญญาชั่ว ปัญญาผิด ปัญญาทึบ ปัญญาทราม เพราะว่าเมื่อแสดงศรัทธาเป็นต้น  

แก่ผูท้ีไ่ม่มศีรทัธาเป็นต้นแล้ว บคุคลทีไ่ม่มีศรทัธาเป็นต้นนัน้กจ็ะไม่พอใจ กจ็ะมีความ
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โกรธ มคีวามงุน่ง่านใจ และแสดงอาการท่ีโกรธ อาการทีงุ่น่ง่านใจให้ปรากฏ ปราศจาก

ความสขุความปราโมทย์ในธรรม ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ การเทศน์คอืแสดงธรรมแก่บคุคล

ผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นนั้น จึงเรียกว่าเป็นธรรมเทศนาที่ได้ผลยากหรือไม่ได้ผล แต่ว่า 

ถ้าตรงกันข้าม การแสดงธรรมแก่ผู้ที่มีศรัทธาเป็นต้น เรียกว่า สุกถา คือถ้อยค�าที่

กล่าวง่าย คือแสดงได้ผลง่าย ที่ตรัสเอาไว้ก็ได้แก่สัทธากถา ถ้อยค�าที่แสดงศรัทธา 

แก่ผู้ที่มีศรัทธา ถ้อยค�าที่แสดงศีลแก่ผู้ที่มีศีล ถ้อยค�าที่แสดงพาหุสัจจะแก่บุคคลที่ได้

สดับตรับฟังมามาก ถ้อยค�าที่แสดงจาคะคือการสละบริจาคแก่บุคคลท่ีมีจาคะคือ 

การสละบริจาค ถ้อยค�าที่แสดงปัญญาแก่บุคคลที่มีปัญญา.

ธรรมเทศนาคือถ้อยค�าที่แสดงศรัทธาเป็นต้นแก่ผู้มีศรัทธาเป็นต้นดังกล่าวนี ้

ย่อมท�าให้ผู้ฟังน้ันได้สุข ได้ปราโมทย์คือความสุขความบันเทิงใจ ได้ความสบายใจ 

ปราศจากความโกรธ ความอึดอัด และย่อมแสดงความพอใจ ความสุขหรือปราโมทย ์

ให้ปรากฏดั่งนี้ เพราะฉะนั้น บรรดาสาธุชนทั้งหลายซึ่งได้มาฟังธรรม มีก�าลังในการ

ฟังธรรมและมีความพอใจในการฟังธรรม ก็กล่าวได้ว่า ล้วนเป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อ 

ในกรรม ในผลของกรรม ในความท่ีสัตว์มีกรรมเป็นของของตน ในความตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้า และเป็นผู้ที่มีศีล เช่นศีลอุโบสถ ถ้าปกติก็มีศีล ๕ และเป็นพหูสูต คือ

เป็นผู้ได้สดับตรับฟังมาก เพราะได้ฟังธรรมที่พระสงฆ์ได้แสดงเนือง ๆ เช่นในวันพระ 

เป็นผูท้ีม่จีาคะคือการสละบรจิาค เป็นผูท้ีม่ปัีญญาคอืความรูจ้กับาปบญุคณุโทษ ประโยชน์

มิใช่ประโยชน์ ตลอดจนถึงได้รู้สัจจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน แม้โดยปริยัติ 

เมือ่เป็นเช่นนี ้ธรรมกถาท่ีแสดงกช่ื็อว่าเป็นสกุถา คือแสดงได้ง่ายและแสดงได้ประโยชน์ 

อนัแสดงว่าผูฟั้งทัง้หลายต่างเป็นผูม้ศีรทัธา เป็นผูม้ศีลี เป็นผูเ้ป็นพหสูตู เป็นผูบ้ริจาค 

เป็นผู้มีปัญญา ตามสมควรแก่ฐานะของตนของตน.

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนกถาทั้ง ๒ คือกถาที่แสดงได้ยาก กับกถาที่แสดง

ได้ง่าย โดยนัยที่แสดงมานี้ อันธรรมกถานั้นย่อมเป็นธรรมกถานั่นเอง จะเป็นทุกถาก็

เป็นธรรมกถา จะเป็นสุกถาก็เป็นธรรมกถา แต่ว่าที่เป็นทุกถานั้น เพราะไปแสดงแก่

ผูท้ีไ่ม่มศีรัทธาเป็นต้น เพราะฉะนัน้ จงึเป็นกถาทีแ่สดงได้ยากคอืได้ผลยาก แต่ว่าเมือ่

แสดงแก่ผู้มีศรัทธาเป็นต้นแล้ว ก็แสดงได้ง่ายคือแสดงได้ผลดี ด้วยประการฉะนี้.
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อนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้สาธุชนทั้งหลาย ต่างอยู่กันด้วย 

ความผาสุก อันความอยู่กันด้วยความผาสุกนั้นเป็นความส�าราญ และหมู่ที่อยู่ด้วยกัน

มาก ๆ และอยู่ด้วยกันตลอดเวลานาน เช่นว่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลา ๓ เดือนเศษใน

ช่วงเข้าพรรษา ก็พึงอยู่ด้วยกันผาสุก ทั้งนี้ก็ประกอบด้วยผาสุวิหารธรรม คือธรรมะที่

เป็นเครื่องอยู่ผาสุก ๕ ประการ อันได้แก่

๑.  เมตตากายกรรม ตั้งกายกรรม กรรมทางกาย ประกอบด้วยเมตตา 

ต่อกัน

๒.  เมตตาวจีกรรม ตัง้วจกีรรมคอืการพดูด้วยวาจาถงึกนั ประกอบด้วยเมตตา

๓.  เมตตามโนกรรม ตั้งมโนกรรม ประกอบด้วยเมตตาต่อกัน

๔.  สีลสามัญญตา ความเป็นผู้มีศีลเสมอกัน อันได้แก่ความตั้งใจปฏิบัติใน

สกิขาบทบญัญตัขิองพระพทุธเจ้าตามฐานะของตน เช่นเป็นภกิษกุป็ฏบิตัอิยูใ่นปาตโิมกข-

สังวรศีล ในอาชีวปาริสุทธิศีลเป็นต้น ตามพุทธบัญญัติสม�่าเสมอกัน และ

๕.  ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิคือความเห็นท่ีเสมอกัน คือมีความเห็นมุ่งท่ีจะ

ออกจากทุกข์สม�่าเสมอกัน ไม่มีความเห็นผิดแตกต่างกันจากการที่มุ่งออกจากทุกข์

เพราะว่าอันความเห็นน้ัน เม่ือว่าถึงความเห็นแต่ละชนิด ทั่ว ๆ ไปก็จะมีแตกต่าง 

กันบ้าง เหมือนกันบ้าง แต่ก็ให้ตรงกันในข้อที่เป็นนิยยานิกทิฏฐิคือความเห็นที่ออก 

จากทุกข์ คือมุ่งปฏิบัติออกจากราคะ โทสะ โมหะ เพื่อละราคะโทสะโมหะ ด้วยกัน 

และเมือ่เป็นดัง่นี ้กช่ื็อว่าเป็นนยิยานกิทิฏฐคิอืเป็นความเหน็ออกจากทกุข์สม�า่เสมอกนั 

เมื่อมีคุณธรรมทั้ง ๕ ประการอยู่ดั่งนี้ ก็ย่อมจะท�าให้อยู่ด้วยกันผาสุก.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอบถามชีวกโกมารภัจจ์ว่า ที่ชีวกโกมารภัจจ์ได้

กล่าวว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเป็นเมตตาวิหารีคือทรงอยู่ด้วยเมตตานั้น 

หมายความว่าทรงละราคะ โทสะ โมหะได้แล้วใช่หรือไม่ ชีวกกราบทูลว่าใช่ ดั่งนี้แล้ว  

กท็รงรบัรองว่าเป็นเมตตาวหิารคืีอทรงอยู่ด้วยเมตตา เพราะเมือ่ละราคะ โทสะ โมหะ

ได้แล้ว ก็เป็นอันว่า ละกิเลสเป็นเครื่องเบียดเบียนผู ้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน  

เบียดเบียนตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อน เมื่อเป็นดั่งนี้ จิตจึงน้อมไปด้วยเมตตา มุ่งให้อยู่

ด้วยกันเป็นสุข มุ่งให้สัตว์ท้ังหลายเป็นสุขได้อย่างบริสุทธิ์ใจ เพราะปราศจากราคะ 
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โทสะ โมหะเป็นเครือ่งเบยีดเบยีน ฉะนัน้ ในการแผ่เมตตานัน้ ก็ต้องให้มศีลีสม�า่เสมอกัน 

และมีทิฏฐิที่เป็นนิยยานิกทิฏฐิ ความเห็นท่ีออกจากทุกข์สม�่าเสมอกันด้วย เม่ือเป็น 

ดั่งนี้แล้ว เมตตาจึงจะเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ อันจะน�าให้เป็นเมตตาเจโตวิมุตติ เมตตา

เป็นเครื่องพ้นทางใจคือเป็นเครื่องพ้นจากโทสะพยาบาททั้งหลาย หรือกล่าวโดยสรุป 

ก็คือพ้นจากราคะ โทสะ โมหะนั้นเอง.

เมื่อเป็นดั่งนี้ การปฏิบัติทั้ง ๒ ประการ คือแผ่เมตตาออกไปประการหนึ่ง 

การที่มีทิฏฐิคือความเห็นเป็นเครื่องออกจากราคะ โทสะ โมหะ เป็นเคร่ืองออกจาก

ทกุข์ประการหนึง่ พร้อมกบัการท่ีมีศีลสม�า่เสมอกนั จงึเป็นหลกัปฏบิตัข้ิอส�าคญัอนัจะ

ท�าให้หมู่คณะอยู่กันเป็นสุข สรุปเข้าก็เป็นเมตตาวิหารธรรมข้อหนึ่ง สีลสามัญญตา 

ข้อหนึ่ง ทิฏฐิสามัญญตาข้อหนึ่ง เมตตาวิหารธรรม ก็คือแผ่เมตตาต่อกันทางกาย  

ทางวาจา ทางใจอยูใ่นทกุอริยิาบถ สลีสามญัญตา กค็อืมศีลีสม�า่เสมอกนั ทฏิฐิสามญัญตา 

ก็คือมีทิฏฐิความเห็นเป็นเครื่องออกจากทุกข์สม�่าเสมอกัน ปฏิบัติตนเพื่อละราคะ  

โทสะ โมหะ ก็เป็นอันปฏิบัติตามธรรมะค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.

เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็สามารถฟังธรรมกถาได้ดี ท�าให้ธรรมกถาที่แสดงนั้น 

ทกุกณัฑ์เป็นสกุถา เป็นถ้อยค�าท่ีแสดงง่าย ได้ประโยชน์ได้ง่าย ตรงกนัข้าม ไม่ปฏบิตัิ

ในหลักธรรมเหล่านี้ คืออยู่ด้วยราคะ โทสะ โมหะ อยู่ด้วยความท่ีไม่มีศีลหรือทุศีล 

หรอือยูด้่วยทฐิคิอืความเหน็ทีเ่ป็นไปเพือ่ราคะโทสะโมหะ เม่ือเป็นดัง่นีแ้ล้ว พระธรรม

เทศนาที่แสดงหรือที่ฟังก็เป็นทุกถา คือเป็นถ้อยค�าที่กล่าวยากคือได้ผลยาก ฉะนั้น  

ทกุคนผูมุ้ง่อยู่ด้วยกนัเป็นสขุสวสัดี หรอืมุ่งทีจ่ะให้ธรรมเทศนาท่ีฟังทีแ่สดงนัน้เป็นสุกถา 

คือถ้อยค�าที่กล่าวได้ง่าย ได้ประโยชน์ ก็พึงปฏิบัติตามแนวธรรมที่ทรงสั่งสอนนี้ คือ

๑. ให้มีเมตตาวิหารธรรม 

๒. ให้มีสีลสามัญญตา มีศีลสม�่าเสมอกัน 

๓.  ให้มีทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นเป็นเครื่องออกจากทุกข์สม�่าเสมอกัน.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๓



กัณฑ์ที่ ๘๗ 

ธัมมวนิยสัตถุกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

โย โว อานนทฺ มยา ธมโฺม จ วินโย จ เทสโิต ปญฺญตโฺต, โส โว มมจฺจเยน 

สตฺถาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระผูบ้รมศาสดาของเราท้ังหลายนัน้ พระองค์เป็น สุคโต 

คือเป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว อาจจะอธิบายพระพุทธคุณบทนี้ ตั้งแต่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์  

ก็ทรงเสด็จไปดี ด้วยทรงบ�าเพ็ญพระบารมี ๑๐ ประการ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ 

ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตา อุเบกขา โดยล�าดับ พระบารมีท่ี 

พระโพธิสัตว์ได้ทรงบ�าเพ็ญ ก็รวมเข้าเป็นมรรคมีองค์ ๘ ประการ จึงทรงได้ตรัสรู้ 

พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า และเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ก็ทรงเป็น  

สุคโต เสด็จไปดีแล้ว เพราะได้ตรัสรู้แล้ว ทรงถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบแล้ว และก็ได้

ทรงเป็นพระสุคโต เสด็จไปดีแล้วด้วยพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณ 

แผ่ไปในโลก ทรงตั้งพระพุทธศาสนา พุทธบริษัทขึ้นในโลกส�าเร็จ ทรงแสดงธรรม  
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ทรงบัญญัติพระวินัย และเมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็ได้ทรงตั้งพระธรรมที่ทรง

แสดงแล้ว พระวินัยที่ทรงบัญญัติแล้ว ขึ้นเป็นศาสดาแทนพระองค์ ดังพระพุทธภาษิต

ที่ตรัสกับพระอานนท์ซึ่งยกเป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้นนั้น ซึ่งแปลความว่า “ดูก่อน

อานนท์ ธรรมและวินัยใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ธรรมและวินัย

นัน้เป็นศาสดาของท่านทัง้หลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา” ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ พระพทุธ-

ศาสนาจึงมีพระธรรมวินัยเป็นพระศาสดาแทนพระองค์ และพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้

พระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์ พระพุทธศาสนาจึงเป็น สุคโต คือไปดีแล้ว 

ด�าเนนิไปดแีล้ว ตัง้แต่ต้นมาจนถงึบดันี ้เพราะฉะนัน้ ทุกคนจงึควรส�าคัญพระธรรมวินยั

ว่าเป็นหลกัแห่งพระพทุธศาสนา และควรมคีวามเข้าใจในพระธรรมวินยันีต้ามสมควร.

อนัค�าว่า ธรรม จากค�าว่าพระธรรมนัน้ ตามศัพท์กแ็ปลวา่สภาพที่ทรงไว ้คือ

ทรงตนเองอยูต่ามความเป็นจรงิ และทรงบคุคลผูท้รงธรรมนัน้ให้ตัง้อยู่ตามธรรมทีต่น

ได้ทรงไว้ เพราะฉะนัน้ จึงได้มีอธบิายในอภธิรรมปิฎกว่า ธรรมะหรอืพระธรรมนัน้แบ่ง

เป็น ๓ ดังบทที่แสดงว่า กุสลา ธมฺมา ธรรมะท้ังหลายท่ีเป็นกุศล อกุสลา ธมฺมา 

ธรรมะทั้งหลายท่ีเป็นอกุศล อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมะทั้งหลายที่เป็นอัพยากฤตคือ

เป็นกลาง ไม่ได้พยากรณ์แสดงว่าเป็นกุศลหรืออกุศล แต่โดยพระสูตรแสดงค�าว่า 

พระธรรมหรือธรรมะในทางดีหรือส่วนดี ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า “น หิ ธมฺโม 

อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน ธรรมและอธรรมหามีวิบากคือผลเสมอกันไม่ อธมฺโม  

นิรย� เนติ อธรรมย่อมน�าไปสู่นิรยะคือที่ไร้ความเจริญอันเรียกว่านรก ธมฺโม ปาเปติ 

สุคตึ ส่วนธรรมย่อมน�าไปสู่สุคติคือคติที่ดีหรือการไปที่ดี” ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น ธรรมะ

ตามพระสูตรนี้จึงหมายถึงคุณงามความดีทั้งหลาย.

อนัธรรมะคอืคณุดงัทีก่ล่าวมานี ้พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็นอนัมาก เป็น

เคร่ืองขัดเกลาอัธยาศัยจิตใจให้ประณีตดีงาม และธรรมะท่ีทรงแสดงทุกข้อทุกบทนั้น 

ก็ทรงแสดงในบุคคลน้ีเอง มิได้ทรงแสดงที่อื่น ดังได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ในที่

แห่งหนึ่งว่า “เราบัญญัติโลก บัญญัติโลกสมุทัย เหตุเกิดโลก บัญญัติโลกนิโรธ  

ความดับโลก บัญญัติโลกนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลก ในกาย 

อันยาววาหน่ึง มีสัญญาและมีใจครองนี้เอง” ดั่งนี้ และก็ทรงแสดงธรรมบัญญัติโลก 
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ดังที่กล่าวมานี้ เป็นธรรมชาติธรรมดานั้นเอง โดยแสดงปรับปรุงให้เป็นธรรมะข้ึน  

เพราะว่าทกุ ๆ คนนัน้เมือ่เกดิมาเป็นมนษุย์ ทีแ่ปลว่าเป็นผูม้ใีจสงูคอืเป็นผูม้คีวามรู้สงู 

ย่อมมีพื้นเพของธรรมะอยู่ในจิตใจด้วยกันทั้งนั้น และแม้สัตว์เดรัจฉานก็ย่อมมีอยู่บ้าง

เหมือนกัน แต่ว่าเป็นส่วนน้อย ส่วนมนุษย์นั้นเกิดมาจากกุศล จึงย่อมมีอยู่มาก จึงได้

ทรงแสดงธรรมพัฒนาจิตใจ คือพัฒนาพื้นเพของจิตใจนี้เอง ให้ประณีตดีงามข้ึนโดย

ล�าดบั ดงัธรรมทีท่รงแสดงไว้ เช่นธรรมมอีปุการะมาก ๒ อย่าง สต ิ ความระลกึได้ 

สัมปชัญญะ ความรู้ตัว ธรรมที่เป็นโลกบาล คุ้มครองโลก ๒ อย่าง หิริ ความละอาย

ใจต่อความชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว ธรรมที่ท�าให้งาม ๒ อย่าง คือ

ขันติ ความอดทน โสรัจจะ ความเสงี่ยม และบุคคลที่หาได้ยาก ๒ อย่าง คือบุพการี 

บุคคลผู้ท�าอุปการะก่อน กตัญญูกตเวที บุคคลผู้รู้อุปการคุณท่ีท�าแล้ว และประกาศ

อุปการคุณของท่านให้ปรากฏคือตอบแทน ดั่งนี้ ทุก ๆ คนย่อมมีพื้นของธรรมนี้อยู่

ด้วยกัน และเม่ือได้มาฟังธรรมท่ีทรงแสดง และปฏิบัติอบรมธรรมเหล่านี้ให้มีขึ้นใน

จิตใจ ก็พัฒนาพื้นเพของสติของสัมปชัญญะนั้นเอง ให้เป็นสติเป็นสัมปชัญญะขึ้น ให้

เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก ดั่งนี้เป็นต้น.

เพราะฉะนั้น ธรรมะจึงคู่อยู ่กับความเป็นมนุษย์ บุคคลผู้เป็นมนุษย์นั้น 

จะขาดธรรมะไม่ได้ ถ้าขาดธรรมะเสียแล้ว ก็เป็นมนุษย์ที่บกพร่อง หรือไม่ใช่มนุษย์

ไม่ใช่บคุคล ฉะนัน้ ทกุคนจงึต้องมธีรรมะ พระพทุธเจ้ากท็รงแสดงธรรมะแก่บคุคลทกุ

ชั้นในโลกดั่งนี้ ตั้งแต่บุคคลผู้เป็นพระราชามหากษัตริย์ ลงมาจนถึงประชาชนทั่วไป 

ธรรมะทีท่รงแสดงไว้ส�าหรบัพระมหากษัตรย์ินัน้กม็เีป็นอนัมาก เช่นทรงแสดงแก่ภกิษุ

รูปหน่ึงว่า “พระราชาจักรพรรดิแม้ใด เป็นธรรมิกะ ตั้งอยู่ในธรรม เป็นธรรมราชา 

พระราชาจักรพรรดิแม้นั้น ย่อมยังจักรอันไม่มีพระราชาให้เป็นไป” เมื่อตรัสดั่งนี้แล้ว 

ภิกษรูุปหน่ึงได้กราบทลูว่า “ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ กใ็ครเป็นราชาของพระเจ้าจกัรพรรดิ 

ผูต้ัง้อยูใ่นธรรม ผูเ้ป็นธรรมราชา” พระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัว่า “ดกู่อนภกิษ ุธรรมเป็น

ราชาแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ” ดั่งนี้ และก็ได้ทรงอธิบายต่อไปว่า “พระเจ้าจักรพรรดิ 

ในโลกนี้ตั้งอยู่ในธรรม เป็นธรรมราชา อาศัยธรรมนั่นแหละ สักการะธรรม กระท�า

เคารพธรรม นอบน้อมธรรม มธีรรมเป็นธงชยั มธีรรมเป็นธงปฏากคอืผืนผ้า ย่อมจัดแจง

การป้องกันคุ้มครองรักษาอันประกอบด้วยธรรมในอันโตชนคือชนภายใน ในกษัตริย ์
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ที่เป็นบริวารทั้งหลาย ในพลกายคือทหาร ในพราหมณ์คฤหบดีทั้งหลาย ในชาวนิคม

ชนบททั้งหลาย ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ในเนื้อและนกท้ังหลาย” ดั่งนี้ พระเจ้า-

จกัรพรรดย่ิอมยงัจกัรให้เป็นไปโดยธรรมนัน้เอง จากนัน้เป็นส่ิงทีอั่นใคร ๆ ผูเ้ป็นข้าศกึ

ซึง่เป็นมนษุย์ เปลีย่นแปลงไม่ได้ และกไ็ด้ตรสัถึงพระองค์เองว่า “พระตถาคตอรหันต-

สัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอย่างน้ันเช่นเดียวกัน ทรงตั้งอยู่ในธรรม ทรงเป็นธรรมราชา 

อาศยัธรรมน่ันเอง สกัการะธรรม นอบน้อมธรรม มธีรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นธงปฏาก

คือผืนผ้า เป็นธัมมาธิปไตย ย่อมจัดแจงการรักษาป้องกันคุ้มครองอันประกอบด้วย

ธรรม ในกายกรรม ในวจีกรรม ในมโนกรรมว่า กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมมีรูป

อย่างนี้ พึงส้องเสพ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมมีรูปอย่างนี้ไม่ควรส้องเสพ” ดั่งนี้.

และก็ได้ตรัสอีกว่า “พระราชาจักรพรรดิทรงประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ 

ทรงยังจักรให้เป็นไปโดยธรรม จากนั้นย่อมเป็นส่ิงท่ีบุคคลผู้เป็นข้าศึกซึ่งเป็นมนุษย ์

ใคร ๆ เปลีย่นแปลงไม่ได้ ๕ ประการกคื็อ พระราชาจักรพรรดทิรงเป็นอัตถัญญ ูรูผ้ล

หรือรู้อรรถคือเนื้อความ ธัมมัญญู รู้เหตุหรือธรรมะคือข้อธรรม มัตตัญญู รู้ประมาณ 

กาลัญญู รู้กาลเวลา ปริสัญญู รู้บริษัท ภิกษุทั้งหลาย ราชาจักรพรรดิประกอบด้วย

องค์ ๕ ประการอย่างนี้ ทรงยังจักรให้เป็นไปโดยธรรม และจากนั้นอันใคร ๆ ผู้เป็น

ข้าศึกซึ่งเป็นมนุษย์เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แม้พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรง

ประกอบด้วยธรรมะ ๕ ประการ ทรงยังธรรมจักรอันยอดเย่ียมให้เป็นไปโดยธรรม 

ธรรมจักรนั้นอันสมณพราหมณ์ เทวดา มาร พรหมใคร ๆ ในโลกเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นอัตถัญญู รู้อรรถคือเนื้อความหรือรู้ผล 

ธัมมัญญู รู้ธรรมะคือข้อธรรมหรือรู้เหตุ มัตตัญญูรู้ประมาณ กาลัญญู รู้กาลเวลา  

ปรสิญัญ ูรูบ้รษิทั ภกิษทุัง้หลาย ตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าประกอบด้วยธรรมะ 

๕ ประการดั่งนี้ ย่อมยังจักรอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปโดยธรรม จากนั้นอันสมณะหรือ

พราหมณ์หรือเทพหรือมารหรือพรหมหรือใคร ๆ ในโลกเปลี่ยนแปลงไม่ได้” ดั่งนี้  

เพราะฉะนั้น แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ตัดสินพระองค์เองว่า “ทรงตั้งอยู่ในธรรม 

ทรงเคารพธรรม ในทางโลกแม้พระเจ้าจักรพรรดิ พระราชาเอกในโลก ก็ทรงตั้งอยู่ใน

ธรรม ทรงเคารพธรรม” ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น ธรรมะจึงเป็นหลักใจของบุคคลที่เกิดมา
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เป็นมนุษย์ในโลก มนุษย์ท้ังหลายจะขาดธรรมะเสียมิได้ ต่างกันแต่ว่ามีธรรมะที่เป็น

คุณงามความดี มากบ้างหรือน้อยบ้างเท่านั้น เพราะฉะนั้น ธรรมะจึงเป็นข้อส�าคัญ  

ทั้งบรรพชิตผู้บวชและทั้งคฤหัสถ์จะต้องพึงปฏิบัติ ตั้งแต่ธรรมะเช่นธรรมะมีอุปการะ

มาก ๒ อย่าง สติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว ดังที่ได้แสดงมาแล้ว.

ส่วนวนิยันัน้ ได้แก่ พระบญัญตัขิองพระพทุธเจ้าทีท่รงบญัญตัไิว้ เพือ่ป้องกัน

ก�าจัดโทษทางกาย ทางวาจา ทางใจ และเพื่อแนะน�าคุณทางกาย ทางวาจา ทางใจ 

เข้ามา วินัยจึงเป็นข้อส�าคัญคู่กับธรรมะ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ทรงบัญญัต ิ

พระวินัย ทั้ง ๒ นี้จึงเป็นศาสนา ศาสนาจึงแปลว่าค�าสั่งสอน ค�าสั่งก็คือวินัย ค�าสอน

ก็คือธรรมะ เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงควรปฏิบัติวินัย ทั้งคฤหัสถ์และทั้งบรรพชิต 

พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงวินัย บัญญัติเป็นสิกขาบทท่ีพึงปฏิบัติไว้ ส�าหรับคฤหัสถ ์

เรียกว่าอาคาริยวินัย ได้แก่ศีล ๕ ศีล ๘ หรือศีลกรรมบถ หรือแม้ศีลในมรรคมีองค์ 

๘ และทรงบัญญัติพระวินัยส�าหรับบรรพชิต เรียกว่าอนาคาริยวินัย ได้แก่สิกขาบท

ที่มาในพระปาติโมกข์ และที่เป็นอภิสมาจาริกาสิกขาคือเป็นสิกขาบทที่ทรงบัญญัติ

ส�าหรับความประพฤติเกี่ยวกับมารยาทต่าง ๆ ตลอดจนถึงสิกขาบทบัญญัติส�าหรับ

สามเณร เป็นอนาคาริยวินัย ทุกคนต้องมีการปฏิบัติทางกาย ทางวาจา หรือจะกล่าว

รวมว่าตลอดจนถึงทางใจก็ได้ เพราะว่ากรรมนั้นมี ๓ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 

กรรมทางกาย กรรมทางวาจา กรรมทางใจ จ�าเป็นที่จะต้องมีวินัย อันเป็นแนวปฏิบัติ

ของกาย ของวาจา ตลอดจนถงึของใจ ตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงบญัญตัไิว้ แม้กฎหมาย

บ้านเมอืงกช็ือ่ว่าเป็นวนิยัส�าหรบับ้านเมอืง ท่ีบ้านเมืองบญัญติัขึน้ไว้ คือพระมหากษัตรย์ิ

ทรงเป็นประมขุ ทรงตรากฎหมายไว้ส�าหรบับ้านเมอืง กเ็ป็นข้อปฏบิตัสิงเคราะห์เข้าใน

อาคาริยวินัย วินัยส�าหรับคฤหัสถ์.

อนัวนิยันัน้มพีระบาลีแสดงไว้ว่า “พระตถาคตเจ้าทรงบัญญตัสิิกขาบทแก่พระสาวก

ทั้งหลายอาศัยอ�านาจประโยชน์คือเพื่อความเป็นดีของสงฆ์ เพ่ือความผาสุกของสงฆ์ 

เพือ่ข่มบุคคลทีข่่มยากบคุคลทีเ่ก้อยาก เพือ่อยู่ผาสุกของภกิษทุัง้หลายซึง่มศีลีเป็นทีร่กั 

เพือ่ป้องกนัอาสวะคือกเิลสท่ีดองจิตสันดาน อันเป็นทิฏฐธมัมกิะคอืทีเ่ป็นไปในปัจจบุนั 

เพื่อก�าจัดอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดาน อันเป็นสัมปรายิกะคือภายหน้า เพื่อป้องกัน

เวรทั้งหลายอันเป็นไปในปัจจุบัน เพื่อก�าจัดเวรทั้งหลายอันเป็นไปในภายหน้า เพื่อ
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ป้องกนัโทษทัง้หลายอันเป็นไปในปัจจบุนั เพือ่ก�าจดัโทษทัง้หลายอนัเป็นไปในภายหน้า 

เพือ่ป้องกนัภยัท้ังหลายอันเป็นไปในปัจจบัุน เพ่ือก�าจัดภยัท้ังหลายอนัเป็นไปในภายหน้า 

เพือ่ป้องกนัอกศุลธรรมท้ังหลายอันเป็นไปในปัจจบัุน เพือ่ก�าจดัอกศุลธรรมทัง้หลายอนั

เป็นไปในภายหน้า เพื่ออนุเคราะห์คฤหัสถ์ท้ังหลาย เพื่อเข้าไปตัดฝักฝ่ายแห่งบุคคล 

ผูม้คีวามปรารถนาลามกทัง้หลาย เพือ่ความเลือ่มใสของบคุคลทัง้หลายทีย่งัไม่เลือ่มใส 

เพือ่ความเลือ่มใสย่ิงขึน้ของบุคคลผูเ้ลือ่มใสแล้ว เพือ่ความต้ังมัน่แห่งพระสทัธรรม และ

เพื่ออนุเคราะห์พระวินัย” ดั่งนี้ 

เพราะฉะนั้น วินัยนี้จึงเป็นข้อส�าคัญซึ่งทุกคนจะพึงปฏิบัติ เช่นอย่างคฤหัสถ์

ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ก็ควรรักษาศีล ๕ ซี่งเป็นวินัยบัญญัติ ๕ ข้อนั่นเอง เป็นศีล 

๕ ของตนอยู่เป็นประจ�า อันนบัว่าเป็นอาคารยิวนิยั และกค็วรปฏบิติัควบคมุกายวาจา

ตลอดจนถึงใจของตนเอง ให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงาม เป็นไปตามพระวินัยบัญญัติของ

พระพุทธเจ้า เพ่ือเป็นหมู่ท่ีดีงาม เพ่ือให้บุคคลมีความผาสุกดั่งนี้ เพราะการละเมิด 

วินัยนั้น ย่อมเป็นเหตุน�าความเดือดร้อนมาสู่เป็นอันมาก เช่นว่าศีล ๕ นั้น ผู้ที่ปฏิบัติ

ผิดศีล ๕ อยู่ในที่ใด ก็ก่อความเดือดร้อนอยู่ในที่นั้น ก็พึงนึกดูว่า ในที่ใดมีคนที่คอย

ฆ่าคอยล้างชวีติร่างกาย มคีนทีค่อยลกัขโมยดัง่นีเ้ป็นต้น ในทีน่ัน้กอ็ยู่ไม่ผาสุก ก่อภยั

ก่อเวรต่าง ๆ มคีวามเดอืดร้อนต่าง ๆ และหมูน่ัน้กเ็ป็นหมูท่ีไ่ม่ด ีเพราะมคีนไม่ดอีาศยั

อยู ่เพราะฉะนัน้ จงึจ�าเป็นจะต้องมวีนิยัรกัษากายวาจาตลอดจนถงึใจ ท�าความประพฤติ

ให้ละเอยีดประณีตดงีาม อันจะท�าให้งดงาม ท�าหมู่ให้อยูผ่าสกุ ดัง่นีเ้ป็นต้น เพราะฉะนัน้ 

วินัยจึงเป็นสิ่งส�าคัญ.

ธรรมวินัยท้ัง ๒ ประการน้ีเป็นตัวพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า 

เป็นศาสดาของเราทั้งหลาย ในกาลที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว  

เราทั้งหลายจึงควรมีความเคารพอยู่ในพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี้

ให้ยิง่ ๆ ข้ึนไป เม่ือเป็นดัง่นี ้กจ็ะชือ่ว่าเป็นผูป้ฏบิตัใิห้เป็นผูไ้ปดทีางกาย ไปดทีางวาจา 

ไปดทีางใจ ตามพระพทุธคณุของพระพทุธเจ้าบทว่า สคุโต บคุคลผูเ้ป็นสคุโตดัง่นีย่้อม

เป็นผูอ้ยูเ่ป็นสขุเอง และอยูใ่นทีใ่ด ทีน่ัน้กม็คีวามสุขความเจรญิ เรยีกว่าอยู่เป็นผาสุก 

กล่าวได้ว่า เป็นไปตามหลักวิหารธรรม ๕ ประการของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่า
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“เมตตากายกรรม มีกายกรรมประกอบด้วยเมตตา

เมตตาวจีกรรม มีวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา

เมตตามโนกรรม มีมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา

มีสีลสามัญญตา ความเป็นผู้มีศีลเสมอกัน

มีทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิคือความเห็นเสมอกัน 

มีความเห็นที่ประเสริฐ ความเห็นที่ออกจากทุกข์ ดั่งนี้.

เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็ชื่อว่าได้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา นับถือศาสดาคือ 

พระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตั้งไว้เป็นศาสดาแทนพระองค์ ในสมัยใกล้ปรินิพพาน 

ทีต่รัสไว้ว่า “ธรรมและวนิยัใดทีเ่ราแสดงแล้ว บญัญตัแิล้ว ธรรมและวนิยันัน้เป็นศาสดา

ของท่านทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเรา” ดังนี้.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๓
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อตฺตนา โจทยตฺตานํ ปฏิมํเสตมตฺตนา

โส อตฺตคุตฺโต สติมา สุขํ ภิกฺขุ วิหาหิสีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทโธ พระผู้ทรงตื่นแล้ว พระผู้ทรง 

เบิกบานแล้ว เพราะได้ทรงตื่นจากความหลับคือกิเลสมีอวิชชาเป็นต้น เพราะได้ตรัสรู้

ในสัจจะคืออริยสัจจ์ทั้ง ๔ ตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้น จึงเป็นพระผู้รู้ พระผู้ตื่น  

ตื่นจากความหลับคือกิเลสดังกล่าว.

อันบุคคลสามัญทั่วไป กล่าวได้ว่ายังเป็นผู้หลับเพราะกิเลส มีอวิชชาคือ 

ความไม่รู้จริงเป็นต้น เพราะฉะนั้น จึงได้มีความหลงยึดถือว่าตัวเราของเราในขันธ์ ๕ 

และในสิ่งภายนอกทั้งปวง เหมือนอย่างบุคคลผู้ท่ีหลับ ไม่รู้อะไร เพราะความหลับ  

แต่เมื่อได้มาพบพระพุทธศาสนาของพระผู้เป็นพระพุทโธหรือพุทธะ ซึ่งเป็นผู้ตื่นด้วย

ความรู้ ได้ฟังธรรมะค�าสัง่สอนของพระองค์ จงึได้รูส้จัจะคอืความจรงิตามทีท่รงสัง่สอน 
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ตั้งต้นแต่ให้รู้ในคติธรรมดาว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้  

เรามคีวามเจบ็ไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจบ็ไข้ไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา 

ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ เราจะต้องพลดัพรากจากสตัว์และสงัขารทัง้หลายซึง่เป็นทีร่กั

ที่ชอบใจทั้งส้ิน เรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์  

มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จักกระท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว ก็จักต้องเป็นทายาทรับผล

ของกรรมนั้น.

ได้ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนให้พิจารณาเนือง ๆ ดั่งนี้ จึงได้

เร่ิมรู้จักคติธรรมดาของชีวิตว่าจะต้องเป็นไปเช่นน้ัน ก็เหมือนอย่างเป็นผู้ที่ตื่นขึ้น  

แต่ว่ายังตืน่ขึน้ในความมืดเช่นในเวลากลางคนื ยังเหน็พอราง ๆ แต่เมือ่เริม่เป็นกลางวัน

ขึน้มา กล่าวคือได้มีสติปัญญา รู้สจัจะท่ีเป็นตวัความจรงิยิง่ข้ึนทกุท ีจนรูจ้กัในทกุขสัจจ์

สภาพท่ีจรงิคอืทุกข์ ในสมุทัยสจัจ์ สภาพทีจ่ริงคอืสมทุยั เหตใุห้เกิดทกุข์ ในนโิรธสัจจ์ 

สภาพที่จริงคือนิโรธ ความดับทุกข์ ในมรรคสัจจ์ สภาพที่จริงคือมรรค ทางปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์ จึงได้เริ่มรู้เริ่มเห็นหรือเริ่มตื่นขึ้นมา มองเห็นสัจจะที่เป็นความจริง

ชัดเจนขึ้น ตามความสว่างของวันคือตัวปัญญาที่บังเกิดขึ้นโดยล�าดับ เพราะฉะนั้น  

จึงเริม่เป็นผูต้ืน่ขึน้ตามพระพทุธเจ้า จนเมือ่ได้รบัธรรมตามทีท่รงสัง่สอน ได้เห็นธรรม

คอืเหน็สจัจะคือความจริง ตามความเป็นจริงชดัเจนขึน้ กเ็หมอืนอย่างเริม่เป็นอรณุ คอื

มีแสงสว่างมองเห็นอะไรต่ออะไร จนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นมา ก็มองเห็นอะไรได้แจ่มแจ้ง

ตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงส่ังสอนไว้โดยล�าดบั แต่หากว่ายังไม่ตืน่ขึน้มา แม้จะเป็นกลางวัน 

คอืพระพทุธเจ้าได้ตรสัรูแ้ล้ว ได้ทรงแสดงธรรมะส่ังสอนในโลก เหมือนอย่างพระอาทิตย์

ขึน้แล้ว คนทีย่งัหลบัอยูก่ย็งัไม่รูไ้ม่เหน็อะไรอยูน่ัน่เอง เพราะยงัหลบัอยู ่เพราะฉะนัน้ 

จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องอบรมเพือ่ให้ได้ปัญญารูธ้รรมะทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนขึน้โดยล�าดับ 

เป็นผู้ตื่นขึ้นตามพระพุทธเจ้า.

และพระพทุธเจ้าน้ันทรงเป็นพระพทุโธ ซึง่นอกจากมคีวามหมายว่า เป็นผูต้ืน่แล้ว 

ดัง่น้ีแล้ว ยงัมคีวามหมายว่าเป็นผูเ้บกิบานแล้วในคณุธรรมเตม็ที ่เหมือนอย่างดอกบวั

ที่ต้องแสงอาทิตย์ก็บานขึ้นเต็มท่ีฉะน้ัน คือทรงเบิกบานในคุณธรรมทั้งหลาย ดังที่

รวบรวมไว้ว่า โพชฌงค์ทัง้ ๗ เป็นต้น ทรงเบกิบานด้วยพระปัญญาคณุ พระวสิทุธคิณุ 
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และพระกรุณาคุณ ทรงแสดงธรรมะคือค�าสั่งสอน ก็เพื่อให้บุคคลทั้งหลายซึ่งเป็น 

เวไนยนกิรคอืหมูช่นทีพ่งึแนะน�าได้ ให้เบกิบานขึน้มาในธรรมด้วยปัญญา คอืให้ตรสัรูธ้รรม 

เพราะฉะนั้น จึงสมควรที่เราทั้งหลายจะพึงพากันปฏิบัติธรรม ปฏิบัติในศีล ปฏิบัติใน

สมาธิ ปฏิบัติในปัญญา หรือแม้จะยกธรรมะข้ออื่นขึ้นมา เช่นสติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น 

กป็ฏบิตัธิรรมให้ประกอบด้วยสตปัิฏฐานท้ัง ๔ คอืตัง้สตพิจิารณากาย เวทนา จติ และ

ธรรม เป็นผู้ที่มีความเพียรเผากิเลสอยู่เนืองนิตย์ มีสัมปชัญญะ ความรู้ตัว มีสติคอย

ก�าจดัความยนิดคีวามยนิร้ายท้ังหลายในโลกเสีย เม่ือเป็นดัง่นี ้กช็ือ่ว่าเป็นผูท่ี้ปฏบิตัธิรรม 

เป็นไปเพื่อความตื่นขึ้นในธรรม เป็นผู้เบิกบานขึ้นในธรรมตามพระพุทธเจ้า.

แต่ว่าจะเป็นไปได้ดัง่น้ี ก็ต้องอาศัยทกุ ๆ คนจะต้องมกีารโจทตน คอืเตอืนตน 

ต้องมีการสอบสวนตน พิจารณาวินิจฉัยตน มีสติคุ้มครองตน มีปกติเห็นภัยในโทษ 

ทั้งหลายแม้มีประมาณน้อย หรือเห็นภัยคือโทษในวัฏฏะคือความเวียนว่ายตายเกิด  

ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า

อตฺตนา โจทยตฺตาน� ปฏิม�เสตมตฺตนา

โส อตฺตคุตฺโต สติมา สุข� ภิกฺขุ วิหาหิสิ

“ท่านจงโจทตน จงเตือนตนด้วยตน จงสอบสวนตน จงพิจารณาวินิจฉัยตน

ด้วยตน ท่านนัน้เป็นผูม้สีตคิุม้ครองตน เป็นภิกษคุอืเป็นผู้เหน็ภัยในโทษแม้มปีระมาณน้อย 

หรือเห็นภัยในวัฏฏะ ความเวียนว่ายตายเกิด จักอยู่เป็นสุข”ดั่งนี้ 

ทุก ๆ คนนั้นเมื่อว่าโดยสมมติสัจจะ สภาพที่จริงคือสมมติ ย่อมมีอัตตาคือ

ตวัตนอยูด้่วยกันทุกคน อะไรเป็นตน ? พบท่ีท่านแสดงไว้ว่า “สภาพทีเ่ป็นผูกิ้นกนิสุข 

กนิทกุข์ เป็นต้น ได้ชือ่ว่าตน” และได้พบต�าราศัพท์อกีว่า “สภาพท่ีหายใจ คือท่ีมีหายใจ

เข้ามหีายใจออกอยู่น้ี ได้ช่ือว่าตน” เม่ือพิจารณา หากจะชีว่้าอะไรเป็นตน กอ็าจพจิารณา

ได้อีกปรยิายหน่ึง คือโดยค�าว่าอุปาทานขนัธ์คอืขนัธ์เป็นทียึ่ดถือ อันทกุคนนัน้มขีนัธ์ ๕ 

อยู่ด้วยกัน คือมีรูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์ กองสัญญา 

สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ อันรูปขันธ์คือกองรูปนี้ ก็ได้แก่

รูปกายอันนี้ อันประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง ๔ คือดิน น�้า ไฟ ลม หรือเติมอากาศธาต ุ

ก็เป็น ๕ หากว่าจะพิจารณาในรูปขันธ์อันนี้ที่ด�ารงชีวิตอยู่ ก็ต้องมีการหายใจเข้ามี 
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การหายใจออก เพราะฉะนัน้ หากเพ่งทีร่ปูขนัธ์ จึงจบัเอากิรยิาทีห่ายใจเข้าหายใจออก 

ซึ่งเป็นหลักของชีวิต เพราะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเรียกว่าเป็นลมปราณ ซึ่งก็

เป็นลมหายใจนั่นเอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชีวิต เมื่อชีวิตยังด�ารงอยู่ ก็ต้องหายใจเข้า

หายใจออกโดยปกต ิแต่เมือ่ดบัลม กส็ิน้ชวีติ เพราะฉะนัน้ จงึชีเ้อาทีล่มหายใจว่าเป็น

อตัตาคอืตัวตน เพราะลมหายใจนัน้เป็นสญัลกัษณ์ของชวีติดงักล่าว นีเ้รยีกว่าพจิารณา

จับอัตตาตัวตนที่รูปขันธ์คือกองรูป.

และหากว่าจะพจิารณาทีเ่วทนาขนัธ์ กองเวทนา คอืความรูสึ้กเป็นสุข ความรูสึ้ก

เป็นทุกข์ ความรู้สึกเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ก็พิจารณาได้อีกเหมือนกัน เพราะว่า

เมื่อยังด�ารงชีวิตอยู่ ก็ย่อมรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่ทั่วกัน 

หากว่าไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์ไม่รู้กลาง ๆ ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แล้ว ก็ย่อมจะปราศจากชีวิต 

เพราะฉะนั้น จึงจับเอาที่เวทนาคือตัวกินสุขกินทุกข์กินกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข เรียกว่า

เป็นอัตตา.

อกีอย่างหนึง่ ถ้าจะจบัทีส่ญัญาขนัธ์ กองสัญญาคอืความจ�าได้หมายรู ้ก็จบัได้

อกีเหมอืนกนั เพราะความจ�าได้หมายรู้น้ีกเ็ป็นสัญลกัษณ์ของชวิีตอกีเหมอืนกัน เมือ่ยงั

มีชีวิตอยู่เป็นปกติ ก็ย่อมมีสัญญาคือความจ�าได้หมายรู้ น้อยหรือมากอยู่นั่นเอง  

เพราะฉะนั้น หากจะจับว่าตัวสัญญาเป็นอัตตาตัวตนก็ได้อีกเหมือนกัน.

หรือว่าจะเพ่งจับท่ีสังขารขันธ์ กองสังขาร ซึ่งในท่ีนี้เป็นสังขารในขันธ์ ๕  

ซึ่งมีความหมายว่า คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิด เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็ย่อมจะม ี

ความคิดปรุงหรือความปรุงคิดอยู่เป็นธรรมดา ฉะนั้น หากจะเพ่งจับที่ตัวสังขารคือ

ความคิดปรุงหรือความปรุงคิดดั่งนี้ ว่าเป็นอัตตาตัวตนก็ได้อีกเหมือนกัน.

หรือว่าจะเพ่งที่วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ คือตัวความรู้เห็น รู้ได้ยินเป็นต้น 

ในเวลาทีต่าได้ประจวบกบัรปู กบ็งัเกดิความรูค้อืเหน็รปู เมือ่หูได้ประสบกบัเสยีง กไ็ด้

เกิดความรู้ข้ึนคือได้ยินเสียง ดั่งน้ีเป็นต้น จึงจับเอาที่ตัววิญญาณคือตัวความรู้ ตาม

อายตนะภายนอกภายใน หรอืภายในภายนอกทีม่าประสบกนั ว่าเป็นอตัตาตวัตนดัง่นี้

ก็ได้.
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เพราะฉะนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสเรียกว่าอุปาทานขันธ์ คือขันธ์

เป็นท่ียึดถือ ๕ ประการ ยึดถือว่าอย่างไร ? ยึดถือว่า เอต� มม นี่เป็นของเรา  

เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่ เอโส เม อตฺตา นี่เป็นตัวตนของเรา ก็คือว่ามีความเห็นยึดถือ

ว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรานี่เอง เป็นไปในขันธ์ ๕ สามัญชนทั่วไปย่อมมีอุปาทานคือ

ความยดึถอือยูด่ัง่น้ีในขนัธ์ ๕ เพราะฉะน้ัน ขนัธ์ ๕ จงึได้ชือ่ว่าอปุาทานขนัธ์ ขนัธ์เป็น

ทีย่ดึถือทัง้ ๕ ประการ กค็อืยึดถอืว่าเป็นตวัเราของเรา เพราะฉะนัน้ ค�าว่า อัตตา คอื

ตัวเราของเรานี้ จึงเป็นสมมติบัญญัติ บัญญัติขึ้นโดยสมมติที่ขันธ์ ๕ ดังกล่าวนี้นี่เอง 

นี้พิจารณาตามนัยแห่งอุปาทานขันธ์.

และอกีประการหนึง่ มุง่มาทีจ่ติใจ อนัคนเรานีป้ระกอบด้วยกายและจติ และ

จิตนี้เองที่ยึดถือว่าเป็นจิตของเรา จิตก็เป็นอุปาทานจิต คือจิตที่ไปยึดถือว่าเป็นตัวเรา

ของเรา จิตกเ็ป็นอตัตาคอืตวัเราของเราขึน้มา กายนัน้กเ็ช่นเดยีวกนั ก็เป็นอปุาทานกาย 

คือกายเป็นที่ยึดถือดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหมวดอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ ฉะนั้น จิตอันเป็น

ที่ยึดถือนี้นี่เอง จึงเป็นตัวเราเป็นของเรา คือเป็นอัตตา ฉะนั้น เมื่อแสดงธรรม 

โดยสมมติสัจจะคือความจริงโดยสมมติ พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสเตือนให้ทุก ๆ คน

โจทตน คอืเตอืนตน ด้วยตน หรือจะกล่าวว่า โจทจติ เตอืนจติ ด้วยจติหรอืจิตใจ ดงันี้

ก็ได้ กล่าวคือเม่ือตนคือตัวเราได้ประกอบกรรมอันใด ทางกาย ทางวาจา ทางใจ  

ที่ไม่ดีไม่ชอบ เป็นบาป เป็นอกุศล เป็นทุจริต ก็ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาเป็นโจทก์  

ไม่ต้องรอให้คนอ่ืนมาเตอืน ให้ตนเองนีเ้องซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกรรมทีช่ัว่ทีผ่ดินัน้เตอืนตน 

โจทตนด้วยตนเองว่า ท่านได้กระท�าบาปอกศุลอย่างนี ้ๆ หรอืเจ้าได้กระท�าบาปอกศุล

อย่างนี ้ๆ กแ็หละการกระท�าบาปอกศุลนัน้มโีทษ มทีกุข์เป็นวบิากคอืผลไม่ด ีเจ้าหรอื

ท่านเป็นผู้กระท�าไม่ดีแล้ว และก็สอบสวนวินิจฉัยตนด้วยตนเองอีกเหมือนกัน คือ

สอบสวนว่าเม่ือตนเป็นโจทก์ เป็นผูเ้ตอืนขึน้ดัง่นีแ้ล้ว กส็อบสวนว่ากระท�าไม่ดอีย่างไร 

ให้ตนเองรับว่ากระท�าไม่ดีอย่างนั้น ๆ ตามเป็นจริง และก็วินิจฉัยว่า นั่นเจ้าหรือท่าน

คือตนเองได้กระท�าผิดไปแล้วจะต้องรับโทษ คือให้ปฏิญาณตนว่า สิ่งที่กระท�าผิดไป

แล้วน้ันก็เป็นกรรมชั่วที่ได้กระท�าไปแล้ว ก็จะต้องรับโทษไปตามกรรมท่ีกระท�า และ 

กใ็ห้ปฏญิาณตนว่า จะไม่กระท�าเช่นนัน้ต่อไปอกี หรอืว่าตนแม้ว่าจะยังไม่ได้กระท�าชัว่
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อะไร หรอืแม้ได้กระท�าชัว่ไปแล้วบางอย่างกต็าม กว่็าไปตามกรรมชัว่ทีไ่ด้กระท�าไว้แล้ว

ตามที่แสดงแล้ว แต่ในด้านของความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลต่าง ๆ อันตนควรจะกระท�า 

แต่ตนก็มไิด้กระท�า กใ็ห้โจทตนให้เตอืนตนขึน้มาว่า ไม่ได้กระท�าดตีามทีค่วรจะกระท�า 

และก็สอบสวนตัดสินตน คือสอบสวนตนว่าไม่ได้กระท�าจริงหรือไม่ หากว่าตนไม่ได้

กระท�า กร็บัสารภาพตามความเป็นจรงิว่าไม่ได้กระท�า แล้วกวิ็นจิฉยัตนว่า การไม่กระท�า

ความดนีัน้ไม่ถกูต้อง ทกุคนควรจะต้องกระท�าความดทีางกาย ทางวาจา ทางใจต่าง ๆ 

เพราะฉะน้ัน ก็ให้ตนปฏิญาณว่า จะกระท�าความดีอย่างนั้น ๆ ซึ่งตนเองก็ยอมรับ  

ด่ังน้ีคือการที่สอบสวน ไต่สวน พิจารณา และวินิจฉัยตน พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ 

ทุกคนปฏิบัติดั่งนี้.

และเมือ่ปฏบัิตไิด้ดัง่นีแ้ล้ว คอืตนเองโจทตนเอง เตอืนตนเอง ดตูนเอง สอบสวน

คือพิจารณาวินิจฉัยตนเองด้วยตนเองดั่งนี้ ก็จะไม่ต้องมีคนอื่นมาเป็นโจทก์ ไม่ต้องมี

คนอื่นมาเตือน ถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่หวังดีมาเตือน ก็ยินดีรับฟัง รับเข้ามาให้ตนเตือนตน 

โจทตนอีกทีหน่ึง และให้ตนสอบสวนพิจารณาวินิจฉัยตนอีกทีหนึ่ง และก็วินิจฉัยคือ 

สั่งออกไปตามที่ควร จะเป็นอันถูกต้อง เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามพระพุทธ-

ภาษติทีต่รสัไว้นี ้แต่ว่าจะปฏิบัตดิัง่นีไ้ด้ กต้็องอาศัยมสีตนิีเ้องคุ้มครองตน และให้เป็น

ผู้ที่มีปัญญาเห็นโทษแม้แต่ในความผิดเล็กน้อย ตลอดจนถึงเห็นภัยในวัฏฏะคือความ

เวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างสูง จึงได้มีพระพุทธภาษิตต่อไปว่า “จงมีสติคุ้มครองตน 

เป็นภิกษคืุอเป็นผูเ้หน็โทษในภยัคอืสิง่ทีพ่งึกลวั คอืในโทษภยัแม้เลก็น้อย หรอืเป็นผูท้ี่

เห็นโทษในวัฏฏะ คือความเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างสูง” สติน้ันก็คือความระลึกได้ 

ความส�านึกตน ประกอบด้วยปัญญาคือความรู้จักสัจจะคือความจริงตามเหตุและผล 

หรือความรู้จักเหตุผลตามความเป็นจริง ทุก ๆ คนควรมีสตินี้รักษาตนอยู่เสมอ  

ไม่ให้ขาดสติ เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็จะสามารถโจทตนเตือนตน สามารถสอบสวนตน  

คือพิจารณาวินิจฉัยตนได้ ดังที่แสดงมาในเบื้องต้น สติกับปัญญานี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญ.

สตนิีค้อืความระลกึได้ ความส�านกึตน ให้มีอยู่ประจ�าตน คอยรกัษาตน ควบคุม

ตนอยู่เป็นนิตย์ เมื่อมีสติอยู่ดั่งนี้แล้ว ก็จะท�าให้เป็นผู้ที่ไม่กระท�าความชั่วทางกายทาง

วาจาทางใจ ท้ังในท่ีลับท้ังในที่แจ้ง จะท�าให้เป็นผู้ท่ีขวนขวายประกอบคุณงามความดี
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ต่าง ๆ ทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้ง และเมื่อมีปัญญาอยู่ประจ�าตน ย่อมจะเป็นผู้มีปกติ 

เห็นภัยคือสิ่งที่พึงกลัว หรือเห็นโทษภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย ว่าโทษคือความชั่ว

ความผิดทั้งหลาย แม้จะเป็นโทษเล็กน้อยก็ตาม ย่อมเป็นภัยคือเป็นสิ่งท่ีพึงกลัว  

พึงหลีกเลี่ยงไปเสีย ไม่ประกอบกระท�า เพราะเป็นสิ่งที่ให้โทษได้ และน้อยนี้เองย่อม

เป็นเบื้องต้นของมาก คือน้อยมาก่อน แล้วจึงจะมากขึ้นไปโดยล�าดับ นี้เป็นตัวปัญญา 

ผู้ที่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยด่ังนี้ด้วยปัญญา ได้ชื่อว่าภิกขุคือภิกษุ ภิกขุหรือ

ภกิษใุนความหมายน้ีจงึเป็นค�ากลาง ๆ ท่ีหมายได้ถึงผูป้ฏิบตัธิรรมทัว่ไป ทัง้เป็นคฤหสัถ์

ชายหญิง ทั้งเป็นบรรพชิตคือผู้บวช เมื่อมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยดั่งนี้ ก็ชื่อว่า

เป็นภิกษุได้.

อีกอย่างหน่ึง อรรถคือความหมายอย่างสูง คือมีปกติเห็นภัยคือสิ่งที่พึงกลัว

ในวัฏฏะคือความเวียนว่ายตายเกิด เพราะว่ามีปัญญาเห็นสัจจะท่ีเป็นความจริงชั้นสูง

คือช้ันอริยสัจจ์ เห็นทุกขสัจจ์ สภาพท่ีจริงคือทุกข์ ตั้งต้นแต่เห็นว่า เกิดแก่ตาย 

เป็นทุกข์ ด่ังนี้เป็นต้น เห็นสมุทัยสัจจ์ สภาพที่จริงคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ว่า  

ตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากต่าง ๆ เป็นเหตุแห่งทุกข์ เห็นนิโรธสัจจ์ สภาพที่จริง

คือนิโรธ ความดับทุกข์ว่า ดับตัณหาเสียได้เป็นความดับทุกข์ และเห็นสัจจะคือ 

ความจริงในมรรคสัจจ์ สภาพท่ีจริงคือมรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ คือ 

มรรคมีองค์ ๘ ย่นเข้าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วก็ย่อมจะเห็นว่า 

ความเวียนว่ายตายเกิดเท่ากับว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกขสัจจ์ สภาพที่จริงคือ 

ทกุข์นัน่เอง เป็นสิง่ท่ีพึงกลัว จงึท�าให้ขวนขวายปฏบิตัเิพือ่ดบัตณัหาความดิน้รนทะยาน

อยาก ด้วยการปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ อันย่นเข้าก็คือปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญา 

ท�าให้มีความขวนขวายปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาย่ิง ๆ ขึ้นไป เพื่อความดับชาติทุกข์ 

ชราทกุข์ มรณทกุข์ดัง่นี ้ผูม้ปีกตเิหน็ภยัในวฏัฏะคอืความเวยีนว่ายตายเกดิดัง่นี ้กช็ือ่

ว่าภิกขุคือภกิษุ ซึง่เป็นค�ากลาง ๆ ดงัทีก่ล่าวแล้วอกีเหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ เมือ่อาศยั

สติความระลกึได้คุม้ครองตน และอาศยัปัญญาดัง่นี ้ย่อมจะท�าให้เป็นผูท้ีม่ปีกตโิจทตน

เตือนตนด้วยตน เป็นผู้ที่มีปกติสอบสวนตน พิจารณาวินิจฉัยตนด้วยตน เป็นผู้ท่ีมี

ปกตคิุม้ครองตนให้พ้นจากบาปอกศุลทจุรติทัง้หลาย แต่ให้เจรญิด้วยกศุลสุจรติท้ังหลาย 
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อาทเิจรญิในศลี เจรญิในสมาธ ิเจรญิในปัญญา หรอืโดยพสิดารกค็อืเจรญิในมรรคมอีงค์ 

๘ ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ อนัได้แก่ สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ สมัมาสงักปัปะ 

ความด�าริชอบ เป็นปัญญา สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ เป็นศีล สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ 

สมัมาสมาธ ิต้ังใจชอบ เป็นสมาธ ิจงึเป็นการปฏบิตัทิีน่�าให้เป็นผูห่้างจากโทษ อนัเป็น

ภัยที่จะพึงกลัวแม้มีประมาณน้อย ท�าให้เป็นผู้ปฏิบัติไกลกิเลสไปโดยล�าดับ จนถึงสิ้น

กิเลสในที่สุด อันเป็นผู้ไกลกิเลสอย่างแท้จริง.

เพราะฉะนัน้ การปฏิบตัติามพระพทุธภาษติทีไ่ด้แสดงมานี ้จงึเป็นการปฏบิตัิ

ทีท่�าตนให้เป็นผูต้ืน่จากความหลบัคอืกิเลส ท�าตนให้เป็นผูเ้บกิบานในคณุธรรมทัง้หลาย

เต็มที่ ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ซึ่งพระองค์เป็น 

ผู้ที่ตื่นแล้ว เป็นผู้ที่เบิกบานแล้วในคุณธรรมทั้งหลายเต็มที่.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๓
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺา มโนมยา

มนสา เจ ปทุฏฺเน ภาสติ วา กโรติ วา

ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ จกฺกํว วหโต ปทนฺติ.

บัดน้ี จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า ณ บัดนี้.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนปรารภกาลเวลาไว้ เป็นต้นว่าตรัสสอน 

ให้พิจารณาเนือง ๆ ว่า “เม่ือวันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้เราท�าอะไรอยู่” ตรัสสอนว่า  

“ความเพียรพึงกระท�าในวันนี้ทีเดียว ใครเล่าจะรู ้ว่าความตายจะมาต่อวันพรุ ่งนี ้ 

ความผลดัเพีย้นด้วยความตายอนัมเีสนาใหญ่มไิด้มเีลย” และกย็งัตรสัไว้ว่า “กาลเวลา

ย่อมกินสรรพสัตว์ทั้งปวงทั้งหลายพร้อมกับตัวเอง” ดั่งนี้.

ค�าตรัสสอนเก่ียวกับเรื่องกาลเวลานี้ แสดงให้เห็นว่า อันกาลเวลาวันคืนนั้น

ย่อมล่วงไปล่วงไป ดังท่ีชาวโลกได้ก�าหนดเวลาให้เป็นวัน เป็นคืน เป็นเดือน เป็นปี  

ล่วงไปวนัหนึง่ ๆ คนืหนึง่ ๆ กเ็ป็นวนัหนึง่คนืหนึง่ และเมือ่หลายวนักเ็ป็นสปัดาห์หนึง่ 
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เมื่อเพิ่มขึ้นก็เป็นเดือนหนึ่ง และเมื่อเพิ่มขึ้นไปก็เป็นปีหนึ่ง และโดยเฉพาะในทางโลก 

ได้มีก�าหนดมีการแสดงความยินดีในโอกาสสิ้นปีเก่า ขึ้นปีใหม่กันเป็นประจ�ามา และ

ทุกคนเมื่อยามด�ารงชีวิตอยู่ เมื่อถึงวันสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ ก็ย่อมมีความยินดีและให้พร

แก่กัน ให้มีอายุยืนเป็นต้น เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมา แต่เมื่อพิจารณาตามสัจจะ 

คือความจริงแล้ว กพ็งึเหน็ดังทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ตรสัสอนเอาไว้ คอืวนัเวลาหรอื

วันและคืนนั้นย่อมล่วงไปล่วงไปอยู่ทุกขณะ ไม่มีเวลาหยุด และก็มิใช่ล่วงไปเฉพาะวัน

คืนเท่านั้นหรือเวลาเท่านั้น ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกก็ล่วงไปตามกาลเวลานั้นด้วย 

เพราะฉะนัน้ จึงได้ตรสัเอาไว้ว่า “กาลเวลาย่อมกนิสัตว์ทัง้หลายพร้อมกบัตวัเอง” ด่ังนี.้

เพราะฉะนั้น จึงตรัสสอนให้มีสติระลึกอยู่เสมอว่า “เมื่อวันคืนล่วงไป ล่วงไป 

บัดนี้เราท�าอะไรอยู่” เป็นการมาพิจารณาดูตนเองว่าก�าลังท�าอะไร หรือมิได้ท�าอะไร 

ถ้าหากว่าท�าช่ัวอยู่ ก็ให้รู้ว่าท�าชั่วอยู่ ให้รู้ว่าการท�าชั่วนั้นเป็นเครื่องท�าชีวิตให้เป็น 

ชวิีตชัว่ ทีเ่รียกว่าทชุวีติะ ชวีติชัว่ เพราะฉะน้ัน ให้ละการกระท�าชัว่นัน้เสีย เมือ่ประกอบ

กรรมดีอยู่ ก็ให้รู้ว่าก�าลังกระท�าดีอยู่ และการกระท�าดีนี้ก็เป็นเครื่องท�าชีวิตให้เป็น 

สชุวีติะคอืชวีติด ีและแม้ถ้าหากว่าไม่ได้ท�าชัว่ แต่กไ็ม่ได้ท�าความดอีะไร ปล่อยให้กาล

เวลาล่วงไปล่วงไป ก็เรียกว่าการปล่อยเวลาให้ล่วงไปเปล่าปราศจากประโยชน์ นี้เป็น

โมฆชวีติคอืชวีติเปล่าดัง่นี ้เมือ่เป็นดัง่นี ้กต็รสัสอนว่า “อชฺเชว กิจฺจมาตปปํฺ ความเพียร

ควรรีบกระท�าในวันนี้ทีเดียว” อันหมายความว่า การกระท�าความเพียรละชั่วและท�าดี 

ประกอบคุณประโยชน์ทัง้หลาย ควรกระท�าตัง้แต่ในวนันี ้ไม่ควรจะผลดัวนัประกนัพรุง่ 

ไว้ต่อไปพรุ่งนี้จึงท�า ดั่งนี้ เมื่อผลัดไปอยู่ดั่งนี้แล้ว ก็เป็นอันว่า วันนี้คือวันที่ประกอบ

ความเพยีรละชัว่ท�าด ีจะไม่บังเกดิขึน้หรอืว่าจะไม่มี จะมแีต่วนัพรุง่นีท้ีย่งัไม่มาถงึ และ

เมื่อพรุ่งนี้มาถึงเป็นวันนี้แล้ว ก็ผลัดต่อไปว่าพรุ่งนี้ต่อไปอีก ก็เป็นอันว่าไม่ได้ลงมือละ

ชั่วท�าดี หรือประกอบคุณประโยชน์อันใด เพราะฉะนั้น จึงให้รีบเร่งกระท�าความเพียร

ละชั่วท�าดี ประกอบคุณประโยชน์ต่าง ๆ ต้ังแต่ในวันนี้ทีเดียว ไม่ควรผลัดเพี้ยน  

เพราะว่าใครเล่าจะรู้ว่า ความตายจะมาต่อวันพรุ่งนี้ ความผลัดเพี้ยนด้วยความตาย 

อันมีเสนาใหญ่มิได้มีเลย ดั่งนี้.
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พระพุทธภาษิตน้ีเป็นเครื่องเตือนสติอย่างดียิ่ง ให้ทุก ๆ คนปรารภวันคืนที่

ล่วงไปล่วงไป โดยท่ีไม่ต้องรอจนถงึวันพรุง่นี ้จนถงึวันมะรนืนี ้ไม่ต้องรอจนถึงเดอืนหน้า 

ไม่ต้องรอจนถึงปีหน้า แต่ว่ากระท�าความเพียร กระท�ากิจที่ควรกระท�าต่าง ๆ อันเป็น

กรณียกิจ กิจที่ควรท�า ตั้งแต่ในวันนี้ทีเดียว เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว แม้ว่ากาลเวลานั้นจะได้

กินสัตว์ทั้งหลาย คือกินอายุของสัตว์ทั้งหลาย ตลอดถึงกินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายและ

กินตัวเองด้วย แต่ว่าบุคคลก็ใช้กาลเวลาประกอบคุณประโยชน์ต่าง ๆ ดังที่กล่าว  

ไม่ให้เวลาเสียไปเปล่า ก็เป็นการกินกาลเวลาหรือใช้กาลเวลาให้เป็นประโยชน์ ดั่งนี ้

ก็เป็นการปฏิบัติท่ีชอบ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมตรัสสอนเกี่ยวกับเร่ืองกาลเวลาไว้ 

ดั่งนี้ อันควรที่สามัญชนทั้งหลายจะพึงรับมาปฏิบัติในโอกาสทั้งปวง.

พระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้นนั้น แปลความว่า “ธรรม

ทั้งหลายมีใจถึงก่อนคือมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐคือมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นอธิบดี 

ส�าเรจ็ด้วยใจ ถ้าใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว ก�าลงัคดิอยูก่ต็าม พดูอยูก่ต็าม กระท�าอยู่

ก็ตาม ทุกข์ย่อมติดตามบุคคลนั้น เพราะความคิดการพูดการกระท�าที่เป็นทุจริต 

ต่าง ๆ นัน้ เหมอืนอย่างกงล้อเกวยีน ย่อมหมุนไปตามเท้าโคหรอืรอยเท้าโคทีน่�าเกวยีนไป 

ฉะนั้น.”

อนึง่ ได้ตรสัไว้ในทางตรงกนัข้ามว่า “ธรรมทัง้หลายมีใจเป็นเครือ่งถึงก่อนคอื

เป็นหวัหน้า มใีจประเสรฐิคอืมใีจเป็นใหญ่เป็นอธบิด ีส�าเรจ็ด้วยใจ ถ้าบคุคลมใีจผ่องใสแล้ว 

สขุย่อมตดิตามบคุคลนัน้ไป เพราะความคิดการพดูการกระท�าทีเ่ป็นสจุรตินัน้ เหมอืน

อย่างเงาย่อมไปตามบุคคลหรือไม่ละบุคคล” ดั่งนี้.

พระพุทธภาษิตน้ีควรท�าความเข้าใจไปโดยล�าดบัดัง่นีว่้า “ธรรมท้ังหลายมใีจถึง

ก่อนคือมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐคือมีใจเป็นใหญ่เป็นอธิบดี ส�าเร็จด้วยใจ”  

มีอธิบายว่า ค�าว่า ธรรมทั้งหลาย นี้มีความหมายถึงคุณธรรม ธรรมะที่เป็นคุณงาม

ความดีต่าง ๆ ก็ได้ หมายถึงธรรมะคือเทศนา การแสดงสั่งสอนก็ได้ หมายถึงปริยัติ

คือการเล่าเรยีนธรรมะกไ็ด้ หมายถงึธรรมะทีเ่ป็นปรมตัถะคอืมเีนือ้ความละเอยีดเป็น

อย่างยิง่ ที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะก็ได้ ธรรมะจึงมีความหมายกว้าง แต่ว่าบรรดาธรรมะ 

ทั้งปวงเหล่านี้ ล้วนมีใจถึงก่อนคือมีใจเป็นหัวหน้าทั้งนั้น ล้วนมีใจประเสริฐคือมีใจ 
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เป็นใหญ่เป็นอธบิดท้ัีงนัน้ ส�าเรจ็ด้วยใจท้ังนัน้ ข้อนีพ้จิารณาดอูย่างง่าย ๆ กจ็ะพึงเหน็

ว่า อันความคิดทั้งหลายก็ดี การพูดจาก็ดี การกระท�าก็ดี เหล่านี้เรียกว่าเป็นธรรมะ

อย่างหนึ่ง ๆ ได้ ล้วนเน่ืองมาจากใจท้ังนัน้ ต้องมใีจเป็นเครือ่งน�าความคิด น�าการพดู 

และน�าการกระท�า ดังจะพึงเห็นได้ว่า จะต้องมีใจตั้งขึ้นก่อน จึงจะมีความคิดด�าเนินไป 

จะต้องมีใจก่อเจตนา ความจงใจขึ้นมา จึงมีการพูด จึงมีการกระท�า ใจจึงเป็นส�าคัญ

ดัง่นี ้จงึได้ตรสัว่า ใจเป็นเคร่ืองถงึก่อนคือเป็นหวัหน้า เหมอืนดงัหมูช่นทีร่วมกนัประกอบ

กระท�ากจิการอย่างใดอย่างหนึง่ ย่อมมหีวัหน้าซ่ึงเป็นผูถึ้งก่อน คือเป็นหวัหน้าของกลุม่

ชนนัน้ ๆ และมีใจประเสริฐคือมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นอธิบด ี ถ้าหากว่าใจส่งเจตนาให้คดิ

ให้พดูให้ท�าอย่างใด ก็ย่อมจะคิดจะพูดจะท�าอย่างนั้น ใจจึงเป็นใหญ่ดั่งนี้ และส�าเร็จ

ด้วยใจ เหมอืนอย่างว่าวตัถทัุง้หลายทีก่ระท�าด้วยไม้ ส�าเรจ็ด้วยไม้ กม็ไีม้นัน้เองส�าหรบั

เป็นเครือ่งประกอบให้บังเกิดความส�าเรจ็ขึน้แห่งสิง่ทีท่�าด้วยไม้ เพราะฉะนัน้ แม้ความคดิ

ก็ดี การพูดก็ดี การกระท�าก็ดี ย่อมส�าเร็จมาจากใจนั้นเอง ใจนั้นเองจึงเป็นส�าคัญ.

เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรสัอธบิายจ�าแนกไว้ต่อไปว่า “ถ้าบคุคลมใีจอนัโทษประทุษร้าย

แล้ว พูดอยู่ก็ตาม กระท�าอยู่ก็ตาม” ซึ่งมีความหมายว่า ถ้าใจมีโทษ อันได้แก่ มีโลภ 

มีโกรธ มีหลง หรือมีราคะ โทสะ โมหะ ประทุษร้ายใจอยู่คือประกอบกับใจอยู ่ 

เรียกว่าใจอันโทษประทุษร้าย เมื่อเป็นดั่งนี้ โลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะนั้น  

จึงเป็นอกศุลมลู มลูของอกศุลทัง้ปวง เป็นเหตใุห้คดิเป็นมโนทจุรติ ให้พดูเป็นวจทีจุรติ 

ให้ท�าเป็นกายทุจริต.

ให้คิดเป็นมโนทุจริตก็คือ ให้เป็นอภิชฌา โลภเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่น 

มาเป็นของตน ให้เป็นพยาบาท มุ่งร้ายหมายล้างผลาญผู้อื่น ให้เป็นมิจฉาทิฏฐิ  

ความเหน็ผดิจากท�านองคลองธรรม คือให้เป็นอกริยิทฏิฐ ิความเหน็ว่าบาปบุญท่ีท�าไม่

เป็นอันกระท�า คือไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญ สักแต่ว่ามีกิริยาที่กระท�าเท่านั้น แต่ไม่เป็น

อันท�าบาปบุญหรือบาปบุญไม่มี ให้เป็นอเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ คือสุขทุกข์

ที่บุคคลได้ วิบัติสมบัติที่บุคคลได้ มิได้เกิดจากเหตุที่เป็นส่วนดีก็ตามส่วนชั่วก็ตาม  

ย่อมเป็นไปตามกาลเวลาคอืคราวสมยัเท่านัน้เป็นต้น และให้เป็นนตัถกิทฏิฐ ิความเหน็

ว่าไม่ม ีคอืเหน็ว่าโลกน้ีโลกหน้าไม่มี บาปบญุไม่ม ีผลของบาปบุญไม่ม ีสมณพราหมณ์
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ผูป้ระพฤติชอบกไ็ม่ม ีเป็นอนัว่าไม่มอีะไร ซึง่เป็นมิจฉาทฏิฐ ิความเห็นผดิจากท�านอง

คลองธรรม เหล่านี้เป็นมโนกรรมอันเป็นทุจริต เป็นบาป เป็นอกุศล.

ส่วนที่เป็นวจีทุจริตนั้นก็คือ พูดเท็จบ้าง พูดส่อเสียดบ้าง พูดค�าหยาบบ้าง  

พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลบ้าง.

ที่เป็นกายทุจริตนั้นก็คือ ฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง ประพฤติผิดในกาม 

ทั้งหลายบ้าง เหล่านี้ก็เป็นกายทุจริต.

ถ้าใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว คือประกอบด้วยโลภโกรธหลง หรือราคะโทสะ

โมหะ ความประพฤติอันเป็นทุจริตเป็นบาปเป็นอกุศลทางใจทางวาจาและทางกาย  

ก็ย่อมมีดั่งนี้ เพราะฉะนั้น ทุกข์เดือดร้อนทั้งหลายจึงย่อมบังเกิดขึ้นติดตามบุคคลนั้น 

เพราะทุจริตอันมี ๓ อย่างนั้น เหมือนอย่างกงล้อย่อมหมุนไปตามรอยเท้าโคหรือ 

เท้าโคทีน่�าเกวยีนไป ฉะนัน้ พระพทุธภาษิตนีเ้ป็นการตกัเตือนให้รูว่้า ใจทีเ่ป็นหวัหน้า 

ใจที่เป็นประธานเป็นใหญ่ และเป็นเหตุแห่งความส�าเร็จ คือส่ิงท้ังหลายส�าเร็จด้วยใจ 

เป็นดั่งน้ี คือถ้าใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว คือใจร้ายใจไม่ดีด้วยราคะโทสะโมหะหรือ

โลภโกรธหลง ย่อมท�าให้คิดให้พูดให้ท�าต่าง ๆ อันเป็นทุจริตต่าง ๆ เม่ือเป็นดั่งนี้  

จึงย่อมประกอบความทุกข์ คือมีความทุกข์ติดตามผู้ที่กระท�านั้นไป คือผู้ที่มีจิตใจ 

ด่ังน้ันไป เหมือนอย่างกงล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคหรือเท้าโคที่น�าเกวียนไป ฉะนั้น  

ดัง่นีเ้ป็นการเตือนให้บุคคลทัง้หลายได้มกีารปฏบิตัริกัษาใจของตนเองให้เป็นไปตรงกนัข้าม 

คือให้เป็นใจที่ผ่องใส.

ได้มพีทุธภาษติในโอวาท ๓ ตรสัสอนไว้ว่า ศาสนาคอืค�าสอนของพระพทุธเจ้านัน้ 

ย่อมสอนให้ละบาปทัง้ปวง ให้อุปสมบทคอืให้ยงักศุลทัง้ปวงให้เข้าถงึพร้อม คอืประกอบ

การกุศลทั้งปวง และให้ช�าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ ผ่องใสนั้น จะพึงกระท�าได้ก็ด้วย

การทีม่าปฏบิตัใินหลักไตรสกิขานีเ้องโดยส่วนรวม คอืในหลกัของศีล ในหลกัของสมาธิ 

ในหลักของปัญญา เม่ือปฏิบัติดั่งน้ี ศีลน้ันย่อมเป็นเครื่องช�าระราคะโทสะโมหะหรือ

โลภโกรธหลงท่ีเป็นวีติกกมะคือเป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีลทางกายทางวาจาทางใจ  

ส่วนสมาธินั้นย่อมเป็นเคร่ืองละโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะท่ีเป็นปริยุฏฐานะ 
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คือที่เป็นเครื่องปล้นจิตกลุ้มรุมจิตอันเป็นตัวนิวรณ์ กั้นจิตไว้ไม่ให้ได้สมาธิ ไม่ให้ได้

ปัญญา ส่วนปัญญานั้นย่อมเป็นเครื่องละราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงที่เป็น 

อาสวะอนุสยั ทีห่มกัดองนอนจมอยูใ่นจติสันดาน เพราะฉะนัน้ เมือ่มาปฏบิติัในศลีใน

สมาธิในปัญญา อันเป็นเครื่องช�าระโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะด่ังนี้แล้ว ก็จะ

ท�าให้จิตใจนี้ผ่องใส เป็นจิตที่ผ่องใส.

เมื่อเป็นดั่งนี้ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้เป็นตอนที่ ๒ ว่า “ธรรมทั้งหลาย 

มีใจถึงก่อนคือเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐคือมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นอธิบดี ส�าเร็จด้วยใจ 

ถ้าใจผ่องใสแล้ว จะพดูกต็าม จะกระท�ากต็าม หรอืว่าพดูอยูก่ด็ ีกระท�าอยูก่ด็ ีความสุข

ย่อมติดตามบุคคลนั้น เพราะสุจริตอันมี ๓ อย่างนั้น เหมือนอย่างเงาที่ไปตามบุคคล 

คือไม่ละบุคคลฉะนั้น” ข้อที่ว่าถ้าใจผ่องใสแล้ว พูดอยู่ก็ตาม กระท�าอยู่ก็ตาม หรือ 

จะพดูกต็าม จะกระท�ากต็าม มีอธบิายว่า ใจท่ีผ่องใสนัน้เป็นตัวความคดิทีเ่ป็นอนภชิฌา 

ไม่โลภเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ความคิดที่เป็นความไม่พยาบาท

เบียดเบียน ที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตามท�านองคลองธรรม อันตรงกันข้าม

กับมิจฉาทิฏฐิ ดั่งนี้ก็เป็นมโนกรรมอันเป็นฝ่ายกุศล เป็นฝ่ายสุจริต พูดอยู่ก็ย่อมจะ 

พูดความจริงท่ีเป็นประโยชน์และต้องด้วยกาลเวลา ย่อมพูดค�าสมัครสมานสามัคคี  

ไม่ส่อเสยีด ย่อมพดูวาจาทีเ่ป็นท่ีรกั ไม่เป็นวาจาหยาบ ย่อมพดูถ้อยค�าทีเ่ป็นหลักฐาน

อ้างอิง มีกาลเวลา ไม่พูดวาจาเพ้อเจ้อเหลวไหล ดังนี้วาจาท่ีพูดก็เป็นวจีสุจริต หรือ

เป็นวจีกรรมที่เป็นสุจริตเป็นกุศล การกระท�านั้นเล่าก็เป็นการกระท�าท่ีเกื้อกูลบุคคล 

อื่นสัตว์อื่น ไม่ฆ่าเบียดเบียนท�าลาย และประกอบอาชีพที่ชอบ เป็นสัมมาอาชีวะ  

ไม่ลักขโมย และประพฤติชอบในกามทั้งหลาย ตลอดจนถึงเว้นจากอพรหมจริยกิจ  

ดั่งนี้ การกระท�าทางกายก็เป็นกายกรรมที่เป็นสุจริตเป็นกุศลดั่งนี้ นี้เนื่องมาจากใจที่

ผ่องใส เมือ่เป็นด่ังนี ้จงึได้รบัความสุขอันตรงกันข้าม คอืความสุขย่อมตดิตามบคุคลนัน้ 

เพราะสุจริตอันมี ๓ อย่างนั้น เหมือนอย่างเงาที่ติดตามบุคคล ไม่ละบุคคลไป ฉะนั้น 

ดั่งนี้.

เป็นอันพระพุทธเจ้าทรงยกเอาใจนี่แหละเป็นเคร่ืองถึงก่อน เป็นหลัก เป็น

ประธาน ทัง้ในทางท�าชัว่และท้ังในทางท�าด ีเพราะฉะนัน้ จงึให้ทกุคนปฏบิตัรัิกษากาย
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วาจาใจของตนนีเ้อง ให้เป็นศลี ให้เป็นสมาธ ิให้เป็นปัญญา อยูต่ลอดทกุกาลเวลา หาก

จะมีค�าถามว่า เม่ือวันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้ก�าลังท�าอะไรอยู่ ก็ให้ตอบได้ว่า ก�าลัง

ปฏบิตัริกัษาใจของตนนีเ้อง ให้พ้นจากความทีถู่กโทษประทษุร้าย แต่ให้เป็นใจท่ีผ่องใส 

ก�าลังประกอบกระท�ากายกรรมท่ีเป็นสุจริตเป็นกุศล วจีกรรมที่เป็นสุจริตเป็นกุศล 

มโนกรรมที่เป็นสุจริตเป็นกุศลอยู่ ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อเป็นด่ังนี้แล้ว ก็ชื่อว่าได้

กระท�าความเพียรเสียตั้งแต่ในวันนี้ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสส่ังสอนไว้ แม้ว่าความตาย

จะมาต่อวนัพรุง่นี ้กไ็ม่วติกเดอืดร้อนอะไร เพราะได้กระท�าความดไีว้เป็นบญุเป็นกศุล 

เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว และก็ชื่อว่าไม่ได้ปล่อยให้กาลเวลานั้นกินตัวเอง หรือหมายความ

ว่ากินสรรพสัตว์ท้ังหลาย พร้อมท้ังกินตัวเองคือพร้อมท้ังกาลเวลาไปเพียงอย่างเดียว 

แต่ว่าได้ใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ คือกินกาลเวลานั้นด้วย โดยประกอบประโยชน์

ต่าง ๆ โดยใช้กาลเวลาต่าง ๆ ไม่ให้ล่วงไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ เมื่อเป็นดั่งนี้ 

ก็ได้ชื่อว่าได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

แม้ในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ ก็ให้อวยพรแก่กันและกัน ด้วยพากันใช้กาลเวลา

ปฏบิตัดิปีฏบัิตชิอบ รกัษาจติใจของตนให้บรสิทุธิส์ะอาดจากเครือ่งเศร้าหมองทัง้หลาย 

ไม่ปล่อยให้จติใจมโีทษประทษุร้ายหมกัหมมอยูด้่วยราคะโทสะโมหะ หรอืโลภโกรธหลง 

อันเป็นเครื่องชักน�ามโนทุจริต มโนกรรมฝ่ายทุจริตฝ่ายอกุศล วจีกรรมฝ่ายทุจริต 

ฝ่ายอกศุล กายกรรมฝ่ายทุจรติฝ่ายอกศุล ไม่ปล่อยตนให้หมกัหมมอยู่ในอกศุลทจุรติ

ดังที่กล่าวแล้ว แต่ว่าปฏิบัติท�าจิตใจของตนให้บริสุทธ์ิสะอาดด้วยศีลสมาธิปัญญาอยู่

เป็นประจ�า เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว กช่ื็อว่าได้สร้างพรส่วนเหตใุห้กบัตนเอง กย่็อมจะประสบ

พรส่วนผล คืออายุ วรรณะ สุขะ พละ.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๓
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อกฺโกจฺฉิ มํ อวธิ มํ อชินิ มํ อหาสิ เม

เย จ ตํ อุปนยฺหนฺติ เวรํ เตสํ น สมฺมตีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้มีบทพระพุทธคุณแสดงว่า ทรงเป็นพระอรหัง 

ซึ่งพระอาจารย์ได้แสดงอรรถาธิบายความไว้หลายประการ จะน�ามาแสดงในที่น้ีเพียง 

๒ ประการ.

ประการที่ ๑ ทรงได้พระนามว่าอรหัง เพราะเป็นผู้ไกลกิเลส ประการที่ ๒ 

ทรงได้พระนามว่าอรหงั เพราะทรงเป็นผูก้�าจดัข้าศกึคอืกเิลส กเิลสน้ันตามศพัท์แปลว่า

เครือ่งเศร้าหมอง ซึง่จรเข้ามาสูจิ่ตใจของบคุคลทัง้หลาย อาศัยทีก่เิลสไม่ใช่เป็นพืน้เดมิ

ของจิตใจ แต่เป็นสิ่งที่จรเข้ามาสู่จิตใจดังกล่าว จึงเรียกว่าอุปกิเลส ที่แปลว่ากิเลสที่จร

เข้ามา และเม่ือจรเข้ามาอาศัยอยู่ในจิตใจแล้ว ก็อาศัยจิตใจนี้เองตั้งอยู่ จิตใจนี้เอง 

เล่าก็มีความเพลิดเพลินติดอยู่กับกิเลส กิเลสอยู่ก็ติดอยู่กับจิต กิเลสดังกล่าวนี้กล่าว
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โดยสรุป กไ็ด้แก่ ราคะ ความตดิใจยนิด ีโทสะ ความโกรธแค้นขดัเคอืง โมหะ ความหลง 

หรอืว่าเรยีกตามนยัปฏจิจสมปุบาท ธรรมทีอ่าศยักนับงัเกดิข้ึนว่า อวชิชา คอืความไม่รู้

สจัจะทีเ่ป็นตวัความจรงิ ตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากของจติใจ อุปาทาน ความยึดถือ

เป็นต้น สามัญชนทั่วไปย่อมเป็นผู้อยู่ใกล้กิเลส ไม่ใช่อยู่ไกลกิเลส หรือกล่าวโดยตรง

ก็คือเป็นผู้อยู่กับกิเลส คือมีจิตใจติดอยู่กับกิเลส หรือกิเลสติดอยู่กับจิตใจดังกล่าวนั้น 

จึงได้ปรากฏว่า มีปกติเป็นผู้หลง ไม่รู้สัจจธรรม ธรรมะที่เป็นตัวความจริง ปรากฏมี

ตณัหา ความดิน้รนทะยานอยาก ปรากฏมอีปุาทานคอืความยดึถอื ตัง้แต่ยดึถือตวัเรา

ของเราอยู่เป็นปกติ หรือปกติมีราคะ ความติดใจยินดีบ้าง มีโทสะ ความโกรธแค้น

ขัดเคืองบ้าง มีโมหะความหลงบ้าง.

เมื่อเป็นผู้อยู่ใกล้กิเลส หรืออยู่ติดกับกิเลสดังกล่าวนี้ จิตใจนี้จึงมีความเศร้า

หมองไม่ผ่องใสอยู่เป็นปกติ ไม่รู้สัจจะ ธรรมะที่เป็นตัวความจริงได้ จิตใจก็มีความ

ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่าย มีความยึดถืออยู่ในตัวเราของเรา นี้เป็นตัวสมุทัย  

เหตุให้เกิดทุกข์ เพราะฉะน้ัน จึงต้องประสบความทุกข์ต่าง ๆ ต้ังต้นแต่สภาวทุกข์  

ต้องเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บ หรือเวียนว่ายเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยไป ทั้งต้องมีโสกะ 

ความแห้งใจ ปรเิทวะ ความคร�า่ครวญรัญจวนใจ ทกุขะ ความไม่สบายกาย โทมนสัสะ 

ความไม่สบายใจ กับมีอุปายาส ความคับแค้นใจอยู่เป็นอาจิณ รวมเข้าแล้วก็ต้องมีสิ่ง

ทีรั่กใคร่ปรารถนาพอใจ เมือ่พลดัพรากจากส่ิงทีป่รารถนาพอใจ กต้็องเป็นทกุข์ต่าง ๆ 

ดังกล่าว หรือเมื่อประจวบกับสิ่งที่ไม่รักใคร่ปรารถนาพอใจ ก็ต้องเป็นทุกข์ต่าง ๆ.

รวมความเข้าแล้วจงึต้องมคีวามไม่สมหวังและมีทุกข์เพราะความปรารถนาไม่

สมหวังอยู่เสมอ และเมื่อสรุปกล่าวเข้ามาแล้ว ก็เพราะมีความยึดถือตัวเราของเรา 

อยู่ในขันธ์ ๕ นี้เอง คือในรูปขันธ์ กองรูปของตัวเอง ในเวทนาขันธ์ กองเวทนา  

ความเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข ในสัญญาขันธ์ กองสัญญา  

ความจ�าหมาย ในสังขารขันธ์ กองสังขาร ความปรุงคิดหรือคิดปรุง ในวิญญาณขันธ์ 

กองวิญญาณ รู้เห็นรู้ได้ยินเป็นต้นทางตาทางหูเป็นต้น ยึดถืออยู่ในรูปเวทนาสัญญา

สังขารวิญญาณดังกล่าวนี้ว่าตัวเราของเรา เมื่อยึดถือในขันธ์ ๕ ว่าตัวเราของเราอยู ่

ด่ังน้ี จึงต้องเป็นทุกข์เพราะความยึดถือนั้น อันเกิดจากความปรารถนาไม่สมหวัง  

เพราะต้องประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก พลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว  
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จึงต้องมีโสกะ ความแห้งใจ ปริเทวะ ความคร�่าครวญรัญจวนใจเป็นต้นกันอยู่เสมอ  

นี้เป็นตัวทุกข์ เพราะยังมีสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ติดอยู่กับจิตใจ หรือจิตใจติดอยู่กับ

สมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ คอื อวชิชา ตณัหา อปุาทาน หรอืราคะ โทสะ โมหะ ดงักล่าว

มาแล้ว.

และนอกจากน้ี กิเลสดังท่ีกล่าวมานี้ยังเป็นเหตุให้ก่อกรรมสมาทาน คือ 

ความประกอบกรรมต่าง ๆ กิเลสนัน้เมือ่ครอบง�าจติใจ กน็�าให้ประกอบอกุศลสมาทาน 

คือประกอบกรรมที่เป็นอกุศลต่าง ๆ เป็นอกุศลเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจ  

อันเรียกว่าอกุศลกรรมบถ เพราะฉะนั้น จึงต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ เพราะการ

ฆ่ากนับ้าง ลกัของของกันบ้าง ประพฤตผิดิในกามทัง้หลายบ้าง ทางกาย พดูเทจ็หลอก

ลวงกันบ้าง พดูส่อเสยีดยุแหย่ให้แตกสามัคคกีนับ้าง พดูค�าหยาบด่าว่าให้เจ็บใจกนับ้าง 

พดูเพ้อเจ้อเหลวไหลบ้าง เป็นไปทางวาจา และทางจติใจนัน้เล่า กค็ดิเพ่งเลง็เอาสิง่ของ

ของผูอ้ืน่มาเป็นของตนบ้าง พยาบาทปองร้ายกนับ้าง มมีจิฉาทฏิฐ ิเหน็ผดิจากท�านอง

คลองธรรมบ้าง เพราะฉะนัน้ จงึอยู่ด้วยกนัไม่เป็นสขุ เพราะต่างเบยีดเบยีนกนัและกนั

ให้เดือดร้อน ด้วยอกุศลกรรมบถทางกาย ทางวาจา ทางใจทั้งหลายดังท่ีกล่าวมานี้  

อนัมกีเิลสเป็นเหตุ เป็นความเบยีดเบยีนซ่ึงกนัและกนัในหมูน้่อยบ้าง เป็นการเบยีดเบยีน

ซึ่งกันและกันในหมู่ใหญ่ ดังเช่นเป็นสงครามบังเกิดขึ้นบ้าง อันเป็นเหตุให้ก่อ 

อกุศลกรรมเป็นอกุศลสมาทานยิ่งขึ้น เช่นฆ่าฟันกันเองล้มตายไปมากมาย และก่อ

อกศุลกรรมอย่างอ่ืน เป็นการเบยีดเบียนกนัและกนัให้เสยีหายย่อยยับไปข้างใดข้างหนึง่ 

หรอืทัง้ ๒ ข้างดงัทีป่รากฏอยูใ่นโลก ทัง้นีก้เ็พราะว่าตวักเิลสทีเ่ป็นทกุขสมุทยั เหตใุห้

เกิดทุกข์นี้เองเป็นต้นเหตุ.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเม่ือเป็นพระโพธิสัตว์ ก็ได้ทรงบ�าเพ็ญพระบารมี  

มีทานศีลเป็นต้น ทรงปฏิบัติพระองค์ให้ไกลกิเลสไปโดยล�าดับ ให้คลายความติดใน

กเิลส และให้กเิลสไม่ตดิในจติใจของพระองค์ จนทรงเป็นผูล้ะกเิลสได้สิน้เชิง เพราะทรง

ปฏบิตัใินมรรคมอีงค์ ๘ อันเป็นทกุขนโิรธคามินปีฏปิทา ข้อปฏิบตัใิห้ถึงความดบัทุกข์ 

จนทรงดับสมุทัยมีตัณหาเป็นต้น ดังที่ยกข้ึนแสดงไว้ในอริยสัจจ์ หรือเม่ือกล่าวโดย

ทัง้หมด กค็อืทรงละอวชิชา ตณัหาอปุาทานเป็นต้น หรอืละราคะ โทสะ โมหะได้หมดสิน้ 

ทรงเป็นผู้สิ้นกิเลส จึงทรงเป็นผู้ไกลกิเลส จึงได้พระนามว่า อรหัง คือผู้ไกลกิเลส.
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อนึ่ง กิเลสนี้เองเป็นเหมือนอย่างข้าศึกผู้ท�าลายล้าง เพราะเป็นสิ่งท�าลายล้าง

ความสุข ให้เกิดทุกข์ ดังที่แสดงว่าเป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ บรรดาข้าศึก 

ทัง้หลายในภายนอกไม่เหมอืนข้าศกึคือกเิลส ข้าศกึทัง้หลายในภายนอกนัน้อยูข้่างนอก 

และบุคคลก็สามารถท่ีจะชนะบ้างแพ้บ้าง ส่วนข้าศึกคือกิเลสซึ่งเป็นภายในนี้ อยู่ติด

ประจ�าอยูใ่นจติใจ ท�าลายล้างก่อทกุข์ให้แก่จติใจอยูเ่ป็นประจ�า เพราะเป็นตวัทกุขสมทุยั

ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว เพราะฉะนัน้ จงึมีพละก�าลังในการท�าลายล้างยิง่กว่าข้าศกึในภายนอก

ทัง้หลาย และข้าศกึในภายนอกนัน้ท�าลายล้างกนัได้กแ็ต่ในชาตภิพนี ้แต่ข้าศกึคอืกิเลส

นี้ท�าลายล้างต่อไปในชาติภพหน้าเรื่อยไป ตราบเท่าที่ยังมีกิเลสติดอยู่ในจิตใจ ก็ต้อง

ไปเกิดอีก และต้องเป็นทุกข์เพราะกิเลสอีกอยู่ร�่าไป ไม่หลุดพ้นไปได้ เพราะฉะนั้น  

เมื่อละกิเลสได้ ก็ชื่อว่าก�าจัดข้าศึกคือกิเลสได้ ให้พ้นไปจากจิตใจ ท�าให้เป็นผู้ชนะ 

อย่างสมบรูณ์ เป็นผูช้นะท่ีไม่กลบัแพ้ในเมือ่ละกเิลสได้เดด็ขาดการชนะในภายนอกนัน้ 

กลับแพ้ได้ คือมีแพ้มีชนะ ไม่ใช่มีชนะอย่างเดียว มีแพ้ได้เหมือนกัน แต่ว่าการชนะ

ข้าศึกคือตัดกิเลสได้เด็ดขาดแล้ว เป็นการชนะได้ตลอดไป กิเลสไม่กลับมาเกิดขึ้นอีก 

พระพุทธเจ้าทรงก�าจัดข้าศึกคือกิเลส เพราะละกิเลสได้สิ้นเชิงอย่างเด็ดขาด กิเลสไม่

กลับมาเกิดขึ้นอีก เพราะฉะนั้น จึงได้พระนามว่าอรหัง ผู้ก�าจัดข้าศึกคือกิเลสดั่งนี้.

พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนไว้โดยปริยายเป็นอันมาก เพื่อให ้

เวไนยนกิรคือหมู่ชนท่ีพงึแนะน�าได้ ปฏิบัตติาม เพือ่เป็นผูไ้กลกเิลส เป็นผูก้�าจดัข้าศกึ

คือกิเลส ได้ตามเสด็จพระองค์ โดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ได้ตรัสไว้ถึงเรื่องเวร ที่ไม่

ระงบัด้วยการจองเวร แต่เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร ดังพระพุทธภาษติท่ีตรสัไว้ว่า

อกฺโกจฺฉิ ม� อวธิ ม� อชินิ ม� อหาสิ เม

เย จ ต� อุปนยฺหนฺติ เวร� เตส� น สมฺมติ

เป็นต้น ทีแ่ปลความว่า “ชนเหล่าใดย่อมผกูโกรธบุคคลนัน้ไว้ว่า เขาได้ด่าเรา 

เขาได้ประหารเรา เขาได้ชนะเรา เขาได้ยดึถอืเอาสมบตัขิองเราไป เวรของชนเหล่านัน้

ย่อมไม่สงบ” ดั่งนี้ 

อันค�าว่า เวร นั้น ได้แก่ความจองอาฆาตกันไว้ในใจ บังเกิดจากความโกรธ

แค้นขัดเคืองเพราะการกระท�าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่นว่าเขามาด่าบ้าง เขามา
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ประหารบ้าง เขามาชนะตนบ้าง เขามายึดถือเช่นลักขโมยทรัพย์สมบัติของตนบ้าง  

จงึมจีติผกูใจเจบ็แค้นบคุคลนัน้ คดิจะแก้แค้นด้วยการปฏบิติัในทางด่าตอบบ้าง ประหาร

ตอบบ้าง ชนะตอบบ้าง ยึดถือทรัพย์สมบัติ คือลักทรัพย์สมบัติตอบบ้าง เมื่อกระท�า

ด่ังนี ้เวรของชนเหล่านัน้กไ็ม่สงบ ย่อมจะท�าให้มีการผกูอาฆาตมาดหมายจองล้างจอง

ผลาญกันต่อไป นี้คือเวร และเวรนั้นก็เนื่องมาจากอกุศลกรรมนั้นเอง คืออกุศลกรรม

ที่บุคคลกระท�าเป็นบาป เป็นอกุศลทุจริตต่าง ๆ ทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้าง 

ซึ่งจะต้องมีอีกคนหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับการกระท�านั้น เช่นว่าเม่ือมีการขโมย 

ก็จะต้องมีคนท่ีถูกขโมย คนท่ีขโมยน้ันก่อเวรขึ้นก่อน คนที่ถูกขโมยก็จองแค้น  

คิดขโมยตอบ แล้วก็ก่อเวรกันต่อไป เมื่อมีการประหาร ก็จะต้องมีฝ่ายที่ถูกประหาร 

ฝ่ายที่ถูกประหารนั้นก็จองแค้น หมายม่ันประหารตอบ ก็จองเวรกันต่อไป เมื่อมี 

การชนะ ก็ต้องมีฝ่ายแพ้ ฝ่ายแพ้นั้นก็คิดอาฆาตมาดร้ายหมายเอาชนะต่อไป เมื่อมี

การด่า ก็ต้องมีคนถูกด่า ผู้ที่ถูกด่านั้นก็หมายมาดด่าตอบ ด่าไปค�าหนึ่ง เขาก็ด่าตอบ

มา ๒ ค�า แล้วฝ่ายที่ก่อเวรขึ้นทีแรกคือฝ่ายด่าทีแรกนั้น ก็ดา่ตอบอีก ๓ ค�า คนทีถู่ก

ด่าก็ด่าตอบอีก ๔ ค�า ก็ทวีมากขึ้นดั่งนี้ 

เพราะฉะนั้น เวรจึงเกิดจากอกุศลกรรม กรรมที่เป็นอกุศล หรือเรียกว่า 

อกุศลกรรมบถทางกายทางวาจาทางใจดงัท่ีกล่าวมาแล้ว ความอาฆาตมาดร้ายในระหว่าง

กันและกัน ย่อมผูกใจของกันและกันให้ตอบสนองกันไปดั่งนี้ สืบต่อไปไม่สิ้นสุดตราบ 

เท่าที่มีใจเจ็บแค้นอาฆาตมาดหมายต่อกัน เวรก็ไม่สงบ.

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า ถ้าผูกโกรธกันอยู่ อาฆาตมาดหมาย

กันอยู่ดังกล่าวนี้ เวรก็ไม่สงบ และก็ได้ตรัสในด้านตรงกันข้ามต่อไปว่า

อกฺโกจฺฉิ ม� อวธิ ม� อชินิ ม� อหาสิ เม

เย จ ต� นูปนยฺหนฺติ เวร� เตสูปสมฺมติ

ชนเหล่าใดย่อมไม่ผูกอาฆาต คือไม่ผูกใจโกรธแค้น ว่าเขาได้ด่าเรา เขาได้

ประหารเรา เขาได้ชนะเรา เขาได้ยึดถือ น�าเอา ลักเอาสมบัติของเราไป เวรของชน

เหล่านั้นย่อมเข้าไปสงบ ดั่งนี้ 
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เป็นอันตรัสแสดงว่า ทางท่ีจะสงบเวรนั้นมีได้ทางเดียว คือฝ่ายที่ถูกกระท�า 

ไม่ผูกใจเจ็บแค้นมาดหมายที่จะแก้แค้น เม่ือสงบใจผูกแค้นได้ เวรก็สงบคือตนก็ไม่

กระท�าตอบ เขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบ เขาประหารมาก็ไม่ประหารตอบ เขาชนะมาก็ไม่

ชนะตอบ เขาได้ยึดถอืลกัเอาสิง่ของของตนไปกไ็ม่ลกัตอบ สงบใจผกูแค้นหมายแก้แค้น

ได้ดั่งนี้ เวรคือความผูกใจโกรธแค้นแก้แค้นก็สงบ การปฏิบัติตอบโต้กันในทางร้าย 

ต่อกนักส็งบด่ังน้ี เพราะฉะนัน้ ตามพระพุทธภาษติทีต่รสัสอนไว้นี ้จงึเป็นอนัตรสัสอน

ให้ทกุคนพยายามท่ีจะสงบระงบัใจของตวัเอง ไม่ผูกใจเจบ็แค้นอาฆาตมาดหมายแก้แค้น 

ในผูท้ีม่าปฏบิตัล่ิวงเกินต่าง ๆ เช่นมาด่าว่าเป็นต้น เพราะย่อมเป็นเหตกุ่อเวรให้ลกุลาม

ยืดยาวต่อไปไม่มีสงบ สงบใจเสียได้อย่างเดียวที่จะไม่ผูกแค้นแก้แค้นในทางร้ายตอบ 

จึงจะสงบระงับเวรได้ และก็ได้ตรัสไว้อีกว่า 

น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจน� 

เวรย่อมไม่สงบด้วยเวรในกาลไหน ๆ 

อเวเรน จ สมฺมนฺติ  เอส ธมฺโม สนนฺตโน 

แต่ว่าเวรย่อมสงบด้วยความไม่จองเวร นี้เป็นธรรมเก่า ดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น จึงสมควรที่ทุก ๆ คนจะมีสังวร คือความระมัดระวังตัวเอง  

ไม่ประพฤติอกุศลกรรมบถทางกายทางวาจาทางใจของตน หรือไม่ประพฤติทุจริตกาย

ทจุรติวาจาทจุริตใจของตน อันเป็นการท�าร้ายแก่ผูอ้ืน่ เพราะว่าอกศุลกรรมบถทัง้หลาย

ที่บุคคลกระท�านั้น จะต้องมีผู้อ่ืนเป็นผู้รับ เช่นว่าการฆ่าก็จะต้องมีคนที่ถูกฆ่าหรือ 

สตัว์ทีถ่กูฆ่า เมือ่มกีารลกั ก็จะต้องมผีูท้ีถู่กลกัขโมย ด่ังนีเ้ป็นต้น จะต้องมีผูอ้ืน่มาเป็น

ผูร้บัทกุข์เพราะอกศุลกรรมบถของตน เพราะฉะนัน้ จงึสมควรปฏบิตัสิงัวรระวงัใจของ

ตนเอง ที่จะไม่ประพฤติอกุศลกรรมบถต่อใคร ๆ และถ้าหากว่าตนได้ถูกใคร ๆ  

มาท�าร้าย พูดร้าย คิดร้ายด้วยอกุศลกรรมบถของเขา ก็ให้ตนเองปลงใจตนเองลง  

ไม่ผกูใจเจ็บแค้นอาฆาตมาดหมายมุ่งหมายแก้แค้น ด้วยการท�าร้ายพดูร้ายคดิร้ายตอบ 

ปฏิบัติดั่งนี้เป็นการปฏิบัติระงับอกุศลกรรม ระงับภัย ระงับเวร ท�าให้ชีวิตมีความสุข.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๔



กัณฑ์ที่ ๙๑ 

เมธคูปสมกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ปเร จ น วิชานนฺติ มยเมตฺถ ยมามฺหเส

เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ ตโต สมฺมนฺติ เมธคาติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้านัน้ ได้มพีระพทุธคณุบทหนึง่ว่าอรหงั ซึง่มอีธบิาย

อย่างหนึง่ว่า เป็นผูห้กัซีล้่อแห่งสงัสาระคอืการท่องเทีย่วไป อันสงัสาระคอืการท่องเทีย่ว

ไปนั้น หมายถึงว่าท่องเท่ียวเวียนเกิดแก่เจ็บตายไปชาติหนึ่ง ๆ เป็นอันมาก และ 

แม้ในชาตเิดยีวนีเ้อง กท่็องเทีย่วอยูใ่นโลกนี ้ประกอบด้วยความสุขบ้าง ความทกุข์บ้าง 

ความเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง มีประการต่าง ๆ และเมื่อเกิดมาก็ต้องด�าเนินไป

สู่ความแก่ มีความเจ็บในระหว่าง ๆ มีความตายในที่สุด แต่ความตายนั้นก็เป็นที่สุด

แห่งชีวิตนี้เท่านั้น ยังจะมีความเกิดต่อไปอีก เมื่อเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตาย และก็มี

เกิดต่อไปอีก ต้องวนเวียนเกิด แก่ เจ็บ ตาย แล้วเกิด แก่ เจ็บ ตาย แล้วเกิด แก่ 

เจ็บ ตาย ซ�้าซากกันอยู่ดั่งนี้ตลอดกาลอันนับไม่ได้ นี้เรียกว่าสังสาระคือสงสาร หรือ

สังสาระในพระพุทธศาสนา.
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อนัความท่องเท่ียวเวียนเกิดแก่เจบ็ตายดงักล่าวมานี ้ย่อมเปรยีบเหมอืนอย่าง

เป็นเกวียนหรือเป็นรถที่วิ่งไปวิ่งมา และเกวียนหรือรถนั้นก็จะต้องมีล้อ และในล้อนั้น

ก็จะต้องมีซ่ีของล้อมารวมกันตรงกลางของล้อ ซึ่งประกอบด้วยเพลาส�าหรับประกอบ

ตดิกบัรถหรอืเกวยีน จงึจะท�าให้เกวยีนหรือรถนัน้ว่ิงไปได้ด้วยล้อ สังสาระกเ็ช่นเดียวกนั 

ที่ยังมีอยู่เป็นไปได้ก็จะต้องมีล้อ และเม่ือมีล้อก็จะต้องมีซี่ของล้ออันเป็นที่ประกอบ 

เพลารถ ซ่ึงเป็นท่ีประกอบกบัเพลาอนัประกอบเข้ากบัรถหรือเกวียน และซีข่องล้อแห่ง

สังสาระนี้ก็มีอยู่ ๓ ซี่ อันหมายถึงกิเลสซี่หนึ่ง กรรมซี่หนึ่ง วิบากซี่หนึ่ง ซึ่งเรียกกัน

ว่ากเิลสวฏัฏะ วนคือกิเลส กรรมวฏัฏะ วนคอืกรรม วิปากวัฏฏะ วนคอืวิบาก กเ็พราะ

เหตุว่ากิเลสกรรมวิบากนี้ เป็นปัจจัยคือเหตุของกันและกัน วนกันไป ได้แก่กิเลสเป็น

เหตุให้กระท�ากรรม กรรมก็เป็นเหตุแห่งวิบากคือผล วิบากคือผลนั้นเล่า ก็กลับเป็น

เหตุก่อกิเลสขึ้นอีก ก็เป็นเหตุก่อกรรมขึ้นอีก ก็เป็นเหตุให้ได้วิบากคือผลขึ้นอีก และ

วบิากคอืผลกเ็ป็นเหตกุ่อกเิลสขึน้อกี วนกนัไปอยู่ดัง่นี ้เม่ือดถึูงความวนของกเิลส กรรม 

วบิากดัง่นีแ้ล้ว กเ็หมอืนอย่างว่าไม่มต้ีนไม่มปีลาย เพราะต่างกเ็ป็นต้น คอืเป็นเหตแุละ

เป็นผลของกันและกัน เป็นปัจจัยของกันและกัน ให้วนกันไป จึงเรียกว่าวัฏฏะคือวน.

อันกิเลสซึ่งเป็นข้อแรกนั้น แปลว่าเครื่องเศร้าหมอง และกิเลสท่ีเป็นเครื่อง

เศร้าหมองนี ้เมือ่มุง่ถงึเป็นสิง่ทีจ่รเข้ามาสูจ่ติ กป็ระกอบอยูใ่นจติ เพราะฉะนัน้ อาศัย

เหตทุีจ่รเข้ามาสูจ่ติ จงึเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่าอปุกเิลส แปลว่ากิเลสทีจ่รเข้ามาสูจ่ติ เหมอืน

อย่างเป็นอาคันตุกะ คือเป็นผู้ที่จรเข้ามา แต่ว่าเมื่อเรียกโดยทั่ว ๆ ไปก็เรียกว่ากิเลส

ค�าเดียว กิเลสนั้นที่เป็นอย่างละเอียดก็มี ที่เป็นอย่างปานกลางก็มี ที่เป็นอย่างหยาบ 

ก็มี ล้วนแต่อยู่ในจิตนี้ทั้งนั้น ที่เป็นอย่างละเอียดนั้นเรียกว่าอาสวะ คือกิเลสที่ดองจิต

สันดานบ้าง เรียกว่าอนุสัย คือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตบ้าง ส�าหรับที่เป็นอาสวะนั้น 

ตรัสจ�าแนกเอาไว้คือ กามาสวะ อาสวะคือกาม กิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ให้ปรารถนา  

ภวาสวะ คือกิเลสเป็นเหตุให้เป็นนั่นเป็นนี่ ตั้งต้นแต่อัสมิมานะ ความส�าคัญหมายว่า

เรามีเราเป็น คือเป็นเราหรือว่าเราเป็น เป็นของเรา อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา  

ความไม่รูส้จัจะท่ีเป็นตัวความจรงิ อีกอย่างหนึง่ ตรัสเรยีกว่าอนสัุยนัน้ กท็รงจ�าแนกไว้ 

๓ คือ ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ กิเลสเป็นเหตุให้ติดใจยินดี ปฏิฆานุสัย คือกิเลส 
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อันเป็นเหตุให้กระทบกระทั่ง และอวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชา คือความไม่รู้แจ่มแจ้ง

สัจจะที่เป็นตัวความจริง.

ทัง้อาสวะและอนสุยันี ้ส�าหรบัข้อแรกคอืกามาสวะ อาสวะคอืกาม กบัราคานสุยั 

อนุสัยคือราคะ กามกับราคะก็มีความหมายเป็นกองอันเดียวกัน ข้อที่สอง ภวาสวะ  

อาสวะคือภพ ความเป็นตั้งแต่เป็นเราหรือเราเป็น กับปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ  

ก็เนื่องเป็นอันเดียวกัน เพราะมีภพคือความเป็นซึ่งเป็นอาสวะ คือเป็นเราหรือเราเป็น 

จงึได้มกีารกระทบเราหรอืของเรานัน้เอง คอืมเีราเป็นทีก่ระทบ เพราะฉะนัน้ จงึมีความ

กระทบกระท่ัง ส่วนอวิชชาน้ัน ท้ังอาสวะทั้งอนุสัยก็เป็นอันเดียวกัน และเมื่อยกเอา

อนุสัยเป็นที่ตั้ง ราคานุสัยเมื่อแรงขึ้นมาก็เป็นราคะ คือความติดใจยินดี หรือโลภะ 

ความโลภอยากได้ ปฏิฆานสุยั อนสุยัคอืปฏฆิะ ความกระทบกระทัง่หรอืกเิลสเป็นเหตุ

ให้กระทบกระทั่ง เมื่อแรงข้ึนมาก็เป็นโทสะ ความโกรธแค้นขัดเคืองอยู่ในใจ และ 

อวิชชานุสัยเมื่อแรงขึ้นก็เป็นโมหะ ความหลงถือเอาผิด ก็เป็นกิเลสชั้นกลาง คือ  

ราคะหรอืโลภะ โทสะ และโมหะ หรอืว่านวิรณ์ทัง้ ๕ อนัได้แก่ กามฉนัท์ ความพอใจ

รักใคร่ในกาม ก็เป็นราคะหรือโลภะนั้นเอง และพยาบาทนิวรณ์ ก็หมายถึงโทสะ 

นั้นเอง และถีนมิทธนิวรณ์ นิวรณ์คือความง่วงงุนเคลิบเคล้ิม อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ 

นิวรณ์คอืความฟุง้ซ่านร�าคาญใจ วจิกิจิฉานวิรณ์ นวิรณ์คอืวจิกิจิฉา ความเคลอืบแคลง

สงสัย ก็เป็นกิเลสกองโมหะนั้นเอง แต่อาจารย์บางท่านแยกเอาความร�าคาญใจคือ 

กกุกจุจะมาเป็นกเิลสกองโทสะ และกเิลสท่ีเป็นอย่างกลางคอืทีเ่ป็นชัน้นวิรณ์นี ้กบั็งเกดิ

กลัดกลุ้มอยู่ในใจ จึงเรียกว่าปริยุฏฐานกิเลส กิเลสที่กลุ้มรุมใจ.

กิเลสที่เป็นชั้นนิวรณ์นี้เมื่อแรงออกมาอีก ก็เป็นอภิชฌา ความโลภเพ่งเล็ง  

คือแรงออกมาจากราคะหรือโลภะ มาเป็นอภิชฌา ความโลภเพ่งเล็งเอาทรัพย์สมบัติ

ของผูอ่ื้นมาเป็นของตน โทสะ แรงออกมาอกีกม็าเป็นพยาบาทความปองร้ายหมายล้าง

ผลาญ โมหะคือความหลง แรงออกมาอีกก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากท�านอง

คลองธรรม อันอภชิฌา พยาบาท มจิฉาทฏิฐนิี ้เป็นวติีกกมกเิลส กเิลสท่ีให้ล่วงละเมดิ

เป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเป็นมโนกรรม ทางกายทางวาจา ทางใจ ที่เป็นกายกรรม

น้ันกคื็อ ให้ฆ่าเขาบ้าง ให้ลักของเขาบ้าง ให้ประพฤตผิดิในทางกามบ้าง กเ็ป็นกายกรรม
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ฝ่ายอกุศลหรืออกุศลกรรมบถฝ่ายกายกรรม ทางวาจานั้นก็พูดเท็จหลอกลวงเขาบ้าง 

พูดส่อเสียดบ้าง พูดค�าหยาบบ้าง พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลบ้าง ก็เป็นวจีกรรมฝ่าย 

อกุศลกรรมบถ ในส่วนทางใจนั้นก็เป็นอภิชฌา เป็นพยาบาท เป็นมิจฉาทิฏฐิดังกล่าว

มานั้นนั่นเอง จึงเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมฝ่ายอกุศล กิเลสจึงเป็นเหตุให้

กระท�ากรรมดั่งนี้.

และกรรมนัน้กส่็งวบิากคอืผล ผลกไ็ด้แก่ ชาต ิความเกดิ เมือ่มชีาต ิความเกดิ 

ก็มีชรา ความแก่ มีมรณะ ความตาย เพราะฉะนั้น ก็ก่อวิบากคือผลที่เป็นสภาวทุกข์ 

คือทุกข์ตามสภาพ ได้แก่ความเกิด ความแก่ ความตาย และเมื่อมีทุกข์ตามสภาพ  

ก็ให้วิบากคือผลที่เป็นปกิณณกทุกข์ คือทุกข์เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ คือ โสกะ ความแห้งใจ  

ปริเทวะ ความคร�่าครวญรัญจวนใจ ทุกขะ ความไม่สบายกาย โทมนัสสะ ความไม่

สบายใจ อุปายาส ความคับแค้นใจ และเมื่อย่อลงก็เป็น ๒ คือความประจวบกับด้วย

สตัว์และสังขารทัง้หลายซึง่ไม่เป็นทีรั่ก และความพลัดพรากจากสัตว์และสงัขารท้ังหลาย

ที่เป็นที่รัก และเม่ือย่อลงอีกก็ได้เป็นหนึ่ง คือเป็นความปรารถนาไม่ได้สมหวัง และ 

เมือ่กล่าวโดยย่อแล้วกไ็ด้แก่ อปุาทานขนัธ์ คอืขนัธ์ทัง้ ๕ เป็นตวัทกุข์ อนัได้แก่รปูขนัธ์

คอืกองรปู เวทนาขนัธ์ กองเวทนา ความรู้เป็นสุข เป็นทกุข์ เป็นกลาง ๆ ไม่ทกุข์ไม่สุข 

สัญญาขันธ์ กองสัญญา ความจ�าได้หมายรู้ สังขารขันธ์ กองสังขาร คือความคิดปรุง

หรอืปรุงคิด ดบ้ีางชัว่บ้าง เป็นกลาง ๆ ไม่ดไีม่ชัว่บ้าง และกองวญิญาณ กค็อืความรูเ้หน็ 

รู้ได้ยิน รู้ได้ทราบ รู้ได้รู้ได้คิด ทางอายตนะตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ  

อันเป็นที่ยึดถือว่า เอต� มม นี้เป็นของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่ เอโส เม อตฺตา  

นี่เป็นตัวตนของเรา อันสืบเนื่องมาจากชาติคือความเกิดนั้นเอง ชาติคือความเกิดนั้น 

ก็คือเกิดก่อขันธ์ ๕ นี้เอง พร้อมทั้งอายตนะคือตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะคือใจ 

ส�าหรับที่จะรับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมะคือเรื่องราว เพราะฉะนั้น 

ขันธ์ ๕ นี้เอง พร้อมทั้งอายตนะจึงเป็นที่ตั้งของกิเลสขึ้นมาอีก ก็เพราะว่าเมื่อตารับ

อารมณ์คือรูป หูรับอารมณ์คือเสียง จมูกรับอารมณ์คือกลิ่น ลิ้นรับอารมณ์คือรส  

กายรับอารมณ์คือโผฏฐัพพะ สิ่งท่ีกายถูกต้อง และมโนคือใจรับอารมณ์คือธรรมะ 

คือเรื่องราว ก็มีสังโยชน์คือความผูกใจติดอยู่กับอารมณ์เหล่าน้ันอันเป็นที่ตั้งของ 
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อาสวะอนสุยักเิลสทัง้หลาย บงัเกดิเพิม่เตมิแก่อาสวะ อนสัุย และกเิลสทัง้หลายขึน้อกี 

ทั้งที่เป็นอย่างละเอียด ทั้งที่เป็นอย่างกลาง และทั้งที่เป็นอย่างหยาบ ก็วนกลับมาหา

กิเลส และกิเลสก็เป็นเหตุให้กระท�ากรรมอีก และกรรมก็ก่อวิบากคือผลขึ้นอีกดังที่

กล่าวมาแล้ว จึงเป็นวัฏฏะคือวน ดั่งนี้.

และสตัว์บคุคลในโลกนี ้กท่็องเทีย่วอยูใ่นวฏัฏะคอืวนเหล่านี ้ทัง้ทีเ่ป็นอย่างหยาบ 

ทั้งที่เป็นอย่างละเอียด ที่เป็นอย่างหยาบนั้นก็คือกิเลสเป็นเหตุให้กระท�ากรรม กรรม

ก็ก่อวิบากคือผล เป็นชาติคือความเกิด เมื่อเกิดก็มีแก่เจ็บตายดังที่กล่าวมาแล้ว และ

เมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็เกิดขึ้นมาอีก แล้วก็แก่เจ็บตายไปอีก นี้เป็นการวนไปอย่างหยาบ 

แต่ส�าหรับอย่างละเอียดนั้น คือกิเลสกรรมวิบากทั้ง ๓ นี้ เป็นวัฏฏะคือวนอยู่ทุกขณะ

ในปัจจบัุน ดงัในปัจจบัุนน้ีกเ็พราะกิเลสคือราคะ ความตดิใจยนิด ีจงึก่อกรรมให้ขวนขวาย

แสวงหาสิ่งที่ยินดีพอใจน้ัน เม่ือได้มาก็เป็นวิบากคือผล และผลที่ได้มานั้นก็ก่อกิเลส 

ข้ึนอกี เป็นไปอยูด่ั่งนีใ้นปัจจบุนัตลอดเวลา และแม้ในอารมณ์ทกุอารมณ์กเ็ป็นเช่นนัน้ 

เป็นกิเลส เป็นกรรม เป็นวิบาก คือเป็นกิเลสขึ้นในอารมณ์ ก็ก่อกรรมให้ได้อารมณ์

นั้นมา เมื่อได้อารมณ์นั้นมา อารมณ์น้ันก็เป็นที่ตั้งของกิเลสขึ้นมาอีก กิเลสก็เกิด 

ขึ้นอีก ก็ใฝ่หาอารมณ์ขึ้นมาอีก ได้อารมณ์นั้นมาเป็นผล อารมณ์ก็เป็นที่ตั้งของกิเลส

ขึ้นอีก สามัญชนทั่วไปจึงวนอยู่กับกิเลส กรรม วิบากดั่งนี้ แม้ทุกอารมณ์ในปัจจุบัน.

พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ได้ทรงตดัซีข่องล้อคือสงสารหรือสังสาร ความท่องเทีย่ว

ไปน้ีคือกิเลสได้สิ้นเชิง ด้วยทรงบ�าเพ็ญพระบารมีมาอันประมวลเป็นมรรคมีองค์ ๘  

ก็ตัดกิเลสได้เด็ดขาดด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นต้น และเมื่อตัดกิเลสได้เด็ดขาดแล้ว ก็ตัด

กรรมอันสืบมาจากกิเลสได้ เมื่อตัดกรรมได้ ก็ตัดวิบากได้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าได้

ทรงหักซี่ของล้อแห่งสังสาระนี้ทั้ง ๓ ซี่ได้แล้ว คือหักได้ทั้งกิเลสหักได้ทั้งกรรม หักได้

ทัง้วิบากอันเป็นผลของกรรม เพราะฉะนัน้ จงึได้พระนามว่าอรหงั ซึง่แปลว่าผูห้กัซีล้่อ

แห่งสงัสาระคือการท่องเท่ียวไป ด่ังนี ้ทรงแสดงธรรมสัง่สอนเพือ่ให้ละกเิลส ละกรรม 

ละวิบาก อันเป็นซี่ล้อแห่งสังสาระนั้นเอง เพราะบุคคลเมื่อยังละไม่ได้จึงต้องเป็นทุกข์

อยูใ่นโลก ต้องท่องเท่ียววนเวยีนไปอยูใ่นโลก และในการทีท่่องเทีย่ววนเวียนอยูใ่นโลกนี ้

ก็ย่อมจะมีความหมายมั่นหรือความทะเลาะวิวาทขัดแย้งในกันและกัน จนถึงตั้งเป็น
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พรรคเป็นพวก เป็นหมูเ่ป็นเหล่า เป็นพวกนัน้เป็นพวกนี ้เป็นเหล่านัน้เป็นเหล่านี ้บางที

กแ็ตกแยกกนัเป็นพวกเป็นเหล่าอย่างปกตธิรรมดา บางทกีม็กีารเบยีดเบยีนซึง่กนัและกนั 

ตัง้แต่อย่างน้อยจนถงึอย่างใหญ่ ดงัท่ีเป็นสงครามขึน้ในโลก ทัง้นีก้เ็พราะว่าเมือ่มกีเิลส

เป็นเหตุให้แบ่งเป็นเราเป็นเขา เพราะเหตุที่มีอัสมิมานะคือความส�าคัญหมายว่าตัวเรา

ของเรา คือเราเป็นหรือเป็นเรา และเมื่อมีเราขึ้นแล้ว ก็ต้องมีเขา มีของเขา และเมื่อ

มเีรามเีขาขึน้ดัง่นีแ้ล้ว กย่็อมจะมคีวามหมายมัน่ในกนัและกนั ความหมายมัน่นัน้ย่อม

มีเป็นอย่างอ่อนก็มี อย่างแรงก็มี เมื่อมีเป็นอย่างอ่อน ก็เพียงจะหมายมั่นว่าเราหรือ

ของเรา เป็นอย่างนี้ ประพฤติอย่างนี้ เห็นอย่างนี้ ส่วนเขาหรือของเขา เป็นอย่างนั้น 

ประพฤติอย่างนั้น เห็นอย่างนั้น แตกต่างกัน คือต่างก็มีความหมายมั่นเพราะเหตุที่มี

ความประพฤตต่ิางกนั มีความเห็นแตกต่างกนัทัว่ ๆ ไปตามธรรมดาของความประพฤติ

และของความคิดเหน็แต่ละพวกแต่ละเหล่านัน้กอ็ย่างหนึง่ ทัง้แถมถ้ามปีฏฆิะคอืความ

กระทบกระทั่ง มีโทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง มีพยาบาท ความมุ่งร้ายปองร้ายเข้า

มาผสมอีก ก็ท�าให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เราหรือฝ่ายเราก็เบียดเบียนเขาหรือฝ่าย

เขาบ้าง เขาหรอืฝ่ายเขาก็เบียดเบียนฝ่ายเราบ้างดงัท่ีกล่าวมาแล้ว นีเ้ป็นความหมายมัน่ 

หรือเป็นความทะเลาะ เป็นความววิาท เป็นความแก่งแย่งต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

จึงได้ตรัสโทษของความแก่งแย่ง ความทะเลาะวิวาท ความหมายม่ันกัน ว่าเป็นเหตุ

ของความย่อยยับต่าง ๆ 

ส่วนความประพฤติอันเป็นไปเพ่ือความสามคัคพีร้อมเพรยีงกนั ไม่มคีวามหมาย

มั่นกัน ทั้งที่เป็นความหมายมั่นอันเป็นเหตุแตกแยก ท้ังท่ีเป็นความหมายม่ันอันเกิด

มาจากกิเลสกองปฏิฆะโทสะพยาบาทดังที่กล่าวมาแล้ว ก็ระงับความหมายม่ันนั้นได้ 

จึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่า

ปเร จ น วิชานนฺติ มยเมตฺถ ยมามฺหเส

เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ ตโต สมฺมนฺติ เมธคา

“ชนเหล่าอ่ืนคือ ชนพวกอ่ืนจากพวกบัณฑิต ย่อมไม่รู้ว่า เราท้ังหลายย่อม

ย่อยยับอยู่ในหมู่ชนนี้หรือในหมู่สงฆ์นี้ ส่วนชนเหล่าใดคือชนที่เป็นบัณฑิต ย่อมรู้แจ้ง
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ในหมู่ชนน้ัน ว่าเราท้ังหลายจะพากันย่อยยับ ความหมายมั่นเพราะวิวาทบาดหมาง

แก่งแย่งซึ่งกันและกัน ก็จะสงบลงได้เพราะความรู้แจ้งนั้น” ดั่งนี้.

เพราะฉะน้ัน จงึตรสัสอนให้ทุกคนพจิารณาเห็นโทษของความทีต่ัง้ใจหมายมัน่

ต่อกันและกนั หมายม่ันววิาทบาดหมางต่อกนัและกัน หมายมัน่ทีจ่ะเอาชนะกนัในทาง

ทีผ่ดิต่าง ๆ หรอืหมายม่ันท่ีจะข่มขูซ่ึ่งกันและกนั ให้พากนัมคีวามรูส้กึว่า ความหมาย

มัน่ซึง่เป็นเหตุแบ่งแยกในกนัและกนัดัง่นี ้จะท�าให้พาไปสูค่วามย่อยยบั อันความย่อยยบัน้ัน 

นอกจากความย่อยยับท่ีจะท�าให้เกดิการลงไม้ลงมอืเบยีดเบยีนซ่ึงกนัและกนัแล้ว ทกุคน

ย่อมพากนัอยูใ่นอ�านาจของกเิลส ซึง่ต่างพากนัไปสู่ความย่อยยับคอืความแก่ความเจบ็

ความตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น แล้วก็ต้องวนมาเกิดแก่เจ็บตายอีก ๆ ต้องย่อยยับกัน

อยู่ในภพชาติเป็นอันมาก เพราะความหมายมั่นอันเป็นตัวทิฏฐิมานะดังที่กล่าวมาแล้ว 

เพราะฉะนัน้ อันความหมายม่ันดงักล่าวนีจ้งึเป็นตวักเิลสซึง่น�าไปสู่ความย่อยยับต่าง ๆ 

น�าไปสู่ภพชาติต่าง ๆ และก็ต้องโต้ตอบกันอยู่ทุกภพชาติ ไม่มีที่สิ้นสุด หาความสงบ

ในภพชาตินั้น ๆ ไม่ได้ จึงได้ตรัสสอนไว้ดั่งนี้ เพื่อให้ทุก ๆ คนต่างพากันเป็นบัณฑิต 

มีปัญญาที่เห็นชอบตามความเป็นจริง ว่ากิเลสท้ังปวงนั้นเป็นหตุแห่งความหมายมั่น 

ต่าง ๆ อันก่อให้เกิดความแตกแยกและความทุกข์ยากในโลก 

เพราะฉะนั้น ให้พากันปฏิบัติละกิเลสเสีย เมื่อเป็นดั่งนี้ เมื่อสงบกิเลสได้  

ก็ย่อมจะสงบความหมายมั่นต่าง ๆ ได้ สงบความวิวาทต่าง ๆ ได้ จะท�าให้พากันมี

ความสามคัคีพร้อมเพรยีงกนั และหนัมาปฏบิตัติามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ด้วยมี

ความเคารพในพระศาสดา ความเคารพในพระธรรม ความเคารพในพระสงฆ์ ความเคารพ

ในศึกษาหรือสิกขา คือการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญา เคารพในความไม่ประมาท และ

เคารพในความต้อนรับซึ่งกันและกันทั้งหลายด้วยดี เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ท�าให้อยู่ด้วยกัน

เป็นสุข.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๔
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตํ อินฺทฺริเยสุ อสํวุตํ

โภชนมฺหิ อมตฺตญฺญุํ กุสีตํ หีนวีริยํ

ตํ เว ปสหติ มาโร วาโต รุกฺขํว ทุพฺพลนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระคณุไม่มปีระมาณ ดงัค�าว่า อปปฺมาโณ 

พุทฺโธ พระพุทธเจ้าไม่มีประมาณ บทหนึ่งก็มีพระนามว่าอรหัง มีอธิบายที่ท่าน 

พระอาจารย์ได้แสดงไว้โดยประการหนึ่งว่า เป็นผู้ควรทักษิณา ของท�าบุญ ควรบูชา 

สักการะ มีปัจจัยท้ังหลายเป็นต้น ดั่งน้ี พระพุทธเจ้าทรงเป็นปฏิคาหก คือเป็นผู้รับ

ของท�าบุญและสิ่งสักการบูชาทั้งปวง ทรงเป็นผู้สมควรรับ เพราะทรงประกอบด้วย

พระคุณทั้งปวงดังบทว่าอรหังนี้ ได้แก่ทรงเป็นผู้ไกลกิเลส คือก�าจัดกิเลสได้ ทรงเป็น 

ผู้ก�าจัดข้าศึกคือกิเลสได้ ทรงเป็นผู้หักซี่ล้อแห่งสงสารหรือสังสาระ คือการท่องเที่ยว

เวยีนเกดิเวยีนตายได้ คอืทรงเป็นผูห้กักเิลส กรรม วบิากได้ ดัง่นีเ้ป็นต้น เพราะฉะนัน้ 

จงึควรเป็นผูรั้บของท�าบญุมปัีจจัยเป็นต้น ทรงเป็นผูค้วรสักการบูชาด้วยประการท้ังปวง.
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อันปัจจัยนั้น ได้แก่ เครื่องอาศัย ส�าหรับร่างกายก็ได้แก่ อาหาร ผ้านุ่งห่ม  

ที่อยู่อาศัย และยาแก้ไข้ บูชาสักการะนั้น ได้แก่ เครื่องบูชาสักการะทั้งปวง มีดอกไม้

ธูปเทียนเป็นต้น ผู้ท่ีได้เป็นทายก ผู้ให้ หรือเป็นทายิกา ผู้ให้ ผู้ถวายของท�าบุญ  

ถวายสักการบูชาแก่พระองค์ซึ่งทรงพระคุณไม่มีประมาณ ย่อมได้รับอานิสงสผลเป็น

อันมาก ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงทักษิณา ของท�าบุญ ที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไว้  

๔ อย่าง คือ

๑.  ทายก คอืผูใ้ห้เป็นผูบ้รสิทุธิ ์กล่าวคือ มีศีล มีกลัยาณธรรม ส่วนปฏคิาหก

คือผู้รับ เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ คือเป็นคนทุศีล มีบาปธรรม.

๒. ปฏิคาหก คือผูร้บัเป็นผูบ้รสุิทธิ ์แต่ทายกคือผูใ้ห้เป็นผูไ้ม่บริสุทธิ ์กล่าวคอื

ปฏิคาหกคือผู้รับ เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม ส่วนทายกคือผู้ให้ เป็นผู้ทุศีล เป็นผู้มี

บาปธรรม.

๓.  ทั้งทายก ทั้งปฏิคาหก เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ คือท้ัง ๒ ฝ่ายต่างเป็นผู้ทุศีล  

เป็นผู้มีบาปธรรม.

๔.  ทั้ง ๒ ฝ่าย คือทั้งฝ่ายทายก ทั้งฝ่ายปฏิคาหก เป็นผู้บริสุทธิ์ คือทั้ง ๒ 

ฝ่ายต่างเป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม ดั่งนี้.

ทางพระพทุธศาสนาสรรเสริญฝ่ายทีบ่ริสทุธิ ์คอืมศีลี มกีลัยาณธรรม ถ้าบรสิทุธิ์

ทั้ง ๒ ฝ่าย คือท้ัง ๒ ฝ่ายต่างก็มีศีลต่างก็มีกัลยาณธรรม ย่อมประเสริฐสุดดั่งนี้  

เพราะฉะนั้น ธรรมเนียมการท�าบุญ โดยเฉพาะบุญส�าเร็จด้วยทาน การให้การบริจาค 

จึงมีนิยมการขอสรณคมน์และศีลก่อน เพื่อให้ทายกคือฝ่ายผู้ให้ได้เป็นผู้มีศีล เป็นผู้มี

กลัยาณธรรม เมือ่เป็นดัง่นี ้เมือ่ถวายทานในภกิษใุนภกิษสุงฆ์ ซึง่เป็นผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม 

ทักษิณาคือของท�าบุญหรือการท�าบุญ ก็ย่อมบริสุทธิ์ทั้ง ๒ ฝ่าย ท�าให้มีอานิสงส์มาก

มีผลมาก ดั่งนี้.

พระพุทธเจ้าทรงเป็นปฏิคาหกคือผู้รับ ซึ่งบริบูรณ์ด้วยพระคุณท้ังปวง ไม่มี

ประมาณ คุณธรรมทั้งปวงย่อมประมวลตั้งอยู่ในพระองค์ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น จึงทรง
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เป็นยอดของผู้มีศีล มีกัลยาณธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าทรงเป็นผู้สมควร

รับทักษิณา ของท�าบุญ มีปัจจัยทั้งหลายเป็นต้น ทั้งเป็นผู้สมควรรับการบูชาสักการะ

ด้วยประการทั้งปวง.

อนึ่ง การบูชานั้นมี ๒ คือ อามิสบูชา และปฏิบัติบูชา พระองค์ย่อมเป็น 

ผู้สมควรที่จะได้รับทั้งอามิสบูชาทั้งปฏิบัติบูชา เพราะผู้ที่ปฏิบัติบูชาพระองค์ด้วยการ

ปฏิบัติด้วยทานศีลภาวนา ในศีลในสมาธิในปัญญาเป็นต้น ย่อมชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบบูชาพระองค์ อันจะท�าให้ตนเองซึ่งเป็นผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับอานิสงสผลเป็น

ประโยชน์ปัจจบัุนบ้าง เป็นประโยชน์ภายหน้าบ้าง เป็นประโยชน์อย่างย่ิงบ้าง เพราะฉะนัน้ 

จึงทรงเป็นผู้สมควรรับการบูชาทั้งปวง ทั้งอามิสบูชาและทั้งปฏิบัติบูชา ฉะนั้น จึงได้

พระนามว่าพระอรหัง หรือพระอรหันต์ดั่งนี้.

ธรรมะทีท่รงแสดงสัง่สอนกท็รงแสดงสัง่สอนเพือ่ให้บคุคลเป็นผูม้ศีลีมกีลัยาณ-

ธรรม เพราะว่าเม่ือบุคคลเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแล้ว มารกล่าวคือกิเลสมาร  

ย่อมรงัควานไม่ได้ ส่วนบุคคลทีม่ไิด้บชูาพระพทุธเจ้า โดยเฉพาะมไิด้บูชาด้วยการปฏบิตับูิชา

แล้ว มารคือกิเลสมารย่อมตามรังควานได้ดั่งนี้ ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ถึงบุคคล 

ผู้ปฏิบัติตนเช่นไรมารย่อมรังควานได้ ดังพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศ ณ 

เบ้ืองต้นนั้น ซ่ึงแปลความว่า “มารย่อมรังควานบุคคลที่มีปกติตามเห็นอารมณ์ว่า 

งามอยู ่ไม่ส�ารวมในอนิทรย์ีทัง้หลาย ไม่รูป้ระมาณในโภชนะ เป็นผูเ้กยีจคร้าน เป็นผู้

มีความเพียรเลวนั้นแล เหมือนอย่างลมย่อมพัดรังควานต้นไม้ที่มีก�าลังทราม” ดั่งนี้.

เพราะฉะนั้น จึงควรท�าความเข้าใจในพระพุทธภาษิตน้ีว่า อันบุคคลจะเป็น

บรรพชิตคือผู้บวชก็ตาม เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม ซึ่งเป็นผู้มีปกติตามเห็นอารมณ์ว่างามอยู่ 

ไม่ส�ารวมในอินทรีย์ทั้งหลาย ไม่รู้ประมาณในโภชนะ เป็นผู้เกียจคร้าน มีความเพียร

เลวทราม มารย่อมรังควานบุคคลนั้นได้ เหมือนอย่างลมรังควานต้นไม้ที่ทรามก�าลัง 

ดั่งนี้ ดังจะได้อธิบายไปทีละบท.

บทว่า “ผู้มีปกติตามเห็นอารมณ์ว่างามอยู่” นั้น อารมณ์ก็คือเรื่องที่ใจคิด  

เรื่องที่ใจด�าริถึง เรื่องที่ใจหมกมุ่นถึง เป็นเรื่องรูปที่ตาเห็นก็ดี เป็นเรื่องเสียงที่หูได้ยิน
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ก็ดี เป็นเรื่องกลิ่นที่จมูกได้ทราบก็ดี เป็นเรื่องรสที่ลิ้นได้ทราบก็ดี เป็นเรื่องโผฏฐัพพะ 

สิ่งถูกต้อง ท่ีกายได้ถูกต้องก็ดี เป็นเรื่องราวของรูปเป็นต้นเหล่านั้นที่ใจได้รู้ได้นึกถึง 

กดี็ เหล่านีเ้รยีกว่าอารมณ์ บคุคลทีม่ปีกตติามเหน็อารมณ์ดงักล่าวนีว่้างาม เช่น ตามเหน็

รูปกายที่ตาได้เห็นว่างาม โดยยึดถือทั้งหมดว่างาม หรือโดยแยกถือบางส่วนว่างาม 

เช่นว่า ผมงาม ขนงาม เล็บงาม ฟันงาม หนังงาม หรือผิวกายงาม ดั่งนี้เป็นต้น  

ด่ังนี้เรียกว่ามีปกติตามเห็นอารมณ์ว่างามอยู่ และเมื่อมีปกติตามเห็นอารมณ์ว่างาม 

ดั่งนี้ มารก็ตามรังควานได้ มารก็คือกิเลสมาร ได้แก่กิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตใจนี้เอง  

อันเกิดจากรูปที่ตาเห็นเป็นต้นอันตาเห็นว่างามดังที่กล่าวมาแล้ว เช่น กิเลสกองราคะ

คือความติดใจพอใจในรูปนั้นก็บังเกิดขึ้นผูกพันจิตใจ เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็เป็นตัวกิเลสมาร

ที่เข้าจับจิตใจไว้ด้วยอ�านาจราคะ คือความติดใจยินดีพอใจ และถ้าไม่ประสบอารมณ์

ว่างามเพราะมีลักษณะตรงกันข้ามกับสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ไปพบสิ่งที่ไม่น่า

รักใคร่ปรารถนาพอใจของตน ก็เกิดความปฏิฆะ หงุดหงิดใจกระทบใจ ท�าใจให้เกิด

ความเกลียดความชังความขัดใจโกรธแค้นอันตรงกันข้าม ก็เป็นกิเลสกองโทสะ และ

ทั้งหมดนี้ก็สืบเนื่องมาจากความหลงยึดถือนั้นเอง ความหลงยึดถือในอารมณ์ว่างาม

หรือความหลงยึดถือในอารมณ์ว่าไม่งาม บรรดาความหลงยึดถือเหล่านี้ ความหลง

ยดึถอือารมณ์ว่างามย่อมเป็นหวัหน้า เพราะฉะนัน้ จงึได้มพีระพทุธภาษติตรสัชีเ้อาไว้

เป็นข้อที่ ๑ ว่ามีปกติตามเห็นอารมณ์ว่างามอยู่ ดั่งนี้.

มาถึงข้อ ๒ “ไม่ส�ารวมในอินทรีย์ทั้งหลาย” อินทรีย์ในที่นี้ ได้แก่ อายตนะ

ภายในทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ได้ชื่อว่าอินทรีย์ เพราะว่า ตาเป็น

อินทรีย์คือเป็นใหญ่ในการเห็นรูป หูเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่ในการฟังเสียง จมูกเป็น

อินทรีย์คือเป็นใหญ่ในการทราบกล่ิน ล้ินเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่ในการทราบรส  

กายเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่ในการทราบสิ่งถูกต้องทางกาย มโนคือใจเป็นอินทรีย์คือ

เป็นใหญ่ใน ๕ ข้อข้างต้นนัน้ด้วย เป็นไปพร้อมกบัตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และเป็นใหญ่

ในธรรมะคือเรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้นดังกล่าวนั้น ที่คิดที่รู้ด้วยมโนคือใจ ผู้ที่ไม่

ส�ารวมในอินทรีย์เหล่านี้ ก็คือไม่มีสติระมัดระวังใจในทุกขณะที่ตาประจวบกับรูป ที่หู

ประจวบกับเสียง ที่จมูกประจวบกับกลิ่น ที่ลิ้นประจวบกับรส ท่ีกายประจวบกับ
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โผฏฐัพพะคอืสิง่ท่ีกายถกูต้อง ท่ีมโนคือใจ ประจวบกบัธรรมะคอืเรือ่งราว เมือ่ไม่มสีติ

ระมัดระวังใจ ก็บังเกิดสังโยชน์คือความผูกพันขึ้น ในรูปท่ีตาเห็น ในเสียงท่ีหูได้ยิน  

ในกล่ินที่จมูกได้ทราบ ในรสที่ลิ้นได้ทราบ ในโผฏฐัพพะส่ิงถูกต้องที่กายได้ทราบ  

ในธรรมะคือเรือ่งราวทีใ่จได้คดิได้รู ้เมือ่บงัเกดิสังโยชน์คอืความผูกข้ึนด่ังนี ้ก็เป็นฉนัทราคะ 

คือความพอใจ ด้วยอ�านาจของความยนิด ีเป็นราคะ ความตดิใจยนิดใีนรปู เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์ ท่ีน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ แต่ถ้าตรงกันข้ามก็เกิด

โทสะ ความโกรธแค้นขดัเคอืงหรอืความชงั และถ้าเป็นกลาง ๆ กเ็ป็นความหลงตดิอยู่

ดั่งนี้ ฉันทราคะ โทสะ และโมหะนี้ ก็เป็นอาสวะไหลเข้าไปสู่จิตใจ อาศัยตาหูจมูกลิ้น

กายและมนะคือใจ ท่ีเป็นอินทรีย์ดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้นเอง มาก่อเป็นราคะขึ้นในใจ  

เป็นกิเลสกองรัก เป็นกิเลสกองชัง เป็นกิเลสกองหลง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นมารนั้นเอง 

คือเป็นกิเลสมารที่มารังควานจิตใจให้ยินดีในอารมณ์อันเป็นที่ต้ังแห่งความยินดี  

ให้ยินร้ายในอารมณ์อันเป็นที่ต้ังแห่งความยินร้าย ให้หลงในอารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่ง 

ความหลง เพราะฉะนัน้ เม่ือไม่ส�ารวมคือไม่มสีตคิอยระวังจติใจอยู ่ย่อมบงัเกดิสังโยชน์

ขึน้ในอารมณ์ทัง้หลาย อาศัยตาเป็นต้นดงัทีก่ล่าวมาแล้ว เป็นอาสวะคอืเป็นกิเลสทีไ่หล

เข้ามาสู่จิตใจ มานอนหมักหมมอยู่ในจิตใจ ดองจิตใจ มารจึงรังควานได้ดั่งนี้.

มาถึงข้อ ๓ “ไม่รู้ประมาณในโภชนะ” ก็คือไม่รู้ประมาณในการแสวงหา  

ไม่รู้ประมาณในการรับ ไม่รู้ประมาณในการพิจารณา หรือว่าในการรับก็ไม่รู้ประมาณ

ว่าควรจะรับโภชนะอันนี้หรือไม่ หรือควรจะรับโภชนะนี้เท่าไร ในการแสวงหาก็ไม่รู้

ประมาณว่าควรจะแสวงหาหรือไม่ หรือไม่ควรแสวงหา หรือว่าควรจะแสวงหาอย่างไร 

เช่นว่าเมือ่เป็นภกิษ ุกค็วรแสวงหาโภชนะด้วยการเทีย่วบณิฑบาต หรอืว่ารบัทานทีเ่ขา

มาถวายเป็นสงัฆทานเป็นต้น กเ็รยีกว่าเป็นประมาณในการแสวงหา แต่ถ้าไม่รูป้ระมาณ

ในการแสวงหา แสวงหาในทางที่ผิด เช่นในการที่ขอจากผู้ที่ไม่ใช่ญาติ ไม่ได้ปวารณา 

หรือการซือ้ขายแลกเปลีย่นเป็นต้น อันเป็นทางทีผ่ดิพระวนิยัดัง่นี ้กช็ือ่ว่าไม่รูป้ระมาณ

ในการแสวงหา ในฝ่ายคฤหัสถ์ ถ้าแสวงหาด้วยสัมมาอาชีวะคืออาชีพที่ชอบ ก็เป็นรู้

ประมาณในการแสวงหา แต่ถ้าแสวงหาด้วยมิจฉาอาชีวะคือเล้ียงชีวิตในทางท่ีผิด  

ก็เป็นการที่ไม่รู้ประมาณในการแสวงหา.
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ในขณะที่รับนั้นเล่าก็เช่นเดียวกันดังท่ีกล่าวแล้ว เม่ือรับของท่ีควรก็เป็น 

รูป้ระมาณ เม่ือรบัของท่ีไม่ควร ก็ไม่รูป้ระมาณในการรบั ในฝ่ายบรรพชิตเมือ่รับโภชนะ

ที่ไม่สมควร หรือในฝ่ายคฤหัสถ์ รับโภชนะที่ไม่สมควร เช่นเป็นของโจรเป็นต้น ดั่งนี้

ก็เรียกว่าไม่รู้ประมาณในการรับ.

ไม่รู้ประมาณในการบริโภคก็คือ บริโภคด้วยการมิได้พิจารณาโดยแยบคาย 

ให้รูป้ระโยชน์ของการบริโภค ในฝ่ายภกิษนุัน้ ท่านสอนให้พจิารณาในขณะบรโิภคด้วย

บทปฏิสังขาโย ว่าเราพิจารณาบิณฑบาตหรือโภชนะ บริโภคมิใช่เพ่ือเล่น มิใช่เพ่ือ

มัวเมา ดั่งนี้เป็นต้น เมื่อพิจารณาก็ช่ือว่ารู้ประมาณในการบริโภค เม่ือไม่พิจารณา 

บริโภคด้วยตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากเป็นต้น ก็ชื่อว่าไม่รู้ประมาณในการ

บริโภค ส�าหรบัฝ่ายคฤหสัถ์นัน้ เม่ือบรโิภคในโภชนะทีค่วรบริโภค ในสถานทีค่วรบรโิภค 

อันเป็นโภชนะท่ีเป็นประโยชน์ ก็ชื่อว่าสมควร แต่ถ้าหากว่าบริโภคอาหารที่ไม่ควร

บริโภค ในที่ที่ไม่ควรบริโภค และบริโภคอาหารที่แกล้มสุราเป็นต้น หรือบริโภคมาก

เกนิไปน้อยเกินไป ดัง่น้ีก็ช่ือว่าไม่รูป้ระมาณในการบรโิภค แม้ฝ่ายบรรพชติกเ็ช่นเดยีวกนั 

บริโภคมากเกินไป น้อยเกินไป ก็ชื่อว่าไม่รู้ประมาณในการบริโภคเช่นเดียวกัน.

เมื่อเป็นดั่งนี้ มารคือกิเลสก็รังควานได้ เพราะมารคือกิเลสนั้นก็ได้แก่กิเลส

กองราคะโทสะโมหะ มาบังเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ไม่รู้ประมาณในโภชนะ.

อีกข้อหนึ่ง ข้อต่อไปคือ “ผู้เกียจคร้าน” คือผู้ที่ปราศจากความเพียร เช่นว่า

ปราศจากอทิธบิาท ธรรมะทีช่่วยให้ส�าเรจ็ความปรารถนาทีไ่ม่เหลอืวสิยั คอืไม่มฉีนัทะ 

ความพอใจในการงานที่พึงท�า ไม่มีวิริยะ คือความเพียร ไม่มีจิตตะ ความเอาใจใส ่ 

ไม่มีวิมังสา ความใคร่ครวญพิจารณา หรือว่าขาดสัมมัปปธาน คือความเพียรชอบ  

ขาดสังวรปธาน ความเพียรระวังบาปอกุศลมิให้เกิดขึ้น ขาดปหานปธาน ความเพียร

ในการละบาปอกุศล ขาดภาวนาปธาน ความเพียรท�ากุศลให้บังเกิดขึ้น ขาดอนุรักข-

นาปธาน ความเพียรท่ีตามรักษากุศลท่ีบังเกิดขึ้นแล้ว เมื่อขาดความเพียรเหล่านี้  

ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเกียจคร้าน มารย่อมรังควานบุคคลที่มีความเกียจคร้านเช่นนี้.
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อีกข้อหน่ึงคือ “ความเพียรเลว” ก็หมายความว่าไม่มีความเพียร คือไม่ม ี

อิทธิบาท ไม่มีสัมมัปปธานดังกล่าว หรือว่ามีอิทธิบาทอยู่บ้าง มีสัมมัปปธานอยู่บ้าง  

ก็มีน้อยเต็มที ไม่เพียงพอต่อการงานที่พึงกระท�า ต่อความเพียรที่พึงกระท�า ที่พึงมี  

ดั่งนี้ก็ชื่อว่ามีความเพียรท่ีเลว มารย่อมตามรังควานบุคคลผู้มีความเพียรเลวดั่งนี้  

เหมือนอย่างลมท่ีรังควานต้นไม้ท่ีมีก�าลังทราม ฉะนั้น อันต้นไม้ที่มีก�าลังทรามนั้น

หมายความว่า ต้นไม้ท่ีเกดิขึน้ในท่ี ๆ ต้องลม จะเป็นต้นไม้ใหญ่กต็าม ต้นไม้เลก็กต็าม 

ถ้าลมแรงมาไม่มากนัก ก็จะพัดใบพัดดอกให้หล่น ถ้าลมแรงขึ้นก็จะพัดกิ่งเล็กกิ่งใหญ่

ให้หัก ถ้าลมแรงมากทีส่ดุกจ็ะพดัต้นให้ล้ม ถอนรากขึน้มาข้างบน ให้ต้นลงไปข้างล่าง 

เป็นอนัว่าท�าให้ต้นไม้ล้มด่ังนี ้กเิลสมารกเ็ช่นเดยีวกนั ถ้าหากว่ามาประกอบด้วยความ

ตามเหน็อารมณ์ว่างามอยู่ ไม่ส�ารวมอินทรีย์ทัง้หลาย ไม่รูป้ระมาณในโภชนะ เกียจคร้าน 

มีความเพียรเลว กิเลสมารก็รังควานให้เสียหาย น้อยหรือมาก ถ้ากิเลสมารน้อย 

หรือเบา ก็รังควานให้เสียหายเบา ถ้ากิเลสมารแรง ก็รังควานให้เสียหายแรง จนถึง

กิเลสมารแรงที่สุด ก็ให้เสียหายแรงที่สุด ทั้งฝ่ายบรรพชิตและทั้งฝ่ายคฤหัสถ์.

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ทรงชีโ้ทษของผูท้ีป่ระพฤตตินตามทีต่รสัไว้นีว่้า 

มารย่อมรังควานได้ ก็คือว่าประพฤติปล่อยตน ปล่อยจิตใจให้ตามเห็นอารมณ์ว่างาม 

ไม่ส�ารวมอินทรีย์ทั้งหลาย ไม่รู้ประมาณในโภชนะ เกียจคร้าน มีความเพียรเลว  

ย่อมพ่ายแพ้ต่อมารโดยล�าดับ ถ้าหากว่าประพฤติตนอย่างนี้เสียหายมาก มารก็ 

รังควานมาก จนถึงให้เสียหายตั้งแต่น้อยมากจนถึงที่สุด.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อนิกฺกสาโว กาสาวํ โย วตฺถํ ปริทเหสฺสติ

อเปโต ทมสจฺเจน น โส กาสาวมรหติ

โย จ วนฺตกสาวสฺส สีเลสุ สุสมาหิโต

อุเปโต ทมสจฺเจน ส เว กาสาวมรหตีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือเป็นวันที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ทรงประกอบด้วยพระคุณโดยปริยายเป็นอันมาก 

เป็น อปัปมาโณ พทุโธ พระพทุธเจ้ามพีระคณุไม่มีประมาณ บทหนึง่ทีส่วดกนัอยู่เป็น

ประจ�าก็คือ อรหัง ซึ่งพระอาจารย์ได้แสดงอรรถคือเนื้อความเป็นอันมาก โดยปริยาย

คือทางอันหนึ่ง ได้แก่ทรงเป็นผู้ควรหรือทรงเป็นผู้สมควร คือทรงเป็นผู้สมควรรับบูชา

สกัการะเป็นต้น ผูท่ี้ได้บูชาสกัการะพระองค์ด้วยอามสิบชูา การบชูาด้วยเครือ่งสักการ-

วรามิส มดีอกไม้ธปูเทียนเป็นต้น หรอืด้วยปฏบิตับิชูา การบชูาด้วยการปฏบิตัธิรรมที่

ทรงสั่งสอน ย่อมได้รับอานิสงสผลเป็นอันมาก พระองค์ทรงเป็นผู้มีความสมควรหรือ

เป็นผู้สมควร เพราะประกอบด้วยพระคุณไม่มีประมาณดังที่แสดงแล้ว ทรงเป็นผู้มี
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พระคุณสมบูรณ์ จึงทรงเป็นผู้สมควร และพระคุณที่สมบูรณ์นั้น ก็โดยปริยายที่เรา

สวดกันอยูว่่า อรห� สมฺมาสมฺพทุโฺธ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า วชิชฺาจรณสมปฺนฺโน 

ทรงประกอบด้วยวิชชาและจรณะเป็นต้น ไม่มีบกพร่องแม้แต่ประการใดประการหนึ่ง 

ทรงเป็นผูส้มควรโดยทรงเป็นพระพทุธเจ้าด้วยประการท้ังปวง และในฐานะเป็นพระบรม-

ศาสดา โปรดเวไนยนิกรคือหมู่ชนที่พึงแนะน�าได้ ให้ประสบสุขประโยชน์ปัจจุบันบ้าง 

ภายหน้าบ้าง อย่างยอดบ้าง เป็นอันมาก จึงทรงเป็นผู้สมควรเป็นพระศาสดาเอก 

ในโลกด้วยประการทั้งปวง ทรงเป็นผู้สมควรในฐานะทุก ๆ อย่างดั่งนี้ เพราะฉะนั้น 

จึงได้พระนามว่าอรหัง 

เราทั้งหลายซ่ึงได้ฟังธรรมะของพระองค์ ก็พึงปฏิบัติให้เป็นผู้สมควร ตั้งต้น 

แต่ปฏิบัติให้สมควรแก่ความท่ีได้เกิดมาเป็นมนุษย์ โดยปฏิบัติให้ประกอบด้วยหิริ  

ความละอายใจต่อความชั่วรังเกียจความชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อผลของ 

ความชั่ว ตั้งอยู่ในศีลอันสมควรแก่ภาวะเป็นมนุษย์ เช่นศีล ๕ ตั้งอยู่ในธรรมอันเป็น

กัลยาณธรรม ควบคู่กันไปกับศีล ๕ กล่าวคือเมื่อมีศีลข้อที่ ๑ เว้นจากการฆ่า ก็ให้มี

ธรรมะคือเมตตากรุณาในสัตว์ทั้งหลายคู่กันไป เม่ือมีศีลข้อที่ ๒ พึงเว้นจากการ 

ลักทรัพย์ ก็ให้มีธรรมอันสมควรแก่ศีลข้อที่ ๒ คือสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยชอบคู่

กันไป เมื่อมีศีลข้อที่ ๓ คือเว้นจากประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ก็ให้มีธรรมะคู่กันไป 

คอืมคีวามประพฤตชิอบในกามทัง้หลาย มคีวามสนัโดษยนิดด้ีวยคูค่รองของตนเป็นต้น 

เมื่อมีศีลข้อที่ ๔ คือเว้นจากพูดเท็จ ก็ให้มีธรรมะที่คู่กันกับศีลข้อที่ ๔ นี้ไปด้วยกัน 

คอืให้มสีจัจวาจา พูดวาจาทีจ่รงิอนัเป็นประโยชน์และถูกต้องด้วยกาลเวลา เมือ่มศีีลข้อ

ที่ ๕ คือเว้นจากน�้าเมาคือสุราเมรัย อันเป็นฐานที่ตั้งของความประมาท ก็ให้มีธรรมะ

คู่กับศีลข้อท่ี ๕ นี้ไปด้วยกัน คือให้มีอัปปมาทธรรม ธรรมะคือความไม่ประมาท  

อันได้แก่มีสติ ความระลึกได้ ควบคู่กันไป อันจะท�าให้เกิดความไม่ประมาทมัวเมา

เลนิเล่อเผลอเพลนิไป ในรปูเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะท้ังหลายเป็นต้น เมือ่เป็นดัง่นี ้กไ็ด้

ชื่อว่าเป็นผู้สมควรแก่ความเป็นผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ปฏิบัติดั่งนี้ คือไม่มีหิริ ไม่มี

โอตตัปปะ ไม่มีศีล ไม่มีธรรมดังกล่าว ก็ชื่อว่าเกิดมาไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์ 

เพราะฉะนั้น หิริโอตตัปปะเพื่อศีลธรรมดังเช่นที่กล่าวมานี้ จึงเป็นมนุษยธรรม  

ธรรมส�าหรับมนุษย์ ควรที่บุคคลผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนจะพึงปฏิบัติกระท�า.
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อกีประการหนึง่ กใ็ห้เป็นผูท้ีป่ฏิบตัใิห้สมควรเป็นผูท้ีเ่กดิมาพบพระพทุธศาสนา 
ได้นับถือพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในข้ันมนุษยธรรม 
น้ีด้วย ปฏบิตัใิห้ยิง่ขึน้ไปด้วย คอืให้ประกอบด้วยธรรมะอนัขาวสะอาดอนัย่ิง ๆ ขึน้ไป 
คือให้ประกอบด้วยศีลท่ีย่ิง ๆ ขึ้น เช่น การสมาทานอุโบสถศีลในวันอุโบสถเป็นต้น 
และให้ปฏิบัติทางสมาธิ ท�าจิตให้สงบต้ังม่ันมีอารมณ์เป็นอันเดียว และให้ปฏิบัติทาง
ปัญญา ให้ได้ปัญญารู้จักขันธ์ ๕ ย่อลงเป็นนามรูป โดยไตรลักษณ์คือลักษณะเป็น
เครือ่งก�าหนดหมายทัง้ ๓ ประการ อนัได้แก่ อนจิจลกัษณะ ลกัษณะเป็นเครือ่งก�าหนด
ว่าไม่เทีย่ง ต้องเกดิดบัเปล่ียนแปลงไปเป็นธรรมดา ทกุขลกัษณะ ลกัษณะเครือ่งก�าหนด
หมายว่าเป็นทกุข์ ทนอยูไ่ม่ได้ เพราะต้องถกูความไม่เทีย่งบบีคัน้ จงึถกูความเกดิความ
ดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา อนัตตลักษณะ ลักษณะที่เป็นอนัตตา มิใช่เป็นอัตตาตัวตน 
ว่านามรูปหรือขันธ์ ๕ เพราะเหตุที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง 
ไปเป็นธรรมดา จงึไม่ควรทีจ่ะเหน็ยดึถอืว่า นีเ่ป็นของเรา เราเป็นนี ่นีเ่ป็นอตัตาตวัตน
ของเรา หรอืนามรปูนีไ้ม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนามเป็นรปู นามรปูมใิช่เป็นอตัตาตวัตน
ของเราดัง่นี ้ปฏบิตัใิห้เจรญิด้วยศีล ด้วยสมาธ ิและด้วยปัญญาอนัยิง่ขึน้ตามค�าสัง่สอน
ของพระพทุธเจ้า จงึจะชือ่ว่าเป็นผูส้มควรทีไ่ด้พบพระพทุธศาสนา ได้นบัถอืพระพทุธศาสนา 
ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดั่งนี้.

พระพทุธเจ้าได้ตรสัแสดงไว้ส�าหรบัสอนภกิษโุดยตรง ดงัพระพทุธภาษติทีย่ก
ข้ึนไว้เป็นบทอุเทศ ณ เบ้ืองต้นว่า “อนิกฺกสาโว กาสาว�” เป็นต้น ซึ่งแปลความว่า 
“ภิกษุใดยังไม่สิ้นกิเลสอันเป็นดุจน�้าฝาด จักนุ่งห่มผ้าย้อมด้วยน�้าฝาด ปราศจากหรือ
ไม่ประกอบด้วยทมะ ความข่ม เป็นต้นว่าอินทรียทมะ ข่มอินทรีย์ ไม่ประกอบด้วย
สัจจะ ความจริง เป็นต้นว่าวาจาสัตย์อันเป็นฝักฝ่ายแห่งปรมัตถสัจจะ คือมรรคผล
นิพพาน ภิกษุนั้นย่อมไม่ควรซึ่งผ้ากาสาวะคือผ้าย้อมด้วยน�้าฝาด ส่วนภิกษุใดพึงเป็น
ผู้คายกิเลสประดุจน�้าฝาดได้แล้ว ต้ังม่ันดีแล้วในศีลทั้งหลาย ประกอบด้วยทมะและ
สัจจะดังกล่าว ภิกษุนั้นแลเป็นผู้ควรผ้ากาสาวะ คือผ้าย้อมน�้าฝาด” ดั่งนี้.

พระธรรมเทศนานีไ้ด้ตรสัแสดงเป็นอย่างสูง แต่เม่ือแสดงให้พอสมควรแก่ภาวะ

ของสามญัภกิขทุัว่ไป กพ็งึกล่าวได้ว่า แม้เป็นผูท้ีย่งัไม่สิน้กเิลสอนัดจุน�า้ฝาด แต่ว่าเป็น

ผู้ปฏิบัติเพ่ือความสิ้นกิเลส ประกอบด้วยทมะและสัจจะ ตั้งอยู่ในศีลทั้งหลายด้วยดี 

ประกอบด้วยทมะและสจัจะ แม้เช่นนีก้เ็ป็นผูค้วรซึง่ผ้ากาสาวะ คอืผ้าย้อมด้วยน�า้ฝาด 
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พระพทุธภาษติทีต่รสัไว้นี ้ กเ็ป็นการตรสัแสดง ซึง่อาจอธิบายให้เข้ากนัได้กบัพระพทุธคณุ 

บทว่า อรหัง ซึ่งเป็นผู้สมควรดั่งนี้ และดังที่ได้แสดงแล้วว่า แม้ผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ 

เมือ่ได้ปฏบิตัตินตัง้อยูใ่นมนษุยธรรม กช็ือ่ว่าเป็นผูส้มควรเกดิมาเป็นมนษุย์ได้ หรอืย่ิง

ขึ้นไปกว่านั้น ได้พบพระพุทธศาสนา ก็ปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปกว่า

มนษุยธรรมสามัญ ด่ังนีก้ไ็ด้ชือ่ว่าเป็นผูส้มควรเกดิมาพบกับพระพุทธศาสนาได้ หากไม่

ปฏิบัติเช่นนี้ ก็ช่ือว่าไม่เป็นผู้สมควรเกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่เป็นผู้สมควรเกิดมาพบ 

พระพทุธศาสนา และโดยเฉพาะเม่ือมาเป็นอุบาสกอบุาสกิากด็ ีเป็นภกิษเุป็นสามเณร

กด็ ี ถ้าหากว่าไม่ปฏิบติัตนให้ตัง้อยู่ในศีลท้ังหลายด้วยด ี ไม่ประกอบด้วยทมะ ความข่ม

อินทรีย์ ด้วยสัจจะ มีวจีสัจจะเป็นต้นดังที่กล่าว ก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่สมควรที่จะแสดงตน

เป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นภิกษุเป็นสามเณร 

เพราะฉะนั้น จึงควรจะเข้าใจธรรมะเหล่านี้ให้ปฏิบัติได้ กล่าวคือ ในขั้นต้นก็

พงึเข้าใจว่า ธรรมะค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าทรงส่ังสอนมุ่งให้บรรลถึุงความส้ินกเิลส

และกองทุกข์ในท่ีสุดเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงว่า ธรรมะทั้งปวง 

นั้นมีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นรส เหมือนอย่างน�้าในมหาสมุทรทั้งส้ินมีความเค็ม 

เป็นรส ธรรมะทกุข้อทกุบทของพระพทุธเจ้าทีต่รสัสอนไว้ ย่อมเอนเทลุม่ลาดไปสูว่มิตุติ

ความหลดุพ้นด้วยกันท้ังน้ัน แม้จะเป็นบทเลก็บทใหญ่ เป็นบทเบือ้งต้น เป็นบทท่ามกลาง 

เป็นบททีส่ดุกต็าม กล้็วนเอยีงเทลุม่ลาดไปสูวิ่มตุตทิัง้หมด เหมอืนอย่างน�า้ในมหาสมทุร

ทั้งสิ้นน้ัน จะเป็นน�้าในมหาสมุทรชายฝั่ง ริมฝั่งอันตื้นท่ีสุดก็ตาม ลึกลงไปอีกก็ตาม 

จนถึงลึกที่สุด ก็ย่อมมีความเค็มเป็นรสเหมือนกันทั้งหมด ฉะนั้น.

เพราะฉะนั้น ในพระพุทธภาษิตนี้จึงได้ยึดเอาบทไม่สิ้นหรือสิ้นกิเลสเพียง 

ดังน�้าฝาดเป็นบทตั้ง และกิเลสท่ีเป็นดังน�้าฝาดนั้น ก็ได้แก่กิเลสท้ังส้ิน ต้ังแต่กิเลส 

ทีเ่ป็นอาสวะคอืดองจติสนัดาน หรอืเป็นอนสุยัคอืนอนเนือ่งอยูใ่นจติสนัดานกต็าม หรอื

เป็นกิเลสอย่างกลางที่เป็นข้ันนิวรณ์ อันปรากฏอยู่ในจิตเป็นกามฉันท์บ้าง พยาบาท

บ้างกต็าม หรือเป็นกเิลสอย่างหยาบท่ีเป็นวตีกิกมกเิลส คอืกเิลสทีเ่ป็นเหตใุห้ล่วงละเมดิ 

เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม และกิเลสที่เป็นอย่างหยาบนี้ ก็เป็นตัวมโนกรรม 

ด้วยเอง เป็นต้นว่าอภิชฌา ความโลภเพ่งเล็งสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนก็ตาม  

เรียกว่ากิเลสเป็นเพียงน�้าฝาดทั้งนั้น 
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พระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึงความส้ินกิเลสเพียงดังน�้าฝาดนี้  

อันรวมเข้าในค�าว่าวิมุตติ หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์อันเป็นที่ตั้งด้วยกันทั้งหมด 

เพราะฉะน้ัน ผูป้ฏบิตัพิทุธศาสนาพงึท�าความเข้าใจดัง่นี ้และพงึท�าความตัง้ใจ กข็อให้

เราทั้งหลายได้บรรลุถึงท่ีสุดแห่งกองทุกข์ทั้งส้ิน คือวิมุตติดังกล่าว ดังที่เราทั้งหลาย

สวดกนัอยูใ่นภาคเช้านี ้ฉะนัน้ พงึท�าความเข้าใจเป็นหลกัไว้ดัง่นี ้ว่าอนันีเ้ป็นหลกัการ 

และหลักการอันนี้ เราทั้งหลายแต่เก่าก่อนกันมาก็ปฏิบัติกันมา แม้แต่ในการท�าทาน 

ในตอนท้ายของการถวายสงัฆทาน กยั็งมีบทว่า ขอทานนี ้นพิพฺานปจจฺโย โหต ุจงเป็น

ปัจจัยเพื่อพระนิพพานหรือแห่งพระนิพพานเทอญ ดั่งนี้ 

และกพึ็งท�าความเข้าใจต่อมาอกีว่า ในการปฏบิตันิัน้ กต้็องปฏบิตัไิปตัง้แต่ใน

เบือ้งต้น คอืว่าเมือ่เป็นผูน้บัถอืพระพทุธศาสนา กใ็ห้ตัง้ใจถงึพระพทุธเจ้า ถงึพระธรรม 

ถึงพระสงฆ์ เป็นสรณะคือที่พึ่งก�าจัดภัยจริง คือก�าจัดทุกขภัย ก�าจัดกิเลสภัยได้จริง 

และให้ตัง้อยูใ่นศลี ๕ หรอืให้ตัง้อยูใ่นศลี ๘ ในวันอุโบสถ ดังท่ีท่านท้ังหลายได้สมาทาน

อุโบสถศีลกันนี้ ให้เป็นผู้มีสรณะ และเป็นผู้มีศีลประจ�าตน และโดยเฉพาะศีล ๕ นี้ 

พงึปฏิบตัเิปน็นจิศีล คอืศีลทีพ่งึรักษาให้มอียูป่ระจ�าตนเป็นนิตย์ ถ้าหากว่าจะต้องขาด

ศลีไปเพราะเหตใุดเหตหุนึง่ กใ็ห้ตัง้ใจสมาทานศลีทีข่าดนัน้ขึน้มาใหม่ด้วยใจของตวัเอง 

เมื่อสมาทานด้วยใจตัวเองเมื่อใด ศีลก็มาเมื่อนั้น ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่กับศีล.

อนึ่ง ให้เป็นผู้ประกอบด้วยทมะ ทมะแปลว่าฝึก และท่านแสดงว่า หมายถึง

อินทรียทมะ ฝึกอินทรีย์ คือฝึกตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจ คืออินทรียสังวร  

ความส�ารวมอินทรีย์ คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งสิ้น อันได้แก่ความที่มีสติรักษาใจใน 

ขณะที่ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้ทราบกลิ่น ลิ้นได้ทราบรส กายได้ทราบส่ิงท่ี 

ถูกต้องทางกาย และมโนคือใจได้รู้ได้คิดธรรมะคือเรื่องราวต่าง ๆ ก็ชื่อว่ามีสติรักษา

ตาหูจมูกลิน้กายและมนะคอืใจนัน้เอง เพือ่ท่ีไม่ยดึถอืยนิดยีนิร้ายไปในรปูบ้าง ในเสยีงบ้าง 

ในกลิน่บ้าง ในรสบ้าง ในโผฏฐพัพะคอืสิง่ทีก่ายถูกต้องบ้าง และในธรรมะคอืเรือ่งราว

ทางมโนคอืใจบ้าง เพราะว่าหากว่าขาดทมะดงักล่าว กจ็ะเกิดอาสวะคอืความยนิดคีวาม

ยินร้ายนั้นเอง เหมือนอย่างไหลเข้าไปทางตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจ เข้าสู่จิตใจ 

มาเป็นความยินดีความยินร้าย มาเป็นอาสวะกองอยู่ในจิตใจนั้นเอง เป็นการสร้างน�้า

ฝาดคือกิเลสขึ้นในใจ แต่ถ้าหากว่ามีสติคอยฝึกใจอยู่ พร้อมทั้งปัญญารู้ ฝึกจิตอยู่  
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ไม่ให้ยึดอะไร คือไม่ให้ยึดรูปอะไรที่ตาเห็น เสียงอะไรที่หูได้ยิน กลิ่นอะไรที่จมูก 

ได้ทราบ รสอะไรทีล่ิน้ได้ทราบ สิง่ถกูต้องอะไรทีก่ายได้ถูกต้อง และเรือ่งราวอะไรทีใ่จ

ได้คิดนึก ปล่อยให้สักแต่ว่าเห็น สักแต่ว่าได้ยิน สักแต่ว่าได้ทราบทางจมูกทางลิ้นทาง

กาย สกัแต่ว่าได้รูไ้ด้คดิทางใจ แล้วกป็ล่อยไป ไม่ยดึถอืไว้ ไม่ยดึถอืไว้ทัง้หมด ไม่ยึดถอื

ไว้บางส่วนก็ตาม ก็เรียกว่าหัดปฏิบัติฝึกจิตใจนี้เองโดยตรง ด้วยสติพร้อมทั้งปัญญา 

ไม่ให้ยดึถือสิง่อะไรทีเ่หน็ทางตา กเ็ท่ากบัว่าฝึกตาให้รู้จกัด ูฝึกหูให้รูจั้กฟัง ฝึกจมูกให้

รู้จักทราบกลิ่น ฝึกลิ้นให้รู้จักทราบรส ฝึกกายให้รู้จักส่ิงถูกต้องทางกาย ฝึกมโนคือ 

ใจให้รูจ้กัคิดรูจ้กัรูเ้รือ่งราวท้ังหลาย โดยไม่ยดึเข้ามาก่อกิเลสให้ไหลเข้ามาสูจ่ติใจ เป็น

กิเลสคือน�้าฝาดขึ้นในจิตใจดั่งนี้ เรียกว่าเป็นทมะ.

อีกประการหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสัจจะ ที่ท่านแสดงว่าวจีสัตย์ คือพูดจริง  

และเนื่องด้วยปรมัตถสัจจะ คือว่าก็เน่ืองมาจากรู้จริงด้วยปัญญาในสัจจะคือความจริง

ทั้งหลาย แม้ว่าตนจะยังไม่รู้สัจจะด้วยตนเอง ก็ให้พูดไปตามค�าส่ังสอนของท่านผู้รู้  

ดังเช่นที่ได้แสดงธรรมเทศนาไปตามบทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่ังสอนนั้น เมื่อเป็น 

ดั่งนี้ก็ชื่อว่าได้พูดวาจาสัตย์ การพูดวาจาสัตย์นั้นก็หมายรวมถึงว่า ควรพูดวาจาที่เป็น

ค�าจริงเป็นหลัก และก็มุ่งให้ความจริงที่พูดนั้นเป็นประโยชน์ด้วย ไม่ใช่เป็นโทษ และ

ถูกต้องด้วยกาลเวลาด้วย ไม่ใช่ผิดพลาดจากกาลเวลา 

เพราะฉะนัน้ หากว่าเป็นผูท่ี้มาปฏิบตัติัง้ตนอยูด้่วยดแีล้วในศลีทัง้หลาย ประกอบ

ไปด้วยทมะ คอืการข่มอนิทรย์ีมตีาหจูมกูลิน้กายใจ คอืข่มจติใจเองไม่ให้ยดึถอืก่อกเิลส

ขึน้ในใจ โดยอาศยัตาหเูป็นต้นดงัทีก่ล่าว และถ้อยค�าทีพ่ดูออกมากเ็ป็นวาจาสตัย์ คอื

เป็นค�าจริงที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรมคือถูกต้อง และถูกต้องด้วยกาลเวลา เม่ือ

เป็นดัง่นี ้กช็ือ่ว่าเป็นผูส้มควร คอืเป็นผูส้มควรเป็นอบุาสกเป็นอบุาสกิา เป็นผูส้มควร

เป็นภิกษุเป็นสามเณร หรือเป็นผู้สมควรเป็นพุทธศาสนิกชน คือผู้ท่ีนับถือพระพุทธ-

ศาสนาทั้งหลาย และโดยเฉพาะภิกษุก็เป็นผู้สมควรซึ่งผ้ากาสาวะคือผ้าย้อมน�้าฝาด  

ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้นั้น.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๔



กัณฑ์ที่ ๙๔ 

สาราสารกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อสาเร สารมติโน สาเร จาสารทสฺสิโน

เต สารํ นาธิคจฺฉนฺติ มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา

สารญฺจ สารโต ญตฺวา อสารญฺจ อสารโต

เต สารํ อธิคจฺฉนฺติ สมฺมาสงฺกปฺปโคจราติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ในเบือ้งต้นสมควรทีเ่ราทัง้หลายจะระลกึถงึพระคณุของพระพทุธเจ้า อนัเรยีก

ว่าพระพทุธคุณ ซ่ึงจะแสดงน�าบทหนึง่ คือบทว่าอรห� บทอรหงันีม้คีวามทีพ่ระอาจารย์

ได้แสดงอธบิายไว้ประการหนึง่ว่า “เป็นผูไ้ม่มลัีบ” อนัหมายความว่าเป็นผูไ้ม่มทีีเ่ร้นลบั 

ในอันที่จะกระท�าความชั่วด้วยกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองมีประการต่าง ๆ เหมือนดัง

สามัญชนทั้งหลาย.

อันสามัญชนท้ังหลายน้ัน โดยมากเป็นผู้มีปกติแม้เว้นจากความช่ัวได้ ก็เว้น

ได้ในท่ีแจ้งที่เปิดเผย ไม่กระท�าความชั่วในที่แจ้งในที่เปิดเผยให้คนทั้งหลายมองเห็น  
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แต่ว่าเมื่ออยู่ในท่ีลับก็อาจท�าความชั่วได้ อีกอย่างหนึ่ง แม้เป็นผู้ที่รักษาศีล งดเว้น 

ความประพฤติชั่ว ประพฤติผิดทางกายทางวาจา แต่ว่ายังคิดล่วงละเมิดอยู่ทางใจหรือ

ด้วยใจ แปลว่าใจยังกระท�าความชั่วอยู่ แต่ว่ากายวาจานั้นเว้นได้ เป็นศีลทางกายทาง

วาจา แต่ไม่เป็นศลีทีเ่ข้าถงึใจ สามญัชนมกัจะเป็นอย่างนี ้แต่พระสัมมาสัมพทุธเจ้านัน้ 

ทรงละกิเลสได้ ตัดกิเลสได้สิ้นเชิงทางใจ เพราะฉะนั้น จึงไม่มีการคิดท�าชั่วทางใจ  

มีกายวาจาใจเว้นจากความชั่วความผิดตรงกันทั้งหมด เพราะเป็นผู้ละกิเลสทางใจได้

สิ้นเชิงแล้ว จึงเป็นผู้ที่ไม่มีใจอันเป็นสิ่งที่เร้นลับส�าหรับคนทั่วไป ตนเองจะคิดอะไร 

ตนเองกร็ูด้้วยใจของตนเองว่าคิดอะไร แต่ว่าคนอืน่ซึง่เป็นสามญัชนอ่านจติใจกนัไม่ออก 

ก็ไม่รู้ว่าใครคดิอะไร รูแ้ต่เพยีงว่าพดูอะไรท�าอะไรทางกายทางวาจาเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ 

การรับศีลจึงรับทางกายทางวาจา เม่ือกายวาจาไม่ละเมิด แม้ว่าจิตใจจะคิดละเมิด  

ศลีกไ็ม่ขาดทางกายทางวาจา ดัง่นีเ้รยีกว่าถอืศลีไม่ถงึใจ หากสามารถถอืศลีให้ถึงใจได้ 

คือใจก็ถือศีล คือว่าใจงดเว้นไม่คิดล่วงละเมิด ดั่งนี้เรียกว่าศีลถึงใจ เมื่อศีลถึงใจดั่งนี้ 

จึงจะเป็นปาริสุทธิศีล ศีลที่บริสุทธิ์ทางกายทางวาจาตลอดถึงใจ หรือศีลที่บริสุทธิ์ทาง

ใจตลอดออกมาถึงกายถึงวาจา นับว่าเป็นศีลท่ีบริสุทธิ์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมี 

ปาริสุทธิศีลทางกายทางวาจาทางใจ งดเว้นตรงกันหมด เพราะเป็นผู้มีกิเลสที่ละได ้

หมดแล้ว เพราะฉะน้ัน จึงไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะลอบประพฤติชั่วเสียหายทางกายทาง

วาจาในที่ลับ เพราะว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์สิ้นเชิงแล้ว.

เพราะฉะนั้น เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไม่มี “ลับ” ดังที่กล่าวมานี้ คือไม่มี

ลบัตลอดถงึใจ ตลอดถงึในทีล่บั มคีวามประพฤตเิป็นศลี กายวาจาใจตรงกนัหมด และ

เป็นศลีแท้ คอืเป็นศลีทีม่คีวามปกตเิรยีบร้อยดงีาม เพราะฉะนัน้ พระองค์จึงได้พระนาม

ว่าเป็นพระอรหัง ที่แปลว่าเป็นผู้ไม่มีลับ ดั่งนี้ เราทั้งหลายควรระลึกถึงพระพุทธคุณ 

บทนี้ และตั้งใจปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้ตรงกัน ให้เป็นศีลถึงใจ ตรงกับกายตรง

กับวาจา หรือกายวาจาตรงกับใจ เป็นศีลตรงกันทั้งหมด แต่ว่าการที่จะปฏิบัติดั่งนี้ได้ 

ก็จะต้องประกอบด้วยปัญญา คอืความรูอี้กส่วนหนึง่ ปัญญาคอืความรูน้ี ้กค็อืว่าให้เกดิ

มีความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นความจริง แม้ตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ และ

เมื่อมีความรู้พร้อมทั้งมีความเห็นเข้าถึงตัวสัจจะที่เป็นความจริงดั่งนี้แล้ว จึงจะเป็นผู้มี



623สาราสารกถา

ความด�ารินึกคิดอันถูกต้อง แต่ว่าถ้าขาดปัญญา ขาดความเห็นอันชอบถูกต้อง ก็จะ

ท�าให้ความด�ารนิกึคดิเป็นความด�ารนิกึคดิทีผ่ดิ เม่ือเป็นดัง่นีก้จ็ะเป็นไปตามพระพทุธ-

ภาษิตที่ตรัสไว้ว่า

อสาเร สารมติโน สาเร จาสารทสฺสิโน

เต สาร� นาธิคจฺฉนฺติ มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา

ซึง่แปลความว่า บุคคลผูม้คีวามรูใ้นส่ิงทีไ่ม่เป็นสาระแก่นสารว่าเป็นสาระแก่นสาร 

เป็นผู้ท่ีมีความเห็นในสิ่งท่ีเป็นสาระแก่นสารว่าไม่เป็นสาระแก่นสาร คนเหล่านั้นเป็น 

ผู้มีความด�าริผิดเป็นที่เที่ยวไป ย่อมไม่บรรลุถึงสาระคือแก่นสารได้ ดั่งนี้.

อันความรู้ความเห็นนี้เป็นสิ่งท่ีส�าคัญดังท่ีกล่าวมาแล้ว ถ้าหากว่ามีความรู้ 

ความเห็นผิด ความด�ารินึกคิดต่าง ๆ ก็ผิด เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงท�าให้รู้ให้เห็นสิ่งที่ไม่เป็น

สาระแก่นสาร ว่าสิ่งท่ีเป็นสาระแก่นสาร และในสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารว่าไม่เป็น 

สาระแก่นสาร เมือ่เป็นดัง่นี ้จงึไม่บรรลถุงึสาระแก่นสารได้ อนัของทัง้หลายหรอืสิง่ทัง้

หลายในโลกนี้ ย่อมมีเป็นคู่กันอยู่ ๒ อย่าง คือเป็นสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารอย่างหนึ่ง 

สิง่ทีไ่ม่เป็นสาระแก่นสารอกีอย่างหนึง่ สิง่ทีเ่ป็นสาระแก่นสารนัน้กคื็อส่ิงท่ีเป็นประโยชน์

อันแท้จริง เป็นสิ่งท่ีทุกคนปรารถนาต้องการ ส่วนสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั้น คือ 

สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อันแท้จริง อันไม่เป็นส่ิงท่ีต้องการ เชื่อว่าทุก ๆ คนต่างย่อมมี

ความปรารถนาในสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารที่เป็นประโยชน์อันแท้จริงอยู่ด้วยกันทุกคน 

แต่ว่าท�าไมบางคนจึงบรรลุถึงสิ่งท่ีเป็นสาระคือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่นสารน้อย หรือ 

ไม่ได้บรรลุ แต่ว่าบางคนจึงบรรลุได้ ท้ังน้ีก็เพราะเหตุที่มีความรู้ความเห็นผิดนั่นเอง 

เมื่อมีความรู้ความเห็นผิด จึงท�าให้เห็นในส่ิงที่ไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เป็นประโยชน ์

อันแท้จริง ว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารเป็นประโยชน์อันแท้จริง เป็นผู้ที่มีความรู ้

ความเห็นในสิง่ท่ีเป็นสาระแก่นสารเป็นประโยชน์อนัแท้จรงิ ว่าไม่เป็นสาระแก่นสารคอื

ไม่เป็นประโยชน์อันแท้จริง จึงมีความด�าริผิดตรงกันข้ามดั่งนี้ เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงท�าให้ 

ไม่สามารถบรรลุถึงสาระแก่นสารอันเป็นประโยชน์ท่ีแท้จริงได้ เชื่อว่าในชีวิตของคน 

ทุก ๆ คนนั้นอาจจะต้องมีความเห็นท่ีถูกต้องบ้าง มีความเห็นที่ผิดบ้าง ในการที่ 
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ทกุ ๆ คนต่างได้พากนับรรลถุงึประโยชน์ปัจจบุนับ้าง ถงึประโยชน์ภายหน้าบ้าง ตลอดจนถึง

ท่านผู้ปฏิบัติจริง ได้บรรลุถึงประโยชน์อย่างยอด ทั้งนี้ก็เพราะมีความรู้ความเห็นที่ 

ถกูต้อง มคีวามด�ารทิีถ่กูตอ้ง แต่ถ้าหากวา่มคีวามรูค้วามเหน็ทีไ่ม่ถูกต้อง มีความด�าริ

ที่ไม่ถูกต้อง ก็จะท�าให้ไปคว้าเอาสิ่งท่ีไม่เป็นสาระแก่นสารไม่เป็นประโยชน์อันแท้จริง 

ว่าเป็นสาระแก่นสารเป็นประโยชน์อนัแท้จรงิ กลับท้ิงส่ิงท่ีเป็นสาระแก่นสารเป็นประโยชน์

ที่แท้จริงเสียดั่งนี้ เพราะฉะนั้น ข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก.

ทุก ๆ คนจะสามารถบรรลุประโยชน์ที่แท้จริง เป็นสาระแก่นสารที่แท้จริงได้  

ก็เพราะมีความรู ้ความเห็นท่ีถูกต้อง มีความด�าริอันถูกต้อง ถ้าหากว่ามีความรู้ 

ความเห็นผิด มีความด�าริผิด ก็จะไปคว้าเอาผิด คือแทนที่จะไปคว้าเอาสิ่งที่เป็นสาระ

แก่นสาร กลบัไปคว้าเอาสิง่ทีไ่ม่เป็นสาระแก่นสารมาเป็นของตนดัง่นี ้ฉะนัน้ จงึจ�าเป็น

ทีจ่ะต้องพจิารณาความรูค้วามเหน็ของตน อนัจะท�าให้ตนมคีวามรู ้ความเหน็ทีถ่กูต้อง 

และจะท�าให้มีความด�าริอันถูกต้อง.

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้อีกว่า “ส่วนบุคคลรู้สิ่งที่เป็นสาระแก่น

สาร โดยความเป็นสิ่งที่เป็นสาระแก่นสาร เห็นสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสาร โดยความ 

เป็นส่ิงที่ไม่มีสาระแก่นสาร เขาเป็นผู้ท่ีมีความด�าริชอบเป็นโคจรคือเป็นที่เที่ยวไป  

ย่อมบรรลถึุงสิง่ท่ีเป็นสาระแก่นสารได้” ดัง่นี ้ดงัชนทัง้หลายทีต้่องการประโยชน์ปัจจุบนั 

รู้จักประโยชน์ปัจจุบันที่แท้จริง และปฏิบัติไปในทางท่ีจะให้บรรลุถึงประโยชน์ปัจจุบัน

ที่แท้จริง ก็ย่อมบรรลุถึงประโยชน์ปัจจุบันที่แท้จริงได้ บุคคลที่รู้จักประโยชน์ภายหน้า 

และปฏบัิตไิปในทางทีจ่ะให้บรรลถึุงประโยชน์ภายหน้า ย่อมบรรลถุงึประโยชน์ภายหน้าได้ 

บุคคลที่รู ้จักประโยชน์อย่างยอด และปฏิบัติไปในทางท่ีเป็นประโยชน์อย่างยอด  

ก็สามารถที่จะบรรลุถึงประโยชน์อย่างยอดได้ เป็นไปตามภูมิตามชั้นดั่งนี้.

อนัสิง่ท่ีเป็นสาระและไม่เป็นสาระนี ้ตามทีพ่ระอาจารย์ได้แสดงไว้ สิง่ทีไ่ม่เป็น

สาระแก่นสารอนัแท้จรงิ กไ็ด้แก่บรรดาปัจจัยลาภทัง้หลายทีม่อียู่เป็นไปอยู่ในโลก และ

บรรดามิจฉาทฏิฐ ิคอืความเห็นผดิทัง้หลาย ตลอดจนถึงความเหน็ผิดท่ีเป็นอนัตคาหกิทิฏฐ ิ

ความเห็นที่ถือเอาที่สุด เช่นความเห็นที่ว่าโลกเที่ยง โลกไม่เที่ยงเป็นต้น อันเป็นเหตุ
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ให้โต้เถียงกัน ซ่ึงความเห็นเหล่านี้ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่า พระพุทธเจ้าไม่ตรัส

พยากรณ์ เพราะไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นเหตุให้บรรลุประโยชน์อันใด เป็นเหตุให ้

ทุ่มเถียงกันเท่านั้น เพราะฉะนั้น บรรดาสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเหล่านี้หรือเรียกว่า

เป็นอสาระ คือสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสาร 

ส่วนสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารนั้น ได้แก่ บรรดาสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ 

ทัง้หลาย อนัตรงกนัข้าม ท่ีพระพทุธเจ้าทรงพยากรณ์ และบรรดาส่ิงทีเ่ป็นสาระแก่นสาร 

คอืธรรมะทีเ่ป็นสาระแก่นสาร อันได้แก่ สลีสาระ แก่นสารคอืศลี สมาธิสาระ แก่นสาร

คอืสมาธ ิปัญญาสาระ แก่นสารคอืปัญญา วมิตุตสิาระ แก่นสารคอืวมิตุต ิความหลดุพ้น 

วมิตุตญิาณทสัสนสาระ แก่นสารคอืความรูค้วามเหน็ในวมิตุต ิตลอดจนถงึปรมตัถสาระ 

แก่นสารที่เป็นปรมัตถะ คือที่เป็นประโยชน์อย่างยอด อันได้แก่นิพพาน ดั่งนี้ เหล่านี้

เป็นสาระแต่ละอย่าง ตลอดจนถึงสาระอื่น ๆ ที่นับเนื่องอยู่ในสาระเหล่านี้.

การที่มาสมาทานอุโบสถศีลหรือเบญจเวรวิรัติ มาฟังพระธรรมเทศนาใน 

วนัอโุบสถเช่นวนัน้ี กเ็รยีกว่าเป็นการกระท�าทีเ่ป็นสาระคือแก่นสารอย่างหนึง่ ๆ เหล่าน้ี

เรยีกว่าเป็นสาระคอืแก่นสาร ส่วนสิง่ทีน่อกจากนัน้เรยีกว่าเป็นส่ิงท่ีไม่เป็นสาระแก่นสาร

ตามภมิูตามชัน้ เพราะฉะนัน้ การท่ีมาท�าความรูจ้กั ว่าอะไรคือสาระแก่นสาร อะไรคอื

ไม่เป็นสาระแก่นสาร ตามความเป็นจรงิจงึเป็นของส�าคัญ จะท�าให้เป็นผูท่ี้มีความด�าริชอบ 

คอืด�ารถิกูต้องเป็นท่ีเท่ียวไป อันความด�ารผิิดหรือความด�ารชิอบนี ้เมือ่ว่าตามอรยิมรรค

มีองค์ ๘ มิจฉาสังกัปปะ ด�าริผิด ก็ได้แก่ด�าริไปในกาม ด�าริไปในทางพยาบาท  

ด�าริไปในทางเบียดเบียน ส่วนสัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบนั้น ก็คือด�าริไปในทาง

เนกขัมมะ คอืในทางออกจากกาม ด�ารไิปในทางไม่พยาบาท ด�ารไิปในทางไม่เบยีดเบยีน

ดั่งนี้ เป็นสัมมาสังกัปปะ แม้ความด�าริผิดประการอื่นก็เป็นมิจฉาสังกัปปะ ความด�าริ

ชอบประการอ่ืนกเ็ป็นสัมมาสงักปัปะ แต่แม้รวมเข้าในทางพระพทุธศาสนาแล้ว สาระที่

ต้องการก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ ความหลุดพ้น วิมุตติญาณทัสสนะ ความรู้

ความเหน็ในวมุิตตคืิอความหลุดพ้น และทีเ่ป็นปรมตัถะคอือย่างยอดกค็อืนพิพานดัง่นี้ 

นี้เป็นสาระที่แท้จริง.
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เพราะฉะนั้น จึงสมควรท่ีจะท�าความรู้จัก ว่าสาระคือแก่นสารอันแท้จริงนั้น  

ก็ไดแ้ก่ ศลี สมาธิ ปญัญา วมิุตติ วมิุตติญาณทัสสนะ และนิพพาน ส่วนนอกจากศลี

คือทุศีล ไม่เป็นสาระโดยแท้ มิใช่สมาธิ ไม่เป็นสาระโดยแท้ มิใช่เป็นปัญญาคือเป็น 

ทุปปัญญา ความรู้ชั่วรู้ผิด เป็นอสาระโดยแท้ มิใช่วิมุตติชอบ แต่เป็นวิมุตติผิดคือ 

เป็นความพ้นที่ผิดคือพ้นจากถูกไปในทางที่ผิด เป็นอสาระโดยแท้ ตลอดจนถึงความรู้

ความเหน็ไปในสิง่ทีเ่ป็นทศุลีเป็นต้นนัน้ ว่าเป็นสิง่ทีด่ทีีง่าม เหล่านีก้เ็ป็นอสาระโดยแท้ 

เพราะฉะนัน้ ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาจงึควรก�าหนดให้รูจ้กั ว่าสาระคอืแก่นสาร

ที่แท้จริงของตนก็ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ และสาระที่

เป็นปรมตัถะกคื็อนิพพานดัง่นี ้ เม่ือเป็นดัง่นีแ้ล้ว กจ็ะได้ช่ือว่าเป็นผูท้ีรู่จั้กสาระแก่นสาร

โดยความเป็นสาระแก่นสาร เป็นผู้ที่รู้จักส่ิงท่ีไม่เป็นสาระแก่นสารโดยความเป็นส่ิงท่ี

ไม่เป็นสาระแก่นสาร จึงสามารถที่จะบรรลุถึงสาระคือแก่นสารได้ เป็นผู้ที่มีความด�าริ

ชอบเป็นโคจร.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๔
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ยถา อคารํ ทุจฺฉนฺนํ วุฏฺ ีสมติวิชฺฌติ

เอวํ อภาวิตํ จิตฺตํ ราโค สมติวิชฺฌติ

ยถา อคารํ สุจฺฉนฺนํ วุฏฺ ีน สมติวิชฺฌติ

เอวํ สุภาวิตํ จิตฺตํ ราโค น สมติวิชฺฌตีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกอบด้วยพระพุทธคุณ 

บทส�าคัญว่า สัมมาสัมพุทโธ ที่แปลว่า พระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ค�าว่าพระผู้ตรัสรู้นั้น 

มาจากค�าว่า พุทโธ ในค�าว่าสัมมาสัมพุทโธนี้ มีความหมายที่ตรัสแสดงไว้เอง 

ในปฐมเทศนาว่า คือได้มีพระปัญญาตรสัรูใ้นอรยิสัจจ์ทัง้ ๔ อนัได้แก่ ทกุข์ ทกุขสมุทยั 

เหตุเกิดทุกข์ ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึง 

ความดบัทกุข์ หรอืมรรค ค�าว่าอริยสจัจ์นัน้แปลอย่างหนึง่ว่า สัจจะคอืความจรงิทีท่�าให้

ผู้รู้เป็นพระอริยะ คือเป็นบุคคลผู้ประเสริฐ หรือแปลง่าย ๆ ว่าสัจจะหรือความจริงที่

ประเสริฐ ก็หมายถึงอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว.
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พระพทุธเจ้าได้พระนามว่าพระพทุธเจ้าหรอืพระสมัมาสมัพทุธเจ้า กเ็พราะได้

ตรัสรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ และอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ ทุกขสัจจ์ สภาพที่จริงคือทุกข์ ก็ได้

แก่ปาฐะตามทีเ่ราทัง้หลายได้สวดกันในตอนเช้านีว่้า “เราท้ังหลายฟังธรรมทีพ่ระสมัมา-

สมัพทุธเจ้าทรงแสดงแล้ว กร็ูอ้ย่างน้ีว่า ชาต ิความเกดิเป็นทกุข์ ชรา ความแก่เป็นทกุข์ 

มรณะ ความตายเป็นทุกข์ ความโศก ความแห้งใจ ความรญัจวนคร�า่ครวญใจ ความไม่

สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งและบุคคล

ซึ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งและบุคคลซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์  

ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเรา 

ของเราทั้ง ๕ อันได้แก่ รูปขันธ์ กองรูป เวทนาขันธ์ กองเวทนา สัญญาขันธ์  

กองสัญญา สังขารขันธ์ กองสังขาร วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ เป็นทุกข์” ดั่งนี้.

ส่วนสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์นั้น ตรัสแสดงไว้ยกเอาตัณหา ความดิ้นรน 

ทะยานอยากของใจอันเป็นไปเพื่อภพใหม่ อันประกอบด้วย นันทิ ความเพลิน ราคะ 

ความติดใจยินดี ความอภินันท์ยินดีย่ิงขึ้นในอารมณ์นั้น ๆ อันได้แก่กามตัณหา  

ความดิ้นรนทะยานอยากไปด้วยอ�านาจของกิเลสกาม คือกิเลสเพราะเหตุใคร่ หรือ 

ในวัตถุกาม วัตถุอันเป็นที่ใคร่ อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ารักใคร่

ปรารถนาพอใจทั้งหลาย ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพ คือความเป็น

น่ันเป็นน่ี วิภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในวิภพ คือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ 

คืออยากให้สิ่งและภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่ ที่ไม่รักใคร่ปรารถนาพอใจสิ้นไปหมดไป.

ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์นั้น ได้แก่ความส�ารอกดับโดยไม่เหลือซึ่งตัณหานั้น

นั่นแหละ การสละ การส่งคืน ความปล่อยวาง ความไม่อาลัยยินดีติดอยู่ในตัณหานั้น

นั่นแหละ.

มรรค คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ อันได้แก่ 

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ ทั้ง ๒ นี้ สรุปเข้าเป็น

ปัญญาสิกขา สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ  

เลี้ยงชีวิตชอบ สรุปเข้าเป็นสีลสิกขา สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ 

อนัได้แก่ระลกึไปในสตปัิฏฐานทัง้ ๔ และสมัมาสมาธ ิความตัง้ใจมัน่ชอบ อย่างสูงกไ็ด้
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แก่อัปปนาสมาธิ สมาธิท่ีแนบแน่นถึงรูปฌาน ทั้ง ๓ นี้สรุปเข้าเป็นจิตตสิกขาหรือ

สมาธิ.

พระพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพราะได้ตรัสรู้ใน 

อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ และก็ได้แสดงอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้นี่แหละ สั่งสอนเวไนยนิกรชน คือ

หมู่ชนที่พึงแนะน�าได้ เพื่อให้มีปริญญาคือความก�าหนดรู้ในทุกขสัจจ์ สภาพท่ีจริงคือ

ทุกข์ ว่าบรรดาสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลาย ทั้งที่มีใจครองทั้งที่ไม่มีใจครอง  

ทัง้ทีย่ดึถือและทัง้ทีไ่ม่ได้ยดึถอื ล้วนเป็นอนจิจะคือไม่เท่ียง เมือ่ยกเอาขันธ์ ๕ ขึน้แสดง 

ก็แสดงได้ว่า รูปํ อนิจฺจ� รูปไม่เที่ยง ต้องเกิดดับ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

ล้วนเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยง ต้องเกิดต้องดับ และรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตน สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สพฺเพ  

ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน ดั่งนี้ ดังที่เราทั้งหลายได้สวดกัน

ในเวลาเช้านี้แล้ว.

ในพระพทุธภาษิตทีเ่ป็นพหลุานสุาสน ีคอืค�าสัง่สอนท่ีเป็นไปโดยมากนี ้แสดง

ขันธ์ ๕ โดยทวิลักษณะ คือลักษณะ ๒ อันได้แก่ อนิจจะ ไม่เท่ียง และอนัตตา  

มิใช่อัตตาตัวตน ในที่ทั่วไปมักตรัสแสดงโดยไตรลักษณ์ คือลักษณะทั้ง ๓ อันได้แก่ 

ไม่เที่ยงเป็นท่ี ๑ เป็นทุกข์ คือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ต้ังอยู่คงที่ไม่ได้เป็นที่  

๒ อนัตตาเป็นที่ ๓ แต่ในที่นี้แสดงโดยทวิลักษณะ หรือทไวลักษณะ ลักษณะ ๒ 

พิจารณาดูกเ็พราะได้ตรสัแสดงทุกขสจัจ์ สภาพทีจ่รงิคือทกุข์ข้ึนไว้เป็นหวัหน้าในเบือ้งต้น 

ดังที่เราทั้งหลายสวดกันว่า เราทั้งหลายฟังธรรมนั้นแล้ว ก็รู้อย่างนี้ว่า ชาติปิ ทุกฺขา 

เป็นต้น เพราะฉะนั้น จึงแสดงเป็นทไวลักษณ์ คือลักษณะ ๒ อันได้แก่ อนิจจะ  

ไม่เที่ยง และอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน เพราะว่าได้ตั้งทุกข์ไว้เป็นหัวหน้าในฐานะ 

ทกุขสจัจ์ สภาพทีจ่รงิคอืทกุข์แล้ว และพระอาจารย์ได้อธบิายว่า แม้แสดงไว้โดยลกัษณะ 

๒ คอือนจิจลกัษณะและอนตัตลักษณะ แม้ทุกขลักษณะนัน้กย่็อมรวมอยูใ่นอนจิจลกัษณะ

นัน้นัน่เอง เพราะฉะนัน้ โดยพสิดารท่ีไม่ได้ตรสัแสดงทกุขสัจจ์ หรอืท่ีไม่ได้ยกทุกขสัจจ์

ขึ้นแสดงเป็นหัวหน้าแล้ว จะแสดงโดยไตรลักษณ์ว่า อนิจจะ ไม่เท่ียงคือต้องเกิดดับ 

ทุกขะ เป็นทุกข์ คือต้องถูกเกิดดับนั้นบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาให้ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้  
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ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป และเป็นอนตัตา ไม่ใช่เป็นอตัตาตวัตน เพราะบงัคบัให้

เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้.

และในตอนสรุปตามที่เราสวดกันว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งปวง 

ไม่เที่ยง สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน ก็เพราะว่า

อนัตตาน้ันเป็นไปได้ท้ังสังขารคือสิ่งท่ีปัจจัยปรุงแต่ง และทั้งวิสังขาร สิ่งท่ีปัจจัยไม่ได้

ปรงุแต่ง ล้วนเป็นอนตัตาทัง้หมด ส่วนทีเ่ป็นอนจิจะนัน้เฉพาะทีเ่ป็นสังขาร ส่วนทีเ่ป็น

วิสังขาร ไม่เป็นอนิจจะ แม้ทุกขลักษณะก็เช่นเดียวกัน เป็นทุกขลักษณะเฉพาะที่เป็น

สังขาร วิสังขารมิได้เป็นทุกขลักษณะ ส่วนอนัตตานั้นเป็นได้ทั้ง ๒ คือทั้งสังขารและ

ทัง้วสิงัขาร ซ่ึงท่านแสดงว่าได้แก่นพิพาน เพราะฉะนัน้ จงึใช้ค�าว่า ธมมฺา ธรรมทัง้ปวง 

อันหมายความว่าท้ังสังขตธรรม ธรรมท่ีปัจจัยปรุงแต่งคือสังขาร ทั้งอสังขตธรรม  

ธรรมที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งคือพระนิพพาน ล้วนเป็นอนัตตา มิใช่เป็นอัตตาตัวตน  

ดั่งนี้.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทุกคนท�าปริญญา คือความก�าหนดรู ้

หรือความรู้รอบคอบในทุกขสัจจ์ สภาพที่จริงคือทุกข์ ดังเช่นในสังขารทั้งหลาย หรือ

ในขันธ์ ๕ ท้ังหลาย โดยยกขันธ์ ๕ ขึ้นเป็นตัวอย่างว่า เป็นอนิจจะ ไม่เที่ยง  

เป็นอนัตตา มิใช่เป็นอัตตาตัวตน หรือว่าเป็นอนิจจะ ไม่เที่ยง เป็นทุกขะ เป็นทุกข์ 

ต้องถูกเกิดดับบีบคั้น ตั้งอยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องเป็นอนัตตา มิใช่เป็นอัตตาตัวตน ดั่งนี้  

และได้ตรัสแสดงธรรมะไว้สั่งสอนโดยปริยายหนึ่ง ดังท่ียกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศ ณ  

เบื้องต้นนั้นว่า

ยถา อคาร� ทุจฺฉนฺน� วุฏฺี สมติวิชฺฌติ

เป็นอาทิ ซึ่งแปลความว่า “ฝนย่อมตกหรือรดเรือนที่มุงไม่ดีแล้วฉันใด  

ราคะย่อมรั่วรดจิตใจที่มิได้อบรมแล้วฉันนั้น ฝนย่อมไม่ร่ัวรดเรือนที่มุ่งดีแล้วฉันใด  

ราคะย่อมไม่รั่วรดจิตใจที่อบรมดีแล้วฉันนั้น.”

พทุธภาษิตนีไ้ด้ทรงแสดงถงึจติใจทีม่ไิด้อบรมก่อนว่า เป็นจติใจทีร่าคะรัว่รดได้ 

เหมือนอย่างเรือนที่มุงไม่ดี ฝนตกรั่วรดได้ อันจิตใจที่มิได้อบรมแล้วนั้น หมายความ
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ว่าจติใจทีม่ไิด้อบรมด้วยสมถวธิ ีวธีิท�าจิตให้สงบ ด้วยวปัิสสนาวธิ ีวธิทีีท่�าให้เกดิปัญญา

รู้แจ้งเห็นจริง เพราะฉะนั้น จิตที่มิได้อบรมจึงเป็นจิตที่ไม่สงบ ประกอบด้วยนิวรณ์คือ

เคร่ืองก้ันจิตทั้งหลาย อันได้แก่กามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกามบ้าง พยาบาท  

ความโกรธแค้นขัดเคืองมุ่งหมายท�าลายบ้าง ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม  

อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ และวิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย จิตที่

ประกอบด้วยนิวรณ์ดังที่กล่าวมานี้ เป็นจิตที่ไม่สงบ ส่วนจิตที่ขาดปัญญานั้น คือจิตที่

ขาดการปฏิบัติอบรมปัญญาด้วยวิปัสสนาวิธี คือเป็นจิตท่ีมิได้พิจารณาก�าหนดรู้ 

เบญจขันธ์โดยทไวลกัษณ์ ลักษณะ ๒ หรือไตรลกัษณ์ ลกัษณะ ๓ ดงัทีไ่ด้แสดงแล้ว 

ในพระพทุธคณุ จึงขาดปัญญาเห็นธรรมอันได้แก่สัจจะ ความจริงของสังขารทั้งหลาย 

เพราะฉะนั้น จึงมีความยึดถือติดอยู่ในขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการ ท�าให้ขันธ์เป็น

ที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการนั้นเป็นอุปาทานขันธ์ คือขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ ประการนั้นว่า 

เอต� มม นี่เป็นของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่ เอโส เม อตฺตา นี่เป็นตัวตนของเรา 

เมื่อมีความยึดถืออยู่ดั่งนี้ จึงมีอัสมิมานะ ความส�าคัญหมายว่าเรามีเราเป็น จึงยึดถือ

ว่าตัวเราของเราดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว จิตที่มีลักษณะดังกล่าวนี้เป็นจิตที่มิได้อบรม  

อีกอย่างหนึ่งเรียกว่ามิได้อบรมด้วยสัญญมวิธี วิธีคือความส�ารวมระวังด้วยสติ และ 

ด้วยทมวธิ ีวธีิทีข่่มด้วยปัญญา อันสญัญมวธินีัน้กเ็ทยีบกบัสมถวธินีัน้เอง อนัทมวธินีัน้

ก็เทียบกับวิปัสสนาวิธีนั้นเอง จิตใจดังท่ีกล่าวมานี้ คือมิได้อบรมดังท่ีกล่าวมานี้  

ราคะคือความติดใจยินดี ย่อมรั่วรดได้ ย่อมเกิดครอบง�าได้ และมิใช่ราคะเพียงอย่าง

เดียว แม้โทสะ ความโกรธแค้นขดัเคอืง โมหะ ความหลง หรอืแม้กเิลสทีเ่รยีกชือ่เป็น

อย่างอื่น เป็นต้นว่าตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากต่าง ๆ ย่อมรั่วรดจิตใจดังที่กล่าว

มานี ้คอืครอบง�าได้ เป็นจติใจทีอ่ยูใ่นอ�านาจของราคะโทสะโมหะ หรอือ�านาจของตัณหา 

ความดิ้นรนทะยานอยาก ส่วนเรือนที่มุงดีแล้ว ฝนย่อมไม่ร่ัวรดฉันใด จิตใจท่ีอบรม

ดีแล้ว ราคะก็ย่อมรั่วรดไม่ได้ฉันนั้น.

อันจิตใจที่อบรมดีแล้ว คืออบรมด้วยสมถวิธี วิธีที่ท�าจิตให้สงบจากนิวรณ ์

ทั้งหลาย อันได้แก่ ด้วยสมาธิหรือด้วยสัญญมวิธี วิธีที่ระมัดระวังจิตด้วยสติ ก็หมาย

ถงึด้วยสมถวธิหีรอืด้วยสมาธินัน่เอง คือการหดัปฏบิติัท�าสมาธทิ�าให้จติสงบจากนวิรณ์
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ทัง้หลาย กบัอบรมดแีล้วด้วยวปัิสสนาวธิ ีวธิท่ีีท�าปัญญาให้รูแ้จ้งเห็นจรงิ หรอืด้วยทมวิธี 

วิธีที่ฝึกข่มจิตด้วยปัญญา ก็คือวิธีพิจารณาสังขารท้ังหลาย คือยกเอาขันธ์ ๕ โดย 

ทไวลักษณะหรือไตรลักษณะดังท่ีกล่าวมาแล้ว จึงท�าให้ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงใน 

สัจจะคือความจริงของสังขาร ยกตัวอย่างก็คือของเบญจขันธ์ ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์  

เป็นอนัตตา หรือไม่เท่ียง เป็นอนัตตา จึงท�าให้จิตใจนี้พ้นจากความยึดถือเกี่ยวเกาะ 

ในขันธ์ ๕ หรือในสังขารทั้งหลายว่า เอต� มม นี่เป็นของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนี่  

เอโส เม อตฺตา น่ีเป็นตวัตนของเรา เม่ือจติไม่เกีย่วเกาะดัง่นี ้ จิตจงึปล่อยวางได้ และ

เป็นจติทีม่อีสิระเสร ี มีความสุข ราคะโทสะโมหะ หรือตัณหาทั้งหลายเป็นต้น ก็เกิด

ขึ้นครอบง�ามิได้ เพราะฉะน้ัน จึงได้ตรัสเทียบว่า ราคะย่อมรั่วรดไม่ได้ซ่ึงจิตที่อบรม

ดีแล้ว เหมือนอย่างฝนไม่ตกรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วฉะนั้น.

เพราะฉะนั้น ผู ้ปฏิบัติพุทธศาสนาทั้งหลายจึงสมควรที่จะตั้งใจอบรมจิต  

อันเรียกว่าจิตตภาวนา แปลว่าอบรมจิตด้วยสมถวิธี วิธีที่ท�าจิตให้สงบด้วยสมาธิ หรือ

ด้วยสัญญมวิธี วิธีที่ระมัดระวังจิตด้วยสติ และอบรมด้วยวิปัสสนาวิธี วิธีที่ท�าปัญญา

ให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยทไวลักษณ์คือลักษณะ ๒ หรือโดยไตรลักษณ์คือลักษณะ ๓  

ในสังขารทั้งหลาย หรือยกเอาในขันธ์ ๕ ด้วยใช้ปัญญาพิจารณาท�าปริญญาคือความรู้

รอบคอบหรือความก�าหนดรู้ ว่าสังขารท้ังปวงหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ 

เป็นอนจิจะ ไม่เทีย่ง เป็นสิง่ทีต้่องเกดิดบั ทกุขะ เป็นทกุข์ คอืต้องถกูความเกดิดบับบี

คั้นอยู่ตลอดเวลาให้ต้ังอยู่คงท่ีไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และเป็นอนัตตา 

มใิช่อตัตาตวัตน เพราะบงัคบัให้เป็นไปตามปรารถนามไิด้ เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว กจ็ะท�าให้

ได้ปัญญาเห็นธรรมคือความจริง ในทไวลักษณ์หรือไตรลักษณ์ในสังขารท้ังหลาย  

ยกตัวอย่างในขันธ์ ๕ ทั้งหลาย ตลอดจนถึงพิจารณาเห็นว่า แม้อสังขตธรรม ธรรมที่

ปัจจัยไม่ได้ปรุง อย่างสูงคือนิพพาน ก็เป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน 

ตกว่าท้ังสงัขตธรรม ธรรมท่ีปัจจยัปรุง ทัง้อสังขตธรรม ธรรมทีปั่จจยัไม่ได้ปรงุ 

ล้วนเป็นอนัตตา ไม่ใช่อัตตาตัวตน ไม่ใช่ส่ิงที่จะพึงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา แต่ว่า

เป็นธรรมะ ทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรม และที่เรียกว่าสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัย

ปรุงแต่งนั้น คือสังขารทั้งหลาย ก็เพราะเหตุว่ามี อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิดขึ้น
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ปรากฏ ๑ วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมความดับไปปรากฏ ๑ ิตสฺส อญฺญถตฺต�  

ปญฺญายติ เมื่อยังตั้งอยู่ มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นปรากฏ ๑ สิ่งที่มี

ลักษณะทั้ง ๓ นี้เป็นสังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือที่เรียกว่าสังขารทั้งหมด 

แต่ทีไ่ม่ตกอยูใ่นลกัษณะทัง้ ๓ น้ีเป็นอสงัขตธรรม ธรรมทีปั่จจัยไม่ได้ปรุง เป็นวสัิงขาร 

ล้วนเป็นอนัตตา มิใช่อัตตาตัวตน 

จิตที่อบรมด้วยสมถวิธีหรือด้วยสัญญมะ และอบรมด้วยวิปัสสนาวิธีหรือ 

ด้วยทมะ ดังที่แสดงมาแล้ว เรียกว่าเป็นจิตใจที่อบรมดีแล้ว จะป้องกันไม่ให้กิเลส 

ทั้งปวงมีราคะเป็นต้นรั่วรดซึมซาบเข้ามาสู่จิตใจดังกล่าวนี้ได้ เพราะฉะนั้น จึงสมควร

ทีผู่ป้ฏบัิติธรรมในพทุธศาสนาจะพงึปฏบิตัอิบรมจติของตน ด้วยสมถวิธีและวิปัสสนาวิธี.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔



กัณฑ์ที่ ๙๖ 

ปาปการโีสกกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ ปาปการี อุภยตฺถ โสจติ

โส โสจติ โส วิหญฺญติ ทิสฺวา กมฺมกิลิฏฺมตฺตโนติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนนัน้ กค็อืค�าส่ังสอนของพระสัมมาสัมพทุธเจ้า 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระคุณไม่มีประมาณ ดังเช่นที่เราทั้งหลาย 

สวดกันว่า “อิตปิิ โส ภควา อรห� สมฺมาสมพฺทุโฺธ แม้เพราะเหตนุี ้พระผูมี้พระภาคเจ้า

นั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” เป็นต้น จะได้แสดงพระพุทธคุณบทว่า  

สมฺมาสมฺพุทฺโธ ที่เราสวดกันว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีค�าแปลตามศัพท์ว่า “พระผู้

ตรสัรูเ้องโดยชอบ” เพราะพระองค์ได้ตรสัรูอ้รยิสัจจ์ท้ัง ๔ ตามท่ีได้ตรสัไว้ในปฐมเทศนา.

ตรัสรู้โดยชอบนั้น คือโดยสัมมัตตะ ความเป็นชอบ อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ 

ความเหน็ชอบ สมัมาสงักัปปะ ความด�ารชิอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากมัมนัตะ 

การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ  
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ระลึกได้ชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจม่ันชอบ และสัมมาญาณ หยั่งรู้ชอบ สัมมาวิมุตติ  

พ้นชอบ ด่ังนี ้พระองค์ตรสัรูโ้ดยชอบ ก็คอืตรสัรูโ้ดยสมัมัตตะ ความเป็นชอบทัง้ ๑๐ 

ประการนี้ ดังท่ีพระองค์ได้ทรงแสดงไว้ในปฐมเทศนา ว่าได้ทรงพบทางอันเรียกว่า

มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่เป็นหนทางกลาง อันได้แก่มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบ เป็นข้อต้น สัมมาสมาธิ ความต้ังใจชอบ เป็นข้อสุดท้าย รวมเป็น  

๘ ประการ และได้ตรัสแสดงไว้ในพระสูตรอื่นเพิ่มเติมอีก ๒ ข้อ คือ สัมมาญาณ 

ความหยั่งรู้ชอบ สัมมาวิมุตติ ความพ้นชอบ รวมเป็น ๑๐ ประการ เพราะพระองค์

ทรงด�าเนินในมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นหนทาง ๘ นั้น จึงทรงได้ความหยั่งรู้ชอบและ 

ความพ้นชอบ ทั้งหมดนี้จึงกล่าวว่าพระองค์ได้ตรัสรู้โดยชอบ.

และพระองค์ได้ตรสัรูเ้องนัน้ โดยทีไ่ด้ตรสัไว้ในปฐมเทศนาว่า “จกัขคุอืดวงตา 

ญาณคือความหยั่งรู้ ปัญญาคือความรู้ทั่วถึง วิชชาคือความรู้ อาโลกคือความสว่าง  

ได้ผุดข้ึนหรือบังเกิดผุดขึ้นในธรรมะท่ีพระองค์มิได้ทรงสดับมาก่อนแล้วว่า นี้ทุกข์  

ทกุข์ควรก�าหนดรู ้ทกุข์นีก้�าหนดรูห้รอืรูท้ัว่ถงึแล้ว น้ีทุกขสมุทัย เหตเุกดิทกุข์ ทุกขสมุทัย

นีค้วรละ ทกุขสมุทัยนีล้ะได้แล้ว นีทุ้กขนโิรธ ความดบัทกุข์ ทกุขนโิรธนีค้วรท�าให้แจ้ง 

ทกุขนิโรธนีก้ระท�าให้แจ้งแล้ว นีทุ้กขนโิรธคามินปีฏปิทา ข้อปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทกุข์

คือมรรค ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้ควรอบรมท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น ทุกขนิโรธคามินี-

ปฏิปทานี้ได้อบรมกระท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นแล้ว” เพราะฉะนั้น จักขุคือดวงตาเป็นต้น

ได้ผดุขึน้ในธรรมทีม่ไิด้เคยทรงสดบัมาก่อนว่านีท้กุข์เป็นต้น ดงัทีท่รงแสดงนัน้ ซึง่เป็น

ความตรัสรู้เอง โดยที่มิได้มีครูอาจารย์สั่งสอนมาก่อน.

และความตรัสรู้เองนี้ ก็วนไปในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ โดยเป็นสัจจญาณ คือความรู้

ว่าเป็นจริง ว่าข้อนี้ทุกข์จริง ข้อนี้ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์จริง ข้อนี้ทุกขนิโรธ  

ความดบัทุกข์จรงิ ข้อนีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา ข้อปฏบิตัใิห้ถึงความดบัทุกข์หรอืมรรคจริง 

ดั่งนี้รอบหนึ่ง.

วนไปในอริยสัจจ์ท้ัง ๔ โดยเป็นกิจคือข้อที่ควรท�า ว่าทุกข์ควรก�าหนดรู้  

หรือก�าหนดรูท้ัว่ถงึ ก�าหนดรูโ้ดยรอบ ทกุขสมุทยัควรละ ทกุขนโิรธควรกระท�าให้แจ้ง 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาควรอบรมท�าให้มีขึ้นเป็นขึ้น เรียกว่าโดยกิจจญาณรอบหนึ่ง.
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วนไปในอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ โดยเป็นกตญาณ คอืรูว่้ากจิทีค่วรกระท�านัน้ได้กระท�า

เสรจ็แล้ว ว่าทกุข์ได้ก�าหนดรูแ้ล้ว ทกุขสมทุยัได้ละแล้ว ทกุขนโิรธได้กระท�าให้แจ้งแล้ว 

ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาได้อบรมท�าให้มีให้เป็นขึน้แล้ว เรยีกว่าโดยกตญาณนีร้อบหนึง่. 

ญาณคือความหยั่งรู้ของพระองค์ จึงวนไปในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ โดยรอบ ๓ ๓ คูณ ๔  

ก็เป็น ๑๒ จึงมีอาการ ๑๒ ดังที่ได้แสดงแล้ว ญาณคือความหยั่งรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔  

นี้ได้ผุดขึ้นแก่พระองค์ในธรรมที่มิได้ทรงสดับแล้ว คือในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ที่มิได้เคยทรง

สดับมาก่อน เพราะฉะนั้น พระองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้ตรัสรู้เอง.

พระพทุธเจ้าได้พระนามว่า สมัมาสมัพุทธะ ผูต้รสัรูเ้องโดยชอบ หรอืผู้ตรสัรู้

โดยชอบเอง เป็นพระพุทธคุณบทหนึง่อันเป็นพระพทุธคณุบทส�าคญัว่า สัมมาสัมพทุธะ 

ที่คู่กันกับพระคุณบทว่า อรหัง ดังที่เราสวดกันว่า อรห� สมฺมาสมฺพุทฺโธ พระอรหัง- 

สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอธิบายโดยสังเขปดังที่ได้แสดง

มานี ้พระพทุธคณุบทนีจ้งึเป็นพระพทุธคณุบททีเ่ราทัง้หลายควรเจรญิ คอืพจิารณาให้

เป็นพุทธานุสสต ิระลกึถึงพระคณุของพระพุทธเจ้า พทุธานสุสตคิอืการระลกึถงึพระคณุ

ของพระพุทธเจ้านี้ ชื่อว่าเป็นกรรมฐานข้อหนึ่ง อันจะท�าให้จิตใจได้ศรัทธา ความเชื่อ 

ปสาทะ ความเลื่อมใส ในพระพุทธเจ้า ท�าให้จิตใจสว่างไสวแจ่มใสหายท้อแท้  

หายง่วงงุนเคลิบเคล้ิม เพราะฉะนั้น พุทธานุสสติจึงเป็นข้อใดข้อหนึ่งที่เราทั้งหลาย 

พึงยกขึ้นพิจารณาอบรมในจิตใจอยู่เป็นประจ�า.

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ตรสัรูส้จัจธรรม ธรรมะทีเ่ป็นตัวความจรงิ สรปุลงใน

อรยิสจัจธรรม และได้ทรงแสดงสัง่สอน ดงับทหน่ึงทีย่กขึน้ไว้เป็นบทอเุทศ ณ เบือ้งต้น

ว่า อิธ โสจต ิเปจจฺ โสจต ิเป็นต้น ทีแ่ปลความว่า “ปาปการคีอืบคุคลผูมี้ปกตทิ�าบาป 

ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปย่อมเศร้าโศก ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง ผู้กระท�าบาป

นั้นย่อมเศร้าโศก ผู้กระท�าบาปน้ันย่อมเดือดร้อน เพราะเห็นซึ่งกรรมอันเศร้าหมอง

ของตน” ดั่งนี้ พระพุทธภาษิตนี้ได้ตรัสชี้ให้เห็นโทษของการท�าบาป ว่าผู้กระท�าบาป

น้ันย่อมเศร้าโศกเดอืนร้อนท้ังในโลกนี ้ละไปย่อมเศร้าโศกคอืทัง้ในโลกหน้า รวมความว่า 

ย่อมเศร้าโศก ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง เพราะเห็นซึ่งกรรมอันเศร้าหมองของตน 

เป็นการตรัสเตือนให้ทุก ๆ คนได้มองเห็นโทษของการท�าบาป จึงควรจะกระท�าความ

เข้าใจว่า บุคคลผู้กระท�าบาปนั้นคือกระท�าอย่างไร.
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บุคคลผู้กระท�าบาปนั้น ก็คือบุคคลผู้กระท�ากรรมคือการงานที่กระท�าอันเป็น

บาปคือความชั่ว เป็นอกุศลคือเป็นกิจของคนไม่ฉลาด อันเป็นกรรมที่มีโทษ เพราะให้

เกิดความเดือดร้อนเศร้าโศกดังที่ตรัสนั้น บุคคลใดกระท�ากรรมที่เป็นบาป บุคคลนั้น

ย่อมชือ่ว่าผู้กระท�าบาป อันกรรมท่ีเป็นบาปนัน้ได้แก่อกศุลกรรมบถ คอืทางแห่งกรรม

ที่เป็นอกุศลอันเป็นกิจของคนไม่ฉลาดหรือคนเขลาทั้งหลาย ก็คือท่ีเป็นกายกรรม ๓ 

เป็นวจีกรรม ๔ เป็นมโนกรรม ๓.

เป็นกายกรรม คือกรรมที่เป็นไปทางกายนั้น ได้แก่ ฆ่าเขา ๑ หรือฆ่าสัตว์ 

๑ ถือเอาของที่เจ้าของเขามิได้ให้โดยอาการอันเป็นขโมย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ นี้

เป็นบาปกรรมที่เป็นอกุศลอันเป็นไปทางกายทวารหรือทางกาย.

ที่เป็นไปทางวาจานั้น ๔ อันได้แก่ พูดเท็จ ๑ พูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกัน 

๑ พูดค�าหยาบ ๑ พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ๑ นี้เป็นวจีกรรมที่เป็นฝ่ายอกุศล เป็นบาป 

เป็นไปทางวจีทวาร.

ที่เป็นไปทางใจ ๓ คือ อภิชฌา โลภเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของ

ตน ๑ พยาบาทปองร้ายเขา ๑ เห็นผิดจากท�านองคลองธรรม ๑ ข้อ ๓ นี้ก็ได้แก่  

อกิริยทิฏฐิ เห็นว่ากรรมที่กระท�าไม่มีบาปไม่มีบุญ แม้จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมายก็ไม่

เป็นบาป แม้จะท�าบุญกุศลมากมายก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นกศุล ไม่มบีาปไม่มบีญุ ไม่มกีศุล

ไม่มีอกุศล จึงชื่อว่าไม่เป็นอันกระท�าบาป ชื่อว่าไม่เป็นอันกระท�ากุศล เรียกว่า 

อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าบาปบุญไม่เป็นอันกระท�า ผิดจากคติทางพระพุทธศาสนา  

เพราะคตทิางพระพทุธศาสนานัน้สอนว่า กรรมทีก่ระท�านัน้ เมือ่ท�าดกีเ็ป็นบญุ เมือ่ท�า

ชั่วก็เป็นบาปเป็นอกุศล จึงมีบาปมีบุญ มีกุศลมีอกุศล แต่อกิริยทิฏฐินี้ปฏิเสธการ 

กระท�าบุญกระท�าบาปทั้ง ๒ อย่าง.

ข้อที่ ๒ อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ ก็คือเห็นว่า สุขทุกข์ที่ได้มิได้เกิด

จากบาปจากบญุทีไ่ด้กระท�าไว้แล้ว แต่ว่าเกดิขึน้เองตามคราวตามกาลตามเวลาเท่านัน้ 

เพราะฉะน้ัน สุขทุกข์ทั้งปวงจึงไม่มีเหตุให้บังเกิดขึ้นท่ีเป็นบาปเป็นอกุศลหรือเป็นบุญ

เป็นกุศล แต่บังเกิดขึ้นเอง ไม่มีเหตุ.
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ข้อที่ ๓ นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี เป็นต้นว่า ไม่มีมารดาไม่มีบิดา ไม่มี

ผู้ท�าดีไม่มีผู้ท�าชั่ว ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้า ไม่มีผลของบาปไม่มีผลของบุญ เป็นการ

ปฏิเสธสมมติสัจจะคือความจริงโดยสมมติต่าง ๆ และเป็นการปฏิเสธคติธรรมดา  

อนัเนือ่งมาจากกรรมและผลของกรรม ในข้อกมัมสัสกตา ความทีส่ตัว์มกีรรมเป็นของ

ของตน จึงผิดคติทางพระพุทธศาสนาที่รับรองสมมติสัจจะคู่กับปรมัตถสัจจะ และ 

แสดงคตธิรรมดาเช่นคตท่ีิเน่ืองมาจากกรรมและผลของกรรม อนัเรียกว่า กมัมสัสกตา 

ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน.

เพราะฉะนั้น ทิฏฐิทั้ง ๓ ประการนี้ คือ อกิริยทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่เป็นอัน

กระท�าบาป ไม่เป็นอันกระท�าบุญ ไม่มีการกระท�าบาป ไม่มีการกระท�าบุญ หรือไม่มี

การกระท�าบญุ ไม่มกีารกระท�าบาป อเหตุกทฏิฐ ิไม่มีเหตแุห่งสขุทกุข์ต่าง ๆ ทีไ่ด้รบัอยู่ 

เกิดขึ้นเอง และนัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี เป็นต้นว่าไม่มีมารดาบิดาเป็นต้น และ

ไม่มีกรรมไม่มีผลของกรรม จึงเป็นมิจฉาทิฏฐิ และความเห็นผิดดั่งนี้ที่ด่ิงลงเรียกว่า

นยิตมจิฉาทฏิฐ ิความเหน็ผดิทีด่ิง่ลง เหล่านีเ้ป็นมโนกรรมฝ่ายอกศุล เป็น ๓ รวมทัง้

อภชิฌา ความโลภเพ่งเลง็ทรพัย์สมบตัขิองผูอ้ืน่มาเป็นของตน และพยาบาท ความมุง่ร้าย

หมายปองร้ายล้างผลาญ กับมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด เป็นไปทางมโนทวาร เหล่านี้

เป็นบาปกรรมเป็นอกศุลกรรม หรอืทีเ่รยีกว่าอกุศลกรรมบถ ทางของกรรมท่ีเป็นอกศุล.

ผูซ้ึง่ประกอบกรรมเหล่าน้ี กระท�ากรรมเหล่านี ้เรยีกว่าเป็นบาปการ ีผูก้ระท�าบาป 

ซึง่จะต้องรับผลคือเศร้าโศกเดอืดร้อน ในโลกนีด้้วย เศร้าโศกเดือดร้อนในโลกหน้าด้วย 

ชือ่ว่าเศร้าโศกเดอืดร้อนในโลกท้ังสอง เพราะอะไร ? กเ็พราะย่อมเศร้าโศกเดอืดร้อน

เพราะเห็นกรรมที่เศร้าหมองของตน ก็เพราะว่าเมื่อตนท�าบาปกรรม ก็ย่อมรู้ว่าตน

กระท�าบาปกรรมอันเป็นกรรมท่ีเศร้าหมอง คือย่อมรู้ว่าตนกระท�า ตนจะมีความรู ้

ความเชื่อว่าเป็นบาปหรือไม่เป็นบาปก็ตาม แต่รู้ว่าตนกระท�า และกรรมท่ีกระท�านั้น 

เม่ือเป็นกรรมท่ีเป็นบาปเป็นอกุศล ก็ย่อมให้ผลเป็นความเศร้าโศกเป็นความเดือดร้อนเอง 

จติใจของผูก้ระท�าน้ันย่อมเศร้าหมองไม่ผ่องใส แม้จะเชือ่จะเข้าใจว่าไม่เป็นบาป แต่เมือ่

กรรมที่กระท�าน้ันเป็นบาปเป็นอกุศล ก็ไม่ท�าให้ผู้กระท�านั้นมีจิตใจที่แจ่มใสเป็นสุข  

จะท�าให้มีจิตใจที่เศร้าหมองและเป็นทุกข์ขึ้นเองเพราะผลของบาปผลของอกุศลท่ี 
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กระท�านั้น เหมือนอย่างการเดินเหยียบไปบนพ้ืนท่ีมีหนามหรือมีกรวดแหลมโรยอยู่ 

หนามหรือกรวดน้ันกย่็อมทิม่เท้าให้เจบ็ให้พพุอง ผูเ้ดนิจะไม่เห็นว่าเป็นหนามไม่เห็นว่า

เป็นกรวดก็ตาม หรือไม่เชื่อว่าเป็นหนามไม่เชื่อว่าเป็นกรวดก็ตาม แต่เมื่อเป็นหนาม

เป็นกรวดแล้ว เมือ่ไปเดินเหยยีบเข้า กท็ิม่เท้าให้เจบ็ช�า้ล�าบากได้ บาปทีบ่คุคลกระท�า

ก็ฉันน้ัน จะเข้าใจจะเชื่อว่าไม่มีบาปไม่มีบุญก็ตาม แต่บาปก็คงเป็นบาปอยู่นั่นเอง  

บุญก็คงเป็นบุญอยู่นั่นเอง และเม่ือเป็นบาป ก็ย่อมท�าให้ผู้กระท�าเดือดร้อนเป็นทุกข์ 

และย่อมรู้การกระท�าของตน ว่าตนกระท�าอย่างนั้น เห็นการกระท�าของตน ว่าตน

กระท�าอย่างน้ัน ก็ท�าให้เศร้าหมองขึ้นเอง เพราะฉะนั้น ใจของผู้กระท�าบาปนั้นจึง 

เศร้าโศก ไม่แจ่มใส จึงเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมอันลามกของตน.

พระพทุธเจ้าได้ตรัสสอนให้ผูป้ฏิบตัธิรรมทัง้หลาย ได้มองเหน็โทษของผูท้�าบาป

ดังท่ีได้ตรัสไว้น้ี ก็เพ่ือเป็นการเตือนให้ทุก ๆ คนไม่กระท�าบาป เมื่อไม่กระท�าบาป  

ก็ย่อมจะต้องเป็นผู้ไม่ต้องเดือดร้อนทั้งในโลกนี้ ละไปก็ไม่เดือดร้อน ไม่ต้องเศร้าโศก

ในโลกนี ้ละไปกไ็ม่ต้องเศร้าโศก เพราะว่าไม่เหน็กรรมทีล่ามกของตน คอืไม่เหน็กรรม

ที่เป็นบาปของตน ฉะนั้น จึงเป็นข้อที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพึงมนสิการพิจารณา

ไว้ในใจโดยแยบคาย และให้มีสติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว ตรวจตราดู

การทีจ่ะท�า ค�าทีจ่ะพดู และเรือ่งทีจ่ะคดิทางใจของตน ถ้าเหน็ว่าคดิจะท�าบาปทางกาย

ก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี อันรวมเข้าในอกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการนั้น ก็ให ้

งดเสยี ไม่ท�าไม่พูดไม่คิดในทางบาปนัน้ และให้พจิารณาดกูารท่ีท�า ค�าทีพ่ดู เรือ่งทีค่ดิ

ของตนในปัจจุบัน หากรู้ว่าก�าลังกระท�าบาปอยู่ ทางกายทางวาจาหรือทางใจ ก็ให้งด

เสียเลิกเสียทันทีไม่กระท�า เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะเป็นผู้ที่ไม่ต้องเศร้าโศกในโลกนี้ ไม่ต้อง

เป็นผูเ้ศร้าโศกในโลกหน้า ไม่ต้องเป็นผูเ้ศร้าโศกเดือดร้อนในโลกทัง้สอง เพราะไม่เห็น

ซึ่งกรรมอันลามกของตน หรือไม่เห็นกรรมอันเศร้าหมองของตน.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๔
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ฉยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา สาราณียา ปิยกรณา ครุกรณา สงฺคหาย อวิวาทาย 

สามคฺคิยา เอกีภาวาย สํวตฺตนฺตีติ.

บัดน้ี จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

สนฺโต โส ภควา พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นผู้สงบแล้ว สมถาย ธมฺม�  

เทเสต ิย่อมทรงแสดงธรรมเพือ่ความสงบ นีเ้ป็นพระพทุธคณุคอืเป็นบททีแ่สดงพระคณุ

ของพระพทุธเจ้า ว่าทรงเป็น สนโฺต คอืผูส้งบแล้ว มีอธบิายโดยปรยิายคอืทางอนัหนึง่

ว่า ทรงเป็นผู้สงบกิเลส ทรงเป็นผู้สงบกายวาจาใจ.

ทรงเป็นผู้สงบกิเลสน้ัน คือทรงเป็นผู้สงบราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ คือ

ทรงเป็นผู้สงบกิเลสกองโลภ ความอยากได้ หรือราคะ ความติดใจยินดี ในอารมณ ์

อันเป็นท่ีตั้งแห่งความติดใจยินดีทั้งหลาย ทรงสงบโทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง  

หรอืพยาบาท ความมุ่งร้ายหมายล้างผลาญ ทรงสงบโมหะ ความหลงถอืเอาผดิต่าง ๆ 

ด้วยอ�านาจอวิชชาคือความไม่รู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริง เมื่อทรงเป็นผู้สงบกิเลส 
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ดัง่น้ีได้ จึงทรงสงบกายวาจาใจจากอกศุลธรรมทัง้หลาย จากบาปทจุรติทัง้หลาย เรยีกว่า

ทรงเป็นผูส้งบกายวาจาใจ คอืทรงสงบกรรม การงานทีก่ระท�าทางกายทางวาจาทางใจ

เพราะเหตแุห่งกเิลส จึงทรงสงบวบิากคอืผลของกรรมด้วยประการทัง้ปวง สรปุว่าทรง

เป็นผู้สงบกิเลส สงบกรรม สงบวิบาก อันเป็นวัฏฏะ ความวน บรรดาสรรพสัตว ์

ทัง้หลายในโลก ยงัเป็นผูไ้ม่สงบกเิลสกรรมวบิาก จงึเป็นผูท่้องเทีย่ววนเวยีนอยูใ่นกเิลส

กรรมวิบากของตนตลอดชาติเป็นอันมาก แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สงบแล้ว 

เรยีกได้ว่าทรงบรรลนุพิพานแล้ว คอืความดับกเิลสและกองทกุข์ทัง้ปวง ตามพระพทุธ-

ภาษิตที่แสดงไว้ว่า วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ ความบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหมด โหติ ทุกฺเขหิ 

นพิพฺตุ ิเป็นความดบัจากทุกข์ท้ังปวง เจตโส โหต ิสา สนติฺ นัน้เป็นสนัตคิอืความสงบ

แห่งใจ นิพฺพานมีติ วุจฺจติ เรียกว่านิพพาน ดั่งนี้.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สงบแล้ว และทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบ

ระงับ ก็คือทรงแสดงธรรมแก่เวไนยนิกรคือหมู่ชนที่พึงแนะน�าได้ ให้เป็นผู้ปฏิบัติสงบ

กิเลส สงบกรรม สงบวิบากตามพระองค์ ในการปฏิบัติสงบโลภะนั้น ก็ปฏิบัติสงบได้

ด้วยสนัโดษ คือความยนิดด้ีวยสมบัตคืิอสิง่ของของตน ด้วยโยนโิสมนสิการ การกระท�า

ไว้ในใจโดยแยบคาย ด้วยพิจารณาให้เห็นโทษของโลภะ ความโลภอยากได้ ให้เห็นว่า

ความโลภอยากได้เป็นอกุศล มีโทษ เพราะให้เกิดทุกข์ภัยต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เทียบด้วย 

สีด�า ส่วนความสันโดษยินดีพอใจด้วยสมบัติ ด้วยทรัพย์สินสิ่งของของตน ยินดีตามมี

ตามได้ ยินดีตามก�าลัง ยินดีตามสมควร เป็นกุศลธรรม และอาศัยกัลยาณมิตร  

คือเพื่อนมิตรที่ดีงาม ตั้งต้นแต่อาศัยค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงเป็น

ยอดกลัยาณมติร ของพระสงฆ์ ของมติรสหายท้ังหลาย ซึง่เป็นสัมมาทิฏฐ ิเป็นผู้ปฏบัิตดีิ

ปฏิบัติชอบ เป็นผู้ชักน�าให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย.

ส่วนธรรมะอันเป็นเครือ่งละความตดิใจยนิดนีัน้ กไ็ด้แก่ อสภุกรรมฐาน กรรมฐาน

พิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่งาม เช่น พิจารณาว่า เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ 

ทนฺตา ฟัน ตโจ หนัง ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด จึงต้องมีการช�าระกันอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่

ไม่งดงาม จงึต้องตบแต่งกนัอยูเ่สมอ แต่ไม่สามารถทีจ่ะช�าระให้สะอาดทีจ่ะตบแต่งให้

งดงามกันจริง ๆ ได้ และอาศัยโยนิโสมนสิการ การพิจารณาโดยแยบคาย พิจารณา

ให้เห็นโทษของราคะ ความติดใจยินดี ว่าเป็นสิ่งที่มีโทษ ให้เกิดทุกข์ภัยต่าง ๆ.
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ธรรมะส�าหรับปฏิบัติเพื่อละโทสะ พยาบาทนั้น ก็ได้แก่ เมตตา ความตั้งจิต

ปรารถนาให้เป็นสุข พร้อมทั้งโยนิโสมนสิการ และกัลยาณมิตตตา ความเป็นผู้มี

กัลยาณมิตรดังที่กล่าวแล้ว.

ธรรมะอนัเป็นเครือ่งปฏบิตัสิ�าหรบัละโมหะคือความหลงน้ัน กไ็ด้แก่ การอบรม

ปัญญา ความรู้ทั่วถึงสัตว์และสังขารทั้งหลายโดยไตรลักษณ์ คือ ลักษณะว่าไม่เที่ยง 

ลักษณะว่าเป็นทุกข์ ลักษณะว่าเป็นอนัตตา พร้อมท้ังโยนิโสมนสิการ การพิจารณา

โดยแยบคายให้เหน็โทษของโมหะ และให้เห็นอานสิงส์ของปัญญา พร้อมกบัมกีลัยาณ-

มิตตตา คือมีเพื่อนมิตรท่ีดีงาม ซ่ึงจะช่วยสั่งสอนแนะน�าชี้แจงให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ต่าง ๆ.

และเมือ่ปฏบิตัธิรรมะอนัเป็นเครือ่งละ ดบัโลภะหรอืราคะ โทสะ โมหะ ดงัที่

แสดงมา มโียนิโสมนสกิาร มีกัลยาณมิตตตามาประกอบ ย่อมจะสามารถปฏบัิตบิรรเทา

ละราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะได้ ท�าให้ประสบกับความสงบจากกิเลสกองโลภ  

กองราคะ กองโทสะ กองโมหะทั้งหลาย สละละกรรมอันเนื่องมาจากกิเลสทั้งหลาย 

และสละละวิบากอันเน่ืองมาจากผลของกรรมอนัเนือ่งมาจากกเิลสทัง้หลายได้ พระสมัมา-

สัมพุทธเจ้าย่อมทรงแสดงธรรมสั่งสอนเพื่อความสงบระงับดั่งนี้.

และในวนันีเ้ป็นวนัอโุบสถกลางเดือน ๙ เป็นวันอุโบสถหน้าวันเข้าพรรษาหลงั 

อันเรียกว่าปัจฉิมพรรษา ซ่ึงเป็นวันเข้าพรรษาหลังจากวันเข้าพรรษาต้น ๑ เดือน  

ในฤดูเข้าพรรษานี ้ท้ังวนัเข้าพรรษาต้นและวันเข้าพรรษาหลงั ย่อมเป็นเทศกาลทีก่ลุบุตร

ทั้งหลายออกบวชเพื่ออยู่จ�าพรรษาตลอด ๓ เดือน แต่โดยมากมักจะเข้าพรรษาต้น 

และกุลบุตรผู้ที่มาบวชนั้นได้เลือกวัดที่ตนบวช อันประกอบด้วยสัปปายะ ๔ ประการ 

คือ เสนาสนสัปปายะ มีเสนาสนะเป็นที่สบาย อาหารสัปปายะ มีอาหารเป็นที่สบาย 

มีปุคคลสัปปายะ มีบุคคลเป็นท่ีสบาย มีธัมมสัปปายะ มีธัมมะเป็นท่ีสบาย บรรดา 

สปัปายะทัง้ปวงนีย่้อมมีความส�าคญัในแต่ละข้อ และข้อทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อืธมัมสปัปายะ 

มธีรรมะเป็นท่ีสบาย อันหมายถงึว่า มีธรรมะคอืพระธรรมวินยัส�าหรับปฏบิติั พร้อมทัง้

กิจวัตรทั้งหลายอันเน่ืองด้วยพระธรรมวินัย และบรรดาธรรมะที่พึงประพฤติปฏิบัตินี้ 

ธรรมะทีเ่ป็นข้อส�าคญัส�าหรบัผู้ทีอ่ยูร่่วมกนัจะพงึปฏบิตั ิกไ็ด้แก่สาราณียธรรม ธรรมะ

อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงซ่ึงกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือเป็นเครื่องกระท�าให้เกิด
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ความรักความเคารพในกันและกัน เป็นไปเพื่อสังคหะ คือความสงเคราะห์กันและกัน 

เป็นไปเพื่อไม่วิวาทกัน เป็นไปเพื่อสามัคคี ความพร้อมเพรียงกัน เป็นไปเพื่อเอกีภาพ

คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สาราณียธรรมทั้ง ๖ ประการนี้ คือ

ข้อ ๑ ตั้งเมตตากายกรรม คือความประพฤติทางกาย ประกอบด้วยเมตตา

ในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ตลอดถึงในผู้อื่นสัตว์อื่น

ข้อ ๒ ต้ังเมตตาวจีกรรม คือประพฤติทางวาจา คือพูดกัน ประกอบด้วย

เมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ตลอดถึงในผู้อื่นสัตว์อื่น

ข้อ ๓ ตัง้เมตตามโนกรรม คือประพฤตทิางใจคดิถงึกนั ประกอบด้วยเมตตา

มุ่งดีปรารถนาดีในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ตลอดถึงในผู้อื่นสัตว์อื่น

ข้อ ๔ ได้ลาภอย่างใดอย่างหนึง่อันชอบธรรม กไ็ม่แบ่งไว้บรโิภคแต่ผูเ้ดยีว แต่

บริโภคโดยสาธารณะคือทั่วไป ในเพื่อนสพรหมจารีผู้มีศีลท้ังหลาย และแก่ผู้อื่นสัตว์

อื่นตามสมควร

ข้อ ๕ เป็นผูท่ี้ประพฤตอิยูใ่นศลีเสมอกนั คอืว่าศลีเหล่าใดอนัเป็นศลีทีไ่ม่ขาด

เป็นท่อน ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทคือไม่เป็นทาสแห่งตัณหาความดิ้นรน

ทะยานอยาก อันวิญญูชนคือผู้รู้สรรเสริญ อันกิเลสไม่ลูบคล�า อันเป็นไปเพื่อสมาธิ  

ก็เป็นผู้เสมอกันด้วยศีลดังกล่าวนี้ ในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย และ

ข้อ ๖ ทิฏฐิอันใดอันเป็นอริยะคือประเสริฐ เป็นเครื่องน�าออกจากทุกข์  

ย่อมน�าออกซ่ึงผู้กระท�าปฏิบัติทิฏฐิน้ัน มีทิฏฐินั้น เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบ 

เป็นผู้เสมอกันในทิฏฐิเห็นปานนี้ กับเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย.

เมื่อพากันปฏิบัติอยู่ในธรรมเหล่านี้ ย่อมอยู่ด้วยกันมีความสุข และจะท�าให้

เสนาสนะท่ีแม้ว่าจะคบัแคบไปบ้าง ไม่สะดวกบ้าง กเ็ป็นเสนาสนะทีส่บาย ท�าให้อาหาร

แม้ที่ไม่ประณีตบ้าง ที่ประณีตบ้าง ก็เป็นอาหารที่สบาย ก็ท�าให้บุคคลผู้ที่อยู่ร่วมกัน 

ต่างเป็นมิตร มีเมตตาต่อกัน เป็นบุคคลที่สบาย และจะท�าให้ผู ้ประพฤติปฏิบัต ิ

พระธรรมวินัยสะดวก เป็นที่สบาย บรรดาสาราณียธรรมทั้ง ๖ ข้อนี้ ข้อ ๕ คือ  

สีลสามัญญตา ความเป็นผู้มีศีลเสมอกัน ข้อ ๖ คือ ทิฏฐิสามัญญตา ความเป็นผู้มี
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ทิฏฐิความเหน็เสมอกนั ย่อมเป็นข้อส�าคัญ อนัจะท�าให้บงัเกิดสังฆสามคัคี ความพร้อม

เพรยีงกันของสงฆ์ ท�าให้ความเป็นไปของสงฆ์เป็นไปด้วยดี มีความสุขความเจริญ 

และในบรรดาทั้ง ๖ ข้อนี้ ข้อที่ ๖ คือ ทิฏฐิสามัญญตาย่อมเป็นข้อท่ีเลิศ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงขยายความในข้อทิฏฐิสามัญญตานี้ออกไปเป็น ๗ ข้อ คือ

ข้อ ๑ พิจารณาละนิวรณ์ท้ัง ๕ คือละกามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในกาม  

ละพยาบาท ความโกรธแค้นปองร้ายหมายล้างผลาญ ละถนีมทิธะความง่วงงนุเคลบิเคลิม้ 

ละอุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ ละวิจิกิจฉา ความเคลือบแคลงสงสัย  

และพิจารณาละความครุ่นคิดถึงโลกนี้ พิจารณาละความครุ่นคิดถึงโลกอื่น เป็นความ

หมกมุน่คิด พจิารณาละววิาทคอืความทะเลาะเบาะแว้งกนั กบัตัง้มนะคอืใจเพือ่รูส้จัจะ

คือความจริง 

ข้อ ๒ พิจารณาเสพทิฏฐิคือความเห็น อันได้แก่ความเห็นที่เป็นอริยะคือ

ประเสริฐ ความเห็นที่เป็นเครื่องออกจากทุกข์ ว่าได้ความสงบ ดับเฉพาะตน

ข้อ ๓ พิจารณาว่าไม่มีสมณะผู้มีทิฏฐิคือความเห็นอย่างนี้ในภายนอก 

ข้อ ๔ พิจารณาออกจากอาบัติและส�ารวมต่อไป

ข้อ ๕ พจิารณาว่าช่วยปฏิบัตกิระท�ากรณยีะคือกจิทีค่วรท�าของหมูค่ณะ กบัทัง้

มุง่ศกึษาปฏบัิตสิกิขา ๓ อันได้แก่ สลีสกิขา จติตสิกขา และปัญญาสิกขา อย่างแรงกล้า

ข้อ ๖ พิจารณาให้มีก�าลังฟังธรรม

ข้อ ๗ พิจารณาให้มีก�าลังรู้อรรถคือเนื้อความ รู้ธรรมะคือข้อธรรม ให้ได ้

ธรรมปราโมทย์ คือความปราโมทย์ในธรรม.

ทัง้ ๗ ประการนีร้วมเข้าอยูใ่นข้อทฏิฐสิามัญญตา ซึง่พระพทุธเจ้าตรสัว่าเป็น

เลิศแห่งทั้ง ๖ ข้อ เพราะฉะนั้น สาราณียธรรมทั้ง ๖ ประการนี้ จึงเป็นข้อที่เรา 

ทั้งหลาย ทั้งคฤหัสถ์และท้ังบรรพชิต และโดยเฉพาะบรรพชิตผู้ที่อยู่ร่วมกันจะพึง

ประพฤติปฏิบัติต่อกัน.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๔



กัณฑ์ที่ ๙๘ 

ปุญญกถา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ กตปุญฺโญ อุภยตฺถ โมทติ

โส โมทติ โส ปโมทติ ทิสฺวา กมฺมวิสุทฺธิมตฺตโนติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ประโยชน์ของการฟังธรรมนั้น ย่อมมีดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ ว่า 

อานสิงสผลของการฟังธรรมย่อมมี คือ ผูฟั้งย่อมได้ฟังในสิง่ทีไ่ม่เคยฟัง สิง่ใดทีเ่คยฟัง

แล้วยังไม่เข้าใจชัด ย่อมเข้าใจส่ิงนั้นชัด บรรเทาความสงสัยเสียได้ ท�าความเห็นให ้

ถูกต้องได้ จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส.

อันตา หูเป็นต้น อันเป็นอายตนะภายในของทุก ๆ คน ย่อมเป็นทวารคือ 

ช่องทางรับอารมณ์คือเรื่องต่าง ๆ เข้าสู่จิตใจอยู่เสมอ เพราะว่าตาย่อมเห็นรูปอะไร 

ต่าง ๆ หูย่อมได้ยินเสียงอะไรต่าง ๆ จมูกย่อมทราบกลิ่นต่าง ๆ ลิ้นย่อมทราบรส 

ต่าง ๆ กายย่อมทราบโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องต่าง ๆ มโนคือใจย่อมรู้ย่อมคิด

เรื่องราวต่าง ๆ เพราะฉะนั้น โดยปกติจิตจึงรับเอาเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นอารมณ์
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เข้ามาสูจ่ติใจ ท�าให้เกดิราคะ ความติดใจยนิด ีหรือโลภะ ความโลภอยากได้บ้าง ท�าให้

เกดิโทสะ ความโกรธแค้นขดัเคอืงบ้าง ท�าให้เกดิโมหะ ความหลงถอืเอาผดิต่าง ๆ บ้าง 

เพราะฉะนั้น จิตนี้จึงประกอบด้วยอารมณ์และกิเลสต่าง ๆ ดังเช่นที่กล่าวมา อยู่เป็น

ประจ�าใจ มาเป็นนิวรณ์อยู่ในจิตใจ คือเป็นเครื่องกั้นจิตไว้ ไม่ให้ได้สมาธิและไม่ให้ได้

ปัญญา.

เพราะฉะนั้น วิธีท่ีจะแก้อย่างหนึ่งก็แก้ด้วยการฟังธรรมนี้เอง หรือว่าอ่าน

หนังสือธรรม โดยใช้ตาอ่านหนังสือซึ่งแทนเสียง หรือใช้โสตคือหู ฟังเสียงโดยตรง 

ธรรมะทีแ่สดงท้ังปวงเหล่าน้ี พระธรรมกถึกคอืพระผูแ้สดงธรรมย่อมแสดงตามพระธรรม

ซึ่งเป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ธรรมะซึ่งเป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ ก็ล้วน

เป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อลดละ เพื่อก�าจัดราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะทั้งนั้น ท�าให้จิต

นี้พ้นนิวรณ์ คือพ้นจากเครื่องกั้นให้ไม่ได้สมาธิ ให้ไม่ได้ปัญญา อย่างธรรมดาสามัญผู้

ฟังธรรมเมื่อตั้งใจฟัง จิตย่อมได้สมาธิ คือจิตใจย่อมตั้งม่ันอยู่ในเสียงซึ่งแสดงธรรม 

และเมือ่จิตมสีมาธติัง้มัน่อยูใ่นเสยีงซึง่แสดงธรรม ได้ฟังธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสแสดงไว้ 

อันพระธรรมกถึกน�ามาแสดง ก็ย่อมได้ปัญญาคือความรู้ในธรรมที่แสดง และใน 

ขณะที่กายวาจาพร้อมทั้งใจมีความส�ารวม เช่นว่านั่งอยู่ในอาการที่ส�ารวม ส�ารวมกาย

ส�ารวมวาจาส�ารวมใจเพือ่ฟังธรรม ความส�ารวมนีก้เ็ป็นศลี เพราะฉะนัน้ การฟังธรรม

จงึชือ่ว่าเป็นการปฏบิตัธิรรม คอืศลีสมาธแิละปัญญา ไปด้วยในขณะเดยีวกนั นีจ้งึเป็น

อานิสงส์ของการฟังธรรมที่ทุก ๆ คนย่อมได้ด้วยกันทั้งนั้น.

พระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้นนั้นว่า อิธ โมทติ เปจฺจ 

โมทติ เป็นต้น แปลความว่า “บุคคลผู้มีบุญอันได้กระท�าแล้ว ย่อมบันเทิงในโลกนี้  

ย่อมบันเทิงในโลกหน้า ย่อมบันเทิงในโลกท้ังสอง บุคคลผู้มีบุญอันได้กระท�าแล้วนั้น 

ย่อมบันเทิง ย่อมบันเทิงทั่ว ไปแล้วสู่สุคติคือคติที่ดี ย่อมบันเทิงอย่างยิ่ง เพราะเห็น 

ซึง่กรรมอนับรสิทุธิข์องตน หรือเหน็ หรอืเพราะเหน็ซึง่ความบรสุิทธ์ิแห่งกรรมของตน” 

ดั่งนี้.

พระพทุธภาษตินีเ้ป็นพระพทุธภาษติทีแ่สดงผลของบญุ ว่าบคุคลผูม้บีญุอนัได้

กระท�าแล้ว ย่อมได้รบัผล คอื ย่อมบนัเทงิในโลกนี ้ย่อมบนัเทงิในโลกหน้า ย่อมบนัเทงิ
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ในโลกทั้งสอง เขาย่อมบันเทิง ย่อมบันเทิงทั่ว เพราะเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรม 

ของตน ดั่งนี้ 

อนัค�าว่า บญุ น้ัน ได้มพีระพทุธภาษติตรสัไว้ ซึง่แปลความว่า “ภกิษทุัง้หลาย 

ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย บุญเป็นชื่อของความสุข” ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัส

ไว้นี้ เป็นบุญส่วนผล แม้พระพุทธภาษิตที่ยกไว้เป็นบทอุเทศคือบทตั้งส�าหรับเทศนา 

ในวันน้ี ก็แสดงถึงบุญท่ีเป็นส่วนผลเช่นเดียวกัน ส่วนบุญที่เป็นส่วนเหตุนั้น ได้แก่  

บุญกิริยาวัตถุ คือวัตถุอันเป็นท่ีต้ังแห่งการกระท�าบุญทั้งหลาย โดยย่อก็ได้แก ่

บญุกริยิาวตัถุ ๓ คือ ทานมัยบุญกิริยาวตัถ ุ ทีต่ัง้แห่งการกระท�าบญุอนัส�าเรจ็ด้วยทาน  

สีลมยับญุกริยิาวตัถุ ทีต่ัง้แห่งการกระท�าบุญอนัส�าเรจ็ด้วยศลี ภาวนามยับญุกริยิาวตัถุ 

ที่ต้ังแห่งการกระท�าบุญอันส�าเร็จด้วยภาวนา บุญที่เป็นส่วนเหตุน้ี อาจจะจบัความได้

ตัง้แต่ค�าแปลของศพัท์ว่าบุญ ทีแ่ปลว่า ช�าระฟอกล้าง บญุทีเ่ป็นส่วนเหตนุัน้ ก็ได้แก่  

ที่ต้ังแห่งการกระท�าบุญหรือการกระท�าบุญนั้นเอง ทุก ๆ อย่างล้วนเป็นเครื่องช�าระ

ฟอกล้าง เป็นเครื่องช�าระฟอกล้าง ล้างอะไร ก็คือเป็นเครื่องช�าระฟอกล้างจิตใจนี้เอง 

จติใจนีเ้ป็นอย่างไรจงึต้องช�าระฟอกล้าง กเ็พราะจติใจนีค้ลุกเคล้าประกอบอยู่กบัอารมณ์

และกเิลสทัง้หลาย ดงัได้กล่าวมาแล้วในเบือ้งต้น เพราะฉะนัน้ จงึเป็นจติใจทีไ่ม่บรสุิทธิ์ 

เป็นจิตใจที่เศร้าหมอง วิธีท่ีจะท�าจิตใจให้บริสุทธิ์ ไม่เศร้าหมองนั้น โดยปริยายคือ 

ทางอนัหน่ึง กท็�าได้ด้วยการกระท�าบุญอนัเป็นเครือ่งช�าระฟอกล้างจติใจจากกองกเิลส

โลภโกรธหลงเป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะว่าการกระท�าบุญนั้นย่อมเป็นไปตรงกัน

ข้ามกบักเิลส ไม่สนบัสนนุกิเลส แต่เป็นการช�าระกเิลสให้พ้นไปจากจติ และเมือ่กเิลส

ได้พ้นไปจากจิตแล้ว จิตท่ีเคยเศร้าหมองก็จะเป็นจิตท่ีไม่เศร้าหมอง จิตท่ีไม่บริสุทธิ์ 

ก็จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ และไม่ใช่แต่จิตเท่านั้น แม้แต่กรรมคือการงานที่กระท�า ก็เป็น

กรรมคือการงานที่กระท�าที่บริสุทธิ์ด้วย.

อันกรรมคือการงานที่ไม่บริสุทธ์ินั้น ได้ชื่อว่าเป็นบาป ได้แก่กรรมตามที่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในหมวดอกุศลกรรมบถ กรรมบถคือทางของกรรมที่เป็นอกุศล 

ทางกายเรียกว่ากายกรรม อันเป็นอกุศลกรรมบถ ทางของกรรมที่เป็นอกุศล ๓ ก็คือ 

ฆ่าสัตว์ ๑ ลักทรัพย์ ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ ทางวาจาเป็นวจีกรรมอันเป็นอกุศล
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กรรมบถ ๔ ก็ได้แก่ พูดเท็จ ๑ พูดส่อเสียด ๑ พูดค�าหยาบ ๑ พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล 

๑ ทางมโนคือมโนกรรมอันเป็นอกุศลกรรมบถ ๓ ก็ได้แก่ โลภเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติ

ของผู้อื่นน้อมมาเป็นของตน ๑ พยาบาทปองร้ายเขา ๑ มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด 

จากท�านองคลองธรรม ๑ นี้เป็นความเศร้าหมองของกรรม เรียกว่าเป็นบาปหรือ 

เป็นบาปกรรม ตรงกนัข้ามกบับุญอนัเป็นสิง่ตรงกนัข้าม เพราะบญุนัน้ก็ได้แก่ความเว้น 

บญุทีเ่ป็นกรรมทางกาย กคื็อเป็นกศุลกรรมบถ ทางกรรมทีเ่ป็นกศุล ๓ ข้อ กต็รงกนั

ข้ามกับท่ีเป็นอกศุลกรรมบถ คือ เว้นจากการฆ่า ๑ เว้นจากการลกั ๑ เว้นจากประพฤติ

ผิดในกาม ๑ บุญทางวาจาเป็นวจีกรรมเป็นฝ่ายกุศลกรรมบถ ก็ตรงกันข้ามกับฝ่าย

อกุศลกรรมบถทางวาจา ก็ได้แก่ เว้นจากพูดเท็จ ๑ เว้นจากพูดส่อเสียด ๑ เว้นจาก

พูดค�าหยาบ ๑ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ๑ ก็เป็นบุญทางวาจา ส่วนทางใจก็ตรง

กนัข้ามกบัทางใจทีเ่ป็นฝ่ายอกศุลกรรมบถ อนัได้แก่ ความไม่โลภเพ่งเลง็ทรพัย์สมบตัิ

ของผู้อื่นน้อมมาเป็นของตน ๑ ไม่พยาบาทปองร้าย ๑ สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ

ตามท�านองคลองธรรม ๑ ด่ังนีก้เ็ป็นกุศลกรรมบถทางมโนกรรม ทางใจ เป็นบญุทางใจ 

กรรมฝ่ายอกุศลเป็นบาปทางกายทางวาจาทางใจ ส่วนฝ่ายกุศลเป็นบุญทางกายทาง

วาจาทางใจ.

ส่วนท่ีเป็นบาปทางกายทางวาจาทางใจนัน้ ย่อมเป็นความเศร้าหมองแห่งกรรม 

ส่วนที่เป็นบุญทางกายทางวาจาทางใจน้ัน เป็นความบริสุทธิ์แห่งกรรม เพราะฉะนั้น 

เมือ่ผูป้ฏบิตัธิรรมมาปฏบิติัเว้นจากบาปทางกายทางวาจาทางใจ อนัเป็นอกศุลกรรมบถ 

มาปฏิบัติบุญทางกายทางวาจาทางใจ อันเป็นกุศลกรรมบถ และมาปฏิบัติตนท�าบุญ

ตามหลักของบุญกิริยาวัตถุ คือที่ตั้งแห่งการท�าบุญทั้ง ๓ ประการ คือ ทาน ศีล  

ภาวนา ดังที่กล่าวมาแล้ว ย่อมชื่อว่าได้เป็นผู้กระท�าบุญ ย่อมเป็นผู้บันเทิงคือเป็นสุข 

ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้นั้น เพราะเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตน ดังที่ได้ตรัส

ไว้และตามที่ได้อธิบายแล้ว.

จะได้แสดงทานมัยบุญกิริยาวัตถุ คือที่ตั้งแห่งการกระท�าบุญอันส�าเร็จด้วย 

ทานข้อแรก อันค�าว่า “ทาน” นั้นแปลว่าให้ เป็นชื่อของกิริยาที่ท�าทาน แปลว่าการให้ 

เป็นช่ือของวัตถุท่ีให้แปลว่าวัตถุท่ีให้ เป็นชื่อของเจตนา แปลว่าเจตนาเป็นเหตุให ้
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ค�าว่าทานน้ีเม่ือมาเป็นชื่อของบุคคลผู้ให้ ก็แปลว่าผู้ให้ ที่มีค�าเรียกว่า ทายกทายิกา 

ทางพระพุทธศาสนาสรรเสริญทานท่ีเลือกให้ เพราะว่าเมื่อว่าถึงการให้ทั่ว ๆ ไปนั้น  

ทัง้ทีเ่ป็นส่วนทีบ่รสุิทธิ ์และทัง้ท่ีเป็นส่วนไม่บรสิทุธิ ์ย่อมมอียู ่๔ ข้อ เรยีกว่า ทกัษณิา-

วิสุทธิ ๔ ทักษิณา แปลว่าของท�าบุญ หรือแปลว่าการท�าบุญ มีอยู่ ๔ ชนิด คือ

๑.  การท�าบุญบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือฝ่ายผู้ให้ คือผู้ให้เป็นผู้มีศีล  

เป็นผู้มีกัลยาณธรรมคือธรรมะอันดีงาม มิใช่ฝ่ายปฏิคาหกคือผู้รับ คือผู้รับเป็นผู้ไม่มี

ศีล เป็นผู้ไม่มีกัลยาณธรรม

๒.  ทักษิณา การท�าบุญหรือของท�าบุญบางอย่าง บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกคือ 

ฝ่ายผู้รับ ผู้รับเป็นผู้มีศีล ผู้รับเป็นผู้มีกัลยาณธรรมคือธรรมอันดีงาม มิใช่ฝ่ายทายก

คือผู้ให้ ทายกคือผู้ให้เป็นผู้ไม่มีศีล ไม่มีกัลยาณธรรม

๓.  ทักษิณา การท�าบุญหรือของท�าบุญบางอย่าง ไม่บริสุทธิ์ทั้ง ๒ ฝ่าย คือ 

ทัง้ฝ่ายทายกคือผู้ให้ ทัง้ฝ่ายปฏิคาหกคอืผูร้บั ต่างเป็นผูไ้ม่มศีลี เป็นผูไ้ม่มกีลัยาณธรรม

๔.  ทักษิณา การท�าบุญหรือของท�าบุญบางอย่าง บริสุทธิ์ท้ัง ๒ ฝ่าย คือ 

ทัง้ฝ่ายทายกคอืผูใ้ห้ ทัง้ฝ่ายปฏคิาหกคอืผูร้บั ต่างเป็นผูม้ศีลี ต่างเป็นผูม้กีลัยาณธรรม.

เพราะฉะนั้น ในการให้ทานนี้จึงควรจะเป็นผู้บริสุทธิ์ ทั้งฝ่ายผู้รับและทั้งฝ่าย

ผู้ให้ เมื่อเป็นดั่งนี้ ทานจึงจะมีผลมาก ธรรมเนียมการให้ทานในพระพุทธศาสนานั้น 

ดังที่ได้ให้ทานในพระสงฆ์หรือถวายพระสงฆ์ ก็มีธรรมเนียมขอศีลก่อน ฝ่ายทายก 

ก็เป็นผู้รับศีล แล้วจึงกล่าวค�าถวายทานหรือจึงถวายทาน ถวายของ ทั้งนี้ก็เพื่อว่าฝ่าย

ทายกคอืผูใ้ห้หรอืทายิกาผู้ให้ เม่ือรบัสรณคมน์หรอืศลีแล้ว กช็ือ่ว่าเป็นผูม้ศีลี เป็นผูม้ี

กัลยาณธรรม เมื่อเป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรมดั่งนี้ ก็ชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก ส่วน 

ปฏิคาหกคือผูร้บันัน้ เมือ่เป็นภกิษสุามเณร กช็ือ่ว่าเป็นผูท่ี้มศีีล มกีลัยาณธรรม ฉะนัน้ 

ทกัษณิา ของทีใ่ห้หรอืการให้ของท�าบญุหรอืการท�าบญุนัน้ จงึชือ่ว่าบรสิทุธิท์ัง้ฝ่ายทายก

คอืผูใ้ห้ ทัง้ฝ่ายปฏคิาหกคอืผูร้บั ท�าให้ทกัษณิา การท�าบญุหรอืของท�าบญุ ของให้ทาน

หรือการให้ทาน เป็นสิ่งที่มีผลมาก.
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อนึง่ ทางพระพทุธศาสนานัน้ยังมหีลกัสอนเก่ียวกบัการท�าบญุให้ทานดังกล่าว

ว่า วัตถุที่ให้นั้นก็พึงเป็นวัตถุที่ได้มาโดยชอบ และเป็นสิ่งที่ให้ส�าเร็จประโยชน์แก่ผู้รับ 

เช่น การท่ีตักบาตรพระ ก็ให้ส�าเร็จประโยชน์แก่พระซึ่งเป็นผู้รับบาตรไปขบฉัน  

ด�ารงพรหมจรรย์ การให้ยารักษาโรคแก่ผู้ป่วยไข้ ก็เป็นการให้ส่ิงท่ีสมควร เพราะผู้

ป่วยไข้นั้นต้องการยารักษาโรค เพราะฉะนั้น สิ่งที่ให้จึงควรเป็นสิ่งที่ผู้รับไป จะไปใช้

ส�าเร็จประโยชน์ที่ต้องการได้ และเจตนาที่ให้นั้นเล่า ก็พึงมีเจตนาดีก่อนแต่ให้ เช่น  

มุ่งท�าบุญท�ากุศล เต็มใจสละบริจาคเพื่อให้ มีใจดีในขณะที่ก�าลังให้ คือ เมื่อก�าลังให้ก็

มเีจตนาดี ไม่มีความคดิหม่ินแคลนผูร้บัเป็นต้น และไม่มจิีตหวงแหนของตนท่ีจะให้นัน้ 

หรอืเสยีดายของทีจ่ะให้นัน้ เตม็ใจสละให้ มจีติใจดใีนขณะทีใ่ห้แล้ว คอืเมือ่ให้แล้วก็ไม่

หวนคิดเสียดาย แต่มีจิตใจเต็มไปด้วยความสุข เพราะเป็นการที่ได้สละให้ด้วยศรัทธา

เพื่อบุญ เพื่อกุศล เป็นการให้เพื่ออนุเคราะห์เพื่อสงเคราะห์ ท�าให้ผู้รับไปมีความสุข 

แสดงถึงจิตใจที่มีเมตตากรุณา 

ทานดงัทีก่ล่าวมานีโ้ดยสงัเขป ย่อมชือ่ว่าเป็นบญุ คอืเป็นเครือ่งช�าระฟอกล้าง 

ช�าระฟอกล้างกเิลสทีเ่ป็นมจัฉรยิะ ความตระหนีห่วงแหน ทีเ่ป็นโลภะ ความโลภอยาก

ได้ ท�าให้จิตใจบรสิทุธิส์ะอาด และกรรมคอืการงานทีก่ระท�าออกไปเป็นทานคอืการให้ 

ที่ใช้ร่างกายเป็นกายกรรม ใช้วาจาพูดถวายเป็นต้นก็เป็นวจีกรรม และที่มีจิตใจพร้อม

ทีจ่ะให้ เพ่ืออนเุคราะห์สงเคราะห์ เพือ่บูชา เพือ่เป็นบญุเป็นกศุลดงักล่าว เป็นมโนกรรม 

เมือ่เป็นดัง่นีก็้ชือ่ว่าได้กระท�าบญุเป็นเครือ่งช�าระฟอกล้างโลภะมจัฉรยิะ ส�าเร็จด้วยทาน

โดยการให้การบริจาค 

นีแ้ลทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่า บนัเทงิในโลกนี ้ละไปแล้วย่อมบนัเทิง คอืบันเทิง

ในโลกหน้า ผู้ที่กระท�าบุญไว้แล้ว ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง ผู้ที่ท�าบุญไว้แล้วนั้น 

ย่อมบันเทิง ย่อมบันเทิงทั่ว เพราะเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตน.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๔
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ทนฺโต ทมยตํ เสฏฺโติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพ่ือให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

ศาสนธรรม ธรรมะคอืค�าสัง่สอนนัน้ ย่อมแสดงสจัธรรม ธรรมะท่ีเป็นตัวความ

จริงทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน พระพทุธเจ้าได้ทรงส่ังสอนธรรมะทีต่รสัรู ้พร้อมทัง้ทาง

ปฏบิตัทิีพ่ระองค์ทรงปฏบิตัมิาให้บรรลุถงึทางตรสัรู ้ธรรมะทีพ่ระองค์ตรัสรูน้ัน้ ตามที่

ได้ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนา เทศนาครั้งแรก ก็ได้แก่อริยสัจจ์ทั้ง ๔ คือสัจจะที่

พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระอริยะได้ตรัสรู้ หรือสัจจะที่ท�าผู้ตรัสรู้ให้เป็นพระอริยะคือ

พระพุทธเจ้าเป็นต้น ซึ่งมี ๔ ประการ อันได้แก่ ทุกขอริยสัจจ์ อริยสัจจ์คือทุกข์  

สมุทัยอริยสัจจ์ อริยสัจจ์คือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ นิโรธอริยสัจจ์ อริยสัจจ์คือ 

ความดบัทกุข์ คอืดบักเิลสได้สิน้เชงิ ตณัหาดบัไปหมด มรรคอริยสจัจ์ หรอืทกุขนโิรธ-

คามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ อริยสัจจ์คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์.
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อนัทกุขอรยิสจัจ์ อรยิสจัจ์คอืทกุข์นัน้ กด็งัท่ีพระองค์ได้ตรสัไว้ ดงัท่ีเราท้ังหลาย

ได้สวดกันในเวลาเช้านี้แล้วว่า ชาติปิ ทุกฺขา ชาติความเกิดเป็นทุกข์ ชราปิ ทุกฺขา 

ความแก่เป็นทุกข์ มรณมฺปิ ทุกฺข� ความตายเป็นทุกข์ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปา- 

ยาสาปิ ทกุขฺา แม้ความโศกคอืความแห้งใจ ปริเทวะคือความร้องไห้คร�า่ครวญรญัจวนใจ 

ทกุขะคอืความไม่สบายกาย โทมนสัสะคอืความไม่สบายใจ อปุายาสะคอืความคบัแค้น

ใจ เป็นทกุข์ อปปิฺเยห ิสมปฺโยโค ทกุโฺข ความประจวบกบัสิง่ทีไ่ม่เป็นทีร่กั สตัว์บคุคล

ที่ไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์ ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข ความพลัดพรากจากสิ่งสัตว์บุคคล 

ซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ ยมฺปิจฺฉ� น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺข� ปรารถนาส่ิงใดไม่ได้ส่ิงนั้น 

สมประสงค์เป็นทุกข์ สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา กล่าวโดยย่อขันธ์เป็นที่

ยึดถือว่าเป็นของเรา เราเป็นขันธ์ ขันธ์เป็นตัวตนของเรา เป็นทุกข์ ดั่งนี้.

ส่วนสมทุยัคือเหตใุห้เกดิทกุข์นัน้ กต็รัสชีเ้อาตัณหา ความด้ินรนทะยานอยาก 

อันได้แก่กามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม คือความใคร่ความปรารถนา 

หรือวัตถุที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ คือรูปเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะท่ีรักใคร่ปรารถนา

พอใจ ภวตัณหา ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่ 

วิภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ ต้องการให้

ความเป็นนั่นเป็นนี่ที่ไม่ต้องการปรารถนาพอใจสิ้นไปหมดไป.

ส่วนนิโรธ ความดับทุกข์ ก็ได้แก่ดับตัณหาได้สิ้นเชิง ทุกข์ก็ดับไปหมด  

ส่วนมรรค คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ อันได้แก่  

สมัมาทฏิฐิ ความเหน็ชอบ อย่างสงูก็ได้แก่ญาณ ความหยัง่รูใ้นอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ทีต่รัสนัน้ 

สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ 

สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกได้ชอบ  

สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ ทั้ง ๘ นี้รวมเป็น ๘ ประการ รวมเป็น ๑ คือเป็นทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ด�าริชอบ ทั้ง ๒ นี้  

กย่็อลงเป็นปัญญาสกิขา ข้อท่ีพงึศกึษาคอืปัญญา สมัมาวาจา เจรจาชอบ สมัมากัมมนัตะ 

การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ ก็ย่อเข้าเป็นสีลสิกขา ข้อที่พึงศึกษาคือ 

ศีล สัมมาวายามะ เพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกได้ชอบ สัมมาสมาธิ ต้ังใจมั่นชอบ  
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ก็รวมเข้าเป็นจิตตสิกขา ข้อที่พึงศึกษาคือจิต อันหมายถึงสมาธิหรือสมถะ จึงย่อลง

เป็นไตรสิกขา สิกขา ๓ หรือศึกษา ๓ อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ดังที่เราทั้งหลาย

ได้ทราบกันอยู่ทั่วไป นี้เป็นความย่อแห่งอริยสัจจ์ทั้ง ๔.

พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ทั้ง ๔ และได้ทรงแสดงอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ โดย

ปริยายคือทางเป็นอันมาก ดังท่ีท่านกล่าวโดยพิสดารว่า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  

แต่ก็ย่นลงในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้นั่นเอง อริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้จึงเป็นที่รวบยอดในกุศลธรรม

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้วท้ังหมดนี้ และพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจจ์ทั้ง ๔  

นีส้ัง่สอนนัน้เอง โดยปรยิายคือทางเป็นอันมากดงัทีก่ล่าวมาแล้ว เป็นสัจจธรรม ธรรมะ

ที่เป็นตัวความจริงท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และได้ทรงแสดงสั่งสอนเป็นศาสนธรรม 

ธรรมะคือค�าสั่งสอนหรือพระพุทธศาสนาท้ังสิ้น และโดยเฉพาะอริยสัจจ์ข้อที่ ๔ คือ

ภาวนานัน้ กย่็อลงในไตรสกิขาคอืศลีสมาธปัิญญา ดัง่ทีพ่ระได้เทศน์สอนเป็นอนัมากว่า 

ศาสนธรรมย่อเข้าในไตรสกิขาคอืศลีสมาธปัิญญา กห็มายถึงว่าเฉพาะในอรยิสัจจ์ข้อที่ 

๔ เท่าน้ัน อนัได้แก่มรรค ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์คือมรรคมีองค์ ๘ ย่อเข้าเป็น

ศีลสมาธิปัญญา อีกอย่างหนึ่งย่อเข้าในโอวาทปาติโมกข์ ดังที่ตรัสไว้ว่า “สพฺพปาปสฺส 

อกรณ� การไม่ท�าบาปท้ังปวง กุสลสสฺปูสมปฺทา การท�ากศุลให้ถงึพร้อม สจติตฺปรโิยทปน� 

การช�าระจิตของตนให้บริสทุธิผ่์องใส” ท้ัง ๓ นีก้ไ็ด้แก่ศลีสมาธปัิญญานัน้เอง กย่็อข้อ

ภาวนาคือการอบรมมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นอริยสัจจ์ข้อท่ี ๔ เข้าใน ๓ ข้ออันเป็น 

โอวาทปาติโมกข์หรือศีลสมาธิปัญญา.

และเมือ่ใกล้จะเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน ได้ตรัสพระพทุธปัจฉิมโอวาท คอืเป็น

พระโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าว่า “วยธมฺมา สงฺขารา สังขารคือส่ิงผสม 

ปรุงแต่งทั้งหลาย มีความส้ินไปเสื่อมไปเป็นธรรมดา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ท่าน 

ทัง้หลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” เพราะฉะนั้น พระอาจารย์จึงแสดงว่า 

อัปปมาทะ ความไม่ประมาท คือเป็นผู้ท่ีไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินไปในโลก หรือ 

ในกามคุณารมณ์ท้ังหลาย ในสิ่งท้ังหลาย โดยเป็นผู้มีสติ ความระลึกได้ ปัญญา  

ความรอบรู้ รกัษาจติใจอยู่เสมอ ไม่ให้มัวเมาเลนิเล่อเผลอเพลนิไป จงึมคีวามรอบคอบ 

มีสติและปัญญาในอารมณ์ทั้งปวง เมื่อประสบอารมณ์ทั้งปวง ก็มีสติมีปัญญารักษาใจ
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ไม่ให้มวัเมาโดยไปยดึถอือารมณ์ทีเ่ข้ามาทางตา หู จมกู ลิน้ กาย ใจแล้ว ยินดยิีนร้าย

มวัเมาติดอยู ่จติจงึพ้นจากความยดึถอืความยนิดคีวามยนิร้าย ความยดึตดิอยูใ่นอารมณ์

ทั้งปวง เพราะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริง เหล่านี้เป็นลักษณะของความ

ไม่ประมาท ซึง่พระพทุธเจ้าตรสัสอนไว้เป็นปัจฉมิโอวาท คอืเป็นพระโอวาทครัง้สุดท้าย 

เมื่อตรัสค�านี้แล้วก็ไม่ตรัสค�าอื่นอีกต่อไป เสด็จดับขันธปรินิพพาน.

เพราะฉะนั้น ท่านจึงได้แสดงว่า ศาสนธรรมทั้งส้ินที่ทรงแสดงแม้อริยสัจจ ์

ทั้ง ๔ ก็ย่อเข้าในอัปปมาทธรรม คือความไม่ประมาท ดั่งนี้ เพราะฉะนั้น ผู้ศึกษา

พระพุทธศาสนาแม้จะไม่จดจ�าไว้มาก ก็จดจ�าอริยสัจจ์ทั้ง ๔ นี้ และในข้อสุดท้ายคือ

มรรค ก็จดจ�ามรรคมีองค์ ๘ ย่อเข้าเป็นศีลสมาธิปัญญา และจดจ�าอัปปมาทธรรมที่

พระพทุธเจ้าตรัสไว้เป็นปัจฉมิโอวาท ดงัทีไ่ด้แสดงแล้วแม้เพยีงข้อเดยีว และพงึปฏบัิติ

ตนเองมุ่งความไม่ประมาท ความไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน ท�าสติท�าปัญญาให ้

บังเกิดข้ึนควบคุมจิตใจในเวลาประสบอารมณ์ทั้งหลาย ท้ังที่น่ายินดีทั้งที่น่ายินร้าย 

ในโลก ก็จะท�าจิตใจให้เป็นผู้ไม่ยึดไม่ติด พ้นจากความยึดติด ไม่มัวเมาไม่เลินเล่อ 

เผลอเพลิน เป็นความไม่ประมาท ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เสมอดั่งนี้ ก็ชื่อว่า

เป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้ และเมื่อมีความไม่ประมาทดั่งนี้ ความไม่ประมาท 

นี้เองก็จะน�าศีลเข้ามา คือท�าให้เป็นผู้สมาทานในศีล ศีล ๕ ศีล ๘ ส�าหรับคฤหัสถ์ 

และศลีส�าหรบัภกิษุสามเณรท่ีย่ิงขึน้ไป ท�าตนให้เป็นผูป้ฏบิตัอิยูใ่นสมาธ ิคอืจติใจสงบ

ตัง้มัน่อยูใ่นกศุลธรรมทัง้หลาย ไม่น้อมโน้มไปในอกศุลธรรม และท�าให้เป็นผูป้ฏบิตัใิน

ปัญญา คอืความรูท้ีย่ิ่ง ๆ ขึน้ไปตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน จะท�าให้เป็นผูท้ีม่ปัีญญา 

รูจ้กับาปบญุคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ท�าให้เป็นผูรู้จ้กักรรมดกีรรมชัว่ในพระพุทธ-

ศาสนา ท�าให้เป็นผูรู้จ้กัละกรรมชัว่ท�ากรรมดใีนพระพุทธศาสนา ตลอดจนถงึท�าให้เป็น

ผู้ได้ปัญญาความรู้ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้ ท�าให้เป็นผู ้

บรรลมุนุษยสมบตั ิสวรรคสมบัต ิตลอดจนถงึนพิพานสมบตัใินทีส่ดุ ความไม่ประมาท

จึงท�าให้เป็นผู้บรรลุถึงสมบัติทั้งปวงได้ เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงควรปฏิบัติตนให้ตั้ง

อยู่ในความไม่ประมาทเสมอ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน.
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และพระพุทธเจ้านั้นได้มีพระคาถาแสดงหัวใจของพระพุทธเจ้าไว้ ๔ ข้อ

ข้อที ่๑ ว่า “ทนโฺต ทมยต� เสฏฺโ พระพทุธเจ้านัน้ทรงเป็นผูฝึ้กแล้ว ทรงประเสรฐิ

สุดแห่งบรรดาผู้ท่ีฝึกท้ังหลาย” ด่ังน้ี เพราะฉะน้ัน ข้อนี้ท่านจึงถือว่าเป็นหัวใจของ

พระพุทธเจ้าข้อหนึ่ง คือทรงเป็นผู้ฝึกแล้ว ประเสริฐสุดแห่งผู้ที่ฝึกทั้งหลาย ข้อนี้หาก

จะอธบิายตามทีต่รสัไว้ เช่น ว่าฝึกกค็อืฝึกจติ ดงัทีต่รสัไว้ว่า “จติตฺ� ทนตฺ� สขุาวห� จติใจ

ที่ฝึกแล้วน�าสุขมาให้” และดังที่ตรัสไว้ว่า “อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถ� ลภติ ทุลฺลภ� 

บคุคลทีม่ตีนอนัฝึกดแีล้ว ย่อมได้ทีพ่ึง่อนัได้ด้วยยาก” ดัง่นี ้และอย่างไรเรยีกว่าฝึกจติ 

อย่างไรเรยีกว่าฝึกตน ฝึกจตินัน้กดี็ ฝึกตนน้ันกด็ ีพระอาจารย์อธบิายขยายไปอกีหน่อย

หนึง่ว่า คอืฝึกให้เป็นผูท้ีม่กีารเสพผดิอนัออกแล้ว คอืไม่ให้จติเสพผดิ ไม่ให้ตนเสพผดิ 

การเสพนัน้กห็มายถงึการเสวนาคบหา กไ็ด้แก่ฝึกตน ฝึกจติ ไม่ให้ส้องเสพบาปอกศุล

ทจุริตกายวาจาใจทัง้หลาย คอืให้เว้นจากบาปอกศุลทจุรติกายวาจาใจ บาปอกศุลทจุรติ

กายวาจาใจนัน้ กไ็ด้แก่อกศุลกรรมบถ ๑๐ หรอืทจุรติ ๑๐ ทางกายกไ็ด้แก่ การฆ่าเขา 

การลกัของเขา การประพฤตผิดิในกาม ทางวาจากไ็ด้แก่ การพดูเทจ็ การพดูส่อเสยีด 

การพูดค�าหยาบ การพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ทางใจก็ได้แก่อภิชฌา ความโลภเพ่งเล็ง

ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตน พยาบาท ความปองร้าย มิจฉาทิฏฐิ ความเห็น

ผิดต่าง ๆ อันได้แก่ความเห็นว่าท�าบาปไม่เป็นอันท�าบาป ท�าบุญไม่เป็นอันท�าบุญ  

บาปบุญไม่มี สักแต่ว่าการกระท�าเท่านั้น ไม่เป็นอันท�าบาปท�าบุญ ได้แก่ความเห็นว่า 

ทกุข์สขุทีไ่ด้อยูน่ีไ้ม่มีบุญบาปเป็นเหตุ แต่เกดิจากโชคอ�านวยเป็นต้น จงึไม่มเีหตท่ีุเกดิ

จากบญุและบาป เพราะเมือ่บุญบาปไม่ม ีบญุบาปกไ็ม่มาเป็นเหตุให้เป็นทุกข์หรอืเป็นสุข 

คือบาปก็ไม่เป็นเหตุให้เป็นทุกข์ บุญก็ไม่เป็นเหตุให้เป็นสุข เพราะไม่มีบาปไม่มีบุญ  

กไ็ม่มีเหตใุห้ได้สขุให้ได้ทุกข์ การได้สุขได้ทกุข์จงึเป็นเพราะการบังเอญิเป็นต้น และสิง่

ที่นับถือว่ามีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มี เช่น บิดามารดาก็ไม่มีคือไม่มีคุณ ครูอาจารย์ก็ไม่มีคือ

ไม่มคีณุ สมณพราหมณ์ผูป้ฏิบัตดิปีฏิบัตชิอบกไ็ม่ม ีไม่มชีาตนิีไ้ม่มชีาติหน้า ไม่มนีรก

ไม่มีสวรรค์ ดั่งนี้เป็นต้น เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด เพราะฉะนั้น จึงไม่ส้องเสพ

บาปอกุศลทุจริตทั้งกายวาจาใจทั้งปวงนี้.
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สูงขึ้นไปก็คือไม่ส้องเสพกิเลสทั้งหลาย ไม่ส้องเสพกิเลสที่เป็นตัวราคะโทสะ

โมหะหรือโลภะโทสะโมหะ เมื่อเกิดขึ้นก็ตั้งใจท�าให้สงบไปด้วยสมาธิด้วยปัญญา  

ไม่รกัษาเอาไว้ ไม่อาลัยห่วงใยราคะโทสะโมหะหรอืโลภโกรธหลงทัง้ปวง ไม่ส้องเสพกเิลส 

ตลอดจนถึงในสังคมก็ปฏิบัติในมงคลซ่ึงตรัสไว้ว่า “อเสวนา จ พาลาน� ไม่ส้องเสพ 

คนพาล ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ส้องเสพบัณฑิต” คือไม่คบหาคนพาล แต่ว่าคบหา

บัณฑิต ดั่งนี้ เรียกว่าฝึกตนไม่ให้เป็นผู้ที่เสพผิด แต่ว่าให้เป็นผู้ที่เสพถูก คือส้องเสพ

กุศลสุจริตบุญทั้งหลายที่ตรงกันข้ามกับบาปอกุศลทุจริต ส้องเสพญาณคือความหยั่งรู้

หรือศีลสมาธิปัญญาทั้งหมด คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ส้องเสพความประพฤติชั่ว

ทางกายทางวาจาทางใจ แต่ส้องเสพความประพฤตดิทีางกายทางวาจาทางใจ ตลอดถงึ

ส้องเสพในมรรคมีองค์ ๘ ในศีลในสมาธิในปัญญา ซ่ึงย่อเข้าก็คือว่า ส้องเสพใน 

อัปปมาทธรรม ธรรมะคือความไม่ประมาท ปฏิบัติให้มีอยู่ประจ�าใจของตน ดั่งนี้เรียก

ว่าเป็นการเสพอันถูกต้อง.

การฝึกจิตฝึกตนก็คือฝึกจิตฝึกตนไม่คบหาบาปอกุศลทุจริตกิเลสทั้งหลาย  

ไม่คบหาคนพาล แต่ว่าให้ส้องเสพคบหาบุญกุศลสุจริต ให้ส้องเสพกุศลบารมีภาวนา 

ในกุศลบุญบารมีคือมรรคมีองค์ ๘ หรือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นทั้งปวง และส้องเสพ

บัณฑิต ยอดบัณฑิตคือพระพุทธเจ้า ส้องเสพคบหาพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ 

ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่ง ที่พ�านัก ที่อาศัยทางจิตใจ 

พร้อมทั้งกายวาจาของตนเอง ให้เป็นเครื่องน�าจิตใจ น�าตนเองของตนให้พ้นจากบาป

อกุศลทุจริต ให้พ้นจากอบายภูมิท้ังหลาย ให้บรรลุถึงมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ 

นิพพานสมบัติ ตามควรในความปฏิบัติ ความฝึกดั่งนี้จะเป็นฝึกจิตก็ตาม จะเป็นฝึก

ตนก็ตาม ชื่อว่าเป็นการฝึกถูก ฝึกจิตให้ตั้งอยู่ในส่ิงที่ถูก ฝึกตนให้ตั้งอยู่ในส่ิงที่ถูก  

ให้เป็นจติทีด่ทีีช่อบ ให้เป็นตนทีด่ทีีช่อบ จงึตรสัว่า บคุคลมตีนทีฝึ่กดแีล้ว ย่อมได้ทีพ่ึ่ง

อนัได้ด้วยยาก เพราะจะพึง่ตนเองได้ตามทีต่รสัไว้ว่า “อตตฺา ห ิอตตฺโน นาโถ ตนเป็น

ที่พ่ึงของตน โก หิ นาโถ ปโร สิยา คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้” เพราะฉะนั้น  

จงึต้องปฏบิตัฝึิกตนฝึกจติให้ดีดงัทีต่รสัสอนไว้ กจ็ะพึง่จติใจของตนเองได้ จะพึง่ตนเองได้.
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พระพทุธเจ้าได้ทรงเป็นผูท้ีฝึ่กจติของพระองค์ดแีล้ว เป็นผูท้ีฝึ่กตนของพระองค์

ดีแล้ว ทรงฝึกด้วยอะไร ? ก็อาจจะกล่าวในหมวดธรรมท่ีตรัสไว้ในโพธิปักขิยธรรม 

ธรรมะทีเ่ป็นฝักฝ่ายแห่งความตรสัรู ้คอืทรงฝึกพระองค์เอง ฝึกตน ฝึกจิตของพระองค์

เองให้ตัง้อยูใ่นสตปัิฏฐานทัง้ ๔ ในสมัมปัปธานทัง้ ๔ ในอทิธบิาททัง้ ๔ ในอนิทรีย์ ๕ 

ในพละ ๕ ในโพชฌงค์ ๗ ในมรรคมีองค์ ๘ รวมเป็นโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ 

กล่าวสั้นก็เป็นศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์ ๘ ที่ได้แสดงมาแล้ว หรือย่อให้ง่าย ๆ 

กค็อืในสญัญมะทมะ สญัญมะคอืความส�ารวมระวังกายวาจาใจ ทมะคอืการฝึกกายฝึก

วาจาฝึกใจ ในมรรคมีองค์ ๘ ในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา รวมเข้าเป็นมัชฌิมา-

ปฏิปทา ที่พระองค์ได้ทรงด�าเนินเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ จึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมา-

สัมโพธิญาณ และต่อจากนั้นก็ได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนแก่เวไนยนิกร คือหมู่ชนที่พึง

ฝึกอบรมได้ ตั้งต้นแต่พระปัญจวัคคีย์เป็นต้นมาจนถึงวาระสุดท้าย ทรงประดิษฐาน

พระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทขึ้นในโลก ดังที่พระพุทธศาสนาและพุทธบริษัท  

ได้ประดิษฐานอยู่อย่างมั่นคง ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๖
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บัดน้ี จักแสดงศาสนธรรม ธรรมะคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรม อันเวียนมาถึงเข้า.

จกัแสดงพระพทุธคณุบทหนึง่ ทีท่่านนบัถอืว่าเป็นหวัใจของพระพทุธเจ้า ตามบท

พระบาลทีีย่กขึน้ว่า “สนโฺต สมยต� อสิ”ิ พระพทุธเจ้าเป็นอิสหีรอืฤษ ีคอืผูแ้สวงหาคณุ

อันยิ่งใหญ่ แสวงหาพระโพธิญาณ เป็นผู้สงบแล้วย่ิงกว่าผู้สงบท้ังหลาย ดั่งนี้ ค�าว่า 

อสิหีรอืฤษ ีทีแ่ปลว่าผูแ้สวงหา เป็นค�าเรยีกผูท้ีอ่อกอยูป่่า ปฏบัิตตินเป็นผูแ้สวงหาคณุ

อันยิ่งใหญ่ตามลัทธินิยมท่ีมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล และฤษีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นี้ 

กป็รากฏว่าได้ปฏบิตัทิางสมาธ ิจนได้บรรลสุมาธท่ีิเป็นอปัปนาสมาธ ิสมาธอิย่างแนบแน่น

เข้าขั้นรูปฌานและอรูปฌานก็มีอยู่ ตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล แม้ในสมัยพุทธกาลหรือ

ก่อนพทุธกาลไม่มาก ก็มีท่านอาฬารดาบสและท่านอทุกดาบส ซึง่พระพทุธเจ้าเมือ่ทรง

เป็นพระโพธสิตัว์ก่อนจะได้ตรสัรู ้ได้เสดจ็ออกทรงผนวชด้วยพระองค์เอง ทรงแสวงหา

โมกขธรรม ธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้น ในชั้นแรกก็ได้ทรงเข้าศึกษาในส�านักของท่าน

ดาบสทั้งสอง จนทรงปฏิบัติได้เสมอท่านอาจารย์ ที่ปรากฏว่าท่านอาจารย์นั้นได้บรรลุ
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ถึงฌานสมาบัติช้ันสูง แต่ก็ทรงเห็นว่ายังไม่ใช่โมกขธรรม ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น 

เพราะฌานสมาบัตินั้นก็ท�าให้ได้ไปเกิดในภูมิภพของรูปพรหมอรูปพรหม ซึ่งยังเป็น 

ภพชาต ิและเมือ่ยงัมภีพชาต ิก็ยงัต้องมีชรามมีรณะ เพราะฉะนัน้ ผูไ้ปเกดิเป็นพรหม  

จะเป็นรปูพรหมหรอือรปูพรหมกต็าม แม้จะมอีายยุนืนาน กย็งัต้องจตุคิอืเคลือ่นลงมา

หรือตาย จุติจากพรหมโลกมาเกิดในภูมิภพนั้น ๆ เป็นไปตามกรรม เพราะฉะน้ัน  

จึงยังไม่ใช่เป็นทางแห่งโมกขธรรม ธรรมเป็นเครื่องหลีกพ้นจากทุกข์ จึงได้เสด็จหลีก

ออกมาทรงบ�าเพญ็ทกุรกริิยาทรมานกายให้ล�าบากต่าง ๆ และกท็รงเห็นว่ายังไม่ท�าให้

ได้โมกขธรรม ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น จึงได้ทรงเลิกการทรมานกายให้ล�าบากนั้น  

มาแสวงหาทางอื่นต่อไป.

ท่านแสดงว่าได้ทรงระลกึได้ถงึอานาปานสัสตสิมาธ ิคอืสมาธทิีป่ฏบิตัด้ิวยการ

ท�าสติระลกึถงึลมหายใจเข้าออก ซึง่ทรงได้ด้วยพระองค์เอง เมือ่ครัง้ทรงเป็นพระกมุาร

เล็ก ๆ ได้ตามเสด็จพระราชบิดาไปในพระราชพิธีแรกนาขวัญ ในขณะที่พระราชบิดา

ทรงประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญน้ัน พระราชกุมารประทับพักอยู่ที่ใต้ร่มไม้ ก็ได้

ทรงก�าหนดลมหายใจเข้าออกของพระองค์เอง ก็ทรงได้สมาธิในขณะนั้น แต่สมาธิที่

ทรงได้นั้นก็เสื่อมไป ทรงระลึกได้เช่นนี้จึงทรงคิดว่า ทางสมาธินั้นจะเป็นทางให้บรรลุ

ถึงโมกขธรรม ธรรมคือความหลุดพ้นได้ เพราะฉะนั้น จึงทรงเริ่มจับท�าสมาธิท่ีท่าน

แสดงว่าทรงท�าอานาปานัสสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก จึงได้สมาธิที่เป็นอุปจาร

คือเฉยีด ๆ และเป็นอปัปนาคอืแนบแน่น ต่อจากนัน้กไ็ด้ทรงน้อมจติทีเ่ป็นสมาธนิัน้ไป

เพื่อรู้ คือไม่ทรงติดอยู่แค่สมาธิ ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นไปเพื่อรู้อันเป็นทางปัญญา 

เพราะฉะน้ัน จึงได้ทรงจับเข้าทางท่ีถูกอันเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็น

หนทางกลาง ไม่ข้องแวะด้วยกามสุขัลลิกานุโยค คือประกอบตนด้วยความสุขสดช่ืน 

ในกาม และไม่ประกอบด้วยอัตตกลิมถานโุยค ประกอบตนด้วยการทรมานตนให้ล�าบาก 

ทางที่ทรงพบนี้อยู่ระหว่างกลางของทางทั้งสองนั้น ไม่ข้องแวะด้วยทางทั้งสองนั้น  

ทรงปฏิบัติส�ารวมกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยเป็นอันดีมาโดยล�าดับแล้ว ข้อนี้จึงเป็น

ศีล เพราะฉะน้ัน เม่ือทรงจับท�าสมาธิด้วยทรงก�าหนดลมหายใจเข้าออก ก็ทรงได ้

อุปจารสมาธิ สมาธิที่ใกล้จะสงบแน่วแน่ และทรงได้อัปปนาสมาธิ สมาธิที่แนบแน่น

แน่วแน่ ก็ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธินี้ไปเพื่อปัญญา คือเพื่อรู้ ก็ทรงได้พระญาณปัญญา

หยั่งรู้ไปโดยล�าดับ.
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ดังท่ีท่านแสดงไว้โดยย่อว่า ญาณทั้ง ๓ คือทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณ 

ญาณอันได้ด้วยสติท่ีระลึกชาติหนหลังได้ ในปฐมยามแห่งราตรีของคืนที่ตรัสรู้นั้น  

ต่อจากนั้นทรงได้จุตูปปาตญาณ ญาณท่ีหยั่งรู้จุติคือความเคลื่อน อุปบัติคือความเข้า

ถึงชาติภพนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามกรรมคือการที่กระท�า เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้าง หรือ

เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้าง กรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ท�าให้ได้ชาติภพที่ดีมีความสุข  

กรรมทีเ่ป็นบาปเป็นอกศุลก็ให้ชาติภพทีช่ัว่มคีวามทกุข์ ต่อจากนัน้กท็รงได้อาสวกัขยญาณ 

ญาณเป็นเหตุสิ้นอาสวะคือกิเลสที่นอนจมหมักหมมจิตสันดาน ท่ีท่านยกขึ้นแสดงไว ้

๓ ข้อคือ กามาสวะ อาสวะคือกาม ภวาสวะ อาสวะคือภพ อวิชชาสวะ อาสวะคือ

อวชิชา อาสวะคอืกเิลสทีน่อนจมหมกัหมมดองจติสันดานทัง้หมดกส้ิ็นไป กเิลสทัง้ปวง

ก็สิ้นไป  

กิเลสทั้งปวงนั้นแม้จะมีชื่อเรียกอย่างอื่น เช่น เรียกว่าวีติกกมกิเลส กิเลสที่

เป็นเหตุล่วงละเมิดอันเป็นกิเลสอย่างหยาบ ปริยุฏฐานกิเลส กิเลสที่กลุ้มรุมจิตใจ  

เป็นกิเลสจ�าพวกนิวรณ์ ที่บังเกิดขึ้นกลุ้มรุมจิตใจ หรืออนุสัยกิเลส กิเลสที่นอนเนื่อง

จิตสันดาน หรือที่เรียกว่าอาสวกิเลสดังท่ีได้แสดงมาแล้ว ก็สิ้นไปหมด แม้ที่เรียกว่า

ตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากของใจ ที่ตรัสว่าเป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์  

ในอริยสัจจ์ก็นับรวมในกิเลสเหล่านั้น เป็นกิเลสกองเดียวกันทั้งหมด ก็สิ้นไปหมด  

เมื่อทรงดับกิเลสได้หมดก็ทรงดับความทุกข์ทั้งสิ้น.

เพราะฉะนั้น จึงทรงเป็นผู้พ้นแล้ว ทรงบรรลุโมกขธรรม ธรรมะเป็นเครื่อง

หลุดพ้นแล้ว ทรงพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่าทรงบรรลุ

นิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ และก็มีเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสและกอง

ทุกข์ที่ยังมีขันธ์ ๕ เหลืออยู่ คือยังทรงมีชีวิตอยู่ พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้ขันธ์ ๕ ใช้ชีวิต

ทีเ่หลอือยูท่รงบ�าเพญ็ประโยชน์แก่โลก อนัเรยีกว่าโลกตัถจรยิา ทรงบ�าเพญ็ประโยชน์

แก่พระญาติอันเรียกว่าญาตัตถจริยา ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธเจ้า

อนัเรียกว่าพทุธตัถจริยา ทรงตัง้พระพุทธศาสนาและพทุธบรษัิทขึน้ในโลก ได้เสดจ็ทรง

บ�าเพ็ญประโยชน์ดังกล่าวนี้อยู่ตลอดเวลาถึง ๔๕ ปี จึงเสด็จดับขันธปรินิพพานอัน 

เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานท่ีดับขันธ์อันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ ไม่มีขันธ ์

อันเป็นวิบากท่ียังเหลืออยู่ ไม่ทรงเกิดอีก เพราะสิ้นกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดแล้ว  



661สันตอิสีกถา

เพราะฉะนั้น เมื่อไม่เกิดอีก ก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย ไม่ต้องเป็นทุกข์อื่น ๆ 

มีโสกะปริเทวะเป็นต้น จึงทรงสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง.

ในขณะที่ยังทรงด�ารงพระชนมชีพอยู่น้ัน แม้จะทรงดับกิเลสได้หมดแล้ว  

ทรงบรรลุธรรมะทั้งหมดแล้ว ทรงสมบูรณ์ทุกอย่าง ตั้งต้นแต่ศีลมา อินทรียสังวร 

โภชเนมตัตญัญุตา ความรูป้ระมาณในโภชนะ ทรงสมบรูณ์ด้วยประทับอยู่ในเสนาสนะ

ทีส่งบสงดัมป่ีาเป็นต้น ทรงสมบรูณ์ด้วยสมาธท้ัิงในขัน้รปูฌานและอรปูฌาน ทรงสมบรูณ์

ด้วยอนิมิตตเจโตสมาธิ สมาธิที่ไม่มีนิมิตคือเครื่องก�าหนด ทรงสมบูรณ์ด้วยวิมุตติ 

ความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้น แต่ว่ายังทรงมีพระกายคืออายตนะ ตาหู

จมกูลิน้กายใจ เพราะมชีวีติเป็นปัจจยัยงัเหลอือยู่ จงึชือ่ว่ายังต้องมีกงัวลอยู่เพราะการ

ด�ารงชีวติการเลีย้งชีวติ แต่เพือ่บ�าเพญ็ประโยชน์แก่โลก ด้วยพระปัญญาคณุพระวสิทุธคิณุ

พระกรุณาคุณ จนกระท่ังทรงดับขันธปรินิพพาน ส้ินทุกข์ที่เกิดจากวิบากขันธ์ด้วย

ประการทั้งปวง เพราะไม่ทรงเกิดอีก จึงทรงสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้น 

ค�าว่า อิสีหรือฤษีนี้ แม้จะใช้เป็นชื่อของฤษีชีไพรมาเก่าก่อน แต่ก็มาใช้ในพระพุทธ-

ศาสนาด้วย มีค�าเรียกพระพุทธเจ้าด้วยว่าฤษีหรือมเหสี ที่แปลว่าผู้แสวงหาคุณอัน 

ยิง่ใหญ่ พระองค์ทรงเป็นผูส้งบแล้วทีเ่รยีกว่าสนัโต ผูส้งบแล้ว หรอืสนัตะ หรอืสตับรุษุ 

ผู้สงบแล้วซึ่งเป็นยอดผู้สงบ เพราะทรงสงบกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวง.

กเิลสนัน้กอ็าจจะยกขึน้กล่าวบางหมวดเป็นตวัอย่าง เช่น ทรงสงบราคะโทสะ

โมหะ ราคะคอืความตดิใจยนิดใีนกามคณุารมณ์ต่าง ๆ โทสะคอืความโกรธแค้นขดัเคอืง

ในบคุคลและสิง่ทีไ่ม่รักใคร่ปรารถนาพอใจ จึงท�าให้โกรธแค้นขดัเคือง โมหะคือความหลง

เพราะไม่รู้สัจจะความจริง ทรงสงบด้วยประการทั้งปวง ในอริยสัจจ์นั้นยกตัณหาคือ

ความด้ินรนทะยานอยากขึน้แสดง อนัได้แก่ ตัณหาความดิน้รนทะยานอยากทีน่�าให้ได้

ชาตภิพใหม่ เป็นไปกบันนัท ิความเพลิน ราคะ ความตดิใจยินด ีอภินนัท์ รืน่เรงิยินด ี

ยิ่งขึ้น ๆ ในอารมณ์นั้น ๆ ในกามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม ทั้งที ่

เป็นกิเลสกาม กิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ ท้ังที่เป็นวัตถุกาม วัตถุที่ท�าให้ใคร่ ภวตัณหา  

ความด้ินรนทะยานอยากไปในภพชาติ ความเป็นนั่นเป็นนี่นั้น ๆ หรือเกิดเป็นนั่น 

เป็นน่ีน้ัน ๆ วิภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในภพชาติ ให้ภพชาติที่ไม่น่า

ปรารถนาพอใจสิน้ไปหมดไป ทีเ่รยีกว่าเป็นความดิน้รนทะยานอยากไปในความไม่เป็น
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นั่นไม่เป็นนี่ที่ไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาไม่พอใจ ตลอดถึงในภพชาติทั้งปวง แต่เป็นไปใน

ทางความเหน็ว่าขาดสญู ตณัหาท้ังปวงดบัไปหมดพร้อมทัง้กเิลสทัง้ปวง ไม่มใีนจติของ

พระองค์.

จิตของพระองค์จึงเป็นจิตที่เป็นพุทธะ คือรู้ รู้เท่ารู้ทันอารมณ์ท้ังหมด ไม่มี

สังโยชน์คือความผูกพันติดอยู่ในอารมณ์คือเร่ืองท้ังปวง ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์แก่โลก

ด้วยพระมหากรณุา มุ่งช่วยให้ชาวโลกพ้นจากทกุข์ต่าง ๆ ตามพระองค์ ด้วยทรงแสดง

ธรรมส่ังสอนเป็นพระพุทธศาสนา ท่ีเราท้ังหลายนับถือปฏิบัติกันอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ 

บังเกิดข้ึนจากพระกรณุาคุณพระวสิทุธคุิณและพระปัญญาคณุของพระองค์ เพราะฉะนัน้ 

เราทัง้หลายจงึได้สวดน�ากนัอยูท่กุวนัว่า “นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ” 

นโม ตสฺส ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ภควโต ผู้จ�าแนกแจกธรรมส่ังสอน

ประชุมชน อันแสดงถึงพระกรุณาคุณ อรหโต พระอรหันต์ผู้ไกลกิเลส อันแสดง 

ถึงพระวิสุทธิคุณ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ อันแสดงถึงพระปัญญาคุณ 

เพราะฉะน้ัน บทนโมทีเ่ราท้ังหลายสวดกนัอยูน่ี ้จงึเป็นบททีน่อบน้อมพระพทุธเจ้า 

ผู้สมบูรณ์ด้วยพระกรุณาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และบทสวดของเราที ่

สวดกันหลังท�าวัตรเช้าว่า “พุทฺโธ สุสุทฺโธ กรุณามหณฺณโว” แม้บทสวดนี้ พุทฺโธ  

ผู้ตรัสรู้ ก็แสดงถึงพระปัญญาคุณ สุสุทฺโธ บริสุทธิ์ดีแล้ว ก็แสดงถึงพระวิสุทธิคุณ 

กรณุามหณณฺโว มพีระกรุณาดงัห้วงทะเลหลวง กแ็สดงถงึพระกรณุาคณุ เพราะฉะนัน้ 

บทนีจ้งึเป็นบททีค่วรจะจ�าไว้ และกส็วดได้ท้ังเช้าและก่อนนอนได้ด้วยกย่ิ็งด ีนโม ตสสฺ 

ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส, พุทฺโธ สุสุทฺโธ กรุณามหณฺณโว เป็นอันได้ 

สวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าในพระคุณท้ัง ๓ ได้อย่างครบ ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระองค์ 

เป็นผู้ที่สงบแล้วจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลาย ความสงบจากกิเลสและกองทุกข ์

ทัง้หลาย จึงเป็นหวัใจของพระพทุธเจ้าประการหนึง่ ดงัทีม่บีทพระพทุธสภุาษติทีแ่สดง

ไว้ว่า “สนฺโต สมยต� อิสิ พระพุทธเจ้าทรงเป็นอิสีหรือฤษีผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ ผู้สงบ

แล้วยิ่งกว่าผู้สงบทั้งหลาย” ดังนี้.

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.

แสดงเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๖



.



.



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


